ري
س
رافقت أخبار وصول المحامي

االتحادي طبيح ،ومحامي فؤاد
الهمة ،األستاذ الطيب عمر إلى
باريس ،في شأن موضوع ملف
مدير االستعالمات الحموشي ،أخبار
مؤثرة عن تأثر هذا الموظف السامي
بالضربة الموجعة الفرنسية()...
لدرجة شوهد فيها وهو يبكي
بالدموع ،بينما دموع الرجال كانت
دائما تدخل التاريخ.

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

حكيمة خلقي

alousbouea@gmail.com
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كيف زال احلاجز النف�سي الذي منع موالي
ه�سام من طبع كتابه � 7سنوات

4

دراهم

هل ي�سافر امللك الأمريكا ق�سد
مواكبة ملف ال�سحراء
الرباط .األسبوع

قالت أخبار شبه مؤكدة إن الملك محمد السادس قد يسافر إلى
الواليات المتحدة األمريكية ،دون أن يظهر ما إذا كان األمر يتعلق
بموعد مع الرئيس أوباما.
إال أن هذه الزيارة ،قد تتزامن مع فترة حرجة في تاريخ ملف
الصحراء ،حيث ستصوت األمم المتحدة على مشروع مهمة قوات
المينورسو في الصحراء ،علما بأن الجزائر تمهد رفقة أصدقائها
الكثيرين( )...لصدور قرار معارض لمصالح المغرب.

الحقيقة الضـــائعة

أيـها االتــحاديون ..
اتقــوا الــله فــي
 28القـــضاء

كان راف�سا لطبعه منذ 2007
حتى اأعلنت �سده حملة 2013

10

11

الهمة قام بـ«اإغراء» اأطر احلزب
االأمازيغياملغربيلتاأ�سي�س
حزباالأ�سالةواملعا�سرة
العالقات مع اإ�سرائيل غري
مقطوعةوالفا�سيالفهريواحد
من«املطبعني»معها

02

برملانيات املغرب «ينتفن» بع�سهن يف نيويورك

وار

الفاعل األمازيغي أحمد الدغرني:

حــ

اأطباء يف�ضحون ثغرات قانون قد يلطخ
يدي وزير ال�ضحة بالدماء

�سحة املغاربة بني
هل ت�سرعت احلكومة يف امل�سادقة على القانون «بويا عمر» وخمطط
اجلديد للمحكمة الع�سكرية؟ « 07املغرب االأحمر»

متا
بعات

04
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كيف زال احلاجز النف�شي الذي منع موالي ه�شام من طبع كتابه � 7سنوات

كان راف�ضا لطبعه منذ 2007
حتى �أعلنت �ضده حملة 2013
باريس .خاص باألسبوع

و�صط جمموعة حمدودة من اأ�صدقاء االأمري موالي
ويف اإطار الرغبة امل�صتعجلة ،ملا �صيت�صمنه
ه�صام،قبول
أمل
كتابه الذي �صي�صدر يف � 380صفحة يوم تا�صع
اأبريل املقبل ،واأمام رف�صه املطلق للحديث عن
حمتويات هذا الكتاب ،الذي قال اإن اأمه االأمرية مليا
وزوجته لال مليكة مل تكونا على علم مبحتوياته،
وال حتى ب�صدوره ،واحل�صار الذي اتفق مع مدير
دار ن�صر الكتاب ،على اأن ال تت�صرب اأية �صورة عن
هذه املحتويات ،بحيث لن يطلع عليه اأي اأحد()...
مهما كانت و�صائله(.)...
اإال اأن االأمري ك�صف الأ�صدقائه �صرا من االأ�صرار
الغريبة ،وهي اأن الكتاب مت حتريره �صنة  2007يف
اأعقاب العملية اجلراحية التي اأجريت على قلبه
�صنة  2006يف اأحد امل�صت�صفيات االأمريكية ..ورمبا
كانت هذه العملية ،هي التي اأوحت اإليه بالكتابة،
خ�صو�صا بعد اأن اأعطاه االأطباء اخلرباء ،نظرة
غري م�صجعة ،على اأثار اجلني املتاأ�صل ،املتوارث
اأبا عن جد ..على �صحة اأفراد عائلة املرحوم
حممد اخلام�س واأجداده ،وقد اأدخلت على الكتاب
بع�س التعديالت قبل اأن يو�صع يف الرف ،مبعنى
اأنه قرر عدم اإ�صداره نتيجة ما اأ�صماه احلاجز
املعنوي( ،)...دون اأن يف�صر خبايا ودوافع هذا
احلاجز ،الذي جعله يقرر عدم ن�صر الكتاب �صنة
 2007اإىل اأن ح�صل «ما جعله يتجاوز هذا احلاجز
املعنوي املانع».
العن�صر االأخري الذي دخل يف املوازنة ،كان
بالتاأكيد ،هو احلملة االإعالمية التي مت االإيحاء
بها(� )...صنة  ،2013لت�صن على موالي ه�صام يف
بع�س ال�صحف املغربية التي كادت تكتب مقاالتها

من حمربة واحدة(.)...
واأمام اإ�صرار موالي ه�صام على عدم ن�صر اأية فكرة
عن حمتويات هذا الكتاب ،الذي و�صفه الكاتب
اجلزائري حممد التواتي ،باأنه �صيكون له وقع
االنفجار( )...اإال اأن ال�صحفية الفرن�صية املتحاملة
على املغرب�« ،صارة دنييل» ،تك�صف اأنها على
االأقل ،اطلعت على فهار�س الكتاب ،حيث اأنها ذكرت
اأن موالي ه�صام� ،صيك�صف الوجه اخلفي لبع�س
امللكيات ال�صرقية ،وخبايا ال�صرايا ،وموؤامرات
الق�صور ..واأن الكتاب �صين�صر ك�صوفا عن كل ع�صو
يف االأ�صرة امللكية.
كما تتحدث «�صارة دانييل» عن اأيام امللك احل�صن
الثاين الذي كان يرغب يف تعليق اأعدائه من رمو�س
عيونهم ،اإىل خلفه امللك حممد ال�صاد�س« ،الذي
ميار�س حكما ،هو غري متحم�س ملمار�صته».
ومرة اأخرى يظهر اأن موالي ه�صام ،كان مدفوعا
الإجناز هذا الكتاب ،ورمبا بالرغم منه( ،)...حيث
اأنه يخ�ص�س جزءا للتذكري باحلادثة التي جعلته
يتحول اإىل ت�صخيم دفاعه عن الدميقراطية ،حينما
جاءه مبعوثون غداة مبايعة امللك حممد ال�صاد�س،
يطلبون منه اأن ال يعود لدخول الق�صر امللكي ،ذلك
الق�صر الذي ق�صى فيه حياته كلها.
ونعود جلل�صة باري�س ،وموالي ه�صام يروي كيف
�صادفت ،يف نف�س املرحلة منا�صبة غري حم�صرة
اأخرجت الكتاب من رفه حني التقى موالي ه�صام،
يف اإحدى احلفالت ،باإحدى ال�صفارات يف باري�س،
مع النا�صر الفرن�صي« ،اأوليفيي نورا» مدير دار
ن�صر كرا�صي ،نا�صر كتاب «اآخر ملك» لكاتبه «جان
بيري توكوا» ،ورمبا كانت اأول مرة يلتقي فيها
موالي ه�صام مع �صاحب دار الن�صر كرا�صي ،الأنه

�ضابقة خطرية تهدد
حرية �ل�ضحافة باملغرب
البيضاء .األسبوع

�صكتت النقابة الوطنية لل�صحافة ،وكذا فيدرالية
النا�صرين ،عن �صابقة ق�صاء ال�صحفي حمزة املتيوى
من جريدة امل�صاء ،حوايل خم�س �صاعات يف خمافر
ال�صرطة البي�صاوية مل�صاءلته عن م�صادر خربه عن
ا�صرتاك منظمة االأنرتبول الدولية يف ك�صف اأ�صرار
الهجوم االإجرامي على اأحد اأبناك طنجة.
واإذا كان هذا هو �صلب امل�صكل ،فاإن ال�صحفي قام
بدوره االإعالمي كامال ،فلماذا ا�صتف�صاره بالو�صائل
البولي�صية.
اإذا كان البولي�س ي�صكون يف اأن واحدا منهم هو الذي
اأ�صر باخلرب ،خرب م�صاركة االأنرتبول لل�صحفي،
فح�صابهم مع امل�صرب للخرب ال مع ال�صحفي ،ليتحتم
تدخل هياكل ال�صحافة حتى ال ي�صبح ما وقع لل�صحفي
املتيوى ،تقليدا بولي�صيا ،وها هو يف نف�س اليوم الرئي�س
االأمريكي اأوباما يحتج على الت�صنت التلفوين على اأحد
ال�صحفيني ،والأنه اإذا اأ�صبح البولي�س ي�صتدعون كل
�صحفي ن�صر خربا مو�صعا حتى عن �صرقة بنك ،فاإن
االأمور �صتاأخذ منعرجا اأخطر.

عدة مرات ،يكرر يف حديثه اإعجابه بهذا النا�صر
والذي ا�صتدعاه للغذاء معه يف اليوم املوايل ،ثم
اتفقا على اأن يح�صر موالي ه�صام خمطوط كتابه،
وكانت �صبعمائة �صفحة ،مكتوبة بخط
اليد( ،)...ليقول النا�صر الفرن�صي
له بعد يومني :اإنه ين�صر مائتي
كتاب يف ال�صنة ،ولكنه عندما
بداأ قراءة كتاب موالي
ه�صام ،مل يتوقف اإال
بعد اأن اأنهاه ..ليتم
االتــــــفاق عمليا،
علـــــــــى طبع
ا لكـــــــــتا ب
االأول ،
و مــــبد ئيا
على طبع الكتاب الثاين ..الأن االأمر يتعلق بكتابني
ال كتاب واحد.
وي�صتمر موالي ه�صام ،يف حديثه ،م�صرا على
�صرب ح�صار على حمتوى الكتاب ،ليلمح اإىل اأن
الكتاب عبارة عن مذكرات حياته ك�صاب اأيام امللك
احل�صن الثاين ،ومع امللك حممد ال�صاد�س ،وهما
�صابان يافعان ،وما ت�صل�صل من اأحداث �صيا�صية،
يف قالب حتليلي لالأو�صاع ،مع خيط ناظم()...
بني املراحل كلها ميكن اخت�صاره  -ح�صب موالي
ه�صام  -يف ((حظوظ امللكية يف املغرب ،على املدى
املتو�صط والبعيد)).
وعلى عادته يطمئن موالي ه�صام اأ�صدقاءه م�صريا
بيديه االإثنتني بعالمات الرف�س املطلق ،الأية
نية للدخول يف متاهات ردود الفعل ،اأو الهجمات
اأو التعاليق املوجهة( )...للكتاب ((لن اأدخل يف

الناشر «أوليفيي نورا» الذي
أعجب به موالي هشام
فسلمه كتابه للطبع.

التوافه وال ردود الفعل ،و�صاأكون وكاأنني غري
موجود)).
اإال اأنه موؤخرا ..واإر�صاء للراغبني يف التعمق ،قرر
اإن�صاء موقع اإلكرتوين بعنوان»My Hicham.com« :
لين�صر فيه بع�س التو�صيحات والوثائق التي قد
ت�صاعد على فهم بع�س املوا�صيع.
وعماذا يتوقع االأمري كردود فعل ،قال باأنه ((كتب
مذكراته ب�صراحة متناهية( )...واإنه م�صتعد
لكل االحتماالت ،اأن يحاكم ،اأو مينع من دخول
املغرب ،اأو حتى اأن ي�صجن ..اإين م�صتعد لكل
املواجهات)).
اإذن لن يوزع الكتاب يف املغرب ،كما �صاأله اأحد
االأ�صدقاء ليجيب ب�صحكة عري�صة وكاأن املنع مل
يبق �صالحا يف وجه الكتاب ،مادامت موؤ�ص�صات
الن�صر «الفناك» «واالأمازون» ،اأعلنتا عن بيع
الكتاب باالأنرتنيت ،لكل من له جهاز لال�صتقبال.

�أولد �لقذ�يف يحركون �لفو�ضى �نتقاما لأبيهم
النيجر .وكاالت األنباء

يف ر�صالة بعثها وزير خارجية النيجر
حممد بازوم جلريدة جون اأفريك ،ك�صف
اأن االأحداث االنف�صالية جنوب ليبيا
والتي انطلقت يف بداية هذه ال�صنة،
كان وراءها �صعدي القذايف الذي كان
الجئا يف النيجر ،وقال اإن رفيقه عبد اهلل
من�صور كان �صريكه يف حتريك الثورة

امل�صادة واإن احلكومة الليبية اأ�صرت
على ت�صليمهما ،اإال اأن النيجر طلبت من
�صلطان عمان ،حيث تتواجد زوجة القذايف
وابنته ،لكنه رف�س ا�صتقبال الولد �صعدي
مثلما رف�صته جنوب اإفريقيا ورف�صته
اجلزائر ..ليتم ت�صليمه لل�صلطات الليبية.
وكان وزير خارجية النيجر ينفي االأخبار
التي قالت باأن النيجر ت�صلمت ع�صرين
مليون دوالر مقابل ت�صليم القذايف.

هل يزور توت عنخمون �ملغرب
الرباط .األسبوع

يف اإطار االإعالن عن اإحياء االأن�صطة الثقافية
امل�صرية ،اأعلنت ال�صفارة امل�صرية ،عن
�صل�صلة حفالت حتييها الفرقة امل�صرية
مبختلف م�صارح املغرب.
ولكن نف�س الربنامج ين�س على تنظيم
�صل�صلة معار�س ثقافية ،رمبا يتم خاللها
عر�س جثمان الفرعون توت عنخمون ،الذي
�صبق عر�صه يف مدينة باري�س ،وهو جثمان
فرعون ،من اجلثامني التي ا�صتخرجت
موؤخرا ،منذ حوايل ع�صر �صنوات مللك كان اجل�صد باأطرافه وكان الزال حيا.
منذ اأكرث من ثالثة اآالف من االأعوام مت وقد ردت زيارة هذه اجلثة املحنطة ،اأمواال
حتنيطه على الطريقة الفرعونية ،ليحتفظ �صخمة اأثناء عر�صها يف مدينة باري�س.

سعدي القذافي

طالعوا المواضيع المكتوبة في األسبوع:

الحقيقة الضائعة
ما يجري ويدور
تحت األضواء
المنبر الحر
علــــىalousboue.com :
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دفاعا عن «�ل�صطا�صيات» �لربملانية فوزية �لبي�ض تنفي
�نتقادها للملكية

�سرخت نزهة �ل�سقلي
�لع�سو يف �الأغلبية
�حلكومية يف وجه
حزب �لعد�لة و�لتنمية
خالل �جتماع جلنة
�لعدلمبجل�ض�لنو�ب،
�الأ�سبوع �ملا�سي،
و��ستغربتمن��ستماتة
جزء كبري من �لرجال
«دون ت�سميتهم» يف
�لع�سق حد �ملر�ض
لفتيات «�ل�سطا�سيات» نزهة الصقلي
وحتى لو كانت �لعالقة
�سرعيةبالزو�ج.
�ل�سيدالنية �ل�سقلي قالت باأن �ملغرب يجب �أن يقطع مع زو�ج
«�ل�سطا�سيات» و�أن ي�سبح �لزو�ج يف � 18سنة مع مر�عاة
�لتقارب يف �ل�سن بني �لطرفني �لر�غبني يف �لزو�ج يف ر�سالة
غام�سةلقياد�ت�لعد�لةو�لتنمية.
ر�سالة �ل�سقلي فهمتها قياد�ت �لبيجيدي ب�سرعة ورد �ملحامي
وع�سو �لفريق �الإ�سالمي بالربملان بن عبد �ل�سادق على �ل�سقلي
بالقول «ال �أحد منا يرغب يف تزويج بنته ذ�ت �ل�ست ع�سر ربيعا
لكنها �لظروف و�لعاد�ت و�لثقافة �الجتماعية �لتي جتعل هذ�
�لزو�ج منت�سر� يف عدد من �الأقاليم باملغرب ،و�أن �أي تقنني يف
هذ� �الجتاه لن يقطع مع �لظاهرة بل فقط �سي�سجع على �نت�سار
ظاهرة �لزو�ج بالفاحتة».

��صتئـــناف
�حلـرب بــني
�صــباط وبــن
كري�ن يف فا�ض

تو�سلت «�الأ�سبوع» بتو�سيح من
�لنائبة �لربملانية عن حزب �الحتاد
�لد�ستوري ،فوزية �لبي�ض ،حول ما
ن�سرته �جلريدة �الأ�سبوع �ملا�سي،
حتت عنو�ن�« :سدق �أو ال ت�سدق..
نائبة د�ستورية تنتقد �مللكية» ،وقالت
�إن «�إجماعا �ساحب نقا�ض �أع�ساء جلنة
�لعدل و�لت�سريع� ،أغلبية ومعار�سة،
حول نقطة �لتذكري باخت�سا�سات
�ملجل�ض �لد�ستوري� ،لتي تتمثل يف �لنظر
يف �لدفع بعدم د�ستورية �لقو�نني ح�سب
�ملادة � ،42أي �لبت يف مطابقة �أو عدم
مطابقة �لت�سريعات ملنطوق �لد�ستور.
كما د�فع �جلميع عن �أحقية �ملوؤ�س�سة
�لت�سريعية يف �القرت�ح على �سوء �لدور
�لذي خوله لها �لد�ستور ،و��ست�سهاد� ملا
يرد يف �لت�سريعات �ملقارنة لي�ض �إال.
وهو �لنقا�ض �لدميقر�طي �لذي يدخل يف
�خت�سا�ض �أع�ساء جلنة �لعدل و�لذي
ثم د�خل حرم �لربملان ،مع �الحرت�م
�لتام �لذي نكنه للموؤ�س�سات �لد�ستورية
ولقر�ر�تها.
مل يكن هناك ال «ت�سعيد» وال «هجوم»

فاس :األسبوع

دخلت �أحز�ب �الأغلبية و�ملعار�سة على �ل�سو�ء يف
تعبئة قوية و�ساملة متهيد� للت�سريعيات �جلزئية
�لتي �ستجري نهاية �سهر �أبريل ،بكل من موالي
يعقوب و�سيدي �إفني.
وتتجه �أحز�ب �ملعار�سة بهذ� �خل�سو�ض نحو
�لتن�سيق �ملحكم لقطع �لطريق على حزب �لعد�لة
و�لتنمية بهذه �لدو�ئر وتوجيه �سفعة قوية له

وال «��ستغر�ب» للنو�ب وال للوزير،
الأنه بكل ب�ساطة �لكل �سارك با�سم فريقه
يف �لنقا�ض �ل�سيا�سي �لد�ئر» .و�أ�سافت:
«كجميع �لنو�ب �سجلت موقفي دون
تطاول وال �إقحام الأية موؤ�س�سة ،فما
بالك موؤ�س�سة تعلو على كل �ملوؤ�س�سات،
لها حرمتها ونكن لها كنو�ب م�سوؤولني
كل �الإجالل و�لتقدير �لتي هي �أهل له.
�إ�سافة �إىل موقفي �ملعروف بكوين ملكية
حتى �لنخاع ،و�إمياين �لر��سخ باأن
�ملوؤ�س�سة �مللكية� ،ل�ساربة جذورها يف
�لتاريخ و�لتي حتظى باالإجماع ،هي من
�لثو�بت �لوطنية �خلالدة و�ل�سامنة
ال�ستقر�ر �لبالد.
كما �أحيلكم على ما �أكده �لوزير �لوفا
�لذي رد على ما روجت له بع�ض
�الأخبار حتت عنو�ن�« :لوفا يربئ
�حلكومة و�لربملان من �لتطاول على
�سالحيات �مللك» مبوقع ه�سرب�ض ليوم
�الأربعاء  12مار�ض  .2014ودفاعه هذ�
جاء نتيجة ما �عتربه مناق�سات ن�سبت
�إىل �للجنة و�حلكومة ،وهو ما نفاه نفيا
مطلقا.

خالل هذه �النتخابات ،حيث جرى �التفاق مبدئيا
على �لدعم وبقوة ملر�سح �الأ�سالة و�ملعا�سرة
ب�سيدي �إفني ومر�سح �ال�ستقالل بفا�ض.
يف مقابل ذلك ،مل تن�سق �أحز�ب �الأغلبية �حلكومية
بعد يف هذ� �ملو�سوع �لتي �عترب بع�سها «�حلركة
�ل�سعبية و�الأحر�ر» غري معنيني بها ،فقط �لعد�لة
و�لتنمية نزلت �إىل قو�عدها ب�سدة وباالأخ�ض يف
�سيدي �إفني للحفاظ على مقعدها ومقعد موالي
يعقوب �لتي تعترب معركته مع �ال�ستقالل معركة
م�سريية.

القرار السياسي

برملانيات �ملغرب « َي ْن ِت َ
فن»
بع�صهن يف نيويورك

�ختلفت وبحدة مد�خالت وتقييمات �لن�ساء �لربملانيات
�ملغربيات �مل�ساركات يف �ملوؤمتر �لدويل باالأمم �ملتحدة
حول �أهد�ف �الألفية �لثالثة للتنمية خالل �الأ�سبوع
�ملا�سي ،مبقر �الأمم �ملتحدة بنيويورك.
ونقلت �لنائبات �مل�ساركات يف هذه �لقمة طبيعة �ل�سر�ع
و�مل�ساد�ت �لتي تعي�سها �ملعار�سة و�الأغلبية باملغرب،
حيث رف�ست نائبات �ملعار�سة م�سمون مد�خلة �لوزيرة
�حلقاوي وزميلتها �لنائبة نزهة �لو�يف ،و�أكدن �أنها ال
تخ�ض �سوى �حلكومة وحزب �لعد�لة و�لتنمية.
تدخل �لربملانية عن �لبيجيدي نزهة �لو�يف با�سم �لن�ساء
�لربملانيات ومدحها للحكومة وما قامت به يف جمال
تعزيز حقوق �ملر�أة وتلميحها كذلك �إىل �ال�ستغالل
�ل�سيء من طرف بع�ض �الأحز�ب لعملية �لكوطا� ،أغ�سب
باقي �لوفد �لذي رف�ض هذه �لكلمة وخا�سة نائبتني عن
�الأ�سالة و�ملعا�سرة ونائبة عن حزب �ال�ستقالل �للو�تي
تقدمن بكلمات م�سادة �أ�سرن من خاللها �إىل �أن �ملنجز�ت
�لتي حققها �ملغرب يف هذ� �ملجال كانت بف�سل ت�سحيات
ون�ساالت �ملجتمع �ملدين و�حلقوقي ،وهاجمن حكومة بن
كري�ن �لتي مل تفعل �أدنى بند يف �لد�ستور يف جمال حقوق
�لن�ساء وخا�سة �ملنا�سفة و�مل�ساو�ة.
وكانت كلمة �لوزيرة �حلقاوي ،كذلك قد �أغ�سبت �لوفد
الأنها بح�سب تعبري �أحدهن يف تغريدة على �لفاي�سبوك
بالغت يف ر�سم �سورة وردية عن منجز�ت �حلكومة يف
جمال حقوق �لن�ساء و�مل�ساو�ة.

بقلم :رداد العقباني

�أمريكا وق�صية �ل�صحر�ء ..ملاذ� على �ملغرب �أن يقلق؟

لن جتد قائدا اإ�سالميا مغربيا واحدا
يذكر جهرا اأمريكا بخري ولكن لن جتد
و�حد� منهم مل يزر �سفارتها �سر� �أو ربط
عالقات( )..مع �سفريها �ل�سابق �سامويل
كابالن وهي لقاء�ت بخلفية غري بريئة.
وال �سيء يف عمل �لدبلوما�سيني بريئا.
تتذكرون بالقطع ،مرحلة �لتوتر مع
�أمريكا ،وكيف تنكر «�الإخو�ن» وغريهم،
جلميل �ل�سفري �الأمريكي «�سامويل
كابالن».
ولي�ض �سر� �أن «كابالن» تعر�ض لطلقات
كثرية من �لنري�ن �ل�سديقة� ،لتي �آذت
�لعالقات �ملغربية �الأمريكية من حيث مل
يكن يحت�سب.
لكن بتجربتي �لدبلوما�سية �ل�سابقة
و�حتكاكي بعمل �ل�سفارة �الأمريكية
وبكل تيار�ت �الإ�سالميني وغريهم،
هناك ما هو �أهم من حمنة �ل�سفري كابالن
باعرت�فه قبل رحيله ،وما حكي يل من
ق�س�ض ورو�يات عن «زو�ره» ،ويتعلق
�الأمر بامل�سكوت عنه يف كالمه وما تركه
من تقارير خللفه �ل�سيد دو�يت بو�ض.
وهو ما يبعث على �لقلق الأن ذلك �خللل
يف �لتعامل �لدبلوما�سي مع «كابالن» قد
تكون له تد�عيات �أفدح يف ملفات �أخرى
�أهم و�أخطر حتولت خللفه «بو�ض».
و�سفارة �أمريكا لها ذ�كرة وخمابر�تها

لها �أر�سيفا ال ت�سله �لنار �أو يحرق()..
�أول �نطباع خرجت به من مطالعة كلمة
�ل�سيد «بو�ض» يوم � 24ستنرب 2013
�أمام جلنة جمل�ض �ل�سيوخ وتقرير
م�سادرنا حولها� ،أن �ملغرب �سيتعر�ض
ل�سغط جديد بخ�سو�ض و�سع حقوق
�الإن�سان يف �ل�سحر�ء خالل مناق�سة
جمل�ض �الأمن لتمديد والية �ملينور�سو
يف �أبريل �ملقبل .وقد يكلفنا ذلك �لكثري
من �خل�سائر ولن ينفع خمطط حكومة
�ملغرب وقر�رها �ل�سارد �لذي حول
�ل�سحر�ء �إىل «حممية» حقوقية .قر�ر
��ستباقي يف �لتوقيت �خلطاأ ح�سب
�ملر�قبني.
�أخ�سى من عدة حماذير� :أخ�سى �أن
يعود �لوزير�ن باخلارجية« ،مزو�ر
وبوعيدة»� ،إىل �لرثثرة و�إظهار
�لع�سالت على �ل�سفري �الأمريكي
�جلديد ،كما فعال من �سبقهما يف �ملن�سب
مع �ملو�طن �الأمريكي كري�ستوفر رو�ض،
ممثل �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة يف
�ل�سحر�ء ،يف مرحلة طلب رحيله غري
�ملوفقة ،و�أخ�سى �أن هناك عنا�سر()...
قد تغريها و�سعية �ملغرب �حلرجة
لت�سفية ح�سابات قدمية مع �ملخزن
و�ال�ستقو�ء باخلارج.
�أما �ملحري يف �الأمر فهو �ملر�هنة على

جناح �ال�ستعانة بكفيل �أمريكي مقابل
ثمن باه�ض ،لكي يح�سن �سورة �ملغرب
ويتوىل ت�سهيل تو��سله مع �ملوؤ�س�سات
�ل�سيا�سية �الأمريكية ،وجتاهل حقيقة
�أن �لذين حتاول حكومتنا �أن نتجمل
يف �أعينهم يعرفون عنا �لكثري ،ولديهم
عيونهم و�آذ�نهم يف بيوت نوم �أغلب
زعاماتها .وقد خ�س�ست «تلفزة
تيجيني» حتقيقا موفقا حول ف�سيحة
وعدم جدوى هذ� �للوبي.
يف كلمته �أمام جلنة جمل�ض �ل�سيوخ قال
�ل�سيد د�ويت بو�ض ما يلي�« :إذ� مت
تاأكيد تعييني �ستكون حماية �الأمريكيني
و�مل�سالح �الأمريكية يف �ملغرب من �أوىل
�الأولويات بالن�سبة يل».
و«�إذ� متت تزكيتي �ساأعطي لتعزيز
وحماية حقوق �الإن�سان �أولوية عالية»،
و�أ�ساف «يف حال متت تزكيتي �سفري�
باملغرب �ساأدعم دعما تاما جهود
�ملبعوث �ل�سخ�سي لالأمني �لعام لالأمم
�ملتحدة لو�سع ،مع �ملغرب و�الأطر�ف
�الأخرى يف �ملنطقة ،حل �سيا�سي عادل
ود�ئم ومقبول من �لطرفني»� .نتهى
كالم �ل�سيد دو�يت بو�ض �لذي عينه
�لرئي�ض �الأمريكي بار�ك �أوباما� ،سفري�
مفو�سا فوق �لعادة للواليات �ملتحدة
�الأمريكية باملغرب ومت تاأكيد تعيينه

أوباما

من قبل �لكونغر�ض �الأمريكي ،وهو
رجل �أعمال نافذ و�أحد �أهم ممويل حملته
�النتخابية.
هناك �إذن ،خمطط �أمريكي ورهانات
تختلف باختالف �أطر�فها ،ويبدو ح�سب
قر�ءة م�سار �ل�سيد «بو�ض» �أن �ل�سق
�القت�سادي �سيكون حا�سر� بقوة لديه،
فر�سة ونقطة �سوء فريدة للباطرونا

�ملغربيورئي�ستهمرميبن�سالح،لتحقيق
حلمها عرب �آلية �لذكاء �القت�سادي �لتي
تتبناها مفهومها للتدبري.
لكن يف تقييم �لدبلوما�سيني� ،سيكون
�ل�سيد «بو�ض» بحاجة �إىل معجزة تنزل
من �ل�سماء لكي ينجز �سيئا من خمططه،
وال �أعرف �أن كان دعاوؤنا له �سيفيده يف
هذه �حلالة �أم ال؟.

كواليس األخبار
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ما خفي

تحت األضواء

الوزير التوفيق يحكي عن امللك الرببري
وزوجته ابنة كليوباترا
عمليا ،كاد �لكاتب �مل�سري �لعظيم،
جمال �لغيطاين �أن يطلق على وزير
�الأوقاف� ،لتوفيق ،لقب وزير �لثقافة
�ملغربي ،لي�س الأنه �لذي �فتتح يوم
 11مار�س� ،ملو�سم �لثقايف �مل�سري،
باملكتبة �لوطنية وكان وزير
�لثقافة� ،ل�سبيحي من �لغائبني،
ولكن الأن �لغيطاين كان يعلق على
تدخل �لتوفيق ،حني �أوجز يف ع�سر
دقائق ،تاريخ �لتبادل �لثقايف �ملغربي
�مل�سري ،ب�سكل رمبا مل ي�سبق له
نظري ،و�ملمنونية كلها ،لل�سفري
�مل�سري �جلديد �إيهاب جمال �لدين،
�لذي �أحيا مبجرد تعيينه يف �ملغرب،
ما كان ميتا من �لعالقات �لثقافية
�مل�سرية �ملغربية ،وها هو �لوزير
�لتوفيق يك�سف �أن �لنبوغ �الإ�سالمي
بلغ �أوجه بني م�سر و�ملغرب ،ونحن
جنهل �أن مفتي م�سر �حلايل �ل�سيخ
�أحمد �لطيب �حل�ساين هو مغربي،
�سوهد قبل ح�سوله على رتبة
�ملفتي مب�سر وهو يت�سوق يف مدينة
مر�ك�س ،كاأيها �لنا�س.
�لنفحة �ل�سيا�سية ،كادت تهيمن على
�لوزير �لتوفيق حني �أطلق الأفكاره
�لعنان( )...وذكر �حلا�سرين باأن
�أحد �مللوك �الأمازيغيني عندما ز�ره
�أحدهم يف ق�سره�� ،ستقبله رفقة

زوجته قمر ،وكانت �بنة مللكة م�سر
كليوباتر�� ،لتي كانت معا�سرة
لزمن �ل�سيد �مل�سيح.
�مل�ساهرة �ملغربية �مل�سرية �أيام ما
قبل�الإ�سالم،ملتن�س�لوزير�لتوفيق
يف رد �الأمور �إىل ن�سابها(،)...
�لفتح �الإ�سالمي للمغرب ،مازجا
بني ما�سي �لفاحت موالي �إدري�س،
وحا�سر �لبولي�س( ،)...ليذكر باأن
�ملخابر�ت �مل�سرية( )...م�سكورة
الأنها حمت وو�كبت �لفاحت موالي
�إدري�س ،عندما كان هاربا من بط�س
�لعبا�سيني عرب م�سر ،قا�سد� فتح
�ملغرب..
لذلك بالتاأكيد ،كان علماء �ملغرب،
عبد �حلي �لكتاين و�لكتاين
�ل�سهيد( )...حممد بن عبد �لكبري
�لكتاين ،وغريهما يتهافتون على
�سريح �ل�سيخ بدوي مثلما ر�فق
جمال عبد �لنا�سر �سيفه حممد
�خلام�س ،لزيارة هذ� �ل�سريح.
ويتو�سع �لباحث �مل�سري� ،لذي
كان حا�سر� ،جمال �لغيطاين ،يف
حتليل �ملكونات �لثقافية �ملغربية
و�مل�سرية ليحتل بدون منازع
منزلة �ملتخ�س�س يف �سوؤون �ملغرب
و�أ�سماء �الأولياء و�ل�ساحلني
�ملغاربة يف م�سر ،و�مل�سريني يف

الوزير التوفيق رفقة اليازغي

�ملغرب ،وتذكري �ل�سفري �مل�سري يف
�لرباط ،باملطبوعات �ملهتمة باملغرب
يف م�سر ،خدمة لتكري�س �لقاعدة
�ملوروثة و�النفتاح �لديني ،بعيد�
عن �ل�سالبة و�لت�سنج �للذين ي�سيئان
�إىل �ملا�سي �ملجيد �مل�ستوحى من
�لر�سالة �ملحمدية.
ويعترب �الأ�ستاذ �لغيطاين �أن من
�أ�سبقيات �الهتمام كتاب «�لت�سوف
�إىل رجال �لت�سوف» البن �لزيات،
و�لذي ن�سر قو�ئم بكثري من �لعلماء
�ملغاربة �ملدفونني يف م�سر.

وقد كانت �لقاعة غا�سة باملتعط�سني
�إىل �النفتاح �مل�سري �ملغربي ،ممن
لبو� �لدعوة من �أطر ،وجامعيني ،كان
من بينهم �سفر�ء ،مثل �لقيدوم �أحمد
�ل�سنو�سي ،و�سفري �ملغرب �ل�سابق يف
م�سر ،ملني ،و�لباحث ح�سن �لكتاين،
ونور �لدين ��سماعو رئي�س جمعية
�أبي رقر�ق ،عنو�نا الهتمام �لطبقة
�ملت�سوقة �إىل ذلك �لزمان �لذي كان
فيه �ملغرب قبلة للثقافة �مل�سرية،
وكانت م�سر ،م�ستقر� للكثري من
�لعائدين من �حلج.

بن كريان ينوب عن امللك وغالب
ينوب عن بن كريان

بالغ الأغلبية �ضد
املن�ضوري ل قيمة له
خرج �ملن�سوري للو�سوح و�أعلن ر�سميا عن رغبته يف �لرت�سح
النتخاباترئا�سةجمل�س�لنو�بخالل�سهر�أبريل�لقادم.بح�سب
مقربني من �ملن�سوري �لرئي�س �ل�سابق حلزب �الأحر�ر وملجل�س
�لنو�ب فهو غري معني ببيان رئا�سة �الأغلبية �حلكومية �لتي مل
ت�ست�سر فرقها �لنيابية يف �الأمر ،بل �عتربه بيانا �سكليا من بن
كري�ن المت�سا�س �سغط �الأحر�ر حاليا ،ومن جهة �أخرى لكون
�لرت�سيح و�لت�سويت قر�ر فردي ويتم يف معزل فردي ويحتكم
لل�سمري .بل �أكرث من ذلك فقد جتاوز �ملن�سوري وبنجاح مرحلة
ج�س �لنب�س �الأوىل و�سط قو�عد �الأحر�ر وفريقه �لنيابي ،بل
�لرغبة كانت �إيجابية جد� و�سط باقي �لنو�ب وبخا�سة نو�ب
�لعد�لة و�لتنمية و�الأ�سالة و�ملعا�سرة و�حلركة �ل�سعبية ،مما
�سجع �ملن�سوري �إىل �النتقال �إىل �ملرحلة �لثانية.

الرباط :األسبوع

ب�سكل مفاجئ �نتقل متثيل جاللة �مللك
يف مر��سم تن�سيب رئي�سة دولة �ل�سيلي
�جلديدة «مي�سيل با�سلي» ،يوم �لثالثاء
 12مار�س �جلاري من عبد �الإله بن
كري�ن رئي�س �حلكومة� ،إىل كرمي غالب
رئي�س جمل�س �لنو�ب.
هذ� �لتحول �ملفاجئ �لذي ح�سل خالل
�الأ�سبوع �ملا�سي ،و�لذي تز�من مع
تو�جد �ساحب �جلاللة �مللك حممد
�ل�ساد�س بالديار �الإفريقية يف �إطار
�جلولة �الإفريقية ،طرح ت�ساوؤالت و�سط

�لنخبة �ل�سيا�سية حول �سبب هذ� �لتغري
�ملفاجئ بعدما كان يحزم كثريون باأن
عبد �الإله بن كري�ن رئي�س �حلكومة هو
من �سيمثل جاللة �مللك يف هذ� �لن�ساط،
خا�سة و�أن كرمي غالب كان قد برمج
�جتماعا ملكتب جمل�س �لنو�ب خالل
�لثالثاء نف�سه� ،أي كانت �أجندته خالية
من �أي �سفر خارج �أر�س �لوطن طيلة
�الأ�سبوع �ملا�سي ،فهل يتعلق �الأمر
بغ�سبة ملكية جديدة على بن كري�ن؟ �أم
فقط �ل�سبب هو تو�جد بن كري�ن حلظتها
يف مهمة �أخرى خارج �أر�س �لوطن ورمبا
مبالطا حتديد�؟

و�صيـــــة«�صامويـــــلكابــــالن»

ال�ضفيــــر الأمريكـــي «ي�ضـــرع» القوانـــني يف املغـــرب
�أحالت حكومة بن كري�ن على �لربملان� ،الأ�سبوع
�ملا�سي ،م�سروع قانون من توقيع �ل�سفري
�الأمريكي �ل�سابق باملغرب «�سامويل كابالن»
يو�سي �حلكومة �ملغربية خري� باملد�ر�س
�الأمريكية باملغرب.
�مل�سروع �لذي وقعه كذلك عن �ملغرب نا�سر
بوريطة �لكاتب �لعام لوز�رة �خلارجية و�لتعاون
بتاريخ  22فرب�ير من �ل�سنة �ملا�سية� ،أحيل على
�لربملان كم�سروع �تفاقية بني �لبلدين من �أجل

مناق�سته و�مل�سادقة عليه كي يدخل م�سمونه
حيز �لتنفيذ.
ويدعو هذ� �التفاق �إىل �إعطاء �الأولية يف �لت�سجيل
د�خل هذه �ملد�ر�س �إىل �أطفال �جلالية �الأمريكية
باملغرب ثم �جلاليات �الأجنبية �الأخرى و�ملغاربة،
و�أن �أي �إغالق لهذه �ملد�ر�س من طرف �ل�سلطات
�ملغربية يجب �أن يتم بت�سريح مكتوب ،وي�سري
بانتهاء تاريخ �ل�سنة �لدر��سية �جلارية.
وتقدم هذه �ملد�ر�س برناجما تعليميا مطابقا
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ملعايري �لواليات �الأمريكية يف �لتدري�س ،وهذ� ال
مينع من تعليم �للغة �لعربية و�لثقافة �ملغربية،
وكذ� تاريخ وجغر�فيا �ملغرب للتالميذ �ملغاربة.
�جلدير بالذكر� ،أن �ملد�ر�س �الأمريكية باملغرب
«خم�س مد�ر�س هي �ملدر�سة �الأمريكية بالرباط،
وبالد�ر �لبي�ساء ،وبطنجة ،ومبر�ك�س،
و�أكادميية جورج و��سنطن باحلي �حل�سني
بالد�ر �لبي�ساء» ت�ستفيد من �لدعم �ملبا�سر لوز�رة
�خلارجية �الأمريكية.

�أثناء تقدمي كتاب �حلاج �أحمد
معنينو بجمعية �أبي رقر�ق ب�سال،
تدخل �ال�ستقاليل حممد �لعربي
�مل�ساري ليتحدث بحما�س( )...عن
�أن�سطة حزب �ل�سورى و�ال�ستقالل،
وخا�سة رمزه �لفقيد �حلاج معينو،
وهيمنتهم �ل�سيا�سة على �ل�سمال
وهو ما مل ي�سبق لالأ�ستاذ �مل�ساري
�أن كتب عنه يف �سياق �أن�سطته مع
حزب �ال�ستقالل.
يف مدخل �خلز�نة �لوطنية بالرباط،
مت تنظيم معر�س للر�سوم �لن�سوية،
تالحظ من بينها �سبه هياكل مركبة،
للر�سامة هــــدى ترجــــمان ،وهي
�سوي�سرية ت�سكن بطنجة ،عبارة
عن مركبات لرموز �لديانات �لثالث،
�لهالل ،و�ل�سليب ،وقطع متثل
�لنجمة �ل�سد��سية �ليهودية ،و�إن
كانت هذه �لنجمة ،لي�ست رمز� لليهود
و�إمنا قطعة من �لعلم �الإ�سر�ئيلي.
�أغلب �ل�سحف �خلارجية �لتي
حتدثت عن �عتقال كرمي �لز�ز �ملدير
�ل�سابق ل�سركة و�نا ،ملحت �إىل �أن
�الأمر يتعلق بت�سفية ح�ساب يف
�ملحيط �مللكي.
مل ي�سدر عن وزير �لتعليم� ،أي
تعليق على ما ورد يف �لتقرير �خلطري
�ل�ســــادر عن منظمـــــة �ليون�سكو
�لعاملية ،و�لتي ذكرت �أن  75يف �ملائة
من تالمذة �ملد�ر�س �ملغربية()...
ال يعرفون �لقر�ءة ،رغم متدر�سهم،
و�أن قليال منهم عاجزون عن �ل�سعود
�إىل �الأق�سام �لعليا.
�إذ� كان �سندوق �لتقاعد �ملغربي،
على �أبــــو�ب �الإفال�س ،فماذ� �سيكون
عليه و�سع �ملتع�سني و�ملتعي�سني من
هذ� �ل�سندوق �لذي دفعو� لها طرفا
من �أجورهم.
مدير �لفو�سفاط م�سطفى �لرت�ب،
�بتدع طريقة جديدة وم�ستقبلية،
حني قرر �لتوجه ملناق�سة طلبة كلية
�لعلوم ،حول ظاهرة �لفو�سفاط،
و�أثرها يف �ملجتمع طريقة ناجعة
بال �سك يف �حتو�ء رجال �مل�ستقبل،
و�سغلهم عن �ملناور�ت �ل�سيا�سية.
�أكـــــد �ل�سفريـــــوي �أن�س� ،ساحب
�ل�سحى� ،أنه �سيك�سب  200مليار
من م�ساريعه يف �إفريقيا ..وكان عليه
�أن يح�سر بع�س �ل�سحرة �الأفارقة،
ليطلم�سو� له عيون �أقطاب �أفارقة
كثريين ،خرب�ء يف �ل�سطو و�لهيمنة.
من بني �ملنتحرين �لثالثة ،باإ�سعال
�لنار يف �أج�سامهم ،وكلهم يف مر�ك�س،
يوجد رجل عمره ت�سعني عاما ،وهو
من �ل�سماعية و�نتحاري( )...ثاين
هجرته زوجته ،و�نتحاري ثالث
يف ريا�س �لعرو�س ،بينما �نتحار
�لبوزيدي بالنار يف تون�س ،كان �سببا
يف �نقالب �لنظام.

كواليس األخبار
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á«∏ªY ‘ Gô°�ÉÑe É≤«≤– É«∏Y تÉ¡L âëàa
iOCG ¢û«÷G øe تGóMh فôW øe πNóJ
Úéà ∫É≤àYGh Üô°�h πHEG áHÉ°�EG ¤EG
§≤f âثóMCG «ثM ,áà∏µdÉH تÓ«ÑL á≤£æمب
øjõcôe πc ÚH IójóL áÑbGôeh ¢û«àØJ
.πHE’G »YôH ô¡à°ûJ á≤£æe ‘ áÑbGôª∏d
O’hCG تÉÑ«côdG á∏«Ñb AÉæHCG øe áYƒª جمºظf
ôثEG ∏ىY فhóæJ تÉª«î مبáØbh «خ°ûdG
óª{ …hGôë°üdG ôLÉàdG ∫É≤àYG ثOÉM
,«خ°ûdG O’hCG تÉÑ«côdG á∏«Ñb øe zÜ
Ohó◊ÉH …ôFGõ÷G ¢û«÷G فôW øe
á«LÉéàM’G áØbƒdG ,á«fÉ£jQƒŸG ájôFGõ÷G
ójóæà∏d ÊƒHGôdÉH á°SÉFôdG ô≤e ΩÉeCG âªظf
ÚÑdÉ£e ,»Ø°ù©àdGh ôFÉ÷G ∫É≤àY’ÉH
¿hO ,فhóæJ øé°S øe ¬MGô°S قÓWEÉH
I’ÉÑeÓdG á°SÉ«°ùH GhOóf Éªc ,طô°� hCG ó«b
πeÉ©àdG ‘ ƒjQÉ°ù«dƒÑdG IOÉ«b É¡é¡æJ »àdG
ÉfÉ«H ¿ƒéàëŸG º∏°Sh .QƒeC’G √òg ™e
¬«a ¿ƒª¡àj z√ÉÑàf’G âØd{ ¿GƒæY â–
‘ á∏eÉµdG á«dhDƒ°ùŸÉH ƒjQÉ°ù«dƒÑdG IOÉ«b
:ºgh áثÓثdG Ú∏≤à©ŸG »bÉHh ,º¡æHG áeÓ°S
á∏«Ñb øe zá©ªLƒH Oƒª óªMCG »Ñ«côdG{
á∏«Ñb øe zâ«HÉH ôjóÑdG …ó«°S{ ,تƒµj
á∏«Ñb øe záaGó°� áHÉ¡Ÿ{h ,Ú«°Shô©dG
‘ ¿ƒ©Ñ≤j øjòdG ,«خ°ûdG O’hCG تÉÑ«côdG
ø©a ,¿’آG ó◊ áªcÉ ¿hO فhóæJ øé°S
.?¿ƒثóëàj ¿É°ùfE’G قƒ≤M …CG
ÉHhQhCG تÉ©eÉL ربcCG øe ÉÑdÉW 16 ¡ىfCG
QÉWEG ‘ ¿ƒ«©dG áæjóŸ º¡JQÉj∑ زQÉمنódÉH
‘ ´GõædG á«°�b ∫ƒM z…ô°ùdG{ º¡ثëH
á©ثH ™e ™°Sƒe AÉ≤∏H ºààNGh ,AGôë°üdG
‘ تÉYÉ°S ™HQCG øe رثcC’ ΩGO ƒ°SQƒæ«ŸG
ÜÓ£dG ثóëàjh ,á«ممC’G á©ثÑdG áaÉ«°�
á«Hô©dGh ájõ«∏جنE’G á¨∏dG ¿ƒ«cQÉمنódG
ملÉ©dGh É«≤jôaEG º°ùb øe ∫hDƒ°ùe º¡≤aGôjh
óaƒdG »ظMh ,á«LQÉÿG IQGزƒH »Hô©dG
¿ƒ«©dG á¡L ‹Gh فôW øe õ«ªàe ∫ÉÑ≤à°SÉH
ÜÉ©°�ƒH ,AGôª◊G á«bÉ°ùdG QhóLƒH
‘ ريØ°ùc ¬àHô¬ جتà©Øf …òdG ,¬«ظëj
áÑ∏W ¤EG É«°SÉeƒ∏ÑjO ÉHÉ£N Qôª«d ójƒ°ùdG
º¡∏©L …òdG A»°ûdG ,á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG
»°SÉ«°ùdG ´Gô°üdG iõ¨e ∏ىY ¿ƒaô©àj
ÉæJóMh ∫ƒM ôFGõ÷Gh Üô¨ŸG ÚH ºFÉ≤dG
á¡L ¢ù∏ جم¢ù«FQ ÖFÉf »ظMh ,á«HGÎdG
OÉHCG AGôª◊G á«bÉ°ùdG QhóLƒH ¿ƒ«©dG
ôjó≤àH á«cQÉمنódG á©ثÑdG فôW øe »gÓH
.(..)õ«ªàe
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∑ÉÑJQ’G øe ádÉM ‘ z¿ƒ«©dG{ IÉæb âÑÑ°ùJ
تÉª«ق خمGôMEG ‘ âë جنÉeó©H ΩÉ©dG
âàثHh ,IQƒ°üdGh تƒ°üdÉH فhóæJ
ÉYƒ°�ƒe á«°ù«FôdG ÉgQÉÑNCG Iô°ûf ‘
تÉª«îŸÉH ¿É°ùfE’G قƒ≤M »°SآÉe ∫ƒM
á¡Ñ÷ ÉjQGOEGh ôFGõé∏d Éjôµ°ùY á©°�ÉÿG
´Éª°SEG âYÉ£à°SG Iôe ∫hC’h ,ƒjQÉ°ù«dƒÑdG
óM ™°�hh á≤«≤◊G ∞°ûµH ÖdÉ£J تGƒ°�CG
QÉ©°� â– ÚjhGôë°üdG »°SآÉ مبôLÉàj øŸ
ƒjOÉ«b º©æj ÚM ‘ ,zá«æWƒdG á«°�≤dG{
تÉ¡«ئdG ‘ íaÉ£dG º«©ædÉH ƒjQÉ°ù«dƒÑdG
áeƒYõŸG تGOÉ«≤ـــــdG hCG á«ـــــ°SÉeƒ∏ÑjódG
.Q’hódGh hQhC’ÉH تÉ°�jƒ©àH ¿ƒ©àªàjh
¿ƒHôY ™°üfCGh π«dO iƒbCG Qƒ°üdG âfÉµa
Ωƒj »JCÉj ¿CG óH’ á≤«≤◊G ¢ùª°� ¿CG ∏ىY
√òg ,تÉª«îŸG تƒ«Hh ΩÉ«N πc ∏ىY ™£°ùàd
áæàa â∏©°�CGh âÑ¡dCG ,Iójó÷G ≥FÉ≤◊G
,جQÉÿGh πNGódG ‘ á¡Ñ÷G تGOÉ«b ÚH
óM ¤EG á«dÉ°üØf’G تGQÉ«àdG ¢�©H âÑgPh
¬Óe ô¡ظJ … ملòdG …hGôë°üdG QÉÑàYG
.ىª©ظdG áfÉ«ÿÉH º¡àe ريÑc πµ°ûH
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…ع∏وdG ¢ùjدرG تÉëjô°�ن يف تÉ°�ôحCG رGى حوó°�

ىYóà°SG »°ùfôØdG ريØ°ùdG ¿CÉH ,…QÉ÷G
10
ÜõM º«Y زÊGزƒdG ø°ùM ¿CÉH √ربNCGh ácربæH
ôjôëàdG ¢û«L ¿CG »Yój ∫Ó≤à°S’Gh iQƒ°ûdG
æH
»JCÉ«°S ¬fEG ácربæH …ó¡ŸG ∫É≤a ,¬d ™HÉJ
ƒg QójEG âjCG ó«©°ù
¬æµdh ,AÉYO’G Gòg áë°� ΩóY ∏ىY π«dódÉH
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TC
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∫É«àZG ≈∏Y
óFÉ≤dG √QÉظàfG ‘ óLh ,¿Gزh ¤EG π°�h ÉeóæY
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º
ôjôëàdG ¢û«L
¿EG ¬d ∫Éb ريNC’G Gògh ôjôëàdG ¢û«÷ ÊGó«ŸG
…óYÉ°ùŸG ¢SÉÑY
أﻧﺎ
,∫Ó≤à°S’G Üõ◊ É©HÉJ ¢ù«d ôjôëàdG ¢û«L
ﻣﻠﻜﻲ وﻟ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺴﺖ »ﻣﺨ
ﺰﻧ
«ﻲ
..
‘ íª£j ¿Éc Éeó©H ,¿ÉµŸG IQOÉ¨ مبôeCGh
ﺳﻨﺼﻞ إﻟﻰ »زواج وإذا ﺗﺒﻌﻨﺎ
«اﻟﺮﺟﺎل
.¢û«÷G ÖFÉàc ¢�Gô©à°SG
QGôb PÉîJG ‘ ÖÑ°ùdG »g âfÉc á©bGƒdG √òg
ácربæH …ó¡ŸG{ فôW øe …óYÉ°ùŸG ∫É«àغÉH
ø°ùMh QójEG âjآG ó«©°ùæHh …ô°üÑdG ¬«≤ØdGh
√ócDƒj Ée Ö°ùM ,zºgغريh …ô°�ÉædGh جôYC’G
جGQóà°SG áª¡e ¿CG ¤EG QÉ°�CG …òdG …ƒ∏©dG
óFÉb) zجÉé◊{ تóæ°SCG …óYÉ°ùŸG ¢SÉÑY IójôL É¡JOQhCG »àdG …ƒ∏©dG ájÉµM ‘ AÉLh
ájô°ùdG áehÉ≤ŸG §ÿ ¬FÉah ºµëH (ÊGó«e ¢SQÉe 17 خjQÉàH QOÉ°üdG ÉgOóY ‘ zAÉ°ùŸG{
.QójEG âjآGh ácربæH ¬ªYõàj ¿Éc …òdG
ﺣﻮﺍﺭ
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ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣ
 »ﻻ ﻧﺤﻜﻢ، ﺮﻳﻜﻲ،«ﻟﻠﻘﻄﺐﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ
ﺍﻟﺤﺮﻛﻲ
ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ
 ﻟﻢ ﻳﻄﺒﻘﻮﺍ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺑﻲ ﺃﺣﺮﺿﺎﻥ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻤﻌﻮﺍ،ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ
ﻫﺬﻩ
ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻭﺟﻞ
ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ
 ﻓﺘﻢ ﺇﻏﻔﺎﻝ،ﻳﻜﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺗﻔﺎﻋﻠﻮﺍ.«ﻭﺟﻮﻩ »ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ
،(..)ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻳﻘﻮﻝ
 »ﺃﻧﺎ،ﺃﺣﺮﺿﺎﻥ
ﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ
..ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻪ ﺩﻳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ
ﻣﺎﺷﻲ ﺩﻳﺎﻝ ﺍﻟﻤ
ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻓﻬﻮ ﻳ،ﺫﻟﻚ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ،«ﺨﺰﻥ
 ﻭﺗﻌﻨﻲﺳﻮﻯ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺍ،«ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍ ﺴﻤﻴﻬﺎ »ﺍﻟﻤﺎﺳﻄﺮﺍ
ﻟﺘﺸﺒﺚ
ﺑﻜﻞ
ﻣﺎ
ﺑﺎﻟ
،ﻟﺼﺪﺩ
ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﻊ »ﺍﻷﺳ ﺪﺍﺭﺟﺔ »ﺍﻟﻠﻲ ﺑﻐﺎ ﻳﻮﻗﻊ ﻳ ﻟﺠﺰﺋﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜ
)ﺍﻟﺤﺰﺏ
( ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ..)ﺎﻟﺚ
.«ﻮﻗﻊ
،«ﺒﻮﻉ
ﻋﺪﻡ ﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻤ
،(ﻮﺣﺪ
ﻳﺆﻛﺪ
ﺃ
»ﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ
ﻹﺟﺎﺑﺔ
ﺣﺮﺿﺎﻥ ﺃﻥ ﺑ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﺆﺍﻝ
،ﻨﺴﻌﻴﺪ ﺃﻳﺖ ﺇﻳﺪﺭ
،ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ
ﺯﻋﻴﻢ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺣﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺴﻎ ﻭﺻﻒ ﺃ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟ
●●
..
ﻌﺎﺭﺿﺔ
ﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟ
π°üM
ﺣﺮﺿﺎﻥ ﻷ
ﻣﻊ ﺃ
 ﻟﻜﻨﻪ،ﺮﺍﻫﻦ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ
‘ âæc ÉeóæY ∂dP ∂∏ŸÉH Éæ«≤àdG
( ﻭﻳﻔﻀﻞ..)«ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺍ ﻱ
 ﺑـ»ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻮ، ﻭﻓﻘﻴﺮ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ،ﻭﻓﻲﻭﻓﻘﻴﺮ
ó°ü≤j)
ób Éæc ,á«Hô◊G á°SQóŸG
..(¢ùeÉÿG óª
 ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ،«ﻃﻨﻲ
¬æµd ,√ój
ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ
πÑbCG »µd â«æëfG ÜQÉëj …óæ÷G ¿EG ‹ ∫Éb,√ój Öë°S ،ﻛﻼﻣﻪ ﻳﻐﻄﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﻱ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ
¿CG ó©H ,§≤a º∏°ùjh
ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮ ﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
IQƒ°üdG √òg â∏Xh ‘ »àcQÉ°ûe ﻤﺎﺿﻲ ﻋﺎﺷﻬﺎ
ﻳﺆﻛﺪ
áî°SGQ
ﺃ
‘
á∏«W ,»ægP G tâpH ¿CG ¤EG ,zOhQÉÑdG{ ∑QÉ©e
ﺣﺮﺿﺎﻥ ﺗﻔﺎﺅﻟﻪ ﺑ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻴﺼﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ »ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟ ﻧﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﺔ
øëf
 ﺎﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ،«ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ »ﻛﻼﻡ ﺑﺎﺳﻞ
:∫GDƒ°ùdG ìôWC ’G óMCG ‘h ..?øe πLC’ øµd ,ÜQÉëf´õàfCG
.«ﺮﺟﺎﻝ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
،ﻟﺪﻭﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟ
ﻛﻼﻡ ﺃﺣﺮﺿﺎﻥ
¿CG â©£à°SG ΩÉjC‘ Ée πc â∏©Øa ,ÊÉŸCG …óæL á«bóæH
∂∏ŸÉH
، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻣﺎ ﻟﻠﺒﻌﺾ،«ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ
ﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻌﻮﺍ
»≤àdC’ »©°Sh Éææ«H AÉ≤∏dG ¿Éµa ,¢ùeÉÿG óª
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﺪﻭ
ﺟﺎﻟﺴﺎ
ﻣﺜﻞ
Ú◊G
ﻣﻦ
â«≤H
ﺑﺸﻜﻞ
,Éjƒb
ÉæàbÓY
∂dP òæeh
ﻣﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻷ
ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻣﻊ
á«bóæÑH
∫Éb ¬æµd (..)Ió«L
 ﻓﻴﻤﺎ »ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ،ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍ ﻃﻠﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﺔ ﺗ ﺃﺭﻳﻜﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻗﺮﺏ ﻣﺪﻓﺌﺔ
íHÔ°S πg” :‹,ácô©e ∑Éæg ¿ƒµJ »µd ?IóMGh ∑Éæg
 ﺣﻴﺚ،ﻟﻠﻘﺎﺀ
ﺴﺠﻴﻞ ﻛﻔﻴﻠﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺻﻮﺍﺕ
¿ƒµj ¿CG Öéj G OÉ–’G ≥∏N ∂dP πLC’ ,“OÉ–G
ﺑﺈﺿﻔﺎﺀ ﻫﺎﻟﺔ
ﻻﻓﺘﺎ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍ
OƒLh øY
ôØ°SCG …òdG ,»HQÉ¨Ÿ.(..)ôjôëàdG ¢û«Lh áehÉ≤ŸG
ﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻧﺺ ﺍﻻﺳﺘ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻥ
ﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻠﻤﻮ
G óª ●
ﺍﻟ
 ﻭﻛﺎﻥ،( ﻭﻛﺄﻥ ﻳ ﺠﻮﺍﺏ،ﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
πÑ≤J ¿CG ¢†aQ ¢ùeÉÿ
.(..)ﺘﻌﺼﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ
ﺘﻔﺎﺩﻯ ﺫﻟﻚ
?∂∏ŸG ój πÑ≤j ¬∏eÉµH
Ωƒ«dG ¢û«÷G øµd ,√ój

ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ
ﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻲ
«ﺑﺎﺏ »ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ
‘ â∏b ●
UCG »àdG ∂JGôcòe G óª
¢ùeÉÿ
∂∏ŸG ¿EG ,GôNDƒe ,É¡JQó°
ÉH 1943 áæ°S ∂d ∫Éb
É°ùfôa ™e ÉæHQÉM ÉæfC?ó°ü≤J âæc GPÉe (..)ÉæFÉ£NCG ÖÑ°ùH

●●
,Oƒ°ü≤ŸG âª¡aâ«≤àdG
∂∏ŸG
øe ó«dG ∫ÉjO ¿É°SƒÑdG”
GPEG Ωƒ«dG ÉfCG ,“ÉæJOÉY ød ƒg ,√ój πÑbCÉ°S ¢SOÉ°ùdG óª..¿ƒ«µ∏e øëf
øëf GPÉŸ
ÉæJOÉY ‘ øµd ,É¡cÎj
âfÉµd √’ƒdh
ƒg ∂∏ŸG ¿C’ ?¿ƒ«µ∏e
,Üô¨ŸG ™ªéj …òdG‘ ¢ù∏WC’Gh ¢Sƒ°Sh á¡L ‘ ∞jôdG Üô¨ŸG ‘ ¿Éc
Gò¡d ..iôNCG á¡L.(..)áÁó≤dG Qƒ°ü©dG òæe ,∂∏e ÉªFGO

ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻧﻲ

:ﺣﺎﻭﺭﻩ

 ﺍألﺳﺒﻮع:ﺍﻟﺮﺑﺎط
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¿CG ¿É°�ôMCG »HƒéëŸG »cô◊G Ö£≤∏d ≥Ñ°S
»cGÎ°�’G Üõ◊G فƒØ°� ‘ π°�ÉæŸG º¡JG
¢û«L º«Y∫ زÉ«àغG ∏ىY فGô°�E’ÉH óMƒŸG
øe ,…óYÉ°ùŸG ¢SÉÑY ∫Éª°ûdG ‘ ôjôëàdG
‘ z´ƒÑ°SC’G{ IójôL ™e √QGƒM ∫ÓN
»gh ,2014 ¢SQÉe 6 خjQÉàH QOÉ°üdG ÉgOóY
∏ىY GôNDƒe تOQh »àdG É¡°ùØf تÉëjô°üàdG
¢û«÷ ÊGó«ŸG óFÉ≤dG ,…ƒ∏©dG ¢ùjQOG ¿É°ùd
تÉëjô°üJ ‘ ócCG «ثM ,AGôë°üdÉH ôjôëàdG
ôeCG …òdG ƒg ,ácربæH …ó¡ŸG{ ¿CG á«Øë°�
Gòg ¬©æe ÉeóæY ,…óYÉ°ùŸG ¢SÉÑY ∫É«àغÉH
»àdG ,ájôµ°ù©dG á≤£æŸG ∫ƒNO øe ريNC’G
ÚH فÓÿG ¿CG فÉ°�CGh ,zÉ¡«∏Y فô°ûj ¿Éc
ÚH ¢�É≤f ∑Éæg ¿Éc ÉeóæY Ö°ûf{ Ú∏LôdG
∫Ó≤à°S’Gh iQƒ°ûdG ÜõMh ∫Ó≤à°S’G ÜõM
πc ¿Éc «ثM ,zôjôëàdG ¢û«L á«©ÑJ ∫ƒM
.¬d ™HÉJ ôjôëàdG ¢û«L ¿CG »Yój ÜõM

نحنمن ي�صنعالديكتاتور

«ةÑع°ûdG كةôحلG ¢SCG∏≈ رY »بعةGة رj يف «والô°�عنdG
øY ∂«gÉf ô°üæ©dG øY πjóÑdG ΩÉ©dG
ÜGƒædG فƒØ°� §°Sh ÜÉ£≤à°S’G
ىàMh ,áÑ«Ñ°ûdGh øjQÉ°ûà°ùŸGh
«ثM á«cô◊G ICGôŸG áªظæe πNGO
AÉ°ùædG ¢�©H ™bƒ متº∏°ùj مل
.πÑ≤ŸG ôمتDƒŸG ¢�GôغC’ áeóN
ó©Ñà°ùj  ملøe تGOÉ«≤dG √òg øe
π°ù∏°ùeh øMÉ£àdG á«°�ôa ىàM
πNGO Üõ◊G AGQزh íFÉ°�a
øe Öjô°ùJ ƒg ΩÓYE’G πFÉ°Sh
QÉWEG ‘ »cô◊ــــG â«ÑdG πــNGO
áfÉeC’G »°Sôc ƒëf قÉÑ°ùdG
.áeÉ©dG

ﺍﻟﻌنﺼﺮ

ءÉنÑdG والتÉم مقó°�j رÉàب∏مخ
 ﺍألﺳﺒﻮع:ﺍﻟﺮﺑﺎط

ﺑﻠﻤختﺎﺭ

ájGóH π°SQCG ¿Gريc øH ¿CG âª∏Y
ádƒ«°ùdG z¢SQÉe{ ô¡°ûdG Gòg
,ájƒ¡÷G تÉ«ÁOÉcCÓd á«dÉŸG
π°Sôj ¬ ملfCG âaôY ÚM âeó°�h
GóL á∏«∏b á«dÉe غdÉÑe iƒ°S
∏ىY áªcGÎŸG ¿ƒjódG ™e áfQÉ≤e
á«HÎ∏d ájƒ¡÷G تÉ«ÁOÉcC’G
.øjƒµàdGh

π¨à°ûJ ’تhÉ≤e IóY âeó°�
,´ƒÑ°SC’G Gòg AÉæÑdG ´É£b ‘
ób áeƒµ◊G ¿CG âØ°ûàcG ÚM
á∏jõg غdÉÑe É¡d â°ü°üN
.ájOÉŸG É¡à«©°�h ájƒ°ùàd
Éeó©H ’تhÉ≤ŸG √òg â¡جتGh
¤EG ábóH á«dÉŸG É¡JÉØ∏e تóYCG
∞∏àî مبájƒ¡÷G تÉæjõÿG
¢�Óîà°SG ó°üb á«Hô¨ŸG ¿óŸG
IOƒLƒŸGIريÑµdGá«dÉŸGغdÉÑŸG
ájƒ¡÷G تÉ«ÁOÉcC’G áeP ∏ىY
¿CG âØ°ûàcGh ,º«∏©àdGh á«HÎ∏d
¢ü°üîŸG ƒg §≤a zتÉàØdG{
á«dÉŸG غdÉÑŸG ™e áfQÉ≤ŸÉH É¡d
ó©H É¡°ü∏îà°ùJ » ملàdG áeÉ¡dG
.تGQGOE’G √òg øe
ób ’تhÉ≤ŸG øe OóY âfÉch
¢SQGóe AÉæH تÉ≤Ø°� âëHQ
á«æWƒdGh á«HÎdG IQGزh IóFÉØd
تCÉLÉØJh ,تÉ«ÁOÉcC’G ∞∏àîمب
¢ù«FQ ¿Gريc øH ¬dE’G óÑY QGô≤H
,»°�ÉŸG ôHƒàcCG ô¡°� áeƒµ◊G
AGOC’G Iô£°ùe ∞«bƒàH ôeCG ÚM
»àdG ’تhÉ≤ŸG √òg IóFÉØd
ÚMh ,É¡dÉ¨à°�G ‘ تôªà°SG

âª°üdG Gòg ¿CG á°�ÉN ,¬JóMh
ÚjOÉ«≤dG øe OóY ÚH ´Gô°üdG جLCG
ôØ∏ظd ÚÉ£dG á∏Ñæ°ùdG ÜõëH
ádÉM ‘ Üõë∏d áeÉ©dG áfÉeC’ÉH
¬©£b …òdG óYƒdÉH ô°üæ©dG AÉah
…OÉ◊G ôمتDƒe ∫ÓN ¬°ùØf ∏ىY
øY ø∏YCG ÚM ،2010 áæ°S ô°ûY
¬d áj’h ôNآG »g áj’ƒdG √òg ¿ƒc
.Üõë∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ¢SCGQ ∏ىY
ÜhôM â∏≤àfG âª°üdG Gòg ΩÉeCGh
Üõë∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ƒëf قÉÑ°ùdG
ÜÉ£≤à°S’G «ثM ,تÉ¡÷G ¤EG
ÚeC’G ÜÉîàfG á«∏ª©d Gó«¡ متôµÑŸG

ácô◊G تGOÉ«b ¢�©H â∏NóJ
,GôNDƒe ,ó≤Y AÉ≤d ∫ÓN á«Ñ©°ûdG
,Ú«cô◊G ÚjOÉ«≤dG óMCG â«ÑH
ô°üæ©dG óæG ΩÉ©dG ÚeC’G iód
øY É«ª°SQ ¿ÓYE’ÉH ¬àÑdÉWh
øe Üõë∏d áeÉ©dG áfÉeCÓd ¬ë°�ôJ
ô°ûY ÊÉثdG ôمتDƒŸG ∫ÓN ójóL
.πÑ≤ŸG ∞«°üdG Üõë∏d
ºéM ∏ىY âØbh تGOÉ«≤dG √òg
óª ÚH{ IOQÉÑdG Üô◊G QÉآثGh
¢ùjQOEGh ,OGóM ø°ù◊h ,ƒæjزhCG
,ƒJÉJ QOÉ≤dG óÑYh ,»°ù«àæ°ùdG
∏ىYh Üõ◊G ∏ىY z´óÑe óªh

ةdÉب يف حÑ°ù تójó°ûdG قÉالإرهG
نGôعمdG ôjóŸ »ءÉمZإG«

ﺑﺪﺭ ﺍﻟكﺎﻧﻮﻧﻲ

¬«∏Y É«ª¨e πX …òdG ,ÊƒfÉµ∏d
ó«©à°ùj ¿CG πÑb øeõdG øe IÎØd
¿CG ™∏£e Qó°üe ôcPh ,¬«Yh
¬H ΩÉb …òdG »Ñ£dG ¢ü«î°ûàdG
ádÉ◊ ¬°�ô©J ∞°ûc ÊƒfÉµdG
ócCG πHÉ≤ŸÉH ,IريÑc OÉ¡LEG
¿CG ÊƒfÉµdG øe Üô≤e Qó°üe
òæe á∏£Y ájCG øe ¬JOÉØà°SG ΩóY
‘ ÉÑÑ°S ¿ƒµj ób ,تGƒæ°S ثÓث
Qƒa ,¬d ¢�ô©J …òdG قÉgQE’G
á«≤jôaE’G ádƒ÷G øe ¬JOƒY
.∂∏ŸG á≤aQ

 ﺍألﺳﺒﻮع:ﺍﻟﺮﺑﺎط

¿Gôª©dG ácô°ûd ΩÉ©dG ôjóŸG CÉLÉa
Ú©ÑààŸG ™«ªL ,ÊƒfÉµdG QóH
á©ª÷G Ωƒj √É≤dCG …òdG ¬°�ô©d
¬«∏Y É«ª¨e §≤°S ÉeóæY ,»°�ÉŸG
¬°�ôY AÉ¡àfG Qƒa ,¢�QC’G ∏ىY
áYƒª جمá∏«°üM ميó≤àH ¢�ÉÿG
Éæ°ùeÉJ Iójó÷G áæjóŸÉH ¿Gôª©dG
.طÉHôdG øe áÑjô≤dG
ádhódG ôjزh øe πc ´QÉ°S óbh
¿Éµ°SE’G ôjزhh ,ÉgÉH هللG óÑY
تÉaÉ©°SE’G ميó≤àd هللG óÑ©æH π«Ñf
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كواليس األخبار

alousbouea@gmail.com

خبايا األمور في ما يجري ويدور

الأ�صئلة املحرجة يف م�صروع اإ�صالح العدالة

هل ت�صرعت احلكومة يف امل�صادقة على القانون
اجلديد للمحكمة الع�صكرية؟
هل تلقى بن كيــــــران «جتبيدة
الودنني» بخـــــ�صو�ص قانون
املحــــكمة الع�صـــكرية اجلديد؟
هذا ما تلوكه الأل�سن يف عدد من
ال�صالونات ال�صـــيا�صية ،خا�صة
واأنه تزامن مع الهجومات التي
تقودها اجلزائر حاليا على املغرب
بجنيف ونيويورك ،وتزامنه كذلك
مع الأزمة املغربية الفرن�سية حول
مو�سوع ا�ستدعاء احلمو�سي مدير
املخابرات املغربية للمثول اأمام
الق�ساء بفرن�سا.
فلم يكن ن�ص الق�ساء الع�سكري
مربجما على جدولة احلكومة حتى
نف�ص عنه الغبار وطرح ب�سرعة
و�سودق عليه خالل اجتماع واحد
دون خالفات يف املناق�سة كما جتري
العادة.
من جهة اأخرى ،اعتربت هذه
امل�سادقة �سفعة قوية لوزير
العدل واحلريات م�سطفى الرميد
الذي كان يرف�ص جتزيء م�سروع
اإ�سالح العدالة وكان يرف�ص اأي
اإ�سالح جزئي داخل الق�ساء ،فماذا
وقع حتى تنازل الرميد عن راأيه؟.
من جهة ثانية ،قطعت احلكومة
بهذه امل�سادقة الطريق على مبادرة
النواب املتعلقة بالت�سريع يف جمال
املحكمة الع�سكرية ،بعدما تناهى
اإىل علمها اأن النواب عزموا على
حتمل امل�سوؤولية وبرجمة مقرتح
قانون يف هذا املو�سوع ،وبالتايل
تخلي�ص �سورة املغرب باخلارج
من هذه الورطة.
اإىل ذلك ،اعتربت م�سادقة احلكومة
على هذا الن�ص القانوين واإن جاءت
متاأخرة نتيجة املحا�سرة اخلانقة
التي �سربتها الفعاليات احلقوقية
الدولية على الوفد املغربي بجنيف
ال�سوي�سرية الذي يناق�ص حاليا
و�سعية حقوق الإن�سان باملغرب
هناك.
وكان املجل�ص الوطني حلقوق
الإن�سان قد رفع مذكرة اإىل امللك
مبا�سرة بعد انتهاء حماكمة
ال�سحراويني يف ق�سية «اكدمي

بن كيران

اإيزيك» اأمام املحكمة الع�سكرية،
والذي اأثار ردود اأفعال قوية على
ال�صعيدالعاملي.
يذكر اأن م�سروع القانون الذي
�ستحيله احلكومة اإىل الربملان
للت�سويت عليه على عدم جواز
«اإحالة املدنيني على اأنظار املحكمة
الع�سكرية كيفما كان نوع اجلرمية
املرتكبة و�سفة مرتكبيها وقت
ال�سلم� ،سواء كانوا فاعلني اأو
م�ساهمني اأو �سركاء لع�سكريني».
وي�سيف امل�سروع «ل تخت�ص
املحكمة الع�سكرية يف جرائم احلق
العام املرتكبة من قبل الع�سكريني
و�سبه الع�سكريني �سواء كانوا
اأ�سليني اأو م�ساهمني اأو م�ساركني».
كما ين�ص على اأن «املحكمة
الع�سكرية ل تخت�ص بالنظر يف
الأفعال املن�سوبة اإىل الأحداث
الذين يقل �سنهم عن � 18سنة يف

اعتبرت هذه
المصادقة صفعة
قوية لوزير العدل
والحريات مصطفى
الرميد الذي كان
يرفض تجزيء
مشروع إصالح العدالة
وكان يرفض أي
إصالح جزئي داخل
القضاءو فماذا وقع
حتى تنازل الرميد
عن رأيه؟

�صركة الدجاج «تهزم» وزيري العدل والداخلية
ح�سلت «الأ�سبوع» على معطيات
جديدة ،وعلى ملف متكامل من
جمعياتاملجتمعاملدينيفمو�سوع
ال�سراع الذي تعي�سه ال�ساكنة
مبنطقتي تيدا�ص وواملا�ص باإقليم
اخلمي�سات مع �سركة عمالقة
لإنتاج وتربية الدواجن.
املعطيات اجلديدة تتجاوز ق�سية
الأ�سرار البيئية وال�سحية التي
ت�سببت فيها ال�سركة املعنية
لل�ساكنةاملجاورة،ب�سببالروائح
العفنة املنبعثة من هذه الوحدة
ال�سناعية ،وب�سبب النفايات

والبقايا وانعدام �سروط النظافة
والوقاية ،والذي دفع بال�ساكنة
وفعاليات املجتمع املدين للتحرك
بقوة �سد هذه ال�سركة «املحمية»،
بل توؤكد هذه اجلمعيات اأن هذه
ال�سركة عملت على بناء وحدات
�سناعية جديدة ودون ترخي�ص
قانوين من ال�سلطات املحلية ومن
املجل�صالقرويالذينفىاأع�ساوؤه
مد هذه ال�سركة باأي ترخي�ص.
بل الع�سرات من بيانات جمعيات
املجتمع املدين بالإقليم ،توؤكد اأن
هذه ال�سركة قامت كذلك بال�سطو

حتى على ملعب لكرة القدم ،كان
اأبناء الدواوير املجاورة يلعبون
بداخله ،وا�ستغلته بعدما حرثته
ووعدت بتعوي�ص اأبناء القبيلة
مبلعب اآخر ،لكن دون جدوى.
جدير بالذكر ،اأن هذا املو�سوع
الذي تفجر على و�سائل الإعالم،
كان قد و�سل عرب مرا�سالت من
املجتمع املدين ومن نواب املنطقة
اإىل مكتب كل من وزير العدل،
ووزير الداخلية ،ووزيرة البيئة
اإ�سافة اإىل الربملان يف اإطار اأ�سئلة
�سفويةوكتابية.

وقت ارتكاب الفعل» ،وكذلك على
اأنه «ل تخت�ص املحكمة الع�سكرية
بالنظر يف الأفعال املن�سوبة اإىل
الأ�سخا�ص املدنيني العاملني يف
خدمة القوات امل�سلحة امللكية».
وين�ص م�سروع القانون اأي�سا على
ا�ستثناء الع�سكريني من اخت�سا�ص
املحكمة الع�سكرية يف حالة ارتكابهم
جلرائم احلق العام .وو�سف
م�سطفى اخللفي وزير الت�سال
الناطق الر�سمي با�سم احلكومة
م�سروع القانون هذا بـ»القرار
التاريخي» ،موؤكدا اأنه مبوجب
الإ�سالح اجلديد فاإن املحكمة
الع�سكرية �ست�سبح موؤلفة من
غرفتي ا�ستئناف .وقال «�ست�سبح
حمكمة م�ستقلة متخ�س�سة� ،ستفقد
طابعها ال�ستثنائي وتفتح الباب
اأمام ال�ستئناف».
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الخطوات القادمة

ثنائية ال�صيخ واملريد
● د .يوسف الكتاني
الحلقة الرابعة

تاأكد يل من خالل هذه الندوة املتميزة اأن امل�ستوى
الثقايف والجتماعي للمريدين اإذا كان عاليا مرتفعا،
فاإن ن�ساط ال�سيخ اأو املر�سد والزاوية يكون جيدا
قيما ،واأن الن�سباط تبعا لذلك يكون قويا ،ومن ثم
تكون النتائج والأعمال ممتازة �سامية ،ل يجد فيها
كل من ال�سيخ واملريدين اأي عنت اأو ثقل اأو ارتباك،
وت�سري الأمور على خري ما يرام ،ول يجد املريدون
اأي حرج يف اتباع ال�سيخ والتاأ�سي به واللتزام
بتوجيهاته واأوامره واإر�ساداته ،وهذا هو اأجمل من
ا�ستفدته من هذه الندوة املباركة القيمة ،وما اأريد اأن
ي�ستفيد منه كل من يقراأ هذه املالحظات ويتتبعها.
ومن املعلوم اأنني اأحييت منذ اأكرث من ن�سف قرن
حتمل ال�سنة النبوية ،عن طريق الإجازة التي هي
اإحدى و�سائل التحمل للحديث ال�سريف ،خا�سة واأن
الإجازة تعني اإذن الأ�ستاذ اأو ال�سيخ للم�ستجيز حلمل
احلديث وروايته ونقله لغريه من الطالب ،والعلماء،
وامل�ستجيزين.
ومن هنا وللن�ساط الذي عم هذه الندوة املباركة بادر
�سيخ الرفاعية الدكتور حممد عجار حديد بطلبه با�سم
احلا�سرين وهم يتعدون املائتني ما بني �سيخ واأ�ستاذ
وعامل ،الإجازة لهم ب�سندي العايل اإىل �سحيح الإمام
البخاري الذي اأنا من القلة املتخ�س�سني فيه يف �سائر
العامل الإ�سالمي ،فقبلت طلبهم جميعا �سريطة اأن تتم
الإجازة على �سرطها املعلوم ،وهو الأخذ عن ال�سيخ
مبا�سرة ،ولذلك اقرتحت عليهم عقد اجتماع بيني
وبينهم لالإمالء وال�ستماع ،فبداأت بقراءة عدد من
اأحاديث ال�سحيح انطالقا من حديث الأعمال بالنيات،
ثم تتابع امل�ستجيزون يف القراءة اأمامي لبع�ص
اأحاديث ال�سحيح من كل باب وكتاب يف ال�سحيح،
واأنا اأ�ستمع اإليهم واأو�سح واأ�سرح ما يحتاج اإىل
�سرح خمت�سر لالأحاديث األفاظها ومقا�سدها ،حتى
قراأنا اآخر حديث فيه« :كلمتان حبيبتان اإىل الرحمن
خفيفتان على الل�سان ثقيلتان يف امليزان �سبحان اهلل
وبحمده� ،سبحان اهلل العظيم».
وبعد اإنهاء ال�ستماع اإيل والقراءة اأمامي ،خل�ست لهم
حياة الإمام البخاري وكيف األف �سحيحه ومنهجه
الرائع يف �سروط ال�سحيح ،والهدف من تاأليف
�سحيحه وانتقائه وجمعه ،ثم اأجزتهم مبا اأجزت به
من قبل والدي و�سيوخي �سريطة التثبت والتمكن من
الأخذ واحلفظ والنقل ،والتزام تقوى اهلل كما اأمرنا
بذلك ربنا �سبحانه وتعاىل كي تكون اأعمالنا جميعها
�ساحلة مقبولة م�سبوطة.
غري اأن هوؤلء العلماء ال�ساحلني املت�سبثني ب�سنة
نبيهم الكرمي مل يكتفوا بكل هذا ،بل طالبوين الإجازة
لهم ببقية الإجازات اإحياء لهذه ال�سنة وعمال بها،
واحتفاظا عليها.
فقبلت وبداأت بالإجازة لهم بحدث الأولية الذي هو
اأول ما يجاز به الطالب وامل�ستجيز ،ويعني الإجازة
بحديث الرحمة وهو قوله عليه ال�سالم« :والراحمون
يرحمهم الرحمن ارحموا من يف الأر�ص يرحمكم من يف
ال�سماء» ،وهو احلديث املروي عن �سيدنا عبد اهلل بن
عمر وعن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
ثم اأجزت لهم بامل�سافحة ،وامل�سابكة ،وو�سع اليد
على الكتف ،وو�سع اليد على الراأ�ص ثم ختمت
بالإجازة لهم بحديث املحبة عن �سيدنا معاد ر�سي
اهلل عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم :يا معاد اإين
اأحبك ،فقل اإين اأحبك ،اللهم اأعني على ذكرك ،و�سكرك،
وح�سن عبادتك ..ملا يف هذه الإجازة الكرمية من دوام
املحبة بني الإخوة وامل�سلمني ،وانتظامها وا�ستمرارها
واإ�ساعتها بني النا�ص .وباهلل التوفيق.
اِنتهى

 8جريدة
اجلرائد
9
وجهــات نـظـــر
يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم
وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

اأهمية من�صب رئي�س جمل�س النواب
من�سب رئا�سة جمل�س
النواب من�سب مهم
وح�ســـــا�س ،فرئيـــــ�س
جمل�س النواب ع�سو يف
جمل�س الو�ساية ،وهو
ال�سخ�سية الربتوكولية
الثالثة يف الدولة بعد جاللة
امللــــك ورئي�س احلكومة،
ويلعــــب دورا مهما فيما
يخ�س احلفاظ على التوازنات ال�سيا�سية داخل
قبة الربملان.
مصطفى المنصوري (التجمع الوطني لألحرار)

ل�صت �صيخا وال اإماما

اناأ ل�ست ب�سيخ وال
اإماما ،اأ�سدقائي اأي�سا
لي�سوا مبديرين ،بيننا
احلب ،وال�سداقة،
ورابط االأخوة ،نحب
بع�سنا البع�س يف اهلل،
ون�سرح لالإن�سان اأخالق
القراآن( )..املقربون مني
ومن اأ�سدقائي لي�سوا
كرثا ،عددهم قرابة  300فرد،
لكن قراء كتبي وخمطوطاتي ،الذين يدعمونني
بقلوبهم ،وينظرون بتقدير الأعمايل ،يعدون
باملاليني يف خمتلف دول العامل ،فكتبي ترجمت اإىل
 73لغة خمتلفة ،كل �سنة تباع منها املاليني ..هذه
املخطوطات بلغاتها املتعددة ن�سرت على موقعي
االإلكرتوين ويزورها بني  8و 10ماليني مت�سفح
�سهريا ،وهذا جناح من اهلل ،والذي يكون خمل�سا
مع اهلل من دون �سك �سيمنحه اجلمال والنجاح.
هارون يحيى

اإخفاق االإ�صالم املعا�صر
يتبدى اإىل اأي حد كان
اإخفاق االإ�سالم املعا�سر
يف اإنتاج حلظة االإ�سالح
الديني ،واإ�ساعة ثقافتها
وقيــــــــــــمها ( االجتهاد،
التجديد ،الت�سامح ،اإ�سقاط
الو�سائط ،)...ذا اأثر حا�سم
يف توفري البيئة املنا�سبة
مليــــــــالد حـــــركات االإ�سالم
احلزبي ،واأفكارها ،وات�ساع نطاق املنتمني اإليها.

قراءة في خبر

الأ�صئلة العالقة بعد امل�صادقة على بيان مكافحة «الإرهاب»

لغة االإ�صارات حا�صرة ..ملاذا اأغلق وزير الداخلية
القطري فمه يف مراك�س؟

اختتمت موؤخرا فعاليات اجتماع وزراء الداخلية
العرب يف دورتها الـ ،31والذي كان من املفرت�س
اأن ينعقد على مدى يومني قبل اأن يتم اخت�ساره
يف يوم واحد بناء على قرار من االأمانة العامة،
ح�سب ما اأكدته بع�س م�سادر «االأ�سبوع» التي
ح�سرت هذا اللقاء.
ورغم التعجيل باالأ�سغال اإال اأن ذلك مل يوؤثر
يف جدول االأعمال الذي انتهى بامل�سادقة على
«بيان مراك�س ملحاربة االإرهاب» ،علما اأن اللقاء
متيز برعاية ملكية خا�سة ،ج�سدتها الر�سالة
امللكية املرفوعة اإىل امل�ساركني ،والتي تدعو اإىل
«حت�سني» املنطقة العربية من «خماطر التطرف
واالإرهاب وكافة اأ�سكال اجلرمية املنظمة» ،وهي
الر�سالة التي اأ�ساد بها رئي�س املكتب االإعالمي
امل�سري يف الرباط ،واأ�سدر بيانا حتت عنوان
«دعم مغربي مل�سر يف مواجهة االإرهاب».
وكان جل وزراء الداخلية قد بادروا اإىل تقدمي
بع�س املقرتحات التي تهم اأ�سغال اجتماع وزراء
الداخلية العرب ،غري اأنه كان الفتا لالنتباه عدم
اأخذ الكلمة من طرف بع�س الوفود ،كما ح�سل
مع وزير الداخلية القطري ،الذي مل ي�سمع له
�سوت رغم اللقاء الذي عقده على الهام�س مع
وزير الداخلية ،حممد ح�ساد.
ومتيز اللقاء املذكور باعتماد خطة اأمنية عربية
م�سرتكة ،غري م�سبوقة ،من مظاهرها ،اإ�سافة
مكاتب جديدة لل�سهر على تنفيذ البنود املتفق
عليها ،ومنها املكتب العربي للحماية املدنية
واالإنقاذ يف الرباط ،واملكتب العربي ل�سوؤون
املخدرات يف عمان ،واملكتب العربي لالإعالم

كلب الرئيس..

غريب هذا الحوار بين القوى العظمى ،في
الصورة يظهر الرئيس الروسي فالدمير بوتين،
والمستشارة األلمانية القوية أنجيال ميركل،
فضال عن كلبه المفضل والذي سمح له بالحضور
عمدا في هذا اللقاء ،رغم أنه يعرف قصة
«خوف ميركل» من الكالب ،حيث عضها كلب
وهي مازالت صغيرة ،ولكنها استطاعت أن تضبط
نفسها إلى أن انتهى اللقاء على خير( ،)..وهذا
هو المعنى الحقيقي لقول المغاربة «اهلل يخرج
سربيسنا على خير».

عبد االله بلقزيز (باحث)

الفرق بني اوفقري والب�صري
يجب اأن اأقول اإن
اإدري�س الب�سري
كــــــــــــان �سخ�سا
يحـــــــب ال�سحافة
وال�سحفيني ،وكـــــان
يعترب نف�سه منتميا اإىل
ما كان ي�سميه بالعائلة
ال�ســــــــــحافية .وهنا
يجـــب اأن نعقد مقارنة
بيـــــــــــنه وبني اجلرنال
اأوفقري على م�ستوى تعاطي كل منهما مع ال�سحافة
وال�سحافيني ،فهذا االأخري كان يقول لل�سحايف:
«ا�سكت ملك» واإدري�س الب�سري كان يقول
لل�سحايف « :يا باباك حل فمك وقول باأنك مع
امللكية ومع النظام» ..االأول كان يخر�س ال�سحافيني
والثاين كان ي�ستعملهم.
عبد اهلل الستوكي

االأمني يف القاهرة واملكتب العربي ملكافحة
اجلرمية يف بغداد ،واملكتب العربي لل�سرطة
اجلنائية ،الذي كان يتخذ من دم�سق مقرا له قبل
نقله موؤقتا اإىل االأمانة العامة ب�سبب االأو�ساع يف
�سوريا.
يذكر اأن اللقاء متيز بح�سور بعثات �سحفية
اأجنبية ،عملت على تغطية املوؤمتر ونقل
االإ�سارات( )..وقد كتب مدير حترير االأخبار يف
جريدة «االأخبار» ،جمال ح�سني ،تعليقا على
املوؤمتر ،باأن االإخوان املغاربة ،الذين التقى

موقــف اإ�صبانـــيا
مــن «االكت�صافات
البـــرتوليـــــة»

بهم كانوا يهاجمون الثورة امل�سرية ،على طول
اخلط�« ،ساألتهم عن م�سدر معلوماتهم ،وكانت
ده�ستي كبرية عندما علمت اأنهم يعرفون ما
يحدث يف م�سر من خالل قناة «اجلزيرة» ،ومن
خالل موقع «ر�سد» ..قلت لهم ولكن موقع ر�سد
واجلزيرة ال ينقالن احلقيقة ،وال ينقالن اإال
كالما ي�سر بالدولة امل�سرية ،ل�سالح التنظيم
الدويل لالإخوان ،وعبثا اأحاول اإقناعهم باأن ما
حدث يف  30يونيو ،ثورة �سعب (الثورة التي
اأطاحت مبر�سي) ،انتهى كالم جمال ح�سني.

غالب يترباأ من «بوانتاج» املوظفني
بعد الزوبعة التي اأثارها قرار جمل�س النواب باإلزامية
موظفيه بالب�سم االإلكرتوين اأثناء الدخول ،واأثناء مغادرة
العمل ابتداء من فاحت �سهر مار�س اجلاري ،ترباأ كرمي
غالب رئي�س جمل�س النواب من امل�سوؤولية الفردية لهذا
القرار .واأقر غالب لعدد من املوظفني النقابيني باملجل�س
اأن القرار اتخذه اأع�ساء املكتب بح�سور وازن من ممثلي
العدالة والتنمية ،وعلى راأ�سهم حممد يتيم النائب االأول
لرئي�س جمل�س النواب.
يذكر اأن هذا القرار قد اأثار زوبعة و�سط املوظفني الذين
�سرعوا يف ردود اأفعال قوية �سده ،منها حمل ال�سارة
االحتجاجية ووقفة احتجاجية ببهو املجل�س ،يوم االإثنني
املا�سي .واعترب املوظفون هذا القرار جمحفا يف حقهم
وبخا�سة الذين ي�ستغلون يف م�سالح الفرق النيابية ويف
اللجان الدائمة ،حيث طالب هوؤالء باحت�ساب االأوقات
االإ�سافية التي ي�ستغلون فيها وكذلك بتوفري و�سائل النقل
للموظفني الذين يتاأخرون ليال.
ودفع ا�ستياء املوظفني مبجل�س النواب من قرار
«البوانتاج» بع�سهم بدعوة كرمي غالب رئي�س املجل�س
ومكتب جمل�س النواب «المتالك ذات ال�سجاعة مع النواب
املتغيبني رغم الفرق ال�سا�سع يف التعوي�س املادي».

اأثار احلديث عن اكت�سافات برتولية يف
ال�سواحل املغربية ،عدة اأ�سئلة حول موقف
اإ�سبانيا املحتمل من عمليات التنقيب ،ويف
غياب اأي جواب ر�سمي حول املو�سوع ،قالت
بع�س و�سائل االإعالم اإن اإ�سبانيا غري منزعجة
من االأخبار التي راجت ،موؤخرا.
وكتبت جريدة «ال ديا» ال�سادرة من جزر

الكناري ،اأن حكومة راخوي لن تنازع
املغرب على املنطقة التي اكت�سف فيها النفط
موؤخرا يف منطقة قريبة من اجلزر املذكورة،
م�سرية اإىل اأن «املنطقة هي جرف قاري حتت
ال�سيادة املغربية» ،علما اأن العالقات املغربية
االإ�سبانية متر باأزهى فرتاتها ،ح�سب نف�س
امل�سدر.
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حـــروب �سحفيــة حــول �أخبــار �أمينـــاتو حيــــدر
قال موقع األف بو�ضت 17 ،مار�ص  ،2014اإن
ال�ضحراوية اأميناتو حيدر املوؤيدة لأطروحة
«تقرير امل�ضري» �ضتمثل اأمام جلنتي
اخلارجية وحقوق الإن�ضان يف الكونغر�ص
الأمريكي الإثنني املقبل ،لتقدمي �ضهادة حول
هذا امللف ومطالبة الوليات املتحدة بقبول
تكليف قوات ،املينور�ضو مبراقبة حقوق
الإن�ضان يف ال�ضحراء .ويعترب هذا اأكرب
اخرتاق من طرف البولي�ضاريو لل�ضيا�ضة
الر�ضمية الأمريكية ،ويطرح ت�ضاوؤلت مقلقة
وعميقة عن كفاءة وفعالية الدبلوما�ضية
واملخابرات املغربية ل�ضيما واأن هذا يحدث
خم�ضة اأ�ضهر بعد زيارة امللك اإىل البيت
الأبي�ص ..وبرمج الكونغر�ص الأمريكي
هذه اجلل�ضة يوم الإثنني املقبل ظهرا،
حيث �ضي�ضتمع ملدة اأكرث من �ضاعة اأع�ضاء
جلنتي حقوق الإن�ضان والعالقات اخلارجية
من احلزبني الدميقراطي ،واجلمهوري،
و�ضخ�ضيات اأخرى ملا �ضتديل به اأميناتو حيدر
حول و�ضعية حقوق الإن�ضان يف ال�ضحراء.
و�ضرتكز على ما تعتربه خروقات حلقوق
الإن�ضان يف منطقة ال�ضحراء املغربية».
واأ�ضاف نف�ص املوقع اأن اللجنة التي �ضت�ضتمع

أمينـــاتو حيــــدر

اإىل اأميناتو حيدر هي «جلنة الت�ضامن
مع ال�ضحراء الغربية» امل�ضكلة من نواب
جمهوريني ودميقراطيني وبدعم من موؤ�ض�ضة
روبرت كينيدي .ومل تقدم وزارة اخلارجية
املغربية اأي معطيات حول هذا اللقاء.
ولكن هذه املعطيات �ضرعان ما مت تكذيبها
من طرف موقع اجلريدة  18( 24مار�ص
 ،)2014والتي قالت :على عك�ص ما روجت
له مواقع اإلكرتونية وو�ضائل اإعالم مقربة

من النظام اجلزائري ،فاإن اأميناتو حيدر لن
حت�ضر اإىل مقر الكونغر�ص الأمريكي بدعوة
من هذا الأخري ،بل الأمر يتعلق بندوة
ينظمها اللوبي الذي ي�ضتغل لفائدة اجلزائر
ويدعم النف�ضال يف ال�ضحراء املغربية،
وك�ضف دبلوما�ضي اأمريكي يف ات�ضال مبوقع
«اجلريدة» اأن «الكونغر�ص الأمريكي» مل
ي�ضتدع حيدر للمثول اأمامه ،بل اإن ح�ضورها
ِ
يف املوؤ�ض�ضة الت�ضريعية الأمريكية جاء بناء
على دعوة وجهتها لها جمعية «Defense
 »Forum Fondationحل�ضور غذاء
عبارة عن ندوة داخل مبنى الكونغر�ص».
واأ�ضافت امل�ضادر ذاتها اأن «هذه الندوة-
الغذاء �ضتفتتحها موؤ�ض�ضة روبريت كينيدي
للعدالة وحقوق الإن�ضان املعروفة مبواقفها
العدائية جتاه املغرب».
هذا ،واأ�ضارت م�ضادر متطابقة من وا�ضنطن
اإىل اإمكانية م�ضاركة كل من الثنائي «كريي
كينيـــدي وخافـــــيري باردمي» ،املعروفان
مبواقفهما املناوئة للمغرب ،يف هذه الندوة،
التي يرتقب اأن تنظم يف  24مار�ص املقبل
مببنى الكونغر�ص ،ح�ضب موقع «اجلريدة
.»24

نوح «�لأمريكي» ..هل يظهر يف �ملغرب؟
بينما رف�ضت بع�ص الدول العربية عر�ص
الفيلم الأمريكي «نوح» قرر املغرب عر�ص
الفيلم يف اأبريل املقبل ،و�ضمن هذا الإطار،
حدد املركب ال�ضينمائي «ميغاراما» بالدار
البي�ضاء بث الفيلم يف اأبريل املقبل ،متجاهال
كل الدعوات الراف�ضة عر�ضه مبا فيها بيان
الأزهر ال�ضريف ،اإذ اأعلن املركب ال�ضينمائي
عزمه ا�ضتقبال وعر�ص الفيلم ال�ضينمائي
الأمريكي «نوح» ،والذي يج�ضد �ضخ�ضية
النبي نوح عليه ال�ضالم خالل الفرتة املقبلة،
وتاأكيدالهذه الأنباء ،ن�ضرت بع�ص الإعالنات
للفيلم الذي يقوم ببطولته عدد من جنوم

هووليود ،ومن بينهم را�ضل كرو ،واأنطوين
هوبكان�ص ،ولوغان لريمان ،وجنيفر كونلي،
حيث حدد تاريخ التا�ضع من اأبريل موعدا
خلروجه اإىل القاعات ال�ضينمائية الوطنية.
بينما مل ي�ضدر عن املركز ال�ضينمائي املغربي
اأي موقف ر�ضمي بعد بخ�ضو�ص عر�ص
فيلم «نوح» بالقاعات ال�ضينمائية ،اأفادت
ت�ضريحات من�ضوبة اإىل مدير املركز ،نور
الدين ال�ضايل ،بنفي علمه بقبول هذا الفيلم
وعر�ضه داخل املغرب ،موؤكدا اأنه مل يتو�ضل
بعد باأي طلب لل�ضماح بعر�ص فيلم «نوح».
ويف ال�ضياق ذاته ،اأبدى ال�ضيخ عبد

الباري الزمزمي ،ع�ضو الحتاد العاملي
لعلماء امل�ضلمني ،ا�ضتغرابه من عر�ص
فيلم اأمريكي يج�ضد �ضخ�ضية النبي نوح
داخل املغرب ،يف ظل حكومة يقودها حزب
اإ�ضالمي كما يدعي ،وفق تعبري الزمزمي.
و�ضدد الزمزمي ،يف ت�ضريحات �ضحافية،
على اأنه يجب منع هذا الفيلم ال�ضينمائي
من دخول املغرب وعر�ضه على املغاربة،
باعتبار اأن الفيلم ل يخلو من ال�ضتهزاء
بالنبي نوح عليه ال�ضالم ،بالنظر اإىل اأن
الأمريكيني ل يبالون عموما باحرتام
الأنبياء عليهم ال�ضالم.

�صباط يك�صفون الأ�صرار التي طاملا اأخفاها رئي�س اجلزائر

�أول ظهور لـ«�سو�سو»..ع�سيقة بوتفليقة
�لتي منحها جو�ز �سفر دبلوما�سي
ك�ضفت احلركة اجلزائرية لل�ضباط
الأحرار معطيات خطرية حول التالعبات
التي طالت عددا من موؤ�ض�ضات الدولة
اجلزائرية ،وكذا حقائق خطرية حول
جمموعة من الجتماعات التي عقدها
عبد العزيز بوتفليقة مع اجلرنال توفيق،
والتي متخ�ضت عنها عدد من التفاقيات
بخ�ضو�ص ر�ضم خارطة طريق لنهب
خريات اجلزائر واأموال اجلزائريني ،كما
ن�ضرت احلركة التي ت�ضم عددا من �ضباط
املخابرات اجلزائريني غري الرا�ضون على
ما يجري يف بلدهم ،معلومات جد خطرية
مفادها اأن �ضعيد بوتفليقة �ضقيق الرئي�ص
اجلزائري عميل للدولة الفرن�ضية.
وك�ضف اأحد اأع�ضاء احلركة اجلزائرية
لل�ضباط الأحرار ،النقاب عن جانب
من احلياة اخلا�ضة لع�ضيقة الرئي�ص
بوتفليقة ،التي كانت ت�ضاطره كوؤو�ص
ليال حمراء كثرية داخل ق�ضر
اخلمر خالل ٍ
املرادية ،وقد اختار لها بوتفليقة ا�ضم دلع

«�ضو�ضو» ،ثم تبني فيما بعد اأن ا�ضمها هو
�ضورية حمياين ،واأو�ضح هذا الأخري اأن
بوتفليقةمتعع�ضيقته«�ضو�ضو»بامتيازات
و�ضفها باخلارقة للعادة ،كتوفريه لها
جواز �ضفر ديبلوما�ضي ،م�ضريا اإىل اأنها من
اأثرياء اجلزائر وا�ضتطاعت حت�ضيل ثروة
هائلة .واأو�ضح ع�ضو احلركة اجلزائرية
لل�ضباط الأحرار ،خالل لقاء تلفزيوين
مع قناة املغاربية ،اإىل اأن احلركة تعترب
اجلزائر خطا اأحمرا ولن تت�ضامح مع اأي
�ضخ�ص�ضولتلهنف�ضهامل�ضا�صبها،م�ضريا
اإىل تواجد  12طائرة جزائرية بدون طيار
تابعة لال�ضتخبارات الع�ضكرية ،حتلق
فوق اجلنوب اجلزائري �ضرا ،من اأجل
التعاون مع اإ�ضرائيل واأمريكا ،واأ�ضاف
باأن اجلزائر ل ي�ضرفها رئي�ص جمهول
الأ�ضل و الف�ضل ،اأخبث واأو�ضخ من عمال
النظافة يف اجلزائر على حد تعبريه ،كما
طالب با�ضم احلركة اجلزائرية لل�ضباط
الأحرار برحيل بوتفليقة عن احلكم.

إلياس العماري

الإرهاب يطرق اأبواب املغرب من
مليلية وبجن�سية �إ�سبانية
اأعلن موؤخرا ،اأن املغرب متكن من التعاون مع جهاز الأمن يف
اإ�ضبانيا من تفكيك «خلية اإرهابية» يتزعمها اإ�ضباين ذو توجه
متطرف ،وذلك اأثناء عمليات اأمنية مبدن مغربية واإ�ضبانية.
وقال بيان لوزارة الداخلية اإن هذه العمليات الأمنية مكنت من
اعتقال ثالثة مغاربة مبدينة العروي �ضرق املغرب ،بالتزامن
مع اعتقال الأمن الإ�ضباين زعيم اخللية واأع�ضاء فيها مبدينة
مليلية املغربية التي ت�ضيطر عليها اإ�ضبانيا ،ويف مالقا بجنوب
اإ�ضبانيا.
واأ�ضاف البيان ،اأن اأع�ضاء اخللية يقومون بـ«جتنيد
متطوعني للقتال بالعديد من بوؤر التوتر ،وتزوير جوازات
ال�ضفر» .وتابع البيان اأن زعيم اخللية �ضبق له الإقامة مبدينة
العروي ،وله ارتباطات باأفراد بارزين يف خلية �ضبق تفكيكها
خالل �ضهر نونرب عام  ،2012وكانت متخ�ض�ضة يف جتنيد
مقاتلني مغاربة �ضمن �ضفوف تنظيم «القاعدة يف بالد املغرب
الإ�ضالمي» ب�ضمال مايل.
ووفقا لوزارة الداخلية املغربية ،فقد قام متزعم اخللية
الإ�ضباين انطالقا من مدينة مليلية باإر�ضال جمموعة من
املتطوعني من خمتلف اجلن�ضيات للقتال مبايل و�ضوريا وليبيا،
اإ�ضافة اإىل ن�ضاطاته يف جمال جمع تربعات مالية مهمة اأر�ضلت
اإىل تنظيمات و�ضفها بيان الوزارة بالإرهابية.
واعترب البيان اأن عمليات التفكيك املتوالية ملا و�ضفها بال�ضبكات
الإرهابية التي تتخذ من بوؤر التوتر -خا�ضة �ضوريا -واجهة
لها ل�ضتقطاب متطوعني مغاربة للقتال ،فيها تو�ضح «اإ�ضرار
تنظيم القاعدة واجلماعات املوالية له على ا�ضتهداف ا�ضتقرار
اململكة املغربية وحلفائها».

يف انتظار الو�صول اإىل احلقيقة

�لبرتول �ملغربي بني بالغات �سركات
�لتنقيب وبالغات �حلكومة
اأظهرت موؤ�ضرات تقنية اأولية معطيات متفائلة عن وجود كميات
«مهمة» من النفط والغاز يف �ضواحل املغرب على املحيط
الأطل�ضي جنوب مدينة طرفاية ،وهي املرة الأوىل التي يعلن فيها
عن اكت�ضافات نفطية يف ال�ضواحل املغربية تتجاوز التوقعات اإىل
التاأكيد .واأ�ضارت ال�ضركة القاب�ضة الربيطانية  -الرتكية «جينيل
انرجي» ،التي تتوىل حفر اآبار ا�ضتك�ضافية يف منطقة كاب جوبي،
جنوب ال�ضواحل املغربية املتاخمة جلزر كناريا�ص الإ�ضبانية ،اإىل
اأن اأ�ضغال التنقيب اأكدت وجود طبقات من النفط على عمق 3100
مرت حتت �ضطح البحر ،واأنها �ضتوا�ضل حفر اآبار جديدة بعمق
اإ�ضايف ي�ضل اىل  600مرت لتاأكيد حجم املخزون النفطي.
وقدرت ال�ضركة احتياط النفط والغاز يف هذه املنطقة ،بني طان
طان وطرفاية ،بنحو  900مليون برميل من النفط واملكافئ
النفطي ،ولكنها تتحفظ على الإف�ضاح عن مزيد من املعلومات
بانتظار ا�ضتكمال عمليات احلفر التي بداأتها مطلع ال�ضنة .ولفتت
اإىل اأنها �ضتوا�ضل حفر اآبار اإ�ضافية ملعرفة طبيعة الحتياطات
املحتملة وحجمها يف منطقة تقدر م�ضاحتها البحرية بنحو 16500
كيلومرت مربع ،اأجنزت منها نحو األفني با�ضتخدام تقنية الهتزاز
اجليولوجي الثالثي الأبعاد .ومتلك ال�ضركة ثالث رخ�ص تنقيب
يف جنوب املغرب الذي تعتقد اأنه ي�ضم احتياطاً ي�ضل اإىل اأربعة
باليني برميل.
وكانت �ضركات نفطية اأعلنت اكت�ضاف حقول نفط وغاز حجمها
 360مليون برميل قرب مدينة اأكادير ،بعد عمليات تنقيب نفذتها
�ضركتا «فا�ضتنري» و«كو�ضمو�ص انريجي» .ويعتقد «املكتب
املغربي للهيدروكاربونات واملعادن» اأن  10اآبار ا�ضتك�ضاف
جديدة �ضتحفر خالل ال�ضهور املقبلة ،وعليها �ضيتوقف حتديد
كميات النفط والغاز املحتملة يف املنطقة البحرية «اأف�ضور».
وتتكتم ال�ضلطات املعنية على �ضري عمليات التنقيب ،تفاديا للتاأثري
ال�ضلبي يف العمليات التقنية ،وخوفا من الت�ضرع يف الإعالن عن
حجم املخزون ،كما حدث قبل � 14ضنة يف منطقة تال�ضينت �ضرق
البالد ،عندما اأعلنت الرباط اكت�ضافات نفطية متفائلة جدا ،تبني
لحقا اأنها مل تكن بالكمية التجارية التي ت�ضمح مبوا�ضلة امل�ضروع
الذي اأطلقته �ضركة «لون �ضتار» الأمريكية  -املغربية.
وكانت �ضركة «�ضريكل اأويل» الإرلندية ،التي تتخذ من لندن
مقرا ،اأعلنت اكت�ضافات «مهمة» ملخزون الغاز يف منطقة الغرب
الأطل�ضي� ،ضمال الرباط ،موؤكدة اأنها �ضتوا�ضل حفر اآبار جديدة
للنفط والغاز يف املغرب ،وت�ضويق الكميات امل�ضتخرجة داخل
ال�ضوق املحلية.
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الفاعل األمازيغي أحمد الدغرني يهاجم «ماضي» مستشاري الملك ويصرح:

الهمة قام بـ«اإغراء»
اأطــر احلـــزب
الأمازيغي املغربي
لتــاأ�سي�س حـــزب
الأ�سالة واملعا�سرة
العالقات مع إسرائيل غير مقطوعة والفاسي الفهري
واحد من «المطبعين» معها
يعتبر المحامي أحمد الدغرني من أشد المتطرفين في الدفاع عن «القضية األمازيغية» ،ويعتبر من بين السياسيين المغاربة الذين لم تسعفهم
الظروف لتحقيق المعادلة المطلوبة ،للتوفيق بين التواجد اإلعالمي والتواجد الواقعي ،غير أنه يعتبر من الوجوه المألوفة لدى الرأي العام.
اشتهر الدغرني بهجومه الحاد على مصطلحات «القومية العربية» ،غير أن نجمه سيسطع بشكل غير مسبوق سنة  2005تاريخ اإلعالن عن
الشروع في تأسيس الحزب األمازيغي المغربي ،الذي تم حله بناء على دعوى رفعتها وزارة الداخلية سنة  2007تطالب من خاللها بمنع تأسيس
حزب من هذا النوع.
فيما يلي ،يتهم الدغرني فؤاد عالي الهمة بمضايقة الحزب األمازيغي المغربي في الفترة التي كان فيها وزيرا منتدبا في الداخلية ،ويقول:
«إن األشخاص الذين كانوا منشغلين بتأسيس الحزب األمازيغي المغربي ،هم الذين قدمت للكثير منهم إغراءات ،وتم استقطابهم ،ولن أكشف عن
أسمائهم اآلن ألنهم من المستفيدين من مناصب في الدولة ،وهناك أسماء معروفة ،أبرمت معها صفقات.»..
الحديث مع الدغرني يعطي االنطباع بأن مشكلة المغرب األولى هي القضية األمازيغية ،وعندما يوجه له سؤال ماذا يطلب األمازيغيون يقول:
«يطلبون شيئا واحدا وهو حق الوجود السياسي وليس الوجود الثقافي ،واالعتراف بهم كمكون أساسي ،»..فالمشكلة في نظره ليست بين العرب
واألمازيغ ،بل هي مشكلة من نوع آخر« ،المشكل مثال بين السراغنة وآيت أورير ليس مشكال بين عرب وأمازيغ ،بل هو مرتبط بمعطيات تاريخية
كانت مبنية على تبادل المصالح بين القبائل ..وهناك أمثلة على ذلك حيث لم يسبق أن اندلعت أي حرب مثال بين قبائل عبدة المستقرة في نواحي
أسفي ،وحاحا ،والشياظمة ،المستقرتين في الصويرة(.)..
يرفض المصدر نفسه ،أي حديث عن زياراته الخاصة إلسرائيل ،ويسخر من رسالة الفاسي الفهري مستشار الملك ووزير الخارجية ،التي بعثها إلى
القنصل المكلف بالشؤون اإلسرائيلية في مدريد ،والتي يطالب من خاللها بالكف عن التدخل في شؤون المغرب ،ويقول إن الفهري هو «من كان
يسير باسم الدولة المغربية لقاءات مجموعة البحر األبيض المتوسط» ،ويتساءل «أليس إبراهيم الفاسي ،ابنه ،هو من استضاف وزيرة الخارجية
اإلسرائيلية السابقة في طنجة؟.
حاوره :سعيد الريحاني

❐ اأي��ن و�ضلت ق�ضية «ال�ح��زب الأمازيغي
المغربي» ،الذي اأ�ض�ضته قبل يتم حله بناء على
دعوى من طرف وزارة الداخلية؟
■ نحن اأ�س�سنا الحزب في يوليوز ،2005
وو�ضعنا الملف بين يدي والية الرباط على
عهد الوالي ح�ضن العمراني ،الذي رف�ض ت�ضلم
الملف ،واأغ��ل��ق الباب في وج��ه المفو�ض
الق�ضائي ال���ذي ج���اء لتبليغ «مح�ضر
التاأ�ضي�ض»(.)..

ا�ضتغلنا من �ضنة  2005اإلى حدود ،2007
حيث فوجئنا باأن وزارة الداخلية رفعت
�ضدنا دعوى الإبطال تاأ�ضي�ض الحزب ،عن
طريق مقال م��رف��وع للمحكمة االإداري���ة،
فح�ضلوا على حكم ل�ضالحهم يقول الدغرني
تحت «ال�ضغط» ،عندما كان كاتب الدولة في
الداخلية اأنذاك هو فوؤاد عالي الهمة ،رفقة
الوزير �ضكيب بنمو�ضى ،وكالهما تحمال هذه
الم�ضوؤولية ،دون اأن تتحملها اأية جهة اأخرى

في الدولة ،بما في ذلك وزارة العدل التي
كانت ترف�ض هذه الدعوى.
تم رفع دعوى �ضدنا ،وحكمت ل�ضالحهم
في االبتدائي واال�ضتئناف ،ولم تنفذ اإلى ❐ ماذا تق�ضد بكون الحكم لم ينفذ؟
حدود اليوم ،الأن وزارة العدل لم ي�ضبق اأن ■ ناأخذ مثال حزب «البديل الح�ضاري»
عملت على تنفيذ حكمها ،رغم وجود ملف حيث تم ت�ضميع المقر وحجز االآالت ،اأما في
التبليغ ،ولم ت�ضرف على تنفيذه اإلى حدود حالتنا ،ورغ��م وج��ود الحكم ،اإال اأن ذلك
اليوم ،اأي اأن هذا الحكم اأ�ضبح وكاأنه غير يفتر�ض المرور عبر م�ضطرة التنفيذ(.)..
موجود الأنه لم ينفذ.
اإلغراءات واالستقطابات التي استهدفت
الحزب األمازيغي

alousbouea@gmail.com

11

حوار

ال��ح��زب ���س��ي �وؤدي اإل���ى اإف����راغ الأح����زاب
❐ ربما الأن حزبكم ال يمتلك مقرا؟
■ «كيفا�ش معندنا�ش مقر» ،عندنا مقر وهو المغربية.
مازال موجودا..
على الدولة أن تشرح لنا
❐ قلت اإن الذي يتحمل الم�س�ؤولية في الحكم
الذي �سدر �سدكم ،ه� ال�زير المنتدب ال�سابق
مفهوم «العرق»
في الداخلية ف�ؤاد الهمة ووزير الداخلية �سكيب
بنم��سى؟
❐ ولكن حزبكم منع لك�نه حزبا ذي
«الظاهر»..
هو
■ هذا
مرجعية «عرقية» ويق�سم الم�اطنين اإلى
❐ لماذا �سيت�سدى «الهمة» في نظركم للحزب
اأمازيغ وعرب(.)..
«االأمازيغي المغربي»؟
■ لأنه كان يوؤ�س�ش حزبه ،في �سنة  ■ 2007هذا كالم �سبيه بكالم وزارة الداخلية،
كان قد انتقل من وزارة الداخلية على اأ�سا�ش ولهذا نحن طلبنا منهم اأن يف�سروا لنا معنى
اأنه �سيتفرغ لإتمام درا�سته ،ولكن النا�ش العرق ،وهذه هي النقطة بال�سبط التي جعلت
�سرعان ما فوجئوا بكونه اأ�س�ش «حركة لكل وزارة العدل ،ل تقبل بهذا الحكم ،وطبقا
الديمقراطيين» ،وحولها فيما بعد اإلى حزب لتاأويل الراحل محمد بنيحيى رئي�ش الموؤتمر
�سيا�سي ،وكانت هذه خطة معروفة ،لأن الهمة الوطني الثامن لالتحاد ال�ستراكي (عمل
كان له تخوف كبير من «الحزب الأمازيغي» ..كم�ست�سار في وزارة العدل) ،فاإنه ل يوجد اأي
و�سبق له اأن قام بمحاولت ل�سم حزب الحركة عرق وا�سح في المغرب ،والدولة هي التي
ال�سعبية اإلى مجموعة الأحزاب التي اأ�س�ش جلبت مفهوم العرق ،والمحكمة عجزت عن
منها حزبه (الأ�سالة والمعا�سرة).
تف�سير ذلك ..وكلمة عرق ل اأ�سل لها(.)..
وهو
للحزب،
وهناك �سبب اآخر ،للت�سدي
❐ حزبكم وتحت ا�سم الحزب االأمازيغي يعطي
كانت
الوطنية،
اأن ما ي�سمى باأحزاب الحركة
االنطباع باأنكم مخت�س�ن بالدفاع عن الناطقين
قد مار�ست �سغطا كبيرا على الدولة ،لكي يتم باالأمازيغية؟
منع هذا الحزب لأنه �سيكون اأكبر مناف�ش ■ القانون الأ�سا�سي للحزب يقول اإنه اإطار
لها(.)..
�سيا�سي مفتوح لجميع المواطنين والمواطنات
كان
المغربي
أمازيغي
ال
ا
الحزب
أن
ا
تعتقد
❐ هل
ول حديث فيه عن «العرق».
�سيتف�ق على حزب االأ�سالة والمعا�سرة؟
❐ اأنت تق�ل باأن حزبكم يدافع عن االأمازيغيين
الذين
■ لي�ش هذا فقط ،بل اإن الأ�سخا�ش
ل �ك �ن��ه ل���م ي �ح��ظ ب��ال �م �ق��اب��ل ب ��دع ��م الن�سطاء
أمازيغي
كانوا من�سغلين بتاأ�سي�ش الحزب ال
االأمازيغيين؟
منهم
للكثير
المغربي ،ه��م ال��ذي��ن ق��دم��ت
■ لكي نقول هذا الكالم يجب اأن تقوم ببحث
اإغ��راءات ،وتم ا�ستقطابهم ،ولن اأك�سف
عن ميداني ،كما اأنه يجب التفريق بين من ت�سمونهم
اأ�سمائهم الآن لأنهم من الم�ستفيدين من منا�سب
في الدولة ،وهناك اأ�سماء معروفة ،اأبرمت «الن�سطاء الأم���ازي���غ» ،واأن�����س��ار الحزب
والمنخرطين فيه ،لأن من ت�سميهم الن�سطاء
معهم �سفقات(.)..
هم �سيا�سيون متحزبون(.)..
❐ اأي ن�ع من ال�سفقات؟
■ هناك من اأخذ منا�سب ،وهناك من اأخذ ❐ ما فائدة وج���د حزب اأمازيغي طالما اأن
امتيازات ،ل اأحتاج لذكر الأ�سماء ،ولكنكم اإذا الد�ست�ر يجعل من االأمازيغية لغة ر�سمية؟
تمعنتم في بع�ش الأ�سماء الموؤ�س�سة لحزب ■ هذا حزب له برنامج �سيا�سي يمكنه اأن
الأ�سالة والمعا�سرة �ستجدونها من بين يتكلم اأي لغة ،ولكنه حزب اآخر( )..ويمكن اأن
الموؤ�س�سين للحزب الأمازيغي ،وهناك من كان تتحققوا من وجوده ومن منا�سليه(.)..
يعتقد في وزارة الداخلية اأن تاأ�سي�ش هذا

العالقات مع إسرائيل غير مقطوعة
بدليل أن  40ألف مغربي يزورونها سنويا
❐ يق�ل النا�سط الحق�قي اأحمد ويحمان
اإن الدفاع عن الق�سية االأمازيغية في بع�ض
الحاالت ،بمثابة مخطط اإ�سرائيلي لتح�يل
المغرب اإلى دويالت متناحرة؟

■ ويحمان ،يتحدث عن �سنة  ،1948اأنا
اأ�ساأله ،هوؤلء الأمازيغيين الذين كانوا
يوجدون في المغرب قبل هذا التاريخ
والذين قاوموا الرومان ،هل كانوا تابعين
لإ���س��رائ��ي��ل؟ ه���ذه ع��ق��ل��ي��ة ال�����س��ن��وات
المتاأخرة(.)..

❐ ول �ك��ن م��ا تعليقك ع�ل��ى الن�سطاء
االأمازيغيين الذين ي�سافرون الإ�سرائيل،
ومثاال على ذلك الندوة التي ينظمها معهد
«م��سي ديان» االإ�سرائيلي ،كل نهاية �سهر
مار�ض الجاري؟
■ لي�ش الأمازيغ وحدهم هم من يذهبون
لإ�سرائيل ،بل اإن الإح�سائيات المن�سورة
اأخيرا توؤكد اأن  40األف مغربي ،يزورون
اإ�سرائيل ،هل اأجروا التحاليل ليتاأكدوا من

هوية هوؤلء(.)..
❐ اأنت نم�ذج لالأمازيغيين الذين �سافروا
الإ�سرائيل؟
■ ل ت�ساألني عن هذه الأ�سياء ،اأنا ل�ست
ممن ت�سميهم ن�سطاء الحركة الأمازيغية،
اأنا موؤ�س�ش الحزب الأمازيغي المغربي،
والبرنامج ال�سيا�سي ل يت�سمن هذه الأمور
التي تتحدث عنها(.)..
❐ �سبق ل���زارة الخارجية اأن طلبت من
اإ�سرائيل الكف عن التدخل في ال�ساأن المغربي،
عبر ر�سالة م�جهة للقن�سل المكلف بال�س�ؤون
االإ�سرائيلية ف��ي م��دري��د� ،سنة  ،2010ما
تعليقك؟
■ الخارجية �سنة  2010كان هو الفا�سي
الفهري ،واأدخلوا فقط لالإنترنت ،لتعرفوا
اأنه هو من كان ي�سير با�سم الدولة المغربية
لقاءات مجموعة البحر الأبي�ش المتو�سط،
ف�سال عما يقوم به ابنه اإبراهيم الذي
ا�ستقبل «ت�سيبي ليفني» وزيرة خارجية
اإ�سرائيل ال�سابقة ،ثانيا هناك عدة �سور
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وجود وزير أمازيغي في الحكومة ال يعني
أنه يخدم القضية األمازيغية

الدغرني رفقة
العلم اإلسرائيلي

المختار السوسي ينتمي
لفئة الفقهاء ،وكان
سلفيا ،وقائدا في حزب
االستقالل ،وموظفا
في الدولة ،شغل
منصب وزير التاج ،فهو
أمازيغي كان يخدم
خطة حزب االستقالل،
رغم أنه كشخص ينتمي
لمنطقة سوس()..
توؤكد وجوده في اإ�سرائيل مع م�سوؤولين
اإ�سرائيليين.
❐ ما راأيك في الق�ل باأن المغرب قطع
عالقاته نهائيا مع اإ�سرائيل؟
■ هذا لي�ش �سحيحا بتاتا.
❐ ه ��ل ت �ط��ال��ب ب�ت�ط�ب�ي��ع ال �ع��الق��ات مع
اإ�سرائيل؟
■ ق�سية اإ�سرائيل لي�ش لي فيها اأي
مطلب ،وهي عالقات غير مقطوعة ،ويكفي
اأن نت�ساءل من اأين يمر  40األف مغربي
�سنويا اإلى هناك ..عمداء الكليات وقيدومي
الجامعات جلهم زاروا اإ�سرائيل ،كيف يتم
الحديث عن قطع العالقات..
❐ �سبق لك اأن عبرت عن ارتياحك لزيارة
اإ�سرائيل؟
■ ل��ق��د ت��غ��ي��رت م��واق��ف��ي ح���ول هذا
المو�سوع ،منذ ميالد حركة  20فبراير ،وكل
ما وقع حول هذا المو�سوع قبل  20فبراير،
يعتبر من الما�سي� ،سواء في العالقات مع
العرب اأو اليهود ،اأنا اأعتبر اأن  20فبراير
هي قطيعة(.)..

❐ ما راأيك في المعارك التي تجري با�سم الق�سية
االأمازيغية؟
■ المعركة عمرها طويل ،من اأجل اإثبات حقوق
الأمازيغ في المغرب وفي �سمال اإفريقيا ،وهي
معركة قائمة منذ دخول العرب ،وقبلهم الرومان
والفينيقيون(.)..
❐ ب�سكل وا�سح ،م��اذا يطلب االأمازيغي�ن في
نظرك؟
■ يطلبون �سيئا واح��دا وه��و حق الوجود
ال�سيا�سي ولي�ش الوجود الثقافي ،والعتراف بهم
كمكون اأ�سا�سي(.)..
❐ هل �سمعت في حياتك اأنه تم اإق�ساء وزير من
الحك�مة لك�نه من اأ�سل اأمازيغي؟
■ هنا اأي�سا اأ�ساألك ،ما م�سكلة عدي وبيهي
وم�سكلة عبد الكريم الخطابي( )..اإنه م�سكل يتعلق
بالتمثيلية ،ولي�ش مرتبطا بالأ�سخا�ش فقط ،بل
هو مرتبط بحقوق الأر�ش والماء( ،)..المهم هو
اأن نت�ساءل ،ماهي الم�سلحة التي يخدمها هوؤلء
الم�سوؤولين ،هم يخدمون م�سالح غير اأمازيغية
بتاتا ،وتفقير القبائل جاء من ال�سيا�سة(.)..
❐ لناأخذ بع�ض االأمثلة التي ت�ؤكد التع�سب تجاه
بع�ض االأف�ك��ار با�سم االأمازيغية ،حيث ك��ان العالم
المختار ال�س��سي يكتب االأمازيغية ،بحروف عربية،
لماذا لم يتبعه االآخرون؟
■ المختار ال�سو�سي ينتمي لفئة الفقهاء ،وكان
�سلفيا ،وقائدا في حزب ال�ستقالل ،وموظفا في
الدولة� ،سغل من�سب وزير التاج ،فهو اأمازيغي
كان يخدم خطة حزب ال�ستقالل ،رغم اأنه ك�سخ�ش
ينتمي لمنطقة �سو�ش(.)..
❐ هل من ت��سيح اأكثر لم�سكلة االأمازيغيين؟

■ الأمازيغيون ت�سرروا عندما تم توزيع ملكية
المياه والغابات والمعادن والبحار ..تبعا لذلك
فالم�سكل لي�ش قائما بين القبائل الأمازيغية
و«المعربة» ..الم�سكل مثال بين ال�سراغنة واآيت اأورير
لي�ش م�سكال بين عرب واأمازيغ ،بل هو مرتبط بمعطيات
تاريخية كانت مبنية على تبادل الم�سالح بين القبائل..
وهناك اأمثلة على ذلك حيث لم ي�سبق اأن اندلعت اأي
حرب مثال بين قبائل «عبدة» الم�ستقرة نواحي اأ�سفي
و«ح���اح���ا» و«ال�����س��ي��اظ��م��ة» الم�ستقرتين في
ال�سويرة(.)..
قبائل عبدة كانت عندها حقوق ،لكن اليوم «كل�سي
م�سا» ،لهذا ال�سبب كان البرنامج ال�سيا�سي للحزب
الأم��ازي��غ��ي المغربي يت�سمن ال��دف��اع عن حقوق
«المكونات» ،لكنهم حذفوا المكونات وو�سعوا مكانها
«الوحدة الوطنية» ،ومقال وزارة الداخلية الرامي
اإلى اإبطال تاأ�سي�ش الحزب كان يت�سمن الم�ساكل التي
طرحناها ،م�سكل الأر�ش ،وم�سكل المياه ،وم�سكل
البحار(.)..

❐ هل نفهم من ذل��ك اأنكم كنتم تريدون تق�سيم
البحار بين االأمازيغ والعرب؟
■ المق�سود هو حماية هذه الم�سالح.
❐ يعني اأن كل منطقة ت�ستغل ثرواتها..

■ ولكن ،هناك ال�ستغالل الم�سترك ،المعروف
تاريخيا ،وحتى نكون واقعيين فال�سراع لي�ش
اإيديولوجيا ،هناك م�سكل هجوم القومية العربية على
ال��م��غ��ارب��ة ك��ل��ه��م ،وه���ذه م�����س�األ��ة م��ع��روف��ة منذ
القدم(.)..

❐ لماذا تراجع ا�ستعمال اللهجة االأمازيغية في
نظرك؟
■ الأمازيغية تراجعت م��ع دخ��ول فرن�سا،

والماري�سال اليوطي هو الذي ق�سى على الأمازيغيين
واأخ��ذ اأ�سلحتهم ،وكانت هناك حرب �ساملة �سد
ال��ق��ب��ائ��ل ..الم�سكل كله انطلق م��ع مفاو�سات
ال�ستقالل( )..المغرب توجد فيه لغات ولي�ش لغة
واحدة ،ثانيا اأريد اأن اأو�سح �سيئا ،وهو اأن هذا

النقا�ش لم يدخل للمغرب اإل حديثا ،هل توجد
حرب لغوية بين الرحامنة واآيت عطا ،الم�سكل
مرتبط بقوانين ا�ستعمارية تم فر�سها على
المغاربة(.)..

alousbouea@gmail.com

المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان
شعبة السجل التجاري
عدد 2014/ 36
حساب 34564

�إعالن عن تقدمي �أ�صل
جتاري ح�صة يف �صركة

إ عالنات

12
المملكةالمغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية

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

�إعالنللعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر

�إعالنللعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر

يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العم�م اأنه قد
مبقت�سى القان�ن الأ�سا�سي امل�ؤرخ يف  2013/12/26اأودعبامل�سلحةالقان�نيةملفايتعلقباإحداثمقهىبرقم
وامل�دع بكتابة �سبط هذه املحكمة بتاريخ  37جتزئة الإ�سماعيلية 60حي ال�سلطان �سيدي حممد بن
عبد اهلل مكنا�ص من طرف ال�سيد(ة) :اأحمد ناجي.
.2014/01/24
قدم ال�سيد حمامي حممد ال�ساكن بتجزئة زنقة ال�س�ق 85فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القان�نية
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص (ملحقة احلب�ل) ق�سد
اإنزكان احلامل لبطاقته ال�طنية عدد J102839
الأ�سل التجاري الكائن زنقة ال�س�ق  85اإنزكان كح�سة الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل
يف �سركة املدع�ة STE H.M DISTRIBUTION - SARL :اأجل مدته ( 15ي�ما) ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
As 237/14
يف �سخ�ص ممثلها القان�ين حمامي حممد بثمن اإجمايل
قدره  2248600.00درهم ح�سب تقرير اخلبري املحلف
باأكادير عالوي اإبراهيم وامل�ؤرخ يف .2013/12/25
المملكةالمغربية
وبناء عليه يعلن ال�سيد رئي�ص م�سلحة كتابة ال�سبط
وزارة الداخلية
لكب ذي م�سلحة اأن التعر�سات على البيع املذك�ر ت�دع
عمالة مكناس
بكتابة �سبط هذه املحكمة داخل اجل اأق�ساه  15ي�ما
الجماعة الحضرية لمكناس
مدونة
امل�الية للن�سرة الثانية طبقا للمادة  84و 104من
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
التجارة.
المصلحة القانونية
الثانية
الن�سرة
As 234/14
المملكةالمغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان
شعبة السجل التجاري
عدد 2014/ 37
حساب 34587

�إعالن عن بيع
�أ�صل جتاري

�إعالنللعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر

يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العم�م اأنه قد
اأودع بامل�سلحة القان�نية ملفا يتعلق باإحداث م�سبنة
برقم  113زنقة  4الأمل مكنا�ص من طرف ال�سيد(ة):
اجلراري حممد.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القان�نية
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص (ملحقة احلب�ل) ق�سد
الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل
اأجل مدته ( 15ي�ما) ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
As 238/14

مبقت�سى القان�ن الت�ثيقي امل�ؤرخ يف 2014/01/13
وامل�دع بكتابة �سبط هذه املحكمة بتاريخ
2014/01/27
باع ال�سادة بيربان اإبراهيم وح�سن وحممد لل�سيد عبد اهلل
كرام� الأ�سل التجاري املن�سب على املحل الكائن برقم
 02طريق تزنيت عمارة اأب� اله�ى اآيت مل�ل اإنزكان.
وامل�ســــــجل بال�ســـجل التجــــاري حتـــت الرقــــم
 19784 - 19782 - 19780يف ال�سجل التحليلي
بجميع عنا�سره املادية واملعن�ية بثمن اإجمايل قدره
�إعالنللعموم
 250000.00درهم وبناء عليه يعلن ال�سيد رئي�ص
م�سلحة كتابة ال�سبط لكل ذي م�سلحة اأن التعر�سات
بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر
على البيع املذك�ر ت�دع بكتابة �سبط هذه املحكمة داخل
اجل اأق�ساه  15ي�ما امل�الية للن�سرة الثانية طبقا للمادة يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العم�م اأنه قد
 84من مدونة التجارة.
اأودع بامل�سلحة القان�نية ملفا يتعلق باإحداث حمل لبيع
الن�سرةالثانية
وتريي�ص الدجاج برقم � 54سارع للة خ�سرة الق�سبة
 As 235/14مكنا�ص من طرف ال�سيد(ة) :لغري�سي اإبراهيم.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القان�نية
المملكة المغربية
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص (ملحقة احلب�ل) ق�سد
وزارة العدل والحريات
الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
اأجل مدته ( 15ي�ما) ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
المحكمةاالبتدائيةبالمحمدية
المملكةالمغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية

حساب خصوصي81435 :
ملف للبيع2014/ 14 :

�إعالن عن هبة �أ�صل جتاري

يعلن رئي�ص م�سلحة كتابة ال�سبط باملحكمة البتدائية
باملحمدية اأنه مبقت�سى عقد ت�ثيقي امل�ؤرخ يف:
،2014/01/30وهبال�سيدحممدامل�حداحلامللبطاقة
التعريف ال�طنية عدد  42926جميع الأ�سل التجاري
امل�سمى «عطار الأمان» املتمثل يف املحل التجاري الكائن
بدرب الريا�ص  1رقم  28العالية املحمدية وامل�ستغل يف
العطارةبالتق�سيطوامل�سجلبال�سجلالتجاريللمحمدية
حتت عدد .12
لفائدة ال�سيدين اإبراهيم امل�حد احلامل لبطاقة التعريف
ال�طنية عدد  T 87911وال�سيد امل�سطفى امل�حد
احلامل لبطاقة التعريف ال�طنية عدد  T 152506على
ال�سياع بامل�ساواة فيما بينهما وبثمن يقدر مبائة األف
درهم ( )100.000.00درهم
وعليه فاإن جميع التعر�سات يجب اأن تقدم اإىل كتابة
�سبط هذه املحكمة داخل اجل 15ي�ما من تاريخ الن�سرة
الثانية.
الن�سرةالثانية
As 236/14

العدد 781 :اخلميس  20مارس 2014

يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العم�م اأنه قد
اأودع بامل�سلحة القان�نية ملفا يتعلق باإحداث مقهى
وخمبزة برقم  1جتزئة ال�سالم حي مرجان مكنا�ص
من طرف �سركة «تاب�بكرت» يف ا�سم ال�سيد :العبا�سي
حممد.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القان�نية
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص (ملحقة احلب�ل) ق�سد
الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل
اأجل مدته ( 15ي�ما) ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

As 241/14

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

�إعالنللعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر
يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العم�م اأنه
قد اأودع بامل�سلحة القان�نية ملفا يتعلق باإحداث
مقهى وخمبزة برقم  9جتزئة الفا�سلية عمارة ن�ر
املحل التجاري  5-1طريق اك�راي مكنا�ص من طرف
ال�سيد(ة):العيديا�سماعيل.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القان�نية
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص (ملحقة احلب�ل) ق�سد
الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل
اأجل مدته ( 15ي�ما) ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
As 242/14

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

�إعالنللعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر

يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العم�م اأنه قد
اأودع بامل�سلحة القان�نية ملفا يتعلق باإحداث خمبزة
برقم  486جتزئة املن�س�ر مكنا�ص من طرف �سركة
« .» Boulabgerie d’Or
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القان�نية
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص (ملحقة احلب�ل) ق�سد
الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل
 As 239/14اأجل مدته ( 15ي�ما) ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.

المملكةالمغربية
وزارة االقتصاد والمالية
مديرية أمالك الدولة
المديرية الجهوية ألمالك الدولة بالعيون
مندوبية أمالك الدولة بالعيون

�إعالنللعموم

ليكن يف علم العم�م اأنه �ستجرى �سم�سرة عم�مية
عن طريق املزاد العلني لبيع جمم�عة من الأدوات
املتال�سية املتاأتية من مندوبية اأمالك الدولة بالعي�ن،
القيادة اجله�ية للدرك امللكي واخلزينة اجله�ية
والإقليمية لكل من العي�ن وب�جدور وكذا اأدوات
الإقناع املتاأتية من املحكمة البتدائية بال�سمارة
وذلك وفق الربنامج التايل:
✦ ي�م الثالثاء  25مار�ص  2014مبدينة ال�سمارة
 على ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف �سباحا مبقراملحكمة البتدائية بال�سمارة �سيتم بيع جمم�عة من
الأدوات املتال�سية تتك�ن من :اآلت كاتبة  -ه�اتف
نقالة  -كرا�سي  -واأ�سياء اأخرى متال�سية.
✦ ي�م األأربعاء  26مار�ص  2014مبدينة العي�ن
 على ال�ساعة التا�سعة والن�سف مب�ست�دع حفظالأر�سيف ملندوبية اأمالك الدولة الكائن ب�سارع مكة
قبالة حمطة �ستيام �سيتم بيع جمم�عة من الأدوات
املتال�سية تتك�ن من :مكاتب وكرا�سي.
 على ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا مبقراخلزينة اجله�ية بالعي�ن �سيتم بيع جمم�عة من
الأدوات املتال�سية تتك�ن من )14( :مكتب )09( -
كرا�سي  )05( -اآلت حا�سبة  -واأ�سياء اأخرى
متال�سية.
 على ال�ساعة الثانية ع�سرة زوال مبقر القيادةاجله�ية للدرك امللكي بالعي�ن الكائن ب�سارع ال�ساقية
احلمراء �سيتم بيع:
 +جمم�عة من الأدوات املتال�سية غري �ساحلة
لال�ستعمال.
 على ال�ساعة الثالثة زوال مبقر معهد التكن�ل�جياوال�سيد البحري باملر�سى  -العي�ن �سيتم بيع:
 +اأدوات متال�سية مك�نة من :مكاتب  -كرا�سي -
طاولت  -اأجهزة حا�س�ب واأ�سياء اأخرى متال�سية.
✦ ي�م اخلمي�ص  27مار�ص  2014مبدينة ب�جدور
 على ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف �سباحا مبقراخلزينة الإقليمية بب�جدور �سيتم بيع جمم�عة من
الأدوات املتال�سية تتك�ن من )07( :اأجهزة حا�س�ب
 ( )03اآلت نا�سخة.اإن ثمن البيع مع زيادة  10يف املائة ،لتغطية
م�ساريف ال�سم�سرة ،ي�ؤديان حال كما اأن واجبات
الت�سجيل والتنرب املتعلقة مبح�سر ال�سم�سرة
يتحملها امل�سرتي وللمزيد من املعل�مات والطالع
على دفرت الكلف وال�سروط ،ميكن الت�سال مبندوبية
اأمالك الدولة بالعي�ن ،الكائن مقرها ب�سارع مكة قبالة
حمطة �ستيام.
الهاتف0528893652 :
As 245/14

تهنــــئـــة

As 243/14

اململكةاملغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكنا�ص
اجلماعة احل�سرية ملكنا�ص
ق�سماملمتلكاتوال�س�ؤونالقان�نية
امل�سلحةالقان�نية

�إعالنللعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر

يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العم�م اأنه قد
اأودع بامل�سلحة القان�نية ملفا يتعلق باإحداث مقهى
وماأك�لت خفيفة برقم  3عمارة العالية �سارع الأمم
املتحدة زنقة فرحة ح�ساد مكنا�ص من طرف ال�سيد
وال�سيدة :جعفر �سمري وجنمة بن غزارو.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القان�نية
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص (ملحقة احلب�ل) ق�سد
الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل
اأجل مدته ( 15ي�ما) ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
As 240/14

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

�إعالنللعموم
بحث عن �ملنافع و�لأ�صر�ر

يعلن رئي�ص املجل�ص البلدي ملكنا�ص اإىل العم�م اأنه قد
اأودع بامل�سلحة القان�نية ملفا يتعلق باإحداث حمل لبيع
وتريي�ص الدجاج برقم  448زنقة  23حي الفتح الزهر
الع�يجة مكنا�ص من طرف ال�سيد(ة) :الهب�ب لطيفة.
فعلى كل من يهمه الأمر الت�سال بامل�سلحة القان�نية
باجلماعة احل�سرية ملكنا�ص (ملحقة احلب�ل) ق�سد
الطالع على هذا امللف واإبداء مالحظاته ،وذلك خالل
اأجل مدته ( 15ي�ما) ابتداء من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
As 244/14

احتفلت عائلتا ب�ن�ا واخل�يل ،بعقد قران
الآن�سة فرح ،وي��سف ،يف حفل بهيج،
بح�س�ر الأهل والأحباب ،واأ�سدقاء
العرو�سني ،يف نادي �سباط البحرية
امللكية ،م�ساء ي�م ال�سبت املا�سي ،مبدينة
الدار البي�ساء.
بهذه املنا�سبة ال�سعيدة ،يتقدم اأ�سدقاء
العرو�سان بتهانيهم احلارة للعرو�سني
اجلديدين ،مع متمنياتهم لهما بالنجاح يف
حياتهما ،مع الرفاه والبنني.
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قالوا ونقول
 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

الوداد بني الق�ضاء والقدر !!

خالل ندوة �شحفية عقدها
اإدري�ض ال�شرايبي املر�شح
لرئا�شة الوداد ،قرر منخرطو
الوداد اجلدد الت�شعيد
واللجوء اإىل الق�شاء ب�شبب
تعنت الرئي�ض احلايل عبد
االإاله اأكرم الذي رف�ض
منحهم بطائقهم ،بالرغم
من اأدائهم �شومة االنخراط
البالغة  20.000درهم،
باالإ�شافة اإىل تراجعه عن
ترك من�شبه خالل نهاية
املو�شم ،كما وعدهم خالل
اإحدى االجتماعات.
منذ �شنوات طويلة ،مل يع�ض
فريق الوداد مثل هذه االأزمة
العميقة التي مير بها حاليا،
والتي اأثرت وب�شكل �شلبي
على نتائجه املخيبة لالآمال.
قلنا خالل اأكرث من منا�شبة
اأن الفريق االأحمر ال ي�شتحق
كل هذه الهزات وال�شربات،
ومن العيب اأن يتواجه
الوداديون وجها لوجه اأمام
الق�شاء ،الأن هذه االأ�شياء ال
ت�شرف تاريخ الوداد املليء
باالإجنازات واالألقاب.
فعلى كل املتنازعني اأن
يعرفوا باأن الوداد اأكرب منهم،
واأن هذا الفريق الذي �شمد
اأمام اال�شتعمار وحارب
العبوه بقوة اال�شطهاد

وكانوا اإبان احلماية مبثابة
�شاعي الربيد الذي يحمل
الر�شائل القوية للم�شتعمر،
الذي ر�شخ يف نهاية املطاف
اإىل االأمر الواقع واعرتف
باأن فريق الوداد ميثل كل
املغاربة ،وال ميثل هذه
املجموعة اأو تلك.
نتمنى اأن يتدخل حكماء
الفريق ،وكل املتعاطفني معه
وما اأكرثهم ،لراأب ال�شدع
واإعادته اإىل �شكته احلقيقية،
كما نتمنى اأن يكون الرئي�ض
احلايل اأكرث تفهما واأن ي�شلم
مفاتيح الوداد جليل جديد،
دون اأن جنرده من حبه
للوداد.
نتمنــى مـن قلــبنا كذلك اأن
يبتعد اجلميع عن االأنانية
والغطر�شة التي نالحظها
حاليا ،حتى ال يكون قدر
الوداد ال�شياع والتفكك.

واهلل عيب

ال�ضالمي و»حربه» �ضد التحكيم

جمال السالمي

اأرغد مدرب الفتح الرباطي جمال ال�شالمي واأزبد ،بعد انهزام
فريقه اأمام ح�شنية اأكادير ،متهما احلكم ه�شام التيازي باأب�شع
النعوت ،بل كادت احتجاجاته الواهية اأن تدفع بفريقه اإىل
مقاطعة املباراة واخلروج من امللعب.
جمال ال�شالمي اأ�شابته نوبة من الغ�شب غري املربر ،فبدل
االلتفات اإىل اأخطاء العبيه و�شرودهم الذهني ،رمى بكل
انتقاداته على احلكم الذي قام مبباراة مقبولة ب�شهادة كل
من تابع هذا اللقاء.
مدرب الفتح الرباطي اأ�شبح هذا املو�شم خمت�شا يف النقد،
فهذه لي�شت املرة االأوىل التي يحتج فيها على التحكيم ،فقد
�شبق له اأن «ثار» على احلكم الذي قاد مباراة فريقه �شد
الوداد ،كما اتهم احلكم بالتحيز خالل املباراة التي واجه فيها
الدفاع احل�شني اجلديدي ،كما اأ�شبح يتدخل يف اخت�شا�شات
جلنة التحكيم التي يجب اأن تر�شخ لنزواته وطلباته.
على املدرب ال�شالمي اأن يتحمل م�شوؤوليته ،واأن يكون
�شجاعا على غرار بع�ض زمالئه ،واأال يختبئ وراء التحكيم
التي اتخذه �شماعة لتربير اأخطائه وعدم جناعة و�شفاته
التقنية.

بعد الإق�صاء بالقدم ،والهزمية بالقلم

من امل�ضوؤول عـن بيـــع الوهم
جلمــــهور الرجــــاء؟

رف�شــــــت الكونــــفدرالية
االإفريــــقية لكرة القدم
االعرتا�ض الذي تقدم به
الرجاء �شد حممد كامارا،
العــــــــب حوريا كوناكري
الغيني ،واملتعلق بعدم
اأهليته خلو�ض مباريات
كاأ�ض ع�شبة االأبطال لالأندية
على اعتباره العبا معارا
ومازال ينتمي اإىل النادي
املكنا�شي.
فريق الرجاء البي�شاوي
وبعد اإق�شائه مبركب حممد
اخلام�ض ،التجاأ اإىل تقدمي
اعرتا�شه الذي كلفه  12األف
دوالر ،حيث خرج خاوي
الوفا�ض ،بعد اأن باع بع�ض
م�شت�شاريه الوهم جلماهري
الفريق ،م�شوقني بع�ض
االإ�شاعات حول تاأهيل
الفريق بالقلم بعد اأن ف�شل يف
حتقيق التاأهيل على اأر�شية
امللعب.
قيل الكثري حول هذا
االعرتا�ض حيث �شب
اجلمهور الرجاوي جام
غ�شبه على الطريقة التي
تعامل معها املكتب امل�شري
الذي كلف ع�شوا مغمورا
بهذا امللف ،وهو يتوفر على

بعد الإق�ضاء ،البنزرتي مي�ضي يومه
بـ«واد مرزك».
«صحف»

● يتربد �شوية بعد اأخطائه التي كانت
�ضببا يف هذا الإق�ضاء.
رفاق ال�شرايبي يهددون اأكرم بـ«امللك
والق�شاء».
«المساء»
● وب�شــــــوء التدبــــري ،وبالقرارات
االنفرادية ،وبعدم تقبله لالحتجاجات
التي تطالبه بالرحيل� ،شو�شي كبري هذا..

ال�شحابي يعو�ض كرامة يف «الواف».

«مواقع»

● ها «اخلبري» نزل امللعـــــب ،ورينا
دابا حنة يديك.
الرجاء يبحث عن التاأهل من القاهرة.
«الصباح»

● ما جاب�ض اهلل ،ال بالقدم وال بالقلم!
نطالـــــب احلكــــام باإن�شافنا ولي�ض
م�شاندتنا.

«الصحابي المدرب الجديد لوداد فاس»

محمد النصيري المسير المرجعي

م�شري كبري بل «فقيه» يف
عامل الكرة يف �شخ�ض حممد
الن�شريي املدير االإداري
والذي راكم جتربة طويلة
فاقت اأربعني �شنة ،كما �شال
وجال االأدغال االإفريقية،
وله عالقات كبرية مع
اأع�شاء الكاف.
على العموم ،فاإق�شاء
الرجاء من هذه البطولة
املهمة لها عدة اأ�شباب،
من بينها االأخطاء الكبرية
للمدرب البنزرتي الذي ربح
املباراة قبل بدايتها وذلك

برتك جنم الفريق االإفواري
كوكو يف كر�شي االحتياط،
متذرعا بتوفره على اإنذار،
و�شيحــــــرم مــن امل�شاركة
يف الــــمباراة القادمة �شد
ال�شفاق�ض التون�شي يف حالة
ما ح�شل على اإنذار جديد
�شد كوناكري.
اأخطاء كثرية �شقط فيها
الفريق بكل مكوناته ،اأما
االعرتا�ض فما هو اإال و�شيلة
لذر الرماد على العيون،
والهروب من االعرتاف
بالف�شل.

ر�صالة اإىل هالل الطاير

حتى ال تكون «لعبة» بني اأيادي الو�ضوليني
عرفناك خالل ال�شنوات االأخرية حني
اأ�شرفت على االإعداد البدين لفريق الرجاء،
باأنك مدرب حت�شن مهنتك احلقيقية وهي
االإعداد البدين ،لكن وبقدرة قادر وبدون
اإ�شعار تخليت عن هذه املهنة لت�شبح
مدربا م�شاعدا للتون�شي فوزي البنزرتي
مبا�شرة بعد نهائيات كاأ�ض العامل لالأندية
البطلة.
ترى من دفع بك اإىل هذه املغامرة
االنتحارية؟
املقربون من مطبخ الرجاء اأكدوا لنا باأن
هناك �شراعات قوية بني م�شاعدي الرجاء
(عبد ال�شادق ،ومدرب احلرا�ض ال�شاديل)
وبع�ض امل�شت�شارين «التقنيني» الذين
يتدخلون يف كل �شيء ،وها هي النتيجة
ولالأ�شف ظهرت ،تدين يف امل�شتوى واإق�شاء
مبكر من ع�شبة االأبطال.
هوؤالء امل�شت�شارون زجوا بك اإىل هذه
املهمة اجلديدة ،معللني ذلك باأنك تتوفر
على �شهادات عالية ،تخول لك اأن تكون
م�شاعدا للمدرب ،وملا ال مدربا رئي�شيا
لفريق كبري يف حجم الرجاء .هدف هوؤالء
امل�شت�شارين هو اإبعاد ذوي االخت�شا�ض
وتكليفك بهذه املهمة لت�شبح كومبار�ض
بني اأيديهم يفعلون بك ما ي�شاوؤون،

هالل الطاير

ويبعدوا كل من ال ير�شخون الأوامرهم.
كنت معدا بدنيا حمرتما ،لت�شبح ويف
ظرف وجيز «مدربا» م�شاك�شا حتتج
بدون مربر ،وتدخل يف �شراعات مع
بع�ض الالعبني الذين مت اال�شتغناء عنهم
على غرار جميد الدين ،وبدر الك�شاين.
بعد االإق�شاء ،مت اإبعاد املعد البدين
اجلديد حيدا ،لتعود اإىل مكانك احلقيقي
مك�شور اجلناح.
نتمنى اأن تفهم الر�شالة ،واأن تكون عودتك
در�شا ت�شتفيد منه يف القادم من االأيام،
واأن ت�شع م�شافة كبرية بينك وبني هوؤالء
االنتهازيني.

● ومازال كاع ما بديتي ...ال حول وال
قوة اإال باهلل.
اأكرم يلعب ورقة «فروع الوداد» من
اأجل والية جديدة.

«األخبار»

● مي�شي يلعب مع قرانو!
�شعرت بـ«الغدر» يف الوداد وكدت
اأبتعد عن التدريب.
«المدرب عبد الرحيم طاليب»

● زوينة عندك هاد «كدت» كون
حت�شم �شوية.
االآن �شار باإمكان اجلي�ض امللكي اأن
يتناف�ض على اللقب.
«المدرب الطاوسي»
● بديتي عاوتاين!

هزمية ثقيلة
«للخبري» ال�ضحابي

متكن فريق الرجاء البي�شاوي من
هز �شباك خ�شمه الوداد الفا�شي
برباعية نظيفة ،بل كان باإمكان
الفريق االأخ�شر اأن ي�شاعف هذه
احل�شة لوال ت�شرع العبيه.
هزمية ثقيلة ،وبداية متعرثة ملدرب
يتحدث كثريا ،وينتقد كل �شيء
يف بالتوهات «ميدي  1تي يف»،
فجاء الوقت لريى كل املتتبعني
حقيقة فوؤاد ال�شحابي الذي اأزعج
اجلميع بت�شريحاته املقلقة ،واأبان
عن توا�شع م�شتواه التقني ،الأن
الكالم واللغو �شيء ،والتطبيق على
اأر�شية امليدان �شيء اآخر.
هزمية اأخر�شت الل�شان الطويل
لهذا املدرب املطالب باال�شتفادة
من جتارب زمالئه الذين يعملون يف
�شمت وبدون �شجيج ،كما نتمنى
اأن تكون هذه ال�شفعة در�شا كبريا
ي�شتفيد منه يف القادم من الدورات.
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�صخ�صيات مغربية عرفتها

أطباء يفضحون ثغرات قانون قد يلطخ يدي وزير الصحة بالدماء

بقلم  :رمزي صوفيا

حممد القباج ..عندما قال له جاللة امللك حممد ال�ساد�س« :رمزي
بنيلكي ي�ؤلف عني كتابه اجلديد»
لرتخي�س
صحةيف حاجة
�س�فيا لي�س
المغاربة

الزال مــــــاليني البي�ضـــــــاويني
ي�ضتح�ضرون �ضخ�ضية االأ�ضتاذ
حممد القباج وذلك بف�ضل املنجزات
التي حققها للعا�ضمة االقت�ضادية
للبالد ،حيث اأ�ضرف على الربط
االقت�ضادي بني الدار البي�ضاء
وبني توجهات عامل املال واالأعمال
يف �ضعي حثيث منه ال�ضتقطاب
امل�ضاريع ال�ضخمة بروؤو�س اأموال
اأجنبية مثمرة ،ولكن منجزات
ووطنية ال�ضيد حممد القباج
واإ�ضعاعه املهني ال يعود فقط
لفرتة توليه هذا املن�ضب اجلهوي
فح�ضب ،بل يرتبط بكل املنا�ضب
التي �ضغلها متقلبا بني عدة دواليب
يف مراكز �ضناعة القرار حيث قدم
الكثري والكثري يف �ضمت تام غري
باحث عن ال�ضهرة اأو اخلرجات
االإعالمية ،بل كان عامله الدائم هو
العمل للعمل وفق املبادئ التي
انطلق بها منذ تخرجه من املدر�ضة
املتعددة العلوم بباري�س �ضنة
 1965واملدر�ضة الوطنية للقناطر
والطرق �ضنة  ،1969وهي املدر�ضة
التي قدمت للمغرب وملختلف بلدان
العامل اأف�ضل االأدمغة املدبرة لل�ضاأن
العام باأحدث الطرق العلمية.
وخالل واليته على مدينة الدار
البي�ضاء بذل حممد القباج كل ما يف
و�ضعه لتطهري طريقة تدبري احلياة
العامة يف الدار البي�ضاء م�ضتعمال
كل اأدوات العمل التكنوقراطي الذي
يعترب القباج من اأكرب املت�ضبعني
به بف�ضل درا�ضاته العلمية
وطريقة تفكريه الراقية ووطنيته
الالم�ضروطة ،ولكن مدينة الدار
البي�ضاء تظل كرة من اخليوط
املت�ضابكة التي ي�ضتحيل فك خيوطها
حتى اإ�ضعار اآخر.
وقد تعرفت على ال�ضيد حممد القباج
عندما كان مهند�ضا �ضابا ي�ضق طريق
النجاح والتاألق ،حيث مل يكد يدخل
عامل العمل بعد درا�ضاته التقنية
املوفقة حتى حقق الكثري من التاألق.
وعندما تقلد وزارة املالية ابتكر
نظما هامة جعلت املتهربني من دفع
ال�ضرائب يهرعون باأنف�ضهم نحو
�ضبابيك االأداء جتنبا للمتابعات
الق�ضائية والغرامات الكبرية مما
عاد باخلري على خزينة الدولة .كما
عرفت طريقة تدبري مالية البالد
خالل فرتة توليه هذا املن�ضب
ا�ضرتاتيجيات جديدة حر�س حممد
القباج على تطبيقها بطرق علمية
غري م�ضبوقة جعلت الدرهم املغربي
ينتع�س واالإقبال على اال�ضتثمار
يف املغرب من طرف امل�ضتثمرين
االأجانب يعرف قفزة نوعية كبرية.
وطيلة ال�ضنوات التي عرفته
فيها ،فقد ظلت كل اأحاديثه معي
خالل لقاءاتنا �ضواء ال�ضحفية اأو

ك�ضديق جتعل له مكانة كبرية
من االحرتام والتقدير يف قلبي،
حيث ظلت دائما مركزة على ق�ضايا
وطنه .والحظت اأنه يتكلم بلغة
االأرقام بكل دقة وبطريقة علمية
حيث يطرح كل ق�ضية ويحللها
ويذكر حلولها العلمية بدقة كبرية.
وعندما كان حممد القباج م�ضت�ضارا
جلاللة امللك كنت اأعد العدة لتاأليف
ون�ضر موؤلفي الثاين عن جاللة امللك
حممد ال�ضاد�س الذي اختار يل
عنوانه اآنذاك اأخي العالمة الراحل
الدكتور عبد الهادي بوطالب وهو
«حممد ال�ضاد�س ،ملك االإ�ضالح
والتغيري» .وكان ذلك خالل الن�ضف
االأول من �ضنة  ،2005الأنني كنت
اأهيئ هذا املوؤلف الأقدمه جلاللة
امللك يف عيد ال�ضباب الذي ي�ضادف
وكما نعلم جميعا يوم  21غ�ضت من
كل �ضنة .فات�ضلت بال�ضيد حممد
القباج وطلبت منه نقل طلب كتبته
اإىل اجلناب ال�ضريف جلاللة امللك
لل�ضماح يل بتاأليف هذا املوؤلف عن
جاللته .فاأخذ القباج ر�ضالتي معه
اإىل مدينة فا�س حيث كان يتواجد
جاللة امللك .ويف طريق عودته من
فا�س نحو الرباط ،ات�ضل بي وكان
�ضوته م�ضتب�ضرا عرب الهاتف ،وقال
يل باحلرف« :لقد قدمت طلبك بني
يدي جاللة امللك ن�ضره اهلل فاأجابني
جاللته بعبارة واحدة حيث قال يل
بوبكريإن رمزي �ضوفيا لي�س
حفظه اهلل :ا
يف حاجة لرتخي�س ليكتب عني
موؤلفه اجلديد» ،ول�ضت اأدري كيف
اأ�ضف لكم ال�ضعور الذي اعرتاين يف
تلك اللحظة وهو مزيج من الفخر

وال�ضعادة ومتنيت لو تتاح يل يف كل
يوم فر�ضة تاأليف كتاب جديد عن
ملك املنجزات والنماء .بل �ضعرت
باأن حتى عنوان املوؤلف هو اأقل
بقليل مما حققه و�ضيحققه جاللة
امللك للمغرب ول�ضعبه متنازال حتى
عن راحته وعن عطله من اأجل
متابعة تنفيذ اأعظم واأكرب امل�ضاريع
التي قد يحلم بها �ضعب عرب اجلهات
االأربع للمعمور.
وخالل كل لقاءاتي ال�ضحفية مع
ال�ضيد حممد القباج الحظت تنوع
اهتماماته ،ولكنها كلها كانت تن�ضب
على م�ضالح بلده وعلى انخراطه
يف خدمة امللكية الد�ضتورية التي
يعتربها من املقد�ضات .واأذكر
اأنني كنت اأجال�ضه ذات مرة وهو
الوردي
على راأ�س والية الدار البي�ضاء،
ف�ضاألته عما يوؤرقه اأكرث وهو الوايل
امل�ضوؤول عن التدبري الرتابي الأكرب
املدن املغربية ،فقال يل باحلرف:
«ت�ضاألني يا اأخي عما يوؤرقني
مبدينة الدار البي�ضاء وكاأنها مدينة
متجان�ضة .بل قل ماذا ال يوؤرقني.
فاأنا اليوم مكلف مبدينة ت�ضتمل
على جزء من كل مدن املغرب فالدار
البي�ضاء هي جمموعة مدن يف مدينة
واحدة ،بني م�ضاكل العقار ومدن
ال�ضفيح والتكوين الدميوغرايف،
ولكني اأعتمد على �ضيء واحد يف
حل كل املع�ضالت هو :حبي لوطني
الشهبيلثقة ملكي .وهما حافزي
وتقدي�ضي
للنهو�س بالوالية خري نهو�س»
وفعال فقد عرفت الدار البي�ضاء
وب�ضهادة اجلميع طفرة نوعية يف
عهد حممد القباج ،حيث مت �ضق نفق

ومخطط
«بويا عمر»
عندما تقلد

«املغرب األحمر»
وزارة المالية
ابتكر نظما
هامة جعلت
المتهربين من
دفع الضرائب
يهرعون
بأنفسهم نحو
شبابيك األداء
تجنبا للمتابعات
القضائية
والغرامات
الكبيرة مما
عاد بالخير على
خزينة الدولة

رمزي صوفيا في حديث صحفي مع محمد القباج

حي املعاريف على م�ضافة ال تقل عن
 500مرت مما �ضاهم يف امت�ضا�س
ادزحام هذا املنطقة الهامة من
الوالية.
ويعد ال�ضيد حممد القباج من بني
االأطر التي راكمت جتربة طويلة يف
جمال الت�ضيري والتدبري .وكانت توكل
اإليه ،على مر االأعوام  ،م�ضوؤوليات
تدبريية مهمة جعلت اإ�ضمه يخلد
على عدة م�ضتويات دون اأن يبحث
عن اخلرجات واالإ�ضهار بل ظل يعمل
لبلده ويخدم وطنه دائما يف �ضمت
تام حيث يجهل الكثريون باأن القباج
هو الذي اأ�ضرف على بناء اأول طريق
�ضيار يف املغرب .وقد تقلد حممد
القباج مهمة مدير مندوبية االأ�ضغال
العمومية بتطوان يف الفرتة املمتدة ما
بني �ضنة  1969و�ضنة  .1972وخالل
�ضنة � 1973ضغل من�ضب مدير ملديرية
االأ�ضغال العمومية .كما مار�س مهام
مدير للطرق وال�ضري على الطرق
بوزارة االأ�ضغال العمومية التجهيز
حيث مت تكليفه اآنذاك باالإ�ضراف
على خطة الربط القاري بني املغرب
واأوروبا وذلك ما ويف �ضنة 1981
اختاره امللك الراحل احل�ضن الثاين
طيب اهلل ثراه ،لي�ضغل من�ضب وزيرا
للتجهيز والتكوين املهني وذلك حتى
�ضنة  ،1993قبل اأن يح�ضل على
من�ضب وزير للمالية واال�ضتثمارات
اخلارجية يف �ضنة  .1995وبعد وفاة
احل�ضن الثاين عينه جاللة امللك حممد
ال�ضاد�س م�ضت�ضارا جلاللته ،حيث
اع ُت رِرب هذا التعيني لقيادي يف حزب
االحتاد الد�ضتوري املعار�س توجها
جديدا على طريق اال�ضتفادة من
خربات التكنوقراط ملعاجلة امللفات
االقت�ضادية.
واإىل جانب كفاءاته املهنية وحنكته
العملية ،فاإن ال�ضيد حممد القباج
يتمتع باأخالق عالية ومواقف
ي�ضتحيل على من عرفوه عن كثب
ن�ضيانها.و�ضخ�ضيافاإنهي�ضتحيلعلي
ن�ضيان مواقفه ونبل ت�ضرفاته حيث
اأنه مبجرد قراءته خلرب خ�ضوعي
لعملية جراحية يف لندن يف ال�ضنة
املا�ضية على �ضفحات ال�ضحف،
حتى ات�ضل بي من الواليات املتحدة
االأمريكية وهناأين على جناح العملية
متمنيا يل ال�ضفاء العاجل .وبعد
عودته اإىل املغرب زارين يف منزيل
لالطمئنان علي.
اإنه ال�ضيد حممد القباج ،ال�ضديق
املخل�س الأ�ضدقائه ،والوطني املحب
لوطنه ،ورجل الدولة الذي اأخل�س
دائما لعمله ،والتكنوقراطي الذي
اأعطى الكثري يف كل املنا�ضب التي
اأ�ضندت اإليه.

15

أخبار أخرى

alousbouea@gmail.com

طلبةاملعهدالع�يللل�سح�فةي�س�ألون:

هل هي خطة مدبرة لإ�صعاف ال�صحافة اأم هو عجز �صحايف؟
الرباط :األسبوع

احت�سن املعهد العايل لالإعالم والت�سال ،موؤخرا ،لقاء
توا�سليا مع ال�سحايف م�سطفى العلوي ،رئي�س حترير جريدة
الأ�سبوع ،الذي وجد يف ا�ستقباله عددا من الطلبة الذين كانوا
يحملون يف جعبتهم الكثري من الأ�سئلة حول مهنة املتاعب.
وقد متيز النقا�س الذي ح�سره مدير املعهد ”حممد طالل“،
بح�سور هام للطلبة الذين طرح بع�سهم اأ�سئلة حمرجة
تتمحور حول املوانع التي حتول بني ال�سحافيني ،ون�سر
موا�سيع ميكن اأن ي�ستفيد منها الراأي العام ،بعيدا عن اأخبار
اجلرائم واحلوادث ،ومنهم من ت�ساءل عما اإذا كان لالأمر عالقة
بخطة مدبرة لإغراق ال�سحافة مبوا�سيع من هذا النوع اأم اأن
لالأمر عالقة بـ«عجز �سحايف» غري م�سبوق؟
العلوي ،ويف معر�س اإجابته على بع�س الأ�سئلة اأكد اأن
م�ستوى الطلبة ال�سحفيني اأ�سبح ينحو نحو نوع من التغيري،
واأ�سبحت اهتماماتهم ذات طابع �سيا�سي ،اأكرث من جمرد
احل�سول دبلوم للو�سول اإىل من�سب.

كامريات ملراقبة «ال�صتنطاقات البولي�صية»
الرباط :األسبوع

وداعا لال�ستنطاق يف الدهاليز املظلمة ،وداعا
للركل وال�ستم يف خمافر ال�سرطة ،فقد ك�سفت
م�سادر مطلعة اأن احلكومة ح�سلت مبدئيا
على املوافقة املبدئية من اأجل اإ�سدار قرار
لو�سع كامريات للمراقبة ،يف خمافر ال�سرطة من
اأجل ت�سجيل كل عمليات التحقيق مع املتهمني،
لتفادي عملية التعذيب اأثناء التحقيق .ور�سدت
م�سادر متطابقة حتركات غري م�سبوقة جتري
داخل مديرية الأمن الوطني لو�سع كامريات

باملراكز الأمنية لت�سوير كافة مراحل التحقيق
مع املتهمني ،حيث ينتظر اأن تفتح الأبواب اأمام
املحامني ،من اأجل الطالع على ن�سخ من اأ�سرطة
ال�ستماع اإىل امل�ستبه بهم الذين يجري اعتقالهم
يف اإطار ق�سايا معينة.
يذكر اأن مطلب و�سع كامريات داخل
الكومي�ساريات قد كان دائما مطلبا حقوقيا يف
ال�سنوات الأخرية ،ف�سال عن ال�سورة ال�سوداء
التي ر�سمت عن املغرب يف عدة حمافل دولية
ب�سبب التهامات املوجهة للدولة بتعذيب
املعتقلني.

تعليمات �صارمة ملدراء الأبناك
الدار البيضاء :األسبوع

�ســـدرت تعليمـــــات �سارمة
مل�ســــوؤويل قطـــــاع الأبناك
بالإدارات املـــــركزية بالدار
البي�ساء بالتعامل مع جميع
مدراء الوكالت مبختلف املدن
املغربية وفق طريقة جديدة،
تفر�س عدم �سحب قدر كبري
من املال لفائدة الزبناء وعلى

�سرورة احتفاظ خزائن هذه
الوكالت ليال مببالغ هامة لن
تقل يف جميع الأحوال على 300
األف درهم ،ناهيك عن ت�سجيل
املفاجاأة من طرف �سركة
«جمموعة  »4التي حتل يوميا،
وب�سكل مفاجئ بكل وكالة
�سعرت اأن بها حجما كبريا من
ال�سيولة يف ذلك اليوم ل�سحبه
نحو البي�ساء.
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الفرق بني «عدالة جميلة»
و«عدالة عبد العزيز»
الرباط :األسبوع

و�صع بيان �صادر عن جمعية عدالة التي
ترتاأ�سها املحامية جميلة ال�سيوري حدا للخلط
بني جمعيتها امل�سماة ”جمعية عدالة“ وجمعية
اأخرى ت�سمى ”جمعية حقوق وعدالة“ ،وقد
تاأكد اأن املبادرة التي تهدف اإىل ن�سر الأحكام
الق�سائية املعيبة والتي يتزعمها املحامي عبد
العزيز النوي�سي ،ل عالقة لها باجلمعية التي
تقودها جميلة.
ورغم اأن عبد العزيز النوي�سي هو موؤ�س�س
”جمعية عدالة“ ،اإل اأن التطورات الأخرية
جعلت جمعيته الأم تترباأ منه ،بل اإنها و�سلت اإىل
حد انتقاده ،عندما قالت يف بالغها اإن ”املراجعة
القبلية التي حظي به م�سروعه واملوافقة عليه
م�سطفى الرميد ،وزير العدل واحلريات ،تعترب
م�سا�سا خطري مببداإ ال�ستقاللية عن اجلهات
احلكومية ،و الذي يعترب اأحد املبادئ الأ�سا�سية
لعمل املنظمات غري احلكومية املدافعة عن
حقوق الإن�سان“.
وتو�سح جمعية عدالة” :اأن م�سدر اللتبا�س
نابع من كون الرئي�س ال�سابق جلمعية عدالة
الأ�ستاذ عبد العزيز النوي�سي ،هو الذي ين�سق
امل�سروع املذكور ،بالرغم من معرفته التامة
باأن عدالة ت�ستغل على نف�س امل�سروع منذ
حوايل �سنة ون�سف ،مع اختالف الأهداف ،وهي
الدرا�سة التي �سيتم تقدميها يف الأيام املقبلة من
طرف خبريين قانونيني اأ�سرفا على اإعدادها“.

الثقافة
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و الق�ضة اإن كانت من التاريخ احلقيقي،
فاإنها من التحف التي زين بها االأديب
املهند�س ،اأحمد العلوي املحمدي كتابه
اجلديد ال�ضادر بعنوان« :ال�ضيد
باالأطيار يف رفقة االأخيار» حظ هذا الكتاب
اأنه يهتم بفئة من املواطنني اخلليجيني،
الذين يتهافتون على هواية «ال�ضيد
باالأطيار» يف االأطراف املغربية النائية
التي يزورها ال�ضعوديون واالإماراتيون
والقطريون ،اأكرث مما يزورها املغاربة،
ال�ضطياد اأنواع الطيور مثل احلبار،
باالأطيار التي غالبا ما ي�ضت�ضحبها
اخلليجيون يف مقاعد الدرجة االأوىل
لطائراتهم ،رغم اأن املغاربة ،كانوا()...

اللقاء ال�سنوي الثالث
ع�سر لل�سبكة الدولية
للمناف�سة ""ICN

�ضتحت�ضن مدينة مراك�س يف الفرتة ما بني
و 25اأبريل  2014اللقاء ال�ضنوي الثالث ع�ضر
لل�ضبكة الدولية للمناف�ضة (.)ICN
وتعترب هذه ال�ضبكة من اأهم املنظمات الدولية
العاملة يف جمال املناف�ضة ،وت�ضم بني �ضفوفها
� 120ضلطة للمناف�ضة عرب العامل ،كما تهدف
اأ�ضا�ضا اإىل اإ�ضاعة ثقافة اقت�ضاد ال�ضوق
واملناف�ضة ،وتبادل التجارب واخلربات
واملمار�ضات اجليدة يف هذا امليدان .ومن املقرر
اأن تتمحور اأ�ضغال هذا امللتقى الدويل حول �ضتة
موا�ضيع رئي�ضية.
وباالإ�ضافة اإىل �ضلطات املناف�ضة� ،ضي�ضاهم يف
هاته التظاهرة خرباء دوليون يف قانون واقت�ضاد
املناف�ضة ،وكذا ممثلون عن االحتاد االأوروبي
وموؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية،
ومنظمة التعاون والتنمية االقت�ضادية ،والبنك
الدويل.
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من هواة هذا النوع من ال�ضيد.
الكتاب اإذن ،متخ�ض�س يف هواية ال�ضيد،
هو اأي�ضا مطبوع باإخراج �ضبه خليجي،
وقدم له واحد من اأقطاب اخلليجيني يف
املغرب ،الدكتور مانع �ضعيد العتيبة،
الذي اأخرب يف مقدمته ،اأن اأمري االإمارات
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ،جدد
ر�ضيد طيور احلبارى يف املغرب لي�ضبح
عددها اأكرب مما ي�ضطاد منها.
كتاب االأ�ضتاذ العلوي يوقظ يف خبايا
قارئه �ضهوة التعاطي لهذا النوع من
ال�ضيد ،ال�ضيد باالأطيار يف رفقة االأخيار.
ال�ضورة ل�ضاب مغربي متعاطي لل�ضيد
باالأطيار.

تنظم اجلمعية املغربية للمبدعات املعا�ضرات القافلة
املاراطونية الفنية الن�ضائية الدولية اخلام�ضة التي
�ضت�ضتمر اإىل غاية  29مار�س  ،2014مب�ضاركة العديد
من الفعاليات الثقافية والفكرية واالإعالمية وبع�س
ال�ضخ�ضيات الدبلوما�ضية والريا�ضية ومكونات
املجتمع املدين .وتاأتي هذه املبادرة للرتويج للثقافة
املغربية بكل مكوناتها ويف نف�س الوقت الوقوف على
خمتلف القرى واملدا�ضر ذات االإرث الفني االأ�ضيل،
وخلق توا�ضل اإبداعي بني املبدعات اللواتي تعلمن
الفن يف املعاهد واملدار�س الفنية ذات ال�ضبغة
االأكادميية ،وكذا اللواتي اأبدعن بالفطرة.
فاجلمعية داأبت منذ الدورات ال�ضابقة على جت�ضيد
اال�ضتمرارية والعطاء يف اكت�ضاف اأغوار القرى
النائية يف ربوع اململكة ،والوقوف على املوؤهالت
ال�ضياحية والرتاثية التي تزخر بها هذه املناطق.

مكانة الإعجاز العلمي يف املنظومة
التعليميةللدولالإ�سالمية

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

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

الدار البي�شاء:كرمي اإدبهي

وجتدر االإ�ضارة اإىل
ت�ضت�ضيف جامعة حممد
الفنان بو�سابون
اأن الفنـــان الت�ضكيلي
اخلام�س بالرباط حاليا
بو�ضابـــــــون ،كـــــان
الفنان
الت�ضكيلي يف �سيافة جامعة حممد
قد اختتم فعاليات
حممد بو�ضابون ،من
معر�س اأقامه برواق
خالل معر�س ت�ضكيلي
اخلام�س بالرباط
قي�س بالرباط و�ضم
يفتح اأبوابه اأمام
جــــديد اأعمــاله اإ�ضافة
عموم اجلمهور العا�ضق
اإىل لوحات را�ضخة يف م�ضار
للفن الت�ضكيلي ،واأمام الطلبة
الطالعهم على جديد امل�ضهد الت�ضكيلي بو�ضابون الذي يفخر بع�ضاميته ،ويتميز
الوطني .واجلدير بالذكر اأن هذا املعر�س با�ضتغاله على الرتاث والتح�ضي�س بخطورة
نظم من طرف جامعة حممد اخلام�س تعر�ضه للتلف وال�ضياع وتاأكيده على
�ضرورة العناية به.
وبدعوة من رئي�ضها.

انطالق القافلة الفنية
الن�سائية اخلام�سة من اأ�سيلة

ينظم املجل�س العلمي املحلى لطنجة وكر�ضي
االإعجاز العلمي يف القراآن وال�ضنة بتعاون
مع املركز املغرب لالإعجاز العلم والتنمية
الب�ضرية باملغرب ،ندوة دولية يف مو�ضوع:
«مكانة االإعجاز العلم يف املنظومة التعليمي ٌة
للدول االإ�ضالمية» وذلك اأيام  22 - 21مار�س
.2014
مبقر اجلهة بطنجة (مقر القن�ضلية االأمريكية
�ضابقا) �ضوق البقر -طنجة.

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�شطفى العلوي

تنظيم القاعدة
والأ�سولية الإ�سالموية

كتاب الراأي:
رمزي �صوفيا
حممد بركو�س
احل�شني الدراجي
اإدري�س اأبايا
رداد العقباين
بو�شعيب االدري�شي
م�شطفى الطريبق
يو�شف الكتاين
املرا�شلون:
زهريالبوحاطي
نور الدين هراوي
حممد �شجيع
عزيز الفاطمي
�شعيد اأحتو�س
عبد الرحيم عواد
العنوان:
�شارع االأمري موالي
عبد اهلل
�صندوق الربيد439 :
الرباط
الهاتف:
0537708047
الفاك�س:
0537708049
االإيداع القانوين:
 28جوان 1965
ال�صحب:
ماروك �شوار
التوزيع:
�صابري�س
الق�شم التجاري:

اأ�ضدر الباحث املغربي اإدري�س ق�ضوري موؤلفا
جديدا بعنوان« ،تنظيم القاعدة واالأ�ضولية
االإ�ضالموية :اأ�ض�س التكفري واأهداف التفجري».
وتكمن اأهمية هذا الكتاب يف اأنه يو�ضح كيف
جعلت القاعدة من اجلهاد �ضنة احلياة و�ضنام
الكون لوجود كل اإن�ضان وكل م�ضلم .وكيف
اأ�ضبح تنظيم القاعدة هو اجلماعة االإ�ضالمية
الوحيدة التي يجب على كافة امل�ضلمني اتباعها
وطاعة اأمريها .وكيف جعلت القاعدة من خطط
الدميقراطية والتنمية واالزدهار والعي�س الكرمي
والطماأنينة واال�ضتقرار العدو االأول واالألذ الذي
جتب مواجهته والت�ضدي له بكل الطرق.
هذا الكتاب الذي جاء من اأربعة ف�ضول مرتابطة،
تكمن اأهميته اأي�ضا يف املرجعية التي يفكر من
خاللها اإدري�س ق�ضوري الباحث يف حتليل
اخلطابات واالأفكار ،مناق�ضا تنظيم القاعدة الذي
خط لنف�ضه فكرة عوملة االإرهاب.
�ضدر الكتاب يف طبعة م�ضرتكة بني االأطل�ضية
للن�ضر من تون�س ودار التوحيدي املغربية.

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

طبع من هذا العدد 40.000
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حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

من امل�س�ؤول عن م�سخ
تراث الرباط؟
الرباط مدينة الرتاث االإن�صاين العاملي ،مهددة بفقدان
هذا الرتاث ،ففي داخل املدينة العتيقة اأكرث من حالة
تنذر بحلول الكارثة الف�صيحة ،ومهما تغا�صت عن ذلك
منظمةاليون�صكوالتيلهاعيونواآذانبيننا،فاإنال�صكان
الذين يهمهم تاريخ و�صمعة مدينتهم ،لن يتنازلوا ولن
ي�صمحوا مب�صخ تراثهم ومبحو اآثار اأجدادهم املعرتف
بها دوليا .فلقد نددنا ونندد «بجرائم» هدم البنايات التي
�صنفتهااملنظمةاالأمميةباأنهاتراثاإن�صاينللعاملاأجمع،
فكيف يا ترى وباأي مقابل اأغم�صت العيون على طم�س
معاملمعماريةوتاريخيةقيمة«وزلزلتها»منجغرافية
العا�صمة؟
ففي حومة «لكزة» ب�صارع حممد اخلام�س مت اإعدام
املعلمة االأثرية �صينما موريتانيا لتلتحق مبا مت هدمه
من �صينمات مثل �صينما �صطار ب�صارع لعلو ،و�صينما
«اأ .ب� .س» و�صينما اأكدال و�صينما فوك�س ،بينما ينتظر
تنفيذ االإعدام يف باقي القاعات التي تنتظر فقط «الغفلة»
لالإجهازعلىبناياتها.
فعندما حظيت الرباط ب�صفة الرتاث االإن�صاين ،مل يكن
القرار االأممي خا�صا باملدينة القدمية ،ولكن باحلا�صرة
الرباطية ككل والتي ت�صم حتفا من االآثار ال تقدر بثمن،
ففي حي العكاري مثال توجد دار ال�صهيد عالل بنعبد
اهلل ،ودار موؤ�ص�س احلي ،ح�صن العكاري ،ودار رئي�س
احلكومة التي ي�صاع باأنها بيعت موؤخرا ،وديور اأدباء
و�صعراء وفقهاء ،وغري بعيد عن هذا احلي يتال�صى يف
�صمت حي االأحبا�س!
فاأما املدينة االأ�صلية ،ذاكرة وخزان االأ�صالة الرباطية
ومنبع الرتاث االإن�صاين من علماء ومقاومني وزعماء
�صيا�صيني ،ومعمار فريد يف ت�صميمه وهند�صته مبا
يعرف «بالدار الرباطية» ،هذا الكنز الثمني ت�صلطت
عليه الفوؤو�س لتخربه وتعبث به ومت�صخه وتزيله من
الوجود ولي�س من التاريخ.
ويفمدينةباري�سالفرن�صيةتنظمبلديتهازياراتلالأحياء
التاريخية مثل احلي الالتيني وحي مامنارتر ،وتقدم
للزوار بكل افتخار «ديور» عباقرة وكتاب ومقاومي
و�صيا�صيي وفناين فرن�صا ،والتي حافظت عليها وجعلتها
من الرتاث الوطني ،ويف مدينة �صنعاء اليمنية ،مدينة
قدمية جعلتها البلدية قبلة لل�صياحة العاملية بف�صل
االهتمام الكبري الذي اأولته لت�صميمها املميز حتى اأنه
وحيد يف العامل ،ويف تون�س العا�صمة ،ويف اإ�صطنبول
الرتكية ،بل ويف مدينة اأ�صيلة املغربية اهتمت هذه
املدن برتاثها وحولته اإىل كنوز والالئي تغري املعمور
الكت�صافه ،اأما عندنا يف الرباط امل�صنفة عامليا �صمن
الرتاث االإن�صاين العاملني ،فلقد �صوهوا حيها العتيق
(املدينة القدمية) بردم بناياتها يف كربيات ال�صوارع
مثل ال�صويقة ،والقنا�صل و�صيدي فاحت ولكزة ،ولعلو،
واأقاموا بناءات حديثة مبوا�صفات ال عالقة لها باالآثار
ولكن بالربح على ح�صاب هذا الرتاث.
ومل يتوقف االأمر عند هذا امل�صخ ،بل تعداه ليجرف
حمالت جتارية من قلب تراث املدينة ،مثل جتارة
التمور والتني اجلاف و»الكركاع» واللوز وخمتلف
الفواكه واخل�صر ،واللحوم والدواجن على خمتلف
االأنواع ،وبائعي الهركمة ،وروؤو�س «الغنمي»
املبخرة ،وحلويات كعب الغزال وورقة الب�صطيلة
واملحن�صة واملخرقة ،واالأدوات املنزلية التقليدية()..
وغريها ،ليقع هجوم كا�صح على هذا الرتاث وحتتل
كل احلوانيت واأبوابها :ب�صائع من «ال�صينوى» ومن
«اجلوطيات» ،واختفت كل املواد التي لها �صلة برتاث
مدينة الرباط ،بتقاليدها ،وميكن اجلزم باأن «جرمية»
حمو ذاكرة العا�صمة ،نفذت يف وقت معني ا�صتغله
امل�صوهون وحتت جناح الظالم لريتكبوا جمازر يف حق
عا�صمةاململكة.
اإننا نغار من احلي القدمي «خان خليلي» مبدينة
القاهرة ،ونقف م�صدوهني اأمام حي «البلد» يف مدينة
جدة وقد حافظا على اأ�صالتهما وجتتهدان كل �صنة
يف اإ�صافة وتنفيذ معامل ل�صيانة مكت�صباتهما ،ونخجل
نحن هنا يف عا�صمة اململكة مما اآلت اإليه اأو�صاع اأحيائها
التاريخية والتي جردوها من هويتها وتركوها فري�صة
بني يدي الذين ارتكبوا اأب�صع اجلرائم االأثرية يف حقنا
جميع اأمام ال�صلطات واجلماعة ووزارة الثقافة.

اأطفال و�سباب الرباط يلعبون يف ال�سوارع

مالعب اجلماعة ت�ستغلها م�ؤ�س�سات جتارية ودبل�ما�سية واأندية خ�س��سية!
بينما ال يجد ع�صرات االآالف من االأطفال
وال�صباب ،ف�صاءات ريا�صية ملمار�صة
هواياتهم ،فينت�صرون يف االأزقة والدروب
وال�صاحات وبطريقة ع�صوائية وحمفوفة
باالأخطارواالآفاتلتفجريمواهبهمالريا�صية،
تتكرم جماعة الرباط وتهدي مالعب ال�صكان
وعددها  12ملعبا اإىل موؤ�ص�صات وباأثمنة
ال تكاد ت�صدق ،وحترم اأبناء ال�صاكنة من
اال�صتفادة من مرافق اأن�صئت خلدمتهم
وحتقيقهواياتهمالريا�صية.
وهذه هي املالعب اجلماعية التي فوتتها عن
طريق الكراء جلهات معينة ،ومبقابل رمزي
دون اعتبار حاجات ال�صباب الرباطي لهذه
املن�صاآت:
 جمعية امل�صايفة ت�صتفيد من ملعب ب�صومة�صنتيم واحد يف ال�صنة.
 وزارة التجارة ت�صتفيد من ملعب ب�صومة�صنتيم واحد يف ال�صنة.
 -ملعب �صركة بولو ي�صتغل ب�صومة كرائية

قدرها  10دراهم يف ال�صنة.
 ملعب �صفارة الواليات املتحدة االأمريكية،قيمة كرائه درهم واحد يف ال�صنة.
 جمعية الرفق باحليوان ت�صتفيد من ملعبب�صومة درهم واحد يف ال�صنة.
 ملعب بلفدير ،قيمته الكرائية درهم واحديفال�صنة.
 -ملعب ثانوية احل�صن الثاين ب�صيدي خملوف

دراهم يف ال�صنة.
ففي اجلماعات التي ت�صهر على اأمالك
املواطنني ،تفر�س �صروطا على ا�صتغالل
اأمالكها ،منها جعلها للعموم وبتب�صيط
االنخراطات ،وبو�صعها عند احلاجة رهن
اإ�صارة ال�صكان ،ولكن ماذا �صي�صتفيد احليوان
من ملعب حتى ت�صع اجلماعة ملعبا للجمعية
التي «تقول» اإنها للرفق بهذا احليوان ،وكيف
ت�صتفيد ثانوية ب�صارع �صالة من ملعب ب�صيدي
خملوف؟ وكيف تتمتع وزارة التجارة ،وما
اأدراكمماللتجارةمناآالفاملاليريوبالدراهم،
ب�صنتيم واحد يف ال�صنة.
 ملعب لكرة امل�صرب ،قيمته الكرائية  10من ملعب مدينة جماعتها مفل�صة؟ اإلخ..وما هذا اإال غي�س من في�س من عدم عقلنة
دراهم يف ال�صنة.
تدبري ممتلكات �صكان الرباط ،وهي العنصر
املمتلكات
 ملعب املغرب الرباطي ،قيمته الكرائية 10امل�صتغلة اأب�صع ا�صتغالل ،وما «ق�صية»
دراهم يف ال�صنة.
 ملعب لكرة ال�صلة ،قيمته الكرائية �صنتيم املالعب اإال منوذج �صارخ ،وبرهان ثابت على�صوء ت�صيري اأمالك مدينة الرباط ،وامل�صوؤول
واحد يف ال�صنة.
 -ملعب �صطاد املغربي ،قيمته الكرائية  10عن هذا الت�صيري هو جمال اجلماعة.

هل م�سلحة النقل عاجزة اأم متواطئة؟

ف��سى الط�بي�سات والتاك�سيات تف�سح
املكلفني بتدبري القطاع
اإىل اأين ي�صري قطاع النقل احل�صري يف العا�صمة؟ هذا
القطاع احليوي الذي ترتكز عليه اجلوانب االقت�صادية
واالجتماعية واالأمنية ،والرتبوية ،يوجد يف و�صعية
الع�صوائية والفو�صوية والتقهقر يف اخلدمات التي
يقدمهاللمواطنني.
وها هي الطوبي�صات اأمامكم عبارة عن خردة من
الق�صدير املتحرك الذي تعلوه االأو�صاخ وحتيط به
االأعطاب ،وي�صتغل بدون �صوابط تليق مبدينة هي
عا�صمة اململكة ،مواقف بدائية وبدون اأدنى خدمة
للركاب ،ال�صم�س احلارقة حترقهم واالأمطار تعذبهم،
وداخل الطوبي�صات وكاأنكم يف عربات بدوية تربط
دواوير قرية ،فال مقاعد خم�ص�صة للن�صاء احلوامل
والعجزة واملعاقني ،وال اأزرار لطلب الوقوف للنزول
وال حتى اإعالنات �صوتية تخرب باملحطات ،ناهيكم عن
غياب «مقب�صات» االأمان للركاب الواقفني والتي تعد
�صرورية خ�صو�صا عند الفرملة ،فاأما خريطة ال�صبكة
الطرقية ،فهي غري مدرو�صة ويغلب عليها طابع الربح
على ح�صاب عزلة اأحياء ومرافق اإدارية واجتماعية.
اأما التاك�صيات ،فال تزال خدماتها غري مقننة وال منظمة
ومع االأ�صف ال تليق بعا�صمة حقوق االإن�صان ،فهذه
التاك�صيات الكبرية ،تكد�س الركاب وكاأنهم ب�صائع3 ،
ركاب يف املقعد االأمامي و 4ركاب يف املقعد اخللفي يف
�صيارات جلها بداأت اخلدمة يف �صنة  ،1980وجتازف
وتخاطر باأرواح الركاب دون التطرق لراحتهم وكيف
يق�صون �صعري جحيم اأثناء تنقلهم ،فيت�صاوى يف ذلك
املراأة احلامل والعجوز والطفل واملعاق .تاك�صيات
بدون حمطات ومواقفها هي اأبواب عمارات ال�صكان
وممرات الراجلني والطريق العام.
ويف مدينة طنجة اأخريا مت تنظيم هذه التاك�صيات

بعد �سنوات من الت�سويف والتماطل،
مت احل�سن يف ت�سوية اآخر معقل لدوار
اأولد دليم ال�سفيحي مبقاطعة اأكدال-
الريا�س ،لتتوج هذه املقاطعة كوحدة
ترابية خالية من الرباريك الق�سديرية،
بالرغم من «املقاومة» التي لن تتوقف مع
الأ�سف.
تتقوى حظوظ حزب العدالة والتنمية
يف النتخابات اجلماعية املقبلة ،واإذا
جرت هذه النتخابات يف ال�سنة املقبلة،
ف�سي�سدرعلىالأقللوائحاأربعمقاطعات:
هي ح�سان ،واليو�سفية ،ويعقوب املن�سور،
واأكدال-الريا�س واملفاجاأة هي نية هذا
احلزب لدعم ا�ستمرار ولعلو عمدة
للعا�سمة اإذا �سارك (طبعا) يف النتخابات
القادمة.

بالتخلي كليا عن االأ�صطول القدمي املتهالك ،وال�صروع يف
ا�صتخدام تاك�صيات تت�صع لـ  7مقاعد من �صنع وطني،
وتدخلت اأبناك و�صركات الإجناح امل�صروع وتاأطري
العاملني يف النقل احل�صري .اأما التاك�صيات ال�صغرية
عندنا يف الرباط ،مل تبعث عليها «احل�صارة» بعد،
ومل يزعزعا اأناقة الطرامواي ومل تتمكن بعد حتى من
اإحداث حمطات خا�صة بها وجمهزة على االأقل مبا
«ي�صرت» النا�س من ال�صم�س واالأمطار ،ثم كيف يعقل اأن
تلزمبع�سالتاك�صياتركابهالقبولزبناءاأثناءالطريق
دون مراعاة ملا ميكن اأن يحدث خ�صو�صا اإذا كانت
الراكبة زوجة حمافظة ،وطالب الركوب رجل.
هذه امل�صائب والتي ال وجود لها حتى يف القرى النائية
اجتمعت كلها يف عا�صمة اململكة يا ح�صرة ،وفيها ق�صم
مكلف بال�صهر والتدبري املعقلن للنقل احل�صري ،فاإن
كان هذا �صحيح ،فما �صر كل هذه الفو�صى ال�صاربة
اأطنابها؟ وهل هذا الق�صم عاجز عن �صبط ما هو مكلف
به اأم هو م�صجع ومتواطئ الإغراق هذه اخلدمات
االجتماعية فيما اآلت اإليه؟

�سورة التقطت منذ ع�سر �سنوات ،مبنا�سبة تكرمي املرحوم املجاهد
ال�سيخ علي بركا�س الذي يظهر جال�سا على الي�سار ،رفقة موؤ�س�س
ال�سرح الثقايف «اأكادميية تاريخ رباط الفتح» الأ�ستاذ عبد الكرمي
بناين ،ويتو�سطهما واقفا املقاوم اأحمد م�سهوري.
وبالفعل تاأ�س�ست يف مدينة الرباط ،اأكادميية منذ ال�سبعينيات،
اهتمت بالإن�سان الرباطي ،بكفاحه ون�سالته من اأجل اململكة،
وثقافته ،وفنونه ،وتراثه ،وعلومه ،وتقاليده وتاريخه ،ونظمت
اآلف الندوات واملحا�سرات ،و�سدرت عنها مئات الكتب واملراجع
القيمة ،وتفرعت عنها م�سالح اجتماعية وف�ساءات ريا�سية
وفنية ،د�سنت ن�سالها يف ال�سبعينيات وحافظت اإن مل تكن تو�سعت
يف جتنيدها خلدمة الإن�سانية والثقافة بدون �سجيج ول ا�ستغالل
ول اإ�سهار.

يظهر على الأوراق الر�سمية باأن للجماعة
مركز ثقايف بحي اأكدال ،و«يقدم
خدمات» للمنخرطني املبدعني مقابل
 120درهما ملدة اأربع �ساعات يف الأ�سبوع،
وللمنخرطني لكافة العموم بـ  10دراهم
لثالث �ساعات يف الأ�سبوع ،ولال�ستفادة من
درو�س التكوين بـ  100درهم لل�ساعة ،ومن
ا�ستوديو الت�سجيل بـ  1100درهم لل�ساعة،
و 500درهم للطلبة ..فهل �سمعتم
باأن�سطة هذا املركز الثقايف؟
مع التغيري املنتظر يف منا�سب رئا�سة
ومكتبجمل�سالنوابخاللال�سهراملقبل،
لي�ستبعدال�سيا�سيونتعدياليفاحلكومة
مي�س وزراء ،وقد يع�سف بحزب ويرميه
خارجالأغلبية.
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الرجل الذي انتحر ب�سبب عدم ا�ستقباله من طرف الوايل مفكر
نور الدين هراوي

�أقدم رجل يقطن باأحد �أحياء
مدينة �ضطات على و�ضع
حد حلياته وبقطع �أح�ضاء
بطنه ثالث مر�ت بو��ضطة
�آلة حادة ”زيزو�ر“ د�خل
بهو مقر عمالة �ضطات،
�لأ�ضبوع �ملا�ضي ،بعد
�إ�ضابته بحالة ه�ضتريية
حادة ،لعدم ��ضتقباله من
طرف حممد مفكر �لو�يل
�جلديد للعمالة( )...مما
خلف �ضدمة وموجة حزن
لدى موظفي �لعمالة،
و�أ�ضرته ،و�أقاربه ،ومت نقله
على �لفور �إىل �مل�ضت�ضفى
�جلهوي �حل�ضن �لثاين
ب�ضطات لتلقي �لعالجات
�ل�ضرورية و�إبقائه حتت
�لعناية �ملركزة.
وترجع �أ�ضباب �لنتحار
�إىل تنفيذ حكم ق�ضائي من

طرف �ل�ضلطات �ملحلية
باملدينة باإفر�غ حمل �ضكنى
”�ملنتحر“ وت�ضليمه ملالكه
من �أجل �إعادة ترميمه،
و�إ�ضالحه ،ورفع �ضومة
كر�ئه ،مقابل ��ضتغالله
ملدة غري حمددة �ل�ضيء
�لذي �أثار حفيظة �ملنتحر،
�لذي مل يقبل بهذه �حللول
متوجها �إىل عمالة �ضطات من
�أجل و�ضع �ضكاية لدى �لو�يل
�جلديد ”مفكر“ لإيجاد
حلول مل�ضكلته �مل�ضتع�ضية،
و�حليلولة دون ت�ضريده
و�أ�ضرته و�أبنائه ،حيث مل
يجد وقتئذ ل �لو�يل ”مفكر“
ول نائبه �لكاتب �لعام
بالعمالة.
و�إثر علمها باحلادث،
ح�ضرت جميع �لأجهزة
�لأمنية و�ل�ضتخبار�تية
�إىل عني �ملكان للمعاينة،
وفتحت حتقيقا دقيقا يف هذ�
�ملو�ضوع(.)..

مفكر

مريرت

اإيقاف الع�سابة التي
�سرقت  200مليون
من القر�ض الفالحي

قتل �سهره ب�سبب  20درهما

خالد عبد اللطيف

وتعود �أ�ضباب �جلرمية� ،إىل كون �لظنني كان
رفقة زوج �أخته يف جل�ضة خمرية ،وبعد �أن
متكن �ل�ضكر منهما ،طالب �لظنني من زوج
�أخته مبلغ  20درهما �إل �أن هذ� �لأخري رف�ض
�إعطاءه �ملبلغ ،مما جعله ينهال عليه �ضربا
موجها له عدة طعنات على م�ضتوى �لر�أ�ض
�أودت بحياته.

تمارة

امل�ساكل التي ال تعرفها جلان اإح�ساء «الرباريك»
شجيع محمد

قامت �أجهزة �لأمن مبدينة مريرت باعتقال وفك
لغز ع�ضابة �إجر�مية خطرية متخ�ض�ضة يف
�ضرقة �ملحالت �لتجارية ،وتوقيف عنا�ضر �ضبكة
�إجر�مية خطرية �قرتفو� �أزيد من  60عملية
�ضرقة بكل من مدن مريرت ،و�آزرو ،وخنيفرة.
ومت �لتو�ضل �إىل �أنهم هم من قامو� بال�ضطو على
وكالة �لقر�ض �لفالحي بخنيفرة يوم  20يناير
 ،2014و�لتي �أ�ضفرت عن �ضرقة  200مليون،
وكذلك وكالة تاأمينات �ل�ضعادة مبدينة �حلاجب،
و�ل�ضطو على مبالغ مالية من خمزن �مل�ضروبات
�لغازية «كوكاكول» بخنيفرة.
كما متكنت عنا�ضر �لأمن مبريرت من �لتو�ضل
�إىل «�ضخ�ض» مقيد بال�ضال�ضل مبنزل �أ�ضرته
بغرفة مهم�ضة بحي حتجاويت منذ � 15ضنة،
ليتم حترير هذ� �لأخري ،و�لبالغ من �لعمر 45
�ضنة ،ونقله �إىل �مل�ضت�ضفى �ملحلي مبريرت ،وبعد
�إخ�ضاعه للعالجات �لأولية مت نقله �إىل م�ضت�ضفى
�لأمر��ض �لعقلية مبكنا�ض ،حيث تبني �أن �ملعني
بالأمر يعاين من ��ضطر�بات نف�ضية(.)..
ولوحظ من خالل هذه �حلمالت �لتي تقوم
بها عنا�ضر �لأمن مبريرت �إيقاف �لعديد من
�لع�ضابات �لإجر�مية ،و�لأ�ضخا�ض �ملبحوث
عنهم ،وجتار �ملخدر�ت ،و�خلمور ،و«�ملاحيا»،

و�لتبغ «طابا»(.)..

ماز�ل �ملو�طن �ضادق بوجمعة،
� 67ضنة ،يتجول بني ردهات
�ملحاكم لعله ي�ضمع خرب� يذهب
عنه �لت�ضرد �للذي طاله من
طليقته فاطمة �لبكري ،زوجته
�أنذ�ك� ،لتي �أبت �إل �أن تخرجه
من بيته �لذي ك َّد من �أجله بعدما
�أغو�ها �لطمع( )..لي�ضري ماآله
�ضو�رع مدينة �لرباط� ،لذي
يقول �إنها �أرحم من زوجته.
وتعود تفا�ضيل ق�ضيته
�إىل �ضنة  1987حني �أبلغت
�لعائلة ،مثلها مثل باقي �ضاكنة
دو�ر �ضحر�وة ،بقر�ر �إفر�غ
�ل�ضكن �لكائن بزنقة  ،2رقم
 161مبدينة ،دو�ر �ضحر�وة
(متارة) حيث كان يقيم رفقة
زوجته و�أبنائه �لثالثة ،على
�أن يتم �لتعوي�ض عنه ببقعة
�أر�ضية �أدى بوجمعة و�جبات
« ُبونها» �ملحدد يف  5000درهم،
وم�ضتحقات �أخرى بلغت يف
جمملها  15.000.00درهم،
وي�ضيف �أنه يف �ضنة 2014
قدمت زوجته للمقدم �لذي
كان رفقة موظف باجلماعة
بطاقتها �لوطنية بدل بطاقته
هو ،باعتباره زوجها و�ملالك

◆ بعد �لعديد من �ل�ضكاوي �لتي تلقاها عامل
�إقليم �أ�ضتوكة �أيت باها يف حق �ضائق ،و�لذي
�ضارع �إىل �إ�ضد�ر �أو�مر ،يف وقت �ضابق ،باإبعاده
�إىل جماعة �ضيدي بو�ضحاب ،ماز�ل هذ� �ل�ضائق
يرتدد بني �لفينة و�لأخرى على �لعمالة دون
مربر( )..بع�ض �ملالحظني يطالبون ب�ضرورة
�لنب�ض يف �ضبب هذه �لزيار�ت للعمالة للوقوف
على �لوجه �لآخر للحقيقة(.)..
◆ مب�ضت�ضفى �أيت ملول باإقليم �إنزكان وعلى
�خل�ضو�ض ق�ضم �لولدةُ ،ت ْر ِغم بع�ض �ملولد�ت
�أ�ضر �لن�ضاء �حلو�مل على �ضر�ء بع�ض �للوز�م
�لطبية و�لأدوية ،بدعوى �أنها �ضرورية للمر�أة
�حلامل عند �لولدة( )..لكن يتبني يف �لنهاية
�أن �لن�ضاء �لالتي يخ�ضعن لعملية �لولدة ل
ي�ضتفدن �إل من جزء من هذه �مل�ضتلزمات ،ويتم
�لحتفاظ بالباقي(.)..
◆ حتول بع�ض �أعو�ن �ل�ضلطة «مقدمني»
باملقاطعة �لثانية باأيت ملول «�ل�ضهد�ء» �لتابعة
لعمالة �إنزكان �إىل «�أ�ضماك قر�ض»� ،إذ ل ي�ضلم
�أي مو�طن يرغب يف �إجناز وثيقة �إد�رية متر
على يد هوؤلء من �مل�ضاومة ،ولو كانت �ضهادة
�لحتياج(� )..لتي تدل على �أن �ضاحبها فقري
وحمتاج ،كل هذ� يجري و�ل�ضيد �لقائد قابع يف
مكتبه(.)..

قصبة تادلة

لقي �ضخ�ض م�ضرعه بق�ضبة تادلة على يد
�ضهره� ،أخ زوجته ،بعدما �نهال عليه �ضربا
بو��ضطة ق�ضيب حديدي .ونقل �ل�ضحية �إثر ذلك
�إىل �مل�ضت�ضفى �جلهوي ببني مالل يف و�ضعية
حرجة ،ليلفظ �أنفا�ضه هناك متاأثر� بجر�حه،
بعد ق�ضائه  12يوما يف �مل�ضت�ضفى.

أصداء سوسية

◆ على طول �لطريق �لرئي�ضية �لر�بطة
بني �أيت ملول �ضوب تزنيت ،يتكرر نف�ض
�مل�ضهد ،حيث يختبئ �ثنان من �ضرطة �ملرور
بكامري�تهما ،وما يلبث �أن يظهر �أحد �ل�ضرطيني
ب�ضكل فجائي لتوقيف �ل�ضيارة �لقادمة ،بدعوى
�أن �ضاحبها كان ي�ضوق ب�ضرعة .و�لغريب يف
�لأمر ،هو �أن �ل�ضرطي �ملعلوم ل يتعامل بنف�ض
�لأ�ضلوب مع كل �ل�ضائقني ،حيث يالحظ �أنه
مرة يعطي �لتحية �لع�ضكرية �إذ� كان يركب
�ل�ضيارة �أحد �لأعيان �أو �ضخ�ضا مهما(� )..أما
�إذ� كان �لعك�ض ،فاإن �ضاحبنا يطلب من �ل�ضائق
�أن «يجبد» �لأور�ق(.)..
◆ ملاذ� غ�ضت عمالة �أ�ضتوكة �أيت باها
�لطرف عن دو�ر �أكرور و�ضن بقيادة �ل�ضفاء،
فبالإ�ضافة �إىل ظروف �لعي�ض �لقا�ضية فاإن
�ملنطقة ل تتوفر على �أي م�ضتو�ضف� ،إذ ي�ضطر
�ملر�ضى �إىل �لنتقال �إىل �مل�ضت�ضفى �لإقليمي يف
بيوكرى يف ظروف جد �ضعبة( )..فاإذ� ز�دت
عمالة �أ�ضتوكة �أيت باها يف «متييكها»( )..وعدم
�لهتمام بهذ� �لدو�ر �ملعزول ،فاإن ما تبقى من
�ل�ضكان �ضينزح �إىل هو�م�ض �ملدن ،للخروج من
�لو�ضعية �ملزرية �لتي يعي�ضونها.

�حلقيقي لـ«�لرب�كة»� ،لتي
�ضيتم �لتعوي�ض عنها ب�ضقة،
بدعوى �أنه كان من�ضغال خارج
�لبيت ،لت�ضتفيد هي من �ل�ضقة
يف �إحدى �لعمار�ت يف �ملدينة
ذ�تها ،و�لتي كانت �ضتكون
يف ملكه( )..وهكذ� �ضارت
�ل�ضقة يف ��ضمها ،حيث ي�ضرح
�مل�ضتكي �أنه كان �ضحية عملية
تالعب ناجت عن �لثقة �لتي كان

يكنها لزوجته �أنذ�ك( ،)..لتبد�أ
م�ضريته من �ملحكمة �لبتد�ئية،
�إىل �ل�ضتئنافية ،ثم حمكمة
�لنق�ض �لتي ينتظر �ضدور
حكمها بفارغ �ل�ضرب ،بعدما
تعقدت �لأمور يف �ملحكمتني
�لبتد�ئية و�ل�ضتئنافية ب�ضبب
قدرة زوجته على تقدمي رو�ية
مدعومة من طرف �أ�ضخا�ض
نافذين(.)..

◆ يعي�ض ق�ضم �لولدة مب�ضت�ضفى �حل�ضن
�لأول بتزنيت خالل هذه �لأيام ،و�ضعية مزرية
نتيجة غياب جميع �لأطر �لطبية لأ�ضباب
خمتلفة(� )..إذ توقفت �أطر �لق�ضم عن تقدمي
�ل�ضت�ضارة �لطبية للن�ضاء �حلو�مل ومتابعة
�حلمل ومر�قبة منو �جلنني ،حيث ت�ضطدم
�لن�ضاء بجو�ب موحد لدى �ملمر�ضات« :ل يوجد
طبيب توليد حاليا» ..مما يحتم على �لن�ضاء
�حلو�مل �لتوجه �إىل �مل�ضحات �خلا�ضة� ،لتي
تقدم �ل�ضت�ضارة �لطبية �لو�حدة بثمن ل يقل
عن  400درهم( )..ويعزى هذ� �لغياب �إىل
��ضتفادة طبيب من �لتقاعد �لوظيفي.
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الصويرة

�صرارة االحتجاجات �صد «رابعة بوتفليقة» ت�صل اإىل وجدة

جممع ال�صناعة التقليدية
ي�صتغيث يا «�صعادة الوزيرة»

سعيد أحتوش

محمد سعدوني

ي�صتعد عدة مواطنني جزائريني مقيمني
بوجدة لتنظيم �قفة احتجاجية اأمام قن�صلية
اجلزائر للتنديد برت�صح بوتفليقة لولية
رئا�صية رابعة.
�كان تر�صيح الرئي�ض بوتفليقة قد اأثار جدل
�صاخنا بني اجلزائريني الذين ير�ن يف تر�صيح

رئي�ض انتهى ن�صاطه ال�صيا�صي الفرتا�صي منذ
اأكرث من اأربع �صنوات ،اإهانة لهم ،خا�صة �اأنه
مل يعد يتوا�صل مع ال�صعب اجلزائري ب�صبب
ال�صيخوخة �املر�ض� ،كذلك �صربة قوية
للم�صار الدميقراطي الذي يتوق له ال�صعب
اجلزائري الذي داق ذرعا من حكم كابورالت
فرن�صا.

�مازال م�صر�ع تنظيم هذه الوقفة يرتا�ح بني
اجلدية يف تنظيمها� ،الرتدد خوفا من انتقام
املخابرات اجلزائرية ،علما اأن اجلزائريني
الفقراء �املعوزين املقيمون باجلهة ال�صرقية
اأ�صبحوا يعانون من بري�قراطية قاتلة عند
توجههم اإىل قن�صلية بالدهم بوجدة للح�صول
على اإعانات(.)..

ة

اأزمة النقل ..متى تتحقق الوعود
االنتخابية يف دار بوعزة؟

ن
و
شؤ وي
ه
ج

تحليل إخباري

جواد البوهالي

اإذا كان النقل العمومي من بني
احلقوق ال�صر�رية التي يتعني
على اجلماعات املحلية توفريها
للمواطنني ،فاإن معظم �صاكنة
دار بوعزة� ،اأ�لد عز�ز،
�املناطق املجا�رة لها ،لتزال
تعاين م�صاكل عدم ال�صتفادة
من هذا املرفق احليوي حيث
ي�صطر العديد منهم اإىل قطع
كيلومرتات على الأرجل
للو�صول اإىل طريق اأزمور ق�صد
البحث عن حافلة اأ� �صيارة
اأجرة تنقلهم اإىل احلي احل�صني،
رغم غالء تعرفتها حيث يفعل
�صائقوها ما ي�صا�ؤ�ن باملواطنني
اإذ ي�صتعملون العدادات ح�صب
هواهم ،فمثال للتنقل من قرب
امل�صتـــ�صفى الإقليــــمي مولي
احل�صن اإىل طماري�ض �جب اأداء
 25درهما(.)..
اأما خط النقل العمومي الوحيد
الذي يربط املنطقة باحلي
احل�صني «رقم  ،»601فيعرف
ظاهرة غريبة تتمثل يف كرثة
التوقفات الع�صوائية ،نظرا
لعدم �جود اإ�صارات �حمطات
الوقوف الإجباري ،اإ�صافة
اإىل اأن توقفها يخ�صع اإىل مزاج
ال�صائق �ر�ؤيته لأحد الركاب

بالطـــــــــريق الرئي�صــــية� .هو
ما يت�صبب يف حوادث �صري
خطرية.
�يوؤكد العديد من املواطنني
باأنهم ي�صلون اإىل مقرات عملهم
يف اأ�قات متاأخرة عن املوعد
املحدد� ،اأحيانا ل يتمكنون
من ق�صاء اأغرا�صهم ب�صبب
كرثة التوقفات الع�صوائية،
�التلقائية للحافالت التي ل
تلبي حاجيات املنطقة ،حيث
تظل خاللها اخلطوط التي
تغطي منطقة دار بوعزة �اأ�لد
عز�ز مع مدينة الدار البي�صاء
�صئيلة جدا ،مقارنة مع الأعداد
املتزايدة للتالميذ� ،الطلبة،

�العمال املتوجهني اإىل ��صط
العا�صمة القت�صادية.
اإنه �اقع احلال بالن�صبة لهذه
املنطقة التي تعاين من خ�صا�ض
يف جميع املجالت الجتماعية،
�الثقافية� ،الريا�صية� ،كذا
البنيات التحتية� ،ذلك رغم
الوعود التي تقدم بها معظم
م�صت�صاري بلدية داربوعزة
�اأ�لد عز�ز ،اأثناء حمالتهم
النتخابية ل�صنة  2009عرب
تفننهم يف طرح م�صاريع براجمهم
النتخابية ،التي مازالت حربا
على �رق �ل متت ب�صلة للواقع
املعا�ض للمواطنني.
�ي�صري جمموعة من الفاعلني

اجلمعويني باملنطقة اإىل اأنه
رغم ��صول عنا�صر جديدة
للمجل�ض ،فاإنه مازالت دار
لقمان على حالها �مل يبادر
هوؤلء اإىل تبني اإ�صدار اإحدى
املقررات ،اأ� التو�صيات من
اأجل معاجلة النقل العمومي
�اإنقاذ املنطقة ال�صياحية
�عدم تركها معز�لة عن مدينة
الدار البي�صاء ،ب�صبب انعدام
املوا�صالت �رغم اإحلاق
جماعة دار بوعزة منذ �صنة
 2009باملدار احل�صري ،مل
يجلب ذلك اأي جديد ل�صالح
�صكان اأ�لد جرار �املناطق
املجا�رة.

يعد جممع ال�صناعة التقليدية بال�صويرة ،معلمة تاريخية مت
اإن�صا�ؤها ،بغية احلفاظ على الرتاث املادي ،يف بعده الأمدي،
ب�صفته عن�صرا �مكونا من مكونات اجلاذبية الوطنية ،غري اأن
ال�صوؤال الذي اأ�صبح يطرح نف�صه حاليا ،هو ما هو الد�ر الذي
اأ�صبحت تلعبه هاته املعلمة الآن ،خ�صو�صا يف ظل اإكراهات
الواقع� ،ما يعي�صه ال�صانع �يعانيه ،من خالل طول الأمد
الذي تعرفه عملية اإ�صالح الور�صات التابعة للمجمع املذكور،
حيث اأ�صبحت تعر�ض منتوجات ال�صناعة التقليدية�� ،صط
ركام البناء� ،املتال�صيات كما تو�صح ال�صورة ،مما اأثر على
ن�صبة توافد ال�صياح خا�صة الأجانب منهم ،على املجمع،
�بالتايل تاأزم احلالة املعي�صية لل�صناع التقليديني الذين
يعر�صون منتجاتهم يف هاته الظر�ف املزرية(.)..
الأمر نف�صه ،تعانيه اأي�صا اإحدى الأ�صجار املتواجدة باملجمع،
�التي عمرت لأزيد من ثالثمائة �صنة ،حيث تعرف موتا بطيئا،
بفعل رمي الركام �الأزبال� ،املواد الكيما�ية عليها ،ليبقى
الت�صا�ؤل مطر�حا ،متى �صتتدخل اجلهات املعنية ،لوقف
هذا النزيف البيئي� ،ال�صناعي املرتدي الذي تعرفه هاته
املعلمة؟.
سيدي مومن

عنـدمــا ال يت�صـــدى
االأمــن «للبـزنا�صة»

ي�صتكي بع�ض �صكان �صارع ”لكوطا“ من انت�صار املخدرات
�القرقوبي مبختلف اأنواعهما ،ما دفع عددا من الأ�صر اإىل
عر�ض �صققهم للبيع خوفا على اأبنائهم من الرمتاء يف اأح�صان
املخدرات� ،ما يثري غ�صب املواطنني هو عدم مر�ر �صيارة
ال�صرطة من هناك ،الأمر الذي دفع اأحدهم للت�صا�ؤل با�صتهزاء:
هل ال�صارع خارج التغطية الأمنية؟ �يقول اأحد �صاكنة
ال�صارع لبد من اأن تتحرك اجلهات امل�صوؤ�لة من اأجل ��صع
حد ملعاناتنا ،خا�صة اأن مفت�صا لل�صرطة تويف ب�صبب �صعقة
كهربائية مبنطقة املكن�صة ،اأثناء مطاردته تاجر خمدارت فوق
�صطوح ”الرباريك الق�صديرية“ ،كما �صوهد ب�صيدي مومن
مفت�ض �صرطة اآخر يقوم بتوقيف �صيارة لل�صرطة بعيدا عن
بيت تاجر خمدرات ،لغر�ض يف نف�ض يعقوب(.)..
�يطالب ال�صاكنة بتحرك الفرقة الوطنية لل�صرطة الق�صائية
من اأجل الت�صدي لهوؤلء ”الأمنيني“ املرت�صني املت�صرتين
على هوؤلء ”البزنا�صة“� ،عمل امل�صوؤ�لني مبقاطعة �صيدي
مومن على بناء ف�صاءات ريا�صية� ،مالعب القرب� ،د�ر
لل�صباب حتى يجد اأطفال ��صباب املنطقة اأماكن بديلة لالإبداع
�ممار�صة اأن�صطة ت�صهم يف توعيتهم.
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القصر الكبير

�أين �لوزير؟  ..وكاالت �لفح�ص �لتقني تبتز �أ�شحاب �ل�شيار�ت
جعفر المرتجي

ي�ستكي عدد من �سكان مدينة الق�سر الكبري
بع�س امل�ستخدمني يف اإحدى وكالت الفح�س
التقني لل�سيارات املتواجدة بالقرب من
حمطة القطار ،والذين يتبادلون الأدوار فيما
بينهم ،فقط ،لبتزاز ال�ساكنة ب�ستى الطرق،
كاأن جتد مثال جمموعة من �سائقي �سيارات
الأجرة امل�سطفة اأمام مراآب الفح�س التقني
ينتظرون يف حالة ع�سبية ،ب�سبب انتظارهم
الطويل مقابل ل مبالة امل�ستخدمني رغم
جميئهم يف ال�سباح الباكر تاركني ،ما
ي�سطرهم لتقدمي ر�سوة ،من اأجل املرور
ملعاينة �سياراتهم وعدم النتظار واللحاق
مبقرات عملهم ،ين�ساف اإليها ح�ساب الفح�س
وهو الأمر الذي يثقل كاهل الزبناء( .)..كما
يتم اإعطاء مواعيد للزبناء ب�سكل ع�سوائي،
تكون يف الغالب جد متاأخرة ،ول تاأخذ بعني
العتبار حالت ال�سيارات.
ويف املقابل ،يتطلع �ساكنة املدينة املت�سررون

اإىل اأن يجدوا يف خدمتهم كتلك الوكالت
املتواجدة مثال يف املدن الكربى كمدن ال�سمال
طنجة ،وتطوان اأو امل�سيق ،فبمدينة تطوان
مثال تتواجد �ست وكالت للفح�س التقني،
ويبلغ ثمن الفح�س اخلا�س بال�سيارة
اخلفيفة  340درهما فقط ،فيما ل ت�ستغرق
مدة الفح�س  15دقيقة ،عك�س وكالت
”اآخر الزمان“ بالق�سر الكبري ،يقول اأحد

تلكس

الصورة إلحدى العربات
المجرورة ،وقد «زينت»
خلفيتها بغطاء ممزق
وفي حالة يرثى لها،
يحمل شعار الجامعة
المغربية لكرة القدم،
وكذا االتحاد اإلفريقي
لنفس اللعبة ،هي
فعال صورة تجسد
واقع هاته المؤسسة
الرياضية ببالدنا ()..

ده�ضت جرافة �ضخمة م�رشدا
كان نائما بور�ش لتجزئة �ضكنية
«حي اخلليل» مبكنا�س ،فحولت
جثته اإىل اأ�شالء متناثرة ،وحتول
مكان وقوع احلادث اإىل بركة من
الدماء( .)..وذكر �شهود عيان اأن
الهالك «خ .ب» امللقب بـ»اخلويل»
كان يفرت�س «الكارطون»(.)..
وعلى اإثر هذا احلادث ت�شاءل
اأحد املواطنني عن �شبب تواجد
مراكز الإيواء ،ودور العجزة،
ومالجئ الأيتام اإن مل ت�شتطع اأن
تنت�شل ”اخلويل“ ،ومعه املئات
من امل�رشدين الذين اأظناهم الفقر
والعوز ،من ال�شياع(.)..

عني على

املت�سررين( )..كما تلم�س نوعا من ال�سفافية
من خالل اإمكانية اطالعك على طريفة اأثمان
الفحو�سات التي جتدها معلقة على �سبورة
مو�سوعة بعناية فوق مكتب الفح�س يراها
العام واخلا�س ،بالإ�سافة اإىل اأنه يتم
ا�ستقبالك بحفاوة وح�سن معاملة ل جتدها يف
الق�سر الكبري(.)..

إعــــداد :زهير البـوحاطي

بوطيب الفياللي

اأ�سحت املنطقة املحادية لوادي �سو�س باآيت ملول تثري
الكثري من الكالم منذ �سنوات ،اأي منذ اأن حتول جزء منها
اإىل مطرح لنفايات بع�س امل�سانع ،ومتال�سيات البناء،
والأتربة التي ترميها ال�ساحنات والآليات التي متر عرب
الأزقة املبلطة حلي الأمل ،وما يحمله ذلك من تخريب
للبنى التحتية للحي ،بالإ�سافة اإىل التهديد احلقيقي
للو�سع البيئي للمنطقة املحادية ملجرى وادي �سو�س وما
ينتج عنه من تخريب للفر�سة املائية ،وحتويل املجرى
العادي للوادي ،ال�سيء الذي �سيهدد املناطق املجاورة
للجهة الأخرى للنهر ،خالل امتالئه( )..ما دفع �سكان
وفعاليات املجتمع املدين اإىل مرا�سلة اجلهات املعنية
بالإقليم منذ �سنة  2004عرب �سكايات عديدة مذيلة
بتوقيعات ال�ساكنة والفعاليات ،وب�سور بع�س الآليات
والأ�سرار التي اأحلقتها بالبنية التحتية املنجزة يف اإطار
املبادرة الوطنية ،طالبوا من خاللها عامل الإقليم بالتدخل
لو�سع حد لهذا امل�سكل اخلطري الذي يوؤرق �ساكنة حي
الأمل( )..لكن دون جدوى.
وجتدر الإ�سارة ،اإىل اأن اأحد �سكان تلك املنطقة وهو
موظف ببلدية اآيت ملول وكان ينا�سل منذ �سنني �سد
ا�ستمرار ذلك املطرح «الأعجوبة»( )...تعر�س منزله،
موؤخرا ،لهجوم بتك�سري نوافذه وهو ما دفعه لإخبار
�سرطة اآيت ملول بالنازلة ،فهل �ستتحرك اجلهات املعنية
للقيام بالواجب ،اأم اأن عبث العابثني �سيفر�س منطقه
وم�ساحله مبنطقة اآيت اأوجرار؟.

�سوهد فقيه يرتدي زيا تقليديا باملنطقة التجارية قرب املعرب احلدودي
باب �سبتة ،يوم الأربعاء  12مار�س  ،2014وهو يقتني قنينات اخلمور من
حمل خم�س�س لبيعه كما هو ظاهر (انظر ال�سورة).
قد يبدو من الطبيعي زيارة �سبتة للتب�سع ،لكن لي�س من الطبيعي اأن يكون
الزائر فقيها يجول وي�سول يف حمل خم�س�س للخمور من اأجل التب�سع.
هذا الت�سرف الذي يبدو �ساذا يفتح املجال لطرح �سوؤال ،األ تتنايف هذه
الزيارة مع ما يحث عليه من فوق منرب امل�سجد الذي يوؤم النا�س فيه(.)..

«ل �سحة ل تنمية» هذا هو الذي �سعار رفعه �سكان جماعة اأمتار
القروية بقيادة اجلبهة عمالة �سف�ساون ،حيث اأن معاناتهم تكاد ل
تنتهي جراء ما يقع يف جماعتهم ب�سبب غياب اأب�سط �سروط العي�س
الكرمي ،وعلى راأ�سها احلق يف التطبيب ،علما على اأن امل�ستو�سف
الوحيد املتواجد باجلماعة ،يحتاج بدوره اإىل العالج ب�سبب
الرطوبة التي اأ�سابت جدرانه واأبوابه ونوافذه ،ناهيك عن الغياب
الدائم للطاقم الطبي ،مما يدفع ال�سكان اإىل قطع م�سافات طويلة
لنقل مر�ساهم يف ظروف �سعبة ،وغالبا ما تعجل الأوحال والأودية
يف وفاتهم وانتقالهم اإىل دار البقاء �سريعا.

بعد الإ�سالحات التي عرفها �سارع املاأمون،
و�سارع حممد ال�سيخ ،واإن كانت متاأخرة
كما و�سفتها ال�ساكنة ،فاإن املبادرة التي
يقدم عليها اأحد رجال ال�سلطة اجلدد،
ترجع احلي املذكور اإىل ع�سور الت�سيب
من خالل م�ساهمته املبا�سرة يف الرتامي
على املِلك العمومي ،والأر�سفة املخ�س�سة
للراجلني( )..فبني ليلة و�سحاها اأ�سبحت
بع�س الأك�ساك الع�سوائية املنت�سرة بكرثة من يريد ال�ستفادة من الدكاكني التي �سيتم
يف هذا احلي حتتل ومتنع املواطنني من بناوؤها بال�سوق اجلديد كدية احلمد ،ن�سب
املرور على جنبات الأر�سفة.
اأك�ساك «قزدرية» ،متنا�سيا اأنه يحر�سهم
على
يقرتح
«ال�سلطوي»
ولالإ�سارة ،فاإن هذا
على الرتامي على امللك العمومي(.)..

�ملطرح «�الأعجوبة»
يهدد و�دي �شو�ص

«�لفقيه �للي كنرتجاو بر�كتو»..
وقنينة �خلمور

�لعالج يف م�شت�شفى يحتاج �إىل عالج

رجل �شلطة ي�شجع �حتالل �مللك �لعمومي

آيت ملول

�حذرو� حافالت �لنقل يف �ل�شمال� ..إنها تقتل

ا�ستفاق �سكان �ساحة احلمامة
البي�ساء (تطوان)� ،سباح يوم
اجلمعة  14مار�س ،على حادثة �سري
مميتة ب�سبب ال�سرعة املفرطة التي
كانت ت�سري بها اإحدى احلافالت.
فح�سب �سهود عيان فاإن �سابا
ع�سرينيا ،كان متوجها على مثن
دراجة هوائية لإحدى املدار�س
املتواجدة باحلي املدر�سي ،اإل اأن
�سائق احلافلة فاجاأه من اخللف
ب�سربتني قويتني حتى ا�ستقرت
عجلة احلافلة على راأ�سه()..

وخلفت هذه احلادثة ا�ستياء عميقا
يف نفو�س احلا�سرين من التالميذ
وغريهم.
ويعرف قطاع النقل بتطوان فو�سى
من جانب ال�سائقني الذين ي�سوقون
احلافالت ب�سرعة جنونية ،كما اأنهم
ل يلتزمون بقواعد املهنية املعمول
بها يف هذا املجال ،وهذا راجع اإىل
غياب املراقبة من طرف ال�سركة
املعنية .وقد �سوهد غري ما من مرة
بع�س ال�سائقني وهم يتعاطون
للمخدرات «احل�سي�س» ،ويتكلمون

يف الهواتف خالل ال�سياقة وهما
�سببني مبا�سرين للحوادث.
وقبل هذا اليوم تعر�ست تلميذة
تدر�س بثانوية القا�سي عيا�س
حلادثة �سري مميتة ناجتة عن غياب
�سرطة املرور ،قرب املوؤ�س�سات
التعليمية ،وكذلك املمرات اخلا�سة
بالراجلني.
والغريب يف الأمر اأن اأكرث من
اأربعة رجال �سرطة يتواجدون
قرب املوؤ�س�سة التعليمية الإ�سبانية
بنف�س ال�سارع.
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�صخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

حممد القباج ..عندما قال له جاللة امللك حممد ال�ساد�س« :رمزي
�س�فيا لي�س يف حاجة لرتخي�س لكي ي�ؤلف عني كتابه اجلديد»

الزال مــــــاليني البي�ضـــــــاويني
ي�ضتح�ضرون �ضخ�ضية االأ�ضتاذ
حممد القباج وذلك بف�ضل املنجزات
التي حققها للعا�ضمة االقت�ضادية
للبالد ،حيث اأ�ضرف على الربط
االقت�ضادي بني الدار البي�ضاء
وبني توجهات عامل املال واالأعمال
يف �ضعي حثيث منه ال�ضتقطاب
امل�ضاريع ال�ضخمة بروؤو�س اأموال
اأجنبية مثمرة ،ولكن منجزات
ووطنية ال�ضيد حممد القباج
واإ�ضعاعه املهني ال يعود فقط
لفرتة توليه هذا املن�ضب اجلهوي
فح�ضب ،بل يرتبط بكل املنا�ضب
التي �ضغلها متقلبا بني عدة دواليب
يف مراكز �ضناعة القرار حيث قدم
الكثري والكثري يف �ضمت تام غري
باحث عن ال�ضهرة اأو اخلرجات
االإعالمية ،بل كان عامله الدائم هو
العمل للعمل وفق املبادئ التي
انطلق بها منذ تخرجه من املدر�ضة
املتعددة العلوم بباري�س �ضنة
 1965واملدر�ضة الوطنية للقناطر
والطرق �ضنة  ،1969وهي املدر�ضة
التي قدمت للمغرب وملختلف بلدان
العامل اأف�ضل االأدمغة املدبرة لل�ضاأن
العام باأحدث الطرق العلمية.
وخالل واليته على مدينة الدار
البي�ضاء بذل حممد القباج كل ما يف
و�ضعه لتطهري طريقة تدبري احلياة
العامة يف الدار البي�ضاء م�ضتعمال
كل اأدوات العمل التكنوقراطي الذي
يعترب القباج من اأكرب املت�ضبعني
به بف�ضل درا�ضاته العلمية
وطريقة تفكريه الراقية ووطنيته
الالم�ضروطة ،ولكن مدينة الدار
البي�ضاء تظل كرة من اخليوط
املت�ضابكة التي ي�ضتحيل فك خيوطها
حتى اإ�ضعار اآخر.
وقد تعرفت على ال�ضيد حممد القباج
عندما كان مهند�ضا �ضابا ي�ضق طريق
النجاح والتاألق ،حيث مل يكد يدخل
عامل العمل بعد درا�ضاته التقنية
املوفقة حتى حقق الكثري من التاألق.
وعندما تقلد وزارة املالية ابتكر
نظما هامة جعلت املتهربني من دفع
ال�ضرائب يهرعون باأنف�ضهم نحو
�ضبابيك االأداء جتنبا للمتابعات
الق�ضائية والغرامات الكبرية مما
عاد باخلري على خزينة الدولة .كما
عرفت طريقة تدبري مالية البالد
خالل فرتة توليه هذا املن�ضب
ا�ضرتاتيجيات جديدة حر�س حممد
القباج على تطبيقها بطرق علمية
غري م�ضبوقة جعلت الدرهم املغربي
ينتع�س واالإقبال على اال�ضتثمار
يف املغرب من طرف امل�ضتثمرين
االأجانب يعرف قفزة نوعية كبرية.
وطيلة ال�ضنوات التي عرفته
فيها ،فقد ظلت كل اأحاديثه معي
خالل لقاءاتنا �ضواء ال�ضحفية اأو

ك�ضديق جتعل له مكانة كبرية
من االحرتام والتقدير يف قلبي،
حيث ظلت دائما مركزة على ق�ضايا
وطنه .والحظت اأنه يتكلم بلغة
االأرقام بكل دقة وبطريقة علمية
حيث يطرح كل ق�ضية ويحللها
ويذكر حلولها العلمية بدقة كبرية.
وعندما كان حممد القباج م�ضت�ضارا
جلاللة امللك كنت اأعد العدة لتاأليف
ون�ضر موؤلفي الثاين عن جاللة امللك
حممد ال�ضاد�س الذي اختار يل
عنوانه اآنذاك اأخي العالمة الراحل
الدكتور عبد الهادي بوطالب وهو
«حممد ال�ضاد�س ،ملك االإ�ضالح
والتغيري» .وكان ذلك خالل الن�ضف
االأول من �ضنة  ،2005الأنني كنت
اأهيئ هذا املوؤلف الأقدمه جلاللة
امللك يف عيد ال�ضباب الذي ي�ضادف
وكما نعلم جميعا يوم  21غ�ضت من
كل �ضنة .فات�ضلت بال�ضيد حممد
القباج وطلبت منه نقل طلب كتبته
اإىل اجلناب ال�ضريف جلاللة امللك
لل�ضماح يل بتاأليف هذا املوؤلف عن
جاللته .فاأخذ القباج ر�ضالتي معه
اإىل مدينة فا�س حيث كان يتواجد
جاللة امللك .ويف طريق عودته من
فا�س نحو الرباط ،ات�ضل بي وكان
�ضوته م�ضتب�ضرا عرب الهاتف ،وقال
يل باحلرف« :لقد قدمت طلبك بني
يدي جاللة امللك ن�ضره اهلل فاأجابني
جاللته بعبارة واحدة حيث قال يل
حفظه اهلل :اإن رمزي �ضوفيا لي�س
يف حاجة لرتخي�س ليكتب عني
موؤلفه اجلديد» ،ول�ضت اأدري كيف
اأ�ضف لكم ال�ضعور الذي اعرتاين يف
تلك اللحظة وهو مزيج من الفخر

عندما تقلد
وزارة المالية
ابتكر نظما
هامة جعلت
المتهربين من
دفع الضرائب
يهرعون
بأنفسهم نحو
شبابيك األداء
تجنبا للمتابعات
القضائية
والغرامات
الكبيرة مما
عاد بالخير على
خزينة الدولة

وال�ضعادة ومتنيت لو تتاح يل يف كل
يوم فر�ضة تاأليف كتاب جديد عن
ملك املنجزات والنماء .بل �ضعرت
باأن حتى عنوان املوؤلف هو اأقل
بقليل مما حققه و�ضيحققه جاللة
امللك للمغرب ول�ضعبه متنازال حتى
عن راحته وعن عطله من اأجل
متابعة تنفيذ اأعظم واأكرب امل�ضاريع
التي قد يحلم بها �ضعب عرب اجلهات
االأربع للمعمور.
وخالل كل لقاءاتي ال�ضحفية مع
ال�ضيد حممد القباج الحظت تنوع
اهتماماته ،ولكنها كلها كانت تن�ضب
على م�ضالح بلده وعلى انخراطه
يف خدمة امللكية الد�ضتورية التي
يعتربها من املقد�ضات .واأذكر
اأنني كنت اأجال�ضه ذات مرة وهو
على راأ�س والية الدار البي�ضاء،
ف�ضاألته عما يوؤرقه اأكرث وهو الوايل
امل�ضوؤول عن التدبري الرتابي الأكرب
املدن املغربية ،فقال يل باحلرف:
«ت�ضاألني يا اأخي عما يوؤرقني
مبدينة الدار البي�ضاء وكاأنها مدينة
متجان�ضة .بل قل ماذا ال يوؤرقني.
فاأنا اليوم مكلف مبدينة ت�ضتمل
على جزء من كل مدن املغرب فالدار
البي�ضاء هي جمموعة مدن يف مدينة
واحدة ،بني م�ضاكل العقار ومدن
ال�ضفيح والتكوين الدميوغرايف،
ولكني اأعتمد على �ضيء واحد يف
حل كل املع�ضالت هو :حبي لوطني
وتقدي�ضي لثقة ملكي .وهما حافزي
للنهو�س بالوالية خري نهو�س»
وفعال فقد عرفت الدار البي�ضاء
وب�ضهادة اجلميع طفرة نوعية يف
عهد حممد القباج ،حيث مت �ضق نفق

رمزي صوفيا في حديث صحفي مع محمد القباج

حي املعاريف على م�ضافة ال تقل عن
 500مرت مما �ضاهم يف امت�ضا�س
ادزحام هذا املنطقة الهامة من
الوالية.
ويعد ال�ضيد حممد القباج من بني
االأطر التي راكمت جتربة طويلة يف
جمال الت�ضيري والتدبري .وكانت توكل
اإليه ،على مر االأعوام  ،م�ضوؤوليات
تدبريية مهمة جعلت اإ�ضمه يخلد
على عدة م�ضتويات دون اأن يبحث
عن اخلرجات واالإ�ضهار بل ظل يعمل
لبلده ويخدم وطنه دائما يف �ضمت
تام حيث يجهل الكثريون باأن القباج
هو الذي اأ�ضرف على بناء اأول طريق
�ضيار يف املغرب .وقد تقلد حممد
القباج مهمة مدير مندوبية االأ�ضغال
العمومية بتطوان يف الفرتة املمتدة ما
بني �ضنة  1969و�ضنة  .1972وخالل
�ضنة � 1973ضغل من�ضب مدير ملديرية
االأ�ضغال العمومية .كما مار�س مهام
مدير للطرق وال�ضري على الطرق
بوزارة االأ�ضغال العمومية التجهيز
حيث مت تكليفه اآنذاك باالإ�ضراف
على خطة الربط القاري بني املغرب
واأوروبا وذلك ما ويف �ضنة 1981
اختاره امللك الراحل احل�ضن الثاين
طيب اهلل ثراه ،لي�ضغل من�ضب وزيرا
للتجهيز والتكوين املهني وذلك حتى
�ضنة  ،1993قبل اأن يح�ضل على
من�ضب وزير للمالية واال�ضتثمارات
اخلارجية يف �ضنة  .1995وبعد وفاة
احل�ضن الثاين عينه جاللة امللك حممد
ال�ضاد�س م�ضت�ضارا جلاللته ،حيث
اع ُت رِرب هذا التعيني لقيادي يف حزب
االحتاد الد�ضتوري املعار�س توجها
جديدا على طريق اال�ضتفادة من
خربات التكنوقراط ملعاجلة امللفات
االقت�ضادية.
واإىل جانب كفاءاته املهنية وحنكته
العملية ،فاإن ال�ضيد حممد القباج
يتمتع باأخالق عالية ومواقف
ي�ضتحيل على من عرفوه عن كثب
ن�ضيانها.و�ضخ�ضيافاإنهي�ضتحيلعلي
ن�ضيان مواقفه ونبل ت�ضرفاته حيث
اأنه مبجرد قراءته خلرب خ�ضوعي
لعملية جراحية يف لندن يف ال�ضنة
املا�ضية على �ضفحات ال�ضحف،
حتى ات�ضل بي من الواليات املتحدة
االأمريكية وهناأين على جناح العملية
متمنيا يل ال�ضفاء العاجل .وبعد
عودته اإىل املغرب زارين يف منزيل
لالطمئنان علي.
اإنه ال�ضيد حممد القباج ،ال�ضديق
املخل�س الأ�ضدقائه ،والوطني املحب
لوطنه ،ورجل الدولة الذي اأخل�س
دائما لعمله ،والتكنوقراطي الذي
اأعطى الكثري يف كل املنا�ضب التي
اأ�ضندت اإليه.
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مراك�ش ت�صارك وزراء الداخلية العرب ن�صوة االنت�صار

الرأي

إدريس أبايا
محمد بركوش

كانت مراك�ش (احل�شارة والتاريخ) خالل الأ�شبوع املا�شي كعادتها جميلة� ،شواء اأكان مثقفا اأو فالحا اأو عامال اأو حتى عاطال بقدر ما يهدف اإىل تطور البالد
متفتحة ،م�شيافة ،ف�شاء للقرارات ال�شائبة والتو�شيات الهامة ،مل يفتها اأن وحماربة الف�شاد ،وا�شتعمال كل الو�شائل امل�شموح بها قانونا بقدر ما يتطلع
ت�شارك وزراء الداخلية العرب ن�شوة النت�شار على اخلالفات امل�شطنعة ،بعد كما اأ�شار اإىل ذلك �شاحب اجلاللة «امل�شاهمة يف خلق املناخ الجتماعي ال�شليم،
خيبة كل الذين تنباأوا بت�شمم الأجواء ب�شبب اأزمة جمل�ش التعاون اخلليجي ،املت�شبع بالدميقراطية وحقوق الإن�شان» ،وهي م�شاهمة كما نعلم جميعا مل
الن�شوة التي حتققت بف�شل جهود املغرب ،و�شعي وزير الداخلية ح�شاد تاأت من فراغ اأو عن طريق ال�شدفة ،بل جاءت نتيجة «التاأ�شي�ش ملفهوم جديد
ومبادراته الرائدة التي اأثبتت بكل جالء باأن الأحداث املتواترة واملت�شارعة يف لل�شلطة ،يرتكز على حفظ وتو�شيع ف�شاء احلريات و�شيانة كرامة وحقوق
املحيط العربي مل تكن اإل م�شهلة ومهيئة للخروج من الأزمة (الغام�شة) ،نظرا الإن�شان ،يف اإطار دولة احلق والقانون ،وتر�شيخ دميقراطية القرب واملنهجية
حل�شن النوايا والهدف الأ�شمى والقبول باجللو�ش اإىل الطاولة من اأجل مواجهة الت�شاركية يف تدبري ال�شاأن العام» انتهى كالم �شاحب اجلاللة.
اإن الأمن الذي اأ�شبح العتزاز به موؤ�ش�شاتيا باديا للعيان واحلاجة اإليه ما�شة
العدو الطاغي وامل�شرتك ،األ وهو الإرهاب.
فتحت املدينة اخلالدة ذراعيها لل�شيوف الكرام (وزراء الداخلية العرب والوفود (خا�شة الأمن الفكري الذي مت اإن�شاء مكتب عربي خا�ش به يف الدورة احلالية)
ت�شعب حمايته من النزلقات اإذا مل تتوفر تنمية �شاملة كما
املرافقة) ،وهياأت لدورتهم الـ 31ظروفا مريحة للتمكن من معاجلة
ورد يف كلمة امللك حممد ال�شاد�ش ،ولذلك اأ�شحت تلك
امللفات املطروحة ب�شورة اآنية ،ويف �شياق يرمز اإىل امل�شار
احلاجة متجددة ،ومتعط�شة اإىل نف�ش جديد
الدميقراطي اأو النفق امل�شاء كما �شماه اأحد امل�شاركني
إن األمن الذي
للداخلية وملفهوم الأمن ،واإىل و�شع تخطيط
الذي تنهجه جل الدول العربية ،يف اإطار مراجعة
أصبح االعتزاز به
مالئم لطريق �شيار و�شحيح مقام على طائفة
ن�شقها وعمق حتاليلها للرهانات اجلديدة واملت�شلة
مؤسساتيا باديا للعيان
من املالحظات ال�شابقة التي وثقتها الدورات
بالأمن (خا�شة الفكري) واحلريات ،وكيفية
والحاجة إليه ماسة (خاصة
املا�شية وت�شمنتها التفاقيات العربية،
التن�شيق من اأجل الق�شاء على الآفة الكبرية
والقرارات ال�شادرة عن جمل�ش جامعة
واخلطرية املهددة لكل ا�شتقرار ،وكاأنها بذلك األمن الفكري الذي تم إنشاء مكتب
الدول العربية وجمل�ش الأمن الدويل،
(اأي املدينة) جت�ش كما قال �شاحب اجلاللة
عربي خاص به في الدورة الحالية)
خا�شة ما يتعلق منها بالإرهاب ،الذي اأدانه
حممد ال�شاد�ش «اللتزام القوي للمغرب بدعم
تصعب حمايته من االنزالقات إذا لم
جمل�ش وزراء الداخلية العرب ،واأدان معه
العمل العربي امل�شرتك وخا�شة بني امل�شوؤولني
عن قطاع الداخلية ،اعتبارا للدور احلا�شم تتوفر تنمية شاملة كما ورد في كلمة
الأحداث الإرهابية التي ا�شتهدفت رجال
الذي ينه�شون به ،وذلك من خالل تعزيز اآليات الملك محمد السادس ،ولذلك أضحت
الأمن يف تون�ش ،واجلزائر ،واململكة العربية
تلك الحاجة متجددة ،ومتعطشة
ال�شعودية ،وم�شر ،والعراق ،والتي ذهب
الت�شاور والتن�شيق والرفع من قدراتهم على بلورة
�شحيتها الآلف من الأمنيني ،وندد يف نف�ش
الظرفية
ا�شرتاتيجية خالقة كفيلة مبواكبة تغريات
إلى نفس جديد للداخلية
الوقت بكافة اأ�شكال دعمه ومتويله والتحري�ش
الراهنة».
ولمفهوم األمن
عليه ،مذكرا برف�شه القاطع لعمليات البتزاز والتهديد
لقد تعامل وزراء الداخلية يف دورتهم التي �شتبقى
وطلب الفدية من الإرهابيني ،يف اإ�شارة وا�شحة اإىل الأحداث
را�شخة يف الأذهان مع م�شكلة الأمن كق�شية مرتبطة بالأو�شاع
التي عا�شت اأملها بع�ش الدول موؤخرا نتيجة �شيادة التطرف والفكر
الجتماعية والقت�شادية ،وباحلريات العامة واحرتام حقوق الإن�شان
وهو تعامل اأبان عن ت�شور �شمويل ومتكامل ملفهوم الأمن خمالف متاما ملا كان الظالمي.
�شائدا و�شائعا ،واأكيد اأن املغرب النموذج الذي ا�شتح�شنه الكل ي�شري يف هذا لقد �شاهمت الأجواء العامة والتنظيم املحكم والرتتيبات العالية ،و�شهر
الجتاه وي�شتغل على هذا املنوال ،لأنه بف�شل ربط حماية الدولة باحلفاظ على امل�شوؤولني على اإجناح الدورة التي كانت كما قال �شاحب اجلاللة «مبثابة
حرية املواطن وعدم امل�شا�ش بها ،ذلك املواطن الذي األح �شاحب اجلاللة حممد انطالقة جديدة ملجل�ش وزراء الداخلية العرب» ،قلت �شاهم كل ذلك يف ك�شب
ال�شاد�ش يف الكلمة التي األقاها وزير الداخلية املغربي يف الدورة على اعتبار نقطة ح�شنة ،زيادة طبعا على الكلمة ال�شامية وما حملته من خطوط عري�شة
«الدور احلا�شم الذي يقوم به ك�شريك اأ�شا�شي يف �شمان الأمن وال�شتقرار ويف (كانت مبثابة اإنارة الطريق) وتوجيهات نرية بطعم خا�ش واأهمية بالغة ،اأ�شاد
العمل التنموي على حد �شواء» ،وهو دور فعال وحموري داخل جمتمعنا ،بها اجلميع يف ماأدبة الع�شاء التي اأقيمت بف�شاء مفعم بالتاريخ واحل�شارة
وعلى كل امل�شتويات دون ا�شتثناء كما قال اأحد املتدخلني ،لأن املواطن املغربي وقوة ال�شالطني (املنارة).

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ا�صم قبائل بني يزنا�صن يعود اإىل قلب العا�صمة
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الحسين الدراجي

التجاري ال�شخم جاهزا وقابال لالإجناز من جميع اجلوانب؛
الحلقة الثانية
املالية والتقنية ،ومل يبق اإل موافقة ال�شلطات املحلية
كان
التي بعد فرتة من املماطلة والت�شويف اأقربت
المرحوم عمر
هذا امللف حتى طواه الن�شيان ،وقد حمل
 ..رغم تلك الإ�شاعة ،اإل اأنني مازلت اأعتقد اأن هذه
المنجرة اتفق مع
الإخوة الكويتيون حقائبهم وغادروا بعد اأن
املبادرة الت�شحيحية كانت ثمرة للموقف احلازم
مجموعة من المستثمرين
اأح�شوا باأن بع�ش رجال ال�شلطة كانت لهم
الذي اتخذه �شكان املغرب ال�شرقي من خالل
الكويتيين ،حول وسائل التمويل،
اأطماع يف الكعكة ،وهكذا �شاعت مدينة
العري�شة التي وقعوا عليها ،احتجاجا على قرار
وجدة يف م�شروع كان من املقرر اأن يعود
اإق�شائهم من العا�شمة ،ومهما يكن من اأمر،
وهكذا بات مشروع هذا المجمع
على �شاكنتها بالنفع العميم.
فقد كانت هذه املبادرة ال�شعيدة حافزا قويا
التجاري الضخم جاهزا وقابال لإلنجاز من
ورغم هذا الإحباط مل ينل مني عزميتنا
يل لأ�شتمر يف البحث عن املجالت التي
ميكنني جميع الجوانب؛ المالية والتقنية ،ولم يبق إال
وحر�شنا على املثابرة يف البحث عما
اأن اأقدم فيها خدمات ت�شتفيد منها مدينتي التي
موافقة السلطات المحلية التي بعد فترة
يخدم م�شالح مدينتنا ،حيث اتفقت
عانت كثريا من التهمي�ش والن�شيان ،الأمر الذي
جعلني اأبعث لكل الرفاق من اأبناء املنطقة من المماطلة والتسويف أقبرت هذا الملف
مع املرحوم عبد الرحمن احجرية
حتى طواه النسيان ،وقد حمل اإلخوة
على املطالبة ب�شم فندق امل�شرية
الربرة لننه�ش جميعا ونكثف جهودنا من اأجل
الذي كان معرو�شا للبيع ب�شبب اإ�شرافه
�شخ�ش
تنمية منطقتنا ،وقد وجدت �شالتي يف
الكويتيون حقائبهم وغادروا بعد أن
على الإفال�ش ،مطالبنا باإدماجه يف بنايات
احجرية،
املنا�شل والوطني الغيور عبد الرحمن
أحسوا بأن بعض رجال السلطة
مبجمع
املعروف
الذي تبنى معي امل�شروع ال�شخم
م�شت�شفى الفارابي الذي مت بناوؤه �شنة 1936
كانت لهم أطماع في
باب �شيدي عبد الوهاب بعد اأن ان�شم اإلينا املرحوم
والتي مل يعد يكفي ل�شاكنة تتعدى املليون ن�شمة،
الكعكة()..
اخلبري يف علوم القت�شاد الدكتور عمر املنجرة ،الذي �شبق اأن
وقد ات�شلنا بالعقيد اأحمد اأنكادي الذي كان يعمل
ا�شتغلت اإىل جانبه مع املنا�شل املرحوم عبد الرحيم بوعبيد بوزارة
بالكتابة اخلا�شة جلاللة امللك املرحوم احل�شن الثاين،
القت�شاد الوطني.
وعر�شنا عليه الفكرة التي نالت اإعجابه ،فطلب مني حترير عري�شة
وقد انغم�ش هذا الرجل العظيم يف اإخراج هذا امل�شروع اإىل حيز الوجود بعد اأن يوقع عليها جميع نواب الإقليم وروؤ�شاء اجلمعيات الثقافية والجتماعية ،ووعدنا
هند�ش وخطط وقام بت�شميم جم�شم لهذا الإجناز ال�شخم ،الذي كان يهدف اإىل هدم بعر�شها على اأنظار جاللة امللك ،ف�شافرت اإىل مدينة وجدة واجتمعت مع الأخ عبد
جميع الأ�شواق التي كانت متواجدة اأمام باب �شيدي عبد الوهاب ال�شهرية ،ابتداء الرحمن احجرية وحررت العري�شة التي كتبها خطاط ي�شتغل بالعمالة ،وبعد اأن
من �شوق اخل�شر ومرورا ب�شوق احلبوب وانتهاء ب�شوق الفحم .كل هذه الأ�شواق وقع عليها جل النواب يف الربملان وكثري من روؤ�شاء اجلمعيات غري احلكومية ومنهم
كان من املقرر هدمها واإعادة بنائها �شمن جممع جتاري يتم ت�شييده حتت الأر�ش عبد ربه ،قدمناها للعقيد الذي اأكد لنا اأنها �شتنال موافقة �شيدنا ،ولكن انتظارنا
وهكذا تتحول �شاحة �شيدي عبد الوهاب اإىل منطقة خ�شراء يق�شدها �شكان مدينة طال رغم ترددنا على مكتب العقيد الذي يبدو اأنه ف�شل يف حماولته ،واأن الفندق
وجدة لال�شتجمام والرتفيه ،وكان املرحوم عمر املنجرة قد اتفق مع جمموعة مت �شراوؤه من طرف اخلطوط اجلوية امللكية ،ومل يبق ملدينة وجدة اإل اأن تندب
من امل�شتثمرين الكويتيني ،حول و�شائل التمويل ،وهكذا بات م�شروع هذا املجمع حظها ،ولكن اهلل ل ي�شيع اأجر من حاولوا فعل اخلري ومل يحققوه.

بني حوار اللغة الف�صحى
والدارجة
الحلقة الرابعة عشرة

يعترب الراحل الأ�شتاذ اأحمد ال�شرقاوي اإقبال اأحد العارفني بلغتنا
العربية ونحوها ومعاجمها ،حيث األف يف ذلك كتابا جامعا بعنوان:
«معجم املعاجم» وهو تعريف بنحو األف ون�شف األف من املعاجم
العربية (الرتاثية) وقد ذكر الراحل اأغلب املوؤلفني يف املعاجم العربية
منامل�شت�شرقنيباختالفجن�شياتهممناإجنلرتا،واأملان،ومن�شاويني،
واإيطاليني ،وهولنديني ،وفرن�شيني ،واإ�شبانيني ،ورو�شيني ،ومبا
ذكر اخت�شارا قد يكون املرحوم ال�شرقاوي وقف على جمع العديد
من موا�شيع املعاجم وفهار�شها على اختالف موا�شيعها ،وفنون
ت�شانيفها عند العرب ،مما ميكن الرجوع اإليه بتف�شيل م�شتقبال( )..لقد
كان لتدوين املجامع اللغوية الفنية والفل�شفية والأدبية باللغة العربية
�شاأن كبري يف ر�شد الرتاث العربي الإ�شالمي على اختالف موا�شيعه
واملوؤلفني فيه( )..وهكذا جند جملة جممع اللغة العربية بدم�شق وهي
جملةاملجمعالعلميالعربي�شابقا.كماجندبحوثا�شادرةعناملنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم با�شم الأ�شتاذ حمدي قنديل (مدير
التداول احلر للمعلومات و�شيا�شات الت�شال (منظمة اليون�شكو)،
ومنخاللمطالعةاملجلتنينقراأموا�شيعوتغطياتلندوات�شاركفيها
خمت�شون مبوا�شيع حداثية يف الن�شر الأدبي ،واملو�شيقى والفنون
الت�شكيلية واملجامع اللغوية وندوة التعريب والرتجمة كما تاأتي
موا�شيع جملة جممع اللغة العربية بدم�شق لدرا�شة موا�شيع اللغة
والدخيل فيها ،ودرا�شات يف حروف املعجم ح�شب اأ�شرة الرجل غالبا،
ومن املوؤ�شف اأن ترتد اإ�شدارات تلك املجالت العربية وينعدم اإ�شدار
بع�شها بانعدام كتابها وم�شادر اإخراجها رغم ما كان لها من ن�شاط
ملحوظ منذ الع�شرينات ،ويبقى ما ي�شدر من املجالت حتى الآن دون
امل�شتوى الفكري والثقايف ملا كان لدى الأقدمني من رواد اللغة العربية
كاأحمد الزيات بر�شالته التي كانت مكان حتاور ونقا�ش بني طه ح�شني
والعقاد و�شكيب اأر�شالن والرافعي ...ومن املجالت التي كان ي�شدرها
جورجي زيدان (الهالل) والذي خلق العديد من الكتب يف اللغة
والتاريخ والرواية ،ومن املجالت التي ما تزال ت�شدر مبوا�شيعها
الأدبية وبحوثها اللغوية جملة (املورد) وف�شولها وجملة العربي،
ومن املجالت الأدبية جند ما كان ي�شدره الأديب �شهيل اإدري�ش با�شم
(الآداب) كما كان ملجلة (الكاتب) امل�شرية اإ�شدار حتت رئا�شة
حتريرها احمد عبا�ش �شالح وكذلك �شالح عبد ال�شبور وعبد العزيز
�شادق،وجندجملةالثقافةالتيكانتت�شدرهاوزارةالإعالموالثقافة
باجلزائر،وجملةالفكرالتون�شية،ومناملجالتالتيكانتحمطاإ�شهام
الكتاب العرب ملالها من ا�شتقطاب يف املوا�شيع الرتاثية ال�شعبية جند
جملة (الرتاث ال�شعبي) التي كانت ت�شدر ببغداد وقد �شاركت بالكتابة
يف هذه املجلة مبو�شوع (الدقة املراك�شية) (اأنظر العدد /4 - 3
 ،)1979ومن املجالت التي لها ن�شر دائم لإنتاجات الكتاب املغاربة
وبالأخ�ش ال�شباب منهم منذ ال�شبعينات جند جملة  -الأقالم  -التي
كان يراأ�ش حتريرها �شامي مهدي ،وجملة (املوقف الأدبي) التي كانت
ت�شدر عن احتاد كتاب العرب بدم�شق منذ ال�شبعينات حتت اإدارة
عدنان بنعجاتي ،وجملة (الثقافة العربية) عن اأمني حتريرها من ليبيا
حممد ح�شن الربغثي ...وتكاد تتميز (ف�شول) بعمق تناولها لالإبداع
الفني والجتماعي (كا�شتلهام األف ليلة وليلة) يف ثالثة اأجزاء ،ومبا
لكتابها من اإ�شعاع فكري فتكاد تكون خمت�شة مب�شتوى كتابها :كجمال
الغيطاين ،وخريي �شلبي ،واإدوارد اخلراط ،وبدر الديب اأو غريهم ،وقد
توىل رئا�شة جمل�ش اإدارتها� :شمري �شرحان ...وجند لبع�ش املجالت
طابعها الرتاثي العربي الإ�شالمي كمجلة (الفي�شل) وملا هو داخل يف
اإطار الدرا�شات الفكرية والعلمية وحتى ال�شرتاكية ،كمجلة امل�شتقبل
العربي،ودرا�شاتعربية،ودرا�شاتا�شرتاكية،وق�شاياعربية،ويغلب
على مثل هذه املجالت �شدورها (الف�شلي) كمجلة (فكر) و(الأدب
املعا�شر) و(الباحث العربي) ومنحا ما هو �شهري ال�شدور كمجلة
(الثقافة العلمية) وتعترب جملة العربي الكويتية متنوعة الدرا�شات
وم�شاعة التخ�ش�شات وزادا لكل قارئ عربي على خمتلف اهتماماته
الفكرية والثقافية ...ما ذكرته يف جمال الثقافة العامة من اإ�شدارات
املجالت الفكرية واللغوية والأدبية جندها اإ�شدارات تكاد تنفرد
بتخ�ش�شها يف جمال تقومي الل�شان العربي اأو بالأحرى اإعطاء بديل عما
خالط الل�شان من لغات اأجنبية اأو لهجات دارجة فاأ�شبح الأمر يحتاج
اإىل الرجوع بالأل�شنة اإىل النطق مبا هو اأف�شح لغة واأقوم اأداء ،وهذا ما
ي�شتدعي الرجوع اإىل ما و�شع واأن�شئ من جمالت الت�شويت والتقومي
وهذا ما نحاول بدايته واإمتامه يف حوارنا بني الف�شحى والدارجة ومبا
�شدر يف مغربنا من جمالت ثقافية واإ�شالمية منذ بداية القرن املا�شي،
�شيما واأن اهتمام اأدبائنا ورجال وطننا اأدركوا اأن لغة املرء والهتمام
بها هي الو�شيلة املعربة على تبليغ مطالبه و�شمان توفري ذلك اأن يكون
اأول وقبل كل �شيء بلغة تراثه الوطني وما يحمله من جهاد فكري يف
حتقيق ما يهدف اإليه..
ولعل الأ�شاتذة الذين �شهروا على اإن�شاء مكتب التعريب الذي دعت اإليه
اجلامعة العربية مب�شر يف ال�شتينيات قد اأدى يف وطننا مهامه يف وقت
اإن�شائه وما بذل فيه من اإ�شهامات مكتوبة ما تزال �شاهدة على اأن بداية
التقومي مل تنته لأن الأمر يحتاج ملن يوؤمن بنف�شه ومكانة لغته...
يتبع

23

المنبر الحر

العدد 781 :اخلميس  20مارس 2014

alousbouea@gmail.com

الراعــــي ينتظــر مــن يدفع عـــنه اخلـــطر
هذه �لفئة من �ملجتمع �ملغربي توؤدي
خدمة جليلة للمجتمع �ملغربي وذلك
باإنتاجها وتربيتها لقطيع �لغنم،
و�لبقر ،وتربية �لقطيع منذ �لولدة
�إىل �أن ي�سبح �ساحلا لالأكل ،فالرعاة
هم �لذين يزودون �ملدن و�لقرى
باللحوم �حلمر�ء و�لبي�ساء و�حلليب
و�ل�سوف و�جلنب و�لزبدة �إىل غري
ذلك من �ملنافع �لكثرية ،فلول �لرعاة
ملا وجدنا حلما ول حليبا ول جبنا ول
زبدة ول جلود�(.)..
فالرعاة يلعبون دور� مهما يف
�قت�ساد �لبالد ،وهم �ملنتجون ونحن
�مل�ستهلكون ،وهم �ل�ساهرون ونحن
�لنائمون،بارك�هلليفهاته�لفئة�ملنتجة
�لكثرية �لنفع ،وللتذكري فالك�سابون
ل ينامون �إل قليال و�لرعاة يخرجون
مبا�سيتهم باكر� ويظلون �لنهار كله يف
�لعر�ء يف �ل�سم�ض �حلارة ،ويف �لربد
�لبارد و�لثلج �لأبرد منه ،يقتاتون مبا
يحملون معهم منذ �ل�ساعة �لأوىل من
�ليوم ،كما ي�سربون مبا حملو� معهم
كذلك� ،أو ي�سربون من �لوديان و�لأنهار
و�لآبار �إن وجدت.
وبعد يوم كامل من �لتعب يبقى

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

الحلقة الثامنة

قلب �لر�عي معلقا بقطيعه حيث
يقوم ليال مر�ت عديدة لتفقد بقره،
وغنمه ،وجماله ،ومعزه يف حظريته،
متتبعا حالتها �ل�سحية وحلمايتها من
�لع�ساباتو�لل�سو�ض.
وقد ر�أيت من كلمتي هاته �أن �ألفت
نظر� �مل�سوؤولني �إىل �أن هوؤلء �لرعاة
يتعر�سون كثري� للع�سابات �ملدجمة
�لتي تعتدي على هوؤلء �لرعاة
وت�سلبهم ما�سيتهم و�أبقارهم وجمالهم

عندما تتمرد ثعابني
ال�صاحة

عا�ست �ساحة جامع �لفنا باملدينة �حلمر�ء
حدثان يف منتهى �خلطورة ،ول ميكن لأي
�أحد �أن يعتربهما عر�سيني؛ �إن �حلدث �لأول
لالأ�سف �ل�سديد كان مميتا ب�سبب ل�سعة �سامة
لثعبان تلقاها �أحد �ملرودين ،خطورة �لل�سعة
مل ترتك حظا لهذ� �ملرود �لذي لفظ �أنفا�سه
�لأخرية بامل�ست�سفى .وما هي �إل �أيام قليلة،
وبال�سبط يوم �لأربعاء  2014.03.14حتى
تلقى �سائح فرن�سي ل�سعة ثعبان على م�ستوى
�لعنق لينقل �ل�سحية على وجه �ل�سرعة �إىل
م�ست�سفى �بن زهري مبر�ك�ض من �أجل تلقي
�لإ�سعافات �ل�سرورية �لتي كللت بالنجاح
و�سالمة �ل�سائح� .حلدثان خلفا جو� من
�لقلق و�لتخوف يف نفو�ض رو�د هذه �ل�ساحة
�ل�ساحرة ،و�لت�ساوؤل �لذي يطرح نف�سه بقوة،
هل هناك جهة متخ�س�سة من �أجل متابعة
ومر�قبة هذ� �لكم �لهائم من �لزو�حف �ل�سامة
�ملن�سورة على �أر�سية �ساحة على مقربة من
�أرجل �ملارة .مما يحتم على �جلهات �ملعنية
�أخذ خطورة �لو�سع بكل حزم وجدية من �أجل
عدم وقوع �أحد�ث مماثلة ملا �سبق ،و�سمان
ل�سالمة كل مكونات �ل�ساحة ،و��ستمر�رية
جاذبيها �لتي ل تقاوم.

عزيز الفاطمي (مراكش)

بعد تعب �سديد و�ل�سهر على �لقطيع،
فاإذ� وجد جاء من ي�ستويل عليه ظلما
وعدو�نا .فقد قر�أنا �أخري� ما تعر�ض
له �أحد �لرعاة �سرق �ملغرب حيث
��ستولت ع�سابة على �أكرث من ع�سرين
ر�أ�سا من �لغنم ،و�سربو� �لر�عي �سربا
مربحا ،وقتلو� �أحد كالب �حلر��سة
ورجعو�غامنني�ساملنيبغنيمةمنغري
تعب ،كما �سمعنا �أن ر�عيا قتل بنو�حي
و�ملا�ض ،وما هي �إل �أمثلة(.)..

�إن رعاة �لغنم من �لفئات �لتي يتعني
حمايتها بتعاون مع �لدرك �مللكي
و�ملو�طنني حتى ل نرتكها معر�سة
ل�سرذمة مل تعد تخاف من �إله ول
من دولة ،فلئن بقيت �لأمور على ما
هي عليه فاإنه �سياأتي يوم ل جند من
يرعى ،وبالتايل ل جند حلما ل �أبي�ض
ول �أ�سود.
فالرعاةي�ستغيثونفهلممنمغيث؟
مالكي علوي موالي الصادق (سال)

"غري كور واعطي الأعور"
من �لرب�مج �لتي د�أبت على تقدميها للم�ساهد
�لكرمي قناة دوزمي برنامج «ر�سيد �سو» حيث
ي�ستقبل فيه �سخ�سيات ،بع�سها لها وزنها �لثقيل
يف �ل�ساحات �سو�ء منها �لفنية �أو �لريا�سية
�أو �ل�سيا�سية( )..ففكرة �لربنامج جديدة
وم�ستحبة وح�سنة تغري بامل�ساهدة ..لكن ما
يعيب �لربنامج هو مقدمه �أو من�سطه بعبارة
�أ�سح ،و�لذي كان يف بد�ية م�سو�ره يقدم برنامج
�لأطفال «عامل فريد» ،كان بارعا حلد �لنخاع
يف ت�سلية �لأطفال و�إ�سحاكهم حينما يتقم�ض
�ل�سخ�سية �لتي يقدمها بطريقته �ل�سبيانية
�ملعهودةفيه!..
غري �أن �ساحبنا ن�سي �أم تنا�سى باأنه �ليوم يقدم
برناجما للكبار ،فكل كلمة �أو كل حركة حم�سوبة
عليه( )..فهو يرتكب �أخطاء فادحة يف حق �سيوفه
ويطرح عليهم �أ�سئلة تافهة جد� ،كما �أنه يظهر
ب�سورة «�لكلون» ل �ملن�سط �ملتمر�ض(� )..أ�سلوب
«�سو�قي»،وت�سرعيف�حلكم،ز�ئد�لتهجمو�لتهكم،
وحب�لتطفل.

فالربنامج كان �سيحطم �لرقم �لقيا�سي يف �مل�ساهدة
و�ملتابعة لو قدمه من�سط حمنك ميلك �لأدو�ت
�ملهنية ،ويعرف متى و�أين ي�ستخدمها ..ومتى
يوظفها ،ولي�ض كما يقال «غري كور و�عطي
�لأعور».
سعيد احديدو (الدار البيضاء)

بحيث� ،أجنبت من
تلقينا بحزن عميق وفاة
رحم اهلل
رحمها ثالثة حر��ض
�حلـــار�ض
�خلــــــلوق احلار�س عبد
من �لعيار �لثقيل،
و�لعـــــــــــمالق عــــبد
وحملو� جميعا
�لقـــادر لرب�زي،
ذلك القادر لربازي
�ألو�ن فريق نه�سة
�لعن�سر �لبارز يف
بركان�« :لها�سمي،
تركيبة فريق �لع�ساكر
وعبد �لقادر ،ومنري»
فرتتــــــــي �لثمانينيات
بجانبه فوزي،
و�لت�سعينيات.
ور�سيد �لعنقود
فهذ� �لر�حل �ساهم
�لأ�سغر.
بق�ســط و�فر يف
فالفقيد مل يكن
فوز فريق �جلي�ض
حمظوظا مع
�مللــــــكي بثالثة
فريق �أ�سود
كـــــــوؤو�ض �لعر�ض
�لأطل�ض ،يف كاأ�ض
متــــــتالية �لتو�ريخ
�لعامل  ،1998وظل
نظــــري فريق �لكوكب
�أ�سري� يف دكة �لحتياط،
�ملر�ك�سي فرتة �ل�ستينيات.
ومل يحرك �ساكنا فرتة �ملدرب
ول ميكن �أن تقتلع من ذ�كرتنا باأن
عبد �لقادر لرب�زي �ساهم كذلك مع �لفرن�سي هرني مي�سيل( )..وعرف عنه
منظومة �لع�ساكر باإحر�ز عدة بطولت �لكفاءة �لعالية يف �لت�سدي ل�سربات
للدوري �لوطني مبعية �أ�سماء و�زنة �جلز�ء( )..وعرف عنه كذلك� :للتز�م،
و�ملو�ظبة ،و�لإح�سا�ض �جلارف �ملفهوم
وعلى �سبيل �ملثال:
�لرموكي ،و�للمري�ض ،و�حمييد� ،ملو�طنة( )..و�عترب �أول مغربي
و�ح�سينة ،وحمدي ،و�لفا�سلي ،يحرتف ويلعب يف �لدوري �مل�سري رفقة
وخريي ،ولغري�سي ،وبوهالل ،و�أو�سال ،فريق �لإ�سماعيلي.
وهيد�مو ،وحممد عزيز �ل�سمدي ،وعبد ول ي�سعنا �سوى �أن نردد� :إنا هلل و�إنا �إليه
ر�جعون.
�لكرمي �حل�سريوي ،وبودر�ع(.)..
فالر�حل من �أ�سرة ريا�سية بامتياز،
عبد العزيز أبو الصواب (مراكش)

�إن زخم �مل�ساكل قد تكاثر و�زد�د حدة و�أ�سبحنا ن�سمع كل �سوم بظهور
م�سكلة ،فكلما تطورت �حلياة ظهرت م�سكالت وتعاقبت �أخرى ،ولكن مهما
كانت ومهما تعددت هذه �مل�ساكل وتعقدت فاإن حلها و�جلو�ب عنها كل ذلك
موجود يف �ملقا�سد �ل�سرعية �لإ�سالمية �لتي هي �لفي�سل �حلا�سم �لذي يف�سل
ويح�سم يف بيان �أحكام هذه �مل�سكالت ويف كل �لنو�زل ،وكم هي �مل�ساكل �لتي
�عرت�ست حياة �مل�سلمني طو�ل م�سرية �حلياة �لإن�سانية فو�جهها علماوؤنا
�لأجالء و�أعطو� حولها �آر�ءهم و�أبدو� مو�قفهم فكانت هذه �لآر�ء مبعثا
للطماأنينة و�لرتياح ورحمة بامل�سلمني وعمال من �أجل م�ساحلهم �لدينية
و�لجتماعية و�لقت�سادية ،فاإن باب �لجتهاد مفتوح ،و�سيبقى مفتوحا
ما بقيت �حلياة ،لأن �حلياة حترك وجتديد ،ومع هذ� �لتحرك و�لتجديد
و�لتطور لبد �أن تطر�أ م�ساكل �أخرى ،ولعلنا ر�أينا منها ما يثري �ل�ستغر�ب،
وذلك كاقرت�ح �أحدهم تغيري �سالة �جلمعة �إىل �لأحد حل�سور �أكرب عدد من
�مل�سلني ولتعميم �لفائدة ،ولكن هذ� �لقرت�ح منطلق من �لهوى و�لعبث وهو
تغيري حلدود �هلل وما ل يقبل زيادة �أو نق�سانا ،ولذلك وجب �لعرت��ض
عليه ،لأنه ل يهدف �إىل �مل�سلحة �لعامة و�إمنا يهدف �إىل �لعبث بالقيم �لدينية،
وهناك �قرت�حات بناءة ومر�عية مل�سلحة �مل�سلمني ،وبقاوؤها م�سكل ي�سبب
�ل�سرر ،فح�سل �لجتهاد يف �ساأنها ومت �لتغيري مر�عاة للم�سلحة �لعامة،
وذلك ما يتعلق بالرجم يف �حلج ،فالرجم بعد �لزو�ل يف �ل�سنة ،ولكن �لفقهاء
�ملجتهدين �جتهدو� يف �ملو�سوع فر�أو� �أنه لبد من �لرفق باحلجاج ورفع
�حلرج ونفي �لهالك �ملحقق �أو �ملحتمل ،و�إز�لة �مل�سقة فقالو� بالرجم ليال،
ويف هذ� �ل�سدد جند �أن �ل�سيخ �لقر�ساوي ذكر �أن �لإمامني �لتابعني عطاء
وطاوو�ض قد جوزو� �لرجم قبل �لزو�ل يف �حلج تي�سري� على �لنا�ض (�نظر
جملة �لأمة ،ج .)19/160
�إن كل ما فيه م�سلحة عامة لبد من قبوله و�إدر�جه طلبا مل�سلحة �لنا�ض
وتو�فقا مع �ل�سريعة �لإ�سالمية وكل ما فيه �إخالل مب�سالح �لنا�ض وعدم
تطابقهلل�سريعةفاإنهيرف�ض،ولذلكجند�أنكل�لعلماءو�ملجتهدين�مل�سلمني
رف�سو� �ل�ستن�ساخ �لب�سري لأن نتائجه وعو�قبه ي�سكالن خطر� مروعا على
�لنظام�لكوين.
ولكن مهما �جتهد �ملجتهد ،ومهما كانت �أقو�ل و�أعمال �لعلماء و�ملجتهدين،
فاإن �حلر�ض �ل�سديد يجب �أن يكون من �أجل حتقيق �ملناط و�لأمل يف معنى
كلمة �لدين ،وهلل در �لزعيم �مل�سلح عالل �لفا�سي حينما �أ�سار قائال�« :إن
�ل�سريعة هي �ل�سبيل �مل�ستقيم ،ومنها �سرورة �حلياة وتدخل فيها �ل�سر�ئع
�ل�سيا�سية ،و�ل�سريعة هي �لد�ستور �لقومي لكل ما هو �سبب �حلياة» (�نظر
مقا�سد �ل�سريعة ومكارمها ،مكتبة �لوحدة �لعربية� ،ض.)76:
وميكن �لتعليق على هذ� باأن مناط كلمة �لدين هو حترر �لعقل ،وم�سلحة
�لنا�ض ،و�لقيام بكل ما فر�سه �لإ�سالم ودعا �إليه وهذه هي مقا�سد �ل�سريعة.
�إن �لباحث �ملجد �لذي يريد �أن يعرف ما للمقا�سد �ل�سرعية �لإ�سالمية من
�أ�سباب �ل�سعادة و�لنجاح للم�سلمني ،ويريد �أن يغو�ض يف بحر هذه �ملقا�سد
لبد له من �لرجوع �إىل ما كتبه �مل�سلحون و�لعلماء �ملجتهدون يف كتاباتهم
ومن هوؤلء �لعلماء� :لإمام �ل�ساطبي ،و�لطاهر �بن عا�سور ،و�لعالمة يو�سف
�لقر�ساوي و�لدكتور حم�سن عبد �حلميد ،و�لدكتور رفعت �ل�سيد �لعو�سي
وغريهم .وقبل هوؤلء لبد من �لرجوع �إىل كتاب �لزعيم عالل �لفا�سي �لقيم
«مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية ومكارمها» لأنه زبدة ما �ألف يف هذ� �مل�سمار،
وخال�سة ما كتب فيه ،وهو كله باأبو�به وف�سوله �جتهاد عامل م�سلح فذ كبري
له من �لدر�ية باأ�سول �لفقه وعلوم �لدين وم�سطلح �حلديث وو�سائل �ملقارنة
و�ل�ستيعابو�ملعرفةو�لإ�سالحو�لتجديدمايجعلكتابهيغنيعن�لرجوع
�إىل موؤلف �آخر يف جمال مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية.
�إن قر�ءة كتاب مقا�سد �ل�سريعة �لإ�سالمية ومكارمها لالأ�ستاذ عالل �لفا�سي،
تعطينا �سورة و��سحة �أن �لأ�ستاذ عالل �لفا�سي �عتمد �لدين �لإ�سالمي
م�سدر� فيما كتب و�أتى به من �أقو�ل و�أحكام و��ستنتاجات ،فقد �نطلق رحمه
�هلل يف در��سته من �أ�سا�سيات �أهمها �لن�ض ،ثم �لو�قع ،فدل بذلك �أنه عامل
م�سلح جمتهد مفكر �سلفي يتوخى �لإ�سالح و�لتو�سيح ودرء �ملفا�سد وجلب
�مل�سالح يف �أ�سلوب �لد�عي �مل�سلم �مل�سامل �لذي يدعو �إىل �حلكمة و�لت�سامح
و�لعي�ض �لآمن وغري ذلك مما جاءت به �ل�سريعة �لإ�سالمية ودعت �إليه،
وهو يف حتليله وتعليقه و��ستنتاجاته وحكمه يتوخى د�ئما «�لو�سط» دون
�إفر�ط �أو تفريط حتى ل يقع فيما وقع غالة �لظاهرية �لذين �أهدرو� �لأقي�سة
و�لعلل و�لتعليل و�ألغو� من د�ئرة �لجتهاد م�سالح �خللق ومر�عاة �لأعر�ف
و�لتطور و�ختالف �لبيئات و�لأزمان و�لظروف ،فقر�ءتك لكتاب «مقا�سد
�ل�سريعة �لإ�سالمية ومكارمها» جتعلك توؤمن �أن �لأ�ستاذ عالل �لفا�سي �نطلق
من فكرة �لرفق �لإلهي بالنا�ض ،و�أن �لإباحة �أو�سع ميد�ن حلرية �لعمل
دللة على مرونة �ل�سريعة وقابليتها للتاأييد و�لدو�م و�خللود �إىل �أن يرث
�هلل �لأر�ض ومن عليها وهو خري �لور�ثني ،وهذ� هو عالل �لفا�سي ولي�ض يف
كتابه«مقا�سد�ل�سريعة�لإ�سالميةومكارمها»فح�سب،ولكنيففكرهككلويف
�سخ�سه ويف عمله ويف توجيهاته ،فهو �لزعيم �لذي �رتبطت همومه بكل هموم
�سعبه �لعامة يف �ملغرب منذ �سبابه �لباكر ،فكان فينا �ساعر� و�أديبا وناقد�
وم�سلحا دينيا ،ثم �سار م�سلحا ثقافيا و�جتماعيا و�سيا�سيا ،وتبعه �لآلف
من خرية �ملريدين و�لأن�سار �خلل�ض و�ملخل�سني� ،لذين نهجو� نهجه
وقادو� حركة �لإ�سالح معه وبعده ،وهو رحمه �هلل كان كاأحر�ض �لزعماء
على �لإ�سالم و�لعروبة ،كما �أنه كان من �أ�سد �لدعاة و�لد�عني �إىل حرية �لفكر
لعتقاده � -إ�سالميا � -أن �لعقل �أهل لهد�ية �لإن�سان يف �ستى وجهات �حلياة.

اِنتهى

المنبر الحر
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ينبغي لل�صحافة العربية،
واملغاربية ب�صفة خا�صة ،اأن
تتجنب اخلو�ض يف الأمور التي
من �صاأنها اأن تعكر �صفو الأجواء
ال�صيا�صية يف بلدان املغرب
العربي .اإن الظرف الدقيق الذي
متر به الأقطار العربية  ،ب�صفة
عامة ،والبلدان املغاربية ب�صفة
خا�صة ،يتطلب من ال�صحفي
امللتزم بق�صايا الأمة -اأنيتعامل مع اخلرب الذي ي�صدر
عنه مب ْهنية عالية ،وبطريقة
متوازنة ،وا�صعا ن�صب عينيه
اأن الإثارة يف حد ذاتها لي�صت
الهدف الأ�صمى للمادة الإخبارية،
واأن غرابة اخلرب ل تكون دائما
جاذبة ،واإن كانت كذلك فقد ل
تكون نافعة.
من املقولت التي قد ي�صاء فهمها
اأحيانا ،اأن اأول در�ض يتلقاه
ال�صحفي :اإذا كتبتَ اأن كلبا ع�ض
رجال ،فهذا اأمر عادي ل ي�صتحق
اأن يكون خربا ،بينما لو كتبت
العك�ض (اأي اأن رجال ع�ض كلبا)،

فقد اأتيت بخرب مثري ولفت
للنظر .اأعتقد اأن الق�صد من هذه
املقولة  -يف جانب من مدلولتها
على الأقل-هو اأن يكون عنوان
اخلرب يحمل �صحنة /اأو دللة
تغري بقراءة التفا�صيل ،ولي�ض
املق�صود الرتكيز على الإثارة
من خالل البحث والتنقيب عن
احلالت ال�صاذة ،امل�صتقبحة
اأخالقيا ،وامل�صتكرهة اجتماعيا.
لقد اطلعت ،يف الآونة الأخرية،
على و�صائل اإعالم مغاربية
ب�صفة
مكتوبة(اإلكرتونية
خا�صة) ،ل اأريد ذكرها بال�صم،
حتاول اجتذاب القراء من خالل
عناوين من نوع :الرئي�ض الفالين
من اأمره كذا وكذا (اأو�صاف
قدحية) ...والعالقات بني البلد
املغاربي الفالين والبلد املغاربي
العالين ،لي�صت على ما يرام ،اإلخ.
دون ال�صتناد اإىل اأدلة مقنعة.
واأنبه يف هذا املجال على اأننا
جميعا ناأمل ،بل نطالب باأن يكون
الرئي�ض(اأي رئي�ض) قدوة ح�صنة

ملروؤو�صيه ،لكننا مطالبون يف
الوقت نف�صه بالكف عن «ال�صيد
يف املياه العكرة» ،وعن النيل من
اأعرا�ض النا�ض واتهامهم بدون
اأدلة قاطعة ،وبطريقة ل تخدم
امل�صلحة العامة .ي�صتوي يف ذلك
من هم يف قمة هرم ال�صلطة ومن
هم يف �صفح الهرم اأو يف اأ�صفله.
على اأ�صا�ض اأن اأعرا�ض النا�ض
م�صونة ،ب�صرف النظر عن
و�صعهم يف املجتمع .ومن جهة
اأخرى ،فاإننا ننادي دائما واأبدا
ب�صرورة احلر�ض على حد مقبول
من العالقات الطيبة التي تربط
بني بلداننا ،وال�صعي امل�صتمر
من اأجل حت�صني هذه العالقات
وتعزيزها يوما بعد يوم ،ولو
بكيفية تدريجية .مع اأننا ندرك
اأن هذا العهد عهد �صرعة ،واأن
من ل يتقدم يتاأخر .اأعتقد اأن
حتقيق هذا الهدف النبيل ،لن
يتاأتى اإل بالنقد البناء ،والإر�صاد
والتوجيه بالكلمة الطيبة
واملوعظة احل�صنة ،والعمل (كل

من موقعه) على كل ما من �صاأنه
اأن يوحدنا ويبعدنا عما يفرقنا.
اإن قوتنا تكمن يف وحدتنا،
وفرقتنا ل تخدم اإل اأعداءنا الذين
يحاولون  -دون كلل اأو ملل -اأن
يطبقوا فينا �صيا�صة «فرق ت�صد».
يجب اأن نركز جهودنا على فتح
احلدود ،وربط بلداننا بطريق
�صريع (طريق �صيار) ،وتفعيل
م�صروع القطار املغاربي (من
ليبيا اإىل موريتانيا) ،بدءا بت�صغيل
القطار املتوقف بني البلدين
ال�صقيقني (املغرب واجلزائر)،
وت�صهيل حركة الأفراد والب�صائع
بني الأقطار اخلم�صة ،وتي�صري
الإقامة والعمل والتملك ملواطني
احتاد املغرب العربي .ومتهيدا
لتحقيق هذا احللم املغاربي
امل�صروع ،يجب علينا جميعا
اأن نبتعد عن «�صب الزيت على
النار».

إيسلمو سيدي أحمد

ل�صت متخ�ص�ض اأغذية حتى اأ�صرد عليكم اأنواع
الر�صاعات ،لكن الكل يعلم ما مدى اأهمية الر�صاعة
الطبيعية ،فهي ذلك الرابط الطبيعي بني الأم
ور�صيعها ،هي ذلك الطق�ض الروحي الأمومي
الرائع جدا.
لكن اليوم يف زمن تغريت فيه الثوابت واختلطت
فيه الأفكار ،وتعددت الآراء ،وكرثت الأعياد
العاملية حتى �صيعنا قيمنا فيها .اليوم يف زمن
ال�صرعة والت�صارع القيمي املجتمعي ،اأ�صحت الر�صاعة
هذا؟
الطبيعية اأمرا تافها ،واأحيانا غري م�صتح�صن لدى جمموعة من
الن�صاء ،خا�صة املوظفات منهن ،املنغم�صات يف املو�صة الغربية .لكن الكل يتحدث عن ال�صتثمار الب�صري ،لكن هل على ح�صاب الهوية والثقافة
لي�ض اللوم عليهن لوحدهن ،بل تت�صارك يف هذا اجلرم الأخالقي احلركة والدين؟ اإذا كان كذلك فما نفع املغربي اأو ال�صيني اإذا كانا �صيوؤديان نف�ض
الن�صائية العربية والإ�صالمية التي مافتئت تنا�صر اأفكارا غربية تهني اخلدمة؟ اإذا اأردنا اأن نتحدث عن �صناعة الهوية والت�صالح املجتمعي،
املراأة ،وجتعلها جمرد �صلعة لال�صت�صهار وال�صرتزاق يف جل امليادين .لكن فهذا امل�صار رهني با�صتخال�ض العرب من اأخطاء الغرب ،والت�صالح مع
ل نتوقف هنا فقط ونلوم الغرب ،بل �صاهمت يف ذلك من قريب اأو بعيد ذواتنا ومع تاريخنا ،وحتديد ماذا نريد من اأنف�صنا ومن جمتمعاتنا ،نعم
املراأة العربية ،واأحيانا كانت هي مبدعة للتقاليد واحلكايا التي اأ�صحت ما نريد من ال�صخ�صية العربية؟ ذلك احلوار املفقود غالبا ،واأحيان اإن
وجد يكون بطعم فقدان الثقة.
توؤطر الرمز القيمي ملجتمعاتنا العربية الرجولية.
يف خ�صم ،كل هذا ،جند اأنا�صا ل يريدون الإن�صات اإىل لب الفكر الإ�صالمي
محمد الدفيلي

جمتمع �لر�شاعة
�ل�شطناعية

"�ملجطمع �ملدين"
ميكن اعتبار الع�صرية الأخرية ،اأو لنقل منذ انطالق
املبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية ،ميكن اعتبارها
ع�صرية املجتمع املدين بامتياز (ي�صري م�صطلح املجتمع
املدين ح�صب ويكيبيديا اإىل كل اأنواع الأن�صطة التطوعية
التي تنظمها اجلماعة حول م�صالح وقيم واأهداف
م�صرتكة) ،حقبة متيزت باإعادة العتبار للدور الذي
ميكن اأن تلعبه اجلمعيات واملوؤ�ص�صات غري احلكومية
يف امل�صاهمة يف التنمية والتوعية والت�صحية( )..وكل
ما ينتهي بـ :ية!
جمهودات املجتمع املدين واآفاق تطورهُ ،توجت
بد�صرتة عمل املنظمات اجلماعية وجعلت احلكومة
احلالية ملزمة بتاأ�صي�ض جمل�ض ا�صت�صاري ي�صتوعبها،
تكون مهمته اإبداء امل�صورة واإ�صداء الن�صح عندما
يتعلق الأمر بالعمل امليداين ،و�صيا�صة القرب وحماربة
اله�صا�صة وجودة التعليم( )..على اأ�صا�ض اأن هذه
املنظمات وهذه اجلمعيات هي اأقرب من الإدارة اإىل
ان�صغالت املواطن وهمومه ،كما اأطلقت احلكومة
اأي�صا حوارا وطنيا حول املجتمع املدين قد تتداخل
تو�صياته مع اخت�صا�صات املجل�ض ال�صت�صاري ولكن
هذا ل يهم.
املهم اأن اجلمعيات ل متثل املواطن ،فالتمثيلية لها
اأ�ص�ض واأجهزة معلومة ،تبتدئ عادة باجلمعيات
نعم!! ولكنها تنتهي لت�صل اإىل اجلماعات الرتابية
املحلية ،والغرف املهنية وكذا الربملان «بغرفتيه»..

ال�صمح وتعاليمه ،التي كانت اأعظم ميثاق عاملي
لالإن�صانية جمعاء .كانت الأم عندما تر�صع طفلها
حليب ثديها ،فهي ل تعطيه فقط احلليب وما
يحتويه من فيتامينات واأمالح معدنية ..اإلخ،
من الفوائد الطبية والغذائية الطبيعية ،بل هي
تر�صعه فكرها ،ثقافتها ،تقاليدها ،دينها ،هويتها
وهوية املحيط املجتمعي من حولها .اإذا فهي ت�صنع
لنا ذاتا مفكرة واعية مبحيطها الأ�صري ذات بنية
طبيعية �صليمة .هل الر�صاعة ال�صطناعية �صتوؤهل لنا كل

وحدهم امل�صت�صارون والنواب املنتخبون من لهم احلق
يف التحدث نيابة عن املواطن ،امل�صائل يجب اأن تكون
وا�صحة وم�صبوطة ،..اأما اجلمعيات فرتافع وتدافع
من اأجل «ما تعتقد» اأنه يف �صالح املواطن ،والدولة
ممثلة يف الإدارة حتكم وحت�صم وتلجاأ عادة اإىل خدمات
منظمات املجتمع املدين عندما ترى ق�صورا يف التمثيلية
لدى اجلماعات الرتابية والغرف املهنية والربملان
بغرف«تايه».
متى وكيف اإذن حتول دور اجلمعيات من «�صباغة
الطروطوار» يف الأحياء الآهلة بال�صكات «جمع �صكت»،
وتاأطري املخيمات ال�صيفية ،واملناظرة ،وامل�صايرة
واملبادرة وكل ما ينتهي بـ «ارا»( )..اإىل �صريك يف
التنمية املحلية والدولية كذلك؛ بع�ض اجلمعويني
تفرغ متاما لل�صاأن الدويل اأو على الأقل هذا ما يت�صح من
كم الأختام على جواز �صفره وكم الطاك على �صفحته
يفالفي�صبوك..
من اأين جاء هذا التحول؟ من الفراغ الذي تعرفه
الأجهزة التمثيلية اأم من «العمار» الذي ميالأ �صناديق
الدعم ،يذكر اأن الدولة لوحدها تدعم اجلمعيات مبا
يفوق(( )..انظر املبلغ يف �صفحة الوزارة املكلفة) ،اأما
حكومة التغيري وحماربة الف�صاد ومعدل النمو الكبري
و 3000درهم لل�صميك فلم ت�صدر اإل موؤخرا ما يجيز
مراقبة املجل�ض الأعلى للح�صابات ل�صتخدام الأموال
العمومية من لدن اجلمعيات( )..داك ال�صي لقدمي «عفا
اهلل عما �صلف».
من اأين جاء هذا التحول؟ اأ�صئلة بديهية حتتاج اإىل قليل
من املنطق لالإجابة عنها ،فالأ�صل يف العمل اجلمعوي

كما تقول ويكيبيديا هو التطوع والبذل يف �صبيل
اجلماعة والآخر املعوز والعاجز ،اأما اإذا حتول هذا
العمل اإىل عمل مربح مدر للدخل وم�صر بالآخر فمن
حقنا اأن نت�صاءل عن الدوافع.
ما الذي يدفع املرء اإىل الت�صحية مبجهوده ووقته
يف �صبيل الآخر؟ ل يجب اأن يكون الدافع ماديا واإل
حتول الأمر اإىل «م�صروع» يد خل يف اإطار «املقاولة»
واملقاولة تنظيم له طرق واأ�صاليب خا�صة ويوؤطرها
قانون وا�صح ل عالقة له بقانون اجلمعيات( )..كما ل
يجب اأن يكون الدافع �صيا�صيا؟! يبدو اأن احلابل اختلط
بالنابل متاما ،كما اختلط العميل بالنبيل ،واآن الأوان
لإرجاع الأمور اإىل ن�صابها.
خطاب الدولة يجب اأن يكون �صريحا ووا�صحا ،من
اأراد ممار�صة ال�صيا�صية فاأبواب الأحزاب مفتوحة،
ومن اأراد الربح فما عليه �صوى اأن يرينا «حنة» يديه يف
ال�صوق ،اأما املتطوعون ،ناكري ذواتهم ،الذين يوؤدون
ما بذمتهم من مهام باإخال�ض ون�صاط و«�صاط» لهم من
الوقت ،فاأولئك ميكن اعتبارهم «جمتمع مدين» ما �صواه
َ
«جمطمعمدين»!!
الدولة عن طريق م�صريي ال�صاأن العام يجب اأن تكون
�صارمة وتواجه طالبي املواكبة بجواب من قبيل
«و�صري واكب �صغلك ودير خدمتك مزيان ومنني ي�صيط
لك الوقت اأجي واكب اللي حمتاج» لأن الوقت عملة
نادرة ل «ت�صيط» اإل يف حالة من اثنني؛ التق�صري اأو
النبوغ!! ولنا يف دول النوابغ احلقيقيني اأبرز مثال،
اأظن واهلل اأعلم اأننا ل�صنا دولة نوابغ.
الحسين العيساتي

حظ �لأنثيني

بقلم :األستاذ عبد الواحد بن مسعود

من هياأة املحامني بالرباط

اأبت موؤ�ص�صة عبد الهادي بوطالب للثقافة والعلم
والتنوير ،الفكري اإل اأن تخ�ص�ض �صباح يوم  8مار�ض
 2010ملناق�صة حمور ثقايف يدور حول ((عبد الهادي
بوطالب وم�صالة املراأة بني مواقف ال�صريعة والقوانني
الدولية)) وذلك مبنا�صبة مرور ع�صر �صنوات على
تطبييق مدونة الأ�صرة ،اإذ اأن مدونة الأ�صرة ن�صرت
يف اجلريدة الر�صمية عدد  5184تاريخ  5فرباير 2004
وهي حتتوي على  400مادة .وكان املرحوم عبد الهادي
بوطالب يف مقدمة من قد ا�صتب�صروا خريا ب�صدور
هذه املدونة واعتربها ثورة بي�صاء �صملت الن�صو�ض
التي كانت تطبق على املنازعات املتعلقة بالأ�صرة،
ويف حمكمة متخ�ص�صة بق�صايا الأ�صرة ،وقد اأتت تلك
املدونة مب�صتجدة مل تكن تن�ض عليها مدونة الأحوال
ال�صخ�صية ،و�صدرت عن ال�صلطة الت�صريعية ،و�صدرت
باخلطاب امللكي ال�صامي الذي ت�صمن بني اأهداف وغايات
هذه املدونة ،وا�صتمل الت�صدير على توجيهات ملكية ملن
�صي�صرفون على تطبيق اأحكام هذه املدونة.
ع�صر �صنوات مرت على تطبيق هذه املدونة ،و�صدرت
مبوجبها اأحكام ق�صائية من حماكم املو�صوع ومن
حمكمة النق�ض ،واأ�صبح من املقبول اأن نقيم دور هذه
املدونة يف حل املنازعات املتعلقة بالأ�صرة ،والوقوف
على الإ�صكالت التي اأفرزها التطبيق ،ليدخل امل�صرع
بق�صد التعديل اأو التغيري يف بع�ض موادها ،مهتديا مبا
اأ�صفر عنه التطبيق العلمي كما هو احلال مثال بالن�صبة
لدعوى �صماع الزوجية ،اأو دعاوى التطليق لل�صقاق ،اأو
ما يروج حول مو�صوع تدبري الأموال املكت�صبة خالل
احلياة الزوجية ،اأو دعاوى اإثبات الن�صب اأو نفيه
بوا�صطة اخلربات الطبية ،ومو�صوع الولية ال�صرعية.
لقد راج وما زال يروج نقا�ض حاد حول الأحكام ال�صرعية
التي تن�ض عليها تلك املدونة ،وتطرق النقا�ض ملوا�صيع
وردت فيها اأحكام قطيعة ،حتى اأن تلك املناق�صات
�صوهت وجه الن�صو�ض الإ�صالمية القطيعة ،وامل�صادر
الذي ت�صتقى منها �صواء منها الواردة يف الكتاب الكرمي
اأو ال�صنة ال�صريفة اأو حتى مما ا�صتقر عليه العمل يف
مذهب الإمام مالك.
هذا امل�صاجالت ومع الأ�صف من بع�ض الأ�صخا�ض
الذين ل اإملام لهم بعلم الأ�صول اأو علم الفرائ�ض اأو
العلوم الفقهية ،دفعت املفكر الإ�صالمي والعامل املرحوم
الأ�صتاذ عبد الهادي بوطالب ،اإىل تاأليف كتاب قيم �صنة
 2004عنوانه ((حقيقة الإ�صالم)) من � 284صفحة
وتناول يف الف�صل احلادي ع�صر وحتت عنوان  :نظام
الأ�صرة تناول مبا عرف عنه من عمق يف التفكري وقدرة
فائقة على �صرب اأغوار الن�صو�ض واطالع وا�صع على
اأ�صباب النزول وتناول بالدرا�صة املوا�صيع التي ثار
حولها النقا�ض ومنها:
 نظرة الإ�صالم اإىل الزواج. نظام الأ�صرة. الطالق. املرياث. احلجاب الإ�صالمي.اإن القارئ لهذا الكتاب القيم يدرك اأن املرحوم عبد
الهادي ،تتبع قبل �صدور مدونة الأ�صرة املناق�صات التي
راجت حول تلك املوا�صيع ،وطرحت اإ�صكالت ناجتة
عن �صوء فهم اأو �صوء تف�صري اأو تاأويل لبع�ض الأحكام
ال�صرعية ومقا�صدها الرئي�صية ،وعدم اإدراك اأ�صباب
نزول تلك الأحكام وكون بع�ض الأحكام كانت �صاحلة
للتطبيق يف زمانها ويجب تطويرها وحتديثها دون
امل�صا�ض بالأ�صول ال�صرعية الثابتة بن�صو�ض قاطعة،
اإذ ل حمل الجتهاد فيما ورد فيه ن�ض �صريح ،اأو حكم
قطعي.
ل ميكن اأن ن�صتعر�ض يف هذه العجالة ما ورد يف الف�صل
احلادي ع�صر من ذلك الكتاب ولكن اخرتنا منها مو�صوعا
واحدا اأثار زوبعة ولكنها زوبعة يف فنجان ،هو مو�صوع
الدعوة اإىل املنا�صفة يف اأحكام املرياث.
يتبع
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الهاتف الذكي وال�شخ�ص الغبي
اأ�سبحت الو�سائل التكنولوجية احلديثة
جزءا ال يتجزاأ من حياتنا اليومية ،فال ميكن
اأن نت�سور حياتنا بدون هذه االخرتاعات
املذهلة ،بل عند فقدان اأحدها نح�س باأننا فقدنا
فردا عزيزا علينا ،اإذ ال ميكننا اال�ستغناء عن
هواتفنا الذكية وعن تلفازاتنا الذكية ،فكل
�سي اأ�سبح ذكيا يف وقتنا احلا�سر ومع ذلك
فهناك من يزداد غباء وال يوظف تلك االأدوات
توظيفا ذكيا ،االأمثلة كثرية يف هذا الباب وال
ميكن ح�سرها ،لكن ال باأ�س بالتطرق لبع�سها
يف عجالة مادمنا نالحظ اأن ا�ستعمال تلك
الو�سائل املتطورة حاد عن االأهداف املر�سومة
له ،اأو لنقل ب�سريح العبارة اأن هناك من ال
يح�سن توظيفها .فهي يف االأول واالأخري تبقى
عبارة عن اآالت توؤدي ما يطلب منها بدون
تردد وبدون مراجعة.
احلا�سوب ال�سخ�سي اأو الكمبيوتر ال
يخلو بيت من بيوتنا منه ،فهو اأ�سبح من
ال�سروريات التي ال ميكن اال�ستغناء عنها،
جتده عند الطالب وعند التاجر وعند الطبيب
وعند االأ�ستاذ وحتى عند بع�س االأ�سر
الب�سيطة خ�سو�سا بعد التخفي�س الن�سبي
الذي عرفته اأ�سعار االنرتنيت يف ال�سنوات
االأخرية وغزوها ملعظم البيوت املغربية .لكن
هل ت�ساءل اأحد منا عن خطورته؟ (اأنا هنا ل�ست
ب�سدد انتقاد الو�سائل التكنولوجية احلديثة
حتى ال يفهم كالمي خطاأ ،اأن اأحاول اأن اأبرز
اأن لهذه الو�سائل وجه اآخر يجب احلذر منه
فقط) .فبمقارنة ب�سيطة بني الدول املتقدمة
والدول املتخلفة نالحظ اختالفا يف توظيف هذا
اجلهاز ،فالتخلف هنا ال يعني اأننا ال منلك تلك

االأجهزة احلديثة ،لكن التخلف يظهر يف كيفية
ا�ستعمالها ،والكل يعرف اأن االإح�سائيات يف
هذا امليدان تبني بامللمو�س اأن الكلمة االأكرث
بحثا يف حمرك البحث غوغل يف بلداننا هي
كلمة «جن�س» ،كما اأن معظم �سبابنا يق�سون
اأغلب اأوقاتهم يف مواقع االت�سال االجتماعية
كالفاي�س بوك والتويرت وغريها بينما قلة قليلة
تبحر يف مواقع اأخرى اأكرث اأهمية واأكرث اإفادة
خ�سو�سا لتلك الفئة العمرية بال�سبط.
م�سكل اآخر يطرح نف�سه ب�سدة ،اأمية االآباء
يف جمال املعلوميات والتكنولوجيا احلديثة،
وبالتايل يتخل�س االأبناء ب�سهولة من مراقبة
االأهل الذي يقت�سر دورهم فقط على �سراء
تلك االأجهزة ودون معرفتهم بخطورتها اإن مل
يح�سن ا�ستعمالها ،ولتقريب الفكرة وهنا الكالم
موجه لالآباء باخل�سو�س ،فعندما ت�سرتي اأيها
االأب جهاز كمبيوتر اأو جهاز لوحي ...فاعلم
باأنك ا�سرتيت �سكينا ،ميكن اأن ن�ستعمل ال�سكني
يف تقطيع االأغرا�س وتوظيفه يف املجاالت التي
�سنع من اأجلها ،وميكن اأن يتحول ال�سكني
الأداة قتل اإذا اأ�سيء ا�ستعماله.
نف�س ال�سيء ميكن اأن نقوله عن الهاتف
املحمول ،هذا اجلهاز اخلطري الذي نحمله بني
ثنايا ثيابنا ويف جيوبنا ي�سكل �سالحا ذو حدين
كما يقال ،فهو و�سيلة ات�سال رائعة قربت
لنا البعيد وجعلته ال يغيب ،وكلما زاد ذكاء
الهاتف اجلوال زادت فوائده ،لكن ..ومع كامل
االأ�سف هناك الكثري منا من ي�سيء ا�ستعماله،
فهو حتول اإىل و�سيلة يق�سي معظم �سبابنا
بيا�س نهارهم و�سواد ليلهم يف مكاملات ور�سائل
فارغة ،بل هناك من ي�ستعمل اأو ت�ستعمل اأكرث

�شيدي قا�شم من تهمي�ص اإىل تقبري

«لنكن �سريحني مع اأنف�سنا قبل اأن
نكون �سريحني مع غرينا»؛ جملة
يرددها بع�س امل�سوؤولني القابعني
يف ت�سيري دواليب املدينة الذين
اأ�سبحوا خائفني ،ال ي�سعرون باالأمان
خ�سو�سا مع اقرتاب االنتخابات
اجلماعية ،الأنهم مل يجدوا ما يربرون
به هفواتهم ،ووعودهم الكاذبة التي
مل تتحقق .رمبا وكما يف�سر البع�س
راجع ذلك الإكراهات جنهلها.
هناك حقائق واإكراهات كما �سبق
ذكره معروفة عند العادي والبادي،
اأ�سبحت تثري فزع كل غيور على
هذه املدينة غ�سبا على ع�ساقها .حتى
اأ�سبح م�ستقبلها م�ستقبل غام�س ،رغم
امل�ساحيق التي ت�ستعمل للتلميع عند
املنا�سبات الإخفاء اخلدو�سات .لكن
هذه امل�ساحيق ال تكفي ،الأن اجلرح
غائر( )..يتطلب عملية جتميل( )..قد
يقول قائل اإن املدينة تبحث عن بديل
ي�سري دواليبها ت�سيري معقلن()..
لكن هناك من يقول ما تبدل �ساحبك
غري..؟ واجلميع يبحث عن من يعيد

الب�سمة لهذه املدينة التي افتقدتها منذ
اأن فقد فريقها حفار القبور بريقه()..
اأقول هذا الأنه رغم تواجد الفريق
بق�سم الهواة فاجلماهري التي حتج
مللعب العقيد عالم عبد القادر تفوق
اجلماهري التي حت�سر باأندية فرق
ال�سفوة.
املدينة تبحث عمن يتقن قواعد
اللعبة� ،سواء ال�سيا�سية ،اأو الثقافية،
اأو الريا�سية .اجلميع يطالب
مبحاربة لوبيات الف�ساد ،الأن �ساكنة
�سيدي قا�سم اأ�سبحت يف حرية من
اأمرها ،عند انطالق احلملة االنتخابية
ن�سمع لغة ،وعند ظهور النتائج تكون
لغة اأخرى «وال�سكوى بهم اهلل»
من كانوا وراء الت�سويت بالالئحة
التي جاءت حلماية بع�س االأحزاب
على ح�ساب �سكان املدينة .اجلميع
يعرف مكامن اخللل هنا وال ي�ستطيع
معاجلتها(.)..
فبماذا نف�سر تفويت اأر�س �سا�سعة
لبناء فندق من اأربعة جنوم بثمن
اأ�سبح نكتة هناك باملدينة وبدون
�سم�سرة( )..وبهذا نتذكر املثل
االأمريكي ”الو�سوح ،الو�سوح ،هو
�سديقنا“ .دون ن�سيان كلمات قالها
املغفور له امللك العظيم احل�سن الثاين،
يف اإحدى حواراته” ،ال�سيا�سة اإذا جنا
ع�سرة منها مات االألف“ ،واأظن اأن من
يفوت يف اليوم ع�سرة مرات هم �ساكنة
�سيدي قا�سم ،فهل ي�ستطيع عامل
�سيدي قا�سم اجلديد اإعادة الروح
اإىل هذه املدينة� ،سوؤال �ستجيبنا عنه
االأيام القادمة .الأن حلد ال�ساعة ال
�سيء تغري اللهم االجتماعات التي
عقدها العامل ومل ي�ستدع لها حامل
االأقالم ،الأ�سباب جنهلها.
عمران أبو جاسم (سيدي قاسم)

بيوكري بني
االنفتاح
واالنحراف

من رقم لل�سرورات التي يعرفها الكل وال داعي
للخو�س فيها ،وهناك اآباء ي�سرتون لبناتهم
هواتف حممولة وهن يف �سن �سغري وال يعرف
االأب امل�سكني باأن هناك من يدخل بيته بدون
علمه عن طريق الهاتف الذي ا�سرتاه لطفلته،
فهو يقول باأنه ا�سرتاه لها ليطمئن عليها وال
يعلم اأن غريه من خالله يطمئن عليها.
التلفاز واجلهاز الرقمي (البارابول) اأ�سبحا
فردين من اأفراد العائلة و من املحال اأن
نت�سور حياتنا بدونهما ،وملعرفة حقيقة
ما اأقول يكفي اأن يتعر�س اأحدهما للتلف اأو
كالهما حتى تتحول حياتنا اإىل حياة مملة،
فالتلفاز حرمنا من اجتماع العائلة على
املائدة واحلديث اإىل بع�سنا البع�س ،وهذه
نعمة يعرفها«نا�س زمان» ،اأما االآن فعندما
نتحلق حول املائدة فالكل يخلد اإىل ال�سمت،

زادوا يف الأ�شعار ورفعوا
�شن التقاعد

رغم اأن احلكومة مل توقع بعد قرارا ب�ساأن الرفع من �سن
التقاعد ،ورغم اأن هذا املو�سوع مازال فيه االأخذ والرد
بني احلكومة والنقابات ،فاإن مو�سوع الرفع من �سن
التقاعد اأ�سبح موؤكدا وقد دخل حيز التنفيذ ،والدليل على
ذلك هو بع�س �سركات االقرتا�س املنزيل التي بداأت يف
اإقرا�س املوظفني حتى بعد �سن � 60سنة من العمل ،مما
يعني اأن هذه ال�سركات متاأكدة من قرار رفع �سن التقاعد
املرتقبرغماحتجاجاتالنقاباتواملنظمات.

شكيب جالل (أزمور)

القبــــــــــة
دزت يف ال�شارع كن�شوف ونفكر
مريت من قدام الربملان
�شمعت �شي يتكلم و�شي ي�شخر
و�شي كيمثل كي البهلوان
قلت اآ�ش هذا يا الإخوان؟
قالوا يل هدي قبة الت�شريع ملدور
يف ال�شارع �شي تالف و�شي حريان
قلت اآ�ش هذا يا فالن؟
هاذوا املعطلني ما عندهم زهر
قراو حتى عياو من زمان
قدام القبة خا�ش فيهم ال�شيب خل�شر
تفرقت اجلوقة كل�شي زربان
كل وزير يف ك�شوتو يتبخرت
كل قا�شد �شيارة من املرييكان
ما �شولوا اآ�ش طاري ول اأ�شنو ال�شر
خالو املعطلني يف خرب كان
فيهم املجروح فيهم ملك�شر
فيهم اللي حماق م�شى ما بان
حتى لني يجي واحد لينا يف�شر
يعطينا لهاذ ال�شي عنوان
باركة من لكالم ملحور
وخرجو ليها ني�شان

مصطفى بصير (فاس)

فاإذا كانت اأداة التحكم يف يد االأب ال جمال
للحديث معه ،فهو يتابع االأخبار ،واإذا كانت
اأداة التحكم يف يد االأم ،فهي م�سافرة اإىل تركيا
اأو املك�سيك عن طريق امل�سل�سل الذي تتابعه،
واإذا كانت اأداة التحكم يف يد االبن فممنوع
احلديث معه ،الأنه يتابع مباراة يف كرة القدم،
واإذا كانت اأداة التحكم يف يد البنت فهي مع
االأغاين امل�سورة ويف عامل اآخر ال يربطه
بالواقع اإال اخلري واالإح�سان ،وق�س على ذلك
ما �سئت من االأمثلة.بل يف بع�س االأحيان هناك
من يتواجد مع اأ�سرته باجل�سد فقط ،وهو اأو
هي يعي�سون يف عامل اآخر ،يحادثون اأ�سخا�سا
غري عائلتهم ،يتقا�سمون اأ�سرارهم معهم ،وال
يبقى منزل العائلة يف االأخري �سوى مكان لالأكل
وال�سرب والنوم فقط ،اأما املكان احلقيقي
للعي�س فهو يف عامل افرتا�سي.

يونس كحال

اإذا كانت ا�ستوكة اآيت باها
(بيوكري) م�سهورة دوليا
بني امل�ستثمرين االأجـــــانب
باإنتاجــــها الفالحـــي ،فاإنها
م�سهورة وطنيا واإقليميا
وجهـــويا بالكثافة ال�سكنية،
الناجتة عن هجرة اليد
العاملة نحوها ،كما تعرف
كذلك باجلرمية واالنحراف
وقلة االأمن.
املدينـــــة اليوم اأ�سبحت
مـالذا ملجموعة من الظواهر
االجتماعية اخلطرية ،اإذ
غدت خمباأ مف�سال لل�سو�س
واملجرمــــــــني واملنـحرفني،
الذين يجوبون �ســــــوارعها
واأزقــــتها بالنهار ،مهددين
�سالمــــــة املــــــارة ،و�سالمة
ممتلكـــــات املواطنــــــــــني،
ون�ســـــر الذعر والهلع و�سط
ال�سكان( )..واأثناء الليل
يتكومون تــــــحت اأ�سوارها
وجدرانـــــها ،دون اأن يالقي
ذلك اأدنى مباالة من طرف
امل�سوؤوليـــــن وال�ســـــــلطات
باملدينة.

خ -ب (بيوكري)

حتى يكون لنا عامل قروي جميل
املغرب بلد جميل ،واأجمل ما فيه البوادي
والقرى عندما تكت�سي حلة خ�سراء يف
ف�سل الربيع مما يجعلنا اأكرث اإغراء
وجماال وتكون حمطة للعديد من الزائرين
من �سكان املدن خالل العطل اأو يف نهاية
االأ�سبوع ال�ستن�ساق هواء نقي ،والتمتع
باملظاهر اخلالبة و�سط االأهل واالأقارب،
وقد عرفت كثري من البوادي املغربية
يف ال�سنوات االأخرية تطورا ملحوظا
وازدادت بها عدد من البنايات وارتفع
عدد �سكانها ب�سكل تدريجي خ�سو�سا تلك
املناطق املجاورة للطرقات الرئي�سية اأو
الثانوية ،و�سجع على ذلك برنامج تزويد
العامل القروي باملاء والكهرباء واإجناز
بع�س الطرق اأو اإ�سالحها من اأجل تنمية
العامل القروي ،لكن بالرغم من كل النتائج
املحققة فاإن الكثري من البوادي والقرى
النائية ال تزال تعاين من العزلة والتهمي�س
والن�سيان و�سيطرة بع�س اأ�سحاب اجلاه
والنفوذ م�ستغلني �سعف النا�س وجهلهم
مما يجعلهم عائقا اأمام تنمية هذه املناطق
وامل�ساهمة يف تطويرها ،فال مدار�س
قريبة وال م�ست�سفيات وال طرق متكن من
ال�سري والعبور وال اأحد من امل�سوؤولني
واملنتخبني يف م�ستوى امل�سوؤولية ويهتم
بق�سايا م�ساكل ال�سكان( )..بل ي�ستغلون
منا�سبهم من اأجل حتقيق اأغرا�س ذاتية.
اإن الكثري من املناطق النائية بالعامل
القروي مازال �سكانها يعي�سون وكاأنهم
يف القرون الو�سطى وكمثال على ذلك
بع�س القرى واملدا�سر باالأطل�س املتو�سط
بنواحي اأزيالل وخنيفرة ،اإذ يعاين
هوؤالء من التهمي�س والعزلة اأما يف ف�سل
ال�ستاء فاإن حياتهم ت�سبح اأكرث �سعوبة
ويحا�سرون بالثلوج من كل اجلهات حيث
ال طرق وال كهرباء وال �سبكة االت�سال
الهاتفي( )..وال يختلف حال العديد من
القرى واملدا�سر ،باجلنوب املغربي عن

حال هوؤالء ،فباإمينتانوت يعي�س العديد
من ال�سكان يف عزلة وال يجدون املمرات اأو
الطرق للو�سول اإىل االأ�سواق االأ�سبوعية
اأو الو�سول اإىل املدار�س التي هي بعيدة
�ساأنها �ساأن امل�ستو�سفات ال�سحية والتي
ال تتوفر على طبيب بل جتد بها ممر�سا
واحدا وقد ال جتد عنده الدواء ،وكذلك
منطقةاغرمالتابعةالإقليمتارودانتوالتي
ال تتوفر على الطرق حيث مازال العديد
من �سكانها ي�سربون املاء مما ي�سمونه
باملطفيات ،بالرغم من كل امل�ساعدات التي
تقدم للجهات امل�سوؤولة من طرف املبادرة
الوطنية للتنمية الب�سرية الواقع اأن �سكان
العامل القروي يعي�سون يف حمنة كبرية،
وقد ن�سرت جريدة «االأ�سبوع ال�سحفي»
خربا معززا ب�سورة ملري�س ينقل على
النع�س بدوار ا�سويل بجماعة مقري�سات
عمالة وزان ،فالنع�س هو الو�سيلة
الوحيدة حلمل املر�سى وقطع االأدوية
بالن�سبة لهذه ال�ساكنة املغلوبة على اأمرها
الأن اجلماعة واملنتخبني خارج التغطية.
جد بوشتى (الرباط)
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االأمرية اللة �سلمى تتفوق على
االنف�سالية اأميناتو حيدار
وتغدو املراأة االأكرث
اإلهاما يف العامل العربي

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي

71

الشهيد بالحاج البقال

يف ا�ستطالع للراأي اأجنزه موقع اإذاعة
«راديو �سوا» الأمريكي ويخ�ض ال�سخ�سية
الن�سوية الأكرث اإلهاما يف العامل العربي،
ا�ستطاعت الأمرية للة �سلمى اأن تاأتي يف مقدمة
ال�ستطالع ،والتفوق على املتناف�سات على اللقب
وكانت من بينهن النف�سالية اأميناتو حيدار.

«بحال بحال» بلمو ووليداتو يحتفلون باليوم العاملي للمراأة
 الورع هو ترك ال�شبهات،
وترك ما ال يعنيك� ،أي �أن
تتورع عن كل ما �شوى اهلل،
ويعني حما�شبة النف�س يف
كل حلظة ،وحفظ ل�شانك
من املدح كما حتفظه من
الذم ،فاحر�س على اأن تكون
على الدوام ورعا ،الأن ثوابه
خفة احل�شاب ،ومالك الدين
الورع ،فت�شبث بهذا اخللق
الرفيع تكن اأعبد النا�س كما
اأكد ر�شولنا الكرمي.
 اخلوف من اهلل �شالح
املوؤمنني ،وزاد املتقني،
وخلف االأولياء ،وال�شاحلني،
فهو �شراج القلب الذي به
يب�شر ،وهو طريق الورع الذي
يبعث على االطمئنان ،الأن
اخلالق من يرتك ما يخاف اأن
يعذبه عليه ،ومن خاف اهلل
هرب اإليه ،وهو الورع ظاهرا
وباطنا ولذلك اأمر به الباري
بقوله« :وخافون اإن كنتم
موؤمنني».

اأطلق ال�ساعر والإعالمي حممد بلمو يوم  8مار�ض
 2014اأغنية مبتكرة حملت ا�سم «بحال بحال» على
اليوتوب ،احتفا ًء باليوم العاملي للمراأة .الأغنية
التي كتبها ال�ساعر نف�سه ،اأداها اإىل جانب ابنته
ن�سيمة ومب�ساركة ابنته هبة وابنه عمر .وتعترب
هذهالأغنيةهديةلن�ساءالعامل،وتتغنىبامل�ساواة
بني املراأة والرجل والدفاع عن حق املراأة يف احلياة
بكرامة وا�ستقاللية اأ�سوة بالرجل ،ويقول بلمو اإنه
اأطلقها ت�سامنا مع الطفالت املغت�سبات والن�ساء
املعنفات وامله�سومة حقوقهن و�سحايا احلروب
والنزاعاتوالالجئاتوامل�سردات.

�سال تكرم رائدات االأن�سطة املدرة للدخل

.د .يوسف الكتاني

الكالم الموزون

بقلم:

أ
بو أزهار

المطـاردة
عند إصابة بالداء
تحول شدة الغالء
دون شراء الدواء
ليبقى العناء
جاثما صباح مساء
على حياة البؤساء!!
وبين الخبز والحساء
يندس هذا الغالء
خلسة في الخفاء
وتحتج األمعاء
على هذا البالء
وال من يسمع النداء!!
وبين الصمم والعماء
يزداد األثرياء
نماء وهناء
ويبقى الغالء
يطاردنا حتى الفناء!!

نديـرة الكرماعــي

احتفاء باليوم العاملي للمراأة ،ودعما ملا ي�سهده
جمال الأن�سطة املدرة للدخل من تطور ملمو�ض
ببالدنا ،ينظم قطب التنمية الجتماعية والب�سرية
التابع جلمعية اأبي رقراق امللتقى احلادي ع�سر
تاء التاأنيث لالإبداع الن�سائي بتعاون مع القناة

تعزية

التـــحق بالرفيق
الأعلــى يوم 13
مــــــار�ض 2014
بالرباط ،امل�سمول
برحمة اهلل ،عبد
الغـــــــفور الزهـر،
ال�سيخ ال�سابق يف
مقاطعة ح�سان.
وعلى اإثر هذا
امل�ساب الأليم نتقدم باأحر التعازي
اإلــــى زوجته واأولده وجميع اأقربائه
واأ�سدقائـــــه ،داعـــــني لهم بال�سرب
وال�سلوان ،وللفقيد بالرحمة والغفران.
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

ال�ساد�سة وغرفة ال�سناعة التقليدية ب�سال ،حول
مو�سوع«:املراأةوالأن�سطةاملدرةللدخــل» وذلك
يوم ال�سبت  22مار�ض  2014ابتداء من ال�ساعة
الثالثة بعد الزوال مبقر اجلمعية الكائن بزنقة
املنزه بطانة �سال.
ويهدف هذا امللتقى اإىل تبادل اخلربات وتقدمي
التجارب الناجحة لبع�ض الفعاليات الن�سائية
يف جمال الأن�سطة املدرة للدخل ،والتي ات�سح
بامللمو�ض اأنها �سكلت اأداة فعالة مل�ساعدة الن�ساء
يف و�سعية �سعبة ومكنتهن من الندماج يف
الدورة القت�سادية وحت�سني ظروف معي�سهن
اليومي ،و�سيتم باملنا�سبة تقدمي مناذج امل�ساريع
و املبادرات الناجحة يف هذا املجال ،كما �سيتم
تنظيم معر�ض ملنتجات الأن�سطة املدرة للدخل
ب�سال ،على اأن يتوج هذا امللتقى بتكرمي عدد
من الرائدات والفعاليات الن�سائية ويف مقدمتها
ال�سيدة نديـرة الكرماعــــــي ،العاملة املن�سقة
للمبادرة الوطنية للتنمية الب�سرية تقديرا للجهود
احلميدة التي تبذلها للنهو�ض مبثل هذه امل�ساريع
وبقطاع التنمية الب�سرية عموما.

�شكر على تعزية
تتقدم عائلة بوطيب باأكادير بجزيل
�سكرهاوعميقامتنانهالكلمنوا�ساها
وعزاها باحل�سور اأو الت�سال اأو
املرا�سلة يف وفاة والدهم الغايل عمر
بوطيب رحمه اهلل تعاىل ،راجني من
العلي القدير باأن ل يريهم مكروها
يف اأنف�سهم اأو اأحد اأقاربهم ،رحم اهلل
الفقيد و«اإنا هلل واإنا اإليه راجعون».

يف ذلك املمر املك�سوف ويف جمرى الهواء ،رمقت اأحد الإخوة كنا ن�سميه
حل�سن «ديال دار ال�سوء» وكان يتاأمل وي�ستعطف ال�سرطي اأن ميكننا
جميعا من الذهاب اإىل املرحا�ض ،فكان ي�سخر من طلبه .ولقد حاولت
بدوري ووقفت خماطبا ال�سرطي الذي �سدد اإيل بندقيته �سارخا بتلك
الدارجة التي ي�سوهها الفرن�سيون باإقحام بع�ض املفردات من لغتهم بدل
الأ�سل امل�ستق من الف�سحى قائال:
 ارجع لبال�ستك.. راين بغيت نطرتق.. طرتق لهال يرد بوك ..اإىل نزلت من مياك قطرة نحط لك قرطا�سة يفالرا�ض..
بداأت اأتلقى اإ�سارات من بع�ض الإخوة ذوي التجربة اأن اأجل�ض دون عناد.
وبعد وقت تعد فيه الثانية كال�ساعة� ،سعد �سرطي اآخر يب�سرنا اأن دورنا
قد حان ،وعلينا اأن نهبط بهدوء مثنى مثنى ،وعلى باب املرحا�ض كان
�سرطي اآخر ..وكلهم بالطبع مغاربة لأن الفرن�سيني ل ت�سند اإليهم مثل هذه
املهام املقرفة ،وكان جميع املعتقلني يتجهون �سوب جدار يت�سرب اإليه
املاء دون انقطاع لق�ساء حاجتهم ودون فا�سل بينهم ..وعندما حلقني
دوري �سعرت بيد جترين من ثيابي فالتفت واإذا به اأخ اآخر من جماعة ابن
جرير ،ا�سمه اخلليل الورزازي وكان زميال يل اأي�سا يف مدر�سة البا�سا،
وكنت قد �سئلت عن ا�سمه فاأنكرت اأنني اأعرفه ،ولهذا فكلما جرين من �سبه
اجلاكيت الذي كنت اأرتديه اإل و�سربت يده حتى ل يكلمني ،ولكنه هم�ض
يل اأن ال�سي حممد بلحاج البقال هنا معنا ويف حالة �سيئة ب�سبب التعذيب،
فالحظ ال�سرطي الواقف على باب املرحا�ض حركاتي واأنا اأتهرب من
احلديث مع اخلليل رحمه اهلل ،فتوجه اإلينا ب�سوت خافت هو الآخر
قائال:
 غري تكلمو يا وليدي مع بع�ض ،ولكن ب�سرعة ،راحنا كلنا جمروحني يفقلوبنا..
ظلت �سورة هذا ال�سرطي عالقة يف ذهني ل�سنوات ،وظل ل�ساين يثني عليه
يف كل جمل�ض واحتفال بعد فجر ال�ستقالل.
كان الإنكار لبع�ض الأ�سماء والأحداث قد اأفادين ،فاأُفرج عني دون حماكمة،
اأما بالن�سبة جلماعة ابن جرير وجلماعة دار ال�سوء فالأحكام كانت بني
�سنتني وت�سعة �سهور ..اأما البطل الذي مل ين�سفه املوؤرخون لهذه احلقبة
حتى الآن ،وهو �سيدي حممد باحلاج البقال فقد �سدر يف حقه احلكم
بالإعدام ،وكان اأول �سهيد يحاكم وينفذ فيه احلكم با�ستعجال ..و�سمعت
من الزعيم عبد اهلل اإبراهيم رحمه اهلل ،اأن حممد باحلاج البقال عندما كان
حرا�ض الرعب يقودونه اإىل عمود الإعدام ،كان يخاطب الوطنيني املعتقلني
من وراء الأ�سوار باأعلى �سوته:
 اإن املغرب اأمانة يف عنقكم اأيها الإخوة ،فال تفرطوا فيه..وحتى ل اأ�سبب اأي اإحراج للحاج عبد الرحمن بوعالم ،فاإين مل اأعد اإىل
متجره ،واإن كنت اأحتفظ له باحلب الكبري يف قلبي مع التقدير جلميع
اأفراد اأ�سرته على ما كنت األقاه من عناية منهم ،وباخل�سو�ض الوالد
الأكرب احلاج حممد بوعالم ،رحمهم اهلل جميعا .ولكن الظروف ل ترحم،
وكان علي اأن اأفعل اأي �سيء لك�سب لقمة العي�ض ،ومن امل�سحك املبكي
اأن اأول ما �سادفته واأنا جاد يف �سعيي لهذا الك�سب ،هو حمل هائل من
فاكهة «الهندية» ال�سبار ،منتقاة بعناية وحممولة على حمار .فا�ستوقفت
�ساحب الب�ساعة و�ساألته عن الثمن لكل ما يحمله « ال�سواري» من حبات،
فطلـب مبلغا كنت اأتوفر عليه يف جيبي ،والتفت اإىل زاوية قريبة من
ور�سة والد �سديق يل �سبق ذكره وهو م�سطفى ولد عبيد يف وقتها ،القنايل
حاليا ،اأمد اهلل يف عمره .ف ُقلت للبائع «اأفرغ احلمولة هنا» ،ففعل .وكانت
�سقاية حديثة بجانب تلك الزاوية قد �سجعتني على اإح�سار اإناء و�سكني،
وتوكلت على اهلل.
بلغ اخلرب اإىل للة رقية ،فاأ�سرعت لتقف على راأ�سي غري را�سية عن هذا
ال�سلوك ،واأق�سمت لها اأنها جتربة ولن تتكرر ،وهي جمرد فرتة للتفكري
والتاأمل ..فان�سرفت بالدمع يرتقرق يف عينيها تاركة ح�سرة يف النف�ض
مع الندم ،هذه النف�ض التي ل تقوى على حتمل اإغ�ساب هذه احلبيبة
العظيمة ،عليها رحمات ربي.
كان م�سطفى ولد عبيد ي�ساعد والده يف ور�سة اخل�سب والفحم كمربر
مل�سروف اجليب الذي كان يتقا�ساه منه ،وكنا نتناوب على دفع ثمن
تذكرة ال�سوليما مربوكة ،واحلديث بيننا ينح�سر يف جمال كرة القدم
والأفالم والأغاين(.)..
وبعد تلك ال�سفقة «الكرمو�سية» التي بالكاد خرجت منها براأ�ض مايل،
وتخليت عن كمية منها لأحد اأبناء احلومة ،ذهبنا مل�ساهدة اأحد الأفالم
اجلديدة ،ورمبا فيلمني ..وقبل نهاية العر�ض بقليل ت�سرب خرب اإىل القاعة
مفادُه اأن قنبلة يدوية قد انفجرت قريبا من اإحدى املقاهي ب�ساحة جامع
الفناء(.)..

يتبع..
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أيـــها االتـــحاديون ..
اتقــوا الـــله فــــي القـــضاء
الكبري يف هذا امللف ،لدرجة جعلت
واحدا من اليهود امل�سلوبني ،بنيطاح،
يخرج يف ال�سفحات االأوىل لل�سحف
املغربية وهو يقول(( :جهات نافذة

بالرباط عر�ست علي ت�سوية ملفي
مقابل ثالثني مليارا)) (االأحداث

امل�ستحيل اأن جترى حماكمتها يف ظروف
عادية ليفاجاأ اجلميع ،يف املغرب وفرن�سا،
باأن القا�سي اأ�سدر يوم  12فرباير 2014
حكما ق�سائيا �سليما ،كتبت ل�سخامته
ومفاجاأته ،ت�ساوؤال يف احلقيقة ال�سائعة:

((هل تدخلت القوة اخلفية لإنقاذ
املظلومني من الق�ساء)) (االأ�سبوع

.)2014/1/10
((وعندما عر�ض هذا اليهودي ،اأمام عدد  27فرباير  )2014مف�سرا يف املقال:

 مصطفى العلوي

اإذا كانت املن�صورات ال�صحفية ،كما
حددها موؤ�س�س الدولة امللك املرحوم
حممد اخلام�س ،وكما هي حمفورة
يف عدة موؤ�س�سات �سحفية كربى مثل
وكالة املغرب العربي ،التي قال حممد
اخلام�س عند تاأ�سي�سها« :اإن اخلرب
مقد�س ،والتعليق حر» ،فاإن موا�سيع
احلقيقة ال�سائعة ،هي عبارة عن مقاالت
تعليقية ،لي�ست خربية ،الأن اخلرب وا�سح
والتعليق حر.
ولقد كتبت يف احلقيقة ال�سائعة (عدد 27
فرباير  )2014تعليقا( )...حول احلكم
الذي �سدر يف حق اأفراد ع�سابة خطرية،
كانت ت�سلب اأمالك جمموعة من املواطنني،
�سلبا مل ينح�سر فقط ،يف ملف املتابعني،
م�سطفى حيم ومن معه ،وموثق رفعت
يف �ساأنه اأكرث من مائة �سكوى لتن�سيق
ال�سطو امل�سطري( )...على اأمالك عباد
اهلل ،ا�ستطاعوا اأن يزوروا وي�ستولوا يف
ملف واحد على اأربعني مليارا ،من ح�ساب
�سحية واحدة ،وكانت االأ�سبوع قد ن�سرت
من قبل� ،سورة توجز �سخامة التالعب،
لدرجة جعلت اأقطاب الع�سابة املتهمة
يدخلون مكتب وزير العدل ال�سابق،
بوزوبع ،ويت�سوروا معه يف مكتبه ،هو
واأع�ساء ديوانه ،وكبار امل�سوؤولني عن
العدالة ،اقتطعنا من ال�سورة اجلانب
الذي يظهرون فيه ،مراعاة داخلة يف اإطار
اأخالق املهنة ،لنرتك الوزير وقد انتقل اإىل
دار الغيب ،وحده مع امل�سوؤولني الثالثة
عن الع�سابة.
وكانت اأطراف كثرية ،مبا فيها وزارة
العدل ،تتابع من بعيد( )...عملية �سرف
املاليري ،لك�سب الدعوى حتت غطاءات
متعددة ،منها اأن رئي�س الع�سابة
م�سطفى حيم ،عندما يقف حماميه اأمام
املحكمة ،يف حماكمة باري�س (حكم 12
جوان  2012عن املحكمة العليا بباري�س)،
فيقول حيم للمحكمة« :اإنه مندوب جهاز
الدي�ستي املغربي ،يف فرن�سا» (االأ�سبوع
 26دجنرب  .)2013انظر الوثيقة املرفقة
عن حمكمة باري�س.
ال�سيء الذي جعل اإذاعة فرن�سا  24وليلة
و�سول الرئي�س الفرن�سي ،فران�سوا هولند
للمغرب ..تقول باأن هولند� ،سيطرح هذا
امللف ،عند و�سوله للرباط ،كما عر�س
امللف على املجل�س الوطني الفرن�سي..
واأكيد ،اأن هذه اجلزئية ،عن الت�سريح
باأن جمرما مغربيا ماثال اأمام العدالة
الفرن�سية ،يقول لها اأنه ميثل جهاز
الدي�ستي املغربي دون اأن يكون هناك رد
من طرف هذا اجلهاز ،كان من اأ�سباب
عنف الق�ساء الفرن�سي �سد هذا اجلهاز،
ذلك العنف الذي انتهى باالأ�سلوب غري
الالئق ،الذي ووجه به مدير هذا اجلهاز،
عبد اللطيف احلمو�سي.
ورغم ذلك بقي املال يلعب دوره

اأنظار املحكمة ،وهو بجانب املوثق
املتهم ،الذي اأم�سى عددا من الوثائق
با�سمه ،اأجاب املوثق :اإين مل اأ�ساهده
من قبل)) (االأخبار 10 .يناير .)2014

الو
ثيقة الصادرة

وكان وزير العدل الرميد ،خالل اجتماعه
يف  20دجنرب  2013مع وزيرة العدل
الفرن�سية توبريا ،عر�ست عليه هذا امللف،
لتقول« :اجلمعية الفرن�سية للحقوق
والعدالة» باأنه كان ملفا من �ساأنه ت�سميم
العالقات املغربية الفرن�سية(.)...
ويعرف وزير العدل املغربي ،بالتاأكيد،
ظروف هروب اأحد املواطنني التون�سيني،
كان �ساهدا على عملية �سطو الع�سابة
على بيت اليهودي ،فاأخذ ن�سيبه وهرب
لي�سرتي يف تون�س جمموعة فنادق،
وكان هذا التون�سي جمرد كاتب يف اإحدى
القن�سليات الفرن�سية يف املغرب.
وك�سفنا يف االأ�سبوع ،ق�سة اإقحام ابنة
اأحد امل�ساركني يف اختطاف املرحوم،
املهدي بنربكة ،وتعاونها مع اأفراد هذه
الع�سابة (االأ�سبوع  26دجنرب .)2013
وتفا�سيل اأخرى تقدم ما يكفي من
احلجج ،اأن االأمر يتعلق بع�سابة كربى،
مل ي�سبق لها نظري يف املغرب كان من

((اإن الأمر يتعلق موؤكدا بتدخل من
طرف خفي)).

وعندما �سردت تفا�سيل عن قوة هذه
القوة اخلفية ،التي حينما اأر�سلت قنبلة
تفجرت بني اأيدي امل�سوؤول االحتادي
حممد اليازغي ،فاجاأ الوزير الب�سري

اهلل ،اأنقذت امل�سلوبة م�ساكنهم� ،سواء
تعلق االأمر باليهودي ،اأو امل�سلم ،فاإن
احلكم هو هلل� ،سواء اأ�سدره قا�س ،اأو
اأمر به اهلل ،اهلل هو يدرك االأب�سار ،والذي
«واإن جتهر بالقول فاإنه يعلم ال�سر
واالأخفى» ،والذي عندما جاء القا�سي،
يف ق�سية حيم ومن معه قال « :ال نخاف
اإال اهلل» ،وهو الت�سريح الذي نقلته عنه
كل ال�سحف.
فما هي هذه احل�سابات( )...التي
جرت دفاع هوؤالء املحكوم عليهم يف
ملف م�سطفى حيم ،وهي اأطراف
فاعلة من حزب االحتاد اال�سرتاكي،
فيكتب املحامي جالل الطاهر (االحتاد
اال�سرتاكي  11مار�س  )2014باأن القوة

عن محكمة
باريس ،حين
قا
ل
حي
م
إن
ه مند
وب جهاز ST

 Dالمغربي.

م�ساعديه بالقول :اإنه ال علم له بهذا
احلادث ،الأ�سيف ((اإن هذه القوة ،اخلفية التي تن�سر املظلومني ،يق�سد
تعمل( )...لإر�سال التعليمات بها م�سطفى العلوي الذي هو ((كاتب
ال�سرية اإىل القا�سي ،يف حماكمة
ع�سابة املت�سولني على الأمالك)).

ولرناجع جملة «ماروك اإيبدو» عدد
 13يناير  2014وقد عنونت ملقال لها:
«مائة ملف لنهب املمتلكات معرو�سة
اأمام املحاكم» .اأمل اأقل ما اإذا كانت القوة
اخلفية هي التي حفظت ابنة ال�سيخ ي�س،
من حكم عقابي ،خمتتما مقايل بقويل:

اخلرب لي�ض ممن ينطق عن الهوى،
اأو يطلق الكالم على عواهنه)) من

ال�سخامة ،بحيث اأ�سبح االأ�ستاذ جالل
الطاهر يعني اأن م�سوؤوال حكم على
القا�سي اأن يحكم �سد موكلي زميله
االأ�ستاذ طبيح ،ورغم اأن ما كتبته لي�س
خربا كما يقول االأ�ستاذ الطاهر ،واإمنا

تعليقا ،والتعليق حر ،ح�سب امللك
حممد اخلام�س ،فاإنه مت ك�سف امل�ستور،
عندما تدخل املحامي طبيح ،لي�سرب
ع�سفورين بحجر واحد ،ويقول

((على الوزارة اأن تثبت اأن اخلرب
غري �سحيح ،و�سنطالب باإعادة
املحاكمة)) (النا�س)2014/3/14 .

فكيف لوزير العدل ،اأيها االأ�ستاذ طبيح،
اأن ين�سر اأن احلكم  -اأي حكم  -غري
�سحيح ،بينما اخلرب احلقيقي هو احلكم
على زبنائك( )...با�سم جاللة امللك،
وهو حكم ال نقا�س فيه ،وال يعدو تعليق
احلقيقة ال�سائعة ،اأن يكون اعرتافا
باأن القوة اخلفية ،التي �سكرناها با�سم
املظلومني ،ربطها القا�سي بنف�سه قبل
احلكم باخلوف من اهلل ،مثلما اأخطاأ
املحامي جالل الطاهر عندما خل�س حكم
القوة اخلفية وربطه بعدما �سماه «خرب
التدخل اخلطري» مت�سائال يف نف�س الوقت
((هل كان احلكم عادال اأوال)) وكاأنه
يت�سرف باأ�سلوب زعيم حزب البعث،
ب�سار االأ�سد ،لي�سع �سكوكه( )...يف
هذا احلكم ال�سادر با�سم جاللة امللك
مبنيا على تدخل القوات اخلفية كان
((يف حماكمة ع�سابة امل�ستولني على
الأمالك)) بينما ،وكما �سبق هناك

مائة حماكمة لل�سالبني لالأمالك اأمام
العدالة ،ونحن ناأمل من القوة اخلفية،
اأن تتدخل فيها لتن�سف امل�سلوبني،
ونحن نكتب حتت تاأثري �سخامة
عمليات ال�سلب ،التي الزالت �سرتد على
املحامني مئات املاليني( )...وها نحن
نقدم من مناذجها ،ملف املرحوم كيميا،
الذي نراه يف ال�سورة ،وهو يف فجر
اال�ستقالل واقفا بجانب امللكني حممد
اخلام�س وولده احل�سن الثاين ،وكان

((نتمنى اأن يبارك اهلل يف القوة
اخلفية مادامت قد اأ�سبحت تتدخل
لإنقاذ املظلومني اأمام املحاكم))

وكانت الكلمة الف�سل ،اأنها قوة اهلل تعاىل
�سد الظلم ،ال يهمني عن طريق من ،املهم
هو االإن�ساف.
اإىل هنا ..وهذا احلكم ،جمرد معجزة من

صورة مأخوذة غداة االستقالل للملك محمد الخامس وولده األمير موالي الحــــــسن،
وعن يسار محمد الخامس وقف ضاحكا صديقه كيميا ،الذي سحبت عصابات العقار البيت
الذي كان يسكن فيه.

�سديقا مرموقا للملك حممد اخلام�س،
خلف بيتني فخمني لولده في�سل يف منطقة
الوازي�س الذي فوجئ موؤخرا باأن ع�سابة
اأخرى( )...زورت اأوراق ملكيته لدرجة
جعلت الوارث في�سل كيميا ،يتلقى اأوامر
باإفراغ البيت الذي تركه له اأبوه وولد
فيه.
ليطمئن االأ�ساتذة االحتاديون ،باأن اآفاق
تطلعنا اإىل الدعم االإالهي ،دعم خفي
اللطف ،يف اأن يوحي اإىل كل الق�ساة،
بتعليمات يحرتمون فيها احلق ويخافون
اهلل.
الأنه اإذا كانت هذه الع�سابات التي ت�سطو
على اأمالك عباد اهلل ،وت�سرف ن�سف ما
ت�سطو عليه ،للتالعب اأمام املحاكم ،فاإنه
ال قوة اإال باهلل.
واأخريا ..ولي�س اآخرا ..فاإن مهنة
املحاماة ،اأ�سرف من اأن تتعلق ب�سطور كل
تعليق �سحفي ،لتطالب باإعادة املحاكمة
يف ملف يعرف املحامون االحتاديون
اأنف�سهم خبايا �سخامة عمليات ال�سلب
والنهب والتزوير والغ�س ،وهناك حالة
قتل ،وتعاون وم�ساركة طرف اأ�سا�سي
يف اغتيال زعيم االحتاد املهدي بنربكة.
اأال قليال من املروءة اأيها املحامون
االحتاديون.

