
محيط  في  كبرى  تحوالت  مؤشرات 
المصالح الخاصة في األوساط المقربة 
من القرار الملكي، تمثلت في إبعاد مدير 
رغم  الجواهري،  محمد  لوماتان،  مؤسسة 
وتعويضه  السادس،  محمد  جيل  من  اعتباره 
جدا  البعيد  الهيثمي  محمد  الوفا،  بنك  بإطار 
بنديدي  سعد  رجوع  أن  كما  الصحافة،  عن 
أونا،  أبعد من منصبه كمدير لمؤسسة  الذي 
ورجع مديرا لشركات الوزير حفيظ العلمي، 
لتغييرات  عناوين  طبعا،  مسبقة  بموافقة 

تراجعية)...( منتظرة.
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عبد �لرحيم بوعبيد يعلن �إعج�به ب�أوفقري
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حضر األمير موالي هشام خصيصا من باريس، يوم األحد 
الماضي حفل عقيقة أخيه األمير موالي إسماعيل الذي ازدان 
فراشه بمولودة جديدة، اختار لها من األسماء لالهالة، وكان 
األمير موالي إسماعيل قد أعطى البنه األول اسم أبيه األمير 

موالي عبد اهلل، والبنته األولى اسم األميرة لالعائشة.
الحفل الكبير الذي أقيم بمناسبة ازدياد الشريفة لالهالة 

حضرته األميرة لالسلمى، واألميرة لمياء الصلح، واألمير 
موالي هشام، ومجموعة من أقارب األسرة الملكية.

تهانينا الحارة.

الأمرية لال�سلمى والأمري 
مولي ه�سام  يف عقيقة 
الأمري مولي اإ�سماعيل

تقصير فاضح في تنظيم الزيارة 
الملكية لواشنطن

حممد جميد لـ »�لأ�سبوع« : 
المكان الطبيعي لألحزاب
 المغربية هو »الزبالة«.. 
والمغاربة ال يثقون إال
 في »60 حزب«
 والملك 

05

11

15

10

14

هكذا رفض الحسن الثاني
 زيارة رسمية لواشنطن

�لديو�ن �مللكي يحل »�ملعهد �مللكي للثق�فة �لأم�زيغية«
المبالغات األمازيغية التي عجلت 

بالغضبة الكبرى 

�خلطر �لذي 
يهدد �ملغرب

عشرة في 
المائة من 
المغـاربة 
مــــدمنو 
مــــخدرات
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ملف املغربي الذي جمع املاليري يف الفيتنام
الرباط. األسبوع

لوكيل  منحت  التي  االخت�صا�صات  جملة  من 
امللك بالرباط العا�صمة، متابعة امللفات املتعلقة 
بق�صايا تهريب االأموال والتالعب بها، والق�صايا 
الق�صاء  على  الدولية  املحاكم  حتيلها  التي 

املغربي.
غام�صة،  جد  ظروف  ويف  موؤخرا  ن�صر  ولقد 
ملف م�صتثمر مغربي وحتويالته املالية لفائدته 

ولفائدة زوجته واأوالده من بنوك �صوي�صرية.
 ،»2013 نونرب   14 »االأحداث  جريدة  لتذكر 
بالبحث  قامت  املغربية  الق�صائية  ال�صرطة  اأن 
حممد  االأ�صتاذ  املحامي  من  مبتابعة  والتحري 
املحكمة  لدى  امللك  وكيل  ليقرر  عمر،  طيب 
مايو   28 يوم  امللف  حفظ  بالرباط،  االبتدائية 
املا�صي، وت�صلم املعنيون باالأمر)...( قرارا بهذا 

احلفظ.
باللغة  وثائق  بتواجد  االأ�صل  يف  االأمر  ويتعلق 

الفيتنامية يف امللف �صادرة من حماكم »هانوي«، 
تنفي اأن يكون هذا املغربي قد توبع بديون تبلغ 

مليار   120 حوايل  دوالر،  مليون   150 قيمتها 
�صنتيم.

الذي  التون�صي  للق�صاء  بالن�صبة  االأمر  كذلك 
�صبق اأن اتهم هذا املغربي، بتالعب يف ما قيمته 
اأحد  ح�صب  االأمر،  ويتعلق  �صنتيم،  مليار   12
اأوالد  ا�صم  يحمل  مبواطن  املغاربة  املحامني 
حمند، واأن م�صدر هذه االأموال يرجع اإىل عالقة 
و�صركة  »مازارين«  ميرتان  الرئي�س  ابنة  مع 
وبيع  و�صراء  هريمي�س،  الفرن�صية  اللوك�س 
ال  حمكمة  اأية  واأن  اأ�صيال،  يف  �صا�صعة  اأرا�س 
اأكدت متابعته، واأن  الفيتنام،  يف تون�س، وال يف 
اأبناك  من  لفائدته  حتويلها  مت  �صخمة  اأمواال 
بنك  وفا  يف  ح�صاباته  اإىل  ب�صوي�صرا،  زيوريخ 
هذا  �صر  عن  الت�صاوؤل  ليبقى  ال�صعبي،  والبنك 
ربحت  مغربية،  ب�صخ�صية  املنعدم  االهتمام 
ال�صحف  بها  تهتم  اأن  دون  االأموال  هذه  كل 

املغربية.

اخلطر الذي يهدد املغرب

ع�شرة يف املائة من 
املغاربة مدمنو خمدرات

�صعيد  االإدمان  �صوؤون  يف  املغربي  الباحث  قال 
املغاربة  من  املائة  يف  و10   7 بني  ما  اإن  �صحو، 
مدمنون على املخدرات، م�صيفا، اإنه �صيء خطري 
متناول  يف  املخدرات  اأ�صبحت  حيث  وكارثي، 

اأطفال املدار�س وب�صكل كبري.
الدخل  لذوي  بالن�صبة  االإقبال  يتم  باأنه  وقال 
يرتاوح  الذي  القرقوبي  ي�صمى  ما  على  املحدود 
درهما،  وع�صرين  ع�صرة  بني  ما  منه  احلبة  ثمن 
يف  مدمن  تواجد  اإن  �صحو،  االأ�صتاذ  واأ�صاف 
اأو  بال�صرطان  لو كان م�صابا  اأخطر مما  العائلة، 

بال�صيدا.

الرباط. األسبوع

اأ�صبح حممد ال�صبار، االأمني العام للمجل�س 
على  ي�صرب  االإن�صان،  حلقوق  الوطني 
اال�صتقرار  معزوفة  يف  العك�صية  االأوتار 
الر�صمي  باالعرتاف  طالب  عندما  املغربي، 
باملنظمات االنف�صالية املوؤيدة للبولي�صاريو 
م�صتعملي اخلادمات  وباإلزام  ال�صحراء،  يف 
النقابــــــــية  بال�صروط  ت�صجيلــــهن  علـــى 
عدة  تبادلت  وقد  لهن.  �صكن  وتخ�صي�س 
عنا�صر �صحراوية، من خمتلف االجتاهات 
بينها  فيما  �صرا  اال�صت�صارات  الوحدوية، 

اأو  ي�صدرونه،  بيان  على  اإما  رمبا  لالتفاق 
ال�صاد�س،  حممد  امللك  اإىل  يبعثونها  ر�صالة 
الأنهم اأ�صبحوا يعتربون حتييطهم واإبعادهم 
عنا�صر  وتويل  وامل�صاركة  اال�صت�صارة  عن 
بال�صحراء، حتريك  لها  فو�صوية، ال عالقة 
اأي  ال�صحراء، وعدم تخ�صي�س  البيادق يف 
اعتبار، للمفكرين ال�صحراويني �صواء الذين 
واكبوا امل�صرية اخل�صراء مع احل�صن الثاين، 
احلقيقية  الوحدة  راية  حملوا  الذين  اأو 
واأ�صهموا يف بناء الواقع احلايل يف ال�صحراء، 
عن  ا�صتبعادهم  يعتربون  اأ�صبحوا  والذين 
طعنا  ال�صحراء،  يهم  قرار  اأو  ن�صاط  اأي 

جمموعة  هيمنة  اإىل  موؤ�صرا  اأو  والئهم،  يف 
تاأييدهم  يعلنون  كانوا  الذين  الي�صاريني 
لالنف�صال منذ ال�صبعينيات، والذين اأ�صبحوا 

مي�صكون بزمام االأمور.
جلنة  رئي�صة  الربملانية  النائبة  وكانت 
باأنها  تو�صف  اأ�صبحت  الربملان  يف  الرتبية 
نائبة عن تيار البولي�صاريو يف الربملان، وهو 
وامل�صت�صارين  النواب  من  عددا  ي�صم  تيار 
ما  تدخالتهم  يف  يخفون  ال  ال�صحراويني 
بينما  للبولي�صاريو،  تاأييدهم  يك�صف  يكاد 
هم يتخذون من انت�صابهم لبع�س االأحزاب، 

تغطية.. ومن يدري، لوالئهم للبولي�صاريو.

البولي�شاريو 
يف الربملان 
املغربـــي

املحامي عمر
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كواليس األخبار

ال�سوريون الأحرار 
ال يزالون على قيد 

احلياة وما بدلوا تبديال

العلوي الحسني
يكنون  معهم  املتعاطفني  وحتى  ال�سوريني  كل 
حلزب ال�سورى واال�ستقالل اأ�سمى عبارات التقدير 
ظلم  من  واجهه  مبا  احلزب  لهذا  واالعرتاف 
بقيادة  ي�سعى  وهو  واختطاف،  وتقتيل  وا�سطهاد 
احل�سن  بن  حممد  املرحوم  املجاهد  العام  اأمينه 
ملكية  ظل  يف  بالعي�ش  املغاربة  متتيع  اإىل  الوزاين 
وامل�ساواة  العدل  ي�سودها  ودميقراطية  د�ستورية 

وحماربة ديكتاتورية احلزب الوحيد. 
ا�ستحال  اأن  بعد  احلزب؟  هذا  خ�سوم  اأعده  فماذا 
عليهم دفنه حيا يرزق، �سارع اخل�سوم اإىل ابتكار اآلية 
جديدة علها حتقق مبتغاهم الهادف اإىل طم�ش معامل 
النا�سعة  النظيفة  ال�سورة  التاريخ املجيد، وحمو 
مبا  املعروف  احلزب  هذا  م�سرية  �ساحبت  التي 
يختزنه من علماء ومثقفني ومقاومني ذاقوا االأمرين 
االآلية  تلك  فكانت  وطنهم،  جمد  رفعة  �سبيل  يف 
املفربكة التي �سنعوها واأطلقوا عليها ا�سم موؤمتر 
اخلمي�سات املزعوم، كانت تلك االآلية �سببا يف قيام 
ال�سوريني االأحرار وقفة رجل واحد ل�سد العدوان 
�سد الرتب�ش للنيل من تاريخ حزب ال�سورى املجيد، 
اأغلب  يف  ال�سوريون  بها  قام  التي  االنتفا�سة  وما 
قام  ملا  املطلق  الرف�ش  قاطع على  دليل  اإال  االأقاليم 
به ذلك الذي لي�سلح اهلل �سنيعه واملتمثل يف تقم�سه 
ال�سخ�سية  عن  بكثري  اأبعد  هي  قيادية  ل�سخ�سية 
االأحرار،  لل�سوريني  املتب�سرة  االأعني  املر�سومة يف 
وهذا هو املفهوم اجلدي الذي جتند له اجلميع من 
اأجل عقد املوؤمتر ال�سرعي، موؤمتر اخلال�ش من كيد 

الكائدين.

مل يكن يف �سيا�سة احلكومة ما ي�ستحق الذكر، لوال 
اأنني طالعت خربا حول دور املاوي �سابقا، اإدري�ش 
اليزمي، وقد حتول اإىل اإطفائي حلرائقها، وحتديدا 
يف مو�سوع ح�سا�ش بحكم  تزامن احلدث مع زيارة 

جاللة امللك حممد ال�ساد�ش الأمريكا. 
النا�سط  زوجة  الركيبي«  »اخلليفة  ِاعتقال 
تعقد  كادت  ظروف  يف  »التامك«،  ال�سحراوي 
االأمور وحتولها اإىل معركة اإعالمية و�سيا�سية، قبل 

اأن يتدخل اليزمي حلل امل�سكلة.
منا�سب  غري  وقت  يف  احلادث  هذا  وياأتي 
دبلوما�سيا)..( ويف ظرفية ي�سعى املجل�ش الوطني 
حلقوق االإن�سان اإىل اإقناع م�سالح وزارة الداخلية، 
الذين  مع  التعامل  �سيا�سة  مراجعة  ب�سرورة 
الداخل  »انف�ساليي  على  حم�سوبني  تعتربهم 
ح�سب  املحتمل،  من  بل  الداخل«.  وبولي�ساريو 
م�سادرنا، اأن متنح ال�سلطات املغربية الرتخي�ش 
التي  ال�سحراء  يف  احلقوقية  للجمعيات  القانوين 

تدافع عن مبداإ تقرير امل�سري.
وتعترب هذه اجلمعيات وخا�سة جمعية كودي�سا 
التي تديرها اأميناتو حيدر خماطبا رئي�سيا للوفود 
الربملانية االأوروبية، وتعقد اجتماعات مع م�سوؤويل 
لالأمني  ال�سخ�سي  املبعوث  ومنها  املتحدة  االأمم 

العام كري�ستوفر رو�ش.
اأنفقت وقتا غري قليل لتحديد م�سطلح: »انف�ساليو 
الداخل وبولي�ساريو الداخل«، املتداول يف �سحافتنا 
القانون  معاجم  اإىل  وجلاأت  االإعالم٬  وو�سائل 
الدويل، فوجدت امل�سطلح بريء من هو�ش املقاربة 
االإعالمية واالأمنية، ومن ت�سخي�ش هواة التخوين 

للمعار�سني من اأبناء �سحرائنا.
�سوؤال �سائك: اأين اختفى »انف�ساليو الداخل« من 
كوركا�ش وموؤ�س�سات �سبيهة وع�سابات م�سبوهة، 
واأين اختفى »انف�ساليو الداخل« االآخرون، مبعنى 
من انف�سل عن قبائل ال�سحراء و�سيوخها و�سرفائها 

احلقيقيني٬ طلب ريع املخزن اأو ابتزازه؟.
ن�سيحتي للدبلوما�سية املغربية ومن يقودها عن 
بعد٬ بدرا�سة ثوابت ال�سيا�سة اخلارجية اجلزائرية 
ال�سحراء  ق�سية  جتاه  الع�سكرية،  وخمابراتها 
�سبابنا، واالبتعاد  ا�ستدراج  واأ�سباب جناحها يف 
عن تخوينهم ب�سبب اختالف راأيهم يف مقاربة حل، 
تعددت قراءاته، من طرف املنتظم الدويل واحللفاء 

قبل اخل�سوم.
جاللة امللك حممد ال�ساد�ش من خالل لقائه بالرئي�ش 
احلياد  موؤقتا،  حقق  يكون  قد  اأوباما،  باراك 
االإيجابي لوا�سنطن يف النزاع املغربي- اجلزائري 

حول ال�سحراء٬ لكن كالعادة، تبقى نقطة �سعف 
الدبلوما�سية املغربية عموما٬ هو العجز الوا�سح 
يف فهم �سناعة القرار ال�سيا�سي االأمريكي، اإذ يظهر 
ح�سب املراقبني، اأن الوفد الذي رافق امللك لزيارة 
دبلوما�سية متقاعدة  بلوبيات  اأكرث  اهتم  اأمريكا، 
ومتجاوزة، ون�سي اأنه من �سناع القرار االأمريكي 
�سوزان  القومي  االأمن  م�ست�سارة  هناك  حاليا، 
راي�ش، ووزير اخلارجية جونكري يوفيلغور دون 
املكلف بال�سرق االأو�سط واملغرب العربي وهم من 

املت�سددين يف حقوق االإن�سان.
غرار  على  )ال�سورة(،  اليزمي  اإدري�ش  جتربة 
غنية  الدولة،  خلدمة  ي�ساريني،  من  �سبقوه  من 
بالدالالت، وتدخل يف خمطط ا�سرتاتيجي وو�سفة 
مدرو�سة٬ وكل رهان على املقاربة االأمنية اأو على 
وفاة  بعد  اجلزائر  جرناالت  موؤ�س�سة  اخرتاق 

الرئي�ش عبد العزيز بوتفليقة٬ جمرد   وهم..
»جنح اليزمي يف تفعيل و�سفة، �سبق اأن �سمعتها 
ح�سرته  معه٬  دبلوما�سي  لقاء  يف  بكوبنهاغن، 
جهات نافذة)..(٬ وكان احلقوقي الناجح يك�سف 
عن ت�سخي�سه ب�سجاعة نادرة وخطاب ال لب�ش فيه 
مل�ساكل الوطن مع حكامه ومقارباتهم حللها)..(. 
يف  اخلم�سة  املعتقلني  عن  باالإفراج  البداية  كانت 

ملف بلعرج. ولن يكون جناحه يف اأول اختبار مع 
اليزمي«  اإدر�ش  »جهاد«  نهاية  االإ�سالميني٬  ملف 

)كتاب حزب العدالة والتنمية بداية ونهاية(.
ل�سالح  مرافعة  ذكرت،  ما  اعتبار  من  باأ�ش  ال 
و�سفة الي�ساري املاوي )ن�سبة للزعيم ال�سيوعي 
ال�سيني ماو ت�سي تونغ( �سابقا، اليزمي٬ ومقاربته 
احلقوقية٬ يف تهمة »انف�ساليو الداخل وبولي�ساريو 

الداخل«.

اليزمي من ماٍو.. اإىل اإطفائي حلرائق احلكومة االإ�سالمية
القرار السياسي

 العدد: 765  اخلميس 28 نونبر 2013

الرباط: األسبوع

الوزراء  من  عددا  اأن  ”االأ�سبوع“  علمــت 
الوزارية  كرا�سيهم  فقدوا  الذين  ”الربملانيني“ 
عملية  يجرون  قيوح،  عبدال�سمد  كاال�ستقاليل 
م�سري  بخ�سو�ش  وا�سعة  قانونية  ا�ست�سارة 
قبل  ي�سغلونه  كانوا  الذي  الربملاين  املن�سب 

ا�ستوزارهم.
هناك  اأن  اأكدت  هوؤالء،  من  مقربة  م�سادر 
من  عدد  يف  يجري  اليوم  قويا  د�ستوريا  نقا�سا 

طعن  خطوات  على  االإقدام  قبل  ال�سالونات 
الد�ستوري،  املجل�ش  لدى  املو�سوع  يف  ر�سمية 
ا�ست�سدار حكم ق�سائي من هذا  اأجل  وذلك من 
انتهت  الذين  الوزراء  باأحقية  يق�سي  املجل�ش، 
مهمتهم الوزارية يف العودة اإىل من�سبهم الربملاين 

الذي فقدوه ب�سبب الكر�سي الوزاري.
اال�ستقالل،  حزب  داخل  بقوة  عاد  النقا�ش  هذا 
اال�ستقاليل  �سو�ش  جهة  قطب  اأ�سبح  بعدما 
كر�سي  وال  وزارة  بدون  قيوح،  عبدال�سمد 

برملاين، قدم الكثري لك�سبه.

اأي�سا  يعي�سه  هوؤالء،  بح�سب  النقا�ش  هذا 
قد  ا�ستباقية  كخطوة  لالأحرار  الوطني  التجمع 
احلزب  رئي�ش  وخا�سة  االأحرار  وزراء  تنفع 
اأني�ش  اأو  �سالح الدين مزوار وزير اخلارجية، 
بريو وزير اجلالية، اأو حممد عبو وزير التجارة 
اخلارجية اإذا ما فكروا يف التباري حول من�سب 
النهائي  القرار  اأن  علما  النواب،  جمل�ش  رئي�ش 
م�سكوت عنه من طرف املجل�ش الد�ستوري، ومل 
ي�سدر اأي نقا�ش علني يف املو�سوع حتى حدود 

اليوم.

الوزراء الذين فقدوا حقائبهم يبحثون عن �سبل العودة اإىل الربملان

بقلم: رداد العقباني

منحة هزيلة من بن كريان  
لدعــم حــج الع�ســكريني

الرباط: األسبوع

اجلي�ش املغربي يف حاجة ما�سة وم�ستحقة لدعم اجتماعي اأكرث من حكومة 
مناق�ستهم  خالل  االأمة  نواب  جل  بها  خرج  التي  اخلال�سة  هي  كريان،  بن 

مليزانية اإدارة الدفاع الوطني.
بحيث مل يحقق الدعم املخ�س�ش من حكومة بن كريان للخدمات االجتماعية 
لهذه الفئة يف ميزانية 2014 تلك االآمال املرجوة من القوات امل�سلحة امللكية 
باب  يف  امل�سجلة  االأرقام  تتجاوز  مل  حيث  الع�سكريني،  كافة  طرف  ومن 
امل�سلحة  امللكية  للقوات  االجتماعية  االأعمال  لفائدة  املخ�س�سة  امليزانية 

مبلغ 133 مليون و968 األف و600 درهم.
ذات الوثيقة التي ح�سلت عليها ”االأ�سبوع“ تفيد اأن منها حوايل 100 األف 
20  مليون  ثم  الع�سكريني،  حج  عمليات  يف  كم�ساهمات  �ستقدم  فقط  درهم 
درهم  مليون   20 وحوايل  املوظفني،  لفائدة  االجتماعية  لالأعمال  درهم 
امللكية، و79 مليون درهم كدعم مبا�سر  امل�سلحة  القوات  لفائدة تعا�سدية 
ملوؤ�س�سة احل�سن الثاين لالأعمال االجتماعية لفائدة قدماء الع�سكريني وقدماء 
القوات  لفائدة  امليزانية  هذه  من  للرفع  احلكومة  تلتفت  فهل  املحاربني، 

امل�سلحة مبختلف رتبها يف اأقرب االآجال؟.

اإبعاد نبيل بنعبداهلل عن االإ�سراف 
على مدار�س الهند�سة

الرباط: األسبوع

يف �سبه �سربة ثانية، تلقاها القيادي ال�سيوعي نبيل بنعبداهلل وزير ال�سكنى 
و�سيا�سة املدينة االأ�سبوع املا�سي مبنا�سبة تر�سيم حدود العمل بينه وبني 
زميله يف احلكومة احمند العن�سر، ويبدو اأنها من جهات ”فوق بن كريان“. 
فقد مر �سهر فقط على ال�سربة االأوىل املتمثلة يف اإجبار بنعبداهلل على اقت�سام 
وزارته مع احمند العن�سر واالحتفاظ بال�سكنى، ومنح التعمري للعن�سر 
خالل الت�سكيلة احلكومية االأخرية، جاءت ال�سربة الثانية االأ�سبوع املا�سي 
اأفرغت وزارة بنعبداهلل  مبنا�سبة �سدور مرا�سيم االخت�سا�سات، والتي 
من كل االمتيازات ال�سابقة التي كانت تتوفر عليها كاالإ�سراف املبا�سر على 
الوكاالت احل�سرية يف اجلهات.بينما ال�سربة املوجعةـ  بح�سب مقربني من 
بنعبداهلل- كانت هي نزع االإ�سراف على مدار�ش الهند�سة، بحيث تقول ذات 
اإن نزع الوكاالت احل�سرية كان متوقعا، بينما غري املتوقع هو  امل�سادر 
نزع مدار�ش الهند�سة الوطنية العمومية واخلا�سة وهي التي كانت تربطها 
عالقات ”جد خا�سة“ مع بنعبداهلل الذي قدم لها هدية ثمينة ال�سنة املا�سية 
حني دافع با�ستماتة ومتكن من نزع موافقة االأغلبية الربملانية على قانون 
و�سع حدا و�سكل هدية يف طبق من ذهب الأرباب مدر�سة الهند�سة اخلا�سة، 

فهل هذا هو الثمن الذي دفعه بنعبداهلل؟

إدريس اليزمي

أنيس بيروعبد الصمد قيوحمحمد عبو
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كواليس األخبار
ما خفي كان أعظم

رغم اأن بالغ الرحلة امللكية اإىل وا�شنطن، 
وقد �شدر م�شاء الثالثاء 19 نونرب، ذكر 
من بني مرافقي الرحلة امللكية، امل�شت�شار 
الهمة،  فوؤاد  وامل�شت�شار  الفا�شي،  الطيب 
اخلرب  ن�شرت  اأغلبها  ال�شحف،  اأن  اإال 
الهمة،  فوؤاد  امل�شت�شار  ويرافقه  هكذا، 

وامل�شت�شار الطيب الفا�شي.

بالربملان،  اال�شتقالل  فريق  رئي�س  ن�شر 
كريان،  بن  احلكومة  رئي�س  اأن  م�شيان، 
قال له، بعد جل�شة ال�شبت املا�شي: اللهم 

األف مزوار، وال �شباط واحد.

البالغ  نف�شها على  التي فر�شت  اجلزئية 
وا�شنطن  قمة  اأثناء  املغربي  االأمريكي 
بني امللك حممد ال�شاد�س واأوباما، هي اأن 
اأمام  املدنيني  تقدمي  عن  املغرب،  يتوقف 
هو  االأمريكيني  غلط  الع�شكرية،  املحاكم 
الدول  يف  تكون  ال  الع�شكرية  املحاكم  اأن 

الدميقراطية.

امللكية،  الت�شريفات  تتدخل  مرة  الأول 
ببالغ  وتعو�شه  اأ�شدرته،  بالغا  لتلغي 
موالي  االأمري  تروؤ�س  حول  البالغ  اآخر، 
الرجاء والدفاع احل�شني،  ر�شيد ملباراة 
ا�شم  الت�شريفات عبارة حتمل  األغت منه 
املغرب،  لفيدرالية  املوقوف  الرئي�س 
لقجع، بعد اأن كان ا�شمه قد ظهر يف البالغ 

االأول.

اأعجب ما يتكلم عنه املراك�شيون، ق�شية 
اأ�شحاب  يوقف  كان  الذي  ال�شرطي 
اأوراق،  لهم  لي�شت  الذين  املوطورات، 
وياأمر ب�شحنها يف �شاحنة كاميون ناداها، 
وعندما اجتمع عدد كبري من املوطورات 
اأمر ال�شائق باأن ياأخذها اإىل الكومي�شارية. 
البولي�شي، وذهب  الأوامر  امتثل  ال�شائق 
ولي�شيع  اأحد،  عليه  يعرث  مل  حيث  اإىل 

اأ�شحاب املوطورات.

�شريبة  فر�س  يقرر  كريان،  بن  الرئي�س 
بني  ما  ترتاوح  ل�شيارة،  م�شرت  كل  على 
الذي  خم�شة وخم�شة ع�شر مليون، وهو 
خدمة  �شيارة  �شراء  على  موؤخرا  �شادق 
مما  املوظفني،  بع�س  اأغرا�س  لنقل  رمبا 
وهي  �شريفي�س«،  دو  »فواتور  ي�شمى 
نوع  من  اأنها  اإال  الناظرين،  ت�شر  بي�شاء 
يف  ت�شاوي  التي  الفولغفاكن،  توارك 
الكراج 80 مليونا، رمبا لنقل اأوالد ال�شيد 

املدير اإىل املدر�شة.

يف اأزقة حي الليمون بالرباط، حيث توجد 
مت  و»الليمون«،  اخليام«  »عمر  ثانويتا 
بينهم  من  تالميذ،  ثالثة  على  االعتداء 
االأوىل  بال�شنة  درا�شتها  تتابع  تلميذة 
م�شلحة  ع�شابة  طرف  من  باكالوريا، 
النقالة..  هواتفهم  �شلبتهم  بال�شكاكني، 
 25 االإثنني  يوم  �شباح  ذلك  ح�شل 
االأمنية  الدوريات  رغم  اجلاري،  نونرب 

املوجودة يف املنطقة.

االقت�شادية  الدرا�شات  مكتب  �شلط 
غروب(،  بيزن�س  )اأوك�شفورد  الربيطاين 
ال�شريف  املكتب  حر�س  على  ال�شوء 
كاأول  متوقعه  تعزيز  على  للفو�شفاط 
واملنتوجات  للفو�شفاط  عاملي  م�شدر 
الدرا�شات  مكتب  واأ�شار  امل�شتقة، 
لندن،  يف  مقره  يوجد  الذي  االقت�شادية، 
اإىل اأن املكتب الذي يديره م�شطفى الرتاب 
كان حري�شا على ت�شييد م�شاريع �شخمة 
االقت�شادية  الظرفية  رغم  ذلك  �شبيل  يف 

ال�شعبة.

الرباط. األسبوع

الذي  الوفد  هذا  جدا،  �شعيف  �شعيف.. 
اأن  رغم  لوا�شنطن،  امللكية  الزيارة  رافق 
اأو  ن�شوا  والثانية،  االأوىل  القناة  مذيعي 
تنا�شوا، الدور امللكي، وبقوا يف كل ن�شرة، 
يرددون ويتحدثون، عن »قوة املجموعة 
وكاأنهم  رحلته«،  يف  امللك  رافقت  التي 
الذي  هو  قيادة،  جمل�س  عن  يتحدثون 
يخ�شعوا  اأن  االأمريكان  على  �شيفر�س 

الإرادة املغرب.
بالرئي�س  امللك  لقاء  ي�شاهد  والذي 
الق�شيد،  بيت  هو  ذلك  وكان  اأوباما، 
مع  مقارنة  النتائج،  �شخامة  ي�شتغرب 
يديل  كان  التي  التافهة،  الت�شريحات  تلك 
القوي)...(  املغربي  الوفد  اأع�شاء  بها 
واأمامهم فقط ميكرفونان اثنان، ميكرفون 
الثانية،  القناة  وميكرفون  االأوىل،  القناة 
عنوانا فا�شحا على اأن اأي ع�شو يف الوفد، 
مل يحظ باحلديث اإىل اأية قناة اأمريكية، يف 
بلد يتزاحم فيه مئات ال�شحفيني، على اأي 
زائر الأمريكا، حتى ولو كان رئي�س �شركة 

جتارية.
الذي  الكربى، تقع على ذلك  وامل�شوؤولية 
من  جمموعة  واختار  الزيارة،  ح�شر 
بدور  للقيام  اأغلبهم)...(،  يف  التافهني، 
املغرب،  مللك  املرافق  املغربي،  اللوبي 
�شدق اإذن، اأولئك الذين يحملون م�شوؤولية 
الق�شايا،  اأغلب  يف  املرتكبة  االأغالط 
للمقربني وامل�شت�شارين، ويقولون لو كان 
امللك حماطا بالرجال العظام، لكان املغرب 

يف اأح�شن حال.
ي�شتقبل  وا�شنطن،  يف  امللك  ت�شوروا 
هيغل  وت�شاك  اخلارجية،  وزير  كريي 
اخلارجية  وزير  بح�شور  الدفاع،  وزير 
ال�شوؤون  وم�شت�شار  مزوار،  اجلديد)...( 
دون  الفا�شي،  الطيب  القدمي  اخلارجية 
من  �شام  ع�شكري  م�شوؤول  اأي  ح�شور 
ال�شريط  يف  �شاهدناه  ما  وهذا  املغرب، 
امل�شور، وقد علق وزير اخلارجية مزوار 
يف  املبتدئ  باأ�شلوب  املقابلة،  هذه  على 
جمال اخلارجية، لتقدم لنا التلفزة، مرافقا 

العربية  من  خليطة  بلغة  يتحدث  اآخر 
الرديئة والفرن�شية االأرداأ، عن اأهمية دور 
اللغة احل�شانية)...( يف العالقات املغربية 
اأربعة  اأو  ثالثة  ليحدثنا  االأمريكية. 
م�شوؤولني، عن اأن�شطة اإداراتهم املغربية، 
اأن  بعد  باملغرب،  الداخلية  املجاالت  يف 
االأ�شتاذ  املغرب،  فقهاء  رئي�س  يتحدث 
العبادي، كاأنه يتواجد يف الوفد، من اأجل 

مهمة تبليغية للق�شايا الدينية يف املغرب.
االإلكرتونية  القنوات  تزاحمت  وعندما 
من  واحد  اأي  يح�شر  والتي مل  املغربية، 
با�شتثناء  الرحلة،  هذه  لتغطية  مندوبيها 
وكالة املغرب الر�شمية والتي حتدثت عن 
ومواكبتها  االأمريكية  ال�شحافة  تعاليق 
لنا ما قالته �شحف  لهذه الرحلة، فقدمت 
انرتي�شت«،  نا�شيونال  »جملة  قبيل:  من 
واملجلة  اأي�شت«،  ميدل  »يور  وجريدة 
التجارية »فورب�س«، وجملة)...( فورين 
بول�شي، و�شحيفة »اين نيوز«، ومل يكن 
ال�شتجواب  يذهب  مغربي  �شحفي  هناك 
مثل  تكتب  مل  التي  احلقيقية  اجلرائد 
الوا�شنطن بو�شط، اأو نيويورك تاميز، اأو 

الكري�شتيان �شاين�س مونيتور.
اليهودية  اجلالية  رئي�س  ت�شريح  وكان 
اأي�شا  هو  بريدوكو،  �شريج  املغربية، 
ودوزمي  املغربية  االأوىل  لقناتي 
غياب  يف  فارغا..  ت�شريحا  املغربية، 
امل�شت�شار اأزوالي، الذي يعرف اجلميع 
ال�شحافة  يف  كربى  ب�شعبية  يتمتع  اأنه 
ال  االأمريكية،  ال�شحافة  الأن  االأمريكية، 
حتب من يتجاهلها)...( والأن الذي نظم 
الزيارة امللكية االأخرية، ون�شح باإبعاد 
لي�س  املغربية،  الوطنية  ال�شحافة 
ال�شحفي  االأ�شلوب  معرفة  وبني  بينه 
واالإح�شان،  اخلري  اإال  االأمريكي، 
على  يتوفر  الذي  الدميقراطي  واملغرب 
املن�شوين  ال�شيا�شيني  من  جمموعة 
يف  ممثال  يكن  مل  �شيا�شية  اأحزاب  يف 
لدور  مق�شود  باإلغاء  الرحلة،  هذه 
الفراغ  تغطية  يف  ال�شيا�شية،  االأحزاب 
بع�س  به  تعرينا  الذي  الدميقراطي 

املنظمات والت�شكيالت االأمريكية.
الأقطاب  الوفد  مبرافقة  �شمعنا  طبعا 
اأمنيني مغاربة م�شوؤولني قالت لنا وكالة 

دون  كبار،  اأقطاب  اإنهم  العربي  املغرب 
اأن ن�شمع اأو نرى ح�شورهم، وال اأي اأثر 

لتحركاتهم.
امللكية  الرحلة  نظموا  الذين  اأن  اأكيد 
تنق�شهم جتربة التعامل مع االأمريكيني، 
وح�شروا نظرتهم لهذه املهمة يف تر�شيح 
بهذه  املحظيني  وبع�س  منهم،  املقربني 
الفخمة،  الفنادق  يف  واإقاماتهم  الرحلة، 

ليقوموا بالف�شحة يف املتاجر الكربى.
مل  فر�شة  الرحلة،  هذه  كانت  لقد 
عند  ال�شيا�شي  التكوين  �شعف  ي�شتغلها 
اأغلب اأع�شاء الوفد، الإعطاء االأمريكيني، 
الذي  الع�شري  املغرب  هذا  عن  �شورة 
امل�شتوى  على  االأمريكيني  مع  يتعامل 
املغربية  العالقات  اأهمية  تفر�شه  الذي 

االأمريكية.
الرئي�س  اأن  الظروف،  حظ  ح�شن  ومن 
اأوباما اكت�شف اأن امللك حممد ال�شاد�س، 
هو وحده)...( الذي ي�شتحق هذا القرار 
يعلن  والذي  املقابلة،  بعد  �شدر  الذي 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  اعرتاف 
باأهمية امل�شروع املغربي للحكم الذاتي.

بنخليفة

تحت األضواء
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تق�شري فا�شح يف تنظيم الزيارة امللكية لوا�شنطن

املطالبة باإغالق مكتب 
املقاومة وحتويله 

اإىل موؤ�ش�شة للتنمية 
الب�شرية

الرباط. األسبوع

الوطنية  »احلركة  كتاب  تو�شع 
مبكنا�س«، ملوؤلفه الدكتور اإدري�س اأبو 
اإدري�س، يف �شرح املربرات التي جعلت 
ملقاومي  ال�شخم  الدور  اإهمال  من 
احلكم  اأ�شباب  من  �شببا  مكنا�س، 
للمقاومة،  الوطني  املكتب  بف�شل 
يف  االأ�شا�شي  ))الرتكيز  اأن  موؤكدا 
احلفاظ  هو  املوؤ�ش�شة،  هذه  �شيا�شة 
على الو�شع الراهن باأية طريقة حتى 
مع  بتواطوؤ  والنظيفة،  ال�شريفة  غري 
عنا�شر اخرتقت خل�شة)...( �شفوف 

املقاومة((.
مكتب  اإحلاق  يف  الرغبة  اأ�شباب  اأما 
املوؤ�ش�شات  جانب  اإىل  املقاومة، 
اأن�شاأها  التي  االأخرى  االجتماعية 
امللك حممد ال�شاد�س، فهي ))انقرا�س 
يتبق  ومل  القدامى،  املقاومني  اأعداد 
الع�شر  يف  ورمبا  القليل،  اإال  منهم 
من  مع  جند  ال  قد  القادمة  �شنوات 
نتكلم من املقاومني احلقيقيني، ولي�س 
بقرة  جعلوها  الذين  ال�شما�شرة 

حلوب((.

الرباط. األسبوع

عندما كانت ال�شا�شة الكربى تقدم �شورة 
ال�شلطان العماين قابو�س، والن�شيد الوطني 
واقفا  للحفل  مغربي  مدعو  كان  العماين، 

يتاأمل، وكاأنه يحب�س دموع ال�شوق.
هذا ال�شيف، هو ال�شاعر واالأديب املغربي 
موالي علي ال�شقلي، كاتب كلمات الن�شيد 
الوطني املغربي، والذي هو يف نف�س الوقت، 

كاتب كلمات الن�شيد الوطني العماين.
الذكرى  مبنا�شبة  اأقامه  الذي  احلفل 

الثالثة واالأربعني للعيد الوطني العماين، 
القا�شمي،  �شامل  بن  اأحمد  امل�شت�شار 
والوزيرات،  الوزراء  من  عدد  وح�شره 
و�شيا�شيني  والتنمية،  العدالة  اأغلبية  من 
ودبلوما�شيني كان على م�شتوى العالقات 

املتميزة بني الدولتني.
اإن  ال�شقلي  علي  موالي  ال�شاعر  وقال 
العربية  الدولة  لهذه  الوطني  الن�شيد 
الراقية، هو من كلماته، بينما مل يكتب من 
الن�شيد الوطني املغربي، اإال 47 كلمة من 

بني 48.

الكلمة الباقية الثامنة واالأربعني يف الن�شيد 
احل�شن  امللك  كتبها  املغربي،  الوطني 
الثاين، الذي عندما كان يراجع)...( كلمات 
موالي علي ال�شقلي املكونة من 48 كلمة، 
عرث  احلايل،  الوطني  الن�شيد  كلمات  هي 
ارتاأى  كلمة  على  الثاين،  احل�شن  امللك 
لتدرج  منا�شبة  غري  ولكنها  جميلة،  اأنها 
الوطني، وهي كلمة »العطر«،  الن�شيد  يف 
ْكر،  وقال لل�شاعر، اأرى اأن تغريها بكلمة الذِّ

وهذا ما ح�شل.

احل�شن الثاين حذف كلمة من الن�شيد الوطني

ال�شعر الذي ربط املغرب ب�شلطنة عمان

وزير ال�شباب والريا�شة حممد اأوزين يف حالة �شرود
البيضاء. األسبوع

القدم  لكرة  املغربي  املنتخب  كان  اإذا 
االأخرية  ال�شنوات  خالل  وكعادته 
التي  العامل  كاأ�س  نهائيات  عن  غائبا 
�شيف  يف  الربازيل  �شتحت�شنها 
يف  ح�شرت  الكاأ�س  هذه  فاإن   ،2014
املغرب،  اإىل  املا�شي  االأ�شبوع  نهاية 
لكرة  الدويل  االحتاد  �شفري  حل  حيث 
كارمبو  كري�شتيان  الفرن�شي  القدم 
معه  حامال  اخلام�س  حممد  مبطار 
اإىل مركب  هذه الكاأ�س الثمينة متوجها 
ا�شتقباله  يف  كان  حيث  ر�شيد،  موالي 
العديد من امل�شوؤولني عن مدينة الدار 

البي�شاء.
الغريب يف االأمر، هو اأن وزير ال�شباب 
والريا�شة حممد اأوزين.. رمبا مل يكن 
يعلم بح�شور هذه الكاأ�س اإىل العا�شمة 

ال�شوط  عن  غاب  حيث  االقت�شادية، 
االأول من املباراة التي دارت بني فرق 
موالي  منطقة  يف  ال�شعبية  االأحياء 
من  العديد  ح�شرها  والتي  ر�شيد 
اأن  لهم  �شبق  الذين  الدوليني  الالعبني 
�شاركوا يف املونديال كعزيز بودربالة، 

وكرميو، و�شالح الدين ب�شري.
الهواتف  حتركت  االأوىل،  اجلولة  بعد 
بو�شول  احلا�شرين  جميع  ليتفاجاأ 
اإىل مركب موالي ر�شيد،  اأوزين  حممد 

الإنقاذ ما ميكن اإنقاذه.
املعروف  والريا�شة  ال�شباب  وزير 
حالة  يف  املرة  هذه  كان  بحيويته، 

�شرود.. وهو اآخر من يعلم.

أوزين
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�سعيد بني�س اأحد اأقدم وكالء العقار 
يف الرباط يف�سح امل�ستور  

�ملغرب يعي�ش �أزمة عقارية 
غري م�سبوقة

الرباط: األسبوع

�أقدم  �أحد  باعتبارك   ◆
�لوكالء �لعقاريني يف مدينة 
�أزمة  توجد  هل  �لرباط، 

عقار حاليا يف �ملغرب؟
هناك  معلــــــــوم،   ◆◆

املغرب،  يف  عقار  اأزمة 
عدة  اإىل  راجع  وذلك 
اأن  بينها،  من  اأ�سباب، 
ثمن العقار ارتفع ب�سكل 
غري طبيعي ما بني �سنة 
يعني  و2010،   2006

عملت  لوبيات  هناك  اأن 
على جعل الثمن خياليا 
امل�ساربة..  خالل  من 
واملت�سرر يف هذه احلالة 

هو املواطن الب�سيط.. 
الغريب يف الأمر اأن املغرب يتوفر على اأرا�سي �سا�سعة، فلو مت التفكري يف 
تخ�سي�ص م�ساحات ترتاوح ما بني 1000 هكتار و2000 هكتار لتو�سيع 
املجال احل�سري لأ�سبح هناك اإقبال اأكرث على العقار، ولكانت فائدة 
للجميع، ونعطي هنا مثال بحالة مدينة الرباط، فلو مت الرتخي�ص للبناء 
يف منطقة »عكرا�ص« ملا بقيت املدينة خمتنقة كما هو حالها اليوم، يعني 
اأن من ميلك اأر�سا اأو فيال، فهو يطلب ثمنا مرتفعا، باملقابل.. امل�سرتي 

ل يقبل بهذه ال�سروط.
◆بخالف ما تقول، هناك من يعترب �أن �رتفاع ثمن �لعقار دليل على �لو�ضعية 

�لقوية للقطاع؟
اأن ثمن العقار ارتفع يف مدة وجيزة، لأن الأبناك كانت  امل�سكلة   ◆◆

متول بن�سبة ترتاوح ما بني 100 و120 يف املئة، فاإىل حدود �سنة 2010 
كانت الأبناك قد فتحت اأبواب ت�سهيالت غري م�سبوقة، حيث كانت ت�سمن 
التمويل بـ100 يف املئة، وكانت تعطي اأي�سا ثمن امل�ساريف الإ�سافية 
يكرتون  كانوا  من  اأن  مبعنى  فيالت..  اأو  ب�سقق  الأمر  تعلق  �سواء 
فما  تورطوا،  الآن  لكنهم  ال�سراء،  ف�سلوا  درهم   10000 اأو   7000 بـ 
�سيقع، »اهلل يحفظ«.. هو اأن جمموعة من اأ�سحاب امل�ساريع �سيفل�سون 
عن  يتخلفون  الرواج  يتوقف  عندما  والتجار..  وال�سيادلة  كالأطباء 
الأداء، باملقابل حتاول املوؤ�س�سات البنكية ا�سرتجاع اأموالها عن طريق 

بيع العقارات مو�سوع ال�سلف، مما يت�سبب يف ت�سرد العائالت.
فاإنها  وعليه،  امليدان،  هذا  يف  طويلة  يدها  الدولة،  اإن  نقول  الآن  نحن 
املهنيني  اأو  اخلرباء  مع  التعاون  طريق  عن  امل�سكل،  بحل  مطالبة 
الذين يفهمون يف �سوؤون العقار، بالإ�سافة اإىل الوكالء الذين لهم تاريخ 

وم�سداقية معروفة..
تق�ضد  من  �لعقار،  ثمن  رفع  على  عملت  �لتي  هي  لوبيات  هناك  �إن  ◆قلت 

بذلك؟
◆◆ اأق�سد اأولئك الذين يقومون ب�سراء 10 هكتارات اأو 20 هكتارا يف 

نواحي الرباط اأو الدار البي�ساء اأو مراك�ص مثال.. ي�سرتونها بـ 300 اأو 
400 درهم، لكنهم يبيعونها بـ5000 اأو 6000 درهم.. هذه اللوبيات ل 
اأين جاءت بالأموال، ف�سال عن كونهم لي�سوا منع�سني  اأحد يعرف من 
عقاريني باملعنى احلقيقي للكلمة، لي�ص لهم اأ�سل جتاري، ول يوؤدون اأية 

واجبات للدولة، يعني اأنهم مثلهم مثل الباعة املتجولني..
◆ هل تعتقد �أن �حلكومة و�عية بخطورة هذ� �مل�ضكل؟

التي  بالأزمة  التقيت مع »ال�سي بن كريان« وذكرته  اأن  �سبق يل   ◆◆

رحمه  الثاين  احل�سن  فواجه  الثمانينيات،  �سنوات  يف  املغرب  �سربت 
العقار،  جمال  يف  ت�سهيالت  �ستقدم  الأبناك  اإن  بقوله  الركود  هذا  اهلل 
على  ذلك  فانعك�ص  املغربية،  والدولة  املغربي  املواطن  منها  ا�ستفاد 
املجال  فتح  ومت  بالعقار،  املرتبطة  القطاعات  فانتع�ست  العاملة،  اليد 
لبع�ص امل�ستثمرين الأجانب.. لكن ينبغي التنبيه اإىل اأن هذه الأزمة التي 

يعي�سها املغرب حاليا غري م�سبوقة.
◆ �ضبق لك �أن �رصحت �أن �مللك �حل�ضن �لثاين تدخل بثقله ملعاجلة �لأزمة �لتي 

�ضهدها �لعقار �ملغربي عقب �أحد�ث ما عرف ب�ضهد�ء كومرية؟
القت�سادية  الو�سعية  ملعاجلة  اإجراءات  اتخذ  الثاين  احل�سن   ◆◆

دائما  باجلفاف، واجلفاف  اآنذاك  كان مهددا  املغرب  لأن  ب�سفة عامة، 
الأزمة،  من  للتخفيف  بوابة  هناك  تكون  اأن  يجب  لذلك  املغرب،  يهدد 
وهكذا اأعطى متنف�سا يف جمال البناء والعقار لتغطية العجز الفالحي، 
لأننا  احلالية،  احلكومة  من  املبادرة  نف�ص  اليوم  ننتظر  نحن  لذلك 

نخ�سى من هذه الأزمة التي تورطت فيها كل القطاعات..
»الفلو�ص موجودة« يف املغرب.. فقط يجب اأن تكون هناك ثقة، 
واأن يعلن رئي�ص احلكومة عن �سل�سلة اإجراءات ل�ستعادة الثقة، 
فال�سوؤال املطروح هو: هل �سيذهب كل ذلك اإىل الأمام اأم �سريجع 
اأنها  الر�سمية  الدولة مثال عرب اجلريدة  تعلن  فعندما  للوراء؟.. 
هناك  �سيكون  اآنذاك  بيوتهم،  لمتالك  املواطنني  م�ساعدة  ب�سدد 

اأمل.. فال �سرر ول �سرار.

�ل�سالوي »بائع �لع�سافري« �لذي قطع رزقه 
ب�سبب »�جلزيرة« ال يز�ل ينتظر

سال: األسبوع

ل يزال بائع الع�سافري ب�سال الذي قطع رزقه وهدم حمله ب�سبب تغطية ب�سيطة 
وعادية من قناة ”اجلزيرة“ يتلقى الوعود ال�سفوية من جميع م�سوؤويل �سال 

ومنتخبيها دون حلول يف الأفق.
التقني  الطاقم  اإن  قال  بالرباط  ”اجلزيرة“  قناة  مكتب  داخل  من  م�سدر 
ملناورات  يتعر�ص  وهو  باملرارة  يح�ص  القناة  لهذه  املغربي  والإداري 
بالأمر،  للمعني  وت�سوية  حل  اإيجاد  اأجل  من  �سال  مدينة  عن  امل�سوؤولني 
ويفكرون بجدية يف نقل املو�سوع اإىل امل�سوؤولني هناك بقطر لتدبريه بطريقتهم 

مع امل�سوؤولني الكبار باملغرب.
وتعود احلكاية اإىل بداية ال�سهر اجلاري حني قام الطاقم التقني لقناة اجلزيرة 
بالرباط بت�سوير حلقة ق�سرية وعادية جدا من برنامج ”اأرزاق“ ليبث على 
القناة يف قطر مع مواطن مغربي ب�سيط يبيع ”الع�سافري“، وي�سرتزق من 
هذه املهنة مبحل جتاري بال�سوق املركزي مبدينة �سال منذ عقود من الزمن. 
كلها ذات جمالية تتحدث  كانت  التي  القطرية احللقة  القناة  اأن تبث  وقبل 
عن الطيور باملغرب، وعن هذه املهنة الفنية والطبيعية الرائعة بعيدا عن 
هموم ال�سيا�سة وال�سيا�سيني، حملها خمربو املدينة ”�سخونة“ و ”مقلوبة“ 
اإىل ال�سلطات املعنية بكون اجلزيرة قد حلت بال�سوق املركزي ل�سال و�سورت 
اأ�سياء ”خطرية“، فما كان من هذه ال�سلطات �سوى هدم ال�سوق برمته على 
وبرجمت  �سبق  اأنها  بحجة  للجزيرة،  ت�سريحا  واأعطى  جتراأ  الذي  البائع 
عملية تاأهيل ال�سوق، واأن دكه على روؤو�ص زمالئه كان �سدفة، ماذا لو �سورت 
اجلزيرة ”براريك دوار �سهب القايد“ ب�سال ع�سى اهلل اأن يهدي م�سوؤويل �سال 

لهدمها فورا من اأجل التهيئة“، يعلق اأحد املواطنني ال�سالويني.

�ملن�سـب �لـذي وعد به مـزو�ر رفيقه حنـني
الرباط: األسبوع

ما هي الوعود التي اأعطيت للتجمعي حممد حنني 
للتنازل عن رئا�سة جلنة العدل والت�سريع مبجل�ص 
طرحه  ال�سوؤال  هذا  ال�سهولة؟  بهذه  النواب 
لالأحرار  الوطني  التجمع  داخل  متتبع  من  اأكرث 
ال�ساخن،  النقا�ص  اجلميع  راأى  بعدما  وخارجه، 
وال�سجال احلاد داخل مكتب غالب ب�سبب رف�ص 
العدل، واعتبار  حنني تقدمي ال�ستقالة من جلنة 
اأبريل  دورة  حدود  حتى  ال�سرعي  الرئي�ص  نف�سه 
ال�ستمرار  يف  يطمع  كان  حنني  حممد  القادمة. 

اأو خالفة  الأحرار،  با�سم  العدل  راأ�ص جلنة  على 
حممد عبو يف من�سب النائب الثالث لرئي�ص جمل�ص 
النواب، الذي فاز به التجمعي �سفيق ر�سادي، اأو 
التي  الأ�سا�سية  البنيات  جلنة  رئا�سة  الأقل  على 
فاز بها زميله بنعمر، كل ذلك ي�ساف اإىل ف�سله يف 
خالل  وزاري  مبن�سب  للظفر  الكبرية  املناورات 
ت�سكيل احلكومة يف ن�سختها الثانية، واليوم وبعد 
الوفا�ص  خايل  حنني  خرج  هل  املعارك،  هذه  كل 
”البامي“  منه  انتزع  بعدما  املا�سي  الأ�سبوع 
عبداللطيف وهبي رئا�سة جلنة العدل والت�سريع 

مبجل�ص النواب؟.

مقربون من البيت التجمعي اأفادوا اأن العك�ص هو 
العدل  اأن تخلي حنني عن جلنة  اإذ  الذي ح�سل، 
وعلى  الأحرار،  قيادات  من  وعد  على  بناء  جاء 
راأ�سها رئي�ص احلزب �سالح الدين مزوار يف لقاء 
الربملان،  مبقر  حنني  مع  جمعه  خاطف  �سخ�سي 
اخلارجية،  وزارة  م�سروع  مناق�سة  هام�ص  على 
باأنه هو اخلليفة لر�سيد الطالبي العلمي على راأ�ص 
الفريق النيابي لالأحرار خالل دورة اأبريل القادمة 
حني �سي�سبح هذا الأخري رئي�سا ملجل�ص النواب، 
�سحية  حنني  يكون  اأم  الوعود  هذه  تتحقق  فهل 

اأخرى لطاحونة �سقور الأحرار؟

ح�سب وثيقة حكومية: 

65 �سنة هو �سن �لتقاعد 
فــــي  �ملغــــرب

الرباط: األسبوع

القطاعات  لأحد  داخلية  وثيقة  على  ”الأ�سبوع“  ح�سلت 
احلكومية، تك�سف خطة بن كريان يف اإ�سالح نظام التقاعد 

باملغرب ب�سكل تدريجي خالل الع�سرية القادمة.
اأن  توؤكد  الربملان،  على  قريبا  �ستعر�ص  التي  الوثيقة 
احلكومة عازمة على  رفع  احلد الأدنى ل�سن التقاعد اإىل 65 

�سنة بطريقة تدريجية على مدى ع�سر �سنوات.
وتقول هذه الوثيقة اإن املوظفني واملوظفات من مواليد 1954 
�سي�ستفيدون من �سنة واحدة من هذا الإ�سالح، و�سيحالون 
على التقاعد �سنة 2015 بدل 2014، بينما اأ�سحاب مواليد 
1955 ف�سي�ستفيدون من �سنتني اإ�سافيتني من العمل، حيث 
وهكذا   .2015 بدل   2017 �سنة  التقاعد  على  �سيحالون 
�سيتدرج اإ�سالح �سندوق التقاعد حتى بلوغ مواليد 1963 
الذين �سيحالون على التقاعد �سنة 2029 بدل 2023. وبهذا 
�ستخدم هذه الفئة 65 �سنة يف التقاعد كاملة. هذا الإ�سالح 
بح�سب ذات الوثيقة �سيمكن ال�سندوق املغربي للتقاعد من 
النق�ص يف القتطاع من ق�سط ال�سرتاكات، حيث �سي�سبح 
بقيمة 2 باملئة من الأجر بدل 2.5  باملئة، وكذلك �سي�سبح 
اعتماد معدل التقاعد بناء على معدل الفرتة من 10 اإىل 15 

�سنة الأخرية عو�ص عر�ص اآخر اأجرة.

كواليس األخبار

�سعيد بني�س

املعروف  النقابي  القائد  موؤخرا  تويف 
والقيادي ال�سابق بالحتاد املغربي لل�سغل 
�سعد عمر امللقب بعمر الطويل رحمه اهلل، 
رافقوا  الذين  املنا�سلني  من  يعد  والذي 
العديد من قادة الحتاد التاريخيني اأمثال، 

املرحوم املجاهد عبد اهلل اإبراهيم.
الأوائل  املوؤ�س�سني  بني  من  الراحل  يعد 
لأول مكتب اإقليمي للنقابة مبراك�ص، ورغم 
الطويل«  »عمر  ا�سطرار(  اختيار)اأو 
النقابي  اجلدال  يف  ال�سمت  اإىل  الركون 
وطنيا..  احتدم  طاملا  الذي  وال�سيا�سي 
ولكنه مع ذلك حتمل عدة م�سوؤوليات نقابية 
وطنيا وجهويا كلفته عدة ت�سحيات ب�سبب 

مواقفه)..(.
مواقف  على  تاريخية  اأمثلة  عدة  هناك 
�سبيبة  �سراح  اأطلق  فعندما  املرحوم، 
 1965 ماي  يف  لل�سغل  املغربي  الحتاد 
بالعفو ال�سهري مل يجدوا اأمام باب ال�سجن، 

ويف تنظيم اأول حفل ا�ستقبال لتحريرهم.. 
املغربي  لالحتاد  املحلية  الأطر  غري 
الطويل  عمر  �سعد  �سمنهم  ومن  لل�سغل، 
له رفقة منا�سلي الحتاد  رغم ما تعر�ص 
الوطني للقوات ال�سعبية اأمثال:»ال�سديق 
و«احلاج  العلوي«  و»�سليمان  الغرا�ص«، 
اأكزيط«  و»القائد  بوحافة«  الرحمان  عبد 
و»عمر بنونة« و»مبارك الناجي« و»حممد 
الرحمن  و«عبد  بنانة«  و»عمر  اليزيدي« 

ال�سرع« و»احلاج حمان الرحماين« ..
بينهم:  من  اأبناء  عدة  وراءه  ترك  الراحل 
الرتبية  وزارة  نائب  العربي  حممد  �سعد 
باإقليم احلوز، و�سعد جمال الدين الكاتب 
الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية 
)ف.د.�ص(، و�سعد رفيق امل�ست�سار اجلماعي 
ال�سابق مبجل�ص مقاطعة املدينة، بالإ�سافة 
اإىل والدتهم وبناته هند وليلى ولبنى.. و»اإنا 

هلل واإنا اإليه راجعون«.

وفاة �ملقاوم عمر �لطويل 

 المقاوم عبد السالم الجبلي يتوسط أبناء الراحل »عمر الطويل«

�لر�مــي:  ل�ســــت  
مـــن �لهاربـــني 

بوشعيب الرامي

تو�سلــــــــــت الأ�سبوع 
من  تو�سيحي  ببيان 
الــــرامي  بو�سعــــــيب 
اإىل  الواقفني  اأحد  وهو 
العدل  وزير  جانب 
بوزبع  حممد  الراحل 
املن�سورة  ال�سورة  يف 
بالعدد ال�سادر بتاريخ 
 ،2011 نونـــــرب   14

وجود  عدم  فيه  يوؤكد 
وبني  بينه  عالقـــــــة 
العدالة  من  »الهاربني 

عقــــارات  ق�سيــــــة  يف 
مبحوث  غري  اأنه  اأكد  كما  البي�ساء«،  بالدار  املنهوبة  الأجانب 
ال�سورة  اأن  واأ�ساف  امللف،  هذا  يف  الأنرتبول  طرف  من  عنه 
ي�ستقبل  »عندما  عنوان  حتت  ال�سحفي  الأ�سبوع  ن�سرتها  التي 
وزير العدل جمموعة من الهاربني« يف العدد امل�سار اإليه التقطت 
امل�ستثمرين  ونادي  العدل  وزارة  بني  اتفاقية  توقيع  مبنا�سبة 

الذي يرتاأ�سه.
والأ�سبوع اإذ تن�سر هذا التو�سيح يف اإطار »املهنية التي حتدث 
عنها بو�سعيب الرامي« توؤكد اأن ال�سورة نف�سها من�سورة يف عدد 
من املواقع الإلكرتونية حتت عناوين اأكرث اإ�ساءة )..( من بينها 
موقع »نيوز 24«، والأ�سبوع اإذ تن�سر هذا البيان توؤكد اأن اأبوابها 
حيم  »م�سطفى  اعتقال  ق�سة  اأن  علما  اأخرى  لروايات  مفتوحة 
املوجود يف ال�سورة �سمن �سبكة »للن�سب والحتيال« توؤكدها 

ر�سالة �سادرة عن  وزير العدل حتت رقم: 16934/2012. 



7
alousbouea@gmail.com

بن كيران

من القلب

بقلم: رمزي صوفيا

كواليس األخبار
خبايا األمور في ما يجري ويدور

م�شروع  من  اال�شتياء  قمة  يف  هم  احلر  القطاع  اأطباء  اإن 
94، الذي تعتزم احلكومة من خالله فتح  القانون رقم 10 - 
الباب يف وجه اال�شتثمار يف ال�شحة، حيث قال الربوفي�شور 
للم�شحات  الوطني  اجلمعية  رئي�س  بنعكيدة،  حممد 
اخلا�شة، وكما جاء يف موقع كود االإخباري: »اإن حل م�شاكل 
ال�شحة لن تكون با�شتثمار اأ�شحاب االأموال يف القطاع ب�شخ 
ما  حتل  لن  ال�شكارة  اأ�شحاب  »نقود  اإىل  م�شريا  اأموالهم، 

يعي�شه القطاع من م�شاكل«.
الطب  لتقريب  والنفي�س  الغايل  بذلوا  قد  املغرب  اأطباء  اإن 
والعالج من املغاربة يف قلب بلدهم، حيث يفتخر املغرب اليوم 
ويقف �شاخما بتلك االأعداد الكبرية واملتزايدة من امل�شحات 
جمهزة  املغربية  املدن  كل  يف  يوم  بعد  يوما  تنت�شر  التي 
واجلراحية،  الطبية  التجهيزات  واأرقى  االآليات  باأحدث 
ومزودة باأمهر االأطر الطبية والتمري�شية، وقد اأكد يل طبيب 
�شديق باأنه حبا يف وطنه و�شاأنه يف ذلك �شاأن كل زمالئه، فقد 
اأق�شاطه وذلك  وقع على قر�س كبري ال يدري كيف �شيوؤدي 
لتحقيق حلمه الكبري وهو روؤية م�شحة متوفرة على كل ما 
باحلرف  يل  قال  واأمريكا، حيث  اأوربا  عليه م�شحات  تتوفر 
ونحب  بلدنا  نحب  املغاربة  االأطباء  نحن  الواحد:»اإننا 
مواطنينا الذين هم اإخوتنا يف اجلن�شية، فتجد كل واحد منا 
ي�شعى وي�شعى بح�شور املوؤمترات الطبية الدولية وتنظيم 
وكل  العلمي  البحث  م�شتجدات  اأحدث  ومتابعة  الور�شات 
ذلك لتقدمي اأجود اخلدمات الطبية للمغاربة وخا�شة الفقراء 
الذين ال ميكنهم اأن يغادروا املغرب للعالج لدى االأوروبيني 
واالأمريكيني. فتقدم لهم ما يجده االأغنياء يف م�شحات اأوربا 
والعطف  معهم  التعاطف  وهي  كربى  اإ�شافة  مع  واأمريكا 
اإجراء  يف�شلون  املغرب �شاروا  اأغنياء  اإن حتى  بل  عليهم. 
الأنهم  املغرب،  يف  واملعقدة  ال�شعبة  اجلراحية  العمليات 
اأطباء املغرب وكذلك  التي يتوفر عليها  واثقون من املهارة 
يدفعوا  ال  وحتى  واأ�شدقائهم  وذويهم  اأهلهم  قرب  ليكونوا 
املبالغ اخليالية مل�شت�شفيات اأوربا واأمريكا والتي ي�شعب اأن 

يتحملها حتى االأغنياء.
االأطباء  بدعم  املغربية  احلكومة  تقوم  اأن  من  وبدال 
على  ت�شر  فاإنها  النبيلة،  خدماتهم  على  وامل�شت�شفيات 
�شاعات  اأحلك  اأرواحنا وي�شاعدوننا يف  مالحقة من ينقذون 
احلياة اأال وهم االأطباء، حيث تفر�س عليهم �شرائب مرهقة 
النبيل  لهم مبوا�شلة عملهم  اأن ت�شمح  بل خيالية وال ميكن 
اأي  يف  ميكن  الذي  املر�س  �شبح  من  املغاربة  ماليني  واإنقاذ 
حلظة – ال قدر اهلل – اأن يطرق باب اأي اإن�شان يعي�س فوق 

االأر�س.
اأي قطاع  اإن ال�شريبة واجب وطني على كل فاعل يف  نعم، 
من القطاعات التي تدر عائدا ماليا ولو ب�شيطا، وذلك لدعم 
مداخيل الدولة. ولكن بدال من مطاردة مالئكة الرحمة الذين 
ال�شرائب  فلماذا ال جتبي  املغرب،  وم�شت�شفيات  اأطباء  هم 
التجار  كبار  يحققها  التي  الهائلة  االأرباح  من  بحق وحقيق 
بع�شرات  يتهربون  والذين  باملليارات  تقدر  والتي  �شنة  كل 

االأ�شاليب من دفع ال�شرائب.
اإن من اأوجب واجبات الدولة هو دعم وت�شجيع قطاع الطب 
احلر الذي يعترب �شريكا جمديا وهاما للطب العمومي والذي 
يعترب رواده من اجلراحني واملتخ�ش�شني والربوفي�شورات 
للمغرب  واعتزاز  فخر  م�شدر  العاديني  االأطباء  وحتى 
بها  يتمتع  املغربي  الطب  جعلوا  التي  وال�شمعة  للمكانة 
بدال  مغربية  م�شحات  على  يتوافدون  االأجانب  �شار  حتى 
من اال�شتنجاد مب�شت�شفيات باري�س ولندن وواليات اأمريكا. 
فادعموا الطب واأوقفوا القيود ال�شريبية عنه حتى ي�شتفيد 

فقراء املغرب من خدماته قبل االأغنياء.
اِنتهى

اأطباء املغرب .. خدمات
 مالئكية واأجور زهيدة

ملاذا تطارد دائرة ال�ضرائب 
الأطباء وامل�ضت�ضفيات؟

 العدد: 765  اخلميس 28 نونبر 2013

االإلكرتونية  املواقع  بع�س  تداولته  مثري  خرب 
ي�شرح  اليمن  يف  املغرب  عنوان:»�شفري  حتت 
مالب�شات اعتقال حامي الدين«، من مل يقراأ اخلرب 
�شيعتقد اأن االأمر يتعلق باعتقال »عبد العايل حامي 
والتنمية)..(،  العدالة  حزب  يف  القيادي  الدين« 
لكن املق�شود هو »حممد حامي الدين« وهو اإطار 
مغربي يعي�س يف اليمن، ويتوىل من�شب مدير عام 
ب�شنعاء، ويعد  اليمنية  املالية  �شركة اخلدمات 
من اأبرز خرباء االأنظمة االإلكرتونية امل�شرفية، 

و�شبق اأن عمل مع »بنك الت�شليف« اليمني.
اأ�شحاب االأخبار التي ا�شتندت اإىل رواية مقربني 
االأمن  اإن عنا�شر ملثمة من  من املعتقل قالت:» 
اليمني، حتمل ر�شا�شات، اقتحمت م�شكن حامي 
الدين، وقامت باختطافه، على مراآى وم�شمع من 
زوجته وعائلته..«، واإن ال�شلطات اليمنية بررت 
هذا االعتقال بكونه جاء ا�شتجابة لطلب التمثيلية 

الدبلوما�شية املغربية باليمن.
هكذا اإذن عزت مواقع وجرائد وطنية خرب اعتقال 
مواطن مغربي يف اليمن اإىل خالف قدمي ن�شب بينه 
وبني ال�شفري املغربي يف اليمن »حممد حما«، الوزير 
ال�شابق الذي كان مكلفا بتن�شيط االقت�شاد.. لكن 
بالغا �شدر موؤخرا عن ال�شفارة املغربية يف اليمن 
اأن املواطن  اأ�شار اإىل جزئية غري معروفة، وهي 

الذي تقول عائلته اإنه اعتقل بناء على رغبة �شفري 
املتوفرة  املعلومات  ح�شب  اعتقاله  مت  املغرب، 
لدى البعثة الدبلوما�شية هناك »يعود اإىل التحقيق 

معه ب�شاأن  اتهامه بت�شريب اأ�شرار بنكية«.
ال�شفارة مل تقدم اأية تفا�شيل عن هذا املو�شوع، 
ب�شرب  قام  باالأمر  املعني  اأن  اأو�شحت  باملقابل 
يف  باالأعمال  القائم  حمو«  اأو�شي  »ه�شام  و�شتم 
بعد  املا�شي،  اأكتوبر   8 يوم  املغربية  ال�شفارة 
اأن رف�س هذا االأخري اأن  ي�شادق له على وثيقة 
عقارية، نف�س امل�شدر اأكد اأن ال�شفري املغربي الذي 
كان يق�شي اإجازته ال�شنوية يف املغرب، هو الذي 
�شغط على القائم باالأعمال كي ي�شتجيب لطلب 

ال�شلح يف هذه النازلة.
كما اأرفقت ال�شفارة بيانها املوزع على عدة منابر 
اإعالمية ب�شهادة عن »�شوء ال�شلوك« موقعة من 
يف  املغربية  اجلالية  اأع�شاء  من  جمموعة  لدن 
اإن �شلوكات حامي الدين ال  اليمن، يقولون فيها 
تخدم �شمعة اأفراد اجلالية املغربية يف اليمن، كما 
تعرب عن م�شاندة لالأطر املغربية العاملة بال�شفارة 

املغربية يف �شنعاء )انظر التوقيعات(.
ماذا فعل حامي الدين حتى تقوم ال�شلطات اليمنية 
يف  املغربية  ال�شفارة  قدمته  اجلواب  باعتقاله؟ 
�شنعاء اإىل ال�شحافة  اليمنية والنموذج من جريدة 

»اليمن اليوم« التي قالت:»اإن االأمن القومي اعتقل 
م�شرفية  ح�شابات  بيانات  قاعدة  �شرب  اأجنبيا 

تقدر باملاليني كلها باتت مهددة بالقر�شنة«.
ال�شفارة  بيان  اإليها  اأ�شار  التي  ال�شحيفة  نف�س 
املعلومات  تقنية  يف  مغربيا  خبريا  قالت:»اإن 
واالأنظمة االإلكرتونية اخلا�شة بالبنوك عمل بعد 
وعمل  اليمنية،  البنوك  بيانات  لقاعدة  ت�شريبه 
البنوك  لنظم املعلومات لدى عدد من  م�شت�شارا 
اليمنية اآخرها بنك الت�شليف التعاوين الزراعي«، 
واأو�شحت نف�س ال�شحيفة اأن »ت�شريب املعلومات 
يجري التحقيق فيها ب�شرية تامة يعك�س خماوف 
قاعدة  ت�شريب  ينعك�س  اأن  من  االأمنية  اجلهات 
البيانات ب�شكل �شلبي على االقت�شاد اليمني اله�س 
اأ�شال، ويت�شبب يف �شربة كبرية للبنوك اخلا�شة 

التي تتعامل باالأنظمة االإلكرتونية«.
املخابرات  جهاز  اإن  قالت  التي  ال�شحيفة  نف�س 
وراء  كان  الذي  وهو  اخلط،  على  دخل  اليمنية 
الذي  توفري املعلومات عن هذا اخلبري املغربي 

تتهمه ال�شحيفة بتهديد االأمن القومي اليمني.
تقدم �شحيفة »اليمن اليوم« عدة معلومات عن 
 506 الرقم  يحمل  الذي  عددها  يف  الدين  حامي 
وتقول» يعد املغربي حممد حامي الدين من اأبرز 
و�شبق  امل�شرفية،  االإلكرتونية  االأنظمة  خرباء 
لبنك الت�شليف اأن كرمه قبيل انتهاء عقد العمل مع 
البنك قبل نحو عام. �شاهم يف تاأ�شي�س اأكرب نظام 
وكان  �شنوات،   8 قبل  بالبنك  خا�س  معلوماتي 
يتقا�شى راتبا �شهريا من البنك ي�شل اإىل 15 األف 
دوالر.. عمل لدى عدد من البنوك اليمنية كخبري 
اآخر  وكان  املعلومات.  تقنية  جمال  يف  اأجنبي 
من�شب له يف بنك الت�شليف مدير اإدارة االأنظمة 
وم�شت�شار رئي�س جمل�س االإدارة ل�شوؤون االأنظمة. 
اأقام البنك حفل توديع للخبري املغربي الذي و�شف 
وكرمه  املعلومات،  تقنية  خرباء  اأمهر  من  باأنه 
ب�شهادة تقدير ومبالغ مالية اأخرى، الإجنازاته يف 
عمله الذي �شمن ت�شنيف البنك من ناحية احلفاظ 
على املعلومات اإىل م�شتوى البنوك االأمريكية من 
اأع�شاء  اأحد  الدين  الثانية. وكان حامي  الدرجة 
جلنة الرقابة على معلومات العمالء واملودعني 
البنوك. ويف حال متكن حامي الدين  يف عدد من 
من ن�شر املعلومات التي ال يزال يهدد بها االأمن 
يراها  كما  كارثة  يف  �شيت�شبب  ذلك  فاإن  القومي، 

خرباء م�شرفيون«.

تفا�سيل املقال ال�سحفي الذي اأ�سهره ال�سفري املغربي 
2يف �سنعاء يف مواجهة خ�سومه

اخلبري املايل املغربي الذي قد يت�ضبب
 يف انهيار القت�ضاد اليمني 

السفير المغربي محمد حما  في اليسار 
رفقة محمد حامي الدين

الئحة بعض أعضاء الجالية المغربية الموقعين ضد محمد 

حامي الدين وينوهون بأطر السفارة المغربية



ما حاجتنا اإىل املدر�سة اإذا كانت 
الدارجة لغة 

�أحدنا  على  �هلل  فتح   ..
نتكلم  �أن  فاقرتح 
بالد�رجة، ولعلي به بذل 
خل�ص  م�ضنيا  جمهودا 

فيه �صريته �لعلمية لي�صل 
لن  ولكن  �لنتيجة،  هذه  �إىل 
�أعجبتني  فقد  �صر�  �أخفيكم 
�إىل  نحن  حاجتنا  ما  �لفكرة، 
وز�رة �لتعليم؟ ما حاجتنا �إىل 
�ملد�ر�س و�جلامعات و�ملعاهد؟ 
�لتعليم  �إىل وز�رة  ما حاجتنا  بل 
بالأ�صا�س؟ يخرج �لولد من بطن �أمه، ينظر �إىل لكنة و�لديه، 
يرثها عنهما، ويدخل بها �إىل معرتك �حلياة، ولن يحرم منها 

�إل �صوى �لأخر�س، فهي ملك للجميع.
رشيد مشقاقة )المنتدى المغربي للقضاة الباحثين( 

الت�سحية بالر�ؤ�ساء مقابل احلفاظ 
على الأنظمة

بني  فرق  هناك  طبعا 
�مل�صرق و�ملغرب، لي�س كل 
تتحول  جماهريية  حركة 

حلركة  ولي�س  ثورة،  �إىل 
�أن  بال�صرورة  جماهريية 
�لعنف. و�حلقيقة  �إىل  تلجاأ 

�أن �أول ما يجب �أن يقال هو 
م�صتمر،  �لثوري  �مل�صار  �أن 
�جلدية  من  �لثور�ت  وكانت 

�إىل تغيري  �أنها دعت  و�لطموح 
�صعار�تها  �صدقنا  و�إذ�  �لأنظمة، 

�أي�صا  ي�صمل  كان  �ل�صعب  طريق  فاإن  �لأنظمة،  باإ�صقاط 
�لأنظمة �لقت�صادية، ما ح�صل حتى �لآن يف م�صر وتون�س 

و�ليمن هو �لت�صحية برئي�س يف حماولة لإنقاذ �لأنظمة.

فواز طرابلسي )كاتب لبناني(

 تناق�سات »البي جي دي«
و�لتنمية  �لعد�لة  حزب 
يف  كان  عندما  بالأم�س، 
يعر�س  كان  �ملعار�صة 
وبعنف،  وبحدة  �صيء  كل 
و�ليوم �أ�صبح يد�فع بنف�س 
�حلدة وبنف�س �لعنف يف كثري 
من �لأحيان عن نف�س �ملو�قف 
�لتي �صبق �أن عار�صها.. وجود 
تيقنوقر�ط هذه ردة �صيا�صية، 
كما قلت يف �لبد�ية، وهذ� �ختيار 
�ختاره رئي�س �حلكومة و�حلزب �لذي ينتمي �إليه، �ختارو� 
د�خل  �ل�صتمر�ر  �أجل  من  �لبقاء  هي  �لأولوية  تكون  �أن 

�حلكومة ود�خل �أجهزة �لدولة..
محمد عامر )االتحاد االشتراكي(

 م�سوؤ�لون كبار يتحر�سون 
بال�سحفيات 

كثرية  ب�صكايات  نتو�صل 
�لقطاعات  خمتلـــــف  مـــن 

و�لإعالمية،  �ل�صحافيــــــة 
ب�صحافيات،  يتعلق  و�لأمر 

ويتعر�صن  �صابات،  �أغلبهن 
قبل  من  �جلن�صي،  للتحر�س 

�مل�صوؤولــــــني، على �ختـــــالف 
�مل�صتويات، ففي بع�س �لأحيان، 

يكون �ملتحر�س هو �ملدير نف�صه، 
ويف �أحيان �أخرى رئي�س �لتحرير 

لدن  من  ب�صكايات  تو�صلنا  كما  معينا..  م�صوؤول  �أو 
�صحافيات تعر�صن للتحر�س من طرف م�صوؤولني ر�صميني، 

�أثناء �إجر�ء ��صتجو�ب مثال.

يونس مجاهد )نقابة الصحافة(
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي 
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها 
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم 

وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

�جهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

ويحم�ن: االدع�ء ب�أن اإ�سرائيل تدعم الوحدة الرتابية جمرد هراء 

ِانتعا�ش التبادل التجاري مع اإ�سرائيل يف زمن بن كريان 

�لأهلي  بالنادي  �لكرة  جلنة  حذرت 
خا�صة  �لفريق  لعبي  م�صر(،  )يف 
حممد �أبو تريكة، من رفع �أي �صار�ت 
�لفريق  مع  م�صاركته  خالل  �صيا�صية 
�لتي  لالأندية  �لعامل  كاأ�س  بطولة  يف 
من  �لفتـــرة  خالل  �ملغرب  يف  �صتقام 

11 – 21 دجنرب �ملقبل.

وقع  قد  �لأهلي،  �لنادي  وكان 
عبد  �أحمد  لعبه  على  عدة  عقوبات 
ر�بعة  �صعار  رفع  �أن  بعد  �لظاهر، 
�لعدوية يف �إياب نهائي بطولة دوري 
�أورلندو  فريق  �أمام  �إفريقيا  �أبطال 
وحرمه  �إفريقي،  �جلنوب  بري�ت�س 
لالأندية  �لعامل  من �مل�صاركة يف كاأ�س 

وعر�صه للبيع.
وقال رئي�س قطاع كرة �لقدم بالنادي 
�لأهلي هادي خ�صبة لـ CNN : »جلنة 
�لكرة بالنادي نبهت لعبي �لفريق �إىل 
خالل  �صيا�صية  �صار�ت  �أي  رفع  عدم 
�لعامل  كاأ�س  بطولة  يف  م�صاركتهم 
لالأندية، �أو حتى �لتعبري عن دعمهم 
لزميلهم �أحمد عبد �لظاهر، باأي طريقة 

خالل بطولة مونديال �لأندية«.
لبع�س  �أكد  قد  تريكة،  �أبو  وكان 
من  �ل�صديد  �إ�صتياءه  منه  �ملقربني 
عاقبته  �لتي  �لنادي  �إد�رة  موقف 
بعد  م�صتحقاته،  من  �ألفاً   50 بخ�صم 

�أن رف�س ت�صلم ميد�لية �لتتويج بلقب 
�لريا�صة  وزير  من  �لأبطال  دوري 

طاهر �أبو زيد.
�أكد  »�لأهلي  قائالً:  خ�صبة  و�أ�صاف 
لالعبي �لفريق �صرورة �بتعادهم عن 
و�أن  خا�صة  �صيا�صية،  تلميحات  �أي 
تلك �ل�صار�ت ممنوعة يف مالعب كرة 
�صيتعر�س  ذلك  يخالف  ومن  �لقدم، 

لعقوبات قا�صية«.

بطل  يقف  المدوية،  قضمها  فضيحة  على  عامًا   16 بعد 
إيفاندر  باب غريمه  تايسون على  العالمي مايك  المالكمة 
هوليفيلد، ليعيد إليه أذنه التي قضمها في حلبة المالكمة 
يوم 28 يونيو من عام 1997م، وذلك عند منازلتهما في 

بطولة اللقب العالمي للمالكمة.
الذي  المشهد  إن  البريطانية،  “الديلي ميل”  وقالت صحيفة 
إعالن  من  جزٌء  وهوليفيلد،  تايسون  المالكمة  بطلي  جمع 
يظهر  وفيه  الرياضية،  األحذية  من  نوع  عن  تلفزيوني 
يقدم  تايسون  يتخيل  ايرفنج، وهو  السلة كاير  العب كرة 
ايفاندر، هذه  يا  “آسف  له  لهوليفيلد علبة صغيرة ويقول 

أذنك«. 

»تايسون« يعيد لـ»هوليفليد« 
أذنه المبتورة 

عالقات  عن  �أخرى  مرة  �حلديث  جتدد 
و�إ�صر�ئيل  �ملغرب  بني  حمتملة  جتارية 
ر�صمية  �إح�صائيات  ك�صف  بعد 
�إ�صر�ئيلية عن �رتفاع يف قيمة �ل�صادر�ت 
�صتنرب  خالل  �ملغرب  �إىل  �لإ�صر�ئيلية 
يقودها  �لتي  �حلكومة  لكن  �ملا�صي، 
حزب �لعد�لة و�لتنمية، تنفي وجود �أي 
�إ�صر�ئيل،  مع  ر�صمية  جتارية  عالقات 
يف  ور�صمي  �صعبي  �إجماع  على  وتوؤكد 

مقاومة �لتطبيع. 
�ملركزي  �لإح�صاء  مركز  و�أفاد 
�لإ�صر�ئيلي باأن قيمة �صادر�ت �إ�صر�ئيل 
�إىل �ملغرب بلغت يف �صتنرب �ملا�صي 18.5 
يف  دولر  �ألف   400 مقابل  دولر  مليون 
حني  يف   ،2012 �لعام  من  نف�صه  �ل�صهر 
�إ�صر�ئيل  �إىل  تر�جعت �صادر�ت �ملغرب 
دولر  �ألف   200 �إىل   2013 �صبتمرب  يف 
مقابل 400 �ألف دولر يف �ل�صهر نف�صه من 

�صنة 2012.
�ملالية  جلنة  رئي�س  خريون  �صعيد  لكن 
�لعد�لة  حزب  عن  �لنو�ب  مبجل�س 
للجزيرة  ت�صريح  يف  �عترب  و�لتنمية، 

�لإ�صر�ئيلية  �لإح�صائيات  تلك  �أن  نت 
»مغلوطة يف غالب �لأحيان«، موؤكد� �أنه 
ل توجد ر�صميا �أو �صعبيا �أي عالقات مع 

�إ�صر�ئيل.
ويتفق هذ� �لر�أي مع ت�صريحات �صابقة 
و�خلدمات  و�ل�صناعة  �لتجارة  لوزير 
�ملغربي �ل�صابق عبد �لقادر �عمارة �لذي 
�أنه ي�صتبه يف  �لربملان،  �أمام  �أكد بدوره 
»بالنفاذ  �لإ�صر�ئيليني  �مل�صدرين  قيام 
بطريقة ملتوية �إىل �ل�صوق �ملغربية« عرب 
�لرت�ب  يف  مزدوجة  �صركات  �إحد�ثهم 
�لأ�صلي  �مل�صدر  لطم�س  �لأوروبي 
�ملن�صاأ  �صهادة  على  و�حل�صول  لل�صلع، 

�لأوروبي للولوج �إىل �ملغرب.
.. ويف هذ� �لإطار لحظ رئي�س �ملر�صد 
للجزيرة  ت�صريح  يف  ويحمان  �أحمد 
�ملغربية  �حلكومة  تعاطي  �أن  نت 
معار�صني  وزر�ء  بني  باملفارقة  يت�صم 
�تهمهم  و�آخرين  للتطبيع،  قاطع  ب�صكل 
لقاء�ت  يف  �إ�صر�ئيليني  مع  بامل�صاركة 

وموؤمتر�ت.
يف  �أو�صاط  عدة  تردده  ما  �أن  و�عترب 

�أن  من   - بال�صم  يحددها  مل   - �ملغرب 
�ملغرب  �صالح  �إ�صر�ئيل يف  مع  �لتطبيع 
�لرت�بية  وحدته  توؤيد  �أنها  باعتبار 
خ�صو�صا يف ق�صية �ل�صحر�ء �لغربية،  

»جمرد هر�ء«، وقال �إنه يهدد يف �ملقابل 
يف  و�لجتماعي«  �ل�صيا�صي  »�لن�صيج 

�ململكة.

الالعبون امل�سريون ممنوعون
 من الت�سامن مع مر�سي يف املغرب

بحث  وم�صروع  وم�صطلحاته  �لنقد  خمترب   نظم 
�ملوروثات �لأدبية ، بكلية �لآد�ب و�للغات، جامعة 
�لندوة  �جلز�ئر،  ـ  ورقلة  مبدينة  مرباح  قا�صدي 
 ، �ملغاربية  �لأدبية  �ملوروثات  �لأوىل حول  �لعلمية 
يومي 20 و 21 نونرب 2013 ، حيث مت تكرمي �لأديب 

�ملغربي �صعيب حليفي .

وقد كان �لفتتاح بقاعة �ملوؤمتر�ت �لكائنة مبديرية 
�جلامعة  بح�صور مدير �جلامعة �أ.د �أحمد بوطرفاية، 
بن خليفة  م�صري  �أ.د  و�للغات  �لآد�ب  كلية  وعميد 
ومدير خمرب �لنقد وم�صطلحاته �أ.د بلقا�صم مالكية، 
�ملوروثات  م�صروع  رئي�س  هيمة  �حلميد  عبد  و�أ.د 

�لأدبية �جلز�ئرية.
ولأن  �لف�صالء،  �صيم  من  بالف�صل  �لعرت�ف  ..ولأن 
لكل جمتهد ن�صيب ل يقدره �إل من عرف قيمة هذ� 
�جلهد و�صاحبه.. فقد �ختار خمرب �لنقد وم�صروع 
يف  وف�صله  �ملجتهد  بجهد  يعرتفا  �أن  �إل  �ملوروثات 
تكرمي جميل لالأ�صتاذ �لدكتور �صعيب حليفي، �لكاتب، 
�لرو�ئي و�لناقد، �لباحث �لأكادميي، �لذي لطاملا كان 
وما ز�ل خربة علمية  وقدوة �أخالقية مل�صها كل من 
�لتقى به و�أخذ عنه.. وقد ناب عبد �حلميد هيمة يف 

كلمة موؤثرة و�صادقة عن �حلا�صرين، يف ذكر �صورة 
�أن  ��صتطاع  و�لذي  �لعطاء،  �ملتعدد  �صعيب حليفي 
يوؤكد على ح�صه �لثقايف �ملغاربي و�لعربي من خالل 
�أو  �لجتماعية،  و�لكتابة  و�لرو�ية  �لنقد  يف  تاآليفه 
م�صوؤولياته  �لعلمية  و�لثقافية ودوره يف بناء �لكثري 

من �لأفكار و�ل�صبل .
�لندوة، ويف جل�صة  �ختتام هذه  �لتفاق يف  وقد مت 
وعبد  حليفي  ب�صعيب  ممثال  �ملغرب  �صمت  ثالثية 
�لرحمن غامني، و�جلز�ئر ممثال بعبد �حلميد هيمة 
وبلقا�صم مالكية، وتون�س ممثال مبحمد رجب �لباردي، 
�تفقو� على تدعيم �أو��صر �لتعاون �لعلمي و�لثقايف 
�مل�صرتك، وفتح �آفاق جديدة للبحث يف �ل�صرد و�لنقد 
و�مل�صطلح، �نطالقا من  ملتقيات �صيتم �لرتتيب لها  

بتن�صيق مع باحثني من ليبيا وموريتانيا �أي�صا.

��ســط الأزمــــة.. 
تكريـــم جزائـري 

لكاتــب مغربــي 
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طعريجة المنصوري..
فريق  وسط  بـ»الطعريجة«  تطبل  الزهراء  فاطمة 
الفرح  سبقت  قد  وكأنها  وتبدو  المراكشية،  للدقة 
بليلة، بعد تزكية الحبيب بن الطالب،  المتهم األول في 
إفالس تعاونية الحليب الجيد )..( كمنسق جهوي لحزب 
كافة  تجندت  األخير  بمراكش، هذا  والمعاصرة  األصالة 
سماهم  من  مواجهة  في  عنه  للدفاع  الحزب  قيادات 

»الشالهبية«.

ملــاذا جنــح ل�شــكر حيــث 

ف�شـــل اخللـــــفي؟
فدوى رجواني 

هو نف�س املكان: رحاب اجلامعة املغربية بكل ف�صائلها 
الإ�صالموية  وتياراتها  الراديكايل  بي�صارها  املتناحرة 
املتطرفة الراف�صة لكل ما هو موؤ�ص�صاتي، اأحزابا، نقابات اأو 
�صخ�صيات اختارت طريق البناء الدميقراطي والإ�صالح 
املوؤ�ص�صاتي، مع فارق ب�صيط: اخللفي يجر وراءه اأتباعه 
من رواد حركته غري املجيدة ملواجهة اأي تدخل من طرف 
اأن  اختار  ول�صكر  اجلامعة،  داخل  املعار�صة  الأ�صوات 

يواجه جبهة الرف�س واملمانعة دون جتيي�س.. 
فما �صر جناح ل�صكر يف جتاوز حلظة التوتر والنطالق يف 
حوار هادئ عميق وبناء حول اإ�صكالت املغرب الراهن 

وق�صايا اجلامعة؟ 
الن�صايل  التاريخ  اأن وراء ذلك عدة عوامل، منها  اأعتقد 
وال�صبيبة  الطالبية  احلركة  قادة  من  كان  الذي  للرجل 
نف�صها  الكلية  ويف  والر�صا�س،  اجلمر  زمن  الحتادية 
الذي ت�صرف مبخاطبة طالبها، فللكاتب الأول لالحتاد 
خرب  التي  باجلامعة  حميمية  عالقة  اليوم  ال�صرتاكي 
بحكمة  ودبر  الن�صالية،  مالحمها  وعا�س  اأجواءها، 
تناق�صاتها، ومار�س �صمن خريطتها ال�صيا�صة والفكرية 

الختالف باعتباره جوهر احلياة الدميقراطية.
ويكمن العامل الثاين يف اأن اإدري�س ل�صكر ميثل حزبا يكن 
له املغاربة كل الحرتام والتقدير ملا قدمه من ت�صحيات 
من اأجل اأن ينعموا باحلرية، ومن �صمنهم طالب اجلامعة 
عار�س  بل  وانتقدوه  وحاوروه  ل�صكر  ا�صتقبلوا  الذين 

بع�صهم يف البدء ح�صوره.. 
والعامل الثالث هو اإقبال غالبية طالب الكلية على مثل 
هذه اللقاءات التي تثبت اأن ال�صباب املغربي واجلامعي 
على وجه اخل�صو�س بحاجة اإىل خطاب �صيا�صي جدي 

وممار�صة �صيا�صية نظيفة واإىل اإطارات لها م�صداقية. 
هذا ما �صاعد ل�صكر على اخرتاق �صتار الرف�س، يف حني كان 
ا�صت�صغار الآخر ورف�س الختالف وو�صف املعار�صني 
اخللفي  ف�صل  اأ�صباب  من  والغوغائية  والكفر  بالإرهاب 
يف اإي�صال �صوته جلماهري الطلبة بجامعة ابن زهر، ومل 
ينفعه حرا�صه يف اإخماد اأ�صوات املحتجني الذين اأرغموه 

على الن�صحاب..عا�صت احلرية ي�صقط ال�صتبداد!!     

املغربي  الأعمال  رجل  اأعلن 
حفيظ العلمي تخليه عن من�صبه 
رئي�صا ملجموعته املالية »�صهام« 
لـ»اعتبارات �صيا�صية واأخالقية«، 
وزيرا  تعيينه  بعد  وذلك 
وال�صتثمار  وال�صناعة  للتجارة 
والقت�صاد الرقمي يف حكومة عبد 
التعديل  عقب  كريان،  بن  الإله 

احلكومي الأخري يف املغرب.
جمموعة  اإدارة  جمل�س  وقرر 
موؤخرا  انعقد  الذي  »�صهام«، 
العلمي، تعيني �صعد بن  برئا�صة 
ديدي، الرئي�س ال�صابق ملجموعة 
»اأونا )اأومنيوم �صمال اإفريقيا(«، 
للمجموعة  منتدبا  عاما  مديرا 
مكلفا مبهام الرئا�صة خلفا للعلمي، 
الذي قرر التفرغ ملهامه الوزارية.
و�صبق لنب ديدي اأن توىل رئا�صة 
بني  املالية  »اأونا«  جمموعة 
2005 و2008، وهي الفرتة التي 
»وانا«  �صركة  اإطالق  خاللها  مت 
لالت�صالت، كما مت خاللها و�صع 
جمموعة  هيكلة  اإعادة  خمطط 
جمموعة  يف  واإدماجها  »اأونا« 
لال�صتثمار«  الوطنية  »ال�صركة 
القاب�صة. وقبل ذلك توىل بن ديدي 
جمموعة  رئي�س  نائب  من�صب 

التابعة  القاب�صة  »فينان�صكوم« 
خالل  واأ�صرف  بنجلون،  لعثمان 
�صركة  اإطالق  على  الفرتة  تلك 
�صركتي  واإدماج  »ميديتليكوم«، 
و»امللكية«،  »الوطنية«  التاأمني 
التو�صع  خطط  و�صع  اإىل  اإ�صافة 
الإفريقي مل�صرف »البنك املغربي 
للتجارة اخلارجية«. ومنذ 2010 
جمموعة  رئا�صة  ديدي  بن  توىل 
اإىل  اإ�صافة  القاب�صة،  »جازيا« 
الإدارية  املجال�س  ع�صوية 
املغرب  يف  ال�صركات  من  لكثري 
من  كثريا  قاد  كما  واخلارج. 
امل�صاريع ال�صتثمارية يف املنطقة 

املغاربية واإفريقيا.
من  »�صهام«  جمموعة  وتعد 
يف  ال�صابة  املالية  املجموعات 
من  اإن�صاوؤها  جرى  اإذ  املغرب، 
الألفية  بداية  مع  العلمي  طرف 
�صريعا  تو�صعا  اجلديدة وعرفت 
جدا خالل الع�صرة اأعوام املا�صية 
يف جمالت التاأمينات وامل�صارف 
والإعالم  ال�صيدلية  وال�صناعات 
وترحيل  الع�صري  والتوزيع 
والأوف�صـــــورينغ  اخلدمـــــــــات 

والت�صالت.

احلديث  املغرب،  يف  احلزبية  ت�صلم  مل 
واملعا�صر، من مر�س الدعوية الذي لزمها 
ي�صتفحل  مابرح  بل  زمن،  منذ  ومابرحها 
كان  واإذا  خميف.  نحو  على  ويتفاقم  فيها 
من  يطلب  ل  اأن  املو�صوعية  مقت�صيات  من 
املنزع  من  الكامل  التجرد  احلزبي  العمل 
�صيا�صي  عمل  اأي  ينا�صب  الذي  الدعوي، 
حكماً، وميّيزه عن العمل الفكري اأو العلمي، 
اأن  النقد  يقت�صيه  فاإن مما  الثقايف،  اأو حتى 
ل ي�صاح بالنظر عن توابع الغلّو يف تاأ�صي�س 
نزعة  على  وخطاباته،  ال�صيا�صي،  العمل 
تعّبئ  واإمنا  اإن�صان،  راأ�س  يف  وعياً  توّلد  ل 

وجداناً اأو �صعورًا وجتي�صه.
..ولي�س احلديث يف املنزع الدعوّي، بو�صفه 
)اأو  ببيئة  خا�صاً  حديثاً  مر�صية،  حال 
مدر�صة( حزبية دون اأخرى يف املغرب، ول 
هو  واإمنا  بعينها،  حزبية  تاريخية  مبرحلة 
ميالد  منذ  كافة،  واملراحل  البيئات  ي�صمل 
احلزبية ال�صيا�صية يف املغرب احلديث قبل 
الع�صرين(،  القرن  )ثالثينيات  عاماً  ثمانني 
والفوا�صل  التفاوت  يلحظ  حديثاً  كان  واإن 
تع�ّصفي.  بتعميم  يهدرها  ول  احلالت،  بني 
ومن امل�صّلم به اأن املنزع هذا ما كان متفاقماً 
الثالثينيات  بني  م�صى،  ما  يف  م�صتفحاًل  اأو 
هكذا  اأو  املا�صي،  القرن  من  وال�صتينيات 
اليوم  ويبدو  ذلك احلني،  بدا يف  الأقل  على 
املغربية  احلزبية  حايل  بني  املقارنة  عند 
مطلوباً  يكون  وقد  املا�صي.  يف  وحالها  الآن 
ل  ما  وهو  دقيقاً،  در�صاً  الظاهرة  تدر�س  اأن 
نتبني  حتى  ال�صطور  هذه  كاتب  ي�صتطيعه 
ما اإذا كان اأمر ذلك املنزع ا�صتفحل حقاً منذ 

اأنه كان كذلك منذ  اأم  ال�صبعينيات ف�صاعدًا 
املا�صي، واأن كل الذي تغرّي بالتايل اأن وعي 
ذلك ال�صتفحال بات اأحّد يف العقود الأخرية. 
والتحري،  الدر�س  ت�صتحق  فر�صية  وهذه 
مو�صوعنا،  �صلب  يف  تدخل  ل  كانت  واإن 
التي  الأ�صا�س  املالحظة  �صالمة  توؤثر يف  ول 
الإدراك  احتداد  وهي:  نقُدنا  منها  ينطلق 
للحدود التي بلغتها هذه النزعة من التفاقم 
ال�صيا�صية. احلياة  ج�صم  يف   وال�صتفحال 

اإىل  املغربية  احلزبية  تاريخ  حتقيب  ميكن 
من  الن�صال  مرحلة  كربى:  اأربع  مراحل 
منذ  ومتتد  الوطني،  ال�صتقالل  نيل  اأجل 
مطلع الثالثينيات اإىل اأوا�صط اخلم�صينيات، 
منذ  ال�صــــلطة،  على  ال�صراع  ومرحلـــــــة 
ال�صبعينيات،  مطلع  وحتى  ال�صتقالل 
الإيديولوجية  اخليارات  تبلور  ومرحلة 
الكبــــرى )اخلـــــيار ال�صرتاكي، اخلــــــيار 
مطلع  بني  الفرتة  وتغطي  الدميقراطي( 
ال�صبعينيات ونهاية الثمانينيات، ثم مرحلة 
ال�صرتاتيجيات  وزوال  الروؤيوي  التخبط 
ومتتد  احلزبي،  للعمل  العليا  ال�صيا�صية 
ويف  اليوم،  وحتى  الت�صعينيات  فجر  من 
املرحلة هذه منت بالتوازي ظاهرة احلركة 
بع�س  واأعادت  ال�صيا�صية،  الإ�صالمية 
طريق  من  الكربى  اخليارات  مرحلة  تقاليد 
التحقيب  لكن  الإ�صالمي«.  »اخليار  توليد 
بني  والفوا�صل  احلدود  لأن  ن�صبي؛  هذا 
وكثريًا  دائماً،  وا�صحة  لي�صت  املراحل 
فا�صتمرت  بع�صها،  مع  تداخلت  ما 
لحقة،  اأخرى  يف  �صابقة  مرحلة  �صمات 
بع�س  اإنتاج  متاأخرة  مرحلة  اأعادت  اأو 

الزمان. يف  تقدمتها  اأخرى  مرحلة   ق�صمات 

يوازي هذا التحقيب، يف الأهمية الإجرائية، 
»مدار�س«،  اإىل  املغربية  للحزبية  ت�صنيف 
بني  جتمع  فئات  اأو  �صيا�صية،  عائالت  اأو 
وق�صمات  خ�صائ�س  منها  الواحدة  مكونات 
العر�س،  هذا  يف  ميكنــــــنا،  م�صرتكـــــة. 
كربى: اأربع  حزبية  فئات  بني   التمييز 
احلركة الوطنية يف حقبة الحتالل الأجنبي 
وبخــــا�صة  كافة:  واأحــــــزابها  )بفروعها 
ال�صتقالل«،  »حزب  الرئي�صان:  حزباهــــا 
مناطق  يف  وال�صتقالل«  ال�صورى  و»حزب 
الإ�صالح«  و»حزب  الفرن�صي،  الحتالل 
ال�صمال(. يف  الإ�صباين  الحتالل  مناطق   يف 

احلركة  با�صم  طوياًل  ُعرفت  التي  احلركة 
وفروعها  الي�صار،  جملتها  ويف  التقدمية، 
)حـــــــــزب  ال�صيوعي«  »احلـــــــزب  ثالثة: 

وتنظيمات  حالياً(،  وال�صرتاكية  التقدم 
واملنظمات  اللينيني  املارك�صي  الي�صار 
ال�صرتاكي«. »الحتاد  عن   املن�صقة 
معظمها  ن�صاأ  والتي  اليمني،  اأحزاب  فئة 
للت�صييق  اأو  انتخابية،  �صياقــــــــات  يف 
واأحزاب  الوطنـــــية  الأحزاب  علـــــى 
الــــ�صيا�صي. التمثيل  وت�صويه   الي�صار، 

والتنــــــــــــظيمات  الأحــــــــــــزاب  فئة 
منذ  الت�صكل  يف  بداأت  التي  الإ�صالمية 
املا�صي. القرن  �صبعينيات   منت�صف 

الت�صنيف  ال�صابق وهذا  التحقيب  لي�س بني 
اأما  التعاقب،  الأول  فمبداأ  تنا�صب؛  عالقة 
مبداأ الثاين فامل�صرتك اجلامع: وهو م�صرتك 
ومتزامنة  الزمان  يف  متعاقبة  قوى  بني 
بني  الوحيد  التنا�صب  عينه.  الوقت  يف 
ن�صبياً،  يخ�ّس،  والت�صنيف  التحقيب 
الإ�صالمية(؛  )التنظيمات  الرابعة  الفئة 
اإىل  ينتمون  الذين  موؤ�ص�صيها  فبا�صتثناء 
العلوي،  يا�صني،  ال�صالم  )عبد  �صابق  جيل 
كمال(،  اإبراهيم  مطيع،  الكرمي  عبد  املالخ، 
الأجيال  اإىل  ون�صطاوؤها  منت�صبوها  ينتمي 
حزبية  ظاهرة  متثل  اأنها  كما  ال�صيا�صية، 
قلياًل(. يزيد  اأو  قرن  )ثلث  ن�صبياً  حديثة 

كان ل بّد من هذا ال�صتطراد للقول اإن املنزع 
واحلزبي،  ال�صيا�صي  العمل  يف  الدعوي، 
ول  معينة،  �صيا�صية  بحقبة  خا�صاً  لي�س 
دون  والتنظيمات  الأحزاب  من  بعيِّنة 
اأخرى، وفئة واأخرى، وتنظيم واآخر داخل 
الفئة الواحدة. غري اأن تقرير هذه احلقيقة 
ينبغي  ل  كذلك  نحن  نراها  كما  الأقل  على 
اأن تاريخية ظاهرة  اأن تغيب عنه مالحظة 

ال�صيا�صي  العمل  يف  الدعوية،  النزهة 
لتف�صريها  مبداأ  نف�صها  هي  متثل  احلزبي، 
ومقبوًل.  مو�صوعياً  تف�صريًا  كظاهرة 
ملاذا  نفهم  اأن  الو�صع  يف  اأن  ذلك  وبيان 
العمل  على  طاغية  الدعوية  النزعة  كانت 
الكولونيايل  الحتالل  حقبة  يف  احلزبي 
الأوىل؛  ال�صتقالل  �صنوات  ويف  للمغرب، 
ال�صيا�صية  الثقافة  م�صتوى  كان  فلقد 
التاأهيل  وم�صتوى  حمدودًا،  النخب  عند 
اأكرث  اجلمهور  لدى  والتعليمي  العلمي 
الو�صطى وهي قاعدة  حمدودية، والطبقة 
التكون...،  طور  يف  واحلزبية  ال�صيا�صة 
ال�صيا�صي  اخلطاب  ميكن  كان  ما  ولذلك 
الوطني، كي يف�صو وينت�صر، غري اأن يركب 
دلياًل على  ويكفي  الدعوية.  النزعة  مركب 
وجاهة املالحظة اأن امل�صاجد واملوؤ�ص�صات 
وبن  فا�س،  يف  )القرويني  الدينية  العلمية 
التكوين  بيئة  كانت  مراك�س(  يف  يو�صف 
يف  الأوىل  احلزبي  وال�صتقطاب  ال�صيا�صي 
واأن  واخلم�صينيات،  الثالثينيات  مغرب 
الوطني  ال�صيا�صي  تكوينهم  تلقوا  الذين 
يف هذه البيئات هم من �صاروا قادة العمل 
قليلة  قلة  اإل  ال�صتينيات،  يف  احلزبي 
الفرن�صية. اجلامعات  يف  املتعلمني   من 

لدعوية  عذرًا  هذه  املالحظة  تلتم�س  رمبا 
الأم�س؛ دعوية احلركة الوطنية، ولكن ما 
اأعقبها من دعويات منذ نهاية ال�صتينيات ل 
بال�صرورة؛  املو�صوعية  العوامل  تف�صره 
نوع  يف  البحث  فهمه  اإىل  اأدعى  يكون  فلقد 
النخب؛  حملتها  التي  ال�صيا�صية  الثقافة 

التقدمية ابتداء، ثم الإ�صالمية تالياً.

نزعة الأحزاب املغربية نحو »الدعوة« على ح�شاب ال�شيا�شة

● د. عبد اإلله بلقزيز

عودة بنديدي 
اإىل الواجهة من 
بوابة �شركات 
حفيظ العلمي 

من هنا وهناك
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»القرينة الكحلة..لغة وطنية« 
فيه  ت�سببت  ال�ساحة  ت�سهده  حاد  نقا�ش  ◆هناك 

اإىل  عيو�ش  الدين  نور  اجلمعوي  الفاعل  دعوة 
تتواىل  باملقابل  التعليم  يف  الدارجة  اللغة  اعتماد 
ردود الفعل الراف�سة ملثل هذه الدعوات، ما راأيك 

اأنت؟
العربية  باللغة  يتكلمون  عموما  املغاربة   ◆◆
املفرو�ض  اجلميع..  يعرفه  ما  هذا  والدارجة، 
التي  للم�شاكل احلقيقية  اأهمية كبرية  نعطي  اأن 
يعي�شها املغرب، مثال م�شكلة �شندوق املقا�شة، 
العام  الفكر  ن�شغل  اأن  اأما  الأحزاب،  م�شاكل 
بنقا�ض حول الدارجة، »اأ�شيدي هدروا بالقرينة 
العمل،  ما  نت�شاءل  اأن  يجب  املهم  الكحلة«، 
لنفرت�ض اأننا اأ�شبحنا نتكلم بالعربية والفرن�شية 
هي  ما  والدارجة..  والأمازيغية  والإجنليزية 
عيو�ض  ياأتي  اأن  املغاربة  يحتاج  هل  النتيجة..؟ 
الراأي  �شغل  بهدف  بالدارجة،  تكلموا  لهم  ليقول 

العام عن امل�شاكل احلقيقية..
◆اإذن اأنت تعتقد اأن الدعوة العتماد اللغة الدارجة 

يف التعليم هدفها �سغل الراأي العام فقط؟
ياأتي  اأن  اأ�شف،  كل  مع  هدفها  هذا   ◆◆

�شخ�ض مثل عيو�ض ويدخل يف اللعبة ل�شبب 
غري معروف.. الكل يت�شاءل عن هذا التالعب، 
نحن نتكلم بالدارجة منذ قرون، والآن نتكلم 

عن اعتمادها كلغة ..
مرور  مع  اللغة  حول  النقا�ش  هذا  يتزامن   ◆
�سنتني على الت�سويت على الد�ستور اجلديد الذي 

ال يعرتف اإال باللغة العربية واالأمازيغية..
عليك«،  ير�شي  اهلل  »�شوف  )مقاطعا(   ◆◆

ح�شب  على  يرتجمه  واحد  كل  الد�شتور، 
وثيقة  عن  عبارة  هو  واأغرا�شه..  مرجعيته 
مهمة يف الدولة، ولكن يجب اأن نرتكها جانبا، 
»ون�شوفوها نوبة نوبة ونزيدو للمعقول راه 

املغرب ما حمتاج�ض للخوا اخلاوي«.

الذين يشترون التزكيات واألصوات 
ال يمكنهم تمثيل الشعب

◆ ما تقييمك للمجهودات التي تقوم بها احلكومة 
ورئي�سها عبد االإله بن كريان؟

العدالة  وزراء  )يق�شد  النا�ض  هوؤلء   ◆◆
فهل  جتربة،  لهم  لي�شت  اإنهم  يقولون  والتنمية( 
»اللي  الوزير هو  الوزراء،  بتكوين  �شنقوم نحن 
ناأتي  اأن  ولي�ض  يعطي«،  ما  عندو  يكون  خا�ض 
نريد  دمنا  ما  ثانيا  غدا.  يعطينا  ما  لنعلمه  به 
ال�شعب،  عليه  �شوت  كريان  فنب  الدميقراطية، 
اليوم..  نحاربه  ملاذا  اإذن  الأول..  هو  وحزبه 
الفر�شة لأت�شاءل ما فائدة احلرب  اأ�شتغل  وهنا 
بالن�شبة  دي  جي  والبي  ال�شتقالل  حزب  بني 
ت�شييع  هو  الهدف  األي�ض  واملغاربة..  للمغرب 
الوقت..»وا�ض حنا �شايط علينا الوقت«.. جميع 
اأجل  من  معركة  تعي�ض  املغرب  يف  الأحزاب 
التي  الأخرى  الدول  جميع  بخالف  ال�شتوزار 

تتبارى فيها الأحزاب بربامج.

حممد جميد.. املقرر ال�شيا�شي يف كثري من الق�شايا عرب ال�شنوات الطوال.. وبطل »التن�س« امل�شهور.. 
والرئي�س ال�شابق جلامعة كرة امل�شرب، يعلق على الأحداث التي ت�شهدها ال�شاحة ال�شيا�شية: 

شارك محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية لكرة المضرب في أعمال 
الحركة الوطنية، وكان من بين رواد حزبي االستقالل واالتحاد االشتراكي.. دخل 

أكثر من مرة السجن قبل االستقالل بسبب أعماله الوطنية، وعاد إلى »دار 
المقري« الرهيبة بعد االستقالل، بسبب عدائه المعروف مع وزير الداخلية 

الراحل إدريس البصري، وكادت األمور أن تتطور إلى ما ال تحمد عقباه لوال 
أن الحسن الثاني كان يدافع عن هذا الرجل المعروف بمواقفه..

بعيدا عن مساره كهرم من أهرام الرياضة الوطنية، الزال مجيد محتفظا 
بنفس النزعة »االنتقادية« لألوضاع، فالمكان الطبيعي لألحزاب المغربية 

في نظره هو »الزبالة«، طالما أن الملك محمد السادس هو الذي يشتغل 
وحده رفقة بعض أعضاء المجتمع المدني.. يتساءل مستغربا: هل نحن 

في وضع يسمح لنا بقيام حرب بين شباط وبن كيران في هذا الظرف 
الدقيق الذي تمر منه البالد.

فيما يلي، يعلق محمد مجيد على بعض 
األحداث التي تشهدها الساحة، 
ويقارن بين فترة حكم الملك 

الحسن الثاني والملك محمد 
السادس، ويدعو إلى إحداث 
»مندوبية سامية للرياضة« 

لوقف الفوضى، وإبعاد 
الوزارة عن شؤون الجامعات 

الرياضية.
حاوره:  سعيد الريحاني  

املكان الطبيعي للأحزاب املغربية هو »الزبالة«.. 
واملغاربة ال يثقون اإال يف »60 حزب« وامللك 

محمد مجيد

الدستور، كل واحد 
يترجمه على حسب 

مرجعيته وأغراضه.. 
هو عبارة عن وثيقة 

مهمة في الدولة، ولكن 
يجب أن نتركها جانبا، 
»ونشوفوها نوبة نوبة 

ونزيدو للمعقول راه 
المغرب ما محتاجش 

للخوا الخاوي«.



◆هل تعتقد اأنه يجب حل هذه الأحزاب؟

فائدتها،  ما  �سلفا،  حملولة  اأحزاب  هي   ◆◆
يف  لآخر  حني  من  الجتماع  هو  به  تقوم  ما  األي�س 
بع�س  دورها على جلب  يقت�سر  األ  ال�سخريات؟ 
الأ�سخا�س ومنحهم �سندويت�سات.. واإلقاء بع�س 
املنا�سلني  بعبارة  تبداأ  التي  عليهم  اخلطب 
اأنا  الجتماع،  ينف�س  وبعدها  واملنا�سالت.. 
اأجتول دائما يف املغرب ومل ي�سبق اأن �سادفت اأي 

لون حزبي..
منذ �سنتني، كنت يف نواحي عني اللوح، ودخلت اإىل 
توجد  هل  ال�سبان،  اأحد  و�ساألت  املدار�س،  اإحدى 
عندكم اأحزاب؟ قال، ل، ولكنهم �سيح�سرون وقت 
ويختفون..  الأ�سوات  ل�سراء  ياأتون  النتخابات، 
الأ�سوات،  ب�سراء  يقومون  الذين  هوؤلء  هل 
وي�سرتون التزكية من احلزب وي�سرتون الأ�سوات 
هل  واجلهل..  الفقر  وي�ستغلون  »الزنقة«،  من 
ال�سعب؟  ممثلي  لقب  عليهم  نطلق  اأن  ي�ستحقون 
امل�سالح  عن  يبحثون  جلهم  ميثلونه؟  �سعب  اأي 

والمتيازات واملاأذونيات؟  
با�سم  تتحدث  التي  هي  الأحزاب  هذه  ولكن   ◆

املغاربة يف الربملان وت�سكل احلكومة؟
اأت�ساءل ما نتيجة هذه الأحزاب، �سواء  اأنا   ◆◆
كانت موجودة اأو غري موجودة، لي�ست لها قيمة، 

وال�سعب ل يثق بها..
اأن بع�ض هذه الأحزاب ي�سم  اأنت تعرف  ◆ولكن 

منا�سلني مت الزج بهم يف ال�سجون ومت تعذيبهم يف 
وقت من الأوقات؟

◆◆ اأولئك املنا�سلون هم نحن، كنا يف الأحزاب، 
الجتماعية،  بال�سوؤون  من�سغل  مثال  اأنا  ولكن 
من�سغلون  اآخرون  منا�سلون  هناك  وباملقابل 
املرتزقة  اأما  باملر�س..  اأو  اأبنائهم  مب�ساكل 
وكلهم  �سخ�سية،  لأغرا�س  ال�سيا�سة  في�ستغلون 

يريدون اأن ي�سبحوا وزراء..
الصخيرات هي »جامع الفنا« الجديد

◆ ما الفرق بني منا�سلي الأم�ض ومنا�سلي اليوم 

يف نظرك؟
مع  ي�ستغلون  كانوا  القدماء  املنا�سلون   ◆◆
ويف  البوادي،  ويف  ال�سعبية،  الأحياء  يف  ال�سعب، 
ال�سخريات،  يف  الجتماع  ينتظرون  ول  اجلبال، 
�سفوف  يف  ميدانيا  موجودة  كانت  والأحزاب 
و»احلـــــــدادين«  و»الــــجزارين«  »اخلـــــرازة« 
الأحزاب  عالقة  فاإن  اليوم،  اأما  و»النجارة«.. 
»جامع  يف  يجري  مبا  �سبيهة  اأ�سبحت  بال�سعب 
هو  اليوم  اجلديد  الفنا  و»جامع  الفنا«... 

ال�سخريات«..
◆ ملاذا ل تتدخلون اأنتم كمنا�سلني قدماء لإ�سالح 

الو�سع؟ 
◆◆ مع من �سن�سلح، هل يحتاجونني؟ غر�سهم 
كذلك  الأمر  كان  لو  ال�سعب،  خدمة  هو  لي�س 
فعل  ماذا  قبلهم؟،  الإخوان  فعل  ماذا  لت�ساءلوا: 
عبد الرحيم بوعبيد واملهدي بنربكة وحممد جميد 
ومولي عبد اهلل اإبراهيم رحمه اهلل..؟ ”..هل يعقل 
وهو  �سباط  يد  يف  ال�ستقالل  حزب  ينتهي  اأن 
رحمه  الفا�سي  عالل  ال�سي  فيه  مر  الذي  احلزب 

واملختار  بنربكة  واملهدي  الزهريي  وقا�سم  اهلل، 
ال�سو�سي..؟ طبعا �سباط ”عفريت“ ونقابي قوي، 
ي�سري الأمور كنقابي وجميع الو�سائل عنده متاحة 

داربوهم بال�سبان وال�سارع“.. ”خال 
ب�سبب  دورها  فقدت  نظري  يف  الأحزاب  اإذن 
على  مقت�سرا  اأ�سبح  غر�سها  ولأن  التالعب، 

الرغبة يف الو�سول للوزارة..

الناس ينتظرون تدخل الملك 
لمعالجة الوضع الحزبي

◆ هناك من يقول اإن التدخل امللكي بات مفرو�سا 

ملعاجلة ال�ساأن احلزبي، اأنت ما راأيك؟
◆◆ ال�سعب يقول اليوم: ”لي�س لنا الثقة اإل يف 
60 حزبا املوجودة يف القراآن وامللك“.. احلل بني 
النا�س  يتدخل،  اأن  ال�سروري  من   » »�سيدنا  يدي 

ينتظرون تدخل..امللك.
◆ باعتبارك عاي�ست اأحداثا كثرية يف املغرب، كيف 

تنظر اإىل مرحلة حكم امللك حممد ال�ساد�ض؟
◆◆ امللك حممد ال�ساد�س جاء مبنهج جديد يقوم 
امل�ساريع  اإىل  انظروا  والقت�ساد،  ال�سيا�سة  على 
التي يد�سنها.. لو كانت هناك اأحزاب معقولة ولها 
اأبعد مدى.. امللك الآن ي�ستغل  اإىل  برامج لو�سلنا 
اأما  املدين،  املجتمع  يف  اجلمعيات  وبع�س  وحده 
البع�س،  بع�سها  بتقطيع  م�سغولة  فهي  الأحزاب 
وكل  احلالية..  احلكومة  لهدم  جمند  واجلميع 
وزير من�سغل بتدبري م�ساكل وزارته، ولي�س هناك 

اأي تفكري يف املغرب..

هذا هو الفرق بين الحسن الثاني 
ومحمد السادس

جنري  اأن  ميكن  هل  الأو�ساع،  هذه  ظل  يف   ◆

وامللك  الثاين  احل�سن  امللك  حكم  فرتة  بني  مقارنة 
حممد ال�ساد�ض؟

بل  اأحدا،  ي�ساور  يكن  مل  الثاين  احل�سن   ◆◆
ال�ساد�س  حممد  اأما  ويقرر،  اآراءه  يفر�س  كان 
الت�ساور  على  تقوم  جديدة  روؤية  �ساحب  فاإنه 
وامل�ساركة، ويريد من الأحزاب اأن ت�سارك يف بناء 
لأننا  خطر،  وهذا  وحده..  تركوه  لكنهم  الدولة، 
اجلزائر  بينهم  من  الأعداء  فيما  الوقت،  ن�سيع 
منا�سب  الوقت  هذا  هل  مهاجمتنا،  على  يعملون 
لن�سوب حرب بني �سباط وبن كريان، فيما اجلزائر 

حتاربنا يف ال�سحراء..
فيها،  نتحدث  التي  الأثناء  هذه  مثال،  اأعطي 
والأغطية  املالب�س  ”البولي�ساريو“ بتوزيع  تقوم 
و»الفلو�س« على املواطنني يف ال�سحراء.. قولوا  
هذا  يواجه  واحد  مغربي  حزب  هناك  هل  يل 

الو�سع..؟
اإنها  اليوم كلها تقول  املغربية  الأحزاب  ولكن   ◆

تدافع عن مقرتح احلكم الذاتي؟
كلها خا�سها مت�سي للزبل“،  الأحزاب  ◆◆ ”هاذ 
اإ�سراك  وينبغي  جديدة،  اأحزاب  ت�سكل  اأن  يجب 
املكان  ال�سيا�سي..  العمل  يف  وال�سباب  املراأة 

الطبيعي لهذه الأحزاب هو ”الزبالة“.

دخلت دار المقري بسبب خصومتي 
مع إدريس البصري

◆ �سبق لك اأن اعتقلت اأكرث من مرة يف عهد احل�سن 
الثاين، احك لنا عن هذه التجربة؟

مواقف  ب�سبب  مرات  عدة  ال�سجن  دخلت   ◆◆
حزبنا الحتاد ال�سرتاكي للقوات ال�سعبية، دخلت 
ب�سبب  املغرب  ا�ستقالل  قبل  مرات  عدة  ال�سجن 
�سجون  الوطنية، دخلت عدة  ن�ساطي يف احلركة 
ومراك�س،  واليو�سفية،  وال�سماعية،  اآ�سفي،  منها 

وال�سويرة، علي مومن، و�سجن لعلو يف الرباط، 
كانت التهم ترتاوح بني توزيع من�سورات واإقامة 

اجتماعات غري مرخ�س لها..
اأمام منزيل  1963 من  اأنهم اختطفوين �سنة  اأتذكر 
قرب ”حي كاليفورنيا“ يف الرباط، واأخذوين اإىل دار 

املقري يف الرباط، كنت معروفا بالنتقادات..
خ�سعت  وهل  املقري؟..  دار  يف  بقيت  كم   ◆

للتعذيب؟
وكنا  مغم�سة،  اأعيننا  كانت  �سهرين  رمبا   ◆◆
كان  البع�س،  بع�سنا  مع  مربوطني  اأنف�سنا  جند 
الوطنية  باأعماله  م�سهور  رجل  وقتها  بجانبي 

يدعى ح�سن مول الرباد..
◆ ملاذا كانوا يعاقبونك؟

مع  املتوترة  بعالقتي  معروفا  كنت   ◆◆
الب�سري من خالل املقالت التي اأن�سرها يف بع�س 
الوحيد  كنت  البيان،  مثل  الفرنكفونية  اجلرائد 
الذي اأنتقده حتى على �سا�سات التلفزيون، وكان 
احل�سن الثاين يدافع عني، ح�سب ما قال يل بع�س 

الرجال املقربني من ”�سيدنا“.. 
◆ ما  الفرق بني اإدري�ض الب�رصي كوزير للداخلية 

ووزراء الداخلية اليوم؟
اأن يحكم لوحده، وكان  الب�سري كان يريد   ◆◆
يريد فر�س �سيا�سته ووجوده لوحده، لكننا نحن 
رغم  لذلك،  نت�سدى  كنا  قليل  عددنا  اأن  ورغم 
يت�ساءل  كان  اجلميع  وجهه،  يف  الوقوف  خطورة 
فقط،  باإمياين  قويا  كنت  لكنني  قوتي،  �سبب  عن 

كنت اأقول مرحبا بال�سجن.
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كرة  جلامعة  �سابقا  رئي�سا  ب�سفتك   ◆

امل�رصب، ما تعليقك على اجلمع العام الذي 
القدم  لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  عقدته 

وال�رصاعات التي متيز بها؟
تنجح  اأن  اأردنا  اإذا  ◆◆”�سوف“ 
الوزارة،  عن  اإبعادها  من  لبد  الريا�سة 
ولبد من اإحداث ”الهياأة العليا للريا�سة“ 
اأو ”املندوبية ال�سامية للريا�سة“، وتكون 

بعيدة عن الأمور ال�سيا�سية.
◆هل تق�سد اأن نلغي اجلامعات امللكية؟

◆ ◆ ل، اأنا اأقول لبد من اإحداث هياأة عليا 
الريا�سية،  اجلامعات  ت�سيري  على  ت�سرف 
مع  التعامل  يف  اأكرث  م�سداقية  لها  وتكون 

باقي دول العامل..
◆ اأعود بك اإىل اجلمع العام الذي �سهدته 
احلادة  ال�رصاعات  يف  راأيك  ما  اجلامعة، 

داخله؟
القدم  وكرة  تالعب،  هذا   ◆◆

من  وهناك  جتارة،  اأ�سبحت 
عن  ليدافع  الريا�سة  اختار 
وهذا  اخلا�سة،  م�ساحله 

والريا�سة  امل�سكل،  هو 
ولهذا  جتارة،  اأ�سبحت 
اأقرتح تاأ�سي�س الهياأة التي 

ذكرت بظهري ملكي.. 

ال بد من اإحداث ”مندوبية �سامية 

للريا�ضة“ تعو�ض الوزارة 

كرة القدم 
أصبحت تجارة، 

وهناك من اختار 
الرياضة ليدافع 

عن مصالحه 
الخاصة، وهذا 

هو المشكل

هل يعقل أن ينتهي حزب االستقالل 
في يد شباط وهو الحزب الذي مر فيه 
السي عالل الفاسي رحمه اهلل، وقاسم 

الزهيري والمهدي بنبركة والمختار 
السوسي..؟ طبعا شباط “عفريت” 
ونقابي قوي، يسير األمور كنقابي 

وجميع الوسائل عنده متاحة »خال 
داربوهم بالسبان والشارع«

البصري كان يريد 
أن يحكم لوحده، 
وكان يريد فرض 
سياسته ووجوده 
لوحده، لكننا نحن 

ورغم أن عددنا 
قليل كنا نتصدى 

لذلك، رغم خطورة 
الوقوف في وجهه
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يف اإطار التعاون الثقايف بني اململكة 
املغربيـــــة وجمهوريــــــة ال�صني 
الثقافة   وزارة  تنظم  ال�صعبيــة، 
وجمعيـــــــة ال�صويرة موكــــادور 
ب�صراكة مع املتحف الوطني لل�صاي 
واإدارة التـــراث الثـــــقايف ال�صينية 
مو�صوع:  حول  تراثيا  معر�صـــا 
»ال�صاي، ثقافة م�صرتكة بني املغرب 
�صيدي  مبتحف  وذلك  وال�صني«، 
حممد بن عبد اهلل مبدينة ال�صويرة 
نونرب   25 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
 .2014 يوليوز   15 غاية  اإىل   2013

ياأتي هذا  املعر�س ليربز اأهمية �صرب ال�صاي والطقو�س املواكبة له 
بالن�صبة للمغاربة منذ اكت�صافهم لهذه النبتة خالل القرن الثامن ع�صر 

انطالقا من مدينة ال�صويرة.
واجلدير بالذكر اأن هذا املعر�س املوؤقت يندرج �صمن خمطط وزارة 
الذي  امل�صروع  هذا  لل�صاي.  وطني  متحف  لإحداث  املمهد  الثقافة 

انخرطت فيه الوزارة مع جمموعة من ال�صركاء املحليني.

معر�ض »ال�شاي، ثقافة م�شرتكة
 بني املغرب وال�شني«

مكنا�س  مدينة  �صاكنة  ت�صتعد 
ال�صنوي  عر�صهم  ل�صتقــــــــبال 
املدينة  ثقافة  من  واملنبعـــث 
لقيته  الذي  الكبري  النجاح  بعد 
الدورتان الأوىل والثانية ملهرجان 
مهرجان  لحت�صان  »عي�صاوة«، 
الذي  الثالثة  دورته  يف  عي�صاوة 
�صينظمه املجل�س اجلهوي  مكنا�س 
، وذلــــك اأيـــــام:  – تــــافيـــاللت 
29 و30 نونرب2013   - 28  - 27

حتت �صعــــــار: الرتاث العي�صاوي 
الثقافة  يف  الت�صامــــح  ومظاهـــــر 

املغربية، 
الثالثة  الدورة  �صتعرف  حيث 
من  العديد  م�صاركة  للمهرجـــــان 
تنتمي  التي  العي�صاوية  الطوائف 
ا�صتهرت  مغربية  مدن  عدة  اإىل 

العي�صاوي  الرتاث  على  باحلفاظ 
كمدن مكنا�س، فا�س، الرباط، �صال،  

مراك�س وتازة.
ال�صنة   هذه  املهرجـــان  اأن  كما 
الفنون  بع�س  على  �صينفتح 
متيزت  التي  الن�صائية  التقليدية 
العتيقة  املغربية  املدن  بع�س  بها 
وخا�صة فن املعلمة الذي ا�صتهرت 

به مدينة مكنا�س،
الثالثة  الن�صـــخة  و�صتتـــــخلل 

للمهــــــرجان م�صاركة العــــــديد من 
جنوم الأغنية املغربية واملغاربية، 
الفنان  املغاري،  اهلل  فتح  كالفنان 
والفنان  ال�صويري،  الرحيم  عبد 
وبع�س  بو�صناق،  لطفي  التون�صي 
ملياء  كالفنانة  ال�صباب  الفنانني 
حم�صن  �صالح  والفنان  الزايدي 
اإىل  بالإ�صافة  املخطوبي  اهلل  وعبد 
م�صاركة الأغنية ال�صعبية املتمثلة 

يف الفنان خالد بناين.

الملتقى  الثالث للطلبة الباحثين 
في سلك الدكتوراه

نونرب2013  و30   24 بني  املمتدة  الفرتة  يف       ينظم 
الدار  ال�صبع،  عني  للكهرباء،  والتقنيات  العلوم  مبركز 
الدكتوراه  �صلك  يف  الباحثني  الطلبة  »ملتقى  البي�صاء 
ومغامرة  احلواجز  »رفع  �صعار:  حتت  الو�صط  جلامعات 
الو�صط  جامعات  بني  وتن�صيق  بتعاون  املقاولت«  اإن�صاء 
الأول  احل�صن  -جامعة  املحمدية  الثاين  احل�صن  )جامعة 
البي�صاء-جامعة  الدار  الثاين  احل�صن  جامعة   – �صطات 

�صعيب الدكايل اجلديدة(. 
ويندرج  تنظيم هذا امللتقى يف دورته الثالثة لفائدة الطلبة 
الباحثني يف �صلك الدكتوراه، يف اإطار حتفيز وتثمني البحث 
العلمي ودعم وم�صاحبة طلبة الدكتوراه يف م�صارهم العلمي 

والوظيفي.
على  احل�صول  بعد  ما  اإىل  الطلبة  تهيئة  اإىل  يهدف  كما   
الدكتوراه لتي�صري اإدماجهم يف احلياة املهنية، وم�صاعدتهم 
على تثمني وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفطرية واملكت�صبة 
على الإبداع والبتكار.  كما �صيكون فر�صة �صانحة  لطلبة 
به  يتمتعون  وما  كفاءاتهم  وتقومي  تقدمي  على  الدكتوراه 
ا�صتجابة  تطويرها  ت�صتدعي  التي  والنقط  القوة  نقط  من 

ملتطلبات وحاجيات وانتظارات املقاولت. 

الكرا�س  هو  ال�صطرجن«  »دفرت 
املكتبة  به  تعززت  الذي  اجلديد 
لالأ�صواق  خرج  والذي  الوطنية، 
هذا الأ�صبوع، باللغة الفرن�صية من 
قريو�س  بوجمعة  املرحوم  تاأليف 
)1956 - 2011(، وهو اإطار وطني 
�صابق، حكم ومدرب وموؤطر واإعالمي 
متخ�ص�س يف ال�صطرجن، وت�صحيح 
الدولية  اجلامعة  اأ�صتاذ  واإغناء 
واحلكم الدويل عبد احلفيظ العمري، 

وحتقيق تقني ليامنة وزين.
كرا�س »دفرت ال�صطرجن« الذي ن�صرته 
اجلمعية املغربية لتنمية ال�صطرجن 
قواعد  مت�صمنا  �صفحة   68 يف 
ال�صطرجن الأولية وعددا من الر�صوم 

والتو�صيحية،  الكاريكاتوريــــــة 
املعتمد  نوعه  من  الأول  يعترب 

على  تقوم  مدر�صية  منهجية  على 
يف  له  املرافق  والتمرين  الدر�س 
اإغناء هام لل�صطرجن كمادة مدر�صية 
تعتمد الورقة والقلم، اإىل جانب الرقع 
املهيئة  العادية  والرقع  احلائطية 
لل�صطرجن كريا�صة جماهريية مما ل 
يتوفر لأي ريا�صة اأخرى ح�صب بالغ 

للجمعية النا�صرة.
وقال م�صحح الكتاب: اإن اإ�صدار هذا 
الكتاب رتب له معطيان، الأول تكرمي 
قريو�س  بوجمعة  الوطني  الإطار 
الذي وهب حياته لل�صطرجن فلم يجد 
من اجلامعة �صوى اجلحود، والثاين 

ة  ر د مبا
وزارة الرتبية الوطنية 
باعتماد ال�صطرجن ريا�صة مدر�صية، 
املا�صي  املو�صم  البتدائي  ال�صلك  يف 
وال�صلك البتدائي والإعدادي املو�صم 
مرحلة  يف  اأمله  عن  معربا  احلايل، 
كفيلة  املغربي  لل�صطرجن  جديدة 
باإبراز املوؤهالت الذهنية الهائلة التي 
لتربوية  معوقات  عدة  حت�صرها 

ولريا�صية.

دور الرحالت العلمية بني املغرب وامل�شرق
 يف تاأ�شي�ض حركة املقاومة

مبنا�صبة الذكرى 58 ل�صتقالل املغرب وتكرميا للعقيد الها�صمي الطود، تنظم اجلمعية 
املغربية خلريجي اجلامعات واملعاهد امل�صرية وبتعاون مع املندوبية ال�صامية لقدماء 
املقاومني واأع�صاء جي�س التحرير ندوة علمية بعنوان: دور الرحالت العلمية بني املغرب 
وامل�صرق يف تاأ�صي�س حركة  املقاومة وجي�س التحرير، وذلك يوم ال�صبت 30 نوفمرب 2013 
على ال�صاعة الثالثة بعد الظهر بقاعة املحا�صرات التابعة جلمعية رباط الفتح للتنمية 

امل�صتدمية الكائنة بزنقة املدين بلح�صني �صارع حممد ال�صاد�س ال�صوي�صي الرباط.

لقطاع  املهنية  الفيدرالية  تنظم 
معر�س  »الفيزا«  الدواجن 
ن�صخته  يف   »2013 »دواجن 
 28 اإىل   26 من  ع�صر  ال�صاد�صة 
الدويل  باملركز   2013 نونرب 
ملكتب  واملعار�س  للموؤمترات 

ال�صرف بالدار البي�صاء.
بارزا  حدثا  املعر�س  هذا  ي�صكل 

التكنولوجيات  اأحدث  لعر�س  باملغرب 
منطقة  مهنيي  على  واخلربات  والبتكارات 

الدواجن  قطاع  يف  هامة  تنموية  باإمكانيات  تزخر 
)�صمال اإفريقيا وغربها(.

عار�صا   360 حوايل  م�صاركة  الدورة  هذه  و�صتعرف 
�صركات  متثل  منها  املائة  يف   60 جتارية،  وعالمة 
اأوربا واإفريقيا واآ�صيا تن�صط يف جمالت  اأجنبية من 
خمتلفة لها عالقة بقطاع الدواجن )ت�صنيع الأعالف 
وجتهيزات  معدات  البيطرية،  الأدوية  املركبة، 

الدواجن، جمازر الدواجن، حتويل 
حلوم الدواجن وحتويل البي�س، 
خمتربات  الدواجن،  �صاللت 
التلفيف،  والتحاليل،  الأبحاث 
الدواجن،  تربية  حمالت  بناء 
مالية،  موؤ�ص�صات  النقل،  الغاز، 

�صحافة متخ�ص�صة..(.
هذه  ت�صتقطب  اأن  املنتظر  ومن 
 10.000 التظاهرة املهنية ما يزيد عن 
من  وفود  عدة  وكذا  واأجنبي،  مغربي  زائر 

خمتلف الدول الإفريقية.
ت�صليم  �صيتم   ،2013 دواجن  معر�س  هام�س  وعلى 
اأح�صن عامل واأح�صن  اجلوائز املخ�ص�صة مل�صابقتي 
تقني يف قطاع الدواجن، اللتني تنظمان، يف ن�صختيهما 
عن  تقدير  كعربون  »الفيزا«  طرف  من  الثانية، 
املجهودات التي يبذلها العاملون يف �صيعات الدواجن 

لتنمية القطاع يف املغرب.

معـــرض
 »دواجــــن 

»2013

مكنا�ض تتمايل على اإيقاعات 
مهرجــــان عيـــــــ�شاوة

اأول كتاب لل�شطرجن يجمع 
بني املعريف والبيداغوجي 

والريا�شي



مل ت�ضت�ضغ جماهري الرجاء العري�ضة الطريقة التي انهزم بها 
فريقه خالل نهاية كاأ�ش العر�ش الأخرية اأمام الدفاع احل�ضني 
اجلديدي بعد ال�ضربات الرتجيحية، فاإذا كان الفريق الدكايل 
اأول لقب له، حلم طارده منذ 47  حقق حلمه بح�ضوله على 
�ضنة، فاإن فريق الرجاء، كان هو الآخر يتمنى الفوز بهذه الكاأ�ش 
البطولت  من  العديد  اإىل  لتن�ضاف  املغاربة  كل  على  الغالية 

والكوؤو�ش التي تزين خزانته.
جمهور الرجاء الكبري، يفهم جيدا الكرة و»د�ضائ�ضها«، ويعرف 
جيدا امل�ضكل الكبري الذي يعاين منه الفريق ويتجلى يف كرثة 
رغم  الحتياط  كر�ضي  م�ضريه  اأ�ضبح  معظمهم  الالعبني، 

جتربتهم واأهليتهم للعب يف اأقوى الأندية الوطنية.
�ضبب هذا امل�ضكل هو اختيارات احممد فاخر الذي يحب جلب 
اأكرب عدد ممكن من الالعبني بدون اأن مينحوا الإ�ضافة املرجوة 

للفريق.
احممد فاخر منذ عودته اإىل الفريق وهو يكلف خزينته املاليني 
اأن  النادي  باإمكان  كان  ال�ضخمة  املبالغ  هذه  الدراهم،  من 

ي�ضتثمرها يف م�ضاريع كربى، بدل تبذيرها وب�ضكل ع�ضوائي.
فبعد اجلي�ش العرمرم الذي تعاقد معه الفريق من اأجل عيون 
جلب  على  واألح  القدمية،  عادته  اإىل  الأخري  هذا  عاد  فاخر، 

لعبني جدد بدون اأن يكون الفريق يف حاجة اإليهم.
اأن يخ�ضع املكتب امل�ضري لنزوات مدربه، بدون  فكيف يعقل 
الأندية  اأحد  ي�ضاأله عن جدوى جلب احلار�ش زعري من  اأن 
م�ضتوى  يف  حار�ضني  على  يتوفر  وهو  املغمورة  الهولندية 

الع�ضكري ويا�ضني احلظ؟
فما فائدة التعاقد مع املدافع كوليبايل بدون اأن يلعب ولو ن�ضف 
ديوكاندا  الكونغويل  للمهاجم  بالن�ضبة  ال�ضاأن  كذلك  مباراة، 
الذي عا�ش جمهور الرجاء م�ضل�ضله املثري بني فريقه مازميبي 
والرجاء ب�ضبب العديد من امل�ضاكل الإدارية التي كلفت الفريق 
ال�ضيء الكثري ليجد نف�ضه خارج مفكرة احممد فاخر بالرغم من 
الإمكانات التقنية العالية التي اأبان عنها، اأما مروان زمامة الذي 
كان يتمنى اأن تكون عودته لفريقه الأم اأح�ضن بكثري مما عا�ضه 

منذ اأن وطاأت قدماه مركب الوازي�ش.
احممد فاخر ي�ضرح ويكرر باأن مروان زمامة يعاين من الإ�ضابة، 
ول ميكن له حاليا املغامرة به، بينما يفند املعني بالأمر كل 
ادعاءات فاخر، ويوؤكد باأنه جتاوز كل امل�ضاكل ال�ضحية التي 

كان يعاين منها، اإل اأن املدرب له راأي اآخر، واأ�ضاف باأنه غري 
م�ضتعد ملناق�ضة اآراء مدربه.

ترى ما الفائدة من جلب كل هوؤلء الالعبني ليكون م�ضريهم هو 
كر�ضي الحتياط اأو ال�ضعود اإىل املدرجات ملتابعة زمالئهم؟

اأمل فريق الرجاء فاز ملو�ضمني متتاليني ببطولة املغرب، كما 
يتوفر على جمموعة من املواهب يتمنى اأي فريق احت�ضانها، 
اإل اأن ال�ضيد فاخر ل يهتم بها، ول يريد اأن يعطيها فر�ضتها، 
ال�ضباب، ويف�ضل الالعبني اجلاهزين امل�ضنني،  لأنه ل يحب 
ِمي« واحلوافز املادية  لأن هدفه الوحيد وبكل �ضراحة هو »َلربرْ
املن�ضو�ش عليها يف العقدة، اأما ال�ضباب وم�ضتقبل الفريق، فهو 

كالم ل يعنيه.
هذه هي �ضيا�ضة فاخر اأينما حل، �ضيقول البع�ش اإنه مدرب ُخِلق 
لالألقاب، هذا كالم غري �ضحيح.. فكل الفرق التي مر منها وفرت 
له كل الإمكانات املادية ال�ضخمة، واللوج�ضتيكية من م�ضاعدين 

و»م�ضت�ضارين تقنيني« كانوا مبثابة جنود اخلفاء.
فلن�ضاأل امل�ضوؤولني عن ح�ضنية اأكادير اأو اجلي�ش امللكي، كم 
كلفهم هذا املدرب، وكم من الالعبني ال�ضباب الذين كان وراء 
تاألقهم؟ فنحن ل�ضنا �ضد �ضديقنا احممد فاخر، لكن نختلف معه 
يف اأفكاره وتوجهاته �ضاأننا حاليا �ضاأن معظم الرجاويني الذين 
اأ�ضبحوا يجهلون فريقهم الذي فقد هويته املعروفة املبنية على 
الفرجة والحتفالية، التي بنى لبناتها املرحوم الأب جيكو، 
و�ضار على نهجه كل املدربني الذين تعاقبوا على هذا الفريق 

مبا فيهم الأجانب، لياأتي فاخر ويهدم كل ما بنى اأ�ضالفه.

مرة  م�ضطرا  املغربي  اجلمهور  �ضيكون 
العاملي  الكروي  العر�ش  هذا  ملتابعة  اأخرى 
عرب التلفزة دون اأن يكون طرفا م�ضاركا فيه، 
اأو  ب�ضبب اخلروج املبكر للمنتخب املغربي 
ظلما  ي�ضموه  اأن  للبع�ش  يحلو  كما  الأ�ضود 

وعدوانا.
للمرة الرابعة على التوايل، يخلف املنتخب 
املغربي املوعد ويتخلف عن احل�ضور لهذه 
مونديال  منذ  عنها  غاب  التي  النهائيات 

فرن�ضا 1998.
و2006،   ،2002 مونديال  عن  يغيب  هكذا 
الربازيل  �ضتحت�ضنه  التي  و2010، و2014 

يف ال�ضيف القادم من �ضنة 2014.
هكذا �ضيكتب على اجلمهور املغربي املغلوب 
التي  اإفريقية  منتخبات  تتبع  اأمره  على 
كمنتخبات  العاملية  التظاهرة  لهذه  تاأهلت 
غانا  ديفوار،  الكوت  نيجرييا،  الكامريون، 
ر�ضي  الذي  منتخبها  غياب  يف  واجلزائر، 

بالأمر الواقع واأق�ضي منذ الدور الأول.
ونحن  والإهانة،  بالذل  �ضراحة  بكل  نح�ش 
ول  حول  ل  اجلناح،  مهي�ش  منتخبنا  نرى 

قوة له، ونتتبع معارك جامعة الفهري التي 
كانت �ضبب كل امل�ضائب التي لحقت الكرة 
الفهري  الفا�ضي  علي  توىل  اأن  منذ  املغربية 

رئا�ضة هذه اجلامعة.
اأجل  من  مليارا،   126 �ضرفت  جامعة 
اأفرادها  ومازال  مذلة،  وهزائم  اإق�ضاءات 
لك�ضب  خالدين،  البقاء  يف  النف�ش  مينون 
املاليني، واقرتاف املزيد من اجلرائم يف حق 

كرة القدم الوطنية.
األي�ش من العار اأن يغيب املنتخب الوطني 

املنتخب  وهو  العاملية،  التظاهرة  هذه  عن 
يف  والعرب  اإفريقيا  مرة  لأول  مثل  الذي 
كاأ�ش العامل باملك�ضيك �ضنة 1970، بل اأبهر 
العامل باأ�ضره بعد اأن قهر الأملان وما اأدراك 
ما الأملان بحار�ضها العمالق مايري، وعميدها 
فرانز بكنباور، وبنجومها: مولري، �ضيلبري، 
لبيودا، �ضوازنيك واآخرها، حيث مل ي�ضت�ضلم 
ب�ضق  وانهزم  الأخرية،  الدقائق  يف  اإل 
الأنف�ش بهدفني لواحد، بعد اأن كان ال�ضباق 

للت�ضجيل بوا�ضطة الهداف حمان.

األي�ش من املهانة، اأن ن�ضجل غيابنا املتكرر 
كانوا  احلقيقيون  والأ�ضود  املونديال  عن 
اإ�ضالمي  عربي،  اإفريقي،  منتخب  اأول 
مك�ضيكو  مونديال  من  الأول  الدور  يجتاز 
الربتغايل،  املنتخب  قهر  اأن  بعد   1986
ليكتب حروفه من ذهب على جنبات ملعب 

غوادالخار...
فما علينا اإل اأن نعود اإىل ا�ضرتجاع ذكريات 
اأ�ضبح  احلا�ضر  مادام  التليد،  املا�ضي 

عنوانا للنك�ضات والإق�ضاءات.

ل اأفكر يف تدريب املنتخب املغربي.
»مدرب الرجاء امحمد فاخر«

◆ فك حريرتك بعد غري مع الرجاء!

لن نبيع الوهم للمغاربة.
»البوحديوي مدرب منتخب كرة اليد«

◆ املغاربة �ضئموا من مثل هذه اخلطابات.

خزينة  على  تتقاطر  املالية  الهبات 
الدفاع اجلديدي.

»الخبر«

◆ اهلل يكرث اخلري، حذار من التبذير.

جناة حدراف من املوت يف حادثة �ضري.
»الصباح«

◆ جناة حدراف، اأو زكرياء حدراف!

الفراغ لن يدوم طويال باجلامعة.
»أوزين وزير الشباب والرياضة«

◆ حمال، حاليا الفراغ هو �ضيد املوقف.

يثري  الرجاء  تداريب  عن  زمامة  غياب 
اجلدل.

»المساء«

◆ ِا�ضاألوا احممد فاخر.
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من �إق�صاء لآخر

غيابنا عن �ملونديال �أ�صبح عادة مغربية

عنه  حتدث  الذي  اخلام�ش  الطابور  هو  من 
وزير ال�ضباب اأمام نواب الأمة يف الربملان؟

بخيبات  املهتمون  يتداوله  اأ�ضبح  �ضوؤال 
لكرة  املغربية  امللكية  اجلامعة  ومهازل 

القدم.
ال�ضباب  وزير  به  يق�ضد  اخلام�ش،  الطابور 
عاثت  التي  النتهازيني  جماعة  والريا�ضة 
تدهور  يف  �ضببا  وكانت  ف�ضادا،  الأر�ش  يف 
له  يقام  القريب  بالأم�ش  كان  الذي  منتخبنا 
لقمة  و�ضحاها  ع�ضية  بني  لي�ضبح  ويقعد، 

�ضائغة ويف متناول منتخبات مغمورة.
من  �ضرذمــــــــــة  هو  اخلامـــــــــــ�ش  الطابور 
كل  ا�ضتغالل  هو  الوحيد  همهم  الو�ضوليني، 
لال�ضرتزاق  اأكرثها،  وما  املمنوحة  الفر�ش 
اآلف من الدراهم بدون  وال�ضم�ضرة، وك�ضب 

موجب حق. 
الطابور اخلام�ش، هو الذي وجد نف�ضه فجاأة، 
من  بكثري  اأكرب  ج�ضيمة  م�ضوؤوليات  يتحمل 

املغاربة  م�ضري  يف  وي�ضرتي  ليبيع  حجمه، 
بدون ح�ضيب ول رقيب.

والريا�ضة  ال�ضباب  وزير  على  الواجب  فمن 
املعروف ب�ضراحته وجراأته، اأن يك�ضف لنا عن 
هذه الع�ضابة التي �ضماها بالطابور اخلام�ش، 
ويجرها للمحاكمة واملحا�ضبة ب�ضبب اخل�ضائر 
املادية واملعنوية التي تكبدتها اجلامعة، كما 
بهذا  اأتوا  الذين  الأ�ضخا�ش  حما�ضبة  يجب 

الطابور.

�ختيار�ت فاخر �لع�صو�ئية  �لطابور �خلام�س!
تهدم مدر�صة �لأب جيكو

كالم الصورة

الدفاع  اأن�ضار  حق  من 
يفتخروا  اأن  اجلديدي  احل�ضني 

متكن  الذي  بن�ضيخة  احلق  عبد  مبدربهم 
ويف ظرف وجيز من اأن يعيد للفريق هيبته 

املفقودة، والب�ضمة جلمهوره.
ع�ضا  على  يتوفر  ل  بن�ضيخة  احلق  عبد 

�ضحرية �ضاعدته على هذا الإجناز غري املتوقع، 
الإن�ضاين  وتعامله  القوية،  �ضخ�ضيته  ولكن 

والأبوي مع الالعبني، هو �ضبب هذا النجاح.
بن�ضيخة وجد فريقا منهكا، ت�ضيطر عليه امل�ضاكل 

وال�ضراعات اخلفية، لكنه يف نهاية املطاف جنح يف 
ما ف�ضل فيه الآخرون.

فاخر بن�ضيخة

مروان زمامة

ونت فين؟أنا فين؟
يبان ليك الفرق يا مسكين

املرحوم احلار�ش عالل يف تدخل رائع 
اأمام الهداف الأملاين مولري )مك�ضيكو 1970(.

 التيمومي اأمام الإجنليزي ويلكينز 
)مك�ضيكو 1986(.
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كذبت الظروف اأحمد بوكو�س الذي كان »يتبجح« 
الأمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  مبنجزات 
و�شدق الباحث يف ال�شوؤون الأمازيغية »موحى 
ن�شاط  ا�شتمرار  قال:»اإن  الذي  اأوهتيت« 
يف  �شيت�شبب  الأمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد 
والعرب،  الأمازيغية  القبائل  بني  كبري  م�شكل 
دويالت..«  عن  عبارة  املغرب  ي�شبح  وقد 
بل   ،)2013 اأكتوبر   31 عدد  الأ�شبوع  )انظر 
مل  درجة  التحليل  يف  يبلغ  اأوهتيت  موحى  اإن 
الدعاية  يقول:»اإن  عندما  غريه  اإليها  ي�شبق 
النقالبية،  للدعوات  اإحياء  تت�شمن  لالأمازيغية 
وت�شوي�شا خطريا على العر�ش، يف هذه الظروف 
البالد ومتر منها ق�شية  التي جتتازها  ال�شعبة 

ال�شحراء..«.
الذي  املثل  ذلك  بوكو�ش  ين�شى  لن  ورمبا 
للثقافة  امللكي  املعهد  لأع�شاء  اأوهتيت  �شربه 
الأمازيغيني  اإن  لهم،  قال  عندما  الأمازيغية 
يرددون املثل القائل:»اإن احلناء ل تو�شع فوق 

�شعر مليء بح�شرة القمل«.

 »حزب إداري« يسحب القانون 
التنظيمي لألمازيغية  

لنفرت�ش اأن حل املعهد امللكي للثقافة الأمازيغية 
اإجراء عادي يف �شبيل التح�شري لإحداث املجل�ش 
ولنفرت�ش  املغربية،  والثقافات  للغات  الوطني 
اأعتقد  »ل  قال:  الذي  املعهد  موظف  �شدقنا  اأننا 
اأن عدم قيام اأع�شاء املجل�ش الإداري مبهامهم هو 
�شبب تدخل الديوان امللكي«، فلماذا يبادر حزب 
املعروف  لالأحرار  الوطني  التجمع  حزب  مثل 
القانون  م�شروع  ل�شحب   )..( املخزنية  مبيولته 

التنظيمي لالأمازيغية من الربملان؟
النواب  ملجل�ش  الإلكرتوين  املوقع  اإىل  فبالدخول 

حلزب  النيابي  الفريق  اأن  بامللمو�ش  يت�شح 
اأخلف وعده مع ق�شية  لالأحرار  الوطني  التجمع 
من  وذلك  الأمازيغية،  هي  ووطنية  ا�شرتاتيجية 
بوا�شطة  النيابي  فريقه  رئي�ش  به  قام  ما  خالل 
ر�شالة موؤرخة بتاريخ 15 اأكتوبر 2013، والتي من 
العلمي(  الطالبي  الرئي�ش )ر�شيد  قام هذا  خاللها 
ب�شحب مقرتح القانون التنظيمي املتعلق مبراحل 
وكيفية  الأمازيغية،  للغة  الر�شمي  الطابع  تفعيل 
احلياة  جمالت  ويف  التعليم،  جمال  يف  اإدماجها 
العامة ذات الأولوية« )جريدة العلم عدد 16 و17 

نونرب 2013(.
جريدة ال�شتقالليني مل تقت�شر على ذكر اخلرب، 
عندما  الأحرار  حزب  على  ال�شمع«  »قطرت  بل 
الفعاليات  بع�ش  ل�شان  على  املقال  اأ�شحاب  قال 
انتهازية  عن  ينم  الإجراء  هذا  الأمازيغية:»اإن 
اأنه  النهار، علما  مار�شها هذا احلزب يف وا�شحة 
اإليه  تنتمي  برملانية  بنائبة  دفع  الذي  احلزب 

للتحدث حتت قبة الربملان باللغة الأمازيغية«.
التي  املغنية  يق�شدون  ال�شتقالليون  كان  طبعا، 
الأخرية  هذه  »تباعمرانت«،  برملانية  اأ�شبحت 
كانت هي الوحيدة التي بررت اإقدام ر�شيد الطالبي 
التنظيمي  القانون  م�شروع  �شحب  على  العلمي 
اتخاذ  بقولها:»اإن  الربملان،  من  لالأمازيغية 
الطريقة  لأن  وملزما،  �شروريا  كان  القرار  هذا 
به  جاء  ما  تخالف  املقرتح  هذا  بها  و�شع  التي 
الد�شتور«، كما اعتربت اأن م�شروع قانون من هذا 
النوع ينبغي اأن ت�شارك يف �شياغته عدة اأطراف 
اأن  ن�شيت تبعمرانت  ولي�ش طرف واحد.. ورمبا 
حزبها تبنى هذا املقرتح يف دورة اأكتوبر املا�شية 
اأجل  من  الأمازيغية  »ال�شبكة  به  تقدمت  اأن  بعد 
مع  ب�شاأنه  ت�شاورت  الأخرية  هذه  املواطنة«، 
اأيدي  بني  ي�شتقر  اأن  قبل  الأحزاب  من  العديد 
الدين  »�شالح  بينهم  من  النواب  من  جمموعة 

مزوار وحممد عبو« الوزراء احلاليني.

املبالغات الأمازيغية التي عجلت بالغ�ضبة الكربى 
الديوان امللكي يحل » املجل�س الإداري للمعهد امللكي للثقافة الأمازيغية«

لم يصدر لحد اآلن أي تصريح أو بيان 
عن المدير أحمد بوكوس، يوضح 

فيه ظروف ومالبسات حل المعهد 
الملكي للثقافة األمازيغية، في 

نفس الوقت يصر  جل النشطاء 
الذين أكلوا من الكعكة)..( على 

عدم الخوض في هذا الملف.
ورغم أن تدخل الديوان الملكي 

ليعلن »حل المجلس اإلداري 
للمعهد« وإنهاء مهام 12 عضوا 

بهذا المجلس، بعد 11 سنة من 
التأسيس، موضوع يستحق أكثر 
من توضيح، فإن المسؤولين في 

المعهد الملكي لألمازيغية، 
فضلوا السكوت وربما هم 

وحدهم يعرفون ماذا اقترفت 
أيدي أغلبهم)..( وما يثير الشكوك 
هو أن موظفا بسيطا في المعهد 

هو الذي تكلف باإلجابة على 
تساؤالت الصحفيين.

يقول محمد صلو، المسؤول 
عن مركز الدراسات األدبية 

التابع للمعهد الملكي للثقافة 
األمازيغية:»إن القرار جاء نتيجة 

المرحلة االنتقالية التي يشهدها 
المعهد، من خالل إحداث المجلس 
الوطني للغات والثقافات المغربية 

الذي نص عليه الدستور الجديد 
للمملكة، والذي ستناط به على 
الخصوص مهمة حماية وتطوير 

اللغتين العربية واألمازيغية«، 
إلى هنا تبدو األمور عادية، لكن 

المتحدث نفسه أضاف:»إن عدد 
أعضاء المجلس اإلداري للمعهد 

قليل، وال يشكلون النصاب القانوني 
للمعهد،  وكان يصعب اجتماعهم، 

بحيث أن الظهير المحدد للمعهد 
ينص على ضرورة توفير النصاب، 

وهو ثلثي أعضاء المجلس وعدد 
األعضاء ال يشكل سوى الثلث«..

الجواب األخير الذي جاء على لسان 
هذا الموظف، يؤكد أن المعهد 

الذي رصدت له الماليير لم يكن 
يتوفر على مجلس إداري قانوني، 
إذن لماذا استمر وجوده كل هذه 

المدة، ألم يكن حريا بالقائمين 
عليه حل المعهد من تلقاء 

أنفسهم دون الحاجة إلى تدخل 
الديوان الملكي..؟ ألم يكن حريا 

بأصحاب »بوكوس« أن يقولوا للرأي 
العام إن مهمتهم فشلت..؟

 الرباط: سعيد الريحاني 

لنفترض أن حل المعهد 
الملكي للثقافة 

األمازيغية إجراء عادي 
في سبيل التحضير 

إلحداث المجلس 
الوطني للغات والثقافات 

المغربية، ولنفترض 
أننا صدقنا موظف 

المعهد الذي قال: »ال 
أعتقد أن عدم قيام 

أعضاء المجلس اإلداري 
بمهامهم هو سبب 

تدخل الديوان الملكي«، 
فلماذا يبادر حزب مثل 
حزب التجمع الوطني 

لألحرار المعروف 
بميوالته المخزنية )..( 

لسحب مشروع القانون 
التنظيمي لألمازيغية من 

البرلمان؟

األمازيغيون في مظاهرة وسط الرباط يغيب عنها العلم المغربي .
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الخليفة والريسوني يحذران 
من الفتنة 

وتتبنى  العلم  جريدة  ت�أتي  اأن  املف�رقة  قمة  ولعله� 
ا�شتهر  الذي  الوقت  يف  الأم�زيغية  ق�شية  عن  الدف�ع 
فيه القي�ديون يف حزب ال�شتقالل بدف�عهم امل�شتميت 
عن اللغة العربية، مث�ل احممد اخلليفة الذي نبه يف 
الأم�زيغية،  اللهجة  تر�شيم  خطورة  اإىل  �ش�بق  وقت 
»الغوغ�ئية  عن  بعيدا  ل�شروط  اإخ�ش�عه�  و�شرورة 
والعدمية«، وهو نف�شه اأكد اأكرث من مرة  اأن اأطراف� من 
»الغالة« يعملون وفق� لأجندة خ�رجية، ويريدون، 
املغرب  ففي  املحلية..  لغتهم  عن  الأم�زيغيني  �شلخ 
»ل ميكن اأن منيز اأين ي�شكن الأم�زيغي املنحدر من 
للمواطن  اجلغرافية  احلدود  تكمن  واأين   الأطل�س؟ 
لأن  للريفي؟.  ب�لن�شبة  الأمر  وكذلك  ال�شو�شي؟ 
وجت�ن�شوا  وتزاوجوا  ت�ش�هروا  والعرب  الأم�زيغ 
فيم� بينهم، وهذه هي ميزة ال�شعب املغربي الأ�شيلة، 
على عك�س بع�س الدول التي ت�شهد ا�شطراب�ت ب�شبب 
تنوع تركيبة جمتمع�ته�«. )امل�شدر: ت�شريح احممد 

اخلليفة يف برن�مج حوار �شنة 2011(.
حدود  عند  يقف  ل  الأم�زيغي«  »التطرف  من  القلق 
تت�ش�به  تك�د  اخلليفة  نظرة  اإن  بل  ال�شتقالل،  حزب 
مع م� �شبق اأن نبه اإليه الرئي�س ال�ش�بق لأكرب حركة 
الذي  الري�شوين  اأحمد  املغرب  يف  به�  معرتف  دعوية 
ذات  حركة  ب�ملغرب،  الأم�زيغية  احلركة  ق�ل:»اإن 
كم�  والإ�شالم«،   العروبة  �شد  �شديدة  عدائية  نزعة 
لطرد  و�شيلة  الأم�زيغية  من  اتخذ  من  هن�ك  اأن  اأكد 
الري�شوين  اأن  غري  املغرب،  من  والإ�شالم  العروبة 
يعرتف مثل غريه  بكونه ل يجمع جميع الأم�زيغيني 
يف �شلة واحدة، فهذه الفئة »املتطرفة« يف نظره:»فئة 

�شئيلة لكنه� ح�قدة وهدامة«. 

 نماذج لعالقات مشبوهة 
مع إسرائيل

منوذج »للتطرف الأم�زيغي« يف املغرب على الطريقة 

التي يه�جمه� اخلليفة والري�شوين ميكن اأن جتد مث�ل 
من  الأم�زيغية،  للثق�فة  امللكي  املعهد  خ�رج  له� 
خالل اأن�شطة الن��شط الأم�زيغي اأحمد الدغرين الذي 
�شبق له اأن اأ�ش�س حزب� على اأ�ش��س عرقي)..(، هذا 
مع  عالق�ت  »اإق�مة  ب�أن  �شرح  اأن  له  �شبق  الأخري 
النف�س،  عن  الدف�ع  و�ش�ئل  اإحدى  تعترب  اإ�شرائيل 
املنطقة  اأم�زيغ  له  يتعر�س  الذي  ال�شتهداف  �شد 
املغ�ربية من القوميني العرب ومن بع�س املتطرفني 

الإ�شالميني«) الُقد�س بِري�ْس 19 غ�شت 2009(.
وتوجد اأي�ش� داخل املعهد امللكي للثق�فة الأم�زيغية 
من�ذج مل� ميكن اعتب�ره اأفك�را متطرفة وغريبة عند 
اأحمد  الب�حث  ح�لة  مثل  املغ�ربة،  من  كبري  جزء 
اأن  اإ�شرائيل، علم�  اإىل  ا�شتهر بخرج�ته  الذي  ع�شيد 
 )..( البحث  م�شبوقة يف  بلغ درجة غري  الأخري  هذا 
نظمته�  ندوة  يف  ليقول  الإ�شالم  على  جتراأ  عندم� 
اأبريل  �شهر  يف  الإن�ش�ن  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
تهديدية،  ر�ش�لة  املحمدية،  الر�ش�لة  امل��شي:»اإن 

ور�ش�لة اإره�بية«.
رمب� لن يفهم اأحد على الإطالق ن�ش�ط اأحمد ع�شيد 
نف�س  ويف  ملكي،  ا�شت�ش�ري  معهد  مع  يعمل  الذي 
يف  بت�شكيكه  املغربية  الدولة  �شرعية  يه�جم  الوقت 
الن�شب ال�شريف، عندم� يقول ب�أن املوىل اإدري�س الث�ين 
ُولد بعد وف�ة والده اإدري�س بن عبد اهلل بـ11 �شهرا، 
»ف�إذا ك�نت ر�ش�لة النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم 
ف�إن  زنى،  اأولد  اإدري�س  مولي  واأحف�د  اإره�بية، 
الق�ش�ء ك�ن مط�لب� ب�لتدخل لتف�دي الك�رثة« )انظر 

الأ�شبوع عدد: 2 م�ي 2013(.

 

هل هي لعنة ”املختار ال�سو�سي“ 

التي اأ�سابت ”الإيركام“

البرلمانية المغنية تباعمرانت صاحبة أول سؤال 
باألمازيغية في البرلمان. 

القلق من »التطرف األمازيغي« ال يقف عند حدود حزب 
االستقالل، بل إن نظرة الخليفة تكاد تتشابه مع ما سبق أن 

نبه إليه الرئيس السابق ألكبر حركة دعوية معترف بها في 
المغرب أحمد الريسوني الذي قال:«إن الحركة األمازيغية 

بالمغرب، حركة ذات نزعة عدائية شديدة ضد العروبة 
واإلسالم«،





تفوي�ض �سكان الرباط 
للمنتخبني مل يكن على بيا�ض

بني �ضكان العا�ضمة ومنتخبيهم ميثاق جماعي وعلى �ضوء 
مقت�ضياته فو�ضوا �ضوؤون ت�ضيري املدينة، للذين اقرتحوا 

اأنف�ضهم متطوعني منا�ضلني لتحقيق ما جاء يف ذلك امليثاق.
وبعد ثالث �ضنوات على هذا التفوي�ض، ظهرت ممار�ضات، 
وبرزت جتاوزات وكرثت معامالت ال عالقة لها بامليثاق وال 
بروح التفوي�ض املمنوح للمنتخبني واملن�ضو�ض على بنوده 
يف القانون اجلماعي ليت�ضح باأن ذلك التفوي�ض مت ا�ضتغالله 
االإمكانيات  من  واال�ضتفادة  االغتناء  يف  نية  �ضوء  عن 
وامل�ضادات  واملعارك  التطاحنات  هذه  والدليل  اجلماعية، 
الكالمية التي بدال من اأن تكون موجهة حلل م�ضاكل ال�ضكان، 

حتولت اإىل اتهامات خطرية بني املنتخبني.
وكان ينبغي فتح حتقيق يف �ضاأنها على االأقل ال�ضرتداد ما 
ح�ضل عليه »املتهمون« وما اعرتفوا به، ويتمتعون به من 
امتيازات عينية ومالية �ضدا على القانون، فتلك »اجلذبة« 
التي األفناها عند حلول كل دورة للمجل�ض اجلماعي، علمتنا 
االأيام باأنها جمرد نوع من ال�ضغوطات متار�ض من طرف 
ينالون  وع�ضى  لعل  امل�ضتفيدين«  �ضد  »الالم�ضتفيدين 
ن�ضيبهم من »الوزيعة«، وفعال جنحت هذه ال�ضغوطات يف 
جمال التوظيفات، ومنح اجلمعيات، وال�ضيارات والتليفونات 
وال�ضفقات، والتوقيعات واالخت�ضا�ضات واأ�ضياء اأخرى، 
بالف�ضاد،  وينددون  وي�ضرخون  يحتجون  الذين  فاأغلب 
ي�ضبقهم لذلك زمالء �ضرعان ما بلعوا األ�ضنتهم »و�ضحوا« 
بكوارث �ضكان الرباريك والدور املهددة باالنهيار وجحيم 
احتالل االأمالك اجلماعية واجلوطيات الع�ضوائية، مقابل 
ما ا�ضتفادوا من امتيازات، وقد تكررت هذه املهزلة مرات 
ومرات حتى اأن بع�ضهم غادر �ضفينة املعار�ضة وارمتى على 
�ضالون الطائرة ل�ضرعتها وجناعتها وح�ضن �ضيافتها، ومن 
اأجل ذلك تقلبوا و»ت�ضقلبوا« حتى ظننا باأنهم �ضي�ضكلون 
»حزب املتقلبني املت�ضقلبني« لي�ضمنوا ويوؤمنوا »بركات 
ال�ضيا�ضية  العا�ضمة  جماعة  يف  واأين؟  اجلماعي«،  الريع 
للمملكة، ويف مدينة مقرات االأحزاب التي متنح لهم التزكيات 

و»التغطية« على الف�ضائح التي اأزكمت روائحها الرباط.
وبعد، ف�ضكان الرباط مل مينحوا �ضيكا على بيا�ض للمنتخبني، 
بل فو�ضوهم لتنزيل ما جاء يف امليثاق اجلماعي، وما وعدوا 
به يف براجمهم االنتخابية التي مل تكن �ضوى اأوراق ذهبت 

مع الريح.
جادة؟  معار�ضة  اجلماعي  املجل�ض  يف  هل  ونت�ضاءل، 
واملعار�ضة لي�ضت باالن�ضحاب، وال بال�ضياح، وال بتوقيف 
وامل�ضروع  بالراأي،  الراأي  مبقارعة  ولكن  اجلل�ضات، 
بامل�ضروع، والت�ضحية وااللتزام باأعراف املعار�ضة، وف�ضح 
الفا�ضدين كاإنذار، ثم مقا�ضاتهم اإذا مل يكن االإنذار جمديا. 
ن�ضعر يف الرباط باأنه ال وجود ملعار�ضة ذات قيم وطنية، 
فبع�ض املعار�ضني ي�ضتفيدون من ريع اجلماعة اأكرث من 
املوالني، وهم يف املدينة يتجولون بدون »ح�ضمة« ب�ضيارات 
الطائرات،  يف  و�ضافروا  االأقارب،  ووظفوا  اهلل«،  »جابها 
وح�ضلوا على التعوي�ضات وا�ضتفادوا من التليفونات، على 

ح�ضاب �ضكان الرباط، وهل هذه هي املعار�ضة؟
وبني ال�ضكان ومنتخبيهم ميثاق مل يحرتم، فال تلوموا هوؤالء 
ال�ضكان اإذا اأقاموا دعوى ق�ضائية قد تكون االأوىل من نوعها 
�ضد منتخبيهم بعدما عجزت االأحزاب التي زكتهم و�ضمنتهم 

عن االلتزام ب�ضبطهم.

حديث العاصمة
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

واالأ�ضى  احل�ضرة  من  بنوع  التاريخ  �ضيذكر 
باأن منتخبي 2009 الذين من بينهم وزيرين 
وزعيمني حلزبني واأقطاب من ال�ضيا�ضة واملال 
حتويل  يف  »جنحوا«  والتجارة،  والثقافة 
عا�ضمة  اإىل  لالإدارة  عا�ضمة  من  الرباط 
كل  انت�ضرت يف  والتي  الفو�ضوية  للجوطيات 
اأنحاء املدينة حتى و�ضلت اإىل �ضارعي حممد 
يف  ومتركزت  اهلل،  عبد  بن  وعالل  اخلام�ض 
املدينة القدمية وحي املحيط وحي العكاري 
وحي يعقوب املن�ضور، وحي ديور اجلامع، 
حي  ا�ضتوطنت  بعدما  اأكدال  حي  وغزت 
اليو�ضفية وحي التقدم، وحي الر�ضاد، ورمبا 

قريبا حي الريا�ض، وحي النه�ضة.
مينحهم  الذين  للمنتخبني  اإذن  »برافو« 
اإحداث  اخت�ضا�ضات  اجلماعي  امليثاق 
باأكملها،  املدينة  ف�ضلموا  االأ�ضواق،  وتنظيم 
وتركوها  و�ضوارعها،  و�ضاحاتها  بطرقاتها 
والن�ضب  والفو�ضوي،  الع�ضوائي  لالحتالل 
واالحتيال، والف�ضاد، ويف اأو�ضاع مل ت�ضهدها 
العا�ضمة من قبل. فاملقاهي حتتل االأر�ضفة، 
والطاك�ضيات الكبرية حتتل اأبواب العمارات، 
بيوت  اأمام  مواقف  حتتكر  والطوبي�ضات 
ميلوؤون  املحرتفون  واملت�ضولون  املواطنني، 
املدينة. واأع�ضاء جمل�ض اجلماعة يخو�ضون 

فالن  الإ�ضقاط  البع�ض  بع�ضهم  �ضد  معارك 
والبنزين  املنح  من  املزيد  على  للح�ضول  اأو 

والتوظيفات والتعبئات التليفونية.
ا�ضت�ضهدت  فلقد  يرحمها«  »فاهلل  الرباط  اأما 
على اأيادي منتخبينا! فهل الزعماء والوزراء 
اجلماعي  املجل�ض  منهم  املتكون  واالأقطاب 
عجزوا كلهم عن اقرتاح حلول لتنظيم الباعة 
املتجولني؟ واإذا انهزموا اأمام هذه الفو�ضى، 

فماذا ينتظر منهم حلل امل�ضاكل الوطنية؟.
الرباط تعي�ض هذه االأيام اأ�ضواأ اأيامها، وكاأنها 
يف  فالفو�ضى  جماعي،  جمل�ض  بدون  يتيمة 
عن  التغا�ضي  ويف  العمومي،  امللك  احتالل 
ت�ضوير االأرا�ضي غري املبنية، ويف عدم االلتزام 
بتعليق االأثمنة، ويف عدم مراقبة بيع اللحوم 
والفواكه،  واخل�ضر  والدواجن  واالأ�ضماك 
االأثمنة يف  الزيادة يف  ويف »ت�ضجيع« فو�ضى 
كل مقاهي الرباط، مع »االمتناع« عن مراقبة 

اجلودة والنظافة وال�ضالمة.
الرباط »اهلل يرحمها« نعم، ولكن لي�ض معناه 
التي كانت  الثقة  فالتي ماتت هي  اأنها ماتت، 
روح  هي  ماتت  والتي  ملمثلينا،  ممنوحة 
الوطنية  هي  ماتت  والتي  اجلماعي،  امليثاق 

والغرية على عا�ضمة اململكة.

الرباط يا حسرة

مدار�ض حممد اخلام�ض ذات ال�ضهرة الوطنية يف تعليم اأبناء 
ال�ضعب واإنقاذ املطرودين منهم من املدار�ض احلكومية، لتعيد 
االأخرى،  املوؤ�ض�ضات  يف  منهم  �ضاع  ما  والكت�ضاب  تكوينهم 

قد تاأ�ض�ضت يف 19 يونيو 1946 وموؤ�ض�ضوها هم امل�ضمولون 
برحمة اهلل تعاىل.

فار�ض،  القادر  عبد   - املغربي  الطيب   - كراك�ضو  عالل  اليمني:  من  الواقفون 
واجلال�ضون من اليمني: م�ضطفى فيالل - م�ضطفى بركا�ض - حممد اجلزويل 

 - ال�ضرقاوي  اأحمد  احلاج   - الزيدي  اأحمد   -
احلاج عثمان جوريو 

- عبد اهلل اجلراري 
بن  حممد  احلاج   -
وم�ضطفى  اهلل  عبد 

بنمبارك.
وجزاهم  اهلل  رحمهم 

من  قدموا  ما  على 
ال�ضاحلات لفائدة اأبناء 

الرباط اأبناء ال�ضعب.

من

 أرشيف

�ضوء التدبري والت�ضيري مل »ي�ضربا« امل�ضالح  الرباط
املركزية للجماعة فح�ضب، بل اقتحما املركبات 
ملعارك  هدفا  كانت  التي  اجلماعية  والقاعات 

من اأجل الفوز بت�ضيريها من طرف منتخبني.
وبعد اأربع �ضنوات من هذا الت�ضيري، التحقت 
تقودها  التي  االإفال�ض  ب�ضفينة  القاعات  هذه 

اجلماعة وم�ضاحلها.
ومن هذه القاعات، قاعة املهدي بنربكة التي 
ترتبع على م�ضاحة مبثابة حي و�ضط حومة 
املحيط، وقاعة ال�ضتيل العي�ضاوي التي تتمركز 
و�ضط حي التقدم وت�ضغل اأطرافا �ضا�ضعة من 

االأر�ض تكفي الإيواء اآالف االأ�ضخا�ض.
قاعـــــتان عليـــــهما »مديران« بتعويـــــ�ضات 
وهواتف  �ضيارات  من  وامتيازات  حمرتمة، 

واأ�ضياء اأخرى، و»ردوا بالكم« لهما ميزانيات 
 125 بحوايل  تقدر  اإ�ضارتهما  رهن  ملحقة 
لل�ضدفة  التي  مداخيل  هناك  وطبعا  مليونا، 
اآخر:  ومبعنى  مليونا،   125 اأبدا  تتجاوز  ال 
»قد« امل�ضاريف »قد« املداخيل دون احت�ضاب 
وم�ضاريف  واملوظفني  االمتيازات،  تكاليف 

التجهيزات وال�ضيانة.
املداخيل  لكانت  ت�ضيري جدي  فلو كان هناك 
وتوفر  �ضهر،  يف  حت�ضل  �ضنة،  يف  املح�ضلة 
تنظيم  من  جتنى  مليون  و500  مليار  حوايل 
و�ضينمائية  وريا�ضية  ثقافية  يومية  اأن�ضطة 
عائلية  وحـــــفالت  واإ�ضهارية،  وجتاريــــة 

ودبلوما�ضية.
فاملديران املكلفان بالقاعتني هما منتخبان يف 

م�ضالح  يف  وموظفان  واملقاطعة،  اجلماعة 
على  االنكباب  لهما  ميكن  فكيف  حكومية، 
الفئران  �ضــــارت  حتى  القاعـــــــــتني  تدبري 
للف�ضاءات  امل�ضتغلني  هــــم  و»الطوبــــات« 
الوا�ضعة والكبرية للموؤ�ض�ضتني اللتني يخيم 
عليهمـــــا الركود املمــــــل وال�ضمت املطبق، 
لل�ضـيدين  بابني  من  اإال  املقفلة  واالأبـــــواب 
املديرين للدخول واخلروج من مكتبيهما اإىل 

�ضيارتي اجلماعة.
ت�ضيري  و�ضوء  اجلماعة،  الأموال  تبذير  هذا 
للمرافق، ينبغي حما�ضبة امل�ضوؤولني عليهما، 
وو�ضع حد لهذا الت�ضيب الذي يكلف ال�ضكان 
م�ضاريف  اإىل  اإ�ضافة  �ضنويا  مليونا   125

املمتلكات.

غرائب وعجائب يف جماعة العا�ضمة، 
هذه  فيه  ت�ضكو  الذي  الوقت  ففي 
وعجز  املداخيل  قلة  من  اجلماعة 
بالوزارة  وا�ضتنجادها  امليزانية،  يف 
مل�ضاعدتها على موازنة م�ضاريفها مع 
الذبح  �ضريبة  عن  تتنازل  مداخيلها، 
املخت�ضون  ويقدرها  جمعية  لفائدة 
بحوايل مليار �ضنويا، واكتفت اجلماعة 
حلوم  فح�ض  على  املفرو�ض  بالر�ضم 
 4200 وقدره:  اال�ضتثنائي  الذبح 
درهم، ور�ضم مغ�ضل االأمعاء وقدره: 
وقدره:  التربيد  ور�ضم  مليون،   17
باالإ�ضطبل  الربط  ور�ضم  مليون،   160
مداخيل  فاأين  ماليني،   10 وقدره: 
تكلف  التي  للمجزرة  الذبح  ر�ضم 
من  العاملني  اأجور  يف  باهظة  نفقات 
بيطريني وتقنيني وعمال، وم�ضاريف 

وال�ضيانة  والتطهري  والكهرباء  املاء 
املكتب  واأدوات  والهواتف  والنظافة، 
وو�ضائل تقنية خمتلفة يتحملها �ضكان 
العا�ضمة، يف حني ي�ضتفيد البع�ض من 

مداخيل �ضريبة الذبح.
حوايل  �ضيدت  التي  الرباط  جمزرة 
1910، ال تزال كما هي منذ اأن  كانت 
بحوايل  تقدر  ل�ضاكنة  اللحوم  توؤمن 
ظروف  ويف  لت�ضتمر  ن�ضمة،  اآالف   10
املدينة  لتزويد  و�ضعبة  مرتدية  جد 
مبا  ن�ضمة  مليون  حوايل  ت�ضم  التي 
يحتاجونه من حلوم، وهذا ما �ضجع 
انت�ضار الذبح ال�ضري حتى اأن هذا الذبح 
يفوق »الذبح الر�ضمي« واملراقب، مما 
اأزم و�ضعية اللحوم �ضواء من الناحية 
ال�ضحية اأو من الناحية املالية، لت�ضري 
جمزرة اجلماعة جمرد ال�ضجرة التي 

التجاوزات  من  غابة  الغابة،  تخفي 
وت�ضتهدف  مت�ض  التي  اخلطرية 
من  امليزانية  وحترم  النا�ض،  �ضحة 

مليارين من املداخيل.
جتد  مل  االأ�ضف  مع  التالعبات  هذه 
الذين  املنتخبني  من  يردعها  من 
التجاوزات  لهذه  حماة  منهم  انبثق 
امل�ضكوت عنها ورمبا امل�ضاركة فيها. 

واإال فما �ضر ال�ضامتني من املنتخبني 
بل  املجزرة؟  يف  يتحكمون  الذين 
لت�ضيريها  اأبناءهم  فيها  وو�ضعوا 
والت�ضرت على ف�ضائحها واال�ضتفادة 

من خرياتها.
ي�ضتفيد  �ضيعة  اإىل  حتولت  املجزرة 
اجلماعة  من  بدال  االأ�ضخا�ض  منها 

وال�ضالم.

العنصر

»برافــو«.. املنتخبــــون حولـــوا 
العا�ســمة اإلـــى جوطيـــة كبيــــرة

 العدد: 765  اخلميس 28 نونبر 2013

و�ضعية  ت�ضوية  الداخلية  وزارة  حتاول   ♦

الفرن�ضيني  تدبري  من  انتقلت  التي  »ري�ضال« 
يفر�ض  والواقع  خليجي،  بتمويل  الإجنليز  اإىل 
تقدمي ملف متكامل على اأنظار جمل�ض اجلماعة 
فقط  الجتماع  ولي�ض  الراأي،  واإبداء  لتدار�ضه 

مبمثلي الأحزاب املمثلة يف املجل�ض.

♦ املعهد املو�ضيقي اجلماعي الذي متوله اجلماعة، 
فكل مداخيله هي: 1500 درهم �ضهريا، وهو الذي 
ي�ضتهلك ع�ضرات املاليني، وكنا نتمنى اأن ينتج 
الوطنية،  الأفراح  ين�ضط  للجماعة  تابعا  جوقا 
نحلم  وكنا  املقاطعات،  يف  الأم�ضيات  ويحيي 
بتكوين فرقة مو�ضيقية للخم�ضة واخلم�ضني كما 
الأمنية:  هذه  حقق  واإذا  الثمانينيات،  يف  كانت 
»فاهلل ي�ضامح يف 1500 درهم �ضهريا«.. وهذا من 

واجب ودور املعهد.

على  وزيرة  توجد  م�ضر  عا�ضمة  القاهرة  يف   ♦

راأ�ض وزارة ال�ضحة ا�ضمها: مها الرباط، فتحية لها 
من اأختها الرباط عا�ضمة اململكة املغربية.

افتتاح  �ضاعات  ويقنن  ينظم  قانون  يوجد   ♦

 - تعطيله   - مت  القانون  هذا  املقاهي،  واإغالق 
لها،  مثيل  ل  فو�ضى  والنتيجة  »بالتدويرات«، 
وكاأن  حقوقهم  على  والدو�ض  لل�ضكان  واإزعاج 
اجلماعي  املجل�ض  مادام  لها  وجود  ل  ال�ضلطات 

عاجز عن حماية ال�ضكان.

جمــزرة الرباط يف ذمـة اللــه
فمن ي�ضتفيد من �ضريبة 

الذبح التي تقدر مبليار �ضنويا؟

قاعتان »تلتهمان« �سنويا 125 مليونا من جيوب الرباطيني بدون فائدة
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اأثار اخلرب الذي تناولته بع�ض املواقع 
ردود  احل�سيمة  مبدينة  الإلكرتونية 
فعل متباينة حول ظروف ومالب�سات 
مقتل رجل م�سن، حيث اأ�سارت بع�ض 
املواقع اإىل اأن ال�سبب يعود اإىل تاأثره 
داخل  تناولها  التي  الكحول  بكميات 
اإحدى احلانات مما اأدى به اإىل فقدان 
توازنه خالل نزوله من درج احلانة..

هناك  يكون  اأن  يرجح  موؤ�سر  باملقابل 
تتعدد  حيث   )...( اآخر  �سيناريو 
بع�ض املعطيات عن اعتداء بال�سرب 
واجلرح املف�سي اإىل املوت، ورمبا يتم 
قتل  جرمية  اأنها  على  احلادثة  تكيف 
مع �سبق الإ�سرار والرت�سد، حيث مت 
وال�ستماع  املتابعة  م�سطرة  حتريك 
اأن  بعد   )..( الرئي�سيني  املتهمني  اإىل 
اأجريت  التي  الت�سريح  عملية  ك�سفت 
لل�سحية بامل�ست�سفى احل�سني مبدينة 
الناظور حتت اإ�سراف النيابة العامة 
ال�سرب  اآثار  عن  نف�سها  باملدينة 
جثة  من  خمتلفة  اأنحاء  يف  واجلرح 
ال�سحية، حيث مت العثور على جرح 
يبلغ  للراأ�ض  اليمنى  اجلهة  يف  غائر 
 31 وقطره  مليمرتات،  �ستة  طوله 
مليمرتا، وعمقه ثالثة �سنتمرتات مما 

ت�سبب له يف نزيف دموي داخلي.
واأقر الت�سريح الطبي وفح�ض ال�سكانري 
الذي اأجري للمعني بالأمر مب�ست�سفى 
الناظور زوال يوم ال�سبت بعد اأن مت 
نقله من م�ست�سفى احل�سيمة، اأن الآثار 
التي ظهرت على جثة ال�سحية لي�ست 

الدرج  من  �سقوط  نتيجة  اإ�سابات 
فقط، واإمنا هناك ما ي�سري اإىل اإمكانية 

تعر�سه لل�سرب املربح.
احلادثة...  وقوع  ليلة  اإىل  وبالعودة 
فاإن عائلة ال�سحية مل تتلق اأي اإخبار 
توفر  من  بالرغم  املو�سوع  ب�ساأن 
التي  الوطنية  بطاقته  على  ال�سحية 
مت  اأن  اإىل  �سكناه  ومقر  هويته  حتدد 
عادي،  مواطن  طرف  من  اإخبارهم 
ويروي ابن ال�سحية على اأنه واأثناء 
توجهه حوايل ال�ساعة 12.00 زوال 

اإىل امل�ست�سفى وجد �سخ�سني يقومان 
وبعد  اأبيه،  حالة  مواكبة  يف  مقامه 
تواجدهما  اأنكرا  اإليهما  الإ�ستماع 
بجانب ال�سحية بامل�ست�سفى )..(، اأما 
الزمني للجرمية،  التوقيت  من جانب 
ال�ساعة  حوايل  وقعت  احلادثة  فاإن 
1.30 ليال، وهي ال�ساعة التي انطلقت 
فور  املدنية  الوقاية  �سفارات  فيها 
امليناء  �سرطة  من  باخلرب  تو�سلهم 
والتي توجهت اإىل عني املكان، حيث مت 
ق�سم  اإىل  للوعي  فاقد  وهو  الهالك  نقل 

احل�سيمة،  مب�ست�سفى  امل�ستعجالت 
حالة  يف  اجلرمية  وقوع  فتوقيت 
ثبوتها يوؤكد اأن بع�ض احلانات تعمل 

خارج الإطار الزمني امل�سموح به. 
من  جمموعة  اإىل  ال�ستماع  مت  وقد 
ال�سابطة  طرف  من  الأ�سخا�ض 
يوم  من  ابتداء  باحل�سيمة  الق�سائية 
الثالثاء املا�سي، كما مت ال�ستماع اإىل 
عدد من ال�سهود ذكرهم ابن الهالك يف 

�سكايته.

ع.ج )مقرب من الهالك( 

كواليس جهوية

أصداء سوسية
رجال  بع�ض  يقوم  حيث  ماألوفا،  اأ�سحى  م�سهد    ◆
ب�سوق  تواجدهم  ي�ستغلون  الذين  امل�ساعدة  القوات 
�سيدي بيبي الأ�سبوعي  باإقليم ا�ستوكة اآيت باها لي�ض 
من  التجار  ابتزاز  اأجل  من  بل  النظام  حفظ  اأجل  من 

بائعي اخل�سر والفواكه اإلخ ….
�سبت  يوم  كل  زمرة  �سكل  على  تخرج  العنا�سر  هذه 
الذي ي�سادف ال�سوق الأ�سبوعي يف جولت هنا وهناك، 
وبحوزتهم لئحة باأ�سماء �سحاياهم من بائعي اخل�سر 
بالتق�سيط اأو باجلملة، ويعملون على ابتزازهم مقابل 
ال�سماح لهم باكت�ساح وا�ستغالل املمرات، وكل من مل 

»يفهم را�سو« يكون م�سريه اإتالف ب�ساعته..

◆ اأ�سدرت املحكمة البتدائية باإنزكان موؤخرا حكما 
بـ12 �سنة ون�سف �سجنا نافذا يف حق 4 متهمني توبعوا 
من اأجل»احليازة وامل�ساركة يف نقل وترويج املخدرات 
مبنطقة اأزرراك �سواحي اأكادير« كل ح�سب ما ن�سب 

اإليه. 
وتعوي�ض  مالية)..(  غرامة  باأداء  عليهم  ق�ست  كما 
درهم   717.723.00 قدره:  اجلمارك  اإدارة  لفائدة 
مع  م�سادرة املحجوزات مبا يف ذلك ال�سيارة لفائدة 
حني   الق�سية  هذه  تفا�سيل  وتعود  العامة،  اخلزينة 
متكنت امل�سالح الأمنية التابعة لالأمن الإقليمي لإنزكان 
حتت القيادة املبا�سرة لقائد املنطقة حممد ال�سادقي 
اإجرامية متخ�س�سة يف الجتار يف  �سبكة  من توقيف 

املخدرات.

الوكالة احل�سرية لأكادير وقفة  نظم م�ستخدمو   ◆
املدير  بني  ال�سلط  ت�سليم  مع  باملوازاة  احتجاجية 
اآيت  �سلمان  بالنيابة  واملدير  طيطة  حممد  ال�سابق 
احلاج، وذلك جراء ما اعتربوه انتقائية يف حل ملفات 
امل�ستخدمني التي تعامل بها املدير ال�سابق، وقد دعت 
نقابة م�ستخدمي الوكالة احل�سرية لأكادير املن�سوية 
حتت لواء الحتاد املغربي لل�سغل من خالل بيانها اإىل 
فتح حتقيق من طرف اجلهات الو�سية من اأجل رفع 
احل�سرية  الوكالة  م�ستخدمي  عن  احليف  ت�سميه  ما 

لأكادير، والتعامل معهم على قدم امل�ساواة. 

باجلنوب  الطرقي  للنقل  اجلهوي  املكتب  عقد   ◆
الدميقراطية  الكونفدرالية  لواء  حتت  املن�سوي 
لل�سغل اجتماعا باأكادير موؤخرا، تطرق من خالله اإىل 
ما يعانيه �سائقو �ساحنات نقل الرمال واحل�سى ومواد 
البناء ببيوكرى ونواحيها من »تع�سفات« و�سطط يف 
ا�ستعمال ال�سلطة من طرف بع�ض رجال الدرك، تتمثل 
ال�سائقني  على  غرامات  وفر�ض  ال�ساحنات  حجز  يف 
�سعوبة  حيث  من  قا�سية  ظروف  يف  يعملون  الذين 
امل�سالك الطرقية التي يقطعونها يوميا من اأجل توفري 
التي  العجالت  على  يوؤثر  مما  لل�ساكنة،  البناء  مواد 
تتعر�ض لأ�سرار كثرية جراء اجتيازها تلك امل�سالك 
الوعرة. اإ�سافة اإىل تاأثري الأزمة احلالية التي يعي�سها 
قطاع البناء والتي م�ست الو�سعية املادية والجتماعية 

للمهنيني.

◆ اأوقفت عنا�سر ال�سرطة الق�سائية باآيت ملول، يوم 
اجلمعة املا�سي �ساحب )كيو�سك( بامللحقة الإدارية 
الرابعة لبا�سوية اآيت ملول بحي �سيدي ميمون مبنطقة 
املزار الكبري، بعد اأن �سبط متلب�ساوبحوزته طوابع 

بريدية مزورة من فئة 20 درهما.
واأفادت امل�سادر اأن اإيقاف املعني بالأمر جاء بناء على 
بحث �سري قامت به م�سلحة ال�سرطة الق�سائية باآيت 
ملول، بعد اأن مت اإبالغها من طرف ال�سلطات املحلية 
بطلبات  تقدموا  الذين  املواطنني  من  كبريا  عددا  اأن 
احل�سول على �سواهد ال�سكنى بق�سم ال�سواهد الإدارية 
بامللحقة الإدارية الرابعة لبا�سوية اآيت ملول يحملون 
طوابع خمزنية مزورة رفقة املطبوع اخلا�ض ب�سواهد 

ال�سكنى.

◆ اأ�سرف عبد الله بن كريان رئي�ض احلكومة، وعزيز 
اأخنو�ض وزير الفالحة وال�سيد البحري، وحممد زلو 
وايل جهة �سو�ض ما�سة درعة، ومولي اأحممد الولتيتي 
رئي�ض تعاونية كوباك، وعدد من �سخ�سيات ال�سلطة 
اإىل جانب جمهور غفري من زوار  الإدارية والتمثيلية 
املعر�ض ح�سروا مبدرج القاعة ال�سرفية حفل توزيع 
الأوىل  الدورة  اختتام  عقب  الفائزين  على  اجلوائز 
كوباك  تعاونية  قبل  من  املنظم  الأبقار  تربية  مللتقى 
حتت الرعاية ال�سامية ل�ساحب اجلاللة ن�سره اهلل يف 
الفرتة املمتدة ما بني 20 اإىل 23 نونرب 2013. وكانت 
عن  قا�سي  حممد  الفالح  ن�سيب  من  الأوىل  اجلائزة 

تعاونية اأولد برحيل عن اأح�سن عجلة..

منوذج للجرائم التي حتدث حتت جنح الظالم 

هل كان �صكرانا.. اأم قتلوه عن �صبق اإ�صرار وتر�صد؟ 

نبيل بكاني

احمد،  ابن  مدينة  يف  معروف  م�سجد  ف�ساء  �سهد 
اأكرب عملية ت�سويه، من طرف بع�ض اجلهات التي 
امل�سلني  م�ساعر  �سدمت  غريبة  بخطوة  قامت 
وال�ساكنة، بعد تخ�سي�ض مرافق من هذا امل�سجد 
اخلري،  وفاعلي  املح�سنني  باأموال  �سيد  الذي 
ا�سم  حتمل  خ�سو�سية  تعليمية  موؤ�س�سة  لإن�ساء 
»نور ال�سالم«، مكان املرفق الذي كان من املفرت�ض 
اأن ي�ستغل كحمام اأو دو�ض عمومي، يف جتاوز اأ�ساء 

ملعامل هذه البناية الدينية. 
وبني ع�سية و�سحاها، اأقدم اأ�سحاب املدر�سة على 
املعماري  الت�سميم  خارج  ع�سوائية  اأبنية  اإقامة 
�سحية  كمرافق  لت�ستغل  امل�سجد،  لهذا  واجلمايل 
املوؤ�س�سة  بتالميذ  اخلا�ض  الريا�سة  ملعب  �سمن 
ب�سكل  الآخر  هو  ا�ستحداثه  مت  والذي  التعليمية، 
غري  للم�سجد  الثانية  الرئي�سية  البوابة  فتح  جعل 
مبا�سرة  تطل  الأخرية  هذه  باتت  اأن  بعد  ممكن، 

على امللعب املحدث.
اأي�سا  مت  واإمنا  احلد،  بهذا  الكتفاء  يتم  ومل   
ال�ستحواذ على موقف خا�ض ب�سيارات امل�سلني، 
خا�سة  بال�سيارات،  اآخره  عن  ميتلئ  كان  والذي 
ي�ستقبل  حيث  رم�سان،  �سهر  وخالل  اجلمعة  اأيام 
وذلك  امل�سلني،  من  غفرية  جموعا  امل�سجد  ف�ساء 
وبف�سل  النريين،  واخلطباء  املقرئني  بف�سل 

ف�ساحة ل�سانهم وخطابهم، بعد الف�سل الإلهي.
اإىل م�ساحة  اأن يتحول ذات املوقف    كان ذلك قبل 
باملوؤ�س�سة  خا�سة  كواجهة  ا�ستغلت  خ�سراء 
وقائي  ب�سياج  اإحاطتها  بعد  املذكورة،  التعليمية 
املوؤ�س�سة  بوقار  كبري  حد  اإىل  م�ض  العلو،  مرتفع 
الدينية، وخد�ض هالتها الروحانية، و�سوه منظرها 
العام، مما ت�سبب يف حرمان امل�سلني من اأ�سحاب 
ال�سيارات من حقهم يف ال�ستفادة من موقف عمومي 
لركن �سياراتهم، مثلما مت �سم جزء �سغري من غابة 

عمومية جماورة، بعد اأن مت اجتياحها ب�سياج.

إبن احمد:

العيون

الحسيمة
ما يجري ويدور في المدن 

ال�صلطات حتارب »الباعة املتجولني« 
وال حتارب احتالل امللك العام

الوافي عبد اهلل

حملة  لإنزكان  ال�سلطات  املحلية  �سنت   
يف  بال�سر�سة  املتتبعني  بع�ض  و�سفها 
مواجهة الباعة املتجولني اأ�سحاب العربات 
احلملة  هذه  ا�ستثنــــت  اليدويـــــة،  وقد 
حمتـــلي الأر�سفة اأمـــــام املحالت التجارية 
على  املرورية  الختناقات  ت�سبب  التي 

احلياة العامة...
وتقرتح ال�سلطات على الباعة نقل اأن�سطتهم 
حركة  يعيق  ل  اآخر  مكان  اإىل  التجارية 
املعنيون  يرف�سه  اقرتاح  وهو  املرور، 
ويعر�ض  زبناءهم،  �سيفقدهم  اأنه  بدعوى 
يغ�سون  جعلهم  مما  للك�ساد،  ب�ساعتهم 
من  ال�سلطات، ويعودون  نداء  عن  الطرف 
جديد لكت�ساح ال�سوارع، بدعوى اأن التجار 
ي�ستغلون اأر�سفة حمالتهم التجارية ب�سارع 
و�سارع  اخلام�ض  حممد  و�سارع  »ك�سيمة« 

املدار�ض باخل�سو�ض.

إنزكان

 العدد: 765  اخلميس 28 نونبر 2013

الحسين رضيت
الوكالة  م�ستخدمي  اأجور  �سرف  تاأخر  �ساهم 
احل�سرية بالعيون عن �سهر اأكتوبر 2013 يف 
خلق جو من الحتقان، ال�سيء الذي دفع هوؤلء 
امل�ستخدمني املوؤازرين بعدة نقابات للدخول يف 
�سل�سلة احتجاجات، د�سنوها الثالثاء املا�سي  
لو�سعيتهم  امل�سوؤولني  انتباه  يثري  ببيان 
�سرف  عدم  بفعل  �ساءت  التي  الجتماعية، 
على  اأ�سبوعني  من  اأزيد  م�سي  بعد  اأجورهم، 
عدم تو�سلهم برواتبهم، فقاموا بحمل ال�سارة 

العمل  عن  والمتناع   عملهم،  مقر  داخل 
داخل املكاتب ملدة �ساعتني كل �سباح، مع 
يهددون  وجلهم  احتجاجية،  وقفة  تنظيم 
بالت�سعيد اإن مل ت�سارع الوزارة اإىل الإفراج 
ناجم  التاأخري  اأن  ل�سيما  اأجورهم،  عن 
الو�سية  الوزارة  بني  العالقة  يف  خلل  عن 
بيان  يف  ورد  ما  ح�سب  املالية،  ووزارة 
للمكتب املحلي لنقابة موظفي وم�ستخدمي 
لواء  حتت  املن�سوي  احل�سرية،  الوكالة 

الحتاد العام لل�سغالني باملغرب.

خلل بني وزارتني يحرم عمال الطوب�صات »امل�صاكني« من اأجورهم

العبث يطال بيوت اهلل وحقوق امل�صلني
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كواليس جهوية

مواطنون معزولون  يف مواجهة وباء غريب  يف منطقة غنية بالذهب 

ارتفاع عدد املنتحرين »ب�سم الفئران«..من بينهم حمامية

طاطا

وادي زم

خريبكة

سعيد انخيلي
يعي�ش �سكان منطقة  »دودر�ر« باإ�سافن يف �إقليم 
طاطا حالة من �خلوف و�لهلع، ب�سبب د�ء ي�سيب 
�أبناء �لدو�ر خا�سة �ملتمدر�سني، وقد جتاوز عدد 
�ل�سكان،  24 حالة، ح�سب ما يتد�وله  �لإ�سابات 
على  �نتفاخ  من  �ملر�ش  هذ�  �سحايا  يعاين  حيث 
�إ�سافة  بالأذنني،  حادة  و�آلم  �لرقبة  م�ستوى 
بالعياء  و�لإح�سا�ش  �حلر�رة  درجة  �رتفاع  �إىل 
ف�ساء  �ملدر�سة  يف  وجد  مر�ش  وهو  �ل�سديد، 

منا�سبا لالنت�سار �ل�سريع يف �سفوف �لتالميذ.
هو  وذويهم،  �ملر�سى  معاناة  من  ز�د  ما  ولعل 
م�ستو�سف  �أو  م�ست�سفى  �أي  عن  �لكبري  بعدهم 
كلم   30 م�سافة  قطع  عليهم  يجب  حيث  �سحي، 
على �لأقل، عرب طريق وعرة غري معبدة، علما �أن 
�ملنطقة معروفة بوجود منجم »دودر�ر« للذهب، 

على  بالإيجاب  ينعك�ش  ل  دودر�ر  ذهب  �أن  غري 
وطاأة  حتت  �أغلبهم  يرزح  �لذين  �ل�سكان،  حياة 
�لفقر، لأن هم �ل�سركة �مل�ستغلة هو حتقيق �ملزيد 
�ملنطقة  تنمية  �لإ�سهام يف  من  �أكرث  �لأرباح،  من 

ورفع و�قع �لعزلة عنها.
على  و�لأخرى  �لفينة  بني  طاطا  �إقليم  ويعي�ش 
�إيقاع �نفجار ق�سية �نت�سار مر�ش �أو وباء يق�ش 
م�سجع �ساكنته ) فم �زكيد-�غالن-دودر�ر...( 
ر�أ�سها  وعلى  �ملعنية،  �جلهات  �سمت  و�سط 
وز�رة �ل�سحة �لتي تكتفي عادة بتدخالت �سبيهة 
�سيا�سة  نهج  عو�ش  �ملطافئ،  رجال  بتدخالت 
�سحية ت�سع حدً� مل�سل�سل �إغالق �مل�ستو�سفات، 
و�لعالج  �لتطبيب  يف  �حلق  �لأقل  على  وت�سمن 
للجميع، كما تن�ش على ذلك �لإعالنات و�لعهود 

�لدولية �مل�سادق عليها من طرف �لدولة.

األسبوع

و�سع  من  �أ�سبوعني  من  �أقل  بعد 
حد�  زم  بو�دي  معروفة  حمامية 
مت  �سامة،  مو�د  بتناول  حلياتها 
ت�سجيل حالة �نتحار جديدة  �لأ�سبوع 
�ملن�سرم بنف�ش �ملدينة، حيث ��ستقبل 
م�ستودع �لأمو�ت  مب�ست�سفى �حل�سن 
م�سنة  �سيدة  جثة  بخريبكة  �لثاين 
ملبيد  تناولها  بعد  �حلياة  فارقت 

�إل  لي�ست  �لنتحار  حالة  ح�سري. 
�أغلب  و�حدة يف �سل�سلة من �حلالت 
و�دي  جعلت  �لن�ساء،  من  �سحاياها 
ويف  �لإقليم،  م�ستوى  على  �لأوىل  زم  
غياب �إح�سائيات ر�سمية حملية تفيد 
بع�ش  عن  �لك�سف  مت   �لتي  �حلالت 
�لنتحار  �أ�سباب  �أن  غمو�سها  من 
�لنف�سية  �لأزمات  بني  ترت�وح 

و�مل�ساكل �لجتماعية و�ملادية .

 العدد: 765  اخلميس 28 نونبر 2013

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

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

ملكنا�ش  �لبلدي  �ملجل�ش  رئي�ش  يعلن 
بامل�سلحة  �أودع  قد  �أنه  �لعموم  �إىل 
حمل  باإحد�ث  يتعلق  ملفا  �لقانونية 
لبيع �حللويات برقم 11 �سارع �لأطل�ش 
طرف  من  مكنا�ش  �جلديدة  �ملدينة 

.»Espace Bleu« :سركة�
�لت�سال  �لأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلــــماعة  �لقانونية  بامل�سلـــــحة 
�حلبول(  )ملحقة  ملكنا�ش  �حل�سرية 
و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �لطالع  ق�سد 
مدته  �أجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 
)15 يوما( �بتد�ء من تاريخ ن�سر هذ� 

�لإعالن.

As 174/13

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

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

ملكنا�ش  �لبلدي  �ملجل�ش  رئي�ش  يعلن 
بامل�سلحة  �أودع  قد  �أنه  �لعموم  �إىل 

�لقانونية ملفا يتعلق باإحد�ث م�سبنة 
�لب�ساتني  �لعمورية  جتزئة   17 برقم 
فوزي  �ل�سيد)ة(:  طرف  من  مكنا�ش 

بحاجي.
�لت�سال  �لأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلماعة  �لقانونيـــــة  بامل�سلــــحة 
�حلبول(  )ملحقة  ملكنا�ش  �حل�سرية 
و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �لطالع  ق�سد 
مدته  �أجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 
)15 يوما( �بتد�ء من تاريخ ن�سر هذ� 

�لإعالن.
As 175/13

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

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

ملكنا�ش  �لبلدي  �ملجل�ش  رئي�ش  يعلن 
بامل�سلحة  �أودع  قد  �أنه  �لعموم  �إىل 
مقهى  باإحد�ث  يتعلق  ملفا  �لقانونية 
حي  ملر�نية  جتزئة   2 زنقة   16 برقم 
�هلل  عبد  بن  حممد  �سيدي  �ل�سلطان 
مكنا�ش من طرف �ل�سيد)ة(: عبد �لإله 

جر�ري.
�لت�سال  �لأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلماعة  �لقانونية  بامل�سلحة 
�حلبول(  )ملحقة  ملكنا�ش  �حل�سرية 
و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �لطالع  ق�سد 
مدته  �أجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 
)15 يوما( �بتد�ء من تاريخ ن�سر هذ� 

�لإعالن.
As 176/13

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

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

ملكنا�ش  �لبلدي  �ملجل�ش  رئي�ش  يعلن 
بامل�سلحة  �أودع  قد  �أنه  �لعموم  �إىل 
�لقانونية ملفا يتعلق باإحد�ث مدر�سة 
خا�سة للب�سريات بتجزئة 3 �لزنقة 18 
مكنا�ش  �جلديدة  �ملدينة  �لن�سر  حي 
من طرف �ل�سيد)ة(: �لعالوي يون�ش.

�لت�سال  �لأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلمــــــاعة  �لقانونية  بامل�سلـــــحة 
�حلبول(  )ملحقة  ملكنا�ش  �حل�سرية 
و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �لطالع  ق�سد 
مدته  �أجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 
)15 يوما( �بتد�ء من تاريخ ن�سر هذ� 

�لإعالن.
As 177/13

المملكة المغربية
    وزارة الداخلية
    عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية
�إعالن للعموم

بحث عن �ملنافع و�لأ�ضر�ر

ملكنا�ش  �لبلدي  �ملجل�ش  رئي�ش  يعلن 
بامل�سلحة  �أودع  قد  �أنه  �لعموم  �إىل 

حمام  باإحد�ث  يتعلق  ملفا  �لقانونية 
كبي�ش  باب  �لإن�ساف  جتزئة   1 برقم 
�لزيتون مكنا�ش من طرف �ل�سيد)ة(: 

عبد �هلل �لبخاري.
�لت�سال  �لأمر  يهمه  من  كل  فعلى 
باجلماعة  �لقانونية  بامل�سلحة 
�حلبول(  )ملحقة  ملكنا�ش  �حل�سرية 
و�إبد�ء  �مللف  هذ�  على  �لطالع  ق�سد 
مدته  �أجل  خالل  وذلك  مالحظاته، 
)15 يوما( �بتد�ء من تاريخ ن�سر هذ� 

�لإعالن.

As 178/13

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بفاس

مكتب �لت�ضوية و�لت�ضفية 
و�لت�ضيري �لق�ضائي

�لت�ضفية �لق�ضائية )1(

ملف �ضعوبة �ملقاولة رقم: 
10/2013/01

�لت�ضفية �لق�ضائية رقم 
2013/02

إشعار )2(

بتاريخ  �ل�سادر  �حلكم  مبقت�سى 
 2013/13 عدد  حتت   2013/10/30
بوجدة  �لتجارية  �ملحكمة  ق�ست 
عمرو  ذ.  �ملنتدب  �لقا�سي  با�ستبد�ل 
�لق�سائية  �لت�سفية  ملف  يف  قريوح 

كور�ستري  ل�سركة   2013/02 عدد: 
�لكائن مقرها �لجتماعي زنقة �إ�سبيلية 
�أبر�ن  �أحمد  بالأ�ستاذ  وجدة،   14 رقم 

قا�سيا منتدبا بدل منه.

As 179/13

المملكة المغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بفاس

مكتب �لت�ضوية و�لت�ضفية 
و�لت�ضيري �لق�ضائي

�لت�ضفية �لق�ضائية )1(

ملف �ضعوبة �ملقاولة رقم: 
10/2003/06

�لت�ضفية �لق�ضائية رقم 
2005/03

إشعار )2(

بتاريخ  �ل�سادر  �حلكم  مبقت�سى 
 2013/20 عدد  حتت   2013/10/30

بوجدة  �لتجارية  �ملحكمة  ق�ست 
با�ستبد�ل �لقا�سي �ملنتدب ذ. ر�سو�ن 
�لق�سائية  �لت�سفية  ملف  يف  �ل�سايف 
نا�سوتر�ف  ل�سركة   2005/03 عدد: 
عمارة  �لجتماعي  مقرها  �لكائن 
بالأ�ستاذ  �لناظور،  �أنز�ر   B حميدة 
بدل  منتدبا  قا�سيا  �سمري  �ل�ستاوي 

منه.

As 180/13

إعالناتإعالنات إعالناتإعالنات إعالناتإعالنات إعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالناتإعالنات

�ساب من مدينة وادي زم 
يت�سبب يف انتحار �ساب كويتي

سعيد الهداني

مت �عتقال �ساب مبدينة و�دي زم ت�سبب يف �نتحار �ساب 
من دولة �لكويت �لأ�سبوع �ملن�سرم، وذلك عندما �نتحل 
�سفة فتاة ليوقع ب�سحاياه عرب �لكامري� �خلادعة. فقد 
بعد  �لكويتي  �ملو�طن  بهذ�  �لإيقاع  �ل�ساب  ��ستطاع  
هذ�  و��ستجاب  فحولته،  باإظهار  �إياه  طالبا  خد�عه، 
مالب�سه. من  جترد  بعدما  عاريا  وظهر  لطلبه   �ل�ساب 

و�سرع فيما بعد يف تهديد و�بتز�ز �ل�ساب �لكويتي، حيث 
�أر�سل �ل�سحية يف بادئ �لأمر قيمة 10.000 درهم حتى 
�لأمر  يقف  مل  لكن  وعائلته،  �أهله  �أمام  �أمره  ينف�سح  ل 
عند  هذ� �حلد، بل طالب �جلاين �ل�سحية باإر�سال مبالغ 
مالية مقابل عدم ن�سر �لفيديو.  لكن بعدما رف�ش �ل�سحية 
على  �لفيديو  �جلاين  وزع  �أخرى،  مالية  مبالغ  �إر�سال 
�أ�سدقاء �ل�سحية، وعائلته تتو�جد يف لئحته على موقع 
�ل�ساب  �أجرب  مما  ”�لفاي�سبوك“،  �لجتماعي  �لتو��سل 
كل  حتكي  ر�سالة  ور�ءه  تاركا  �لنتحار،  على  �لكويتي 

�لتفا�سيل.
مبا�سرة  �ملغربية  �ل�سفارة  �إىل  توجهت  �جلاين  عائلة 
وتقوم  باملو�سوع  لتخربها  �بنها  �نتحار  بعد 
وز�رة  تو�سـلت  وبالفــــعل  �جلاين،  �ســــد  ب�سكاية 
. �لعدل  لوز�رة  و�سلمتها  بال�سكاية  �ملغربية   �خلارجية 

�لفرقة �لوطنية لل�سرطة �لق�سائية مبا�سرة بعد ت�سلمها 
�إىل  �ل�سرعة  وجه  على  �نتقلت  �لعامة،  �لنيابة  من  �إذن 
وبحوزته  �جلاين  على  �لقب�ش  لتلقي  زم،  و�دي  مدينة 

ع�سر�ت �ملقاطع �مل�سجلة.
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كواليس جهوية

عني على
إعــــداد:  زهير البـوحاطي

�أن  مطلعة،  م�صادر  عدة  ك�صفت 
عدد� من �أ�صر �لالجئني �ل�صوريني 
�ل�صمال  مبدن  ��صتقرو�  و�لأكر�د، 
وطنجة،  ومارتيــــــل  كتطـــــــو�ن 
للغاية  �صعبة  ظروفا  يعي�صون 
ت�صتدعي تدخل �لدولة ملنع وقوع 

كارثة �إن�صانية.
وعند زيارة »�لأ�صبوع« لعدد من 
حيث  و�مل�صيق،  مبرتيل  �لأحياء 
تقبع تلك �لأ�صر �ملنكوبة، لحظت 
�ل�صوريني  من  مهما  عدد�  �أن 
�لقتيات  على  يعي�صون  �لالجئني 
�أماكن  يف  ويبيتون  �لأزبال،  من 
مهجورة، ويف �لعر�ء، ونحن على 

�أبو�ب ف�صل �ل�صتاء �لقار�س، وهم 
ل يتوفرون على �لأغطية و�ملالب�س 

�لكافية.
و�زد�د �لأمر �صوء� عندما حاولت 
�لأخرية  �لآونة  يف  �لأ�صر  بع�س 
للمو�طنني  كبدها  فلذ�ت  بيع 
لقمة  �صمان  �أجل  من  �ملغاربة، 
�مل�صالح   فتحت  حيث  �لعي�س، 
�لأمنية »�ل�صتعالمات« حتقيقات 
ملعرفة  �لأ�صر  تلك  بخ�صو�س 
تلك  ور�ء  �حلقيقية  �لأ�صباب 

�لت�صرفات �مل�صبوهة.
من  �أ�صر  عدة  بامل�صيق  وتوجد 
�صورية،  وعربية  كردية  �أ�صول 
�مل�صاجد  �أبو�ب  من  تتخذ 
�ل�صدقات  لطلب  منا�صبا  مكانا 
ق�صد  �ملغاربة،  �ملح�صنني  من 
م�صاعدتهم على �لعي�س بكر�مة يف 
بلدهم �لثاين �ملغرب، حيث يكنون 
�أن  علما  و�لتقدير،  �لحرت�م  له 
�لأكر�د  من  �أطفالها  �لأ�صر  بع�س 
�ل�صوريني �لذين  مت ت�صجيلهم  يف 
�حلايل،  �ملو�صم  خالل   �ملدر�صة 
وهم ل يتكلمون �للغة �لعربية بل 
يعيق  مما  �لكردية،  �لإجنليزية 

�ن�صجامهم مع �إخو�نهم �ملغاربة .

شجيع محمد  

نقل �صكان »�أعالل« قبائل �آيت »بومزيل« 
�لزياين  �وحمو  موحى  لقيادة  �لتابعة 
�إقليم  عمالة  �صاحة  �إىل  �حتجاجهم 
خنيفرة حول ما �صموه �نعد�م �خلدمات 
و�لبنيات �لتحتية، ويقول �ملحتجون �إن 
حالة �لطرق �أ�صحت مرتدية �إ�صافة �إىل 
و�لكهرباء  و�ملد�ر�س  �مل�صتو�صف  غياب 
�لأميال  يقطعون  �أبناءهم  �أن  خ�صو�صا 
�حلالت  �أما  �لدر��صة،   ل�صتئناف 
�حلرجة فحدث ول حرج، فالدو�ب هي 
�لو�صيلة �لوحيدة �لتي يعول عليها للتنقل 
�لرئي�صية،  �لطريق  �إىل  �ملر�صى  ونقل 
ناهيك عن غياب �أب�صط �صروط �لعي�س يف 

بع�س �ملناطق.             
�أخرجت  �ملرتدية  �لأو�صاع  هاته  كل 
نقل  �إىل  ودفعتهم  �صمتهم  عن  �ل�صكان 
م�صريتهم �إىل �صاحة عمالة �إقليم خنيفرة، 
و�لتهمي�س،  �حليف  برفع  مطالبني 

وم�صتنكرين �أ�صاليب �لت�صويف و�ملماطلة 
و�لدونية وعدم �ل�صتجابة ملطالبهم �أمام 
منطقتهم،  طال  �لذي  و�حليف  �لإهمال 
ومهددين بالزحف نحو ولية مكنا�س.   

»�إر�صكيكن«  قبائل  من  كل  زحفت  كما 
تخنيفت«  »�آيت  و  عثمان«  »�آيت  و 
�حلالة  م�صتنكرين  �لعمالة،  �أبو�ب  �إىل 
ومطالبني  و�لقناطر،  للطرق  �ملاأ�صاوية 

بالكهرباء، علما �أن �ملنطقة تزخر ب�صد �أم 
�لربيع و�لذي يزود مناطق �أخرى بالطاقة 
بال�صتفادة  طالبو�  كما  �لكهربائيــــــة، 
�لطرق  وتوفري  �لعزلة،  فك  بر�مج  من 
�لقروية..علما  و�لكهربــــة  و�لقناطـــــر، 
للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة  م�صاريع  �أن 
�لب�صرية �صابتها عدة خروقات، حيث مت 
توقيف �لعديد من �مل�صوؤولني على خلفية 

�لأخرية  هذه  �صابت  �لتي  �لتالعبات 
�مللك  جاللة  م�صت�صارة  زيارة  ب�صبب 
�ل�صيدة زليخة ن�صري للعمالة، كما �أكد 
مل  �ملع�صولة  �لوعود  �أن  �ل�صكان  بع�س 

تعد جتدي نفعا.
لقيادة  �لتابعة  معي  �آيت  قبيلة   
�أجلمو�س، دخلت هي �لأخرى على خط 
معركتهم  �ل�صكان  ونقل  �لحتجاجات، 
�إىل �صاحة �لعمالة ب�صبب �لفو�صى �لتي 
هاته  و�لغابات،  �ملياه  �إد�رة  �أحدثتها 
�لتقنيني  �إر�صال  �إىل  عمدت  �لأخرية 
�لتحديد  عالمات  لو�صع  �لغابويني 
�لغابوي و�إن�صاء حممية، هذ� �لأ�صلوب 
طال  و�لذي  باجلائر  و�صفوه  �لذي 
�إليها،  �لدخول  من  ومنعهم  �أمالكهم 
وقطعت �ل�صبل يف وجوههم، كما نهجت 
و�لزجر  �لتغرمي  �أ�صلوب  �لإد�رة  هذه 
و�لتهديد بال�صجن لكل من �قتحم �لأماكن 

�ملحددة ..

العمال الذين علقوا القديد يف 
ال�صارع العام يفكون اعت�صامهم

بوطيب الفياللي

�أوقف عمال »�صومباك« �حتجاجهم، حيث تتبع �ملارة من 
مكان �عت�صام هوؤلء تلك �لوقفة �لتي رفعت فيها خمتلف 
�ملعت�صمني،  �لعمال  مطالب  تلخ�س  �لتي  �ل�صعار�ت 
و�لتي حملتها كذلك �لالفتات �ملثبتة يف �خليام �ملقامة يف 
مكان �لعت�صام...وملعرفة �آخر م�صتجد�ت �مللف �ملطلبي 
للمحتجني من �لعمال، �أكد لنا بعني �ملكان �أحد م�صوؤويل 
�لكونفدر�لية �لدميقر�طية لل�صغل باأكادير �أن عدم �صرف 
�لأجور و�مل�صتحقات �ملتاأخرة للعمال حلد �ل�صاعة و�لتي 
�لجتماع  خالل  �ل�صركة  وبني  بينهم  �تفاق  حمل  كانت 
�إىل  �أدى  �لذي  هو  باأكادير  �لكونفدر�لية  مبقر  عقد  �لذي 
عودة �لحتجاج �بتد�ء من يوم �خلمي�س �ملا�صي ...غري 
�أن معاودتنا �لت�صال بذ�ت �مل�صوؤول �لنقابي �أكد تو�صل 

�لعمال بجزء من م�صتحقاتهم على دفعتني.
  وهو ما مت بالفعل، حيث �أنهى �لعمال �عت�صامهم �صلميا، 
و�لذي ��صتمر منذ �صهور، �صاهد خاللها �ملو�طنون كيف 
�أعدو�  �ملعت�صم، وقد  �لأ�صحى و�صط  ق�صى هوؤلء عيد 
حلوم �لقديد �لتي علقوها �أمام �جلميع يف �إ�صارة منهم �إىل 

�ل�صتمر�رية و�لتحدي ...

عندما يخلف املجل�س البلدي 
وعده مع التاريخ 

حميد بوعادي

لي�س معقول �أن يعي�س �صيدي قا�صم هذه �لو�صعية، 
�أعتى  قهر  �لذي  �لفريق  هذ�  يكون  �أن  معقول  لي�س 
مولود�،  يكون  �أن  عو�س  مفقود�  �لوطنية،  �لفرق 
و�لربملانيون  �ملي�صورون  يدير  �أن  �لالمعقول  قمة 
وهذه  �لقا�صمي،  �لحتاد  عن  وجوههم  ح�صر�ه  يا 
خطو�ت خاطئة بعد �أن �أخلف �ملجل�س �لبلدي �لوعد 
�لذي قطعه على نف�صه، وترك �حلبل على �لغارب،كما 
ترك �لفريق يبحث عن ربان لقيادته �إىل بر �لأمان. بل 
�أدهى من هذ�، ترك �لفريق مبكتبني غري قانونيني، 
يكون  وبهذ�  �لو�صية.  �جلهات  بذلك  �صرحت  كما 
�ملجل�س �لبلدي قد �أخلف �لوعد و�لو�صية مع �لفريق 

ومع �ملدينة، بل ومع �لتاريخ. 

خنيفرة

آيت ملول

سيدي قاسم

الجئون �صوريون يقتاتون
 من حاويات القمامة 

حزب اإ�صباين ي�صتغل ماآ�صي املغاربة 
فـــــي االنتخابــــات 

تعر�س �لع�صر�ت من مهربي �ل�صلع مبعرب »طرخال« ب�صبتة لالعتد�ء�ت على �أيدي  
بع�س �ل�صباب �لقاطنني بحي برين�صيبي، �صباح يوم �لأربعاء 20 نونرب 2013، 
وترجع ف�صول هذ� �لعتد�ء  بعدما �أقدمت �ل�صلطات �لإ�صبانية �ملحتلة على �إغالق 
معرب قنطرة »�صربي�صة« �خلا�س مبهربي �ل�صلع، حيث توجهو� �إىل �لطريق �ملوؤدية �إىل 
�حلي  �ملذكور مانعني بذلك مرور �ل�صيار�ت، كما قام �ملهربون  باإغالق  باب موؤ�ص�صة 
تعليمية، فنظم �أولياء �لتالميذ وقفة �حتجاجية  م�صتنكرين هذ� �لو�صع �لذي �صل 
حركة �ملرور لأزيد من 5 �صاعات، ليقوم بع�س �ل�صباب من �صكان �حلي �لذين كانو� 
متو�جدين بعني �ملكان ب�صن هجوم ب�صرب و�صب و�صتم �إخو�نهم �لذين �صاقتهم �لأقد�ر 
�إىل هذ� �ملعرب ل�صمان لقمة �لعي�س لأ�صرهم رغم وجود �ل�صرطة �لإ�صبانية �لتي �لتزمت 
�ل�صمت جتاه هذ� �حلدث،  وعلمت ))�لأ�صبوع(( من م�صادرها �خلا�صة �أن �حلزب 
�ل�صرت�كي �ملعار�س يف �إ�صبانيا كان حا�صر� بقوة يف هذه �لأحد�ث من �أجل ��صتغاللها 

�نتخابيا.

 امل�صت�صار الذي طالب برحيل وايل تطوان يف و�صع اتهام 
هذ� �مل�صت�صار كان يقوم مبنح قطع �أر�صية لل�صكان مقابل مبالغ مالية،  لكن �جلهة 
�أحد  تقدم  �لأخرية  �لآونة  لكن  ويف  �لأخري..  هذ�  �إجر�ء �صد  باأي  تقم  �ملعنية مل 
�ملت�صررين من �صيا�صة هذ� �مل�صت�صار �لذي ينتمي حلزب �لعد�لة و�لتنمية، و�لذي 
يعد من هو�ة �لطو�ف على �لأحز�ب، وحلد �ل�صاعة مل ي�صتقر به �حلال يف حزب 
3258 بو��صطة �ملحامي  �ل�صكاية �ملرقمة حتت عدد  حمدد، حيث يتهمه �صاحب 
عنه  ينوب  و�لذي  بامل�صيق  �ل�صاكن  �ل�صاوي  �أحمد  يقول  بحيث  حاجي،  حلبيب 
جتاري،  ملف  يف  م�صبوهة  وثيقة  ��صتعمل  به  �مل�صتكى  �إن  �لذكر  �ل�صالف  �ملحامي 
�لتجارية بطنجة ب�صفته  09/34/1069 �ملعرو�س على �ملحكمة  مرقم حتت عدد 

مدعيا.
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طنجة 

الهاشمي ربابي 

�لد�خلية  وز�رة  قررت  عندما 
�صهرين  �ملو�طنني  متنح  �أن 
�لوطنية  �لبطاقة  لإجناز  فقط 
�لبطاقة  عو�س  �لبيومرتية 
عو�قب  يف  تفكر  مل  �لقدمية، 
وجود  ظل  يف  عليه،  �أقدمت  ما 
لها،  �صمري  ل  �أمنية  عنا�صر 
��صتغالل  هو  �لوحيد  همها 
ظروف �ملو�طنني، و�لنيل منهم 

باأي طريقة ممكنة.
يف طنجة مثال �أ�صبح �حل�صول 
علـــــــــى �لبطاقـــــــــة �لوطنية 
�لفرتة  هذه  يف  �لبيومرتية 

تاأ�صرية  على  �حل�صول  مثل 
�صينغن، فعلى �ملو�طن �لر�غب 
يف �حل�صول على �أب�صط حقوقه 
�أن  �لبطاقة،  يف  تتجلى  و�لتي 
ي�صتيقظ لأكرث من ثالثة �أيام يف 
يق�صد  و�أن  �صباحا،  �خلام�صة 
ويجلب  �لعمومية  �لإد�ر�ت 
�أن  بعد  �لالزمة،  �لأور�ق 
يذكرنا  طويل  طابور  يف  ينتظر 
بعام �لبون، عندما كان �لنا�س 
طويلة  طو�بري  يف  ينتظمون 
بغية �حل�صول على موؤونتهم، 
ت�صمع  وقتك  يحني  �أن  وبعد 
غليلك،  ي�صفي  ما  �لكالم  من 
�لذي  �ليوم  تلعن  ويجعلك 

قبل  �لإد�رة،  لهذه  فيه  �أتيت 
�أن ي�صل دورك، وحت�صل على 
مبتغاك، وقد ي�صتغرق ذلك ثالثة 
�أيام كاملة للح�صول على بطاقة 

�لتعريف �لوطنية �جلديدة.
بع�س  �أن  �لأمر  يف  و�خلطري 
�ملو�طنني ونظر� لعدم توفرهم 
للتفرغ  �لكايف  �لوقت  على 
�إىل  ي�صطرون  �لبطاقة،  لإجناز 
 ،)..( �أخرى  و�صائل  ��صتعمال 
خا�س  باب  من  �إدخالهم  ويتم 
)..(، فهل يتدخل وزير �لد�خلية 
للتحقيق  ح�صاد  حممد  �جلديد 

يف هذ� �ل�صتثناء )..(.

     خرج تالميذ �لثانوية �لإعد�دية 
�ملخـــــــــتار �ل�صو�صــــــــي، و�صط 
مظاهرة  يف  طاطا،  مدينة  مركز 
�حتجاجية غري م�صبوقة، مطالبني 
بتوفري �أ�صتاذ مادة �لرتبية �لإ�صالمية �ملحرومني 
من در��صتها منذ بد�ية �ملو�صم �لدر��صي، ورفعت 
�لثانوية  من  �نطلقت  �لتي  �ملظاهرة  هذه  خالل 
بطاطا  �لإقليمية  �لنيابة  �جتاه  يف  �لإعد�دية 
جمموعة من �ل�صعار�ت �ملطالبة ب�صد �خل�صا�س 
�لذي يعانيه �لتالميذ من هذه �ملادة...�لتن�صيق 
�صبق  تعليمية  نقابات  ثالث  من  �ملكون  �لنقابي 
له �أن �أ�صدر بيانا �عترب فيه “�أن حرمان �صبعة 
�أق�صام من �ل�صنة �لثالثة ثانوي �إعد�دي من مادة 
�لدر��صي  �ملو�صم  بد�ية  منذ  �لإ�صالمية  �لرتبية 
يعزى �إىل تكليف �لأ�صتاذ �لوحيد للمادة مبهمة يف 

�ملركز �جلهوي للرتبية و�لتكوين”.

س
تلك

غليان وت�صعيد من طرف القبائل املحيطة بقيادة موحى اأو حمو الزياين

هل يتدخل وزير الداخلية حلماية الراغبني يف البطاقة الوطنية 

على هامــ�س الرتجمة 
الرديئــــــــة

رد� على �ملالحظ عبد �ل�صمد �صيهب، �ل�صادر  يف �ل�صفحة 
ل   »pain« كلمة  باأن  �أذكر   ،2013/9/26 بتاريخ   22

تعني �إل �خلبز فقط.
 »pin« كما �أظن باأن ل �أحد ميكن له �أن يجهل باأن كلمة
هي غري �صجرة �ل�صنوبر، ولكن �لغريب، هو �أن ل نن�صى 
يعـــني  وجهــــــني،  �لفرن�صـــية  �للغــــــة  يف  بــــــاأن 
»sens propre« و »sens figuré«، ومبا �أن �لقالب 

ي�صبه يف �ل�صكل �ل�صجرة �ملذكورة 
 .»pin« فاإنه يحمل ��صم �ل�صنوبر ،»forme   comique«
�أرجو من �لأ�صاتذة �لأجالء، �أن يدلو� لنا بر�أيهم �ل�صحيح 

م�صكورين، مع حتياتي و�حرت�ماتي لهم.
عبد السالم الفارسي )الدار البيضاء(

نقــــاش



املرونة الإدارية �ضرورية 

خلدمة الوطن واملواطنني
لت�ؤكد  والق�انني  واملرا�سيم  ال�زارية  املذكرات  ت�أتي 
ال�س�درة يف  ال�زارية  البي�ن�ت  للم�اطن، ون�سمع  حق� 
اأو نقروؤه�، ولكن يف جم�ل التطبيق ال جند  ال�س�أن  هذا 
اأثرا له�، هن�ك فرق يف تنفيذ م� يذاع اأو ي�سدر، ف�إذا ك�ن 
تنتهي  مب�ري�ت  هن�ك  اأن  اأو  االأداء  املحددة  لل�سرائب 
�سالحية امل�س�ركة فيه� اأو م� ي�ؤدى واجبه� ب�لن�سبة مل� 
يجب اأداوؤه، فبمجرد ان�سرام الي�م املحدد يك�ن هن�ك 
تاليف االأداء دون ال�سم�ح اأو االإعف�ء من اأداء العق�بة، 
االأي�م  مبرور  االأداءات  وتت�س�عف  امل�ؤاخذة  وتتم 
اأمثلة  �س�أعطي  واملعن�ي..  امل�دي  االإكراه  درجة  اإىل 
م�سم�ح�  يك�ن  امل�اطن  اأن  على  يذاع  م�  ذكرت،  عم� 
اأو  االزدي�د  عق�د  يف  عنه  لتن�ب  ال�طنية  ب�لبط�قة  له 
الذي �سدر  الن�ص ال�زاري  ال�اردة يف  ال�ث�ئق  بع�ص 
م� يجري،  ال�س�أن، عك�ص هذا  بهذا  املكلفة  ال�زارة  عن 
حيث م� يزال امل�اطن غري م�سم�ح له ب�حل�س�ل على 
ال�طنية  البط�قة  مبجرد  غريه�  اأو  ال�سكنى  �سه�دة 
اأن م� يقطع من م�س�ف�ت  التي يديل به�، االأكرث من هذا 
امل�اطن  تنقل  تتطلب  اإدارية  وث�ئق  على  احل�س�ل  يف 
من بلد اإىل اآخر اأو قل من �سم�ل البالد اإىل جن�به اأو من 
�سرقه اإىل غربه، وي�سبح االأمر اأكرث تكلف� عندم� يف�ت 
اأو  وقت املب�راة ب�عتب�ر عدم التمكن من عقد االزدي�د 
�سه�دة ال�سكنى، ثم هن�ك انعدام تقدير ظروف امل�اطن 
فيم� يع�نيه من تكلف م�دي ومعن�ي يف احل�س�ل على 
ورقة يكفي فيه� االأداء ب�لبط�قة ال�طنية، وكذلك م� يقع 
اإلغ�وؤه من ال�ث�ئق امل�س�دق عليه� ك�سه�دة الرتخي�ص 
امل�سلمة من طرف االإدارة دون قب�ل نظري له� م�س�دق 
له�  اإدارة  اأية  اأو  العم�لة  اأو  القي�دة  يف  �س�رته�  على 
اله�ية.. ع�ست هذه احل�لة �سخ�سي� داخل  اإثب�ت  حق 
العربية مبراك�ص، حيث وقع االإدالء مبلف  اللغة  كلية 
ت�سمح  التي  املطل�بة  االإدارية  ال�سروط  بجميع  معب�إ 
تلبية  النتيجة عدم  فك�نت  املب�راة،  ب�جتي�ز  ل�س�حبه� 
رغبة املرت�سح رغم م� بذله يف �سفره الط�يل من الرب�ط 
خم�ص   - ثقيلة  ن�سخ  من  معه  حمله  وم�  مراك�ص،  اإىل 
له  لل�سم�ح  و�سه�دة  االزدي�د،  عق�د  وخم�سة  ن�سخ، 
ب�جتي�ز املب�راة م�س�دق عليه� اإداري� وم�قعة من طرف 
يف  امل�س�ؤول  نظر  يف  هذا  كل  ب�لرب�ط،  مركزي  م�س�ؤول 
كلية اللغة مبراك�ص ملغى وغري م�سم�ح ل�س�حبه رغم 
مع�ن�ته بل االأكرث من هذا اأن فر�ص خم�سة عق�د االزدي�د 
للم�س�ركة يف املب�راة غري من�س��ص عليه� �سمن �سروط 
اإال  واحدة  بن�سخة  الكلي�ت  كل  اكتفت  حيث  املب�راة، 
امل�س�ؤول�ن  جت�وز  التي  مبراك�ص  اللغة  كلية  اإدارة 
ال�سم�ح  وعدم  االزدي�د  عق�د  يف  املطل�ب  احلد  فيه� 
يف  للم�س�ركة  به�  امل�سم�ح  الرخ�سة  بقب�ل  للمتب�رين 
املب�راة رغم امل�س�دقة عليه� بكيفية اإدارية ور�سمية.. 
اأن اأ�سيف بع�ص اخلروق�ت املالحظة يف جم�ل  اأريد  ال 
التع�مل االإداري الذي من املفرو�ص اأن يت�سف ب�ملرونة 
واللب�قة خ�س��س� مع الطلبة الذين ق�سدوا كلية اللغة 
يف  نفق�ت  ذلك  يف  وتكلف�ا  ن�ئية،  جه�ت  من  مبراك�ص 
اأن  ال�س�دم  اخلرب  يتلق�ن  واأخريا  وم�أواهم،  تنقالتهم 
املب�راة  لهم ب�جتي�ز  طلبهم غري مقب�ل وغري م�سم�ح 
يف  التخلف  مظ�هر  تعدد  اإن  اللغة..  كلية  يف  ك�أ�س�تذة 
عن  الن�جتة  االأتع�ب  واإدراك  االإدارية  املهمة  مب��سرة 
م�  اأن  يف  �سك�ك�  للم�اطن  ي�سبب  االإداري  ال�عي  عدم 
جمرد  يكن  مل  اإن  تطبيقه  يقع  ال  اإ�سالح�ت  من  يذاع 
م� يق�ي وقف�ت  ب�لفعل  ك�ذبة، وهذا  ادع�ءات ووع�د 
االحتج�ج و�سن االإ�سراب�ت اأم�م امل�ؤ�س�س�ت املم�ر�سة 
ملثل تلك اخلروق�ت، واالأفدح يف مثل تلك املم�ر�س�ت م� 
اأن تك�ن مث�ال  ي�سدر يف االإدارات الرتب�ية التي يجب 
لطم�أنة االأجي�ل وخلق روح الثقة يف نف��ص من يرت�ده� 
جت�ه امل�س�ؤولني املكلفني مبه�م املفرو�ص فيه� اأن تعطي 

النم�ذج املث�يل امل�سجع للغري على الدرا�سة فيه�.

اأو  جهد  من  اأوتي  م�  بكل  ي�سعى  الروح  رحلة  يف  الزمني  الذي  الرفيق  ك�ن 
ب�الأحرى ي�د ل� بتن� ليلتن� بل لي�لين� ن�سلي، ونقراأ قراآن الفجر )اإن قراآن الفجر 
ك�ن م�سه�دا(، ك�ن مقتنع� اأمي� اقتن�ع ب�أهمية و�سرورة اإمت�م واإكم�ل اأربعني 
اأزلية،  بب�سمة  وامل��س�مة  �سرمدية،  برع�ية  امل�سم�لة  الدي�ر  تلك  يف  �سالة 
ليف�ز طبع� وم� اأح�سنه من ف�ز مب� ب�سر به الر�س�ل االأعظم �سل�ات اهلل عليه 
من براءة من كل �سيء )كم� ورد يف احلديث(، كنت اأن� بني احلني واحلني اأن�سد 
نف�سي،  اإىل  فيه�  اأخل�  امل�سرتك،  زم�نن�  من  متميزة  حلظ�ت  اأقتطف  ال�حدة، 
يف  ب�لع�سق  ي�أخذين  ظالمه،  يرهبني  ال  ط�يل  ليل  يف  روحي..  مملكة  يف  اأغيب 

اأبهى جتلي�ته الروحية، حتى لك�أنني امل�سرف على ح�فة الغيب.
اجلميل،  ب�لف�س�ء  الروح  م�ست�ى  على  و�سحرت  ب�ملك�ن  �سغفت  قد  فعال  كنت 
اللذين ي�قع�ن لك على االأم�ن واالطمئن�ن، ويبعدانك عن اخل�ف االأ�سط�ري 
العظيم  البلد  اأهل  من  ب�أن��ص  اإعج�ب  اأمي�  واأعجبت  النف�سي،  واال�سطراب 

ن�تة  عليه  ي�سبط�ن  االلتزام،  مقد�ص  اأكت�فهم  على  يحمل�ن 
غريهم  عن  متيزهم  التي  الن�تة  تلك  وال�ف�ء،  االإخال�ص 

الكبري، يحم�نه من م�اقعهم ومن عمق  للمعبد  كحرا�ص 
م�  بكل  عنه  ويذودون  بالء،  اأو  �سر  كل  من  عق�ئدهم 

اأوت�ا من و�س�ئل واآلي�ت، ويفعل�ن كل  �سيء من اأجل 
اأن تبقى االأم�كن على طه�رته� وعلى قد�سيته�، لذلك 
ك�ن�ا يتعب�ن ويجهدون اأنف�سهم من اأجل حم�ربة 
تليق  ال  والتي  املقلقة،  وامل�س�هد  الظ�اهر  كل 

ب�ملق�م اخل�لد الذي وجد ليك�ن قبلة للط�هرين.
انتب�ه  اأث�رت  التي  امل�س�هد  واأفظع  اأقبح  ولعل 
الت�س�ل،  ظ�هرة  اأو  م�سهد  والزوار  احلج�ج  كل 

من  ال�سع�دية  ال�سلط�ت  وتع�ين  ع�نت  والتي 
وب�ل�سبط  احلج،  فرتة  يف  خ��سة  املت�ا�سل  مده� 

ن�س�ء  املمرات  يف  تتكد�ص  حيث  اجلمرات،  رمي  اأي�م 
ب�سحن�ت مل�نة )تختلف طبع� عن �سحن�ت اأهل البلد(، 

يحملن اأطف�ال يف اأو�س�ع مزرية ومثرية، رمب� كلفنهم وقت� 
ل�سبطه� )حل�سن احلظ اأنهن غريب�ت عن مكة(، كل ذلك جللب 

يبقني  واأحي�ن�  الرحمة،  من  ن�سيب  وا�ستدرار  العطف،  من  قدر  اأكرب 
الطف�لة  منذ  فيهم  تقتل  �سنهم،  من  اأكرب  اأعم�ال  مي�ر�س�ن  ل�حدهم  ال�سغ�ر 
الكرامة واالأنفة االإ�سالمية التي تق�م على تف�سيل اليد العلي�، مي�ر�س�ن ذلك 
ب�إ�س�رة من الن�س�ء الل�اتي جئن بهم، يحركنهم ويلقننهم عب�رات اال�ستجداء، 

وي�مئن اإليهم اأن ائت�ن� ب�مل�ل ط�ع� اأو كره� وبكل ال��س�ئل.
ان�سغ�ل  يف  لل�سع�دية  جم�ورة  من�طق  من  املنحدرون  املت�س�ل�ن  وجد  لقد 
وم�س�كلهم  ب�حلج�ج  اهتم�مهم  ويف  النظ�م،  وحفظ  وال�سالمة  ب�الأمن  املكلفني 
الطرق�ت  بع�ص  غزو  يف  ا�ستمروا  ولذلك  كبري،  جغرايف  انت�س�ر  لك�سب  فر�سة 
ال�س�ئقني  الإرغ�م  الزج�ج  من  اأعن�قهم  وميدون  ال�سي�رات،  فيه�  يعرت�س�ن 
من  املزيد  لك�سب  وذلك  اأحي�ن�،  امل�سطنعة  واحل�الت  ع�ه�تهم  مع�ينة  على 

اال�ستعط�ف كم� ق�ل ي��سر ح�سن �سالمة �س�حب عم�د »هم�م الن��ص« يف جريدة 
عك�ظ العدد 17224، واإن ك�ن م� قلت ال مينع رج�ل االأمن عندهم من اأن يق�م�ا 
اأو  الظ�هرة،  للحد من  املت�س�ل�ن  التي يخت�ره�  االأم�كن  بحمالت تطهريية يف 
واأن  خ��سة  يل،  قيل  كم�  »املط�ردة«،  ل�سع�بة  نظرا  منه�  التقليل  االأقل  على 
اأي فن  اليد )والذين هم غري �سع�ديني( يتقن�ن فن »ال�سليت«  املم�ر�سني ملد 
املراوغة والهروب، ب�الإ�س�فة طبع� اإىل ال�سح�فة التي اأخذت على ع�تقه� وبكل 
م�س�ؤولية مهمة الذود عن االأر�ص املقد�سة والعمل على تطهريه� اأو ب�الأحرى 
التي  اله�دفة  والكت�ب�ت  الن�رية  املق�الت  طريق  عن  طه�رته�،  على  اإبق�ئه� 
حتث على م�ا�سلة عملي�ت املت�بعة، و�سن ق�انني �س�رمة تهم املت�سللني قبل 
الذين »يحرَك�ن« بطرق غري م�سروعة،  الن�زحني  اأن يك�ن�ا مت�س�لني، وكذا 
�سخ�سية  فم  من  �سمعت  كم�  نف�سه  ف�ر�س�  اأ�سبح  اجت�ه  يبدو  م�  على  وه� 
م�  اإىل  اجلديد  ب�مل�سروع  واملهتم�ن  امل�س�ؤول�ن  فطن  اأن  بعد  هن�ك،  كبرية 
تق�م به تلك امل�س�هد من اإ�سف�ء الكثري من ال�سلبي�ت التي لي�ص 
يف االأر�ص الغ�لية مت�سع له�، ووقف�ا بجد على احلد 
امل�سنن للخطر الق�دم من احلدود املفت�حة على كل 

اجله�ت.
من  اله�ئلة  االأعداد  عن  املت�لد  الكبري  ال�سغط  اإن 
احلرام،  اهلل  بيت  والق��سدين  الرحمن  �سي�ف 
واالزدح�م ال�سديد الذي ت�ستد وط�أته يف اأوق�ت 
معينة )وه� ازدح�م يع�د على ال�سرب والتحمل 
النظ�م  على  ال�س�هرين  وان�سغ�ل  والت�س�مح(، 
�س�هم  ذلك  كل  املتن��سلة،  وق�س�ي�هم  ب�حلج�ج 
مزعجة  اأخرى  ظ�اهر  انت�س�ر  يف  ملم��ص  ب�سكل 
التي  تلك  خ��سة  اإزع�ج�،  اأكرث  اأقل  اأن  مل  اإن 
يعتقد اأنه� وليدة بيئ�ت ال تتحكم فيه� الع�دات وال 
ال�س�ابط، منه�  االأنظمة وال  الق�انني، وال ت�س�ده� 
على اخل�س��ص ا�ستغالل �سذاجة بع�ص احلج�ج )يف 
كتحليق  اخلدم�ت  لبع�ص  وح�ج�تهم  حمددة(  من��سب�ت 
ب�سكل  الت�سعرية  من  للرفع  لذلك  ا�ستغاللهم  قلت  الروؤو�ص، 
�س�روخي كم� عرب عن ذلك اأحد املراك�سيني، من قبل بع�ص احلالقني 
)غري ال�سع�ديني طبع�(، )من 10 ري�ل �سع�دي يف االأي�م الع�دية اإىل 40 ري�ل(، 
وك�أجر �س�ئق �سي�رة االأجرة الذي يخ�سعه هذا االأخري مل�سيئته دومن� التف�ت 
اأخذ و�سعهم� بعني االعتب�ر، ومنه� م�  اأو الزب�نة، ودون  اأو اهتم�م ب�لزب�ن 
يق�م به العم�ل وامل�ستخدم�ن يف بع�ص االأوطيالت من بيع مل�ء زمزم للحج�ج، 
ب�إيع�ز من بع�ص املكلفني ب�لفن�دق وم�س�همة اأع�س�ء بع�ص البعث�ت، رغم اأن 
ت�سهيال  الفن�دق  كل  على  اهلل  �سبيل  ويف  ب�ملج�ن  ال�سع�دية  ت�زعه�  املي�ه  تلك 
يف  ي�ستغل�نه�  اإ�س�فية  ال�قت  من  ف�سحة  واإعط�ئهم  احلج�ج  على  وتخفيف� 
الذي يط�ل  االبتزاز  ن�هيك عن  ال�سروب،  امل�ء  البحث عن  اأ�سي�ء تعبدية غري 

الكل يف مط�ر »جدة« من طرف �سخ�ص يت�ىل نقل احلق�ئب ووزنه�.

 إدريس أبايا

لعل 
أفظع المشاهد 
أثارت انتباه الحجاج 

ظاهرة التسول، حيث 
تتكدس في الممرات نساء 

بسحنات ملونة يحملن أطفاال 
في أوضاع مزرية ومثيرة 

لجلب أكبر قدر من 
العطف والرحمة.
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الرأي

قدمت يف احللقة االأخرية من هذا الركن من�ذج حية 
الزال  التي  والت�سرف�ت  املم�ر�س�ت  من  و�س�دمة 
البع�ص مي�ر�سه� ويعتقد خط�أ اأنه� من تع�ليم االإ�سالم 
اإىل  املم�ر�س�ت  هذه  ت�ريخ  ويرجع  براء،  منه�  وه� 
نف�ذه�  تركز  فرن�س�  ك�نت  حيث  اال�ستعم�ري  العهد 
ال�سلطة  اإ�سن�د  يف  يكمن  الذي  االأول  املرتكز  على 
للطبقة الرجعية حيث ك�نت تعني اأبن�ء هذه الطبقة يف 
من��سب ال�سلطة بعد تخرجهم من املدر�سة الع�سكرية 
االإكث�ر  يف  يتجلى  الث�ين  واملرتكز  مكن��ص،  مبدينة 
ال�س�كنة  لتلهي  ال�س�حلني  واالأولي�ء  االأ�سرحة  من 
وجلهم اأمي�ن عن التفقه يف �س�ؤون الدين ال�سحيحة، 
يك�ن  اأ�سرحة  وج�د  من  قرية  اأو  مدينة  تخل�  فال 
غ�لبية اأ�سح�به� مغم�رين، بل اإن بع�ص املدن ك�نت 
التقدير  من  به�لة  قب�رهم  حت�ط  اأقط�ب  عدة  له� 
رحلة  جمرد  واإن  القد�سية،  اإىل  ي�سل  قد  واالحرتام 
عرب خمتلف جه�ت اململكة ليدل على االإ�سرتاتيجية 
التي ك�نت فرن�س� تنهجه� ل�سم�ن ا�ستمرار وج�ده�، 
اأن��س�  االأ�سرحة  هذه  على  لالإ�سراف  تعني  وك�نت 
تلقنهم اأن ال�يل ال�س�لح الذي هم )مقدمني( عليه له 
من املكروم�ت والكرام�ت م� ي�سفي بع�ص االأمرا�ص 
التي حتدد اخت�س��س�ته�، والتي ي�ستفيد منه� الزوار 
مبجرد ا�ستعم�ل النف�ث�ت يف العقد، والت�سرع والتيمن 
بربك�ت ال�يل املق�س�د، وبعد اأن ي�س�ع بني الن��ص م� 
يزكي هذه املكروم�ت التي قد تتح�ل اإىل معجزات يف 
بع�ص احل�الت، جند الب�سط�ء من امل�اطنني يته�فت�ن 
على زي�رة قرب ال�يل، وهم م�قن�ن اأنهم �سي�سف�ن مم� 
اأ�س�بهم من اأمرا�ص بف�سل برك�ت وزي�رة ال�سريح، 
يق�سده�  اأ�سرحة  ثالثة  وجدة  مدينة  يف  مثال  فنجد 
بن  يحيى  ف�سيدي  متطلب�تهم،  ح�سب  امل�اطن�ن 
ي�ن�ص تت�فر فيه جميع االخت�س��س�ت، يكفي لزائره 

اأن يعلق يف �سجرة ال�سدرة املحيطة ب�ل�سريح نف�ث�ت 
يف  ك�لرغبة  الطلب،  ك�ن  كيفم�  مراده  لين�ل  العقد  يف 
االإجن�ب، وال�سعد وال�سحة والنج�ح يف �ستى مي�دين 
يف  خمت�ص  ف�سريحه  اإدري�ص،  �سيدي  اأم�  احلي�ة، 
االأمرا�ص العقلية وم�ص اجلن، واأخريا هن�ك �سيدي 
اإال  يحفظه�  ال  واأعرا�س�  اأمرا�س�  يع�لج  الذي  مع�يف 

املقدم امل�سرف على �سي�نة ال�سريح.
وننتقل من وجدة نح� الغرب، فنمر مبدينة ت�وريرت 
ولي�  واأربعني  ب�أربعة  غريه�  دون  اهلل  حب�ه�  التي 
�س�حل�، كلهم مدف�ن�ن يف اجلب�ل املحيطة، وقليل من 
ثم نعرج على مدينة  اأ�سم�ءهم،  ال�س�كنة من يحفظ 
التي تعرف ب�ليه� �سيدي عزوز، وه� نحن قد  ت�زة 
و�سلن� اإىل الع��سمة العلمية التي نفتخر كلن� ب�أولي�ئه� 
االأربعة وهم على الت�ايل: امل�ىل اإدري�ص و�سيدي اأحمد 
التج�ين وم�الي يعق�ب و�سيدي حرازم، وال يخفى 
عليكم م� يتفرد به كل من ه�ؤالء االأقط�ب من اأهمية 
ت�ريخية، ومن ت�أثري روحي واجتم�عي على مريديهم. 
وال من��ص لن� من زي�رة الع��سمة االإ�سم�عيلية التي 
الذي  �سلط�ين  عي�سى  بن  الك�مل  ال�سيخ  يحر�سه� 
يزاحمه يف القطبية �سيدي علي بن حمدو�ص ورفيقته 
لالع�ئ�سة احلمدو�سية التي يحل به� زواره� كل �سنة 

يف طق��ص ومم�ر�س�ت دخيلة على دينن� احلنيف.
�سال  مدينة  اإىل  هذه،  اال�ستطالعية  الرحلة  وتق�دن� 
الع��سمة  اأم�  ع��سر،  بن  ب�سيدي  اأهله�  يعتز  التي 
االإدارية فلي�ص له� ويل يعترب م�ل البالد كم� يق�ل�ن، 
ولكن جند يف �سريحه� �سيدي الن��س�ري املخت�ص يف 
عالج االأمرا�ص العقلية، ومن اأغرب م� جند يف الرب�ط 
البيبة  ب�ب  من  مقربة  على  القدمية  املدينة  بداخل 
�سريح �سيدي ب�م�سيمري وه� خ��ص بعالج االأطف�ل 
والر�سع، بحيث ي�أتي الزائر اإىل هذا الف�س�ء وي�سرب 

اأو  الطفل  ليتع�فى  ال�س�لح  ال�يل  جدار  يف  م�سم�را 
الر�سيع امل�س�ب، اإذا كنت يف املغرب فال ت�ستغرب، 
بلي�ط  �سيدي  اأي  اللي�ث  اأب�  نن�سى  اأن  ميكن  وال 
الذي حت�م ح�ل ت�ريخه خراف�ت عديدة، ف�إذا ك�ن 
هذا القطب لي�ص له اخت�س��س�ت، فعلى العك�ص من 
ذلك يت�فر �سن�ه �سيدي عبد الرحمن على مكروم�ت 
جتعله ي�ستجيب للع�ان�ص يف العث�ر على الزوج اأو 
ال�سعد يف احلي�ة الزوجية وحتى الرتكيع وال�سيطرة 
ب�لعري�ص،  وف�زت  احلظ  �س�عده�  ملن  الزوج  على 
هذا وقد تع�دت قب�ئل دار ب�عزة على اإحي�ء م��سم 
�سيدي عبد الرحمن يدوم اأ�سب�ع� ك�مال تتب�رى فيه 
ال�سيخ�ت اإىل ج�نب الفرو�سية، ويح�سر هذا امل��سم 

جمه�ر غفري مل� يجد فيه من متعة وا�ستجم�م.
بني  املت�اجدين  االأولي�ء  على  نقف  اأن  يجب  وهن� 
عمر  ب�ي�  خ�س��س�  ومراك�ص،  البي�س�ء  الدار  مدن 
مراك�ص  اإىل  لن�سل  لالحتج�ز  فيه  تتعر�ص  قد  الذي 
احلمراء التي تفتخر هي االأخرى ب�سبعة رج�ل الذين 
رغم كرثتهم مل ي�ستطيع�ا اأن يحر�س�ه� من الذئ�ب 
اأم�  اجلن�سية،  ال�سي�حة  اأجل  من  يق�سدونه�  الذين 
جند  حيث  م�اله�،  له�  مدينة  فكل  املغرب  �سم�ل 
�سيدي ب�عراقية بطنجة و�سيدي املنظري بتط�ان، 
وق�ئد خي�لة م�ىل عبد ال�سالم بن م�سي�ص الذي تهف� 
قل�ب ال�سرف�ء االأدار�سة اإىل زي�رة �سريحه كل �سنة، 
القالل�ص والذي ال ير�سى بقب�له دونه�  اأم� �س�حب 
فه� �سيدي علي ب�غ�لب مبدينة الق�سر الكبري، وقد 
اكتملت الب�هية اأخريا مبن��سبة عيد االأ�سحى، حيث 
اأطلت علين� التلفزة مب�س�هد �س�دمة، ف�أحتفتن� ب�س�ر 
يبدو فيه� امل�اطن�ن وقد لب�س�ا جل�د االأكب��ص وهم 

يتن�طح�ن يف منظر يبعث على الغثي�ن.
يتبع

 الحسين الدراجي

 محمد بركوش

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

يا اأمة �ضحكت من جهلها الأمم!!

»�َضاِلُتون« مت�ضولون يف الديار املقد�ضة
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المنبر الحر

�صطــات حتـل اإ�صكاليــة اأ�صاتــذة �صــد اخل�صــا�ص

و�سط �ملدينة �جلديدة بفا�س �أطلق 
زقاق  على  �ل�سخ�سية  هذه  ��سم 
�خلام�س.  حممد  �سارع  عن  متفرع 
يبتدئ من �أمام »نزل �لفتح« ويلتقي 
بني  �لر�بط  �لثاين  �حل�سن  ب�سارع 
�جلي�س  و�سارع  �ملقاومة  �ساحة 

�مللكي مرور� مبحكمة �ال�ستئناف.
هناك حّياِنيني معنيني بهذ� �لتكرمي، 
�لفني  �لو�سط  يف  معروف  �الأول 
�أدب،  نظريها،  قل  �لتي  باأناقته 
�أخالق وعزة نف�س. وكذ� مبا �سّنف 

�أ�سحاب  �أ�سماع  �هلل  رحمه  به 
�لذوق �لرفيع. �إذ ال ز�لت كل �أغانيه 
�لنفو�س  يف  تاأثريها  على  حمافظة 
وما تختزنه من درو�س يف كل مناحي 
�أو�ساط  يف  فنيا  ومرجعا  �حلياة، 
�لر�حل  �أن  علما  �لر�قي.  �لفن  �أهل 
�حل�سن �لثاين طّيب �هلل ثر�ه كان قد 
�أعطى �أو�مره لتقام له مر��سيم دفن 

وعز�ء رجاالت �لدولة.
�أما �لثاين، فهو حممد �حلياين �ل�سهيد 
للوطن،  فد�ء  حياته  قدَّم  �لذي 

�لثاين،  عقده  بعد  يكمل  مل  وهو 
�سبيحة  �الإعد�م  حكم  فيه  نفذ  �إذ 
مع  �لعاذر  ب�سجن   1955 يناير   04

كان  �لتي  �خللية  من  �آخرين  ثالثة 
حممد  بن  حممد  وهم:  �إليها  ينتمي 
بن�سقرون  �لعزيز  عبد  �ل�سلوي، 

وعبد �لعلي بن�سقرون.
»حلياينة«  فقبائــــل  وللتذكيــــــر، 
�لبطولية  باأدو�رها  معروفــــــــــــة 
ودحر  بل  زحف  وقف  يف  �ملتمثلة 
�ملغري  �لفرن�سي  �مل�ستعمرين: 

�ل�سرقي)قبائل  �ل�سمال  �جتاه  يف 
�لريــــــف(، و�الإ�ســــــباين يف �جتاه 
�جلــــــنوب )فـــــا�س-مكـــنا�س...( 
و�سط  �لر�بط  �حل�سا�س  ملوقعها 
�ململكة ب�سرقها، و�سمالها بجنوبها، 
ومن ثم �أال ي�ستحق رجاالتها �أمثال 

هوؤالء �الحرت�م و�لتقدير.  
حممد  �إذن،  باالأمر  �ملعني  هو  من 
�ساحب  �لر�حل  �لفنان  �حلياين 

ر�حلة، �أم حممد �حلياين �ل�سهيد؟
عبد القادر الحياني )فاس(
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بقلم :الطيب الجامعي
�أبريل  يف  مبر�ك�س  �جلامعي  �ملختار  وفاة  بعد 
1853 �أعاد �ل�سلطان موالي عبد �لرحمن �لفقيه 

وهو  �لوز�رة  �إىل  �لعمر�وي  �إدري�س  بن  حممد 
�الأودية  قبائل  مترد  بعد  �أق�سي  قد  كان  �لذي 
معركة  وقعت  واليته  ويف  �سابقا.  ذكرنا  كما 
ما  ومعلوم   .1844 غ�ست   16  -  14 يف  �إ�سلي 
نظر�  �ملغربي  �جلي�س  خ�سائر  عليه  كانت 
مقر  وبيان  )�لطبجية(  �ملد�فع  تدبري  ل�سوء 
�لرحمن  عبد  بن  حممد  �سيدي  �لقائد  �الأمري 
بالر�يات  مميز�  كان  »�لذي  �ملعركة  ميد�ن  يف 
و�ملظلة و�لف�ساطيط �مللكية...« و�أثناء �ملعركة 
�جلي�س،  يف  عدد  �أكرب  وهم  باخليالة،  �ملغامرة 
عدة  �أ�سبحت  حتى  �لفرن�سية  �ملد�فع  �سوبت 
دو�وير باأوالد جامع و�سر�كة خالية من �لرجال 
�لقادر  �الأمري عبد  ي�سارك  ل�سنني متعددة. ومل 
�جلز�ئري يف �ملعركة �لتي كانت �أ�سا�سا ب�سببه 

ومن �أجل حماية ثورته �سد فرن�سا.              
دي  »�أمبري  كتابه  يف  هوفري  يقول  ذلك  ومع 
�جلي�س  فرق  بع�س  �سمود  »فاإن  مروك«: 
�الأكرب  �لق�سم  �ن�سحاب  بعد  للمقاومة  �لوطني 
�ملعادي،  للجي�س  �لعام  �لقائد  وباعرت�ف  منه، 
�ملدفعية  قررتها  �إ�سلي  هزمية  �أن  على  يدل 
�ملغربي  �جلي�س  فو�سى  ولي�س  �ملعادية 
ذلك  �إىل  ت�سري  كما  �ل�سوء  بالغة  تكن  مل  �لتي 
�لقادر  عبد  و�بن  كالنا�سري  �لعربية  �مل�سادر 
فهو  حقا،  �خلطري  �لنق�س  �أما  و�ل�سليماين. 
بتنظيمات  �ملغربية  �ل�سلطة  لدى  �لكلي  �جلهل 
�لذي ��ستخدم  �لفرن�سي  و��سرت�تيجية �جلي�س 
من  كبرية  �أعد�د�  �ملغاربة  ل�سرب  �أي�سا 

�إخو�نهم �جلز�ئريني«.          
وبعد �ملعركة بد�أت �ملفاو�سات، الأن �لفرن�سيني 
�لرت�ب  يف  مغامرتهم  يو��سلو�  �أال  »ف�سلو� 

تقف  تز�ل  ال  و�أقد�مهم  �ملغربي 
على موقع ه�س يف �جلز�ئر بل 

�كتفو� باال�ستيالء علــــــى 
وجـــــــــدة وجزيـــــــرة 

 » . . . ة ير ل�ســــــــو �
مفاو�سات  و�أف�ست 
�إىل  �لنار  �إيقـــــاف 
طنـــــجة  �تفــــــاق 
�ستنرب   10 �ملربم يف 
�أم�ساه  �لذي   1844

با�ســــــم �ل�سلطـــان، 
علـــي  بن  بو�سلهام 

وبـــا�سم  �أزطــــــــوط 
عاهل فرن�ســــا كل مــــن 

و�لقائم  �لعام  قن�سلها 
باأعمالها يف �ململكة �ملغربية. 

                                                         

معاهدة لالمغنية وخيانة 
المفاوض المغربي

�أ�سهر من توقيع �التفاق �ملذكور      زهاء �ستة 
 1845 مار�س   18 يف  لالمغنية  معاهدة  عقد  مت 
�ملتعلقة بتحديد �حلدود مع �جلز�ئر �مل�ستعمرة 
�لفرن�سية �الأوىل ب�سمال �إفريقيا. وكان �ملفاو�س 
علي  بن  �حميدة  وجدة  عامل  هو  �ملغربي 
هو  �لفرن�سي  و�ملفاو�س  )�ل�سجعي(  �ل�سرقي 
فقد  �ملعاهدة،  هذه  وح�سب  دوالرو.  �لكونت 
و�دي  غرب  �ملمتدة  �أر��سيه  من  �ملغرب   جرد 
تفنا )بند3( و�أدخل ق�سم من �جلنوب �ل�سرقي يف 
تر�ب �جلز�ئر، وتركت �ل�سحر�ء جمرد مرعى 
�لوقت  يف  )بند4(  حتديد  بدون  �لبلدين  ل�سكان 
مللوك  بالبيعة  يدين  منها  كبري  ق�سم  كان  �لذي 
�ل�سائعة  �حلقيقة  )�نظر  �لقرون.  عرب  �ملغرب 
يف �أعد�د 761 و762  من �الأ�سبـــــــوع �ل�ســحفي 

بعد ت�سفية �ال�ستعمار(.                                              
 ولكن مل يكد �ل�سلطان موالي 
ه�سام  بن  �لرحمن  عبـــــد 
يطلع على ن�س �ملعاهدة 
غ�سبه  عن  عرب  حــــتى 
عامل  ت�سرف  مــــن 
بن  �حميدة  وجـــدة 
علي �ل�سرقي و�لكاتب 
�أحمد  ر�فقــــه  �لذي 
يف  للتفريط  خل�سر 
�ل�سيـــــــادة  من  جزء 
�لوطنية �لذي هو تر�ب 
�لبالد وق�سم من �سكانها. 
�أعيـــــان  �أن  وو�فــــــق 
يف  �أدجمت  �لتي  �لقبائــــــل 
تر�ب �مل�ستعـــــــمرة �لفرن�سية 
ح�ســــــرو� عيد �ملولد �لنبوي بد�ر 
�ملخزن، وملا �طلعو� بدورهم على ما قرر 
ب�ساأن �حلدود ��ستنكرو� ذلك وطلبو� باإعطائهم 
حق �لكلمة و�الختيار. من جهة �أخرى �أ�سر ملك 
�ملغرب على �أن تبقى �حلدود على ما كانت مع 
كما  �ملعاهدة  على  �مل�سادقة  ورف�س  �الأتر�ك، 
هي و�عتربها خدعة من »نائب عدو �لدين« �أي 
�لنائب �لفرن�سي.                                                           

�إىل  �لرحمن  عبد  ملوالي  �أخرى  ر�سالة  وورد يف 
و�سلنا  فقد  »وبعد،  علي  بن  بو�سلهام  �لعامل 
�ساأن �حميدة بن  لك به يف  كتابك عما كنا كتبنا 
�لدين  عدو  و�أن  خل�سر،  و�حمد  �ل�سرقي  علي 
و�أقر�  �أدخال  حتى  �لطمع،  لهما  وبد�  خدعهما 
�جلز�ئر...،  �إيالة  يف  �ل�سعيدة  �الإيالة  هذه  من 
ي�سهل  �الأمر  �أن  و�أخربت  �سرحت  ما  وعلمنا 
خامتنا  عليه  ن�سع  مل  )�إن  عليه  نطبع  مل  �إن 
علمنا  �أنا  و�علم  �مل�سادقة(  على  عالمة 
يف  نفعل  وال  نطبع  فلم   وهلة،  �أول  من  �حليف 

�إن �ساء �هلل و�إمنا طبع عليه �حميدة  �مل�ستقبل 
�لتي  �لكيفية  يف  �الأمر  مبا�سرة  يف  فا�سرع  فقط. 
قدمنا لك وال تاأل جهد� يف ف�سخ ما عقد �لطماعان 
باهلل.  �إال  قوة  وال  حول  وال  �لهمة  �ل�ساقطا 
ليقفو�  �ملجاورون  �لبلد  �أ�سحاب  توجه  وقد 
بر�سومهم  وي�ستظهرو�  بالدهم  حدود  على 
وت�سرفاتهم، مع �أننا �حرتزنا يف هذ� كله، حتى 
�أن �حلدود تكون  �لتفوي�س ذكرنا فيه  يف كتاب 
على ما كانت عليه �أيام دولة �لرتك، ومل نقت�سر 
بالو�سية،  و�لتقدم  و�لتحري  �الحرت�ز  من 
ربيع  يف  و�ل�سالم.  وي�سم،  يعمي  �لطمع  ولكن 
�ملفاو�س  �أن  و��سحا  »يظهر  عام1261«  �لثاين 
باملال  �أغري  �ل�سرقي  علي  بن  �حميدة  �ملغربي 
دون  �لبالد  تر�ب  عن  ليتخلى  جمر�ه  يف  ما  �أو 
��ست�سارة ملكها �أو حكومتها«. وحاول �ل�سلطان 
�أن يعني مفو�سا جديد� لنق�س ما �أبرمه �سابقه، 
�سغوط  لكن  �أزطوط،  بو�سلهام  �لعامل  فاختار 
بعثة  بتعيني  ومطالبتها  �لفرن�سية  �حلكومة 
بني  �حلدود  فتح  ب�ساأن  تتفاو�س  دبلوما�سية 
�لفرن�سية  �لعا�سمة  يف  و�مل�ستعمرة  �ملغرب 
حالة  يف  �ملغربية  �ملو�نئ  بقنبلة  وتهديدها 
�لرف�س �مللكي ملطلب �ل�سلطات �لفرن�سية جعل 
�لف�سول  قبول  وهو  و�سطا  حال  يتخذ  �ل�سلطان 
ما  ورف�س  فيها  بالتفاو�س  للمفاو�س  �أذن  �لتي 
�أنه  من�سور  �بن  �ملوؤرخ  ويذكر  فيه.  ياأذن  مل 
و�فق  وما  رف�سه  ما  على  تدل  وثيقة  تتوفر  ال 
على  بطنجة  �لفرن�سية  �لبعثة  وو�فقت  عليه. 
�لتعديالت �مللكية بعد تردد، و�ن�سحب �جلي�س 
�ل�سويرة.  جزيرة  ومن  وجدة  من  �لفرن�سي 
من  �خلام�س  �لف�سل  �أن  �إىل  �الإ�سارة  من  والبد 
بني  �حلدود  »�أن  على  ين�س  طنجة  �تفاقية 
ممتلكات جاللة عاهل فرن�سا وجاللة ملك �ملغرب 
يبقى مقرر� ومتفقا عليه طبقا ملا كان معرتفا به 
من لدن �حلكومة �ملغربية يف عهد حكم �الأتر�ك  

يف �جلز�ئر.. 

1اآل اجلامعي وبيعة �صيدي حممد بن عبد الرحمن بنو ه�صام

)يتبع(          

 صورة نادرة لسيدي محمد عبد الرحمن
 محمد الرابع من كتاب البيعات نشر

  الوثائق الملكية

وا�ش العني �شايفة اللي كان�شوف
وال غري القلب حزين

وجناح مك�شر
وا�ش حلبل على عنقي ملفوف

بغيت نزولو جاين متني
وال كابو�ش يف قدري م�شطر

وال حب الدنيا بيه ملهوف
خالين نعد االأيام وال�شنني

نفك ونحاجي ونف�شر
راه قدري هذا معروف

بني القاف وال�شني
واحلرف الثالث تو�شر

تهر�ش فنجاين وال �شقوف
ما تف�شر منامي حتى الين

نحا�شي يف النقرة غرب
بعتو لل�شياغة بال �شروف

كال خدا منو وقتني
حليت عيني لقيت عامل اآخر

كل�شي فيه مغروف
واحد بيد وحدة والخر بجوج 

يدين
و�شلت لقيت القاعة ت�شفر

ورجعت خاوي مقدوف
مصطفى بصير )فاس(

»خري و�صالم«
و�ملفتوحة  �ملتو�لية  �العت�سامات  بعد 
�لتـي خا�ســـها �أ�ساتـــذة �سد �خل�سا�س 
ب�سطات  للتعليم  �الإقليمية  �لنيابة  �أمام 
�لتي  مطالبـــــهم  ملو�جهة  ��ستنــــكار� 
و�سفوها بالعـــــادلة و�ملـــــــ�سروعة من 
طــــرف �لوز�رة �لو�سية، �أعطــــى مدير 
�الأخ�سر  �ل�سوء  �سطات  جهة  �أكادميية 
�ملبا�سر للم�ســالح �ملخت�سة بالرتخي�س 
لتجديد �لتعاقد مع �الأ�ساتذة �ملت�سررين 
و�سرف ما تبقى من م�ستحقاتهم للمو�سم 
مع  مبكتبه،  ��ستقبالهم  �إطار  يف  �لفارط 
يف  �الأقدمية  �سرط  �العتبار  بعني  �الأخذ 
حظيت  ح�سنة  مبادرة  وهي  �لتعاقد، 
�الإد�رة  تفهمت  �لتي  �لتن�سيقية  بها 
�لعالقة،  و�سعيتها  باجلهة  �لو�سية 
على  عجل  على  حلها  �إىل  و�سارعت 

�ململكة  و�أكادمييات  نيابات  بع�س  غر�ر 
وتعبريهم،  �ملت�سررين  حال  بل�سان 
وموؤ�س�ســــــات  مد�ر�س  حظــــيت  كما 
تعليمية للجهة بزيار�ت ميد�نية تفقدية 
من طرف �مل�سوؤولني على قطاع �لرتبية 
و�لوقوف  �لدر��سة  وتتبع  و�لتكوين، 
و�ل�سالمة  �خلدمات،  تقدم  درجة  على 
ملر�فقها، و�لتاأكد من و�سول �لتجهيز�ت 
و�لرتبوية  �الإد�رية  �لطو�قم  و�إر�ساء 
�أو  �ملحدثة  �ملوؤ�س�سات  وتثبيتها خا�سة 
مر�فق  و�فتتاح  �الإ�سالح،  �لتي يف طور 
�سد  �إ�سكالية  وحل  وتربوية،  �جتماعية 
�لتابعة  �لب�سرية  باملو�رد  �خل�سا�س 
للتن�سيقية يف �إطار �إجناح جتربة مدر�سة 
�لنجاح ح�سب متتبعي �ل�ساأن �لتعليمي.

نور الدين هراوي )سطات(

�صـــارع حممــد احليانــي يطــرح ال�صـــوؤال
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المنبر الحر

هل أخطأ ابن خلدون حينما قال:

�إن �لعرب جميعا فهمو� معاين �لقر�آن 
ومفرد�ته وتر�كيبه

3

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

م�صتع�صيا  �صيئا  وتراكيبه  وكلماته  الكرمي  القراآن  معاين  فهم  يبقى 
كثري  يف  منهم  واملفكرين  العلماء  على  واإمنا  العرب  عموم  على  لي�س 
من الأحيان، ويعود ذلك اإىل اأ�صباب كثرية منها: »املرتادف وامل�صرتك 
وتعدد بع�س الكلمات يف املعنى اإىل عدد من املعاين، فكلمة الهدى مثال 
وكذلك  خمتلفة،  اأوجه  على  وال�صالة  وجها،  ع�صر  �صبعة  على  اأتت 
بدرا�صة  الواحدي  تناولها  التي  الكاللة  كلمة  ثم  والروح،  الرحمة 

وا�صعة.
اأنهما كانا  ومما يروى عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معدي كرب 
يقولن: اخلمر مباحة ويحتجان بقوله تعاىل: »لي�س على الذين اآمنوا 

وعملوا ال�صاحلات جناح فيما طعموا«.
فلو علما �صبب نزول الآية مل يقول ذلك، وهو اأن نا�صا قالوا ملا حرمت 
اخلمر  ي�صربون  وكانوا  وماتوا  اهلل  �صبيل  يف  قتلوا  مبن  كيف  اخلمر، 

وهي رج�س، فنزلت هذه الآية. )اأخرجه اأحمد والن�صائي وغريهما(.
ارتبتم  اإن  ن�صائكم  من  املحي�س  من  يئ�صن  »والالئي  تعاىل:  وقال 

فعدتهن ثالثة اأ�صهر«.
فقد اأ�صكل معنى هذا ال�صرط على بع�س الأئمة حتى قال الظاهرية باأن 
الآي�صة ل عدة عليها اإذا مل ترتب، اإل اأن �صبب النزول بني ذلك، وهو 
اأنه ملا نزلت الآية التي يف �صورة البقرة يف عدة الن�صاء قالوا قد بقي 
عدد من عدد الن�صاء مل يذكرن ال�صغار والكبار، فنزلت هذه الآية فعلم 
العدة، وارتاب هل  الآية خطاب ملن مل يعلم ما حكمهن من  اأن  بذلك 
عليهن عدة اأول، وهل عدتهن كالالتي يف �صورة البقرة اأول، فمنه اإن 

ارتبتم: اإن اأ�صكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتدن، فهذا حكمهن.
فهم  على  يعني  النزول  ب�صبب  »معرفته  تيمية  ابن  الإمام  قال  ولهذا 
الآية، فاإن العلم بال�صبب يوزن العلم بامل�صبب، ولهذا فاإن اأول ما يجب 
على من يت�صدى ل�صرح القراآن الكرمي متناول اآية كرمية يف �صرحه، اأن 
يكون عارفا ب�صبب النزول حتى ل ي�صكل عليه الأمر«. ولبد اأي�صا يف 
القراآن من فهم الوجوه والنظائر، وعلى هذا يبقى فهم القراآن الكرمي، 
اجلهابذة  اإل  يفهمه  ل  �صعبا  �صيئا  وتراكيبه  واآياته  القراآن،  ومعاين 
ولي�س عموم العرب وقد قالوا ل يكون الفقيه فقيها حتى يرى للقراآن 
الإقدام  فتهاب  وجوها  للقراآن  ترى  اأن  معنى  وقيل  كثرية،  وجوها 

عليه.
واإذا كانت الكلمة الواحدة يف القراآن تتعدى اإىل ع�صرين وجها اأو اأكرث، 
فكيف نقول اإن العرب جميعا فهموا القراآن؟ وقد تاأتي الكلمة يف القراآن 
مثال  وذلك  قبلنا  من  لها  و�صرح  فهم  من  معروف  هو  ما  خالف  على 
كالأ�صف، فهو معروف عندنا اأنه احلزن، ولكنه يف قوله تعاىل: »فلما 
اأ�صفونا« معناه اأغ�صبونا، وكذلك »الربوج« ف�صرحها عندنا الكواكب، 
ولكن يف قوله تعاىل: »ولو كنتم يف بروج م�صيدة«، فمعناها الق�صور 
الف�صاد  قوله تعاىل: »ظهر  الرب والبحر يف  الطوال احل�صينة، وكذلك 
الكرمية »الربية والعمران«،  الآية  الرب والبحر« فمعناها يف هذه  يف 
»بثمن  تعاىل:  قوله  يف  ولكنه  النق�س،  عندنا  فمعناه  البخ�س  وكذلك 
الزوج، ولكنه يف قوله  البعل فهو عندنا  اأي »حرام«، وكذلك  بخ�س« 
الكرمي  القراآن  يف  جند  وهكذا  ال�صنم،  معناه  بعال«  »اأتدعون  تعاىل: 

كلمات كثرية تاأتي مبعنى غري املعنى املعروف اأو املتداول عندنا.
الكرمي  القراآن  فهموا  العرب جميعا  اإن  نقول  اأن  لنا  ما ل يجيز  وهذا 
وقفوا  الكرام  ال�صحابة  باأن  للقول  حاجة  ول  وتراكيبه،  ومعانيه 
عمر  عن  م�صلم  �صحيح  ففي  واملعاين،  الكلمات  من  عدد  اأمام  حائرين 
بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه قال: »ما راجعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم يف �صيء ما راجعته يف الكاللة، وما اأغلظ يف �صيء ما اأغلظ يل فيه، 
حتى طعن باأ�صبعه يف �صدري، وقال يا عمر األ تكفيك اآية ال�صيف يف 
يا  قال  رجال  اأن  هريرة  اأبي  عن  امل�صتدرك  ويف  الن�صاء؟«  �صورة  اآخر 
ر�صول اهلل ما الكاللة؟ قال: »اأما �صمعت الآية التي نزلت يف ال�صيف: 
)ي�صتفتونك قل اهلل يفتيكم يف الكاللة(« وكان هذا من اآخر ما نزل من 
القراآن وهو قوله تعاىل: )ي�صتفتونك قل اهلل يفتيكم يف الكاللة اإن امروؤ 
هلك لي�س له ولد وله اأخت فلها ن�صف ما ترك، وهو يرثها اإن مل يكن 
لها ولد، فاإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما ترك واإن كانوا اإخوة رجال 

ون�صاء فللذكر مثل حظ الأنثيني(.
ومو�صع الكاللة ل ميكن اأن يفهمه اجلميع واإمنا يفهمه املتمكنون من 

فقه املواريث وعلم الفرائ�س والأحكام ال�صرعية.
وبعد هذا اأظن اأن ابن خلدون على �صعة علمه ومعرفته باأحوال الأمم 
عبقري  بفكر  التاريخ  درا�صة  يف  جديد  اجتاه  خلق  يف  الطويل  وباعه 
الإن�صان  اأخطاأ، وهكذا يبقى  قد  فاإنه ح�صب ما و�صحنا يكون  خالق، 
دائما رغم عبقريته ورغم عطاءاته �صعيفا، ومع ذلك فاأنا ل اأقول اإن 

ابن خلدون اأخطاأ واإمنا اأت�صاءل هل اأخطاأ؟
اِنتهى

على رب الأ�صرة اأن يعدل بني اأفراد اأ�صرته حتى ل يكون هناك حيف يف حقهم، 
خ�صو�صا الأم، لأن الذكر يحتقر اأخته ويتحايل على اأمه، ويف بع�س الأحيان 
ل  وهذا  ال�صارع.  يف  والأخت  الأم  فت�صبح  الأ�صرة،  ت�صريد  اإىل  الإرث  يوؤدي 

ير�صاه اهلل �صبحانه وتعاىل.
اأين العدالة الإن�صانية والإ�صالمية؟.. يجب اأن ن�صون كرامة الأنثى يف احلقوق 
والواجبات بالن�صح والإر�صاد واملوعظة احل�صنة، حيث يجب اأن تقام برامج 
دينية للتنمية وت�صحيح الروؤية ق�صد �صيانة كرامة الأم، لأنها رمز الحرتام 

والتقدي�س والتكرمي، وهذا ما ن�س عليه القراآن الكرمي.
بنت الوادي )القنيطرة(
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بات من غري امل�صتبعد يف القادم من 
ل�صنة  املالية  قانون  ظل  يف  الأيام 
الإبداع  ي�صمل  اأن  مباحا   ،2014

اجلبائي مول الفاخر، وبايل للبيع، 
وما اإىل ذلك من الق�صا�صني، بعد اأن 
الزريعة  مول  على  لزاما  اأ�صحى 
ناهيك  يوميا،  بالدخل  الت�صريح 
عن البقال الذي ان�صافت اإىل حمنة 
اهتمامه امل�صني بكنا�س الكريدي، 
عقوبـــــة الن�صــــباط والن�صغال 
بتدوين خواطــــــــــــره اأو الأ�صح 
خماطراته التجارية يف روجي�صرت 
دار ال�صريبة، حيث �صي�صرد يف هذا 
فر ال�صاذة والفاذة من �صريته  ال�صِّ
البيعو�صرائية ثم يحمله يوميا اإىل 
م�صوؤول حمنك يف هذا الخت�صا�س 
الهدف من وراء  يوؤ�صر عليه،  كي 
مثل هذه الطقو�س، تو�صيع الوعاء 
ال�صريبي لإر�صاع هزال امليزانية 
من  اجلافة  املهرتئة  الأثداء  من 
حني  يف  هذا  املحلبة،  مول  قبيل 
اجلالوق  �صمينة  �صركات  ت�صفط 
من جيوب املواطنني وتقتات على 
املقاولت  وتزاحم  الدولة  دعم 
على  واملنكوبة  امل�صت�صعفـــــــــة 

الفتات..؟؟
    ربــــــما هو الإ�صهال الفكري قد 
»اخلبارقة«  من  جمموعة  اأ�صاب 
ممن  طائفة  قريحة  تفتقت  حني 

ن�صتقوي بهم كم�صرفني على قطاع 
اخلزعبالت،  هذه  مبثل  التجارة 
العقل  ي�صيب  فيها  التاأمل  جمرد 
الظاهر  اأن  موؤكد  بالقرف،  ال�صليم 
ينذر  ل  فكيف  باخلري  يب�صر  ل 
واأن  �صيما  هذا  بالأ�صواإ؟.  الباطن 
كل هاته الأعرا�س تتزامن وترقب 
م�صروع  اإطاللة  ملوعد  التجار 
الجتماعية،  الأعمال  موؤ�ص�صة 
من  العديد  عليه  علقنا  مولود 
منقطع  ب�صغف  وانتظرناه  الآمال 
اأن ثمة من  ّجح اليوم  َ النظري، لنرُ
احل�صانة  يف  ل�صتقباله  يخطط 
ّدج  اخلرُ كالأطفال  ال�صطناعية 
عام،  ب�صكل  الإنعا�س  غرفة  يف  اأو 

الأحالم  ح�صر  بغاية  وذلك 
وواأدها يف قاعة، اإمنا متهد لإحالة 
�صيوفها �صوب اللحد، ي�صاعد اأهل 
حلا�صل  الإذعان  على  املري�س 
اإىل  النف�س  ميولرُ  القبيل  هذا  من 
متام  حالة  يف  والتقوقع  النزواء 
هي  �صدمات  لحتواء  اجلاهزية 
كما  نف�صه،  املوت  من  وطاأ  اأ�صد 
التعبئة  �صروط  ذلك  على  تن�س 
التي يتدرج عرب مراحلها كل عقل 
م�صتهدف، وعليه فهي اإذن حقيقة 
ل لب�س فيها اأن نح�صل اليوم على 
توا�صل  من  تنفجر  تكاد  اأر�صدة 
العرو�س  م�صاعفة  م�صل�صل 
لم�س، اإل من  اجلوفاء من اأي نفع يرُ

�صموم ال�صتكانة التي تغلغلت يف 
بواطن كائن جتاري عرفناه مبول 
يف  ما  يوما  ي�صري  قد  احلانوت، 

خرب كان..؟؟
ركبه  على  ال�صلح  حمار  ثّو      جرُ
حني  به  �َصّلما  مرُ واقعا  �صار 
ود باإ�صافة املزيد  اأوَجدوا َمن يجرُ
من الأثقال على اأثقاله، ونحن اإمنا 
الواقع  بهذا  نبارك ذلك قبول منا 
املعنى  عن  يبتعد  ما  بقدر  الذي 
يقرتب  ما  بقدر  للقدر،  الأوَفق 
كمغزى  املتهاوي  ال�صاقط  من 
على  الربكة  اإيغاّلب  و)اهلل  اأْلَيق، 

اجلرية(. 
   الطيب آيت أباه )تمارة( 

ب�صمة »�خلبارقة« على قانون �ملالية   2014  

تعريف �لقر�آن �لعظيم 
لل�صيخ بونو

كلما زرت مدينة فا�س العزيزة علي اإل واأزور جامـــــــــع 
جمده  له  واأعاد  بذكــره  اهلل  عـــمره  العامــر  القرويني 

الغابر، فكم من عامل قد �صما له فيه �صاأن واأي �صاأن!
وكانت اآخر زيارة يل لهذا اجلامع يوم 28 - 4 - 2013، 
فوجــــــــــــــدت امل�صوؤولني عن اجلامع م�صغولني باإجراء 
باأحد  ات�صلت  ذلك  ومع  اجلامعة،  لطلبة  اختبارات 
الأ�صاتذة الذي قدم يل كتابا يحمل العنوان اأعاله، ف�صكرته 

على هديته، اإذ الكتاب خري ما يهدى.
وللتعريف بهذا الكتاب، فهو من تاأليف الأ�صتاذ العالمة 

اجلليل احلاج اأحمد بن احلاج املدين بونو.
والأ�صتاذ اجلليل هو ابن اإقليم تاونات، والتحق بجامع 
يَّة �صنة 1958،  القرويني �صنة 1947م، وح�صل على العامِلِ
ودر�س بالقرويني، وانتخب نائبا برملانيا �صنة 1963 عن 

قبائل حلياينة وتي�صة باإقليم تاونات.
والكتاب املذكور اأعاله نفي�س جدا، حيث عرفنا بالقراآن 
واأ�صباعه  واأثالثه  وكلماته  وحروفه  واآياته  الكرمي 
و�صكله وتنقيطه وعدد �صور القراآن وال�صتعاذة وتف�صري 

الب�صملة، وقال: اإن عدد �صور القراآن هو 114 �صورة.
ويف اآخر الكتاب جند للموؤلف ق�صيدة من اأربعة واأربعني 
بيتا، ذكر فيها زمن ولدته، وقال اإنه ولد زمن عبد الكرمي 
الكرمي  للقراآن  حفظه  عن  كذلك  وتكلم   1926 اخلطابي 
واللتحاق بجامع القرويني كطالب، ثم عاملا يدر�س فيه 
ثم نائبا لقبائل حلياينة وتي�صة، كما ذكر يف الق�صيدة اأنه 
األف ملخ�صا يف اأ�صماء اهلل احل�صنى، وفتاوى متنوعة، ثم 
كتب عن م�صقط راأ�صه وعن �صمال فا�س، اإىل غري ذلك من 

الفوائد اجلليلة.
اجلليل  ال�صيخ  مو�صعة  ترجمة  ال�صيخ  لهذا  ترجم  وقد 
العلمي  املجل�س  ع�صو  اأحميدو�س  الكرمي  عبد  �صيدي 
تراجم  يف  »الن�صمات  كتابه:  يف  تاونات  باإقليم  املحلي 
علماء و�صلحاء اإقليم تاونات« ج1 �س 350، وذكر له من 

املوؤلفات ثالثة ع�صر موؤلفا ما بني مطبوع وخمطوط.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

�لإرث �لذي يوؤدي �إىل تفكك �لأ�صرة

امل�صرح هو ف�صاء يف كل القرى املغربية الفالحية خ�صو�صا اأقاليم ال�صاوية واحلوز.. 
يطلق على الأماكن اخلالية بامل�صرح.. يعني.. مكان لرتبية املوا�صي.. اخليل.. اجلمال، 
الغنم، البقر، احلمري والبغال.. م�صرح حيث حتج اإليه هذه ال�صريحة احليوانية طيلة 
ف�صل الربيع لرتعى وتتزاوج،  ثم تنتقل اإىل حقول اأخرى.. هذا هو امل�صرح.. كما هو 

معروف يف قبائل اأولد حريز، اأولد زيان.. الرحامنة، عبدة ودكالة..
وعندما نقراأ امل�صرح الوطني حممد اخلام�س بالرباط، وم�صرح حممد ال�صاد�س بالدار 
البي�صاء، وم�صرح عفيفي باجلديدة، وامل�صرح امللكي مبراك�س، وم�صرح �صريفونطي�س 
اجلميل )املغلق منذ 30 �صنة »ملكية اإ�صبانية«(، وم�صرح اإ�صبانيول بتطوان، وم�صرح 

ال�صبيبة والريا�صة بالرباط، وباقي �صبه امل�صارح دور الثقافة.
كل هذه الأ�صماء لها وزنها ولها كيانها، لكنها تخ�صع ل�صيا�صة لي�صت فنية، لأنها تابعة 

لوزارة ل عالقة لها بالثقافة والفن.
امل�صرح الوطني حممد اخلام�س: بوابة الفن والثقافة، ل مثيل له يف اإفريقيا وحتى م�صر 
وتون�س واجلزائر.. معلمة تاريخية ك�صريح ح�صان، حيث ينام عاهلنا وجدنا حممد 

اخلام�س وحبيبنا امللك احل�صن الثاين و�صديق الفنانني الأمري مولي عبد اهلل.
اأ�صرفوا بعد وفاة امللك حممد اخلام�س على تاأ�صي�س وتعمري واإجناز هذا  هم الذين 
امل�صرح )حممد اخلام�س(، حتت اإدارة الأ�صتاذ الفا�صل عزيز ال�صغرو�صني اأطال اهلل 
املدير غفلة عنا جاء بعده ثالثة مدراء  ال�صديد عندما غادر هذا  الأ�صف  عمره. ومع 
)غري مر�صمني( من وزارة الثقافة اأيام حممد الأ�صعري وعالل ال�صي نا�صر، واأخريا 

ال�صبيحي. 
ذهب ال�صغرو�صني وجاء الدخي�صي ثم امل�صناوي واأخريا بن اح�صاين.

ونحن  فاجاأنا  اهلل  رحمه  الثاين  احل�صن  امللك  جاللة  اأن  الكرام  ال�صادة  اأيها  تذكروا 
منثل ملحمة العهد على خ�صبة امل�صرح الوطني حممد اخلام�س، و�صعد اإىل اخل�صبة 
والعمل منقول مبا�صرة على القناة الأوىل، ومل تكن اآنذاك 2M، ووقف رحمه اهلل يف 
ال�صف الأخري، حيث يوجد اأكرث من 120 فنانا.. ممثلني، ممثالت، مو�صيقيني، مطربني، 

ملحنني.. وقال رحمه اهلل: ديور يل �صي بلي�صة عفاكم.
بامل�صرح  العر�س  عيد  عيده،  لي�صارك  الق�صر  من  خرج  الثاين  احل�صن  كان،  ما  وكان 

الوطني حممد اخلام�س، وهنا اأقول: امل�صرح م�صرح ولي�س م�صرح.

�مل�صـرح.. م�صــرح.. 
وليـــ�س م�صـــــرح

يوميات فنان

● مصطفى منير



24
alousbouea@gmail.com

المنبر الحر

ما يريـــده دعـــاة 
الإباحـــية اليــوم

الإن�ضان بال اأخالق كال�ضيارة بال فرامل اأو بال اأ�ضواء، 
يدري  ول  ع�ضوائية  بطريقة  حياته  يف  ي�ضري  وقد 
اأي اجتاه يريد، واأي طريق ي�ضري وكاأنه مع�ضوب 
العينني، وبهذه احلياة الع�ضوائية والفو�ضوية ينزل 
م�ضتواه كاإن�ضان وقد ي�ضبح اأقل درجة حتى من بع�ض 
ي�ضبط  �ضابط  اأو  وازع  له  لي�ض  لأنه  احليوانات، 
�ضخ�ضيته ويجعله ي�ضري يف الجتاه ال�ضحيح وهو 
بهذا يخطئ الطريق ويجني على نف�ضه وعلى غريه، 
وهذا ما يريده دعاة احلرية والإباحية، فهم يريدون 
اإن�ضانا جمردا من كل القيم النبيلة والأخالق احل�ضنة، 
ياأكل وي�ضرب ويتنا�ضل �ضاأنه �ضاأن احليوان وقد نادى 
بذلك اأ�ضحاب الفكر املادي مثل كارل مارك�ض الذي 
قال: »الأخالق قيد ل معنى له« وقال: »الدين اأفيون 
ال�ضعوب« وقد اأكل الدهر و�ضرب على هذه الأفكار بعد 
اأن جربها الكثريون، ووجدوا اأنها ل جتدي نفعا، ول 
جتر الإن�ضان اإل اإىل التعا�ضة وال�ضري نحو الهاوية، 
حتى اأن الكثري من الغربيني اعتنقوا الإ�ضالم بعد اأن 
�ضاقت بهم ال�ضبل و�ضاقت عليهم الأر�ض مبا رحبت 
رغم كرثة املال والرثاء. والغريب اأنه يف الوقت الذي 
يدخل فيه هوؤلء اإىل الإ�ضالم جند داخل بالد الإ�ضالم 
ممن ي�ضمون باأبناء امل�ضلمني يدعون اإىل اخلروج عن 
اليوم يف  لأننا  القيم والأخالق،  والتخلي عن  الدين 
ع�ضر العوملة وع�ضر التطور ومل نعد يف حاجة اإىل 
قوله تعاىل: »حتى  الأ�ضياء، ون�ضي هوؤلء  كل هذه 
اإذا اأخذت الأر�ض زخرفها وازينت وظن اأهلها اأنهم 
فجعلناها  نهارا  اأو  ليال  اأمرنا  اأتاها  عليها  قادرون 
ح�ضيدا كاأن مل تغن بالأم�ض« الآية 24 �ضورة يون�ض.

وما ي�ضهده العامل من اأعا�ضري وزلزل وغريها من 
فاإن  الدول وال�ضعوب،  اأقوى  التي ت�ضيب  الكوارث 

ذلك عربة ملن اأراد اأن يعترب.
اإن الدعوة اإىل الإباحية والتخلي عن الدين والأخالق 
هي دعوة باطلة قد تكون لها انعكا�ضات �ضلبية على 
ل�ضلوكاتهم  تهديد  وهي  الأمة،  هذه  اأبناء  م�ضتقبل 
واأخالقهم، وما نراه يف واقعنا احلايل من �ضور فظيعة 
والختطاف،  والغت�ضاب،  وال�ضرقة  القتل  جلرائم 
ومن تفكك وانحالل، ومن جمون وخالعة، وما يبث 
اأو ما ين�ضر عرب  اأفالم اجلن�ض  الف�ضائيات من  عرب 
الأنرتنيت اأو يف بع�ض املجالت.. لهو اأكرب دليل على 
ما اأ�ضبحنا نعرفه من انحالل خلقي وف�ضاد اجتماعي 
وما نعي�ضه من فو�ضى عارمة يف كل مظاهر حياتنا 
نتيجة البعد عن تعاليم الإ�ضالم و�ضريعته الطاهرة 
اأبناء هذه الأمة  العادلة، لكن بع�ض املغرورين من 
يف  ي�ضريوا  اأن  اإل  اأبوا  الغربية  بالثقافة  واملتاأثرين 

الجتاه املعاك�ض.
جد بوشتى )الرباط(

       خالل ح�ضورهما يوم الثالثاء 12 نونرب 
اجلاري مبجل�ض امل�ضت�ضارين، تناوب وزير 
والوزير  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية 
املنتدب لديه، يف الإجابة على اأ�ضئلة �ضفوية 
بالعامل  التعليم  بني  موا�ضيعها  تنوعت 
القروي و�ضبل الرتقاء به، وو�ضع العامالت 
به وما يواجهنه من م�ضاق ومعاناة يومية، 
بالإ�ضافة اإىل ما ت�ضهده الأق�ضام من اكتظاظ 

ظل ي�ضتفحل با�ضتمرار.
بلغة  املليئة  الوزيرين  اأجوبة  وبني 
التطمينات، الواعدة بالعمل من اأجل الأف�ضل، 

وبني اأرقامهما     وبني الواقع، بون �ضا�ضع.
       فعلى م�ضتوى نيابة طاطا مثال، لزال 
احلديث عن تعميم التعليم مبجالها القروي 
ميثل حلما �ضعب املنال، فاإ�ضافة اإىل الأ�ضباب 
)وعورة  اجلغرايف  باملعطى  املرتبطة 
الت�ضاري�ض- ت�ضتت ال�ضاكنة...( وهو معطى 
ل يعفي الدولة من حتمل م�ضوؤوليتها يف هذا 
املجال على كل حال، يجد هذا الأمر تف�ضريه 
من  الب�ضرية  املوارد  تدبري  ي�ضهده  ما  يف 
اإغفال معطى اخل�ضا�ض  ارجتال. هذا دون 
املهم الذي ي�ضهده الإقليم، �ضواء يف التعليم 
البتدائي، حيث ظلت فرعيات باأكملها دون 

فرعيات  اإحداث  مقابل  يف  )هذا  مدر�ضني 
بامتياز(  نراها حزبوية  جديدة لعتبارات 
يحرم  حيث  ب�ضلكيه،  الثانوي  التعليم  اأو 
املئات من املتعلمني/ات من عدد من املواد 
)الريا�ضيات باإعدادية الوحدة-الإجنليزية 
هذا  مثل  ولتجاوز  اجلديدة...(  بالثانوية 
احللول  بع�ض  اعتماد  يتم  اخل�ضا�ض 
لنعكا�ضاتها  اكرتاث  اأدنى  دون  الرتقيعية 
تالميذ  حرمان  قبيل  )من  املوؤكدة  ال�ضلبية 
الإعدادي من مادة اللغة الإجنليزية ب�ضكل 
النيابة  عجز  عن  احلديث  دون  كامل(. 
الأ�ضاتذة  لتعوي�ض  حلول  اإيجاد  عن 

امل�ضتفيدين/ات من خمتلف الرخ�ض.
       هذا يف الوقت الذي يخو�ض فيه اأ�ضاتذة 
من  الآخر  تلو  العت�ضام  اخل�ضا�ض  �ضد 
لكن  اللتحاق،  اأجل  ومن  الإدماج،  اأجل 
الهاج�ض املايل يطغى لدى م�ضوؤولينا. فلينتظر 
التلميذ)ة( ع�ضى حلول �ضحرية غري مكلفة 
تظهر، اأو على الأقل لتم�ضي الأيام وال�ضهور 

وت�ضري تكلفة التعاقد اأقل.
بالعامل  العامالت  الأ�ضتاذات  عن  اأما         
لكن  حال،  وجدت  النيابة  فاإن  القروي، 
للمحظوظات منهن فقط، وخارج كل الأعراف 
وال�ضوابط القانونية. وكلفت من كلفت من 

يتعذر  مبناطق  بالعمل  منهن  احلديثات 
اأزيد من  اإليها على من يتوفر على  النتقال 
من  غريهن  اأما  الأقدمية.  من  �ضنوات   10
معاناتهن  فاإن  والقفار،  الفيايف  يف  املن�ضيات 
معنوية  حتفيزات  اأدنى  دون  �ضت�ضتمر، 
اأن  الوزير  ال�ضيد  هنا  )نذكر  تذكر  مادية  اأو 
النتقالية  باحلركة  اخلا�ضة  المتياز  نقط 
ي�ضتفيد منها اجلميع �ضواء كن يف املركز اأو يف 

الهوام�ض املن�ضية(. 
اإن اعتبار الأق�ضام املكتظة هي فقط تلك التي 
كاف   45 فيها  املتعلمني/ات  عدد  يتجاوز 
ليك�ضف للجميع اأن تعليمنا لي�ض بخري، واإن 
ح�ضور وزيرين من�ضبني على راأ�ض القطاع 
ي�ضي  �ضفوية  اأ�ضئلة  اأربع  عن  لالإجابة  معا 
قد  الأرقام  لغة  اعتماد  اإن   ذلك.  من  باأكرث 
بالأ�ضا�ض،  تقنية  اأمور  ت�ضخي�ض  يف  يجدي 
لكن طبيعة قطاع التعليم ذا البعد الجتماعي 
اأ�ضا�ضا، تفر�ض على امل�ضوؤولني جتاوز لغة 
اخل�ضب اإىل تبني تقييم مو�ضوعي ل يرتاح اإىل 
اجلداول والن�ضب، بل يتفاعل ونب�ض القطاع، 
مالحظات  مع  اإيجابا  التعاطي  خالل  من 

وانتقادات جميع الفاعلني.
سعيد انخيلي

تعليمنــــا بوزيرين.. ولي�س بخري

         اأماه، يا يتيمة املدائن، مل اأفهم بداية 
هذا الكرم احلامتي املتكرر منك يف ت�ضدير 
اإىل  بالدم  م�ضربلون  وهم  باجلملة،  اأبنائك 
العامل الآخر، واآملني اأن تتعاظم لديك هذه 
الرغبة الالمتناهية يف الفقد على غري عادة 
مدائن الدنيا التي تع�ض على فلذات اأكبادها 
وغلبها  القدر  غالبها  اإذا  حتى  بالنواجد، 
كما  زمرا  ولي�ض  فرادى،  �ضاخمة  �ضلمتهم 
تفعلني وتكررين اأنت عن طواعية، وبربودة 

دم تثري انتباه العدو قبل ال�ضديق.
         فكرت وقدرت وقلت رمبا هو رد فعل 
منك �ضاخط على غريتنا املفقودة ونخوتنا 
تنتهك  حرماتك  نرى  ونحن  املووؤودة، 
الطريق  قارعة  يف  مطروحة   واأح�ضاوؤك 
يدو�ض عليها املفرت�ضون الذين تكالبوا عليك 
وتداعوا، دون اأن يجدوا منا لوما ول عتابا، 
بل رمبا اقرتب من عاملهم الفرتا�ضي كثري 
الفتات، ورمبا  اأبنائك طمعا يف بع�ض  من 
حر�ضهم البع�ض الآخر على مزيد من الدو�ض 
الأمومة،  بحق  كافرا  جاحدا  والغرتاف، 
فثارت ثائرتك واأعلنت على اجلميع �ضخطك 
ب�ضاحلهم وطاحلهم، واأتبعته بلعنات ما 
تفر�ض  كاأم  و�ضعك  اأن  بيد  زوال،  من  لها 
عليها عاطفة الأمومة اأن حت�ضن اأبناءها يف 
ال�ضراء وال�ضراء مهما اأتوا من فعل قبيح، 
ومهما كان حجم تنازلهم عن �ضرفك الذي 
كرامتهم،  هي  التي  وكرامتك  �ضرفهم،  هو 
�ضد عادية املعتدي وعدوان الظامل، دفعني 
دفعا اإىل التخلي عن هذا الظن ال�ضيء بك 
و�ضطب هذا الفرتا�ض من خميلتي، لأ�ضع 
اأن ما  اأرى من خالله  اآخر  مكانه افرتا�ضا 
تقومني به هو حنو منك زائد اأملته عاطفة 
اأمواتا  اأبناءها  ترى  اأن  اأفجعها  ثكلى،  اأم 
حمنطني يف نعو�ض حياة بال حياة، تتقاذفهم 
اأمواج الف�ضاد والقهر وال�ضتغالل، كما لو 
كانوا ه�ضيما تذروه رياح عاتية، فارتاأيت 
الأليم، فلم  العذاب  اأن تخل�ضيهم من هذا 
العامل  اإىل  ت�ضديرهم  اإل  حيلة  من  جتدي 
وامل�ضاواة  واحلق  العدل  حيث  الآخر، 
واحرتام الذات الإن�ضانية رحمة بهم، لأنك 
ل  طهر  عامل  يف  �ضيكونون  اأنهم  تعرفني 
يظلم فيه اأحد، وتنكيال ونكاية باملفرت�ضني 
الذين �ضيجدون اأنف�ضهم، بعد رحيل اأبنائك 
الأطهار، وجها لوجه فينقلبوا على بع�ضهم 

البع�ض ه�ضا وع�ضا، وحينها �ضتنفجرين 
�ضاحكة �ضاخرة عليهم، وتر�ضلني زغردة 
الت�ضفي اإىل حيث الأبناء راقدون مطمئنون 
يف قبورهم، ليفتحوا اأعينهم من هناك على 

قيام �ضاعة �ضرار اخللق هوؤلء.
اإذا كان هذا ق�ضدك ومبلغك من النتقام، فها 
نحن رهن اإ�ضارتك لتخلي�ضنا من عامل قذر 
خمدرات،  وجتار  حرام،  مال  اآكلو  اأبطاله 
عرق  وم�ضا�ضو  انتخابات،  و�ضما�ضرة 
ال�ضغل  تت�ضول  عاملة  يد  بدماء  خمتلط 
بثمن  املطاف  نهاية  يف  ترمى  اأن  اأجل  من 
بخ�ض دراهم معدودات، وبائعو اأوهام بغد 
اأف�ضل يفتحون دكاكينهم يف موا�ضم غيثهم 
التي ل تنتهي، حتى اإذا ق�ضوا وطرهم منا 
اأعايل اجلبال  اإىل  اأبوابها، و�ضعدوا  غلقوا 
لتع�ضمهم من قحطنا، منت�ضني م�ضتمرئني 
الذي  انتظار »غودو«  عذابنا يف  هناك  من 
يعرفون حق املعرفة يف دواخل اأنف�ضهم اأنه 
لن ياأتي »حتى يلج اجلمل يف �ضم اخلياط«، 
م�ضتهزئني بجهلنا بحقيقة اأ�ضيائهم، ونحن 
نزار  مبقطوعة  نهار  ليل  ونتغنى  ننادي 

قباين:
تعال ياغودو

فقد تخ�ضبت اأقدامنا انتظار
و�ضار جلد وجهنا

كقطعة الآثار
تبخرت اأنهارنا

وهاجرت جبالنا
وجفت البحار

واأ�ضبحت اأعمارنا لي�ض لها اأعمار.
نعم، اأماه، يا من رملت ويتمت، فا�ضتحققت 
�ضفة يتيمة املدائن عن جدارة وبال منازع، 
ون�ضد  فنناديك  م�ضرينا،  هو  هذا  كان  اإذا 
على اأياديك، ونبو�ض ثرى اأر�ضك من اأجل 
اأن تاأخذينا اإىل عامل الطهر، لرن�ضد من هناك 
حركة الأ�ضرار وهم يتخبطون يف ف�ضادهم 
كما يتخبط ال�ضيطان من امل�ض، ونار املال 
واإغارة  غ�ضبا  منا  اأخذوه  الذي  احلرام 
لكن  املنتفخة،  بطونهم  يف  تتلظى  ونهبا 
الرحيل يف �ضمت ودعة، دون دماء،  ليكن 
لأن  �ضخب،  ودون  مك�ضرة،  عظام  ودون 
موتنا ال�ضاخب مالأ الدنيا �ضجيجا، واأزعج 

النائمني على الأ�ضرة احلريرية.   

نور الدين الطويليع

ليكن رحيلنا يف �ضمت ودون �ضو�ضاء    

املَْغ�ضـــــوب
احلر يجوع وال يبيع ذمته للدخيل

يبحث عن احلقيقة والدليل
وعن اخلال�ص والبديل

يف بحر غا�ضب وحظ �ضئيل
الو�ضول اإىل الربي يبقى م�ضتحيل

حان وقت الفراق وحان وقت الرحيل
يف يوم حل بدار ال�ضيافة كاأي نزيل

مثقل بتهم واهية �ضببها الغليل
يف غفلة رفعت اجلل�ضة للمداولة وبكى العليل
نني وانت�ضر العويل بحكم جائر اأدين ال�ضَّ

مترُّ ال�ضنني ويعفو عليه اجلليل
غيل اأثناء التبليغ قذفوه بالنَّ

جتاهل اال�ضتفزاز وودع الَو�ضيل
كبوة جلبت االأذى لالأهل وللخليل

واهم من اعتقد اأن ثمن االإ�ضالح قليل

كريم محمد
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ت�ضحر  �ضغرية  مدينة  بوملان 
املتميز،  اجلغرايف  مبوقعها  الزائر 
وحتيط  ت�ضوكت،  جبل  اأ�ضفل  تقع 
الغابوي  والغطاء  املرتفعات  بها 
باملع�ضم،  ال�ضوار  اإحاطة  الكثيف 
»متقانت«  القدمي  ا�ضمها  كان  وقد 
املخيف  املكان  بالأمازيغية  ويعني 
الطرق  قطاع  فيه  يرت�ضد  الذي 
من  القادمة  التجارية  القوافل 
تافياللت اإىل فا�ض، وملا �ضاق �ضكان 
�ضكوا  الأمن،  بانعدام  ذرعا  البلدة 
الذي  ال�ضالطني  اأحد  اإىل  اأمرهم 
وال�ضتقرار  الأمان  بعودة  طماأنهم 
فتحول  حدث  ما  ذلك  بلدتهم،  اإىل 

ا�ضمها اإىل بوملان.
واملدينة دائرة ت�ضم اإحدى ع�ضرة 
بوملان  هما:  بلديتان  منها  جماعة، 
واجلماعات  مرمو�ضة،  واإميوزار 
الأخرى قروية وهي: كيكو، اأملي�ض 
اآيت  بازة،  اآيت  اجنيل،  مرمو�ضة، 
ملان، تالزمت، �ضرغينة، املر�ض، ثم 

�ضكورة.
متتد  التي  امل�ضاحة  �ض�ضاعة  ورغم 
بوملان  فاإن  اجلماعات،  هذه  عليها 
مل تاأخذ من الإقليم اإل ال�ضم، حيث 
تفتقر املدينة واجلماعات املجاورة 
من  التي  احليوية  املرافق  اإىل  لها 
�ضاأنها اأن تنت�ضل ال�ضاكنة من براثن 

كما  والتهمي�ض،  والإق�ضاء  الفقر 
مركز  على  اإل  تتوفر  ل  املدينة  اأن 
الو�ضائل  اأب�ضط  فيه  تنعدم  �ضحي 
الذي  ال�ضيء  للعالج،  ال�ضرورية 
لدى  اجلدي  التفكري  ي�ضتدعي 
الوزارة الو�ضية يف بناء م�ضت�ضفى 
للدائرة  ال�ضكانية  الكثافة  ي�ضع 
تتوزع  التي  الكثافة  هذه  باأكملها، 
متتد  التي  اجلماعات  تراب  عرب 
�ضرقا  تالزمت  اإىل  غربا  كيكو  من 
املحاذية جلبل بويبالن. اإن ال�ضكان 
النائية  باجلماعات  القاطنني 
وم�ضالكها  بت�ضاري�ضها  واملعروفة 
ما  مع  الأتعاب  يتحملون  الوعرة، 
اليد  ذات  �ضيق  من  ذلك  ي�ضاحب 
حني يتنقلون اإىل بوملان طلبا للعالج 
على  الأولية  الإ�ضعافات  بع�ض  اأو 
الأقل، وحني ل يجدون �ضالتهم يف 
اإحالتهم  تتم  املهم�ضة،  املدينة  هذه 
واللتني  مي�ضور  اأو  فا�ض  على 
عن  يقل  ل  مبا  بوملان  عن  تبعدان 

100 كلم.
املطالب  من  في�ض  من  غي�ض  وهذا 
ال�ضكان  بها  ينادي  التي  امللحة 
نفد �ضربهم وهم يعانون يف  الذين 
وم�ضاملون،  ب�ضطاء  اأنا�ض  �ضمت، 

ولكنهم مهم�ضون.
محمد تيلولوت )ميدلت(  

متى يرفع التهمي�س عن 
�ضاكنة بوملـان ونواحيها؟

لكروجبلمختار
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وقوامها،  هويتها  هي  كانت  كيفما  اأمة  اأية  يف  اللغة  تعترب 
وثابت من  ثوابتها القومية، لأنها ترتبط بتعليمها وثقافتها 
التخاطب والتحاور والنقا�ش،  ل�سانها يف  وتراثها، وتكون 
ومطاحمها،  كيانها،  عن  التعبري  يف  الأ�سا�سية  واأداتها 

واأجمادها وتاريخها.
القومية  الهوية  بالدنا هي  العربية يف  اللغة  تكون  من هنا 
للمغاربة، مما يجعلها قوامها الأ�سا�سي، وثابتا من ثوابتها 
املكينة الرا�سخة، ول�سانها املعرب، واأداة ثقافتها وتعليمها 
التي تقوم عليها اجلامعات واملوؤ�س�سات، ودواليب الدولة 

بكل مرافقها.
اإليه،  الإ�سالم  دخول  منذ  الختيار  هذا  املغرب  يف  مت  وقد 
ومنذ زمن بعيد، ومنذ اأن اتخذنا اأول م�سروع د�ستور لنا 
�سنة 1908، ومنذ اأن و�سعنا د�ستورنا الأول بعد احل�سول 
يف  ناق�سا  اأعرج  ظل  املقت�سى  هذا  لكن  ال�ستقالل،  على 
التطبيق لت�سلط اللغة الأجنبية على األ�سنة املغاربة جراء 
ال�ستعمار الذي عانينا منه اأحقابا واأزمانا، حيث زاحمت 
زاحمتها  كما  العربية،  اللغة  ال�سمال  يف  الإ�سبانية  اللغة 
الفرن�سية يف اجلنوب ب�سكل عنيف، ومع ذلك ظلت العربية 
اأ�سكالها  بجميع  الأجنبية  اللغة  تقاوم  �سامدة  ثابتة 
ي�ستبدلها  اأو  عنها  يتخل  مل  �سعبنا  واأن  خا�سة  واألوانها 
وظلت هي لغته يف التخاطب والتحاور والتعليم مما خلدها 

وحافظ عليها.
تهاجم  بدعوات دخيلة غريبة  ال�ستعمار  اأيام  نفاجاأ  وكنا 
اللغة العربية، وت�سكك يف قدرتها على اأن تكون لغة علمية 
ت�ستجيب جلميع مطالب احلياة اليوم، وتقلل من اأهميتها 
العامة،  احلياة  يف  تهمي�سها  اإىل  تدعو  اأو  اأ�سا�سية،  كلغة 
اإن  الدعاوى  تلك  ولكن  والتعليمية،  الثقافية  احلياة  ويف 
جنحت يف بع�ش النواحي، فاإنها مل تنجح يف حماربتها لها 
كلغة قومية وطنية يعتز بها �سعبنا ويت�سبث بها ويحافظ 

عليها.
جديد  من  للظهور  الزائفة  الدعاوى  تلك  تعود  واليوم 
لتنادي بجعل العامية لغة للتالميذ يف ريا�ش الأطفال ويف 
املراحل البتدائية، بدعوى �سهولة العامية يف تلك املرحلة 
احل�سا�سة يف حياة الأطفال، مما يغر�ش يف عقولهم واأفكارهم 
ا�ستعمار لغة دارجة ل هي عربية �سحيحة ول �سبيهة بها، 
ال�سحيح، وتنكبا  القومي  انعراجا عن م�سارنا  مما يعترب 
عما ينبغي اأن نتبعه يف تعليمنا كله من ا�ستعمال اللغة الأم 
ثانوية  اأو  ابتدائية  كانت  �سواء  تعليمنا  مراحل  جميع  يف 
اأن  اأو جامعية، ومما يعترب املنهج ال�سحيح الذي ينبغي 

نت�سبث به ون�سري عليه.
والأ�سا�سية  الأم،  لغتنا  هي  العربية  اللغة  تعترب  هنا  من 
اهلل  لأن  اأول،  نتجاوزها  ول  بها،  نتم�سك  اأن  ينبغي  التي 
اختارها للعرب وامل�سلمني عندما اأنزل القراآن الكرمي على 
الختيار  وهذا  املبني،  العربي  بالل�سان  الأمني  النبي  قلب 
»لقد  بقوله:  علينا  اهلل  َمنَّ  ولذلك  لذاته،  مق�سود  الإلهي 

اأنزلنا اإليكم كتابا فيه ذكركم«.
وقال اأي�سا يف هذا ال�سدد: »اإنا اأنزلناه قراآنا عربيا لعلكم 
يف  مو�سع  من  اأكرث  يف  اأخرى  مرة  ذلك  واأكد  تعقلون«، 
القراآن الكرمي قوله تعاىل: »بل�سان عربي مبني« مما يعني 
والأم  الأ�سا�سية  اللغة  تكون  اأن  ينبغي  التي  اللغة  اأن 
وثانيا  القراآن،  لغة  العربية  اللغة  هي  وامل�سلمني،  للعرب 
لكون العربية ا�ستطاعت اأن تخلد وت�ستمر، واأن ت�ستوعب 
لغة جميع الأقوام والديانات والأمم عندما ا�ستقبلت علوم 
الرومان  ح�سارة  وكذا  وح�سارتهم،  وثقافتهم  اليونان 

و�سائر الدول التي �سبقت الإ�سالم.
وعلينا اأن نعيد النظر يف مناهجنا التعليمية، باعتماد اللغة 
الباطلة،  الدعاوى  بهذه  نعباأ  ول  اأ�سا�سية،  لغة  العربية 
وعقول  األ�سنة  يف  لغتنا  منكن  واأن  النابحة،  والأ�سوات 
وقلوب اأبنائنا، و�ستبقى حية قائمة ببقاء الإ�سالم يف ديارنا 

دينا ومنهجا و�سراطا. وباهلل التوفيق.

الخطوات القادمة

● د. يوسف الكتاني

اللغة العربية هي لغتنا 
الأ�سا�سية وهويتنا يف حياتنا

 العدد: 765  اخلميس 28 نونبر 2013

الفضيلة نبيلة..
علموين اأهلي حب الف�ضيلة
ومقت كل الأ�ضياء الرذيلة 
اطرحت مرارا عدة اأ�ضئلة 

عن املعنى احلقيقي للف�ضيلة
وعن تف�ضري كلمة الرذيلة

فالقيت موا�ضفات الف�ضيلة نبيلة
وحما�ضنها حميدة حلوة جميلة

كلها نخوة و�ضهامة اأ�ضيلة
اأنفة وكربياء ما عندهم مثيل

اأما عالمات الأ�ضياء الرذيلة
عيوبها مدن�ضة، معفونة ومملة
اإح�ضاء م�ضاوئها اأمرا م�ضتحيال

لأن منها من هي دخيلة
احتملت كل اأعباء الف�ضيلة

رغم اتعابها الكثرية الثقيلة 
وا�ضنعت من ورودها اإكليال

اهديتو لأ�ضحاب ال�ضمائر الهزيلة
واطلبت منهم التحلي بالف�ضيلة 

والأخالق احلميدة قبل الرحيل
ونبهتهم من جراثيم الرذيلة

اللي كتقتل عروق النخيل
وبقات الن�ضيحة جيال بعد جيال
كريددوها اأهل اخلري والف�ضيلة

وكل ما كان اأمرا م�ضتحيل
مع الوقت ا�ضمحل واغتيل

وبف�ضل املحا�ضن قتلت الف�ضيلة
هوان الرذيلة اأب�ضع تقتيل
عربت بها كاأح�ضن و�ضيلة

أحمد محمد العرابي )وجدة(

من املالحظ مع الأ�سف ال�سديد اأن جل 
املذيعني يف التلفزة املغربية م�سرون 
الو�سل  بهمزتي  النطق  ت�سويه  على 
على  اأحيانا  يبعث  ب�سكل  والقطع 
ال�سجر، وي�ستفحل الأمر ل�سيما لدى 
الريا�سية،  الربامج  على  امل�سرفني 
على  معه  يتعني  الذي  ال�سيء 
اقت�سى  واإن  القناتني،  يف  امل�سوؤولني 
احلال انتداب اأخ�سائي يف قواعد اللغة 
العربية لتنبيه جميع املذيعني بدون 
على  احلفاظ  �سرورة  على  ا�ستثناء 
املذكورتني،  للهمزتني  ال�سليم  النطق 
جهة،  من  اللغة  باأ�سالة  رفقا  وذلك 
ورفقا مب�سامع النظارة ب�سفة عامة؛ 
الأخطاء  هذه  مثل  ت�سبح  ل  حتى 
ال�سائعة متجذرة يف اأجيالنا القادمة، 
لأن النطق الفا�سد لهما قد يجعل بع�ش 
النظارة يتتبعون الربامج الريا�سية 

على �سبيل املثال بالكتفاء مب�ساهدة 
الذي  املذيع  �سوت  دون  ال�سور 
يرافقها.. وهذه املالحظة قد تن�سحب 
حيث  النحوية،  الأخطاء  على  اأي�سا 
غالبا ما ين�سب الفاعل، ويرفع املفعول 
والعك�ش  مبتداأ  اخلرب  وي�سبح  به، 
بالعك�ش، اإ�سافة اإىل الأخطاء ال�سائعة 
يف عدم ك�سر همزة »اإن« كما يجب يف 
اأول الكالم اأو بعد القول اأو بعد الق�سم 
الذي  الفا�سد  النطق  ولإبراز  اإلخ.. 
لبد  والقطع  الو�سل  بهمزة  يلحق 
من التذكري اأن القواعد النحوية التي 
تنظمها يتم تدري�سها يف املراحل الأوىل 
من البتدائي.. حيث تعود بي الذاكرة 
املعلم  كان  ملا  الطفولة  مراحل  اإىل 
العلوي/ ق�سم  املكي  املرحوم مولي 
ال�سهادة مبدر�سة الأعيان مبدينة �سال 
حري�سا على النطق ال�سليم للهمزتني 

املذكورتني، وكاأن اأ�سل الداء ناجت من 
انخفا�ش م�ستوى التدري�ش..

همزة  باأن  تق�سي  النحوية  فالقاعدة 
الو�سل يتو�سل بها اإىل النطق بال�ساكن 
يف  بها  النطق  ويظهر  الكلمة،  اأول  يف 
بدء الكالم، ويحذف يف و�سطه وتكون 
عادة يف اأول الفعل املا�سي اخلما�سي 
وال�سدا�سي واأمرهما وم�سدرهما، ويف 

بع�ش الأ�سماء املبدوءة بـ »ال«.
يف  بها  ينطق  القطع  همزة  وقاعدة 
الرباعي  كهمزة  وو�سطه  الكالم  اأول 
الأ�سماء  وهمزات  وم�سدره  واأمره 

واحلروف.
اأنه من ال�سهل جعل حد لهذا  واأعتقد 
املذيعني  تنبيه  اإذا مت  الفا�سد  النطق 
بذلك، حيث يالحظ يف بع�ش الأحايني 
�سواب،  على  بهما  ينطق  املذيع  اأن 
مما  يقيني،  ب�سكل  ل  عفوي  وب�سكل 

يفيد اأنه لي�ش مدركا لقواعد النطق بهما 
على النحو ال�سحيح.. لأنه �سرعان ما 
يجب  اأنه  اإل  القدمية،  لعادته  يرجع 
من  اأنه  الإعالم  عن  امل�سوؤول  تنبيه 
ب�سماته  ترك  يحاول  اأن  ال�سروري 
على الأقل برفع مثل هذه التجاوزات 
العربية  اللغة  تعرفه  الذي  والعنت 
خ�سو�سا يف الن�سرات الزوالية بالقناة 
الثانية والتي قد ت�ستهدف لغة ال�ساد 
باآخر،  اأو  ب�سكل  الكرمي  القراآن  لغة 
تعرف  ل  ال�ستعمار  لغة  اأن  ل�سيما 
مثل هذا الت�سويه، ول غروة يف ذلك، 
مادام اأن امل�سوؤولة التي ترتاأ�ش ن�سرة 
الأخبار بينها وبني لغة الوطن م�سافة 
قد ترمي عن روؤية العني لل�سفق الأحمر 
�سيرتك  اأم  ال�سم�ش...  غروب  عند 
احلبل على الغارب. ول حول ول قوة 

عبد الرحمن المريني )القنيطرة(اإل باهلل.

الإر�سادات  من  الرغم  على 
واحلمالت  والتحذيــــــــــــرات 
بها  يقوم  التي  التح�سي�سية 
التي  والإجراءات  امل�سوؤولون 
يتخذهــــــــــــا املعنيون بالأمر، 
الب�سرية،  الأرواح  على  حفاظا 
قائمة،  مازالت  الطرق  فحرب 
ال�سري اجلديدة،  وحتى مدونة 
تاأثري كبري يف احلد  لها  مل يكن 
عددا  اإن  حيث  احلوادث،  من 
ينطلقون  ال�سائقني  من  كبريا 
يف  بجنون  يوم  كل  ب�سياراتهم 
الطرق  يف  اأو  املدينة  �سوارع 
ال�سيارة، غري مقدرين العواقب 
والنتائج الوخيمة لهذا الت�سرف 
حــــــوادث  امل�ســـــوؤول:  غري 
مروعة �سحاياها اأبرياء يت�سبب 
هواة  امل�ستهرتون،  هوؤلء  فيها 
ال�سرعة الذين ل يبالون باأرواح 

الب�سر.
ففي كل يوم، تتحدث لنا و�سائل 
ل  التي  احلوادث  عن  الإعالم 
النتباه  عدم  ب�سبب  حت�سى 
واحلركات  املفرطة  وال�سرعة 
بها  يقوم  التي  امل�سوؤولة  غري 
بع�ش ال�سائقني الطائ�سني رغم 
الإجراءات املت�سددة واحلازمة 

التي اتخذت جتاههم.
وهذه احلوادث، كان من املمكن 
ال�سائقون  احرتم  لو  تفاديها 
وال�سرعة  ال�سوئية  الإ�سارات 
الراجلون  عرب  ولو  املحدودة، 
لهم.  املخ�س�سة  الأماكن  من 
فزحمة ال�سوارع وعدم النتباه 

يهدد  يوميا  خطرا  ي�سكالن 
حياة النا�ش ويعر�ش اأرواحهم 

للخطر.
فالظاهر اأننا يف حاجة ما�سة اإىل 
عرب  حت�سي�سية  حمالت  تنظيم 
املوؤ�س�سات  ويف  الإعالم  و�سائل 
ال�سنة  خالل  وذلك  الرتبوية 
ثقافة  النا�ش  لتلقني  باأكملها 

الطريق والوعي املروري.
يولوا  اأن  امل�سوؤولني  على 
ملو�سوع  كبــــــريا  اهتمـــــــاما 
ال�سالمــــــة الطرقيـــــة، والعمل 
العامة  ال�ســـــالمة  �سمان  على 
التح�سي�ش  املواطنني:  جلميع 
يف ا�ستخدام حزام الأمان و�سط 
عقوبات  خارجها،  اأو  املدينة 
�سارمة جتاه �سائقي ال�ساحنات 
واحلافالت والدراجات النارية 

الذين ل يلتزمون بقوانني ال�سري 
كما يجب، فر�ش قوانني رادعة 
والطائ�سني  امل�ستهرتين  على 
بحجم  ي�سعرون  ل  الذين 
عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
يكون  حوادث  يف  ويت�سببون 

ثمنها غاليا.
يومـــــــية،  معاناة  هنــــــــاك 
لها  الذروة،  وقت  وخ�سو�سا 
وحوادث  �سلبية  انعكا�سات 
من  كثري  �سحيتها  راح  قاتلة 
ل  احلياة  فم�ساغل  الأبرياء. 
تنتهي، نرى النا�ش �سارحني يف 
ينتبهون  ل  اليومية،  م�ساكلهم 
الراجلني،  واإىل  الأ�سواء  اإىل 

فيحدث ما ل حتمد عقباه.

نجيبة بزاد بناني )الرباط(

ولزالــت حــرب الطـــرق م�ستمــرة

خلد ال�سعب امل�سري ومعه بع�ش ال�سعوب العربية 
اأو  لتحرير   1973 اأكتوبر   6 حرب  )انت�سار(  ذكرى 
اأرا�سي �سيناء  الدولة امل�سرية )لبع�ش(  ا�سرتجاع 
 1967 حرب  اإثر  احتلتها  قد  اإ�سرائيل  كانت  التي 
لأرا�سي دول عربية جماورة  على خلفية اجتياحها 
واجلولن  ك�سيناء  اأرا�سيها  من  للكثري  واحتاللها 

وخ�سو�سا  الأردن  اأرا�سي  وبع�ش  لبنان  وجنوب 
منابع املياه، واإ�سرائيل معروف عنها الغدر ونق�سها 
للمعاهدات واملواثيق الدولية واعتمادها يف ذلك على 
العدوانية  حروبها  يف  اأمريكا  وزعيمته  الغرب  تاأييد 
املتكررة �سد العرب، وتعد بامتياز اأكرب هزمية للعرب 
هي زيارة اأو ذهاب ال�سادات اإىل اإ�سرائيل وا�ستجدائه 
لل�سالم وال�سلح والتطبيع معها، الأمر الذي اعتربه 
الأمتني  ظهر  يف  طعنة  وامل�سلمني  العرب  من  الكثري 
العربية والإ�سالمية، وب�سبب هذه الزيارة امل�سوؤومة 
نزل الذل والهوان والإحباط والت�سرذم على العرب 
ت�سول  اإ�سرائيل  جعل  مما  املحيط،  اإىل  اخلليج  من 
وجتول وهي مطمئنة خللو ال�ساحة العربية من اأية 
على  الدائمة  اعتداءاتها  على  فعل  ردة  اأو  مقاومة 
العرب وتفردها بال�سعب الفل�سطيني وال�ستيالء على 
بقية اأرا�سيه التي كفلها له تق�سيم ع�سبة الأمم لأر�ش 
فل�سطني بني العرب واليهود، وهناك فئات كثرية من 
ال�سادات  زيارة  اأن  يوؤكدون  ممن  وغريهم  العرب 
واأنها  وق�سيتهم،  العرب  على  وبال  كانت  لإ�سرائيل 

من  املرتقبة  اأو  املتوخاة  الأغرا�ش  مل�سر  حتقق  مل 
ورائها بقدر ما اأعطت لإ�سرائيل زخما ونف�سا وفر�سة 
ذهبية من اأجل اإعادة تنظيم �سفوفها وت�سليح جي�سها 
باأ�سلحة اأمريكية حديثة مل ي�سبق لأمريكا اأن باعتها 
اأو زودت بها اأية دولة غري اإ�سرائيل، هذا ومن امللفت 
للنظر اأن بع�ش الراديكاليني والغالة �سواء من العرب 
اأو امل�سلمني ويف مقدمتهم اإيران قد ارتاحوا وفرحوا 
بعملية اغتيال اأنور ال�سادات بتلك الطريقة الإرهابية 
الب�سعة التي اأعطت انطباعا �سيئا عن العرب، وعدم 
ان�سباط رجال و�سباط جيو�سهم، واأثبت اأن قادات 
اجليو�ش العربية ل يحالفهم النجاح يف اأية معركة اأو 
اأي �سيء اإل يف النقالبات الع�سكرية �سد حكام بالدهم، 
ومن ثم ال�ستيالء على احلكم وخلق حالة من عدم 
ال�ستقرار وخنقهم للحريات ومعاداتهم للدميقراطية 
وحرية الراأي، وبالتايل ا�سطهادهم لكل من يعار�ش 
حكمهم الع�سكري املت�سربل بالديكتاتورية والت�سلط، 

واجلزائر وجرنالتها خري دليل على ذلك..
محمد أمين )قلعة السراغنة(

الزال العرب ي�ؤدون ثمن زيارة ال�سادات 
امل�س�ؤومـــــة الإ�سرائـــيل

مذيع�ن يف التلفزة ي�س�ه�ن اللغة العربية

السادات



بقلم: أبو أزهار

عين يعلوها شارب
وعين يحجبها حاجب
وعين نظرها شاحب

وعين ال تؤدي الواجب
ومستقبل الطالب

كالحبل على الغارب
وركاب القارب

عليهم صالة الغائب!!
وكم من عازب

شعره شائب
وكم من ساحب

هزيل الراتب!!
ولماذا الناهب

ليس بالتائب
وحتما لحتفه ذاهب

فأين هو هارب
من اهلل الغالب؟!

أين المفر؟!

الكالم الموزون

المنوعات

املنخرط  وي�شعر  ال�شفة،  تكتمل  الق�شم  اأداء  بعد 
بني  والتقارب  التعارف  ويزداد  املخيفة،  بامل�ش�ؤولية 
ِقبلة  الق�شية  خدمة  وت�شبح  ال�شريفة،  النقية  العنا�شر 
اأخرى جتمعنا، ومنزل حممد البقال م�شدر علمنا وحمط 
ثقتنا لتحقيق اأهدافنا واأحالمنا، واألّذ طعم يتذوقه ل�شاننا 

ه� ما يدور من حديث عن م�شتقبل وطننا. 
كان حممد البقال ينتمي اإىل اجلماعة التي �شئمت م�اجهة 
لهذا  نهاية  ال  اأْن  واقتنعت  واالعتدال،  بالتمني  الظلم 
هذا  يف  الن�شاء  وم�شاركة  الرجال،  ب�ش�اعد  اإال  االحتالل 
اأفراد  نرى  ملنزله،  زيارتنا  اإحدى  عند  نحن  وها  املجال. 

اأ�شرته تتحرك كما عهدناه يتحرك. 
الغرفة  اجتاه  يف  تقطعه  حني  املت�ا�شع  املنزل  كان 
التقليدية الب�شيطة التي جعلها لال�شتقبال، متر من �شحن 
ركن  كل  من  عليك  ويهب  ال�طنية،  عبري  فيعطرك  الدار 
ي�مها  انتباهي  ولفت  الن�شائية.  البط�لة  ن�شيم  وزاوية 
خروج ودخ�ل اأ�شغر عن�شر يف هذه االأ�شرة املثالية، تلك 
منه  تظهر  ال  الرمادي،  بجلبابها  علينا  اأقبلت  التي  الفتاة 
جمعنا،  على  ال�شالم  وبعد  عادي.  نقاب  مع  االأيادي  اإال 
ا�شتاأذنت خالها لالن�شراف اإىل تنفيذ ما اأوكل اإليها من مهام، 
فهم�س يف اأذين �شاحبي العزوا اأو بن جل�ن كما �شاأ�شميه 
اإنها  هم�شا  جل�ن  بن  يل  قال   - احلركي  ا�شمه   - االآن  من 
فاطمة البقال بنت اأخت ال�شي حممد، ن�شخة طبق االأ�شل 
�شدعت  الذي  اأنت  قدوة  تاأخذها  اأن  »عليك  خالها..  عن 
راأ�شي ب�شغر �شنك، هاهي فاطمة اأ�شغر منك �شنا ولكنها 
تعمل كع�شرة من الرجال دون كلل وال ملل«. وبالفعل مل 
تع�د بخط�اتها  راأيتها  علينا حتى  مر  ال�قت  كم من  اأدر 
اأنها اأجنزت املهمة ح�شب ما  اإىل خالها  ال�شريعة، م�شرية 

فهمت.. يا لها من اأ�شرة.. اأ�شرة البقال..
اأمامنا يت�شح، واحلديث يكت�شي  بعد جمعنا بداأ الطريق 
لنا  يف�شر  البقال  وبداأ  التلميح..  بدل  الت�شريح  جراأة 
املغرو�شة  ال�شجرة  تلك  ثمرات  من  هي  جماعتنا  اأن 
القرن  املعر�شني منذ ع�شرينيات  الربرة،  النخبة  باأيادي 
الع�شرين لبط�س وعدوان وتنكيل الكفرة، واأننا �شنجتهد 
يف ال��شائل، ونبتكر البدائل، الأن احلق ي�ؤخذ وال يعطى، 
فاحلماية املتنكرة لعقدها مل تكتف باحتالل ال�طن و�شلب 
خرياته وقمع من تف�ه بطلب حقه، بل عززت ذلك بن�شر 
وفتح  الر�شاوى،  وتقدمي  املف�شدين،  وت�شجيع  الف�شاد 
يبلغ  الذي  عليها،  امل�ش�ؤولني  وتن�شيب  الف�شاد،  دور 
احل�تة،  كعر�شة  االأماكن،  بع�س  يف  قائد  رتبة  بع�شهم 
 ..�ْ ُب�ف�شِّ القائد  ه�  عليها  »القيمني«  »ال��شطاء«  واأ�شهر 
ال�ش�اقي  فيه  ت�شب  »وكر«  فذاك  م��شى،  عر�شة  اأما 
باعت  التي  ال�شخ�شيات  جميع  وتتقا�شمها  االأم�ال،  من 
الكالوي  البا�شا  مقدمتهم  ويف  وطنها،  وخانت  �شمريها 
خارج  اأُخرى  اأماكن  للم�شتعمرين  اأّجر  اأن  �شبق  الذي 
االأ�ش�ار ُتعد بالهكتارات لهذه املحرمات.. فاجل�شع يعمي 
وامل�شتعمر  االأخرية،  النهاية  االأغبياء  وين�شي  الب�شرية 
ملن  الرخ�س  ومينح  نهبه،  ُفتات  ي�زع  فبداأ  ذلك،  اأدرك 
هن يف خدمته من جا�ش��شات وي�شميهن بـ »الباطرونات« 
وتهريب  العائالت،  بنات  املغريات  بكل  يجلنب  الل�اتي 
حتى بع�س الزوجات وحب�شهن يف تلك الدور والريا�شات 
اجلن�شيات..  كل  ومن  الزبائن،  ملختلف  »املتعة«  لت�فري 
كما اأن امل�شتعمر اأدرك ما يف بع�س املنا�شبات من �شع�ذة 
واأ�ش�اإ العادات، وم�ا�شم اجلهل واخلرافات، فعمل على 

ت�شجيعها وحث االأع�ان على دعمها وتزكيتها.
وج�ب  على  ويلح  كله،  ذلك  البقال  ي�شرح  كان  هكذا 
هذه  �شينطلق  الذي  اجلديد  االأ�شل�ب  اإطار  يف  حماربته 
املرة ابتداء من هذه التح�شريات لالحتفال بعيد العر�س 
لنف�شها  حتتفظ  جماعة  اأننا  حممد  ال�شي  وكرر  املجيد.. 
بهام�س من احلرية يف اتخاذ املنا�شب من القرارات، خا�شة 
بعد املناخ الذي اأ�شبح ي�ش�د بفعل ما يطال القيادات من 
االعتقاالت اأو االختفاء.. اأو الهروب واالإبعادات، اإ�شافة 
ره و�شائل االت�شال املتجددة كظاهرة الرادي�  ُتي�شِّ اإىل ما 
مبا  لها  امل�اكب  تزويد  من  وامل�شافات،  للبح�ر  العابرة 
جد من االأحداث، فكان البقال من امل�اظبني عليه، املُحثني 
يكن  ومل  وبراجمه..  اأخباره  من  اال�شتفادة  على  الأتباعه 
من  القليلة  فالقلة  النا�س..  عامة  عند  انت�شر  قد  الرادي� 
الفالحني  وبع�س  ال�طني�ن،  راأ�شهم  وعلى  به  يهتم�ن 
الكبار، وبع�س املتعلمني من اأع�ان ال�شلطة واال�شتعمار.. 
واعتربه  البا�شا  باإعجاب  حظي  قد  كان  الرادي�  اأن  كما 
الذي  وه�  احلماية،  بف�ائد  للتن�يه  تليق  علمية  حجة 
ميلك اأحدث االأجهزة. فت�شابق املقرب�ن من البا�شا للثناء 

على هذا االخرتاع جماملة للبا�شا. 
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

دور الصحافة في الترويج 
للصحة الجنسية واإلنجابية 

بالمغرب
ال�شيدا،  ملحاربة  العاملي  الي�م  مبنا�شبة 
ال�شيدا  ملحاربة  االإفريقية  املنظمة  تنظم 
لل�شحافة  ال�طنية  النقابة  مع  بتعاون 
لل�شكان  املتحدة  االأمم  و�شندوق  املغربية 
باملغـــرب، لقاء ملناق�شة م�شـــــــاألة ال�شحة 
يف  ال�شحافة  ودور  واالإجنابية  اجلن�شية 
االإعالم  عن�ان:»دور  حتت  لها  الرتويج 
واالإجنابية  اجلن�شية  لل�شحة  الرتويج  يف 
ن�نرب   29 اجلمعة  ي�م  وذلك  باملغرب«، 
2013 ابتداء من ال�شاعة ال�شابعة والن�شف 

م�شاء بفندق ك�لدن ت�ليب فرح بالرباط. 

 العدد: 765  اخلميس 28 نونبر 2013

لم يفوت الفايسبوكيون فرصة دعوة نور الدين عيوش للتدريس باللغة العامية عوض اللغة 
 العربية الفصحى، للتفكه والسخرية من طبيعة الفكرة عند تنزيلها على أرض الواقع.

وتداول مغاربة عبر مواقع التواصل االجتماعي، عدة نكت حول الموضوع، آخرها هذه الصورة التي 
تقترح بتهكم طريقة لوضع االمتحانات في مادة اللغة العربية.

الفايسبوكيون يسخرون: هكذا ستكون االمتحانات بعد 
إلغاء اللغة العربية الفصحى والتدريس باللغة العامية

مدين،  من�ش�ر  الزميل  املا�شي،  االأحد  ي�م  االأعلى،  بالرفيق  ِالتحق 
ال�شحفي يف وكالة املغرب العربي لالأنباء، عن عمر يناهز 59 �شنة.

وكان الراحل قد �شغل عدة منا�شب م�ش�ؤولية داخل التحرير املركزي، 
يف  ال�كالة  ملكاتب  كرئي�س  اخلارج،  يف  لل�كالة  متثيليات  عدة  ويف 

باري�س ومدريد ول�شب�نة.
اإىل  التعازي  باأحر  »االأ�شب�ع«  تتقدم  االأليم  امل�شاب  هذا  اإثر  وعلى 
جميع اأفراد عائلة الفقيد، واإىل �شهره االأخ عبد الكرمي بنعتيق، راجني 

للفقيد الرحمة واملغفرة.
و»اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن«.

تعازيــنا فــي 
وفـاة الزمـيل 
منصـور مدني

من  �شريهان  امل�شرية  الفنانة  خرجت 
فرتة املر�س الذي اأمل بها واأبعدها عن 
ال�شاحة الفنية الأكرث من �شبع �شن�ات، 
الكامريات  الأ�ش�اء  تع�د  اأن  وقبل 
لتحيي �شهرتها الفنية، ف�شلت اخل��س 
ال�شيا�شية،  ال�ش�ؤون  يف  االأيام  هذه 
فانتقدت م�اقف رئي�س ال�زراء الرتكي 
بلدها،  جتاه  اأردوغان  طيب  رجب 
ح�شابها  على  ن�شرتها  تغريدة  يف  وذلك 
اإنه »انتحر  فيها  يف »ت�يرت« قالت 

�شيا�شيا«.
الأردوغان  ت�جهت  قد  �شريهان  وكانت 
معرفة  عليه  اإن  قائلة  �شابقة  بتغريدة 
حجمه والتاأدب اأثناء حديثه عن ال�شاأن 
امل�شري. كما اعتربت يف تغريدة اأخرى، 
طرد ال�شفري الرتكي من م�شر عربة لكل 
الداخلي  ال�شاأن  يف  التدخل  يحاول  من 
اأن  يذكر  ث�رته.  يحرتم  ومل  امل�شري، 
قد  الفنانني امل�شريني كان�ا  العديد من 
انتقدوا م�قف اأردوغان من االأحداث يف 

م�شر.

�شريهان تخرج من املر�ض 

لتدخل ال�سيا�سة قبل 
العودة اإىل الفن

◆ أقام اهلل حياة اإلنسان باعتباره أكرم 
مخلوقاته على حقائق ثابتة، وعلى قلب 

يؤمن بربه وبوحدانيته، وعقل يفكر 
في وجوده وخلقه، وفي آالئه وأنعمه، 
وعلى ضمير صادق يهديه ويوجهه إلى 
النجدين، ليكون إما شاكرا وإما كفورا، 

فاعمل على أن تكون من الشاكرين.

◆ إياك أن يضعف إيمانك باهلل وبقضائه 
وقدره، وإياك أن تحيد عن الحق وعن 

الصراط المستقيم في حياتك وعبادتك، 
أو أن تنزع إلى الشرور واآلثام، وتتبع 

شيطانك، بل حكم عقلك وضميرك 
فيما تروم، وتعتقد وتعمل، لتكون من 

الصادقين المعتبرين.
د. يوسف الكتاني





األخيرة

عبد �لرحيم بوعبيد يعلن �إعج�به ب�أوفقري

هكذا رفض الحسن الثاني زيارة رسمية لواشنطن

بني  التفاهم  اتفاقية  اإم�ضاء  بعد 
واإ�ضحاق  عرفات  يا�ضر  الرئي�س 
الأمريكي  الرئي�س  بح�ضور  رابني 
»بيل كلنتون«، يف 13 �ضتنرب 1993، 
يف  وزيره  الأمريكي  الرئي�س  كلف 
ومعه  »كري�ستوفـــــر«،  اخلارجيــــة 
بالتوجه  اأنديك�س«،  »مارتن  نائبه 
اإىل الرباط، ل�سكر امللك احل�سن الثاين 
على دوره يف هذا احلدث الفل�سطيني 
الهام، فكتب »اأنديك�س« يف مذكراته: 
�لط�ئرة،  يف  ك�نو�  عندم�  ))�إنهم 
�أبلغهم  �لرب�ط،  �إىل  �لق�هرة  من 
�أن  �مللكي،  �لق�صر  من  �ت�ص�ل 
�صي�صتقبلـــهم  �حل�صـــــن  �مللــــــك 
يقيــمه  لع�ص�ء  �لق�صر  يف  م�صــ�ء 
�لوزير  وليـــــرد  �صرفهم،  علـــــى 
وقد  متعب،  ب�أنه  »كري�صتوفر«، 
يتغيــــب عن �لعــ�ص�ء، فيف�جوؤو� 
�لرب�ط،  ملط�ر  و�صولهم  عنـــد 
�إال  تفتح  ال  �لط�ئرة  ب�أبـــــو�ب 
�صريح  �إنذ�ر  �ص�عة.  ن�صف  بعد 
لغ�صبة �حل�صن �لث�ين، ويرت�جع 
تعبه)...(  عن  »كري�صتوفر« 
ويذهب للق�صر، لي�صتقبلهم �مللك 
�حل�صن، وهو الب�س ل�صموكنغ من 
مو�صى  بر�ق  وحذ�ء  »�لفولور« 
جعل  �لذي  �ل�صيء  ب�لذهب، 
�لوزير �الأمريكي يت�أفف من هذه 
�ملن�ظر خ�صو�ص� و�أن كري�صتوفر 
�جلب�برة)...(  مظ�هر  يحب  ال 
»�أنديك�س«-  م�ص�عده  يكتـــب   -
�ص�هد  عندم�  غ�صبه  ويزيد 
�لفياليل،  �لوزر�ء:  �لع�ص�ء  قبل 
ينحنون  و�أزوالي  و�لب�صري، 
�مللك  يد  ويقبلون  مثري  ب�صكل 

�لذي ي�صري عليهم ب�أن يبتعدو�.
�لوزير  يتفوه  �لع�ص�ء،  وبعد 
�ملج�ملة،  بعب�ر�ت  �الأمريكي، 
�أن� �صعيد بهذ� �للق�ء، ليف�ج�أ  كم 
ب�مللك �حل�صن ينفث عليه دخ�ن 
د�عي  ال  يقول  وهو  �ل�صيج�رة، 
�لع�ص�ء،  هذ�  عن  بالغ  لن�صر 
وعندم� دخل كري�صتوفر لل�صي�رة 
قـــــ�ل لــــي - يقـــــــول �أنديكـــ�س
  that’s what Kings do 

هكذ� يفعل �مللوك(( )مذكرات مارتن 
اأنديك�س(.

روؤ�ســـاءهم  الأمريكيــــــني،  اأن  ذلـــك 
الر�سمية  البالغات  بني  و�سا�ستهم، 
اإعالن  وبني  مبقابلتكم«،  �سعيد  »اأنا 
يفعل  »هكذا  ال�سلبية  مواقفهم 
ال�سائعة،  احلقيقة  تبقى  امللوك«، 
وهي اأن الذي يتعامل مع الأمريكيني، 
يجب اأن يكون اأقوى منهم، وتلك هي 

ق�سة احل�سن الثاين معهم.
منهم  اأقوى  الثاين  احل�سن  كان  فقد 
ملكا،  اأ�سبح  عندما  البداية،  منذ 
والقواعـــــد الع�سكريـــــــة الأمريكية 
غري  املغرب،  اأرا�سي  فوق  منت�سرة 
ويف  القنيطرة  يف  العا�سمة  عن  بعيد 
النوا�سر ويف مراك�س، فكان ي�سرتط 
اأن ين�سحبوا من  يف كل حوار معهم، 
الوطنية  الأحزاب  لأن  القواعد،  تلك 

تطالب باجلالء.
ال�ستعالمات  مكتب  عن  �سدر  وقد 
الأمريكية  اخلارجية  لوزارة  التابع 
تقرير موؤرخ بـ 3 نونرب 1970، يقول: 
�أ�صدر  �لث�ين،  �حل�صن  �مللك  ))�إن 
ب�أن  لل�صحف)...(  تعليم�ته 
تو�جد  �صد  كربى  حملة  تن�صر 

�لقو�عد �الأمريكية((.
�سلبية  من  متاأكدا  الثاين  احل�سن  كان 
املوقـــــف الأمريـــــكي من املــــــغرب، 
والنظام املغربي، انطالقا من اطالعه 
على ات�سالت �سرية بني اأقطاب جهاز 
ال�سيا الأمريكي، مع اجلرنال دوكول 
– مبكرا اإذن – حيث اأخذ الأمريكيون 
من عميد الدولة الفرن�سية، حكمه على 
مت  ما  وهو  املغربي،  امللكي  النظام 
اإل يف �سنة  تدوينه يف كتاب مل ين�سر 

2010 رغم اأنه كتب �سنة 1966:
ح�صل  �صرية،  جد  مذكرة  ))يف 
عليه� �صب�ط �ملخ�بر�ت �الأمريكية 
مف�ده�  دوكول،  �جلرن�ل  من 
يح�فظ  لن  دوكول  �جلرن�ل  �أن 

على عالق�ته �لطيبة مع �لق�صر 
�أن  يف�صل  و�أنه  ب�لرب�ط،  �مللكي 
يتم ��صتبد�ل �مللك �حل�صن �لث�ين 
نوع  من  وطنية  جمموعة  بحكم 
�ملجموعة �لتي يتزعمه� �لهو�ري 

بومدين يف �جلز�ئر(( )كتاب
 des Secrets si bien gardés.  

.Edit FAYARD.2009-2010

دوكول،  اجلرنال  ن�سيحة  اآثار 
للمخابــــــرات الأمريكيـــــــة ب�ســــــاأن 
العقلية  يف  را�سخة  بقيت  املغرب، 
دوكول،  موت  بعد  حتى  الأمريكية، 
هذه  بداأت  عندما  بالتحديد،  وظهرت 
ال�سرية  التحركات  تتابع  املخابرات 
وكان  ال�سخريات،  انقالب  لتح�سري 
يف  الأمريكي  اجلهاز  هذا  مبعوث 
ن�سيط،  اأمريكي  �سابط  املغرب، 
يعي�س كاأيها النا�س يف الدار البي�ساء، 
هو  كان  جرييجيان«  »اإدوار  وا�سمه 
الوليات  �سفري  يف  احلقيقي  املتحكم 
الذي  »روكويل«  باملغرب  املتحدة 
املجامالت  املغاربة  على  يغدق  كان 
ولكن  الأخوية)...(،  والت�سريحات 
�سابط املخابرات »جرييجيان« كتب 
تقريرا تظهر من قراءته، بوادر انقالب 

ال�سخريات قبل وقوعه)...(:
يف   )...( ر�ديك�لي�  تغيري�  ))�إن 
مدى  على  منه،  مفر  ال  �ملغرب، 
�لق�دمـــة)...(،  �صنو�ت  �لع�صـــر 
�أن  �ملتحدة  �لوالي�ت  وعلـــى 
تدعم �لعن��صر �ملع�ر�صة للنظ�م 
تدعــم  و�أن  �الأوطوكر�طــــي، 
  )...( �الإعالميــــــــة  بو�ص�ئلــــه�  
منظمة،  ونق�ب�ت  �ص�بة  زع�م�ت 
بل يجب �لتوقف عن دعم �لنظ�م، 
له،  �ملن�ه�صة  �لعن��صر  وت�صجيع 
روكويل:  �ل�صفيـــر  عليــه  لريد 
�لتي  �لقو�ت  ه�ته  هي  �أين  ولكن 
 - �إنن�  غد�،  �مل�صوؤولية  �صتتحمل 
يقـول �ل�صفيـــــر  روكويل - ل�صن� 

ولكنن�  �لث�ين،  �حل�صن  حم�مــــي 
�ال�صته�نة  يف  �حلق  لن�  لي�س 
اخلارجية  )تقريـــر  بده�ئـــــــــه(( 
الأمريكية باإم�ساء روكويل. 9 جوان 

.)1971
ال�سفري روكويل  اأن و�سل تقرير  وما 
انقالب  ح�سل  حتى  وا�سنطن،  اإىل 
 ،1971 يوليوز   10 يف  ال�سخريات 
 15 بـ  موؤرخ  اآخر  »تقرير  لي�سدر 
يوليوز 1971«، عن وزارة اخلارجية 
))�ملغرب، �مللك  الأمريكية عنوانه: 
وم�صتقبله((  جي�صه  �حل�صن، 
�لنج�ح  ))�إن  بالــــحرف:  ويقـول 
�لذي حققه �حل�صن �لث�ين يف 11 
ب�حتف�ظه  �مللك،  من  �صنة)...( 
يديه،  بني  �الأ�ص��صية  ب�ل�صلط�ت 
مع  �لقوى  ميز�ن  قو�س  قد 
�لهي�كل �ل�صي��صية �لتي �عتمدت 
عندم�  �ملغربية،  �مللكية  عليه� 
�الأحز�ب  �إن  له�،  ملك�  �خت�رته 
و�لنق�ب�ت قد ��صُتهلكت و�أُ�صعفت 
ليبقى  ب�لعجز،  م�ص�بة  وهي 
�جلي�س،  مع  لر�أ�س  ر�أ�ص�  �مللك، 
�ل�صعب  ب�صرب  �ملكلف  و�الأمن 

�لغ��صب((.
كانت عظمة احل�سن الثاين تكمن يف اأنه 
بالتدقيق،  الأمريكية  النوايا  يعرف 
ويتعامل معها من منطلق هذه املعرفة 
خ�سو�سا  الوقت،  ك�سب  ب�سيا�سة 
وانقالب  ال�سخريات،  انقالب  بعد 
يف  بعد،  من  �سنة  اأوفقري  اجلرنال 
النقالب  وهو   1972 غ�ســـــت   16
الع�سكرية  الأجهزة  فيه  لعبت  الذي 
كبريا،  دورا  الأمريكية  وال�سيا�سية 
الأمريكية  القواعد  تلك  من  انطالقا 
يطالب  الثاين  احل�سن  كان  التي 
احل�سن  وكان  عنها)...(  باجلالء 
خطورة  ذلك،  من  اأكرث  يعرف  الثاين 

مع  وعالقاتها  املغربية،  املعار�سة 
ميثلها  كان  التي  الفرن�سية،  الأجهزة 
بالرباط  فرن�سا  �سفري  الوقت  ذلك  يف 
تخوفات  �سدق  الذي  لوبيل«  »كلود 
�سنة  كتب  عندما  الثاين،  احل�سن 
1991، مذكراته التي �سدرت بعنوان 

»مذكراتي« وفيها ك�سف:
))ك�نت تربطني �صد�قة متينة 
�لذي  بوعبيد  �لرحيم  بعبد 
منذ  �مللك)...(  عجز  يل  ك�صف 
هجوم �ل�صخري�ت عن �لقي�م ب�أية 
مب�درة، وتكلمن� عن �أوفقري �لذي 
�الإعج�ب  كل  بوعبيد  له  ي�صمر 
�أن  م�صيف�   )Admiration(
ال  بنربكة،  �ملهدي  مع  �صد�قته 
�لعلي�  �مل�صلحة  تن�صيه  �أن  ميكن 
بنربكة  ق�صية  �أن  كم�  للوطن.. 
�ملح�فظة  �أن متنعن� من  ال ميكن 
�لفرن�صية  �ل�صد�قــــــــة  علـــــى 
لوبيل  كلود  )مذكراتي.  �ملغربية(( 

.)1991
حماطا  اأي�سا  كان  الثاين،  احل�سن 
ملا  خالفا  الذين  الأقوياء،  بالرجال 
الكربى،  باملهام  يكلفهم  كان  يروج، 
فعندما اأراد اأن يوجه �سربة موجعة 
الأمريكي  الرئي�س  وكان  لالأمريكيني، 
اإليه دعوة لزيارة  نيك�سون، قد وجه 
مل  ر�سمية،  زيارة  الأبي�س،  البيت 
ي�سارع امللك احل�سن لال�ستجابة لها.. 
اللطيف  عبد  الأول  وزيره  له  وبعث 
الرئي�س  ا�ستقبله  الذي  العراقي 
واأكد   1971 اأبريل   15 يف  نيك�سون 
باإبالغ  مكلف  اأنه  املغربي،  الوزير  له 
احل�سن  امللك  اأن  الأمريكي،  الرئي�س 
الرئي�س  موت  بعد  اأخرى  م�ساغل  له 
دورا  للمغرب  واأن  النا�سر،  عبد 
م�سرييا يف الدول العربية التي يعترب 
نف�سه من روادها، لتت�سابق ال�سحف 
الأمريكية، اإىل تغطية هذا الرف�س غري 
احل�سن  امللك  اإن  وتكتب:  امل�سبوق، 
الر�سمية،  للزيارة  يح�سر  لن  الثاين 
بف�سائح  املغرب  يف  م�سغول  لأنه 

حماكمة بع�س الوزراء.
تغيري  يف  الكثري  ننتظر  لن  طبعا.. 
املغرب،  جتاه  الأمريكية  ال�سيا�سة 
ال�سيا�سة  حتكم  التي  املقايي�س  لأن 
الأمريكية يف التعامل مع املغرب، هي 
نف�سها التي كانت توجه هذه ال�سيا�سة، 
منذ اأيام اجلرنال دوكول)...( ولي�س 
ول  املغاربة،  امل�ست�سارين  حق  من 
املغربي)...(  الأمريكي  اللوبي  اأفراد 
هذه  املغرب،  عن  يدافع  الذي 
الفواتري)...(  مدفوع  دفاعا  الأيام، 
وملا  اللوبي،  لأقطاب  املخ�س�سة 
الأمريكية،  ال�سحف  بع�س  تن�سره 
الواقع  على  تاأثري  لها  لي�س  التي 
الأمريكي املنطلق مما ي�سمى »عقيدة 
الرئي�س  هذا  خلفها  التي  نيك�سون« 
الأمريكـــــي ل�سعــــبه: ))ي�صتحيـــل 
ال  �لذين  �مللوك  ندعم  �أن  علين� 
�أو �لذين يعجزون عن  يرغبون، 

دعم �أنف�صهم ب�أنف�صهم((.
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