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وكيل  ب���دأه  ج���اد،  بحث 
بالدار  سابقا  ال��ع��ام  الملك 
العلوي،  البلغيتي  البيضاء، 
يهم  ليطفو في شأن ملف  وعاد 
الطاقة حيث راجع الوزير عمارة 
الملف، ليتم االستماع إلى وزير 
قبله  ووزي��ر  الطاقة،  في  سابق 
سيدي  مصفاة  ح��ول  السعيدي 
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سري

4

وقصف »داعش« من طرف 
03طيارة إماراتية

02

اإذا كان الهدف 

اإ�سقاط بن كريان 

ملاذا »يتجنبون« 

ملتم�س الرقابة

هل انتقلت الأحزاب الكربى

 اإىل مرحلة اللعب وراء ظهر امللك?  

ملف األسبوع

داخل العدد

السطو على أمالك الدولة:
ما هذا يا ساجد

وليس امللعب هو املهدد وحده 
بالغرق.. يا موالي

المغــرب كلـه:

28

الحقيقة الضائعة

هدية  طائرة 
للملك  إماراتية 
السادس محمد 

أكبر متهم في جتارة 
احلشيـش يدعـو

 إلـى إقامـة  جمهورية 
في الريف

سنة سعيدة

14
15

16

الصحافة شبهت القضية بـ»الفتنة«

مترد قائد 
مرس 

السلطان 
سبقه مترد 

العامل عدي 
وبيهي

02

05

حسن 
بوهمو

كريم 
الزاز

محمد 
أوزين

سعيد 
شعو



2
< العدد: 818

< الخميس 1 يناير 2015 كواليس األخبار
alousbouea@gmail.com

أكبر متهم في جتارة 
احلشيش يدعو إلى إقامة 

جمهورية في الريف

ترأس المسمى سعيد شعو، وهو برلماني مغربي عن 
اعتقاله  الشرطة  قررت  الحسيمة، هرب عندما  منطقة 
فلجأ إلى هولندا، حيث ترأس يوم السبت 20 دجنبر 
المغاربة  من  مائتين  حوالي  حضره  اجتماعا   2014
باألفكار  أروبا)...(، وألقى خطابا مليئا  الساكنين في 
المتناقضة مع عقلية تجار الحشيش، ودخل في السياسة 
رأسا ليصرح بكالم خطير، داخل في إطار الرغبة في 
تحقيق انفصال منطقة الريف عن المغرب، واصفا نظام 
الحسن الثاني بالقمعي، ومحمد السادس بأنه استحوذ 
على نخبة من الريفيين، ليكتب المراسل طاهر القاسمي 
بأن هذه التصريحات، كانت تقاطع بالتصفيقات الحادة، 
ف��ب��دأ شعو ي��ق��ول: ه��ل ص��وت ال��ري��ف��ي��ون على 

الملكية.. هل صوتوا على النظام.
إطار  ف��ي  معقودا  االج��ت��م��اع  وك��ان 
يتكلم  ال��ت��ي  شتنبر«   18 »ح��رك��ة 
باسمها فكري األزرق، الذي تحدث 
علنا عما أسماه االستقالل التام 

للريف.
وبينما عاد شعو للتدخل، ردد 
»موالي  مرجعية  كلمة  م����رارا 
أسس  الذي  الخطابي«  موحاند 
ج���م���ه���وري���ت���ه، ع���ل���م���ا أن 
يكون  ال  ال���ج���ه���وري���ة 
يسمى  أميرا  رئيسها 

موالي.

  >  األسبوع. وكاالت األنباء

> الدار البيضاء. 
األسبوع

العيون في منطقة 
زناتة،  ال��ب��رن��وص��ي 
مشدودة  أص��ب��ح��ت 
النشاط  ه����ذا  إل����ى 
واالهتمام  اإلداري 
ال������������������والئ������������������ي، 
واالج������ت������م������اع������ات 
أجل  من  المتوالية، 
االس��ت��ي��الء)...( على 
هكتارات  ث��م��ان��ي��ة 
عند  زناتة،  بمنطقة 
مدخل الدار البيضاء 
هذه  المحمدية.  من 
هي  ال���ت���ي  األرض 
أرض تابعة لألمالك 
بمساحة  المخزنية، 
هكتارات،  ث��م��ان��ي��ة 
سبق أن اكترتها في 
الثاني  الحسن  عهد 
إح�������دى ال���ع���ائ���الت 
)الرسم  الخنيفرية 
 )C23677 العقاري 
األطماع  أص��ب��ح��ت 
م����ت����ج����ه����ة إل���ي���ه���ا 
ل���ت���ح���وي���ل���ه���ا إل����ى 
أن  لدرجة  ع��م��ارات، 
محافظ المنطقة نبه 
ال��س��ل��ط��ات إل����ى أن 
األرض هي جزء من 
األمالك المخزنية، ال 

إال  ت��ن��زع  أن  ي��م��ك��ن 
بقرار حكومي يقضي 
األمالك  م��ن  بنزعها 
ليسمع  المخزنية، 
مهتمون من المنطقة 
أن مسؤوال كبيرا في 
والية الدار البيضاء، 
نحن  للمحافظ:  قال 
ويتضح  سنأخذها، 
أحد  أن  ملفها  م��ن 

من  المنطقة  سكان 
متقدم  بنونة،  عائلة 
بوثائق أمام القضاء 
تثبت ملكيته األصلية 
لهذه األرض، والزال 
يصدر  ل���م  ال��ق��ض��اء 
ليتسارع  ح���ك���م���ه 
ويتحول  ال��س��ب��اق، 
بين  ص�������راع،  إل�����ى 
بين  وحتى  الوالية، 

يتبع  حيث  البلدية، 
بعيد،  م��ن  رئيسها، 
محاوالت السطو على 
وربما  األرض،  ه��ذه 
هناك من يدفع الكثير 
االستيالء  أج��ل  م��ن 
على ثمانية هكتارات، 
ق��ال م��س��ؤول طامع 
بأنهم سيقيمون بها 
بينما  م����اء،  خ����زان 

حقيقي  م���اء  خ����زان 
ي��ت��واج��د غ��ي��ر بعيد 

منها.
المشاكل  وبينما 
الدار  ف��ي  م��ت��راك��م��ة 
ونواحيها  البيضاء 
اجتماعات  عقد  يتم 
يحضرها  م��ت��ع��ددة 
والكاتب  المحافظ 
ال�����ع�����ام وال����ب����اش����ا 
عمالة  وأق������ط������اب 
البرنوصي ال لدراسة 
األمنية  ال��م��ش��اك��ل 
والسكنية المطروحة 
وإنما لبحث وسائل 
نزع هذه األرض من 
ليتسلمها  مكتريها، 
إلقامة  ي��ن��ت��ظ��ر،  م��ن 
عمارات سكنية بها.

ي��ا رئيس  وه��ك��ذا 
إذا  البيضاء،  بلدية 
كان هناك قرار بنزع 
من  األرض  ه������ذه 
البد  فإنه  مكتريها، 
من قرار حكومي لنزع 
كان  وإذا  الملكية، 
هناك مشروع إلقامة 
ح��وض م���اء.. فالبد 
التصميم  وضع  من 
وال��م��خ��ط��ط ح��ت��ى ال 
ي��ق��ال م���ن ب��ع��د، أن 
هناك خزان ماء آخر 

غير بعيد.

السطـو علـى أمـالك الدولـة:
مـا هـذا يا ساجـد

تجمعت عدة منظمات حقوقية ومهنية في مختلف الدول اإلفريقية 
لرفع دعاوي في محاكم دكار بالسينغال، وبعاصمة دولة المالي وفي 
لندن وباريس، ضد المدعو مصطفى بزيويط عزيز على انتحال العمل 

منظمة روسي  ب���اس���م 
للدراسات االستراتيجية، 
واإلساءة لزوجة الرئيس 
تقيم  كما  السينغالي، 
المسؤولين  من  أط��راف 
ساحل  الحاليين في 
لمطالبة  دع��اوي  العاج، 
هذا الشخص باسترجاع 
مليوني دوالر في عملية 
الرئيس  ب��ي��ن  غ��ام��ض��ة 
المحال  كباكبو  السابق 
ع���ل���ى م��ح��ك��م��ة ال���ع���دل 
ال����دول����ي����ة وب����ي����ن ه���ذا 
الذي يتوفر  ال��ش��خ��ص 
من  سفر  ج���وازات  على 

دول مختلفة. 
ويتولى عملية المتابعة 
المالي،  القضائية في 
لوفالمبو  ج��ري��دة  مدير 
»المشعل« إدريس كانطاو، 
وكالة  يشرف مدير  كما 
األن��ب��اء اإلف��ري��ق��ي��ة أدام 
ملف  ع��ل��ى  ك��ول��ي��ب��ال��ي 
السينغال.  في  المتابعة 
وي������ن������ش������رون أرق���������ام 
تليفوناتهم لكل من يتوفر 

على عناصر إضافية.

جمعيات حقوقية إفريقية تتوحد لمتابعة المدعو مصطفى عزيز

جمعية بالسينغال تنشر أرقام تلفوناتها وتضعها رهن إشارة من يتوفر على عناصر إضافية

رسالة تتحدث عن تأسيس جمعيات في إفريقيا لمتابعة المدعو مصطفى عزيز

مدير جريدة »لوفالمبو«، إدريس كانطاو، الذي يتولى المتابعة القضائية في مالي

> بدر جاخوخ

والي البيضاء 
سفير والعمدة 

ساجد

سعيد شعو
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األضواء
سعيدونا: السيدة األولى تحت

في تونس ال تهمها الرئاسة

النهائية  النتائج  إعطاء  قبل 
كتبت  ال��ت��ون��س��ي��ة  ل��ان��ت��خ��اب��ات 
الدحماني  ف���ري���دة  ال��ص��ح��ف��ي��ة 
نونبر   23 ع���دد:  أف��ري��ك،  )ج���ون 
السي  ف����وز  م��ت��وق��ع��ة   ،)2014
السيدة  زوج��ت��ه  لكون  الباجي، 
سعيدونا، هي امرأة استثنائية، 
م��ع��ن��ون��ة م��ق��ال��ه��ا: اب��ح��ث��وا عن 

املرأة.
السابق،  امل��ؤق��ت  ف��ال��رئ��ي��س 
 ،2011 ف��ي  تعيينه  ي��وم  ت���زوج 

سيدة فرنسية تسمى »بياتريس 
راين« لم يكن لها ظهور وال دور 
متزوج  ال��ب��اج��ي  ال��س��ي  ب��ي��ن��م��ا 
السيدة  بهذه  عاما  منذ خمسني 
عائلة  م��ن  املتأصلة  العظيمة، 
والتي  ال��ت��ون��س��ي��ني،  امل��م��ال��ي��ك 
أعتز  ال  إن��ن��ي  للصحفية:  ق��ال��ت 
أنيقة  ام��رأة  وه��ي  بعائلتي،  إال 

متزنة ال تتأثر بالظرفيات.
السيدة سعيدونا، التي حتب 
املغرب، وتزوره كثيرا إلعجابها 

فيه  تعرضت  ال��ذي  البلد،  بهذا 
يوما لكسر في ساقها، حصل لها 
في بيت صديقتها زهور العلوي 
»األس��ب��وع«، قضت  مدير  زوج��ة 
من جرائه عدة شهور في عيادة 
الدكتور  عاجلها  حيث  أك����دال، 
من  العشرات  وزارها  إسماعيل، 
أقربائها التونسيني في العيادة، 
إسماعيل  ال��دك��ت��ور  ف��اس��ت��دع��ت 
على  لشكره  تونس  في  لزيارتها 

جناح العملية.

> دبي. األسبوع

وص����������ل امل�������ل�������ك م���ح���م���د 
إسطنبول،  مطار  السادس إلى 
طائرة متميزة كتب  مثن  على 
املغربية،  عليها طائرة اململكة 
املتحدة  اإلم������ارات  م���ن  ه��دي��ة 
مل����ل����ك امل������غ������رب. وك�����ان أح�����د 
بالطائرات  الربابنة املكلفني 
اإلمارات  إلى  قد أرسل  امللكية، 
الطائرة  ق��ي��ادة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��درب 

املهداة. 
امللك  كان  إذا  ما  يعرف  وال 
محمد السادس، قد اجتمع إلى 
ضد داعش،  ال��ت��ح��ال��ف  ب��ط��ل��ة 
التي  اإلماراتية  الطيارة  وهي 

سجلت أرقاما قياسية في ضرب 
مواقع داعش في إطار املشاركة 
التحالف.  قوات  مع  اإلماراتية 
لتقول أوساط عسكرية هنا في 
دبي بأنه في أعقاب كل هجمة 
ل��ل��ط��ائ��رة ال��ت��ي ت��س��وق��ه��ا هذه 
إلى  رسائل  توجه  اإلم��ارات��ي��ة، 
بالوسائل األمريكية  داع����ش 
تضربهم،  التي  بأن  لتذكيرهم 

طيارة إماراتية. 
يستقبل  أن  م��ن��ت��ظ��را  ك���ان 
ال���س���ادس، بطلة  امل��ل��ك م��ح��م��د 
تعلمت  ألن��ه��ا  داع�����ش،  ح����رب 
احلربية،  ق���ي���ادة ال���ط���ائ���رات 
العسكرية  القواعد  إح��دى  في 

املغربية. 

طائرة هدية إماراتية
 للملك محمد السادس

وقصف »داعش« من طرف طيارة إماراتية

الرئيس الفرنسي ساركوزي راهن على السي الباجي

حرم الرئيس التونسي اجلديد السي الباجي في صورة مع صديقتيها 
املغربيتني: زهور حرم مدير »األسبوع« مصطفى العلوي، ومرمي 

الفاسي حرم السفير املغربي إدريس العلوي
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> الرباط. األسبوع

كلها  ال��ت��ق��اع��د  ص��ن��ادي��ق  أن  يتضح 
ف��ي��ه��ا صندوق  ب���اإلف���اس مب���ا  م���ه���ددة 
إن  البرملانيني  النواب  ومعاشات  تقاعد 
لم تتدخل احلكومة في الوقت املناسب. 
رؤساء  إن بعض  نيابية  وقالت مصادر 
ال��ف��رق ال��ن��ي��اب��ي��ة ت��دخ��ل��وا ل���دى رئيس 
م��ج��ل��س ال����ن����واب، م����ؤخ����را، م���ن أجل 
كيران  ب��ن  حكومة  مب��راس��ل��ة  التعجيل 

اإلشكالية  ه��ذه  حل��ل  التدخل  أج��ل  م��ن 
الذي أصبح  النواب  بتقاعد  التي متس 
مهددا مثله مثل جميع صناديق التقاعد 

باإلفاس التام مع مطلع سنة 2019.
إلى ذلك، يقترح هؤالء النواب ضرورة 
مستقبا  التقاعد  ينتقل  أن  على  العمل 
إلى أرامل البرملانيني في حالة وفاتهم. 
الصندوق  أن  امل���ص���ادر  ذات  وأك�����دت 
نزيفا  يعاني  ال��ن��واب  بتقاعد  اخل��اص 
ح���ادا واخ��ت��االت ب��ني االق��ت��ط��اع��ات أو 

املصاريف،  وبني  عامة  بصفة  املداخيل 
والتي تفوق املداخيل ومرشحة لارتفاع 
بعد ارتفاع عدد البرملانيني بسبب الئحة 
الشباب والنساء.  وإلنقاذ وضعية هذا 
احلل  سبل  ال��ن��واب  يناقش  ال��ص��ن��دوق 
التي لن تخرج عن: أوال، الرفع من قيمة 
وثانيا:  النواب،  أجور  من  االشتراكات 
دعم مقدم من مجلس النواب واحلكومة 
إلنقاذ  ه���ام  مببلغ  سيساهمان  ال��ذي��ن 

صناديق التقاعد من اإلفاس.

برلمانيون 
»توريث«  يحاولون 

النواب  مجلس 
لزوجاتهم 
وألبنائهم

> الرباط. األسبوع 

قالت المواطنة اليهودية »ستيفاني 
ليا« المقيمة في مدينة الدار البيضاء، 
ال��ث��ان��ي ف��ي النزاع  ال��ط��رف  وه���ي 
القضائي الذي يجمعها مع المواطن 
على  الحاصل  شتريت«،  »بنجمان 
الفرنسية والمغربية،  الجنسيتين 
والذي يتهمها ب�»دفعه« لبيع أحد 
البالغ  البيضاء  الدار  في  عقاراته 
قيمتها 8 مايير سنتيم، بأن هذا 
بطاقتين  ع��ل��ى  ي��ت��وف��ر  األخ���ي���ر 
وطنيتين إحداهما تحمل الرقم: 
بن  »جيمس  باسم   »B812821«
شتريت«، والثانية تحمل الرقم: 
بنجمان  باسم   »BE51548V«

شتريت، )أنظر النسخ رفقته(.
»ستيفاني« وفي معرض تفاعلها مع 
ما كانت قد نشرته »األسبوع« في عددها 
الصادر بتاريخ: 18 دجنبر 2014، قالت 
إنها تكذب مضامين المراسلة التي بعثها 

»بنجمان شتريت«، إلى المستشار عمر 
عزيمان حول تعرضه »للنصب«، موضحة 

أن المعني باألمر لجأ عدة مرات إلى 

استعمال »مسطرة إيقاف التنفيذ« 
للحيلولة دون بيع العقار المذكور من 
آخرها  وكان  ديونه)..(،  استيفاء  أجل 
للمرة  الطلب  برفض  ال��ص��ادر  الحكم 

الخامسة على التوالي يوم 24 دجنبر 
2014، في الملف عدد: 3977/ 1/ 2014. 
وأوضحت نفس المتحدثة أن »شتريت« 
سنتيم  مليون   500 بمبلغ  لها  مدين 
درهم،  أل��ف  و330 

هو  الدفع  عن  »امتناعه«  وأن 
الذي دفعها للجوء إلى مسطرة الحجز 
ضمانا لما أسمته »حقوقها«، وأشارت 

إلى أنها لم تقابل أختها »ناتالي« التي 
في  تشتغل  إنها  »شتريت«  عنها  ق��ال 
الملكي، لمدة طويلة، وأن هذه  القصر 
األخيرة غادرت المغرب منذ ما يزيد عن 
15 سنة. كما أوضحت ستيفاني أنها 
وقت  في  »عاقتها«  أنهت 
»شتريت«،  م��ع  س��اب��ق 
واتهمته بتحقير مقررات 
قضائية، بسوء نية، بغية 
مسار  ف�����ي   ال���ت���أث���ي���ر 
قضيته، حيث ينتظر أن 
العقار  المحكمة  تبيع 
يناير   20 ي��وم  المذكور 
2015، وهو عبارة عن فيا 
وسفلي،  قبو،  من  تتكون 
محاطة  أول،  وط����اب����ق 
مسبح،  ف��ي��ه��ا  ب��ح��دي��ق��ة 
باألمر  المعني  أن  مضيفة 
ارتبط اسمه في وقت سابق 
ببعض الملفات الكبرى كملف »ضحايا 

تامسنا«.

كيف يمكن لوزارة الداخلية أن تمنح بطاقتين وطنيتين لنفس الشخص؟

> الرباط. األسبوع

حكى أحد المطلعين على ما يجري 
والرياضة  الشبيبة  وزارة  في  وي��دور 
ل�»األسبوع«، مشهد ذلك الموظف »األسمر« 
ال��ذي حلوا  المحققين  عند  دخل  ال��ذي 
بمقر الوزارة، وكيف أن هذا األخير، خرج 
من المكتب حيث وجهت له العديد من 
الملعب،  صفقات  بعض  حول  األسئلة 
بوجه »أبيض« شاحب، وكان قاب قوسين 

أدنى من السقوط على األرض.. 
صفقات  ف��ي  المتدخلين  ج��ل  وك���ان 
الموندياليتو، من الموظف البسيط، إلى 
على  يعيشون  ال��م��س��ؤول)..(  الموظف 
أعصابهم، ويقول مصدر مطلع بأنهم ال 
عنه  ستسفر  م��ا  انتظار  ف��ي  ي��ن��ام��ون، 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ت��ي ب��اش��رت��ه��ا وزارت����ا 
الداخلية والمالية.. وهو التقرير الذي 
سيتم رفعه للملك، لحسم ما بعد فضيحة 
»مونديال األندية«.. ليقول أحد المعلقين 
على هذه الحالة، »لقد علقوا لهم السيرو 
فالكراطة في انتظار عودة الملك« وهو 

المشهد الذي تلخصه الصورة رفقته.
وذكرت مصادر مطلعة أن غليانا كبيرة 
تشهده وزارة الشبيبة والرياضة، بسبب 
ما سمي بالتاعب في الترقية الخاصة 
مكافحة  »تنظيم  ليقول  بالمهندسين، 
ال��ف��س��اد وال��م��ف��س��دي��ن« )ص��ف��ح��ة على 
الفيسبوك(، إن األمر يتعلق بعملية تزوير 
بشعة، أكدتها باغات نقابية صادرة عن 
والكونفدرالية  للشغل  الوطني  االتحاد 

الديمقراطية للشغل.

> الرباط. األسبوع

تحط  قد  الشعبي  ميلود  الملياردير  عائلة 
التجمع  حزب  داخل صفوف  الرحال سياسيا 
ال��وط��ن��ي ل����أح����رار، ح��س��ب م���ا أك����ده بعض 
المنتسبين لحزب الحمامة، والذين عبروا عن 
حسب  بها،  المرحب  الخطوة  لهذه  تفاؤلهم 

قولهم.
فمباشرة بعد استقالة األب ميلود الشعبي 
قبل  الصحية  ال��ظ��روف  بسبب  البرلمان  م��ن 
أسبوعين، التحق ابنه محسن الشعبي الذي هو 
نائب برلماني كذلك عن مدينة الصويرة رسميا 
وأصبح  ل��أح��رار،  الوطني  التجمع  بصفوف 
عضوا بفريق األحرار بالبرلمان بعدما كان منذ 
عضوا  الحالية  التشريعية  ال��والي��ة  ان��ط��اق 
بالمجموعة النيابية المستقلة التي كان يرأسها 

والده الحاج ميلود الشعبي.
وكان االبن اآلخر للحاج ميلود الشعبي فوزي 
الشعبي رئيس مقاطعة السويسي حي الرياض 
بالرباط، والمنتخب المحلي عن دائرة السويسي 
والنائب البرلماني السابق قد التحق بدوره في 
لأحرار،  الوطني  التجمع  بحزب  سابق  وقت 
مصطفى  السابق  »الشرعي«  الرئيس  وع��رف 
المنصوري خال معركته األخيرة مع ما سمي 
بالحركة التصحيحية فوجد نفسه وحيدا)..(.

يرحبون  تجمعيون 
في  الشعبي  بعائلة 

حزب األحرار

»علقو لهم السيرو 
فالكراطة«.. في 
انتظار عودة الملك

خ����������������ارج ك����ل 
ما  وق��ع  التوقعات 
حكومة  ل��وزراء  وقع 
ب��ن ك��ي��ران، واأله���م ما 
وف���اة وزير  بعد  ي��ق��ع،  س��وف 
ال��ل��ه باها  ال��ن��اف��ذ ع��ب��د  ال���دول���ة 

ورحيل آخر)..(.
خارج كل التوقعات وعلى عهدة  
»البي  ق��ي��ادة  م��ن  مقربة  م��ص��ادر 
جي دي« فقد مت رفع »الفيتو« عن 
جامع  الس��ت��وزار  التفاوض  مبدإ 
دي�����وان رئيس  م��دي��ر  امل��ع��ت��ص��م، 

احلكومة، عبد اإلله بن كيران.
وخ���ارج ك��ل ال��ت��وق��ع��ات، سبق 
رئيس  وظ����ل  م��س��ت��ش��ار  ف����از  أن 
الرحيم  عبد  املهندس  احلكومة، 
التوحيد  ح��رك��ة  برئاسة  شيخي 
واإلصاح، الذراع احلاضن حلزب 

العدالة والتنمية. 
وخ���ارج ك��ل ال��ت��وق��ع��ات، سبق 
يناير2010،   12 ي��وم  اع��ُت��ق��ل  أن 
األمانة  ع��ض��و  امل��ع��ت��ص��م  ج��ام��ع 
والتنمية،  العدالة  حلزب  العامة 
ونائب عمدة سا ورئيس مقاطعة 
تابريكت بذات املدينة آنذاك، بعد 
التحقيق معه في موضوع شكاية 
وصفت إعاميا بالكيدية. وخارج 
املتهم،  نفس  نَّ  ُع��نيِّ التوقعات،  كل 
لديوان  م��دي��را  امل��ع��ت��ص��م،  ج��ام��ع 
التعيني  وه��و  احل��ك��وم��ة،  رئ��ي��س 
اإلسامي،  احل����زب  ج��ن��ب  ال����ذي 
مراكز  »ف��ي��ت��و«  امل��راق��ب��ني  ح��س��ب 
اقتراح  ح��ال��ة  ف���ي  ال�����ق�����رار)...(، 
وزاري،  ملنصب  النقابي،  القيادي 
»حكومة  مع  معاركه  إل��ى  بالنظر 

الظل«.

وخ�����ارج ك���ل ال���ت���وق���ع���ات، في 
سابقة نادرة، ُيْفَرُج علي املعتصم 
ل���ي���دخ���ل امل���ج���ل���س االق���ت���ص���ادي 
على  حصوله  بعد  واالج��ت��م��اع��ي 

عفو ملكي.
 وب���ال���ت���ال���ي، ه���ن���اك ض����رورة 
من  ح��اس��م..  س��ؤال  على  لإلجابة 
ه���و ج��ام��ع امل��ع��ت��ص��م؟ وم����ا هي 

أسباب ابتائه وسر محنته؟
ق�����ال ع���ب���د اإلل������ه ب����ن ك���ي���ران، 
بصفته أمينا عاما حلزب العدالة 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل���ع���ارض آن����ذاك »إن 
ليست  امل��ع��ت��ص��م  ج��ام��ع  ق��ض��ي��ة 
بل سياسية،  وال جنائية  قانونية 
صديقه؟  اعتقل  ملاذا  سؤال:  وعن 
أجاب بن كيران بعفويته املعهودة، 
جامع  أن  وه��و  بسيط،  »ال��س��ب��ب 
إسامية،  مرجعيته  ينتمي حلزب 
وأمام  عانية  يعلن  ينتمي حلزب 
بن  )كلمة  ملكي«،  ح��زب  أن��ه  امل��إل 
التضامنية  الوقفة  خ��ال  ك��ي��ران 

أمام  امل��ن��ظ��م��ة  »امل��ع��ت��ص��م«،  م���ع 
 12 األرب��ع��اء  م��س��اء  محكمة س��ا 
بعد  مباشرة  وذل��ك  يناير2010، 

قرار اعتقال املعتصم(.
جامع  ب����األم����ر،  امل��ع��ن��ي  ل��ك��ن 
ل��ه رواية  )ال���ص���ورة(،  امل��ع��ت��ص��م 
ألني  »اعتقلت  وخطيرة:  مغايرة 
تعليقه  و»ف��ي  الصفقة«،  رف��ض��ت 

ع��ل��ى اإلف�����راج ع��ن امل��ع��ت��ص��م قال 
اتهم  ال�����ذي  ال���ع���م���اري  إل���ي���اس 
بوقوفه وراء اعتقال املعتصم، إن 
»صفقة  يعتبر  األخير  هذا  إطاق 
عدد:  اليوم،  )أخبار  ال��دول��ة«،  مع 

372 بتاريخ 20/ 02/ 2011(.
إليه  م���ا ذه����ب  ال��ع��ك��س  ع��ل��ى 
حارس  أن  أزع��م  فإنني  كثيرون، 

املرتقب  ال�����وزي�����ر  أو  امل���ع���ب���د 
الله  »املعتصم« خلفا للراحل عبد 
باها أو غيره)...( كسب أكثر مما 
ورفضه  اعتقاله  قضية  في  خسر 
ل�»صفقة حكومة الظل«، وجنا من 
فخ االبتزاز السياسي وريعه)...( 
ولي  على  والتآمر  واالستقطاب 

نعمته، عبد اإلله بن كيران. 
وخ����ارج ك��ل ال��ت��وق��ع��ات، على 
كان  »فاملعتصم  كيران،  بن  عهدة 
جالة  ملستشار  ال��ن��اس  أع��ز  م��ن 
امللك، الراحل مزيان بلفقيه، حيث 
الوطنية  اللجنة  في  معه  اشتغل 
يقول  ذلك  ومع  التعليم،  إلص��اح 
تتعد ممتلكاته شقة  لم  كيران  بن 
مع  ميلكها  دي��ن��ا  م���ازال  نصفها 
بالدارجة  م��زل��وط   بقا  زوج��ت��ه«، 

املغربية.
فهم  على  تساعد  قد  جزئيات   
املعتصم،  ج��ام��ع  ال��رج��ل،  م��س��ار 

وسر محنته ومنحته املرتقبة.

جامع المعتصم: وزيرا بعد رفع »الفيتو« ورفض »صفقة حكومة الظل«
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

أرشيف األسبوع

جامع 
المعتصم 

رفقة بن كيران

اليهودية ستيفاني تسأل اليهودي »بنجمان شتريت«:

أيام الحفالت 
الخالية من 

البروطوكوالت، ولي 
العهد سيدي محمد 

إلى اليسار، وسط 
الوزير بلقزيز، 

والسماللي، 
والصميلي وعبد 

الحق المريني يتكلم 
مع الدكتور الرحالي

بطاقتان وطنيتان لنفس الشخص بأرقام تسلسلية مختلفة
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الصحافة شبهت القضية بـ»الفتنة«

مترد قائد مرس السلطان سبقه مترد العامل عدي وبيهي

مثل »احلراگة«: البرملانيون يتسابقون 
على »كعكة« السفر للخارج

> الدار البيضاء. األسبوع

سئل السياسي الراحل 
عن  بوطالب  الهادي  عبد 
رأيه في تمرد 1957 الذي 
عامل  وبيهي  ع��دي  ق���اده 
إق����ل����ي����م ق����ص����ر ال����س����وق 
فقال:  حاليا(،  )الرشيدية 
ينتمي  كان  وبيهي  »عدي 
إلى النزعة القبلية والعالم 
القروي قبل كل شيء ولم 
والتمرد  ث��ق��اف��ة،  ل��ه  ت��ك��ن 
الذي قام به على الحكومة 
أثار غضب حزب االستقالل 
عليه، زيادة على كونه لم 
هذا  ألع��ض��اء  يسمح  يكن 
بأنشطة  بالقيام  ال��ح��زب 
فعزل  عمالته،  في  حزبية 
عليه  وح��ك��م  منصبه  م��ن 
اإلعدام)..(«..  ثم  بالسجن 
وس���ئ���ل ع���ن ع���الق���ة عدي 
ب��ال��م��ل��ك��ي��ة وعن  وب��ي��ه��ي 
رغبته في إقامة »جمهورية 
أمازيغية«، فقال: »هذا غير 
في  الملكية  إن  صحيح، 
وقت  في  تكن  لم  المغرب 
من األوقات موضوع نزاع 
المغاربة.  بين  خ��الف  أو 

كان المغاربة على اختالف 
نزعاتهم يرون في النظام 
توحيد  راب���ط���ة  ال��م��ل��ك��ي 
الشرعية  ورم���ز  ال��م��غ��رب 
التاريخية وازدادت الملكية 
الملك  ث��ورة  بعد  شعبية 
والشعب وعودة السلطان 

إلى عرشه حامال االستقالل 
وك��ان وبيهي  وال��ح��ري��ة.. 
للعرش  ب��والئ��ه  م��ع��روف��ا 
الملك،  بشخص  وتعلقه 
وك���ان األم���ر ك��ذل��ك ف��ي ما 
يخص البطل المجاهد عبد 
حينما  الخطابي  الكريم 

االستعمار  ي��ك��اف��ح  ك���ان 
في  واإلسباني  الفرنسي 
من  العشرينيات  منتصف 

القرن الماضي«.
هكذا تحدث عبد الهادي 
ب��وط��ال��ب ع��ن أق���دم تمرد 
ألحد ممثلي وزارة الداخلية 

العامل  وهو  بالرشيدية، 
ع���دي وب��ي��ه��ي، ف��ي كتاب 
»نصف قرن من السياسة«، 
وكان المغرب قد طوى منذ 
تمرد  صفحة  الستينيات 
»ممثلي المخزن« باألقاليم، 
وسائل  ت��ت��ح��دث  أن  ق��ب��ل 
تمرد  عن  مؤخرا  اإلع��الم 
أكبر  ف���ي  م��ق��اط��ع��ة  ق��ائ��د 
حيث  المغرب،  في  مدينة 
 17 قالوا إن قائد الدائرة 
ب��م��رس ال��س��ل��ط��ان، جيش 
المواطنين  م����ن  ع������ددا 
والتجار للتمرد على قرار 

يقضي بتوقيفه)..(.
ال���ص���ح���ف���ي���ون ال���ذي���ن 
إن  قالوا  للنازلة  تطرقوا 
السلطان  م����رس  ع��م��ال��ة 
استثنائية  ح��ال��ة  ع��اش��ت 
مما  بالفتنة)..(،  شبيهة 
األخير  التمرد  أن  يعني 
للقائد، شبيه إلى حد كبير 
م��ن ح��ي��ث ال��ش��ك��ل م��ع ما 
ف��ع��ل��ه ع����دي وب��ي��ه��ي مع 
السياق)..(،  في  اختالف 
وليس »سابقة من نوعها« 
ك������م������ا ك�����ت�����ب�����ت ب���ع���ض 

الصحف.

> الرباط. األسبوع  

صراعات  النواب  مجلس  كواليس  تعرف 
خفية وعلنية حول استفادة الفرق البرلمانية 

من حصتها في السفريات إلى الخارج.
مصادر من داخل مجلس النواب تؤكد أن 
رئيس المجلس ونوابه واإلدارة بدأوا يجدون 
الذي  االس��م  في  التقرير  في  كبيرة  صعوبة 
سيسافر لتمثيل مجلس النواب في الخارج، 
البرلمان  داخ���ل  م��وج��ود  ال���ص���راع  ب��ح��ي��ث 
بمناسبة البت في الدعوات الكثيرة التي تفد 
على البرلمان المغربي كل يوم، وفي اقتراح 
ال��ت��ي ستسافر  ال��ن��واب واألح����زاب  أس��م��اء 

خارجا.
التهافت  هذا  أن  المصادر  ذات  وأش��ارت 

ينتقل حتى إلى ممثلي هذه الفرق بالمكتب 
األحرار  حزب  من  كل  ممثلي  بين  وبخاصة 
الغالي  كنزة  واالستقاللية  رش��ادي،  شفيق 
األكثر سفرا داخل البرلمان، متبوعة بمحمد 
يتيم ممثل العدالة والتنمية الذي يركز على 

السفريات في اتجاه أوروبا.
من جهة أخرى، فسبب هذا الصراع يتجدد 
في حق بعض الفرق التي استهلكت حصتها 
األصالة  كفريق  الخارج  إلى  السفريات  في 
االتحاد  ح����زب  م��ق��اب��ل  ف���ي  وال���م���ع���اص���رة، 
وذلك  ال��خ��ارج،  إل��ى  األق��ل سفرا  االشتراكي 
داخل  أنصاره  يعرفه  الذي  الصراع  بسبب 
البرلمان وانقسامهم إلى تيارين: تيار تابع 
بات  ما  وتيار  األول،  الكاتب  لشكر  إلدري��س 

يعرف بتيار الراحل أحمد الزايدي.

هذا الخبر

> الرباط. األسبوع  

رسميا جمعت فرق املعارضة مبجلس 
النواب توقيعات نوابها جميعا ووضعت 
طلبها مكتوبا لدى مكتب الطالبي العلمي 
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ن���واب، ب��إن��ش��اء جلنة 
وقع  م��ا  ف��ي  احل��ق��ائ��ق  لتقصي  ب��رمل��ان��ي��ة 
العديد  ضربت  التي  الفيضانات  بسبب 
للوقوف  وذل����ك  امل��غ��رب��ي��ة،  األق��ال��ي��م  م���ن 
املسببات  وك����ذا  ج���رى  م��ا  ح��ق��ي��ق��ة  ع��ل��ى 
خسائر  أن��ت��ج��ت  ال���ت���ي  وامل���س���ؤول���ي���ات 

جسيمة في األرواح واملمتلكات.
احلقائق  لتقصي  بلجنة  الطلب  ه��ذا 
جاء ليلغي طلبات بعض الفرق البرملانية 
فقط  استطالعية  بلجان  قيامها  أجل  من 
التي  النائية  املغربية  األقاليم  من  لعدد 
تعرضت للفيضانات. هذه الطلبات أثارت 
نقاشا حادا بني بعض فرق األغلبية التي 
قرابة  عليها  م��رت  الفيضانات  أن  أك��دت 
ال��ش��ه��ر، وال��ض��ح��اي��ا ان��ت��ه��وا م��ن آالمهم 
والتدخالت ال امللكية وال احلكومية أوشكت 
على االنتهاء، فلماذا هذه الزيارات اليوم 

بأموال وسيارات ولوجستيك البرملان.
مقربون من املعارضة أكدوا أن طلبهم 
ل��ت��ق��ص��ي احل��ق��ائ��ق ج���اء نتيجة  ب��ل��ج��ن��ة 
»اس��ت��ف��زازات وحت��دي��ات ودع��وات احلزب 
ل��ه��ا بتشكيل  ال��رب��اح  وال���وزي���ر  األغ��ل��ب��ي 
ل��ت��ق��ص��ي احل��ق��ائ��ق التي  جل��ن��ة ن��ي��اب��ي��ة 
وانسجاما  ال��ع��اص��ف��ة،  ه���دوء  بعد  ت��أت��ي 
على  للوقوف  األم��ة  كممثلي  دوره���م  م��ع 
عام  تقرير  إلعداد  وكذلك  اخلسائر،  حجم 
وشامل نواجه به قيام مسؤولية احلكومة 

فيما جرى«.

البرلمان العجيب

قائد مرس 
السلطان 
المعزول

>  الرباط. األسبوع 

في خرجة مفاجئة وغريبة من طرف حزب 
الحركة الشعبية، اقترح نواب حزب السنبلة 
السياسية  األح��زاب  قانون  تعديل  رسميا 
ليسمح صراحة بالترحال السياسي، وذلك 
في  عضو  »أي  بحق  المطالبة  خ��الل  م��ن 
في  مستقلة  ب��ص��ف��ة  ال��ت��رش��ح  ال��ب��رل��م��ان 
الجماعات المحلية والغرف المهنية دون 
انتمائه  ع����ن  ت��خ��ل��ي��ه  ذل�����ك  ي��ع��ن��ي  أن 

السياسي«.
في  انتقل  الذي  الشعبية  الحركة  حزب 
طلبه للترحال السياسي من الشفوي إلى 

الرسمي عبر تقدمه، األسبوع الماضي، 
قانون  لتعديل  بطلبين  البرلمان  إل��ى 
مجالس  وقانون  السياسية  األح��زاب 
ي��ري��د شرعنة  ال��ع��م��االت واألق���ال���ي���م، 

ال����ت����رح����ال ال���س���ي���اس���ي في 
الجماعية  االن���ت���خ���اب���ات 
والجهوية  وال��م��ه��ن��ي��ة 

القادمة.
وحث الحزب في طلبه 

كذلك على أن الترشح لهذه االنتخابات قد 
يكون »بصفة مستقلة وفي نفس الوقت ال 
يسقط االنتماء الحزبي الذي أعلن أول مرة«، 
ألن الرهان هو »البرامج الكفيلة بحل مشاكل 
التنموية  واالن����ش����غ����االت  ال��م��واط��ن��ي��ن 
واالقتصادية واالجتماعية وليس االرتهان 
يعلل  ك��م��ا  ال��ض��ي��ق«،  ال��ح��زب��ي  للمفهوم 

الحركيون طلبهم.
والغريب في األمر أن الحركيين استندوا 
في طلبهم هذا على مضمون الدستور الذي 
يدعو إلى »الوضوح وحرية التعبير والرأي«، 
لذلك من حقهم وضع »لوائح الترشيح التي 
من  م��ق��دم��ة  ت��رش��ي��ح��ات  تتضمن 
أشخاص منتمين سياسيا بصفة 
مستقلة وترشيحات ألشخاص 
فهل  سياسي«،  انتماء  ب��دون 
يعلم عبداإلله بن كيران بطلب 
وماذا  ه���ذا؟  الحركيين 
سيكون موقف األغلبية 
ما  إذا  ال��ح��ك��وم��ي��ة 
الحركيون  تمسك 

به؟

الحركة الشعبية تطالب بعودة 
الترحال السياسي

العلمي  الطالبي  البرملان،  لرئيس  برافو 
الذي فرض على النواب املتغيبني، ضريبة 
تسجيل  وربط  غياب،  يوم  كل  عن   1300
تسجل  أوتوماتيكية  بأجهزة  غيابهم 

احلاضرين والغائبني.

قدم  الكبرى،  مراكش  فنادق  أحد  أن  تأكد 
إلحدى زبونات املهرجان السينمائي، طبق 
سالطة مليئة باحلشرات، قريبا من األطباق 
لكن  املقلية،  القراوت  تقدم  التي  الصينية 
سكوت  أمام  بالغثيان  أصيبت  الزبونة 
يحصل  لم  والزال  الفندق،  مبطعم  املكلف 

شيء، من باب العقاب.

الديانة  لنشر  مفتوحة  دعاية  هي  هل 
كيران  بن  حكومة  يا  املغرب  في  البوذية 

اإلسالمية.
< »مجلة لوبسرفاتور« املغربية، عدد: 12 
دجنبر 2014«

اإلحصاءات  أن  أكدت  فرنسية،  مصادر 
اجلزائرية للسكان، أبانت أن ثالثة ماليني 
عداد  في  مسجلون  وهم  أموات  جزائري 
األحياء، ظاهرة ميكن أن تسفر عنها أيضا 

في املغرب، نتائج اإلحصائيات األخيرة.

مغربيا  صحفيا  أن  مغربي،  معلق  كتب 
باللغة  تصدر  مغربية  مجلة  محرري  من 
اجلريدة  في  أيضا  يكتب  الفرنسية، 
تل  في  تصدر  التي  »تامي«  اإلسرائيلية 

أبيب.

للعناية  صدرت  صارمة  أمنية  تعليمات 
في  األسبق  الرئيس  مبقام  واالهتمام، 
فرنسا ساركوزي، الذي وصل السبت إلى 
من  بعيد  غير  مراكش،  في  اخلاص  بيته 

القصر امللكي. 

توجه املقاول الكبير احلاج ميلود الشعبي 
العمرة،  ألداء  املقدسة  الديار  إلى  وحرمه 

التي يعتبرها احلاج ميلود، نعم الشفاء.

مع  بالتزامن  الطلبة  من  مجموعة  أسس 
حركة  جامعات  عدة  تشهده  الذي  الغليان 
دارسي  »حركة  اسم  عليها  أطلقوا  جديدة 
العلوم السياسية باملغرب«، لم يعرف هدفها 
بعد، ويعلم املتتبعون لشؤون اجلامعة أن 
إلغراءات  تتعرض  الطلبة  من  فئة  هناك 
أجندات  في  االنخراط  أجل  من  كثيرة 
تعامل بعضهم  ذلك  على  والدليل  أجنبية، 

بشكل دائم مع سفارات دول كبرى)..(.

مركب  عشب  فضيحة  في  املتهمني  أحد 
موالي عبد الله، يقولون عنه إنه كان يعلق 
محمد  شارع  في  اإلشهارية«  »اللوحات 
اخلامس بالرباط، في شركة كبرى لإلشهار 
مقربة من دوائر النفوذ، فانتقل بقدرة قادر 

إلى موظف سام ال يشق له غبار)..(.

ما خفي

جلنة لتقصي احلقائق 
في الفيضانات

 بأثر  رجعي

امحند 
العنصر



بسبب ما عاشته في المغرب

6
alousbouea@gmail.com

< العدد: 818
< الخميس 1 يناير 2015 كواليس  األخبار

أثار الموقف اإليجابي الذي عبر عنه 
وزير العدل اإلسباني »رافائيل كاطاال« 
حول عمليات التنقيب عن البترول بالمياه 
والتي  المغربية،  الصحراوية  باألقاليم  اإلقليمية 
رخص المغرب لشركات دولية بالتنقيب عن الذهب 
التي  البوليساريو  جبهة  قيادة  حفيظة  األس��ود، 
أصدرت بعثتها بإسبانيا بيانا شديد اللهجة ضد 

وزير العدل اإلسباني. 
وكان رد البوليساريو سريعا باإلعالن عن تعيين 
غالي حمادي الزبير، رئيسا لهيئة البترول والتعدين 
الصحراوية  ال��ع��رب��ي��ة  بالجمهورية  يسمى  ب��م��ا 

الديمقراطية.

بعد سنوات من اإلنجاز، افتتح 
أخيرا محمد سالم الصبتي عامل 
إقليم السمارة، أكبر مسجد في جنوب 
المملكة تم بناؤه على مساحة تبلغ 5000 
األوق���اف  وزارة  ميزانية  م��ن  م��رب��ع،  متر 
والشؤون اإلسالمية بمبلغ 2 مليون درهم 
ويمكن أن يصلي به ما يفوق 7000 مصل.
ويعتبر المسجد الكبير بالسمارة معلمة 
علمية ودينية فريدة من نوعها، تم تصميمه 
وفق الهندسة المعمارية المغربية العريقة، 
وعبرت ساكنة السمارة عن افتخارها بهذا 
معالم  ع��زز  ال��ذي  الكبير  الديني  ال��ص��رح 
السمارة باعتباره العاصمة العلمية والدينية 

لألقاليم الصحراوية.

في الوقت الذي يتشبث فيه عيسى 
على  قاسية  ع��ق��وب��ات  ب��إن��زال  حياتو 
المغرب الذي تخلى عن تنظيم دورة كأس 
»اإليبوال«،  ف��ي��روس  بسبب  ال��ق��دم  لكرة  إفريقيا 
البوليساريو  جبهة  تدفع  أن  الجزائر  استطاعت 
اإلفريقية  األلعاب  في  المشاركة  ورقة  وتكسبها 
المزمع تنظيمها بالكونغو الشعبية ما بين 4 و19 

من شتنبر 2015. 
الرياضة الجزائري  وأبدى محمد تهمي وزير 
جاهزية هيئته لمساعدة رياضيي جبهة البوليساريو، 
االستحقاق  ل��ه��ذا  اس��ت��ع��دادا  تحضيراتهم  ف��ي 

الرياضي القاري لعام 2015.

> العيون.
 عبد اهلل جداد

 
ال حديث في موريطانيا 
ال��م��غ��رب إال عن  وج��ن��وب 
طريقة احتفال نجلة الرئيس 
الموريطاني محمد ولد عبد 
على  ب���زواج���ه���ا  ال���ع���زي���ز 
شكال  المغربية  الطريقة 
هذه  وخلقت  وم��ض��م��ون��ا، 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ج��دي��دة جدال 
واس����ع����ا ل�����دى األوس������اط 

الموريطانية في العالم.
إلى  م��ه��ت��م��ون  وذه������ب 

اع��ت��ب��ار ذل���ك »ت��خ��ل��ي��ا عن 
في  الموريطانية  التقاليد 
حيث  ب��ال��زواج«،  االحتفال 
ظهرت ابنة الرئيس بأزياء 
مختلفة في الحفل الذي تم 
إح����ي����اؤه م���ن ط����رف فرق 
موسيقية مغربية، وحملت 
على  ال��������ع��������روس  ف�����ي�����ه 
تقاليد  وف��ق  »ال��ع��م��اري��ة«، 
األعراس المغربية، في وقت 
التقاليد  ف����ي����ه  ت����ن����ص 
ارتداء  على  الموريطانية 
سوداء  »ملحفة«  العروس 
وعليها رداء أبيض وتغطى 

يرتدي  ب��ي��ن��م��ا  وج��ه��ه��ا، 
بيضاء  »دراع��ة«  العريس 
وعليها رداء أسود، في ما 
ي��ت��م إح��ي��اء ال��ع��رس من 
الموسيقية  الفرق  ط��رف 

المحلية.
أن  متتبعون  ووص���ف 
المغربي  ال��ع��رس  مشهد 
التحديث  إطار  يدخل في 
ح��ري��ة شخصية  وض��م��ن 
وهو مسألة ذوق، خاصة 
أن العروس ابنة الرئيس 
أمضت فترات من حياتها 

في المغرب.

جنلة الرئيس املوريطاني تختار عرسا مغربيا وأنصارها 
يقولون: إنها حرية شخصية

> الداخلة. األسبوع 

اختار منظمو منتدى »كرانس 
مونتانا« مدينة الداخلة الحتضان 
التي  المقبلة،  السنوية  دورت���ه 
ستنعقد ما بين 4 و6 مارس 2015 
حول موضوع »إفريقيا والتعاون 

جنوب - جنوب«. 
وقال رئيس المنتدى جون بول 
كارتيرون، »اختار منتدانا مدينة 
اجتماعه  فيها  ليعقد  ال��داخ��ل��ة 
السنوي لسنة 2015، وهو اجتماع 
»مبادرة  ليكون  يطمح  استثنائي 
وفرصة  السلم  أج��ل  م��ن  كبيرة 
للجميع من أجل اللقاء، والتعارف 
الداخلة  أن  وأض��اف  والتحدث«، 
»تعد بطبيعتها نموذجا لمستقبل 
إفريقيا وتحظى بموقع استراتيجي 
على  ك���ه���م���زة وص������ل  م���ت���م���ي���ز 

ال���م���س���ت���وي���ي���ن االق����ت����ص����ادي 
والتجاري«.

وأشار رئيسها إلى أن »الهدف 

ف��ي صراعات  ال��دخ��ول  ليس ه��و 
جدلية عفا عنها الزمن، وإنما خلق 
ممثلي  ل��ك��ب��ار  بالنسبة  ف��رص��ة 

إفريقيا وباقي العالم«. وسيلتئم 
»كرانس  م��ن��ت��دى  اج��ت��م��اع  ف���ي 
دول  ق��ادة  الداخلة  في  مونتانا« 
وحكومات ووزراء ومنظمات دولية 
وإقليمية، وبرلمانيون ومؤسسات 
العمل  وأرب��اب  ومنظمات،  مالية 
اإلشكاليات  لمعالجة  والمهنيون 
بالنسبة  واآلف������اق  ال��رئ��ي��س��ي��ة 
إلفريقيا، خاصة في إطار التعاون 

جنوب - جنوب.
البوليساريو  جبهة  وأطلقت 
منتدى  لمقاطعة  دول��ي��ة  حملة 
»كرانس مونتانا« ودعوة للمنظمين 
إلى إعادة النظر في مكان انعقاد 
الملتقى، في الوقت الذي سخر فيه 
المغرب كل إمكانياته إلنجاح هذا 
الملتقى العالمي الذي باستطاعته 
أن يلعب دورا محوريا في تأكيد 

مغربية الصحراء.

الداخلة تستضيف مؤتمرا من العيار  الثقيل رغم تشويش »البوليساريو«

»األنتربول«  الدولية  الشرطة  جهاز  من  فريق  قام 
برفقة قوات الجيش الموريطاني بتوقيف بعض التجار 
التابعين للبوليساريو على الحدود الموريطانية، يوم 
الخميس األخير، وعملوا على تفتيش حمولة اآلليات 
والتدقيق في الوثائق الثبوتية للموقوفين، وداهمت 
نقطة  في  المتواجدين  الموريطاني  الجيش  ق��وات 
التهريب المعروفة ب�»البريقة« بالحدود الموريطانية 
الجزائرية، لتطلب منهم مغادرة المنطقة فورا وإنهاء 
تواجدهم بها، وتحذيرهم من ممارسة نشاطهم على 

التراب الموريطاني.
وكانت القوات الموريطانية قد قتلت في وقت سابق 
ما  خلفية  على  آخ��ري��ن  خمسة  واعتقلت  مواطنين 
الموريطانية كمينا لشبكة دولية  اعتبرته السلطات 
من  مجموعة  كذلك  وداهمت  المخدرات،  تهريب  في 
بمنطقة  بالرغيوية  ف��ردا   15 الصحراويين،  الرعاة 
المحتجزين  من  كلم   130 حوالي  بعد  على  إيكيدي 

بتندوف.

> كلميم. األسبوع

ق��وي وحضور مؤثر  إن��زال 
واستراتيجية منسقة للشبيبة 
االستقاللية باألقاليم الجنوبية 
الوطني  المؤتمر  أش��غ��ال  ف��ي 
لشبيبة حزب الميزان ببوزنيقة، 
كل ذلك سمح ألبناء الصحراء 
العام  الكاتب  منصب  بانتزاع 
بعد  االستقالل  ح��زب  لشبيبة 
الصحراوي  ال��ش��اب  انتخاب 
خلفا  العباسي،  عمر  الدكتور 

لعبد القادر الكيحل.
وك��������ان ص������وت األق���ال���ي���م 
الصحراوية مسموعا سواء من 
أو  التنظيمية  الورشات  خالل 
اللقاءات الهامشية التي شملت 
أيدت  التي  األجنبية  ال��وف��ود 
م��وق��ف ال��م��غ��رب ت��ج��اه قضية 
مساندة  وق����ررت  ال��ص��ح��راء، 
بتمتيع  اقتراحه  في  المغرب 
األقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي 

الموسع. ويعتبر الدكتور عمر 
إب���ن م��دي��ن��ة كلميم  ال��ع��ب��اس��ي 
المزداد سنة 1980، واحدا من 
تعمل  التي  الجديدة  الكفاءات 
ف���ي ص��م��ت وب���ح���م���اس جعل 
منصب المسؤول األول لشبيبة 
ببوابة  ال��رح��ال  يحط  ال��ح��زب 
ويتمتع  نون،  وادي  الصحراء 
حميد  ط��رف  من  كامل  بتأييد 

شباط وحمدي ولد الرشيد.

المكتب  أعضاء  تعزيز  وتم 
الدكتور  بعضوية  التنفيذي 
مدينة  م��ن  م��ج��ع��اط  الحسين 
قيمة  يعتبر  ال���ذي  ال��س��م��ارة، 
مضافة لقواعد حزب االستقالل 
باألقاليم الجنوبية، في ما كسب 
منصور  ال����ش����اب  ال����ق����ي����ادي 
برلماني  أص���غ���ر  ال��م��ب��ارك��ي 
بالمغرب، كل األصوات ليجدد 

مكانته بالمكتب التنفيذي.

أول كاتب عام للشبيبة االستقاللية من كلميم

األنتربول يدخل على 
خط عصابات البوليساريو 

في موريطانيا

كواليس
صحراوية

> طرفاية. األسبوع
 

إق��ل��ي��م ط��رف��اي��ة عاصمة  أص��ب��ح 
إفريقيا للطاقة الريحية لضمه أهم 
الريحية تم إنجازه  مشروع للطاقة 
اإلفريقية، حيث يستفيد  القارة  في 
موقع المحطة من ظروف مناخية جد 
مناسبة في ما يتعلق بالرياح، تمكن 
 45 من تحقيق عامل تعبئة بنسبة 
الوطني  المكتب  فقد شرع  بالمائة. 
للشرب  الصالح  وال��م��اء  للكهرباء 

 ،»TAREC« وشركة طرفاية للطاقة
التجاري  االس��ت��غ��الل  ف��ي  م��ؤخ��را، 
لمحطة الطاقة الريحية بطرفاية على 

المحيط األطلسي. 
 15 نسبة  طرفاية  محطة  وتمثل 
بالمائة من المخطط الوطني للطاقة 
الريحية، الذي يهدف إلى الوصول 
سنة  بحلول  ميغاوات   2000 إل��ى 
2020، كما تساهم بقوة في تحقيق 
هدف المملكة المتمثل في بلوغ نسبة 
42 بالمائة من الطاقات المتجددة في 

أفق  في  المغربي  الطاقي  الخليط 
2020. إضافة إلى ذلك تنخرط محطة 
الطاقة الهوائية بطرفاية في أهداف 
التنمية المستدامة للمكتب وشريكيها 
هولدينغ  ناريفا  المشروع:  هذا  في 
)المغرب( وGDF Suez )فرنسا(، كما 
ستمكن من تفادي االنبعاثات بمقدار 
900  ألف طن من غاز ثاني أكسيد 
الكربون في السنة، وهو ما يعادل 
كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي 

تمتصها سنويا 150 شجرة.

طرفاية  محطة 
توفير  بإمكانها 

الكهرباء 
لمراكش 
كملها بأ

إحدى دورات 
منتدى »كرانس 

مونتانا«

بإذن الله يعالج الفقيه دليليح الحبيب جميع 
وآفة  والعين،  بالجن،  والمس  السحر،  أمراض 
النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  ببركة  التوكال 
الشريفة، بأسلوب بعيد عن الشعوذة والدجل. 

خبرة الفقيه في العالج أكثر من 20 سنة في 
بالرقية  وال���س���ح���ر  ب��ال��ج��ن  ال���م���س  م�������داواة 

الشرعية. 
حصات العالج بالموعد

الهاتف: 60 72 59 62 06
33، حي  الدار:  الوفاء، رقم  العنوان:  شارع 

الزاوية سيدي قاسم 

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

عمر 
العباسي

من مراسم 
زفاف نجلة 

الرئيس 
الموريطاني

إعـــــــــالن...



> الرباط. األسبوع

لما  المتتبعين  ج��ل  يفهم  ل��م 
ي���ح���دث داخ�����ل ح����زب االت���ح���اد 
االشتراكي ومغزى هذا المنعرج 
الخطير والسرعة القصوى التي 
اتخذها إدريس لشكر الكاتب األول 
القضاء  ال��وردة، من أجل  لحزب 
نهائيا على جميع خصومه وفي 

مختلف االتجاهات.
إدريس لشكر رفع السرعة وفتح 
في األسبوع الماضي، الحرب على 
الجميع وجعلها مفتوحة خاصة 
الراضي  ف���ي وج���ه  ث���ورت���ه  ف���ي 
ول���خ���ص���اص���ي، وط�������رد دوم����و 
عبد  إبعاد  ومحاولة  والشامي، 

الهادي خيرات عن الجريدة، ورفع 
قنوات  ض��د  الهاكا  ل��دى  دع���وى 
القطب العمومي التي غطت نشاط 
والديمقراطية  االن��ف��ت��اح  ت��ي��ار 
والمواقع  ل���إع���ام  وات���ه���ام���ه 
اإللكترونية برسم خطة جهنمية 
لاتحاد، وغيرها من االتهامات. 
االنفتاح  ت��ي��ار  م��ن  م��ق��رب��ون 
والديمقراطية أنصار الراحل أحمد 
ال��زاي��دي أك���دوا ل���»األس��ب��وع« أن 
»لشكر« ليس بالمبتدئ في العمل 
السياسي أو السياسي االعتباطي 
الذي ال يعرف أين يتجه، بل كل 
هذه الخطوات لم يقدم عليها إال 
بضوء أخضر لتصفية خصومه 
في  المقاس،  على  حزبا  وجعله 

مقابل استمرار إدريس لشكر على 
رأس الكتابة األولى لوالية ثانية 
في حزب الوردة الذي سيكون بعد 
السيطرة  حزبا سهل  المآل  هذا 

عليه مستقبا.
ال يستبعد ضلوع  التيار  هذا 
الطبخة  الجهات في هذه  بعض 
الحسابات  من  تستبعد  ال  التي 
الكبير  التقارب  معادلة  العامة 
الذي بدأ يحظى به أنصار تيار 
العدالة  ح�����زب  م����ع  ال�����زاي�����دي 
والتنمية، والتي أكدتها وجسدتها 
بقوة التعاطفات والتجاوب الكبير 
جنازة  أث���ن���اء  ال��ط��رف��ي��ن  ب��ي��ن 
وأحمد  بها  عبدالله  الراحلين: 

الزايدي.

وأشارت ذات الجهة أن ما يقع 
داخ���ل االت��ح��اد االش��ت��راك��ي غير 
التسخينية  التحركات  عن  بعيد 
التي تسبق االنتخابات التشريعية 
2016، بحيث السعي واضح اليوم 
إلى »المزيد من إضعاف االتحاد 
قوي  دور  ل��ف��ائ��دة  االش���ت���راك���ي 
وقطع  وال��م��ع��اص��رة  ل��أص��ال��ة 
بين  ت���ق���ارب  أي  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق 
االتحاد واإلساميين«، يؤكد أحد 
ال��ق��ي��ادي��ي��ن ال��ب��ارزي��ن ف��ي تيار 
الديمقراطية واالنفتاح الذي ختم 
بالقول »لشكر اليوم كالفيل الذي 
دخل إلى محل الخزف والتحف.. 
حجم  ت��ح��ص��ي  أن  ي��م��ك��ن��ك  ال 

الخسائر في األيام القادمة«.

عضو في تيار  االنفتاح والديمقراطية يشبه
 »لشكر« بالفيل الذي دخل محل الخزف

خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

)المحكمة  ال��دس��ت��وري  المجلس  خ��رج 
ال��دس��ت��وري��ة ح��ال��ي��ا( س��ال��م��ا م��ن مطبات 
ومنعرجات التصويت على القانون المالي، 
األسبوع الماضي، ونأى بنفسه عن الحرب 
التي كانت قد نشبت بين البرلمان معارضة 
وأغلبية، والحكومة في الخروقات الكبيرة 
التي مست مسطرة التصويت على القانون 
الماضي، في  قبل  الثاثاء ما  المالي يوم 
بمجلس  والنهائية  الثانية  القراءة  إط��ار 
من  أكثر  طرحه  االستنتاج  ه��ذا  ال��ن��واب، 
متتبع وأكثر من فقيه قانوني بعد تسجيل 
فضيحة كبرى ليلة التصويت على القانون 
المالي تواطأ الجميع في غض الطرف عنها 

حكومة وبرلمانا.
وتحكي األخبار المسربة من قبة البرلمان 
أن نسخة القانون المالي التي تم تعديلها 
والمصادقة عليها داخل مجلس المستشارين 
فرق  تملكها  ال��ت��ي  ال��م��ط��ل��ق��ة  ب��األغ��ل��ب��ي��ة 
المعارضة هناك، ليست هي التي تم إرسالها 
أو إرجاعها لمجلس النواب ليقوم بقراءتها 
عليها  التصويت  قبل  والنهائية  الثانية 

بصفة نهائية.
أرسل  الله  بيد  أن  تؤكد  األخ��ب��ار  ه��ذه 
الرسالة  رفقة  المالي  القانون  من  نسخة 
الرسمية ال تحمل العديد من التعديات التي 
أدخلتها المعارضة بمجلس المستشارين 
وصوتت عليها وأصبحت سارية المفعول، 

النسخة  ه��ذه  م��ن  سقطت  وب��ال��ت��ال��ي 
التي  الوثيقة  أن  اكتشف  والجميع 
أرسلها مجلس بيد الله غير الوثيقة 

الحقيقية.
في حين صدرت بالجريدة الرسمية 

صوت  ال��ذي  المالي  القانون  نسخة 
عليه وعدله مجلس المستشارين 

الجديدة،  التعديات  رفقة 
األمر الذي طرح إشكاال 
ودستوريا  ق��ان��ون��ي��ا 
ك��ب��ي��را أث����اره بعض 
النواب القانونيين في 
المعارضة  صفوف 
النواب،  بمجلس 
هو:  اإلشكال  فكان 
هل سيعتمد مجلس 
قراءته  في  النواب 
للقانون المالي عند 

القراءة الثانية والنهائية على النسخة التي 
على  أم  ناقصة،  وه��ي  ال��ل��ه  بيد  أرسلها 
النسخة الكاملة التي تم نشرها بالجريدة 
التي  التعديات  تحمل  وال��ت��ي  الرسمية 

أدخلها مجلس المستشارين؟
والشكلي  ال��دس��ت��وري  ال��س��ج��ال  ه���ذا 
الواضح طرح في اللجنة المختصة »لجنة 
المالية« قبل أن يرفع إلى الجلسة العامة، 
الثاثاء الماضي، الذي كان سببا في رفع 
الجلسة لمدة 5 دقائق للتشاور بين رؤساء 
ال����ف����رق وال���ح���ك���وم���ة ح�����ول ه�����ذا األم����ر 

الفضيحة.
وبعدها كانت المفاجأة كبيرة، حيث قبلت 
مناقشة  والحكومة  واألغلبية  المعارضة 
الله ولو كانت  بيد  أرسلها  التي  الصيغة 
ناقصة وال تحمل التعديات التي أدخلها 
صدمة  ف��ي  عليها،  المستشارين  مجلس 
للمتتبعين وللقانونيين بالخصوص، لتبقى 
األسئلة معلقة: هل تواطؤ فرق المعارضة 
مع الحكومة واألغلبية خطوة إلى الوراء 
م��ن أج���ل خ��ط��وت��ي��ن إل���ى األم�����ام؟ أي أن 
بمجلس  األغلبية  مع  تواطأت  المعارضة 
النواب لتستغل الفرصة بعد ذلك، وتطعن 
في هذه الخروقات أمام المجلس الدستوري، 
وتكون بذلك سجلت على الحكومة وأغلبيتها 
الكبرى  ال��م��ف��اج��أة  فكانت  معلم؟  ض��رب��ة 
والمتتبعون يؤكدون ذهاب المعارضة نحو 
الطعن الدستوري في القانون المالي، كما 
جرت العادة كل سنة وكما يسري 
في  الديمقراطيات  مختلف  في 
كتبه  ال��ط��ع��ن  فحتى  ال��ع��ال��م، 
وأعده المحامي والقيادي في 
األص��ال��ة وال��م��ع��اص��رة عبد 
ل���م تهتم  ال��ل��ط��ي��ف وه���ب���ي 
المعارضة بشأنه بل اختفت 
ل��ح��ظ��ات قبيل  األن���ظ���ار  ع���ن 
القانون  ع��ل��ى  ال��ت��ص��وي��ت 
وتراجعت  ال���م���ال���ي 
التوقيع  في  وتلكأت 

وأصبح  ب��ذل��ك«،  تعليمات  تلقت  »وكأنها 
المحكمة  إل��ى  سيوجه  ك��ان  ال��ذي  الطعن 
الدستورية غير قانوني شكا ألنه لم يجمع 
نواب  توقيعات  م��ن  القانوني  ال��ن��ص��اب 
كبير، حيث  غ��م��وض  وس��ط  ال��م��ع��ارض��ة، 
كبيرة  فرصة  استغال  ترفض  المعارضة 
للنيل من الحكومة وتواطأت وجمعت الملف 
وطوته وسط دهشة، فلفائدة من تشتغل هذه 

المعارضة؟
التبريرات حول تراجع المعارضة على 
الطعن في القانون المالي اختلفت بين من 
يعيد السبب إلى عدم تلقي التعليمات من 
قيادات أحزاب المعارضة، وبين من يؤكد 
يعود  المالي  القانون  في  الطعن  عدم  أن 
لتجنيب المحكمة الدستورية الحرج الكبير 
بحيث في حالة طعن المعارضة في القانون 
سوى  خيار  من  أمامها  يكون  لن  المالي 
مسطرة  وإع���ادة  المالي  القانون  إسقاط 
التصويت عليه من جديد، مما يعرض بادنا 
في غنى  ومالية هي  اقتصادية  أزم��ة  إلى 

عنها.
الله  بيد  الشيخ  محمد  فتح  ذل��ك،  إل��ى 
تحقيقا في كارثة األخطاء التي تضمنتها 
من  أرسلت  التي  المالي  القانون  نسخة 
مجلس المستشارين إلى مجلس النواب، 
حيث تتجه األصابع إلى الضغط على بعض 
لضغط  تعرضوا  الذين  المجلس  موظفي 
كبير في العمل خال ليلة التصويت على 

القانون المالي بمجلس المستشارين.
بعض  ل��ه  يتعرض  ال��ذي  الضغط  ه��ذا 
المداومة  في  يستمرون  الذين  الموظفين 
ببعض مصالح المجلس، دفع بيد الله إلى 
لمقر  الموظفين  تقرير عدم مغادرة جميع 
عملهم حتى نهاية الجلسات العامة التي 
وقت  حتى  ولو  بالمجلس،  منعقدة  تكون 
متأخر من الليل، على اعتبار أن المجلس 
ويوفر  للجميع  سمينة  بريمات  يخصص 
بطائق القطار والطرام لجميع الموظفين، 
التوقيت  بعد  عملهم  ف��ي  يستمروا  ك��ي 

العادي.
وأطوار  فصول  كانت  هكذا 
المصادقة على القانون المالي 
في مسطرة تجاهل الجميع البت 
والتمحيص في صحتها، ليختم 
البرلمان سنة 2014 على وقع 
استمرار السجال حول التنزيل 

الصحيح والسليم للدستور.
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حذف المواد المتعلقة بأداء الغرامات المالية لفائدة الخزينة 
العامة

نطالب بحذف جميع المواد التي فرضت غرامة مالية لفائدة 
الخزينة العامة في حالة فشل صاحب الطلب في طلبه وهو 
األسباب  من  لسبب  طلبه  رف��ض  أو  التقاضي،  حق  يمارس 
باعتبار أن التقاضي حق دستوري، فقد نص الفصل 118 من 
الدستور على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع 

عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
إن الغرامة المالية عبارة عن عقوبة ومحل بيان الجرائم 
وعقوبتها هو القانون الجنائي، وال يحكم بأداء الغرامة المالية 
إال بعد المحاكمة وثبوت اإلدانة، كما يستفاد من الفقرة األولى 

من الفصل 23 من الدستور. 
إن التشريع الجنائي هو الذي يحدد أفعال اإلنسان ويعدها 
جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب جماعي، ويوجب زجر 
مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية، وهذا ما ينص عليه 

الفصل 1 من مجموعة القانون الجنائي. 
وال نظن أن مجرد رفض طلب يتعلق بإعادة النظر من شأنه 

أن يحدث اضطرابا اجتماعيا.
كما أن الحكم بالغرامة المالية لفائدة الخزينة العامة يعتبر 
القانون  مجموعة  من   17 الفصل  لمقتضيات  مخالفا  حكما 
الجنائي الذي ينص على أن الغرامة تعتبر عقوبة أصلية في 

القضايا الجنحية.
والمبدأ، هو أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص ولم ينص 
القانون الجنائي على أن الفشل في الدعاوى المدنية يعتبر 

جريمة تدخل تحت طائلة القانون الجنائي.
وفرض الغرامات المالية سيضع المحامي في موقف حرج 

إذا خسر موكله دعواه وحكم عليه بأداء الغرامة المالية.
قيام  عدم  على  ينص  والعقود  االلتزامات  قانون  أن  كما 
المسؤولية المدنية إذا فعل الشخص أو اعتقد ما كان يجب 

عليه فعله.
لذلك نطالب بحذف المادة 7 التي تنص على الغرامة المالية 
بسبب التقاضي بسوء نية وحذف المادة 118 المتعلقة بدعوى 
الزور، والمادة 126 المتعلقة بالحكم الذي يقضي برفض دعوى 
الزور، والمادة 308 المتعلقة بفشل دعوى تعرض الغير الخارج 
عن الخصومة، والمادة 459 المتعلقة برفض طلب التشكك غير 
483 المتعلقة برفض طلب إعادة النظر،  المشروع، والمادة 
يطالب  أن  المساطر  تلك  ممارسة  م��ن  ت��ض��رر  لمن  ويبقى 
القانونية  القواعد  وفق  لحقه،  الذي  الضرر  عن  بالتعويض 

الجاري تطبيقها.

دور النيابة العامة

إن المسودة أشارت إلى دور النيابة العامة في المواد من 
8 إلى 13 ونصت المادة 11 الفقرة األخيرة أن على النيابة 
العامة أن تدلي بمستنتجاتها الكتابية، هذه المستنتجات يجب 
أن تسلم وجوبا نسخة منها ألطراف الدعوى ولدفاعهم قصد 
االطاع، خصوصا في القضايا اإلدارية والتجارية، ولذلك يجب 
المادة  من  الفقرة  آخ��ر  في  المقتضى  ه��ذا  على  التنصيص 
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إن قضاء محكمة النقض استقر على أن كل وثيقة أو مذكرة 
قدمت للمحكمة يجب أن يطلع عليها األطراف، وإال اعتبر ذلك 

مسا بحق الدفاع.

اختصاص المحاكم االبتدائية

وفي الباب المتعلق باختصاص المحاكم االبتدائية، نصت 
المادة 25 على أن المحكمة االبتدائية تحكم ابتدائيا وانتهائيا 
رفع  يمكن  مبلغ بسيط بحيث  دره��م، وه��ذا   5000 غاية  إلى 
10.000 درهم.  إلى  االبتدائية  للمحاكم  القيمي  االختصاص 
ورفع االختصاص القيمي سيساعد شريحة من الدائنين، على 
سنتجنب  كما  االبتدائية،  المرحلة  بنهاية  حقوقهم  اقتضاء 
االبتدائية  للمحاكم  المحدد  القيمي  بين االختصاص  الخلط 
واالختصاص القيمي المحدد لقضاء محكمة القرب، وتصبح 

المادة 25 كما يلي:
تختص المحاكم االبتدائية مع مراعاة المقتضيات الخاصة 

بالنظر:
� ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آالف درهم )10.000 

درهم(.
� ابتدائيا، مع حفظ حق االستئناف، في جميع الطلبات التي 

تتجاوز عشرة آالف درهم )10.000 درهم(. 
� يبت ابتدائيا طبقا ألحكام المادة 20 أعاه، مع حفظ حق 

االستئناف.
التقاضي،  الثانية من  المرحلة  المسودة على  أطلقت  لقد 
 ،29 المادة  في  كما جاء  الثانية،  الدرجة  اختصاص محاكم 
ونفضل االحتفاظ باالصطاح المعروف في جميع التشريعات، 
الدرجة  بمحكمة  تعرف  محكمة  وه��ي  االستئناف،  محكمة 

الثانية.

التعديالت المقترح إدخالها 
على بعض مواد مسودة مشروع 

قانون المسطرة المدنية
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

15

< يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

القانون المالي المنشور في الجريدة الرسمية ليس هو القانون
الذي بعثه بيد اهلل لمجلس النواب

»الفضيحة« التي تواطأت فيها 
األغلبية والمعارضة

بيد الله 
يحقق في 

قضية إحالة 
قانون المالية 
الخاطئ على 

مجلس 
النواب
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات 

النظر املعرب عنها  خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل 

الإعالم وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
جريدة

اجلرائد

التجحير المرفوض
أن���ا ل���م أل����زم أح����دا بأن 
من  وال  رؤي��ت��ي  م��ن  ينطلق 
مرجعيتي،  ولذلك  ليس ألحد 
الذي  المنظور  ل��ي  ي��ح��دد  أن 
أو  منه،  أنطلق  أن  علي  يجب 
يمنع علي المنظور الذي أتبناه 
وأعبر من خالله.  وليس  ألحد  
أن  يفرض علي مصطلحات، هذا  
تحجير  مرفوض،  ومع  ذلك  أنا  
ب��وج��ود غربيين   أع��ت��ز  وأس��ع��د 
وغيرهم - نساء  ورجاال - يناهضون 

استغالل المرأة وتشييئها  وامتهانها، أيا كانت  منطلقاتهم  
ومعاييرهم  ومصطلحاتهم.

  لكن المؤسف هو أن أصحاب الحملة علي لم يفعلوا 
شيئا من هذا، وهم على الدوام يصفون  كل ما أقوله ويقوله 
ومعاداة  والتحجر  والتطرف  والظالمية  بالرجعية  أمثالي 
للمرأة..   هذه  بضاعتهم وهذه معزوفتهم المفضلة )يقصد 

الحركات النسائية(.
>   »جماعة التوحيد واالصالح«

سأكون سعيدا إذا حصلت على وسام
ينصرو  ال��ل��ه  »س��ي��دن��ا 
مشغول وكيفكر في بزاف 
لديه  وليس  لحوايج  ديال 
بدر هاري وحده ليفكر فيه«، 
سعيدا  س��أك��ون  أنني  أكيد 
جدا إن منحني جاللته وساما 
دافع  من  وطني  أخ��دم  لكني 
أنا  ولملكه.  ولشعبه  له  حبي 
والفرحة  لله..  الحمد  فرحان، 
الكبيرة أنني مغربي وأن ملكنا 
هو محمد السادس الله ينصرو. 
وفي النهاية أريد أن أوجه رسالة 
كتبو  ولكن  »كتبو  للصحافيين: 
األكاذيب..  تنشروا  أن  قبل  ديالكم  األبحاث  ودي��رو  الحق 

احترموا مهنتكم وال تسيئوا إليها«. 
> بدر هاري »بطل مغربي« 

الدين جزء من الحضارة وليس كل 
الحضارة

ل���م ينشأ  ال��ت��ط��رف  ه����ذا 
صدفة اآلن، وإنما هو احتقان 
داخل  ينمو  ظل  مؤجل،  قديم 
األقل  على  اإلسالمي  التاريخ 
وانفجر في لحظة هشة وضعيفة 
المقاومة،  ع����دم  ل��ح��ظ��ات  م���ن 
ومنشؤه في الحقيقة هو النظرة 
النظرة  للعالم،  الضيقة  األحادية 
الراديكالية الخاصة بالدين. الدين، 
م���ن عوامل  ت���ع���رف، واح�����د  ك��م��ا 

الحضارة، وربما كان أساسيا في يوم 
من األيام في نشوئها، لكنه ليس كل الحضارة.  

> خزعل الماجدي  »شاعر عراقي«

الحكومة تشجع على اإلفالت
من العقاب

تلقت الشبكة المغربية 
ل���ح���م���اي���ة ال����م����ال ال���ع���ام 
باستغراب كبير ما صرح به 
إحدى  في  الحكومة  رئيس 
حواراته التلفزية، والتي قال 
فيها إن سياسته في معالجة 
تقوم  العام،  المال  نهب  ملف 
على فلسفة )عفا الله عما سلف( 
وعدم متابعة المختلسين، وهي 
وتعاكس  العقاب  من  اإلف��الت  تكرس  تصريحات 
ديناميكية  ظ��ل  ف��ي  وت��أت��ي  المغربي،  الشعب  تطلعات 
سياسية واجتماعية متصاعدة تطالب بمحاكمة ناهبي 
االنتخابية  الوعود  عن  تراجعا  واعتبرناه  العام،  المال 
الفساد،  محاربة  على  ركز  الذي  الحكومة  رئيس  لحزب 
ثقة  بموجبه  ن��ال  ال��ذي  الحكومي  للبرنامج  وت��ج��اوزا 

البرلمان. 

> محمد المسكاوي »الشبكة المغربية لحماية المال 
العام«

فرضت السلطات حظرا على عرض 
من  وآل��ه��ة«  ملوك  »ال��خ��روج،  فيلم 

»رديلي سكوث« في دور  إخ��راج 
به  أف���ادت  م��ا  حسب  السينما، 
وكالة »فرانس بريس« الفرنسية. 
وكان من المفترض أن يعرض 
 24 ي��وم  األول��ى  للمرة  الفيلم 
دجنبر المنصرم، وقالت الوكالة 

إن السلطات لم تذكر سببا إللغاء 
العرض. في ما تحدث مدير 

أحد دور العرض في الدار البيضاء 
حسن بلقادي إلى الصحفيين، 
وق����ال إن���ه ك���ان ق���د تلقى 
بإغالق  هاتفية  تهديدات 
دار سينما في حال عرض 
الفيلم.. أما مدراء آخرون 
لدور العرض فكانوا قد 
شفوية  تعليمات  تلقوا 
وحظر  ال���ف���ي���ل���م  ب���ش���أن 

عرضه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات ربما رأت 
الذين ال  المسلمين  الفيلم إهانة لمشاعر  في 

يقبلون عرض صورة ألي نبي.
يذكر أن الفيلم من إخراج »رديلي سكوث« 
ويروي قصة خروج اليهود الذين قادهم النبي 
الممثل  وقام  من مصر،  السالم  عليه  موسى 

دور  ب���أداء  ب��اي��ل«  »كريستيان 
م��وس��ى ف��ي ال��ف��ي��ل��م، أم���ا دور 
الممثلة  ف��ل��ع��ب��ت��ه  وال�����دت�����ه 

»سيغورني ويفر«.

هل وصلت »جماعات األمر 
بالمعروف والنهي عن 

المنكر« إلى المغرب؟

قراءة في خبر

قارن بعض المهتمين بين تجربة 
المغرب  في  اإلسالميين  لدى  الحكم 
والعراق، وبين المتحدثون أن التجربة 
عن  مضمونها  في  تختلف  العراقية 
الدول  في  اإلسالميين  حكم  تجارب 

األخرى.
وأرج����ع ال��م��ش��ارك��ون ف��ي منتدى 
خاص بهذا الموضوع انعقد مؤخرا، 
إل��ى قيام الحكم في  ه��ذا االخ��ت��الف 
حيث  طائفي،  أس��اس  على  ال��ع��راق 
والشيعي  ال��س��ن��ي  اإلس����الم  ت��ق��اس��م 
األدوار  ب��ي��ن��ه��م  وت���وزع���ت  ال��ح��ك��م، 
واستالم مناصب الدولة العراقية بعد 

سقوط نظام صدام حسين.
المؤتمر  في  المشاركون  وواص��ل 
الذي ينظمه مركز القدس للدراسات 
السياسية تحت عنوان »اإلسالميون 
والحكم... قراءات في خمس تجارب«، 
على مدى اليوم الثاني. واستعرض 
المشاركون على مدى جلستين تجربة 
استعرض  حيث  العراق،  في  الحكم 
المشاركون وفي الجلسة األولى تجربة 
المغربية،  الحكومة  في  اإلسالميين 
وبين عضو األمانة العامة في حزب 
العدالة والتنمية المغربي عبد العلي 
حامي الدين، أن المملكة المغربية لم 
تعرف ديمقراطية كاملة، وفي المقابل 

لم تكن دولة ديكتاتورية.
كما وضح حامي الدين أن العدالة 
والتنمية حزب وطني سياسي ينهل 
من المرجعية اإلسالمية ومرجعيات 
وقدم  دع��وي��ا..  حزبا  وليس  أخ���رى، 
لمحة تاريخية عن مشاركة الحزب في 

الحياة السياسية المغربية على مدى 
 46 20 عاما، إذ حصل الحزب على 
م��ق��ع��دا ف��ي ال��ب��رل��م��ان ال��م��غ��رب��ي في 
االنتخابات األخيرة مما أهلة لتشكيل 

حكومة.
لم يشهد  المغرب  أن  إل��ى  وأش��ار 
ثورة على غرار ثورات الربيع العربي 
العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
المجاورة خاصة تونس وليبيا، الفتا 
االنتباه إلى أن المغرب تكيف مع حالة 
يقدم  أن  واستطاع  العربي  الربيع 
الحكم بيد  إصالحات حقيقية تضع 
الدين  بأن  منوها  وممثليه،  الشعب 
وال���ج���ي���ش ب��ق��ي��ا ب��ي��د ال��م��ل��ك ومن 

صالحياته.
وأضاف حامي الدين أن الحكومة 
محاربة  على  تعمل  ومازالت  عملت 
الفساد واالستبداد محاسبة الفاسدين 

ومنح  المملكة،  ث���روات  واس��ت��رداد 
والطفل  واألس���رة  والشباب  ال��م��رأة 

حقوقهم كاملة.
بدوره، أشار المحاضر في جامعة 
البشير  ال��دك��ت��ور  ع��ي��اض  ال��ق��اض��ي 
الحكومي  البرنامج  أن  إلى  المتاقي 
العدالة  ح��زب  برنامج  ع��ن  يختلف 
والتنمية، والسبب في ذلك أن برنامج 
مشاركة  أس��اس  على  قائم  الحكومة 

أربع أحزاب.
ال��ع��دال��ة تصدر  وأض�����اف ح���زب 
في  والبلدية  البرلمانية  االنتخابات 
المغرب وذلك بسبب الحراك، ووصل 
أن  مشيرا  تكلفة،  بأقل  الحكم  إل��ى 
المغرب راكم خبرات ثقافية واجتماعية 
اتسمت بالسلمية، منوها بأن الملك 
تدخل في الحكم عبر بقاء صالحيات 

الجيش والدين بيده.

عرضا  الثانية  الجلسة  وشهدت 
السنة  ل��ت��ج��رب��ة ح��ك��م اإلس��الم��ي��ي��ن 
عضو  وبين  ال��ع��راق،  ف��ي  والشيعة 
المكتب السياسي في الحزب اإلسالمي 
العراقي بهاء النقشبندي أن الحزب 
اإلسالمي شارك في الحياة السياسية 

عقب اإلطاحة بنظام صدام حسين.
اإلسالمي  الحزب  أن  إل��ى  وأش��ار 
سنية  إسالمية  مرجعية  من  ينطلق 

وطنية ممثلة لكافة العراقيين.
في حين أكد عضو مجلس النواب 
العراقي، عضو حزب الدعوة اإلسالمية 
علي العالق أن الحزب لدية برنامج 
واجتماعي  واق���ت���ص���ادي  س��ي��اس��ي 
متكامل للحكم، الفتا االنتباه إلى أن 
الحزب شارك في الحكم في الدورات 
السابقة، ووصل للحكم بحسب رؤية 

المرجع الشيعي علي السيستاني.
العراقي  الرئيس  ال��ع��الق  وات��ه��م 
السابق صدام حسين بأنه عمل على 
قطع عالقات العراق مع جيرانه من 
دول العرب والمسلمين، ومارس على 
الشعب العراقي الهيمنة والجبروت.
وأضاف العالق أن العراق في قلب 
التحالف العربي والدولي الذي يحارب 
الدولة اإلسالمية في  تنظيم  انتشار 
العراق والشام »داعش«، وأن التوجه 
الدولي واإلقليمي والعربي يسعى إلى 
إيقاف انتشار هذا التنظيم اإلرهابي 
يعد  لم  بأنه  الجميع  أح��س  أن  بعد 

خ����ط����را ع���ل���ى ال����ع����راق 
وسوريا فقط وإنما على 

الجميع.

مقارنة بين تجربة اإلسالميين في العراق والمغرب
حزب العدالة والتنمية يطبق برنامج الحكومة وليس برنامجه

أوقفت المصالح األمنية 
خمسة أشخاص في طنجة 
كانوا  أن��ه��م  ف��ي  يشتبه 
مواطنين  ع��ل��ى  ي��ع��ت��دون 
ب��ح��ج��ة ف����رض »اح���ت���رام 
وزارة  أعلنت  الشريعة«. 
الداخلية المغربية، مؤخرا، 
عن اعتقال خمسة أشخاص 
في طنجة بشمال المغرب 
عناصر  أنهم  ف��ي  يشتبه 
»شبكة  ف���ي  م��ف��ت��رض��ي��ن 
»على  ت��ع��م��ل  إج���رام���ي���ة« 
االعتداء على المواطنين« 
احترام«  »ف����رض  ب��ح��ج��ة 

الشريعة اإلسالمية.
وقالت الوزارة إن هؤالء 

األشخاص الخمسة الذين 
هم  ه��وي��ات��ه��م  تكشف  ل��م 
في  ويشتبه  »متطرفون« 
ب�»اعتداءات  قاموا  أنهم 
بواسطة العصي والسالح 
األبيض في عدة أحياء« في 
ط��ن��ج��ة ال��ت��ي ي��ب��ل��غ عدد 
مليون  من  أكثر  سكانها 
مضيق  عند  وتقع  نسمة 

جبل طارق.
وسعوا بحسب المصدر 
اعتبروه  م��ا  تطبيق  إل��ى 

»األم������������������������ر 
بالمعروف 
والنهي عن 

المنكر«.

الفيلم الممنوع بسبب تجسيد الذات اإللهية

 وزراء العدالة
والتنمية

الطفل والطراموايصورة وتعليق

مهما بلغت رفاهية المنشآت الحضارية، ستظل قابلة للتشويه، إذا لم يتم 
مرافقتها، بعمل بنيوي ال يقل أهمية ينصب أساسا على تربية األجيال 

الناشئة... المعادلة التالية تلخصها صورة هذا الطفل »المعلق« بالطرامواي، 
غير آبه للمستقبل المحفوف بالخطر..



 العدد: 818 
 اخلميس 1 يناير 2015

alousbouea@gmail.com

يتداول المغاربة هذه األيام 
صورة نشرت ألول مرة للملك 
كان  عندما  ال��س��ادس  محمد 
يكتب  وه��و  صغيرا،  تلميذا 
سبورة  ع��ل��ى  ب��ال��ط��ب��اش��ي��ر 
سوداء، بيتا شعريا للشاعر 
أستاذه  وبجانبه  ال��ف��رزدق، 
بالمدرسة المولوية بالرباط، 
أشهر  أحد  باحنيني،  محمد 

رجاالت الدولة.
»القدس  موقع  ف��ي  وج��اء 
العربي« أنه يبدو في الصورة، 
الناشط  انفرد بنشرها  التي 
يدير  ال��ذي  البحري  سفيان 
صفحة »الملك محمد السادس« 
على »الفيسبوك«، ولي العهد 
عندما كان تلميذا، وهو يخط 
صدر من بيت شعري لقصيدة 
معروفة للشاعر الفرزدق، من 

شعراء العصر األموي، يمدح 
فيها حفيد النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم.
ويظهر ولي العهد حينئذ 

ينته  ممسكا بطبشورة، ولم 
بعد من كتابة البيت الشعري 

الذي  ي��ده  ك��ل��ه، وذل���ك بخط 
التعليمي  يعبر عن مستواه 
على  يظهر  م��ا  ف��ي  حينها، 
ال��س��ب��ورة ب��ي��ت ث���ان لنفس 
الحاج  معلمه  الشاعر، بخط 
بدا  ال���ذي  باحنيني  محمد 
واقفا بجلبابه داخل الفصل 

الدراسي.
وتؤشر الصورة الملتقطة 
السادس  العهد محمد  لولي 
على أنه بعد انتهائه من كتابة 
ص���در ال��ب��ي��ت ال��ش��ع��ري في 
ان��ت��ظ��ار ك��ت��اب��ه ع���ج���زه، أي 
شطره الثاني، خلد برهة من 
الزمن رفقة أستاذه باحنيني 
اللتقاط صورة تذكارية توثق 
الصورة  وهي  اللحظة،  تلك 
العلن  إل����ى  خ���رج���ت  ال���ت���ي 

حاليا.

صورة الملك وبيت شعري للفرزدق تخلق الحدث
تؤشر الصورة الملتقطة لولي العهد محمد السادس على أنه بعد انتهائه من كتابة صدر البيت الشعري في انتظار كتابه 
عجزه، أي شطره الثاني، خلد برهة من الزمن رفقة أستاذه باحنيني اللتقاط صورة تذكارية توثق تلك اللحظة، وهي 
الصورة التي خرجت إلى العلن حاليا.

معن البياري

أحالت النيابة العامة مواطنا سعوديا إلى 
في  أمن  رجل  على  اعتدائه  عقب  المحاكمة 
على  الصويرة،  مدينة  بمدخل  أمنية  نقطة 
بعد  الصويرة،   - مراكش  السريع  الطريق 
السيارة  على  التأمين  لعدم  مخالفة  تحرير 

التي كان يقودها.
وكان المواطن السعودي قادما بسيارة من 
عندما  مغربية،  فتاة  برفقة  مراكش،  مدينة 
المدينة  بمدخل  األم��ن  عناصر  منه  طلبت 
التوقف للتحقق من أوراقه الثبوتية، وأوراق 
السيارة، لكنه تردد في التوقف، ولم يفعل إال 
بعد استعمال عناصر األمن للحواجز األمنية، 
وبعد فحص وثائق السيارة تبين أنها بدون 
تأمين، فشرع رجل األمن في تحرير مخالفة 

له.
وف��ج��أة ت��رج��ل ال��م��واط��ن ال��س��ع��ودي من 
السيارة وقام بتوجيه ضربات قوية متكررة 
لرجل األمن بقبضة اليد على مستوى الرأس 
والوجه، مسببا له رضوضا، نقل على إثرها 

إلى المستشفى.
وعقب ذلك، حضرت عناصر شرطة أخرى 
للمكان وتمكنت من توقيف المعتدي، واقتياده 

لمقر الشرطة ومعه الفتاة المرافقة له.
وفتحت النيابة العامة على الفور تحقيقا 
في الحادث، وأمرت بحبس المتهم السعودي 

ورفيقته على ذمة التحقيق، 
المحكمة  إل��ى  وإحالتهما 

االبتدائية بالصويرة.

محاكمة سعودي 
اعتدى على رجل أمن

كاتور
كاري

يحدث أن تفتح الحدود البرية 
المغلقة بين الكوريتين الجارتين 
المتحاربتين  ال��خ��ص��م��ي��ن، 
سنوات، بين حين وآخر، ألسباب 
إنسانية وسياحية ودعائية، غير 
بين  ال����ب����ري����ة  ال�����ح�����دود  أن 
المغربية  المملكة  الشقيقتين، 
وال��ج��م��ه��وري��ة ال��ج��زائ��ري��ة، لم 
يحدث أن فتحت بعد إغالقهما 
قبل  الجزائر  من  منفرد  بقرار 
عشرين عاما، إثر اتهام الرباط 
تفجير  ف��ي  بالضلوع  جارتها 
إرهابي في مراكش، قضى فيه 
ثالثة سائحين، اقترفه فرنسيون 

من أصل جزائري. 
بين  ال��ع��الق��ة  أن  وم��ع��ل��وم 
الجارتين بين سيئة وسيئة جدا، 
وعندما تتحسن تصبح باردة أو 
فاترة أو جامدة، ولم تندفع يوما 
إلى أن تصير ممتازة. ومعلوم 
اليد الجزائرية الطولى في  أن 
هي  المغربية  الصحراء  ملف 
كله،  ذل��ك  في  األس��اس  السبب 
المغرب  ات��ح��اد  تعطيل  وف���ي 
العربي الذي كان واعدا، وأمل 
والجزائريون  ال��م��غ��ارب��ة  منه 
وال����ت����وان����س����ة وال���ل���ي���ب���ي���ون 
وفيرا،  خيرا  والموريطانيون 
ع��ن��د إع���الن���ه ف���ي م���راك���ش في 
1988، غير أن القاطرة تعرقلت، 
أن  ثم صار صعبا  توقفت،  ثم 
تتحرك، وبدا الرئيس التونسي، 
المنصف المرزوقي، حالما لما 
أطلق، قبل أزيد من عام، مبادرة 

إلحياء االتحاد الرميم.

من هنا 
وهناك

المغربية  الحكومة  ألول مرة تكشف 
أن��ه��ا ت��ج��ري م��ف��اوض��ات م��ع نظيرتها 
اإلسبانية، بهدف إيجاد حلول مرضية 
تغلق ملف استعمال الجيش اإلسباني 
للغازات السامة في الريف، شمال البالد.. 
وزير  ل��دى  المنتدبة  ال��وزي��رة  وأف���ادت 
الشؤون الخارجية، مباركة بوعيدة، أن 
المفاوضات جارية بين المغرب وإسبانيا 
بالريف،  السامة  ال��غ��ازات  ملف  لطي 
بالحساسية،  يتسم  »ملف  أن��ه  مبرزة 
ويتعين التعاطي معه بمسؤولية ألبعاده 

اإلنسانية والتاريخية والسياسية«.
وشددت الوزيرة، في مداخلة لها أمام 
»الحكومة  أن  على  المغربي،  البرلمان 
تتعامل مع هذا الملف بحكم العالقات 
الجيدة التي تجمع بين البلدين، قبل أن 
بأخذ  راخ��وي  ماريانو  حكومة  تطالب 
مخلفات  من  ملف  في  جريئة  ق���رارات 

االستعمار اإلسباني لشمال المغرب«.
حديث الوزيرة المغربية عن مفاوضات 
الغازات  ملف  ب��ش��أن  المملكتين  بين 
سبق  فقد  ال��ي��وم،  ول��ي��د  ليس  السامة 

دعوا  أن  س��اب��ق��ي��ن  خ��ارج��ي��ة  ل�����وزراء 
ب��ص��راح��ة ال��ح��ك��وم��ة اإلس��ب��ان��ي��ة إلى 
تعويض سكان الريف عن حرب الغازات 
السامة، التي خاضتها في عشرينيات 

القرن الماضي.
وال ينفك البرلمان المغربي بدوره، عن 
إثارة هذا الملف بين الفينة واألخرى، 
حيث طالبت بعض األحزاب من إسبانيا 
من  ال��ري��ف  لسكان  م��ادي��ة  تعويضات 
اعتذار  وتقديم  ال��غ��ازات،  تلك  ضحايا 
رسمي لهم، باعتبار ما تسببت فيه من 

أمراض مزمنة وفتاكة باستعمال غازات 
محرمة دوليا.

إلى  قد لجأ  الجيش  اإلسباني  وكان 
إلقاء الغازات السامة على سكان  منطقة 
ال��ث��ورة  بقيادة  ع��ل��ى  للقضاء  ال��ري��ف 
المقاوم الشهير، محمد بن عبد الكريم  
ال��خ��ط��اب��ي، وال���ذي اس��ت��ط��اع أن يكبد 

إسبانيا أكبر » هزيمة« في 
تاريخها العسكري خالل 
م��ع��رك��ة »أن������وال« سنة 

.1921

أول تصريح رسمي لحكومة بن كيران حول ملف الغازات السامة بالريف

المغرب والجزائر.. 
التصالح الصعب

محطة
 مدام زنيبر..

يستهلك المغاربة حسب  آخر التقديرات  10 ماليين لتر من الخمور في رأس السنة وحده.. أما الكاريكاتور رفقته 
فهو يجسد شخصية »ملكة الخمور« غيثة ماريا زنيبر صاحبة ضيعات زنيبر لتصنيع الخمور. 

الملك محمد 
السادس رفقة األستاذ 

مركز الحدود »زوج بغال«الحاج باحنيني



وثائق فرنسية تكشف سيطرة حزب االستقالل على وزارتي الداخلية والخارجية

التاريخ المنسي.. عندما أسس 
األمازيغيون »حزب االستقالل السوسي«

وثائق  خ�����ال  م����ن  ي��ظ��ه��ر 
الدبلوماسية الفرنسية أن تغيرا 
القوى  بين  العاقة  ف��ي  وق��ع 
بعد  المغرب،  ف��ي  السياسية 
بطنجة  الفاسي  ع��ال  خطاب 
يوم 15 مارس 1956، ويبدو أن 
هذا الخطاب شكل منعطفا في 
ال��ع��اق��ة ب��ي��ن ال��ق��ص��ر وحزب 
القوى  وب����اق����ي  االس���ت���ق���ال 
السياسية. إذ يتبين من خال 
ب�19  م��ؤرخ��ة  فرنسية  وثيقة 
مارس 1956، بأن عاقة جديدة 
االستقال  وحزب  القصر  بين 
قد ظهرت مباشرة بعد خطاب 
حيث  بطنجة،  الفاسي  ع��ال 
يشير المفوض العام للجمهورية 
الفرنسية بالمغرب إلى أن هذا 
الخطاب يشكل برنامج الحزب 
المرحلة،  ه���ذه  ف��ي  ال��داخ��ل��ي 
فعبارة عال الفاسي »الشعب 
هو الذي ينصب الحكومة على 
مخاوف  أث���ارت  مسؤولياته« 
القصر)..(.  محيط  وتعليقات 
كما أشار إلى أن عال الفاسي 
يعتبر أنه على الرغم من إعان 
االستقال من طرف فرنسا، فإن 
عمل الحزب مازال لم ينتِه ألنه 
يحقق  أن  ال����م����غ����رب  ع���ل���ى 
الميادين  شتى  في  االستقال 
الميدان  ف��ي  ال��ع��دال��ة  م��ن��ه��ا: 
والسياسي،  االق����ت����ص����ادي، 

واالجتماعي)..(.
الحزب  أن  على  ش��دد  كما   
على  ل���ل���ق���ض���اء  س���ي���س���ع���ى 
»ال��خ��ص��وص��ي��ة ال��ق��ب��ل��ي��ة أو 
الوثيقة  وتكشف  األمازيغية«، 
أن هذه العبارة وكذلك إشارته 
همت  ال��ت��ي  األح����داث  لبعض 
المغرب جعلتا وزير الداخلية 
الحسن اليوسي، وهو الذي كان 
تلك  في  األمازيغ  زعيم  بمثابة 
القريبة  و»األوس��اط  المرحلة، 
منه« يتخوفون من الدور الذي 
قد يلعبه الحزب وخاصة بعد 
أحداث القنيطرة في 17 مارس 

المناضلين  ح���ق  ف���ي   1956
التابعين لحزب االستقال.

رد فعل القبائل األمازيغية

ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، تتضمن 
القبائل  فعل  رد  أخ��رى  وثيقة 
األمازيغية على مشروع حزب 
االستقال الجديد، وتحمل هذه 
الوثيقة رقم: 236، وهي مؤرخة 
من  ونجد   .1956 أبريل  ب�12 
خالها شرحا لوضعية القبائل 
ال��م��غ��رب��ي��ة ب��ع��د خ��ط��اب عال 
الفاسي بطنجة، حيث تؤكد أن 
قبائل بني وراين، ومرموشة، 
وزيان، وأيت سغروشن، صارت 

تفسر معنى االستقال بطريقتها 
الخاصة، ذلك أن هذه القبائل 
فكرة  ب���ق���وة  ل���دي���ه���ا  ع������ادت 
»ال��ت��ض��ام��ن األم��ازي��غ��ي«، كما 
صارت لديها نزعة قوية التخاذ 
الحكومة  تجاه  دفاعي  موقف 
ال���ت���ي ك�����ان ي���ق���وده���ا ح���زب 
يتعلق  األمر  وكأن  االستقال، 
الخصوصية  »ب��ع��ودة  عندهم 
األمازيغية«. وفي رد مباشر على 
مشروع حزب االستقال، وكأن 
له  يقولوا  أن  أرادوا  األمازيغ 
بأنك إن فهمت االستقال على 
طريقتك فنحن أيضا نفهمه على 

طريقتنا)..(.
وتشير الوثيقة إلى أمر مهم 

ج������دا، وه�����و أن�����ه ل���ي���س من 
المستبعد أن يقوم القصر أو 
محيط وزير الداخلية الحسن 
حزب  ف��ي  بجمعهم  ال��ي��وس��ي 
واحد، وذلك بغية إثارتهم ضد 
طموحات حزب االستقال، هذا 
األخير الذي اتضحت مساعيه 
في توحيد القبائل وتجنيدها 

لصالحه.  

تحالف القبائل األمازيغية
 مع الملكية

إذا تقدمنا خطوة أخرى في 
األم���ازي���غ  ن��ج��د أن  ال���ت���اري���خ 
توجهوا توجها آخر، حيث لم 

عدائهم  بإظهار  فقط  يكتفوا 
بل  االستقال،  حزب  لمشروع 
إن��ه��م ات��خ��ذوا خ��ط��وة أخرى 
تمثلت في التحالف مع الملكية. 
هذه  ف��ي  الملكية  ك��ان��ت  وق���د 
المرحلة تعاني من »خرق« حزب 
عن  تبحث  وكانت  االستقال، 
طريقة للتعامل مع مطامع هذا 
األخير خصوصا بعد سيطرته 
على وزارة الداخلية بعد إقالة 
الحسن اليوسي منها، وكذلك 
وزارة  ع����ل����ى  ال����س����ي����ط����رة 

الخارجية)..(.
 ونجد من خ��ال وثيقة من 
األرشيف الفرنسي تحمل رقم: 

395، وهي مؤرخة ب�13 

»األسبوع« تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب

بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد

تؤكد مجموعة من الوثائق الفرنسية وجود محاوالت ممنهجة من لدن حزب االستقالل للقضاء على »الفكر 
األمازيغي« وطمسه، وبالتالي صهر األمازيغ في الحزب حسب أجندة حزب االستقالل. 

ويشكل الخطاب الشهير والناري لعالل الفاسي المعروف بخطاب طنجة يوم 15 مارس 1956، دليال ملموسا 
وصريحا على أجندة حزب االستقالل غداة استقالل المغرب بخصوص األمازيغ. 

صورة تاريخية يظهر فيها امللك احلسن 
الثاني وبجانبه املرحوم عالل الفاسي 

وأمامهم الرئيس املؤقت للحكومة 
اجلزائرية فرحات عباس، وبجانبه أحد 

أعضاء جبهة التحرير محمد يزيد
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كيفية  ح��ول  ج��واب��ا   ،1956 يونيو 
تعامل الملكية مع تحرك حزب االستقالل 
إذ  السياسية،  الحياة  على  للسيطرة 
عن  تكتب  العالمية  الصحف  أن  تبين 
حالة االستقرار الذي يعيشه المغرب، 
حقق  القصر  أن  يظهر  المقابل  وف��ي 
نتائج جيدة منها: االستقالل، وتوحيد 
الجيش  وتأسيس  والشمال،  الجنوب 
ودخول المغرب إلى المنظمات الدولية 
أنه  بيد  المتحدة،  األم��م  هيئة  بينها 
حسب هذه الوثيقة فإن الحالة الداخلية 
للبالد هشة، إذ يظهر أن النظام المركزي 
منقسم داخليا، والفوضى تعم كل جهات 
)حزب  الكبيرين  والحزبين  المغرب، 
االستقالل وحزب الشورى واالستقالل( 

دخال في صراع ثنائي.
ولكن المهم في هذه الوثيقة هو أنها 
سيتبعها  التي  السياسة  إل��ى  تشير 
القصر لمواجهة هذه الوضعية الداخلية، 
وتؤكد أن السلطان يريد أن يظهر رصانة 
حكمه أمام كل وزرائه، وبأن الكل على 
ما ي��رام، بيد أنه يبقى قلقا في نهاية 

األمر من خطورة األوضاع الداخلية. 
كما توضح أنه أمام هذه الوضعية، 
»فرق  سياسة  تطبيق  في  القصر  ب��دأ 
االستقالل  حزب  طموحات  ضد  تسد« 
حركة  بإثارة  »وذلك  التحرير،  وجيش 
معارضة ضد حكومته، بينما يبقى هو 
القائد  وس��ع  حيث  الحكم«،  موقع  في 
الحسن اليوسي اتصاالته مع القبائل 
األمازيغية بسبب تذمرهم من ديكتاتورية 
األحزاب بهدف صناعة تكتل ضد حزب 
االستقالل، وهي التحركات التي تقول 
المحمدي  إدريس  أقلقت  إنها  الوثيقة 

وزير الداخلية الذي كان يعلم عالقة 

الحسن اليوسي بالقصر جيدا.
 ونتج عن تحالف القصر مع القبائل 
األمازيغية في تلك المرحة تمرد عامل 
إقليم تافياللت عدي وبيهي في يناير 
1957، وقد تمرد ضد حزب االستقالل 
كما يظن  القصر، وليس  وتعاطف مع 
الغالب األعم بأن ما قام به كان حركة 

انفصالية ضد الملكية، حيث خصص 
الباحث عبد اللطيف جبرو كتابا بعنوان 
»عدي وبيهي حكاية عصيان تافياللت« 
ظل من خالله يؤكد أن الرجل تمرد ضد 

الملكية. 
وكان من نتائج تمرد عدي وبيهي كما 
نجد من خالل تقرير ل�C.A.I مؤرخ ب�6 
المغربية  الحكومة  أن   1957 فبراير 
بقيادة حزب االستقالل من المحتمل أن 
تظل قادرة على الحفاظ على قدر مهم 
الداخلية، وذلك باالعتماد  من السلطة 
تحويل  وك��ذل��ك  الملكي  الجيش  على 

إلى ما هو خارجي، من  األنظار 
الفرنسي  االن���س���ح���اب  ق��ب��ي��ل 
والمطالبة ببعض المناطق التي 
ما تزال محتلة. ولكن األهم هو أن 
صار  خطر  أكبر  أن  رأى  التقرير 
هو  االستقاللية  الحكومة  يتهدد 
حدوث اضطرابات سياسية قبلية 
في األوساط األمازيغية، ومن الممكن 
أن ينشب عنها تمرد، كما أن عدم 
ق����درة ال��ح��ك��وم��ة ال��م��غ��رب��ي��ة على 
السيطرة على هذه االضطرابات قد 

يؤدي إلى انهيار السلطة.
ونرى أن ما أشار إليه التقرير كان 
صحيحا، حيث قادت الحركة الشعبية 
م���ض���ادة لحزب  أم��ازي��غ��ي��ة  ح���رك���ة 
االستقالل انتهت بأحداث الريف التي 
حكمت على حزب االستقالل باالنقسام، 
وأنهت مساعي الحزب في فرض أمر 
عاشته  ما  غ��رار  على  الوحيد  الحزب 
تونس في تلك المرحلة، وإلى األمس 

القريب.

حزب االستقالل »األمازيغي«

إن الغريب في األمر هو أن األمازيغ 
االستقالل  ح��زب  بفكر  آم��ن��وا  ال��ذي��ن 
وانخرطوا فيه، وهنا نذكر أهل سوس 
بالخصوص، حيث عرفت منطقة أكادير 
ونواحيها نشاطا وتعاطفا كبيرين مع 
أشار  كما  نجدهم  االس��ت��ق��الل،  ح��زب 
»جون واتربوري« لم يحسوا باالنتماء 
وعيهم  وب��ق��ي  غ��ي��ره��م،  آخ��ر  لعنصر 
بأمازيغتيهم حاضرا بقوة، حيث توجد 
للمخابرات  ت��ع��ود  وث��ي��ق��ة   إح����دى 
ال��ف��رن��س��ي��ة، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن رسالة 
تتضمن رسالتين بعثتا من طرف اإلدارة 
إلى  بأكادير  الوطني  لألمن  الجهوية 
إدارة األمن الوطني المركزية بالرباط، 
يعملون  أهل سوس  أن  ومضمونهما 
االستقالل  »ح������زب  ت���أس���ي���س  ع���ل���ى 
السوسي«، وتعود وقائع هذه األحداث 
قبل  أي   1958 غشت   25 تاريخ  إل��ى 
ظ��ه��ور ال���ن���زاع ب��ي��ن ج��ن��اح��ي حزب 
االستقالل، حيث تصرحان أن المفتش 
الجهوي لحزب االستقالل بجهة أكادير 

أحمد أو الحاج اجتمع يوم 25 غشت 
1958 بحوالي 20 عضوا من أعضاء 
االنخراط  بطاقات  لهم  وسلم  الحزب 
ت���ح���م���ل اس�������م ح�������زب االس����ت����ق����الل 

السوسي.
ك��م��ا ت��ش��ي��ران إل���ى أن ال��رج��ل عقد 
حضره  غشت   26 يوم  آخر  اجتماعا 
حزب  أعضاء  من  عضوا   70 حوالي 
المرة  االجتماع هذه  االستقالل وكان 
في منزل أحمد بلحاج، وأن هذا األخير 
في  قام بجولة  أنه  وأكد  الكلمة،  أخذ 
البيضاء،  وال�����دار  ال���رب���اط  م��دي��ن��ت��ي 

م���ن األعضاء  ال��ع��دي��د  م���ع  واج��ت��م��ع 
البارزين في حزب االستقالل وقدموا 
دعمهم للفكرة وشجعوه على الحفاظ 
ال��ج��دي��د، غير أن  ال��م��وق��ف  على ه��ذا 
الزعيمين الكبيرين عالل الفاسي وأحمد 
بالفريج عارضا الفكرة ولم يوافقا أبدا 

عند »مطالب السوسيين«.  
االجتماع  ه���ذا  خ���الل  أن���ه  وت��ب��ي��ن 
القضايا  ت��دارس بعض  تم  »ال��س��ري« 
السياسية، حيث إن الرجل قام خالل 
جولته بالرباط والدار البيضاء بلقاء 
ع��ب��د ال��ل��ه إب��راه��ي��م ف��ي ال��ع��دي��د من 
واألحداث  الوقائع  وتدل  المناسبات. 
أن مسعى األمازيغ في تأسيسي حزب 
بفعل  تبخر  قد  بهم  خ��اص  استقالل 
معارضة عالل الفاسي وأحمد بالفريج 
الذين  األم��ازي��غ  كل  نجد  لهذا  للفكرة 
آمنوا بفكر حزب االستقالل في البداية 
الوطني  االتحاد  ح��زب  في  انخرطوا 

للقوات الشعبية)..(.

بين األمس واليوم

األمازيغ  أن  ي��ؤك��د  ذك���ره،  م��ا سبق 
ت��ح��ال��ف��وا م���ع ال��م��ل��ك��ي��ة ض���د حزب 
 1961  - 1956 االستقالل في مرحلة 
أخرى  مرحلة  تلتها  وق��د  األق��ل،  على 
تميزت بمحاولة انقالب األمازيغ على 
و1972،   1971 انقالبي  في  الملكية 
وقبلها تحالفوا مع الفرنسيين 1934 
- 1956، واآلن صار الحديث عن تدخل 
خارجي أو تحالف الحركة األمازيغية 
مع بعض الجهات الخارجية، وقد بين 
أحد رجال المخابرات البريطانية كيف 
تسعيان  كانتا  وبريطانيا  أمريكا  أن 
الجزائرية  ال��ق��ب��اي��ل  منطقة  ل��ج��ع��ل 
كيانا  المغربية  األمازيغية  والمناطق 

واحدا.
والمالحظ اآلن هو أن هذا المخطط 
مازال ساري المفعول، حيث تعاظم دور 
الحركات األمازيغية في المغرب، وكذلك 
في الجزائر ولعل آخرها أحداث القبايل 
الجزائرية التي جرت قبل أشهر قليلة 
من اآلن إذ خرج الناشطون األمازيغيون 
م��ط��ال��ب��ي��ن ب��االن��ف��ص��ال. وي���ب���دو  أن 
دول  في  الحركات  باقي  التنسيق مع 
أخرى واضحا وضوح الوشم في اليد، 
ح��ي��ث أص��ب��ح��ن��ا ن��الح��ظ أن���ه ف��ي كل 
ترفع  المغرب  في  أمازيغية  تظاهرة 

أعالم من قبيل علم األكراد. 

«««

عبارة عالل الفاسي »الشعب 
هو الذي ينصب الحكومة على 
مسؤولياته« أثارت مخاوف 
وتعليقات محيط القصر)..(. 
وأكدت الوثيقة أن هذا عالل 
الفاسي يعتبر أنه على الرغم من 
إعالن االستقالل من طرف فرنسا، 
فإن عمل الحزب مازال لم ينتهِ 
بعد ألنه على المغرب أن يحقق 
االستقالل في شتى الميادين منها: 
العدالة في الميدان االقتصادي، 
والسياسي، واالجتماعي)..(

 »حزب االستقالل 
السوسي« كما أشارت إليه 

الوثيقة الفرنسية

المالحظ اآلن هو تعاظم دور الحركات األمازيغية 
في المغرب وكذلك في الجزائر، ولعل آخرها 
أحداث القبايل الجزائرية التي جرت قبل أشهر 

قليلة من اآلن إذ خرج الناشطون األمازيغيون 
مطالبين باالنفصال.. ويبدو أن التنسيق مع باقي 
الحركات في دول أخرى واضحا وضوح الشمس، 

حيث أصبحنا نالحظ أنه في كل تظاهرة أمازيغية 
في المغرب يتم رفع أعالم من قبيل علم 

األكراد

< العدد: 818
< الخميس 1 يناير 2015
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تحت شعار: »التراث الحضاري والروابط الروحية المغربية اإلفريقية
في خدمة القضية الوطنية والتنمية المستدامة«

للمندوبية  ص����در 
ال����س����ام����ي����ة ل���ق���دم���اء 
وأعضاء  ال��م��ق��اوم��ي��ن 
 23 العدد  التحرير  جيش 
الوطنية«  الذاكرة  »مجلة  من 
يضم  الذي  السنوية،  نصف 
أشغال  األس����اس����ي  م��ل��ف��ه��ا 
وفعاليات الندوتين الفكريين؛ 
األولى في موضوع: »الحركة 
الوطنية والمقاومة بمنطقة 
دكالة« التي تناولت بالبحث 
وال��ت��ح��ل��ي��ل ج���وان���ب من 
ألبناء  ال��وط��ن��ي  ال��ك��ف��اح 
مقاومة  ف���ي  ال��م��ن��ط��ق��ة 
ونضاالت  ال��م��س��ت��ع��م��ر 
الحركة  ورج����ال  ن��س��اء 
والمقاومة  ال��وط��ن��ي��ة 

والتحرير في المحطات التاريخية 
والنضالية المشهود بها لها.

والثانية انكبت أشغالها حول موضوع: 
»إطاللة على تراث الحركة الوطنية بمدينة 

آزرو«، وتدارس 
ال������ح������ض������ور 
النضالي لمدينة 
أزرو في معترك 
ال������م������ق������اوم������ة 

والتحرير.
وص��������در ه���ذا 
ال��ع��دد ال���ذي يقع 
صفحة   250 ف��ي 
عن دار أبي رقراق 
والنشر،  للطباعة 
للبيع  م����ع����روض 
ويمكن اقتناؤه لدى 
المداخيل  ش��س��ي��ع 
السامية  بالمندوبية 
المقاومين  ل��ق��دم��اء 
جيش  وأع��������ض��������اء 
ل���دى  أو  ال���ت���ح���ري���ر 

تها  با واإلقليمية نيا ال��ج��ه��وي��ة 
التربوية  والفضاءات  المحلية  ومكاتبها 

التثقيفية المتحفية عبر التراب الوطني.

ينعقد الموسم السنوي لزاوية أسا 
المولد  ذك��رى  بمناسبة  جديد  م��ن 
النبوي الشريف من 31 دجنبر 2014 
إلى 04 يناير 2015 في زاوية أسا، 
هذا الحدث الروحي، الذي هو موسم 
ديني يعد من أهم المواعيد الدينية 
على اإلطالق باألقاليم الجنوبية، إذ 
وتاريخية  ثقافية  أهمية  يكتسي 
ابتدأ  إن��ه  حيث  كبيرة،  وحضارية 
ح��س��ب ال��م��ؤرخ��ي��ن ف��ي ال��ق��رن 14 
الهجري  للثامن  الموافق  الميالدي 
ارتبط  الذي  الزاوية،  تأسيس  إبان 
بالولي »إيعزى ويهدى« كما ورد لدى 
هذه  وتخليد  ال��س��وس��ي،  المختار 
الذكرى عن طريق موسم سنوي جاء 
إحياء لذكرى الشيخ المؤسس الذي 
النبوي  المولد  عيد  وفاته  صادفت 

الشريف...
التجارية  التظاهرة  عن  وفضال 
التي يعرفها الموسم كل سنة والتي 
اعتيد تنظيمها على مدى خمسة أيام، 
والتي تتوج بعقر النحيرة بساحة 
الزاوية يوم 12 من ربيع األول الذي 

النبوي  ال��م��ول��د  ذك����رى  ي���ص���ادف 
بحضور قبائل »ايتوسي« والقبائل 
ال��ص��ح��راوي��ة ال��م��ج��اورة وال����زوار 
جمعية  ف��إن  واألج��ان��ب،  المغاربة 
للتنمية  أس����ا  زاوي������ة  »م���ه���رج���ان 
والتواصل« قد حولت هذا الموسم 
الديني إلى مهرجان يرقى لمصاف 
الروحية  ال��دول��ي��ة  ال��م��ه��رج��ان��ات 
والدينية ويستمر كل سنة من 07 إلى 

ك���ل سنة  م���ن  األول  رب��ي��ع  م���ن   12
هجرية.

العريقة  ال���زاوي���ة  ه���ذه  ولتلعب 
التنمية  ف���ي  االق���ت���ص���ادي  دوره�����ا 
المستدامة، فإن فعاليات المهرجان، 
تجارية  فعاليات  بين  تتنوع  سوف 
ومعرض لمنتجات الصناعة التقليدية 
والحيوانية،  الفالحية  والمنتجات 
وذلك لتشجيع الحرفيين والكسابة 

بمشاركة عارضين من مختلف مناطق 
فنية  سهرات  إلى  إضافة  المملكة، 
وأجانب  مغاربة  فنانون  يحييها 
وف���ع���ال���ي���ات ري���اض���ي���ة ط��ي��ل��ة مدة 
المهرجان وفعاليات ثقافية، وندوات 
علمية، وأيام دراسية، وخيمة للشعر، 
ويحضر للمهرجان منشدون من شتى 
االحتفال  ي��ت��م  ك��م��ا  ال��ع��ال��م،  ب��ق��اع 
األطفال  وتشجيع  القرآن  بحافظي 
الذين تتم رعايتهم من قبل الزاوية.

القضية الوطنية حاضرة بقوة في 
ذلك  على  ي��دل  كما  المهرجان  ه��ذا 
شعاره، فاجتماع القبائل الصحراوية 
أسا  إقليم  حاضرة  أس��ا  مدينة  في 
لتجديد  يمثل موعدا جديدا  ال��زاك، 
للسدة  وال���والء  واالرت��ب��اط  البيعة 
على  كبيرا  وتأكيدا  بالله  العالية 
وحدة الصف واالرتباط االجتماعي 
والثقافي لساكنة هذا اإلقليم بمختلف 
القبائل الصحراوية وفرصة لتجديد 
االلتزام الوطني الكبير لساكنة هذا 
اإلقليم وجواره بالدفاع عن المقدسات 

الوطنية.

الموسـم الديـني لـزاوية أسـا

الدورة السابعة للمهرجان
 العربي للمسرح

السابعة  ال���دورة  لتنظيم  الجارية  االس��ت��ع��دادات  إط��ار  ف��ي 
للمهرجان العربي للمسرح بالعاصمة الرباط ما بين 10 و16 
يناير 2015، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد 
السادس، تنظم الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المغربية 
ندوة صحفية يوم الثالثاء 6 يناير 2015 بقاعة محمد الفاسي 
بمقر وزارة الثقافة في الساعة الخامسة مساء، 
وذل��ك من أج��ل تقديم 
ب���������رن���������ام���������ج 
ال�����م�����ه�����رج�����ان 
وم������خ������ت������ل������ف 
ال����م����ع����ط����ي����ات 
المرتبطة بالدورة 
التي  ال���س���اب���ع���ة 
تحتضنها بالدنا.

صدور العدد 23 من »مجلة الذاكرة الوطنية«

وجـدة: »المنتجات المحلية 
كنوز الجهة الشرقية«

تحت هذا الشعار، وعلى مدى 3 أيام افتتحت يوم الخميس 25 
األول  الفالحي  الجهوي  المعرض  فعاليات  بوجدة،   2014 دجنبر 

للمنتجات المحلية للجهة الشرقية، الذي نظمته الغرفة الجهوية للفالحة 
تحت شعار: »المنتجات المحلية كنوز الجهة الشرقية«. وشارك في هذه 
التظاهرة الفالحية، المنظمة بشراكة مع المديرية الجهوية للفالحة للجهة 
الشرقية والمديرية الجهوية للمكتب الوطني لالستشارة الفالحية، حوالي 
65 عارضا من مختلف أقاليم الجهة، باإلضافة إلى ثماني تعاونيات من بعض 

مناطق المملكة التي كانت ضيوف الشرف لهذه التظاهرة.
 أما الغرض من هذا المعرض فهو مواكبة وتعزيز وتقوية دينامية تنمية 
القطاع الفالحي في إطار مخطط المغرب األخضر، من خالل تثمين المؤهالت 
الجهوية والوطنية، بتظافر جهود كافة الشركاء لتنمية المنتجات المحلية، 
على قاعدة أرضية علمية لتطوير وتعزيز التكنولوجيا الجديدة، وكذا نقلها 
على مستوى التثمين والتسويق بشراكة مع الجمعيات والفاعلين في مجال 

المنتجات الفالحية المحلية. 
لمختلف  تابعة  محلية  منتجات  ع��دة  المعرض  أروق��ة  وق��د ضمت 

وزيت  )العسل،  المجال  هذا  في  المشتغلة  والتعاونيات  الجمعيات 
األرانب   وتربية  وال��ت��م��ور،  ولكمنتين،  وال��ل��وز،  وأرك���ان،  ال��زي��ت��ون، 

والخرفان، كما أن الزوار وألول مرة اطلعوا على منتجات جديدة 
والمتمثلة في منتوج الصبار »الهندية« ومشتقاته من زيوت 

ودقيق، ومواد تجميلية.

بعد نفاد 
ما طبع 

من كتاب 
صحفي 

وثالثة ملوك، 
صدرت 
الطبعة 
الثانية، 

ووزعت في 
جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 
في ثمن 

النسخة: 60 
درهم.

< مــحمد ســعــدونــي



أسئلـــة
هدفـنا هو تكـوين فـريق للمستقـبل
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>> رونالدو يستحق الكرة الذهبية
< الالعب السابق أبو شروان

وأنت مالك؟
>> قريبا سأستعيد نغمة التهديف

< مهاجم الرجاء بورزوق
واقيال ستستعيد نغمة داك الشي اللي على بالك!!

>> الملكي قهر القديس ليرتدي ثوب العريس 
< المنتخب

والله ينعل إبليس...
>> الهاشي يعتذر عن ثورته في وجه روماو

< الصباح
عربدة وسلوك أرعن لالعب مازال في بداية المشوار

>> الجامعة تخصص 53 مليار سنتيم لتهيئة 55 ملعبا
< مواقع
ترميم مركب األمير موالي عبد الله بوحدو بمبلغ 22 مليار سنتيم، وكولو باز

>> مازلت أحلم بالقميص الوطني
< عصام الراقي العب اإلمارات العربية المتحدة 

بقا تحلم
>> أنا المسؤول األول عن الهزيمة

< طوشاك مدرب الوداد
مدرب شجاع ال يختبئ وراء مبررات واهية مثل بعض المدربين

>> ال تلبسوا الكوكب جلبابا أكبر منه
< الدميعي مدرب الكوكب المراكشي

لبسوه فوقية!
>> أعيدوا لي كرامتي لقد لطخها بودريقة

< المدرب السابق األرجنتيني أوسكار
كالم خطير لمدرب يعيش خريف عمره، وال حول وال قوة له

>> جئت للجيش الملكي مدربا وليس مساعدا
< بودراع المدرب المؤقت للجيش الملكي

راك دابا مدرب، حتى يلقاو مدرب!!
>> أوزين يتحمل المسؤولية السياسية

< العنصر األمين العام للحركة الشعبية
وعالش ما كلتيهاش من األول؟

>> غادرت الكوكب دون مشاكل
< العب الكوكب المراكشي الملحاوي

المشاكل درتيهم مع جيرانك فالمنزل...

قالوا ونقول

بعد الحديث عن برنامج "الماتش" 
الذي يبث من قناة "ميدي 1 تيفي" 
لرئيس  مناسبة  كل  في  وتمجيده 
المالك  ع��ب��د  ال��ت��ط��وان��ي  ال��م��غ��رب 
لنفس  للعودة  اض��ط��ررن��ا  أب���رون، 
"بطولتنا"  برنامج  من  الموضوع، 
ال����ذي ت��ب��ث��ه ن��ف��س ال��م��ح��ط��ة ومن 
تنشيط معلق آخر في شخص نوفل 
عشية  بين  أصبح  ال��ذي  العوالمة 
وض��ح��اه��ا ي��ص��ول وي��ج��ول رفقة 

"خبير" آخر وهو فؤاد الصحابي.
كثر الحديث خالل األيام األخيرة 
عن االنفصال بين العامري والمغرب 
ال  األسباب  من  للعديد  التطواني 
داعي للعودة إليها، خاصة بعد أن 
حبر  وأس��ال��ت  ك��ث��ي��را،  استهلكت 

العديد من األقالم.
العوالمة، وخالل  نوفل  المعلق 
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2014 خصص نصف المدة 
لهذا  لبرنامجه  الزمنية 
"العظيم"، حيث  الحدث 
عن  وبإسهاب  تحدث 
المغرب  إن����ج����ازات 
الذي خرج  التطواني 
خ���اوي ال��وف��اض من 
لألندية  العالم  كأس 
البطلة ومن أول لقاء 
له ضد فريق أوكالند 
مدح  ك��م��ا  س��ي��ت��ي، 
الحمامة  ج��م��ه��ور 

البيضاء الذي اعتبره 
الجماهير  خ��ي��رة  م��ن 

العالمية، لينتقل إلى ولي نعمته عبد 
المالك أبرون، حيث فاجأ النظارة 
بسبق إعالمي خطير، ليبشرنا بأن 
رئيس المغرب التطواني على الخط 
عن  المستجدات  آخ��ر  وسيعطينا 
المدرب  مع  عاشها  التي  المشاكل 
ال��ع��ام��ري، وال��ت��ي انتهت ف��ي آخر 

المطاف بأبغض الحالل...
عبد المالك أبرون أخذ وقته في 
إلى  وص��ل  بأنه  وص��رح  الحديث، 
اتفاق مع العامري الذي تسلم كل 
مستحقاته، وسيقيم له حفال كبيرا، 
و"خبيره"  ال��ع��وال��م��ة  وس��ي��ك��ون 
الصحابي من أول 

المدعوين...
ترى ما ذنب 
الذين  النظارة 
عليهم  ف�����رض 

اإلنصات لهذا الشخص، على حساب 
ال��ع��دي��د م��ن ال���م���واد ال��ت��ي كانوا 

ينتظرونها.
المعلق العوالمة لم يكتف باألب 
أو الحاج أبرون، حيث سرعان ما 
انتقل إلى مراكش ليستضيف ابنه 
"البار" أشرف الذي هو اآلخر أخذ 
وقته في الحديث عن المدرب الجديد 
وعن المشاريع الكثيرة للفريق، بعد 
ال��ع��وال��م��ة أخوه  ل��م ينس  أش���رف 
هو  ب��أن��ه  ليذكرنا  ع��م��اد  الصغير 
التقنية  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ن  ال��م��س��ؤول 

للفريق.
ولينهي هذا الروبورتاج المدفوع 
الثمن "بتقطير الشمع" على المدرب 
العامري الذي قال عنه العوالمة: "ما 
في  ن��ح��ن  ولكننا  دب���ا"  حملنيش 

"بطولتنا" محايدون.

فعن أي حياد يتحدث هذا الشاب 
الذي فهم الصحافة بالمقلوب، وفي 
ظرف وجيز أصبح يعرف من أين 

تؤكل الكتف.
فبعد كل هذه الخزعبالت، انتقل 
ليصب جام غضبه على رفيق دربه 
"الصحابي" حينما لم يشاطره الرأي 
التافهة،  األم����ور  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ي 
كدفاعه عن المدرب اإلسباني الذي 
وصفه الصحابي بالعادي، حيث أكد 
بأن هذا القادم الجديد ال يتوفر على 
سيرة ذات��ي��ة ق��وي��ة، ب��ل ه��و مجرد 
مدرب عادي ومغمور، لينتفض في 
يفضل  ال��ذي  نوفل  ال��ش��اب  وجهه 
الكالم عن الرؤساء فقط ولغاية في 
وبدون  كالحديث  ي��ع��ق��وب،  نفس 
مناسبة عن رئيس الرجاء بودريقة، 
للكوكب  المديري  المكتب  ورئيس 
المراكشي يوسف ظهير أو الرئيس 

الورزازي.
"بطولتنا"  برنامج  عن  الحديث 
على  األض����واء  لتسليط  سيجرنا 
العديد من األمور المشبوهة، كفقرة 
أخرى  روبورتاجات  أو  "منسيون" 
بمثابة إشهار "مجاني" للعديد من 

األشخاص.
نوفل العوالمة الذي وجد نفسه 
فجأة، مقدما وربما مسؤوال على من؟ 
الله أعلم، مطالب بتغيير سلوكه إن 
أراد الذهاب بعيدا في هذا الميدان 
الذي يتطلب الصبر والتواضع الذي 
يفتقده، ولألسف الشديد، وهو مازال 

في بدايته المهنية.

نوفل العوالمة: ناطق رسمي باسم المغرب التطواني 
وملحق صحفي مع وقف التنفيذ...

برنامج بطولتنا..

بالعطاء  حافل  مشوار  بعد 
غادرتنا  الكبيرة،  واإلنجازات 
ب��ع��د مرض  ال��ب��ق��اء،  دار  إل���ى 
عضال، البطلة العالمية فاطمة 
حياتها  وه��ب��ت  ال��ت��ي  ع����وام 
كبطلة  ال��ق��وة  أل��ع��اب  لرياضة 
م��ت��م��ي��زة، ت��م��ك��ن��ت م���ن فرض 
وعنادها  وإصرارها  وجودها 
على تمثيل المغرب في جميع 

المحافل الدولية.
فاطمة عوام العداءة الكبيرة، 
عايشت خالل مشوارها الرائع، 
جيلين كبيرين وضعا بصماتهما 
الرياضية بشكل  الساحة  على 
ال����ق����وة على  ع������ام، وأل����ع����اب 

فاطمة  جيل  فبعد  الخصوص. 
الدرامي،  والحسنية  بلفقيرة، 
والشريفة  ل��ع��ي��ون��ي،  وزب���ي���دة 
الذهبي  الجيل  المسكاوي، هذا 
القوي  ب��ال��ظ��ه��ور  ت��م��ي��ز  ال����ذي 
علو  أبانت عن  التي  للمرحومة 
كعبها، وتنافست بقوة مع نجوم 

ألعاب القوة الوطنية، لنستأنف 
المشوار مع جيل نوال المتوكل 

وأخريات.
فاطمة عوام شاركت في أكثر 
دولي، ومنحت  ملتقى   300 من 
الميداليات  من  العديد  لوطنها 
الذهبية والبطوالت، ليبقى أجمل 
ذكرياتها تحطيمها الرقم القياسي 

المايل  م��س��اف��ة  ف���ي  ال��ع��ال��م��ي 
المزدوج بإيطاليا سنة 1987.

بعد مسيرة رياضية نموذجية، 
أصرت على البقاء في الميدان، 
داخل  كمؤطرة  اشتغلت  حيث 
المغربية  ال��م��ل��ك��ي��ة  ال��ج��ام��ع��ة 
لرياضة ألعاب القوى، وساهمت 
هذه  ت��ط��ور  ف��ي  كبير  وب��ش��ك��ل 
من  العديد  واكتشاف  الرياضة 

العداءات الواعدات.
انشغاالتها  م���ن  ف��ب��ال��رغ��م 
المتعددة، لم تنس فاطمة عوام 
دائما  فكانت  الجمعوي،  العمل 
في  السباقة  الجميع  وبشهادة 
المهمشين،  األطفال  عن  الدفاع 
وال��م��س��اه��م��ة ف���ي ال��ع��دي��د من 
األع�����������م�����������ال اإلن������س������ان������ي������ة 

واالجتماعية.
وأسكنها  الفقيدة  الله  رح��م 
وال��ه��م ذويها  ف��س��ي��ح ج��ن��ات��ه، 

الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

القاعة  اح��ت��ض��ن��ت 
نجيب  ال����م����غ����ط����اة 
بمدينة  ال���ن���ع���ي���م���ي 
ال��ج��دي��دة ط��ي��ل��ة يوم 
دجنبر   27 ال��س��ب��ت 
منافسات  ال��م��اض��ي، 
لرياضة  العرش  كأس 
بمشاركة  األثقال  رفع 
ما ال يقل عن اثنى عشر 
ناديا يمثلون مختلف 
ج������ه������ات ال����م����غ����رب 
وبحضور كل الربعين 
والرباعات  الدوليين 
نواة  يشكلن  ال��الئ��ي 
المغربي  ال��م��ن��ت��خ��ب 
ل���رف���ع األث���ق���ال ال���ذي 
في  للمشاركة  يستعد 
العديد من االستحقاقات 
والدولية  ال��ج��ه��وي��ة 
الكأس  رأس��ه��ا  وعلى 
ال���ع���رب���ي���ة ل���ألن���دي���ة 
ثم  وال���م���ن���ت���خ���ب���ات، 
البطولة اإلفريقية التي 
س�����ت�����ك�����ون م���ؤه���ل���ة 

لمنافسات كأس العالم 
األولمبية  ول��ألل��ع��اب 
ال����م����ق����ب����ل����ة ال����ت����ي 
دي  ريو  ستحتضنها 
جانيرو البرازيلية سنة 

.2016

وتجذر اإلش��ارة أن 
الملكية  ال���ج���ام���ع���ة 
المغربية لرفع األثقال 
حوافز  خصصت  ق��د 
ومغرية  مهمة  مالية 
كل  المشاركة  لألندية 

رتبته في هذه  حسب 
التي شارك  المنافسة 
فيها إثنى عشرة ناديا، 
الستين  ي��ف��وق  وم����ا 
رباعا ورباعة يمثلون 

كل جهات المغرب.

وأوملبيك اجلديدة يسيطر على فئة اإلناث

ما هو سر تألق فريق 
حسنية أكادير خالل 

مباريات الذهاب؟
>> ليس هناك سر، فالعمل 
الذي  هو  به  نقوم  ال��ذي  الجيد 
أع��ط��ى ه��ذه ال��ن��ت��ائ��ج،  كما أن 
الهادي السكيتوي  المدرب عبد 
تمكن من إعادة الفريق إلى السكة 
في  التغييرات  بعد  الصحيحة 
المجموعة والتي وصلت تقريبا 

%80، وقفنا بجانبه  إلى نسبة 
ووض��ع��ن��ا ك���ل ال��ث��ق��ة ف���ي هذا 
المدرب، ألننا نحاول بناء فريق 
شاب، معتمدين على التكوين، بما 
المواهب  ع��ن  البحث  ذل��ك  ف��ي 
الكروية التي تزخر بها المنطقة، 
خاصة الالعبون الذين يمارسون 
المثل  ألن  ال��ه��واة،  بطولة  ف��ي 
يقول: يوجد في النهر ما ال يوجد 

في البحر.

هل ستقومون بانتدابات في 
الميركانو القادم لتعزيز 

الفريق؟
>> الفريق حاليا يتوفر على 
الشباب  الالعبين  من  مجموعة 
الذين أعطيت لهم الفرصة وكانوا 
في المستوى، كالالعب إسماعيل 
والحليب،  وأوب���ي���ال،  ال���ح���داد، 
الكريم  وع��ب��د  أووك،  وب���دي���ع 
البركاوي،  وك��ري��م  ب��وزل��م��اك، 

وليركي.. وآخرين، هذه المجموعة 
كانت في المستوى خالل مباريات 
ل��ك��ن وك���غ���رار معظم  ال���ذه���اب، 
الفريق  تعزيز  سنحاول  األندية 
بثالثة العبين في مراكز الدفاع 

والوسط والهجوم.
ما هو هدف الحسنية خالل 

هذه البطولة؟
>> نحن نشتغل على المدى 
جمع  هو  حاليا  هدفنا  البعيد، 

أكبر عدد ممكن من النقط لالبتعاد 
ع��ن ال��م��ن��اط��ق ال��م��ك��ه��رب��ة، كما 
كل  مع  نتعامل  فإننا  تالحظون 
مقابلة حسب ظروفها، وفي نفس 
الوقت نعمل جادين على تكوين 
ف��ري��ق ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل، ق����ادر على 
المواسم  ف��ي  ب��ق��وة  المنافسة 

القادمة.
* رئيس فريق حسنية 

أكادير

لـ: "الحبيب سيدينو"*

صاحبة الرقم القياسي العالمي في المايلأولمبيك اليوسفية يفوز بكأس العرش في فئة الذكور
المزدوج في ذمة اهلل

فاطمة عوام: شمعة من الزمن اجلميل.. انطفأت
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إذا كان
 الهدف إسقاط

 بن كيران لماذا 
»يتجنبون« 

ملتمس الرقابة 

ـاري
حليلإخبـ
ت

بن كيران الضاحك دائما.. لماذا ال يدافع عن الدستور?

المخزن  ))ما عاد  التالي:  المشهد  لنتأمل 
الذي بنته الحيوانات بعرقها وجهدها عمال 
تزهو به وتفتخر، فقد استحوذت عليه الكالب 
تصد عنه بقية الحيوانات، وأصبح المخزن 
ودائعه  ي��س��خ��ر  )األس�����د(  إزم  إم����رة  ت��ح��ت 
تصريف  في  بالدجاج  ويستعين  ألغراضه، 
مدخراته.. كان بنيان المخزن يبدو من على 
المرتفع فيثير الرهبة في نفوس الحيوانات، 
ال تعلم شيئا عما بداخله إال ما يروج من نتف 
األخبار، ال تدري صحيحها من زائفها، ولعل 
أن يكون ما يبلغ الحيوانات مدسوسا؟ بيد 
فثيرت  العين  تخطئها  ال  أشياء  ت��رى  أنها 
حفيظتها.. رأت كيف غلب الزهو إزم، وكيف 
ركب الغرور رأسه فلم يعد يشرك أحدا في 
مشورة وال يستكين إال لهواه، ثم رأت كيف 
تغير حال الكالب فاشتد بطشها، ووقفت على 
م��ا آل إل��ي��ه وض��ع ال��دج��اج ف����ازداد دخلها 
كبير  عجرفة  رأت  استغاللها.  وت��ض��اع��ف 
الكالب، وعاينت بذخ كبير الدجاج واستيالءه 

على ودائع المخزن في صفاقة واستهتار.. 
أما باقي الحيوانات فلم يتغير حالها.. كانت 
انتهت  إذا  أنها  »األجمة« تحسب  حيوانات 
ستخلو لشؤونها وتطلق العنان لقرائحها، 
عما  للمخزن  بنائها  أثناء  تتغاضى  وكانت 
كانت تكابده من ظلم وما تلقاه من جبروت 
فترة  تلك  أن  تحسب  كانت  ألنها  ال��ك��الب، 
عابرة.. كان ذلك وهما، ذلك أن عليها أن تعمل 
من أجل من يزعمون أنهم يحمون المخزن، 
ويمتازون  ش��ي��ئ��ا،  ينتجون  ال  ع���دة،  وه���م 
بالصلف والعجرفة، لذلك لم تتغير وتيرة عمل 
الحيوانات، ولم يتوقف الدجاج عن استخالص 
اإلتاوات ومن استغالل ودائع المخزن، ولم 

يخف بطش الكالب، بل ازداد واستفحل((.
هكذا يبدو المشهد صادما في »الغابة«، كما 
صوره حسن أوريد المؤرخ السابق للمملكة، 
في روايته التي تحمل عنوان »األجمة«، وهي 
الرواية التي ألفها سنة 1994)..(، ولعله من 
الحال،  هذا  على  الغابة  تبدو  أن  الطبيعي 

طالما أن الدستور الذي يحكمها هو »قانون 
الطبيعة«، ومن تم قد ال تستقيم في ذهنية 
الحيوان«  »دول��ة  بين  المقارنة  تلك  البعض 
أنها  يفترض  التي  اإلن��س��ان«  »دول���ة  وبين 

خاضعة لدستور وقوانين مكتوبة.
في الحالة المغربية يتوفر المغرب منذ سنة 
2011 على دستور، مازال قيد التنزيل، في أفق 
تحقيق »االنتقال الديمقراطي المنشود«، غير 
إلى  بعد  ي��رق  ل��م  التجربة  ه��ذه  تقييم  أن 
مستوى التطلعات في نظر البعض، إذ يقول 
على  المحسوب  وهو  هشام،  م��والي  األمير 
صف المعارضة الشاملة)..(، بخالف حسن 
أوريد، مثال: »إن الدستور الجديد الذي اعتمده 
كان   2011 يوليوز   1 استفتاء  في  المغرب 
يمكن أن يؤدي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي، 
لكنه لم يؤد سوى إلى التعايش، هذا التعايش 
أفرز حكومة تتولى القيام بالمهام التدبيرية 
الدنيا في مقابل اضطالع المؤسسة الملكية 
بالشؤون المهمة«، ويضيف بأن: »اإلسالميين 

الذين فازوا بانتخابات ما بعد الربيع العربي، 
الشباب،  أي  ال��ث��ورات  ه��ذه  أطلقوا  من  ألن 
ليسوا منظمين ولم يهيكلوا أنفسهم سياسيا 
وبالتالي  االن��ت��خ��اب��ات،  ف��ي  ي��ف��وزوا  حتى 
المستفيد األكبر من هذه المرحلة هو األحزاب 

اإلسالمية«.
بفضل  العربي،  الربيع  من  نجا  المغرب 
التصويت على الدستور الجديد بنسبة كبيرة 
وصلت إلى 98.50 في المئة، كما نجح في 
خلق تصور خاص لتجربة إدماج اإلسالميين 
في الحكومة، لكن لماذا يقول البعض إن البلد 
الديمقراطي  االن��ت��ق��ال  تحقيق  ف��ي  ف��ش��ل 
الحقيقي؟ الجواب على لسان موالي هشام 
كما تم نقله على شاشة »فرانس 24« يقول 
فيه: »إن الفشل سببه غياب قوى ديمقراطية 
حقيقية تحمل المشروع، وتضمن جعله مرحلة 
فقط وليس هدفا، فالدستور الجديد جاء بفعل 
نوايا حسنة، وحتى ال نكون ساذجين فهو 

جاء أيضا بفعل ضغوط كبيرة، لكن 

هل انتقلت األحزاب الكبرى إلى
 مرحلة اللعب وراء ظهر الملك  ?
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روحه بقيت جامدة، وميزان القوى 
لهذا«،  إال  ليفضي  يكن  لم  الحالي 
)تصريح األمير موالي هشام لفرانس 

24، بتاريخ 13 نونبر 2012(.
هشام  م��والي  إن  قائل  يقول  قد 
يملك تصورا خاصا لألمور باعتباره 
أحد الحالمين ب�»ثورة الكامون«)..(، 
من هنا تبدو أن مهمة تنزيل هذا 
الدستور ملقاة على عاتق األحزاب 
السياسية التي ساهمت في بلورة 
هذا الدستور، من خالل المشاورات، 
لكن الواقع يؤكد أن األحزاب التي 
ساهمت فيه  هي نفسها التي تنتقده 
اليوم، وتعمل على تحطيم »التعاقد 
يخرج  أن  معنى  م��ا  ال��دس��ت��وري«، 
حميد شباط في الجلسة االفتتاحية 
لمؤتمر الشبيبة االستقاللية ليعلن 
العدل  ل��ج��م��اع��ة  ال���ك���ام���ل  دع���م���ه 
واإلحسان، الحالمة بنظام آخر)..(، 
هل يعقل أن يكون قلب شباط على 
هذه الجماعة والحال أنه لم ينبس 
ولو بكلمة في يوم من األيام إزاء ما 
ت��ع��رض ل��ه ب��ع��ض أع��ض��ائ��ه��ا في 
السجون? كيف يمكن تصديق دعوة 
شباط إلى رفع الحظر عن جماعة 
في  ي��م��ارس  وه��و  ياسين  الشيخ 
على  مسبوق  غير  ح��ظ��را  ال��واق��ع 
»استقالليين« من بني جلدته? هل 
يمكن أن يسمح بتنظيم أنشطة تيار 
م��ق��رات حزب  ه�����وادة« داخ����ل  »ال 

االستقالل?
الشباب  هؤالء  لبعض  وانظروا 
لمؤتمر  م��ؤخ��را  ح��ض��روا  ال��ذي��ن 
الشبيبة االستقاللية، بعضهم تبدو 
غير  »منشطات  ت��ن��اول  أث��ار  عليه 
ع����ادي����ة«، وم����ع ذل����ك ي��ق��ول��ون إن 
»الشبيبة االستقاللية تطالب بتعديل 
دستوري«، وتعتبر على لسان كاتبها 
العام السابق عبد القادر الكيحل: 
»أن الدولة المغربية تعاني من عجز 
ديمقراطي مزمن، ومطالبة بتعديل 
مع طموحات  يتماشى  دس��ت��وري  
الشباب«، كما يضيف أن الدستور 
يجب أن »يعيد رسم الحدود الفاصلة 
بين السلط بشكل واضح، وينحو 
في اتجاه إرساء نظام سياسي تكون 
والشعب  للشعب  ال��س��ي��ادة  ف��ي��ه 

وحده«.
أليس حريا بالشبيبة االستقاللية 
الدستور  بتنزيل  أوال،  تطالب،  أن 
دستور  ف��ي  التفكير  قبل  الحالي 
جديد، ثم لنفرض أن شبيبة من هذا 
فإن  دستوريا،  تعديال  تريد  النوع 
السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماهي 

ناقصة،  أنها  يرون  التي  الفصول 
طالما أن هذه الشبيبة كانت من بين 
الشبيبات التي شملتها المشاورات 
التي قادها المستشار الملكي محمد 
»المستجد  ه���و  م���ا  ال��م��ع��ت��ص��م? 
ال���دس���ت���وري« ب��ي��ن س��ن��ت��ي 2011 

و2014?..  
في هذا الصدد، قد ال يخفى على 
حزب  أن  ال��م��ت��ت��ب��ع��ي��ن  م���ن  ع����دد 
االستقالل في نسخته »الشباطية«، 
كان  من  للمنطق،  يخضع  يعد  لم 
االستقالل  ح��زب  أن  مثال  يتصور 
يخطئ  ألم  الحكومة،  من  سيخرج 
المحلل السياسي محمد الساسي 
االنسحاب  ع����ن  ي���ت���ح���دث  وه�����و 
المستحيل? يقول محمد الساسي، 
))الضجة التي أثارها ما يسمى قرار 
من  باالنسحاب  »االستقالل«  حزب 
أنها  اتضح  ما  سرعان  الحكومة 
مجرد »جعجعة بدون طحين«، لقد 
لن  االنسحاب  أن  المؤكد  من  بات 
المستحيل  من  يكن  لم  إن  يحدث، 
حدوثه ألمرين: أولهما، هو أن قرار 

االنسحاب والمشاركة في الحكومات 
قرارا  ليس  منها  االس��ت��ق��االت  أو 
األحزاب  تملكه  س��ي��ادي��ا  مستقال 
ال��وزراء، وإنما هو  ويتصرف فيه 
ق��رار بيد الملك ال��ذي م��ازال يعين 
ويعفي ويقيل ويرضى ويغضب... 
ح���زب  أن  ه�����و  ال����ث����ان����ي  األم�������ر 

»االستقالل«، ال يمكنه العيش خارج 
قوته  يستمد  فمنها  ال��ح��ك��وم��ة، 
ووسائل تعبئته ل�»قواعده« وصيانة 
»آلته« االنتخابية، والمرة الوحيدة 

في تاريخ الحزب الطويل التي خرج 
فيها إلى صحراء المعارضة..((.

هكذا إذن أخطأ محمد الساسي 
وهو من خيرة المحللين السياسيين 
في المغرب)..(، والسبب هو أنه ظل 
يعتقد مثل غيره أن تحركات حزب 
إشارات  بتلقي  مرتبطة  االستقالل 

األخيرة  التطورات  لكن  فوقية)..(، 
تؤكد أن هذا الربط غير صحيح، إذ 
محمد  ال��م��ل��ك  ي��أت��ي  أن  ي��ع��ق��ل  ال 
ال����س����ادس ل���ي���دع���و إل�����ى إج�����راء 

االنتخابات وفق القواعد الدستورية: 
»إن التكريس الدستوري لمبدإ ربط 
بنتائج صناديق  السياسي  القرار 
االقتراع، يلقي على عاتق المواطنات 
باألمانة  ال��ن��ه��وض  وال��م��واط��ن��ي��ن 
الجسيمة، لحسن اختيار ممثليهم. 
أن  يستشعروا  أن  الجميع  فعلى 
األحزاب واالختيارات التي يريدها 
الشعب، والمؤسسات المنبثقة من 
الحكم  التي ستتولى  هي  إرادت��ه، 
نيابة عنه، وتتخذ القرارات المتعلقة 
مدة  طيلة  ال��ع��ام،  ال��ش��أن  بتدبير 
انتدابها، باختيار منه.. كما أن على 
تالزم  أن  استحضار  المنتخبين 
صار  قد  بالمحاسبة  المسؤولية 
الدستوري،  س��م��وه��ا  ل��ه��ا  ق��اع��دة 
وضوابطها  القانوني،  وج��زاؤه��ا 
يتحدث  هكذا  الملزمة«  األخالقية 
الملك، فهل يعقل أن نصدق أن شباط 
تلقى إشارات للتوجه نحو تعديل 

دستوري.
أن  الحقيقة هو  إل��ى  األق��رب  إن 
الزعامات  م���ن  وأم���ث���ال���ه  ش���ب���اط 
طريقة  اخ��ت��اروا  ال��ذي��ن  الحزبية، 
الملكي  الخطاب  على  للرد  أخ��رى 
مبادئ  ث���الث���ة  ع��ل��ى  ن���ص  ال�����ذي 
أس��اس��ي��ة: أول��ه��ا: االل��ت��زام بسمو 
كنهج  ومنطوقا،  روح��ا  الدستور 

تم،  وم��ن  لتطبيقه.  ووح��ي��د  قويم 
تأويل،  أو  ممارسة  أي  أن  نعتبر 
يعد  الديمقراطي  لجوهره  مناف 

مخالفا  م���رف���وض���ا  خ���رق���ا 
وشعبا،  م��ل��ك��ا  إلرادت����ن����ا، 

من هنا تبدو أن مهمة تنزيل هذا الدستور ملقاة على 
عاتق األحزاب السياسية التي ساهمت في بلورته، من 

خالل المشاورات، لكن الواقع يؤكد أن األحزاب التي 
ساهمت فيه هي نفسها التي تنتقده اليوم، وتعمل على 

تحطيم »التعاقد الدستوري«، ما معنى أن يخرج حميد 
شباط في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر الشبيبة االستقاللية 

ليعلن دعمه الكامل لجماعة العدل واإلحسان، الحالمة 
بنظام آخر)..(

صورة صادمة سربت 
بالتزامن مع وجود 
الملك في الخارج 
بهدف »إقالة« وزير 

الصحة

صورة غنية 
عن التعليق 

من مؤتمر 
الشبيبة 

االستقاللية

«««

يمكن القول إن حزب 
االستقالل يمارس 
عمليا سياسة رفع 
السقف، فالمطالبة 
بالتعديالت الدستورية 
تدخل في جميع 
الحاالت ضمن 
مواجهة »النظام 
السياسي« كله وليس 
ضمن استراتيجية 
مواجهة الحكومة، 
كما هو معروف
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ثانيها: إيجاد مناخ سياسي سليم، 
الدستور من  أفرزه هذا  جدير بما 
الثقة  ب���روح  مفعم  ج��دي��د،  م��غ��رب 
والعمل، واإلقدام والتعبئة واألمل، 
وااللتزام بتجسيد جوهره المتقدم 
العمل  ثالثها:  الواقع،  أرض  على 
بروح التوافق اإليجابي، على تفعيل 
المؤسسات الدستورية، باالعتماد 
القانونية  النصوص  على  الجيد 
السياسية  واإلص��اح��ات  ال��ازم��ة 
سياسي  مشهد  الن��ب��ث��اق  ال��ه��ادف��ة 
وم��ؤس��س��ي ج��دي��د وس��ل��ي��م، جدير 
بعدم  وكفيل  المتقدم،  بدستورنا 
إنتاج ما يشوب المشهد الحالي من 
من  )مقتطف  واختاالت،  سلبيات 
الخطاب الملكي بتاريخ 30 يوليوز 
عيد  ذك�������رى  ب���م���ن���اس���ب���ة   2014

العرش(.
يثبت  ال  شباط  إن  القول  يمكن 
إن  ق��ال  ال���ذي  فالرجل  ح���ال؛  على 
ال���خ���روج م��ن ح��ك��وم��ة ب��ن كيران 
الاشعبية  القرارات  رغم  مستبعد 
لرئيس الحكومة )جريدة المساء، 6 
يناير 2013( هو نفسه الذي استغل 
بشكل  ليقرر  الملك  غياب  فرصة 
الحكومة،  من  االنسحاب  فجائي 
لتكتب الصحافة: »حزب االستقال 
الحكومة  م��ن  االن��س��ح��اب  ي��ق��رر 
وينتظر إذن الملك«، وانظروا لهذا 
التزامن الغريب للرغبة في تعديل 
الحكومة مع كل مرة يكون فيها 
الملك خارج الباد)..(، هل هي 
قرارات بريئة؟ هذا هو السؤال 

المطروح.
ورب�����م�����ا ن���س���ي ك���ث���ي���ر من 
األول  ال��ق��رار  أن  المواطنين 
النسحاب حزب االستقال من 
أزمة  ف��ي  تسبب  ال��ح��ك��وم��ة، 
كبرى،  واقتصادية  سياسية 
بدعوى عدم االتفاق مع رئيس 
الحكومة عبد اإلله بن كيران، 

قبل أن يعود شباط ليطالب بعد 
آخ��ر سنة  دس��ت��وري  بتعديل  سنة 
2014، من هنا يمكن القول إن حزب 
االستقال يمارس عمليا سياسة رفع 
بالتعديات  فالمطالبة  ال��س��ق��ف، 
الدستورية تدخل في جميع الحاالت 
ضمن مواجهة »النظام السياسي« 
استراتيجية  ض��م��ن  ول��ي��س  ك��ل��ه 
م���واج���ه���ة ال���ح���ك���وم���ة، ك���م���ا هو 

معروف.
في غياب الملك دائما، وفي ظل 
وج���ود رئ��ي��س ح��ري��ص ع��ل��ى عدم 
اإلس������اءة ل��ع��اق��ت��ه م���ع اإلخ�����وان 
التقية،  يشبه  م��ا  ف��ي  المسلمين، 
تكتب الصحافة »الوطنية« إن »شباط 
معارضة  م���ن  ي��ن��ت��ق��ان  ول��ش��ك��ر 
الحكومة إلى معارضة نظام الحكم« 
)29 دجنبر 2014(، 

والسبب هو أن 
لحزب  األول  الكاتب  لشكر  إدريس 
االتحاد االشتراكي، حذر من »عودة 
العسكرية  االن���ق���اب���ات  ظ���اه���رة 
ما  بسبب  ال���رص���اص«  وس���ن���وات 
سماه: »تشكل نظام والءات جديد، 
يشكل المشروع اإلخواني جزءا منه، 
لتكوين تحالف مصالحي مناهض 

لبناء دولة الديمقراطية والحداثة..، 
»ال شيء تغير، هناك مقاومة للتغيير 
للنظام نفسه  وإن هناك استمرارا 
ليغيره«،   2011 دستور  الذي جاء 
ه��ك��ذا ي��ت��ح��دث ل��ش��ك��ر ب��ع��د ثاث 

سنوات من تعديل الدستور.
في غياب الملك وبغض النظر عن 
الحاصل بين مواقف  التناغم  هذا 
ح����زب����ي االس����ت����ق����ال واالت����ح����اد 
االشتراكي، الذي ينهل من 

ة  محبر
بنشماس  حكيم  يخرج  التصعيد، 
لحزب  ال��وط��ن��ي  المجلس  رئ��ي��س 
»إن  ليقول:  والمعاصرة  األص��ال��ة 
ديال  خناشي  أن��ف��ق  س��ري��ا  ح��زب��ا 
الفلوس للنيل من سمعة الحزب«، 
أق��ول لقد  »صدقوني وأن��ا أعي ما 

وظفت خناشي ديال الفلوس من قبل 
ونقابيين  وحزبيين  أعمال  رج��ال 
الذين  والمخزن  اإلدارة  من  وجزء 
تحالفوا في ما بينهم، وهو ما جعل 
جزءا من الطبقة السياسية واإلعام 
يجتهد ليل نهار وبإمكانات ضخمة 
من  والنيل  التجربة،  هذه  لتشويه 
مصداقية قيادات وطنية، هي أفضل 

ما أنجبته األمهات المغربيات«.
ل��م ي��ت��ح��دث ب��ن��ش��م��اس صاحب 
الدستور  ع��ن  األخ��ي��ر  ال��ت��ص��ري��ح 
ولشكر  ش��ب��اط  ب��خ��اف 
في  يضرب  كامه  ولكن 
الصميم القوانين المعمول 
بها، فهو يتحدث عن حزب 
باالسم  يذكره  لم  متحكم 
والحال أن الدستور الجديد 
جاء ليقضي على ممارسات 
ال��م��اض��ي وت��ك��ري��س دولة 
هنا  إل��ى  والقانون،  الحق 
يطرح سؤال طالما أن شباط 
الذي  وب��ن��ش��م��اس  ول��ش��ك��ر 
ينتمي لحزب ال يعترف أمينه 
الجديد  ب��ال��دس��ت��ور  ال��ع��ام 
يقول:  نموذجا  )ال��ب��اك��وري 
عليه  ص��وت  ال��ذي  الدستور 
دستورا(،  ل��ي��س  ال��م��غ��ارب��ة 
يتفقون على كون بن كيران ال 
يصلح لتدبير المرحلة، لماذا 
ال يلجؤون إلى تقديم ملتمس 
الحكومة؟ هل  الرقابة إلسقاط 
يعقل أن االنتقادات تهدف إلى 

إسقاط الحكومة فقط؟..
انظروا لخطورة المواضيع، 
عن  يتحدثون  الملك،  غياب  في 
الثالث،  ال��ح��ك��وم��ي  ال��ت��ع��دي��ل 
ملعب  فضيحة  ع��ن  ي��ت��ح��دث��ون 
الله، ويتحدثون عن  عبد  موالي 
ص��ف��ق��ات أب��رم��ه��ا م��ق��رب��ون من 
عن  ويتحدثون  الملكي،  الديوان 
ورطة مستشار ملكي في مشروع 
عن  ويتحدثون  بالمضيق،  كبير 
فضائح وزارة الصحة، بل إن من 
سموا أنفسهم أطباء لم يتوانوا في 
العام  للرأي  إخ��راج صور صادمة 
الصحة  وزارة  فساد  فضح  بغية 
ووصل األمر إلى حد المطالبة بإقالة 
الوزير، وكأن إقالة وزير واحد هو 
أوزين ال تكفي.. بل إنهم يتحدثون 
مسيرة  قمع  ع��ن  الملك  غياب  ف��ي 

لألمازيغ في الدار البيضاء)..(.
التعديل  إن  ق���ائ���ل  ي���ق���ول  ق���د 
الحكومي مشروع، وهذا أمر منطقي، 
االستقرار  ل��ع��دم  ال��ت��أس��ي��س  ل��ك��ن 
الحكومي هو الخطر عينه، ذلك أن 
في  يعني  الحكومة  استقرار  ع��دم 
المحللين  ع��ن��د  ال���ح���االت  ب��ع��ض 
النظام  استقرار  عدم  السياسيين 
السياسي نفسه، والكل يتذكر كيف 
إلقامة  تسعى  أط���راف  ع��دة  كانت 
حكومة وحدة وطنية في المغرب، 
انفجار  من  على شفا حفرة  وك��أن 

األوضاع..
عن  يدافع  أن  ح��زب  كل  من حق 
األفكار التي يؤمن بها، لكن أال يعلم 
هؤالء النشطاء الحزبيين أن نشاطهم 
محدد بمقتضى القانون، وأن قانون 
»إذا  يلي:  ما  على  ينص  األح���زاب 
تخل  سياسي  ح��زب  أنشطة  كانت 
الداخلية  وزي��ر  فإن  العام  بالنظام 
يطلب من رئيس المحكمة اإلدارية 
بالرباط بصفته قاض للمستعجات 
وإغاق  الحزب  بتوقيف  يأمر  أن 
»يحل   ،»)50 )ال��م��ادة  مؤقتا  مقره 
ك��ل حزب  م��رس��وم معلل  ب��م��وج��ب 
سياسي يحرض على قيام مظاهرات 
مسلحة في الشارع أو قد يكتسي من 
حيث الشكل والنظام العسكري أو 
الشبيه به صبغة مجموعات قتال أو 
أو يهدف  فرق مسلحة خصوصية 
الحكم  مقاليد  على  االستياء  إلى 
بالقوة، أو يهدف إلى المس بالدين 
أو  الملكي  ال��ن��ظ��ام  أو  اإلس��ام��ي 

بوحدة التراب الوطني للمملكة«.
تبعا للقانون يمكن طرح األسئلة 
التالية على وزير الداخلية، أال تعني 
مسا  ال��ش��واذ  بمطالب  المجاهرة 
بالدين اإلسامي؟ أال تعتبر الدعوة 
إلى المساواة في اإلرث مسا بالدين 
اإلسامي؟ أال يعتبر خرق الدستور 
موجبا للحل؟ أين هو الخط الفاصل 
والعمل  ال��ج��م��ع��وي  ال��ع��م��ل  ب��ي��ن 
الحزبي؟ وكيف يعقل أن تمنح وزارة 
الداخلية المايير لألحزاب من أجل 
بينما  الشباب  تأطير  على  صرفها 
هي تركز كل اهتمامها على مطالب 
هذا  فائدة  ما  ثم  الدستور؟  تعديل 
األحزاب  تحترمه  لم  إذا  الدستور 
ال����ك����ب����رى ال����ت����ي س����اه����م����ت في 

صياغته؟..

«««

حكيم بنشماس: 
»صدقوني وأنا أعي ما 
أقول لقد وظفت خناشي 
ديال الفلوس من قبل 
رجال أعمال وحزبيين 
ونقابيين وجزء من اإلدارة 
والمخزن الذين تحالفوا 
في ما بينهم، وهو ما 
جعل جزءا من الطبقة 
السياسية واإلعالم يجتهد 
ليل نهار وبإمكانات 
ضخمة لتشويه هذه 
التجربة، والنيل من 
مصداقية قيادات وطنية، 
هي أفضل ما أنجبته 
األمهات المغربيات«..

ماذا يطبخ شباط وراء 
ظهر بن كيران..

األحزاب الكبرى 
قالت نعم 

للدستور في 

2011.. وقالت له 
»ال« في 2014



المنتخبون،  أيها  في علمكم  ها هي 
فعاصمة المملكة يا حسرة، بين يدي الله 
في  ميزانياتها  ف��ك��ل  ال��ل��ه،  وال��ح��اف��ظ 
والحسابات  وال��ت��ج��ه��ي��ز  ال��ت��س��ي��ي��ر 
بند خاص  إدراج  أغفلت  الخصوصية، 
للطوارئ، وهو إجراء احترازي تستعمله 
لمواجهة  وال��م��ؤس��س��ات  اإلدارات  ك��ل 
الطوارئ، ويكون عادة يتكون من رصيد 
مالي قد يصل إلى نسبة 10% من مبلغ 
الميزانية وإذا لم يستعمل ولم يكن طارئا 
مما يضمن  الفائض  إلى  المبلغ  ينتقل 
لتمويل  ق��ارا  مبلغا  التجهيز  لميزانية 

مشاريع ومرافق حيوية جديدة.
فلو أن المنتخبين فكروا وهم يعلمون 
بأن العاصمة معرضة لكوارث البراريك 
والديور المهددة باالنهيار واألخطار التي 
الساحل،  على  الواقعة  المنازل  تهدد 
وعلى  التقدم  في  الرايسي  جبل  وعلى 
ضفة الوادي، وعلى ما يمكن أن يقع إذا 
وعلى  السكة،  على  الطرامواي  »خ��رج« 
حاجيات  وع��ل��ى  الطبيعية  ال���ك���وارث 
استثنائية لمدينة هي عاصمة المملكة، 
نقول فكروا في تمتيع الجمعيات بالمنح، 
في  وفكروا  والمساعدات،  واإلع��ان��ات، 
التليفونات والسيارات وال واحد من 86 
المجلس  ت��ن��ب��ي��ه  ف���ي  ف��ك��ر  م��س��ت��ش��ارا 

وقع  وما  للطوارئ،  االحتياط  بضرورة 
في عدد من المدن من كوارث يلزم مجلس 
االحتياطات  ك���ل  ب��ات��خ��اذ  ال��ج��م��اع��ة 
الضرورية لتفادي جسامة المشاكل التي 
»س��ق��ط��ت« ح��ت��ى غ��رق��ت فيها ع���دد من 

المدن.
والطوارئ ال تمس األتراح فحسب بل 
األفراح كذلك، والعاصمة غير مهيأة، ال 

ألفراحها وال ألتراحها وال لكوارثها ال قدر 
غير  المنتخبين  إل��ى  م��رده  وه��ذا  الله، 
لتحصين  المكونين  وغير  المستعدين 
العاصمة ضد أي طارئ وليس ضروريا 
أن يكون الطارئ كارثة فيمكن أن يكون 
غير ذلك، وأحبابنا وأصحابنا المنتخبون 
سيودعونها بعد أسابيع، وفي صفحتهم 
سيكتب: »تركوا العاصمة بين يدي الله 

والحافظ الله«.
الوضع؟  لتصحيح  العمل  ه��و  فما 
المجلس  من طرف  ق��رار  اتخاذ  ينبغي 
ال��ق��ادم ف��ي ي��ون��ي��و المقبل  ال��ج��م��اع��ي 
من  المالية  ال��ب��ن��ود  م��ن  ع��دد  لتحويل 
ميزانية التسيير مثل: التعويضات عن 
األشغال الشاقة وقدرها مليارين، ونصف 
مصاريف نفقات التليفونات في الجماعة 
والمقاطعات وقدره حوالي 200 مليون، 
ونصف نفقات سيارات جابها الله وقدره 
مبالغ  ون��ص��ف  م��ل��ي��ون،   700 ح��وال��ي 
اس��ت��ه��اك ال��م��اء وال��ك��ه��رب��اء ف��ي مقر 
الجماعة وذلك بترشيد الطاقة والحد من 
تبذير الماء الشروب، وستربح الميزانية 
في  المواطنين  وإش���راك  مليون،   400
بضرورة  وتوعيتهم  المدينة  نظافة 
اقتصاد نصف المبلغ المخصص أو حتى 
الربع وقدره: 6 مايير، وهذا مبلغ كاف 
لتغطية بند الطوارئ وإذا لم يكن طارئا 
فيحول إلى الحساب اإلداري في ميزانية 

التجهيز.
وفي انتظار المجلس الجماعي المقبل 
الذي سيكون بأقل عدد من المنتخبين، 
نتمنى أن يعوض العاصمة ما فاتها هذه 
أل����ف مليار  م��ض��ت وم��ع��ه��ا  12 س��ن��ة 

ضاعت.

ميزانيات عاصمة المملكة ال تتوفر على بند
الطوارئ!! لمواجهة  مالي 

أرشيف الرباط

بعد أيام ستحصر رسميا نفقات ومداخيل الجماعة 
2014، وستناقشها ثم تصادق  والمقاطعات عن سنة 
بوسائلنا  ارتأينا  وق��د  المنتخبة،  المجالس  عليها 
الخاصة، اطاع ساكنة الرباط )وهذا من حقهم( على 
الخطوط العريضة للتدبير المالي لمنتخبيهم ولنتائج 
تغيير رئيس قسم الحسابات، فكيف كان هذا التدبير؟

ولنبدأ بشق المصاريف وأول ماحظة هي إنفاق كل 
ما كان في رصيد بند اإلقامة في الفنادق واإلطعام في 
وقد  مليونا،   150 والكمال  بالتمام  وق��دره  المطاعم 
»صاطو« في هذا القدر في منتصف السنة، أما نفقات 
سيارات جابها الله ومبلغها مليار و500 مليون، فقد 
وتعالوا  السنة.  منتصف  في  اآلخر  هو  فيه  »صاطو« 
تتفرجون على نفقات الكهرباء والماء لمكاتب الجماعة 

وقد كلفت في منتصف السنة 800 مليون!!
وكما تعلمون هذا مقر إدارة المجلس الجماعي وليس 
فكلف  العمومية،  اإلن����ارة  ف��أم��ا  ح��م��ام��ا،  أو  مسبحا 
استهاكها 3 مايير و300 مليون والماء العمومية لسقي 
 600 كما صرفت  مليون  و500  مليارا  كلف  »البقولة« 
مليون لصيانة اإلنارة الخاسرة الفاسدة على الدوام، 
وكلفت فوائد القروض التي أغرقوا فيها الرباط ونوضح 
بأنها فوائد فقط وتبلغ مليارين و800 مليون كل سنة، 
فأما األحكام الصادرة ضد الجماعة على »زبايلها« فكلفت 

400 مليون عن األضرار التي تسببت فيها للغير، فأما 
الزيت  سراق  مع  البلدي  الصحفي  المكتب  مصاريف 
الطرقات  وص��ي��ان��ة  م��ل��ي��ون،   300 فكلفت  وال��ط��وب��ات 
و»الحدائق« استفادت من مليار. وأعلى غاف مالي صرف 
في السنة الماضية هو غاف النظافة التي تقوم بها 
والمنح  اإلع��ان��ات  بينما  مليارا،   22 ومبلغه  شركات 
للجمعيات فاقت مليارا و300 مليون، ومن المقرر أن 
تنفق الجماعة 89 مليارا إال إذا اتقت الله ووفرت بعض 
المايير لتجهيز العاصمة، وال نظن بأنها ستوفر درهما 
واحدا. فأما المداخيل المقررة وتقديراتها 88 مليارا 
قسم  ال��م��وق��ف  ينقذ  أن  نتمنى  فإننا  مليونا  و920 
الحسابات الجديد، ويتوفق في تلحيم الثقوب وانتهاج 
سياسة مالية تعتمد على المداخيل ثم المداخيل، وإعادة 
النظر في بنود الميزانية التي أصبحت متجاوزة، ثم 
وهذا مهم هو تجهيز القسم بوسائل حديثة وتقنيات 
مبتكرة وتأطيره بموظفين مكونين تكوينا ماليا وإداريا، 
دراجة،  أل��ف  حوالي  الجماعة  إشاراتهم  ره��ن  وجعل 

وتجهيزات مالية.
في  مفاجأة  نأمل  فإننا  المصاريف  نعرف  كنا  إذا 
المداخيل، اللهم إذا كان المنتخبون عازمين على مغادرة 
في  و»زي����رو«  المشاريع  ف��ي  وف��ش��ل  ب��دي��ون  الجماعة 

المداخيل.

لروعة  استثنائية  ص��ورة 
من  لكزة  باب حومة  مدخل 
ش�����ارع ل��ع��ل��و، وت��م��ع��ن��وا في 
جماليته ونقوشه وهندسته 
ورونق بنائه، وكل تلك التحف 
تم هدمها وإتالفها وتشويهها 
التي  ال���ص���ورة  ه���ذه  لتبقى 
 ،1915 ح���وال���ي  ال��ت��ق��ط��ت 
شاهدة على حضارة الرباط. 
فماذا يمنع من إعادة بنائه؟

تأسيسه  ع��ن  سيعلن  ج��دي��د  ح���زب 
رباطي  وي��رأس��ه  املقبلة  األس��اب��ي��ع  ف��ي 
سبق له أن كان وزيرا للمالية والتجارة 
جماعيا  وعضوا  والسياحة  والصناعة 
ال����رب����اط ورئ���ي���س���ا ملجلس  ب��ل��دي��ة  ف���ي 
»العمدة  ه���و  س��ي��ك��ون  ف��ه��ل  ال��ع��م��ال��ة، 
»سيزعزع«  وه���ل  للعاصمة؟  امل��ن��ت��ظ��ر« 

حسابات وتكتات األحزاب احلالية؟

على  ع������ازم������ون  ال�����دس�����ت�����وري�����ون 
االنتخابات  ف��ي  ال���رب���اط  »اس���ت���رج���اع« 
االنتخابية  للمعركة  ويحضرون  املقبلة 
ال��ع��اص��م��ة في  م��ق��ر ج��دي��د وس���ط  بفتح 
ضواحي محطة القطار املدينة، وبدعوة 
لتأطير  ال��ق��دم��اء  ال��دس��ت��وري��ن  احتياط 
فهل  ال��ف��روع،  وب��إع��ادة هيكلة  اجل��دي��د، 
في  مجدهم  أيام  للتسعينيات  هو حنن 

الرباط؟

الله  بنعبد  نبيل  الرباطي  هل يدخل 
على  للحفاظ  املقبلة  االنتخابية  املعركة 
العمدة  وليخلف  الرباطية«؟  »العمودية 
ولعلو؟ أم يفاجئه حزب العدالة والتنمية 
باسمه(  )نحتفظ  أصيل  رباطي  بتزكية 

على املنصب الثمن، عمدة العاصمة؟

يتمنون  الفتح  رباط  على  الغيورون 
م���ن ال��ع��م��دة ف��ت��ح ال��ل��ه ول��ع��ل��و إع����ادة 
األمور إلى نصابها بإرجاع مقر جماعة 
أسوة  التاريخي  امل��رك��ز  إل��ى  العاصمة 
ب��ك��ل م��ق��رات ع��واص��م ال��ع��ال��م، وأفضل 
هو  األن��وار  عاصمة  ببلدية  يليق  مكان 

املقر السابق لبنك املغرب.

 89 كم وفرت من النفقات وقدرها 
مليارا وكم زادت في المداخيل؟
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مداخيل ومصاريف الجماعة خالل سنة 2014

اللـه يحفـظ الربـاط

كل الرباطيين يتبادلون التهاني بمناسبة حلول 
طيبة  فسنة   ،2015 الجديدة  الميادية  السنة 
بالصحة والهناء وبمجلس جماعي جديد يجدد 
غير  نقيا  أوكسجينا  فيها  ويضخ  المدينة  دماء 
ملوث لإلقاع بها إلى عالم األنوار، وليخرجها من 
الطرقي،  واالختناق  والبراريك،  الظلمات،  براثن 
والظلم  اإلداري،  والكسل  المعماري،  والتخلف 

االجتماعي، إلخ..
فمدينة الرباط أخلفت كل مواعيدها للقضاء على 
واختناق  وال��ج��وط��ي��ات،  الصفيحية،  األح��ي��اء 
الحضري،  النقل  وإف��اس  والتلوث،  الطرقات، 
واقتحام نقل الخطافة، وفشلت في تحقيق أدنى 
ظلموها  ال��ذي��ن  سكانها  »ظ��ل��م«  والسبب  ش��يء، 
وتعدوا عليها إما بانتخاب منتخبين دون المستوى 
أو بامتناعهم عن المشاركة في االنتخابات، مما 
أتاح فرصة ثمينة للنماذج »الحاكمة« في المجالس 
المنتخبة إلحكام سيطرتها على مختلف المرافق 
الجماعية حتى أنها لم »تخجل« من توزيع مئات 
عشرات  وإغ��داق  واح��دة،  جمعية  على  المايين 
المايين على »خردة« من الجمعيات وتقدر ب�240 
ج��م��ع��ي��ة أغ��ل��ب��ه��ا أس��س��ت م���ن ط���رف ب��ع��ض من 
انتخبناهم فتحولوا إلى مصاصي أموال سكان 
الرباط والبعض اآلخر أنشأ شركات لموالت الدار 
لحيازة الصفقات واألراضي والعقارات، وقد تم 
الهندي«،  »الكرموس  بأثمنة:  وتفويتها  تمريرها 
وشهدت العاصمة سباقا ماراطونيا في التوظيفات 
الجماعية حتى أغرقوا المدينة في الديون ألداء 
األجور والتعويضات، بما في ذلك بدعة تعويض 
بالتمام  مليارين  وق���دره  ال��ش��اق��ة  األش��غ��ال  ع��ن 

والكمال.
بمئات  عقارات  اكتروا  العجب،  هو  وه��ذا  ثم 
بأن  ونسوا  اإلداري��ة،  للحاجيات  قالوا  المايين 
للجماعة بنايات يتجول فيها الفئران، والطوبات، 
وزوروا  الطيور،  فيها  وتعشش  الزيت،  وس��راق 
العمارة الجماعية الكائنة بزنقة إبراهيم الروداني 
وهي على خمسة طوابق مقفولة، وغير بعيد عن 
المركب الثقافي الرائع بمكاتبه وقاعاته ومنازله 
»يتفسح« فيه سراق الزيت. فأما القاعة المغطاة 
الموجودة في حي التقدم، فلو شيدوا فوقها مكاتبا 
التي  المايين  الحزمة من  وقاعات وديورا بتلك 
يكترون بها - قالوا - مكاتب إدارية، الستغنوا عن 
الكراء. وهل يا حضرات البد من مكتب لكل موظف؟ 
والبد من مكتب وكتابة لرئيس مصلحة؟ و»ديوان« 
لكل رئيس قسم؟ وعمارة لكل منتخب »يبصم« على 
أوراق؟ فإذا لم يكن هذا هو التبذير؟ فماذا نسميه؟ 
التفكير،  وعقم  التسيير،  سوء  حضرات:  يا  إنه 

وجهل التدبير اإلداري.
لذلك نؤمن بأن سكان الرباط سيتحزمون لكم 
في وضع  وسينخرطون  المقبلة  االنتخابات  في 
أسس التغيير من أنفسهم، وذلك بتأكيد تسجيلهم 
في اللوائح االنتخابية وهي عملية روتينية تجرى 
مطلع كل سنة، وياحظ السكان كيف أن حضراتهم 
لحشد  ينفروا  وال  يزمروا  ولم  بسكتة  ضربوها 
نسبة  فقط  يمثلون  كانوا  ولو  وتذكيرهم  الناس 
من الناخبين وبهم كانوا يحكمون الرباط   %10
لمدة 30 سنة، وعدم التسجيل معناه استمرار حكام 

اليوم في حكمهم ال قدر الله على سكان الرباط.
سنتسجل بكثافة لنشارك بكل قوة لرفع راية 
بأننا  للجميع  نؤكد  حتى  عاليا  األن���وار  مدينة 
تواقون للتغيير، محبون لرباط الفتح التي ارتبطنا 
معها بعهد الوفاء لصيانة حضارتها والدفاع عن، 
وتبني قيمتها اإلنسانية، وانتشالها من الفساد 

والركود والهيمنة المصلحية.
اإلسام  مهد  يا  الفتح،  رب��اط  يا  طيبة  وسنة 
المتسامح، ومنبت النضال الوطني، ومقر الملوك 
الشرفاء، فأنت يا جوهرة العواصم من أجل الجهاد 
الله، وجهاد  كلمة  إلع��اء  األج��داد؛ جهاد  شيدك 
للتحرر من مخالب االستعمار، وجهاد للحفاظ على 
روح البيعة والشرعية التي سنها لنا اآلباء ألسرة 
القائد  اإلم��ام  وراء  وجهاد  الشريف،  البيت  آل 
للنهوض باالقتصاد، والتعليم والتربية، والتعمير 
الذين  واألم���ان  واألم��ن  االستقرار  نعمة  ظل  في 
يضمنهم دستوريا للشعب األب الذي يتعب ويمرض 
ويتحمل من أجل أبنائه األهوال مما ال يخطر على 

بال.
جديدة  سنة  الفتح،  رب��اط  ي��ا  سعيدة  وسنة 
في ظل دستور جديد  الحديثة،  األنوار  وبمدينة 

ومع األسف بمنتخبين »باليين«.

أسرا العاصمة

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

سنة جديدة
مبنتخبني »باليني«

حادثة سابقة 
لطرامواي 

الرباط قرب 
محطة القطار 

المدينة



الضابطة  ع��ن��اص��ر  ت��م��ك��ن��ت 
القضائية للدرك الملكي بأورير، 
منظمة،  ع��ص��اب��ة  تفكيك  م��ن 
شهاداتها  ت��ق��دي��م  اح��ت��رف��ت 
»ال����م����زورة« ل��اس��ت��ي��اء على 

األماك العقارية.
القضية  أن  المصادر  وذك��رت 
ق�����دم أحد  ب���ع���دم���ا  ت���ف���ج���رت 
األشخاص من الدار البيضاء 
في اتجاه أورير بغرض توثيق 
عقد مزور لاستياء على عقار 
غير محفظ، لعلمه أن المنطقة 
دأبوا  أشخاص  بها  يتواجد 
على تقديم شهاداتهم من الزور 

بمقابل)..(.

يعيش سكان عشرات الدواوير 
بإقليم تارودانت فصل الشتاء 
ع��ل��ى وق���ع ال��م��ع��ان��اة، بسبب 
الطقس البارد، فالحرارة يقول 
بعض المواطنين، تصل إلى ما 
دون ثاث درجات تحت الصفر 
ليا، نظرا لتموقع المنطقة على 
متر   1800 إلى  يصل  ارتفاع 

فوق سطح البحر.
ويضيفون أن هذه معاناة يزيد 
من قسوتها غياب الحطب وكل 
العزلة،  التدفئة، وكذا  وسائل 
مرتبطة  غير  المداشر  فأغلب 
ب��ال��ش��ب��ك��ة ال��ط��رق��ي��ة، ب���ل إن 
على  حتى  يتوفر  ال  بعضها 

مسالك.

أقدمت عصابة بإقليم اشتوكة 
أيت بها على التعرض لسائق 
الرابطة  الطريق  على  شاحنة 
بين بيوكرى وسيدي بوسحاب، 

األسبوع الماضي.
بالساح  ال��ت��ه��دي��د  وت���ح���ت 
األبيض والضرب أرغم السائق 
ال����ن����زول، ح��ي��ث قامت  ع��ل��ى 
وسرقة  بتكبيله  ال��ع��ص��اب��ة 
شاحنته من نوع »ميتسوبيشي« 
وك��ل م��ا ب��ح��وزت��ه وف���رت إلى 

وجهة غير معروفة.
وجد  ال��ذي  الضحية  وص��رح 
ملقى على األرض، أن العصابة 
أشخاص   4 م����ن  ال���م���ك���ون���ة 
هاجمته عندما كان على مقربة 
من دوار الكزمير، حيث كان يهم 

بالدخول إلى محل سكناه.

القنص  ج��م��ع��ي��ات  ط��ال��ب��ت 
إقليم  م��س��ؤول��ي  ب��ب��ي��وك��رى 
بالجلوس  باها  أيت  اشتوكة 
القنص  جمعيات  ممثلي  مع 
ع��ل��ى ط��اول��ة ال��ح��وار إليجاد 
م�����ع بعض  ن����اج����ع  م����خ����رج 
المسؤولين بإحدى الجمعيات 
المتعلقة  الشروط  بخصوص 
القنص  ح��ق  إي��ج��ار  بتجديد 
بتراب جماعة أيت امزال بأيت 

باها.

لوحظ في اآلونة األخيرة تفشي 
الحافات  في  النشل  ظاهرة 
العمومية، والمثال من إنزكان، 
حيث يقول أحد المواطنين »28 
للحافات  امتطاءه  إن  سنة« 
العمومية أصبح يشكل كابوسا 
الحذر  عليه  ت��ف��رض  ل��درج��ة 
بعدما  خ��ص��وص��ا  وال��ي��ق��ظ��ة، 
 1500 مبلغ  ل��س��رق��ة  ت��ع��رض 
إدراكه،  دون  جيبه،  من  درهم 
ال���ذي ح��ال دون قضاء  األم���ر 

أغراضه بسوق الثاثاء.
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> شكيب جالل

التي  اإلص������اح������ات  رغ������م 
ستحول شارع محمد الخامس 
إل����ى فضاء  أزم������ور  ب��م��دي��ن��ة 
عادة  م��ازال��ت  ج��دي��د،  هندسي 
سيئة تتربص به حيث يتم بيع 
األسماك والدواجن، والخضر، 
المتاشيات،  وك��ل  واألل���ب���ان، 
سافر  تحد  ف��ي  أرص��ف��ت��ه  على 
لصحة وسامة المواطنين مع 
العلم أن في قلب الشارع يوجد 
لهذا  خ���ص���ص  ب���ل���دي  س�����وق 
ال��غ��رض)..( وه��و ال��ذي تحول 
ومنفذ  ل���أزب���ال  م���ط���رح  إل����ى 
وباألخص  الكريهة،  للروائح 
التي  األس����م����اك  ب��ي��ع  ج���ن���اح 
أصبحت  تعرض على أرصفة 
الشارع في ظروف غير صحية 
بدل مكانها المعتاد، وهو األمر 

الذي أضحى يقلق المتسوقين، 
ومنذ  »ال��م��ارش��ي«  ك��ان  بعدما 
إحداثه مشهورا ببيع األسماك 
»الشابل«  سمك  منها  وخاصة 
المدينة  به  كانت تشتهر  الذي 
منذ عقود، فهل يبادر المجلس 

البلدي إلى إعادة تنظيم تجارة 
السمك داخل المارشي لضمان 
ل��ب��اع��ة السمك  ظ���روف أف��ض��ل 
البلدية  أن  وللمتسوقين، علما 
مداخيل  من  تستفيد  لوحدها 

مهمة من هذا السوق؟

»دوار العرب« ومسلسل الموت

»المارشي« الذي تحول إلى مطرح للنفايات

> عبداهلل الشرقاوي

الملقب  باسكال،  المتهم  رف��ض 
الرحمن  عبد  وأب���و  داوود،  ب��أب��و 
جلسة  أول  في  الحديث  رف��ض  قد 
له والنظر في وجه هيئة المحكمة 
اإلرهاب  مكافحة  بقضايا  المكلفة 
بملحقة سا صباح يوم الخميس 
الماضي، ورغم مناداة  18 دجنبر 
للمثول  اسمه  على  الهيئة  رئيس 
أمامها في القفص فقد ظل جاثما 
طأطأ  حيث  يتحرك،  ال  مكانه  في 
رأسه في طاقيته وبدلته الحمراء، 
ملفه  تأجيل  بعد  المكان  ليغادر 

لعدم حضور دفاعه. 
وقال بعض المتتبعين إنه ربما 
قام بفعله هذا أمام هيئة المحكمة 
المعبر  غير  االحتجاج  من  كنوع 
عنه، على غرار بعض التكفيريين، 
ال���ذي���ن ي���رف���ض���ون ال��ت��ع��ام��ل مع 

المؤسسات والمجتمع برمته. 
وك�����ان ب���اس���ك���ال ق���د س��ب��ق أن 
المنطقة  عناصر  قبل  م��ن  اعتقل 
سليمان  س��ي��دي  بمدينة  األم��ن��ي��ة 

ب��ن��اء على ت��ص��رف��ات ص���درت منه 
المساجد  ب���أح���د  ك�����ان  ح��ي��ن��م��ا 
بالتنظيم  ب��اإلش��ادة  تتعلق  هناك، 
»داع��ش«، حيث  العالمي  اإلرهابي 
توبع  بتهم تكوين عصابة إلعداد 
إطار  في  إرهابية  أعمال  وارتكاب 
المس  إلى  يهدف  مشروع جماعي 

واإلشادة  العام،  بالنظام  الخطير 
بأفعال تكون جريمة إرهابية.

على  ال��ف��رن��س��ي  المتهم  وت����ردد 
و2009   2004 س��ن��وات  ال��م��غ��رب 
قد تعرف على  كان  و2014، حيث 
الجهادية،  السلفية  ات��ب��اع  أح���د 
الجماعات  إلح���دى  ينتمي  وآخ���ر 

ثالث  على شخص  ثم  المحظورة، 
يحمل األفكار الجهادية، والذي علم 
الشباب  استقطاب  على  يعمل  أنه 
وإرسالهم  سليمان  سيدي  بمدينة 

إلى سوريا. 
ونسب إلى المتهم أنه عاتب إمام 
سليمان،  بسيدي  التقوى  مسجد 
لكونه يقوم بالدعاء لملك المغرب، 
وأن أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم 
»داعش« هو أمير المؤمنين الوحيد، 
وأن هذا التنظيم قادم ال محالة إلى 
المملكة من أجل تحريرها، مضيفا 
أنه كان يود السفر إلى سوريا وأن 
أصدقائه  ببعض  هناك  عاقة  ل��ه 

المنتمين للدولة اإلسامية.
وأك���������د ال����م����ت����ه����م، ال�����ع�����ازب، 
االتصال،  ب��م��رك��ز  وال��م��س��ت��خ��دم 
مراحل  س���ائ���ر  ف���ي  ت��ص��ري��ح��ات��ه 
والتحقيق  ال��ت��م��ه��ي��دي  ال��ب��ح��ث 
االبتدائي والتفصيلي لدى قاضي 
يكن  لم  أنه  إلى  مشيرا  التحقيق، 
إرهابية  أعمال  بأية  القيام  ينوي 
داخل المغرب، لكنه ال يؤمن بأمير 

المؤمنين .

المتهم الفرنسي بمبايعة »داعش« يرفض الكالم في محكمة سال

سال

أزمورسيدي قاسم

التحقيق مع مسؤول 
جماعي بتهمة 

االستيالء على أرض

>  سعيد أحتوش

التابعة  العرب  دوار  طريق  ت��زال  ال 
للمجال الحضري للصويرة تحصد المزيد 
من األرواح، وفي أحسن األحوال تتسبب 
بفعل  مستديمة  ع��اه��ات  ف��ي  للضحايا 
تشهدها،  التي  العديدة  السير  ح��وادث 
للطريقين  مفترقا  تعتبر  وأنها  خاصة 

مراكش  م��دن  من  لكل  المؤديين 
)الطريق  وأسفي  والبيضاء 

الساحلية(، حيث لقي أحد 
أن  بعد  حتفه  األشخاص 
دهسته إحدى الشاحنات 
التي فقدت توازنها بعدما 
ل���م ي��ض��ع س��ائ��ق��ه��ا في 
مدار،  ت��واج��د  الحسبان 

ويأخذ االحتياطات الازمة لعبوره بسرعة 
مناسبة.

وقال بعض السائقين إن هذه الحوادث 
تستوجب على الجهات المعنية التدخل 
لوقف هذا النزيف عبر وضع نقطة أمنية 
طرقية قارة وليست مناسباتية، من شأنها 
من  التخفيض  على  السائقين  ترغم  أن 
السرعة، وذلك لتفادي وقوع حوادث 
المكان  وأن  خاصة  مميتة 
الذي كان الضحية يقف 
به، يعتبر ِقبلة للعديد 
الذين  التاميذ  من 
حافات  ينتظرون 
المدرسي  ال��ن��ق��ل 
ل����ت����ق����ل����ه����م إل�����ى 

المدارس.

> األسبوع

يخضع مسؤول جماعي بجماعة سيدي عزوز بإقليم 
سيدي قاسم للتحقيق بعد دعوى قضائية رفعها عليه 
بعقود  أرضهم  على  بالترامي  اتهموه  الذين  الضحايا 

وصفوها بالمشبوهة)..(. 
ومن خال البحث الذي قام به الدرك الملكي بحد كورت 
تبين أنه قام بكراء 13 هكتارا  ونصف، وهي تمثل جميع 
الواجبات المشاعة لبعض اإلخوة، والمستفيدين منها 
من الوصية بالثلث في إراثة الهالك »م. ش. ب«، وذلك 
بدون نسبة معنية للملك الكائن بدائرة أحد كورت بقيادة 
أرض  من  والمتكون  قاسم،  سيدي  بإقليم  الخنيشات 
فاحية البالغ مساحتها اإلجمالية 512 هكتارا، والتي 
تشمل منزال للسكن، وإسطبات لتربية المواشي، وبئران 
للري. ويقول مصدر مطلع إنه يظهر من خال العقود أنه 
تم التوقيع على عقد الكراء وعقد البيع في نفس اليوم، 
متسائا في نفس الوقت كيف يعقل أن تكرى األرض لمدة 

99 سنة وتباع في نفس اليوم. 
وينتظر أن تعرف هذه القضية تداعيات خطيرة خاصة 
بعد أن اكتشف الدرك الملكي تورط نفس المسؤول في 

ملفات أخرى)..(.

ما يجري ويدور في المدن

س..
ك

ـل
ترويج ت في  المتورطة  الشبكة  قضية  في  المتهم  قام  مفاجئة،  في خطوة 

وإدخال المخدرات إلى المؤسسة السجنية بالصويرة، بالتراجع أمام الضابطة 
المؤسسة  حراس  أحد  فيها  اتهم  التي  وتصريحاته  أقواله  عن  القضائية 
المذكورة بتزعم الشبكة، إضافة إلى 11 متهما آخر)..(، وقال في وثيقة التنازل 
إن ما نسبه للحارس ال أساس له من الصحة ويدخل في إطار تصفية حسابات 

ليس إال)..(.

بدل إسعاف المرضى.. استعمل 
سيارة اإلسعاف لنقل خليالته

بني مالل

>  األسبوع

م��ال��ك سيارة  أص��ي��ب 
ببني  خ��اص��ة  إس���ع���اف 
مال بالصدمة بعدما تم 
قبل  م����ن  اس����ت����دع����اؤه 
ال����ع����ن����اص����ر األم���ن���ي���ة 
أن  ليخبروه  بالمدينة، 
س��ي��ارة اإلس��ع��اف التي 
ال  سائقها  ك��ان  يملكها، 
داخلها  المرضى  يحمل 

رفقة  ع���اه���رات  وإن���م���ا 
شقيقه.

وأش��ارت مصادر إلى 
سيارة  ح��ج��ز  ت���م  أن����ه 
اإلسعاف واعتقال السائق 
أنظار  على  عرضه  قبل 

النيابة العامة.
س����ي����ارة  أن  ي�����ذك�����ر 
يفترض  التي  اإلسعاف 
اإلسعافات  تقديم  فيها 
الذين  للمرضى  األولية 

يوجدون في حالة صحية 
لها  أص�����ب�����ح  ح�����رج�����ة 
اخ������ت������ص������اص آخ�������ر. 
عملها  إل���ى  ف��ب��اإلض��اف��ة 
عنه،  المؤدى  اإلنساني 
تحولت إلى وسيلة تقل 
مشبوهات)..(،  ن��س��اء 
وبذلك يكون السائق قد 
اإلسعاف  س��ي��ارة  ح��ول 
متعددة  س����ي����ارة  إل�����ى 

االختصاصات..

غياب الدفاع يتسبب في تأجيل القضية

المتهم 
»باسكال 

الملقب بأبو 
داوود«

هكذا يباع السمك في 
شوارع أزمور دون أدنى 

شروط السالمة والصحة



استبشر   >>
سكان أحد األحياء 

خيرا  البيضاء  بمدينة 
عندما توقفت سيارة شرطة 
تجار  ب���ي���وت  أح�����د  أم������ام 
المخدرات وخرج منها بعض 
رجال األمن، ظنا منهم أنه سيتم 
شيء  حصل  ما  لكن  المخدرات،  من  الحي  تطهير 
تزامن  على  المواطنين  بعض  علق  فقد  آخ���ر)..(، 
هاته  ب��أن  األم��ن،  عناصر  بتواجد  اإلن���ارة  انقطاع 
األخيرة تحب االشتغال في الظالم ال من »شاف وال 

من درا«.   

>> يشتكي عدد من تالميذ ثانوية عقبة بن نافع 
بشارع عقبة بن نافع من غياب اإلنارة، حيث أصبح 
يفرض على التالميذ الخروج من األقسام في الساعة 

الخامسة مساء وليس السادسة.
ويقول بعض أولياء اآلباء مستنكرين من العار 
داخل  إن���ارة  ب��دون  كبرى  بمدينة  ثانوية  نجد  أن 
األق����س����ام، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ت���ص���رف���ات بعض 

األساتذة)..(.

االقتصادية  المدينة  زوار  استنكر عدد من   >>
النقص الكبير في عدد المراحيض العمومية بكل من 
الخامس،  ومحمد  يوسف،  وم��والي  أنفا،  ش��وارع 
الزرقطوني وغيرها، األمر الذي يدفع بعضهم إلى 
التوجه نحو أقرب مقهى)..( وقالوا إن مجموعة من 
المقاهي أضحت في اآلونة األخيرة تغلق مراحيضها 
في وجه الوافدين إليها بهذا الخصوص، فلقضاء 

حاجتك ال بد من أخذ مشروب أوال.

>> أدانت المحكمة االبتدائية لعين السبع الحي 
المحمدي أربعة من مشجعي الرجاء البيضاوي على 
خلفية أحداث الشغب التي عرفتها هاته المقابلة التي 

جمعت بين الفتح الرباطي والرجاء البيضاوي.
المخدرات،  المتهمون بتهم استهالك  وقد توبع 

والقذف والشتم، والرشق بالحجارة.

> نورالدين الطويليع

ت�����وع�����دت ال���ك���ون���ف���درال���ي���ة 
الديمقراطية للشغل، في شخص 
عبد  التنفيذي  مكتبها  عضو 
ال��م��ج��ي��د ال���ع���م���وري ب���وع���زة، 
الحكومة التي وصفها بحكومة 
»الدراري« بمواجهة حقيقية بناء 
توصيات  ف���ي  ج����اء  م���ا  ع��ل��ى 
الكونفدرالي  الوطني  المجلس 
الذي قال بأنه على وشك اتخاذ 
القليلة  األسابيع  ق��رارات خالل 
القادمة، داعيا قواعد الكونفدرالية 
إل��ى ال��رف��ع م��ن وت��ي��رة التعبئة 
المعارك  س��م��اه  م���ا  ل��م��واك��ب��ة 
تعنت  ض��د  الكبيرة  النضالية 

الحكومة.
وأضاف المسؤول النقابي في 

التنفيذية  اللجنة  باسم  كلمة 
للمكتب  التأسيسي  بالمؤتمر 

للكونفدرالية  اإلق���ل���ي���م���ي 
الديمقراطية للشغل باليوسفية، 
هذه  أن  األم���ل،  الشباب  ب��دار 
تستمع  ال  ص��م��اء  ال��ح��ك��وم��ة 
وال  المغربي،  اإلنسان  لنبض 
المطالب  مع  إيجابيا  تتفاعل 
وتصر  للتفاوض،  المطروحة 
فتح  ع���دم  ع��ل��ى  غ��ري��ب  بشكل 
مفاوضات جادة ومسؤولة مع 
بأن  قال  التي  العاملة  الطبقة 
السياسات الحكومية تستهدفها 

بشكل مباشر.
النضالي  ال����وض����ع  وع�����ن 
قال  ب��ال��ي��وس��ف��ي��ة  ال��م��ح��ل��ي 
المتحدث باسم اللجنة التنفيذية 
بأن المدينة تعتبر قلعة نضالية، 

ساهم أبناؤها وبناتها في الفعل 
من خالل  وفعال  قوال  النضالي 
محطات ب��ارزة، قبل أن يضيف 
ب���أن ه��ن��اك م���ح���اوالت لطمس 
ال��م��ع��ال��م ال��ن��ض��ال��ي��ة ل��ه��ا، وأن 
الجسم  على  ي��ف��رض  ال��واج��ب 
الكونفدرالي العمل على استعادة 
أطفال  لكل  وتوصيلها  الذاكرة 

ونساء ورجال المنطقة.
زمالءه  المتحدث  ذات  وحث 
الكونفدراليين بإقليم اليوسفية 
مع  والتنسيق  االشتغال  على 
الحلفاء وفق منطق التشبيك من 
نقابي  دور  ص���ي���اغ���ة  أج������ل 
الفعل  ق���ادر ع��ل��ى  واج��ت��م��اع��ي 

والتأثير والنهوض باإلقليم.

نقابة األموي تتوعد حكومة »الدراري« بالمواجهة 

هل هي امرأة حديدية في مندوبية الشؤون اإلسالمية؟
> عزيز الفاطمي

هل وصل إلى علم المندوب 
اإلسالمية  للشؤون  الجهوي 
خبر ما وقع برحاب مندوبيته، 
مؤخرا، ألحد المواطنين الذي 
دفعه قدره إلى هذه المؤسسة 
استكمال  أج��ل  من  العمومية 
بكفالة  المتعلقة  اإلج����راءات 
إحدى  عند  توجه  طفل، حيث 
ال��م��وظ��ف��ات ال��ت��ي ض��رب��ت له 
موعدا من أجل العودة لقضاء 
مصلحته، ولما عاد في الموعد 
المحدد ضربت له موعدا آخر 
المسؤول  أشغال  أن  بدعوى 
األول بالمندوبية كثيرة وليس 
فتقبل  ل���إم���ض���اء،  وق����ت  ل���ه 
المواطن األمر على مضض رغم 

طول  متاعب  م��ن  يتكبده  م��ا 
محل  تفصل  ال��ت��ي  ال��م��س��اف��ة 

المندوبية،  مقر  ع��ن  سكناه 
خاصة وأن ظروفه الصحية ال 

المواطن  ع����اد  ث���م  ت��س��ع��ف��ه، 
ثالث  في  أم��ره  على  المغلوب 
الموظفة  برد  ليصطدم  موعد 
له مدة شهر من  التي ح��ددت 

أجل تسلم وثائقه)..(.
وب��ع��د ش���د وج�����دب، تدخل 
الحتواء  ال��م��وظ��ف��ي��ن  ب��ع��ض 
الموضوع الذي كاد أن يتطور 
وأصلحوا ما أفسدته الموظفة 
التي وصفها البعض بالحديدية 
أحدا،  الحسبان  في  تضع  ال 
ب��ع��دم��ا ش���دد ال��م��واط��ن على 
بخصوص  ال��م��ل��ك  تعليمات 
المواطنين  اإلدارة من  تقريب 
وخدمة  الخدمات،  وتحسين 
المواطنين بلباقة واحترام)..( 
فهل يتدخل المندوب للتحقيق 

في النازلة?

مراكش

مريرت

اليوسفية

>  شجيع محمد

بعد انتشار خبر جريمة القتل 
البشعة التي ذهب ضحيتها أم 
حامل وطفليها بضواحي مدينة 
مريرت، والتي كانت »األسبوع« 
في  تفاصيلها  إل��ى  تطرقت  قد 
عدد بتاريخ 18 دجنبر 2014، 
بعدما تم اإلجهاز على الضحايا 
ق��ب��ل رم��ي��ه��م ف���ي ب��ئ��ري��ن غير 
متباعدين واقعين بطريق مركز 
العام  الرأي  واستنكار  الحمام 
الفعل  هذا  واإلقليمي  المحلي 
اإلجرامي والذي أصبح حديث 

العام والخاص، والذي لم يتم 
الوهلة  م��ن��ذ  خ��ب��ره  ت��ص��دي��ق 
باألبحاث  القيام  وبعد  األولى، 
الدرك  عناصر  باشرتها  التي 
الملكي وعناصر الشرطة العلمية 
دقيق  مسح  إلج���راء  والتقنية 
حول مسرح الجريمة وانتشال 
قبل  م��ن  جهيد  بجهد  الجثث 
الوقاية المدنية، وأمام الشكوك 
الزوج  ب��دأت تحوم حول  التي 
وارتباكه، اعتقلت عناصر الدرك 
الملكي - سرية خنيفرة - هذا 
تدابير  تحت  ووضعته  األخير 
الحراسة النظرية وعملت على 

البحث  وتعميق  أمدها،  تمديد 
معه تحت إشراف الوكيل العام 
االستئناف  ب��م��ح��ك��م��ة  ل��ل��م��ل��ك 
الجاني  انهار  حيث  بمكناس، 
القاتل  ه����و  ب���أن���ه  ل��ي��ع��ت��رف 
الزوجة  أوهم  إذ  الحقيقي)..(، 
بضرورة مرافقته لقضاء بعض 
لتقوم  المنزل  األغ��راض خارج 
الضحية بمرافقة ابنيها معها، 
ح���ي���ث خ������رج ال���ج���م���ي���ع إل���ى 

المجهول.
أجهز  أن��ه  الجاني  وأض��اف 
على زوجته بضربة قوية على 
رأسها أسقطتها أرضا ثم ألقى 

بها في البئر رفقة ابنها، وأمام 
الطفلة  هربت  المشهد  فظاعة 
الصغيرة لكن العم )أخ الجاني 
هو  ليقوم  بالمرصاد(  لها  كان 
اآلخر برميها في البئر الثاني، 
علما أن الجاني وعد أخاه بأن 
يدفع له مبلغ عشرة آالف درهم 
بعد االنتهاء من الجريمة وقدم 
له مبلغ ثالثة آالف درهم كمقدم، 
الجاني(  )أخ  العم  شجع  مما 
الجريمة  ه���ذه  ارت���ك���اب  ع��ل��ى 
وصرح له الجاني بأنه يشك في 
الزوجة  واص��ف��ا  أبنائه  نسب 

»الضحية« بالخائنة.

> نور الدين هراوي

التربوي  االف��ت��ح��اص  رغ���م 
للمؤسسات التعليمية الثانوية 
دعائمه  بمختلف  واإلح���اط���ة 
وآلياته الذي أعدته المفتشية 
العامة لشؤون التربية تفاعال 
وتفعيال لمذكرة بلمختار حول 
الساعات اإلضافية، وانتشارها 
المادي  ب��ال��م��ق��اب��ل  ال���واس���ع 
الباهض جدا، لم تسلم ال شعب 
أو  العلمية  المواد  أسالك  وال 
األدبية من الساعات اإلضافية، 
الشيء الذي يعتبر مسا خطيرا 
التعليم  م��ه��ن��ة  ب��أخ��الق��ي��ات 
الوصية  ال�������وزارة  وأن��ظ��م��ة 
ومذكراتها الناهية عنها جملة 

وتفصيال.
وتتساءل شريحة 

عريضة من األطر 
ال�����ت�����رب�����وي�����ة 
وال���ن���ق���اب���ي���ة 
وه�������ي�������ئ�������ة 
ال���ت���دري���س، 
همت  ل��م��اذا 
ع�����م�����ل�����ي�����ة 
االف���ت���ح���اص 

ال������ت������رب������وي 

مؤسسات تعليمية بعينها دون 
غيرها، وسلطت األضواء فقط 
على إحدى الثانويات التاريخية 
التلقين  ف����ي  وال���م���ع���ط���اءة 
الجيد،  الدراسي  والتحصيل 
وت���خ���رج م��ن��ه��ا خ��ي��رة األط���ر 
الوطنية وشخصيات وازنة في 
اإلداري  أو  الوظيفي  المشهد 
تالميذها  ويحصل  بالمملكة، 
على نقط عالية وميزات مشرفة، 
الثانوية  األخ��ي��ر  ف��ي  لتصبح 
الوحيدة التي يعرض أساتذتها 
على المجالس التأديبية بسبب 
وكأنها  اإلض��اف��ي��ة،  ال��س��اع��ات 
المؤسسة اليتيمة التي تفرخت 
بها ه��ذه ال��ظ��اه��رة، م��ع العلم 
يضيف المشتكون أن الظاهرة 
جميع  ف�������ي  م����ن����ت����ش����رة 
المؤسسات التعليمية 
الصعيد  ع���ل���ى 
وكل  الوطني، 
م�����������������دارس 
س�������ط�������ات، 
الشيء الذي 
يدل على أن 
ن  لشيطا ا
في  ي���س���ك���ن 
التفاصيل)..(.

فك لغز الجريمة البشعة التي شهدتها مريرت
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»حـي النواجـي« يستنـجد
> خالد بلفاسي

النواجي  ح���ي  س���ك���ان  ي��ع��ان��ي 
التجهيز  قلة  من  العطاوية  بمدينة 
وغياب شبكة الصرف الصحي التي 
بدأت األشغال بها ثم توقفت خالل 
السابق،  البلدي  المجلس  مرحلة 
البلدي  ال��م��ج��ل��س  أن  ح��ي��ن  ف���ي 
قام  إذ  مجهزة،  يعتبرها  الحالي 

حسب مصدر مطلع بتجهيز جزئين 
وترك جزءا آخر بدون تجهيز.

وتزداد معاناة سكان هذا الحي 
ف��ي ف��ص��ل ال��ش��ت��اء، ع��ن��دم��ا تحول 
من  مجموعة  إل���ى  ال��ح��ي  األم��ط��ار 
عن  ناهيك  الكبيرة،  والحفر  البرك 
األمر  ل��أن��وف،  المزكمة  ال��روائ��ح 
الذي يتطلب حال عاجال وفي أقرب 

اآلجال، يقول نفس المصدر.

سطاتالعطاوية

»الشيطان« يسكن في
 تفاصيل االفتحاص التربوي 

وقفة سابقة لعمال إحدى 
الشركات تحت لواء 

الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل

أحمد التوفيق

بيضـاويـات



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

معاناتهم  ب���ع���د 
بالتمييز،  سموه  مم��ا 
املوتى  بعض  وأسماء 
يستفيدون  ال����ذي����ن 
املداخيل  ب��ع��ض  م���ن 
سمينة،  وج��ب��ة  ول��ه��م 
من  غ����ي����ره����م،  دون 
املتواجدة  امل��رب��ع��ات 
ال��س��وق، وكذلك  داخ��ل 
املدينة  أع��ي��ان  ب��ع��ض 

بتطوان)..(.
أق�����������دم ال����ع����م����ال 
بسوق اجلملة للخضر 
تنظيم  على  والفواكه 
احتجاجية،  وق����ف����ة 
منددين بالطريقة التي 

تتم بها املباراة لتفويت 
املخصصة  امل��رب��ع��ات 

ل������وض������ع ص����ن����ادي����ق 
اخلضر والفواكه التي 

تشرف عليها اجلماعة 
لتطوان،  احل���ض���ري���ة 

بعض  ق����ال  ل��ع��ن��اص��ر 
املهنيني إنهم ال تتوفر 
ف��ي��ه��م ال�����ش�����روط)..(، 
بعض  حترم  وباملقابل 
التي من حقها  الفئات 
األمر  االس��ت��ف��ادة،  ف��ي 
الكأس  أف����اض  ال����ذي 
العاملة  ب��ال��ي��د  ودف����ع 
الوقفات،  تنظيم  إل��ى 
في  ح����ي����ث وص�����ف�����وا 
رفعوا  التي  الالفتات 
بسوق  ل���وب���ي���ات  »أن 
للخضر  اجل�����م�����ل�����ة 
وال���ف���واك���ه ت��ع��م��ل في 
اخلفاء من أجل تشريد 

العشرات من األسر«.

حت������ول������ت احل����دي����ق����ة 
األحياء  بأرقى  املتواجدة 
اإلداري«  »احل���ي  ب��ت��ط��وان 
محكمة  ب���ني  وب��ال��ض��ب��ط 
االستئناف ووالية تطوان، 
والية  ع��ن  تبعد  ال  وال��ت��ي 
أمتار،  ببضع  سوى  األمن 

بالليل  آم����ن  م���ك���ان  إل����ى 
مل����م����ارس����ة ج���م���ي���ع أن����وع 
ال���رذي���ل���ة ب��ك��ل ح���ري���ة بني 
وغيرهم  ال���ط���الب  ب��ع��ض 
التي  احلديقة  مرتادي  من 
ص���ار ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا اسم 

»حديقة املتحابني«.

سكان  بعض  واستنكر 
منازلهم  امل���ط���ل���ة  احل�����ي 
ع��ل��ى ه����ذه األخ����ي����رة من 
ال�����ت�����ص�����رف�����ات امل���خ���ل���ة 
باحلياء، التي أكدوا أنها 
اجللوس  م����ن  حت���رم���ه���م 

فيها رفقة أسرهم.

 � املضيق  لعمالة  العلمي  املجلس  رئيس  اتخذ 
الفنيدق من إحدى الكليات بتطوان مقرا له للقيام 
بتنظيمها،  مجلسه  يتكفل  التي  األنشطة  بجميع 
من أجل أن يستفيد منها سكان العمالة كاملضيق، 

والفنيدق، ومرتيل، وسبتة احملتلة.
بنفس  أستاذا  يعمل  الذي  األخير  هذا  وفضل 
أغلب  ونقل  حتويل  تطوان  لوالية  التابعة  الكلية 
األنشطة إليها، حارما بذلك العشرات من املواطنني 
وخصوصا سكان مدينة سبتة احملتلة من االستفادة 
حيث  وال��والي��ة،  العمالة  بني  الطريق  بعد  بسبب 
يصعب عليهم التنقل، خاصة أن منهم من ال يتوفر 
باملداشر  القاطنني  والعلماء  كالفقهاء  سيارة  على 

القريبة من مدينتي الفنيدق وسبتة.
والشؤون  األوق������اف  وزارة  س��ت��ت��دخ��ل  ف��ه��ل 
يقوم  بأن  العلمي  املجلس  رئيس  حلث  اإلسالمية 
أجل  من  عليها  احملسوب  العمالة  داخل  بأنشطته 

أن تستفيد منها سكان املنطقة؟

»حديقة العشاق« قرب الوالية

أنشطة المجلس العلمي 
خارج دائرته الترابية

الموتى يستفيدون واألحياء »يتفرجون« بسوق الجملة 
عيـن علـى الشمال

> األسبوع

»ب.  امل��واط��ن��ة  م��ؤخ��را،  تعرضت 
أ« إل���ى ه��ج��وم ش���رس م��ن طرف 
الضالة،  ال��ك��الب  م��ن  م��ج��م��وع��ة 
بقصبة  لعملها  توجهها  أث��ن��اء 
موجهة  شكاية  في  وقالت  تادلة، 
إن عدد  أزي��الل«  تادلة  وال��ي  إلى 
كلبا  ب�16  ي���ق���در  ال���ك���الب  ه����ذه 
نوع  م��ن  ك��ل��ب ض��خ��م  بينهم  م��ن 
إلى  البوليسية«، مشيرة  »الكالب 
أن ت��دخ��ل أح��د احل���راس ه��و ما 

أنقذ حياتها.
االتصال  مت  ب��ع��دم��ا  وأض���اف���ت، 
إحدى  إل��ى  نقلها  مت  ب��اإلس��ع��اف 
لتلقي  ب��امل��دي��ن��ة  امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
ال���ع���الج���ات ال���ض���روري���ة، وب���دل 
سمته  مل���ا  ت��ع��رض��ت  ت��ع��ال��ج  أن 
ب�»احلكرة« من طرف أحد املمرضني 

التي  بوضعيتها  يبال  ل��م  ال��ذي 
وصفتها باحلرجة، ومت إخراجها 
وضعية  في  وهي  املستشفى  من 

مراقبة  ألي��ة  تخضع  ول��م  صعبة 
طبية.

وحملت املواطنة »ب. أ« املسؤولية 

والسلطات  ال��ب��ل��دي  ل��ل��م��ج��ل��س 
شكايتها  تأخذ  لم  التي  احمللية 
أنها  خصوصا  االع��ت��ب��ار،  بعني 
شكايات  بعدة  تقدمت  أن  سبق 
الضالة  الكالب  باعتراض  تتعلق 
افتراسها،  وم��ح��اول��ة  لطريقها 
شكايتها  في  املواطنة  وتضيف 
صحية  ملضاعفات  تعرضت  أنها 
التي  ع��ائ��ل��ت��ه��ا  ت���دخ���ل  ول������وال 
مختص  طبيب  لعيادة  حملتها 
ف��ي أم����راض ال��ق��ل��ب ب��ب��ن��ي مالل 
خصوصا  حتفها،  لقيت  لكانت 
أنها تعرضت لنوبة قلبية بسبب 
ال��رع��ب ال���ذي داه��م��ه��ا م��ن طرف 
كيف  متسائلة  امل��ش��ردة،  الطالب 
على  البلدية  املصالح  تعمل  ل��م 
وض���ع ح��د مل��ج��زرة ح��ي ب���ودراع 
كلبا   16 ح��وال��ي  يسببها  ال��ت��ي 

ضاال؟

> بوطيب الفياللي

ي��ع��ت��ب��ر امل�����دار ال��ط��رق��ي امل���ت���واج���د عند 
م��دخ��ل م��دي��ن��ة أي���ت م��ل��ول وال���راب���ط بني 
أصعب  من  واجلديدة  القدمية  قنطرتيها 
احلركة  ل��ق��وة  ن��ظ��را  باملنطقة،  امل����دارات 
وإلى  من  للمتجهني  ممرا  باعتباره  عبره 
الطريق الوطنية رقم 1 في اجتاه األقاليم 
 10 رق��م  الوطنية  الطريق  ثم  اجلنوبية، 
الذي يجعل  الشيء  تارودانت،  في اجتاه 
األمرين  يعانون  املذكور  املدار  مستعملي 
دورهم  ينتظرون  أنفسهم  وج���دوا  كلما 
قصد امل���رور. وت���زداد ه��ذه امل��ع��ان��اة عند 
هذا  انشغال  عند  أو  املرور  غياب شرطي 
يرتكبها  التي  املخالفات  بتحرير  األخير 
ال����ذي يسبب  ال��س��ائ��ق��ني، األم����ر  ب��ع��ض 

التي  امل��رك��ب��ات  م��ن  كبير  ع��دد  اصطفاف 
تضطر إلى إعطاء حق األسبقية ملثيالتها 
تقع  ال  القدمية حتى  القنطرة  من  القادمة 

كارثة ال حتمد عقباها)..(.
وتفاديا لفوضى املرور، وحتى يتم تقسيم 
حق املرور في إطار من املساواة بني جميع 
املدار،  ه��ذا  ف��ي  تلتقي  ال��ت��ي  االجت��اه��ات 
املسؤولني  م��ن  السائقني  بعض  يطالب 
في مفوضية الشرطة بأيت ملول بتكليف 
لالزدحام  تفاديا  دائمني  اثنني  شرطيني 
كانوا  كلما  ال��س��ائ��ق��ون،  ب��ه  يحس  ال���ذي 
وصفوه  ال��ذي  امل���دار  ه��ذا  نحو  متجهني 
ب���»اخل��ط��ي��ر«، وال���ذي ك��ان��وا ي��أم��ل��ون في 
تزيينه  بدل  الضوئية،  باإلشارات  تزويده 
الوافدين  سخرية  محط  جعلته  بنافورة 

عبره

من المسؤول.. الكالب تلتهم مواطنة واألطباء يرفضون استقبالها

»آش خصك أ المدار.. خاصني نافورة أ موالي«

قصبة تادلة

أيت ملول

بولمان

مواطنون يطالبون بالزيادة 
في عدد رجال الدرك

> األسبوع

الدرك  قائد  إلى  مرفوعة  شكاية  في  املواطنني  بعض  قال 
الذي  ال��ع��م��ران��ي  ال��ت��وس��ع  إن  بنسليمان  حسني  امللكي 
تشهده مدينة أوطاط احلاج بإقليم بوملان بعد استحداث 
السكانية  والكثافة   ،)2( النهضة  وحي   ،)1( النهضة  حي 
التي يشهدها أكثر من 11 دوارا، بات ضروريا معه تعيني 
لم تعد  للمدينة، حيث  الدرك امللكي  عناصر جديدة مبركز 
تفعيل  على  ق���ادرة  حاليا  امل��ت��واج��دة  ال��درك��ي��ة  العناصر 
مردودية تنسجم مع حجم املسؤولية املناطة بها من حترير 
احملاضر، وتقدمي األظناء على ابتدائية ميسور واستئنافية 
فاس وأحيانا على أنظار هيئة احملكمة العسكرية الدائمة 
للقوات املسلحة امللكية بالرباط، وإجناز شهادات السكنى 
إحداث  بعد  املتاعب  وانضافت  أخ��رى،  إداري��ة  وشهادات 
تسييره  تفعيل  على  يتناوب  املالحة  مبنطقة  دائم  حاجز 

كل من درك ميسور، وتانديت، ودرك أوطاط احلاج.
وامللحوظ  احل���اد  ال��ن��ق��ص  أن  املتتبعني  ب��ع��ض  وس��ج��ل 
املنحرفني  ل��دى  حسنة  فرصة  شكل  البشرية  امل���وارد  في 
أف��ع��ال��ه��م اإلجرامية  ال��س��واء الرت��ك��اب  ع��ل��ى  وامل��ج��رم��ني 
الفالحني  من  ع��دد  تعرض  حيث  وبضواحيها،  باملدينة، 
بقرية العرجان واملالحة إلى سرقة محرك الستخراج املاء 
الشمسية  الطاقة  وأل���واح  ومضخات  األرض،  باطن  م��ن 

جللب املياه اجلوفية.
م��ؤخ��را، وه��م��ت نهب  ال��ت��ي مت��ت  ك��ان��ت آخ��ر عملية  كما 
من  بالقرب  املدينة  وسط  من  الهاتفية  األس��الك  »كابالت« 
قطع  ف��ي  تسبب  مم��ا  احل��رش��ة  ب��ح��ي  تعليمية  م��ؤس��س��ة 
االتصاالت الهاتفية عن املؤسسة التعليمية اآلنف ذكرها، 
يتم  لم  تذكر، حيث  فائدة  فال  املوضوع  عن  التبليغ  ورغم 

فتح حتقيق رغم أن جتار شراء املتالشيات معروفون.
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ما حكم الشرع في ذلك?

بعض الكالب 
مركز الدرك الضالة

الملكي بأوطاط 
الحاج

> األسبوع

عيون  بسبع  امل��ل��ك��ي  ال����درك  م��ص��ال��ح  متكنت 
ق���رب م��ك��ن��اس، م���ؤخ���را، م��ن ح��ج��ز م��ا يقارب 
واملتعفنة  الفاسدة  األمعاء  من  كيلوغرام   500

تستعمل في حتضير مادة النقانق.
على  العثور  مت  فقد  مطلعة،  م��ص��ادر  وحسب 
معمل  داخل  الفاسدة،  األمعاء  من  الكمية  هذه 
أمعاء  وإع��داد  س��ري، خصصه صاحبه جلمع 
احل��ي��وان��ات م��ن أج���ل إع����ادة ت��وزي��ع��ه��ا على 
ف��ي حتضير  املتخصصني  ال��ع��رب��ات  أص��ح��اب 
مبكناس  السريعة  النقانق  وج��ب��ات  وإع����داد 

والنواحي.
من  امل��ه��م��ة  الكمية  أن  امل��ص��در  ذات  وأض����اف 
استهالكها،  تاريخ  جتاوز  احملجوزة،  النقانق 
عاينت  محلية  طبية  مصالح  أكدته  ما  حسب 
سموم البضاعة التي كانت ستفتك بحياة مئات 

املواطنني ال قدر الله.

انتبهوا لما تأكلون عند 
»الصوصيص« أصحاب 

مكناس
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بقلم : رمزي صوفيا

الملكي  السمو  كان صاحب  لقد 
ر  األمير موالي عبد الله، نجل ُمحِرّ
المغرب الملك محمد الخامس، قدس 
أفضل  م�����ن  روح����ي����ه����م����ا،  ال����ل����ه 
عرفتها  التي  الكبرى  الشخصيات 
في حياتي. وقد قدمني إليه الراحل 
في  الثاني  الحسن  الملك  العظيم 
العهد  ول��ي  بحضور   1975 سنة 
آنذاك سيدي محمد )جاللة المنصور 
بالله الملك محمد السادس(، وهو 
يبلغ الثانية عشر من عمره المديد 
حفظه الله. وكان أول انطباع أخذته 
عن األمير موالي عبد الله هو صمته 
النظرات  وتلك  الكبيران،  وهدوؤه 
المليئة بالمحبة التي كان يطالع بها 
شقيقه الملك الحسن الثاني. وبعد 
ذلك التقيت بسمو األمير موالي عبد 
الله في عدة مناسبات وصرت من 
المقربين من سموه بفضل تواضعه 
للصحافة  وت����ق����دي����ره  ال���ك���ب���ي���ر 
وللصحفيين ولمن يحبون المغرب 
أزور  كنت  حيث  لله،  خالصا  حبا 
سموه في بيته العامر رفقة األستاذ 
أحمد عبد العزيز الجار الله، صاحب 
»السياسة  جريدة  تحرير  ورئيس 
يشيد  ك��ان  ما  وكثيرا  الكويتية«. 
الله بصداقته مع ولي  األمير عبد 
عهد الكويت آنذاك الراحل الشيخ 
الذي كان يعشق  الله،  العبد  سعد 
المغرب ويكن تقديرا هائال لألمير 
وكان  ولخصاله.  الله  عبد  م��والي 
يحرص حرصا شديدا على احترام 
بحذافيره،  البروتوكول  قواعد  كل 
فرغم الثقة الكاملة التي كان الحسن 
الثاني يضعها في شقيقه األمير فقد 
كواحد  الظهور  يتعمد  كان سموه 
من رعايا شقيقه وهو يمشي خلفه 
تلتقي  لكل من  بخطوتين مبتسما 
عيناه مع عيني األمير. وكانت أناقته 
ووس���ام���ت���ه م���ض���رب ال��م��ث��ل عبر 
ال���م���ع���م���ور، ك���م���ا ك�����ان م����ن أشد 
المناصرين لسياسات شقيقه حيث 
كان الكثير من المقربين منه يقولون 
بأن األمير موالي عبد الله يؤكد لهم 
وبرامجه  الملك  شقيقه  أفكار  بأن 
التنموية للمغرب تكفي لتنمية عالم 
ب��أك��م��ل��ه، ك��م��ا ك���ان ال ي��ت��وق��ف عن 
ال��ح��دي��ث ع���ن ال��ح��ك��م��ة وال���ذك���اء 
الكبيرين اللذين َمَنّ الله بهما على 

شقيقه الحسن الثاني.
وأذكر أن صديقي العزيز الراحل 
أحمد بنسودة كان يحكي لي الكثير 
عن مواقف هذا األمير قبل أن أعرفه 
يوم  ذات  ك��ن��ت  ح��ي��ث  ش��خ��ص��ي��ا، 
أجالسه في بيته ودار بيننا الحديث 
حول األمير موالي عبد الله، فقال 
لي: »كثيرا ما يتساءل المغاربة عن 
أغوار األمير موالي عبد الله، ولكن 
واضحين  وت��اري��خ��ه  شخصيته 
راف��ق والده  وض��وح الشمس، فقد 
ال���راح���ل ف��ي م��رح��ل��ة ك��ف��اح��ه ضد 
االستعمار الفرنسي عندما كان ولي 
يقف  الثاني  الحسن  األمير  العهد 
وقفة صمود مقدما استقالل وطنه 
األمير  شقيقه  فكان  حياته،  على 
بكل  خلفه  يقف  ال��ل��ه  عبد  م���والي 
شجاعة« وواصل األستاذ بنسودة 
ك��الم��ه ل��ي ق��ائ��ال: »وم����ازال العالم 
الملكية  الطائرة  يستحضر  أجمع 

وهي تحط على أرض الوطن بعد 
إعالن االستقالل ليظهر منها الملك 
األميران  وخلفه  الخامس  محمد 
الجليالن ولي العهد موالي الحسن 
وموالي عبد الله فاهتزت كل ساحات 
المغرب فرحا بعودة العائلة الملكية 
منصورة نصرا مبينا. ومن يومها 
واألمير موالي عبد الله يشتغل يدا 
بيد مع شقيقه إلنجاح الكفاح األكبر 
ال����ذي دع���ا إل��ي��ه وال��ده��م��ا محمد 

الخامس«.
وفي بداية االستقالل، كان األمير 
رفقة  كثيرا  يظهر  الله  عبد  موالي 
والده الملك محمد الخامس وأخيه 
العهد  )ولي  الثاني  الحسن  الملك 
آنذاك(، وكان يتم تكليفه بعدد من 
سنة  ف��ي  فمثال  المتميزة  المهام 

أول  تنظيم  ع��ل��ى  أش���رف   ،1959
مهرجان للفولكلور بمدينة مراكش 
بمعية جملة من الشخصيات، منهم 
العلوي  وأحمد  المنجرة  المهدي 
وعبد الحق الشرايبي مدير السياحة 
المهرجان  ه���ذا  وم�����ازال  آن�����ذاك، 
أن حظي  اليوم بعد  موجودا لحد 

بصيت عالمي واسع.
التي  الرسمية  المهام  قلة  ورغم 
اضطلع بها األمير موالي عبد الله، 
إال أنها كانت، بالغة األهمية، ومنها 
الحسن  للملك  الشخصي  التمثيل 
الفاشلين،  االنقالبين  بعد  الثاني 
والنيابة عنه عندما يكون مسافرا 
من  بتكليف  قام  كما  الخارج،  إلى 
الملك بجملة من المهام الدبلوماسية 
البالغة األهمية، ولعل أهم دور قام 
به األمير موالي عبد الله، في الظل، 
محاوالته الكثيرة والمتكررة لتلطيف 
حدة التوترات بين أقطاب الحركة 
الوطنية واألحزاب السياسية وأخيه 
لحظات  في  الثاني  الحسن  الملك 

حرجة اجتازها المغرب.
هذه  ك��ش��ف  م���ن  اآلن،  ب���د  وال 
بها  قام  التي  القيمة  المجهودات 
ال��ل��ه اعتبارا  م���والي ع��ب��د  األم��ي��ر 
وحيويتها،  التاريخية  ألهميتها 

مفاوضات  ف��ي  ح��ض��وره  وم��ن��ه��ا 
»إي���ك���س ل���ي���ب���ان« وح����ض����وره في 
العربية  وال���ق���م���م  ال���م���ؤت���م���رات 
واإلفريقية وأيضا وجوده في عدد 
أجراها  التي  المهمة  اللقاءات  من 
أخوه الملك الحسن الثاني، وآخرها 
لقاؤه مع الرئيس الجزائري الشاذلي 

بن جديد. 
وللحقيقة والتاريخ فقد كان أول 
حدث سعيد في األسرة الملكية بعد 
االستقالل هو الزفاف الكبير الذي 
أقيم يوم 9 نونبر 1961، حيث تزوج 
لمياء  الله  من  م��والي عبد  األمير 
الصلح، وهي كريمة رائد استقالل 
لبنان الرئيس  رياض الصلح، وذلك  
ق��ب��ي��ل وف����اة وال����ده ال��م��ل��ك محمد 
الخامس، ببضعة أشهر فقط. وقد 

منذ  الصلح  لمياء  األميرة  اهتمت 
بالمكفوفين  ب��ال��م��غ��رب،  حلولها 
وترأست منذ سنة 1967، المنظمة 
العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، 
وأنجبت األمير موالي هشام واألمير 
موالي إسماعيل واألميرة اللة زينب. 
واألمير  القصيرة  حياته  وطيلة 
أمواله  كل  الله يسخر  عبد  موالي 
للخير والصالحات الباقيات، حيث 
المحمدية  م��دي��ن��ة  س��ك��ان  م����ازال 
يذكرونه بكل خير بعد أن أقام بهذه 
المدينة الجميلة لعدة سنوات وقدم 
لسكانها الكثير من األعمال الخيرية. 
وكان األمير موالي عبد الله معروفا 
الملك  شقيقه  ثقة  موضع  بكونه 
الحسن الثاني الذي كان كثيرا ما 
البلدان  نحو  رسمية  بمهام  يكلفه 
ازداد  حيث  والصديقة،  الشقيقة 
على شقيقه  الراحل  الملك  اعتماد 
الغادرين  االنقالبين  بعد  الوحيد 
اللذين تعرض لهما على أيدي أقرب 
أفراد حاشيته في سنة 1971 بقصر 
الصخيرات وفي السنة الموالية لها 
وهو على مثن طائرته الملكية ولوال 
ألطاف الله بهذا البلد األمين لضاع 
المغرب ضياعا ال هوادة فيه. ولكن 
الكريم  الشعب  ب��ه��ذا  ال��ل��ه  رح��م��ة 

شملت ملكه وقائده وضامن وحدته 
واستقراره بالرعاية الربانية. وإلى 
كان  التي  الرسمية  المهام  جانب 
الصامت، كانت  األمير  بها  يتكلف 
أياديه البيضاء سارية على كل رعايا 
ش��ق��ي��ق��ه ح��ي��ث ك���ان م��س��اع��دوه ال 
يتوقفون عن مد يد العون لكل طالب 
م��س��اع��دة أو ك��ل شخص رم��ت به 
األق���دار في م��أزق م��ا. حيث كانت 
تعليمات األمير لمعاونيه هي عدم 
المحرومين  دع����م  ع���ن  ال��ت��وق��ف 
والفقراء. ومازلت أذكر قصة واقعية 
عايشتها شخصيا في بيت األمير 
موالي عبد الله حيث لجأ إليه أحد 
مساعديه وحكى له عن مشكل وقع 
فيه أحد أقاربه وأنه مهدد بدخول 
السجن ألنه دفع شيكا بمبلغ 100 

بدون  ك��ان  الشيك  ألن  دره���م  أل��ف 
رصيد. فما كان من األمير الكريم إال 
أن قال لمساعده: »مادام هذا الرجل 
مغربيا وواقعا في ورطة فال يهمني 
إن كان من عائلة أحد المساعدين 
أعرفه،  ال  كنت  إن  أو  لي  األقربين 
فيكفي أنه مغربي ألساعده عن طيب 
خاطر، فرعايا شقيقي كلهم عندي 
س��واس��ي��ة وم��س��اع��دت��ه��م واج���ب 
األمير  علي« وهكذا سدد  مفروض 
مبلغ مائة ألف درهم إلنقاذ رجل لم 
يكن يعرفه من سجن محقق، وكان 
ذلك  ف��ي  ج���دا  ك��ب��ي��را  المبلغ  ه���ذا 

الوقت. 
بأن  حكمت  ال��ل��ه  مشيئة  ول��ك��ن 
المهذب  الطيب  يصاب هذا األمير 
طويال،  يمهله  ل��م  ع��ض��ال  ب��م��رض 
ولكنه ورغم معاناته مع المرض ظل 
فرط  وم��ن  كأمير.  لواجباته  وفيا 
محبتي له كنت ال أتوقف عن زيارته 
م���ع األس���ت���اذ أح��م��د ال���ج���ار الله 
الصحية.  أحواله  على  لالطمئنان 
وخالل زياراتنا له كنت أالحظ بأن 
ه��ات��ف م��ن��زل��ه ك���ان ال ي��ت��وق��ف عن 
الرنين وكان الذي يتصل به دائما 
على الخط اآلخر هو شقيقه الملك 
الحسن الثاني الذي كان قلقا جدا 

على تطور مرضه وتدهور صحته.
وأذكر أنني كنت ذات يوم جالسا 
معه رفقة األستاذ الجار الله، وذلك 
بعد أن اشتد به المرض، فقال لنا: 
»لقد ترك لي والدي محمد الخامس 
بمدينة  جميال  بيتا  ال��ل��ه  رح��م��ه 
المحمدية، وكان الشيخ سعد العبد 
ما  كثيرا  الكويت  عهد  ول��ي  ال��ل��ه 
ي��زورن��ي ف��ي ه��ذا ال��م��ن��زل ويشيد 

بزخرفته، وكان يقول لي باستمرار 
كلما زارني فيه: »إذا فكرت يا سمو 
األمير ذات يوم في بيع هذا البيت 
فإنني على استعداد لشرائه، فكنت 
أقول له: »البيت بيتك في أي وقت 
تشاء اإلقامة فيه فمرحبا بك وأهال 
بأن  أعتقد  اليوم  ولكني  وسهال، 
الوقت قد حان ألتنازل له عن البيت 
الذي طالما عشقه وتمنى شراءه«. 
وكأن األمير موالي عبد الله كان يقرأ 
في تلك اللحظات ما سطره له القدر، 
إذ لم تمر سوى أيام قليلة حتى جاء 
البالغ بالفاجعة من وزارة القصور 
واألوسمة،  والتشريفات  الملكية 
الله  األمير موالي عبد  َنَعْت  حيث 
ال  وه��و  الله  برحاب  التحق  ال��ذي 
من  واألرب��ع��ي��ن  السابعة  يتجاوز 
عمره تاركا وراءه حسرات وأحزان 
في قلوب كل الذين عرفوه عن كثب 
من  شمائله  عن  سمعوا  الذين  أو 
بعيد. وقد حزن كل رجال األعمال 
المتميز  األمير  ه��ذا  لوفاة  العرب 
لوطنه  وحبه  وشهامته  بتهذيبه 
وتشجيعه لكل أصحاب المبادرات 
التي تخدم المغرب من مستثمرين 
ورجال المال واألعمال الذين كانوا 
األمير  م��ن  التشجيع  ك��ل  ي��ل��ق��ون 
الراحل في إنجاز مشاريعهم التي 
المغرب،  واقتصاد  المغرب  تفيد 
األعمال  رج��ل  صديقه  رث��اه  حيث 
السعودي الكبير علي بقشان وكيل 
المغرب  »ه��ي��ون��داي« في  س��ي��ارات 
بأطيب رثاء مشيدا بخصاله وبدوره 
البلدين  بين  التقارب  ف��ي  الكبير 
المغربية  ال��م��م��ل��ك��ة  ال��ش��ق��ي��ق��ي��ن: 

والمملكة العربية السعودية.

 »لقد حان وقت التنازل عن 
بيتي في  المحمدية لولي 

عهد الكويت«

لن ينسى العالم أجمع اللحظات التي ظل يبكى فيها 
الملك الراحل الحسن الثاني على جثمان شقيقه األمير 
موالي عبد الله بحرارة بعد أن أقيمت صالة الجنازة على 
ين  األمير، حيث تقدم الملك من الصف األمامي للمصِلّ
واتكأ على الصندوق الذي كان يضم الجثمان العزيز لعدة 
دقائق وهو يبكي بحرقة أبكت العالم أجمع. وعندما تقدم 
منه أحد مستشاريه وحاول إزاحته بكل احترام ورفق عن 
الجثمان لوح له الملك الحسن الثاني بيده أن ابتعدوا 
عني واتركوني مع حسراتي على فقدان شقيقي الوحيد.

األمير موالي عبد اهلل..
 يوم قال لي:

أشار كثير من المقربين 
من األمير موالي عبد 
اهلل إلى أنه كان أشد 
المناصرين لسياسات 
شقيقه، إذ كان يؤكد 
دائما بأن أفكار الراحل 
الحسن الثاني وبرامجه 

التنموية للمغرب تكفي 
لتنمية عالم بأكمله



أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

تطرح اهتمامات سيدي محمد بن العربي العلوي عدة 
قضايا وطنية، شغلت باله وعايشت سنوات من حياته، 
ومشاريع  وطنية  قضايا  االه��ت��م��ام��ات  تلك  وأغ��ل��ب 
إصالحية، وكان ال يفتأ عما كان مطالبا به في التجرؤ 
والمغامرة والبحث عن حلول للقضايا المعروضة عليه... 
فقد كلف من طرف الراحل محمد الخامس بجمع كلمة 
تلك  وم���ن  المستعمر،  ل��م��واج��ه��ة  وت��وح��ي��ده��ا  األم���ة 
االهتمامات وضع خطة التقارب بين حزب االستقالل 
وحزب الشورى واالستقالل، وهذا ما أبداه بن العربي 
العلوي في حفل تدشين مدرسة األميرة عائشة بسال 
بحضور محمد بالحسن الوزاني وعالل الفاسي الذي 
أكد موقفه الرافض لكل تقارب مع حزب الشورى، حيث 
ع���ارض ال��دخ��ول ف��ي م��ف��اوض��ات م��ع اإلق��ام��ة العامة 
فيها، معلال هذا  دور  أي  له  يكون  لن  وأنه  الفرنسية 
الموقف برفضه كذلك أال يكون الدستور دون المطلب 
األساسي للمغرب، وأن يتم استقالل البالد تدريجيا عبر 
مراحل... ودون شك، فإن وساطة موالي العربي ستفشل 
ليتأكد مشروع المعمرين الفرنسيين الذين يدافعون عن 
تلك  بعرقلة  ال��م��غ��رب،  ف��ي  وام��ت��ي��ازات��ه��م  مصالحهم 
االتصاالت بين ملك البالد واألحزاب الوطنية وداخل 
االستقالل  شبح  وإبعاد  المفاوضات،  إلفشال  فرنسا 
المخيف لهم.. هذه األنشطة السياسية التي خاضها 
شيخ اإلسالم كان لها رادف في النشاط التربوي كرجل 
يدعو إلى السلفية ومحاربة الدجل والشعوذة والتصوف 

مواجهة  دون  االن��ع��زال  وطلب  الخنوع  إل��ى  ال��داع��ي 
بن  محمد  سيدي  انتماء  مسألة  وتطرح  المستعمر.. 
العربي للزوايا الصوفية أو باألحرى إلى طريقة معينة، 
وهذا ما يرجح أن شيخ اإلسالم يرى في التصوف غير 
المواكب لسياق مطالب األمة المقهورة والمسلوبة من 
حقوقها مجرد تكريس للفكر االستغاللي وهذا ما يتبرأ 
منه الدين اإلسالمي، فكان تأثره بالفكر السلفي كما هو 
عند محمد عبده ومحمد عبد الوهاب النجدي مما تدعو 
إليه الضرورة، وتهيأت في المغرب ظروف إقامة الدعوة 
نكران  دون  الوطنية  أيدي بعض رجال  على  السلفية 
الممارسة وتالوة األذكار التي تتلى في الزوايا وتدعو 
إلى اللطيف وانتصار اإلسالم والمسلمين.. وكان شيخ 
اإلسالم والفقيه عبد السالم السرغيني في عهد الدراسة 
اعتنق  ي��وم  إال   - عنهما  يفترق  ول��م   - غيرها  في  أو 
بناني  السالم  عبد  الفقيه  وبقي  السلفية  الشيخان 
متمسكا بالطريقة التيجانية صحبة رفيقه إدريس بن 
وهذا  الحفيظي..  الحاجب  خليفة  ك��ان  ال��ذي  بوشتة 
المنحى السلفي تأكد عند شيخ اإلسالم في أكثر من 
مظهر دون معاداة رجال التصوف أو التشهير بهم، بل 
والوعظ  الدعاء  بين  ومجالسه  جلساته  ي��زاوج  ك��ان 
والتنديد والوقوف محتجا على كل أعمال المستعمر 
وأعوانه ومواجهة بعض المفتين بتكريس تظلماتهم 
في البوادي وداخل المدن، األكثر من هذا أنه كان يجالس 
»ماسينيون«  كالمستشرق  األج��ان��ب  م��ن  المثقفين 
ويناقشهم في دعوة اإلسالم بالتسامح والتفتح ويتخذ 
تراجمة لمخاطبة األجانب والمهتمين بالدراسات الفكرية 
التي تدعو إلى الحوار باإليمان الواردة آياته في القرآن 
الرباط  مدينتي  عرفتها  اللقاءات  هذه  ومثل  الكريم، 
بن  إلى سيدي محمد  باإلضافة  كما حضرها  وف��اس، 
حزب  من  الوطنية  الحركة  من  رجال  العلوي  العربي 
االستقالل والشورى واالستقالل وشخصيات أجنبية 
من رجال األعمال ورهبان مسيحيون )أنظر الصورة(. 
وكنت قد أشرت في الحلقة السابقة إلى حضور سيدي 
لالتحاد  الثاني  المؤتمر  وترؤسه  العربي  بن  محمد 
الوطني للقوات الشعبية 1962، وقد أثار هذا الحضور 
منتميا  ك��ان  اإلس��الم  البعض، هل شيخ  ل��دى  تساؤال 
للحزب السياسي الذي عقد مؤتمره؟! وكما بينت فإن 
شيخ اإلسالم كان همه األول واألخير هو خدمة قضايا 
الوطني«  »االتحاد  وطنه وشعبه وملكه، ما دام حزب 
يدعو لمحاربة التدخين وسلب حقوق الناس وسلبهم 
له  وكان  والمفسدين،  المتسلطين  وتمكين  لحرياتهم 
الله إبراهيم حيث أشرف  معرفة مكينة بالراحل عبد 
على تهييء شهادة العالمية بجامعة ابن يوسف، فكان 
لحزب  عاما  أمينا  باعتباره  لدعوته  المستجيبين  من 

يناضل لتحقيق مطالب المواطنين.

كان أول مبلغ مالي حصلت عليه في أول محاولة من حملة جمع 
التبرعات من أجل شراء جهاز السكانير، شحنة قوية شجعتني على 
االستمرار في البحث عن الموارد المالية لدى الميسورين من أبناء 
المغرب الشرقي، وكان البد لي من ربط االتصال ببعض الجمعيات 
غير الحكومية لالستفادة من مساعداتها اإلنسانية، األمر الذي جعلني 
أتعرف على سيدة من جنسية فرنسية متزوجة بمواطن مغربي تقيم 
بالدار البيضاء، حيث كان لها مقر رسمي وضعته والية البيضاء 
رهن إشارتها نظرا الجتهادها وعملها المثمر في مجال المساعدات 
االجتماعية وكان لها مخازن تجمع فيها معدات طبية كانت توزعها 
على مختلف الجمعيات المغربية التي هي في حاجة إليها، ومنها: 

ة، والكراسي المتحركة، والنظارات، .. وغيرها. اأَلِسَرّ
وخالل مأدبة غذاء حضرتها مدام بوطيب بمنزلي عرضت عليها 
فكرة التعاون مع جمعية قدماء المغرب الشرقي، فرحبت بها 
وأخبرتها بما يعانيه سكان المغرب الشرقي من انعدام أجهزة 
السكانير، فوعدتني بأنها ستعمل قصارى جهدها لسد هذا 

الخصاص.
ولم تمض إال فترة وجيزة حتى أخبرتني أنها على اتصال 
مع منظمة غير حكومية بفرنسا تتوفر على جهاز مستعمل 

قد أجد ضالتي فيه، فالتقيت بها مجددا وبعد أن وصفت لي 
الجهاز المذكور وأقنعتني أنه مازال صالحا لالستعمال لعدة 

سنوات طلبت منها أن تبدأ في اإلجراءات الضرورية الستقدامه 
مقابل 220 مليون سنتيم، وهو مبلغ يكفي لتسديد تكاليف فك الجهاز 
ونقله بحرا ثم تركيبه بميناء الدار البيضاء، وهنا سأجرب جدوى 
ومنفعية الجمعية التي أسسها أحمد عصمان الذي ظن أنه ابتلع 
جمعية قدماء تالميذ إقليم وجدة، وهو أول محك سيتضح من خالله 
إن كانت جمعية أنكاد المغرب الشرقي قادرة على فعل شيء تستفيد 
منه المنطقة. وبالفعل اتصلت بأحمد عصمان وهو يومئذ وزير أول، 
ولديه من اإلمكانات ما يجعله يقدم جل الخدمات للمنطقة التي ينتمي 

إلى  إليها، فرحب بالفكرة، وعقد بمنزله اجتماعا ترأسه وحضره 
جانبي اإلخوة: حسين عزيز، وعاشور البكاي، ويحيى الفيزازي، 
ومدير بنك بالدار البيضاء )ال أتذكر اسمه(، وقد قدمت لهم تفاصيل 
المشروع اإلنساني والتزمت بجمع عشرين مليونا من السنتيمات 
عن طريق تبرعات المحسنين، حيث كلف أحمد عصمان كال من يحيى 
مليون سنتيم   100 إيجاد  على  يعمال  بأن  البنك  ومدير  الفيزازي 
بوسائلهما الخاصة، ليكتمل المبلغ المطلوب لشراء جهاز السكانير 
الذي توسطت السيدة بوطيب لجلبه إلى المغرب. وانتهى االجتماع 
بهذه النتيجة على أن نلتقي من جديد بعدما 
المذكور،  الجهاز  شراء  عملية  تتم 
فاتصلت فورا بالسيدة بوطيب أزف 
هاتف  رق��م  وأعطيتها  البشرى  لها 
أن  منها  وطلبت  الفيزازي  يحيى 
ت��رب��ط االت���ص���ال ب��ه ق��ص��د إنهاء 
العملية، ووصل الجهاز إلى ميناء 
الدار البيضاء، وظلت هذه السيدة 
تتصل هاتفيا بالفيزازي، وبعد أن 
مبادرات  وتعددت  انتظارها  طال 
االت���ص���ال ب��ه ب����دون ج����دوى فازت 
جمعية إيفوارية بشراء الجهاز وفشلت 
العملية التي سعيت من ورائها وعملت 
على إنجازها، ألن بعض )اإلخوان سامحهم 
المذكور  الجهاز  أن  للسيد عصمان  أك��دوا  الله( 
عبارة عن سكانير قديم متآكل يصلح للمتالشيات »الفيراي«، 
ولذلك يجب التراجع عن شرائه، وحتى أثبت للجميع أنني لم أكن 
مغفال سارعت إلجراء خبرة من طرف تقني متخصص على حسابي 
الخاص، أكد في تقريره أن الجهاز المعلوم مازال يصلح لالستعمال 

لمدة ثمان سنوات على األقل.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

أكد البعض ألحمد 
عصمان أن جهاز السكانير 
قديم متآكل يصلح لـ»الفيراي« 

فقط، ولذلك يجب التراجع عن شرائه.. 
وبالمقابل أثبت تقرير خبرة تقني متخصص أنه 

مازال يصلح لالستعمال لمدة ثمانِ سنوات 
على األقل، وهي الوشاية التي أتاحت 

الفرصة لجمعية إيفوارية لكي 
تفوز بشرائه بدلنا
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صفق كل الحاضرين للكلمة القيمة التي ألقاها عبد اللطيف القباج 
بعد انتخابه على رأس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، 
خالل الجمع العام الذي انعقد بحر األسبوع الماضي بمدينة الدار 
البيضاء العمالقة، ألنها )أي الكلمة( وكما أسر أحد المهنيين في 
أذني تحمل تصورا واضحا لخطوط عريضة لمشروع جاد ومنتج، 
يمكنه إن توحدت الرؤى وتضافرت الجهود أن يطور قطاعا كبيرا 
»يشغل 500 ألف شخص، ويحدث 5 ماليين فرصة عمل غير مباشرة«، 
ومن ذلك يقول القباج ال توليه الحكومة أولوية وال تعطيه أهمية 
مستحقة، مشروع وكما طرح ذلك الرئيس الجديد وكما فصل نائبه 
فوزي الزمراني )وهو رجل بمهنية عالية يشهد بها الجميع( مشروع 
آنية، وإصالح شامل وهيكلي يدور  بأبعاد مستقبلية وباستفادة 
حول محاور مهمة كما يرى الفاعلون والمشتغلون بالسياحة، يمكنها 
أن تمحو وتزيل كل األخطاء المرتكبة من قبل عمدا أو عن غير قصد، 
بينها تصميم استراتيجية  للقطاع توهجه وتألقه، من  وأن تعيد 

الخاص  القطاع  التزامات  »لتفعيل  وميسرة  واضحة 
المرتبطة برؤية 2020«، التي قيل عنها الكثير، وتبجح 

بها الكثيرون في غياب أي تحسن أو تطور، وكذا 
الفاعلة  المغربية  المقاوالت  تنافسية  »تحسين 
»مد  طريق  عن  السياحة  قطاع  في  والمؤثرة 
الجسور بين المهن السياحية وإدماج القطاع 
غير المهيكل، إلى جانب تحقيق تنوع وجودة 
متطور  أسلوب  باعتماد  السياحي«،  العرض 
للدعاية واإلشهار، يكون له مردود متميز وتأثير 
كبير في السائح الذي أضحى له قناعة مختلفة، 

ليس من السهل على أي كان التعامل مع تكوينها 
بطرق ال تفي بالغرض، أو كما قال أحدهم بالدارجة 

صفق  األنترنيت.  عصر  في  وال���و«،  تاكل  بقا  »م��ا 
الجميع )حتى الذين توسلوا المكان دون رغبة( لرجل 

صعب في جديته لين في تعامله، ال يكفيه جهده القليل، وال 
يرضيه صرفه في ما ال يفيد، صفقوا بحرارة متناهية زادت من زهو 
الرئيس الجديد واعتداده بنفسه، فأخذ ينثر )بالثاء( وسط األجواء 
ورودا بالكلمات ويوزع عسل الود والمحبة على األيادي كل األيادي 
الممدودة بصدق، والتي يتطلع أصحابها إلى مستقبل مهني صحو، 
تتمثل فيه أو باألحرى تتحقق رغبات وانتظارات لم يف الواعدون 
بها، وال حققوا حتى النزر اليسير منها، وكان يتحرك ليرسخ عالقته 
»باختين«  »األنا« كما يرى  الذي يتطلب بالضرورة وجود  باآلخر، 
القائل بعالقة »تدارت« ويتقدم بخطوات متئدة وكأنه حامل لقنديل 
»ديوجين« يبحث به عن نقط ضوء كي يوسع من مداها، فتعم كل 
الخطابات  طبعا ألصحاب  تحد  في  المستقبل،  إشراقات  األرج��اء 
الفارغة التي ال تعمل إال على تأجيج الشر كما يقال في األرواح، 
وسقي تربة الفتن واالنشقاق وحلق الجماعات الوهمية من أجل أن 
النهب  لمحبي  الجو  ويخلو  الفادحة،  أنواعه  بكل  العبث  يستمر 
ومشجعي الفساد. بادر الرئيس الجديد وفي خضم ذلك الهيجان 

اإليجابي )إن صح التعبير( إلى أخذ الكلمة من جديد أمام رجال 
ونساء الصحافة بعد أن تحسس حيث يدس لسانه وظله، سارع إلى 
مسابقة اللحظة الرائعة بالتحليق في األعالي لبلوغ برج اإلقرار بما 
في الداخل واإلفصاح عما »يجد وما يستجد وما يتراءى وما هو 
في  »م��دن  قصيدتها  في  العاصمي  مالكة  الشاعرة  قالت  كما  آت« 
سراديبها«، واضعا أمام عينيه آلة حسه المهني العالي المقتفية 
من زمان بعيد لطرائد األخطاء أينما سقطت أو نزلت بأرض القطاع 
الكبير الذي يعاني من التهميش كما قال السيد القباج، الرئيس 
الجديد، ومن بطء التطور )البرنامج األزرق »ازير« مثال( ، رغم أنه 
قطاع حيوي، في مرتبة أولى من حيث استقطاب العملة الصعبة، 
إذ يتوفر على 3000 مؤسسة فندقية و1000 وكالة سياحية، موزعة 

على كل المناطق.
تكلم الرئيس بهدوء تام أضفى سكينة على األجواء برمتها وجعلها 
)أي السكينة( تتغلغل في النفوس، تراقصها كأحلى ما يكون الرقص، 
خارج  الجميلة  الوردية  األحالم  تداعب  كيف  تعلمها 
كيف  متناهية  وبمهارة  تلقنها  التشاؤم،  سلبية 
تردد أنشودة  »اآلتي« الذي تسكن كل المهنيين 
والمهتمين والمشتغلين في القطاع )مسؤولون أو 
غيرهم( الرغبة الملحة واألكيدة في إصالحه بشكل 
شمولي والخروج به من دائرة الالجودة أو درجة 
الصفر كما قال أحدهم، واإللحاح في التخلص 
أو  القريب  س��واء  الماضي  وأوزار  أثقال  من 
البعيد، وذلك باالنخراط الجماعي في عملية إنقاذ 
ماهية  وإعطائه  أعطابه،  كل  وإص��الح  القطاع 
أخرى تختلف كما كان سائدا، أو كما أريد له أن 
يسود في فترات أو عهود لم تكن تتسع إال لذوي 
عن  البعيدين  الخاصة  المصالح  وأصحاب  القربى 
إخفاؤها  يمكن  ال  للعيان،  واضحة  والنتيجة  الميدان، 

بالشعارات والسفريات واألرقام المغلوطة.
أعضاء  من  عضوا   255 »بينهم  الحاضرين  من  المتتبعون  ك��ان 
في  يقرأون  كانوا  الحكوميين«،  المسؤولين  الكونفدرالية وبعض 
كالم الرئيس وتوجهه المجرات »ِبكًرا ِبْكًرا« كما قال الشاعر الطبال 
يمعنون في العبارات القوية والصادقة )من صدق قائلها(، ويحللون 
في سياق ظرفي انطالقا من رفع القدم للقيام بالخطوة الحاسمة 
التي ستؤدي كما تردد داخل الجمع العام ومن طرف كل الحاضرين 
المتعثرة،  المحطات  »تنمية  وإحياء  للقطاع  االعتبار  إع��ادة  إلى 
وتسريع الوتيرة بشكل مضاعف«، كما قال الرئيس الجديد، من خالل 
»إطالق منتجعات في آن واحد، وذلك لتغطية النقص الحاصل في 
المجال، إذ أن المغرب رغم ما يقال عنه وما يردده الماسكون بزمام 
السياحة  رواد  لكل  وقبلة  بامتياز،  بلدا سياحيا  كونه  من  األمور 
بالعالم ال يتوفر حاليا سوى على محطة هي »تاغازوت« على اعتبارها 
أن محطة السعيدية ال تدب فيها الروح إال لفترة وجيزة ال تتعدى 

الشهرين.

 محمد بركوش
كيف يمكن إصالح أعطاب سياحتنا؟

كلمة القباج التي 
حملت تصورا لمشروع ال 
توليه الحكومة أهمية يمكنه 

500 أن يطور قطاعا كبيرا يشغل 
ألف شخص، ويحدث 5 ماليين فرصة عمل 

غير مباشرة.. جاءت كتحد ألصحاب الخطابات 
الفارغة التي ال تعمل إال  على سقي تربة 

الفتن لكي يخلو الجو لمحبي 
النهب ومشجعي الفساد

22
alousbouea@gmail.com

< العدد: 818
< الخميس 1 يناير 2015 الـــــرأي

سيدي محمد بن العربي يترأس لقاء علميا بحضور مغاربة 
ومستشرقين بينهم المستشرق »ماسينيون« وأحد كبار الرهبان



االختالالت  مشكل  تحول 
التي عرفها مشروع إصالح 
األمير  ال��ري��اض��ي  ال��م��رك��ب 
إل��ى مادة  ال��ل��ه  م���والي عبد 
إعالمية دسمة تداولتها جل 
الوطنية  اإلع�����الم  وس���ائ���ل 
والمسموعة  ال����م����ق����روءة 
بعض  حتى  ب��ل  والمرئية، 
وسائل اإلعالم األجنبية التي 
كان لها كالم كثير عن هذه 
الفضيحة من العيار الثقيل، 
مما جعل كل أطياف الشعب 
ما  بشدة  تستنكر  المغربي 
إلى سمعة  وقع ألنه يسيء 

المغرب والمغاربة.
الشبكة  رواد  وك���ع���ادة 
العنكبوتية، فإنهم قد تناولوا 
هذا الموضوع بطرق مختلفة؛ 
باستقالة  طالب  من  فمنهم 
في  المتورطين  المسؤولين 
من  ومنهم  الفضيحة،  هذه 
جعل من هذه القضية محطة 
النكت  وت���ب���ادل  للسخرية 
وال��ط��رائ��ف، وه��ك��ذا أصبح 
الحديث عن ظاهرة الغش في 
م�����ا ي���خ���ص إن�����ج�����از ه���ذا 
كل  الكبير حديث  المشروع 
ما  في  يتداولونه  المغاربة 
الحديث  كان  أن  بعد  بينهم 
عن الغش يخص امتحانات 

دورة  كل  خ��الل  البكالوريا 
لدينا  ليس  وكأنه  دراسية، 
غش أو غشاشون إال هؤالء 
نعيش  أننا  مع  الممتحنين 
الغش في كل مظاهر حياتنا، 
لكننا نتجنب الحقيقة ونريد 
الشمس  ع���ي���ن  ن���س���د  أن 
الحقيقة  أن  م��ع  ب��ال��غ��رب��ال 

واضحة وضوح الشمس في 
كبد السماء.

في  م��ت��ج��ذر  ال���غ���ش  إن 
بسلوكنا  ومرتبط  حياتنا 
طريق  ف��ع��ن  وت��ص��رف��ات��ن��ا؛ 
الغش يتم اختالس األموال 
وجه  بغير  ونهبها  الطائلة 
حق، وعن طريق الغش يتربى 

لدينا جيل من الغشاشين من 
مهندسين، وأطباء، ومحامين، 
ومستشارين  وبرلمانيين، 
جماعيين، الذين يصل أغلبهم 
إلى هذه المناصب عن طريق 
الغش بمثل أشكاله وألوانه 
ودفع  للشهادات  تزوير  من 
ل��ل��رش��اوي وغ��ي��ره��ا، وعن 

التجار  ي��روج  الغش  طريق 
س���ل���ع���ه���م وال����ح����رف����ي����ون 
م��ن��ت��ج��ات��ه��م.. ح��ت��ى أصبح 
الغش بمثابة ثقافة وسلوك 
نمارسه في حياتنا كل يوم 
انطالقا من هذا الشعار: »إن 
لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب«، 
البشرية  ال��ذئ��اب  أكثر  وم��ا 
بدون  ت��أك��ل  وال��ت��ي  بيننا 
ح����س����اب وت���س���ت���غ���ل ه���ذه 
ال��م��ش��اري��ع ال��ض��خ��م��ة وما 
تجني من ورائها من أموال 
من  تختلسه  وم��ا  -ع��ف��وا- 
أموال عن طريق الغش في 
بها  التي  المواد  استعمال 
ي��ت��م إن��ج��از ال��م��ش��اري��ع من 
منشآت رياضية أو ثقافية أو 
للطرق  تجهيز  أو  عمرانية 
مبالغ  مقابل  القناطر  وبناء 

خيالية.
ال��غ��ش س��ل��وك مشين  إن 
تربى  وق�����د  ق��ب��ي��ح  وع���ل���م 
ال��م��س��ل��م��ون األوائ������ل على 
الخلق  وح���س���ن  ال����ص����دق 
أن����واع الغش،  ورف���ض ك��ل 
ونحن نريد أن نواجه الغش 
بغش آخر بدعوى أن هناك 
مسؤولية  منا  أكبر  هم  من 

يغشون.
< جد بوشتى )الرباط(

الجلسات  إح�����دى  ت��ت��ب��ع��ت 
الشهرية بمجلس المستشارين، 
األستاذ  قاله  ما  انتباهي  فأثار 
للمعارضة:  كيران  بن  اإلله  عبد 
أفسدت  الذي  أنا  عليكم!  »بالله 
عليكم جميل زمانكم؟« وبصفتي 
رئيس  ع��ل��ى  أرد  ت��ع��ل��ي��م  رج���ل 
لقد  »ن��ع��م  ل��ه:  ألق���ول  الحكومة 
أفسدت علينا جميل زماننا« لقد 
عرفنا أياما غرا في حكومة كل 
الرحمن  ع��ب��د  األس���ت���اذي���ن  م���ن 
اليوسفي وعباس الفاسي، حيث 
ورجال  نساء  أوض��اع  تحسنت 
ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن ق��ب��ي��ل ال���رف���ع من 
الداخلية  ال��ت��رق��ي��ة  ح��ص��ي��ص 
والزيادة في األجور والتخفيض 
في الضريبة على الدخل مرتين، 
ن���اه���ي���ك ع����ن اإلش���������ادة ب����دور 
المدرسين والمدرسات وتحفيزهم 

على أداء رسالتهم التربوية 
في أجواء سليمة كان لها 
وقع إيجابي على نفوس 
هؤالء، وال أعدو الحقيقة 
وزي����ري  إن  ق���ل���ت:  إذا 
ال����ت����رب����ي����ة ال���وط���ن���ي���ة 

ال��ل��ه ساعف  األس���ت���اذي���ن ع��ب��د 
العلوي  إس��م��اع��ي��ل  وم������والي 
يستحقان منا كل الثناء والشكر، 
إذ كان هذا األخير يبعث برسالة 
شكر إلى أسرة التعليم مع بداية 
كل موسم دراسي، غير أن ما حز 
في نفسي أن الوزير المالكي كذب 
اع��ت��اب��و في  ن��ج��اة  ك��ذب��ة  علينا 
أغنيتها المشهورة حين زف إلى 
السلكين  وم���درس���ات  م��درس��ي 
»بشرى«  واإلع���دادي  االبتدائي 
اس��ت��ف��ادت��ه��م م��ن ال��ت��رق��ي��ة إلى 
ال��درج��ة ال��م��م��ت��ازة، ع��ل��ى غرار 
الثانوي  وأس���ت���اذات  أس���ات���ذة 
الخبر  هذا  نشر  وتم  التأهيلي، 
في جريدة »االتحاد االشتراكي« 
ليتضح في ما بعد أن »البشرى« 
انتخابية سابقة ألوانها،  حملة 
عباس  حكومة  وج��اءت 
الفاسي فأصدرت ما 
يعرف ب�»اتفاق 26 
أبريل 2011« ومن 
االستفادة  ضمنه 
م��������ن ال�������درج�������ة 

ال����ج����دي����دة 
خ���������������ارج 

أن  غير  ع��ش��ر،  ال��ح��ادي  السلم 
حكومة بن كيران همشت االتفاق 
في شموليته ولم تنفذ ما تبقى 

من بنوده.
لذلك، فرئيس الحكومة الحالية 
أفسد علينا جميل زماننا وأجهز 
ع���ل���ى م��ك��ت��س��ب��ات��ن��ا وح������ارب 
المضربين باللجوء إلى االقتطاع 
من أجورهم استنادا إلى قاعدة 
»األجر مقابل العمل«، وهنا أقول 
للسيد رئيس الحكومة: إذا كان 
يكلفه  مشروعا  حقا  اإلض���راب 
من  تقتطعون  فلماذا  الدستور، 
أج����ور ال��م��وظ��ف��ي��ن؟ ول���م���اذا ال 
تقومون بالمثل إزاء البرلمانيين 
والبرلمانيات الذين يتغيبون عن 
التي  االمتيازات  رغم  الجلسات 
حظوا بها: هواتف ذكية، وفنادق 
م��ص��ن��ف��ة، وت��ع��ب��ئ��ة م���ن ف��ئ��ة 8 
ساعات؟ »ما هكذا تورد اإلبل« يا 
رئيس الحكومة! إن دستور 2011 
ال��م��س��اواة وتكافؤ  ك��رس م��ب��دأ 
الفرص، فكيف تسمح لكم نفسكم 
المفارقة  ه��ذه  كل  في  بالوقوع 
الصارخ؟  والتناقض  الغريبة 
أرج���و أن ت��ع��ي��دوا األم����ور إلى 
نصابها وأن تبتعدوا عن سياسة 
الكيل بمكيالين والتي ال تضعنا 

على قدم المساواة.
< محمد تيلولوت )ميدلت(

نعم.. لقد أفسدت علينا جميل زماننا

معاناة مسافر مع رحلة القطار!
للمواطن  بالنسبة  النقل  القطار من وسائل 
لقضاء مصالحه  اتجاهات شتى  المتنقل عبر 
الخاصة والمستعجلة في آن واحد، ونتأسف 
لكون بعض الركاب ال يعبؤون بالتزام الشروط 
تبقى في سلة  القطار، حيث  الضرورية داخل 
المهمالت، فالتدخين والمراحيض وقلة الماء 
في  أخ��رى ستظل  وأش��ي��اء  الهيكلة  وإص���الح 
انتظار المراقبة من أجل إصالح شامل لراحة 
المسافرين في الحل والترحال، أما غياب إذاعة 
الميكروفون من محطة إلى أخرى من مراكش 
إلى البيضاء، فحدث وال حرج إذ يبقى الراكب 

في حيرة في االتجاه المقصود.
< أبو اعتماد فتح الله )مراكش(

»شوهة« مركب األمير 
موالي عبد الله بعدما 

تم تجفيفه بأكبر 
»كراطة« في العالم

عبد اإلله بن كيران

قبل أن يجف مداد المذكرة الصادرة عن وزارة التربية 
الوطنية التي تمنع المدرسات والمدرسين من تنظيم 
الدروس الخصوصية المؤدى عنها لفائدة تالميذهم، 
انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، وتناولت وسائل 
اإلعالم بمختلف تالوينها الموضوع مسوقة ما جاء به 
الوزير بلمختار كما لو كان فتحا مبينا سيضع حدا 
لظاهرة نمت كنبتة شيطانية وتغلغلت، متخذة لنفسها 
قدما راسخة ضمن الظواهر التي تنخر جسد هذا الوطن، 
على  مكرهة  أسر صارت  إلى  إضافية  أعباء  وتضيف 
تقديم إتاوات شهرية تقتطعها من مصروفها اليومي 
لفائدة مدرسي أبنائها، مقابل ساعات إضافية أضيفت 
قسرا وتعسفا إلى الحصص الرسمية، وصارت ركنا من 
األركان التي يؤدي التهاون عنها إلى بطالن الدراسة 
وابتكر  بالمروق،  صاحبها  على  والحكم  الرسمية، 
أصحابها طرقا ال تخطر على البال الستقطاب المارقين 
وإدخالهم إلى بيت الطاعة، ومن ثمة إيقاعهم في الشراك، 
الزبناء،  للتالميذ  والرقيقة  اللينة  بالمعاملة  ب��دءا 
واإلقصاء والتهميش والنظرات الشراء لمن اختاروا أن 
يكونوا من الخوالف، ومرورا باستباق فروض المراقبة 
المستمرة بتمارين على نفس الشاكلة تمكن هؤالء من 
في  الخوالف  أولئك  وتجعل  األول��ى،  المراتب  تبوئ 
المؤخرة، بما يجعلهم أمام خيارين ال ثالث لهما: إما 
الدخول إلى بيت الساعات اإلضافية ليتسنى لهم إطعام 
أنفسهم بدورهم من النقط المتضخمة التي من شأنها 
تحقيق الشبع وإرواء نفوسهم الجوعى، بما يؤمنهم 
األبواب  لهم  ويفتح  وال��ت��ك��رار،  ال��رس��وب  خ��وف  م��ن 
الموصدة للعبور إلى ضفة الراضين المرضيين الذين 
ال خوف عليهم وال يحزنون، وال يمسهم غضب وال قلق 
وال سخط من قبل مدرسيهم. إننا والحالة هذه أمام حالة 
شاذة أرغمت األسر إرغاما على التطبيع معها واالنحناء 
لعاصفتها اتقاء شرها المستطير، وقد جاءت المذكرة 
الوزارية لتضعها في الواجهة وتحرك سواكنها، بعدما 
تحولت إلى ما يشبه »المسكوت عنه« الذي يدخل في 
نطاق المكبوت الذي يحرم تناوله على األلسنة والخوض 
التي  المرة األولى  لكن ومهما يكن، فهذه ليست  فيه، 
تصدر فيها مذكرة حول الموضوع، ولن تكون األخيرة 
بدون شك، كما أن كلمة »منع« التي تمثل البؤرة الداللية 
من  حال  بأي  توحي  أن  يمكن  وال  ليست جديدة،  لها 
األحوال أن ما سبقها كان يفيد الجواز والسماح، فمنع 
يعرفه  الخصوصية  ال���دروس  تنظيم  م��ن  المدرسين 
ن��ار على علم، وال  وال��دان��ي، وه��و أشهر من  القاصي 
يختلف اثنان داخل الحقل التربوي على ال قانونية وال 
مشروعية هذا العمل، ورغم ذلك انتشرت الظاهرة بشكل 
مهول، وشربت من نهرها فئة عريضة من رجال التعليم 
بأريحية واطمئنان دون خوف أو وجل من عقاب، غير 
عابئة بأنها تعب من محظور، ولم تكتف باغتراف غرفة 
تجعل عملها في هذا المجال محدودا، بل انكبت عليه 
بكليتها، دون أن تعير اهتماما يذكر لتحذير النذير الذي 
حذر غير ما مرة من شرب مائها، ودعا إلى الصوم عنها، 
وهو ما يجعلنا نستنتج أن هذه المذكرة لن تقدم ولن 
أو  النسيان  كسابقاتها،  مصيرها،  وسيكون  تؤخر، 
التناسي بعد حين، لتبقى، وال أقول لتعود، حليمة إلى 
يعتبرها  قد  التي  النظرة  هذه  ومرد  القديمة،  عادتها 
البعض مغرقة في التشاؤمية، أن المذكرة لم تكن واضحة 
في التنصيص على العقوبات التي تنتظر المخالفين، 
واعتمدت على اآلباء بشكل كبير القتحام ردم ياجوج 
وماجوج الساعات اإلضافية، في الوقت الذي تعجز فيه 
األغلبية الساحقة منهم حتى على التفوه بعدم رضاها 
عليه خوفا على مستقبل أبنائها من أن يغمرهم دفقه، 
ويرمي بهم خارج أسوار المؤسسة التعليمية، كما أن 
ما يسمى باللجان النيابية واألكاديمية قد يبقى مجرد 
أسماء على الورق، فهؤالء الموظفون الذين سيقترحون 
للقيام بمهمة تتبع المخالفين ورصدهم لكل واحد منهم 
شأن يغنيه، ومهامهم الثابتة تأخذ منهم كامل وقتهم 
ينفذون عملياتهم  »الممنوعين«  أن  العلم  اإلداري، مع 
بالليل، وهو الوقت الذي سيكونون مضطرين فيه إلى 

الخلود للراحة استعدادا لمباشرة عمل الغد.
ضد  ال��ح��رب  أم��ر  يقتصر  أال  يقتضي  المنطق  إن 
الساعات اإلضافية على وزارة التربية الوطنية وحدها، 
في  للدخول  استنفار قصوى  تعلن حالة  أن  بل يجب 
معركة مكشوفة ضد »اإلرهاب التربوي« المنتعش في 
سوق التعليم السوداء، وأن تتجند وزارة الداخلية بكل 
وتهديد  اإلضافية،  الساعات  أوك��ار  لتتبع  أجهزتها 
أصحاب روض األطفال والمدارس الخصوصية من مغبة 
فتح أبواب مؤسساتهم ليال ألصحاب الساعات اإلضافية 
من المدرسين، وتحذير أرباب المنازل من كراء منازلهم 
لهؤالء، وأظن أن وزارة الداخلية تمتلك من الكفاءات في 
صفوف أعوان السلطة ما يجعلها قادرة على الرصد 
وعن  عنها  المفصلة  التقارير  ورف��ع  للظاهرة  الدقيق 
ممارسيها وأوكارها، بما يسمح باجتثاثها وتجفيف 
بمذكرة  االكتفاء  أما  نهائيا،  عليها  والقضاء  منابعها 
وزارية يتيمة فال يعدو أن يكون مجرد صرخة في واد 
عميق، قد تثير الصدى والجلبة بعض الوقت، ثم ال تلبث 
إال قليال حتى يخبو أثرها كما خبا أثر سابقاتها لتبقى 

دار لقمان على حالها.

وزارة الداخلية مطالبة 
بالتدخل لدعم مذكرة 
بلمختار في حربه ضد 

الساعات اإلضافية
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بمناسبة وفاة المشمول برحمة الله عبد 
التجهيز  أدعو وزير  الدولة،  الله باها وزير 
للسكك  السير  خط  اتجاه  بتوحيد  والنقل 
الحديدية مع خط السير العادي لوسائل النقل 
على  القطارات  سير  خط  فمعاكسة  البرية، 
الطريقة اإلنجليزية للسيارات عامل أساسي 

في الحوادث على السكة الحديدية.
< أبو ندى

القطار القاتل

كلنــا غشاشــون

> بقلم: نور الدين الطويليع

المنعقد  األع��ل��ى  العلمي  المجلس  ف��ي 
عدة  أص���در  ال��ص��خ��ي��رات،  بمدينة  أخ��ي��را 
ممنهجة  عمل  وط��ري��ق��ة  مهمة  ت��وص��ي��ات 
وبرامج محددة تهدف في عمقها إلصالح 
الحقل الديني المغربي وتبسيطه وتجريده 
مما علق به من خرافات نسبت له وليست 
منه، نتج ذلك عن تأويل الجاهلين وأنصاف 
المتعلمين الذين يحسبون أنفسهم فقهاء 
وما هم بفقهاء وإنما هم متفقهون.. ومن 
جملة التوصيات والنشاط الذي سيقوم به 
ولست  الترجمة،  األعلى  العلمي  المجلس 
أدري: هل الترجمة التي سيقوم بها المجلس 
العلمي األعلى والمجالس العلمية األخرى، 
هو  ما  ترجمة  على  مقتصرة  ستكون  هل 
بالعربية إلى لغات أجنبية أخرى، أو ما هو 
التعريب  فهناك:  وتعريبه.  أجنبية  بلغة 
والتعجيم، والفرق بين الكلمتين واضح. ثم 
إن التعريب والتعجيم ليسا بالشيء السهل، 
بل مسؤولية ينبغي أن يحسب لها حسابها، 
العربية  في  قدما  الراسخون  بها  ويكلف 
والراسخون قدما في اللغة األخرى حتى ال 
يحرف الكلم عن مواضعه. وبهاته المناسبة 
ألتمس من المجلس العلمي األعلى أن يضع 
باللغة  ص��در  كتاب  ترجمة  برنامجه  ف��ي 
النبي  زوج  عائشة  السيدة  عن  الفرنسية 
عنها،  الله  رض��ي  وسلم  عليه  الله  صلى 
لمؤلفته السيدة »Chauvel« تحت عنوان:
»Aicha.la bien-aimée du Prophète« 
على  األعلى  العلمي  للمجلس  وشكرا 
الحقل  م���ج���ال  ف���ي  ال��ق��ي��م��ة  م��ج��ه��ودات��ه 

الديني.
< مالكي علوي موالي الصادق )سال(

عن أية ترجمة 
املجلس  يتحدث 
األعلى؟ العلمي 
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والقنطرة  ال���ق���ط���ار 
صنع  من  جماد  كائنان 
اإلنسان وبنائه، بينهما 
بدءا  كثيرة،  شبه  أوجه 
في  اسميهما  باشتراك 
وتبقى  ح��رف،  من  أكثر 
القنطرة وسيلة عبور بين 
طغى  إذا  النهر  ضفتي 
سالكا  وم���م���را  ال���م���اء، 
للقطار من تحتها أو من 
ف����وق����ه����ا. ول�����ق�����د ك����ان 
للفيضانات التي عرفتها 
ب���ادن���ا أك��ب��ر األث����ر في 
بأهمية  ال���وع���ي  ع����ودة 
القناطر، ودورها العظيم 
األرواح  ح����ف����ظ  ف������ي 

والممتلكات.
ويبقى القطار أحسن 
وسيلة للتنقل إذا توفرت 
فيه جودة الخدمات، من 
ن���ظ���اف���ة، وت���دف���ئ���ة في 
ال���ش���ت���اء، وت��ه��وي��ة في 
ال������ص������ي������ف، وض����ب����ط 
وسامة  ل���ل���م���واع���ي���د، 
لمعابره  وتفقد  سياقة، 

وممراته.
وأخيرا، اتفق القطار 
والقنطرة في زمن ومكان 
متقاربين على أن يكونا 
وراء صدمة حقيقية هزت 
السياسي،  ال��م��ش��ه��د 

وزلزاال ضربه في مقتل، 
وذلك بمصرع شخصيتين 
هامتين جمعتهما صفات 
األخ���������اق ال���ح���م���ي���دة، 
من  النبيلة  وال��ش��م��ائ��ل 
ه��دوء ورزان��ة، ورصانة 

ونزاهة، واستقامة وتفان 
في خدمة الوطن.

أولهما: المرحوم أحمد 
المناضل  ال�����زاي�����دي، 
الذي حاول مد  النظيف 
قنطرة ينتقل عبرها هذا 

أنهكه  ال������ذي  ال����ح����زب 
من  واالستبداد  الفساد 
هذه الضفة العفنة النتنة، 
إلى ضفة نظيفة يستعيد 
تألقه  ال����ح����زب  ف���ي���ه���ا 
غريقا  فقضى  وري��ادت��ه، 

تحت هذه القنطرة.
والثاني هو المرحوم 
ب���اه���ا، الذي  ال��ل��ه  ع��ب��د 
الكل على حكمته  أجمع 
وتواضعه وصمته وبعده 
عن األضواء في صوفية 
عز نظيرها، فقد المغرب 
ب��ف��ق��ده رج���ا م���ن عيار 
نقطة  يمثل  ك���ان  ن����ادر، 
ارتكاز في حزبه، تجعله 
وال  مخزنيا  ينبطح  ال 
وقد  إخ��وان��ي��ا،  يتطرف 
حاول بحكمته وتبصره 
وضع قطار اإلصاح على 
السكة الصحيحة، فقضى 
تحت عجاته ذات مساء 

حزين.
< محمد إكرام 
السباعي )مراكش(

القطــار والقنطــرة..

لعلي لم أحب في هذا الوجود قدر حبي العظيم لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم، ولعل شدة محبتي واعتزازي بوالدي الشيخ رحمه الله تأتي من كثرة 
اعتزازه بانتسابه للرسول وكثرة حبه له، وتأسيه واقتدائه به في كل شيء 
 ꞉في حياته، كما عرف عنه رضي الله عنه، وذلك مصداقا للحديث الشريف القائل

»ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين«.
لقد أحببت في رسول الله كل شيء منذ والدته إلى أن لقي ربه، وإلى أن 
يرث الله األرض ومن عليها، أحببته في طفولته، وفي شبابه، وفي رجولته، 

وأحببته نبيا ورسوال، وبشيرا ونذيرا، وداعيا وهاديا.
أحببته يوم مولده، يوم أضاء مولده الدنيا جميعا، وأشرق لحلوله الكون، 
واستبشرت اإلنسانية بهذا المياد الذي حمل إليها اإليمان والنور، والهدى 
والكرامة. وأحببته طفا وديعا رقيقا كريما، محبوبا بين أنداده وأترابه الذين 

كانوا يتسابقون للجلوس معه والتقرب منه، والتحبب إليه.
وأحببته شابا متفكرا في الكون وفي الوجود وفي الحياة جادا مستقيما. 

عزوفا عن اللهو والعبث والملذات.
وأحببته زوجا صالحا كريما مع أهله وولده وأسرته وصحبه، وأبا حنونا 

عطوفا رفيقا بأوالده وفلذات كبده.
وأحببته نبيا متعبدا متبتا، مختليا بربه ذاكرا له، مقبا عليه سائا عونه 
ومدده ونصره. وأحببته رسوال إلى العالمين كافة، يدعوهم إلى توحيد ربهم، 

ونبذ أنانيتهم، ومحبة بعضهم، وتحسين أخاقهم، وتعظيم معالمهم.
وأحببته داعيا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالقول اللين والمجادلة 
الحسنة، وبالتي هي أحسن. وأحببته إنسانا كاما تمثلت اإلنسانية وسمت، 
في أقواله وأفعاله، وحركاته وسكناته، وأخاقه وسلوكه، ومعاملته وتواضعه، 
وكرمه وعفته، وسماحته وإسماحه، وصبره ومصابرته، وعفوه وتسامحه، 
وتيسره وسهولة أمره، والتي صورتها أقواله الرائعة الخالدة، وخاصة في 
مواقف الشدة واالمتحان، وفي مشاهد القدرة والنصر: »اللهم اهد قومي فإنهم 
ال يعلمون« »اذهبوا فأنتم الطلقاء«. إن هذه الصورة الحية الرائعة لرسول الله 
اإلنسان الكامل، األسوة والقدوة، التي تمأل نفسي وحياتي من جميع أقطارها، 
والتي ال تزيدها األيام إال كماال وجدة، سأحاول أن أنقلها من مصادرها الوثيقة، 
من كتب السنة والسيرة، وأهديها لقرائي وإخواني خاصة جيل شبابنا في 
الكريمة، في عيد مولده الشريف، لعلهم يتملون من بهائها،  هذه المناسبة 
ويقتبسون من أنوارها، ويأخذون من إشراقها، فيجددون إيمانهم، ويحيون 
صلتهم بربهم، ويتأسون بنبيهم، في هديه وفعله وقوله، وجميع سيرته كي 
معبد  أم  ففي حديث  رش��دا.  أمرنا  من  ويلهمنا  السبيل،  ربنا سواء  يهدينا 
الخزاعية الذي يعتبر من أعام النبوة، وهو حديث مشهور رواه جماعة، من 
»رأي��ت رجا ظاهر   ꞉لله عليه وسلم الله صلى  قالت تصف رس��ول  الحفاظ، 
الوضاءة، متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، ولم تزر به صقلة، وسيما 
قسيما، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صورته سحل، وفي عنقه 
سطع، وفي لحيته كثافة، أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما 
وعاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحاه من قريب، حلو 
المنطق، فصل ال نزر وال هدر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة ال يأس 
من طول، وال تقتحمه عين من طول، وال تقتحمه عين من قصر، غصن بين 
غصنين، فهو أنضر الثاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن 
قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، ال عابس وال 
منفذ. وقال الحسن بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه꞉ سألت خالي هند 
بن أبي هالة التميمي عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وكان وصافا له، 
وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا لعلي أتعلق به. فقال꞉ كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتألأل وجهه تأللؤ القمر ليلة البدر، أطول 
من المربوع، وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، انفرقت عقيصته 
فرق، وإال فا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفره، أزهر اللون، واسع الجبينين، 
أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، 
له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل الخدين، ضليع 
الفم، أشنب مفلج األسنان، دقيق المسربة، كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، 
معتدل الخلق، بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر، عريض الصدر، بعيد ما 
بين المنكبين، رحب الراحة، سبط القصب، شن الكفين والقدمين، سائل األطراف، 
مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، وإذا زال قلعا، يخطو تكفؤا، ويمشي هونا، 
ذريع المشية، وإذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، 
نظره  جل  السماء،  إل��ى  نظره  من  أط��ول  األرض  إل��ى  نظره  الطرف  خافض 

الماحظة، يسوق أصحابه، ويبدأ من لقيه بالسام.
وذكر مجلسه فقال꞉ مجلس حلم وحياء، وصبر وأمانة، ال ترفع فيه األصوات، 
وال تؤبن الحرم، وال تنثى فلتاته، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم 
الطير، فإذا سكت تكلموا، كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ 
وال غليظ، وال صخاب في األسواق، وال فحاش، وال عياب، وال مداح، وال يقبل 
الثناء إال من مكافئ. ولله در الشاعر فقد جمع كل هذا الوصف الرائع في بيتين 

مشرقين  يقول:
وأكمل منك لم تر قط عيني 

وأحسن منك لم تلد النساء
خلقت مبرأ من كل عيب 

كأنك قد خلقت كما تشاء.

ما سبب هذه الفضائح التي 
تتقاطر على حكومتك

 يا السي بن كيران؟
بعد فضيحة الوزير »مول الشكاط«، وفضيحة 
المواطنين  بالشعرات من  أودت  التي  الفيضانات 
البؤساء وضياع مساكنهم وممتلكاتهم ومواشيهم، 
الموت  وبعد  لألزبال،  شاحنة  عبر  موتاهم  ونقل 
المفاجئ لكل من المناضل أحمد الزايدي والوزير 
خالد  فضيحة  وبعد  الله،  رحمهما  باها  الله  عبد 
الفراع  محمد  وفضيحة  مليارا،  والسبعين  عليوة 
و117 مليارا، وبعد فضيحة الدور اآليلة للسقوط، 
وال��ت��ي م��ازال��ت ج��دران��ه��ا ت��ت��ه��اوى ع��ل��ى رؤوس 
المسحوقين من حين آلخر مخلفة خسائر بشرية 
ومادية، والتي هدد بشأنها وزير السكنى باالستقالة 
في حالة ما سقطت دار أخرى بعد كارثة بوركون. 
وها هي ال��دور تتساقط ك��أوراق الخريف دون أن 
ال��وزي��ر، كما  ت��ح��رك ول��و ش��ع��رة ف��ي رأس السيد 
تساقطت القناطر وهاجت الوديان جارفة األخضر 
السبل  وتقطعت  والحيوان،  واإلن��س��ان  واليابس 
بأناس أبرياء من أطفال وشيوخ ونساء. ومازالوا 
واألمراض  القارس  للبرد  عرضة  ه��ذا  يومنا  إل��ى 
والمجاعة، ورغم ذلك مازال السيد وزير التجهيز 
والنقل »يخرج عينيه« ويقول دون حياء وال خجل، 
إن م��ا وق���ع ف��ي ال��م��غ��رب ي��ق��ع ح��ت��ى ف��ي البلدان 
المتطورة، وشتان ما بيننا وبين الدول المتقدمة.

وإذا ما أردت تعداد فضائح هذه الحكومة، فهي 
ال تعد وال تحصى وربما كلفتني صفحات وصفحات 
ولكني اكتفيت باألهم. فهي حكومة فضائح بما في 
الكرة  ملعب  فضيحة  آخ��ره��ا  معنى،  م��ن  الكلمة 
بالرباط، دون أن يحرك رئيسها ساكنا للحد منها، 
رغم الصاحيات المخولة له، في حين يتم تقديم 
أكباش فداء من دركيين وأمنيين وموظفين بسطاء 
أمام العدالة من أجل رشوة »20 درهما« بينما هناك 

أسماء لهفت المايير.
ثم فضيحة مجلس المستشارين وتوظيف األبناء 
للتعويضات  مليارا   30 وتخصيص  وال��زوج��ات، 
والسيارات والسفريات، مع أن هذا المجلس انقضت 
صاحيته منذ مدة. وإذا كان البد من استقالة أيٍّ 
ممن أخل بعمله أو نهب مال الشعب دون موجب 
حق فيجب استقالة الحكومة برمتها، وحل مجلسي 
النواب والمستشارين تجنبا لكوارث وفضائح أخرى 

يعلمها الله.
والسؤال المطروح، ما سبب هذه الفضائح التي 
تتقاطر على رئيس الحكومة من حين آلخر دون غيره 
ونقص  اإللمام  عدم  أهو  السابقة؟  الحكومات  من 
التجربة أم التهور؟ أم أنها لعنة الشعب الذي رفع 
الزيادات  أنهكته  بعدما  الله  إل��ى  الضراعة  أك��ف 
أنهكت  والتي  الغذائية،  المواد  في  الصاروخية 
فأنزل  له  الله  فاستجاب  الشرائية  وقدرته  جيوبه 

بالحكومة ما أنزل من فضائح.
<  مصطفى بصير )فاس(

ذات يوم فوجئ أب بابنه 
الصغير يسأله سؤاال غريبا: 
»حدثني أبي عن سيدنا محمد 

صلوات الله عليه«.
قصيرة،  فترة صمت  بعد 
أجابه األب: الحديث طويل عن 
آخ��ر ال��رس��ل، ي��ا ب��ن��ي، الكل 
يعرف أن ليس هناك شخص 
عليه  م��ح��م��د  م��ث��ل س��ي��دن��ا 
ال��ص��اة وال���س���ام، ل��م يكن 
ل��ي��وج��د ش��خ��ص آخ���ر غيره 
يستطيع أن يضطلع برسالة 
القرآن الكريم ويوصلها إلى 
قام  الذي  النحو  على  العالم 
به. ومما يلفت انتباه الجميع 
المحيط المتواضع الذي نشأ 
فيه ال��رس��ول، وم��ع ذل��ك كان 
ص���اح���ب أك���ب���ر ت��أث��ي��ر على 

البشرية.

ف����ي مكة  ف��ح��ي��ن��م��ا ول�����د 
ميادية،   570 ع��ام  المكرمة 
كانت في ذلك الوقت المنطقة 
نائية عن الحضارة، كما ذاق 
مرارة اليتم منذ سن السادسة، 
القراءة  أميا، ال يعرف  وكان 

والكتابة.
رسوال  نبيا  ص��ار  حينما 
في  العربية  القبائل  توحدت 
أنهم  رغم  العربية،  الجزيرة 
بالتفرقة  م��ب��ت��ل��ي��ن  ك���ان���وا 
والحروب القبلية الضروس، 
حتى صاروا أندادا للجيوش 
الجرارة التي كانت تمتلكها 
المماليك في المناطق الزراعية 

المستقرة في الشمال. ولكنهم 
تعاليم  م��ن  ارتشفوا  عندما 
الدين الجديد، ازدادوا حماسا 
وقاموا بسلسلة فتوحات ليس 
لها مثيل في تاريخ البشرية. 
يوجد  الحاضر،  الوقت  وفي 
ع���ش���رات م���ن ال��م��اي��ي��ن من 
معتنقي الدين اإلسامي في 
وأضعاف  ال��وس��ط��ى..  آسيا 
هذا العدد في باكستان والهند 
وأندونيسيا التي كان اإليمان 
عوامل  أه����م  أح����د  ال��ج��دي��د 

الوحدة فيها.
زاد األب قائا: »قام محمدا 
بدور  وسلم  عليه  الله  صلى 

فقد  اإلس��ام،  تبليغ  مهم في 
العقيدة  ع��ن  م��س��ؤوال  ك���ان 
األدبية  ومبادئها  اإلسامية 
واألخ��اق��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إلى 
قيامه بدور قيادي في الدعوة 
لإلسام وهو الذي أنزل عليه 
اآليات  ذو  ال��ك��ري��م،  ال��ق��رآن 
البصيرة النافذة، والتي دونت 
وس��ج��ل��ت خ���ال ح��ي��ات��ه، ثم 
جمعت بشكل رسمي موثوق، 

بعد وفاته بفترة وجيزة«.
نظر الطفل إلى أبيه وقال: 
سمعت الناس يتحدثون عن 
ال����خ����ط����اب، فمن  ب����ن  ع���م���ر 

يكون؟

بن  عمر  كان  األب:  أجابه 
الخطاب رضي الله عنه أعظم 
خليفة من خلفاء المسلمين، 
المؤيدين األقوياء، الناصحين 

األوفياء.
ف����ي ع���ه���ده ح���دث���ت أهم 
الفتوحات العربية، فقد غزت 
وفلسطين  س��وري��ا  جيوشه 
ومصر والعراق وباد الفرس.
قد  إيران  كانت  وعند وفاته، 
هزمت وبعد وفاته أتم العرب 

فتح إيران وشمال إفريقيا.
كان الخليفة عمر معروفا 
رآه  فقد  والمساواة،  بالعدل 
أحد الرجال نائما تحت شجرة 
ب��دون ح��راس��ة ف��ق��ال: »والله 

عدلت فمنت يا عمر«.
< نجيبة بزاد بناني 
)الرباط(

هـذا رسـول اللـه

النبي محمد )ص( أعظم شخصية سياسية في التاريخ

أحمد
 الزايدي

عبد الله
 باها

بقلم. د. يوسف الكتاني

النبي الخاتم المؤكد يا حبيبي يا محمد: أيها  
هديك هو الخالد يا رسول الرحمة والهدى  
سماك الله أحمد يا حبيبي يا محمد: في القرآن 

رسالتك يغار الفرقد أيها المختار من سنا  
أنت الطاهر الموحد من بين فتيان قريش  

اهتدى العبد والسيد لدعوتك أيها األمين  
أنت المبلغ األمجد ومن بين جميع األنبياء  

أيها الشفيع الممجد عليك صلى اإلله   
الله أنت المؤيد بمعجزة الفرقان يا حبيب  

وبرحلة اإلسراء والمعراج           خصك الله أيها المسعد
بك يقتدي المؤمن األرشد أنت لآلنام رحمة   

الخالق باسمك نشهد بعد الشهادة بواحدانية  
باسمك ينطق المسجد ومع كل نداء للصاة  
أيها المبعوث المرشد رفعت مشعل األمانة  

بغزوات اإليمان يا محمد لما هزمت جنود اإللحاد  
الشرك وجف المورد تراجع الضال واختفى  

أمتك حان الموعد ولنصر أكيد على أعداء  
لك العز والسؤدد يا عريس يوم القيامة  

يستنير األبيض واألسود من ضياء بعثتك   
حرم المرتد والملحد ومن نور هدايتك   

هو الفائز األسعد من يسير على خطاك  
مولدك المادح والمنشد بجميل الفريض يخلد  

الممجـد« الشفيـع  أيهـا 

< الطيب العمراوي )فاس(
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أرض  ال��ج��زائ��ر  أن  تعتقد  فرنسا  كانت 
فرنسية، ولذلك كانت اعتداءاتها على الجانب 
تصورها  يمكن  ال  عنيفة  اعتداءات  الديني 
أبدا، فصارت أمالك الحبس، وحولت عددا 
من المساجد إلى كنائس، كما هدمت مساجد 
كنائس،  إل���ى  منها  ع���ددا  وح��ول��ت  ك��ث��ي��رة 
وأصبحت هي التي تعين الخطباء، واألئمة، 
وكانت تقوم بمراقبة الخطب، كما أنها جعلت 
اإلشراف على الحج من مهامها، إلى جانب 
المدارس  على  فقضت  التعليم  ذلك حاربت 
والكليات الجزائرية، وجعلت اللغة الفرنسية 
هي اللغة الرسمية وفرضتها على الشعب، 
ثم منعت التعليم الحر وجعلته تحت الرقابة 
قضية  الجزائر  قضية  وكانت  البوليسية، 
المغرب بمثقفيه وزعمائه وأحزابه وشعبه، 
ونذكر تصريح الزعيم المغربي البطل محمد 
عبد الكريم الخطابي الذي صرح به لجريدة 
عدد:  في  نشرته  التي  المصرية  »المؤيد« 
1956/07/05 حيث قال : »إننا لن نقبل بحل 
مبني على أساس المساومة ال في الجزائر 
وال في تونس والمغرب، إننا لن نوافق إال 
ول��ن نسمح  ال��ت��ام،  االستقالل  أس��اس  على 
لكائن من كان أن يساوم بمصالحنا الوطنية 
في سبيل الحصول على مناصب زائفة أو 
سلطات موهومة، أما المناورات التي تجري 
اآلن في بلدان شمال إفريقيا، فلن تؤثر في 

روح الكفاح والمقاومة لشعبها الجبار«.
التصريحات  من  كبير  عدد  على  وزي��ادة 
حول الجزائر، فال بد أن نعلم أن هناك نقطة 
بارزة كانت تعد المحور لهذه التصريحات، 
وهي أن المغرب العربي لن يكون له وجود 
إال بالوحدة، قيادتها العامة في جبهة التحرير 
ازدهار  أن  منهاجها  من  كان  فقد  الوطنية، 
المغرب العربي ال يمكن أن يتم إال في ظل 
ال���ث���الث وت��وح��ي��د سياسته  دول����ه  ات���ح���اد 
الخارجية والعسكرية واالقتصادية والوطنية 
ولم يكن المغرب بعيدا عن الكفاح الجزائري، 
ولم يكن يكتفي زعماؤه بالتصريحات فقط، 
وإنما كانت هناك مشاركة من طرف جيش 
الجزائري،  الكفاح  في  المغربي  التحرير 
ويؤكد هذا التصريح األستاذ السيد: حسن 
التريكي عضو لجنة تحرير المغرب العربي 
عدد:  البغدادية«  »الشعب  جريدة  لمراسل 
في  هذا  »يجري  قال:  1956/05/28، حيث 
الوقت الذي يصرح فيه الدكتور عبد الكريم 
الخطيب رئيس أركان جيش التحرير الوطني 
المغربي بأن ثالثة آالف مجاهد من جيش 
التحرير المغربي تسربوا إلى حدود الجزائر 
التحرري  نضالهم  في  إخوانهم  لمساندة 
المشترك، هذا عالوة على المناوشات الدائمة 
المغربي  التحرير  جيش  بين  تقع  ال��ت��ي 
والقوات الفرنسية فتشل بذلك تعبئة فرنسا 
العامة في حربها اإلبادية ضد الجزائر«.أما 
معمعة  قلب  في  كانت  فقد  »العلم«  جريدة 
النضال لصالح القضية الجزائرية، ففي مقال 
تقول  كتبت   1956/04/23 بتاريخ:  نشرته 

عن القضية الجزائرية.
»إذا لم تتحرر الجزائر فإننا سنجد أنفسنا 
في عزلة تامة عن تونس وعن العالم العربي 
بأجمعه، معنى ذلك أننا سنعيش في صحراء 
جهة   من  المحتلة  الجزائر  تحدها  قاحلة 
وال��ص��ح��راء ال��ج��ن��وب��ي��ة م��ن ج��ه��ة أخ���رى، 
والمحيط األطلسي من جهة ثالثة وهذا ما ال 

يمكن أن نقبله بالمرة«.
وفي برقية مصدرها مدينة الجزائر نشرت 
جريدة »الشعب البغدادية« عدد:1956/05/27 

ما يلي:
القوات  ب��أن  أخ���رى  أن��ب��اء  وتفيد  »ه���ذا 
الفرنسية مشغولة البال من تهديد تقلته من 
إلى  بالتدخل  المغرب  في  التحرير  جيش 
هذا  وك��ان  الجزائريين،  الوطنيين  جانب 
الجيش المؤلف من عشرة آالف رجل حارب 
الفرنسيين قبل أن ينال المغرب استقالته، 
تحت   سيظلون  أنهم  زعماؤهم  أعلن  وق��د 

السالح إلى أن يتم تحرير الجزائر«.
هكذا كان الجهاد في الجزائر مثل ما كان 
في المغرب وبفضل ذلك تحرر الشعبان ونعما 
وكان  مشتركا،  كفاحهما  وك��ان  بالحرية، 
التعاون سائدا، واإلخاء في أوجه وذروته، 
فلماذا اليوم هذه القطيعة وهل تحتاج لتدخل 
غيرنا من أجل إزالتها، إن ما بين المغرب 
الدين  األخوة ووحدة  روابط  من  والجزائر 
والجنس واللغة كل ذلك كاف بأن تعود المياه 
إلى مجاريها ويعيش الشعبان وحدة تضمن 

سعادتهما كاملة.

استجالء معاني الوحدة 
وقوة الترابط بين دول 

المغرب العربي
بقلم. مصطفى الطريبق

»افتحوا الحدود بين  المغرب والجزائر«
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أن  لبلدهما  مخلصان  وطنيان  مغربيان  يختلف  ال 
الطيبة  األرض  هذه  على  حلمهما  يتحقق  أن  يتمنيا 
جميع  تمس  هادفة  ومأسسة  حقة  دمقرطة  المعطاء: 
القطاعات وهذا ليس بالصعب أو العزيز على الطاقات 
المغربية، وهذه هي الظرفية والمنعطف الذي يمكن فيه 
تفجير بعض من هذه الطاقات استعدادا لالنتخابات 
نبحث  أن   - المناسبة  بهذه   - يجب  بحيث  القادمة، 
األطر  م��ن  بها  يستهان  ال  مجموعة  ونهيئ  ونختار 
والنخب التي لها باع طويل وخبرة عمالقة في عالم 
االقتصاد والمال والمقاولة والقانون العام والخاص 
وقد تكون غير منتمية أو تكون محزبة وهذا هو األفضل، 
الفئة  هذه  شاركت  االنتخابات،  موعد  جاء  إذا  حتى 
المذكورة، فإن نجحت في ذلك، الشك أن هذه المجموعة 
من األطر الممتازة، بخبرتها ستنفع بلدها في جميع 
تربوية،  اقتصادية،  اجتماعية،  والحاالت:  المجاالت 
رياضية، وفنية.. وحتى وإن خابت في االنتخابات، ومع 
هذا  تنمية  في  بعيد  من  أو  قريب  من  ستساهم  ذل��ك 
الوطن، إما بتعديالت أو مقترحات، وإذا كانت صادقة 
ومعقولة، قد تكون عند المسؤولين الئقة ومقبولة، وهكذا 

يكون الرابح األول هو المواطن والوطن.
< عبد الجليل شهيد )البيضاء(

على هامش »الحقيقة الضائعة«حتى نربح الرهانات
الصادرة  الضائعة«  »الحقيقة  في  ورد 

 18 الخميس  بتاريخ 
 ،2014 دج�����ن�����ب�����ر 
تنقالت  ب��خ��ص��وص 
العثماني  السلطات 
 ...« ال��ح��م��ي��د  ع��ب��د 
يوميا على البوسفور 
مرة في اتجاه البحر 
األح��م��ر وم����رة في 

اتجاه مرمرة...«.
ال��ص��ح��ي��ح هو 
األسود«  »ال��ب��ح��ر 
على يسار مضيق 
البوسفور و»بحر 
على  م�����رم�����رة« 
يمين البوسفور، 
وت���������ؤدي إل���ى 
م��������ض��������ي��������ق 
»ال���داردن���ي���ل« 

رئيس  أما  إيجا«.  »بحر  إلى  يفضي  ال��ذي 
كبير ضمن  في موكب  زار  ال��ذي  الحكومة 
فهو  م��ه��ي��ب��ة  ح��اش��ي��ة 
ال������م������رح������وم أح���م���د 
ب���اح���ن���ي���ن���ي ول���ي���س 

امحمد.
لها  ك�����ان  وص����ف����رو 
فحسب  ل���ي���س  ص���ي���ت 
»حب  الكرز  حب  بسبب 
بسبب  ول��ك��ن  ال��م��ل��وك« 
رجاالتها: كمبارك البكاي 
رئيس  أول  ك����ان  ال�����ذي 
حكومة، ولحسن اليوسي 
الذي كان أول وزير للداخلية 
فجر استقالل أعز األوطان 
مغربنا المقدس حفظه الله 

من كل مكروه.
< الحاج محمد عروصي 
شنتوفي )الدار البيضاء(

< انتهى

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
وترييش  ل��ب��ي��ع  م��ح��ل  ب���إح���داث 
الدجاج برقم M9 عمارة 4 بسمة 
2 تجزئة رياض الزيتون مرجان 
السيد)ة(:  ط����رف  م���ن  م��ك��ن��اس 

بوقطاية سالم.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
الملف  ه��ذا  على  االط���الع  قصد 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.

 As 388/14
********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بفاس

مكتب التسوية والتصفية والتسيير 
القضائي

تصفية قضائية )1(
ملف الصعوبة رقم: 

05/8301/02
التصفية القضائية رقم: 

2011/8303/03

إشعار )2(

بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 
2014/10/29 تحت عدد 2014/10 
في ملف التصفية القضائية عدد 
المحكمة  قضت   011/8303/03
باستبدال  ب���وج���دة  ال��ت��ج��اري��ة 
السنديك ذ. فؤاد قازوز بالسنديك 
عبد الرحيم أعراب الخبير المقيد 
بجدول الخبراء القضائيين، الكائن 
بشارع أنوال عمارة بلقايد الطابق 
2 الشقة رقم 10 وجدة، في ملف 
التصفية القضائية لشركة بيست 
ممثلها  ف��ي ش��خ��ص  ك��ون��ك��س��اج 
القانوني الكائن مقرها االجتماعي 

بشارع الجيش الملكي تاوريرت.

 As 389/14
********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بفاس

مكتب التسوية والتصفية 
والتسيير القضائي

تصفية قضائية )1(

ملف الصعوبة رقم: 
06/8301/07

التصفية القضائية رقم: 
08/8303/01

إشعار )2(

بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 
2014/10/29 تحت عدد 2014/11 
في ملف التصفية القضائية عدد 
المحكمة  قضت   08/8303/01
باستبدال  ب���وج���دة  ال��ت��ج��اري��ة 
السنديك ذ. فؤاد قازوز بالسنديك 
عبد الرحيم أعراب الخبير المقيد 
بجدول الخبراء القضائيين، الكائن 
بشارع أنوال عمارة بلقايد الطابق 
2 الشقة رقم 10 وجدة، في ملف 
التصفية القضائية لشركة صونيا 
فرواد في شخص ممثلها القانوني 
بالحي  االجتماعي  مقرها  الكائن 
ال��ص��ن��اع��ي ال��ق��ط��ع��ة رق����م 130 

وجدة.

 As 390/14
********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية 
بمراكش

المحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد: 2014-488
حساب خصوصي: 10765م

تفويت حق الكراء

العرفي  ال���ع���ق���د  ب��م��ق��ت��ض��ى 
المصحح اإلمضاء بتاريخ 01 و17 

شتنبر 2014.
 CENTRALE شركة  فوتت 
CHANCE SARLAU المسجلة 
بالمحكمة  ال��ت��ج��اري  ب��ال��س��ج��ل 
التجارية بأكادير تحت رقم 9695 

في شخص ممثلها القانوني السيد 
الحياوي رحيم عبد عباس الحامل 
 ،J009313S لشهادة التسجيل رقم
التجاري  األص��ل  ك��راء  حق  كافة 
الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 
 MESO 157 أكادير، لفائدة شركة
 POTAMIA ENTREPRISE
ممثلها  ش���خ���ص  ف����ي   SARL
ال��ق��ان��ون��ي ال��س��ي��د ع��ب��د ال����رزاق 
 ABDEULRAZAK « الواسطي
WASATI « الحامل لجواز السفر 
عدد 099200242، بثمن إجمالي 

قدره 900000.00 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط يعلن لكل ذي مصلحة أن 
بمكتب ضبط  التعرضات تسجل 
المحكمة التجارية بأكادير داخل 
 )15( يوما  عشرة  الخمسة  أج��ل 
طبقا  الثانية  للنشرة  الموالية 

للمادة 84 من مدونة التجارة.

 As 391/14
********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية 
بمراكش

المحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد: 2014-484
حساب خصوصي: 10724م

تفويت حق الكراء

العرفي  ال���ع���ق���د  ب��م��ق��ت��ض��ى 
 06 بتاريخ  اإلم��ض��اء  المصحح 
المحرر  والملحق   2009 أب��ري��ل 
محام  ن����وراوي  ذ/م����راد  بمكتب 

بهيئة أكادير.
فوت السيد بوجمعة اكمكور بن 
التعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 
الوطنية رقم J805816 والمسجل 
بالمحكمة  ال��ت��ج��اري  ب��ال��س��ج��ل 
التجارية بأكادير تحت رقم 55468 
أحمد  السيد  أخ��وه  عنه  النائب 
اكمكور بن محمد الحامل لبطاقة 
التعريف الوطنية رقم J9610، كافة 
 43 الكائن برقم  التجاري  األصل 
مكرر بلوك 10 حي سيدي محمد 
أك��ادي��ر، ل��ف��ائ��دة ال��س��ي��دة جميلة 
الحسين  ب��ن  محمد  بنت  ال���رش 
الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم J292175، بثمن إجمالي قدره 

250000.00 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط يعلن لكل ذي مصلحة أن 

بمكتب ضبط  التعرضات تسجل 
المحكمة التجارية بأكادير داخل 
 )15( يوما  عشرة  الخمسة  أج��ل 
طبقا  الثانية  للنشرة  الموالية 

للمادة 84 من مدونة التجارة.

 As 392/14
********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية 
بمراكش

المحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد: 2014-485
حساب خصوصي: 10772م

تفويت حق الكراء

بمقتضى العقد العرفي المؤرخ 
2014 والمصحح  18 يونيو  في 
يونيو   26 ب���ت���اري���خ  اإلم����ض����اء 

.2014
فوت السيدان: 

 SIDIK( محمد  صيديق   1-
لبطاقة  ال��ح��ام��ل   )Mohamed
 J204109 التعريف الوطنية رقم
التجاري  ب��ال��س��ج��ل  وال��م��س��ج��ل 
بالمحكمة التجارية بأكادير تحت 

عدد 41576. 
ال���دي���ن  ن������ور  ل���وي���م���ي���ن   2-
 )LOUIMINE Noureddine(
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم 65600JB، والمسجل بالسجل 
التجارية  بالمحكمة  ال��ت��ج��اري 

بأكادير تحت عدد 41574.
التجاري  األص��ل  في  نصيبهم 
القباج  ع��م��ارة   63 ب��رق��م  الكائن 
ساحة الطاكسيات الحي الصناعي 
الناجم  ال��س��ي��د  ل��ف��ائ��دة  أك���ادي���ر، 
 MOUSAKNA( م��وس��ك��ن��ة 
Najem( الحامل لبطاقة التعريف 
الوطنية رقم J250624، والمسجل 
بالمحكمة  ال��ت��ج��اري  ب��ال��س��ج��ل 
التجرية بأكادير تحت رقم 41572، 
وذل�������ك ب���ث���م���ن إج���م���ال���ي ق����دره 

30000.00 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط يعلن لكل ذي مصلحة أن 
بمكتب ضبط  التعرضات تسجل 
المحكمة التجارية بأكادير داخل 
 )15( يوما  عشرة  الخمسة  أج��ل 
طبقا  الثانية  للنشرة  الموالية 

للمادة 84 من مدونة التجارة.

 As 393/14

إعـــــــــالنات...إعـــــــــالنات... إعـــــــــالنات...
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< العدد: 818

< الخميس 1 يناير 2015 منوعـــــــات

إشراقات إالهية

من اإلنصاف واالعتراف أن نفرق بين الفرنسي المستعمر المحتل، 
والفرنسي الحر الذي ما يزال يضع نصب عينيه ما فعلته النازية 
قهر ومعاناة وذل. وكان  بوطنه من هدم، وما أصاب شعبه من 
المشرفون على تلك المنشآت الفنية والثقافية في معلمة الحارثي 
من ذلك الصنف األخير، فلم يكن األستاذ المشرف على المعهد 
الموسيقى السيد باط يمانع في تسجيل الراغبين لاللتحاق بالدروس 
الموسيقية حتى ولو كانوا من البسطاء من أبناء المغاربة، بل 
ومنهم من صقلت مواهبه، وأظهر نجابته، وبلغ أرفع الدرجات التي 
مكنته من المتابعة في معاهد عليا مثل المايسترو أحمد عواطف 
متعه الله بصحته، ووفقه في المزيد من إبداعاته وإشعاعه، وكذلك 
الراحل محمد شرف الذي ظل أستاذا في معاهد الرباط حتى وافته 
المنون قبل بضع سنوات، وكذلك الملحن الرقيق الذي حالف أعماله 
النجاح والتوفيق، األستاذ الشنقيطي عبد الرفيق الذي كان لكل 
أصدقائه نعم الجليس والمؤنس اللبق. أما تلك القاعة المخصصة 
للمسرح فقد كان يشرف عليها فرنسي آخر ال يقل إنسانية عن السيد 
باط وهو السيد كيني الذي بدأ يطرق اسمه األسماع في بداية 
الخمسينيات، ولم يسبق لي شخصيا التعرف عليه بسبب األحداث 
التي عرفتها المدينة كما سلف ذكره، والتي كان لي نصيب متواضع 
في المساهمة فيها، حيث اعتقلت مرتين في مراكش وأمزميز كما 
يذكر القارئ الكريم، حين كنت عضوا في جماعة محمد بالحاج 

البقال.
علمت فيما بعد أن بعض أصدقائي كانوا من السباقين لاللتحاق 
باألنشطة التي كان يشرف عليها السيد كيني وفي مقدمتهم القيدوم 
الجمعوي، واإلطار الممتاز التربوي موالي الغالي الصقلي المعنوي 
الذي كان قد التحق بالفرقة التي سميت بالكوميديا، وتزامن هذا 
االلتحاق مع ظهور فنان آخر اسمه محمد فؤاد البزار كان يذكرني 
الزميل البشير السكيرج. فكالهما مغرم  دائما بلقائي األول مع 
رتبت  حقيبة  على  يتوفر  منهما  وكل  بشخصية شارلي شابلن، 
بداخلها تلك المالبس التي اشتهر بها عبقري السينما اإلنجليزي: 
فحقيبة  الحجم،  في  اختالف  مع  وعصا،  وح��ذاء،  وقبعة،  بذلة، 
السكيرج كان يتسع بطنها ألضعاف حقيبة البزار، ألنه كان يضم 
فيها بعض اإلكسسوارات األخرى، وأعتقد أن محمد البزار هو الذي 
أغرى الزميل عبد العزيز بن علي، موهوب فيما بعد، بااللتحاق بفرقة 

الكوميديا.
ظلت أثار حريق مسرح الحارثي شاهدا على جرم الفاعلين، وحجة 
على انعدام الحس الثقافي عند من تولى شؤون المدينة في العهد 
الجديد.. أما في تلك اللحظة فما كان علينا إال أن نتحرك نحو سينما 
»باالص«، حيث كنت شخصيا في شوق شديد للسالم على المخرج 
الفرنسي السيد مودوي الذي أضاف إلى اسمي لقب »صولدا«. 
فسرت إلى جانب ذاكرة دربنا، وفقيه جمعنا، ومنجد معلوماتنا، 
األخ األعز السيد المختار الشرايبي، الشقيق األكبر للراحل عبد 
السالم الشرايبي، وكال الصديقين ال مفر من العودة للحديث عنهما 
كلما توقف شريط ذكرياتي عند محطة تتجلى فيها أعجب وأشرف 
مواقفهما. وأثناء السير إلى جانب السي المختار، بدأ يمطرني 
بجملة من المعلومات عما كان يستقبله هذا المسرح من أعمال 
عالمية ووطنية وعربية على ركحه، وقبله على خشبة نصبت في 
دار البارود. فبدأ باإلشارة إلى مسرحية »أميرة األندلس » ألمير 
الشعراء أحمد شوقي التي قدمتها فرقة من طلبة القرويين في حضرة 
أمير شعراء المغرب محمد بن إبراهيم، فلم يتنبهوا إلى ما ذهب 
إليه شوقي من اإلساءة إلى بطل الزالقة وفاروق إفريقيا يوسف بن 
تاشفين - إذ انحاز شوقي ككثير من الشرقيين للمعتمد بن عباد 
- فتصدى لتلك اإلساءة أمير شعراء المغرب بقصيدته التي خلقت 
وعيا كبيرا عند الجيل الصاعد في تلك الحقبة بالدور الذي لعبه 

ابن تاشفين، وما أضافه للمجد العربي في األندلس.  
وانتقل السيد المختار الشرايبي بالحديث عن عروض أخرى 
عرفتها مدينة اللقاءات في الجزء األول من القرن العشرين، كأجواق 
الموسيقى التي ظل بعض أفرادها مستقرين في مراكش كأسرة 
مرسي بركات عازف القانون الذي عمل لدى الباشا الكالوي أستاذا 
للعزف يلقن ويدرب فرقة »العوادات«، وكذا فرق مسرحية كانت تجمع 
خيرة مؤسسي المسرح المصري الذي يعود الفضل في إدخاله إلى 
أرض الكنانة لقبانِي أرض الشام. أما فضل كسر الحدود، وتحدي 
التقسيمات االستعمارية التي خطط لها في مؤتمر الجزيرة الخضراء 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فيرجع إلى تلك 
النخبة من المصريين التي كانت أول من طرق الضربات الثالث 
التي ترمز إلى الوحدات الثالث على جل مسارح بالدنا، كفرقة عزيز 
عيد وفاطمة رشدي وهي التي ودعت هذه المدينة مفتونة بسحر 
تذوقه  التهامي، مستغربة  الباشا  األمازيغي  ذلك  وكرم  جمالها، 
وإصراره على حضور عروضها، مما جعل من أفراد الفرقة كلهم 
سفراء لمراكش، مبهورين بروعة جمهورها، وتميز مناخها، وخفة 
دم شاعرها، وهو ما نشرته كل صحف القاهرة بعد عودتهم. كما 
استفاض السي المختار بحديثة عن زيارات  فرقة رمسيس ليوسف 
وهبي المتكررة، وختم سرده السريع بوعده أنه سيزودني بكل تلك 
الرجل  هذا  يعرفون  والذين  قرائها.  أهم  من  كان  التي  المجالت 
المخضرم، يعلمون علم اليقين أن عشقه للقراءة والمطالعة ال تقطعه 

إال سويعات نومه القليلة.
عند بلوغنا سينما بالص أسرعت نحو الباب الخلفي واستأذنت 
للدخول إلى كواليس القاعة، فتيسر لي ولألخ عبد الله العمراني 

ما لم يتيسر لغيرينا، فالمخرج أسعدته زيارتنا..

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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»ولـــد القصـــور«

< يتبع..

اشتعل موقع التواصل االجتماعي »تويتر« منذ 
حلقة  بث  بعد  وتحديدا  األخير،  اإلثنين  يوم 
الحكم التي تنشطها اإلعالمية وفاء الكيالني، 
خط  المغرب  الكيالني  وف��اء  »إل��ى  بهاشتاغ 

أحمر«.
والتي  الحلقة  بث  بعد  انتشر  الهاشتاغ 
استضافت من خاللها وفاء الكيالني الممثلة 
المصرية سمية الخشاب، وأثناء حديثها عن 

تأخر زواجها وأنه لم يدق بابها أحد للزواج، 
سألتها المذيعة ما إذا كانت تعتقد أن أحدا 
سحر  لعمل  المغرب  أو  إلفريقيا  يسافر 

لها.
كالم الكيالني هذا اعتبره الجميع تطاوال 
على المغرب، وأنه من العيب أن تكون إعالمية 
بحجم  وفاء الكيالني وتصف المغرب بأنه 

بلد السحر، وأن الناس يسافرون للمغرب 
بغرض القيام بأعمال شعوذة.

<  بقلم : أبو أزهار

صارت العقول غائبة
والضمائر شاحبة

في زمن األلسن الكاذبة
عند العرب العاربة

فأمست الفلول سائبة
وأضحت الشعوب خائبة

باكية نادبة
على الوضع غاضبة

من هول النائبة
وسوء العاقبة!!

فها هي الشفقة غائبة
عن األمة قاطبة 

وأين النفوس التائبة
بل هي تيارات الهبة 

للحرائق جاذبة
وفي الدمار راغبة

وإلى الهالك بنا ذاهبة!!

بعد الربيــع

الشريف  المولد  من  لنقتبس   >>
أسرار النبوة وخصائصها، وكماالتها 
وبدائعها،  سيرته  وحقائق  الكبرى، 
وروائع تواضعه ونبله، وطهارته وفضله، 
لندخل تحت قوله تعالى: »والذين اتبعوه 
ورضوا  عنهم،  الله  رض��ي  بإحسان 

عنه«.

أن  المسلمون  أراد  إذا   <<
يعودوا إلى المقام الذي كانوا فيه، 
والمرتبة التي وضعهم الله فيها، 
بمجتمع  ي��ق��ت��دوا  أن  ف��ع��ل��ي��ه��م 
السعادة األول الذي بناه الرسول 
وصدقوا،  ف��آم��ن��وا  وص��ح��اب��ت��ه 
واتبعوا  وص���دق���وا،  واب��ت��ع��وا 
وفازوا  وان��ت��ص��روا  وأح��س��ن��وا، 
ف�����ك�����ان�����وا م�������ع ال����ص����ادق����ي����ن 

المخلصين.

تهنـئــة

> د.يوسف الكتاني

األميرة لال سلمى أيقونة 
واألناقة املوضة 

ف���ي ح���واره���ا م���ع مجلة 
اختارت   »Marie Claire«
ال��ف��ن��ان��ة اإلم��ارات��ي��ة أحالم 
»أيقونة«  سلمى  لال  األميرة 
للموضة واألناقة، وذلك جوابا 
في  لها  المجلة  س��ؤال  على 
عددها األخير. حيث طرحت 
سؤاال   أح���الم  على  المجلة 
عمن هي المرأة األكثر أناقة 
عربيا وعالميا، والتي يمكن 
أن يطلق عليها لقب »أيقونة« 
الموضة واألناقة، فكان جواب 
الشيخة  »خليجيا  أح����الم: 
أنيقة،  بطلة  تتميز  م���وزة 
فعندما أكون في حفل عرس 
وتتواجد فيه أحرص أن أرى 
ما ترتديه من أزي��اء، وكذلك 
األميرة لال سلمى زوجة الملك 

السادس،  محمد  المغربي 
التصاميم  م��ن  اخ��ت��ي��اره��ا 
والمجوهرات تعكس رقيا من 

نوع خاص«.
وتابعت أحالم »مثال نرى 
ترتدي  سلمى  ل��ال  األم��ي��رة 
واحدة  بتيمة  مجوهراتها 
ت��ج��م��ع ال���ح���زام واألق������راط 
أنها  والخواتم والعقد، كما 
تحرص على إطاللة طبيعية 
وحتى  المكياج،  عن  بعيدا 
بسيط  ب��س��ت��اي��ل  ش��ع��ره��ا 
أنها  م��ن  فبالرغم  وجميل، 
محتفظة بالطابع المغربي في 
مميزة  أنها  إال  تصاميمها، 
وأحيانا  أن��ث��وي��ة،  وام�����رأة 
اختيار  م���ن���ه���ا  أس���ت���ل���ه���م 

التصاميم والطلة«.

وفاء 
الكيالني

للسلسلة  م���واك���ب���ة 
البرنامج  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
والثقافي  ال����ف����ك����ري 
واألدب��ي، تنظم جمعية 
أبي رقراق لقاء مفتوحا 
مع الدكتورة مريم آيت 
أحمد الخبيرة في حوار 
األدي��ان والثقافات في 
موضوع: »ترسيخ أدوار 
المدن العتيقة في حوار 
والثقافات«،  األدي����ان 
وذلك يوم الخميس 8 

يناير 2015 على الساعة الخامسة مساء 
بمقر الجمعية الكائن بزنقة وادي الذهب 

- المنزه بطانة - سال.
وتعتبر الدكتورة مريم آيت أحمد من 
الفكر  مجال  في  النسائية  الفعاليات 
الشهادة  على  حصلت  إذ  وال��ث��ق��اف��ة، 

العامة  ال���ج���ام���ع���ي���ة 
اإلسالمية  ل��ل��دراس��ات 
ثم   ،1989 عام  بتطوان 
الدراسات  ف��ي  اإلج���ازة 
جامعة  م��ن  اإلس��الم��ي��ة 
بالدار  ال��ث��ان��ي  ال��ح��س��ن 
 ،1991 ع����ام  ال��ب��ي��ض��اء 
الدراسات  دبلوم  وأيضا 
العقائد  ف���ي  ال��م��ع��م��ق��ة 
محمد  بجامعة  واألدي���ان 
ال��خ��ام��س ب��ال��رب��اط عام 
دب���ل���وم  وك�������ذا   ،1992
الدراسات العليا الماستر في 
وأخيرا   ،1995 عام  واألدي���ان  العقائد 
واألديان  العقائد  في  الدولة  دك��ت��وراه 
»مستقبل ثنائية الديني والسياسي« من 
عام  بالرباط  الخامس  محمد  جامعة 

.2002

ترسيخ أدوار  املدن العتيقة في حوار 
األديان والثقافات

ازدان فراش عابدي جالل وزوجته عنيبة إيمان بمولودة جميلة اختارا لها من 
األسماء ريتاج.

وبهذه المناسبة السعيدة يتقدم حسن إدبهي بأحر التهاني للوالدين، داعيا 
للمولودة بالصحة وطول العمر في كنف والديها.





األخيــــــرة

خلد التاريخ الفرنسي، وما خلد 
الثورة  ت��اري��خ  إال  ال��ت��اري��خ،  ف��ي 
الفرنسية، اسم الوزير المستشار، 
روبيسبير، الرجل الذي بنى أمجاده 
في أركان القصر الملكي الفرنسي، 
خطاب   ،1775 سنة  ألقى  أن  بعد 
تتويج سيده وباني مجده، الملك 
لويس السادس عشر، وعرف عنه 
دينا جديدا،  للفرنسيين  أنشأ  أنه 
قادر،  إله  بوجود  اإليمان  أساسه 
تقديسا  العلية«،  »ال���ذات  س��م��اه: 
للملك، ليتوسع التاريخ في أن هذا 
الوزير الذي قدس الملكية وقدسته، 
تحول بعد الثورة، إلى زعيم على 
شاكلة الديكتاتوريين الكبار، حين 
ترأس مخطط اإلعدامات االنتقامية 
من الملكية، ورفاقه السابقين معه 
في حمايتها، وكما كتب عنه التاريخ 
أنه يوم إعدام الملك لويس السادس 
عشر، خطب وقال: »يجب على لويس 
السادس عشر أن يموت، ألن األمة 
يجب أن تعيش«، ليفطن الشعب بعد 
ممارسته للديكتاتورية، تحت غطاء 
اإلره���اب)...( وهو  ما أسماه عهد 
الفرنسيون  أص��ب��ح  ال���ذي  العهد 
التي  التسمية  ي��ه��اب��ون  جميعا 
أصبحت شائعة، تسمية »الكيوتين« 
صورة  ال��ث��ورة،  لتعود  المقصلة، 
الكتاب  س��م��اه  لما  األص���ل،  طبق 
الفرنسيون، الهرة التي تأكل أبناءها 
))ل����ت����دور ع��ج��ل��ة ال���ده���ر ال���غ���ادر 
بزعماء الثورة ومفكريها، بروادها، 
وقوادها لتهوى بالجميع وتلقيهم 
تحت أقدام الكيوتين، المقصلة(( 

)الثورة الفرنسية. حسن جالل(.
الكتاب  م��ن  تبقى  م��ن  ف��ي��ب��ادر 
كان  ))لقد  ليكتبوا:  والمفكرين، 
لويس السادس عشر، طيب القلب، 
محبا لإلصالح ورث الثورة وال شك، 
أج��داده وأسالفه، وكان خيرا  عن 
منهم جميعا، في القيام بالواجب 
نحو الشعب، وكان ال يعادل خوفه 
من الله إال حبه لرعيته. ولكن، هل 
يدعونا ذلك، ألن ننسى أنه لم يكن 
جعلته  فرنسا،  أبناء  من  ف��ردا  إال 
كان  ولكنه  عليهم،  ملكا  التقاليد 
يستسلم بضعفه للجبابرة الذين 

أحاطوا به(( )نفس المصدر(.
تذكرت الوزير المستشار الفرنسي 
»روبيسبير« وهذه الحكم المستقاة 
من تاريخه، تذكرتها في هذه األيام، 
وأنا أقرأ تعليقا للصحفي المغربي، 
عبد اللطيف منصور، من مجموعة 
المجلة المرتبطة، المخلصة الوفية 
»ماروك إيبدو« وهو يعلق، مدفوعا 
بقساوة ردة الفعل اإلجبارية، على 
حقيقة ما عنونه: »في الوطن الذي 
ليس فيه عقاب« وكأنه يعترف بتلك 
المرارة التي تخنق حناجرنا، والتي 
دفعت الملك محمد السادس، إلى أن 
المطرب  ص��وت  فينطلق  يتدخل، 
الشعبي »باز« مرددا فرحة الشعب. 
المغرب  ي��دري، هل سينتظر  ومن 
الملك  ليكون  آخرين  ملوك  عشرة 
وزن  على  عشر،  ال��س��ادس  محمد 

لويس السادس عشر، مرفوقا بوزير 
أو مستشار، من طينة روبيسبير، 
ألن حاضرنا، الذي نتمنى أن يكون 
عامال، على بناء مستقبل، أحسن 
من ذلك المستقبل الذي ال نتمنى 
أن يكون صورة من ماضي الثورة 

الفرنسية.
فعندما يكتب صحفي معتدل)...( 
مثل عبد اللطيف منصور متسائال: 
)من المسؤول عن ماذا؟ من الفوق 
إل���ى ال��ت��ح��ت( وه���و ي��ت��ح��دث عن 
فضيحة، غرق ملعب موالي عبد الله 
ما  بأن  يذكر،  أن  دون  الرباط،  في 
يحصل  أن  يمكنه  للملعب،  حصل 
الملعب،  هذا  فليس  كله،  للمغرب 
فشاعت  ب���األم���ط���ار،  غ����رق  ال�����ذي 

وضحكت  األمصار،  في  فضيحته 
علينا قنوات الشرق والغرب، وهي 
مغربيين،  ع��ام��ل��ي��ن  ص���ور  ت��ق��دم 
الملعب  ت���ج���ف���ي���ف  ي������ح������اوالن 
بالجفاف)...( وكأنهم يجففون غرفة 
الطريقة  نفس  صغير.  مسكن  في 
يوهمونا،  أو  يعدنا بعضهم  التي 
المغرب  مشاكل  سيحلون  بأنهم 
بالجفاف،  ال��ف��س��ي��ح،  ال��ع��ظ��ي��م 
ليوهمونا أنه ليس هناك غرق، وبعد 
ذلك حاولت الحكومة إقناعنا بأنها 
الملعب بلجنة  ستحل مأساة هذا 
تحقيق. وما أشبه لجان التحقيق 
التي شهدناها، بسياسة الجفاف، 
وق���د ص��ح��ا ال��ص��ح��ف��ي، إل���ى أننا 
لخطورة  ال��ت��ن��ب��ي��ه  إل���ى  س��ب��ق��ن��اه 
يوميا،  ن��راه��ا  التي  المسرحيات 
تكليف  ع��ن  يكتب  وه��و  فتذكرنا، 
والصفقات ))هذا  التحقيق  لجان 
الباب المقفل، المحصن بالسرية 
والذي ال يثير الفضول إال عندما 
تفرض  فضائح  المشاكل،  تنفجر 

نفسها على الرأي العام، مرات في 
صفحات  ع���ل���ى  ع����ن����اوي����ن  ش���ك���ل 
متابعات  ع��ن  سطور  أو  ال��ج��رائ��د، 
قضائية ال غد لها((، وكأننا تعودت 
آذاننا، على سماع التذمر الشعبي 
»القضية  م����رة  ك���ل  ي�����ردد  ال�����ذي 

خانزة«.
))العيب  أن  يستكشف  الكاتب 
وصل إلى الجذور وكأن المسؤولين 

عن استئصاله هم طرف منه((.
لقد استشرى في الجسم المغربي 
وتهريب  ال��س��يء  التسيير  ))ع��ب��ر 
األم��������وال، وال�����رش�����وة، وال���ف���س���اد، 
واالب���������������ت���������������زاز، وال�����ت�����ب�����ع�����ي�����ة، 
والمرؤوسية)...( واستقرار األيادي 
السالبة داخل الصناديق(( ليأتي 

نموذج الفساد في العشب األخضر 
لم  الله، حادثا  بملعب موالي عبد 
يحرك أطراف الحكومة وال ضمير 
أنه  يظهر  وال��ذي  المعني،  الوزير 
ليس المسؤول عما حدث، ولربما 
تعرض لما أوجزته المقولة المغربية 
الحجام«،  علقوا  الصمعة  »طاحت 
تماما كما تتبعنا في حالة الفساد 
ال����ذي ه��ز ع���م���ارات ال��س��ك��ن��ى في 
الحسيمة، وأسقط المنازل في الدار 
البيضاء، ليشهد الجميع، أنه لو لم 
يتحرك الملك، لبقي الحال على ما 
والمدير  الوزير  ولبقي  عليه،  كان 
العام ونائب المدير العام يتصرفون 
وكأنهم في ضيعة موروثة يسيرونها 
ألن أصحابها مشغولون بنزاعاتهم 

العائلية.
وال  إذن،  ال���ب���رل���م���ان  ف��ل��ي��س 
المؤسسات المتفرعة عن االختيار 
المجالس  وال  ال���دي���م���ق���راط���ي، 
المنتخبة، وال األدمغة اإلصالحية، 
تحركت، إن لم تكن مكوناتها هي 

الشريكة المستفيدة من هذا الوضع 
الرأي  يدفع  الذي  الشيء  الفاسد، 
خانز،  كلشي  ب��أن  الشاهد  ال��ع��ام، 
ينتظر الحل الوحيد)...( الذي هو 

التدخل الملكي.
لضاع  إذن،  ال��ت��دخ��ل  ه��ذا  ل��وال 
عماراته  والن����ه����ارت  ال���م���غ���رب، 
انهارت  مثلما  البناء،  المغشوشة 
فلم  التكوين،  المغشوشة  أحزابه 
الملك  الديمقراطية إذن، وهل كان 
يعلن  وه��و  محقا  الثاني  الحسن 
الوزراء  ويعين  االستثناء،  حالة 
والسفراء والمديرين والعمال وحتى 
القياد وأئمة المساجد، وقد رأينا 
وزراء  السجون،  ي��ودع  ك��ان  كيف 
ومديرين وعماال وقيادا، يسمع فقط، 

أنهم يسرقون.
آم��ال هذا  ال��وض��ع، يترك  أن  أم 
دعم  ات��ج��اه  ف��ي  منصبة  ال��ش��ع��ب 
التدخل الملكي، في الشاذة والفاذة، 
شريطة أن يحيط الملك نفسه بجند، 
من خيرة شباب المغرب الذين لم 
بعيدين  الحزبية،  ب��داء  يصابوا 
مجاالت  ع���ن  م��س��ب��ق��ة،  ب���ش���روط 
»البيزنيس« والمصالح الشخصية، 
مادام المفروض فيمن يصلحون أال 
يكونوا فاسدين في إطار مراجعة 

حتمية للوضعيات الحالية.
وقد كنا - في هذا اإلطار - شهودا 
على سابقة من الخطورة بمكان، كان 
بداية  ت��ك��ون  أن  ف��ي��ه��ا  م��ف��روض��ا 
لمراجعة السياسة المسكوت عنها، 
والجاري بها العمل، فعندما صدر 
م��ؤخ��را، ف��ي ف��رن��س��ا، ك��ت��اب ألفه 
صحفيان فرنسيان بغرض اإلساءة 
للتجربة الملكية في المغرب، وهما 
»كاترين كراسي« و»إيريك لوران«، 
في  جمعا  ال��ل��ذي��ن  الكاتبين  ف��إن 

الكتاب، تفاصيل وأخبارا وأسرارا 
عن  سيئة  أخبار  من  عما سمعوه 
عنوان  وه��و  المستحوذ«  »الملك 
في  أنفسهم  برؤوا  فإنهم  الكتاب، 
الصفحة األولى من الكتاب، وكتبوا، 
أن ثالث مكونات سهلت عليهم جمع 
من  مقربون  ))رج��ال  الكتاب  مواد 
من  المقرب  المحيط  ومن  القصر، 
في  متخصصين  وخ��ب��راء  الملك، 
اختراق األسرار الملكية، وأخيرا، 
سياسيون يعرفون المجاالت التي 
مواقع  في  مفسرين  ت��ه��م��ن��ا)...((( 
أخرى أنهم لقوا الدعم والسند، من 
طرف عدد ممن تعرضوا للغضبات 
كيف  مؤخرا،  رأينا  وقد  الملكية، 
ارتفع عدد الذين تعرضوا للغضبات 
األسرار  ه��ذه  ب��أن  علما  الملكية،  
كشفت حتى قبل أن تصيب الغضبة 
القوي  ال��م��دي��ر  م��ؤخ��را  الملكية 
التجارية  ل��ل��م��ؤس��س��ة  ال��س��اب��ق، 
الملكية، حسن بوهمو، الذي وصفته 
سنة  منذ  بأنه  المكتوبات،  أغلب 
بدهائه،  م���ع���روف،  وه���و   ،2001
وبتضايق اآلخرين)...( من مستواه 
العالي، وهو الذي في سنة 2011، 
سبق األحداث واحتج على مصادر 
أمريكية، اتهمته بجمع الدعم المالي 
بيان  فأصدر  »موازين«،  لمهرجان 
لدرجة  بالمرارة،  مليئا  حقيقة)...( 
حسن  ه��ن��اك  رب��م��ا  يكتب:  جعلته 
آخر)...( في المؤسسة الملكية، أما 
أنا فلست وال أنا.. محركا رئيسيا 

وال لي أية عالقة بموازين.
لم يفهم أحد لحد اآلن، أي  كما 
مغزى لملف متابعة المهندس الزاز 
المعتقل في إطار ما سمي بالتالعب 
في أموال شركات االتصاالت، الزاز، 
الذي كان - على أية حال - قطبا 
نشيطا في المحيط الملكي، مسؤوال 
عن شركة إينوي التي كانت تابعة 

للمؤسسة الملكية.
وعودة إلى الكتاب المعلوم، الذي 
واآلخر،  الموضوع  بين  فيه  نجد 
نافذ  لنا عضو  تعبيرات: »وصرح 
ترغب  المخزن«، و»شخصيات  في 

في أن ال نذكر اسمها«.
دون أن ينسى الكتاب أن يذكرنا 
مياه  أغرقتها  التي  ال��وزارة  بهذه 
األمطار، فيكتب أن الوزير السابق، 
سيارة  يركب  ك��ان  ال��ذي  بلخياط، 
ال��وزارة، من نوع أودي، المكتراة 
بمائة مليون سنتيم سنويا، ورأينا 
كيف أن الوزير الجديد أوزين، لم 
تنفعه قناعته بالسكن في شقة 140 

مترا بحي الرياض.
محمد  الملك  أن  إذن،  لله  حمدا 
الرديئة  األوض���اع  قلب  ال��س��ادس، 
بتشكيل لجنة بحث، نتمنى أن تكون 
نزيهة، حتى ال يتم تكريس سياسة 

الصراع على النفوذ.
إب��ع��اد بلخياط من  ك��ان  ورب��م��ا 
نفسها،  لألسباب  نفسها  ال��وزارة 
لكن، بدون بالغ، لنفهم أن الوضع 
ساعديه،  شمر  الملك  وأن  تغير، 
إصالحية،  م��رح��ل��ة  ف��ي  ل��ل��دخ��ول 
ومن  ال��درك،  طريقة  على  تداركية، 
ي������دري رب���م���ا ب���م���ش���ارك���ة األم����ن 
والدرك)...( لتعقب الخارقين لمبادئ 
يافطة  ووض��ع  والتسيير،  السير 
ال��خ��ط��ر، على ب��واب��ات ال����وزارات 
واإلدارات والواليات والعماالت في 
البر وفي البحر وحتى في الجو، 
هدد  ال���ذي  اإلغ����راق  خطر  ليكون 
ملعب موالي عبد الله، منبها إلى 

أن المغرب كله، مهدد بالغرق.
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-: مصطفى العلوي

هل كان الملك الحسن الثاني محقا وهو يعلن حالة 
االستثناء، ويعين الوزراء والسفراء والمديرين والعمال 

وحتى القياد وأئمة المساجد، وقد رأينا كيف كان يودع 
السجون، وزراء ومديرين وعماال وقيادا، يسمع فقط، 

أنهم يسرقون

وليس امللعب هو املهدد وحده بالغرق.. يا موالي
المغــرب كلـه:

الوزير
 محمد أوزين
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