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ثمانين صفحة  تقرير سري في 
لملف يسمى »األخطبوط«، كشف 
معاناته  عن  خبايا  عدة  كاتبه  فيه 
فيال  بناء  عن  جزئياتها  تكشف  التي 
لمحافظ  ماليين  وعشرة  لكوميسير)...( 
تسلمه  غداة  تنقيله  تم  العقارات 
بـ  روليكس  ساعة  وإهداء  الماليين)...( 
 160 وتسليم  كبير،  لقاض  مليون،   14
أمام  آخر  كبير  قاض  لسائق  مليون 
لمدير  صارم  تدخل  عن  وأخيرا  شهود، 

األمن الرميل، لم يؤد إلى أية نتيجة.

سري

28

سيتابع كاتب الحقيقة الضائعة 
الله..  طوال شهر رمضان إن شاء 
مذكرات  أول  وتــحــلــيــل  تــقــديــم 
كشف  مغربي  أمــيــر  أول  يكتبها 
عن  الخفية،  األســرار  من  الكثير 
طريقة الحسن الثاني في الحكم، 
بعدما طمأن الخائفين وكتب: »ال 

أريد أن أكون مكان أحد«.

شهـر الصيـام
  مع مذكـرات  
مـوالي هشــام

غضب الناس الذين على بالكم، من 
مؤسس  وجهها  االنتقادات التي 
العلوي،  م��ص��ط��ف��ى  »األس����ب����وع«، 
ما  ون��ق��ل  األج���ه���زة،  لطريقة سير 
الحقيقة  )أن��ظ��ر  األل��س��ن��ة،  تناقلته 
 26 19 يونيو وعدد  الضائعة عدد 
ال�����ذي  وه�������و   )2014 ي����ون����ي����و 
وضع القفازات الحريرية، قبل تناول 
هؤالء  ي��ك��ون  أن  مستبعدا  ال��ق��ل��م، 
الناس، قد أصبحوا قوة مقدسة، ال 
يقدر أحد عليها، وإنهم ربما فتحوا 
تزمامرت أو دار المقري أخرى، أم 
ن���س���ي���ن���ا ال�����م�����ذب�����وح وأوف����ق����ي����ر 

والدليمي؟  
المباشرة،  فعلهم  ردة  كانت  وقد 
بعد ص��دور ع��ددي »األس��ب��وع«، أن 
إحدى  إل���ى  تعليماتهم  أص�����دروا 
الصحف التابعة لهم والتي يقال إنها 
تصدر كل نهار)...( لكي تشن حملة 
على هذا الصحفي المستقل، وزودوا 
وأس���رار  صحيفتهم)...( بوثائق 
أن  كيف  توجز  نفيسة،  ومعلومات 
مصطفى العلوي عاشر خمسة ملوك، 
جاء  كما  وصحفي  ملوك  ثالثة  ال 
العلوي،  فمصطفى  لكتابه.  عنوانا 
الناس، كان  كما جاء في رد هؤالء 

أيام الملك  لالستعمار  مستشارا 
مصطفى  كان  حيث  بنعرفة،  األول 
العلوي متمنطقا بالسالح)...( ربما 
ي��������ق��������ص��������دون ك����������������ارد ك����������ور، 
مثلهم)...( وأنه أصدر كتابه، صحفي 
وثالثة ملوك، ليكون الملك الخامس، 
هو موالي هشام، الذي كشفوا أنهم 
يتصنتون على تلفونه، فكشفوا في 
مصطفى  أن  ال��ص��ح��ف��ي،  س��ب��ق��ه��م 
العلوي يتواصل بشكل كثيف)...( مع 
موالي هشام الذي أكدوا أيضا في 
نفسه  سيعلن  ب��أن��ه  م��وض��وع��ه��م، 

ملكا.

وتزمامرت املقري  دار  فتح  إعادة  انتظار  في 

 موالي هشام داخل طائرة الهيليكوبتير في
اجلولة التي أوحت إليه بتأليف الكتاب

عندما حضر محمد السادس 
درسا في الجامعة 

األمريكية عن الثورة

شهر الصيام .. مع مذكرات موالي هشام

الصحفي صديق املغرب املتفائل 
متشائم في ملف احلموشي ويتوقع

 أن تستمر األزمة ثالث سنوات
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 توتر في
 العالقة املغربية

الفرنسية
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تقرير فرنسي يكشف عن لقاء سري للحسن الثاني بالسفير الفرنسي حول قضية المهدي بنبركة

مثل محمد السادس  الحسن الثاني يرفض 
مثول أوفقير أمام القضاء الفرنسي

ط��ال ال��ح��دي��ث ح��ول م��وض��وع اغتيال 
الذي   ،1965 أكتوبر  في  بنبركة  المهدي 
شغل الرأي العام في مرحلة من المراحل 
ومازال إلى اآلن، وربما إلى أن يرث الله 
األرض وما عليها. وكان السؤال هو من 
قتل المهدي بنبركة؟ وكيف قتل؟ غير أنه 
أهملت تماما مواضيع أخرى ال تقل أهمية 
من  المطروح،  المركزي  السؤال  هذا  عن 
على  الثاني  الحسن  ُيْقِدم  لم  لماذا  قبيل 
إقالة محمد أوفقير؟ وكيف نظر الفرنسيون 
إلى العالقة بين أوفقير والحسن الثاني 
إمكانية  توقعوا  وكيف  الفترة؟  تلك  في 
أوفقير لوحده دون علم الحسن  اشتغال 
الثاني؟ وموقف الحسن الثاني من األزمة 
الرئيس  ك��ان  وه��ل  المغربية؟  الفرنسية 
حول  المعلومات  بكل  يتوصل  الفرنسي 
تتدخل  كانت  أم  بنبركة؟  المهدي  قضية 
معلومات  ل���ه  ل��ت��وص��ل  أخ�����رى  ج���ه���ات 

مغلوطة؟   
ك����ل ه���ذه 

أجوبة  لها  نجد  أن  لنا  ك��ان  ما  األسئلة، 
محددة لوال توفر بعض الوثائق الرسمية 
التي ظلت سرية إلى عهد قريب. وما يزيد 
الموضوع أهمية هو مصدر الوثيقة التي 
نقترحها على قرائنا، ألنها من األرشيف 
المعنية  ال��دول��ة  م��ن  بمعنى  ال��ف��رن��س��ي، 
مباشرة باألزمة، وهي التي قتل على أرضها 
به  ق��ام  عمل  آخ��ر  وه��ي  بنبركة.  المهدي 
السفير الفرنسي بالمغرب قبل عودته إلى 
األخيرة  هذه  ق��ررت  بعدما  وذل��ك  فرنسا، 
أعقاب  ف��ي  المغرب  م��ن  سفيرها  سحب 

قضية المهدي بنبركة.   
هذه الوثيقة عبارة عن تقرير حول لقاء 
بالمغرب،  الفرنسي  السفير  جمع  س��ري 

والملك الحسن الثاني بتاريخ يوم 
اإلثنين 24 يناير 1966. وقد تم هذا 
اللقاء بمنزل أحمد الطيب بنهيمة 
وزير الخارجية والتعاون المغربي 
فبراير   23 إل��ى   1964 غشت   20(
1966(. أما الحضور فقد كان مكونا 
من رئيس الديوان الملكي إدريس 
المحمدي، بينما حضر الملك لوحده 
على  سرية،  وبصفة  المنزل  إل��ى 
الساعة السابعة مساء، ودام اللقاء 

ساعة كاملة من المباحثات.
من  الفرنسي  السفير  ويشير 
اللقاء  أن  إلى  التقرير  هذا  خالل 
رئيسية  م��واض��ي��ع  ع���دة  ت��ن��اول 
معقدة  أفكارا  وكذلك  ومختلفة، 
وطبيعة  المرحلة،  لطبيعة  نظرا 
ال��ع��الق��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��م��ر منها 
العالقات المغربية الفرنسية في 
النقط  سجل  وقد  المرحلة.  تلك 
له  تطرق  م��ا  أه��م  ح��ول  التالية 

اللقاء وهي:

أسباب عدم إقالة الحسن 
الثاني ألوفقير

محمد  م��ش��ك��ل��ة  ح����ول 
الداخلية،  وزي��ر  أوفقير 
الذي طالبت فرنسا بعد 
بنبركة  المهدي  اغتيال 
بإقالته من منصبه، حيث 
ذك����ر ال��س��ف��ي��ر ف���ي هذا 
الحسن  للملك  أن  التقرير 
الثاني رأي واضح بخصوص 
هذا الطلب، حيث يرى الملك 
أنه من غير المعقول إقالة 
الرجل، ولو كان ذلك على 
حساب رفض طلب رئيس 
بالمغرب  ت��رب��ط��ه��ا  دول����ة 

عالقات وطيدة، وهي فرنسا. واعتبر 
الحسن الثاني أن من أبرز أسباب رفض 
هذا الطلب وهو أن إقالة أوفقير بناء على 
طلب من الرئيس الفرنسي دوغول يعتبر 
ف��ي ح��د ذات���ه ت��دخ��ال س��اف��را ف��ي شؤون 
أنه كانت  الملك  الداخلية. ورأى  المغرب 
اعتبارات  المسألة  هناك بخصوص هذه 
وطنية وكرامة إنسانية كان على باريس 
أن تأخذها بعين االعتبار. كما لم يخطر 
بباله أن كون دوغول أو أي رئيس دولة 
التي تعتبر  األم��ور،  ه��ذه  يتفهم  قد  آخ��ر 
مسألة داخلية وخاصة بالمغرب، وأن من 
أي��ة خطوة أو مبادرة  ش��أن اإلق��دام على 
يقترفها أي رئيس دولة أخرى من شأنه أن 

ي���س���ق���ط 
العام  ال���رأي  أع��ي��ن  ف��ي  الحكومة  هيبة 

المغربي، وباقي المكونات األخرى.

شك في عدم وصول كافة المعلومات 
إلى الرئيس الفرنسي

أن  يعتقد  ال  أن��ه  بشدة  الملك  أك��د  لقد 
إلى دوغول حول  التي تصل  المعلومات 
الموضوع وتطور األحداث ليست كاملة، 
ومن الممكن أن تكون هناك بعض الجهات 
تتعمد فعل ذلك، ويطرح السفير السؤال 
التالي: كيف ال يعتقد الملك الحسن الثاني 
أن الرئيس الفرنسي دوغول لم يتم إخباره 

ب�������ك�������ل 
تفاصيل هذه القضية؟

تأسف الملك من حمالت اإلعالم ضد 
النظام المغربي

 
بالدار   1965 م���ارس   23 أح���داث  منذ 
البيضاء، شنت صحافة اليسار الفرنسية 
حملة مسعورة ضد النظام المغربي. ولم 
تكد هذه الحملة تتوقف حتى جاء حادث 
مهم آخر وهو اغتيال المهدي بنبركة، األمر 
فيها  بما  بكاملها  الصحافة  جعل  ال��ذي 

اليمين واليسار تتوحد ضد المغرب 

»األسبوع« تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب

وكأن التاريخ يعيد نفسه، والحسن الثاني يذهب لبيت وزير خارجيته بنهيمة ليبلغ السفير الفرنسي، أنه لن 
يستجيب لطلب القاضي الفرنسي، باالستماع إلى وزير داخليته الجنرال أوفقير.

حصل هذا سنة 1966، سنة بعد اختطاف المهدي بنبركة، تماما كما حصل في عهد ولده محمد السادس، 
والقضاء الفرنسي يريد االستماع لمدير الديسطي المغربية، الحموشي. الحسن الثاني هو أيضا قال للسفير 

الفرنسي إن اإلنصات إلى مسؤول مغربي هو من اختصاص القضاء المغربي.

منذ 
أن ذكر أحد 

المشاركين في اغتيال 
المهدي بنبركة اسم أوفقير كأحد 

المشاركين معه في العملية، حتى صار 
مطلب القضاء الفرنسي مثول أوفقير 

أمامه. ويشير التقرير إلى أن أوفقير ألح  
في كثير من األحيان على الملك أن 

يذهب إلى باريس، وذلك بهدف 
التعبير عن براءته
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هذا  ويشير  الرسمي.  اإلعللام  وحتى  بل 
التقرير إلى أن الحسن الثاني أبدى شديد 
أسفه من جراء هذه الحملة، خاصة وأن 
اإلعام الرسمي صار يقوم بحمات عدائية 
ضد المغرب. حتى إذا تعلق األمر بتقديم 
برنامج إعامي عن المغرب فإنه تخللته 
 1965 23 مارس  لقطات حول مظاهرات 
تقدم معطيات  أنها  كما  البيضاء.  بالدار 
ومعلومات إيجابية ومنحازة لعبد الرحيم 
بوعبيد والمعارضة بصفة عامة، حيث إن 
كل هذه الخطوات حسب التقرير في حد 
الللملللللك بصريح  مللوجللهللة ضلللد  ذاتلللهلللا 

العبارة.

عدم وجود أدلة لتورط أوفقير في 
االغتيال

يشير التقرير إلى أن الملك طلبت منه 
فرنسا أن يقيل أوفقير من منصبه، ولكن  
الملك تساءل خال هذا اللقاء عن الفائدة 
من ذلك في هذه الظرفية خاصة إذا كانت 
التحقيقات ستستمر، كما أشار إلى أن هذا 
القرار في حد ذاته لن يحل المشكلة أبدا 
ويشير السفير إلى أنه أخبر الملك خال 
هذا اللقاء بأن قضية بنبركة لها وجهين: 

وجه سياسي ووجه قضائي. 
كما أنه ومن جهة أخرى، فقد طلب منه 
أن يقيل أوفقير من منصبه دون أن تقدم 
له حجج إدانته، خاصة وأن اتهام أوفقير 
جاء بناء على ادعاءات مغرضة من طرف 
بوشيسييش  جلللورج  وهلللو  القتلة  أحلللد 
ويتساءل   ،»George Boucheseiche«
السفير بدوره حول هذه النقطة بكون هل 
الفرنسي  اللللقلللضلللاء  يللكللتللفللي  أن  يللعللقللل 
بتصريحات هذا القتال التخاذ قرار خطير 
من هذا الحجم والقاضي بإقالة الجنرال 

أوفقير من منصبه.

أسباب رفض تطبيق البند 28 من 
االتفاقية القضائية المغربية الفرنسية

لماذا تم رفض تطبيق المسطرة 
المنصوص عليها في البند 28 من 
بين  المبرمة  القضائية  االتفاقية 
المغرب وفرنسا بتاريخ 5 أكتوبر 
1957؟ يشير صاحب التقرير في 
هذا الشأن بأن المغرب لم يستجب 
للجنة القضائية المتعلقة بأوفقير، 
ألن األمر يتعلق بإجراء يدخل في 
إطار السيادة الفرنسية، حيث أن 
تحرير  من  كان  القانوني  النص 
قللاض فرنسي، وهللو الللذي حدد 
األسئلة التي كان على أوفقير أن 
يجيب عنها. لكن في إطار الفصل 
الفرنسية  االتللفللاقلليللة  ملللن   28
التعاون  بخصوص  المغربية 
تختلف  الللمللسللطللرة  الللقللضللائللي 
المتابعة  طلب  أن  ذلللك  تماما، 
تقبله  أن  إال  يكن  لم  القضائية 
المغربية،  القضائية  السلطات 
غير أنها هي التي درست الملف 
على أساس ما تتوصل به من 
وبناء  الشأن.  هللذا  في  وثائق 
علللللى هلللذه الللمللعللطلليللات يشير 
صاحب التقرير إلى أنه في هذه 
الللحللالللة فللإن الللمللغللرب هللو من 
يتحمل المسؤولية أمام الرأي 
الللللعللللام اللللوطلللنلللي والللللدولللللي 
بخصوص القرار الذي سيتخذ 
بشأن أوفقير. ويشير أن فرنسا 
مللللن جللهللتللهللا سلللتلللقلللوم بكل 
اإلجراءات القانونية طبقا لما 
تخوله لها االتفاقيات الجاري 

بها العمل في هذا الشأن. 
أمر  إلللى  التقرير  ويشير 
نتائج  غلليللاب  فللي  التشكيك 
إيجابية من جراء اللجوء إلى 
هذه المسطرة، ويشير السفير 
ألح  الملك  أن  إلى  الفرنسي 

إلحاحا قويا على هذا الجانب من القضية، 
ملتمسا من السفير الفرنسي توضيح مدى 

أخلللللللللللللذ 
باريس بعين االعتبار التقرير الذي قدمه 
له أحمد بنهيمة بخصوص تلك القضية. 

رفض الملك مثول أوفقير أمام القضاء 
الفرنسي

منذ أن ذكر أحد المشاركين في اغتيال 
الللمللهللدي بللنللبللركللة اسللللم أوفللقلليللر كأحد 
المشاركين معه في العملية، حتى صار 
أوفقير  مثول  الفرنسي  القضاء  مطلب 
أمامه. ويشير التقرير إلى أن أوفقير ألح  
في كثير من األحيان على الملك أن يذهب 
إلى باريس، وذلك بهدف التعبير عن براءته 
الموجهة  االتهامات  عن  اإلجابة  وكذلك 
إليه، غير أن الملك رفض هذه المقترحات 

قطعا.

تأكيد الملك على الحفاظ على العالقات 
المتميزة مع فرنسا

 يشير التقرير إلى أن الملك حرص خال 
تداولته  ما  تكذيب  على  االجتماع  هللذا 
بعض األخبار حول نيته في التخلي عن 
فرنسا وربط عاقات مع الواليات المتحدة 
األمريكية. كما عبر الملك عن حزنه، وطلب 
الفرنسي  الرئيس  يخبر  أن  السفير  من 
بذلك، حيث حرص على التأكيد وبقوة على 
سعيه في الحفاظ على عاقته بهذا األخير 
على  طغت  الللتللي  المشاكل  مللن  بللالللرغللم 
البلدين، وذلك رغم األزمة  العاقات بين 
عاقاته  تمس  التي  والعميقة  الخطيرة 

الشخصية مع الجنرال دوغول.
 

رأي السفير الفرنسي في بعض القضايا 
المتعلقة بالمغرب

أشار السفير الفرنسي في هذا التقرير 

إلللللللللللللللى 
ماحظة يقول من خالها بأنه امتنع في 
ذكر  عللن  التقرير  هللذا  مللن  األول  الللجللزء 
للملك  قدمها  التي  نظره  وجهة  األجوبة 
وماحظاته الخاصة خال هذا اللقاء، وذلك 
حتى ال يثقل التقرير بآرائه. ويرى أنه من 
الللضللروري إبلللداء مللاحللظللات حللول هذه 
القضايا في وقت وصلت فيه مهامه بالرباط 

إلى النهاية، وكانت ماحظاته كالتالي:

تأثر الملك باألزمة الفرنسية المغربية

صراحة  متأثر  الملك  أن  السفير  يللرى 
بفعل تلك األزمة، حيث أخبره أحمد بنهيمة 
وزير الخارجية بأن الملك تأثر كثيرا من 
جراء استدعاء باريس لسفيرها من الرباط، 
وأكد له أن الملك ظل يتحدث عن األمر طيلة 
االطاع  على  عكف  كما  رمللضللان،  شهر 
والبيانات  الفرنسية  الصحف  ومراجعة 
الرسمية الصادرة من باريس. كما يشير 
السياسة  حول  استفسره  الملك  أن  إلى 
الفرنسية تجاه دول العالم الثالث، وموقع 
المغرب  أن  له  أشار  فيها، حيث  المغرب 
كملكية محافظة ألم تعد له مكانة بين الدول 

التي تدعمها فرنسا. 
أما بخصوص الجانب المتعلق بتطبيق 
المسطرة القانونية المتعلقة بالمادة 28 
من االتفاقية القضائية الفرنسية المغربية 
فإن السفير يشير إلى أنه أخبر بنهيمة بأن 
جهة  من  حيث  معقدة،  ليست  المسطرة 
في  أوفقير  على  المحافظة  قضية  هناك 
الحكومة، ومن جهة أخرى مثول أوفقير 
أملللام الللقللضللاء فللهللل تللصللدر إدانلللتللله. أما 
بخصوص المزايدات السياسية فا توجد 
لها مكانة في هذه القضية حيث أكد السفير 
عن  تنقطع  لن  الفرنسية  المساعدات  أن 

المغرب أبدا..

يتساءل السفير بحيرة 
حيث  القضية  هذه  حول 
أن خبرته ومعرفته بخبايا 
المغرب وهو الذي يتقلد 
دبلوماسي  منصب  أعلى 
جعله  بالمغرب،  فرنسي 
يشك في علم الملك بكل ما 
يقوم به أوفقير، حيث قال 
في التقرير »ال يمكن القول 
بأن الملك على علم بكل ما 
قام به أوفقير«، غير أنه لم 
يللسللتللبللعللد علللللى أسلللاس 

للحسن  أوفقير  إخللاص 
الثاني، أن األول كان يخبر 
الثاني بمجريات وتفاصيل 
إمكانية  ولكن  األحلللداث. 
عدم اطاع الملك من طرف 
أوفقير تبقى واردة وبقوة. 
كما ذكر السفير أن أوفقير 
مقتنع تمام االقتناع بأن 
حقيقية  حللللجللللة  أي 
بللخللصللوص إدانلللتللله في 
توجه  لللم  بنبركة  قضية 
إليه، وأنه من الممكن أن 

يكون قد أقنع الملك بهذا 
حسب  أنه  غير  الشعور. 
السفير فإن هذا الشعور 
يكتنفه بعض الحذر لعدم 
لما  اللللملللغلللاربلللة  مللعللرفللة 
يحتويه الملف القضائي. 
وهللللذا ملللا يللفللسللر موقف 
الللملللللك سللللواء مللن خال 
محادثاته مع السفير، أو 
كونه لم يدل بأي تصريح 
يللديللن ملللن خللاللله إدانلللة 

فرنسا ألوفقير.

هل كان أوفقير يطلع الملك على كل 
ما كان يقوم به؟
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نيابة تطوان التعليمية 
تمنح »درع التميز 

الثقافي« لألديب أقلعي
بتطوان،  الوطنية  التربية  وزارة  نيابة  منحت 
 2013 للموسم  الثقافي«  التميز  مؤخرا، »جائزة 
- 2014 لألديب المغربي الدكتور خالد أقلعي، 
على ما حققه من إنجازات أدبية مهمة تمثلت في 
إحرازه على جائزتين أدبيتين عربيتين هما: جائزة 
محمد الحمراني للرواية العربية بالعراق عن روايته 
مصطفى  العربية  والجائزة  العصافير«،  »خريف 
عزوز ألدب الطفل بتونس عن قصته »بدر الدين 
وطاقية الشفاء«، فضال عن إصدارين هامين في 
للروائي  »ف��ك��ت��وري��ا«  رواي���ة  ه��م��ا:  الترجمة  حقل 
النرويجي كنوت هامسون ضمن سلسلة كتب نوبل 

الشهيرة التي تصدر عن دار المدى ببيروت، 
وكتاب »السينما والجذور« ضمن إصدارات 

»مجلة العربية« التي تصدر بالرياض. 

بعد نفاد 
ما طبع 

من كتاب 
صحفي 

وثالثة ملوك، 
صدرت 
الطبعة 
الثانية، 

ووزعت في 
جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 
في ثمن 

النسخة: 60 
درهم.

االتصال  وزارة  نظمت 
لحقوق  المغربي  والمكتب 
الجمعة  ي���وم  ال��م��ؤل��ف��ي��ن، 
الماضي بالمسرح الوطني 
بالرباط،  الخامس  محمد 
للفنان  تكريميا  فنيا  حفال 
المزكلدي،  محمد  المبدع 
وذلك بمشاركة رواد األغنية 
المغربية العصرية وحضور 
ن���خ���ب���ة م������ن ال���ف���ن���ان���ي���ن 

المغاربة.
ويأتي هذا الحفل، الذي 
نظم بمناسبة اليوم العالمي 
للملكية الفكرية، في سياق 
ترسيخ تقليد سنوي مواكب 
لهذه المناسبة، بتكريم رمز 
من الرموز الفنية الوطنية. 
وشارك في إحياء الحفل، 
ثلة من الفنانين المعروفين 
كمحمود اإلدريسي، ومحمد 
الزاهير،  وحميد  ال��غ��اوي، 
الجامعي،  المنعم  وع��ب��د 

ورشيدة طالل. 

بالمناسبة،  كلمة  وف��ي 
وص�����ف وزي�������ر االت����ص����ال 
الفنان  الخلفي  مصطفى 
ب�»أستاذ  المزكلدي  محمد 
األسماء  وأح���د  األج���ي���ال« 

الكبيرة في عالم الموسيقى 
المغربية، مبرزا مساهمته 
األغنية  ص����رح  ب���ن���اء  ف���ي 
»أحد  تعد  التي  المغربية 
الثقافة  القالع التي تحمي 

ال��م��غ��رب��ي��ة، وت��ض��م��ن لها 
مشعة  كثقافة  االس��ت��م��رار 
رأس  ترفع  وح��رة  ومبدعة 
المغرب عاليا ليس فقط في 
وإنما  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة 

عالميا«.
بهذا  االحتفاء  إن  وق��ال 
احتفاء  هو  المبدع  الفنان 
بصمت  وطنية،  بشخصية 
إبان  وطنية  م��واق��ف  على 
فترة الحماية، وساهمت من 
م��وق��ع��ه��ا ف��ي خ��دم��ة الفن 
وتجسيد معانيه الحقيقية، 
مشيرا إلى أن تخليد اليوم 
العالمي للملكية الفكرية هو 
بهذه  ل��الح��ت��ف��اء  م��ن��اس��ب��ة 
وحرية  وال��ق��ي��م  ال��م��ع��ان��ي 
هذا  م��ن  المنبثق  اإلب���داع 

الوطن.
وأشار الخلفي، من جهة 
أخرى، إلى أن هناك تشاورا 
مع  مكثفا  وعمال  مستمرا 
للنهوض  الفنية  الهيئات 
أن  مبرزا  المغربي،  بالفن 
الثقة  يمنح  الحالي  الجيل 
على  لقدرته  المستقبل  في 
الجيل  ع��ن  المشعل  حمل 

المؤسس.

يقام حاليا في متحف »موالن« بالعاصمة 
التي  ال��م��الب��س  ح���ول  م��ع��رض  الفرنسية 
المسرحية  ش��ك��س��ب��ي��ر  ف���رق���ة  ارت���دت���ه���ا 

البريطانية.
ويضم المعرض الذي يقام في 12 قاعة، 
وفق وكالة أنباء الشرق األوسط، مجموعة 
من المالبس التي تم ارتداؤها في مسرحيات 
شكسبير المختلفة، والتي كانت تعتبر فى ذلك الوقت موضة العصر الذي تعيش فيه، 
خاصة بالنسبة لنوعية األقمشة المستخدمة، والتي تكشف عن 120 عاما من اإلبداع 

الفني الخيالي لهذه الثياب التي تشير إلى الفخامة.
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معرض تشكيلي لخديجة
 بوشتية بالجديدة

في اليوم العاملي للِملكية الفكرية

مالب�س فرقة �سك�سبري 
امل�سرحية يف معر�س 

فرن�سي

شفشاون،  مدينة  تحتضن  
م��ن راب���ع إل���ى س��اب��ع شتنبر 
القادم، الدورة الثالثة للمهرجان 
الطفولة  ل���ف���ي���ل���م  ال�����دول�����ي 

والشباب.
وأشار بالغ للجهة المنظمة 
المهرجان  ب��رن��ام��ج  أن  إل���ى 
سيشتمل على مسابقة رسمية 
لألفالم  م��خ��ص��ص��ة  رئ��ي��س��ي��ة 
القصيرة، الروائية والوثائقية 
وأفالم التحريك، ستتوج بمنح 

ث����الث ج����وائ����ز، إض���اف���ة إلى 
لألطفال«  أف��الم   10« مسابقة 

لقضايا  ال���م���خ���ص���ص���ة 
ال����������ط����������ف����������ول����������ة 

لتي  وا ، بية لتر وا
للفيلم  ستمنح 
بها  ال�����ف�����ائ�����ز 
عرضه  إمكانية 
ب�������أح�������د أه�����م 
ت  نا جا لمهر ا

اإلسبانية بحضور 

مخرج الفيلم.
إدارة  أن  ال��ب��الغ  وأض����اف 
ستستدعي  ال��م��ه��رج��ان 
بالمناسبة نخبة من 
السينما  ن��ج��وم 
ال�����م�����غ�����رب�����ي�����ة 
وال�����ع�����رب�����ي�����ة،  
ف�������ض�������ال ع����ن 
ئيين  سينما
من  أج�������ان�������ب 
أوروبا والواليات 

المتحدة، وستنظم على هامش 
هذه الفعالية ورشات وندوات 
ودروس  ص��ح��اف��ي��ة  ول���ق���اءات 
مع  ك��الس(  )ماستر  تكوينية 
تخصيص  فقرة لسينما الرسوم 

المتحركة أو أفالم التحريك.
فتح  البالغ،  حسب  تم  وقد 
أبواب التسجيل في المسابقات 
الرسمية في وجه كل المخرجين 
المغاربة  والهواة  المحترفين 

منهم واألجانب.

مهرجان 
شفشاون 

الدولي لفيلم 
الطفولة 
والشباب

بجهة  الثقافة  لوزارة  الجهوية  المديرية  تنظم 
دكالة عبدة معرضا تشكيليا للفنانة خديجة بوشتية 
برواق الخطيبي بالحي البرتغالي بمدينة الجديدة. 
وسيقام حفل االفتتاح انطالقا من الساعة الرابعة 
ب��ع��د ال�����زوال ل��ي��وم ال��ج��م��ع��ة 27 ي��ون��ي��و 2014 

وسيستمر المعرض إلى غاية 27 يوليوز.
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تمكن المنتخب الجزائري 
ثمن  دور  إل��ى  يصل  أن  م��ن 
نهاية كأس العالم بعد تعادله 
مع المنتخب الروسي العليل، 
ليواجه منتخب ألمانيا الذي 
تمكن من إقصاء الجزائريين 
وقوية،  صعبة  م��ب��اراة  بعد 
نهاية  ف��ي  األل��م��ان  ليتمكن 
المطاف من االنتصار بهدفين 

لهدف واحد.
كمغاربة،  نحن  يهمنا  ما 
فقد قمنا "بواجبنا" وشجعنا 
الذي  ال��ج��زائ��ري  المنتخب 
ينوب عن العرب، منذ مباراته 
األولى التي انهزم فيها أمام 
منتخب بلجيكا، وضاعفنا من 
على  انتصاره  بعد  مؤازرته 
روسيا،  مع  وتعادله  كوريا، 
الذي فتح له باب التأهيل على 
مصراعيه وألول مرة إلى دور 

الثمن.
المغاربة وكعادتهم كرماء 
من  فبالرغم  ومتسامحون، 

التي  واألزم�����ات  ال��م��ش��اك��ل 
فقد  الجزائر،  يخلقها حكام 
تفاهاتهم  ك����ل  ت��ن��اس��ي��ن��ا 
وعدوانيتهم المجانية التي 
تعودنا عليها، وخرجنا إلى 
بانتصار  مهللين  الشوارع 
على  الجزائريين  "األخ���وة" 

المنتخب الكوري.
لكن الصدمة الكبيرة التي 
المغاربة هي وجود  تلقاها 
أيادي  بين  المرتزقة  راي���ة 
الجزائريين  م��ن  "ش��رذم��ة" 
خ����ال ال��ل��ق��اء ال�����ذي جمع 

الجزائر بروسيا.
ترى هل كان الجزائريون 
في حاجة إلى رفع هذا العلم 
ثمنه  أدوا  ال���ذي  ال��ب��ئ��ي��س 
غاليا، وبسببه يعانون الفقر 
وق��ل��ة ال��ح��اج��ة، ب��ال��رغ��م من 
مايير الغاز الطبيعي الذي 
بعض  ع���ل���ي���ه  ي���س���ت���ح���وذ 
الذين  ال��ع��ج��زة،  ال��ج��ن��راالت 
مازال يمثل لهم المغرب عقدة 

فليكن  حياتهم.  طوال  أبدية 
في علم هؤالء "الشيوخ" الذين 
يعانون من مرض "الزهايمر" 
بأن المنتخب المغربي سبقهم 
المغرب  وبأن  اإلنجاز،  لهذا 

ومثاال  س��ب��اق��ا  دائ���م���ا  ك���ان 
تحتدي به كل البلدان العربية 

واإلفريقية.
فالمغرب أول بلد إفريقي 
نهائيات  إل��ى  تأهل  وعربي 

كأس العالم سنة 1970.
إفريقي  بلد  أول  المغرب 
الدور  إل���ى  ي��ت��أه��ل  وع��رب��ي 
كأس  نهائيات  ف��ي  ال��ث��ان��ي 
العالم في سنة 1986، والذي 
انتظر الجزائريون "شافاهم 
ليحققوا هذا  28 عاما  الله" 
اإلن����ج����از. وال��ب��ط��ل��ة ن���وال 
اليوم  تشغل  التي  المتوكل 
نائبة لرئيس اللجنة األولمبية 
الدولية، أول عربية مسلمة، 
إفريقية تحصل على الميدالية 
الذهبية خال أولمبياد لوس 
أنجلوس بأمريكا سنة 1984. 
البطل العالمي سعيد عويطة 
على  ح���ص���ل  اآلخ��������ر  ه�����و 
هذه  في  الذهبية  الميدالية 
األل��ع��اب، وال��ت��ي ل��م يحصل 
عليها قبله ال جزائري وال...

ال��ب��ع��ض، وبمن  س��ي��ق��ول 
الصحفيين  ب��ع��ض  ف��ي��ه��م 
في  بالغوا  الذين  المغاربة 
المنتخب  لتأهيل  تهليلهم 
الثمن،  دور  إل��ى  الجزائري 
س��ي��ق��ول��ون ب����أن إن���ج���ازات 
المغرب تعتبر من الماضي، 
وسنرد عليهم بأن البلد الذي 
ب��دون م��اٍض وال ت��اري��خ فا 

مستقبل له.
فقد كان بإمكاننا أن نسير 
مع هذه الموجهة "العرجاء" 
جارتنا  الن��ت��ص��ار  ون��ه��ل��ل 
ل��ك��ن ش���ر وحقد  ال���ج���زائ���ر، 
بأن  لنذكر  دفعونا  حكامهم 
كبيرا  وسيظل  كان  المغرب 
ومعطاء، وسيبقى دائما عقدة 
الصالونات  "ل���ج���ن���راالت" 

والسيجار الكوبي.

املنتخب اجلزائري يصل إلى دور الثمن ويتعطل 
قطاره على يد اآللة األملانية

مونديال البرازيل 2014: بعد 28 سنة من اإلنجاز التاريخي للمنتخب المغربي

أربعة مدربين مرشحين لمساعدة مدرب الوداد 
الجديد توشاك

< "صحف"
> عااله خلصوا غير الشريف

مدرب مغمور يقود أولمبيك أسفي لموسمين
<"مواقع"

> سيقوده حتما إلى الهاوية

بناني يهدد ببيع العبي "الماص"
< "المساء"
> ممثل العاصمة العلمية يا حسرة، الماص والت 

ضيعة ورثها من باباه!!

المغرب يتلقى الضوء األخضر للمنافسة على 
تنظيم المونديال

<"المنتخب"
>  هاد الضو لخضر ما بغاش يشعل؟ اربع مرات 

وحنا نتلقاو الضو لخضر!!

لهذه األسباب فضلت تدريب الدفاع الجديدي 
واعتذرت للوداد

< "المصري شحاتة المدرب الجديد للدفاع 
الجديد"

>  بديت بلكذوب من النهار األول...

الرجاء يدفع 90 مليون  لاستغناء عن العب
< "الصباح"
ل��م يلعب ول���و دق��ي��ق��ة واح�����دة.. ضريبة  >  الع���ب 
التسمسير والعشوائية في االختيار )الالعب هو صالح 

الدين السباعي(

مشاكل اتحاد طنجة ال تخفى علي
< "المدرب بنهاشم"
>  الفريق اللي دربتيه تتعيش معاه المشاكل، عالش 

هربتي عاود ثاني؟
صاة  تأخير  يجيزون  دي��ن  وعلماء  شيوخ 

التراويح إلى ما بعد مباراة الجزائر وألمانيا
< "مواقع"

>  في النهاية، ال دنيا ال دين

مشتاق إلى العودة إلى منتخب األسود
< "الدولي السابق ميكاييل بصير"
منتجع  أو  ال��ع��ج��زة  دار  م��اش��ي  ال��م��ن��ت��خ��ب    <

سياحي

سنتعاقد مع عشرة العبين!
< "أوعبا رئيس شباب خنيفرة"

>  راه فرقة على قدها

أكرم للرئيس الجديد الناصيري.. تفكيت

< "األحداث المغربية"
>  راه الوداديين اللي تفكو منك

 مازال مونديال البرازيل يخلق المفاجأة تلو األخرى، 
المذلة  الهزيمة  المتتبعين بكل شغف. فبعد  له كل  ويشد 
للمنتخب اإلسباني بطل العالم ضد هولندا بخماسية، لم 
حيث  المعهود،  تألقهم  إلى  الرجوع  من  اإلسبان  يتمكن 
سرعان ما استسلموا أمام منتخب الشيلي القوي لينهزموا 
البطولة  هذه  الوقت  نفس  في  وليودعوا  لصفر،  بهدفين 

بالرغم من انتصارهم األخير على أستراليا.
المنتخب اإلسباني كان من أقوى المرشحين للحفاظ على 
اللقب الذي فاز به في مونديال جنوب إفريقيا 2010، فبالرغم 
من النجوم التي يعج بها الفريق، إال أن النجومية وحدها 

ال تكفي في مثل هذه المناسبات.
ديلبوسكي  "المحنك"  المدرب  فيها  كثيرة سقط  أخطاء 
أهمها اعتماده على معظم الاعبين الذين فازوا بكأس العالم 
األخيرة وكأس أوروبا لألمم، ولم يلتفت آلخرين أبانوا عن 
علو كعبهم، كاعبي أتلتيكو مدريد الذين تمكنوا من تجاوز 
ريال مدريد وبرشلونة وفازوا بالبطولة اإلسبانية، ووصلوا 
إلى نهاية كأس عصبة األبطال، كما تألق بعض الاعبين 
مع  فرصتهم  ي��أخ��ذوا  لم  لكنهم  اإلسبانية،  البطولة  في 
المنتخب اإلسباني الذي تحول إلى ناٍد لألصدقاء. المنتخب 
اإلنجليزي خرج هو اآلخر مبكرا بسبب انعدام تجربة العبيه 
الشباب الذين أبانوا عن مستوى محترم، إال أنهم لم يتمكنوا 
من الذهاب بعيدا في هذه البطولة، شأنهم شأن المنتخب 
اإليطالي الذي رفع الراية البيضاء أمام منتخب األورغواي 
الذي تمكن من إقصائه. خاصة ما يمكن أن نستنتجه من 
أمريكا  لمنتخبات  الميدانية  السيطرة  هو  األول،  ال��دور 
الاتينية التي فاجأت العالم بأسره، بالمستوى الرائع الذي 

ظهرت به حيث عجز "األوروبيون" عن مجاراتهم.

ف��ب��األم��س ال��ق��ري��ب ل���م ي��ك��ن أح���د ي��ظ��ن ب���أن منتخب 
الهوندوراس أو كوستاريكا سيصل إلى هذا المستوى الذي 
ظهر به في هذا المونديال، خاصة منتخب كوستاريكا الذي 
أحرج الفرنسيين، وهزم منتخب اليونان ليتأهل إلى دور 

الربع أمام ذهول الجميع.
لكن يبقى المنتخب الكولومبي هو األفضل، حيث أبان 
العبوه عن تقنيات كبيرة، ومهارات خارقة، جعلته يتأهل 
إلى الدور الثاني، بل وصل إلى الربع بعد هزمه لمنتخب 
األورغواي. بالنسبة للمنتخبين المرشحين للذهاب بعيدا 
فمازاال  واألرجنتين،  البرازيل  ويعني  البطولة،  هذه  في 
يبحثان عن مستواهما المعهود، فبالرغم من انتصاراتهما 
فهم لم يقنعوا عشاق الكرة الذين تعودوا على رؤيتهما في 

أحسن حال.
هو  اإلفريقية  للقارة  بالنسبة  السوداء  النقطة  وتبقى 
منتخب الكاميرون الذي أبان عن مستوى ضعيف خافا 
لمشاركاته السابقة، كما أن الخافات المالية أثرت بشكل 
كبير على هذا المنتخب الذي كنا نعول عليه كثيرا شأنه 
شأن المنتخب اإليفواري الذي ضيع فرصة المرور إلى دور 

الثمن ببشاعة كبيرة.
أمام  هزيمته  من  وبالرغم  الشاب  النيجيري  المنتخب 
األرجنتين، فقد تأهل إلى دور الثمن الذي واجه فيه المنتخب 
الفرنسي القوي الذي هزمه، ليخرج النسور الخضر من هذه 

التظاهرة بشرف.
على العموم، وكما الحظنا، لم يعد هناك منتخبات قوية 

وأخرى مغمورة.
هذه أهم ما استنتجناه من الدور األول من بطولة كأس 

العالم بالبرازيل التي مازالت والشك حبلى بالمفاجآت.

دروس مــونديـال الـبرازيـل

خروج منتخبات عريقة في انتظار املزيد من املفاجآت

الجرائد  ص��ف��ح��ات  ع��ل��ى  ت��ت��ب��ع��ن��ا 
الرياضية الوطنية، مهزلة جديدة، تتجلى 
في المشاجرات العنيفة التي كان أحد 
شاهدا  االقتصادية  العاصمة  ف��ن��ادق 
عليها، هذا الفندق الذي تحول إلى حلبة 
للماكمة بين سماسرة الاعبين بسبب 
الذي حوله  المراكشي اجبيرة  الاعب 
بضاعة  إل��ى  للكوكب  المسير  المكتب 
هب  م��ن  ك��ل  عليها  يتهافت  رخ��ي��ص��ة 

ودب.
ال��اع��ب اج��ب��ي��رة ال���ذي ت��أل��ق خال 
ف��ري��ق��ه الكوكب  ال��م��وس��م األخ��ي��ر م��ع 
المراكشي، أصبح مطلوبا لدى العديد 
والرجاء،  ال���وداد،  األن��دي��ة خاصة  م��ن 
األندية ضربت  هذه  الملكي،  والجيش 
موعدا مع هذا الاعب في وقت واحد، 
وهذا األخير وجد نفسه في موقف حرج 
وهو يتابع الصراع الكبير بين العديد 

السماسرة  م��ن 
أحقيتهم  ح���ول 
ف��ي ال��ف��وز بهذه 
الصفقة، ضاربين 
الحائط  ع���رض 
أخ�����������اق ه�����ذه 
التي  ال���م���ه���ن���ة 

"الصحفيين"  بعض  يمارسها  أصبح 
مهنتهم  عن  تخلوا  أشخاص  بجانب 
همهم  سماسرة،  ليصبحوا  الحقيقية، 
الوحيد هو الربح السريع واالتجار في 
على  المغلوبين  الاعبين  بعض  عرق 
أمرهم. هذه مهنة أصبحت تبيض ذهبا، 
وجامعة كرة القدم واقفة تتفرج على هذا 
فرفقا  يعنيها.  ال  األم���ر  ك���أن  المنكر 
التي  المهنة  بهذه  ورفقا  بالاعبين، 
تتطلب اللباقة والتجربة الطويلة التي 

ال يمتلكها هؤالء السماسرة. 

قـــفسماسرة من صنف جديد
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> الرباط: سعيد الريحاني

له طعمه  السنة  شهر رمضان هذه 
البعض  يركز  وبينما  اخلاص، 
البعض  يفضل  املناسك،  أداء  في 
ويدور  يجري  مبا  االهتمام  اآلخر 
تقام  حيث  البرازيل،  مالعب  داخل 
مباريات كأس العالم، بل إن الفقيه 
عبد الباري الزمزمي بارك للمصلني 
بجواز  تقول  التي  الفتوى  تلك 
بعد  ما  إلى  العشاء  صالة  تأخير 
وأملانيا،  اجلزائر  مباراة  انتهاء 
»ألنه ال ميكن لإلنسان املسلم املولع 
بكرة القدم أن يحقق شرط اخلشوع 
وهو يصلي أثناء إجراء املباراة..«، 
تصريحاته  في  الزمزمي  يقول 

لوسائل اإلعالم.
أن تتصدر دولة من أمريكا الالتينية 
واجهة األحداث هنا في املغرب، لم 
يكن هو احلدث األول من نوعه، بل 
إن عدة وسائل إعالم حتدثت السنة 
املاضية عن مبادرة »محمودة« قامت 
تسحب  وهي  البراغواي،  دولة  بها 
اعترافها باجلمهورية الوهمية، قبل 
جديد  من  الوثائق  بعض  تظهر  أن 
املونديال  انطالق  مع  بالتزامن 
بعض  عن  لتتحدث  السنة،  هذه 
العماري«  إلياس  »زيارة  خبايا 
الدولة،  هذه  إلى  له  املرافق  والوفد 
مهدت  إنها  قيل  التي  الزيارة  تلك 
غير  الدبلوماسي  »اإلجناز  لهذا 

املسبوق«.

العماري  إلياس  يفعل  كان  ماذا 
الذي  اجلواب  الباراغواي؟  في 
في  الفالحة  وزارة  موقع  أورده 
باحلرف  يقول  الباراغواي،  دولة 
اجتمع  الذي  العماري  إلياس  بأن 
البراغواي  في  الفالحة  وزير  مع 
 ،»jorge gattini« غاتيني«  »جورج 
كان ميثل »امللك محمد السادس بن 

احلسن«.
هل هذا صحيح؟.. إلياس العماري 

مع  لقاء  في  امللك  جاللة  ميثل 
الباراغواي؟  دولة  في  مسؤولني 
هكذا تساءلت جريدة »العلم« التابعة 
حلزب االستقالل مندهشة في عددها 
 ،2014 يونيو   21 بتاريخ  الصادر 
لكنها كغيرها من املواقع اإلخبارية 
كان  ما  كل  اجلواب،  متلك  تكن  لم 
بحوزتها هو بالغ صادر عن وزارة 
)البالغ  الباراغواي  في  الفالحة 
الرابط  حسب  املوقع  في  منشور 

الذي نشرته اجلريدة
w w w . m a g . g o v . p y / i ≠
d e x . p h p ؟ p a g= n o t_ v e r .
بأن  ويقول   ،»php&idx=93756
العماري  إلياس  جمع  الذي  »اللقاء 
كان  الباراغوياني  الفالحة  ووزير 
إلبرام  الطريق  متهيد  إلى  يهدف 
واملغرب  الباراغواي  بني  اتفاق 
إلى  ويسعى  الفالحي  املجال  في 
الزراعية  نوعية احملاصيل  حتسني 

واحليوانية..«.
»العلم«  جريدة  إن  القول  ميكن 
املقلقة)..(،  األسئلة  طرح  جتنبت 
تغدو  التي  التساؤالت  أن  ذلك 
»ما  احلالة، هي:  هذه  في  مطروحة 
رئيس  فائدة  وما  احلكومة؟  فائدة 
مستشاري  فائدة  وما  احلكومة؟ 
بدون  رجل  سيأتي  كان  إذا  امللك..، 
العماري  إلياس  مثل  حزبية  صفة 
)البالغ ال يشير إلى صفته احلزبية(، 
ليتزعم مفاوضات للتعاون الفالحي 
و»الزراعة«  »الفوسفاط«  مجال  في 
فائدة  ما  احليوانية«،  و»الثروة 
التبجح بأننا دولة املؤسسات؟ وما 
موقف  وما  اجلديد؟  الدستور  قيمة 
رئيس احلكومة، وهو يقرأ األخبار 
ال  بسيط  مواطن  أي  مثل  ويتفرج 
حول له وال قوة)..(، أال يتطلب األمر 

فتح حتقيق؟ 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  داخل 
بنحمو  كوثر  الصيدالنية  وحدها 
وجدتها  عضويتها)..(،  املجمدة 
العام  األمني  من  »لتسخر«  فرصة 
مصطفى الباكوري وهي تسأله: »ماذا 
واألخالقيات  التحكيم  جلنة  تقول 
في هذه النازلة، وأنت السيد األمني 
العام مصطفى الباكوري ما موقفك 
من هذا التطاول؟ وهل ستحيل ملف 
املكتب  على  العماري  إلياس  نائبك 
املكتب  سيتفاعل  وكيف  السياسي؟ 

النازلة؟«،  هذه  مع  السياسي 
)موقع الزنقة 20(.

السفارة ووزارة 
الخارجية مطالبتان 
بتوضيح مالبسات 
زيارة »ملغومة«

خبــاري
إ

وثائق تتهم العماري بانتحال صفة ممثل للملك 

والحكومة في الباراغواي

تحليل

أحد مرافقي إلياس متهم بانتحال صفة 
خالل الد روس الحسنية لشهر رمضان

فؤاد العماري شقيق إلياس العماري 
يستقبل رئيس مجلس شيوخ 

الباراغواي وزوجته في طنجة

إلياس العماري 
وعلى يمينه في 

الصورة »صديقه« 
محمد خليفة 

الشايب، وسعيد 
الناصري رئيس 

الوداد البيضاوي 
في ضيافة وزير 

فالحة الباراغواي
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زيارة  كواليس  اآلن  حتى  يعرف  أحد  ال 
إلى  له  املرافق  والوفد  العماري  إلياس 
سكوت  لكن  الباراغواي،  جمهورية 
وتناقض  باألمر،  املعنية  األطراف 
دائرة  توسيع  في  ساهم  املعطيات 
االشتراكي  احلزب  أن  حتى  الشك)..(، 
العالي  »عبد  بطرد  قرارا  اتخذ  املوحد 
علمه  بعد  مباشرة  احلزب  من  كميرة« 
حلزب  وفد  مع  كمشارك  سفره،  بخبر 

األصالة واملعاصرة، إلى الباراغواي.
زيارة دولة الباراغواي حصلت في دجنبر 
2013، لكن تداعياتها لم تخرج إلى حيز 
السنة  من  يونيو  شهر  خالل  إال  العلن 
التي  األولى  املرة  هي  وهذه  اجلارية، 
فيها،  مبشاركته  »كميرة«  فيها  يعترف 
لكنه يقول: » أخبركم أنني لم أذهب إلى 
حلزب  رسمي  وفد  إطار  في  الباراغواي 
أصدقاء  مع  بل  واملعاصرة،  األصالة 
وفق  إنسانية؛  عالقات  بهم  تربطني  لي 
من  املتواضعة  جتربتي  علمتني  ما 
واإلنساني  السياسي  بني  اخللط  عدم 
ووضع العالقات اإلنسانية في مواقعها 
إلى  رسالته  من  )مقتطف  الطبيعية«، 
بداية  في  منشورة  السياسي،  املكتب 

شهر يونيو(.
جازما  » أعتقد  يضيف:  نفسه  املصدر 
بل  الباراغواي،  ليس  املشكل  عمق  أن 
التدبير  حول  الرؤى  في  االختالف 
قبل  للحزب..«،  والتنظيمي  السياسي 
نهائي..  الصفحة بشكل  أن يطالب بطي 
وضعية  يعيش  حزبه  أن  معتبرا 

خانقة)..(.
املطرود  العضو  يقوله  ما  أن  لنفترض 
املوحد صحيحا،  االشتراكي  احلزب  من 
منيب  نبيلة  العامة  األمينة  ملاذا ستصر 
خارج  طرده  على  احلزب  من  ورفقاؤها 
األمر شيئا  في  أليس  السياسي؟  املكتب 

ليس على ما يرام؟.

 الوثائق التي لم يكذبها أحد

في  الصادرة  الوثائق  إلى  بالعودة 
الباراغواي على هامش زيارة وفد مغربي 
لها، يتبني أن هناك ثالثة لقاءات عقدها 
إلياس العماري ومن معه مع املسؤولني؛ 
أولها، لقاء مع وزارة الفالحة، وهي التي 
فيه  بالغ مت احلديث  إصدار  وراء  كانت 
عن إلياس العماري بوصفه ممثال للملك 
ابن  )كلمة  احلسن  بن  السادس  محمد 
هناك  لكن  البالغ(،  في  وردت  احلسن 
بالغات أخرى لم تخرج إلى حيز الوجود 
إلى حدود اليوم، تنفرد »األسبوع« بنشر 
مجلس  بالغ  وهما:  منها،  مقتطفات 
الكونغرس(،   ( الباراغواي  في  الشيوخ 
في  والتشريع  العدل  للجنة  وبالغ 

الباراغواي.
مجلس  موقع  في  املنشور  البالغ  يقول 
الشيوخ باالباراغواي إن رئيس املجلس 
 Senador Julio« سيزار«  »خوليو 
ممثلني  استقبل   »César Velázquez
إلياس  يقودهم  املغربية،  احلكومة  عن 
حلزب  العام  األمني  نائب  العماري، 
البالغ:  واملعاصرة، وهم حسب  األصالة 
عبد العالي كميرة من احلزب االشتراكي 
يقومون  وهم  خليفة،  ومحمد  املوحد، 

بزيارة رسمية، حسب نفس املصدر.

باملقابل، يقول البالغ الثاني الصادر عن 
جلنة العدل والتشريع »إن رئيس اللجنة 
جلنة  ورئيس   ،»Enrique Bacchetta«

الشؤون اخلارجية
 Senador Miguel« أبدون«  »مكيل   
بعثة  استقبال   ،»Abdón Saguier
مغربية، ممثلة للحكومة املغربية، بهدف 
البلدين«،  بني  التعاون  روابط  تقوية 
مع  للعمل  مستعدون  أشخاص  إنهم 
أوال  التحدث  ويريدون  الباراغواي، 
الشؤون  وزير  ومع  الكونغرس  مع 
أكثر  عالقات  فقط  ويريدون  اخلارجية، 
جلنة  رئيس  يقول  بلدهم«،  مع  مرونة 
املنشور  املقال  حسب  والتشريع،  العدل 
في موقع مجلس الشيوخ في الباراغواي 

.»Cámara de Senadores«
الذكر  السالفة  واملقاالت  البالغات 
واملنشورة في مواقع رسمية تضع كالم 
يقول  فهو  املساءلة،  دائرة  في  كميرة 
البالغات  بينما  أصدقائي«،  مع  »ذهبت 
حتدثت  بل  رسمي،  وفد  عن  تتحدثت 
كال  أن  واحلال  للحكومة  ممثلني  عن 
ينشطان  العماري  وإلياس  كميرة  من 

يعقل  هل  املعارضة،  أحزاب  إطار  في 
باسم  املعارضة  من  أطراف  تتحدث  أن 
احلكومة؟ هذا السؤال مطروح إلى حدود 

اليوم على رئيس احلكومة؟

المشاركون في رحلة الباراغواي بين 
إلياس وبالغات الباراغواي

في  الفالحة  وزارة  بالغ  انتشار  ساهم 
الباراغواي في إعادة طرح السؤال حول 
الشخصيات التي رافقت إلياس العماري 
التي  الزيارة،  هذه  في  الباراغواي  إلى 
قيل إنها كانت سببا في سحب جمهورية 
باجلمهورية  العترافها  الباراغواي 
كما  سهال  ليس  اجلواب  لكن  املزعومة، 
البالغ/  يقول  فبينما  البعض،  يعتقد  قد 
املقال، املنشور في موقع مجلس الشيوخ 
العماري،  »إلياس  هم:  املشاركني  أن 
االشتراكي  )احلزب  كميرة  العالي  عبد 
بصفتهم  خليفة..  ومحمد  املوحد(، 

هذه  أن  جند  احلكومة،  عن  ممثلني 
املسربة  الصور  مع  تتناقض  املعطيات 
يظهر جليا حضور  وفيها  اللقاءات،  من 
الوداد  فريق  رئيس  الناصري  سعيد 

البيضاوي اجلديد.
أكيد أن الذي يعرف احلاضرين سيكون 
من  يكون  قد  لذلك  العماري،  إلياس  هو 
أكد  األخير  هذا  إليه،  االستماع  األحسن 
خالل ندوة صحفية انعقدت مبقر احلزب 
وكان  دجنبر 2013،   18 األربعاء  يوم 
يونس  الشاب  من  كل  بجانبه  يجلس 
السياسي  املكتب  وعضو  السكوري، 
في  املشاركني  أن  أكد-   - الريكي  سهيلة 
وفد  هم  جانبه،  إلى  الباراغواي  زيارة 
)هذا  واملعاصرة  األصالة  حلزب  تابع 
عبد  به  صرح  ما  مع  ينتاقض  الكالم 
الناصري  سعيد  وهم:  اكميرة(،  العالي 
برملاني وعضو جلنة العالقات اخلارجية 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  داخل 
العالقات  جلنة  عضو  محمد  والزيتوني 
عبد  وبنضو  احلزب،  داخل  اخلارجية 
األعمال  ورجال  مقاولي  منسق  الرحيم، 
في  واملعاصرة  األصالة  حزب  داخل 

مجال إنتاج األجبان.. هؤالء هم أعضاء 
لكن  العماري..  إلياس  حسب  الوفد 
عبد  مشاركة  عن  األخير  هذا  ملاذا سكت 
العالي اكميرة، الذي أشارت إلى وجوده 

البالغات الصادرة في الباراغواي.
في  الصادرة  البالغات  أن  يذكر 
الدور  إلى  أشارت  قد  كانت  الباراغواي 
مجلس  في  مستشار  لعبه  الذي  الكبير 

الشيوخ اسمه:
الذي  وهو   ،»Roberto Acevedo«   
حتدثت عنه بعض القصاصات اإلخبارية 
من  بأعجوبة  الناجني  أحد  باعتباره 
هجوم على شخصه بواسطة الرصاص، 
البرازيل،  مع  احلدود  في  تقع  بلدة  في 

ومشهورة بحسابات املافيا داخلها)..(.

 لماذا سكت إلياس العماري عن 
حضور محمد خليفة؟ 

التي  األسماء  من  واحد  خليفة،  محمد 

إلياس  عليها  سكت 
ال  األمر  لكن  العماري، 
يتعلق مبحمد اخلليفة 
حزب  في  القيادي 
مبحمد  بل  االستقالل 
اخلليفة الشايب وهو 
للجدل  مثير  اسم 
نظرا لتردد اسمه في 
الذي  الوقائع  بعض 
من  الكثير  أسالت 
مداد الصحافة وهو 
يتم  ما  غالبا  اسم 
باعتباره  احلديث 
إللياس  صديقا 
العماري شخصيا، 
هذا  يكون  فمن 

الشخص؟
خليفة  محمد

زلزال  عقب  اسمه  تردد  الشايب، 
مت  أن  سبق   ،)..(2007 سنة  احلسيمة 
محمد  امللك  أمام  صفة  بانتحال  اتهامه 
نهاية  عقب  له  تقدميه  بعد  السادس، 
رئيسا  باعتباره  احلسنية  الدروس  أحد 
إن  بل  مبليلية،  اإلسالمية  للجمعيات 
قالت  مليلية«  النور  »اجلماعة اإلسالمية 
إنها: »تدين كل من ساهم في تقدمي محمد 
احلسني  الدرس  ضمن  خليفة،  الشايب 
ليوم اخلميس األخير، للملك بصفة ليس 
له ما يثبتها.. زيادة على إدانة التضليل 
تنظيم حامل  لوجود  امللك  أمام  الذي مت 
مبليلية..«،  اإلسالمية  اجلمعيات  السم 

)موقع هسبريس 1 شتنبر 2010(.
لم  امللك«  أمام  صفة  »انتحال  واقعة 
املواقع  بعض  لكن  حتقيق،  فيها  يفتح 
اإلخبارية قالت إن :»محمد اخلليفة ليس 
محتاال وإمنا هو أحد املمثلني الشرعيني 
الدينية  للهيئات  االسبانية  للفدرالية 
في  املسلمني  متثيل  حقه  ومن  )فيري(، 
مليلية، مدريد، قرطبة، برشلونة«، )موقع 

أندلس بريس(.
في  ظهر  الشايب  خليفة  محمد  أن  يذكر 
عدة صور إلى جانب رئيس فريق الوداد 
الناصري،  سعيد  اجلديد  البيضاوي 
لكن بالغات الباراغواي لم تتحدث عنه، 
أشار  قد  العماري  إلياس  كان  باملقابل 
إلى حضوره باعتباره برملانيا عن حزب 

األصالة واملعاصرة.

 تصريح انفصالي لشقيق إلياس 
العماري في طنجة 

البراغواي  زيارة  أن  البعض  يعتقد  قد 
إلياس  مع  ارتباطها  فصول  انتهت 
األمر  لكن  البراغواي،  دولة  في  العماري 
الشيخ  محمد  استقبل  فقد  كذلك،  ليس 
الوطني في  الكونغرس  الله  رئيس  بيد 

جمهورية 
 Julio César« »باراغواي »خوليو سيزار
اإلخبارية  املواقع  وقالت   ،»Velázquez
إنهما حتدثا عن التعاون »جنوب جنوب« 
الصدد،  هذا  في  امللكية  والتوجهات 

)موقع الزنقة 20(.
نفس  إن  بل  هذا،  عند  األمر  يقف  لم 
يوم  استقبل  سيزار«  »خوليو  املسؤول 
طرف  من   ،2014 ماي  فاحت  اخلميس 
عمدة طنجة فؤاد العماري شقيق إلياس 

 ، ي ر لعما ا
حلزب  ينتمي  أيضا  وهو 

البام، هذا األخير كان لتصريحاته طابع 
انفصالي، دون أن يعرف أحد السر وراء 
ذلك، فقد قال فؤاد العماري: »إن جماعة 
الشراكات  لنماذج  تصور  لديها  طنجة 
التي ستعمل على توقيعها  االقتصادية، 
مع مختلف األطراف في دولة الباراغواي، 
مؤكدا أن توقيع هذه االتفاقيات لن مير 
اململكة،  في  أخرى  رسمية  جهة  أي  عبر 
الداخلية، بل إن جماعة  مبا فيها وزارة 
العملية  هذه  ستتولى  التي  هي  طنجة 
مبختلف مراحلها«، )موقع طنجة 24/ 2 

ماي 2014(.
إن  العماري  فؤاد  يقول  أن  يعني  ماذا 
مع  اتفاقاتها  توقيع  على  قادرة  طنجة 
الباراغواي دون احلاجة ألي قناة مركزية؟ 
هل طبقت طنجة احلكم الذاتي مثال؟ ما 
التي ستوقعها  االتفاقيات  مضمون هذه 
املركز، علما أن  إلى  الرجوع  طنجة دون 
يتقلد  التي  املدينة  عن  حتدث  العماري 
لألذهان صورتها  أعاد  بشكل  عموديتها 

عندما كانت مستعمرة دولية)..(.

هل ينفض رئيس الحكومة الغبار 
عن نفسه ليحل األلغاز؟

فك  اليوم  حدود  إلى  يستطيع  أحد  ال 
البراغواي،  إلى  ملغومة)..(  زيارة  ألغاز 
طاملا أن رئيس احلكومة يفضل االنشغال 
مبشاكل تندرج في إطار »اخلوا اخلاوي«، 
فإذا كان هناك عيب لنب كيران فهو عدم 
حرصه على تكريس دولة املؤسسات، ثم 
إن هذه الزيارة التي روج لها بأنها نصر 
زوبعة  الواقع مجرد  في  دبلوماسي هي 
تعترف  تكن  لم  فالباراغواي  فنجان،  في 
إنها  نقول  حتى  كدولة  بالبوليساريو 
سحبت اعترافها بها، بل إن األمر ال يعدو 
كونه أن بعض املسؤولني قالوا إنهم مع 
واحد  أي  يقل  ولم  الدولية«،  »الشرعية 
مغربية  الصحراء  أن  الباراغواي  في 
مزعوم،  دبلوماسي  لنصر  نصفق  حتى 
إن أكثر املطالبني بالتدخل وتنوير الرأي 
قد يكون هو رئيس احلكومة بن كيران، 
إلياس العماري يقول إنه ذهب  طاملا أن 
رئيس  ألوامر  تنفيذا  الباراغواي  إلى 
احلكومة، )حسب الندوة التي عقدها في 

مقر احلزب بتاريخ: 18 دجنبر 2013(.

مستشار تعرض حملاولة اغتيال من طرف املافيا 
رتب كواليس زيارة دولة في أمريكا الالتينية

هل كذبت علينا مواقع جمهورية الباراغواي أم إلياس العماري وأصحابه؟

قبل المصادقة على الدستور الجديد انبرت عدة أصوات لتطالب بإبعاد حكومة الظل عن تسيير 
الشأن العام، وحرص أصحاب مقترحات تعديل الدستور على تقوية صالحيات »رئيس الحكومة« 
تكريسا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة)..(، لكن سرعان ما ارتفعت بعض األصوات لتحذر من 
العودة إلى أساليب الماضي في الحكم عن طريق القول: »إن النظام السياسي في المغرب عاد 
إلى تطبيق دستوره العرفي، ألنه أحس بأنه قدم تنازالت كثيرة في الدستور الجديد.. إن النظام 

يحاول استرجاع سلطاته شبه المطلقة التي كان يمارسها قبل تاريخ 20 فبراير 2011، لذلك نرى 
أن المستشارين الملكيين هم من يحكمون عمليا وليست حكومة بن كيران«،)تصريح المحلل 

السياسي محمد الساسي، هسبريس نقال عن أخبار اليوم، بتاريخ: 22 أكتوبر 2012(.

بالغ وزارة الفالحة وفي اإلطار 

اإلشارة إلى إلياس باعتباره ممثال 

للملك محمد السادس

< العدد: 796ملف العدد
< الخميس 3 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com
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�صورة التقطت يف الثمانينيات 

من القرن املا�صي ل�صخ�صيات 

وطنية من العيار الذهبي اأعطت 

بدون ح�صاب كنوزا ثمينة 

ملدينة الرباط.

ويف �صهر الرحمة والر�صوان 

وال�صيام نتذكر بكل اإجالل 

املرحومني: الوايل عمر 

بن�صم�صي، واملح�صن الكبري 

احلاج حممد حكم.

ح��ك��م��ت احمل��ك��م��ة اإلداري������ة في 
 2014 يونيو   10 ب��ت��اري��خ  ال��رب��اط 
القرار  ب���إل���غ���اء  اب���ت���دائ���ي���ا  ح��ك��م��ا 
اجل��م��اع��ي ب��ش��أن اس��ت��غ��ال مواقف 
اجلماعة  بتراب  ب��األداء  السيارات 
لصالح الطاعن األستاذ عبد الرحمن 
هشام  األستاذ  آزره  الذي  عمرو  بن 
في  واملطلوب  جهة،  من  عمرو،  بن 
وتنوب  اجلماعي  املجلس  الطعن، 
وشركة  األيسر،  وفاء  األستاذة  عنه 
الرباط  مل��دي��ن��ة  احمل��ل��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وخالد  حمادي  ماني  عنها  وينوب 

الطرابلسي من جهة أخرى.
ي��ب��ق��ى احل���ك���م غير  وب��ال��ط��ب��ع 
نهائي، لكن املنطوق حسب ما جاء 
))تطبيقا  باآلتي:  برر  في احليثيات 
وقانون   90-4 القانون  ملقتضيات 
املسطرة املدنية، وامليثاق اجلماعي 
بجبايات   06/47 رق���م  وال��ق��ان��ون 
األسباب  لهذه  احمللية((  اجلماعات 

حكم باإللغاء.
العام  ال��رأي  نخبر  ونحن  إننا 
فإننا نشير  به احملكمة،  مبا حكمت 
احلقوقيني  املهتمني  اه��ت��م��ام  إل���ى 
ب��ه��ذا امل��ل��ف ال���ذي ل��م ي��ج��د تسوية 
اجلبايات  قرار  بتغيير  إال  قانونية 

الذي  القرار  هذا  للعاصمة،  البلدية 
السيارات  وق���وف  تسعيرة  ي��ح��دد 
النارية  وال���دراج���ات  وال���دراج���ات 
والتي ال عاقة لها مبا هو مفروض 

من طرف الشركة املكلفة باملوافق.
فنحن مع التنظيم ومع التأطير 
املعقلن، خصوصا أن شوارع الرباط 
وشوارعها  ب���ال���س���ي���ارات  ض���اق���ت 
وساحاتها لم تعد تلبي حتى نسبة 
من حاجيات وقوف العربات،   %30
لذلك البد من تقنني عمليات الوقوف 

وبدراسة  بالقانون  ولكن  والتوقف، 
ك���ل م��ن��ط��ق��ة وخ��ص��وص��ي��ات��ه��ا، هل 
سياحية  أو  جتارية  أم  سكنية  هي 
اجلماعي  فاملجلس  خ��دم��ات��ي��ة،  أم 
حتى  وأحدثها  املواقف  يصنف  لم 
داخ����ل أح���ي���اء س��ك��ن��ي��ة ص��رف��ة مما 
التي  االح���ت���ج���اج���ات  ع��ل��ي��ه  ج��ل��ب 
أغلبها  ف��ي  وب��ك��ل ص��راح��ة  ك��ان��ت 
من  أكثر  واخلدماتيني  التجار  م��ن 
الساكنة  هذه  كانت  وإذا  الساكنة، 
هي  جديدة  ضريبة  إليها  انضافت 

شكل  في  السيارات  وق��وف  ضريبة 
املهنيني  ف���إن  ش��ه��ري��ة،  اش��ت��راك��ات 
للساكنة  خ��دم��ات  يقدمون  وال��ذي��ن 
والتجار  ال��ت��دري��س  ه��ي��ئ��ات  م��ث��ل 
واالجتماعي،  ال��ص��ح��ي  وال��ق��ط��اع 
ال��ت��ي ي��ج��ب م��س��اوات��ه��ا م��ع م��ا هو 
اشتراكات  م���ن  ل��ل��س��ك��ان  مم���ن���وح 
ويبقى  ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة.  ب���ان���خ���راط���ات 
تنبيه  وسائل  بكل  املواقف  جتهيز 
املوقف  ب���أن  ال���س���ي���ارات  أص���ح���اب 
مؤدى عنه، فا يكفي تعليق »باكا« 
ل��إخ��ب��ار، بل  100 م��ت��ر  ع��ل��ى ب��ع��د 
عريضة  وبخطوط  ذلك  كتابة  يجب 
على أرضية املواقف كما هو معمول 

به في إسبانيا وفرنسا.
فقط  وض��ع��ت  املكلفة  فالشركة 
ذلك  »ألن  ال��ف��ل��وس  جل��م��ع  اآلالت 
في  يتخبط  القطاع  وتركت  يهمها« 
واالرجتال،  والفوضى  العوشائية 
في  فهي  الصادر  احلكم  على  وبناء 
انتظار  ف��ي  قانونية  غير  وضعية 
احلكم  ف���ي  ن��ف��ي��ه  أو  ذل����ك  ت��أك��ي��د 
االس��ت��ي��ن��اف��ي، ول��ل��م��ح��ك��م��ة واس���ع 
مشكلة  اجلماعي  وللمجلس  النظر، 
ي��ن��ب��غ��ي ت��س��وي��ت��ه��ا قبل  إض���اف���ي���ة 

رحيله.

المحكمة اإلدارية في الرباط تحكم بإلغاء قرار استغالل 
مواقف السيارات باألداء

أرشيف الرباط

االنتخابات  س��ت��ص��ادف 
في  تنظيمها  امل��زم��ع  امل��ق��ب��ل��ة 
كبيرة،  أوراش���ا   ،2015 سنة 
ستغير رأسا على عقب أحياء 
العاصمة، ودون شك ستساهم 
الرباطي  ال��ن��اخ��ب  ج��ع��ل  ف��ي 
التصويت  قبل  مرة  ألف  يفكر 
على أي مرشح لينوب عنه في 

تدبير شؤون املدينة.
هذه املدينة التي ستصير 
م��دي��ن��ة األن����وار ب��ع��دم��ا كانت 
والظلمات  »اجلوطيات  مدينة 
بالطبع  وه����ذا  وال���ب���راري���ك« 
متنورين  مرشحني  سيفرض 
مدينة  م��ن��ه��م  ت��س��ت��م��د  ح��ت��ى 
وسيعتمد  أن���واره���ا،  ال��رب��اط 
ع����ل����ى ن����اخ����ب����ني م���س���ؤول���ني 
تلك  اس��ت��م��راري��ة  ل��ي��ض��م��ن��وا 
الطاقات  ب��اخ��ت��ي��ار  األن������وار 
واعني  منتخبني  م��ن  امل��ب��دع��ة 

مبا ينتظرهم.
واألح����������زاب ه����ي خ����زان 
وهي  املنتظرة،  الطاقات  لهذه 
واملسؤولة  والضامنة  املزكية 

ع�����ل�����ى 
م�����رش�����ي�����ح�����ه�����ا، إمن����������ا ف���ي 
يكون  لن  القادمة  االنتخابات 
تدبير  أج����ل  م���ن  امل���رش���ح���ون 
عادية،  ع��اص��م��ة  أو  م��دي��ن��ة 
ع��ل��ى مكاسب  ل��ل��ح��ف��اظ  ول��ك��ن 
بآثار  جديدة  عاصمة  وقيادة 
عريقة،  وت��ق��ال��ي��د  ت��اري��خ��ي��ة 
ستتمحور  علمية  وم��ن��ش��آت 
األول����ى: مدينة  م��دي��ن��ت��ني  ف��ي 
العرفان بحي أكدال، والثانية: 
في طريق اإلجناز، وتؤطرهما 
جامعتان، ثم مدينة أبي رقراق 
باهرة،  مب���راف���ق  اجل����دي����دة، 
واقتصادية  وسياحية  ثقافية 
هي  فهذه  وبيئية،  وترفيهية، 
مدينة األنوار التي سيتسلمها 
ومن  املقبلة،  السنة  منتخبو 
ذل��ك س��ت��ح��اول األحزاب  أج��ل 
ترشيح وتقدمي أحسن وأجود 
على  امل���ت���وف���ري���ن  امل���رش���ح���ني 
شروط تتماشى مع »األنوار«.

اجلماعي  امل��ج��ل��س  ف��ف��ي 
فاشلة  حزبية  جتارب  احلالي 
أس��ف��رت ع��ن ارحت���ال ع��دد من 

ملنتخبني  ا
م�����ن ح������زب آلخ������ر ح���ت���ى أن 
وتنقلت  ان��ت��ق��ل��ت  أغ��ل��ب��ي��ت��ه��م 
املؤسسات  بني  م��رة  من  أكثر 
الترحال  ه��ذا  وف��ي  احل��زب��ي��ة، 
عشنا »فوضى« املنح اخلاصة 
ب���اجل���م���ع���ي���ات و»ال���س���ي���ب���ة« 
ف����ي م���ص���اري���ف ال���س���ي���ارات 
وال��ت��ل��ي��ف��ون��ات وغ��ي��ره��ا، ولم 
األح��زاب من ضبط  كل  تتمكن 
م���رش���ح���ي���ه���ا ومت���ن���ع���ه���م من 
أموال  تبذير  ف��ي  االس��ت��م��رار 

السكان.
والسؤال هو: هل ستفرض 
األحزاب دفترا للتحمات على 
كل من يرغب في تزكيتها؟ ذلك 

ما نتمناه.

على ضوء االنتخابات الجماعية المقبلة:

ما هي األحزاب التي ستفوز بأصوات 
الناخبين في مدينة األنوار؟

ال��ت��ي تعرض  امل��ع��ام��ل��ة  س���وء 
والتحرش  فرنسا،  في  مغاربة  لها 
الشارع  ف��ي  كبير  بشكل  أث���ر  ب��آخ��ري��ن 
الرباطي، مما جعل بعض ممثلي السكان 
اجلماعي  للمجلس  رس��ال��ة  ي��وج��ه��ون 
يوليوز  أعمال  ج��دول  في  نقطة  إلدراج 
تتعلق بتغيير اسم شارع فرنسا املوجود 
يعبر  وبذلك  الكرامة.  بشارع  أك��دال  في 
سكان الرباط وبطريقتهم السياسية عن 

غضبهم من التحرشات الفرنسية.

ضفة  م��ن  ال��ع��ب��ور  عملية  انطلقت 
ثانوية  أح����زاب  ب���ر  إل���ى  أح����زاب 
وم���س���ت���ش���ار رئ����ي����س ح������زب من 
بأسماء  ق��ائ��م��ة  ح��ش��د  العينة  ه���ذه 
خلوض  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  متخصصني 

غمارها بهدف السيطرة على اجلماعة.

واملواطنني،  الدبلوماسيني  من  عدد 
املتردية  احل���ال���ة  م���ن  ي��ش��م��ئ��زون 
النهضة  سوق  عليها  أصبح  التي 
فاألوساخ  ال��ي��وس��ف��ي��ة،  مب��ق��اط��ع��ة 
والفوضى والعشوائية حولته من سوق 

إلى جوطية.

عدد من الوجوه السياسية املوجودة 
حاليا في مجلس اجلماعة، تستعد 
اجلهوية  االن��ت��خ��اب��ي��ة  للمنافسة 
وم��ن��ه��م: ب��ن��ش��م��اس، ب��رق��ي��ة، ابن 
خ��ل��دون واجل��م��ان��ي، ه���ذا ع��ل��ى صعيد 
ال��رب��اط أم���ا ب��اق��ي م���دن وق���رى اجلهة، 
فهناك أسماء وازنة وذات شعبية كبيرة 
ت��زع��زع ح��س��اب��ات أهل  م��ن امل��م��ك��ن أن 

العاصمة.

أسرار العاصمة

مع انتشار أخبار 
املالية  ال��ق��ي��م��ة  ع���ن 
مل���ش���اري���ع ال���رب���اط، 
حتقيقها  امل����زم����ع 
سنة  ح���ل���ول  ق���ب���ل 
2020، والتي كانت 
وتعليقات  مواضيع 

ف���������ي »األس���������ب���������وع 
ال���ص���ح���ف���ي« خ���اص���ة، 

العالم  يتابعها  واجل��ري��دة 
»مافيا«  باألمر  اهتمت  اإللكتروني،  موقعها  عبر 
ومقرها  العاملية،  السرقة  في  ومختصة  مشهورة 
فلقد  املتداولة،  اإلشاعات  وحسب  اململكة،  خارج 
اج��ت��م��ع��ت ع��ص��اب��ة امل��اف��ي��ا، وت���داول���ت موضوع 
مستندة  ال��ع��اص��م��ة  ب��ل��دي��ة  ب��ال��ك��م(  )ردوا  س��رق��ة 
مصاريف  لتغطية  املعلنة  املالية  األرص��دة  على 
والتي  امللكي  البرنامج  في  املبرمجة  اإلجن��ازات 
نفقات  2000 مليار، دون احتساب  بلغت حوالي 
مشاريع الترامواي والقناطر ونفق االوداية التي 

أجنزت في مرحلة أولى.
وقررت  »املافيا«  شهية  فتحت  األوراش  هذه 
االنتقال إلى الرباط، لتنفيذ أول عملية سرقة ملقر 
املرصودة  األموال  مادامت  عربية،  عاصمة  بلدية 
العواصم  بلديات  كبريات  حتى  عليها  تتوفر  ال 
سريا  رم��زا  لها  وضعوا  السرقة  وه��ذه  العاملية، 
الرمز  2000«، ودون شك  حتت اسم: »إكسبريس 
وبسرعة  ل��أوراش،  املالية  القيمة  من  مستوحى 
عملية  ب��رم��ج��وا  م���ادام���وا  ال��س��رق��ة،  ت��ل��ك  تنفيذ 
السطو في نصف ساعة، والعودة من حيث أتوا 

في نفس اليوم محملني بالغنيمة.
ووصلت »املافيا« إلى الرباط وبواسطة جهاز 
وجدوا  االصطناعية  األق��م��ار  عبر  إس(  ب.  )ج. 
مارين من شارع محمد  البلدية  مقر  إلى  طريقهم 
السادس، ثم عرجوا على شارع حمان الفطواكي 
ليستمروا  كيلومترات   6 حوالي  طول  على  وهو 
تقاطع  إلى  ينتبهوا  أن  دون  الطويل  الشارع  في 
ال��ط��رق ب��ني ش���ارع األح����واز وش����ارع محمد بن 
ال��وزان��ي، وب��دال م��ن االن��ع��راج على هذا  احلسن 
وهنا  احلاجة.  دوار  نحو  سائرين  ظلوا  الشارع 
بجوطياته  امل��ه��م��ل  ال���ق���دمي  ال���رب���اط  اك��ت��ش��ف��وا 
التجارة،  في  السكن،  في  كل شيء:  في  وفوضاه 
املرافق  في  السير،  في  الصناعة،  في  األزق��ة،  في 
تأكدوا من خطإ  املافياوي  املتدهورة، وبحدسهم 
وجهتهم، إذ ال يعقل )حسب رأيهم( أن تكون بلدية 
العاصمة في هذا احلي العشوائي، وباالستعانة 
باجلهاز احلديث )ج. ب. إس( ينبههم بأن البلدية 
فقط من  األمتار  بعد مئات  فعا هناك ولكن على 
املفاجأة  وقع  الدوم، وحتت  ودوار  احلاجة  دوار 
والدهشة وجدوا فعا مقر اجلماعة على بعد مائة 
الباعة  ش��ارع  الفطواكي:  حمان  ش��ارع  م��ن  متر 

املتجولني والدواوير واإلهمال.
وكان اليوم يوم أحد والساعة تشير إلى 12 
ساعة  نصف  ومل��دة  املقرر  التوقيت  وه��و  ظهرا، 
الحظت  املافيا  أن  إال  البلدية،   – تكشيط   – فقط 
بأن أبواب اجلماعة مفتوحة وعباد الله يدخلون 

ويخرجون وكأن اليوم يوم عمل وليس عطلة.
هويات  ح������ددوا  امل���ت���ط���ورة  وب��أج��ه��زت��ه��م 
الداخلني واخلارجني، وتوصلوا إلى أنهم أعضاء 
اخلارج  في  يدرسون  طلبة  وأولياء  آباء  البلدية، 
)والله يسمح لنا من الوالدين( كل يوم أحد وهو 
فلذات  م��ع  ال��رح��م  ف��ي��ه، فيصلون  دراس���ة  ي��وم ال 
األكباد أو مع العائات مادام شهر رمضان املعظم 
شهر املودة واحملبة واملغفرة، وصلة الوصل مع 

ذوي القربى.
 »2000 »إكسبريس  توقيت  املافيا  وأج��ل��ت 
بيوتهم،  ف��ي  سيكون  فالكل  اإلف��ط��ار،  وق��ت  إل��ى 
وفي املوعد عادوا إلى ساحة أمام اجلماعة، ومن 
ب�»احلريرة«  محملة  أوان���ي  إليهم  ظهرت  هناك 
والقهوة،  احلليب  وأب��اري��ق  والتمر  والشباكية 
داخل  إل��ى  بها  ومتوجهني  صبيان  رؤوس  ف��وق 
ال���داخ���ل من  ف��ي  ب���أن  امل��اف��ي��ا  لتفطن  اجل��م��اع��ة، 
بأن  معلومات  جاءتهم  وبسرعة  هناك  سيفطرون 
فوجا آخر من »الوالدين« لطلبة في أمريكا وكندا، 
واإلخوان،  واألحفاد  األبناء  مع  مكاملات  يجرون 
بإلغاء  وط��ال��ب��ت  مبقرها  امل��اف��ي��ا  اتصلت  وه��ن��ا 
العملية ألنه يستحيل سرقة بلدية الرباط في ظل 
اقتنى  أدراجهم  يعودوا  أن  وقبل  الفوضى،  هذه 
»شاف« املافيا جريدة »األسبوع الصحفي« ومنها 
علم بأن البلدية ال عاقة لها باأَلْلَفْي مليار وأنها 

مجرد متفرجة على العملية.
في  الرباطيون  يتداولها  نكتة  مجرد  ه��ذه 

رمضان.

سرقة مقر البلدية
 في ليلة رمضانية

< بقلم: بوشعيب اإلدريسي

حديث العاصمة

< العدد: 796الرباط يا حسرة
< الخميس 3 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com
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> محمد سعدوني

اهــتزت مدينة الناظور مؤخرا، 
على وقع عملية سطو غير عاديــة 
تعرض لها زوجان مسنان، عندما 
تسلل شخصان ملثمان إلى منزلهما 
ليال، واحتجزاهما وهدداهما بالقتل 
إن لم يدليا بمدخراتهما من المال 

والحلي)..(.
االستحواذ  في  اللصان  ونجح 
سنتيم)...(  مليون   30 مبلغ  على 
تقـييد  بعد  ثمينة،  ذهبية  وحلي 
الضحيتين وتكميم أفواههما على 
طريقة األفالم الهوليوودية، فكان ال 
بد من استغالل وتحليل دقيق ألي 
دليل تعثر عليه عناصر أمن الناظور 
والتي شاركتها في هذا التحقيق 
المركزية  المصالح  مــن  عناصر 
لمديرية األمن الوطني، وبعد جهد 
جهيد، اهتدت شرطة الناظور بمعية 
المركزية  المصالح  مــن  عناصر 
لمديرية األمن الوطني، إلى معرفة 

أن  تبين  حيث  اللصوص،  هوية 
عائلية  قـــــرابـــــة  لـــــه  أحــــدهــــمــــا 

بالضحيتين)..(.
وتم إيقاف أحد الفاعلين والذي 
ال يتجاوز عمره 19 سنة، واعترف 

بالمنسوب إليه، وأن له شريكا غادر 
بعد  تــركــيا  نحو  الوطني  التراب 
ثالثة أيام من اقتراف تلك السرقة)..( 
وهو ما دفع بمصالح األمن المعنية 
بالجرائم ذات االرتباط بالخارج إلى 

التحرك، خاصة وأن اللص الهارب 
يتم  التي  البلد  تركيا،  إلى  التجأ 
بالقاعدة،  التسلل منها ما يسمى 
و»داعش« والمجاهدين للقتال في 

سوريا والعراق)..(.

ما يجري ويدور في المدن الناظور

شرطة الناظور تفك »شفرة« العصابة التي فـر رئيسها إلى تركيا

عملية ختان لشاب عمره 22 سنة 

»الصابو« ممنوع بحكم القانون 

ت
ير

خضع شاب عازب )22 سنة( من منطقة مـر
عزرة التابعة لجماعة كلدمان إقليم تازة، 
بالمستشفى  نــاجــحــة  خــتــان  لعملية 
البلدية(،   ( بتازة  باجة  ابــن  اإلقليمي 
وذلك بعدما تمكن فريق طبي متخصص 
على  طبيعية  ظــروف  في  إجرائها  من 
غرار عمليتين لشقيقين )12سنة( و)7 
مــــن نفس  ــــحــــدران  ــــن ســـــنـــــوات(، وي

المنطقة)..(.

الذي استفاد  العملية  هذه  وتندرج 
منها أيضا أزيد من 100 طفل من أبناء 
األسر محدودة الدخل، في إطار الختان 
السنوي الذي نظمته جمعية »الشروق 
مع  بــشــراكــة  االجــتــمــاعــيــة«  للتنمية 
المستشفى اإلقليمي ابن باجة وبدعم 
من المجلس البلدي بتازة، كما استفاد 
المشاركون في عملية الختان من أدوية 

بالمجان)..(.

بمدينة  اإلداريـــة  المحكمة  أصــدرت 
يقضي  مؤخرا، حكما  البيضاء،  الدار 

بعدم قانونية 
وضـــــــــــــــــــــــع 
»الصابو« على 
السيارات من 
الشركة  قــبــل 
صــــــاحــــــبــــــة 
االمتياز »كازا 
بارك«، وفرض 
مالي  مــبــلــغ 
لقاء رفع هذا 
 .) . . الحجز)
واعتبرت أن 
حـــــــــــجـــــــــــز 
السيارات من 

وفرض  االمتياز  صاحبة  الشركة  قبل 
مبلغ مالي لقاء رفع الحجز، يشكل عمال 

غير مشروع من جانبها، ولو استندت 
على عقد االمتياز الذي يسمح لها بذلك، 
هذا  أن  مـــادام 
البند مخالف 
لــــلــــقــــواعــــد 
نية  نو لقا ا
والنظام العام 
الذي ال يسمح 
بــــتــــفــــويــــض 
الــســلــطــة، وال 
عنها  التنازل 
ــــــر،  ــــــغــــــي ــــــل ل
وبالتالي فهي 
تــــــتــــــحــــــمــــــل 
مــــســــؤولــــيــــة 
الضرر الالحق 

تعرضت سيارته بــالــشــخــص الـــذي 
للعقل)..(.

تازة

الدار البيضاء

> محمد شجيع

تعرضت مجموعة من العبات فريقي 
العيون لتسمم  أطلس خنيفرة، وبلدية 
غذائية  مـــوادا  تناولهن  جــراء  غــذائــي 
ــأحــد الــفــنــادق قـــرب شاطئ  فـــاســـدة ب

الهرهورة بمدينة تمارة)..(.  
ــواتــي أصبن  ــل ونــقــلــت الــالعــبــات ال
إلى  المذكور  الفندق  داخل  بانهيارات 
لتلقي  بــالــربــاط  سينا  ابــن  مستشفى 
تحسن  انتظار  فــي  األولــيــة  العالجات 
وضعيتهن الصحية)..( وهو األمر الذي 
نهائي  مقابلة نصف  تأجيل  في  ساهم 
البطولة النسوية بين الفريقين، مما جعل 
اللجن المشرفة تراقب الوضع عن كثب 
لالطمئنان على الحالة الصحية لالعبات 
الحادث وقع  لهذا  الفريقين، حيث كان 
الالعبات  وذوي  أهــــل  نـــفـــوس  عــلــى 
ومحبي  المدينة،  وساكنة  المشاركات، 

الفريق)..(.

تسمم العبات أطلس 
خنيفرة في الهرهورة

أصداء سوسية

شن أحد خطباء المساجد بأيت 
ملول التابعة لعمالة إنزكان أيت 
ملول، مؤخرا، في خطبته حملة ضد 
الرمضانية)..( وقال  التلفزة  مسلسالت 
إن فيها بعض الممثلين بمثابة شياطين 
التزام  إلــى  الخطيب  ودعـــا  ــــس)..(  اإلن
الحيطة والحذر ، وتجنب الغفلة في هذا 

الشهر المبارك.

استبشر نساء ورجال التعليم 
بإقليم تارودانت خيرا حين قام 
نائب وزارة التعليم في اإلقليم، بحملة 
)أعـــوان،  ــــوزارة  ال موظفي  بعض  ضــد 
ومديرون، وأساتذة..(، والذين يستفيدون 
من الكهرباء دون وجه حق، حيث كانوا 
يربطون منازلهم بعداد المؤسسة، وفوتوا 
على مكتب تدبير الكهرباء والماء فرصة 
االستفادة من أموال الذعائر)..( لكن هذه 
ــشــمــل جميع  ت لــــم  ـــأســـف  ل الــحــمــلــة 
الــمــؤســســات، بــل كــانــت انــتــقــائــيــة في 
غالبيتها، ومازال مجموعة من المساكن 
غير  بــطــرق  الــكــهــربــاء  مــن  يستفيدون 

قانونية)..(.

جمعيات  من  هــام  جمع  التأم 
المجتمع المدني بإقليم أيت باها 

بمركز تأهيل وتكوين الشباب، 
وناقشوا خالل اللقاء األوضاع الراهنة 
التي تمر منها المنطقة ومعاناة الساكنة 
المتزايدة والالمتناهية، سواء من الرعي 
الجائر الذي يمارسه بعض من سماهم 
الحاضرون بـ»المستعمرون الجدد«)..(.

أفرزت جلسات الحسابات التي 
التحقيق  لـــجـــنـــة  بـــاشـــرتـــهـــا 
والحسابات التي تم تشكيلها بجمعية 
بدوار  ــتــعــاون«،  وال للتنمية  »الــوحــدة 
بنجرار التابع للجماعة القروية سيدي 
بيبي إقليم أشتوكة أيت باها، والمتكونة 
والمنخرطين  األعــــضــــاء  ــعــض  ب مـــن 
الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  السابقين، 
وأصـــبـــحـــت حــــديــــث ألــــســــن الــــدانــــي 

والقاصي)..(.

نظمت كل من الجمعية المهنية 
الشاحنات،  ألربـــــاب  ــنــجــاح  ال
بالمنطقة  الــمــهــنــيــيــن  والــســائــقــيــن 
ألرباب  المهنية  والجمعية  الجنوبية، 
ومستغلي شاحنات نقل الرمال والحصى 
ـــول، مــــؤخــــرا، حــمــلــة طبية  بـــأيـــت مـــل

مجانية.
طبي،  طاقم  الحملة  هذه  في  وساهم 
وشملت التخصصات الطبية، الطب العام، 
الدم،  فــي  الــســكــري  نسبة  عــن  الكشف 
والضغط الدموي، وقياس نبضات القلب 
بآلة خاصة، وقياس وتصحيح البصر، 

والفحص بالصدى)..(.

مــــن سكان  مــجــمــوعــة  أثــــــار 
مشكل  إنزكان  التمسية بعمالة 
انتشار البناء العشوائي في منطقتهم 
السكنية)..( والتي يقول المواطنون إن 
هذه الخروقات في هذا المجال تتم أمام 
بمراقبة  تكتفي  التي  السلطات  أعين 
إلى  تــبــادر  أن  دون  بعيد  مــن  الــوضــع 

التدخل)..(.

أمرت النيابة العامة بابتدائية ميدلت، 
تحت  إ«  »ع.  الماضي،  بوضع  اإلثنين 
الملكي  الدرك  النظرية بمركز  الحراسة 
على  األخــيــر  هــذا  إقـــدام  بعد  ببومية، 
اقتحام مقر جماعة أغبالو وحاول إضرام 
النار في جسده بعدما سكب كمية من 
البنزين، مما تسبب حسب شهود عيان 
الجماعة  بمصالح  الــعــمــل  تــوقــف  فــي 

ــــدة  ــــم ــــــمــــــذكــــــورة طــــيــــلــــة ال ال
الصباحية)..(.  

ويشار إلى أن »ع. إ« دخل في 
اعتصام مفتوح مصحوب بإضراب 
للمطالبة  مــؤخــرا،  الــطــعــام،  عــن 
بأغبالو  للشباب  دار  بــإحــداث 
وتوفير مقرات للجمعيات المحلية، 

وجملة أخرى من المطالب)..(.

اعتقال مواطن حاول إحراق نفسه بتهمة محاولة االنتحار

< العدد: 796كواليس جهوية
< الخميس 3 يوليوز 2014
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● محمد برزوق

مؤطر »وهمي« يعتدي على شابة فرنسية
> سعيد أحتوش

من  تبلغ  شابة  تعرضت 
من  ربيعا،  العشرين  العمر 
جنسية فرنسية، الغتصاب، 
بعد أن لبث بدون تردد، طلب 
أوهمها  الذي  الشبان،  أحد 
أنه مؤطر بناٍد محلي لرياضة 
ويريد  األم��������واج،  رك�����وب 
اطالعها على الجزيرة األثرية 
معا  فاستقال  للصويرة)..( 
ق�����ارب »ال����ك����اي����اك«، وف���ور 
الجزيرة،  إل���ى  وص��ول��ه��م��ا 
وبعد أن تأكد من خلوها من 
باستثناء  ش���خ���ص،  أي 
وال��ت��ي ستكون  ال��ن��وارس، 
شاهدة على فصول حادث لن 
ينمحي من ذاكرة الفتاة)..( 
حيث هددها بالقتل، ليشبع 
أن  بعد  الجنسية،  رغباته 
تاركا  بوحشية،  اغتصبها 
ليعود  الجزيرة،  في  إياها 
أدراجه نحو الشاطئ)..( لكن 

أحد أصدقائه، سيالحظ أنه 
عائد لوحده من دون الفتاة، 
فاتجه نحو الجزيرة، ليجد 
انهيار،  ح��ال��ة  ف��ي  ال��ف��ت��اة 

الشاطئ،  نحو  ليصحبها 
حيث نقلت على مثن سيارة 
مستشفى  ن��ح��و  إس���ع���اف 
ف���ي ح��ي��ن ألقي  ال��م��دي��ن��ة، 

القبض على المتهم، والذي 
من المنتظر عرضه األسبوع 
ال�������ق�������ادم ع����ل����ى أن����ظ����ار 

المحكمة.

> سعيد الهوداني

بالمعهد  ت���درس  ط��ال��ب��ة  سقطت 
المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 
ب��م��دي��ن��ة خ��ري��ب��ك��ة م��ن أع��ل��ى بناية 
المعهد، ورجحت مصادر طالبية أن 
االنتحار  قد حاولت  التلميذة  تكون 
بعدما تم منعها من اجتياز امتحان، 
بالصراخ  االحتجاج  إلى  دفعها  ما 
أعلى  إلى  تصعد  أن  قبل  والعويل، 
إحدى  من  بنفسها  وترمي  البناية 

نوافذ المعهد المذكور)..(.
وخلق الحادث جوا من الفوضى 

الممتحنين،  الطلبة  ل��دى  والتذمر 
ول���دى األس��ات��ذة، ه��ذا وق��د ت��م نقل 
قسم  إل����ى  ال��ح��ي��ن  المصابة في 
ثم  المدينة،  بنفس  المستعجالت 
بسبب  البيضاء  ال���دار  إل��ى  بعدها 
ال��ك��س��ور ال��خ��ط��ي��رة ال��ت��ي تعرضت 

لها)..(. 
وي��ع��ود س��ب��ب م��ن��ع ال��ط��ال��ب��ة من 
رواية عدد  االمتحان حسب  اجتياز 
تم  أن��ه  إل��ى  بالمعهد  المكونين  من 
ض����ب����ط����ه����ا وه����������ي ت�����غ�����ش ف���ي 
زمالء  ينفي  م��ا  االمتحان)..(  في 
الطالبة في الفصل ذلك، وأكدوا أنها 

بسبب  تعسفي  منع  إل��ى  تعرضت 
مشاكل بين الطالبة والمكونة، شعرت 
ما  و»الحكرة«،  بالغبن  الطالبة  فيه 
دفعها إلى اصطحاب عون قضائي 
ليشهد على المنع الذي طالها، وعدم 
لم  ذلك  لكن  المنع)..(  هذا  قانونية 
يقنع إدارة المعهد، مما أدى بها إلى 
محاولة وضع حد لحياتها من إحدى 

نوافذ المعهد)..(.
وفتحت السلطات األمنية تحقيقا 
األسباب  ل��م��ع��رف��ة  ال��م��وض��وع  ف��ي 
الحقيقية، التي دفعت بالطالبة إلى 

محاولة وضع حد لحياتها.

الصويرة

اليوسفية

بيضا ويات
تشهد أبواب المؤسسات التعليمية 
والمحالت التجارية في حي السالمة 
بمدينة الدار البيضاء انتشارا كبيرا 
لألزبال، الشيء الذي أصبح يشكل هاجسا للسكان، 

الذين تكررت استنكاراتهم دون جدوى)..(.

انتشرت ظاهرة غريبة بعدد من األحياء الشعبية كحي 
وساكة  والهراويين،  الرحامنة،  ودوار  مومن،  سيدي 
الصفراء، وحربلى)..( حيث يفتخر بعض الشباب باستعراض 
عضالتهم وهم يعتدون على المارة من الناس، كما أن بعضهم 
جعل من عرباته المجرورة غطاء لتصريف الحشيش والكيف... 

يقع هذا واألمن في دار غفلون)..(.  

شنت الشرطة القضائية ألمن البرنوصي حملة تمشيطية 
بعدد من األحياء الشعبية، حيث تم اعتقال عدد من المشتبه 
فيهم والمبحوث عنهم)..( وعرفت هذه الحملة انتقائية، حيث 
أن عددا من النقط السوداء لم يصل إليها األمن، فالمخدرات 
تباع في واضحة النهار في شارع عبد الله إبراهيم، وشارع 

الكوطا، وزنقة 14 بدوار الرحامنة، وطوما)..(.

تتواجد بكل العماالت والمقاطعات أقسام لحفظ الصحة، 
ويكمن دور هاته األقسام في مراقبة األماكن العمومية من 
والراحة  والسالمة  الصحة  ش��روط  بتأمين  القيام  أج��ل 
والنظافة للمنتوجات التي يستهلكها المواطن)..( لكن المثير 
هو أن هاته األقسام خارج التغطية، فجولة قصيرة بعدد من 
األسواق والمحالت التجارية وبيع المأكوالت الخفيفة، تبين 

لك الظروف غير الصحية التي توجد عليها محالتنا)..(.

الشرطة  عناصر  أعلنت 
الدار  بمدينة  القضائية 
ال��ب��ي��ض��اء م����ؤخ����را، عن 
بعدما  األم��ن��ي،  استنفار 
انتشرت صور خاصة مخلة 
بالمدينة  لفتيات  بالحياء 
التواصل  م���وق���ع  ع���ل���ى 
االجتماعي »الفايسبوك«)..( 
الحرية  ت��ن��ت��ه��ك  ال���ص���ور 
من  لمجموعة  الشخصية 
التقطت  اللواتي  الفتيات 

لهن صورا خليعة)..(.
وفتحت المصالح األمنية، 
وعلمية،  تقنية  تحقيقات 
بخصوص الصفحات التي 
البيضاء،  بفتيات  تشهر 
ب���ع���دم���ا ن����ش����رت إح�����دى 
ص����ف����ح����ات ال����ت����واص����ل 
الصور  ت��ل��ك  االج��ت��م��اع��ي 
تحت عنوان »هاربات الدار 

البيضاء«.

تلكس

أل��������ق��������ت 
م�������ص�������ال�������ح 
ال�������ش�������رط�������ة 
ال���ق���ض���ائ���ي���ة 
القبض بمدينة 
تارودانت على 
عن  ع������اط������ل 
العمل يبلغ من 
 31 ال����ع����م����ر 
بتهمة  س��ن��ة، 
صفة  انتحال 
ي����ن����ظ����م����ه����ا 

القانون)..( إثر شكاية تقدم بها أب شابة 
كان قد تعرف عليها، وتقدم لخطبتها)..(. 
وتعود أطوار القضية حين زار المعني 
عائلته،  رفقة  الفتاة  عائلة  منزل  باألمر 
وتحدث مع والدها، وهو إطار تربوي، 

من  وي����ب����ل����غ 
 52 ال����ع����م����ر 
حيث  س���ن���ة، 
سأل أب الفتاة 
وظيفة  ع�����ن 
الشاب وأخبره 
في  يعمل  أن��ه 
س���������������ل���������������ك 
ال����ش����رط����ة)..( 
لم  وب����ع����دم����ا 
ي���ق���ت���ن���ع ب����رد 
ال�������ش�������رط�������ي 
»المزور«، توجه 
نحو أقرب دائرة أمنية وأخبرهم بالواقعة، 
وعند البحث تبين أن الشاب ال يعمل في 
في  القبض،  عليه  وألقي  األم��ن،  جهاز 

انتظار إحالته على القضاء)..(.

تارودانت: أول قضية من نوعها

احذروا.. الكذب أثناء الخطوبة 
يؤدي إلى السجن

> األسبوع

دهست إحدى الشاحنات، مؤخرا، مواطنا مجهول 
الهوية متخلى عنه، يعاني من خلل عقلي، وذلك عند 

مدخل مدينة اليوسفية بطريق بن جرير)..(.
وتحول جسد الضحية إلى أشالء بسبب االصطدام 
القوي مع الشاحنة التي لم يجد السائق القدرة على 
فرملتها، خصوصا أن الضحية عبر الطريق بشكل 
مفاجئ على مسافة قريبة جدا)..(. يشار إلى أن حادثا 
مماثال وقع قبل عدة أشهر حينما دهست شاحنة لنقل 
البضائع مختال عقليا وأردته قتيال في الحين، وهو 
ما يطرح  بإلحاح ضرورة إنشاء ملجإ لهذه الفئة التي 
تعج بها المدينة، حيث تبيت في العراء ليال، وتقضي 

نهارها متسكعة في الشوارع واألزقة)..(.

شاحنات »مجنونة« تقتل 
مختلين عقليا

طالبة تحاول االنتحار وتضع مؤسسة التكوين المهني في موقف محرج
هل كانت تغش أم أحست بـ»الحكرة« ?

< العدد: 796كواليس جهوية
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إنها أكبر ساحة في برشلونة، يشتريها أمير قطر لبناء أكبر مسجد إسالمي 
في األندلس.

وعندما اعترض اإلسبانيون الغاضبون من اإلسالم، قال لهم أمير قطر، إنه 
سيبني حول المسجد، أكبر مركب تجاري في إسبانيا.

> باريس. األسبوع 

من  واح���������د  ِاس����ت����ن����ت����ج 
املتفائلني،  امل��غ��رب،  أص��دق��اء 
يتعلق  فيما  جدا  متشائم  أنه 
الفرنسية  العالقات  مبستقبل 

املغربية. 
وه�����������������ك�����������������ذا ع������ل������ق 
العدد  في  الصحفي سودان، 
األخير من مجلة، جون أفريك، 
الناجتة  األزم���ة  ح��اض��ر  على 
القضائية  العالقات  قطع  عن 
م��ع ف��رن��س��ا، ع��ل��ى ه��ام��ش ما 
حيث  نويي)...(  أزمة  أسماه، 
البوليس  م���ن  ك��وك��ب��ة  ح��ل��ت 
في  املغرب  بسفارة  الفرنسي 
ملدير  استدعاء  لتسليم  نويي، 
احلموشي،  املغربي  الديستي 
الذي  الفرنسي  ال��ك��ات��ب  ف��إن 
يفسر  مب���ق���دم���ة  س�����رده  ب����دا 
فإنه  ال��ف��رن��س��ي،  الغلط  فيها 
املغرب،  اشتراط  إلى  يخلص 
القضائية  االتفاقية  تعدل  أن 
لكي  وف���رن���س���ا،  بني املغرب 
االستدعاء  ح��ك��اي��ة  ت��ع��ود  ال 
ملسؤول  احمل��ك��م��ة  ط���رف  م���ن 
الصحفي  ل��ي��ق��ول  م���غ���رب���ي. 
مبا  املغرب،  صديق  الفرنسي 
ضعف  ك��ان  مهما  أن��ه  يعني 
حكومة فرنسا، فإنها لن تقبل 

شروط املغرب. 
وي�����ض�����خ�����م ال���ص���ح���ف���ي 
أن صلب  ل��ي��ك��ت��ب  األس����ب����اب 
امل��وض��وع، ه��و ان��ع��دام الثقة 
والرئيس  امل���غ���رب  م��ل��ك  ب���ني 
ذلك  م��ن  الفرنسي، انطالقا 
لفرانسوا  ال��ط��ب��ي��ع��ي  امل���ي���ل 
ه��ول��ن��د، إل����ى اجل�����زائ�����ر)...( 

أقطاب  ب���ن���ف���وذ  وال���ت���ذك���ي���ر 
االشتراكي الفرنسي،  احلزب 
وكلود  ج���وس���ب���ان،  ل��ي��ون��ي��ل 
يذكرنا  ب��ه��ذا  وه��و  شيسون، 
كان  ال��ذي  جوسبان  بليونيل 

يسمي امللك احلسن
ال���ث���ان���ي، م��س��ي��و ل����وروا. 
إضافة إلى ما يقوله الصحفي 

ال��رئ��ي��س ه��ول��ن��د ال  م���ن أن 
املغرب،  ذل��ك  امل��غ��رب،  يعرف 
م��ل��ك��ي��ت��ه متتع  ال���ذي ك���ان���ت 
أقطاب احلكم الفرنسي، أيام 
باحلياة  وشيراك،  سركوزي، 
والرياضات  ال��ق��ص��ور  ف���ي 
امل��غ��رب��ي��ة ال���ش���يء ال�����ذي ال 

يعرفه هولند. 
ليكون االستنتاج، حسب 
سودان،  الفرنسي  الصحفي 
احملافظة  مت��ت  إذا  أن���ه  ه��و 
الفرنسية،  امل��ص��ال��ح  ع��ل��ى 
ع��ل��ى دعمها  ف��رن��س��ا  وب��ق��ي��ت 
للمغرب في قضية الصحراء، 
األزمة احلالية، ستنتظر  فإن 
ث����الث س���ن���وات، مب��ع��ن��ى أن 
القضاء  م���راج���ع���ة  م��ش��ك��ل��ة 
الفرنسي ملوقفه جتاه املغرب 
ستنتظر نهاية رئاسة هولند. 

أو مبعنى آخر فليست
هناك آفاق التفاق مغربي 
إشكالية  ح������ول  ف���رن���س���ي 
مغاربة  م��س��ؤول��ني  م��ح��اك��م��ة 
الفرنسي.  القضاء  ط��رف  من 
الفرنسي،  ليعلق الصحفي 
فإن  يريد  العقل  كان  إذا  بأنه 
ي���ري���د. ورمب����ا كان  ال��ق��ل��ب ال 
يعني العكس، في هذه األزمة 
امل��غ��رب��ي يريد  ال��ق��ل��ب  ح��ي��ث 

والعقل الفرنسي ال يريد. 

أمير قطر يبني أكبر مسجد في األندلس

الصحفي صديق المغرب المتفائل متشائم في ملف 
دمقرطة منصب القناصلةالحموشي ويتوقع أن تستمر األزمة ثالث سنوات

يجرى التحضير لتغيير إطار القناصلة في وزارة 
والذي  السابق،  لألسلوب  الخارجية ووضع حد 
كان يعطي امتياز تعيين القناصلة لجهاز معين.. 
الضغوط  ظ������روف  اخ���ت���ي���ارات���ه  ع���ل���ى  ت��غ��ط��ي 

المعلومة.
القنصل  يعرض  قد  اآلن،  من  واب��ت��داء  وهكذا 
اختيار  في  رغبة  مستقلة،  لجنة  على  المرشح 
على  للحصول  مهنية  واألكثر ضمانات  األنسب، 
هذا المنصب، على أن يكون منصب القنصل العام، 
هذه  وكانت  الممارسة.  وطول  بالتجربة  متعلقا 
التجربة قد بدأت، ربما بمبادرة من وزير الخارجية 
األسبق الدكتور العثماني، حيث كان أول عرض 
على لجنة القناصل قد جرى في مايو المنصرم، 
إال أن شبه تالعب بدأ يظهر حيث لم تعلن النتائج 
لحد اآلن، وكان قناصلة المغرب في جميع أنحاء 
العالم جاؤوا ليعرضوا أنفسهم على اللجنة، لكنهم 
لحد اآلن لم يعرفوا هل ُقبلوا، أم تجددت مهامهم، 

أن أم رفضوا، فال يستطيع أي قنصل 
المدرسة،  في  أوالده  يسجل 

ألنه ال يعرف في أية مدينة 
أو دولة سيكون قنصال.
وكان ُيخشى أن يكون 
ال���وزي���ر ال��ج��دي��د في 
يتوفر  ال  ال��خ��ارج��ي��ة 
أو  الملف،  ه��ذا  على 
رب��م��ا ه��ن��اك ن��ي��ة في 
تجربة  ع��ن  ال��ت��راج��ع 

اختيار اللجنة للقناصل 
الجدد.

< الرباط. األسبوع

الذي  الشيق  احلفل  حضروا  مصر،  أص��دق��اء  من  كبير  حشد 
أقامه الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين سفير جمهورية مصر العربية 

والثقافية  السياسية  األطياف  ملختلف  الكبير  احلضور  غطى  حيث  بالرباط، 
واالقتصادية على غياب بعض أعضاء حزب احلكومة، العدالة والتنمية، حيث كانت 

مشاركة احلكومة ممثلة في شخص أمينها العام األستاذ إدريس الضحاك.

حفل كبير للسفارة املصرية بالرباط

> العيون. خاص باألسبوع

مقاهي  ف���ي  ع��س��ك��ري��ون  ت����داول 
العجائب  أخ��ب��ار  ال��ع��ي��ون،  م��دي��ن��ة 
ال��ق��اي��د اجلديد  ب��ه��ا  ف��وج��ئ  ال��ت��ي 
اجلنرال  امللكية  املسلحة  ل��ل��ق��وات 
للمواقع  ل��ه  زي����ارة  أول  ف��ي  ع���روب 
وقد  اجلديدة.  مهمته  في  العسكرية 
أن  أن اجلنرال عروب، رفض  لوحظ 
النارية،  بالدراجات  مخفورا  يكون 

بناني  اجل��ن��رال  ك��ت��اب  س��أل��ه  مثلما 
العشر  ب��ال��س��ي��ارات  يعملونه،  عما 
العام  القائد  إشارة  رهن  كانت  التي 

السابق.
باجلنرال  آخ���ر  ع��س��ك��ري  ون���وه 
طائرته  رف��ض شحن  ال���ذي  ع���روب، 
البحرية  امل��ن��ت��وج��ات  م��ن  ب��ال��ك��ث��ي��ر 
واألسماك بعد أن أعطى أوامره بأال 

بواجبه  ق��ي��ام��ه  ي���ك���ون 
مرفوقا بأي امتياز.

اجلنرال عروب يرفض وسائل 
التبذير في قيادة اجليش

أصر وزير املالية بوسعيد على أداء العمرة 
في الديار املقدسة ليلة اإلعالن عن بداية شهر 

رمضان، وهكذا يكون وزير املالية لم يعمل 
بنصائح زميله في الصحة الوزير الوردي الذي 

نصح املغاربة بتأخير العمرة أو احلج. 

وزير املالية  بوسعيد ال  
يخاف داء الكورونا

صيفا  ف��رن��س��ا  ت��ع��ي��ش  أن  ينتظر 
ساخنا، بعد إلقاء القبض على الرئيس 
بادرة  في  س��ارك��وزي،  نيكوال  السابق 
قضائية  مصادر  وكانت  مسبوقة،  غير 
فرقة  م��ح��ق��ق��ي  ب���وس���ع  أن  أك�����دت  ق���د 
القضائية  الشرطة  في  الفساد  مكافحة 
أن  ميكن  لفترة  لساركوزي  االستماع 
للتجديد..  قابلة  ساعة،   24 إلى  تصل 
فمحاكمة رئيس سابق في بلد أوروبي 
قد تكون مجرد بداية »لصيف أوروبي« 

على غرار »الربيع العربي«.

هل يتوفر 
مزوار على 
هذا الملف
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عني على
إعــــداد:

السلطات االستعمارية تبحث عن المقاتلين ضد األسد  زهير البـوحاطي
ش�����ه�����د ح�������ي األم�����ي�����ر 
احملتلة  بسبتة  »برينسيبي« 
أمنيا،  اس��ت��ن��ف��ارا  م��ؤخ��را، 
بعدم الوصول إلى معلومات 
املكلف  ال��ق��س��م  م���ن  دق��ي��ق��ة 
التابع  املعلومات  بتحليل 
 )CIN( امل���خ���اب���رة  جل���ه���از 
ح����ول شخص  اإلس���ب���ان���ي، 
يقوم  اخلامس)..(  عقده  في 
املدينة  ش��ب��اب  باستقطاب 
غسل  عملية  بعد  وتعبئتهم 
للقتال  وإرسالهم  أدمغتهم، 
ض����د ن���ظ���ام ب���ش���ار األس����د 
مشاهدة  خالل  من  بسوريا 
إلكترونية  م��واق��ع  وت��ت��ب��ع 
مجموعات  وت��ن��ش��ر  ت��ب��ث 
للمقاتلني  الفيديوهات  من 
داخل سوريا، وهم يحملون 
واخلليفة  الثقيلة  األسلحة 
وم����وادا ح��رب��ي��ة أخ����رى)..( 
التواصلية  امل��واق��ع  وك��ذل��ك 

بوك«  ك�«الفيس  االجتماعية 
آب«،  و«وات�����س  و«ت���وي���ت���ر« 
املفضلة  ال��وس��ي��ل��ة  وه����ذه 
أدمغة  وغسل  لنشر  لهؤالء، 

املواطنني وإقناعهم بضرورة 
اجلهاد والتضحية.

ال���ب���ح���ث  زال  وم���������ا 
ج�����������اري�����������ا م�����������ن ط�������رف 

االستخباراتية  األج���ه���زة 
واالستعالماتية، على ثالثة 
آخ���ري���ن ضمن  أش���خ���اص 
ال��ت��ي تعمل  ال��ش��ب��ك��ة  ه���ذه 
بالتنسيق  امل���واق���ع  ع��ل��ى 
م�����ع ج����ه����ات أخ��������رى من 
بكل  أع��م��ال  رج����ال  بينهم 
قصد  وتركيا،  إسبانيا  من 
املادي  ال��الزم  الدعم  تقدمي 

واملعنوي)..(.
على  أخ���ي���را  ول���وح���ظ 
مواقع التواصل االجتماعي 
صور  م��ن  كبيرة  مجموعة 
املغرب  شمال  م��ن  ملقاتلني 
في  بإخوانهم  التحقوا  قد 
ويتباهون  األك�������راد،  ب��ل��د 
وقطع  ب���ان���ت���ص���ارات���ه���م 
ال���رؤوس واألج��س��اد، صور 
في  وال��ه��ل��ع  اخل���وف  تبعث 
وأصدقاء  ال��ش��ب��اب  ن��ف��وس 
املقاتلني على حد سواء)..(.         

مدينة  س���ك���ان  اس���ت���ب���ش���ر 
الطريق  أش���غ���ال  ب��ب��دء  أس��ف��ي 
ورأوا  اجل��دي��دة  أسفي  السيار 
عزلة  عنهم  يفك  م��ش��روع��ا  فيه 
إال  طويلة،  سنوات  منها  عانوا 
عندما  كبيرة  كانت  خيبتهم  أن 
ب���دأت األش���غ���ال، ح��ي��ث اتضح 
للسكان أن املشروع الذي كانوا 
العزلة  عنهم  يفك  أن  ينتظرون 
حيث  ت��ع��م��ي��ق��ه��ا)..(  ف���ي  زاد 

أص���ب���ح���وا م���ع���زول���ني ع���ن جل 
واإلدارية،  االقتصادية  املراكز 
رافدا من روافد  أن يكون  وبدل 
التنمية، أصبح أحد معوقاتها، 
»بداالت«  وج��ود  بسبب انعدام 
إقليم  مستوى  على  )م��خ��ارج( 
أسفي برمته، إذ أن كل البداالت 
سيدي  اجلديدة  بإقليم  وضعت 
بنور، كان آخرها الطريق الذي 
يربط بني جماعة اثنني الغربية 

مشارف  على  الوليدية  وم��رك��ز 
ح���دود إق��ل��ي��م أس��ف��ي، وميضي 
ب����دون بدال  ال��س��ي��ار  ال��ط��ري��ق 
على  أس��ف��ي  مدينة  م��دخ��ل  إل��ى 
الصعادلة،  ج��م��اع��ة  م��س��ت��وى 
سكانية  نسبة  يحرم  وبالتالي 
الولوج  أو  اخل���روج  م��ن  مهمة 
السيار  ال���ط���ري���ق  وإل������ى  م����ن 
والبخاتي،  اليوسفية  كجماعة 
وامل����ص����اب����ي����ح، وال�����ك�����رع�����ان، 

سحيم،  وج���م���ع���ة  واحل����ض����ر، 
القايد،  ودار  عيسى،  وس��ي��دي 
وم���ول ال��ب��رك��ي، وح���د ح���رارة، 
يبلغ  حيث  وإيير)..(  والبدوزة، 
اجلماعات،  ه���ذه  س��ك��ان  ع���دد 
حسب آخر إحصاء وطني لسنة 
 231.788 مجموعه  م��ا   2004
ال  سيستعملون  تقريبا  نسمة 
ذهابا  السيار  الطريق  محالة، 

وإيابا)..(.

> العربي بوكطاية

باب  ف��ت��ح  م����ؤخ����را،  مت 
ل��دك��ان م��ت��واج��د بجوار  ث���اٍن 

»راس  قيسارية 
ال�����ش�����راط�����ني« 
ب�����امل�����ل�����ح�����ق�����ة 
اإلداري����������������������ة 
ال������ق������روي������ني 
فاس،  مبدينة 
م�������ع ال����ع����ل����م 
الب��ن���اية  أن 
ال����ع����ت����ي����ق����ة 

امل���������ج���������اورة ل�������ه م�����ه�����ددة 
يعلم  وال��ك��ل  ب���االن���ه���ي���ار)..( 
إضافة  مي��ن��ع  ال���ق���ان���ون  أن 
البنايات  م��ع��ال��م  تغيير  أو 

باملدينة. العتيقة 
الواقعة  ه����ذه  وخ��ل��ف��ت 
أثرا كبيرا في نفوس التجار 
واملواطنني على حد سواء، إذ 
حل بعني املكان مجموعة من 
األش�����خ�����اص، 
وي���ت���ك���ل���م���ون 
ب���������������اس���������������م 
بدون  الساكنة 
ت����ف����وي����ض)..( 
في  وامل�����ث�����ي�����ر 
األم�������ر ه����و أن 
امللحقة  رئ��ي��س 
املعنية لم يكلف نفسه مشقة 
إرس��ال ع��ون سلطة إل��ى عني 
امل��ك��ان، وك��أن األم��ر ال يعنيه 

في شيء)..(.

الطريق السيار يعزل سكان »جمعة سحيم«
 و»سيدي عيسى« و»دار القايد«

إذا غاب القايد 
والمخازنية تعم »السيبة«

املواطنني  م���ن  ال��ع��دي��د  ي��ت��ع��رض 
لعمالة  تابعة  وقرى  القاطنني مبداشر 
شفشاون لوابل من الشكايات املجهولة 
املصدر تتهمهم باالجتار في املخدرات، 
عصابات  وت���ك���وي���ن  وامل���م���ن���وع���ات 

السلطات  ت��س��ت��غ��ل��ه��ا  إج����رام����ي����ة)..( 
معهم  للتحقيق  امللكي  والدرك  احمللية 
املجهولون  ويختار  متكرر)..(.  بشكل 
ض���ح���اي���اه���م م�����ن أص�����ح�����اب امل������ال، 
واألعمال، والتجار، والفالحني الكبار، 

املستشارين اجلماعيني،  وكذلك بعض 
البتزازهم بطريقة غير مباشرة وتلفيق 
تهم تتلخص في زراعة القنب الهندي، 
وص���ن���اع���ة احل���ش���ي���ش، وت���ص���دي���ره، 

واالجتار فيه)..(.

لم يستجب رئيس اجلماعة احلضرية 
والتنمية،  العدالة  حلزب  املنتمي  لتطوان 
بغية  إليه  املقدمة  الشكايات  من  للعديد 
الذي  الدائم  واخلطر  الكبير  الضرر  رفع 
منظر  وي��ش��وه  منازلهم،  داخ��ل  يداهمهم 
البنايات والدور بعضها آيل للسقوط)..(.

للسكان،  ال��ك��ب��ي��رة  امل���ع���ان���اة  ورغ�����م 
األعمدة  إزال���ة  ض���رورة  على  وإحل��اح��ه��م 
أمام  من  املرتفع  الضغط  ذات  الكهربائية 
منازلهم والقريبة من أسطحهم ومنافذهم، 
من  وإبعادهم  أطفالهم،  إي��ذاء  على  خوفا 
م��وت م��ح��ق)..( جت��اه��ل رئ��ي��س اجلماعة 
ال���س���ك���ان، محمال  ال���دائ���م ع��ل��ى  اخل���ط���ر 
أمانديس  ال��ت��وزي��ع  ل��ش��رك��ة  امل��س��ؤول��ي��ة 

تطوان.
اإلنارة  أن  امل��ذك��ورة  ال��ش��رك��ة  وأك���دت 
لذلك  امل��خ��ص��ص��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة واألع���م���دة 
وك����ل األج���ه���زة امل��س��ت��ع��م��ل��ة، ت���دخ���ل في 
لتطوان،  احلضرية  اجلماعة  اختصاص 
وعليه يتوجب إزالة كل األعمدة واألسالك 
تشوه  التي  للسكان،  واملقلقة  اخلطيرة 

املدينة واألحياء)..(.

أسفي

فاس

الجديدة

شكايات كيدية تخلق الهلع في صفوف سكان شفشاون

الخطر الكهربائي بين رئيس 
الجماعة وشركة أمانديس

هدية رمضان.. قطع الماء 
في خمسة دواوير

ينتظر سكان خمسة دواوير بضواحي مدينة 
اجلديدة وهي: »الغنادرة، والطاجني، واألشهب، 
صنابير  جت���ود  أن  وامل��س��ي��رة،  وال��ع��ي��س��اوي، 
بعدما  العطش،  من  تنقذهم  ماء  بقطرة  منازلهم 
دخلت عملية شد احلبل بني إدارة املكتب الوطني 

للماء، وأطراف أخرى  مراحل متقدمة)..(.
منشآت  تخريب  أن  مطلعة  مصادر  وأك��دت 
الساكنة  ت��زود  الغنادرة  ب��دوار  متواجدة  عامة 
املكتب  إق��دام  وراء  كانت  للشرب  الصالح  باملاء 
الوطني على قطع املاء، كما ذهبت جهات أخرى 
املديونية  وارت��ف��اع  املالية،  االخ��ت��الالت  أن  إل��ى 
السبب  كان  سنتيم،  مليون   130 يفوق  ما  إلى 
احلقيقي في اتخاذ قرار قطع املاء عن الدواوير 
املذكورة)..( وبقي السكان الذين يؤدون واجبات 
الضحية  هم  منتظم  وبشكل  شهريا،  االستهالك 
أمامهم سبيال سوى  يجدوا  لم  والذين  األول��ى، 
إل��ى م��ق��ر ع��م��ال��ة اجل��دي��دة لالحتجاج  ال��ت��وج��ه 
وأن  خصوصا  املاء،  من  باستفادتهم  واملطالبة 

األمر تزامن مع شهر رمضان الكرمي)..(.
احمللية  السلطات  من  املتضررون  ويطالب 
انفجار  قبل  عاجل  بشكل  التدخل  واإلقليمية 
امللف  هذا  وإحالة  باملاء،  منازلهم  ومد  الوضع 
بهذه  امل��اء  ق��ط��اع  تسيير  وم��ن��ح  ال��ق��ض��اء،  على 

الدواوير إلى جهات متخصصة)..(.

القلب  الحسني  بالحي  الزنقة  ه��ذه  سكان  أصبح 
النابض للتجارة في مدينة اليوسفية حائرين حول 
كتابة زنقتهم واش يكتبوا زنقة »البوسونية« أو زنقة 
تعرف  ال  المسؤولة  الجهات  كانت  إن  »البسونية«.. 

ماذا سيعرف المواطن؟)..(.

صورة وتعليق
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بقلم : رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع هنري كيسنجر

تعززت الخزانة الثقافية المغربية 
ب��م��ول��ود أدب���ي ج��دي��د، إن��ه ديوان 
الشعر الذي أصدره األستاذ محمد 
عبد النباوي تحت عنوان: »وطني 

األخضر«. 
األخضر«  »وطني  دي��وان  وتميز 
القصائد  عبر  المواضيع  بتنوع 
على  الديوان  أثثت  التي  العشرين 
شكل لوحات تشكيلية كتبتها قريحة 
شاعر حساس فوصلت للقلوب قبل 

أن تنهيها قراءة العيون.
عبد  األس��ت��اذ محمد  اختار  وق��د 
»وطني  دي��وان:  أن يجعل  النباوي 
األخضر« اسما على مسمى مانحا 
تعبيريا  فضاًء  حياتي  مجال  لكل 
ال��ق��ص��ائ��د حديثا  رائ��ع��ا، ف��ج��اءت 
بالمكنون  بوح  عن  عبارة  صريحا 
وهما  والسعادة،  للمعاناة  وكشف 
الحياة  لعملة  الدائمان  الوجهان 
ال��ب��ش��ري��ة داخ����ل أي وط����ن. حيث 
تحدثت قصائد الديوان عن الوطن 
وت���راب ال��وط��ن وح��ب ال��وط��ن، ثم 
أخذنا الشاعر نحو عالم األحاسيس 
في قصيدة »حافية القدمين« ليمنحنا 
الجمال.  عالم  نحو  ج��ذب  لحظات 
كان  الهوى«  »صريع  قصيدة  وفي 
الحب األفالطوني سيد الموقف على 
ال��ع��ش��ق. ولكن  أذاب���ه  قلب ع��اش��ق 
الشاعر، وبهدوء تام نحا بنا نحو 
أال  الحب،  عالم  في  أخ��رى  معاناة 
األنثى  المرأة  غيرة  الغيرة،  وهي 
التي قد تبلغ حد تمنيها موت من 
امرأة  أي��ة  منه  تنال  ال  تحب حتى 
سواها. وعاد بنا الشاعر محمد عبد 
النباوي نحو الواقع الجميل الذي 
تعيشه المرأة المغربية منذ عصور 
الجدات إلى مستقبل الحفيدات وذلك 
في قصيدة »أنا المغربية«. ولم ينس 
موضوعا يرتبط بميدان عمله كرجل 
قانون، عندما وجه أفضل النصائح 
العملية واإلنسانية للقضاة بسالسة 
أسلوبه في قصيدة »رسالة إلى 

وبذكاء جميل وجه تحية  ق��اض«. 
بين  وال��ت��واص��ل  العربية  للوحدة 
»دبي«  بقصيدة  العربية  الشعوب 
التي تحدث فيها شاعر مغربي عن 
ومقوماتها  »دبي«  مدينة  جماليات 
بلد  ابن  باعتزاز عربي،  المعمارية 

عربي هو المغرب.
تشكيلة رائعة من القصائد بالشعر 
المعاصر بأسلوب قريب من العقل 
ال��روح، يجعل القارئ ال يبدأ  ومن 
مشدودا  نفسه  يجد  حتى  قصيدة 

نحو الديوان برمته وبدون توقف، 
الشاعر  أس��ل��وب  ف��رط سالسة  م��ن 
ومن  النباوي،  عبد  محمد  األستاذ 
فرط قرب طريقة تعبيره من القارئ 
وكأنه يتحدث عنه، فكل قارئ سيجد 
األخضر«  »وطني  ديوان  في  نفسه 

ألن كل القصائد تم نظمها بصدق 
كبير في األحاسيس والبوح.

وسنتوقف عند الشاعر الذي هو 
مدير  منصب  يشغل  ق��ان��ون  رج��ل 
بوزارة  والعفو  القانونية  للشؤون 
العدل. لقد ازداد األستاذ محمد عبد 
بمدينة   1954 سنة  ف��ي  ال��ن��ب��اوي 
خريبكة. وبعد دراسات عليا موفقة 

حصل بها على شهادة اإلجازة 
الدراسات  دبلوم  ثم  الحقوق،  في 
المدني،  ال��ق��ان��ون  ف���ي  ال��م��ع��م��ق��ة 
في  النباوي  األستاذ عبد  وانخرط 
سلك القضاء منذ سنة 1978، فتقلد 
الميدان،  هذا  في  مسؤوليات  عدة 
بالمحكمة  وك��ي��ل  منصب  وم��ن��ه��ا 
 ،)1984 )سنة  بالعيون  االبتدائية 
وبمدينة ابن سليمان )سنة 1987(، 
وبالمحمدية )سنة 1993(. وبعد ذلك 

تقلد منصب ملحق بمديرية الشؤون 
الجنائية والعفو بوزارة العدل )سنة 
1997(، ثم نائب للوكيل العام للملك 
بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء 
للملك  ووك���ي���ال   ،)1999 )س���ن���ة 
بالمحكمة االبتدائية بأنفا في نفس 

السنة.
وإلى جانب مسؤولياته القضائية 
التي اشتهر فيها بنزاهته وكفاءاته 
محمد  األستاذ  شغل  فقد  الكبيرة، 
عام  م��ح��ام  منصب  ال��ن��ب��اوي  عبد 
باإلدارة  ملحق  األعلى  بالمجلس 
المركزية لوزارة العدل، قبل أن يتقلد 
مهام مديرية إدارة السجون وإعادة 
اإلدم����اج اب��ت��داء م��ن ش��ه��ر يونيو 

منصب  كما شغل   .2005
مستشار للشؤون الجنائية للوزير 
الراحل محمد بوزوبع. وفي مارس 
محمد  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة  عينه   2007
السادس وبحضور سمو ولي العهد 
األمير موالي الحسن مديرا للشؤون 
العدل  ب����وزارة  وال��ع��ف��و  الجنائية 
فقد  آخ��ر،  جانب  وم��ن  والحريات. 
ألقى األستاذ محمد عبد النباوي عدة 

محاضرات حول السياسة الجنائية 
وحول المحكمة الجنائية الدولية. 
بالدقة  م��ح��اض��رات��ه  ك��ل  وت��م��ي��زت 
وجودة التحليل وأهمية المعلومات، 
ومفيدا  جيدا  مرجعا  جعلها  مما 
في  الجامعيين  والباحثين  للطلبة 

مجال القضاء والشؤون الجنائية. 
وإضافة لكفاءاته الوظيفية كرجل 
نزاهة  ب��ك��ل  وط���ن���ه  خ����دم  ق���ض���اء 
عبد  محمد  ف��األس��ت��اذ  وان��ض��ب��اط، 
النباوي هو باحث ومفكر ال يتوقف 
بالدراسات  وال��ق��ي��ام  الكتابة  ع��ن 
األكاديمية والعملية لتطوير آليات 
العمل في مجال القضاء والقانون. 
حيث أنجز عدة بحوث ودراسات في 
المجالين القانوني والجنائي، كما 
شارك في 

وندوات  لقاءات  ع��دة 
وطنية ودولية.

وخالل تقلده منصب مدير إلدارة 
ال��س��ج��ون وإع�����ادة اإلدم������اج، ظل 
وفيا  النباوي  عبد  محمد  األستاذ 
على  وح��رص��ه  األخ��الق��ي��ة  لمبادئه 
كقوة  وتقديره  باإلنسان  العناية 
بشرية فاعلة وقادرة على المساهمة 

التنمية الوطنية وتجاوز  في ركب 
ال��ك��ب��وات واألخ���ط���اء ال��ت��ي نعرف 
جميعا بأن أي إنسان فوق األرض 

ليس معصوما منها.
وكانت عنايته بالسجين مضرب 
اتخاذ كل  األمثال، حيث دأب على 
التدابير التي تحفظ كرامة السجين 
السجن  داخل  مقامه  فترة  وتجعل 
في  الثقة  إليه  تعيد  بناءة  مرحلة 
المستقبل وتزرع داخل نفسه حب 
وط��ن��ه وح���ب أب��ن��اء وط��ن��ه، وذلك 
باهتمام األستاذ محمد عبد النباوي 
ومهنيا  تربويا  السجناء  بتأهيل 
في  السجن  مغادرة  بعد  لالندماج 
النسيج االجتماعي بشكل إيجابي 
وفعال. كما كان حرصه الدائم على 
الفضاء  م���ع  ال��س��ج��ن��اء  ت���واص���ل 
أبواب  بفتح  الخارجي  االجتماعي 
الجمعيات  وج����ه  ف���ي  ال��س��ج��ون 
والفعاليات المهتمة بجانب أنسنة 
ذك��ي��ة وعملية  ال��س��ج��ون، وس��ي��ل��ة 
على  ع��بء  م��ن  السجين  لتحويل 
مجتمعه إلى إنسان يفيض طموحا 
ورغبة في المساهمة في ركب تنمية 
لطرق  تطويره  جانب  وإلى  وطنه. 
بطريقة  السجون  داخ��ل  التعامل 
داخل  يبحثون  السجناء  جعلت 
الطيبة  ال��ج��وان��ب  ع���ن  ن��ف��وس��ه��م 
وال��م��ف��ي��دة واإلي��ج��اب��ي��ة، ف��ق��د كان 
األستاذ محمد عبد النباوي يعامل 
تواضع  بكل  السجون  موظفي  كل 
وبحس أخالقي يجعلهم يقبلون على 
مهامهم بكل تفاؤل ومحبة ويبذلون 
المزيد من الجهود بكل تفان تقديرا 
للمعاملة الحسنة التي عاملهم بها 
أبى  وق���د  ال��س��ج��ون.  إدارة  م��دي��ر 
األستاذ محمد عبد النباوي إال أن 
إدارة  رأس  ع��ل��ى  م��ه��ام��ه  ي��ن��ه��ي 
السجون بمذكرة وجهها إلى جميع 
المؤسسات السجنية عبر من خاللها 
الموظفين  لكل  شكره  خالص  عن 
ربوع  عبر  السجنية  بالمؤسسات 
الخزانة  تعتز  وال��ي��وم  المملكة. 
العربية  ول��ل��دول  للمغرب  األدب��ي��ة 
األستاذ  ل��دى  آخ��ر  ثقافي  بجانب 
محمد عبد النباوي، أال وهو الشاعر 
اإلن��س��ان، ال��ذي قدم 
ب���ق���ص���ائ���د دي������وان 
»وط���ن���ي األخ���ض���ر« 
األحاسيس  أج���م���ل 
إنسان  عن  الصادرة 
قبل أن يكون شاعرا، 
رهافة  ل����وال  إن���س���ان 
ح��س��ه ل��م��ا ت��م��ك��ن من 
جمع كل ذلك الزخم من األحاسيس 
في ديوانه ولما تمكن من مخاطبة 
القلوب مع العقول فتحولت قصائد 
ديوانه إلى فسيفساء متناغمة من 
المواضيع التي عالجها األستاذ عبد 
وعذبة  سلسة  بطريقة  ال��ن��ب��اوي 

تفيض صدقا.

األستاذ محمد عبد النباوي:
رجل القضاء والباحث في مجاالت 

القانون.. والشاعر

األستاذ محمد عبد النباوي

سنتوقف عند الشاعر الذي هو رجل قانون، يشغل منصب مدير للشؤون القانونية 
والعفو بوزارة العدل. لقد ازداد األستاذ محمد عبد النباوي في سنة 1954 بمدينة 
خريبكة. وبعد دراسات عليا موفقة حصل بها على شهادة اإلجازة في الحقوق...

شخصيات مغربية عرفتها

تعتز الخزانة األدبية للمغرب وللدول العربية بجانب ثقافي آخر لدى األستاذ محمد عبد النباوي، أال 

وهو الشاعر اإلنسان الذي قدم بقصائد ديوان: »وطني األخضر« أجمل األحاسيس الصادرة عن 

إنسان قبل أن يكون شاعرا
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إقبال  المبارك  رمضان  شهر  بحلول  نالحظ 
وأفراد  األهل  زيارة  على  المغاربة  المواطنين 
بالهاتف،  مكالمتهم  أو  واألص��دق��اء  العائلة 
مباركين حلول هذا الشهر العظيم األجر الكثير 
الفضيل بافتتاح أبواب الجنان وانغالق أبواب 
موضوع  تكون  السامية  المعاني  هذه  جهنم، 
اجتماع الصائمين في المساجد لينالوا فضل 

ما يسرده عالم على الحاضرين.
لقد عشنا ونحن أطفاال هذه الحالة في جو مع 
مدينة مراكش )حوماتها( وقلما تنغلق أبواب 
تلك المساجد حيث يتناوب على كراسيها من 
النبوية،  والسيرة  والفقه  النحو  علوم  يدرس 
وأحاديثها، وكانت أسماء أولئك العلماء تتردد 
على ألسنة الحرفيين في األسواق المراكشية، 
المدرسين  امتالء  بازدياد  ويزداد من يغشيها 
فيها، وإتقانهم لما يدرسونه بالمهارة الفائقة 
والشروح المستفيضة، وقلما يخلو مسجد من 
عالم وشارده، ومن يغشى حلقات المدرس من 
طالبه خارج أيام رمضان المعظم، وتكاد تنفرد 
العشر األواخر بميزات متعددة لما وقع فيها من 
فتوحات إسالمية على أيدي صحابة الرسول 
رواد  حضور  ويكون  وسلم،  عليه  الله  صلى 
المساجد كثيفا في ليلة ختم القرآن في )الليلة 
السابعة والعشرين( وهي المسماة بليلة القدر، 
لو ورد أحاديث في شأنها، وال تكاد الليلة تمر 
دون إقامة تسابق بين الطلبة في إمامة المصلين 
ابتداء من صالة العشاء إلى صالة الصبح، حيث 
تكون »السلكة« )وهي قراءة الستين حزبا( قد 
على  عازمين  )ال��ح��وم��ة(  أه��ل  ليصبح  انتهت 
الذهاب إلى زيارة قبور األهل والتصدق عليهم 

)ولذلك ما تؤكده أحاديث 
واردة في كتب الفقه( 

ومما يثير االنتباه 
رمضاناتنا  في 
ل����ل����س����ن����وات 
األخيرة تقلص 
)السنة  ه���ذه 
ال���ح���م���ي���دة(، 
يجد  ل��م  حيث 
من يؤكد فضلها 

تأكيد  أن  رغ����م 
علماء الحديث ثابت 

)في العمل باألحاديث 
الضعيفة في فضائل األعمال( 

وقد وقفت عليه شخصيا إلى حد أن المروجين 
بحرمته أكثر مخالفة لمذهب إمامنا مالك، وهذا 
ما يالحظ في جلسة االستراحة التي ال يقوم بها 
للمصلين،  بصالته  مقيم  وه��و  الراتب  اإلم��ام 
وهكذا يؤدي تعصب البعض إلى إطالق فتاوى 
وسلوك أعمال ضد علماء مغاربة متمكنين في 
خليل  ش��روح  في  والباحثون  والفقه..  العلم 
المعتمدة في المذهب المالكي، يؤكدون على عدم 
ال  للصالة  المقيم  اإلم���ام  م���ادام  الجلسة  تلك 
يفعلها، ولهم سند في ذلك وهو قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم ))إنما جعل اإلمام ليؤَتَمّ 
به((، باإلضافة إلى ما يشاهد مع عدم الجلوس 
لقراءة الفاتحة وهي دعاء وصالة على الرسول 
في نهاية األمر بعد صالة مفروضة منتهى منها 
بالتسليم.. ما كنت أتمناه في هذه المسألة وهو 
فتح نقاش بين المعنيين باألمر من فقهاء أكفاء 
وعلماء متمرسين، وقمع الحجة بالحجة إلسكات 
الفتية  ال��م��ت��ط��اول��ي��ن ع��ل��ى  ال��م��ت��خ��رس��ي��ن م��ن 
والمشجعين ممن يدفعهم دفعا لكل فتنة، وأضيف 
بمراكش، وما هو  لما عشته في مسجد حيي 
الداخلين  ق��ي��ام بعض  م��ن  غ��ي��ره  ف��ي  م��الح��ظ 
برفع  الصالة  في  دخلوا  قد  والناس  للمسجد 
الصوت من طرف الداخل بقوله )السالم عليكم( 
فيخلق بذلك بلبلة في نية المصلين، هل السالم 
وارد عن اإلمام أو عن غيره، ثم ما يخلق مما ال 
يتناسب وما تدعو إليه الصالة من خشوع وتدبر 
واستحضار لعظمة الخالق وأن المصلي بين 

يديه يرجو رحمته ويخاف عقابه.

لقاء تاريخي بكل ما في الكلمة من معنى أو معان، سيبقى موشوما 
في ذاكرة الحمراء المدينة الخالدة برجالها ونسائها وشبابها المتعطش 
إلى القدوة الحسنة، تخلفت فيه كل األعطاب كما قيل، واختفت الحزازات 
بعد أن عوضتها ابتسامات لم تغب عنها براءة الطفولة.. لقاء شهدته 
إحدى القاعات الخميس الماضي )26 يونيو 2014(، والمناسبة هي 
تكريم أحد أهرامات القضاء بالمغرب األستاذ عبد اإلله المستاري الذي 
قال عنه األستاذ فارس الرئيس األول لمحكمة النقض في كلمة ألقيت 
بالنيابة عنه )رغم أن الحاجة كانت ماسة إلى حضوره لالستمتاع بصوته 
وإلقائه العجيبين( بأنه ينبوع متجدد، ومدرسة قائمة بذاتها ونموذج 
من معدن أصيل، تضيق العبارة عن الحديث عنه، وتصعب الشهادة في 

حقه خشية االنزالق في التقليل من قيمته.
وازن،  في حق شخص  وازن��ة  قدمت شهادات  الحفل  أو  اللقاء  في 
تتقاسمه كل العلوم والمعارف وتتجاذبه كل الخطابات والتيارات، شخص 
عبقري بأخالق سمحة دافع طوال حياته المهنية باعتباره عمدة النيابة 

العامة عن استقالل القضاء وفصل النيابة عن التعليمات كما قال 
األستاذ عبد العزيز وقيدى الرئيس األول في كلمة هادئة 

)كان  به  بالمحتفى  الالئقين  واألدب  بالتقدير  مشبعة 
يناديه سيدي عبد اإلله(، كلمة مختصرة إلى أبعد حد، 

درءا لكل ثرثرة قد تثقب بمقارعها األغشية الرهيفة 
من  مرة، وخوفا  ذات  بشكار  قال  كما  لالستماع 
وقع  كما  والتمثالت  المؤتمرات  بين  اح��ت��دام 
لألستاذ عبد المنعم رئيس المحكمة االبتدائية 
الرجل الطيب الذي لم يقَو على تحمل اللحظة، 
والحب  ال��ص��ادق��ة  المحبة  دم���وع  غلبته  حيث 
الخالص قبل أن ينهي كلمته التي جال بها وصال 

في بداية اللقاء، وبعد كلمة رئيس الودادية الحسنية 
للقضاة الذي اعتبر فيها المناسبة محطة عرفان لرجل 

لهرم  أب��دع«،  تحدث  وإذا  أقنع  تكلم  »إذا  بامتياز  أب��ان 
معروف بمواقفه الجريئة وقراراته الصائبة وابتسامته البريئة 

ومشهور  ل��ه(،  )فطوبى  إليه  واالطمئنان  حبه  على  الكل  أرغمت  التي 
بمدرسته التي مازالت تنتج وتعطي وتطعم القضاء بالكفاءات والقدرات، 
تلك المدرسة التي نالت شهرة كبيرة، حيث زودت القطاع بالعديد من 
الفعاليات، والدليل هو تحمل مجموعة من تالمذته والذين اشتغلوا معه 
للمسؤولية كاألستاذ واعجو عبد السالم الوكيل العام بخريبكة، وأحمد 
ب��وارزازات ومصطفى اصاملي، واألستاذ لحلو،  الباكي الوكيل العام 

واألستاذ بلحسن )كلهم وكالء للملك(.
األستاذ مصطفى مداح الوكيل العام بمحكمة النقض ألقى )بالنيابة( 
كلمة وفاء، في حق رمز من خيرة الرموز الذين »أنجبهم القضاء شجاعة 
وإبداعا وإنسانية« وحملوا المشعل وأدوا الرسالة بإتقان وأمانة، في 
حق رجل من العناصر المرموقة والصيت الحسن، تربع على القلوب 
محبة ومعزة بفضل نزاهته وحرصه على حماية المجتمع فكان بذلك 
نسيجا متفردا ونموذجا وحيدا، ودع المسؤولية »دون أن يودع المجال« 
مرفوع الرأس موفور الكرامة، تاركا المكان لشخصية أخرى »األستاذ 

أنس« أبى إال أن يشارك بكلمة مقتضبة ومركزة حيث ذكر بمناقب الرجل 
وأخالقه العالية، وبتضحياته وتسخير كل طاقته القانونية في سبيل 
إعالء كلمة الحق ونصره المظلوم مشيدا بعمله الدءوب والذي كثيرا ما 
كان يستمر إلى وقت متأخر من الليل، زيادة على احترافيته وتواصله 
مع نوابه الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر يوم األربعاء من كل أسبوع 
لاللتفاف به والتزود بنصائحه واالستفادة من تجاربه الرائدة، واقتراحاته 
السديدة التي كانت تلقى آذانا من طرف المسؤولين، حيث يأخذونها 

بعين االعتبار ويعملون على تفعليها في المجال العملي.
لقد لقي المحتفى به حفاوة منقطعة النظير، وهو شيء طبيعي فالرجل 
كان رائدا في صناعة المواقف »وهي صناعة غائبة في أيامنا«، وفي 
وهوامشها  بحوثها  بجدة  الهادفة  القرارات  ونسج  األح��داث  مالحقة 
الزاخرة باإلحاالت والحبلى بالمراجع تستحق كما قيل أن نتأبطها بلذة 
القراءة وجودة االستفادة، وأن نلقنها لجيلنا وألجيال قادمة عن طريق 
الرواية تجسيدا لتعبير نيتشه »لن أقرأ ألي كاتب يبدو أنه أراد تأليف 
كتاب، ولكن سأقرأ فقط ألولئك الذين تجلب أفكارهم على شكل كتاب«، 
كان رائدا أيضا في نذر تجربته المهنية برمتها إلى 
ما يشكل تقابال مطلقا مع ألق الحياة الحرة الكريمة 
والمحاكمة العادلة، تلك المحاكمة التي ظل صوتها 
في  أحيانا  فيها  مغالى  بنبرة  يصدح  ال��ذي  الثائر 
التعبير بضمير المتكلم الذي تنهض معه الجماعة 
على  والتشديد  والمناشدة  االلتحام  إلى  كإشارة 
ما  في  يفكر  عمله  فترة  كذلك طيلة  التذويب، ظل 
الموجود  مع  يتكيف  وكيف  فيه،  التفكير  ينبغي 

الراهن مع استمرار حلمه بما هو أروع وأجدى.
لم يثبت أن الم عدوا أو حابى صديقا )في الحق(، 
فقط كان يكتفي في كل مرة بعناق حار، ألنه كان وكما 
قال يعيش داخل الكرامة التي تمنعه من مقابلة اإلساءة 
بمثلها حتى مع أولئك الذين سعوا في وقت من األوقات 
إل��ى إب��ع��اده ع��ن م��راك��ش التي تعرف ك��ل ش��يء ع��ن طقوسه 
وصلواته، عن حقيقته وصور ظالله، عن تحرزه من أي طرح تسطيحي 
والتنميط  ال��ه��ي��م��ن��ة  ب��آل��ي��ة  م��ح��ك��وم��ة  ن��ي��ئ��ة  اس��ت��ع��رائ��ي��ة  دع��اي��ة  أو 

السياسيين.
استشف لمشروعه نافذة سجالية أعلن من خاللها في العديد من المرات 
عن استعداده لرفع التحدي ومواجهة المعارض والمؤيد في استباق 
لكل المواويل والهتافات، وكأنه يردد قول إحدى الشاعرات »عانقوها أو 
ارجموها هي ستكون مستعدة جيدا لالحتمالين«، وعن تشبثه بانشغاالت 
واهتمامات تضمر موقفا ينتصر للحياة اآلمنة يحرص على اجتراحها 
لتعرية الزيف واالنتحال، وهذا طبعا رهان له امتداد عبر شجرة متصلة 
وأحد  النزيه،  والقاضي  المناضل  عليه،  الله  رحمة  بوالده  الجذور 
الموقعين على وثيقة االستقالل سنة 1944، وبزوجته الفاضلة األستاذة 
الصفار )رئيس غرفة بالمحكمة التجارية االستئنافية بمراكش( التي 
كان لها الفضل في تفوق األستاذ وارتحاله من أفق إلى أفق كما قال 

الشاعر الفيتوري.

 خصصت الحلقة الماضية للحديث عن مهرجانات السينما التي باتت 
مدننا وقرانا تحتضنها طيلة السنة إلى درجة أن بعضها أصيب بالتخمة، 
و»الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده«. ولم يفتِن بنفس المناسبة أن 
أتناول بعض الجوانب السلبية التي الحظناها في تنظيم مهرجان موازين 
الذي أصبح يكتسي صبغة عالمية، وقد ركزت مالحظتي على التوقيت، إنه 
يتزامن مع فترة االمتحانات وقد وصلتني في هذا الشأن أصداء عديدة 
وردود أفعال كثيرة من طرف القراء تزكي كلها اقتراحي حول تأجيل تاريخ 
هذا المهرجان إلى ما بعد فترة االمتحانات لما في ذلك من فوائد بالنسبة 
لالمتحانات  الجيد  االستعداد  من  التأجيل  ه��ذا  يمكنهم  الذين  للطلبة 

هذا  لهم  يوفرهما  الذين  واالستجمام  بالفرجة  واالستمتاع 
المهرجان. وبالنسبة للمنظمين وما توفره هذه التظاهرة 

من مبالغ مضافة يستخلصونها من انضمام جماهير 
غفيرة، لهذه التظاهرة التي كانوا يحرمون منها بسبب 
انشغالهم بمراجعة الدروس واالستعداد لالمتحان، 
الموسيقية  المهرجانات  عدوى  أصابت  وقد  هذا 
أصبحت  التي  المغربية  وال��ق��رى  ال��م��دن  جميع 
بعضها  عن  التميز  قصد  بينها  ما  في  تتبارى 
البعض، األمر الذي جعل شبابنا ينحرف مع هذا 
التيار الذي حمل إلينا أنواعا كثيرة من اإليقاعات 

وهي  وال���راب..  والجاز  ه��وب،  الهيب  من  الغربية 
موجات موسيقية أصبحت تكتسح العالم، لذلك نجد 

المسؤولين عن مهرجان موازين ينضمون قبل الشروع 
في حفالت المهرجان مباريات تشارك فيها جميع أو جل 

المجموعات الموسيقية الشبابية التي تتعاطى لهذا النوع من 
الطرب ليختاروا من بينها أحسنها انتماء لهذه الموجة الجديدة، والغريب 
التحوالت  بهذه  كثيرا  تأثرت  التي  الشبابية  المجموعات  ه��ذه  أم��ر  في 
المجتمعية التي يشهدها العالم الغربي والعربي هو أنها انتقلت من مجال 
االجتماعية  األوض���اع  تحسين  على  العمل  ف��ي  المساهمة  إل��ى  ال��ط��رب 
والسياسية للشعوب، وهكذا تحولت الكلمات المغناة إلى مطالب قد تعجز 
األحزاب السياسية عن تقديمها نظرا النشغالها بالصراعات التي تخوضها 

من أجل الوصول إلى منافع توفرها لهم مراكز القرار، فانتقلت بذلك مهمة 
المجموعات  إلى  الحزبية  الهيئات  من  وتكوينه سياسيا  الشباب  تأطير 
الموسيقية الشبابية التي لم يعد يخلو منها أي حي من األحياء الشعبية 
في جل المدن المغربية وهي ظاهرة لم تنتبه لها بعض الجهات الحكومية. 
لهذه األسباب وغيرها من الحيثيات أتساءل عن المعايير التي يعتمدها 
والمطربين  المجموعات  وانتقاء  اختيار  في  موازين  مهرجان  منظمو 
والمطربات المدعوين للمشاركة في برنامجهم السنوي، فهل هناك استطالع 
للرأي أو لجنة من الخبراء تقوم بتحديد قائمة المدعوين األجانب والوطنيين؟ 
والسؤال المحرج للرأي العام المغربي يتجلى في كون هؤالء المهتمين 
يحرصون في كل سنة على استقدام أحد المطربين المعروفين 
والمشهورين)...(، فإذا كانت مساهمة هذا النوع المنبوذ 
من المطربين محمودة من طرف بعض البلدان العربية، 
فإنها مرفوضة بتاتا من طرف المغاربة، ألن بالدنا لها 
خصوصية تميزها عن غيرها من بلدان الغرب، وهي 
بإمارة  ب��ان��ف��راده  يتشرف  المغرب  ك��ون  ف��ي  تتجلى 

المؤمنين.
تهدف  ال��ت��ي  ال��م��ه��رج��ان  ه��ذا  تنظيم  طريقة  أم��ا 
باألساس إلى المزيد من المداخيل، فإن توزيع فئات 
الجمهور على مساحة الفضاء الذي تجرى فيه الحفالت 
يكرس في عمقه الفوارق االجتماعية التي يعاني منها 
شعبنا، حيث تجد في الصف األول الطبقة الغنية التي 
حدد ثمن مشاركتها في 4000 درهم، ثم 400 درهم، تليها 
أسعار متوسطة ب�300 و200 درهم وآخر سعر هو 100 درهم، 
وتنضبط هذه الشرائح من المتفرجين حسب قربهم من المنصة، 
ويحل بالصف األخير جمهور يشارك بالمجان، وهو السواد األعظم من 
الحاضرين، والله لو قررنا مرة واحدة في سنة واحدة تخصيص األموال 
المهرجانات للقضاء على مدن  التي تهدر في سبيل تنظيم هذه  الطائلة 
الصفيح والدور اآليلة للسقوط، لكنا أروع شعب في العالم، مصداقا لقول 

الشاعر:
وما نيل المطالب بالتمني         ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

 محمد بركوش
 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
مهـرجـان موازيــن في المــيزان

تكريم مراكشي ألحد أهرامات القضاء

الرأي

شهر رمضان 
دعوة لالستقامة

أصداء عديدة 
وردود أفعال كثيرة 

من طرف القراء 
تزكي كلها اقتراحي حول 
تأجيل تاريخ هذا المهرجان 
إلى ما بعد فترة االمتحانات 

لما في ذلك من فوائد 
بالنسبة للطلبة

ال تكاد الليلة 
تمر دون إقامة 
تسابق بين الطلبة 

في إمامة المصلين ابتداء 
من صالة العشاء إلى 

صالة الصبح، حيث تكون 
»السلكة« )وهي 

قراءة الستين 
حزبا(

بحوث 
حبلى بالمراجع 
تستحق كما قيل 

أن نتأبطها بلذة القراءة 
وجودة االستفادة، وأن 
نلقنها لجيلنا وألجيال 

قادمة عن طريق 
الرواية
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ارحمــوا هــذا المغــرب»دارت األيــام«
وخمسين  ثمانية  اآلن  م��رت 
س��ن��ة ب��ال��ت��م��ام وال��ك��م��ال على 
استقالل المغرب، تعاقبت خاللها 
عدة  وتشريدنا  تسييرنا  على 
حكومات ورؤساء حكومة منهم 
التقنقراط ومنهم المحزبون، مدة 
عقود  خمسة  بالهينة،  ليست 
خطوة  نخطو  ون��ح��ن  ون��ي��ف، 
تغير،  ش����يء  ال  ال��س��ل��ح��ف��اة، 
مهترئة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��اي��ات 
والطرقات محفرة، المستشفيات 
والمستوصفات في حالة يرثى 
لها، أناس يعيشون في الكهوف 
وآخرون بدون مراحيض سوى 

الخالء.
ثمانية وخمسين سنة، نحتل 
فيها الرتب األولى في ما يخص 
والرتب  وال���ف���س���اد،  ال���رش���وة 
للتعليم.  ب��ال��ن��س��ب��ة  األخ���ي���رة 
المراتب  أدن���ى  ف��ي  جامعاتنا 

مصنفة، ليس كفنادقنا ومالهينا 
األولى  المراتب  في  المصنفة 
نظرا لما يقع داخلها من انحالل 
خلقي، الرتبة الثالثة عربيا في 

األمية، واألولى في التسول.
م���غ���رب���ا يشد  ن���ت���وق���ع  ك���ن���ا 
ال���ن���اظ���ري���ن، م���غ���رب م����ا بعد 
االستعمار بطرقاته، وجامعاته، 
وم��س��ت��ش��ف��ي��ات��ه، وق���ط���ارات���ه 
وم��ص��ان��ع��ه وم���س���اوات���ه كجل 
استقاللها،  نالت  التي  البلدان 
لكن ال شيء من هذا القبيل وقع 
هذه  تخطو  تحقق،  ش��يء  وال 
األخيرة خطوة إلى األمام، نرجع 

نحن عشرة إلى الوراء.
وكل  المساحيق  ك��ل  جربنا 
األلوان الحزبية، وكل الوزراء من 
اليمين إلى اليسار إلى االئتالف 
ولم يزدد الوضع إال سوءا، وكل 
خرج  فقيرا  السياسة  ول��ج  من 

منها غنيا، ثروته ال تقدر بثمن، 
وبقي الشعب هو الضحية عبارة 
عن أداء لتحقيق أهداف اآلخرين، 
يصحوا على كلمة »قولوا العام 
زين« وينام وهو يتضور جوعا 
لعلها  أخ���رى  حكومة  منتظرا 
تنقذه من براثن العوز والفاقة.

ح��ك��وم��ات، وح��ك��وم��ات، وال 
واحدة فيهم حققت المراد لهذا 
سوى  الحظ،  التعيس  الشعب 
التالعب بمشاعره، التالعب في 
االن���ت���خ���اب���ات، ال���ت���الع���ب في 
الصفقات، التالعب في مباريات 
التوظيف، التالعب في الملفات 
كرة  مباريات  حتى  القضائية، 
القدم لم تسلم بدورها، التالعب 
ف��ي الزمن  ف��ي ك��ل ش��يء حتى 

والتوقيت.
سنة،  وخ���م���س���ون  ث��م��ان��ي��ة 
وسفينتنا لم تصل إلى بر األمان، 

البطالة والفقر في تزايد، األسعار 
في صعود صباح مساء، والفقير 
ل��ل��ع��ص��ي تكسر  أح��ن��ى ظ��ه��ره 
ضلوعه من كل جهة، وأياد خفية 
دريهمات  م���ن  ج��ي��وب��ه  ت���ف���رغ 
والجد  ال��ك��د  ب��ع��د  م����ع����دودات 
والمشاق وال حول له وال قوة، 
وه����ل م���ن رج�����ال إلن���ق���اذ هذه 
السفينة من الغرق؟ بعد كل هذا 
ال��ص��ب��ر، ال أظ����ن، م�����ادام بين 
وال  شفقة  ال  أن���اس  ظهرانينا 
رحمة لهم تجاه هذا البلد، همهم 
الوحيد االغتناء في وقت وجيز، 

ثم ترك الكعكة لخلفهم.
من  شحال  معايا  »وحسبوا 
وزير، وشحال من رئيس حكومة 
والنتيجة  لهنا«،  من االستقالل 

والو.
< مصطفى بصير )فاس(

كثر الحديث في السنوات األخيرة عن 
األزمة االقتصادية التي تواجه بالدنا كسائر 
ال���دول األخ���رى ف��ي ب��ق��اع ال��ع��ال��م، والكل 
يتحدث عن النتائج الوخيمة التي كان لها 
أثر كبير في القدرة الشرائية، والحصول 
على الشغل، وارتفاع األسعار، بل أخطر من 
ذلك، ارتفاع البطالة واالستغناء عن بعض 
المناصب في الشركات والمعامل والمصانع 

والمؤسسات.
وفي المغرب، ال حديث إال عن الصناديق 
الفارغة والتفكير في إصالحها )صندوق 
وصندوق  التقاعد،  وصندوق  المقاصة، 
النظام  وإص���الح  االجتماعي،  التضامن 

الضريبي...(.
وهكذا، وأمام هذه الوضعية االقتصادية 
الصعبة، دق ناقوس الخطر في كثير من 
إج�����راءات كسياسة  وات��خ��ذت  ال��ب��ل��دان، 
التقشف، وعدم تبذير األموال، والحرص 
األسعار  ورف��ع  والتوفير،  االقتصاد  على 
وحث الناس ومختلف المؤسسات على أداء 
الضرائب والنظر في مستوى العجز الذي 
من  كثير  في  الشركات  بعض  منه  تشكو 
الدولة مضطرة  القطاعات، حتى ال تكون 
إلى طلب مساعدات مالية تغرقها في الديون 

والقروض والفوائد.
أما في بالدنا، فيتساءل المرء، ما هي 
القرار  أصحاب  اتخذها  التي  اإلج��راءات 

لتجاوز هذه األزمة الخانقة؟
في  يفكروا  أل��م  المواطنون،  ويتساءل 

إيجاد حلول كإعادة النظر في أجور 
أص��ح��اب ال��م��ن��اص��ب ال��ع��ل��ي��ا وحث 
الشركات على أداء الضرائب المتراكمة 
عليها منذ عدة سنين؟ ومكافحة الفساد 
الدولة،  أم���وال  وه���در  أش��ك��ال��ه،  بكل 

في  والنفقات  المصاريف  وتقليص 
والكثير  العمومية  واإلدارات  الوزارات 

من المصالح؟ عوض ذلك، فوجئ كثير من 
الناس بأنه لم يحدث أي تغيير، وأن البالد 
مهرجانات  لتنظيم  تستعد  س��ن��ة  ك��ك��ل 
موسيقية وحفالت راقصة وسهرات ليلية 

تتطلب ميزانيات كبيرة.
المواطنين  آالف  يحشد  ليلة،  كل  ففي 
والعائالت إلى منصات خصصت للرقص 
والموسيقى حتى ساعات متأخرة من الليل، 
فترة  يونيو هو  بداية شهر  أن  العلم  مع 
التهييء لالمتحانات واجتياز االختبارات 
التي تحدد مصير مئات اآلالف من التالميذ 
والطلبة. فكيف يمكن التركيز في جو كله 
غناء وطرب ورقص وموسيقى؟ ومما زاد 
الطين بلة، هو إقدامنا على تظاهرة عالمية 
أخرى، أال وهي تنظيم مباريات كأس العالم، 
األطفال  وحتى  الشباب  من  كثير  وهناك 
ملهوفون على مشاهدة وتتبع المباريات 
عاتق  على  ليبقى  التلفزة،  ش��اش��ة  على 
األسرة مسؤولية كبرى أال وهي االهتمام 
بأطفالهم وتأطيرهم واالعتناء بهم خالل 
هذه الفترة المهمة في مسارهم الدراسي، 
وعلى المسؤولين المنظمين للمهرجانات 

الموسيقية مراعاة أوقات تنظيمها حتى ال 
تتزامن مع اختبارات آخر السنة.

عالوة على ذلك، يعز على المرء أن يرى 
فنانين أجانب يأتون من كل بقاع العالم، 
يرقصون ويغنون ويتقاضون أمواال خيالية، 
البالد في حاجة إليها لمعالجة المشاكل 
التي تتخبط فيها: الشغل للشباب العاطل، 
ومحاربة  ال��الئ��ق،  غير  السكن  ومحاربة 
ال���ت���س���ول، وب���ن���اء ال���ط���رق وال����م����دارس 
الوسط  ف���ي  خ���اص���ة  وال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات 

القروي.
المواطنين  ه��م��وم  ف��ي  التفكير  علينا 
وتطلعاتهم بكل مسؤولية قبل التفكير في 
التسلية والرقص، والغناء، والطرب، وهدر 
األموال في الترفيه، أموال نحن في أمس 
الحاجة إليها لبناء بلد يكون في المستوى 

المطلوب.
< نجيبة بزاد بناني )الرباط(

إن المدينة الجميلة هي التي تجمع 
الصورة  أي   - ال��ج��وه��ر  ج��م��ال  ب��ي��ن 
التاريخية والحضارية للمدينة- وحداثة 
بنايات  من  به  تفخر  ما  وهو  المظهر 
عصرية ومشاريع عمرانية، ويمكن القول 
البعد  ذات  العريقة  الرباط  مدينة  إن 
بهذه  ت���ك���ون  أن  ي��م��ك��ن  ال���ت���اري���خ���ي 
كل  على  القضاء  تم  إذا  المواصفات 
إلى  تسيء  التي  واألش��ك��ال  المظاهر 
صورة المدينة والتي تتمثل في وجود 
العشوائية وغير  البنايات  من  العديد 
القانونية والتي تم بناؤها عن طريق 
الفوضى، األسواق العشوائية والمحالت 
التجارية أو المقاهي ومرائب إصالح 
السيارات، والتي تحتل الشوارع واألزقة 
وعرقلة  االزدح���ام  خلق  ف��ي  وتتسبب 

المرور.
الملك   وقد اتسعت ظاهرة احتالل 
المدن  من  وغيرها  بالرباط  العمومي 
حتى  كبيرة  بسرعة  وتنامت  األخ��رى 
أعطت صورة مشوهة لعاصمة المغرب 
هذه  إيجاد  في  ساهموا  الذين  أن  إذ 
الفوضى كانوا يعلمون بسياسة »األرض 
لمن يحرثها«، غير أن هذه السياسة لم 
تجندت  أن  بعد  ال��ي��وم  صالحة  تعد 
السلطات المحلية بالعاصمة لمحاربة 
هذه الظاهرة وبدأت تباشر عملية الهدم 
فوضوي  ه����و  ك����ل  ع���ل���ى  وال���ق���ض���اء 
وعشوائي، ويكفي إلقاء نظرة سريعة 
أو القيام بجولة في شوارع وأزقة بعض 
من  الكثير  ل��رؤي��ة  ال��ع��اص��م��ة  أح��ي��اء 
العمومي  الملك  تحتل  التي  البنايات 

بطريقة فوضوية، مما 
يعطي صورة مشوهة 
ل�����وج�����ه ال���ع���اص���م���ة 
فالبعض أضاف مسكنا 
جانب  إل����ى  ج���دي���دا 
مسكنه أو بنى محال 
ق����ام  أو  ت����ج����اري����ا 
فوق  ب��ت��وس��ي��ع��ه... 
الملك العمومي... أما 
المقاهي ومحالت بيع 

المأكوالت ومرائب إصالح السيارات، 
فإنها تسبب في تضييق الطريق، كما 
أن توقف السيارات بالشوارع واألزقة 
في  أي��ض��ا  يساهم  فوضوية  بطريقة 

إيجاد هذا المشكل. 
يترقبون  اليوم  العاصمة  إن سكان 

بشوق 
كبير إنجاز مشروع التأهيل الحضاري 

الرباط والذي أعطى انطالقته  لمدينة 
صاحب الجاللة محمد السادس مؤخرا، 
ولكن ذاك لن يتم إال إذا عملت السلطات 
المحلية على القضاء النهائي على كل 

مظاهر الفوضى والعشوائية 
في البناء. وإن حلم كل مغربي 
سواء كان من سكان العاصمة 
المدن األخرى  أو غيرها من 
أن يرى عاصمة بالده تضاهي 
في شكلها وجمالها كثيرا من 
عواصم العالم ألن موقعها على 
أبي  نهر  جانب  وعلى  البحر 
رقراق وما تتمتع به من مآثر 
االوداي�����ة،  كقصبة  ت��اري��خ��ي��ة 
وشالة، وصومعة حسان كل ذلك 
وسياحيا  حضاريا  قطبا  منها  يجعل 
الكبيرة  السياحية  المدن  غ��رار  على 
بالمغرب كمراكش، وأكادير، وورزازات، 

وغيرها.
< جد بوشتى )الرباط(

من أجل عاصمة جميلة

مهرجانات وسط أزمـة الميزانيات

ليست أغنية أم كلثوم الشهيرة، ولكن ما آلت 
إل��ي��ه أوض����اع ال��م��غ��رب وال��م��غ��ارب��ة إب����ان حكم 
اإلسالميين، دارت األيام دورتها غير المرتقبة وغير 
انقلب الوضع رأسا على عقب،  المتوقعة، حيث 
اقتصاديا  نؤخر  ما  وال  نقدم  ما  ن��دري  نعد  ولم 
واجتماعيا وحتى سياسيا، حيث تبخرت أحالم 
المغاربة في لحظة وجيزة، وانكشفت األقنعة عن 
وجوه من كانوا ينادون باألمس أنهم ضد الفساد 
الغالء،  ضد  وأنهم  معه،  متسامحين  فأصبحوا 
فأصبحوا من مؤيديه والموقعين على قرار تنفيذه، 
من  فأصبحوا  األج��ور  يعدون تسمين  كانوا  من 

معارضيها.
في إحدى خرجاته األخيرة أثناء انعقاد الحوار 
رئيس  ص��رح  المدني،  المجتمع  ح��ول  الوطني 
الحكومة دون حياء أو خجل، أن الدولة ال تخاف 
من المواطنين، نعم السيد الرئيس الدولة ال تهاب 
المواطنين، لو كانت تهابهم فعال لضربت لهم ألف 
حساب قبل اإلق��دام على أية حركة أو زي��ادة في 
األسعار، وآخرها حرمان األطفال من كوب »دانون« 
بزيادة 20 سنتيما، بعد حرمانهم من قبل من مادة 
الحليب.. الدولة ال تخاف من المواطنين، ألن جيل 
يزعزع  ك���ان  ال���ذي  والسبعينيات  الستينيات 
النزر  إال  منه  يتبق  ول��م  انقرض  قد  الحكومات 

القليل.
لو كانت الدولة تخاف من المواطنين لما أقدم 
في  مليارا   40 قرابة  على ضخ  الحكومة  رئيس 
صندوق المكتب الوطني للكهرباء الذي أصبح على 
وش���ك اإلف����الس، ب��ال��ل��ج��وء إل���ى ج��ي��وب الفقراء 
والمعوزين الذين وصل على ظهرهم إلى رئاسة 
الحكومة، دون محاسبة الرئيس المدير العام لهذا 
المكتب، هذا األخير الذي أفلس من قبل جامعة 
كرة القدم ثم غادر دون حسيب أو رقيب، ثم أين 
السيد جطو من هذه المعضلة بالمكتبين الكهرباء 
والماء؟ وما هي المظلة التي تحمي »خونا في الله« 

رفقة زوجته؟
والمثير والغريب في األمر هو أن يفلس قطاع 
المغرب،  في  مردودية  القطاعات  أهم  حيوي من 
الكهرباء وما أدراك ما الكهرباء يكتوي بناره جميع 
المغاربة، ويضخون فيه سنويا ماليير الماليير.
< مصطفى بصير )فاس(
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الوحيدة  ال����زاوي����ة 
ب��إف��ري��ق��ي��ا ل��ك��ن��اوة هي 
بالل«  »س��ي��دن��ا  زاوي�����ة 
المغربية.  ب��ال��ص��وي��رة 
اس���ت���ف���ادت هذه  م�����اذا 
الزاوية من طرف منظمي 
المهرجان. فمنذ تنظيم 
أول مهرجان لكناوة تم 
طقوس  ع�����دة  ت��غ��ي��ي��ر 
كناوية. لقد تم تهميش 
دور المرأة الكناوية من 
والنكاشات  المقدمات 
وصاحبات  والجدابات 
منازل أهل كناوة )عيشة 
لكبران، وخدوج بنيحيا، 
وحبيبة  باها،  وفاظمة 
وعيشة  ال�������ج�������واي، 
زع��ي��ط��ر...( وال��ذي أثار 
انتباهي في هذا الموسم 
هو الطفل الصغير الذي 

بريديا  ط��اب��ع��ا  أص��ب��ح 
للمجموعات  بالنسبة 
بالصويرة،  المشاركة 

الطفل الصغير مكانه هو 
المسجد أو المدرسة أو 
تكوين  يجب  الرياضة. 

ف��درال��ي��ة أو ودادي���ة أو 
تنسيقية تهتم بمستقبل 

ك�����ن�����اوة في  أب�����ن�����اء 

والمعلمين،  المستقبل، 
والقراقبية  والمعلمات، 
كذلك. وتكون لهم تغطية 
صحية وتقاعد واالعتناء 
بهم أيام المرض وهناك 
واألكثرية  ح��االت.  ع��دة 
)ايرما  ن��ري��د  ال  ت��ق��ول 
كناوة( وأنا أقول لهم إن 
اسمها هو )رماو كناوة( 
اس���م ع��ل��ى م��س��م��ى هل 
ل�»ايرما  استفادة  هناك 
التي تم تشكيل  كناوة« 
أعضاء  م����ن  م��ك��ت��ب��ه��ا 
أكثرهم من خارج المدينة 
بالدار  التخطيط  ويتم 
البيضاء، والصويرة في 

دار غفلون.
< حفيظ صادق 
)الصويرة(

حقيقـة كنـاوة فـي الرفـوف

هو  الصيام  أن  ال��ن��اس  م��ن  كثير  يحسب 
ال��ط��ع��ام وال���ش���راب، واللذات  اإلم��س��اك ع��ن 
والشهوات، من طلوع الشمس إلى غروبها، 
فهذا مجرد مظهر للصيام، والجانب السلبي 
منه، وهو ال يكفي لتحقق معنى الصيام، تدل 
فإن  نفسها،  الصيام  آي��ة  وتؤكده  ذل��ك  على 
النداء بوصف اإليمان أوال وهو أساس الخير 
ومنبع الفضائل، وفي ذكر التقوى آخرا- وهي 
روح اإليمان وسر الفالح- إرشاد قوي وداللة 
واضحة، على أن حقيقة الصوم المطلوب هي 
اإلمساك عن كل ما ينافي اإليمان، وال يتفق 
الله  قال  كما  والمراقبة  التقوى  فضيلة  مع 
عليكم  كتب  آم��ن��وا  ال��ذي��ن  أيها  »ي��ا   ꞉تعالى
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون«. ولذلك ينبغي أن يكون الصيام مدعاة 
للتخلق باألخالق الفاضلة، من العطف على 
ذوي الحاجة بالكرم والبذل، ومدعاة للشعور 
بالرحمة واإلحسان، والوفاء بالعهد، والصدق 
البأساء والضراء،  العمل، والصبر على  في 
خاصة وأن الصوم نصف الصبر كما جاء عن 

الرسول صلى الله عليه وسلم.
والصوم كبح لجماع النفس األمارة بالسوء 
واإلغراق  والشهوات  للذات  االستسالم  عن 
فيها، وعن االستسالم للكبرياء والغضب، وهو 
عالج ووقاية من سائر األمراض واألعراض 
الروحية والبدنية. فقد أثبتت األبحاث العلمية، 
والتجارب الطبية محاسن الصوم ومزاياه، 
وتأكد أنه وقاية وعالج من السمنة التي تنشأ 
عن تراكم فضالت الطعام في المعدة، فيتسبب 
تمددها وضعفها عن أداء وظيفتها، وينتج عن 

ذلك تضخم القلب والكبد.
الرواسب  لطرد  ووق��اي��ة  ع��الج  ه��و  كذلك 
المتخلفة عن األطعمة التي تكمن في مجاري 
الدم وتضخم  الدم، فيتسبب عن ذلك ضغط 
الشرايين، ويأتي الصوم ليخلص الجسم من 
سائر هذه األمراض ويصبح مكتمال قويا، كما 
 ꞉أكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله
»صوموا تصحوا« وقد أوضح هذه المعاني 
توخاها  ال��ت��ي  وحقيقته  للصوم  السامية 
»وأما  بقوله  القيم  اب��ن  فرضه  م��ن  اإلس���الم 
الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن 
شهواتها، وتخرجها عن شبه المالئكة، فإن 
شهواتها  عليها  وغلبت  خليت  إذا  النفس 
التحقت بعالم البهائم، فإذا كفت شهواتها لله، 
ضيقت مجاري الشيطان، وصارت قريبة من 
الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وإيثارا 
أحب  الصائم  فيدع  إليه،  وتقربا  لمرضاته، 
األشياء إليه وأعظمها لصوقا في نفسه، من 
الطعام والشراب والجماع من أجل ربه، وهذا 
يعني كون الصوم له تبارك وتعالى، بهذا فسر 
تلك اإلضافة رسول صلى الله عليه وسلم في 
قوله في الحديث القدسي، في ما رواه عن ربه 
تعالى꞉ »كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي«. 
وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي 
تكسر الشهوة، وتقمع النفس، وتحيي القلب، 
وتزهد في الشهوات، وترغب في ما عند الله، 
وأحوالهم،  المساكين  بشأن  األغنياء  وتذكر 
وما  ال��ل��ه،  تقوى  على  عونا  ال��ص��وم  ليكون 
استعان أحد على تقوى الله، وحفظ حدوده، 
واجتناب محارمه، بمثل الصوم، ولذلك كان 
تشريع الصوم في اإلسالم إحسانا من الله 
ورحمة بعباده، ولطفا وتكليفا وتهذيبا، وهو 

غاية الرحمة والحكمة والمصلحة.
وعلى هذا الذي يتجه إلى غير الله بالقصد 
والرجاء ال صوم له، والذي يكفر في الخطايا 
له.  الله ورسوله ال صوم  واآلث��ام، ويحارب 
والذي يظلم ويحابي ويخالط السفهاء ويعين 
أو  ولسانه  ي��ده  يمد  من  وك��ل  الفساد،  على 
يتسبب في المعصية، واإليذاء لعباد الله ال 

صوم له..«.

حقيقة الصوم وحكمته
< د. يوسف الكتاني

< يتبع

السلطة القضائية والسلم االجتماعي
وكل  األص��ل،  وه��و  للشعب،  السلطة  إن 
السلط الموجودة في الدولة، نابعة ومفوضة 

منه. 
وإن من بين هاته السلط، المفوضة منه، 
سلطة القضاء، التي يعود لها دور الفصل 
في النزاعات المعروضة عليها على أساس 
إرساء  بغية  العمل،  بها  الجاري  القوانين 
ال��ع��دل ال���ذي ه��و أس���اس ال��م��ل��ك، بمفهوم 
بدون  ألن��ه  وال��ب��ن��اء  التنمية  أي  ال��ع��م��ران 
اطمئنان رجال األعمال على أموالهم بثقتهم 
ال  وبالتالي  استثمار  ال  فإنه  القضاء  في 

تنمية.
إرساء  في  أساسي  دور  للقضاء  أن  كما 
السلم االجتماعي، إذ باللجوء إليه يتجنب 
المتنازعون أخذ حقوقهم من تلقاء أنفسهم، 
وال��ذي من شأنه أن يخلق الفوضى وعدم 
سلطة  وتعتبر  المجتمع.  ف��ي  االس��ت��ق��رار 
القضاء مالذ المواطنين األخير، إذ أن اللجوء 
تنغلق جميع  إال عندما  ع��ادة  يتم  ال  إليها 

األبواب األخرى لحل خالف أو نزاع ما.
وعليه عندما تكون هاته السلطة في غير 
المستوى المنوط بها، لسبب من األسباب، 
فإن ذلك من شأنه أن يفقد ثقة المواطنين 
ال��ع��زوف عن  م��ن  ذل��ك  فيها، وم��ا يستتبع 

حتما،  عليه  يترتب  وال��ذي  إليها،  اللجوء 
العزائم  وتثبيط  واإلحباط  اليأس  انتشار 
وت���ه���دي���د ال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي وال���رك���ود 

االقتصادي.
وإنه ال جدوى من هيكلة الدولة، وتوزيع 
وإقامة  ال���س���ل���ط،  ع��ل��ى  االخ���ت���ص���اص���ات 
االنتخابات وتصارع األحزاب السياسية على 
الفوز بها، للقيام بعد ذلك بعملية التشريع 
وإصدار القوانين إذا كانت السلطة القضائية 
على  نركز  وهنا  القوانين.  هاته  تطبق  ال 
مفهوم تطبيق القانون وليس الحكم »فالحكم 
القاضي واجبه هو تفعيل  لله« ألن  يومئذ 
المعروضة  الواقعة  على  وتنزيله  القانون 
عليه، إن كان له رأي يخالف القانون في ما 
يمتزج  التي  القضايا  في  أوجبه، وخاصة 
فيها السياسي بالقانوني، والتي يتعين فيها 
على القاضي أن ينزع عنه جبته السياسية 
ويقضي بما ينص عليه القانون، وإن خالف 
ميوله أو توجهه السياسي، وإال فسيكون 
في ذلك تجميع كل السلط بما فيها التنفيذية 
والتشريعية والقضائية بين يديه وذلك قمة 

الدكتاتورية والطغيان.
وق��د الحظنا ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة، بغية 
جل  ل��ج��وء  ال��ق��ض��اء،  سلطة  م��ن  التقليل 

للقضاء  البديلة  الوسائل  إلى  التشريعات 
كالتحكيم والوساطة.

وبمقارنة بسيطة في مجتمعنا المغربي، 
بين األمس واليوم، فإننا نجد أن استقرار 
المعامالت والطمأنينة كانا سائدان أكثر من 
ظل مؤسسة »األمين« بين الحرفيين والتجار، 
القضايا  ف��ي  القبيلة  مجلس  وم��ؤس��س��ة 
المدينة، وإنه وإن كانت هاته المؤسسات 
الحاضر  الوقت  في  تبنيها  عمليا  يصعب 
فإن  وتعقدها،  المعامالت  مجال  لتشعب 
البديل هو النهوض بمؤسسة القضاء بجميع 
عناصرها، وخاصة العنصر القاضي الذي 
هو عمودها الفقري، بتكوينه جيدا سواء من 
حيث المعرفة القانونية أو تكوين الشخصية 
القضائية التي تؤمن له االستقالل والبقاء 
بمنأى عن الخضوع والخنوع، وتوفير جميع 
خير  على  لمهامه  بأدائه  الكفيلة  الظروف 
الملفات  كثرة  ع��بء  تخفيف  ومنها  وج��ه، 
بالزيادة في عدد القضاة، وتخصص القضاة 
في شعبة قانونية واحدة، يبتدئ بها مساراه 
ويجيدها  ابتدائيا  فيها  ليتطور  المهني 
مساره  آخ��ر  في  منها  ويتمكن  استئنافيا 

المهني.
< عبد الحكيم هابي

نصـيحة

يا داخل دنيا... الباس
نوصيك وصية 
على كحل راس

ما يغرك زين
 ما يغرك لباس

قلبو حجر ما فيه 
احساس

أو مشاعرو حديد 
أو نحاس

راسو عامر غير
 هضرة ف ناس

عايش حياتو وسواس
ما يرتاح ما يجيه 

نعاس
ليل أو نهار عساس

حال عينيه 
أو جميع حواس

من والو ايدير 
شلة قصاص

بلسانو كي
 طلق غير قرطاس

ويزيد نقطة
 لي تفيض كاس

باش يردم ليك ساس

< رشيد ضاميني )تمارة(
مع هذه المدونة الجديدة للسير، 
أص��ب��ح ال��س��ائ��ق��ون ي��خ��رج��ون من 
»الله  الزم��ة:  ي��رددون  وهم  منازلهم 
ي��خ��رج ال��ع��اق��ب��ة ع��ل��ى خ���ي���ر«، فال 
ي��ح��م��دون ال��ل��ه ح��ت��ى ي���ع���ودوا في 

منازلهم  إل����ى  ال��م��س��اء 
داموا  م��ا  أم��ا  سالمين، 
المنزل  خ��ارج  ي��وج��دون 
فهم  ال������ش������ارع،  وف������ي 
لحظة  أي  في  معرضون 
لدخول السجن من أوسع 

أبوابه.
ق����د ي���ق���ول ق���ائ���ل إن 
متنبها  كان  إذا  اإلنسان 
وفطنا وراد البال، فإنه لن 
لكن  ال��خ��ط��إ،  ف��ي  يسقط 
فيه  أم������ان  ال  ال���ح���دي���د 
السائقين  ب����ش����ه����ادة 
المحترفين، فحتى لو كنت 
متنبها ومتيقظا، قد يأتي 

يكون  ربما  ال��ذي  المساخيط  أح��د 
بأكمله،  الليل  ينم  ل��م  أو  س��ك��ران��ا 
لها،  راد  ال  كارثة  في  لك  ويتسبب 
وتصبح »خيطي بيطي« بين المحاكم 

والكوميساريات، أو ربما يخرج لك 
أحد الراجلين على غفلة دون أن تقرأ 
ل���ه ح���س���اب���ا، وت��ص��ب��ح ب��ي��ن ليلة 
وضحاها في غياهب السجن دون أن 
تكون قد نويت ذلك حتى في المنام، 

عندنا  فالراجلون  معلوم  هو  وكما 
حال وأحوال، فهم يقطعون الشارع 
عندما »يرشق« لهم، ومن أي مكان، 
وحتى دون أن ينظروا إلى الشارع، 

ونادرا ما تجد أحد الراجلين 
ويقطع  السير  بقانون  يلتزم 
الراجلين،  ممر  من  الشارع 
السائقين  ب��ع��ض  ه���ن���اك 
سامحهم الله ال يفرقون بين 
ممر الراجلين و«لوطوروت«، 
ويدوسون على الدواسة إلى 

أقصى سرعتها.
في المغرب نحن 

محتاجين  غ���ي���ر 
لقانون سير قادم من 

ولكن  لينجح،  ال��س��وي��د 
نحن محتاجين لمواطنين 
السويد  م����ن  ق���ادم���ي���ن 
وأرضية قادمة من السويد 
لتطبيقه في المغرب، أما 
أن تأتي الحكومة بقانون 
مغربية  وط��رق  س��وي��دي 
ومواطنين مغاربة، فهذا 
ما يستحيل معه تطبيق 
هذه المدونة، والتي يدفع 
ت���ك���ال���ي���ف���ه���ا ال���م���واط���ن 
المغربي من جهده، وماله، 
وربما حريته حينما يودع في السجن 
دون أن يكون قد ارتكب الفعل الذي 

يستحق ذلك.
< الهاشمي ربابي )طنجة(

مـــدونــة الحــبـس
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كثيرا ما نصادف ونعاين ممارسات 
تدهشنا، فتستفزنا لنقدها وإبداء آراء 
طرح  األح����وال،  أفضل  وف��ي  حولها، 
أسئلة بشأنها. ومن هذه الممارسات 
عند  التعبدي  بالجانب  ترتبط  التي 
بعض األشخاص. الحرص على أداء 
الفرائض بإتقان في شهر رمضان دون 

غيره من أشهر السنة..
 يظهر هذا »الحرص المفاجئ« في 
أغلب  تعرفه  الذي  الملحوظ  التكدس 
أوقات  عند  رم��ض��ان،  ف��ي  المساجد 
المغرب  ص�����اة  خ���اص���ة  ال����ص����اة، 
والتراويح والعشاء. واستئناف البعض 
إقامة الصاة، بعد االنقطاع عن إقامتها 
لظروف  السنة،  فترات معينة من  في 
نفسية،  )ش��خ��ص��ي��ة،  م���ا  وأح�������وال 
اغتنام  أو  مناخية...الخ(.  اجتماعية، 
للقيام  ال��ك��ري��م  الشهر  ه��ذا  مناسبة 
بشرائع الله، فضا عن سيادة الخطاب 
الناس،  أغلب  محادثات  في  الروحي 
سواء في الشارع العام، أو البيوت، أو 

في عالم التواصل االفتراضي.. الخ.
وهي ممارسات إن أمعنا فيها النظر 
إن  ذل��ك  فاضلة،  إنسانية  ممارسات 

أخذناها من منظور االرتقاء بالمستوى 
الروحي لدى اإلنسان، والبحث في سبل 
تنميته، وإشاعة األخاق السامية بين 
ال��ن��اس... وه��ي كذلك م��ؤش��رات على 
وإعادة  ذات��ه  تطوير  إلى  الفرد  سعي 
النظر في بعض السلوكات المنحرفة 

التي تأسره في سراديبها أحيانا.
فمن باب إحسان الظن، نعتبر أداء 
الفرائض بحرص شديد في هذا الشهر 
العظيم، سلوكا ينبئ بوجود إمكانات 
كامنة لدى الشخص للتطور والسمو 
نحو األفضل. إذا أخذنا بعين االعتبار 
ترويض النفس الطائشة عن الطريق 
مجددا،  عليه  لتستقيم  ال��ص��ح��ي��ح، 
الذي  ال��روح��ي  االطمئنان  وتحصيل 
ُيشِعر اإلنسان بإنسانيته، ويسمو به 
فيه  الغرائزي  الحيواني  الجانب  عن 
ويهذبه... وغيرها من الثمار الروحية 
وينعم  الحق،  المتعبد  يجنيها  التي 

بها.
وباعتبار شهر رمضان محطة سنوية 
النفس،  م��ع  متمعنة  وق��ف��ة  ل��ل��وق��وف 
في  الثواب  من  أغفلت  ما  واس��ت��دراك 
اآللية  بالماديات، والقيم  واقع مثخن 

المفروغة المحتوى. َيْفُضل اغتنام هذا 
الشهر، بِنية االنطاق من جديد، وقصد 
االستمرار في إخاص العبادة لله، لكن 
مما يستوجب التنبيه إليه أن االجتهاد 
ف��ي ال��ت��ع��ب��د ف��ي رم���ض���ان، أو حصر 
دون  فيه  الصالحات  وعمل  العبادة، 
غيره من أشهر السنة، هو ضرب من 
النفاق البئيس. ذلك أنه من المحمود 
مباركة،  مناسبة  من  المرء  يجعل  أن 
كشهر رمضان فرصة إلعادة النظر، وإنه 
للتوبة،  يغتنمه  أن  أي��ض��ا  لمحمود 
واللحاق بقاطرة اإلسام، إن فاتته في 
مراحل معينة من حياته.. لكن أن ينتهز 
ورياء  للتملق  الدينية  المناسبة  هذه 
الناس، بتكثيف العبادات، والصدقات، 
إلى  حليمة  تعود  رمضان  وبانتهاء 
عادتها القديمة؛ من اعتكاف بالمساجد 
إلى اعتكاف بالحانات وأوكار الدعارة... 
وأخطر  بالدين،  االستهتار  قمة  فذاك 
»نفاق  وه�����و  أال  ال���ن���ف���اق،  أن�������واع 

السماء..«.
ومن الممارسات الشيزوفرينية التي 
هذه  ف��ي  المتناقضات  واق���ع  ت��ع��ري 
المناسبة الجليلة، صيام نهار رمضان، 
وصرف ليله في اللهو ولعب القمار، أو 
في السهرات والمهرجانات الماجنة، 
والبرامج  المسلسات  متابعة  أو 
االستحمارية... إلخ، عاوة على قيام 
ليلة  وقيام  طقوسها،  بكل  القدر  ليلة 
رأس السنة الميادية بكل »طقوسها« 
كذلك. وهو ما يكشف فهما واهما يؤمن 
الصيام،  فيه  يعادل  فهم  البعض،  به 
إضرابا نهاريا عن الطعام والتناسل، 
»المباراة  نهاية  المؤذن  يعلن  إن  فما 
الصائم- ينطلق  حتى  الصيامية« 
المضرب عن الطعام، كَثور مكبل نحو 
جاهلة  لمؤثورة  مصداقا  الموبقات، 
بئيسة يجعلها هؤالء شعارهم، فحواها 
أن: »شوية لله وشوية لعبده«. وهو فهم 
غاية في الجهل، لكونه يعتبر أن الله 
جل وعا، يقتسم مع عباده أعمالهم؛ 
ويحتفظون  ب��ع��ض��ا،  إل��ي��ه  ي���س���دون 
وهم،  م��ن  ل��ه  فيا  ببعض...  ألنفسهم 

وضال!!. 
< عماد الفزازي

عقبة بن نافع أول فاحت دخل سبتة 
وفتح األندلس وتولى إفريقيا

أول ف��ات��ح إس��ام��ي دخ��ل إلى 
مدينة سبتة، عقبة بن نافع الذي 
جديح  بن  معاوية  إفريقيا  واله 
إفريقيا  فتح  يستكمل  ل��م  ال��ذي 
بسبب عزله من طرف معاوية بن 
أو سنة  48ه�،  أبي سفيان سنة 
50ه�، وقال ابن أبي »الفياض« إن 
النبي صلى  قبل وفاة  عقبة ولد 
واحدة،  بسنة  وسلم  عليه  الله 
وقال إبراهيم بن القاسم: ووصل 

عقبة بن نافع إلى إفريقيا في عشرة آالف من المسلمين 
فافتتحها، وكان عمرو بن العاص بعد أن فتح مصر 
»زويلة« و»برقة«  إلى  نافع  20ه�، بعث عقبة بن  سنة 
فافتتحهما، وبعدما حقق عمرو بن العاص انتصارات 
كبيرة، كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب 
اإلذن في التوسع بفتح إفريقيا، فرفض وحذره من مغبة 
ليست  »إنها  يقول:  إليه  وكتب  بالمسلمين،  التغرير 
إفريقيا ولكنها المفرقة غادرة مغدور بها، ال يغزوها 
أحد ما بقيت« فانصرف عمرو بن العاص عنها وعاد 
إلى مصر وترك عليها عقبة بن نافع، وبعد وفاة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه تولى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه فعزل عمرو بن العاص وعين عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح، واسمه الكامل هو عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح العامري، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فارتد عن اإلسام ولحق بالمشركين 
بمكة، وكأن معاوية بن أبي سفيان بمكة قد أسلم فاتخذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي بعد بن 
أبي سرح، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة 
استجار عبد الله بن أبي سرح بدار عثمان بن عفان، 
فأخذ له األمان من النبي صلى الله عليه وسلم، كان 
ابن أبي سرح أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة، فلما 
أصبح عثمان بن عفان خليفة عينه على مصر وجندها، 
وبقي عقبة بن نافع يواصل الفتح، وكتب عبد الله بن 
سعد إلى عثمان بن عفان يستأذنه في فتح إفريقيا، فلم 
يوافق عما بما ذهب إليه عمر بن الخطاب، ثم اجتمع 
مع الصحابة واستشارهم فوافقوا ما عدا سعيد بن 
عليهم  وجعل  إلفريقيا،  الفاتحين  بعث  وحينئذ  زيد، 
الحارث بن الحكم إلى أن يصلوا إلى عبد الله بن سعد، 
الحارث بن  »قد استعملت عليكم  وخطب فيهم فقال: 
الحكم حتى تصلوا إلى عبد الله بن سعد، وقد قدمت 
ودينه  ثقته  من  علمت  لما  سعد  بن  الله  عبد  عليكم 
وحسن رأيه وشجاعته وأخذ عليه الميثاق بأن يحسن 
لمحسنكم ويتجاوز عن مسيئكم وال يحمله غرض الدنيا 
على هاك رجل واحد منكم، وأرجو لعبد الله أن يقف 
إياه أن تهولنكم كثرة  عند عهدي وأمري، وأوصيكم 
العدو، وقد علمتم ما أنزل الله عليكم حيث يقول: »كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله« أما علمتم أن 
هذه األمانة ما نصرت إال بكثرة الصبر وقوة اليقين 
وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم أستودعكم الله 
وعليه  الله  بركة  على  سيروا  الحافظين،  خير  وهو 

فتوكلوا وله فاتقوا«.
وسار الفاتحون واستقبلهم عقبة بن نافع في »برقة« 
الله عنه مددا آخر،  أرسل عثمان بن عفان رضي  ثم 
بقيادة عبد الله بن الزبير، وبهذا المدد تضعضع العدو، 
إفريقيا،  يحكم  كان  الذي  جرجير«  »البطريق  وخاف 
وخارت قوته، وفي إحدى المعارك تفقد عبد الله بن 
الزبير عبد الله بن سعد فلم يجده، وسأل عنه فقيل له 
إنه سمع مناديا »للبطريق جرجير« يقول: »من قتل عبد 
الله بن سعد فله مائة ألف دينار وأزوجه ابنتي« لذلك 
فهو خائف، فذهب إليه عبد الله بن الزبير وطلب منه 
أن يأمر مناديا ينادي: »من أتى برأس »جرجير« أعطيته 
مائة ألف دينار وزوجته ابنته واستعملته على باده« 
ففعل ذلك، فصار »جرجير« يخاف ثم قتل »جرجير« وتم 

النصر للفاتحين.

حصر التعبد في شهر الغفران: عبادة لله أم لرمضان..؟

< بقلم: مصطفى الطريبق

< يتبع

أطفال التسول في ازدياد

رعاها  إذا  الحياة،  في  جوهرة  الطفل  إن 
وتربية  وتأطير  وإخ���اص  بعناية  اإلن��س��ان 
الله  لنا  أعطاها  نقلة  ألنها  وتوجيه صحيح، 
يجب المحافظة عليها، فإنها ال تضيع وتتشرد، 
من  حالة صعبة  في  األس��ر  بجانب  والوقوف 
دور  جانب  إل��ى  والمعنوية  المادية  الناحية 
المجالس العلمية في هذا االتجاه إلنقاذ وحذف 
النبتة الخبيثة أمام المدارس واألحياء الشعبية، 
للمطالعة  مكتبات  بتأهيل  الشباب  ومراقبة 
والعلم ومقاهي أدبية لمواجهة التحديات إلى 
تواجه الشباب بواسطة األنترنيت )وسلبياته 
أكثر من إيجابياته(، واألفام في التلفزة التي 
وال��ع��دوان��ي��ة واإلج�����رام. على  ال��ع��ن��ف  تخلق 
المسؤولين مراقبة األفام التي تليق بمجتمعنا 
في اللباس، وفي السلوك. فنحن مجتمع مسلم 
الطفل وعدم  األول��ى وهي  اللبنة  يحافظ على 
تعرضه لانحراف والتسول واالشتغال.. هذا 
من األولويات ألنهم سيصبحوا رجال الغد لبناء 

مجتمع صالح يؤدي رسالته كاملة.
< بنت الوادي )القنيطرة(

العلماء  بين  والقال  القيل  كثر 
ال��ق��دام��ى وال��م��ت��أخ��ري��ن ف��ي أمر 
ومحرم،  مبيح  بين  م��ا  ال��دخ��ان 
واألكثر على التحريم منهم: عامة 
اللقاني،  إبراهيم  الشيخ  زمانه 
والشيخ سالم السنهوري، والشيخ 
موالي عبد الله بن علي بن طاهر 
الرشيدية،  بإقليم  م��دغ��رة  ع��ال��م 
وعالم فاس الشيخ سيدي الحسن 
الشيخ  ت������ادال  وع����ال����م  م�������زور، 
الصومعي، وعالم المملكة العربية 
ال���ش���ي���خ أب�����و بكر  ال���س���ع���ودي���ة 
ال��ج��زائ��ري، وع��ال��م درع��ة الشيخ 
وعالم  الدرعي،  ناصر  بن  محمد 
ط��ن��ج��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال���ح���ي بن 
الشيخ  الشرق  وعالم  الصديق، 
مصر  وعالم  القرضاوي،  يوسف 
ال��ش��ي��خ ال��خ��رش��ي ش�����ارح متن 

خليل.

الله  الخرشي رحمه  وقد سئل 
للسائل:  فقال  ال��دخ��ان،  حكم  عن 
دعنا من الخبائث، فأجابه باألبيات 

التالية:
في الناس قوم سخاف ال عقول 
اس����ت����ب����دل����وا ع����وض  لهم 

التسبيح دخانا 
أنبوبة في فم والنار داخلها  

تجر للجوف دخانا ونيرانا
لو كان ذلك ذكر الله ما قربت  

إليهم النار إجاال لموالنا
ذاك  بين  م��ا  حسنا  ف��ي  شتان 
يشين  ه����ذا  وذا  

وهذا للورى زانا
حرق نار وتسعير للحيته  

لكن من جهلهم قد كان   
ما كانا

< مالكي علوي موالي الصادق 
)سال(

هل 
التدخين 
حالل أم 

حرام؟

< العدد: 796المنبر  الحر
< الخميس 3 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com
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من أشهر الجرحى الرياضي عبد الله با جدي الذي اخترقت 
رصاصة كتفه، وهذا األخير ليست له عالقة بالعربي با جدي حارس 
معلمة »ماجوريل« الذي سبق الحديث عن صموده أثناء االستنطاق 
لشتى أنواع التعذيب، ولكن عبد الله با جدي له شقيق متميز في 
عالم السباحة، إذ كان يبهر الشباب بقفزاته البهلوانية على خشبة 
المهدي  األستاذ  إال  الفن  هذا  في  ينافسه  وال  البلدي،  المسبح 
اليزيدي أخو العامل األسبق لمدينة مراكش في سنوات ما بعد 
االستعمار، يرحمهم الله جميعا، فكلهم من عزاوى مراكش كل في 

مجاله. 
سميت هذه االنتفاضة بـ»زيارة كرانفال«.. وتسابق الناس في 
ليلة ذلك اليوم المشهود للجلوس بجانب المذياع واالستماع إلى 
تفاصيل  ينقل  وهــو  إذاعــة طنجة  من  الله  عبد  صــوت مصطفى 

األحداث.
بدأنا نتابع كل ما سيجري ويدور داخل الوطن الجسور، وحتى 
ما وراء البحور، ولم نعد نتستر في اجتماعاتنا داخل الدور، وبصفة 
عباس  السي  دار  وأصبحت  القصور،  حومة  فــي  نحن  خاصة 
فالجرائد  محظور.  بــأي  نعترف  وال  األبــواب  مشرعة  الشرايبي 
باللغتين عندنا بشكل موفور، والنقاش بيننا متزن ومعبور، رغم 
فيثور،  للصراخ  الحماس  يدفعه  ومــن  هــادئ  طبعه  من  فينا  أن 
فصحبتنا بحكم الجوار تفرض النقاش الحر، رغم االختالف وعدم 
كشف كل واحد لخياره المستور، فهذا استقاللي وآخر شوري، 
وذلك شيوعي ويخشى الظهور. وفينا حتى من كان آباؤهم يرون 
في كفاح الشعب الكثير من المغامرة والطيش والتهور. وصاحب 
المنزل بالطبع لم يكن له بيننا أي حضور، ألن زوجته اللة صفية 
كانت قد انتقلت إلى جوار الرحمن الرحيم الغفور، وكانت فعال في 
منتهى الصفاء تمأل المنزل بالحب والبهجة والسرور، وكيف ال 
وهي شقيقة سيدي أحمد الكنسوسي العالم الجليل الوقور، واحد 
من رموز العلم الذين كان الباشا يسبب لهم الكثير من اإلحراج 
ويقحمهم في بعض األمور، ولكنه اتقاء لشر الباشا اعتصم في 
بيته وأحجم عن الظهور، وبدأ يستقبل طالبه في منزله المعمور، 
وكان في مقدمة طالب علمه رمز آخر أراد به الله أن يكون شاهدا 
على بعض العصور، فأطال عمره سبحانه حتى انطلق عبد ربه في 
كتابة هذه السطور، إنه األصيل في مجلسه وملبسه ونكهة حديثه 
الشاعر الذي ودعناه قبل شهور، موالي الصديق العلوي الذي قال 
عنه أحد من كتبوا عن مراكش إنه »بات يعرف هذه المدينة برموز 
ثالثة: صومعة الكتبية، والحزام الثلجي األطلسي في عز الصيف، 
وذلك الطويل القامة رفيع الهامة ذي اللباس األصيل الذي لم أصادفه 
قط أن ألهاه عن المطالعة َغُروْر..« هذا ما قاله األجنبي الكاتب، وقد 
صغته بما تيسر لي. وقد سمعت ممن حضر مجلسا ساميا استقبله 
فيه صاحب الجاللة الراحل الحسن الثاني أنه، رحمهم الله جميعا، 

توجه بالسؤال إلى موالي الصديق فقال:
»من منا األكبر آ الشريف؟.. أنا أم أنت؟..«

فأجاب موالي الصديق:
»أنا أكبر في السن..« فاستحسن الحاضرون سرعة البديهة وتأدب 
الجواب.. وهو جواب مقتبس عن أبي بكر رضي الله عنه للنبي 

صلى الله عليه وسلم عنه كما هو معلوم.
وكان لصاحب المنزل المذكور ولدان الكبير اسمه المختار، وهو 
مخضرم اجتمع فيه ما تفرق في غيره وال يشق له غبار، دائم االطالع 
في النحو، طويل الباع في الملحون مدمن على االستماع.. وفي 
لعبة الشطرنج فارس شجاع، وفي لعب أخرى له ابتكارات وإبداع،  
شوري حتى النخاع ولكنه يتجنب كل جدال وصراع، رغم مخزونه 
المعزز بشتى مفردات اإلقناع، تحتاج إلى شهور كي تحفظ مالمح 
محياه بسبب تقريب الكتاب من بصره، حتى غدا الكتاب كالقناع. 
أما الولد الثاني واسمه عبد السالم الشرايبي، فال يمكن أن ألخص 
ما جمعني معه في بضع سطور ألن أقوى المحطات في انطالقتي 
الفنية كان له فيها كثير الحضور، كما كان لي مع هذا اإلنسان 
الضاحك القانع مواقف وجوالت، أنا بها جد فخور، وسبحان الذي 
إذا أراد بعبده شيئا هيأ له األسباب ويسر له األمور، وكيف حول 
عبد السالم من االنزواء والعزلة والخجل وإنسان مغمور، إلى فارس 
من حملة القلم في أجرإ الميادين يتعرف عليه الجمهور، كمؤلف 
ومخرج مسرحي مشهور، بل إلى رمز من رموز درب سبع تالوي 
وحي القصور دون رغبة منه، إلى أن اكتشف سره من طرف غيره، 
فظهرت موهبته تعلن عن أروع حضور في مجال أبي الفنون، حين 
»الحراز« والثانية  بـ  األولى عنونها  تراثيتين،  أبدع مسرحيتين 

بـ»سيدي قدور«.
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عبد السالم الشرايبي

> يتبع

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:

 حسن الجندي

بقلم: أبو أزهار

بين نكون أو ال نكون
في عصر المجون
وتدخين الغليون
وأكل المعجون

والقمار بالمليون
والغرق في الديون

أطبقت الجفون
على عدسات العيون

وتقوقعنا في سكون
رفقة الحلزون

ورضعنا حليب األتون
بعد بكاء وشجون

فضاعت السنون
وتكسرت المتون
واخترنا أال نكون

نحن والبنون
وكانت قبضة المنون!!

بئ�س االختيار

الكالم الموزون

النجمة  تــعــبــر  كــــالــــعــــادة 
اإلماراتية أحالم عن آرائها 
بصراحة ووضوح وجرأة 
تهتم  أن  عــــالــــيــــة دون 
بــاالنــتــقــادات الــتــي قد 
تطالها نتيجة ذلك، فهي 
لم تتعود إال أن تقول ما 
تشعر به. وهذا ما حصل 
يوم األحد الماضي، ففي 
ــة األولـــــــى من  ــق ــحــل ال
الرمضاني  برنامجه 
الجديد »وال تحلم« الذي 
ـــعـــرض عـــلـــى إحــــدى  ي
العربية،  ـــشـــاشـــات  ال
ـــي  اســـتـــضـــاف اإلعـــالم
اللبناني نيشان الممثلة 
السورية رغدة في حوار 
رمــضــانــي طــويــل. وفي 
تطرقت  سياق حديثها، 
حديثها  فـــــي  رغـــــــدة 
بنت  مـــــوزة  لــلــشــيــخــة 
زوجة  المسند  نــاصــر 

بن  حمد  الشيخ  السابق،  قطر  دولــة  أمير 
خليفة آل ثاني لتوجه لها نقدا الذعا، فبعد 
أن صرحت أن الشيخة »موزة« عرضت عليها 
الرحيل من مصر والعيش في قطر ووعدتها 
بـــإعـــداد مــنــزل فــخــم وعــمــل لــهــا والبنها 
ورفضت، أضافت أنها ُخدعت بموزة واصفة 
إياها بالشيطان الذي يمشي على األرض.

هذا الكالم أغضب أحالم، فسارعت إلى 
إطالق تغريدتين عبر حسابها الرسمي على 
في  قالت  نيشان  موقع Twitter باتجاه 
األولى: »بدها تتعالج دي اللي اسمها رغدة، 
تاج  مـــوزة  والشيخة  دي،  إال  نــاقــص  مــا 
راسها«. أما في الثانية فتوجهت إلى نيشان 
مباشرة بالقول: »يا ريت تستضيف ناس 
يضيفوا للبرنامج مش يسيئوا له، والكالم 
عن الخليج وحكامه وشيوخنا مش مسموح، 
أهل  نحن  كلنا  فينا  بتحكي  إنــت  وكــأنــك 
الخليج«. ثم عادت أحالم وأطلقت تغريدة 
تغريدتيها  خلفية  فيها  شــرحــت  أخــيــرة 
السابقتين، قائلة: »بالنسبة لي دايم الخليج 

خط أحمر«.
فهل تشتعل الحرب بين رغدة وأحالم؟

إليزابيث  الملكة  حافظت 
الثانية، ملكة المملكة المتحدة، 
على  عقود  مدى خمسة  على 
الذي  نفسه  الــحــذاء  مــوديــل 
على  تحرص  وكانت  ترتديه، 
إصالح النعال كلما تعرضت 
للتلف، كما أنها تمتلك العديد 
من األزواج من الموديل نفسه 
بألوان أخرى، إال أنها غالبا ما 
تفضل ارتداء اللون »األسود«. 
ووفقا لـ»ديلي ميل« البريطانية، 
اعتادت  الــــذي  الـــحـــذاء  فـــإن 
صناعة  هــو  ارتــــداءه  الملكة 
أربعة  فــيــه  شـــــارك  يـــدويـــة، 
لدى  العاملين  من  أشخاص 
»أنــيــلــو آنـــد دافـــيـــد«، أشهر 
لندن،  فــي  األحــذيــة  صانعي 
ــف جنيه  ــأل ب ويـــقـــدر ســعــره 

إسترليني. وأضافت الصحيفة، 
أن الملكة التي تبلغ من العمر 
88 عاما، ظلت ترتدي الحذاء 
األسود الالمع طيلة 50 عاما، 
زيارتها األخيرة  أنها في  إال 
الــشــمــالــيــة، ظهرت  إليــرلــنــدا 
بحذاء آخر، ما أثار استغراب 
اعتادوا  الذين  البريطانيين 
على مشاهدة ملكتهم ترتدي 

نفس الحذاء منذ 50 عاما.
الملكة  أن  إلــى  وأشــــارت، 
ارتداء  شبابها  فــي  اعــتــادت 
العالي  الكعب  ذات  أحــذيــة 
اعتالء  بعد  لكنها  والرفيع، 
قررت  بفترة  إنجلترا  عــرش 
بما  مــالبــســهــا،  نــمــط  تغيير 
يحقق لها الراحة ويحميها من 

السقوط.

50  عاما وملكة بريطانيا ترتدي الحذاء نفسه

األمريكية  المغنية  أعلنت 
جاكسون  جانيت  الشهيرة 
للمرة  وصــومــهــا  إســالمــهــا 

األولى لرمضان.
أسطورة  شقيقة  إن  حيث 
البوب الراحل مايكل جاكسون 
الــصــغــرى تــحــولــت عــن دين 
المسيحية الذي نشأت وتربت 
اإلسالم  ــى  إل تعاليمه،  على 
وذلــك بعد زواجــهــا مــن رجل 

الملياردير  األعــــمــــال 
القطري وسام المانع.

الــجــديــر بــالــذكــر أن 
لمايكل  األكــبــر  الشقيق 
»جيرمين  جـــاســـكـــون 
جاكسون« أيضا قد اعتنق 

اإلسالم في عام 1989، بعد 
الوقوع في الحب مع اإلسالم 
منطقة  في  له  خالل جولة 

الشرق األوسط.

شقيقة مايكل جاكسون تعلن 
إسالمها وصومها لرمضان

الفنانة السورية رغدة:

الشيخة موزة شيطان 
 ميشي على األرض

رمضان شهر الطاعات والقربات، ومجمع 
الخيرات والمبرات، فيه تغلق أبواب النيران، 
المالئكة  وت��ت��ن��زل  ال��ج��ن��ان،  أب���واب  وتفتح 
بالرحمات، ويغدق الله على عباده المكرمات 
والبركات، ويجزل لهم األجور والمثوبات، 
فهل من مستجيب لتلك العطاءات »من صام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 

من ذنبه«.

رمضان شهر الطهر والعفاف، وشهر 
االستقامة والجد، وشهر البر والفضل، 
وشهر الجود والخير، فلنغتنم أيامه، 
ولنحيي لياليه، ولنكثر من عبادة ربنا، 
واجتناب  أوامـــره،  واتباع  وطاعته، 
ويغفر  رشــدنــا،  يأتينا  كــي  نواهيه، 

ذنوبنا، ويصلح أعمالنا.

إشراقات إالهية

د.يوسف الكتاني

تلقينا بأسى وأسف بالغين نبأ وفاة والد 
الزميل نور الدين مفتاح، مدير النشر ألسبوعية 
»األيام« ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري 
تتقدم  األليمة  المناسبة  وبــهــذه  الصحف. 
»األسبوع« بأحر التعازي والمواساة للزميل 
نور الدين مفتاح ولباقي أفراد أسرته، راجين 
الرحمة  وللفقيدة  والسلوان  الصبر  للجميع 

والرضوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعازينا للزميل مفتاح

 الشيخة
موزة
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تعزية لعبد الوهاب الدكالي
الدكالي  الوهاب  عبد  األستاذ  الكبير،  الفنان  فقد 

والدته المرحومة السيدة الحاجة فطومة.
و»األسبوع« بهذه المناسبة األليمة، تتقدم بتعازيها 
الحارة إلى الفنان الكبير، وإخوانه وجميع أفراد عائلة 

الفقيدة، أسكنها الله فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.





كان األمير موالي هشام، ممسكا 
كان  ال��ت��ي  الهيليكوبتير  بقباضة 
األزرق،  الشاطئ  ف��وق  بها  يتالعب 
"ه���ال���ف���م���ون ب������اي"، ج���ن���وب "س���ان 
الفينة  ب��ي��ن  وه����و  ف��رن��س��ي��س��ك��و"، 
البحر  عفاريت)...(  يتتبع  واألخرى 
وأفياله، وهي تخترق أمواج المياه 
الكاليفورنية، فقد كان أطباؤه الذين 
جراحية  عملية  قلبه  على  أج���روا 
خطيرة، قد اختار منهم الطبيب الذي 
الجراح  الثاني،  كان يعالج الحسن 
وجه  ال��ذي  دوسانكتيس"  "روم��ان��و 
موالي هشام إلى المجمع االستشفائي 
له  رك��ب  حيث  "بانسيلفينيا"،  ف��ي 
بافاريا"،  "جوزيف  الدكتور  الجراح 
له  ليقول  قلبية،  ب��ون��ط��اج  خمسة 
األطباء اآلخرون، ما ال أعرف لماذا 
لم يذكره موالي هشام في مذكراته، 
ينتمي  ال��ت��ي  العائلة  جينات  ب��أن 
إليها)...( ال تقاوم الموت وال يتمتع 

أفرادها بعمر طويل.
لم يذكر موالي هشام، هذه الجزئية، 
على  وربما حرصا  خ��وف��ا)...(  ربما 
أو  بالحياة  تمسكا  التفاؤل  جانب 
ندما على ما ضاع من حياته، وهو 
ما كشفت عنه األفكار التي راودته، 
وهو يجوب بالهيليكوبتير، متخيال 
كما قال، إنه يقوم بجولة في صباح 

الدنيا، أو كأنني أعود للحياة.
موالي هشام، إذن بشر مثل البشر، 
عبور  يعتبر  التي  ال��ح��وادث  تهزه 
أكبر  إح�����دى  ال���ج���راح���ة،  ص�����االت 
امتحاناتها.. وأخطرها، لذلك سارع 
أمواج  إليه  أوح��ت  إذا  م��ا  ليحكي 
ال��ب��ح��ر األم��ري��ك��ي وه���و ف��ي طائرة 
الهيليكوبتير، وكأنه يكتشف الحقيقة 

الضائعة.
))لقد كنت أشعر بالراحة، بعد أن 
اكتشفت، وأنا في الهيليكوبتير، أني 
شخص آخر.. مادامت كل األحداث 
حياتي،  أعماق  في  مكانا  لها  تجد 
فالماضي عقيم، ثم إنه لم يبق يعني 
شيئا بالنسبة لي. كل ما هناك، أني 
كنت أريد أن أدعم الملكية.. ففقدت 
طريقي)...( وكأنني كنت في طنجرة 
غ��ي��ر ناضجين،  أن����اس  م��ع  م��ع��ل��ك��ة، 
طماعين في عالم من التفاهة وعدم 
الوعي، لقد فقدت عشر سنوات من 
معقما،  منها  أخ���رج  أن��ا  ه��ا  حياتي 
استلهم فكرة الكاتب "سمويل بيكيت" 
ال���ذي ي��ق��ول: "ب���أن االن��ك��س��ارات ال 
تعود  أن  ه���و  ال��م��ه��م  م��ن��ه��ا،  م���ه���رب 
للوقوف"، واألهم أني لن أتراجع عن 

خدمة وطني((.
وهكذا، ستجدون، أن قضاء شهر 
رمضان هذا، بين صالة وأخرى وبين 
إفطار وسحور ونحن نطالع محتويات 
الدولة  م��ن  أم��ي��ر  يكتبه  ك��ت��اب  أول 
العلوية، باللغة الفرنسية: ))إنها أول 
للعائلة  الطويل  ال��ت��اري��خ  ف��ي  م��رة 
واحد  ألي  يسبق  لم  حيث  الملكية 
منها أن أخذ القلم ليتقاسم أفكاره مع 
جدرانه((  عبر  وال  القصر  خ���ارج 

سنواكب عبر هذا الشهر الفضيل، 
الكتاب الذي سنكتشف  أفكار هذا 
وأسرارا،  أخ��ب��ارا  صفحاته،  عبر 
وحقائق، كم كان مؤسفا أن يحرم 
المغاربة من متعة االطالع على ما 
الملكية،  ال��ق��ص��ور  داخ����ل  ج���رى 
ومؤسف، أن الحملة الهجومية التي 
تعدت في صفحاتها عدد صفحات 
الكتاب، طبعت بالمبالغة في النفاق، 
تجاه الملك محمد السادس، وكيف 
أن مؤامرات القصور، كما قرأناها 
العربي، الزالت  في رواي��ات األدب 
الوسائل)...(  كل  مستمرة،  مهنة 
ترجمة  بدءا من  مبررة إلنجاحها، 
أو  المبعد  األمير  الكتاب:  عنوان 
 ،Le Prince Banni األمير الممنوع
"األمير  ب��ع��ن��وان:  ت��رج��م��ت  وال��ت��ي 

المنبوذ".
وبعيد جدا، ما قيل وما كتب عن 
ه��ذه ال��م��ذك��رات، م��ن خ��الل رؤوس 
م���واض���ي���ع، وزع������ت ع���ل���ى األق�����الم 
المنتقدة)...( وحملتها الكسالى)...( 
الذين لم يكتشفوا حقيقة ما فكر فيه 
موالي هشام، وهو في الهيليكوبتير، 
وهو الذي علمته إقامته الطويلة في 
الجامعات األمريكية، وهو الذي يكتب 
))أنا لست ضد  اليسرى)...(:  باليد 
الملكية، وال اشتراكي وال شيوعي، 
حل  أن  أرى  م��ش��اغ��ب،  أم��ي��ر  وإن���م���ا 
مشكلة المغرب، هو في القضاء على 
لست  ف�����أن�����ا  ال�����م�����خ�����زن،  أس�����ل�����وب 

بجمهوري((.
وحتى ال يقول أحد ممن سماهم 
ب��أن��ه��م ))ي����ري����دون ال��ح��ف��اظ على 
موقعهم وحدهم في مجال الهيمنة 
على الملك((، بأنه يقول بأنه ليس 
ضد الملكية، إذن، وكما عنونت الكثير 
من الصحف المأمورة)...(، بأنه يريد 
لهم:  فيقول  الملك،  ب��دل  ي��ك��ون  أن 
))لست مرشحا ألي شيء وال أريد 
أن أكون مكان أحد، ولكني ال أمنع عن 
أراد  وإذا  ب��ل��دي  أخ����دم  أن  ن��ف��س��ي 
المغرب أن يكون مملكة الجميع، فأنا 

معه((.
عندما يموت أحد، أو يحتاج آخر 
لشكر، أو معونة، فإن الملك، محمد 

ال��س��ادس، وه��و ال��س��ب��اق إل��ى هذه 
بنفسه  البرقية  يكتب  ال  المكرمات، 
الجهاز  ذل��ك  ه��و  اإلشكالية  وإن��م��ا 

المكلف.
وهكذا عندما خرج موالي هشام 
ظهر  على  ووج���د  المستشفى،  م��ن 
أوقفها  هيليكوبتير  طائرة  سطحه 
الملك السعودي عبد الله ليال ونهارا 
رهن إشارة موالي هشام، فإنه تلقى 
آالف البرقيات ومكالمة من الرئيس 
أقطاب  م����ن  وح���ت���ى  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة، 
البوليساريو)...( فكتب في مذكراته 
الملك  أن  كيف  المصدوم،  بصيغة 
يهنئه  لم  الذي  هو  السادس  محمد 

بسالمة النجاة من الموت.
ولكن أفكاره الجديدة التي قال فيها 
إنه أضاع عشر سنوات من حياته)...( 
أوحت إليه كما كتب، أن يهتم بأعماله 
مدينة  لبناء  وبمشروعه  التجارية 
مستقبلية في عين العودة، فقرر أن 
ي��ك��ت��ب رس���ال���ة إل����ى ال��م��ل��ك محمد 
السادس، أدرجها في فصل خروجه 
من المستشفى بهذه الصيغة: ))إذا 
كنت قادرا على أن أفرض وجودي في 
أن  علي  يحتم  واجبي  فإن  الخارج، 
وف���اء   » vous servir « أخ��دم��ك��م 
ولعائلتنا،  المشتركة،  لطفولتنا 

وللمؤسسة التي تشخصونها.
أنجز  أن  ع��ل��ي  ص��ع��ب��ا  ك����ان  وإذا 
مشروعا في المغرب، فإن تعليماتكم 
اإليجابية)...( كانت تفسر من طرف 
تجاهي،  م��ن��ك��م  ك��إح��س��اس  ال��غ��ي��ر، 
األمور،  لتعقيد  أوامر  بأنها  تترجم 
انتظار  ف��ي  الترخيصات،  وت��أخ��ي��ر 

تعليمات أخرى.. وأخرى((.
صفحات كثيرة، مكتوبة، عن رفض 
الملك الحسن الثاني، التحاق موالي 
هشام بالواليات المتحدة، فالحسن 
الثاني، يعرف، أنها مدرسة أخرى، 
الملك  ع��اد  م��رة عندما  أن��ه  ل��درج��ة 
الحسن من زيارة لواشنطن، استدعى 
موالي هشام، وأعطاه ما سماه هدية، 
وهي عبارة عن دوالر معدني مثقوب 
برصاصة، وقال له هذه هديتي احتفظ 
بها، ملمحا إلى أن الدوالر األمريكي، 

مثقوب.

من  يخاف  الثاني  الحسن  وك��ان 
تربط  كانت  التي  األخوية  الصداقة 
ولده سيدي محمد بابن أخيه موالي 
هشام، حتى ال يقنع موالي هشام ابن 
في  للدراسة  أيضا  بالتوجه  عمه، 
الحسن  فقرر  األمريكية،  الجامعات 
الثاني، أال يذهب موالي هشام إلى 
مرة  ثمن.  وبأي  األمريكية  الجامعة 
وفي خضم الكالم عن دراسة موالي 
ه����ش����ام ب�����ال�����والي�����ات ال���م���ت���ح���دة: 
))استدعاني الملك الحسن وقال لي: 
لقد قررت تخصيص ميزانية شهرية 
لكم: سيدي محمد 7500 درهم وأنت 
رشيد  وموالي  درهم،   7500 كذلك 
سيدي  عند  وذهبت  دره��م،   5000
محمد ألسأله، كيف تكفيك سبعة 
أتصرف،  أن��ا  فأجابني،  دره��م  آالف 
ل��ق��د ذه��ب��ت إل���ى ب���اري���س، وفصلت 
أن  للخياط  وق��ل��ت  ب��ذل��ة،  عشرين 
وفعال  القصر،  إل��ى  ال��ف��ات��ورة  يبعث 
الخاصة  للكتابة  ال��ف��ات��ورة  وص��ل��ت 
واستدعاني الوالد ليوبخني، ولكنه 

أعطى أوامره بأداء الفاتورة((.
ومرة وأمام إصرار موالي هشام 
ذهب  وفعال  ألمريكا،  ال��ذه��اب  على 
الثري  فاستقبله  الملك،  إذن  ب��دون 
"دافيد روكفيلير"، وقال له إن الملك 
في  عندي  حسابا  لك  فتح  الحسن 
إال سنتا  فيه  لم يضع  ولكنه  البنك 

واحدا، يعني قرابة درهم.
في  هشام  موالي  تسجل  وعندما 
الجامعة "برنستون" وفي 5 يوليوز 
الجامعة،  م���دي���ر  ف���وج���ئ   ،1984
مرفوقين  أم��ري��ك��ي��ي��ن  ب��م��ح��ام��ي��ي��ن 
بالقنصل المغربي في نيويورك عبد 
لمدير  قال  ال��ذي  الجعيدي،  السالم 
الجامعة، إن الملك يأمرك بأن ترجع 
موالي هشام إلى المغرب، وقال أحد 
هو  ال��م��ل��ك  إن  ل��ل��م��دي��ر:  المحامين 
الوصي على موالي هشام وله الحق 
في إرجاعه للمغرب، ليجيبه رئيس 
الجامعة، بأنه ال يمكن توقيف طالب 
ثم سأل  دراس��ت��ه،  عن  في جامعتنا 
موالي هشام الذي أعرب هو ايضا 
عن  الجعيدي  ليتحدث  رفضه..  عن 
فأجابه  الدبلوماسية،  المخلفات 

رئيس الجامعة بأنه سيتصل بوزارة 
الجعيدي،  ل��ي��ت��راج��ع  ال��خ��ارج��ي��ة، 

وينسحب هو والمحامين.
وازدادت مخاوف الحسن الثاني 
للسفر  محمد  ول��ده سيدي  ميل  من 
قصد الدراسة في الواليات المتحدة، 
وفعال، كان سيدي محمد يزور ابن 
عمه عدة مرات)...( ))سيدي محمد 
ك���ان أي��ض��ا م��ه��ووس��ا ب��ال��دراس��ة في 
الجامعة األمريكية، وكان يرافقني 
برنستون،  ب��ج��ام��ع��ة  ال�����دروس  ف��ي 
الدرس  وكان  لجنب،  جنبا  ونجلس 
ال��ث��ورات ف��ي أمريكا  ذات ي���وم، ع��ن 
الالتينية، وكنت معه نتتبع الدراسة، 

وأنفاسنا محبوسة((.
أزمة  ف��ي  ه��ش��ام،  م��والي  ويفاجأ 
دون  األمريكية  بالجامعة  ت��واج��ده 
موافقة الحسن الثاني، بالتلفون يرن 
أنت،  كيف  المخبول  أيها  ))أل���ور.. 
سأحتفل بعيد ميالدي.. ألن تحضر.. 
وما هي الهدية التي ستحضرها لي 
معك.. بالمناسبة، قضية الدراسة 
هناك غلطة إنساها وأتمم فقط هذه 

الدورة((.
هل لم يكن للحسن الثاني شغل إال 
تواجد موالي هشام في أمريكا.. أم 

هناك سبب آخر.
في  يتأخر  لم  الثاني  الحسن  إن 
قال  عندما  مرة  السبب،  هذا  كشف 
ل��م��والي ه��ش��ام: ))ه����ل ت���ع���رف، أن 
اغتيال الملك السعودي فيصل كان 
على ي��د اب��ن أخ��ي��ه)...( وال يمكن 
ألحد أن يكون أقرب للملك من ابن 
أخ���ي���ه، ق��ت��ل ع���م���ه، ب��ت��وج��ي��ه من 

أمريكا((.
ومادام الدرس الذي حضره األمير 
برنستون  بجامعة  محمد  س��ي��دي 
في  الشعبية  بالثورة  يتعلق صدفة 
كان  م��اذا  ت��رى،  الجنوبية،  أمريكا 
سيتعلم أكثر، لو أنهى دراسته العليا 

بالجامعات األمريكية.
فقد تعلم موالي هشام هناك، أصول 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وال���م���س���اواة، وهي 
الشعب  ش��أن  رفعت  التي  الميزات 
األمريكي، إضافة إلى ميزات أخرى، 
إنسانية هي أيضا، كشف عنها موالي 
العملية  ل��ه  أج��ري��ت  عندما  ه��ش��ام، 
بعد  وكتبها   2007 سنة  الجراحية 
جولته االستطالعية في الهيليكوبتير، 
المذكرات،  هذه  كتب  بعدها  والتي 
يريد  أن��ه  صفحاتها  تكشف  ال��ت��ي 
الظروف  نفس  يعيش  أن  للمغرب 
الشعب  يعيشها  التي  الديمقراطية 
األخرى،  الميزات  إن  ثم  األمريكي، 
المستوحاة من اعترافاته بعد العملية 
الجراحية، هي التي جعلته يقرر عدم 
قال  عندما  للطبع،  مذكراته  تقديم 
ألصدقائه مرة في باريس إن عوامل 
نفسية جعلتني أقرر عدم طبع الكتاب 
سنة 2007 )انظر األسبوع عدد 20 

مارس 2014(.
يسخر بعض المعلقين المهاجمين 
في  وتعمقوا  هشام،  م��والي  لكتاب 
تعبير العوامل النفسية، وكان األمر 
يتعلق بالكذب، ولكنه أكد ذلك القرار 
في الكتاب نفسه، وكتب ))حيث أن 
هذه المذكرات، كتبت وأنا على فراش 
العملية  وك���ان���ت  ال������م������رض)...((( 
الجراحية في 21 جوان 2007، فإنه 
لوال تلك الحملة المجانية)...( التي 
شنت على موالي هشام، سنة 2013 
ال���رف سبع  ف��ي  وال��ك��ت��اب محجوز 
سنوات، لما طبعت هذه المذكرات، 
بما تحتوي عليه، من  تمتعنا  ولما 
كنوز سياسية ال يكفي شهر رمضان 

لسردها.
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عندما حضر محمد السادس درسا
في الجامعة األمريكية عن الثورة

األمير سيدي محمد واألمير موالي هشام، وكيف كان الحسن الثاني يغار من تقاربهما

1شهر الصيام .. مع مذكرات موالي هشام

خاص باألسبوع



التراب،  مصطفى  الفوسفاط  رئيس  واجه 
مقاطعة  إلى  تدعو  التي  اجلزائر  مناورات 
من  أنه  بدعوى  املغربي،  الفوسفاط 
ال  املغرب  أن  مرة،  ألول  وأعلن  الصحراء، 
الذي  بوكراع،  فوسفاط  من  ربح  أي  يحقق 

يكلف أكثر مما يعطي.

فوجئ أحد أصحاب الشاحنات، بعد أن ذهب 
لتناول وجبة في منطقة سيدي بطاش، بأن 
وجد عشرات من أصحاب الدراجات النارية، 

يشحنون دراجاتهم مبازوت الكاميون.

مصطفى  »األسبوع«  جريدة  مؤسس  يقدم 
في  حياته  ملراحل  موجزا صوتيا  العلوي، 
كل  طنجة،  إلذاعة  الفكرية  السهرات  إطار 
ومعلوم  عشر،  الثانية  الساعة  على  ليلة 
اإلذاعة  موقع  من  تنطلق  طنجة  إذاعة  أن 

الوطنية كل يوم ابتداء من منتصف الليل.

يشك  أنه  الرميد،  العدل  وزير  يقول  كيف 
اجلواز  على  مزوار  الوزير  حصول  في 
الفرنسي، وهل ميكن أن يكون وزير العدل 
احلصول  عن  عاجزا  اخلاصة،  بوسائله 
ألول  األجنبي  السفر  جواز  رقم  على  حتى 

مواطن.

يوسف  الكولونيل  جنم  جديد  من  سطع 
للتخطيط  السامي  املندوب  احلليمي، جنل 
طرف  من  تعيينه  بعد  احلليمي  أحمد 
اجلنرال حسني بنسليمان مديرا للمديرية 
للدرك  العليا  بالقيادة  للكفاءات  العامة 
اجلهود  تنسق  التي  القناة  وهي  امللكي، 
مع هيئات دولية ملكافحة اجلرمية كاملكتب 
الفدرالي األمريكي للتحقيقات واألنتربول..

إدوارد موحى أحد املقربني من امللك احلسن 
الثاني في ملف الصحراء والعامل السابق 
بوزارة الداخلية، فتح صفحة خاصة به على 
موقع »الفيس بوك«، حافلة باملواضيع التي 
مناورات  وتكشف  الصحراء  أوضاع  حتلل 

أعداء الوحدة الترابية.

أول اصطدام من نوعه بني وزارة الداخلية 
رفض  جسده  واملعاصرة،  األصالة  وحزب 
السلطات احمللية ملضمون الشعار: »بركا من 
احلكرة« الذي مت اختياره كعنوان للتضامن 
مع قبائل األطلس، في نشاط تزعمه صاحب 
حزب  في  قياديون  ودعمه  مدنية  جمعية 

األصالة.

ملف  في  للبت  القضاء  يتحرك  أن  ينتظر 
صادر  بقرار  املغلقة  مينوديير«  ال  »فيال 
الراحل  الوالي  عهد  في  الرباط،  والية  عن 
من  مجموعة  دخول  بعد  العمراني،  حسن 
اخلط،  على  املتقاعدين  السامني  الضباط 
اتضح أن جهة معينة »زورت« توقيعاتهم، 
عدة  تكرمي  شهد  الذي  احملل  هذا  إلغالق 
إيدر،  أيت  كبنسعيد  مغربية  شخصيات 
رئيس  أنشطته  وحضر  اليازغي..  ومحمد 

احلكومة.

ما خفي تحت األضواء

ت����اري����خ  ف�����ي  م�������رة  ألول 
املغربي،  االقتصادي  التعامل 
فؤاد  امللكي  املستشار  يترأس 
بانشغاالته  امل��ع��روف  ال��ه��م��ة، 
امللكي،  الديوان  في  السياسية 
الصيني،  امل��غ��رب��ي  امل��ن��ت��دى 
املغربي  ال��ب��ن��ك  ق��ط��ب  ب��ج��ان��ب 
بن  عثمان  اخلارجية،  للتجارة 
أبعاد  ذو  ح���دث  وه���و  ج��ل��ون، 
اقتصادية  وخ��ل��ف��ي��ات  ك��ب��ي��رة، 
توحي،  أهميتها  ت��ك��اد  ه��ام��ة، 
تعني  الهمة،  فؤاد  رئاسة  بأن 
م��ا ه��و أه��م م��ن ه��ذا احلادث، 
قد  لعهد ج��دي��د  ي��دش��ن  ورمب���ا 
ي��ت��ح��ول ف��ي��ه ف���ؤاد ال��ه��م��ة إلى 
االقتصادي  ل��ل��ق��ط��ب  م��ن��اف��س 
اآلخر، الذي ترأسه رجل النظام 

الثاني، منير املاجدي.
ف���امل���ع���روف امل���ع���ت���اد، أن 
حول  املتمركز  احلالي  القطب 
يعتبر  كان  أن  بعد  الوفا،  بنك 
ب��ن جلون،  ع��ث��م��ان  م��ج��م��وع��ة 
فينانس  ك�������ازا  وم����ؤس����س����ة 

من  الكثير  عانت  التي  سيتي، 
هيمنة مجموعة بنك الوفا بعد 
التجاري،  البنك  على  هيمنتها 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ش��راك��ت��ه��ا مع 
مجموعة  امل��ل��ك��ي��ة،  امل��ؤس��س��ة 
لالستثمار،  الوطنية  الشركة 
رئ���ي���س���ه���ا حسن  ك�����ان  ال���ت���ي 
متتبعا،  أو  ح��اض��را  ب��وه��م��و 
هو  الشعبي  البنك  ب��أن  علما 
ب���ن���ك ت���ع���اون���ي، ي��ح��ظ��ى هو 
رئاسته  مستوى  على  أي��ض��ا، 
املؤسسة  أقطاب  ورضى  بدعم 
امللكية كما أن حضور والي بنك 
املغرب عبد اللطيف اجلواهري 
يعتبر تزكية من أكبر مؤسسة 

ب��ن��ك��ي��ة م��غ��رب��ي��ة ل��ت��أه��ي��ل بنك 
التجارة اخلارجية.

املتميز  احل��ض��ور  وي��ب��ق��ى 
عثمان  بجانب  ال��ه��م��ة،  ل��ف��ؤاد 

اقتصادية  انطالقة  جلون،  بن 
ضخمة ومستقبلية نظرا ألهمية 
املرحلة اجلديدة، بالتعاون مع 
امللك  سيزورها  التي  ال��ص��ني، 
محمد السادس، في إطار أكبر 
مشروع  ألنه  زي��ارة،  مجرد  من 
كبير  أم��ري��ك��ي  ب��دع��م  ي��ح��ظ��ى 
أمريكي  ت��ع��اون  أن��ه  يظهر  مل��ا 
املغرب  يجعل  مغربي،  صيني 
حليفا ألكبر قوتني اقتصاديتني 
في العالم، يجعالن من املغرب، 
االق����ت����ص����ادي  ال����رم����ح  رأس 
ف��ي إف��ري��ق��ي��ا، إض��اف��ة إل���ى أن 
الوضعية الصينية في مجلس 
حتالفها  م���ن  جت��ع��ل  األم������ن، 

االق��ت��ص��ادي م��ع امل��غ��رب، أكبر 
ضد  الصيني،  للفيتو  ضامن 
كل قرار ميس مبصالح املغرب 

في الصحراء.

الواقع  ه����ذا  ي���ك���ون  وق����د 
اجلديد، تفسيرا إللغاء الزيارة 
مقررة  ك���ان���ت  ال���ت���ي  امل��ل��ك��ي��ة 
قاب  امللك  ك��ان  التي  لروسيا، 

قوسني أو أدنى من زيارتها.
وهكذا نرى، وألول مرة، أن 
امل��غ��رب ب��ص��دد وض��ع األسس 
اقتصادي  ملستقبل  احلقيقية 
من الضخامة التي تبرر دخول 
املستشار الهمة لعالم االقتصاد 

من بابه الواسع.
ع���ن يسار  ج��ال��س��ا  وك����ان 
رئيس  ه��و  آخ��ر،  قطب  الهمة، 
مصطفى  ال��ف��وس��ف��اط،  م��ك��ت��ب 
أهمية  ف��س��ر  ال�����ذي  ال����ت����راب، 

املخطط املغربي، عبر ما أسماه 
النظرة الصينية واملغربية إلى 
إفريقيا، وفي مجال الفوسفاط 
وحده يؤكد التراب أن إفريقيا 

م��ح��ت��اج��ة ألرب��ع��ة م��الي��ني طن 
بينما  املغربية،  األس��م��دة  م��ن 
ح��اج��ي��ات��ه��ا احل��ال��ي��ة م��ن هذه 
مليون  عشرين  تبلغ  األس��م��دة 
ابتدائية  أرق��ام  كلها  وهي  طن 
الرغبة  ض��خ��ام��ة  م��ع  م��ق��ارن��ة 
األم��ري��ك��ي��ة، ف��ي أن جت��ع��ل من 
االقتصادي  حليفها  ال��ص��ني 

الثاني في العالم. 
وتبني بنك عثمان بن جلون 
املعروف بارتباطاته األمريكية، 
في  عقدت  التي  ال��ن��دوة،  لهذه 
يكشف  احل���ال���ي،  ي��ون��ي��و   24
مبررا حلضور املستشار الهمة 

في هذه الندوة.

فؤاد الهمة في مبادرة تنافس أو تكامل مع منير الماجدي
ألول مرة، املستشار فؤاد الهمة في مجلس اقتصادي 

يؤهل بنك عثمان بن جلون ملباشرة دور ضخم في 
مستقبل املغرب، وأقصى اليمني بجانب السفير 

الصيني مدير الفوسفاط مصطفى التراب.

أقطاب األبناك املغربية األخرى: بوهمو والكتاني وبن شعبون 
يحضرون مناسبة تأهيل عثمان بن جلون، منافسهم اجلديد

احلضور املتميز للهمة بجانب عثمان بن جلون، هل 
يعني دخول املستشار امللكي لفضاء املنافسة البنكية.

< تتمة ص 1

ومنتهى  ال��س��ق��وط،  م��ن��ت��ه��ى 
ال���ب���دائ���ي���ة، م��ث��ل��م��ا ق���ال���وا ب���أن 
خدمة  ف��ي  ك��ان  العلوي  مصطفى 
اجل����ن����رال أوف���ق���ي���ر، وح���ي���ث إن 
تالمذته)...( فالشك  م��ن  أغلبهم 
أطراف  يقطع  أنهم شاهدوه وهو 
دار  ف��ي  ال��ع��ل��وي  أق���دام مصطفى 
تعتبر  ط��ب��ي��ع��ت��ه��م  وأن  امل���ق���ري، 

التعذيب نوعا من الصداقة. 
مصطفى  ل��ك��ت��اب  وال����ق����ارئ 
ملوك،  وث��الث��ة  صحفي  ال��ع��ل��وي، 
ملراحل  م��ف��ص��ال  ت��س��ط��ي��را  ي��ج��د 
حياة مصطفى العلوي عندما كان 
األطفال  برنامج  في  يشارك  طفال 

باإلذاعة، وعندما أصدر أول مجلة 
اخلامس  محمد  امللك  شرفه  كيف 
جاللته  ب��إم��ض��اء  خطية  ب��رس��ال��ة 
كلها رضى وتنويه بهذا الصحفي 
الثاني  احلسن  امللك  أما  الشاب. 
ف���ق���د وش���ح���ه ب����وس����ام ال���ع���رش، 
وع��ن��دم��ا أص��ي��ب مب���رض، أرسله 
ال���س���ادس، وشمله  م��ح��م��د  امل��ل��ك 
التي  ال��ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  ب��ع��ن��اي��ت��ه 
أجريت له في فرنسا، ليتأكد املدير 
الغير مقروءة أن  البديع للجريدة 
الناس  ه��ؤالء  ق��درة  ف��ي  الشكوك 
مغرب  في بناء  اإلس���ه���ام  ع��ل��ى 
وها  مشروعة.  شكوك  هي  ق��وي، 
التفريق،  ع��ن  حتى  ع��اج��زون  ه��م 
ب��ني ال��ص��داق��ة وال��ت��ع��ذي��ب. وعلى 

على  ي��واخ��ذون  التعذيب،  هامش 
»األس����ب����وع«؟ أن���ه���ا ح��ص��ل��ت من 
امل��ش��ت��ك��ي زك���ري���ا امل��وم��ن��ي، على 
املغرب،  شكواه ضد  ع��ن  ت��ن��ازل 
املغرب  سفير  ط��ري��ق  ع��ن  وب��ع��ث 
السدة  إل����ى  رس���ال���ة  ب���ب���اري���س، 
بجاللته.  فيها  يستنجد  العالية 
يواخذونا  م��ق��ال��ه��م،  ف��ي  ف��ل��م��اذا 
أن  كيف  نسوا  وطبعا  ذل��ك.  على 
لرئيس  كشف  العلوي،  مصطفى 
جلنة القضاء في االحتاد األروبي، 
ب���أن ف��رن��س��ا ل��ي��س ل��ه��ا احل���ق في 
مدير جهاز  احل��م��وش��ي،  متابعة 
)أنظر  ال��وط��ن��ي  ال���ت���راب  ح��م��اي��ة 
األسبوع عدد3 أبريل 2014( أكيد 

أن احلكاية الزالت طويلة. 

حذار يا سيسي من في انتظار إعادة فتح دار المقري وتزمامرت
أغالط األيام

 األولى
 أنظر كيف سربوا لك 

رئيس دولة مصنفة 
باإلرهاب، عبد 

العزيز الثالث عن 
ميينك، في املؤمتر 

اإلفريقي، وحيث 
إن رئيس احلكومة 
اإلسبانية راخوي، 

أهم منك في املرحلة 
احلالية فإنهم 

أوقفوه بجانبه.

< العدد: 796كواليس األخبار
< الخميس 3 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com

3



حدود  نعرف  كنا  كلنا 
امللتحية  احلكومة  جتربة 
الدبلوماسية،  ميدان  في 
نتصارح  أن  ش��ئ��ن��ا  وإن 
أكثر، فال مفر من االعتراف 
بثالثة أمور؛ أولها، أنه ال 
دبلوماسية  لدينا  توجد 
إزاء  ول��ك��ن��ن��ا  ح��ك��وم��ي��ة، 
مهتمة  حزبية  شخصيات 
وهي  ب���ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة، 
ارتباطها  بحكم  وازن����ة، 
امللك.  مستشاري  ببعض 
عبد  ال��س��ي��د  أن  ث��ان��ي��ه��ا، 
ك���ي���ران، رئيس  ب��ن  اإلل����ه 
حكيما  ك����ان  احل���ك���وم���ة، 
ع��ن��دم��ا واف����ق ع��ل��ى عزل 
اخلارجية  وزي��ر  صديقه، 
ال����س����اب����ق س���ع���د ال���دي���ن 
لن  وب��ال��ت��ال��ي  العثماني، 
الكارثة  ع��ل��ي��ه  حت���س���ب 
املرتقبة، بعد أن دخل على 
اإلفريقي،  االحت���اد  اخل��ط 
ال���ق���رارات  م���ن ض��م��ن  إذ 
ظل  في  املتخذة  املفاجئة 
رئاسة جارتنا موريتانيا، 
خاص  م���ب���ع���وث  ت��ع��ي��ن 

الصحراء  ن����زاع  ف���ي  ل���ه 
السابق  ال��رئ��ي��س  وه����و 
جواكن  ل���ل���م���وزام���ب���ي���ق 
مؤيدي  أح���د  ش��ي��س��ان��و، 
تاريخيا.  ال��ب��ول��ي��س��اري��و 
األداء  ضعف  أن  وث��ال��ث��ا، 
وخطورة  ال��دب��ل��وم��اس��ي 
وحدتنا  ع��ل��ى  ت��داع��ي��ات��ه 
أهم  أسباب  له  الترابية، 
من تنافس املشروعيات)..( 

ببلدنا.
ل������م أك�������ن أري���������د أن 
الدبلوماسية  ملف  أفتح 
فقد  وأت���ك���ل���م،  امل��غ��رب��ي��ة 
ومجالس  ندوات  في  قلت 
خ��اص��ة، وك��ت��ب��ت م��ا فيه 
ال��ك��ف��اي��ة، وق���ال غ��ي��ري ما 
أو  وزي����ادة،  الكفاية  فيه 

هكذا أعتقد.
نفسي  أج�����د  ل��ك��ن��ن��ي 
مدفوعا إلى الكالم، لثالثة 

أسباب:
أول�����ه�����ا، أخ����ش����ى أن 
ي���ك���ون م���ا س��م��ع��ت��ه على 
لقاء  ف���ي  ه��ام��ش ح��دي��ث 
بالرباط،  »دب��ل��وم��اس��ي« 

أم���را م��دب��را ب��ق��ص��د عزل 
لتمرير  ال��ق��رار)..(  م��راك��ز 
مرشحن  »س��ف��راء  الئ��ح��ة 
من  عندنا  وأن  للهجرة«، 
تعهدات  نفسه  على  قطع 

وإن  شيئا،  عنها  نعلم  ال 
ك���ن���ا ن��س��ت��ش��ع��ر أث���ره���ا، 
ورغ��������م ت�����ف�����اؤل ق���ي���دوم 
ورجاالت  الدبلوماسين 
الرحمن  ع���ب���د  ال�����دول�����ة، 

»للبيت  ب��ق��ول��ه:  ال��ك��وه��ن، 
رب يحميه«.

ث���ان���ي���ه���ا، ع��ل��م��ت أن 
مستاؤون  ال��ب��رمل��ان��ي��ن 
صالح  استجابة  عدم  من 
ال�����دي�����ن م����������زوار، وزي�����ر 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون، 
للطلبات املتكررة املوجهة 
أم�����ام جلنة  ل��ل��م��ث��ول  ل���ه 
املجلس،  ف��ي  اخل��ارج��ي��ة 
لكي يطلعهم على تطورات 
يحدث  الوطنية.  القضية 
اخلطاب  أن  رغ����م  ه�����ذا، 
بضرورة  ن��ص��ح  امل��ل��ك��ي 
الدبلوماسية  ت��ف��ع��ي��ل 
بزمام  واألخ��ذ  البرملانية، 
انتظار  وع����دم  امل���ب���ادرة، 
اإلش���ارات مم��ا يصب في 

حكاية »األمر املدبر«. 
استفزني  ث����ال����ث����ا، 
الكفاءة  استحضار  ع��دم 
للعمل  االس��ت��ق��ط��اب  ف���ي 
الدبلوماسي، بعد االطالع 
بالئحة  ي��وص��ف  م��ا  على 
ال����س����ف����راء اجل�����������دد)..(، 
وق��ارن��ت ف��ي إط���ار حكمة 

يحميه«،  رب  للبيت  »أن 
بدبلوماسية  ي��ج��ري  م��ا 
اجلزائر، ولإلحراج كذلك، 
»املؤامرة«،  أن  وتخيلت 
لعزل مراكز القرار، فشلت 
اخلبر،  ه����ذا  إخ���ف���اء  ف���ي 
صاحب  ب���ص���ورة  امل���ع���زز 
الدبلوماسي  احل�������دث 

بامتياز.
بالدكتور  يتعلق  األمر 
مدير  ل��ك��ري��ن��ي،  إدري�����س 
م����ج����م����وع����ة األب������ح������اث 
حول  الدولية  والدراسات 
)الصورة(،  األزمات  إدارة 
جائزة  على  احل��ائ��زة  م��ع 
ورئيسة  ل��ل��س��الم  ن���وب���ل 
م��ن��ظ��م��ة »ص��ح��ف��ي��ات بال 
ال��ي��م��ن »توكل  ف��ي  ق��ي��ود« 

كرمان«.
املتخصصة  وللجهات 
مكتوبة  ت��ق��اري��ر  رف��ع  ف��ي 
لتغطية  رج���ع���ي)..(  ب��أث��ر 
ض�����ع�����ف ن������ب������ذة ح����ي����اة 
سفير،  ملنصب  املرشحن 
رأيهم  ال��ب��ي��ت،  وحل��ام��ي 

وقرارهم األخير.

الدكتـور لكرينـي: »سفيـر بدون قيـود«!؟
بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

وجوه وصور من التاريخ من أرشيف األسبوع

أيام العز الثقافي في المغرب

> الرباط. األسبوع

االشتراكي  االتحاد  حزبا  وجه 
على  موجعة  ضربة  واالستقالل 
المرة  ه���ذه  ال��ب��رل��م��ان  م��س��ت��وى 
لحليفيهما في المعارضة، كل من 
حزب األصالة والمعاصرة وحزب 

االتحاد الدستوري.
االتحاديين  فريقا  قطع  حيث 
واالستقالليين كل عالقاتهما داخل 
االتحاد  ف��ري��ق��ي  م���ع  ال��ب��رل��م��ان 
األصالة  وف���ري���ق  ال���دس���ت���وري، 
يجمعهم  كان  الذين  والمعاصرة 
مجلس  داخل  المعارضة  تحالف 

النواب.
لم  واالستقالليون  االتحاديون 

يقطعوا جميع عالقاتهم مع البام 
بمجلس النواب فحسب، بل شرعا 
التنسيق  في  الماضي  األس��ب��وع 
عن  بعيدا  م��زدوج  وبشكل  عمليا 
البام بل أحيانا في اختالف معه، 
ك��م��ا ت��ج��س��د ذل���ك ع��ل��ى مستوى 
التعديالت المشتركة التي قدماها 
نوقشت  ال���ت���ي  ال��ق��وان��ي��ن  ع��ل��ى 
بمجلس  ال���م���اض���ي  األس����ب����وع 
النواب)..( وعلى مستوى الكلمات 
باسم  ت��ن��اواله��ا  التي  المشتركة 
الفريقين داخل البرلمان، في رسالة 
من  واضحتين  وحصار  مقاطعة 
قيادات االتحاد واالستقالل في حق 
ب�»الوافد  ي��وص��ف  ال���ذي  ال��ح��زب 

الجديد«.

> الرباط. األسبوع

العلمي  الطالبي  قدم رشيد 
بداية  ال��ن��واب  مجلس  رئيس 
تحفيزات  ال��م��ب��ارك  رم��ض��ان 
ترفع  قد  األمة،  لنواب  جديدة 
من رغبتهم في حضور جلسات 
ال��ب��رل��م��ان وال���م���ش���ارك���ة في 
ال����ن����ق����اش����ات وف�������ي إع�������داد 

القوانين.
تحفيزات هذه المرة تمثلت 
في هواتف نقالة من آخر طراز 
ب��ت��ع��ب��ئ��ات ه���ام���ة م���ن حجم 
المكالمات، إضافة إلى مجانية 

النواب  م��ا بين  ف��ي  االت��ص��ال 
والموظفين.

ثاني التحفيزات التي قدمها 
الئحة  ه��ي  ل��ل��ن��واب  الطالبي 
فنادق مصنفة بالرباط من أجل 
من  ابتداء  بها  مجانا  الحجز 
انتظار  ف���ي  األس���ب���وع،  ه���ذا 
في  المتمثل  الثالث  التحفيز 
بطاقة مجانية للوقود والطريق 
األسبوع  م��ن  اب��ت��داء  السيار 
ال���ق���ادم، ف��ه��ل ي��ن��ف��ع ك���ل هذا 
النواب  ق��ي��ام  ف��ي  التشجيع 
جلسات  وح��ض��ور  بواجبهم 

التشريع ومناقشة القوانين؟

نهاية تحالـف المعارضة 
هواتف وفنادق فخمة.. هدية رمضان للبرلمانيين

اتهام حزب العدالة 
بتلقي األوامر من قطر

> الرباط. األسبوع

لتفجير  الغاضبن  ال��ن��واب  بعض  يستعد 
ب�»الثقيل« في وجه حزب العدالة  ملف يصفونه 
»أمانديس«  بشركة  األم���ر  ويتعلق  والتنمية، 

بطنجة.
مضمون هذه الفضيحة بحسب هؤالء يتعلق 
والتنمية  العدالة  اعتراض مستشاري  بخلفيات 
وحزبهم على قرار التصويت، بطرد هذه الشركة 
املاء  ش��ؤون  تدبير  على  اإلش��راف  من  األجنبية 

والكهرباء مبدينة طنجة قبل أسبوعن.
أصحاب هذا امللف يتهمون العدالة والتنمية 
بتلقي التوجيهات من شركاء »قطرين« مساهمن 
في هذه الشركة التي مقرها في لندن، وأن هؤالء 
اإلخوان  تيار  بن  املتبادلة  املصالح  إطار  وفي 
الدولية  الفضائية  بقناتها  املسلمن ودولة قطر 
قرار  يرفضون  ه��ؤالء  جعل  ما  هو  »اجل��زي��رة«، 
صحيح؟  املوضوع  هذا  فهل  »أمانديس«،  إبعاد 
وكيف سترد قيادات العدالة والتنمية على مثل 

هذه االتهامات؟

»اللهم ال حسد«

وزير الثقافة الحاج امحمد با حنيني، يوشح صدر الشاعر العراقي الكبير المهدي الجواهري وقد 
وقف خلفهما األمير موالي الحسن بن المهدي والقطب الثقافي األستاذ عبد الكبير الفاسي.
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 الطالبي
العلمي

الكريني رفقة توكل كرمان



جدار مقر 
أحد األقاليم 
في المنطقة 

الوسطى 
وقد أصبح 

ملطخا بهذه 
العبارة

كيف يمكن للبرلمانيين أن 
يناقشوا القوانين  العسكرية

 وهم جاهلون؟

حصاد يطمئن الوالة والعمال اخلائفني من تهديدات بن كيران التعديل احلكومي إشاعة 
> الرباط. األسبوعمصدرها احلركة الشعبية

الداخلية  وزي���ر  ح��ص��اد  محمد  ع��ق��د 
الوالة  مع  باملاراطونية  وصفت  ل��ق��اءات 
والعمال ومدراء اإلدارة املركزية بالرباط، 
طيلة األسبوع املاضي في محاولة لتهدئة 
ال���وزارات  أم  تعيشه  ال��ذي  الغليان  ج��و 
كيران  ب��ن  اإلل���ه  عبد  تصريحات  بسبب 

رئيس احلكومة في حق هؤالء.
رؤوس   مختلف  م��ع  حصاد  ل��ق��اءات 
تبديد  بهدف  كان  الداخلية  وزارة  إدارة 
مخاوف هؤالء وغضبهم من التصريحات 
االستمرار  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م  األخ���ي���رة، 
القادمة  االنتخابات  ملسلسل  اإلع��داد  في 

جوانبه،  م��خ��ت��ل��ف  م����ن 
القانونية  وب���خ���اص���ة 
وال���ل���وج���ي���س���ت���ي���ك���ي���ة 
والقوة،  ال��ع��زم  بنفس 
اجلانب  م��س��ت��وى  وأن 
واالتهامات  السياسي 

سيتكفل  م��ن  ه��و 
به.

ك�����م�����ا أك�����د 
بحسب  ح��ص��اد 
املصادر  بعض 
ل��ه��ؤالء أن��ه هو 
سيتحمل  م��ن 
لية  و ملسؤ ا

كيران  بن  اإلله  عبد  املباشر  رئيسه  أمام 
رئيس احلكومة، وأنه لن يسمح بأي مس 

بسمعة رجاالت الداخلية بعد اليوم.
وك������ان ب����ن ك����ي����ران ق����د ه�����دد رج����ال 
االنتخابات  ف��ي  ت��دخ��ل  أي  م��ن  السلطة 
من  كل  مذكرة  كانت  كما  القادمة، 
االشتراكي  االحت����اد  ح��زب��ي 
لرجال  املَُتِهمة  واالستقالل 
الستمالة  بتدخلهم  السلطة 
ل��ف��ائ��دة بعض  امل��ن��ت��خ��ب��ن 
األح�����زاب ال��س��ي��اس��ي��ة، قد 
في  ع��ارم��ا  أح��دث��ت غضبا 
وزارة  رؤوس  ص���ف���وف 

الداخلية.

> الرباط. األسبوع

أثار طلب بعض النواب بضرورة 
في  العسكرية  للمحكمة  ف��روع  خلق 
وتوسيع  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ص��ح��راء  م���دن 
استياء  داخلها،  املتابعة  صالحيات 
باهتمام  يتابعون  ك��ان��وا  عسكرين 
ب���ال���غ م���ن���اق���ش���ات م��ج��ل��س ال���ن���واب 
اجلديد  العسكرية  احملكمة  لقانون 
رأسهم  املاضي، وعلى  األسبوع  بحر 
واجلنرال  ب��ال��دف��اع،  املكلف  ال��وزي��ر 
مدير مديرية العدل العسكري، ناهيك 
مصطفى  واحلريات  العدل  وزير  عن 
ال��رم��ي��د. ه���ذا ال��ط��ل��ب ال����ذي طرحه 
واملعاصرة  األص���ال���ة  ف���ي  ال��ق��ي��ادي 
كبيرا  اس��ت��ي��اء  لقي  التهامي  أح��م��د 
هؤالء  خ��وف  بسبب  اجلميع،  وس��ط 

االنفصالين  اس��ت��غ��الل  م��ح��اول��ة  م��ن 
العمل  التضييق من  في  القضاء  هذا 
العادي الذي يقوم به العسكريون في 

مدن الصحراء املغربية.
كان  الشخصيات  هذه  استغراب 
ع  كذلك من بعض التدخالت التي تَشِرّ
جاهلة  وه��ي  العسكري،  امل��ج��ال  ف��ي 
ألبسط قواعد التعامل داخل منظومة 
القوانن  بعض  تعرف  وال  اجل��ي��ش، 
داخل  مقدسة  تعد  التي  واإلج��راءات 
االنضباط  منها  العسكري،  النظام 
الفردي  التمرد  وخ��ط��ورة  اجلماعي 
اجليش  تصرف  وطبيعة  واجلماعي 
السلم،  أي��ام  وفي  احل��رب  فترة  أثناء 
وغيرها من القوانن الداخلية للجيش 
أحيانا، وهم  البرملانيون  التي يشرع 

ميسونها عن غير قصد.

سرب عدد من الغاضبين من امحند العنصر أمين 
عام الحركة الشعبية، إشاعة تقديمه لطلب تعديل 
حكومي لدى عبد اإلله بن كيران يهم تغيير بعض 
الوزراء الحركيين وعلى رأسهم لحسن حداد وزير 
التكوين  وزي��ر  ال��ك��روج  العظيم  وعبد  السياحة، 

المهني، ومحمد مبدع وزير الوظيفة العمومية.
قياديون حركيون مقربون من العنصر نفوا حديث 
العنصر عن أي تعديل حكومي مع بن كيران، مؤكدين 
أن من يرفع شعار التعديل الحكومي يريد التموقع 
في المكتب السياسي الجديد الذي من المنتظر أن 
ينتخبه المجلس الوطني الجديد خالل األيام القليلة 

القادمة.
وأضاف ذات القياديين أن العنصر بدأ يرفض 
السياسي  المكتب  ألعضاء  مشتركة  الئحة  وضع 
الجدد، للتصويت عليها بشكل جماعي خالل دورة 
المجلس الوطني المقبلة، تاركا التباري عبر االقتراع 
الفردي مما جعل مصالح هؤالء تمس، ويرفعون 
العنصر  على  للضغط  الحكومي  التعديل  إشاعة 
إلبعاد بعض الوزراء عن الئحة المكتب السياسي 

المقبل.

< الرباط. األسبوع

اجتماعات ماراطونية في الوزارات

»ال يمكن زرع الحماس الوطني في جيل يجهل 
تاريخ بالده«، هذه هي الخالصة التي توصل إليها 

الحزب المغربي الليبرالي، ووضعها كخالصة 
لبالغه الصادر مؤخرا، بمناسبة حلول الذكرى 

الثامنة والخمسين الغتيال الشهيد عباس 
المساعدي، رئيس جيش التحرير، »الذي امتدت 
إليه يد الغدر في يوم )27 ينيو 1956(«، حسب 
البالغ. واتهم الحزب الليبرالي الدولة بممارسة 

الصمت إزاء هذا الملف، »مما أدخل الجيل الذي لم 
يعش مرحلة ما قبل االستقالل وفجر االستقالل، 

في جهل مركب لحقبة مهمة جدا من تاريخ بالده، 
مما ال يخدم في شيء مصلحة الوطن، وال وعي 
جيل اليوم وأجيال المستقبل..لقد عاش الجيل 

الحالي من شباب المغرب خالل السنوات القليلة 
الماضية مشهدا غريبا تمثل في توزيع المال العام 
والمناصب والمسؤوليات، على فئة نصبت العداء 

للثوابت المغربية، ال لشيء إال ألنها برعت في 
تسويق شعارات زائفة ومزاعم عن نضال يباع 

ويشترى«، حسب تعبير البالغ.

الحزب المغربي الليبرالي 
يحرك ملف المساعدي

التحقيق مع الجامعات المحسوبة على حزب األصالة والمعاصرة
> الرباط. األسبوع

السياسية  احلرب  أن  يبدو 
التي  ال��ط��اح��ن��ة  واالن��ت��خ��اب��ي��ة 
جت������ري ب����ن ح������زب ال���ع���دال���ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة وح������زب األص���ال���ة 
إلى  س��ت��ن��ت��ق��ل  وامل����ع����اص����رة، 
والكليات  اجل��ام��ع��ات  س��اح��ة 
ال���ق���ادم���ة، ليس  خ����الل األي�����ام 
الفكري  الصراع  مستوى  على 
مستوى  على  ولكن  والطالبي 

التدبير املالي.
أن  »األس���ب���وع«  علمت  ف��ق��د 
والتنمية  العدالة  في  القيادي 

التعليم  وزي��ر  ال���داودي  حلسن 
والبحث  األطر  وتكوين  العالي 
ال��ع��ل��م��ي، ق��د ق���ام ب��إي��ف��اد جلن 
تدبير  وط���رق  ملالية  اف��ت��ح��اص 
عدد من اجلامعات التي حتسب 
على  أطرها  وأغلبية  رئاستها 
واملعاصرة،  األص����ال����ة  ح����زب 
وع��ل��ى رأس��ه��ا ج��ام��ع��ة شعيب 
الدكالي باجلديدة وجامعة عبد 
طنجة  بجهة  ال��س��ع��دي  امل��ال��ك 
األول  محمد  وجامعة  ت��ط��وان، 

بوجدة)..(.
ال���داودي  حل��س��ن  ويستعد 
م���ل���ف���ات هذه  ح���ال���ي���ا إلح����ال����ة 

زميله مصطفى  اجلامعات على 
واحلريات  العدل  وزي��ر  الرميد 
ل���دراس���ت���ه���ا وات����خ����اذ ال���ق���رار 

املناسب بخصوصها. 
يجري  أخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
حلسن الداودي في هذه املعركة 
حزبه  فريق  مع  جديدا  تنسيقا 
توجيه  يستبعد  ولن  بالبرملان، 
إلى  ع��اج��ال  طلبا  فريقه  ن���واب 
من  للحسابات  األعلى  املجلس 
القيام بافتحاصات مالية،  أجل 
املوضوع  ف��ي  ت��ق��اري��ر  وإع����داد 
ق���د ت��س��اع��د ت��ق��اري��ر ال�����داودي 

الشرعية. وتعطيها 

> الرباط. األسبوع

ب���ث���ت ت���ص���ري���ح���ات ب���در 
لشركة  العام  املدير  الكانوني 
الطمأنينة  من  شيئا  العمران، 
في نفوس املنعشن العقارين، 
املجموعة  عزم  عن  إعالنه  بعد 
ما  إلى  استثماراتها  رفع  على 
6.7 ماليير درهم،  يناهز معدل 
وهي اإلشارة التي فهم منها أن 
سوق العقار ال مير من أزمة)..(. 
ف���ي مؤمتر  ال��ك��ان��ون��ي،  وق����ال 
الثالثاء  ي���وم  ع��ق��ده،  ص��ح��ف��ي 

األخير، إنه بالرغم من الظرفية 
قطاع  منها  مير  التي  الصعبة 
العقار باملغرب، إال أن مجموعة 

متكنت  ال������ع������م������ران 
م�������ن احمل����اف����ظ����ة 

مستوى  ع���ل���ى 
تها  ا ر ستثما ا
 ،2013 خ��الل 
بلغت  ح���ي���ث 
ماليير   6.3

درهم.
د  ر و أ و

نفسه  امل��ت��ح��دث 

خالل  مت��ك��ن��ت  »ال���ع���م���ران  أن 
العام املنصرم من فتح أوراش 
وح��دة سكنية   36.901 إلجن��از 
جديدة و64.356 وحدة 
احلضري،  للتأهيل 
ك��م��ا مت��ك��ن��ت من 
األشغال  إن��ه��اء 
ب������������������37.933 
سكنية  وح���دة 
ج������������دي������������دة، 
 1 0 3 . 9 1 3 و
للتأهيل  وح���دة 

احلضري«.

تصريحات مدير العمران تؤكد أن 
قطاع العقار بخير

وقفة ح�ضرت فيها املقالة 

وغابت عنها الن�ضاء 

لم يرضن  البيوت، لكن بعضهن  اللواتي يزين  النساء ب»التريات«  بن كيران وصف 
الوقفة  أن هذه  للشارع، من أجل االحتجاج، غير  »املقالة« وخرجن  الوصف، وحملن  بهذا 
لم تكن لتنجح رغم أن عدد الرجال فيها كان يفوق النساء، كل من نزهة الصقلي وفتيحة 
العيادي وسميرة سيطايل.. حصدن الفشل في مواجهة بن كيران بواسطة الشارع، رمبا 

ألن جلهن لم يعد يعرفن األغراض التي تستعمل من أجلها املقالة، نظرا لكثرة مشاغلن..

< العدد: 796كواليس األخبار
< الخميس 3 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com
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> كلميم. األسبوع 

قاطع من جديد رؤساء 
مجالس الجهة واإلقليمي 
زي���ارة  لكلميم  وال��ب��ل��دي 
العمل التي قام بها وزير 
ال����ت����ج����ه����ي����ز وال����ن����ق����ل 
واللوجستيك، عبد العزيز 
كلميم)..(  لمدينة  الرباح، 
بإطالق  ت��م��ي��زت  وال���ت���ي 
يهم  طرقيين؛  مشروعين 
توسيع  األول  ال��م��ش��روع 
الوطنية  الطريق  وتقوية 
النقطة  ب���ي���ن   »1 »رق������م 
الكيلومترية 1081 )مدينة 
كلميم(، والنقطة 1101 في 
اتجاه مدينة طانطان على 
وتشمل  ك��ل��م.   20 ط����ول 
المشروع  ه����ذا  أش���غ���ال 
وزارة  ط��رف  م��ن  الممول 

ال����ت����ج����ه����ي����ز وال����ن����ق����ل 
توسيع  وال��ل��وج��س��ت��ي��ك، 
الطريق من ستة إلى سبعة 
أمتار، وبناء ممرات جانبية 

بكلفة مالية إجمالية تقدر 
ب�50 مليون درهم. ويندرج 
هذا المشروع الذي سيتم 
إن���ج���ازه ع��ل��ى م����دى 12 

الجهود  إط��ار  في  شهرا، 
الطريق  لتأهيل  المبذولة 
الوطنية »رقم 1« وتحسين 
السالمة الطرقية، والرفع 

من مستوى الخدمة للربط 
ال�����ط�����رق�����ي ك����ل����م����ي����م - 

طانطان.
وأما المشروع الثاني، 
والذي سيتم إنجازه على 
مدى 10 أشهر، فَيُهم إعادة 
وادي  على  قنطرة  ب��ن��اء 
صياد بالنقطة الكيلومترية 
1084 على طول 125 مترا، 
وعرض 10 أمتار بالطريق 
بين   »1 »رق����م  ال��وط��ن��ي��ة 
واطلع  وطانطان.  كلميم 
الوزير الرباح على نسبة 
الوطني  البرنامج  تقدم 
بالعالم  ل��ل��ط��رق  ال��ث��ان��ي 
مستوى  ع��ل��ى  ال���ق���روي 
اإلقليم، والذي يهم إنجاز 
223 كلم من الطرق بكلفة 
إجمالية تقدر ب�129 مليون 

درهم.

رؤساء مجالس كلميم يقاطعون الوزير الرباح

فرق شطر الصحراء تهدد باالنسحاب من البطولة

جماعة وهمية 
في العيون

من  تعاني  التعليمية  منظومتنا  أن  أوضحنا 
التعليم  أط��وار  أفقدت  غريبة  وتناقضات  مفارقات 
صوابها وطمست هويتها وضيعت مهامها فأصبح 
مستقبل البالد مهددا. وخير مثال على ذلك تخصيص 
التواصل  وسيلة  اللغة،  لتعلم   )module( وح��دة 
والتفاهم، خالل التعليم الجامعي، علما أنه قد تم 
التعليم  ط��ور  خ��الل  يجب،  حيث  تعلمها  تضييع 
االبتدائي. عبث في عبث، ُندّرس أبناءنا العلوم في 
ثم  بامتياز،  والحساب  اللغة  تعلم  طور  االبتدائي، 
نمني أنفسنا بتعليمهم اللغة، في غير وقتها وخارج 
البناء  ط��ور  العالي،  التعليم  ط��ور  خ��الل  مسارها، 
التناقضات  بين  ومن  والعلمي.  العملي  المعرفي 
الصارخة كذلك، تبني اإلصالح البيداغوجي »ل.م.د« 
)LMD( المعوق في الجامعة في مقابل إثقال كاهل 
األطر التربوية والمدرسين والتالميذ، بل إرهاقهم 
واستنزاف طاقاتهم الفكرية وحتى الجسدية، بمقررات 
سمتها األساسية التضخم المعرفي المهول، في قلب 
مثير  وتحد  والبرامج  والمناهج  للمفاهيم  سافر 
ال���ُم���ت���غ���ن���ى بها  ال���ب���ي���داغ���وج���ي���ة  ل���ل���م���ق���ارب���ات 

واألندراغوجية. 
ففي الوقت الذي يلج التعليم العالي تالميذ جلهم 
وكذا  والمعرفية  اللغوية  األس��س  ألدن��ى  مفتقدون 
تؤهلهم  التي  السليم،  والتفكير  التعلم  لمنهجية 
لمواصلة التكوين، يتم تبني النظام »ل م د« الذي 
قلص مدة التكوين من 4 إلى 3 سنوات، مع الخفض 
المثير لساعات التكوين األسبوعية. وبدل التركيز 
على الوحدات األساسية الضرورية والالزمة )ذات 
إسعاف  على  للعمل  المضافة(  التكوينية  القيمة 
الطالب، قدر المستطاع، معرفيا ومنهجيا وتكوينه 
تكوينا يؤهله لتحمل مسؤولياته كإطار يعتمد عليه، 
فقد تم العمل على تمييع التكوين وتقزيمه إلى حد 
لها  ع��الق��ة  ال  وح���دات  برمجة  على  ف��زي��ادة  بعيد. 
بالتكوين األكاديمي والمهني للطلبة من قبيل األنشطة 
»المدرسية الموازية« و«تعليم اللغة«، فقد تم تبني ما 
يسمى ب�«مشروع )بحث( نهاية التكوين« )pfe( الذي 
يهيمن على التكوين بالسداسي السادس )S6(، بحيث  
يمثل محطة معتبرة لتضييع وقت الطالب واألستاذ 

على السواء، وإرهاقهما بما ال طائلة منه. 
بالسداسي  الطلبة  عدد  هو  كم  تتخيلوا  أن  لُكم 
»جامعة  إص��الح��ات  تبني  بعد  )خ��اص��ة  ال��س��ادس 
القادم على  الجامعي  الموسم  ابتداء من  النجاح«، 
غرار »مدرسة النجاح«( الذين يتطلبون تأطيرا مباشرا 
من األستاذ الذي يجد نفسه قد تفرقت به السبل بين 
المستمرة  المراقبات  وإج��راء  والتكوين  التدريس 
واالمتحانات )ال مكان للبحث العلمي كما سنرى فيما 
المؤطرين  ع��دد  تراجع  فيه  يتزايد  زم��ن  في  بعد(، 
ويزداد عدد الطلبة. ال ضير، فلقد استبقنا األحداث 
بتعليم أبنائنا، منذ أقسام االبتدائي، القيام باألبحاث 
»العلمية« باستعمال تقنية »نسخ ولصق« أو ما سبق 
 )copier - coller( »كب وكول«  تقنية  أسميته  أن 
لتكوين »بالجيا« شاهدة على تآكل وتهالك المنظومة 
التربوية التي أصبحت تؤسس ألمية البحث العلمي 

وإرساء قواعدها وتثبيتها.   
هل ال بد من تقليد اآلخر، حتى وإن تبين لنا أن ما 
ننقله عنه يمثل إعطابا ألحوالنا ال إصالحا؟ هل إلى 
هذا الحد أصبحنا عالة على غيرنا وعلى أنفسنا؟ 
واالجتماعية  والتربوية  العلمية  أبحاثنا  هي  أين 
مع  نتعامل  تجعلنا  التي  والتاريخية  والنفسية 
قضايانا على بينة من األمر وعن دراية؟ تاريخ العلوم 
غير المزور الذي بدأ يطفو على السطح يفيد بأن 
الغرب اإلس��الم��ي وف��ي شرقه هم من  أج��دادن��ا في 
أسسوا للعلوم والبحث العلمي والمنهج التجريبي 
خ���الل ال��ع��ص��ور ال��وس��ط��ى ال��ت��ي أص��ب��ح��ت تعرف 
من  فهل  البشرية،  للحضارة  الذهبية  بالعصور 
»بحوث  الطلبة  ماذا ستفيد  في  للهمم؟  استنهاض 
نهاية التكوين« العبثية وهم في أمس الحاجة للوقت 
تكويناتهم،  في  ترميمه  يمكن  ما  لترميم  المهدور 
خاصة الجوانب العملية )األعمال التطبيقية وغيرها 
الوقت  من  تبقى  م��اذا  ثم  بعيد(؟  حد  إل��ى  المقزمة 
لألستاذ الباحث للّتلُبّس بصفة البحث التي يحمل، 
وقد أصبح مطالبا بالقيام بالمراقبة المستمرة للغياب 

ولحفظ الدروس.. 
< أ. د. عبد الله لخلوفي 
مركز الدراسات واألبحاث والتقييم 
للتربية والتكوين

اإلصالح البيداغوجي 
المدمر للتعليم العالي

أسرار التعليم

> كلميم. األسبوع

قدم ثالثة أعضاء من المجلس 
ال���ج���ه���وي ل���ح���زب االت���ح���اد 
الشعبية  للقوات  االش��ت��راك��ي 
الهديلي،  م���ب���ارك  ب��ك��ل��م��ي��م، 
دائرة  عن  السابق  البرلماني 
ك��ل��م��ي��م، وم��ص��ط��ف��ى وراغ����ي 
نائبا  ال���زي���ودي،  وال��ح��س��ي��ن 
الكاتب اإلقليمي لحزب الوردة 
الجماعية  استقالتهم  بكلميم، 

من حزب الوردة بكلميم)..(.
االستقالة  ه��ذه  تكون  وق��د   
االنتخابات  بخريطة  مرتبطة 
وبتحديد  القادمة،  الجماعية 
الحزب  الئ��ح��ة  ف��ي  م��رات��ب��ه��م 
المحلية الخاصة باالستحقاقات 
االنتخابية المقررة سنة 2015، 
مما يشير إلى أن هناك حسابات 

انتخابية تجري قبل األوان.
كلميم  جهة  لوالي  وسبق   
أن  الحضرمي  عمر  السمارة 

الحزب  في  األع��ض��اء  استقبل 
معهم  وعقد  استقالتهم،  قبل 
اجتماعا موسعا نوقش فيه عدد 

من الملفات والمواضيع)..(.
فقد  وحسب مصادر محلية 
حزب  م��ن  المستقلون  ي��ك��ون 
الوردة قد حولوا وجهتهم إلى 
يكون  قد  الذي  الحمامة  حزب 
القوة السياسية القادمة، والتي 
قد ترسم خريطة طريق جديدة 

بوادي نون.

> العيون. األسبوع

في أول سابقة من نوعها 
العيون«  »ق��ن��اة  خصصت 
المحلي  العلمي  والمجلس 
ومندوبية الشؤون اإلسالمية، 
لفائدة  ع��م��رة  ت��ذاك��ر  ث��الث 
ال��م��ت��أل��ق��ي��ن ال��ف��ائ��زي��ن في 
حفظ  مواهب  دعم  مسابقة 
وتجويد القرآن الكريم، التي 
اختتمت بمسجد موالي عبد 
العزيز تحت الرعاية الملكية 
الجنوب  وكالة  وبمساهمة 
وعرفت  وف���وس���ب���وك���راع، 
مشاركة ما يفوق 1200 من 
تعالى،  ال��ل��ه  ك��ت��اب  حفظة 
المجالس  ع��ن  والمؤهلين 

لألقاليم  المحلية  العلمية 
الجنوبية بعد عشرين يوما 
من التباري والمنافسة)..(.

الله  عبد  القارئ  وتمكن 
األكحل من مدينة العيون من 
في  األول���ى  بالرتبة  ال��ف��وز 
صنف الحفظ الكامل للقرآن 
ال��ك��ري��م م��ع ال��ت��رت��ي��ل، يليه 
القارئ إبراهيم بوتغريت من 
الحي  وعبد  كلميم،  مدينة 
حبادي من مدينة بوجدور. 
خمسة  حفظ  مسابقة  وف��ي 
فازت  الترتيل  م��ع  أح���زاب 
البغالوي  حليمة  المتبارية 

من مدينة بوجدور.
توزيع  ح���ف���ل  وت�������رأس 
الجوائز والي جهة العيون 

الحمراء  الساقية  بوجدور 
وال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن واألع���ي���ان 
العلمية  المجالس  ورؤساء 
بكلمات  وافتتح  المحلية، 
الشيخ ماء العينين الرباس 
األغظف  م��ح��م��د  وال��������داه 
المسابقة،  على  المشرفين 
وأكدا من خاللها على أهمية 
حفظا  الله  بكتاب  االعتناء 
مبرزان  وترتيال،  وتجويدا 
دور اإلع���الم ف��ي ال��رف��ع من 
مستوى جودة عمل الكتاتيب 
القرآن  ومجالس  القرآنية، 
شهد  م��ا  وه��و  بالمساجد، 
ارتفاعا في عدد المشاركين 
م�����ح�����ل�����ي�����ا، وإق�����ل�����ي�����م�����ا، 

وجهويا)..(.

> العيون. عبد اهلل جداد 

سلم كل من حسن الطالبي رئيس 
جوهرة الصحراء كلميم، ورئيس 
نادي شباب الساقية الحمراء لكرة 
القدم نسخة من الملتمس المرفوع 
لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة 
القدم، بخصوص رفع الحيف الذي 
لحق ببطولة شطر الصحراء التي 
الماضية من مقعد  حرمت السنة 
ضمن أندية القسم الوطني الثاني، 
مطالبين ومهددين بتوقف أنشطة 
ل���م تبادر  م���ا  ال���ص���ح���راء  ش��ط��ر 
من  الفريقين  إعفاء  إلى  الجامعة 
مقابلة السد، واعتبارهما صاعدين 
م����ب����اش����رة ل���ل���ق���س���م ال���وط���ن���ي 

الثاني)..(. 

وشهدت مدينة العيون مؤخرا، 
توقيع كل من فوزي لقجع رئيس 
لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 
القدم، والحسين بن اعويس رئيس 
عصبة الصحراء، والرئيس المدير 
على  الضحى،  لمجموعة  ال��ع��ام 
اتفاقية شراكة يتم بمقتضاها منح 
عصبة الصحراء 12 مليون درهم 
على مدى ثالث سنوات من أجل 
وتجويد  عملها،  ظروف  تحسين 

أدائها  الكروي)..(.
بوالية  التوقيع  حفل  وج���رى 
العيون وبحضور الشرقي اضريس 
الداخلية،  ف��ي  المنتدب  ال��وزي��ر 
الشباب  وزي����ر  أوزي����ن  وم��ح��م��د 
يحضيه  وبوشعاب  وال��ري��اض��ة، 

والي جهة العيون.

استقالة جماعية من االتحاد االشتراكي

الئحة الفائزين بمسابقة تجويد القرآن > العيون. األسبوع

مع  التحقيق  الوطنية  الفرقة  ب��دأت 
بالقباضة  ال��م��وظ��ف��ي��ن  م���ن  م��ج��م��وع��ة 
الجماعية بالعيون، ومع بعض المنتخبين 
حول االختالسات المقدرة بتسعة ماليير 
بفضيحة  يسمى  م��ا  م��ل��ف  ف��ي  سنتيم 
الجماعة الوهمية)..(، وملفات أخرى همت 
من  بمجموعة  عمومية  أم����وال  ت��ب��دي��د 

الجماعات بإقليم العيون. 
الجماعة  ف��ض��ي��ح��ة  اك��ت��ش��اف  وك����ان 
من  ال��ع��دي��د  كشف  ف��ي  الوهمية ساهم 
تعرفها  التي  والتجاوزات  االختالسات 
مالية الجماعات المحلية بالجهة، بعد أن 
عثرت لجنة تفتيش مركزية على الكثير 

من التجاوزات)..(.
القباضة  ب���إدارة  موظفين  أن  ويذكر 
الجماعية قد فروا للخارج مباشرة بعد 

اكتشاف هذه الفضيحة.

< العدد: 796األوضاع في الصحراء
< الخميس 3 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com
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عبد العزيز 
الرباح

محمد
حصاد

فوزي
 لقجع



بن كيران

خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

أصبح رئيس الجهة في مشروع القانون 
التنظيمي الخاص بالجهة الجديد الذي 
أعدته وزارة الداخلية، وسلمت نسخة منه 
لرؤساء األحزاب هو اآلمر الفعلي بالصرف 
والممثل الوحيد للسلطة التنفيذية للجهة 
جميع  في  رسمية  بصفة  أعمالها  يمثل 
والقضائية  ال��م��دن��ي��ة  ال��ح��ي��اة  أع���م���ال 

واإلدارية.
وفقا  الجهة  رئيس  يتمتع  أصبح  كما 
لمشروع القانون الذي حصلت »األسبوع« 
على نسخة منه، بصفة الرئيس التسلسلي 
بهذه  ويتولى  الجهة،  موظفي  لجميع 
المناصب  جميع  ف��ي  التعيين  ال��ص��ف��ة 
وال��س��ه��ر ع��ل��ى ش����ؤون ج��م��ي��ع موظفي 

الجهة.
كما منح القانون الجديد لرئيس الجهة 
ديوانا يساعده في أعماله مكون من رئيس 
وعلى األقل من مكلفين بمهمة، مؤكدا أن 
ال��رئ��ي��س ه��و م��ن ي��ش��رف شخصيا على 
تصميم برنامج النهوض وتنمية الجهة.

من جهة أخرى، وضع المشروع الجديد 
حدا لكل التأويالت والنقاشات التي كانت 
تصب في طريقة وكيفية انتخاب رئيس 
انتخاب  ال��م��ش��روع  استبعد  إذ  الجهة، 
الرئيس بصورة مباشرة من الناخبين، بل 
أكد أن انتخاب رئيس الجهة يتم من طرف 
بمقاعدهم  الفائزين  األعضاء  المنتخبين 
في مجلس الجهة، الذين بدورهم ينتخبون 
باالقتراع العام المباشر، ويجري انتخاب 
تلي  ال���ت���ي  ي���وم���ا   15 خ����الل  ال���رئ���ي���س 

االنتخابات الجهوية.
رئيس  الجديد  القانون  ألزم  ذلك،  إلى 
اللوائح  رأس  ع��ل��ى  ب��ال��ت��واج��د  ال��ج��ه��ة 
االنتخابية التي جرت بخصوص المجلس 
المعني وال يجوز أن يكون غير ذلك، إال إذا 
أهلية  ف��ق��د  أو  ال��الئ��ح��ة  رئ��ي��س  ت��وف��ي 
االنتخابية. مؤكدا أن رئاسة الجهة تتنافى 
مع  أو  بغرفتيه  البرلمان  في  والعضوية 

رئاسة جماعة ترابية أو غرفة مهنية.
من جهة أخرى، سمح المشروع لرئيس 
آمر  مساعد  ع��ام  م��دي��ر  بتعيين  الجهة 
بالصرف تحت مسؤوليته، مشيرا إلى أن 
شكل  على  ستصبح  ال��ج��ه��ات  ميزانية 
ميزانيات الدولة تتكون من قسمين: قسم 
يتعلق  الثاني  بالتسيير، والقسم  يتعلق 

بالتجهيز.

> الرباط. األسبوع

هدد محمد بوسعيد وزير االقتصاد 
والمالية بتقديم استقالته من الحكومة 
العدالة  فريق  تراجع  ع��دم  حالة  في 
بإخضاع جميع  ق��راره  عن  والتنمية 
رقابة  إل����ى  ال����س����وداء  ال��ص��ن��ادي��ق 

البرلمان.
بعد  مباشرة  جاء  بوسعيد  تهديد 
فشل صالح الدين مزوار رئيس حزب 
إقناع  في  لألحرار   الوطني  التجمع 
عبد اإلله بن كيران بإجبار رفاقه في 
العدالة والتنمية داخل مجلس النواب 
على التراجع عن قرارهم، الذي كانوا 
التنظيمي  ال��ق��ان��ون  ف��ي  ضمنوه  ق��د 
لجنة  مصادقة  عرف  وال��ذي  للمالية، 
المالية على الصيغة التي تقدمت بها 
العدالة  ف��ي��ه��ا  ب��م��ا  األغ��ل��ب��ي��ة  ف����رق 

والتنمية.
إلى ذلك، التقى محمد بوسعيد وزير 
االقتصاد والمالية بوديع بنعبد الله 
رئيس فريق األحرار بمجلس النواب، 
المجلس في  الطالبي رئيس  ورشيد 
محاولة إليجاد صيغة توافقية داخل 
فرق األغلبية لحل هذا الموضوع، وإال 

التجمع  لحزب  علني  موقف  ات��خ��اذ 
الوطني لألحرار من األغلبية برمتها.
وكان رشيد الطالبي العلمي قد ضغط 
للمرة الثالثة من أجل تأجيل التصويت 
في الجلسة العامة على هذا القانون، 

خوفا من ذهاب المعارضة مع فريق 
العدالة والتنمية، وبالتالي المصادقة 
ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��ل ال����ذي ي��ج��ع��ل جميع 
رقابة  ت��ح��ت  ال���س���وداء  ال��ص��ن��ادي��ق 

البرلمان.

تفاصيل القانون الذي يجعل ميزانية الجهة مثل ميزانية الدولة

»رئيس الجهة« يصبح آمرا بالصرف
 ورئيسا للموظفين

القوانين  الدستورية  المحكمة  على  تحال 
التنظيمية قبل إصدار األمر بتنفيذها، واألنظمة 
ومجلس  ال��ن��واب،  مجلس  م��ن  لكل  الداخلية 
المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في 

مطابقتها للدستور.
ويمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، 
مجلس  رئيس  أو  ال��ن��واب،  مجلس  رئيس  أو 
مجلس  من  أعضاء  خمسة  أو  المستشارين، 
النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس 
المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار 
األمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى 
مطابقتها  ف��ي  لتبت  ال��دس��ت��وري��ة  المحكمة 

للدستور.
الحاالت  ف��ي  ال��دس��ت��وري��ة  المحكمة  ت��ب��ت 
المذكورة داخل أجل شهر من تاريخ اإلحالة، 
غير أن هذا األجل يخفض في حالة االستعجال 

إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة.
ويفهم من هذه الفقرة، أن طلب البت بصورة 
استعجالية قاصر على الحكومة وحدها باعتبار 
العام  الشأن  المكفلة بتسيير  السلطة  أن هذه 
هي القادرة على تقدير وجود حالة االستعجال 
من عدمه، وال يتمتع بهذا الحق ال أعضاء مجلس 

النواب وال أعضاء مجلس المستشارين.
وتأتي بقية فقرات الفصل 132 وتضيف أن 
في  ت��ؤدي  الدستورية  المحكمة  إل��ى  اإلح��ال��ة 
الحاالت المشار إليها في الفقرات السابقة إلى 

وقف سريان إصدار األمر بالتنفيذ.
وتستمر الفقرة األخيرة من الفصل 132 لتبين 
بقية اختصاصات المحكمة الدستورية بحيث 
أعضاء  بانتخاب  المتعلقة  الطعون  في  تبت 
تاريخ  من  اب��ت��داء  أج��ل سنة  داخ��ل  البرلمان، 
أن  غير  إليها،  الطعون  تقديم  أج��ل  انقضاء 
المحكمة تجاوزت هذا األجل بموجب قرار معلل، 
إذا استوجبت ذلك عدد  الطعون المرفوعة إليها 

أو اسلتزم ذلك الطعن المقدم إليها.
مدة  فحددت  بالمرونة،  امتازت  الفقرة  هذه 
البت في الطعن داخل أجل سنة، حتى ال يبقى 
مصير المطعون في انتخابه معلقا وقد يمتد 

إلى نهاية الواليات التشريعية.
ولكن إذا تراكمت على المحكمة الدستورية 
طعونا وقد تبلغ المئات باعتبار عدد األعضاء 
الذين يتكون منهم مجلس النواب، وعدد األعضاء 
الذين يتكون منهم مجلس المستشارين، فيمكن 
تجاوز ذلك األجل، وكذلك إذا كان البت في قضية 
طعن تقتضي دراسة معمقة، أو إجراء بحث، أو 
مدة  ت��ج��اوز  ك��ذل��ك  فيمكن  لشهود  االس��ت��م��اع 

السنة.
المتعلقة  الطعون  إن  ال��ق��ول  يمكن  وب��ذل��ك 
بانتخاب أعضاء الجماعات المحلية ال تختص 
بها المحكمة الدستورية، وبقيت من اختصاص 

المحاكم اإلدارية.
ولقد حمل الفصل 133 ما كان يحلم به كل 
مواطن، والدفع الذي كان يتمناه، والمنصوص 
به  وت��أخ��ذه  العالم  دساتير  جميع  ف��ي  عليه 
بعدم  ال��دف��ع  وه��و  أال  ال��دس��ت��وري��ة،  المحاكم 
دستورية قانون يطبق ويجري به العمل رغم 
الدستورية،  ال��م��ب��ادئ  ألب��س��ط  م��خ��ال��ف  أن���ه 
كالقوانين التي تقيد من حرية التجول، أو حرية 
التعبير، أو بالمبدإ المتعلق بالمساواة وتكافؤ 
الفرص. أو يمس بمبدإ البراءة هي األصل، أو 
ي��ض��ع ق���ي���ودا ف���ي ط��ري��ق ت��أس��ي��س األح����زاب 

والجمعيات.
المحكمة  إن  ل��ي��ق��ول   133 ال��ف��ص��ل  ج����اء 
الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق 
في  النظر  أثناء  أثير  قانون،  دستورية  بعدم 
قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون 
بالحقوق  ي��م��س  ال���ن���زاع  ف��ي  سيطبق  ال����ذي 

والحريات التي يضمنها الدستور.

المحكمة الدستورية 
كعنوان لتنزيل 

الدستور الجديد
األستاذ عبد الواحد بن مسعود: هيئة المحامين بالرباط

الوزير بوسعيد يهدد بتقديم استقالته من الحكومة

محمد 
بوسعيد

2

> يتبع

< العدد: 796كواليس األخبار
< الخميس 3 يوليوز 2014

alousbouea@gmail.com
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من  سيترأس القطب 
االقتصادي  الكبير ممثال 

في الدار البيضاء
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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

تعرفها  ال��ت��ي  األح����داث  خلقت 
ف��ي صفوف  تعبئة  ح��ال��ة  ال��ع��راق 
أجهزة األمن المغربية، بعد توصلها 
إلى معلومات تفيد أن تنظيم الدولة 
والشام  ال���ع���راق  ف���ي  اإلس��ام��ي��ة 
)داعش( أعاد إحياء »مسار جهادي« 
ق���دي���م، أب���ط���ال���ه ف����وج ج���دي���د من 
المقاتلين المغاربة الذين يتخذون 
من سوريا محطة عبور في طريقهم 

إلى العراق.
هذا  أن  إلى  المعلومات  وتشير 
للخضوع  س��وري��ا  يقصد  ال��ف��وج 
لتدريبات عسكرية وإتقان تفخيخ 
قبل  العصابات،  السيارات وحرب 
لالتحاق  ال���ع���راق  إل���ى  ال��ت��وج��ه 
التابعة  ال��م��س��ل��ح��ة  ب��ال��ج��م��اع��ات 

ل�»داعش«.

 »مسار قديم«

فطنت األجهزة األمنية المغربية 
للتغيير الذي أدخل على مخططات 
خايا تجنيد المقاتلين، التي حولت 
على  للتدريب  معسكر  إلى  سوريا 
وصنع  ال��م��س��ل��ح��ة  ال���م���واج���ه���ة 
المتفجرات، قبل التوجه إلى العراق 
ضد  المعارك  بساحات  لالتحاق 

الجيش.
قبل  متبعا  »المسار«  هذا  وكان 
يجري  أن  قبل  س��ن��ة،   14 ح��وال��ي 
»مؤقتا« إغاق معابره بعد اندالع 
ال��ث��ورة ف��ي س��وري��ا، ح��ي��ث كانت 
الجماعات المسلحة تكثف عملياتها 

إلسقاط نظام بشار األسد.
وفي محاولة لقطع الطريق على 
بساحات  ل��ال��ت��ح��اق  المرشحين 
الفرقة  قامت  العراق،  في  المعارك 
القضائية،  ل��ل��ش��رط��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
العامة  ال��م��دي��ري��ة  م��ع  بالتنسيق 
ل����م����راق����ب����ة ال������ت������راب ال���وط���ن���ي 
بتفكيك  الداخلية(،  )االستخبارات 
خ��ل��ي��ة إره��اب��ي��ة ت��ت��ك��ون م��ن ستة 
أشخاص، من بينهم معتقل سابق 
تنشط  اإلره���اب،  قانون  بمقتضى 
بمدينة فاس، ومتخصصة في تجنيد 
للقتال  مغاربة  متطوعين  وإرس��ال 
ضمن صفوف الجماعات اإلرهابية 

بسوريا والعراق.
الداخلية أن  ل��وزارة  وأك��د باغ 

الخلية  ه��ذه  أن  أك��دت  التحريات 
قياديي  م����ع  ب��ت��ن��س��ي��ق  ق����ام����ت، 
تنشط  التي  اإلرهابية  التنظيمات 
بهذين البلدين، باستقطاب وإرسال 
العديد من المقاتلين إلى هذه البؤر، 
تدريبات  م���ن  ي��س��ت��ف��ي��دون  ح��ي��ث 
األسلحة  استعمال  حول  عسكرية 
في  المتفجرات،  صناعة  وتقنيات 
البعض منهم من أجل  أفق تعبئة 
من  بكل  انتحارية  عمليات  تنفيذ 

العراق وسوريا.

فوارق جوهرية
الكاتب  ح��م��ادة،  منتصر  وق���ال 
الحركات  ش����ؤون  ف��ي  وال��ب��اح��ث 
اإلسامية، إن »هناك فوارق جوهرية 
بين الجهاديين المغاربة المشاركين 
في المستنقع العراقي ُبَعْيد إسقاط 
نظام صدام حسين، أي المشاركين 
برفقة أبي مصعب الزرقاوي وأمثاله، 
وبين الجهاديين المشاركين اليوم 
في الساحة العراقية والسورية مع 
صعود نجم تنظيم الدولة اإلسامية 
بتنظيم  اخ���ت���ص���ارا  ال���م���ع���روف 

)داعش(«.
وأض�����اف م��ن��ت��ص��ر ح���م���ادة في 
االنتباه  »يجب  ل�»إياف«:  تصريح 
هنا إلى أن تنظيم »داعش« يتبنى 
جهادية  إس���ام���ي���ة  أط�����روح�����ات 
وتكفيرية في آن واحد، إلى درجة 
أنه يصنف في خانة »الردة« كل من 
الجهادي  ب��م��ش��روع��ه  ي���ؤم���ن  ال 

على  األمر  يقتصر  ولم  التكفيري، 
نظام بشار األسد أو أعضاء الجيش 
للنظام  »المعارض  الحر  السوري 
األسدي«، وإنما امتد حتى إلى باقي 
الفصائل »الجهادية«، وفي مقدمتها 
جبهة »النصرة«، ومن باب تحصيل 
حاصل، تورط أعضاء »داعش« في 
»جهاديين«  ضد  دموية  اعتداءات 
آخرين في الساحة السورية. هناك 
الئ���ح���ة ع���ري���ض���ة م����ن األش���رط���ة 
وال��ش��ه��ادات وال��وث��ائ��ق ف��ي هذا 
باختراقات  لها  عاقة  وال  الصدد، 
ف��ب��رك��ات إع��ام��ي��ة أو  أم��ن��ي��ة أو 
مؤامرات غربية، أو شيء من هذه 
الطينة، قد تكون هذه المواقف تخدم 
موقف الكيان األسدي أو إسرائيل 
أو ت��س��اه��م ف���ي ت��ش��وي��ه ص���ورة 
األم���ر هنا مجرد  ول��ك��ن  اإلس����ام، 
المواقف  ف���ي  ث���ان���وي  ت��ف��ص��ي��ل 
ألعضاء  وال���ص���ادم���ة  ال��ص��ري��ح��ة 

)داعش(«.

خطورة هذا النموذج
البيانات  م���ن  ال��ع��دي��د  ح��م��ل��ت 
األخيرة للجماعات المسلحة التابعة 
بعض  برغبة  تلميحات  ل�»داعش«، 
العودة  ف��ي  ال��م��غ��ارب��ة  المقاتلين 

للمغرب.
واستنفرت هذه التلميحات شرطة 
الحدود في مختلف المنافذ المؤدية 
للمملكة، خوفا من محاوالت تسلل 
مقاتلين إلى المملكة بهويات مزورة 

بهدف زعزعة استقراره.
وف��ي ه��ذا اإلط����ار، ق��ال الكاتب 
الحركات  ش����ؤون  ف��ي  وال��ب��اح��ث 
اإلسامية »هنا تكمن خطورة هذا 
الجهاديين  من  الجديد  النموذج 
المغاربة. وتأكد ذلك بشكل جلي مع 
لبعض  صريحة  ش��ه��ادات  ظ��ه��ور 
المحسوبين على هذا التنظيم، تنذر 
المسؤولين المغاربة بالويل والفتنة 
في حال العودة للمغرب. ومن هنا 
أيضا، سياقات تفكيك خايا جهادية 
جديدة في الساحة المغربية، ولو 
منذ  قائم  أم��ر  الخايا  تفكيك  أن 
ص����دم����ة اع������ت������داءات ن���ي���وي���ورك 
وواش��ن��ط��ن، وي��ت��م ف��ي س��ي��اق ما 
يصطلح عليه بالحرب االستباقية 

ضد الخايا اإلسامية الجهادية«

 متعدد الجنسيات
على صعيد آخر، يوضح الخبير 
المغربي »هناك ميزة أساسية تميز 
أعضاء تنظيم »داعش«، الذي يضم 
قيادات تونسية، وبدرجة أقل مغربية، 
كونه أصبح أشبه بحركة إسامية 
وال  الجنسيات«،  ُمتعددة  »جهادية 
يهم  م��ا  بقدر  القائد،  جنسية  تهم 
دولة  ت��أس��ي��س  التنظيم:  م��ش��روع 
الخافة في العراق والشام، وتتضح 
في  التنظيم  تنوع جنسيات  معالم 
العربية  الجنسيات  الئ��ح��ة  ت��أم��ل 
واإلسامية والغربية »األوروبية على 
الخصوص« التي أعلنت عن والئها 
للتنظيم، بما يطرح تحديات أمنية 
جديدة على كل مجمل الدول العربية، 
مشرقية كانت أم مغربية«. يشار إلى 
ال��ذي كان يعرف  داع��ش  أّن تنظيم 
باسم الدولة اإلسامية في العراق 
األحد  نفسه  تسمية  أع��اد  وال��ش��ام 
وأعلنت  اإلسامية«  »الدولة  باسم 
الجماعة أن زعيمها أبو بكر البغدادي 
هو الخليفة الحاكم. واجتاح مقاتلون 
من التنظيم مدينة الموصل العراقية 
الشهر الماضي وتقدموا في اتجاه 
بغداد. وفي سوريا، سيطر مقاتلو 
الشمال  ف��ي  مناطق  على  التنظيم 

والشرق بطول 
مع  ال����ح����دود 

العراق.

قراءة في خبر

»داعش«.. هل يصل سيناريو العراق إلى المغرب؟
التنظيم الذي يتغاضى عن الجنسيات

يتجاوب  الكل  التلفزيون،  شاشات  في  تحدق  كلها  العالم  أنظار 
التي  الوحيدة  التلفزيونية  القناة  تبثها  التي  اللقطات  مع  بطريقته 
استأثرت بنقل مباريات كأس العالم )..(، لكن فئة قليلة هي التي حاولت 
االنتباه لألحداث الساخنة التي تجري خلف أسوار الماعب.. صورة 
امرأة نحيفة بمامح صارمة وهي تدافع عن فلذة كبدها رغم المسدسات 

المصوبة نحو رأسها، صورة تجنبت عدة وسائل إعام نشرها )..(.

كالم الصورة

الوجه اآلخر 
للبرازيل..

م��ه��اج��ر من   500 ن��ح��و  ح����اول 
جنوب  إفريقيا  إل��ى  تعود  أص��ول 
الصحراء اقتحام السياج الحدودي 
تصريحات  ح���س���ب  ل��م��ل��ي��ل��ي��ة، 

المسؤولين.
وجاء في بيان حكومي أن المئات 

نجحوا في اختراق سياج 
خارجي، لكن حاجزا من 

األساك الشائكة أقيم 
من  منعهم  ح��دي��ث��ا 

التقدم.
ثم حاول العديد 
المهاجرين  م���ن 
بموازاة  ال��رك��ض 
السياج، األمر الذي 

دف���ع ال��س��ل��ط��ات إلى 

إغاق المعبر الحدودي في مليلية 
لفترة وجيزة.

جميع  إن  م���س���ؤول���ون  وق������ال 
المهاجرين عادوا إلى المغرب اليوم 
أح����د.  م��ن��ه��م  ي���ص���اب  أن  ب������دون 
لمراقبة  م��روح��ي��ة  واس��ت��خ��دم��ت 

محاولة اختراق الحدود.
إسبانيا  وك���ث���ف���ت 
والمغرب من مراقبة 
فبراير  في  الحدود 
 15 غ���رق  أن  ب��ع��د 
كانوا  م���ه���اج���را 
يحاولون الوصول 
إلى سبتة التي تقع 
ف��������ي ال�����س�����اح�����ل 

الشمالي إلفريقيا.

مروحية تطارد المهاجرين 
الراغبين في الدخول إلى مليلية

المغاربة متعودون  على لغة 
»الشفوي«
المغاربة متعودون على »لغة 
المستوى  على  أم��ا  الشفوي«، 
الواقع، فاألدوار تختلط. نحن في 
والقال،  القيل  على  مبني  زم��ن 
نجد  عندما  نتفاجأ  ل��ن  وبالتالي 
حزبا يغير موقفه السياسي ويفاجئنا 
حققها  مكتسبات  ع��ن  ب��ال��ت��راج��ع 
المغرب منذ 10 سنوات من الصراع 
والتضحيات والسجون. وبالتالي فصدور هذه المسودة مسودة 
القانون الجنائي في عهد حكومة عبد اإلله بن كيران تكشف أن 
المستوى  على  الخلف  إل��ى  وتراجع  شيئا،  يحقق  لم  المغرب 

الحقوقي سنوات عديدة.
> محمد النشناش )المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان( 

مقترحات ضد »التعذيب«
أوصى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، في مجال 
اآلليات  من  بمجموعة  ومكافحته  التعذيب  من  الوقاية 
تمكين  على  الجنائية  المسطرة  تنص  أن  مثا  ضمنها 

ال����ش����خ����ص ال����م����وق����وف 
الموضوع رهن الحراسة 
النظرية من االتصال فورا 
والتسجيل  ب����م����ح����ام،  
ال����س����م����ع����ي ال����ب����ص����ري 
وتخويل  ل��اس��ت��ن��ط��اق��ات، 
لحقوق  الوطني  المجتمع 
اإلنسان ولجانه الجهوية، في 
الجديد،  ال���ق���ان���ون  إط������ار 
الوطنية  اآلل��ي��ة  اخ��ت��ص��اص 
للوقاية من التعذيب، ومراجعة 

اإلطار القانوني المنظم للمؤسسات السجنية خاصة فيما 
يتعلق بتقوية الضمانات التأديبية لفائدة السجناء.

> إدريس اليزمي ) المجلس الوطني للحقوق االنسان( 

عودة نقابة لطفي إلى 
االتحاد
النقابة  أن  ت���ع���رف  أن����ت 
الفيدرالية  ه�����ي  األص��������ل 
كان  التي  للشغل  الديمقراطية 
هناك قرار سياسي بتأسيسها 
المنظمة  أم������ا   ،2003 ف����ي 
 »TDO« للشغل  الديمقراطية 
فجاءت في سياق اندماج الحزب 
العمالي مع الحزب االشتراكي ألنها 
االشتراكي.  بالحزب  مرتبطة  كانت 
صحيح اليوم أن هناك إرادة لدى اإلخوان 
في »TDO« كي نبحث عن شكل من األشكال لجمع النقابتين، 
لكن ال يمكن أن ندخل في هذا النقاش في ظل األزمة التي تعيشها 

الفيدرالية.
عبد الحميد فتحي )نقابة االتحاد اإلشتراكي( 

ال بد  من  فتح الجامعات أمام 
األجانب

الفرصة  إتاحة  يجب 
للجامعات ومراكز البحث 
لتوظيف باحثين يتوفرون 
على كفاءة عالية بمن فيهم 
األجانب للرفع من مستوى 
البحث العلمي والتكنولوجي 
له  موقع  وض��م��ان  المغربي 
على المستوى الدولي. يجب 
أيضا االعتراف بخبرة وكفاءة 

المغاربة المقيمين بالخارج، إلدماجهم في الرتبة المائمة 
لتكوينهم وخبرتهم في حالة عودتهم إلى بلدهم. إذ ليس 
من الطبيعي أن األستاذ المغربي الذي يدرس في أحسن 
الجامعات في العالم والذي يتوفر على درجة أستاذ تعادل 
درجة أستاذ التعليم العالي ) درحة ج( بالمغرب أن يبدأ 

من أسفل السلم في حالة التحاقه بجامعة مغربية.
> مصطفى بوسمينة  )أستاذ جامعي(
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»هدى نيبي« صاحبة أعلى معدل امتحانات 
البكالوريا على صعيد اململكة، هذه التلميذة 
ابنة احلي البرنوصي مبدينة الدار البيضاء 
ويتيمة األب حصلت على معدل 19.45، وهو 

أعلى معدل في امتحانات البكالوريا على 
اإلطالق.. أما النقط التي حصلت عليها هدى 

في امتحانات البكالوريا، فكانت كالتالي: 
الرياضيات 20/20، اللغة األجنبية الثانية 

19.50، وفي مادة علوم احلياة واألرض 
حصلت على 19.25، والفلسفة 18، وفي 

الفيزياء والكيمياء 19.75.

رمضـان  والنـاس

إصابة  أي  وج����ود  احل��ك��وم��ة  ن��ف��ت 
تقارير  ع��ل��ى  ردا  »إي���ب���وال«،  ب��ف��ي��روس 
تسجيل  ح��ول  الصحف  بعض  نشرتها 
بإسبانيا  بالفيروس  إصابة  حالة  أول 

قادمة من املغرب.
وزارة  عن  بيان ص��ادر  في  ذلك  جاء 
»التحريات  أن  ف��ي��ه  وج����اء  ال��ص��ح��ة، 
مع  بالتعاون  )ال��وزارة(  بها  قامت  التي 
أظهرت  املختصة،  اإلسبانية  السلطات 
العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  األش��خ��اص  أح���د  أن 
بفيروس  إصابته  ف��ي  اشتبه  سنة،   47
)إي���ب���وال( ب��ع��د وص���ول���ه إل���ى األراض����ي 
اإلسبانية مرورا باملغرب بداية األسبوع 

اجلاري«.
التحاليل  أن  »إال  ال���وزارة  وتابعت 
أفادت بأنه خال  له  التي أجريت  الطبية 
من أي عوارض إصابة بهذا الداء«، على 
ل��م يصدر على  م��ا  ف��ي  البيان،  ق��ول  ح��د 

الفور أي تعليق من اجلانب اإلسباني.
إلى  بيانها،  في  احلكومة  وأش���ارت 
م��ن أي ح��ال��ة إصابة  »خ��ل��و« أراض��ي��ه��ا 
»إيبوال« منذ ظهوره في بعض  بفيروس 
أنها  وأض��اف��ت  ال��غ��رب��ي��ة.  إفريقيا  دول 
تقوم ب�»مراقبة كافة الرحالت القادمة من 

هذا  ينتشر  حيث  غينيا«، 
الفيروس بشكل واسع.

كاريكاتير

رسالة هاتفية تقود متهما 
إلى السجن

تسوية أوضاع الهاربين
من الحرب في سوريا

أجلت محكمة االستئناف النظر في قضية محمد 
رسالة  بسبب  أشهر   6 بالسجن  احملكوم  زوجاني، 
»امللك  هاتفية تلقاها أشخاص من رقم هاتفه، تقول 
ف��ي خطر ف��ي روس��ي��ا«، إل��ى ب��داي��ة ي��ول��ي��وز املقبل، 

حسبما أفاد شقيقه، يوم اجلمعة املاضي.
وقال ممدوح زوجاني، شقيق املتهم: »هذا ظلم، 
ب�6 أشهر حبسا  لقد حكموا على أخي بداية يونيو 
هاتفه  م��ن  أش��خ��اص  تلقاها  رس��ال��ة  بسبب  ن��اف��ذا 
احملمول، هاتف أخي سرق قبل حدوث ذلك، وهو ليس 
وناشد ممدوح  هاتفه«.  من  إرساله  عما مت  مسؤوال 
املنظمات الدولية واحلقوقية من أجل »التدخل لرفع 
الظلم« عن أخيه، الذي »دخل في إضراب مفتوح عن 
التوقف  ويرفض  اجل��اري،  الشهر  بداية  من  الطعام 
امللك  يتوجه  أن  املفترض  من  وك��ان  اإلض���راب«.  عن 
إل��ى روس��ي��ا الشهر  ل��ه  ف��ي زي���ارة  ال��س��ادس  محمد 

اجلاري، لكنها تأجلت ألسباب لم تعلن.
وق����ال ش��ق��ي��ق زوج���ان���ي إن »ال��ت��ه��م��ة ال��ت��ي مت 

إهانة  ه���ي  أخ���ي  إل���ى  ت��وج��ي��ه��ه��ا 
السلطات العامة عن طريق التبليغ 

الكاذب«.

ك���ش���ف م���ص���در ح���ك���وم���ي أن 
ت��س��وي��ة وضعية  ي��ب��ح��ث  امل��غ��رب 
م��واط��ن س���وري من   1300 ن��ح��و 
الهاربني من جحيم االقتتال الدائر 

في سوريا.
وأف�����������اد 
ن�����������اص�����������ر 
ب����وري����ط����ة، 
ال������ك������ات������ب 
ال����������ع����������ام 
ل���������������وزارة 
جية  ر خلا ا
 ، بية ملغر ا
جلنة  أن 

عهد  حكومية 
املواطنني  وض��ع��ي��ة  ب��ح��ث  إل��ي��ه��ا 
ال��ه��ارب��ني م��ن جحيم  ال��س��وري��ني 
احلرب إلى املغرب، مشيرا إلى أن 
اللجنة ذاتها سبق أن درست، يوم 
 853 ملفات  امل��اض��ي،  شتنبر   25
كالجئني  ب��ه��م  م��ع��ت��رف  ش��خ��ص��ا 
السامية  املفوضية  قبل مكتب  من 

لالجئني بالرباط.
احلقوقية  امل��ن��ظ��م��ات  وت��ق��در 
استقروا  الذين  السوريني  أع��داد 
ب��امل��غ��رب بعد ان���دالع احل���رب في 
س���وري���ا ش��ه��ر م����ارس م���ن سنة 
 2 0 1 1
ب���ح���وال���ي 
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سوري.
وك�������ان 
عة  مجمو
م��������������������������ن 
ال���الج���ئ���ني 
يني  ر لسو ا
ق������������������������������د 

 ، ا و هر أبريل تظا ش��ه��ر 
املاضي، أمام مقر مكتب املفوضية 
ال���س���ام���ي���ة ل���الج���ئ���ني ب���ال���رب���اط، 
أوضاعهم  ب��ت��ح��س��ني  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
املعيشية، إضافة إلى متكينهم من 

القانونية  احلماية 
واملساعدات املادية.

هدى نيبي

صاحبة أعلى معدل

ب��ع��د اس��ت��ق��الل امل��غ��رب، كان 
منوذج »امللكية البرملانية« يدغدغ 
تتوارى  أن  االشتراكيني:  أح��الم 
الساحة  وتخلو  الظل  في  امللكية 
امللك  لكن  ل��أح��زاب،  السياسية 
الراحل احلسن الثاني عرف كيف 
سلمهم  حينما  مطلبهم  »ينسف« 

مقاليد السلطة عام 1998.
ك����ان ت��ك��ت��ي��ك اجل���ال���س على 
ال���ع���رش ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال���زم���ن، 
يسعفه  يعد  لم  الصحي  فوضعه 
ولهذا  اخل���ص���وم  م��ن��اك��ف��ة  ف���ي 
جدد  »حكام  إلى  حتويلهم  فضل 
ب�����ش�����روط«، وجن���ح���ت اخل���ط���ة: 
انشطر حزب االحتاد االشتراكي 
وت���ق���وت امل��ل��ك��ي��ة أك���ث���ر، ه���ذا ما 

يقوله املراقبون في املغرب.

أخ������رج اإلخ�������وة واألع�������داء 
اإلرث  وج������ه  ف����ي  م���ب���اض���ع���ه���م 
تنكر  ألنه  احلزب  اندحر  وقالوا: 
عنها  وتنازل  السابقة،  لشعاراته 
في الكواليس، أما قادة »االحتاد 
يكررون:  ف��ظ��ل��وا  االش���ت���راك���ي« 
البالد  وج��ن��ب��ن��ا  دورن�����ا  »أدي���ن���ا 
ف��ي إشارة  ال��ق��ل��ب��ي��ة«،  »ال��س��ك��ت��ة 
إلى األزمة السياسية التي كانت 

حتدق باملغرب آنذاك.
اندفعت   2011 س���ن���ة  ف����ي 
اململكة،  ش���وارع  إل��ى  اجلماهير 
اجلذري  اليسار  بقايا  وخرجت 
احلاملني  األبرياء  الشبان  تتزعم 
في الساحات العامة، مستنهضة 
يشرعوا  أن  وقبل  القدمي.  احللم 
يريد«،  الشعب  »شعار  ترديد  في 

ال��س��ادس عن  امل��ل��ك محمد  أع��ل��ن 
إصالحات دستورية واسعة.

استنفذت  األث��ن��اء،  ه��ذه   في 
م��ع��ظ��م األح������زاب امل���ش���ارك���ة في 
ال��س��ل��ط��ة ك����ل ب���ط���اري���ات���ه���ا مع 
اإلسالميون  وظ���ه���ر  ال���ش���ع���ب، 
قيادة  يستطيع  وح��ي��د  ك��خ��ي��ار 
وفاز  االنتخابات  املرحلة. نظمت 

حزب العدالة والتنمية..
استراتيجية  وجن���ح���ت   ..
ال����ق����ص����ر م�������رة أخ�����������رى. ق����رر 
الشوارع.  إخ����الء  اإلس��الم��ي��ون 
بالسلطة،  االلتحاق  في  وشرعوا 
وان��ب��رى األص��دق��اء واألع���داء في 
عن  تتنازلوا  ال  النصح:  إس��داء 
امللكية البرملانية.. ستنالون نفس 
إذن  أن��ت��م  االش��ت��راك��ي��ني.  مصير 

سيردد  فهل  غ��ي��ار..  قطع  مجرد 
بن كيران بعد عشر سنوات نفس 
وأنقذنا  دورن���ا  أدي��ن��ا  امل��وش��ح: 

البالد من الفوضى؟
حلزب  السابق  العام  األم��ني 
محمد  االش����ت����راك����ي،  االحت�������اد 
ال��ي��ازغ��ي، ي��ق��ول مل��وق��ع »رادي����و 
س���وا« إن زع��ي��م اإلس��الم��ي��ني في 
عبارة  يوما  يستعمل  لم  املغرب 
»امل��ل��ك��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة«، »ألن���ه في 
االستبداد  مدرسة  خريج  العمق 
يضيف:  أن  قبل  السياسة«،  في 
خرج  والتنمية  ال��ع��دال��ة  »ح���زب 
من رحم املخزن.. ومؤسسه وقف 
كنا نتجرع  مع االستبداد حينما 
ال��ع��ذاب��ات ف��ي سجون  م����رارات 

احلسن الثاني«.

ال���ي���ازغ���ي وب���ق���ي���ة ال���رف���اق 
يوما  يطمئنوا  ل��م  العلمانيني 
والتنمية،  ال����ع����دال����ة  حل������زب 
وال����س����ب����ب ت����اري����خ����ي ق���ب���ل أن 
أوائل  ففي  إيديولوجيا.  يكون 
املاضي  القرن  من  السبعينيات 
»حركة  مطيع  الكرمي  عبد  أسس 
املغربية.  اإلس��الم��ي��ة«  الشبيبة 
أنصاره  ي��ش��ح��ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ك���ان 
ويحذر في خطاباته التحريضية 
في  ال���دي���ن«  »أع�����داء  تغلغل  م��ن 
مسلسل  استمر  الدولة..  مفاصل 
ولم  العلمانيني،  ض��د  التحشيد 
الزعيم  ب��اغ��ت��ي��ال  إال  ي��ت��وق��ف 

عمر  االحت������ادي 
عام  ج���ل���ون  ب���ن 

.1975

العدالة والتنمية أم االتحاد االشتراكي.. من أجهض حلم الملكية البرلمانية في المغرب؟

» ال وجود ألي إصابة بفيروس إيبوال«
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