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اتصاالت سرية تجري، إلقناع 
بالتراجع  الوردي  وزير الصحة 
عن رفع دعوى بالقذف في حقه، 
فؤاد  المستشار  صهر  النائب  ضد 
الهمة الذي أطلق اتهامات في حق 
وزير الصحة، وربما سيفتح باب رفع 
لقضايا  الحكومة  ورئيس  الوزراء، 
بعض  عن  الصادرة  القذف،  بتهم 
الوزراء  يتهمون  الذين  السياسيين 

بالخيانة، وبالتواطؤ مع اإلرهاب.
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في العدد الصادر من جريدة »األسبوع« بتاريخ 31 يوليوز 2014 
نشرت جريدتنا في ركن »ما خفي« خبرا حول الموكب الملكي الذي 
فوجئ في مخرج سال، بظاهرة هيكل مضيء كبير ربما تساءل الملك 
عن مبرر لصرف الماليين إلنجازه، فيم هناك أحياء أخرى تعاني 
الحاجة، بينما أمر إسقاط هذا الهيكل وإزالته، وربما دفع رئيس 
بلدية سال، الذي أمضى بصرف الماليين عليه، ربما دفع من جيبه 
فاتورة الضياع. »األسبوع« اآلن تقدم لكم صورة الهيكل المضيء 
رجال  لتكنة  المجاورة  الساحة  في  ووضعه  تفكيكه،  تم  بعدما 

المطافئ، وربما نقله رئيس 
سال  بلدية 
بيته  إل��������ى 
لالستنارة به، 
لوال أنه يظهر 
ه�������ذا  أن 
ال����ه����ي����ك����ل 
ال���م���ض���يء، 
هو أكبر من 
السيد  فيال 

الرئيس.

< سال. األسبوع
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قام وفد مكتب 
جمعية تافياللت، 
وعدد من الشرفاء 

العلويني، بزيارة 
مجاملة للسيد 

مصطفى العلوي 
في فترة نقاهته 

من العملية 
اجلراحية التي 

أجريت عليه، وكان 
الوفد برئاسة 

األستاذ األمامي.

مكتب جمعية تافياللت في زيارة 
مدير »األسبوع«

هل هي مؤامرة إعالمية مدبرة ضد محمد السادس

> الرباط. األسبوع 

انطفأت شهب الضجة التي أحدثها 
الفنانون املغاربة، مبناسبة عيد العرش 
فنان  أو  م��خ��رج  اس��ت��ح��ض��ار  مت  ح���ن 
كويتي، يسمى العنزي)...( إلنتاج ملحمة 
هذا  ال��ع��ن��زي  ق���ال  م��غ��رب��ي��ة،  موسيقية 
مغربية،  ملحمته  ب��أن  صحفية  ملصادر 
اجلنسية. سيدنا  أع��ط��اه  مغربي  ألن��ه 
أبرز ما في هذه امللحمة، ترديد املغنين 
الهمة..  ))سيدنا  لعبارة  ملحمتهم  في 

قدمي  أسلوب  وه��و  والقمة(( 
ف��ي عهد  العمل  ب��ه  ي��ج��ري  ال 
محمد السادس، خالفا لزمان 
تهتف  التي  القدمية  األغاني 
ال��ع��ن��زي، وبعد  امل��ل��ك  ب��اس��م 
ال��ض��ج��ة ال��ت��ي أق��ام��ه��ا حول 
ملحمته، امنحى اسمه مؤخرا 
م��ن ال��س��اح��ة ال��ف��ن��ي��ة، ورمبا 
تصريحات  نتيجة  ذل��ك  ك��ان 
التقليد  لم تكن داخلة في  له، 

املغربي.

والقمـة الهمـة  سيـدنا: 

هذا الخبر

> البيضاء. األسبوع 

من أفيد ما نشر خالل العطلة الصيفية، ذلك االستجواب 
الذي أجرته مجلة »طيل كيل« )عدد فاتح غشت 2014( مع 
ربطت  وال��ت��ي  ال��ع��ك��وري  صفية  الفرنسية  المحامية 
الواقع.  باألمر  االع��ت��راف  بحتمية  للمغرب  مجاملتها 
المغرب في نظرها أخطأ بإرسال األضواء إعالميا على 
استدعاء الحموشي، وكان ممكنا الحفاظ بذلك في سر 
المهنة، فاتحة باب المستقبل حيث يمكن أن ترسل فرنسا 
لجنة تحقيق في الموضوع، خصوصا بعد أن تم االحتفاظ 
الجديدة  الحكومة  في  توبيرا  الفرنسية  العدل  بوزيرة 
التي شكلها فالس، يوم 26 غشت، وكان مفروضا أن تغادر 
الحكومة ليأتي وزير عدل جديد محلها، كان باإلمكان، أن 
يعيد النظر في ملف الحموشي، إال أن االحتفاظ بوزيرة 
الفرنسية  النوايا  الحموشي، يجدد  فاتحة ملف  العدل 
السيئة تجاه الملف المغربي، وكانت المحامية العكوري 
قد لمحت في استجوابها إلى أن وزارة العدل المغربية، 
المرافعة  من  الفرنسيين  المحامين  منع  بقرار  مخطئة 
بالمغرب ))إن قرار المغرب بتجميد المبادالت المسطرية 

مع فرنسا هو قرار مبالغ فيه((.
))وكان المغرب بإمكانه أن يختار وسائل أخرى)...( 
الفرنسية  األزم��ة  وضعية  الوضعية،  إن  مثال.  تجارية 

المغربية، بشأن الحموشي، ستطول((.
وكانت صحف أخرى لمحت إلى فشل رئيس الحكومة 
بن كيران في الحصول على شيء)...( من الرئيس هوالند 
الذي استقبله، وكان بن كيران قد اكتشف جزئيات أبانت 
عن التفضيل الفرنسي، للوفد الجزائري، خاصة في مجال 

االهتمام اإلعالمي برؤساء الوفود.

قضـية احلمـوشي
 ستطـول وستطـول

> تطوان. األسبوع

بمجرد ما تم تسريب 
اإلسباني  الحجز  خبر 
لليخت  غ��ش��ت،   8 ي���وم 
الملكي الذي كان يركبه 
قبالة  ال��س��ادس،  محمد 
شواطئ المغرب)...( وهو 
تسريب جاء بعد عشرين 
يوما من حدوثه)...( أوال 
لجريدة »الباييس«، بقلم 
المشاكس،  ال��ص��ح��ف��ي 
سمبريرو، وثانيا لجريدة 
يخفي  ال  مما  الموندو، 
النوايا السيئة »للكوارديا 
اإلسبانية،  س��ي��ف��ي��ل« 
»الباري  مجلة  سارعت 
عدد  الفرنسية،  ماتش« 
الخبر  لتنشر  26 غشت 
بعناوين ضخمة، رغم أن 
ماتش«  »ب�����اري  م��ج��ل��ة 
السبق  م��ج��ل��ة  ل��ي��س��ت 

األخبار  وال  ال��ص��ح��ف��ي، 
المثيرة.

نوايا  س����وء  وي���ؤك���د 
كما  اإلسبانية،  التجربة 
أك���د ذل���ك ض��اب��ط بحري 
القانون  أن  ل�»األسبوع«، 
ال���ب���ح���ري ي���ل���زم ح���راس 
ال��ش��واط��ئ ورج����ال خفر 

ال��ب��واخ��ر، ي��ل��زم��ه��م بأن 
يوجهوا بالراديو أو مكبر 
أنتم  من  عبارة:  الصوت 
ع������رف������وا ب���أن���ف���س���ك���م: 
 Identifiez vous et

.Changer de Cap
وهو ما لم يحصل على 
السادس،  محمد  ب��اخ��رة 

بالحرس  ف��وج��ئ  ال����ذي 
عليه  ي��دخ��ل  اإلس��ب��ان��ي 
صحفي  ق���ال  ك��م��ا  يخته 
لهم  ليقول  »ال��ب��اي��ي��س«، 
ألم  ال�����س�����ادس،  م��ح��م��د 
تعرفوني، قبل أن يتدخل 
الذي  اإلس��ب��ان��ي  ال��م��ل��ك 
م��س��ؤوال عسكريا  أرس��ل 

لمحمد  ل������الع������ت������ذار 
السادس.

بينما القانون البحري 
البواخر  أص��ح��اب  يرغم 
تغيير  ع��ل��ى  ال��ج��ان��ح��ة 
مسارها قبل التعرف على 

ركابها.
ولكن استغالل المجلة 

الفرنسية »باري ماتش«، 
بعبارة  ال��ح��دث  وعنونة 
 »Vulgaire« »فولجير« 
يكشف أطراف أزمة أخرى 
فرنسية مغربية رغم أنها 
ال تكتسي طابعا رسميا، 
»الباري  الستقالل  نظرا 
ماتش« التي كانت معروفة 
الخدمات  ت��ق��دم  ب��أن��ه��ا 
للحسن  اإلع�����الم�����ي�����ة، 

الثاني.
العملية  م���ن  أخ���ط���ر 
للصعود  ال�����م�����دب�����رة، 
المركب  إل���ى  اإلس��ب��ان��ي 
هؤالء  أن  ه��و  ال��م��ل��ك��ي، 
الحراس، سبق منذ شهر، 
على  بالتفرج  اكتفوا  أن 
مركب يستقله ثالثة قتلة 
جاؤوا من شاطئ سبتة، 
إلى شاطئ مارينا سمير، 
وأطلقوا النار على تاجر 
المخدرات النيني، وربما 
اختطفوه، ودخلوا به إلى 
يتحرك  أن  دون  س��ب��ت��ة، 
الحراس اإلسبانيون، إال 
عندما تعلق األمر بباخرة 
ي��رك��ب��ه��ا ملك  س��ي��اح��ي��ة 
المغرب، الذي الزال ملف 
ملكيته لسبتة نفسها، لم 

يقفل بعد.

الشرطة اإلسبانية ليس لها الحق في صعود اليخت الملكي 
IDENTIFIEZ-VOUS :ولم تقل لركابه

»األسبوع« ال تكذب عليكم
الهيكل املضيء الذي صدر 

األمر بتفكيكه

خاص باألسبوع

د. صفية 
العكوري

العنزي
محمود 

اإلدريسي
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> الرباط. األسبوع 

ل���م ت���ذك���ر أي����ة ص��ح��ي��ف��ة وال 
وكالة أنباء رسمية، اسم اجلنرال 
بن علي املنصوري، في الئحة كبار 
امللك  استقبلهم  ال��ذي��ن  الضباط، 
ذكرى  مبناسبة  ال��س��ادس  محمد 
وكانت  ال���ع���رش،  ع��ل��ى  ج��ل��وس��ه 
الذين  اجل����ن����راالت  ك���ب���ار  الئ���ح���ة 
استقبلوا تتضمن اجلنرال عروب 
حسني  واجل��ن��رال  العام،  املفتش 
للدرك  العام  احلاكم  سليمان،  بن 
امللكي، واجلنرال بوطالب املفتش 
واألميرال  اجلوية،  للقوات  العام 
واجلنرال  البحرية،  قائد  املغاري 
القوات  م��ف��ت��ش  إم���ج���ان  حل��س��ن 
واجلنرال  باجلنوب،  االحتياطية 
القوات  م��ف��ت��ش  ال��ط��اي��ق  ح��س��ن 
والكولونيل  بالشمال،  االحتياطية 
املكتب  رئيس  بريد  محمد  ماجور 

الثالث.
بن  اجلنرال  استثني  وهكذا 
رغم  امللكي،  احل��رس  رئيس  علي، 
أن���ه ش��وه��د ع��ش��ي��ة وه���و يترأس 
ب��س��اح��ة ال��ب��ري��د ب���ال���رب���اط، حفل 
للحرس  العسكرية  االستعراضات 
مطروحا  ال��س��ؤال  ليبقى  امللكي، 
عما إذا كان كولونيل آخر سيعني 

على رأس احلرس امللكي.
نفس  ف����ي  ل����وح����ظ  أن�����ه  إال 
احل����رس  ق����ي����ادة  أن  األم����س����ي����ة، 
منها،  ضابط  إل��ى  أسندت  امللكي 
أمام  االس��ت��ع��راض،  ت��ق��دمي  مهمة 
أبدع  حيث  التلفزيون  ك��ام��ي��رات 
املراسل  مهمة  ف��ي  ال��ض��اب��ط  ه��ذا 
ال��ص��ح��ف��ي، وأض�����اف وك�����رر، أن 
األصالة  يشكل  االستعراض  ه��ذا 
أن  والواقع  املغربية،  واملعاصرة 
احلرس  رئيس  تغيير  عن  أخبارا 
امل���ل���ك���ي، ب����ن ع���ل���ي امل���ن���ص���وري، 
بحكم  املخزن،  دار  على  احملسوب 
زوجه  قد  الثاني  احلسن  امللك  أن 
أن  إال  امللكي،  القصر  من  بسيدة 
التقاعد،  على  إحالته  احلديث عن 
اإلسباني  امللك  وصول  مع  تزامن 
للمغرب، ورمبا كان هناك  اجلديد 
املنصوري  اجل��ن��رال  دف��ع  ما  غلط 
ث���م���ن���ه ل���ت���ق���ول أخ�����ب�����ار أخ�����رى 
ل���»األس��ب��وع« ب��أن احل��رس امللكي 
بيت  ف��ي  ك���ان  بيتا  ي��ح��رس  ب��ق��ي 
هذا  بيع  وعندما  األميرات  إحدى 
رغم  امللكي،  احل��رس  بقي  البيت 
بالعائلة  له  عالقة  ال  املشتري  أن 
املالكة، ورمبا يفرض األمر مراجعة 
كاملة ملهمة احلرس امللكي، وإعادة 
هذه  وأن  خ��ص��وص��ا  ل��ه��ا،  تقييم 

املؤسسة سجلت عددا ضخما من 
والتي  املمضاة  غير  امل��ن��ش��ورات 
ك��ش��ف��ت ع��ن جت����اوزات ك��ب��رى في 
تسيير احلرس امللكي، الذي يرجع 
تاريخ تأسيسه إلى أيام السلطان 
ال����ذي سماها  إس��م��اع��ي��ل  م����والي 

فرقة اخليالة.
وعندما جاء املارشال ليوطي 
ف���ي إط�����ار ع��ق��د احل���م���اي���ة، نظم 
ب��ش��ك��ل عصري  امل��ل��ك��ي،  احل����رس 
وأحل��ق��ه ب��س��الح ال��دب��اب��ات، الذي 
اجليش  ع��ن��د  س��الح  أن��ب��ل  يعتبر 

الفرنسي.
اخلامس  محمد  امل��ل��ك  وك���ان 
للحرس  خ��اص��ا  اه��ت��م��ام��ا  ي��ول��ي 
قائده  أن  اكتشف  عندما  امللكي، 
القايد  يسمى  كان  االستقالل  قبل 
خالفة من أرفود، كلفه الفرنسيون 
ساعة اعتقال امللك محمد اخلامس 
القائد  فتكلف  املنفى،  إل��ى  بنقله 
امللكي من  بتجريد احلرس  خالفة 
السالح، الشيء الذي جعل محمد 
املنفى  م��ن  اخل��ام��س بعد رج��وع��ه 
امل��ل��ك��ي وينصب  ب��احل��رس  ي��ه��ت��م 
هو  فرنسيا  ض��اب��ط��ا  رأس���ه  ع��ل��ى 
بعد،  من  ليعود  فيست  الكولونيل 
رئيسا  املذبوح  الكولونيل  ويعني 
ل��ل��ح��رس امل��ل��ك��ي. وامل���ذب���وح هو 

أي��ض��ا م��ن س��الح ال��دب��اب��ات وهو 
ال���ذي ق���ام ب��ت��دري��ب ل���دى احلرس 
يربط  أن  قبل  البريطاني  امللكي 
الذي  ع��ب��اب��و  بالقبطان  ع��الق��ات��ه 
ك��ان م��درب��ا ف��ي احل��اج��ب، قبل أن 
عمر  بن  إدري��س  اجلنرال  يختاره 
ليدرب  اه��رم��وم��و  م��درس��ة  م��دي��ر 
نهارا،  العسكرية  امل��درس��ة  طلبة 
ويجالس اجلنرال إدريس بن عمر 

للعب البوكير مساء.
وكانت مدرسة اهرمومو تسع 
ستمائة طالب، فسجل فيها عبابو 
أل���ف وس��ت��م��ائ��ة ط��ال��ب ألغ���راض 
املذبوح  وبعد  يعرفها  وح��ده  كان 
احلسن  عني  امللكي  احل��رس  قائد 
محل  الصفريوي  اجلنرال  الثاني 
الصفريوي  ذهب  وعندما  املذبوح 
حلرب إسرائيل في اجلوالن، عني 
بريطل  ال��ن��ب��ي  ع��ب��د  ال��ك��ول��ون��ي��ل 
رئ��ي��س��ا ل��ل��ح��رس امل��ل��ك��ي، ث��م عني 
الكولونيل الشرقاوي من الدبابات 

هو أيضا رئيسا للحرس امللكي.
توقيفه  مت  ال���ذي  ال��ش��رق��اوي 
رئاسة  ع��ل��ى  م��ن   - أي��ض��ا  ه��و   -
تعويضه  ومت  امل��ل��ك��ي،  احل����رس 
ب��اجل��ن��رال ل��وب��اري��س ال����ذي عني 
اجل��ن��رال ب��ن علي امل��ن��ص��وري من 
امل��ظ��ل��ي��ني رئ��ي��س��ا ع��ل��ى احل���رس 

امللكي منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، 
وهو الذي رفع عدد جنود احلرس 
خمسة  إل��ى  أربعمائة  من  امللكي، 

فيالق حوالي ستة آالف جندي.
وكانت أول حادثة هزت مهام 
اجلنرال املنصوري هي االصطدام 
احلسيمة  طريق  في  حصل  ال��ذي 
أن هناك  وت��ب��ني  امل��اض��ي،  ال��ع��ام 

عدد  مقتل  في  تسبب  فادحا  خطأ 
تلك  امللكي في  من رج��ال احل��رس 

احلادثة.
كان  إذا  عما  التساؤل  ليبقى 
هناك مخطط جديد، إلعادة هيكلة 
احلرس امللكي، الذي كان كثيرا ما 
يصطدم بعناصر األمن امللكي، في 

إطار صراع االختصاصات. 

تحت األضواء

خبايا قيادة الحرس الملكي في الماضي والحاضر
الحرس الملكي هل هو نبراس األصالة والمعاصرة

اجلنرال بن علي املنصوري في حفلة احلرس بشوارع الرباط
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ه�����ل ع����اد 
لسياسة  امل��غ��رب 
ومنطق  الساحرات«  »مطاردة 
البصري  اإلداري  االب���ت���زاز 
البصري(،  إلدري�����س  )ن��س��ب��ة 
اجلامعات؟  ملفات  تدبير  في 
سؤال يطرح نفسه بإحلاح بعد 
الداودي إخضاع  الوزير  قرار 
وتقييم  لالفتحاص  جامعاته 
وكالة  ع��ب��ر  تعليمها،  ج���ودة 
ي��رأس��ه��ا زم��ي��ل��ه ف��ي احل���زب، 
كيران،  ب��ن  اإلل���ه  عبد  السيد 
رئيس احلكومة واألمني العام 

حلزب العدالة والتنمية.
جتربة  ح��دود  نعرف  كلنا 
تدبير  م��ي��دان  ف��ي  ح��ك��وم��ت��ن��ا 
ومؤسساته،  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ل��ف 
أكثر،  نتصارح  أن  شئنا  وإن 

بثالثة  االع��ت��راف  من  مفر  فال 
أمور، أولها، أنه ال توجد لدينا 
حكومية،  تعليمية  س��ي��اس��ة 
شخصيات  ب�������إزاء  ول��ك��ن��ن��ا 
مهتمة  تكنوقراطية  أو  حزبية 
بحكم  وازن��ة،  وهي  بالتعليم، 
اجلهات)..(،  ببعض  ارتباطها 
في  »البصري«  ومبنطق حملة 
ثانيها،  الفساد،  ملفات  تدبير 
أن السيد عبد اإلله بن كيران، 
رئ��ي��س احل���ك���وم���ة، ك���ان غير 
املراقبني،  ن��ظ��ر  ف���ي  ح��ك��ي��م  
عندما وافق على رئاسة وكالة 
»شرطة« صديقه وزير التعليم 
وب���ال���ت���ال���ي سوف  ال���ع���ال���ي، 
املرتقبة  الكارثة  عليه  حتسب 
ب��اجل��ام��ع��ات م��ن ج���راء ردود 
أفعال أهلها، وثالثا، إن ضعف 

وخطورة  اجل��ام��ع��ي  األداء 
تطور  مستقبل  على  تداعياته 
امل���غ���رب، ل��ه أس��ب��اب أه���م من 
األمنية  امل���ق���ارب���ات  ت��ن��اف��س 
املتعددة  أشباحها  ووك���االت 

واملتنوعة)..( ببلدنا.
لم أكن أريد أن أفتح ملف 
ق���ال خبراء  ف��ق��د  ج��ام��ع��ات��ن��ا، 
م��ت��خ��ص��ص��ون، وك���ت���ب���وا ما 
الوزيران  وق��ال  الكفاية،  فيه 
»الداودي« نفسه وقبله الوزير 
»الوفا«، وغيرهما وأكبر منهما 
الكفاية  ف��ي��ه  م���ا  س���ل���ط���ة)..(، 

وزيادة، أو هكذا أعتقد.
لكنني أجد نفسي مدفوعا 

إلى الكالم، لثالثة أسباب: 
تكون  أن  أخ��ش��ى  أول��ه��ا، 
حسب  اجل�����دي�����دة،  ال���وك���ال���ة 
هامش  ع���ل���ى  س���م���ع���ت���ه  م�����ا 
ح��دي��ث ف��ي ل��ق��اء ب��ال��رب��اط مع 
أح�����د ك���ب���ار أع���ض���ائ���ه���ا)..(، 

استبعاد  بقصد  م��دب��را  أم���را 
من  باستقالليتهم  املتمسكني 
األكفاء  اجل���ام���ع���ات  رؤس�����اء 
بنجلون  وائ������ل  )ال����دك����ت����ور 
رئيس جامعة محمد اخلامس 
منوذجا-الصورة(،  ب��ال��رب��اط 
من  عليهم  امل��غ��ض��وب  وع���زل 
القرار،  مراكز  من  اجلامعيني 
»املضمون  الئ���ح���ة  ل��ت��م��ري��ر 

من  ع���ن���دن���ا  وإن  والؤه���������م«، 
ت��ع��ه��دات ال  ع��ل��ى نفسه  ق��ط��ع 
كنا  وإن  ش��ي��ئ��ا،  ع��ن��ه��ا  ن��ع��ل��م 
خطابات  عبر  أثرها  نستشعر 

أصحابها.
أن  ع����ل����م����ت  ث����ان����ي����ه����ا، 
اجلامعيني ورؤساء اجلامعات 
الوزير  مبادرة  من  مستاءون 
الداودي ووكالته، التي تقترب 

في منهجية عملها، »قانونيا«، 
من تقنية  الشرطة، مما يصب 
ف���ي ح��ك��اي��ة »األم�����ر امل���دب���ر«، 
حكرا  اجل���ام���ع���ات  ل��ت��ص��ب��ح 
إس��الم��ي معروف  ت��ي��ار  ع��ل��ى 
بحكم  ال����والء)..(  مضمون  أو 
موقعه في السلطة أو احلكم. 
عدم  اس���ت���ف���زن���ي  ث���ال���ث���ا، 
العالم  جت����ارب  اس��ت��ح��ض��ار 
ت��دب��ي��ر شؤون  ال��ن��اج��ح��ة ف��ي 
كبرى  ج��ام��ع��ات  ج��ام��ع��ات��ه��ا، 
أذكر منها جامعة »أوكسفورد« 
و»السوربون«  و»ك��م��ب��ري��دج« 
ذاكرة  إلن��ع��اش  و»ه���ارف���ارد«، 
ال��وزي��ر اإلس��الم��ي، ال���داودي، 
املشهور - يا حسرة-ب�»الزايغ« 
واملنفتح  امل���ت���ن���ور  وب���ف���ك���ره 
الناجحة  الغرب  جت��ارب  على 

أساسا... 
ما أشبه اليوم بالبارحة.. 

ولله في خلقه شؤون! 

مطاردة »الساحرات« بجامعات المغرب؟
بقلم: رداد العقباني السياسي

القرار

> الدار البيضاء. األسبوع 

وق��ف ك��ري��م ال����زاز، ال��م��دي��ر العام 
أناقته  بكامل  »وانا«  لشركة  السابق 
ي��وم اإلث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي، ف��ي القاعة 
بالدار  ال��زج��ري��ة  للمحكمة  ال��راب��ع��ة 
القضية  تطورات  ليواجه  البيضاء، 
التي يتابع فيها رفقة من معه، والتي 
كتبت عنها الصحافة أنها قضية تزن 
الماليير.. وكان غريبا أن يطل كريم، 
أن  دون  مبتسما،  الحاضرين  على 
يتمكن أي أحد من معرفة خلفيات هذه 

االبتسامة)..(.
التي  الثالثة  الجلسة  تميزت  وقد 
انتهت بالتأجيل على غرار سابقاتها، 
باستمرار اعتقال »نور الدين الزعيم 
الساسي«، الذي يؤكد محاميه بأنه »ال 
عالقة له بالقضية«، وبأنه »أقحم فيها 
لجنة  أن  ع��ل��م��ا  وق����ت الح�����ق«،  ف���ي 
أن  سبق  األخير  ه��ذا  مع  التضامن 
عقدت لقاء صحفيا قالت فيه على غرار 
كان  باألمر،   المعني  بأن  المحامي 
أن  أراد  »ناشطا حقوقيا وسياسيا، 

يؤسس حزبا وطنيا ليخدم وطنه«.

وبخصوص باقي المتهمين، ومن 
بينهم كريم الزاز فإن المحكمة رفضت 
منح السراح المؤقت ألي منهم، كما 
طالبت هيئة الدفاع، باستدعاء ممثل 
لتقنين  ال���وط���ن���ي���ة  ال���وك���ال���ة  ع����ن 
المواصالت، باعتبارها طرفا رئيسيا 
في القضية، بعد إشرافها على البحث 
القرصنة  عمليات  فيه  رصدت  الذي 
تابعة  هاتفية  مكالمات  طالت  التي 
ل��ش��رك��ة »وان�����ا«، ك��م��ا ط��ال��ب الدفاع 
المدني  ال��ط��رف  ب��ض��رورة ح��ض��ور 
رفعت  التي  الشركات  ف��ي  المتمثل 

الدعوى، والمتمثلة في شركات »وانا«، 
و»اتصاالت المغرب«، و»ميديتيل«.

وفي تصريح مقتضب للصحافة قال 
محامي كريم الزاز: »إن المحكمة قررت 
تأخير الملف قصد استدعاء مصرحي 
المحضر، بما فيهم الوكالة الوطنية 
لتقنين المواصالت، وشركات »وانا«، 

و»م���ي���دي���ت���ي���ل«، و»ات����ص����االت 
»كل  أن  مضيفا  ال��م��غ��رب«، 
واحد يتهمنا بشيء خاصو 
يجي للمحكمة يأكد االتهام 

ديالو«.

ابتسامة كريم الزاز واستمرار اعتقال رئيس حزب سياسي في طور التأسيس

دعوة في عنوان، من عناوين 
أمين  كتبها  التي  االفتتاحيات 
ع���ام ح���زب اإلص�����الح، صديق 
عبد  األس��ت��اذ  ال��ث��ان��ي  الحسن 
أصدر  ال��ذي  الكوهن،  الرحمن 
على مدى خمس سنوات جريدته 
اسما  »اإلص����الح«،  األسبوعية 

على مسمى الحزب.
وهو مرجع شبه أكاديمي لمن 
الحاجيات  ي���راج���ع  أن  ي��ري��د 
السياسية للمغاربة، بقلم رجل 
ال هو بيميني وال هو بيساري 
ولكن معتدل، بينما االعتدال كما 
الكتاب،  ه��ذا  ف��ي  مكتوب  ه��و 
يحتم على القارئ أن يعرف، أن 
يقولون  ما  كثيرا  المعتدلين، 

الحق، في كثير من الحاالت.

الجماهير الشعبية 
تطالب بجعل

 حد للفساد

من يضبط أثمنة
 المدارس الخصوصية؟

المدن محام يصف زمالءه بـ»العصابات« من  بالكثير  المواطنين  من  ع��دد  فوجئ 
المغربية بزيادات صاروخية في ثمن الدراسة بعدد 
من المدارس الخصوصية دون رقابة أو تأشير من 

نيابات التعليم.
هذه الزيادات التي سجلتها »األسبوع« في مدن 
تمارة، وفاس، ومكناس همت رسوم التسجيل في 
الواجب  ثمن  كذلك  وهمت  واإلع��دادي،  االبتدائي، 
الشهري بالمقارنة مع نفس األقسام بنفس المدارس، 

خالل السنة الماضية.
وفي غياب أي جهة لتلقي شكاوى واحتجاجات 
بعض  التجأت  ال��م��دارس،  م��ن  ب��ع��دد  المواطنين 
ال��م��دارس أم��ام اع��ت��راض بعض اآلب��اء للتفاوض 
ومناقشة األثمنة بشكل خاص مع كل حالة، وأصبح 
والتفاوض  »للشطارة«  قابل  »س��وق«  مثل  الوضع 
وأصبحت األثمنة مختلفة داخل نفس القسم ونفس 

المدرسة، بحسب شطارة األب وعدد األبناء.

> الرباط. األسبوع 

أثار هجوم المحامي اإلسالمي 
عبد الصمد اإلدريسي على زمالئه 
في المهنة استياء وغضبا شديدا 
وس����ط زم���الئ���ه ال��م��ح��ام��ي��ن من 
المحامين  ه���ي���ئ���ات  م��خ��ت��ل��ف 

بالمغرب.
هيئات  ب���ع���ض  وت�����دارس�����ت 
رسمية  غ��ي��ر  بصفة  المحامين 
ه��ج��وم ال��م��ح��ام��ي ال��ش��اب على 
»أس���ات���ذت���ه ون��ق��ب��ائ��ه ورج����االت 

المهنة«، ووصفهم ب�»العصابات« 
العاشر  الوطني  الملتقى  خ��الل 
لشبيبة العدالة والتنمية المنعقد 

بالرباط، األسبوع الماضي.
البذلة  رج���االت  نقباء  بعض 
الموضوع  طرح  قرروا  السوداء 
على أقرب اجتماع للجنة التنفيذية 
لجمعية هيئات المحامين بالمغرب 
التخاذ اإلجراء المناسب في حق 
هذا الهجوم بما فيه خيار اللجوء 
إلى القضاء، في مقابل آراء تدعو 
إلى إحالة الموضوع على نقيب 

التي  بمكناس  المحامين  وهيئة 
المعني  المحامي  إليها  ينتمي 

التخاذ ما تراه مناسبا.
والمحامي  البرلماني  وك���ان 
ورئيس جمعية محاميي العدالة 
والتنمية قد وصف بعض زمالئه 
في حضور وزير العدل والحريات 
ب�»المحامين  الرميد،  مصطفى 
الذين  المهنة  ف��ي  المتحكمين 
العصابات  بمنطق  يشتغلون 
ي��رف��ض��ون اإلص����الح ألن���ه يهدد 

مصالحهم«.

> الرباط. األسبوع

ألول مرة في تاريخ الفوضى المغربية، استطاع 
غشت،  شهر  م��ن  الثاني  األح��د  ليلة  اللصوص 
بيت  على  صباحا  الثالثة  الساعة  في  الهجوم 
ضابط متقاعد يتواجد قبالة شارع األميرات، حيث 
بيت الوزير األول ومكاتب الكتابة الخاصة الملكية، 
وبيوت األميرات والبيت الذي كان يسكنه الجنرال 
موالي حفيظ، غير بعيد من السفارة البريطانية، 
وبيت الرئيس أحمد عصمان.وقد فتحت الشرطة 
صباح اإلثنين، غداة هجوم السويسي للتحقيق 
في هذا الحادث الذي حصل عندما الحظ اللصوص 
البيت تغيب قبل يومين في إجازة،  أن صاحب 
ليحكي الحارس الذي الحظ هروب اللصوص بعد 
سيارة  في  هربوا  أنهم  البيت،  ضوء  أشعل  أن 

صغيرة، وأن عددهم كان أربعة.

اللصوص يصلون إلى 
شارع األميرات بالرباط

كريم
الزاز

وائل 
بنجلون

عبد الرحمن 
الكوهن

وجوه وصور من التاريخ من أرشيف األسبوع

الروابط مع إفريقيا، ليست وليدة اليوم، الصورة لزيارة وفد وزاري مغربي لعاصمة المالي، باماكو، 
ويظهر الدكتور الخطيب والقطب عالل الفاسي، محاطا باألخوين، محمد بنهيمة، والطيبي بنهيمة.
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كتبت إحدى اليوميات، أن رجاال لألمن اخلاص)...( 
منعوا ولد الوزير السابق إدريس البصري، هشام 
البيضاء،  بالدار  مكة  شارع  في  بيته  دخول  من 
وجاء عدد من رجال األمن الوطني)...( ليسمحوا 
له بالدخول إلى بيته، اخلبر بهذه الصيغة، يوحي 

بأن هناك بوليس خاص وبوليس قانوني.

رفض ثمانية ركاب الصعود على منت طائرة 
للخطوط امللكية املغربية كانت متوجهة )18 
بأنها  علموا  أن  بعد  بروكسيل،  إلى  غشت( 
طائرة مكتراة من إسبانيا، وبطاقم إسباني، 
طائرتها  لها  سقطت  التي  للشركة  وتابعة 
اجلزائر،  طرف  من  مؤجرة  كانت  التي 
الركاب  بجانب  وقف  القانون  مالي.  في 
الرافضني، الذين مت تعويضهم على بطائق 

ركوبهم.

قالت مصادر قضائية بنواكشوط إن النيابة العامة 
فرع شركة اخلطوط اجلوية  رئيس  بتوقيف  أمرت 
لشيك  دفعهما  بعد  مساعديه  كبار  وأحد  املغربية 
بدون رصيد ألحد الدائنني. ومن جهتها أوضحت 
حكم  على  بناء  ألزم  املدير  إن  »األخبار«،  وكالة 
عدل  وكلف  أوقية،  ماليني   7 مبلغ  بدفع  قضائي 
منفذ بتنفيذ احلكم القضائي، غير أن العدل تأكد 
أن الشيك املصرفي الذي سلم له بدون رصيد، لذا 

قرر رفع األمر للنيابة التي أمرت باعتقال الرجل.

فوجئ ركاب الدرجة األولى بالقطار السريع 
الدار  إلى  الرباط  من  انطلق  الذي   36 رقم 
البيضاء امليناء على الساعة الثانية والنصف 
قوي  مبتسول   ،2014 غشت   29 يوم  ظهرا 
أثار  مما  معايا«  »تعاونو  يردد:  العضالت 
في  األمن  بانعدام  الركاب وشعورهم  خوف 

قطارات اخلليع.
في  موجودة  تكن  لم  جديدة  ظاهرة  وهذه 
اإلدارية  العاصمتني  بني  الرابطة  القطارات 

واالقتصادية.

العيار  من  وزراء،   6 يجتمع  أن  هل هي مصادفة 
الثقيل في مهرجان العنب الذي يترأسه االحتادي 
وزير  أخنوش  عزيز  من  كل  الزايدي..  أحمد 
في  املنتدب  الوزير  اضريس  والشرقي  الفالحة، 
اخلارجية  التجارة  في  املنتدب  والوزير  الداخلية، 
محمد عبو، ووزير التشغيل عبد السالم الصديقي، 
ال  والذين  الصبيحي،  أمني  محمد  الثقافة  ووزير 
يجتمعون دفعة واحدة إال في املجلس احلكومي..
مت تفسير حضورهم بأنه رسالة إلى إدريس لشكر 

ومن معه)..(.

العزيز  عبد  حضور  لالنتباه  الفتا  كان 
السبع  لعمالة عني  السابق  العامل  العفورة 
البيضاء، الذي سبق  احلي احملمدي بالدار 
جانب  إلى  ضخم)..(،  ملف  في  متابعته 
مشجعي فريق الوداد البيضاوي في مركب 
وقد حجز  البيضاء،  بالدار  اخلامس  محمد 
سعيد  الفريق  رئيس  جانب  إلى  مكانه 

الناصري.

كشف املراسل السابق في وكالة األنباء الفرنسية، 
عمر بروكسي أن موعد إصدار كتابه »ابن صديقنا« 
سيكون هو يوم 18 شتنبر اجلاري، وسيقوم بكتابة 
بيرو«، صاحب  الفرنسي »جيل  الصحفي  مقدمته 
أسرار  بعض  وسيتضمن  امللك«،  »صديقنا  كتاب 
الربيع العربي في املغرب، حسب صاحب الكتاب.

بينما كان يسعى بعض أعضاء حزب األصالة 
إلى محاولة إسقاط  البرملان  واملعاصرة في 
للتخطيط..  السامية  املندوبية  ميزانية 
احلزب،  هذا  من  خاصة  »تشكيلة«  حضرت 
دون غيره في الندوة الصحفية التي عقدها 
البيضاء  الدار  في  احلليمي  أحمد  املندوب 
قبل انطالق اإلحصاء وتضم كال من »يونس 
الغالي«،  أبو  الدين  و»صالح  السكوري«، 

و»أحمد بريجة« نائب عمدة الدار البيضاء.

التنظيمي  القانون  حملها  التي  املقترحات  أغرب 
للجماعات احمللية اجلديد، هو حذف الفصل 28، 
كل  على  االبتدائية  الشهادة  يشترط  كان  الذي 
فإن  وبالتالي  محلية،  جماعة  أية  ترؤس  يريد  من 
رؤساء  انتخاب  إلى  تفضي  قد  املقبلة  االنتخابات 
جماعات أميني، سيتكلفون بصرف ماليير الدراهم 

في إطار التسيير.

ما خفي

في أول مهمة سياسية لرئيس البرلمان

> نواقشوط. خاص باألسبوع

دول  رؤس���������اء  ع������دة  ح���ض���ر 
الرئيس  تنصيب  حفل  في  أفارقة 
العزيز،  ع��ب��د  محمد  امل��وري��ط��ان��ي 
في  »األسبوع«  مندوب  يصر  الذي 
بأن  السباعي،  احلافظي  احل��ف��ل، 
ه���و سباعي  م��وري��ط��ان��ي��ا  رئ��ي��س 
إدريس)...( وكان ذلك احلفل الذي 
 2014 غشت   2 السبت  ي��وم  أقيم 
حضرته  وال��ذي  األوملبي،  بامللعب 
املعارضني  باستثناء  اجلماهير، 
وزير  سماهم  الذين  املوريطانيني 
الفاشلني،  باملتقاعدين  موريطاني، 
ول������م ي���ت���غ���ي���ب م�����ع امل���ع���ارض���ني 
املغرب  مبعوث  إال  املوريطانيني، 
البرملان  رئ��ي��س  احل��ف��ل،  حل��ض��ور 
تغيب  مثلما  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ط��ال��ب��ي 
يسمع  ولم  عمر،  بن  املغرب  سفير 

املوريطانيون إال اخلبر الذي أذيع 
ع��ن استقبال  امل��وال��ي،  ال��ي��وم  ف��ي 
ملبعوث  امل���وري���ط���ان���ي  ال���رئ���ي���س 
إال أن موريطانيا،  العلمي،  املغرب 
التي كانت تنتظر حضورا مغربيا 
وكان  امل��ه��رج��ان،  ه���ذا  ف��ي  ملكيا 
بن  األول  الوزير  أن ميثله  منتظرا 

كيران، أو على األقل، الوزيرة ذات 
لم  األصول الصحراوية، بوعايدة. 
برقيات  أقنعت  أن  بعد  يحضروا 
نواقشوط،  ف��ي  املغربية  السفارة 
ب����أن رئ���ي���س ال��ب��ول��ي��س��اري��و عبد 
العزيز املراكشي سيحضر، وهو ما 
اقتنع به املبعوث املغربي الطالبي 

العلمي، الذي رفض احلضور لعدم 
مواجهة رئيس البوليساريو.

كبير  ع������دد  ك������ان  وب���ي���ن���م���ا 
م���ن امل��ن��ت��م��ني ل��ل��ب��ول��ي��س��اري��و في 
رئيس  ب�����أن  ي���وح���ي  ن���واق���ش���وط 
أيضا  ه���و  ك����ان  ال���ب���ول���ي���س���اري���و 
املبعوث  بجانب  احلضور  يتفادى 
»األسبوع«  م��ن��دوب  أك��د  امل��غ��رب��ي، 
موريطانية  مصادر  عن  احلافظي 
رئيس  تستدع  لم  موريطانيا  بأن 
املجال  فتح  متوقعة  البوليساريو، 
بجالبيبه  كبير  مغربي  وف��د  أم��ام 

وطرابيشه.
امل��وري��ط��ان��ي��ة على  ال��غ��ض��ب��ة 
روعها  م��ن  ه��دأ  امل��غ��رب��ي،  الغياب 
بأننا  ق���ال  م��وري��ط��ان��ي،  م��س��ؤول 
امللك  ج��الل��ة  ي���زور  أن  ننتظر  كنا 
إلى  طريقه  ف��ي  وه��و  موريطانيا 

زيارة الدول اإلفريقية.

سقــوط الدجــال اجلـزائـري
> خاص. األسبوع

عليه  ع���ث���ر  أن  م���ن���ذ 
ال����رئ����ي����س ب����وم����دي����ن م���رة 
القرآن  ي����درس  م��س��ي��د،  ف��ي 
الرجل  وهذا  القرى،  بإحدى 
ي��ص��ع��د وي���ص���ع���د، إل����ى أن 
جبهة  حل��زب  رئيسا  أصبح 
ال���ت���ح���ري���ر، ث����م م���س���ؤوال، 
للرئاسة،  ومرشحا  ووزيرا، 
الرئيس  ف����اج����أ  أن  إل������ى 
بوتفليقة الرأي العام، بقرار 

إبعاده.
اجلزائريون منقسمون، 
ه���ذا  أن  ي���ظ���ن  م����ن  م���ن���ه���م 
األكثر  الصحراوي  امللتحي 
لم  ال��دج��ال،  باملسيح  شبها 
من  اجلزائر  حتكم  أن  يقبل 
طرف دمية مريضة فظن أنه 

انقالبا  ينظم  أن  ب��إم��ك��ان��ه 
على بوتفليقة.

متأكد،  ه��و  م��ن  ومنهم 
باخلطورة  يتعلق  األمر  بأن 
األولى من مخطط، يستهدف 
إبعاد الدجالني واملشعوذين 
من هيأة املسؤولية، متهيدا 
على  ك��ب��رى  عملية  لتنفيذ 
أعلن  أن  بعد  املغرب،  حدود 
عن تخصيص ما يكاد يعادل 
ميزانية املغرب، صرف على 
لم  بشكل  األس��ل��ح��ة،  ش���راء 
يسبق له نظير، وهو مخطط 
بلخادم  ألمثال  فيه  مكان  ال 
عروقهم  في  تسري  ال  الذين 
يعتبرها  التي  الثورة  دم��اء 
أنها  العسكريني،  م��ن  جيل 
ب��ع��د، وف��ئ��ة ثالثة  ت��ن��ت��ه  ل��م 
بلخادم،  إبعاد  مت  إنه  تقول 

ألن��������ه ح����ض����ر ف������ي ن������دوة 
التي  ال��ص��ي��ف��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 
املعارضة  أق��ط��اب  حضرها 

معهم  وح��ض��ر  اجل��زائ��ري��ة، 
من  ت��رخ��ي��ص  دون  ب��ل��خ��ادم 

بوتفليقة. رئيسه 

بلخادم  س��ق��وط  أن  إال 
يبقى  ل��ل��م��غ��ارب��ة،  بالنسبة 
ه��دي��ة م��ن ال��س��م��اء ب��ع��د أن 
الذي  املسؤول  ه��ذا  تصرف 
حكم اجلزائر سنوات طويلة 
للمغرب،  امل���ع���ادي  ت��ص��رف 
في  يسهم  أن  بإمكانه  وكان 
املغربية  ال��ع��الق��ات  إص���الح 
عقدها  أن��ه  ل��وال  اجلزائرية، 
وأع������رب غ��ي��ر م���ا م����رة عن 
وكراهيته  للمغرب،  ع��دائ��ه 
له، دون أن يكون له مبرر أو 
الدفينة  الكراهية  إال  سبب، 
علمها  التي  وه��ي  للمغرب، 

ألجيال من اجلزائريني.
املهم، إن جتربة املغرب 
مع بلخادم، يذهب منها غير 
مأسوف عليه، وعلى املغرب 

أن ينتظر ماذا سيأتي.

بنعلو لم يتمتع بالعفو الملكي انتظارا 
لصدور الحكم االستينافي

> عكاشة. األسبوع

سجن  إدارة  ت���أك���دت 
على  ال��ع��ف��و  ليلة  ع��ك��اش��ة 
مبناسبة  معتقل   13.000
املعتقل  أن  ال��ع��رش،  عيد 
عبد احلنني بنعلو كان بني 
بالعفو،  املتمتعني  أسماء 
حسبما أعلنه موقع »كود« 
أنه حسب  إال  اإللكتروني، 
األمر  ك��ان  امل��ص��در،  نفس 
بينما  آخر،  ببنعلو  يتعلق 
ي��وج��د بنعلو  أن��ه ال  ت��أك��د 
املتمتعني  الئحة  ف��ي  آخ��ر 

بالعفو.
العناصر  وك�����ان�����ت 
م��ل��ف املدير  ف��ي  اجل��دي��دة 
تتعلق  للمطارات  السابق 
بأية  ه���و،  ات��ه��ام��ه  ب��ع��دم 
مشبوهة  أو صفقة  رش��وة 
إضافة  ات��ه��ام��ه،  ملف  ف��ي 
متنافية  ظ��اه��رة  أول  إل��ى 
أن ملف  القانون حيث  مع 
نصبه)...(  بنعلو،  ات��ه��ام 
السابقني  املسؤولني  أحد 
امل���ط���ارات)...(،  إدارة  ف��ي 
وثيقة  ت����ت����واج����د  مم�����ن 
بإمضائه حصل مبقتضاها 
مليونا  ثالثني  قرض  على 
السابق  امل���دي���ر  ع��ه��د  ف���ي 
البياز، هذا املسؤول الذي 
أصبح قاضيا في املجلس 

األعلى للحسابات)...( مما 
اجلديد  الرئيس  أن  يرجح 
ل���ه���ذا امل���ج���ل���س إدري�����س 
جطو، لم يبق متفرجا على 

هذا الواقع.
وكلها عناصر اعتمدت 
لرفع  نافذة،  أطراف  عليها 
املدير  للعفو عن هذا  طلب 
بنعلو الذي تؤكد مسارات 
لم  اإلدارة  أن  األح�����داث، 
تعرف  ع����ه����ده  ف����ي  ت���ك���ن 
املوجودة  ال��ف��وض��ى  ه���ذه 
تسببت  وال�����ت�����ي  اآلن، 
ف����ي اح���ت���ج���اج���ات وزي����ر 
طريقة  ع��ل��ى  ال���داخ���ل���ي���ة، 

تسيير املطارات.
املطلعني  أح���د  وق����ال 
ل���»األس��ب��وع«، ب��أن سحب 
العفو،  الئ��ح��ة  م��ن  بنعلو 

انتظار  بسبب  ف��ق��ط  ك���ان 
من  حقه  ف��ي  حكم  ص���دور 
االستيناف  محكمة  ط��رف 
تنظر  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ض��اوي��ة، 
ف��ي ملفه ه��ذه األي���ام، هو 
املتابعني  م���ن  م��ع��ه  وم���ن 
بالسراح  يتمتع  وأغلبهم 

املؤقت.
يقضي  ال��ت��ق��ل��ي��د  ألن 
العفو  ي����ص����در  ال  ب������أن 
تقول  أن  بعد  إال  امل��ل��ك��ي، 
م���ح���ك���م���ة االس����ت����ي����ن����اف 
اعترافا  األخ��ي��رة،  كلمتها 
ب��أن األحكام  امل��ش��رع،  م��ن 
ال�����ص�����ادرة ع����ن احمل���اك���م 
دائما  ت��ك��ون  االب��ت��دائ��ي��ة، 
السلبيات  ببعض  مشوبة 
محكمة  ت���ت���ول���ى  ال����ت����ي 

االستيناف مراجعتها.

العلمي يلعب الكاش كاش مع رئيس البوليساريو

منظر غير مألوف تشهده أبواب السفارة المغربية في 
نواقشوط، حيث يتجمهر عشرات المواطنين الموريتانيين 
تحت أشعة الشمس الحارقة، في انتظار أن يحين دورهم 

لدفع طلبات الحصول على التأشيرة.
ويستنكر بعض الموريتانيين األوضاع غير اإلنسانية 
لظروف االنتظار، في ظل غياب المقاعد أو واق شمسي، 
ويقول بعضهم إن فئة من المحظوظين يتم استثناؤها 

من هذه اإلجراءات)..(.
االستيعابية  الطاقة  أن  إلى  المصادر  بعض  وتشير 
للسفارة ال تتعدى 200 تأشيرة في اليوم، في ظل وجود 
موظفة واحدة مكلفة باستقبال الطلبات، علما أن واجبات 

 10 عن  تقل  ال  ع��ن كل التأشيرة  أوق��ي��ة،  آالف 
شهر بالمغرب.

الموريتانيون 
»إن  ي���ق���ول���ون: 
موريتانيا تمنح 
ل����ل����م����غ����ارب����ة 
ال��ت��أش��ي��رة في 

مطار نواكشوط، 
ع����ن����د ال���ن���ق���ط���ة 

في  ال������ح������دودي������ة 
الكركرات، بينما مازال 

بمنح  متشبثا  المغرب، 
السفارة،  بمقر  التأشيرة 

في ظروف صعبة«.

< نواقشوط. األسبوع

موريتانيون على أبواب 
سفارة املغرب بنواقشوط

امللك محمد 
السادس 

يوشح عبد 
احلنني بنعلو

بلخادم

مزوار

صورة احلفل ويظهر املندوب اجلزائري أسفل إلى اليمني



> طاطا. األسبوع

فرضت وزارة أخنوش 
حصارا اعتبرته الفعاليات 
طانطان  بميناء  المهنية 
وهو  وج��ائ��زا،  مجحفا، 
 07 لرقم  الحامل  ال��ق��رار 
غشت   01 ف���ي  ال���ص���ادر 
2014، واعتبر عبد الخالق 
جيخ عن الجمعية المهنية 
للصيد الساحلي بالعيون 
قرار وقف الصيد بميناء 
طانطان أحادي الجانب، 
على  ي���س���ت���ن���د  ال  ألن������ه 

معطيات علمية دقيقة وتم 
بدون تشاور، وتساءل عن 
هذا  مثل  م��ن  المستفيد 

القرار.
من  المحتجون  وح��ذر 
القاضي  القرار  تداعيات 
بإغالق مؤقت للميناء من 
15 غشت إلى 30 شتنبر، 
االقتصادية  الحياة  على 
والنفسية  واالجتماعية 
طانطان  بميناء  للبحارة 
مشاكل  ي���ع���رف  ال������ذي 
خطيرة متعلقة بالسالمة 
البحرية، في ظل مقاطعة 

سفن  م�����ن  م���ج���م���وع���ة 
المحروقات للميناء.

ورفع المحتجون الذين 
نفذوا خطوات تصعيدية 
للتنديد  عديدة  شعارات 
بالقرار الذي ضرب، حسب 
االستثمار  ت��ع��ب��ي��ره��م، 
في  المتمثل  الحقيقي 
الصيد الساحلي، وكشف 
استنزاف  ع��ن  ال��ب��ح��ارة 
السمكية  للثروة  خطير 
بالداخلة، وضعف مواكبة 
ومراقبة الوزارة الوصية 

للقطاع هناك .

صيادون في طانطان يرفضون فترة »الراحة البيولوجية«

انتحار شابة في تندوف بعد 
> العيون. األسبوعتبخر حلمها بالعودة إلى المغرب

تخوف كبير أبدته قيادة 
بخصوص  البوليساريو 
للسكان  ال��ع��ام  اإلح��ص��اء 
والذي سيشمل المواطنين 
باألقاليم  ال��ص��ح��راوي��ي��ن 
المسترجعة، بداية من هذا 

الشهر.
البوليساريو  وذه��ب��ت   
إل������ى ح����د اع���ت���ب���ار ه���ذا 
شرعي  غ���ي���ر  اإلح����ص����اء 
بالمناطق الصحراوية، ألنه 
تجميع  ع���ل���ى  س��ي��ع��م��ل 
واستغاللها،  المعطيات 

وهي العملية التي يشارك 
 1000 ي���ق���ارب  م���ا  ف��ي��ه��ا 
مشرف، و14.000 مراقب، 
و47.000 باحث أخصائي، 
سلطة،  ع���ون  و14.000 

و5400 سيارة.
البوليساريو  وتتخوف 
التي أطلقت نداء المقاطعة 
ورف���ض���ت ال��م��ش��ارك��ة في 
يعتمد  أن  م��ن  اإلح��ص��اء، 
المغرب على هذه المعطيات 
والتي  السكانية  التركيبة 
في  كبير  بشكل  ستساهم 
استراتيجية  ص���ي���اغ���ة 

جديدة)..(.

> تندوف. األسبوع

القوية  االستنفار  حالة 
التي أعلنتها قوات الجيش 
شملت  وال���ت���ي  ال��م��ل��ك��ي، 
م��خ��ت��ل��ف أن���ح���اء ال���ت���راب 
الوطني ووصلت إلى األقاليم 
الجنوبية، كانت السبب في 
رفع رسالة مستعجلة لألمين 
من  المتحدة  ل��ألم��م  ال��ع��ام 
طرف محمد عبد العزيز زعيم 
يعبر  البوليساريو،  قيادة 
فيها عن قلقه وانشغاله إزاء 
م����ا اع���ت���ب���ره ال���ت���ط���ورات 
الخطيرة جدا التي تشهدها 
المنطقة، مدعيا أن المغرب 
يحمي  أن  ح��ق��ه  م��ن  ل��ي��س 

مجاله الترابي من أي تهديد 
خارجي محتمل.

لم  المغرب  أن  وأض���اف 
لقواته  ت��ح��رك  أي  ي��ع��رف 
العسكرية بهذا الشكل منذ 
تاريخ 6 شتنبر 1991، التي 
على وقف  االت��ف��اق  فيه  ت��م 

إطالق النار بين الطرفين.
متأنية  قراءة  ومن خالل 
لرسالة عبد العزيز، يتضح 
التهويل الكبير الذي تحمله 
للقوات  المباشر  واالت��ه��ام 
القيام  بعزمها  المغربية 
شاملة   ع��س��ك��ري��ة  ب��ض��رب��ة 
للبوليساريو، وهي الرسالة 
التي لم تعرها الدبلوماسية 

المغربية أي اهتمام.

إحصـاء الحليمـي
 يحـرج البوليسـاريو

المراكشي يخشى تحركات 
الجيش المغربي

> تندوف. األسبوع

»فورساتين«  منتدى  كشف 
الذاتي  الحكم  أن��ص��ار  ل��دع��م 
باألقاليم الجنوبية، أن شابة 

صحراوية في العشرينيات 
من عمرها أقدمت على االنتحار 
بدائرة »الكلتة« في ما يسمى 
ب�»مخيم والية العيون«، وأرجع 
نفس المصدر سبب االنتحار 

إلى »اليأس والكآبة«.
العائلة  عن  المنتدى  ونقل 
قولها إن الهالكة »حاولت مرات 
عديدة العودة إلى أرض الوطن 
الحثيثة  م���ح���اوالت���ه���ا  ع��ب��ر 
تبادل  برنامج  من  لالستفادة 
الزيارات العائلية، لكن أملها 
توقف  بعد  تبخر  العودة  في 
برنامج تبادل الزيارات مؤخرا، 
بسبب تعنت جبهة البوليساريو 
وعراقيلها أمام السير العادي 

من  الصحراويين  الس��ت��ف��ادة 
الطابع  ذي  األممي  البرنامج 

اإلنساني المحض«.
وفكرت الشابة الصحراوية 
إلى  ب��ال��ه��روب  المغامرة  ف��ي 
المغرب مشيا على األقدام على 
سبقوها،  ممن  اآلالف  غ���رار 
تحمله  م����ا  رغ�����م  ب���ال���ع���ودة 
المغامرة من مخاطر قد تودي 
بحياتها، وكانت قد حاولت غير 
بالقيام  ال��ت��ح��ج��ج  م����رة  م���ا 
تحين  بغية  عائلية  ب��زي��ارات 
الفرصة للذهاب إلى موريتانيا، 
ومنها إلى المغرب، إال أن كل 
محاوالتها فشلت بل أصبحت 
ق���ررت  أن  ب��ع��د  م��س��ت��ح��ي��ل��ة، 
عائلتها فرض مراقبة لصيقة 
عليها لمنعها من التنقل وحيدة 
واألع����راف،  التقاليد  بسبب 
بالدرجة  وخوفا على حياتها 

األولى.
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يستمر نزيف قيادات البوليساريو 
مصطفى  بابا  الدكتور  إع��الن  بعد 
السيد عن استقالته من منصب رئيس 
للدراسات  ال���ح���م���راء  ال��س��اق��ي��ة  م���رك���ز 
جبهة  داخ��ل  أنشئ  ال��ذي  االستراتيجية، 
البوليساريو من أجل أهداف محددة  في 
حقلين أساسيين داخليا وخارجيا، إذ حدد 
على المستوى الداخلي هدفين أساسيين، 
وهما: الرفع من مستوى األطر عن طريق 
محاضرات وملتقيات دورية تعالج مواضيع 
االنفصالي  الفكر  تغذية  في  تساهم  ع��دة 
لشباب المخيمات الذين يواجهون بأشكال 

التنكيل والحصار.

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز، يحيى ولد حدمين رئيسا 
للحكومة الجديدة خلفا لموالي ولد محمد 

األغظف. 
أول  سيقود  ال��ذي  حمدين  ول��د  ويعتبر 
ح��ك��وم��ة خ���الل ال��والي��ة ال��ث��ان��ي��ة للرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي تم 

تنصيبه في الثاني من غشت المنصرم،
منصب  يشغل  وك��ان   ،1953 مواليد  من 
الحكومة  ف���ي  وال��ن��ق��ل  ال��ت��ج��ه��ي��ز  وزي����ر 
المستقيلة، وهو مهندس في المعادن، وسبق 
في  وتقنية  فنية  وظائف  عدة  أن شغل  له 

بالده.

األسبوع. عبد اهلل جداد

في أجواء الصيف 
العدل  وزارة  حركت 
االنتقاالت  من  موجة 
في الجنوب همت على 
تعيين  ال��خ��ص��وص، 
الحبيب بندحمان أبو 
العام  ال��وك��ي��ل  زي����د 
بمحكمة  ل���ل���م���ل���ك 
بأكادير،  االستئناف 
المهمة  ن��ف��س  إل����ى 

مراكش،  باستئنافية 
محمد  م��ح��ل��ه  وح����ل 
أنيس. وارتقى الهيدور 
صالح من نائب لوكيل 
بالمحكمة  ال���م���ل���ك 
بأكادير  االب��ت��دائ��ي��ة 
وكيل  إلى  والداخلة، 
بابتدائية  ل��ل��م��ل��ك 
العيون، خلفا لمحمد 
عين  ال��������ذي  ام��������ال 
بمحكمة  م��س��ت��ش��ارا 
بأكادير،  االستئناف 

عز  الخو  انتقل  كما 
محكمة  رئيس  الدين 
والعيون  ت���ارودان���ت 
رئيس  إل����ى  س��اب��ق��ا 
االبتدائية  للمحكمة 
بإنزكان وهو واحد من 
سوس،  منطقة  أبناء 
وان��ت��ق��ل م���والي علي 
رئيس  م����ن  أده����م����و 
إلى  إنزكان  ابتدائية 
رئاسة ابتدائية أكادير. 
ادو  انتقل  حين  ف��ي 

الطيب عبد الكريم من 
رئيس ابتدائية كلميم 
ابتدائية  رئيس  إل��ى 
والتحق  ت���ارودان���ت. 
جعكيك محمد رئيس 
االبتدائية  المحكمة 
بمحكمة  ب��أك��ادي��ر، 

االس����ت����ئ����ن����اف 
ب�����م�����راك�����ش 

ك���رئ���ي���س 
غرفة. 

القضاة الذين شملتهم حركة االنتقاالت خالل الصيف

الرميد

> طانطان. األسبوع

ساهم مهرجان الوطية في تقوية العالقة 
المغربية الموريتانية التي تعرف اضطرابات 
بين الفينة واألخرى، وطي صفحة المشاكل 
المفتعلة بين دولتين جارتين تربطهما نفس 
رئيس  ال��وع��ب��ان  نافع  نجح  فقد  التقاليد، 
المجلس البلدي بالوطية ومدير مهرجانها 
السنوي في جعل موريتانيا ضيفة شرف، من 
خالل جلسة عمل شارك فيها كل من خالد ولد 
 - الطايع  أهل  عين  بلدية  رئيس  اعد سالم 
م���ق���اط���ع���ة أط�������ار، وم���ح���م���د األم����ي����ن ولد 
في  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ح��ل��س  مسؤول 
الطائع مقاطعة  البلدي لعين أهل  المجلس 
أطار - والية أدرار، والحسن محمد أسويلم  
 - لبولنوار  البلدي  المجلس  رئيس  نائب 

مقاطعة أنواذيبو.
 وعزز حضور الوفد الموريتاني فعاليات 
الوطية  أه��ل  بين  الثقة  ال��وط��ي��ة  م��ه��رج��ان 
نفس  أهاليهم  تقاسم  وب��ل��دي��ات  بطانطان 
العادات، وتجمع بينهم الروابط التاريخية 
واالقتصادية والثقافية، وقال الحسن محمد 
أسويلم نائب رئيس المجلس البلدي لبولنوار 
مقاطعة أنواذيبو »عند زيارتنا للوطية رأينا 
منتخبين ومسؤولين يشتغلون بإخالص في 
إطار العرش العلوي، وجدنا أمنا واستقرارا. 
القنصلية  ع���ب���ر  رس����ال����ة  ف����ي  ب�����دورن�����ا 
المغربية طالبنا رسميا بعقد شراكة مع بلدية 
الوطية، وبدوري أقترح تأسيس إدارة مشتركة 

للتنمية«. 
لمهرجان  المحكم  بالتنظيم  الوفد  وأشاد 
الوطية، وشدد على ضرورة بذل كل الجهود 
بهدف تعزيز وتكثيف العالقات بين البلدين، 
إلى  بها  الرقي  أجل  من  تعاونهما  وتنويع 
بين  توأمة  اتفاقيات  على  التوقيع  مستوى 

مدن األقاليم الجنوبية ومدن موريتانية.

متنفس في العالقات 
المغربية الموريتانية



خبايا األمور في ما يجري ويدور

> بقلم: محمد هاشم 
صوصي علوي

كان حتى كان مسجد الرحمة 
بتمارة يتوسط أكبر حيين 
ص���ف���ي���ح���ي���ي���ن ب���ع���م���ال���ة 
وهما:  تمارة،  الصخيرات 
ودوار  ص����ح����راوة  دوار 
ال��ع��س��ك��ر، ك��ان��ت ت��ق��ام فيه 
الصلوات الخمس، وصالة 
التراويح  وصالة  الجمعة، 
في رمضان، وقراءة الحزب 
األعياد  وص�����الة  ي��وم��ي��ا، 
الدينية، رغم صغر حجمه.

 وفي يوم من األيام، رحل 
الصفيحية  األحياء  سكان 
عمارات  إل����ى  ال���م���ذك���ورة 
اقتصادية عصرية، في إطار 
س���ي���اس���ة م����ح����ارب����ة م���دن 

الصفيح.
وظل فضاء مكان الدوارين 
لحد اآلن فضاء فارغا، إال من 
مسجد الرحمة الذي تحول 
اسم  فيه  يذكر  مسجد  م��ن 
الله، إلى مرحاض عمومي، 
ومخبإ  ل���ل���ف���س���اد،  ووك������ر 
بين  ال����ش����ذوذ  ل��م��م��ارس��ة 
فندقا  وأص��ب��ح  المثليين، 
إلق�����ام�����ة »ال����ش����م����اك����ري����ة« 
والحشاشين من حين آلخر، 
الشتاء،  فصل  في  وخاصة 
أجدادنا  كان  الله  فسبحان 
يقولون كم من خربة رد بها 
مسجدا...  وأصبحت  الله 
اآلية،  انعكست  ه��ن��ا  ل��ك��ن 

وأصبح المسجد الذي كان 
يذكر فيه اسم الله »خربة«.

ول��ه��ذا ك���ان م��ن األفضل 
م���ع رحيل  ت��زام��ن��ا  ه��دم��ه 
يقول  البعض  لكن  رواده، 
إنهم خافوا من عقاب الله، 
المسجد،  ه��دم��وا  ه��م  إذا 

مصيره،  ي��واج��ه  وت��رك��وه 
وحرقت  أمتعته،  فسرقت 
مفروشاته، وسرقت أبوابه، 
وأصبح مخبأ لممارسة كل 
أعين  غفلة عن  في  الرذائل 
الشأن  ع���ن  ال��م��س��ؤول��ي��ن 
ال����دي����ن����ي، وع������ن ال���ش���أن 

المحلي.
وم����ن م��ن��ب��ر »األس���ب���وع 
ي��وج��ه بعض  ال��ص��ح��ف��ي« 
إل���ى وزير  ن����داء  ال��س��ك��ان 
بتمارة،  ومندوبه  األوقاف، 
وإلى عامل عمالة الصخيرات 
جميعا  يناشدونهم  تمارة، 
المهزلة  ل��ه��ذه  ب��وض��ع ح��د 
بعقيدتنا  ت���م���س  ال����ت����ي 
اإلسالمية، وتخدش مشاعر 
السكان الذين يفاجأون من 
حين آلخر بممارسات يندى 

لها الجبين...
أيها المسؤولون أسرعوا 
إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه إما 
بإصالحه أو هدمه وإعادة 
لمشاعر  اح��ت��رام��ا  ب��ن��ائ��ه، 
ينتمون  مواطنين مسلمين 
لدولة مسلمة، يحكمها أمير 
المؤمنين جاللة الملك محمد 
الذي  الله،  السادس نصره 
يولي رعايته السامية لبناء 
المساجد، واهتمامه الخاص 
بإصالح الشأن الديني، بل 
ف��ي أغ��ل��ب األح���ي���ان يبني 
حفظه الله عدة مساجد من 

ماله الخاص.
ال��وزارة عن  وإذا عجزت 
هدمه وإعادة بنائه، فقد عبر 
ب���ع���ض ال��م��ح��س��ن��ي��ن عن 
إذا كان  لبنائه  استعدادهم 
وإذا  ل��ل��دول��ة،  ملكا  العقار 
رخصت لهم الوزارة بذلك! 
ح��س��ب م���ا ي���ؤك���ده بعض 

السكان.

> بوزنيقة. األسبوع

شرع عدد من أنصار 
الزايدي  أح��م��د  ت��ي��ار 
االتحاد  فريق  رئيس 
االشتراكي سابقا، الذي 
مواجهة  ف����ي  دخ�����ل 
إدريس  م��ع  مفتوحة 
األول  ال��ك��ات��ب  ل��ش��ك��ر 
التحرك  ف���ي  ل��ل��ح��زب 
الدخول  مع  بالتزامن 

السياسي الجديد.
م��ن أحمد  م��ق��رب��ون 
الزايدي يستعدون لعقد 
موسع  ت��ش��اوري  لقاء 
األس������ب������وع ال�����ق�����ادم 
لمدارسة  ب���ال���رب���اط، 
مختلف السبل لمواجهة 
إدريس لشكر والتصدي 
ل����ه وإع���������ادة ال�����روح 
الحزب  ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
البرلماني،  وللفريق 
والموت  الخيبة  بعد 
الذي عاشه خالل دورة 
ترأسه  م��ن��ذ  أب���ري���ل، 
إدريس لشكر وتطبيق 

خيار مقاطعة أنشطته 
واجتماعاته من طرف 

تيار الزايدي.
أن����ص����ار ال����زاي����دي 
يستعدون لطرح ورقة 
جديدة مكتوبة كخيار 
يسمونه  مما  للخروج 
أزم��������������ة االت�������ح�������اد 

االش�����������ت�����������راك�����������ي، 
على  س��ي��ع��رض��ون��ه��ا 
السياسي  ال��م��ك��ت��ب 
وعلى مختلف قيادات 
وحكماء الحزب للخروج 
التنظيمي  المأزق  من 
الحزب  يعيشه  ال���ذي 

حاليا.

وك����ان ال���زاي���دي قد 
اللقاءات  هذه  استبق 
مجموعة  م��ن  ب��دع��وة 
االتحاديين الغاضبين 
العنب  م��ه��رج��ان  إل���ى 
ال�������ذي ي���ت���رأس���ه في 
ب��وزن��ي��ق��ة ال���ع���زوزي، 
الهادي خيرات،  وعبد 

وجمال أغماني.
وتميزت الدورة هذه 
السنة بتحطيمها لرقم 
عدد  من حيث  قياسي 
الوزراء الحاضرين في 
مهرجان الزايدي، حيث 
بلغ عددهم ستة وزراء 

يتقدمهم أخنوش.

ماذا لو خرج وزير األوقاف من وزارته في الرباط إلى تمارة؟

المسجد الذي تحول إلى مرحاض
 عمومي.. ووكر للفساد
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6 وزراء في مهرجان
عنب الزايدي في مواجهة مجموعة إدريس لشكر

نشرت الصحف الوطنية خبرا مفاده أن القضاء المغربي 
حيث  األمريكية،  تكساس  والي��ة  من  جديدة  ضربة  تلقى 
رفضت محكمة تلك الوالية قبول حكم صادر عن القضاء 
المغربي في قضية لها عالقة بملف »تالسنت« ألنها خلصت 

إلى أن العدالة المغربية غير مستقلة.
حيثيات  ث��الث  على  حكمها  ف��ي  المحكمة  واستندت 
رئيسية، أولها: تقرير صادر من جهة تتبع النشاط القضائي 
يتقلد  ك��ان  لوزير  رسمي  تصريح  والثانية:  ب��الدن��ا،  في 
والتعاون،  الخارجية  الشؤون  وزارة  حقيبة  مسؤولية 
وثالثها: الوقفات االحتجاجية للقضاة، وإمضاء عريضة 
السلطة  استقالل  بعدم  وتندد  التوقيعات  مئات  تحمل 

القضائية.
وقبل الخوض في مناقشة هذا الخبر، أو هذه الضربة 
الموجعة، نقول إذا كان الذهب األسود قد جر على أصحابه 
الثروة والغنى، فإن مجرد خبر البحث والتنقيب عن هذه 
المادة في األراضي المغربية، جر علينا سيال أسود من 
األكاذيب والتضليل، ونشرت أخبار مزيفة عن نتائج البحث 
هذا  وتكرر  الصحة،  من  لها  أس��اس  ال  أخبار  والتنقيب، 
السيناريو ثالث مرات، في عهد المغفور له جاللة الحسن 
محمد  الملك  جاللة  عهد  وف��ي  مثواه،  الله  طيب  الثاني 

السادس.
وكما نشرت الصحف الوطنية، فإن المحكمة لم تتطرق 
لموضوع الدعوى، ولم تغص في تفاصيلها، ولم تحترم 
والغش  النصب  اهتمام ألفعال  أي  تعر  ولم  الدفاع،  حق 
اللذين ارتكبهما المدعي الذي قدم طعنا ضد الحكم المغربي، 

بل اكتفت كما قيل بما شهد به أهلها.
وفي إطار التعليق على هذا الحكم، نقول إننا نتحمل 
كامل المسؤولية إذا فقد القضاء األجنبي ثقته في القضاء 
المغربي، فيكفي الرجوع إلى ما نشرته الصحف المغربية 
منذ أزيد من سنة عن الحرب الضروس القائمة بين جماعة 
من القضاة ووزارة العدل والحريات، في موضوع كان يمكن 
حله بوسائل تحافظ على هيبة القضاء المغربي، وبفتح 
حوار حضاري تقرع فيه الحجة بالحجة، والرأي بالرأي، 
بأن  واالقتناع  والتهديدات،  االتهامات  تبادل  عن  والبعد 
المواقف، ويراكم  العالم برمته يتابع ما يجري ويسجل 

المعلومات الستخدامها عند الحاجة.
لقد نشرت الصحف نتائج ما توصل إليه المجلس األعلى 
على  وإحالة  طرد،  من  أنزلها  التي  والعقوبات  للقضاء، 
التقاعد، والتوقيف، والتوبيخ، واإلنذارات، وعقوبات توحي 
للمتتبع من المهتمين خارج المغرب، بأن الجسم القضائي 
جسم عليل، مع أنه كان يمكن أن تكون هذه المحاكمات 
التأديبية ذات طابع سري شأنها شأن المحاكمات الزجرية 
التي تجري بصفة سرية حفظا على عدة مصالح وخاصة 

سمعة البالد.
وفي نفس اليوم، وعلى صفحات تلك الجرائد، نشر خبر 
مرافق  من  آخر  مرفق  في  ويشكك  بلة،  الطين  يزيد  آخر 
الدولة، والخبر هو أن وزير العدل والحريات يعلن الحرب 
على »الشهادات الطبية« سواء الصادرة من قطاع الصحة 
العمومي، أو من القطاع الخاص للصحة، وكون القضاء 
يتأكد من  أن  باإلدانة دون  الشهادات ويحكم  تلك  يعتمد 

صحة المعلومات الواردة في الشهادات الطبية.
وسبق لنا أن نشرنا مقاال على صفحات هذه الجريدة 
ولفتنا النظر لهذا المشكل، وذكرنا بمنشور لوزارة العدل 
صدر أيام المرحوم الوزير موالي مصطفى العلوي، بحيث 
أن الوزير الحالي لم يأت بجديد وكان يكفي التذكير دون 

شن حرب أو هجوم.
نرجع لحيثيات الحكم األمريكي الذي اعتمد على تصريح 
وزير مغربي قال فيه: ))استقالل القضاء لم يعد بعد واقعا 
السابق صاحب  ال��وزي��ر  على  يجب  إن��ه  لنقول  ال��ي��وم((. 
التصريح أن يبين موقفه من التصريح المنسوب إليه، فإن 
كان التصريح افتراء وعبارة عن أخبار مزيفة فيجب أن 
أنحاء  الصحافة في جميع  قوانين  عليه  ما تنص  يتخذ 

العالم ويطلب فتح متابعة، وال شك أن معهد
 »the brookigs institute« يحتفظ بالتسجيل الكامل 

لتلك المحاضرة.
يجب على المسؤولين المغاربة وهم يقومون بمهامات 
خارج المغرب أن يقللوا من التصريحات، والوقوف أمام 
الكاميرات، وأن يكون التصريح عند الضرورة مقتصرا على 
المهمة التي يقوم بها ذلك المسؤول، وليس تقديم عرض 
أو تقييم عن أوضاع البالد ونشاط جهة أخرى احتراما 
لمبدإ فصل السلط، وليس من اختصاص وزير الخارجية 
السلطة  أع��م��ال  يقيم  أن  التنفيذية  السلطة  م��ن  وه��و 

القضائية.
أما بالنسبة للوقفات االحتجاجية للسادة القضاة، فيمكن 
جاللة  عنه  عبر  قد  ك��ان  آخ��ر  نمطا  االحتجاج  يتخذ  أن 
المغفور له الحسن الثاني، وذلك بوضع شريط ذي لون 

خاص يرمز إلى التذمر من حالة يشتكي منها القضاة.
موقف المحكمة األمريكية يجب أال يمر مرورا عابرا ألن 
عن  عبارة  الحكم  ذلك  وسيصبح  خطيرة،  انعكاسات  له 
سابقة، وأتساءل هل من الممكن أن يتخذ المغرب إجراء 
أمام تلك المحكمة ويطلب مثال إعادة النظر، ألن الحكم بني 
شأنا  وتعد  النزاع  نطاق  عن  خارجة  مادية  وقائع  على 
داخليا، وبالتالي يجب على األمريكي المحكوم عليه أن 
يذعن لحكم القضاء المغربي، وأن يؤدي التعويض الذي 
حكمت به المحكمة، وقدره 123 مليون دوالر مع الفوائد 

القانونية إلى غاية يوم التنفيذ.

القضاء المغربي يتلقى ضربة 
قوية  من القضاء األمريكي

بقلم: األستاذ عبد الواحد بن مسعود

مسجد الرحمة 
كما يبدو اليوم
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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

نصيحة.. أخطاء اإلسالميين 
في مصر 
أعتبر ما حدث في 
ال���م���غ���رب ن���وع���ا من 
ال����رب����ي����ع ال���ص���ام���ت، 
ربيعا  أن��ج��ز  ال��م��غ��رب 
تندلع  أن  قبل  صامتا، 
ش������رارة ال����ث����ورات في 
تونس، بحزمة اإلصالحات 
التي باشرتها المملكة، من 
التوافق  م��ن  ن���وع  خ���الل 
والشراكة الوطنية، هذا في حد ذاته نجاح نسميه 
ال  أنه  أعتقد  ثورة صامتة.  أم  الهادئ  بالربيع 
ينبغي أن يخضع إسالميو المغرب الستفزازات 
الدولة العميقة وابتزازها، ينبغي أن تكون النفس 
التجربة  جيدا  وادرس���وا  جيدا  ذاك���روا  أه���دأ، 
فيها  وق��ع  التي  األخ��ط��اء  وتجنبوا  المصرية، 

اإلسالميون في مصر.
> وائل قنديل »صحافي مصري«

»اللي 
كيشطح«

أم��������ارس  ال  أن��������ا 
السياسة، ولست منتميا 
واليوم  ح��زب،  أي  إل��ى 
الذي سأقرر فيه ممارسة 
بذلك  س��أق��وم  السياسة 
»اللي  م��ك��ش��وف،  ب��وج��ه 

ماكيخبيش  ك���ي���ش���ط���ح 
لحيتو«.

> فوزي لقجع »جامعة الكورة«

هكذا كانت تتم االختطافات
الستينيات  خالل 
والسبعينيات وقعت 
آالف االختطافات في 
السياسيين  صفوف 
والنقابيين، وأيضا في 
الشرقية  ال��م��ن��ط��ق��ة، 
الجزائر،  مع  والحدود 
ن����ف����ذت اخ���ت���ط���اف���ات، 
مدروسة بعناية وال تثير 
االنتباه، والفضل في هذا 
ي����ع����ود إل������ى ال���خ���ب���راء 
خصوصا  األم��ري��ك��ي��ي��ن، 
الفرق الخاصة على  لقد درب أعضاء  »مارتن«. 
طرق دقيقة لالختطاف، بناء على معلومات أولية 
تتعلق بوزن الشخص المستهدف وطوله وقدرته 
الجسمانية، وعاداته اليومية واألماكن التي يتردد 
قبل  متواصلة  أليام  مراقبته  تتم  كانت  عليها. 
التنفيذ والهدف كان هو عدم إثارة االنتباه على 

اإلطالق. وقد كان األمر ناجحا.  
> أحمد البخاري »ضابط سابق في المخابرات«

خطاب يجب اجتنابه
صديق  ح��دث��ن��ي 
مغربي عن النموذج 
له  فقلت  المغربي. 
أن  ي��ن��ب��غ��ي  ال  إن����ه 
تتحدثوا عن نموذج، 
الحديث  ه�����ذا  ألن 
فكرة  داخ���ل  يسجنك 
ن���م���ط���ي���ة، وت���ت���ح���ول 
لها،  ره��ي��ن��ا  ت��دري��ج��ي��ا 
إنك  القول  إلى  فتدفعك 
األفضل واألنجح واألعظم، 
إلخ. ثم تتحول إلى سجين 

أخطائك، ألن الزمن يتقدم، وأنت تحبس نفسك 
داخل فكرة مغلقة وجامدة، لتقع في النهاية في 
كل ما وقعت فيه النظم اإليديولوجية، على اعتبار 
أن الواقع يتحرك، واإليديولوجيا ثابتة، فتصير 
وظيفتك في النهاية هي التبرير، ال العمل على 

التقدم.
> ميشل كيلو »مفكر سياسي سوري«

المغربية  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  ب���دأت 
االرتباط  م��ن  ت��دري��ج��ي��ا  »ت��ت��ح��رر« 
السياسي واالقتصادي الذي لطالما 
ربطها بمعسكر الدول الغربية خالل 
عقود مضت، من خالل التوجه نحو 
إقامة عالقات أكثر تميزا مع روسيا 
والصين. ويرى محللون أن حرص 
ملك المغرب، محمد السادس، اليوم، 
على ذكر روسيا والصين، أكثر من 
مرة في خطاباته الرسمية األخيرة، 
في سياق حديثه عن تطوير العالقات 
ال��م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة م���ع دول 
إلى تحول طرأ  العالم، إشارة قوية 
هذه  نحو  البالد،  دبلوماسية  على 
العاهل  وخ���ص  ال���دول���ي���ة.  ال���ق���وى 
الملك  »ث��ورة  خطابي  في  المغربي، 
روسيا  ال��ع��رش«،  و»عيد  والشعب« 
تعزيز  في  الرغبة  بإعالن  والصين 
العالقات الثنائية معهما، فتوقف عند 
ما سماه »الشراكة االستراتيجية التي 
نعمل على تعميقها مع روسيا، إضافة 
إلى الشراكة التي نبلورها حاليا مع 

الصين«.
ومن المنتظر أن يزور الملك كال 
من بكين وموسكو، خالل األسابيع 
القليلة المقبلة، إذ كان من المقرر أن 
لكنها  لروسيا،  عمل  ب��زي��ارة  يقوم 
تأجلت بهدف اإلعداد الجيد لمحاور 
شراكة سياسية واقتصادية متينة، 

يتم االتفاق عليها بين البلدين.
ويسعى المغرب إلى سحب البساط 
قليال من تحت أرجل شركائه الدوليين 
فرنسا  خ��ص��وص��ا  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ي��ن، 
وإسبانيا والواليات المتحدة، متجها 
ن��ح��و روس���ي���ا وال��ص��ي��ن، أم���ال في 
قد  سياسية،  ث��م��ار  على  الحصول 
هذين  م��ع  عالقاته  بفضل  يجنيها 
ال��ب��ل��دي��ن، ف���ي م��ل��ف ن���زاع���ه حول 

الصحراء مع جبهة البوليساريو.
نحو  التوجه  من  الرباط  وتطمح 
روسيا، إلى أن تدعم أكثر موقفها في 
أن  وخ��ص��وص��ا  ال��ص��ح��راء،  قضية 
موسكو ساندت المغرب بشكل حاسم، 
استبعاد  في  الماضية،  السنة  في 
على  نص  ال��ذي  األمريكي  المقترح 
ت��وس��ي��ع ص���الح���ي���ات ب��ع��ث��ة األم���م 
ال��م��ت��ح��دة، ل��ت��ط��ال م��راق��ب��ة حقوق 
اإلن���س���ان ف��ي ال��ص��ح��راء، وه���و ما 

وليست  ب��ش��دة.  المملكة  رف��ض��ت��ه 
يدفع  م�����ا  وح�����ده�����ا  ال����ص����ح����راء 
تعزيز  نحو  المغربية  الدبلوماسية 
العالقات الثنائية مع روسيا، إذ يبرز 
الذي  ال��س��الح،  تجارة  عامل  أيضا 
في  ال��رب��اط  عليه  تعتمد  أن  يمكن 
مع  تبرمها  التي  التسلح  صفقات 
فرنسا وأمريكا، لتشكل بذلك منافسة 
تقليديا  زبونا  تعتبر  التي  للجزائر 

لروسيا.
إلى  الصين  تسعى  المقابل،  في 
االستفادة من عالقات تجارية مربحة 
مع المملكة من خالل تسهيالت تقدم 
إلى رجال األعمال الصينيين القتحام 
السوق المغربية، بينما قد تستفيد 
روسيا من المغرب سياسيا في سياق 
بحث موسكو عن أصدقاء جدد في 

العالم.
الشراكة  ت��ح��س��ن  ح���ال���ة  وف�����ي 
االستراتيجية، التي ينتظر أن يقيمها 
المغرب مع روسيا، يتوقع مراقبون 
أن تطلب موسكو من الرباط تسهيالت 
عسكرية لسفنها الحربية، التي عادت 
المتوسط  األب���ي���ض  ال��ب��ح��ر  إل����ى 
تستطيع  األطلسي، حتى  والمحيط 

الرسو في الموانئ المغربية.
العالقات  ف��ي  ال��خ��ب��ي��ر  وي��ع��ت��ب��ر 
الدولية، الدكتور سعيد الصديقي، في 

أن  الجديد«،  ل�»العربي  تصريحات 
الذي كان  الحاد  »غياب االستقطاب 
سائدا في الماضي بين القوى الدول 
بانتهاج  للمغرب  س��م��ح  ال��ك��ب��رى، 
على  تنفتح  ج��دي��دة،  دب��ل��وم��اس��ي��ة 
مختلف الفاعلين المؤثرين، وتنوع 
يوضح  كما  السياسيين«.  الشركاء 
الصديقي أن »األزمة الدبلوماسية بين 
التي  المتحدة،  وال��والي��ات  المغرب 
أرادت تقديم مقترح إلى مجلس األمن 
المتحدة،  لتوسيع مهام بعثة األمم 
اإلنسان  ح��ق��وق  م��راق��ب��ة  ل��ت��ش��م��ل 
بالصحراء، تؤكد أنه ليس من مصلحة 
المغرب االستراتيجية، االعتماد كليا 

على حلفائه التقليديين«.
الصديقي،  بحسب  تعزز،  شعور 
خالل الشهور الماضية، عندما برزت 
بعض بوادر التوتر الدبلوماسي بين 
المغرب وفرنسا، بعد استدعاء الرباط 
للسفير الفرنسي في حوادث اعتبرتها 
ما  بسيادتها«،  »م��س��اس��ا  المملكة 
ع���رض ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة بين 

الطرفين للتوتر، على حد تعبيره.
ويؤكد الصديقي أن »تحقيق نوع 
م��ن ال���ت���وازن ف��ي ع��الق��ات المغرب 
الدولية مع عدد من القوى الكبرى، 
البالد  م��ص��ال��ح  ي��ف��ي��د  أن  ي��م��ك��ن 
ال��س��ي��اس��ي��ة ك��ث��ي��را، خ��ص��وص��ا إذا 

أحسنت الرباط استغالل التناقضات 
الدولية«.  القوى  ه��ذه  بين  القائمة 
ويستدل على كالمه ب�»موقف روسيا 
توسيع  وبرفض  للمغرب،  المساند 
لمراقبة  المتحدة  األم��م  بعثة  مهام 
حقوق اإلنسان في الصحراء، بينما 
نحت الواليات المتحدة حينها منحى 
خالف المواقف األمريكية التقليدية 

في نزاع الصحراء«.
من جهته، يعتبر أستاذ العالقات 
بمدينة  الحقوق  كلية  ف��ي  الدولية 
»توجه  أن  ش���ي���ات،  خ��ال��د  وج�����دة، 
روسيا  نحو  المغرب  دبلوماسية 
والصين، يعيد إلى الذاكرة التوازن 
في العالقات الدولية الذي كان يقيمه 
المغرب مع المعسكر الشرقي خالل 
الحرب الباردة بين أمريكا واالتحاد 

السوفياتي«.
ويوضح أن »اعتزام الدبلوماسية 
شراكات  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  المغربية 
استراتيجية مع روسيا والصين، يعد 
ورقة رابحة في يد الرباط تشهرها 
التقليديين،  ش��رك��ائ��ه��ا  وج���ه  ف���ي 
خصوصا فرنسا وإسبانيا والواليات 
المتحدة، مفادها أن مصالح المملكة 

على  تتوقف  ال 
ه������ذه ال������دول 

وحدها«.

قراءة في خبر

هل سيتخلى المغرب عن حلفائه التقليديين.. أمريكا وإسبانيا؟
جديد الدبلوماسية: التقارب مع روسيا والصين

ب��ي��ن��م��ا ك������ان ال���ش���ي���وخ 
ي���ت���ج���ادل���ون ح����ول مدى 
شرعية    »المايو الشرعي«، 
خ��رج��ت إل���ى ال��ع��ل��ن هذه 
الصورة التي تنم عن فهم 
عند  ل���ل���ح���ج���اب  خ������اص 
لقطة  فكانت  صاحبتها.. 
الصيف بامتياز، هي هذا 

»الحجاب العاري«..

كالم الصورة

مفهوم جديد 
للحجاب..

الدولية  األسبوعية  قالت 
إغ���الق  إن  أف���ري���ك«  »ج�����ون 
الحدود بين المغرب والجزائر 
جغرافيا  ش�������اذة  »ح����ال����ة 

واقتصاديا وإنسانيا«.
األسبوعية،  وأوض��ح��ت   
مؤخرا، أن قسما من شباب 
هذه  إغ��الق  يعيش  البلدين 
الحدود الذي استمر عشرين 
غريبا،  أمرا  باعتباره  سنة، 
يتعلق  ال  »األم��ر  أن  مضيفة 
بالحدود الوحيدة المغلقة في 
العالم، وإنما بالحدود األطول 
لها  وال���ت���ي  ك���ل���م(،   1601(
اقتصادية  ان���ع���ك���اس���ات 
بشكل  وإن��س��ان��ي��ة ص��ادم��ة 

أكبر«.
المنطقة  أن  وأض���اف���ت 

المغاربية تظل اليوم إحدى 
في  اندماجا  األقل  المناطق 
العالم، وإن األجيال الجديدة 
من شعبي البلدين الشقيقين 
البعض،  بعضها  تعرفان  ال 
مذكرة بأن إغالق الحدود بين 
البلدين متم غشت 1994 كان 
ق������رارا ج���زائ���ري���ا أح���ادي���ا. 
وخلصت األسبوعية إلى أنه 
منذ عشرين سنة ظل الموقف 
ج��ام��دا، ذل��ك أن��ه في الوقت 
الذي يدعو فيه المغرب بشكل 
م��س��ت��م��ر إل����ى إع������ادة فتح 
ال����ح����دود ب���اس���م ال���وح���دة 
الجزائر  ت���رد  ال��م��غ��ارب��ي��ة، 

بوضع شروط 
غير  م��س��ب��ق��ة 

مقبولة.

»حالـة شـاذة جغرافـيا 
واقتصاديا وإنسانيا«

السفير 
فاليري 

فوروبييف 
سفير 

فيدرالية 
روسيا رفقة 

رئيس 
الحكومة
 بن كيران
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لشركة  اجل��دي��دة  اإلدارة  إن  م��ص��ادر  قالت 
برنامج  لديها  العقاري،  لالستثمار  التعمير 
ال��ت��خ��ارج��ات وامل��ش��اري��ع اجلديدة  م��ن  ل��ع��دد 
مفاوضات  بينها  من  عليها،  حاليا  تتفاوض 
املغرب  ف��ي  ف��اس«  »رم���ادا  فندق  م��ن  للتخارج 
غرفة   133 على  يشتمل  وال��ذي  ف��اس،  مبدينة 
الفندقية  امل��ط��اع��م  م��ن  وم��ج��م��وع��ة  س��ي��اح��ي��ة 
مفاوضات  إلى  باإلضافة  الترفيهية،  واملرافق 
فندق  وهو  انكور«  »رام��ادا  فندق  من  للتخارج 
املغرب،  في  طنجة  مدينة  في  يقام  اقتصادي 
أرض  من  للتجارة  الشركة  أيضا  تستعد  كما 
في  لها  خصصت  مربع،  متر   1800 مبساحة 
لرجال  ف��ن��دق  م��ش��روع  لتنفيذ  أك��ادي��ر  منطقة 

األعمال من فئة ثالث جنوم.
من  ال��ت��خ��ارج  عملية  أن  امل��ص��ادر  وأك���دت 
األصول الثالثة التي متتلكها الشركة تأتي في 
إطار حتقيق ربحية للشركة من ناحية، وكذلك 
أن  جانب  إلى  األص��ول،  تلك  متابعة  لصعوبة 

بعضها يحقق خسائر والبعض 
وصفها  مناطق  في  يقام  اآلخ��ر 

بالنائية.

واإلسبانية،  املغربية  السلطات  أحبطت 
نحو  نفذها  جماعي  اقتحام  محاولة  م��ؤخ��را، 
مدينة  على  شرعي،  غير  إفريقيا  مهاجرا   250
تتمتع  وال��ت��ي  امل��غ��رب،  ش��رق��ي  ش��م��ال  مليلية، 
اإلسبانية.  السيادة  حتت  مغربي  ذات��ي  بحكم 
وقال مصدر أمني مغربي إن »نحو 250 مهاجرا 

غ��ي��ر ن��ظ��ام��ي، م��ن��ح��دري��ن من 
دول جنوب الصحراء الكبرى، 
بشكل  الهجوم  اليوم،  حاولوا 
جماعي على السياج احلديدي 
مدينتي  بني  الفاصل  الشائك 
وأضاف  ومليلية«.  الناظور 
أي  يتمكن  »ل���م  أن���ه  امل��ص��در 
األفارقة  املهاجرين  من هؤالء 
إلى مليلية عكس  التسلل  من 
احملاوالت  في  يحدث  كان  ما 
ال��س��اب��ق��ة«، ف��ي ح��ني حتدثت 
الصحافة اإلسبانية عن تسلل 

15 مهاجرا إلى داخل مليلية. وقال إنه »بعدما 
رصدت قوات األمن املغربية املهاجرين متوجهني 
نحو األسالك الشائكة، احمليطة مبليلية، اتخذت 
القوات املغربية واإلسبانية مباشرة اإلجراءات 
التسلل«.  عملية  أفشل  ما  وهو  الالزمة،  األمنية 
املغربية  األم��ن��ي��ة  السلطات  »ت��دخ��ل  أن  وت��اب��ع 
أسفر  ملليلية  احلديدي  السياج  بحراسة  املكلفة 

ع��ن إي��ق��اف ن��ح��و 180 م��ه��اج��را إف��ري��ق��ي��ا ممن 
متكن  إلى  إشارة  في  السياج«،  اجتياز  حاولوا 
نحو 70 منهم من الهرب. ولفت االنتباه إلى أنه 
»مت نقل املصابني منهم إلى املستشفى اإلقليمي 
وحول  الضرورية«.  العالجات  لتلقي  بالناظور، 
املغربية  السلطات  من طرف  املتخذة  اإلجراءات 
األفارقة  املهاجرين  حق  في 
قالت  امل���وق���وف���ني، 
م������ص������ادر أم���ن���ي���ة 
»س��ي��ت��م حترير  إن���ه 
قضائية  م��ح��اض��ر 
بحقهم قبل إحالتهم 
إلى النيابة العامة«. 
املصادر  وأوض��ح��ت 
العامة  »النيابة  أن 
ت���ع���م���د ف�����ي غ���ال���ب 
األح��ي��ان إل��ى إطالق 
املهاجرين  س������راح 
األف�����ارق�����ة احمل���ال���ني 
السياج  اق��ت��ح��ام  م��ح��اوالت  ق��ض��اي��ا  ف��ي  عليها 
احلديدي ملدينة مليلية«، في حني تقوم املصالح 
مناطق  إل��ى  املهاجرين  ه��ؤالء  بإبعاد  األمنية 

مغربية مثل الرباط أو
لتفادي  ال��ب��ي��ض��اء،  ال����دار 

تنفيذهم القتحامات جديدة«. 
كاريكاتير

الـوزيـرة المغربيـة
 في فرنسـا

الدول التي خرج منها مقاتلون في سوريا

تعرضت ابنة بني شيكر »جناة بلقاسم« وزيرة 
لدن  من  كبير  لهجوم  اجلديدة  الفرنسية  التعليم 
امرأة  تعيني  يتقبلوا  لم  الذين  الفرنسيني،  بعض 
من أصول مغربية في حكومتهم، فكتبوا بعبارات 
»رديئة«، في إشارة إلى لغة بعض املهاجرين، »أيا 

كان ميكنه أن يكون وزيرا..«.

إج�����راءات  ال��ع��ال��م  دول  ت��ت��خ��ذ 
عديدة للحد من تدفق مواطنيها إلى 
املسلحني  جانب  إلى  للقتال  سوريا 
السياق  وفي  السوري.  النظام  ضد 
الرسمية  اإلحصاءات  أشارت  ذاته، 
للدول بحسب مركز »بوي« لألبحاث 
التي خرج منها  الدول  أكثر  أن  إلى 

مقاتلون إلى سوريا هي تونس.
وأوض���ح م��رك��ز »ب���وي« أن عدد 
نحو  بلغ  سوريا  إلى  وصلوا  الذين 
احتلت  ما  في  آالف شخص،   3000
املركز  السعودية  العربية  اململكة 

2500 مقاتل خرجوا  الثاني، ونحو 
املغربية  اململكة  أم��ا  أراضيها.  من 
إذ غادر نحو  الثالث  املركز  فاحتلت 
سوريا  إل��ى  اململكة  شخص   1500

للقتال على أراضيها.
برزت  ال��دول��ي  الصعيد  وع��ل��ى 
خرج  إذ  األول،  امل��رك��ز  ف��ي  روس��ي��ا 
للقتال  شخص   800 من  أكثر  منها 
فرنسا  ثم  السورية،   األراضي  على 

منها  خ���رج  ال��ت��ي 
 700 م�����ن  أك�����ث�����ر 

شخص.

قبل 40 عاما أثار نزاع الصحراء 
املغرب  ع���الق���ات  ف���ي  ق��وي��ا  ت���وت���را 
عشرات  طرد  جرى  حيث  واجلزائر، 
م��ن اجل��زائ��ر. قضية  امل��غ��ارب��ة  آالف 
املجتمع  من  نشطاء  يعيد  إنسانية 
صفحاتها  تقليب  وخ��ب��راء  امل��دن��ي 

وبحث مداواة جراح املاضي.
رئيس  ال��ش��اوش  ميلود  حسب 
الطرد  امل��غ��ارب��ة ض��ح��اي��ا  »ج��م��ع��ي��ة 
التعسفي من اجلزائر«، فإن ما قامت 
ب��ه ال��س��ل��ط��ات اجل��زائ��ري��ة ف��ي عهد 
ال��رئ��ي��س ه���واري ب��وم��دي��ن م��ن طرد 
جاء  اجلزائر،  في  املقيمني  للمغاربة 
» كرد فعل على قيام املغرب بتنظيم 
في  اخلضراء«  ب�»املسيرة  يعرف  ما 

الصحراء الغربية عام 1975.
بدأت عملية الطرد صبيحة عيد 

األضحى، 18 دجنبر 1975، أي بعد 
»املسيرة  م��ن  واح���د  ش��ه��ر  ح��وال��ي 
إلى  املغرب  نظمها  التي  اخلضراء« 
اجلنوبية،  ال��ص��ح��راوي��ة  األراض����ي 
آنذاك من طرف  كانت محتلة  والتي 
إسبانيا. وقد شملت العملية، حسب 
شخصا   75.000 ط���رد  امل��ت��ح��دث، 
 350.000 ع��ن  يتحدث  م��ن  وه��ن��اك 
من  ال��رح��ي��ل  عليهم  وج���ب  ش��خ��ص 
اجل���زائ���ر إل���ى امل��غ��رب خ���الل نزاع 
حوالي  منذ  البلدين  بني  الصحراء 

أربعني عاما.
حسب  ال��ط��رد  عملية  ب���دأت   ..
الضحايا  ب����ع����ض  ت����ص����ري����ح����ات 
السيدة  وحت��ك��ي  أم��ن��ي��ة.  بتحركات 
احلدودية  وج���دة  مدينة  م��ن  أمينة 
»جمعية  ف��ي  عضو  وه��ي  املغربية، 

التعسفي  ال��ط��رد  ضحايا  امل��غ��ارب��ة 
عائلتها  معاناة  ع��ن  اجل��زائ��ر«،  م��ن 
آن��ذاك قائلة: »جاء  ال��ط��رد  ق��رار  م��ن 
الذي  البيت  لتفتيش  األم���ن  رج���ال 
نقلنا  ومت  زوج���ي،  م��ع  أقطنه  كنت 
تلمسان  مبدينة  الشرطة  مخفر  إلى 
اجل���زائ���ري���ة، وح��ي��ن��م��ا س���أل���ت عن 
يتعلق  األم���ر  إن  ل��ي  ق��ي��ل  ال��س��ب��ب، 
نقلنا،  مت  ثم  اإلقامة،  ببطاقات  فقط 
إلى  الصغيرة،  وابنتي  وزوج��ي  أنا 
قصد  املغربية   - اجلزائرية  احلدود 

استكمال البحث.
ت��ت��ذك��ر ال��س��ي��دة ه��واري��ة أيضا 
وتقول:  ال��ف��ت��رة،  لتلك  معايشاتها 
»غاب زوجي عن املنزل حلوالي ثالثة 
تفيد  برسالة  توصلت  بعدها  أشهر. 
املغربية  احل���دود  على  م��وج��ود  أن��ه 

طردوا  ال��ذي��ن  اجل��زائ��ري��ة، ضمن   -
املغرب«،  إل���ى  عنهم  رغ��م��ا  ون��ق��ل��وا 
»قضيت  ه��واري��ة:  السيدة  وتضيف 
س���ت س���ن���وات ون��ص��ف ب��ع��ي��دة عن 
يوميا  خاللها  أخضع  كنت  زوج��ي. 
أسئلة  جل  ومت��ح��ورت  للتحقيقات، 
موقفي  ح��ول  اجل��زائ��ري��ني  احملققني 
أجيب  وكنت  الصحراء،  قضية  من 
أن��ي ول��دت وكبرت في اجل��زائ��ر وال 

معرفة لي باملوضوع«.
ف���ي ظ���ل ه���ذا ال���وض���ع ل���م يكن 
للسيدة هوارية من حل غير الرحيل 
ب��ط��ري��ق��ة غ��ي��ر شرعية  امل��غ��رب  إل���ى 
في  ك��ان  ال���ذي  ب��زوج��ه��ا،  لاللتحاق 
ان���ت���ظ���اره���ا ع���ن���د م���دخ���ل احل�����دود 

املغربية بضواحي مدينة وجدة.
السيد بومدين يتذكر هو اآلخر 

الصعبة،  الفترة  تلك  خالل  معاناته 
ويقول:»كنا نعتقد بداية أن اجلزائر 
وترعرعنا  ولدنا  ال��ذي  موطننا  هي 
هناك،  ستتحقق  أحالمنا  وأن  فيه، 
خصوصا وأن آباءنا عانوا األمرين 
الثورة اجلزائرية، حيث  فترة  خالل 
بني  مييز  الفرنسي  السالح  يكن  لم 
ويتذكر  آنذاك«.  واجلزائري  املغربي 
اعتقال  مت  ك��ي��ف  ب��وم��دي��ن  ال��س��ي��د 
دجنبر  مغاربة خالل شهر  مواطنني 
1975 م��ن ط��رف رج��ال األم��ن الذين 
قوله، بحملة »متشيط  قاموا، حسب 
املغاربة«،  م��ن  وامل���ن���ازل  ال���ش���وارع 
بأخذ  ل��ن��ا  ي��س��م��ح  »ل���م  أن���ه  مضيفا 

معنا  ش��يء  أي 
حقيبة  س�����وى 

صغيرة«.

هل يتم تحريك ملف ممتلكات المغاربة المنهوبة في الجزائر؟

السلطات تحبط محاوالت اقتحام مليلية 
وتحتضن األفارقة في الرباط والبيضاء

شركة خليجية تبيع
 فنادقها في المغرب

بريشة: الشرادي
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تساؤالت الجنرال المذبوح والسفير األمريكي:

هل ستأكل روسيا طماطم المغرب وهل 
ستدعم المغرب في قضية الصحراء

لقد شهدت الساحة الدولية 
ت���ط���ورات م��ه��م��ة ف��ي اآلون���ة 
األزمة  أهمها  ولعل  األخيرة، 
األوكرانية التي انتهت بفرض 
عقوبات اقتصادية على روسيا 
الدولة  باعتبارها  االتحادية، 
ال����ت����ي ت���س���اع���د وت���س���ان���د 

االنفصاليين في أوكرانيا.
وقد كان ذلك إيذانا بدخول 
في  العظمى  والقوى  روسيا 
شبه مواجهة مباشرة، انتهت 
ب��ف��رض االت��ح��اد األوروب����ي، 
والواليات المتحدة األمريكية 
اق��ت��ص��ادي��ة على  ع���ق���وب���ات 
روسيا. وقد كان لهذا الحدث 
تأثير بالغ في كثير من الدول 
الصراع،  ب��ؤرة  عن  البعيدة 
ق���ررت روسيا  وذل���ك ب��ع��دم��ا 
التعامل بالمثل مع الدول التي 
فرضت عليها العقوبات، وهو 
األمر الذي جعلها تبحث عن 
للتعاون  ج��دي��دة  ت��ح��ال��ف��ات 

االقتصادي.

سياق توسيع المغرب 
لعالقاته مع روسيا

لقد كان من بين الدول التي 
ق��ررت روسيا أن توسع 

التعاون مع المغرب، 
أحد  اعتباره  على 

المصدرين  أه��م 
ل���ل���م���ن���ت���ج���ات 
الفالحية. وقد 
كان هذا األخير 
من  ي����ع����ان����ي 
ضائقة بعدما 
ت�����������وت�����������رت 
بينه  العالقات 

االتحاد  وب���ي���ن 
األوروب�����������������������ي، 

ب��خ��ص��وص إع����ادة 
ن��ظ��ر ه���ذا األخ���ي���ر في 

االتفاقية الموقعة مع المغرب 

منتجاته  تصدير  بخصوص 
الفالحية.      

التحول  ه��ذا  انعكس  وق��د 
على الخطاب الملكي بمناسبة 

والستين  ال��واح��دة  ال��ذك��رى 
لثورة الملك والشعب، عندما 
خ���ص���ص ح���ي���زا ه���ام���ا من 
الخطاب للحديث عن توسيع 
الصين  مع  المملكة  عالقات 
وإفريقيا.  والخليج  وروسيا 
ولقد أسهبت المنابر اإلعالمية 
المغربية في الحديث عن هذا 
»التحول« وكان السؤال الذي 
جرت مناقشته هو: هل يعد 
من  للبساط  سحبا  األم���ر 
»الشركاء  أق������دام  ت��ح��ت 
التقليديين« للمغرب، وفي 
مقدمتهم فرنسا وإسبانيا، 
الواليات  أق����ل  وب���درج���ة 

المتحدة األمريكية؟

كيف ستتعامل الواليات 
المتحدة األمريكية مع 

التقارب المغربي الروسي؟

نريد من خالل هذا المقال 

أن نعالج الموضوع من وجهة 
أخ��������رى، وه�����و كيف  ن���ظ���ر 
س��ت��ت��ع��ام��ل ه���ذه ال�����دول مع 
الروسي،  المغربي  التقارب 
وع���ل���ى رأس����ه����م ال����والي����ات 
نقدر  ال  األمريكية؟  المتحدة 
هذا  على  إجابة  تقديم  على 
التاريخ  ف��ي  ولكن  ال��س��ؤال، 
القريب منا يثبت أن المغرب 
االتحاد  م��ع  ف��ي عالقة  دخ��ل 
قد  لما  مشابهة  السوفياتي 
فقد  روس��ي��ا.  مع  اآلن  يحدث 
بزيارة  العالقة  ه��ذه  دشنت 
إلى  ال��ث��ان��ي  ال��ح��س��ن  للملك 
موسكو في أكتوبر 1966، وتم 
خاللها التوقيع على اتفاقيات 
التعاون في مجاالت الثقافة، 
والبث اإلذاعي والتلفزيوني، 
واالقتصاد، وفي مجال العلم 
بزيارة  وان��ت��ه��ت  والتقنية. 

الرئيس الروسي نيكوالي 
أبريل  في  بودغورني 

»األسبوع« تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب

بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد

قال الملك محمد السادس في 
خطاب 20 غشت 2014 بأن المغرب 
مستقبال، سيتعاون مع دول أخرى)...( 
بما فيها روسيا، دون أن يذكر فرنسا 

من بين تلك الدول، وهو تغيير في 
السياسة تجاه فرنسا، بدأت بوادره 

تظهر على مالمح السوق المغربية، 
بعد أن أصبحت الطماطم المغربية 
تباع بدرهم للكيلو، بعد أن ضربت 

عليها بعض األسواق األوروبية 
الحصار.

فهل ستأكل روسيا طماطم 
المغرب؟ وهل ستعوض السوق 

الفرنسية؟ وهل ستدعم المغرب في 
قضية الصحراء؟

تساؤالت طرحها الجنرال المذبوح 
قبل انقالب الصخيرات على السفير 
األمريكي الذي كتب هذه المذكرة 

لحكومته، وبها نلمح إلى خطر 
تحضير الروس النقالب النظام في 

المغرب.

لقد 
أسهبت المنابر 

اإلعالمية المغربية في 
الحديث عن التحول في العالقات.. 

وكان السؤال الذي جرت مناقشته هو: 
هل يعد األمر سحبا للبساط من تحت 

أقدام »الشركاء التقليديين« للمغرب، 
وفي مقدمتهم فرنسا وإسبانيا، 
وبدرجة أقل الواليات المتحدة 

األمريكية؟

الجنرال المذبوح 
في صورة من 

أرشيف 
»األسبوع«، 

ويظهر فيها خلف 
الملك الحسن 

الثاني في 
مناورات الحاجب، 
وهي الفترة التي 

كان المذبوح 
يفاوض فيها 

السفير 
األمريكي، حول 

الدور الروسي في 
المغرب.
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إلى المغرب عام 1969.
وقد خلف هذا التقارب ردود أفعال 
داخل الواليات المتحدة األمريكية، 
وزارة  وث��ائ��ق  بعض  أثبتت  وق��د 
الخارجية األمريكية مدى االهتمام 
بعالقات المغرب مع دول المعسكر 
اآلخر، في رحى الحرب الباردة بين 
وثيقة  أيدينا  وبين  المعسكرين. 
أمريكية تبين كيف أن أمريكا ذكرت 
ال��م��غ��رب ب��ع��واق��ب ال��ت��ع��ام��ل مع 
السوفييت، وماذا يمكن أن ينتج 

عنه.
وزارة  وث���ائ���ق  م���ن  وال��وث��ي��ق��ة 
الخارجية األمريكية مؤرخة بتاريخ 
رفع عنها طابع   ،1969 29 ماي 
السرية في 6 شتنبر 2007. وهي 
عبارة عن اجتماع دار بين السفير 
»تاسكا«  ب��ال��م��غ��رب  األم��ري��ك��ي 
Tasca، والجنرال محمد المذبوح 
ودار  الملكي،  البرتوكول  مدير 
األخير  ه��ذا  بمكتب  االج��ت��م��اع 
بالرباط بتاريخ 27 ماي 1969، 
وعنوان الوثيقة هو: »نظرة عامة 
أما  المذبوح«،  محمد  للجنرال 
م��وض��وع��ه��ا ف��ه��و ب��ح��ث مدى 
األخيرة  ال��ت��ط��ورات  ان��ع��ك��اس 
للعالقات المغربية السوفياتية 
المستقبلي  ال����وض����ع  ع���ل���ى 

المغربي. 

رغم تطور العالقات المغربية 
السوفياتية فإن المغرب 

مازال يوالي المعسكر الغربي
 

من  األمريكي  السفير  يشير 
خالل هذه الوثيقة، إلى أن هذا 
الجنرال المذبوح يحظى بثقة 
كاملة وارتباط وثيق مع الملك 

الحسن الثاني. وال يستبعد السفير 
أن وجهة نظر المذبوح تعكس وجهة 
نظر الملك، وال يستبعد أن يكون الملك 
قد أعطاه توجيهات للقيام بهذا اللقاء، 
التقارب  م��ن  أم��ري��ك��ا  ن��ب��ض  وج���س 

السوفياتي المغربي.
وقد أكد المذبوح خالل هذا االجتماع 
السوفياتية  المغربية  العالقات  أن 
تحسنت على ما يبدو، وشدد على أن 
هذا التحسن ال ينبغي بأي حال من 
األحوال تفسيره بأنه يؤثر في التوجه 
السفير  ويشير  للمغرب،  الرأسمالي 
أن  الجنرال  أخبر  أنه  إلى  األمريكي 
ال��م��س��ؤول��ي��ن األم��ري��ك��ي��ي��ن ي���رون أن 
التقارب المغربي السوفياتي، لم يكن 
المغربية  ال��ع��الق��ات  ح��س��اب  ع��ل��ى 
من  ال���ع���دي���د  أن  غ��ي��ر  األم���ري���ك���ي���ة. 
األمريكيين في حيرة من تأثير ذلك في 
نهاية المطاف في الثقة المتبادلة التي 

تميز العالقات بين البلدين.

تحذير أمريكي من خطورة التغلغل 
االقتصادي السوفياتي داخل المغرب

ويشير السفير، إلى أنه استعرض 
س��ل��س��ل��ة م����ن إن�����ج�����ازات االت���ح���اد 
السوفياتي في جهوده للتمركز بشكل 
قوي في المغرب، ومنها فتح القنصلية 
العامة بالدار البيضاء، وإنشاء مركز 
البحرية  وزي����ارة  ب��ال��رب��اط،  ث��ق��اف��ي 
وكذلك  البيضاء،  للدار  السوفياتية 
للمغرب،  السوفياتي  الرئيس  زي��ارة 
وافتتاح خط طيران يربط بين الرباط 
المرتقبة  ال��زي��ارة  وأخيرا  وهافانا، 
لالتحاد  عمر  ب��ن  ادري���س  للجنرال 

تي.  السوفيا
وقد الحظ السفير أنه في أعقاب زيارة 
المغرب  إل��ى  السوفياتي  ال��رئ��ي��س 

أرسلت بعثة عسكرية مغربية إلى 
موسكو، والحظ أن من شأن 

انطباعا  يخلق  أن  ذل��ك 
خاطئا لدى األمريكان، 

المواتي  ولكن غير 
كان  ال��م��غ��رب  أن 
االعتبار  ق��ل��ي��ل 
ل����ح����س����اس����ي����ة 
الواليات المتحدة 
وال��������ش��������ع��������ب 

األمريكي.
وب���خ���ص���وص 

ت���ط���وي���ر رح����الت 
ش�����رك�����ة ط����ي����ران 

هافانا   - إيروفلوت 

بالمغرب 
كوبا  بين  المشترك  الرأسمال  ذات 
السفير  ف���إن  وال��س��وف��ي��ي��ت، 
األمريكي أخبر الجنرال 
أن معظم بلدان 
أمريكا الالتينية 
األنشطة  أدان��ت 
ال������ك������وب������ي������ة 
بالتنسيق مع 
االت���������ح���������اد 
السوفياتي. 
كما أشار إلى 
الحكومة  أن 
ال���م���غ���رب���ي���ة 
كانت على بينة 
المحاوالت  من 
السابقة  الكوبية 

المعادية للمغرب، وأماكن أخرى 
أنه  إل��ى  ويشير  إفريقيا.  ف��ي 
تكهن للجنرال بشأن كيفية أن 
المغرب مع تفانيه في االعتدال 
يمكن أن يكون قد وقع في الفخ 
السوفياتي. وتشير الوثيقة إلى أن 
بخطورة  تماما  اقتنع  ال��م��ذب��وح 
وسلبية وجود هذه الشركة التابعة 
لكوبا في المغرب، خاصة وأن قضية 
مساعدة كوبا للجزائر كانت ما تزال 

حاضرة في األذهان.

تحذير من قدرة السوفييت على 
قلب النظام في المغرب

وفي إشارة إلى االنقالب الذي حصل 
في السودان، فقد أكد السفير للجنرال 
السودان  في  »متطرفة«  عناصر  بأن 
حققت تقدما مذهال، ومن بدايات تافهة 
نسبيا وقدم من خالل هذا المثال مدى 
قدرة الخبرة السوفياتية االشتراكية 
في استغالل قاعدة قليلة العدد، وأن 
هذا ممكن إلى أبعد الحدود، حدوثه 

في المغرب.
األمريكية  ال��م��س��اع��دات  وب���ش���أن 
العسكرية للمغرب، فقد أشار المذبوح 
م��س��رور بخصوص  ال��م��ل��ك  أن  إل���ى 
مساعدات السنة المالية لسنة 1969، 
وب��ص��دق ي��أم��ل ف��ي اس��ت��م��رار هذه 
تطوير  أن  إل��ى  وأش��ار  المساعدات. 
الدفاع الجوي يعتبر أولوية. وقد أشار 
األمريكية  الحكومة  ب��أن  السفير  له 
ولكن  ب��إي��ج��اب��ي��ة،  ذل���ك  م��ع  تتعامل 
البرنامج السنوي يعتمد على ما يقرره 
بأنه  المذبوح  وأض��اف  الكونغرس. 
حتى لو كانت الحكومة تنتهج سياسة 
االن��ف��ت��اح م��ع ال��ج��ارة ال��ج��زائ��ر، فإن 
المغرب ينظر إلى المستقبل حيث إن 
جيدا،  تسليحا  مسلحة  ال��ج��زائ��ر 
ومدربة من قبل االتحاد السوفياتي، 
رأي���ه���ا. وحسب  ت��غ��ي��ر  أن  وي��م��ك��ن 
الجنرال دائما فإن وجود الحد األدنى 
أمر  واألمنية  الدفاعية  القدرات  من 
بالغ األهمية. وقد أشار له السفير بأن 
أمريكا تشجع المغرب على محاولته 
المغرب  بلدان  باقي  على  لالنفتاح 

العربي.
أمريكا  أن  إل���ى  السفير  وأش����ار 
ستسعى لتشجيع المغرب، والمغرب 
الكبير على التنمية االقتصادية في 
المستقبل. كما أشار إلى أن أمريكا 
الثاني  الحسن  جهود  على  توافق 
لتعزيز اتفاقية الحد من التسلح في 

المغرب الكبير.

أكد المذبوح 
أن العالقات 

المغربية 
السوفياتية تحسنت 

على ما يبدو، وشدد على 
أن هذا التحسن ال ينبغي 

بأي حال من األحوال 
تفسيره بأنه يؤثر في 

التوجه الرأسمالي 
للمغرب

إشارة إلى اقتناع المغرب بالبراهين األمريكية

يشير السفير األمريكي إلى أن الجنرال 
المذبوح بدت عليه عالمات اإلعجاب من 
نتائج  ح��ول  السفير  مالحظات  ج��راء 
أعجب  كما  السوفييت.  على  االعتماد 
توازن  القاضي بخلق  السفير  بمقترح 
أم��ري��ك��ا واالتحاد  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ات  ف��ي 
السوفياتي، ودون أي وعود بالنجاح، 
تأجيل  سيحاول  بأنه  المذبوح  أخبره 
زي���ارة ال��ج��ن��رال ادري���س ب��ن عمر إلى 

موسكو، كما أشار إلى اقتناعه بالموقف 
من شركة الطيران »AEROFLOT« ذات 

الرأسمال الكوبي األمريكي.
مع  أم��ري��ك��ا  ستتعامل  كيف  واآلن، 
إلى  وأن��ه��ا ستسعى  ال��م��غ��رب خ��اص��ة 
وذلك عن  الخناق على روسيا،  تشديد 
طريق إقناع المغرب بعدم التعامل مع 
الزمن  ذل��ك  أن  أم  اقتصاديا؟  ال���روس 

انتهى.

شدد 
السفير األمريكي 

للجنرال على أن عناصر 
»متطرفة« في السودان حققت 

تقدما مذهال، ومن بدايات تافهة 
نسبيا وقدم من خالل هذا المثال مدى 

قدرة الخبرة السوفياتية االشتراكية في 
استغالل قاعدة قليلة العدد، وأن هذا 

ممكن إلى أبعد الحدود، حدوثه 
في المغرب
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يعلن المجلس الدولي للغة العربية 
المؤتمر  ف��ي  التسجيل  ب��داي��ة  ع��ن 
الذي  العربية  للغة  الرابع  الدولي 
ينعقد برعاية صاحب السمو الشيخ 
نائب  مكتوم،  آل  راش���د  ب��ن  محمد 
العربية  اإلم�������ارات  دول�����ة  رئ���ي���س 
الوزراء،  مجلس  رئيس  المتحدة، 
المجلس  ينظمه  والذي  دبي،  حاكم 
اليونسكو  منظمة  م��ع:  بالتعاون 
»UNESCO«، ومكتب التربية لدول 
الخليج العربية، والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم »ألكسو«، 
واتحاد الجامعات العربية، وجامعة 
ال��ع��رب��ي��ة، وات��ح��اد المغرب  ال���دول 

العربي. 
العربية  ال��ه��ي��ئ��ات  م��ن  وغ��ي��ره��ا 
وال��دول��ي��ة ال��ت��ي س��وف ت��ش��ارك في 
الفترة  تنظيم المؤتمر، وذلك خالل 
من 6 - 10 ماي 2015 الموافق ل�17 

- 21 رجب 1436ه� في دبي.
ع��ل��ي تنسيق  ال��م��ؤت��م��ر  وي��ع��م��ل 
الجهود وجمع األفراد والمؤسسات 
باللغة  المعنية  واألهلية  الحكومية 

العالم  أن��ح��اء  جميع  م��ن  العربية 
التي  الموضوعات  جميع  لمناقشة 

تتعلق باللغة العربية.
ويعد المؤتمر باحة يلتقي فيها 
القرار  وص���ن���اع  ال��م��س��ؤول��ون 
ورجال وسيدات المال واألعمال 
والمختصون  وال���ب���اح���ث���ون 
وال���ت���ق���ن���ي���ون واإلع����الم����ي����ون 
والمهتمون باللغة العربية من 
مختلف المؤسسات الحكومية 
واألهلية والخاصة، ومن جميع 
الوظائف والمهن والتخصصات، 
ال��وع��ي وتحمل  ن��ش��ر  ب��ه��دف 
تجاه  المشتركة  المسؤولية 
اللغة العربية، وتبادل الخبرات 
والتجارب الناجحة، واالطالع 

على أحدث المستجدات.
ال��م��ؤت��م��ر على  وي��ع��ت��م��د 
البحوث والدراسات العلمية 
المحكمة باإلضافة إلى أوراق 

العمل والمبادرات المبدعة والتقارير، 
والتجارب الناجحة التي تسهم في 
بالمعلومات  العلمي  البحث  تعزيز 

مصادرها  من  الميدانية  والحقائق 
اللغة العربية  األولية، بغرض نشر 
المجاالت،  جميع  في  واستخدامها 
وت��م��ك��ي��ن��ه��ا في 

مواقعها الطبيعية وخاصة 
العمل  وسوق  واإلدارة  التعليم  في 
والتجارة والصناعة والبحث العلمي 

والثقافة واإلعالم والتقنية وغيرها 
من الميادين الحيوية.

ويتوقع أن يشارك في المؤتمر ما 
2000 شخصية من أكثر من  يقرب 
70 دولة لمناقشة أكثر من 
650 بحثا ودراسة وورقة 

عمل.
المؤتمر  وقد خصص 
مكافآت مالية ألحسن 30 
ب��ح��ث��ا م��م��ي��زا ي��ق��دم في 
ال�����م�����ؤت�����م�����ر، وج���م���ي���ع 
في  موجودة  المعلومات 
التعريفية  ال���م���ط���وي���ة 
الخاصة  بالمؤتمر، ويمكن 
بريد  عبر  مباشرة  طلبها 
اإللكتروني:   ال��م��ؤت��م��ر 

almajless@live.com
وللحصول على معلومات 
المؤتمر ونموذج التسجيل 

عبر الرابط 
http://www.
arabiclanguageic.org/index.
php

اإلعالن عن بداية التسجيل في المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية
بمشاركة ما يقرب 2000 شخصية من أكثر من 70 دولة لمناقشة أكثر من 650 بحثا ودراسة

إدارة مهرجان  الذي اضطرت  الوقت  في 
»فيستي باز« إلى تأجيل الدورة 12 بسبب 
استمرار تهميش وإقصاء قصبة بني عمار 
الهجوم  جانب  إل��ى  ومهرجانها،  زره���ون 
الهمجي الذي تعرض له سكان غزة طيلة 51 

ي�����وم�����ا م������ن ط����رف 
االحتالل الصهيوني، 
ي������أت������ي ال����ت����ق����دي����ر 
واالع��������������ت��������������راف 
من  ب���ال���م���ه���رج���ان 
حيث  س����وي����س����را، 
إدارة  ت����وص����ل����ت 
بخبر  ال��م��ه��رج��ان 
المهرجان  م��ن��ح 
»الجائزة العالمية 
ال����������خ����������اص����������ة 

بالخيول«
 »Horses of   

the Word Special Award« في دورتها 
الثانية من طرف لجنة التحكيم التي اجتمعت 

بجنيف.
وجاء في موقع الجائزة على اإلنترنيت: 
الفروسية  وهواة  الخيل  أصدقاء  »استقبل 
عموما بدهشة، ولكن بحماس تم اإلعالن عن 
نتيجة »الجائزة العالمية الخاصة بالخيول« 

بني  لمهرجان  الثانية ومنحها  في دورتها 
عمار، وعبره أيضا لسكان المنطقة الشجعان 
والمبدعون«. وأضاف البالغ موضحا: »ورغم 
التفاوت الحاصل بين االنتخابات وقرار لجنة 
تحكيم  لجنة  فإن  الماضي،  العام  التحكيم 
الجائزة في دورتها الثانية التي انعقدت في 
باليكسبو- جنيف 
تصدر  ل��م   ،CHI
الخاص  ق���راره���ا 
إال  ب����ال����ج����ائ����زة 
ب������م������ن������اس������ب������ة 
MERCEDES-«
CSI زيورخ 2014« 
 Hallenstadion في
ب������ال������ع������اص������م������ة 
االق�������ت�������ص�������ادي�������ة 

لسويسرا«.
مهرجان  أن  يذكر 
الذي  ب���از«  »فيستي 
ينظم في قصبة بني عمار زرهون بضواحي 
اشتهر  قد   ،2001 منذ سنة  مكناس  مدينة 
عالميا باحتضانه فعاليات لالحتفاء بالحمير 
منها جائزة أجمل حمار وحمارة، إضافة إلى 
سباق السرعة والحملة البيطرية إلى جانب 

أنشطة ثقافية وفنية.

الرد على اإلقصاء والتهميش يأتي من الخارج

Horses of the Word Special Award 
جائزة دولية لمهرجان بني عمار

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي 
وثالثة ملوك، صدرت الطبعة الثانية، 

ووزعت في جميع أنحاء المغرب دون 
زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

ف��ي س��ي��اق م��ب��ادرات��ه��ا ال��ه��ادف��ة إلى 
اإلحاطة بمجمل أحداث ومشاهد ووقائع 
المقاومة والفداء وجيش التحرير، وفي 
نطاق دعمها لمجهود التوثيق والتدوين 
التاريخي  ال��ب��ح��ث  وإث����راء  وتعميق 
والباحثين  ال��دارس��ي��ن  واس��ت��ح��ث��اث 
البحث  من  المزيد  على  والمؤرخين 
والتنقيب عن حقائق تاريخية الستجالء 
ما خفي من تاريخنا التليد والضمير 
ال��ج��م��اع��ي ألزمنة  ال��وط��ن��ي وال��وع��ي 

المقاومة المغربية لتوضع بين أيدي 
الذاكرة  رص��ي��د  ب��ه��ا  وت��ع��زز  ال���ق���راء 
التاريخية الوطنية الطافحة باألمجاد 
والبطوالت، أصدرت المندوبية السامية 
جيش  وأع��ض��اء  ال�مقاومين  ل��ق��دم��اء 
التحرير ضمن منشوراتها لسنة 2014، 
الموسوم  ج��زأي��ن  ف��ي  ج��دي��دا  مؤلفا 
ب�:»ثورة القبائل ضد االحتالل« للباحث 
الجامعي الدكتور الملكي المالكي بن 

الجياللي.

ي������ن������ه������ي ع����م����ي����د 
والعلوم  اآلداب  ك��ل��ي��ة 
بنمسيك  اإلن���س���ان���ي���ة 
ال��ب��ي��ض��اء إلى  ب���ال���دار 
ع��ل��م ك��اف��ة ال��ط��ل��ب��ة عن 
بالنسبة  التسجيل  بدء 
ل���ل���م���وس���م اجل���ام���ع���ي 
ابتداء   ،2015-2014

 ،2014 ش��ت��ن��ب��ر   2 م���ن 
وذل���������ك ف�����ي م���اس���ت���ر: 
ال��س��رد األدب���ي احلديث 

واألشكال الثقافية.
التسجيل  وي��ف��ت��ح 
ف�������ي وج���������ه ال���ط���ل���ب���ة 
احلاصلني على اإلجازة 

في الدراسات العربية.

ماستر السرد األدبي الحديث 
واألشكال الثقافية ابتداء من 

2 شتنبر 2014

إخبار بصدور كتاب جديد بعنوان:
 »ثورة القبائل ضد االحتالل«
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العالمية،  الصحافة  نوهت 
الخصوص  على  واإلسبانية 
والمذهل  الكبير  بالمستوى 
الشاب  الالعب  به  الذي ظهر 
المغربي األصل منير الحدادي 
أول  في  برشلونة  فريقه  مع 
مباراة له مع الكبار ضد إلتشي 
زكاها بتسجيله للهدف الثالث 

للنادي الكاتالوني.
حديثنا عن هذا الالعب الذي 
أصبح الموضوع الرئيسي لكل 
ال���م���ن���ت���دي���ات ال���ري���اض���ي���ة، 
والجماهير المغربية التي ترى 
فيه "منقذ" الكرة المغربية، هو 
حقيقية،  استراتيجية  غياب 
للمسؤولين عن الشأن الكروي 
بهؤالء  ي��ه��ت��م��ون  ال  ال���ذي���ن 
الشباب ذوي الدماء والهوية 
المغربية، بل يعتبرونهم غرباء 
وال داعي للبحث عنهم والتقرب 

منهم.
ال��غ��ري��ب ف��ي األم���ر، وحين 
بقميص  مغربي  الع��ب  يظهر 

منتخب أجنبي، تعلن حالة 
االس�����ت�����ن�����ف�����ار، 

وت�����ت�����ح�����رك 
ال����ه����وات����ف 
ل���م���ح���اول���ة 
إقناع عائلة 
هذا الالعب 
ل  و لعد با
عن ارتداء 
ق���م���ي���ص 
البلد الذي 
رب����������������اه 

وكونه. 

بإمكان  ك��ان  سنوات  فقبل 
المنتخب المغربي أن يستفيد 
الالعبين  م���ن  ال���ع���دي���د  م���ن 
عرضوا  ال��ذي��ن  الموهوبين 
خ��دم��ات��ه��م ع��ل��ى ب��ل��ده��م، فلم 

ال���الم���ب���االة  إال  ي����ج����دوا 
كنجم  و"ال������ح������ك������رة" 

البلجيكي  المنتخب 
مروان فاليني الذي 
أن حمل  ل��ه  س��ب��ق 
المنتخب  قميص 
للشبان،  الوطني 
ال����ذي س��رع��ان ما 
غادره بعد أن الحظ 
الطريقة العشوائية 

والهاوية التي تسير 
بها كرة القدم الوطنية، 

ش��أن��ه ش���أن نجم 
ال�����م�����ن�����ت�����خ�����ب 
ال�����ه�����ول�����ن�����دي 
إبراهيم أفالي، 

وآخرون...

المغربية  الملكية  الجامعة 
ارتكبت  السابقة،  القدم  لكرة 
أخطاء فادحة بإهمالها أبناء 
المهاجرين الموهوبين الذين 
آباؤهم  ي��ث��ق 
أن يكون 

منتخب  مع  نجوما  أبناؤهم 
لكنهم وجدوا  األص��ل،  بلدهم 
ولألسف كل األبواب موصدة 
في وجه أبنائهم الذين غيروا 
االتجاه صوب بلدهم الثاني.

جامعة الفهري تعاقدت مع 
سماسرة منحتهم األموال من 
العبين  ع��ل��ى  التنقيب  أج���ل 
ع���ادي���ي���ن ب�����دل ال���ب���ح���ث عن 
التي  ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة  ال��م��واه��ب 
نهاية  كل  نكتشفها  أصبحنا 
أسبوع عبر القنوات التلفزية 

الرياضية.
فإذا كان الالعب الشاب منير 
حمل  يستبعد  ل��م  ال��ح��دادي 
فعلى  األص��ل��ي،  بلده  قميص 
الجامعة "الجديدة" أن تستنفر 
"مستشاريها" الذين يتقاضون 
أج��ورا ضخمة بدون مقابل، 
عليها أن تسارع الزمن إلقناع 
هذا الالعب الذي يتوفر على 
كل اإلمكانيات لحمل قميص 
الكبير،  اإلسباني  المنتخب 
نجما  ك��ذل��ك  ننسى  أن  دون 
سماء  ف����ي  س���ط���ع  ج����دي����دا 
كريم  وه��و  البوندسليغا 
بلعربي الذي يصنع حاليا 
ليفيركوزن  بايير  أف��راح 

األلماني.
وللحديث بقية

> كل شيء يتغير... إال القرآن!
< الطاوسي مدرب الجيش الملكي

بديتي عاودتاني، بقاليك غير القرآن
> فضلت الدفاع عن العديد من العروض

< فليسات مدافع الدفاع الجديدي
من سميتك باين عالش فضلتي الدفاع

> وداد الناصري ورجاء بودريقة...
< المساء
الوداد والرجاء، أكبر من بودريقة والناصري وليسا 

ملكا ألحد
> عائلتي رجاوية وخانني التعبير

< البطل العالمي عويطة
ما كاين باس، اللسان ما فيه عظم

> الوداد "يصفع" الكاك و"يشعل" البطولة
< صحف
يصفع، يشعل، يقنبل، واش هادي كرة وال حرب

> لدينا خليفة للمياغري في حراسة مرمى 
المنتخب الوطني

< الحارس الكيناني
بحال لمياغري هو كاسياس...

> اإلشاعة دمرت جزءا من أحالمي
< العلودي مهاجم الكوكب المراكشي

فيق باراكا من األحالم
> العلودي... المكوك السريع المتوقف

< الصباح
واش فهمتو شي حاجة؟

الجمع  تابع  استغرب كل من 
الحسيمة  ش��ب��اب  لفريق  ال��ع��ام 
لقجع  ل��ف��وزي  ال��ق��وي  الحضور 
بصفته الرسمية كرئيس للجامعة 

الملكية المغربية لكرة القدم.

هذا الحضور غير المبرر جاء 
البوشحاتي  ص��دي��ق��ه  إلرض����اء 
الرئيس الحالي للحسيمة، وجاء 
أن  بعد  الجميل  ل��ه  ل��ي��رد  ك��ذل��ك 
سانده بقوة للوصول إلى رئاسة 

الجامعة. فوزي لقجع ربما نسي 
بأنه رئيس لكل األندية التي من 
نفس  ي��ع��ام��ل��ه��ا  أن  ال��م��ف��روض 
أن  بإمكانه  ك��ان  كما  المعاملة، 
كمسؤول  صديقه  جمع  يحضر 

على نهضة بركان وليس كرئيس 
للجامعة... بعض الظرفاء الذين 
حضروا هذا الجمع "الحميم" رأوا 
ب��أن��ه أصبح  لقجع  ف��ي ح��ض��ور 

رئيسا شرفيا لهذا الفريق.

األسى  ببالغ  تلقينا 
وفاة  العميق  والحزن 
حادة،  قانيت  الحاجة 
يمهلها  لم  مرض  بعد 

طويال.
المناسبة  وب���ه���ذه 
بأحر  ن��ت��ق��دم  األل��ي��م��ة 
األستاذ  إلى  التعازي 
وإلى  ن���ور  م��ص��ط��ف��ى 
جميع إخوانه وأخواته، 
الباري  م���ن  ط��ال��ب��ي��ن 
تعالى أن يسكن الفقيدة 
فسيح جناته وأن يلهم 
ذوي��������ه��������ا ال����ص����ب����ر 

والسلوان.

تعــزيـة

بـر
خـ

ال
ذا 

هـ

جنوم جديدة وصمت غريب جلامعة كرة القدم
حول الجيل الثالث من مغاربة المهجر

قـــف

استشاط الجنرال المختار مصمم 
الجيش  لفريق  المنتدب  الرئيس 
الملكي، غضبا، بعد أن وصل إلى 
ع��ل��م��ه ال��ت��الع��ب��ات ال��خ��ط��ي��رة في 
صفقات العديد من الالعبين الذين 

انتدبهم الفريق بمبالغ ضخمة. 
خالل  عودنا  العسكري  الفريق 
المواسم األخيرة على صرف أموال 

كثيرة مقابل جلب العبين عاديين 
المرجوة  اإلض���اف���ة  ي��ق��دم��وا  ل���م 

للفريق.
الوراء  إل��ى  بذاكرتنا  عدنا  إذا 
لسبر أغوار هذا الفريق الذي كان 
ن���م���وذج���ا وم���ث���اال ي��ح��ت��ذى به، 
سنتأسف على الحالة المزرية التي 

يمر منها حاليا.

فريق كان يعتبر العمود الفقري 
نهاية  م��ن��ذ  ال��وط��ن��ي،  للمنتخب 
الخمسينيات فترة تأسيسه، فريق 
كان يضم الحارس العمالق عالل 
مونديال  خالل  األلمان  قهر  الذي 
1970، كما كان يتوفر على خيرة 
الالعبين: المختطف، وعمار، وعبد 
الدفاع،  الله باخا، والفاضلي في 
وزن����اي����ة، وب����ام����وس، وص���ال���ح، 
وكرداسة في الوسط، وعبد القادر 
الخياطي، وموالي إدريس، ومالكا 

والغزواني وآخرون في الهجوم.
ه���ذا ال��ج��ي��ل ف���از ب��ال��ع��دي��د من 
على  وحافظ  والبطوالت،  األلقاب 
هيبة الفريق، ليمر بعد ذلك بفترة 
ليظهر جيل جديد  تطل،  لم  ف��راغ 
بقيادة صاحب الكرة الذهبية محمد 
ولغريسي،  ودح���ان،  التيمومي، 
ول��م��ري��س، وه��ي��دام��و، وب����ودراع، 
وحليم، واحميد، ولبرازي، والقائمة 
هو  الذهبي  الجيل  ه��ذا  طويلة، 
اآلخ��ر ف��از بكل األل��ق��اب بما فيها 

كأس إفريقيا لألندية البطلة، دون 
الالعبين  م��ن  ال��ع��دي��د  ننسى  أن 
المرموقين الذين تألقوا بعد هذا 
الجيل، كعبد الكريم الحضريوي، 
والصمدي،  ب���وه���الل،  وم��ح��س��ن 

وفولوح، والشمامي...
أين نحن يا ترى من هذه الكوكبة 
وأبدعت  تألقت  التي  النجوم  من 
للفريق  الكثير  ال��ش��يء  وأع��ط��ت 
العسكري مقابل الحصول على عمل 
بسيط داخل سلك الجندية، وبدون 
أو  التوقيع،  منحة  على  حصوله 
استفادته من المبالغ الباهضة التي 

يصرفها الفريق حاليا؟
يتوفر  الملكي  الجيش  ف��ري��ق 
في  تكوين  مركز  أكبر  على  حاليا 
إفريقيا، المتواجد بضواحي سال، 
المشرفون  يستطع  لم  مركز  أكبر 
ال��ب��ح��ث عن  ف��ي  عليه اس��ت��غ��الل��ه 

المواهب لتعزيز الفريق األول.
فإذا كان المسؤولون عن الفريق 
وع��ل��ى رأس��ه��م ال��ج��ن��رال حسني 

في  ي��وم��ا  يبخلوا  ل��م  بنسليمان 
تشجيع الالعبين واألطر التقنية، 
ماديا ومعنويا، فإن مسؤولية تدني 
الفريق ترجع إلى كل األطر التي ال 
داخل  المسؤولية  تستحق تحمل 

هذا الفريق المرجعي.
فريق الجيش الملكي لم يعد ذلك 
الفريق القوي والعتيد بل أصبح 
أمره،  على  مغلوبا  ع��ادي��ا  فريقا 
بالرغم من الميزانية الضخمة التي 

يتوفر عليها.
للسماسرة  قبلة  أصبح  فريق 
الذين استفادوا كثيرا بمعية بعض 
عليه  ال��م��ح��س��وب��ي��ن  األش���خ���اص 
والذين حولوه إلى بضاعة يتاجرون 

فيها بدون حسيب وال رقيب.
الفريق  ل��ه��ذا  ت��ع��اد  أن  نتمنى 
هيبته المعروفة عليه محليا ودوليا 
كل  ب��إب��ع��اد  إال  ذل��ك  يتسنى  ول��ن 
والضرب  وال��دخ��الء،  السماسرة 
بقوة على كل من سولت له نفسه 

المس بسمعته وبتاريخه التليد.

الجيش الملكي والصفقات المشبوهة
من فريق نموذجي ومثالي إلى فريق مغلوب على أمره

لقجع رئيسا شرفيا لشباب احلسيمة !

إنا لله وإنا إليه راجعون.

كريم 
بلعربي 

منير 
الحدادي

الجيل الذهبي للجيش الملكي الفائز بكأس إفريقيا لألندية سنة 1985
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»دولة األدارسة مجرد خرافة، 
تداولها  يتم  لم  وكلمة مغربي 
الثالثينيات..«،  مطلع  مع  إال 
أليست هذه جملة صادمة؟ هذا 
الكالم ليس مقتبسا من إحدى 
لقاءات جبهة البوليساريو التي 
تحلم بتقسيم المغرب، وليس 
مقتطفا من تصريحات متطرفة 
لبعض الفرنسيين أمثال سفير 
والذي  واش��ن��ط��ن،  ف��ي  فرنسا 
عشيقة  مجرد  المغرب  يعتبر 
الكلمات  لبلده)..(، بل إن هذه 
م��ن��ق��ول��ة ب��أم��ان��ة م���ن ورش���ة 
جامعة  احتضنتها،  تكوينية 
يوم  بالرباط  الخامس  محمد 
األحد الماضي، في إطار نشاط 
ي���ت���م���ح���ور ح������ول م���وض���وع 

الهوية)..(.
الفضاء  إن  ال���ق���ول  ي��م��ك��ن 
ملتقى  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ج��ام��ع��ي، 
أي  أن يحتضن  يمكن  لألفكار 
نقاش كيفما كان نوعه وسقفه، 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو أين هي األحزاب المغربية؟ 
الدولة  تصرف  أن  معنى  وم��ا 
ماليير الدراهم على التنظيمات 
أن  دون  والسياسية،  المدنية 
تأطير  في  دور  أي  لها  يكون 

سيما  ال  ال��ص��اع��د،  ال��ش��ب��اب 
هرم  لتسلق  المرشح  الشباب 
على  ال��ح��ص��ول  ب��ع��د  اإلدارة 
كان  فقد  جامعية..  دبلومات 
الشبان المستهدفون بالورشة 
وأغلبهم تظهر عليهم عالمات 
االرتياح النفسي، والمادي)..(، 
م��ن��ه��م��ك��ي��ن ف���ي ت��س��ج��ي��ل كل 
المعطيات التي ترد على لسان 
المؤطر، الذي قدم المغرب مثل 
تجمع بشري عشوائي ال تاريخ 
له)..(، وال شيء يجمعه سوى 
ق���وة ال��م��خ��زن.. ول��ع��ل��ه��ا قمة 
المفارقة، أن تجد صاحب هذا 
بشرعية  ي��م��س  ال���ذي  ال��ك��الم 
الدولة، يلقي محاضرته تحت 
فيه  علقت  ال��ذي  المكان  نفس 

صورة الملك...  
وربما لن يخطر ببال الشبان 
وال����ش����اب����ات ال����ذي����ن ك���ان���وا 
يستمعون باستسالم لمؤطرهم، 
أسلوب  يستعمل  ك��ان  وال��ذي 
تلك  أن وص���ول  »ال��ب��رم��ج��ة«، 
األفكار بذلك الترتيب »المجحف« 
إلى أدمغتهم قد يتسبب لهم في 
أزمة هوية، ف�»األشخاص الذين 
تتوافق  ال  بصورة  يتصرفون 
يعتبرونه شخصيتهم،  ما  مع 

إنما يهيئون المجال لما يسميه 
ال���ن���اس، أزم���ة ه��وي��ة، وحين 
فإنهم  األزم���ة  ه��ذه  تصعقهم 
يرتبكون ويعجزون عن التعرف 
على هويتهم الذاتية، ويضعون 
ال��س��اب��ق��ة موضع  ق��ن��اع��ات��ه��م 
التساؤل، وينقلب عالمهم رأسا 
لخوف  على عقب ويخضعون 
شديد من األلم، وهذا ما يحدث 
للكثيرين من الذين يعانون من 
أزمة منتصف العمر«، )حسب 
األمريكي  الخبير  يعتقده  ما 

أنطوني روبنز(.
وربما تكون النتائج العويصة 
لفتح نقاش الهوية، هي التي 
دفعت المؤرخ المغربي حسن 
أوري��د إل��ى أخ��ذ مسافة وعدم 
االنجراف مع الجدل الذي أثير 
السنة الماضية، حول األسبقية 
بين اللغة العربية أو األمازيغية 
فقال: »ال أريد لبلدي أن يدخل 
تكون  سدانا،  تهلهل  متاهات 
الذين  النافذين،  لبعض  ُغْنما 
يعتبرون كل شيء بضاعة تباع 
وتشترى، ويجدون من يشتري 
عنهم ه��راءه��م.. أرف��ض شيئا 
تحيل  فالهوية  الهوية،  اسمه 
إلى ما يميز قبيال ما، وأفضل 

الشخصية  ه���و  ش��ي��ئ��ا  ع��ن��ه 
إلى  تحيل  ألن��ه��ا  ال��م��غ��رب��ي��ة، 
الثابت والمشترك، وأميز دوما 
بين من يملكون ومن ال يملكون، 
بين المترفين والمستضعفين 
إذ  في األرض.. وصدق جوته 
من  فوست:  رائعته  في  يقول 
كائن  ع��ل��ى  ي��ت��ع��رف  أن  ي��ري��د 
بشري ويسعى أن يقوضه، يبدأ 
أول ما يبدأ بنزع روحه، وإذاك 
طوعا..«  كلها  األط��راف  تأتيه 
)مقتطف من مقال حسن أوريد 
اللغة  ع����ن  دف������اع  ب���ع���ن���وان: 

العربية(.
هكذا إذن يتحدث حسن أوريد 
وهو أمازيغي في األصل، لكن 
كالما من هذا النوع قد ال ينال 
الناشطين)..(  ب��ع��ض  رض���ى 
يافطة  تحت  يتحركون  الذين 
األمازيغية، والنموذج الواضح 
في هذا الصدد هو »الناشطة« 
ال��ت��ي وص��ل��ت إل��ى ح��د عرض 
جسدها على الجيش الكردي، 
كمكافأة على حربهم ضد تنظيم 
العراق  في  اإلسالمية  الدولة 
والشام »داعش«.. بشرط البطاقة 

الوطنية فقط.
المفارقة:  لصدمة  وانظروا 

منهم  ينحدر  ال��ذي��ن  األم��ازي��غ 
الفاتح طارق بن زياد، تتحدث 
باسمهم سيدة تعلن عن رغبتها 
مع  النكاح  ممارسة جهاد  في 
ال��ج��ن��ود األك������راد.. م��ا عالقة 
إقليم  في  يجري  بما  المغرب 
هناك  كانت  إذا  اللهم  عراقي، 
تجربة  م���ح���اك���اة  ف���ي  رغ���ب���ة 
االنفصال )أنظر التفاصيل في 
هذا  وأن  خ��اص��ة  ي���ل���ي(..  م��ا 
الخروج المثير للمعنية باألمر 
سبقه السنة الماضية رفع العلم 
الكردي في الرباط، خالل مسيرة 
»تيفيناغ«  ح��رف  فيها  حضر 
الوطني  ال��ع��ل��م  ع��ن��ه��ا  وغ����اب 
المغربي، في تلك المسيرة التي 
دعت إليها حركة »توادا« والتي 
رفع فيها شعار، »..أبو إيمزكان.. 
أي  إي����ك����ان«،  أداك  أح�����الس 
»صاحب األذنين الطويلتين، ال 
ارتداء الحالس«،  يليق بك إال 
وقد كان المحتجون يوجهون 
في حكومة  وزي��ر  إلى  كالمهم 
عبد اإلله بن كيران... أال يمكن 
اس��ت��غ��الل ه���ذه األح�����داث في 
تنزيل مشروع لتقسيم المغرب 

من  ه���ن���اك  أن  ب���دع���وى 
يطالب باالنفصال؟

سعيد الريحاني  الرباط:

من الدفاع عن العربية واإلسالم إلى تقليد كردستان

هل تصبح »احلركة 
األمازيغية« مدخال لتنزيل 

مخطط تقسيم املغرب؟
ـاري

حليلإخبـ
ت

علم إقليم كردستان الذي يطالب باالنفصال عن العراق يرفرف في الرباط
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تقول إحدى الناشطات واسمها 
»الفيس  في  صفحتها  على  مليكة 
بوك«: »كل حركات التحرر في العالم 
ق��ض��اي��اه��ا وتؤمن  ت��ح��ت��رم  ال��ت��ي 
انتهت  ثم  بدأت سلمية  بعدالتها، 
إلى العمل المسلح لتحقيق أهدافها 
بعد أن اضطرت إلى ذلك اضطرارا.. 
إذا  األمازيغية  التحررية  الحركة 
كانت ما تزال تجتر شعاراتها في 
السلمية،  االحتجاجية  المسيرات 
والعمل  التصعيد  إل���ى  ت��م��ر  وال 
المسلح، هل تظنون أنها ما تزال 
تستحق اسمها؟ شخصيا ال أعتقد، 
إنها والحالة هذه يمكن تسميتها 
بأي شيء إال بكونها حركة تحررية 

حقيقية...«.
عند البعض، لم تعد الفكرة إذن 
تنزيل  أج����ل  م���ن  م���ج���رد ص�����راع 
الذي رسمت من خالله  الدستور، 

اللغة األمازيغية كلغة رسمية إلى 
جانب العربية، بل تطور األمر 
إلى حد المطالبة برفع السالح، 
أن  لم يسبق  الذي  األمر  وهو 
حدث في المغرب حتى في عز 
والعرب  فاألمازيغ  االستعمار، 
وغيرهم كانوا يدا واحدة كفيلة 

بخلط حسابات أي تدخل أجنبي، 
بل إن شرارة االحتجاجات التي 

ان��ط��ل��ق��ت م��ن س��ال ض��د م��ا سمي 
بالظهير البربري)..(، »ما لبتت أن 
انتشرت في بقية المدن تحت شعار 
واحد يتمثل في قراءة اللطيف، جمع 
المجددين  ب��ي��ن  ال���ش���ع���ار  ه����ذا 
والمحافظين، وجند الجماهير في 
فكانت  االستعمار  ض��د  المعركة 
أماكن العبادة، مقرا لهذا االحتجاج، 
وم���ن م��س��ج��د إل���ى م��س��ج��د كانت 
الحناجر تصدح بنفس الكلمات: يا 
لطيف، اللهم نسألك اللطف في ما 
جرت به المقادير، وأن ال تفرق بيننا 

وبين إخواننا البرابر«. )كتاب تاريخ 
محمد  وتقديم:  إش���راف  المغرب، 

القبلي(.
إن حس االلتفاف حول الدين هو 
الجسد  ت��ش��ت��ت  دون  ح���ال  ال����ذي 
المغربي، »فقد وجد الوطنيون في 
لتعبئة  الناجعة  الوسيلة  ال��دي��ن، 
اإلقامة  رد  ك��ان  وق��د  الجماهير.. 
شباب  تصف  وهي  عنيفا،  العامة 
من  المنحدرين  الوطنية  الحركة 
البورجوازية الحضرية، الذين كانوا 
ينعتون في أوساط المعمرين بأنهم: 
الحاملين  المنحرفين  من  شرذمة 
االبتدائية،  ال���ش���ه���ادات  ل��ب��ع��ض 
غاندي  دور  يلعبوا  أن  وي��ري��دون 
وزغلول 

في 
المغرب«.

 »الربيع العربي« اختبار مختبر 
لشعار التقسيم

ال يجد بعض النشطاء أي حرج 
ف��ي ال��ت��واص��ل م��ع أك����راد العراق 
بات  بعضهم  أن  حتى  وغ��ي��ره��م، 
يتداول بشكل علني خطابات موجهة 

تحمل عنوان »رسائل على الشعوب 
األص��ل��ي��ة«، ج��اء ف��ي إح��داه��ا: »يا 
ش��ع��وب ال��ش��رق األوس����ط وشمال 
إفريقيا المستعمرة! أيها الُبلوش، 
والُكرد، والَمندائيون! أيها الكلدان، 
وال���س���ري���ان،واآلش���وري���ون! أي���ه���ا 
واألقباط،  والنوبيون  ال��م��وارن��ة، 
واألمازيغ!.. نحن ملح هذه األوطان 
الممتدة من مشارف السند شرقا إلى 
أسالفنا  غربا،  األطلسي  المحيط 
فيها  المنطقة،  هذه  تاريخ  صناع 
تأسست  وفيها  الحضارة،  أقاموا 
ولغاتنا  ال���ق���وم���ي���ة،  ه���وي���ات���ن���ا 

وهذه  نحن  وأزياؤنا،  وموسيقانا 
األوطان جسد واحد وتاريخ واحد 
ومستقبل واحد. ومنذ قرون ونحن 
في قبضة المحتلين الفرس والعرب 
والترك؛ أوطاننا مسلوبة، ثرواتنا 
تراثنا  مقموعة،  لغاتنا  منهوبة، 
مسروق، تاريخنا مطموس، هوياتنا 
القومية تشوه، قيمنا القومية تدمر، 
عقولنا وعضالتنا تعمل في خدمة 
المحتلين، شبابنا يحاربون من أجل 
على  الصبر  متى  فإلى  المحتلين، 
هذه العبودية؟!«. )مقتطف حرفي من 

الرسالة المذكورة(.

ال��ع��رب��ي فرصة  ال��رب��ي��ع  ش��ك��ل 
الخ��ت��ب��ار م��دى ال��ت��ج��اوب م��ع هذه 
لصور  ال��ت��روي��ج  فتم  ال��ش��ع��ارات، 
وهي  ليبيا  في  أمازيغية  حركات 
األنظمة  وج��ه  ف��ي  ال��س��الح  تحمل 
الحاكمة، لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه اليوم بعد أن انقشع سحاب 
م���ا س��م��ي ب����»ال���رب���ي���ع«، أي����ن هي 
الحركات األمازيغية في ليبيا مثال، 
ولماذا ال يكاد يظهر لها أي دور في 
تلك  ف��ي  المستشري  ال��خ��راب  ظ��ل 

البالد...؟
شعارات  م��ع  التجاوب  ع��دم  إن 
التفرقة هو الذي دفع المحللين إلى 
كتابة ما يلي: »كانت ثورة الشعوب 
الملكية  العربية  الجمهوريات  في 
وليبيا(  واليمن،  وت��ون��س  )مصر 
وإصرار  ون��ج��اح  بسرعة  تتحرك 
شديد رغم الصلف والعنف والقتل 
من الحكام.. أما الثورة في البلدان 
العربية الملكية كالبحرين، وسلطنة 
عمان، والكويت، واألردن، والمغرب، 
أخذت  األح��داث  ف��إن  والسعودية، 
الثالثة  الشهور  خالل  آخر  منحى 
)كتاب   »..2011 ع���ام  م��ن  األول����ى 
العربي  ال��وط��ن  تقسيم  م���ؤام���رة 

لمحمد إبراهيم بسيوني(.

أمازيغيون يحذرون من استغالل 
األمازيغية

من  كثير  ينظر  ال  ال��م��غ��رب  ف��ي 
الفاعلين بارتياح لتطورات الوضع 
ب��اس��م ال��ح��رك��ة األم��ازي��غ��ي��ة، فهذا 
ال��ن��اش��ط أح��م��د وي���ح���م���ان، وهو 
أن  »يجب  يقول:  األص��ل  أمازيغي 
ن��ن��ت��ب��ه إل����ى م���ا ي�����روج ل���ه تحت 
للشباب  طمعا  تشكل  مصطلحات 
ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه، ع��ل��ى غرار  ال��م��ت��م��رد 

التي  ال���ري���ف،  ج��م��ه��وري��ة 

أمازيغـيون يدقـون ناقـوس اخلطـر ويحـذرون
 مـن تطـرف »احلركـة األمازيغيـة«

هل يساهم تأسيس إطار سياسي في وضع حد »للمبالغات«؟

ال يجد بعض 
النشطاء أي حرج 

في التواصل 
مع أكراد العراق وغيرهم، 

حتى أن بعضهم بات يتداول 
بشكل علني خطابات موجهة 

تحمل عنوان »رسائل على 
الشعوب األصلية«

مشروع تقسيم المغرب والجزائر وتونس ومصر..
إلى  القادم  الخطر  ح��ول  اثنان  يختلف  ال 
والذي  بغداد،  سقوط  بعد  العربية  المنطقة 
صهيونية  أمريكية  رؤي��ة  ف��رض  ف��ي  يتمثل 
المنطقة  على  والتفاصيل  المعالم  م��ح��ددة 
العربية لتمكين أمريكا من السيطرة على منابع 
الطبيعية  للموارد  الكامل  واالستغالل  النفط 
األساسية، لتحقيق الحلم اإلمبريالي األمريكي 

في السيطرة على العالم.
وتعتمد الخارطة األمريكية الجديدة للوطن 
أوال:  هما:  أساسيتين  ركيزتين  على  العربي 
إنشاء دولة للطوائف تدمر الكيانات السياسية 
الوطني  التاريخ  وتنسف  القائمة،  العربية 
واالستقاللي للدول والحكومات العربية طوال 

مئات األعوام الماضية.
للدولة  السياسية  الحدود  استبدال  ثانيا: 
وفق المفهوم المستقر عالميا، والتي تمثلها 
الحدود المحروسة بالقوات وبوابات الجوازات، 
باستخدام  الحدود  هو  بشكل جديد  وغيرها 
الطرق والشوارع الضخمة االتساع والتي تمثل 

طرق برية دولية بدأ العمل فيها، بالفعل منذ 
على  أمريكا  وتصر  التسعينيات،  منتصف 
في  ال��ط��رق  ه��ذه  وتمثل  حاليا،  استكمالها 
دولية  نفوذ  مناطق  بين  فواصل  المستقبل 
فاصلة بين الدويالت الجديدة التي لن يكون 
لها شكل سياسي واضح، وإنما مجرد سلطات 
أمريكية  وسيطرة  وصاية  تحت  محلي  حكم 

مباشرة.
الصهيوني  ال��ب��روف��ي��س��ور  خ���رائ���ط  ف���ي 
البريطاني األصل »برنارد لويس« التي وضعها 
في مطلع الثمانينيات، نجد تقسيما للجمهورية 
سبع  إلى  يفتتها  حيث  اإليرانية،  اإلسالمية 
دويالت، وهو ما أشار له الكاتب »زبيجينيو 
بريجنسكي« مستشار الرئيس األمريكي األسبق 
لألمن القومي في تصريحات متعددة.. وتقسيم 
عشوائية  بطريقة  أج��زاء  إلى خمسة  سوريا 
تستند على الطوائف فأعطوا شمالها لألكراد، 
وجنوبها للسنة، وسيتم تقسيم لبنان إلى ثمان 
دول، كما يشمل مخطط التقسيم الدول العربية 

اإلفريقية، حيث يتم التخطيط لتقسيم مصر 
الشمال  في  »دويلة سنية  دوي��الت  ثالث  إلى 
تشمل نصف الدلتا الغربي والساحل الشمالي، 
وتمتد إلى ليبيا وعاصمتها اإلسكندرية، ودولة 
مسيحية في صعيد مصر تقسم عرضيا ولها 
منفذان؛ أحدهما على البحر األبيض المتوسط، 
واآلخر على البحر األحمر وعاصمتها أسيوط..، 

ودولة النوبة جنوب مصر«.
إلى خمس  تقسيمها  فسيتم  السودان  أما 
العربي فهي األخرى  المغرب  أما دول  دول.. 
سوف تشهد تقسيما عرضيا، حيث ستقام دولة 
البربر على مساحة عرضية تشمل غرب وجنوب 
المملكة  وج��ن��وب  ال��ج��زائ��ر،  وج��ن��وب  ليبيا، 
أن  والغريب  موريتانيا..  وشمال  المغربية، 
ال��خ��ري��ط��ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ت��ق��س��م ت��ون��س إلى 

دولتين. 
< مقتطف من كتاب: ثورة الجماهير 
العربية تفسد مؤامرة تقسيم الوطن 
العربي لمحمد إبراهيم بسيوني.

وثيقة

مسلحون يرفعون 
شعارات تيفيناغ 

في الدول التي 
شهدت الربيع 

العربي
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يحضرون لها في »الفيس بوك«.. فالقصد هو 
جزء مما يسمى في منطقتنا بالشرق األوسط 
الكبير بالفوضى التي تحدثت عنها كونداليزا 
رايس، ونظر لها شمعون بيريز.. المهم بالنسبة 
ألنهم  ال���ري���ف،  تنفصل  أن  ال��م��ش��روع  ل��ه��ذا 
سيضمنون بذلك قرنا من االقتتال الداخلي على 
حدودها«، )حوار مع أحمد ويحمان، األسبوع، 

عدد: 19 شتنبر 2013(.
هل تعتبر أن الحديث عن إحياء جمهورية 
تنفيذه  ي��ج��ري  إس��رائ��ي��ل��ي  مخطط  ال���ري���ف، 
بالمغرب؟ هذا السؤال وجهته »األسبوع« إلى 
إن هناك  »ما في ذلك شك، بل  فقال:  ويحمان 
مخططا آخر يستهدف المغرب الشرقي، الذي 
انتشرت فيه مجموعة من الجمعيات التي تبدو 
في ظاهرها مهتمة بالعمل الجمعوي والتراث 
الثقافي األمازيغي، لكنها تحضر في الحقيقة 
وتفخيخ  تمزيق،  أجل  من  ألجندة صهيونية، 
عامال  دائما  كان  الذي  الثقافي،  التنوع  عرى 
خصبا لهويتنا الحضارية والثقافية بالمغرب، 
تناقضات  منها  يجعلوا  أن  ي��ح��اول��ون  ه��م 

للمستقبل على غرار ما يجري في الشرق..«.
عند  انتقادهم  يقف  لم  األمازيغيين  بعض 
حدود الحركة األمازيغية، بل إن بعضهم كانوا 
يستشفون خطرا قادما من خالل أنشطة المعهد 
الملكي للثقافة األمازيغية، في هذا الصدد سبق 
أن قال الباحث األمازيغي موحى أوهتيت: »إن 

نشاط المعهد، سيتسبب في مشكل كبير 
والقبائل  العربية  القبائل  بين 

األمازيغية، وقد يصبح المغرب 
ع��ب��ارة ع��ن دوي���الت.. دعني 

الكريم  عبد  ل��م��اذا  أس���أل: 
هزم  ال������ذي  ال���خ���ط���اب���ي 
الفرنسية  ال���ج���ي���وش 
اإلسبانية، وكان قاضيا 
في سبتة لم يكن يقضي 
ب��ح��رف ت��ي��ف��ي��ن��اغ، رغم 
أصوله األمازيغية، التي 
الكتابة  م���ن  ت��م��ن��ع��ه  ل���م 

وحفظ  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
مع  )ح��وار  الكريم«،  ال��ق��رآن 

موحى أوهتيت، األسبوع، عدد: 
31 أكتوبر 2013(.

بل إن أوهتيت يقول أيضا: »إن الدعاية 
لألمازيغية تتضمن إحياء للدعوات االنقالبية، 
وتشويشا خطيرا على العرش، في هذه الظروف 
الصعبة التي تجتازها البالد، وتمر منها قضية 

الصحراء..«.
ليقبلوا  يكونوا  لم  المعهد  منتسبي  بعض 
كالم أوهتيت لكن التطورات ذهبت في اتجاه 
إعطاء االعتبار لكالمه، فقد صدرت األوامر من 
الديوان الملكي بحل المجلس اإلداري للمعهد 
الملكي للثقافة األمازيغية، خالل شهر نونبر 
الماضي)..(، دون أي تفسير، لينضاف ذلك إلى 
مجموعة أسرار هذه المؤسسة التي تأسست 
في ظروف وحدهم المشاركون في التحضير 

لها يعرفونها)..(.

مزايدات.. من كردستان إلى الهوتو 
والتوتسي

قد ال يختلف اثنان حول خطورة تبني بعض 
إقليم  من  قادمة  كردستانية،  ألفكار  النشطاء، 
يسعى لالنفصال عن العراق، ومدعوم بالسالح 
تصريحات  ح��س��ب  واألل���م���ان���ي،  األم���ري���ك���ي 
المسؤولين، لكن أخطر ربط للوضع المغربي 
مع وضع أجنبي هو ذلك الذي ورد على لسان 
الفقيه أحمد الريسوني، األمين العام السابق 
التوحيد واإلص���الح، وال��ذي ح��ذر من  لحركة 
داخل  المتطرف من  األمازيغي  التيار  »تنامي 
النقاش العمومي، على حساب السواد األعظم، 
لهم،  دينا  باإلسالم،  قبلوا  الذين  األمازيغ  من 
أطيافهم،  بمختلف  المغاربة  مع  ويتعايشون 
لكن إصرار  الزمن،  ق��رون من  ع��اٍد منذ  بشكل 
النزعة التي تحقد على العروبة واإلسالم، يشكل 
خطرا حقيقيا على مستقبل السلم االجتماعي 
والعرب  المغاربة  باعتزاز  مذكرا  للمغاربة.. 
بالتراث األمازيغي الغني، باعتباره يدخل ضمن 
المشترك لدى اإلنسانية، واإلسالم الذي ال يقبل 
المزايدة، من فئة تصر وتريد الزج بالمغرب في 
حرب الهوتو والتوتسي«. )هبة بريس، 3 مارس 

.)2013

من  حقه  يأخذ  ل��م  الخطير  التصريح  ه��ذا 
الذين  معظم  نسي  وربما  العمومي،  النقاش 
الحكاية  والتوتسي«  »الهوتو  عن  يتحدثون 
األليمة التي كانت رواندا مسرحا لها، فماذا 
حدث في هذا البلد؟ الجواب باختصار مؤلم: 
المذابح  م��ن  فقط  ي��وم  مئة  خ��الل  »ق��ت��ل  لقد 
الجماعية في رواندا نحو 800 ألف شخص في 
عام 1994، على يد متطرفين من قبائل الهوتو 
الذين استهدفوا أفراد أقلية التوتسي باإلضافة 
إلى خصومهم السياسيين الذين ال ينتمون إلى 
أص���ول���ه���م ال���ع���رق���ي���ة«. )ق���ن���اة ب���ي ب���ي سي 

العربية(.

 األرضية السياسية وفكرة حسن أوريد

ترابط  المتتبعين  من  كثير  على  يخفى  ال 
دول  في  األمازيغية  الحركات  بعض  مشاريع 
تم ال يمكن االستهانة بتطورات  مختلفة، من 
القضية األمازيغية في الجزائر، والتي ترجمت 
مؤخرا في أحداث ومواجهات عنيفة)..(، بل إن 
أثيرت  المغرب  ف��ي  النشطاء  بعض  أس��م��اء 
أحداث  ف��ي  التحقيق  بمناسبة  أس��م��اؤه��م 

غرداية)..(.
النشطاء  يريد  ماذا  إلى هنا يطرح س��ؤال: 
أحمد  لسان  على  الجواب  األمازيغية؟  باسم 
التيار  على  المحسوبين  أحد  وهو  الدغرني 
المتطرف بسبب مجاهرته بالعالقة مع 
إسرائيل في وقت سابق: 
تضرروا  »األم��ازي��غ��ي��ون 
كثيرا عندما تم توزيع ملكية 
المياه والغابات والمعادن 
والبحار.. والمشكل ليس 
القبائل  ب��ي��ن  ق��ائ��م��ا 
األمازيغية والمعربة..«، 
تقسيم  ت���ري���دون  ه���ل 
من  وال��غ��اب��ات  البحار 
جديد؟ تسأل »األسبوع«، 
ف���ي���ج���ي���ب ال����دغ����رن����ي: 
حماية  ه���و  »ال��م��ق��ص��ود 
األمازيغيون  ال��م��ص��ال��ح.. 
يطلبون شيئا واحدا وهو حق 
الوجود السياسي وليس الوجود 
الثقافي واالعتراف بهم كمكون أساسي..«، 
)المصدر حوار الدغرني مع األسبوع، عدد: 20 

مارس 2014(.
الدغرني سبق له أن حاول تأسيس حزب لكن 
الداخلية قامت بحله)..( إلى هنا يطرح سؤال 
لماذا لم تنجح األصوات األمازيغية إن كانت 
داخل حزب  االلتفاف  في  معقولة  مطالب  لها 
سياسي؟ الجواب على لسان الناشط الثقافي 
نسب  على  بهجومه  المعروف  عصيد  أحمد 
الدولة )..(: »أعتقد أن األمازيغيين ال يتوفرون 
على قيادة سياسية تاريخية، ذات امتداد في 
الحركة الوطنية أو ذات مصداقية نضالية في 
الطابع  أو  الحساسية  ذي  السياسي  العمل 
السياسيين  ال��ق��ادة  م��ن  فالكثير  األم��ازي��غ��ي، 
المنحدرين من الحساسية األمازيغية اشتغلوا 
في إطار خطاب القومية العربية، أمثال محمد 
الفقيه البصري، ومحمد بن سعيد أيت إيدر.. 
الذين يتحركون ليست لهم المصداقية المطلوبة 
في  لبنة  تعتبر  والتي  السياسي،  العمل  في 
تأسيس حزب أمازيغي، وهناك مشكل خطاب، 
للناس، هل بخطاب  بأي خطاب سيتوجهون 
سياسي أم بخطاب الهوية؟ وهل هو نافع في 
العمل السياسي، أم بخطاب سياسي مغاير؟«. 
)ح����وار م��ع أح��م��د ع��ص��ي��د، ج��ري��دة األح���داث 

المغربية، عدد: 13 غشت 2005(.
الكتابات  بعض  أش��ارت  سبق،  ما  بخالف 
على مستوى  أمازيغية  تحركات  إلى  مؤخرا، 
أكثر من إقليم للتوافق على أرضية سياسية، 
وهو مشروع تم ربطه بحسن أوريد، المستشار 
بخبايا  العارفين  أحد  وهو  السابق،  الملكي 
عن  يقوله عصيد  ما  الملف)..(، وهو بخالف 
الفعاليات األمازيغية وبخالف الدغرني الذي 
يوصف بالمتطرف، يحظى بثقة كبيرة لدى كثير 
تكون  ق��د  ت��م  وم��ن  السياسية،  األط��ي��اف  م��ن 
أرضيته إحدى المحاوالت التي يمكنها أن تضع 
الملكي،  الجيش  فخروج  للمبالغات)..(.  حدا 
ونشر بطارياته في الشواطئ لمواجهة خطر 
داهم من الخارج يفترض بالمقابل ترتيب البيت 

الداخلي لتفادي ضربات من الداخل)..(.

أشارت بعض 
الكتابات مؤخرا، 

إلى تحركات 
أمازيغية على مستوى 

أكثر من إقليم للتوافق على 
أرضية سياسية، وهو مشروع 

تم ربطه بحسن أوريد، 
المستشار الملكي 

السابق



ي������زال  ال 
ن  و عد ملتقا ا
ف���������ي ال��������رب��������اط 
ي��������ت��������ك��������ب��������دون 

التنقل  »ع���ق���وب���ات« 
الصندوق  م��ق��ر  إل����ى 

و»غرامات«  الرياض  بحي 
االن��ت��ظ��ار ف��ي ال��ط��واب��ي��ر، وك���أن هؤالء 
حني  في  شبابهم  ريعان  في  املتقاعدين 
فتاكة  أم��راض  من  يعانون  شيوخ،  هم 
ال تسمح لهم حتى بالوقوف وباألحرى 
ملف  لتسوية  الصندوق  اجتياز صراط 
كان من املمكن تسويته بوساطة مساعد 

اجتماعي يكون رهن إشارتهم.

في  القليلة  احل��دائ��ق  حتولت 
م��ق��اط��ع��ة ي��ع��ق��وب امل��ن��ص��ور إلى 
ومهملة  ج���رداء  قاحلة  »خ��رب��ات«  شبه 
مثل  والنفايات،  األزب��ال  من  بديكورات 
الكفاح،  ح��دي��ق��ة  ف���ي  م���وج���ود  ه���و  م���ا 
وحديقة  امللكي،  اجليش  وحديقة شارع 

الشبانات؛ وكلها في أحياء شعبية. 

بشهور،  االن���ت���خ���اب���ات  ق��ب��ل 
ظهرت »موضة جديدة« تتمثل في 
وتفشت  بأعضائها،  اجلمعيات  ش��راء 
هذه املوضة في أحياء جد حساسة مثل 
اليوسفية، واملدينة العتيقة، والعكاري، 
مليونا  ال��ت��ف��وي��ت خ��م��س��ني  ث��م��ن  وب��ل��غ 

الواحدة. للجمعية 

القتراح  س��م��اس��رة  ب���رز  ك��م��ا 
ترأس اللوائح االنتخابية مرفوقة 
»بأرانب السباق« وبالتزكيات مع »زردة« 
كل  وطبعا  »الزعيم«،  يحضرها  تعارف 
انطلقت  ال��ظ��اه��رة  وه��ذه  بثمنه،  ش��يء 
لها  التصدي  ويجب  العكاري،  حي  من 
العاصمة  تتحول  ال  حتى  ومحاربتها 
للشعوذة  ع��اص��م��ة  إل����ى  ال��س��ي��اس��ي��ة 

احلزبية.

الكنز المفقود لـ: 287 
عائلة رباطية عريقة

حديث العاصمة

من أرشيف الرباط

< العدد: 801الرباط يا حسرة
< الخميس 4 شتنبر 2014

alousbouea@gmail.com

17

فيه  تعثرت  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ي 
اجتماعات مجلس جماعة العاصمة 
خالل دورة يوليوز، ولم يجتمع إال 

ف���ي م��ن��ت��ص��ف شهر 
غ������ش������ت ب����ع����ش����رة 
من  ف��ق��ط  منتخبين 
بين 85 عضوا، كان 
مجندين  الناخبون 
ط����ي����ل����ة ال���ص���ي���ف 
مرصد  ل��ت��أس��ي��س 
مدينة  في  يمثلهم 
حيث  األن��������������وار 
مكتبا  ان��ت��خ��ب��وا 
ت��ن��ف��ي��ذي��ا م���ن 19 
فيهم  ن����اخ����ب����ا، 
الطبيب والمحامي 
وال�����م�����ه�����ن�����دس 
العالي  واإلط����ار 
وال����م����ت����ق����اع����د 
والطلبة والحرفي، 

الجامعي  واألس���ت���اذ  وال��ع��اط��ل 
وغيرهم، وبعد شهر من تأسيسه 
فاجأ المهتمين بعقد أول اجتماع 
يوم اإلثنين، فاتح شتنبر الحالي 
من  يتكون  أعمال  لدراسة جدول 

في  ق���راءة  أهمها:  م��ن  نقطة   12
لالنتخابات  ال��م��ن��ظ��م  ال��ظ��ه��ي��ر 
واقتراح تغيير المواد: 2، 3، 4، 

 ،12 ،9

39، 55، و83، كما برمج نقطة 
تتعلق بوضع ميثاق بين الناخب 
والمنتخب، ونقطة تتعلق بتسمية 
رئيس  م��ن  ب��دال  العاصمة  عمدة 

جماعة الرباط مع تغيير في المادة 
133 من الميثاق الجماعي، وفي 
النقطة 5 من جدول األعمال سجل 
األنوار،  لمدينة  الناخب  مرصد 
اقتراح  ح����ول  ع���رض���ا 
التقسيم  م����راج����ع����ة 
االنتخابي للعاصمة وفي 
النقطة 6، إبداء الرأي في 
هذه  وكل  االقتراع  نمط 
بمذكرات  معززة  النقط 
واقتراحية  ت��ف��س��ي��ري��ة 
منها،  نسخ  على  نتوفر 
وال���ج���دي���د ال������ذي أث����ار 
انتباهنا هو توجيه هذه 
األحزاب  إل��ى  ال��م��ذك��رات 
بعد  ط��ب��ع��ا  ال��س��ي��اس��ي��ة 
المصادقة عليها من طرف 
بغية  التنفيذي  المكتب 
ت��ب��ن��ي��ه��ا وال�����دف�����اع  عن  
الناخبون  م��ادام  تطبيقها 
ف��ي ال���رب���اط ي��ن��ت��م��ون إلى 
وغير  الحزبية  الهيئات  مختلف 

المنتمين.
وهذه أول مرة يتدخل الناخبون 
ضبط  ف��ي  المنتخبين  م��ن  ب���دال 

يهمهم  م���ا  وت��غ��ي��ي��ر  واق����ت����راح 
وهذا  باألمر،  المعنيين  بصفتهم 
يدل على أن الناخب في العاصمة 
بل  فقط،  للتصويت  آل��ة  يعد  ل��م 
المقرر واآلمر وسيد االنتخابات، 
خ��ص��وص��ا وأن�����ه ي��ق��ت��رح على 
األحزاب فرض ميثاق بين الناخب 
الواجبات  ي��ح��دد  وال��م��ن��ت��خ��ب 
والمسؤوليات ويضبط العقوبات 
على الذين »يستهزؤون« بأصوات 
الناخبين ويستغلونها في ما نراه 
»يا  العاصمة  في  اليوم  ونعيشه 

حسرة«.
فهل ه��ي ب��داي��ة الن��ط��الق عهد 
جديد بين الناخب والمنتخب في 
العاصمة؟ فالمسألة ليست سهلة 
الذين  من  عقبات  وستعترضها 
الماليير  اغترفوا  بالكم(  )على 
وام��ت��ل��ك��وا ه��ك��ت��ارات األراض����ي 
والعمارات والفيالت على حساب 
تقهقر إلى حد تدني كل المرافق 

الجماعية في المدينة.
فصمود أيها المرصد في وجه 
ألف   400 الذي سيهزمه  الفساد 

ناخب في الرباط.

مرت سنة على القرار 
القاضي  اإلس��ب��ان��ي 
جميع  ب������إرج������اع 
العائالت  ممتلكات 
األندلسية من ديانة 
ي��ه��ودي��ة م��ع إع���ادة 

اإلسبانية.  الجنسية 
وكان المسلمون واليهود 

ت��ع��رض��وا م��ن��ذ ق���رون لكل 
النفي  ثم  والظلم  والقهر  التعذيب  أن��واع 
دينيهما،  على  الحفاظ  أجل  من  والتشرد 
المسلمة،  الشريفة  المملكة  في  ووج��دوا 
الحاضنة، والراعية، والضامنة، والمانحة 
وقراها  مدنها  في  فانتشروا  لالستقرار، 
ومداشرها، وتركوا كل ما يملكون من أموال 
وأراض، وعقارات، هي رصيد ثمانية قرون 
والعقار  والفالحة  التجارة  ف��ي  الكد  م��ن 

ومختلف المهن األخرى.
وف��ي عهد حقوق اإلن��س��ان، ع��ادت هذه 
األندلسية  ال��ع��ائ��الت  ألح���ف���اد  ال��ح��ق��وق 
اليهودية، بينما أحفاد العائالت األندلسية 
المسلمة، ينتظرون حقوقهم المسلوبة. وفي 
عريقة  رباطية  عائلة   287 ال��رب��اط  مدينة 
األندلسية  ال��ع��ائ��الت  ت��ل��ك  م��ن  ج���ذوره���ا 
المسلمة، منها 114 عائلة ال يشك أحد في 
نسبها األندلسي بينما 172 عائلة مشكوك 
كتاب  ف��ي  ج��اء  م��ا  حيث  أندلسيتها،  ف��ي 
موسوعة الرباط الجزء األول صفحتي 44 
و45، وهو كتاب ألفه العالمة عضو أكاديمية 
الله،  بنعبد  العزيز  عبد  المرحوم  المملكة 
وننقل عنه أسماء 115 عائلة يؤكد انتسابها 
أطوبي،  إب��زار،  اشكالنط،  وهي:  لألندلس 
امبيركو، أجنوي، العراس، أقانيا، احساين، 
بالفريج، بالمينو، بركاش، برقرق، بنقصابة، 
برادة،  الله،  بنعبد  بندورو،  بيرو،  يسير، 
بونو،  باينا،  بوعالكة،  بنيوسف،  بريطل، 
بالنيسانو،  بندهاق،  بنطوحة،  بيريس، 
بنعبو،  ب���راج���ع،  ب��وج��ن��دار،  ال��ب��اع��ودي، 
تويرتو،  تكو،  تكيطو،  تمور،  بنمنصور، 
جوريو،  جديرة،  جبرو،  التريكي،  تيليو، 
الدميتكو،  ال��دك،  دي��اس،  دينية،  ال��ح��داد، 
الدغمي، رودياس، الرندة، الرينكا، الرفاعي، 
روكسو، الريش، الرحماني، الزط، زطوط، 
سباطة،  س��ل��ي��ط��ان،  ال���زب���ي���دي،  ال���زب���دي، 
سنسياط، سنتيناك، سكوردوس، السالمي، 
الشرقي،  ش��ع��ب��ان،  ال��ش��ش��ت��ري،  شليطو، 
طريدانو،  ض��اك��ة،  ال��ص��اي��غ،  الشياظمي، 
طيفور، العفير، عاشور، العمري، الغرناطي، 
الغندور، غزيل، فنجيرو، فنيش، فرشادو، 
قوريا،  ق��ري��ون،  القرطبي،  ف��ات��ح،  س��ي��دي 
كيليطو،  كراكشو،  ال��ق��رق��وري،  القصري، 
كولياط، كازوليط، كريم، كريسبو، الكويندي، 
لبريس، الجزولي، اللوشي، لزارو، مارسيل، 
المرسي،  المدور،  موالطو،  مرينو،  ملين، 
متجينوش، المعموري، المسناوي، منينيش، 
المالقي، والزهراي،  المودن، المسطاسي، 

اليابوري.
فأما العائالت الرباطية العريقة »المشكوك« 
من   ،172 وعددها  لألندلس  انتسابها  في 
بينها عائلة عمدة العاصمة ولعلو، وعلى 
ذكر العمدة، فيمكن له تبني والدفاع عن هذا 
التوأمة  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا  ال��م��ل��ف، 
وعاصمة  ال��رب��اط  بين  المبرمة  والتآخي 
األندلس مدينة إشبيلية، كما يمكن لجمعية 
رباط - الفتح القيام بمبادرات لفتح نقاش 
في الموضوع واالستفادة، فخصصنا لها 

في هذه الصفحة ما تستحقه من اهتمام.
األندلسيون  ال��رب��اط��ي��ون  ي��ح��ل��م  ف��ه��ل 
باسترجاع أمالكهم وأموالهم بعد قرون من 
إن��ه ح��ق، وم��ا ض��اع حق وراءه  الضياع؟ 
طالب، خصوصا والقضية مصدر اهتمام 
كل ساكنة الرباط، فاطلبوا حقوقكم ونحن 

معكم أيها الرباطيون األندلسيون.

بوشعيب اإلدريسي  بقلم

المنتخبين  مهام  يحدد  بميثاق  يطالبون  ناخب  ألف   400
ويقترحون على األحزاب قانونا خاصا للعاصمة بميزانية من الحكومة

إذا كان العالمة المرحوم عبد العزيز بنعبد 
عائلة   172 وج��ه  في  األم��ل  ب��اب  فتح  الله، 
رباطية عريقة عندما »شكك« في انتسابها إلى 
لفائدة  يكون  القضاء  في  والشك  األندلس، 
أسماء  يلي  م��ا  ف��ي  ون���درج  فيه،  المشكوك 
أصلها  ف��ي  المشكوك  الرباطية  ال��ع��ائ��الت 
األندلسي )إقرأ حديث العاصمة(: األوراوي، 
األزرق، أفقير، اإلسماعيلي، بلحسني، بناني، 
بلكناوي، البرنوسي، بنمبارك، بنونة، بنعمرو، 
بنصالح، البطاوري، بنبوشعيب، بلعياشي، 
بنخرابة،  ب��ن��ع��دادة،  بنبراهيم،  ب��وع��ن��ان، 
البوعزاوي،  بلبشير،  بنمحرز،  بنجياللي، 
بنغانم، بوعبيد، بنفارس، بلهاشمي، بلماحي، 
برزوق، البجعدي، بلخياط، بنداود، بنيخلف، 
بنجامع، بلمعطي، بنبركة، بوهالل، بنراضي، 
ب��ن��دراع��و، بلحسن،  ال��ب��ري��ب��ري،  ال��ب��ل��ي��دي، 
الباشا،  بنموسى،  البحراوي،  بنحساين، 
بنسالمة، بلغازي، بلمكي، بوجيدة، البوري، 
بلكاهية، بلخضر، بلمليح، برق الليل، بلبصير، 
بنسعيد،  ب��ورق��ي��ة،  ال��ب��زي��وي،  بنسليمان، 
بلفقيرة، بنمخلوف، بلعيد، بنزاكور، بلعربي، 
التريكي،  ال��ت��ون��س��ي،  ال��ت��ادل��ي،  ال���ت���ازي، 
الجديدي،  جسوس،  الجباري،  التطواني، 
الحساني،  ال��ح��ك��م��اوي،  ح��ك��م،  ال��ج��ب��ار، 
الحنصالي،  الحاجي،  الحافي،  الحريشي، 
الحصيني، الحسناوي، الحجمري، الحراقي، 
حمير، الحجوي، الحويشي، خالص، خلوق، 
الخلطي، الدكالي، الدغيمر، الدريبكي، الدبي، 
الديوري، الدقاق، الدمناتي، الريش، الرطل، 

الركراكي، الراغي، الرايس، الرزيني، الريح 
الزناتي،  زطزط،  الزط،  الزواغي،  الزعيمي، 
زكيك،  الزاكي،  الزعري،  الزنايدي،  الزياتي، 
السباعي،  ال���س���راي���ري،  زي�����اد،  ال����زي����ادي، 
السبيع،  السليماني،  السالمي،  السويسي، 
سليطن،  السجلماسي،  السايح،  السمار، 
الشدادي، الشرقاوي، الشيحاني، الشياظمي، 
الصباحي،  السباني،  الشرايبي،  الشالوي، 
العيساوي،  ال��ع��ك��اري،  العلمي،  ال��ط��راري، 
العبريدي،  العدلوني،  العايدي،  العتابي، 
العبدالوي، العوينة، العبدي، العيدي، عليوة، 
العيماني، غنام، الغربي، الغرباوي، الغماري، 
فرج، الفلوس، الفاسي، الفخار، فرفرا، القباج، 
القرقوري، القسمطيني، القصري، القادري، 
المغراوي،  المطاعي،  اللبار،  لحلو،  كريش، 
مكوار،  المعضادي،  المراكشي،  المكناسي، 
المذكوري،  ال���م���ع���م���وري،  ال���م���ص���م���ودي، 
المسفيوي، المستيري، المعداني، المصباحي، 

الناصري، النيكرو، الهريم، اليزيدي.
التي  الرباطية  العائالت  أسماء  هذه هي 
نسبها  في  الرباط  موسوعة  كتاب  »شكك« 
ل��م��ن يهمه األم���ر ربط  األن��دل��س��ي، وي��م��ك��ن 
المدينة  في  المختصة  بالجمعية  االتصال 
لإلدالء بما يؤكد هوية النسب لالنخراط في 
ممتلكات  اس��ت��رج��اع  ع���ن  ال���دف���اع  ن��ض��ال 
األندلسيين المسلمين الذين يتحركون هذه 
الداخل  ف��ي  ال��ع��ام  ال���رأي  األي���ام لتحسيس 
بالد  ف��ي  المهضومة  بحقوقهم  وال��خ��ارج 

األندلس. 

الرباط تؤازرها وتدعمها للوصول إلى الحقيقة:

لها  هل  عريقة:  رباطية  عائلة   172
باألندلس؟ عالقة 

في مثل هذا الشهر من شتنبر 1953 استشهد في 
سبيل الوطن الشهيد عالل بن عبد الله، وهو في 
ريعان شبابه )من مواليد 1916 بجرسيف(، ودار 

هذا البطل توجد في حي العكاري مهملة وكأنها 
لمجهول. فنتمنى من مقاطعة حسان إحياء ذكرى 

استشهاد هذا البطل الذي كان يسكن في زنقة 
سيدي إبراهيم.

أسرار العاصمة



> األسبوع

ل���م ي��ك��ن ال���ش���اب »ن����ور الدين 
الليبية،  بالديار  المهاجر  تايتي« 
وهو يأخذ صورة للذكرى بجانب 
مدفع مخرب بورشة تشتغل على 
قميصه  م��رت��دي��ا  ال��م��ت��اش��ي��ات، 
الفبرايري الذي يحمل اسم مسقط 
رأسه مدينة اليوسفية، ليتخذها 
موضوعا للمزاح مع أصدقائه عبر 
صفحته الفيسبوكية صيف 2012، 
يعتقد أن الموضوع سيتخذ أبعادا 
أم��ن��ي��ة خ��ط��ي��رة، ح��ي��ن��م��ا تلقف 
الصورة أحد المواقع اإللكترونية، 
متهما إياه بالمشاركة في الحرب 
السورية ضمن الجيش السوري 
الحر، وهو ما سبب له وألسرته 
مضايقات ومتاعب كثيرة، تدخلت 
محلية  إعام  وسائل  إثرها  على 
ومكتوبة،  إلكترونية  ووط��ن��ي��ة، 
لتوضيح األمر، مما دفع المشرفين 
آخر  خبر  نشر  إلى  الموقع  على 
يفند الخبر األول ويؤكد أن الشاب 
للعمل  الليبية  بالديار  يتواجد 
وتأمين لقمة العيش، وال عاقة له 
ال من قريب أو ال من بعيد بالجيش 
السوري الحر، فأغلق الملف نهائيا 
وتأكد للجهات األمنية حقيقة األمر 
هذا  في  بها  قامت  تحريات  بعد 
ال��ص��دد)..( وع��اد ن��ور الدين إلى 
أرض الوطن دون أن يكون للصورة 

أي تأثير عليه، ودون أن يتعرض 
أن  إل��ى  ماحقة،  أو  متابعة  ألي 
إحدى  جديد  من  الصورة  تلقفت 
الصفحات الفيسبوكية زاعمة أن 
صاحبها »تلقى تدريبات عسكرية 
ضمن إحدى الفصائل المتناحرة 
كان  و»إن��ه  بليبيا«،  بينها  ما  في 
على  استولت  مجموعات  ضمن 
مستودعات كان ضمنها مدفعيات 

دفاع  وأنظمة  الطائرات،  إسقاط 
ج���وي ص���اروخ���ي م��ح��م��ول على 
حراري  صواريخ  وق��اذف  الكتف 
التوجيه كما يظهر في الصورة«، 
مؤاخذة على السلطات المغربية 

تركه يتجول بحرية)..(.
ما  ب��األم��ر  المعني  واس��ت��ن��ك��ر 
دون  التشهير،  بأسلوب  وصفه 
وضع أي اعتبار للمبادئ والقيم 

إلى  أنه رجع  واألخ��اق، مضيفا 
الليبية  الديار  من  الوطن  أرض 
بعدما عاين االنفات األمني بها، 
مفضا البطالة في بلده على هذا 
الواقع في بلد الهجرة الذي ذهب 
إليه للبحث عن لقمة العيش بعدما 
ضاقت به السبل، حتى إذا خاب 
ظنه أقفل راجعا، حيث يعيش منذ 

مدة عاطا عن العمل.

ما يجري ويدور في المدن 

صورة مع األسلحة الليبية »تجر« صاحبها إلى تحقيق أمني
قضت المحكمة االبتدائية ب�إنزكان، بإدانة 
مستشار جماعي بالمجلس القروي لجماعة 
»الساحل«، التابعة إداريا إلقليم تيزنيت، بثمانية 
خلفية  على  مالية  وغرامة  نافذا  حبسا  أشهر 

اتهامه بتهم الفساد والخيانة الزوجية.
التابعة  القضائية  الشرطة  عناصر  وكانت 
في  المتهم  اعتقلت  إلن��زك��ان  األمنية  للمنطقة 
وضعية مخلة بالحياء، داخل سيارته مع سيدة 
متزوجة بالغابة المجاورة للطريق المؤدي لمطار 
المسيرة بأكادير، بعدما نصبت كمينا للمتهمين، 
على إثر شكاية تقدم بها زوج الزوجة المتهمة.

لم يف سيدي صالح داحا بالوعد الذي قطعه 
مع أبناء الجالية المقيمة بالخارج وبعض 
الفعاليات المدنية باإلقليم، لعقد لقاء لمناقشة 
الملف الشائك بخصوص التحديد اإلداري 
آن���ذاك ع��ام��ل اإلقليم  أع��ط��ى  إذ  ال��غ��اب��وي، 
تعليماته لمدير ديوانه بالترتيب للقاء عاجل، 
يترأسه رئيس دائرة سيدي إفني بحضور 
وأبناء  والغابات،  للمياه  اإلقليمي  المدير 
الجالية المقيمة بالخارج، وفعاليات مدنية 
وحقوقية باإلقليم، لمناقشة المحاضر التي 

يصدرها تقنيو المياه والغابات.

تم تعيين عز الدين الخو رئيسا بالمحكمة 
االب��ت��دائ��ي��ة ب��إن��زك��ان ق���ادم���ا م���ن محكمة 
تارودانت، كما تعهد جميع العاملين بالمحكمة 
بالعمل بجانب كل من ال�رئيس الجديد، ووكيل 
الملك حبشان محمد بكل تفان واجتهاد لتحقيق 
خطبه  في  الملك  جالة  سطرها  التي  المبادئ 
لجعل القضاء قريبا من المواطن وفي خدمته، 

والمحافظة على أداء المحكمة ناجعا وفعاال.

إن��زك��ان بموسمهم  م��دي��ن��ة  اح��ت��ف��ل س��ك��ان 
مبارك، وخصص  الحاج  السنوي سيدي 
المجلس البلدي مبلغ 600.000 درهم، وترأس 
افتتاح الموسم عامل اإلقليم بحضور ثلة من 
المحظوظين)..( يعدون على رؤوس األصابع 
ف����ي م����ا غ�����اب ع����ن ال���ح���ض���ور األع����ي����ان، 

والوجهاء.
ف��ي م��ا بين الحضور  وت���رددت اإلش��اع��ات 
على أنه إقصاء متعمد)..( وفي المقابل أثار 
الوفد  أن  السنوي  الموسم  زوار  استغراب 
العاملي، الذي يضم بعض المحظوظين رفع 

شعار »األكل أوال«)..(.

عثرت السلطات األمنية بمدينة تزنيت على 
جثة سائح فرنسي يدعى »شابرون آالن بيير 
بزنقة  اك��ت��راه��ا  شقة  ف��ي  مقيم  ج��وزي��ف«، 

»تاسرافت«، بالمدينة القديمة.
وعثر على السائح الذي اعتنق اإلسام منذ 
شهور، ويدعى »ع« وهو في عقده السادس بغرفة 

نومه بالشقة وهو مجرد من جميع مابسه.
األمنية  السلطات  أن  وأفادت مصادر مطلعة 
األم��وات بمستشفى  إلى مستودع  الجثة  نقلت 
الحسن األول بالمدينة، في انتظار إجراء تشريح 

لمعرفة سبب الوفاة.

 شهد إقليم اشتوكة أيت باها يوم 19/ 08/ 
2014 مياد جمعية »األمل« لرياضة القنص 
واألعمال االجتماعية، بحضور هواة القنص 
ومحترفيه، على أساس إحداث إطار قانوني 
وتنظيمي لهم يسعون من خاله إلى النهوض 

بهذه الرياضة.
التنفيذي  المكتب  انتخاب  عملية  وأسفرت 
األساسي  القانون  مناقشة  بعد  للجمعية 
والمصادقة عليه عن التشكيلة التالية: عبد 
الرزاق شاكر رئيسا، بابا عبو محمد نائبا 
الشوفاني  بوشعيب  م��والي  للرئيس،  أول 
كاتبا عاما، عبد السام إدسالم نائبا للكاتب 
العام، موالي علي أيت المودن أمينا للمال، 
ومحمد الباز نائبا ألمين المال، ثم عبد الله 

بلكاس، أحمد أمرتاك مستشارين.

> المصطفى خربوش

تصحيح  أق����س����ام  ب���ع���ض  ت����ع����رف 
الجماعات  ب���ب���ع���ض  اإلم������ض������اءات 
والمقاطعات في بنسليمان مجانية في 
إلغاء  تم  حيث  اإلم��ض��اءات،  تصحيح 
ال��ط��واب��ع »ال��ْت��ن��َاَب��ْر« أث��ن��اء اإلج���راءات 

اإلدارية والمصادقة على الوثائق. 

وكانت بعض الجماعات المعروفة قد 
استعمال  ب��إل��غ��اء  س��ن��ي��ن  م��ن��ذ  ق��ام��ت 
اإلم���ض���اءات،  تصحيح  ف��ي  ال��ط��واب��ع 
كجماعات الرباط »مقاطعة أكدال«، أما 
الساكنة  ذات  وال��ب��ل��دي��ات  الجماعات 
الطوابع  ت��ف��رض  ف��م��ازال��ت  ال��ف��ق��ي��رة، 
متضرعة بالحصول على مداخيل إضافية 
لسد العجز، مما يؤدي حتما إلى التمييز 

ب��ي��ن ال��م��واط��ن��ي��ن ف��ي االس��ت��ف��ادة من 
غياب  في  مجانا،  العمومية  الخدمات 
توجه موحد للسياسة اإلدارية لوزارة 
االختصاصات  تداخل  بفعل  الداخلية، 
الموظفين  بين  التقديرية  والسلطات 
معاناة  م��ن  التخفيف  ف��ي  وال��رؤس��اء، 
المواطنين في اإلدارات بكثرة الطوابع 

والوثائق التي أنهكت جيوبهم.

لماذا ال توحد وزارة الداخلية قانون »التنبر«؟
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»نموذج للعب بالنار«
أصداء  سوسية

اليوسفية

>  خالد عبد اللطيف

الملكي،  ال��درك  عناصر  ألقت 
م���ؤخ���را، ال��ق��ب��ض ع��ل��ى مصور 
اغتصابه  بسبب  تادلة  بقصبة 

لفتاة)..(.
وتعود تفاصيل الحادث حينما 
من  هو  ال��ذي  المصور  استقدم 
سوابق  ول����ه   ،1969 م��وال��ي��د 
عدلية)..( فتاة من ضواحي بني 
مال لكي تشتغل معه وتساعده 
في تصوير الحفات والمناسبات، 
وبعد انتهائهما من تصوير أحد 
إلى  باستدراجها  ق��ام  األع��راس 
بتصوير  أوهمها  حيث  منزله، 
ع�������رس آخ���������ر، وه������ن������اك ق����ام 
تقدمت  وق���د  ب��اغ��ت��ص��اب��ه��ا)..( 

الضحية بشكاية إلى رجال الدرك 
الذين  ت���ادل���ة  ب��ق��ص��ب��ة  ال��م��ل��ك��ي 
تصوير  محل  إلى  فورا  انتقلوا 

المصور، وقاموا باعتقاله)..(. 
وتسود حاليا مخاوف كثيرة 
سعيد  أوالد  جماعة  سكان  بين 
الواد من إمكانية استغال هذا 
تزال  ما  عائات  المصور صور 
في حوزته في أمور غير أخاقية 
ق��ان��ون��ي��ة، خ��ص��وص��ا صور  وال 
والعازبات  المتزوجات  النساء 
ق��د يحول  وال��ق��اص��رات)..( مما 
صور األعراس إلى وسيلة لفضح 
وكشف األس��رار، خصوصا وأن 
قطاع التصوير ال يخضع لضوابط 
تنظيمية،  وق��وان��ي��ن  ق��ان��ون��ي��ة 

ويتسم بالعشوائية والفوضى.

جاءت للتصوير فتحولت إلى ضحية
قصبة تادلة

بنسليمان

>  األسبوع

األخيرة  اآلونة  في  تكاثرت 
سرقة  ح���وادث  ت���ازة  بمدينة 
التجارية  المحات  واقتحام 
تجارة  ف����ي  ال��م��ت��خ��ص��ص��ة 

المجوهرات والحلي)..(.
ال���ص���دد، قادت  وف���ي ه���ذا 
التحريات األمنية إلى اعتقال 

مهاجرين سريين ضمن عصابة 
تباشر هذا النوع من السرقة.
وتم اعتقال المتهمين داخل 
ت��ج��اري وه��م��ا يهمان  م��ح��ل 
بسرقة بعض محتوياته، وعلم 
من  ينحدران  شقيقان  أنهما 
قررت  أن  ب��ع��د  م���ال���ي،  دول����ة 
النيابة العامة متابعتهما في 

حالة اعتقال.

نهاية مهاجرين إفريقيين 
متخصصين في سرقة المجوهرات

نور الدين 
تايتي



بني مالل

هل يحق للسكان طرد األئمة؟
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أرباب الطاكسيات يرفضون قرار المجلس الجماعي
> فضيلي عمي


النقابةمنكلوجهت
ألرب��������ابال����وط����ن����ي����ة
األجرةسياراتوسائقي
،األول ال�����ص�����ن�����ف
المهنية وال��ج��م��ع��ي��ة
وس����ائ����ق����يألرب������������اب
سيارات وم��س��ت��غ��ل��ي
األول الصنف األج���رة
عاملإلىرسالةبطاطا
من يعبراناإلقليم
رفضهما ع��ن خ��ال��ه��ا
قرارعلىرضاهماوعدم
لطاطاالبلديالمجلس
/11/04بتاريخالصادر
وال���ق���اض���ي ،2013
األجرةسياراتبتحويل
المحطة م��ح��ي��ط إل���ى

الطرقية)..(.
الهيئتان ووص��ف��ت

قرار الجمعويتان

بطاطاالبلديالمجلس
الوال������ذي،ب���ال���ج���ائ���ر
أرباب مصلحة يراعي
سيارات وم��س��ت��غ��ل��ي
مصلحةحتىوالاألجرة

ويؤكد،العاديالمواطن
فيال��ض��ي��ق��ةال��ن��ظ��رة
دونالعامالشأنتسيير
إلىوالرجوعالتشاور
ال����ح����قأص��������ح��������اب

.باألمر وال��م��ع��ن��ي��ي��ن
بأن الرسالة وأضافت
األح����اديال���ق���راره���ذا
سياراتيعنيالالطرف
فيتشتغلالتياألجرة

والتي،الحضريالمدار
طاطا بلدية بين تربط
القروية وال��ج��م��اع��ات
منها القريبة ال��ث��اث
أم ،أدي��س ،تكزميرت«

الكردان«.
الهيئتان وتساءلت
يعقلكيف،الجمعويتان
طاعناعاديامواطناأن
متقاعدأو السن ف��ي
معاشهيتقاضىأنيريد
معيندوارمنبهيأتى
فمنالمحطةاتجاهفي
بنقله سيتكفلترى يا
فيالمحطةمحيطمن
أو المستشفى اتجاه
أو ،ال��ب��ري��د أو ،البنك
للماء الوطني المكتب
أن علما )..(والكهرباء
سيقطعهامسافةأقرب
المحطة من المواطن

هي1.5كلم.

منع�����ددس���ك���انم�������ازال
بمنطقة ال��ق��روي��ة ال��دواوي��ر
التابعةبلحسنمحمدسيدي

بإقليم ت��ي��س��ة ل����دائ����رة
يقطعون ،ت�������اون�������ات
ظروف ف���ي ال��م��س��اف��ات
ال���م���اءل��ج��ل��بص��ع��ب��ة
حتىل��ل��ش��ربال��ص��ال��ح
خاصة عطشهم ي��روون
فصل ه��و ال��ف��ص��ل وأن
مشاريع رغ����م ،ص���ي���ف
للتنميةالوطنيةالمبادرة

البشرية.
إلىالسكانمنعددوأشار
»ال���دي���ب ح����ي« م��ن��ط��ق��ة أن

ال لكنهم ،للماء »سقاية«بها
مدة م��ن��ذ منها يستفيدون
تعرضت أن ب��ع��د ط��وي��ل��ة

ال نتيجة ،للتلف أنابيبها
عنال���م���س���ؤول���ي���نم����ب����االة

المعاناةأنمضيفين،المنطقة
ندرةنتيجةيعيشونهاالتي
ال ،للشرب الصالحة المياه
،»الطاهرأوالد«بدوارسيما

والدوارالمذكورسالفا.
إنساخرامواطنوقال
الدواويرناعنالمسؤولين
المنقطعة العزلة تكفيهم
بسببنعيشهاالتيالنظير
أن حتى ،المسالك غياب
وهمالصغارأطفالنامنظر
ويتوجهونالدوابيركبون
اآلبارنحوطويلةلمسافات
الماءعلىللحصولالبعيدة

للشرب،يروقهم.

طاطا

بعض ف��ي البناء أوراش اس��ت��م��رار
مراقبة يستدعي المدينة من األم��اك��ن
قادر فبقدرة ،األوان فوات قبل صارمة
وشكعلىعشوائيةبناياتفيونوافذأبوابتفتح
أخرىونقط،المعاصروبين،والموقف،ضبشيطريقمثلالسقوط

داخلالمدينة.

رغممغلقايزالالالمواسينبطريقالعبديعيسىقصر
والزخرفةالبديعالنقشحيثمن،تاريخيةمعلمةيعدكونه

النفيسةذاتالطابعالمغربيباألصالةالتقليدية.

كلمةإلىالفطواكيحمانكبيرمقاوماسملتحريفنتأسف
تداركهيجبفادحخطأوهو،المعاشعرصةبطريق»حومان«
خليةمنصاحبهالسماحتراماالحضريةالجماعةطرفمن

المقاومةمراكش.

وهو،المدينةداخلأحياءبينيربطالزهراءفاطمةشارع
وهو،الرميلةإلىتحوللكنه،االستقالبعدالمعروفاالسم

تحريفلألصلالحقيقي،فمارأيعمدةالمدينة؟

أمنائماالبديعقصرغرفبإحدىالموحديالمنبربقيهل
الكوفيةبخطوطه،التاريخيةالبديعقصرمآثربينالزمنبهعبث
من القادم اسمه عظمةعلى تدل نبوية وأدعية قرآنية بآيات

قرطبة؟

التربية مؤسسة أب��واب ببعض تباع بالتقسيط السجائر
ظاهرة وهي ،التربوية واألطر األطفال أنظار أمام والتكوين

تتطلباتخاذحمايةلمؤسساتناالتعليمية.
< فتح الله شهيد

 أطفال يبحثون عن المياه على ظهر الدواب

سيدي إفني

تاونات

أقفاال »أح���ده���م« وض���ع
أب����واب لجميعحديدية
مدينةوسطاألعظمالمسجد
نصفبعدعلىوذلك،طاطا
صاة أذان م����ن س���اع���ة

.الجمعة
الحادث بعد وم��ب��اش��رة
وعناصرالمدينةباشاانتقل
،المكانعينإلىاألمنمن
»سودور«لحامإحضاروتم
إلفساحاألقفالنزعأجلمن
لولوج للمصلين المجال
صاةأداءأجلمنالمسجد

الجمعة)..(.

تلكس

»البيتبول« سالة من كلب هجم
فيال��ل��ف��ت بمير2 ت��ي��ي��رت ب��ح��ي
أفرادخمسةعلىفجأة،إفنيسيدي
شاطئمنلتوهمعادواواحدةأسرةمن
حالةووصفت،اللهعبدبنمحمدسيدي
نقل تم وق��د ،بالخطيرة منهم طفلتين
اللفتبميرالصحيالمركزإلىالضحايا
وأنخاصةالضروريةاإلسعافاتلتلقي
»عضات« من كثيرا تضررتا الطفلتين
اإلسعافات تقديم تم كما )..(البيتبول
الطفلتينخلصالذيالخمسينيللرجل

منقبضةالكلب.
على بالقبض الدرك عناصر قامت كما
تحقيقفتحقصد،كلبهمعالكلبصاحب
المركز إلى انتقلت حيث ،الحادث في
شخصية معلومات وجمعت الصحي
،الكلب هاجمهم الذين األف��راد لجميع
وصفالذيالحادثمابساتفيللبحث
عيانشهوداستنكروقد.)..(بالمأساوي
وجود عدم إلى مشيرين ،الحادث هذا
الكاب ت��رب��ي��ة ي��م��ن��ع ق���ان���ون���ي ن���ص

الخطيرة)..(.

الدرك امللكي يعتقل »كلبا« وصاحبه 
بعد الهجوم على عائلة

بإمامينواحدةصاةإقامةعدوىانتقلت
أحدمنوالنموذجمالبنيمساجدإلى،اثنين
،المدينةلنفسالتابعة،لعيايطةمنطقةمساجد
وصلوا ،فئتين إل��ى المصلون انقسم حيث
كبيرعدداستنكرهاالتيالواقعةوهي،بإمامين

منالسكان.
وعددهمأشخاصاأنالمصلينبعضوأكد
تدبيرحولالمسجدإماممعاختلفوا،العشرة
خلقواالذينهم،المسجدداخلالدينيالشأن
،المصلين صفوف ف��ي التشويش م��ن نوعا
من بطرده وطالبوا اإلم��ام على واعترضوا
الصاة إقامة إل��ى أدى ما ،نهائيا المسجد

طردهمسألةأنإلىمشيرا،بإمامين
مندوبية اختصاص من تبقى

والسلطاتاإلساميةالشؤون
كاملل��ه��اال��ت��ي،ال��وص��ي��ة
علىاإلشراففيالصاحية

ضبطالحقلالديني

حيوانات مفترسة تطرق أبواب املواطنني بسبب اإلهمال
لبؤةيظهرفيديومقطعمؤخراانتشر
مدينةوسطالفياتإحدىبقربتتجول
مناللبؤتانتمكنتبعدما)..(السعيدية
،إيطاليسيركأقفاصأحدمناالنفات
منالسعيديةبمدينةرحالهحطقدكان
مطلعةمصادرعروضه.وقالتتقديمأجل
قفصهمامناللبؤتينخروجحادثإن
إغاقالسيركمنظفأغفلعندماوقع
تنجحلبؤةجعلمما،بالمفتاحالباب
لبؤة رفقة واستغلت ال��ب��اب فتح ف��ي

وخلق.الخارجإلىلتفرالفرصةأخرى
وسطاستنفارا اللبؤتين ف��رار ح��ادث
التي المحلية والسلطات األمن رجال
انتشاربمجردالمكانعينإلىانتقلت

الخبر.
اإلمساك تم إنه بالسيرك عامل وق��ال
من بالقرب بسهولة اللبؤتين بإحدى
ثانيةلبؤةفرتبينما،تواجدهامكان
أوالدبحيمنزلباباقتحاموحاولت

حمان.

ال���م���ن���ازلظ���ل���ت
لجماعةالصيفية
فارغة ال���ح���وزي���ة
،التوالي على الثالث للعام
أن رفضت الجماعة أن بدعوى
المكتب م��ن ال��م��ن��ازل ه���ذه تتسلم
هذه يستغل كان ال��ذي ،الحديدية للسكك الوطني
،مستخدميهلفائدةسنة30لمدةكراءبعقدالمنازل
أنوعوض)..(إفراغهاقبلبإصاحهاإياهمطالبة
إشارة ره��ن ال��م��ن��ازل وض��ع على الجماعة تعمل
في األي��ام بعض قضاء في الراغبين المصطافين
،السبعينياتفيبهمعموالكانكماالحوزيةشاطئ

ظلتهذهالمنازلالصيفيةمغلقة.

طرفمنالناخبيناستمالةحملةبدأت
بمدينة الحزبية الهيئات م��ن العديد
االنتخاباتإجراءموعدعناإلعانبمجرد،أزمور

خالمنوذلك ،المقبل يونيو شهرفي الجماعية
البناءرخصمنحفيخاصةوالتسهياتاإلغراءات
،المدينةمنتخبيبعضطرفمناإلصاحبدعوى
انتشارإلىانتخابيموسمكلفيتؤديرخصوهي
الزيادةإلىإضافة)..(الصفيحودورالعشوائيالبناء
أبناءوإرسال،األكشاكوتوزيع،الجمعياتمنحفي
دأبعاداتإنها)..(الصيفيةالمخيماتإلىالناخبين
موعد ك��ل ع��ن��د ال��م��دي��ن��ة منتخبي ب��ع��ض عليها

انتخابي)..(.

التعليمية المؤسسات ج��ل تحولت
تأويصيفيةمخيماتإلىأزموربمدينة

أطفالالمدن من العديد من الجمعيات مختلف
،كمراكشالداخلية المدن منهاوخاصة،المغربية
،وغيرها،وورزازات،مالوبني،وخريبكة،وسطات
عرفأزموربمدينةالحوزيةشاطئوأنخصوصا

هذهالسنةإقباالكبيرالميعرفهمنذسنوات)..(.

زمورية

أخبار

سؤال موجه للوزير:

صورة مقتطفة من الفيديو
أحمد 

التوفيق
وتأطيره)..(.



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

األمير  ح���ي  ش��ه��د 
بسبتة  »ب��ري��ن��س��ي��ب��ي« 
احمل���ت���ل���ة ف����ي اآلون�����ة 
من  مجموعة  األخ��ي��رة 
راح  التي  االع��ت��داءات 
العشرات  ض��ح��ي��ت��ه��ا 
القاطن  ال��ش��ب��اب  م���ن 
باملدن املجاورة لسبتة 
واملضيق،  ك��ال��ف��ن��ي��دق 
بعض  أي��������دي  ع����ل����ى 
باألسلحة  ال���ش���ب���اب 
البيضاء،  أو  ال��ن��اري��ة 
ما حدث  آخرها  وك��ان 
تعرض  حيث  م��ؤخ��را، 

شاب في مقتبل العمر 
ل���ط���ع���ن���ات »غ���������ادرة« 
ب����ال����س����اح األب���ي���ض 
مجهولني،  أي��دي  على 
بعد  ل��ي��ف��ارق احل���ي���اة 
املستشفى  إل���ى  ن��ق��ل��ه 
بنفس  اجل�����ام�����ع�����ي 

املدينة.
السلطات  وعجزت 
األمنية عن ضبط األمن 
املعروف  األم��ي��ر  بحي 
م���ن طرف  ب���ارت���ي���اده 
معظمهم  أش����خ����اص 

للعدالة. مطلوبون 

اإلدارية  املصالح  معظم  تعرف 
ملوظفيها  تاما  غيابا  وملحقاتها، 
حيث  وغيرهم،  السلطة  رج��ال  من 
التطوانيني  يطرد  االنتظار  جحيم 
كلما دعتهم الضرورة إلجناز وثيقة 
تظلم،  أو  لوضع شكاية  أو  إداري��ة 
امللحقات  على  ال��واف��دون  ويضطر 
اإلداري��ة من كل حدب وص��وب إلى 

االن��ت��ظ��ار إل��ى ح��ني ق���دوم »سعادة 
املكاتب  ج�����دران  ع��ن��د  امل����س����ؤول« 
التي تفتقد ألبسط شروط االنتظار 

كالكراسي، وغيرها.
األسبوع  وق���ع  م���ا  وال���ن���م���وذج 
طلحة،  سيدي  مقاطعة  في  املاضي 
من  العشرات  داخلها  احتج  حيث 
املوظفني  غ��ي��اب  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ني 

واملسؤولني عن هذه األخيرة، بعدما 
قصدوها الستخراج وثائقهم كعقود 
االزدي������اد، وال���ش���ه���ادات اإلداري�����ة، 
املراقبة  غياب  احملتجون  واستنكر 
ال����ذي ي��س��اه��م ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر في 
األشباح  املوظفني  وتكاثر  انتشار 
اإلدارية  املصالح  بهم  تعج  الذين 

بتطوان.

ي��ش��ت��ك��ي ال��ع��دي��د م���ن امل��واط��ن��ني من 
مع  التعامل  في  تطوان  جماعة  تعاقس 
معاناة  بعد  تعالج،  ال  التي  شكاياتهم  
لوضعها  أص��ح��اب��ه��ا  ط���رف  م���ن  ك��ب��ي��رة 
البعيدة  ب��اجل��م��اع��ة  ال��ض��ب��ط  مكتب  ف��ي 
العراقيل  حيث  املطار،  بحي  واملتواجدة 
بدءا من قدوم املعني باألمر رغم مرضه أو 

كبر سنه، وتوقيعها، واملصادقة عليها.
ويسجل بعض املواطنني ما يسمونه 
م��ع��اجل��ة أغلب  ف���ي  ت���ه���اون اجل���م���اع���ة 
وقت  أس��رع  في  عليها  وال��رد  الشكايات 
العشوائي،  والبناء  الضرر،  كرفع  ممكن، 
واألزبال، وتزفيت الطرق وتبليطها، ومد 
ق��ن��وات ال��ص��رف ال���ص���ح���ي)..(، ع���دا عن 
الذي  كاجلراد  الباعوض  انتشار  مشكل 
لم جتد اجلماعة حلد اآلن الوسيلة التي 
تقضي بها عليه، رغم الصفقة املبرمة مع 

شركات محاربة احلشرات.

»إدارات بــدون موظفــين«  

تهاون جماعي في تطوان
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>  أحمد موشيم

عامل  أقدم  باملدينة،  خطيرة  سابقة  في 
بإقليم  الدشيرة  ببلدية  سابق  مؤقت 
االنتحار  محاولة  على  مؤخرا،  إنزكان، 
بحرق نفسه أمام مكتب رئيس املجلس 
هامة  وكمية  بوالعة  مستعينا  البلدي، 
كامل  على  صبها  التي  البنزين  من 
وتدخل  اإللهية،  األلطاف  لكن  جسده، 
دون  حاال  حينه،  في  املوظفني  بعض 

انتحاره.
أن  البلدية،  داخل  مصادر  وأوضحت 
باالنتحار  يهدد  ظل  املذكور  العامل 

العمل،  من  فصله  قرار  على  احتجاجا 
»اإلنعاش  إطار  في  توظيفه  مت  حيث 
تكليفه  ومت  البلدية،  بذات  الوطني« 
من  يعاني  ظل  أنه  علما  بالنظافة، 
مشاكل جمة داخل عمله مما تسبب في 
يشهدون  زمائه  جميع  أن  توقيفه، مع 
غياباته  بعض  رغم  بالتفاني،  له 

املتكررة)..(.
واضطر املسؤولون ببلدية الدشيرة إلى 
استدعاء الشرطة والوقاية املدنية التي 
تدخلت إليقاف املستخدم الشاب في عني 
املكان، قصد اتخاذ اإلجراءات القانونية 

املعمول بها في هذا الشأن)..(.

> سعيد الهوداني

زم  وادي  أمن  مبفوضية  الشرطة  عناصر  أوقفت 
العمر،  مقتبل  في  شابا  مؤخرا،  خريبكة،  بإقليم 
في عملية نصب  تورطه  بعد  أس��رة ميسورة،  من 
واب��ت��زاز م��س��ؤول خليجي س��ام. وأك���دت مصادر 
أنه صدرت تعليمات صارمة ملسؤولي أمن مدينة 
وادي زم، بفتح حتقيق سري ومستعجل، إليقاف 
املتهم/ املتهمني، بالنصب وابتزاز مسؤول بارز، 

في هرم السلطة التنفيذية لدولة خليجية.
ثم أن املديرية العامة لألمن الوطني، وضعت رهن 
إشارة محققي الشرطة القضائية، ملفا معلوماتيا 
ح���ول ه��وي��ة ال��ش��خ��ص ال���ذي ح��ص��ل ع��ل��ى مبالغ 

املسؤول  من  كبيرة،  مالية 
نفسه، مقابل عدم نشر 

ت��ف��اص��ي��ل، أزي����د من 
ن���ص���ف س���اع���ة من 
فتاة  ب��ني  “الرناك” 
مغربية،  وه��م��ي��ة 
خليجي  وم���واط���ن 
م����ن جهة  م���ي���س���ور 

ثانية.

محاولة انتحار عامل »إنعاش« بمقر البلدية

توقيف متهم بابتزاز 
مسؤول خليجي

الدشيرة

وادي زم

»الجامعة هاهي.. ومساكن الطلبة فيناهي«
املنازل  م��ن  م��ج��م��وع��ة  ت��ش��ه��د 
جامعة  من  مقربة  على  املتواجدة 
اقتراب  عند  ب��وج��دة  األول  محمد 
اجلامعي  امل��وس��م  ف��ي  التسجيل 
اجل��دي��د، ارت��ف��اع��ا ص��اروخ��ي��ا في 

الكراء،  أس��ع��ار 
التوافد  بسبب 
للطلبة  ال��ك��ب��ي��ر 
من  ال���واف���دي���ن 
مدن أخرى على 
ت���ل���ك امل����ن����ازل، 
واملنحدرين من 
مناطق  ع������دة 
بركان،  م��ن��ه��ا: 
وت������اوري������رت، 
وال�����ن�����اظ�����ور، 
 ، حلسيمة ا و

قصد  وذلك  وجرسيف)..(،  وت��ازة، 
إمتام مسارهم الدراسي.

ويؤكد مجموعة من الطلبة أن 
هذا االرتفاع يشكل مشكا عويصا 

منزل  على  العثور  في  الطلبة  لكل 
الدراسي  امل��وس��م  ط��ي��ل��ة  ي��أوي��ه��م 
اجلديد، مضيفني أن أصحاب هاته 
املنازل يستغلون الفرصة من أجل 
حتقيق مبالغ إضافية ضخمة)..(.

للفئات  املنتمون  الطلبة  أم��ا 
عية  جتما ال ا
امل���ت���وس���ط���ة، 
ف���ي���ض���ط���رون 
اقتسام  إل�����ى 
غ���رف���ة واح����دة 
بني ثاثة أفراد 
يكن  ل�������م  إن 
من  وذل��ك  أكثر، 
تسهيل  أج������ل 
السومة  أداء 
ال������ك������رائ������ي������ة 
خاصة  املرتفعة، 
يخلف  ال  الترقيعي  احل��ل  ه��ذا  أن 
للدراسة  م��ن��اس��ب��ة  أج����واء  ب��ت��ات��ا 

والتحصيل)..(.

وجدة

● محمد برزوق

بيضا ويات
النسوة  من  عدد  يشتكي 
إبراهيم،  الله  عبد  بشارعي 
بمنطقة  ال��س��وس��ي  ولحسن 
من  الجنسي  التحرش  من  مومن  سيدي 
ت��روج عنه أخبار بأنه مريض  ال��ذي  ط��رف أح��د الشبان، 
المتزوجات،  يستثني  وال  بالنساء  يتحرش  حيث  نفسيا، 

والقاصرات.
وقد تقدمت النساء بشكاياتهن إلى الدائرة الثالثة، دون 
أن يتم وضع حد لتصرفاته من طرف السلطات األمنية، 
ويتساءلن هل تنتظر السلطات األمنية أن تقع جريمة اختطاف 
إلى  إدخاله  اآلن  لحد  يتم  لم  ولما  لتتحرك؟  اغتصاب  أو 
مريض  ك��ان  إذا  والعقلية  النفسية  األم���راض  مستشفى 

فعال)..(.

أدان عدد من المصلين بمسجد التوابين في 
شارع األدارس��ة من الحصار المضروب على 
المتجولين  الباعة  ط��رف  من  المسجد،  ه��ذا 
وخصوصا خال يوم الجمعة، حيث إنه وقع مؤخرا، 
أن استعصى على سيارة لنقل األموات أن تجد مكانا 
تمر منه إلى المسجد من أجل صاة الجنازة على 

أحد األموات.

يحتج بعض سكان شارع الكوطا سيدي مومن 
القديم من غياب األمن، حيث تعرض سائق طاكسي 
كبيرة لمحاولة السرقة واالعتداء بالسالح األبيض من 
طرف أحد اللصوص الساكن بنفس الشارع، ولوال تدخل 

أحد المارين لتطورت األمور إلى ما ال يحمد عقباه.
وبعد حضور عناصر األمن إلى عين المكان بعد االتصال 
المتكرر بهم، فر اللص، الذي عاد بعدما تأكد من انسحابها 

ليشتم السكان بكالم ناب. 

استنكر عدد من الباعة المتجولين االنتقائية 
التي تقوم بها السلطة المحلية بمقاطعة سيدي 

مومن بخصوص تحرير الملك العام.
ويقول بعض »الفراشة« إن الظروف االجتماعية 
ويطالبون  المهنة،  هاته  إل��ى  دفعتهم  التي  ه��ي 
البرد  م��ن  االحتماء  أج��ل  م��ن  نموذجية  ب��أس��واق 
والحرارة، ما دام هناك أسواق نموذجية استفاد 
منها أشخاص ال عاقة لهم بالباعة المتجولين، كما 

هو الشأن بالنسبة لسوق التشارك.
الجهات  تتحرك  أن  من  البد  الباعة  أحد  ويقول 
المسؤولة بمدينة الدار البيضاء من أجل وضع حد 

لهاته الفوضى.

شبح الموت يخيم على سبتة بسبب االعتداءات 
عيـن علـى الشمال
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عرفت األمير خالد بن سلطان، 
نجل ولي عهد المملكة العربية 
السعودية الراحل األمير سلطان 
اشترى  عندما  العزيز  عبد  بن 
امتياز جريدة »الحياة اللندنية« 
ومؤسسها  ورث��ة صاحبها  من 
الراحل األستاذ كامل مروة، حيث 
واصلت الجريدة تطور انتشارها 
األمير  ح��وزة  في  دخولها  بعد 
واستمرت طبعتها الدولية بنفس 
األمير  ح��رص  بفضل  اإلشعاع 
خ��ال��د ب���ن س��ل��ط��ان ع��ل��ى عدم 
الصحفي  ال��خ��ط  ف��ي  ال��ت��دخ��ل 
في  الجريدة  وت��وزع  للجريدة، 
معظم دول العالم العربي بنجاح 

كبير.
وعندما بدأت جريدة »الحياة« 
تطبع طبعتها الدولية بالمغرب 
المناطق  بكل  ت���وزع  وص���ارت 
المغربية حصدت نجاحا كبيرا، 
بفضل التزامها بحرية التعبير 
ومتابعتها  المواضيع  وق���وة 
الجادة لكل قضايا الساعة على 
والعربي  اإلقليمي  المستوى 
األمير  زار  وه��ك��ذا  وال��دول��ي، 
خالد بن سلطان المغرب رفقة 

طاقم تحرير جريدته بكل أنحاء 
العالم، فتلقيت دعوة كريمة من 
قصر  ف��ي  غ��ذاء  لمأدبة  سموه 
عبد  بن  سلطان  األمير  وال��ده 
العزيز بالدار البيضاء، وهكذا 
جرى بيني وبينه حوار لمست 
من خالله سعة اطالعه وقوة 
وأجوبته  وصراحته  ثقافته 
المنطقية المقنعة، ودار بيني 
حول  مطول  حديث  وبينه 
الخليج  ح����رب  ف���ي  دوره 
األول����ى وه���و ي��وم��ه��ا قائد 
أرغب  وال  العربية.  للقوات 
في نشر تفاصيل هذا الحوار 

لكل  ألن  ج���دا  متشعب  ألن���ه 
شخص موقفه الخاص من تلك 
ال���ح���رب، ول��ك��ن ال��ش��يء الذي 
يمكنني قوله هو أن األمير خالد 
رجل واع وعلى جانب كبير من 
االط����الع وس��ع��ة األف���ق وطيب 
وسالسة  وال��ت��واض��ع  المعشر 
إلى  الحديث، وقد تطرقت معه 
عدة مواضيع كان على رأسها 
سؤالي له عن سر دخوله عالم 
الصحافة وهو القائد العسكري 
المغوار، فأجابني ضاحكا꞉ »أنا 
قبل كل شيء قارئ من الدرجة 
األولى وحبي للكتاب ال حدود له 
وحرصي على قراءة كل الجرائد 
الراهنة  ال��ق��ض��اي��ا  ك��ل  وت��ت��ب��ع 
والتاريخية معروف لدى كل من 
مباشر،  بشكل  معي  يتعاملون 
لهذا فأنا ال أعتبر نفسي غريبا 
تابع  ثم  الصحافة«.  رحاب  في 
ك��الم��ه م��ب��ت��س��م��ا꞉ »وأق�����ول لك 
بالمناسبة بأنني كنت أقرأ كل 
نجوم  مع  الصحفية  حواراتك 
العالم العربي ونجوم هوليوود، 
ع��ل��ى ص��ف��ح��ات مجلة  وذل�����ك 
ومجلة  والعجائب«  »السينما 

»الموعد« ومجلة »الشبكة« التي 
بيروت  ف��ي  تصدر  كلها  كانت 
بهذه  ج�����دا  م��ع��ج��ب��ا  وك����ن����ت 
ومعجبا  ال��ف��ن��ي��ة  ال��م��ق��اب��الت 
والمريحة  المحرجة  بأسئلتك 
ل���ه���ؤالء ال��ن��ج��وم وال���ت���ي كنت 
تنشرها معززة بصورك مع ألمع 
السينما  ع��ال��م  ف���ي  األس���م���اء 
واألغنية العربية والهوليوودية«، 
وأض���اف ق��ائ��ال꞉ »وال��ي��وم أراك 
»السياسة  ب���ج���ري���دة  ت��ع��م��ل 
لقاءاتك  وأق������رأ  ال��ك��وي��ت��ي��ة« 
الصحفية مع كبار السياسيين 
في المغرب وفي العالم العربي، 
فما ه��و س��ر ه��ذا ال��ت��ح��ول من 
الصحافة الفنية نحو الصحافة 
السياسية؟«، فأجبته꞉ »أالحظ يا 
سمو األمير بأنك لم تدخل عالم 
الصحافة من باب امتالك جريدة 
إنك صحفي  بل  فقط،  »الحياة« 
يشرف  وزم��ي��ل  حقيقي  ألمعي 
هو  والدليل  اإلعالمي  الميدان 
أنني حاولت استجوابك فانقلبت 

وص���رت أن��ا هو اآلي���������������������ة  
الحوار،  ضيف 
يا  وال������ج������واب 
هو  األمير  سمو 
أك�������ب�������ر  أن 
قد  ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن 

كتبوا في عالم الفن وفي مجال 
السياسة ومنهم األستاذ محمد 
التابعي، واألساتذة: مصطفى، 
صبري،  وموسى  أمين،  وعلي 
وغيرهم كثيرون، ألن الذي يكتب 
يمكنه  ال  ال��ك��ت��اب��ة  وي��ع��ش��ق 
في  قلمه  وح��ص��ر  التخصص 
مجال صحفي واحد«. فربت على 
كتفي قائال لي꞉ »نعم، إن كالمك 
قرأت  شخصيا  وأن���ا  صحيح 
ال���ك���ث���ي���ر ل�����ه�����ؤالء ال���ك���ت���اب 

الالمعين«.
ولكن بعد مرور فترة على ذلك 
اللقاء الذي تم بيني وبين األمير 
قرارا  أص��در  سلطان  بن  خالد 
»الحياة  جريدة  طبع  بتوقيف 
اللندنية« في المغرب ألسباب ال 

أرغب في التطرق إليها.
وب��ع��ده��ا ت��ق��ل��د األم���ي���ر عدة 
مناصب عسكرية تليق بمؤهالته 
وشجاعته وحنكته وكان آخرها 
الدفاع  وزي�����ر  ن���ائ���ب  م��ن��ص��ب 
السعودية،  العربية  بالمملكة 
ولكن ألسباب خاصة وبناء على 
منصبه.  م��ن  إع��ف��اؤه  ت��م  طلبه 
واليوم مازالت جريدة »الحياة 
اللندنية« تطبع بنجاح كبير في 
لندن وتوزع في مختلف أنحاء 
العالم وتشهد تزايدا كبيرا في 
خطها  جدية  بفضل  انتشارها 

اإلعالمي.
وشخصيا أتمنى لألمير خالد 
بن سلطان المزيد من التألق 

والصحة طول العمر.
تكوين  عن  نبذة  وه��ذه 
وأهم محطات حياة األمير 

:꞉خالد بن سلطان
درجة  على  حصل   -1
التأهيل العسكري - دفاع 
ج�������وي م�����ن أك���ادي���م���ي���ة 
العسكرية  ساندهيرست 

الملكية.
2- حصل على الدورات العامة 
والتخصصية في مجال الدفاع 
الجوي من مدرسة الدفاع الجوي 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات 
وهي دورة أركان صواريخ هوك، 
هوك،  صواريخ  ضباط  ودورة 
ودورة الحرب اإللكترونية/ دفاع 
جوي، ودورة صيانة صواريخ 

هوك.
الماجستير  على  حاصل   -3
كلية  من  العسكرية  العلوم  في 
القيادة واألركان العامة من فورت 
ليفن وورث بالواليات المتحدة 

األمريكية.
4 - حصل على دورة الحرب 
ال��ج��وي��ة في  ال��ح��رب  م��ن كلية 
المتحدة  بالواليات  ماكسويل 

األمريكية.
إدارة  دورة  على  حصل   -5
ال��ش��ؤون ال��دف��اع��ي��ة م��ن معهد 
الدراسات البحرية من مونتري 

بالواليات المتحدة األمريكية.
خدمته  خ�����الل  ت���ول���ى  وق�����د 
العسكرية التي امتدت من عام 
1968 حتى تقاعده عام 1991 

: ꞉العديد من المناصب
- قائد سرية دفاع جوي

- ضابط تدريب ومساعد ركن 
ضابط عمليات الدفاع الجوي

التفتيش  ق���س���م  رئ���ي���س   -
الدفاع  ق��ي��ادة  ف��ي  وال��م��راق��ب��ة 

الجوي
- مدير إدارة مشاريع الدفاع 

الجوي
الدفاع  ق��وات  قائد  - مساعد 

الجوي
الدفاع  ق���وات  ق��ائ��د  ن��ائ��ب   -

الجوي
- قائد قوات الدفاع الجوي

المشتركة  ال���ق���وات  ق��ائ��د   -

حرب  ف��ي  العمليات  وم��س��رح 
تحرير الكويت

ال���دف���اع  م���س���اع���د وزي������ر   -
والطيران للشؤون العسكرية

- المشرف العام على مسرح 
تطهير  عملية  ف��ي  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال����ج����ن����وب����ي����ة من  ال������ح������دود 

المتسللين.
وصل إلى رتبة فريق أول ركن، 
في  عسكرية  رتبة  أعلى  وه��ي 
السعودية  المسلحة  ال��ق��وات 
للضباط، وأحيل على  بالنسبة 
التقاعد بناء على رغبته بتاريخ 
وفي  م.   1991 ع��ام  24 شتنبر 
تاريخ  ال�17 من يناير عام 2001 
الدفاع  ل��وزي��ر  م��س��اع��دا  ع��ي��ن 

والطيران للشؤون العسكرية.
- وف���ي ال��خ��ام��س م��ن شهر 
أمر  ص��در   2011 ل��ع��ام  نونبر 
سلمان  األم��ي��ر  بتعيين  ملكي 
األمير  وتعيين  للدفاع،  وزي��را 
لوزير  نائبا  سلطان  ب��ن  خالد 

الدفاع.
- حاصل على عدد من األوسمة 
التالية: - األوسمة  والنياشين 

 ꞉الوطنية
- وس����ام ال��م��ل��ك ف��ي��ص��ل من 

الدرجة الرابعة 
- وس����ام ال��م��ل��ك ف��ي��ص��ل من 
الدرجة الثالثة- وسام الملك عبد 
العزيز من الطبقة األولى واليوم، 
وباسم كل قراء وعشاق الصحافة 
الجادة أطلب من األمير خالد بن 
جريدة  طبع  يعيد  أن  سلطان 
المغرب  في  اللندنية«  »الحياة 
بسبب اإلقبال الكبير الذي كان 
وم��ازال عليها من طرف القراء 
المغاربة الذين يالحظ بأن سعة 
صار  للقراءة  وحبهم  اطالعهم 
معروفا لدى القاصي والداني، 
حيث يشتري المغربي كل يوم 
كل الجرائد ليقرأها بكل شغف 
مما سيجعل عودة طبع جريدة 
المغرب  في  اللندنية«  »الحياة 

قرارا صائبا بكل المقاييس.

عودة طبع جريدة
 »الحياة اللندنية« في المغرب

الصحفي رمزي صوفيا أثناء لقائه مع األمير خالد بن سلطان في إحدى المناسبات

عندما بدأت جريدة »الحياة« تطبع طبعتها الدولية بالمغرب وصارت توزع بكل المناطق المغربية 
حصدت نجاحا كبيرا، بفضل التزامها بحرية التعبير وقوة المواضيع ومتابعتها الجادة لكل قضايا 

الساعة على المستوى اإلقليمي والعربي والدولي.

بعد مرور فترة 
على اللقاء الذي تم 

بيني وبين األمير خالد بن 
سلطان أصدر قرارا بتوقيف 
طبع جريدة »الحياة اللندنية« 

في المغرب ألسباب ال 
أرغب في التطرق 

إليها..

اليوم، مازالت 
جريدة »الحياة 

اللندنية« تطبع 
بنجاح كبير في 

لندن وتوزع في 
مختلف أنحاء 

العالم وتشهد 
تزايدا كبيرا في 

انتشارها



كان من األفيد أن أتناول بعض المالحظات التي أالحظها 
وأنا أستمع إلى إحدى القنوات الفضائية »نسمة« التونسية 
اآليات  بعض  تأويل  في  تبثها  التي  ال��ن��دوات  إح��دى  في 
القرآنية منها قوله تعالى꞉ »ال إكراه في الدين، قد تبين الرشد 
من الغي« )البقرة، اآلية: 256(، وممن شارك في هذه الندوة 
أحد العلماء من حفدة الراحل الطاهر بن عاشور الذي له 
والتنوير«  »التحرير  بعنوان:  الكريم  القرآن  في  تفسير 
والعالمة الطاهر بن عاشور غني عن التعريف بما له من 
دراسات ومحاضرات ومساهمات في الدروس الرمضانية 
الله، كما  الثاني رحمه  الحسن  الملك  التي كان يترأسها 
للطاهر بن عاشور تحقيق لديوان بشار بن برد في جزأين. 
وتفسيره المشار إليه من أهم التفاسير الحديثة التي جمعت 
في  وجد  قد  وبما  كتبه  ما  ومقارنة  المفسر  اجتهاد  بين 
القرآن  إلح��ك��ام  والجامع  كثير  الب��ن  القرآنية  التفاسير 
للقرطبي، وتفسير النسائي، باإلضافة إلى ما انفرد به تفسير 
»التحرير والتنوير« من اجتهادات تخص ابن عاشور كقوله 
في اآلية: »ال إكراه في الدين« من أنها آية محكمة وال نسخ 

فيها، بل هي ناسخة!! 
ُن أن المفسر ابن  ومن خالل ما وجدته في شرح اآلية َسُأَبِيّ
عاشور في »التحرير والتنوير« نهج منهجا خالف فيه حتى 
فقط  يرجحون  الذين  جعل  مما  للقرآن،  المفسرين  كبار 
مسوغات حرية »االعتقاد الديني« من خالل المنطوق القرآني 
»ال إكراه في الدين«، يقول ابن كثير في قوله تعالى: »ال إكراه 
ف��ي الدين  ال��دخ��ول  ال��دي��ن« أي ال تكرهوا أح��دا على  ف��ي 
اإلسالمي فإنه بين واضح جلي، له دالئله وبراهينه ال يحتاج 
إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله لإلسالم 
وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى 
الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه ال يفيده الدخول 
في الدين مكرها مقسورا، كما نجد لإلمام الطبري تعريفا 
لآلية بقوله꞉ الدين في هذه اآلية المعتقد والملة بقرينة قوله: 
»قد تبين الرشد من الغي« واإلكراه الذي في األحكام من 
اإليمان والبيوع والهبات وغيرهما ليس هذا موضعه، وإنما 
أكره« ومما رواه اإلمام  »إال ما   ꞉التفسير قوله يجيء في 

 ꞉النسائي في تفسيره لهذه اآلية قوله
ال  األنصار  المرأة من  »كانت 

يكون لها ولد فتجعل على 
نفسها لئن كان لها ولد 
تجعله  )أي  ت��ه��وده 
فلما  ي�����ه�����ودي�����ا(، 
األنصار  أس��ل��م��ت 
قالوا꞉ كيف نصنع 
فنزلت  ب��أب��ن��ائ��ن��ا؟ 
هذه اآلية »ال إكراه 

في الدين« كما روى 
في  النسائي  اإلم���ام 

عن  حديثا  الموضوع 
ابن  عن  بشار،  بن  محمد 

قال:  شعبة...  عن  ع��دي  أب��ي 
ع���������اش »كانت المرأة تجعل على نفسها إن 

لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من 
أبناء األنصار، فقالوا꞉ ال ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل 

»ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي«. 
من خالل ما سردناه ال نالحظ ما قاله حفيد بن عاشور أن 
اآلية محكمة أو غير منسوخة، فمسألة النسخ ال يمكن الحكم 
ب�»الناسخ  يهتم  وعمن  بالنص  ذكرها  عدم  بمجرد  عليها 
كثير  فابن  الموضوع،  هذا  في  المؤلفين  من  والمنسوخ« 
يشير في تفسيره إلى أن اآلية منسوخة، يقول ابن كثير: 
»بل هي منسوخة بآية القتال وأنه يجب أن يدعى جميع 
األمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين اإلسالم، فإن أبى 
أحد منهم الدخول ولم ينقد له أو يبذل الجزية قوتل حتى 
يقتل، وهذا معنى »ال إكراه«، قال الله تعالى: »ستدعون إلى 
قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون«، وقال تعالى: 
»يأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم«، وقال 
تعالى: »يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 

وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين«.
ومن المعلوم أن من سماحة اإلسالم في مواجهة الكفار أنه 
الله  رس��ول  صحابة  أن  بمعنى  حربهم،  ف��ي  يباغتهم  ال 
والمبعوثين إلى الكفار يعرضون عليهم الدخول في دين 
الله، حتى إذا أبوا ذلك أعطوا الجزية - إن كانوا يتبعون 
دينا سماويا - بعد ذلك، وبعد أداء الجزية يصبحون هم 
وعيالهم وأوالدهم في ذمة المسلمين ممن سيحاربهم من 
عبدة النار وغيرها من المخلوقات البشرية أو الحيوانية 
بالنسبة  االعتقاد  أو  العقيدة  حرية  إن  الطبيعية...  أو 
للكتابيين محمية من طرف اإلسالم والمسلمين في الوقت 
الذي كان فيه اإلسالم الحاكم بأمر الله في العصور الماضية 
قبل اضمحالل المسلمين وانفالت كل أسباب الحماية من 
أنفسهم ولغيرهم، وكذلك بما هيأه أعداء اإلسالم من أسباب 
الغلبة وبما توفر لديهم من األسلحة والتقنيات المستعملة 
في الفضاء والجو والبحار، باإلضافة إلى ما عرفته صفوف 
وتشتت  وح��دت��ه��م  ف��ي  ت��م��زق  م��ن  والمسلمين  اإلس����الم 

لشملهم.

»وإن أمتكم أمة واحدة« )سورة المؤمنون، اآلية: 52(. تشير هذه 
اآلية القرآنية إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة اإلسالم 
التي تضم سبعة وخمسين دولة عبر العالم وال يقل عدد سكانها 
عن مليارين من البشر، أما العالم المغربي فيتكون من اثنين 
وعشرين دولة ال يقل مجموع سكانها عن أربعة مائة مليون 
مآسي  من  يعاني  البشر ظل  من  الهائل  الحشد  وهذا  نسمة، 
 ،1948 النكبة، والنكبة هنا تعني تقسيم بالد فلسطين سنة 
وذلك ضمن وعد بلفور الذي سبق ميالد وإحداث سرطان في 

جسم العالم العربي واإلسالمي، ولم يكن هذا الكيان الغريب 
إال حفنة من  أطلق عليه اسم إسرائيل يضم  الذي 

اليهود تم تجميعهم وجيء بهم من كل أصقاع 
وهم  واح��دة  هوية  لهم  يكن  لم  حيث  العالم، 
خليط من األجناس وال توحدهم إال الديانة 
العرب  القادة  خيانة  كانت  وإذا  اليهودية، 
الهزيمة  في  األساسي  السبب  هي  يومئذ 
العربية،  الجيوش  تحملتها  التي  النكراء 
والتي تجلت في تزويد المحاربين العرب 
بأسلحة فاسدة كانت للمخابرات اإلسرائيلية 
ولبعض ال��ق��ادة ال��ع��رب ال��ي��د ال��ط��ول��ى في 

شرائها، فكيف نفسر هذه المعادلة الصعبة 
التي ال يقبلها العقل وال المنطق؟ فهل يعقل أن 

تستمر دويلة صغيرة من حكم إسرائيل في تكبيد 
العرب والمسلمين أشبع الهزائم وتنتصر عليهم رغم 

انعدام التوازن في العتاد والقوة؟ أوال إن جل قادة العرب تطغى 
عليهم األهواء الشخصية والرغبة في تمديد مدة بقائهم في 
سدة الحكم، وقد أنبأنا وزير الخارجية األسبق »هنري كيسينجر« 
في مذكراته حيث أكد أن جل القادة العرب يمكن شراؤهم، وأن 
السؤال الوحيد الذي يطرح بهذا الشأن هو بكم؟ يعني ثمن 
خيانتهم، وذلك ما عرف عنه ليس الربيع العربي ولكن الطوفان 
العربي الذي انطلقت أول شرارة له من تونس، والذي أطاح 

بعدة رؤوس لقادة تخلدوا في الحكم وظلت شعوبهم تئن تحت 
المطلق، وقد  الديكتاتوري  الفردي  وطأة غطرستهم وحكمهم 
دامت محنة هذه الشعوب المغلوب على أمرها عدة عقود كانت 
األسلحة  بأحدث  لتزويد جيشها  العدة  تعد  إسرائيل  خاللها 
المتطورة إلى أن دخلت إلى نادي الدول المتوفرة على السالح 
النووي، تهدد به كل دولة عربية أو إسالمية تحاول أن تساعد 
التي  األسلحة  تجرب  إسرائيل  وظلت  الفلسطيني،  الشعب 
تخترعها مصانعها في أبناء الشعب الفلسطيني الذي حولته 
إلى مختبر يجرب فيه ما جد من آلياتها الحربية، وبذلك 
استطاعت أن تقلص من الرقعة األرضية التي 
حددتها المحافل الدولية سنة 1948 بمقتضى 

القرار األممي، عدد: 242. 
آالف  بل  مئات  بناء  في  إسرائيل  واستمرت 
المستوطنات إليواء مواطنيها الذين يزداد 
عددهم كل يوم، وذلك بواسطة قرارات إدارية 
تقضي بإجالء السكان العرب من أراضيهم 
لتوفير  العرب  المواطنين  منازل  بهدم  أو 
من  القادمين  اليهود  للمستوطنين  السكن 
مختلف جهات العالم، وقد شجعت الالمباالة 
التوسعية  السياسة  هذه  أمام  العرب  القادة 
المسؤولين اإلسرائيليين على تهويد معالم مدينة 
القدس، بل إنها حاولت إحراقه وتحاول اليوم حفر 

نفق تحته للعبور على نصب إسماعيل!!
وقد ازداد طغيان هؤالء اليهود غطرسة إلى درجة أنهم باتوا 
يتحكمون فيمن يحرز ولوج المجلس األقصى للصالة داخله 
أو خارجه، وهو المسجد الذي بارك الله حوله، فهل هناك عار 
أكبر من هذا يا قادة العالم العربي واإلسالمي، أين الجامعة 
العربية؟ وأين منظمة المؤتمر اإلسالمي؟ بالله عليكم هل سبق 
لكم أن سمعتم عن مشكل عربي قامت هذه الجامعة بإيجاد حل 

له؟..

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
العرب والمسلمون بين الرباط واالنحطاط!!

الرأي

»ال إكراه في الدين« بين 
سوء الفهم والتأويل

أنبأنا وزير خارجية 
الواليات المتحدة 

األمريكية األسبق »هنري 
كيسينجر« في مذكراته، حيث أكد أن 
جل القادة العرب يمكن شراؤهم، وأن 

السؤال الوحيد الذي يطرح بهذا 
الشأن هو بكم؟ يعني ثمن 

خيانتهم..

كانت المرأة 
من األنصار 

إن كان لها ولد 
تهوده )أي تجعله يهوديا(، 
 ꞉فلما أسلمت األنصار قالوا
كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت 

هذه اآلية »ال إكراه 
في الدين«

< العدد: 801
< الخميس 4 شتنبر 2014
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المراكشيون يعشقون المدينة الجديدة »عاصمة دكالة«، يفضلون قضاء 
يتشبثون  البحر،  طول  على  المترامية  بشواطئها  الراحة  من  فترات 
بالمحافظة على العالقات المنسوجة بينهم وبين الجديديين »دوريجين«، 
خوفا عليها من التحوالت السوسيواقتصادية كما قال االتحاد االشتراكي 
والتي غزت المدينة بشكل متسارع، نتيجة سياسة »االستثمار« المتوحش 
إن صح التعبير، هذا األخير الذي حول »الجديدة« إلى مدينة »غول« بعد 
أن جهزها بالعمارات »الفيالت والشقق النموذجية« الصالحة لكل شيء 
الشركات  كبريات  من  وبإيجاز    ،)2014 غشت   27 االتحاد،  )جريدة 
العالمية التي دخلت ب�»صباطها« مجال العمران، وعملت على إنشاء 
مراكز اصطياف خاصة بها » لتتقلب المدينة إلى وجه آخر لم يكن مألوفا 
لدى أهلها المتحمس إلى النهوض بالمدينة بالشكل الذي يتالءم مع 
أخالقهم ومبادئهم وقيمهم، عشق أبناء الحمراء لنجمة دكالة أو جوهرتها 
أبعادا  إعطاؤها  أو  تحليلها  يمكن  ال  أيضا،  ومتفردة  قديمة  ظاهرة 
سوسيولوجية دون استحضار عنصر القرب الجغرافي وهدوء المكان 
وبساطة السكان )مثل المراكشيين(، زيادة على شساعة البحر، هذا 

األخير الذي ترك جزءا كبيرا منه لإلهمال وعدم االستغالل 
المحقق لمردودية معينة تستفيد منها المدينة بشكل 

مباشر في النهوض باألوضاع االجتماعية للساكنة، 
بينما وضع الجزء اليسير المستغل رهن إشارة 
اللوبي الضاغط الذي طوقه بالكراسي وواقيات 
الشمس بطريقة محرجة للزائر، بحيث تدفع به 
إلى أن يبقى رهين الوقوف إلى أن يؤدي مقابل 
جلوسه أمام زرقة البحر وتالطم األمواج بقيود 
مفروضة وحركة محدودة� قلت استحضار كل ذلك 
لعالمات  حاملة  تاريخية  لحظات  ف��ي  ودم��ج��ه 

البطولة التي يقرأها الزائر عندما يقابل األسوار 
القديمة،  وال��ب��ن��ادق  ال��م��داف��ع  ويخايل  واألب����راج، 

ويخاطب في نفس اآلن الصوامع واألجراس، وما يشكله 
تواجدهما جنبا إلى جنب من رغبة )غارقة في القدم( في 

عصبية  من  الخالية  الهادئة  الحياة  ال��ى  وال��دع��وة  التعايش 
التطرف.

عندما عرجت على المدينة قدوما من مدن أخرى لها نفس المكانة في 
كانوا معي،  الذين  كثيرا، واندهش كل  المغاربة استغربت  قلوب كل 
احترنا في الحقيقة، خاصة عندما دلفنا إلى عمق المدينة القديمة التي 
كانت لها معنا ذكريات جميلة في السبعينيات والثمانينيات، ومع بيوت 
االصطياف بالشاطئ، والتي لم تعد تستعمل ألسباب يعلمها المسؤولون، 
رغم أهمية تلك البيوت وما تضفيه من حركية على جنبات الشاطئ، 
على عكس المقاهي التي شيدت هناك، وأعطي ألصحابها حرية التصرف 
في »استغالل الملك العمومي بشكل يميل إلى الفوضى العارمة التي 

ال تبقي مكانا للفرجة واللعب والسير على األرجل«. 
كل شيء كما كان في الماضي البعيد والقريب على حد سواء الحالة 
بقيت على ما هي عليه نظرا لسياسة التهميش التي أضحت سائدة، 
على عكس ما يالحظ في المناطق المستحدثة إن صح التعبير، والتي 

تسير بها األشغال بشكل سريع، نظرا للباب المفتوح على مصراعيه 
أمام ذوي النفوذ والسماسرة وبعض ممثلي الجماعة، شوارع تتنافس 
بعض  من  وبوعي  الزمن،  من  غفلة  في  االنتشار  أجل  من  الحفر  بها 
المسؤولين، ويشتد اتساعها ويمتد محيطها خاصة قرب بعض اإلدارات 
ناطقة  تعطي صورة  أن  المفروض  من  التي  العمومية  والمؤسسات 
بالواضح عن دولة تعتز بمكاتبها وتفتخر بالقائمين عليها الذين يفعلون 
كل شيء من أجل تقريب اإلدارة من المواطن ولو كانت معطوبة أو 

هشة.
أزبال متراكمة هنا وهناك يصعب على المتجول تخطيها إال بصعوبة 
)رغم المجهودات المبذولة(، نظرا للكم المتراكم منها، والناتج عن غياب 
التي  المعضلة  الحسبان  في  يضع  عاجل،  وبرنامج  مفعلة،  سياسة 
تتضاعف بزيادة الوافدين من زوار وعشاق للراحة واالستجمام وهي 
ال  والفائض  للربح  تبرمج  سياسة  ظل  في  توفيرها  يصعب  أشياء 

غير.
فوضى في التسيير والتنظيم رغم ما تقدمه السلطات المحلية وعلى 
رأسها العامل )الرجل المناضل المتشبع بروح الوطنية 
الجهات  تفلح  لم  كبيرة  فوضى  نعم  ج��د(،  عن  أبا 
برامج  وض��ع  ف��ي  للتنظيم  المؤهلة  أو  المنظمة 
استثنائية كما تفعل جل المدن الشاطئية في وقت 
الصيف، تفرد أو ترسم تخطيطا شامال تراعى فيه 
اللحظة ويساعد على الحد من ظاهرة االزدحام وما 
إجرامية  وأعمال  ش��اذة،  ممارسات  من  يتخللها 
كالسرقة والنشل الذي ضرب بأطنابه طيلة شهور 
العطلة، في شبه غياب ألية مراقبة أو تتبع، نظرا 
االستعانة  عن سياسة  واالستغناء  األمنيين  لقلة 
برجال شرطة من مدن أخرى كما كان عليه الحال في 
السابق، إضافة إلى انشغال البعض )وهو قليل( باألهم 
بالنسبة إليه، أال وهو العمل على استخالص الضريبة 
العرفية كما سماها أحدهم، قلت فوضى وتطاول بل وخنق 
لحق السائح والزائر في الراحة بسبب أعمال البناء والحفر أثناء 
األماكن  ف��ي  خ��اص��ة  الكلمة،  صحت  إن  السياحي  الحصاد  م��وس��م 
من  والتي  وإيابا،  ذهابا  المرور  فيها  يتواصل  التي  االستراتيجية 
المفروض أن تكون جاهزة لحظة الحضور أو االنطالق كما سماها أحد 
المراكشيين، وذلك حتى يأخذ المقبل على المدينة صورة مشرفة عن 
على جمالية  الحرص  أشد  بأن يحرص  ملزما  أصبح  الذي  مجلسها 
نظرا  عليها  المحافظة  إلى  ويسعى  المدينة،  تجمل  التي  الفضاءات 
للحاجة إليها من جديد، قصد إعادة قراءة التاريخ بأعين الحاضر، وذلك 
حتى يسهل ربطه بالماضي الزاخر بالبطوالت التي ال يمكن إال االستفادة 
منها، وحمل األجيال على االقتداء برجاالتها الذين ضحوا بكل شيء 
في سبيل أن تنعم األجيال الالحقة بخيراتها وثرواتها التي توزع اآلن 
وقبل اآلن بطريقة غير متكافئة على المحظوظين الذين يضعون أيديهم 
على أغلبية المهرجانات والمواسم وأشياء أخرى ال يرضاها الجديديون 

ألنفسهم.

 محمد بركوش
عاصمة دكالة وسياسة التهميش

بيوت لالصطياف 
لم تعد تستعمل 

ألسباب يعلمها 
المسؤولون، رغم أهميتها، على 

عكس المقاهي التي شيدت هناك، 
وأعطي ألصحابها حرية التصرف 

في »استغالل الملك العمومي 
بشكل يميل إلى الفوضى 

العارمة

< يتبع
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
أودع  ق��د  أن��ه  العموم  إل��ى  لمكناس 
يتعلق  ملفا  القانونية  بالمصلحة 
بإحداث شقة مفروشة برقم 1 عمارة 
D5 عمارة ابن سيناء حبوس مكناس 
عبد  المساوي  السيد)ة(:  طرف  من 

العالي.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء 

مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب��ت��داء م��ن ت��اري��خ نشر هذا 

اإلعالن.
 As 328/14

********
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 

بإحداث محل لأللعاب اإللكترونية 

برقم 37 تجزئة قرطبة سكتور 1 
مكناس من طرف السيد)ة(: الطبيب 

بوعزة.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب��ت��داء م��ن ت��اري��خ نشر هذا 

اإلعالن.
 As 329/14

********
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
أودع  ق��د  أن��ه  العموم  إل��ى  لمكناس 
يتعلق  ملفا  القانونية  بالمصلحة 
بإحداث محل لغسل السيارات برقم 
1239 حي مرجان 2 طريق أكوراي 
مكناس من طرف السيد)ة(: الزهراوي 
األمر  يهمه  م��ن  ك��ل  فعلى  ال��م��ه��دي. 
القانونية  ب��ال��م��ص��ل��ح��ة  االت���ص���ال 
بالجماعة الحضرية لمكناس )ملحقة 
الحبول( قصد االطالع على هذا الملف 
وإب��داء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
 As 330/14

********
المملكة المغربية

وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
 المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  ال��م��ج��ل��س  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
أودع  ق��د  أن��ه  العموم  إل��ى  لمكناس 
يتعلق  ملفا  القانونية  بالمصلحة 
بإحداث محل لغسل السيارات برقم 
من  مكناس   -  2 مرجان  1323 حي 

طرف السيد)ة(: بارباش فيصل.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب��ت��داء م��ن ت��اري��خ نشر هذا 

اإلعالن.
 As 331/14

إعـــــــــالن,,,,,إعـــــــــالن,,,,,إعـــــــــالن,,,,,

قالوا عن السرطان إنه مرض فتاك وجرثومة 
خطيرة استعصت على مهرة األطباء، وعجز الكل 
عن التغلب عليها رغم ما يبذل من جهود مشكورة 
من ط��رف األط��ب��اء وم��ن قبل جميع ال��دول في 
الدول  م��ن  فالكثير  ومغربها،  األرض  مشرق 
تخصص أمواال كثيرة إليجاد عالج ناجع لهذا 
يكلل  أن  القدير  الله  نرجو  اللعين،  ال��م��رض 
ب��ال��ن��ج��اح ذل����ك س���رط���ان يصيب  ال���ج���ه���ود 

األجسام.
وفي العالم أيضا، سرطان من نوع آخر ال يقل 
خطورة عن السرطان الجسماني، الذي نبت في 
قلب العروبة، هذا السرطان هو دولة إسرائيل.  
فمنذ ثمانية وأربعين وتسعمائة وألف 1948 
جمع اليهود من بقاع العالم جمعا، وقيل لليهود: 
هلموا فوطنكم هو فلسطين، وكان هذا الجمع 
بإيعاز من شياطين ذلك الزمن، ففرض اليهود 
فرضا وجمعوا في أرض الفلسطينيين، أصحاب 

البالد الشرعيين.
ومنذ سنة 1948 واليهود يقتلون ويذبحون 
فقتلوا  الفلسطينيين،  ويعذبون  ويسجنون 
المقاومة  ورم��وز  والشيوخ  والنساء  األطفال 
من  تسلم  لم  الله  معابد  وحتى  الفلسطينية، 
شرهم، فدخلوا أولى القبلتين القدس الشريف 

بنعالهم واستباحوا الدماء فرادى وجماعات.
وفي رمضان األخير لسنة 1435ه� دكوا غزة 
الشهيدة دكا، وعاثوا فيها فسادا وقتلوا ما يزيد 
عن ألفي شهيد في رمضان ولم يراع اليهود شهر 
ففعلوا  المسلمين،  عند  مكانته  وال  رم��ض��ان 
فعلتهم الشنعاء من غير خوف وال حياء، ومع 
ماديا  ي��ؤي��دون��ه��م  ال��وق��ت  فشياطين  األس���ف 

ومعنويا.

سرطان في قلب العروبة

لماذا انتصرت غزة؟
انتصرت غزة بكل بساطة ألن 
أهلها عازمون على العيش بكرامة 
أو الشهادة في سبيل إحقاق حق 

وإزهاق باطل.
انتصرت غزة ألن الدماء التي 
أن  تأبى  األرض  ف��وق  انسكبت 
تنقطع وأن النساء اللواتي بكين 

وزغردن مستعدات لفعل ذلك مرات 
ومرات..

الحصار  ألن  غ���زة  ان��ت��ص��رت 
المفروض منذ سنين لم يذل أعناق 
الرجال ولم ينقص من قيمة الوطن 
ق��ي��د أن��م��ل��ة، وم���ا ي���زال الصغار 
ي��رس��م��ون ف��ي أح��الم��ه��م حدود 
الوطن، وما يزالون يكتبون قصائد 
ألن  والحرية،  والكرامة  ال��ع��ودة 
األرض ما تزال قادرة على العطاء، 
وما يزال طابور الشهداء يصعد 
الذين  السماء.. وال تحسبن  إلى 

بل  أمواتا  الله  سبيل  في  قتلوا 
أحياء عند ربهم يرزقون..

المعتدي  ألن  غ���زة  ان��ت��ص��رت 
الحية  الضمائر  معزول وألن كل 
ف��ي ال��ع��ال��م ت��أب��ى أن ت��ج��د لهذا 
العدوان أي تبرير، وتقول بصوتها 
العار وهذا  العالي كفى من هذا 

االستهتار.
ان��ت��ص��رت غ���زة ألن��ه��ا حشدت 
التضامن من الشعوب، وحتى من 
كثير من األص��وات داخل الكيان 
المحتل التي تعيب على حكومة 

السفاح نتانياهو استعماله الخيار 
ضد  الحربية  واآلل���ة  العسكري 
غزة  انتصرت  العزل.  الغزاويين 
ألن التاريخ يشهد للفلسطينيين 
بأحقيتهم في أراضيهم مهما طال 
األمد، وستبقى غزة عالمة النضال 

وعلم العز والكرامة.
غزة تنتصر ألن األبطال الذين 
يكتبون التاريخ بالدماء لن تمحيه 
وال  ال����ص����ه����اي����ن����ة  ع�������ادي�������ات 

اعتداءاتها.
< حميد خطاري

غزة تنتصر وشوكة الصهيونية تنكسر 

عقــول ال تـرى إال عنـد أصابعــها
ليس بالضرورة أن تكون نمطيا 
قيمك  عن  تدافع  حتى  منفتحا  أو 
وتقاليدك. نعم أيها المغربي الذي 
وقيمه  بأصالته  معتزا  دوم��ا  ك��ان 
وعاداته النبيلة الموغلة في الزمن. 
وتغيرت  البوصلة  انحرفت  اليوم 
المحددات والمواصفات لكي تعلن 
أم  كنت  ذك��را  عن مغربيتك س��واء 
قام  التي  الزيارة  أنثى. في خضم 
المغربية  ال��ح��ك��وم��ة  رئ��ي��س  ب��ه��ا 
ال��والي��ات األمريكية  إل��ى  وزوج���ه، 
المتحدة )أنظر الصورة(، تهاطلت 
لباس  على  التعليقات  من  العديد 
حرم رئيس الحكومة، وبالمناسبة 
نحن لسنا هنا بصدد الدفاع عن بن 
كيران وزوجته فهما كفيالن بالرد 
الفارغة،  ال��ه��ج��م��ات  ت��ل��ك��م  ع��ل��ى 
التفتح  إط������ارات  ف���ي  ال��م��ق��ول��ب��ة 

واالنغماس في التغرب.
سؤال بسيط لهؤالء الغوغائيين 
م��ن ال��ق��وم، ك��م ه��م ن��س��اء سفراء 
ووزراء ومسؤولين أجانب يحلون 
على المملكة في زيارات رسمية أو 
يحرسن  وأجانب،  عرب  ذل��ك،  غير 
بل بعض  التقليدي،  لباسهن  على 
زوجات السفراء يصررن على تقديم 
التقليدية  واألك������الت  ال���وج���ب���ات 

لبلدانهن.
ف��ي ه���ذا ال��ج��ان��ب، ت��ج��د هؤالء 
المتجندين لتلكم العبارات الرنانة 
يسارعون للتصفيق والتهليل لتلك 
أنفسهم  وي���ص���ف���ون  ال�����ع�����ادات، 
بالمتحررين والدعوة إلى التعايش 

مع اآلخر - وكأننا في كوكب زحل- 
إلى غير ذلك من العبارات الرنانة 
بالمقارنة  الهوالمية.  والشعارات 
نجدهم يقزمون أي عمل أو مجهود 
ولو فردي يبرز تقاليدنا وعادتنا، 
فينهالون عليه بكل عبارات التنقيص 
والتذليل الموجودة في قواميسهم 

والتي ال يعرفون غيرها.
فاليوم ليست الحرب على زوج 
مساس  إن��ه  ب��ل  الحكومة،  رئيس 
إنها  »تمغاربيت«  رم��وز  من  برمز 
وحرمتها  ب��أن��اق��ت��ه��ا  »ال���ج���الب���ة« 
ل��ل��ج��ن��س��ي��ن، وت��م��ي��زه��ا ع���ن باقي 
ال  ال��ذي  الرمز  ذل��ك  إن��ه  المالبس، 
مثل  النمطية  ب��اق��ت��ه  م��ن  ينسلخ 

»القفطان«، »التكشيطة«، و»الملحفة«، 
و»الفوقية«، و»السروال لقندريصي«، 
و»البلغة«، و»العصابة أو لعمامة«، 
باإلضافة إلى رمز غاب تقريبا عن 

تقاليد نسائنا »إنها الشقة«.
يأتي  والقيم  ال��ت��اري��خ  ه��ذا  ك��ل 
المتمركسين  م���ن  زم�����رة  ال���ي���وم 
والليبراليين بين قوسين، لينسفوها 
لنا ونسكت. بصريح العبارة عيب 
علينا كمغاربة أن ننتقص من لباس 
ب��ل من  ي��ب��رز ح��ض��ارت��ن��ا،  تقليدي 
العمل  ه���ذا  ن��ث��م��ن  أن  ال��م��ن��ط��ق��ي 
رئيس  ح����رم  ل��ل��س��ي��دة  ال���ش���ج���اع 
الحكومة. وكل المبادرات من مثل 
ليس  لنكن ص��رح��اء  ال��ن��وع.  ه��ذا 

تنميطا للمجتمع المغربي لكن في 
مثل هذه الظرفيات وهكذا زيارات 
تعميم  بنا  األج��در  مهمة  عمل جد 
اللباس المغربي بكل تقاليده، وليس 
ذلك التحريف والتزويق  الذي طرأ 
ألحد أنماط اللباس التقليدي بدعوى 

الحداثة.
كان من الطبيعي والمنطقي أن 
نناقش الزيارة التي قام بها رئيس 
على  نتائجها  هي  وم��ا  الحكومة، 
العالقات المغربية - األمريكية، أن 
نبحث في خباياها وهكذا، ولنترك 
الحديث الذي ال طائل منه أو منفعة. 

»واش ولينا في الحمام؟«.
< محمد الدفيلي < مالكي علوي موالي الصادق )سال(



< العدد: 801المنبر  الحر
< الخميس 4 شتنبر 2014

alousbouea@gmail.com

24

يالحظ أن الوضعية التي يجتازها المغرب 
عدة  تراكمت  حيث  صعبة،  فعال  تعد  حاليا 
عوامل ساعدت على تأزم الوضعية االقتصادية 

التي نمر منها..
يثقل  ال��ذي  المديونية  عامل  جانب  فإلى 
خزينة الدولة سواء منه الداخلي أو الخارجي، 
انضاف إلى ذلك عامل التدبير سواء من حيث 
التسيير أو االستهالك، وهذه ظاهرة ال يمكن 
نكرانها واالدعاء عكسها السيما أن مضاعفاتها 
للمواطن  ال��ي��وم��ي  ال��ع��ي��ش  ع��ل��ى  ت��ن��ع��ك��س 

البسيط.
التخفيف  الحكومة تحاول  أن  وقد يالحظ 
من األزمة عن طريق اتخاذ بعض التدابير التي 
تبادر إلى تنفيذها، إال أن بعضها يظل عسير 
التغلب  يتعذر  ميكانيزمية  لمعوقات  اإلنجاز 
عليها في ظل الفساد الذي أصبح هو القاعدة 
العامة.. الرتباطها بضرورة القيام بإصالحات 
إدارية جذرية، حيث في غياب هذه اإلصالحات 
من ضمنها على سبيل المثال إجراءات اتخذت 
الرحمن  عبد  حكومة  ظ��ل  ف��ي  ص���ارم  بشكل 
اليوسفي، والتي سرعان ما تم التخلي عنها 
بمجرد حلول حكومة عباس الفاسي إلى اآلن، 
وهي مراقبة السير الطبيعي لسيارات الدولة 
والجماعات؛ حيث يالحظ الجميع أن دار لقمان 
القديمة،  حالتها  إلى  رجعت  الشأن  هذا  في 
وهكذا مازالت سيارات الدولة تجوب الشواطئ 
بكل هدوء، ومازالت تختلف إلى مالعب الكولف 
منها  البعض  م���ازال  ب��ل  التنس،  مالعب  أو 
يعاكس المراهقات دون حرج وال حياء.. فهذا 
مجرد مثال بسيط ال شأن له وال تأثير له في 
ميزانية الدولة بصفة عامة، ولكن قد تنسحب 
هذه الظاهرة على مظاهر أخرى تفيد بالملموس 
أن سلسلة اإلثراء على حساب الخزينة مازالت 
فيها  يتم  التي  الكيفية  ضمنها  من  مستمرة 
تمرير مارشيات الدولة، حيث تعتبر خير دليل 
بعض  تعرفها  التي  المنظمة  الفوضى  على 
جميع  إث��ره��ا  على  تختفي  التي  ال��م��زاي��دات 
يؤدي  األم��ر  أن  لدرجة  المصداقية،  ضوابط 
ببعض المسؤولين على قطاعات حيوية إلى 
إنشاء شركات غرضها االنقضاض على األسواق 
التابعة للقطاعات التي يشرفون عليها، وهذا 
ومخال  فظيعا  اس��ت��غ��الال  يعد  ذات���ه  ح��د  ف��ي 
بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.. وهذا ركن 
من أركان الحيف االجتماعي الذي يلحق ببعض 
إن لم أقل جل المقاوالت الفتية، ويلحق بصفة 
عامة ببقية العباد التي تظل تتفرج على األزمة 
والتي ترى نفسها أنها لم تستفد مثال من سنة 
م��م��ط��رة، وب��ذل��ك ت��ظ��ل م��س��أل��ة رف���ع الحيف 
االجتماعي عن الشريحة الواسعة من الشعب 
إلى  الحقيقة  ف��ي  م��وك��ول��ة  ليست  المغربي 
عاتق  على  موضوعة  بل  وح��ده��ا،  الحكومة 

الجميع ألنها مسألة مرتبطة باألخالق...
كان  م��ا  ك��ي��ف  ال��ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ويستحيل 
مستوى رقيها األخالقي أن تقضي على هذه 
األجواء الفاسدة في ظل نسق عام فاسد، تغلب 
فيه التعليمات على تطبيق القانون، ولكن األمر 
تستغل  أن  ب��األس��اس  الحكومة  على  يحتم 
الفصول الدستورية التي تجعلها مسؤولة عن 
قراراتها، وبقليل من الشجاعة يمكنها من اآلن 
قبل الغد أن تشرع في رصد الطفيليات وكذا 
الفضاء  بتجاوزاتها  أزكمت  التي  اللوبيات 
الرجل  وض��ع  سياسة  بسن  وذل��ك  المغربي، 
ال��م��ن��اس��ب ف��ي ال��م��ك��ان ال��م��ن��اس��ب م��ع حذف 
المهادنة من أجندتها... والحرص باستمرار 
وبكل جدية وال ملل على إرساء استراتيجية 
ال محيد عنها تروم الحفاظ على السير الطبيعي 
لدواليب الدولة للظفر بشوارع آمنة ونظيفة. 
ولن يتم ذلك إال إذا حاولت حكومة بن كيران 
من  االستدانة  ألسلوب  على جعل حد  العمل 
الخارج واتخاذ قرار سياسي يعتمد على مقاربة 
ع��م��ودي��ة م��ن ش��أن��ه��ا أن ت��راع��ي ذم���ة جميع 
المغاربة كيفما كانت درجاتهم االجتماعية على 
القدرة  على  يحافظ  منظور  م��ن  س���واء،  ح��د 
الشرائية للطبقة المسحوقة درءا لكل ما من 
شأنه أن يعرض البالد لإلفالس فتصبح في 
أجواء ال تبقي وال تذر، وأعوذ بالله من قولي 

هذا، والحمد لله على كل حال.
< عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

نـاركــم تـوقـفـوا  ال 

م���ن���ح ه������ذه ال���ج���ائ���زة 
»ال���ش���رف���ي���ة« ع���ن ج����دارة 
واس���ت���ح���ق���اق إل����ى دول���ة 
إنجازها  ع��ل��ى  إس��رائ��ي��ل 
قتل  ف��ي  المتمثل  ال��ف��ري��د 
أحياء،  وحرقهم  األط��ف��ال 
قدمته  »إن�����ج�����از«  وه�����و 
بنوع  لإلنسانية  إسرائيل 
به  وتفوقت  التباهي  م��ن 
الذي  هتلر  حبيبها  على 
وجعلهم  ال���ي���ه���ود  ع���ق���د 
ي��ع��ادون وي��ح��ق��دون على 
البشرية جمعاء دون تمييز 
بين العدو والصديق، وال 
غرابة فإن إسرائيل قامت 
بارتكاب جرائمها بدم بارد 
و»ض��م��ي��ر« م���رت���اح تحت 
الغرب  وأس���م���اع  أن���ظ���ار 
وزعيمته أمريكا والمنظمات 
التي ال  الدولية  والهيئات 
تفتأ تتبجح بحماية األطفال 
وص���ون ح��ق��وق��ه��م وحفظ 
يكونوا  أال  على  كرامتهم، 
م�������ن أط�������ف�������ال ال�����ع�����رب 
في  الذين  والفلسطينيين 
ال��واق��ع ول��س��وء حظهم ال 
أو  يحميهم  م��ن  ي��ج��دون 
يدافع عنهم، ما دام أهاليهم 

ال يستطيعون توفير األمن 
واالستقرار والحماية لهم، 
ب��ح��ك��م ان���ش���غ���ال ه����ؤالء 
األهالي باالقتتال والتناحر 
بواسطة  ب��ي��ن��ه��م  م���ا  ف���ي 
مليشيات متعددة األسماء 
والقيم  األه�����داف  ع��دي��م��ة 
وال��م��ب��ادئ وال��رح��م��ة، مع 
التي  الممارسات  تعارض 

تقوم بها تلك المليشيات، 
الشعوب  ت��ط��ل��ع��ات  م����ع 
العربية وأهدافها الرامية 
إلى التقدم والرقي والرخاء 
والديمقراطية  واالستقرار 
وال��ع��ي��ش ال��ك��ري��م ف��ي ظل 
العدالة والمساواة والتمتع 
فدولة  اإلن��س��ان،  بحقوق 
الفاقدة  العدو الصهيوني 

ل���ك���ل ال���ق���ي���م واألخ�������الق، 
جهنمية  أساليب  ابتدعت 
وإره���اب  ل��ت��ع��ذي��ب  بشعة 
فاقت  الفلسطينيين  وقهر 
»ما  ووحشيتها  بقسوتها 
تعرض« له اليهود على يد 
أصبحت  ح��ي��ث  ال��ن��ازي��ة، 
إبادة  على  تركز  إسرائيل 
وسلبهم  فلسطين  أطفال 

الطمأنينة واألمن، لكونها 
ينتظرها  م������اذا  ت���ع���رف 
وينتظر أبناءها من طرف 
أحفاد  فلسطين  أط���ف���ال 
والقسام  وياسين  عرفات 
الشهداء  م���ن  وغ���ي���ره���م 
األبطال، الذين ربوا أجيال 
الصبر  ع��ل��ى  المستقبل 
وال���ت���ض���ح���ي���ة وال�����ف�����داء 
مهما  للمحتل،  والتصدي 
وعظمت  ال�����زم�����ن  ط������ال 
والمعاناة  ال��ت��ض��ح��ي��ات 
الدولي  المجتمع  وتنكر 
ومنظماته لما يتعرض له 
ش��ع��ب ب��أك��م��ل��ه م��ن إب���ادة 
لمدنه  وتخريب  وحصار، 
ومدارسه  ومستشفياته 
وكل بنياته التحتية، مقابل 
»شجب« محتشم من طرف 
دول الغرب متسربل بالنفاق 
والرياء والخداع واالنحياز 
الظاهر والخفي إلسرائيل 
والمظلوم  الظالم  وجعل 
والمعتدي والمعتدى عليه 
في خانة واح��دة وم��ن تم 

المساواة بينهما.
< محمد نرجيس
 )الدار البيضاء(

الحـيف المجتمعـي ..جائزة نوبل لقتل األطفال وحرقهم أحياء!
 إلـى مـتـى؟

ال توقفوا ناركم
المدارس،  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ي��رات  تتساقط  ك��ي 
الرضِع،  ال��ب��ي��وت،  ال��م��ع��اب��د،  المستشفيات، 

المصلين، الفالحين العائدين
شظايا...
شظايا... 

لعلكم تتقززون من مجازركم 
تتبججون على الهواء مباشرة

لعل العالم العجوز الجبان يتحرر من صمت 
تواطئه

هذا  م��ن  تخجل  ال���زور  ش��اه��د  أمريكا  لعل 
في جسد رضيع  لسالحها  المفلس  التجريب 

نائم على صدر أمه 
لعل إخوة يوسف يفسرون كيف يمدونكم في 
الظالم بالطاقة وهم يدبجون بيانات رتيبة في 

مدِح فلسطين؟ 
ال توقفوا ناركم

كي تشهد القنابل األكثر حداثة
وآخ���ره���م  ال���ش���ه���داء  أول  ال���رض���ي���ع  أن   

وأكبرهم
الوفيرة ستقضي وقتا طويال  وأن األشالء 

في سرد حكايات تمزقها
والبحث عن أشالئها

لعل حصادكم هذا الصيف يقنع التاريخ بسر 
الدماء التي تريقون صباح مساء

لعل الربيع يتأكد أن ألوانه كانت وهما 
وأن لون الدماء عنوان دولتكم

إلى  ح���داد  م��ن  س��ي��ط��اردون��ك��م  قتالكم  وأن 
حداد

ال توقفوا ناركم
ألنها لم تتوقف َقط

منذ طلقات القتل األولى
بأصابع »هاغاناه«

و »إيتسل«
و»ليحي«

لم توقفوا ناركم
أبدا لم توقفوا ناركم

< محمد بلمو

نــثـــر

كلمات إلى قادة االحتالل 
الصهيوني وجنودهم البارعين 

في قتل األطفال والنساء 
ألنكم ال تستحقون الشعر ولو 

كان هجاء

ال��ق��ري��ب من  ي��ع��رف جبل ط���ارق  م��ن منا ال 
بالدنا؟

يعتبر جبل طارق من ضمن الدول الصغيرة 
أوال  والتجار،  وال��زوار  السياح  تجتذب  التي 
لجمال طبيعته، وتاريخه العريق، ثم ألنه يتمتع 
بنظام اقتصادي خال من الضرائب، األمر الذي 
يجعله قبلة للتجار ورجال األعمال من البلدان 
بين  موقعه  من  يستفيدون  الذين  المجاورة، 

األوروبية  واإلف����ري����ق����ي����ة القارتين 
وخ��������اص��������ة ب������الد 

المغرب.
وقد قبعت صخرة 
ج��ب��ل ط����ارق، منذ 
ف����ج����ر ال����ت����اري����خ 
على  ش�������اه�������دا 
تحوالت تاريخية 
كثيرة، وقد أطلق 
عليها المسلمون 
اس�������م ال���ق���ائ���د 
طارق بن زياد. 
وب�����ع�����د ع����دة 
سنوات، انتقل 
الحكم فيها إلى 

أيدي البريطانيين. منذ ذلك 
الحين، حاول أهالي جبل طارق، الذي أصبح 
مطمعا بالنسبة للدول الكبرى، الحصول على 
استقاللهم، ولكن بدون جدوى. وظل جبل طارق 
تحت مظلة بريطانيا واالستقالل تماما عن أية 

جهة أخرى.
مع  معاهدة  عقد  ط��ارق  جبل  سكان  ح��اول 
بقي  ولكن  الجبل،  مصير  بخصوص  إسبانيا 
طارق  برلمان جبل  بدأ  أن  إلى  معلقا  الوضع 
بالتصويت على الدستور الجديد للبالد المستقلة 
وذلك باإلجماع. كل الذين ذهبوا لقضاء العطلة 
ف��ي ج��ب��ل ط����ارق، ان��ب��ه��روا ب��ج��م��ال الصخرة 

وأعجبوا بطبيعتها وروعة مناظرها.
الوسيلة  ط��ارق  جبل  رحلة صخرة  وتعتبر 
الوحيدة األفضل لزيارة أبرز المعالم السياحية 

في يوم واحد.
الحدود  إل��ى  زي���ارة  الرحلة  ه��ذه  وتشتمل 
 1969 اإلسبانية التي كانت مغلقة حتى سنة 
من قبل اإلسبان، وأعيد فتحها عام 1985، كما 
يعتبر جبل طارق قبلة للسائحين حيث يشهد 

عبور ماليين السياح في كل سنة.
ويقول البعض إن أجمل مناطق الصخرة، 
منها  ال��ش��رق��ي��ة  ال��ج��ه��ة 
بمواقعها الثرية. 
القمة  وع����ل����ى 
من  ال��ج��ن��وب��ي��ة 
تشمخ  الصخرة، 
الشهيرة  المنارة 
ب�49  ترتفع  التي 
المد  ف����وق  م���ت���را 
للمياه.  األع����ل����ى 
تلمح  أن  وي��م��ك��ن 
السفن نورها عن بعد 

37 كيلومترا.
السياح  يفوت  وال 
زيارة الكهف األوروبي 
األش��ه��ر، ال��ذي يحمل 

»ميخائيل«، اس�������������م ك����ه����ف  ال��ق��دي��س 
وهو كهف طبيعي واسع، يتمتع بمسرح أثري 
باإلضافة إلى المعرض الذي يضم عددا كبيرا 

من الرسوم التاريخية.
وقد ال تكتمل الزيارة إلى جبل طارق من دون 
التعرض إلى مداعبات ومزاح القردة اإلفريقية 
الموجودة في الميناء، وهي قردة اعتاد الجنود 
هناك  فبقيت  وإطعامها  إيواءها  البريطانيون 

بعد رحيلهم.
< نجيبة بزاد بناني )الرباط(

نزهـة سياحيـة فـي جبـل طـارق

درب الفـأر  ومسجـد القطـة
هناك بحي روض العروس بمراكش 
درب يسمى بدرب »الفئران«، جاء ذلك 
بكون أحد خدام األوق��اف كان يسكن 
بالحي المذكور أيام زمان فكان بيته 
مأوى لهجوم الفأر عليه من كل حدب 
ينسلون، فلم يجد لهذه المصيبة سوى 
شخص له قطة صيادة ماهرة يسكن 

بحي القصور أتى بها صاحبها للدار 
»الفئران«، وكانت  فقضت على جيش 
مكافأة هذا الرجل بناء مسجد بالحي 
الذي يسكنه أطلق عليه مسجد القطة، 
وال يزال إلى اليوم تقام فيه الشعائر 

الدينية.
< فتح الله شهيد )مراكش(
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الصامدة  بغزة  أهلنا  اليوم  يتعرض 
- كان الله في عونهم - لعدوان غاشم، 
النظير،  منقطعة  بشجاعة  يواجهونه 
ويضحون بالشهداء والجرحى، متصدين 
لضربات العدو بصدور عارية، ال يفت في 
المنشآت  أصاب  الذي  الدمار  عضدهم 
ومنازل األبرياء العزل الذين ُدّمرت على 
رؤوسهم، من قبل غزاة محتلين ال يميزون 
بين طفل أو امرأة أو شيخ مسن مسالم، 
يفرضه  مما  األدن��ى  الحد  ي��راع��ون  وال 
ع���دم استهداف  م��ن  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون 
المدنيين العزل في أثناء الحروب التي 
إذا  تقع بين جيوش نظامية، فما بالك 
كان األمر يتعلق بمدينة صغيرة تتعرض 
لحصار ظالم طال أمده، وتفرض عليها 
حرب غادرة غير متكافئة يشنها جيش 
نظامي مدجج بالسالح. وفي هذا الظرف 
العصيب، الذي تعيشه غزة وكل األراضي 
الفلسطينية، نرى هذا الصمت العربي 
الرهيب والالمباالة تجاه حرب اإلبادة 
التي تشن على هذا البلد العربي الشقيق، 
وتجاه قضية فلسطين التي كانت تعد 
األول��ى. ومع  العرب  في يوم ما قضيَة 
أنني على ثقة من أن النصر سيكون في 
النهاية حليف هؤالء األبطال الفلسطينيين 
لها،  مثيل  ال  باستماتة  يقاتلون  الذين 
ويستشهدون دفاعا عن النفس والعرض 
والمال، فإنني أتأسف ويعصرني األلم 
عندما أرى هذا الموقف العربي الغريب. 

فما الذي جرى ألمتنا العربية؟
ال��س��ؤال، أو  ال��ج��واب على ه��ذا  إن 
عناء،  كبير  إل��ى  يحتاج  ال  ال��ت��س��اؤل، 

فالحال، كما يقال، يكفي عن السؤال.
لقد وقعت األقطار العربية - لألسف 
الشديد - في »فخ« سياسة »فرق تسد«. 
ودون العودة بعيدا إلى الوراء، لشرح 
ما تعرض له الوطن العربي من مؤامرات 
وتجزئة،  تقسيم  ومخططات  ودسائس 
العقد  انفراط  أن  أرى  المجزإ،  وتجزئة 
ب���دأ بوضع  - ف��ي اآلون����ة األخ���ي���رة - 
مخططات جعلت العراق تحتل الكويت، 
إلعطاء مسوغات الحتالل العراق وتدمير 
وما  واالقتصادية،  العسكرية  إمكاناته 
ترتب عن ذلك من انشقاقات في مواقف 
الدول العربية. ثم جاء ما عرف ب�»الربيع 
العربي« المتجسد في إزاحة بعض النظم 
العربية، واللجوء في بعض الحاالت إلى 
االستعانة - من أجل ذلك - بالجيوش 
بعد  ليبيا  ف��ي  ح���دث  )ك��م��ا  األج��ن��ب��ي��ة 
العراق(، وما ترتب عن ذلك من انشقاقات 
جديدة في الصف العربي. ودون الحكم 
على مآالت هذا »الربيع العربي« التي ال 
يعلمها إال الله وحده، فإن النتائج الماثلة 
للعيان هي أن الوضع في عالمنا العربي 
الحرائق  ف��م��ازال��ت  ال��ع��دو.  إال  يسر  ال 
فيها  التي سقطت  البلدان  في  مشتعلة 
األن��ظ��م��ة، وف��ي األق��ط��ار ال��ت��ي مازالت 
أنظمتها تقاوم السقوط. كما أن الحرائق 
في بلدان أخرى مازالت تنتظر هبوب أي 
رياح إلزاحة الرماد عن الشرر لتشتعل. 
وفي جميع الحاالت، فقد تعددت األسباب 
والموت واحدة. لقد تفرق العرب وأهملوا 
التخطيط االستراتيجي المشترك وتنكروا 
رسالة  ذات  واحدة  عربية  »أمة  لشعار: 
ما  ف��ي  يتقاتلون  وأص��ب��ح��وا  خ��ال��دة«، 
بينهم، على مستوى كل قطر، من أجل 
الوصول إلى الحكم، وحتى لو كلفهم ذلك 
العسكرية  االن���ق���الب���ات  إل���ى  ال��ل��ج��وء 
السياسيين  معارضيهم  على  والقضاء 
بالقتل والسجن والتشريد... والله وحده 
القادر على إخراج غزة سالمة من هذه 
المحنة، أما العرب فال يعول عليهم ألنهم 
في ورطة حقيقية تتجلى في االنشغال 
أجل  م��ن  معتمدين-  السلطة،  بفتات 
تبرر  الغاية  ش��ع��ار:  إليها-  ال��وص��ول 

الوسيلة.

غزة تحترق 
والعرب نائمون!

إيسلمو سيدي احمد

من  عديدة  م��رور سنين  بعد 
التوعية في ما يخص السالمة 
التدخالت  خ��الل  من  الطرقية، 
من  لكل  وال��ع��دي��دة  المشكورة 
اهتم بالموضوع عن قرب، ومن 
خالل أيضا الوصالت اإلشهارية 
كافة  وعلى  اليومية  ال��ع��دي��دة 
لقد أصبح  المنابر الموجودة، 
اليوم الكل على مستوى عال من 
أموال  صرف  بعد  التحسيس، 
إل�����ى هذا  ل���ل���وص���ول  ك���ث���ي���رة 
الذي أصبح بفضله  المستوى 
المواطن السائق وغير السائق، 
كالفاكهة التي نضجت ووجب 
جنيها واستغاللها واالستماع 

بها قبل فسادها.
واآلن، لقد أصبح من الممكن 
جني فوائد كل هذه المجهودات 
بعد  قلم،  بجرة  والمصاريف، 
إرادة سياسية ممن يهمهم األمر، 
ف���ي اس��ت��خ��دام نظام  ل��ي��ش��رع 
 DICR« Directeur des«
 Infractions au code de la
Route، أي مكتشف مخالفات 

قانون السير.
يعيش  وه��و  اآلن،  المواطن 
أخبار الفواجع اليومية لحوادث 
ال����س����ي����ر، أص����ب����ح ع���ل���ى أت���م 
االستعداد للمساهمة في الحد 
خطورتها،  وم���ن  ع��دده��ا  م��ن 

وي��ن��ت��ظ��ر إش����ارة االن���ط���الق ال 
غير!

البحث  م����ن  س��ن��ي��ن  ف��ب��ع��د 
بسيطة  وسيلة  ف��ي  والتفكير 
للحد من تكاثر حوادث السير 
وخطورتها، لقد اهتديت بعون 
ال���ل���ه، إل����ى وض����ع ن���ظ���ام آلي 
السائقين  تصرفات  لحراسة 
الخارجين عن القانون، وذلك في 
كل الطرقات، داخل المدن أو في 
في  الوطنية،  الشبكة  نقط  كل 

الليل أو في النهار.
كلنا سبق لنا أن الحظنا ندرة 

وجود ح��وادث السير في نقط 
فيها  ي��ت��واج��د  ال��ت��ي  المراقبة 
الشرطي الدركي، هذا ببساطة، 
ناتج عن إحساس بسيكولوجي 
البشر،  لكل  طبيعي  إن��س��ان��ي 
خوفا من أداء الذعيرة ولو كانت 

قليلة.
هذا النظام له خاصية فريدة 
أنه يجعل كل سائق،  إذ  ج��دا، 
استهتاره  مستوى  كان  كيفما 
نقط  بوجود  يشعر  بالقانون، 
المراقبة في كل شبر من الطريق 

منها،  ي��س��ل��ك  ال��ت��ي 

الشيء  الذي يدفعه بطريقة ال 
باحترام  االلتزام  إلى  شعورية 

القانون.
هذا النظام له خاصية أخرى، 
إذ أنه غفور رحيم لكل من اهتدى 
كل  مستمرة  بكيفية  واح��ت��رام 
القوانين. كما أنه شديد العقاب 
في  واستمر  استهتر  م��ن  لكل 

عناده بمخالفة قانون السير.
ه�����ذا ال���ن���ظ���ام ي����رص����د كل 
استثناء،  ب���دون  ال��م��خ��ال��ف��ات 
الخصوصية،  ل���ل���س���ي���ارات 
بكل  والحافالت  والشاحنات، 

أنواعها والطاكسيات.
يتطلب  ال  الذي  النظام،  هذا 
أية مصاريف لتشغيله، ألن كل 
والتكنولوجية  التقنية  اللوازم 
موجودة، وال أي شخص للسهر 
عليه، سجلته لبراءة االختراع، 
 ،2014 ف��ب��راي��ر   18 ي���وم  ف���ي 
الموافق لليوم الوطني للسالمة 
ال��ط��رق��ي��ة، وم��ل��خ��ص م��ن هذا 
االبتكار هو اآلن في مكتب رئيس 
الحكومة، الذي له واسع النظر 
طرفي،  وم��ن  المجال،  ه��ذا  في 
أع��ت��ب��ره ص��دق��ة ج��اري��ة إن تم 
االستمتاع بنتائجه، في خدمة 

كافة المواطنين!! 
< محمد المطريبي 
)خريبكة(

هذه هديتي للحكومة.. فهل تقبلها للحد من حوادث السير؟

كبير  دور  له  المسجد 
المسلمين  ح���ي���اة  ف����ي 
وحدتهم  على  وي��ح��اف��ظ 
وعقيدتهم، وهو مدرستهم 
التي  والروحية  الدينية 
يتعلمون فيها كتاب ربهم 
ومبادئ  ن��ب��ي��ه��م  وس��ن��ة 
وأصول دينهم، ومن خالل 
المسجد يتعلم   المسلم 
ال���ك���ث���ي���ر م����ن األخ������الق 
والصفات الحميدة التي 
جاد بها اإلسالم، كما أن 
يتقوى  ال��م��س��ل��م  إي��م��ان 
بواسطة  المسجد  داخل 
فيه من صالة،  ما يؤدي 
وذكر، واستغفار، ودعاء، 
الكريم،  ل��ل��ق��رآن  وق����راءة 
وحضور لمجالس العلماء 
يكون  ح��ت��ى  وال��ف��ق��ه��اء 
المسلم مثاال في التقوى 

هذه  ولتحقيق  وال���ورع. 
الغاية كان أول عمل قام 
به رسول الله صلى الله 
هجرته  بعد  وسلم  عليه 
إلى المدينة المنورة هو 
بناء مسجد يجمع شمل 
المسلمين ويوحد صفهم 
وي�������ق�������وي ع���زي���م���ت���ه���م 
ويتعلمون فيه كل أحكام 
شريعتهم، لكن المنافقين 
لم يعجبهم ذلك وليس من 
تكون  أن  م��ص��ل��ح��ت��ه��م 
ووحدة،  قوة  للمسلمين 
ول��ذل��ك ف��ك��روا ف��ي نسف 
هذه الوحدة ببناء مسجد 
الله،  قرب مسجد رسول 
وه���و م��ا س��م��ي بمسجد 
الضرار أظهر ومن خالل 
إال  أرادوا  ما  أنهم  بنائه 
المساهمة في فعل الخير 

هدفهم  لكن  واإلح��س��ان، 
الحقيقي هو التفريق بين 
الفتن  وإث��ارة  المسلمين 
والقالقل داخل المجتمع 
لكن  ال��ف��ت��ي  اإلس����الم����ي 
وفضحهم  ن���زل  ال��وح��ي 

وأفشل خطتهم. 
من  المساجد  بناء  إن 
الصدقات  أن���واع  أفضل 
المسلم  بها  ي��ن��ال  ال��ت��ي 
رض�����ى ال����ل����ه، وك�����ل من 
يساهم في فعل هذا الخير 
فإن ذلك يكتب في سجل 
قدم  قد  ويكون  حسناته 
لنفسه ص��دق��ة ج��اري��ة ال 
وثوابها  أج��ره��ا  ينقطع 
إلى يوم القيامة. وما أكثر 
أهل البر واإلحسان الذين 
بناء  ف����ي  ي���س���اه���م���ون 
المساجد والعناية بها من 

إصالح وترميم وتفريش 
وغيرها، مبتغين من وراء 
ذلك مرضاة الله سبحانه 
أحياء  من  فكم  وتعالى، 
ببعض المدن أو مناطق 
والقرى  البوادي  ببعض 
على  ت��ت��وف��ر  أص��ب��ح��ت 
المساجد بفعل عمل أهل 
البر واإلحسان أو بإشراف 
األوق�������اف  وزارة  م�����ن 
والشؤون اإلسالمية وهي 
سنة حسنة بدأت تتبعها 
مناطق  ك��ل  ففي  ب��الدن��ا، 
المغرب سواء في المدن 
أو القرى ترى الصوامع 
في كل اتجاه لكن بالرغم 
من كل هذه الجهود فإن 
أحياء داخل المدن تعاني 
إلى  وتفتقد  ال��ف��راغ  م��ن 
المساجد التي تتسع لكل 

ال��م��ص��ل��ي��ن وت����ؤدي بها 
صالة الجمعة، ومثال ذلك 
سكان حي أونيفا بمدينة 
الصخيرات الذين ال يتوفر 
حيهم على مسجد للصالة 
رغم أن هذا الحي كبير، 
وشيد منذ مدة تزيد عن 
يكتفي  إذ  سنة  عشرين 
الحي  ب��ه��ذا  ال��م��ص��ل��ون 
أسفل  في  الصالة  ب��أداء 
الضيقة،  البنايات  أح��د 
إل���ى وزارة  وه���ي دع���وة 
األوق�����������اف وال�����ش�����ؤون 
اإلس����الم����ي����ة وإل�������ى كل 
المحسنين من أجل البر 
بناء  ف��ي  يساهموا  ب��أن 
الساكنة،  ل��ه��ذه  مسجد 
أجر  ي��ض��ي��ع  ال  وال����ل����ه 

المحسنين.
< جد بوشتى )الرباط(

كارثة بوركون
لما العمارات رابو بحي بوركون بالدار لبيضا

بانو معاهم شلة حوايج وشلة عيوب
عجزو المسؤولين كيتمتمو تقول كيقولو تعويدة

وكيترجاو تجيهم إغاثة من الشرق وال الغرب أو الجنوب
ورجال اإلنقاذ األدوات اللي عندهم قديمة وبسيطة

قنانب وكالب وسطولة وتليفونات كتسرسر في الجيوب
أما الخسائر والضحايا كثيرة.. وعديدة

وصراخ النساء فتت فلذة قساة القلوب
ومن تحت األنقاض أنين صوت فتاة كتنادي الوليدة

باغية شربة ماء حلقي جف وجسمي كيتشوى كيذوب
جداتي ماتت الوليدة طاحت عليها حديدة

وبويا وخويا غطاهم التراب والحجر والطوب
ثالث ليالي واألهالي على التنواح واآله والتنهيدة

النوم جفاهم والبكا عماهم والفرح مسلوب
لكن زيارة الملك المباركة الشريفة الفريدة

وطلعة ولي العهد موالي الحسن المحبوب
بهجت الناس نساتهم مأساتهم القوية الشديدة

كانت زيارة تفقد وتودد وتعهد وكان ليها وقع في القلوب
< سعيد إحديدو )الدار البيضاء(

واألتربة هي  واألزبال  األوساخ 
السائدة، أما اإلنسان فأصبح على 
الصويرة،  حال  هو  هذا  الرفوف، 
فتدبير قطاع النظافة أزكم األنوف، 

الملك  العمومي واح�����ت�����الل 
في  مألوفا  أصبح 
مدينة ال تعرف من 
فتدبير  يسيرها. 
النظافة  ق��ط��اع 
وت��ردي خدماته 
ن���������ات���������ج ع����ن 
م��ج��م��وع��ة من 
االخ�����ت�����الالت 
عملية  رافقت 

منذ  ال���ق���ط���اع 
هناك  يزيد.  وما  سنوات  عشر 

مشاكل كثيرة تعاني منها الساكنة 
والغزوة  ال��دي��اب��ات  م��ن  بالمدينة 
مرورا بدوار العرب حتى الجريفات، 
فهل  العتيقة.  المدينة  ننسى  وال 
السياحية  ال��م��ش��اري��ع  أص��ح��اب 

غفلون«،  »دار  في  الشاطئ  بجانب 
فاألشغال لم تكتمل لمدة سنتين. 

إلى  ف��ي ح��اج��ة  ال��ص��وي��رة  إن 
مخطط استعجالي لمدينة فقدت تلك 
النظرة الجميلة. هل هناك مراقب 
وهذا المراقب هل هو مراقب؟ 
هل يجب أن 
نتوقف عن 
ال����ك����ت����اب����ة 
ت  لسكو ا و
وع����������������������دم 
ال���م���ش���اه���دة 
في  ون��ص��ب��ح 
الموتى؟  ع��داد 
كنا  ب�����األم�����س 
»فين  سواسية 

المعلم خدام باك«  ي����ق����ول 
للتلميذ: ابا بحار، أو نجار أو دار 
كاريل، هذا هو حال مدينة السلم 

والسالم الصويرة.
< حفيظ صادق )الصويرة(

الصويرة تبحث عن »بونظيف«

المسجــد فــي حيـاة المسلمـين



كثيرة هي األحداث التي توالت وأصبحت مراكش مسرحا لها منذ األسابيع 
األولى لبهجة العودة المظفرة للملك الثائر محمد الخامس إلى أرض الوطن، 

ببشرى بزوغ فجر الحرية واالستقالل، وتمزيق وثيقة الحجر والحماية. 
وكان على بعض عزاوى المدينة الوطنيين من ذوي الكفاءات والثقافة 
المخضرمة، والمواقف الشريفة البطولية، أن يلتحقوا بمن تم التوافق عليهم 
لقيادة المفاوضات، وعلى البعض اآلخر أن ينهمك بلملمة الشمل والشروع 

في ما تحتاجه األحزاب من تنظيم وهيكلة.
وبالطبع هناك تلك اآلالف غير المؤلفة ممن كانوا قبل هذه األسابيع يميلون 
مع كل الرياح، وال ينامون إال على الجنب المرتاح، ويرسمون خططهم بليل، 
ويبكرون لتنفيذها مع طلوع الصباح، ويرمقهم بطرف اللحظ السواد األعظم 
من الشرفاء، مستغربين قلة حيائهم ودماثة »جبهتهم« وقابليتهم لالستمرار 
في الخداع والنفاق، فتراهم في الغروب دعاة كسرى وجنودا لقيصر في 
الشروق، يطبلون بإيقاع مسبوق، وينفخون في كل بوق، ويتهافتون على 
الصف المرموق، من أجل الحصول على بطائق االنخراط الحزبي والنقابي 
بشتى الوسائل والطرق، مستغلين ضعف قيادات األحزاب المحلية وطيبوبة 
البعض اآلخر، ونزعة رغبة التغول بالعدد عند بعض المسيرين الذين قطر 

بهم »سقف الفوضى« في غمرة األفراح. 
أما تلك الجماعات التي أخلصت لما أقسمت عليه، ووفت بالندر الذي 
استرخصت كل شيء من أجله، وشكلت الخاليا وتحملت الباليا بشعار: »إما 
آراؤه��م، وتناقضت  فقد اختلفت  أو نموت من أجله«،  النصر  أن يتحقق 
طموحاتهم وأهدافهم، ومن ضمنهم جماعتنا التي تم انتقاء أفرادها من طرف 
الشهيد محمد بالحاج البقال. فمنهم من زاد السجن في خبرته، وثقافته، 
وحماسه لتطوير عالقته، ومنهم من اكتشف ضعف حيلته وقصر يده فال 
حرفة تغنيه وال شهادة علمية تعلي من شأنه، فكنت من هذا الصنف األخير 
بل كنت أكثر األخوة إحراجا، وأشدهم احتياجا إلى حل معضلة جماعتي 
التي اخترت أفرادها من شرفاء جامع الفناء الذين كانوا يحلمون بالغد 
األفضل، والعيش األمثل، والظرف األجمل. وكان من األيسر أن يتحقق هذا 
الحلم لو ظلت تقودنا تلك الروح النضالية الوطنية التي نشأنا وترعرعنا 
في أحضانها، غير أنني لم أفلح إال في الحصول لبعضهم على العضوية 
داخل الحزب.. حزب االستقالل طبعا. وبعضهم نمت تجارته فنجح بفضل 

استقامته وجديته وسمعته الوطنية.
أما ذلك العزوا الصديق محمد بن جلون الذي سيشتهر بلقب فريندي فيما 
بعد، والذي كنت أعول عليه فقد زارني وهو في حالة يأس وإحباط وعجز 
عن اتخاذ القرار المناسب لشق طريق بناء الذات، وما كان يحلم به هو اآلخر 
من غايات، فاعترف لي بأن ما يهمه في تلك األوق��ات هو أن يبر بوعده 
لخطيبته، زينة الفتيات وأشرف المناضالت، التي ظلت على العهد لسنوات، 
حتى بعد أن بلغها خبر الحكم عليه باإلعدام، وبقيت ترفض الخطاب وما 
يقدم إليها من طلبات. فهي كما سبق ذكره قد أقسمت أن ال يمأل السواد 
بياض ورقة عقدها إال بعد تمزيق عقد تلك الحماية المقيتة، وتحقيق الشعب 

ما يسعى إليه من عزة وكرامة وحريات فقال العزوا:
»خطيبتي مابقاتش قادة تعيش في دارهم بسبب النِكير والمعيار.. كلمة 
زوج دارهم كيسولوها فين هذا الوعود د الزعيم المناضل المقاوم اللي فرعتي 
لنا به ريوسنا.. وباش نكتب العقد خصني نخدم.. والخدمة خصها عل األقل 

الثانوي »البروفي«.. وأنا فالسنة ديالو فاش طردوني من الكوليج«.
أجبت معقبا: »كلنا حايرين وكنتسناو األمور تصفى«

فرد قائال: »ماحدها غادية وكتخلوض.. المهم أشنو رأيك نتصلو بموالي 
عبد الله ابراهيم؟« 

أنا: »وفين هو موالي عبد الله، راه غارق في المفاوضات واألسفار.. إلى 
بغيتي نمشيو عند السي عبد القادر حسن للدار.. يالله«

ابن جلون: »السي عبد القادر حسن يالله على لسانو كلمة وحدة: صبرو 
شوي الله يرضى عليكم وخليو األمور تترتب.. را فرنسا خرجات وخالت 
كثير من المتاعب للمغرب.. والغرض ديالها تشعل الفتنة وتشكك الناس في 

المصداقية د الوطنيين«
وبالفعل كان الكثير من الصحة في أجوبة السي عبد القادر حسن، فهناك 
أيادي خفية تسعى إلفشال التجربة، وإفشاء الفوضى ومن بعضها ما حدث 
وأنا وصاحبي العزوا نتحاور في هذا الموضوع. إذ التحق بنا األخ عبد 

الكبير وهبي هائجا كالمسعور صارخا مثل عادته عندما يثور:
وهبي: » فين نتوما فين غابرين؟.. السي روميو )مشيرا إلى بن جلون( 

عارفناه باللي الحب غيبو على العالم.. وأنت فينك السي بن حسن«
أنا: »حتى أنا غارق في حبي الجديد«

وهبي: »حب.. أشمن حب«
أنا: »حب الفن.. ماتبعتيش العروض اللي قدمناها؟«

وهبي: »تبعت.. وشفت والله يعطيكم الصحة.. وماكاين حتى شي مانع 
باش اإلنسان يحب ويميل مع قلبو فين مال.. ولكن ماشي في هذا الظرف 
وأردف  مسدسا  أخ��رج  ثم  والكفاح«،  للنضال  محتاجة  م��زال  لبالد  اللي 

»واستعمل السالح«.  بن جلون: »مع من غدي نستعملو السالح«
وهبي: »مع الخونة.. يستحيل تبقى تشرق علينا وعليهم شمس الوطن 
بعد ما شفناه على يديهم من إهانات وضرب وتعذيب وسجون وتغريب 

وويالت«
بن جلون: »واش سمعتي خطاب الملك أو وهبي؟«

وهبي: »سمعتو وعاودت سمعتو.. ولكن التطهير راه من مصلحة الوطن 
والملك«.
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ظروف شاهدةبقلم: أبو أزهار
على سكن بال قاعدة

فيه أسرة شاردة
نارها خامدة

ملتفة حول مائدة
عليها خبزة واحدة

وحريرة باردة
كأنها جثة هامدة!!

ودنيا شاهدة
على رؤوس رائدة

لوعيها فاقدة
جباهها ساجدة

ألضخم مائدة
عليها أطباق زائدة
ومشروبات وافدة

وسندات ذات فائدة

نــار خامــدة

الكالم الموزون

اعتقاد  وهو  وارتباط  التزام  اإلسالم 
وقول وعمل، وعقائد وعبادات وأخالق 
والفروض،  ل��ألرك��ان  وإت��ي��ان  وس��ل��وك، 
وانتهاء عن الحرمات والمخالفات، فالتزم 
بأوامر دينك، وحافظ عليها، وتشبث بها 

تكن مؤمنا مستقيما.

األخالق أساس الدين وعماد الحياة، 
وقوام بناء األمم والحضارات، ودعامتها، 
وتحفظ  وال��ذم��م،  األع���راض  تصان  بها 
تستقيم  وعليها  وال��م��واث��ي��ق،  العهود 
السيرة والحياة، وبفضلها ترتفع قيمة 
المؤمن ويزكو، فهي بمثابة الروح للجسد 
للفرد والجماعة، فاحرص على الدوام على 

سمو أخالقك تكن من الصادقين.

إشراقات إالهية

د.يوسف الكتاني

))ثالثة ماليين الجئ سوري ليسوا 
مجرد إحصاء، بل إن ذلك اتهام، ألننا 
للحرب  ح��د  وض��ع  ف��ي  جميعا  فشلنا 
بسوريا((، بهذه الكلمات شديدة اللهجة 
المأساوي  ال��وض��ع  أنجلينا  وص��ف��ت 
بيانا  وأص���درت  السوريين،  لالجئين 
قاسيا وواقعيا عن الحرب الجارية في 
الخاصة  المبعوثة  بصفتها  س��وري��ا 
))إن  فيه:  قالت  الالجئين  لمفوضية 
االستقرار الدولي ينزف باستمرار في 

سوريا، وقرارات مجلس األمن الدولي 
متجاهلة تماما الوضع، وترتكب يوميا 
السوريون  والالجئون  ح��رب،  جرائم 
يموتون في البحر األبيض المتوسط في 

محاولة للوصول إلى أوروبا((.
إل��ى أن  وأض��اف��ت: ))ن��ح��ن بحاجة 
نحاول من جديد حل النزاع، وبذل المزيد 
من  13مليونا  أكثر  لدعم  الجهود  من 
سوريا هم في أمس الحاجة للحياة من 

جديد((.

أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، في 
تصريحات خاصة ل�»سيدتي نت«، أن ما ُأشيع 
ح��ول عودتها إل��ى األض���واء من خ��الل تقديم 
البرامج ال أساس له من الصحة، في الوقت الذي 
أش��ارت إل��ى وج��ود ع��روض لتقديم البرامج، 
وقالت إنها اعتذرت عن خوض التجربة بسبب 
الهدوء واالبتعاد عن أي صخب،  رغبتها في 
فضال عن التفرغ لزوجها وأوالدها فقط، علما 
الجنيهات،  بماليين  كان  المادي  المقابل  أن 
الفنانة  ال��ب��ارودي. وتابعت  حسب ما كشفت 
ك��ان برامج  ع��رض عليها  إن معظم ما  القول 
دينية، موضحة أنها ليست »داعية« حتى تجلس 
على منبر، ثم تقول فتاوى للناس ويحاسبها 
الله تعالى عليها، مستشهدة باآلية القرآنية: 

أوتيتم من العلم إال قليال«. يذكر »وم�������ا 
ن  اعتزلت أ ال��ب��ارودي  شمس 

عالم التمثيل منذ حوالي 
واكتفت  عاما،  ثالثين 
بظهورها منذ ذلك 
الحين في بعض 
األح�������ادي�������ث 
التلفزيونية، 
ها  وبتواجد
برفقة زوجها 
بعض  ف�������ي 

االحتفاالت.

شمس البارودي: 
لست داعية ألقدم 

برامج دينية

توفي يوم األحد بمدينة كلميم أحمد سالم 
ولد محمد التامك، والد محمد صالح التامك 
وإعادة  السجون  إلدارة  ال��ع��ام  ال��م��ن��دوب 

اإلدماج.
العام  ال��م��ن��دوب  وال���د  ال��راح��ل  ويعتبر 
أبرز  م��ن  ال��ت��ام��ك،  ص��ال��ح  محمد  لسجون 
رجاالت المقاومة وجيش التحرير، كما أنه 
القبائل  أكثر  أوسى  آيت  قبائل  أعيان  من 

الصحراوية التي دفعت أرواح��ا في حرب 
بمواقفه  ال���راح���ل  ع���رف  ك��م��ا  ال��ص��ح��راء. 
التاريخية والبطولية في الدفاع عن الصحراء 

ضد أعداء الوطن.
تتقدم  األل��ي��م  المصاب  ه��ذا  إث��ر  وع��ل��ى 
»األسبوع« بأحر التعازي للسيد محمد صالح 

التامك ولجميع أفراد عائلته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

عالم  في  طريقه  القطار شاقا  َبُعَد 
األزلية، وحامال في عربته لوعة وحيرة 
محمد  الكولونيل  معه  آخ��ذا  وأل��م��ا، 
بركاش ليترك في الفؤاد شجنا وفي 
الروح جرحا. فإلى جنات الخلود أيها 

في  خالدا  راهنا  المتواضع  اإلنسان 
جنات النعيم بعد هذا اإلجهاد، وبعد 

هذا العمل الشاق الطويل.
إنا لله وإنا إليه راجعون

والد التامك المندوب العام إلدارة السجون في ذمة اهلل

تعزية

المغربية رجاء غانمي تفوز بلقب 
أحسن طبيبة عربية في العالم

رجاء  املغربية  الدكتورة  متكنت 
من  غشت(   30( يوم السبت  غامني، 
عربية  طبيبة  أحسن  الظفر بلقب 
البريطانية  العاصمة  في  العالم،  في 
في  عربية  أول  بذلك  لتكون  لندن، 

العالم حتصل على اللقب.
تسلم  حفل  خالل  املغربية   وتألقت 
كما  املغربي،  بالقفطان  اجلائزة 

وضعت علم الوطن على كتفيها.
الطب  كلية  خريجة  رجاء  غامني  د. 
التخرج  بعد  بالرباط،  والصيدلة 
من  الطب  مهنة  ممارسة  اختارت 
زاوية جديدة عبر دخول نظام التأمني 
اإلجباري عن املرض، قبل أن تشتغل 
املرض،  عن  الصحي  للتأمني  بهيئة 
البحث  واصلت  ذلك  مع  وموازاة 
والتحصيل في مجال املراقبة الطبية 
خبيرة  لتصبح  الصحية،  والتغطية 

معترف بها إفريقيا في هذا املجال. 
تلقت  سنوات،  ثالث  وقبل  أنها  كما 
البديلة  العدالة  تقنيات  في  تكوينا 

لتحصل على صفة طبيبة وسيطة.
سنني  امتداد  على  غامني،  وتشتغل 
تشغل  كما  اجلمعيات،  في  كمتطوعة 
رئيسة  منها  جمعوية،  مناصب  عدة 
املراقبني:  لألطباء  الوطنية  اجلمعية 
رئيسة  ونائبة  وتضامن،  تنمية 

جمعية فضاءات املواطنة والتضامن، 
طبية  جمعيات  بعدة  ومستشارة 

وطنية، إفريقية، وعاملية.
وباحثة،  كاتبة  أيضا  هي  غامني  د. 
أحد  احتضان  وأن مت  سبق 
إصداراتها من طرف أكبر دور النشر 
يرصد  علمي  بحث  وهو  أملانيا،  في 
وقريبا  النادرة  السرطانات  من  حالة 
في  كتاب  أول  أيضا  لها  سيصدر 

مجال التغطية الصحية.

أجنلينا جولي: فشلنا جميعا في 
إنهاء احلرب في سوريا

< يتبع

حضره  بهيج  حفل  ف��ي 
األهل واألصدقاء، تم زفاف 
ال����ش����اب ح���س���ن أوه���م���ي 
واآلنسة حسناء منصوري. 
السعيدة  المناسبة  وبهذه 
نتقدم ألخ العريس ميمون 
بأصدق  وعائلته  أوه��م��ي 
سائلين  التهنئة،  عبارات 
ال������س������ع������ادة وال�����ه�����ن�����اء 

للزوجين.
وبالرفاه والبنين.

تهـنــئـة

< حنين
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ينطق  وال  يضيق ص��دري، 
لساني، بل ويكاد يجف قلمي، 
كلما وصلت في كتاباتي إلى 
مواضيع تثير حساسيات.. أو 
أف���ك���ارا ال أع��ت��ق��د أن���ن���ا في 
ال��م��غ��رب أدرك���ن���ا - ب��ع��د - 
نظرا  ط���رح���ه���ا..  م��س��ت��وى 
لتعقيدات وتشعبات، تزيد من 
الفوضى  ه��ات��ه  ضخاماتها 
عندنا،  ال��ض��ارب��ة  ال��ع��ارم��ة، 
أط���ن���اب���ه���ا، ف����ي ك����ل ح���دب 

وصوب.
ولكن.. أليس من اإلجرام في 
الحبل  الوطن، ترك  حق هذا 
وإغماض  ال���غ���ارب)...(  على 
مجرمون  ه��م  مثلما  العين، 
أولئك الذين يقولون بأن الدنيا 
بخير.. وأن األزمة إنما هي في 
قرأنا  بينما  العقول؟  بعض 
المخابرات  تجهيز  م��ؤخ��را 
للتصنت  متطورة،  بوسائل 

على كل المعارضين.
إن كل خلل في أي ميزان من 
ال���م���وازي���ن)...(، س���واء كان 
ميزان بائع الطماطم أو ميزان 
أو  العقل،  ميزان  أو  القوى، 
حكاية  ف���ي  ال��ج��ب��ن  م���ي���زان 
الكاتب الفونطين، إنما يؤدي 
إل����ى   - ال����خ����ل����ل  ذل��������ك   -
ال�����س�����ق�����وط)...(، وم���ادام���ت 
الهاويات كثيرة متعددة، كلها 
محاطة بأسيجة من النباتات 
التي قوتها مظاهر الخيرات 
وجعلت  والمعنوية  المادية 
تحجب  الخضراء  األحشاش 
الحافات)...(  كل  أعيننا  عن 
والهاويات، وكنا دائما نعتقد 
بأن تدوير الحركة)...( سيجلب 
وسيسترد  ال��خ��ي��رات  م��ع��ه 
حماس البحث الجاد عن حل 
ألزمة المغرب، فها نحن نسمع 
أص��داء اإلنهاك ال��ذي أصاب 
ال��ن��واي��ا ال��ت��ي ك��ان��ت هلوعة 
خائفة مما جاء في التقارير 
الدولية، وما اكتشفه الوزراء 
الحكومة  ف��ي  األق����وي����اء)...( 
اإلسالمية لبن كيران من أسرار 
وأخبار، عن األزمة التي قيل 
تقض  إن��ه��ا  ال��ن��اس  لبعض 
الناس،  من  الكثير  مضاجع 

كالمفجوعين  وت��ج��ع��ل��ه��م 
يخافون إغماض العين خوفا 
مما قد يقع في طرفة عين)...( 
أو أقل من ذل��ك)...(، فتأتي، 
وعود  أفتاتي)..(  أقصد  وال 
ن��ن��ش��غ��ل ب��ه��ا م���ؤق���ت���ا، ثم 
ف����ي سبات  ه����م  ي���ذه���ب���ون 

عميق.
ال����دع����وة إلى  وه�����ا ه����ي 
الترخيص وتقنين الحشيش 
للترخيص  وتمهد  تحضر 
واالعتراف، بما هو أخطر من 
الحشيش، الذي كان منذ مائة 
ال��م��غ��رب يعرف  ف���ي  س��ن��ة 

بالكونطرباند.
الكونطرباند، الذي كان ليلة 
دخول االستعمار للمغرب، هو 
عظام  نخرت  التي  السوسة 

المغرب.
الصحف  ت��ت��ب��ع��ت  وق������د 
عندنا)...( متابعات المهربين، 
أو جزءا من المهربين، أو من 
للرأي  يقدموا  أن  لهم  أري��د 
المهربين،  عن  نيابة  العام، 
لتقض مضاجع فئة أخرى من 
النائمين، الذين صحوا على 
التهريب  على  التغلب  فكرة 
بالسماح لجميع المغاربة أن 
"يشوفون  مهربين  يصبحوا 
يشوفون  وال  ال���رب���ي���ع)...(، 
الحافة" ليقربون رغم تباعدهم، 
االهتمامات  ع��ن  وب��ع��ده��م، 
مادامت  ال��ك��ب��رى،  ال��وط��ن��ي��ة 
اهتماماتهم كلها، هي الفلوس، 
ه���م ال���ذي���ن اب���ت���دع���وا فتح 
الخزائن بالفلوس، واختراق 
ب��ال��ف��ل��وس، وخرق  ال���ح���دود 
والذين  بالفلوس،  ال��ق��ان��ون 
سيقفون أمام المحاكم زيازين 
غير  األف�����������واه..  م���ق���ف���ول���ي 
مفصحين عن شركائهم.. ألنهم 
هم أيضا سيقنعون بالوعود 
عبر  بعضهم  إل���ى  المبلغة 
بعض المحامين، الذين كثيرا 
شركاء،  ب��ي��ن��ه��م  ي���ك���ون  م���ا 
ليفلتوا.. وما أقوى اإلحساس 
عندما  اإلف��الت،  في  بالرغبة 
يكون اإلن��س��ان م��ورط��ا.. ألن 
إال  الكونطرباند ال يستهدف 
لتجار  مثلما  األم���وال،  جمع 
الحشيش ماليير في األبناك 
األروبية واألمريكية الجنوبية، 
وهم يضحكون عندما يسمعون 
ينصحهم  ال��م��ال��ي��ة،  وزي�����ر 

بإدخال أموالهم للمغرب.
طبعا وكما كل الطرق تؤدي 
أنواع  أخطر  فإن  روم��ا،  إلى 
الفساد هو عندما تشيع لهفة 
كسب المال سواء بالحشيش 
أو الكونطرباند أو بأية طريقة 
برامج  إلى  وتتحول  أخ��رى، 
البرلمان،  إلى  تقدم  حزبية، 
بصيغة "إن الحشيش يسهم 

في تنمية االقتصاد".

يحكى أنه في سنة 1902، 
بوحمارة،  الثائر  كان  عندما 
ي��ص��ول وي��ج��ول ف��ي أطراف 
المغرب، ويتحالف مع القوات 
جيوش  ك���ان���ت  األج���ن���ب���ي���ة، 
العزيز  عبد  موالي  السلطان 
كل  تضع  وال��دول��ة  تحاربه.. 
إمكانياتها رهن إشارة الجيش 
بوحمارة،  ال��روك��ي  ل��ض��رب 
وكان قائد الجيش المحارب 
لبوحمارة، رجل حازم يسمى 
العمراني عبد السالم، يقول 
ابن  كان  أنه  عنه  المؤرخون 
ع��م ال��س��ل��ط��ان، وك���ان يكلف 
والمال،  السياسة  ب��ش��ؤون 
على  العمراني،  محمد  أخاه 
العمراني،  كريم  محمد  وزن 

ودائما الفلوس.
وفي أعقاب إحدى المعارك، 
العسكري  ال���ق���ائ���د  وك������ان 
العمراني - والشك أنه لم تكن 
الحرب وال جمل  ناقة في  له 
عندما  خيمته  في  جالسا   -
الطرق  قطاع  فلول  هاجمته 
التابعون لبوحمارة.. ودخلوا 
عليه خيمته وأحرقوها فأفلت 
بجلده  ال��ع��م��ران��ي  ال��ق��اي��د 

وهرب.
وقد التقى في هروبه عندما 
ببعض  األم������ان  ل��ب��ر  رج����ع 
الصحفيين، الذين نقلوا عنه 
تصريحاته، وكتبوها والزالت 

مكتوبة إلى اآلن.

كان قايد الجيش عبد السالم 
العمراني متحدثا عن الهزيمة، 
ولكنه لم يتحدث عن الخيمة 
التي دخلوا عليه فيها، وال عن 
ال��ض��ح��اي��ا م��ن ج��ن��ده الذين 
قتلوا أو جرحوا.. وإنما قال 
أنه  كتبوا  الذين  للصحفيين 
كان يبكي: ))شيئان اثنان لم 
كيس  ف��راق��ه��م��ا:  على  أص��ب��ر 
أدوية  فيها  وعلبة  الفلوس، 
ل���ل���ه���ض���م)...( أع���ط���اه���ا لي 
ال��������دك��������ت��������ور ال�����ف�����رن�����س�����ي 

فيردون((.
كل  ه���ي  إذن..  ال���ف���ل���وس 

شيء..
ب��ي��ع��ت حدود  ف��ب��ال��ف��ل��وس 
المغرب ذات زمن من األزمان، 
من  كثير  أفلست  وبالفلوس 
مؤسسات الدولة في الحاضر 

من هذا الزمان.
العزيز،  عبد  م��والي  وقبل 
وفي أيام العز والمجد، أيام 
السلطان الحسن األول، كان 
ال��ت��ه��ري��ب، م���ن أج����ل كسب 
المغرب..  غ���زا  ق��د  ال��ف��ل��وس 
وكانت أسواق المغرب مليئة 
ال��ك��ون��ط��رب��ان��د سنة  ب��س��ل��ع 
1895، مثلما كانت عليه سنة 

1995 مائة عام من بعد.
ولو ترك األمر، للراغبين في 
المزيد من الفلوس هذه األيام، 
بالترخيص  ال��م��ط��ال��ب��ي��ن 
بالذكرى  للحشيش الحتفلوا 

تجارة  الزده�������ار  ال��م��ئ��وي��ة 
الكونطرباند في المغرب، وقد 
الظاهرة  هذه  تسمية  ج��اءت 
في كتب التاريخ المغربي منذ 
مائة عام، بنفس التسمية التي 
تنشرها بها صحف المغرب 
تعبير  وه������ي  وال�����ع�����ال�����م، 

"الكونطرباند".
وبعد أن أصبح الكونطرباند، 
أمجاد  ل��ت��ح��ط��ي��م  س���الح���ا 
السلطان الحسن األول، كتب 
بركاش،  ح��ك��وم��ت��ه  ل��رئ��ي��س 
فيها  ي���س���ت���ن���ك���ر  رس�����ال�����ة 
"ال��ك��ون��ط��رب��ان��د"، ال���ذي غزا 
وكان  المغربية،  ال��م��راس��ي 
اإلنجليزيون هم أقطاب إيصال 
ليتولى  الموانئ  إلى  السلع 

المغاربة توزيعها.
وأمر السلطان وزيره بركاش 
قراره  ع��ن  ب��الغ��ا  ينشر  ب��أن 
))بمحاربة الكونطرباند((، إال 
أن السفير البريطاني جاء عند 
السلطان يحتج على نشر تلك 
الصحف  ف������ي  األخ�������ب�������ار 

البريطانية.
"االتحاف"  صاحب  ويقول 
ال���م���رح���وم ب���ن زي������دان بأن 
السلطان موالي الحسن، كتب 
لوزرائه بأن على ))المخزن 
أن ي��ج��ع��ل ال���ح���راس ف��ي كل 
عليه  ع���ث���ر  وم�����ن  ال���م���وان���ئ 
بالكونطرباند)...(  مشتغال 
وي���دف���ع  ي����ع����ت����ق����ل)...(  أن 
إذا كان أجنبيا  المشتغل به 
عليه  ل���ي���ج���رى  ل���ق���ون���ص���وه 

الحكم((.
وفي رسالة أخرى مؤرخة ب� 
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يقول السلطان موالي الحسن 
مخالفة  التجارة  تلك  ))إن 
التاجر  كلفنا  وق��د  للقانون 
في  ي���ن���ش���ر  أن  "ف���ل���م���ن���ك" 
"كوازيط اللوندريز" صحف 
اإلنجليز  بعض  أن  إنجلترا 
في  الكونطرباند  يمارسون 
سواحل سوس.. وقد أعطينا 
أمرنا بأن يعتقل المتعاملون 
ويسلموا  ب��ال��ك��ون��ط��رب��ان��د 
)إتحاف  دول���ه���م((  لقناصل 

األعالم. ابن زيدان(.
لو صحا الحسن األول من 
قبره، الكتشف أن الكونطرباند، 
أصبح في التجارة المغربية 
هي  والتجارة  األس��اس،  هو 
نعيش  إذن  نحن  االستثناء، 
بشيوع  االقتصادي  الخراب 
تجارة الكونطرباند، وإذا ما 
بتحرير  ال��م��ط��ال��ب��ون  أراد 
أيضا  يطالبوا  أن  الحشيش 
بتحرير الكونطرباند، فإن هذه 
بعد  لالحتفال،  الفرصة  هي 
انطالق  مرور مائة عام على 
ت������ج������ارة ال���ك���ون���ط���رب���ان���د 

بالمغرب.

 مصطفى العلوي

الضـــائعة
الحقيقة

االحتفال بالذكرى المئوية النطالق الكونطرباند بالمغرب

حميدو الذيب، اسمه اآلخر، أحمد بونقوب، وكانت محاكماته في 
1991، 1997 كشفا لخبايا فلسفة تجارة الحشيش حيث قدم أثناء 

استنطاقه أسماء مسؤولين كبار في الدولة، في الداخلية، وفي 
الشرطة، وفي الدرك، وفي الجمارك، ليكشف أن مسؤولين كبار في 

الدولة استغنوا من تجارة الحشيش.

بعد المطالبة بتحرير الحشيش


