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سري

ملف

أيام  المدلل  الولد  زم��ن،  يا  إي��ه 
الثاني  الحسن  الملك  زم��ان، صهر 
ورئيس شركة أونا، إلخ، فؤاد الفياللي، 
في  عائدا  الماضي  األح��د  مساء  شوهد 
وهو  المغرب،  إلى  مساء  الثامنة  طائرة 
يركب الدرجة السياحية، بين أوالد الشعب 
أن  رغم  العائدين.  والعمال  والمهاجرين 
ال��درج��ة األول���ى ك��ان��ت ف��ارغ��ة، ف��إن قائد 
الطائرة لم يأت عنده ليقول له تفضل إلى 
الدرجة األولى يا إيكسيالنس، كما كانوا 

يسمونه قديما.

الوثائق كثيرة، حترص »األسبوع« على أال تنشرها كلها، 
وإمنا هذه مناذج تكشف اجلانب االنتهازي املادي، وهي 

موجهة لهذا الصحفي املغربي، الذي يطلب منه صديقه 
قضاء رأس السنة في مراكش، أو تسبيق 38 ألف أورو. أما 

الوثيقة الثالثة فليست من املقرصنات، وإمنا هي تعليق 
ملوقع »كود« الذي يشرح أبعاد هذه اإلمييالت املقرصنة.

قـراءة فـي الوثـائق المقرصنة 
من المخابـرات المغربيـة

الصحفي المغربي 
الذي تحول إلى

 جيمس بوند 007

»جيمس بوند«  املغربي يقدم 
شيئا ما للمسؤول األمريكي 

ماك كني . فكيف حصل  صاحب 
قرصنة الوثائق االستخباراتية 
املغربية  كريس كوملان على هذه 

الصورة لينشرها مع الوثائق 
املقرصنة، وما فائدة هذه الصورة 

بالنسبة لألجهزة املناوئة 
للمغرب. ما دامت أهميتها هي 
بالنسبة فقط للمعني باألمر 

والذي يريد أن يقول للعالم 
شوفوني، علما بأن هذه الصورة  

قد تسمح  الظروف بنشرها 
كاملة. 

الحقيقة الضائعة
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جريدة محسوبة على 
أصدقاء النظام:

عبد اإلله
 بن كيران.. 

سياسي غول 

األضواء
تحت

من هو المحظوظ الذي 
سيربح صفقة شراء 

مقر السفارة
 االمريكية بالرباط 

من يحاول دفع 
»األمازيغيين المتطرفين« 
إلى تبني  العمل  المسلح?

الحسن الثاني كان يقول: 
»إن األمازيغية ال تكتب«

15 14

حزب الشيعة المغاربة 
يطل برأسه

داخل العدد
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> الرباط. األسبوع 

مت�����ك�����ن م���ج���ل���س 
املستشارين من وضع 
شروط دقيقة وصارمة 
على األبناك التشاركية 
ال������ت������ي س���ت���ت���ع���ام���ل 
بالقروض »اإلسالمية« 
على  امل���ص���ادق���ة  ق��ب��ل 
عاد  ال�����ذي  ق��ان��ون��ه��ا 
النواب  م��ج��ل��س  إل���ى 

للقراءة الثانية.
الله  ب��ي��د  م��ج��ل��س 
جعل والي بنك املغرب 
هو الشرطي والقاضي 
الوحيد  وامل����رخ����ص 
ل�����ه�����ذه امل����ع����ام����الت 
وبالشروط  اإلسالمية 
مناسبة،  ي��راه��ا  التي 
تعديالت  نصت  حيث 
املستشارين  م��ج��ل��س 
يجيز  ال����ذي  أن  ع��ل��ى 
جلميع البنوك اعتماد 
اإلسالمية  العمليات 
»عقود  الست  احل��الل 

امل��راب��ح��ة، واإلج����ارة، 
واملشاركة، واملضاربة، 
والسلم واالستصناع« 
املغرب،  بنك  هو والي 
مؤسسات  ح��ت��ى  ب���ل 
االئتمان التي ستدخل 
لها  يجوز  ال  للمغرب 
اعتماد هذه املعامالت 

والي  موافقة  بعد  إال 
بنك املغرب.

واألك����������ث����������ر م���ن 
مجلس  ج���ع���ل  ذل������ك 
رأي  امل���س���ت���ش���اري���ن 
العلمي  امل����ج����ل����س 
األع���ل���ى إل���زام���ي���ا في 
طلب  ح�����االت  ج��م��ي��ع 

طرف  م���ن  االع���ت���م���اد 
في  ح��ت��ى  أو  ال��ب��ن��ك، 
ت�����روي�����ج اخل�����دم�����ات 
طرف  م��ن  التشاركية 
االئتمان  م��ؤس��س��ات 

األخرى.
وبسبب التخوفات 
الذي  االس��ت��غ��الل  م��ن 

س��ت��ق��وم ب���ه األب���ن���اك 
باسم القروض احلالل 
ملالية املواطنني، تدخل 
وكان  الله  بيد  مجلس 
واض�����ح�����ا واش����ت����رط 
ف�����ي م���������ادة ج����دي����دة 
ع���ل���ى ه������ذه األب����ن����اك 
ضرورة تزويد الزبون 
املعلومات  ب��ج��م��ي��ع 
امل�����ت�����ص�����ل�����ة ب�����ه�����ذا 
اخلدمات  م��ن  ال��ن��وع 
ال���ب���ن���ك���ي���ة ب����ص����ورة 
»واض�����ح�����ة وك���ام���ل���ة 
وص�����ادق�����ة وخ���اص���ة 
ببنود  ي���ت���ع���ل���ق  م�����ا 
االلتزامات  وش����روط 
املتعلقة  ال��ت��ع��اق��دي��ة 
ب����ه����ذه امل���ن���ت���وج���ات 
واخل�������دم�������ات وك������ذا 
والتكاليف  باألسعار 
ويحظر  ال��ص��ل��ة  ذات 
القانون  طائلة  حت��ت 
اإلش���ه���ار امل��ض��ل��ل أو 
املادة  تقول  ال��ك��اذب«، 

70 مكررة اجلديدة.

توصية لجعل الجواهري »شرطيا«
 على األبناك اإلسالمية

الثورة  إلع���الن  الستينية،  ال��ذك��رى  مب��ن��اس��ب��ة 
السيد  بالرباط  اجل��زائ��ري  السفير  أق��ام  اجلزائرية، 
أح��م��د ب��ن��ي��ام��ي��ن��ة، ح��ف��ال ك��ب��ي��را ف���ي امل��ق��ر اجلديد 
هام  ع��دد  حضره  ال��س��ادس،  محمد  بشارع  للسفارة، 
من املدعوين، وخاصة رجال األعمال الذين كان على 
رأسهم املقاول الكبير احلاج ميلود الشعبي، ورجال 

الصحفيني  م��ن  وع���دد  األب��ن��اك 
بينهم  م���ن  ل���وح���ظ  وال���ك���ت���اب 
ومدعوون  أوريد  حسن  الكاتب 
من جهات بعيدة أمثال الدكتور 
عز الدين املنصوري الذي جاء 
خصيصا من مراكش. املفاجأة 
متأخرة،  ك��ان��ت  وإن  ال��ك��ب��رى، 
لرئيس  املتميز  احلضور  هي 
اإلله  ع��ب��د  ال��س��ي��د  احل��ك��وم��ة 

والذي  مب��س��اع��دي��ه،  محاطا  ك��ي��ران  ب��ن 
الوطني  النشيد  إلى  االستماع  يتم  كان  عندما  تأثر 
املغربي واجلزائري، قبل أن تتوسع ابتسامة الرئيس 
بن كيران ساعة التقاط صور تذكارية له مع السفير 
هم  بغيابهم  ح��ض��وره��م  س��ج��ل��وا  ال��ذي��ن  بنيامينة. 
األقطاب االحتاديون الذين كان حضورهم في احلفل 

تغيبوا  لكنهم  م��ع��ه��ودا،  شيئا  اجل��زائ��ري  ال��وط��ن��ي 
الرحمن  الرئيس عبد  فلم يحضر كاملعتاد  املرة،  هذه 
الراضي،  الواحد  عبد  الرئيس  تغيب  كما  اليوسفي 

واليازغي وولعلو.
ول��ك��ن احل��ف��ل ال��وط��ن��ي اجل��زائ��ري ف��ي الرباط، 
ك���ان اح��ت��ف��اال ك��ب��ي��را ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة، ال��ت��ي تعتبر 
املغربي  الشعبني  بني  مشتركا  احتفاال 
واجل��زائ��ري، وق��د ش��ارك��ا معا 
التحريرية  احل����رب  ه���ذه  ف��ي 
استقالل  إل������ى  أدت  ال����ت����ي 
ك����ان احلفل  ح��ي��ث  اجل����زائ����ر، 
اجلزائري  القنصل  أقامه  الذي 
بالبيضاء صباح اإلثنني، فرصة 
الدار  جزائريي  جميع  حلضور 
املغاربة  واملرتبطون  البيضاء 
القنصل  لهم  ليقول  بهم  عائليا 
اجلزائري، زهار محمد، في خطابه: ال ننسى أن امللك 
إال  يتم  لن  املغرب  استقالل  بأن  قال  اخلامس  محمد 
احلادة،  التصفيقات  وكانت  اجل��زائ��ر،  استقلت  إذا 
املغربي  الشعبني  صداقة  القنصل  متناه  مبا  مبشرا 

واجلزائري الدائمة.

رئيس احلكومة بن كيران في العيد الوطني اجلزائري

ال���ف���اس���ي عالل  ال���زع���ي���م  ق���ال���ه���ا 
الكاتب  لكن  الناس  الفاسي، ونسيها 

شقرون،  الله  عبد  األس��ت��اذ  الباحث 
عنوانه:  كتابا  م��ؤخ��را  عنها  أص��در 

»فاس والكل في فاس«.
السي عبد الله شقرون السالوي، 
تدارك نفسه قبل طبع الكتاب، ورمبا 
فأضاف  س��الوي��ة،  هجمة  م��ن  خ���اف 
تداركا  األول����ى  الصفحة  أس��ف��ل  ف��ي 
مستعجال حني أضاف: »وسال.. ابنة 

فاس«.
الكتاب بصرف النظر عن املراجع 
الكثيرة التي تؤرخ ملدينة فاس، »منذ 
عهد موالي إدريس إلى منتهى الدهر« 
األقطاب  بعض  بصور  صفحاته  زين 
املختلفة  امل���ج���االت  ف���ي  ال��ف��اس��ي��ني، 
وخ��اص��ة ف��ي م��ج��ال ال��ف��ن واإلع����الم، 
حيث األقطاب الفاسيون لم يبقوا هم 
الكتان في السوق، أو أصحاب  باعة 
الفاسيون  ال��ب��ي��ض��اء..  ف��ي  األب���ن���اك 
الفن  م���ج���ال  أي���ض���ا  غ������زوا  ال����ذي����ن 
املجدولي،  محمد  أم��ث��ال:  واإلع����الم، 

وب��ن��اص��ر اإلدري���س���ي، وأح��م��د عزيز 
العلج،  الطيب  وأحمد  السغروشني، 
القادر  وعبد  الدكالي،  الوهاب  وعبد 
ومحمد  غ��الب،  الكرمي  وعبد  اجل��اي، 
السجعي،  وأح��م��د  ب��ن��ان��ي،  ع��ث��م��ان 
فويتح،  وم��ح��م��د  ال��وك��ي��ل��ي،  وأح��م��د 
أديب  ومحمد  أكومي،  الوهاب  وعبد 

السالوي.
دون أن ينسى الفئات األخرى من 
الفاسيني الذين هيمنوا على املجاالت 
األخ���رى ف��ي اجل��ام��ع��ات، وامل����دارس، 
حميد  ))احل��اج  منهم  كنموذج  ويقدم 
في  املميز  اجلامعي  األستاذ  بناني، 
اآلداب  كلية  خ��ري��ج  العربية،  اللغة 
الغالي  الصديق  ه��و  وال���ذي  ب��ف��اس، 
إلى  إضافة  أنه  فخرا  وكفاه  العزيز، 
مجموع مكارمه الشخصية، هو والد 
احملترمة  ول��ؤل��ؤت��ه  امل���غ���رب،  ب��ه��ج��ة 
اجلليلة األميرة لال سلمى، حرم جاللة 

امللك محمد السادس حفظه الله((.

> الرباط. األسبوع

فارقت  أن  مبجرد  ملكية،  تعليمات  صدرت 
ال����روح ج��س��د آخ���ر أح��ف��اد ال��س��ل��ط��ان موالي 
عمر  عن  محمد،  سيدي  األمير  األول،  احلسن 
ي��ن��اه��ز امل��ائ��ة س��ن��ة، م��س��اء ي���وم ال��ث��الث��اء 28 
في  اجل��ن��ازة  تكون ص��الة  ب��أن   ،2014 أكتوبر 
الفقيد في  األمير  مسجد أهل فاس، وأن يدفن 
ضريح موالي احلسن، بجوار قبر جده موالي 
احلسن األول، وقبر والده األمير موالي محمد، 

أكبر أبناء السلطان احلسن األول.
األمير املتوفي الذي عاش في صمت، ومات 
ب��الغ رسمي  ي��ص��در أي  ل��م  ف��ي ص��م��ت، حيث 
ب��ش��أن وف��ات��ه، رمب���ا ح��ت��ى ال ي��ق��ع ت��أخ��ي��ر أية 
احتفاالت)...(، حظيت جنازته بالرعاية امللكية 
في قلب حي تواركة، حيث يوجد القصر امللكي، 
العائلة  أف��راد  بحضور  جنازته  مراسم  وم��رت 
إلى مثواه األخير ظهر  الذين شيعوه  املقربني 

يوم األربعاء 29 أكتوبر األخير.

وفاة آخر أحفاد
 السلطان احلسن األول

الرباط. األسبوع 

ان��ت��ق��ت س���ف���ارة أم���ري���ك���ا ب���ال���رب���اط، بعض 
الصحفيني بعينهم)..( من أجل احلضور لتدشني 
الباذخ اجلديد بشارع محمد السادس في  مقرها 
عن  املعطيات  ببعض  تزويدهم  مت  حيث  الرباط، 
املقر اجلديد، الذي أجنز في مدة أقل من املتوقع، 
جاف  حبر  وقلم  صحفي  مبلف  تزويدهم  مت  كما 

يحمل عبارة: »مع حتيات الشعب األمريكي«.
وق���د س��م��ح��ت ف��رص��ة ت��دش��ني امل��ق��ر اجلديد، 
الذي  ال��ق��دمي،  املقر  عن  املعطيات  بعض  ب��ت��داول 
لم يتأكد مصيره بعد)..(، وهو باملناسبة من بني 
أقدم املمتلكات الدبلوماسية للواليات املتحدة في 
العالم، بعد مقر »التمثيلية األمريكية« في طنجة، 

والذي افتتح سنة 1821.
املقر  ب��ي��ع  ي��ت��م  أن  مطلعة  م��ص��ادر  وت��رج��ح 
قد  التي  اإلص���الح،  عملية  بعد  مباشرة  ال��ق��دمي، 
أو  احمل��ي��ط��ة)..(،  ال��ب��ن��اي��ات  بعض  أي��ض��ا  تشمل 
املغربية في  وضعه رهن إشارة وزارة اخلارجية 

انتظار التصرف فيه.

من هو احملظوظ الذي 
سيربح صفقة شراء مقر 

السفارة األمريكية بالرباط؟

فــاس.. والكــل في  فـاس

هل األصالة في البناء والفن 
املغربي  املعمار  ف��ي  التقليدي 
اإلنسان؟  ح��ق��وق  م��ف��ه��وم  ض��د 
األصيل  التقليدي  البناء  وه��ل 
الديني؟  بالشأن  دائ��م��ا  مرتبط 
مقربون  يطرحه  ال��س��ؤال  ه��ذا 
يستعدون  وه��م  ك��ي��ران،  بن  من 
للتأشير على امليزانية الضخمة 
بحي  فاخر  مقر  وك��راء  لتجهيز 
الرياض بالرباط مببلغ يتجاوز 
وبسومة  دره������م،  م���الي���ني   10
مليون   70 س��ت��ت��ج��اوز  ك��رائ��ي��ة 
الوطني  املجلس  لفائدة  سنتيم 
املقر  أن  علما  اإلنسان،  حلقوق 
سيخصص  للمجلس  احل��ال��ي 

العلمي. للمجلس 

سؤال لمن 
يهمه األمر

»مع تحيات الشعب األمريكي«

اللطيف  عبد 
اجلواهري والي 

بنك املغرب



االجتماعي  الضمان  مؤسسات  تعلن  هكذا 
والتعويضات العائلية في فرنسا، بأن االشتراك 
كم  تعرفون  فهل  ونصف،  أورو   5 هو  الشهري 
تفرض مؤسسات الضمان االجتماعي في املغرب، 
الشغل،  وزي���ر  إن  امل��ش��غ��ل.  وع��ل��ى  ال��ع��ام��ل  على 

املوضوع  في  بالبحث  ض�����م�����ان مطالب  ألن 
العمال  حقوق 
بستني درهما 
الشهر  ف�����ي 
م�������ن ش����أن����ه 
يشجع  أن 
ال������ع������م������ال 
ملشغلني  ا و
ع������������ل������������ى 

التهافت.

الضمان االجتماعي في 
فرنسا بستني درهما للشهر

زنيبر غيتة  المغربية..  الخمور  ملكة 

موضوع  أحدثها  التي  الضجة  بعد 
أخنوش وحزب األحرار، قال أحد املنتمني 
إن��ه سمع أخ��ن��وش ع��زي��ز يقول  ل��ل��ح��زب، 
بأنه ليست لي أية رغبة في تسيير حزب 

األحرار مستقبال.

يعرفها  التي  واملتابعات  احملاكمات 
بعدما وضع  األي��ام، وخاصة  املغرب هذه 
داخل  ال���زاز،  املتهم  م��ع  املتابعني  بعض 
ل��ص��اق��ا ع��ل��ى أف���واه���ه���م، كلها  احمل��ك��م��ة 
كانت  ل��و  تفاديها،  ميكن  ك��ان  محاكمات 
الدولة، تفرض الرقابة على املديرين الذين 
رقيب  ال  لشأنهم  يتركون  يعينون  عندما 

عليهم.

امل����واط����ن امل���غ���رب���ي م���وس���ى اخل����ال 
ال���ذي أش���رف ع��ل��ى م��س��ج��د إس��الم��ي في 
محاميا  ل��ي��س  ال��ف��رن��س��ي��ة،  ل��ي��ون  منطقة 
ك��م��ا ج����اء ف���ي اخل���ب���ر وإمن�����ا ه���و فاعل 
اإلنسانية  القضايا  ف��ي  يتدخل   حقوقي 
.»ELKHALMOUSSA@gmail.com«

»سيارات  لفائدة  اإلعالنية  احلمالت 
الشركة  ت��س��ل��م��ت  أن  ب��ع��د  ج����اءت  ك��ي��ا« 
ِملكية هذه املؤسسة  اإلماراتية بن عمير، 
ال��ت��ي ي��ت��واج��د م��ال��ك��ه��ا ال��س��اب��ق، أمني 

بلخواجا، في حالة اعتقال أمام احملاكم.
 

عميل   500 ح����وال����ي  ن���ش���ر  س��ي��ت��م 
املغرب،  بينها  من  دول  ع��دة  في  أمريكي 
تنفيذه  في  شرعت  جديد  لبرنامج  طبقا 
»البانتغون«..  األمريكية  ال��دف��اع  وزارة 
عسكري،  تكوين  لهم  اجل��دد  اجلواسيس 
حسب ما يؤكده مقال صدر مؤخرا، على 

صفحات »الواشنطن بوست«.

أكد  أن  الثاني  احلسن  للراحل  سبق 
أن األمور ال تسير دائما حسب املنطق في 
داخل  10 و11  الصفحتني  )أنظر  إفريقيا 
العدد(، هذا الكالم يؤكده اصطفاف عيسى 
لكرة  اإلفريقية  الكنفدرالية  رئيس  حياتو 
املغرب  رغبة  معارضي  جانب  إلى  القدم، 
األندية)..(،  مونديال  تنظيم  تأجيل  ف��ي 
الذي  هو  املغرب  أن  حياتو  نسي  ورمب��ا 
االحتاد  رئاسة  إل��ى  الوصول  في  سانده 

اإلفريقي)..(.

الصحفي«  »األسبوع  أصبحت جريدة 
»امل��ط��ل��وب رق���م 1« ك��ل ي���وم خ��م��ي��س في 
املغرب،  في  املعتمدة  األجنبية  السفارات 
ب��ع��د أن أصدر  امل��ع��ط��ى  ت��أك��د ه���ذا  وق���د 
الكبرى)..(  األجنبية  ال��دول  إح��دى  سفير 
أوامره للقسم اإلعالمي بترجمة، مضمون 
وسارت  امل��غ��رب،  ف��ي  األول���ى  األسبوعية 
ع��ل��ى ن��ه��ج��ه س���ف���ارات أخ����رى، ح��س��ب ما 
يؤكده ملحقون إعالميون ببعض البعثات 

األجنبية)..(.

لتصبح  طريقها  ف��ي  »لفتيت«  عائلة 
فبعد  ال��رب��اط،  العاصمة  في  عائلة  أق��وى 
تعيني عبد الوافي لفتيت واليا على جهة 
الرباط - سال - زمور خلفا للراحل حسن 
تعيني  في اجتاه  األمور  تسير  العمراني، 
»سعيد لفتيت« الكاتب العام إلمبراطورية 
أنس  ال��ع��ام  للمدير  خلفا  بيتري،  ب��الص 
العلمي، الذي قالوا له: »إجلس في منزلك 

حتى ننادي عليك«.

تأكد عمليا أن الوزير الذي يقف خلف 
احلكومة  زفتها  التي  ال��س��ارة«  »البشرى 
الوطني، هو  للمغاربة مبناسبة اإلضراب 
األزمي«  »إدري��س  احلكومة  رئيس  صديق 
كانت  وإذا  ب��امل��ي��زان��ي��ة،  امل��ك��ل��ف  ال��وزي��ر 
التي  البشرى  كذبت  قد  األص��وات  بعض 
تقول بأن املغرب تقدم ب�16 درجة في سلم 
مناخ األعمال، فإن األزمي هو الذي تكلف 
الناطقة  اجل��ري��دة  ع��ل��ى ص��ف��ح��ات  ب��ال��رد 
»التجديد«،  والتنمية  العدالة  حزب  باسم 
ببيانات  مرفوقا  الوزير  كالم  التي نشرت 

البنك الدولي.

ما خفي
تحـت األضـواء
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> الرباط. األسبوع

إذا كانت الدولة العميقة)...( 
وسائل  ل��ك��ل  ف���اق���دة  ع���ن���دن���ا، 
التي  املاليير  رغم  التعبير)...( 
صحفية  هياكل  على  تصرفها 
عاجزة)...( فإن بعض املتتبعني 
يتعاطفون  ال��ذي��ن  الصحفيني 
العميقة،  ال����دول����ة  ه�����ذه  م����ع 
تسكت  مبا  ينطقون  ما  سرعان 
لنقرأ  اخل��ف��ي��ة،  التعابير  ع��ن��ه 
غير  اإلخ���وان  ف��ي مجلة  م��ث��ال، 
املعلق  كتبه  مقاال  املرئيني)...(، 
السحيمي،  مصطفى  امل��الح��ظ 
الرضى  لعني  كشفه  عن  عبارة 
رئيس  بعنايتها  تشمل  ال��ت��ي 

احلكومة عبد اإلله بن كيران.
قصد  ع�����ن  ال���س���ح���ي���م���ي، 
بالتأكيد، علق وسام استحقاق 
االستمرار)...( على صدر الفقيه 
أن وصفه مبا  بعد  ك��ي��ران،  ب��ن 
يقارب تعبير »الغول السياسي« 
ليضع في حسابه)...( إجنازات 
رؤيتها،  ع���ن  ع��م��ى  م���ا  ك��ث��ي��را 
بن  إزاحة  يريدون  الذين  هؤالء 
كيران للحلول محله، خصوصا 
أساليب من فرضت عليهم  وأن 
الظروف التموقع في املعارضة، 
تافهة  ب���دائ���ي���ة  أس���ال���ي���ب  ه���ي 
ما  على  ال��رد  مجرد  من  تنطلق 
مؤشرا  تصريحات،  من  يصدر 
بأطرافها  امل��ع��ارض��ة  أن  إل���ى 

املشتتة ال متلك زمام املبادرة.
إيبدو،  م��اروك  )في  الكاتب 
كشف   )2014 أكتوبر   17 عدد: 
حكومة  إجن������ازات  رص��ي��د  أن 
التزكية،  ))يستحق  كيران  بن 
ل���ق���د ك����ان����ت ل�����ه ال���ش���ج���اع���ة، 
املقاصة،  ص���ن���دوق  إلص�����الح 
قرارات،  ات��خ��اذ  على  واجل���رأة 
فإنها  شعبية،  غير  أن��ه��ا  رغ��م 
أداء  رف��ض  قبيل  م��ن  إيجابية 
املوظفني،  من  املضربني  أج��ور 
اجلامعيني  تشغيل  ع��دم  وك���ذا 
ورغم  مباراة،  ب��دون  العاطلني، 
قبيل  م���ن  ال��س��ل��ب��ي��ات  ب��ع��ض 
ف��ش��ل احل���وار االج��ت��م��اع��ي، إال 
أن���ه م��ن��ذ ت��ول��ي��ه احل��ك��وم��ة في 

تكوين  اس��ت��ط��اع   2012 يناير 
احلكومية،  املعرفة  م��ن  رصيد 
ه���و واآلخ�������رون األع���ض���اء في 
استطاعوا  الذين  حكومته)...( 
حتميات  م��ع  التأقلم  ب��س��رع��ة، 

جهاز الدولة((.
ال��ش��اه��د، وال شك  ال��ك��ات��ب 
وه�����و ي��ن��ق��ل م����ا ال ي��ع��ل��ن وال 
ي���ذاع، ت��وس��ع ف��ي ج��ان��ب سري 
م���ن ال��ت��ع��ام��ل ال��س��ي��اس��ي لنب 
الدولة)...(  أجهزة  مع  ك��ي��ران، 
امل���وض���وع، نفهم  م��س��ار  وف���ي 
مع  بالتعامل  يتعلق  األم��ر  أن 
املخزن)...( الذي وصف الكاتب 
والتعقيدات  بالعنيدة،  وسائله 
التي  واألص��ول��ي��ة  االجتماعية 
من  يعرفها  ك��ي��ران  ب��ن  يكن  ل��م 
ك����ان ه���و أيضا  ق���ب���ل، ورمب�����ا 
يعاني منها، نتيجة تعمقها في 

عنفوان املعاملة.
الشاهد  ال��ك��ات��ب  وي��ع��ن��ي 
عرف  كيران  بن  أن  باختصار، 
ب���س���رع���ة ك���ي���ف ي���ت���ع���ام���ل مع 
وإن  للمخزن،  العميقة  األجهزة 
تبرئته  إلى  مباشرة  يدعو  كان 

منطق  في  تفسيره  يتم  قد  مما 
بالعمالة،  ال��ق��دمي��ة،  امل��ع��ارض��ة 
))أن  السحيمي  الكاتب  فيؤكد 
متمسك  اإلل���ه،  عبد  ك��ي��ران  ب��ن 
ب��ال��ق��ي��م األخ���الق���ي���ة واألم���ان���ة 
الرأسمال  ه��ي  التي  وال��ن��زاه��ة 

الوحيد حلزبه((.
يختم  ال  ه�����ذا  م����ن  أك���ث���ر 
يكشف  أن  دون  مقاله،  الشاهد 
التجربة  تكريس  م��ب��ررات  ع��ن 
احلكومية البنكيرانية وفرضها 
ننسى،  الواقع، وال  في  لنفسها 
ليلة  م��ك��ت��وب��ة،  ال���ش���ه���ادة  أن 
ليذكر  لالنتخابات،  التحضير 
السحيمي  م��ص��ط��ف��ى  ال��ك��ات��ب 
عبد  رصيد  إن  واض��ح:  بتعبير 
ك��ي��ران، ه���ذا، يعتبر  ب��ن  اإلل���ه 
ف��ي م��واج��ه��ة« ))اآلخ����ري����ن)...( 

أصحاب السلع املغشوشة
 aux tares originelles
 de tous les autres à
 tout le moins، ceux de

l’opposition((.
وك��ان ه��ذا امل��وض��وع الذي 
ق���د ي��ث��ي��ر ب��ع��ض اجل�����دل، بعد 

من  أكثر  نشره  على  مضى  أن 
هكذا:  تقدميه  قد مت  أسبوعني، 
))ع��ب��د اإلل��ه ب��ن ك��ي��ران وحزبه 
اآلن)...(  ه���م  ال���ع���دال���ة  ح����زب 
الالعبون الفارضون لوجودهم، 
ع����ل����ى امل����ش����ه����د ال���س���ي���اس���ي، 
م��ت��م��ي��زون ع��ن ب��اق��ي األح���زاب 
ونظرتهم  بحركيتهم  األخ���رى، 

اإليجابية((.
مبيزة  ي��ت��م��ت��ع��ون  ول��ل��ذي��ن 
االح���ت���ف���اظ ب���األرش���ي���ف���ات أن 
يراجعوا مواضيع أخرى لنفس 
ال��ك��ات��ب، ع��ن نفس احل���زب، لم 
التجربة  ل��ف��ائ��دة  دائ���م���ا  ت��ك��ن 
ال��ب��ن��ك��ي��ران��ي��ة، ل��ي��الح��ظ��وا أن 
استنتاج  األخير، هو  املوضوع 
سياسي يوحي بشكل اخلريطة 
املستقبلية للمغرب، وهي طبعا 
خريطة  التنبيه)...(  خالل  ومن 
خالية، من كل املكونات احلزبية 
كيران  بن  تشارك  التي  األخرى 
من  املوضوع  ألن  احلكومة  في 
أوله إلى آخره، يتحدث عن بن 
املنتمني  وزرائ����ه  وع���ن  ك��ي��ران 

حلزب العدالة والتنمية.

عبد اإللـه بـن كـيران.. غـول سياسـي
جريدة محسوبة على أصدقاء النظام:

املوضوع الصحفي يتجاهل 
املشاركني اآلخرين في 

حكومة بن كيران

> باريس. األسبوع

االقتصادية  األوس�������اط  اه���ت���زت 
م��غ��رب��ي صغير،  ب��ح��ادث  ال��ف��رن��س��ي��ة، 
اخلمور  إن��ت��اج  قطب  ت��ن��ازل  ف��ي  متثل 
ب��امل��غ��رب إب��راه��ي��م زن��ي��ب��ر، ع��ن رئاسة 
ل��ف��ائ��دة زوج��ت��ه غيتة  إم��ب��راط��وري��ت��ه، 
الرئيسة  أصبحت  التي  زنيبر،  ماريا 

املديرة العامة لضيعات زنيبر.
االقتصادية،  وأوس��اط��ه��ا  ف��رن��س��ا 
اه��ت��زت ع��ن��دم��ا ت��وج��ه��ت غ��ي��ت��ة، رأسا 
لشراء أقساط من أكبر مؤسسة فرنسية 
لبيلفيدير، والتي كانت تعاني من أزمة 
إلنقاذها.  املغربية  غيتة  فجاءت  مالية 
ال��ت��ق��دي��رات ت��ت��ح��دث ع��ن ص��ف��ق��ة دفع 
فيها اجلانب املغربي 30 مليون أورو، 
حوالي 350 مليار سنتيم مغربي. مدام 
زنيبر قالت إن دخولها هذا لعالم املال 
على  لها  هجمة  أول  يشكل  الفرنسي، 
أكبر  لترؤس  تطمح  ألنها  املجال،  هذا 
قوة جتارية في العالم، إلنتاج اخلمور، 

تنازل  التي  املغربية  بأن شركتها  علما 
لها عنها زوجها تقدر عملياتها السنوية 
مغربي، وتشغل  درهم  مليار  بثالثمائة 
قرابة ثمانية  6500 عامل على  حوالي 

آالف هكتار من األراضي املغربية.

غيتة 
ماريا 
زنيبر
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عبد  ال���ش���ي���خ  أك�����د 
زعيم  م���ط���ي���ع  ال����ك����رمي 
ألسباب  اإلسالمية،  الشبيبة 
غير مفهومة، ما سبق أن نشره سابقا في 
األخيرة،  شهادته  في  جديد  ال  إذ  اإلع��الم، 
القيادي  اغ��ت��ي��ال  ق��ض��ي��ة  ف��ي  األق����ل  ع��ل��ى 
مطيع  كتبه  ومما  بنجلون.  عمر  االحت��ادي 
بالقضية  لنا  عالقة  ال  كمال  واألخ  »أن��ن��ي 
ل��ه��ا أو أم����روا ب��ه��ا أو  وال مب��ن خ��ط��ط��وا 
في  ومنطقا  وقانونا  شرعا  وهي  نفذوها. 
وبني  الفاعلني  بني  محصورة  األح��وال  كل 
األجهزة الرسمية وبني الضحية وأوليائه«. 
و»أوليائه«، كلمة ثقيلة في ميزان القضية. 
تتعدد الروايات وتبقى الوقائع املعروفة 
السوداء  العلبة  يخص  ما  في  اآلن،  حتى 
مل��ط��ي��ع، أن »ال��ش��ي��خ إب��راه��ي��م ك��م��ال ليس 
باملتهم في هذه القضية، حيث متت تبرئته 
في  تامة،  ب��راءة  اململكة  محاكم  ط��رف  من 
احلكم  املشهورة، مبنطوق  االغتيال  قضية 
ال���ذي أص��درت��ه غ��رف��ة اجل��ن��اي��ات مبحكمة 
عدد:  حت��ت  البيضاء،  ب��ال��دار  االستئناف 
 18 بتاريخ   ،282 رق��م:  القضية  ف��ي   ،482
1980، والعهدة على بيان أصدرته  شتنبر 
والفضيلة  النهضة  حل��زب  العامة  األمانة 

سابقا. 
أح��م��د ب��ن��س��ودة م��دي��ر ال��دي��وان امللكي، 
في لقاء وبدعوة منه باحلرم »طمأنني بأن 
الفرج قريب.. وما علي إال أن أرسل برقية 
إجراءات  باتخاذ  الشباب  وآمر  للملك  والء 
ثوابت  على  يحافظ  حزب  لتأسيس  عاجلة 

البالد، يقول »مطيع« في مذكراته.  
إب��راه��ي��م حقق  ك��م��ال  الشيخ  ي��ك��ون  ق��د 
مظلة محمد خليدي،  وزي��ادة، حتت  املهمة 
جعله  والفضيلة، مما  النهضة  حزب  زعيم 

موضوع تكرمي في سابقة محيرة.
كمال  ال��ث��ق��اف��ي  امل��رك��ب  ش��ه��د  للتذكير، 
ال���زب���دي ب��س��ي��دي ع��ث��م��ان مب��دي��ن��ة ال����دار 
تكرمي  حفل   ،2012 ماي   26 يوم  البيضاء 
املؤسسني  كبار  أحد  كمال  إبراهيم  الشيخ 
للحركة اإلسالمية باملغرب واملرشد الروحي 

لألمانة العامة حلزب النهضة والفضيلة.
وك�����ان ح��ف��ل ال���ت���ك���رمي مب��ث��اب��ة إع����ادة 
حركة  ل��ق��ي��ادة  األول  ل��ل��رع��ي��ل  االع���ت���ب���ار 
الدور  واستحضار  اإلس��الم��ي��ة،  الشبيبة 
اإلسالمية  احل��رك��ة  ل��ت��أس��ي��س  ال��ت��اري��خ��ي 
م��ن ط��رف ال��ش��ي��خ��ني: ع��ب��د ال��ك��رمي مطيع، 
»تسريبات«  سبقت  وق��د  ك��م��ال.  وإب��راه��ي��م 
أو  مضايقة  ألي  احلفل  يتعرض  أن  دون 

استفزاز، جزئية لها رسالتها املشفرة، ألن 
األجهزة »املعلومة« ال تعبث في حيادها وال 

في تسريباتها وال في تصريحاتها. 
قيادات  م��ن  األول  للرعيل  إن����زاال  ك���ان 
الشبيبة اإلسالمية وعرسا بامتياز ألسباب 
التي  الشخصيات  صفة  أهمها  مختلفة 
نذكر  وترعب،  تطرب  سابقة  في  حضرت، 
السابق  اإلسالمي  واملعتقل  احملامي  منها 
عبد الله العماري، الذي قام بتسيير احلفل 
كمال  الشيخ  رأس  ي��ب��وس  ال��ص��ورة  )ف��ي 

رفيقي  ال��وه��اب  عبد  والسلفي  إب��راه��ي��م(، 
الشيعية  احلساسية  وع��ن  ح��ف��ص(  )أب���و 
الله  وع��ب��د  ه��ان��ي،  إدري���س  الشيخ  حضر 
عن  ومبعوث  كيران،  بن  ح��زب  من  شبابو 
حلركة  السابق  الرئيس  الريسوني  أحمد 
اللوز،  أب���و  أح��م��د  واإلص�����الح  ال��ت��وح��ي��د 
املتحدة  ال���والي���ات  ب��إن��ش��اء  ط��ل��ب  وال����ذي 
خاليدي  ب��ح��زب  وال���ق���ي���ادي  اإلس���الم���ي���ة، 
الكرمي  وعبد  العالي  عبد  ح��ارس  الدكتور 
في  م��ط��ي��ع  للشيخ  األمي���ن  ال�����ذراع  ف���وزي 

جمعية  من  مهتاد  الرحيم  وعبد  اخل��ارج، 
احلافظي  إم��ام  محمد  واحملامي  النصير، 
املغربية،  ب��ال��ص��ح��راء  ال��ع��ي��ون  مدينة  م��ن 
ومحمد احلارثي، وعبد الرحمن اليعقوبي، 
مجموعات  إلى  باإلضافة  أشقرا،  وحسني 
 71 مجموعة  سابقا:  اإلسالميني  املعتقلني 
اعتقلت  التي   26 ومجموعة   ،1984 سنة 
النظام  على  امل��ؤام��رة  بتهمة   1985 ع��ام 

وإدخال األسلحة من اجلزائر. 
وطنه  إلى  حيا  مطيع  الشيخ  يعود  هل 
إطار  في   - اإلنسان  حقوق  أبسط  وه��و   -
الشيخ  لبركة  ت��ك��ون  ق��د  إنسانية،  صفقة 
فيها  خليدي  محمد  ومظلة  إبراهيم  كمال 
الفقيه  ال��راح��ل  ع��ودة  غ��رار  على  نصيب، 

البصري؟
األمور  إليه  التنبؤ مبا ستؤول  يصعب 

بعد خرجة »مطيع« اجلديدة. 
كيران  بن  اإلل��ه  عبد  السيد  لإلنصاف، 
رئ��ي��س احل��ك��وم��ة واألم�����ني ال���ع���ام حلزب 
العدالة والتنمية، لم يسبق أن كان عضوا 
 ،1976 سنة  قبل  اإلسالمية  الشبيبة  ف��ي 
وليس هذا تنقيصا منه أو محاولة لتبرئته 
بنجلون  عمر  االحت����ادي  ال��ق��ي��ادي  دم  م��ن 
املقتول في 18 دجنبر 1975، ولكنه تقرير 
واقع، وشهادة للتاريخ حتى ال يبقى أبناء 
حركتهم  بتاريخ  أجهل  اإلسالمية  احلركة 

من أعدائهم.

»واش« الشيخ كمال إبراهيم حقق حلم »مطيع« تحت مظلة خليدي؟
بقلم: رداد العقباني السياسي

القرار

مدير مختبر 
»فايزر« يؤكد أن 
شركته لم تغلق 

أبوابها في المغرب

> الرباط. األسبوع

وزير  بوسعيد  محمد  أج��رى  دقيقة  من  أق��ل  في 
االقتصاد والمالية مكالمة هاتفية مع كل من أنس 
غنام  ومحمد  ل�»السيديجي«،  العام  المدير  العلمي 
المدير العام ل�«السيجيي« تخبرهم بانتهاء مهامهم 
الكبيرتين  االقتصاديتين  المؤسستين  رأس  على 
على  المشرف  المدير  برحيلة  نجيب  رفقة  بالبالد 
البرامج ب�»السيجيي«. بوسعيد طلب من المديرين 
المهام  جميع  وتفويضه  عنهما  ينوب  من  تعيين 
والتوقيعات والجلوس ببيوتهما حتى االتصال بهما. 
سؤال العلمي لبوسعيد: هل هو قرار لمحمد بوسعيد 
اإلداري  المجلس  داخ��ل  القوية  العضوية  بصفته 
للمؤسستين، أم بصفته وزيرا للمالية في حكومة بن 
كيران، أم بأي صفة؟ رد بوسعيد إنها »التعليمات«، 
الهاتفية  المكالمة  وتنتهي  الخط  ينقطع  أن  قبل 
العلمي وغنام. وكان محمد بوسعيد  لبوسعيد مع 
نفسه هو من راسل البورصة المالية بالدار البيضاء 
لوقف ترويج أسهم شركة »السيجيي« بذات البورصة، 
قبل أن يسحبها بقرار مكتوب وموقع من طرفه، وبهذا 
يكون بوسعيد قد استبق قرار القضاء وأدان المتهمين 
قبل نطق القضاء بكلمته في الملف. إلى ذلك، تعيش 
وقع  على  و»السيديجي«  »السيجيي«  إمبراطورية 
بداية رحيل عدد من  الجمود واالرتباك خاصة مع 
األطر والمهندسين إلى شركات اقتصادية أخرى منها 
شركات فاعلة في مجال االتصاالت، وهو نزيف قد 

يستمر خالل اآلونة القادمة.

> الرباط. األسبوع

املدير  دورت������ي«،  »ه��وب��ي��ر  ق���ال 
»فايزر«  م��خ��ت��ب��رات  ل��ش��رك��ة  ال���ع���ام 
التي  ال��ش��رك��ة  إن  امل���غ���رب(،  )ف����رع 
يديرها وهي أمريكية في األصل، لم 
املغرب،  في  مصانعها  أب��واب  تغلق 
وأوضع في معرض تفاعله مع املقال 
 9 بتاريخ  »األس��ب��وع«  نشرته  ال��ذي 
»أرض  عنوان:  2014، حتت  أكتوبر 
الله واسعة، تدفع مختبرات األدوية 

نحو اجلزائر«، أن املختبرات املشار 
إل��ي��ه��ا ت��ع��م��ل ج���اه���دة، ب��ش��راك��ة مع 
سياستها  لتطبيق  الفاعلني  جميع 
باملغرب،  امل��س��ؤول��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
الرامي  التعديلي  املقرر  دع��م  قصد 
للنهوض بقطاع الصحة في املغرب.
»هوبير« ومن خالل التوضيحات 
أن  أك���د  ل����»األس���ب���وع«،  بعثها  ال��ت��ي 
باملقابل  ع��اٍد..  بشكل  تعمل  شركته 
بعض  أن  م��ط��ل��ع��ة  م���ص���ادر  ت���ؤك���د 
فعال  أبوابها  أغلقت  الدواء  شركات 

وقامت بتسريح العمال باملوازاة مع 
حلول مناسبة عيد األضحى، غير أن 
»فايزر«  بشركة  يتعلق  يكن  لم  األمر 
املختبرات  أح���د  ب��امل��ن��اس��ب��ة  وه���و 
الصحة  وزي��رة  معها  تعاقدت  التي 
أجل  م��ن  ب���ادو  ياسمينة  ال��س��اب��ق��ة 
إبرام صفقة اللقاحات التي قيل عنها 
باريس)..(  بشقق  ارتباطا  الكثير، 
أثارتها  التي  باملالحظات  وارتباطا 
العام  املال  حلماية  الوطنية  الهيئة 

باملغرب)..(.

نزيف األطر من
 إمبراطورية بالص بيتري

العالقات المغربية األمريكية كما 
كانت صبيحة استقالل المغرب سنة 

1956، رئيس نادي الصداقة 
المغربية األمريكية، ج. عبد اللطيف 
الصبيحي في نظرة إعجاب إلى زوجة 

السفير األمريكي مدام كانون، وعن 
يساره مدام روزفلت زوجة الرئيس 

األمريكي األسبق.

> الرباط. األسبوع

داخ���ل وزارة  م��ن  م��ص��ادر  نفت 
عام  أمين  لسان  وعلى  الداخلية، 
لحزب كبير أي توجه لفرض شهادة 
»الباكالوريا« كشرط أساس لرئاسة 
الجماعات، وكذلك ألعضاء المكتب 

المسير.
مطبخ  م��ن  المتسربة  األخ��ب��ار 
وزارة الداخلية ضحكت كثيرا على 
مثل هذا الكالم وردت بالقول »كيف 
عدة  ف��ي  صعوبة  نجد  ونحن  لنا 
مناطق قروية ونائية حتى في إيجاد 
على  يتوفر  واح��د  منتخب  عضو 
الشهادة االبتدائية ليصبح رئيسا 
شهادة  ف���ب���األح���رى  ل��ل��ج��م��اع��ة، 
البكالوريا ليس للرئيس وحده بل 

حتى ألعضاء المكتب جميعهم، هذا 
ض���رب م��ن ال��خ��ي��ال وص��ال��ح لبلد 
كالسويد، أما نحن فنضطر لتسيير 
القرى  م��ن  كثير  ف��ي  ال��ج��م��اع��ات 

عبر  النائية  والجماعات  البعيدة 
الموظفين، وخاصة الكتاب العامون 
الرؤساء  أمية  بسبب  للجماعات 

الذين ال يعرفون أبسط المساطر 

المطبقة في تسيير الجماعات«.
يشار إلى أن هناك اقتراحات من 
طرف بعض األحزاب بضرورة الرفع 
من  التعليمية  الشهادة  درج��ة  من 
»الشهادة االبتدائية« كشرط لرئاسة 
تحديد  »دون  أكثر  إل��ى  الجماعة 
البكالوريا« فقط في المدن التي بها 
نظام  بطريقة  تسير  والتي  عمدة، 
ب��ع��ض المدن  ال��م��ق��اط��ع��ات، وف���ي 
الكثافة  حيث  القريبة من  الكبرى 
السكانية من مدن العمادات، غير أن 
هذا القرار يصطدم مع مبدإ وحدة 
الذي سيوضع  الشرط  إذ  القانون 
في قانون الميثاق الجماعي سيطبق 
التراب  جميع  وفي  الجميع،  على 

المغربي.

بشــرى لألميـيـن..

البكالوريا ليست شرطا لترؤس الجماعات المحلية

أرشيف األسبوع
> الرباط. األسبوع

عقد رشيد الطالبي العلمي رئيس 
مجلس النواب اجتماعا مع أعضاء 
الماضي،  األس���ب���وع  خ���الل  مكتبه 
التي  المنحطة«  »ال��ص��ورة  لتدارس 
في  ال��ن��واب  مجلس  عليها  أص��ب��ح 

وسائل اإلعالم في اآلونة األخيرة.
ت��ب��اح��ث ح���ول السبل  االج��ت��م��اع 
الكفيلة للنهوض بصورة البرلمان في 
وسائل اإلعالم عبر مراجعة السياسة 
»سياسة  ووض��ع  الحالية  اإلعالمية 

ناجعة  وإع����الم����ي����ة  ت���واص���ل���ي���ة 
وجديدة«.

أخرى  م��رة  تطرق  االجتماع  ه��ذا 
الخاصة  التلفزية  القناة  لمشروع 
بالبرلمان، وتدارس الموضوع بقوة 
هذه المرة على مستوى خط التحرير 
وال��م��س��ؤول��ي��ة وال��ع��الق��ة م��ع دفاتر 
التحمالت الخاص بالقنوات الوطنية، 
العليا  ال��ه��ي��ئ��ة  ورأي  ح��ك��م  وك����ذا 
لالتصال السمعي البصري في القناة 
البرلمانية الجديدة، وتم التأكيد على 

إخراج القناة في أقرب وقت ممكن.

من أجل التسريع بإخراج قناة البرلمان للوجود

وزير المالية يوقف 
العلمي هاتفيا ويقول 

محمد له: »إنها التعليمات«
حصاد

صورة لعبد الله 
العماري وهو يبوس 

رأس الشيخ كمال 
إبراهيم
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»ما شافوهمش وهما 
كيسرقو.. شافوهم

 وهما كيقسمو«

> الرباط. األسبوع

أكدت مصادر مطلعة من داخل 
عدة  أن  واملعاصرة،  األصالة  حزب 
يباشرون  احل�����زب،  ف���ي  ق��ي��ادي��ن 
ات��ص��االت��ه��م م��ن��ذ أي�����ام م���ن أجل 
انعقاد  ق��ب��ي��ل  األوض������اع،  ت��ه��دئ��ة 
للحيلولة  الوطني  املجلس  محطة 
عقد  إلى  الدعوة  مطلب  تبني  دون 
مؤمتر استثنائي، الذي قد يعصف 

بالقيادة احلالية)..(.
مؤمتر  »انعقاد  مطلب  ويأتي 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي« ك����رد ف��ع��ل، ع��ل��ى ما 
ق�������رارات  م����ن  اآلن  ح���ت���ى  ص�����در 
عدة  ح��ق  ف��ي  ال��ع��ض��وي��ة«  »جتميد 
وصفت  بطريقة  ب��احل��زب،  أعضاء 
حسابات  أملتها  القانونية،  بغير 
ان��ت��خ��اب��ي��ة، وه���ي ال���ق���رارات التي 
الدار  ف��ي  ب��ارزي��ن  أع��ض��اء  شملت 

البيضاء وفاس والرباط.. 
جتميد  ع����ن  احل����دي����ث  ف��ب��ع��د 
البرملاني  ال��ل��ب��ار«  »ع��زي��ز  عضوية 
عن جهة فاس، على خلفية الصراع 
م����ع ش�����ب�����اط)..(، حت���دث���ت بعض 
عضوية  جت��م��ي��د  ع����ن  األوس��������اط 
احلزب،  في  القيادي  الفايق  رشيد 
ورئيس جماعة أوالد الطيب بفاس 
وكانت مصادر  أعضاء..  عدة  رفقة 
إعالمية قد حتدثت في وقت سابق 
عن جتميد عضوية بعض األعضاء 
في الدار البيضاء والرباط.. غير أن 
حتركات مشتركة بن »املتضررين« 
التحضير  في  الشروع  عن  أسفرت 
ل��رف��ع دع����اوى ق��ض��ائ��ي��ة، ف��ي أفق 
بانعقاد  آخ��ري��ن  أع��ض��اء  مطالبة 
م��ؤمت��ر اس��ت��ث��ن��ائ��ي، خ���الل محطة 
املجلس الوطني الذي سينعقد هذا 

األسبوع)..(.

اإلنسان  ح���ق���وق  م��ج��ل��س  أروق�����ة  ش���ه���دت 
بجنيف، صراعا غير مسبوق بن أعضاء ممثلن 
باأليدي  التشابك  حد  إلى  وصل  للبوليساريو، 
االنفصالين  محمود ممثلة  أميمة  املدعوة  بن 
بسويسرا، ونائبتها ميتو منت احنيني، تطور 
إلى اشتباك باأليدي، واعتداء جسدي.. بسبب 
الصراع حول اقتسام املبالغ املالية، املخصصة 

في األصل إلعانة احملتجزين في تندوف.
واحليلولة  اخلبر،  ه��ذا  تطويق  أج��ل  وم��ن 
إحدى  السويسرية،  للسلطات  وص��ول��ه  دون 
قرار  ال��ت��م��وي��ل)..(، ص��در  ف��ي  املساهمة  ال��دول 
مبخيمات  احنيني  منت  ميتو  بإحلاق  ف��وري 
إلى  األم��ر  يصل  ال  حتى  بشكل سريع  تندوف، 

السويسرية)..(. السلطات 

< الرباط. األسبوع

> الرباط. األسبوع

األمن  م��ح��م��د ض��ري��ف  ي��ؤك��د  م���رة  ألول 
وفدا  أن  اجل��دد،  الدميقراطين  حل��زب  العام 
مقر  في  زاره  الشيعي«  الرسالي  »اخل��ط  من 
احل���زب م��ن أج���ل االن��ض��م��ام إل��ي��ه، وأوضح 
أندلس  »شبكة  به  خص  تصريح  في  ضريف 
اإلخبارية«، أنه قبل انعقاد املؤمتر التأسيسي 
الشيعي  الوفد  هذا  زاره  بأسبوعن،  للحزب 
من  مجموعة  يحملون  »وه���م  امل��غ��ارب��ة،  م��ن 
وسياق  حزبنا  ت��وج��ه��ات  ح��ول  ال��ت��س��اؤالت 
مطول،  لقاء  خ��الل  وذل��ك  وأه��داف��ه،  تأسيسه 
السياسي  ال��وض��ع  ع��ن  ف��ي��ه  ح��ي��ث حت��دث��ن��ا 
ب��رن��ام��ج��ه لتحقيق  ال��ب��الد، وع���ن  ال��ع��ام ف��ي 
الدميقراطية باملغرب، فالحظت أن هناك نوعا 

من »التفاعل اإليجابي مع هذا التوجه«.
فيها  يعلن  التي  األول��ى  امل��رة  ه��ذه  وتعد 
حزب مغربي عن استعداده للقبول ب�»الشيعة« 
يؤكد:  ضريف  محمد  ك��ان  وإن  صفوفه،  ف��ي 
واشترطنا  كتيار،  انضمامهم  رفضنا  »لقد 
التحاقهم بنا كأفراد«، دون أن يحدد الطريقة 
نشاط  ب��ن  التمييز  خاللها  م��ن  ميكن  ال��ت��ي 

األفراد وبن نشاط التيار.
 ضريف أوضح أن الكلمة التي ألقاها في 
مؤمتر احلزب، كانت تعبر عن موقف واضح 
مستعد  احل����زب  أن  وه���و  األم����ر،  ه���ذا  إزاء 
للتعامل مع جميع املواطنن بغض النظر عن 
الدولة  يؤمنون مبقدسات  داموا  ما  ديانتهم، 
قوله،  ح��د  على  احل��زب  وب��أه��داف  وثوابتها 
تتم  الدينية  امل��واط��ن��ن  اخ��ت��ي��ارات  أن  »ذل���ك 
هناك  أن  كما  املؤمنن،  إم��ارة  إش��راف  حتت 
للمجتمع  جمعيات  وهناك  للعلماء،  مؤسسة 
نتدخل  فال  أما نحن كحزب سياسي،  املدني، 
في عقائد الناس ولسنا وصيا على عقائدهم، 
سواء  امل��ن��خ��رط��ن  جميع  م��ع  نتعامل  ن��ح��ن 
املوقع  حسب  شيعة«،  غير  أو  شيعة  ك��ان��وا 

الذي نشر اخلبر.

حزب »الشيعة 
المغاربة« يطل برأسه

»شكـرا بابـا بـن كيـران« التي كادت أن تفجر الحكومة
> الرباط. األسبوع

أغضبت مخاطبة عبد اإلله بن 
للرأي  الحكومة  رئ��ي��س  ك��ي��ران 
العام بكونه سيحمل لهم »خبرا 
سارا« يوم اإلضراب )23 أكتوبر 
حزبه  وان����خ����راط  ال���م���اض���ي(، 
والموالين له في الترويج لخبر 
ب��ن ك��ي��ران، ك��ث��ي��را ح��ل��ف��اءه في 
األغ��ل��ب��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة وك����اد أن 

يفجرها يوم الثالثاء الماضي.
فبعد نسب مبادرة الحكومة في 
العدالة  ل��ح��زب  ال��س��ار  ال��خ��ب��ر 
كيران،  بن  ولشخص  والتنمية 
تحركت الهواتف بحرارة بين كل 

والمالية  االق��ت��ص��اد  وزي���ر  م��ن 
رئيس  م������زوار  ال���دي���ن  ص����الح 
األحرار، ونبيل بنعبد الله أمين 
عام التقدم واالشتراكية،  وامحند 
الحركة  ع����ام  أم���ي���ن  ال��ع��ن��ص��ر 
رفضهم  ع��ن  للتعبير  الشعبية 
الستغالل العدالة والتنمية لهذا 
ال��خ��ب��ر وخ��دم��ة أج��ن��دة حزبية 

انتخابية.
هذا االحتجاج دفع ببن كيران 
إلى التدخل للتهدئة ولتصحيح 
الوضع، من خالل التأكيد صراحة 
في اليوم الموالي أن الخبر السار 
ه��و »خ��ب��ر حكومي وب��ق��رار من 
الحكومة برمتها«، وهو ما جعله 

يتجنب خالل افتتاح المجلس 
الحكومي الخميس الماضي أال 
ي��ت��ط��رق إل���ى ال��م��وض��وع أو 
التعليق عليه، مكتفيا بالحديث 

عن اإلضراب فقط.
ولم يقف غضب باقي أحزاب 
هذا  عند  الحكومي  التحالف 
الحد بل استمر من خالل جمع 
الوثائق  م���ن  ع����دد  ون���س���خ 
والصور )واحدة منها تنشرها 
األسبوع(، للحمالت التي قام 

»البي جي  مع  متعاطفون  بها 
لجعل  الفايسبوك  داخ���ل  دي« 
القرار الحكومي بالتعويض عن 
أطفال األرامل ب�350 درهما لكل 

في  ط���ف���ل 
حدود ثالثة أطفال، »قرارا لحزب 
الفقراء  حزب  والتنمية  العدالة 
ولبابا بن كيران محب الفقراء«.

حزب األصالة يحاول تطويق مطالب 
الداعين إلى عقد مؤتمر استثنائي

>  الرباط. األسبوع 

في الوقت الذي يغضب فيه 
ه��ذه األي���ام ن��واب األم��ة وهم 
المالي  ال��ق��ان��ون  ي��ن��اق��ش��ون 
رفع  يرفضون  حيث  المقبل، 
الضريبة على القيمة المضافة 
ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن ال���م���واد 
االستهالكية كاألرز، والشعرية، 
والسميدة، والملح، والقمح،.. 
وغيرها، خالل فاتح يناير من 
 ،2015 سنة  المقبلة  السنة 

عمليا  الزيادات  هذه  انطلقت 
ودخلت حيز التنفيذ منذ أزيد 

من أسبوعين.
فالزيادة  ذل����ك  م���ن  أك���ث���ر 
التي سجلتها »األسبوع« كانت 
في  سيأتي  مما  بكثير  أك��ث��ر 
القانون المالي المقبل، بحيث 
بالزيادة  المواطنون  اكتوى 
المسعورة التي أصابت عددا 
المشتقة  الغذائية  المواد  من 
من القمح كالسميدة، والشعرية، 
وهي  »سبيسيال«،  والطحين 

وصلت  صاروخية  ارتفاعات 
الواحد  للكيس  دره��م��ا   60
درهمين  ح����وال����ي  وب���ل���غ���ت 
فانتقل  ال��واح��د،  للكيلوغرام 
وسط صدمة المواطنين ثمن 
السميدة والطحين من 7 دراهم 
للكيلوغرام  دراه�����م   9 إل���ى 
أثر  وال  غ��ف��ل��ة  ف���ي  ال����واح����د 
للجهات التي تراقب األسعار.
هذه الزيادات وصلت كذلك 
والشاي،  القهوة  ثمني  إل��ى 
الشاي  أص��ن��اف  بعض  حيث 

درهمين  بين  ما  ثمنها  ارتفع 
القهوة فقد  و7 دراه��م، وأم��ا 
وصلت الزيادة في ثمن بعضها 
للكيلوغرام  دره��م��ا   18 إل��ى 
ال����واح����د. »ف���ل���م���اذا ك���ل هذه 
ال��م��س��رح��ي��ة ال��ه��زل��ي��ة، حيث 
قانون  األم����ة  ن����واب  ي��ن��اق��ش 
المالية  لسنة 2015 والزيادة 
طبقت اآلن وبأكثر مما يحمله 
القانون المالي المقبل، اللهم 
أحد  يختم  ل��م��ن��ك��ر«،  ه���ذا  إن 

المواطنين.

باب الضحك على المغاربة..

الزيادة في الواقع أكثر من الزيادة في القانون المالي

آخر ساعة
المعارضة  ن���واب  م��ن  ع���دد  ق��اط��ع 
اإلثنين  ل��ي��وم  ال��ب��رل��م��ان��ي��ة  ال��ج��ل��س��ة 
ال��م��اض��ي، ال��ت��ي ق���دم ف��ي��ه��ا إدري���س 
الضحاك األمين العام للحكومة تقريره 

حول تمويل الجمعيات.
هذه المقاطعة مرشحة لتشمل حتى 
إدريس  خاللها  سيقدم  التي  الجلسة 
لألمانة  الفرعية  الميزانية  الضحاك 
داخل  النواب  أم��ام  للحكومة  العامة 

لجنة العدل والتشريع.
سبب مقاطعة النواب للضحاك تعود 
األخير  ه��ذا  لمقاطعة  ه��ؤالء  بحسب 
ل���ج���ل���س���ات األس����ئ����ل����ة ال���ش���ف���وي���ة 

للبرلمانين.

> الرباط. األسبوع

أثار قرار عبد اإلله بن كيران 
رئيس جامعة  بتوقيف  القاضي 
وجدة القريب من حزب الجرار، 
غضبا شديدا داخل حزب األصالة 
قيادته  عقدت  الذي  والمعاصرة 
اج���ت���م���اع���ا ط�����ارئ�����ا ل����ت����دارس 

الموضوع.
قيادات البام اعتبرت دخول بن 
الدائر  الصراع  خط  على  كيران 

حاليا بين لحسن الداودي وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
العدالة  ح���زب  م���ن  وق��ي��ادي��ي��ن 
رؤساء  م��ن  ع��دد  م��ع  والتنمية، 
لحزب  ال��م��وال��ي��ن  ال��ج��ام��ع��ات 
وباقي  وال��م��ع��اص��رة  األص���ال���ة 
وبخاصة  ال��م��ع��ارض��ة  أح����زاب 
االتحاد االشتراكي، بغير المقبول 
الذي لن تسكت عنه وستعمل على 
مواجهة بن كيران فيه من خالل 
المعارضة  اج��ت��م��اع  إل��ى  رف��ع��ه 
المقبل ليتحول إلى قرار ألحزاب 

المعارضة كلها.
من جهة أخرى، دفع حزب البام 
رفع  إل��ى  رئ��ي��س جامعة وج���دة 
كيران  ب��ن  ض��د  قضائية  دع��وى 
الذي أوقف رئيس الجامعة بناء 
الوزير  م��ن  إداري  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى 
لحسن الداودي، وليس بناء على 
المجلس  ط���رف  م��ن  اف��ت��ح��اص 
األعلى للحسابات الذي لم يسبق 
لهذه  ب��اف��ت��ح��اص  ق����ام  أن  ل���ه 
الجامعة، وال ألي جامعة أخرى 

بالمغرب.

وكان عبد العزيز أفتاتي النائب 
قد  وج��دة  مدينة  عن  البرلماني 
هاجم بحدة رئيس جامعة وجدة 
والحزب الموالي له، وظل يتهمه 
بتبذير المال العام حتى تدخل بن 
توقيفه  ق����رار  وأص�����در  ك���ي���ران 

األسبوع الماضي.
الجدير بالذكر أن قرارات أخرى 
أخرى  جامعات  رؤس���اء  إلع��ف��اء 
ومكناس  وم���راك���ش  ك��س��ط��ات 
كيران  بن  مكتب  ف��وق  موجودة 

تنتظر البحث فيها.

رؤساء اجلامعات في مرمى »نيران« بن كيران
ملفات سطات ومراكش ومكناس على طاولة رئيس الحكومة

حدث في جنيف..
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االستقالليون يستعرضون قوتهم بالعيون

قام محتجزون صحراويون بتخريب مقر ما يسمى 
بـ»والية أوسرد« وتكسير السيارات التابعة لميليشيات 
الــبــولــيــســاريــو، وحـــاصـــرت قــــوات أمــنــيــة كــبــيــرة تابعة 
للبوليساريو »مخيم أوسرد« بمخيمات الالجئين الصحراويين، 
حيث يتواصل اجتماع كبير للمحتجين وأقربائهم في المخيم، 
التخاذ موقف موحد من االعتداءات التي تعرض لها المحتجون 
هذا  خــالل  البوليساريو  رئاسة  مقر  أمــام  سلمية  وقفة  خــالل 

األسبوع.

عين العقيد محمد ولد محمدو ملحقا عسكريا في 
السفارة الموريتانية في المغرب، وذلك في إطار حركة 
نهاية  الموريتانية  الجيوش  أركــان  قيادة  أجرتها  واسعة 
العديد من  في  الماضي، عرفت تحويالت وتغييرات  األسبوع 

المواقع الهامة بالجيش من مختلف الرتب. 
ونالت التغييرات التي أجريت في الجيش، وفي سلكي الحرس 
الموريتاني،  العام  الــرأي  طرف  من  واسعا  اهتماما  ــدرك،  وال
خصوصا وأنها جاءت بعد تغييرات في قيادة بعض األجهزة 

األمنية واالستخباراتية في البالد.

دورة  تأجيل  يتم  األقاليم،  مجالس  في  مــرة  ألول 
األعضاء  مطالبة  بسبب  لكلميم  اإلقليمي  المجلس 
بحضور الوالي محمد عالي الحضرمي، ويبدو أن الصراع 
القائم مع حلف عبد الوهاب بالفقيه مازال لم يبارح مكانه، هو 
ما يساهم في تعطيل آليات التنمية بسبب الخلل الواقع بين 
السلطة التنفيذية والسلطة المنتخبة، وهو األمر الذي بات معه 
تدخل الشرقي اضريس مسألة أساسية وحاسمة في عودة الدفء 

إلى مجريات تسيير الشأن العام المحلي برؤية تشاركية.

استفحلت بمخيمات تندوف انتهاكات حقوق اإلنسان، 
أمام  السلمية  الوقفة  يناشد ثالثة من معتقلي  حيث 
رئاسة »البوليساريو« في المخيمات مفوضية غوث الالجئين، 
وبعثة المينورسو بتندوف، وكافة المنظمات الدولية، للتدخل 
العاجل لالطالع على الوضع المزري الذي يتواجدون فيه)..(، 
فهم لم يتلقوا العالج رغم إصاباتهم الخطيرة في أماكن متفرقة 
من الجسم، ويتعلق األمر بـ: محمد عوبة وإصابته على مستوى 
مستوى  على  إصابته  النعمة  ومحمد  مهشمة،  وأسنانه  الفم 

الفخذ، وحمودي بشار إصابته على مستوى الظهر.

> العيون. عبد اهلل جداد 

على طريقة األفالم، انتهت مأساة 
الشابة الصحراوية محجوبة الداف 
المجنسة إسبانيا، بتدخل عناصر من 
المخابرات اإلسبانية مدعمة باألمن 
جبهة  وبــــمــــوافــــقــــة  الـــــجـــــزائـــــري 
البوليساريو، حيث تم في سيناريو 
مخيمات  مــن  اخــتــطــافــهــا  مــحــبــوك 
الثانية  أسرتها  إلى  لتصل  تندوف 
اإلسبانية بسالم، وهي نفس العملية 
ابني  اختطاف  إثرها  على  تم  التي 
من  السكاح  خالد  المغربي  البطل 
الرباط)..(، التي احتجزتها مليشيات 
البوليساريو )غشت الماضي(.. هذا 
فــي وسط  إلــى غليان  أدى  الــحــادث 
مما  »محجوبة«،  الصحراوية  أسرة 
أدى إلى االحتجاج أمام رئاسة قيادة 
البوليساريو تدخلت على إثره  القوات 
العمومية  لتفكيك المتظاهرين في ما 
بات يعرف بـ»قضية محجوبة«، مما 
خلف إصابات واعتقاالت في صفوف 

ـــمـــتـــظـــاهـــريـــن، وقــــامــــت قــــوات  ال
لمكان  ــيــف  عــن األمــــــن  باقتحام 
العصي  الــمــتــظــاهــريــن  مستعملة 
والحجارة، هذا التدخل العنيف قوبل 
وقوع  إلــى  أدى  مما  متبادل  بعنف 
عـــشـــرات االعـــتـــقـــاالت واإلصـــابـــات 

الخطيرة في صفوف المحتجين كما 
أدى إلى إصابات في صفوف القوات 
ــة وصفت  بــيــنــهــا حــال الــعــمــومــيــة، 
بالحرجة نجمت عن طعنة سكين، كما 
تتعمد  كانت  العمومية  الــقــوات  أن 
تكسير سيارات المحتجين المتوقفة 

فـــي مــواقــفــهــا الــبــعــيــدة عـــن مكان 
ـــى مكان  االحــتــجــاج قــبــل جــرهــا إل

الحتجازها فيه .
حدث كل هذا أمام تجمهر أهالي 
وعمال »الشهيد الحافظ« على جانب 
الـــطـــريـــق الــعــمــومــي شــــرق سوق 

الرابوني)..(.
ومن بين الصحراويين المعتقلين 
يتواجد كل من: سالمة ولد عالي ولد 
الــمــيــن، وحــمــادة حــال اســمــا عين، 
ومحمد مولود ولد محمد ولد حمدي، 
ونفوع محمد امبارك، وابراهيم غالي 
نافع  والسالك  ولـــدح،  السالك  ولــد 
كمال. وأسالت قضية محجوبة الكثير 
اإلعـــالم اإلسباني،  فــي  الــمــداد  مــن 
وخلقت فجوة في عالقة البوليساريو 
بالمنظمات اإلسبانية التي تقدم إليها 
حد  إلــى  ذهبت  إنسانية  مساعدات 
تجميد تلك المساعدات، ووصل ملف 
اإلسبانية  الخارجية  إلى  محجوبة 
التي أكدت أحقية عودة محجوبة إلى 

إسبانيا.

سيناريو اختطاف الصحراوية محجوبة شبيه 
بسيناريو اختطاف ابْني خالد السكاح

>  العيون. األسبوع

أعلن األمين العام لألمم المتحدة 
بان كيمون عن إنشاء فريق مستقل 
بعمليات  معني  المستوى  رفيع 
السالم، »يضم مجموعة واسعة من 
برئاسة  ــرات«،  ــخــب وال الــتــجــارب 

»خوسيه راموس هورتا« من تيمور 
بتأييده  ومــــعــــروف  الـــشـــرقـــيـــة 
للبوليساريو، وأضاف بان كيمون 
تقييم  بإجراء  سيقوم  الفريق  أن 
شامل لحالة عمليات حفظ السالم 
لألمم المتحدة في الوقت الحالي، 
واالحــــتــــيــــاجــــات الـــنـــاشـــئـــة في 

ذلك،  ــى  إل بــاإلضــافــة  المستقبل. 
سيكون هذا أول فريق يقوم بدراسة 
كل عمليات حفظ السالم والبعثات 
السياسية الخاصة. وسوف ينظر 
المشاركون في مجموعة واسعة من 
القضايا التي تواجه عمليات حفظ 
الطبيعة  ذلـــك  فــي  بــمــا  الـــســـالم، 

وتطور  لـــلـــنـــزاعـــات،  الــمــتــغــيــرة 
الحميدة،  والمساعي  الــواليــات، 
وتحديات بناء السالم، والترتيبات 
التنظيمية واإلدارية، والتخطيط، 
اإلنسان  وحــقــوق  والـــشـــراكـــات، 
والقدرات  الــمــدنــيــيــن،  وحــمــايــة 

النظامية لعمليات حفظ السالم.

منحاز  للبوليساريو  في مهمة أمنية جديدة

> العيون. األسبوع 

اللجن الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة  تسابق 
العيون - السمارة، والداخلة - أوسرد، وطانطان 
- كلميم، الزمن لكسب رهان مشاركة وازنة وفاعلة 
المقرر  اإلنــســان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  فــي 
بمراكش، وتناولت لجنة الداخلة في مائدة مستديرة 
موضوع  »دور اإلعالم الجهوي في تعزيز واحترام 
في سياق  محوره  وكــان  اإلنــســان«،  حقوق  ثقافة 
لقاءات التعبئة والتشاور للتحضير للمنتدى العالمي 

لحقوق اإلنسان.
وأكد محمد المين السماللي، أن العالقة ما بين 
تكاملية  عــالقــة  هــي  الــمــدنــي  والمجتمع  اإلعـــالم 
مترابطة، حيث يمكن القول إنها »عالقة تأثير وتأثر«، 
بحقوق  تؤمن  ثقافة  يفرز  الــذي  الفعال  فــاإلعــالم 
اإلنسان هو إعالم يستند إلى مجتمع مدني فعال 
يعمل على خلق ثقافة حقوقية مستندة إلى أسس 
الحقائق  وكــشــف  الــمــراقــبــة  على  تــقــوم  قانونية 

والوقوف أمام االنتهاكات والتجاوزات.
اللجنة  رئيس  الشرقاوي  سالم  محمد  واختار 
الجهوية للعيون أن يتنقل إلى السمارة بعد بوجدور 
وطرفاية، وفتح الشرقاوي في لقاء حضره محمد 
سالم السبطي عامل اإلقليم والمنتخبون النقاش 
للتداول في مواضيع تهم مجاالت حقوق اإلنسان 

وكرامة المواطن وحقه في الحياة.
مشاركة  أهمية  على  الــتــدخــالت  كــل  وأجمعت 
الشباب الصحراوي المؤمن بثقافة الحوار والخالف 
في المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان، وهي الورقة 
الــصــحــراويــة على  الــتــي ستعمل وفـــود األقــالــيــم 

مراجعتها واعتمادها.

السباق مع الزمن من أجل 
المؤتمر  العالمي 

لحقوق اإلنسان

كواليس صحراوية
> العيون. األسبوع 

المصاحب  االبتهاج  من  أجــواء 
لتزيين مدن الصحراء التي تعرف 
األعالم  رفــع  ومبانيها  شــوارعــهــا 
المغربية، إيذانا باالحتفال بذكرى 
المسيرة الخضراء التي تعتبر حدثا 
الملك  قــاده  معنى،  بكل  تاريخيا 
الراحل الحسن الثاني بيد من حديد 
ليعلن عن أن المسيرة الخضراء هي 
من أجل استرجاع الصحراء وصلة 
ــرحــم، ومــا تــال ذلــك مــن أحداث  ال
ذهــب ضحيتها  ومــعــارك  سياسية 
مئات الشهداء في معارك مدعمة من 

الجزائر وليبيا سابقا. واليوم وبعد 
أن جبهة  يــبــدو  ســنــة،   39 مـــرور 
البوليساريو تعيش أسوأ أيامها، 
حيث كانت في سنوات خلت تفتخر 
باعتراف أغلب دول إفريقيا وأمريكا 
بها، لم تعد البوليساريو بنفس ذلك 
الحجم بسبب تساقط أوراق خريفها 
الدبلوماسي سنة تلو أخرى، فقد 
سحبت العديد من الدول اعترافها 
بالجبهة التي تأسست سنة 1973، 
في ما جمدت بلدان أخرى االعتراف 
عدد  يــتــجــاوز  يعد  لــم  بــهــا، حيث 
الــمــعــتــرفــيــن بــالــبــولــيــســاريــو 34 

دولة)..(.

>  العيون. األسبوع
 

وقف كل من توفيق احجيرة وعبد 
العدد  من  مشدوهين  الكيحل  القادر 
المؤتمر  فــي  المشاركين  مــن  الهائل 
الجهوي للشبيبة االستقاللية )العيون(، 
مشارك  آالف  خــمــســة  نــاهــز  والـــــذي 
االستقالل  أن حزب  ومشاركة، ويبدو 
ومن ورائه حمدي ولد الرشيد أراد أن 
يرسل رسالة إلى المنتظم الدولي، وإلى 
يؤكد  بالخصوص  العزيز  عبد  قيادة 
منصهرون  الصحراويين  بأن  خاللها 
ومنخرطون في بناء الدولة المغربية، 
حـــول قضية  لــلــمــســاومــة  مــجــال  وال 
الــذاتــي هو  الــصــحــراء، وبـــأن الحكم 
لـــجـــمـــع شمل  ـــــســـــب  األن ــــخــــيــــار  ال
الصحراويين أينما تواجدوا. وعززت 
مطالب  الحزب  من  قياديين  تدخالت 
الشبيبة االستقاللية، تقصير الحكومة 

الترابية  الـــوحـــدة  مــلــف  تــدبــيــر  فـــي 
دون  المصيرية  بالقرارات  واالنــفــراد 
الرجوع إلى ممثلي الساكنة الحقيقيين، 
لبعثة  تــدبــيــر  لــكــل  المطلق  ــرفــض  ال
المينورسو قد يكون من شأنه أن يلحق 

أي مساس بالسيادة الوطنية.
وثمن عضو اللجنة التنفيذية لحزب 
االستقالل المسؤول عن قطاع الشباب 
والمنسق  الرشيد،  ولد  محمد  سيدي 
الجهوي للشبيبة االستقاللية للجهات 
لمباركي،  منصور  الثالث  الجنوبية 
مجهودات الملك والطريقة التي يدبر 
الوطنية  القضية  ملف  جاللته  بها 
ارتفعت  كما  الــمــغــاربــة،  لكل  ـــى  األول
أصوات من داخل القاعة تنادي بحاجة 
العيون إلى زيارة ملكية تعبد الطريق 
نحو الجهوية الموسعة وتجدد الثقة 

والعهد بالدولة العلوية.
سياسة  بنهج  المؤتمرون  وطالب 

تفعيل وأجرأة شعار المؤتمر »إشراك 
الكفيل  هو  القرار  صنع  في  الشباب 
بضمان االستقرار«، ومنح الصالحيات 
االستقالل حميد  لحزب  العام  لألمين 
شباط، من أجل تدبير المرحلة في ما 
للبالد،  المصيرية  القضايا  يخص 
الشبابي  السياسي  المؤتمر  واعتبار 
األول بمثابة محطة أساسية لتجسيد 
دور الدبلوماسية الحزبية الشبابية في 
الدفاع عن وحدتنا الترابية، ودعوا كل 
مصالحة  على  للعمل  الحية  الــقــوى 
الشباب مع السياسة من خالل إشراكهم 
في صياغة وصناعة القرارات. وتجاوب 
والمخضرمون  الشباب  االستقالليون 
معتقلي  ســراح  بإطالق  المطالبة  مع 
المعطلة،  العليا  واألطــر  إزيــك  اكديم 
مؤكدين على ضرورة تفعيل توصيات 
تنمية  همت  التي  الكوركاس  مجلس 

المنطقة.

انطالق االستعدادات لالحتفال بذكرى المسيرة الخضراء
6 نونبر 1975

الشابة 
الصحراوية 

محجوبة الداف
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نعتقد أن اإلمكانية التي نصت عليها المادة 437 من 
المسودة هي عبارة عن هدية لمنافسي المحامين بسبب 
انشغالهم في مهام أخرى، وال تساعدهم تلك االنشغاالت 
على إعداد مذكرة الطعن بالنقض داخل األجل المقرر 

لها.
إن هذه اإلمكانية ستزيد في أعباء المستشار المقرر، 
وستزيد في أعباء كتابة الضبط، والمراسالت وتوجيه 
اإلنذارات، وإعطاء أجل جديد، مما سينتج عنه تأخير 
البت في طلب النقض، لذلك نقترح حذف المادة 437 

من مسودة هذا المشروع.
وفي موضوع الجواب على مقال الطعن بالنقض، 
نقترح توحيد األجل، بحيث يتم الجواب داخل ثالثين 
األجل على  المقال، ويسري هذا  ذلك  تبليغ  يوما من 
بالنسبة  األج��ل  لتخفيض  داع��ي  وال  القضايا  جميع 
للطعن بالنقض في أحكام قضايا األسرة وهي قضايا 
معقدة، وكذلك القضايا االجتماعية وغيرها، لذلك نقترح 
مسودة  م��ن   441 ال��م��ادة  صياغة  ف��ي  النظر  إع���ادة 

المشروع.
إن مسطرة النقض واإلحالة نظمتها المادة 441 من 
المسودة، وتنص تلك المادة على المبدإ الراسخ وهو 
أن تتقيد محكمة اإلحالة بقرار محكمة النقض وبالنقطة 
نقض  في  سببا  وكانت  فيها  فصلت  التي  القانونية 
الحكم أو القرار، أما بقية األسباب فتحوز الحجية وال 
محاكم  عليها  تسير  ما  وه��ذا  بها،  للمساس  مجال 

النقض.
وإذا كانت محكمة اإلحالة ستتقيد في قرارها بالنقطة 
القانونية الواردة في قرار محكمة النقض، فهل يجوز 
لمحاكم الموضوع أن تتقيد باجتهاد محكمة النقض 
في القضايا المشابهة والمعروضة عليها؟ أي االحتجاج 
واالستشهاد باجتهاد محكمة النقض بالنسبة للنزاع 

المعروض على المحكمة؟
محاكم  بعض  أن  الحظنا  ال��م��م��ارس��ة،  م��ج��ال  ف��ي 
الموضوع ال تقيم وزنا الجتهاد محكمة النقض إذا صدر 
عن غرفة واحدة، وتأخذ بذلك االجتهاد إذا صدر عن 
غرفتين أو عن مجموع الغرف كما هو الشأن في القرار 
المشهور عدد 555، المتعلق بكون الحيازة القانونية 

في العقار المحفظ تغني عن الحيازة المادية.
ونعتقد أن هذه التفرقة ال محل لها، ألن الغرفة التي 
من  لهم  قضاة  من  تتكون  االجتهاد  ذل��ك  عنها  ص��در 
الكفاءة واألقدمية والخبرة ما يجعل اجتهادهم محل 

اعتبار وتقدير.
وحسنا فعلت المسودة لما قررت الرجوع إلى حق 
التصدي بالشرطين الواردين في المادة 442، ألن بعض 
ال��ن��ق��ض ع���دة مرات  ال��ق��ض��اي��ا أح��ي��ل��ت ع��ل��ى محكمة 

ومنازعاتها استغرقت ما يزيد على 20 سنة؟
والمادة 156 سارت على نفس المنوال، إذ جاء في 
الفقرة الثانية: »وإذا قضت بتمييز الحكم المطعون فيه 
كان عليها أن تفصل في الموضوع، إال إذا كانت قد 
ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد االختصاص فإنها 
تقتصر على الفصل في مسألة االختصاص مع تعيين 

المحكمة المختصة عند االقتضاء«.               
وحسن فعلت المسودة لما فتحت مجال المرافعة 
الشفوية أمام محكمة النقض بالنسبة لمن طلبها، هذا 
الطلب قد يكون ملتمسا واردا في مقال الطعن بالنقض، 
باالستدعاء  التوصل  بعد  مستقال  طلبا  يكون  وق��د 
ورقم  المقرر،  المستشار  والقاضي  الغرفة  ومعرفة 

القضية، وتاريخ الجلسة.
غير أن المادة 446 يجب في نظرنا حذفها فمسطرة 
تجريح قاض من قضاة محكمة النقض يجب أن تمر 
عبر القنوات المعروفة، وإن كان تنصيب المحامي في 
قضية تتعلق بتجريح قاٍض من قضاة محكمة النقض 
فيه نوع من الحرج، وربما سيرفض الكثير منهم قبول 

هذه المؤازرة.
إن المسودة احتفظت بمقتضيات الفصل 376 من 
قانون المسطرة المدنية، وأدخلت عليه تغييرا بسيطا 
في الصياغة، وأصبح ذلك الفصل يحمل المادة 449، 
غير أن الفقرة الثانية ربما تطرح إشكاال يجب تالفيه 
من اآلن، فالفقرة الثانية تنص على ما يلي: »تبت محكمة 
النقض أيضا في  الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها 
الضرر  بتعويض عن  للمطالبة  النقض  المطلوب في 

الذي لحقه بسبب الطعن التعسفي«.

مسطرة الطعن بالنقض
 في مسودة تعديل قانون 

المسطرة المدنيـة
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

م���اذا ي��ق��ع ف��ي ال��ك��وال��ي��س؟ وما 
حقيقة الحرب التي تقع بين البرلمان 
ال��رئ��ي��س األول  وإدري������س ج��ط��و 
وبين  للحسابات  األعلى  للمجلس 
األيام؟  هذه  والمعارضة  الحكومة 
هذه األسئلة فرضت نفسها داخل 
النخبة  أوس�����اط  وف���ي  ال��ب��رل��م��ان 
السياسية طيلة األسبوع الماضي، 
مع  للبرلمان  اجتماع  تأجل  بعدما 
حول  تقرير  لتقديم  جطو  إدري��س 
التقاعد أربع مرات في أسبوع واحد 
هذا  لسبب  علنية  ت��ب��ري��رات  دون 
أيضا  الصمت  شمل  بل  التأجيل، 
أسباب التراجع عن عقد لقاء مشترك 
كما ك��ان م��ق��ررا ف��ي ال��ب��داي��ة بين 
ومجلس  ال��م��س��ت��ش��اري��ن  م��ج��ل��س 
الله وتمسكه  النواب. فتراجع بيد 
ب��ع��دم ع��ق��د ه���ذا االج��ت��م��اع جعل 
اللقاء يصبح مشتركا بين لجنتين 
من مجلس النواب فقط هما: لجنة 
المالية والتنمية االقتصادية ولجنة 
بمجلس  العمومية  المالية  مراقبة 
النواب، قبل أن يلغى هذا االجتماع 
المشترك بدوره دون ذكر األسباب 
لجنة  تنظيم  م��ن  ال��ل��ق��اء  ويصبح 
المالية  مراقبة  لجنة  هي  واح��دة 
العمومية بمجلس النواب، قبل أن 
تتراجع بدورها عن تنظيم هذا اللقاء 

دون إعالن السبب الحقيقي.
»األسبوع« اتصلت بأكثر من طرف 
المشتتة  ال��ص��ورة  ترتيب  إلع���ادة 
يجري  م��ا  خبايا  على  وال��وق��وف 
ويدور في هذه الحرب الطاحنة سرا، 
التي اختلطت فيها مصالح الحكومة 
األح���زاب  م��ع مصالح  وال��ب��رل��م��ان 

ومؤسسات دستورية عدة.
إعالن  مع  كانت  الحكاية  بداية 
 »SMS« إلكتروني« وتوجيه رسالة«
والمستشارين  النواب  جميع  إلى 
لحضور لقاء مشترك للمجلسين مع 
إدريس جطو رئيس المجلس األعلى 
للحسابات خالل صباح يوم األربعاء 
قبل الماضي، سيقدم خالله المجلس 
األعلى للحسابات مقترحاته ورؤيته 
إلصالح نظام التقاعد ببالدنا، قبل 
أن يتوصل النواب والمستشارون 
برسالة هاتفية عاجلة ليلة الثالثاء 
»ليلة عقد اللقاء«، بتأجيل هذا اللقاء 

دون ذكر سبب التأجيل.
الموالي  ال��خ��م��ي��س  ي����وم  ف���ي 
ف���ق���ط دون  ال����ن����واب  س��ي��ت��وص��ل 
 »SMS« ب��رس��ال��ة  ال��م��س��ت��ش��اري��ن 
تخبرهم أن اللقاء مع جطو تحول 
إلى مساء يوم الجمعة، وهذه المرة 
بين لجنتين من مجلس النواب فقط 
النائب  بقيادة  المالية  لجنة  هما: 
ولجنة  خ��ي��رون،  اإلس��الم��ي سعيد 
بقيادة  العمومي  اإلن��ف��اق  مراقبة 
النائب اإلسالمي إدريس الصقلي، 

قبل أن ينزل »SMS« ثالث في ليلة 
الخميس، يخبر النواب بتأجيل هذا 

اللقاء دون سبب يذكر كذلك.
وفي يوم األحد الموالي سيتوصل 
أخرى   »SMS« ب��رس��ال��ة  ال���ن���واب 
تخبرهم بأن اللقاء مع إدريس جطو 
سيعقد يوم اإلثنين الموالي، ولكن 
واحدة  لجنة  طرف  من  المرة  هذه 
مراقبة  لجنة  هي  النواب  بمجلس 
المالية العمومية، قبل أن يتوصل 
النواب برسالة أخرى يوم اإلثنين 
يخبرهم بتأجيل اللقاء إلى أجل غير 
مسمى دون ذكر األسباب، فما هي 
األسباب الخفية وراء هذا التأجيل 
بأنه  أفتاتي  النائب  وصفه  ال��ذي 

عرقلة من الدولة العميقة؟
مصادر  م��ن  علمت  »األس���ب���وع« 
في  ال��م��ث��ي��ر  ال��ق��ي��ادي  أن  مطلعة 
األصالة والمعاصرة المحامي عبد 
اللطيف وهبي هو أول من دفع في 
الطالبي  ال��ل��ه ورش��ي��د  ب��ي��د  وج���ه 
هذا  عقد  دستورية  بعدم  العلمي 
اللقاء للبرلمان بغرفتيه مع إدريس 
جطو، على اعتبار أن عقد اللقاءات 
المشتركة بين الغرفتين محدد في 
خطاب  حضور  ويخص  الدستور 
الملك أو االستماع لتقارير سنوية 
م���ن م��ؤس��س��ات دس��ت��وري��ة ينص 
الدستور صراحة عليها، ولم يتطرق 
اللقاء  ه��ذا  لمثل  مطلقا  الدستور 
خاصة إذا علمنا أن إدريس جطو 
أعد دراسته حول التقاعد من تلقاء 
نفسه دون طلب البرلمان له، وأراد 
في  ي��م��رره��ا  أن  شخصية  بصفة 

البرلمان.
بيد  جعل  الدستوري  الدفع  هذا 
مجلس  ان���س���ح���اب  ي��ع��ل��ن  ال���ل���ه 
هذا  من  عامة  المستشارين بصفة 
اللقاء، بينما استسلم رشيد الطالبي 
العلمي لضغوط النواب اإلسالميين 
هذا  عقد  لمحاولة  سارعوا  الذين 
اللقاء بمجلس النواب، في إصرار 

على استقبال جطو من طرفهم، مما 
ال��ت��س��اؤالت حول  الكثير م��ن  أث��ار 
بين  المشتركة  السرية  المصالح 

الطرفين.
ذات المصادر المقربة من وهبي 
القانوني  الدفع  بجدوى  تقتنع  لم 
وح��ده ب��ل أك��دت أن االع��ت��راض ال 
سياسية  وحسابات  معركة  يخفي 
بين أطراف عدة في هذه العملية، 
أولها: مضمون الدراسة التي أعدها 
جطو حول التقاعد والتي كان يعلم 
في  أنها  والتنمية  العدالة  ن��واب 
صالح أطروحة الحكومة، وبالتالي 
أراد أن يفشل بها اإلضراب العام، 
نزار  مجلس  دراس���ة  بها  ويفشل 
البركة في نفس المجال التي كانت 
دراسة جطو، خاصة  بعد  ستظهر 
النقابات  تقترب من مطالب  وأنها 
ليس مثل دراسة جطو التي تقترب 

من رواية ورؤية الحكومة.
جهات أخرى رأت في إصرار نواب 
استضافة  على  والتنمية  العدالة 
جطو بالبرلمان والترحيب به، هو 
تقارب وتصالح بين الطرفين بحيث 
هناك توجيهات يقدمها جطو تأتي 
ولحزب  ال��ح��ك��وم��ة  آلراء  مطابقة 
العدالة والتنمية في جميع المجاالت 
بافتحاص  ل��ه��م  وع���ده  فيها  ب��م��ا 
الجامعات التي يدبرها خصومهم 
وغيرها من الجامعات، مقابل سكوت 
المقابل على  العدالة والتنمية في 
ف��ش��ل إدري�����س ج��ط��و ف���ي إصالح 
التقاعد حين كان رئيسا  صناديق 
للحكومة ما بين »2002 و2007«، 
بل إغراقه لإلدارة المغربية بمخطط 
الطوعية  ال��م��غ��ادرة  اس��م��ه  ف��اش��ل 

للموظفين.
هذه  كل  بين  الصراع  يقف  فهل 
األطراف عند هذا الحد أم ستنفجر 
مع مرور األيام مصالح ملفات ثقيلة 
قد تتجاوز مبنى الحكومة والبرلمان 

معا؟

اتهام رئيس المجلس األعلى للحسابات بالتقارب مع اإلسالميين

ملف التقاعد يتحول إلى مجرد رسائل قصيرة في 
هواتف البرلمانيين بعد االمتناع عن دراسته

7

< يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

فريق العدالة والتنمية في البرلمان



8

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

دفاعا عن األعيان
مصطلح »األعيان« ال يعني 
أو  القبيح  الوجه  بالضرورة 
من  لشريحة  القدحي  المفهوم 
نبيلة  أدوارا  أدوا  المواطنين 
تجاه الوطن والمجتمع ويحظون 
ق��ب��ائ��ل��ه��م بسبب  ب��اح��ت��رام م���ن 
س��ل��وك��ه��م وس���ل���وك أج����داده����م، 
القوم،  وجهاء  يعني  فالمصطلح 
الذين يتحولون أحيانا إلى خدام 
هؤالء القوم والمدافعين عن همومهم 
وانشغاالتهم، وظلوا يشكلون ركيزة 
اهتمت  وقد  المجتمعي،  للبنيان  المميزة  الثوابت  ضمن 
التاريخي،  ودوره��م  األعيان  بمفهوم  الدراسات  من  كثير 
ليتفق الجميع على عدم حصرهم في مصطلح »النخبة«، 
وبسط  خاللها  من  نفوذه  تعزيز  المستعمر  ح��اول  التي 
سلطته عبرها وتسخير خدمات جزء منها فقط، بل هناك 
وااللتزام  الوطيدة  للعالقة  الوفاء  اختارت  منها  أط��راف 
بقضايا األمة من خالل أداء رسالتها تجاه الوطن والعرش 
والشعب، سواء عبر مقاومتها للمستعمر أو تعبئتها في 
صفوف المواطنين وتوسيع االنخراط في الحركة الوطنية 

لتحرير البالد.
> سعيد شباعتو »االتحاد االشتراكي«

لماذا تراجعت المعارضة السورية
المعارضة  ت��راج��ع��ت 
ك��ث��ي��را، ألن كل  ال��س��وري��ة 
في  منها  أخ���ذت  األوراق 
اإلقليمية  ال���س���اح���ت���ي���ن؛ 
وال��دول��ي��ة. أص��دق��اء الشعب 
السوري لم يتعاونوا بما فيه 
الكفاية، والنظام الدولي أصبح 
بدون استشارة  قرارات  يتخذ 
اإلقليمي  والوضع  السوريين، 
همش  وال������دول������ي  ال����ع����رب����ي 
التهميش  وبسبب  المعارضة. 

ونقص الدعم، بدأت المعارضة تفقد قيمتها أمام الشعب 
السوري، اإلنسان السوري العادي أصبح يقول: »ما قيمة 

هذه المعارضة، وماذا يمكنها أن تفعل؟«.
> برهان غليون »رئيس المجلس الوطني سوري 
سابقا«  

أخطاء اإلدارة
من  هناك  إن  قائل  يقول  قد 
آثار  بسبب  لالحتجاج  خرجوا 
اإلصالح، ردا على هذا أقول بأن 
ه��ن��اك اف��ت��راض��ي��ن: أول��ه��م��ا، أن 
تعليمات الحكومة لم تنفذ. وهذا 
يطرح سؤال من يلعب في اإلدارة 
بقرارات  ويعبث  بالنار  السفلى 
الحكومة؟ وهنا على الحكومة فعال 
والتحقيقات  باالفتحاصات  والقيام  مسؤوليتها  تحمل 
الضرورية لكي ال تكون اإلدارة جزءا من عرقلة اإلصالحات، 
ويمكن هنا استحضار مثال توزيع حوالي 230 ألف بطاقة 
راميد غير قانونية تعكس جزءا من فساد اإلدارة. االفتراض 
الثاني هو وقوع أخطاء في تفعيل اإلصالحات، بحيث قد 
يحدث أحيانا ضعف في المواكبة اإلدارية، وهنا احتمال 

الخطأ يكون واضحا ويمكن تصحيحه.
> الحبيب الشوباني »الوزير المكلف بالعالقات مع 
البرلمان«

ليـس هـناك 
احتـقان

ليس هناك احتقان؛ هناك 
عن  الحكومة  لردع  محاوالت 
الكبرى  ب��اإلص��الح��ات  القيام 
إعالمية  ب��ح��م��الت  مصحوبة 
مبنية على المعلومات الخاطئة 
ق���ب���ل بعض  م����ن  وال����ك����اذب����ة، 
المأجورين المحسوبين - لألسف 

- على صف الصحافة. أين هو ارتفاع األسعار؟ ألم تؤكد 
للتخطيط على تراجع  السامية  المندوبية  جميع نشرات 
األسعار األساسية خالل معظم أشهر هذه السنة؟ ألم ترفع 
منح  من  الحكومة  ترفع  ألم  الدنيا؟  األجور  من  الحكومة 
تصدر  أل��م  دواء؟   1400 أثمنة  من  تخفض  أل��م  الطلبة؟ 

الحكومة قوانين ظلت على الرفوف لسنوات.
> عبد الحق العربي »مستشار رئيس الحكومة«

قراءة في خبر

وزارة  إع���الن  م��ن  قليلة  أي���ام  بعد 
الخارجية المغربية عن تقديم دعم فعال 
ل���دول���ة اإلم�������ارات ف���ي ح��رب��ه��ا على 
اإلرهاب)..(، عرضت اإلمارات العربية 
والمملكة  ال��ج��زائ��ر  ع��ل��ى  ال��م��ت��ح��دة 
تدهور  ل��وق��ف  ال��م��غ��رب��ي��ة، وس���اط���ة 
شهدت  والتي  البلدين  بين  العالقات 
األسابيع  خ����الل  ك��الم��ي��ا  ت���راش���ق���ا 

األخيرة.
 وقال دبلوماسي جزائري، لوكالة 
عن  الكشف  ع��دم  طالبا  األن���اض���ول، 
هويته: إن ولي عهد »أبو ظبي« الشيخ 
»محمد بن زايد آل نهيان« عرض على 
مسؤولين جزائريين في اتصال هاتفي، 
الجزائري  ال��خ��الف  ل��ح��ل  ال��ت��وس��ط 
األزمة  شدة  من  والتخفيف  المغربي 
الحالية التي نشبت بين البلدين بعد 
حادثة تعرض مواطن مغربي إلطالق 
الشهر  منتصف  ال���ح���دود  ع��ب��ر  ن���ار 

الماضي.
وأوضح أن مسؤولين في اإلمارات 
العربية المتحدة اتصلوا بمسؤولين 

في الجزائر وفي المغرب، وقد انطلقت 
الوساطة من قاعدة العالقة القوية التي 
الجزائر  م��ن  ك��ل  م��ع  اإلم����ارات  تربط 
والمملكة المغربية، غير أن المصدر لم 

العرض  على  الجانبين  رد  ي��وض��ح 
المبادرة  »تهدف  اإلماراتي، وأضاف: 
اإلماراتية للتخفيف من شدة األزمة بين 
الجزائر والمغرب وإعادة العالقات إلى 

ونقل  االس��ت��ق��رار،  م��ن  عهدها  سابق 
رسائل طمأنة بين الجانبين«. وأوضح 
أن »موضوع التوتر الدائم في العالقات 
بين الجزائر والمغرب كان قد نوقش 
بشكل عرضي أثناء تواجد ولي عهد 
»أبو ظبي« في الجزائر منتصف أكتوبر 

الماضي«.
في  اإلخ��وة  »يعلم  المصدر:  وتابع 
اإلمارات العربية المتحدة، أن موضوع 
العالقات بين الجزائر والمغرب معقد 
وهم يعملون على تهدئة األجواء وخلق 
جو من الهدوء في العالقات التي ميزها 
التوتر في األسابيع األخيرة«. وتشهد 
والمملكة  ال��ج��زائ��ر  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ات 
المغربية حالة من التوتر بعد تعرض 
 18 يوم  النار  مواطن مغربي إلطالق 
قالت  الحدود،  عبر  الماضي  أكتوبر 
مصدره  »إن  ال��م��غ��رب��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 
الجزائر«، بينما نفت الجزائر أن يكون 

إط��الق ال��ن��ار قد 
م���ن طرف  ج����اء 
حرس حدودها..

المغرب يساعد اإلمارات على محاربة اإلرهاب 
وولي عهدها يعرض الوساطة مع الجزائر

هل ينجح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان?

شيعة  الحتفاالت  رهيب  منظر  والسكاكين..  بالدماء 
العراق، بذكرى عاشوراء..

كالم الصورة

عاشوراء عندهم.. البحث الصادر مؤخرا عن  كشف 
أن  للتخطيط،  السامية  المندوبية 
الشعائر  ل��م��م��ارس��ة  ال��ع��ام  ال��م��ع��دل 
الدينية لدى المغاربة يصل إلى 59 
دقيقة يوميا، وهو ما يمثل نسبة 14 

في المائة من الوقت الحر.
البحث الميداني الذي شمل 2900 
أسرة، طيلة سنة كاملة، أكد أيضا أن 

أكَثر  ال��م��غ��رب��ي��ات  ال��ن��س��اء 
ممارسة للشعائر الدينية 

ال����رج����ال، حيث  م���ن 
المرأة  ت��خ��ص��ص 
في  ال���م���غ���رب���ي���ة 
المعدل 72 دقيقة 
من زمنها اليومي 
لممارسة الشعائر 
ما  أي  ال��دي��ن��ي��ة، 

يمثل نسبة 68 في 
المائة من وقتها.

عالقة  أن  المعلنة  األرق��ام  وتؤكد 
ال��ن��س��اء ب��ال��دي��ن ت��س��ي��ر ف��ي منحى 
البحث  لنتائج   تزكيه  ت��ص��اع��دي، 
ال��وط��ن��ي ح���ول ت��دب��ي��ر ال��زم��ن لدى 
الزمن  ان���ت���ق���ل  ح���ي���ث  ال���م���غ���ارب���ة، 
من  الدينية  للممارسات  المخصص 
48 دقيقة في اليوم سنة 1997 إلى 72 

دقيقة سنة 2012. 
أكد  العملية،  الناحية  ومن 
البحث المشار إليه ارتفاع 
»الزمن المهني« للنساء 
النشيطات المشتغالت 
الحضري  بالوسط 
ساعتين  ب��ح��وال��ي 
و44 دقيقًة، في ما 
وقتهن  ت�����راج�����ع 
بحوالي  ال��م��ن��زل��ي 
س������اع������ة ودق����ي����ق����ة 

واحدة.

نساء المغرب أكثر تدينا من رجاله

نصيحة أزوالي ألصحاب 
المقررات الدراسية العرب

دعا أندريه أزوالي مستشار الملك محمد السادس 
إل���ى رف���ض إع��ط��اء أي م��ب��ررات دي��ن��ي��ة للصراع 
السياسي القائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، 
والعمل على تحويله إلى صراع ديني بين اليهود 

والمسلمين.
واعتبر أزوالي في ندوة ُأقيمت، نهاية األسبوع 
الماضي، على هامش فعاليات الدورة الحادية عشرة 
لمهرجان »األندلسيات األطلسية« الذي يحتفي في 
والعربية  اليهودية  بالموسيقى  الصويرة  مدينة 
األندلسية، أن المغرب يقدم »نموذجا نيرا« للتعايش 
السلمي بين الديانات والطوائف المختلفة، خاصة 

في  والمسلمين،  اليهود  بين 
الوقت الذي تعيش فيه المنطقة 
حالة من »السوداوية القاتمة«.

»المليشيات« التي تمارس اإلرهاب في البرلمان
ال تنتهي فصول المواجهات 
أحزاب  كتل  بين  السياسية 
االئتالف الحكومي والمعارضة، 
فإدريس  جديد،  من  لتبدأ  إال 
ل��ش��ك��ر األم���ي���ن ال���ع���ام لحزب 
للقوات  االش��ت��راك��ي  االت��ح��اد 
الشعبية اليساري المعارض، 
ال���ب���رل���م���ان، وصف  وع���ض���و 
العدالة  ح��زب  من  برلمانيين 
والتنمية اإلسالمي، الذي يقود 
ال������ح������ك������وم������ة، وص����ف����ه����م 
تمارس  التي  ب�»الميليشيات 
لجنة  أشغال  ففي  اإلره���اب«. 

عن  وبعيدا  البرلمان،  داخ��ل 
زعيم  قال  الصحافيين،  أعين 
ي��س��اري مغربي،  أك��ب��ر ح��زب 
»ت����س����ت����ع����م����ل����ون أس�����ل�����وب 
الميليشيات لمنعي من الكالم«، 
مضيفا أن األمر يتعلق ب�»نوع 
من اإلرهاب الذي لن يخيفه«.

وأتى الصدام الكالمي بين 
المعارضة  ف����ي  ال����ق����ي����ادي 
يقود  ح��زب  م��ن  وبرلمانيين 
المطالبة  ب��ع��د  ال��ح��ك��وم��ة، 
بإجابات مكتوبة من الحكومة 
تناقش  لجنة  أش��غ��ال  خ���الل 

موازنة العام المقبل 2015.
تصريحات  على  الرد  وفي 
شدد  ال��م��ع��ارض،  البرلماني 
العدالة  ح�����زب  ب��رل��م��ان��ي��و 
والتنمية اإلسالمي على أن »كل 
إناء بما فيه ينضح«، مضيفين 
أن »التصريحات خطيرة«، وأن 
»اإلره���اب ه��و ال��ذي يقوم به 
إدريس لشكر زعيم االشتراكيين 
االتحاد  ح���زب���ه«  داخ�����ل  ف���ي 

االش���ت���راك���ي 
ل������ل������ق������رات 

الشعبية.

برلمانيو »البي جي دي« في نظر إدريس لشكر

ولي العهد 
اإلماراتي محمد بن 

زايد آل نهيان
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علت أصوات تجار محالت سوق المدينة 
القديمة »السويقة« بالعاصمة الرباط، وهم 
يستحثون زباءنهم لشراء سلعهم المختلفة، 
إال أن تلك السلع المرتبطة بيوم عاشوراء، 
كانت صاحبة النصيب األكبر خالل األيام 
األخيرة من اهتمام الباعة ومرتادي السوق 

على السواء.
فقد اكتظت تلك المحالت بالزبائن، خالل 
الذي  عاشوراء،  ليوم  السابقين  اليومين 
يوافق اليوم اإلثنين، حيث يقبل المغاربة 
على اقتناء ما يلزمهم إلحياء عادات وتقاليد 
االح��ت��ف��ال ب��ه��ذه ال��م��ن��اس��ب��ة، وأب����رز تلك 
في  المعروفة  الجافة  الفواكه  المقتنيات 
األطفال،  وأل��ع��اب  ب���»ال��ف��اك��ي��ة«،  ال��م��غ��رب 

والدفوف.
إقباال  الجافة  الفواكه  تجارة  وتعرف 
كبيرا خالل هذه األيام، فقد دأب المغاربة 
الجوز،  وأهمها  »ال��ف��اك��ي��ة«،  اقتناء  على 
واللوز، والحمص، والتمور، حيث ال تخلو 

منها مائدة مغربية في عاشوراء.
غير أن باعة الفواكه الجافة في الرباط، 
على  اإلق��ب��ال  مستوى  على  راض��ي��ن  غير 

محالتهم هذا العام.
الحبيب الخلفي، بائع الفواكه الجافة، 
ق��ال ف��ي ح��دي��ث ل��أن��اض��ول: »أن���ا أعرض 
ضعيف  واإلق��ب��ال  أسبوع،  منذ  البضاعة 
مقارنة مع السنة الماضية«، إال أنه أعرب 
عن أمله في أن يرتفع اإلقبال على الفواكه 

الجافة، خالل يوم عاشوراء.
ولم يمنع ذلك أن يحالف الحظ عددا من 
الباعة، حيث يرى حسن الوردي، وهو بائع 
في ذات السوق، أن ثمة إقباال جيدا جدا، 
أيام  الفواكه الجافة منذ أول  اقتناء  على 
لالحتفال  اس����ت����ع����دادا  م����ح����رم،  ش���ه���ر 

بعاشوراء.
وبجوار محالت بيع الفواكه الجافة، تقع 
تقل  ال  التي  األطفال،  ألعاب  بيع  محالت 
ازدح���ام���ا، ف��إل��ى ج��ان��ب ال��ف��اك��ي��ة يقتني 
المغاربة مختلف األلعاب ألطفالهم كمظهر 

من مظاهر االحتفال بعاشوراء.
متجر عبد الله الشنباري أللعاب األطفال 
واألدوات الموسيقية المحلية، والذي شهد 
لوكالة  ق���ال ص��اح��ب��ه  ك��ب��ي��را،  ازدح���ام���ا 
األناضول، إن »اإلقبال مرتفع هذه السنة 

قياسا بالسنوات الماضية«.
اآلب��اء يفضلون  أن غالبية  إلى  وأش��ار 
اقتناء »مسدسات الماء« ألطفالهم الذكور، 
ألطفالهم  ال��دم��ى  ش���راء  يفضلون  بينما 

اإلناث.
في حين، تقبل النساء على شراء اآلالت 
تقليدا  تعد  ال��ت��ي  التقليدية،  اإلي��ق��اع��ي��ة 
أساسيا في هذه االحتفاالت، مثل الدفوف 
والطبول، و»كل المعروض من هذه اآلالت 
حسب  م��ح��ل��ي��ا«،  م��ص��ن��وع��ة  الموسيقية 

الشنباري.
اآلالت  بيع  »مهنة  الشنباري  ويضيف 
الموسيقية المحلية في طريقها لالنقراض، 
كبير خالل  بشكل  البائعين  عدد  وتراجع 
السنوات األخيرة«، الفتا إلى أنه يمتهن هذه 
المهنة »ال لتحقيق الربح المادي فقط، بل 
عن  أب��ا  ت��وارث��ن��اه��ا  فقد  عليها،  للحفاظ 

جد«.
ويؤكد أن جميع السلع التي يعرضها 
للبيع، من إنتاج محلي، يأتي بها من مدن 
للمغرب(،  ال��غ��رب��ي  ال��وس��ط  )ف���ي  آس��ف��ي 
ومراكش )جنوب المغرب(، وفاس )وسط 
المملكة(؛ وهي مدن معروفة بصناعة الفخار 
والجلد. ورغم التراجع الذي تعرفه مهنة 
فإن  التقليدية،  الموسيقية  اآلالت  بيع 
اقتنائها  لتقليد  أوفياء  مازالوا  المغاربة 
لالحتفال بعاشوراء، وهو ما يفسر اإلقبال 

الكبير على متجر الشنباري.
وتقول فاطمة آيت وحمان، إحدى زبائن 
محل الشنباري لأناضول »نحن نقتني كل 
س��ن��ة أل��ع��اب��ا ألط��ف��ال��ن��ا، ون��ق��ت��ن��ي اآلالت 
الموسيقية المغربية لنحتفل بعاشوراء«.

وتابعت »ال أتخيل أن يتخلى المغاربة 
عن هذه التقاليد، فهي عالمة تميز المغرب 

في تخليد هذا اليوم«، على حد قولها.
ويحيي المغاربة يوم عاشوراء، بترديد 
أهازيج مصحوبة بإيقاع الدفوف والطبول، 
وفي بعض المناطق يتم كسر وتحطيم هذه 

النهار  آخ�����ر  اآلالت 
ل��ي��ع��ي��دوا ش����راء آالت 
أخرى مجددا بعد عام.

طقوس عاشوراء.. 
اليوم »لعب«
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أعلنت رابطة إلتراس نادي الزمالك تضامنها 
مع مجموعات اإللتراس الموجودة في المغرب 

وبعض الدول العربية في الوقت الحالي.
بمحاولة  نياتس«  »ال��واي��ت  راب��ط��ة  ون���ددت 
روابط  بتصفية  ال��م��غ��رب  دول���ة  ف��ي  الداخلية 
اإللتراس، ونشرت الرابطة بيانا عبر صفحتهم 

على »فيس بوك«، جاء فيها:
»سيحدثونك عن نيتهم في حل المجموعات 
وكأنها جمعيات خيرية مدرجة ضمن ما يدرج 
بالشهر العقاري.. سيوهمونك بأنهم قادرين على 
تشتيت الشمل في لحظة وكأن وجودك مرهون 
موجود  كونك  م��ن  نابع  وليس  ل��ك  بسماحهم 
باألساس.. فالحر ال يتماهى وال يهادن في الدفاع 
عن وجوده وال يصمت عن محاوالت إنكاره وإنكار 
أفكاره التي يحيى بها.. نتابع بأسف ما يحدث 
في المغرب تجاه مجموعة إلتراس »بالك أرمي«، 
و»إلتراس عسكري«، وأخيرا الجماهير القنيطرية 
المغربية بعد تهديد وزير الداخلية المغربي بحل 

ونتابع  اإللتراس..  مجموعات 
في  المجموعات  بقية  مواقف 

المغرب..«.

رسالة جمهور  الزمالك 
المصري لجمهور 

الجيش الملكي

أمام  المغربية  الحكومة  عرضت 
ميزانية  مشروع  بغرفتيه  البرلمان 
العام المقبل، المقدرة نفقاتها ب�383 
بليون درهم )نحو 46 بليون دوالر(، 
بزيادة نسبتها 4.33 في المئة على 
ميزانية العام الحالي والبالغة 367 

بليون درهم.
وقال وزير المال واالقتصاد محمد 
بوسعيد، إن االقتصاد المغربي »بدأ 
يتعافى تدريجيا منذ النصف الثاني 
من العام الحالي، ارتباطا بتحسن 
المؤشرات الماكرو اقتصادية، وبدء 
ظهور مؤشرات انتعاش في األسواق 
ف��ي منطقة  ال��خ��ارج��ي��ة خ��ص��وص��ا 
األورو، رغم الغموض المخيم على 
األج�������واء ب��س��ب��ب األوض�������اع غير 
ال��م��ن��ط��ق��ة، وتقلب  ف��ي  ال��م��س��ت��ق��رة 

األسعار الدولية«.
وتوقع أن »يحقق النمو نسبة 4.4 
في المئة من الناتج اإلجمالي، على 
أن يتراجع العجز المالي إلى 4.3 في 
المئة من أصل 4.9 في المئة نهاية 
العام الحالي، واستقرار سعر النفط 
على 103 دوالرات للبرميل، على أن 
المدفوعات  م��ي��زان  عجز  ي��ت��راج��ع 
في  المئة  ف��ي   6.7 إل��ى  الخارجية 

مقابل 9.8 في المئة عام 2012«.
واع���ت���ب���ر ب��وس��ع��ي��د ف���ي س���ؤال 
معدالت  توقعات  ح��ول  ل�»الحياة« 

النقد  صندوق  أعلنها  التي  النمو 
الدولي أخيرا، ووضعت المغرب في 
الدول  األول��ى في تصنيف  المرتبة 
المستوردة للطاقة بنمو يصل إلى 
نسبة 4.7  في المئة العام المقبل«. 
وأوضح أن »هذه التوقعات لم تأخذ 
المشجعة  األرق��ام غير  في االعتبار 
التي  األوروب����ي  االت��ح��اد  ف��ي دول 
في  واح��د  نسبة  م��ن  بأقل  ستنمو 
معدالت  وهي  المقبل،  العام  المئة 
ليست في مصلحة االقتصاد المغربي 
وسياحته  ص��ادرات��ه  ف��ي  المعتمد 
االس��ت��ث��م��ار، على  م��ن  وج���زء كبير 

منطقة األورو«.
وأكد أن االقتصاد المغربي »يتأثر 
األوروبي  اإلقليمي  بمحيطه  سلبا 
وال���ع���رب���ي«، م��ن��ذ ات���س���اع األزم����ة 
اصطلح  ما  وتداعيات  االقتصادية 
على تسميته »الربيع العربي«. ولفت 
إلى أن »توقعات النمو في االقتصاد 
بالمقدار  مشجعة  ليست  العالمي 
الكافي، وربما سيخفضها صندوق 
النقد الدولي الحقا إلى ما دون نسبة 

3.9  في المئة المعلنة سابقا«.
ويخسر االقتصاد المغربي نصف 
نموه من ضعف االقتصاد األوروبي، 

الطاقة  أس���ع���ار  اس���ت���ق���رار  وع����دم 
إلى  إضافة  المناخية،  والتغيرات 
الجزائر وغياب  الحدود مع  إغالق 
االنسجام المغاربي. وكانت الحكومة 
ثالث  قبل  تشكيلها  ل��دى  وض��ع��ت 
سنوات معدالت نمو نسبتها 5.5 في 
والتغلب  االقتصاد  لتنشيط  المئة، 
على بطالة الشباب وتقليص الفقر.

وأكد بوسعيد أن مشروع الموازنة 
الجديدة »يرتكز على أربعة أهداف، 
تتمثل في تعزيز تنافسية االقتصاد 
التحتية،  والبنى  التنمية  وتسريع 
وتحسين  البطالة  مشكل  ومعالجة 
شروط االندماج االجتماعي خصوصا 
في العالم القروي، فضال عن مواصلة 
خطة التحكم في التوازنات المالية«. 
الطابع  ذات  المشاريع  أن  وكشف 
االجتماعي »تقدر بنحو 130 بليون 
للتربية  ب��ل��ي��ون��ا   54 م��ن��ه��ا  دره����م 
والتعليم، و17 بليونا للصحة )منها 
و23  الطبية(،  للمساعدة  باليين   4
عبر صندوق  األسعار  لدعم  بليونا 
الحكومة  وس��ت��ن��ف��ق  ال���م���ق���اص���ة. 
استثمارات  العامة  والمؤسسات 
بنحو 189 بليون درهم )نحو 22.7 
بليون دوالر(، لتسريع البنى التحتية 
وتحديدا الطرق السريعة والموانئ 

والمطارات والسدود 
والطاقات النظيفة«.

األرقام الكاملة ملشروع ميزانية سنة 2015

زعمت مصادر مقربة من »بليز 
بوركينا  رئ��ي��س  ك��وم��ب��اوري«، 
والموجود  »المخلوع«،  فاسو 
بعد  دي��ف��وار،  ك��وت  ف��ي  حاليا 
انهيار نظامه الذي دام 27 عاما، 
أن المملكة المغربية قدمت عرضا 

له بلجوء سياسي لديها.
ل�»بوابة  ال��م��ص��ادر  وق���ال���ت 
المغربي  المقترح  إن  إفريقيا« 
جاء بناء على طلب من السلطات 
تأمين  أرادت  التي  الفرنسية 
لجوء سياسي يليق بحليف 

باريس السابق ضمن ما يشبه 
الفرنسيين  ب���ي���ن  ص���ف���ق���ة 
والسلطات العسكرية الجديدة 
»واجادوجو«  ف��ي  والحاكمة 

حاليا.
وأضافت المصادر: »السلطات 
المغربية قدمت عرضا بإقامة 
القصور  أح��د  في  كومباوري 
على  يترتب  م��ا  م��ع  بالمملكة 

األمر من مراسم 
وبروتوكوالت 

إضافية«.

هل يستضيف المغرب رئيس بوركينا  فاسو  »المخلوع«؟
الرئيس »المخلوع« 

بليز كومباوري
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الحسن الثاني كان يفضل الهجوم على 
البوليساريو في الجزائر بدل حرب العصابات

قد يتساءل البعض حول األهمية من استعراض وقائع 
وأحداث من الماضي، ويقول ما الجدوى من كتابة 
تاريخ أمريكا مع قضية الصحراء في تلك المرحلة 
التي مرت عليها أربعة عقود كاملة. وقد يقول البعض، 
نحن في الحاضر ولماذا نعود إلى الماضي، والعالم 

اآلن ال يستند إلى التاريخ، وإنما إلى المصالح؟
ونقول في هذا الصدد إن قراءة وإعادة قراءة التاريخ 
له ضرورة وأهمية كبيرة، وخصوصا قضية الصحراء، 
الصحراء على مدى  إثبات مغربية  ليس من حيث 
تاريخ هذه  ق��راءة  إع��ادة  نحاول  وإنما  ال��ت��اري��خ)..(، 
إلى  المرحلة ألغراض أخرى. فقد سبق وأن أشرنا 

أن كثيرا من الديبلوماسيين المغاربة ال يعرفون تاريخ 
قضية الصحراء.

ونركز على موضوع أمريكا وقضية الصحراء في مرحلة 
1973 - 1975 ألن لذلك معنى، ويعود السبب في ذلك 
إلى أن البوليساريو والجزائر حاولت منذ مطلع األلفية 
الثالثة التركيز على التحالف األمريكي المغربي من 

أجل استعطاف أمريكا وجرها إلى صفهم.
ويبدو أن أعظم تجربة بشرية استغلت التاريخ هي 
تجربة الصهاينة، حينما روجوا للمحرقة التي تعرضوا 
الثانية  العالمية  الحرب  أثناء  هتلر  عهد  على  لها 
من أجل الضغط على دول العالم من أجل االعتراف 

المعطى  رك��زوا على هذا  وكوطن، حيث  كدولة  بهم 
في الستينيات وتمكنوا من استقطاب ألمانيا الغربية 
لتعترف بهم بعدما جعلوا هذه األخيرة تحس بالذنب 
لما تعرضوا له من اضطهاد على عهد هتلر، ومازالوا 

إلى اآلن يلعبون على هذا الوتر الحساس.
ويبدو أن البوليساريو والجزائر حاوال الضغط على 
أمريكا في هذه المرحلة على شاكلة إسرائيل، وكأنما 
له  يتعرض  لما  السبب  بأنها  لها  يقوال  أن  يريدان 
كل من يقيم في الصحراء، وقد حان الوقت إذا لكي 
عن  والتخلي  البوليساريو  بمساعدة  أمريكا  تقوم 

المغرب.

نحاول من خالل قراءة للوثيقة 
استعراض فحوى اجتماع دار 
فاتح  في  الثاني  الحسن  بين 
وزير  ومبعوث   1976 م��ارس 
»أثورتون  األمريكي  الخارجية 
ألفريد«. وقد أعد التقرير حول 
هذا االجتماع السفير األمريكي 
بالرباط، وأرسله يوم 2 مارس 
الخارجية  وزارة  إل��ى   1976
األمريكية. ونود من خالل هذه 
الحسن  نظرة  كشف  الوثيقة 
لمستقبل  وأم��ري��ك��ا  ال��ث��ان��ي 
وال��ص��راع حولها،  ال��ص��ح��راء 
ونود كذلك أن نظهر أن الحسن 
الثاني كان يطالب أمريكا بأن 
موقف  وكان  إلى جانبه،  تقف 
اختارت  أنها  هو  مسؤوليها 
األطراف  اتجاه  الحياد  موقف 
يقول  لمن  لنثبت  المتصارعة، 
بأن أمريكا ساعدت المغرب على 
قوله  بأن  صحرائه  استرجاع 

باطل وهذا هو البرهان.

قلق الحسن الثاني على 
المستقبل البعيد للصحراء

بالقصر  االجتماع  ه��ذا  ك��ان 
الملكي بفاس، وقد أقام الملك 
ح��ف��ل ع��ش��اء ع��م��ل ع��ل��ى شرف 
مبعوث وزير الخارجية، ودار 
ساعتين  لمدة  االجتماع  ه��ذا 
ونصف، وكان الموضوع منصبا 
حول سياسة الملك في قضية 
الصحراء، والسياسة التي يريد 
هذا  أك��د  وق��د  اتباعها.  الملك 
مواصلة  ع��ل��ى  ع��زم��ه  األخ��ي��ر 
سياسيته في الصحراء، حيث 
إنه سجل بارتياح النجاح الذي 
اللحظة  ت���ل���ك  ح���ت���ى  ت��ح��ق��ق 
وقد  القضية،  تلك  بخصوص 
واضح  بشكل  قلقه  عن  أع��رب 
بخصوص تطور القضية على 
إن  ق��ال  حيث  البعيد،  ال��م��دى 
درجة  إلى  تصاعدت  األح��داث 

خطيرة.
ويشير السفير األمريكي إلى 

أن خطأ الحسن الثاني كما أكد 
هو بنفسه خالل هذا اللقاء أنه 
وأنه  منطقي،  ش��يء  بكل  ق��ام 
ارتكب خطأ واحدا فقط، وهو 
يقع  ال��م��غ��رب  أن  ن��س��ي  أن����ه 
ال  حيث  إفريقيا،  في  جغرافيا 
تسير األمور وفق المنطق)..(. 
وقد أكد الملك خالل هذا اللقاء 
عصابات  ح��رب  يقبل  ل��ن  أن��ه 
ط���وي���ل���ة ت���ت���ح���ول إل�����ى حرب 
وإذا ح��دث ضغط  اس��ت��ن��زاف، 
عليه في اتجاه جر األمر لحرب 
وبصريح  أك��د  فإنه  عصابات 
قواعد  سيهاجم  أن��ه  ال��ع��ب��ارة 
األراضي  داخ��ل  البوليساريو 
قواعدها  ألن  ال���ج���زائ���ري���ة، 
م������وج������ودة ف�������وق ال�����ت�����راب 

الجزائري. 

هدفه  أن  أك���د  ك��م��ا 
تعزيز  ه��و  المباشر 
الديبلوماسي  الدعم 
ل���ل���م���غ���رب ف����ي ه���ذه 
القضية، ومنع االلتحام 

الجزائر  ح��ول  وال��دع��م 
العالم  ف���ي  خ��ص��وص��ا 

الثالث. كما أنه جد متفائل 
كبيرة  ل��درج��ة  ومتشجع 
بضمانات السوفيات الذين 
يريدون تجنب الدخول في 

داخل  وتشنجات  م��واج��ه��ات 
ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا. وك��ذل��ك حث 
ال��س��وف��ي��ات ع��ل��ى ات��ب��اع نهج 
إقناع  ع��ل��ى  لحملهم  أم��ري��ك��ا 
وإفريقيا  آسيا  في  أصدقائهم 
وأمريكا الالتينية للتوقف عن 

دعمهم للجزائر. 

محاوالت إقناع أمريكا

أما بخصوص عالقة أمريكا 
بهذه القضية، فقد أعرب الملك 
عن تقديره لموقف أمريكا التي 
اختارت الحياد، كما أنه أظهر 
أسباب  ح��ول  اتجاهها  تفهما 

تجنب التورط المباشر في 
الوقت  القضية. وفي  هذه 
الحكومة  ح�����ث  ن���ف���س���ه 
األمريكية على عدم تفويت 
ل��ل��م��س��اع��دة غير  ال��ف��رص��ة 
المباشرة لتحقيق حل لألزمة، 
تمكين  ش��أن��ه��ا  م���ن  وال���ت���ي 
إنشاء  م��ن  المتحدة  ال��والي��ات 
موقع استراتيجي قوي يستند 
الملك  أعرب  كما  المغرب.  إلى 
الموقف  مستقبل  أن  لمحاوره 
األمريكي في إسبانيا والبرتغال 
هو مشكلة ألمريكا، وعلى أمريكا 
المغرب هو  في جعل  تفكر  أن 

المستقبل.
وردا على سؤال عما إذا كانت 

لديه أي أفكار أخرى حول 
حل سياسي أنيق كالذي 

بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد

عندما قال الحسن الثاني: البوليساريو صنعها ضباط إسبان واألمور ال تسير حسب المنطق في إفريقيا

أعرب الملك 
عن تعاسته من 
الموقف اإلسباني 

الجديد على مشروعية 
اقتسام الصحراء بين 

المغرب وموريتانيا، وقال إن إسبانيا 
يجب أن تحترم االتفاق الثالثي الذي 
يشمل تقديم امتيازات اقتصادية 
لها خصوصا، وإنها إذا لم تلتزم 

باالتفاق فإن المغرب لن يلتزم 
بهذه االمتيازات المقدمة 

لإلسبان
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أكتوبر  في  عنه  تحدث  قد  ك��ان 
1975، فقد أكد أنه سيستمر في 
البحث عن حل سلمي من شأنه 
ماء  حفظ  م��ن  ب��وم��دي��ن  تمكين 
في  يشكك  لم  أن��ه  طالما  وجهه 
مغربية الصحراء، مؤكدا أنه لن 
يغلق الباب أمام أي حوار لكي 
ال ي��ب��دو ال��م��غ��رب وك��أن��ه دولة 
معتدية كما أنه لن يفعل شيئا 

يحرج أمريكا.
وي��ش��ي��ر ال���م���ح���اور إل����ى أن 
انطباعه العام عن الملك الحسن 
الثاني في تلك المرحلة هو أنه 
قوة  م��وق��ف  ف��ي  بنفسه  يشعر 
ومسرور  وع��س��ك��ري��ا  سياسيا 
يرى  ال  فإنه  ذل��ك  وم��ع  عموما، 
طريقة لحل المشكل مع بومدين. 
كما يبدو أن الملك أقل ثقة بشأن 
قدرته على الحفاظ على المكاسب 
م��ح��ل��ي��ا، وعلى  ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا 
المدى  ع��ل��ى  ال��دول��ي  الصعيد 

الطويل.

فرضية الدخول في حرب مع 
الجزائر

وق���د ق���دم ال��م��ل��ك خ���ال هذا 
االجتماع الخطوط العريضة لما 
س��ت��ك��ون ع��ل��ي��ه ال��وض��ع��ي��ة في 
هذا  أن  أك��د  حيث  المستقبل، 
االعتراف  الجديد سيتم  الكيان 
به من قبل عدد قليل من الدول، 
له  توجد  ال  أنه  من  الرغم  على 
أرض، كما أشار إلى أن دول مثل 
الشمالية  وك���وري���ا  ال��ف��ي��ت��ن��ام 

ستدعمه بالساح.
لديه  الملك  أن  إلى  أشار  كما 
أمريكية  بنادق  أن  على  األدل��ة 
ال��ص��ن��ع ي��ت��م اس��ت��ي��راده��ا من 
الشمالية  كوريا  عبر  الفيتنام 
التي ترسلها إلى الجزائر، تقوم 
بتسليمها  األخ�����ي�����رة  ه������ذه 
للبوليساريو، كما أكد أن األسلحة 
الصحراء.  في  ستظهر  الثقيلة 
وأك��د كذلك أن��ه ب��دال من إدخال 
جيشه في حرب استنزاف طويلة 
األمد فإن جيشه سيتحرك ضد 
ق���واع���د ال��ب��ول��ي��س��اري��و داخ���ل 
يستبعد  ل���م  ح��ي��ث  ال���ج���زائ���ر، 
إم��ك��ان��ي��ة ال����دخ����ول ف���ي حرب 

ضدها.

وقد سئل خال هذا االجتماع 
عما إذا كان يعتقد أن مثل هذا 
التطور لألحداث حتميا، فأجاب 
ب���ال���س���ل���ب، ف���ه���و ي��ع��ت��ق��د أن 
الجزائريين ارتكبوا خطأ تكتيكيا 
ال رجعة فيه عن طريق تحويل 
الوحدة  منظمة  إل��ى  المسألة 
اإلف��ري��ق��ي��ة ل��ي��ص��ي��ر األم����ر من 
اعتراف  إل���ى  ب��ح��رك��ة  اع��ت��راف 

بدولة جديدة)..(.
وعلى الصعيد الدولي فقد أكد 
أنه حتى أمريكا يمكنها أن تلعب 
دورا هاما في القمة وليس في 
إفريقيا، حيث أشار إلى أن رئيس 
وزراء االتحاد السوفياتي قد أكد 
في  مواجهة  تريد  ال  ب��اده  أن 
المسألة  وأن  إفريقيا،  ش��م��ال 
ينبغي تسويتها سياسيا. وشدد 
في  يكمن  أمريكا  دور  أن  على 
بإقناع  ال���س���وف���ي���ات  إق����ن����اع 
الثالث  ال��ع��ال��م  ف��ي  أصدقائهم 

لتوقيف دعمهم للجزائر. 

ضباط إسبانيون يساريون هم 
من أنشأ البوليساريو لتوظيفها 

ضد فرانكو

ويشير السفير إلى أن الملك 
ط����ور ن��ظ��ري��ة م��ه��م��ة ف���ي هذا 
االجتماع، وهي أن البوليساريو 
لم تنشئها الجزائر، بل أنشأها 
يساريون  إس��ب��ان��ي��ون  ض��ب��اط 
بهدف جعلها قاعدة للتحرك ضد 
كما  إسبانيا.  في  فرانكو  نظام 
على  بالضغط  ال��ج��زائ��ر  ات��ه��م 
اقتراح  ذل��ك  ف��ي  بما  إسبانيا، 
م���ج���م���وع���ة من  اس����ت����ض����اف����ة 
المقيمين  اإلسبان  المعارضين 

بالخارج.
فقد  إلسبانيا،  االحترام  ومع 
من  تعاسته  ع��ن  ال��م��ل��ك  أع���رب 
الموقف اإلسباني الجديد على 
مشروعية اقتسام الصحراء بين 
إن  وق��ال  وموريتانيا،  المغرب 
إسبانيا يجب أن تحترم االتفاق 
تقديم  ي��ش��م��ل  ال����ذي  ال��ث��اث��ي 
إلسبانيا،  اقتصادية  امتيازات 
وأن إسبانيا إذا لم تلتزم باالتفاق 
يلتزم  لن  المغرب  فإن  الثاثي 
المقدمة  االم����ت����ي����ازات  ب���ه���ذه 
طلب  العشاء  وب��ع��د  ل��إس��ب��ان. 

الملك من مبعوث وزير الخارجية 
اإلسباني أن ينقل توجيهاته إلى 
وقد  األمريكي،  الخارجية  وزير 
ب��أن الوزير  له ه��ذا الرجل  ق��ال 
بسبب  الرحلة  ه��ذه  في  أرسله 

تطور األوضاع في شمال 
إفريقيا والشرق األوسط، 
والتي سوف تكون مهمة  
ب����ك����ل م������ن ال���م���غ���رب 

وأمريكا. 
المبعوث  أش��ار  كما 
قضية  ب����خ����ص����وص 
نتائج  أن  ال��ص��ح��راء 
المختلفة  ال��ج��ه��ود 
النزاع  ف��ي  للتوسط 
لآلمال،  مخيبة  كانت 
أمريكا  أن  وأض����اف 
تخشى أنه إذا فشلت 
الجزائر والمغرب في 
خافاتهما،  تسوية 
فإن هذا سيخلق عدم 
في  االس������ت������ق������رار 
ال��م��ن��ط��ق��ة وال�����ذي 
ب���������������دوره ي���م���ك���ن 
قبل  م��ن  استغاله 
ال������س������وف������ي������ات، 
أو  وال���ك���وب���ي���ي���ن، 
خارجية  ع��ن��اص��ر 
أخ������������رى خ����دم����ة 
ل����م����ص����ال����ح����ه����م 

الخارجية.

أمريكا  قراءة 
للوضع

وق�����������د أك������د 
وزير  م��ب��ع��وث 
الخارجية أنه لم 
دور  للعب  ي��أت 
أو  ال����وس����ي����ط 
على  ال���ض���غ���ط 
األط����������������������راف 

ال��م��ت��ن��ازع��ة من 
أجل حل معين، وأكد بأنه سوف 
بالنسبة  المفيد  م��ن  يكون  ل��ن 
رعاية  أو  ال��م��ش��ارك��ة  ألم��ري��ك��ا 
المفاوضات بين األطراف المعنية 
أمريكا  بأن  والمهتمة، وأضاف 
هذه  تسوية  ينبغي  أن��ه  تعتقد 
المشكلة على أساس إقليمي أو 
وأنها  المتحدة،  األمم  إطار  في 

ستواصل تقديم دعمها لجهود 
التسوية السياسية.

المغربي  الطلب  وبخصوص 
تدخلها  بخصوص  أمريكا  من 
أخبر  فإنه  المغرب،  لمصلحة 
الملك بأن الجزائر 

يعرف  والعالم 
جيدا موقف أمريكا وهو الحياد، 
أساس  بومدين  أخبر  أن��ه  كما 
السياسة التي ستتبعها أمريكا 
في لقاء سابق. وأكد للملك بأنه 
ق��د أش���ار ل��ب��وم��دي��ن إل���ى خطر 
المتشددين،  م��س��ار   ان��ت��ه��اج 
ال��ب��ول��ي��س��اري��و أو أي  وي��ع��ن��ي 

خطوات لتدويل الصراع، كما أكد 
بأنه أشار صراحة إلى أن أمريكا 
الجزائر  م��ع  ودي��ة  عاقة  تريد 
ولكن ليس على حساب العاقة 

بالمغرب.
إمكانية  عن  الرجل  ويتساءل 
أن تصير األمور إلى حرب بين 
البلدين، وهو ما قد يغير ميزان 
القوى، ويقضي على توازنها في 
في  ه����ذا  دار  وق����د  إف���ري���ق���ي���ا، 
العمراني  كريم  بين  محادثات 
المغربي  ال���خ���ارج���ي���ة  وزي�����ر 
وكيسنجر في أمريكا، حيث أكدا 
أن��ه في حالة وج��ود ح��رب بين 
ستدخل  الجزائر  ف��إن  البلدين 
السوفيات وكوبا في اللعبة. كما 
رأى أن من شأن هزيمة الجزائر 
في الصحراء سياسيا أن يجعلها 
إخفاقها  تعويض  إل��ى  تسعى 
القومي  المعسكر  في  بالدخول 
إلى  بالتالي  وتسعى  العربي، 
اتجاه  ف��ي  ال��دع��م  ع��ن  التخلي 
العربية،  القضية  في  التسوية 
وتقوم بتقارب مع ليبيا وهو ما 

تكون له أخطار.
وه��ك��ذا ي��ب��دو م��ن خ��ال هذه 
الوثيقة أن أمريكا بقيت محايدة 
إلى ما بعد المسيرة الخضراء 
لمصلحة  ت��ت��دخ��ل  ل���م  وأن���ه���ا 
ال���م���غ���رب، 

يتبين  ك��م��ا 
بأن نظرة الحسن الثاني وقلقه 
عندما  الصحراء،  مستقبل  من 
رأى بأن األمر في بدايته وليس 
في نهايته، كان كل ذلك صادقا 
والدليل على ذلك أن هذه القضية 

لم تحل إلى اآلن.

أشار المبعوث بخصوص 
قضية الصحراء أن نتائج 

الجهود المختلفة للتوسط 
في النزاع كانت مخيبة 
لآلمال، كما أشار إلى 

أن أمريكا تخشى فشل 
الجزائر والمغرب في 

تسوية خالفاتهما، ألن ذلك 
سيخلق عدم االستقرار 

في المنطقة والذي بدوره 
يمكن استغالله من قبل 
السوفيات، والكوبيين، أو 

عناصر خارجية أخرى خدمة 
لمصالحهم الخارجية  

مقتطف من وثيقة  تعود للخارجية األمريكية رفع عنها طابع السرية مؤخرا، 

وتخص االجتماع الذي دار بين الحسن الثاني ومبعوث وزير الخارجية األمريكي 

»أثورتون ألفريد« بالرباط

محمد السادس 
حافظ على 
نفس خطاب 

الحسن الثاني 
في ما يتعلق 

بالصحراء
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صدر مؤخرا كتاب جديد 
للكاتب المغربي رزاق عبد الرزاق 

عنوانه:    
 «sA Voix nue, chroniques 
«cinématographiques )بصوت 

سينمائية(.  ن���ص���وص  ع�����ار, 
المنكبين  من  والمؤلف واحد 
السينمائي.  النقد  كتابة  على 
والكتاب عبارة عن نصوص تم 
و2014   1990 بين  ما  نشرها 
موقعه  وف����ي  ال��ص��ح��ف  ف���ي 
ال�������م�������خ�������ص�������ص ل����ل����ف����ن 
 .«Razakcinema السابع «
يتضمن الكتاب 27 نصا وتقع 
المجموعة التي تكون الجزء 
 100 في  بيبليوغرافيا,  األول 
المتوسط.  ال��ح��ج��م  م���ن  ص��ف��ح��ة 
ويتزامن هذا اإلصدار مع استضافته 
لمعرض الكتاب «شامبانيا أردينيا» 
دورته  شارك  في  ال���ذي  ال��ث��ان��ي 
األولى, والذي يسهر على تنظيمه 

لنادي  ت��اب��ع��ون  فرنسيون  أدب���اء 
«كتاب إيديليفر» بمنطقة شامبانيا 

أردينيا الفرتسية.
 «Club Auteurs Edilivre de  
la région Champagne-

Ardenne»
رزاق  ثانية  مرة  وهكذا سيحل 
عبد الرزاق مؤسس الجائزة الدولية 
للفن الساخر بالديار الفرنسية, من 
المعرض  ف��ي  تقديم كتبه  أج���ل 
الذي سيقام في منتصف  الثاني, 
شهر نونبر 2014, في إطار عملية 
من  الهدف   ,«téléthon» إنسانية
ورائها هو جمع التبرعات لفائدة 
المتخلى  وال��م��رض��ى  ال��م��ع��وزي��ن 

عنهم.

 رزاق يصدر  كتابه السابع ويشارك
بعد نفاد ما  في معرض »شامبانيا أردينيا« الثاني

طبع من كتاب 
صحفي وثالثة 

ملوك، 
صدرت الطبعة 
الثانية، ووزعت 

في جميع 
أنحاء المغرب 
دون زيادة في 
ثمن النسخة: 

60 درهم.

الشعب  اح���ت���ف���االت  إط����ار  ف���ي 
المغربي بذكرى المسيرة الخضراء, 
مع  بتعاون  الثقافة  وزارة  تنظم 
مجلس مدينة سال, الدورة السادسة 
اآللة.  لطرب  الجهوي  للمهرجان 
وتنتظم فعاليات هذه الدورة من 4 
إلى 8 نونبر 2014 بكل من قاعة 
امحمد باحنيني )1, زنقة غاندي, 
الرباط(, والمركب الثقافي الملكي 

بسال )سينما الملكي سابقا(.
المهرجان بصيانة  ويعنى هذا 

موسيقى اآللة كموروث فني متميز 
ومترسخ في عدد من مدن المملكة, 
ال��رب��اط سال  جهة  م��دن  فيها  بما 
زمور زعير, كما يهدف إلى مواكبة 
ودع��م ال��ف��رق واألج����واق التي ما 
فتئت تحافظ على هذا اللون الفني 
وتبدع فيه, وتعمل على استمراريته 

وتوارثه عبر األجيال.
الدورة, ألول مرة,  وتنعقد هذه 
الرباط وسال,  في كل من مدينتي 
وت��ع��د ع��ش��اق ه��ذا ال��ف��ن بالمتعة 

من  بمنتخبات  واالنتشاء 
واالنصرافات  ال��ن��وب��ات 
الع�زف  م����ن  وف�������ق���رات 
عشرة  تقدمها  واإلن��ش��اد 

أجواق متخصصة.
ال����دورة  تحتفي  ك��م��ا 
الحاج  القدير  بالفنان 
تقديرا  ال���زك���ي  م��ح��م��د 
في  المخلصة  لجهوده 
إشعاع فن موسيقى اآللة 

واستمرار يته.

تنظم شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالرباط 
أكدال, ندوة وطنية علمية تكريما لألستاذة عائشة الشرقاوي المالقي, وذلك أيام 12 و13 
و14 نونبر 2014 بمقر الكلية, اعتبارا لما أثرت به الفكر القانوني بجميع مجاالته, وما 

قدمته من خدمات جليلة للباحثين والطلبة.
وسيكون افتتاح الندوة يوم األربعاء 12 نونبر 2014 على الساعة الرابعة بعد الزوال, 

بينما ستكون أشغال الندوة العلمية أيام 13 و14 نونبر 2014.

ندوة وطنية علمية تكريما لألستاذة
 عائشة الشرقاوي المالقي

الدورة التاسعة »لليلة األروقة« لسنة 2014

الرباط وسال ترقصان على طرب اآللة

ال����دورة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ن��ظ��م 
التاسعة «لليلة األروقة» يوم الجمعة 
07 نونبر 2014, ويعد هذا الحدث 
موعدا فنيا سنويا يترقبه العديد 
األروقة  ومسؤولي  الفنانين  من 

وعشاق الفن التشكيلي.
الفنية  التظاهرة  هذه  وتسعى 
التواصل  تيسير  إل��ى  الوطنية 
والتقارب بين الفنانين من مختلف 
باإلبداع  واالح��ت��ف��اء  األج���ي���ال, 
التشكيلي بكل مذاهبه ومدارسه 
وأساليبه, وهي فرصة للتعريف 
الفنانين  وإب��داع��ات  بإنتاجات 
ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ي��ن, س����واء ال����رواد 
والمكرسين أو المواهب الشابة.

كما تتميز هذه الدورة عن سابقاتها بمشاركة 90 
رواقا وفضاء للعرض من 27 مدينة من مختلف جهات 

المملكة.
وقد تم إنجاز كتالوج خاص بهذه 
الدورة يضم جميع األروقة وفضاءات 
الفنية  المشاركة واألعمال  العرض 
الفنانين  أن���ام���ل  أب��دع��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
من  تحميله  ويمكن  التشكيليين, 
الموقع اإللكتروني للوزارة ابتداء من 

06 نونبر 2014:
www.minculture.gov.ma
في ما سيتم افتتاح المسار الليلي 
الخاص بهذه التظاهرة من طرف وزير 
الثقافة, محمد أمين الصبيحي, يوم 
الجمعة 07 نونبر 2014 في الساعة 
الفاسي  برواق محمد  السابعة مساء 
بالرباط, وسيستمر المسار إلى غاية 

الليل عبر مجموعة من األروقة وفضاءات منتصف 
العرض بالرباط.

جائزة إسطنبول 
ألفضل صورة

بدأ في األول من نونبر الجاري, تقديم 
الطلبات في مسابقة «جوائز إسطنبول 
للمرة  تنظمها  التي  ص���ورة»,  ألفضل 
لألنباء, وتعد  األناضول  األولى وكالة 
الرائدة  األعمال  من  واح��دة  المسابقة 
التي تنفذها الوكالة ومن المتوقع لها 
مسابقات  أه���م  ب��ي��ن  م���ن  ت��ص��ب��ح  أن 

التصوير على مستوى العالم.
ويمكن لجميع المصورين الصحفيين 
المسابقة  في  المشاركة  المحترفين, 
بالصور اإلخبارية التي التقطوها. وباب 
التسجيل مفتوح حتى 31 يناير المقبل, 
وي����ت����م ال���ت���س���ج���ي���ل ع����ب����ر ال���م���وق���ع 

اإللكتروني:
http://istanbulphotoawards.com
وسيتم اختيار الفائزين من قبل هيئة 
تحكيم, تضم محرري صور يعملون في 
الهامة  اإلعالمية  المؤسسات  من  عدد 
ح����ول ال���ع���ال���م. وت��ض��م ال��م��س��اب��ق��ة 4 
هيئة  إلى جائزة  باإلضافة  تصنيفات, 
التحكيم الخاصة. ويبلغ مجموع جوائز 
المسابقة 58 ألف دوالر, حيث سيحصل 
تصنيف  كل  في  األول  المركز  صاحب 
على 8 آالف دوالر, يليه الثاني ب�3 آالف 

دوالر, ثم الثالث ب�1500 دوالر.
وسيقام حفل توزيع جوائز المسابقة 

في أبريل 2015.

الدورة  ال��داخ��ل��ة  م��دي��ن��ة  تحتضن 
الخامسة لمهرجان الداخلة الدولي 
نونبر  و13   07 بين  م��ا  للسينما 

الجاري.
وقد أصبح مهرجان الداخلة الدولي 
ت��ن��ظ��م��ه جمعية  ال����ذي  ل��ل��س��ي��ن��م��ا، 
باألقاليم  والفني  الثقافي  التنشيط 
ضمن  متميزا  م��وع��دا  الجنوبية، 
تتوخى  التي  الوطنية  المهرجانات 

ترسيخ الثقافة السينمائية وإشاعة 
الفن  يحملها  ال��ت��ي  النبيلة  القيم 
السابع بين عموم المواطنين والفئات 
الوطني  ال��ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال��ش��اب��ة 
وب��ال��م��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة ع��ل��ى وجه 

الخصوص.
وتتميز الدورة الخامسة لمهرجان 
الداخلة الدولي للسينما ببرنامج فني 
كوجهة  الداخلة  بمكانة  يليق  غني 

سينمائية وسياحية باتت تحتل مكانا 
متقدما ضمن المواعيد السينمائية 
الوطنية واإلقليمية. وفي هذا اإلطار، 
سيعرف المهرجان مشاركة مجموعة 
من األف��ام من الوطن العربي في 
أجل  م��ن  ال��ع��رب��ي  الفيلم  مسابقة 

الظفر بالجائزة الكبرى للداخلة.
هذه  دورة  ب��رن��ام��ج  يتضمن  ك��م��ا 
العمومي  العرض  فقرات  السنة، 

الواسع حيث تمت برمجة بانوراما 
الفيلم  وبانوراما  المغربي،  الفيلم 
األجنبي الذي يحاول انتقاء أجود 
األعمال السينمائية من مجموعة من 
ومن  واآلسيوية  األوروبية  البلدان 
أمريكا الشمالية، كما تم تخصيص 
حيز مهم لألفام الوطنية القصيرة 
»ليلة  فقرة  اإلنتاج ضمن  الحديثة 

الفيلم القصير«.

الخامسة  الدورة 
الداخلة  لمهرجان 

للسينما الدولي 
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طبخة اجلزائر فاحت رائحتها بالرباط
بعد رفض "الكاف" تأجيل نهائيات كأس إفريقيا

الحبل  شد  عملية  مازالت 
الكونفدرالية  بين  متواصلة 
اإلف����ري����ق����ي����ة ل����ك����رة ال���ق���دم 
خاصة  المغربية  والسلطات 
حياتو  عيسى  أك��د  أن  بعد 
للمسؤولين  "ال��ك��اف"  رئيس 
دارهم،  عقر  وف��ي  المغاربة 
استحالة تأجيل نهائيات كأس 
إفريقيا لألمم المقررة إجراؤها 
بالمغرب في شهر يناير من 
حتى  وأمهلهم  القادم،  العام 
يوم 8 نونبر بتحديد موقفه 

النهائي.
قرار "الكاف" يعتبر تهديدا 
فيه، حيث  ال رجعة  أم��را  أو 
المغاربة  المسؤولين  وضع 

في موقف حرج.
ال����م����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
أتقن  اإلفريقية  للكونفدرالية 
بنجاح كبير المسرحية التي 
استعد لها بالجزائر في نهاية 
كأس عصبة األبطال لألندية، 
واتخذ  ه��ن��اك  اجتمع  حيث 
القرار الذي يناسبه وهو إلزام 
المغرب بتنظيم نهائيات كأس 
إفريقيا في موعدها المحدد، 
حتى ال تضيع عليه الماليين 
من الدوالرات التي سيربحها 

النقل  ومن  المحتضنين  من 
التلفزي، غير مبال في نفس 
الجماهير  ب��ص��ح��ة  ال���وق���ت 
إلى  ستحج  التي  اإلفريقية 
المغرب لمتابعة منتخباتها.

اإلفريقية  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 
ب���ررت ق��راره��ا األن��ان��ي، بأن 
المغرب احتضن في األسابيع 
األخيرة منتخبات سجلت بها 
حاالت إصابة "إيبوال" دون أن 

مضاعفات  أي���ة  ذل���ك  ت��ع��ق��ب 
خالل  يستعد  ك��م��ا  ص��ح��ي��ة، 
الحتضان  ال����ق����ادم  ال��ش��ه��ر 

مونديال األندية.
وال  واهية  الكاف  مبررات 
تستند على أسس صحيحة، 
ألن المغرب بإمكانه منذ اآلن 
كيفما  تظاهرة  أية  احتضان 
كان حجمها، بفضل المنشآت 
التي  الكبيرة  والتجهيزات 

يتوفر عليها، إال أنه فكر في 
صحة المواطنين، وخوفه من 
تسرب هذا الداء الفتاك خالل 
ستشهدها  التي  التجمعات 
هذه البطولة، علما بأن تزايد 
عدد المصابين بهذا المرض 

يتضاعف يوما عن يوم.
كان على عيسى حياتو أال 
يكلف نفسه عناء السفر إلى 
المغرب، وهو الذي خضع في 

اجتماعه  وق���ب���ل  ال�����رب�����اط 
إلى  المغاربة  بالمسؤولين 
بإحدى  ال��دم  تصفية  عملية 
ال��ع��اص��م��ة بسبب  م��ص��ح��ات 
م��ع��ان��ات��ه م��ن ق��ص��ور كلوي 
مزمن، كان عليه "شافاه الله" 
أن يعلن عن قراره من العاصمة 
الجزائرية ويريحنا، بدل كل 
هذه التهديدات، ومنح للمغرب 
خمسة أيام للعدول عن قراره، 
هذه  إلج���راء  عليه  والضغط 
المنافسة في موعدها من أجل 
التي  ال������������دوالرات  ع����ي����ون 

سيجنيها.
فعلى السلطات المغربية أن 
تكون صارمة، وأن تبقى على 
مصلحة  يخدم  ال��ذي  قرارها 
المواطنين المغاربة واألفارقة، 
وهو التأجيل وليس اإللغاء، 
فما على حياتو ومن معه إال 
أن يسحبوا من المغرب هذه 
للجزائر  ويمنحوها  البطولة 
كان  إذا  إفريقيا،  جنوب  أو 
بإمكانهما إنجاح هذه الدورة، 
المختلفة،  المشاكل  ع��ز  ف��ي 
لمواطني  ال��ع��ارم  والسخط 

هذين البلدين.
وللحديث بقية

> إبق حتى نرحل سويا
< بودريقة للبوصيري

جيتو بجوج، سيرو بجوج!!
> ريال مدريد والوداد يسيران في "المسار" 

نفسه
< مدرب الوداد توشاك

نعل الشيطان شوية...
 100 من  بأزيد  الرياضة  تدعم  الحكومة   <

مليار
< صحف

ومازال ما بغات تقلع!
> الحكم زوراق أساء إلى الدين اإلسالمي!
< دوماس مدرب المغرب الفاسي

واش أنت مدرب وال فقيه؟
> ع����ودة ال��ج��م��اه��ي��ر أول����ى أل��ق��اب��ي هذا 

الموسم
< الناصيري رئيس الوداد

فين هي ألقاب الجمهور؟
> الرجاء البيضاوي يريح بلمعلم 10 أيام

< األحداث المغربية
الله على راحة!!

> ال��ج��ي��ش ال��م��ل��ك��ي ي���وق���ف ال��ع��م��ل مع 
"االلترات"

< العلم
تعطلو بزاف، الجيش الملكي ديال المغرب كلو

> الوداد يبحث عن أرشيفه
< صحيفة الناس

يمكن يلقاه فديور المسيرين السابقين
> أتمنى أن تركب معنا "الكاف" نفس القطار 

اإلنساني
< أوزين وزير الشباب والرياضة

فين غادين بالسالمة؟
> الكناوي والوادي "كيتصورو"

< مواقع
جابوهم الرجاء باش يلعبو ماشي باش يتصورو.

للرابطة  الجديد  الرئيس  ينتظر  ل��م 
عبد  الرياضيين  للصحفيين  المغربية 
اللطيف المتوكل، كثيرا لعقد أول اجتماع 
عرفت  ال��ذي  الجديد  التنفيذي  للمكتب 
أشغاله تدارس العديد من النقط المهمة، 
أهمها الوفاء للقيم والمبادئ التي تأسست 
مبادئ  مقدمتها  وف��ي  ال��راب��ط��ة،  عليها 
بقضايا  وااللتزام  والحياد  االستقاللية 
الصحفيين الرياضيين، والتفاعل بشكل 
والمشاكل  قضاياهم  مع  وج��اد  إيجابي 

اليومية التي تعترضهم.

إحداث  التنفيذي  المكتب  ق��رر  كما 
عمال  وتفعيل  للرابطة،  خاصة  صفحة 
خاصة  أهمية  وإعطاء  الفرعية،  اللجان 
بالنسبة  خ���اص���ة  ال��ت��ك��وي��ن،  ل��ع��ن��ص��ر 

للصحفيين الشباب.
المتوكل  صديقنا  ي��ق��ود  أن  نتمنى 
الرئيس الجديد لرابطة الصحفيين المكتب 
التنفيذي الجديد بكل عزم وتوأدة، وأن 
الدخالء  م��ن  الصحفي  ال��ج��س��م  يطهر 
والفاسدين الذين شوهوا مهنة المتاعب 

التي أصبحت مهنة من ال مهنة له.

خارطة طريق جديدة لرابطة الصحفيني

كثر الحديث خالل األيام األخيرة عن أحداث 
الشغب التي تحولت إلى معارك دامية داخل 
المالعب الوطنية، من بين "أبطال" هذه األعمال 
اإلجرامية جماهير أغلبهم من القاصرين تدعي 

"مساندة" فريق الجيش الملكي.
هذه الجماهير أصبحت تخلق الرعب أينما 
حلت وارتحلت، كلنا نتذكر الخميس األسود 
غير  حرب  إلى  تحول  ال��ذي  الكروي  واللقاء 
معلنة بين جماهير الجيش الملكي وجمهور 
الرجاء الذي وجد نفسه في وضع حرج، أمام 
هيجان هؤالء القاصرين الذين عاثوا في مدينة 
الدار البيضاء فسادا، وحولوا معظم مرافقها 
إلى حطام، وكسروا واجهات أكبر المحالت 

التجارية.
بعد hلخميس األسود، جاءت أحداث بشعة 
ك��ان وراءه���ا م��رة أخ��رى ه��ؤالء القاصرين، 
كتعرضهم لحافلة فريق اتحاد طنجة والهجوم 
على أنصاره ظلما وعدوانا، فهم لم يكتفوا بكل 
ما فعلوه سابقا، بل استعرضوا عضالتهم على 
األمن خالل  ورجال  المساعدة  القوات  أفراد 
الملكي  الجيش  فريق  جمعت  التي  المباراة 
الفتح،  بملعب  الجديدي  الحسني  بالدفاع 
فكانوا سببا في هزيمة الجيش الملكي الذي 
تأثر كثيرا من هذه الفوضى العارمة والمباراة 

مازالت في البداية.
ترى هل هذا الجسد الغريب عن كرة القدم، 
يمكن لنا أن نسميه جمهور الجيش الملكي؟

ال وألف ال، ففريق الجيش الملكي بريء من 
هؤالء المجرمين، القتلة الذين يفجرون كبثهم 
وعدوانيتهم كل نهاية أسبوع، باسم فريق كبير 

وعريق.
ك��ل ال��م��غ��ارب��ة ي��ح��ب��ون ه���ذا ال��ف��ري��ق منذ 
الكبيرة  األل���ق���اب  ن��ت��ذك��ر  ول��ك��ن��ا  ت��أس��ي��س��ه، 
وال��م��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ح��ص��ده��ا ال��ف��ري��ق منذ 

الستينيات إلى اآلن.
فريق الجيش الملكي وقف الند للند أمام 
ميونيخ،  كبايير  العالمية  األن��دي��ة  أق���وى 
األحمر  والنجم  األرجنتيني،  وبوكاجونيور 
اليوغوسالفي خالل مباريات دوري كأس محمد 

الخامس الخالدة.
كان بالفعل مفخرة لكل المغاربة الذين آزروا 

هذا الفريق بقوة، ألنه كان يمثل عنفوان وكرامة 
الجمهور المغربي المعروف بروحه الرياضية 

وبتسامحه.
كل مشجع وبالرغم من تعاطفه مع فريق 
الجيش  لفريق  خاصا  حبا  يكن  فإنه  معين، 
الملكي، ترى ما هي األسباب الحقيقية التي 
الذين  المتهورين  المشجعين  ب��آالف  دفعت 
يدعون حبهم لهذا الفريق، ألن يقوموا بأعمال 

إجرامية باسمه؟
األسباب كثيرة ومختلفة..

فمنذ أقل من عقدين من الزمن، أصبح لهذا 
الفريق جمهور خاص معظمهم يقطن في أحواز 
ادعاءهم  لهم سوى  مهنة  وال  وس��ال،  الرباط 
من  الجمهور  ه��ذا  وج��د  ب��ل  للفريق،  حبهم 

يسانده بطريقة غير مباشرة.
خلقت جمعيات انتشرت كالفطر تدعي هي 
تفرض  أصبحت  بل  للفريق،  حبها  األخ��رى 

نفسها بقوة.
فمتى كان المسؤولون عن 
فريق الجيش الملكي يعقدون 
اج���ت���م���اع���ات م���ع م��ث��ل هذه 
الجمعيات؟ ومتى كان مدرب 
الجيش الملكي يحاور ويطلب 
ود هذه المجموعة التي يخاف 

أن تسخط عليه، أو تبعده من الفريق.
إدارته  على  أشرف  الملكي  الجيش  فريق 
كليزو،  كالفرنسي  ك��ب��ار  م��درب��ون  التقنية 
واإلسباني باريناغا، والبرازيلي فاريا، وكلهم 
نجحوا في مهامهم، بفضل حنكتهم واحترامهم 

للمؤسسة العسكرية التي يمثلها الفريق.
فاخر  امحمد  اإلط��اري��ن  استثنينا  ف���إذا 
ومصطفى مديح اللذين تمكنا من أن يسيرا 
األجانب، ويحصال على  المدربين  على نهج 
الوطنية  وال��ب��ط��والت  األل���ق���اب  م��ن  ال��ع��دي��د 

فكل  والقارية، 
من  أو  بعدهما  من  ج��اؤوا  الذين  المدربين 
األطر  خ��اص��ة  ذري��ع��ا  ف��ش��ال  ف��ش��ل��وا  قبلهما 
الوطنية، التي تجهل بأن هذا الفريق، فريق 
أن  عليهم  المفروض  من  ل��ذا  المغاربة،  لكل 

يتعاملوا مع محيطه بطريقة خاصة.
الملكي  الجيش  بأن  لنقول  مجددا  نعود 
على  منحصرا  وليس  المغاربة،  لكل  فريق 
مجموعة من المجرمين التي شوهت سمعته، 

أمام الرأي العام الرياضي.

شغب وإجرام باسم فريق المغاربة
كلنا نحب فريق اجليش امللكي

بعد مشاركته الناجحة في 
العربية  البطولة  منافسات 
التي احتضنتها تونس خالل 
التاسع  ب��ي��ن  م���ا  ال���ف���ت���رة 
أكتوبر  من  عشر  والسادس 
المنتخب  ي��دخ��ل  األخ���ي���ر، 
المغربي لرفع األثقال معسكرا 
استعدادا  ج��دي��دا  تدريبيا 
األفرو  الكأس  في  للمشاركة 
- أسيوية، والتي ستحتضنها 
جمهورية أوزباكتسان خالل 
الفترة ما بين 16 و22 نونبر 

المقبل.
هذه البطولة التي سيشارك 
األفارقة  األبطال  أب��رز  فيها 
وال��ع��رب إض��اف��ة إل��ى باقي 
الدول اآلسيوية ستكون محكا 
المغربي  للمنتخب  أساسيا 
الذي يواصل استعداداته قبل 
االستحقاقات  في  المشاركة 
الدولية المقبلة، ومن بينها 
لألندية  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ك���أس 
والمنتخبات التي سيحتضنها 

ال��م��غ��رب اب��ت��داء م��ن عاشر 
بطولة  ث��م  المقبل،  دجنبر 
التي ستجرى   2014 العالم 
بكازاخستان، وبعدها البطولة 
بعد  يتم  لم  التي  اإلفريقية 
برمجتها بسبب انتشار داء 
اإليبوال في القارة اإلفريقية، 
والتي ستكون مؤهلة لأللعاب 
بريو  ال��م��ق��ب��ل��ة  األول��م��ب��ي��ة 

ديجانيرو البرازيلية.
الذي  المغربي  المنتخب 
يدخل معسكره الجديد تحت 
قيادة المدير التقني الوطني 
النحاسي سيواصل  امحمد 
تداربيه بمركز بوركون بالدار 
البيضاء، ثم بمدينة الجديدة 
نونبر  منتصف  ح��دود  إل��ى 
إل����ى  ي����س����اف����ر  أن  ق����ب����ل 

أوزباكستان.
ويتكون المنتخب المغربي 
من جل األبطال الذين شاركوا 
في البطولة العربية األخيرة 
بتونس وعلى رأسهم البطل 

أيوب باقاضي نجم أولمبيك 
العرب  وب��ط��ل  ال��ي��وس��ف��ي��ة 
الحالي في الوزن الثقيل، أي 
105 كلغ، كما سيشارك إلى 
جانبه كل من حرفي عصام 
وخالد مقات في وزن 56 كلغ، 
وأشرف لويزات في وزن 62 
كلغ، والمصطفى حالل وعبد 
 69 وزن  ف��ي  ال��ب��رق  الصمد 
وموح  العابدي  وخالد  كلغ، 
كلغ،   77 وزن  ف���ي  ه���ش���ام 

والمهدي الرميلة في وزن 85 
كلغ، وزكريا برطال في وزن 

94 كلغ. 
أم����ا ف���ي ص��ن��ف اإلن����اث 
ف��س��ت��ش��ارك ك���ل م���ن س���ارة 
الرواس،  وسميرة  صيبار، 
ويسرى كريمي الالئي شاركن 
في البطولة العربية األخيرة 
بتونس، إضافة إلى بطالت 
الديك  سمية  مثل  أخ��ري��ات 
وأبرز الرباعات الالئي شاركن 
خالل  الوطنية  البطولة  في 

شهر أكتوبر األخير.
المغرب سيراهن في هذه 
بالدرجة  الدولية  المنافسة 
األولى على الرباع باقاضي 
إلى  سيسعى  ال���ذي  أي���وب 
تحطيم رقمه الشخصي، بعد 
رقم  تحقيق  م��ن  ت��م��ك��ن  أن 
محترم وهو مجموع 330 كلغ 
ف���ي ال��ن��ث��ر وال���خ���ط���ف، في 
األخيرة  العربية  البطولة 

بتونس.

معسكر  جديد للمنتخب املغربي لرفع األثقال استعدادا 
للمشاركة في الكأس األفرو  آسيوية بأوزباكستان "فريق األحالم" 

أو التشكيلة 
الجديدة 

للمكتب 
التنفيذي 

لرابطة 
الصحفيين 
الرياضيين
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أعالم كردستان ترفرف في شوارع الرباط.. ما عالقة كردستان بالنشطاء األمازيغيين المتطرفين؟

دستوري،  نقاش  م��رة  »ح��دث 
شارك فيه الحسن الثاني وعالل 
وامحمد  واك���دي���رة،  ال��ف��اس��ي، 
الدويري.. حين قال المحجوبي 
أحرضان، إن األمازيغية يجب أن 
بها،  يتكلم  أن  ويجب  ت���درس، 
فأجابه الحسن الثاني، لقد قلت 
لكم إن اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية ألنها تكتب..«، )مذكرات 

أحرضان(.
اصطفاف الحسن الثاني إلى 
جانب اللغة العربية، واضح من 
للكتابة،  قابلة  لغة  حيث كونها 
بالمقابل يستشف من كالمه أنه 
لم يكن يرتاح »لألمازيغية« ألنها 
لغة »ال تكتب« حسب وجهة نظره، 
ولعل القطب الحركي أحرضان 
ي���ع���رف أك���ث���ر م����ن غ����ي����ره، أن 
كتب  تؤكدها  كما  األمازيغية، 
المؤلفين الفرنسيين التي دأب 
ع��ل��ي��ه��ا)..(، ظلت  االط���الع  على 
بحروف  س��ن��ي��ن  ط��ي��ل��ة  ت��ك��ت��ب 

التينية.
أن  ج��دا  المفيد  من  يكون  قد 
نتساءل اليوم مع كل هذا التطور، 
الذي وصلته األمازيغية، بعدما 
أصبحت لغة رسمية في الدستور، 
ماذا حققت هذه اللغة من حيث 
االنتشار؟ ولماذا لم نشاهد إلى 
حدود اليوم مكتبات أمازيغية؟ 

ولماذا ظل اإلقبال عليها ضعيفا 
مقارنة مع اللغات األجنبية؟ قد 
في  يدها  للدولة  إن  قائل  يقول 
أال  لكن  ال��م��ش��روع،  ه��ذا  عرقلة 
يمكن القول إن مشكلة األمازيغية، 
تكمن في طريقة كتابتها؟ ماذا لو 
الالتيني  بالحرف  تكتب  كانت 

بدل حرف »تيفيناغ«.
أحمد  الثقافي  الناشط  يقول 
عصيد »سيكون األمازيغ سعداء 
بكتابة، لغتهم بالحرف الالتيني 
الكوني، الذي سيفتح لهم آفاق 
تطور أرحب للغتهم« )هسبريس، 
بالمقابل   ،)2011 ي��ون��ي��و   5
يتساءل الكاتب مبارك بلقاسم: 
»لماذا نصر على جعل المغرب، 
والثقافات  للغات  طيعة  مطية 
على  ون��س��ت��ك��ث��ر  األج���ن���ب���ي���ة 
األمازيغية أن تتسلح بالحرف 
ال��الت��ي��ن��ي ال����ذي ي��م��ك��ن��ه��ا من 
التنافس مع اللغات القوية لماذا 
ن���خ���اف م����ن ه�����ذه ال���ح���روف 
األم���ازي���غ���ي���ة ال���الت���ي���ن���ي���ة؟«، 
)هسبريس، الخميس 25 شتنبر  

.) 2014
بعض  إن  القول  يمكن  هكذا 
الباحثين، باتوا يقفون أكثر من 
أي وقت مضى على فشل حرف 
وليس  الحرف  )فشل  تيفيناغ 
األمازيغية(، »هناك نغمة ثابتة 
تيفيناغ،  ي��س��ان��د  م���ن  ل����دى 

األمازيغية  ت��دري��س  وي��ع��ارض 
بالحرف الالتيني، وهي أن هزالة 
نتائج تدريس األمازيغية وبطء 
انتشار األمازيغية هي فقط ناتجة 
ومماطالتها  ال��دول��ة  تثاقل  عن 
وس���������وء ت����دب����ي����ره����ا و»ش������ح 
ميزانياتها«. والجواب على هذه 
الذريعة هو: ماذا كنتم تتوقعون 
بلقاسم،  )الكاتب  ال��دول��ة؟!  من 

نفس المصدر(.
فشل »تيفيناغ« تؤكده الخالصة 

التي وصل إليها الكاتب السالف 
 10 »بعد  قوله:  الذكر من خالل 
سنوات من بدء استخدام تيفيناغ 
النشر  من طرف اإليركام مازال 
بتيفيناغ شبه منعدم، مقتصرا 
على منشورات المعهد ومحاوالت 
على  أم��ا  أخ���رى.  قليلة  ف��ردي��ة 
األنترنيت فالنتيجة أيضا تقترب 
م��ن ال��ص��ف��ر، ب��اس��ت��ث��ن��اء مجلة 
أمازيغية  مغربية  إلكترونية 
مجلة  وه��ي  الالتيني  بالحرف 
»Asirem Amazigh«، وموقع 
مغربي أو اثنان ينشران بعض 
اإلبداعات األمازيغية المغربية 
بالحرف الالتيني، وباستثناء 
األمازيغي«  »ال��ع��ال��م  ج��ري��دة 
»Amaḍal Amaziḍ« التي تنشر 
األمازيغية  اإلب��داع��ات  بعض 
بحرف تيفيناغ، الخالصة هي 
أن األمازيغية غائبة تماما عن 
الذي  األن��ت��رن��ي��ت��ي  االن��ف��ج��ار 
يشهده المغرب حاليا.. معظم 
الناشطين في ميدان األمازيغية 
ال يقرؤون وال يكتبون بتيفيناغ، 
رغم أن بعضهم يدافع عنه بقوة 
ألسباب رمزية وعاطفية، ورغم 
تيفيناغ  حروف  يعرفون  أنهم 
كحروف معزولة )حرفا حرفا(، 
في  يستخدمونها  ال  أنهم  إال 
القراءة والكتابة بشكل واسع 
غالبا  يكتفون  وإنما  النطاق 

وببعض  ال��ع��ن��اوي��ن  ب��ت��ه��ج��ي 
األخرى،  الرمزية  االستخدامات 
بالعربية  إال  ي���ك���ت���ب���ون  وال 
موضوع  ح����ول  وال��ف��رن��س��ي��ة 
مبارك  )ال��ك��ات��ب  األم��ازي��غ��ي��ة! 

بلقاسم، نفس المصدر(.
وليست هذه المرة األولى التي 
تقتنع فيها بعض األطراف، بمن 
فيها »األم��ازي��غ« ب��ض��رورة عدم 
كتابة األمازيغية بحرف تيفيناغ، 
بن  أن محمد  ذلك  والدليل على 
عبد الكريم الخطابي نفسه، الذي 
ل��ل��ج��ه��اد، وليس  ب��وي��ع أم��ي��را 
سلطانا للمغرب)..(، كان مصرا 
على عدم كتابتها بهذه الحروف، 
وتكفي اإلشارة في هذا الصدد، 
المخطوط  م��ن   22 ال��م��ادة  إل��ى 
التعليمي  ل��ل��م��ش��روع  األص��ل��ي 
لمحمد بن عبد الكريم الخطابي، 
والذي يقول: »ال يجوز لألستاذ 
وال  بالبربرية،  ال���دروس  إل��ق��اء 
مخاطبة التالميذ بغير العربية، 
إال عند االضطرار، لتنقش العربية 
ف���ي أذه��ان��ه��م ب��ت��ك��راره��ا على 
لهم  يسمح  ال  كما  مسامعهم.. 
بالتكلم في ما بينهم بالبربرية 
العربية  داخل المدرسة، لتكون 
النفع  يقع  وب��ذل��ك  َملكة،  فيهم 

سريعا، إن شاء الله وتظهر 
المقصود،  ويتم  الفائدة 
)كتاب التربية والتعليم في 

-: الرباط: سعيد الريحاني

من يحاول دفع »األمازيغيين
 المتطرفين« إلى تبني العمل المسلح؟

ـاري
حليلإخبـ
ت

الحسن الثاني كان يقول: »إن األمازيغية ال تكتب«

«««

ليست هذه المرة األولى التي 
تقتنع فيها بعض األطراف، بمن 
فيها »األمازيغ« بضرورة عدم 
كتابة األمازيغية بحرف تيفيناغ، 
والدليل على ذلك أن محمد بن 
عبد الكريم الخطابي نفسه، 
الذي بويع أميرا للجهاد، وليس 
سلطانا للمغرب)..(، كان مصرا 
على عدم كتابتها بهذه الحروف
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الكريم  عبد  بن  محمد  برنامج 
الخطابي، عبد الرحمن الطيبي 

والحسين اإلدريسي(.
في  الراغبون  يكتب  ال  لماذا 
تعلم األمازيغية مثال: »أك إهن 
ربي ak ihnna rebi« ومعناها 
بحروف  اللقاء«  وإل��ى  »ش��ك��را 
لماذا ال يقولون مثال:  التينية، 
أريد تذكرة لمدينة مراكش »رغ 
 righ yat يات تورقت إمركش 
tawriqt i marrakech«.. )أنظر 
أمثلة أخرى رفقته وهي عبارة 
عن مقتطف من دليل تلقين اللغة 
األمازيغية لمحمد لمزودي(، أال 
يمكن القول إن حرفا بهذا الشكل 
اللغة  ان��ت��ش��ار  ف��ي  س��ي��س��اه��م 
األم��ازي��غ��ي��ة، وي��ك��ف��ي ف��ي هذا 
صفحات  إل��ى  الرجوع  الصدد 
األن��ت��رن��ي��ت، ح��ي��ث ي��ك��ت��ب جل 
التينية،  بحروف  األمازيغيين 
ت��م ال غ��راب��ة أن نجد أن  وم��ن 
الدراسة  من  ينفرون  التالميذ 

بحروف صعبة )تيفيناغ(.
فشل حرف تيفيناغ  هو تأكيد 
على فشل استراتيجية المعهد 
الملكي للثقافة األمازيغية، الذي 
من  ع��دد  تسجيل  بعد  حله  ت��م 
المبالغات )أنظر األسبوع، عدد: 
ويعرف   ،)2013 ن��ون��ب��ر   28
المطلعون على قصة هذا المعهد 
أعضاء  أن  غ��ي��ره��م،  م��ن  أك��ث��ر 
منذ  منشغلين  ك��ان��وا  المعهد 
وليس  ب��ال��ش��ك��ل��ي��ات  ال���ب���داي���ة 
عرفه  نقاش  »ف��أول  المضمون، 
طريقة  ح��ول  تمحور  المعهد 
سيتم  هل  الملك،  على  السالم 

نوعية  ث��م  ال،  أم  ي���ده  تقبيل 
ال��ل��ب��اس ال�����ذي س��ي��ح��ض��ر به 
األعضاء لحظة التعيين الملكي..، 
ولكن كثيرا من التفاصيل تبقى 
ف��ي ظل  اآلن،  ح��ت��ى  م��ج��ه��ول��ة 
المعنيين  س��ك��وت  اس��ت��م��رار 
باألمر، وبالخلطة المشكلة لهذا 
المجلس، الذي ألغي عمليا مع 

الدستور الجديد(.
وفي هذا الصدد يقول  الباحث 
األمازيغي موحى أوهتيت »إن 
للثقافة  الملكي  المعهد  نشاط 
األمازيغية، سيتسبب في طرح 
القبائل  ب���ي���ن  ك��ب��ي��ر  م��ش��ك��ل 
األمازيغية والعرب، وقد يصبح 
دويالت..«،  عن  عبارة  المغرب 
)أنظر األسبوع، عدد: 31 أكتوبر 

2013(، ولعله من حسن الحظ 
كالم  االعتبار  بعين  أخذنا  إذا 
العليا  السلطات  أن  أوهتيت، 
أمرت بحل المجلس اإلداري لهذا 
ال��م��ع��ه��د ب��ع��د أي�����ام م���ن هذا 
التصريح)..(، علما بأن توجسه 
تلتقي  اإلطار  من تحركات هذا 
مع توجسات فاعلين آخرين من 
يافطة  تحمل  ال��ت��ي  األن��ش��ط��ة 
األمازيغية أمثال أحمد ويحمان، 
الذي يرى في »إحياء جمهورية 
الريف مجرد مخطط إسرائيلي، 
هدفه تحويل المغرب إلى دويالت 
متناحرة: »هناك مخطط يستهدف 
المغرب الشرقي، الذي انتشرت 
فيه مجموعة من الجمعيات التي 
تبدو في ظاهرها مهتمة بالعمل 
في  تحضر  لكنها  ال��ج��م��ع��وي 
من  ألجندة صهيونية  الحقيقة 
أجل تمزيق وتفخيخ عرى التنوع 
الثقافي، الذي كان دائما عامال 
الحضارية  ل��ه��وي��ت��ن��ا  خ��ص��ب��ا 
)انتهى  بالمغرب«،  والثقافية 

كالم ويحمان(.
جدا  المفيد  م��ن  ي��ك��ون  وق���د 
الوقوف على »المبالغات« التي 
فبينما  األمازيغية،  باسم  تتم 
طريقة  ف����ي  ال���ع���ق���الء  ي���ف���ك���ر 
لالستفادة من األمازيغية وجعلها 
الوحدة)..(  مكونات  من  مكونا 
في  ال��ن��ش��ط��اء،  ب��ع��ض  يستمر 
مبالغاتهم بشكل »انفصالي«. ما 
معنى أن يتفق المتظاهرون كل 
البرلمان في مسيرة  أمام  سنة 
العلم  رف��ع  ع��دم  على  »ت����اودا« 
االعتراف  عدم  وعلى  المغربي، 
به؟ أليس األمر شبيها بما كان 
يحدث في ليبيا، قبل أن تغرق 
في الفوضى؟ وأين هو هذا العلم 
ك����ان يزين  ال����ذي  األم���ازي���غ���ي 
»اإلر بي  وق��اذف��ات  ال��م��درع��ات 
جي«؟ لماذا يظهر صوت األمازيغ 
في ليبيا بعد سقوط القذافي؟ أال 
يعني ذلك أنهم كانوا مجرد ورقة 
في يد من يحركهم لغرض واحد 
وهو إسقاط النظام )المقصود 

ليبيا(؟
حكايات  ع��ن  النظر  وب��غ��ض 
»السرير« وعما إذا كانت الناشطة 
مليكة مزان قد نامت مع زميلها 
في النشاط أحمد عصيد)..(، ما 
م��ل��ي��ك��ة على  ت��ق��ول  أن  م��ع��ن��ى 
يلي:  ما  الفيسبوكية  صفحتها 
العالم  في  التحرر  »كل حركات 
وتؤمن  قضاياها،  تحترم  التي 
بعدالتها، بدأت سلمية ثم انتهت 
لتحقيق  المسلح  العمل  إل��ى 
أهدافها، بعد أن اضطرت لذلك 
التحررية  الحركة  اض��ط��رارا.. 
تزال  ما  كانت  إذا  األمازيغية، 
تجتر شعاراتها في المسيرات 
السلمية، وال تمر إلى التصعيد 
والعمل المسلح، هل تظنون أنها 
مازالت تستحق اسمها، شخصيا 
ال أعتقد، إنها والحالة هذه يمكن 
تسميتها بأي شيء إال بكونها 

حركة تحررية حقيقية..«.
قد تجد مليكة من يبرر دعوتها 
إلى حمل السالح بكونها »دعوة 
ك��م��ا ح��ص��ل السنة  م��ج��ازي��ة«، 
كل  تغاضت  عندما  الماضية 
الشعارات  نشر  ع��ن  الصحف 
التي رفعها نشطاء باسم األمازيغ 
أم����ام ال��ب��رل��م��ان، ت��ت��ح��دث عن 
ماذا  ولكن  النظام..«،  »إسقاط 
باألمر  المعنية  تقول  أن  يمكن 

وقد أعلنت نفسها أميرة، على 
العلمانية  األمازيغية  »ال��دول��ة 
إفريقيا«؟  شمال  في  المرتقبة 
أليست هي التي قالت ما يلي: 
العروبية  الدول  لتالعب  »نظرا 
األمازيغ  بمشاعر  اإلسالموية 
وبمطالبهم  والوطنية  القومية 
المغرب  دول  ف��ي  ال��م��ش��روع��ة 
الحركة  لتشتت  نظرا  الكبير.. 
األمازيغية في نضالها من أجل 
الحقوق والكرامة.. نظرا لحاجة 
يجتمعون  زعيمة  إلى  األمازيغ 
حولها، زعيمة مؤمنة بقضيتهم، 
صادقة في نضالها من أجل ما 
كريم  عيش  م��ن  إل��ي��ه  يصبون 
ما  لكل  نظرا  وتحرر حقيقي... 
مزان  مليكة  أنا  يشرفني  سبق 
المناضلة األمازيغية المعروفة 
لشعبها  وإخ��الص��ه��ا  بوفائها 
تلك  نفسي  أعلن  أن  األمازيغي 
الزعيمة العلمانية التي يحتاج 
على  وأم��ي��رة  األم���ازي���غ،  إليها 
العلمانية  األمازيغية  دولتهم 
المرتقبة في شمال إفريقيا، مع 
وعدي الكامل والصارم للجميع 
بأن أكون عند حسن ظنهم كما 
كنت دائما. وأن أبذل كل ما في 
وس���ع���ي م���ن أج����ل ب���ن���اء وطن 
أمازيغي موحد وقوي، وضمان 
ك��اف��ة ح��ق��وق وح��ري��ات شعبنا 
الصامد...«،  ال��ك��ري��م  ال��ع��ري��ق 
اإلخبارية،  األن���دل���س  )ش��ب��ك��ة 
الجمعة 03 أكتوبر 2014 على 

الساعة 01:43(.
قد يقول البعض إن مليكة ال 
تزن كلماتها جيدا، لكن الواضح 
هو العكس تماما فمباشرة بعد 
هذا الكالم ظهرت بعد أيام في 
لكوباني  م���س���ان���دة  م���س���ي���رة 
وكردستان)..( وهي األقاليم التي 
جرى تسليحها، من طرف بعض 
ينطوي  أال  الدولية)..(،  القوى 
األمر على خطورة كبيرة، عندما 
النشطاء القضية  يجعل بعض 
محل  المغرب  ف��ي  األم��ازي��غ��ي��ة 
الحدود  على  كوباني  »قضية 
في  كردستان  وقضية  التركية، 
المنطق  ي��ف��رض  أال  ال���ع���راق« 

طالما  السياقات،  بين  التفريق 
أنه ال يوجد قاسم مشترك)..(، ما 
إن  م��ل��ي��ك��ة  ت���ق���ول  أن  م��ع��ن��ى 
استقبالها لإلسرائيليين شرف 
تقول  أن  وم��ا معنى  ب��ه؟  تحلم 
الكردية..  الجنسية  إنها تطلب 
قد يقول قائل إن تعليقات الفيس 
لماذا  لكن  شخصي،  رأي  ب��وك 
العتقال  العامة  النيابة  تتحرك 
تتعلق  بتهم  المتهمين  بعض 

بالنشر في الفيس بوك)..(.
من  ي��وازي��ه��ا  ال  مليكة  ح��ال��ة 
حيث االستهتار بأبعاد الكالم، 
إال ما صرح به نائب رئيس حزب 
إلياس  وال��م��ع��اص��رة  األص��ال��ة 
العماري )الذي يصفه قياديون 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح���زب  ف��ي 
باالنقالبي(،  في أكادير )السبت 
»إن  ق���ال:  أك��ت��وب��ر(، عندما   25
اإلنسان األمازيغي يقدس ثالث 
أشياء: الهواء، الماء، الشجر«، 
وكان حريصا على أن يقول إن 
»وجود اإلنسان في اشتوكة آيت 
باها كان قبل أن توجد الوزارة 
وال��م��ن��دوب��ي��ات، وغ��ي��ره��ا من 
المؤسسات القائمة على المياه 
والغابات، كان اإلنسان، وكانت 
سوس، وكانت األرض، ومصادرة 
أراضي الناس اليوم في المنطقة 
هي مصادرة للحق في الوجود«، 
)م�������وق�������ع ح���������زب األص������ال������ة 

والمعاصرة(.
ال��ع��م��اري ف��ي ت��ص��ري��ح غير 
محسوب العواقب قال أيضا إن 
أجل  من  هي  القائمة  المعركة 
فقط،  الغاب����ة  ول��ي��س  األرض 
موجها نداءه إلى كل الحضور 
بعدم التفريط في أرضهم، مشيرا 
الجهات  م��ن  ال��ع��دي��د  أن  إل���ى 
ح��اول��ت دوم��ا اق��ت��الع اإلنسان 
األم���ازي���غ���ي، م��ن ال��ن��ي��ج��ر إلى 
المغرب، م��ن أرض��ه س��واء في 
مرحلة االستعمار أو خالل حقبة 
تاريخية بعدية.. ماذا نفهم من 
العماري؟ أي حزب  تصريحات 
هذا الذي يشتغل بترخيص من 
الدولة، ليهاجم مؤسسات الدولة، 
إنه »الحزب الذي تحول من تبني 

مشروع الملك إلى محاربة إمارة 
المؤمنين«، )أنظر األسبوع عدد 

8 ماي 2014(.
وانظروا لهذه الهدية العجيبة 
التي قدمها أحد أعضاء الحزب 
الكالم، وهي  هذا  بعد  مباشرة 
المحامي  »خنجر«..  عن  عبارة 
وهبي قدم له خنجرا »وقال إنه 
أهداه إياه كي يضرب به بقوة 
حين دفاعه عن أهل سوس وعن 
أمازيغ المغرب عامة..«، )موقع 

كود، 26 أكتوبر 2014(.
وت����ك����م����ن خ������ط������ورة ه����ذه 
تهيئ  كونها  في  التصريحات 
المجال الخصب للتطرف)..( في 
على  المغرب  فيه  يعرف  زم��ن 
غرار دول أخرى، انتشار السالح 
فآخر التقارير اإلعالمية تؤكد أن 
الفردي  ال���س���الح  ب��ي��ع  »رق���ع���ة 
والذخيرة الخفيفة المهربة في 
والشمال  ال���ص���ح���راء  ج��ن��وب 
المغربي اتسعت خالل السنوات 
بسبب  الف���ت،  بشكل  األخ��ي��رة 
موقع المغرب الجغرافي المحاط 
توتر  ب��ؤر  إل��ى  تحولت  ب���دول 
والجزائر،  ومالي،  )موريتانيا، 
من  سيزيد  وه���ذا  ول��ي��ب��ي��ا...(، 
ثقيلة،  أسلحة  انتشار  احتمال 
»الكالشنكوف«  ب���ن���ادق  م��ث��ل 
اعتاد   »RPG« وص����واري����خ 
وسماع  رؤيتها  على  المغاربة 
أسمائها في القنوات التلفزية.. 
كما تؤكد المصادر أن للمغرب 
خاللهما  م��ن  يمكن  م��ص��دران 
المهربة بطرق  دخول األسلحة 
غير شرعية؛ المصدر األول يوجد 
في مدن الشمال، مثل منطقة بني 
مكادة في مدينة طنجة، والمصدر 
األسلحة  انتشار  لخطر  الثاني 
يوجد في الحدود بين األقاليم 
الجنوبية وموريتانيا، والسواحل 
الجنوبية الغربية، وهي مهددة 
بانتشار تهريب األسلحة بسوق 
ال��س��الح ج��ن��وب ال��ص��ح��راء، ال 
الصومال  مثلث  ضمن  سيما 
وتندوف،  موريتانيا  وش��م��ال 
مجلة  ع��ن  نقال  فبراير  )م��وق��ع 

مغرب اليوم(.

«««

حالة مليكة ال يوازيها من 
حيث االستهتار بأبعاد الكالم، 
إال ما صرح به نائب رئيس 
حزب األصالة والمعاصرة 
إلياس العماري )الذي يصفه 
قياديون في حزب العدالة 
والتنمية باالنقالبي(،  في 
أكادير )السبت 25 أكتوبر(، 
عندما قال: »إن اإلنسان 
األمازيغي يقدس ثالث أشياء: 
الهواء، الماء، الشجر«

مقتطفات من كتاب »دليل تلقين اللغة األمازيغية« ويظهر من خالله أن كتابة األمازيغية بحروف التينية أسهل
 بكثير من »تيفيناغ«
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لماذا ال نطالب شعبيا بمراجعة 
اتفاقية الحدود الظالمة 

والمجحفة لـ15 /6 / 1972؟
لقد شاءت األقدار اإلالهية، وروابط 
التاريخ والجغرافيا والدم والدين أن 
نتواجد جميعا إلى جانب أربعة أقطار 
مغاربية أخرى على تراب هذا الجزء 
الغالي من شمال إفريقيا، وغرب الوطن 

العربي الكبير.
تتقلص  أن  األق�������دار  ش�����اءت  ث���م 
المساحة السياسية للمملكة المغربية 
على مدى حوالي أربعة قرون، قبل أن 
تستقر على شكلها الحالي مع بدايات 

سبعينيات القرن الماضي.
بدولة  قبال  ال��م��غ��رب  اع��ت��رف  فقد 
موريتانيا، والتي كانت نواتها الصلبة 
الستخراج  الفرنسية  ال��ش��رك��ة  ه��ي 
قادة  أب��رز  أن  مع  »ميفيرما«  الحديد 
قبائل شنقيط وأدرار وغيرهما جاؤوا 
وبايعوا محمد الخامس في مستهل 
1956، كما أطروا بنجاح وحدات جيش 
التحرير في الجنوب، وكان من أولئك 
ال��ق��ادة: ف��ال ول��د عمير، وح��رم��ة ولد 
بابانا، واألمير أحمد عدة، والداي ولد 

سيدي بابا.. وغيرهم.
وبتاريخ 15 يونيو 1972، وقع كل 
اتفاقية  على  والجزائر  المغرب  من 
فسارعت  بينهما،  ال��ح��دود  ترسيم 
الجزائر إلى نشر مقتضياتها في 25 

أن  إال   ،1973 ي���ون���ي���و 
لم  ال��رش��ي��دة  حكومتنا 
المقتضيات  تلك  تنشر 
يوليوز  سوى في شهر 
مرور  بعد  أي   �  1992
ح��وال��ي ع��ش��ري��ن سنة 
بعد   � توقيعها  ع��ل��ى 
التلكؤ  م���ن  م��رح��ل��ة 
وال��ت��ب��اط��ؤ وم���داورة 
العام  ال����رأي  إف��ه��ام 

الوطني.
تلكم  كانت  ولقد 
موضع  االت��ف��اق��ي��ة 
انتقادات الذعة من 
ع�������دد من  ط�������رف 
السيما  الجهات، 
ال���ل���ج���ن���ة  وأن 
الوطنية للحدود � 
التي كان األستاذ 
محمد  ال����ح����اج 
ال������م������ع������زوزي 
واحدا منها � لم 
ت��س��ت��ش��ر ول���م 

إعداد  ف��ي  ت��ش��ارك 
ملف تلك المعاهدة، كما جرى استبعاد 
اللجوء لمسطرة االقتراع الشعبي العام 
المعمول به في كل بالد المعمور كلما 

تعلق األمر بمصير أراضي األمة.
ولتأكيد الطابع القرصني � إن صح 
االت��ف��اق��ي��ة، سارع  ل��ت��ل��ك   � ال��ت��ع��ب��ي��ر 
الجزائريون بمجرد توقيعها إلى القيام 
طول  على  استيطانية  عمليات  بعدة 
الحدود تشبه إلى حد بعيد ما تقوم به 
دولة إسرائيل حاليا من ترحيل قسري 
للسكان من منطقة ألخرى، وبناء العديد 
والمدنية  ال��ع��س��ك��ري��ة  ال��م��راف��ق  م��ن 
واإلداري��ة لخلق حقائق األمر الواقع 
على األرض.. ثم قاموا بترحيل أعداد 
كبيرة من أبناء الْقَناْدَسة وْتَواْت إلى 
أجهزة  في  لتوظيفهم  الجزائر  داخل 
الجيش واألمن والمخابرات.. ولم تترك 
الشيوخ  شريحة  سوى  المنطقة  في 

التكاثر  ع��ل��ى  ال��ع��ص��ي��ة  وال��م��س��ن��ي��ن 
البيولوجي.

والمثير لالستغراب، هو أن الدولة 
المغربية ظلت تحتكر التعامل مع هذا 
لسنين  عملت  كما  لوحدها..  الملف 
عديدة مع ملفات الصحراء الجنوبية، 
الجعفرية..  والجزر  ومليلية،  وسبتة 
وغيرها، مما شجع حكام الجزائر على 
ف���ي غ��ي��ه��م وع��ل��ى تغذية  ال���ت���م���ادي 
دويلة  لخلق  بهم  وص��وال  أطماعهم، 
البوليساريو من خالل التستر بتفعيل 
الجزائري  الدستور  من   26 الفصل 
المصير  تقرير  حق  بنصرة  القاضي 
ل��ل��ش��ع��وب ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ة.. إل���خ، من 
األسطوانة المشروخة ل�«العسكريتاريا« 
ال  ه��م  بينما  ال��ج��زائ��ر،  ف��ي  الحاكمة 
»قضم«  س��وى  الحقيقة  في  ي��روم��ون 
المزيد من أراضي المغرب من خالل 
خلق »محافظة« جديدة لهم تمتد حتى 

شواطئ األطلسي.
يتكلم  أح��د  ال  أن  للغاية،  والمؤلم 
ال��ذي قام به  ال��دور  اليوم عن حقيقة 
التسريع  في  أوفقير  محمد  الجنرال 
المجحفة  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  ب��ت��وق��ي��ع 
والظالمة، والتي أعطت للجزائر ممرات 
ومنافذ استراتيجية هامة على األرض 
ما بين الدولتين، وكان ذلكم الدور في 
شديد  س��ي��اس��ي  ظ����رف 

والغموض،  العتمة 
وقد حان الوقت لكشف كل مالبساته 

لمعرفة كل الحقيقة.
آنذاك  موقعه  م��ن  ال��رج��ل  أن  ذل��ك 
كوزير للداخلية ثم للدفاع الوطني كان 
هو الشخص الرئيسي المسؤول عن 
هذا الملف، وكان يحظى بالثقة المطلقة 

للملك الحسن الثاني.
ك��م��ا ك���ان ال���رج���ل وق��ت��ه��ا يحضر 
النقالباته العسكرية الغتصاب السلطة 
السياسية في المغرب، مدعوما برفاقه 
في القيادة الجزائرية من قدماء مرتزقة 
كسليمان  الصينية  ال��ه��ن��د  ح����روب 
هوفمان وعبد القادر شابو، وابن قريته 
ال��ش��ع��ي��ر( محمد  ال���ح���دودي���ة )ع��ي��ن 
المدغري � وزير الداخلية آنذاك � وفي 
مسعاه االنقالبي المذكور كان يحاول 

تعويض الدعم الجماهيري والحزبي 
ف���ي ض����وء شخصيته  ال���داخ���ل  ف���ي 
يحاول  المشين..  وماضيه  الدموية، 
تعويضه بالجوار السياسي الجزائري 
الالحق والداعم على كل المستويات 
حال  ف��ي  االنقالبية  حركته  إلن��ج��اح 
التجاوب مع مطالبهم.

سريع  ك����ان  ل���ذل���ك 
للتسريع  البلدين  بين  م��ا  ال��ت��رح��ال 
ب�»تهريب« هذه االتفاقية، والغريب أن 
مصرعه كان بتاريخ 6 1غشت 1972 
على  من شهرين  أق��ل  بعد مضي  أي 
عملية التوقيع. ولم يلبث أن لقي نفس 
المدغري  محمد  ال��دم��وي  المصير 
شريكه الرئيسي بعد فترة قصيرة في 
يتكلم  التعقيد ال أحد  ظروف شديدة 
عنها في الجزائر حتى اليوم، وذلك أن 
بومدين كان بدوره مستهدفا بانقالب 

مماثل.
الفقيه  تنظيم  في  سابق  وكعضو 
البصري ال أزال أتذكر كيف كان رؤوس 
هذه الفتنة ينظمون السهرات الحمراء 

بنهايتها  يتبادلون  بغال«  »جوج  في 
باليوم  تيمنا  العسكرية  معاطفهم 
الموعود.. وكيف سلموا بعض رفاقنا 
كما  تخدير  حالة  في  أكياس  في  إما 
مشيا  أو  الجعواني،  األخ  مع  فعلوا 
على األقدام كما فعلوا حين تسليمهم 
لرفيقنا محمد رمسيس مفتش الشرطة 
الهارب إلى الجزائر، مقابل اثنين من 
الالجئين الجزائريين في المغرب 
ب��ح��ض��ور ع��ام��ل وج����دة آن���ذاك 
الشلواطي،  العربي  الكولونيل 
الرفيق الحميم ألوفقير لسنوات 

طوال.
فإذا كان حكام الجزائر الحاليون 
سائرين في غيهم مولين ظهورهم 
التعاون  وخ��ي��ار  والمنطق  للعقل 
األخوي.. وإذا كانت الجزائر نفسها 
اليوم محكومة بلفيف من الجنراالت 
على  والجالسين  لفرنسا،  الموالين 
مليار  المائتي  يتجاوز  بنكي  رصيد 
منه  ه��ام��ا  قسما  يخصصون  دوالر 
لشراء األسلحة سنويا.. علما بأن هذه 
الطريقة في البلدان غير الديمقراطية 
هي الطريقة المثلى لنهب المال العام.. 
النزاعات  نشوب  حال  في  سيما  وال 
كان  إذا  بذلك..  التهديد  أو  المسلحة 
هؤالء السادة ال يصغون لنداء التاريخ 
والدين واللغة والدم المشترك.. إذا كان 
أحزابنا  تقوم  ال  ل��م��اذا  ك��ذل��ك،  األم��ر 
مطلب  ب��رف��ع  ال��وط��ن��ي��ة  ومنظماتنا 
 ،1972 يونيو   15 اتفاقية  مراجعة 
كموقف مواز للموقف الرسمي لدولتنا 
شعبية  بتعبئة  القيام  ث��م  ال��ح��ال��ي، 
المنطقة  أبناء  أساسا  تشمل  واسعة 
الحقوقية  وال��م��ن��ظ��م��ات  ال��ح��دودي��ة 
لعل  والدولية..  والمغاربية  الوطنية 
وعسى أن يعود الجميع � في يوم من 
العمل  ع��ل��ى س��ك��ة  ل��ل��س��ي��ر   � األي�����ام 
كأسلوب  الموحد،  الواحد  المغاربي 
وحيد لحل كل مشاكلنا على الحدود، 
ولالستغالل الرشيد والمعقلن للثروات 
ال��م��ع��دن��ي��ة ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت��رق��د في 
التآمر  مرحلة  مع   وللقطع  أعماقها، 
االنفصاالت  وت���غ���ذي���ة  وال�����ع�����دوان 

العقيمة.

إن جنراالت الجزائر الحاليين الذين 
في  بومدين  الهواري  بتسميم  قاموا 
»زيرالدة« عام 1978، كما قال رئيس 
الطاهر  الكولونيل  السابق  األرك���ان 
حوالي  الستيالء  تمهيدا  ال��زب��ي��ري، 
مائتين من الضباط الموالين لفرنسا 
البالد..  ف��ي  األم���ور  مقاليد  ك��ل  على 
وتحريف الثورة المجيدة عن أهدافها، 
لها مع  وفتح حروب عبثية ال معنى 
المؤلم  ال��واق��ع  ه���ذا  إن  ال��ج��ي��ران.. 
يستدعي بإلحاح من كل أحرار المغرب 
العربي وشرفائه التحرك لتباحث ما 
يمكن  ش���يء  أق���ل  وإن  ع��م��ل��ه،  يمكن 
لمنظمات المجتمع المدني أن تطالب 
به وبإلحاح شديد هو مراجعة اتفاقية 
 ،1972 يونيو  ل�15  الظالمة  الحدود 
والتي فصلها على مقاسهم الجنراالت 
االنقالبيون في المغرب والجزائر معا: 
أوفقير، والدليمي، وهوفمان، وشابو، 
تونس  في  السلطة  في هرم  وآخرين 

آنذاك.
في  ل��الس��ت��م��رار  معنى  ال  أن  ذل���ك 
احتفاظ الجنراالت الجزائريين بحوالي 
الثلث من مساحة الجزائر الحالية، أي 
المناطق المسروقة من المغرب كذوي 
منيع، والقنادسة، وتوات، وتندوف.. 
وغيرها.. ما داموا يقفلون الحدود في 
العربي،  ال��م��غ��رب  م��واط��ن��ي  وج����ه 
واإلره���اب،  التوتر  ب��ؤر  وي��ؤج��ج��ون 
الشمال  م��ج��م��وع  ف���ي  واالن���ف���ص���ال 
اإلفريقي، ويطلقون نيرانهم على ساكنة 
المحرمات  على  ويعتدون  ال��ج��وار، 
والممتلكات، ويسخرون أموالهم لدفع 

المنطقة إلى حافة الحرب.
ف��ل��ي��ع��ل��م ال��ق��اص��ي وال����دان����ي بأن 
مشروعية ومصداقية هذا النداء مرده 
إلى أن المغاربة قاطبة سيلبون نداء 
الواجب في مواجهة الرعونة والصلف 
والعنجهية الجزائرية الرسمية إذا ما 
واستفزازاتهم،  حماقاتهم،  تواصلت 
في   � فرنسا   � ج��ن��راالت  يفتقد  بينما 
جزائر اليوم � أي دعم جماهيري يقف 
خلفهم إذا ما ركبوا رؤوسهم.. وقرروا 
الزج بشعوبنا المغاربية في حماقات 

ال داعي لها.

وقع بتاريخ 15 يونيو 1972 كل من المغرب والجزائر على اتفاقية ترسيم 
الحدود بينهما، فسارعت الجزائر إلى نشر مقتضياتها في 25 يونيو 1973، 
إال أن حكومتنا الرشيدة لم تنشر تلك المقتضيات سوى في شهر يوليوز 
1992 أي بعد مرور حوالي عشرين سنة على توقيعها- بعد مرحلة من 
التلكؤ والتباطؤ ومداورة إفهام الرأي العام الوطني)..( وقد كانت االتفاقية 
موضع انتقادات الذعة من طرف عدد من الجهات، السيما وأن اللجنة 
الوطنية للحدود لم ُتستشر ولم تشارك في إعداد ملف تلك المعاهدة، كما 
جرى استبعاد اللجوء لمسطرة االقتراع الشعبي العام المعمول به في كل 
بالد المعمور كلما تعلق األمر بمصير أراضي األمة.

في مواجهة رعونة جنراالت 
الجزائر الحاليين...

<  بقلم األستاذ الباحث: محمد لومة
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املاء  توزيع  تدبير  إسناد  بقوة  ي��روج 
»العاصمة«  مجموعة  إل��ى  والكهرباء 
»ري���ض���ال«. مجموعة  م��ن ش��رك��ة  ب���دال 
في  اجلماعة  م��ع  تتعامل  »العاصمة« 
وتتوصل  احل��ض��ري��ة  ال��ت��وس��ع��ة  ش���أن 
فهل  م��ل��ي��ون،   600 ق����دره:  ب��ت��ع��وي��ض 
مقابل  ال��ت��ع��وي��ض  ه����ذا  ع���ن  ت��ت��خ��ل��ى 
املنتخبني  على  سؤال  ريضال؟  تفويت 

طرحه!

الطرامواي،  خدمة  من  سنوات   3 بعد 
لم يقم هذا األخير بعد بإعادة بناء باب 
املمرات  العرفان وتزليج وإنارة  مدينة 
واحملطات كما هو معمول به في مدينة 
سال، فهل هو نسيان أم سوء فهم بني 
شركة الطرامواي والوالية واجلماعة؟

متت املصادقة على اقتراح إنشاء »يوم 
الناخب« ومت طلب املوافقة من األحزاب 
يوم  للناخب  يصبح  حتى  والسلطات، 
مدينته،  مشاكل  فيه  ي��ت��دارس  سنوي 
بدال من انتظار كل 6 سنوات في موسم 
االنتخابات، وتاريخ هذا اليوم لم يحدد 

بعد وقد يكون في دجنبر املقبل.

ت��ت��وف��ر على  ال���رب���اط  ك��ان��ت ج��ه��ة  إذا 
غابات طبيعية تغطي 250664 هكتارا، 
فإن العاصمة ومدينة سال ال تغطيهما 
سوى نسبة 12% من هذه الغابات في 
ب�%80  اخلميسات  إقليم  يتفوق  حني 
من املساحات املشجرة، فمن هي املدينة 

اخلضراء: الرباط أم اخلميسات؟

أسرار
العاصمــــــة

بتاريخ 16 أكتوبر 1975 خرجت الرباط لتبارك 
وتودع اآلالف من أبنائها وبناتها الذين فازوا بحظوة 
المشاركة في المسيرة الخضراء السترجاع الصحراء، 
ودعت  مشهودا  يوما  ال��ت��اري��خ  ذل��ك  بالفعل  وك��ان 
بالزغاريد  المتطوعين  المشاركين  فيه  العائالت 
ب��ال��ن��ص��ر لتحقيق  وال��ت��ك��ب��ي��ر وال��ت��ه��ل��ي��ل وال���دع���اء 

الوحدة.
وكان الوداع في محطة القطار أكدال بمثابة عرس 
تزف فيه رباط - الفتح »عرسانها« لالستشهاد في 
الصحراء،  رم��ال  األج���داد  أرض  اس��ت��رج��اع  سبيل 
لألهالي  تجمعات  إل��ى  »العرسان«  دي��ور  وتحولت 
والجيران لتبادل التهاني على ظفر أقاربهم بشرف 

الذود عن خريطة المملكة الشريفة.
وفي 6 نونبر 1975، انطلقت أكبر مسيرة في العالم 
لفتح واسترداد أرض اآلباء، انطلقت وفي أيديها كتاب 
الله والراية المغربية وعلى لسانها: الصحراء مغربية. 
350 ألف متطوع تردد في وقت  وتصوروا حناجر 
واحد بلسان واحد: »الصحراء ملكية مغربية« وكانت 
أصواتهم كمدافع »الهاوون« أرغمت جنود االستعمار 
على الفرار أمام قوة وشجاعة وإرادة شعب وقيادة 
عرش، هذا العرش الذي قال: »لن أرضى للشعب أرضا 
بدون صحراء« وتحققت أمنيته والتحقت الصحراء 
بأرض الوطن، التحق بأرضها وجوها وبحرها على 
مساحة تقدر بحوالي 250 ألف كيلومتر مربع دون 
إراقة نقطة دم وال خسارة واحدة في الرواح أو العتاد، 
بل وهذا ما يجب التعمق فيه، عاد المتطوعون إلى 
المشاركات  وضعت  بعدما  عددا  أكثر  وهم  ديارهم 
أمام  مذهوال  العالم  ووقف  المسيرة.  أثناء  حملهن 
السر الرباني الذي كان يحف بتلك المسيرة، فلقد أمر 
أمير المؤمنين بانطالقتها، فانطلقت وأمرها بالتوقف 
إلهي بين شعب  إنه سر  األم��ر.  وال��ع��ودة، فأطاعت 
وعرش حققا المعجزات، وتجنبا الصواعق العالمية 
اإلقليمية ونحن كشعب نشعر ونحس بأن هناك بركة 
بدول،  اليوم  تفتك  التي  الفتن  من  تحمينا وحمتنا 
وتقينا ووقتنا من استبداد عصابات دولية، وتحفظنا 
وحفظتنا من تسرب فيروسات قاتلة، وما بين تهديدات 
»داعش« من ورائنا وأخطار »إيبوال« من أمامنا، وجدنا 
واألهوال،  األخطار  عنا  ويدفع  معنا يحمينا  عرشا 

إنها تضحيات صامتة من العرش للشعب.
يجب  ال��خ��ض��راء،  المسيرة  عيد  نونبر   6 وف��ي 
تعليمها  التي يجب  المعطيات  كل هذه  استحضار 
للناشئة حتى تتجنب الوقوع في أفخاخ الشعارات 
المغرب  في  دول  اليوم  منها  تعاني  التي  الجوفاء 
انخدعت  كلها  إفريقيا،  وف��ي  الشرق  وف��ي  العربي 
في  اليوم  نفسها  لتجد  العربي«  »الربيع  بشعارات 

جحيم اإلرهاب العالمي.
مكروه،  يصيبنا  فلن  يحمينا  ال��ع��رش  دام  وم��ا 
وسنحتفل ب�6 نونبر و18 نونبر، وهما تاريخان يكمل 
االستقالل،  وعيد  المسيرة  عيد  البعض:  بعضهما 
سنحتفل بهما بالحمد والشكر على رحمة االستقرار 

والهناء.
واالستعراضات  المهرجانات  كانت  اليوم  وقبل 
تنظم في التاريخين بمبادرة من السلطات المحلية 
التي تركت ذلك الشعب لممثليه في المجالس المنتخبة 
من مقاطعات وجماعة وجمعيات، هذه الجمعيات التي 
تستفيد منها حوالي 250 جمعية رباطية من أموال 
 3 الجماعة حوالي  ميزانية  من  وتستنزف  السكان 
م��الي��ي��ر س��ن��وي��ا وك��أن��ه��ا ض��ري��ب��ة م��ف��روض��ة على 
المواطنين، وقد كنا نتمنى أن تساهم بنشاط في كل 
مدرسة لشرح مغازي االحتفاء بعيد المسيرة وعيد 

االستقالل.
فال مقاطعات وال جماعة وال جمعيات في العاصمة 
السياسية »يا حسرة« تذكرت بأن دورها هو تأطير 
وتنظيم وتذكير السكان بأمجادهم، وها هما 6 و18 
نونبر يمران في صمت رهيب وكأننا بدون أمجاد 
وربما بدون مجالس وجمعيات حقيقية تعبر عن واقع 

المجتمعات الرباطية.

عيد المسيرة وعيد 
االستقالل من نضال 

العرش والشعب

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

حديث 
العاصمة

اإلثنين  يوم  المنتخبون  يجتمع 
10 نونبر الجاري »لتمرير« ميزانية 
في  ب���ب���ذخ  ت��ت��س��م  ال���ت���ي   2015
سنة  مصاريف  فاقت  المصاريف 
المرصود  المالي  والغالف   ،2014
من  أزي��د  مليارا،   90 حوالي  يبلغ 
وتعويضات  أج��ور  تبتلعه  نصفه 
م��وظ��ف��ي ال��ج��م��اع��ة ب��ع��دم��ا رفع 
عن  التعويض  مبلغ  المنتخبون 
إلى  م��ن مليار  ال��ش��اق��ة«  »األش��غ��ال 
مليارين، وزادوا في دفعات الشركات 
الخاصة بالنظافة من 18 مليارا إلى 
21 مليارا، ودفعوا تعويضات لصالح 
الخواص بناء على أخطاء ارتكبتها 
في سنة  مليونا   132 من  الجماعة 
2013 و400 مليون في سنة 2014، 
في سنة 2015 ستدفع 500 مليون 
 2016 ف��ي  سيكون  ك��م  الله  ويعلم 
فيها  تصدر  التي  األخ��ط��اء  نتيجة 

أحكام قضائية.
لوحدها  القروض  فوائد  وهناك 
تلتهم مليارين و550 مليونا، إضافة 
إلى المبالغ الباهظة لتسديدها ومنذ 

سنوات، واستهالك اإلنارة العمومية 
ارتفع من 3 ماليير و300 مليون إلى 
فأما  م��ل��ي��ون��ا،  و450  م��الي��ي��ر   4
المساعدات فحدث وال حرج، فالمركز 
من  سيستفيد  لتمارة  االجتماعي 

 800 من  ب��دال  مليونا  و188  مليار 
الجمعيات  من  ومجموعة  مليون، 
ستتوصل بحوالي مليار، والجامعة 
وسيارات  مليون!  ب�100  »ستكرم« 
و500  مليارا  ستكلف  الله  جابها 

لن  الطرقات  صيانة  بينما  مليون، 
مليون، وصيانة   300 تكلف سوى 
اإلنارة 600 مليون وإصالح المقابر 
ل�»راميد«  100 مليون ودفعة مالية 
تقدر بحوالي 400 مليون. فهذه هي 
الخطوط العريضة لمشروع نفقات 
وكما  العاصمة،  لجماعة  التسيير 
تالحظون فكلها مصاريف إن لم تكن 
زائدة فهي مكلفة، وقد ارتأينا نشرها 
قبل اجتماع المنتخبين في دورتهم 
ال��ع��ادي��ة ب��ع��د أي����ام، ل��ع��ل وعسى 
يفرملون هذا النزيف المالي أو على 
البنود  أعينهم على  يفتحون  األقل 
ال�����ت�����ي ن���ف���خ���وه���ا وش���ح���ن���وه���ا 

بالماليير.
ونظرا لضيق الوقت أرجأت إلى 
وقت الحق شق المداخيل للجماعة 
 90 والذي يبقى في حدود حوالي 
مليارا، وفي هذه المداخيل هفوات 
العدد  ف��ي  إليها  سنتطرق  كثيرة، 

المقبل.
على  ال��رب��اط  سكان  يا  فتفرجوا 

البذخ في نفقات تسيير العاصمة.

تفرجوا يا سكان الرباط على »البذخ«  في نفقات تسيير جماعتكم

ألول مرة في تاريخ االستحقاقات المغربية:

أرشيف الرباط

ناقشت وأقرت بعض المنظمات التي تعنى بشؤون 
الناخبين في دورتها الحالية لشهر نونبر، نقطة تتعلق 
بالمطالبة بحق تزكية مرشحيها النتخابات مقاطعات 
كل  منظمة  أنها  على  ذل��ك  في  معتمدة  الرباط  مدينة 
أهدافها االنتخابات والناخبين، وبأن العمل الجماعي 
يحق  وبالتأكيد  سياسي،  غير  عمل  هو  عامة  بصفة 
للمجتمع المدني إلى جانب األحزاب تزكية المرشحين 

النتخابات المقاطعات، والمقاطعات فقط.
األحزاب  مختلف  المذكورة  المنظمة  أرسلت  وق��د 
الممثلة في البرلمان والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
والجمعية الوطنية لرؤساء الجماعات المغربية ووزارة 
البرلمان  مع  بالعالقات  المكلفة  وال���وزارة  الداخلية 
أمام  الباب  فتح  وتناشد  تلتمس  المدني،  والمجتمع 
واالنتخابات  بالناخبين  المعني  المدني  المجتمع 
مجالس  النتخابات  مرشحيه  تزكية  ح��ق  بتخويله 
المقاطعات، حتى يمكن للذين ال انتماء حزبي أو سياسي 
لهم من المشاركة في اختيار ممثليهم من المحايدين.

فصحيح، العملية جد معقدة، ولكن الذي عقدها في 
الواقع هو النسبة المتدنية إلى أقصى حد في العمليات 
االنتخابية، وعند استفسار هذه المنظمة عن موقفها 
إجراء  ستلتمس  بأنها  أجابت  التماسها،  رف��ض  إذا 

استفتاء في العاصمة لطلب حكم الناخبين في الموضوع 
وعددهم حوالي 400 ألف ناخب.

وهذه أول مرة في تاريخ االنتخابات بعد تقنينها 
وحصرها على األحزاب، يطالب المجتمع المدني المعني 
بتمكينه من ترشيح مرشحيه لالنتخابات المحلية في 

العاصمة، فهل هي تجربة أم مغامرة؟
على كل، فجواب ذلك عند المتخصصين، وربما يكون 
التزكيات  قضايا  في  والمستور  اللثام  إلماطة  بداية 
في  المشاركة  من  المحايدين  وإقصاء  والترشيحات 
االنتخابات، ما دامت كل األرق��ام تؤكد بأن ثلثين من 
الناخبين المسجلين ال يشاركون ونصف عدد المسجلين 

لم يقيدوا أسماءهم في قوائم الناخبين بالمرة.
وتقبل  الجديدة،  ب�»الضرة«  األحزاب  فهل سترحب 
مشاركة كل المواطنين المتمتعين بحقوقهم المدنية في 
تتمتع بحق  لوحدها  األحزاب  أم ستبقى  االنتخابات 

جوازات المرور لالنتخابات؟
المعنية  الرباطية  المنظمة  فتحت  ح��ال،  كل  على 
بالترشح  للمحايدين  يسمح  م��م��را  ب��االن��ت��خ��اب��ات، 
أم  قلنا، هل هي مغامرة  الرباط وكما  للمقاطعات في 
تجربة لتأطير المحايدين وإسماع أصواتهم وطلباتهم 

وبرامجهم؟!

المجتمع المدني في الرباط يطالب 
المقاطعات انتخابات  في  بالمشاركة 

صورة التقطت منذ 41 سنة، وبالضبط بتاريخ 26 أكتوبر 1975 للمرحومين عمر بنشمسي والي الرباط والشيخ المكي الناصري 
رئيس المجلس العلمي رفقة أعضاء من المجلس البلدي، وهم في وداع الرباطيين المتطوعين في المسيرة الخضراء.

حوالي 90 مليارا هي ميزانية العاصمة لسنة 2015



< العدد: 809كواليس جهوية
< الخميس 30 أكتوبر 2014

alousbouea@gmail.com

18

> األسبوع

ق�����ام س���ك���ان دواوي������ر 
البعارير، مؤخرا، بتنظيم 
أمام  اح��ت��ج��اج��ي��ة  وق��ف��ة 
الجهوية  األك���ادي���م���ي���ة 
ل���ل���ت���رب���ي���ة وال���ت���ك���وي���ن 
بمعية  أك���ادي���ر  ب��م��دي��ن��ة 
للهيئة  ال��م��ح��ل��ي  ال���ف���رع 
المغربية لحقوق اإلنسان 

باداومومن .
وح����ل أزي�����د م���ن 260 
وأولياء  آباء  من  شخصا 
ت�����ام�����ي�����ذ ال��������دواوي��������ر 
المذكورة بمقر األكاديمية، 
تدين  ش���ع���ارات  راف��ع��ي��ن 
وصفوه  ال������ذي  ال����ق����رار 
لنيابة  ال�����ع�����ادل  ب��غ��ي��ر 
بتارودانت في  التعليم 
ح���ق أب��ن��ائ��ه��م، ك��م��ا عبر 
المحتجون عن استيائهم 
حرمان  م����ن  وت���ذم���ره���م 

أكبادهم من حقهم  فلذات 
دراستهم   م��واص��ل��ة  ف��ي 
ب�����إح�����دى ال����ث����ان����وي����ات 
حملوا  وق���د  ب��ال��م��ن��ط��ق��ة، 
ال����ج����ه����ات ال���م���س���ؤول���ة 
التعليمي  ال����ش����أن  ع����ن 
مسؤولية  ب���ت���ارودان���ت 
ان���ق���ط���اع أب���ن���ائ���ه���م عن 
في  متشبثين  ال���دراس���ة، 
فلذات  بحق  الوقت  نفس 
متابعة  ف����ي  أك����ب����اده����م 
سيدي  بإعدادية  الدراسة 
موسى، وذلك بإيجاد حل 
للحيلولة  وف���وري  عاجل 
عن  ان���ق���ط���اع���ه���م  دون 

التمدرس .
أع��ض��اء جمعية  وذك���ر 
التاميذ  وأول���ي���اء  أب����اء 
بالبعارير أن نيابة التعليم 
في وجههم جميع  أغلقت 
أبواب الحوار، وأن بعض 
الشأن  ع��ن  ال��م��س��ؤول��ي��ن 

بتارودانت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
أمد  إط��ال��ة  ف��ي  يتعمدون 
نهجهم  عبر  المشكل  هذا 

بأسلوب  أس����م����وه  ل���م���ا 
المراوغة والتماطل خدمة 
مجهولة)..(،  ألغ�����راض 

في  بالتصعيد  وه�����ددوا 
النيابة  تتراجع  لم  حالة 

عن قرارها السابق.

ما يجري ويدور في المدن 

التعليم عن  دفاعا  احتجاجية  وقفة  في  عائلة   260

> سعيد الهوداني

من  أقل  في  الثانية  للمرة 
أسبوع نظمت ساكنة شارع 
المسيرة بمدينة واد زم الذي 
كان مسرحا لحادثة سير قاتلة 
قبل أيام، ذهبت ضحيتها فتاة 
في مقتبل العمر بعد سقوطها 

من أعلى دراجة نارية، وقفة 
الشارع  قطعت  احتجاجية 
بالسقوط  ل��ل��ت��ن��دي��د  ال���ع���ام 
المستمر لعدد من الضحايا 
من  ال��س��وداء  النقطة  ب��ه��ذه 
المدينة، وللمطالبة بإجراءات 
مستعجلة لوقف نزيف الدم.

مطالب  رأس  على  وك��ان   

المحتجين توفير مخفضات 
بالشارع،  »دودان«  السرعة 
وتحسين اإلضاءة، وعامات 
التشوير، والتعامل بصرامة 
مع راكبي الدراجات النارية 
الكبيرة التي سببت حوادث 

خطيرة في اآلونة األخيرة.
المذكور  الشارع  أن  يذكر 

الذي سماه بعض المواطنين 
بشارع الموت، يعرف حركية 
وراكبي  ل��ل��راج��ل��ي��ن  ك��ب��ي��رة 
الدراجات بفعل وجوده قرب 
من  وع������دد  ال���ش���ب���اب،  دار 
التعليمية،  ال���م���ؤس���س���ات 

والمرافق األخرى.

مواطنون يتظاهرون ضد التصرفات الطائشة في شارع الموت

أكادير

<< تعرف المحكمة االبتدائية 
بإنزكان انطاق أولى جلسات 
متهم  بطلها  م��ث��ي��رة  محاكمة 
بالنصب واالحتيال والتصرف 
للتفويت،  قابلة  غير  أماك  في 
بعد أن تم تأجيلها في 8 شتنبر 
المتهم  غ��ي��اب  ب��س��ب��ب   2014

ودفاعه.
تجاذبات  القضية  وع��رف��ت 
ك��ب��رى وت��أج��ي��ات ع���دة، لحين 
لدى  الجنحية  الغرفة  إص���دار 
استئنافية أكادير حكما يقضي 

بمتابعة صاحب امتياز)..(.

ال���ع���ام  ال��������رأي  ي�����ت�����داول   >>
جنسي  شذوذ  فضيحة  بتغجيجت 
بعد  تفجرت  وح���اق،  أس��ت��اذ  بين 
اعتقال المتورطين، وإحالتهما على 

وكيل الملك بمحكمة كلميم. 
وحسب مصادر مطلعة على الملف 
لنفسه  فيديو  صور  »األستاذ«  فإن 
وهو يمارس شذوذه الجنسي على 
»الحاق«، وقام بمد زوجة هذا األخير 
لكي  ابتزازها  بهدف  منه  بنسخة 
ترضخ لتحرشاته الجنسية، إال أنها 
قامت فورا بإخبار المصالح األمنية 

التي ألقت القبض عليهما.

<< يخوض سجين الحق العام »م. 
ز« بالسجن المحلي آليت ملول إضرابا 
مفتوحا عن الطعام منذ يوم الثاثاء 
على  احتجاجا   ،2014 أك��ت��وب��ر   21
أسماه عدم إدماج عقوبتين سجنيتين 
الجنائي  بالقانون  عما  واح��دة  في 
أدينوا  الذين  للسجناء  يسمح  الذي 
بأكثر من عقوبة بحق إدماج العقوبات 
المحكوم بها في عقوبة واحدة، ورغم 
مطالبته المسؤولين بإدماج العقوبة 
فقد بقي األمر على ما هو عليه ليقرر 
المعني الدخول في إضراب مفتوح عن 

الطعام)..(.

ذو  مبارك«  »بونكا  الشيخ  أطلق   <<
120 سنة، صرخة مدوية وسط جبال منطقة 
إقليم  امبارك  بجماعة سيدي  الخصاص 
السلطات  أقدمت  أن  بعد  إفني،  سيدي 
العمومية مؤخرا، على اإلشراف على عملية 
البدء في إقامة المشروع الذي تعتزم بلدية 
المنطقة  ه���ذه  ف��ي  إح���داث���ه  الخ��ص��اص 
والمتمثل في محطة لتصفية الوادي الحار 
وسط أماكهم وأحيائهم السكنية، فكان 
رد فعل الساكنة المحلية بهذه الدواوير 
التي من ضمنها دوار »إد إرفاعن«، ودوار 
»إد بايه« أن أقدموا على اعتراض ورفض 
بأماكهم  متشبثين  ال���م���ش���روع،  ه���ذا 

وأراضيهم التي ورثوها أبا عن جد.

زنقة  س��ك��ان  اس��ت��ف��اق   <<
وقع  على  مؤخرا،  ال��م��دارس، 
روائح كريهة تباغتهم في عقر 
مساكنهم عبر النوافذ واألبواب، 
ويقول أحد الحراس الليلتين 
السبب وراء ذلك هو أحد  أن 
سائقي شاحنة تابعة لمصالح 
ومخصصة  بإنزكان  البلدية 
لحمل النفايات واألزبال، أفرغ 
اآلسنة  المياه  م��ن  حمولتها 
المذكور في ساعات  بالشارع 
وازع  دون  الليل  من  متقدمة 

أخاقي أو إنساني. 

> شكيب جالل

عما  ب��أزم��ور  المواطنين  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ت��س��اءل 
تحقيق  لفتح  للحسابات  األعلى  المجلس  ينتظره 
بالمدينة،  الجمعيات  م��ن  العديد  يخص  م��ا  ف��ي 
نشاط  ب��أي  ت��ق��وم  أن  دون  بالمنح  تتوصل  ال��ت��ي 
يذكر، حتى أضحى بعض مسيري هذه الجمعيات 
منها  يستفيدون  ومساكن  سيارات  على  يتوفرون 
في ظروف وصفوها بالمشبوهة ومخالفة للقانون، 
ودواعي  أسباب  ح��ول  تحقيق  بفتح  طالبوا  كما 

تفضيل جمعية عن أخرى من حيث المنح)..(.
أية  غياب  ظل  في  إن��ه  المتتبعين  بعض  وق��ال 

م���ن طرف  ت��ت��ب��ع  أو  م��راق��ب��ة 
ال����ج����ه����ات وال���س���ل���ط���ات 
أصبحت  ال����م����س����ؤول����ة 
شيئا  ال���م���ن���ح  م���س���أل���ة 
فصار  ال���ل���ع���اب،  ي��س��ي��ل 
ليؤسس  ي���رك���ض  ال���ك���ل 

منها،  »يتمعش«  جمعية 
ويدبر أغراضه الشخصية 

ال ما يحتاجه الصالح 
العام.

ما رأي جطو.. استغالل 
أموال الجمعيات 
ألغراض شخصية

أزمــور

مراكش

أصحاب الكتب المستعملة يبحثون 
عن موطن قدم في مراكش 

> عزيز الفاطمي

إذا كانت مراكش مقبلة على 
م���ن  األوراش  م��ج��م��وع��ة  ف��ت��ح 
لكي  الجديد  الجيل  الكبرى من 
تكون في قيمة الشهرة العالمية 
ال���م���ت���ج���ددة طبق  ل��ل��ح��اض��رة 
ال��م��ع��روض��ة على  ال��ت��ص��ام��ي��م 
العار  فمن  الملك،  جالة  أنظار 
وسط  مكانة  للكتاب  يكون  أال 
هذه الحركية الواسعة النطاق، 
نموذجي  س���وق  ب��خ��ل��ق  وذل����ك 
للكتاب القديم »المستعمل«، ألنه 
معاناة  تستمر  أن  الحيف  من 
أخرجوا  ال��ذي��ن  الكتب  بائعي 
قهرا من ساحة جامع الفنا في 

رئيس  الخليفة«  »محمد  عهد 
وما  آن����ذاك،  ال��ب��ل��دي  المجلس 
تا هذه المرحلة من مسلسات 
م��ن ال��وع��ود وال��ت��رح��ال ليحط 
بجنبات  ال���رح���ال  ال��ك��ت��ب��ي��ون 

أسوار باب دكالة.
الكتب  بائعي  بعض  ويقول 
إن ح��ال��ة وأج������واء ال��م��ك��ان ال 
يليقان بقيمة الكتاب، وال بكرامة 
باإلنسان  وال  التاجر،  اإلنسان 
الجهات  وي��ط��ال��ب��ون  ال���ق���ارئ، 
في  ال��ق��رار  وأص��ح��اب  المعنية 
الكتاب  أه��ل  بإنصاف  المدينة 
الهادفة  الملكية  الرغبة  وف��ق 
الرأسمال  ف��ي  االستثمار  إل��ى 

الامادي.

المغرب يفتح المدارس ومسؤولو أكادير يغلقونها

وادي زم 

زيارة  ك��ل  عند  ال��م��رء  يضطر 
إلى  ببنسليمان  التعليم  لنيابة 
الساعة  ت��ص��ل  ح��ت��ى  االن��ت��ظ��ار 
من  ليتمكن  ص��ب��اح��ا،  ال��ت��اس��ع��ة 
الولوج إلى الداخل؛ وهي مرحلة 
انتظار  مرحلة  تليها  إج��ب��اري��ة 
بعض الموظفين ورؤساء المصالح 
الذين ال يلتحقون بمكاتبهم حتى 

يبتعد العقرب عن التاسعة!
ولعل المضحك في تلك األفعال 
الوافدين  ب��ع��ض  وص��ف��ه��ا  ال��ت��ي 
ب�»البليدة«، والتي تروم استغباء 
الزائر، وضع كأس شاي أو قهوة 
هذا  يتوهم  حتى  المكتب  على 
األخير أن الموظف أو المسؤول 
داخلية  مهمة  في  وأن��ه  متواجد 
الشخص  أن  حين  في  بالنيابة، 
المعني ال يزال يتقلب في فراشه 

في واقع األمر.

تلكس
> المصطفى خربوش

بنسليمان  ل��س��ك��ان  ك����ان 
نصيبهم من االحتجاج ضمن 
عشرات المواطنين والمواطنات 
الذي خرجوا إلى الشوارع في 
بالمملكة  ال��م��دن  م��ن  ال��ع��دي��د 
كبوزنيقة واليوسفية، ولوحوا 
والكهرباء  ال���م���اء  ب��ف��وات��ي��ر 
احتجاجا على غائها، مطالبين 
الحكومة بالتراجع عن الزيادات 
التي تثقل كاهلهم، حيث تلقت 
أسرة بحي الفرح فاتورة الماء 
وأخرى  دره��م،   1000 وقدرها 
ف��ي ح��ي��ن كانت  1500 دره����م، 
السابقة  ال��ع��ادي��ة  ال��ف��وات��ي��ر 
300 و350 درهم  بين  تتراوح 

فقط. 
وكانت الحكومة قد أكدت أن 
غ����اء ال���ف���وات���ي���ر راج�����ع إلى 

أثناء  ال��م��اء  كميات  استهاك 
ف�����ي حين  ال����ص����ي����ف،  ف���ص���ل 
سيبدأ العمل بالتعريف التعديلي 
الجديد الصادر في 01 غشت مع 
»الفاتورة   2015 سنة  ح��ل��ول 

الشهرية«، واألخذ بعين االعتبار 
ومعالجة  االجتماعي  الجانب 
شكايات المواطنين، في ترشيد 
للحكامة داخل المكتب الوطني 

للماء والكهرباء.

الفتنة النائمة في فواتير الماء والكهرباء
بنسليمان

جانب من الوقفة 
االحتجاجية آلباء 

وأولياء التالميذ

إدريس 
جطو
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> نور الدين. الطويليع

راه�����ن س���ك���ان ال��ي��وس��ف��ي��ة على 
تشكله  ف����ور  ال��ح��ض��ري  م��ج��ل��س��ه��ا 
بالمدينة  اقتصادية  طفرة  لتحقيق 
المهمشين  ع��ل��ى  ب��ظ��ال��ه��ا  ت��ل��ق��ي 
يمتهن  ممن  اجتماعيا  والمنبوذين 
أغلبهم مهنا عشوائية غير مهيكلة، 
النزوع  ه���ذا  وراء  ال���داف���ع  وك����ان 
لبعض  النقابي  االنتماء  المتفائل، 
طالما  ال��ذي  بالمجلس  المسؤولين 
دغدغ مشاعرهم حينما كانوا خارج 
التنديد  بعبارات  التدبيرية  الدائرة 
باإلقصاء االجتماعي)..( إال أنه بمجرد 
على  اإلج��ه��از  ب��دأ  المجلس  تشكل 
العديد من المطالب، تاركين المدينة 
م��درج��ة ف��ي أوح���ال س��وء تدبيرهم 
االرتجالي، فقد سجل المتتبعون خلو 

المخططات  م���ن  ال��م��ج��ل��س  س��ج��ل 
والبرامج لمحاربة الهشاشة، ويظهر 
ملفي  ذلك من خال طريقة معالجة 
العربات  وأص���ح���اب  »ال���ف���راش���ة«، 
الشعبي  الضغط  فتحت  المجرورة، 
ق��رارات تدعو  صادق المجلس على 
إلى الحد من الفوضى التي يحدثها 
هؤالء، دون أن يقدم بديا وحا جذريا 
يستطيع بموجبه اقتاع الظاهرتين، 
م���ن خ���ال م��ش��اري��ع م����درة للدخل 
ألصحابها، إال أن البديل لم يتحقق 
على  أص���روا  المتجولون  وال��ب��اع��ة 
ممارسة مهنتهم التي تخلق الفوضى 
في كل مكان، ولو اقتصر األمر حسب 
إحدى  في  المجلس  رئيس  قاله  ما 
لهان  المدينة  أبناء  على  ال���دورات، 
األمر، لكن ما دام »البراني« قد دخل 
الخط، فاألمر يستلزم التدخل، ويشرح 

بأنه  التدخل  المواطنين هذا  بعض 
المحلي  الشأن  عيون  لسواد  ليس 

ألن  ول��ك��ن  العمومية،  وال��ف��ض��اءات 
ورائهم  من  يرجى  ال  الغرباء  هؤالء 

رب������ح ان����ت����خ����اب����ي، م�����ا دام������وا  
س��ي��ص��وت��ون خ���ارج دائ����رة بعض 
المسؤولين. كما يفتقد المجلس إلى 
المعوزين  اس��ت��ش��ف��اء  ت��ه��م  ب��رام��ج 
لما  منها  فوفاء  أبنائهم،  وتمدرس 
س��م��اه ال��م��ت��ت��ب��ع��ون س��ي��اس��ة غض 
الطرف عن كل ما هو اجتماعي، لم 
الحضري  المجلس  رئ��اس��ة  تكلف 
نفسها عناء لوضع مخططات وبرامج 
تهتم بالفئات المعوزة والمحرومة 
الصحة  قطاعي  تهم  والمهمشة، 
والتعليم، واكتفت في المقابل بإدراج 
اعتمادات جد هزيلة للموضوع تحت 
ع��ن��وان »ال��ه��ب��ات واإلع���ان���ات« في 
االعتمادات،  وهذه   ،2013 ميزانية 
في  بالكامل  برمجت  هزالتها،  على 
إطار الفائض، دون أن يمس منها ولو 

درهم واحد.

خيبة أمل الساكنة في المجلس الجماعي 

»نهاية« أقدم سوق السيارات المستعملة
 في جهة الشاوية ورديغة

> سعيد الهوداني

خريبكة   س�������وق  ي���ش���ك���ل 
فرصة  المستعملة  للسيارات 
حقيقية للباحثين عن السيارات 
المستعملة، حيث يفدون إليه من 
مختلف المدن الكبرى وخاصة 
بنوع  ال���م���ه���ووس���ون  م��ن��ه��م 
و»ودي  و«الزيبرة«،  »الكولف«، 

.»44
وال يمكن للمرء أن يمر بهذا 
سنة  نشاطه  بدأ  ال��ذي  السوق 
1990، دون أن يسترعي انتباهه 
الفارهة  ال��س��ي��ارات  أص��ن��اف 
القادمة من أوروبا وخصوصا 
والمتوسطة   وإيطاليا،  ألمانيا 
والعادية التي لها عشاقها من 

الموظفين والتجار.
الشغل في  قلة فرص  وأم��ام 
مدينة الفوسفاط العالمية انخرط 
شباب في مجال »السمسرة« في 
السيارات، منهم الجامعيون إلى 

والمتقاعدين  الموظفين  جانب 
والتعليم،  الفوسفاط  قطاع  في 
بل منهم من يجمع بين الوظيفة 
و»ال��س��م��س��رة«. وص���رح معظم 
السماسرة أن الحركة في السوق 
كانت ال تتوقف وأن عملية بيع 

السيارات كانت مشجعة ومدرة، 
عكس ما يعانونه في السنتين 
األخيرتين ألن عمليات البيع َقَلّْت 
بشكل رهيب نظرا لألزمة التي 
تعيشها أوروبا وتحديدا إسبانيا 
وإيطاليا، معزين ذلك أيضا إلى 

اعتمدته  الذي  الجديد  القانون 
حدد  وال���ذي  ال��ج��م��ارك،  إدارة 
خ��م��س س��ن��وات ك��ح��دا أقصى 
للسيارات التي يمكن تعشيرها، 
وهذا طبعا أثر بشكل كبير في 
السوق، خصوصا وأن تكاليف 
جلب السيارات والسفر عبرها 
أصبحت مرتفعة في ظل البطالة 
أغلب  م���ن���ه���ا  ي���ش���ك���و  ال����ت����ي 

المهاجرين.
تجار  اس��ت��غ��ل  وب��ال��م��ق��اب��ل 
آخ��رون أزم��ة س��وق السيارات 
المستعملة في المغرب لصالحهم 
حيث أصبح التجار الموريتانيون 
من  القادمة  السيارات  يقتنون 
أوروبا، والتي تجاوز استعمالها 
05 سنوات باعتبارها ال تخضع 
وقال  بلدهم،  في  التعشير  إلى 
تجار ربما هذه هي الطريقة التي 
تشجع بها الدولة هذه التجارة 
التي كانت ستكون مربحة لوال 

قيود الجمارك!

خريبكة

الصويرة

اليوسفية

> األسبوع

تعرضت عيادتان طبيتان توجدان غير بعيد عن 
تمكن  حيث  مؤخرا،  للسرقة  المسيحية  المقبرة 
الجاني من ولوجهما بعد تكسير زجاج النوافذ، 
وتفيد مصادر مطلعة أن الجاني تمكن من سرقة 

مبلغ مالي لم تقدره ذات المصادر.
وقد التقطت الكاميرا المثبتة بإحدى العيادتين 
وجه اللص الذي يبدو من مامحه أنه نحيف البنية، 
ويأمل  بالكثيفة على وجهه،  ليست  لحية  ويضع 
المستخدمون في العيادتين أن يساهم هذا الخيط 
في التعرف على الجاني والقبض عليه حتى يكون 

عبرة يطبق عليه القانون.

> سعيد أحتوش

تشكل أنابيب الغاز المدفونة 
منذ  أحدثت  التي  األرض  تحت 
يمتد خطها  والتي  الستينيات، 
من جماعة الكريمات إلى مدينة 
على  محدقا  خطرا  اليوسفية، 
لها  المجاورة  البنايات  سكان 
يزالوا  ال  أغلبهم  وأن  خ��اص��ة 
البدوية  األف�����ران  يستعملون 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة »أف����ارن����و«، وت����زداد 
الخطورة واحتمال حدوث انفجار 
ح��ي��ن��م��ا ي���غ���ي���ب ال����وع����ي عن 
بعضهم  وي���ق���وم  ال��م��واط��ن��ي��ن 
بعمليات حفر أو إصاح أو بناء، 
ما قد يصيب األنابيب المذكورة 
للغاز  تسرب  إل��ى  ي��ؤدي  بثقب 

والبقية معروفة)..(.

يرتكبها  أيضا  قاتلة  أخطاء 
المسؤولون قبل المقاولون، في 
غياب حمات للتوعية، حيث يتم 
الشروع في بناء مؤسسة ما فوق 
أنابيب الغاز كما حدث بالنسبة 
بتافتاشت،  التأهيلية  للثانوية 
والتي شيدت ليس فوق صفيح 
ساخن، بل فوق لغم قابل لانفجار 
في أية لحظة، لكن تم استدراك 
األمر حيث قامت الجهة المختصة 
بتحويل وتغيير مسار األنبوب 
خطورة  أي����ة  ي��ش��ك��ل  ال  ح��ت��ى 
وكارثة  ف��اج��ع��ة  ف��ي  وي��ت��س��ب��ب 
إنسانية ال قدر الله، وقد قال أحد 
مسؤولينا  ع��ل��ى  ال��م��واط��ن��ون 
ومقاولينا أخذ الحيطة والحذر 
وال  تخميمة  أو  تخميمة  ف�»ألف 

ضربة بالمقص«.

في غياب حمالت التوعية

في الوقت الذي تحولت فيه عدد من سطوح العمارات السكنية بباريس 
وطوكيو إلى حدائق معلقة، حيث األغراس تؤثث جمالية هاته السطوح، تعرف 
فتحولت  العشوائي،  للبناء  كبيرا  انتشارا  للمملكة  االقتصادية  العاصمة 
بين السكان،  العمارة  يتم تقسيم سطح  إذ  إلى كريانات معلقة،  سطوحها 

ويشيد كل منهم براكته الخاصة به التي تصبح ملكا له. 

تخرج يوميا من ميناء الدار البيضاء مئات الشاحنات الكبيرة 
و«الرموكات«، وقد أصبحت هاته األخيرة تشكل خطرا على سامة 
الملكي،  الجيش  كشارع  الرئيسية  الشوارع  من  عدد  مستعملي 
وموالي إسماعيل، وموالي سليمان، وإميل زوال.. إلخ)..(، بسبب 
حموالتها المتضمنة لحاويات كبيرة والتي كثيرا ما تسقط وسط 
الطريق، فصار ضروريا أن تراقب السلطات شروط السامة قبل 

أن تغادر هذه الشاحنات الميناء.

يعيش مجموعة من األسر بسيدي مومن وهم مهددون بالتشرد في أية 
لحظة بسبب أحكام اإلفراغ الصادرة في حقهم، متهمين بالترامي على ملك 
الغير والبناء العشوائي، بالرغم من أن هذه األسر تسكن هناك ألزيد من 30 

سنة. 
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه هذه األسر االستفادة من مشروع سكني 
جديد للقضاء على دور الصفيح، يتفاجؤون بأحكام اإلف��راغ، وقد تساءل 
الكثيرون منهم أين كانت السلطة المحلية حينما كان يتم البناء العشوائي في 

واضحة النهار وبمباركة عدد من أعوانها ورجالها؟

استنكرت عدة أسر بسيدي مومن من التصرفات التي اعتبروها 
ال أخاقية، والتي يقوم بها بعض سائقي سيارة األجرة الكبيرة، 
المتزوجات والقاصرات على حد سواء،  بالنساء  التحرش  حيث 
وعدم احترام قانون السير، وتحويل محطة الطاكسيات الكبيرة من 
شارع اللة أسماء إلى شارع األدارسة)..( أمام تساهل المسؤولين 

األمنيين بأناسي.

لصوص في عيادات طبية
أنبوب الغاز.. لغم تحت أقدام المواطنين

وجدة

مؤخرا،  م��راك��ش،  مدينة  وال���ي  ات��خ��ذ 
تدابير صارمة تهم على الخصوص ساحات 
»الفراشة«،  ط��رف  م��ن  المحتلة  المدينة 
ارت��اح السكان لهذه  ال��والي��ة)..(، وقد  وبمختلف نقط 

الخطوة التي وضعت حدا للمتطاولين على الملك العام.

عمومية  وجهة  البيلك«  »ع��رص��ة  حديقة  تبقى  أن  أول��ى  ك��ان 
تقوم  أال  الوالية  على  وكان  بمنظرها،  المساس  دون  للمواطنين 
بترحيل بائعي النبات وباقات الورود والريحان من الحديقة المذكورة 

إلى مكان آخر. 
يتذكر تامذة وطلبة العلم العامة األديب أحمد جسوس بأناقته 
المعهودة على منبر كلية ابن يوسف أثناء حلقات الدراسة، وهو 
علم  م��ن  أوت���ي  بما  للطغراني،  ال��ع��ج��م«  »الم��ي��ة  قصيدة  ي��ش��رح 

وباغة.

تروج أنباء عن كون مكتبة بنعباد شفاه الله، الغنية بمصادرها 
النفيسة والعلمية ستكون من نصيب طلبة العلم والباحثين من 

مختلف التخصصات. 

بقيت إدارة كلية ابن يوسف مغلقة منذ انتقالها إلى دار البارود، 
وستصبح خرابا كما هي اليوم إذا لم تفتح الستعمالها كخزانة 

علمية.

بيضاويات

ون
شؤ

ية
هو

ج

> محمد برزوق

سوق السيارات 
بخريبكة املستعملة 

جانب من إحدى الدورات 
للمجلس  السابقة 

باليوسفية احلضري 



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

الطرقية  احمل��ط��ة  حت��ول��ت 
اجل��دي��دة ب��ت��ط��وان إل��ى مرتع 
حيث  واملتسولني،  للمتشردين 
احملطة  ب��ه��و  ف���ي  ي��ت��ب��ول��ون 
وب��ال��ق��رب م��ن ج��دران��ه��ا األمر 
األخيرة  ه��ذه  ع��ن  ينتج  ال��ذي 
روائح كريهة، ناهيك عن بقايا 
هؤالء  يخلفها  التي  النفايات 
وس���ائ���ق���و س����ي����ارات األج����رة 
الذين  امل��ت��ج��ول��ون  وال��ب��اع��ة 
بطولها  احمل���ط���ة  ي���ج���ول���ون 
الوجبات  ويقدمون  وعرضها 
خيالية،  بأثمنة  الصحية  غير 
البلدي  للمكتب  تام  غياب  في 
االقتصادي  ال��ق��س��م  وجل�����ان 

للجماعة أو الوالية.
وي��������������ح��������������دث ب�����ع�����ض 
عارمة  ف��وض��ى  »ال��س��م��اس��رة« 

شبابيك  وأم�����ام  احمل��ط��ة  ف���ي 
يعترضون  ح��ي��ث  ال���ت���ذاك���ر، 

ويرغمونهم  املسافرين،  سبيل 
من  السفر  تذاكر  اقتناء  على 
عالوة  بذلك،  اخل��اص  الشباك 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ع���ب���ارات السب 
شراء  ع��ن  امتنع  مل��ن  والشتم 

التذكرة منهم.
كما يقوم بعض احلراس« 
»س����ي����ك����ورت����ي« ب���اس���ت���ف���زاز 
امل�����س�����اف�����ري�����ن وال����ت����ح����رش  
غياب  في  والفتيات  بالنساء 
املرابضة  األم��ن  ملصلحة  ت��ام 
باحملطة الطرقية، والتي تولي 
املهربة  للسلع  اهتماما خاصا 
ما  وغيرها،  احملتلة  من سبتة 
عدا ذلك جند فيه إدارة احملطة 

في سبات عميق.

الفنيدق  م��دي��ن��ة  ف��ي  اآلن  ح��دي��ث  ال 
إال عن  م���ن س��ب��ت��ة احمل���ت���ل���ة،  ال��ق��ري��ب��ة 
مثل  أصبحت  التي  اإلداري���ة  ال��ش��ه��ادات 
إلى  حتولت  مدينة  في  الزريعة«  »أوراق 
في  اإلداري����ة  للشهادات  عشوائي  س��وق 

غياب طالبيها املعنيني باألمر.
بعض  أن  ع��ل��ي��م��ة،  م���ص���ادر  وت���ؤك���د 
ويرسلون  احملتلة  بسبتة  يقطنون  هؤالء 
وثائقهم  إلجن��از  أقاربهم  أو  أصدقاءهم 

للتأكد  ح��ض��وره��م  دون  اإلداري������ة، 
أمواتا  ك��ان��وا  س���واء  هويتهم  م��ن 
مطلوبون  أو  ي���رزق���ون  أح��ي��اء  أو 

للعدالة)..(.
وكان أحد رجال السلطة بإحدى 
شهادة  منح  قد  باملدينة  املقاطعات 
أرض  خارج  يوجد  ملواطن  العزوبة 
احلالة  م���ن  ال���ت���أك���د  دون  ال���وط���ن 

العائلية أو االجتماعية للشخص.

ق���ال م��واط��ن م��غ��رب��ي م��ن م��دي��ن��ة وجدة 
تعرض  إن��ه  اإلس��ب��ان��ي��ة،  اجلنسية  ويحمل 
األمن  رج��ال  من  ثالثة  ط��رف  من  »لالعتداء« 
على  ك��ان  بعدما  احملتلة،  سبتة  ب��اب  مبعبر 

أهبة السفر عائدا إلى إقامته بإسبانيا.
وأكد املواطن على أنه عندما أراد العبور 
الشرطة،  رج��ال  من  ثالثة  ق��ام  سبتة،  بباب 
والسب،  وال��ش��ت��م  ب��ال��ض��رب  عليه  وان��ه��اال 
ب���ج���روح ف���ي مختلف  أص��ي��ب ع��ل��ى إث���ره���ا 
ويتم  إغماء  حالة  في  ليدخل  جسمه  أنحاء 
في  بسبتة  اجلامعي  املستشفى  إل��ى  نقله 
املعاين  الطبيب  منحه  وقد  إسعاف،  سيارة 
حلالته املتدهورة شهادة طبية تؤكد تعرضه 

للضرب املبرح.
والية  إلى  شكاية  بتقدمي  املتضرر  وق��ام 
األم���ن ب��ت��ط��وان ب��ع��دم��ا اس��ت��ق��ب��ل م��ن طرف 
املسطرة  بتفعيل  ط��م��أن��ه  أم��ن��ي،  م��س��ؤول 
فما هي  الشأن،  العمل في هذا  بها  اجل��اري 

حقيقة هذه احلادثة؟

منح شهادات إدارية في غياب أصحابها

مواطن يتعرض لالعتداء 
بمركز  باب سبتة 
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هل يستمر التحرش بالمسافرين في المحطة الطرقية؟
عيـن علـى الشمال

> األسبوع

إعالمية  مصادر  أكدت 
مطلعة على ملف شبكة 
بالهيروين  االجت������ار 
التي مت تفكيكها مؤخرا 
في  كاتالونيا  بإقليم 
أعضاء  أن  إس��ب��ان��ي��ا، 
من  املنحدرين  الشبكة 
يهربون  كانوا  املغرب 
األموال التي يحصلون 
عليها من هذه التجارة 
ويشترون  املغرب،  إلى 
ومنازل  ع���ق���ارات  ب��ه��ا 
مبنطقة الريف وخاصة 
ب��إق��ل��ي��م��ي ال���ن���اظ���ور 

واحلسيمة .
وأش����������ارت امل����ص����ادر 

الشبكة  أن  إل��ى  ذات��ه��ا 
بشكل  ت��ع��م��ل  ك���ان���ت 

تهريب  ع���ل���ى  دائ�������م 
األم�����������وال ب���واس���ط���ة 

املغرب،  إلى  السيارات 
في  استخدامها  ويتم 

ب���ن���اء م���ن���ازل وش����راء 
العقارات.

كما أضافت أن التحقيق 
في هذا املوضوع مازال 
جاريا، مشيرة إلى أنه 
إيداع  اآلن  حل���دود  مت 
السجن  ش��خ��ص��ا   20
املعتقلني   36 من أصل 

في العملية.
العملية  ه��ذه  أن  يذكر 
ضبط  إل������ى  أف����ض����ت 
من  ك���ي���ل���وغ���رام���ا   35
م���خ���در ال��ه��ي��روي��ن مت 
هولندا،  م��ن  تهريبها 
توزيعها  سيتم  وك���ان 
بالتقسيط  جت��ار  على 
إقليم  مناطق  مبختلف 

كاتالونيا.

> األسبوع

فوجئ عدد من املصلني مبسجد متواجد بحي 
كان  شخص  باقتحام  سال،  مبدينة  »الشفاعة« 
للمسجد  الدم،  أثر  وعليه  هستيرية  حالة  في 
يلتحق  أن  قبل  الكبير،  وبيده مدية من احلجم 
به شخص آخر يحمل سيفا، حيث شرع اإلثنان 

في العراك وسط دهشة املصلني.
وسيارة  األمن  عناصر  استدعاء  مت  وقد 
اإلسعاف من طرف املصلني، ونقل املصابان إلى 
سينا  ابن  ملستشفى  التابع  املستعجالت  قسم 

بالرباط.
الشخصان  مشهد  على  املصلني  بعض  وعلق 
وهما يتقاتالن، بأنهم أصبحوا أكثر خوفا على 
نفوسهم من بطش »الشمكارة والسكايرية«، ما 

دام لم يعد حتى للمساجد حرمة عند هؤالء.

»بزناسة كاتالونيا« يشترون عقارات في الناظور  والحسيمة

معركة بالسيوف داخل 
مسجد بحي »الشفاعة«

الناظور

سال

اعتقال »داعشي« ومحاكمته بقانون اإلرهاب
> األسبوع

عاشت القيادة اجلهوية للدرك 
بأوالد  احمللية  والسلطة  امللكي 
مؤخرا،  اجلديدة،  بإقليم  حمدان 
حالة من االستنفار، حيث مت إلقاء 
ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ش���اب ع��ل��ى خلفية 
ع��ل��ى عبارات  أي���ام  ق��ب��ل  ال��ع��ث��ور 
م��ك��ت��وب��ة ع��ل��ى ج����دار م��ن��زل أحد 

د  ِجّ َ تمُ املهاجرين، 
»داع���ش«،  تنظيم 
وت���رح���ب ب���ه في 

املغرب.
االهتداء  ومت 
إل���������ى ص����اح����ب 
ال��������ع��������ب��������ارات 

���َب���ة ب���داع���ش، ح��ي��ث جرى  املمُ���َرِحّ
تدابير  حت��ت  ووض��ع��ه  اع��ت��ق��ال��ه 
احلراسة النظرية، ومت فتح حتقيق 
قضائي في النازلة بتهم ثقيلة لها 
وزعزعة  وتهديد  باإلرهاب،  عالقة 

االستقرار األمني للمغرب.
وي��ن��ح��در امل��وق��وف ال��ب��ل��غ من 
العمر 20 سنة، من دوار املجدبة، 
املعاهد  ب��أح��د  دراس���ت���ه  وي��ت��اب��ع 
وق��د مت وضعه  اجل��دي��دة،  مبدينة 
تدابير  حت���ت 
احل���������راس���������ة 
في  ال��ن��ظ��ري��ة 
تقدميه  انتظار 
أم��������ام أن���ظ���ار 

العدالة.

الجديدة

أكادير

تاونات

من أجل العودة
ألقسام الدراسة!!

> األسبوع

وجه آباء وأولياء أمور تالميذ وتلميذات إحدى 
رسالة  تاونات،  دائ��رة  »ارغ��ي��وة«  بجماعة  الفرعيات 
من  معلنني  التعليم،  ل���وزارة  اإلقليمي  النائب  إل��ى 
خاللها عن توقف أبنائهم عن الدراسة ابتداء من يوم 
املطلوبة  الشروط  توفر  إلى حني   ،2014 أكتوبر   30
ظروف  في  دراستهم  التالميذ  الستئناف  وال��الزم��ة 
توقيعات  ببعض  املذيلة  الرسالة  وأضافت  سليمة. 
البنية  حيث  م��ن  م��زري��ة  وضعية  تشهد  الفرعية  أن 
الشيء  التعليمية،  األط��ر  في  واخل��ص��اص  التحتية 
الذي ينعكس سلبا على العملية التربوية باملؤسسة، 
املشتركة،  األقسام  داخل  مزدحمني  أبناؤنا  »بات  إذ 
ب��س��ب��ب جت��م��ع م��س��ت��وي��ني أو أك���ث���ر«، ح��س��ب نص 

الرسالة. 
النيابة  من  الرسالة  ذات  في  املشتكون  وطالب   
لسد  التعليمية  األط��ر  بتوفير  التعليم  عن  الوصية 
اخل��ص��اص احل��اص��ل ف��ي امل��ؤس��س��ة، وف���ك األقسام 
املشتركة، وإحداث حجرات للدراسة، وترميم األقسام 

املتوفرة وتعبئتها بالتجهيزات الضرورية.

إطار  في وزارة الصحة 
يطلب اإلعفاء

> بوطيب الفياللي

أكدت مصادر مطلعة بأن مسؤوال كبيرا مبصلحة 
اجلهوية  باملديرية  والصيانة  والبنايات  التموينات 
املهام  من  إعفائه  طلب  بتقدمي  قام  بأكادير،  للصحة 
سماه  م��ا  نتيجة  وذل��ك  س��ن��وات،  منذ  يشغلها  التي 
بعمله،  مدة  منذ  منها  يعاني  فتئ  ما  التي  بالعراقيل 
واالدع���اء  باملغالطات  وص��ف��ه  مل��ا  ال��ت��روي��ج  قبيل  م��ن 
بامتالكه شركة مكتوبة باسم زوجته)..(. وهو اخلبر 
االستهزاء  م��ن  بكثير  باملديرية  زم��الؤه  تلقاه  ال��ذي 
واالستغراب، لكون ناقل اخلبر اختلطت عليه األحداث 

داخل املديرية فأصبح ال يفرق بني هذا وذاك)...(.
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بقلم : رمزي صوفيا

يعتبر أحمد المختار امبو من 
عملت  التي  الهامة  الشخصيات 
الكثير من خالل منظمة اليونسكو، 
التي ترأسها كأمين عام لها لمدة 
مقرها  ي���وج���د  وال���ت���ي  ط��وي��ل��ة 
في  عليه  تعرفت  وق��د  بباريس. 
إحدى المناسبات الرسمية التي 
كنت أحضرها بدعوة كريمة من 
القصر الملكي العامر. وخالل أول 
رجال  فيه  وج��دت  بيننا  تم  لقاء 
مثقفا وواسع االطالع، إلى جانب 
عمله  من  اكتسبها  التي  لباقته 
لفترة طويلة من معامالته وعالقاته 
أصدقاء،  صرنا  وهكذا  الدولية. 
ح��ي��ث ج��ال��س��ت��ه ع���دة م����رات في 
حوارات متنوعة والحظت أن جل 
حول  ت��دور  كانت  معي  أحاديثه 
قضية الصحراء واستغرابه من 
الترابية  ال��وح��دة  أع���داء  موقف 
دائما  يشيد  كان  كما  المغربية. 
بالعالقات التاريخية التي تربط 
بين الشعبين الشقيقين المغرب 
وال��س��ي��ن��غ��ال، وك����ان ي��ح��ك��ي لي 
االستثمارات  ع���ن  ب��اس��ت��م��رار 
مغاربة  أق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  الناجحة 
يتعامل  وكيف  هناك،  السينغال 
مع  كبيرة  بمحبة  السينغاليون 

المغاربة.
امبو  المختار  أحمد  ولد  وقد 
 1921 س��ن��ة  ف��ي  داك����ار  بمدينة 
وتطوع في الجيش الفرنسي أثناء 
وبعد  الثانية،  العالمية  الحرب 
نهاية الحرب درس الجغرافيا في 
باريس.  في  السوربون  جامعة 
وعمل في مجال تدريس التاريخ 
ثم  السينغال،  ف��ي  والجغرافيا 
األساسي،  التعليم  إدارة  تسلم 
وب��ع��د ذل���ك ت��ق��ل��د م��ن��ص��ب وزير 
التربية والثقافة خالل فترة الحكم 
الذاتي الداخلي »1958-1957«، 
النضال  لينخرط في  ثم استقال 
من أجل استقالل بلده. وبعد أن 
االستقالل،  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  ت��م 
 -  1966« للتربية  وزي��را  أصبح 
1968«، ثم وزيرا للثقافة والشباب 
في  ون��ائ��ب��ا   »1970  -  1968«
انتخب  ث��م  الوطنية.  الجمعية 
التنفيذي  المجلس  ف��ي  ع��ض��وا 
لليونسكو في عام 1966، وعين 
مساعدا للمدير العام للتربية في 
عام 1970. ثم شغل منصب المدير 
 ،1974 لليونسكو في عام  العام 
في  ثانية  لوالية  انتخابه  وأعيد 
عام 1980. وقد شهدت فترة تولي 
الدكتور أحمد مختار امبو منصب 
مدير عام منظمة اليونسكو »1974 
وفكريا  ثقافيا  نشاطا   »1987  -
واسعا. وكان للدكتور امبو إسهام 

فكري وثقافي ملحوظ في مجاالت 
مشاريع  وط���رح  المنظمة  عمل 
ثقافية مهمة في مجاالت الثقافة 

واإلعالم. 
الدبلوماسي  ه��ذا  وق��ف  وق��د 
المحنك مع المغرب كثيرا ولمدة 
طويلة في قضية وحدته الترابية 
وأحقيته في صحرائه، ودافع عن 
القضية الوطنية المغربية األولى 
في مختلف المنابر الدولية. وهكذا 
قربه الملك الراحل الحسن الثاني 
ومنحه مكانة خاصة بين أصدقاء 
المغرب. فأخذ أحمد المختار امبو 

بالمغرب،  طويلة  فترات  يقضي 
حيث اشترى فيال جميلة بالرباط 
إلى  امبو  ف��رح  ابنه  معه  وجلب 
المغرب، وهو رجل أعمال ناجح. 
لمسه  ال��ذي  الملحوظ  وال��ش��يء 
ذلك  هو  ف��رح  ابنه  ل��دى  الجميع 
ال��ذك��اء ال��خ��ارق ال��ذي يتميز به 
إضافة إلى تهذيبه وسرعة إقامته 
ال���ن���اس. وهكذا  م���ع  ل��ل��ع��الق��ات 
استطاع فرح وخالل مدة وجيزة 
أن يوطد عالقات متينة مع كبار 
رجال المال والسياسة في المغرب 
األجانب  أو  المغاربة  من  س��واء 
وخاصة  ب��ال��م��غ��رب  ال��م��ق��ي��م��ي��ن 
الشخصيات الخليجية التي كانت 

تتردد باستمراٍر على المغرب.

وفي الوقت الذي كان فيه فرح 
امبو يعد العدة لإلقامة في المغرب 
وتكوين شبكة استثمارية كبيرة 
هنا، فقد كان والده أحمد المختار 
امبو، يؤكد لي بأنه يفكر في إنجاز 
مشروع كبير بالمغرب ألنه عشقه 

وصار عاجزا عن مغادرته.
طيبوبته  فرغم  ف��رح،  ابنه  أما 
وسخائه الكبير حيث كان يصرف 
كل ما في جيوبه على أصدقائه، 
زوجية  لمشاكل  تعرض  أن��ه  إال 
متواصلة، حيث كان متزوجا من 
طفل،  منها  ول��ه  جزائرية  سيدة 

الخالفات  دبت  ما  سرعان  ولكن 
وترك  بالطالق  فانفصال  بينهما 
ال��ط��ف��ل ل���دى وال���دت���ه. وه��ن��ا في 
على  امبو  ف��رح  تعرف  المغرب، 
فتاة مغربية من عائلة محترمة. 
الجمال  رائ��ع��ة  ال��ف��ت��اة  وك��ان��ت 
فسلبت قلب فرح من أول نظرة، 
موعد  تحديد  وتم  ألهلها  فتقدم 
ال��زف��اف، وك��ان زف��اف��ا أسطوريا 
الشخصيات  أك���ب���ر  ح���ض���رت���ه 
بمدينة  واألج��ن��ب��ي��ة  ال��م��غ��رب��ي��ة 
الرباط. وعندما علم الملك الحسن 
الثاني بخبر زواج نجل صديقه 
أحمد المختار امبو أرسل وزير 
والتشريفات  الملكية  القصور 
واألوسمة الراحل الجنرال موالي 

حفيظ العلوي لحضور الزفاف 
ثمينة  ملكية  هدية  معه  حامال 
للعروسين. وكنت بطبيعة الحال 
من ضيوف ذلك الزفاف. وهكذا 
تعرفت على عائلة العروس الذين 
جدا،  طيبين  أن��اس��ا  وج��دت��ه��م 
ممتازة  ص��داق��ة  عالقة  فنشأت 
أتبادل  وص���رت  وبينهم  بيني 
الزواج  وبعد  معهم.  ال��زي��ارات 
العروس  أنجبت  سنة  بحوالي 
الحسناء طفال جميال لفرح امبو. 
في  ينجح  لم  األخير  ولكن هذا 
إسعادها، حيث نشبت الخالفات 

بينهما بسبب غيابه المتكرر عن 
بيت الزوجية وسهراته الطويلة 
ك��ث��رة عالقاته  م��ع  ليلة،  ك��ل  ف��ي 
النسائية، مما جعل الزوجة تغادر 
بالطالق  مطالبة  امبو  فرح  بيت 
الذي اعتبرته الحل الوحيد إلنهاء 
مشاكلها مع فرح. وحاولت إصالح 
ذات البين بينهما متدخال لتعود 
الزوجة إلى بيتها، إال أنها أصرت 
أحمد  بي  فاتصل  الطالق.  على 
نفسية  حالة  في  امبو  المختار 
سيئة وطلب مني الحضور على 
وعندما  بيته،  إلى  السرعة  وجه 
وص��ل��ت أم��س��ك ب��ي��دي وق���ال لي 
بالحرف: »ي��ا رم��زي، أرج��وك أن 
تنقذ سمعتي من الفضيحة التي 

سيتسبب لي فيها ابني فرح، فأنت 
هذا  ح��ل  يمكنك  ال���ذي  ال��وح��ي��د 
ال��م��ش��ك��ل وإع������ادة ال��م��ي��اه إلى 
مجاريها بين ابني وبين زوجته 
تتدخل  أن  أرج����وك  وع��ائ��ل��ت��ه��ا، 
بعائلة  اتصلت  وهكذا  بسرعة«. 
ال���زوج���ة ال��غ��اض��ب��ة ألذه���ب إلى 
بيتهم، ولكنها جاءت بنفسها مع 
»لقد  لي:  إلى بيتي. وقال  خالها 
ب��اع��ت��ب��ارك صديقا  إل��ي��ك  ج��ئ��ت 
وسأقول  فرح،  ولعائلة  لعائلتي 
شيئا واحدا أمامك وأمام خالي 
الموجود معنا: إذا لم يطلقن فرح 
شاهدين  فكونا  سأنتحر.  فإني 
على قراري هذا«. وهكذا لم يبق 
أبذل كل ما في  أن  أمامي سوى 
وسعي إلقناع فرح بالطالق. وفعال 
تم ذلك، حيث توجهنا جميعا إلى 
البيضاء،  ب��ال��دار  األح��ب��اس  حي 
هناك تم الطالق بينهما بكل هدوء 
أو  دع������اوى  أو  م��ح��اك��م  ودون 

فضائح.
فيغادر  السنين بسرعة،  وتمر 
أحمد المختار امبو المغرب بشكل 
العاج  ساحل  ف��ي  ليقيم  نهائي 
ضيفا مقربا لدى رئيس ذلك البلد 
فرح  ابنه  أما  الجميل،  اإلفريقي 
امبو فقد ترك المغرب هو اآلخر 

ولم أسمع عنه شيئا بعد ذلك.
أما زوجة فرح فقد علمت بأنها 
ذل��ك م��ن شخصية  ت��زوج��ت بعد 
أبناء  وأنجبت  محترمة  مغربية 
بسالم  حياتها  وعاشت  آخرين 

وهناء.

أحمد المختار امبو.. صديق
الحسن الثاني الذي خذله ابنه

الصحفي رمزي صوفيا يتوسط أحمد المختار امبو وابنه فرح امبو

شخصيات عرفتها

خالل أول لقاء تم بيننا وجدت فيه رجال مثقفا وواسع االطالع، إلى جانب لباقته التي اكتسبها من عمله 
لفترة طويلة من معامالته وعالقاته الدولية. وقد جالسته عدة مرات في حوارات متنوعة والحظت أن جل 

أحاديثه معي كانت تدور حول قضية الصحراء واستغرابه من موقف أعداء الوحدة الترابية المغربية.

«««

عندما علم الملك 
الحسن الثاني بخبر زواج 
نجل صديقه أحمد 
المختار امبو أرسل وزير 
القصور الملكية 
والتشريفات واألوسمة 
الراحل الجنرال موالي 
حفيظ العلوي لحضور 
الزفاف حامال معه 
هدية ملكية ثمينة 
للعروسين



ل��ق��د ت��ن��اول��ت ف��ي ال��م��وض��وع ال��س��اب��ق كلمة - 
المالمتي- مما خلق تساؤال لدى البعض، ونظرا 
لقلة المصادر لدى المهتمين بالكتابة في التصوف 
بهذه الكلمة، فقد تناولت شرح الكلمة من بعض 
المصادر ككتاب: »عوارف المعارف« لعبد القاهر 
»وقال  يقول:  ال��ذي  )السهروردي(  الله  عبد  بن 
بعضهم: المالمتي هو الذي ال يظهر خيرا، وال 
يضمر شرا، وشرح هذا هو أن المالمتي تشربت 
عروقه طعم اإلخالص، وتحقق بالصدق، فال يجب 
أن يطلع أحد على حاله وأعماله« )الصفحة 71(. 
وممن تناول هذه الكلمة )المالمتي( صاحب كتاب: 
»مرآة االصفياء في صفات المالتية األخفياء وعلو 
شأن األولياء« للشيخ عبد الله البسنوي المتوفي 
سنة 1045ه� الذي له رأي في تعريف المالمتيين 
من قول عن السهروردي من غير كتابه »عوارف 
المفتونين  من  أناسا  »أن  يرى  فهو  المعارف«، 
تارة،  توقيا  الصوفية  مالمتية  أنفسهم  سموا 
ودعوى تارة أخرى، وينهجون مناهج اإلباحة، 
الله تعالى،  َحًلَمْت إلى  ويزعمون أن ضمائرهم 
وهذا عندهم هو الظفر بالمراد، واالرتسام بمراسم 
اإلفهام،  وال��ق��اص��ري��ن  ال��ع��وام،  رت��ب��ة  الشريعة 
والمنحصرين في مضيف االقتداء تقليدا، وهذا 
هو عين اإللحاد والزندقة واإلبعاد، وكل حقيقة 
ردتها الشريعة حق العبودية، وحقيقة العبودية، 
فصار مطالبا بأمور وريادات ال يطالب بها من لم 
يصل إلى ذلك إال أن يخلع عن عنقه ربقة التكليف، 
ويختار باطنه الزيغ والتحريف« )مرآة االصفياء 
صفحة 93( هذه اإلشارات التي وردت في النص 
أوردها  بالمالمتية  التعريف  شأن  في  السابق 
ابن  لكتاب  وشرحه  تعريفه  سياق  في  المؤلف 
عربي الحاتمي لما أورده من أفكاره في كتابيه: 
»الفتوحات المكية وفصوص الحكم« وقد أوردنا 
في المقال الذي يرجع له أوليته في نشأة »طائفة 
ال��م��ري��دي��ن ال��ث��ائ��ري��ن« وه����ؤالء ال��م��ري��دون هم 
المالمتيون، مما دعا والة األمر إلى تعبئة الساكنة 
ضده فقتل سنة 546ه�، وقعت اإلشارة إلى ذلك 
المريدين  لثورة  فاإلمام  السابقة..  الحلقة  في 
باألندلس هو الشيخ أحمد بن قسي صاحب كتاب 
»خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين« 
)درس وتحقيق ذ: محمد األمراني(... لقد كان لهذا 
القائد من معارف تالمذته رجالن هما: ابن العريف 
)ت 537 ه�/ 1142م(، وابن برجان )ت 537 ه�/ 
1142م(. ويعتبر كتاب ابن قسي »خلع النعلين« 
أحد مرجعيات كبار الصوفية كابن عربي الحاتمي، 
وإذا كان اهتمام ابن عربي بابن قسي يحمل أكثر 
من داللة لدرجة وضع له شرحا مطوال لكتاب خلع 
النعلين.. لقد أشرت في موضوع سابق أن ابن 
وابن  العريف  ابن  أن  كتبه  أحد  في  ذكر  عربي 
برجان هما اللذان أدخال المذهب المالمتي إلى 
ابن قسي  زعامة  قلته في  ما  أن  مراكش، ورغم 
لنشأة ثورة المريدين يحتاج إلى كثير من البحث 
والتدليل الدقيق، فإن ما تعرض له من اغتيال يدل 
والزعامة  الريادة  تلك  في  ورطه  مما  جزء  على 
ألولئك المريدين المالمتيين، وهذا ابن عربي يشير 
كتاب  إليه صاحب  يشير  كما  إليه بطرف خفي 
»مرآة االصفياء« بقوله »إال أن يخلع عن عنقه ربقة 
التكليف، ويختار باطنه الزيغ والتحريف«، وكذلك 
قوله »وجهل هؤالء المغرورون أن الشريعة حق 
العبودية، وحقيقة العبودية، فصار مطالبا بأمور 
وزيادات ال يطالب بها من لم يصل إلى ذلك إال من 
يخلع عن عنقه ربقة التكليف، ويجتاز باطنه الزيغ 
والتحريف، ويطيل فيه كالمه«. إننا غالبا ما نجد 
فكرية  انتفاضات  تشبه  التي  التحركات  بعض 
يكون  م��ا  غالبا  نضالية  مواجهات  إل��ى  ت��ؤدي 
نجد  ما  وكثيرا  والعلماء ضحاياها،  المفكرون 
مدينة مراكش تمثل هذه الظاهرة وتعطي رموزها 
النضالية فيمن قضي عليه وتمت تصفيته، كما 
نجد العالم الفتح ابن خاقان الذي ذبح في أحد 
فنادق مراكش على يد عبد مسخر للعملية، وهناك 
نماذج تحتاج إلى الكتابة عنها وكشف مآسيها 
من طرف من له اهتمام بتأريخ أولئك الشهداء 

بمدينة مراكش.

الغرور الذي أصاب صديق الملك ورئيس ديوانه وزعيم حزبه تعدى 
كل الحدود مما جعله هو المواطن الرباطي الذي كان ال يعرف أين 
يوجد حي كريان سنطرال، وجعله يتحدى الرأي العام المغربي كله 
ويترشح في أحياء شعبية لم تسمع به من قبل وال تعرفه بتاتا، ورغم 
كل ذلك »فاز« في االنتخابات التشريعية سنة 1963!! ولو وضعت ألف 

نقطة للتعجب من هذا األمر لن تكفيني، ومما ال شك فيه أن 
جميع األشخاص الذين ترشحوا باسم حزب الجبهة كان 

لهم نفس اليقين اعتمادا منهم على التدخل الفاضح 
للسلطات المحلية التي جندت جميع آلياتها المادية 
التي  الطائلة  األم��وال  إلى  باإلضافة  والبشرية، 
الحملة  ل��ت��م��وي��ل  ال��ج��دي��د  ال��ح��زب  خصصها 

االنتخابية لمرشحيه.
أما أنا وقد عزمت وقررت أن أتحدى هذا الغول 
المخيف الذي اسمه أحمد رضى اكديرة، فكان 
اعتمادي بعد الله على اإلخوة الوجديين الذين 

قرروا كلهم وكان عددهم 254 فردا أن يساندوني 
أثناء  وأصدقاء  ومعارف  أق��ارب  من  لديهم  ما  بكل 

استراتيجية  لها  وضعت  التي  االنتخابية  حملتي 
محبوكة مضمونة النتائج، حيث شكلت مجموعات تتكون 

التوالي، يقضون بها  إلى مدينة وجدة على  25 فردا يتوجهون  من 
سير  في  غيابهم  يؤثر  ال  حتى  الرباط،  إلى  بعدها  يعودون  يومين 
أعمالهم، وكنت أشتري لهم تذكرة جماعية للقطار ذهابا وإيابا، أمنحهم 
100 درهم لكل واحد منهم كمصروف الجيب، وقد اضطررت لتمويل 
حملتي االنتخابية إلى بيع  دار اآلباء واألجداد وهي الغلطة التي لن 
أغفرها لنفسي ما دمت حيا، وألتمكن من متابعة ومراقبة تطور الحملة 
اتخذت منزل الكولونيل أحمد التاج مقرا رسميا أجتمع فيه مع أعضاء 

والجو  الخضم  هذا  وفي  الغرض،  لهذا  أحدثها  التي  اللجنة  هيئة 
المحلية تمارسه  الذي كانت السلطات  بالتهديد والوعيد  المشحون 
على كل من ترشح لينافس مرشحي الجبهة أو حزب الملك كما كان 
يحلو للشيوخ والمقدمين أن يسموه، كان وجودي ضمن المرشحين 
استدعاني  لذلك  المحلية،  السلطات  على  مستعصية  حالة  يشكل 
عشاء  مأدبة  إلى  اإلقليم  عامل  الصفريوي  الكولونيل 
حضرتها مع المرحومة زوجتي بحضور أفراد عائلة 
العامل، وبعد االنتهاء من تناول الوليمة انفرد بي 
المرحوم الصفريوي ليحاول إقناعي بالتنازل عن 
به  اتصل  اكديرة  السيد  أن  وأخبرني  ترشحي، 
بوصفه وزيرا للداخلية وأمره باستعمال جميع 
الوسائل إلقناعي بضرورة التنازل، وبما أنني كنت 
مصمما على قراري نظرا لاللتزام الذي اتخذته 
وعاهدت به اإلخوان الوجديين الذين يعملون معي 
والذين تحملوا مشاق السفر إلى وجدة للمشاركة 
في حملتي االنتخابية، لم يعد لي حق اتخاذ قرار 
التنازل دون موافقة الجمهور الغفير من الوجديين 
الذين قرروا مساندتي، وأمام تصلبي الذي وصفه العامل 
بالتعنت طلب مني أن أمنح نفسي فترة للتفكير خصوصا 
أن السيد اكديرة اتخذ أثناء تواجدي بوجدة قرارا أمضاه هو شخصيا 
يقضي بتنحيتي من رئاسة قسم الشؤون اإلدارية وتعيين عبد الرزاق 
الزراد محلي، األمر الذي أثار حفيظة كل الوجديين العاملين بوزارة 
االقتصاد الوطني وقد أدى بهم الغضب من هذا القرار إلى تنظيم وقفة 
احتجاجية شارك فيها ما يفوق ثالثة مائة من المحتجين أمام وزارة 
الفالحة التي اختارها أحمد رضى اكديرة مقرا لإلشراف على تنظيم 

جميع الحمالت االنتخابية لجميع ربوع المملكة.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي
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تعد  ولم  القوية،  األبعاد  ذات  عاميتنا  في  يقال  كما  الطرح«  »برد 
الودادية الحسنية للقضاة على صفيح ساخن كما ذكرت بذلك بعض 
المنابر، فقط من باب التهويل والتضخيم والجهل بالشيء، وتوقف 
له في لحظات غير محسوبة، كالم  الذي روج  المباح،  الكالم غير 
الغتصاب  سيئة  بطريقة  الفرص  يتحينون  ممن  البعض  استغله 
مجهود بذل من زمان، وضرب مصداقية القضاء رغبة ربما في رد 
»الصرف« عن طريق نشر غسيل كما قيل خارج سطوح البيت، وإشاعة 
أخبار بمثابة وجبة باردة تحتاج إلى الكثير من التوابل ليتجدد 
امتدادها، رغم أن اللحظة التي ساءت فيها الظنون )وال أقول غير 
هذا( لم تكن في حاجة إلى لسعات على صفحات من الثلج كما قالت 
الشاعرة ليلى عشير، بقدر ما هي في حاجة إلى نشر ما في الذاكرة، 
وما في السجالت من أعمال ومنجزات خالدة سواء على مستوى 
اإلنتاج أو التطوير أو البناء العام، قلت: »برد الطرح« بعد أن ظهرت 
بسماء الودادية »بعد أن تغلبت الحكمة«، نقط ضوء ليست خافتة 

ودخلت  متحيزة،  وال  طاغية  غير  بمالمح  ح��ال  ك��ل  على 
شخصيات لها مكانتها داخل وخارج الودادية لتفصل 

حوله،  ال��خ��الف  اش��ت��د  م��ا  ف��ي  وت��ب��ص��ر  بحكمة 
واستعصى فهمه على الرأي العام الذي كان في 
الشخصيات  تلك  بين  وم��ن  أم���ره،  م��ن  ح��ي��رة 
األستاذ عبد الرحمن المصباحي نائب رئيس 
الودادية، الذي أبان عن قلقه مما يجري ويدور 
بسبب لجنة االنتخابات التي تكونت )حسب 
على صياغة  وعملت  قانونية،  بطريقة  رأي��ه( 
الوقت،  لضيق  يرقن  أن  له  يكتب  لم  مشروع 

أرسلت نسخا منه إلى كل معني باألمر »أي أمر 
وإبداء  لالطالع  وذل��ك  ال��ودادي��ة«،  في  االنتخاب 

المالحظات في اجتماع 2014/10/13 وهو االجتماع 
الذي استمر إلى حدود السابعة مساء، حيث انفض الجمع 

وهي اللحظة الذي حضر فيها المفوض القضائي الذي دون في ورقته 
ما رأى  دون أية إشارة تفيد »هروب الرئيس أو غيره« ما دام الوضع 

في حد ذاته ال يقتضي قرارا وال مواجهة وال هم يحزنون.
للعلم فقط الودادية الحسنية للقضاة جمعية »إن كانت تختلف في 
كثير من األشياء مع باقي الجمعيات«، أنشئت بموافقة من الحسن 
الثاني رحمه الله عليه في لحظات حرجة من تاريخ القضاء الذي 
كان يعاني من تداخل السلطات، وبعد أن مهر القضاة  في االستفادة 
من تجارب سابقة لدول متقدمة، هي تضم خيرة أهل الدار الذين 
هويتها،  وترسيخ  بالودادية  لالرتقاء  وسعهم  في  ما  بكل  عملوا 
والخروج بها كعالمة مضيئة من الدور البسيط إلى الدور الحقيقي، 
وهو الدفاع عن استقاللية القضاء بشكل تام، وذلك بتوفير حدود 
بين السلط الثالث وعلى مر كل االختصاصات واالهتمام باإلصالح 
الحقيقي الذي يتجلى في تهييء األجواء وتطوير القوانين وتوفير 
بالجودة  واالهتمام  القضاة  وضعية  وتحسين  االشتغال،  آليات 
القانونية تلك الجودة التي لحقها غياب مدروس نتيجة االهتمام 
لذوي  المسؤولية  إسناد  على  زي��ادة  العددية،  واإلنتاجية  بالكم 

الكفاءات المهنية والشجاعة في اتخاذ القرارات الصائبة والمقامة 
على التأني والدراسة ومراعاة الظروف، وذلك حتى ال تقع المفاجآت 
أو  القضائية  المغرب وصورته  بسمعة  تضر  أن  شأنها  من  التي 
القانونية في الخارج، ولدى المنظمات الدولية التي تعني بحقوق 
الحمراء  بمدينة  الشاذ  األجنبي  )اعتقال  وبالحريات،  اإلن��س��ان 

مثال(.
لقد كان للكالم الذي تداولته األلسن وقع كبير على جيل بكامله صاغ 
أطروحته إن صح التعبير على االنسجام والتفاني والرغبة في تطهير 
القطاع، وإعادة االعتبار للقضاة، في مقدمة ذلك الجيل رئيس محكمة 
النقض األستاذ مصطفى فارس الذي خدم الودادية في وقت صعب 
وخلق لها كما يقال وقودا لعناصر التفاعل والعطاء، ووضع خارطة 

طريق بدون اعوجاج. 
إن الودادية الحسنية »التي أصبح من الضروري أن يحمل مشعلها 
أضحت  ومخضرمة«،  مشتركة  بسواعد  كموس  األستاذ  قال  كما 
صورتها شديدة التألق والتبسيط، تقبل المشرفون على الشأن 
باإلقصاء  الودادية(  رئيس  )انتخاب  االنتخابي 
وإبعاد بعض األسماء، ولم يمضوا حسب رغبة 
الخلف  م��ن  العربة  ي��ج��رون  ك��ان��وا  ممن  البعض 
لمضاعفة القلق وبت التفرقة، وتغييب التنافس 
الشريف، وتعرضه بتنافس تستعاد معه تقاليد 
وثوابت  التنابز  وخ��ب��رة  وال��غ��ب��راء«  »داح���س 
الهجاء، ألنهم يعلمون أن حرية االختيار هي التي 
يمكنها أن تفرز من خالل الصناديق مسؤولين 
ال��ح��دث وال��م��أم��وري��ة ال تغريهم  ف��ي م��س��ت��وى 
أعياد  يعيشون  ألنهم  التسميات،  وال  المناصب 
العطاء ومواسم البذل خارج التصانيف وبعيدا عن 
الكراسي الوثيرة التي كثيرا ما تلهي اإلنسان وتغير 

من طباعه.
ليست  معرفة  أعرفهما  المتنافسين،  األستاذين  جيدا  أعرف  إنني 
عميقة ولكنها كافية لوضع اإلطار، فاألستاذ العباسي عبد الحق رجل 
هادئ متسامح، وهما صفتان متأبدتان ال يقف بهما عند الحاشية، 
متشبث بصمته المقدس الذي يمضي به في أسر الدهشة أحيانا، 
ال يقلقه اإلصغاء إلى اآلخرين ولو طال به الحديث، ألنه يحترم اآلخر، 
ويفضل أن يترك له الفرصة دون تدخل أو اعتراض، له مشروع لتدبير 
المرحلة وإمكانات هائلة كما قالت األستاذة لبنى الوزاني، مثله مثل 
األستاذ نور الدين الرياحي الرجل المعروف بثقافته ومهنيته العالية، 
منذ أن كان شابا، والمشهور باحترافيته النادرة وهي االحترافية 
التي جعلته يتقلد مناصب مهمة، ويشرف على محاكمات تاريخية 
في الثمانينيات، باقتراح من مسؤولين كبار في وزارة العدل آنذاك، 
كما أوردت ذلك جريدة االتحاد االشتراكي مع األستاذ العياسي عبد 
الحق »كسمن على عسل« يجلس الحب إلى مائدتها كصديق قديم 
الطيور على  تنام  ال  األشجار حتى  يربيان  إليها وهما معا  ينظر 
األسالك، فما الذي حدث إذن؟ الجواب ستأتي به األيام المقبلة عن 

طريق غير المزود.

»بـردوا الطــرح« محمد بركوش

أنشئت الودادية 
الحسنية للقضاة بموافقة 
من الحسن الثاني، رحمه اهلل، 

في لحظات حرجة من تاريخ 
القضاء الذي كان يعاني من تداخل السلطات.. 

وقد أضحت صورتها اليوم شديدة التألق 
والتبسيط، بعدما لم يمض أفرادها حسب 
رغبة البعض ممن كانوا يجرون العربة 

من الخلف لمضاعفة القلق وبت 
التفرقة

اتخذ اكديرة 
قرارا يقضي 

بتنحيتي من رئاسة 
قسم الشؤون اإلدارية  األمر 

الذي أثار حفيظة كل الوجديين 
العاملين بوزارة االقتصاد 

الوطني الذين نظموا وقفة 
احتجاجية شارك فيها 

300 محتج

< يتبع

4



< العدد: 810المنبر  الحر
< الخميس 6 نونبر 2014

alousbouea@gmail.com

23

ملاذا ال جتربوا 
»املخينزة« في عالج 

»إيبوال«؟

السامة  المادة  هذه  المخدرات، 
ال��ف��ت��اك��ة ال��ت��ي اب��ت��ل��ي ب��ه��ا بعض 
شبابنا وشاباتنا أصبحت تباع كما 
الدروب  بعض  في  النعناع  يباع 
والقرى،  المدن  وبعض  المنسية، 
وفي قلب بعض الثانويات والكليات 
والمقاهي ودار العرض، حتى بعض 
السجون لم تسلم منها، نعم تفشت 
عندنا ظاهرة المخدرات وأصبحت 
مثل الجرثومة إن التصقت بالجلد 
ال تنفك عنه حتى تأخذ شيئا من 
كل  وتنفث  ال���دم  وتمتص  اللحم 
سمومها فيه، فيصبح العالج ضئيال 

أو يكون قد فات األوان..
فالمدمن أو المتعاطي يبيع كل 
شيء من أجل الحصول على هذه 
السموم: ضميره، شرفه، إنسانيته 
إلى وحش  آدم��ي  يتحول من  وقد 
أو  نسمع  حين  غرابة  فال  كاسر.. 
نرى أو نقرأ عن تلك الجرائم البشعة 
كالفتك،  األب��دان  لها  تقشعر  التي 
والقتل، والسرقة، واعتراض سبيل 
القاصرين  ع��رض  وهتك  ال��م��ارة، 
والقاصرات.. ال ليس السبب البطالة 

أو عدم الشغل بل السبب الحقيقي 
الحشيش،  فيها  بما  ال��م��خ��درات 
الشيرا،  م��خ��در  أو  وال��ك��وك��اي��ي��ن 
والقرقوبي  المهلوسة،  واألقراص 
ومبيعا  رواج����ا  األك��ث��ر  ال��م��خ��در 
وانتشارا. فالمتعاطي لهذه األصناف 
حيث  عنها  اإلق���الع  عليه  يصعب 

في  اللدود  وع��دوه  كسوال  يصبح 
الحياة العمل، وقد يؤدي به اإلدمان 
إلى االنتحار أو الجنون أو يسلك 
أي طريق من أجل الحصول على 
تلك  ف��ي  فهو  ال��م��ن��ش��ودة.  ضالته 
الحقيقي  واقعه  من  يهرب  الحالة 
إلى واقع خيالي إلى عالم خاص به 

يكون فيه هو اآلمر والناهي والعقل 
المدبر والقوي وال قوة فوق قوته.
فهناك عصابات بل مافيا تتاجر 
في هذه السموم حتى أصبحت مادة 
البرلمان  في  عنها  يدافع  الكيف 
وخصوم  دق��ي��ق،  أو  خبز  وكأنها 
وحدتنا الترابية وبعض المعاونين 
الخائنين يدعمون ويساعدون هؤالء 
لهم  وتفتح  المهربة  العصابات 
األبواب الحدودية على مصراعيها... 
وتمكنهم من الدخول لبالدنا لتوزع 
هذا  من  والغرض  السموم،  هاته 
وذاك فتك وتسميم شبابنا وزعزعت 
أمننا واستقرارنا أو من باب الغيرة 

والحسد.
ومن خالل هذا المنبر الحر أريد 
أن أصرخ عاليا رافعا يدي للسماء 
أن  الله  وداع��ي��ا  ومناديا  مناجيا 
يحرق كل األيادي التي تزرع هذه 
والتي  تجلبها،  وال��ت��ي  السموم، 
تبيعها،  والتي  وتوزعها،  تهربها 

آمين يا رب العالمين.
< سعيد إحديدو )الدار 
البيضاء(

تعد نبتة »المخينزة« االسم المتداول 
عند ساكنة بني مالل، نبتة طبية تقليدية 
ب���ام���ت���ي���از ت���ع���ال���ج ارت�����ف�����اع ح������رارة 
الرأس، وحرارة المعدة واألمعاء، والسيالن 
المعوي، والتيفويد، والساكنة تستعملها 
مع عصير الليمون أو مع حساء البلبولة 
أو سميدة، وتستعمل ك�»لبيخة« للرأس مع 
ماء الورد والقرنفل، ولهذا أحيل كل هذه 
المختبرات  في  علمائنا  على  المعطيات 
هذه  أس��رار  الكتشاف  يوفقهم  الله  لعل 
النبتة، وربما قد تكون حال لمرض »إيبوال« 
»ك�����رون�����ا«  أو 
على  وال���ل���ه 
ك�������ل ش�����يء 

قدير.
< عبد اإلله 
السعداوي 
)بني مالل(

انتظر المغاربة طيلة أيام قبيل 
اإلضراب العام الخبر السار الذي 
وظهر  الحكومة،  إي��اه  وعدتهم 
من  أتى  ال��ذي  الرسمي،  ناطقها 
ال���ب���اب ال��خ��ل��ف��ي، ع��ش��ي��ة يوم 
اإلضراب في برنامج مباشر لقناة 
دوزيم، وبعد أن أكل على الهواء 
طريحة لن ينساها أبدا من قبل 
كانا  لنقابتين  وم��م��ث��ل  ممثلة 
حاضرين أمامه، أحس المغاربة 
أن الناطق باسم الحكومة لم تعد 
له رغبة في النطق بالخبر السار، 
ألنه أدرك بعد أن فشل في سعيه 
مداخالته  طيلة  الناس  لتغليط 
بالبرنامج ومحاولة التمادي في 
تسويق اإلنجازات الحكومية التي 
استهلكت إعالميا، أن الخبر ليس 
فيه من السرور ما ُيفرح المغاربة، 
واض��ط��ر ل���زف ال��خ��ب��ر ف��ي آخر 
البرنامج، بعد إلحاح من صاحبه، 
وسرعة  وحرج  شديد  وبارتباك 

مفرطة في النطق. 
عن  عبارة  السار  الخبر  ك��ان 
شعبا  أضحكت  »واع����رة«  نكتة 
أن  الشعب  أدرك  وهنا  بأكمله، 
تعرف  ال  تحكمه  التي  الحكومة 

حتى اآلن، وبعد سنوات قضتها 
جاثمة على نفسه وجيبه وعلى 
آماله، ما الذي يفرحه وما الذي 

يحزنه.  
< المصطفى دريد )سطات(

الحكومة والخبر  السار..
 نكتة »واعرة« أضحكت الشعب

مجـرمـون »مقرقـبون«

عش عزيزا أو مت وأنت كرمي
إفريقيا  كأس  تنظيم  تأجيل  قرار 
ببالدنا من طرف المسؤولين بسبب 
وباء إيبوال، ترك صدى طيبا وارتياحا 
ل���دى ال��م��واط��ن��ي��ن، ل��ي��س خ��وف��ا من 
اإلصابة بهذا الداء الفتاك والمميت، 
بل ألنهم استشعروا أخيرا بأن هناك 
من يهتم بهم، يخاف عليهم ويحرص 

على سالمتهم.
البسطاء  أق���ص���د  ف��ال��م��غ��ارب��ة، 
المسحوقين، وهم األغلبية طبعا، ال 
يخشون الموت وال  إيبوال وال كرونا 
وال كل األوبئة، بقدر خشيتهم من أن 
في  أبنائهم  وكرامة  كرامتهم  تهدر 
المستشفيات والمدارس واإلدارات، 
حيث تعشش األوبئة الفتاكة الحقيقية 
النفسية  س��الم��ت��ه��م  ت���ه���دد  ال���ت���ي 
والعقلية، جراء التهميش والتحقير 
واإله���م���ال وال��الم��ب��االة، وك���أن هذا 
المواطن البسيط مجرد رقم إضافي 
بدون قيمة، فأغلب هؤالء المهمشين 
يتمنون الموت والرحيل قبل األوان 
ليستريحوا  األخ��ي��ر  م��ث��واه��م  إل���ى 

ويريحوا بعدما فقدوا طعم الحياة، 
التي لم يتذوقوا منها سوى المرارة 
والعلقم. كيف يعقل أن تتواجد مناطق 
م��ع��زول��ة وم���ا أك��ث��ره��ا ب����دون طرق 
وقرى  معبدة،  تكون  أن  فباألحرى 
بدون مستوصفات ومستشفيات بدون 
أطباء، وإذا ما وجد األطباء تعامل 

وكأنهم  ال��م��رض��ى  م���ع  أغ��ل��ب��ي��ت��ه��م 
ح����ش����رات، ف��ك��م م���ن م���ري���ض مات 
بقسم  االنتظار  كثرة  من  »بالفقسة« 
المستعجالت، وكم من امرأة وضعت 
مولودها على األرض بمساعدة نفسها 
وهي تفترش البرودة... أما التعليم 
فالكل يعلم المستوى المتدني الذي 

األستاذ  أصبح  وكيف  إل��ي��ه،  وص��ل 
جشعا يبحث عن مصادر األموال بدال 
»يا حسرتاه«  األفعال...  مصادر  من 
على التعليم وعلى من كاد أن يكون 

رسوال.
أن  الخوف واالح��ت��راز يجب  إذن 
يكون من هؤالء األوبئة التي تعشش 
المواطن  تعني  قطاعات حيوية  في 
مباشرة، والمسؤولون الذين يخافون 
يتحركوا  أن  ي��ج��ب  صحتنا  ع��ل��ى 
سالمة  تمس  ألنها  عليها  للقضاء 
المواطنين، وتعطل عجلة تقدم ونمو 
أننا  علمنا  ما  إذا  خصوصا  بلدنا، 
نقبع في مراتب متأخرة حسب مؤشر 
التنمية. لذا فصدور هذا القرار، يعد 
لرد  تاريخيا،  إن��ج��ازا  ذات��ه  حد  في 
البسيط  ال��م��واط��ن  ل��ه��ذا  االع��ت��ب��ار 
المقهور الذي فقد الثقة في نفسه وفي 
أغلى  له بوطنه  الثقة  بلده، وإع��ادة 
وأثمن من فوزنا بهذه الكأس اإلفريقية 

الغالية.
< خالد كمال )ورزازات(

تحل ذكرى الهجرة النبوية، والمسلمون في 
إلى  يدعو  ال  عليه ووض��ع  ح��ال ال يحسدون 
حد  إلى  واختلفت  تفرقت  فكلمتهم  التفاؤل، 
تعددت  وات��ج��اه��ات��ه��م  وال��ح��رب،  المجابهة 
وانقسمت بين شرق وغرب، ومجتمعاتهم بما 
تضمه من محاكم وقوانين، ومؤسسات ومرافق، 
أبعد ما تكون عن توجيه اإلسالم وهديه، حتى 
أصبحنا جميعا تائهين وكأننا ال نعرف الطريق 
الصحيح الذي رسمه لنا ديننا الحنيف وسار 
والوحدة.  والعزة  المجد  نحو  أسالفنا  عليه 
فهل آن لنا أن نعتبر ونتعظ بأحداث الهجرة 
ورسوله؟  الله  إلى  ونعود  وأهدافها  وعبرها 
ونجعل هجرتنا إليها كما تحدث الرسول صلى 
الله عليه وسلم في ما رواه اإلمام البخاري في 
ق��ال: سمعت  الخطاب  بن  عمر  عن  صحيحه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إنما 
األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى 
ال��ل��ه ورس��ول��ه وم��ن ك��ان��ت هجرته إل��ى دنيا 
يصيبها أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما 

هاجر إليه«.
والمطلوب من المسلم وهو يستقبل مطلع 
السنة الهجرية أال يكتفي باستعراض قصص 
الهجرة وأحداثها وتردديها، بل األهم من هذا 
واستمداد  وغاياتها،  أهدافها  استذكار  هم 
العبرة منها كما حدد الرسول عليه السالم في 
قوله: »المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
الله عنه«  ويده، والمهاجر من هجر ما نهى 
ويعني ذلك أن الهجرة المرادة منا دائما، هي 
هجرة الفساد ومكانه وأهله، بعد العجز عن 
مقاومته والقضاء عليه وعدم النجاح في إنكاره 
واستئصاله، وبذلك يكون المهاجر الحق هو 
أشكاله  بكل  وال��ف��س��اد  المعصية  يهجر  م��ن 
البيئة  عن  والبعد  مكانهما  وت��رك  وأن��واع��ه، 
الفاسدة المنحلة ابتغاء وجه الله، أي لما فيه 
مصلحة الجماعة اإلسالمية وخيرها وصالحها، 
وقد كانت هجرة الرسول عليه الصالة والسالم 
وصحابته األبرار والمسلمين الصادقين، هجرة 
حقيقية لله وفي الله إعالء لكلمة الله، وكانت 
انتفاضة ضد االضطهاد والظلم، وثورة على 
والبذل  للعمل  واستنفارا  والفساد،  الباطل 
والعطاء، ومسيرة إلى السالم والخير والنماء. 
وكانت هجرتهم بنفوسهم إلى العزة والحرية 
السمو  إلى  الطاهرة  وبأرواحهم  والكرامة، 
والصفاء والنقاء، وبضمائرهم الحية إلى الحق 

والطهر والعدل. 
كما كانت هجرتهم هجرة حقيقية أي انتقاال 
ماديا ومعنويا، وتحوال من بيئة فاسدة ظالمة 
حاربتهم واضطهدتهم، وحالت دون حريتهم 
آمنة  بيئة  إل��ى  دينهم،  شعائر  ممارسة  ف��ي 
مطمئنة استقروا فيها وعبدوا الله بكل حرية 

واطمئنان.
كما كانت انتقاال معنويا وارتقاء بدينهم إلى 
آفاق االنفتاح واإلشراق، وذلك بجهاد النفس 
واستئصال  ونزاعاتها،  شهواتها  ومقاومة 
نزواتها وشرورها، وتخليتها  وقمع  فتنتها، 
بالمكارم  وتحليتها  والنوازع،  الشوائب  من 
والفضائل، وتهيئتها الستقبال أشرف المبادئ 
الله  ألم��ر  تطبيقا  وذل��ك  والمقاصد،  والقيم 
»والرجز فاهجر« وتوجيه الرسول الكريم وهو 
يجيب على سؤال أحد الصحابة لدى عودته 
من إحدى غزواته: هل علينا من جهاد بعد ذلك 
يا رسول الله؟ قال »نعم، رجعتم من الجهاد 
األص���غ���ر إل���ى ال��ج��ه��اد األك���ب���ر وه���و جهاد 

النفس«.
ف��ال��ه��ج��رة ال��واج��ب��ة ال��ي��وم، وه���ي هجرة 
المعاصي والفساد والعادات السيئة التي طغت 
على سلوكنا، وسادت مجتمعنا، وذلك بالتحول 
من الباطل إلى الحق، ومن الضالل إلى الهداية، 
ومن الغواية إلى الرشد، ومن البخل والتقتير 
إلى اإلنفاق والبذل، ومن الشر إلى الخير، ومن 
القسوة إلى الوحدة واالئتالف، ومن القانون 
الله وسنة  بكتاب  الحكم  الشريعة وهي  إلى 
رسوله وهديه، وحب الدنيا واالستغراق في 
وخدمة  ال��ل��ه  سبيل  ف��ي  الجهاد  إل��ى  طلبها 
طلبا  العامة  المصلحة  وابتغاء  مجتمعنا، 
لمرضاة الله، فذلك وحده هو المعنى الحقيقي 
للهجرة الذي ينبغي للمسلم أن يعيه ويفقهه 

ويعمل من أجله.

الهجـرة المستمـرة
بقلم: د. يوسف الكتاني

عبد اإلله
 بن كيران

امرأة حامل تضع 
مولودها على 

الضس
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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	 المجلس	 رئ��ي��س	 يعلن	
أودع	 قد	 أنه	 العموم	 إلى	 لمكناس	
يتعلق	 ملفا	 القانونية	 بالمصلحة	
	7-6-5-4 ب��رق��م	 مقهى	 ب��إح��داث	
تجزئة	التضامن	1	المنصور	مكناس	
من	طرف	السيد)ة(:	مختري	أحمد.

فعلى	كل	من	يهمه	األمر	االتصال	
بالجماعة	 القانونية	 بالمصلحة	
الحضرية	لمكناس	)ملحقة	الحبول(	

قصد	االطالع	على	هذا	الملف	وإبداء	
مدته	 أجل	 وذل��ك	خالل	 مالحظاته،	
)15	يوما(	ابتداء	من	تاريخ	نشر	هذا	

اإلعالن.
As 355/14

**********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
	

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي	 المجلس	 رئ��ي��س	 يعلن	
أودع	 قد	 أنه	 العموم	 إلى	 لمكناس	

يتعلق	 ملفا	 القانونية	 بالمصلحة	
تجزئة	 	443 برقم	 مقهى	 ب��إح��داث	
البساتين	 	4 ال��دك��ان	 	6 البساتين	
مكناس	من	طرف	السيد)ة(:	خديجة	

عيسى.
فعلى	كل	من	يهمه	األمر	االتصال	
بالجماعة	 القانونية	 بالمصلحة	
الحضرية	لمكناس	)ملحقة	الحبول(	
قصد	االطالع	على	هذا	الملف	وإبداء	
مدته	 أجل	 وذل��ك	خالل	 مالحظاته،	
)15	يوما(	ابتداء	من	تاريخ	نشر	هذا	

اإلعالن.
As 356/14

**********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية

بمراكش

المحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات المقاولة

تسوية قضائية لـ꞉ الدوتورس
 في ش م ق

50/15/꞉ 15ملف عدد
إشعـــــار

بمقتضى	القرار	الصادر	بتاريخ	
ملف	صعوبات	 في	 	28/10/2014
قضت	 	50/15/15 ع��دد	 المقاولة	
التجارية	 االس��ت��ئ��ن��اف	 المحكمة	
بمراكش	بفتح	تسوية	قضائية	في	
م	ق	 ال��دوت��ورس	في	ش	 	꞉مواجهة
لدى	 ال��ت��ج��اري	 بالسجل	 المقيدة	
تحت	 بمراكش	 التجارية	 المحكمة	
عدد	19711	الكائن	مقرها	االجتماعي	
ب55	꞉	شارع	محمد	الخامس	الطابق	

2	الشقة	13	مراكش.

وعينت	األستاذ/ة	مصطفى	خويا	
موح	قاضيا	منتدبا،	والسيد	بسالم	
محمد	سنديكا	الكائن	بالعنوان	10	

تجزئة	ورزازات.
وحددت	تاريخ	التوقف	عن	الدفع	
بصفة	مؤقتة	في	الثمانية	عشر	شهرا	
وعليه	 القرار.	 تاريخ	 عن	 السابقة	
التصريح	 الدائنين	 من	 فالمطلوب	
ضمن	 المعين	 للسنديك	 بديونهم	
المبالغ	 ت��ت��ض��م��ن	 م��وق��ع��ة	 ق��ائ��م��ة	
وذلك	 بالوثائق،	 مرفقة	 المطلوبة	
دخل	شهرين	)1(	من	تاريخ	نشر	هذا	
طبقا	 الرسمية	 بالجريدة	 اإلشعار	
لمقتضيان	المواد	569،686	،687	

من	مدونة	التجارة.
بشهرين	 األج���ل	 ه��ذا	 ي��م��دد	 	)1(
القاطنين	خارج	 للدائنين	 بالنسبة	

المملكة	المغربية.
  As 357/14

رقم الملف

رقم الملف

اسم المستغل

اسم المستغل

اسم الملك

اسم الملك

مساحته المسقية

مساحته المسقية

الصبيب اليومي

الصبيب اليومي

الجماعة

الجماعة

الدوار

الدوار

 OT-00739/14

 TA-01787/14

 TA-01789/14

 OT-00742/14

 OT-00744/14

 OT-00747/14

 OT-00749/14

 OT-00751/14

 OT-00753/14

 OT-00756/14

 OT-00758/14

 OT-00760/14

 OT-00740/14

 TA-01788/14

 OT-00741/14

 TA-01790/14

 OT-00743/14

 OT-00746/14

 OT-00748/14

 OT-00750/14

 OT-00752/14

 OT-00755/14

 OT-00757/14

 OT-00759/14

5.0000

4.0000

14.0000

9.5000

3.2500

2.0000

5.0000

3.0000

2.7500

60.0000

60.0000

0.9000

5.7500

5.5000

11.0000

8.0000

6.5000

6.5000

8.0000

2.9000

4.5000

13.5000

60.0000

60.0000

250

200

700

475

163

100

250

150

138

3000

3000

45

288

275

550

400

325

325

400

145

225

675

3000

3000

اخلنافيف

افريجة

احمر

الكفيفات

الكفيفات

سيدي موسى

الكفيفات

اسن

اسن

مشرع العني

مشرع العني

سيدي بوموسى

اسن

تازمورت

الكفيفات

احمر

الكفيفات

الكفيفات

الدير

الكفيفات

الكفيفات

اسن

مشرع العني

مشرع العني

البراكيك

تكطرانت

كابة

أيت زي

الدالالت

أيت القاضي 

الدالالت

الرياينة

ادوز

أوالد كروم

أوالد كروم

اسعيد

أوالد سكير

تازمورت

ايت مبارك

بعقلية

أيت امرير

أيت اعباد

بويحيى

أيت زي

البرج

الفيضة

أوالد كروم

أوالد كروم

فدان الرمل

ود سوس

نايت علي- كابة مزرعة نايت وعلي

ملك الناعورة-تاع البسيطة

بالد احلاج إبراهيم

الناعورة

ضيعة فالحية

قطعة أرضية

دار الهناء

حوض اجلمعية

حوض اجلمعية

ملك افقير

ملك الدراوي

 امينتفراوت- امينتفراوت -2 دياكو-بورت
أمني تفورت

ايت سعيد- بحيرة الكرم

اكدال

كاو 3

بنجار

ازرو صبو العبار

أركانة بومهدي جنانات

ملك الرحمة

السهب

حوض اجلمعية

حوض اجلمعية

أحمد أوعلي

علي مهاش

محمد نايت وعلي

إبراهيم لعوينة

بوسالم اعساسة

إبراهيم بلحمام

نور الدين اعساسة

بوجمعة املرزوكي

حلسن نايتلخضير

عبد الكبير فاهم

عبد الكبير فاهم

سعيد افقير

عبد العزيز صادق

امبارك أيت لعبيدي

ابويه العويج

أحمد زاكي

إبراهيم اشباني

عبد العزيز كبيري

حسن متيق

السعيد السعيدي

سالم ملوك

السعدية الطبطاني

عبد الكبير فاهم

عبد الكبير فاهم

المملكة المغربية
وزارة الفالحة

والصيد البحري

إعالن عن فتح بحث علني

)بناء على القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء(
قرار مدير المكتب الجهوي بإجراء بحث علني

رقم 3112 

ينهي	مدير	المكتب	الجهوي	لالستثمار	الفالحي	

لسوس	ماسة	للعموم،	أنه	بموجب	القرار	المديري	
بتاريخ	 وال������ص������ادر	 أع�������اله	 إل����ي����ه	 ال����م����ش����ار	

	.2014/10/24
سيجري	بمقر	دائرة	أوالد	تايمة،	إقليم	تارودانت،	
	2014/11/18 ابتداء	من	 أيام	 	)5( ولمدة	خمسة	

إلى	غاية	2014/11/22	بحث	علني	عن	مشاريع	
التصريح	بنقط	جلب	المياه	من	الطبقة	الجوفية	من	
اآلبار	أو	األثقاب	المتواجدة	قبل	تاريخ	05	فبراير	
2009	والتي	تقدم	بها	السادة	المبينة	أسماؤهم	

بالجدول	التالي:

المملكة المغربية
وزارة الفالحة

والصيد البحري

إعالن عن فتح بحث علني

)بناء على القانون رقم 95.10 المتعلق بالماء(
قرار مدير المكتب الجهوي بإجراء بحث علني

رقم	3113	

ينهي	مدير	المكتب	الجهوي	لالستثمار	الفالحي	

لسوس	ماسة	للعموم،	أنه	بموجب	القرار	المديري	
بتاريخ	 وال������ص������ادر	 أع�������اله	 إل����ي����ه	 ال����م����ش����ار	

	.2014/10/24
سيجري	بمقر	دائرة	أوالد	تايمة،	إقليم	تارودانت،	
	2014/11/18 ابتداء	من	 أيام	 	)5( ولمدة	خمسة	

إلى	غاية	2014/11/22	بحث	علني	عن	مشاريع	
التصريح	بنقط	جلب	المياه	من	الطبقة	الجوفية	من	
اآلبار	أو	األثقاب	المتواجدة	قبل	تاريخ	05	فبراير	
2009	والتي	تقدم	بها	السادة	المبينة	أسماؤهم	

بالجدول	التالي:

وقد	وضعت	هذه	الملفات	بمقر	دائرة	أوالد	تايمة،	وذلك	قصد	االطالع	عليها	من	طرف	العموم	وتقييد	المالحظات	والمطالب	المقدمة	من	طرف	الغير	داخل	المدة	المذكورة	أعاله.
 AS 358/14
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الصبيب اليوميمساحته المسقيةاسم الملكاسم المستغلرقم الملف الدوارالجماعة
TA-01801/14

TA-01803/14

TA-01805/14

TA-01808/14

TA-01812/14

TA-01802/14

TA-01804/14

TA-01806/14

TA-01810/14

3.7700

9.0000

10.0000

4.5000

4.7800

18.0000

6.0000

7.0000

63.0000

189

450

500

225

239

900

300

350

3150

أيتأكاس

إداومومن

سيديالطاهر

افريجة

أيتأكاس

سيديبورجا

إداومومن

سيديالطاهر

افريجة

سيديموسى

أيتمبارك

السواحير

أوالدمسعود

أيتتامنت

أوالدعبو

الشراكة

النواجيالسفلي

الركادة

ملكبواحلجار-تالبورت

فدانالدشرة-1فدانالدشرة-2الدشرة03

احلديبات

ملكاخلرب

أرضمتاعتأيتبلقاسم-أرضمحمد
بنالشيخ

النباك

تاعأوالدإبراهيم

سهبجداري

حوضاجلمعية:ملكالبور-كديةسيدي
الضاوي-ملكعندالبيسون

عمرتلمتي

عيسىبوشفر

عبدالعاليبوفاس

أحمدمزوغ

سعيدبناحلسن

اليزيدطاجطاج

محمدشريكة

السعيدالشفيق

إبراهيمتاوتاو)جمممأزالركادة(

وقد وضعت هذه الملفات بمقر دائرة أوالد تايمة، وذلك قصد االطالع عليها من طرف العموم وتقييد المالحظات والمطالب المقدمة من طرف الغير داخل المدة المذكورة أعاله.
AS 359/14

الصبيب اليوميمساحته المسقيةاسم الملكاسم المستغلرقم الملف الدوارالجماعة
TA-01792/14

TA-01794/14

TA-01796/14

TA-01798/14

TA-01807/14

TA-01811/14

TA-01814/14

TA-01816/14

TA-01818/14

TA-01793/14

TA-01795/14

TA-01797/14

TA-01800/14

TA-01809/14

TA-01813/14

TA-01815/14

TA-01817/14

TA-01820/14

2.0000

4.2500

3.5000

18.0000

2.0000

7.0000

5.0000

50.0000

28.0000

4.0780

7.0000

2.2500

8.0000

80.0000

0.7500

12.0000

8.0000

90.0000

100

213

175

900

100

350

250

2.500

1.400

204

350

113

400

4.000

38

600

400

4.500

تلكجونت

إداوكيالل

أوالدعيسى

املهارة

إداوكماض

إداوكماض

ارزن

اكلي

اكلي

ايكودار

تنزت

أكلي

تنزت

أوالدعيسى

تافنكولت

الفيض

الفيض

ايكودار

بوينشبكن-سينس

بوالربوحبوزمور

أوالدعبدالله

أوالدعبو

ايتمبارك

تاهال-الظهرات

ارزان

الرزاكنة-ز.سيدينوح

الرزاكنة

أوالدمبارك

تشديرت

أوالدعويدات-
أكاديرالبور

متزاكت

أوالدعيسى

متمانت

جموعانداوزال

جموعانداوزال

متاسطوأيتحلسن
ابورحيم

06 أمالك

ملكجعفروبوحلبق

03 أمالك

05 أمالك

ملكبوتركنني

03 أمالك

بورةسياليزيد

19 ملك)رسومعقارية(

04أمالك

سدرتامللوك

البور

طاطا-البور

اكينواسيف

08 أمالك

تلبورتاحمر

قطعةأرضية

حشيشاتالدار

14 ملك)رسومعقارية(

عليخودو

عبدالرحمانعالوي

العربيأورزيد

عبدالقادرحامد

محمدبوسعيد

عبدالرحمانتوفيق

احلسانافرياض

ميلودبوقدير

ميلودبوقدير

عمرفهمان

مواليإبراهيممبهدي

احلسنيابركوك

عزيزاليعقوبي

املصطفىبوقدير

صالحاملعلم

عبداللهقرسان

براهيمابازين

احلبيببوقدير

المملكة المغربية
وزارة الفالحة

والصيد البحري

إعالنعنفتحبحثعلني

)بناءعلىالقانونرقم95.10المتعلقبالماء(
قرارمديرالمكتبالجهويبإجراءبحثعلني

رقم3114

ينهي مدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي 

لسوس ماسة للعموم، أنه بموجب القرار المديري 
بتاريخ  وال������ص������ادر  أع�������اله  إل����ي����ه  ال����م����ش����ار 

 .2014/10/24
سيجري بمقر دائرة أوالد تايمة، إقليم تارودانت، 
 2014/11/18 ابتداء من  أيام   )5( ولمدة خمسة 

إلى غاية 2014/11/22 بحث علني عن مشاريع 
التصريح بنقط جلب المياه من الطبقة الجوفية من 
اآلبار أو األثقاب المتواجدة قبل تاريخ 05 فبراير 
2009 والتي تقدم بها السادة المبينة أسماؤهم 

بالجدول التالي:

المملكة المغربية
وزارة الفالحة

والصيد البحري

إعالنعنفتحبحثعلني

)بناءعلىالقانونرقم95.10المتعلقبالماء(
قرارمديرالمكتبالجهويبإجراءبحثعلني

رقم3115

ينهي مدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي 

لسوس ماسة للعموم، أنه بموجب القرار المديري 
بتاريخ  وال������ص������ادر  أع�������اله  إل����ي����ه  ال����م����ش����ار 

 .2014/10/24
سيجري بمقر دائرة أوالد تايمة، إقليم تارودانت، 
 2014/11/18 ابتداء من  أيام   )5( ولمدة خمسة 

إلى غاية 2014/11/22 بحث علني عن مشاريع 
التصريح بنقط جلب المياه من الطبقة الجوفية من 
اآلبار أو األثقاب المتواجدة قبل تاريخ 05 فبراير 
2009 والتي تقدم بها السادة المبينة أسماؤهم 

بالجدول التالي:

وقد وضعت هذه الملفات بمقر دائرة أوالد تايمة، وذلك قصد االطالع عليها من طرف العموم وتقييد المالحظات والمطالب المقدمة من طرف الغير داخل المدة المذكورة أعاله.
AS 360/14

الصبيب اليوميمساحته المسقيةاسم الملكاسم المستغلرقم الملف الدوارالجماعة
OT-00664/14

OT-00745/14

OT-00736/14

OT-00754/14

2.0000

1.9000

0.2500

0.4434

100

95

13

22

بلديةأوالدتامية

بلديةأوالدتامية

بلديةأوالدتامية

بلديةأوالدتامية

الرطيم

بوخريص

الشراردة

الشراردة

فدانالرك

العني

بقعةأرضية

اإلحسان

عبدالعزيزكبيري

نورالدينايقار

عبدالعزيزبولعوان

عبدالعزيزأيتدامي
وقد وضعت هذه الملفات بمقر دائرة أوالد تايمة، وذلك قصد االطالع عليها من طرف العموم وتقييد المالحظات والمطالب المقدمة من طرف الغير داخل المدة المذكورة أعاله.

AS 361/14
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اجلمعية السالوية لنهضة امللحون
 تستأنف أنشطتها

المجيد  االسللتللقللال  بللعلليللد  احللتللفللاء 
وبمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، وإثر 
تجديد مكتبها التنفيذي قررت الجمعية 
استئناف  الملحون  لنهضة  الساوية 

أنشطتها الثقافية والفنية. 
وعليه سوف يتم إحياء أمسية من طرب 

الملحون يوم الخميس 13 نونبر 2014 
ابتداء من الساعة الرابعة مساء بمنزل 
الكاتب العام بحي رياض بطانة بسا، 
حيث سيتم إنشاد قصائد من مخزون هذا 
الفن التراثي المغربي األصيل الذي تتوفر 

عليه خزانة الجمعية.

كانت األصوات التي يصدرها احتكاك عجات القطار مع السكة تفرض 
على المتحدث أن يرفع صوته صارخا ليمكن الجالس بجانبه من متابعة 
كامه بشيء من الوضوح، خاصة وأن تلك األصوات قد اختلطت بضجيج 
نوعية ركاب الدرجة الرابعة، وما يحملونه معهم من الدواجن، إضافة 
َد لهيب  إلى باعة المأكوالت ومشروبات الشاي والقهوة ببقاريج َسَوّ
النار ثلث أرباعها، وهم يتخطون أجسام النائمين المرهقين، القادمين 
من الجنوب في وسائل نقل أخرى أكثر تعاسة، مما جعلهم يرون في 
»َكاْتِرَياْم« القطار غرفة فندق من خمسة نجوم يدخلهم في سبات عميق 
ال يبالون بما يحيط بهم. أما أنا واألخ العمراني، فقد شغلنا حديث 

طموحاتنا وأحامنا عن كل ذلك. 
كان الشوق إلى التدريب، الذي اعتبرناه أول باب فتح ليمنحنا فرصة 
الولوج إلى بيت أبي الفنون، والتعرف على مبادئه تحت خيمته، قد 
صور لنا أن المسافة بين مراكش والرباط - المعروف سلفا أنها ال 
تتعدى 350 كيلومترا- ازدادت أضعاف ما هي عليه في رحلتنا تلك 
الليلة التي غدت هي األخرى كأطول ليالي فصل الشتاء. ورغم كل ذلك، 
فإن ليلتنا لم تبلغ حد الملل أبدا بفضل متعة المشاهد المضحكة أحيانا 
التي أثارت انتباهنا في تلك الدرجة الرابعة الشبيهة بالسوق األسبوعي 

المتنقل. 
فزيادة على األكل والشرب، كان هناك من يعرض بضائعه للبيع، وكان 
من المسافرين من لم يتحمل خليط الروائح المزكم ذاك الذي اختلط فيه 
كل شيء بروائح العرق الذي تفرزه األجسام من شدة االزدحام في بداية 
ليالي الصيف الشديد الحرارة. فكان بعضهم - أي المسافرين - يسرع 
بكل قواه نحو النوافذ المربوطة بأحزمة يسمح باستعمالها للركاب. 
فترى األحزمة في محنة سواء استمر القطار في نهب الطريق أو توقف 
في إحدى المحطات. فاألحزمة تخضع الختاف األمزجة: هذا ينزلها 
حتى يتمكن من إخراج رأسه ليستنشق الهواء، وآخر ينقض على يد 
األول ليزيلها من الحزام ويعيد إغاق النوافذ حتى ال يجد الهواء منفذا 
إلنعاش الجو داخل العربة، فيعيد األول خطف الحزام مرة أخرى، لكن 

الثاني يتمسك به فيتطور المشهد إلى معركة شد للحبل كما يقال. 
وفي مكان آخر يفلت من ربطة دجاج، ديك زائغ يرفرف فوق الرؤوس 
لإلفات من إحدى النوافذ، وحين ال يتمكن من ذلك يحول اتجاهه إلى 

ربطة أخرى للدجاجات فيخلق حالة الطوارئ بين الركاب.
وفي ضجيج تلك الخصومات والمعارك اللسانية، يظهر قادما من 
إحدى المقطورات الخلفية، شاب من ذوي اإلعاقة هو أيضا من أبناء 
حومة القصور وبالضبط من درب عريق تسكنه أسرة تحسب على 
الشرفاء المسعوديين، ويسمى بدرب السانية. أما الشاب فاسمه سالم 
بلوط. لم تمنع سالم إعاقة يده ورجله وعدة لسانه الخفيفة، من أن يكون 
من أنشط الجمعويين الذين يثبتون حضورهم في كل التظاهرات وخاصة 
المسرحية. كنت أعرفه وسرنا أن نراه، أنا واألخ عبد الله العمراني، 

يخطو نحونا مبتسما، فبادرته على الفور بالسؤال:
• »إلى أين السي بلوط؟«

انشرحت مامحه ورفع صوته بكلماته المتعثرة وقال إنه يسير في 
نفس االتجاه الذي نقصده نحن ومن أجل التدريب الذي تقرر تنظيمه. 
ولكنه جاء إلى المحطة متأخرا فاضطر للجلوس في آخر عربة، وكان 
يعلم بصعودنا مع من بكر، فلما ضج الناس ودخلوا في معركة النوافذ 
والديكة، تحرك بعض الحراس المتواجدين في آخر عربة لاستطاع 
والتدخل، فاغتنم هو الفرصة وتبعهم باحثا عنا، وكما قال الشاعر: 

»مصائب قوم عند قوم فوائد«.
عندما افترش سالم األرض بيننا، وضع حقيبته وأخد كيسا من الورق 
عند  المستهلك  النوع  من  المقلي  السمك  من  قطعا  منه  أخللرج  وثللم 
المراكشيين كثيرا »ساركنة«، وخاصة تلك األجزاء التي تسمى »بالشاكلة«. 
فأخرجنا بدورنا ما تزودنا به من أكل، ثم أضفنا من الشاي ما توفر عند 
الباعة المتجوليين، ودخلنا في حديث السفرة. وهنا كشف لنا سالم 
أنه لم يقع عليه أي اختيار من اللجنة، ولكنه تقدم بطلب للمشاركة كمهتم 
يهوى المجال المسرحي فجاءه الجواب سريعا بالموافقة من إدارة 
الشبيبة والرياضة التي يسيرها بحزم السيد عمر مزور، الذي سأعود 
للحديث عنه لما له من ذكرى جميلة في هذه المسؤولية، شافاه الله 

وأمد في عمره.
أنسانا الحوار الشيق بيننا كل ما يحيط بنا من ضجيج ممزوج مع 
إيقاعات عجات القطار غير المنتظمة، وكأنها شاحنة تسير على طريق 
غير معبدة ال نفلت من متاعبها إال في لحظات الوقوف عند المحطات 
التي تبدأ بسيدي بوعثمان وتنتهي ببوزنيقة. ولم نتنفس الصعداء إال 
بعد أن خرجنا من ذلك النفق المظلم إلى مدخل محطة الرباط، فانطلق 
الركاب يتزاحمون على األبواب الخلفية واألمامية على السواء، دون أن 
بالمغرب  وقرى  مدنا  يقصدون  آخرين ممن  المجال لصعود  يتركوا 
الشرقي. فأسرعنا بدورنا إلى المساهمة في فوضى الهبوط، وسرنا 
نهرول نحو سلم الصعود إلى باب مغادرة المحطة المطل على أول 
شارع حمل اسم محمد الخامس في العهد الجديد، والذي شرع في 
تحديثه منذ بداية القرن العشرين وقبل تاريخ عقد الحماية، ولم يكن 
قد وضع أي خط أحمر أمام مهندسي تحديثه، إال على مسجد السنة 

وسور المشور العتيق.
شعرت شخصيا وكأنني أزور العاصمة للمرة األولى رغم أنني كنت 
قد مكثت فيها أربعة أيام زمن عودة الملك الثائر محمد الخامس من 
منفاه، وهي الزيارة التي لم يفصل بينها وبين زيارتي الثانية إال عام 

وبضع شهور.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي

100

»ولـــد القصـــور«

< يتبع..

الفنانة  توفيت يوم اإلثنين األخير، 
بحسناء  الملقبة  الللديللن  فللخللر  مللريللم 
الشاشة، في المستشفى، عن عمر يناهز 
83 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

»األهرام«،  ذكرت جريدة  ما  وحسب 
دخلت  قللد  كانت  القديرة  الفنانة  فللإن 
في  بجلطة  إصابتها  إثللر  المستشفى 

المخ.
والراحلة هي شقيقة الفنان يوسف 

نجمات  أبللرز  من  وتعتبر  الدين،  فخر 
فترة  خلللللال  اللللملللصلللريلللة  الللسلليللنللمللا 
القرن  من  والستينيات  الخمسينيات 

الماضي.
والذي  الللبللريء،  بأدائها  واشتهرت 
تجّسد في أفام مثل »ماك وشيطان« مع 
صاح ذو الفقار، و»رسالة غرام« مع فريد 
األطلللللرش، و»ارحلللللم حللبللي« ملللع كمال 

الشناوي.

أن  الصناعية  النفايات  مهنيي  أهللم  قللرر 
ينضووا في إطار جمعية ال تهدف إلى الربح 
وهي األولللى من نوعها في المغرب. في هذا 
بمهنة  تهتم  شركات  خمس  أعربت  السياق، 
النفايات الصناعية من خال هذه المبادرة عن 
إرادتها في العمل جماعة من أجل إضفاء الطابع 
المهني على هذا القطاع وتطويره، وقد شهدت 
مدينة الدار البيضاء انعقاد الجمع التأسيسي 
لهذه الجمعية يوم 20 أكتوبر من هذه السنة.

النفايات  مهنيي  جمعية  ستدشن  حيث 
 2015 يناير  أنشطتها خال شهر  الصناعية 
الّنفايات  تدبير  حللول  دوللليللة  نلللدوة  بتنظيم 

الصناعية.
أما أعضاء المكتب فهم كالتالي: 

- فرانسوا بيريك )François Pyrek( )سيطا 
ماروك)، رئيسا. 

- عبد اللطيف الحردوزي )SMRR(، نائبا 
للرئيس.

- هند بداك )إيكوفال ماروك) كاتبا عاما.
أمينا  )لوجيبرو(  يحياوي  الدين  نصر   -

للمال.
- ادريس نحيا )نيطام( نائبا للكاتب العام.

عنوان مقر جمعية مهنيي النفايات

ألول مرة باملغرب: 
 AMVEDI تأسيس
جمعية مهنيي النفايات 

الصناعية

وقربة،  وطللاعللة  عللبللادة  العمل 
وهو سبيل الناجين والمفلحين، 
وأساس البناء والتشييد ومناط 
وطريق  والتواصل،  االستمرار 
فاعمل  الباقية،  الصالحة  األمللة 
علللللى االسللتللجللابللة ألمللللر ملللوالك 
بمواصلة األعمال والحرص عليها 
اعملوا  »وقللل  الفائزين  من  تكن 
ورسوله  عملهم  الللللله  فللسلليللرى 

والمؤمنون«.

الصبر خلق األنبياء والمرسلين، 
والصادقين،  الصالحين  وصفة 
وهو  القانتين،  المؤمنين  وزاد 
ماذنا عند الغضب، ومفزعنا في 
الحوادث، وخاصنا من الشقاق 
والنفاق مصداقا للهدي النبوي: 
وإنما  بالصرعة  الشديد  »ليس 

الذي يملك نفسه عند الغضب«.

إشراقات إالهية

> د.يوسف الكتاني

السياسي أحمد عصمان 
ضيف على »المينوديير«

شاهدا  بصفته 
ومشاركا في حدث 
المسيرة الخضراء، 
يستضيف المقهى 
الللللللللثللللللللقللللللللافللللللللي 
»الملللليللللنللللوديلللليللللر« 

أحمد  الللسلليللاسللي 
علللللصلللللملللللان يلللللوم 
نونبر   6 الخميس 
ابتداء من  الجاري 
السادسة والنصف 

مساء.

بين مناطق ومناطق
تندس عدة فوارق

فهذه فيها حدائق
تنطق بالزقازق

ولها أطباق وطوابق
وما طاب من المرافق

وسقفها شاهق!!
وتلك مناطق

منهكة بالصواعق
عجة بالعوائق

أرزاقها في الخنادق
وحناجرها في المشانق

ال يصلها سائق
وال يتحدث باسمها ناطق

ويا ما من وثائق
أصابتها الحرائق

طمسا للحقائق!!

الطــمــ�س

<  بقلم : أبو أزهار

الشرفي  رئيسها  رقراق  أبي  تنعي جمعية  الله  بقضاء  وإيمانا  بأسى عميق 
األستاذ موالي آمحمد الجعيدي الذي لقي ربه صبيحة التاسع من محرم الحرام. 
وكان الراحل رحمه الله من الثلة التي قامت على سواعدها الجمعية حيث شغل 
العامة  الجموع  من  لعدد  رئاسته  جانب  إلى  واليتين،  في  العام  الكاتب  مهمة 
والمجالس اإلدارية ولجن وظائفية، وإنجازه لعدد من الدراسات التي صدر بعضها 

ضمن منشورات الجمعية.
وكان الجمع العام للجمعية في دجنبر 2012 قد سمى الفقيد وباإلجماع رئيسا شرفيا للجمعية تكريما 
له على أياديه البيضاء لصالح الجمعية وسا عموما. تغمد الله روح موالي آمحمد الجعيدي بواسع 

الرحمة والرضوان وأدخله فسيح الجنان وألهم األهل واألقارب واألصدقاء جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

موالي آمحمد اجلعيدي في ذمة الله

رحيل »حسناء الشاشة« املصرية 
الفنانة مرمي فخر  الدين

أحمد 
عصمان

انتقل إلى رحمة الله الفاضل السيد محمد الطالب بنسودة، مهندس األشغال 
العمومية، وصهر السفير المغربي في الجزائر األستاذ عبد الله بلقزيز.

وكان السيد محمد الطالب، قد عاش سنوات طويلة في أطراف المسجد 
اإلسامي في باريس، حيث كان والده الحاج العربي بنسودة هو قيم المسجد. 
و»األسبوع« تتقدم بتعازيها الحارة إلى أخته السيدة مليكة بنسودة بلقزيز، 
وإلى أفراد عائلة الفقيد، زوجته السيدة بوزينة وبناته رشيدة ونادية وليلى 
وأخواته اللة الشريفة، واللة مليكة، واللة منجية، وإخوته السي عمر وسيدي أحمد، وسيدي محمد 

بنسودة، راجية من الله العلي القدير، أن يشمل الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

وبلقزيز بنسودة  لعائلتي  تعزية 





األخيــــــرة

لكل مهمة أصولها.. ولكل صنعة 
المخابرات،  مجال  فأحرى  رجالها.. 
»بوب  األمريكي  قطبه  له  ال��ذي حدد 
وشروطها  منطلقاتها  وورد«،  وود 
األساسية  المنطلقات  ))إن  بقوله: 
ثالث  ال  ثنائية،  المخابرات،  لعمل 
ألن  الثقة،  وع��دم  االنتهازية  لهما: 
األصدقاء يمكنهم أن يغيروا والءهم 
من يوم آلخ��ر)...((( )كتاب السيا. 

بوب وود وورد(.
المخابرات  ع��م��اء  ت��وس��ع  ول��ق��د 
في  وب��رع��وا  األي���ام،  ه��ذه  المغربية 
تقليص أبعاد الكارثة اإلعامية التي 
ه�����زت أرك��������ان م���ك���ات���ب ال���وث���ائ���ق 
والمستندات المغربية »الدجيد«، بعد 
أطلق  إلكتروني،  فاعل  استطاع  أن 
كولمان«  »كريس  اسم  مصدره  على 
إغراق موقعه في »تويتر« بعشرات 
الجهاز  إل���ى  ال��م��ن��س��وب��ة  ال��وث��ائ��ق 
المغربي، الذي كان منذ تأسيسه على 
أيدي الجنرال الدليمي والزال، مهابا 
وشبه مقدس، رغم التغيير الجوهري، 
الذي حصل على رأسه، عندما أسندت 
رئاسته، إلى قطب مدني، وكان جميع 
أقطابه عسكريين، نظرا لارتباطات 
هذه  ف��ي  األساسية  االستراتيجية 
المؤسسة، وبعد الجنرال الدليمي، 
وال���ج���ن���رال ع��ب��د ال��ح��ق ال���ق���ادري، 
والجنرال الحرشي، تم في سنة 2005 
رفاق  من  واح��د  إل��ى  اإلدارة  إسناد 
الدراسة للملك محمد السادس، الذي 
المغاربة،  أق���وى  م��ن  رج���ا  اخ��ت��ار 
ارت���ب���اط���ا ب��ال��ق��ي��م واألخ�������اق، يس 
المنصوري، الذي أسهمت اختياراته 
تبريد  ف��ي  كبير،  ب���دور  العقائدية، 
المغرب،  ف���ي  ال��ت��ط��رف��ي��ة  ال��ح��م��أة 
وساهمت في التمهيد لهذا الحاضر 
الذي يتفق الجميع، على أن المغرب، 
التي  الوحيدة  العربية  ال��دول��ة  هو 
العربي،  الربيع  صقيع  م��ن  أفلتت 
وجعلت المغرب، سياسيا مصونا من 
الهزات، وهو بدون شك الواقع الذي 
دفع األط��راف، المناوئة للمغرب ألن 
سمى  م��ن  قبل  حتى  بعنف  تضرب 
نفسه »كريس كولمان« لتخديش هذه 
المرآة التي بقيت وحدها سليمة، منذ 

عشر سنوات.
إال أن ما سميته »األطراف المناوئة« 
قد ال يكون بالتحديد، هو ما فسرته 
بعض األقام الراقنة)...( على المواقع 
اإللكترونية بأنه فقط نوع من الدعم 
كتبه  ما  أو  للبوليساريو،  اإلعامي 
أحد المواقع المستفيدة)...( بأنه »قد 
بأنه  معترفا  انتقامية«  عملية  يكون 
»عملية موجهة« ليتساءل موقع آخر: 
تسريب  وراء  ال��ج��زائ��ر  تقف  ))ه���ل 
وثائق سرية لمسؤولين مغاربة، ألن 
التسريبات  هذه  اهتمامات  موضوع 
- ك��م��ا ق�����ال  ال���خ���ب���ي���ر)...( م����روان  
هرماش، لهسبريس ))بأن االختراق 
ح�����ص�����ل  ف�������ي  ش�������أن ال����ح����س����اب����ات 
يتعاملون    ألشخاص   اإللكترونية   
مع األجهزة)...((( إذن فهو اعتراف 

بقضية  مرتبط  غير  الموضوع  بأن 
الصحراء وحدها، ألن المتعاملين مع 
مبدئيا،  ليسوا،  المغربية،  األجهزة 
خبير  ليتناقض  البوليساريو  م��ع 
مع  تمارت«  »محمد  اسمه  آخ���ر)...( 
أطروحة زميله)...( هرماش، حين كتب 
لنفس الموقع: إن الجزائر هي التي 
فالخبراء  العملية.  هذه  وراء  تقف 

إذن، غير متفقين.
وكأن هؤالء الخبراء المغاربة، لم 
الجزائري  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ي��ط��ل��ع��وا 
األجهزة  تمارسه  ال���ذي  الحقيقي، 
األيام)...(  هذه  العنيدة،  الجزائرية 
حول  السرية  ال��وث��ائ��ق  آالف  بنشر 
المؤكد،  من  التي  الوثائق  المنطقة، 

أنها لم تصل بعد للمغرب.
متدخل آخ���ر، أع��ط��ى ي��د ال��ل��ه في 
العابر«  »ال��ح��دث  أط��روح��ة  ت��ق��ري��ع 
اإللكتروني،  السنودن  هذا  فوصف 
الحسابات،  يقرصن  ال��ذي  بالغراب 
الشخصية)...(  المراسات  وينشر 
متقربا من محتوى الوثائق المنشورة، 
ومتسائا ))هل ليس من حق الدجيد 
أن  ال��م��خ��اب��رات(  )ج��ه��از  المغربية 
يعطي األموال للصحفيين األجانب، 
ألن المشكل هو أن هؤالء الصحفيين 

األموال((  ه��ذه  يقبلون  الذين  هم 
)موقع ميديا 24(.

وتبقى هذه الدفوعات الدفاعية)...( 
وبكل أس��ف، داخ��ل��ة ف��ي إط��ار شبه 
تبرير للطريقة التقليدية الموروثة عن 
كانت مبنية على  والتي  زم��ان،  أيام 
أساس الدنيا بخير، والعالم كله قبيح، 
الواقع،  بينما  الزوينون)...(،  ونحن 
هو أن األمر يتعلق بزلزال استخباراتي 
ال  كنا  عما  المستور،  ع��رى  ضخم، 
تتمثل  ال  فادحة،  أخطاء  من  نعرفه، 
فضحه،  وتم  نشر  ما  في  خطورتها 
بها  وق��ع  ال��ت��ي  الطريقة  ف��ي  وإن��م��ا 
بأسماء  حقيقية)...(  وثائق  تسريب 
حقيقية، وعن مهام حقيقية. وال يمكن 
لمكاتب  يدخلون  الذين  أن  تصور، 
معه،  ويتعاملون  المغربي،  الجهاز 
ويأخذون منه)...( ويعطون، هم عماء 
للجزائر أو البوليساريو، ألنه إذا كان 
األمر هكذا.. فستكون الكارثة أضخم، 
ليصبح مأموال، أال تكون النية الغير 
مشكوك في سامتها، للمسؤول عن 
هذا  عند  للتوقف  قابلة  الجهاز  هذا 
الحد، الحد الذي يتحتم معه أن يتم 
فتح تحقيق واتخاذ عقوبات في حق 
الفاعلين الحقيقيين، وعدم السقوط 
ف��ي ف��خ إف����راغ ال��ك��ل، ف��ي حصيلة 
أنها  يظهر  وال  األجنبية،  المؤامرة 
ك��ذل��ك م��ن خ���ال م��ا تنطق ب��ه هذه 
ال��وث��ائ��ق ال��م��س��رب��ة، ال��وث��ائ��ق التي 
تزامنت، وكأنها مخططة)...( لنسف 
المخابرات  لرئيس  الناجح  التدخل 
المغربية يس المنصوري أمام مجلس 
األم����ن، ال���ذي ق���دم ت��ح��ت ق��ب��ة األمن 
التي  األخطار  عن  ص��ورة  العالمي، 

تهدد المغرب.
المسنود  الملموس،  ال��واق��ع  إن 
الوثائق  أغلب  أن  هو  بالصور)...(، 
المسربة، ممضاة من طرف شخص 
واحد معروف، أو موجهة إلى نفس 
الشخص، وهو صحفي نعرفه رئيسا 
كانت  يومية،  جريدة  إدارة  لمجلس 
لسان حزب كبير، وهو الذي اشترى 
مجلة أسبوعية، وهو المحرر الدائم 
في قناة إلكترونية، لمواضيع تدعو 
واإلصاح  الوطني،  اإلخ��اص  إل��ى 
ال��س��ي��اس��ي، وت���ردي���د األط���روح���ات 

العقائدية للنظام.
وإذا كانت تلك الوثائق مرسلة من 
طرفه، أو موجهة إليه حيث يتواجد 
اسمه في كل وثيقة واردة أو صادرة، 
فمن سربها للمسمى كريس كولمان، 
ثم إن الوثائق التي تحمل اسم هذا 
أه���داف  ذات  ك��ل��ه��ا  ال��ص��ح��ف��ي)...( 
تنطق سطورها  انتهازية شخصية، 
األموال  على  الحصول  في  بالرغبة 
للصحفيين  م��وج��ه��ة  ل��ي��س��ت  ال��ت��ي 
األج���ان���ب وح��ده��م إض��اف��ة إل���ى أن 
األخبار والمعلومات التي يتوصل بها 
كلها  بوند،  الجيمس  ه��ذا  وينقلها 
أخ���ب���ار س��ب��ق��ت��ه ل��ن��ش��ره��ا وك����االت 

األنباء.
وحتى إذا كان هذا الصحفي عميا 
فعليا للجهاز، أبواب الدجيد مفتوحة 
فكيف  كذلك،  أموالها  وصناديق  له، 
يكتب في وثيقة: ))الذهاب إلى لندن 
ي��وم ك��ذا، وال��رج��وع إل��ى باريس يوم 
كذا، والرجوع إلى البيضاء يوم كذا، 
لمدير  ه��دي��ة  ش���راء  ننسى  أن  دون 
ال��ج��ري��دة  ال��ف��ان��ي��ة،  وإن���ي محتاج 
أج��ور شهور يوليوز، وشتنبر  ألدف��ع 
للجريدة الفانية، ولجريدتي)...( 
6000 أورو، فيها 2000 أورو  لجريدتي   
وألف  أورو شهريا  للجريدة األخرى، 
و6000 أورو للصحفية فانة و6000 
أورو للصحفية األخرى(( )وثيقة ال 
يمكننا نشرها ألنها تفضح األسماء، 
كما تفضح أن دعم مجلة مغربية يكون 

بالدوالر(.
وكان بإمكان هذا البئر الذي ال قعر 
له، أن يدفع كشوف هذه المصاريف 
س���را إل���ى م��ح��اس��ب ال��م��ؤس��س��ة في 
الرباط، بينما هو يقدم نفسه على أنه 
له  فيكتب  الجهاز،  في  األول  الرجل 
أحد العماء رسالة إلكترونية يقول 
))ال أدري هل أنت اآلن في  فيها  له 
لعبور  ك��روازي��ي��ر  ب��ص��دد  أو  أم��ري��ك��ا 
ال��م��ح��ي��ط، ول��ك��ن��ي أري����د م��ن��ك بعد 
عودتك  للبيضاء أن  تنظم لي  عطلة 
وآن)...(  أن��ا،  بمراكش  السنة  رأس 
وأنت  تعرف أن غدا  نويل، لهذا تحجز 
لي بطاقة الطيران وغرف المبيت في 
بهذا  المتوصل  ليصدر  ال��ف��ن��دق(( 
اإليميل، أوامره بحجز غرفتين)...( في 

سوفيتيل مراكش.
وما بين سطور الرسائل المتبادلة، 

كولمان،  كريس  من طرف  والموزعة 
نجد هؤالء الذين يقضون رأس السنة 
العمل  يمارسون  مراكش  فنادق  في 
االستخباراتي)...( من قبيل »غريب أن 
نتحدث عن سخونة الجو بينما الجو 

قاسي البرودة«.
هذا الصحفي المغربي، الذي كان 
لرسائله  الصحفي  اإلخ��راج  يمارس 
كريس  له  ينشر  بأن  المقرصنة)...( 
واألخرى  الصفحة  بين  كولمان)...( 
السياسيين  ب��ع��ض  م��ع  ل��ه  ص����ورا 
البرلماني  قبيل  م��ن  األم��ري��ك��ي��ي��ن، 
األمريكي ماك كين، والسفير األمريكي 
السابق بالمغرب، ليقول لمشغليه، إنه 
المسؤولين  ع��ل��ى  ن��ف��وذه  ي��م��ارس 

األمريكيين في واشنطن.
إلكترونية،  رس��ال��ة  كتب  إن��ه  ب��ل 
نشرت هي أيضا ليحصل على ميزانية 
لحضور عشاء كبير في واشنطن على 
المهم  ك��ان  وإن  السيا،  مدير  ش��رف 
ل��ي��س ه��و م��دي��ر ال��س��ي��ا، وإن��م��ا هو 
الحصول على ميزانية الحضور في 
ه���ذا ال��ع��ش��اء، ح��ي��ث ال��ح��ض��ور في 
ألف  المائدة األولى يكون بخمسين 

دوالر )الوثيقة موجودة(.
المروءة السياسية، تمنعنا من نشر 
كل الوثائق التي أغلبها متعلقة بهذا 
كل  تكشف  ال��ذي  القوي،  الصحفي، 
وثيقة مقرصنة أنه تقمص شخصية 
الباطرون الحقيقي للجهاز المغربي. 
النباء«،  »المراسلين  أحد  تصوروا 
كما يسميهم منطق السيا، يكتب لهذا 
العبارة:  ب��ص��ري��ح  ال��ق��وي،  ال��رج��ل 
هل  ولكن  إل��خ،  عظيم.  ))ص��دي��ق��ك 
ل��ي  تسبيقا من  ت��ق��دم    أن  يمكنك 
أجرتي)...(، 38 ألف أورو)...( ألنني  
مضطر  للبحث عن سكن في األسبوع 
القادم((. مع العلم أن هذا المراسل 
االستخباراتي الذي يطلب هذا القدر 
م��ن ال��م��ال، ك��ان منذ س��ن��وات قليلة 
يكسب   »1 »ميدي  إذاع��ة  في  موظفا 

3000 درهما في الشهر.
وال يمكن اعتبار هذا المراسل، من 

مخطئا،  الوثيقة،  ه��ذه  خ��ال 
فهناك وثيقة أخرى نشرها 
ت��وي��ت��ر، ع���ب���ارة ع���ن أمر 
م��م��ض��ى م���ن ط����رف هذا 
إحدى  إلى  الصحفي)...( 
مؤرخ  المغربية،  األبناك 
ب�19 أبريل 2012 بتحويل 
إل��ى أحد  أل��ف دوالر   25
بواشنطن  ال��ح��س��اب��ات 
فهل  م��وج��ودة(  )الوثيقة 
الوثيقة  تمت قرصنة هذه 
البنك  إدارة  ط����رف  م���ن 
طرف  م���ن  أو  ال��م��غ��رب��ي، 

المتوصل بالحوالة، أو من 
نفسه،  باألمر  المعني  طرف 

ليكشف عن ضخامة نفوذه.
لو كانت كل الوثائق المقرصنة، 

أو  مزوار  الخارجية  بوزير  متعلقة 
بالسفير  أو  بوعايدة،  بنائبته 

المغربي في نيويورك وخبايا 
اجتماعه بالمبعوث األممي 

مشروعا  ل��ك��ان  روس، 
سياق  ف����ي  إدراج��������ه 
المغربي  ال����ص����راع 
ولكنها  ال��ج��زائ��ري، 
ثاث وثائق، بينما 
كشوف نشاط هذا  
ال������ص������ح������ف������ي 

ال���م���غ���رب���ي 
ت������ت������ع������دى 
ال����ع����ش����رة، 

مسنودة كما سبق، بصور اجتماعاته 
وت��ح��رك��ات��ه وك��أن��ه »ج��ي��م��س بوند« 

مغربي جديد.
وبصيغة أخرى لو كانت الوثائق 
المكشوفة تتعلق بالسيادة المغربية 
واجبا  لكان  المقدسة،  بقضيتها  أو 
يستنكر  من  بجانب  نقف  أن  علينا 
المناورة األجنبية، أما مادامت أغلب 
الوثائق المقرصنة، مقرصنة)...( من 
أجل التعريف باألنشطة المتباهية)...( 
لهذا »الكريستوف كولومب« المغربي، 
فإن الشك في أن تكون له مصلحة في 

نشر هذه الوثائق هو شك مشروع.
تجاه  علينا،  يحتم  ال��واج��ب،  إن��ه 
في  المقدس  جهازه  وتجاه  وطننا، 
المخابرات، وتجاه قرائنا، أن نسهم 
- ال كما فعل اآلخرون - في الكشف 
عن الوجه اآلخر للحقيقة، خصوصا 
وأن المغاربة اليوم، لم يبقوا أغبياء 
وال غرباء عما ينشر ويذاع، خصوصا 
وأن ما أذيع ونشر بتويتر والفيس 
بوك والفوطوكوبي على عينيك يا بن 
من  كثير  عليه  وع��ل��ق��ت  ع������دي)...(، 
هو  المغربية،  والمصادر  المواقع 
سابقة خطيرة، تحتم الحيطة والحذر، 
والقاصي والداني، وكل مهتم بمجال 
على  نشر  ما  أن  يعرف  المخابرات، 
التويتر العالمي، في شأن هذا الجهاز 
خطورته  فسر  أن  سبق  المغربي، 
الرئيس األمريكي ريغان، عندما عقد 
مع  الوحدة  اتفاقية  الثاني  الحسن 
جماهيرية القذافي سنة 1981، فأمر 
أجهزة  بعد  فيما  األمريكي  الرئيس 
السيا أن يراقبوا المغرب بحذر)...(، 
وكتب: ))راقبوا بدون توقف التعاون 
المخابرات،  مجال  في  المغرب  مع 
إذا  الملك،  ل��دى  مباشرة  وت��دخ��ل��وا  
كانت المعلومات العسكرية ووسائل 
ال���م���ص���ال���ح      أو  ال�������ت�������خ�������اب�������ر)...(  
التقنية)...( أصبحت  مهددة  أو)...( 
ستصبح مهددة(( )وثيقة مؤرخة ب� 
غشت 1984 منشورة في كتاب السيا. 

لبوب وود وورد(.
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إن األمر يتعلق بزلزال استخباراتي ضخم، 
عرى المستور، عما كنا ال نعرفه، من أخطاء 

فادحة، ال تتمثل خطورتها في ما نشر 
وتم فضحه، وإنما في الطريقة التي وقع 

بها تسريب وثائق حقيقية)...( بأسماء 
حقيقية، وعن مهام حقيقية

-: مصطفى العلوي

يس املنصوري مدير اجلهاز، الذي صادفت هذه الضجة عرضه 
أمام مجلس األمن حول األخطار احلقيقية التي تهدد املغرب


