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بأسرار  مرتبطة  أخ��رى،  ورط��ة 
كولمان، الخطير في تسريب الوثائق، 
سرب  وال��ذي  ال��دول��ة،  بأمن  المتعلقة 
األموال  بعض  منح  موضوع  في  وثائق 
ل����ص����ح����ف����ي����ي����ن ف������رن������س������ي������ي������ن، ف���ي 
لوبوان، وليكسبريس، وليبراسيون، وموقع 
لم  أنهم  LCI، حيث أعلن ه��ؤالء األربعة، 
الوسيط،  ط��رف  من  ش��يء  ب��أي  يتوصلوا 
ُدفع  المال  أن  تؤكد  كولمان  وثائق  بينما 
للصحفيين. فمن دفع، ومن أخذ، والقضية 

لن تتوقف عند هذا الحد.
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امل�س�ؤولني 

املغاربة 
المسمى عزيز قبل تغيير وجهه وبعده

هكذا كان مصطفى بزيويط وغير وجهه ليصبح مصطفى عزيز، الصور نشرت مؤخرا بالسينغال 
ومالي لتكون وثيقة في هذا الملف للشخص الذي قال في ندوة بالدار البيضاء يوم 13 نونبر: إن 

06المؤسسة المزورة أنشأتها المخابرات المغربية لدعم القضية الوطنية.
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>  الرباط. األسبوع 

في إطار حق الرد، نشرت »األسبوع« 
في العدد الماضي بيانا تصحيحيا ورد 
دايان،  ستيفاني  المسماة  م��ن  علينا 
في  ج��اء  ما  على  ردا  مغربية،  يهودية 
شتريت  المسيو  ف��ي��ا  ب��ي��ع  م��وض��وع، 
)األسبوع، عدد: 18 دجنبر 2014( أكدت 
لنا ستيفاني، أن أختها ناتالي، كانت فعا 
بالرباط،  الملكي  ال��دي��وان  ف��ي  تشتغل 
ولكنها تقول إنها غادرت هذا المنصب 

في اتجاه الواليات المتحدة األمريكية.
الوحيد شبه  العنصر  ولكن هذا هو 
المؤكد في بيان ستيفاني، ضد خصمها 
شتريت، ألنها تقول بأنه كان في ضائقة 
مالية فسلفته نصف مليار، الشيء الذي 
ال يصدق، مادامت إحدى قريباتها كتبت 
»وننشر  ستيفاني  يتهم  تقريرا  بخطها 
مقتطفا من هذا التقرير« الذي تشهد فيه 
يهودية أخرى ضد ستيفاني دايان. فكيف 
تسلف سيدة محتاجة، نصف مليار لرجل 
ثري اشترى بيتا في الدار البيضاء قيمته 

ثمانية مايير.
عندما  ستيفاني  كذبت  كما 
كازينو  تزر يوما  لم  إنها  قالت 
الجديدة، بينما هناك شيكات لها 
الكازينو. وكانت  لهذا  مدفوعة 
ستيفاني، قد طعنت في الوثيقة 
بيع  ال����ت����ي  ال���ف���وط���وك���وب���ي 
بمقتضاها بيت المسيو شتريت، 
بينما في رسالتها تقول وتؤكد: 
الفوطوكوبي  الوثيقة  تلك  إن 

تغني عن كل صك أصلي.

الصراع بين اليهودي شتريت واليهودية ستيفاني تفسره خطيا يهودية ثالثة

بن كيران يطالب 
بمراجعة طريقة طرح 

األسئلة في مجلس النواب

من المستفيد من الدعوة إلى خوصصة قطاع الصحة؟ ما 
التغاضي عن هذا  إل��ى  الكبرى  األح���زاب  دف��ع بعض  ال��ذي 
المشروع؟ ما عاقة شركات التأمين بذلك؟ وما الذي سيجعل 
طبيبا في القطاع العام يواظب على عمله، ويتفادى اإلغراءات، 
بعد فتح الباب أمام أصحاب الحسابات الضخمة، والثروات 
المشبوهة؟ كيف يمكن للمستشفى العمومي أن يغري بعض 
األطباء على قلتهم من أجل العمل في القطاع العام؟ كيف يمكن 
من  العاج  في  »حقها«  أخذ  المواطنين  من  كبيرة  لشريحة 

مستشفى خاص، يديره »صاحب رأسمال« وليس »طبيبا«؟

فضيحة كبرى
 بالدار البيضاء تورط 

بوليسيا ومسؤولني قضائيني

أكيد، أن الملك محمد السادس سيطلع على هذا التجديد 
اإلعامي غير المسبوق، وأكيد أيضا أنه ستصدر التعليمات. 
فقد اختار هذا المواطن طريقة »اليوتوب«، إللقاء عرض موجه 
مع كبير االحترام لملك الباد، كشف فيه أطراف قضية نصب 
واحتيال تعرض لها بصفته واحدا من المغاربة الذين قرروا 
ضخمة  أم��وال  ومعهم  المهجر،  من  المغرب  إل��ى  الرجوع 
الستثمارها في المغرب، فتعرضوا للنهب ))رجعنا يا موالي 
بأموالنا وكل ما نملك، لتتسلط علينا العصابات والمافيات 
من رجال األمن، ونحن في منطقة الصخور السوداء، وعندما 
لجأنا للقضاء، لم يكن الوضع أحسن، حيث نصبت علينا 
شكايات مزورة كلها أغاط، بتواطؤ شخصيات وازنة)...( 
ونفوذ المسمى...... الذي يتحدانا بقوله: إننا سنضع ملفاتكم 
في الثاجة((. ويعطي المشتكي األسماء والعناوين مرددا 
لهؤالء  الجديد،  الجيل  أن  ليظهر  »وسجلناهم بأصواتهم«، 
الراجعين من أوروبا، ليسوا من السهولة، بحيث يتم النصب 
عليهم، بينما المتسلطون والناهبون المستقرون في مناطق 
النفوذ، مازالوا يتصورون أن المغاربة، اليوم هم مساكين 

زمان، الذين كان من السهل النصب عليهم.
وفي هذا التسجيل، نسمع بصراحة، أسماء المتاعبين 
ورتبهم، وحتى أسماء النواب البرلمانيين المتورطين، الشيء 
أنها  الش��ك  عقوبات  وف��رض  تعليمات،  إعطاء  يحتم  ال��ذي 

ستطيح بكثير من الرؤوس.

  >  الدار البيضاء. األسبوع

»الناشطة« مليكة مزان »مضروبة« في ثالثة

>الرباط. األسبوع

عقد بعض الفاعلين في مجال 
مؤخرا،  األم��ازي��غ��ي��ة،  الحركة 
اجتماعا طارئا بالرباط من أجل 
مناقشة الفضائح األخاقية)..(، 
والتصريحات المسيئة للثوابت، 
التي عبر عنها بعض »النشطاء«، 
وخلص المجتمعون الذين كان 
من بينهم مؤسسون لجمعيات 
تجنب  ض���رورة  إل��ى  معروفة، 
في  المتورطين  ع��ن  ال��ح��دي��ث 
بعض الفضائح، كمقدمة للتبرؤ 
منهم في المستقبل، بالموازاة 
مع شروع البعض في جمع ما 
تم اعتباره »ملفات فساد باسم 

الحركة األمازيغية«.
في هذا السياق، أكد مصدر 
م��ن داخ��ل االج��ت��م��اع أن أحد 
ال��ن��ش��ط��اء ب����دأت ت��ف��وح منه 
حساب  على  االغتناء  رائحة 
الحركة األمازيغية)..(، بسبب 
استمراره في التكلم باسمها، 
م��م��ا ف��ت��ح ل��ه أب����واب بعض 
وغير  الرسمية  المؤسسات 

الرسمية التي تدفع له بالمايين 
مقابل تدخات تصب كلها في 
اتجاه »إثارة الفتنة«، رغم أنه 

مطرود من عدة تنسيقيات)..(.
وفي سياق آخر، وفي إطار 
قضية  ت��داع��ي��ات  ع��ن  الحديث 

»عصيد ومليكة« المرتبطين من 
طرف واحد على األقل)..( بعقد 

م��ا سموه  رع��اي��ة  ن��ك��اح تحت 
»اإلل���ه ي��اك��وش«، ق��ال��ت بعض 
الفعاليات إن بعض »النشطاء« 
مزان«  »مليكة  ل��دى  ت��دخ��ل��وا 

صاحبة فكرة الدعوة 
إلى جهاد النكاح في كردستان 

م��ع الجنود األك���راد، م��ن أجل 
م���واص���ل���ة نشر  ع����ن  ث��ن��ي��ه��ا 
التي  ال���خ���اص���ة«  »ال��ل��ح��ظ��ات 
ق���ض���اه���ا أح���م���د ع��ص��ي��د في 
نفس  أن  غ��ي��ر  ب���ي���ت���ه���ا)..(، 
»الوسطاء« لم يؤكدوا عما إذا 
كانت مليكة قد قبلت باتفاق 

الهدنة أم ال.
م��وض��وع ذي صلة  وف���ي 
بالحركة األمازيغية، قال أحد 
المجتمعين مؤخرا في الرباط 
إنهم  النشطاء،  بعض  رفقة 
رصدوا 3 حاالت »لبرلمانيات«، 
على األقل، تعرضن الستغال 
الحركة  ب���اس���م  ب�����ش�����ع)..( 
األم��ازي��غ��ي��ة.. ورب���ط عاقات 
»خاصة« مع أحد النشطاء قبل 
أن يكتشفن خداعه، فاضطررن 
للسكوت خشية الفضيحة)..(، 
ليقول نفس المتحدث إن قضية 
سوى  ليست  م����زان«  »مليكة 
ث��اث قضايا  بين  واح��دة من 
مشابهة)..(،  األقل  على  أخرى 
وإن الحركة مطالبة اليوم أكثر 
بتنظيف  مضى  وق��ت  أي  م��ن 
من  والتبرؤ  ال��داخ��ل��ي،  بيتها 
ال��م��واق��ف ال��ت��ي ال ع��اق��ة لها 

بالحركة)..(.

من هن البرلمانيات اللواتي تعرضن لالستغالل
 من طرف ناشط أمازيغي?

أكذوبة تخفيض ثمن 
األدوية في المغرب

> الدار البيضاء. األسبوع

أصدرت وزارة الصحة خال األيام األخيرة باغا أكدت فيه أنها 
إلى ما تم  98 دواء جديدا، لينضاف هذا اإلج��راء  خفضت ثمن 
ترويجه سابقا بكون الحسين الوردي خفض أثمان 800 دواء، غير 
أن الباغ األخير لم يسلم من انتقادات »أصحاب المهنة«، حيث 
أكد بعض الصيادلة أن ما أصدرته الوزارة »مجرد باغ كاذب«، 
والدليل يقول كريم أيت أحمد رئيس رابطة الصيادلة: »الباغ يتكلم 
عن تخفيض جديد ألثمنة 98 دواء في حين أن الحقيقة غير ذلك. 
فقد تم مراجعة أثمنة 10 أدوية فقط، والباقي 88 دواء فهي أدوية 
تم  وطبيعي   ،2014 في  التسويق  رخ��ص  على  حصلت  جديدة 
إعطاؤها ثمن اإلطار لتسويقها بالمغرب ألول مرة، لكن الوزارة 
تصر على غير ذلك«. يذكر أن صاحب إحدى الصفحات التي ظهرت، 
مؤخرا، في »الفيسبوك« تحت عنوان: »فضائح وزارة الصحة« كان 
قد أكد أنه يتلقى تهديدات بالتصفية الجسدية، ليقول موقع »اإلدارة 
للطبيب  مؤازرتها  العام  للرأي  أعلنت  الصفحة  »هذه  إن  نيوز«، 
المهدد بالتصفية، واستنكرت هذا التصرف الذي وصفته بالهمجي، 
كما أكدت نفس اإلدارة أنها ال تتهم أي طرف معين حتى ال يتم 

استغال ذلك ضد طرف من األطراف«، يقول أصحاب الخبر.

> الرباط. األسبوع

)األسبوع  بالبرلمان  الشهرية  الجلسة  اق��ت��راب  مع 
القادم(، احتج عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة على 
استمرار قرار تمسك المعارضة بخطتهم وبطريقة وضعهم 
لمساءلته  الشهرية  الجلسة  خ��ال  أسئلتهم  وتقديم 

بالبرلمان.
بن كيران وعلى لسان الحبيب الشوباني وزير العاقات 
مع البرلمان، التمس من البرلمان صاحب القرار إعادة 
النظر في طريقة تقديم المعارضة لهذه الجلسة الشهرية، 
حيث حثها على وضع سؤال واحد لرئيس الحكومة في 
مجال واحد، األمر الذي يمكن من الرقي بالحوار وجعله 
مثمرا بين الحكومة والبرلمان، كما تفعل فرق األغلبية.

المعارضة بالبرلمان عبرت عن رفضها لهذا األسلوب 
وقررت االستمرار في أسلوب طرح أربعة أسئلة شفوية 
الحكومة، وجعله يجيب عنها جميعها في  على رئيس 

الجلسة الشهرية رغم ضيق الوقت.
السبب الخفي لتمسك المعارضة بهذه الخطة بحسب 
بعض رؤساء فرق المعارضة يعود إلى )هدف محاصرة 
رئيس الحكومة وإرباكه بكثرة األسئلة وتعويمه وسط 
ال��وق��ت الكافي  ل��ه  ب���دل س���ؤال واح���د يسمح  األرق�����ام، 
ب�»التبوريدة« بقوة على المعارضة، واالنتصار عليها في 
جلسات منقولة على الهواء مباشرة يتتبعها الرأي العام 
له  فضربوا  المعارضة،  فرق  رؤس��اء  أحد  يقول  بقوة(، 

موعدا أثناء مناقشة قانون السلطة القضائية.

»اليوتوب« لعرض الشكايات 
على الملك محمد السادس

حديث عن »التصفية الجسدية« 
بعد كشف »فضائح وزارة الصحة«

صورة لعقد النكاح الذي جمع بين 
أحمد عصيد ومليكة مزان
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األضواء
تحت

وخبايا توسط فهر الفاسي لفائدة مصطفى عزيز
> باريس. األسبوع

ملراسل  ج��دي��دة  حت��ري��ات  كشفت 
باريس جوانب أخرى  »األسبوع« في 
من امللف املشهور، عن شراء الوزيرة 
في  لشقتني  ب��ادو،  ياسمينة  السابقة 
املنطقة الراقية بباريس، على أطراف 
ق���وس ال��ن��ص��ر، وك���ان���ت »األس���ب���وع« 
يناير   9 )ع��دد:  اخلبر  أعطى  من  أول 
2014( ليظهر جانب مثير يكشف أن 
إحدى الشقق، هي أصال في ِمْلِك زوج 
م��دي��ر مكتب  ال��ف��اس��ي،  ال��وزي��رة علي 
املاء والكهرباء، الذي لم يهرب أمواال 
ل��ش��رائ��ه��ا، وإمن����ا ي��ك��ون ورث���ه���ا من 
تعرف  ال  الذي  الفاسي،  وال��ده محمد 
َلَّك فيها تلك الشقة،  الظروف، التي َتَ
وق���د ك��ان��ت أص����ال، ف���ي م��ل��ك الثري 
ال���زم���وري، ب��وع��زة ي��ك��ن، ال���ذي مات 
في  للدولة  وكيال  كان  أن  بعد  أخيرا، 
الشقة  فجاءت  البيضاء،  الدار  مدينة 
مت  أن  بعد  الفاسي  علي  نصيب  م��ن 

توزيع اإلرث على ورثته.
القاضي  ت���رك���ة  ه���ام���ش  وع���ل���ى 
وعلي  الطيب  وال���د  ال��ف��اس��ي،  محمد 
إخ���وت���ه���م، كشفت  وب���اق���ي  ال��ف��اس��ي 
عناصر ملف نشر أخيرا )عمود رشيد 
كشفت  األي��ام  أن  عن  األخبار(  نيني، 
أغنى  أص��ب��ح��ت  ب���ادو  ي��اس��م��ي��ن��ة  أن 
يسمى  ما  بعد  وعائلته،  زوجها  من 
ويتعلق  السواني«،  »صهريج  بصفقة 

األم����ر ف��ي��ه��ا ب����أرض ش��اس��ع��ة وسط 
من  قد حولتها  الدولة  كانت  مكناس، 
عم  ملكية  إل��ى  امل��دي��ن��ة،  ألم��الك  عقار 
بادو،  ال��دي��ن  ت��اج  ياسمينة  ال��وزي��رة 
البلدية، في مجلس عقدته يوم  قررت 

2 ماي 2008، لشراء تلك األرض، من 
العقار  وه��و  ب��ادو،  اجلديد  مكتريها 
مكناس  ملعرض  مخصصا  ك��ان  ال��ذي 
ال��ف��الح��ي ف���ق���ررت ال��ب��ل��دي��ة ش����راءه 
م���ن ع��ائ��ل��ة ب�����ادو، وم��س��اح��ت��ه ستة 

ومائتي  أل���ف  قيمته  مب��ا  ه��ك��ت��ارات 
عائلة  أن  مبعنى  املربع  للمتر  دره��م 
سبعة  قرابة  ستأخذ  ب��ادو،  ياسمينة 

ماليير ونصف مليار.
الوزن،  هذا  من  كانت صفقة  وإن 

للصحفي  امل��ف��ع��ل  ال��ع��رض  وح��س��ب 
نيني، ستطرح الكثير من التساؤالت، 
ستصبح  ب��اري��س  شقتي  قضية  ف��إن 
ثانوية، لتعود إلى ما سرده مراسلنا 
املنطقة،  ه��ذه  أط���راف  ف��ي  عما ج��رى 
الوزير  ولد  الفاسي،  فهر  من حضور 
في  الفاسي،  العباس  السابق،  األول 
جلسات هنا بجانب املتهم في قضايا 
جتارة السالح، مصطفى عزيز )ملف 
الشاب  هذا  توسط  درابور( حيث 
لدى والده الوزير األول، من أجل 
رفع املنع الذي كان مفروضا بقرار 
من وزارة الداخلية على مصطفى 
للمغرب  ال��دخ��ول  من  منعه  عزيز 
االتصاالت  لتمتد  ع��ام��ا،  ثالثني 
ملصطفى  الترخيص  بعد  حتى 
املغرب،  إل���ى  ب���ال���رج���وع  ع��زي��ز 
بحضور رئيس فيدرالية التجار 
بفرنسا،  امل���غ���ارب���ة  وال���ع���م���ال 
تفاصيل  بعد  تتضح  لم  والذي 
ع��ن اجل��ل��س��ات امل��وال��ي��ة التي 
ح��ض��ره��ا ف��ه��ر ال���ف���اس���ي، مع 
الرباط)...( وفي فندق  عزيز في 
يظهر  حيث  ب��ت��ارودان��ت،  ال��س��الم 
من  مفاوضات  هناك  حصلت  أن��ه 
أج���ل ش���راء ال��ف��ن��دق ب��وس��اط��ة من 
ع��زي��ز م��ن ط��رف اب��ن��ة أح��د الرؤساء 
بالكشف  القضية  لتنتهي  األف��ارق��ة، 
البحث  مازال  غير سليمة،  عملية  عن 

جاريا في شأنها.

تفاصيل جديدة عن شقق المليارديرة بادوية في باريس

املليارديرة 
ياسمينة 

بادو وشققها 
في باريس



4
alousbouea@gmail.com

< العدد: 819
< الخميس 8 يناير 2015 كواليس األخبار

زعيم  ح����ظ����ي، 
ال��ت��ن��ظ��ي��م امل�����اوي 
الشعب«  »ل���ن���خ���دم 
السابق  وال����رئ����ي����س 
ل���ل���م���ج���ل���س االس����ت����ش����اري 
حرزني،  أحمد  اإلن��س��ان،  حلقوق 
مؤخرا في ليكسينغتون األمريكية 
جامعة  من  فورد  طوماس  بجائزة 
منحها  ي���ت���م  وال����ت����ي  ك���ن���ت���اك���ي، 
جلامعة  ال��س��اب��ق��ن  ل��ل��خ��ري��ج��ن 
مسارهم  في  تألقوا  الذين  كنتاكي 
أهميتها،  ل��ه��ا  ش���ه���ادة  امل��ه��ن��ي، 
ف����ي صاحب  م�������ازال  وب���ال���ت���ال���ي 
ال��ك��اب��وس )م��س��دس ح��رزن��ي عند 

اعتقاله( شيء يستحق االنتباه.
من هو مرضي امليريكان؟

بحسب  ه���و  ح����رزن����ي،  أح���م���د 

اع��ت��راف��ه، اب���ن »ح��م��د ب��ن محمد« 
و»ش���ط���و ب��ن��ت حل��س��ن أوم�����وح«، 
مبنطقة  أم���ازي���غ���ي���ة  أس������رة  م����ن 
بوحرزان بأزيالل، من قادة اليسار 
املغربي ومن مؤسسي  الراديكالي 
الشيوعية،  م����ارس«   23« ح��رك��ة 
وبعد االنشقاق أسس حركة ماوية 
»لنخدم الشعب«. كان تياره يتبنى 
الكفاح املسلح ضد النظام املغربي، 
وقد مت اعتقاله بعد أن ضبط يحمل 
ثمان  السجن  في  وقضى  مسدسا 
بعفو ملكي،  سنوات، خرج بعدها 
ليبدأ مرحلة جديدة بعد مراجعات 
مساره  من  ملا سبق  قطيعة  تعتبر 

اليسارية ومرجعيته 
وصريحة  ج��ري��ئ��ة  ب�����ادرة،  ف��ي 
املراقبن،  حسب  التهور  حد  إل��ى 

الراحل  منهم  رفاقه، خاصة  باغت 
خالل  وج���الدوه  بنزكري،  إدري��س 
نظمتها  التي  االستماع  جلسات 
إذ  وامل��ص��احل��ة،  اإلن��ص��اف  هيئة 
وجد عذرا ملا حصل في عهد امللك 
ما  خ��الل  الثاني،  احلسن  الراحل 
اصطلح عليه بسنوات الرصاص، 
كثيرة  ان��ت��ق��ادات  عليه  جلب  مم��ا 
حت���ول���ت إل����ى ع�������داوة، ب��ع��د شد 
احلبل مع منظمات املجتمع املدني 
الصحفية  وامل���ن���اب���ر  احل��ق��وق��ي��ة 
املغاربة،  والثورين  واملاركسين 
مالك  يقله  لم  ما  فيهم  ق��ال  الذين 

في اخلمر.
»شكرا  اع��ت��ذاره:  ل��ه  يشفع  ق��د 
التي  واملصاحلة  اإلنصاف  لهيئة 
ألشهد..  ال��ف��رص��ة  ه��ات��ه  منحتني 
معذرة ملن توفوا أو فقدوا صوابهم 
قضوا  للذين  معذرة  األفظع،  وهو 
املعتقالت  في  أع��وام��ا  أو  شهورا 

للمختطفن  وم���ع���ذرة  ال���س���ري���ة، 
م��ص��ي��ره��م مجهوال  م����ازال  ال��ذي��ن 
يعيشون  مازالوا  الذين  ولذويهم 

إلى اليوم عيشة جهنم«.
وق�����د ي��ش��ف��ع ل����ه أن�����ه ل����م يكن 

اليسار  مع  قطيعته  في  استثناء 
في حركة  رفاقه  هناك  الراديكالي، 
23 مارس نذكر كبارهم: محمد بن 
برادة،  وحميد  إي���در،  أي��ت  سعيد 
ال���ق���ادر ال���ش���اوي، وصالح  وع��ب��د 

الوديع، وعبد الله ساعف، وأحمد 
اخشيشن، وصالح الدين مزوار..

سياقها  ل����ه����ا  م�������ؤاخ�������ذات 
تنسينا  أن  يجب  ال  وم��ب��ررات��ه��ا، 
حت��دي��ات أك��ب��ر، إذ ال ي��ج��ادل أحد 
في حقيقة وجود حرب دبلوماسية 
واجلزائر  امل��غ��رب  ب��ن  م��ف��ت��وح��ة 
ال���دول���ي���ة بسبب  امل��ن��ت��دي��ات  ف���ي 
ويبدو  املغربية،  الصحراء  ن��زاع 
حرزني  أحمد  مسار  قراءة  حسب 
وكلمته بجامعة كنتاكي األمريكية 
الدبلوماسي  الشق  أن  )الصورة(، 
نادرة  فرصة  ل��دي��ه،  بقوة  حاضر 
لتحقيق  ودبلوماسيته،  للمغرب 
حلمها في اختراق بعض لوبيات 
»ح����رزن����ي«،  أن  واأله������م  أم���ري���ك���ا 
حقوق  م��راف��ع��ات  ف��ي  متخصص 
قضية  وك�����وال�����ي�����س  اإلن������س������ان 
تعرف  قد  التي  املغربية  الصحراء 

تطورات مقلقة سنة 2015.

الدكتور حرزني: أمريكا تحتفي بـ»مول الكابوس«
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

alousbouea@gmail.com

القضاء 
الدستوري 

يحكم لصالح 
مجلس 

المستشارين

> الرباط. األسبوع

البيت  بخبايا  ال��ع��ارف��ن  م��ن  كثير  اس��ت��ه��زأ 
من  ع��ق��ود  م��ر  ع��ل��ى  الشعبية  للحركة  ال��داخ��ل��ي 
التي  التصحيحية  باحلركة  يسمى  مم��ا  ال��زم��ن، 
يقودها عدد من احلركين الغاضبن وعلى رأسهم 
التي ميكن  تاتو، وبالنتائج  القادر  البرملاني عبد 
واملتمرسون  اخل��ب��راء  ه���ؤالء  إليها.  يصلوا  أن 
كشفوا  الشعبية،  احلركة  داخل  الزمن  من  لعقود 
في جلسة مع »األسبوع« اخلطط اجلهنمية لألمن 
ال��ع��ام ام��ح��ن��د ال��ع��ن��ص��ر وم��س��اع��دي��ه)..(، الذين 
باحلركات  يسمى  ما  جميع  إقبار  في  يستعملون 
العقود  خ��الل  احل��زب  عرفها  التي  التصحيحية 
قادها  قد  ك��ان  التي  تلك  رأسها  وعلى  املاضية، 
أو  الطاقة،  وزي��ر  بوطالب  أو  املنصوري،  محمد 
وزير  مرابط  أو  القروية،  التنمية  وزي��ر  محتان 
البيئة، أو حتى حركة األطر احلركية التي ضمت 
مآلها  كان  والتي  عالية،  مستويات  من  مهندسن 

الفشل وانتصر عليها العنصر.
خ��ط��ة ال��ع��ن��ص��ر وأن���ص���اره، ب��ح��س��ب هؤالء 
بها  سيواجه  التي  احلركي  البيت  على  املطلعن 
تاتو،  يقودها  التي  احلالية  التصحيحية  احلركة 
»االن��ق��الب��ي��ن« مبخبرين  ه���ؤالء  دع��م  م��ن  تنطلق 
الزعيم  في  ينفخون  العنصر  ط��رف  من  وأنصار 
فيتراجعون  النهاية،  نقطة  حتى  ب��ه  ويسيرون 
وحيدا  الثائر  ويصبح  للعنصر  والءهم  ويعلنون 
الطرد  م��ص��ي��ره  ف��ي��ك��ون  م��دوي��ة،  وي��س��ق��ط سقطة 
شرع  اخلطة  ه��ذه  التهميش)..(.  أو  احل��زب  م��ن 
تاتو،  مع  املاضي  األسبوع  تطبيقها  في  العنصر 
األمانة  مبقر  للحزب  البرملاني  الفريق  جمع  حن 
العامة إلعالن والئهم بوضوح لألمن العام، ومن 
مت جعل تاتو وحيدا لتوجيه الضربة املواتية له 
خالل  احل��زب  لهياكل  رسمي  اجتماع  أق��رب  ف��ي 

القريب من األيام.

> الرباط. األسبوع

انفردت  ق��د  »األس��ب��وع«  كانت  كما 
غضب  ح��ول  أسبوعين  قبل  بنشره 
الله رئيس مجلس  الشيخ محمد بيد 
مجلس  تهميش  م��ن  ال��م��س��ت��ش��اري��ن 
إلى  واللجوء  الثانية،  للغرفة  النواب 
بالفعل  إلنصافه،  الدستوري  القضاء 
تدخلت المحكمة الدستورية بعد دعوة 
األخير  هذا  لفائدة  وحكمت  الله  بيد 
وألغت القانون التنظيمي للمالية الذي 
فيه،  طعن  ق��د  ال��ل��ه  بيد  مجلس  ك��ان 

األسبوع الماضي.
اشتكى  قد  الله  بيد  مجلس  وك��ان 
الحكومة  خطأ  الدستوري  للمجلس 
ومجلس النواب أثناء قيامهما بإدخال 
تعديالت جديدة على القانون التنظيمي 
»أي  الثانية  القراءة  إطار  في  للمالية 
المستشارين  مجلس  من  قدومه  بعد 
مصادق عليه«، دون إرجاعه إلى مجلس 
المستشارين مرة أخرى للنظر في تلك 
بيد  اعتبره  مما  الجديدة،  التعديالت 
الله تحقيرا من الحكومة ومن مجلس 
حكمت  ال��ذي  األم��ر  لمجلسه،  النواب 

بإنصاف  الدستورية  المحكمة  معه 
القانون  وإلغاء  المستشارين  مجلس 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��م��ال��ي��ة وإرج���اع���ه إلى 
البرلمان للمناقشة من جديد مع احترام 
التوالي« بين  »على  التشريع  مسطرة 

المجلسين.
وكانت »األسبوع« قد أكدت في مقال 
لها قبل أسبوعين أن بيد الله غاضب 
على رشيد الطالبي العلمي، وقرر قطع 
إلى  واللجوء  معه  التنسيق  عالقات 
القضاء إلنصافه من التهميش المتكرر 

لغرفته.

خطة »العنصر« للقضاء 
على خصومه في املهد

> الرباط. األسبوع

من  لكل  األخ��ي��رة  ال��خ��رج��ات  فجرت 
األول  الكاتب  لشكر  إدري���س 
االشتراكي،  االتحاد  لحزب 
وحميد شباط أمين عام حزب 
االستقالل، نقاشات سياسية 
بعض  داخ�����������ل  ح�����������ادة 
السياسية  ال��ص��ال��ون��ات 

الكبرى بالرباط.
ت  جا خر
ك�����������ل م����ن 
ل������ش������ك������ر 
وش������ب������اط، 
ال�������س�������ب�������ت 
ال�����م�����اض�����ي، 
والداعية إلى 

التحالف مع كل من الجمعية المغربية 
العدل  وج���م���اع���ة  اإلن����س����ان  ل��ح��ق��وق 
»أعداء«  أي مع  المحظورة،  واإلحسان 
النظام السياسي المغربي ومع المخزن، 
انتحارا  ال��ص��ال��ون��ات  ذات  اعتبرتها 
سياسيا ناتجا عن غضب هيستري مس 
الطرفين بسبب إغالق »قنوات التواصل« 
مع بعض الجهات السياسية)..(، التي 
القيادة  ب��ي��ن  ال��وس��اط��ة  ت��دع��ي  ك��ان��ت 
وبين  ولالستقالل،  لالتحاد  الجديدة 

مربع السلطات العليا.
هذا االنقطاع في التواصل، وفي الرد 
على كل من شباط ولشكر جعل الطرفين 
يتيهان، بل أكثر من ذلك جعل التصريح 
الرسمي لمصطفى الباكوري وبنشماش 
القياديين في البام، بكون ما يجمعهم 
تنسيق  مجرد  المعارضة  أح��زاب  مع 

برلماني وليس تحالفا، وكذلك تهاطل 
أخبار ارتفاع وتيرة التقارب بين العدالة 
والتنمية وحزب البام، كل هذه المؤشرات 

وشباط  »لشكر  جعلت 
بالتخلي  يشعران 

عنهما، لذلك قررا 
الذي  التصعيد 
ق�����������د ي������ك������ون 
تفيد  انتحارا«، 
التي  األخ����ب����ار 

حصلت عليها 
»األسبوع« من 
داخ��ل بعض 
الصالونات 

السياسية.

هل انتحر شباط وإدريس لشكر سياسيا؟
بين ردة الفعل والفعل المقصود

أرشيف األسبوع

> الرباط. األسبوع

سجل العديد من المتتبعين ظاهرة جديدة من 
االستغالل الذي أخذ يتصاعد في حق المهاجرين 
الصحراء  جنوب  دول  من  األف��ارق��ة  السريين 

والساحل بالمغرب.
هذه األصناف من االستغالل الجديد لم تعد 
تقتصر على العنصرية بسبب اللون أو المنع 
مثال من الكراء لألفارقة بسبب اللون، أو حتى 
االستغالل في بعض األشغال القوية في مجاالت 
يهم  األف��ارق��ة  استغالل  ب��ل  وغيرها،  ال��ب��ن��اء.. 
الرجال منهم فقط ويتم استغاللهم في أعمال 

البيوت.

هؤالء األفارقة أصبحوا بعد هذا االستغالل 
البيوت في  المغربيات من خادمات  يزاحمون 
»الموقف« للقيام بأشغال التنظيف داخل المنازل، 
حيث بدا األمر كظاهرة جديدة وسط عدد من 
األسر الميسورة لم تعد تقتصر على الخادمات 
الفيليبينيات والبنغالديشيات بل تجاوزتها إلى 
القيام  أوق����ات  ف��ي  ال��ذك��ور  األف���ارق���ة  تشغيل 
بالتنظيف الشامل لفيالتهم، حيث يتكفل األفارقة 
الصالونات  وأفرشة  واألث��اث  األفرشة  بحمل 
عضالتهم  قوة  بسبب  السطوح،  إلى  الفخمة 
والقيام بعمليات واسعة للتنظيف وإعادة ترتيب 
ذلك اآلتات واألفرشة من جديد، في مهام جديدة 

أخذت تتصاعد وتضايق خادمات البيوت.

الوجه الخفي للهجرة السرية

ماقدوهمش »الفيلبينيات« زادوهم »األفارقة«

عبد السالم 
زنيند يشعل 

السيجارة 
للجنرال أوفقير

حميد 
شباط

إدريس 
لشكر
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هل هو موسم رحيل الجنراالت؟

وفاة اجلنرال الذي دافع عن احملكمة العسكرية
 خالل أزمة »اكدمي إزيك«

إجراءات حكومية للحفاظ على سرية 
حسابات كبار املهربني

> الرباط. األسبوع

في صمت  المغرب  فقد 
مطبق أحد كبار جنراالت 
ف���ي ساحة  ل��ي��س  ال���ب���اد 
ال���ع���ت���اد ال���ع���س���ك���ري أو 
الراحل  ول��ك��ن  ال��ح��رب��ي، 
المجال  ف����ي  »داه�����ي�����ة« 
ال��ق��ان��ون��ي وب��خ��اص��ة في 
ت����خ����ص����ص ال�����ق�����ان�����ون 

العسكري.
الجنرال أحمد اإلدريسي 
توفي،  ال�����ذي  ال���ع���ري���س 
بإحدى  الماضي،  اإلثنين 
برز  باريس،  مستشفيات 
العلن  إل��ى  وخ��رج  نجمه 
بقوة خال مناقشة القانون 
المتعلق  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي 
في  العسكرية  بالمحكمة 
بعد  ال��ج��دي��دة  نسختها 
والدولية  الوطنية  الرجة 
محاكمة  خ��ل��ف��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
في  المدنيين  المتهمين 
قضية »اكديم إيزيك« أمام 

العسكرية. المحكمة 
الجنرال اإلدريسي الذي 
حتى  طويلة  ل��م��دة  شغل 
وفاته مديرا لمديرية العدل 
ظاهرة  ك���ان  ال��ع��س��ك��ري، 

أدهشت  وفكرية  قانونية 
ال���ج���م���ي���ع، ح���ي���ث ك���ان 
وفكرية  ثقافية  موسوعة 
ثقافة  م���ن  ت��ن��ه��ل  غ��ن��ي��ة 
ثقافة  وم����ن  ال���م���ش���ارق���ة 

الغرب.
الجنرال اإلدريسي الذي 
ت�������وارى خ���ل���ف ال���وزي���ر 
الدفاع  ب�����إدارة  ال��م��ك��ل��ف 
اللطيف  ع��ب��د  ال���وط���ن���ي 

بجانبه  وج��ل��س  ل��ودي��ي، 
ط����وال ث��اث��ة أش��ه��ر من 
التفصيلية  ال��م��ن��اق��ش��ة 
ل�����ق�����ان�����ون ال���م���ح���ك���م���ة 
كان  العسكرية الجديد، 
موسوعة  ع��ل��ى  ي��ب��ره��ن 
الجميع  أب��ه��رت  ث��ق��اف��ي��ة 
خاصة حين كان ينهل من 
العديد  وثقافات  قوانين 
من الشعوب، بما فيها دول 
م��ن أق��ص��ى آس��ي��ا، وكان 
من  لإلقناع  أمثلة  يطرح 
الصيني  ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ن 

والروسي..، وغيرهما.
لباقة الجنرال اإلدريسي 
النواب  وس��ط  وكياسته 
والمستشارين ساهمت في 
المحكمة  ق��ان��ون  إخ���راج 
العسكرية الجديد بتوافق 
األطياف  جميع  وإج��م��اع 
ظروف  رغ��م  السياسية، 
والمطبات  ال��ق��ان��ون  ه��ذا 
الحقوقية والقانونية التي 

كان يهيأ وسطها.

>  الرباط. األسبوع 

حققت »عملية استرجاع األموال المهربة« 
في شهر دجنبر المنصرم وحده، حوالي 2000 
مليار سنتيم كمداخيل قبل نهاية 31 دجنبر 
ب��اع��ت��ب��اره آخ���ر أج���ل للتصريح  ال��م��اض��ي، 
باألموال والممتلكات المهربة نحو الخارج.

وبلغ مجموع العملية برمتها حوالي 2600 
مليار سنتيم، بعدما تم استرجاع على مدى 
11 شهرا من السنة الماضية فقط 600 مليار، 
في  سنتيم  مليار   2000 أي  برمته  والباقي 
توقعت  بعدما  دجنبر(،  )شهر  واح��د  شهر 
 1000 برمتها  العملية  تتعدى  أال  الحكومة 

مليار سنتيم.
تحت  المغربية  البنوك  تضرب  ذل��ك،  إلى 
الصرف  مكتب  وك��ذا  المغرب،  بنك  إش��راف 
ومكونات  طبيعة  ع��ل��ى  المطبق  ال��ص��م��ت 
الشخصيات الوازنة التي صرحت بممتلكاتها 
قد  ومفصلة  دقيقة  معطيات  في  بالخارج، 
نظرا  والمالية  االقتصاد  وزارة  عن  تغيب 
لحساسيتها، فبعد إعان بن كيران عن حجم 
المغرب  إل��ى  ع��ادت  التي  المهربة  األم���وال 
على  يجرؤ  ه��ل  الكبير،  بحجمها  مفتخرا 
التي  النافذة  الشخصيات  لبعض  التلميح 
أرجعت جزءا »قد يكون يسيرا« من أموالها 

بالخارج إلى المغرب؟

> الرباط. األسبوع  

الشهرية  التعويضات  قضية  ب��دأت 
لفائدة  كيران  بن  حكومة  أقرتها  التي 
النساء املغربيات األرامل، تتفاعل بشكل 
قد يؤدي إلى تفجير األغلبية احلكومية 
بسبب ارتفاع حدة الصراع اخلفي بني 
بعض أقطاب األغلبية »التجمع واحلركة« 
كيفية  والتنمية حول  العدالة  مع حزب 

تصريف هذا اإلجراء.
احلكومي  ال��ب��ي��ت  م���ن  م���ق���رب���ون 
وعبر  ال��ت��ج��م��ع  ق��ي��ادي��ي  أن  ي���ؤك���دون 
وزيره في املالية محمد بوسعيد، أبدوا 
تخوفاتهم انطاقا من إطاق هذا الدعم 
اجلماعية  االن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل  ش��ه��ري��ن 
املقبلة »مارس أو أبريل القادم كأقصى 
أجل للشروع في العملية بعد شهر يناير 
لتشكيل اللجان وشهر فبراير للبت في 
مباشر  بشكل  يؤثر  ما  وهو  الطلبات«، 
في استمالة أصوات الناخبني من طرف 
لدى  طبع  الذي  والتنمية  العدالة  حزب 
الفئات الشعبية العريضة أن بن كيران 

شخصيا هو صاحب املبادرة.
ه���ذا ال��ت��خ��وف ان��ت��ق��ل أي��ض��ا إلى 
كيفية  تتدارس  التي  املعارضة  أح��زاب 
على  التهديد  »حت��ت  احل��ك��وم��ة  إج��ب��ار 
املقبلة«،  احمللية  االنتخابات  مقاطعة 
على أساس تأجيل تنفيذ هذا املقتضى 
خال  اجلماعية  االنتخابات  متر  حتى 
مدخا  يكون  قد  وال��ذي  املقبل،  يونيو 
م��ن م��داخ��ل امل���س���اواة وال��ش��ف��اف��ي��ة في 

املقبلة. االنتخابات 
وك����ان����ت احل���ك���وم���ة ق����د أص�����درت 
النساء  دعم  لعملية  التطبيقي  املرسوم 
تكوين جلان  على  ينص  ال��ذي  األرام��ل 
إقليمية من عدة قطاعات حكومية معنية 
واملالية،  واالقتصاد  الداخلية،  »وزارة 
الطلبات  تتلقى  االجتماعية«،  والتنمية 
 30 يتعدى  ال  أج��ل  خ��ال  فيها  وت��ب��ت 

يوما من تلقي تلقيها.

البشرى كاذبة

>  الرباط. األسبوع 

وجه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان صفعة 
القانون  بخصوص  وللحكومة،  الرميد  لمصطفى 
الجديد التي جاءت به لمحاربة سفر »الداعشيين« 
المغاربة نحو بؤر التوتر بسوريا والعراق للجهاد 

بجانب الدولة اإلسامية.
في  اإلنسان  لحقوق  الوطني  المجلس  واعتبر 
دراسة جديدة لهذا القانون الذي أحالته الحكومة 

على البرلمان، أنه يحمل الكثير من الثغرات 
اإلنسان  وحرية  بحقوق  تمس  التي 

وتشكل اتهامات مسبقة للنوايا)..(.
»اإلشادة  فعل  أن  المجلس  وأكد 
والدعاية«  »الترويج  أو  باإلرهاب« 
هي  الرميد  مشروع  بها  ج��اء  التي 
ما  مع  تتناسب  ال  واسعة  مفاهيم 

من  العديد  إل��ي��ه  ت��ذه��ب 
الدولية  االت��ف��اق��ي��ات 
وبخاصة في االتحاد 
وبالتالي  األوروب����ي، 
استبدالهما  ي��ج��ب 

العمومي  »التحريض  كجملة  دقة  أكثر  بمفاهيم 
الرتكاب الجريمة اإلرهابية«. ودعا المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان في رده هذا إلى ضرورة االلتزام 
المعمول  الدولية  القوانين  وبمضمون  بالتشريع 
مجرد  اعتباره  ع��دم  وإل��ى  المجال،  ه��ذا  في  بها 
»محاولة« االلتحاق بالمجموعات اإلرهابية جناية 
الوطني  المجلس  طالب  ذلك،  إلى  ذاتها.  حد  في 
لحقوق اإلنسان في مذكرته المرفوعة إلى الحكومة 
بين  ال��ف��رق  م��ن  التقليص  ب��ض��رورة  وال��ب��رل��م��ان 
العقوبات األدنى واألعلى في هذا القانون كي 
يحد من سلطات القاضي، مع التأكيد كذلك 

على اقتراح عقوبات بديلة.
ال��ت��ي حصلت  ال��م��ذك��رة  وأك���دت ذات 
»األسبوع« على نسخة منها إلى ضرورة 
اإلرهاب  لمحاربة  تشريع  أي  يكون  أن 
اإلنسان،  وحقوق  لحريات  حاميا 
مؤكدا في النهاية على ضرورة 
قوانينها  مختلف  مراجعة 
القانون  ومنها  الجنائية، 
ال���ج���ن���ائ���ي وال���م���س���ط���رة 

الجنائية.

مجلس اليزمي يعطي دروسا في حقوق 
اإلنسان  لوزير  العدل

الذي  الكبير،  الضبط  كاتب  هو  من 
ملف  في  البيضاء،  بالدار  اعتقاله  مت 
قانوني  ملف  ضحايا  على  النصب 

كبير.

كشف توالي األيام واقعة لم تكن في 
بني  اخلاف  َوْهَم  تؤكد  احلسبان، 
األغلبية واملعارضة، فقد أكدت مصادر 
»األسبوع« أن زعيم حزب كبير أخفى 
تقريرا أسود عن إحدى الوزارات)..(، 
كان أجنزه مختصون، رغم أنه يوجد 
في املعارضة، حتى ال يذكر أي شيء 
التصريح  مناقشة  هامش  على  عنه 
إذا  عما  السؤال  ليطرح  احلكومي، 
سكت  قد  املعني  احلزب  رئيس  كان 
أطراف  مع  تفاهم)..(  أنه  أم  اعتباطا 

أخرى على ذلك.

البرملانيني  »دوخة«  تتواصل 
النواب،  مجلس  داخل  االستقاليني 
قرأ  الذي  البرملاني  فضيحة  فبعد 
فشل  مبرمج،  غير  شفويا  سؤاال 
الفريق االستقالي مؤخرا في التفريق 
بني وزارة السكنى والتعمير وسياسة 
املدينة التي يوجد على رأسها محمد 
التعمير  ووزارة  الله،  بنعبد  نبيل 
يوجد  التي  الوطني،  التراب  وإعداد 
ليتم  العنصر،  امحند  رأسها  على 

تدارك اخلطإ بسحب السؤال.

رفض ثاثة وزراء فقط االستفادة من 
لنهاية  املقدرة  املالية  التعويضات 
السنة، وهم عبد اإلله بن كيران وعزيز 
أخنوش، وحفيظ العلمي، في ما »لهف« 
حصل  مليونا   32 حوالي  الباقون 
 13 الوزراء املنتدبون وعددهم  عليها 
لباقي  بالنسبة  مليونا  و43  وزيرا، 
التي  املصادر  بعض  حسب  الوزراء، 

لم يكذبها أحد.

بخاف ما يعتقده الرأي العام، هناك 
الوزراء  منه  كبير يستفيد  فراغ  وقت 
في حكومة عبد اإلله بن كيران، والدليل 
وجد  الشوباني  احلبيب  الوزير  أن 
لالتحاق  طلبا  ليهيئ  الكافي  الوقت 
بكلية احلقوق في أكدال، حيث يوجد 
حامي  العالي  عبد  احلزب  في  زميله 

الدين من أجل حتضير دكتوراه.. 

بعد أن حتاشى البرملان املغربي توريط 
»برتوكوالت  على  املصادقة  في  نفسه 
واحلقوق  املرأة  حول  اختيارية« 
تسمح مبحاكمة  والسياسية،  املدنية 
املغرب دوليا)..(، أكدت بعض املصادر 
أن أصحاب الفكرة يحاولون استدراج 
الوزاري  املندوب  الهيبة«  »احملجوب 
امللف  حلقوق اإلنسان من أجل تبني 

وإعطائه بعدا آخر)..(.

يوم  املجتمعون  االحتاديون  نسي 
اإلثنني املاضي في مقر جريدة »االحتاد 
االشتراكي«، اإلشارة ال من قريب وال 
من بعيد في باغهم للرمز عبد الرحيم 
بوعبيد، رغم أن األسبوع اجلاري هو 

أسبوع تخليد ذكرى وفاته)..(.

ووسائل  األجنبية  القنوات  جتد  لم 
اإلعام احمللية، مخاطبا في ما يتعلق 
مبا بثته القناة األولى حول األحداث 
إن  مطلع  مصدر  ليقول  مصر،  في 
أربعة وزراء أطفأوا هواتفهم، فلم يجد 
كرمي  سوى  يجيبهم،  من  املتصلون 
الشركة  في  االتصال  مدير  السباعي 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة، الذي رمى 

الكرة في ملعب الوزير اخللفي.

ما خفي

احلكومة تتراجع
 عن تعويض األرامل

صراع الحقوقيين بين مؤسسات الدولة

أرباح »عفا اهلل عما سلف« بلغت 2600 مليار

المحكمة 
العسكرية 

الدائمة للقوات 
المسلحة 

الملكية

إدريس
 اليزمي



Afrique Presse

Dakar, le 7 Janvier 2015
Monsieur OUSSEYNOU WADE,
Directeur générale de l’Agence 
Afrique Presse,
Coordonnateur général du col-
lectif 
« Sauvons l’honneur du Sénégal »
A
Monsieur le procureur général de 
la république
Cour Pénal
Dakar
OBJET : Plainte

Par Le collectif « sauvons 
l’honneur du Sénégal », au nom 
du peuple sénégalais

Contre : Monsieur Moustapha 
Aziz Alias Bziouit, marocain, 
saoudiens, libanais, dominic-
ain, ivoirien, né le 3 Janvier 
1942 à Taroudant au Maroc, 
Titulaire d’une carte de rési-
dent en tant que dominicain, 
numéro 063046486 délivrée le 
19 mai 2002 par la préfecture 
de Nice et qui a cessée d’être 
valable le 18 Mai 2012 en tant 
que dominicain. Demeurant 
à 63 rue de Varenne à Paris, 
France.

Le 13 Novembre 2014, mon-
sieur Aziz Moustapha alias 
Bziouit affirme lors d’une 
conférence de presse tenue à 
Casablanca au Maroc, que le 
centre international des af-
faires stratégiques dont il est le 
président est un instrument se-
cret pour servir les intérêts du 
Maroc. Citation à partir de la 
huitième minute sur la vidéo en 
dossier joint : « ils ont envoyé 
une lettre au roi lui disant que 
ce monsieur a donné une dis-

tinction à la femme de Macky 
Sall, ce centre, le principal a été 
constitué ici, ce centre, est un in-
strument secret pour servir les 
intérêts du Maroc, on n’est pas 
à Jamaâ Lafna (référence à la 
célèbre place touristique à Mar-
rakech) ». Ce qui constitue une 
grave affirmation par le même 
président du même centre qui 
le 19 Décembre 2013, affirmait 
lors de la remise de la distinc-
tion « femme de l’année 2013 » 
à Madame Mariame Faye Sall, 
épouse de notre président, que 
sur les 60 membres du conseil 
d’administration du centre, ont 
voté notre première dame con-
tre 3 voix à madame Catherie 
Ashton, 

Vu, la gravité de ce que ce 
monsieur a annoncé au Maroc 
en faisant allusion aux serv-
ices secrets marocains alors 
qu’à Dakar il avait annoncé que 
parmi les membres du conseil 
d’administrations qui ont voté 
notre première dame figuraient 
Monsieur Kofi Annan, Mon-
sieur Felipe Conzalez, Mon-
sieur Olivier Stirn, et le pasteur 
Jessie Jackson, ( voir vidéo de 
la conférence référence dans le 
dossier ci-joint)

Vu, la condamnation offi-
cielle de la part de Royal United 
Service Institut des pratiques 
criminelles du centre interna-
tional des affaires stratégiques 
en associant son existence , sur 
son site internet fermé illico 
par la justice anglaise après la 
plainte de RUSI, à l’image de la 
solvabilité et de la crédibilité de 
la prestigieuse institution lon-
donienne,( voir copie de la con-
damnation et le line internet 

du site de RUSI dans le dossier 
ci-joint)

Vu, le passé criminel con-
firmé dans la presse du monde 
en tant que compagnon du dic-
tateur déchu Laurent Gbagbo, 
notamment la fuite avec la va-
lise d’argent, rançon inventée 
pour libérer les otages français 
en Irak, lors de l’affaire « Ju-
lia » qui a secoué la France en 
2004 et en tant que trafiquant 
d’armes, (voir liens et résumé 
de presse du monde à ce propos 
dans dossier ci-joint)

Vu, les alliances que ce mon-
sieur semble avoir avec des of-
ficiels marocains, dont le min-
istre des affaires étrangères du 
Maroc en exercice à l’époque de 
la scène de Dakar (voir les bil-
lets d’avions payés par Satram 
Gabon, de monsieur Jakhoukh 
Lahcen en faveur de ce mon-
sieur et du ministre actuel des 
affaires étrangères)

Vu, l’affaire introduite en 
justice au Maroc dite « af-
faire Drapor » maison mère de 
Drapor Sénégal qui a été mise 
en place 13 jours après la ré-
ception au palais présidentiel, 
et ce qui s’écrit au Maroc et se 
trame contre une famille dont 
il semble, que le père (mon-
sieur Jakhoukh Lahcen) a été 
kidnappé moralement, intellec-
tuellement par ce monsieur et 
ses soutiens officiels et secrets 
pour dépouiller leur richesse 
sous prétexte de financer une 
diplomatie parallèle que ce 
monsieur mène avec des actes 
prouvés et déclare en public 
sans aucune réaction officielle 
du gouvernement marocain, ce 
qui confirme, hélas, la complic-

ité des services marocains dans 
les différentes opération qu’il a 
mené, notamment celle objet 
de notre plainte ( voir justifica-
tifs dans dossier ci-joint),

Nous doutons que :
1- Les services et diplomates 

marocains savaient ce qui allait 
se passer au palais présidentiel 
à Dakar et se sont tus, car si ce 
monsieur a utilisé la première 
dame pour être dans les 
bonnes grâces de notre prési-
dent, et a utilisé la cérémonie 
au palais présidentielle pour 
prouver à monsieur Jakhoukh, 
qu’il est effectivement la clé de 
l’expansion des affaires de Sat-
ram Gabon en Afrique, ses em-
ployeurs l’ont certainement uti-
lisé aussi pour d’autres raisons, 
ce qui constitue un délit grave et 
une atteinte à l’historique rela-
tion entre le royaume du Maroc 
et la république sénégalaise.

2- La mise en scène de la 
cérémonie et l’invention de la 
fausse distinction issue d’un 
vote inexistant était voulue pour 
d’autres raisons inavouées, et 
l’insertion de sommités mondi-
ales dans la liste des votants et 
la mise en valeur par le nombre 
des voix (60) de notre première 
dame, face à Catherine Ashton 
( 3 voix) a été intelligemment 
communiqué pour faciliter la 
pénétration du palais présiden-
tiel et se donner la force de s’y 
implanter,

3- Les explications qui ont 
du être données par les offi-
ciels marocains au président 
Macky Sall, lorsque Jakhoukh 
Badr, le deuxième fils de mon-
sieur Jakhoukh Lahcen, a saisi 
le président, le premier minis-
tre, le ministre de l’intérieur et 
le ministre de la justice garde 
des sceaux pour l’informer de 
la réalité de ce monsieur ont été 
volontairement mensongères 
pour conforter la thèse de ce 
monsieur et éviter que les lu-
mières soient faites sur cette 
dramatique affaire.

Nous considérons que :
1- L’arnaque définie et prou-

vée monté par ce monsieur 
contre une institution constitu-
tionnelle, symbole de notre ap-
partenance et de notre unité est 

une insulte à notre président, à 
notre première dame et au delà 
à tout le peuple sénégalais, dés-
honoré, humilié par cet acte et 
trahi par l’attitude officielle des 
marocains qui ont passé sous 
silence cet acte.

2- L’honneur des sénégalais 
a été bafoué et le rôle de la jus-
tice sénégalaise est d’éclairer 
l’opinion publique sur cette 
affaire et de rendre justice aux 
symboles de notre patrie en :

A- Exigeant de ce monsieur 
de fournir à la justice séné-
galaise tous les documents lé-
gaux de la constitution de son 
centre, de fournir la liste des 
membres votants, de confirm-
er la présence dans le conseil 
d’administration de son centre 
des sommités mondiales qu’il 
a avancé, de fournir à la justice 
sénégalaise la preuve que Cath-
erine Ashton était en lice dans 
son vote de la femme de l’année 
2013, de contredire le commu-
niqué officiel de Royal United 
Service Institut, et d’explique 
comment le site internet de son 
centre des affaires stratégiques 
a disparu.

B- Exigeant des explications 
quant à son affirmation lors de 
la conférence de presse tenue à 
Casablanca que son centre est 
un instrument secret et que ses 
membres ne veulent pas être 
lisibles, aussi de fournir la liste 
de ces officiels marocains donc, 
qui le soutiennent.

C- Traitant cette plainte avec 
rigueur et justice, sans tenir 
compte des conséquences que 
certaines vérités qui doivent nu-
ire probablement aux relations 
avec le Maroc, car l’honneur du 
Sénégal est un tout indivisible, 
il passe en premier et la sin-
cérité des attitudes marocaines 
doit être justifiée

D- Faisant agir les relations 
juridiques que notre pays a avec 
différents pays dans le monde 
pour faire arrêter ce monsieur 
Aziz Moustapha alias Bziouit 
et le faire présenter à la justice 
sénégalaise pour qu’il réponde 
de ces accusations.

Fait à Dakar, 
le 07 janvier 2015

> دكار. األسبوع   

لقضية  اه��ت��زت  ال��ت��ي  وح��ده��ا  السينغال  ليست 
ت��أس��س��ت جمعية  م��ص��ط��ف��ى ع���زي���ز، ح��ي��ث  امل���دع���و 
العام  امل���دي���ر  السينغال« برئاسة  ش����رف  »أن����ق����ذوا 
واد،  أوساينو  الرسمية،  السينغالية  األنباء  لوكالة 
ال���ع���اج، ح��ي��ث جت���ري عمليات  امل��ال��ي وس��اح��ل  وإمن����ا 
أصبح  م��ا  لفضح  امل��دن��ي،  املجتمع  م��ن  جل��ان  تشكيل 
يعرف بامللف املغربي. وكما هو وارد في النص الكامل 
السينغالي،  ال��ع��ام  ال��وك��ي��ل  إل��ى  للشكاية املرفوعة 
والذي نشرناه بكامله باللغة األصلية، وقد كتب في 
في  املشاركني  عن أسماء  بالكشف  )املطالبة  نهايته 
السابق  األمم��ي  العام  األم��ني  ألسماء  امل��زورة  اللجنة 
كونزاليس،  فيليبي  اإلسباني  والرئيس  عنان،  كوفي 
وتوضيح ما قاله مصطفى بزيويط، بصوته املسجل 

وف���ي ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ام��ن��ة م��ن ه���ذا ال��ت��س��ج��ي��ل، م��ن أن 
العملية  دب����رت  ال��ت��ي  ه���ي  األج���ه���زة امل���غ���رب���ي���ة)...( 
امل��س��ي��ئ��ة إل���ى ش���رف ال��س��ي��ن��غ��ال ورئ���ي���س���ه���ا)...(، وإن 
بأثار  بالتقيد  ملزم  غير  السينغالي  ال��ع��ام  الوكيل 

املتابعة على العالقات املغربية السينغالية(.
 الصمت املغربي يعتبر هو املسبب في هذه احلملة 
وحدها  امل���ال���ي  دول����ة  ف���ي  ج��م��ع��ت  اإلفريقية التي 
حقوقية  ج��م��ع��ي��ات  ن���ض���او«  م���ن »ادري���س���ا  ب��ت��ن��س��ي��ق 
وصحافية وجمعيات نسوية تبنت كلها تقدمي نفس 

الشكاية السينغالية إلى النيابة العامة. 
ن��س��خ��ة ال���ش���ك���اي���ة ال���ت���ي ن���ن���ش���ره���ا ك���ام���ل���ة إل���ى 
ت��س��ج��ي��الت صوتية  ت��ت��ض��م��ن  ال��س��ي��ن��غ��ال��ي  ال��ق��ض��اء 
»جوليا«  كارثة  الفرنسي عن  امللف  ومرئية ألحداث 
عزيز  وتوسط  الفرنسيني  الصحفيني  اختطاف  بعد 
مع كباكبو الذي تطوع إلعطاء املدعو عزيز حقيبة 

إلى  القضية  لتتحول  ل��إره��اب��ي��ني،  ليعطيها  أم���وال 
األمريكي  اجليش  إلى  اخلبر)...(  بلغ  أن  بعد  مأساة 
واضطر  األم���وال)...(  اجلميع واختفت  قصف  ال��ذي 
تغيير  عملية  إج��راء  بزيويط  إلى  مصطفى  املدعو 
إفريقية،  عدة مواقع  في  مرة  ألول  وتنشر  مالمحه، 
أصبح  حيث  العملية  بعد  وصورته  بزيويط،  ص��ورة 
األولى  الصفحة  ف��ي  ننشرها  )ال��ص��ور  عزيز  يسمى 

نظرا ألهميتها(. 
بالفرنسية،  للشكاية  الكامل  النص  ق��راءة  عند 
تظهر خطورة هذا امللف على القضية املغربية، وعلى 
مفتوحا  ال��ب��اب  للمغرب وتترك  اخلارجية  السمعة 
األخيرة،  السطور  ف��ي  لنقرأ  للتدخل،  امل��غ��رب  أم��ام 
القضاء  ي��س��ل��م  ب����أن  ال���ش���ك���اي���ة،  م���ح���رري  م��ط��ال��ب��ة 
املغربي هذا )املواطن السعودي اللبناني الدومينيكي 

املغربي لتتم محاكمته بالسينغال(.

مطالبة المغرب بتسليم »عزيز بزيويط« للقضاء السينغالي

للدفاع عن شرف السينغال.. المطالبة بالكشف 
عن المسؤولين المغاربة
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

يبدو أن السجال الذي نشب بين 
االستقالليين ووزير العدل والحريات، 
اتهامه  ح����ول  ال���رم���ي���د،  م��ص��ط��ف��ى 
ورد  الفساد،  ملفات  في  باالنتقائية 
داخل  مفسدين  بوجود  األخير  هذا 
حزب االستقالل وبوجود جسد حزبي 
لمواد  لتحويله  ال��دور  جاء  متسخ، 
صراع وحروب حقيقية داخل البرلمان 

هذه المرة.
وفي هذا السياق، علمت »األسبوع« 
أن الحرب بين االستقالليين والرميد 
رفاق شباط  واستطاع  توسعت،  قد 
برمتها  ال��م��ع��ارض��ة  ح��ش��د ج��ي��وش 
استعدادا لالنتقام من الرميد ابتداء 
من هذا األسبوع، حيث الشروع في 

مناقشة قانون السلطة القضائية الذي 
جاء به الرميد للبرلمان وشرعت لجنة 

العدل في مناقشته.
أوجه هذا االنتقام تجلت بقوة في 
إجماع فرق المعارضة على قرار نزع 
النيابة العامة )جميع الوكالء العامين 
للملك ووكالء الملك( من يد مصطفى 
الرميد وزير العدل، وجعلهم مستقلين 
عن سلطاته نهائيا بحيث سيصبحون 
تابعين للوكيل العام لمحكمة النقض 

هذه المرة.
هذا الموقف الذي أجمعت عليه فرق 
بالطريقة  وتبنته  وزكته  المعارضة 
التي جاء بها في خالصات الحوار 
الوطني حول إصالح العدالة، سعت 
من خالله إلى قطع الطريق على فريق 
العدالة والتنمية برغبة زميلهم وزير 

العدل الذي كان ينوي التراجع عنه، 
تحت  تستمر  العامة  النيابة  وجعل 
إشراف وزير العدل بعد حصد موافقة 
فرق المعارضة، ألنه كما قال الرميد 
في  الكلمة  وألن  منزال  قرآنا  »ليس 
يشرعون  األم�����ة  ل��م��م��ث��ل��ي  األخ���ي���ر 

القوانين كيفما رأوا ذلك«.
والتنمية  ال��ع��دال��ة  م��ن  م��ق��رب��ون 
المعارضة  تصرفات  من  استغربوا 
»ومن قصور نظرها بحيث عوض أن 
منظور  من  القوانين  وتضع  تشرع 
واحترام  للوطن  العامة  المصلحة 
المسؤولية  ورب�������ط  ال����دس����ت����ور 
ضد  القوانين  تفصل  بالمحاسبة، 
شخص مصطفى الرميد وكأنه خالد 
ذات  ي���ق���ول  ال����ع����دل«،  وزارة  ف���ي 

القيادي.

نواب يشتكون الشوباني 
لرئيس الحكومة

> الرباط. األسبوع

أصبح رأس احلبيب الشوباني وزير العالقات 
وذلك  بغرفتيه،  البرملان  داخل  مطلوبا  البرملان  مع 
الوزير  بتعالي  املصادر  بعض  وصفته  ما  بسبب 
طرق  وفي  البرملان،  شؤون  في  وتدخله  اإلسالمي 
عن  مستقلة  تشريعية  مؤسسة  أن��ه  رغ��م  تسييره 

مؤسسة احلكومة.
ب��ع��ض ال��ف��رق وال��ب��رمل��ان��ي��ن ال��ق��ان��ون��ي��ن من 
التدخل  على  الشوباني  إصرار  سجلوا  املجلسن 
نظام  نقط  أخ��ذ  في  ومبالغته  املجلس  ش��ؤون  في 
)كما حدث في اجللستن املاضيتن وقت ترؤس كل 
من بنمسعود والغالي اجللستن(، وتوجيه الكثير 
من الدروس إلى النواب واملستشارين، و»التطاول« 
على سلطات الرؤساء التي تفوق سلطات الوزير. 
مصادر من البرملان، أكدت أن هذه السلوكات كلها 
رئيس  إلى  رفعه  مت  مفصل  تقرير  في  إعدادها  مت 
احلكومة عبد اإلله بن كيران الرئيس املباشر للوزير 
الشوباني، وذلك حلثه على احترام دوره ومكانته 
احملدودة داخل البرملان، واحترام الدستور، والكف 

عن التدخل في شؤون البرملان.

التحضير لمسيرة شعبية ضد 
الحكومة بسبب االقتطاع

> الرباط. األسبوع

ل����م ت���ك���ت���ف ح���ك���وم���ة بن 
التي  الزيادات  كيران بتطبيق 
املالي  ال��ق��ان��ون  ف��ي  شرعتها 
في  يناير  ف��احت  منذ  اجل��دي��د 
ع���دد م���ن امل�����واد، ب���ل أصرت 
على متكن املوظفن من هدية 
ل��م تكن  ال��س��ن��ة، وال��ت��ي  رأس 
من  سمينة  اقتطاعات  س��وى 

أجورهم.
ال��ت��ي طبقت  االق��ت��ط��اع��ات 
يوم فاحت يناير اجلاري، وفي 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  جميع 
مست  بحيث  شمولية  ك��ان��ت 
الوظيفة  ق���ط���اع���ات  ج��م��ي��ع 
في  ش��ارك��ت  ال��ت��ي  العمومية 
اإلض��������راب ال����ع����ام ي�����وم 29 
وبلغت  اجل��������اري،  أك���ت���وب���ر 
أجور  م���ن  دره����م   500 م��ب��ل��غ 
من  درهما  و340  املهندسن، 

أجور املتصرفن.
هذه  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 

صدمت  ال���ت���ي  االق���ت���ط���اع���ات 
املوظفن، خاصة عند تزامنها 
نظير   أخ���رى  م��ص��اري��ف  م��ع 
وأداء  ال���س���ي���ارات  ت��أم��ي��ن��ات 
استياءات  خلفت  ضرائبها، 
باجتماعات  وعجلت  متفرقة 
النقابات  م���ن  ع����دد  مل��ك��ات��ب 
ال�����رد على  ق�������رارات  الت���خ���اذ 
االقتطاع  ب���ه���ذا  احل���ك���وم���ة 
الذي وألول مرة يشمل جميع 
القطاعات مرة واحدة في حتٍد 
للنقابات،  احلكومة  من  ق��وي 
وهو ما جعل بعض القطاعات 
تستعد  والتكوين،  كالتربية 
يوم  وط��ن��ي��ة  م��س��ي��رة  لتنظيم 
للتعبير  اجل������اري  ي��ن��اي��ر   8
ال��غ��ض��ب م��ن ه���ذا القرار  ع��ن 
الكبرى  ال��ق��رارات  انتظار  في 
الباب،  ه����ذا  ف���ي  ل��ل��ن��ق��اب��ات 
»وال���ت���ي ل��ن ت��خ��رج ع��ن قرار 
ق���د تزيد  مل����دة  إض�����راب ع����ام 
تقول بعض  واح���د«،  ي��وم  عن 

املصادر.
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الدفع بعدم دستورية القانون

بعدم  بالدفع  المتعلقة   30 المادة  من  األخيرة  الفقرة  إن 
دستورية قانون، وكون المحكمة التي يثار أمامها هذا الدفع 
للمحكمة  التنظيمي  القانون  بمقتضيات  تتقيد  أن  عليها 
ستحكم  فهل  توضيح،  إلى  تحتاج  الفقرة  هذه  الدستورية، 
المحكمة بوقف سير القضية إلى أن يقع الفصل في ذلك الدفع؟ 
وما هو مصير هذا الدفع والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع 

بعدم دستورية القانون لم يصدر بعد وقد يتأخر صدوره؟
ومن اآلن، ننبه إلى أن هذا الدفع سيساء استعماله، وسيكون 
سببا في تأخير البت في القضايا كما أن هذا الدفع ال يمكن 
التمسك به في القضايا االستعجالية، ومثله مثل الدفع بعدم 
االختصاص النوعي أمام القضاء االستعجالي وصدور حكم 
مستقل، إذ قررت محكمة النقض أن هذا الدفع وصدور حكم 

مستقل يتنافى مع ما تصطبغ به القضايا االستعجالية. 

الدفع بعدم االختصاص الوعي

من اإلشكاالت التي عرفتها المحاكم بسبب ازدواج نظام 
التقاضي، وإحداث المحاكم المتخصصة، اإلشكالية المتعلقة 
القانون  عليه  نص  وما  النوعي،  االختصاص  بعدم  بالدفع 
المحدث للمحاكم اإلدارية، حيث أوجب الحكم في ذلك الدفع 
لها  يرفع  التي  القضائية  الجهات  بحكم مستقبل، واختلفت 
الطعن في ذلك الحكم، وزاد في تعميق اإلشكالية، كون الطعن 
في ذلك الحكم المستقل تارة يرفع لمحكمة النقض، وتارة يرفع 
لمحكمة االستئناف التجارية، وأن تكون المحكمة اإلدارية طرفا 
في ذلك الدفع، وتسبب هذا الطعن في تراكم القضايا، ومورس 
بشكل تعسفي، وحاولت المسودة في المواد من 34 إلى 37 
حل هذا اإلشكال، ومما يدل على الصعوبات التي واجهتها 
الصيغة  ف��ي  تفصل  ول��م  صيغتين،  اقترحت  أن��ه��ا  اللجنة 

المفضلة.
هذه  ف��ي  ب��ه  ونتمسك  رأي  ع��ن  عبرنا  أن  لنا  سبق  وق��د 
المناسبة، وهو أن حل هذه اإلشكالية يكون عن طريق الرجوع 
تجارية  غ��رف  ع��دة  وإح���داث  القضائي،  النظام  وح��دة  إل��ى 
المحاكم  ل��دى  متخصصة  إداري���ة  غ��رف  وع��دة  متخصصة، 
من  القضاء  تقريب  في  فعليا  سيساعد  ما  وهو  االبتدائية، 
المتقاضين لوجود عشرات من المحاكم االبتدائية المبثوثة 
في أنحاء المملكة، ويمكن لتلك الغرف أن تطبق باإلضافة إلى 
المنازعة  مع  المتناسب  القانون  المدنية،  المسطرة  قانون 
المعروضة عليها، أي ما ورد في المدونة التجارية مثال، وما 

استقر عليه عمل القضاء اإلداري. 
24 من  المادة  التوجه، كون   ومما يساعد في تبني هذا 
المسودة تنص على أن المحاكم االبتدائية هي صاحبة الوالية 
العامة، وتختص مع مراعاة االختصاصات المخولة إلى أقسام 
قضاء القرب، بالنظر في القضايا المدنية واالجتماعية واإلدارية 
والتجارية، وفي القضايا األسرة، وفي جميع القضايا التي 

تسند إليها بمقتضى نص خاص.
بعدم  الدفع  لموضوع  ج��ذري  بحل  ت��أت  لم  المسودة  إن 
بنظام  االحتفاظ  من  والب��د  ك��ان  وإن  النوعي،  االختصاص 
التقاضي المزدوج، نقترح في موضوع الدفع بعدم االختصاص 

النوعي حال نعتقد ببساطته، وهو كما يلي:
المحكمة  أم��ام  النوعي  االختصاص  بعدم  دف��ع  أثير  إذا 
االبتدائية لفائدة أية محكمة أخرى، فهذا الحكم يمكن لمن له 
مصلحة أن يطعن فيه أمام محكمة االستئناف التي تعلو درجة 

عن المحكمة االبتدائية الواقعة في دائرتها.
إذ أثير ذلك الدفع أمام المحكمة التجارية لفائدة أية محكمة 
محكمة  أم���ام  فيه  يطعن  أن  مصلحة  ل��ه  لمن  يمكن  أخ���رى 

االستئناف التجارية.
إذا أثير ذلك الدفع أمام محكمة إدارية لفائدة محكمة أخرى 
يمكن لمن له مصلحة أن يطعن فيه أمام محكمة االستئناف 

اإلدارية.
وإن القانون المحدث للمحاكم التجارية ينص على أن الحكم 
المتعلق باالختصاص النوعي يستأنف أمام محكمة االستئناف 

التجارية.
قضاة  م��ن  مشكلة  وه��ي  االستئناف  محكمة  أن  ونعتقد 
يتمتعون بكفاءة قانونية عالية وخبرة قضائية واسعة النطاق، 
مؤهلين للفصل في النزاع المتعلق بالدفع بعدم االختصاص 
النوعي وبيان المحكمة المختصة، ومن شأن هذا اإلقتراح أن 
يخفف العبء الواقع على كاهل محكمة النقض، وألن البت في 
الدفع بعدم االختصاص الوعي ال يشكل في حد ذاته صعوبة 
نظرا لوضوح النصوص القانونية المنظمة الختصاص كل 

محكمة.
ورغم أن الدفع بعدم االختصاص النوعي من النظام العام 
ويمكن أن يثار ولو ألول مرة أمام محكمة النقض، فإن الفقرة 
األخيرة من المادة 34 نصت على أنه ال يجوز إثارة الدفع بعدم 
أن  مع  النقض،  محكمة  أمام  مرة  ألول  النوعي  االختصاص 
المجلس األعلى سابقا وفي قرارات متوالية كان يثير تلقائيا 

الدفوع المتعلقة بالنظام العام.

التعديالت المقترح إدخالها 
على بعض مواد مسودة مشروع 

قانون المسطرة المدنية
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*
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تحالف لسحب بساط »النيابة العامة« 
من تحت أقدام الوزير الرميد

قال لهم
 »الجسد 

الحزبي 
متسخ«

وزير العدل 
مصطفى الرميد
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات 

النظر املعرب عنها  خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل 

الإعالم وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
جريدة

اجلرائد

االنحطاط المستمر للجامعة
كثير من الناس وخاصة 
المسؤولين بالقطاع العام 
وال�����خ�����اص ي���ظ���ن���ون أن 
كفاءات  تسيرها  الجامعة 
عالية على مستوى الرئاسة 
التي  الهياكل  مستوى  أو 
تطلع  ولو  بتدبيرها.  تتكلف 
األشخاص  ن��وع  على  ه���ؤالء 
مجالس  إل��ى  ينتمون  ال��ذي��ن 
ونوع  والمؤسسات  الجامعة 
المسؤولين الذين يتم تعيينهم 
على رأس الجامعة ومؤسساتها، 
لفهموا فورا لماذا أصبحت الجامعة المغربية والتكوين 

العالي في انحطاط مستمر.
> محمد كركاب »أستاذ جامعي بمراكش« 

استرجاع الجريدة واسترجاع 
سبتة ومليلية

أن���ا أري����د م��ن ل��ش��ك��ر أن 
يسترجع سبتة ومليلية، أما 
ف��أم��ره��ا محسوم  ال��ج��ري��دة 
ي��م��ك��ن ال��ح��دي��ث ع��ن��ه، ومن 
السخرية أن إحدى المناضالت 
الفروع  وهي تتحدث من أحد 
الحزبية في إقليم الناظور، حيث 
اج���ت���م���اع حزبي  ف���ي  ط��ال��ب��ت 
باسترجاع الجريدة فعلق عليها 

حداك  اللي  مليلية  غير  »استرجعي  االتحاديين  أحد 
تم«.

ح��ت��ى اس��ت��خ��دام ع��ب��ارة »اس��ت��رج��اع« تبعث على 
السخرية، والكالم وصل إلى نوع من الرداءة أين كان 
دعاة االسترجاع حين تم الحجز على حسابي البنكي 
الشخصي، بسبب ديون على عاتق الجريدة ال أريد أن 

أخوض فيها.
> عبد الهادي خيرات »االتحاد االشتراكي«

األذرع االستخباراتية الجزائرية
الجزائر  سيطرة  بعد 
بل  إف�����ري�����ق�����ي�����ا،  ع����ل����ى 
لالتحاد  وق���رص���ن���ت���ه���ا 
لجنة  من خالل  اإلفريقي، 
إفريقيا،  األمن والسلم في 
انتقلت إلى الدول العربية، 
أساسية،  زواي���ا  ث��الث  عبر 
كما  واليمن،  لبنان  سوريا 
ت���ح���اول ال��ن��ف��وذ إل���ى مصر 
عربية  دولة  أقوى  باعتبارها 
الجزائر  ل��ك��ن  ال��م��ن��ط��ق��ة،  ف��ي 
الدول  إلى  التسرب  في  فشلت 
األقالم  بعض  بأن  نالحظ  أننا  غير  األخ��رى،  العربية 
المأجورة في هذه الدول وبعض الشخصيات التي تدعي 
أنها حقوقية أنشأت ما يسمى األذرع االستخباراتية 

الجزائرية.
> عبد الرحمن مكاوي »خبير استراتيجي«

المس بحقوق المواطنين
 في العدالة

الحالية  المرحلة  إن 
تتطلب تعبئة من جميع 
الفاعلين في قطاع العدالة 
للفت االنتباه إلى ما يتهدد 
العدالة، وما يتهدد المواطن 
ف��ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى خدمة 
قضائية ناجعة وعلى قدر من 
المهنية واالحتراف، خاصة 
أن مسودة المسطرة المدنية 
بحق  خ��ط��ي��را  م��س��ا  تتضمن 
للعدالة،  الولوج  في  المواطن 

المواطنين،  الهشة من  الفئات  إلى  بالنسبة  وخاصة 
األسرة  على  أثار  ولها  اجتماعية هامة،  وفي قضايا 
يواجهون مصيرهم  المسودة  تركتهم  إذ  والمجتمع، 
أمام القضاء عزال من أية ثقافة أو إلمام باإلجراءات 
على  ع��واق��ب  ل��ه  تكون  أن  يمكن  م��ا  وه��و  المسطرة، 

مصالحهم.
> حسن وهبي »جمعية هيئات المحامين«

قراءة في خبر

اعتذر االتحاد المغربي لكرة اليد 
البطولة  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة  ع���دم  ع��ن 
إقامتها  ال��م��ق��رر  ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة 
بمدينة شرم الشيخ المصرية، في 
الفترة من 8 حتى 12 يناير الجاري 
ف��ي إط���ار االس���ت���ع���دادات لخوض 
في  العالم  ك��أس  بطولة  منافسات 

قطر.

ويأتي قرار االعتذار على خلفية 
التوتر السياسي الذي ضرب العالقة 
بين البلدين، مؤخرا، عندما وصف 
ما  المغربي  الحكومي  التليفزيون 
من  الثالثين  بعد  مصر  في  ح��دث 
يونيو بأنه »انقالب عسكري«، وهو 
م����ا س���ب���ب ص���دم���ة ف����ي ال����دوائ����ر 

السياسية في مصر.

المصري  ال��ي��د  ات��ح��اد  وت��ل��ق��ى 
إخطارا من نظيره المغربي باالعتذار 
عن عدم المشاركة، مما أربك جدول 
البطولة التي تشارك بها منتخبات 

مصر، والسعودية، والبرازيل.
االنسحاب  تدرس  مصر  وكانت 
من كأس العالم في قطر على خلفية 
التوتر السياسي في العالقات بين 

مشاركتها  تؤكد  أن  قبل  البلدين، 
لالتحاد الدولي للعبة، والذي يرأسه 
ما  ف��ي  مصطفى،  حسن  المصري 
اعتذر منتخبا اإلمارات والبحرين 
عن عدم المشاركة قبل أن يتراجعا 
عن القرار، لكن االتحاد الدولي رفض 

وقرر مشاركة السعودية 
وإيسلندا بدال منهما.

تصعيد »رياضي« بين المغرب ومصر

إسرائيل تتعهد بحماية 
زائريها من أثرياء المغرب

إلى  تدريجيا  ال��ح��رارة  ت��ع��ود 
العالقات بين المغرب وإيران، بعد 
قطيعة دبلوماسية دامت ما يزيد 
إعالن  بعد  وذل��ك  5 سنوات،  عن 
إيران أخيرا عن تعيين محمد تقي 
مؤيد سفيرا لها في الرباط، وقرب 
سفير  تعيين  عن  المغرب  إع��الن 

جديد له في طهران.
ان��ط��الق أعمال  وف���ي م����وازاة 
وفي  داخ��ل  والصيانة  التنظيف 
م��ق��ر س��ف��ارة ط��ه��ران في  محيط 
في  رفيع  مسؤول  يؤكد  ال��رب��اط، 
المغربية  ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة 
ل�»العربي الجديد«، أن »إعالن قرار 
إع���ادة فتح س��ف��ارة ال��م��غ��رب في 
فقط، عالوة  وق��ت  إي��ران، مسألة 
الشخصية  اختيار  على ض��رورة 
ذات الكفاءة لتشغل منصب سفير 

المملكة هناك«.
ويوضح أن »قرار عودة العالقات 
وليد  ليس  وإي���ران  المغرب  بين 
اليوم، بل يعود إلى شهر فبراير 
الماضي، بعد محادثة هاتفية بين 
وزيري خارجية البلدين، اتفقا فيها 
للعالقات  العريض  العنوان  على 
الثنائية، في ما التفاصيل تخضع 

لعامل الزمن«.

الرسمية  األنباء  وكالة  وكانت 
بأن  أخيرا  أف��ادت  قد  اإلي��ران��ي��ة، 
الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
أيد مقترح وزير خارجيته محمد 
جواد ظريف، بتعيين محمد تقي 
مؤيد، سفيرا إليران في المغرب، 
لسفراء  ج��دي��دة  تعيينات  ضمن 
إي��ران في عدد من ال��دول. وقطع 
المغرب عالقاته الدبلوماسية مع 
 ،2009 إي��ران في مارس من عام 
بسبب ما قالت الرباط حينها بأنه 

»موقف غير مقبول من جانب إيران 
ضد المغرب، وتدخلها في شؤون 
إيران  متهمة  ال��دي��ن��ي��ة«،  ال��ب��الد 
المذهب  ت��ق��وي��ض  ب���»م��ح��اول��ة 
تتبناه  ال����ذي  ال��س��ن��ي  ال��م��ال��ك��ي 

المملكة«.
ول��ن ت��أت ع��ودة ال��ح��رارة إلى 
العالقات المغربية اإليرانية بشكل 
مفاجئ، بل مهد البلدان لها، من 
ب���دت واضحة  م���ؤش���رات  خ���الل 
للعيان بأنها ستتوج قريبا بعودة 

الثنائية.  الدبلوماسية  العالقات 
وكان الفتا مشاركة وزير االتصال 
والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، 
ال���دورة  ف��ي  ال��خ��ل��ف��ي،  مصطفى 
العاشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء 
اإلعالم، والتي نظمت في طهران 
ما  وه��و  ال��ح��ال��ي،  الشهر  مطلع 
اعتبره مراقبون مؤشرا على قرب 

تطبيع العالقات بين البلدين.
قبل ذلك، أجرى وزير الخارجية 
ظريف،  ج���واد  محمد  اإلي��ران��ي، 
محادثة هاتفية مع نظيره المغربي، 
صالح الدين مزوار، تطرقا خاللها 
العالقات  »إع����ادة  م��وض��وع  إل��ى 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��م��ق��ط��وع��ة بين 
البلدين«. ومن المؤشرات السابقة 
العالقات  الستئناف  مهدت  التي 
وطهران،  ال��رب��اط  بين  الثنائية 
حضور المندوب الدائم إليران لدى 
في  اإلس��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة 
المغرب، حميد رضا دهقاني، إلى 
القدس  للجنة  العشرين  ال���دورة 
ال��ت��ي ان��ع��ق��دت ف��ي ش��ه��ر يناير 

في  ال����م����اض����ي 
مراكش،  م��دي��ن��ة 
الملك  وترأسها 
محمد السادس.

تنظيف محيط السفارة اإليرانية في الرباط في انتظار السفير
مسألة وقت فقط.. في انتظار وصول ممثل »روحاني«

كاريكاتور

الصراع على أشده بين الكاتب األول لالتحاد االشتراكي إدريس لشكر، والقيادي في نفس الحزب 
عبد الهادي خيرات، فبينما »اشتغل« األول على قدم وساق، ليجعل هيئات الحزب التنفيذية )المكتب 
السياسي، واللجتان المركزية واإلدارية..(، ومنظماته الموازية )الشبيبة االتحادية، والقطاع النسائي، 
والفدش..(، نسخا تشبهه)..(، ظل الثاني »خيرات« ينظر إلى األمر في شبه عجز، لكنه تمترس في 
إلى  الحزب »االتحاد االشتراكي« و»ليبيراسيون« مطمئنا  المتمثلة في جريدتي  »قلعته اإلعالمية« 

وجودها - القلعة - »تحت يده«، باعتبار أن هيكلها القانوني والمؤسساتي يوجد في اسمه.

المخابرات  ت���ع���ه���دت 
المعروفة  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
على  بالحفاظ  ب�»الشاباك« 
س����ري����ة ه����وي����ات زائ������ري 
للسياحة  إس�����رائ�����ي�����ل 
أغنياء  م��ن  واالس��ت��ج��م��ام 
الجهاز  وق����ال  ال��م��م��ل��ك��ة، 
المخابراتي إن من بين هذه 
اإلجراءات عدم نشر بياناتهم 
وعدم ختم جوازات سفرهم 

عند المعابر اإلسرائيلية.
األجهزة  أرق���ام  وتشير 
إلى  إس��رائ��ي��ل  ف��ي  األمنية 
على  المغاربة  إقبال  عودة 

بعد  اإلسرائيلية،  الوجهة 
األخيرة  الفترة  في  تراجع 
ال���ع���دوان ع��ل��ى غزة،  إث���ر 
السكان  م��دي��ري��ة  وك��ش��ف��ت 
أن  اإلسرائيلية  والهجرة 
2239 سائحا مغربيا زاروا 
األشهر  خ����الل  إس���رائ���ي���ل 
األولى في 2014... وشجع 
ت��ورط مغاربة في أي  ع��دم 
إلسرائيل  أم���ن���ي  ت��ه��دي��د 
للتساهل  األمنية  األجهزة 

م����ع دخ����ول 
ال�����س�����ي�����اح 

المغاربة..

الصراع بين لشكر وخيرات

مقر سفارة إيران 
في الرباط

 بريشة: إبراهيم مبشور 
»موقع أخباركم«

أحد مطارات إسرائيل
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نشبت   1963 أكتوبر   14 في صباح 
الجزائر  دولتي  بين  عسكرية  مواجهة 
شكل  ف��ي  ب��دأت  العربيتين،  وال��م��غ��رب 
ما  مناوشات عسكرية حدودية سرعان 
تطورت لمعارك حربية شاملة عرفت باسم 

»حرب الرمال«.
وهي تلك الحرب التي استمرت حتى 
اإلفريقية  ال����وح����دة  م��ن��ظ��م��ة  ن��ج��ح��ت 
المؤسسة حديثا وقتها )تأسست بتاريخ 
المغرب  إج��ب��ار  ف��ي   ،)1963 م���اي   25
والجزائر على التوقيع على وقف فوري 
إلطالق النيران دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

20 فبراير 1964.
األمريكية  المتحدة  الواليات  ساندت 
سياسيا وعسكريا دولة المغرب، بينما 
المتحدة  العربية  الجمهورية  اختارت 
برئاسة الزعيم جمال عبد الناصر مساندة 
دولة الجزائر سياسيا وعسكريا بمعدات 

وقوات مصرية على األرض.
الدعم العسكري األمريكي الخاص الذي 
شكل  المغربية  المملكة  عليه  حصلت 
دفع  مما  الجزائرية،  الدولة  على  خطرا 
الجزائر  إلى مساندة  المصرية  القيادة 
بألف مقاتل من فرق النخبة المصرية مع 
كتيبة مدفعية مصرية بكامل تسليحها، 
وتشكيل غطاء خاص من أحدث الطائرات 
السوفياتية الصنع التي حصلت عليها 

مصر للتو من االتحاد السوفياتي.
المهنية  وال��ك��ف��اءة  ال��ت��م��ي��ز  ب��س��ب��ب 

والتدريب الروسي الرفيع، وجد الطيار 
المقاتل محمد حسني السيد مبارك، قائد 
سرب الطائرة القاذفة السوفياتية الصنع 
القوة  بين  نفسه   ،»28  -  2 »إل��ي��وش��ن 
الرئيس جمال عبد  التي كلفها  الجوية 
ال��ن��اص��ر ب��ال��ت��ح��رك ال��ف��وري إل���ى دولة 

الجزائر.
ل��م��ا ت��ك��ش��ف��ه وث���ائ���ق أرشيف  ط��ب��ق��ا 
 »KGB« ال��س��وف��ي��ات��ي��ة  االس��ت��خ��ب��ارات 
السرية( عن مجريات األحداث  )عظيمة 
الجزائر  بين  للمعارك  ي��وم  س��ادس  في 
والمغرب الموافق ليوم األحد 20 أكتوبر 

1963، يتضح أن القوة الجوية المصرية 
لم تكن مجرد طائرات مصرية مقاتلة.

وأن تلك القوة تشكلت من حوالي 10 
طائرات نفاثة مقاتلة من طراز ميج - 19 
السوفياتية  جوريفيتش  ميكويان   -
الصنع، المعروف أن أول إقالع لها سجل 
بتاريخ 18 شتنبر 1953 وقد بدأ إنتاجها 

عام 1955 وأنتج منها 2172 طائرة.
كما تشكلت القوة المصرية الجوية من 
عدد آخر من الطائرات العمودية وطائرات 
النقل الروسية الثقيلة التي حملت قوات 

النخبة المصرية مع كامل عتادها.

المصرية  ال��ج��وي��ة  ال���ق���وة  ض��م��ت 
الرئيسية خمسة طيارين كانوا من أفضل 
الطيارين المقاتلين الجويين المصريين 
المختلفة،  السوفياتية  الطرازات  على 
السيد  حسني  محمد  الطيار  أب��رزه��م 

مبارك.
الجزائري   - المصري  لالتفاق  طبقا 
يومها تقرر نقل الطيارين الخمسة عقب 
وصولهم الجزائر مباشرة إلى القاعدة 
من  القريبة  الغربية  الحربية  الجوية 
مناطق المعارك تمهيدا لتسلمهم طائرات 
ذات  م��ن  الصنع  سوفياتية  ج��زائ��ري��ة 
الطرازات التي اعتادوا الطيران عليها.

اك��ت��ش��ف ال��ط��ي��ارون ال��خ��م��س��ة لدى 
العسكرية  الجوية  القاعدة  وصولهم 
الطائرات  أن  ال��غ��رب��ي��ة  ال���ج���زائ���ري���ة 
انتظارهم  في  المرابضة  السوفياتية 
مشاكل،  من  محركاتها  وتعاني  قديمة 
حيث لم تجرى لها أية عمليات صيانة 
منذ أن تسلمتها الجزائر من مصانعها 
وعدم  الوقت  لضيق  نظرا  موسكو.  في 
أجبرت  ال��روس��ي��ة،  الغيار  قطع  ت��واف��ر 
القوة  م��ن  الطيارين  ال��م��ع��ارك  أح���داث 
للجزائر  ال��م��وف��دة  ال��م��ص��ري��ة  ال��ج��وي��ة 
بطائرتين  ال��ط��ي��ران  ع��ل��ى  ال��م��واف��ق��ة 

ج�����زائ�����ري�����ت�����ي�����ن 
الصنع   روسيتين 
ك���ان���ت���ا األف���ض���ل 

حالة.

كشفت صحيفة »الباييس« اإلسبانية عن أن 
المغربية  ل��أراض��ي  العامة  المراقبة  »وك���الء 
»DGST« والمخابرات الداخلية للمغرب يشاركون 
في المعركة ضد اإلرهاب الجهادي في إسبانيا، 
واعترفت ألول مرة المصادر الرسمية اإلسبانية 
أنهم يقومون بمهام جمع المعلومات وإحضار 
»معظم  أن  إلى  الصحيفة  اإلرهابيين«.وأشارت 
الذين أدينوا واعتقلوا في إسبانيا من الجهاديين 
القبض  تم  13 شخصا،  أص��ل  من   7 المغاربة 
عليهم يحملون الجنسية المغربية وماتوا في 
سوريا بعد انضمامهم لتنظيم »داعش« اإلرهابي 
»الشرطة  أن  م��وض��ح��ة  »ال��ن��ص��رة«،  جبهة  أو 
اإلسبانية قامت بعدة عمليات مكافحة اإلرهاب، 
الفترة  ف��ي  ترتكز  العمليات  تلك  كانت  ولكن 
األخيرة على ميدنتي سبتة ومليلية المحتلتين، 
حيث تم تفكيك خاليا اإلرهابيين والقبض عليهم 
وإرسالهم إلى سوريا«، معتبرة أن »هذا ال يمكن 

تصوره قبل عامين فقط واآلن 
يحدث بشكل متكرر«.

»الباييس« تؤكد وجود 
تعاون استخباراتي

مع إسبانيا

العربي،  األدب  وأستاذ  الشاعر  قال 
عيسى لحيلح، الذي تم حجزه في مطار 
الدار البيضاء، ومنعه من دخول المملكة 
بعد  الماضي،  الجمعة  يوم  المغربية، 
عودته إلى الجزائر، بأنه سعيد بالتعامل 
في  ال��ج��زائ��ري��ة  للقنصلية  اإلي��ج��اب��ي 
المغرب التي تحركت بسرعة واهتمت 
عبر  وسهرت  المطار،  في  حجزه  بأمر 
فندق  ف��ي  إقامته  على  ال��ع��ام  قنصلها 
الخطوط  ط��ائ��رة  رك��ب  أن  إل��ى  العبور 
الجزائرية يوم األحد، عائدا إلى الجزائر 

بعد يومين قضاهما في المطار.
قانون  م��ن  المستفيد  لحيلح  وأك��د 
المصالحة الوطنية، بعد سنوات قضاها 
عالمه  إلى  وعودته  المحل  الحزب  مع 
لم  بأنه  ل�»الشروق«،  والعلمي،  األدب��ي 
ي��ت��ع��رض إل���ى أي���ة إه��ان��ة، ل��ك��ن الذين 
أخبروه بمنعه من دخول المغرب كانوا 
جواز  ي��أخ��ذون  واألخ���رى  الفينة  بين 
س��ف��ره، وف��ي غ��ي��اب رح���الت ع���ودة من 
المغرب إلى الجزائر، حيث اضطر لقضاء 
الدار  بمطار  العبور  فندق  في  ليلتين 
البيضاء قبل أن يعود في رحلة الخطوط 
الجوية الجزائرية. وكان من المفروض 
علمي  ت��رب��ص  ف��ي  الشاعر  ي��ش��ارك  أن 
بجامعة الحسن الثاني بمدينة المحمدية 
بمبادرة من القطب الجامعي تاسوست 
معهد  من  خضراء  وب��إش��ارة  بجيجل، 
وجد  وق��د  المحمدية،  بجامعة  اآلداب 
الشاعر عيسى لحيلح بمجرد عودته إلى 
مكان سكناه في نواحي الشقفة بوالية 
جيجل جمعا من األهل واألصدقاء ورفقاء 

جامعة  م��ن  المهنة 
جيجل الذي اطمئنوا 

عليه.

من هنا 
وهناك

> الرباط. فاطمة عاشور 

 من المنتظر أن يزور المغرب مختصون 
تابعون  واالج����ت����م����اع  ال���ن���ف���س  ع���ل���م  ف����ي 
لالستخبارات األمريكية، بداية 2015، إلجراء 
نفذوا  مغاربة  مقاتلين  ظروف  حول  دراسة 
من  متفرقة  مناطق  ف��ي  انتحارية  عمليات 
السنتين األخيرتين،  سوريا والعراق خالل 
وذلك في محاولة لفهم أسباب لجوء مغاربة 
اإلرهابي  »داع���ش«  لتنظيم  االن��ض��م��ام  إل��ى 

وتنفيذ عمليات انتحارية.
ويأتي إدراج المغرب ضمن الئحة الدراسة 
للتنظيمات  مزود  ثالث  باعتباره  األمريكية 

معطيات  تشير  إذ  بالمقاتلين،  المتطرفة 
صادرة عن تقارير لمراكز دولية إلى وجود ما 
بين 1500 و2000 مقاتل مغربي في صفوف 

»داعش«.
وأعاد إلقاء السلطات األمنية المغربية، قبل 
أيام، القبض على ستة أشخاص أعلنوا، من 
األنترنيت،  على  بثوه  مصور  شريط  خالل 
اإلسالمية  ال��دول��ة  تنظيم  زعيم  مبايعتهم 
»جند  جماعة  البغدادي،  بكر  أبو  »داع��ش«، 
الواجهة. وأشهر  إلى  المغرب  الخالفة« في 
بضعة شباب من مدينة بركان شرق المملكة 
في  أحدهم  وظهر  التنظيم،  إل��ى  انتماءهم 
الشريط يحمل سيفا وراي��ة »داع��ش« قائال: 

»الحمد لله، الحمد لله، والصالة والسالم على 
المبعوث بالسيف رحمة للعالمين«، متوعدا 

»الموالين للتحالف الصليبي بالذبح«.
المغاربة  ال��ش��ب��اب  ه����ؤالء  إق����رار  وذك����ر 
باالنتساب إلى »جند الخالفة« بواقعة الخلية 
اإلرهابية التي تم تفكيكها في شتنبر الماضي، 
شمال البالد، وكانت تسمي نفسها »أنصار 
الدولة اإلسالمية في المغرب األقصى«، معلنة 
التحاقها بجماعة »جند الخالفة« الجزائرية. 
معطيات  المغربية  الداخلية  وزارة  وقدمت 
حول هذه الخلية الجديدة، ليتبين أنه سبق 
للعقل المدبر للخلية برفقة شريكين آخرين 
»في  ل��ت��ورط��ه��م   2008 ف��ي  أن س��ج��ن��وا  ل���ه، 

التخطيط اإلرهابي من أجل زعزعة االستقرار 
في المملكة«.

وكانت وزارتا الداخلية المغربية واإلسبانية 
أعلنتا عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 
أشخاص ينشط أعضاؤها في مجال تجنيد 
واستقطاب النساء لاللتحاق بتنظيم »داعش«، 
بغرض تنفيذ عمليات انتحارية أو تزويجهن 
بمقاتلي التنظيم، وذلك بتنسيق بين سلطات 
البلدين، وتعقبت الشرطة أثر المشتبه بهم 
من خالل شبكات التواصل االجتماعي. وهذه 
هي المرة األولى التي يعلن فيها المغرب عن 
تفكيك شبكة إرهابية تستقطب نساء لاللتحاق 

ب�»داعش«.

رجال مخابرات مختصون في علم النفس يزورون المغرب للبحث أسباب االلتحاق بـ»داعش«

الشاعر الجزائري 
الذي منع من الوصول 

إلى المحمدية

كاريكاتور األسبوع

الشعوبي

عندما قرر الحسن الثاني عرض األسرى المصريين على وسائل 
اإلعالم العالمية وهم مقيدو األيدي واألرجل

اإلعالم المصري يتحدث عن مشاركة مصر في الحرب ضد المغرب بناء على وثائق روسية

»لم  للصحافة  ق��ال 
يعاملوِن بإهانة«

عيسى لحيلح

 حسني مبارك 
الطيار الذي  

اعتقل في المغرب  
رفقة أنور السادات



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/08
حساب عدد: 52678
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
قيم  بواسطة  خالد  بوشتة  ض��د: 
البيضاء  بالدار  التجارية  المحكمة 

عبد الله البوشاري ملف 11/397

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/28 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/20480
الكائن بالرقم 427 بلوك »د« أوالد 

أوجيه القنيطرة
وهو عبارة عن: دار سكنية من طابق 
سفلي به ثالث كراجات وطابق علوي 
عبارة عن شقة وغرفة بالسطح- للعقار 

واجهتين.
البالغ من حيث المساحة: 100 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 850.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 401/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2011/6101/20
حساب عدد: 56076
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: الصمادي خديجة ومن معها 
زهراش  الفتاح  عبد  األستاذ  نائبهم 

المحامي بالرباط
ضد: زاينة بنت محمد علخير ومن 

معها

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/28 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 11119/ر
 3 رقم  حفيظ  موالي  زنقة  الكائن: 

ميموزا القنيطرة.
وهو عبارة عن: بقعة أرضية فوقها 

مجموعة من بنايات سكنية.
البالغ من حيث المساحة: 808 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 5.000.000 

درهم
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 402/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2014/6101/60
حساب عدد: 56378
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: عبد القادر المكاوي نائبه 
المحامي  ك��ن��دول��ة  ح��م��ي��د  األس���ت���اذ 

بالقنيطرة
معها  وم��ن  المكاوي  حليمة  ض��د: 

الزنقة 200 رقم 10 أفكا القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/28 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 19759/ر
ديور   28 رق��م   69 الزنقة  الكائن: 

صنياك القنيطرة
من  قديمة  بناية  ع��ن:  عبارة  وه��و 
طابقين – سفلي به محلين تجاريين 

وعلوي به سكن.
البالغ من حيث المساحة: 81 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 480.000 درهم 

وسبق عرض 490.000 درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 403/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2009/6101/46
حساب عدد: 55413
إعالن عن بيع عقار

النائب  صالح  بنت  ميرة  لفائدة: 
عنها األستاذة أمينة مزوار المحامية 

بالقنيطرة
الجياللي  الشخشاخي  ورثة  ضد: 
القاضي  87 عرصة  176 رقم  الزنقة 

القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/28 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/6059
الكائن: الزنقة 176 رقم 87 عرصة 

القاضي القنيطرة.
طابق  من  عن: سكنى  عبارة  وهو 

سفلي
البالغ من حيث المساحة: 60 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 324.480 درهم 

وسبق عرض 340.000 درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 404/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2014/6101/59
حساب عدد: 56213
إعالن عن بيع عقار

نائبتها  ص��اب��ر  جميلة  ل��ف��ائ��دة: 
المحامية  القدسي  شهناج  األستاذة 

بهيئة بالقنيطرة
ضد: محمد غليل تجزئة الصياد 02 

رقم 104 القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/21 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/14283
الكائن: بحي الصياد 02 رقم 104 

القنيطرة
طابق  من  بناية  ع��ن:  عبارة  وه��و 
وطابق  متجر  على  يشتمل  أرض���ي 

علوي أول.
البالغ من حيث المساحة: 80 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 480.000.00 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 405/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2008/09

حساب عدد: 56233
إعالن عن بيع واجب في عقار

أم��زي��ل بن  ل��ف��ائ��دة: ورث���ة لحسن 
علي

ضد: ورثة نايت الطالب لحسن زنقة 
حسين هيكل رقم 10 القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/21 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 1360/ر
 8 رقم  هيكل  زنقة حسين  الكائن: 

و10 القنيطرة.
وهو عبارة عن: بناية قديمة من طابق 

سفلي يتكون من منزلين ودكان
البالغ من حيث المساحة: 362 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 886.900 درهم 
وسبق عرض 915.500 درهم لواجب 

المنفذ عليهم بنسبة 960/480.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 406/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2014/6101/47
حساب عدد: 56148
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: محمد األشكر بن عبد الله 
نائبه الستاذ أحمد بلعادل المحامي 

بهيئة بالقنيطرة
ضد: يامنة الطالب ومن معها الزنقة 

05 رقم 12 القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/21 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/65791
الكائن: بالزنقة 5 رقم 12 حي المالح 

القنيطرة.
وهو عبارة عن: دار للسكنى تتكون 
من طابق أرضي وطابق علوي بناؤها 

عادي من الصنف القديم.
البالغ من حيث المساحة: 140 متر 

مربع.
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 1200.000.00 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 407/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2014/6101/108

حساب عدد: 56212
إعالن عن بيع عقار

معها  ومن  الطويل  منانة  لفائدة: 
م��ح��م��د صليحي  األس���ت���اذ  ن��ائ��ب��ه��ا 

المحامي بهيئة بالقنيطرة
ضد: الشعية زهير ومن معها زنقة 

161 رقم 36 آفكا القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/21 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 15034/ر
الكائن: بالزنقة 33 على مقربة من 

ساحة الشهداء القنيطرة.
وهو عبارة عن: بناية من طابقين

- الطابق السفلي به ست محالت 
تجارية

- الطابق العلوي به منزلين
البالغ من حيث المساحة: 346.00 

متر مربع.
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 1.639.200.00 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 408/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2014/6302/19
حساب عدد: 54937
إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  ال��ب��ن��ك  ل��ف��ائ��دة: 
القنيطرة نائبه األستاذ جمال صادق 

المحامي بالرباط
ضد: خالد خي بن لحسن زنقة سلمان 

الفارسي زنقة E رقم 1 القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/21 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/53844
الفارسي  سلمان  بزنقة  ال��ك��ائ��ن: 
 2 رق��م   403 رق��م  األم��ل عمارة  إقامة 

القنيطرة
وهو عبارة عن: شقة رقم 2.

البالغ من حيث المساحة: 120 متر 
مربع

وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 616.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 409/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2014/6302/32
حساب عدد: 56066
إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  ال��ب��ن��ك  ل��ف��ائ��دة: 
القنيطرة نائبه األستاذ أحمد حجاجي 

المحامي بالرباط
قيم  بواسطة  قصيل  عدنان  ض��د: 
المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 

2011/1410

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/21 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/50588
ال��ك��ائ��ن: زاوي�����ة ش����ارع أب���و بكر 
الصديق وشارع اإلمام علي رقم 51 

الطابق الثالث شقة 9 القنيطرة
بالطابق  ع���ن: ش��ق��ة  ع��ب��ارة  وه���و 

الثالث
البالغ من حيث المساحة: 138 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 650.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 410/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

10
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المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2010/6101/23 ضم له 

12/6302/40-39-38
حساب عدد: 56137
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: سناء خرازي
ضد: محمد فخار الحي الصناعي 

رقم 183 الساكنية القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/21 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/57766
 183 رقم  الصناعي  الحي  الكائن: 

الساكنية القنيطرة.
وهو عبارة عن: طابق سفلي صناعي 

وطابق علوي سكني
البالغ من حيث المساحة: 120 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 1.080.000 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 411/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2014/6101/107

حساب عدد: 56041
إعالن عن بيع عقار

لفائدة: فاطمة فرحان نائبه األستاذ 
بهيئة  ال��م��ح��ام��ي  ك��ن��داول��ة  ح��م��ي��د 

القنيطرة
تجزئة  وم��ن  الكلييل  محمد  ض��د: 

الحوزية بلوك أ رقم 18 القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/21 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/29246
الكائن: تجزئة الحوزية بلوك أ رقم 

18 القنيطرة
ع��ب��ارة ع��ن: فيال تتكون من  وه��و 
وطابق  سفلي  وطابق  أرض��ي  طابق 

علوي أول.
البالغ من حيث المساحة: 502.00 

متر مربع.
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 2.810.000.00 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 412/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 2006/60

حساب عدد: 56136
إعالن عن بيع عقار

للتجارة  المغربي  البنك  لفائدة: 
الخارجية

ضد: محمد السرايدي محام بهيئة 
القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/21 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/40731
الكائن: تجزئة اإلسماعيلية رقم 465 

القنيطرة
وه��و ع��ب��ارة ع��ن: فيال م��ن طابق 

باطني وطابق سفلي وطابق علوي
البالغ من حيث المساحة: 200 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 1.100.000 
 1.210.000 ع���رض  وس��ب��ق  دره����م 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 413/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

 
قسم التنفيذ العقاري

ملف: ح.ت.ع 2012/6302/72
إعالن عن بيع عقارات

  
وإعادة  التأمين  ش��رك��ة  ل��ف��ائ��دة:  

التأمين النهضة
قيم  بواسطة  بنلمين  محمد  ضد: 
هشام  بالرباط  التجارية  المحكمة 

الحوات ملف 06/681

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ꞉ 2015/11/02 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع واجب المنفذ عليه 
العقاري  الرسم  موضوع  العقار  في 
 13-/15694  13-/15692 ع���دد 

13/15695
 39 ع��م��ارة  شالة  زنقة  الكائنين: 

بالقنيطرة.
والثاني  األول  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 
محالت تجارية الثالث شقة بالطابق 

السفلي خلف المحالت التجارية 
البالغ من حيث المساحة: األول 27 
متر مربع. الثاني 74 متر مربع. الثالث 

62 متر مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: األول 64.800 
درهم. الثاني 130.240 درهم. الثالث 
عليه  المنفذ  لنصيب  دره��م   99.200

في العقارات.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 414/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 13/6302/46
حساب عدد: 56295
إعالن عن بيع عقار

ومن  رحمة  العسيري  ل��ف��ائ��دة:    
معها

المقدم  بشراوي  األستاذ  نائبها 
المحامي بالدار البيضاء

ضد: شركة الشليحات في شخص 
ممثلها القانوني بلحسن العلوي 28 

محج فاس حسان الرباط

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/28 على الساعة 
 2 رقم  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 25294/ر 
برجال  أوالد  ج��م��اع��ة  ال���ك���ائ���ن 
الشليحات  ش��اط��ئ  م���ش���ارف  ع��ل��ى 

القنيطرة.
وهو عبارة عن: أرض فالحية يمكن 

استغاللها كمقلع لرمال البحر
ال��ب��ال��غ م��ن حيث ال��م��س��اح��ة: 05 

هكتارات 89 آر و50 سنتيار.
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 826.350 مبلغ:  في  العلني  المزاد 
درهم وسبق عرض 839.000 درهم 

لواجب المنفذ عليها.
أداء  المزاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 415/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد: 13/6101/63
حساب عدد: 55627
إعالن عن بيع عقار

  
المغربي  ال��ب��ن��ك  ش��رك��ة  ل��ف��ائ��دة: 

للتجارة والصناعة
الغرمول  العربي  األس��ت��اذ  نائبه 

المحامي بهيئة الرباط
ضد: سناء بلكبير

زنقة ابن تمام اقامة مربوحة رقم 
12 الطابق العلوي الرابع الشقة 14 

القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/28 على الساعة 
 2 رقم  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/85686 
الكائن بالشقة 14 الطابق العلوي 
زنقة   12 رقم  مربوحة  إقامة  الرابع 

ابن القنيطرة.
بالطابق  شقة  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 

العلوي الرابع
البالغ من حيث المساحة: 180.00 

متر مربع.
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 912.444.00 

درهم.
أداء  المزاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 

عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 
العقاري.

 As 416/15
********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف حجز تنفيذي عقاري
عدد:  14/6302/39
حساب عدد: 53749
إعالن عن بيع عقار

  
لفائدة: القرض الفالحي للمغرب

الغرمول  العربي  األس��ت��اذ  نائبه 
المحامي بهيئة الرباط

ضد: رشيد ساكو ومن معه 9 زنقة 
الهاللي العربي بن عمر حي السالم 

الخميسات

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ:  2015/01/28 على الساعة 
 2 رقم  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/7337 
الكائن بالزنقة 24 عمارة 53 الدار 

رقم 8 الطابق الثاني القنيطرة.
بالطابق  شقة  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 

الثاني
البالغ من حيث المساحة: 134.00 

متر مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 428.800.00 

درهم. 
أداء  المزاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 417/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف: ح. ت. ع 2012/6302/35
حساب عدد: 52675

إعالن عن بيع عقار  
  

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
ب��ودالل محمد عزيز سيدي  ض��د: 
ب���وع���م���ر ش������ارع روض������ة رق�����م 15 

مراكش

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/28 على الساعة 
 2 رقم  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/49695
العربي  المغرب  بتجزئة  الكائن: 
200 ألف  أك��ادي��ر  إق��ام��ة   2 ب���  بلوك 

سكن بالقنيطرة.
بالطابق  شقة  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 

األول. 
البالغ من حيث المساحة: 58 متر 

مربع.
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 196.000 مبلغ:  في  العلني  المزاد 

درهم
أداء  المزاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.

 As 418/14
********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف: ح. ت. ع 2013/6302/125
حساب عدد: 50868

 
إعالن عن بيع عقار

  
لفائدة: شركة سينيا للتأمين- ذ/ 
عبد الغني نقيرة المحامي بهيئة الدار 

البيضاء
ضد: احسينة خليفة تجزئة المغرب 
إقامة   72 ع��م��ارة   D بلوك  العربي 

النخيل شقة 10 الطابق القنيطرة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/01/28 على الساعة 
 2 رقم  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/74567 
الكائن: تجزئة المغرب العربي بلوك 
D رقم 72 اقامة النخيل الشقة 10 

الطابق الثاني القنيطرة.
بالطابق  شقة  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 

الثاني
 113 المساحة:  حيث  من  البالغ 

متر مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 720.000 مبلغ:  في  العلني  المزاد 

درهم.
أداء  المزاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 419/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف꞉ ح. ت. ع 2012/6302/25
حساب عدد: 50868

إعالن عن بيع عقار
  

لفائدة꞉ شركة وفا اموبيلي
ضد:بوغالل السعدية بواسطة قيم 
البيضاء  بالدار  التجارية  المحكمة 

البوشاري عبد الله 
ملف 12/1804

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ꞉ 28/2015/01 على الساعة 
 2 رقم  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/14541
عبد  م��والي  زنقة  بزاوية   ꞉الكائن
الحنصالي  محمد  وزنقة  الرحمان 
 24 20 الشقة  إق��ام��ة األن��دل��س رق��م 

القنيطرة.
بالطابق  شقة   ꞉ع��ن ع��ب��ارة  وه��و 

الرابع.
البالغ من حيث المساحة꞉ 85 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 ꞉ 300.000مبلغ في  العلني  المزاد 

درهم.
أداء  المزاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 420/15
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المغرب يشارك 
في معرض 

الدوحة الدولي 
للكتاب  25

تشارك وزارة الثقافة في 
معرض الدوحة الدولي 25 
للكتاب في الفترة ما بين 7 
تنزيال   ،2015 يناير  و17 
لدعم  الس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
محور  وبخاصة  الكتاب، 
المعارض  ف��ي  المشاركة 
تحوز  ح���ي���ث  ال����دول����ي����ة، 
الوزارة في هذا المعرض 
رواق��ا من 24 م2 في إطار 
التبادل بين معرض الدوحة 
البيضاء  ال���دار  وم��ع��رض 
والكتاب،  للنشر  ال��دول��ي 
ت���ض���ع���ه ره�������ن إش�������ارة 
الناشرين المغاربة، ويتعلق 
األمر بكل من الدور التالية: 
وإفريقيا  رق�������راق،  أب����و 
الشرق، وتوبقال، ويوماد. 
من  المقدم  ال��دع��م  وشمل 
الوزارة لمشاركة هذه الدور 
باإلضافة إلى إتاحة رواق 
كتبها  ش��ح��ن  ال����ع����رض، 
السفر  ت����ذاك����ر  وح����ج����ز 

لمندوبيها.

بعد نفاد ما 
طبع من كتاب 
صحفي وثالثة 

ملوك، 
صدرت الطبعة 
الثانية، ووزعت 
في جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة في 

ثمن النسخة: 60 
درهم.

بعد جمعها السنوي، قررت اللجنة الوطنية لبرنامج 
»ذاكرة العالم« التابع لمنظمة اليونسكو، تأسيس جمعية 
لذاكرة  المغربية  »الجمعية  اسم  عليها  ُأطلق  ثقافية 
العالم« التي اتخذت من مؤسسة أرشيف المغرب بالرباط 
المبادئ  دع��م  على  الجمعية  ه��ذه  وتعمل  لها.  مقرا 
الوثائقي  الوطني  ال��ت��راث  على  للحفاظ  األس��اس��ي��ة 
به  والتعريف  اللغات،  بجميع  والنقائش  والمخطوط 
وجعله أداة من أدوات التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
الوطني  لتراثنا  القانونية  الحماية  على  وال��ع��م��ل 
المخطوط والوثائقي بجميع وسائطه من خالل تقييده 
الوطني والعالمي ضمن برنامج  التراث  ضمن سجل 
»ذاكرة العالم«. ويشار إلى أن برنامج »ذاكرة العالم« 
الذي أحدث سنة 1992 تحت رعاية منظمة اليونسكو 
التراث  بغنى  ال��دول��ي  المجتمع  تحسيس  يتوخى 
الوثائقي، وضرورة ضمان الحفاظ عليه لألجيال 

من  عريضة  شريحة  م��ت��ن��اول  ف��ي  وجعله  ال��ص��اع��دة 
المجتمع. 

وقد سبق للجنة الوطنية لبرنامج ذاكرة العالم التي 
تأسست في أكتوبر 2008، أن تقدمت بأربع مقترحات 
من أجل تسجيلها تراثا عالميا سنة 2009: نسخة خزانة 
ابن  الرحمن  لعبد  »العبر«  كتاب  من  بفاس  القرويين 
خلدون، ونسخة فريدة بنفس الخزانة ل�»األرجوزة الطبية 
البن طفيل«، ونسخة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية 
من كتاب »التصريف لمن عجز عن التأليف« ألبي القاسم 
الزهراوي، وموقع النقوش الصخرية بفم الشنة إقليم 

ورزازات. 
العبر  »كتاب  من  الخامس  الجزء  تسجيل  تم  وقد 
وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر« نسخة 

خزانة القرويين بفاس، تراثا عالميا سنة 2010.

الجمعية المغربية لذاكرة العالم

حفل توقيع كتاب »التربية بين  الدين  وعلم النفس«
 تم مساء يوم األحد 28 دجنبر 
2014 بمكتبة فرنسا بالدار البيضاء 
الدين  بين  »التربية  كتاب:  تقديم  
وعلم النفس« لمؤلفته بشرى شاكر، 
والذي يتناول جميع مراحل التربية 
المراهقة  س��ن  إل���ى  ال�����والدة  م��ن��ذ 
بمقاربة ثنائية، نفسية ودينية. وقد 
قام بتقديم الكاتبة الشاعر والكاتب 

اليمني عبد الرحمن المولد...
واإلعالمية  الباحثة  وأوضحت 
بشرى شاكر، في كلمة تقديمية، أنها 
إلى  هذا المؤلف،  خالل  من  سعت 
التعريف بمفهوم التربية ومشاكلها 
وإي���ج���اد أس��ال��ي��ب ت��رب��وي��ة سهلة 
الوقت  نفس  في  وبسيطة وعميقة 
من أجل تكوين أجيال قوية وسليمة 

واعدة داخل مجتمعاتها.

وأش��ارت إلى أنها اعتمدت في هذا 
مجلة  منشورات  عن  الصادر  المؤلف 
ل���وزارة  اإلسالمي« التابعة  »ال��وع��ي 
األوق���اف وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة بدولة 
الكويت، على عدة مراجع عربية من قبيل 
المراجع الشرعية وعلى رأسها: القرآن 
الكريم، والحديث، والسنة النبوية، وكذا 
مراجع عربية وأجنبية تعنى بالتحليل 
النفسي. وأشارت إلى أن الكتاب الذي 
تطرق إلى جميع مراحل تطور الطفل لم 
واألطفال  الطالق  أطفال  كذلك،  يهمل، 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن إع��اق��ة ذه��ن��ي��ة أو 
جسدية، واألطفال الموهوبين، وغيرها 
أن  يمكن  التي  التربوية  المشاكل  من 
ت����واج����ه اآلب��������اء وال����م����درس����ي����ن في 
تنشئة األطفال حسب اختالفهم وتباين 

احتياجاتهم وتركيباتهم النفسية.

كشف األمين العام للهيئة العربية 
للمسرح النقاب عن أوسع مؤتمر فكري 
العربي،  المسرح  مهرجان  تاريخ  في 
الدورة  الذي ستشهده  المؤتمر  وهو 
السابعة من المهرجان، حيث ستعقد 
أعمال المؤتمر من 11 إلى 16 يناير 
2015، في قاعة االجتماعات بمقر جهة 

الرباط سال - زمور - زعير.
وعبر األمين العام إسماعيل عبد الله 
عن ذلك بقوله: إن المؤتمر سيتناول 
في ست ندوات منفصلة جانبا مهما 
م��ن أح���وال ال��م��س��رح م��ن ب��اب حوار 
الثقافات  وتناسج  والجنوب  الشمال 
التوثيق  وأهمية  الفرجات  وتفاعل 
الذي  المسرح  وموقع  ومسؤولياته، 

ي�����������ق�����������دم�����������ه 
ن  حيو لمسر ا
ال��������ع��������رب ف���ي 
في  ال���م���ه���ج���ر 
تتعرض  ن��دوة 
األولى  للمرة 
الشأن،  ل��ه��ذا 
إلى  إض���اف���ة 
االح�����ت�����ف�����اء 
ب����م����ئ����وي����ة 
ال�����م�����س�����رح 

ال��م��غ��رب��ي وم����ا أف����رزه 
الحراك المسرحي المغربي من بيانات، 
وي��ق��وم ب���اإلش���راف ال��ع��ام ع��ل��ى هذا 
المؤتمر د. يوسف عايدابي )السودان( 

وم������ه������م������ت������ه 
ال����ت����ن����س����ي����ق 
الميداني )حكيمة 
ح���������ات���������م( م���ن 

المغرب. 
وأض���������������������اف 
إسماعيل عبد الله 
األم��ي��ن ال��ع��ام بأن 
لفعاليات  المالحظ 
المذكورة  ال��ن��دوات 
التي تشكل المؤتمر 
سيجد أن 44 صوتا 
م��ع��رف��ي��ا م���ن ال����دول 
وبريطانيا  أللمانيا  إضافة  العربية، 
بها  اس��ت��ق��ر  ال���ت���ي  ال��م��ه��ج��ر  ودول 

المسرحي العربي وأصبح من نسيجها 
ال��ث��ق��اف��ي، س��ت��دل��و ب��دل��وه��ا ف��ي هذه 
المعرفية  ال��س��ي��اق��ات   - ال����ن����دوات 
المتشابكة، ويؤكد هذا األمر إلى جانب 
المشاركات األخرى في المهرجان أن 
المسرحي العربي في كل أصقاع الدنيا 
الهيئة  من  واح��دة  مسافة  على  ب��ات 
ون��ش��اط��ات��ه��ا، ال يعيق  وم��ه��رج��ان��ه��ا 
وص��ول��ه وم��ش��ارك��ت��ه ش���يء، ك��م��ا أن 
بات  المهرجان  ف��ي  الفكري  المجال 
العالم أجمع،  منفتحا على اآلخر في 
مؤتمر  من  ب��دأت  التي  الخطوة  تلك 
الدورة الفائتة، وسبقها عقد العديد من 
االتفاقات مع المؤسسة الدولية المعنية 

بالشأن المسرحي.

أكبر مؤتمر فكري في تاريخ مهرجان المسرح العربي



م������������ن 
اتهاماته 
الخطيرة 
عبيه  لال
ال��������ذي��������ن 
بكل  ن��ع��ت��ه��م 
األوصاف الدنيئة، إلى اتهامه 
الملكية  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ت������ارة 
التي  ال��ق��دم  لكرة  المغربية 
لبعض  بالمتحيزة  وصفها 
الفرق "الكبرى"، مرورا بصب 
التحكيم،  على  غضبه  ج��ام 
على  ب��ك��اءه  ننسى  أن  دون 
البطولة  ب��داي��ة  منذ  اللعب 

خارج ملعبه.
هذا هو حال فوزي جمال 

الخميسات  اتحاد  م��درب 
ال����ذي ي��ع��ان��ي ح���رارة 
األخيرة،  ال��ص��ف��وف 
بسبب مدرب متهور 
ب�������رع ف�����ي إع����ط����اء 
تصريحات  وإط��الق 

على  ن�����اري�����ة 
الجميع.

ف������وزي 
أو  جمال 
ي  عبقر

زم��ان��ه، ه��دد خ��الل أكثر من 
المغرب  ب��م��غ��ادرة  مناسبة 
بسبب "الظلم" الذي يعانيه، 
ولم يستطع تنفيذ هذا القرار، 
ظهرانينا  بين  م���ازال  فهو 
ويسير  ش�����يء،  ك���ل  ي��ن��ت��ق��د 
إلى  ال�����زم�����وري  ب���ال���ف���ري���ق 

الهاوية.
التحاد  المسير  المكتب 
الخميسات وفر له كل شروط 
تجهيزه  فيها  بما  النجاح، 
لملعب 18 نونبر الذي يعتبر 
أحسن  ب���ي���ن  م����ن  ح���ال���ي���ا 
المالعب، كما قام بانتدابات 
بطلب من فوزي جمال الذي 
بإبعاد  وطالب  وأزب��د  أرغ��د 
العديد من الالعبين الذين 
وصفهم بالمتخاذلين.

المسير  ال��م��ك��ت��ب 
ل��ل��ف��ري��ق ال���زم���وري 
مطالب بوقف نزوات 
هذا المدرب الذي فقد 
صوابه، وأصبح 
ثقيال  عبئا 
كل  ع����ل����ى 
ت  نا مكو

الفريق.

الملكي  الجيش  فريق  تمكن 
خالل الثالث دورات األخيرة من 
اكتساح شباب الحسيمة خارج 

قواعده بأربعة أهداف نظيفة، هذا 
االنتصار الكبير الذي حققه الفريق 

الديربي  ف��ي  ف���وزه  بعد  ج��اء  العسكري، 
الرباطي على فريق الفتح، كما تعادل خالل 

الدورة األخيرة مع النهضة البركانية.
نتائج جيدة جاءت بعد النتائج السلبية 
وتحت  البطولة  ب��داي��ة  منذ  حققها  التي 
إش���راف ال��م��درب ال��ط��اوس��ي ال���ذي اقتنع 

بمغادرة الفريق.
فريق الجيش الملكي وضع ثقته "مؤقتا" 
الذي تمكن  الفريق خليل بودراع  ابن  في 
وفي ظرف وجيز من رفع معنويات الالعبين 
المحبطة، الذين أنهوا فترة الفراغ الطويلة، 

واالصطدامات المتكررة مع 
ال�������م�������درب ال����س����اب����ق 

الطاوسي.
سؤالنا هو: لماذا ال 
يزكي المسؤولون عن 

المدرب  ال��رف��ي��ق 
كمدرب  بودراع 
رسمي، ومنحه 
من  ال���م���زي���د 
الوقت إلبراز 
قدراته  ك���ل 

ومؤهالته.
الذي  التطواني،  المغرب  فريق 
وكما هو معلوم خرج مبكرا من بطولة 
العالم لألندية، هو اآلخر استعاد نغمة 
االنتصار، بفضل المدرب المساعد الشاب 
س��م��ي��ر ي��ع��ي��ش ال����ذي ت��م��ك��ن م���ن حصد 
الدورتين  خ����الل  م��ه��م��ي��ن  ان��ت��ص��اري��ن 

األخيرتين.
فبالرغم من تصريحات الرئيس أبرون 
في محطته!! "ميدي 1 تيفي" بأنه سيبقي 
على سمير يعيش كمدرب رسمي، إال أنه 
وكعادته لم يف بوعده، بعد أن جلب مدربا 
إسبانيا مغمورا وأسند إليه مهمة تدريب 
ال���ف���ري���ق، ال�����ذي ت��ن��ت��ظ��ره ال���ع���دي���د من 
االستحقاقات القادمة وأهمها كأس عصبة 

األبطال لألندية.
اإلسباني  ال����م����درب 
سيرجيو لوبيز وخالل 
مع  ل����ه  ظ���ه���ور  أول 
البيضاء،  ال��ح��م��ام��ة 
بالتعادل  اك��ت��ف��ى 
أمام  ال��س��ل��ب��ي 
ات����������ح����������اد 
الخميسات 
وف��ي عقر 

الدار.

رفض المدرب السابق للمغرب التطواني عزيز العامري 
حضور حفل التكريم الذي أرادت عائلة أبرون أن تنظمه 
على شرفه بعد "طرده" من الفريق بطريقة ال يستحقها 
وهو المدرب الذي منح للتطوانيين لقبين، وترك لهم 
فريقا واعدا. عزيز العامري برر هذا الموقف، ب�"البهدلة" 
التي تعرض لها ظلما وعدوانا من طرف رئيس الفريق 
وأبنائه، مؤكدا في نفس الوقت بأنه سيكون أول الوافدين 
به  القيام  التطواني  الجمهور  يستعد  ال��ذي  للحفل 
لتكريمه، معتبرا هذه البادرة النبيلة، اعترافا بالخدمات 
عزيز  السنين.  مدار  على  للفريق  قدمها  التي  الجليلة 
العامري ولألسف الشديد تلقى هجوما عدوانيا من طرف 
الرئيس الذي "جند" ترسانة من األشخاص من صحافة 
مكتوبة ومرئية ومسموعة لسلخ هذا المدرب، دون أن 
ننسى االنتقادات التي وصلت إلى حد المس بكرامته 
أصبحت  التي  اإللكترونية  المواقع  بعض  ط��رف  من 
تتناسل كالفطر. موقف شجاع ومحترم للمدرب العامري 
الذي أراد أن يرد ألبرون الصاع صاعين، ولكن بطريقة 

لبقة وحضارية.
فاللبيب باإلشارة يفهم.
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فينا خصو  واح��د  الفرقة،  فهاد  لعابة  يا شي  أن��ا  يا   <<
يمشي

< فوزي جمال مدرب اتحاد الخميسات
صنف جديد وغريب من المدربين، كون غير مشيتي أنت

>> تعاقدي مع المغرب الفاسي، هو الرجوع إلى بيتي
< المدرب الطاوسي

ياكما جمعية بيتي؟
>> الغرامة لجمع الدعم للمغرب الفاسي

< المساء الرياضي
هذا فريق لكرة القدم، وال قصارة؟

أجل  م��ن  ال��ص��راع  لنا  يمكن  لقب  أي  ع��ن  نتنازل  ل��ن   <<
تحقيقه

< سيرجيو لوبيز مدرب المغرب التطواني
سخن بالصتك بعدا...

< عشنا كابوسا مرعبا بعد سقطة المونديال
< مهاجم تطوان محسن ياجور

كابوس ديال بصح، وال ديال عاشوراء؟
اكتساح  قبل  الرومان  كالطوفان جرف  بنعطية جالد   <<

األلمان
< المنتخب
وتعيا ما تكتب عليه الشعر، راه ما غاديش يسيفط لك الروشارج!!

>> رضى هجهوج موهوب السنة ما منو زوج
)        ( >

قلنا ليك راك تتقلب على الروشارج
>> سأعامل الشطيبي مثل باقي العبي المغرب الفاسي

< المدرب الطاوسي
عندك غير تشطب عليه، بحال اللي درتي ليه مع الجيش الملكي؟

>> اجتماع ساخن يعيد الطاوسي للمغرب الفاسي
< صحف

ساخن گاع، ياكما فموالي يعقوب؟

قالوا ونقول

هذا
الخـبـر

ودع الرياضيون المغاربة سنة 
2014 غير المأسوف عليها، على 
التي  والفضائح  الهزائم  إيقاع 
وصل صيتها إلى العالم بأسره.
ل���ن ن��ت��ح��دث ع���ن خ��ي��ب��ة أمل 
جميع  في  الوطنية  المنتخبات 
الرياضات التي أصبحت صناعة 
مغربية، ولن نلقي األضواء على 
كل الكبوات وما أكثرها، ما دام 
ال��ح��دي��ث عنها،  ال��ج��م��ي��ع س��ئ��م 
فسنكتفي فقط بحدثين سيظالن 

راسخين في أذهان كل 
المغاربة، الذين صدموا 
اخ���ت���رق���ا  أن  ب����ع����د 

الحدود.
هو  األول  الحدث 
ال�����ج�����م�����ع ال�����ع�����ام 
االستثنائي للجامعة 
المغربية  الملكية 
ال��ق��دم والذي  ل��ك��رة 
ت��م��ي��ز ب���غ���ي���اب أو 
ه�����������روب رئ����ي����س 
السابق  الجامعة 
ع����ل����ي ال����ف����اس����ي 
لم  حيث  الفهري، 
مواجهة  يستطع 
والدفاع  خصومه 

عن كل األخطاء التي اقترفها في 
حق كرة القدم الوطنية وليختفي 
عن األنظار بدون محاسبة كما هي 

العادة.
عرفت  الفهري  الفاسي  علي 
حقبة رئاسته لجامعة كرة القدم 
وذهبت  التجاوزات  من  العديد 
مهب  في  ال��دراه��م  من  الماليين 

الريح، 
ك���م���ا اس���ت���ف���اد م����ن ه���ذه 

الفوضى العديد من االنتهازيين 
بالمال  جيوبهم  م���ألوا  ال��ذي��ن 
السايب، واغتنوا في ظرف وجيز، 
وأصبحوا متحكمين في دهاليز 
رئيسها  أن��ظ��ار  أم���ام  الجامعة 
ال����م����ت����ع����دد االخ����ت����ص����اص����ات 

والمهمات.
ال����������ج����������م����������ع 
االستثنائي للجامعة 
إلى  تحول  السابقة 
م��س��رح��ي��ة درام���ي���ة 
العالم  عليها  ت��ف��رج 
بأسره، بعد أن فضل 
م��ع��ظ��م أع���ض���اء هذه 
في  الدخول  الجامعة 
و"زنقوي"  نابي  ك��الم 

يندى الجبين لذكره.
قاعة الجمع تحولت 
للمصارعة  حلبة  إل��ى 
أبطالها رؤساء معروفون 
الممكن  م��ن  ك���ان  وم��س��ؤول��ون 
ولألسف الشديد أن يعطوا المثل 
ف��ي االن��ض��ب��اط وح��س��ن الخلق 
عوض أن يتحولوا إلى "نكافات" 

وأبواق ألسيادهم.
جمع استثنائي تمخض وولد 

لنا بعض المسيرين الذين نجحوا 
داخل  بمكانهم  االح��ت��ف��اظ  ف��ي 
الجهاز الحالي، بفضل "نضالهم" 

ودعمهم للرئيس الجديد.
الحدث الثاني والذي أصبحنا 
بسببه "شوهة" هو فيضان مركب 
األمير موالي عبد الله الذي تحول 
ب��ع��د س��اع��ات م��ن األم���ط���ار إلى 
م��س��ب��ح ي��ص��ل��ح ل��ك��ل ش����يء إال 
لممارسة كرة القدم، واألنكى هو 
جميع  تناقلتها  "فضيحتنا"  أن 
وس��ائ��ل اإلع����الم ال��ع��ال��م��ي��ة، ألن 
المغرب  تنظيم  هو  كان  الحدث 
لألندية  العالم  ك��أس  لنهائيات 

البطلة.
لقد وصل الجشع وانعدام روح 
الوطنية ببعض المسؤولين عن 
إلى  البلد  الرياضي بهذا  الشأن 
على  والكذب  العام،  المال  نهب 
العليا  الجهات  وعلى  المغاربة 
فال  فيهم،  الثقة  وض��ع��ت  ال��ت��ي 
داع���ي الت��ه��ام زي��د أو ع��م��ر، ألن 
الجميع مسؤول عن هذه الفضيحة 
التي شوهت سمعة المغرب الذي 
العالم بأسره،  أقنع  أن  له  سبق 
بنجاح كل التظاهرات التي قدمها 
ع��ل��ى م��ر ال��س��ن��ي��ن، ل��ي��أت��ي إلى 
المسؤولية أشخاص وصوليون، 
ال تهمهم سمعة الوطن بقدر ما 
العام وعلى  المال  تهمهم سرقة 

عينيك يا بن عدي..
نتمنى أن ينسى المغاربة سنة 
2014 بسرعة، وأن يهتموا بالسنة 
الجارية التي نحلم بأن تكون سنة 

االنتصارات والنجاح.

من حلبة المالكمة.. إلى الما والشطابة!!
فلننسى بسرعة سنة 2014

عيــــب
واهلل

البطولة  من  الذهاب  مرحلة  انتهت 
الوطنية لكرة القدم بتتويج نادي الوداد 
تعادله  بعد  للخريف،  بطال  الرياضي 
المباشر  مطارده  أم��ام  الميدان  خ��ارج 

أولمبيك خريبكة.
المواسم  عكس  وعلى  ال��وداد  فريق 
األخيرة، وقع على مسار مقبول، وتمكن 
من قيادة البطولة منذ الدورة الخامسة، 
بالرغم من أن الفريق مر خالل الدورات 
األخيرة بفترة فراغ أقلقت محبيه الذين 
كانوا يتمنون أن يكسب الفريق األحمر 
والتي  أهدرها،  التي  النقط  من  العديد 
سيحاسب عليها ال محالة في القادم من  

الدورات.
يعيد  أن  استطاع  الويلزي  المدرب 
أنه  إال  الصحيحة،  السكة  إلى  الفريق 
مازال ينتظره عمال كبيرا، لكونه مازال 
الذهاب  دورات  نهاية  ول��ح��د  يجد  ل��م 
بإمكانها  التي  النموذجية  التشكيلة 
التي  ال��ودادي��ة  الجماهير  حلم  تحقيق 
ت��م��ن��ي ال��ن��ف��س ب��ال��ف��وز ب��ب��ط��ول��ة هذا 

الموسم.
من  األول  الشطر  إيجابيات  أهم  من 
البطولة المغربية الظهور الجيد لفريق 
أولمبيك خريبكة الذي كان قاب قوسين 
الكبار خالل  أدنى من مغادرة قسم  أو 

الموسم الماضي، إال أن تمسك المكتب 
المسير بالتونسي العجالني، سرعان ما 
أعطى ثماره، حيث تمكن هذا المدرب، 
وبعد إنقاذ الفريق من النزول، "تمكن" من 
خلق مجموعة متجانسة حققت العديد 
وخارج  داخ��ل  اإليجابية  النتائج  م��ن 

الميدان.
فريق المغرب التطواني بطل الموسم 
وسط  نفسه  عن  يبحث  م��ازال  األخير، 
العديد من المشاكل المفتعلة التي عاشها 
منذ بداية الموسم، كما أن إقصاءه المبكر 
مازال  البطلة  لألندية  العالم  كأس  من 

يؤثر على مساره الكروي.

فريق الرجاء العالمي، 
النتائج  من  وبعد سلسلة 

ال��س��ل��ب��ي��ة، ع���اد إل���ى وضعه 
الحقيقي حيث حقق العديد من 
االنتصارات التي أعادته بقوة 

وبعد  ليصبح  ال��ث��ان��ي��ة  ال��م��رت��ب��ة  إل���ى 
المباشر  ال��م��ط��ارد  األخ��ي��ر  ان��ت��ص��اره 

للوداد.
من  كان  الذي  الملكي  الجيش  فريق 
المراتب  وكعادته  يحتل  أن  المفروض 
اإليجابية  النتائج  بعض  األولى، حقق 
التي أبعدته من المراتب األخيرة، كما أن 
العطلة الشتوية ستكون مناسبة للمدرب 

الشاب بودراع وفي حالة 
أن  بمنصبه،  اح��ت��ف��اظ��ه 
األخطاء  من  العديد  يصحح 
إلى  العسكري  الفريق  ليعود 

توهجه.
الضيفان الجديدان على الدرجة 

خنيفرة  شباب  بهما  ونعني  األول��ى 
واتحاد الخميسات مازاال لم يستأنسا 
بأجواء الكبار، ومازاال كذلك يقبعان في 

الصفوف األخيرة.
 9( المدربين  إق��ال��ة  ظ��اه��رة  وتبقى 
مدربين( أهم ما ميز النصف األول من 

هذه البطولة.

فوزي 
جمال

بعد نهاية الشطر األول من البطولة

لـقـــب الخريــف بـلــون أحــمـــر

بدون 
عنوان

بودراع
سمير 
يعيش
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-: الرباط: سعيد الريحاني

الراحل الحسن الثاني يتفقد وحدات الجيش في الصحراء.. هل يتكرر سيناريو حرب الرمال التي ساندت فيها مصر الجزائر?

مصطفى  الصحفيين  ق��ي��دوم  ي��ح��ك��ي 
العلوي: ))لقد شاءت الظروف أال أعلم شيئا 
ع��ن ان����دالع ح���رب ال���رم���ال ب��ي��ن المغرب 
وال��ج��زائ��ر ح��ول م��وق��ع »ح��اس��ي بيضا«، 
وجعلتني األقدار أعيش مرحلة هذه الحرب، 
وأنا معتقل في دار المقري.. وفي أحد األيام 
وبينما كنت نائما معصوب العينين، سمعت 
صخبا واهتزازا كالزلزال حول دار المقري، 
وحركة وصياحا، وكأن األمر يتعلق بهجوم 
على تلك الدار. وإذا بباب الغرفة يفتح في 
تلك الساعة المتأخرة من الليل، فسارعت 
إلى الركون إلى أحد أركان الغرفة في خوف 
ومعها  أص��وات��ا  سمعت  ث��م  وارت���ع���اش، 
بها،  مربوطة  أنها  بدت  أص��وات سالسل 
وتوالت أصوات تلك األجساد التي تلقى 
داخل الغرفة واحدا تلو اآلخر، وفي كل مرة 
أسمع صوت السالسل حين تضرب األرض 
رفقة تلك األجساد. ثم أغلق الباب وتوقفت 

الحركة، وهدأ الوضع لفترة قصيرة، قبل 
أن يشرع هؤالء الوافدون الجدد في تبادل 
منهم  ب��واح��د  وإذا  وهمهمات،  همسات 

يتحرك زاحفا ليبحث 
بيديه عما يوجد في 
تلك الغرفة، وضع يده 
بسرعة  سحبها  ث��م 
وع������اد إل�����ى رف���اق���ه 
بلهجة  ل��ي��خ��رب��ه��م 
حد  »ف��ي��ه  مصرية، 
هنا«، لقد كان األمر 
بالضباط  يتعلق 
الذين  المصريين 
ألقى عليهم الجيش 
المغربي القبض من 

موقع »حاسي بيضا« 
الرئيس  بينهم  وم��ن 

المصري حسني مبارك((، 

وثالثة  ص��ح��اف��ي  م��ذك��رات  م��ن  )مقتطف 
ملوك(.

يمكن للقارئ حتى اآلن أن يتفهم سبب 
وجود صحفي سنة 1963 في 
كانت  عندما  المقري،  دار 
الصحافة مهنة المتاعب 
بحق، لكن ما سر هذا 
المهين  ال��س��ق��وط 
مصري  ل���ط���ي���ار 
حسني  اس���م���ه 
مبارك؟ الجواب 
ع�����ل�����ى ل����س����ان 
 : يين لمصر ا
من  ي������ؤك������دون 
خالله أن الطيار 
مبارك  ح��س��ن��ي 
ال��ذي ج��اء لقصف 
المغرب رفقة خمسة 

من زمالئه اضطروا للهبوط اضطراريا في 
المغرب بعد أن تعطلت طائرتهم، وقتها كان 
المصريون في إطار »الجمهورية العربية 
ال��م��ت��ح��دة« ب��رئ��اس��ة ج��م��ال ع��ب��د الناصر 
م���دع���وم���ون م���ن ط����رف ق�����وات االت���ح���اد 
مع  مغربي  تنسيق  مقابل  السوفياتي، 
أمريكا«، )أنظر مقال الصباح المصرية في 

ركن جريدة الجرائد(.
التي  ال��رم��ال  ع��ن ح��رب  الستار  أس���دل 
انتهت باكتساح المغرب للتراب الجزائري، 
بتدخل من منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 
1964، بعد التوقيع على اتفاق وقف إطالق 
النار يوم 20 فبراير 1964، أي قبل 50 سنة 
من اليوم، فماذا حصل حتى تسرب التوتر 
من جديد للعالقات المغربية المصرية التي 
م���رت م��ن ل��ح��ظ��ات زاه��ي��ة خ���الل الفترة 

السابقة.
يمكن القول إن وصول السيسي 

خط التماس بين »السيادة الوطنية« والمخطط 
الصهيوني للسيطرة على العالم

مل�شلحة من التمهيد لإ�شعال
 »احلرب« بني املغرب وم�شر؟

يمكن للقارئ حتى 
اآلن أن يتفهم 

سبب وجود صحفي 
سنة 1963 في دار 

المقري، عندما كانت 
الصحافة مهنة 

المتاعب بحق، لكن 
ما سر هذا السقوط 

المهين لطيار مصري 
اسمه حسني مبارك؟

ـاري
حليلإخبـ
ت
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إلى رئاسة مصر بغض النظر عن »حكاية 
إحياء  في  »الشرعية« ساهم  أو  االنقالب« 
ال��ن��زع��ة ال��ن��اص��ري��ة، ل��ذل��ك ت��ج��د بعض 
المصريين يقولون إن: »السيسي هو قلب 
عبد الناصر«، ويكتبون: »ال يزال الرئيس 
تجربة  مستلهما  السيسي  الفتاح  عبد 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ممسكا 
تعليماتها  على  سائرا  تجربته  بكتالوج 
خطوة بخطوة، انطالقا من طريقة وصول 
كل منهم إلى الحكم والمتشابهة إلى حد 
كبير، حيث تدخل الجيش لتصحيح مسار 
ليسبق  إعالنه،  يتم  لما  طبقا  السياسة، 
تولي كل منهما زمام األمور فعليا رئاسة 
نجيب،  )محمد  أخ��رى  لشخصية  قصيرة 
في  الثانية  الخطوة  ثم  منصور(،  عدلي 
ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع ج��م��اع��ة اإلخ����وان 
المسلمين، ومنها إلى الثالثة حيث التجربة 
اإلعالمية »اإلعالم الشمولي المتحدث باسم 
نونبر   12 المصريون،  )جريدة  السلطة«، 

.)2014
هي إذن رغبة أكيدة في الظهور بمظهر 
قد  الظروف  كانت  إذا  لكن  المنطقة،  قائد 
سمحت لجمال عبد الناصر، بلعب دور من 
فإن  األوق�������ات)..(،  م��ن  وق���ت  ف��ي  األدوار 
المعطيات العالمية قد تغيرت اليوم، ومن 
تم فإن السؤال المطروح، من هي الدول 
التي يمكن أن تقبل رمزيا بقيادة مصرية 
للمنطقة؟ ثم هل السيسي هو من سيقود 
لها  عالمية  ق��وى  أن  أم  ف��ع��ال،  المنطقة 
النموذج  ت��س��وي��ق  ع��ل��ى  ت��ص��ر  أه��داف��ه��ا 

المصري)..(.
ولعله ليس خفيا على أحد هذا التقارب 
المصري الروسي، حتى أن الرئيس الروسي 
»فالدمير بوتين« أهدى للرئيس المصري 
الرغبة في  جاكيط، في إشارة يفهم منها 
أن  طالما  عليه)..(،  التغطية  أو  حمايته 
أمجاد  ب��اس��ت��رج��اع  يحلم  نفسه  ب��وت��ي��ن 
الماضي ف�))منذ وصول فالدمير بوتين إلى 
إلى  يطمح  وهو  روسيا،  في  الحكم  سدة 
استرجاع أمجاد االتحاد السوفياتي، حيث 
راكم الرجل خبرة كافية أثناء عمله في إدارة 
»بوريس التسين«، كما استفاد من االرتفاع 
الكبير في أسعار النفط منذ سنة 2005، 
حين كانت بالده تنتج ما يناهز 10 ماليين 
العسكرية،  خططه  وج��دد  يوميا،  برميل 
وانتشل الجيش من اإلهمال والتخلف الذي 
أصابه بعد انهيار االتحاد السوفياتي، األمر 
نفسه بالنسبة لصناعة التسلح التي وضع 
لها خططا جديدة للنهوض بها، واسترجاع 
هذه  الدولية..  السوق  في  روسيا  مكانة 

على  االنفتاح  عززتها سياسة  التحوالت 
على  تنبني  جديدة  مقاربة  وفق  الغرب، 
أوروبا  مع  االقتصادية  العالقات  تعميق 
الغربية، خاصة مع العمالق األلماني، وكان 
الواليات  دور  تقزيم  إل��ى  يسعى  بوتين 
المتحدة في المنطقة، حيث قال إن »روسيا 
الواليات  أن  ح��ي��ن  ف��ي  أوروب�����ا،  ض��م��ن 
المتحدة األمريكية خارجها«. رهان انبنى 
أساسا على تحول اقتصاد أوروبا الغربية 
إلى الشرق عوض المحيط األطلسي وحل 
أسباب  ان��ت��ف��ت  أن  ب��ع��د  ال��ن��ات��و  ح��ل��ف 
وج��وده((، )عن حميد بوهدا الباحث في 

العالقات الدولية(.
ف��ي ه���ذا ال��ص��دد، يمكن ال��ح��دي��ث عن 
الروسي  القديم،  المحور  إحياء  محاولة 
والمصري، باإلضافة إلى الطرف الجزائري، 
القيادة المصرية«  »إيهام  الذي نجح في 
أن  طالما  مزيفا،  اعتباره  يمكن  بتقارب 
رائحة الغاز الطبيعي تفوح منه، ألم توقع 
المصرية،  ل��ل��غ��ازات  ال��ق��اب��ض��ة  ال��ش��رك��ة 
لشركة  تفضيلية  ب��ع��روض  ات��ف��اق��ي��ات 
الحكومية  ال��ب��ت��رول��ي��ة  »س���ون���اط���راك« 

الجزائرية، سيتم بمقتضاها تزويد الدولة 
المصرية بست شحنات تحتوي كل شحنة 
على 125 ألف متر مكعب من الغاز المسال 

لسد االحتياجات الضرورية لمصر.
تلك  األم���م«،  »لعبة  إنها  قائل  يقول  قد 
اللعبة التي تختلف عن غيرها من أنواع 
أو  الحرب  أو  البوكر  واللهو، مثل  اللعب 
لكل  أوال،  مهمة:  ن��واح  عدة  في  التجارة، 
العب في هذه اللعبة أهدافه الخاصة التي 
تختلف عن أهداف اآلخرين، كل العب في 
هذه اللعبة مجبر بظروفه داخل بالده للقيام 
بأعمال وتحركات ضمن مجال اللعبة، دون 
أن يكون لها عالقة بأسباب النجاح بل يمكن 
أن تقلل من فرصة النجاح نفسه، ثالثا: في 
لعبة األمم ال يوجد فائزون البتة بل الكل 
خاسر، لهذا لم يكن حرص كل العب على 
الضياع  على تجنب  ما هو  بقدر  النجاح 
لجميع  المشترك  الهدف  إن  والخسارة. 
األم��م، هو رغبتهم في  لعبة  الالعبين في 
المحافظة عليها مستمرة دون توقف، ذلك 
أن توقف هذه اللعبة )لعبة األمم( ال يعني 
س��وى شيئا واح���دا وه��و ال��ح��رب«، )من 
محاضرة ألقاها زكريا محيي الدين نائب 
في  المتحدة  العربية  الجمهورية  رئيس 
المصرية(،  العسكرية  الكلية 

 30 ع��دد:  األس��ب��وع،  أنظر  أكثر  )تفاصيل 
أكتوبر 2014 (.

لنعد إلى المغرب، حيث انطلقت مع بداية 
سنة 2015 في يومها األول عندما لم تتوان 
القناة األولى، في وصف الرئيس المصري، 
قاد  الذي  بالمشير  السيسي،  الفتاح  عبد 
الذي وصفت  الوقت  انقالبا عسكريا، في 
فيه الرئيس المعزول محمد مرسي بالرئيس 
المنتخب.. حصل ذلك يوم الخميس 1 يناير 

.2015
على  »المفصلة  اإلخبارية  المادة  ه��ذه 
الكرام، ليس  المقاس« لم تكن لتمر مرور 
قيمتها  أو  االستراتيجي  عمقها  بسبب 
وجود  مع  تزامنت  لكونها  بل  اإلخبارية، 

الملك محمد السادس في تركيا.
بعض المصريين لم يتقبلوا بتاتا وصف 
رئيسهم باالنقالبي)..(، ليقول رئيس لجنة 
السياسات بالحزب الناصري، يدعى محمد 
السيد أحمد: »مصر ال تقف كثيرا عند هذه 

الدول،  بعض  قبل  من  السخافات، 
تحديدا تركيا وقطر والمغرب«، ثم 

عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة 
وعلى اليمين وزير الدفاع في زيارة 
تفقدية للقاعدة الجوية بمراكش 

بمناسبة استالم طائرات أمريكية

كل العب في هذه اللعبة 
»لعبة األمم« مجبر 

بظروفه داخل بالده للقيام 
بأعمال وتحركات ضمن 

مجال اللعبة، دون أن 
يكون لها عالقة بأسباب 
النجاح بل يمكن أن تقلل 

من فرصة النجاح

ضاحي خلفان ومحمد دحالن وإلياس العماري..أبطال الشهرة في زمن األزمات.. هل من خيط رابط؟
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يتحدث عما سماه: »وجود اختراق 
عام  بشكل  المغربية  للمنظومة 
من  أيضا  الجزائرية  والحكومة 
وكذا  اإلسالمية،  الفصائل  طرف 

التقارب المغربي الصهيوني«.
إلى هنا يطرح سؤال: ما الذي 
يمكن أن يخسره المغرب إذا خسر 
االنحياز  اختارت  إذا  أو  مصر، 
للطرف الجزائري، في هذا التوقيت 
ب���ال���ذات ال����ذي ت��م��ر م��ن��ه قضية 
م���ن م��وق��ف صعب؟  ال���ص���ح���راء 
الجواب على لسان بعض العارفين 
بخبايا التواجد المصري بالمغرب، 
يؤكد أن عدد المصريين المسجلين 
ب��ص��ف��ة رس��م��ي��ة ف���ي ال��م��غ��رب ال 
أن  كما  كبيرة،  أع���دادا  يشكلون 
استثماراتهم في المغرب ال تشكل 
رقما كبيرا مقارنة مع دول أخرى، 
لكن الجانب السياسي في العالقة 
بين البلدين له ثقله، مما يفسر 
وجود سفارة مصرية ضخمة في 
ال���رب���اط ب��اإلض��اف��ة إل���ى ملحق 
ثقافي..  إعالمي نشيط، وملحق 
وكان الله في عون السفير إيهاب 
المغرب،  صديق  ال��دي��ن،  جمال 
مرة  أكثر من  نفسه  ال��ذي وج��د 
ملتبسة  مواقف  لشرح  مضطرا 

سببت غضب المغاربة.
هنا في المغرب وليس في بلد 
آخر تم إيذاع ربورتاج، كان له أثر 
ك��م��ول��ود غير  ب��دا  األزم����ة، لكنه 
شرعي، حيث لم تتبناه الحكومة، 
رغم أن رئيسها معروف بميوالته 
مصادر  إن  ب����ل  اإلخ����وان����ي����ة، 
»األسبوع« تؤكد أن ثالثة وزراء 
هواتفهم،  »أط��ف��أوا«  األق���ل  على 
في  بتصريحات  اإلدالء  خشية 
م���وض���وع ال ي��ع��رف��ون ع��ن��ه أي 

شيء.
في عز هذا التوتر، تبقى اإلشارة 
ذاتيين  أش���خ���اص  ت��ص��در  إل���ى 
للمشهد  غيرهم  دون  ومعنويين 
السياسي في عدة بلدان؛ أولهم: 
ت��م��ي��م، رئيس  ض��اح��ي خ��ل��ف��ان 
الشرطة واألمن العام المتقاعد في 
دبي، ثانيهم: مصطفى الباكوري 
األصالة  ل��ح��زب  ال���ع���ام  األم���ي���ن 

إلياس  وخ��ل��ف��ه  وال���م���ع���اص���رة، 
العماري، وإذا رجعنا بالزمن إلى 
اسم  نعثر على  أن  يمكن  ال��وراء 
ث����ال����ث وه�������و م���ح���م���د دح�����الن 

الفلسطيني »الهارب« إلى دبي.
فقد  خلفان،  لضاحي  بالنسبة 
وجد الوقت مالئما ليتنبأ بسقوط 
اإلخ��وان في المغرب، وهو رجل 
معروف بنفوذه الذي ال يحتاج إلى 
الخضوع لتراتبية إدارية في دولة 
يمكن  ال  أن����ه  ك��م��ا  اإلم���������ارات، 
محاسبته على رأيه، رغم أن رأيا 
من هذا النوع قد يعصف بالعالقات 
المغربية اإلماراتية، التي تحظى 
الملك  ل��دن  م��ن  خ��اص  باهتمام 

محمد السادس.
مصطفى  ل��ل��ث��ان��ي،  ب��ال��ن��س��ب��ة 
الفرصة  وج���د  ف��ق��د  ال���ب���اك���وري، 
فيه  جمع  تحالف  لقيادة  مواتية 

أحزاب المعارضة األربعة، حزب 
االستقالل واألصالة والمعاصرة 
للقوات  االش��ت��راك��ي  واالت���ح���اد 
الدستوري،  واالت��ح��اد  الشعبية 
ل��ي��ق��ول��وا ف��ي ب��ي��ان م��ش��ت��رك أن 
ب�»االنتهازية  تصرفت  الحكومة 

والحزبية الضيقة«.
ما عالقة إلياس العماري باألمر؟ 
بالعودة إلى الوراء، سنجد أن هذا 
األخير، ساهم رفقة بعض األعضاء 
والمعاصرة  األص��ال��ة  ح��زب  م��ن 
ترويجية  حملة  ف��ي  ال��ب��اك��وري، 

ل��ن��ظ��ام ال��س��ي��س��ي، ل��ي��ق��ول أحد 
مالي..  »بعد  الجهوية:  المواقع 
الدبلوماسية  ي��زاح��م  ال��ع��م��اري 
السيسي«،  الستمالة  الجزائرية 

)شبكة دليل الريف(.
ولكن ذلك ال يرقى إلى مستوى 
وقت  في  له  ال��ذي وجهه  االتهام 
سابق محمد الهاللي نائب رئيس 
حركة التوحيد واإلص��الح، الذي 
اتهم إلياس العماري بالتخابر مع 
وسعيه  عربية  خارجية  ج��ه��ات 
إلثارة الفتنة والتحضير لمخططات 
انقالبية، )المصدر: موقع الناظور 

سيتي(.
»وك��ش��ف ن��ائ��ب رئ��ي��س حركة 
التوحيد واإلصالح المذكور، عن 
تحركات إلياس العماري السرية 
مع »دح��الن«، التي قد تسفر عن 
التحضير النقالب جديد في غزة 

الستكمال الثورة المضادة حسب 
توقعات »المتحدث«، لينهي كالمه 
بقوله »أينما تحرك إلياس ودحالن 
ويمكرون  انقالب،  أو  فتنة  فثمة 
ويمكر الله والله خير الماكرين«، 
)المصدر نفسه، هذا التصريح لم 

يكذبه العماري لحد اليوم(.
إذن، الشخص الثالث في القائمة 
هو محمد دحالن، ومحمد دحالن 
لمن ال يعرفه والموجود حاليا في 
دبي هو ذلك الشخص الذي كتبت 
عام  من  يوم  ذات  الصحافة  عنه 

بأنه متورط في »فضيحة   1997
معبر كارني عندما تم الكشف عن 
الضرائب  م��ن   40% نسبة  أن 
المحصلة من االحتالل عن رسوم 
شيكل  بمليون  والمقدرة  المعبر 
ت��ح��ول لحساب  ك��ان��ت  ش��ه��ري��ا، 
الوطنية  ال���م���ع���اب���ر  »س���ل���ط���ة 
الفلسطينية« التي اتضح في ما 
بعد أنها حساب شخصي لمدير 
ف��ي حينه  ال��وق��ائ��ي  جهاز األم��ن 

محمد دحالن!
الذي  التصريح  لهذا  أن��ظ��روا 
أدلى به رئيس الحكومة عبد اإلله 
بن كيران، بغض النظر عن الموقف 
بين  ربط  حيث  اإلسالميين،  من 
تصريحات ضاحي خلفان، الذي 
يعتبر واحدا من مهندسي االنقالب 
في مصر وزيارة إلياس العماري 
وإدريس لشكر ومحمد كرين إلى 

الماضية،  السنة  بداية  في  دبي 
الجالية  مع  هناك  ن��دوة  وتنظيم 
عبد  ))وقال  بالخارج..  المغربية 
اإلله بن كيران: »ال أعرف مع من 
اجتمع ذلك العفريت حتى ال أقول 
الذي أخذ  إبليس في دبي، وهو 
)في  ال��زم��ان  آخ��ر  ستالين  معه 
لشكر(، وذلك  إدريس  إلى  إشارة 
زعامة  يريد  ك��ان  ال��ذي  المنبوذ 
حزبه )في إشارة إلى محمد كرين 
PPS(؛  لقيادة  الذي كان مرشحا 
الثالثة معا ظهروا في صور في 

دبي.. وطرحت آنذاك عدة عالمات 
الزيارة  توقيت  ح��ول  استفهام 
اإلم���ارات  وأن  خ��اص��ة  ومكانها 
إلى  الكثيرين  نظر  ف��ي  تحولت 
االنقالبات  لقيادة  عمليات  غرفة 
اإلسالميين  على  وال��م��ؤام��رات 
الربيع  ظهر  على  ج��اؤوا  الذين 
العربي قبل ثالث سنوات(( )موقع 

اليوم 24(.
في  والمغرب  السيسي  قضية 
ظاهرها مجرد تصعيد وتوتر بين 
دولتين، لكن اإلمعان في القضية 
والبحث عن »الالعبين الدوليين« 
والدور المحتمل لدولة مثل فرنسا، 
على اعتبار أن الجزائر هي فرنسا 
ن���ف���س���ه���ا ف�����ي ن���ظ���ر أص���ح���اب 
االستراتيجيات الكبرى)..( يعطيها 
أبعادا أخرى قد تسقط كلها في 
يسمى  م�����ا  أج�����ن�����دة  ت���ن���ف���ي���ذ 
ب�»برتوكوالت حكماء بني صهيون«، 
القائمة على مصطلحات من قبيل 
والشرق  الجديد  األوسط  الشرق 
يمكن  »إن��ه  ب��ل  الكبير،  األوس���ط 
أن  االطمئنان  م��ن  بكثير  ال��ق��ول 
االستراتيجية الغربية تجاه العالم 
القرن  منتصف  م��ن  اإلس���الم���ي 
اإليمان  من  تنطلق  التاسع عشر 
العربي  العالم  تقسيم  بضرورة 
واإلس��الم��ي إل��ى دوي���الت إثنية 
يسهل  ح��ت��ى  مختلفة،  ودي��ن��ي��ة 
التحكم فيه، وقد غرست إسرائيل 
في قلب هذه المنطقة لتحقيق هذا 
كتاب  )ال����م����ص����در:  ال�����ه�����دف«، 

برتوكوالت حكماء صهيون(.
اليوم هو:  إن هدف الصهاينة 
»وضع خطة للسيطرة على العالم، 
عن  واإلباحية  الفوضوية  ونشر 
طريق الجمعيات السرية والدينية 
والفنية والرياضية، فكل وسائل 
والصحافة  وال���ن���ش���ر  ال���ط���ب���ع 
ودورها  والجامعات  والمدارس 
وفنون الغواية والمضاربات يجب 
الصهاينة«  ي��د  تحت  توضع  أن 
كانت  لو  م��اذا  نفسه(،  )المصدر 
لهذه  ضحيتان  والمغرب  مصر 
الخطة الكبرى؟ وما مصير القضية 
الفلسطينية في ظل هذا التوتر؟

«««

لكن ذلك ال يرقى 
إلى مستوى االتهام 
الذي وجهه له في 
وقت سابق محمد 
الهاللي نائب رئيس 
حركة التوحيد 
واإلصالح، الذي 
اتهم إلياس 
العماري بالتخابر مع 
جهات خارجية 
عربية وسعيه إلثارة 
الفتنة والتحضير 
لمخططات انقالبية

 يمكن القول بكثير من االطمئنان أن االستراتيجية 
الغربية تجاه العالم اإلسالمي من منتصف القرن 

التاسع عشر تنطلق من اإليمان بضرورة تقسيم 
العالم العربي واإلسالمي إلى دويالت إثنية ودينية 

مختلفة، حتى يسهل التحكم فيه، وقد غرست 
إسرائيل في قلب هذه المنطقة لتحقيق هذا 

الهدف« )المصدر: كتاب برتوكوالت حكماء 
صهيون(

المغرب يواصل االعتماد 
على سياسة الحذر



العالمي  اإلنساني  التراث  مدينة 
الرباط، تتعرض ألبشع »االغتصابات« 
والتدمير  المفضوحة،  واالنتهاكات 
والتي  التاريخية  لمآثرها  الممسوخ 
باب  مثل  دول��ي��ة  ب��اع��ت��راف��ات  تحظى 
مدينة العرفان، التحفة الفنية المعمارية 
)انظروا الصورة(، والذي نال جائزة 
المملكة  ف���ي  ب��ل��دي  إن���ج���از  أح��س��ن 
المغربية سنة 1986 من طرف منظمة 

المدن العربية ومقرها في الكويت.
وفكرة بناء الباب على مدخل الكليات 
والمعاهد والمدارس العليا، كانت لربط 
تم  وق��د  وتراثهم،  بتاريخهم  الطلبة 

تدشينه يوم 28 فبراير 1985.
وعندما تقرر تمديد سكة الطرامواي 
إلى داخل الحي الذي يضم كل مرافق 
الجامعة، تمت التضحية بالباب بناء 
على قرار جماعي صوت عليه المجلس 
القرار  في  موجودة  بشرط  الجماعي 
بإعادة  رق��راق  أبي  وكالة  تعهد  وهو 
المواصفات  ب��ن��ف��س  ال���ب���اب  ب���ن���اء 
والهندسة وفي نفس المكان، وهذا قرار 
السلطات  ك��ل  ع��ل��ي��ه  م��ل��زم ص��ادق��ت 
المعنية، وها هو المجلس الجماعي 
»بكاجه«  يجمع  ال��ب��اب  »ه���دم«  ال���ذي 
للرحيل دون أن يتمكن من الوفاء بوعد 

إل���ى مكانه،  ال���ب���اب  إرج�����اع  ض��م��ان 
وستسجل في سجالته أنه أقبر معلمة 
فنية، وتحفة معمارية، وروعة هندسية، 
مدينة  ب���أص���ال���ة  ت��ش��ه��د  وش����ه����ادة 

الرباط.
وكان الحل الجاهز الذي ال يحتاج 
الهدم  ه��و  اج��ت��ه��اد،  أو  تفكير  إل���ى 
تراث  م��ن  لجزء  والنسيان  واإلق��ب��ار 

مدينة التراث اإلنساني العالمي الذي 
به اكتسبت األنوار.

لكزة،  حومة  باب  هدموا  فباألمس 
وباب حومة سيدي فاتح، وباب البحر، 
من  العتيقة  المدينة  مدخل  وأب��واب 
شارع محمد الخامس، وباب التبن، ثم 
عندما »استطابوا« الهدم والتخريب، 
ت��وج��ه��وا إل���ى ال��ب��ن��اي��ات وأي����ن؟ في 

المدينة العتيقة، وفي حي حسان الذي 
األثرية،  ال��ب��ن��اي��ات  أله��م  م��رك��زا  يعد 
وبتواطؤ تم إهمالها بدون صيانة وال 
بالهدم  ق��رار  ان��ت��زاع  إص��الح ليسهل 
وتشريد سكانها لتحل محلها صناديق 
تفتقد لمواصفات معمارية تليق بمكانة 

المدينة كتراث إنساني عالمي.
وال تزال إلى اليوم ماكينة التخريب 
تصفي الرباط من آثارها، تحت أنظار 
وعلم المراقبين ممثلي سكان المدينة 
الموجودة في 8 مجالس هي: الجهة 

والعمالة والجماعة و5 مقاطعات.
وها هو باب مدينة العرفان يلتحق 
بما سبقوه، وتسكت عن »فقدانه« كل 
المجالس ومديريات الوزارات المعنية، 
بتراثهم  يتشبثون  الذين  السكان  إال 
ويدافعون عن مآثر مدينتهم، وهي مآثر 
أمانة من التاريخ إلى التاريخ وإرث 

نفيس من األجداد لألبناء.
فهل الذين فرطوا في هذا اإلرث، هم 
يجهلون  أنهم  أم  المدينة؟  ه��ذه  م��ن 
تاريخها وأمجادها وقيمة اإلرث الذي 

يسعون إلى دفنه؟
أبدا  يسمحوا  لن  ال��رب��اط  فسكان 
ب��ب��ه��دل��ة ت������راث أج�����داده�����م، وي����وم 

االنتخابات سيقولون كلمتهم.

الباب الفائز بأحسن إنجاز من طرف منظمة
 المدن العربية في ذمة الله

أرشيف الرباط

ككل العواصم الكبرى، تشهد العاصمة حركة 
كبيرة في عدد الوافدين عليها يوميا من الضواحي 
حتى قدرت بعض المصادر هذا العدد في مليون 
ونصف المليون، بينما السكان المقيمون حسب 
بعض المتخصصين فعددهم فقط من 600 ألف 
نتائج  تنتظر  أرق��ام  وهي  نسمة،  ألف   650 إلى 

اإلحصاء األخير للتأكد من الرقم الرسمي.
وإذا كان دستور المملكة يضمن حق التجول 
والعمل للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، فإن 
نفس الدستور يحمي الناس من كل ما هو خارج 

عن القانون، وكل ما يزعج راحة وأمن السكان.
وحسب معلوماتنا فإن العاصمة أصبحت جهة 
والمشعوذين  المتسولين،  م��ن  ل��آالف  مفضلة 
وبائعي الخردات والمواد المنتهية صالحيتها، 
الشوارع  يحتلون  الذين  الجوطيات  و»منشطي« 
والساحات واألزقة، مباشرة بعد التوقيت اإلداري 
بعد  والنصف  الرابعة  الساعة  في  يتوقف  الذي 
الزوال، لتدخل العاصمة »توقيت الفراغ والفوضى« 
ويتركون  منازلهم،  إل��ى  القياد  ينسحب  بعدما 
السكان في األحياء الشعبية من السويقة إلى دوار 
الحاجة ومن دوار الدوم إلى يعقوب المنصور، 
هذه  في  وهنا  الكرعة،  دوار  إل��ى  المحيط  وم��ن 

األحياء التي تنسحب منها اإلدارة الترابية لتترك 
يدي  بين  وصحتهم  وراحتهم  المواطنين  أم��ن  
»الفراغ اإلداري« في هذه األحياء وفي هذا التوقيت 
تنشط حركة الجوطيات بكل قوة وبكل »حماية« 
فيعاني  اإلداري،  التوقيت  بعد  ما  »الحكام«  من 
السكان والتجار والخدماتيون والصناع واألطباء 
وبدون  قياد  بدون  توقيت  الفوضى،  توقيت  من 
توقيت  باختصار  إن��ه  مقاطعات،  وب��دون  إدارة 
ليعيث  »يدفع«  من  كل  به  يتمتع  الذي  »السيبة« 
فسادا وجورا ويحرم السكان والتجار من الهدوء 

والسكينة.
والقرى  المدن  في  الممنوعة  الفوضى  فهذه 
المجاورة هي التي شجعت الهجرة إلى العاصمة 
حتى أن عدد الوافدين ارتفع في آخر سنتين من 

مليون إلى مليون و500 ألف وافد.
وهنا نتساءل، هل العاصمة في حاجة إلى نمط 
قياد  تعيين  مثل:  الترابية؟  اإلدارة  ف��ي  جديد 
للتوقيت اإلداري، وقياد لما بعد هذا التوقيت حتى 
يتم ضبط النظام وضمان االستقرار للمواطنين؟ 
تتخذ  لم  إذا  ارتفاع  في  الوافدين  عدد  وسيبقى 
اإلجراءات للحد من الفوضى، وباختصار العاصمة 

في حاجة إلى الصرامة اإلدارية.

صورة التقطت في سنة 1984 بقاعة 
ال��ح��ف��ات ل��ل��والي��ة ل��ل��م��رح��وم أرس����ان 
للتشغيل،  آن��ذاك وزي��را  الجديدي وك��ان 
خالص  اللطيف  عبد  األستاذ  والرباطي 
وكان كاتبا عاما لنفس الوزارة، وقد حضر 

تلبية لدعوة من المجلس البلدية.
والمناسبة كانت هي االحتفال بالمدينة 
العربية الذي يصادف يوم 12 مارس من 
البلدية الحالية  كل سنة. ومع المجالس 
»أض��رب��ت« على ه��ذا االح��ت��ف��ال، لتحرم 

الجماعة من مثل هذا اللقاء الوازن.

 8500 ح��وال��ي  ت���زال  ال  اململكة  عاصمة  ف��ي 
ع��ائ��ل��ة ت��س��ك��ن ف���ي ال���ب���راري���ك ال��ق��ص��دي��ري��ة، وإذا 
قدرنا أن كل عائلة تتركب من زوجة وزوج وأربعة 
واملعذبني في  املقهورين  املواطنني  فإن عدد  أطفال، 
50.000 مواطنا وإذا أضفنا عدد  البراريك يفوق 
للسقوط،  اآليلة  الديور  باملوت في  املهددة  العائات 
العاجزون  امل��ن��ت��خ��ب��ون  يتحملها  امل��س��ؤول��ي��ة  ف���إن 

والفاشلون.

وتآٍخ  ت��وأم��ة  أول  ع��ل��ى  س��ن��ة   29 م���رت 
وعاصمة  ال����رب����اط  امل��م��ل��ك��ة  ع��اص��م��ة  ب���ن 
التي  اإلس��ب��ان��ي��ة  إشبيلية  مدينة  األن��دل��س 
 14 بتاريخ  الفتح  رب��اط  في  مراسمها  جرت 
موسيقية  مهرجانات  وواكبتها   1986 يناير 
وثقافية ومعارض فنية، ومنتوجات للصناعة 
التقليدية في العاصمتن، أما اليوم فالصمت 
في  الشعبية  للدبلوماسية  والنعي  واجلمود 

السياسية. العاصمة 

تسربت معلومات من األحزاب الكبيرة )والتي 
الصحفي«(،  »األس��ب��وع  بنصائح  عملت  شك  دون 
املستهلكة  ال��وج��وه  ك��ل  إلب��ع��اد  خططت  بأنها  تفيد 
واحمل��ت��رف��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ق��ض��ت ع��ق��ودا وهي 
حقيقيني  مناضلني  تزكية  وق��ررت  وجت��ول،  تصول 
كمدينة  للعاصمة  اجل��دي��دة  الوضعية  مستوى  في 
األن����وار، »وه���ا ه��ي ف��ي اخ��ب��ارك��م أي��ه��ا املنتخبون 

الباليون«.

لها  أس��س  القادمة،  االنتخابية  املعارك 
»ال��ب��ع��ض« ح��زب��ا، وال��ب��ع��ض اآلخ���ر تسرب 
ألح���زاب ث��ان��وي��ة، وال��ه��دف امل��ش��ت��رك: إقبار 
والتصالح  الساحل  »لتنمية  ولعلو  مشروع 
أراضيهم  مبشاريع  وتعويضه  البحر«،  مع 
ع��ك��راش، وه���ذه ه��ي احل���رب احلقيقية  ف��ي 
اخلفية بن ولعلو واملنتخبن مالكي أراضي 

فعددهم المقيمين  سكانها  فأما 
 نصف الوافدين

17
alousbouea@gmail.com

< العدد: 819
< الخميس 8 يناير 2015 الرباط يا حسرة

مدينة الرباط تستقبل يوميا مليونا و500 ألف وافد

6 سنوات على »إقبار« باب مدينة العرفان

أعظم  انقضى،  الذي  الرباط  شباب  خلد 
ضحوا  ينتظر،  ش��ب��اب  ألج��ل  التضحيات 
بأنفسهم وأموالهم ليحيى من بعدهم أقرانهم 

حياة الحرية والكرامة.
ففي يوم السبت 29 يناير 1944، انفجرت 
حومات  شباب  يتزعمها  كبرى  انتفاضة 
المدينة العتيقة، ولوبيرة، وقصبة األوداية، 
واالستبداد  والطغيان  الجبروت  وجه  في 
والقمع االستعماري الذي كان ال يسمح ألي 
مغربي بتجاوز األسوار المحيطة بالمدينة 
ب��رخ��ص��ة من  إال  ب��ال��ت��ج��ول  ال��ع��ت��ي��ق��ة، وال 
االستعمار، وبتنسيق مع ولي العهد األمير 
موالي الحسن )الحسن الثاني رحمه الله( 
تشكلت خلية شبابية، لتأسيس أرضية تكون 
هدف  الهدف،  نحو  منها  لالنطالق  قاعدة 

الكفاح من أجل االستقالل.
وفي ذلك اليوم المشهود، أقفلت الدكاكين 
وال���م���دارس وخ���رج س��ك��ان ال��ح��وم��ات في 
وسوق  ف��ات��ح،  وس��ي��دي  ول��ك��زة،  السويقة، 
السباط، والمالح، وقصبة األوداية، ووقاصة، 
وكونوا أمواجا بشرية في مقدمتها شباب 
رباط - الفتح، وقصدوا باب شالة ومنه إلى 
ساحة البريد ثم ساحة محطة القطار لينضم 
إليهم شباب تالميذ »كوليج« موالي يوسف 
)ثانوية موالي يوسف(، وارتفعت الشعارات: 
هدفنا«،  واالس��ت��ق��الل  وإلينا  منا  »ال��ع��رش 
و»بنيوسف )محمد الخامس رحمه الله( ملكنا 
والمغرب مغربنا«، ولم يبال الشباب بالدبابات 
في  واستمروا  بالمدافع  وال  بالخيالة  وال 
مظاهراتهم مما أفزع المستعمر الذي وجه 
صدور  إل��ى  وقنابله  وم��داف��ع��ه  رش��اش��ات��ه 
وحاصر  المدينة  أب���واب  وأق��ف��ل  ال��ش��ب��اب 
واالستقالل،  للحرية  التواقين  المتظاهرين 
لترتوي الرباط بدماء شهداء االنتفاضة دفاعا 

عن حرية الوطن وشرعية العرش.
وفي الليل من نفس التاريخ )الذي نسيه 
المنتخبون مع األسف( شرعت رباط - الفتح 
وجرحاها،  وأس��راه��ا  موتاها  إحصاء  في 
وهكذا استشهد في تلك االنتفاضة المباركة 
خمسة شباب تتقدمهم شابة هي: الشهيدة 
ومعها  الرباطية  ال��م��رأة  كفاح  رم��ز  ت��ودة 
احساين،  بن  الصديق  الشباب:  الشهداء 
والزرهوني، والهاشمي، والقسطالي رحمهم 
الله، وأصيب بجروح خطيرة 60 شابا، وألقي 
العربي  محمد  المرحومين:  على  القبض 
العلوي، وأحمد بالفريج، والستيل العيساوي، 
ومحمد  المدور،  ومحمد  بنبركة،  والمهدي 

حكم، وعبد الله الركراكي، رحمهم الله.
وه��ا ه��ي ال��رب��اط بعد 70 سنة م��ن هذه 
خيرة  لها  تعرض  التي  الرهيبة  المجازر 
من  مستقبل  ع��ن  ذودا  ال��م��ك��اف��ح  شبابها 
سيأتون من بعدهم، نتذكر بكل فخر نضال 

أبنائها.
نضال  ف��ي  الحر  ال��ي��وم  شباب  فكر  فهل 
شباب األمس؟ وأين هي منظمات الشباب؟ 
وأين هي منظمات المرأة لتتذكر استشهاد 
امرأة قتلت بالرصاص؟ بل وهذا هو األهم 
فلقد نفذ حكم اإلعدام رميا بالرصاص في  
ومحمد  جزوليت،  المختار  الشهداء:  حق 
الصحراوي، ومحمد العربي، والغمراوي وهم 
من قادة االنتفاضة رحمهم الله. كل هذا الكم 
من الشباب المثالي المناضل لم يحرك في 
بتخليد  ليتذكرهم  الجماعة شعرة،  مجلس 
ذكرى انتفاضتهم ولو بندوات إكراما لجهاد 

مدينة الرباط ورجاالتها.
مواطنة  والمقاطعات  الجماعة  فمجالس 
وحاضرة كل سنة لتنظيم »مهازل« مهرجانات 
من  تكلفه  ما  مع  والشيخات«،  »التبوريدة 
ماليين يدفعها أبناء الرباط، وتنسى أمجاد 
ونضال وكفاح رباط - الفتح، فهل تستدرك 
ت��اري��خ وأبناء  م��ع  ب��ال��ت��ص��ال��ح  »زب��ل��ت��ه��ا« 

المدينة؟

أسرا العاصمة

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

الذكرى 70 النتفاضة 
الشباب الرباطي

باب العرفان قبل أن يتم هدمه



الشرطة  ع���ن���اص���ر  ت��م��ك��ن��ت 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ألم���ن إن���زك���ان من 
خطيرين  ع��ن��ص��ري��ن  ت��وق��ي��ف 
متخصصين في سرقة محتويات 
ال��س��ي��ارات، أح��ده��م��ا ك��ان في 
يرتدي  العمر  من  الستينيات 
في  تظهره  هيئة  ف��ي  جلبابا 
والتقوى.  ال����ورع  م��ن  ص���ورة 
وأوضحت مصادر مطلعة بأن 
السوابق  ذوي  من  الموقوفين 
بحوزتهما  عثر  وق��د  العدلية، 
على22  مفتاحا لمختلف أنواع 
ال����س����ي����ارات خ���ص���وص���ا من 
الماركات المعروفة، مضيفة أن 
تحت  وضعهما  تم  المتهمين 
تدابير الحراسة النظرية قبل أن 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  ع��ل��ى  ي��ح��اال 

بالمنسوب إليهم.

عائالت  تسول  مشهد  أضحى 
سورية الجئة في المغرب هربا 
من الحرب ببالدها أمام مساجد 
مدينة إنزكان مشهدا مألوفا، إذ 
جوازات  إشهار  إل��ى  يعمدون 
سفرهم الستمالة تعاطف المارة، 

في مشهد يثير الشفقة)..(.

المواطنين  م��ن  ع��دد  ان��ده��ش 
بإنزكان في مشهد ظنوا أنه ولى 
دون رجعة، لموقف رجل سلطة 
الجديد  ال��م��ق��ر  ي��ت��ف��ق��د  وه����و 
أحد  خاطب  حيث  للباشوية، 
حراس السيارات بنبرة التهديد 
أو  إغ��ف��ال  ك��ل  والوعيد على 
السيارات  وق���وف  تهاون في 
إثر  البناية على  ب��ج��ن��ب��ات 
نائبه  ط�����رف  م����ن  إخ���ب���اري���ة 
أن  ع��ل��ى  »الخليفة« لحظتها 

الحارس »قاسح« الرأس)..(.

أوقفت عناصر الشرطة القضائية 
التابعة للمنطقة األمنية بإنزكان 
أما وابنتها على خلفية تورطهما 
في سرقة عدد من تجار الذهب 

بذات المدينة.
وذك�����رت م���ص���ادر ع��ل��ي��م��ة بأن 
بعد  ج��اء  المتهمتين  توقيف 
تعرف المصالح األمنية بالمدينة 
تتبعها  ال���ت���ي  ال��ح��ي��ل��ة  ع��ل��ى 
السرقة،  ف���ي  ال���م���وق���وف���ت���ان 
تعمدان  كانتا  أنهما  وأضافت 
إلى مطالبة تاجر الذهب بعدد 
من المجوهرات بغرض اقتنائها، 
حينها تعمد األم أو ابنتها إلى 
السطو على إحدى المجوهرات 

في غفلة من التاجر الضحية.

تم بمسجد التوبة بالقليعة في 
ديني  ح��ف��ل  إح���ي���اء  إن����زك����ان 
النبوي  المولد  عيد  بمناسبة 
آيات  ب��ت��الوة  تميز  ال��ش��ري��ف، 
بينات من الذكر الحكيم وإنشاد 
األمداح النبوية، حضره عامل 
الشنيوري،  ح��م��ي��د  اإلق���ل���ي���م 
األوق������اف  وزارة  وم����ن����دوب 
والشؤون اإلسالمية الذي ألقى 

كلمة بالمناسبة.

لألرامل  »آف���اق  جمعية  حطت 
مقرها  المتواجد  والمطلقات« 
بمجموعة  ال��رح��ال  ب��إن��زك��ان، 
مدارس أكادير أيت ملول التابعة 
لنيابة تارودانت، بمناسبة عيد 
ال��م��ول��د ال��ن��ب��وي، ح��ي��ث شهد 
ال��م��درس��ة عملية  رح���اب ه���ذه 
توزيع المالبس وبعض المواد 
التالميذ  ع���ل���ى  ال���غ���ذائ���ي���ة 

والتلميذات.
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> األسبوع

الوصاية  س��ل��ط��ة  أم����رت 
بالتوقف الفوري في أشغال 
الخضر  س������وق  إح��������داث 
بوسط  وال��دج��اج،  والحوت 
مدينة الناظور، وهو السوق 
باحتجاج  ق����وب����ل  ال�������ذي 
فعاليات  ط���رف  م���ن  ع����ارم 
شبكات  ع���ب���ر  ن����اظ����وري����ة 
االجتماعي،  ال���ت���واص���ل 
احتجاجية  بمسيرة  وت��وج 
أمام  استنكارية  ووق��ف��ات 
ورشة أشغال بناء السوق، 
مساحة  ف��وق  بنائه  بسبب 

خضراء. 
فعاليات  واس��ت��ح��س��ن��ت 
سلطة  م���وق���ف  ج��م��ع��وي��ة 
تنفيذ  ت���ج���اه  ال����وص����اي����ة 

الذين  الناظور،  أبناء  إرادة 
انتفضوا ضد من اعتبرتهم 
يحاربون  الفعاليات  ذات 
التنمية المستدامة باإلقليم، 
والتي تنطلق من المحافظة 

الخضراء،  المساحات  على 
وهو األمر الذي لم يستسغه 
الذين  ال��م��س��ؤول��ي��ن  ب��ع��ض 
أضافت المصادر أن لهم يد 

في ذلك.

توقيف بناء سوق الخضر والدجاج

> األسبوع

بعد التصعيد الذي عرفه 
العشوائي  ال��ب��ن��اء  م��ل��ف 
فيدرالية  من طرف  ل�2011 
أكادير  أغ��روض  »جمعيات 
المحيط للتنمية والتعاون«، 
والذي تمخض عنه لقاءات 
مع الوالي السابق بوسعيد 
الكتابة  راسل  بدوره  الذي 
الملكي  للقصر  ال��خ��اص��ة 
جاءت  فيه،  للبت  بالرباط 
من  للجنة  ميدانية  زي���ارة 
للقصر  ال��خ��اص��ة  ال��ك��ت��اب��ة 
مانعا  تر  لم  التي  الملكي 
ف��ي ت��س��وي��ة وض��ع��ي��ة هذه 
تسوية  ف��ت��م��ت  ال��م��ن��ط��ق��ة، 
حالة  في  حيا   12 وضعية 
استثنائية بهيكلة صادقت 
عليها كل السلطات المحلية 
الكتابة  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة 
الخاصة للقصر الملكي)..(، 
استبشر  ال������ذي  ال����ش����يء 

المنطقة  س��ك��ان  ع��ام��ة  ل��ه 
اصطدموا  أنهم  إال  خيرا، 
لدى  ملفاتهم  إي����داع  ع��ن��د 
المختصة  ال�����ج�����ه�����ات 

وصفوها  ب���م���الح���ظ���ات 
الستكمال  ب��ال��ت��ع��ج��ي��زي��ة 
ومن  المطلوبة،  ال��وث��ائ��ق 
المثال  سبيل  على  بينها 

التي  ال���ع���ق���ود  ت��س��ج��ي��ل 
البلدي  ال��م��ج��ل��س  ي��رف��ض 
شهادات  إع���ط���اء  أس���اس���ا 
التسجيل  ق��ص��د  إداري������ة 

موافقة  ث����م  ب��ال��م��ن��ط��ق��ة، 
بنفس  المتواجدين  الورثة 
المواطن  فأضحى  العقار، 
المجلس  م���ط���رق���ة  ب���ي���ن 
الوكالة  وس��ن��دان  ال��ب��ل��دي 

الحضرية.
المصادر  بعض  وق��ال��ت 
إن كل  ال��ف��ي��درال��ي��ة  داخ����ل 
انطالقا  المعنية  الجهات 
من وزير السكنى والتعمير، 
والوالية، والمجلس البلدي، 
عليها  الحضرية،  والوكالة 
إيجاد حل جدري ألكثر من 
96 ملفا قيد االنتظار، وهي 
يتم  إل��م  مستمر  تزايد  في 
الملفات  لهذه  ح��ل  تفعيل 
العالقة واستكمال مشروع 
الهيكلة دون فتح الباب على 
للعودة  للسكان  مصراعيه 
العشوائي،  البناء  آفة  إلى 
ما  ب��ق��در  تخدمهم  ال  ال��ت��ي 
في  تشتغل  ج��ه��ات  ت��خ��دم 

الظالم)..(.

مشروع صادقت عليه الكتابة الخاصة للملك وتعثر في دهاليز المجلس البلدي

أكادير

الناظورالصويرة

هواتف ذكية وحشيش 
حصيلة حملة تطهيرية 

في السجن
> سعيد أحتوش

قامت مؤخرا، فرقة تفتيش مركزية مكونة من 790 
عنصرا بتفتيش دقيق وشامل للعديد من السجون 
المغربية من بينها المؤسسة السجنية للصويرة، 
في إطار إجراءات المراقبة والتفتيش التي تقوم بها 
المؤسسات  لتطهير  للسجون  العامة  المندوبية 
السجنية من الممنوعات. وتم حجز في المؤسسة 
السجنية للصويرة وحدها 70 هاتفا نقاال بعضها 
من  غراما   450 ثم  سكينا،  و140  بكاميرا،  م��زود 

الحشيش، باإلضافة إلى مبالغ مالية..

ما يجري ويدور في المدن

س..
ك

ـل
ت

اإلهمال يقتل حامال  بعد
  أن وضعت مولودها

القنيطرة

>  محمد بودويرة

بسيدي  س���ي���دة  ل��ق��ي��ت 
حتفها  م��ؤخ��را،  سليمان، 
بإحدى المستشفيات بذات 
أن وضعت  ب��ع��د  ال��م��دي��ن��ة 

حملها بشق األنفس.
وفي اتصال بأحد أقارب 
الضحية، أوضح أن قريبته 
التي كانت في حالة مخاض 

ولوجها  ب��ع��د  م��ت��ق��دم��ة، 
إحدى مستشفيات المدينة 
يستقبلها،  م���ن  ت��ج��د  ل���م 
انتظار  ح��ال��ة  ف��ي  ومكثت 
وضعت  أن  إل����ى  ط��وي��ل��ة 
حملها، ما أدى إلى نزيف 
دموي حاد أفقدها الوعي، 
ن��ق��ل��ه��ا ع���ل���ى وجه  ل��ي��ت��م 
مستشفى  إل����ى  ال��س��رع��ة 
حيث  ب��ال��ق��ن��ي��ط��رة  آخ�����ر 

األخيرة  أن��ف��اس��ه��ا  لفظت 
ه����ن����اك ف������ور وص���ول���ه���ا، 
رضيعا  وراءه�����ا  لتخلف 
أن يعيش  له  صغيرا كتب 
حياته،  ط��ي��ل��ة  أم  ب�����دون 
المتصل  ذات  وأردف 
الحقيقية  األس����ب����اب  أن 
ترتبط  ال��وف��اة  ه��ذه  وراء 
ب��س��ل��وك��ات ب��ع��ض األط���ر 

بذات المستشفى)..(.

هل القضية فيها »إن«؟

المشروع تمت 
المصادقة عليه في 
عهد الوالي بوسعيد

وقفة احتجاجية ألبناء 
الناظور ضد إعدام المساحات 

الخضراء بسبب السوق

تأكيدا لما نشر مؤخرا، بعنوان »تالميذ تحولوا من طلب العلم إلى 
االحتجاج«، أصدر النائب اإلقليمي للتعليم بطاطا بيانا توضيحيا يؤكد 
فيه أنه لطمأنة التالميذ الداخليين بالثانوية الجديدة التأهيلية قام 
باستقبال ممثليهم، وخلص معهم إلى االستجابة لكل مطالبهم التي 
النظر في جدول  من بينها: تمكينهم من بطائق االستحمام، وإعادة 
التغذية، وإصالح المرافق المتضررة، وتوفير تجهيزات المطبخ بالعدد 

الكافي من الكراسي)..(.

بإذن الله يعالج الفقيه دليليح الحبيب جميع أمراض 
السحر، والمس بالجن، والعين، وآفة التوكال ببركة 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بأسلوب بعيد 
عن الشعوذة والدجل. خبرة الفقيه في العالج أكثر من 
بالرقية  والسحر  بالجن  المس  م��داواة  في  20 سنة 

الشرعية. 
حصات العالج بالموعد

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

سيدي قاسم

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...



تمكنت   <<
األمنية  المصالح 

من اعتقال إمام مسجد 
قام  ال���ب���ي���ض���اء،  ب����ال����دار 
باغتصاب طفل قاصر، بعدما 
حاول إغراء األسرة بمبلغ مالي 
من أجل التستر عن جريمته، لكن 
اإلمام  اعتقال  ليتم  المتابعة  على  أص��رت  األس��رة 
وتقديمه إلى المحكمة الزجرية عين السبع بتهمة 

التغرير بطفل قاصر واغتصابه.

 << تشتكي عدد من األسر القاطنة بحي سيدي مومن 
من انتشار البناء العشوائي، حيث تحولت عدد من إسطبالت 
األغنام واألبقار إلى براريك، بعدما تم بيع الواحد منها بأزيد 
م���ن 80 أل���ف دره�����م، ووزع�����ت »ال����ح����الوة« ع��ل��ى بعض 

العناصر)..(.
وبينما قال بعض المواطنين إن هذه اإلسطبالت ما هي 
إال غطاء النتشار البناء العشوائي، علق آخر ساخرا ال عجب 
في أن تشاهد األبقار واألغنام أمام الملحقة اإلدارية)..(، 
احتجاجا منها على تفويت إسطبالتهم وجعلهم مشردين.

لصنع  بشركة  وم��ه��ول  كبير  ح��ري��ق  ش��ب   <<
»كلينيس« كاد أن يودي بحياة عدد من العمال لوال 
األلطاف اإللهية)..(. وأكدت مصادر مطلعة أن الحريق 
استمر لعدة ساعات، وقد تمكن رجال الوقاية المدنية 
التدخل  أن  إل��ى  مشيرة  وإخ��م��اده،  محاصرته  من 
السريع جنب عددا من الشركات المجاورة خطر هذا 

الحريق.

<< في الوقت الذي تم تجنيد اآلالف من رجال األمن 
والقوات المساعدة بمناسبة السنة الجديد بعدد من األحياء 
الراقية كأنفا، والمعاريف، وعين الذئاب)..(، عاش سكان 
األحياء الشعبية الرعب، حيث كان للقرقوبي كلمته، وارتفع 
ثمن الحبة الواحدة إلى عشرات الدراهم. وما يكمن أن نقوله 
عن شارعي الكوطا، وعبد الله إبراهيم يمكن أن يقال أيضا 
عن سيدي مومن، والهراويين، والحي المحمدي، والساكة 

الصفراء،.. وغيرها، في غياب أدنى تدخل أمني.

> محمد الحنصالي
ما أن كادت جماعة أوالد سعيد الواد 
بدائرة قصبة تادلة تضمد خسارتها إثر 
سرقة صيدلية ومحل عقاقير.. حتى تلتها 
فالحية  ضيعة  من  ثور  سرقة  مؤخرا، 
يتوقف  ول��م  الغنم،  من  رأس��ا  وثالثين 
سرقة  تمت  بل  الحد  ه��ذا  عند  النزيف 
سيارة فالحية من جماعة أوالد يوسف، 
وق����د ظ���ل ال����س����ارق م��ج��ه��وال ف���ي كل 

الحاالت.
بكل  الجريمة  معدل  ارت��ف��ع  وبينما 
أشكالها، تشهد الجماعة مظاهر أخرى 
انفالتا  المواطنين  بعض  اعتبره  مما 

قرب  ال��م��خ��درات  انتشار  حيث  أمنيا، 
محيط بعض المؤسسات التعليمية ما 
يجعل العملية التعليمية على كف عفريت، 
الشيرا  »الماحيا« ومادتي  وبيع مسكر 
تبعات  لهما  اللتين  ال��ه��ن��دي  وال��ق��ن��ب 
خطيرة على صحة السكان، فبالرغم من 
تعزيز السلطة المحلية صفوفها بعناصر 
جديدة من أعوان السلطة ومن القوات 
المساعدة فإن الوضع األمني بالمنطقة 

ال يبشر بالخير.
وقالت فعاليات جمعوية، بعد صمت 
ال��س��ل��ط��ات ع��ل��ى ه��ج��رة ال��ع��ش��رات من 
الشباب إلى سوريا بما في ذلك النساء 
ال����دور ع��ل��ى األطفال  واألط���ف���ال، ج���اء 

القاصرين الذين غادروا المنطقة لركوب 
قوارب الموت في اتجاه الضفة األوروبية، 
قدر هذه  الفعاليات هل  ذات  وتساءلت 
الجماعة اللصوص والعصابات المنظمة؟ 
في ظل سوء  تنمية  بدون  وهل ستظل 
التدبير والتسيير؟ وطالبت في المقابل 
وإنشاء  الملكي  ل��ل��درك  مركز  ب��إح��داث 
مؤسسات ثقافية وترفيهية للشباب حتى 
ال تظل الغلبة ل�»مدافع« الشيرا و»دبابات« 
القنب الهندي و»صواريخ« الماحيا، وكذا 
ناجعة،  تدابير  األمنية  الجهات  اتخاذ 
لكي ال يظل االنفالت األمني سيد الموقف، 
الطمأنينة  وغ��ي��اب  الفوضى  وتصبح 

مشاهد مألوفة.

مدافع »الشيرا« ودبابات »القنب الهندي« وصواريخ »الماحيا«

اعتقال »متهورين« حاولوا التقاط صور  رفقة
 الكالب ومسدسات بالستيكية

> حسين عدنان

اعتقلت عناصر الشرطة المكلفة 
بمكناس،  الملكي  القصر  بحراسة 
بينهم  م��ن  ش��خ��ص��ا   11 م���ؤخ���را، 
ق��اص��رون، وق��د ت��م إل��ق��اء القبض 
في  منهمكين  كانوا  عندما  عليهم 
التقاط صور فوتوغرافية ومقاطع 
رقمية  بآلة تصوير  فيديو  أشرطة 
وهواتف نقالة، حيث كانوا بصدد 
ت����ج����ه����ي����ز أل��������ب��������وم ي���ت���ض���م���ن 
صور »التشرميل« بواسطة مسدسات 

بالستيكية، وكلب متدرب.
حامت  بعدما  اعتقالهم  وج���اء 
أثار  الذي  األمر  الشبهات حولهم، 
انتباه الشرطة الذين كانوا يسهرون 
على حراسة القصر الملكي المجاور، 
بعيد عن سجن  غير  والمرابضين 
وبعد  بتطويقهم)..(  فقاموا  ق��ارا، 
اس��ت��ف��س��اره��م ع��م��ا ي��ق��وم��ون به، 

واألسباب التي دفعتهم إلى التصوير 
بدا  والكلب،  المسدسات  بواسطة 
في  الخلط  وص��ار  عليهم  االرتباك 
تصريحاتهم والتهكم الكالمي سيد 

في  تسبب  ال��ذي  الشيء  الموقف، 
عناصر  على  وإحالتهم  إيقافهم 
كانت  التي  لألمن  األول��ى  ال��دائ��رة 

تؤمن مصلحة الديمومة. 

وانطلق مسلسل البحث والتحري 
لمعرفة مالبسات وحيثيات القضية، 
بأنهم  ال��م��وق��وف��ون  اع��ت��رف  حيث 
كانوا يأخذون تلك الصور التذكارية 
م���ن أج���ل ن��ش��ره��ا ع��ل��ى صفحات 
الموقع االجتماعي »الفيسبوك«، كما 
اعترفوا بأنهم يسعون في كثير من 
أصدقائهم  أن��ظ��ار  للفت  األح��ي��ان 
وتحديهم، ولو ألزمهم األمر القيام 

بأمور متهورة وخطيرة)..(.
وبعدما استكملت الشرطة البحث 
واالس���ت���م���اع إل��ي��ه��م أن���ج���زت لهم 
النيابة  وأم���رت  رسميا،  محضرا 
متهمين،   5 سبيل  بإخالء  العامة 
بالسراح  تمتيعهم  بعدما تم  وذلك 
جلسة،  تحديد  حين  إل��ى  المؤقت 
وإيداع 6 أشخاص آخرين بسجن 
»توالل 2« رهن االعتقال االحتياطي، 
في انتظار أن تقول المحكمة كلمتها 

األخيرة.

مكناس

اليوسفية

قصبة تادلة

>  نورالدين الطويليع

االبتدائية  ال��م��ح��ك��م��ة  ق���ض���ت 
في  االختصاص  بعدم  باليوسفية 
الدعوى التي رفعها رئيس المجلس 
الحضري ضد الكاتب العام السابق 
للجماعة إبراهيم خلفي، والتمس من 
خاللها من هيئة المحكمة التصريح 
بصعوبة تنفيذ قرار محكمة المحكمة 
اإلدارية بمراكش االستئنافي، الصادر 
بتاريخ 02 أبريل 2014، الذي حكم 
المجلس  رئ���ي���س  ق�����رار  ب��ب��ط��الن 
كاتب  »غ��ري��م��ه«  الحضري بإعفاء 
الجماعة من منصبه، وحمله التبعات 

القانونية لذات القرار.

الكاتب  السياق، نوه  ه��ذا  وف��ي 
العام السابق بما تحلى به القضاة 
من نزاهة ومصداقية وتحل بالشفافية 

بالمحكمة  س���واء  وال��م��وض��وع��ي��ة، 
بالمحكمة  أو  ب��م��راك��ش،  اإلداري�����ة 
أن  مضيفا  باليوسفية،  االبتدائية 

األحكام الصادرة أرجعت إليه شيئا 
أفقدهما  بعدما  والتوازن  الثقة  من 
وصفه  الرئيس  الذي  ق��رار  إي��اه��ا 
قلم  بجرة  ألغى  ال��ذي  باالرتجالي، 
مهمة  ف��ي  العقدين  ت��ق��ارب  تجربة 
الكاتب العام، وألقى به في مصلحة 
بدون مهمة، ودون تزويده بمقعد أو 
م��ك��ت��ب، ب���دل إع��ط��ائ��ه ح��ق��ه كإطار 
ومهندس دولة يتوفر على مجموعة 
من الشهادات العليا من بينها ماستر 
في تدبير الموارد البشرية من جامعة 
تولوز الفرنسية، وشهادة كاتب عام 
لوزارة  اإلداري  التكوين  معهد  من 
الداخلية، ودبلوم في تدبير المعلومة 

من مدرسة علوم اإلعالم.

> منير صمدي

تعيش جماعة كتامة هذه األيام على وقع حملة 
عون  بطلها  ألوانها  وسابقة  منظمة  انتخابية 
سلطة يستغل سلطاته، وال يتوانى في تهديد 
السكان من مزارعي القنب الهندي بالزج بهم في 
السجن جراء عملية ممارسة هذه الزراعة، إلم 

يطاوعوه في حملته لفائدة أحد النافذين)..(.
باألمر  المعني  »الشيخ«  هذا  فإن  لإلشارة، 
إن��ذاري��ن م��ن طرف  ل��ه أن كان م��وض��وع  سبق 
مسؤول بالجماعة حتى يقلع عن هذه الممارسات 
التي تسيء إلى صورة السلطة، والقيام بدل ذلك 
بالتزاماته التي سجل بعض المتتبعين أنه كثير 
الغياب ويتقاعس في أدائها، فقلما يتواجد بتراب 

الجماعة بحكم سكنه بمدينة فاس.

القضاء ينتصر للكاتب العام ضد رئيس الجماعة

شؤون

وية
ه

ج

>  محمد بورزوق
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تزوير الوثائق اإلدارية بـ»الكيلو«
االبتدائية  بالمحكمة  الملك  وكيل  أعطى 
بتازة تعليماته لمباشرة االستماع والتحقيق 
وثائق  تزوير  قضية  في  بهم،  المشتبه  مع 
وتصحيح إمضاءات تهم ملكية سيارة خفيفة 
األمن  مصالح  لدن  من  بحث  موضوع  كانت 
الرئيسي،  المتهم  واعتقال  بتازة،  الجهوي 

وه���و م��وظ��ف ب��إح��دى ال��م��ل��ح��ق��ات اإلداري����ة 
على  المدينة،  بنفس  الحضرية  بالجماعة 
ذمة القضية بعد ثبوت ضلوعه في تصحيح 
سيارات  ببيع  خاصة  وك��االت  ث��الث  إمضاء 
القانونية  حجيتها  ف��ي  مشكوك  مستعملة 

)الوكالة(.

تازة
كتامة

عون سلطة يتوعد 
»مزارعي الحشيش« في 

حملة انتخابية

سجن قارا التاريخي المكان الذي حاول 
المتهمون التقاط الصور بمحاذاته

بيضـاويـات



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

التي نسج  بعد احلكاية 
جماعة  رئ���ي���س  خ��ي��وط��ه��ا 
الفنيدق،   - املضيق  بعمالة 
املستثمرين  أح�������د  م�����ع 
باملنطقة والذي يشيد فندقا 
س��ي��اح��ي��ا ب��ه��ا، ح��ي��ث قصد 
األخير رئيس اجلماعة  هذا 
م���ن أج����ل اس��ت��ف��س��اره عن 
طلب  على  ال��رد  تأخر  سبب 
ألزيد  البناء  رخصة  جتديد 

من سبعة أشهر.
تقول  امل���ق���اب���ل���ة،  ل��ك��ن   
مصادر مطلعة، حتولت إلى 
م��ش��دات ك��ام��ي��ة وق���ع على 

إثرها الرئيس أرضا بسبب 
ارتفاع السكري الذي يعاني 

ف���ي احملضر  ف��ص��رح  م��ن��ه، 
على  الشرطة  أجنزته  ال��ذي 

أن���ه ت��ع��رض ل��اع��ت��داء من 
أكد  ال���ذي  املستثمر  ط���رف 
بدوره في محضر االستماع 
قام  اجل���م���اع���ة  رئ���ي���س  أن 

بابتزازه ومساومته.
تضيف  امل���ق���اب���ل  وف����ي 
املصادر، أن مسؤوال جماعيا 
بقعا  ن��اف��ذ  ل��ش��خ��ص  ف���وت 
هكتارات  عدة  تضم  أرضية 
على  يدل  رم��زي  ثمن  مقابل 
هدية كرمية)..( ليحرم بذلك 
اجلماعة من مايني الدراهم 
تنمية  ف��ي  ستساهم  ك��ان��ت 

املنطقة.

اعتصم التاميذ الداخليون إلحدى 
تطوان،  بوالية  التعليمية  املؤسسات 
وصفوه  م��ا  على  احتجاجا  م��ؤخ��را، 
الذي  ال��ت��ام  ب��اإله��م��ال وال��غ��ي��اب شبه 
جتاههم)..(،  املسؤولني  أح��د  ينهجه 
كرئيس  منصبه  أداء  ي��ف��ض��ل  ح��ي��ث 

حماته  وخ�����وض  ق����روي����ة،  ج��م��اع��ة 
احلائط،  ع���رض  م��ص��احل��ه��م  ض��ارب��ا 

حسب بعض أولياء أمور التاميذ.
تشهده  م���ا  امل����ص����ادر  وس��ج��ل��ت 
اإلع����دادي����ة م���ن ك��س��ور ف���ي اجل����دران 
األمطار  مياه  تسرب  ف��ي  يتسبب  م��ا 

النوم،  وغ��رف  ال��دراس��ة  إل��ى حجرات 
مواد  ف��ي  احل���اد  النقص  على  زي���ادة 
التغذية)..(، مما أفاض الكأس وأخرج 
بفتح  مطالبني  صمتهم،  عن  التاميذ 
تعرفها  التي  اخل��روق��ات  ف��ي  حتقيق 

مؤسستهم.

رغم توفر مدينة تطوان على خمس نواب برملانيني 
فإن حظها العاثر لم يسعفها بأن تكون حاضرة داخل 
على  احلالية  ال��والي��ة  أشرفت  فبعدما  البرملان،  قبة 
ظواهر  عدة  من  تعاني  مازالت  تطوان  فإن  االنتهاء، 
سلبية في مجموعة من القطاعات احليوية كالصحة، 
وغيرها،   .. والنظافة،  التحتية،  والبنية  والتعليم، 
حيث منذ أن اعتل هؤالء البرملانيون مناصبهم لتمثيل 
حول  األسئلة  ط��رح  عن  غائبون  وه��م  تطوان  سكان 

الوضعية التي تعرفها العديد من املناطق والقرى.

المدير الذي يفضل رئاسة الجماعة

الحصيلة.. ماذا قدم 
برلمانيو تطوان لمدينتهم؟

بين رئيس الجماعة الذي سقط مغشيا عليه
عيـن علـى الشمال والمستثمر المحظوظ.. هل يتدخل جطو؟

> عزيز الفاطمي

املواطنني  بعض  سجل 
ب����ع����ض  دع��������������م  أن 
»سنة  أصبح  اجلمعيات 
مؤكدة« يحييها املجلس 
اجلماعي ملراكش، حيث 
والعقد  أه��ل احل��ل  ق��رر 
تخصيص  ب���امل���ج���ل���س 
غاف مالي »دسم« يناهز 
أجل  م���ن  م��ل��ي��ون��ا   770
جمعيات  على  ت��وزي��ع��ه 
األنشطة،  مختلف  م��ن 
استحسنه  م����ا  وه�����و 
ال��ب��ع��ض ف��ي إط���ار دعم 
ال��ع��م��ل اجل��م��ع��وي وما 
وحتفيز  ذل��������ك،  إل�������ى 
اجل����م����ع����ي����ات اجل�������ادة 

العمل  على  واملجتهدة 
العطاء،  ومواصلة  أكثر 
تخلو  ال  العملية  أن  إال 

وتعاليق  ماحظات  من 
ذات أبعاد)..(.

مطلع،  م��ص��در  ف��ح��س��ب 

ف�������إن الئ�����ح�����ة أس����م����اء 
املستفيدة  اجل��م��ع��ي��ات 
من الدعم يطرح أكثر من 

لكون  اس��ت��ف��ه��ام  ع��ام��ة 
بعضها أشباه جمعيات 
نشاط  ب�����أي  ت����ق����وم  ال 
أو  ال��واق��ع،  أرض  على 
صنيع  م����ن  ج��م��ع��ي��ات 
املستشارين  ب���ع���ض 

اجلماعيني)..(.
ويأمل بعض احلقوقيني 
في تعبئة شاملة يساهم 
املدني  امل��ج��ت��م��ع  ف��ي��ه��ا 
والهيئات  أطيافه  بكل 
احل���ق���وق���ي���ة ل���ل���دخ���ول 
ع���ل���ى اخل�����ط م����ن أج���ل 
األعلى  امل���ج���ل���س  ح����ث 
إجراء  على  للحسابات 
حسابات  اف����ت����ح����اص 
املدعمة  اجلمعيات  هذه 

باملال العام.

> األسبوع

بوالية  األمنية  السلطات  توصلت 
أمن فاس، مؤخرا، بإخبارية العثور 
ع��ل��ى م���س���دس وذخ���ي���رة ح��ي��ة من 
املسدس  لنقل  وتدخلت  الرصاص، 
التي  ال��ذخ��ي��رة  رف��ق��ة  الف��ت��ح��اص��ه 

محشوة  ك��ان��ت 
بداخله.

مصادر  وقالت 
إن  م����ط����ل����ع����ة، 
ص�����������اح�����������ب 
بحي  م�����ن�����زل 
الدزيرة بعدوة 
األن��������دل��������س، 
ك�����������ان ي������رمم 

بوجود  العمال  رفقة  ليفاجأ  منزله، 
مسدس مدسوس بعناية داخل أحد 
القدم  أث��ار  عليه  وتظهر  اجل���دران، 
األم���ر ال���ذي أرغ��م��ه��م ع��ل��ى توقيف 

اإلشغال والتبليغ عن األمر.
األبحاث  أن  امل���ص���ادر  وأض���اف���ت 
األولية كشفت أن األرقام التسلسلية 
والتلف  للمحو  تعرضت  للمسدس 
ب�������س�������ب�������ب 
ال�����ت�����ق�����ادم، 
انتظار  ف���ي 
على  إحالته 
مختبر الدرك 
امللكي للرباط 
ل�����ت�����ب�����ي�����ان 

حقيقته.

توزيع 770 مليونا على جمعيات بعضها مشبوه

كان يحاول إصالح منزله فوجد مسدسا بين الجدران

مراكش

فاس

أزمور

أبي الجعد

جماعة يوجد فيها قائد 
وخليفة وال يوجد

 فيها مخزني

سرقة الضيعات الفالحية 
في دوار  »المشارحة«

> شكيب جالل

بن  علي  سيدي  جماعة  سكان  من  ع��دد  يتساءل 
حمدوش بأزمور، كيف أن قيادة اجلماعة التي مت 
افتتاحها بكل أطرها من قائد، وخليفة، وموظفني، 
لم يتواجد بها ولو عنصر واحد من رجال القوات 
هؤالء  من  واح��د  وج��ود  أن  العلم  مع  املساعدة، 
ضروري لهذه اجلماعة التي أصبحت تأخذ حجم 
مدينة كبيرة مبشاكلها املتعددة، خصوصا منها 
املشاكل األمنية كالسرقة، واالعتداء على املواطنني 
في واضحة النهار، إضافة إلى الفوضى العارمة 
التي أصبحت عليها أزقة ودروب سيدي علي بن 
حمدوش من طرف الباعة الذين عبثوا بها وهي 

التي مت إحداثها إثر تقسيم 1992.

> مصطفى عداش

ي��ع��ان��ي س��ك��ان ج��م��اع��ة ت��اش��راف��ت ب���دائ���رة أبي 
كان  املتكررة،  واالعتداءات  السرقات  من  اجلعد 
آخرها حني تعرضت ضيعة دجاج إلنتاج البيض 
»املشارحة«  ب��دوار  املواطنني  ألح��د  ملكها  يعود 
الدرك  ل��دى  بشكاية  ت��ق��دم  وال���ذي  ل��ل��س��رق��ة)..(، 

امللكي في املوضوع.
امل��واط��ن��ني في  ع��ام��ة  وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة إن 
واإلعان  البحث  استكمال  ينتظرون  اجلماعة 
ذلك  الصبر، ألن  بفارغ  السرقة  مرتكبي هذه  عن 
كانت  سابقة  سرقات  لغز  لفك  مفتاحا  سيكون 
اجلماعة موطنا لها، من أجل وضع حد للتسيب 

وإعادة الطمأنينة لهم.
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جانب من أشغال إحدى دورات المجلس الجماعي

> األسبوع

مت مؤخرا، توقيف أستاذ يدرس مادة 
الثانويات مبدينة  بإحدى  الرياضيات 
اإلضافية  الساعات  شأن  في  اجلديدة 
اآلباء  أولياء  بعض  واعتبر  لتاميذه، 
وأصحابها  وخطيرة،  ش��اذة  الظاهرة 
يريدون  الذين  األساتذة  من  مجموعة 

قضاء مآربهم على ظهر التلميذ.
واألوحد  الوحيد  احلل  أن  ويضيفون 
التي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  إلص������اح 
وص��ف��وه��ا ب��ال��ه��ش��ة و»امل���ري���ض���ة« هو 
محاربة مصاصي الدماء من األساتذة 
النقط  ي��ب��ي��ع��ون  ال��ذي��ن  واألس����ت����اذات 
)الساعات  بامللتوية  وصفوها  بطرق 

اإلضافية()..(.

مصاصو دماء في
معلمين سحنة   

الجديدة

مدينة المضيق
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بقلم : رمزي صوفيا

خالل تلك الدورة من المهرجان 
التقيت صديقي الفنان الراحل كمال 
الشناوي وبصحبته سمراء الشاشة 
يسري  مديحة  النجمة  العربية 
كانت  التي  لطفي  نادية  ومعهما 
تخطو أولى خطواتها في السينما، 
فاحتضنني كمال الشناوي وقدمني 
لمديحة يسري التي قالت له على 
الفور: »رمزي صوفيا صديقي منذ 
سنين طويلة«، ولما قدمني لنادية 
لطفي لم تعرِن أي اهتمام، ولكني 
رغم ذلك أخذت أتحدث إليها بكل 
تهذيب ولطف. وخالل سهرة تلك 
الموسيقية  الفرقة  عزفت  الليلة 
أنغام  من  حالمة  موسيقية  قطعة 
التانغو، فتقدمت نحو نادية لطفي 
وطلبت منها كجنتلمان أن تشاركني 
تلك الرقصة، فأجابتني ببرود بأنها 
ترقص.  أن  تريد  كانت متعبة وال 
وهكذا ناصبتها نفس العداء وكتبت 
فيه  هاجمتها  مطوال  مقاال  عنها 
بشدة وطالبتها باعتزال الفن ألنها 
على  اطلعت  ولما  فاشلة،  فنانة 
المقال اتصلت بكمال الشناوي على 
الفور وهي ترتجف حنقا وقالت له: 
»هل رأيت ما كتبه صديقك الصحفي 
الذي عرفتني عليه وكيف هاجمني 
حالتي  سممت  سهاما  لي  ووج��ه 
النفسية«. فاتصل بي كمال الشناوي 
بيروت،  ف��ي  يومها  وأن��ا  هاتفيا 
بيني  النزاع  تسوية  مني  وطلب 
وبعد  حبية.  بطريقة  نادية  وبين 
شهرين ذهبت إلى القاهرة فجمعني 
تصافينا  وه��ك��ذا  ب��ن��ادي��ة،  ك��م��ال 
وخ��ل��ق��ت ع��الق��ة ص��داق��ة م��ن تلك 
اكتشفتني  ح���ي���ث  ال���ج���ل���س���ة، 
واكتشفتها كإنسانة طيبة ورقيقة. 
وبعد سنوات، حللت بالقاهرة ألقيم 
إقليميا  مديرا  تعييني  بعد  فيها 
لجريدة »السياسة الكويتية« بشمال 
بنادية  عالقتي  فتوطدت  إفريقيا، 
حتى صارت حديث الصغير والكبير 
ال  كانت  حيث  لقاءاتنا،  كثرة  من 
ت��ق��وم ب���أي ع��م��ل إال وأك����ون أول 
كنت  أنني  كما  ب��ه،  يعلم  شخص 
أبوح لها بكل أسراري فأجد فيها 
الصديقة الصدوقة واألخت الحنون 
التي تحفظ أس��راري في قلب من 

ذهب. وكانت نادية يومها في أوج 
ش��ه��رت��ه��ا، وك��ان��ت م��ن ف���رط نبل 
ب��ت��ات��ا أن أدفع  ت��رف��ض  أخ��الق��ه��ا 
فاتورة ما كنا نتناوله في جلساتنا 
معا بالمطاعم، وبدوري كنت أرفض 
ذلك بطبيعة الحال ألن الرجل ومهما 
كانت شهامة المرأة يجب أن يكون 
كما  واالستضافة،  ل��أداء  األسبق 
كنت أقدم لها أنفس الهدايا للتعبير 
عن محبتي الصافية لها. ومن كثرة 
لقاءاتنا وشدة تقاربنا كانت األلسن 

أخرى،  زاوية  من  تتناول عالقتنا 
وكان االعتقاد منتشرا بأننا نعيش 
قصة حب حقيقية في حين أننا كنا 
بريئة  كانت  وعالقتنا  وأختا  أخا 
لحد اليوم. وهكذا قال لي صديق 
عمري العندليب الراحل عبد الحليم 
لي  ينظر  ي���وم، وه��و  ذات  ح��اف��ظ 
مع  حكايتك  »إي��ه  م��اك��رة:  نظرات 
نادية لطفي؟ بيقولو إنك هاتتجوزها 
كبيرة  حب  قصة  بتعيشو  وإنكو 
قوي...« فقلت له: »أنت تعرف صدق 
أخت  نادية  أن  لك  وأؤك��د  كالمي 

بالنسبة لي مش أكثر«.
وذات يوم كنا في إحدى السهرات 
نجلس على نفس المائدة التي كان 
يجلس عليها وحش الشاشة الراحل 

زوجته  معه  وكانت  شوقي،  فريد 
فريد  فأخذ  ت��رك.  سهير  الجديدة 
يشرب الخمر بشراهة كبيرة حتى 
وجهه  فتغير  الثمالة،  إل��ى  وص��ل 
وانقلبت تصرفاته من رجل مهذب 
إلى عربيد بدأ يسب ويشتم كل من 
كان يقترب منه للسالم عليه أو على 
نادية لطفي باعتبارهما نجمين 

نجوم  م��ن  كبيرين 
السينما المشهورين آنذاك. وتمادى 
فريد تحت تأثير الخمر، فبدأ يصرخ 
ويترنح ويتمايل حتى سقط أرضا 
في حالة مزرية جدا. فتقدمت منه 
بلطف  كتفيه  على  ورب��ت��ت  ن��ادي��ة 
وهي تقول له: »إن هؤالء المعجبين 
بك من جمهورك العريض هم سبب 
في  لهم  ي��ع��ود  وال��ف��ض��ل  نجاحك 
الرفاهية التي تعيش فيها، ولوالهم 
ل��ك��ن��ت ال��ي��وم ن��زي��ال م��ن��ب��وذا في 

السجن بسبب إدمانك على معاقرة 
الخمر والتعاطي للمخدرات، بل إن 
هناك من يقول بأنك تاجر مخدرات، 
على  معك  بجلوسي  أخطأت  وأنا 
ف��ي مكان ع��ام، ثم  ال��م��ائ��دة  نفس 

أمسكت بيدي وغادرنا المكان.
بأروع  حافلة  فنية  حياة  وبعد 
األفالم السينمائية، توجهت نادية 
كانت  حيث  الكتابة  نحو  لطفي 
ت��ك��ت��ب ع���م���ودا ث��اب��ت��ا ف���ي مجلة 
على  م��ن خالله  تجيب  »ال��م��وع��د« 
وتحل  وال��ق��ارئ��ات  ال��ق��راء  رسائل 
بأسلوب  االجتماعية  مشاكلهم 
ثقافتها  ع��ن  ي��ن��م  وأن��ي��ق  س��ل��س 
الكبيرة واطالعها اللغوي واألدبي 

الواسع. 

قيل  فقد  وال��ت��اري��خ،  وللحقيقة 
نادية  جمال  عن  والكثير  الكثير 
طبيعية  شقراء  كانت  التي  لطفي 
لون الشعر بمالمح أوروبية، ولكنها 
كانت عفيفة النفس نظيفة السمعة 
وال��ت��ص��رف��ات، حتى ق��ال ل��ي عبد 
الحليم حافظ ذات يوم وأنا أجالسه 
ب��ع��د ع����رض ف��ي��ل��م��ه »أب�����ي فوق 

الشجرة« مع نادية لطفي الذي لقي 
الناحية  من  س��واء  كبيرا  نجاحا 
م��س��ت��وى شباك  ع��ل��ى  أو  ال��ف��ن��ي��ة 
التذاكر. عندما سألته: »ما هو سر 
تلك القبالت الحميمية والملتهبة 
التي تبادلتها مع نادية لطفي من 
الشفاه«، »لقد كانت قبالتنا في فيلم 
أبي فوق الشجرة تمثيال في تمثيل، 
وأنا كرجل فقد كنت أتمنى االرتباط 
بزوجة عفيفة النفس وطيبة القلب 

نادية  م��ث��ل  ال��س��ري��رة  وص��اف��ي��ة 
لطفي«.

وق����د ول����دت ن���ادي���ة ل��ط��ف��ى في 
محافظة المنيا بالصعيد المصري 
في يوم 3 يناير 1938، وحملت اسم 
وكان  شفيق.  لطفي  محمد  ب��وال 
والدها مصريا ووالدتها من بولندا 
وبياض  س��ر شقارها  ه��و  )وه���ذا 
األوروبية(،  ومالمحها  بشرتها 
ودخ��ل��ت ال��م��درس��ة األل��م��ان��ي��ة في 
القاهرة وتخرجت منها سنة 1955. 
وفي تلك المرحلة اكتشف موهبتها 
التمثيلية المخرج رمسيس نجيب، 
وقدمها للسينما واختار لها اسمها 
الفني الذي اشتهرت به وهو »نادية 
لطفي« وأعطاها دورا في فيلم من 

ن��ي��ازي مصطفى ف��ي دور  إخ���راج 
صحفية مع الممثلين الكبار وقتها 
فريد شوقي ورشدي أباظة. وكان 
ذل���ك ف��ي س��ن��ة 1958 وس��ن��ه��ا ال 
سنة.  والعشرين  الواحد  تتجاوز 
وقد صعد نجمها بسرعة فصارت 
نجمة شباك وبطلة ألجمل أفالم تلك 
الفترة. ورغم تحليقها في أجواء 
مخرجين آخرين فقد كان رمسيس 

نجيب يرفض فكرة احتكارها. 
ورغم نجاحها الكبير وشهرتها 
من  كنجمة  اآلف���اق  أطبقت  ال��ت��ي 
ال��ع��ي��ار ال��ث��ق��ي��ل، ف��ق��د ظ��ل��ت تلك 
كانت  التي  المتواضعة  اإلنسانة 
يحتاجون  من  كل  لمساعدة  تهب 
إليها وتنفق أموالها بدون حساب 
على أصدقائها، حيث كانت ملجأ 
للذين يقعون في ورطة من أحبابها 

فكانت تغدق عليهم بدون حساب، 
ورغم  حياتها  طيلة  ظ��ل��ت  ح��ت��ى 
األموال الطائلة التي كسبتها من 
أعمالها السينمائية تقيم في نفس 
ال��ش��ق��ة ال��م��ت��واض��ع��ة ال��ت��ي كانت 
تكتريها وتؤدي إيجارها على رأس 
ك��ل ش��ه��ر، وه���ي ال��ت��ي ن��ال��ت من 
األم��وال ما كان يمكن أن يجعلها 

تمتلك الفيالت والمزارع.

كما اشتهرت نادية لطفي بحب 
ال��ح��ي��وان��ات إذ ش��ارك��ت ف��ي عدة 
جمعيات للرفق بالحيوانات، وكانت 
تحب رعاية الكالب والخيول، حيث 
الرفيع  ال��ط��راز  م��ن  خيالة  ك��ان��ت 
مطلع  منذ  ممتازة  فارسة  وكانت 

مراهقتها.
ولكن من الناحية العاطفية، فقد 
كان حظها قليال جدا، حيث تزوجت 
من ضابط في البحرية اسمه »عادل 
البشاري« الذي أنجبت منه ابنها 
الوحيد أحمد. ولكن الطالق كان لها 
بالمرصاد، فتزوجت بعد ذلك من 
إبراهيم صادق شقيق،  المهندس 
مصور مؤسسة دار الهالل »محمد 
صبري«، ثم حدث الطالق 
بينهما. وعلى مدى هذه 
شقت  الطويلة  األع���وام 
لنفسها  ل��ط��ف��ي  ن���ادي���ة 
وصنعت  مميزا  طريقا 
تاريخا حافال وشخصية 
ف��ن��ي��ة، وك����ان آخ���ر فيلم 
قامت ببطولته عام 1988 
ذلك  وم��ن��ذ  ال��ش��رع��ي«  »األب  ه��و 
التاريخ انشغلت بأنشطة اجتماعية 

وسياسية عديدة.
ورغم مرور عقود على اعتزالها، 
فإنها ال تزال حديث الخاص والعام 
المشرف  الفني  تاريخها  بفضل 
التي  ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  وأم���ج���اده���ا 
ستحتفظ لها بها سجالت السينما 

العربية.

على مدى هذه األعوام الطويلة شقت نادية لطفي لنفسها طريقا مميزا وصنعت تاريخا حافال 

وشخصية فنية هي نسيج وحدها، وآخر فيلم قامت ببطولته عام 1988 هو »األب الشرعي«، ومنذ 

ذلك التاريخ انشغلت بأنشطة اجتماعية وسياسية عديدة..

وقالـت لفريد شـوقـي:
»أنـت تاجـر مخـدرات«

الحديث عن شقراء السينما العربية النجمة نادية 
لطفي كثير ومتشعب نظرا لمكانتها الفنية الكبيرة 
بين نجمات األمس الجميل، ونظرا لثقافتها العالية 
وأخالقها الراقية ومواقفها النبيلة مع الكبير 
والصغير، ووفائها الهائل ألصدقائها القدامى ودفاعها 
عنهم في غيابهم بكل استماتة ووقوفها معهم في 
السراء والضراء.

نادية لطفي.. عبد الحليم 
حافظ تمنى الزواج منها

«««

اكتشف موهبتها 
التمثيلية المخرج 
رمسيس نجيب، وقدمها 
للسينما واختار لها 
اسمها الفني الذي 
اشتهرت به وهو »نادية 
لطفى«، وأعطاها دورا 
في فيلم من إخراج 
نيازي مصطفى في دور 
صحفية مع الممثلين 
الكبار وقتها فريد 
شوقي ورشدي أباظة

الصحفي رمزي صوفيا في حديث ضاحك مع الفنانة نادية لطفي



أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

كانت مهمة وظيفة وزراء مجلس التاج إخالص النصح 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »الدين النصيحة 
ولكتابه  ولرسوله  لله  قال:  الله  رسول  يا  لمن  قالوا: 

ولعامة المسلمين وخاصتهم«.
وقد عرف المغرب هؤالء النصحاء في بداية االستقالل 
وعلى رأسهم سيدي محمد بن العربي العلوي والحسن 
اليوسي ومحمد المختار السوسي، فهم كالرائد الذي 
ال يكذب أهله، وقد عرضت عليهم اقتراحات أول حكومة 
ال��وزراء في  المغرب تحت رئاسة  وزاري��ة تكونت في 
شخص البكاي، على إثر االجتماع الوزاري الذي انعقد 
عشية يوم الثالثاء 4 يونيو 1957 بالقصر الملكي تحت 
رئاسة المرحوم محمد الخامس، وفي هذا االجتماع قدم 
امبارك البكاي ملتمسا يرجو فيه تنصيب سمو األمير 
حبذ  وق��د  رسمية،  بصفة  للعهد  وليا  الحسن  م��والي 
أعضاء مجلس التاج هذا االقتراح الوزاري ورأوه عين 
الصواب، وأيد هذه العملية المجلس الوطني االستشاري 
وقدم ملتمسا في شأنه من طرف المرحوم عبد العزيز 
بن إدريس، وصادق عليه المجلس باإلجماع صبيحة 
عالل  الزعيم  رفع  كما   ،1957 يونيو   5 األربعاء  يوم 
الفاسي برقية إلى الراحل محمد الخامس وقدم حزب 
الشورى واالستقالل رسالة تأييد، وقدم المكي الناصري 
وثيقة حزب الوحدة واالستقالل إلسناد والية العهد إلى 

صاحب السمو الملكي األمير موالي الحسن، وتواردت 
بتوقيعاتهم  المغرب  علماء  طرف  من  التأييد  رسائل 
وملتمس  العدوتين،  وعلماء  ومكناس  فاس  لمدينتي 
علماء مراكش باسم المرحوم الرحالي الفاروق رئيس 
المجلس العلمي لكلية ابن يوسف حيث استقبل الوفد 
توالت  كما  الخامس،  محمد  الراحل  الملك  طرف  من 

رسائل وبرقيات وأصوات المقاومة وغيرهم..
ومما قام به األمير موالي الحسن بن محمد الخامس 
بعد تنصيبه وليا للعهد أن قدم تصريحا لمندوب جريدة 
آماله  منبع  هي  إحساسات  شاب  لكل  بقوله:  »العلم« 
اليوم  الله  بحمد  أدرك��ت  ولقد  الحياة،  في  ومطامحه 
منتهى أملي إذ حظيت في آن واحد برضى والد حنون، 
لله  نبيل، شكرا  أبي  ملك جليل، ومحبة شعب  تقدير 

وألبي..(.
يقول العالمة الرحالي الفاروق رئيس المجلس العلمي 
لجامعة ابن يوسف في رسالته التي يزكي فيها والية 
المظفر  اإلم��ام  موالنا  »حضرة  الحسن:  لألمير  العهد 
الهمام غرة أماثل الملوك الكرام وصدر صدور األئمة 
أمير  ال��دي��ار  ه��ذه  ق��اه��ر االستعمار وم��ح��رر  ال��ع��ظ��ام 
المؤمنين وحامي حمى المسلمين.. أما بعد فإن علماء 
جامعة ابن يوسف الموقعين أسفله يشكرون مجهودكم 
الدولة وتحصين استقاللها  الجبار في استقرار أمن 
الذي  الصادق  ويحمدون جهادكم  انبعاثها،  وتحقيق 
أدى إلى إلغاء الوضع الشاذ الذي كان يهيمن على البالد 
في  فوائدها  فاستعمل  لمصلحته،  ويسخر سواعدها 
منعته ووضع قيودا وحدودا ال صلة لها بالحياة العربية 
اإلسالمية. وإن األمة بأسرها يا موالي لمعترفة بفضلكم 
وراضية أن يكون أمرها بيدكم، هذا وإن نجلكم البار 
األمير الجليل موالنا الحسن الذي جاهد بجانب جاللتكم 
وال  المقام  استطاب  ما  وال��ذي  وبعده،  التحرير  قبل 
استمرأ الطعام، وال تنفس الصعداء إال بعد أن خال الجو 
من األغيار وراحت ريح االستعمار...«، )من مخطوطة 

بيد الرحالي الفاروق(.
لقد بذل علماء المغرب جهدا مشكورا في تأييد كل ما 
كان المرحوم محمد الخامس يخطه ويخططه بجانب 
الوطنيين، كان طلبة القرويين وابن يوسف في تنسيق 
تلك  داخ��ل  ومن  المستعمر.  مواجهة  في  بعضهم  مع 
ما  وهذا  والسياسة  المقاومة  رجال  تخرج  الجوامع 
يؤكده شيخ اإلسالم محمد بن العربي العلوي، وكذلك 
عبد الله إبراهيم. يقول الحاج أحمد معنينو في كتابه 
»ذكريات ومذكرات« )الجزء األول، صفحة: 83(: »ال أغفل 
ذكر الداعية الممتاز العالمة النصوح الشيخ محمد بن 
العربي العلوي المدغري الذي كان له كل الفضل في 
إيقاظ كلية القرويين العامرة وبث الدعوة السلفية في 

كل دروسه العامة والخاصة«.

من بين النتائج التي أسفر عنها االجتماع التأسيسي لجمعية أنكاد 
الرقعة الجغرافية للجمعية، حيث تم ضم  المغرب الشرقي توسيع 
المرحوم  المكتب  إلى مجال نفوذها وكان يمثلها داخل  تازة  إقليم 
الدكتور المجاطي، ونجد من بين الذين سارعوا إلى االنضمام إلى 
صفوف الجمعية نوعين من األعضاء؛ أحدهما ينتمي إلى رجال المال 
واألعمال الذين وجدوا في جمعية يترأسها وزير أول وصهر جاللة 
الملك مالذا يمكنهم من الحفاظ على مصالحهم الشخصية، والثاني 

الذين تشكل الجمعية بالنسبة لهم  يشمل ثلة من االنتهازيين 
مطية للوصول إلى مراكز القرار لالستفادة مما توفره لهم 

من مزايا وامتيازات، وهناك مفارقة واضحة بين أعضاء 
جمعية قدماء تالميذ إقليم وجدة، وبين المهرولين نحو 
جمعية أنكاد، وتتجلى في عزوف الشباب الوجدي من 
المنتمين إلى األحزاب السياسية الوطنية العتيدة 
عن االنخراط في صفوف هذا الكيان الجديد المثير 
تعج  التالميذ  قدماء  جمعية  كانت  بينما  للجدل، 
جميع  ف��ي  ف��ع��ال  ودور  وزن  لها  ك��ان  بشخصيات 
األحزاب الوطنية، ألنهم انضموا إليها وهم على يقين 

بأنها ملتزمة بالحياد وباالبتعاد عن أي نشاط سياسي 
طبقا لما ينص عليه نظامها الداخلي. وهكذا التقى في 

االستقالل،  أح���زاب  رم��وز  م��ن  ونخبة  صفوة  صفوفها 
واالت��ح��اد االش��ت��راك��ي، وال��ت��ق��دم واالش��ت��راك��ي��ة، والحركة 

كون  من  ذلك  على  أدل  وال  الالمنتمين،  من  وغيرهم  الشعبية،.. 
الندوات التي كانت تنظمها الجمعية كانت تجمع جميع هذه التيارات 
رغم اختالف مشاربها السياسية، حيث كان هؤالء اإلخوان يأتون إلى 
الرباط من جميع أنحاء المغرب لحضور هذه الندوات وإلحياء صلة 
الرحم في ما بينهم بعد أن فرقت بينهم ظروف العمل بمختلف مدن 
البالد، وقد ظل يحفزهم على تحمل مشاق السفر حب وقوة االنتماء 
إلى منطقة المغرب الشرقي، وهي نفس الدوافع التي جعلتني أصمد 
المغرضين  بعض  ك��ان  التي  والعراقيل  المضايقات  كل  وج��ه  في 
يضعونها في طريقي إلفشال المبادرات والمشاريع التي كنت أعمل 

على إنجاحها خدمة لتلك المنطقة التي لن أتخلى عن السعي في سبيل 
إنمائها، ولذلك لم يزدِن فشل شراء جهاز السكانير إال قوة وحرصا 
على االستمرار في البحث عن جميع الوسائل التي تساعدني على 
المساهمة في ازدهار مدينتي الحبيبة، ولم يكن المجال الصحي يعاني 
من انعدام هذا الجهاز فقط، بل كانت هناك معضلة كبيرة تتجلى في 
االكتظاظ الذي يشكو منه المرضى بمستشفى الفارابي، وهي مؤسسة 
تم بناؤها سنة 1916 يوم كانت ساكنة مدينة وجدة ال تتعدى 300 
ألف، وقد اعتمدت هذه المرة على تظافر الجهود 
مع إخ��وان برهنوا في ما مضى على حبهم 
الشرقي،  المغرب  وتفانيهم في خدمة منطقة 
وعلى رأسهم الوطني الغيور المرحوم الحاج 
بإعداد  قام معي  الذي  الرحمن حجيرة  عبد 
رؤساء  من  كبير  ع��دد  عليها  وق��ع  عريضة 
الجمعيات الثقافية والرياضية، وبعض نواب 
البرلمان تهدف إلى ضم فندق المسيرة الذي 
أدرج ضمن قائمة المؤسسات التي شلمتها 
إلى  الفندق  ه��ذا  ضم  الخوصصة،  عملية 
مستشفى الفارابي لتوسيع طاقته اإليوائية، 
فبعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزير 
الصحة لجأنا إلى الكولونيل ماجور السيد أحمد 
النگادي، الذي كان يعمل بالكتابة الخاصة لجاللة 
المغفور له الحسن الثاني، وقدمنا له العريضة التي وعدنا 
األوامر  وإص��دار  عليها  الموافقة  بهدف  العالية  السدة  إلى  برفعها 
بنايات  إلى  المذكور  الفندق  قصد ضم  المختصة  للجهات  الالزمة 
مستشفى الفارابي الذي ال يبعد عنه إال ببضعة أمتار. وانتظرنا ولكن 
انتظارنا طال حتى فوجئنا بتفويت الفندق إلى شركة الخطوط الجوية 
الملكية، ومرة أخرى نجحت اللوبيات في إحباط مسعانا وال عزاء 

للوجديين.
وتحت وقع الصدمة، تواعدنا أنا والسيد عبد الرحمن حجيرة على 

االستمرار في العمل مهما كانت الصعاب.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

لم يكن المجال 
الصحي يعاني من انعدام 

السكانير فقط، بل كانت هناك 
آفة االكتظاظ الذي يشكو منها المرضى 

بمستشفى الفارابي، وهي مؤسسة تم بناؤها 
سنة 1916 يوم كانت ساكنة مدينة 
وجدة ال تتعدى 300 ألف، دون أن 

يتم توسيعها
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جاءت نتائج انتخابات نقيب المحامين بمراكش الحمراء وباقي أعضاء 
المجلس بأكثر مما توقع المعنيون باألمر، كانت مفاجئة في حدود لدى 
الذين ال يتقنون فن المقاربة، ألنها سحبت البساط من تحت أقدام البعض 
وطوحت بكل شيء كما الحذاء من تعب، بعد أن تذكر المصوتون كل ما 
انثوى في خزائن الدائرة، كانت في آخر لحظة من اللحظات التي عاشها 
المهنيون في فترة الحمالت »بلهفة ال متناهية« مثل المطر كما قيل يسقي 
الزرع والعشب ويفضح في نفس الوقت المستور )المهني وليس الرياضي(، 
الذين تكتلوا في عملية  »المحامين«  للشباب  الغلبة  النتائج  تلك  أعطت 
متفردة وراء األستاذ محمد الصباري »النقيب الجديد«، الرجل الذي ظل 
لفترة طويلة يبحث له عن حضور فعلي متميز داخل الهيئة أو خارجها، 
حيث استطاع في صمت وبدون جلبة وال سيول جارفة أن يخترق غالالت 
»التخندق« )وهي كلمة يرفضها أستاذنا وفقيهنا محمد بولمان ألنها عنده 
مرادفة للتبعية(، مدفوعا بإرادة أقوى من قبضات أيديهم التي »تعيا قدام« 
لحظات الجسم التي يتحدد معها المسار الطويل.. تكتلوا دون أن يبالوا 

 ꞉»بما ينسجه اآلخرون أو تردده ألسنتهم، اهتداء بقولة »فوكو
»كونوا من أنتم حتى لو كره الكارهون، ال تبالوا بالقيل 

والقال وأحكام المجتمع االمتثالي الضيق الصغير، فإذا 
ما خضعتهم له في كل شاردة وواردة فإنكم لن تبدعوا 
شيئا، ولن تصلوا إلى شيء«، قلت رجل لم يكن مولعا 
بالهتاف للفراغ وفي الفراغ، وال مسرفا في طاعة 
الضالل، ال يعرف طريقا لإلساءة، يترك دوما مسافة 
رفيعة إلى حد التالشي بينه وبينها، وهذا بال شك 
سيزوده شحنة قوية للتعمق في مدارات اإلشكاالت 
القائمة، وهي إشكاالت عميقة جدا تحتاج إلى جلد 
ومهنية، ونكران ذات للعثور على نصيب ولو قليل 

من غنيمة الحقيقة، ألن سقف هذه األخيرة ال يدرك 
بشكل كامل، وحدودها ال تسطر إال نقيبا إلى جانب 

لها  مسؤولية  تحمل  في  سيؤازرونه  الذين  األعضاء 
الشباب  المحامين  معاناة  بحجم  بآخر  أو  بشكل  ارتباط 

بالخصوص، يترجم انشغالهم بالراهن المهني، وهو راهن يفرض 
المهنة  أبعد حد، تهم وضع  إلى  تساؤالت بعالمة كبرى تبدو مشروعة 
النبيلة التي تخصها كل تشريعات العالم بالقداسة، ووضعية أصحابها 
الذين أضحوا يتأسفون في العمق على الصراعات المتوالية والوقفات 
المتكررة والمقامة )أو المحرض عليها كما قال أحد الزمالء( من طرف 
»كبار القوم«، الذين يجدون فيها الفرصة الستعراض العضالت ولو على 
حساب اآلخرين، ولذلك كان اختيار نقيب من عمر متوسط هو جواب عن 
لقاءات  عبر  سعوا  الذين  الشباب  نعم  الشباب.  على  المراهنة  س��ؤال 
ورفض  المبتدل«،  »بالشكل  المهنة  تسييس  معارضة   إلى  واجتماعات 
مخزنتها على نحو مائع يخدم أجندة معينة لم تعد لها اختيارات داخل 
المهنة أو المجتمع، ألنهم أحسوا بقطعها »أي مهنة« تتهاوى على رؤوسهم، 
وشعروا بالجراح التي ال تعالج بعسر الحقن وكثرة الوصايا الهوائية إن 
صح التعبير، أو بجبر هزيل يخفي رغبة الوزارة المانحة في التحكم من 
بعيد وجعل المحاماة أحد روافدها التي تخدم مصالح معينة وتوفر هدنة 

غير الزمة في الوقت الحالي.
لقد كان للشباب موعد في ليلة باردة لم يمر الوقت فيها سريعا كما قيل، 
ليلة كان بها نجم مشع انفلت منه ومض قوي أضاء كل العتمات، دخلوا 

منه إلى مرحلة »رفع القدم« للقيام بخطوات حاسمة من أجل بناء حائط 
للتوازنات الدقيقة بين ما يتطلع إليه المحامي وما تنشده القوانين، دون 
أن يجيدوا عن استحضار مصلحة األفراد والمجتمع وشرعية واألعراف 
واألخالق المهنية التي لم تعد في الحقيقة مصدر إلهام للعالقات سواء 
الداخلية أو الخارجية، قلت دخلوا بقوة وإيمان وبقناعة كاملة من أجل 
ردم الهوة الساحقة التي تفضل بين أجيال تعيش عوالم مختلفة متفرقة 
السبل، وتنقية األجواء التي ترسبت بها بعض الشوائب، ومواصلة نقر 
أبواب الفضائح )إن كانت(، ومراجعة مالية الهيئة وكيفية صرف أضالع 
مهمة منها، تماشيا مع السنة التي عمل بها الفريق السابق )وإن من باب 
ها حنا هنا(، وفصل المهنة عن الحزبية البئيسة إكماال وإتماما لما فعله 
النقيب األسبق األستاذ معطي الله الذي خلصها كما قيل من الشعبوية 
 ꞉المهنية المتغلغلة. لم يات فوز األستاذ الصباري هكذا، ولم يكن مجانيا
»للعلم األشياء المجانية هي األكثر كلفة« كما قال »شيزار«، ألنها تساوي 
في  انخرط  أن  منذ  فالرجل  مجانية(،  أنها  وفهم  األشياء  فهم   ꞉مهمتين
الصفوف وهو يتقدم في مساره المهني بهندسة واضحة 
تتفادى السقوط أو التراجع إلى الوراء، نسج معها 
عالئق منتشرة »وبدون ترتيب« يحيى بها ويضاعف 
لتكبر  الفرصة  تنتظر  كانت  »فولتير«،  قيل  كما  الذات 
وتكشف عن قيمتها الرمزية.. عالئق استثمر كثافتها 
بطاقة انتخابية في كسب الود واالحترام، حتى صار 
نموذجا للرجل »القديس« الذي يعوض المريض ويمد 
المبادرات  للمحتاج ويساهم في كل  المساعدة  يد 
تحصى،  ال  بثقوب  سخاء  كتلة  وكأنه  اإلنسانية، 
األستاذين  بمكتب  قضاها  التي  السنوات  أكسبته 
العمالقين األستاذ المعروفي شافاه الله والمرحوم 
البقيوي أكسبته خبرة ومراسا ولقنته فقها وبالغة، 
وغرست فيه القيم وهالة الخجل، وعلمته كيف يستريح 
لظل التواضع دون أن تكون المسألة منجذبة للتظاهر، 
وهو يعرف جيدا ما يريد، ويعرف أن تنغمس الجدوى المبللة 
بمياه العقل الصافية، ولذلك تنبأ زمالؤه الذين يدركون مقدرته 
وصموده وإخالصه للوعود، بمستقبل أفضل، يمكن أن تتحقق فيه الكثير 
من األحالم )النادي، االستشفاء، التقاعد(، زيادة على الكرامة واالعتبار، 
وأن تتركز وتترسخ العديد من المكتسبات، وتعود الحرارة المفقودة إلى 
الجسم المعني، طبعا إذا ما تجمع الكل وراء نقيب هو للمجتمع وليس 
لفئة مطبوعة دون أخرى، وأخذوا بمبدإ »الوحدة المهنية« التي أصبحت 
اليوم مفروضة، بفعل الظروف المتكالبة على المحاماة، وتخلوا عن النظرة 
الضيقة التي تحشر المهنة في زوايا لم تعد مقبولة، بعد أن فضح األستاذ 
بكرامة وبروح عالية محتجا كما  المهزلة، وانسحب  الكبير  طبيح عبد 
أوردت ذلك بعض المنابر )جريدة الصباح، عدد: 4565(، على »المناورات 
التي استغلها بعض المسؤولين والنقباء من أجل استعماله ورقة ضغط 
ضد النقيب حسي ليفرضوا عليه بعض األشخاص في المجلس«، وهو 
سلوك لم يقبل به األستاذ طبيح ألنه يتعارض مع األخالق المهنية وأعرافها 
التمزق  إلى  بأفرادها  ويدفع  مظلم،  نفق  في  المهنة  ويدخل  السامية، 
والتشتت، رغم أن الفترة في حاجة »إلى تجميع كل المرشحين من أجل 
تقديم الدعم للمهنة وليس المناورات التي لم تعد مقبولة حتى في انتخابات 

أبسط جمعيات األحياء«، يقول طبيح.

انسحب طبيح 
عبد الكبير محتجا على 
»المناورات التي استغلها 

أجل بعض المسؤولين والنقباء من 
استعماله ورقة ضغط ضد النقيب«، وهو سلوك 

لم يقبل به ألنه يدخل المهنة في نفق مظلم، 
ويدفع بأفرادها إلى التمزق والتشتت، رغم 

أن الفترة في حاجة إلى الدعم 
وليس المناورات )..(
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وزير التاج 
محمد بن 

العربي العلوي 
يقرأ ظهير 
والية العهد 

للحسن الثاني 
رحمه الله

 

 محمد بركوش

مراكش تنادي بعودة الحرارة 
المفقودة لجسم المحاماة



أواخر السنة الماضية طبعت أقدم 
األخيرة  ط��ب��ع��ت��ه��ا  ورق���ي���ة  ص��ح��ي��ف��ة 
وتحولت إلى جريدة إلكترونية، والتي 
صدرت عام 1734 أي قبل 280 سنة. 
تعنى  كانت  التي  الصحيفة  ظهرت 
بدايتها مجرد  البحرية في  بالمالحة 
ملصق على بعض واجهات المقاهي 
أهم  بعد  ما  في  لتصبح  البريطانية 
مرجع في مجالها، بيد أنها فقدت مع 
مرور الوقت قراءها، فقررت أن تبدل 
جلدها.. قصة هذه الصحيفة تتكرر عبر 
العالم. ومن هذا نذكر اختفاء صحيفة 
»النيوز ويك« التي سيطرت على العالم 
أكثر من 80 سنة، وفي أوروبا عصفت 
األزمة االقتصادية بالكثير من الجرائد 
وإيطاليا  إس��ب��ان��ي��ا  ف���ي  خ��ص��وص��ا 
واليونان، وليس الحال أفضل من ذلك 
في عالمنا العربي إذ تعاني الصحف 
مصاعب ال تحصى. في المقابل، يزدحم 
األنترنيت بالوافدين الجدد في إشارة 
نهاية عصر  يشبه  م��ا  إل��ى  واض��ح��ة 

وبزوغ عصر إعالمي جديد.
وألن لكل شيء عمر افتراضي فإن 
العمر االفتراضي للصحافة الورقية قد 
أف��ول، فقد أصبح الحديث  إلى  يكون 
اليوم ممكنا عن بداية النهاية لصديق 
ودي���ع راف���ق اإلن��س��ان ط��وي��ال اسمه 

الصحيفة.
غير أن الحديث عن تراجع توزيع 
الصحف لم يبدأ مع عصر األنترنيت 

وث����ورة اإلع����الم ال��ج��دي��د، ف��م��ع فجر 
خمسينيات القرن الماضي عندما بلغ 
الواليات  في  أوج��ه  الصحف  توزيع 
منافس  ثمة  كان  األمريكية  المتحدة 
قادم جديد اسمه التلفزيون، بدا يحوز 

قلوب الناس ووقتهم أيضا.
بحساب األرقام قضى التلفزيون في 
ن��ص��ف ق���رن ع��ل��ى ن��ص��ف ع���دد قراء 
خالل  األنترنيت  أت��ت  ث��م  ال��ص��ح��ف، 
السنوات األولى من القرن الحديث على 
أكثر من العشر المتبقي من الصحافة 

الورقية حسب دراسة قامت بها شبكة 
الجزيرة اإلعالمية، فأضحى المنحنى 
سيرتها  خ���الل  مستمر  ان��ح��دار  ف��ي 

الطويلة.
غ��ي��رت ال��ص��ح��اف��ة ال��م��ط��ب��وع��ة من 
ت��ن��وع��ت وتخصصت  ك��ث��ي��را  ج��ل��ده��ا 
فاقتربت من قرائها بدرجات متفاوتة 
عبر أرجاء العالم، حيث أطلق دخول 
جديدا  عصرا  المطابع  إل��ى  األل���وان 
وجميال في مسار الصحافة الورقية، 
لكن عصر األنترنيت أربك المشهد، ثم 

االجتماعي  التواصل  وسائط  ج��اءت 
كالجيل الثالث من »األيفون« سنة 2001 
2010 حيث أصبح  »األي��ب��اد« عام  ثم 
للصحافة  ح���رج���ا  أك���ث���ر  ال����وض����ع 

المطبوعة.
األسباب  الشخصي  تقديري  وف��ي 
متنوعة ومتشابكة لهذا الوضع القائم 
ب��ال��ص��راع مع  ف��األم��ر يتعلق  ال��ي��وم، 
التخاطب  )وس��ائ��ط  أق��وي��اء  خ��ص��وم 
االجتماعي( باإلضافة إلى المصاعب 
الكبرى المالية التي تعانيها الصحافة 
الورقية. فهناك صحف مهددة باإلفالس 
وأخ�������رى ب����اإلغ����الق وط���واب���ي���ر من 
الصحفيين والفنيين يفقدون مناصبهم 

كل يوم.
لذلك، وعلى الرغم من وجود فئات 
مازالت تفضل الصحيفة الورقية على 
حساب اإللكترونية التي تبدو نسخة 
معدلة عنها، فإن المطلوب من الصحافة 
الورقية اليوم االجتهاد أكثر وتسليط 
األضواء على خلفيات الخبر وأبعاده 
إبانه  في  يوجد  فالخبر  وتداعياته؛ 
بالجريدة اإللكترونية ساخنا طازجا، 
وما حصل باألمس علم به القارئ في 

اللحظة ذاتها.
فما عادت وظيفة الصحافة اإلخبار 
أخرى  أدوار  إل��ى  تجاوزتها  بل  فقط 
ومعيشتهم  ال��ن��اس  بهموم  ملتصقة 

اليومية.
< يحيى عمران

ع��دد كبير م��ن ال��ن��اس ي���رددون هذه 
العبارة، في كل وقت وحين، لسبب من 
األسباب »لو رجع الزمان إلى الوراء...« 
ترى ماذا كانوا سيفعلون؟ أألنهم ندموا 
على ما فعلوا في ما مضى؟ أم ألنهم كانوا 
سيفعلون أشياء ترددوا في ذلك الوقت 
عن فعلها؟ قال واحد منهم بأسف وحزن 
كبير: »لو رجع بي الزمان إلى الماضي 
لما تركت زوجتي وشردت عائلتي وحرمت 
والعناية  وال��ح��ب  الحنان  م��ن  أطفالي 
والرعاية، ليتني ما فعلت ذلك.. ندمت على 
كل شيء حيث ال ينفع الندم، كانت أسرتي 
واألمن  والحب  لالستقرار  مثال  أعظم 
وال��م��ح��ب��ة وال���م���ودة، وب��س��ب��ب طيشي 
ومصاحبتي لرفقاء السوء، دمرت كل شيء 
وخسرت كل شيء وهأنذا نادم على كل 
وعيناه  آخر  رجل  الكلمة  ف��ات«.أخ��ذ  ما 
تذرفان دموع الحزن واألسى فقال: »كنت 

زوجا أنانيا وغيورا، ال أثق في زوجتي 
وأش���ك ف��ي إخ��الص��ه��ا ووف��ائ��ه��ا دائما، 
وبسبب غيرتي كرهتني وتركتني لحال 
سبيلي مع أنني كنت ومازلت في حاجة 
ماسة إلى حبها وحنانها وعطفها ولطفها، 
لو رجع بي الزمان إلى الوراء لما فعلت 
ذلك.. ولكن هيهات أن تغفر لي معاملتي 

والعذاب الذي عاشته بسببي«.
ام��رأة شابة  الكلمة  أخ��ذت  ذل��ك  بعد 
تكلمت بصوت كله حزن وندم وقالت꞉ كان 
يحبني بجنون، وكانت عالقتنا مبنية على 
والثقة  وال���ص���دق  واالح����ت����رام  ال��ح��ب 
والصديق،  ال��زوج  نعم  ك��ان  المتبادلة، 
لكنني تركته بعد بضع سنوات، سيسأل 

البعض لماذا؟ 
الغرامية  ع��الق��ت��ه  اك��ت��ش��ف��ت  ألن��ن��ي 
وخيانته مع أعز صديقاتي، وزوجة أعز 
فرفضت،  المغفرة  مني  طلب  له  صديق 

بي  رجع  لو  أسامحه،  ولم  وندم  تأسف 
له وسامحته  لغفرت  الوراء  إلى  الزمان 
مجاريها،  إل��ى  سترجع  المياه  ولكانت 
سكت الجميع فنطق رجل عجوز في أرذل 
شابا  كنت   ꞉كبيرة بحسرة  وق��ال  العمر 
غنيا ميسورا، أتمتع بثروتي ومالي؟ أنا 
وأسرتي ولعمري فكرت يوما في إسعاد 
فقير وإعطاء صدقة ليتيم أو إطعام أرملة 
معوزة، يا ليتني فعلت لو رجع بي الزمان 
إلى الوراء. لو رجع بنا الزمان إلى الوراء 
لما كرهنا ولما أخذنا قرارات في حالة 
ألعدائنا  لغفرنا  وتوتر،  وغضب  ضعف 
وسامحنا حسادنا ولعفونا لمعارضينا، 
وكذبنا  وقتلنا  وسرقنا  غضبنا  ول��م��ا 
وظلمنا وحسدنا وطمعنا وكرهنا وعذبنا 
وترددنا.... لكن هيهات، الزمان ال يرحم 

وال يرجع إلى الوراء.
< نجيبة بزاد بناني )الرباط(

لو رجع الزمان بنا إلى الوراء

النبوي املغاربة يحتفلون بذكرى املولد 
1335  منذ سنة 

النبوي  المولد  أج���واء  الشتاء  فصل  خ��الل  نعيش 
الشريف تعلقا برسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم، لقد أدرك المسلمون منذ القرن الخامس الهجري 
في المغرب قيمة هذه الذكرى العطرة والبحث في شخصية 
سيد األنام مصداقا لقوله تعالى: »وإنك لعلى خلق عظيم« 
وعمال بالحديث الشريف: »أدبني فأحسن تأديبي«. لقد 
كان ميالده عليه أزكى الصالة وأفضل السالم يوم اإلثنين 
12 ربيع األول عام 53 قبل الهجرة الموافق 20 أبريل سنة 
571 ميالدية، وتوفي صبيحة يوم اإلثنين 12 ربيع األول 
الحادية عشرة من الهجرة المباركة موافق 9 يونيو سنة 
632م عن عمر يناهز 63 سنة، وكانت والدة النبي العدنان 
بإقامة جده المطلب شيبة الحمد ابن هاشم الذي سماه 
وفي  األرض  في  يحمد  حتى  محمد  باسم  السابع  يوم 
السماء بعد أن حكت له أم الطفل أمينة ما حصل لها في 
المنام. ومن أعظم التعظيم أن رب العالمين صلى على 
النبي محمد مرارا وتكرارا، لدرجة ورد اسم محمد كاسم 

 ꞉رسول الله في أربع آيات بالقرآن الكريم
1/ وما محمد إال رسول الله قد خلت من قبله الرسل. 
2/ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. 
3/ وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم. 

4/ وما كان محمد أبا ألحد من رجالكم.
عليه  صلت  المصطفى  النبي  على  صلى  م��ن  ول��ذا 
المالئكة بناء على مقولة عمر بن العاص: »أال تنصروه 
فقد نصره الله«.لقد ولد محمد يتيما مصداقا لقوله تعالى: 
»ألم نجدك يتيما فأوى« وتوفي أبوه عبد الله وهو جنين 
في بطن أمه أمينة بنت وهب ثم أرضعته حليمة السعدية، 
عملين  لمحمد  الله  اختار  الرباني  السياق  ه��ذا  وف��ي 

أساسيين هما: رعي الغنم، والتجارة.

 إن خير ما يحتفظ بذكرى المولد النبوي هو أن نقف 
على سيرته الذاتية وسلوكه الحسن والصبر على الضرر 
حتى يكون نبراسا لمن يريد االقتداء بالرسول األمين. 
وأثناء سفري إلى تركيا علمت بواسطة فقهائها األشاوش 
في طهران أنهم يحتفلون بذكرى المولد النبوي بحجة 
الرسول الذي ولد وتوفي في نفس اليوم والشهر، ومن 
باب اإلغاضة هل سيحتفلون على حد قولهم بوالدته يوم 
وشهر وفاته مع العلم أنه يوم وشهر حزن عميق وحداد 
أليم في الدول اإلسالمية، بدعوى أن الذكرى بدعة ال يحق 
للمسلمين االحتفال بها، ومن المعلوم أن البدعة تنقسم 
إلى بدعة محمودة وبدعة مكروهة، وفي عصرنا الحاضر 
طغت فيه الماديات على الروحانيات في شتى المجاالت 
الفكرية والسياسية، لهذه األسباب استحب معظم علماء 
المغرب االحتفال بعيد المولد النبوي السعيد قد إظهار 
الفرح والسرور لصالح صاحب الذكرى العزيزة من أجل 
القدسية ونشرها بين  بيان أعماله الصالحة وفضائله 
األنام حتى تكون حافزا لألجيال الصاعدة انطالقا من 
في  ق��ال  ال��م��غ��رب��ي، حيث  ال��ب��وص��ي��ري  اإلم���ام  قصيدة 

꞉البردة
من يعتصم بك يا خير ورى شرفا الله حافظه من كل 

منتقم 
في  األس��د  تلقه  أن  نصرته  الله  لرسول  تكون  وم��ن 

آجامها تجم               
ب��أن العيد الرسمي  والب��د من اإلش��ارة بأنني أج��زم 
للمولد النبوي تقرر عيدا رسميا بالمغرب في عهد دولة 
بني مرين سنة 1335م بأمر من الملك أبو الحسن المريني 

قدس الله روحه.
<علي العلوي )سال(

نقاش وجدال دار ويدور حول موضوع اإلعاقة من 
فيولد  يتفرع  ال���ذي  وال��م��ض��م��ون،  التسمية  حيث 
إشكاليات تمس جوانب عدة، تؤثر سلبا في النفس 
الخلل  بدأ  والجسد واأُلس��رة والمجتمع، ومن هنا 
مكونات  من  مكون  ليعاني  المجتمع،  تشربه  الذي 
المجتمع أال وهو الشخص المعاق بعضنا يطلق عليه 
»معاق«  يقول  وبعضنا  ب��ال��واو،  ق«  م��ع��َوّ »شخص 
باأللف، وبعضنا ارتأى أن يميزه »بذوي االحتياجات 
يبالي،  ال  غفلة  في  »السوي«  والمجتمع  الخاصة«، 
فوقع اللفظتين على نفسية الشخص باأللف شديد، 
وبالواو أشد. قلت: أيها الضمير قالوا معرفين: إن 
اإلنسان حيوان ناطق، وآخرون منه السوي والمعوق، 
وأقول: وسبقت بهذا، إن اإلنسان حيوان عاقل مكرم، 
وجسمه متكامل األعضاء، فهو يسمع وينطق ويبصر، 
وباإلرادة  ويقدر،  يفكر  وبالعقل  ويقبض،  ويمشي 
التامة يقرر، يميز الخير من الشر والنافع من الضار، 
إذا فقد عضوا من أعضاء جسمه لم يفقد إنسانيته 
إال إذا فقد عقله فقد حسيته، وأصبح معاقا عن فهم 
الحياة، وعن فهم تكامل الذوات، وال يجب أن نطلق 
اسم المعاق على من يفقد عضوا من أعضاء جسمه 
غير العقل. إن اإلنسان حيوان عاقل متكلم، أي كائن 
يحيى الحياة ويعقل حقيقتها، وهو متكلم أي ينطق 
ألفاظ مفيدة، وذات  كل الحروف مركبة، وهي ذات 
معاٍن تشكل أساسا للتفاعل والتواصل في الخطاب، 
إن اإلنسان عاقل متكلم ال كسائر الحيوانات، وكل 
حيوان ناطق إال »الزراف ال صوت له« مجبول على 
إخ��راج صوت مميز من  أشياء بال عقلها، والنطق 
الحنجرة بتناسق مع اللسان والشفتين والنواجذ 
واألسنان، لم وال تتعلق سوية اإلنسان بتكامل أعضاء 
وحسن  فكره،  ورجاحة  عقله،  بسالمة  بل  جسمه، 
تقديره، فهو على األرض بال منازع السيد المطلق، 
ألنه المستخلف من الخالق، إذن كيف نسمح ألنفسنا 
أن نطلق اسم المعاق على من يفقد عضوا من أعضاء 
في  رن��ة  لزيادة  نحبه  ال  المعوق  اس��م  إن  جسمه، 
النطق، وإنه لينقص قدرنا، ويؤلم قلبنا، ويجعل بيننا 
وبين األسوياء فرق، إذن فلنتفق ولنترك كلمة المعوق، 
وفي االضطرار نسمح بالمعاق، وهذا ال بتمام الحق، 
إن أباحت لغتنا األلف تبيح الواو والياء، اسمعوا 
معوق  المعاق  »إن  القراء،  معشر  يا  المثال  وُع��وا 
ومعيق، من اعتقد هذا فقد أساء، حاشا، على هذا ال 
نتفق. أيها الضمير الخبيث الذكاء، تلهيني بفلسفة 
أدبية كي أتناسى العناء، ال وألف ال، لن أرضخ بل 
ما  وأدري  أدري  لست  س��أرض��خ،  نعم  وأل���ف  نعم 
العالم  في  العقالء  أحس  ولقد  انتهى،  سأقول:....« 
ق والمعاق ال يليقان  بأسره، وعلموا أن اسمي الُمَعَوّ
بل يجرحان النفوس، وأن اإلنسان الذي يعاني من 
عجز ما، قد مس أحد أعضاء جسمه، ليس بمعوق 
أي مشوه الخلقة، وال بمعيق للفرد أو الجماعة أو 
المجتمع أو التنمية الوطنية، فارتأوا إدماجه بين 
»ذوو  آخ���ر  ب��وص��ف  ف��م��ي��زوه  ال��م��ن��ت��ج،  المجتمع 
االحتياجات الخاصة«، فهل هذا الوصف الجديد الذي 
َأم ال؟ وهذا شق ثاني ذو  انتشر صحيح ومنطقي 

أهمية نثير االنتباه إليه.
المجتمع الحي هو الذي تنبض أفكار مكوناته، 
ويتواصل مع نفسه، ويتفاعل مع أفراده. ومكونات 
المجتمع فئات متعددة، ينظر إليها من حيث الجنس 
)ذكور أو إناث(، ومن حيث السن )كبار أو صغار(، 
ومن حيث المسؤولية )رئيس أو مرؤوس(، ومن حيث 
ُأم��ي(... ومن حيث الشكل واللون  العلم )متعلم أو 
أو  وأسمر  ضعيف،  أو  وسمين  قصير،  أو  )طويل 
أبيض أو أسود، وسوي أو معاق...(، والفئة األخيرة 
هي التي نخصها بالذكر، وهي فئة ذوي االحتياجات 
على  شديد  وق��ع  لها  يكون  ال  قد  تسمية  الخاصة، 
النفس المكلومة، نعم، وصف تعارف عليه الناس، 
كلما  ليس  لكن  استحسنوه،  بعدما  عليه  اعتادوا 
ارتضاه جمع فمقتضاه الصحة، أو الصواب الذي ال 
على  النقاط  توضع  أن  يجب  بل  النقص،  يعتريه 
الحروف، وأن يعي المجتمع مآل معاني ألفاظ كلماته، 
كي ال يرسخ في ذاكرة المجتمع إال الصواب الصحيح، 
ومن هنا يمكن فتح النقاش حول تسمية ذوي اإلعاقة 
»بذوي االحتياجات الخاصة«، فأول ما يتبادر إلى 
الذهن سؤال معكوس: أال يمكن أن نعتبر الشخص 
»السوي« ذي احتياجات خاصة؟ اإلنسان بطبعه ذو 
بهذا  ينفردوا  لم  اإلعاقة  فذوو  خاصة،  احتياجات 
عليها  يطلق  أن  يصح  البشرية  ك��ل  ب��ل  ال��وص��ف، 
الوصف المذكور آنفا، ومن تم يعلم أن ذوي اإلعاقة 
يمكن إدماجهم في التنمية إذا وفرنا لهم احتياجاتهم 
كما وفرنا ل�«األسوياء« احتياجاتهم داخل منازلهم 
التي  والمرافق  الطرقات  وف��ي  أعمالهم،  وم��ق��رات 
يلجونها، فباب التكنولوجيا مفتوح على مصراعيه، 
ساللم كهربائية، وأبواب تفتح بمجرد االقتراب منها، 
وحواسيب وهواتف ذكية ناطقة...، فال يمكن حصرها 
لكثرتها وتنوع تقنياتها، إمكانيات متعددة تعيد لذوي 
في  االندماج  من  تمكنهم  التي  االستقاللية  اإلعاقة 
الوسط المنتج، فالمغرب سائر في طريق النمو، لم 
بتفعيل  مطالبة  الحكومات  لكن  الفئة،  ه��ذه  يغفل 
سياسات واضحة لفائدة ذوي اإلعاقة، ليخرجوا من 

وصف المستهلك اآلخذ إلى المنتج الباذل.

ما بين المُعوَّق والمعاق 
وذوي االحتياجات الخاصة
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صلحو الملعب بعدة ماليير
وارجع جوهرة.. لكن غير فالظاهر

ركزو على تلميع المناظر
وزوقوا الواجهات.. تغري الناظر

كلفو مصور بارع ماهر
ياخذ لو صور من الطراز الفاخر
قدموهم فطبق من ذهب لبالتير
وجندو للدعاية أبواق وحناجر

مثلو الملعب كشي لؤلؤ باهر
لكن جات الشتا بقدرة قادر

متتعداش مقاييسها بعض المقادير
حولت الملعب إلى مسبح عامر
يصعاب اللعب فيه.. ولى واعر

أما رسائل اإلنقاذ خدشت المشاعر
وجلبت لينا السخرية في المنابر

اضحك علينا العدو الماكر
والصديق اللي مضاولو الفواتير

فكان عليك يا معالي الوزير
تقديم استقالتك فالصباح الباكر
وما تستناش حتى تجي األوامر

من القائد الحامي والساهر
على راحتنا وسالمة بالدنا الزاهر

هادا درس ليك ولكل العناصر
اللي ما تقدرش حماس الجماهير

المحبة للكرة، هدفها إرضاء الخواطر
ها هي ضاعت اإلصالحات والماليير

واصبح الملعب مرعى للخنازير
سمعة لبالد ماشي بالطبل والمزامر

بل بالمعقول في جميع الظواهر
فإيال بغيتو يتيق فينا الزائر

مرة اخرى ويعود يجينا طاير
بينولو الصدق وحسن إخالص 

الضمائر
ودعناك موندياليتو بفريق خاسر

وبجمهور كيشجع نادي أجنبي ويؤازر
وبقى أنت يا معالي الوزير حائر

حتى يتم دراسة كل التقارير
ولعل القرار النهائي ما يكونش جائر
بغينا معاقبة المسؤول عن الخسائر

كيف ما كانت صيفتو ودرجتو فالكوادر
باش ما تعاودش تتكرر هاد المناكر

< أحمد محمد العرابي )وجدة(

ضاعت الماليير

حرب البقاء بين اإلعالم اإللكتروني واإلعالم الورقي

> بقلم: عبد الحنين شامة
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لقد نشأ رسول الله في أكرم أرومة، ونسل من أشرف نبعة، وأزكى مغرس، 
أدبه ربه فأحسن تأديبه، وصنعه على عينه، وأهله للنبوة، وأعده للرسالة فكان 
الرسول المصطفى المختار عليه أفضل الصالة والسالم، عن أبي العجفاء قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »رأت أمي حين وضعتني سطع مكنها 

نورا فأضاءت له قصور بصري«.
وعن أبي أمامة قلت، يا رسول الله، ما كان بدء أمرك؟ »دعوة أبي إبراهيم، 
له قصور  أض��اءت  نور  منها  أخ��رج  أن  أمي  ورأت  مريم،  بن  وبشرى عيسى 

الشام«.
ففي خروج هذا النور معه صلى الله عليه وسلم حين وضعته أمه، إشارة 
إلى ما يجيئ به من النور الذي: اهتدى به أهل األرض مصداقا لقوله تعالى: 
»قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السالم 

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم«.
وهو ما أشار إليه شوقي أمير الشعراء:

وفم الزمان تبتسم وثناء ولد الهدى فالكائنات ضياء  
للدين والدنيا به بشراء الروح والمأل المالئك حوله  

والمنتهى والسدرة العصماء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي 

وقد انحدر صلى الله عليه وسلم من طهارة أصل، وشرف محتد، وأكرم نسل، 
فكان نخبة بني هاشم، وساللة قريش، وأشرف العرب، وأعزهم نفرا، من قبل 
أبيه   وأمه ومن أهل مكة أكرم بالد الله على عباده كما قال سبحانه في القرآن: 
»الله أعلم حيث يجعل رساالته« وعن عطاء في اآلية قال: مازال نبي الله عليه 
الصالة والسالم يتقلب في أصالب األنبياء حتى ولدته أمه مصداقا لقوله صلى 
الله عليه وسلم في ما رواه البخاري قال: »بعثت من خير قرون بني آدم قرنا 
فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه«. وعن أنس رضي الله عنه قال: قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم - بفتح الفاء- 
وقال: »أنا أنفسكم نسبا، وصهرا، وحسبا، ليس في آبائي من لدن آدم كلها 

سفاح«.
من أجل هذا كله أثنى الله على نبيه إظهارا لعظيم قدره، ورفعا لذكره، وخلع 
عليه من صفاته ما ميزوه عن بقية األنبياء والمرسلين، وأعلى مقامه من األولين 
واآلخرين فقال:« لقد جاءكم رسول الله من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص 

عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم«.
لقد كان من هذه الخصائص والمزايا أن نبوته تقدمت على نفخ الروح في 
آدم عليه السالم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم »إني عند الله في أم الكتاب 
لخاتم النبيئين، وإن آدم لمنجدل في طينته« وهو مصداق ما أخرجه عن مسيرة 

قلت: يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: »وآدم بين الروح والجسد«.
ومن خصائصه تقدم أخذ الميثاق عليه، فقد روى أبو السهل القطان، عن 
سهل بن صالح قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي كيف صار محمد صلى الله 
عليه وسلم يتقدم األنبياء وهو آخر من بعث؟ قال: إن الله لما أخذ من بني آدم 
من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كان محمد صلى الله 
عليه وسلم أول من قال: بلى، ولذا صار يتقدم األنبياء وهو آخر من بعث، ومن 
ذلك أخذ الله الميثاق على النبيئين آدم فمن دونه من األنبياء أن يؤمنوا به 
صلى الله عليه وسلم وينصروه إذا بعث فيهم، وفي ذلك يقول تعالى: »وإذا أخذ 
الله ميثاق النبيئين لما أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا: أقررنا 
قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين«. قال: شيخ اإلسالم تقي الدين السبكي: 
في هذه اآلية من التنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره ما ال يخفى 
أنه على تقدير مجيئه في زمانهم يكون مرسال إليهم، فتكون نبوته ورسالته 
عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة، وتكون األنبياء وأممهم كلهم 
من أمته وهو مصداق قوله عليه السالم: »فضلت على األنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي األرض مسجدا 

وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيئون«.
ولذلك شرح الله صدر نبيه بنور اإليمان ورسالة اإلسالم، وحماه ووقاه، 
ومأل قلبه حكمة وعلما، وطهره من الوسواس الخناس، وشرفه برفه ذكره واقتران 
اسمه باسمه تعالى في الشهادة واآلذان واإلقامة، وخصه بالشفاعة العظمى 
من العالمين جميعا كما قال تعالى: »هو الذي بعث في األميين رسوال منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل 
مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 

الفضل العظيم« صدق الله العظيم.

النـبي الخـاتـم
بقلم. د. يوسف الكتاني

توديعها،  على  أس��ف  دون   2014 سنة  ن��ودع 
ونطلب من العلي القدير أن يلهمنا النسيان حتى 
عفوا  وفضائحها،  تحل  لم  التي  ألغازها  ننسى 

فضائحنا التي كانت بجالجل. 
تاريخية  بعضة  التشريعية  السنة  انطلقت 
للبرلماني عبد العزيز اللبار أو العضاض سواريز 
كما يحلو للبعض أن يلقبه الذي عض زميله في 
البرلمان عبد القادر الكيحل، لنكتشف واقع العمل 
في البرلمان، والمستوى المتردي الذي يتواجد عليه 
بعض ممثلي هذه األمة. األمة التي فقدت في ظرف 
أحمد  هما:  ممثليها  أب��رز  من  اثنين  تقريبا  شهر 
الزايدي القيادي االتحادي، وزعيم تيار »االنفتاح 
والديمقراطية« الذي كان يعقد عليه أمل كبير إلعادة 
أن  إال  الشعبية،  للقوات  الوطني  االتحاد  إحياء 
الموت اقتنصه دون أن يحقق األمل المنشود ومات 
غرقا بقنطرة وادي الشراط، ووزير الدولة عبد الله 
صدمه  ال��ذي  والتنمية  العدالة  ح��زب  حكيم  باها 
القطار بالقرب من نفس القنطرة. الرجالن خلوقان 
معروف عليهما دماثة األخالق واتزانهما، مارسا 
أجل  من  وليس  نبيلة،  أه��داف  أجل  من  السياسة 
يستسغها  لم  موتهما  وطريقة  مصالح شخصية، 
الكثيرون وكان باإلمكان اعتبارها قضاء وقدرا وأجال 
محتوما، لكن المكان المشترك وطريقة موتهما فتحا 
عن سبب مصرع  على مصراعيه  التساؤالت  باب 

الرجلين، دون أن تجد جوابا شافيا لها.
إال أن الحقيقة المرة التي ال يمكن أن يختلف 
حولها اثنان، هو العدد الكبير لضحايا الفيضانات 
المهولة التي اجتاحت الجنوب الشرقي، وانهيار 
على  ض��رب  ال��ذي  والحصار  المنازل   من  الكثير 
وكأنها  القناطر  انهيار  بعد  الدواوير،  من  العديد 
شكالطة الوزير، وتفتت الطرقات »السميدية« نتيجة 
هشاشتها، إال أن المشهد األكثر اشمئزازا وتقززا 
هو منظر جثث تحمل على ظهر شاحنة مخصصة 
المسؤولية  رب��ط  م��ب��دأ  ليتهاوى  األزب����ال،  لنقل 
بالمحاسبة الذي تشدق به الكثير من المسؤولين، 
وال  حسيب  دون  الجسور  من  الكثير  تهاوت  كما 
رقيب، لنكتشف مرة أخرى كيف يهدر المال العام، 
وكيف تؤكل كتف الميزانيات كالميزانية المخصصة 

بالعاصمة  الله  عبد  موالي  األمير  ملعب  إلصالح 
واجهة البالد، والتي تعد بالماليير، حيث كان مقررا 
أن يلعب نهائي الموندياليتو، إال أن الله جعل من 
الماء كل شيء مفضوحا، وانفضحنا أمام العالم 
وتحولنا إلى سخرية في كبريات وسائله اإلعالمية، 
وشبكات التواصل االجتماعي، وتمرمدنا في وحل 
الملعب الذي أصبح بركة مائية كبيرة، نتيجة عدم 
إنجاز منظومة تصريف المياه ليصرف وتصرف 
لشفط  بسيطة  أدوات  واستعملت  شوهتنا،  معه 
المياه، من قبيل كراطة بحجم كبير وشيفون وسطل 
تقدر  مجانية  دعاية  من  استفادت  لشركة  صباغة 
كما  الجميع،  أمام  سوءتنا  وانكشفت  بالماليين، 
كشف الشيخ )سار( عن مؤخرات نسوة تم تصويرها 
ونشرها على »اليوتوب« دون حياء وبكل وقاحة، 
وكما كشفت مليكة مزان عن عصيدتها الحامضة 
ونضالها فوق السرير، وأستاذة الفلسفة التي فتحت 

لها صفحة على »الفيسبوك«، وجعلت من تالمذتها 
المراهقين أصدقاء لها، تشاركهم صورها وهي في 
مرحاض أو حاملة لكأس جعة، ومواضيع شبقية 
ال عالقة لها بالفلسفة وال بالتربية تحكي فيها عن 

مغامراتها الجنسية. 
موت  بالملموس،  تبرهن  بالجملة،  فضائح 
الضمير، وعقدنا النفسية المركبة، ومراهقتنا التي 
لم نستطع التخلي عنها رغم بلوغنا من العمر عتيا، 
أموالهم  مصاصي  بسبب  المواطنين  وم��ع��ان��اة 
ومصالحهم، ألننا لم نصل بعد مرحلة وضع الرجل 
ننشئ  أن  وعلينا  المناسب،  المكان  في  المناسب 
أقساما إلعادة اإلدماج، وهو بالمناسبة اسم الفيلم 
الروسي الحائز على الجائزة الكبرى للفيلم بمراكش 
لهذه السنة »قسم إعادة اإلدماج«، وعنوانه يمثل ما 

يجب علينا أن نقوم به.
< خالد كمال

ندعو الله أن ينسينا أحداث وفضائح سنة 2014

أمازيغ وعرب... 
أم مغاربة؟

لم يعد خافيا على أحد الحرب الكالمية المستعرة بين فريقين 
من أبناء المغاربة )لألسف(، وهذه الحرب لحد الساعة تدور 
رحاها على صفحات بعض المواقع االجتماعية وعلى صفحات 
بعض الجرائد اإللكترونية، وهي عبارة عن تعاليق تقطر عنصرية 
على بعض المقاالت هنا وهناك بين الفريقين، وإذا لم يتدارك 
األمر من طرف عقالء هذا الوطن، فإننا وال قدر الله سنفتح على 
أنفسنا بابا يصعب إقفاله، فباب العنصرية المقيتة تتغذى على 
الحقد وعلى الغل وعلى الفراغ الفكري الذي تستطيع أن تغذيه 
بكل أشكال العنف، ابتداء من العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، 
وهذا ما تجسد مؤخرا حين طالب أحد األشخاص بحمل السالح 

وطرد من سماهم بالعرب عن أرض األمازيغ.
األفكار المتطرفة مرفوضة جملة وتفصيال سواء أكانت دينية 
أو عرقية، عاش المغاربة سنين طويلة متعايشين في ما بينهم 
ال وجود لهذا عربي ولهذا أمازيغي، كان الكل يعيش في انسجام، 
من شاء أن يتحدث الشلحة أو الريفية أو السوسية فليتحدث، 
ومن شاء أن يتحدث بالدارجة العربية فليتحدث، وحتى على 
التفرقة إال حديثا وخصوصا بعد  التاريخ لم تطرح فكرة  مر 
صدور الظهير المشؤوم. هل يستطيع أي أحد اليوم أن يفرق 
ما بين أمازيغي وبين عربي؟ نعيش تحت سقف واحد، في نفس 
هذا  إلى خرق  من يسعى  إذن  المركب،  نفس  وف��وق  الظروف 
المركب؟ وكلنا نعرف أنه إذا غرق المركب فسنغرق جميعا، وهذا 
ما يسعى إليه البعض بقصد والبعض اآلخر بدون قصد، لهذا 
قلت يجب على عقالء وحكماء هذا البلد احتواء هذه الظاهرة 

قبل أن تتفاقم وتصبح عصية على االحتواء. 
خرج السيد عصيد على استحياء ووصف ذاك الشخص الذي 
جاهر بتصفية العرب بأنه داعشي صغير، ونسي أن الداعشية 
ال فرق فيها بين صغير وكبير، ألن الفكرة تبدأ صغيرة ثم تكبر، 
وقال بأنه يسيئ للقضية األمازيغية ولم يقل بأنه يسيئ لجميع 
أخيه  وج��ه  في  السالح  برفع  مغربي  طالب  فمتى  المغاربة، 
المغربي؟ ثم ما معنى هذه الظاهرة الجديدة التي تفرق بين 
المغاربة؟ فأصبحنا نتحدث عما هو أمازيغي وما هو مغربي، 
أو ليس هذا من ذاك؟ ومن أغرب ما سمعت هو ما قاله أحد 
األشخاص بشأن توقيف وزير الشباب أوزين، حيث قال بالحرف، 
ألن الوزير أمازيغي تم توقيفه، فلو كان غير أمازيغي لما تجرأ 
أحد على الحديث معه. هذه عينة من بعض األفكار التي أصبحت 
تطفو على السطح، ناهيك عن السب والقذف والشتم لكل من 
تجرأ وكتب شيئا يخالف معتقدات بعضهم، فال بأس أن تكتب 
أي شيء كيفما كان، حتى ولو كان مخالفا لعقيدة المغاربة، لكن 
الويل لمن تحدث عما يسمى بالقضية األمازيغية حتى ولو كنت 
أمازيغيا، ألنك ستسمع وابال من الشتم والسب من قبيل عروبي 
وقومجي وشارب بول اإلبل، وُعد إلى الجزيرة العربية وهلم 
جملة  يتبنونه  المتعصبين  جميع  أصبح  ق��ام��وس  م��ن  ج��را 
وتفصيال. العنصرية بغيضة ولم تكن من شيم المغاربة حتى 
األمازيغية  وراء  تستر  من  هناك  بل  اليوم،  بعضهم  يتبناها 
ليقضي مآرب أخرى، فاألمازيغية صارت عند البعض مرادفا 
لالدينية ويستطيع أي واحد أن يهاجم معتقدات المغاربة ويدعي 
أي شيء ألن حصانته األمازيغية تحميه، ولنقل إنه يستقوي 
بها. قلناها ونقولها، األمازيغية ملك لجميع المغاربة وال يحق 
ألي أحد أن ينسبها لنفسه أو يدعي أنه يمثلها، أو أنه الناطق 

الرسمي باسمها.
< يونس كحال

حين كنت طالبا بالجامعة كثيرا ما 
كانت تستفزني النقاشات التي تؤطرها 
الحركة األمازيغية، نقاشات تبدو بعيدة 
كل البعد عن الواقع المغربي أو باألحرى 
األمازيغي، وإن لم أقل مستعصية على 
مؤطروه  يقضي  واإلفهام، جدال  الفهم 
ساعات طوال إلى أن ينفض الجمع دون 
خالصات تذكر أو نتائج يمكن أن تستثمر 
لتحديث التغيير أو إضفاء أي جديد على 
القضية، خاصة والحركة تتبنى الدفاع 
عن األمازيغية كلغة وهوية وتراث خالد، 
وهو ما يعطي انطباعا للعامة على أن 
األمازيغ يخوضون في ما ال يهمهم وال 

يعنيهم.
من  هناك  أن  هو  مقامه  ه��ذا  مقالي 
يتمادى في فعلته التشويهية التي تجر 
وتجر  ال��وي��الت  وناطقيها  لغتنا  على 
مزيدا من اللغط والكالم والتوبيخ، بل 
يلصق  لكي  الظرف  يستغل  من  هناك 
باألمازيغ ما ال يفعلونه، فالطامة الكبرى 
أن البعض ينسبون إلى أنفسهم مناضلي 
ورجالتها  الضخم  بتراثها  األمازيغية 
وفي  الجبال  في  نحبهم  قضوا  الذين 
أشرس المعارك خلقوا للعدو المتاعب 
وألحقوا به الهزائم، التي لن تنس أمثال 
»عبد الكريم الخطابي« في جبال الريف 
باألطلس  ال���زي���ان���ي«  ح��م��و  و«م���وح���ى 
المتوسط و«عسو باسالم«... والباقي لم 
 � تنصفه كتب التاريخ، فاليوم النضال 
م��ارك��ة مستهلكة  غ���دا   � ال��ب��ع��ض  ع��ن��د 

الغرض منها نيل أشياء وامتيازات ما، 
مناضلي  م��ن  ثالثة  يعمد  فلماذا  وإال 
الحركة األمازيغية إلى جهرهم بنية زيارة 
إسرائيل؟ ببساطة والسبب واحد ودونه 
القائل  الطرح  تبني  هو  ث��ان  يوجد  ال 
»عدوك صديقي«، فمشكلة هؤالء ليست 
فلسطين باعتبارها أرضا عربية وإنما 
إثارة االنتباه والخروج عن سكة الجماعة 

والسباحة عكس التيار.
التواصل االجتماعي في  وصفحات 
بالفضيحة  تغص  األخيرة  األي��ام  ه��ذه 
المدوية أبطالها »عصيد ومليكة مزان« 

بل  ال��غ��اوون  يتبعها  ال  التي  الشاعرة 
يتبعها اللغط واالستهجان حين عمدت 
إلى نشر غسيل قصتها الغرامية األزلية 
التي تجمعها بالباحث في المعهد الملكي 
للثقافة األمازيغية، غسيل »مليكة مزان« 
 � أمضاها  زواٍج  وثيقة  عن  عبارة  هو 
أحمد عصيد �  بحضرة اإلله ياكوش )إله 
األمازيغ(، زواج وثني بكل المعايير ال 
المرأة  ل��ش��ي��م وخ���ص���ال  ب��ص��ل��ة  ي��م��ت 
الدفاع عن  التي عرف عنها  األمازيغية 
شرفها وشرف الوطن ولو كان ذلك على 
حساب حياتها، فمليكة مزان التي تنسب 

نفسها إلى األمازيغ تمادت في سخافتها 
وحماقاتها وهي تضع نفسها رهن إشارة 
األكراد ليمارسوا الجنس، وقس على ذلك 
الباحث  فيه  يبدو  لفيديو  نشرها  من 
الهاتف  عصيد عاريا وهو يتحدث في 
وإن كان الفيديو قصيرا فأنتم تعلمون 
البداية والنهاية فيه.فعصيد الذي يتبنى 
الدفاع عن األمازيغية بل أكثر من ذلك 
ينتسب إلى مؤسسة يعهد إليها عالج 
يعلن  األمازيغ،  بقضايا  متعلقة  قضايا 
األمازيغ  ب��ك��ون  ال��س��ر وال��ع��الن��ي��ة  ف��ي 
ملحدين، لست أدري من أين أتى بهذه 
الخالصات التي يعرفها هو نفسه، أما 
األمازيغ األقحاح فال يعرفون ال عصيد 
وال غيره، يبحثون عن لقمة عيش وفي 
يلسعهم،  الذي  القارس  البرد  مواجهة 
آخر،  واد  في  وال��واق��ع  واد  في  الكالم 
وال  تشوهنا  ثرثرة  إلى  بحاجة  فلسنا 
تجبر ضررنا. لست مدفوعا أو أمتلك كل 
لواعج البغض حول األمازيغ، فغيرتي 
على هويتي وتراث أجدادي الذين ضحوا 
بما يملكون من أجل شرفهم ووطنهم، 
ول���ك���ن ال��ب��ع��ض ي���ح���اول ط��م��س ذلك 
بسلوكيات ال صلة لها بشيم األمازيغ، ال 
أومن بنظرية المؤامرة ولكن هناك من 
ي��ت��آم��ر ف��ي ال��خ��ف��اء ل��ن��ي��ل م��ن الهوية 
لكي  همومنا  عن  ويصرفنا  األمازيغية 
ن��خ��وض ف��ي ج����داالت خ����واء ال طائل 

منها.
< إسماعيل العماري

كل عام وأنتم بخير، وكل شهر وأنتم 
بخير، وكل نهار وأنتم بخير، وكل ليلة 
بخير،  وأنتم  وكل ساعة  بخير،  وأنتم 
وكل دقيقة وأنتم بخير، وكل ثانية وأنتم 

بخير.
الجديدة  الميالدية  السنة  وبحلول 
عام 2015 نرجو الله تعالى أن يخفف 
السنوات  خ��الل  باإلنسانية  ن��زل  م��ا 
القريبة الماضية، فقد عم الفساد الكرة 
األرضية فلم يعد أحد آمنا في سربه وال 
في شارعه وال في إدارته وال في قصره، 
وال في خيمته، وال في سيارته وال في 
طائرته، وال في مسجده، وال في سوقه 

وال في حانوته..
تدك  القنابل  نسمع  ثانية  كل  ففي 
بالجماعات  األب��ري��اء  وتقتل  العمران 
وتقطع الرؤوس وتمثل بالموتى، مع أن 
المثلة حرام شرعا، فقد قال صلى الله 
عليه وسلم: »إياكم والُمْثَلة ولو بالكلب 

العقور«.
يؤسفني ويؤلمني ما يقع في عالم 

اليوم في شرق وغرب، وشمال وجنوب 
وح��اض��رة وب��ادي��ة، وف��ي ك��ل القارات 
ال��خ��م��س م��ع أن��ن��ا ف��ي ال��ق��رن الواحد 
والعشرين، وقد بلغ اإلنسان والحمد لله 
هاته  يتجنب  يجعله  م��ا  ال��وع��ي  م��ن 

الشرور التي نعيشها.
يا قومي: لم تكن الحروب واالقتتال 
ال��م��ش��اك��ل، وإنما  ل��ت��ح��ل  وال��ت��ط��اح��ن 
المشاكل تحل بالرأي السديد وعن طريق 
قادة الفكر الذين ال يخلو منهم زمان وال 

مكان.
وما تاريخ الحربين العالميتين ببعيد 
ع��ن��ا، ف��ق��د ق��اس��ت اإلن��س��ان��ي��ة منهما 
بما  يتعظ  الذي  والعاقل هو  الويالت، 
ال��س��ل��م، وح����ذار من  ل���ه، فالسلم  وق���ع 
تأكل األخضر واليابس  التي  الحروب 
العالم  وتقتل  والفقير،  الغني  وتشرد 

والجاهل.
»فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما 

بطن«.
< مالكي علوي موالي الصادق )سال(

أمازيــغ الشوهــة

كـل عـام وأنتـم بخيـر

من فضيحة مركب 
موالي عبد الله حيث 
مت جتفيفه باجلفاف 

والكراطة

أحمد عصيد
ومليكة مزان
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لها  تهفو  التي  الوطنية  الذكريات  أعظم  من 
إليها  وت��ش��رئ��ب  ال��ق��ل��وب  لها  وتخفق  ال��ن��ف��وس 
األعناق، وتمألنا بمعان االفتخار وآيات االعتزاز، 
ذكرى المسيرة الخضراء، ولهذا ترانا كلما حلت 
هذه الذكرى العطرة، تجدنا نشعر وكأننا نتميز 
ع��ن غيرنا م��ن األم��م ب��أوص��اف وم��زاي��ا ه��ي من 
صميمنا ومن عاداتنا وتقاليدنا عرفت فينا كما 
ومنها  العصور،  أق��دم  منذ  أج��دادن��ا  ف��ي  عرفت 
وحدود  أسمائهم  بتخليد  أجدادنا  على  الحفاظ 
ب��ادن��ا ورع��اي��ة أراض��ي��ن��ا وال��دف��اع ع��ن حوزتنا 
ومواجهة كل ظلوم غاصب مهما كانت قوته، ومهما 
طغت غطرسته، وتعددت جحافله، وبهذه األوصاف 
فتح  معركة  ف��ي  االستعمار  واج��ه��ن��ا  وال��م��زاي��ا 
األندلس، ومعركة الزالقة، ومعركة وادي المخازن، 
وانتصرنا عليه، ثم واجهناه في معركة االستقال، 
ف��ي م��وض��وع الصحراء  ف��ط��ردن��اه، وت��ح��دي��ن��اه 
الخضراء  المسيرة  فنظمنا  العزيزة،  المغربية 
السلمية القرآنية وأظهرنا فيها للعالم أجمع أننا 
شعب عظيم وأن هذه المسيرة ال تقوم بها إال أمة 
حب  في  والتفاني  بالعظمة  التاريخ  لها  شهد 
الوطن، فقد كانت المسيرة الخضراء حقا معجزة 
العصر، وانتفاضة شعب أبي كريم، ووليدة فكر 
إلى  فدعا  تعالى  الله  ألمه  عظيم  ملك  من  مبدع 
تنظيم هذه المسيرة ورعاها وشارك فيها وافتخر 
افتخر بكونه يحمل بطاقة  المشاركة، كما  بهذه 
متطوع في المسيرة، فكان كل ذلك مفتاحا فتحنا 
رؤوسنا  محلقين  ودخلناها  الصحراء  ب��اب  به 
والمصاحف مرفوعة بين أيدينا وعانقنا أهالينا 
وأكملنا وحدتنا، وها نحن اليوم نحتفل بالمسيرة 
الخضراء كذكرى من الذكريات التي تعطر تاريخنا 

وتضخمه بالمفاخر واألمجاد.
ولعلنا نتذكر يوم 20 غشت سنة 1975، فهو 
الحسن  الجالة  صاحب  فيه  وج��ه  ال��ذي  اليوم 
تحرير  نريد  أننا  فيه  أب��رز  هاما  خطابا  الثاني 
صحرائنا بالوسائل السلمية والطرق القانونية، 
وفي هذا الخطاب دعا جالته الشعب المغربي إلى 
أن يكون مستعدا للتضحية والجهاد.. ونبه جالته 
إلى أهمية المعركة التي يخوضها المغرب فقال 
هي  لنا  بالنسبة  الصحراء  معركة  »إن  جالته: 
معركة فلسطين، وإن المغرب سيراجع موقفه إزاء 
كل الدول الصديقة والشقيقة حسب موقفها من 

معركتنا العادلة«.
الخطاب  ه��ذا  ف��ي  الجالة  ك��ان صاحب  وق��د 
صريحا مع شعبه، ومقدرا له ومعجبا به، وأظهر 
السلمية  بالطرق  صحرائنا  تحرير  نريد  أننا 
والقانونية، ألن شعب له حضارة وعريق في المجد 
واألصالة، والشعوب العريقة في المجد هي التي 
تسعى دائما إلى حل المشاكل بالطرق السلمية، 

وقال جالته:

إذا لم تكن إال األسنة مركبا
فما حيلة المضطر إال ركوبها

وقد كان صاحب الجالة الحسن الثاني وكأنه 
متروكا  م��وع��دا  ليس  »م��وع��دن��ا  ق���ال:  فقد  تبنأ، 
للظروف، ولكن موعدنا مع صحرائنا قبل انتهاء 

هذه السنة المباركة ».
لقد كان هذا بعض ما ورد في خطاب جالة 
 16 وي��وم   1975 20 غشت  ي��وم  الثاني  الحسن 
أكتوبر سنة 1975 وجه خطابا ثانيا يعلن فيه عن 
المسيرة الخضراء، ويعطي التفاصيل التنظيمية 
لهذه المسيرة التي شارك فيها 3500.000 مواطن 
ومواطنة، ونبه جالته في هذا الخطاب، إلى أنه 
دخيل  عنصر  السلمية  لمسيرتنا  تصدى  ما  إذا 
فإننا سنكون له بالمرصاد ألن شهامتنا لن تقبل 

العدوان على أرضنا من أي أحد.
وافتتح جالته خطابه بقوله تعالى: »قل جاء 
الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا«، فقد 
جاء الحق يجيب على األسئلة التي طرحها جالته 

على محكمة العدل الدولية وهي:
-1 هل الصحراء قبل احتالها من لدن اإلسبان 

كانت أرضا بدون سيد وبدون ملك أم ال؟
-2 في ما إذا لم تكن تلك األرض مواتا، ما هي 

العاقات التي كانت تربطها مع المغرب؟
-3 إذا أجبت على هذه األسئلة، فبالطبع اعترفت 
في  لتبت  الصاحية  لك  بأن  العدل  محكمة  أنت 

المشاكل بكيفية نهائية.
فكانت األجوبة على الشكل التالي:

-1 اعترفت المحكمة بأن لها الصاحية لكي 
تنظر في الملف وتحكم فيه.

-2 أجابت المحكمة على السؤال الثاني: لم تكن 
الصحراء أرضا مواتا، بمعنى أنه حينما جاءت 

إسبانيا لم تجد فراغا.
-3 اعترفت المحكمة بأن هناك روابط قانونية 

وروابط بيعة بين المغرب والصحراء.

هل كانت الصحراء 
بدون سيد وال ملك 

قبل احتاللها من طرف 
اإلسبان؟

بقلم. مصطفى الطريبق

1

من أجل المقاومين: قرار حسن ولكن يشوبه نقصان
طرق سمعنا ونحن جلوس إلى 
شاشة التلفاز أن حكومتنا الموقرة 
قيمة  يرفع من  ق��رار  صادقت على 
التي يتوصل بها  الشهرية  المنح 
لرئيس  نصفق  المقاومة،  رج��ال 
الحكومة ونقول له: لقد أحسنت إذ 
فعلت شيئا لم يملك من سبقك من 
الكافية  ال��ش��ج��اع��ة  ال��م��س��ؤول��ي��ن 
لإلقدام عليه، ولكنك رغم ذلك وقفت 
عند منتصف الطريق ولم تنصف 
ألن  والمأمول،  الواجب  اإلنصاف 
يعنيهم  الذين  المقاومين  السادة 
الحياة  قيد  ي��زال على  األم��ر وم��ا 
منهم إال قلة قليلة أهل ألحسن مما 
تقرر لهم وجديرون بأكمل التكريم، 
دراه���م  منحهم  ف��ي  زي���د  إن  ف��ه��م 

معدودة غير ذات وزن، فقد أعطوا 
أرواحهم  ال��ش��دة  أي����ام  ل��وط��ن��ه��م 
مال  م��ن  يملكون  وم���ا  وأب��دان��ه��م 
ومتاع، مسهم من اإلهانة واإلذالل 
ما ال تقبله نفوسهم وهم المغاربة 
الذين ال يستسيغون الضيم، وذاقوا 
التعذيب ما ال تطيقه  من أصناف 
األبدان البشرية، وصودرت أموالهم 
وممتلكاتهم بطرق شتى لدرجة أن 
أكثرهم لما حضر االستقال وفتحت 
والمعتقات  السجون  أب��واب  لهم 
ألفوا أنفسهم با زرع وال ضرع، بل 
أسرته  ب��أف��راد  ف��وج��ئ  م��ن  منهم 
ويتضورون  الحاجة  في  يتقلبون 

من الجوع.
أب��ل��وا الباء  ال��م��ق��اوم��ة  رج���ال 

الحسن، وأظهروا من صنوف الفداء 
وما  والمناصرين  األع��داء  بهر  ما 
عجل بالحرية واالستقال، كل ذلك 
وال  ج���زاء  ت��ري��د  ال  طيبة  بنفوس 
ذلك  مقابل  ف��ي  أن��ه  غير  ش��ك��ورا، 
ينبغي على الدولة وقد سما قدرها 
وسطع نجمها وحباها الله تعالى 
مع  منه  المستفيدون  كثير،  بخير 
األسف الشديد قليلون والعابثون 
به والمحتكرون له كثيرون، ينبغي 
عليها أن تلتفت إليهم بما هم أحق 
به من تكريم مادي ومعنوي تقربه 
أعينهم ويثلج صدورهم ويطمئنون 
لم  وتضحياتهم  كفاحهم  أن  إل��ى 

تذهب أدراج الرياح.
الرئيس أذكرك  دعني يا سيادة 

بواقعة أنت تعرفها ال مراء في ذلك 
لها دالالت ال ينبغي أن يغفل عنها: 
اجتمع عند عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كوكبة من الصحابة فأبصر 
أثار  ج��س��م��ه  ت��ش��وه  أح���ده���م  أن 
ضربات ساح، فلما استفسر علم 
إلى جانب  أنفق حياته  الرجل  أن 
الله عليه وسلم  الله صلى  رسول 
وق��د أصابه  ال��غ��زوات  كل  وحضر 
جراء ذلك ما أصابه، فما كان من 
بما  له  أمر  أن  إال  المؤمنين  أمير 
يدفع إماقه ويكفيه حاجته ما بقي 
على قيد الحياة. فما يبقى إال أن 
العظام  بأولئكم  ق��ادت��ن��ا  يتأسى 

البررة ويقتفوا أثرهم.
< إدريس هابي )وجدة(

< يتبع

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية 
بمراكش

المحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف عدد: 2014-488
حساب خصوصي: 10765م

تفويت حق الكراء

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

شتنبر 2014.
 CENTRALE شركة  فوتت 
CHANCE SARLAU المسجلة 
بالمحكمة  ال��ت��ج��اري  ب��ال��س��ج��ل 
التجارية بأكادير تحت رقم 9695 
في شخص ممثلها القانوني السيد 
الحياوي رحيم عبد عباس الحامل 
 ،J009313S لشهادة التسجيل رقم
التجاري  األص��ل  ك��راء  حق  كافة 
الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 
 MESO 157 أكادير، لفائدة شركة
 POTAMIA ENTREPRISE
ممثلها  ش���خ���ص  ف����ي   SARL
ال��ق��ان��ون��ي ال��س��ي��د ع��ب��د ال����رزاق 
 ABDEULRAZAK « الواسطي
WASATI « الحامل لجواز السفر 
عدد 099200242، بثمن إجمالي 

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

للمادة 84 من مدونة التجارة.
 As 394/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية 

بمراكش
المحكمة التجارية بأكادير

مكتب السجل التجاري
ملف عدد: 2014-484

حساب خصوصي: 10724م
تفويت حق الكراء

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

بهيئة أكادير.
فوت السيد بوجمعة اكمكور بن 
التعريف  لبطاقة  الحامل  محمد 
الوطنية رقم J805816 والمسجل 
بالمحكمة  ال��ت��ج��اري  ب��ال��س��ج��ل 

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

250000.00 درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط يعلن لكل ذي مصلحة أن 
بمكتب ضبط  التعرضات تسجل 
المحكمة التجارية بأكادير داخل 
 )15( يوما  عشرة  الخمسة  أج��ل 
طبقا  الثانية  للنشرة  الموالية 

للمادة 84 من مدونة التجارة.
 As 395/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية 

بمراكش
المحكمة التجارية بأكادير

مكتب السجل التجاري

ملف عدد: 2014-485
حساب خصوصي: 10772م

تفويت حق الكراء

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

.2014
فوت السيدان: 

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

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

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

30000.00 درهم.

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

للمادة 84 من مدونة التجارة.
 As 396/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
بإحداث مطعم برقم 1295 مرجان 
السيد)ة(:  ط��رف  م��ن  مكناس   2

اسميمع محمد.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
الملف  ه��ذا  على  االط���اع  قصد 
وإبداء ماحظاته، وذلك خال أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.
 As 397/15

********

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
 27 برقم  للجزارة  محل  بإحداث 
مكرر درب إدريس المحمدي بني 
امحمد مكناس من طرف السيد)ة(: 

كرعي محسن.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
الملف  ه��ذا  على  االط���اع  قصد 
وإبداء ماحظاته، وذلك خال أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.

 As 398/15
********

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
وترييش  ل��ب��ي��ع  م��ح��ل  ب���إح���داث 
- رياض  أ   -  47 ب��رق��م  ال��دج��اج 
م����ن طرف  م���ك���ن���اس  ال����زي����ت����ون 

السيد)ة(: بشر إدريس.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
الملف  ه��ذا  على  االط���اع  قصد 
وإبداء ماحظاته، وذلك خال أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعان.
 As 399/15

********
المملكة المغربية

الجماعة الحضرية لمراكش
مقاطعة جليز
الكتابة العامة

مصلحة الشرطة اإلدارية
وشغل الملك العمومي

إعالن 

طبقا للظهير الشريف المؤرخ 
غشت   25(  1332 ش���وال   3 ف��ي 
قانون  على  ينص  ال���ذي   )1914
المائمة  ال��غ��ي��ر  ال��م��ؤس��س��ات 
التي  الظهائر  وك��ذا  والخطيرة، 

غيرته أو تممته.
ب��ف��ت��ح ب��ح��ث ب��م��ق��اط��ع��ة جليز 
مراكش قصد الكشف عن المنافع 
والمضار لمدة 15 يوما ابتداء من 
نشر هذا اإلعان بإحدى الجرائد 
السيد  من  بطلب  وذل��ك  الوطنية 

أبوحيدة عبد الرحمن.
قصد استغال مصبنة بالمتجر 
)E1( طريق    E ع��م��ارة  األرض���ي 
إلق����ام����ة   7 رق��������م  ال����ب����ي����ض����اء 
 MARRAKECH GARDEN

جليز مراكش.
وقد وضع الملف بمقاطعة جليز 
البلدي  ال��م��ل��ك  ت��دب��ي��ر  مصلحة 
أثناء  عليه  ل��اط��اع  وال��ب��ح��وث 

افتتاح المكاتب.
 As 400/15

إعـــــــــالنات...إعـــــــــالنات... إعـــــــــالنات...
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إشراقات إالهية

كان ذلك الفنان الفرنسي »مودوي« سعيدا بالنجاح الذي استقبل به 
شباب البهجة مسرحيته التي أبدع في إخراجها وألبس كل المواقف 
الحلل التي تناسبها، نظرا للحضور المستمر لمؤلفها الذي كان يشرح 
الكلمة ومعانيها خصوصا تلك التي غرفها العصامي الراحل أحمد 
الطيب العلج من منابعها المتدفقة في أعماق مدينة فاس مصحوبة 
بأنغام خرير المياه التي ال يبخل بها جار عن جاره، وال معلم عن 
تالمذته، وال حرفي عن »متعلميه«، وال عالم جليل وقور عن رواد حلقات 
شرحه وتفسيره داخل أول جامعة عربية إسالمية في العالم العربي 

كما يشهد بذلك التاريخ: جامعة القرويين وما أدراك ما القرويين. 
كان العصامي أحمد الطيب العلج ال يوظف جملة في حواره في 
بداية مسيرته إال بعد ختمها بطابع خبرة والدته اللة زهرة، حيث كان 
يتقدم ويتقوى بتراكم مخزونها الفكري الفطري، مثل ما كان يترعرع 
ويتقوى بفيض حليبها وهو بعد في المهد، يرحمهما الله. أما مسرحيته 
تلك »وفاء« أو »عويشة«، فقد كتبها اختبارا لموهبة الكتابة وحتى يلج 
باب االحتراف، فتعمد االستفراد بهذه المغامرة ألن كل ما سيقوله لم 
يكن ليرضي طموحه، رغم أنه اعتمد على عمادين اثنين هما: األستاذ 
الطاهر واعزيز، واألستاذ عبد الصمد الكنفاوي، وعلى ما توفره األعمال 
المقتبسة من تقنية وصنعة البناء التي ال يكتسبها حتى بعض كبار 
المثقفين إذا لم تكن ضمن اهتماماتهم وتخصصاتهم مع إرادة مسبقة 

سعيا لذلك. 
ويعتبر العلج من المحظوظين - مرضيي الوالدين - الذين فازوا 
بهذه الحظوة، وارتقت مسيرتهم منذ البداية عندما انطلق معززا بهذين 
المخضرمين واعزيز والكنفاوي. وما من دليل على نجاح تجربة هذا 
الثالثي أبلغ من مسرحية المعلم عزوز المقتبسة عن أصلها »حالق 
إشبيلية« للكاتب الفرنسي بيير أوغستان دوبومارشي. فقد كان ذلك 
العمل دليال على التكامل واالنسجام بين هؤالء الثالثة، الذين وقعوا 
العمل بحروف استخرجت من أسمائهم: حرف العين من العلج، حرف 
الطاء من طاهر واعزيز، حرف الكاف من كنفاوي، وحتى تحمل هذه 

الحروف إيقاعا ومعنى جمعت في: »عطا وكيل«.
وحتى ال نبتعد عن موضوعنا الرئيس، أعود لذلك الجو الهائل الذي 
انتهى فيه العرض، وتزاحم شباب المدينة في تسابق لتحية الممثلين 
وتهنئتهم. وانتبه بعضهم للمخرج مدوي وهو يخاطبني باللقب الذي 
أضافه السمي: »الجندي« فاستحسنوه، وبدء بعضهم يناديني به. ورغم 
أنني كنت أضمر ترحيبا بهذا اللقب، إال أنني كنت أتردد في إضافته 
السمي الثنائي الذي اقتديت بتركيبه إعجابا وتقديرا بتركيبة اسم عبد 
الله إبراهيم، بدال عن عبد الله بن ابراهيم، وتركيبة عبد القادر حسن 
بدل عبد القادر بن لحسن، فصرت أسجل اسمي محمد حسن بدل محمد 
بن لحسن، وطالما أن ظاهرة كناش الحالة المدنية كانت لم تعرف بعد 
مسارها القانوني، فحكاية االسم الثالثي - أي الكنية -  غير مطروحة 
إال في بعض الرسوم العتيقة التي كانت تثبت حق الملكية الموروثة 
عن األجداد الذين اشتهروا في منطقة أمزميز بأيت بولخضرت، الذي 
كنت ومازلت أعتز به لما يشعرني به من أصالة وارتباط بهذا الوطن 

العظيم الذي قصرنا في حقه جيال بعد جيل.
ومن بين اللواتي شاهدن العرض وأعجبن به أستاذة للتعليم الثانوي 
تدرس اللغة الفرنسية كان اسمها زبيدة البوكيلي رحمها الله، وهي 
شقيقة إحدى المنخرطات معنا حينها، السيدة نعيمة البوكيلي متعها 

الله بصحتها وعافيتها.. 
اق��ت��رب��ت مني األخ���ت زب��ي��دة ق��ائ��ل��ة: »أم���ا زل��ت تبحث ع��ن بطلة 

لمسرحيتك؟«.. 
قلت: »مازلت كما تعلمين، والمسرحية أصبحت تقريبا جاهزة«

فأشارت إلى بطلة مسرحية مودوي وسألت: »وما اسم هذه الحسناء 
التي أبدعت أثناء العرض؟«

أجبتها: »اسمها فاطمة الركراكي.. وهي فعال أدت بامتياز دور عويشة 
رغم أنها مازالت في بداية الطريق«

التفتت السيدة زبيدة إلي وقالت: »أتعلم أنني أحببت من خالل أداء 
هذه الفتاة التمثيل، حتى أنني أفكر في سبيل لوضع برنامج ال يؤثر 
في مهمتي التعليمية ويمنحني متسعا من الوقت للحفظ والتداريب، 
ألضع بذلك حدا لبحثك المضني، هذا طبعا إن كنت ترى أنني أصلح 

للدور المقترح في مسرحيتك«.
 لم أكن أتوقع من األخت اللة زبيدة هذه المبادرة التي أسعدتني إلى 
حد كبير، وعلى الفور وضعنا برنامجا للتداريب يحترم جدول دروس 
تلميذاتها في ثانوية سيدي عبد العزيز للبنات قريبا من الضريح 

نفسه. 
ورغم أن اللة زبيدة كانت مفرنسة، وعربيتها مذبذبة، فقد وضعت 
نفسي رهن إشارتها ألنوب عن كل مفترض يحاورها، حتى تمكنت من 
االلتحاق بالركب في أيام قليلة، وترسخ حفظها بالمواقف اإلخراجية. 
وما أن تم إنجاز المناظر والمالبس، حتى انسجمت مع باقي عناصر 
الفرقة المشاركين في التشخيص ومن بينهم إضافة لمن ذكرت في 
الحصص السابقة، الكفاءات األخرى كموالي الغالي الصقلي، الذي 
أثار إعجاب الناس بالزمته »تفيفيحتي« ومحمد عفيفي الملقب بالفقيه 
الدمقشي، شفاه الله، في دور »الساعة الناطقة« وإبراهيم ولد محلى. 
ومن ضمن شخصيات مسرحيتي األولى كتابة مسرحية »عدو المجتمع« 
شخصية »المعلم جريدة« التي أديتها أنا، فطغى اسمها على عنوان 
التي  »مبروكة«  األول في سينما  العرض  المسرحية األصلي. وكان 
حجزناها بسبب توقع حضور كثيف ال تتسع له قاعة سينما بالص، 
وهكذا كان. وبعد هذا النجاح، بدأت القالقل وسط جمعيتنا، والتشويش 
لكل  تقديري  رغم  الوحدة  فرقة  عن  االنفصال  في  أفكر  مما جعلني 
عناصرها واعتزازي بكل جميل الذكريات مع أسرتها، وبدأت أسعى 
لتأسيس فرقتي الخاصة ألحقق من خاللها رؤيتي وناديا يتسع لتفيد 

أفكاري وقناعاتي.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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»ولـــد القصـــور«

< يتبع..

باطمة  دنيا  المغربية  الفنانة  ستصور 
أغنيتها الجديدة »المغرب مغربنا« على 
من  انتهت  والتي  كليب،  الفيديو  طريقة 

تسجيلها مؤخرا.
وقد سجلت دنيا هذه األغنية تعبيرا عن 
حبها لوطنها المغرب، وهي من كلمات محمد 

الرفاعي، ومن  ألحان محمد  ومن  إدريسي، 
توزيع محمد الشرابي.

المغربية  عن   ال��ف��ن��ان��ة   وأع��ل��ن��ت  
تصوير األغنية، عبر حسابها الشخصي 
في موقع »إنستغرام«، فكتبت: »قريبا 
المغرب  الحبيب  وط��ن��ي  ح��ب  ف��ي 
تصوير أغنية المغرب مغربنا، إهداء 
لشعبنا الذواق وملكنا الغالي نصره 

الله«.
م��ن ناحية أخ���رى، ع��ادت نجمة 
المالديف  جزر  من  أي��دول«  »أراب 
مؤخرا، حيث احتفلت هناك بعيد 
زواجها األول مع زوجها ومدير 
أعمالها البحريني محمد الترك.

<  بقلم : أبو أزهار

منتحلين صفة النبالء
راكبين صهوة الخيالء

جاؤوا يلبون النداء
لتسريع عجلة النماء

مدعين التضحية والفداء
وقد ثبت أنهم خبثاء
حين استجيب الدعاء

لما هطل الماء
وانكشف غش البناء!!
فهؤالء على الهواء

يظهرون الوفاء
لكنهم في الخفاء

ينهبون الوعاء
ليبقى الوباء

يحصد أرزاق البؤساء
ثم يقولون بال حياء

إن القدر شاء!!

م�شـيئة مـن؟!

النبي  تحب  كنت  إذا   <<
فادرس  فعال،  وتعظمه  حقا، 
بأخالقه،  وات���ص���ف  س��ي��رت��ه 
نبوته،  خصائص  في  وتعمق 
وحببه  وم���زاي���اه،  وم��ك��ارم��ه 
ألبنائك وعشيرتك، ألن حقيقة 
م��ح��ب��ت��ه ت��ق��ت��ض��ي االت����ب����اع 
ذلك  لك  تحقق  فإذا  واالقتداء، 

كنت من الفائزين.

<< تنافسوا في محبة رسول 
الله، واالعتزاز به، واالنتساب إليه، 
وت��س��اب��ق��وا إل��ي��ه��ا وت��ج��م��ل��وا بها، 
على  وتعرفوا  وسائلها  واطلبوا 
حقيقتها، ليزداد شوقكم إليه، 
ومكارمه،  بأخالقه  وتعلقكم 
والتأسي بسيرته الطاهرة 
وحياته، وكماالته وصفاته، 
ك���ي ي���رض���ى ع��ن��ك ربك 

ويرفع مقامك عنده.
> د.يوسف الكتاني

كوكب الشرق أم كلثوم 
مقتولة ماتت 

الجديدة  السنة  ستكون  هل 
وفاة  لغز  لفك  مفتاحا   2015
كوكب الشرق أم كلثوم؟ هل كانت 
الفنانة  أن  أم  طبيعية  وف���اة 
وإذا  اغتيالها؟  تم  قد  الكبيرة 
كانت ماتت مقتولة، فمن قتلها؟
ن��ق��ت��ل��ه صحيفة  م���ا  ح��س��ب 
»البوابة نيوز« عن نجل شقيقها 
عدلي سمير فإن أم كلثوم لم تمت 
شبهة  وه��ن��اك  طبيعية،  ميتة 
جنائية وراء وفاتها خاصة أن 
الخبر نشر قبل وفاتها بثالثة 

أيام .
عمته  ب��أن  أيضا  ق��ال  عدلي 
ضربت مثال للفالحة المصرية، 
ب�����ارز في  ل��ه��ا دور  ك����ان  ك��م��ا 
المجهود الحربي إال أن اإلعالم 
ال يذكر ذلك وهناك تجاهل واضح 
من قبل الدولة للفنانة الراحلة، 
كما أن مسقط رأسها ال يشهد أي 

ن���وع م���ن أن�����واع ال��ت��ن��م��ي��ة أو 
ال��خ��دم��ات، ف��ف��ي ال��وق��ت الذي 
أطلقت فيه إسرائيل اسمها على 
أحد الشوارع تجاهلتها القيادة 
السبعينيات،  منذ  المصرية 
وفاتها  وع��ق��ب  ق��ول��ه.  بحسب 
انتهت ذكراها ولم يفكر أحد في 
االهتمام بمنزلها وتحويله إلى 
متحف أو إنشاء أي أثر لتخليد 
ذك��راه��ا. وأش���ار إل��ى أن هناك 
العديد من الشخصيات العربية 
واألجنبية يهتمون بذكراها، في 

ظل صمت من قبل المصريين.
وقال إن الراحلة كانت متزوجة 
من طبيب أمراض جلدية يدعى 
»محمد حسن الحفناوي«، وليس 
كما ك��ان ي��ردد اإلع��الم أنها لم 
تتزوج ولكنها لم تنجب قائال: 
»زوج���ه���ا وش��ق��ي��ق��ت��ه��ا أخ����ذوا 

ميراثها«.

سبق وأعربت المحامية اللبنانية أمل 
علم الدين زوجة النجم العالمي

 «George Clooney«، عن استنكارها 
الشديد وغضبها من القرار الذي أصدره 
القضاء المصري بحق ثالثة صحافيين 
في قناة الجزيرة اإلنجليزية، وها هي 
اليوم القضية نفسها تعود إلى الواجهة 

إنما بحقائق جديدة.
 »The Guardian« لصحيفة  وفقا 
البريطانية، فقد ذكرت علم الدين الخبيرة 
بحقوق اإلنسان ومحامية محمد فهمي 
أنها  الموقوفين،  الصحفيين  أحد  أي 
ت��ل��ق��ت ت��ه��دي��دات ب��االع��ت��ق��ال م��ن قبل 
مسؤولين مصريين، بعد قولها »هؤالء 

هم ضحايا عيوب القضاء المصري«.
من جهتها، نفت السلطات المصرية 
ما تردد عن أنها حذرت أمل من االعتقال 
في حال دخولها إلى البالد، وقال مصدر 
مسؤول بالحكومة المصرية في تصريح 
مختصر إن كل ما قيل غير صحيح وال 

يمث للواقع بصلة.

ت��ت��اب��ع قضية  أم����ل  أن  إل����ى  ي��ش��ار 
الصحفيين بكل تفاصيلها، كما طالبت 
منذ فترة باإلفراج عنهم إال أن ذلك لم 

يجد نفعا.

أمل علم الدين ليست ممنوعة
 من دخول مصر

دنيا 
باطمة

أمل علم 
الدين





األخيــــــرة

المأساوية  ال��ظ��روف  جرتنا 
اعتقال  تم  ثرية،  مغربية  لعائلة 
ولدها واحتجاز الساهرين على 
مصالحهم هم أيضا في السجن، 
الشركة  م��ح��اس��ب  ف��ي��ه��م  ب��م��ن 
وحصر  باستقامته،  المعروف 
أنشطته في محاسبات الشركة، 
وهو في نفس الوقت ولد جنرال 
المسلحة  ال��ق��وات  ف��ي  م��ح��ت��رم 
الملكية، لمتابعة هذه القضية من 
جانب إنساني فقط، ال مصلحة 
سابقة  م��ع��رف��ة  وال  أب�����دا،  ل��ن��ا 
بعناصر القضية، لنتساءل، عن 
هذه القوة الجبارة التي جعلت 
ن��ص��اب��ا ك��ب��ي��را، ت��ه��اف��ت��ت على 
صحف  ك��ل  ال��م��ت��ك��ررة،  جرائمه 
العالم، الرتباط أنشطته باإلرهاب، 
منذ بداياته حتى أصدر الحسن 
بمنعه  أمرا   ،1970 الثاني سنة 

من الدخول للمغرب.
وبعد هروبه في صفة صحفي 
األجهزة  تخلصت  للسعودية، 
السعودية من مؤامراته وسرقاته، 
من  بمنعه  ق��رار  أن ص��در  وبعد 
دخول التراب السعودي، أصيبت 
مالمح  ��ر  غ��َيّ ب��ص��اروخ  سيارته 
وجهه، والزالت أثار الشظية تطبع 
وجهه البشع إلى اليوم، الشيء 
الذي جعله يصلح وجهه ويغير 
مالمحه، ويغير حتى االسم الذي 
طرد به من المغرب، ليتوجه إلى 
بعض  بضعف  متالعبا  إفريقيا 
مع  لبعضهم  والتوسط  قادتها، 
إحدى  لتكون  ال��ق��ذاف��ي،  العقيد 
رئيس  سقوط  تالعباته  نتائج 
لها،  كان مستشارا  التي  الدولة 
لتلك  العليا  المحكمة  هي  وه��ا 
بإحالة  أم����را  ت��ص��در  ال���دول���ة، 
المحكمة  إل��ى  السابق  الرئيس 
اللصوص  الئحة  ونشر  العليا، 
الدولة،  تلك  أموال  نهبوا  الذين 
ومطالبة السوق األروبية بحجز 
أموال رئيس الدولة اللص وحجز 
هذا  فيهم  بمن  شركائه  أم���وال 
النصاب المغربي الكبير. بعد أن 
العاج  ساحل  حكومة  أص���درت 
الئحة سوداء وضعت عليها اسم 
هذا النصاب المغربي وسط حشد 

من النصابين اإليفواريين.
ك��ان مراسل  إذا ما  ن��دري  وال 
وكالة المغرب العربي لألنباء في 
السينغال، أرسل في إطار مهمته 
التقرير  م��ن  نسخة  الصحفية، 
الذي نشرته في 20 دجنبر 2014، 
المغربي، وما  النصاب  عن هذا 
تناقلته الصحف السينغالية عن 
ذلك التقرير، من تفاصيل تسيء 
إلى سمعة المغرب ومن جزئيات 
عن جرائم هذا الرجل الذي تسبب 
ألصحاب شركة ثرية متخصصة 
ف���ي ص��ن��اع��ة األوك��س��ج��ي��ن في 

اإلفالس، حتى اضطر واحد من 
إلى  اإلداري  مجلسها  أع��ض��اء 

االنتحار.
ون��ش��ر األم��ي��ن ال��ع��ام األممي 
ك��وف��ي ع��ن��ان، عنوانه  ال��س��اب��ق 
إعطاء  قصد  للعموم،  وتلفونه 
راغب، في معرفة  لكل  البيانات 
ال��ج��ري��م��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا هذا 
النصاب الذي أصبح مغربيا)...( 
عندما نصب عليه، وعلى رئيس 
حكومة إسبانيا السابق، فيليبي 
األمريكي  والقطب  كونزاليس 
أصحاب  ج���اك���س���ون،  ج��ي��س��ي 
مؤسسة للدراسات االستراتيجية، 
جاء هذا النصاب للمغرب، وكذب 
على أجهزتها)...( بأنها مؤسسة 
تابعة له، وعندما أذيع في جميع 
هؤالء  استنكار  الدنيا،  قنوات 
العامة  اإلدارة  ومعهم  األقطاب، 
أعلن  لندن،  في  المؤسسة  لهذه 
المفضوح،  ال���م���خ���رب���ق  ه�����ذا 
مشحونا  تصريحا  للصحفيين، 

بمساومة األجهزة المغربية، على 
طريقة كبار المساومين، وقال في 
تسجيل موثق، محرجا المغرب 
))ل�����ق�����د أس����س����ت تلك  ق����ائ����ال: 
الجمعية، باتفاق مع أجهزة)...( 
من  ليسوا  مغاربة..  ومسؤولين 
فصيلة الناس الذين تعرفونهم 
في جامع الفنا(( وحيث أن وزيرا 
مغربيا، حضر في ذلك الحفل، فإن 
ه���ذا ال��ن��ص��اب، ن��ش��ر ف��ي موقع 
إل��ك��ت��رون��ي م��ه��ددا م���رة أخرى 
ج��واز سفر  بالشانطاج، ص��ورة 

ذلك الوزير.
وهددت الدولة السينغالية، في 
إطار التقرير الذي نشرته وكالة 
األنباء الرسمية للسينغال، منذ 
أسبوعين، نيتها في اعتقال هذا 
المجرم، الذي ضحك على رئيس 
أعلن  ب��أن  المحترم،  السينغال 
باسم تلك الجمعية المزورة، أنه 
ع��ي��ن زوج��ت��ه م��ري��م ف���اي سال، 
السيدة األولى في العالم، ليتسبب 
للرئيس  ش��ع��ب��ي��ة  أزم������ة  ف����ي 

السينغالي الجديد، حين توصل 
ذلك  بأن  ببيان من كوفي عنان، 
النصاب المغربي، كذب عليكم يا 

سيادة الرئيس.
غينيا  دول�����ة  رئ���ي���س  وك�����ان 
االس��ت��وائ��ي��ة، ق��د أص���در مذكرة 
اع��ت��ق��ال ف��ي ح��ق ه��ذا النصاب 
ابنة  ورط  أن  بعد  المغربي)...( 
الرئيس »باكيطا«، في صفقة شراء 
فندق رياض السالم بتارودانت، 
وقال هذا اإليسكرو، لمدير الفندق، 
إنها جاءت لشراء هذا األوطيل، 
وستعطي في التسبيق 800 ألف 
أورو في انتظار دفع الباقي، ولم 
إال بقضية  القضية متعلقة  تكن 
هذا  على  فيها  استولى  نصب، 
القدر، لحسابه الخاص، وعادت 
باكيطا تبكي عند أبيها الرئيس، 
بعد أن تركت في الفندق فاتورة 
الزال  دره��م،  أل��ف   400 إقامتها 

مدير الفندق لم يتسلمها.
ع��ب��ر مئات  ف��رن��س��ا،  وت���ذك���ر 

صحفها  في  المكتوبة  المقاالت 
فضيحة اختطاف صحفيين لها 
في  إرهابية  مجموعة  طرف  من 
النصاب  ه���ذا  ت��ط��وع  ال���ع���راق، 
ساحل  لرئيس  ليعلن  المغربي، 
العاج، إنه صديق لقطب العصابة 
الشيخ  وي��س��م��ى  ال��م��خ��ت��ط��ف��ة، 
الدليمي، فأخذ من رئيس الدولة 
للمختطفين،  إلعطائها  مليارين 
الدولة  رئ���ي���س  ي��ت��م��ك��ن  ح��ت��ى 
المختطفين  تسلم  من  اإلفريقية 
وإهدائهم لفرنسا، ولكن المليارين 
اخ���ت���ف���وا، ول�����م ي��ط��ل��ق س����راح 
لتبقى  الفرنسيين،  الصحفيين 
فرنسا مورطة في فضيحة تسمى 
النظام  رئيس  هو  وه��ا  جوليا، 
الجديد في ساحل العاج، سيطالب 
المغرب)...( بأن يرجع النصاب 

المليارين للشعب اإليفواري.
لرجل  األصغر  الولد  هو  وها 
األعمال المحتجز في فرنسا يقدم 
للشرطة الفرنسية، في كوميسارية 
نويي بباريس، مكتب الكوميسيرة 

»هيلويز كريس«، شكاية بأن الولد 
في  أب��ي��ه  ل���زي���ارة  راح  ع��ن��دم��ا 
المستشفى، اعترضه سائق هذا 
واسمه  ال��م��غ��رب��ي،  ال��م��خ��ل��وض 
مارسوالن، وهدده إذا لم يذهب 

لحال سبيله.
األعمال  رج����ل  زوج�����ة  ح��ت��ى 
المحتجز، أم الولد الممنوع من 
الدولة  لوكيل  تقدم  أبيه،  زي��ارة 
ب�15  م��ؤرخ��ة  شكاية  الفرنسي 
هذا  ب��أن  شكاية   ،2014 شتنبر 
النصاب المغربي، المذكور اسمه 
في المحضر، بعث لها من يهددها 
الباريسي،  المستشفى  ب��ب��اب 
زيارة  م��ن  أي��ض��ا  ه��ي  ليمنعها 
اسم  الشكاية  زوجها، وتتضمن 
الشخص الذي منعها مدعيا أنه 
الداخلية  وزارة  ف���ي  م��وظ��ف 
الفرنسية. منتهى النصب، وليس 
أن  الفرنسي  القضاء  ع��ادة  من 
النصب،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يقبل 
قصد  الزال��ت  القضية  ومادامت 

التحقيق، ألن الشكاية موضوعة 
الفرجة  فإن  األخير،  شتنبر  في 

الزالت مفتوحة.
ال��م��وج��ز لمسار  ال��س��رد  ه���ذا 
نصاب مغربي، اتفقت كل صحف 
العالم على وصفه بتاجر السالح، 
باسمه الكامل وتاجر المخدرات 
ب��اس��م��ه ال���ك���ام���ل، ي���ط���رح على 
الصعيد الوطني، هذه األيام، وقد 
اإللكترونية  ال���م���واق���ع  غ��رق��ت 
واجب  علينا  فطرح  بفضائحه، 
التساؤل، عن سر المصدر الذي 
يعتمد عليه هذا النموذج البشري، 
ال��ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ف��ي المغرب، 
ليبقى التساؤل، هل حقا ما يدعيه 
جلساته  ف���ي  ال��ش��خ��ص،  ه����ذا 
الخاصة)...( من أنه مسؤول في 
المغربية،  ال��م��خ��اب��رات  ج��ه��از 
له  م��دع أن  م��ن ط��رف��ه��ا،  محمي 
الكثير من أسرارها، ونحن نربأ 
بهذا الجهاز المقدس مغربيا، لما 
حماية  في  بالغة  أهمية  من  له 
أن  الكبرى،  المغربية  المصالح 

ي��ك��ون م��رت��ب��ط��ا ب��ش��خ��ص هذا 
الذي  الشيء  العالمي،  رصيده 
أصبح يحتم على هذا الجهاز أن 
يوضح الموقف، خصوصا ونحن 
م��ظ��اه��رات شعبية  أب���واب  على 
وصحفية في السينغال وساحل 

العاج والمالي. 
وقد قدمنا موجزا غير مشرف 
م���ن م��س��ار ه���ذا ال���رج���ل، وكنا 
حريصين طوال الخوض في هذا 
ن��ك��ش��ف عن  أال  ع��ل��ى  ال���م���ل���ف، 
رعيا  وان���ت���م���اءات���ه  ادع����اءات����ه 
للشخصية المسؤولة عن جهاز 
المخابرات المغربية، وهي تعرف 
هذا  ي��دع��ي  أن  يشرفها،  ال  أن��ه 
بقي،  أو  ك����ان،  أن���ه  ال��ش��خ��ص، 

منتميا إليها.
ومن  الشخص،  ه��ذا  فطبيعة 
خالل مساره المافيوزي تجعله ال 
يتمتع بذلك االتزان المفروض في 
األشخاص المرتبطين بالمصلحة 

الوطنية العليا.
وهو الذي كلما وجد نفسه في 
وسط يواخذ عليه طريقة تعامله، 
التباهي،  إط���ار  ف��ي  وك��ش��ف  إال 
الفيال  ج��ل��س��ات  ف���ي  وخ���اص���ة 
الشق  بعين  إشبيلية،  المسماة 
يكون  حينما  البيضاء،  ب��ال��دار 
أمنيين  ب��م��س��ؤول��ي��ن  م��ح��اط��ا 
محاضر  كشفت  م��ع��روف��ي��ن)...( 
عن  ض��ده،  المرفوعة  الشكايات 
أسماء بعضهم ممن هم في خدمته، 
بالعطاءات)...(  ل���ه  وم��دي��ن��ي��ن 
بالطائرة  أس��ف��اره  ع��ن  فيتحدث 
السيد فالن  م��ع  ال��م��ع��ل��وم��ة)...(، 
فالن،  والسيد  م��روازي،  والسيد 
للقيام بالمهمة الفالنية والمهمة 
الفالنية، بل ويتباهى بعشائه في 
وع��ن حضور  ف��الن،  السيد  بيت 
القطب النيجيري إبراهيم حجي، 
بحضور مدام »صوفي مزيزا« التي 
قدمتها - حسب قوله - على أنها 
زوجة رئيس جنوب إفريقيا، رغم 
تشتغل  ممرضة  الواقع  في  أنها 
في منظمة دولية تحارب السيدا، 
وليست أبدا زوجة لرئيس جنوب 
أنه  كيف  ويفتخر  زوما،  إفريقيا 
عندما جاء الملك محمد السادس 
الماضية،  السنة  ف��ي  للغابون، 
اختفى، حتى ال يتذكره واحد من 
ال��ذي��ن ك��ان��وا يعرفون  ال��ح��راس 
القرار الذي أصدره في حقه الملك 
ال��ح��س��ن ال���ث���ان���ي، وف����ي بعض 
الحاالت التي يكون خارجا فيها 
عن وعيه، يذكر بوساطته القديمة 

بين القذافي والبوليساريو.
عن  ال��س��ك��وت  اس��ت��ف��ح��ال  إن 
أخطاء هذا النصاب الذي يتباهى 
هو  المخابرات،  خدمة  في  بأنه 
م���ؤخ���را، عندما  اف��ت��ض��ح  ال����ذي 
ت���وص���ل ك����ل م����ن رئ���ي���س دول����ة 
مالي  دول���ة  ورئ��ي��س  السينغال 
والوزير األول في باماكو، وبعدما 
نشرت وكالة األنباء السينغالية، 
ت��ق��ري��را ك��ام��ال ع���ن م��س��ار هذا 
تعرض  عناصر  كلها  الشخص، 
سمعة المغرب للخطر في القارة 
للمغرب، أن  اإلفريقية، وال يمكن 
يستفيد، أو يتعاون مستقبال في 
القارة اإلفريقية، مع نصاب كبير 
من هذا الحجم، كما ال يمكنه أن 
يبقى ساكتا يتفرج، ألن الفرجة قد 

تسفر عما ال تحمد عقباه.

28  العدد: 819  اخلميس 8 يناير 2015

-: مصطفى العلوي

نصاب دولي يدعي انتماءه للمخابرات املغربية

زوجة الرئيس السينغالي التي لن تنسى أن هذا الشخص هزأها أمام الرأي العام السينغالي 
باسم منظمة دولية تبرأت منه هي أيضا
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