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اإللكتروني،  ال��ف��اع��ل  س��ج��ل 
كريس كولمان، أول انتصار كمي 
نشر  عندما  المغربية،  الدولة  على 
ب�����وزارة  م���وظ���ف   3500 ب��ه��ا  ل���وائ���ح 
الخارجية، بأسمائهم وحاالتهم المدنية 

وحتى تواريخ ازديادهم.
ظاهرة »كولمان« الذي أصبح يتضح 
أنه مغربي، وأنه جمع وثائقه من مصادر 
من  ع��دد  بقاء  تهدد  أصبحت  م��ؤك��دة، 
المسؤولين الذين الشك أنهم على اتصال 

معه.

سري

4
بطاقة إقامة مصطفى عزيز باجلنسية الكولومبية

هذا  الكولومبي  يصف  املخابرات  املغربية  بالفشل

الصحـفي الـذي فجـر  أن  الـمخـتفي
 الـمروازي  فـي حمايـة  إليـاس  العمـري

هذا هو الرجل المفتاح في ملف مصطفى عزيز، 
عبد البر المروازي الذي لم يكشف عنه إلياس 

العمري ولم يكذب خبر إقامته. صورة خاصة بـ»األسبوع«> »ليكونوميست« 13 نونبر 2014إلياس العمري هو الذي يحمي المروازي

الضائعة

الحقيقة
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وفاة حفيد  إدريس البصري
 حمزة في إسبانيا

> الرباط. األسبوع

تم اإلثنين األخير، نقل جثمان 
ال���ش���اب ح��م��زة ح��ص��ار حفيد 
الوزير السابق إدريس البصري، 
الذي وجد ميتا في غرفته بمدينة 

برشلونة اإلسبانية.
وكان إدريس البصري قد زوج 
ابنته وداد البصري، لعبد الله 
حصار، حفيد األخ األكبر للدكتور 
الخطيب  المحفوظ  الخطيب، 
حمزة  الولد،  بهذا  منه  فرزقت 
تسعة  عمره  يتجاوز  لم  ال��ذي 
جامعة  إلى  وذهب  عاما،  عشر 
دراسته  إلت���م���ام  ب���رش���ل���ون���ة، 

هناك.

إدريس 
البصري

>  باريس. األسبوع

أي صحفي  يرافق  لم 
الحكومة  رئيس  مغربي 
في  كيران  بن  اإلل��ه  عبد 
ل��ب��اري��س، ألنها  رح��ل��ت��ه 
شخصية  رح��ل��ة  ك��ان��ت 
زوجته  ف��ي��ه��ا  راف���ق���ت���ه 
تخرج  ح��ف��ل  ل��ح��ض��ور 
ولدهما رضوان، ونزلوا 
في فندق كليبر، بمنطقة 
قوس النصر، حيث تهافت 
الصحفيون على بن كيران 
الذي ربط زيارته العائلية، 
المهاجرين  م��ع  بموعد 
المغاربة، في دار المعادن 
المرفق(  التقرير  )انظر 
حين أفسدته األجهزة)...( 
بمنع زكريا المومني من 

الكالم. 
وفاة  ت��ح��دث  أن  ق��ب��ل 
الفقيد باها تغييرا يضع 
ب��ن كيران  ل��زي��ارة  ح���دا 
ل���ب���اري���س، ح��ي��ن وضع 

السادس  محمد  ال��م��ل��ك 
رهن إشارته طائرة خاصة 
ن����ق����ل����ت����ه م��������ن م����ط����ار 
»ل��وب��ورج��ي« ول��ي��س من 
م��ط��ار »أورل����ي« كما هو 

المعتاد.
بن كيران تألق في قناة 
الفرنسية،   »5 في.  »ت��ي. 
صحفي  ح������اول  ح���ي���ث 
وصحفية، استقبلهما في 

بيته بالرباط ليلة السفر 
لتوريط عالقاته مع الملك 
الذي  ال���س���ادس،  محمد 
أغدق عليه بن كيران من 
التنويه، ما جعله يقول: 
ولسنا  م���غ���ارب���ة،  ن��ح��ن 
الملك  عندنا  فرنسيين، 
الشاف،  هو  المعلم  هو 
اكتشفته يوم استدعاني 
لتعييني رئيسا للحكومة، 

فكان طريفا لطيفا فاهما 
يسأله  اآلن  أما  متفهما، 
ال��ص��ح��ف��ي: ي��ج��ي��ب بن 

كيران: مرات ال نتفق.
الصحفيون الفرنسيون 
كشفوا أنهم يعرفون أكثر 
حينما  ك���ي���ران  ب���ن  م���ن 
سألوه عن رأيه في إرسال 
مغاربة،  لجنود  الملك، 
يقاتلون بجانب الجيش 

الفرنسي، ليجيبهم: الملك 
ال يخبرني بهذه األشياء 
كان  طبعا  ل��ي،  علم  وال 
السؤال الصحفي ملغوما 
م��������زدوج ال���م���ع���ن���ى ألن 
المغرب، يشارك في مالي 
الفرنسي  ال��ج��ي��ش  م���ع 
المتطرفين  ل����ض����رب 
ال��م��ال��ي��ي��ن، ال��ذي��ن سبق 
لزعيمهم أن جاء للمغرب 
في إطار مخطط الزال لم 
وراءه،  ك���ان  م��ن  ي��ظ��ه��ر 
أن  األخ��ي��ر  ف��ي  ليتضح 
المتطرفين)...(  أول��ئ��ك 
المغرب  م����ن  رج����ع����وا 
الجيش  ل����ي����ض����رب����وا 
يجعل  م��م��ا  ال��ف��رن��س��ي، 
مشاركة الجيش المغربي 
ه��ذه األي���ام ف��ي ضربهم 

إصالحا لغلط فادح.
ك��ي��ران تنصل من  ب��ن 
ال�����ت�����وس�����ع ف�������ي ه�����ذا 
الموضوع، وقال: ال علم 

لي.

> الدار البيضاء. األسبوع

ب��ي��ن أصحاب  ال��ت��س��اب��ق  ي��ج��ري 
الشركة  باختيار  للفوز  األراض���ي 
أعلى  ل��ب��ن��اء  الدن،  ب��ن  ال��س��ع��ودي��ة 
عمارة، هناك من يقول أعلى عمارة 
في أروبا ومن يقول أعلى عمارة في 

العالم، بمنطقة أنفا.

هذه  بناء  تصاميم  رسمت  وق��د 
العمارة التي سيكون بها 115 طابقا، 
السعودية  الشركة  أن حصلت  بعد 
على الصفقة لبناء هذه العمارة التي 
من  متر حيث   500 علوها  سيكون 
ستكون  العمارة  ه��ذه  أن  المؤكد، 
إلى  البيضاء  ال��دار  مفتاح وص��ول 

مستوى كبريات عواصم العالم.

التخطيط لبناء أعلى عمارة
 في العالم بحي أنفا

بن كيران في باريس:

ال يعرف أن المغرب أرسل جنودا لمالي
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لماذا حرص المنتسبون لحزب العدالة 
والتنمية على رفع شعارات »جهادية« في 
جنازة الراحل عبد الله باها؟ وكم هو عدد 
المنسحبين من الجنازة بسبب رفع هذه 
الشعارات، في حضرة األمير موالي رشيد؟ 
ولماذا أصرت حركة التوحيد واإلصالح 
في  للمشاركة  ف��روع��ه��ا  ج��ل  حشد  على 
مراسم الدفن؟ وهل يتعلق األمر باستغالل 
»سياسي« لحادثة الوفاة من أجل »الحشد 

االنتخابي«؟

فلسطين لم يحررها »الرجال«..
 فهل سيحررها أشباه الرجال؟

باها الرجل الذي غلبه
 الوضع املغربي

لو لم يمت الفقيد عبد الله باها في الحادث المؤلم مصدوما 
بالقطار لكان قد انسحب من الحكومة.

مؤخرا، كان في جنازة األستاذ جسوس، حينما قال له أحد 
أصدقائه: أرجوكم االهتمام بتاوريرت، إنها تضيع، فأجابه 
باها: إن المغرب كله يضيع الفساد غلبنا، ولم نبق نستطيع 
التغلب عليه. باها، كان نموذجا للرجل الذي يحتاج المغرب 
إلى ألف من أمثاله، ليتحول المغرب إلى بلد نموذجي، وكانت 
األجهزة السرية قد بدأت مؤخرا في تسليمه بعض الملفات، 
ال مسؤولية  وال��ذي  الحكومة،  في  الثاني  كالرجل  واطالعه 
محددة لديه، ليمكنه االطالع على الخبايا واألسرار، ولكنه لم 

يتغير، ولم تظهر عليه عالمات الطغيان.
 )2014 أكتوبر   2 )عدد:  »األسبوع«  كتبت  عندما  مؤخرا، 
ال��وزراء في السياسة، قال بن  مطالبة بعدم تدخل زوج��ات 
كيران، إن مصطفى العلوي في »األسبوع« يهاجمنا، ليقول له 
باها بمحضر شهود: إن مصطفى العلوي كان دائما، يكتب 
كيران  بن  ليوقف  األساسية،  القضايا  عن  وي��داف��ع  الحق، 
ل�»األسبوع« مباشرة. كثيرون - وعلى رأسهم بن  انتقاداته 
كيران - سيفتقدون في الفقيد عبد الله باها، رجل الدولة في 
التجربة  أن  هي  الكبرى  اإلشكالية  الرجال.  ينقصها  دول��ة 

الفرنسية في التقاليد األروبية كانت تقول دائما:
 »Jamais deux sans trois«، أبدا اثنين بدون ثالث، فإذا 
كان االتحادي الزايدي مات منذ أربعين يوما في ذلك الموقع 
بجانب سكة القطار الذي مات فيه الوزير باها، فإن المعتاد 
والمعهود، هو أن ثالثا البد أن يموت في تلك المنطقة، بل إن 
التي قدمها  اإلفادات  ساكنة بوزنيقة، أصبحت تتحدث عن 
مسؤول الدرك الملكي بالمنطقة، عن إمكانية تواجد أرواح 
جنية أو عفاريت في تلك المنطقة وأن العشرات يموتون في 

ذلك الموقع.
رحم الله الفقيد عبد الله باها، وعزاء ألهله وذويه وعزاء 

لحزب العدالة والتنمية.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

  >  الرباط. األسبوع

من سيكون الميت الثالث 
في بوزنيقة

صورة صادمة بكل المقاييس ألنصار القضية الفلسطينية.. ناشطون في حركات الدفاع عن »الشواذ« و»المثلية 
الجنسية« و»العهارة« )يمين الالفتة(.. برموزهم المشبوهة)..( يقفون بال حياء في مراكش  على هامش منتدى 

حقوق اإلنسان بجانب الفتة كتب عليها: »لن نفرط في تراب المقدس المبارك«، في ما بعضهم كان يحمل الفتة 
»20 فبراير« في إشارة إلى مشاركتهم السابقة في الحراك االجتماعي لحركة 20 فبراير)..(.

الراحل عبد 
الله باها

بن كيران وزوجته رفقة ابنه وزوجته في باريس

المكان الذي توفي فيه المرحوم 
الزايدي والفقيد باها

عمارة
 حي أنفا



حراس بن كيران يحاولون ضرب المومني أمام كاميرات األجهزة الفرنسية
بن كيران للمومني: ما عندي ما ندير ليك

> باريس. األسبوع

املتعاطفون  يتساءل 
م���ع امل���غ���رب، ع���ن أس���رار 
هذه املهزلة التي صورها 
نهاية  ف���ي  ال��ف��رن��س��ي��ون 
األسبوع مبقر دار املعادن 
حشود  بحضرة  بباريس، 
واملهاجرين  ال��ع��م��ال  م��ن 
الذين  املغاربة،  واملهتمني 
كانوا متعطشني لالجتماع 
املغربي  احلكومة  برئيس 

عبد اإلله بن كيران. 
زكريا  وق����ف  وب��غ��ت��ة 
أمام  املشتكي  امل��وم��ن��ي، 
مبدير  الفرنسي  القضاء 
الوطني  ال��ت��راب  ح��م��اي��ة 
ليعرض  احل����م����وش����ي، 
مذكرا  حكايته،  املإل  أمام 
امللك  أن  بتفاصيل تكشف 
بدل  ال�����س�����ادس،  م��ح��م��د 
إلنصاف  ك��ب��ي��رة  ج��ه��ودا 
الله  وأرس������ل  امل���وم���ن���ي، 
وزي��������ر داخ����ل����ي����ت����ه ذل����ك 
وأرسل  العنصر،  ال��وق��ت 
أخبروه  أم��ن  ضباط  إليه 
امللك  ب����أن  ال��س��ج��ن،  ف���ي 
س��ي��ص��در ف��ي ح��ق��ه عفوا 
زكريا-  ي��ق��ول   - وف��ع��ال 
وعندما  احل���ك���م،  ص����در 
الظروف  تفسير  ف��ي  ب��دأ 
عليه  ل��ل��ض��غ��ط  األخ���ي���رة 
بواسطة  ال��ت��ن��ازل،  قصد 
له  مركبة  صور  استعمال 

الدولة  على  ضيف  وه��و 
فاجأه  ح��س��ان،  فندق  ف��ي 
أنهم  ي��ظ��ه��ر  رج����ال  ع���دة 
ب���ح���راس���ة بن  م���ك���ل���ف���ون 
عليه  وان��ق��ض��وا  ك���ي���ران، 
تكسر  ح���ت���ى  إلس���ك���ات���ه 
يديه،  ب���ني  امل���ي���ك���روف���ون 

وكان مشهدا متخلفا حول 
قاعة دار املعادن، إلى شبه 
واملالحظون  الفنا،  جامع 
يتفرجون،  ال��ف��رن��س��ي��ون 
كيران  ب���ن  اض��ط��ر  ح��ت��ى 
للمومني:  وق��ال  للتدخل، 
أنهي  عندما  بك  سأجتمع 

كلها  )التفاصيل  كلمتي 
مسجلة(.

انتهاء  ب��ع��د  أن���ه  إال 
بن كيران، حاول اخلروج 
الذي  امل��وم��ن��ي  ل��ق��اء  دون 
ال���ت���ح���ق ب����ه ط���ال���ب���ا أن 
لوال  وعد،  كما  به  يجتمع 

احلكومة،  رئ��ي��س  أن 
قال  اجل��م��ي��ع  وأم�����ام 
له: »ما عندي ما ندير 

ليك«.
ال�����ص�����ح�����ف�����ي�����ون 
مباشرة  ال��ف��رن��س��ي��ون 
باملومني،  ات���ص���ل���وا 

التفاصيل،  عن  ليسألوه 
يتوفر على  كان  إذا  وعما 
بأنه  ف��أخ��ب��ره��م  احل��ج��ج، 
تسجيالت  ع��ل��ى  ي��ت��وف��ر 
العنصر  ال��وزي��ر  ب��ص��وت 
يقول له: »إن سيدنا كلفني 
لتعرض  ب���ك«،  ب��االت��ص��ال 
تلفزيونية  ق��ن��وات  ع���دة 
استقباله  امل��وم��ن��ي  ع��ل��ى 
لينشر  املقبلة  األي���ام  ف��ي 
التفاصيل  ه��ذه  امل��وم��ن��ي 

أمام الرأي العام.

يظهر  ال���ذي  املومني 
املطالبة  م���ن  ت��ع��ب  أن����ه 
عملية  متابعة  ف��ي  بحقه 
ت��ع��ذي��ب��ه، ك���ان م��ق��ررا أن 
اإلثنني  ي��وم  عرضا  يلقي 
املاضي بدعوة من منظمة 
في  يعقده  الدولية،  العفو 
له  ودع��ت  نانسي،  مدينة 
شخصيات  ع��دة  املنظمة 
الذي  ال���ش���يء  ق��ان��ون��ي��ة، 
سلبا،  يؤثر  أن  شأنه  من 
على املنتدى العاملي الذي 
عقدته منظمة حقوق 
مبراكش،  اإلن���س���ان 
ورمب������ا ك�����ان األم����ر 
يتعلق بتأثير األزمة 
املغربية،  الفرنسية 
على أجهزة اإلعالم 
لتوجيه  الفرنسية، 
موجعة  ض���رب���ات 
ل��ل��م��غ��رب، ك��م��ا أن 
كان  التحريك  هذا 
من شأنه أن يفسد 
مهمة الرئيس بن 
كيران الذي توجه 
إل������ى ب����اري����س، 
ول����م ي��ظ��ه��ر إال 
ق��ن��اة »تي  ع��ل��ى 
التي   ،»5 ف����ي 
اس���ت���ج���وب���ت���ه 
اس���ت���ج���واب���ا 
ك���������������ان م����ن 
األه������م������ي������ة 

مبكان.
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صورة من ندوة بن كيران 
وفيها أحد رجال األمن 
يحاول إسكات املومني

محاولة منع املومني من 
الكالم مع بن كيران

زكريا املومنيصورة رمز أمنستي وبها التعليق حول 

األضواء
تحت
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الدكتور  رث�����اء  ف���ي 
عبد الكرمي اخلطيب، قال 
نائب زعيم العدالة والتنمية، 
ل��و كنت  ال��ل��ه ب��اه��ا،  امل��ه��ن��دس عبد 
بعنوان:  ق��ص��ي��دة  لنظمت  ش��اع��را 

»رحيل رجل عظيم«.
كبير  هو  باها،  الله  عبد  الراحل 
امل���ف���اوض���ن ال���ذي���ن ش���ارك���ون���ا كل 
بن  جماعة  إدم���اج  عملية  محطات 
اخلطيب،  الدكتور  حزب  في  كيران 
أسرارها  ح��ول  ص��وت��ه  نسمع  ول��م 
وش��روط��ه��ا احل��ق��ي��ق��ي��ة، خ��اص��ة ما 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام وإم����ارة 
املؤمنن، إلى يوم فراقه احلياة في 

حادثة سير يعلم الله ظروفها)..(.
العلبة  سيرة  ف��ي  مفقودة  حلقة 

ولغيره)...(،  ك��ي��ران  ل��ن  ال��س��وداء 
يعلم وحده أسبابها.

ولإلنصاف ليس وحده من رفض 
أو األص���ح خ��اف م��ن ال��ش��ه��ادة في 
كلنا خائفون من  موضوع حساس. 
تلك  عظيم  ك��ام  م��ن  قيل  م��ا  كشف 

الليلة في حق النظام واحلكام. 
ي��ك��ون م��ك��ره��ا ع��ل��ى السكوت  ق��د 
وهو أمر غريب ملا نعرفه من شجاعة 
صاحب الدراجة احلمراء، الذي وقف 
البيزوتاج«  »محكمة  أم��ام  شامخا 
وحتمل  بالرباط،  ال��زراع��ي  باملعهد 
شاربه  نصف  حلق  امل��ؤم��ن،  بصبر 
وتسميته ب�»بيزو الله«، وهو أحسن 
وصف كان يعتز به قيد حياته قبل 

وبعد التوزير.
حتدانا  الذي  باها،  الله  عبد  هو 

ج��م��ي��ع��ا ع��ن��دم��ا ع��ات��ب��ت��ه على 
ص���م���ت���ه ب����ح����ض����ور رئ���ي���س 
كيران  بن  اإلل��ه  عبد  احلكومة 
اخللفي،  م��ص��ط��ف��ى  وال���وزي���ر 
أمام مقبرة الشهداء )الصورة( 
بالقول »واش حنا حمقن باش 

نكشفو أسرار الدولة«.
يعتبر  ال���ل���ه،  رح���م���ه  ك����ان 
املفاوضات  ليلة  ف��ي  ق��ي��ل  م��ا 
الدكتور  ب��ق��ص��ر  األخ�����ي�����رة، 
»أسرار  من  بالرباط  اخلطيب 

الدولة«.
ولنعد لقول الشعر، لتحقيق 
باها  الله  عبد  ال��راح��ل  أمنية 

دون انتظار شهادته. 
»رحيل  عنوانها:  القصيدة   
رجل عظيم«، من أبياتها نقرأ:

رحل.. رجل عظيم
منح الشرعية حلزب 

مرجعتيه.. اإلسالم 

كيران(..  )ب��ن  الزعيم  ق��ال 
»إن فقدانه قاس علينا ونحن 
كان  أي��ت��ام«  مجموعة  ال��ي��وم 
برأيه  يجهر  امل��ه��ام)..(  رج��ل 
مغرب  في  القزام  دون خوف 
م���ت���اه���ات ت���واف���ق األوه�����ام 
)حزب العدالة بداية ونهاية، 

ص: 168(.
عن  النظر،  بغض  وختاما 
كل حتليل سياسي، يؤدي إلى 
االختاف،  إل��ى  أو  االت��ف��اق، 
ال��س��ي��د عبد  م���ع م���ق���ارب���ات 
ومهامه)..(،  كيران  بن  اإلل��ه 
وبديا  راب��ح��ة  ورق��ت��ه  تبقى 
م��ؤق��ت��ا)..(، ف��ي زم��ن أعطاب 
املغربي  ال��س��ي��اس��ي  امل��ش��ه��د 
املغرب  ويبقى  ومعارضته، 
العدالة  حل����زب  ح��اج��ة  ف���ي 
يتسع  ال  ألسباب  والتنمية، 

املجال لذكرها.

عبد الله باها: رحيل كبير  المفاوضين مع الدكتور الخطيب
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

أول دعوى لمجلس 
المستشارين 
أمام المحكمة 

الدستورية

العاصمة  ب��ش��وارع  أس��اب��ي��ع  ق��ب��ل  ج���رت 
به  ت��وص��ف  م��ا  أق���ل  ت��ش��وي��ر  ال���رب���اط عملية 
ه��ي ال��ع��ش��وائ��ي��ة. ه���ذه ال��ع��ام��ات واألل����واح 
في جل شوارع  تثبيتها  التي مت  واإلش��ارات 
العاصمة اإلدارية للمملكة أغلبها أخطأت في 
املدينة،  عن  األجانب  والزائرين  املارة  توجيه 
واالعتماد عليها يؤدي إلى تيهان و»الصورة 
نفس اجتاه  رغم  منها؛ حيث  لواحدة  منوذج 
احملطة الطرقية واحلديقة الوطنية للحيوانات 
بالرباط إال أن عملية التشوير توجه قاصدي 
احل��دي��ق��ة إل��ى اجت��اه��ات خ��اط��ئ��ة«. إل��ى ذلك، 
مدنية  ف��ع��ال��ي��ات  ع���دة  أن  »األس���ب���وع«  علمت 
هذه  لتصحيح  ال��رب��اط  بالعاصمة  تتحرك 
وتدعو  األخطاء، 
مبذري  حملاكمة 
امل����������ال ال����ع����ام 
ب����اجل����م����اع����ات 
ال�������ت�������راب�������ي�������ة 
ل�����ل�����ع�����اص�����م�����ة 
ال�����رب�����اط س����واء 
التقني  ال��ق��س��م 
البلدي  باملجلس 
ال�����������ذي أش�������رف 
العملية،  ع���ل���ى 
التي  ال��ش��رك��ة  أو 
بالصفقة  ف�����ازت 
خارج  وأجن��زت��ه��ا 
املعايير واملقاييس 
امل��ع��م��ول ب��ه��ا في 

هذا الباب.

> الرباط. األسبوع

تستعد فرق المعارضة بمجلس 
ضد  شكوى  لرفع  المستشارين 
المجلس  قضاة  ل��دى  الحكومة 
الدستوري بسبب قانون تجديد 

اللوائح االنتخابية.
بيد  المستشارون في مجلس 
التي  ال��ح��ك��وم��ة  أن  ي���رون  ال��ل��ه 
اللوائح  تجديد  ق��ان��ون  ق��دم��ت 

النواب  مجلس  لدى  االنتخابية 
للمصادقة عليه أوال قبل إحالته 
بعد  المستشارين  مجلس  على 
اإلخال بفصول دستور 2011، 
لمجلس  ال���ح���ق  ي��م��ن��ح  ال�����ذي 
المستشارين للنظر، أوال، في كل 
قبل  باالنتخابات  يتعلق  قانون 

مجلس النواب.
أحالت  ق��د  الحكومة  وك��ان��ت 
قانون تجديد اللوائح االنتخابية 

قام  ال��ذي  ال��ن��واب  مجلس  على 
بمناقشته ودراسته والمصادقة 
األسبوع  إح��ال��ت��ه،  ق��ب��ل  ع��ل��ي��ه 
مجلس  ع����ل����ى  ال������م������اض������ي، 
اكتفى  ال����ذي  ال��م��س��ت��ش��اري��ن، 
باالستماع إلى العرض التقديمي 
لوزير الداخلية فقط دون مناقشة 
هذا القانون في انتظار اتضاح 
المجلس  ل����دى  ال��ط��ع��ن  رؤي�����ة 

الدستوري.

»أيها الوافدون
 على الرباط ال تصدقوا 

عالمات التشوير«
> الرباط. األسبوع

ت���ت���داول ب��ع��ض األوس�����اط في 
األحزاب السياسية الكبرى قضية 
»دستور  المغربي  الدستور  طرح 

2011« للتعديل من جديد.
المرة،  ه��ذه  التعديل  أس��ب��اب 
بحسب بعض المصادر، ال تتعلق 
أعضاء مجلس  عدد  رفع  بمطلب 
الجديدة  حلته  في  المستشارين 
إلى أكثر من 120 مقعدا، بل في 
المقبلة  الجهوية  تطبيق  قضية 
الصحراء  ج��ه��ة  وف����ي  ع��م��وم��ا 

خصوصا.
المصادر ذاتها تؤكد أن بعض 
تناقش  وه��ي  ال��دول��ة  مؤسسات 
قانون الجهوية الموسعة اليوم، 
تصطدم بالخصوصية التي يعتزم 

المغرب منحها ألقاليم الصحراء 
المغربية وبخاصة نموذج الحكم 

الصحراء  شؤون  لتدبير  الذاتي 
المغربية من طرف أبنائها.

تطرح  الفعاليات  هذه  وب��دأت 
الذاتي  ال��ح��ك��م  ت��ن��زي��ل  خ���ي���ار 
بالصحراء المغربية، على أن يتم 
»ك��م��ا ه��و ح���ال ع���دد م��ن ال���دول 
الكبرى« بالتنصيص صراحة وفي 
على  الدستور  داخل  باب خاص 
م��ض��م��ون ال��ح��ك��م ال��ذات��ي وعلى 
في  المحلية  المؤسسات  طبيعة 
المنطقة التي سيشملها، وهو ما 
يتطلب تعديا عاجا للدستور قبل 
فهل  المقبلة،  الجهوية  تنزيل 
يفعلها المغرب ويحسم الجدل في 
الذاتي  الحكم  بفرض  الصحراء 
سيتم  أم  وواق��ع��ي��ا؟  دس��ت��وري��ا 
الجهوي  ب��ال��ت��ق��س��ي��م  االك��ت��ف��اء 
في  المعتمد  الحالي  الكاسيكي 
م���ن���اط���ق وج����ه����ات ال���ص���ح���راء 

المغربية؟

مشاورات  حزبية حول تعديل دستوري بسبب »الحكم الذاتي«

> الرباط. األسبوع

انطلقت فصول حرب باردة بين الحكومة 
والبرلمان حول حصيلة القوانين التنظيمية 
االتهامات  ت��ب��ادل  حيث  للدستور،  المكملة 

بالتقاعس بين الطرفين.
ففي الوقت الذي اجتمع فيه مكتب البرلمان 
بقيادة رئيس البرلمان رشيد الطالبي العلمي، 
واشتكوا »عطالة« البرلمان أو تعطيل عمله من 
القوانين  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ح��ك��وم��ة  ط���رف 
تأت  ولم  بوعدها  َت��ِف  لم  والتي  التنظيمية، 
حاليا بأي قانون تنظيمي للبرلمان من أجل 
مناقشته مما جعل البرلمان في فراغ على هذا 
المستوى، ردت الحكومة بعرض مفصل حول 
أجندة القوانين التنظيمية قدمه األمين العام 
اجتماعها  خال  الضحاك  إدري��س  للحكومة 
الخميس الماضي، يؤكد فيه أن الحكومة وفت 

التنظيمية  القوانين  مجال  في  بالتزاماتها 
واحترمت أجندة التشريع المعلنة.

الطالبي  من  كل  يراسل  أن  المنتظر  ومن 
العلمي رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ 
بيد الله رئيس مجلس المستشارين عبد اإلله 
الوفاء  أج��ل  من  الحكومة  رئيس  كيران  بن 
بالتزاماته القانونية المعلنة، وتقديم مختلف 

القوانين التي بذمته إلى البرلمان بغرفتيه.
وك��ان ج��دل كبير ق��د وق��ع ح��ول القوانين 
التنظيمية التي وعد الدستور بتنزيلها خال 
التي  الحكومة  بين  التشريعية؛  الوالية  هذه 
ترى بأحقيتها وحدها في المجيء بها عبر 
للملك  الحق  يعطي  الذي  ال��وزاري  المجلس 
ك��ذل��ك ل���اط���اع وال��م��س��اه��م��ة ف��ي��ه��ا، وبين 
في وضع  يؤكدون حقهم  الذين  البرلمانيين 
مقترحات قوانين تنظيمية لن تمر عبر الحكومة 

والمجلس الوزاري بالضرورة.

على هامش خصوصية األقاليم الجنوبية

أرشيف األسبوعالبرلمان يدخل عهد »البطالة« حتى إشعار  آخر

صورة قديمة، أليام نفوذ الجنرال أوفقير في وزارة الداخلية وقد اصطف عن يمينه 
نائبه محمد بلعالم والجنرال الدليمي وعن يساره الجنرال حسني بنسليمان

عمز عزيمان 
صاحب مشروع 

الجهوية

إشارة في االتجاه 
المعاكس

الراحل عبد الله 
باها أمام مقبرة 

الشهداء بالرباط
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>  الدار البيضاء. األسبوع 

مسبوق،  غير  بشكل  تكررت 
الجلسات الموقوفة أو المؤخرة 
في محاكم الدار البيضاء، بناء 
لبعض  الخاصة  الظروف  على 

المحامين.
الذين  المعتقلون  وي��ع��ت��ب��ر 
ق��ض��وا ش��ه��ورا وس���ن���وات في 
المحامين  بعض  أن  السجن، 
الذين يطلبون تأخير الجلسات 
نظرا لظروفهم الخاصة، إضافة 
إلى المشاكل الفارطة بين هيأة 
حيث  العدل،  ووزي��ر  المحامين 
عن  إضرابهم  المحامون  أعلن 
هو  ه��ذا  أن  ليعتبر  الجلسات، 

الظلم بعينيه.
لملف  البالغة  األهمية  ورغم 
فإن  االتصاالت  وشركات  ال��زاز 
استمرار هذه المحاكمة شهورا، 
مرحلة  القضية  دخ���ول  وب��ع��د 
الهامة  الجلسة  ف��إن  ال��ح��س��م، 
تأخرت بسبب وفاة قريب ألحد 

المحامين.
وأخطر من هذا فإنه في قضية 
مطار الدار البيضاء وجلساتها 
تدور منذ عدة شهور، فإنه عند 

في  المتابعين  أح��د  ملف  فتح 
المتابعون  ك��ان  س���راح،  ح��ال��ة 
صدور  ينتظرون  المسجونون 
الحكم عندما جاء محام يطالب 
بتأخير نقاش ملف المتابع في 
حالة سراح، ليطلب التأخير، وال 
حالة  ف��ي  ال��م��ت��واج��دون  يهمنا 
الرئيس  طلب  وعندما  اعتقال، 
جلسة  ف����ي  ال���م���ح���ام���ي  رأي 
باألسبوع القادم قال له المحامي 
ال.. عندي التزام، وفي األسبوع 

الذي بعده عندي التزام، لتؤخر 
القضية ثالثة أسابيع، وهو قرار 
أسال دموع المتابعين المعتقلين، 
والذين ليس لهم حق التدخل أو 

االحتجاج.
وفي ما يتعلق بقضية درابور، 
واألب الذي سجن ولده واعتقلته 
يضايقون  الذين  وكل  المحكمة 
فقط  الجلسات  تعقد  المخطط، 
يكون  حيث  والجمعة  األربعاء 
ومؤخرا  المحكمة،  في  الزحام 

جاء محامي أحد المتهمين ليقول 
ال أنا الجمعة مشغول واألربعاء 
مشغول وعندما عقدت الجلسة 
توفيت  اإلثنين  ي��وم  له  إرض��اء 
الثاني.  ال��ط��رف  محامي  أخ��ت 
جزئيات من الخطورة بمكان على 
الذين  ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن  م��ع��ن��وي��ة 
مرتين، وها  يصبحون ضحايا 
تصرفات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��ج��ون  ه��م 
الذين  السجون  موظفي  بعض 
ي��ت��ك��رف��س��ون ع��ل��ي��ه��م م���ن أجل 

التدويرة.
ليتعين على وزير العدل، أن 
أس���ب���اب تطويل  ع���ن  ي��ت��س��اءل 
مناقشته  تجرى  ملف  جلسات 
م��ن��ذ ع���دة س���ن���وات، ع��ل��م��ا بأن 
العالمية  الحقوقية  المنظمات 
ت����ص����ن����ف م����س����ت����وى ع����دال����ة 
المحاكمات، وتقاس بعدد األيام 
يقضيها  ال���ت���ي  وال���س���ن���وات 
الجلسات  ف���ي  ال��م��س��ج��ون��ون 
وال������م������داوالت خ���ص���وص���ا أن 
المحاكمات، حتى في العهد الذي 
كان فيه القضاء المغربي منتقدا، 
كانت تعقد جلسات تستمر إلى 
منتصف الليل لإلسراع بإصدار 
أحكام غالبا ما تكون بالبراءة. 

ظلــم المحاميــن للمعتقــلـين

هذا الخبر

> الرباط. األسبوع

يناشد أشراف ضريح موالي إدريس األكبر، 
في  يبحثوا  أن  األوق���اف،  وزارة  في  املسؤولني 
ب��ه السلطات  ق��اب��ل��ت  ال���ذي  ال��ت��ه��اون  م��وض��وع 
الذي  املسجد  أط��راف  أتلفت  التي  الفيضانات 
من  بعيد  غير  إسماعيل،  م��والي  السلطان  بناه 
ب��زره��ون، لدرجة  إدري���س األك��ب��ر  امل��ول��ى  ضريح 
لم يستطيعوا  املاضي،  يوم اجلمعة  املصلني  أن 

الدخول للمسجد ألداء صالة اجلمعة.

الفيضانات حالت دون إقامة 
صالة الجمعة في مسجد 

موالي إسماعيل بزرهون

> مكناس. األسبوع

دروبها  ت��ت��ح��دث  ال��ت��ي  م��ك��ن��اس 
التي  الشنعاء  الجريمة  عن  وأزقتها 
هزت أوساط كل المستثمرين األجانب 
بالمغرب، حيث قتل هؤالء المعتقلون 
المغربية(  األح����داث  م��ن  )ال��ص��ورة 
فرنسيا اختار المغرب لالستقرار به 
واالستثمار، يسمى كريستيان، وشابة 
سنها 18 سنة تسمى ابتسام بطريقة 
الثالثة  المتهمون  ليطلق  وحشية، 

منظمات  أن  إلى  اطمئنان،  ابتسامة 
حكم  بإلغاء  تطالب  اإلنسان  حقوق 
القتلة  المجرمون  ليمضي  اإلع��دام، 
م���دة أح��ك��ام��ه��م ف��ي ال��س��ج��ن باألكل 
كما  والتلفزيون  والفراش  المحترم، 

تطالب بذلك نفس الجمعيات.
القتل  عمليات  استفحلت  ما  فإذا 
حقوق  جمعيات  فلتستمر  بالمغرب 
ال��دف��اع ع��ن القتلة في  ف��ي  اإلن��س��ان 
القتل  ممارسة  يعتبر  مغربي  وسط 

حقا من حقوق اإلنسان.

مدير  الوردي،  الصحة  وزير  يعاقب  كيف 
زوجته  أحضر  ألنه  مستشفى بنسليمان، 
للسالم على امللك، الذي كان يزور املستشفى 
شغل  مقر  يعتبر  أال  زوجها،  يديره  الذي 
أن تزوره فيه.  لزوجته  املدير، محال ميكن 
واستطاعت  زوجته،  تكن  لم  لو  وحتى 
الدخول للسالم على امللك، فهل هي جرمية، 

حتطم املسار املهني لدكتور. 

الطالب املغربي  تثير إشكالية احلكم على 
املالك  عبد  الفرنسية  ليل  مدينة  في 
املقريني، بسنتني سجنا الكثير من الكالم 
احلسيمة  بضواحي  بيته  على  رفع  ألنه 
علم النصرة، التي تقاتل في سوريا، حيث 
تلك  على  حصل  بأنه  عائلته  عنه  تدافع 
ليل،  العرب في  الراية من مظاهرة نظمها 
ولم يكن يتصور أن عمله جرمية سياسية.

عكاشة،  سجن  تدخل  األدوية  من  أطنان 
املسجونني.  ملعاجلة  أنها  أساس  على 
هذه  تطابق  السجون  مدير  راجع  ما  وإذا 
أن  الكتشف  املسجونني،  عدد  مع  الكميات 
األمر قد يكون مجرد غطاء لعملية جتارية، 
إلى  الفائضة،  األدوية  تلك  تتسرب معها 
جهات أخرى، من قبيل بعض الصيدليات 

وباعة األدوية في اجلوطيات. 

استقبل املستشار في الديوان امللكي الطيب 
الرباط،  في  البريطاني  السفير  الفاسي، 
لم  املستشار  هذا  أن  احلدث،  هذا  ليؤكد 

يغادر منصبه.

البيضاء  بالدار  األمنيني  املسؤولني  أحد 
تلقى سيارة فخمة، هدية من املسمى عزيز 
بزيويط ثمنها أدته صناديق شركة درابور 
من  تتأكد  أن  األمن  مديرية  على  ليبقى 

املوضوع.

شاركوا  الذين  الفرنسيون  هؤالء  هم  أين 
محاميه  وقال  بنبركة،  املهدي  قتل  في 
»بوتان« إنهم الزالوا يعيشون في املغرب، 
احملامي الفرنسي اجلاد، املولود باملغرب، 
ندوته:  في  قال  حينما  كثيرا،  متغرب 
ظهور  انتظار  في  عاما  خمسني  قضينا 
احلقيقة  هذه  تظهر  أن  وأمتنى  احلقيقة، 

في اخلمسني عاما املقبلة.

قبل  ما  األسبوع  سري  في  غلط  تسرب 
صوفيا  أن  حيث  »األسبوع«  في  املاضي، 
بلغراد،  وليست  بلغاريا،  عاصمة  هي 

ليثبت حقا مدلول الغلط املطبعي.

املغربية،  والفواكه  اخلضر  تصدير  سوق 
تفرضها  التي  املصاعب  فبعد  مهدد. 
توقيف  تعلن  روسيا  هي  ها  فرنسا، 
املغربية،  واخلضر  الفواكه  استيراد 
اكتشفت  أن  بعد  ناجحا،  سوقا  وكان 
ت  ئنا كا جد  ا تو و لسلع  ا ه  هذ ة  ء ا د ر

ميكروبية فيها. 

بخالف االعتقاد السائد، فإن مهمة السفير 
األمريكي السابق »طوماس رايلي« لم تنته 
برحيله عن مقر السفارة في الرباط، بل إنه 
عاد ليدخل من »النافذة« عبر بوابة الشركة 
إينيرجي«  سورس  »برايت  األمريكية 
الطاقة  مشروع  على  أعينها  التي وضعت 
في  مستشارا  باعتباره  املغربي  الشمسية 

التنمية الدولية)..(.

الذي  العريقة  األحزاب  أحد  ممثل  كان 
حضر ضمن وفد ميثل حزبه، يلقي كلمته 
التأبينية في حق الراحل عبد الله باها في 
منزل عبد اإلله بن كيران، قبل أن يقاطعه 
يقول  احلاضرين  وسط  من  قادم  صوت 
صاحبه »شحال فيهم ديال النفاق«، فارتبك 
رئيس احلزب املعني وظهرت عليه عالمات 

االرتباك)..(.

ما خفي

كريم الزاز

أحمد 
التوفيق

الجناة في جريمة 
قتل كريستيان 

وابتسام

صورة عن األحداث المغربية

محمد  ال��م��ل��ك  ي��س��اف��ر  أن  ق��ب��ل 
نونبر  في  واشنطن،  إل��ى  ال��س��ادس 
2013 أراد المدعو مصطفى بزيويط 
عزيز، أن يفرض وجوده في انتظار 
الرئيس  إلى  رسالة  فكتب  مشغليه، 
ل��ه فيها ))رأي����ت من  أوب��ام��ا ي��ق��ول 
مباشرة  أكاتبك  أن  ال��ض��روري)...( 
وهي  أرأسها،  التي  المنظمة  باسم 
»ال����م����رك����ز ال�����دول�����ي ل����ل����دراس����ات 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة«، وي���ض���ي���ف: لن 
نخفيكم)...( تذمرنا)...( من مواقف 
بعض أرك��ان إدارت��ك��م ح��ول قضية 

الصحراء((.
وطبعا استفسرت اإلدارة األمريكية 

الدولية  للمنظمة  الرئيس  هذا  عن 
للدراسات االستراتيجية، فكان جواب 
المنظمة  ل��ه��ذه  ال��رس��م��ي  ال��م��رك��ز 
RUSI، أعظم وأكبر جهاز  ويسمى 
للدراسات االستراتيجية في العالم، 
التي أرسلت للبيت األبيض الرسالة 
 .)RUSI التالية: )انظر رسالة مركز
الشخص  ل���ه���ذا  ن��س��م��ح  ل���م  إن���ن���ا 
باستعمال اسم مؤسستنا وسنتخذ 
لحماية  الالزمة  القانونية  القرارات 
مؤسستنا. بينما المسمى عزيز، في 
قال:  أخيرا  المسجلة  ندواته  إحدى 
بمشاركة  المنظمة  هذه  أسست  إني 

األجهزة المغربية.

باملتابعة عزيز  مصطفى  املسمى  تهدد  العاملية  االستراتيجية  املنظمة 



المغرب  ش��ب��اب  منتدى  أش��غ��ال  اختتمت 
لأللفية الثالثة بالداخلة الذي ترأسه األمين العام 
إدريس  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس 
لألقاليم  الجديد  التنموي  النموذج  أن  أكد  الذي  الكراوي، 
الجنوبية للمملكة مبني على رؤية واضحة للتنمية الشاملة 
في إطار الجهوية الموسعة، مضيفا أن هذا النموذج حدد 

عدة أهداف وطموحات مرقمة ومحددة في الزمان.

للشبيبة  ال��ج��ه��وي  ال��م��ك��ت��ب  ان��ض��م 
الدستورية إلى حزب االستقالل، وتم ذلك 
بمقر دار عالل الفاسي وبحضور المنسق 
الميزان  لحزب  التنفيذي  المكتب  وعضو  الجهوي 

حمدي ولد الرشيد.

معبر  من  بالقرب  األمنية  األجهزة  أوقفت 
ذات  األخير، سيارة  السبت  يوم  الكركارات، 
الدفع الرباعي كان على متنها شخصين، محملة ب�17 
المشتبهين من  تمكن أحد  كلم من مخدر الكوكايين حيث 
الفرار إلى وجهة مجهولة وتم اعتقال الثاني في السيارة التي 

كانت متوجهة صوب القطر الموريطاني.

الصيد  ق���ري���ة  ب����ح����ارة  اس��ت��ح��س��ن 
»أنتيريفت« مبادرة لمين بنعمر والي جهة 
وادي الذهب لكويرة، بافتتاحه مسجد »عمر 
عموم  وجه  في  ذاتها  الصيد  بقرية  الخطاب«  ابن 

المصلين.
ولقيت هذه الخطوة التي أقدم عليها والي الجهة 
تجاوبا كبيرا من طرف آالف البحارة الذين حجوا 
بكثافة ألداء صالة الجمعة، بعد أن كانوا محرومين 
من أداء الصلوات الخمس وخاصة صالة الجمعة 
التي تكلف مشاق السفر إلى الداخلة وقطع مسافة 

65 كلم. 

أعيد انتخاب منسق األقاليم الجنوبية النعمة 
العام  لالتحاد  الدائمة  بالكتابة  عضوا  ميارة 
للشغالين، بعدما تم انتخابه مؤخرا عضوا بالمكتب 
كاتب  الذي يشغل منصب  ميارة  وأكد  لالتحاد،  التنفيذي 
مجلس جهة العيون – بوجدور - الساقية الحمراء ورئيس 
عصبة الصحراء للدراجات، أن فروع نقابات االتحاد العام 
للشغالين منشغلة بملفات الترقية والتقاعد وتحسين ساللم 

األجور.

استقبل بيت سيدي حمدي ولد إبراهيم 
ولد الرشيد رئيس مجلس جهة العيون 
وحرمه  ال��ح��م��راء  الساقية   - -ب��وج��دور 
الشريفة النها، مولودا جديدا اختير له من األسماء 

»محمد«.

> كلميم. عبد اهلل جداد

التساقطات  تكشف  ل��م 
حجم  عن  بكلميم  األخيرة 
الخسائر المادية والبشرية 
فقط، بل تجاوزها ذلك إلى 
التي  ال��ع��الق��ة  س��وء  بسط 
تجمع السلطة والمنتخبين، 
من  وم��س��م��ع  م���رأى  فعلى 
وزير الداخلية محمد حصاد 
الوزير  اضريس  والشرقي 
اللذين  للداخلية  المنتدب 
بوالية  اج��ت��م��اع��ا  ت���رأس���ا 
الجهة، انتقد رئيس بلدية 
كلميم عبد الوهاب بالفقيه 
عمر  الجهة  وال��ي  سياسة 
الحضرمي الذي لم يتفاعل 
الرسائل  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع 
البلدية حول التدابير التي 
لتفادي  ات���خ���اذه���ا  ي��ج��ب 

الكوارث الطبيعية.
الوهاب:  عبد  ويضيف 
»الوالي لم يقم بأي شيء، 
وكان عليه بحكم مسؤوليته 

يوظف  أن  وس���ل���ط���ات���ه 
المؤسسة العسكرية إلنقاذ 
المواطنين من الغرق لكنه 
من  التدخل  بطلب  يقم  لم 
المؤسسة عكس ما قام به 
والي جهة العيون، كما لم 
التوجه  عناء  نفسه  يكلف 
ليلة الحادثة المأساوي إلى 
عبد  وأب��رز  المكان«،  عين 

الوهاب أمام الوفد الرسمي 
ل��وزي��ر ال��داخ��ل��ي��ة أن���ه لن 
يتحدث عن ملفات وقضايا 
بمصلحة  تتعلق  خطيرة 
ال���م���واط���ن���ي���ن وال����وط����ن، 
وت��س��اءل: »ل��م��اذا ل��م يعلن 
الطوارئ؟  ح��ال��ة  ال���وال���ي 
ولماذا لم يستعمل وسائل 
أن  له؟ قبل  التابعة  الدولة 

يؤكد أن المشكل الحقيقي 
الذي أدى إلى الفاجعة هو 
غ�����ي�����اب ت����دب����ي����ر وخ���ط���ة 
وضعف  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة، 
قدرات المصالح الخارجية 
اللقاء  وت��ح��ول  المعنية، 
التواصلي لوزير الداخلية 
بالمسؤولين الترابيين إلى 
الحالي  ل��ل��واق��ع  محاكمة 

الوضع  بتفاقم  ينذر  الذي 
مستقبال، وقد سبق للوالي 
وضح  أن  الحضرمي  عمر 
في لقاء مع قناة »العيون« 
ك����ل ت���ف���اص���ي���ل ال���ك���ارث���ة 
ال��ت��ي ضربت  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
نجاعة  وم������دى  ك��ل��م��ي��م، 
تدخالت المواطنين والدرك 

والوقاية المدنية)..(.

رئيس جهة كلميم يتهم الوالي الحضرمي بالتقاعس

صادقت الجمعية العامة 
يوم  ال���م���ت���ح���دة،  ل���أم���م 
بدون  األخ���ي���ر،  ال��ج��م��ع��ة 
قرار حول  على  تصويت، 
قضية الصحراء المغربية، 
ك��ان��ت ق��د ص��ادق��ت عليه 
اللجنة الرابعة في أكتوبر 
ال��م��اض��ي، وال���ذي جددت 
العامة  الجمعية  خ��الل��ه 
المتحدة  األم����م  دع��م��ه��ا 
حل  عن  البحث  لمسلسل 
بشأنه  متفاوض  سياسي 
ولمعايير المفاوضات التي 
حددها مجلس األمن منذ 
هذا  وأك����د   .2007 س��ن��ة 
القرار أن الجمعية العامة 
»تدعم  ال��م��ت��ح��دة  ل��أم��م 
مسلسل المفاوضات، الذي 
القرارات  بموجب  انطلق 
الصادرة عن مجلس األمن 

من أجل التوصل إلى حل 
س���ي���اس���ي ع������ادل ودائ�����م 
جميع  م������ن  وم����ق����ب����ول 

تنوه  ك���م���ا  األط����������راف«، 
بالجهود المبذولة في هذا 
الصدد.ويدعو القرار، على 

الخصوص، دول المنطقة 
مع  الكامل  التعاون  إل��ى 
تحت  المبذولة  الجهود 

المتحدة،  األم���م  إش���راف 
من  البعض  بعضها  ومع 
أج���ل ال��ت��وص��ل إل���ى حل 
قبل  م��ن  مقبول  سياسي 
للنزاع  األط�����راف  ج��م��ي��ع 
اإلقليمي حول الصحراء.

وتدعم الجمعية العامة 
مقاربة  ال��م��ت��ح��دة  ل��أم��م 
مجلس األمن منذ المصادقة 
)سنة   1754 ق���راره  على 
إلى  إش����ارة  ف��ي   ،)2007
لمبادرته  المغرب  تقديم 
بجهة  ال����ذات����ي  ل��ل��ح��ك��م 
حظيت  والتي  الصحراء، 
التنفيذية  الهيئة  بإشادة 
الدولية  وال���م���ج���م���وع���ة 
بأسرها، باعتبارها مبادرة 
مصداقية  وذات  ج��دي��ة 
للنزاع  نهائية  لتسوية 
اإلقليمي حول الصحراء.

آخر قرار لألمم المتحدة حول الصحراء

>  تندوف . األسبوع

شارك حوالي 600 فرد من أبناء قبيلة »الركيبات 
لبيهات« في مسيرة احتجاجية داخل مخيمات تندوف 
ضد قيادات البوليساريو، قبل أن يستقر قرابة 200 
للبوليساريو  العامة  الكتابة  أم��ام  منهم  شخص 
بالرابوني. وهناك تسلل للوقفة عدد من أنصار عبد 
ومرددين  الجبهة  أعالم  رافعين  المراكشي،  العزيز 
إلحراج  محاولة  في  للبوليساريو  مؤيدة  شعارات 
المتظاهرين، وهو ما رد عليه هؤالء بترديد عبارات 
من قبيل »الصحراء مغربية«، و»مغربية مغربية« في 
سابقة هي األولى من نوعها بالمخيمات التي تحكمها 
المخابرات الجزائرية بالدم والنار، دون أن تدري أنه 
سيأتي يوم ويتم فيه ترديد شعارات وحدوية داخل 

المخيمات وسط قواتها القمعية.

> كلميم. األسبوع

قامت الوزيرة المنتدبة 
شرفات  ب��ال��م��اء،  المكلفة 
أفيالل، بزيارة إلقليم كلميم 
حجم  ع����ل����ى  ل����ل����وق����وف 
مستوى  ع��ل��ى  ال��خ��س��ائ��ر 
ومنشآت  التحتية  البنية 
خلفتها  ال��ت��ي  ال��ح��م��اي��ة 
التي  األخيرة  الفيضانات 
عرفتها المنطقة، مؤكدة أن 
المنشأة المائية التي سيتم 
الشروع في إنجازها بإقليم 
»أمسرا«  س��د  ه��ي  كلميم 
األطلس  إف����ران  بجماعة 
هذا  أن  م��ب��رزة  الصغير، 
الصغير  ال���ت���ل���ي  ال���س���د 
سيمكن من حماية المناطق 
السفلية سهلة االجتياح من 

طرف مياه الفيضانات.
ال����وزارة  أن  وأض��اف��ت 
برنامج  ع���ل���ى  ت���ت���وف���ر 
مستعجل يهدف باألساس 
إلى بناء المنشآت المائية 

ل��ح��م��اي��ة ال���م���ن���اط���ق من 
الفيضانات وتأهيل البنية 
التحتية المائية عن طريق 
وتهيئة  ال��ح��واج��ز  ب��ن��اء 
إنجاز  وسيتم  ال���ودي���ان، 
سدود تلية باإلقليم لضمان 
للسكان  ش��ام��ل��ة  ح��م��اي��ة 
وتفادي  وال��م��م��ت��ل��ك��ات، 
الخطر واألثار التي خلفتها 

ال��ف��ي��ض��ان��ات األخ���ي���رة. 
وب����خ����ص����وص ال����س����دود 
لجماعة  التابعة  الكبرى، 
»تاركا واساي« على وجه 
الخصوص، قالت المسؤولة 
إن الوزارة المكلفة بالماء 
بصدد دراسة مواقعها من 
أج��ل ب��ل��ورة ق���رار نهائي 

بشأنها.

وعود الوزيرة شرفات أفيالل في كلميم »الصحراء مغربية« شعار 
تظاهرة الرگيبات

 في تندوف

كواليس
صحراوية

هذا الخبر

> العيون. األسبوع

عين حسن موجان عميد الشرطة الممتاز نائبا 
لرئيس المنطقة األمنية بالعيون خلفا لنبيل لعوينة 
الذي عين رئيسا للمنطقة األمنية بالناظور، في 
رئيسا  الفزاري  بوشعيب  العميد  تعيين  تم  ما 
للدائرة األمنية السابعة خلفا للعميد لحسن أمالل 
الذي أحيل على التقاعد، وتم تعيين عبد العزيز 

باعلي رئيسا للدائرة الرابعة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد اعتقلت 
عدة عناصر متورطة في سلسلة سرقات تعرض 
لها بعض سائقي الطاكسيات، مما خلف حالة من 
االرتياح في نفوس المواطنين في انتظار عمليات 
أخرى للقضاء على ظاهرة السرقات الموصوفة.

تغييرات أمنية
 في العيون

6
alousbouea@gmail.com

< العدد: 815
< الخميس 11 دجنبر 2014 األوضاع في  الصحراء

عمر
 الحضرمي

عبد الوهاب 
بالفقيه

شرفات أفيالل

مقر 
الجمعية 

العامة لألمم 
المتحدة

بحضور وزير الداخلية



7
alousbouea@gmail.com

< العدد: 815
< الخميس 11 دجنبر 2014 كواليس األخبار

تهميش دور المحامي وتضييق
 مجال ممارسة المهنة:

نستهل هذه المداخلة بالتأكيد على موقف، لم يعد 
يقبل المهاودة، ويجب أن يقتنع به المشرع وهو بصدد 
مجرد التفكير في إصدار قانون أو تغييره أو تعديله، 
وهو أن تمثيل الخصوم أمام المحاكم، وكيفما كان 
موضوع المنازعة، يجب أن يبقى تمثيل األطراف أمام 
المحاكم مقتصرا على المحامين الذين خولهم القانون 
المحاكم  مختلف  أم��ام  الدعوى  أط��راف  تمثيل  حق 
المغربية، وأن يختار المشرع بين احترام ذلك القانون 
واحترام تطبيقه أو أن يأمم هذه المهنة، فكما ال يقبل 
القانون المنظم لمهنة الطب، أو الصيدلة، أو الهندسة، 
أو خطة العدالة، أو غير ذلك من المهن الحرة، ال يقبل 
ممارسة تلك المهن، إال من كان منتميا لها، فكذلك ال 
يقبل لتمثيل الخصوم أمام المحاكم سوى المحامي 
المحامين في  نقابات  المقيد في جدول من ج��داول 
من  أو  موكله،  من  إم��ا  أتعابه  ويتقاضى  المغرب، 
الخزينة العامة عند مؤازرته لطرف في إطار المساعدة 

القضائية.
إن قانون ممارسة مهنة المحاماة صريح وواضح 
بخصوص ما ذكر، فبناء على »المادة 1« من قانون 
أسرة  من  المعتبرين  وحدهم  هم  المحامون   28.08

القضاء.
مهنة  ممارسة  ت��ج��وز  ال   »2 »ال��م��ادة  على  وب��ن��اء 
المحاماة والقيام بمهامها إال لمحام مسجل بجدول 
إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد 

بالئحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.
وبناء على »المادة 31« ال يسوغ أن يمثل األشخاص 
الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه 
العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء بواسطة 
والمؤسسات  بالدولة  األم��ر  تعلق  إذ  ع��دا  ما  محام 
العمومية حيث تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا.
وبناء على المادة 33 ال يقبل لمؤازرة األطراف أمام 
المجلس األعلى � محكمة النقض � مع مراعاة الحقوق 
المكتسبة إال المحامين المسجلين بالجدول منذ خمس 

عشرة سنة كاملة على األقل.
وتتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن 
للمهنة  الحرة  والطبيعة  المحامي  استقالل  يمس 
وخاصة جميع الوظائف المأجورة وجميع الوظائف 
اإلدارية والقضائية، لذلك ال يجوز للوزير أن يوقع على 
عريضة النقض، وال أن ينتدب موظفا يقوم مقامه، وال 
يجوز للقاضي أن يترافع بصفة شخصية في قضية 
يكون طرفا فيها، وأن قانون المحاماة باعتباره قانونا 
المنصوص  الخصومة  وكالة  ضمنيا  يلغي  خاصا 

عليها في قانون االلتزامات والعقود. 
وعلى أساس ما ذكر، يجب على المسودة أن تراجع 
أمام  ال��دع��وى  أط��راف  تمثيل  بحصر  وذل��ك  موقفها 
المحاكم في المحامين الذين أهلهم القانون لممارسة 

هذه المهنة. 
إن إسناد مهمة الدفاع أمام المحاكم لغير المحامين، 
واتساع رقعة هذه اإلمكانية أصبح يهدد مستقبل هذه 
المهنة، التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث توفير 
مناصب الشغل لخريجي الجامعات والمعاهد، وقد 
ال  لفئة  مصراعيه  على  الباب  المسودة  هذه  فتحت 
تنتمي لهيئة المحامين ليقفوا في ساحات المحاكم 
منافسين لمن أهلهم القانون وحدهم لتمثيل الخصوم، 
ويعد ذلك من باب انتحال صفة المحامي وهو فعل 

يدخل تحت طائلة القانون الجنائي.

التعديالت المقترح إدخالها 
على بعض مواد مسودة  مشروع 

قانون المسطرة المدنية
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*
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< يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

»اليافع«  الشاب  برمج  مفاجئ  بشكل 
في حزب األصالة والمعاصرة، المهدي 
بنسعيد، بصفته رئيسا للجنة الخارجية 
والشؤون اإلسالمية والمغاربة المقيمين 
بالخارج اجتماعا يوم الخميس المقبل 
الموافق ل�18 دجنبر الجاري، سيحضره 
النواب من أجل المصادقة على قانونين 
بالنسبة  الحقوقي  المجال  في  هامين 
للمغرب، يهمان على التوالي قانونين من 
اتفاقين  إلى  المغرب  سينظم  خاللهما 
دول����ي����ي����ن وه�����م�����ا: األول؛ ي�������واف�������ق 
البروتوكول  ع��ل��ى  المغرب بموجبه 
االختياري المتعلق باتفاقية القضاء على 
المرأة  ال��ت��م��ي��ي��ز ض���د  أش���ك���ال  ج��م��ي��ع 
المتحدة،  األم���م  ط���رف  م��ن  المعتمدة 
االختياري  البروتوكول  يهم  والثاني 
الخاصة  الدولية  باالتفاقية  المتعلق 

بالحقوق المدنية والسياسية.
هذه »الشجاعة« المتمثلة في برمجة 
هذين القانونين للمصادقة عليهما داخل 
البرلمان بعدما ظال في ثالجة البرلمان 
ل���ع���دة ش���ه���ور، ط���رح���ت زل������زاال وسط 
بسبب  الحقوقيين  قبل  السياسيين 
»جرأة« هذا الشاب الصغير الحاصل على 
لحزب  المنتمي  الفرنسية  الجنسية 
الجرار، ومدى قدرته على إدخال المملكة 
التزامات  في  قدرها  بجاللة  المغربية 
ك���ب���رى ظ��ل��ت م��ح��ط نقاش  ح��ق��وق��ي��ة 
الصالونات  أك��ب��ر  داخ����ل  مستفيض 
محل  وظلت  والحقوقية)..(،  السياسية 
داخ��ل كبرى مؤسسات  نقاش و»ح��ذر« 
على  األمنية  لخطورتهما  نظرا  الدولة 
مستقبل المغرب ومستقبل مؤسساته.

ومن غريب الصدف أن برمجة هذين 
القانونين الذين يشكالن مطلبا رئيسيا 
النساء)..(  للحقوقيين وبخاصة بعض 
والذين ظال محطة تحفظ من طرف الدولة 
برمجة  تمت  سنوات،  لعدة  المغربية 
المصادقة عليهما يوم الخميس المقبل 
بفارق أسبوع على ندوة وطنية تنظمها 
القيادية اليسارية و«الحقوقية« في حزب 
الجرار خديجة الرويسي باسم جمعية 

المرأة،  حقوق  حول  الحكمة«  »بيت 
أم هناك خدمة  فهل هي الصدفة؟ 
برلمانية ألجندة الرويسي؟ أم هي 
أجندة البرلمان برمته بتزكية من 
رئيس  العلمي  الطالبي  رشيد 
أوصاه  الذي  النواب،  مجلس 
الجرار  ح���زب  ف��ي  ال��ق��ي��ادي 
إلياس العمري خيرا بالشاب 

المهدي بنسعيد)..(.

فقد برمج المهدي بنسعيد المصادقة 
على هذين القانونين المثيرين للجدل في 
مجال حقوق اإلنسان، بعدما ظل المغرب 
خطورتهما  نتيجة  عليهما  يتحفظ 
واحتمال استغاللهما من طرف خصوم 
حين  المقبل  الخميس  وبعد  المغرب، 
المصادقة على مضمونهما سيصبحان 
ملزمان للمغرب دوليا، وسيفتحان على 
في  األممية  المحاكمات  ب��اب  المغرب 
مجال حقوق المرأة وفي مجال الحقوق 
السياسية والمدنية، خاصة وأن هذين 
بجر  ل��أف��راد  سيسمحان  القانونيين 
مؤسسات الدولة المغربية للتقاضي أمام 
المحاكم األممية في حالة خرقها لهذين 

االتفاقيتين.
فبمصادقة البرلمان على البروتوكول 
االختياري المتعلق باتفاقية القضاء على 
المرأة  ال��ت��م��ي��ي��ز ض���د  أش���ك���ال  ج��م��ي��ع 
المتحدة،  األم���م  ط���رف  م��ن  المعتمدة 
سيسمح هذا البروتوكول للجنة األممية 
للقضاء على التمييز ضد المرأة بتلقي 
الصادرة  والتبليغات  الشكايات  جميع 
باسمهم ضد  يتكلم  من  أو  األف��راد  عن 
في  مؤسساتها  وضد  المغربية  الدولة 
حالة خرقها لالتفاقية الدولية المتعلقة 
الثاني  سيمنح  بينما  المرأة،  بحقوق 
المتعلق بالبروتوكول االختياري المتعلق 
بالحقوق  الخاصة  الدولية  باالتفاقية 
المدنية والسياسية، والذي يعتبر األخطر 
مقارنة مع البروتوكول األول »سيمنح« 
باألمم  اإلنسان  بحقوق  المعنية  للجنة 
المتحدة حق تلقي الشكايات والرسائل 
األفراد  طرف  من  المغربية  الدولة  ضد 
اعتداءات  ضحايا  أنهم  يدعون  الذين 
وخ�������روق�������ات 
قية  تفا لال

المدنية  بالحقوق  المتعلقة  ال��دول��ي��ة 
والسياسية، المنصوص عليها في العهد 
السياسية  بالحقوق  الخاص  ال��دول��ي 

والمدنية.
هذا القانون الثاني الذي يرحب به من 
الناحية الحقوقية يطرح تحديات كبرى 
على السلطات المغربية وعلى مؤسسات 
الدولة وبخاصة في المناطق الصحراوية، 
حيث ستصبح وفق هذا القانون مختلف 
ال��م��غ��رب��ي��ة معرضة  ال��س��ل��ط��ات  أن����واع 
القانون  هذا  اعتماد  نتيجة  للمساءلة 
الذي قد يستغله ما يسمى ب�»انفصاليي 
الداخل« لتضييق الخناق على المغرب 

في صحرائه وجره إلى المحاكم األممية 
سياسية  وص���راع���ات  م���زاع���م  ب��س��ب��ب 
الحقوقي،  رغم غالفها  األولى  بالدرجة 
وهو ما يفتح على المغرب بابا هو في 

غنى عنه.
برمجة الشاب اليافع المهدي بنسعيد 
لهذين القانونين في هذه الظرفية بالذات 
واللذين يلبيان رغبة بعض المنظمات 
يملك  من  س��ؤال  يطرح  النسائية، 
حقيقة قرار البرمجة والتقرير في 
مثل هذه األمور الكبيرة التي عجز 
الرؤساء السابقون عن االقتراب 
حماس  ه��و  فهل  نيرانها،  م��ن 
الشباب؟ أم هي قرارات »الكبار« 
ال��ت��ي ي��ف��ن��ده��ا ال��م��ه��دي غير 

المنتظر.

البرلماني المهدي بنسعيد الحاصل 
على الجنسية الفرنسية يفتح أبواب 

محاكمة المغرب دوليا

تطبيق  من  موقفنا  تعديلها:  المقترح  المواد 
القانون المنظم لممارسة مهنة المحاماة - المادة 
المتعلقة بمجال تطبيق القانون، - المادة المتعلقة 
بالدفع ببطالن اإلجراء، -تعديل المواد: 7 � 11 � 
 47 � 44 � 11/39 � 37 � 36 � 35 � 34 � 30 � 29 � 25
 � 58 � 57 � 56 � 55 � 54 � 53 � 52 � 51 � 50 � 48 �
 � 118 � 97 � 83 � 81 � 78 � 76 � 65 � 64 � 63 � 59
126 ))لها ارتباط بالمادتين 308 � 459 � 483(( � 
 � 185 � 183  � 175 � 173 � 172 � 164 � 162 � 151

.188

برمجة الشاب اليافع 
المهدي بنسعيد لهذين 

القانونين في هذه الظرفية 
بالذات، يطرح سؤال من 

يملك حقيقة قرار البرمجة 
والتقرير في مثل هذه 

األمور الكبيرة التي عجز 
الرؤساء السابقون عن 

االقتراب من نيرانها، فهل 
هو حماس الشباب؟ أم هي 

قرارات »الكبار«؟

هل سيتحول 
البرلمان إلى 

واجهة لخدمة 
أجندة »خديجة 

الرويسي «؟

خديجة
 الرويسي

المهدي
 بنسعيد
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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

أستودعكم الله في
 سيدي إفني

إذا لم تكن الحكومة 
بجانبنا، فإننا سنصير 
أث����را ب��ع��د ع��ي��ن. على 
أن  المعنيين  ال����وزراء 
الحقيقة  ي�����رف�����ع�����وا 
ب��أن��ف��س��ه��م، وع��ل��ي��ه��م أن 
يشهدوا على حجم الدمار 
بأعينهم، ال أن يقرأوها في 
لم  وإذا  السلطة،  تقارير 
يفعلوا ذلك، فإني أستودعكم 

ال���ل���ه. وأت�����رك س��ي��دي إن���ي ل��ي��ف��ع��ل��وا ب��ه��ا ما 
يشاءون.

> حسن جهادي »رئيس المجلس اإلقليمي«

أمريكا أكبر منتهك لحقوق 
اإلنسان
وأحقر  أط���ول  ه���ذا 
احتالل وجد في تاريخ 
ال����ب����ش����ري����ة، ول������وال 
ازدواجية المعايير لما 
ب��ق��ي��ن��ا م��ح��ت��ل��ي��ن، لوال 
وجود من يدعم االحتالل، 
يقول شيئا ويعمل شيئا 
آخ���ر، ل��وال أن ه��ن��اك من 
ي���ح���ت���ض���ن االق����ت����ص����اد 
لما  ويدعمه  اإلسرائيلي 
ازدواجية  هناك  أن  ل��وال  اح��ت��الل،  هناك  ك��ان 
المعايير تطبق على حقوق اإلنسان لما وصلنا 
ما  اليوم،  فيها  نحن  التي  المرحلة  ه��ذه  إل��ى 
يحدث هو انكسار لحقوق اإلنسان، الغرب هو 
الذي يدعم اإلسرائيليين وهو صاحب العبارات 
الرنانة حول حقوق اإلنسان، عندما نتكلم عن 
ينتهك  من  أكثر  فأمريكا هي  اإلنسان  حقوق 

حقوق اإلنسان وتدعم إسرائيل..
> جهاد أبو زياد »المجلس التشريعي 
الفلسطيني«

الجزائر اقترحت علينا 
تأسيس حزب انفصالي

حينما  ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة، 
ب�����دأت ال���ج���زائ���ر في 
دعمنا رفضت أن نعلن 
ثورة مسلحة. لقد قال 
للولي  ال��ج��زائ��ر  ق����ادة 
مصطفى السيد: الثورة 
لهما  المسلح  وال��ك��ف��اح 
أبعادهما وتبعاتهما، ومن 
األفضل أن تعلنوا أنفسكم 
حزبا سياسيا في الصحراء 
وتطالبوا بتقرير المصير، 
هذا  ف��ي  سندعمكم  ونحن 

المطلب وندعمكم عبر األمم المتحدة.
> المحجوب السالك »خط الشهيد«

ليس هناك مشكل مع 
اليهود
هناك  أن  أعتقد  ال 
اليهود  م���ع  م��ش��ك��ال 
المغاربة، فهم جزء من 
االجتماعي  ال��ن��س��ي��ج 
وكغيرهم من المغاربة، 
وعليهم  ح���ق���وق  ل��ه��م 
الواجبات نفسها. المبدأ 
ه���ن���ا ه�����و ال���وط���ن���ي���ة، 
واإلخالص إلى االنتماء 
وال  ال��ح��ض��اري.  والعمق 
نملك إال أن نفتخر بمثقفين من أمثال: إدموند 
سيون  قبيل:  من  ومناضلين  المليح،  عمران 

أسيدون. 

قراءة في خبر

اإلرهابيس،  »داع����ش«  تنظيم  ليس 
الذي يحصد ثروات  العالم  الوحيد في 
طائلة جراء نشاطات إجرامية، فتنظيم 
»القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي« نجح 
بتكديس أموال ضخمة نتيجة انخراطه 
في أنشطة، كتهريب وتجارة المخدرات 

وعمليات الخطف.
تعد عمليات التهريب العمود الفقري 
المالي للجماعات المتطرفة التي تسيطر 
إقليميا واقتصاديا على منطقة شاسعة 
لها  يوفر  مما  اإلفريقية،  الصحراء  من 
حرية تامة لتنفيذ عدد من األنشطة غير 
المشروعة. وفي طليعة هذه الجماعات 
المغرب  بالد  في  »القاعدة  تنظيم  يأتي 
اإلسالمي«، وهي جماعة مسلحة متشددة 
وبلدان  الصحراء  في  تحركاتها  تمتد 
الساحل اإلفريقي... ومع الوقت، تحولت 
أساس  شكلت  )التي  المجموعات  هذه 
على  تعتمد  ع��ص��اب��ات  إل���ى  ال��ق��اع��دة( 
التهريب لتمويل نشاطها الجهادي؛ تسلط 
داليا غانم الباحثة في مركز كارنيغي في 
على  الضوء  األوس��ط«  ل�»الشرق  حديث 
مصادر متعددة تستعملها هذه الجماعات 
ضرائب  »منها:  تمويل:  على  للحصول 
المرور التي تؤمن للمهربين حق المرور، 
واالتجار بالمخدرات، وتهريب السجائر، 
والسيارات  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  وت��ه��ري��ب 
والكحول، فضال عن تسهيل اللجوء غير 
ل��ل��وص��ول إلى  ال��ش��رع��ي عبر ال��ق��وارب 

أوروبا، وأخيرا عمليات الخطف«.
وقد يكون تهريب المخدرات النشاط 
األه���م ل��دى ه��ذه ال��ج��م��اع��ات؛ فبعد أن 
منطقة  عبر  القديمة  ال��ط��رق  ُأخضعت 
تزايد  لمراقبة مشددة،  الكاريبي  البحر 
القوارب  متن  على  الكوكايين  تهريب 
والطائرات إلى غرب إفريقيا ليجري الحقا 
تهريبه عبر الصحراء إلى أوروبا مرورا 
عليها  تسيطر  أخ��رى  ومناطق  بمالي 
اإلسالمي«  ال��م��غ��رب  ب��ب��الد  »ال��ق��اع��دة 
وجماعات إرهابية إسالمية أخرى. ويشير 
إل���ى أن  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ع��الق��ات  مجلس 
»القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي« تضمن 
تهريب المخدرات وتؤمن مسلكا ساحليا 
حيويا بين الموردين في أمريكا الالتينية 

واألسواق األوروبية.
وفي هذا السياق، أشارت مقالة نشرت 
في  البريطانية  »غارديان«  صحيفة  في 
ش��ه��ر ش��ت��ن��ب��ر إل����ى ش��ج��اع��ة وج����رأة 
الجماعات الجهادية في المنطقة الواقعة 
المغرب  ببالد  »القاعدة  سيطرة  تحت 
اإلس��الم��ي«. ودائ��م��ا نقال ع��ن صحيفة 
المسلحة  الجماعات  تقدم  »غ��اردي��ان«، 
الكوكايين  لتهريب  رواتب مرتفعة جدا 
اآلتي من أمريكا الجنوبية مرورا بمالي، 
والنيجر، وتشاد، وليبيا. وتتميز مالي 
بخصائص مهمة لمهربي المخدرات، بما 
أنها تشكل محطة مالئمة في منتصف 
الطريق فضال عن غياب حكومة قوية في 
البالد، وعدم اللجوء إلى أي تكنولوجيا 
متطورة لوضع حد لمحاوالت التهريب. 
»تأتي المخدرات من كولومبيا وفنزويال 
وتمر عبر غانا، وغينيا، بيساو، لتصل 
إلى موريتانيا، ونيجيريا، والسينغال، 
وم��ال��ي. وال��ك��ل ي��ت��ذك��ر ط��ائ��رة »بوينغ 
الكوكايين«، كما سمتها وسائل اإلعالم 
التي سقطت في عام 2009 بينما كانت 
مقبلة من فنزويال إلى مالي وعلى متنها 
10 آالف طن من الكوكايين، وتم العثور 
على حطامها قرب غاو شمال شرقي مالي. 
في النهاية، تدخل المخدرات إلى القارة 

األوروبية عبر الجزائر والمغرب«، وفق 
»غارديان«.

إلى ذلك، أشار مقال آخر نشر العام 
البريطانية  الصحيفة  ف��ي  ال��م��اض��ي 
»صنداي تلغراف«، إلى أن تنظيم القاعدة 
»رسما«  فرض  اإلسالمي  المغرب  ببالد 
بقيمة 2000 دوالر على كل كيلوغرام من 
المخدرات يجري تهريبه. وبذلك، يحصد 
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 
معه،  المتحالفة  اإلرهابية  والجماعات 
الماليين من الدوالرات كل عام من خالل 
تهريب  لتجار  مسلحة  »مرافقة«  توفير 
المخدرات عبر الصحراء. ووفقا لتقديرات 
مكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات 
من  ط��ن��ا   35 ن��ح��و  ي��م��ر   »UNODC«

الكوكايين عبر غرب إفريقيا كل عام.
النشاطات  تتضمن  ذل��ك،  عن  فضال 
التي  المشروعة  غير  األخ��رى  المربحة 
تعتمدها هذه الجماعات االتجار باألسلحة 
جعلت  ل��درج��ة  والسجائر  وبالعربات 
»السيد  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ي��ح��ص��ل  ب��ل��م��خ��ت��ار 
الحملة  أعقاب  في  أنه  كما  مارلبورو«. 
عام  الناتو  لحلف  ليبيا  على  الجوية 
2011. شهدت المنطقة الخاضعة لسيطرة 
تدفقا  اإلسالمي«  المغرب  في  »القاعدة 
كبيرا لألسلحة سمح لها باالستفادة من 

هذه التجارة بشكل كبير.
وجنى تنظيم القاعدة ببالد المغرب 
اإلس��الم��ي وال��ك��ث��ي��ر م��ن ح��ل��ف��ائ��ه، مثل 
من  أي��ض��ا  ال��م��ال  بلمختار،  مجموعة 
عمليات الخطف والمطالبة بالفديات. »إال 
أنه من الصعب جدا تقدير المبالغ التي 
وصلت إلى أيديهم، ألن الحكومات عموما 
ال تعترف بها وعادة تنفي دفع الفديات«، 
وفق غانم. ففي عام 2013، دفعت فرنسا 
مبلغا يصل إلى 25 مليون أورو )أي 34 
مليون دوالر( فدية لتنظيم القاعدة إلطالق 
سراح 4 فرنسيين احتجزوا رهائن لمدة 
سنة في منطقة الساحل اإلفريقي، وفقا 
لمصادر كانت مقربة من العملية. وفي 
ذلك الوقت، نفى وزير الدفاع الفرنسي 
جان إيف لو دريان دفع أي مبلغ من المال 
لتأمين اإلفراج عن بيير ليغراند، ودانيال 
أما  فيريه.  وم��ارك  دول،  وتييري  ل��رب، 
مبالغ الفدية »فتتراوح عادة بين 5 إلى 
10 ماليين دوالر لكل رهينة اعتمادا على 

جنسيتها«، تقول غانم.
وعمليات الخطف هذه ليس مصدرا 
مهما لألموال فحسب، إنما تسهل أيضا 
تبادل السجناء، وتزرع الخوف في نفوس 
في  ال��م��وج��ودة  األجنبية  المؤسسات 
المنطقة. وفي هذا السياق، صرح ديفيد 
األمريكية  الخزانة  وزي��ر  نائب  كوهين 
لشؤون اإلرهاب واالستخبارات المالية 
في أكتوبر 2012 أن الخطف مقابل فدية 
يمثل اليوم »التهديد األخطر في تمويل 
اإلرهاب«. وتأتي األرقام التي قدمتها غانم 
لتؤكد على هذه المقولة؛ ففي عام 2004، 
س��ج��ل��ت ن��ح��و 11 ح���ادث���ة خ��ط��ف في 
المنطقة، في حين ارتفع عددها في عام 
2008 إلى 59 حالة. تمكنت »القاعدة ببالد 
وتبييض  غسل  من  اإلسالمي«  المغرب 
أموالها المكتسبة من الخطف واالتجار 
غ��ي��ر ال��م��ش��روع ع��ب��ر اس��ت��ث��م��ارات في 
العقارات واألراضي، خاصة في الجزائر 
وش��م��ال م��ال��ي. وت��ؤك��د غ��ان��م أن قوة 
المغرب  ببالد  القاعدة  تنظيم  استثمار 

اإلسالمي تتفوق 
الحكومة  ع��ل��ى 

نفسها.

 مقارنة بين صناعة الثروة عند »القاعدة« و»داعش«
بين التهريب وتجارة المخدرات واالختطاف..

فوق البساط األحمر لمهرجان مراكش السينمائي، 
إبن  الفهري«،  الفاسي  »إبراهيم  المدلل  الولد  يقف 
المستشار الفاسي الفهري، دون أن تكون له أية عالقة 
هذا  عن  السؤال  ليطرح  بالسينما،  وال  بالمسرح  ال 

الحضور الغريب من نوعه)..(.

كالم الصورة

ما عالقة الفاسي

الفهري بمهرجان مراكش? 

خطة  األمنية  السلطات  وضعت 
محكمة لتأمين إقامة فريق ريال مدريد 
ب��ال��رب��اط ومراكش  ت��واج��ده  أث��ن��اء 
للمشاركة في كأس العالم.. من جهته، 
حراسة  الملكي  للفريق  سيخصص 
خاصة حول الفندق الذي سيقيم به 
 40 إل��ى  باإلضافة  ال��رب��اط،  بمدينة 
رج���ال س��ي��ق��وم��ون ب��ح��راس��ة العبي 
الفندق،  في  تواجدهم  أثناء  الفريق 
ومالعب التدريبات، وأثناء المشاركة 

في اللقاءات.
البرتغالي  للنجم  وسيخصص   
حراس   5 رون����ال����دو  ك��ري��س��ت��ي��ان��و 
ش���خ���ص���ي���ي���ن 
ل���ت���أم���ي���ن���ه 
خ�����������������الل 
ت���واج���ده 
ف�������������������ي 

المغرب، ابتداء من يوم السبت، بينما 
األمير  ملعب  في  لقاء  أول  سيجرى 
موالي عبد الله بالعاصمة الرباط يوم 
16 دجنبر، وسيجرى اللقاء الثاني 

يوم 20 من نفس الشهر بمراكش.
وستخصص لباقي الفرق المشاركة 
أيضا،  م����ش����ددة  أم���ن���ي���ة  ح����راس����ة 
ف���رق أمنية  ال��س��ل��ط��ات  وخ��ص��ص��ت 
ستحضر  التي  الجماهير  لحراسة 
للمغرب من الدول المشاركة في كل 
م���ن ال���رب���اط وم���راك���ش، ح��ي��ث من 
الجماهير  ت���ك���ون  أن  ال��م��ح��ت��م��ل 
عددا  األكثر  واإلسبانية  الجزائرية 
متبوعة بالجماهير 

األرجنتينية.
وق��������������������ررت 
ال�����س�����ل�����ط�����ات 
عدم  األم���ن���ي���ة 
السماح بإدخال 
األلعاب النارية 
وال������الف������ت������ات 
وال����زج����اج����ات 
واألط�����������ف�����������ال 
القاصرين للمالعب 
تجنبا ألي أعمال شغب، 

سيمنع  ك����م����ا 
دخول أي متفرج 

دون تذكرة.

لالعب  شخصيين  حراس   5
كريستيانو رونالدو  في المغرب

> محمد غيالني »باحث«
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رئيس  بها  تقدم  دع��وى  على  بناء 
الحكومة المغربية عبد اإلله بن كيران، 
ستستمع المحكمة الوطنية في مدريد 
ي����وم 15 دج��ن��ب��ر ال���ج���اري ل��ك��ل من 
الصحافي إغناسيو سمبريرو، والمدير 
خافيير  »الباييس«  لجريدة  السابق 
واإلش���ادة  ال��ت��روي��ج  بتهمة  م��وري��ن��و 
باإلرهاب بسبب نشر شريط فيديو في 
تنظيم  تهديد  ح��ول  ال��ج��ري��دة  م��وق��ع 
القاعدة في المغرب اإلسالمي للمغرب. 
وستكون هذه هي المرة الثالثة التي 
سينظر فيها القضاء في هذا الملف بعد 
السابق  ف��ي  بالحفظ  ق��ام  ق��د  ك��ان  أن 
للملف. ويعتبر قرار  المحكمة حاسما 
في دعوى مماثلة رفعها الدولة المغربية 
ضد الصحفي علي أنوزال الذي كان قد 

نشر رابط الشريط عن »الباييس«.
وتعود وقائع هذا الملف القضائي 
السنة  م��ن  شتنبر  إل���ى  اإلع��الم��ي   -
جريدة  ن���ش���رت  ع��ن��دم��ا  ال��م��اض��ي��ة، 
»الباييس« مقاال لمراسلها المتخصص 
في المغرب العربي إغناسيو سمبريرو 
يتعلق بشريط فيديو صادر عن تنظيم 
القاعدة في المغرب اإلسالمي يتضمن 
تهديدات للمغرب، ووضعت الشريط في 

موقع الجريدة.
التي  الرقمية  »لكم«  جريدة  وقامت 

يديرها علي أنوزال بنشر رابط للشريط، 
ومباشرة جرى اعتقال مدير الجريدة 
الشهر بتهمة  فاقت  لمدة  أن��وزال  علي 
اإلشادة باإلرهاب، وتستمر السلطات 
الذي  الموقع  على  الحظر  ف��رض  في 
يعتبر أول جريدة رقمية تتعرض للحظر 

في تاريخ الصحافة الرقمية.
دجنبر  خ���الل  ال��ح��ك��وم��ة  وق���ام���ت 

ال��م��اض��ي، ب��رف��ع دع���وى ض��د جريدة 
»الباييس« أمام القضاء اإلسباني، لكن 
النيابة العامة رفضت الدعوى، وجرى 
االس��ت��ئ��ن��اف، وت��ب��ن��ى ال��ق��اض��ي من 
الوطنية خافيير بيرموديث  المحكمة 
القرار نفسه خالل شهر غشت الماضي. 
في  بصرامته  معروف  القاضي  وهذا 
ملفات اإلرهاب سواء المتعلقة بالقاعدة، 

أو بجماعات أخرى، أو بمنظمة إيتا، 
وهو الذي تولى رئاسة الجلسة التي 
أبو  أص��درت األح��ك��ام في ملف خلية 
الدحداح وتفجيرات 11 مارس اإلرهابية 
في مدريد. ومباشرة بعد االطالع على 
الدعوى قرر رفض مطالب بن كيران، 
معتبرا نشر الشريط عمال يدخل ضمن 
الحق في اإلعالم، لكن في الوقت ذاته، 
المغربية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال���ح���ق  ت�����رك 

االستئناف.
الحكومة  رئ���ي���س  ق����رر  وع��م��ل��ي��ا، 
الثالثة،  للمرة  االستئناف  المغربية 
حيث ارتأت الغرفة الثالثة في المحكمة 
الوطنية ضرورة االستماع للصحافي 
»الباييس«.  لجريدة  السابق  والمدير 
خافيير  ال���ق���اض���ي  س��ي��ق��وم  وب���ه���ذا 
سمبريرو  إلى  باالستماع  بيرموديث 
دجنبر   15 ي���وم  م��وري��ن��و  وخ��اف��ي��ي��ر 

الجاري.
إلى  اإلسبانية  الصحافة  وت��ذه��ب 
ال��ق��ول ب��ن��وع م��ن ال��ت��أك��ي��د إل���ى قيام 
القاضي مرة ثانية بحفظ الملف بعد 
االستماع إلى الصحافيين، إذ ال يمكنه 

القرار  مع  التناقض 
ال����س����اب����ق ال�����ذي 
ف���ي هذه  ات���خ���ذه 

القضية.

جولة جديدة بين حكومة بن كيران وجريدة »الباييس«
قرر رئيس الحكومة المغربية االستئناف للمرة الثالثة، حيث ارتأت الغرفة الثالثة في المحكمة 
الوطنية ضرورة االستماع للصحافي والمدير السابق لجريدة »الباييس«. وبهذا سيقوم القاضي 
خافيير بيرموديث باالستماع إلى سمبريرو وخافيير مورينو يوم 15 دجنبر الجاري.

حاولت مضيفة طيران على طريقة األفالم 
المخدرات  م��ن  كمية  تهريب  السينمائية 
بقيامها بلف مخدر الحشيش حول ساقيها 
القاهرة  بمطار  الجمارك  للهروب من رجال 

الدولي.
ألقت  قد  القاهرة  مطار  سلطات  وكانت 
القبض على مضيفة مصرية حاولت تهريب 
14 طربة حشيش من خالل لفها حول ساقيها 
أث��ن��اء ع��ودت��ه��ا ضمن ط��اق��م ط��ائ��رة »مصر 
للطيران« من المغرب، وتم تحرير محضر لها 
وإحالتها على النيابة. وأكدت التحقيقات أنه 
»مصر  طائرة  طاقم  إج���راءات  إنهاء  أثناء 
للطيران« القادمة من كازابالنكا، اشتبه رجال 
ضيافة  طاقم  رئيسة  مضيفة  في  الجمارك 
وبتفتيشها ذاتيا بواسطة شرطية تبين وجود 
14 طربة حشيش حول ساقيها، فتم التحفظ 

على المضبوطات وتم تحرير 
وإحالة  ب��ال��واق��ع��ة  م��ح��ض��ر 
النيابة  إل������ى  ال���م���ض���ي���ف���ة 

للتحقيق.

المضيفة المصرية
 التي تحولت إلى 
»مهربة« حشيش

إغناسيو سمبريرو

صورة وتعليق

قالت بعض المواقع اإلخبارية، إن بعض الجزائريين شرعوا في جمع اللحوم، من أجل تقديمها 
كمساعدات لضحايا الفيضانات التي شهدها الجنوب المغربي، مؤخرا، وزعمت نفس المصادر 
أن وفدا من النشطاء اإلعالميين والجمعويين سيتوجه إلى المغرب، غير أن العارفين بخبايا 
األمور في الجزائر، سرعان ما كذبوا هذه الصورة )أنظر الصورة( باعتبارها إحدى مظاهر »الوزيعة« 

في الجزائر)..(، وال عالقة لها بالتبرع.

»شاط الخير« 
على الجزائر..

الغامدي  أحمد  الشيخ  قال 
الرئيس السابق لهيئة مكة، إن 
ال��ح��ج��اب ل��ي��س ف��رض��ا على 
جميع النساء، وإنما هو خاص 
الله  صلى  »النبي«  بزوجات 
عليه وسلم، مضيفا أن هذا هو 
وعليه  العلماء،  جمهور  قول 
رضوان  الصحابة  عمل  ك��ان 

الله عليهم.
»األنباء«  صحيفة  ونقلت 
قوله:  الغامدي  عن  الكويتية 
لوجوههن  النساء  »إن كشف 
كن  وإن  ح��ت��ى  ف��ي��ه  ح���رج  ال 
يضعن مستحضرات التجميل«، 
موضحا أنه يجوز للمرأة أن 
تضع صورتها الشخصية على 
حسابها في مواقع التواصل 

االجتماعي.
ولفت إلى أنه يجوز للرجل 
المرأة  وج���ه  إل���ى  ي��ن��ظ��ر  أن 
الجميلة والتي تضع مساحيق 
كذلك  ل��ه  وي��ج��وز  التجميل، 
االخ���ت���الط ب��ه��ا ف���ي األف����راح 

والعمل والجامعات.
وش����دد ال��غ��ام��دي ع��ل��ى أن 
عن  م��س��ؤوالت  لسن  النساء 
وافتتانهم؛  الرجال  تصرفات 
المسؤول عن  الرجل هو  ألن 
نفسه، فإذا أمن الفتنة جاز له 

ال����ن����ظ����ر إل����ى 
وجوه النساء.

من هنا 
وهناك

دع��ا األم��ي��ن ال��ع��ام لالتحاد 
النقابي لعمال المغرب العربي، 
عبد السالم جراد، إلى ضرورة 
توحيد جهود ومواقف البلدان 
المغاربية من أجل تحقيق حلم 
المغرب  دول  ات��ح��اد  إرس����اء 
التفاوض  على  ق��ادر  العربي 
بندية مع المنظمات األوروبية. 

افتتاحه  ل���دى  ج���راد  وأش����ار 
أشغال مائدة مستديرة انعقدت 
في األيام األخيرة تحت عنوان: 
على  المحافظة  من  قرن  »رب��ع 
االتحاد  ينظمها  التي  الحلم« 
إحياء للذكرى 25 لتأسيسه، إال 
فرصة  تعد  المناسبة  هذه  أن 
العمل  م��ن  ق���رن  رب���ع  لتقييم 

النقابي والنظر في مدى تحقيق 
المبادئ واألهداف التي نادى 

بها رواد الحركة النقابية.
..وفى هذا السياق، قال عضو 
لالتحاد  اإلداري��������ة  ال��ل��ج��ن��ة 
المغربي للشغل عبد العلي بن 
عبد الله إنه بعد مرور 25 سنة 
على تأسيس االتحاد النقابي 

ل��ع��م��ال ال��م��غ��رب ال��ع��رب��ي لم 
تتحقق بعد األهداف والمبادئ 
التي أسس من أجلها، موكدا 
أن حصيلة ربع قرن تبقى غير 
الحركة  هوية  لتحديد  كافية 
وتقييم  المغاربية  النقابية 

ح����ص����ي����ل����ة 
عملها.

الذكرى التي نسيها النقابيون
ت���ب���اي���ن���ت 
األفعال  ردود 
إزاء وفاة وزير 
»عبد  ال���دول���ة 
ال���ل���ه ب���اه���ا«، 
وال��ن��م��وذج من 
للحسن  رسالة 
ح��������داد وزي�����ر 
ال�����س�����ي�����اح�����ة 
وج��������ه��������ه��������ا 
فيين  للصحا
)أنظر الصورة( يطلب منهم االتصال به من أجل 
اإلدالء بتصريحات حول وفاة وزير الدولة الذي 

صدمه القطار)..(، حسب ما أكده موقع »كود«.

»اتصلوا بي إذا أردتم 
تصريحا حول وفاة باها«

فتوى غريبة.. 
الحجاب ليس 

فرضا على النساء

ج 
خار

الحدود

العربي المغرب  لعمال  النقابي  االتحاد  تأسيس  على  25 سنة 

أحمد الغامدي



الفرنسية  المخابرات  أع��دت 
بتاريخ 7 أكتوبر 1958 تقريرا 
بحزب  الداخلي  الصراع  ح��ول 
االستقالل، وعالقته بالملك محمد 
الخامس، تحت عنوان »تفاصيل 
ع��ن أص���ل وت��ط��ور أزم���ة حزب 
بعين  أخذنا  وإذا  االستقالل«. 
المخبر  الشخص  أن  االعتبار 
الذي قدم المعلومات للمخابرات 
الفرنسية، كما تصفه الوثيقة هو 
رفيعة  م���غ���رب���ي���ة  ش���خ���ص���ي���ة 
بالمجلس  وع��ض��و  المستوى، 
الوطني االستشاري )تشكل هذا 
 1956 أك��ت��وب��ر  ف���ي  ال��م��ج��ل��س 
وترأسه المهدي بنبركة حيث كان 
ي���ل���ع���ب دور  ال���م���ج���ل���س  ه������ذا 
البرلمان(. وتشير الوثيقة إلى أن 
الرجل له عالقات وطيدة جدا مع 
ومن  جهة،  من  بنبركة  المهدي 
جهة ثانية كان يعرض استشاراته 
على الملك محمد الخامس. كما 
له عالقة ومعلومات مهمة للغاية 
ح��ول األزم���ة ال��ت��ي ح��دث��ت بين 
ال��ق��ص��ر وح���زب االس��ت��ق��الل أو 
في  للحزب  ال��ي��س��اري  ال��ج��ن��اح 
األسبوع األخير من شهر شتنبر 

.1958
وتشير الوثيقة إلى أن الثابت 
الوضعية  يميز  م��ا  بخصوص 
للمغرب  ال��داخ��ل��ي��ة  السياسية 
دائما هو التغيرات والتحوالت 
السريعة والمتكررة التي تعرقل 

المشاكل  ح���ل  ب��اس��ت��م��رار 
السياسية. غير أن هذه 

القاعدة حسب الوثيقة 
ال تفسر سوى جزء 
بسيط من المشكل 
بأزمة  ال���خ���اص 
حزب االستقالل، 
وذلك بعدما ظهر 
بصفة حتمية أن 
في  ال�������ح�������زب 
ط���ري���ق���ه إل���ى 
االن���ش���ق���اق ال 

محالة. وتضيف أن المصدر الذي 
مطلع  المعلومات  منه  أخ���ذت 
تماما على األحداث التي ميزت 
تطور هذا الصراع، حيث يقدم 
م��ع��ط��ي��ات م��ه��م��ة ح����ول أصل 
وطبيعة التغييرات التي عصفت 

بحزب االستقالل.

محاولة طرد المهدي من جريدة 
حزب االستقالل

نود أن نوضح أوال مسار تطور 
العالقة بين الجناح اليساري أو 
التقدمي للحزب ويمينه، وكيف 
تحولت العالقة من عالقة توتر 
القصر  أو  والملك  الحزب  بين 
صراع  عالقة  إلى  عامة،  بصفة 

داخل الحزب نفسه.
لقد دخلت العالقات بين القصر 
مرحلة  االستقالل  ويسار حزب 
حرجة بعد استقالة وزراء حزب 
االستقالل من الحكومة التي كان 

مبارك  ي��ت��رأس��ه��ا 

وذلك   ،1958 أبريل  في  البكاي 
بسبب موافقة هذا األخير على 
ب��ه وزي���ران غير  ت��ق��دم  ملتمس 
من خالله  يطالبان  استقالليين 
بإصدار ظهير للحريات العامة. 
دخل  االستقالة  تلك  إث��ر  وعلى 
في  االس��ت��ق��الل  وح���زب  القصر 
مفاوضات طويلة دامت حوالي 
تشكيل  حول  وتمحورت  شهر، 
الحكومة الجديدة. وقد أعد خالل 
ك��ل م��ن عبد  ال��م��ف��اوض��ات  تلك 
الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة 
تطالب  ل��ل��م��ل��ك  رف��ع��ت  م���ذك���رة 
مسؤولية  يحدد  ظهير  بصدور 

الحكومة الجديدة.
ذلك  بعد  الملك  ات��ص��ل  وق��د   
بقدماء الحزب ومن بينهم عالل 
الفاسي، وحاول أن يقدم بعض 
تعيين  اقترح  حيث  التنازالت، 
حزب  من  مقربتين  شخصيتين 
وزارتي  رأس  على  االس��ت��ق��الل 
الداخلية والدفاع. واقتنع قدماء 
ووافقوا  الملك  باقتراح  الحزب 
عليه، وهنا نشب المشكل داخل 
حيث  نفسه،  االس��ت��ق��الل  ح��زب 
للحزب  اليساري  الجناح  اتهم 
قدماء الحزب بأنهم عاجزين عن 

مواجهة رغبات القصر.
بين  داخلي  تصويت  وج��رى 
أعضاء الحزب حول من مع أو 
ضد »الرغبة الملكية«، وقد صوت 
أعضاء يسار الحزب ضد الرغبة 
يمين  عكس  الملكية، 
الحزب. وانسحب 
ع��ل��ى إث���ر ذلك 
الله  ع��ب��د 

كتعبير  البيضاء  للدار  إبراهيم 
عن قطيعة مع االتجاه المحافظ 
للحزب، وشن هجوما عليه عن 
المغربي  االتحاد  طريق جريدة 
للشغل. كما انتقل المهدي بنبركة 
إل����ى ال���ه���ج���وم ع��ل��ى االت���ج���اه 
المحافظ كذلك، وذلك عن طريق 
الناطقة  االس���ت���ق���الل  ج���ري���دة 
ب��ال��ف��رن��س��ي��ة، ل��ك��ن س���رع���ان ما 
تحريرها،  رئاسة  منه  انتزعت 
بعد  الحزب  من  يطرد  أن  وك��اد 
استغالل الجريدة للهجوم على 
أعضاء حزبه، ولوال تدخل عبد 
الرحيم بوعبيد لمصلحته لطرد 

من الحزب بصفة نهائية.

»المحافظون« يعتقلون 
اليساريين

المخابرات  وث��ي��ق��ة  تطلعنا 
الفرنسية على حدث جديد وهو 
أنه في خضم الصعوبات التي 
االستقالل  منها حزب  يمر  كان 
قامت  الداخلي،  االنقسام  جراء 
ضد  ضخمة  بعملية  ال��ش��رط��ة 
بعض العناصر المحسوبة على 
زعماء الجناح اليساري من حزب 
االستقالل، وكان في المقام األول 
م��م��ن ت��ع��رض ل��الع��ت��ق��ال نائب 
المهدي  للحزب  ال��ع��ام  األم��ي��ن 

بنبركة. 
أسابيع  قبل  أنه  إلى  وتشير 
كانت  الحملة  ه���ذه  م��ن  قليلة 
حزب  في  التقدمية  المجموعة 
المهدي  ومنهم  االس��ت��ق��الل 
بنبركة، وعبد الله 
إب��������راه��������ي��������م، 
بن  والمحجوب 
والفقيه  الصديق، 
ال��ب��ص��ري، وك��ذل��ك وزير 
إدريس  ال��س��اب��ق  ال��داخ��ل��ي��ة 
المحمدي، على علم بأن الملك 
توصل بملف يثبت أن عناصر 
م��ن ال��ج��ن��اح ال��ي��س��اري لحزب 

الملك  على  يتآمرون  االستقالل 
القائم  والنظام  خاصة  بصفة 
بصفة عامة، والتهمة في ذلك هي 
عرقلتهم لقانون الحريات العامة 
أو برنامج العمل السياسي من 
الخروج إلى العلن، خاصة وأن 
المعارضة التي كان يقودها حزب 
ال��ش��ورى واالس��ت��ق��الل، وحزب 
تضغط  كانت  الشعبية  الحركة 
على الملك من أجل إصدار هذا 

القانون. 
بنبركة  المهدي  أن  تبين  كما 
علما  الصديق  بن  والمحجوب 
أثناء ما يعرف بأحداث بوعرفة 
من  فصائل  فيها  تقاتلت  التي 
بعضها  م���ع  ال��ت��ح��ري��ر  ج��ي��ش 
البعض، أن ترتيبات وإجراءات 
الجناح  ض���د  ال��ش��رط��ة  ح��م��ل��ة 
على  اتخذت  للحزب  اليساري 

وذلك  الحكومة،  مستوى 

بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد
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معطيات تكشفها وثائق وجواسيس فرنسا في المغرب

خبايا اعتقال المهدي بنبركة وجذور الصراع بين 
اليمين واليسار في حزب االستقالل

»األسبوع« تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب

في بعض األحيان يلجأ الخصوم داخل الحزب الواحد إلى عرقلة بعضهم البعض، لتخلوا 
الساحة لجناح أو تيار على حساب اآلخر. ونود أن نتطرق في هذا الباب إلى حدث غير 

معروف حدث داخل حزب االستقالل أيام الصراع مع الملكية)..( عندما أصدرت الحكومة 
المغربية التي كان يقودها أحمد بالفريج ممثل الجناح المحافظ من حزب االستقالل أمرا 

باعتقال زعماء الجناح اليساري من الحزب، وعلى رأسهم المهدي بنبركة بتهمة التآمر 
على الملك، حيث سنتطرق لهذه األزمة انطالقا من وثيقة للمخابرات الفرنسية.

«««

في خضم الصعوبات التي كان 
يمر منها حزب االستقالل جراء 
االنقسام الداخلي، قامت الشرطة 
بعملية ضخمة ضد بعض العناصر 
المحسوبة على زعماء الجناح 
اليساري للحزب، وكان ممن تعرضوا 
لالعتقال نائب األمين العام للحزب 
المهدي بنبركة الذي تشير الوثيقة 
إلى أن الملك أعجب بما قدمه من 
أدلة وبراهين، فأدلى له بمالحظات 
حول المناورات »غير العادلة« 
التي تحاك داخل الحزب، ومع ذلك، 
فقد قدم دعمه لبنبركة الذي جدد 
القسم أمام الملك، الذي وافق 
بدوره على مسامحته وإيقاف أمر 
اعتقاله

املهدي بنبركة
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للرد على مشاريع المهدي بنبركة. ومعنى 
ذلك أن اإلجراءات اتخذتها الحكومة التي 
كان يرأسها أحمد بالفريج أمين عام حزب 
االستقالل وأن أعضاء الحزب انقلبوا على 
االتجاه  انقلب  حيث  البعض،  بعضهم 
ال��م��ح��اف��ظ ع��ل��ى االت���ج���اه ال��ت��ق��دم��ي أو 
اليساري، ليتهمه بأنه هو من عرقل هذا 

القانون من الخروج إلى العلن. 
أعطيت  ال��ت��ي  األوام����ر  أن  وتضيف   
للشرطة كانت تقضي بحملة اعتقاالت في 
على  المحسوبين  المسؤولين  كل  حق 
الجناح اليساري لحزب االستقالل، مشيرة 
إلى أن الفقيه البصري قد نفذ اعتقاله، 
وقد كان لحظة تحرير الوثيقة في حالة 
اعتقال، غير أنه استثني بعض األعضاء 
أمر  م��ن  للحزب  التقدمي  ال��ج��ن��اح  م��ن 
تؤكد  حيث  لحظة،  آخ��ر  ف��ي  االع��ت��ق��ال 
الوثيقة أن أمر اعتقال الوزير السابق عبد 
ال��ل��ه إب��راه��ي��م ت��م إل��غ��اؤه ف��ي اللحظة 

األخيرة.

قرار االعتقال أربك المهدي بنبركة 
ورفاقه

الحكومة  إج��راء  أن  الوثيقة  وأوردت 
القاضي باعتقال زعماء يسار الحزب،  قد 
المعنوية  ال���روح  ه��ز  ف��ي  فعليا  تسبب 
لزعماء الجناح اليساري لحزب االستقالل، 
إليه  تسعى  ك��ان��ت  م��ا  ه���ذا  أن  وي��ب��دو 
ي��ق��وده��ا الجناح  ال��ت��ي ك���ان  ال��ح��ك��وم��ة 

المحافظ للحزب، والذي كان يسعى إلى 
الجناح  تحركات  وإي��ق��اف  شوكة  كسر 
تلك  ف��ي  ك���ان نشيطا  ال���ذي  ال��ي��س��اري 

المرحلة.
أقدم بنبركة على  الحملة   وأمام هذه 
إجراء مهم تمثل في طلب التماس مقابلة 
الملك محمد الخامس، وتشير الوثيقة إلى 
أنه أقدم على هذا اإلجراء دون استشارة 
أصدقائه، وقد لقي طلب بنبركة القبول، 
حيث تلقى دعوة من طرف القصر. وأثناء 
مقابلته الملك اعترف بنبركة أمام الملك 
قانون  أو  السياسي  العمل  برنامج  بأن 
الحريات العامة تم إلغاؤه فعال، ألنه في 
البنية  تفكك  إل���ى  ي���ؤدي  بنبركة  ن��ظ��ر 
المغربية األصيلة. كما أكد له أن إلغاءه 
استغل من طرف خصوم حزب االستقالل 
والنظام  الملك  على  مؤامرة  واعتبروه 

المغربي بشكل عام.
بنبركة  ف��إن  نفسه،  المصدر  وحسب 
احتج أمام الملك على االتهامات الموجهة 
قانون  ألغى  من  بأنه هو  إليه شخصيا 
الحريات العامة، وأكد له بأن االتهامات 
للمؤامرة  ال��م��دب��ر  ال����رأس  ب��أن��ه  ت��ف��ي��د 
المزعومة ضد العرش، كما أكد له أنه كان 

مجرد مشارك وليس زعيما في تنفيذ قرار 
تعطيل قانون الحريات العامة، الذي كان 
ممن عمل على عرقلته من الصدور أعضاء 

في الحكومة.
وتشير الوثيقة إلى أن بنبركة كان يود 
األحوال  تلك  ف��ي  ب��أن��ه  للملك  ي��ب��رز  أن 
أعضاء  ج��ل  بين  مشتركة  المسؤولية 

الحكومة، 
وأكد له على الرغم من تظاهر 

أعضاء الحكومة بأنهم محايدين فإنهم 
يبقون خاضعين ألوامر الحزب، وأنهم هم 
أنفسهم لهم التزامات معينة على تنفيذ 
قانون  أو  ال��س��ي��اس��ي  ال��ع��م��ل  ب��رن��ام��ج 
أن  ال���ذي ال يمكنهم  ال��ع��ام��ة،  ال��ح��ري��ات 

يتملصوا من مسؤوليتهم في رفضه. 

بنبركة يقنع الملك محمد الخامس 
ببراءته

وتتطرق الوثيقة إلى أن بنبركة بعدما 
أكد للملك تدهور وتردي األوضاع الداخلية 
للبالد، فإنه حاول أن يعترف أمام الملك 
القائم  الصراع  اعتبار  الخطإ  من  بأنه 
مجرد صراع بين أشخاص، ولكن األمر 
أبعد من ذلك. كما أكد له أن الذي يجري 
داخ��ل ح��زب االس��ت��ق��الل وب��اق��ي أطراف 
مذاهب  بمشكل  يتعلق  إنما  المعارضة 
ب���أن عمق  للملك  أش���ار  ك��م��ا  س��ي��اس��ي��ة، 

في  يكمن  المطاف،  نهاية  ف��ي  المشكل 
معرفة هل برنامج حزب االستقالل يعرفه 

المغاربة أم ال.
الملك تظهر  م��ع  ال��ن��ق��اش  وب��ع��د ه��ذا 
ما  على  كثيرا  أعجب  الملك  أن  الوثيقة 
يبدو بما قدمه بنبركة من أدلة وبراهين،  

مضيفة أن الملك أدلى لبنبركة 

»غير  ال��م��ن��اورات  ب��م��الح��ظ��ات  على 
العادلة« التي تحاك داخل حزب االستقالل، 
ومع ذلك، فقد قدم الملك دعمه لبنبركة. 
مستأنفة الحديث عن أن بن بركة جدد 
القسم أمام الملك، وبعد أداء اليمين ذكره 
الملك أنه خان التزاماته، وقد وافق الملك 
على أن يسامحه، كما قدم له ضمانات 
بكونه سيوقف أمر االعتقال في حقه. وفي 
المحمدي  إدري���س  ق��ام  الموالي  ال��ي��وم 
بنفس العملية التي قام بها بنبركة حيث 
ط��ل��ب ل��ق��اء ال��م��ل��ك، وب��ع��د ن��ق��اش حول 

المشكل نال الرجل عفو الملك.

أزمة داخل حزب االستقالل

بعد وقت قليل من زيارة كل من بنبركة 
حقيقية  أزمة  حدثت  للملك  والمحمدي 
داخل الحزب، لدرجة أن اللجنة التوجيهية 
استدعت بنبركة والمحمدي واستجاب 
ل��ه��ا ال��م��ه��دي ب��ن��ب��رك��ة وح����ده وواج���ه 
االنتقادات الموجهة إليه بشجاعة، حيث 
كانت كل التهم الموجهة إليه من طرف 
أنصار يمين حزب االستقالل بأنه يهدف 
إلى ممارسة سلطة شخصية على الحزب.  
نعود إلى الوثيقة لنجد أن أعضاء حزب 
االستقالل ضغطوا على الرجل من أجل 
الحزب خالل  داخل  مهامه  عن  التخلي 
من  التقليص  األق��ل  على  أو  االجتماع 
نفوذه، ولكن الرجل رفض ذلك، وأكد أنه 
مؤسسو  منه  طلب  ولو  حتى  يفعل  لن 
الحزب ذلك. وهذا مخالف لما هو شائع 
حول أن بوعبيد هو من تدخل من أجل 
منع طرد الرجل من الحزب، عندما شن 
هجوما على الجناح المحافظ للحزب على 
أعمدة جريدة االستقالل، حيث يبدو أن 
بنبركة من خالل هذه الوثيقة كان قويا 
وحازما ومدافعا عن رأيه ومعارضا ألمر 

طرده بنفسه دون الحاجة ألحد. 
 وتشير إل��ى أن إص���رار ال��رج��ل على 
البقاء في الحزب، كان من أجل الحفاظ 
آخر،  إشعار  حتى  داخله  موقعه  على 
والذي سيكون في كل حال من األحوال 
في المؤتمر القادم الذي كان من المقرر 
وهو   ،1959 يناير   11 ي��وم  ي��ك��ون  أن 
الحزب بصفة  فيه  انشق  الذي  التاريخ 
األزمة  نهاية  في  أنه  موضحة  نهائية، 
أن  بنبركة  قرر  بالتقلبات،  تميزت  التي 
يأخذ الطائرة للذهاب إلى يوغوسالفيا 
لرغبة  استجابة  البندقية،  إلى  وبعدها 
الملك، كما قام بمقابلة مع األمير موالي 

الحسن.

بعد وقت قليل من زيارة كل من المهدي 
بنبركة والمحمدي للملك حدثت أزمة حقيقية 

داخل حزب االستقالل، لدرجة أن اللجنة 
التوجيهية استدعت الرجلين فاستجاب بنبركة 
وحده وواجه خاللها االنتقادات الموجهة إليه 
من طرف أنصار يمين الحزب، وهي انتقادات 

وتهم تصب كلها في كونه يهدف إلى 
ممارسة سلطة شخصية على الحزب 

صفات المخبر »المغربي« لدى فرنسا في الوثيقة 

الفرنسية )انظر الوثيقة(

احتاديون يطالبون بالتحقيق 
في مقتل بنبركة في منتدى 

مراكش حلقوق اإلنسان
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منذ  اليونسكو،  منظمة  لقرار  تثمينا 
أكتوبر 2012، بتكريس 18 دجنبر من كل 
ولقرار  العربية،  للغة  عالميا  يوما  ع��ام 
الهيئة االستشارية للخطة الدولية لتنمية 
المناسبة  هذه  بتخليد  العربية  الثقافة 
»الحرف  السنة تحت عنوان:  خالل هذه 
العربي«، تنظم وزارة الثقافة مجموعة من 
الفعاليات حول االحتفاء باللغة العربية، 
وبالخط العربي عموما والمغربي تحديدا: 
محاضرات وندوات، ومعارض، وورشات، 

ولقاءات...
وتقام هذه الفعاليات بتعاون مع المسرح 
مع  وبتنسيق  الخامس،  محمد  الوطني 

الجمعية المغربية لفنون الخط.
ويشارك في هذا االحتفاء ثلة من الخبراء 

واألساتذة والفنانين، حيث تم احتضان 
الوطني  »البرنامج  ضمن  مساهماتهم 
لتنشيط المراكز الثقافية«، والذي يحمل 

شعار: »لنعش المغرب الثقافي«. 
بهذه  والمهتمون  الجمهور  ويلتقي 
الفنية  ال��ف��ض��اءات  بمختلف  الفعاليات 
جهات  سائر  وعبر  الثقافية  والمنشآت 
ومناطق المملكة: الدار البيضاء، والرباط، 
وبني مالل، وتادلة، وأزيالل، والحسيمة، 
وبوجدور، والسمارة، والعيون، والداخلة، 
ومراكش، وسيدي رحال، وفاس، وتيزنيت، 
وم���ك���ن���اس، وم�����والي إدري�����س زره����ون، 
وفكيك،  والناظور،  وآسفي،  والحاجب، 

والفنيدق...
الجهات  بكل  الثقافة  كما تهيب وزارة 

المختصة 
وبهيئات  وال��م��ه��ت��م��ة 

المجتمع المدني أن تفرد لهذه المناسبة 
أنشطة وتظاهرات تستحضر خصوصيات 

اللغة العربية وتميز الخط العربي.

احتفاء بالحرف العربي
 في اليوم العالمي للغة العربية

»الجثة المكوفرة« 
للسلطان

قد تستقيم البيضة واقفة 
في الطاس، وال يستقيم ظهر 
ال��م��ت��ع��ود على  ال��م��خ��زن��ي 

االنحناء.
التعبيرات  م���ن  روائ�����ع 
رافقت  األصيلة،  المخزنية 
للسلطان  المكوفرة«  »الجثة 
الذي استغل المخزن، جثته 
المكوفرة، من أجل أغراض 
فعال  حصل  كما  سياسية، 
القوي  الرجل  أخفى  عندما 
الحسن  السلطان  بجانب 
موت  خبر  ب��اح��م��اد،  األول 
كله،  الشعب  ع��ن  السلطان 
األطلس  ع��ب��ر  جثته  ون��ق��ل 
وجباله، وهو يوهم الناس، 

أن السلطان حي يرزق.
ن��م��وذج ب��دي��ع م��ن الزمن 
الكاتب  ف��ي��ه  ي���ردد  القبيح 
مؤلف الكتاب »عثمان اشقرا« 
عبارة: »قال ليكم سيدي« على 
لسان سيدي الذي كان »جثة 

مكوفرة« في التابوت.

كتاب صدر

12
alousbouea@gmail.com

< العدد: 815
< الخميس 11 دجنبر 2014 الثـقــافـة

مدينة  اح��ت��ض��ن��ت 
وجدة من 3 إلى غاية 
فعاليات  دج��ن��ب��ر،   7
الوطني  ال��م��ه��رج��ان 
للفنانين  ال���س���اب���ع 
الذي  التشكيليين، 
نظمته مديرية الشباب 
والشؤون  والطفولة 
ومصلحة  النسوية 
الشبيبة  م��ؤس��س��ات 
القروية،  وال��ش��ؤون 
وصاية  تحت  وذل���ك 
ال����ش����ب����اب  وزارة 
بمشاركة  والرياضة، 
ك���������اف���������ة ال�������م�������دن 

المغربية.
ك���م���ا ت���م���ي���ز ه���ذا 
الفني  ال���م���ه���رج���ان 
الكبير  ب��ال��ح��ض��ور 

للمصالح  ال��م��ك��ث��ف 
للقوات  االجتماعية 
المساعدة التي أتاحت 
لمشاركة  ال���ف���رص���ة 

رجال  وأبناء  تالميذ 
المساعدة  ال���ق���وات 
ل���ل���م���رة األول�������ى في 
المغرب، أما األهداف 
الجزئية المتوخاة من 
الوطني  ال��ل��ق��اء  ه��ذا 
ترسيخ   ه���و  ال��ف��ن��ي 
ال��ف��ن��ي لدى  ال��ح��س 
والشباب  األط���ف���ال 
بأندية  ال���م���م���ارس 
التشكيلية  ال��ف��ن��ون 
بدور الشباب، وتنمية 
روح العمل الجماعي 

في المجال الفني.
< مـحمـد ســعــدونــي

وجدة: المهرجان الوطني السابع
بعد نفاد ما  للفنانين التشكيليين

طبع من كتاب 
صحفي وثالثة 

ملوك، 
صدرت 

الطبعة الثانية، 
ووزعت في 
جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة في 
ثمن النسخة: 

60 درهم.

بمناسبة انطالق الموسم الثقافي 2015/2014، وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تشجيع 
كل اإلبداعات األدبية والفنية، ونشر ثقافة االعتراف، تنظم جمعية المغرب الجديد الدورة 
الفصلية األولى لصالون المغرب الجديد لآلداب والفنون، تحت شعار: معا نجتمع.. معا 
نبدع. وذلك يوم: األربعاء 24 دجنبر 2014 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، بقاعة 
الحفالت رمسيس، طريق القنيطرة سال. وسيتضمن الصالون في نسخته األولى: قراءات 
شعرية وزجلية، وعروض غنائية عصرية، عربية، شعبية وتراثية، وتقديم وتوقيع إصدارات 
القاضي األستاذ رشيد  القانون  األديب والشاعر والروائي ورجل  أدبية جديدة، وتكريم 

مشقاقة، مع تكريم خاص بالمطرب السوري شادي رحال.

صالون المغرب الجديد لآلداب والفنون

خنيفرة تحتضن الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للكتاب
للثقافة  الجهوية  المديرية  تنظم 
من  ب��دع��م  تافياللت،  مكناس  جهة 
م���دي���ري���ة ال���ك���ت���اب وال����خ����زان����ات 
عمالة  مع  وبتعاون  والمحفوظات، 
إقليم خنيفرة، والجماعة الحضرية 
لمدينة خنيفرة، المعرض الجهوي 
الخامس للكتاب، والذي سيحتضنه 
المركز الثقافي أبي القاسم الزياني 
بخنيفرة خالل الفترة ما بين 12 
إلى 16 دجنبر 2014. سيقام حفل 
االفتتاح الرسمي يوم الجمعة 12 
دجنبر 2014 ابتداء من الساعة 
وسيعرف  الظهر،  بعد  الرابعة 
يمثلون  ع��ارض��ا   24 مشاركة 
وطنية،  ن��ش��ر  ودور  ه��ي��ئ��ات 
باإلضافة إلى ملحقات ثقافية 

أجنبية ومكتبيين محليين.

وبالموازاة مع معرض الكتاب، 
سينظم برنامج ثقافي متنوع حافل 
يوم  ح��ي��ث  سيشهد  ب��ال��ف��ق��رات، 
جماعي  معرض  تنظيم  االفتتاح 
مدينة  م���ن  تشكيليين  ل��ف��ن��ان��ي��ن 
خنيفرة، وفي األيام الموالية سيتم 
عقد لقاءات مع مبدعين في القصة 
وتوقيع  ك��ت��ب��ه��م  ل��ت��ق��دي��م  وال��ش��ع��ر 
إصداراتهم، وسيعرف برنامج الدورة 
الفنون  م��ج��ال  ف��ي  إق��ام��ة ورش����ات 
من  والحكاية  والمسرح  التشكيلية 

تنشيط فنانين مرموقين. 
كما سيتم عرض مسرحية »الساروت« 
للحسين الشعبي، باإلضافة إلى تنظيم 
سمر شعري بمشاركة عدة شعراء مع 
المصاحبة الموسيقية للفنان حمد الله 

رويشة.



>> شحاتة مهدد بالتوقيف ألربع سنوات من 
طرف الفيفا

< المساء الرياضي
تصحاب راسو هو اللي معلم

>> العبون أفارقة متذمرون من قرار حياتو
< صحف

حتى هما يوقفهم
>> بودريقة شتت عائلة الرجاء و"باسطا" من 

إخراجه بمساعدة البوصيري
< زكي السماللي الكاتب العام السابق للرجاء

وشهد شاهد من أهلها
>> ال��وداد 3 سنين ما ربحوا ما فيها باس 

يفرحوا شوية
< بودريقة رئيس الرجاء

كالم "زنقاوي" لرئيس غير مسؤول
>> أحلم اللعب ضد ريال مدريد في نهاية كأس 

العالم لألندية
< العامري مدرب المغرب التطواني

بقى تحلم، ولعب مع قرانك
>> ب��ودري��ق��ة "ي��وب��خ" رؤس����اء ث��اث��ة فروع 

رجاوية
< األخبار

يسوطهم احسن، هاد الشي اللي بقا ليه
أم  ال��ج��دي��دي، ج��رأة  ال��دف��اع  >> تصريحات 

تهور؟
< المساء

آش بان ليك أنت؟
>> غايبي وخولة وهيام، خايا ال تنام

< المنتخب
باراك من الصباغة وكثرة الكالم!!

الطاوسي مرشح لتدريب المريخ السوداني
< مواقع

نيت، راه ما بقاش گداه األرض

قالوا ونقول

ف��اج��أ م��ح��م��د ب��ودري��ق��ة رئيس 
المتتبعين  كل  "العالمي"  ال��رج��اء 
النارية  بتصريحاته  الرياضيين 
وال��ع��دوان��ي��ة ض���د ن����ادي ال����وداد 

الرياضي.
وفي  البيضاوي  الرجاء  رئيس 
إحدى تصريحاته إلحدى المحطات 
اإلذاع��ي��ة، "ت��واض��ع" و"ت��رك" فريق 
"يفرحان" بعض  الوداد وجمهوره 
الشيء، بعد أن غابت عنهما الفرحة 
لثاث سنوات، وأضاف بأن الفريق 
األح��م��ر م��ج��رد أرن���ب س��ب��اق، ألن 
نصيب  م����ن  س���ي���ك���ون  ال��������دوري 

الرجاء.
ك���ام س��اق��ط م���ن ش��خ��ص غير 
مسؤول ال يستحق أن يترأس فريقا 
من حجم فريق الرجاء الذي تعاقب 
على رئاسته رجال كبار، أبلوا الباء 

الحسن، وانسحبوا في صمت.
بودريقة الذي وصف نادي الوداد 
وكعادته  يجهل  ال��س��ب��اق  ب��أرن��ب 
تاريخ وأمجاد هذا الفريق العريق 
الذي كان رمزا من رموز المقاومة 
الباسلة، وفاز بالعديد من األلقاب 
والبطوالت الوطنية والقارية، حيث 
كان أول فريق يفوز ببطولة شمال 
عن  ناهيك   ،1946 سنة  إفريقيا 
االنتصارات التي حققها على أقوى 
مشعل  وحمل  األوروب��ي��ة،  األندية 
الكرة الوطنية في وقت صعب، وكان 
والمقاوم  ال��وط��ن��ي  ال��ف��ري��ق  ن��ع��م 

بامتياز.
ن��ح��ن ه��ن��ا ال ن��داف��ع ع��ن فريق 
فتاريخه  ال���وداد،  بحجم  مرجعي 
أن  ن��رى  لكن  عنه،  يتحدث  التليد 
الرجاء  ن��ادي  مستوى  ف��ي  فريقا 
كبيرا  رئيسا  يستحق  العالمي 
عليه،  وما  له  ما  يعرف  وناضجا، 
وليس رئيسا، "حياحا" يتحدث لغة 

المقاهي والمدرجات.
عن  خ��رج  أن  له  سبق  بودريقة 
مناسبة،  من  أكثر  خ��ال  "ال��ن��ص" 
بتصريحات  ي��دل��ي  دائ��م��ا  وك����ان 
مجانية يمينا وشماال، دون أن يجد 
من يردعه ويحاسبه، إلى أن وصلت 
به الوقاحة إلى القذف والسب في 
حق ج��اره ال��وداد ال��ذي ك��ان ذنبه 
الوحيد هو هزم الرجاء في مباراة 

عادية.
كما أشرنا في العدد السابق فإن 
ف��ري��ق ال��رج��اء س��ب��ق ل��ه أن خرج 
منتصرا في العديد من الديربيات، 
ولم نَر أو نسمع أي مسؤول ودادي 
استفز الرجاويين بعبارات نابية، 
كما أننا لم ناحظ في يوم من األيام 
أي رئيس رجاوي قلل الحياء على 
الوداديين، مثل ما نرى اليوم من 
ه���ذا ال��رئ��ي��س ال���ذي ف��ق��د بوصلة 
زمانه  "فرعون"  وأصبح  االحترام، 
معبدة  ال���ط���ري���ق  وج����د  أن  ب��ع��د 

لانقضاض على رئاسة الفريق.
وبتصريحاته  بودريقة  "الحاج" 
التي تنم عن حقد دفين للوداد، أبان 

كونه  الحقيقي،  م��س��ت��واه  ع��ن 
بعد،  ينضج  ل��م  طفا  م���ازال 
ومازال لم يصل إلى المستوى 
لجل  واألخ�����اق�����ي  ال���ف���ك���ري 

الرؤساء الذين سبقوه.
الشاب بودريقة أبان كذلك 

استحقاقه  ع����دم  ع���ن 
للمنصب الذي يشغله 
داخل الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم 

كنائب للرئيس.
المنصب  ه���ذا 

يتطلب 

مع  التعامل  في  واللباقة  الحكمة 
اآلخ����ر، ل��ألس��ف ال��ش��دي��د ك��ل هذه 
ي��ت��وف��ر ع��ل��ي��ه��ا هذا  ال��خ��ص��ال ال 
الشخص الذي مازال يحن لمدرجات 
"المكانة" التي ال يترك الفرصة تمر 
دون أن "يفتخر" بأنه كان من بين 
رئيس  كان  فإذا  المكانة.  جماهير 
الرجاء يسقط في المحظور ويدلي 
بتصريحات نابية ضد جاره، فماذا 
يا ترى ترك لجماهير "المگانة" التي 
بالمستوى  األخ���رى ص��دم��ت  ه��ي 

"الهابط" لرئيسها.
المسير هو بمثابة مرٍبي يجب 
المواصفات  ك��ل  ف��ي��ه  ت��ت��وف��ر  أن 
مثاال  يكون  أن  ويجب  الحميدة، 
الفريق  تحتدي به جميع مكونات 
وجمهور،  ومنخرطين  العبين  من 
أما الحاج الذي كنا ننتظر "بركته" 
فما عليه إال العودة إلى "المگانة" 
محالة  ال  وسيجد  المفضل  مكانه 
الصون  ف���ي  م���ح���ج���وزا  م��ق��ع��ده 

واألمان...

بعض أخطاء بودريقة
 منذ رئاسته للرجاء

عن  ت��خ��ل��ي��ه   -
بعض األشخاص 
الذين كانوا 
ء  ا ر و

مجيئه للرجاء.
- انتدابات فاشلة ومشبوهة.

في  المسؤولية  تحمله  عدم   -
حالة فشل الفريق.

- تسييره األحادي والهاوي.
- استغناؤه عن خيرة المدربين 

بدون مبرر معقول.
المجانية  ت���ص���ري���ح���ات���ه   -
والمجانبة للصواب والتي جلبت 
للفريق العديد من المشاكل كان في 

غنى عنها.
- اختباؤه وراء بعض المشاريع 
الوهمية وغير الواقعية ك�: رجا تي 
رجا  كافي، رجا ستور،  رجا  في، 
ف��ون��داس��ي��ون، أو رج��ا ت��ور التي 
ح��ول��ت ال��ف��ري��ق إل���ى م��وك��ب من 
السياح يتنقلون عبر الحافلة في 
هدف  ب��دون  وي��ج��ول��ون  إسبانيا 

محدد.
الرجاء  إلنجازات  استغاله   -

الكبيرة لحسابه...
- االستغناء كذلك عن العب كبير 
في حجم صاح الدين بصير، ذنبه 
هو اآلخر حبه الكبير للفريق، وعدم 
االس��ت��س��ام وال��خ��ض��وع لبعض 

مستشاريه.
رئيس  على  الدنيء  انقابه   -

المكتب المديري السابق.
- إلحاحه على تعيين مستشاره 

الدائم على رأس هذا المكتب.
هذه بعض األخطاء التي ارتكبها 
في  أكثرها،  وما  بودريقة  الشاب 
حق فريق وجمهور الرجاء الذي 
م��������ازال ي��ن��ت��ظ��ر اس���ت���ث���م���ارات 
ومازال  وعدهم،  كما  اإلماراتيين 
كذلك ينتظر العديد من المشاريع 
التي يحلم بها بودريقة ليا، ويريد 
عيون  على  ال��رم��اد  ل��در  تطبيقها 

الرجاويين.

الشاب بودريقة: من  المگانة إلى الرئاسة
تصريحات صبيانية ومستفزة ضد الوداد

بعد  لها  نشاط  أول  في 
انتخاب الزميل عبد اللطيف 
المتوكل رئيسا لها، تنظم 
ال�����راب�����ط�����ة ال���م���غ���رب���ي���ة 
للصحفيين الرياضيين يوم 
الجمعة 19 دجنبر 2014، 
بمقر جهة مراكش تانسيفت 
الثالثة  من  ابتداء  الحوز 
ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ن����دوة حول 
م����وض����وع "ال���ت���ظ���اه���رات 
رافعة  الدولية  الرياضية 
كيف  المحلية..  للتنمية 
وب����������ن����������اًء ع������ل������ى أي������ة 
بمشاركة  استراتيجية؟"، 
أساتذة وباحثين ومهتمين 

بالشأن الرياضي.
ت��ن��ظ��ي��م هذه  وي���ن���درج 
باغ  في  كما جاء  الندوة، 
الرابطة، من منطلق الوعي 
بالدور الطائعي للرياضة 
التنمية  ت���ح���ق���ي���ق  ف�����ي 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة وج���ل���ب 
الوطنية  االس���ت���ث���م���ارات 

واألجنبية.
هذه  نهاية  ف��ي  وسيتم 
الندوة تكريم بعض الوجوه 
بقيمتها  عرفانا  الرياضية 
وتضحياتها  وإسهاماتها 
المشهد  تطوير  سبيل  في 

الرياضي الوطني.

ندوة الرابطة حول
 التظاهرات الدولية
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فريق الجيش الملكي أزمة يعيش 
أث�����رت ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر على ن����ت����ائ����ج 
ت  نا ال�����ف�����ري�����ق، ح����ي����ث وج����د مكو

المسؤولون أنفسهم في ورطة 
جماهيرهم،  أم���ام  كبيرة 
بالرغم من المبالغ المالية 
صرفها  ت��م  ال��ت��ي  الضخمة 
لجلب العديد من الاعبين الذين 

لم يستفد منهم الفريق.
هزيمة الجيش الملكي األخيرة 
أمام الوداد، أبانت بشكل كبير عن 
المستوى الباهت لاعبين الذين بدوا تائهين في 

الملعب بدون حماس.
المدرب رشيد الطاوسي وبالرغم من النتائج 
السلبية التي حصدها الفريق تحت قيادته، مازال 
عن حصيلته  المعلومة  خرجاته  كل  وفي  يدافع 
التقنية، التي تبدو لكل المتتبعين بأنها سلبية، 
وال تليق بفريق كان ال يرضى باألمس القريب إال 

باأللقاب.
الملكي  الجيش  فريق  تراجع مستوى  بوادر 
ظهرت منذ الموسم الماضي الذي احتل فيه الفريق 

مرتبة متواضعة، إال أن المسؤولين جددوا ثقتهم 
لكل  واستجابوا  الطاوسي،  رشيد  المدرب  في 
طلباته، ووفروا له ميزانية محترمة لجلب من أراد 

من الاعبين.
ل��م يستغل كل  ال��ط��اوس��ي ول��ألس��ف  رش��ي��د 
إشارته،  ره��ن  وضعت  التي  المادية  اإلمكانات 
كلفت  المستوى  دون  باعبين  استعان  حينما 
الفريق الشيء الكثير، كما أن المعسكر االستعدادي 
الذي أقامه الفريق بالبرتغال لم يكن في المستوى، 
كاعتماد  المشاكل  من  العديد  للفريق  جلب  بل 
المدرب على العب ال عاقة له بالفريق إال أنه ابن 

مسير...
ال��ع��دي��د من  ال��ط��اوس��ي خ��ل��ق لنفسه  رش��ي��د 
المشاكل، من بينها اصطدامه المتكرر مع العديد 
من الاعبين كشمس الدين الشطيبي الذي استغنى 
يملك العبا في مستواه، كما طالب  عنه وهو ال 
المكتب بإبعاد أحمد أجدو، وشدد على االستغناء 
عن مدرب الحراس سلمات واتهمه بتراجع مستوى 
الحارس أنس الزنيتي، كما استغنى بطريقة غريبة 
عن المنسق الدولي السابق حمو الفاضلي، وعن 
الطبيب، وعن المسؤول عن األمتعة بوعزة النجار 
الذي خدم الفريق العسكري أكثر من نصف قرن.

ق����������������رارات 
ع�������ش�������وائ�������ي�������ة 

ضعيف  و"ك��وت��ش��ي��ن��غ" 
للمدرب رشيد الطاوسي الذي 

يجب أن يتحمل كامل مسؤوليته، وأن يكون 
لمرة واحدة مع نفسه، ويطلب  صادقا ولو 
تغرق  أن  قبل  الفريق  ت��دري��ب  م��ن  إع��ف��اءه 

سفينته.
فريق الجيش الملكي وبفضل اإلمكانات 
التي يتوفر عليها، عليه البحث عن مدرب 
السكة  إل��ى  الفريق  إع��ادة  بإمكانه  ك��فء 

المنطق  أن  ك��م��ا  الصحيحة، 
يفرض عليه االعتماد على 
العبين  من  الفريق  أبناء 
الباء  أب����ل����وا  ق����دام����ى 
الحسن، وبإمكانهم اليوم 
مساعدة فريقهم، وليس 
بطرق  إب����ع����اده����م 

ملتوية.

فريق الجيش الملكي من أزمة إلى أخرى

بعد االستغناء عن الطبيب واملدرب املساعد
 وحامل األمتعة: متى تتم إقالة رشيد الطــــــاوسي؟

هذا الخبر
يستحق جمهور المغرب التطواني الرائع 
بعد  والتنويه،  الشكر  الملتزمة  وجمعياته 

الحصول  رف���ض���ه���م 
تذاكر  ع��ل��ى  م��ج��ان��ا 
كأس  افتتاح  م��ب��اراة 
العالم لألندية البطلة 
التي ستجمع المغرب 
بأوكاند  التطواني 

سيتي.
ه��������ذا ال����رف����ض 
مفيدا  درسا  يعتبر 
الجماهير  ل���ك���ل 
التي  ال��م��غ��رب��ي��ة 
تعودت على البحث 
ع�������ن ال�����ت�����ذاك�����ر 
المجانية للدخول 

إلى الماعب.
رئيس الجامعة الملكية المغربية عرض 
على المسؤولين عن الفريق 18 ألف تذكرة 

لتوزيعها على الجمعيات الحقيقية والوهمية 
من خزينة الجامعة.

كان على فوزي لقجع "الخبير" في التدبير 
المالي أن يحل مشاكل 
ال�������م�������درب�������ي�������ن 
واإلداري����������ي����������ن 
ل���ل���م���ن���ت���خ���ب���ات 
األولمبية والشبان 
ال����ذي����ن م����ازال����وا 
أجورهم  ينتظرون 
منذ ستة أشهر، بدل 
هذا الكرم الحاتمي 
ال�����ذي ل���م ي��ك��ن في 
عليه  كان  أو  محله، 
ه���ذه  ي���ش���ت���ري  أن 
ماله  م����ن  ال���ت���ذاك���ر 
الخاص، ويترك أموال 
الجامعة التي سرعان ما ستذهب مع الريح 

بسبب مثل هذه األفعال.

الخروج 
من هنا

عبد اللطيف 
المتوكل رئيس 

الرابطة

بودريقة

قـــف
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مغامرة الخلط بين السياسة والرياضة 
ـاريوالجمع بين الرجاء  والوداد

حليلإخبـ
ت

جانب من جماهير »الجيش الملكي« 

حكى العميد والالعب الدولي السابق 
الجيش  فريق  في  تتويجا  األكثر 
الملكي سنوات الثمانينيات وأول 
لألندية  إفريقيا  ل��ك��أس  ح��ام��ل 
القدم  ك��رة  ت��اري��خ  ف��ي  البطلة 
بها سنة  الفوز  بعد  المغربية 
1985 محمد األنماطي الملقب 
ب�»حمدي«، عن بعض تفاصيل 
العسكري  ال��ف��ري��ق  م��واج��ه��ة 
لنادي بنزرت التونسي برسم 
ذهاب ثمن نهاية إقصائيات 
الكأس المذكورة التي دارت 
التونسية،  بنزرت  بمدينة 
المباراة  قائال: »خالل هذه 
خاللها  اس��ت��أس��دت  ال��ت��ي 
حيث  العسكرية  العناصر 
انتهت الجولة األولى بتقدم 
بثالثية  الملكي  الجيش 
نظيفة، وقد دخلت التشكيلة 
النموذجية بدءا بالحارس 
حميد ومرورا بالرموكي، 
وع���ب���د رب�����ه )ح����م����دي(، 
وشيشا،  ول����م����ري����س، 
والتيمومي،  والفاضلي، 
ودحان، وبودراع...، علما 
على  ج���رت  ال��م��ب��اراة  أن 

بمستودع  االستراحة  فترة  وفي  ترابية،  أرضية 
المالبس.. ونحن بصدد أخذ قسط من الراحة، حيث 
كان المدرب الوطني ومدرب الفريق المهدي فاريا 
يمدنا ببعض التوجيهات بحضور رئيس البعثة 
دوديفيزيون  الجنرال  بتونس  للفريق  الرياضية 
نور الدين القنابي الذي كان آنذاك برتبة كولونيل، 
فإذا بالهاتف المثبت في المستودع يرن.. توجه 
الكولونيل القنابي مباشرة نحو السماعة وأمسك 
بها وهو يقوم بالتحية العسكرية المعروفة، فأثارت 
صديقي  أذن  في  فهمست  الحركة  هذه  انتباهي 
احسينة الذي كان بجانبي والذي لم يشارك في 
األول  الرياضي  ب��أن  اإلص��اب��ة،  بسبب  المباراة 
الثاني  الحسن  الملك  الجاللة  المرحوم صاحب 
يتحدث مع الكولونيل القنابي في موضوع يتعلق 

بنا..«.
لم تمر سوى لحظات قليلة، حتى تأكدت توقعات 
الالعب حمدي الذي قال: »بعدما أنهى الكولونيل 
القنابي حديثه، توجه بالنداء إلي قائال، لقد قال 
بأن  للتيمومي  ق��ل  بالله،  المنصور  سيدنا  ل��ك 
ببراغي  بآخر  ب��ه  يلعب  ال��ذي  ال��ح��ذاء  يستبدل 
)فيسات( حديدية، وكانت هذه المالحظة الدقيقة 
التي ال يمكن أن يعرفها إال خبير في كرة القدم قد 
األول   الشوط  تابع  الذي  الملك  جاءت من جاللة 
محمد  الالعب  عاين  حيث  التلفزة،  شاشة  عبر 
التيمومي ينزلق أرضا عدة مرات بسبب الوحل 
الذي سببته أمطار تهاطلت في وقت سابق على 

مدينة بنزرت التونسية«، )المصدر: جريدة بيان 
اليوم(.

تؤكد شهادة الالعب حمدي مدى اهتمام الحسن 
الثاني بأدق التفاصيل عندما يتعلق األمر بفريق 
ذلك  في  الممكن  من  يكن  لم  إذ  الملكي،  الجيش 
الوقت تصور هزيمة هذا الفريق)..(، الذي يلقبه 
أنصاره ب�»الزعيم«، بل إن األوامر كانت تقتضي 
على مدى سنوات طويلة عدم اإلشارة إلى هزيمة 
فريق الجيش الملكي في التلفزيون، »كنا نكتفي 
بذكر نتيجة المباراة دون إثارة مصطلح الهزيمة.. 
ل��م ي��ك��ن مسموحا ب���ه«، ي��ق��ول أحد  ف��ه��ذا األم���ر 
التعليق  ف��ي  المختصين  القدامى  الصحفيين 
الرياضي، بالشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزيون، 

في تصريح ل�»ألسبوع الصحفي«.
وربما كان الساهرون على شؤون التلفزة من 
خالل التطبيق الصارم لهذه القاعدة حريصين على 
الذي كان  الثاني،  الملك الحسن  تفادي غضبات 
يولي اهتماما خاصا لما تعرضه التلفزة ولفرق 
تعيين  يتدخل حتى في  ك��ان  إن��ه  بل  القدم،  ك��رة 

التشكيلة، عندما يضيق صدره بخطة المدرب.
شؤون  ف��ي  الخبير  ال��ي��ازغ��ي  منصف  ي��ق��ول 
الرياضة: »إن التدخل الملكي لم يقتصر على تعيين 
المدرب الوطني، بل تجاوز األمر إلى حد اإلعالن 
 1970 فسنة  ال��وط��ن��ي،  المنتخب  تشكيلة  ع��ن 

وبالضبط في شهر نونبر، كان على المغرب 
مواجهة الجزائر في مباراة الذهاب برسم 

هل يسعى خصوم الجنرال بنسليمان

 للقضاء على فريق  الجيش الملكي

حسني بنسليمان رئيس 
فريق الجيش الملكي 
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تصفيات األلعاب األولمبية بميونيخ 
سنة 1972، ولم يكن أحد يشك في 
فوز المنتخب المغربي، تحت قيادة 
اليوغوسالفي فيدنيك، نظرا للصورة 
ال��ت��ي خ��ل��ف��ه��ا ب��ك��أس ال��ع��ال��م في 
منتخب  أح���رج  عندما  المكسيك 
ألمانيا بنجومه الكبار، لكن المغرب 
خسر بوهران بثالثة أهداف لواحد 
بعد أن كان السباق إلى التسجيل 
رئيس  ونشر  »بيتشو«  بواسطة 
فوتبول«  »ف��ران��س  مجلة  تحرير 
عنوان:  ت��ح��ت  م��ق��اال  ال��ف��رن��س��ي��ة 
أرضا«،  يسقط  إفريقيا  »ب��رازي��ل 
الجمهور  ترديد  المباراة  وشهدت 
ال��ج��زائ��ري ل��ع��ب��ارات م��زج��ت بين 
ظل  ف��ي  إذ  والسياسة،  الرياضة 
تفاعالت قضية اختطاف واغتيال 
االتحاد  عضو  بنبركة،  ال��م��ه��دي 
ذكرت  الشعبية،  للقوات  الوطني 
ال��دل��ي��م��ي ومحمد  أح��م��د  أس��م��اء 
الوقائع  هذه  وانعكست  أوفقير.. 
المكتب  وع���ل���ق  ال���م���غ���رب،  ع��ل��ى 
الجامعي الذي كان يقوده آنذاك بدر 
الدين السنوسي اآلمال على مباراة 
اإلياب بالدار البيضاء.. وراج يوم 
هو  أوفقير  الجنرال  أن  المباراة 
المنتخب  تشكيلة  وض���ع  ال����ذي 
المباراة،  انطالق  وقبل  المغربي، 
جاء الجنرال أوفقير بالتشكيلة التي 
يتعين على فيدنيك اللعب بها أمام 
الجزائر، وتمكن المغرب من تحقيق 
الفوز بثالثة أهداف مقابل ال شيء، 
وثالثة أيام بعد ذلك، لم يعد فيدنيك 
المنتخب  ت��دري��ب  بمهمة  مكلفا 
الوطني، ويجهل إذا كان قد أقيل أو 
كتاب:  م��ن  )مقتطف  اس��ت��ق��ال..((، 
القدم  ك����رة  ال���ري���اض���ة،  م��خ��زن��ة 

نموذجا(.
م��ا ح��ك��اه منصف ال��ي��ازغ��ي في 
كتابه يندرج ضمن »حكايات الزمن 
الجميل« لكن هذا الزمن ال عالقة له 
بواقع الحال اليوم، ففي الوقت الذي 
مونديال  المغرب  فيه  سيحتضن 
يشارك  ل��م  ل��أن��دي��ة،  العالم  ك��أس 
المنتخب المغربي في بطولة كأس 
العالم التي أقيمت في البرازيل، ولن 
إفريقيا  يشارك في نهائيات كأس 
بعد الخالف مع االتحاد اإلفريقي 
يحرم  قد  األخير  هذا  القدم،  لكرة 
القارية  ال��م��ش��ارك��ة  م��ن  ال��م��غ��رب 
لدورتين متتاليتين، مما قد ينعكس 
على حظوظ المغرب للمشاركة في 

مونديال روسيا 2018، أليس غريبا 
أن يحتضن المغرب بطولة »كأس 
جمعيات  بينما  ل��أن��دي��ة«  العالم 
حماية المال العام تطالب بإيقاف 
المنتخب، نظرا لعدم جدوى وجود 
فريق وطني ال يشارك في البطوالت 
كان  ل��و  م��اذا  والعالمية؟  القارية 

الحسن الثاني على قيد الحياة..
كل الترتيبات وضعت لتمر ظروف 
في  لأندية  العالم  ك��أس  ان��ط��الق 
أحسن الظروف بملعب األمير موالي 
نفسه  كلف  أح��د  ال  لكن  الله،  عبد 
انتشار  أس��ب��اب  ف��ي  البحث  عناء 
)غرافيتي(  الحائطية«  »الكتابات 
الموقعة باسم أنصار فريق الجيش 
الملكي.. في سال وفي الرباط وفي 
ت��م��ارة، ت��وج��د ع��ب��ارات على جل 
الجدران تدعو إلى »عودة الحركية 
للمغرب«)..(، وقد وجدت »اإللتراس 
عن  للتعبير  ف��رص��ة  ال��ع��س��ك��ري��ة« 
لماذا  لكن  الجدران،  مواقفها على 
سيلجأ جمهور الجيش الملكي الذي 
يوجد في ذيل الترتيب إلى الحيطان 

للتعبير عما يخالجه؟
الجواب في صفحة »الفيس بوك«، 
»اإللتراس  ع��ن��وان  ت��ح��م��ل  ال��ت��ي 
عسكري« )Ultras Askary(، ويؤكد 
أصحاب هذه الصفحة التي تضم 
الجمهور  وأن  األن���ص���ار،  آالف 
الملكي  الجيش  لفريق  المساند 
يتعرض لثالثة أنواع من الضغط: 

طرف  م��ن  المطبق  الضغط  أوال: 
»اإلعالم« إذ يزور الحقائق ويعطي 
تشويه  بمحاولة  مغلوطة  ص��ورة 
الضغط  ثانيا:  الحركية،  سمعة 
أو  »ال��س��ل��ط��ة«  ط���رف  م��ن  الممثل 
باألحرى األمن الذي يطغى بالضرب 
الرأي  ثالثا:  العشوائي،  والشتم 
إذ  ب��دوره ضحية  ال��ذي هو  العام 
يستقبل األخبار جاهزة دون محاولة 
ماهيتها،  م��ع��رف��ة  أو  ت��ح��ل��ي��ل��ه��ا 
)العبارات منقولة حرفية من صفحة 

اإللتراس(.
أصحاب هذه الصفحة وهم من 
تأطير  ف���ي  ال��م��س��اه��م��ي��ن  ب���ي���ن  

الجمهور، يعتقدون أنهم يتعرضون 
لكن  بالمقاومة،  ويعدون  للضغط، 
هل يعقل أن الجماهير العسكرية 

تتعرض »لمؤامرة بهذا الحجم«؟
محمد  ب��ن��ي��وس��ف  ي��س��ت��ب��ع��د  ال 
أنصار  جمعية  رئ��ي��س  ف���رح���ات، 
وجود  فرضية  الملكي،  الجيش 

مؤامرة، ويؤكد أن بعض المشاركين 
في الشغب الذي حصل بتاريخ 19 
التي  المباراة  في   2014 أكتوبر 
جمعت الجيش الملكي مع الجديدة 
في الرباط، مازالوا أحرارا، رغم أن 
يؤكد  كما  تورطهم،  تثبت  الصور 
إطالق مجموعة من اإلشاعات من 
الملكي  الجيش  فريق  »نقل  بينها 

إلى العيون«.
ما  إل��ى  يشير  نفسه،  ال��م��ص��در 
يمكن اعتباره أخطاء تواصلية مع 
جمهور الفريق، حيث لم تعد تعقد 
اجتماعات مع المسؤولين األمنيين 
رغم أن البطولة وصلت إلى الدورة 

11، كما يؤكد وجود أحد األشخاص 
الذي »تكرهه« الجماهير في المكتب 
المسير للجيش، هذا األخير لعب 
حسب قوله دورا سلبيا في التعامل 
م��ع ال��ج��م��ه��ور، ف��ض��ال ع��ن كونه 
يتحدث باسم »اإللتراس« وال عالقة 

له بها.

القنوات  بنيوسف  يتهم  ك��م��ا 
العمومية بالتركيز على فريقي الدار 
البيضاء; الرجاء البيضاوي والوداد 
ت��ج��اه��ل فريق  ال��ب��ي��ض��اوي، م���ع 
الجيش الملكي حيث يعمدون إلى 
ال��دع��اي��ة ل��ه��ذي��ن ال��ف��ري��ق��ي��ن دون 
غيرهما، حسب قوله، كما يؤكد أن 
جمهور الجيش يخضع إلجراءات 
فما  »االح��ت��ق��ان«  تسبب  تمييزية 
الرجاء  لفريقي  يسمح  أن  معنى 
وأدوات  العصي  بإدخال  وال��وداد 
التيفو..  بناء  ول���وازم  التشجيع 
بينما نحن في الرباط ال يسمح لنا 
حتى بإدخال قنينة ماء؟ ما معنى 

أن نشاهد جماهير الرجاء تحارب 
التلفزيون،  ف��ي  البعض  بعضها 
وتثير الشغب وال تتحرك الجامعة 
لمعاقبة المتسببين في ذلك، مباراة 
الديربي البيضاوي األخير نموذجا؟ 

يتساءل بنيوسف.
فرضية وجود مؤامرة ضد فريق 
أيضا  تدعمها  وجمهوره  الجيش 
تصريحات بعض المسؤولين في 
فريق الجيش الملكي، »لقد تعذبنا 
كثيرا من أجل استعادة جمهورنا 
نتائج جيدة،  بفضله حققنا  الذي 
يأتي طرف دخيل  لكن مع األسف 
ل��ي��ض��رب ك��ل م��ج��ه��ودات��ن��ا عرض 
الحائط، وبالتالي يصل إلى مبتغاه 
بخسارة الفريق سواء في نتيجة 
الذي  ف��ي ج��م��ه��وره  ال��م��ب��اراة أو 
سيحرم منه في المقابالت المقبلة«، 
هكذا صرح المدرب رشيد الطاوسي 
ليطرح  اإلع����الم،  وس��ائ��ل  لبعض 
السؤال عمن هو هذا الطرف الدخيل 
مسيري  إرادة  ضد  يشتغل  ال��ذي 

الجيش الملكي؟
انعكاس  ه��ن��اك  ك���ان  ل���و  م����اذا 
على  الجامعة  داخ��ل  للصراعات 
يترأسه  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  مستقبل 
ألم  بنسليمان؟  حسني  الجنرال 
الحرب  »إن  ال��ص��ح��اف��ة:  ت��ك��ت��ب 
الضروس التي كانت قد استعرت 
العسكريين  بين  س��ن��وات   5 منذ 
ل��ل��م��ل��ك منير  ال���خ���اص  وال��ك��ات��ب 
الشأن  تسيير  ح���ول  ال��م��اج��ي��دي 
بعد،  أوزاره��ا  نضع  لم  الرياضي 
فبعد أن آلت المعركة األولى لصالح 
الذين  وأصدقائه  الماجيدي  منير 
حسني  الجنرال  طرد  من  تمكنوا 
بنسليمان من الجامعة الملكية لكرة 
أعينهم  ن��ص��ب  واض��ع��ي��ن  ال��ق��دم 
اللجنة  ع��ل��ى  أي���ض���ا  ال��س��ي��ط��رة 
أيضا  يسيرها  ال��ت��ي  األول��م��ب��ي��ة 
ال��ج��ن��رال، تمكن ه��ذا األخ��ي��ر من 
تجاوز هذه األزمة بل ورد الصاع 
ففي  ال��م��اج��ي��دي..  لمنير  صاعين 
تطور الفت للنظر أعلن الجنرال نور 
المنتدب  الرئيس  القنابي،  الدين 
الملكي  الجيش  لفريق  ال��س��اب��ق 
ترشيحه لرئاسة الجامعة الملكية 
لعلي  خلفا  القدم  لكرة  المغربية 
الجنرال  الفهري. ويعتبر  الفاسي 
القنابي رجل ثقة الجنرال حسني 
بنسليمان، كما أنه أمضى أكثر من 
في  ورئيسا  مسؤوال  سنة  ثالثين 

مكتب فريق الجيش الملكي«، 

«««

حمدي:»توجه الكولونيل 
القنابي مباشرة نحو 
السماعة وأمسك بها وهو 
يقوم بالتحية العسكرية 
المعروفة، فأثارت انتباهي 
هذه الحركة فهمست في 
أذن صديقي احسينة الذي 
كان بجانبي والذي لم 
يشارك في المباراة بسبب 
اإلصابة، بأن الرياضي األول 
المرحوم صاحب الجاللة 
الملك الحسن الثاني يتحدث 
مع الكولونيل القنابي في 
موضوع يتعلق بنا..«.

نشر رئيس تحرير مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية 
مقاال تحت عنوان: »برازيل إفريقيا يسقط أرضا«، 

وشهدت المباراة ترديد الجمهور الجزائري لعبارات 
مزجت بين الرياضة والسياسة، إذ في ظل تفاعالت 

قضية اختطاف واغتيال المهدي بنبركة، عضو 
االتحاد الوطني للقوات الشعبية، ذكرت أسماء 

أحمد الدليمي ومحمد أوفقير.. وانعكست هذه 
الوقائع على المغرب

الحسن الثاني كان 
يتدخل لمنع 

»االنفالت« في مجال 
كرة القدم 

الجماهير تتحدث عن »مؤامرة« متى 
يتم التحقيق في ذلك 



 28 ال�����م�����س�����ت�����ق�����ل،  )م��������وق��������ع 
يوليوز2013(.

أم��ام مخطط كبير  م��اذا لو كنا 
الجامعة  على  للسيطرة  يسعى 
الملكية لكرة القدم والفرق الوطنية، 
ألم تكتب الصحافة أن فوزي لقجع 
ي��ح��ظ��ى ب���دع���م ح�����زب األص���ال���ة 
والمعاصرة ولواله لما فاز برئاسة 
يقول  أن  معنى  ما  ال��ج��ام��ع��ة)..(، 
لقجع في أول خروج إعالمي له بعد 
انتخابه رئيسا للجامعة خلفا لعلي 
قديم  إنه صديق  الفهري  الفاسي 
ألحد القياديين النافذين في حزب 
األصالة والمعاصرة)..(، علما أن 
برلمانيا باسم هذا الحزب وأحد 
األم���وال أصبح  أص��ح��اب رؤوس 
البيضاوي  ال��وداد  لفريق  رئيسا 
بعدها، لتكتب الصحف إن أعضاء 
من البام سيلتحقون بمكتب الوداد، 
سعيد  ي��ت��ح��رك  أن  م��ع��ن��ى  وم����ا 
الرئاسة  تسلمه  ف��ور  ال��ن��اص��ري 
فريق  رئيس  م��ع  ش��راك��ة  لتوقيع 
الرجاء البيضاوي يوم 26 شتنبر 
2014، تحت عنوان مذكرة للتفاهم، 
»مذكرة للتفاهم حول ماذا؟« سؤال 
م���ط���روح إل���ى ح����دود ال���ي���وم، أال 
تقتضي الرياضة الحفاظ على حس 
عن  يوما  سمعتم  هل  المنافسة، 
رئيس  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 

فريق  ورئيس  مدريد  ري��ال  فريق 
البارصا في إسبانيا؟

أم��ا من  الشكل،  م��ن حيث  ه��ذا 
المنتشين  فأول  المضمون  حيث 
بأزمة بودريقة رئيس فريق الرجاء 
البيضاوي هم المنتسبون للوداد 
االنتماء  أص���ح���اب  ال��ب��ي��ض��اوي 
السياسي المعروف، والدليل على 
ذلك كتابتهم الفيسبوكية)..(، هذا 
األخير ال يتهدده مصير الطرد من 
الرجاء فقط بعد أن استثمر مالييره 
ب�»القتل«  م��ه��دد  إن���ه  ب���ل  ف��ي��ه��ا، 

أيضا.
كتبته  م���ا  ل��خ��ط��ورة  أن���ظ���روا 
الصحافة في أكثر من منبر: »تلقى 
الرجاء  رئ��ي��س  ب��ودري��ق��ة،  محمد 
رشيد  وم��س��ت��ش��اره  ال���ري���اض���ي، 
بالقتل  ت���ه���دي���دات  ال��ب��وص��ي��ري 
امتداد  على  الجسدية  والتصفية 
مكالمات  ع��ب��ر  األرب���ع���اء،  م��س��اء 
واتهم  قصيرة،  ورسائل  هاتفية، 
ال���م���ت���ص���ل���ون رئ����ي����س ال����رج����اء 
ومستشاروه بالوقوف وراء أزمة 

الوداد الرياضي، ومحاولة نسفه 
لفسح المجال أمام فريقهما للهيمنة 
العاصمة  داخ������ل  ال����ك����رة  ع���ل���ى 
بودريقة  ووض����ع  االق��ت��ص��ادي��ة، 
بحسب ما أوردت يومية »الصباح« 
في عدد اليوم الجمعة شكاية في 
الموضوع لدى مصالح أمن أنفا، 
أحد  ك��ش��ف  أن  ب��ع��د  خ��ص��وص��ا 
المحمول،  هاتفه  رقم  المتصلين 
أنه مستهدف من بعض  له  وأك��د 
جماهير الوداد، بعد أن تداولوا رقم 
هاتفه المحمول عبر صفحات موقع 
»الفيسبوك« ودعوا إلى شن حملة 
ضده متهمين إياه بالوقوف وراء 
ما آلت إليه األوضاع داخل القلعة 
الحمراء«، )موقع شوف تي في، 20 
جريدة  ع��ن  ن��ق��ال   2014 ف��ب��راي��ر 

الصباح(.
سواء تعلق األمر بفريق الرجاء 
البيضاوي أو الوداد البيضاوي، 
وبغض النظر عن المصير الذي قد 
الملكي  الجيش  فريق  إليه  يصل 
المهدد بالنزول إلى القسم الثاني، 

على  جديدا  ليس  وه��ذا  الحل  أو 
ينبغي  ف��إن��ه  الوطنية،  البطولة 
االن��ت��ب��اه إل��ى أح��د أخ��ط��ر عيوب 
النزعة  ت��ن��م��ي  »ف��ه��ي  ال��ري��اض��ة: 

يعتقده  ما  حسب  الرأسمالية..«، 
أحد  فاسورت،  الفرنسي  الكاتب 
بين  الفصل  فكرة  عن  المدافعين 

السياسة والرياضة.

«««

سواء تعلق األمر بفريق 
الرجاء البيضاوي أو الوداد 
البيضاوي، وبغض النظر 
عن المصير الذي قد 
يصل إليه فريق الجيش 
الملكي المهدد بالنزول 
إلى القسم الثاني)..(، أو 
الحل وهذا ليس جديدا 
على البطولة الوطنية)..(، 
فإنه ينبغي االنتباه إلى 
أحد أخطر عيوب الرياضة: 
»فهي تنمي النزعة 
الرأسمالية..«
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عقلية 

ال�سيا�سيني 

وعقلية اجلمهور 

وعقلية 

الإلرتا�س

ناٍد رياضي بحجم الرجاء أو 
الوداد أو أولمبيك خريبكة أو المغرب 

الجيش  أو  ال��ت��ط��وان��ي 
بالنسبة  ي��ش��ك��ل  ال���م���ل���ك���ي.. 
لالستثمار  ف��رص��ة  للسياسيين 
عن  النظر  بغض  »ل��ك��ن  االن��ت��خ��اب��ي، 
الذي  للجمهور  السياسي  االستغالل 
في  من منخرطين  منه،  في جزء  يتكون 
النادي، ومن كتلة انتخابية، فإن الجحافل 
يمكن استغاللها في التخريب، ويمكن 
الرجوع في هذا اإلطار إلى أحداث 
يوم الخميس األسود، من السنة 
الماضية، عندما تم اعتقال 
حوالي 135 شخصا، بتهمة 
اإلخالل بالنظام العام، وإلحاق 
خ���س���ائ���ر ب��م��م��ت��ل��ك��ات ال���دول���ة 
وال��ت��ح��ري��ض على  وال����خ����واص 
عن  الستار  يسدل  ولم  الكراهية.. 

هذا الفصل المأساوي إال بتدخل ملكي، تعرض 
تستسغ  لم  التي  الحقوقية،  االنتقادات  من  لموجة 
استجابة الملك لنداء أسر المعتقلين، )أنظر األسبوع، 

عدد: 25 شتنبر 2014(.

وكانت عدة تقارير قد أثارت إشكالية التعاطي األمني مع 
الجمهور، ففي مباراة الدفاع الحسني والجيش الملكي التي 
انتهت بفصل غير مسبوق من الشغب، أشارت أصابع االتهام 
إلى جهل رجال القوات المساعدة الذين 
تم تكليفهم بتأمين 
بقواعد  ال��م��ب��اراة 
مع  ال�����ت�����ع�����ام�����ل 
وعقلية  الجمهور 
»اإللتراس«، وال شك 
إطاللة  م��ج��رد  أن 
على تصريحات أحد 
رج����������ال ال�����ق�����وات 
الذين  ال��م��س��اع��دة 
للمباراة  ح���ض���روا 
على  للوقوف  كافية 
تصورهم لألمن، فقد 
ص��رح أح��ده��م: »هل 
تتعرض  أن  ي��ع��ق��ل 
ل����ل����س����ب وال����ش����ت����م 

دون حراك«، )عن جريدة والضرب وتبقى واقفا 
المطروح هو متى كانت  السؤال   ،)2014 أكتوبر   20 العلم، 

قوات األمن تتصرف بناء على االنفعاالت واألحاسيس؟

مصابون في المباراة التي جمعت بين 
فريقي الجيش الملكي والدفاع 

الحسني الجديدي وأسفر عنها حرمان 
فريق الجيش من الجمهور 



ماذا تنتظرون من مجلس جماعة 
الرباط، وقد عجز عن وضع خطة تقنية 
ناجحة لجمع أزبال السكان، وتنظيف 
ش��وارع وأزق��ة وم���دارات العاصمة، 
وهذه  ب���األوس���اخ  حبلى  ف��ال��م��دي��ن��ة 
األوساخ مصدرها من الجماعة نفسها 
التي  العمومية  اإلن���ارة  أع��م��دة  م��ن 
إلى  أعالها  من  معلقة  مزبلة  صارت 
أسفلها ومن اإلشارات الضوئية لمرور 
السيارات التي تحولت إلى أكبر خزان 
للتلوث والقاذورات وبشاعة المنظر 
و»تدلت  ت��ج��ن��زرت-   - أن��ه��ا  ح��ت��ى 
مصارينها« و»تعوجت« أجهزتها ومع 
ذلك تنفق الجماعة كل سنة 6 ماليير 
ت��ق��ول ه��ي و»ال��ل��ه أع��ل��م« الستهالك 
بأن  يعلم  والكل  وصيانتها،  اإلن��ارة 
إن��ارة العاصمة هي أبشع إن��ارة في 
مدن المملكة وحوالي نسبة 80% من 
هذه اإلنارة توجد اليوم في حالة يرثى 
لها ومتوقفة عن الخدمة، وفي الجماعة 
وتقنييه  بمهندسيه  ل��إن��ارة  ق��س��م 
يهيئون الصفقات لشراء »الخردات« 
ويتسمرون في المكاتب للسهر على 
أثر  ال  التي  المربحة  الصفقات  هذه 

ألجهزتها في العاصمة.
لتهييء  الرباط  يا سكان  وتعالوا 
السنة  في  مليارا   21 ألداء  جيوبكم 
المقبلة لجمع أزبالكم وتشطيب أزقتكم 

بعدما كانت فاتورة هذا »البريكوالج« 
في سنة 2010 ال تتعدى 15 مليارا، 
لتقفز بعد سنة إلى 16 مليارا ثم 17 
مليارا، ومادام المجلس »المحترم« ال 
يؤدي ذلك من »شكارات« أعضائه فقد 
لشركات  »محترما«  مبلغا  خصص 
النظافة وقدره 21 مليارا من جيوب 
الرباطيين يعني زيادة 4 ماليير دفعة 

واحدة.
وخدمات النظافة من أبشع الخدمات 
والخردة المستعملة في ذلك كلها من 
جد  المستعملة  والطريقة  »الفيراي« 

ب��دائ��ي��ة ح��ت��ى أن ع��ص��ائ��ر األزب����ال 
الشاحنات  من  تتسرب  وال��ق��اذورات 
بأزبالها  الطرقات  لتمأل  المهترئة 
وع��ص��ي��ره��ا ال���ذي ي��ت��ك��ون م��ن آالف 
الفتاكة.  الميكروبات  م��ن  الماليير 
الشركات  ت��ب��رع��ت  ه���ذا  م��ن  وأك��ث��ر 
-بحاويات- من الميكا ووضعتها على 
رأس الدروب لتصبح »المزابل« مرتعا 
للفئران والحشرات والطوبات والقطط 
وأخيرا التحق بها الكالب. ونتساءل 
هل هذه نظافة؟ هل هي خطة لتأمين 
وآفاتها؟  األوس�����اخ  م��ن  ال��ع��اص��م��ة 

المنتخبين  إل��ى  م��ب��اش��رة  ون��ت��وج��ه 
لنسألهم: هل زودتم الشركات ببرامج 
وهل  ب��ل  المدينة؟  لتنظيف  م��ح��ددة 
يعلمون بأن النظافة ككل هي سياسة 
وليست  أمنية  ه��ي  تقنية،  وليست 
سطحية، هي عالمة تحضر وليست 

فوضى كما هو موجود اليوم.
في  فشل  ال��رب��اط  جماعة  مجلس 
إلى حد  النظافة ونجح  اإلنارة وفي 
كبير في تبذير الماليير يمينا وشماال 
ليعيش السكان في هذه الشوهة التي 

ما بعدها شوهة.
هو  الجماعة  ف��ي  قسم  ول��ألزب��ال 
اآلخر، مجرد قسم داخل إدارة الجماعة 
يهيئ ويدير »الصفقات« ثم يختبئ في 

انتظار صفقات أخرى.
وتبقى 21 مليارا التي ستخرج من 
بمباركة  الشركات  لتبتلعها  جيوبنا 
هذه  كل  ي��رون  ال  الذين  المنتخبين 
األزق��ة والدروب  التي تحتل  األزب��ال 

والساحات.
فالعاصمة متسخة وبدون خطة أو 
ال  نظافة  لضمان  برنامج  أو  هيكلة 
عقول  في  ولكن  شوارعها  في  نقول 
والمنتخبين  النظافة  قسم  موظفي 
كل شيء  في  فشلوا  الذين  المكلفين 
وفاحت روائحهم، و21 مليارا غالف 

كبير لخدمات صغيرة وبئيسة.

21 مليارا في السنة المقبلة  الرباطيون سيدفعون 
مدينتهم ونظافة  أزبالهم  لجمع 

أرشيف الرباط

صورة وحيدة وفريدة 
للرباطي الشهيد محمد 
العربي »مول الجورنال« 
الذي استشهد بعدما نفذ 
ف��ي��ه االس��ت��ع��م��ار حكم 
اإلعدام رميا بالرصاص 

ب��ي��ن ح���ي يعقوب ف�����ي  م��ك��ان 
 29 يوم  وذل��ك  الهرهورة،  وجماعة  المنصور 
ضد  الرباط  انتفاضة  إثر  على   1944 يناير 

المستعمر.
ومعه تم تنفيذ حكم اإلعدام رميا بالرصاص 
جزوليت،  المختار  األب����رار:  ال��ش��ه��داء  على 

ومحمد الصحراوي، والشاب الغمراوي.
نتذكرهم جميعا ونترحم على الرباطيين 

الشهداء.

يا حسرة،  العاصمة  الرباط  األن��وار  مدينة  في 
ال وجود ملراحيض عمومية واألسوار التاريخية هي 
مراحيض  ك��ل  حت��ول��ت  بعدما  مقامها،  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
ويبيعون  وأك��ش��اك،  وع��م��ارات  حوانيت  إل��ى  البلدية 

»سوارتها« بعشرات املاليني.

اإلن���ارة  مصلحتي  إل��ى  تشير  األص��اب��ع 
عليهما  األوص���ي���اء  وامل��ن��ت��خ��ب��ن  وال��ن��ظ��اف��ة 
وع���الم���ات ال���ث���راء ال��ت��ي »ت��ص��ي��ح« أي���ن هم 
امل��ف��ت��ش��ون؟ وأي���ن ه��م امل��راق��ب��ون؟ وأي���ن هي 
املعارضة؟ وأين هي الضمائر احلية الغيورة 
ع��ل��ى ع��اص��م��ة امل��م��ل��ك��ة، وأن��ه��ار م��ن املاليير 
تصب سنويا كالشتاء في احلسابات، فهل من 

تدقيق وبحث ومحاسبة؟

ألول مرة في العاصمة اتفق املبصاريون )وهم 
تأسيس  على  الطبية(  ال��ن��ظ��ارات  يحضرون  ال��ذي��ن 
املواطنني«  حقوق  وحماية  مهنتهم  لتقنني  »م��رص��د 
التدليس  أنواع  كل  من  الزبناء  حماية  هو  هنا  املهم 
هذه  سيحمي  املرصد  ك��ان  ف��إذا  الفاحش،  والغالء 
احلقوق والتي اعترف بأنها حقوق، فسيتعاطف معه 

الرباطي. املجتمع 

استغالل  ع��ل��ى  ي��ت��ه��اف��ت��ون  امل��ن��ت��خ��ب��ون 
أو  اجلماعة  في  سواء  الله«  »جابها  سيارات 
العربات  هذه  كانت  وإن  حتى  املقاطعات  في 
لتصبح  ح��م��ي��ر جل��ره��ا  س����وى  ي��ن��ق��ص��ه��ا  ال 
األقل  على  فهم  لهم  فبالنسبة  »ك���روس���ات«. 
باركينغ  وال  ت��أم��ن  وال  ب��ن��زي��ن  ال  ي���ؤدون  ال 
والسكان  »احلماقات«،  أبشع  بها  ويرتكبون 
يستنكرون تبذير أموال الرباطين ويحتجون 
الرباط  ح���ض���ارة  »مي����رم����دون«  ال���ذي���ن  ع��ل��ى 

الصبيانية. بتصرفاتهم 

أسرار
العاصمــــــة

من جيل وطني وأسرة رباطية حلت برباط الفتح 
في القرن 17، وعاشت على حب الخير والجهاد. 
ونقفز من القرن 17 إلى القرن 19، وبالضبط في 
سنة 1915 عندما قاد جده أول ثورة ضد االستعمار، 
وسميت آنذاك »ثورة قصبة االوداية« وكانت بمثابة 
الشرارة األولى الندالع الفكر الجهادي ضد المحتل 
الفرنسي في رباط الفتح. وبعد وفاة بطل أول ثورة 
رباطية، ورث جهاده ونضاله ابنه المرحوم السي 
أحمد الذي وسع جهاد أبيه ليشمل المدينة العتيقة، 
وليتحدى االستعمار وكان رحمه الله من منظمي 
حفالت عيد العرش بشارع القناصل الذي كان حيا 
ذلك  وفي  العالم،  قنصليات  كل  يجمع  دبلوماسيا 
رسالة واضحة إلى الدول األجنبية بتعلق الشعب 
بعرشه، وفي نفس الحي جعل السي أحمد من دكانه 
مقرا لالتصال والتواصل بين الرباطيين الوطنيين 
ال��ت��اري��خ��ي لالستقالل  ال��ي��وم  ال��م��ق��اوم��ي��ن، وف���ي 
االنبعاث،  المجيدة:  باألعياد  االحتفال  وبمناسبة 
واالستقالل والعرش التي كانت تصادف 16 و17 
بشارع  المحتفلين  المرحوم  توسط  نونبر،  و18 
بأن  ي��دري  أن  دون  بكلمات  وخاطبهم  القناصل 
التاريخ سجل تلك الجملة الخفيفة في نطقها الثقيلة 
اليوم  اإلخ��وان  »أيها  ق��ال:  ومغزاها،  معناها  في 
)ويقصد به عودة الملك والحصول على االستقالل( 
انتهت مهمتي النضالية«، وعاد إلى متجره ليرتب 

ويستأنف تجارته.
 وم���ن ه���ذه ال��ش��ج��رة ت��ف��رع غ��ص��ن ه���و: نقيب 
حياته  وهب  الذي  المتواضع  الرجل  الرباطيين، 

لخدمه مدينة الرباط.
تنظمها  التي  الثقافية  التظاهرات  إح��دى  ففي 
جمعيته كل أسبوع، تقدم للسالم عليه صديق لم 
يلتق به منذ 30 سنة، وعند السالم بادره الصديق: 
هل عرفتني؟ فأجابه بال، فقال: زرتك في بيتك سنة 
كذا!.. فانطلقت منه ضحكة وانحنى هامسا في أذن 

الصديق: »إيوا كبرتيني، كبرتيني«.
ومن عادة النقيب أنه ال يضحك، وال يرفع صوته، 
وال يغضب ليس وقارا لصفته ولكن تلك من أخالقه 
يسير جمعية  وه��و  ع��ق��ود  ث��الث��ة  فمنذ  وخ��ل��ق��ه.. 
اجتماعية ثقافية رياضية إحسانية، لها مقر رئيسي 

وفروع في أهم أحياء العاصمة.
وفي اجتماع لمكتب الجمعية منذ حوالي شهر، 
من  بأنك  نشرت جريدة  »لقد  األعضاء:  أحد  سأله 
المفضلين لسكان الرباط لمنصب عمدة المدينة فما 
هو رأيك؟« ابتسم ابتسامته المعهودة وقال: »إذا 
تعبتم مني فال ترموني إلى ذلك المنصب بل ردوني 

إلى داري«.
فمنذ الثمانينيات وهو يناضل ويجاهد من أجل 
الرباط، لم يترك مقاوما وال كاتبا وال مثقفا وال فنانا، 
وال فقيها إال وكرمهم في حياتهم وبعد مماتهم، وألف 
مئات المراجع والكتب، والموسوعات باسم جمعيته 
الفتح،   - رباط  مدينة  المحبوبة  المحروسة  وعن 
وفتح عيادات طبية للساكنة وبالمجان، وأنشأ أندية 
رياضية، وبشارع المنصور الذهبي وسط العاصمة 
كل  وفي  فنيا،  فضاء  التشكيليين  للفنانين  أهدى 
أسبوع ومنذ 40 سنة وهو ينظم مهرجانات وندوات 
ولقاءات وحفالت تكريمية لكل من أحسن لعاصمة 
المملكة، وشرطه الوحيد أن يمر هذا النشاط بال 

ضجيج إعالمي وال إشعار إعالني.
إنها كلمة حق في نقيب الرباطيين الذي لن تروقه 
كما هي عادته في العمل بعيدا عن اإلعالم واإلعالن، 
نقباء  تماما  تجهل  الرباط  أجيال  جعل  ما  وه��ذا 
رباطيين مضوا إلى حتفهم في صمت، وقد حاولنا 
»م��ن أرشيف  رك��ن  »األس��ب��وع« ضمن  في جريدتنا 
بالرغم من  الله  التذكير ببعضهم رحمهم  الرباط« 
الصعوبات التي وجدناها في ذلك العمل، وحتى ال 
نقيب  يتصدرها  جديدة  بصفحة  نبدأ  ذلك  يتكرر 

الرباطيين الكريم.
وقد احترمنا ما نسمع عنه من تواضع ونضال 
هل  ولكن:  اسمه  لذلك حجبنا  األنظار،  عن  بعيدا 

يخفى المناضل الكريم؟

نقيب الرباطيين

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

حديث 
العاصمة
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تحتل نفقات سيارات جابها 
من  فقرات   5 للمنتخبين  الله 
تحتل  كما  الجماعة  ميزانية 
منح  ف�����ي  ال���ت���رت���ي���ب  ن���ف���س 
المقاطعات، فالجماعة بسياراتها 
ولكل  بسيارات،  والمقاطعات 
الخاصة،  ن��ف��ق��ات��ه��ا  م��ن��ه��م��ا 
وسنتطرق في هذا التقرير إلى 
ف��ق��ط فأما  ال��ج��م��اع��ة  ن��ف��ق��ات 
ال���م���ق���اط���ع���ات ف��س��ي��ك��ون في 

موضوعها تقرير، الحقا.
فسيارات الجماعة تكلف 860 
مليونا لشراء البنزين، وتكلف 
140 مليونا لشراء قطع الغيار، 
أخرى  م��ل��ي��ون��ا   140 وت��ك��ل��ف 
لإصالح، وتكلف 250 مليونا 
 30 وتكلف  ال��ت��أم��ي��ن��ات،  على 
مليونا على الضريبة الخاصة 

بالسيارات.
هذه المصاريف فقط خاصة 

أم���������������������ا بسيارات الجماعة 

فلها  ال��م��ق��اط��ع��ات  س���ي���ارات 
ميزانيات داخلة في منح هذه 

المقاطعات.
ففي الوقت الذي تخلت فيه 
الحكومة عن سياراتها ومنعت 
استعمالها لترشيد نفقاتها، ها 
المسكينة  الرباط  جماعة  هي 
الفقيرة التي تمد يدها لتتسول 
من الحكومة كل سنة 5 ماليير 
إضافة إلى حصة الضريبة على 
القيمة المضافة ومبلغها حوالي 
تبرع  ه����ي  ه����ا  م���الي���ي���ر،   10
المنتخبين والموظفين وبالطبع 
وتمتعهم  منهم،  المحظوظون 
بسيارات جابها الله على حساب 

سكان مدينة الرباط.
ولعلمكم، فأسطول السيارات 
يتراوح بين 450 و480 سيارة 
وآلة، علما أنه ال وجود في هذا 
األسطول لشاحنات األزبال التي 
ت��ت��ك��ل��ف ب���ه���ا ال���ش���رك���ات وال 

لشاحنات القواديس فهي على 
ن���ف���ق���ة ش����رك����ة ري�����ض�����ال، وال 
ل��ش��اح��ن��ات ن��ق��ل ال��ل��ح��وم فهي 
في  وك��الء  بها  يتكفل  األخ��رى 
ال���م���وض���وع، وت��ب��ق��ى ف��ق��ط 4 
ش���اح���ن���ات إلص������الح اإلن������ارة 
العمومية والتي تعمل شهرا في 
»خاسرة«،  شهرا  و11  السنة 
التي  التأمينات  مبلغ  وتأملوا 
تبتلع كل سنة ربع مليار، ومبلغ 
140 مليونا لشراء قطع الغيار، 
وأخرى من الرباط إلى ورزازات 
وليس لقطع مسافة كيلومتر بين 
الجماعة،  ومقر  الرباط  أحياء 
اللهم إذا كانت سيارات جابها 

الله تعمل في النقل البشري.
فأما سيارات المقاطعات وما 
تطحنه من الماليين شهريا فتلك 

قصة أخرى.
ومع السكان نردد »اللهم إن 

هذا منكر«.

كم تكلف السكان سيارات جابها اهلل؟

نفقات باهظة في ميزانية الجماعة
 ومنح المقاطعات



الماكياج المغشوش في خريبكة

> محمد سعدوني

يشتكي بعض سكان حي 
المحلة وتندوف الموجودين 
الناشف  ال��واد  على ضفتي 
ب��م��دي��ن��ة وج����دة، م��ن خالل 
محمد  إل��ى  رفعوها  رس��ال��ة 
مهيدية والي الجهة الشرقية 
أنكاد،  وج���دة  عمالة  ع��ام��ل 
م���ن ال��م��م��ر ال��ض��ي��ق ال���ذي 
ي��ض��ط��رون ع��ب��ره إل���ى قطع 
ال��وادي الذي هو عبارة عن 
منزلق يتسع لمرور شخص 

واحد فقط.
المشتكون  وي����ط����ال����ب 
ع���ب���ر رس���ال���ت���ه���م ال����وال����ي 
تشييد  ع����ل����ى  ب���ال���ع���م���ل 

الح��يي�ن  بين  تربط  قنطرة 
يتسنى  حتى  ال��م��ذك��وري��ن، 
قضاء  للمواطنين المعنيين 

أم���ن وأمان  ف��ي  ح��اج��ات��ه��م 
السالمة  تضمن  وبطريقة 

للجميع.

أين هي شروط السالمة يا سعادة 
الوالي مهيدية؟

> نور الدين الطويليع

سيدة  ك���ب���ي���رة  ش���اح���ن���ة  ده���س���ت 
الطرقية  ال��م��ح��ط��ة  أم����ام  سبعينية 
باليوسفية، مؤخرا، لفظت على إثرها 
مما  ال��ح��ي��ن،  ف��ي  أنفاسها  الضحية 
لال  مستشفى  إل���ى  نقلها  اس��ت��دع��ى 
توفر  لعدم  ونظرا  اإلقليمي،  حسناء 
لألموات،  مستودع  على  األخير  ه��ذا 
محمد  مستشفى  إل��ى  الجثة  نقل  ت��م 
متن  بآسفي على  الجهوي  الخامس 
م��ه��ت��رئ��ة، تعرضت  إس��ع��اف  س��ي��ارة 
لعطب ميكانيكي، بتراب مدينة جمعة 
سحيم، مما خلق ارتباكا كبيرا ألقارب 
ولسائق  ل��ه��ا،  ال��م��راف��ق��ي��ن  الضحية 
سيارة اإلسعاف، قبل أن يتم إصالحها 
لتواصل طريقها، دون أن يأمن السائق 
تعرضها لعطب آخر قبل أن تصل إلى 

المكان المقصود.
وألقى أحد متتبعي الشأن المحلي 
الحضري  ال��م��ج��ل��س  ع��ل��ى  ب��ال��الئ��م��ة 

لمدينة اليوسفية الذي يتقاعس بعض 
في  الكثيرة،  الوعود  رغ��م  مسؤوليه، 
بمدينة  ل���ألم���وات  م��س��ت��ودع  تشييد 

ال��ي��وس��ف��ي��ة، ي��ع��ف��ي ال��م��واط��ن��ي��ن من 
االن��ت��ق��ال إل���ى م��دي��ن��ة آس��ف��ي، فيكفي 
الموت والفراق،  الموتى حرقة  أقارب 

وه���م ل��ي��س��وا ف��ي وض���ع م��ن يتحمل 
االنتقال بين المصالح اإلدارية إلنجاز 
لمدة  أق��ارب��ه��م  ج��ث��ث  تسليم  وث��ائ��ق 
المتحدث، قبل  نهار كامل، يقول ذات 
المسؤولين  بعض  متهما  يضيف  أن 
بالجماعة الحضرية بالعيش في »دار 
غفلون«، واالهتمام فقط بما يحقق لهم 
لكونهم  ينتبهوا  أن  دون  الرفاهية، 
انتخبوا  مدينة  ش��أن  عن  مسؤولون 
من أجل النهوض بها، وعدم االكتفاء 
المعاناة  ه��ذه  على  المتفرج  بوضع 
التي تحولت إلى كابوس حقيقي لكل 
أو  سير  حادثة  في  له  قريبا  فقد  من 

مات خارج منزله.
يشار إلى أن المجلس الحضري كان 
مليون   40 ق��دره  اعتمادا  قد خصص 
سنتيم بميزانية 2013 لبناء مستودع 
ألغي وبرمج ضمن  أن��ه  إال  ل��ألم��وات، 
الفائض، وتم اقتراح صرف المبلغ في 
مآرب أخرى)..( لتبقى دار لقمان على 

حالها.

»ماقدهم فيل زادوهم فيلة«.. أعطاب سيارة
 اإلسعاف  تزيد من فاجعة الموت

اليوسفية

وجدةبنسليمان

مواطنون ينتظرون 
تدخل عامل بنسليمان

>  سعيد الهوداني

تم مؤخرا، بمدينة خريبكة حجز 
مرهم  م���ن  ع���ب���وة  و800  آالف   4
»مشهور« مقلد وال يحمل أية عالمة 

تجارية معروفة.
العملية بناء على شكاية  وتمت 
تقدم بها الممثل القانوني للشركة 
بالدار  )م��ق��ره��ا  للمرهم  المنتجة 
الممثل  تعتبر  وال��ت��ي  البيضاء(، 
التجاري الوحيد بالمغرب، علما بأن 
أن  ل��ه��ا  س��ب��ق  المختصة  ال��ش��رك��ة 
أعلنت عن االنتشار المهول للمنتوج 

المقلد بعدد من المدن المغربية.

أن��ه تم  وأك���دت م��ص��ادر مطلعة 
»العبوات«  م��ن  الكمية  ه��ذه  حجز 
داخ���ل م��ح��ل ت��ج��اري، ب��ع��د القيام 
بعملية تفتيش مفاجئة أسفرت عن 
في  مخبأة  العلب  م��ن  ع��دد  حجز 
أكياس من الورق المقوى، كما أن 
فواتير  ع��ل��ى  ي��ت��وف��ر  ال  ص��اح��ب��ه��ا 
مصالح  وأح��ال��ت  للبيع.  قانونية 
الشرطة القضائية التاجر على أنظار 
العدالة بتهمة النصب والغش في 
بضاعة عن طريق التقليد، وعرضها 
الملكية  ع��ل��ى  واالع���ت���داء  ل��ل��ب��ي��ع، 
ال��ص��ن��اع��ي��ة وب��ي��ع م��ن��ت��وج مزيف 

بطريقة غير مشروعة.

> األسبوع

رفع بعض السكان الذين ينتمون لثالثة دواوير هي: 
البصاصلة، والكوامل، والغزاونة، تابعة لجماعة الزيايدة 
ببنسليمان رسالة إلى عامل اإلقليم، استنكروا من خاللها 
عدم تزفيت طريق »الحاجبية« التي تعد الممر الوحيد 
لهم، بعدما تم إصالحها جزئيا)..( األمر الذي يخلق لهم 
الشاحنات  عبرها  م��رت  إذا  خصوصا  كثيرة  مشاكل 
الكبيرة، مخلفة وراءها كثلة من الغبار بفعل السرعة 
المفرطة التي يسير بها سائقوها في اتجاه المقالع، مما 
ينتج عنه القضاء مضيفين أن أمراض الربو والعيون 
صارت ال تفارقهم بفعله، ناهيك الضوضاء التي ال تنقطع 

ليل نهار. 
وندد السكان أيضا بالحصار التام الذي ضرب عليهم 
وخاصة على األطفال والنساء اللواتي ال يمكنهن غسل 
ثياب أطفالهن وأزواجهن أو تعريضها للهواء والشمس 
ألن األتربة لها بالمرصاد، في ما األطفال ممنوعون من 
في  الدراسة  عن  باالنقطاع  مهددون  أنهم  كما  اللعب، 

القادم من األيام إن استمر الوضع على ما هو عليه.
ويلتمس المشتكون من عامل اإلقليم وكذا كل الجهات 
المسؤولة بالتحرك من أجل رفع الضرر عنهم وإصالح 
الطريق رقم: 3329، التي تشير الشكاية إلى أنها رغم 
حداثة اإلصالح إال أن فيها حفر كبيرة تهدد بانقطاع 

السير والتنقل عبرها.

مستشفى محمد الخامس الذي 
يوجد به مستودع األموات

صورة للواد الناشف 
الذي يفصل بين 

حيي المحلة وتندوف

طالب خمسة مرضى بمدينة 
بالقصور  م��ص��اب��ي��ن  إف��ن��ي 
الجهات  ب��ت��دخ��ل  ال��ك��ل��وي 
ال���وص���ي���ة إلن����ق����اذه����م من 

الموت.
وأكد هؤالء بأنهم لم يقوموا 
بعد  ال��ت��ص��ف��ي��ة  ب��ع��م��ل��ي��ة 
محاصرتهم بمياه الفيضانات 
من كل الجوانب)..( مشيرين 
في  مهددة  حياتهم  أن  إل��ى 
ال��ق��ي��ام بحصة  ح����ال ع����دم 

أخرى.

تشهد مدينة بويزكارن بإقليم 
عقب  أمنية  تعزيزات  كلميم 
تزامنت  التي  زي��ارة حصاد 
ضد  السكان  واحتجاجات 
التفقير  وسياسة  التهميش 

التي تعيشها المدينة.
وكان وزير الداخلية قد حل 
ملكية  تعليمات  على  ب��ن��اء 
بعدما أصبحت مدينة »كلميم« 
الفيضانات  بسبب  منكوبة 
التي عرفتها، والتي أدت إلى 
غرق قرابة ثالثين شخصا.

االشتراكي  ال���ح���زب  ح��م��ل 
بإقليم  ميلك  بأيت  الموحد 
اشتوكة أيت باها المسؤولية 
المائي  ال���ح���وض  ل��وك��ال��ة 
لسوس - ماسة - درعة عن 
الخسائر المادية التي سجلت 
بأيت ميلك جراء الفيضانات، 
وذل���ك ف��ي ب��ي��ان ص���ادر عن 
مكتب الفرع)..( وجاء فيه أن 
ت��ه��اون��ت في  ال��وك��ال��ة  ذات 
إنجاز ما تم تسطيره لحماية 
دواوي���ر أي��ت ميلك م��ن آفة 

الفيضانات.

أن  مطلعة  م��ص��ادر  كشفت 
لجنة تفتيش تابعة لمصالح 
الدرك الملكي دشنت، مؤخرا، 
وصفت  ت���ف���ت���ي���ش  ح���م���ل���ة 
»ب���ال���م���ب���اغ���ت���ة« ه���م���ت جل 
التابعة  األمنية  ال��ح��واج��ز 
على  ال���م���ت���واج���دة  ل���ل���درك 
الوطنية  ال��ط��رق  م��س��ت��وى 

واإلقليمية بسوس.
إقليم  س���ك���ان  واس��ت��ب��ش��ر 
أش��ت��وك��ة أي���ت ب��اه��ا خيرا، 
وطالبوا بأن تحل هذه اللجنة 
في قادم األيام بكل من أيت 
باها، وبيوكرى، وأيت عميرة 
ع����ل����ى األق���������ل ل���ل���ح���د من 

الشائعات)..(.

العمومية،  ال��ق��وات  طوقت 
مؤخرا، محيط جماعة أوالد 
أي��ت ملول،  داح��و ضواحي 
لتفادي تكرار حادثة اقتحام 
م��ق��ر ال��ج��م��اع��ة م���ن طرف 
متضرري الفيضانات، الذين 
خ���اض���وا  أن  ل���ه���م  س���ب���ق 
اعتصاما مفتوحا، امتد لنحو 
فيضانات  خ����الل  س��ن��ت��ي��ن 
2010، قبل أن يعمل العامل 
حميد  ل��إق��ل��ي��م،  ال���ح���ال���ي 
الشنوري، على إيجاد حلول 
ت��واف��ق��ي��ة، ت��م خ��الل��ه��ا فض 
المعتصم مقابل مبالغ مالية 

حصل عليها المتضررون.

ما يجري ويدور في المدن
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أصيب مواطن، مؤخرا، على مستوى الصدر والكتف برصاصة طائشة ت
من بندقيته أثناء شروعه في تنظيفها. 

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والوقاية 
المدنية إلى عين المكان، حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى محمد 
الثاني  الحسن  اإلقليمي  المستشفى  إلى  ومنه  زم،  ب��وادي  الخامس 

بخريبكة .

داخليات ال تمت للتربية 
والتعليم بصلة

سطات

>  األسبوع

يشتكي بعض الطالبات 
بإحدى اإلعداديات بمدينة 
س������ط������ات ال����ق����اط����ن����ات 
كثرة  م���ن  ب���»ال��داخ��ل��ي��ة« 
المشاكل حسب تعبيرهم، 
حيث يقلن إن مرافق هذه 
الداخلية أصبحت مهترئة 
غير  حالة  وف��ي  ومكسرة 
صحية بتاتا كالمراحيض، 

وال���ص���ن���اب���ي���ر، وزج�����اج 
ة  النوافذ، ناهيك عن األِسَرّ
رائحتها  أصبحت  ال��ت��ي 
نتنة وكريهة بحكم الِقدم، 
يفتقدون  إنهم  قالوا  كما 
ألج�����ه�����زة ال����ح����اس����وب، 
متابعة  م���ن  وي��م��ن��ع��ون 
البرامج التلفزية رغم وجود 
الماء  وكذا  التلفاز،  جهاز 
والحمامات.  ال���س���اخ���ن 
ويشرن إلى أن الواجبات 

المطلوب،  إل���ى  ت��رق��ى  ال 
على  ال��س��اه��ري��ن  فبعض 
تهمهم  ال  ال���م���ؤس���س���ة 
مصلحتهن، باإلضافة إلى 
المعاملة الجافة والقاسية 
إحداهن  وتضيف  لهؤالء، 
»هنيئا لنا باألمية إن كان 
أطرنا على هذا المستوى، 
وما دام الوضع سيبقى كما 
هو وكأننا في مكان ال يمت 

للتربية والتعليم بصلة«.

لماذا ال يتم بناء مستودع لألموات؟



عدم  ي�����ؤدي   >>
مستعملي  اح���ت���رام 

»ممنوع  إلش���ارة  الطريق 
المرور« بأزقة المدينة فوضى 
في حركة السير، األمر الذي 
مؤسفة  ح���وادث  ف��ي  يتسبب 
المؤسسات  أم�����ام  وخ���اص���ة 
صارمة  مراقبة  من  فهل  التربوية، 

لهؤالء المخالفين؟

>> يقوم بعض األشخاص بالنصب على 
من  أنه  بدعوى  الكتبية  معلمة  قرب  السياح 
أعلى المنار يمكن مشاهدة المدينة، وما على 
السائح الراغب في ذلك إال دفع مبلغ مسبق 
على  للنصب  حيلة  طبعا  وه��ي  آخ���ر،  ل��ي��وم 

السواح.

<< يسجل زوار حديقة جنان الحارثي من 
جيل الخمسينيات الغياب الجدري للحيوانات 
التي كان يزورها األطفال الصغار رفقة عائالتهم 
وعموم التالميذ والطلبة، ويتساءل هؤالء عمن 
كان وراء اختفائها مع العلم أنها لم تكن تضر 
أحدا بل العكس كانت تضفي جمالية خاصة 

على الحديقة؟ 

>> تزكم الروائح الكريهة التي تصدر من 
المارة بطريق سيدي  حاويات األزبال أنوف 
إسحاق، نتيجة عدم قيام بعض عمال النظافة 
الطريق هو  بمهامهم كما يجب، خاصة وأن 

معبر محبب كذلك للسياح األجانب.

<< يتأسف عموم المثقفين لغياب الكتب 
التي كانت تباع من قبل في صحن مدرسة ابن 
يوسف التي عرفت حضور العديد من فطاحلة 
العصر،   ص��الة  بعد  العلم  ورج��ال  المثقفين 
مؤخرا، في زيادة ثمن الكتاب المتداول بين 
وس���ط ع��م��وم ال���ق���راء، ف��ه��ل ن��ت��ذك��ر الماضي 

بالحاضر؟

> حسين عدنان

عمار«  بني  »ن��زال��ة  تتعرض قرية 
لهجومات  مكناس،  مدينة  بنواحي 
متكررة من طرف جحافل الكالب الضالة 
حدث،  م��ا  آخ��ره��ا  وك��ان  المتوحشة، 
من  مجموعة  ط��اردت  عندما  مؤخرا، 
الكالب التي يعتقد بأنها مصابة بداء 
»السعار«، بعض سكان القرية وافترست 

عددا كبيرا من الماشية واألبقار.
وأكد عدد من المواطنين أن استفحال 
هاجسا  يشكل  أصبح  الظاهرة  ه��ذه 
كبيرا، حيث إن الكالب تنتشر بكل حرية 
في األحياء السكنية والبنايات الجديدة 
تشكل خطرا  وه��ي  ال��م��زارع  وك��ذل��ك 
حقيقيا على الجميع، ولم يعد أمامهم 
كبيرة  كارثة  ح��دوث  يتوقعوا  أن  إال 

هذه  ك��ان��ت  إذا  خ��ص��وص��ا  بسببها، 
الكالب »مسعورة«، والبد من إبعادها 
وإيجاد الطرق األمثل للقضاء عليها، 
مضيفين أن هناك نوعا آخر من الكالب 
من  تربيتها  يتم  التي  وهي  الشرسة 
طرف بعض العائالت المكناسية ككلب 
البيتبول الممنوع تربيته قانونا، حيث 
أصبحت هذه الكالب تشارك العباد في 
الشارع العام رغم أنها تعتبر خطيرة 
جدا نظرا لمهاجمتها للمواطنين في 
يقول  والخطير  أصحابها،  من  غفلة 
طبيب بيطري إنها ال تتوفر على دفتر 
صحي أو أدنى شروط السالمة، كما 
والهلع  الخوف  نشر  البعض  يحاول 
عمدا وسط السكان، وهناك من يعتمدها 
وسيلة للسرقة بالعنف والسلب والنهب 
والهجوم بها على المارة، فماذا ينتظر 

المسؤولون أمام هذا المصدر الخطير؟ 
يضيف بعض المواطنين.

يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية 
وإصدار  الموضوع  ه��ذا  في  للحسم 

عقوبة قانونية في حق كل من يتعمد 
ذلك، والذي يخلق العديد من المتاعب 
واألمراض لإلنسان مثل: الليشمانيوز، 
و»ال���س���ع���ار«، وأم�����راض أخ������رى)..(، 

ال��داء يؤثر في سمعة  أن  خصوصا 
حضارة البالد ويولد أمراضا قاتلة عند 
التقديرات  اإلنسان، كما تشير بعض 
حسب إحصائيات وزارة الداخلية، التي 
تعرضوا  الذين  الضحايا  عدد  يفوق 
العتداء عضات الكالب 50 ألف ضحية 
قليال،  يظل  ال��ع��دد  ه��ذا  لكن  سنويا، 
المتوقع،  الحقيقي  الرقم  إلى  بالنظر 
كما يسجل المغرب سنويا ما بين 22 
السعار، حسب  بداء  وفاة  حالة  و34 
تشير  ح��ي��ن  ف��ي  ب��ي��ول��وج��ي،  تحليل 
التقديرات إلى وجود أعداد أخرى من 
اإلصابات بالداء نفسه، لكنها تظل غير 
مؤكدة أو غير مسجلة لدى المصالح 
الصحية المختصة، خاصة في المناطق 
أصبح  م��ن  ح��اال  وأحسنهم  النائية، 

معاقا طول حياته.

هل ستتحول مكناس إلى مدينة »الكالب«؟

من أجل إصالح الطريق بين سبت الدويب وأحد أوالد عيسى
> سعيد سهمي

قرية  س���ك���ان  ي��ن��اش��د 
سبت الدويب المسؤولين 
احسين  أوالد  بجماعة 
بإقليم الجديدة بإصالح 
الطريق الرابطة بين سبت 
أوالد  وأح������د  ال����دوي����ب 
عيسى، وأكدوا أن الطريق 
بعدما  منسية  أصبحت 
ش���ي���ده���ا االس���ت���ع���م���ار، 
فانتشرت بها الحفر في 
المسؤولين  بعض  عهد 
رئاسة  على  المتوالين 
الجماعة، وتآكلت معظم 
ج���وان���ب���ه���ا، ول�����م ت���ول 
البلدية  ال���م���ج���ال���س 
المتعاقبة أي اهتمام لهذه 
الطريق التي يعاني فيها 
خصوصا التالميذ الذين 

يدرسون في إعدادية ابن 
الدويب  ب��س��ب��ت  ب���اج���ة 

سيما  ال  يومية،  معاناة 
وأن وسائل النقل ال تصل 

تبعد  التي  المنازل  إل��ى 
بحوالي ثالثة كيلومترات 

عن الطريق لغياب الطرق 
في  المعبدة  والمسالك 

كثير من المناطق.
ويعتبر مشكل النقل من 
الكثيرة  ال��م��ش��اك��ل  ب��ي��ن 
تغيب  حيث  والمتعددة، 
جميع المرافق األساسية 
حقوق  بضمان  الكفيلة 
المواطنين، إذ ال أثر هناك 
داخلية،  أو  شباب،  لدار 
أو خيرية، أو دار لأليتام 
تضمن  م���ؤس���س���ات  أو 
الماء  حتى  ب��ل  الشغل، 
منعدم،  ش��ب��ه  ال���ش���روب 
ويقول بعض المواطنين 
يتذكرنا  »ال  س����اخ����را 
في  إال  ال���م���ن���ت���خ���ب���ون 
الجماعية  االن��ت��خ��اب��ات 
مقاعد  لهم  حيث نضمن 

مريحة«.

الجديدة

تازة

مكناس

>  األسبوع

الشرطة  ع���ن���اص���ر  أل���ق���ت 
بمدينة  م��ؤخ��را،  القضائية، 
ال���ق���ب���ض ع���ل���ى شاب  ت������ازة 
عشريني لالشتباه في تورطه 
ف��ي رس��م علم »داع���ش« على 
سطح إحدى البنايات بالمدينة 

القديمة »تازة العليا«.
الحائطي  الرسم  واستنفر 
األمنية  ال��ع��ن��اص��ر  مختلف 
بعدما توصلوا بإخبارية من 
المكلفة  اللجنة  أف���راد  أح��د 

بمراقبة المنازل اآليلة للسقوط 
ت��ف��ي��د ب���وج���ود ع��ل��م ب���ه رمز 
إحدى  سطح  على  »داع����ش« 

المنازل.
إن  وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة 
للمصالح  األولية  التحقيقات 
تحديد  إل��ى  توصلت  األمنية 
هوية المشتبه فيه، وهو طالب 
بالمستوى الثانوي، ويبلغ من 
العمر 19 سنة. وقد تم اعتقاله 
وإحالته على الفرقة الوطنية 
لتعميق  القضائية  للشرطة 

البحث.

رسم علم »داعش« يؤدي إلى السجن

<< قامت عناصر الشرطة القضائية 
الحي  األم��ن��ي��ة  للمنطقة  ال��ت��اب��ع��ة 
الحسني، بتفكيك عصابة متخصصة 
ف���������ي ال�������س�������رق�������ة ب����ال����خ����ط����ف 

بالدارالبيضاء.
وأوضح مسؤول أمني أنه على 
إثر معلومات توصلت بها المصالح 
المختصة بخصوص السرقات بالخطف 
شخصين  قبل  من  المنطقة  بهذه  تمارس  التي 
يمتطيان  في أغلب األحيان دراجة نارية، تم رصدهما وهما يتخليان 
عن بعض المسروقات، مضيفا أنه تم إلقاء القبض عليهما، وقد اعترفا 
أخرى  عناصر  ثالثة  بمعية  يعمالن  أنهما  وكشفا  إليهما  بالمنسوب 

ضمنهما الرأس المدبر.

>> ندد عدد من الباعة المتجولين بكريان طوما بالطريقة التي تم 
من خاللها تفويت عدد من المحالت التجارية، إذ اضطر عدد منهم إلى 
دفع أربعة ماليين دون أن تتم استفادتهم، وبالمقابل استفاد أشخاص 

ال عالقة لهم ال بالحي وال ب�»مهنة« بائع متجول)..(.

<< تشهد مقاطعة سيدي مومن تواجد العشرات من إسطبالت األبقار 
واألغنام، وتحول شارع الكوطا، و»الزنقة 14« إلى قريتين صغيرتين.

ويقول بعض المتتبعين إن هذه اإلسطبالت ما هي إال غطاء النتشار 
البناء العشوائي، فكم من »زريبة« تحولت في »رمشة عين« إلى مسكن 
حيث يتم بيع البراكة بأزيد من 80 ألف درهم بعدما توزع »الحالوة« 

على بعض رجال السلطة.

اإلفراغ  أحكام  مومن  سيدي  بحي  األس��ر  عشرات  استنكرت   <<
الصادرة في حقها، مؤكدة أن منها من تعيش في الحي لعدة عقود وها 
هي تجد نفسها محكوم عليها باإلفراغ في الوقت الذي كانت تنتظر 
االستفادة من المشروع السكني للقضاء على دور الصفيح الذي أعطى 

انطالقته جاللة الملك محمد السادس سنة 2007.

ون
شؤ

ية
هو

ج

>  محمد بورزوق

ت
ويا

بيضا
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عندما يتوقف المضربون عن العمل
> األسبوع

تارودانت،  بإقليم  الواقعة  لكاللشة«  »أحمر  العمل بجماعة  توقف 
مؤخرا، بعدما دخل موظفو الجماعة في إضراب مفتوح بسبب عدم 
بالقرارات  ما وصفوه  إلى  إضافة  الشهرية،  بمستحقاتهم  توصلهم 
الفردية لبعض المسؤولين بالجماعة، والذين يسعون حسب بعض 
المضربين إلى عزل ثالثة موظفين جدد، مع العلم أن هؤالء عينوا من 
وزارة  نظمتها  التي  التوظيف  لمباراة  اجتيازهم  بعد  الدولة  طرف 

الداخلية برسم سنة 2012.

جماعة أوالد احسين



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

ش���ه���د م���ع���ب���ر ب���اب 
األيام  في  احملتلة  سبتة 
عارمة  ف��وض��ى  األخ��ي��رة 
املدني  احل��رس  أبطالها 
اإلسباني، حيث مينعون 
احململة  ال�����س�����ي�����ارات 
ب���ال���ب���ض���ائ���ع امل���ه���رب���ة 
للمغرب،  ال���دخ���ول  م���ن 
وك��ذل��ك ال��راج��ل��ن، مما 
القلق  م���ن  ن��وع��ا  خ��ل��ق 
سبتة  مدينة  سكان  بن 
أنفسهم  وجدوا  لكونهم 

أغلقت  ب��ع��دم��ا  م��ح��اص��ري��ن 
الرئيسية  ال��ش��وارع  جميع 
بسبب  وج�����وه�����ه�����م  ف������ي 
االزدح��������ام اخل���ان���ق ال���ذي 
ي��ص��ل ف���ي ب��ع��ض األوق����ات 
5 س����اع����ات، وال�����ذي  إل�����ى 
يتسبب في الضرر حملركات 
سياراتهم. ناهيك عن األلفاظ 
املواطنن  جتاه  العنصرية 
املغاربة، أو ما قد يصل في 
أغ��ل��ب األح��ي��ان إل��ى العنف 

والضرب والركل)..(.

ت��ع��ي��ش ج��م��اع��ة ب���اب برد 
شفشاون  ل��ع��م��ال��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
واإلقصاء  التهميش  من  نوعا 
غياب  ظ���ل  ف���ي  وال���ام���ب���االة 
مشاريع تنموية قد تعود على 

السكان بالنفع.
املواطنن  ب��ع��ض  وي��ق��ول 
حادا  نقصا  تشهد  املنطقة  إن 
واملعدات،  الطبي  الطاقم  في 
الصحي  امل��رك��ز  ول��ه��ذا ص���ار 
يلبي حاجياتهم،  ال  برد  بباب 
ويضاف إلى ذلك غياب املرافق 

والثقافية  الرياضية 
التي قد يستفيد منها 

الشباب.
الشروب  املاء  أما 
يقطعون  السكان  فإن 
طويلة  م����س����اف����ات 
صعبة  ظ������روف  ف����ي 
بينما  ع���ن���ه،  ب��ح��ث��ا 
املسؤولون باجلماعة 
خ����ارج ال��ت��غ��ط��ي��ة وال 
مبعاناتهم،  ي��ب��ال��ون 

تضيف املصادر.

تعرف مجموعة من القطاعات التابعة 
لوزارة الصحة العديد من اخلروقات منها 
مستحقيها  لغير  الطبية  الشهادات  منح 
أو في غياب املعني باألمر)..( وهو األمر 
الذي لم يعد يقتصر على مدينة معينة بل 
أصبح ساريا في جل املدن الشمالية ومن 

بينها تطوان. 
إحدى  ع��رف��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ة  فبعد 
املستشفيات باختطاف مولودين »حديثي 
الوالدة«، أطلت »فضيحة« أخرى وهي منح 
والنموذج  بياض«،  »على  طبية  شهادات 
من إحدى املستوصفات، حيث قام طبيب 
دون  طبية  شهادة  مبنح  املستوصف)..( 
املعني  مب��ع��ل��وم��ات  ملئها 
فاكتفى  ب��األم��ر 
ب����ت����وق����ي����ع����ه����ا 
)أنظر  وختمها، 

للشهادة(.

تستــغيث.. بـرد«  »بـاب 

توقيع شهادات طبية
 على بياض

تعنيف المغاربة بمعبر باب سبتة
عيـن علـى الشمال

> األسبوع

يعتزم سكان حي املسيرة )حي 
فاس  مبدينة  سابقا(  الشيشان 
تنظيم مسيرة احتجاجية صوب 
باالنفات  تنديدا  اجلهة  والي��ة 
ال���ذي أص��ب��ح ياحقهم  األم��ن��ي 
م��ع حلول ال��ظ��ام، وض��دا على 
من  عليهم  املتكررة  الهجومات 
و»الشماكرية«،  املجرمن  طرف 

في غياب الدوريات األمنية. 
احتجاجا  امل��س��ي��رة  ت��أت��ي  ك��م��ا 
مؤخرا،  احل��ي،  شهده  م��ا  على 
تسبب  خطير  أمني  انفات  من 
نفذ  ال��ذي  ب���»ج��ح��ا«  امللقب  فيه 
هجوما على الساكنة رفقة زميله 
في »عالم اإلج��رام«، بعدما كانا 

وحبوب  امل��خ��درات  تأثير  حتت 
الهلوسة ومدججن بسيفن من 

نوع »الساموراي«. 
الرعب  زرع  من  االث��ن��ان  ومتكن 

املواطنن،  صفوف  في  والهلع 
وت��ن��ف��ي��ذ اع���ت���داءات ف��ي حقهم 
وص���ف���ت ب���اخل���ط���ي���رة، ف����ي ما 
الضحايا  من  العشرات  يستعد 
إلى  م��ب��اش��رة  ش��ك��اي��ات  لتقدمي 

الوكيل العام للملك.
وقال بعض املواطنن إن امللقب 
يكتفيا  ل���م  ورف��ي��ق��ه  ب����»ج���ح���ا« 
بل  وإرع��اب��ه��م  عليهم  بالهجوم 
إل��ى الهجوم على  جت��اوزا ذل��ك 
س��ي��ارة ال��ن��ج��دة ال��ت��ي وصلت 
متأخرة كما هي العادة)..( رغم 
وجهت  التي  العاجلة  النداءات 
إل���ى م��ص��ال��ح والي���ة أم���ن فاس 
احمللية  ال��س��ل��ط��ات  ط����رف  م���ن 
وامل���واط���ن���ن، ح��ي��ث ع��م��د إلى 

مطاردة األمنين)..(.

> األسبوع

األمنية  امل��ص��ال��ح  اع��ت��ق��ل��ت 
مؤخرا،  ال���ن���اظ���ور،  مب��دي��ن��ة 
العمر حوالي  سيدة تبلغ من 
قضية  في  متورطة  سنة،   40
تتعلق بالنصب واالنتماء إلى 

جمعية غير مرخصة.
وادعت املعنية بكونها رئيسة 
املجتمع  ج��م��ع��ي��ات  إلح�����دى 
إلى  وعمدت  باملدينة،  املدني 
ال��ن��ص��ب ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة من 
املواطنن بتسلمها مبالغ مالية 
في  اشتراك  كواجب  متفاوتة 

اجلمعية املزعومة، وكتسبيق 
الس��ت��ف��ادت��ه��م م���ن دراج�����ات 
نارية ثاثية العجات بسعر 
برنامج  إط��ار  في  »تفضيلي« 
للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة 

البشرية.
البحث  ع��م��ل��ي��ة  وأس����ف����رت 
والتفتيش عن حجز عدد من 
من  ونسخ  االنخراط،  بطائق 
بطائق تعريف وطنية تخص 
الصحافة  بطاقة  وكذا  الغير، 
وهويتها  ص��ورت��ه��ا  حت��م��ل 
وم���ح���س���وب���ة ع���ل���ى إح�����دى 

اجلرائد احمللية.

مغامـرات »جحـا« فـي حـي »الشيشـان«

بالمبادرة  التالعب  مخاطر 
البشرية للتنمية  الوطنية 

فاس

الناظور

أزمور

نجاة تالميذ ثانوية اإلمام 
مالك من موت محقق

> شكيب جالل

شهدت مدينة أزمور على مدى ثاثة أيام أمطار 
اخلير ولم تخلف خسائر في األرواح واملمتلكات 
كما وقع في كلميم »املنكوبة« أو منطقة سيدي 
إفني أو حتى ورزازات)..( حيث جثث الضحايا 
املنازل  وسقوط  الفيضانات  وحل  في  تغطس 
فوق رؤوس قاطنيها، باستثناء انهيار جزء من 

سور مدرسة اإلمام مالك بحي أم الربيع.
ومن األلطاف اإللهية أن انهيار هذا اجلزء من 
املدرسة مت خال الليل، فلو حدث بالنهار وفي 
األرواح  في  خسائر  ال��دراس��ة حلصلت  أوق��ات 
للتاميذ  م��اذا  ك��ان  املنهار  السور  أن  خاصة 
ساعة  النتظار  بجانبه  يجلسون  كانوا  الذين 

الدخول.
ليست  التربوي  للشأن  املتتبعن  بعض  وق��ال 
السور  انهيار  في  السبب  هي  وحدها  األمطار 
ب���»ال��غ��ش« س��اه��م بنسبة  م��ا س��م��وه  ب��ل حتى 
ك��ب��ي��رة، ألن���ه ب��ن��ي ف���وق ال��ت��راب وب���ا أساس 
وبدون أعمدة وال أحزمة إسمنتية »السوارت«، 
بداية  بني في  املنهار  السور  أن  واملؤسف هو 
شتنبر  شهر  في  أي  احلالي  الدراسي  املوسم 

املاضي.
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قصة واقعية وليست رواية

في سابقة من نوعها، أقدم البائع املتجول »ي. ح« على االحتجاج 
لباس  ألبسه  ال��ذي  جسده  بتكبيل  ق��ام  بعدما  ج��دي��دة،  بطريقة 
سجناء غوانتانامو البرتقالي، داخل قفص حديدي وسط ساحة 
املشور بتيزنيت احتجاجا على رفض السلطات االستجابة ملطلبه 

باسترجاعه بضاعته وعربته، التي ذهبت بدون رجعة)..(.

»غوانتانامو«
 في تيزنيت

جماعة باب برد حيث 
الهشاشة والتهميش

السور الذي كاد أن ينهار 
فوق رؤوس التالميذ
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شخصيات عرفتها

بقلم : رمزي صوفيا

ذات يوم، أخبرني صديقي فرح 
بليوط  ال��س��ي��د  ب����أن  ال��س��ه��ي��ل��ي 
بوشنتوف كان يعرفني عن طريق 
الندوات الصحفية التي كان يعقدها 
الراحل العظيم الحسن الثاني، وأكد 
لي بأن السيد بليوط بوشنتوف كان 
يرغب في التعرف علي. وفعال رتبت 
السهيلي موعدا  مع صديقي فرح 
لزيارته في بيته، وفي اليوم المتفق 
السيد  منزل  نحو  توجهنا  عليه 
بوشنتوف الذي كان عبارة عن فيال 
البيضاء،  ب��ال��دار  الفخامة  رائعة 
من  حشدا  وج��دت  وصولنا  وعند 
المواطنين يقفون أمام باب الفيال 
بأيديهم  م��ل��ف��ات  ي��م��س��ك��ون  وه���م 
بوابة  نحو  بعيونهم  ويتطلعون 
الفيال المفتوحة عن آخرها. فسألت 
يا  الناس  ه��ؤالء  »م��ن  قائال:  ف��رح 
أناس من  »إنهم  فأجابني:  ترى؟«، 
بين مئات المواطنين الذين يأتون 
بليوط  السيد  منزل  إل��ى  ي��وم  ك��ل 
ب��وش��ن��ت��وف ل��ق��ض��اء أغ����راض أو 
مادية  م��س��اع��دات  على  الحصول 
معروف  بليوط  فالسيد  وعينية. 
بسخائه وبحبه للجميع وقد اعتاد 
وهو  النبيلة،  مواقفه  على  الناس 
يخصص وقتا وماال وجهدا كبيرا 
لمساعدة المعوزين والفقراء ونصرة 
المظلومين، بل إنه يخصص رواتب 
الفقيرة  العائالت  لعشرات  ق��ارة 
ولليتامى والمرضى المعوزين، وكل 
هذا من جيبه الخاص. وهكذا كونت 
السيد  شخصية  ع��ن  جيدة  فكرة 
بليوط بوشنتوف، وعندما جالسته 
بتعداد  بادرني  ف��رح،  مع صديقي 
األسئلة الصحفية التي كنت أطرحها 
على الراحل الحسن الثاني خالل 
الندوات الصحفية الهامة التي كان 

يترأسها غداة المؤتمرات الدولية 
التي كانت تنعقد بالمغرب أو في 
والوطنية.  السياسية  المناسبات 
»إني  بوشنتوف:  السيد  لي  وقال 
ال��م��ل��ك يخصك  أن ج��الل��ة  أالح���ظ 
كافة  ب��ي��ن  م���ن  األول  ب���ال���س���ؤال 
أيديهم  يرفعون  الذين  الصحفيين 
لالستئذان من أجل طرح أسئلتهم 
في ندواته الصحفية، كما أن جاللته 
ال يخفي ارتياحه الكبير ألسئلتك. 
صداقة  انطلقت  اليوم،  ذلك  ومنذ 
السيد  وبين  بيني  جمعت  متينة 

بوشنتوف، وصرت أزوره باستمرار 
في بيته، كما صار يزورني ونجلس 
في مناقشات مفيدة ومتنوعة لعدة 
كافة  على  تعرفت  وهكذا  ساعات. 
أفراد عائلته وخاصة نجله طبيب 

ونجله  محمد،  ال��دك��ت��ور  األس��ن��ان 
األستاذ خالد الذي تزوج فيما بعد 
سمو األميرة لال أسماء. وغالبا ما 
كنا نلتقي في المناسبات الرسمية 
بالقصور الملكية. ومازلت أحتفظ 
بمجموعة جيدة ونادرة من 

بصديقي  جمعتني  التي  ال��ص��ور 
الراحل بليوط بوشنتوف. 

وذات يوم كنت في منزله، وكان 
باستمرار،  علي  يلح  كبير  س��ؤال 
تم  »كيف  ل��ه:  قائال  عليه  فطرحته 
األس��ت��اذ خالد  بين نجلك  ال���زواج 
وبين كريمة ملك البالد سمو األميرة 
ل��ال أس���م���اء؟«، ف��ق��ال ل��ي مبتسما 
بسرور: »إنه أجمل حدث عشته في 
لك  أص��ف  أن  يمكنني  وال  حياتي 
أعتز  وأن��ا  أعيشها  التي  البهجة 

بكوني صهرا للملك العظيم الحسن 
لحفيدين من حفدته  الثاني، وجد 
األش����راف وه��م��ا: ح��ف��ي��دي موالي 
أما  نهيلة.  لال  وحفيدتي  اليزيد، 
كيف حدث الزواج بين ابني خالد 

وبين صاحبة السمو الملكي األميرة 
لال أسماء، فهذه قصة ال تخطر ألحد 
ب��ال، فقد كان ابني خالد في  على 
إحدى المناسبات الكبرى، وهناك 
لمح سمو األميرة لال أسماء بالعين 

المجردة، وهو الذي يسمع عن 

ومواقفها  ال��ط��ي��ب��ة  أن��ش��ط��ت��ه��ا 
النبيلة، فصارت منذ ذلك اليوم حلمه 
الكبير وشغله الشاغل، فصارحني 
بأنه يتمنى الزواج منها لو كان ذلك 
ممكنا. فقلت له بأنني لن آلو جهدا 
الكبير  األمل  ذلك  إتمام  سبيل  في 
خالد  ابني  عليه  يعيش  ظل  ال��ذي 
لمدة طويلة، وهكذا صارحت الوزير 
الكبير السيد إدريس البصري الذي 
هو صديقي في نفس الوقت بهذا 

األمر، فقال لي بالحرف: أنت تعلم 
يا بليوط بأن جاللة الملك ال يهتم 
باأللقاب وال باالنتماءات العرقية وال 
المادية، والدليل هو  بالمستويات 
أن والدة األميرين واألميرات تنحدر 

م��ن ع��ائ��ل��ة ال ت��رب��ط��ه��ا أي���ة عالقة 
بالقصر الملكي. وأعدك بأنني سوف 
لعائلة  الكبيرة  األمنية  ه��ذه  أنقل 
بوشنتوف إلى جاللة الملك في أقرب 
فرصة، خاصة وأن ابنك خالد هو 
من خيرة شباب المغرب من خلق 
رفيع ونجاح باهر وسمعة عطرة كما 

أنك شخصيا تتمتع بسمعة طيبة 
ولك مواقف مشرفة لبلدك«.

»ومرت مدة على هذا الحوار بيني 
وبين إدريس البصري، وذات يوم 
ك��ن��ت م��ت��وج��ه��ا إل���ى م��ط��ار محمد 
الخامس مع ابني خالد للسفر إلى 
فرن  السعودية.  العربية  المملكة 
هاتفي النقال وكان على الخط اآلخر 
لي  فقال  البصري،  إدري��س  السيد 
لم  فرحة  عن  معبرا  يلهج  وصوته 

أعرف سببها: »أين أنت يا بليوط؟ 
فقلت له: أنا في طريقي نحو المطار 
مع ابني خالد للسفر إلى.. وقبل أن 
أكمل كالمي قاطعني البصري قائال: 
إلى أي مكان نهائيا بل  ال تتوجه 
اركب أول سيارة لديك وتوجه حاال 
نحو منزلي فعندي لك خبر هائل«. 
إلى  دخولي  فبمجرد  ك��ان،  وهكذا 
بيته صاح قائال لي: »مبروك مبروك، 
زواج  الملك على  واف��ق جاللة  لقد 
اب��ن��ك خ��ال��د م��ن سمو األم��ي��رة لال 
أسماء، وال يمكنني وصف المشاعر 
التي اعترتني في تلك اللحظات، لقد 
شعرت بأن العالم كله كان يبارك لي 
علم.  ف��ي  ولست  حلم  ف��ي  وبأنني 
وهكذا تم الزواج بمدينة مراكش في 
أيام  لعدة  دام��ت  رائعة  احتفاالت 
وتزوج خاللها عدد هام من العرسان 
وعروسه  خالد  ابني  مع  المغاربة 
األميرة الراقية األخالق والشديدة 
التواضع لال أسماء. وبعدها رزقهما 
اليزيد  م��والي  أسمياه  بطفل  الله 
وطفلة اختار لها جاللة الملك اسم 

لال نهيلة. 
وعاش الزوجان الشابان في هناء 
الطيبة  األم��ي��رة  واشتهرت  ورغ��د 
ال��ق��ل��ب ب��أن��ه��ا ه���ي ال��ت��ي تشرف 
شخصيا على تربية طفليها بنفسها 
كأية أم مغربية. وذلك بالموازاة مع 
ومساعدتها  الرسمية  أنشطتها 
اليوم  لحد  مازالت  والدها،  لرعايا 
بواجباتها  القيام  على  حريصة 
األميرية تجاه رعايا شقيقها، وذلك 

بكل صمت وبتعفف عن األضواء.
أما صديقي رجل البر واإلحسان 
السيد بليوط بوشنتوف، فقد هاجمه 
الداء اللعين وتسلل إلى كل األعضاء 
الحية بجسده، ومازلت أذكر كيف 
كان يحكي لصديقي وصديقه رجل 
األعمال السعودي الشيخ عبد الله 
ال����رش����ي����د ع�����ن آالم�����ه 
المبرحة، وكيف كان 
استشراء  له  يشكو 
بكل  الخبيث  ال���داء 
أن���ح���اء ج��س��ده في 
صبر وصمود. فكان 
الشيخ الرشيد يتألم 
أللمه، ويقول لي: »إن 
بوشنتوف  ب��ل��ي��وط 
رجل نادر الوجود ولكن هذه حكمة 
السيد  رح��ل  وه��ك��ذا  تعالى«.  الله 
بليوط إلى دار البقاء مأسوفا عليه 
الوطنيين  خ���ي���رة  م���ن  ك����ان  ألن����ه 
المغاربة وخصصت له جنازة مهيبة 
حضرها القاصي والداني أسفا على 

رحيل رجل من طينة كبيرة.
رحمه الله ورحم كل من عرفتهم 

وصادقتهم.

بليوط بوشنتوف
رجل القصر الذي كان مالذ البيضاويين

اسمه يدل على المدينة التي ينحدر منها أال وهي العاصمة االقتصادية للمغرب، الدارالبيضاء.. 
إنه الراحل بليوط بوشنتوف، الذي كان يحمل اسم أشهر ضريح بالدار البيضاء وهو ضريح 

سيدي بليوط.
قبل أن أتعرف عليه كنت منذ استقراري في المغرب أسمع عنه كل خير من الصديق 

المشترك بيننا، رجل األعمال العراقي فرح السهيلي الذي يعمل مقاوال عقاريا شيد عدة 
عمارات في مختلف أنحاء المغرب، كما كان يمتلك محال لصياغة المجوهرات في بغداد وكان 

الصائغ الخاص لصدام حسين ولعائلته وألكبر العائالت العراقية.

كان السيد بليوط معروف بسخائه وبحبه للجميع وقد اعتاد الناس على مواقفه النبيلة، وهو يخصص 

وقتا وماال وجهدا كبيرا لمساعدة الفقراء ونصرة المظلومين، بل كان يخصص رواتب قارة 

لعشرات العائالت الفقيرة ولليتامى وللمرضى المعوزين

الصحفي رمزي صوفيا في حوار مع المرحوم بوشنتوف



أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

إن مناقشة التصوف وأبوابه ورجاله يدعو إلى كثير 
من التركيز في تحديد مصطلحاته وأغراضه ومما 
زاد الموضوع تعقيدا تشعب مفاهيمه في التناول 
والمعالجة، ويتجلى ذلك من خالل ما يمكن أن يطرح 
من أسئلة على كل باحث فيه... فهل للتصوف عالقة 
بالفلسفة؟! أم هو وسيلة لخلوص العبادة عما يدعو 
المتصوفة بقولهم إنه يوصل إلى درجة اإلحسان 
بتعريفه صلى الله عليه وسلم: »أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه ي��راك«، وقد تأتي كلمة 
»التصوف« نائبة عن كلمة »الزهد« حيث كان التداول 
بها أو وصف العباد بالزاهدين هو أسمى درجات 
النفس  لمراقبة  والتوجه  الشهوات  عن  التخلي 
ومحاسبتها... وتشبعت كلمة التصوف والمتصوفة 
لتخرج عن هذه الدائرة من »العبودية« إلى ما يقع 
تناوله من الجانب الفكري واإلبداعي كما يطلق عليها 
عند البعض »المشاهدة« غير أن كلمة »التصوف« 
أصبحت عند كتاب »الغرب« تعني إحساس المرء 
بضرورة التخلص من الهيمنة التي تمتلك النفس، 
وتقتل الشعور الروحي، وهذه نتيجة حتمية لمن 
اكتفى فقط بممارسة تشغيل العقل بدون ما فرضه 
الخالق عليه من واجبات كالصالة، والصوم، والحج، 
والزكاة، والنطق بالشهادة لتوحيد الله سبحانه... 
ومن التطاول في التعامل بالماديات ما يخلق قلقا 
روحيا وحيرة نفسية وخوفا من الموت وتجريدا 
من ثقة الغير به بعدما فقدها من نفسه... واللجوء 
إلى ممارسة التصوف ليس مدعاة للملل واالنطواء 
الدين  إليه  يدعو  ال  ما  وه��ذا  الفراغ،  لسد  والقلق 
اإلسالمي يقول صلى الله عليه وسلم: »إن لنفسك 
وأورادهم  مريدوهم  بذلك  وتعدد  ح��ق��ا...«،  عليك 
فاستفاد من كان منهم قد أخلص في عبادته لربه 
»وإن كان قد اتخذ شيخه وسيلة إلرشاده وتوجيهه 
أث���را للذكر  ف��ي ع��ب��ادة رب����ه«، وال ش��ك أن ه��ن��اك 
من  وذلك  استقم«،  ثم  بالله  آمنت  »قل  واالستقامة 
صميم العبادة لله وحده، فيكون الشيخ إذ ذاك معينا 
لمريده وليس في ذلك أي حرج من أتباعه وتالوة 
أذكاره المسنونة... وهذا ما أوصى به اإلمام ابن 

عاشر في منظومته »المرشد المعين« بقوله: 
يصحب شيخا عارفا المسالك

يقيه في طريقه المهالك
وهذا الشيخ الذي يذكره ابن عاشر له أوصاف عنده 
وتربية مخصوص بها يظهر أثرها على من اقتدى 
رب��ه... وهنا جاءت كرامات  به في سلوكه وعبادة 
بعض الشيوخ في تربية وتوجيه من صاحبهم... إن 
كلمة الصوفية مأخوذة من كلمة يونانية »صوفيا« 
ومعناها الحكمة، وقيل إنها نسبة إلى لبس الصوف، 
قال اإلمام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه عن محمد 
الصوف  يتخذون  قوما  أن  بلغه  »إن��ه  سيرين  بن 
يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح إبن مريم، وهدي 
نبينا أحب إلينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
في  الصوفية  )أنظر حقيقة  وغيره«،  القطن  يلبس 

ضوء الكتاب والسنة(.
أما تاريخ ظهور الصوفية، فإن لفظ »الصوفية« لم 
يكن معروفا على عهد الصحابة بل لم يكن مشهورا 
في القرون الثالثة، وعند نشأة التصوف لم يكن هناك 
تميز كامل للمتصوفة بل كان األمر مقتصرا على 
المبالغة في الزهد ومالزمة الذكر والخوف الشديد 

عند الذكر، )المصدر السابق(.
إن المشكل في مناقشة من ينتقد التصوف وأهله ال 
من  المنتمين  تقزيم  عن  البحث  إط��ار  عن  يخرج 
المتصوفة للتصوف، فما ذكرناه في المصدر السابق 
من كون المتصوفة كان أمرهم مقتصرا على المبالغة 
في الزهد ومالزمة الذكر والخوف الشديد عند الذكر 
الذي قد يؤدي إلى اإلغماء أو الموت عند سماع أية 
وعيد ك�»قصة زرارة بن أوفي قاضي البصرة، فإنه 
قرأ في صالة الفجر )فإذا نقر في الناقور( فخر ميتا، 
وقصة أبي جهر األعمى الذي قرأ عليه صالح المري 
سماع  عند  يصعقون  طوائف  فيهم  وك��ان  فمات.. 
القرآن«، وقد علق ابن تيمية على ذلك بقوله: »ولم 
يكن في الصحابة من هذه حاله، فلما ظهر ذلك أنكره 
طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت أبي بكر، 
وعبد الله بن الزبير، ومحمد بن سيرين، ألنهم رأوا 
الصحابة«،  هدى  من  عرف  لما  مخالفة  بدعة  ذلك 
ويقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله في بيان ظهور 
»نشأ  منها:  استقى  ال��ت��ي  والينابيع  ال��ت��ص��وف 

التصوف من ينبوعين مختلفين تالقيا«.

كل  هل  منهم:  الوجديون  وبالخصوص  القراء  يتساءل  قد 
المبادرات التي اتخذتها كاستغالل الشبان الوجديين الذين 
وفرت لهم الشغل في حملتي االنتخابية قصد الوصول إلى 
البرلمان وكل ما نتج عن هذه المغامرة إنما الهدف منه تحقيق 
أغراض شخصية، ولكن بعدما انتهت هذه التجربة بخيرها 

وشرها ما الذي جعلني أستمر في العمل من أجل 
خدمة الجهة التي أنتمي إليها والمساهمة في 

لقد  والهشاشة،  اإلقصاء  حالة  من  إخراجها 
شجعني النجاح الباهر الذي القته الجمعية 
الثقافية لقدماء مدرسة سيدي زيان، والتي 
كانت لها نتائج طيبة على توسيع الرقعة 
الجغرافية للجمعية فأصبحت تشمل جميع 
الشرقي ألن بعض اإلخوان  المغرب  مدن 
انتقلوا من مدارسهم االبتدائية التي كانت 
متواجدة مثال في بركان، وأحفير، وتاوريرت، 

بفاس،  إدري��س  م��والي  ثانوية  إل��ى  مباشرة 
لما  وهكذا  بالرباط،  يوسف  م��والي  وثانوية 

أصبحت جمعيتنا تحمل اسم »الجمعية الثقافية 
لقدماء المغرب الشرقي« وتعززت صفوفها بعدد كبير من 

صفوة الطلبة المنحدرين من المنطقة الذين وفدوا عليها أفواجا 
وفرادى، والدليل على ذلك تركيبة المكتب الذي تم انتخابه في 
المسمى  السياحي  بالمنتزه  الجمعية  كقدماء  اجتماع  ثاني 
الناعورة بإقليم المحمدية، حيث فاز عاشور البكاي برئاسة 
المكتب بينما تم انتخابي كاتبا عاما للجمعية، وهي الثقة التي 
التوالي  التي جرت على  احتفظت بها خالل كل االنتخابات 

بالرباط ونادي دار إسبانيا بوجدة، وقد امتاز نشاط الجمعية 
بعقد ندوات وموائد مستديرة كانت كلها تتمحور حول اإلقالع 
االقتصادي للبالد، وأذكر منها حفل عشاء وعمل انفردت به 
صخور  ف��ي  النفط  ع��ن  اك��ت��ش��اف  ألول  وخ��ص��ص  الجمعية 
تمحضيت، وقد قدم خالله موسى السعدي الذي كان يومئذ 
وزيرا للطاقة والمعادن شروحا حول إمكانية 
استغالل هذه الصخور للحصول على كميات 
لها  كان  التي  الندوة  وهي  النفط،  من  هائلة 
صدى قوي في أوساط رجال المال واألعمال، 
وهكذا كانت الجمعية تنظم باستمرار لقاءات 
تجمع رجال الفكر واألعمال لتدارس المشاكل 

االقتصادية للبالد.
انتباه  المكثف  ال��ن��ش��اط  ه��ذا  أث���ار  وق��د   
واهتمام أحمد عصمان الوزير األول حينئذ، 
فكلف المرحوم الطيب بالعربي ليتصل بي 
ويمهد له الطريق لالستحواذ على جمعيتنا 
واتخاذها نواة وأرضية لتأسيس حزبه، والحال 
أن القانون األساسي للجمعية يمنع منعا كليا على 
ذلك شرع  ورغم  نشاط سياسي،  ألي  التعاطي  أعضائها 
بالعربي في عقد اجتماعات باسم الجمعية، األمر الذي اضطرني 
إلى إخبار أعضاء المكتب أن الجمعية ال عالقة لها بما يقوم 
به بعض أتباع أحمد عصمان، الذي لم يجد بدا من عقد اجتماع 
أحمد  مثل:  ال��والة  بعض  حضره  بوجدة،  المغطاة  بالقاعة 
اليعقوبي..  ع��م��ر  وب���ن  ال��ب��ي��ض��اء،  ال����دار  وال���ي  ال��ف��ي��زازي 

وغيرهما.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

أثار النشاط 
المكثف للجمعية 
انتباه واهتمام أحمد 

عصمان فكلف المرحوم 
الطيب بالعربي بتمهيد الطريق 

له لالستحواذ على جمعيتنا 
واتخاذها نواة وأرضية 

لتأسيس حزبه

< يتبع< يتبع
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لم تلتف النيابة العامة بمراكش وباألخص رئيسها األستاذ عبد الحق 
نعام إلى ما يقال، وما يروجه ذوو القربى وما يصدر من مترع »القبيلة« 
وأقصد المهنية، تصرفت بشجاعة نادرة )شجاعة قانونية طبعا(، ولم 
تتردد ولو قد أنملة كما يقال في تطبيق القانون المغربي على اإلسباني 
»كالفان مراكش« الذي امتدت »وحشيته« إلى أطفال صغار في سن 
البراعم وعبثت ببراءتهم دون أن يشعر بالذنب أو وخز الضمير، وهو 
الذي عاش وسط المغاربة وبين ظهرانيهم ألكثر من ثماني سنوات 
الله أعلم ماذا كان يفعل فيها، وكيف كان يتصرف؟ ولماذا تغاضت 

عليه األعين الساهرة.
كل  اتخذ  قلت  كما  بجرأة  تصرف  ال��ذي  نعام  األستاذ  الملك  وكيل 
كل  وفعل  واالحتياطات  التدابير  كل  مع  بجد  وتعامل  اإلج���راءات 
النصوص التي جاءت بها المسطرة الجنائية )أتمنى أن يتم التعامل 

بنفس الوتيرة مع أبناء البلد(، فعل كل ذلك كي تمر األمور 
في إطار قانوني محض، تفاديا لزوبعة أخرى ينتظرها 

الكثيرون كفرصة جديدة ليتقولوا بالسوء، ويوزعوا 
عن  المسؤول  إل��ى  السهام  ويوجهوا  اإلس���اءات 
النيابة العامة بابتدائية مراكش لسبب أو أسباب 
القضائي،  ب��ال��ش��أن  المهتمون  ي��درك��ه��ا  رب��م��ا 
ويتفهمها المسؤولون المركزيون عن القطاع، 
فقد استمعت الشرطة القضائية إلى »المغتصب« 
وتلقت  ح��ق��وق��ه،  وب��ك��ل  بحريته  متمتع  وه��و 
تصريحاته في أجواء عادية ال تحمل على الخوف 

أو الرهبة بعد أن أشعر بالضمانات المخولة إليه 
عليها  عثرت  التي  ب���األدوات  وواجهته  قانونا، 

لقطات  بمنزله، منها آالت تصوير وفيديوهات بها 
مقززة ألوضاع تعافها العين السليمة المتعودة على رؤية 

الجمال والحسن في أبهى تجلياتهما، كما استمعت الضابطة 
إلى األطفال األبرياء )بحضور أوليائهم( الذين سردوا بكل دقة تفاصيل 
»البيدوفيل  طرف  من  عليهم  تمارس  كانت  التي  الشاذة  العمليات 
عشق  هي  التي  البيدوفيليا  »للتذكير  عليه  يطلقون  كما  اإلسباني« 
األطفال ليست مرضا حتى الساعة، ألن األبحاث المهتمة بالموضوع 
المجراة في أهم الجامعات منها جامعة كييل في ألمانيا التي تشتغل 
على تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي MRI لم تصل إلى شيء«، 
ذلك أن »البيدوفيل« الذي يتقن فن اإلغراء باستعمال المال والهدايا، 
خاصة وأن الصغار ينجذبون أكثر لهذه األخيرة، ولم يشر أي واحد 
منهم إلى أنه كان يهتدي أو يتحرك بإشارة من والديه أو بتشجيع 
منهما، بقدر ما كانوا ينساقون بفعل البراءة والسذاجة وراء اإلغراءات 
وابتسامة الخبث وتصنع العطف واإلنسانية، وفي هذا رد قوي على 
أحدهم كتب يقول بأننا مرغمون على التصفيق بحرارة على بعض 
أولياء األطفال الضحايا،  التي قررت مقاضاة  الفرنسية  الجمعيات 
وتقديم شكاية من أجل أفعال بعيدة كل البعد عن مسار القضية وعن 
سياقها المندرجة به، معتقدة أن في إمكانها بالتلويح والتهديد تعطيل 
عمل القضاء والتأثير في القضاة لإلفالت من العقاب، كما وقع من 

قبل »وهو ما ال يمكن تكراره البتة نظرا لوقوف المعنيين باألمر على 
الحقيقة، وما كانت تنطوي عليه الحملة المسعورة«.

لما انتهت النيابة العامة من بحثها ختمت متابعتها بعد أن ثبت لديها 
ترتيب  يسرت  حيث  العرض،  لهتك  الضحايا  تعرض  الحجة  بقوة 
على  الكل  وأحالت  بالقانون،  التكييف  وسيجت  باليقين  األح��داث 
المحكمة لتقول كلمتها في ما هو مدون وما سيتولد عن المرافعة 
2014(، فإذن   /11  /11 واالستنطاق من مستجدات )يوم الخميس 
وكيل الملك وبمساعدة نوابه كان مجبرا على اتخاذ القرار الصائب 
القانونيين يفضلون  كان بعض  االعتقال والمتابعة و»إن  من حيث 
ضميره  إلرض��اء  وذل��ك  لالختصاص«،  الجنبات  على  الملف  إحالة 
وإنصاف المجتمع وتفادي الوقوع في بعض المواقف التي تثير اللغط 
رغم الجهل بالمحتوى والتفاصيل، كما هو الشأن بالنسبة لصاحب 
»الحمام« والذي »عنف رجلي أمن وكسر جهازهما الالسلكي«، 
العالمي لحقوق  اليوم  »تزامنا مع  اتخاذ كل ذلك 
الطفل« في إطار من المسؤولية التي تفرض على 
باالنتقادات  مبال  غير  جريئا  يكون  أن  المسؤول 
»الخاوية« والتي تأتي بها رياح سموم وألهداف 
مسطرة سابقا، وأيضا غير مهتم بما يتردد في 
الشارع الذي يجهل العمق والتفاصيل ويستهوي 
إهمالهما في صمت، خاصة وأن بعض الهيئات 
ومنظمات المجتمع المدني المفروض فيها توعية 
المواطن والدفاع عن الطفولة لم تخرج إلى العلن 
لصغار  الشاملة  »الحماية  أهمية  عن  لإلفصاح 
مستهدفين من طرف ذوي النزوات المريضة«، زيادة 
طبعا على التربية الواعية والمراقبة الصارمة التي ال 
المثالية، وذلك للحفاظ  تكسر صلبا كما يقال، والرعاية 
على براءة األطفال وعلى مستقبلهم، وصون هذا األخير مما 

يمكن أن يخلق اعوجاجا أو شذوذا أو انحرافا.
لقد أبان وكيل الملك عن مقدرة هائلة وشجاعة قل نظيرها في اتخاذ 
القرار المناسب )حتى للمغتصب( دون انتظار أي تدخل أو مكالمة 
كما قيل لي، وهذا بالشك ترجمة عملية لطلب قديم ناضل من أجله 
رجال البذلة الخضراء، وهو استقالل النيابة العامة عن وزارة العدل 
في  الرغبة  الوقت عن  نفس  في  وأب��ان  األخ��رى،  السلط  باقي  وع��ن 
من  الكثير  وإح��ي��اء  ف��رض  طريق  عن  المحكمة  في  الثقة  استعادة 
وجهه  في  األب���واب  وفتح  المواطن  مع  التواصل  منها  اإلج���راءات 
واإلسراع بحل مشاكله وتفعيل المساطر وإخراج بعضها من »الغمال«، 
ومنها وضع »كاميرا« قرب مركز االستنطاق لمحاربة كل التحركات 
المشبوهة والسلوكات المشينة التي تفضي في الكثير من األحيان 
وإقحام  النعوت  وتوزيع  االتهامات  وتبادل  باأليادي  االشتباك  إلى 
شخصيات بعيدة كل البعد عن الشبهات من أجل إقناع »الكوانب«، 
العاملين  وبعض  السماسرة  بعض  مسايرة  إل��ى  يضطرون  الذين 
بالمحكمة في أكاذيبهم وتضليلهم للمواطن ولو على حساب شرف 

القضاة ونبل القضاء.

 محمد بركوش

مراكــش تحاكـم المعتـدين
  على بـراءة األطفـال

قال أحدهم إننا 
مرغمون على التصفيق 

لجمعيات فرنسية قررت 
مقاضاة أولياء األطفال ضحايا 

»كالفان«، فرد عليه هؤالء بقوة حينما 
سردوا تفاصيل العمليات الشاذة التي كانت 

تمارس عليهم، ولم يشر أحد منهم 
إلى أنه كان ينساق بإشارة من 
والديه، بل بفعل البراءة وراء 

اإلغراءات.. 
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لعل من أصعب المهن في المغرب التدريس، فكل 
فشل في المنظومة التربوية يتحمل فيها المعلم  الوزر 
األكبر، وإذا كان ذلك بديهيا فإن ما يثير االستنكار هو 
قبل  من  المعلم  إل��ى  الموجهة  والحمالت  الضربات 
فعاليات  ك��ل  وتكالب  مشاربها  الصحافة بمختلف 
تشحذ  حتى  لسانه  ي��زل  أن  فيكفي  ض��ده.  المجتمع 
السكاكين ضده. أما إذا نسجت ضده حكايات التحرش 
لصب  المختلفة  والجرائد  التلفزية  القنوات  تتحرك 
الزيت على النيران، وتتحرك جمعيات مختلفة األلوان 
عدم  على  الضحية  أولياء  وتحريض  المتهم  إلغ��راق 
التنازل، وكل ذلك يحدث قبل التأكد من صحة الروايات. 
كلهم،  المعلمين  يمس  معلم  لسمعة  تشويه  وأي 
ويجعلهم الحلقة األضعف في منظومة تربوية تحتاج 
لمعلم ذي سلطة قوية . إن هذه الحمالت التي تحاك 
ضد المعلمين ظلما وعدوانا هي التي جعلت  تعليمنا 
رغم مالييره يعاني من الالجودة، فعلى الدولة أن توفر 
الحماية األدنى للمعلم وأال تتركه فريسة ألهواء أصحاب 

النوايا السيئة.

تدمرون التعليم..!؟
فميثاق البيعة واجب ال يشوبه الرياء  معك سيدي ولو كان فيها الفناء  

وملك عجز اللسان بفضله عن الثناء شعب طيب األعراق شيمته السخاء  
نلت الرضا وأسرت قلوب كل الفقراء بمشاريع تنموية وأوراش قيد البناء  
كقطعة فنان مزركشة من الفسيفساء دمت يا مغربي مالذ كل األخالء  

بحر ومحيط وصحاري تضفي بالرونق والبهاء ثلوج وسهول وواحات توحي باإلغراء 
أرياف وصحراويون مجتمعون على الرفاء عرب وأمازيغ يكنون اإلخاء   

بالروح والدم نفديك يا صحراء كلنا ننادي بصوت واحد  على السواء 
فغيرتي على الوطن ليس كمثلها إزاء عذرا سادتي إن أطلت في األناء  

لكل مناصرينا في السراء والضراء مسك الختام دعوات بطيب الرخاء  
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه األتقياء والصالة والسالم على خير األنبياء  

فــداك يــا صحــراء
3

الكوشي سعيد
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إذا راجعنا تاريخ شعوب المغرب العربي، 
وتأملنا جهود الزعماء المغاربيين، نجد أنها 
كانت تثير اإلعجاب، فقد كانت هذه الجهود 
للغاية،  وحيوية  هامة  جوانب  على  منصبة 
وأهمها تحرير دول المغرب العربي كلها وطرد 
االستعمار، ثم بناء وحدة كاملة ما بين هذه 
كانت  متحدين،  ال��زع��م��اء  ك��ان  وكما  ال���دول، 
الشعوب هي أيضا تعيش تالحما قويا، وهذا 
التالحم كان يقوى من طرف الزعماء في جو 
من األخوة، وكان دور هؤالء الزعماء يجد سندا 
ودعما من إرادة المسؤولين ببلدان المغرب 
العربي، وذلك للسير بفكرة الوحدة في الطريق 
الزعماء  لهؤالء  وك��ان  ال���رواد،  رسمها  التي 
نسيانها،  يمكن  ال  عظيمة  وذكريات  مواقف، 
ومنها الذكرى 25 لندوة المغرب العربي التي 
عقدت في مدينة طنجة من 6 إلى 10 شوال 
سنة 1377ه� الموافق 30/27 – 1958 وبدعوة 
من حزب االستقالل اجتمع في نفس المدينة 
ونفس المكان ممثلون عن األحزاب الثالثة التي 
هي الحزب االشتراكي الدستوري التونسي، 
وحزب  بالجزائر،  الوطني  التحرير  وجبهة 
االستقالل في مهرجان شعبي يومي 11 و12 
أبريل   26 25و  الموافق  1043ه�  رجب سنة 
األح���زاب هم  ه��ذه  1983، وك��ان زعماء  سنة 
لحزب  العام  األمين  بوستة  محمد  ال��س��ادة: 
االستقالل، وعبد الحميد مهدي ممثل جبهة 
الكعلي  ومنجي  بالجزائر،  الوطني  التحرير 
مندوب الحزب االشتراكي الدستوري التونسي، 
وهؤالء جميعا أكدوا تعلقهم وتعلق شعوبهم 
بوحدة المغرب العربي، والسير بفكرة الوحدة 
كيان  لبناء  ال��رواد  رسمها  التي  الطريق  في 
مغاربي موحد سياسيا واقتصاديا وحضاريا، 
وهذه الوحدة هي مباركة النضال الذي خاضته 
وكان  التحرير،  أجل  من  ال��دول  هذه  شعوب 
اإليمان الراسخ أن تستقل كل هذه األقطار، وأن 
يبقى النضال مستمرا إلى أن يتم ذلك، وكان 
التام  التنسيق  م��ن  ج��و  ف��ي  ي��ت��م  ال��ن��ض��ال 
والتعاون الكامل في تنظيم سري محكم، لقد 
اجتمع زعماء أقطار الدول المغاربية بطنجة 
وصدر   1958 لذكرى   1983 أبريل  شهر  في 
خالل هذا االجتماع بيان هام أكد أن الوحدة 
التي تسعى إليها أقطار المغرب العربي مرحلة 
إيجابية في طريق الوحدة العربية، وأعلن في 
هذا المؤتمر أنه وفاء لمبادئ وقرارات مؤتمر 
طنجة، فإن األحزاب الثالثة المجتمعة إلحياء 
التاريخية تعرب عن تصميمها  الذكرى  هذه 
على توثيق الروابط بينها والسير قدما في 
اتخاذ كل الخطوات العملية التي تعبد الطريق 
ن��ح��و ال���وح���دة ب��ال��ت��ش��اور وال��ت��ن��س��ي��ق مع 
المسؤولين في دول المغرب العربي، وأعلنت 
اجتماعات  بتنظيم  تلتزم  أنها  األحزاب  هذه 
ل���دراس���ة الوسائل  ب��ي��ن��ه��ا   ف���ي م���ا  دوري�����ة 
كما  الوحدة،  بتحقيق  الكفيلة  واإلمكانيات 
أعلنت أنه استجابة لدعوة الجزائر، فإنه تقرر 
في  الجزائر  في  المقبل  اجتماعها  تعقد  أن 
م��وع��د سيعلن ع��ن��ه، وأك����دت ه���ذه األح���زاب 
المجتمعة في مدينة طنجة أن الوحدة التي 
تسعى إليها أقطار المغرب العربي ليست بديال 
للوحدة العربية المنشودة، وفي هذا المؤتمر 
الرئيس  فخامة  من  األح���زاب  ه��ذه  التمست 
الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية، 
الرئيس  وف��خ��ام��ة  ال��ث��ان��ي،  الحسن  وال��م��ل��ك 
الشاذلي ابن جديد، استنادا إلى نضالهم الدائم 
ورغبتهم األكيدة في توحيد المغرب العربي 
الكبير، تكوين األجهزة التي تخرج مؤسساته 
إلى حيز الوجود. هذه صفحة من الصفحات 
المشرقة في تاريخ النضال والعمل المسؤول 
من أجل وحدة المغرب العربي، هذه الوحدة 
أجلها  من  وعمل  المنشود  األمل  كانت  التي 
المغرب  كان  أن  منذ  المغاربيون  الوطنيون 
العربي يرسف تحت نير االستعمار الغاشم، 
وال ننسى أن وحدة المغرب العربي كانت كذلك 
الذي  العربي  المغرب  مكتب  اهتمامات  من 
تأسس بالقاهرة سنة 1947م، فجميع أعضاء 
هذا المكتب كانوا مهتمين بموضوع الوحدة، 
 22-15 أي��ام  مؤتمرهم  عقدوا  الغاية  ولهذه 
مكتب  أع��ض��اء  فجميع   1947 سنة  ف��ب��راي��ر 
المغرب العربي بالقاهرة كانوا مهتمين بعقد 

مؤتمر المغرب العربي.
< يتبع

استجالء معاني الوحدة 
وقوة الترابط بين دول 

المغرب العربي
بقلم. مصطفى الطريبق

»افتحوا الحدود بين  المغرب والجزائر«

ب���ره���وش  أن������ت  واش 
ما  أج��د  لست  أصاحبي؟! 
أبدأ به رسالتي إال سؤالي 
تفسيرا  أجد  ال  ألني  ذاك، 
لما أقدمت عليه بتصويرك 

نساء  ل��م��ؤخ��رات 
بشارع  م��غ��رب��ي��ات 
عمومي دون علمهن، 
ون��ش��ر ك��ل ذل��ك عبر 

موقع »اليوتوب«.
مدة  منذ  عرفتك 
وكنت أحب جرأتك 
في معالجة القضايا 
التي  ال��ح��س��اس��ة 
يعتبرها الكثيرون 
الطابوهات  م���ن 
ولكني أجدك اليوم 
ق���د ان���زح���ت عن 
شيخ  يا  المسار 
سار، وانتقلت من 
ال������ج������رأة إل����ى 
ألنك  ال���وق���اح���ة 
تصرفت بطيش 
وت��������ه��������ور ق���د 
غاليا  يكلفانك 
ه�������ذه ال����م����رة 
بعدما صدر إلى 

حقوقية  جمعيات  أن  علمي 
ونسائية قررت مقاضاتك بحكم 
من  ن������وع  ه����و  ت���ص���رف���ك  أن 
ال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى ال��ع��ن��ف ضد 

النساء.
ت��ق��ول أن��ت إن��ك ح��اول��ت أن 
تبرهن على أن النساء هن أيضا 

إن  وتقول  بالذكور،  يتحرشن 
الفيديو الذي صورته يؤكد ذلك.. 
الفيديو ولم  شخصيا شاهدت 
أجد فيه شيئا مما قلته، وجدته 
مقززا ألن��ك ص��ورت من خالله 
فتيات وسيدات كن في 

طريقهن لعملهن أو معاهدهن 
إلى  ح��ت��ى  أو  وم����دارس����ه����ن، 
المستشفيات.. لم أر أن بينهن 
من كانت تتجه إلى حانة ليلية 
أو قاعة رقص.. وحتى وإن كانت 

فهذا ليس من شأنك.

كنت أعتقد أنك مثقف وتؤمن 
بالحرية الفردية )حرية اللباس( 
رجعي  أن��ك  لي  برهنت  ولكنك 
الدين  عن  تحدثني  ال  األفكار.. 
وأن اإلسالم يمنع هكذا لباس 
كما ص��ورت��ه أن��ت، س��أق��ول لك 
م��ع��ك ح���ق ول��ك��ن هذا 
الحق يلزمك فقط 
المنكر  بتغيير 
ب���ق���ل���ب���ك وأن������ت 
تغيير  ح����اول����ت 
ال����م����ن����ك����ر ب���ي���دك 
منكر  في  فسقطت 
أكبر، بل سقطت في 
تفقد  ق���د  ج��ري��م��ة 
معها حريتك. ليس 
من حقك أن تحاسب 
المرأة على مظهرها، 
بهذا؟  كلفك أحد  هل 
تكتفي  أن  دورك 
بالقول: »اللهم إن هذا 
م��ن��ك��ر« ف��ال��س��م��اء لم 
ترسلك لتطهير األرض 
م���������ن ال������ش������وائ������ب 
أمر  دع  وال��م��ن��ك��رات.. 
الحساب للرحمن الذي 
ال يظلم مثقال ذرة، أما 
أن���ت ف��أض��ع��ف م��ن أن 
تحاسب حتى نفسك.. دع 

النساء وشأنهن..
بدأتها  كما  سأنهي رسالتي 
الشيخ سار  »خويا  ل��ك:  ألق��ول 

متبقاش داصر«.
< عبدالسالم المساتي

»خويا الشيخ سار  متكونش داصر«
أين كنتم يا مبدعي األطروحة

 الغبية يا حواريو الجارة الشرقية
لما كانت الصحراء

 تحت السيادة اإلسبانية
تنفذون األوامر كتالميذ

 المدارس االبتدائية
وتدسون رؤوسكم

 وسط الكثبان الرملية
مثل النعامة البرية

نحن من ابتكر المسيرة السلمية
تطوعت فيها جميع الفئات العمرية

ومن مختلف المناطق الوطنية
بكل حب ومروءة وعفوية

متسلحين باإليمان والقرآن
 والراية المغربية

وبالشعارات واألناشيد الحماسية
غير آبهين باأللغام أو البندقية

إنها الشجاعة
 على الطريقة المغربية
ال مثيل لها في أي بقعة

 من الكرة األرضية
الصحراء مغربية وستظل مغربية

بالسلم أو القنابل العنقودية
< رشيد ضاميني - تمارة

الشجـاعـة
 المغـربيـة
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معاقـون من نـوع آخـر..
المعاقون هم فئة من المجتمع 
الشيء  تعاني  م��ح��روم��ة  كثيرة 
كانت  سواء  المشاكل  من  الكثير 
وسط العائلة، أو في الشارع، أو 
النقل  أو  ال��ع��م��وم��ي  ال��ن��ق��ل  م��ع 
معاهد  داخ���ل  أو  ال��خ��ص��وص��ي، 
في  أو  العمارة،  في  أو  التعليم، 
اإلدارة، أو مع التشغيل إلى غير 
ذلك من المشاكل الظاهرة، وهناك 
بنارها  ي��ك��ت��وي  نفسية  م��ش��اك��ل 
المعاقون أنفسهم، فهم يشعرون 
وعلى  عائالتهم  على  عالة  بأنهم 
المجتمع  وحتى  ككل..  المجتمع 
نفسه ينظر إليهم بغير الرضا مع 
أنه ال يد للمعوق في إعاقته، يقول 
»كل من عند  تبارك وتعالى:  الله 
الله، فمال هؤالء القوم ال يكادون 
يفقهون حديثا« )سورة النساء(.

ويقول شاعرنا العربي:
وعيب الفتى في ما أتى 

باختياره وال عيب في ما كان 
خلقا مركبا

ولإلعاقة أنواع كثيرة ومتعددة، 
تتجلى في العمى، 
والبكم، والصمم، 
وقطع  وال��ع��رج، 
أو  ال�����ي�����دي�����ن.. 
فقد  أو  أحدهما، 
ال����ذاك����رة وع���دم 
في  أو  التركيز، 
القدرة على  عدم 
الكالم.. وإلى غير 
ذلك من األنواع. 
إعاقات  وه��ن��اك 
ومعاقون  أخرى 
آخرون: فالذي ال 

يحترم القانون معاق، والذي يسير 
والذي  م��ع��اق،  جنونية  بسرعة 
الخاص  أو  ال��ع��ام  ال��م��ال  يسرق 
النفس بغير  يقتل  وال��ذي  معاق، 
معاق،  يزني  وال��ذي  معاق،  حق 
وال���ذي يغش في 
ع���م���ل���ه م���ع���اق 
وال�������ذي ي����ؤذي 
ج�������اره م���ع���اق، 
ضرب  وال�������ذي 
»زوجته«  زوج��ه 
معاق، والصانع 
الغشاش معاق، 
وال��������ت��������اج��������ر 
الغشاش معاق، 
وال�������ن�������اص�������ح 
الغشاش معاق، 
سي  ما بلو لد ا و

المحتال غشاش ومعاق، والمسرف 
ل��م��ال��ه م��ع��اق، وال��ب��خ��ي��ل معاق، 
واألكول »الذي يأكل كثيرا« معاق، 
والخائن لوطنه معاق، والمفارق 
في  والمتشدد  م��ع��اق،  للجماعة 
ال��دي��ن م��ع��اق، وال��ن��ص��اب معاق، 
والغدار معاق.. إلى غير ذلك.  إن 
منا  الكثير  عند  اإلع��اق��ة  مفهوم 
يفهمه فهما ناقصا، فاإلعاقة لها 
معنى آخر بعيدا تتجلى في بعض 
ما ذكرناه سابقا وهي أخطر من 
إعاقة الجسم. نحن ال نريد مدينة 
أفالطون  ت��ص��وره��ا  كما  فاضلة 
الفيلسوف المعروف، وإنما نريد 
اإلصالح لهاته األمة ما استطعنا 

لذلك سبيال.
< مالكي علوي موالي الصادق 
)سال(

< عتيق التوفيق )صفرو(

الشيغ سار
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بأغنيائه،  غني  لكنه  فقير،  بلد  المغرب 
لدينا أغنياء نفتخر بهم ونحن نرى وجوههم 
الجميلة على صفحات الجرائد والمجالت 
الوطنية، ونفرح كثيرا حين يتبوؤون مراكز 
ولدينا  الهائلة،  ثرواتهم  بسبب  متقدمة 
ن��ج��وم س��ه��رات��ه��م ال��غ��ن��ائ��ي��ة ت���در عليهم 
الماليين، ولدينا أيضا رياضيون رصيدهم 
البنكي ال يعرف كلمة رجيم، ولدينا ولدينا، 
كل هذا جميل ونقول لهم قبل أن يرفعوا في 
وجوهنا أصابعهم الخمسة درءا للحسد، 
نحقد  أو  ال نحسدكم  إننا  اللهم ال حسد، 
أم��وال من عرق  أنها  نعرف  وإننا  عليكم، 
األخوة  ب��اب  م��ن  أليس  ل��ك��ن...؟  جبينكم، 
وكل  واإلنسانية  والوطن  ف�»تامغرابيت« 
معلوم  ح��ق  فيها  ال��ث��روات  تلك  أن  ش��يء 
للسائل والمحروم من أبناء وطنكم؟ ماذا 
يضيركم لو ساهم كل واحد منكم في رفع 
هي  وأي��ن  المنكوب؟  الوطن  هذا  مستوى 
ثقافة التضامن التي نسمع عنها كثيرا وال 

نراها؟ 
أق��ول ه��ذا ال��ك��الم وص��ور إخواننا في 
المناطق التي غمرتها السيول ماثلة أمام 
عيني؛ أتذكر الغرقى وهم يلوحون بأيديهم 
في الهواء طمعا في يد تنتشلهم من الغرق، 
يتمنون أن تصطدم أيديهم بأي شيء كان 
لتوقف غرقهم، لكن بعد حلول األجل ال ينفع 
أي شيء. هناك من مات وهناك من بقي، 
الموتى فارقونا إلى دار البقاء وندعو لهم 
بالرحمة والمغفرة، أما من ظل حيا فذلك 
أولى أن ننتشله من الغرق أيضا، أسر فقدت 
كل شيء، فقدت أفرادا من عائلتها، فقدت 
ممتلكاتها... أليس من الواجب علينا أن نمد 
لها يد المساعدة ونواسيها في مصابها؟ 
قد يقول قائل، ذلك من واجب الدولة، نعم 
من واجبها وال نقول العكس، لكن ماذا لو 
تضامن هؤالء األغنياء مع أولئك ومدوا لهم 
الخير  زي����ادة  ليست  أو  ال��م��س��اع��دة؟  ي��د 

خيرين؟ 
لدينا ولله الحمد بعض الفنانين يمكنهم 

واحدة،  سهرة  في  الماليين  يجمعوا  أن 
فلماذا ال نرى مبادرة منهم إلقامة سهرات 
المحنة؟  لفائدة إخواننا في  يكون دخلها 
ماذا سيضير فنانا محبوبا أو مجموعة من 
وتبرعوا  فنيا  حفال  أق��ام��وا  لو  الفنانين 
بمداخيله إلخوان لهم في الدين والوطن؟ 
بالعكس سيضربون طائرين بحجر واحد، 
وسيكسبون  نبيال  خيريا  عمال  سيؤدون 
اح���ت���رام ج��م��ه��وره��م ل��ه��م. وم����اذا يضير 
أن  المشهورين  الرياضيين  من  مجموعة 
وتخصص  ري��اض��ي��ة  ت��ظ��اه��رة  ي��ق��ي��م��وا 
المنكوبة؟ وماذا  المناطق  لتلك  مداخيلها 
يضير لو أن وزراءنا وبرلمانيينا تبرعوا 
ب��أج��رة ش��ه��ر أو ش��ه��ري��ن وس��اه��م��وا في 
مساعدة جزء من الشعب المغربي؟ وماذا 
خصصوا  ه��م  إن  المغرب  أث��ري��اء  يضير 
مساعدات لتلك المناطق؟ وماذا يضير وماذا 
مبادرات  بهكذا  بأننا  متأكد  أن��ا  يضير؟ 
المنكوبين،  أول��ئ��ك  ع��ن  الكثير  سنخفف 
سنحسسهم بأن المغرب مازال بخير، وبأن 
ما  في  الحمد  ولله  م��ازال  التضامن  مبدأ 

بيننا، وأننا فعال كالجسد الواحد، وننسيهم 
وهم  غضبهم  وم���ن  أح��زان��ه��م  م��ن  شيئا 
يشاهدون قناة تمول من جيوبهم عوض أن 
تتضامن معهم، ترقص على أتراحهم وعلى 
جثث موتاهم، قناة لم يرف رمش لمسؤوليها 
وهي تذيع السهرة تلو األخرى وكأن من 
غرق هناك وجرفت السيول منازلهم ليسوا 
من أبناء هذا الوطن. فهل كانت برامج القناة 
إلى  السهرة  تغيير وقت  تم  إذا  ستتعطل 
موعد الحق؟ وهل »االحتفال« بموت صباح 
موتانا  على  الحزن  إب��داء بعض  من  أه��م 

هناك؟ 
أخ��اط��ب األغ��ن��ي��اء وأق����ول ل��ه��م، بأنكم 
بقيامكم بأعمال لصالح فقراء ومنكوبي هذا 
الوطن ستزيدون من أرباحكم، نعم، فال ثروة 
في ظل السخط والفوضى، وال مشاريع وال 
استثمار إال في ظل دولة مستقرة أفرادها 
متضامنون، نحن ال نقول بأن يكون الجميع 
متساوون في الثروة، لكن من باب العدل أن 

يحس الفقير بمؤازرة الغني له. 
< يونس كحال

أين فنانونا ورياضيونا.. بل أين هم أغنياؤنا؟

ألنه جمع  واالع��ت��دال،  الوسطية  دين  اإلس��الم  يعتبر 
دواعي الروح والجسد، ووازن بين مصالح الناس ودواعي 
الفطرة في جميع تشريعاته وفروضه، كي يحقق لألفراد 

االستقرار واألمن والسكينة والهناء.
ولذلك جعل اإلسالم االستقامة أساس األخالق، وقوام 
الحياة، واعتبرها أبو بكر أال تشرك بالله شيئا، واعتبرها 
زوغان  تزوغ  وأال  والنهي،  األمر  على  تستقيم  أن  عمر 
لله،  العمل  ف��ي  اإلخ���الص  عثمان  واعتبرها  الثعلب، 

وحصرها على أداء الفرائض.
حياتنا  نقيم  أن  وأوصانا  الكريم  الرسول  جهنا  وو 
وسيرتنا على أمور سبعة: أن ننظر إلى من هو أسفل منا 
وال ننظر إلى من هو فوقنا، وأن نحب المساكين وندنو 
منهم، وأن نصل رحمنا إن قطعوها وجفونا، وأن نقول 
الحق إن كان مرا، وأال نخاف الله لومة الئم، وأن ال نسأل 
أحدا شيئا، وأن نستكثر من قول ال حول وال قوة إال بالله، 
ف��إن��ه��ا م��ن ك��ن��وز ال��ع��رش ك��م��ا رواه اإلم����ام أح��م��د في 

مسنده.
عندما جعل  وتفصيال  توضيحا  األمر  الرسول  وزاد 
للمسلم على المسلم ستا بالمعروف في ما روى اإلمام 
الترمذي في سننه، وأوضحها الرسول األكرم ذلك بقوله: 
إذا دعاه،  لقيه، ويجيبه  إذا  المرء على أخيه  أن يسلم 
ويشمته - يدعو- إذا عطس، ويعوده - يزوره - إذا مرض، 

ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه.
فهذه هي الخصال والخصائص التي يحرص المؤمن 
على التمسك بها واالتصاف، ليكون مسلما حقا صادقا 
في سلوكه، مخلصا في عبادته، طاهرا في سيرته، حريصا 

على نفع المؤمنين إخوانه وجيرانه وخالنه.
وزاد الصحابي الشهير أبو هريرة بروايته عن النبي 
صلى الله عليه وسلم حديثا هاما يضيف سننا أخرى، 
وفضائل وصفات ينبغي للمؤمن أن يتخلق بها ويرعاها 
طول حياته وأهمه꞉ا التنفيس على المسلمين في كرباتهم 
في هذه الحياة، والتيسير على المعسر لييسر الله عليه 
في الدنيا واآلخرة، والتعاون مع العباد وتيسير أمورهم 
والتخفيف من معاناتهم، وسترهم ليشملنا الله بستره 

في الدنيا واآلخرة.
اإلم��ام مسلم  في صحيح  ج��اء  ما  هنا  ن��روي  ولذلك 
الحديث الذي رواه إلينا أبو هريرة عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: »من نفس عن مؤمن كربة - ضائقة 
يوم  ك��رب  م��ن  كربة  عنه  الله  نفس  الدنيا  ك��رب  م��ن   -

القيامة.
الدنيا  ف��ي  عليه  ال��ل��ه  يسر  معسر  على  يسر  وم��ن 

واآلخرة.
ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا واآلخرة.

والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه«.
فهل آن للمسلمين أن يتشبثوا بهذه األخالق واآلداب، 
أحوالهم،  لتستقر  ومجتمعهم  حياتهم  عليها  ويبنوا 
معاشهم،  في  واليقين  اإليمانية،  بالطمأنينة  ويشعروا 
اإلسالم،  بقواعد  العمل  تحتم  الحالية  المرحلة  ف��إن 
واألخالق الحميدة، وإن السبيل الوحيد لتنظيم حياتنا 
السلوك  في  الكريم  بالرسول  االق��ت��داء  هو  المعاصرة 
والعمل، ألن الدين اإلسالمي بقرآنه وسنته فيه متسع 
بتلك  التمسك  وعلينا  والناس،  الحياة  شؤون  لتنظيم 
المبادئ والوصايا وغرسها في عقول أبنائنا وتربيتهم 

على هديها، وبالله التوفيق.

لم يفلح كريم غالب إبان رئاسته 
وإقناع  ردع  في  ال��ن��واب  لمجلس 
أثناء  الغياب  بعدم  البرلمانيين 
التهديدات  رغ�����م  ال���ج���ل���س���ات، 
واإلغراءات، فبدا وكأنه في روض 
لألطفال أو مدرسة ابتدائية، يلجأ 
فيهما المعلم أو الفقيه إلى التهديد 
المحاباة  وإل���ى  ت���ارة،  وال��وع��ي��د 
والمجاملة وتقديم الحلوى والهدايا 

تارة أخرى.
مكسور  غ�����الب  ك���ري���م  خ�����رج 
الجناحين دون أن يحقق شيئا من 
وعيده، وإنما نجحت إغراءاته التي 
دون  البرلمانيون  منها  استفاد 
تنفيذ التزاماتهم بالحضور كأنهم 
»جري  ال��رئ��ي��س  للسيد  ي��ق��ول��ون 
طوالك حنا هنا بت نبت«. ليعوضه 
لم  ال��ذي  العلمي  الطالبي  رشيد 
يطبق المقولة المغربية المشهورة 
»نهار األول يموت المش« ولما بدا 
له أن الوضع تفاقم، وأن القبة دوما 
خاوية على عروشها، بدأ هو اآلخر 
والرغيب  واإلن��ص��اح  التهديد  في 
ولمزاوكة كما فعل سلفه فلم يفلح، 
حينها لجأ إلى اإلغراءات السمينة 
بشراء  ب��دأه��ا  والعينية،  المالية 
الجيد  ال��ن��وع  م��ن  نقالة  ه��وات��ف 
البرلمانيين  ع���ل���ى  ووزع�����ه�����ا 

وال��ب��رل��م��ان��ي��ات ط��ال��ب��ا راغ��ب��ا في 
حضورهم، فلم يقتنعوا ظانين أن 
الرئيس يعاملهم كأطفال، كما يفعل 
األب مع ابنه عندما يشجعه على 
االجتهاد والمثابرة بشرائه له لعبة، 
فبدأ أغلب البرلمانيين والبرلمانيات 
يتفحصون  وه����م  ال��ق��ب��ة  داخ�����ل 
الهواتف ويلعبون بها كأنهم أطفال 
ح��ص��ل��وا ع��ل��ى ال��ل��ع��ب ف���ي ليلة 

عاشوراء.

وعندما لم تفلح خطته هذه لجأ 
إل���ى م���ا ه���و أب���ع���د، ت���ذاك���ر سفر 
الفنادق  ف��ي  والمبيت  مجانية، 
وتسليم  الثمن،  بنصف  المصنفة 
سندات للبنزين مجانا، كل هذا من 
أجل حضور برلمانيينا األعزاء إلى 
القبة من أجل النوم واالستراحة، 
أو من أجل استعراض عضالتهم 
وتمثيل  ال��ب��ع��ض،  بعضهم  ع��ل��ى 
هذا  على  الساخرة  المسرحيات 

الشعب البئيس.
التي  ه��ي  الشعب  ه��ذا  أم���وال 
غطت هذه اإلغ��راءات، من هواتف 
وتواصيل  األج���ور،  في  وزي���ادات 
أحسن  في  والمبيت  المحروقات، 
الفنادق والسفريات، وليست أموال 
ال��رئ��ي��س أو ن��واب��ه ال���ك���رام. وما 
مسامعنا  على  تتلو  أن  ال��ف��ائ��دة 
أصبح  وه��ل  المتغيبين؟  أس��م��اء 
البرلمان عبارة عن حجرات للدرس 
فيها الغائب والحاضر؟ وما الفائدة 
منه سواء  حضر النواب أم تغيبوا؟ 
ألن كل ما يدور داخل القبة يكون 
قد هيأ وطبخ خارجها رغم الهرج 
وال�����م�����رج، وال���ت���ص���وي���ت وع����دم 
التصويت، واألغلبية والمعارضة، 
ألن معظم هؤالء عبارة عن كمبارس 
البالد.  خ���ارج  ال��ص��ورة  لتلميع 
منهم  واح��دا  أن  العديد  وأتحدى 
ترشح لهذا المنصب قصد الدفاع 
عن مدينته، أو حومته، أو قبيلته، 
بل من أجل مصالحه الشخصية، 
ومشاريعه، وحصانته واسترجاع 
بأموال  استهتارا  فكفاكم  أمواله. 
ال��ش��ع��ب، وت��ب��ذي��ره��ا ه��ن��ا وهناك 
و»لهال تجيو كاع« إلى هذا البرلمان، 

ماذا سيقع؟
< مصطفى بصير )فاس(

ضرورة إحياء أخالق 
اإلسالم وآدابه

هل هو برلمان أم »سيرك« أم روض لألطفال؟

من فيضانات
 كلميم املنكوبة

قاعة البرملان خاوية على عروشها

< د.يوسف الكتاني

إنها الشعوب المتحضرة والراقية والوفية 
وتضحيات  وأمجادها  وتاريخها  لماضيها 
زعمائها وشهدائها، مهما تطورت ونضجت 
ورقيا  ت��ط��ورا  وازدادت  وتعلمت  وتقدمت 
وتوقفا في العلوم والمعرفة والتكنولوجيا، 
األقدام  وراس��خ��ة  وفية  ال���دوام  على  تبقى 
واستقاللها  بماضيها  وم��ع��ت��زة  ش��ام��خ��ة 
ضحى  لمن  بالجميل  ومعترفة  وسيادتها، 
واستشهد وسجن وتغرب وناله من التنكيل 
االحتالل  ط��رف  م��ن  والتشريد  وال��ح��رم��ان 
واالستعمار واستبداده وبطشه وظلمه، وقهره 
والشيوخ  واألطفال  األبرياء  وقتله  للرجال 
والزعماء األبطال والمجاهدين الشرفاء الذين 

وقفوا جميعا صفا واحدا في وجه االحتالل 
كل  في   1956 إل��ى   1922 من سنة  الغاشم 
المالحم البطولية، بقيادة وزعامة المجاهد 
األكبر جاللة الملك محمد الخامس رضوان 
المرأة  وم��ح��رر  ال��وط��ن  م��ح��رر  عليه  ال��ل��ه 
المغربية وباني الدولة العصرية مع رجال 
اإلخالص  على  والوطن  الله  عاهدوا  ب��ررة 
والصدق والوفاء لبلدنا المغرب وشعبه األبي 
األمانة  م��س��ت��وى  ف���ي  وك���ان���وا  األص���ي���ل، 

التاريخية. 
وقد كان الملك العظيم محمد الخامس حريصا 
ف��ي عهد  أول دس��ت��ور ج��دي��د  على إص���دار 
االستقالل والحرية، وعند ختمه قال كلمته 

المشهورة كما حدثني أحد رجال المقاومة 
وجيش التحرير »المغاربة أحرار في بلد حر«، 
وأضاف أنه هذا الدستور الصادر سنة 1956 
بنود  إلى  ويتوسع  ويتجدد  يتطور  سوف 
أخرى بعد نصف قرن، وصدقت رؤية حامل 
هو  وها  الخامس  محمد  االستقالل  وثيقة 
الشعب  عليه  ي��ص��ادق  ال��ج��دي��د  ال��دس��ت��ور 
التصورات  فاقت  كبيرة  بأغلبية  المغربي 
به  يمتاز  ما  بفضل  العالم،  إعجاب  ونالت 
رفيع  ومستوى  سياسي  نضج  من  شعبنا 
وأخالق سامية وهذا يعود إلى رهانات الملك 
المفدى الزعيم الخالد محمد الخامس الذي 
1956 على العلم والمعرفة  راهن منذ سنة 

ونشر التعليم وجعله مجانيا وإجباريا، وقد 
تذكر كثير من المؤرخين المغاربة المعاصرين 
تنظيم  ع���ن���د  ال��ع��ظ��م��ى  ال���م���ك���اس���ب  ه�����ذه 
الجسام  بتضحياته  ونوهوا  محاضراتهم 
ومنجزاته ونضاالته التي ال تحصى وال تعد. 
والجدير بالذكر أن الشعوب الحية ال تنسى 
أبطالها وزعماءها ورموزها ومن كان  أبدا 
سببا في تحريرها واستقاللها وتقدمها وبناء 
نظامها العتيد، وعلى كل حال سيبقى دستور 
المخلصين  ل��دى  النبراس  هو   1956 سنة 
الغيورين األوفياء الذين حملوا مشعل الكرامة 

والحرية إلى السيادة واالستقالل.
< األحمادي عبد الرزاق )باريس(

معتزون  المغاربة 
ضيهم  بما

واستقاللهم

رسالة
 من

 باريس



البيضاوي  الديربي 
التذاكر وسماسرة 

بالرغم من المشكل الذي يعرفه المغرب حاليا مع االتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم بسبب تنظيم كأس إفريقيا لألمم 2015، 
والذي تحمل المغرب كل تبعاته ومنها قرار منع المغرب 
من المشاركة في هذه اإلقصائيات، إال أن الجماهير المغربية 
أعادت الدفء إلى المدرجات وبدأ عشاق الكرة الوطنية 
الوطني،  للمنتخب  الوديتين  المقابلتين  في  يتهافتون 
الذي  البيضاوي  الديربي  ومبارة  العرش،  كأس  ونهاية 
يحظى باهتمام كبير من طرف المتتبعين سواء فريقين 
البطولة  العبي  أج��ود  من  العبين  على  يتوفران  عريقين 

الوطنية.
خاصة  ونكهة  خاص  طابع  له  البيضاوي  والديربي   
تختلف عن باقي مباريات البطولة االحترافية فهو عرس 
رياضي بامتياز يستمتع المغاربة بمشاهدته، وبالرغم من 
تساقط األمطار بمدينة الدار البيضاء خالل إجراء مباراة 
الدربي فإن المدرجات ملئت عن آخرها مما أعطى لوحات 
فنية وصورا جميلة من كرتنا الوطنية، لكن استحواذ بعض 
الشبابيك  التذاكر خارج  اللوبيات والسماسرة على بيع 
المخصصة وبيعها بأضعاف مضاعفة أعطى صورة سيئة 
عن هذا الديربي المشهور، فلحساب من يعمل هؤالء؟ وهل 
عجزت السلطات المختصة عن إيقافهم ووضع حد للتسيب 
والفوضى التي تم بها بيع التذاكر؟وقد شاهد المواطنون 
عبر شاشة التلفزة بعض اللقطات والمشاهد التي تظهر 
هؤالء وهم يبيعون التذاكر خارج الشبابيك بحثا عن الربح 
في  النقل  وسائل  تذاكر  طريقة  تشبه  وبطريقة  السريع 
األعياد الدينية، كما أن هؤالء ال يختلفون عن أولئك الذين 
يسمون بالشناقة الذين يشترون األكباش أيام عيد األضحى 
ويعيدون بيعها من جديد، وهذا قد يعطي صورة سلبية 
داخل المدرجات التي انتعشت من جديد بفضل الحضور 

المكثف والتشجيعات المتواصلة.
< جد بوشتى )الرباط(

25
alousbouea@gmail.com

< العدد: 815
< الخميس 11 دجنبر 2014 المنـبر الحـر

المملكة المغربية
وزارة العدل 

محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان

شعبة السجل التجاري
عدد 2014/562
حساب 36742

إعالن عن إشهار عن تقديم 
أصل تجاري حصة في شركة

بمقتضى القانون األساسي المؤرخ 
بكتابة  والمودع   2014/09/30 في 
بتاريخ  ال��م��ح��ك��م��ة  ه�����ذه  ض���ب���ط 

.2014/11/10
قدم السادة صالح انديلي، نعيمة 
الرحيم  عبد  اق��ب��اي��ل  وورث���ة  ت��وف��ال 
ال��ك��ائ��ن: بشارع  ال��ت��ج��اري  األص����ل 
اليسرى  ال��ج��ه��ة  ال��م��ل��ك��ي  ال��ج��ي��ش 
الدشيرة كحصة في الشركة المدعوة: 
 STE ETABLISSEMENT
 ELALAMA MOUKHTAR
شخص  ف���ي   SOUSSI – SARL
ممثلها القانوني صالح انديلي بثمن 

إجمالي قدره 450.000.00 درهم.
المحلف  ال��خ��ب��ي��ر  ت��ق��ري��ر  ح��س��ب 
ال��م��ؤرخ في  ام���الل  الكبير  ب��أك��ادي��ر 

.2014/10/08
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وب��ن��اء 
مصلحة كتابة الضبط لكل ذي مصلحة 
المذكور  البيع  على  التعرضات  أن 
المحكمة  ه��ذه  ضبط  بكتابة  ت��ودع 
داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية 
للنشرة الثانية طبقا للمادة 84 و104 

من مدونة التجارة.
النشرة األولى

 As 375/14

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية

بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش

قسم صعوبات المقاولة
تصفية قضائية لمطعم برج بالدي 

في ش م ق
إشعار

بتاريخ  الصادر  الحكم  بمقتضى 
2014/11/25 تحت عدد 2014/119 
في إطار ملف صعوبات المقاولة عدد 
المحكمة  ق��ض��ت   2014/15/06
بتحويل مسطرة  بمراكش  التجارية 
إل���ى تصفية  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  ال��ت��س��وي��ة 
قضائية في مواجهة مطعم برج بالدي 
الكائن مقره االجتماعي بدوار بلعكيد 
الرحامنة الجنوبية- الحوز- مراكش 
ألصحابه المسجلين بالسجل التجاري 
بالمحكمة االبتدائية بابن جرير تحت 

األعداد
- 4446 للسيدة فيفيان إسرائيل
- 4444 للسيد سالمون بسطون

- 4442 للسيد بيطون دايفيد
موريس  موييس  للسيد   4440  -

بيطون
خويا  مصطفى  األس��ت��اذ  وعينت 
موح قاضيا منتدبا والسيد هشام أيت 
بلحسين سنديكا مصفيا الكائن ب� 3 
أمرشيش  يوسف  ب��ن  جامعة  زنقة 
-25-56-44 رق���م  ه��ات��ف  م��راك��ش 

.0668
الدائنين  م��ن  فالمطلوب  وعليه 

التصريح بديونهم للسنديك المعين 
ضمن قائمة موقعة تتضمن المبالغ 
المثبتة  بالوثائق  مرفقة  المطلوبة 
للدين وذلك داخل أجل شهرين ابتداء 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن بالجريدة 
 686-569 ل��ل��م��واد  طبقا  الرسمية 

و687 من مدونة التجارة )1(.
 As 376/14

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية

بمراكش
المحكمة التجارية بأكادير

ملف معالجة صعوبات المقاولة
عدد: 2012/34/621 - شركة 

أكالكورد-
إشعار

بمقتضى الحكم عدد: 114 الصادر 
ملف  ف��ي   2014/11/11 ب��ت��اري��خ: 
صعوبات المقاولة عدد 2012/34/621 

قضت المحكمة التجارية بأكادير. 
شركة  م���س���ي���ري  ب��ت��ح��م��ي��ل   -
»أكالكورد«، السيدين جوزي اريتورو 
 JOSE ARTURO( ميدينا سانتنا
MEDINA SANTANA(، وأرمندو 
 ARMANDO( جافي ميدينا سانتنا
 ،)JAVIER MEDINA SANTANA
ال��ن��ق��ص ال��ح��اص��ل ف��ي ب���اب أصول 
الشركة كليا وتضامنيا في حدود مبلغ 
وبسقوط  دره����م،   5.324.064.32
خمس  ل��م��دة  ال��ت��ج��اري��ة  أهليتهما 

سنوات.
بتسجيل  الضبط  كتابة  بقيام   -
ال��ح��ك��م بالسجل  م��ل��خ��ص م��ن ه���ذا 
التجاري للشركة فورا ونشر مستخرج 

من الحكم في صحيفة مخول لها نشر 
الجريدة  وف��ي  القانونية  اإلع��الن��ات 
الرسمية وبتعليقه على اللوحة المعدة 

لهذا الغرض في المحكمة.
المعجل  بالنفاذ  الحكم  - بشمول 
بسقوط  المتعلق  الشق  باستثناء 

األهلية التجارية.

 As 377/14
********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية
بمراكش

المحكمة التجارية بأكادير
ملف معالجة صعوبات المقاولة
عدد: 2014/10/837 - التاجر 

أوسعدي الحسن -
إشعار

بمقتضى الحكم عدد 115 الصادر 
ملف  ف��ي   2014/11/11 ب��ت��اري��خ: 
صعوبات المقاولة عدد 2014/10/837 

قضت المحكمة التجارية بأكادير. 

- بفتح مسطرة التسوية القضائية 
ال��س��ي��د أوسعدي  ال��ت��اج��ر  ف��ي ح��ق 
الصيد  ب��م��ي��ن��اء  ال���ك���ائ���ن  ال��ح��س��ن 

بأكادير.
- بتحديد فترة التوقف عن الدفع 
عن  السابقة  عشر شهرا  ثمانية  في 

صدور هذا الحكم.
أخليفا  محمد  السيد  بتعيين   -

قاضيا منتدبا.
- بتعيين السيد الحسين ادحلي 
مراقبة  في  مهمته  وتحديد  سنديكا 
بإعداد  تكليفه  مع  التسيير  أعمال 

تقرير مفصل حول الموازنة المالية 
واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة، 
المناسب لوضعيتها  واقتراح الحل 
تاريخ  من  أشهر  أربعة  أج��ل  داخ��ل 

صدور هذا الحكم.
المسطرة  م��ص��اري��ف  بتحديد   -
درهم   10.000.00 مبلغ  ف��ي  مؤقتا 
المحكمة  بصندوق  التاجر  يضعها 
داخل أجل عشرة )10( أيام من تاريخ 

التوصل بالحكم.
لملخص  ال��ف��وري  بالتسجيل   -
للتاجر،  التجاري  بالسجل  الحكم 
ونشر إشعار بالحكم يدعو الدائنين 
للسنديك  بديونهم  التصريح  إل��ى 
المعين في صحيفة مخول لها نشر 
الجريدة  وف��ي  القانونية  اإلع��الن��ات 
الرسمية داخل أجل ثمانية )8( أيام 

من صدوره.
- بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

غرفة  بجلسة  ال��م��ل��ف  ب����إدراج   -
مع   2015/03/10 ليوم  ال��م��ش��ورة 
تكليف السنديك بعرض تقريره على 
موعد  قبل  المنتدب  القاضي  أنظار 

الجلسة.
الدائنين  م��ن  فالمطلوب  وعليه 
التصريح بديونهم للسنديك بعنوانه 
اآلتي: الحسين ادحلي الكائن بشارع 
موالي إسماعيل عمارة إيليغ الطابق 
الثالث رقم 314 أكادير، ضمن قائمة 
مرفقة  المطلوبة  المبالغ  تتضمن 
بالوثائق وذلك داخل أجل شهرين من 
بالجريدة  اإلشعار  هذا  نشر  تاريخ 
الرسمية طبقا للمواد 687-686-569 
من مدونة التجارة ويمدد هذا األجل 
القاطنين  للدائنين  بالنسبة  شهرين 

خارج المملكة المغربية.
 As 378/14

إعـــــــــالنات...إعـــــــــالنات... إعـــــــــالنات...إعـــــــــالنات...

أي مــدرس ألي مجتـمـع؟
إن الذي جعلني أضع هذا العنوان على 
شكل تساؤل مؤرق ويحمل كثيرا من المرارة 
المواقع  ت���داول���ت���ه  ال�����ذي  ال��ف��ي��دي��و  ه���و 
اإللكترونية، والذي من خالله يصور المدرس 
تلميذة بالفصل الثاني وهي تحاول كتابة 

رقم خمسة على السبورة.
التلميذة  أن  نالحظ  الفيديو  هذا  خالل 
قامت إلى السبورة بطلب من المعلم الذي 
كانت له منذ البداية نية االستهزاء بها، وقد 
يقول البعض هذه مجرد تخمينات ال يمكن 
الذي  ولكن  معينا،  موقفا  عليها  نبني  أن 
يجعلني أقول ذلك هو كون المعلم منذ بداية 
كتابة التلميذة للرقم خمسة شغل هاتفه من 
أجل تصويرها ودفعها إلى الخطإ من أجل 
الستعمال  الداعي  ما  وإال  بها  االستهزاء 
الهاتف وتصوير التلميذة؟ هل هو مرٍب أم 
والبيداغوجية  التربوية  فوظيفته  مصور؟ 
والتكوينية ال تسمح له بلعب دور المصور 
من أجل التشهير بالتالميذ كيفما كان نوعهم 
ومستواهم؟ ألن المشكلة ليست في التلميذة 
ولكن المشكلة في المعلم الذي يغيب لديه 
فالكلمات  والبيداغوجي.  التربوي  الحس 
كتابة  محاولة  طيلة  يستعملها  ك��ان  التي 
التلميذة لعدد خمسة تبين ذلك، ولكن في 
نفس الوقت يكتب ذاته بطريقة رديئة ومن 
خالل ذلك يعبر عن مستواه المعرفي الهزيل 

وعن أخالقه  غير الطبيعية.
وعدم قدرة كتابة التلميذة لرقم خمسة ال 
في  المشكل  وإنما  إليها  نعزيه  أن  يمكن 
األستاذ المعلم المكون الذي لم يستطع تعليم 
الفتاة وجعلها قادرة على كتابة الرقم بطريقة 
والتمرس  ال��ت��ع��ل��م  ط���ري���ق  ع���ن  س��ل��ي��م��ة، 
واالستيعاب وليس عيبا أن تخطئ التلميذة 
أو غيرها من التالميذ فالخطأ عامل أساسي 
للتعلم؛ ولكن المشكل عندما يتحول المعلم 
إلى مهرج ومنتج للرداءة من خالل القاموس 
اللغوي الذي كان يعلق به على التلميذة وهي 
تكتب ما يمليه عليها، حيث دفعها دفعا إلى 

كتابة ما كتبته وإذا كان من أحد يجب أن 
يحاسب على عدم قدرة التلميذة على كتابة 
خمسة؛ فهو المعلم وليس نادية، ألن المعلم 
هؤالء  وتكوين  تعليم  ف��ي  تكمن  وظيفته 
ومقابل  عنها  التالميذ وهي وظيفة مؤدى 
ذلك يجب أن يحاسب إلى أي مدى تمكن من 
تعليم وتأهيل هؤالء التالميذ وإال سيكون 
لم  م��ن أجله يتقاضى أج��را  ال��ذي  ال��ه��دف 
يتحقق، وبالتالي محاسبته عن كل األموال 
يقوم  أن  دون  من  وأخذها  تقاضاها  التي 

بوظيفته على أحسن وجه.
إن هذا الفيديو يعري الكثير من الحقائق 
الخفية في منظومتنا التعليمية وفي طبيعة 
الناس الذين نوكل إليهم مهمة تعليم األجيال، 
وبالتالي السؤال الذي ينبغي أن يطرح أي 
مدرس ألي مجتمع؟ وهو سؤال مشروع ألن 
تميزه  أن يحمل مواصفات  المدرس يجب 
وتخول له أن يكون مكونا وعلى رأس هذه 

يحمل  المدرس  هذا  يكون  أن  المواصفات 
ويدرك  فيه،  يتواجد  الذي  المجتمع  هموم 
تمام اإلدراك طبيعة الوسط الذي ينتمي إليه 
التلميذ سواء الوسط األسري أو المجتمعي 
أو الجغرافي، كما يدرك أن تعليمه لآلخرين 
ليس هبة أو صدقة يهبها للمتعلمين وإنما 
واجب يجب أن يقوم به ألن التعلم مفهوم 
كلياني وليس هبة من أحد؛ فال أحد يتعلم 
من فراغ وال أحد يتعلم وحيدا ولكن نتعلم 

سويا عبر وسائط كليانية للعالم.
كما أن رد االعتبار للتلميذة نادية ولغيرها 
من التالميذ الذين يمارس عليهم االستهزاء 
نتحمل  اجتماعي  واج���ب  مختلفة  ب��ط��رق 
وكمربين  كمسؤولين  جميعا  مسؤوليته 
يحملون هموم هذا المجتمع وهموم أبنائه 
المحتاجة  ال��ط��ب��ق��ات  أب���ن���اء  س��ي��م��ا  وال 

والمهشمة. 
< ذ. محمد بن الشيخ



»عالش ما فكرتيش في اإلذاعة« قال األستاذ عبد الله شقرون.
أجبت: »أنا من المعجبين باألعمال ديالك األستاذ وبجميع أعضاء 
فرقة اإلذاعة.. ولكن باش نكون منهم عمرها ما خطرت على بالي«.
األستاذ: »حاول تكتب لي وإلى كانت شي مباراة إن شاء الله غادي 

نرسل لك تجرب حظك«
 شكرت األستاذ شقرون وسررت بتواضعه، وتشجيعاته. غير 
أنني لما عدت إلى مسقط رأسي وعش أنسي، التحقت بفرقة الوحدة 
المراكشية وكلي حماس ورغبة في توظيف ما ييسر لي من معلومات، 
ولكن دون تنطع وال خروج عن الخط الذي تسير عليه الفرقة ومديرها 
الفني األخ عبد الغني بوشنتوف الذي هو بطل المسرحية التي 
األح��وال« وعنوانها  »هكذا قضت  بعد  برمجتها  قد  الفرقة  كانت 

»النعمان ملك الحيرة«.
وبعد حوالي ثالثة أيام التحقت بعملي في شركة توزيع البنزين 
المسماة »أوزو«، فأخبرتني الفرنسية كاتبة المدير الخاصة أن هذا 
األخير أصدر تعليماته بأن أمر على مكتبه قبل أي شيء، ففعلت. 
استقبلني بشيء من االنفعال قائال ما معناه: »أال يكفيك يا محمد 
أننا منحناك رخصة شهر كامل وأنت لم تكمل في خدمة الشركة حتى 

سنة واحدة، فزدت عن هذا الشهر أسبوعا دون مراجعتي؟«.
اعتذرت للمدير مبررا ذلك بما وقع من تأخير في برنامج التدريب، 
وشعرت بتزايد انفعاله الذي لم يكن اعتذاري ليقنعه، فطلب مني 
ردا مختصرا على سؤل واحد: »هل ستكون عملية التدريب هذه 
األولى واألخيرة، أم ال؟« ودون شعور أو تردد أسرعت بالجواب وقلت: 
»حتى أكون صادقا معك السيد المدير فلو أتيحت لي مثل هذه 
الفرصة كل شهر ما تخلفت عنها« فما كان منه إال أن أجاب: »إذا 
كانت هذه قناعتك.. فعليك أن تسلم ما تحت يديك من أوراق وحسابات 

إلى رئيس المكتب مع الدراجة النارية وأتمنى لك حظا سعيدا«.
ما إن أكمل جملته حتى تراقصت بين عيني حالة اللة رقية وهي 
في  ترى  كانت  وأنها  خصوصا  كالصاعقة،  الخبر  هذا  تستقبل 
التحاقي بهذه الشركة المنقذ والمخلص من تلك المتاعب السياسية 
التي تشرفت ببلواها على صغر سني، وحتى ما مزقه رجال األمن 
وزبانية الكالوي من فراش وكسر ألثاث منزلنا يوم االقتحام المفزع، 
لم يعوض بعضه إال بفضل الراتب المتميز الذي حظيت به في هذه 
الشركة. وكلما توقعته وتخيلته في تلك اللحظة هو بالضبط ما 
رأيته وسمعته من اللة رقية عندما أبلغتها الخبر. ولم أذكر في 
حياتي أنني رأيت دموع أمي تنهمر على الوجنتين والخدين بتلك 
الغزارة إال في ذلك اليوم، وقد خانها التحكم، وفقدت الصبر 
المعهود الذي اشتهرت به حتى عند ضرتيها - حبيبتي رقوش 
والشريفة اللة فاطمة - وهي في عز سلطتها على مفاتيح خزائن 
السي الحسن الحجام يرحمهم الله برحمته الواسعة. ولم أعد أفكر 
في شيء منذ ذلك اليوم إال في سلك ما من شأنه أن يعيد البسمة 
إلى محيى األم الحبيبة. وانزويت في غرفتي منكبا على ما كنت قد 
اقتنيته من كتب أو استعرته، إضافة إلى بعض ما ظل محفوظا في 
خزانة والدي من جواهر الصوفية، وتفسير السيرة النبوية المعنونة 
بروض األنف ألبي عبد الرحمن السهيلي أحد سبعة رجال الحضرة 
المراكشية، والذي لم يسبقه أحد المتطاء تلك الصهوة ال في عصره 
وال قبل زمانه.. واختفيت في غرفتي »صالة تنجارت« ولم أعد أفتح 
بابها إال لضرورة أو عندما أسمع صوت تلك اإلنسانة الرائعة دادة 
بدر السعود وهي تخاطبني من خلف الباب بلكنتها المالية التي لم 
يقدر المناخ المراكشي أن يمحيها، فاضطر أن يمزج لكنتها بلكنته، 
وأن يتعانقا منذ التحاقها بحاشية القائد المتوكي ثم القائد الوريكي 
بعض  فيها  غرفة وضعت  فأجرت  على حريتها  أن حصلت  إل��ى 
أغراضها المتواضعة جدا، وتشمرت بمفتاحها، وبدأت تتجول على 
منازل من أحبت، إلى أن شاء الله أن تستقر في دارنا وهي مشمرة 
دائما بمفتاح »قوسها« كأنه وسام حريتها على كتفها.. بدر السعود 
هي من كانت تخاطبني مرة أو مرتين في اليوم من خلف الباب 

قائلة:
- بدر السعود: »سيدي موحامد.. إيوا حل هاك ثاني كول شوية.. 

حل أكبدتي.. ال يفيق  عليك المرار«.
ولي مع هذا البدر األسمر الفريد من نوعه طرائف وحكايات لم 

يحن بعد وقت تناولها.
كان الصديق الوحيد الذي من المفترض أن يزورني وأنا في هذه 
الحالة النفسية العجيبة، هو ذلك العزوا محمد بن الجياللي فريندي 
ولكنه ونزوال عند رغبة بعض المقاومين الذين تعرف عليهم في 
سجن عين مومن بضواحي سطات، قد طلب االنتقال من عمالة 

مراكش إلى عمالة الدار البيضاء، فجاءه الرد إيجابيا.
وما زاد في غبني أثناء ذلك االنزواء، هو المقاومة التي واجهتني 
عندما حاولت أن أرفع وتيرة األنشطة داخل جمعيتنا حتى ال يبقى 
نشاطها حبيس موسمية هاوية تقدم عمال كل عام. إذ أكد لي بعض 
أهم مسيريها أنها جمعية هاوية، وستظل تحمل هذه الصفة إلى 
أن ينهي أهم أعضائها المرحلة الثانوية، ويتحقق حلم جلهم بولوج 
الكلية لخوض غمار التخصصات في شتى المجاالت العلمية. »ولكن 
هذا ال يمنعنك من اعتبار الفرقة فرقتك.. وأسرة الورزازي أسرتك 
ولك كامل الحرية في اقتراح أعمال لترعاها الجمعية وتكون أنشطتها 

إضافية وليس بالضرورة موازية«، هكذا قيل لي.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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»ولـــد القصـــور«

< يتبع..

<< حقق ذاتيتك أخي المسلم بالتزامك بدينك، 
بالتكامل  مبادئه،  وتطبيق  ب��أوام��ره،  والتمسك 
والتضامن مع أفراد مجتمعك في السراء والضراء، 
واألخذ بيدهم، وتفريج كربهم وهمومهم، يكن الله 

لك معينا وظهيرا.

>> النفاق هو الشر المستطير، وهو أساس انحراف 
المجتمع وسقوطه، وبه ينعدم الجد، ويذهب الصدق، وبه 
تنوء العالقات، وتنفك األواه ويصبح المجتمع بوجهين 

متناقضين، وذو الوجهين ال يكون عند الله وجيها.
هية

 إال
ات

راق
إش
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< الخميس 11 دجنبر 2014 منوعــــــــــــــــــــــــــات
alousbouea@gmail.com

العالي  المعهد  ينظم 
ندوة  واالت��ص��ال  لإلعالم 
حول أخالقيات المهنة في 
مجال التكوين الصحفي 
يلقيها كل من السيد آالن 
وكاتب؛  ص��ح��ف��ي  روال، 
بيبان،  باتريك  والسيد 
صحفي وخبير في اإلعالم. 
ي��وم الخميس 11  وذل��ك 
دجنبر 2014، على الساعة 
بالمدرج  زواال  ال��راب��ع��ة 

العالي  للمعهد  الكبير 
لإلعالم واالتصال، شارع 

مدينة   - ال��ف��اس��ي  ع���الل 
العرفان - الرباط .

<  بقلم : أبو أزهار

كالطيور أحب الهواء
كالحوت أعشق الماء

كالكواكب أشع بالبهاء
كالبلسم يصد الداء

كالمنجم فيه الرجاء
نظرتي نظرة الحكماء
وهيبتي هيبة العلماء

أنا ليس به عماء
أنا ليس بي غباء

أنا ال أضمر العداء
أنا حكيم ذو دهاء

أنا جبيني في السماء
أنا متأهب للنداء

أنا الشعب ذو الوفاء
للبيعة وللوالء

أنا شعب يسعى للنماء
أنا شعب يرفض الغالء

الـرفـــ�ض

أخالقيات املهنة في مجال التكوين الصحفي
> د.يوسف الكتاني

صاحبة سعيد  سميرة 
 األرقام الصعبة

بالرفيق  ال��ت��ح��ق 
األعلى الزميل بوطيب 
ح���ان���ون ال�����ذي وف���اه 
األجل المحتوم ووري 
ج��ث��م��ان��ه ال��ث��رى يوم 
السبت الماضي بالدار 
ال���ب���ي���ض���اء. وب���ه���ذه 
األليمة،  المناسبة 
»األسبوع«  ت��ت��ق��دم 
ب����أص����دق ع���ب���ارات 

والمواساة  ال��ت��ع��ازي 
لعائلة الفقيد، ولجميع 
زم�����الئ�����ه وم����ع����ارف����ه 
وأق���ارب���ه، راج��ي��ن من 
العلي القدير أن يتغمد 
الراحل، بواسع رحمته 
فسيح  وي����س����ك����ن����ه 

جنانه. 
إن���ا ل��ل��ه وإن���ا إليه 

راجعون

الزميل بوطيب حانون في ذمة اهلل

رغم طرحها منذ أكثر من 
الديفا سميرة  ت��زال  ال  سنة، 
سعيد تحصد نجاحات األغنية 
التي تخطت بانتشارها حدود 
الوطن العربي لتصبح من أبرز 
األغ��ن��ي��ات ف��ي م��راب��ع السهر 
الخاصة بالشباب في أوروبا، 
الواليات المتحدة األمريكية 
سميرة  المجاورة.  وال��دول 
عبر  تتخطى  اليوم  سعيد 
الذي  األغنية  كليب  فيديو 
خطف األض���واء من أهم 
األعمال المصورة العالمية 
ال���ث���ال���ث عبر  ال��م��ل��ي��ون 
الرسمية  ال���ن���س���خ���ة 

المطروحة منه عبر موقع يوتيوب 
العالمي للفيديوهات لتثبت بذلك 
الديفا أنها صاحبة األرقام الصعبة 

على الساحة الفنية.
وقد تكون سميرة سعيد الفنانة 
عاصرت  التي  الوحيدة  العربية 
عمالقة الغناء العربي في زمن الفن 
وال  الذهبية،  والمرحلة  الجميل 
تزال حتى اليوم تتصدر الساحة 
بأغنياتها وأعمالها التي يرددها 
الصغير والكبير. سميرة سعيد 
تملك في أرشيفها الغنائي أغنيات 
كثيرة تخاطب كل األجيال ودون 
استثناء، وهو ما يضعها اليوم 

خارج أي منافسة كانت.

السلسلة الثانية من البرنامج الفكري 
والثقافي واألدبي لجمعية أبي رقراق 

تنطلق يوم الثالثاء 23 
دجنبر 2014 في الساعة 
الخامسة مساء، السلسلة 
البرنامج  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
ال�����ف�����ك�����ري وال����ث����ق����اف����ي 
مع  مفتوح  واألدبي بلقاء 
اإلع����������������الم����������������ي����������������ة 
زهور  المغربية األستاذة 
ومنشطة  زع���زاع م���ع���دة 
البرامج الحوارية، والتي 
تعتبر من أبرز الوجوه في 
إذاع������ة ال����ش����رق »رادي����و 
بباريس« في  أوري�������ون 
موضوع: »أدوار األصوات 
في  المغربية  اإلع��الم��ي��ة 
التعريف  ف���ي  أوروب��������ا، 

المغربي«، حيث  المدني  بالمجتمع 
تحظى برامجها بأكبر نسبة استماع 
لدى العرب في فرنسا والدول المجاورة 
ل����ه����ا.وت����م����ي����زت ال����س����ي����دة زه�����ور 

التي  ال��ح��واري��ة  زعزاع ببرامجها 
اس��ت��ض��اف��ت ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن كبار 
والفنانين  واإلعالميين  السياسيين 
والمثقفين العرب، ومن بينهم عدد هام 

من المغاربة خاصة من مدينة سال.

تدعو مؤسسة عالل الفاسي، في إطار 
-2014« لموسم  الثقافي  برنامجها 
وجميع  والمثقفين  الباحثين   ،»2015
المهتمين إلى الحضور والمشاركة في 
موضوع:  ح��ول  تنظمها  التي  ال��ن��دوة 
»يقظة الوعي السياسي المغربي بين 
األم����س وال����ي����وم«. ب��م��ش��ارك��ة ك���ل من 
األساتذة: محمد بوستة، ومحمد العربي 
الدفالي،  م��ع��روف  ومحمد  ال��م��س��اري، 
وسعيد بنسعيد العلوي. يسير الندوة 

بنسعيد  سعيد  األس��ت��اذ 
العلوي، عضو اللجنة 

الثقافية للمؤسسة، 
وذلك يوم الجمعة 
12 دجنبر 2014، 
ع����ل����ى ال���س���اع���ة 
الرابعة والنصف 
بمقر  م������س������اء، 

المؤسسة.

يقظة الوعي 
السياسي املغربي بني 

األمس واليوم

سميرة 
سعيد

آالن روال
باتريك 

بيبان





األخيــــــرة

عندنا،  الحال«  »أصحاب  يعرف 
ونحن نعرف تعبير »أصحاب الحال«، 
م��ن��ذ أي����ام ال��م��رح��وم ب��رح��م��ة الله 
الجنرال أوفقير، وأيام فقيد الجدية 
أنهم  البصري،  إدريس  والمعقول.. 
رجال  ه��م  ال��ح��ال-  أص��ح��اب  -أي 
المخابرات، الذين ترطبت مع دستور 
2011، ظروف عملهم، فتحول السجن 
دار  المسمى  للتعذيب،  المخصص 
لجهاز  العامة  اإلدارة  إلى  المقري 
المخابرات -ألم أقل لكم إن الحالة 
ت���رط���ب���ت- ل��ي��ت��ح��ول ح��دي��ث��ن��ا عن 
»أصحاب الحال« إلى تساؤلنا، هل 
الزمن  أن  الحال«،  »أصحاب  يعرف 
بسرعة،  األخ��ط��اء  يكتشف  أص��ب��ح 
األخطاء تجاه ملك البالد، الذي كذبوا 
عليه ما يكفي، وبلغوه من الحقائق، 
عليه  تدخل  أنها  فقط  يعتقدون  ما 
في  أننا  على  لله  وحمدا  ال��س��رور، 
ملك  نرى  أصبحنا  األخيرة،  األي��ام 
الشعب،  آالم  م��ع  يتجاوب  ال��ب��الد، 
وربما  للحبس،  مستغليه  ويرسل 
تسمعون الكثير، من شخصية رسمية 
مغربية، كانت في واشنطن، فأسمعها 
الحقيقيون)...(،  المخابرات  خبراء 
ومواخذاتهم)...(،  م��الح��ظ��ات��ه��م، 
محمد  الملك  ق��رر  كيف  لنستغرب 
السادس، وضع حد لمهمة مستشاره 
لم توله  اإلعالمي بالقصر في خبر 
أن  رغم  الكافي  اهتمامها  الصحف 
األمر يتعلق بالقطب الصحفي شكيب 
جنازة  في  شوهد  الذي  العروسي، 
الذي فرط  أن  باها، ونتوقع  الفقيد 

ابتداء من اآلن سيكرط.
واألخبار  المقاالت  تهافتت  ولقد 
شركة  قضية  هامش  على  م��ؤخ��را، 
جرف الرمال »درابور« التي أخبرنا 
بواسطة  ش��رع��ي،  الغير  مسيرها 
موقعه اإللكتروني ))إن محكمة الدار 
ال��ب��ي��ض��اء ق����ررت اس��ت��دع��اء مدير 

األسبوع يوم 29 دجنبر((.
هكذا.. وكأن كاتب الضبط أخبره 
تتوصل  أن  قبل  المحدد،  بالتاريخ 
األطراف باالستدعاء، وإن كنا سعداء 
بهذا الحدث، نحن الذين كنا نستبعد 
جدا لجوء هذا الشخص للمحكمة، 
مع  يتطابق  يكاد  إليها  لجوءه  ألن 
ورحم  خذوني،  المشهورة  المقولة 
محمد  المرحوم  ال��ع��دل  وزي��ر  الله 
ملفات  يدرس  كان  الذي  الناصري، 
زبنائه ويتبناها بعد أن يطمئن إلى 
له  يسبق  ولم  الغش،  من  سالمتها 
مكتبه  رف��وف  أن وسخ  الله،  رحمه 

بالدفاع عن األشرار والنصابين.
وكمدخل لهذا المسار، لم يكن هذا 
الشخص، الذي كتبت عنه الحقيقة 
 )2014 نونبر   13 )العدد  الضائعة 
مقاال نرجو قراءنا أن يعودوا إليه، 
ليجدوا أن جزءا من المقال، يرفض 
أن يتكلم شخص كتبت عنه »منظمة 
من  فقرة  »وانظروا  الدولية«  العفو 
تقريرها في نفس الموضوع« أنه كان 
لمدة  المغرب  دخ���ول  م��ن  ممنوعا 
ملك  باسم  يتكلم  أن  عاما،  ثالثين 
ال��م��غ��رب، وي��ك��ت��ب رس��ال��ة لرئيس 
أنغوال، يقول له فيها ))إنه إذا تفاهم 
هذا الرئيس مع ملك المغرب، فإن 

الشعب المغربي سيكون مدينا له، 
رئيس  سيحكم  فهل  األب����د((  إل��ى 
المحكمة، بأن في هذا الكالم قذفا، 
قانون  م���ن   41 ال��ف��ص��ل  أن  رغ����م 
الصحافة يصف القذف ))بأنه يعد 
أو  مشين  أو  ش��ائ��ن  تعبير  ك��ل  سبا 
عبارة تحقير حاطة من الكرامة، أو 
واقعة  أي��ة  ق��دح ال يتضمن نسبة 
معينة(( وإذا وجد رئيس المحكمة 
فقرة  االستينافية،  أو  االبتدائية 
القذف  عليها صفة  تنطبق  واح��دة 
هاته، فنحن مستعدون لدفع المائة 
مليون التي هددنا بها هذا الشخص 
الذي ستتوصل المحكمة بأكثر من 
مائتي صفحة لجرائد عالمية معروفة 
وم���ص���ادر م��وث��وق��ة وص���ف���ت هذا 
الشخص بتاجر السالح، وكتب عنه 
األمين العام السابق لألمم المتحدة 
في بالغ، دعمه بإعطاء رقم تلفونه 
الخاص، ليتأكد من يرغب في قول 
ورئيس  األم���م���ي  ال���ع���ام  األم���ي���ن 
هذا  ب��أن  ع��ن��ان،  ك��وف��ي  مؤسستها 
ال��ش��خ��ص ال����ذي ي��س��ت��ن��ك��ره، تكلم 
باسمه، مضيفا »وأنا ال أعرفه«، نفس 
الحكومة  رئيس  عن  ص��در  اإلن��ك��ار 
اإلسبانية األسبق فيليبي كونزاليس، 
السعودي،  الشخص،  ه��ذا  أن  ل��وال 
اللبناني، ال ندري، جاء  اإليفواري، 
عند المخابرات المغربية، ليقول لها، 
أنا رئيس جمعية يوجد كوفي عنان 
وفيليبي كونزاليس أعضاء فيها. لقد 
سميناه مصطفى بزيويط، رغم أننا 
نتوفر على بطاقة إقامته في فرنسا 
كولومبية،  جنسية  من  أن��ه  وفيها 
لنكون محقين في مطالبة المحكمة 
بالتأكد من أنه كولومبي الجنسية 
)انظر الوثيقة مع العنوان( مثلما هو 
ال��م��ح��ك��م��ة باسم  م���ع���روف خ����ارج 
المحكمة  وث��ائ��ق  وف���ي  ال��دك��ت��ور، 

مصطفى عزيز.
وحيث إن المثل المغربي يتحدث 
عن النملة حينما يريد أن يعذبها الله 
أتوفر على  فإني  أجنحة،  فيعطيها 
والمهام  واألح�������داث  ال��ت��ف��اص��ي��ل 
واألسفار)...( التي ركبت فيها أجهزة 
الشخص،  لهذا  أجنحة  مخابراتنا، 
فاستعملها للطيران في قضية شركة 
ولد  العام  مديرها  ليدخل  دراب��ور، 
هو  الحبس،  إل��ى  الشركة  صاحب 
ال��ش��رك��ة ويصبح هو  وأغ��ل��ب أط��ر 

مديرا لها.
في  أسرعت  بأني،  قائل،  سيقول 
ربط العالقة بين هذا الشخص، وبين 
أغلب  أن  رغ��م  المخابرات،  أجهزة 
قرائي يعرفون أني منذ خمسين عاما 
أغلب  وأن  ي��وم��ا،  عليهم  أك���ذب  ل��م 
سفراء الدول العظمى)...( يحرصون 
على ترجمة مقاالت الحقيقة الضائعة 
ويسطرون على فقراتها)...(، ويأتي 
القدر في قضية هذا الشخص الذي 
أراد إسكات »األسبوع«، وهو يرفرف 
عليها بجناحيه النمليتين)...( مثلما 
في  إسكات صحفيين،  مؤخرا  أراد 
ندوة صحفية من تلك الندوات)...( 
وهو  مواقفه  لتغطية  يعقدها  التي 
يشبه  ال����م����غ����رب،  أن  ي���ت���ص���ور 
ديكتاتوريات إفريقيا التي أطيح بها، 
وكان  الصحفيين  من  واحد  ليكتب 
حاضرا ))في ندوته الصحفية يوم 
عاقد  ت��دخ��ات  ك��ان��ت  نونبر،   10
الندوة »عزيز«، مشحونة بالسب في 
حقنا لدرجة أننا غادرنا القاعة قبل 
من  آخرين  وزميلين  أن��ا  ينتهي،  أن 
ال��م��س��اء وج���ري���دة رسالة  ج��ري��دة 
 13 ع��دد  )ليكونوميست  األم�����ة(( 

نونبر 2014(.
صاحب األجنحة المعلومة يسب 
الصحفيين وكأنه كباكبو في الكوط 

ديفوار.
وأعود لتدخل القدر، فيما يتعلق 
بهذا الشخص، المحلق بجناحيه في 
سماء المغفلين)...( في نظره، فبعد 
أن تحدث عمود الحقيقة، متسائال، 
المفتاح  جعلت  التي  الدواعي  عن 
من  حصة  ومالك  للملف،  الحقيقي 
أس��ه��م��ه��ا وض���ع اس��م��ه ف��ي الئحة 
بأنه  وقلنا  يعتقل  ولم  المعتقلين، 
هذا  ليجيبني  ال��م��غ��رب،  ف��ي  الزال 
زمن  في  الجديد)...(  القوي  الرجل 
موقع  بواسطة  المغربي،  المسخ 
))على  وي��ق��ول  يملكه  إل��ك��ت��رون��ي 
مصطفى العلوي أن يفقهنا)...( في 
إب��ع��اد ه���ذا ال��ش��خ��ص م��ن��ذ أربعة 
ليتدخل  وأعيدها،  أقولها،  شهور(( 
فيصل  الصحفي،  ويكتب  ال��ق��در، 
هذا  ))م��واق��ف  مستغربا  الفقيهي 
ال��ج��ب��ار ال���ذي ينكر أن��ه ت��اج��ر في 

ويجيبه  المخدرات وفي الساح(( 
العلوي  لمصطفى  مطالبته  على 
بالتفقه)...( والكشف عن المخبإ الذي 
الرأس  عنه،  المبحوث  به  يتواجد 
المسير للشركة عبد البر المروازي، 
المختفي منذ أربعة شهور، والذي 
ت��س��ت��ف��ي��د)...( أط�����راف ك��ث��ي��رة من 
القنبلة  الصحفي  فيفجر  اختفائه، 
ويقول  األط������راف)...(  ستهز  ال��ت��ي 
))ح�����س�����ب م�����ا ي���ق���ول���ه ج����اخ����وخ، 
وع����زي����ز)...(، ف���إن ه���ذا ال��م��روازي 
رعاية  ف���ي  ي��ت��واج��د  ال��م��خ��ت��ف��ي، 
نائب  العمري  إلياس  وح��ف��ظ)...( 
رئيس حزب األصالة والمعاصرة(( 
)ليكونوميست عدد 13 نونبر 2014( 
ليكون هذا االكتشاف)...( أكبر حدث 
يعري المستور، في القضية التي من 
أجلها سجن ولد مدير الشركة، وأطر 
الشركة وتوبعت زوجة المدير العام، 
ليبقى مصطفى بزيويط، مديرا عاما 
مسيرا للشركة التي تعد معامالتها 
بالماليير، علما بأن صاحب الشركة، 
لحسن ج��اخ��وخ، ص��درت ف��ي حقه 
الدكتور  أم��ض��اه��ا  ط��ب��ي��ة  ش��ه��ادة 
الباريسي »سيلفي كرامبير« إمضاء 
مصادقا عليه من طرف ستة أساتذة 
المسمى لحسن  ب��أن  آخ��ري��ن،  ط��ب 
ج��������اخ��������وخ، م������ص������اب ب����م����رض 

خطير)...(.
ما  م��ع  م��ق��ارن��ة  يهمنا  ال  وه����ذا 
سنسعد بالتفرج عليه، عندما تمارس 
»األسبوع« حقها بأن تقوم المحكمة 
باستدعاء كل المعنيين بهذا الملف 
الذي يعتبر المسمى مصطفى عزيز، 
أن الكالم عنه قذف، لتحضر زوجة 
ص��اح��ب ال��ش��رك��ة، ال��س��ي��دة سمية 
لوديي، التي بعثت رسالة مفتوحة 
من  فيها  الملك، سطرت  إلى جاللة 
ال���ذي خرب  ال��س��الح  ت��اج��ر  أسمته 
أسرتها وفسرت في جريدة »المشعل« 
أنه مصطفى عزيز، واستدعاء المدير 
جاخوخ،  ط����ارق  ل��ل��ش��رك��ة،  ال���ع���ام 
قطع  وق��د  اآلخ��ر  ولدها  واستدعاء 
دروسه في بريطانيا، بدر جاخوخ، 
بالملف،  العارف  العنصر  وحضور 
عبد البر المروازي، وعدم االستغراب 
إذا ما أرسل للمحكمة وجهة نظره 

مكتوبة.
مدير  الميموني،  تقاعد  وق��ط��ع 
درابور، الذي كان عضوا في حزب 
الشركة،  قلب هذه  في  األح���رار)...( 
واستدعاء الرجل الثاني أو األول في 
العمري،  إل��ي��اس  األص���ال���ة،  ح���زب 
لم  جعلته  ال��ت��ي  األس��ب��اب  لمعرفة 
المروازي هو  المختفي،  أن  يكذب، 
في حفظه وعنايته، واستدعاء المدير 
السابق لجريدة صوت الناس، التي 
كانت منبر صاحب األجنحة مصطفى 
يعرفها  ألس���ب���اب  وت��وق��ف��ت  ع��زي��ز 
مصطفى الفن وحده، ونحن صحفيون 
الحقيقة،  لكشف  بزمالئنا  نستعين 
الذي  األمني  المسؤول  واستدعاء 
توصل برسالة طارق جاخوخ حول 
تنصيب أجهزة تنصت متطورة في 
بيت صاحب الشركة جاخوخ وسماع 
األستاذ  وال��م��ح��ام��ي  ال��ت��س��ج��الت، 
السماللي الذي كتب ))قدمنا شكاية 
فيها  نتهمه  ع��زي��ز  مصطفى  ض��د 
وتبديد  االس����������م)...(  ب��ان��ت��ح��ال 

األموال((.
ومن يدري ربما ستطول الالئحة 
التي يقول قانون الصحافة في فصله 
73 ))بأن المتابع يقدم أسماء ومهن 
الشهود المراد االعتماد عليهم في 
ربحت  وك�����م  ال����ح����ج����ة((  إق����ام����ة 

تستدع  ل��م  قضايا  م��ن  »األس��ب��وع« 
المحكمة شهودها، خاصة ونحن في 

عهد االنفتاح القضائي.
الشهود المطلوبون قد يكون من 
بينهم رجال األمن الذين ذهبوا عند 
الولد المعتقل طارق جاخوخ داخل 
السجن لتحذيره من االستمرار في 

التحرك ضد مصطفى عزيز.
ولن نجرأ على استدعاء أولئك)...( 
أش��داق مصطفى  في  نفخوا  الذين 
وكثير  فاشلة،  بمهام  وكلفوه  عزيز 
المهام  تلك  ف��ي  راف���ق���وه)...(  منهم 
وفيها أسفار رافقهم فيها المبحوث 
عنه حاليا، المروازي، ونحن نتوفر 
على كل التفاصيل، مثلما نتوفر على 
عزيز  اشتراها  التي  السفر  تذاكر 
ألحد الوزراء، ليقول لرئيس الشركة 
مستشفى  ف���ي  ال��م��رم��ي  ج���اخ���وخ 
ب���اري���س، ب��أن��ه ي��ش��غ��ل م��ع��ه حتى 
الوزراء، بينما هناك ملفات تتحدث 
عن تفاصيل أهم، نحن نتوفر على 
وثيقة صادرة عن أمن مدينة باريس 
تتهم فيها مصطفى عزيز بأنه يقول 
إنه مستشار للملك محمد السادس.
وبالمناسبة، فالشك أن أصحاب 
الحال)...(، وقد بدأنا بهم هذا المقال، 
عزيز  المصطفى  ه���ذا  أن  ف��ه��م��وا 
بزيويط وعندما أخذت القضية أبعاد 
تنازلهم عنه)...( نتيجة ما ظهر وما 
فإنه  وم��ا س��ي��ظ��ه��ر)...(،  يظهر،  ل��م 
اختفى ثم رجع مسلحا، ونشر في 
الوزير  سفر  لجواز  ص��ورة  موقعه 
وكان  م��ع��ه)...(  يشتغل  ك��ان  ال���ذي 
ذهب  إنه  بل  يقصد)...(،  ما  يقصد 
الجوانح  كسب  أن��ه  ليظهر  بعيدا، 
وطار، فكتب في موقعه، هذه العبارة 
ب��ش��أن ال��م��ل��ف ال���ذي ي��ه��ز مصالح 
االستخبارات المغربية، مع الفاعل 
اإللكتروني كولمان، فيكتب ))يشكل 
تستطع)...(  ل��م  لغزا  الملف،  ه��ذا 
المخابرات المغربية فكه، وال تزال 
تلتزم  ال���م���غ���رب���ي���ة  ال���ح���ك���وم���ة 

الصمت((.
أليست هذه نهاية العالم، ولم يبق 
التلفون  بفتح  ال��ق��وي  ال��رج��ل  ه��ذا 
بالمتعيشين  محاطا  يكون  عندما 
معه، ويقول بصوت عاٍل ))ألو سي 

فو...((.
إن »األسبوع« التي كانت جريدة 
أن  على  مصرة  الصعبة،  الملفات 
فرصة  المحاكمة،  ه��ذه  م��ن  تجعل 
القضية  ه��ذه  ملف  خبايا  لكشف 
ال��ن��م��وذج��ي��ة، وس��ت��س��ت��دع��ي على 
الصحافيين  األق���ط���اب  ح��س��اب��ه��ا 
العالميين المهتمين بهذا الشخص 
والذي كتبوا عنه، ولمعرفة األسباب 
الزال  الشعبي  البنك  جعلت  التي 
ساكتا عن األخطار التي تهدد ماليير 
توقفت  م��ا  إذا  بالضياع،  الشعب 
شركة درابور، وجعلت قضاة الزالوا 
هذه  بأطر  السجن،  في  يحتفظون 
الشركة، ألن مسيرها الجديد، يقول 
ولدك  ))إن  المشتكي:  لصاحبها 
وزوجتك سرقوا لك ستين مليارا(( 
)مسجل بصوته(، وقد كان المشتكي 
قد صرح لجريدة »صوت الناس« بأنه 
ثم  مليارا..  »األسبوع«  من  سيطلب 
إذا  مليون، حتى  مائة  إلى  نقصها 
حكمت له المحكمة بها، فإن عليه أن 
ينتظر طويال ألن بالدنا هاته ليست 
في األدغال اإلفريقية)...( التي تبورد 
اسمه  يغير  أن  قبل  بزيويط،  فيها 
وصورته، وقبل أن يحذف من شكايته 
صفة دكتور التي يتخيلها، فإن لنا 
أعلى  إلهية،  ورقابة  مراقبة،  عدالة 
الحال،  أصحاب  رقابة  من  وأعظم 
الحكيم((  وال���ق���رآن  ))ي���س  وح��ق 

وصدق الله العظيم.
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-: مصطفى العلوي

كنا نستبعد جدا لجوء هذا الشخص 
للمحكمة، ألن لجوءه إليها يكاد يتطابق 

مع المقولة المشهورة خذوني

حلسن جاخوخ رئيس الشركة مع زوجته الوديي وولديه 
طارق وبدر قبل أن يدخل عليهم الشيطان

»الكولومبي« مصطفى عزيز يصف المخابرات المغربية بالفشل
فجرها الصحفي الذي كشف أن املبحوث عنه في حماية إلياس العمري


