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هل هناك تعليمات، أم اعتراف 
بعدم أهمية الدعم الصحفي بعد 
أن تم توقيف ثاني مجلة مصورة 
كانت تصدر عن المجموعة المقربة 
من الكتابة الملكية، فبعد ضم مجلة 
»اآلن« لهذه المجموعة بشهور يصدر 
القرار بتوقيف هذه المجلة، بعد أن 
صدر منذ شهور قرار توقيف المجلة 
األخرى المحسوبة على نفس الجهاز، 

مجلة »أكتويل«.

الحقيقة الضائعة

28141516

داخل العدد

ملف

تعقيد  في  تسهم  الزاز  قضية 
املغربية الفرنسية  العالقات 

بعد اعتراف أمريكا بصناعة 
»داعش«.. هل يريد أوباما أن 

يصبح أميرا للمسلمني ?

المغرب يحاول النجاة 
بنفسه من خطة »الضحك 

على البلدان اإلسالمية«

فضيحة سياسية من الوزن الثقيل

تاجر سالح يتحدث عن حتضير
 اجتماع بني ملك املغرب ورئيس إفريقي

مصطفى عزيز، ويسمي نفسه الدكتور... جاء منذ سنتين ليصبح قطبا يلعب دورا 
في أعظم شركة وطنية.. يحتجز صاحبها ويسجن ولده، وتتابع زوجته بعد أربعين 

عاما من الزواج، متكلما باسم السي فو.... مفتخرا بأنه حوكم أمام المحكمة 
العسكرية بالجزائر.. أجمعت كل الصحف األروبية، أنه تاجر سالح، وها هو يعرض 

وساطته بين ملك المغرب، ورئيس إفريقي.

 صورة شباط، ليس زعيم حزب االستقالل وإنما 

المحامي الذي قال مصطفى عزيز أنه محاميه 

ليبحث مراسل »األسبوع« في الئحة المحامين 

الفرنسيين فال يجد أثرا لمحام اسمه شباط 

ولكن في كل قضية معقدة يوجد شباط

اِقرأ الحقيقة الضائعة

لن يقف الصحفي بعد اليوم
 أمام قاض وحيد مثل قراقوش
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قانون الصحافة مطالب 
بمنع اإلخالل باألخالق

األضواء
تحت

  هل تنشر مدام »هيلني« مذكرات 
زوجها عبد الرحمن اليوسفي?

)الوثائق الخاصة بهذا الموضوع منشورة في الصفحة 7(
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  >  وكاالت األنباء

أع�����ل�����ن ال���م���ع���ل���ق���ون 
الروسيون، مساء اإلثنين، 
أن روسيا ال ترى مانعا 
الرئيس  إب�����ع�����اد  ف�����ي 
األسد،  ب��ش��ار  ال��س��وري 
شريطة عدم مس الجيش 
هياكل  وإبقاء  السوري، 

الدولة.
وكان المبعوث األممي 
س��ت��ورا، ال��ذي أعلن عن 
مخططه بقبول هدنة بين 
األسد والجيش الحر، قد 
طرف  من  بشروط  قوبل 
السورية،  ال��م��ع��ارض��ة 
تتمثل في سحب كتائب 

الله ومن معه من  حزب 
أفغان وإيرانيين، إال أن 
المفاجأة الروسية كانت 
أعلنت  أن  بعد  ك��ب��ي��رة، 
وسائل اإلعالم الروسية 
في  تمانع  ال  روسيا  أن 
األسد  ال��رئ��ي��س  إب���ع���اد 
ليقول  ومجموعته)...( 
لقناة  روس������ي  م��ع��ل��ق 
روسيا  إن  »ال��ع��رب��ي��ة« 
أسبقية  أن  ت���ع���ت���ب���ر 
القضية  هي  األسبقيات 
الفلسطينية، وليس بقاء 
بشار األسد، لتعلق عليه 
»العربية«  قناة  صحفية 
وهي تضحك: »هذا شيء 

جديد«.

هذا الخبر

> الرباط. األسبوع
 

لم  المغربية،  السلطات  أن  ل�»األسبوع«  مطلعة  مصادر  أكدت 
يحالفها الحظ بعد السترجاع جثة الدبلوماسي المغربي، الذي 
عثر عليه مقتوال داخل منزله بجنوب إفريقيا، وأكدت ذات المصادر 
أن جل الوفود الرفيعة المستوى التي سافرت إلى جنوب إفريقيا 
عادت إلى المغرب بخفي حنين)..(، واكتفت بإنجاز تقارير تتضمن 
السفارة  وكانت  القضية)..(.  ح��ول  الصادمة  المعطيات  بعض 
المغربية في جنوب إفريقيا قد أكدت في وقت سابق، أن سكرتيرها 

األول المكلف بالشؤون القنصلية، نور الدين 
في  شقته  ف��ي  مقتوال  وج��د  ال��ف��اط��م��ي، 

العاصمة بريتوريا، بينما أكدت مصادر 
دبلوماسية خبر ذبحه من الوريد إلى 
الوريد، كما أكدت ذلك شهادة زمالئه 
قد  »األس��ب��وع«  وكانت  العمل.  في 
أكدت أن قاتل الدبلوماسي المغربي 
كان متهما أيضا بسرقة 30 جواز 

سفر، )أنظر األسبوع، عدد: 16 أكتوبر 
.)2014

المغرب لم يتوصل بجثة 
الدبلوماسي المقتول في »بريتوريا«

>  البيضاء. األسبوع

أخذت قضية المدير السابق 
لشركة وانا، كريم الزاز، أبعادا 
كبيرة، بعد أن أعلن أن حملة 
تضامنية معه ستكون في شكل 
مظاهرة حقوقية في نيويورك 
أقيمت باألمم المتحدة، صباح 

الثالثاء األخير.
وقد كشف موقع إلكتروني، 
أن الزاز يعتبر نفسه فرنسيا 
خريج  األول��������ى،  ب���ال���درج���ة 
البوليتيكنيك، مظلي سابق في 
جيش المظليين، موظف سابق 
في وزارة الداخلية الفرنسية.
الجديدة  الحملة  وكشفت 
للزاز من خالل شكاية نشرت 

كين«  »س���ي���ت���زن  م���وق���ع  ف����ي 
الخروقات المسطرية التي تزيد 

السمعة المغربية تعقيدا، من 
حيث سجن الزاز في زنزانة مع 

أن  يمكن  ال  شخصا  عشرين 
ينام فيها إال عشرة أشخاص، 
التحقيق  قاضي  إل��ى  إضافة 
الذي استقبله بعد ثالثة شهور 
ل���م���دة ساعة  االن���ت���ظ���ار  م���ن 
يتعلق  م��ل��ف  ف���ي  ون���ص���ف، 
األورو  من  الماليين  بعشرات 
)عشرات الماليير(، إضافة إلى 
أن اعتقال الزاز جاء في أعقاب 
شهادة أدلى بها ضد المصالح 
فرنسي،  ملف  ف��ي  المغربية 
كانت نتيجتها إصدار حكم ضد 
المصالح المغربية الشيء الذي 
عرض الزاز لغضبة المسؤول 
التجارية  المصالح  عن  األول 
الملكية، منير الماجدي وحسن 

بن همو.

قضية الزاز  تسهم في تعقيد العالقات 
الفرنسية المغربية

> الرباط. األسبوع 

يتساءل كثير من المتتبعين لما يجري داخل البرلمان بمن فيهم بعض 
البرلمانيين عن أسباب اختيار مجلس النواب لتوقيع عقد بمئات الماليين 
مع شركة الكازوال المملوكة من طرف عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد 

البحري، والقيادي في التجمع الوطني لألحرار.
هؤالء وبعدما توصلوا ببطائق تعبئة للكازوال مجانا من إدارة مجلس 
المعلومة  النواب قبل أسبوعين، وجدوها تحمل رمز وعالمة الشركة 
المملوكة ألخنوش. وكانت إدارة مجلس النواب قد مدت نواب ونائبات 
األمة ببطائق مجانية للتزود بالبنزين مجانا بلغ بعضها حوالي 5000 
درهم شهريا معبئة لتشجيعهم على الحضور إلى مقر مجلس النواب، 
كخطوة ثانية بعد خطوة حجز فنادق فخمة في الرباط الستراحة ومبيت 

هؤالء.

بنزين »أخنوش«
 في سيارات البرلمانيين

ما هي معايير اختيار أعضاء الدواوين الوزارية؟ وما هي 
معايير اختيار موظفي الفرق البرلمانية؟ لماذا تحولت هذه 
اآلليات الحكومية والتشريعية إلى مجرد وسائل إلرضاء أهواء 
بعض  محاباة  عن  فضال  ال��م��س��ؤول��ي��ن؟)..(،  بعض  ون���زوات 
المحظوظين)..(، أال يفترض مع كل الفضائح، التي شهدتها 
بعض الوزرات)..(، إعادة النظر في هذه اآلليات التقليدية؟.. 

ألول مرة.. عقوبات تنتظر الطلبة المشاركين في المظاهرات الجامعية
> الرباط. األسبوع 

هل انتهاء صراع فصائل اإلخوان 
بالجامعة  »الببساويين«  والرفاق 
بعد المصالحة بين حزبي العدالة 
والتنمية والتقدم واالشتراكية على 
مستوى األغلبية الحكومية، للقضاء 
على العنف مع باقي فصائل اليسار 
داخل الجامعات المغربية؟ هذا على 
األقل ما تستهدفه الوثيقة »مقترح 
الحزبين،  بين  المشتركة  ق��ان��ون« 
إضافة إلى حزبي األحرار والحركة 
في  العنف  ت��ج��رم  ال��ت��ي  الشعبية 
الجامعات، والتي قدمتها األحزاب 
األربعة رسميا، األسبوع الماضي.

وتنص هذه الوثيقة على الحبس 
من سنة إلى خمس سنوات وغرامة 
من 2000 إلى 50 ألف درهم في حق 
ك����ل م����ن س���اه���م ف����ي ال���ع���ن���ف أو 
واألحياء  بالجامعات  المظاهرات 
وفاة  إل��ى  ت���ؤدي  ال��ت��ي  الجامعية 
وكذلك  إح��داث��ه،  نية  دون  الطلبة 

الحبس من سنة إلى سنتين بسبب 
فقط  أو  ف��ق��ط  وال���ج���رح  ال���ض���رب 
التي  المظاهرات  ف��ي  المساهمة 
تعطل الدراسة، بل الحبس من شهر 
إلى سنة لكل من شوهد في الجامعة 
وفي يده حجر أو أية مواد صلبة 

أو سائلة أو حارقة من شأنها أن 
أعلن  ك��م��ا  ب��ال��غ��ي��ر،  ض���ررا  تلحق 
عقوبة  تخصيص  ع��ن  ال��م��ق��ت��رح 
السجن من شهرين إلى سنة لكل من 
أو  في حالة سكر  الطلبة  من  ك��ان 

تحت تأثير مخدر.

وصفة األغلبية للقضاء على العنف الجامعي

روسيا توافق على نهاية بشار األسد
ان��ت��ق��ل��ت وف����ود من 
األقاليم الجنوبية إلى 
في  للمشاركة  الرباط 
احتفاالت زواج األمير 
م��والي رش��ي��د، وتقدم 
مجموعة  ال������وف������د 
للطرب  »خ��وس��ي��ف��ة« 
ومجموعة  الحساني، 
»ال�����س�����الم« ل���ألم���داح 
وفد  ويعتبر  النبوية. 
متميزا  ال���ص���ح���راء 
بلباسه التقليدي الذي 
الدراعة  ب��ي��ن  ي��ج��م��ع 
والملحفة ويمثل كافة 
المجتمع  أط����ي����اف 

الصحراوي.

سؤال لمن يهمه األمر

كريم الزاز

حضور الفن الصحراوي 
في حفل زواج األمير موالي رشيد
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سيرة الزعيم »اليوسفي«، 
ك��ت��اب م��ف��ت��وح ع��ل��ى ق���راءات 
م��ت��ع��ددة ح��د ال��ت��ن��اق��ض، منها 
وأه��م��ه��ا ف��ي ن��ظ��رن��ا، جت��رب��ة ما 
ي��س��م��ى ب���»ال��ت��ن��اوب ال��ت��واف��ق��ي« سنة 
1998، أي سنة قرب السكتة القلبية املغربية، 
حيث استأمن احلسن الثاني رحمه الله، عبد 
املعارض  ال��دول��ة  رج��ل  اليوسفي،  الرحمن 
جاللة  ابنه  على  بتعبيره،  السالح«  و»تاجر 

امللك محمد السادس وعرشه. 
لكن ماذا تعرفون عن سيرة رفيقة عمره، 
زوجها(،  رفقة  هيلني  الصورة  )في  »هيلني« 

الفرنسية اجلنسية اليونانية األصل؟   
إلى  مرافقتها  طريق  في  النقاش  أخذنا 
مدينة »كان«، السيدة هيلني ورجل مخابرات 
كبير )كانت العالقات املغربية الفرنسية سمن 
لكبار  قضائية  متابعات  تكن  ولم  على عسل 
بصفتي  وأنا  اآلن(  احلال  هو  كما  مخبرينا 
ألتفاجأ   شتى،  مواضيع  إلى  الدبلوماسية، 
بالسيدة »هيلني« تقول ما ميكن ترجمته إلى 

يخرج  »الله  الشائعة  باملقولة  العربية  اللغة 
سربيس العم اليوسفي بخير«. وكلمة »العم« 
قدم  عندما  الثاني،  للحسن  ولكن  لي  ليست 
قائال:  وص��ن��وه،  ع��ه��ده  ول��ي  إل��ى  اليوسفي 

»سلمو على عمكم السي عبد الرحمن«. 
وزرائه  وبعض  اليوسفي  »ال��ع��م«  تركنا 
نزهة  بتعبيره،  احل��ك��وم��ة«،  »زه���رة  ورف��ق��ة 
ب��ك��ن��دا حاليا،  امل��غ��رب  ال��ش��ق��رون��ي س��ف��ي��رة 
فندق،  أفخم  في  جناحا  له  حجزنا  أن  بعد 
لفاتورة  وكانت  نيس.  مبدينة  »نيكريسكو« 
ي��ت��س��ع املجال  ق��ص��ة ال  ال��ف��ن��دق احل��ام��ض��ة 
ل��ك��ن ه���ذا ال مي��ن��ع أن ن��ذك��ر أن  ل��س��رده��ا. 
املعروف،  ال��س��ي��اس��ي  ب��ده��ائ��ه  »ال��ي��وس��ف��ي« 
م���ن تخصصوا  م��خ��ط��ط  إف���ش���ال  ف���ي  جن���ح 
ال�����وزراء وال��ت��دق��ي��ق في  ف��ي تصيد أخ��ط��اء 
محتويات الفواتير، وخاصة في نوع قنينات 
»هيلني«  لزوجته  سمح  عندما  ش��راب��ه��ا)..(، 
ب��ع��دم ال���ن���زول ف��ي ج��ن��اح ف��ن��دق��ه، ب��ل طلب 
مباشرة  ب���»ك��ان«  منزلها  إل��ى  مرافقتها  منا 
للبروتوكول  الضرورية  ال��ص��ورة  أخ��ذ  بعد 

الدبلوماسي. 
م��ن ي��ع��رف��ون »ال��ي��وس��ف��ي«، ي���ؤك���دون أن 
العبارة،   من  أكثر  اإلش��ارة  يستعمل  الرجل 
وبالتالي عندما ترك لنا تدبير أمور زوجته، 
ك���ان ي��ع��رف أن��ه��ا س��ت��ق��وم ب��واج��ب إبالغنا 
رسائل مشفرة، وعبرنا ملن يهمه األمر، بحكم 

مهامنا الرسمية آنذاك.
ال��ي��وس��ف��ي العمل  ال��رح��م��ن  اع��ت��زل ع��ب��د 
»هيلني«،  وكانت  السياسي  وليس  احلزبي 
سماع  عند  النساء  أسعد  مصادرنا،  حسب 
خبر إنهاء مهام زوجها من طرف امللك محمد 
ينوي  كان  »اليوسفي«،  أنه  علما  السادس، 
آخر  احت���ادي  لقيادي  منصبه  ع��ن  التخلي 
معايير  حسب  للمرحلة  يصلح  ال  ي«،  »م. 

املخزن. 
وك���ان���ت ل��ت��س��ري��ب��ات اخل���ب���ر م���ن داخ���ل 
م��ط��ب��خ االحت���ادي���ني وخ���ارج���ه، دور ف��ي ما 
ودفع  احلزب،  قيادة  الختراق  وتأكيد  جرى، 
»اليوسفي« ثمن خطإ لم يرتكبه في فترة كان 
مييزها تصيد األخطاء)..( إلنهاء مسؤوليته 
الوزارية، بعد جناح مهمته في املشاركة في 
ترتيب بيت القصر امللكي بطريقة سلسة بعد 

وفاة احلسن الثاني رحمه الله.  
تقنية  لفهم  بحدثني  نستأنس  للتذكير، 

ف��ي ح��م��اي��ة زوج��ه��ا م��ن عفاريت  »ه��ي��ل��ني« 
احلزب ومتاسيح املخزن. 

اليوسفي  ت��ل��ق��ى  ال��ت��ع��ي��ني،  ي���وم  األول: 
ات��ص��اال م��ن امل��ل��ك ومل���ا دخ���ل ع��ل��ى الراحل 
احلسن الثاني، وجد إلى جانبه كال من عبد 
الواحد الراضي واحلبيب املالكي دون علمه 
مبهمتهما، والثاني يوم إنهاء املهمة، بينما 
امللك،  على  ال��دخ��ول  ينتظر  اليوسفي  ك��ان 
وإلى  جطو  إدري��س  االنتظار  قاعة  في  وجد 
جانبه املستشار امللكي الراحل محمد مزيان 

بالفقيه.
مع  واملخزن  امللكي  القصر  يشتغل  هكذا 
عدم  هو  املراقبني،  حسب  وال��ه��دف  خ��دام��ه، 

تسهيل مأمورية االستفراد مبراكز القرار.
أما اشتغال »هيلني« مع زوجها، فله نكهة 
تظهر  تكن  ل��م  جملة،  ف��ي  نلخصه  خ��اص��ة، 
إال نادرا فضال عن االبتعاد عن فضول  معه 
ومتاسيح  احل��زب  عفاريت  وعن  الصحفيني 
أهم  ذاكرتها  في  تختزن  أنها  رغ��م  امل��خ��زن، 
أسرار املراحل السياسية للمغرب، عبر مسار 

رفيق عمرها الذي وصل التسعني سنة.
»هيلني«  هل ستنشر  احملير:  اللغز  ليبقى 
أن   بعد  اخل��ب��ر،  تسريب  مت  كما  م��ذك��رات��ه��ا 
رفض إلى اآلن زوجها نشر مذكراته وبالتالي 
إم��اط��ة اللثام ع��ن  أس��رار دول��ة، ف��ي ملفات 

حساسة لم يكشف بعد عن كل تفاصيلها؟

»هيلين اليوسفي« تنشر  مذكرات زوجها ?
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

> الرباط. األسبوع

التربية  وزي������را  أي����ن 
مراقبة  م����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
الخصوصية  ال���م���دارس 
بخصوص  طقوس الوثنية؟ 
األوق������اف  وزارة  وأي������ن 
اإلسالمية  وال�����ش�����ؤون 
وروح  أمن  على  الساهرة 
ال����م����غ����ارب����ة وب���خ���اص���ة 
التالميذ؟ وأين حتى وزارة 
الداخلية اليقظة في مراقبة 
ببالدنا؟  التبشير  خاليا 
أين كل هؤالء أمام فضيحة 
المدارس  أغ��ل��ب  اح��ت��ف��ال 
بالمدن  ال���خ���ص���وص���ي���ة 
يسمى  ب��ع��ي��د  عيد ال��م��غ��رب��ي��ة  أو  »الشيطان«، مورست خالله »ال����ه����ال����وي����ن« 

طقوس ومعتقدات غريبة 
ومجتمعنا  دي��ن��ن��ا  ع���ن 

اإلسالمي.
فقد صدم عدد من آباء 
التالميذ في أغلب المدارس 
أداء  بطلب  الخصوصية 
لمشاركة  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ 
احتفاالت  ف���ي  أب��ن��ائ��ه��م 
خاصة بمدارسهم  بعيد ما 
األمريكيين  ل��دى  يسمى 
الذي  »ال��ه��ال��وي��ن«،  بعيد 
يحتفي فيه المرء باألرواح 

الشريرة وبالموت.
ب�����ع�����ض ال�������م�������دارس 
ذات  حتى  الخصوصية 
االجتماعي  ال��م��س��ت��وى 
التالميذ  أشركت  البسيط 

ف���ي ح��ف��ل ج��م��اع��ي بهذا 
 31 ي��ص��ادف  ال��ذي  العيد 
سنة،  ك����ل  م����ن  أك���ت���وب���ر 
على  المخيفة  ب��ال��رس��وم 
الوجوه وبالتنكر في أزياء 
باأللعاب  واللعب  مرعبة 
المرعبة التي تترك األرواح 

الشريرة.
الجدير بالذكر أن بعض 
حرمته  اإلسالمية  ال��دول 
االحتفال  ومنعت  ش��رع��ا 
بطقوسه الوثنية والمشركة 
بوحدة الله، فأين نحن من 
ينتشر  ال���ذي  العيد  ه��ذا 
مدارسنا  وس���ط  س��ن��وي��ا 
ال�����ن�����ار في  ك����ان����ت����ش����ار 

الهشيم.

إحياء طقوس »وثنية« وأعياد الشيطان بالمدارس 
الخصوصية المغربية

أرشيف األسبوع

> الرباط. األسبوع

لم يتسن للقيادي في حزب التجمع الوطني 
»تسخين« مقعده  أوجار،  لألحرار، محمد 
دائما  م��ن��دوب��ا  تعيينه  بعد  بسويسرا، 
قبل  بجنيف  ال��م��ت��ح��دة  ب��األم��م  للمغرب 
أسبوعين، حتى انطلقت الحرب حول من 

»المنسق  م��ن��ص��ب  ف���ي  ي��خ��ل��ف��ه 
الجهوي« لحزب األحرار بجهة 
ال���رب���اط - س���ال - زم����ور - 

زعير.
بين  اشتدت  الحرب 
للدفع  أط�����راف  ع���دة 
ب���ب���ع���ض األس����م����اء 
للظفر بهذا المنصب 
ح��د االن��ت��ق��ال إلى 
م���رح���ل���ة ال���والئ���م 

وقواعده  ال��ح��زب  لقيادة  الفاخرة  و»ال����زرود« 
بالرباط لنيل مباركتهم ورضاهم في هذا 
المنصب، خاصة من طرف رجال أعمال 
وافدين على حزب األحرار في السنين 
أوجار  من  مقربين  كانوا  األخيرة، 
قبل  عبدت  قد  الطريق  أن  وظنوا 

سفره إلى جنيف.
ي��ؤك��دون أن  م���زوار  مقربون م��ن 
منصب أوجار سيظل شاغرا حتى 
تركيبة  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  إع����ادة 
وأس��م��اء وم��ه��ام جميع 
الجهويين  المنسقين 
للحزب بتراب المملكة، 
وبخاصة بعضهم الذي 
لم يتغير وظل منسقا 
منذ  للحزب  جهويا 

30 سنة.

الوالئم و»الزرود«.. لخالفة أوجار 

ما موقف وزراة التربية الوطنية من احتفاالت »الهالوين«؟

> الرباط. األسبوع

المنظمة  نقابة  زع��ي��م  لطفي  علي  ي��واج��ه 
من  مقربة  كانت  التي  للشغل،  الديمقراطية 
االشتراكيين)..(، زلزاال تنظيميا داخل نقابته 

بسبب زواجه بحزب األصالة والمعاصرة.
عديدة  استقاالت  عليه  تتقاطر  بدأت  لطفي 
منخرطين  م��ن  لنقابته  االنتماء  م��ن  تتنصل 
ع��دد من  ف��ي  ع��ادي��ي��ن وم��س��ؤول��ي��ن قطاعيين 
قطاعات الوظيفة العمومية، بسبب هذا الزواج 
مع »التراكتور« الذي أعلن عنه رسميا، السبت 
الماضي، خالل المجلس الوطني لحزب البام، 
بعدما كانت تعرف هذه النقابة حضورا متميزا 
وبخاصة في صفوف الموظفين والمتصرفين 
ب��س��ب��ب اس��ت��ق��الل��ي��ت��ه��ا ع���ن ب���اق���ي األح�����زاب 

السياسية.
بدوره حزب البام يعيش غليانا داخليا من 
طرف عدد من النقابيين الذين رفضوا اختيار 
الحزب لمنظمة نقابية صغيرة غير معترف بها 
في الحوار االجتماعي، بعدما كانوا منخرطين 

في نقابات كبرى »أكثر تمثيلية« 
تشارك في الحوار االجتماعي 
وتحاور الحكومة وبخاصة 
للشغل،  المغربي  االت��ح��اد 
ب��ع��دم��ا ص���دم���وا م���ن فشل 

مع  ال�����م�����ف�����اوض�����ات 
ال������م������ي������ل������ودي 

زعيم  موخاريق 
االت�����������ح�����������اد 

ال���م���غ���رب���ي 
في  للشغل 

آخ��������������ر 
لحظة.

هل هي نهاية النقابة 
القريبة من االشتراكيين?

>  الرباط. األسبوع

ي��س��ود ت��رق��ب ش��دي��د وس���ط قيادة 
األحرار بسبب رسالة وجهها رشيد 
الطالبي العلمي إلدريس جطو رئيس 
بداية  للحسابات،  األعلى  المجلس 
شتنبر الماضي، حيث البرلمان في 

عطلة.
قياديون  بسطها  ال��ت��ي  ال��رس��ال��ة 
سياسيون أمام زعيم الحزب صالح 
ال��دي��ن م����زوار ت��ح��ي��ل  ط��ل��ب فريق 

العدالة والتنمية بالبرلمان بافتحاص 
هما:  فقط  جامعتين  ومالية  تسيير 
بجهة  السعدي  المالك  عبد  جامعة 
طنجة - تطوان، وجامعة محمد األول 
رئاستهما  ت��ع��ود  وال��ت��ي  ب��وج��دة، 
ل���م���ق���رب���ي���ن م�����ن ح������زب األص����ال����ة 
والمعاصرة. استجابة رشيد الطالبي 
هذا  »اإلس��الم��ي��ي��ن«  لطلب  العلمي 
ومبالغته في التماهي مع هذا الحزب 
المعارض حتى حدود األمس، أحرج 
في  ق��ي��ادات سياسية  أم���ام  م���زوار 

تزال  ال  التي  والمعاصرة  األصالة 
عميقة  تحالفات  ب��األح��رار  تربطها 
رئيسا  انتخابه  خالل  بقوة  ظهرت 
لمجلس النواب. إحراج مزوار ظهر 
الدولة  في  القوم«  »علية  حتى أمام 
خالل لقاء بالرباط، مؤخرا، حيث تم 
اتهام األحرار باالنبطاح أمام طلبات 
اإلسالميين والسماح لهم باستغالل 
كالبرلمان،  الدستورية  المؤسسات 
والمجلس األعلى للحسابات لتصفية 
الحسابات السياسية الضيقة، خاصة 

رئيس  ك��ي��ران  ب��ن  اإلل����ه  ع��ب��د  وأن 
الحكومة لم يمهل »إدريس جطو الذي 
العلمي  ال��ط��ال��ب��ي  رس��ال��ة  ع��ل��ى  رد 
أكتوبر،  بداية  في  مكتوبة  برسالة 
والذي وعد بأنه سيقوم بافتحاص 
الوقت  يمهله  لم  الجامعات«،  لتلك 
للقيام بذلك، فتكفل شخصيا وأقال 
رئيس جامعة وجدة قبل قيام جطو 
لينزل  ال��م��وض��وع  ف��ي  بافتحاصه 
النخب  ك��ال��ص��اع��ق��ة وس���ط  ال���ق���رار 

السياسية.

اتهام 
الطالبي 

مع  بالتنسيق 
اإلسالميين

الوزير األول السابق أحمد العراقي بحضور الوزير عبد الرحيم بوعبيد إلى اليسار، والوزير امحمد 
باحنيني بالجلباب، والمرحوم الداي ولد سيدي بابا، إلى اليمين، يستقبلون حسن التهامي مبعوث 

الرئيس المصري أنور السادات، الذي كان يدعو إلى التيار اإلسالمي.

علي 
لطفي

محمد 
أوجار

القطب 
االحتادي 

عبد الرحمن 
اليوسفي رفقة 

زوجته هيلني
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الوجديون، سكان وجدة إذا كنتم ال 
تعرفون، ال يعرفون ماذا أصاب رئيس 
بلديتهم الذي يكره أشجار الزيتون، 
كل  باقتالع  تعليمات،  صدرت  حني 
مدينة  في  التي  الزيتون  أشجار 
وجدة، ألنها حتدث احلساسية، لعل 
القرآن  أن  الرئيس، ال يعرف  السيد 

نوه بشجرة الزيتون.

األعمال  رجال  فقط  يعرفها  ألسباب 
لرغبة  االستجابة  متت  اإلسبان، 
حفيظ  م  املغربي،  التجارة  وزير 
رسمي  عشاء  في  للحضور  العلمي 
مدينة  في  اإلسباني  امللك  ترأسه 
بيلباو، ليتم االتفاق في األخير على 
أن يخصص مقعد للوزير املغربي في 
املائدة التي ترأسها امللك اإلسباني.

ساكنا  املغرب  اتصاالت  حترك  لم 
تشكلت  التي  العصابات  أمام 
التلفونات  إلى  رسائل  إلرسال 
التلفون  لصاحب  تكتب  النقالة، 
كذا..  رقم  املغرب  باتصاالت  اتصل 
أو بالبنك الفالني رقم كذا، لتتوصل 
بالسيارة التي ربحتها، وما هو في 
التلفون  ألرقام  مصيدة  إال  الواقع 
هذه  طرف  من  استعمالها  يتم  كي 

العصابات.

أسرار  اإلعالم،  وسائل  تكشف،  لم 
حادثة السير التي وصفت باخلطيرة 
والتي تعرض لها، مؤخرا، القيادي 
الريفي في حزب األصالة واملعاصرة 
أن  قبل  طنجة،  في  بنشماس  حكيم 
ينقل إلى الرباط، كما يدخل في خانة 
التعامل الصحفي الغريب مع رئيس 
األصالة،  حلزب  الوطني  املجلس 
فيضانات  في  اسمه  إثارة  عدم 
رئيسا  باعتباره  املنصور،  يعقوب 
للجماعة، مقابل التركيز على »عالل 

القادوس«.

هذه  »اليوطي«  العام  املقيم  عاد   
األيام إلى شوارع الرباط، من خالل 
االحتفاء به في إحدى املجالت التي 
والتي  العاصمة،  مقاهي  في  وزعت 
الرباط،  أعالم  من  واحدا  تعتبره 
على  »باعتمادهم  اشتهروا  الذين 
واجلواسيس،  والعلماء  املهندسني، 
لتحسني صورة االستعمار، وإضفاء 
ملسة إنسانية على أساليبه..«، تقول 
االسم  حيث  من  احملسوبة  املجلة 

على الطرامواي الفرنسي)..(.

اإلشارة امللكية للقطع مع الريع في 
الصحراء، قد جتد ترجمتها احلرفية 
بعض  على  ضريبة  فرض  في 
املقاوالت في األقاليم اجلنوبية التي 
ال تؤدي الضريبة منذ عقود، غير أن 
ذلك يفترض التنصيص على ذلك في 
القانون التنظيمي للمالية ومشروع 
امليزانية املقبل، طاملا أن األمر يدخل 

في إطار إجراءات السيادة)..(.

عهدا  احلزبية  الصحف  دخلت 
إصدار  مع  مسبوق  وغير  جديدا 
البيضاء  بالدار  االبتدائية  احملكمة 
املكتب  قرارات  بإلغاء  يقضي  حكما 
الدستوري،  لالحتاد  السياسي 
وذلك بإعادة عبد الله الفردوس إلى 
جلريدة  الشرعي«  »املدير  منصب 
صادرة  باعتبارها  األمة«،  »رسالة 
عن شركة)..(، رغم أن احلزب كان قد 

عني مديرا جديدا)..(.

ما خفي

> الدشيرة. 
الفياللي بوطيب 

خ�����الل م���داخ���ل���ت���ه في 
ال�����ن�����دوة ال���وط���ن���ي���ة ح���ول 
املنظمة  املتقدمة  اجلهوية 
العدالة  شبيبة  ط���رف  م��ن 
الثقافي  باملركب  والتنمية 
والتي  م��ؤخ��را،  ل��ل��دش��ي��رة، 
استمرت إلى ما بعد املغرب.. 
يظهر   - ن���اش���ط���ان  اح���ت���ج 
التيار  إل��ى  ينتميان  أنهما 
بطريقتهما  األم���ازي���غ���ي- 
التوالي  على  قاطعا  عندما 
كلمة رئيس املجلس الوطني 
الدكتور  امل��ص��ب��اح   حل���زب 
العثماني،  ال����دي����ن  س���ع���د 
احتجاجا منهما على وصف 

ب�«الشلحة«،  »األم��ازي��غ��ي��ة« 
التي  اجل���م���ل  إح������دى  ف����ي 
الشيء  ك��ل��م��ت��ه،  تضمنتها 
ال����ذي دف���ع ال��ع��ث��م��ان��ي إلى 
الرد على احملتج األول بأنه 
يعتز بأنه »شلح« وأمازيغي، 
احلرية  واح������د  ل���ك���ل  وأن 
به..  مقتنع  هو  ما  ق��ول  في 
الثاني  احملتج  أن  حني  في 
محتجا  املنصة  أم���ام  ت��ق��دم 
بنفس الطريقة قبل إخراجه 
ن���ش���ط���اء حزب  ط�����رف  م����ن 
استمر  ذلك  ورغم  املصباح، 
القاعة،  خ��ارج  الصراخ  في 
املنظمني  دف��ع  ال��ذي  الشيء 
إلى غلق باب القاعة لبعض 
في  الطريقة  ه��ذه  ال��وق��ت... 
يتفق  ل���م  احمل���ت���ج  إخ������راج 

الثالث  احمل����اض����ر  م��ع��ه��ا 
ال���دك���ت���ور رش���ي���د اك���دي���رة 
بجامعة  ال��ب��اح��ث  األس��ت��اذ 
اب����ن زه����ر، ال����ذي ق����ال بأن 
التعامل كان يجب أن يكون 

راق���ي���ا ف���ي إط����ار احل�����وار.. 
كذلك  ح���ض���ره���ا  ال�����ن�����دوة 
أوعمو  اللطيف  عبد  النقيب 
السياسي  ال���دي���وان  ع��ض��و 
واالشتراكية،  التقدم  حلزب 

التدخالت  فيها  وانصبت 
على  اإلجابة  ح��ول  الثالثة 
التساؤالت  م��ن  م��ج��م��وع��ة 
يستجيب  ه���ل  ق��ب��ي��ل:  م���ن 
مضمون القانون التنظيمي 
ملتطلبات احلكامة الرشيدة؟ 
اجلهوية  ت��ع��ت��ب��ر  ومل������اذا 
املوسعة أهم ورش في سنة 
تأثيره  م���دى  وم���ا  2015؟ 
واالستجابة  امل��واط��ن  على 
حله  خصوصا  حلاجياته  
للرباط«؟  »س���ي���ر  مل��ش��ك��ل��ة 
الفصول  ت��أث��ي��ر  م���دى  وم���ا 
-80-79-71-68-54-51
احلر  ال���ت���دب���ي���ر  ف����ي   100
عن  اجلهة  رئيس  لسلطات 
ط��ري��ق ال��وص��اي��ة م��ن طرف 

»الوالي«؟

لن يقف الصحفي بعد اليوم أمام قاض
 وحيد مثل قراقوش

> الرباط. األسبوع

ألغراض سياسية مقصودة، 
ك���ان���ت ق��ض��اي��ا ال��ص��ح��اف��ة في 
ع���ل���ى قاض  ت���ع���رض  احمل����اك����م 
ويفكر  وي��ج��ي��ب  ي��س��أل  واح����د، 
التوصل  بعد  ال،  ومل��اذا  ويقرر، 

تلفونية. بتعليمات 
وكان مدير »األسبوع« الذي 
عشرات  احمل���اك���م  أم�����ام  وق����ف 
املرات، قد كتب مذكرات عدة في 
املتعلقة  القضايا  املوضوع، ألن 
سياسية  م��ن  أك��ث��ر  بالصحافة 
شخصني  ت��ه��م  أن  م���ن  وأك���ث���ر 
متداعيني، ألن تعرض على قاض 
فإن  نزاهته،  كانت  مهما  واحد، 

خطأه وارد.
ق���������ان���������ون ال�����ص�����ح�����اف�����ة 
اجل���دي���د ي��ن��ص ع��ل��ى أن���ه متت 
االس���ت���ج���اب���ة)...( إل����ى إج����راء 
بالصحافة  املتعلقة  احملاكمات 

في إطار القضاء اجلماعي.
صحفي،  أي  ي��ك��ت��ب  ول�����م 
التعديالت  بإيجابية  اع��ت��راف��ه 
ال����ت����ي أدخ����ل����ت ع���ل���ى ق���ان���ون 
والتي  اجل����دي����د،  ال���ص���ح���اف���ة 
ع����اجل����ت ب����ال����درج����ة األول�������ى، 
بالنكهة  م��ط��ب��وع��ا  ك���ان  ف��ص��ال 
التنكيلية،  أو  االس��ت��ع��م��اري��ة، 
عندما  الصحفي  ي��ط��ال��ب  ح��ني 
للمحكمة  باالستدعاء  يتوصل 
في  والوثائق  احلجج  يقدم  أن 
وكانت  يوما  عشر  خمسة  أجل 
تسلم  املستور،  اخلبث  عناصر 
االستدعاء يوم اجلمعة، لتنقص 
أيام نهاية األسبوع من اخلمسة 
عشر يوما، وحتى ولو كان األمر 
عليها  م��ص��ادق  بوثيقة  يتعلق 
استحضارها  ومت  اخلبر،  تؤكد 
فإنها  بعدها  أو  اجللسة  قبل 
م��ث��ال ال يبقى  ال��ق��ات��ل  ت��ق��ب��ل،  ال 
قاتال إذا لم تقدم احلجة مبجرد 

توصله باالستدعاء.
اجلديد،  ال��ق��ان��ون  ليصبح 
بأن  امل��ت��اب��ع  للصحفي  مم��ت��ع��ا 
شهرين،  أج��ل  في  حججه  يقدم 
بعد توصله باالستدعاء، وطيلة 

مراحل الدعوى.
ك��ان يواكب  ال���ذي  امل��ك��ر  إن 
عملية متابعة الصحفي، والذي 
إلى  احل���االت،  بعض  ف��ي  يصل 
من  الصحفي،  محاكمة  تركيب 
فصول  مبقتضى  معاقبته  أجل 
مدروسة، هو الذي جعل املجلس 
الكثير  يلغي  للقضاء  األع��ل��ى 
االستدعاء  ألن  األح���ك���ام،  م���ن 
النيابة  ت��ب��ل��غ��ه  ل���م  ل��ل��ج��ل��س��ة 
األحكام  أغ��ل��ب  بينما  ال��ع��ام��ة، 
واالستينافية،  االب���ت���دائ���ي���ة 
حكمت بقبول استدعاءات يتفق 
املكلف  مع  شأنها  في  املشتكي 
الشكاية،  يحرر  الذي  بالتبليغ، 
به  للمشتكى  وي��دف��ع��ه��ا  ب��ث��م��ن، 
القاضي  يحكم  وعندما  بثمن، 
فإنه  مبقتضاها  ال���وح���ي���د)...( 
عما  التساؤل  مشروعا  يصبح 

إذا كان ذلك بثمن.
احلسنة  النوايا  كانت  وإذا 
القوانني  إص��الح  وراء  الكامنة 
الصحفي،  ل��ل��ع��م��ل  امل��ن��ظ��م��ة 

ع���ل���ى سوء  ت��غ��ط��ي  أص���ب���ح���ت 
الصحفي شريكا  النية، وجتعل 
القانون  م����ادام  اإلص����الح،  ف��ي 
ل���م مينع  ال����ق����دمي،  ال��ص��ح��ف��ي 
امل��ؤمت��رات، وال االن��ق��الب��ات وال 
أْسَهَم في حتسني سمعة املغرب 
الصحفيني  ف����إن  احل���ق���وق���ي���ة، 
املواطنني  أحرص  هم  املهنيني، 
املصالح  ضمان  على  املغاربة، 
الدفاع  م���ج���ال  ف���ي  ال��وط��ن��ي��ة 
واألمن واحترام احلياة اخلاصة 
للسلطة  ون��ظ��را  وإمن��ا  للناس، 
القانون  ب��ه��ا  ي��ح��ت��ف��ظ  ال���ت���ي 
الصحفي، لوكالء امللك مبواكبة 
القانون، فإن الواجب يحتم على 
وتفعيل  املسؤولني عن حتضير 
ق����ان����ون ال���ص���ح���اف���ة اجل���دي���د، 
األخالقي  ال��ط��اب��ع  ي���راع���وا  أن 
إفساد  عمليات  إلدراج  احلتمي 
ما  نشر  عبر  املغربي  املجتمع 
من شأن نشره أن يحرج الطفل 
أبيه  على  اجلريدة  يقرأ  عندما 
أم��ه، األم��َي��نْي فإنه ال مناص  أو 

استعمال  مينع  نص  إدراج  من 
والصور  ال��س��ف��ي��ه��ة  ال��ك��ل��م��ات 
القذف  وك��ذا  ب��األخ��الق،  املخلة 
مادام  دي��ن،  أي  الدين،  حق  في 
هناك فصل مينع القذف في حق 
أساس  هو  فالدين  املؤسسات، 
وقد  خ��ص��وص��ا  امل���ؤس���س���ات، 
املواقع  ب��ع��ض  ف��ي  استفحلت 
مظاهر  امل��ص��ورة،  اإللكترونية 
ال��ف��ج��ور وال��ف��س��اد وال��ق��دح في 
والدعوة  ال��دي��ن��ي��ة،  امل��ق��دس��ات 
للشذوذ اجلنسي أو خرق املنع 
أمام  العلني  لإلفطار  الطبيعي 
فاحلرية  ال��ص��ائ��م��ني،  ج���م���وع 
املبالغ فيها والتي مورست بعد 
العربي،  الربيع  بنتائج  ربطها 
كثيرة،  فوضوية  عناصر  وفيها 
إلى هذه  بالعالم  أدت  التي  هي 
عمت  التي  اإلجرامية  الفوضى 
أغ��ل��ب ال�����دول، وح����رى ب��ن��ا في 
حصل  مما  نستفيد  أن  املغرب، 
لتغلب  ل��آخ��ري��ن، ون��ض��ع ح��دا 

الفوضى على االستقرار.

قانون الصحافة مطالب بمنع اإلخالل باألخالق

مصطفى العلوي مدير »األسبوع« محاطا في إحدى محاكماته بحشد من احملامني،
ولوال احملامون النقرضت الصحافة

سعد الدين العثماني يعتبر نفسه »شلح« وليس »أمازيغي«

تحـت األضـواء

سعد الدين 
العثماني

لوال المحامون النقرضت الصحافة
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هل يتم تدارك خطإ إلغاء 
»كأس إفريقيا« بإقالة وزير 

الشبيبة والرياضة

>  إسبانيا. األسبوع

المهتمة  اإلس��ب��ان��ي��ة  األوس����اط  تتحدث 
بالمغرب، وبإلحاح، عن أول كتاب إسباني 
صدر في عهد الملك اإلسباني الجديد، عن 
في  »مهمتي  ب��ع��ن��وان:  ال��ص��ح��راء،  قضية 
الصحراء« للكاتب اإلسباني »مانويل كارسيا 
الذي  الرجل  أنه  في  أهميته  تكمن  إنجيل« 
الخضراء  المسيرة  أثناء  الصحراء  دخ��ل 

وأسهم في توجيه ملفاتها.
ويظهر أن تغيير الملك في إسبانيا، أوحى 
المستعمرات  قضية  في  جديدة  بآفاق  له 
ذكر  أن  وبعد  إفريقيا،  بشمال  اإلسبانية 
أنجز  ال��ذي  الثاني  الحسن  الملك  بعظمة 

المسيرة الخضراء، 
تساءل عما إذا كان 
سبتة  م�����وض�����وع 
سيحل  وم��ل��ي��ل��ي��ة، 
أي��������دي من  ع����ل����ى 
األجيال  أس��م��اه��م 
من  ال������ج������دي������دة 
الحكام، تاركا للملك 
السادس،  محمد 
تحريك  ف����رص����ة 
سبتة  ق����ض����ي����ة 
ال  التي  ومليلية، 
يناقش الكاتب في 
مستعمرات  أنها 

إسبانية.
الكاتب، وخبرته واسعة في ملف 
الصحراء، يرى أن آفاق حل قضية 
توسع  موجودة،  مازالت  الصحراء 
على رأسها في الحل الذي اتفق عليه 
المبعوث األممي كوفي عنان، وسلفه 
بيكر  جيمس  وحتى  غالي،  بطرس 
الذين يرون الرجوع إلى التنازل عن 
أعطيت  أن  س��ب��ق  ال��ت��ي  ال��م��ن��ط��ق��ة 
للبوليساريو،  لتعطى  لموريطانيا 
مثلما يقترح حال آخر، وهو إقامة نظام 
فيدرالي في الصحراء مرتبط بالمغرب 
مع  »بورتوريكو«  ارت��ب��اط  شكل  على 

الواليات المتحدة األمريكية.

تؤكد جل املؤشرات، أن املغرب ارتكب خطأ فادحا، في تشبثه 
بعدم تنظيم كأس األمم اإلفريقية، كما تأكد أن القرار الصادر عن 
وزارة الشبيبة والرياضة، كان خاطئا، مثله مثل املراسلة املليئة 
باألخطاء التي بعثها الوزير محمد أوزين لالحتاد اإلفريقي لكرة 
في  املغرب  على حساب  للتسلية  مادة  إلى  والتي حتولت  القدم، 
أن  »الكاف«  داخل  من  املتوفرة  املعطيات  وتؤكد  أجنبية،  قنوات 
عيسى حياتو أعطى أوامره للمحامني من أجل رفع دعوى قضائية 
ضد احلكومة املغربية، يطالب فيها بتعويض مادي عن األضرار 
في  أبرم  »الكاف«  وأن  خاصة  التظاهرة،  إلغاء  عن  ستنتج  التي 
وقت سابق تعاقدات مع قنوات فضائية ومحتضنني تقدر مباليني 

الدوالرات، خصيصا من أجل بطولة كأس أمم إفريقيا باملغرب.
لكرة  امللكية  واجلامعة  وال��ري��اض��ة  الشبيبة  وزارة  وك��ان��ت 
القدم، قد ورطتا رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران في لقاء مع 
عقد  قبل  األوراق  ترتيب  نفسيهما  يكلفا  أن  دون  حياتو،  عيسى 
لقاءات من هذا النوع)..(، ال سيما أن رئيس »الكاف« صفع اجلميع 

بلغة تصعيدية في اليوم املوالي لهذه اللقاءات)..(.
البند  أن  لقجع،  اجل��ام��ع��ة  ورئ��ي��س  ال��وزي��ر  يعلم  ال  ورمب���ا 
طلب  الذي  البلد  تغرمي  يفرض  إفريقيا،  كأس  قانون  من   90 رقم 
عن  عجزه  حال  في  آخر  بلد  إلى  املسابقة  نقل  طلب  أو  التأجيل 
فيها  سيتسبب  التي  اخلسائر  جلميع  أيضا  أدائه  مع  تنظيمها، 
التلفزيوني  النقل  للكونفدرالية اإلفريقية ولشركائها، من شركات 
إلى  إعالمية  تقارير  حسب  الغرامة  تصل  قد  وبذلك  واإلشهار... 

»مليون دوالر«.
ليس هذا فحسب، بل إن التشبث بإلغاء »الكان«، سيؤدي إلى 
قد  اإلفريقية،  بالبلدان  املغرب  عالقة  مستوى  على  كارثية  نتائج 
جتد لها صدى فيما يتعلق بالقضية الوطنية)..( في هذه الظروف 
الصعبة، فضال عن كونها قد تتحول إلى مقدمة ل�«عزلة قارية« ال 
سيما بعد احلديث عن إقصاء املغرب من كل التظاهرات اإلفريقية. 
القاضي بعدم  للقرار احلكومي  الفحص األولي  ويظهر من خالل 
فبينما  امللكية،  التوجيهات  م��ع  يتعارض  أن��ه  »ال��ك��ان«،  تنظيم 
اإلفريقية، وهو  العزلة  فك  الوسائل  بكل  امللكية  املؤسسة  حتاول 
ما تأكد من خالل زيارة امللك لعدد من البلدان، ومن خالل إصدار 
قرار بعدم توقف اخلطوط امللكية املغربية عن تنظيم رحالتها إلى 
إفريقيا، رغم انتشار فيروس إيبوال)..( تأتي احلكومة واجلامعة 
تدارك  سيتم  فهل  الصفر.  في  اجلهود  هذه  كل  لتضرب  امللكية، 

األمر وإقالة وزير الشبيبة والرياضة واستعادة »الكان«.

< الرباط. األسبوع

شباط ووالي فاس ال يعترفان بالداخلية و مؤسسة الوسيط فمن سيحمي المظلومين؟
> فاس. األسبوع

تعكس  م��زري��ة،  ص���ورة 
ال��م��ت��ردي، وتضع  ال��ح��ال 
بعض مؤسسات الدولة في 
)أنظر  ال��م��س��اءل��ة  م��وق��ع 
خاصة  وه���ي  ال���ص���ورة(، 
بالمستثمر حسن العمراني، 
ال������ذي أب������رم ات���ف���اق���ا مع 
الجماعة الحضرية لفاس، 
منذ 1997، إلقامة مشروع 
استثماري، غير أن االتفاق 
وظ������ل حسن  ي���ف���ع���ل  ل�����م 
اليوم  ذل��ك  منذ  العمراني 
مؤسسات  ب���ي���ن  ت���ائ���ه���ا 

الدولة)..(.
ال��غ��ري��ب ف���ي األم����ر أن 
المستثمر، حسن العمراني، 
صدرت لصالحه توصية من 
الوسيط  م��ؤس��س��ة  ط���رف 
الحصول  في  حقه،  تؤكد 
على »تعويض من أجل جبر 
)ملف  به«  الالحق  الضرر 
1902(، وتدعو   /12 عدد: 
والي جهة فاس بولمان إلى 
ات���خ���اذ ك��اف��ة اإلج�����راءات 
المناسبة لمنحه التعويض 
المالئم.. داخل أجل ثالثة 

أشهر«.
كتب  ال��ع��م��ران��ي،  حسن 

ل���»األس��ب��وع« رس��ال��ة يعبر 
اإلحباط  سماه  عما  فيها 

»اإلحباط  يخالجه:  ال��ذي 
أص��ب��ح ي��ط��اردن��ي م��ن كل 

فبعد  وص���������وب،  ح������دب 
التوصية النافذة الصادرة 
لفائدتي، من لدن مؤسسة 
الوسيط، ضد األمين العام 
بصفته  االستقالل  لحزب 
رئيسا للجماعة الحضرية 
ه��ي مؤسسة  ه��ا  ل��ف��اس، 
تعتبر  ال���ت���ي  ال���وس���ي���ط 
توصياتها غير قابلة للطعن 
لصالحي  توصية  ت��ص��در 
ويقول  ال������وال������ي«،  ض����د 
أن  يؤكد  ال��ذي  العمراني 
فيه،  دخل  الذي  المشروع 
 300 ت��ف��وق  خ��س��ارة  كلفه 

مليون سنتيم.

هل ترجع سبتة ومليلية للمغرب  على يد محمد السادس

>  الرباط. األسبوع 

أحبط عدد من شباب حزب 
الذين  والمعاصرة  األص��ال��ة 
كانوا يراهنون على الدورة 18 
للحزب  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ج��ل��س 
المنعقدة، يوم السبت الماضي، 
لإلعالن بشكل رسمي عن تاريخ 
عقد المؤتمر الوطني لشبيبة 
الحزب الذي سيؤسس بصفة 
رسمية لهذه المنظمة الموازية 
التي كان الحزب قد أعلن عن 
الماضي  يونيو  شهر  تاريخ 
المؤتمر  ل��ع��ق��د  أج���ل  ك��آخ��ر 

الوطني التأسيسي لها.
ال��ع��دي��د م���ن ش��ب��اب حزب 

الجرار راهنوا كثيرا على دورة 
المجلس الوطني هاته لإلعالن 
بشكل رسمي عن خروج هذه 
بعد  ال��وج��ود،  إل��ى  المنظمة 
المؤتمرات  عقد  من  االنتهاء 
المنظمة  ل���ه���ذه  ال��ج��ه��وي��ة 
وانتخبت المنتدبين والممثلين 
من مختلف األقاليم وبقي فقط 

المؤتمر التأسيسي.
س��ب��ب ه���ذا ال��ت��أج��ي��ل مرة 
أخ����رى ي��ع��ود ل��ل��ص��راع بين 
القيادات التي بدأت في الدفع 
هذا  ل��ق��ي��ادة  منهم  بمقربين 
الحزب،  ف��ي  ال��ه��ام  التنظيم 
ب��س��ب��ب االع���ت���ق���اد ب�����أن من 
سيسيطر عليه سيكون مدعوما 

بجهاز قوي في معاركه المقبلة� 
ي����ق����ول أح�������د ال���ق���ي���ادي���ي���ن 

الباميين.
»ريافة« النافذون في الحزب 
الشباب  ب��ب��ع��ض  ي���دع���م���ون 
منهم:  والرباطي  الحسيمي 
المهدي  ال��ش��اب  ال��ب��رل��م��ان��ي 
بنسعيد، وخالد أشيبان، في 
العام  األم���ي���ن  دع����م  م��ق��اب��ل 
الشباب  م��ن  لعدد  ال��ب��اك��وري 
المقرب له من المحمدية، ومن 
وب��ن��ي مالل  ال��ب��ي��ض��اء،  جهة 

عموما.
بيد  الشيخ  دخ��ول  أن  غير 
الصحراء  نواب  وبعض  الله 
التامك  رشيد  منهم  المغربية 

على خط دعم شابات وشبان 
صحراويين مقيمين بالرباط، 
ومنهم: الشكاف والهيبة، أربك 
إلى  ترجع  وجعلها  العملية 
م��ن أي  ال��ص��ف��ر خ��وف��ا  نقطة 
انفجار في جهاز الشباب الذي 

سيصيب ال محالة الكبار.
إل���ى ذل����ك، غ����ادر ع���دد من 
شباب البام إثر هذا التأخر في 
التأسيسي  م��ؤت��م��ره��م  ع��ق��د 
عن  وأعلنوا  الحزب،  صفوف 
انتماءاتهم رسميا داخل بعض 
ش���ب���ي���ب���ات أح��������زاب أخ����رى 
الشبيبة  ف�����روع  وب���خ���اص���ة 
االس��ت��ق��الل��ي��ة ف���ي ع����دد من 

الجهات.

رائحة القبلية تفوح من أجهزة البام

صراعات »ريافة« و»الصحراويين« أعدمت فكرة
 تأسيس شبيبة األصالة والمعاصرة

ق��ال��ت وس��ائ��ل إع���الم عربية إن 
مؤسسة االعتصام التابعة لتنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام 
»داعش« أعلنت عن مقتل »أبو بكر 
البغدادي«، وذلك بعد إصابته على 
إث�����ر غ������ارة ش��ن��ت��ه��ا ال���ط���ائ���رات 

األمريكية.
وقالت المؤسسة في تغريدة لها 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
مقتل  تفاصيل  »سننشر  »تويتر«: 
الخليفة البغدادي ومبايعة الخليفة 

الجديد تباعا«.
باسم  متحدث  ق��ال  جهته،  م��ن 
البيت األبيض إن الواليات المتحدة 
ال يمكنها أن تؤكد إن كان أبو بكر 
البغدادي قد قتل أو أصيب بجروح 
في ضربة جوية أمريكية قرب مدينة 

الفلوجة العراقية.
وكان بن رودس نائب مستشارة 
األم��������ن ال����ق����وم����ي ل����الت����ص����االت 
االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ي���ت���ح���دث إل���ى 
الصحفيين على هامش قمة منتدى 
التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط 

الهادي »أبك« في بكين.

> فاس. األسبوع

منطقة  على  أطلق  من  ص��دق 
م�������والي ي���ع���ق���وب ق����ول����ة »ب�����ارد 
بسبب  يعقوب«  أم��والي  وسخون 
حامته الشهيرة الصاحلة ملداواة 
»احلبوب« وكل أمراض اجللد، هذه 
البرملاني  املستوى  على  ال��دائ��رة 
تارة ساخنة  تكون  أن  على  تصر 
وباردة  شباط  حميد  ح��زب  على 
العدالة  ع��ل��ى ح��زب  أخ���رى  ت���ارة 
املجلس  يسقط  ح��ني  والتنمية، 

من  املقعد  الدستوري 
االستقاللي  ال��ن��ائ��ب 
وال���ع���ك���س ف����ي امل����رة 
فللمرة  األخ�������������رى، 
التوالي  على  الثالثة 
عموما  وال�����راب�����ع�����ة 
ني  ملا لبر ا صل  يتو
امللقب  الشهبي  حسن 
بنسخة  ب���»ب��وس��ن��ة«، 
من قرار سقوط مقعده 
ال����ب����رمل����ان����ي ب����دائ����رة 

موالي يعقوب.

تراجع  ال�����ذي  ال��ش��ه��ب��ي  ح��س��ن 
ع��ن رف��ض ال��ت��رش��ح م��ن ج��دي��د داخل 
فاس  ضاحية  يعقوب  م���والي  دائ���رة 
ب��ع��د ض��غ��ط م��ن ق��ي��ادة احل���زب، وجد 
املجلس  من  الصادر  قرار سقوطه  في 
ظهور صورة  أن  مؤخرا،  الدستوري، 
االستقالل  ح��زب  أم��ني  شباط  حلميد 
في شريط فيديو يدعو للتصويت على 
الشهبي وأمامه العلم الوطني هو من 
مقعده،  في سقوط  مباشرا  سببا  كان 
كيران  بن  ويهزم  شباط  يفعلها  فهل 

مرة أخرى في دائرة موالي يعقوب؟

صورة شباط أسقطت البرملاني »بوسنة« للمرة الرابعة
انتخابات موالي يعقوب

بن كيرانشباط

نهاية أسطورة 
البغدادي

حسن 
العمراني
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السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل المطلوب 
في النقض سيقدم جوابه على مقال الطعن بالنقض 
ويعتبر أن الطلب كيدي وتعسفي، ويطلب في جوابه 
الحكم له بالتعويض؟ من وجهة نظرنا نعتقد أن على 
محكمة  تحكم  حتى  يتريث  أن  النقض  في  المطلوب 
النقض، ويطلع على حيثيات القرار ثم إذا لحقه ضرر 
يمكن له أن يرفع دعوى ابتدائية للمطالبة بالتعويض 
عن الضرر، ونحترم بذلك مبدأ التقاضي على درجتين، 
محكمة  بمثابة  لتصبح  النقض  بمحكمة  ن��زج  وال 
أمام  التعويض  معالجة طلب  يمكن  موضوع، وكيف 
محكمة النقض لو تطلب األمر إجراء بحث أو خبرة 
للتأكد من الضرر وتقدير التعويض الكافي لجبر ذلك 

الضرر؟
ق��رار صدر عن  لم نطلع على  أننا  قلنا  إن  ونعتذر 
محكمة النقض وقضى برفض الطلب أو عدم قبوله، 
أن  معتبرا  بالتعويض  النقض  في  للمطلوب  وحكم 

الطعن كان تعسفيا.
وأخيرا احتفظت المادة 450 من المسودة بما ورد 
في الفصل 377 من قانون المسطرة المدنية، مع تعديل 
طفيف في الصياغة، فعبارة »مصالح مشاعة« عوضت 

»مصالح مشتركة«.
للفقرة  الرجوع  من  بد  ال  التعليق  هذا  نهاية  قبل 
األخيرة من المادة 34 من المسودة والتي جاء فيها: 
»ال يمكن إثارة الدفع بعدم االختصاص النوعي ألول 
مرة أمام محكمة النقض« فعال، استشكل علينا فهم هذه 
الفقرة وما سار عليه قضاء محكمة النقض من كونه 
يثير تلقائيا الدفع بعدم االختصاص النوعي، ما هو 
هذه  على  ال��ن��ص  م��ن  اللجنة  توخته  ال���ذي  ال��ه��دف 

الفقرة؟
هذا دفعنا إلى مراجعة ما كتبه الفقهاء في موضوع 
قواعد االختصاص ومدى تعلقها بالنظام العام، ومن 
المدنية  المرافعات  »ش��رح  كتاب  الفقهية  المراجع 
والتجارية« الجزء األول للدكتور عبد المنعم الشرقاوي، 
الطبعة الثانية سنة 1956، صفحة: 419 وما بعدها. 

ونقتطف بعض الفقرات منها:
»أه��م��ي��ة اع��ت��ب��ار ق��واع��د االخ��ت��ص��اص م��ن النظام 

العام:
والعتبار قاعدة من قواعد االختصاص من النظام 

العام أهمية عملية من الوجوه التالية:
1 � أال يجوز للخصوم االتفاق على مخالفة إلحدى 
قواعد االختصاص التي تكون من النظام العام، فإذا 
اتفقوا على ذلك كان اتفاقهم باطال، ألن المشرع إذ جعل 
االختصاص من النظام العام، فإنما يراعي اعتبارات 
يجوز  فال  تحقيقها،  أراد  وضمانات  صيانتها  قصد 
لألفراد العبث بهذه الضمانات أو إهمال هذه االعتبارات، 
ويكون للخصم الذي رفع الدعوى على خالف قاعدة من 
قواعد االختصاص المتعلق بالنظام العام أن يدفع بعدم 
اختصاص المحكمة، ألن رفع الدعوى ال يعدو أن يكون 

قبوال الختصاصها وهذا القبول ال يفيده.
2 � يكون لكل من طرفي الدعوى أن يبدي الدفع بعدم 
اختصاص المحكمة - إذا كان متعلقا بالنظام العام 
-  في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام 
محكمة الدرجة الثانية،  بل يجوز إبداؤه ألول مرة أمام 

محكمة النقض.
بعدم  يدفع  أن  الخصومة  في  للمتدخل  يجوز   �  3

اختصاص المحكمة.
4 � على النيابة العامة - إذا حضرت جلسة للمرافعة 
بعدم  ال��ح��ك��م  تطلب  أن   - منضما  ط��رف��ا  بصفتها 
االختصاص، ولو لم يطلبه الخصوم، ألن عليها مراعاة 

تطبيق القواعد التي تتعلق بالنظام العام.
5 � وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم 

اختصاصها إذا كان ذلك من النظام العام«.
وللدكتور محمد حامد فهمي رأيا جاء فيه: »ويشترط 
لجواز الطعن بعدم االختصاص أمام محكمة النقض 
أال تكون الوقائع التي يقوم عليها سبب عدم االختصاص 
قد خفيت على محكمة الموضوع، ألن محكمة النقض 
لم تحققها محكمة  واقعة  ليس من وظيفتها تحقيق 
محكمة  إلى  الخطإ  إسناد  يمكن  ال  وألنه  الموضوع، 
الموضوع في أمر لم يكن في مقدورها االنتباه إليه«.

هذا مجرد تعليق نود من خالله فتح باب النقاش في 
وعند  المساطر،  أم  ه��ي  ستكون  مسطرة  م��وض��وع 
المصادقة عليها سيستغرق تطبيقها عدة عقود وستكون 

فرص التعديل ضيقة جدا.

مسطرة الطعن بالنقض
 في مسودة تعديل قانون 

المسطرة المدنية
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

تعليمات صارمة للرد
 على اجلزائر

في مختلف  المنتشرة  المغربية  الدبلوماسية  تلقت   
بقاع العالم خالل األسابيع القليلة الماضية، تعليمات 
صارمة من صالح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون، 
وامباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية من أجل 
العمل على رفع حدة اللهجة اتجاه الجزائر في مختلف 
فضحها  على  والعمل  الدولية،  والمؤتمرات  الملتقيات 

على مستوى حقوق اإلنسان.
هذا التغير المفاجئ للمغرب في لغته الدبلوماسية مع 
الجزائر نقل من طرف وزارة الخارجية حتى إلى البرلمان، 
وبخاصة على مستوى لجنة الخارجية، والدفاع الوطني 
وشؤون المغاربة في الخارج، حيث تلقى بعض نوابها 
تعليمات برفع حدة اللهجة مع الجزائر ومع برلمانيي 
الجزائر، والعمل على إنهاء لغة الدبلوماسية واللباقة 

كما جرت العادة طيلة المدة األخيرة.
وكان خطاب مزوار وزير الخارجية في البرلمان مؤخرا، 
قد س��ار في ه��ذا االت��ج��اه حيث رف��ع من ح��دة الخطاب 
الموجه للجزائر في خطوة غير مسبوقة، كما عرف نفس 
التوجه خالل لقائه بالقناصلة العامين للمغرب، والذي 
المغاربة  السفراء  مع  اإلط��ار  نفس  في  لقاء  سيتبعه 
لمهاجمة الجزائر وإعالن أنه ال هدنة »كالمية« معها بعد 

اليوم.

< الرباط. األسبوع
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< يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

> الرباط. األسبوع

لبعض  كيران  بن  كشف 
العدالة  ب��ح��زب  م��ق��رب��ي��ه 
والتنمية أن الثقة الملكية 
وبين  ب��ي��ن��ه  وال���ع���الق���ات 
القصر الملكي وصلت درجة 
م����ن ال���ث���ق���ة وال���ص���داق���ة 
و»المحبة« المتبادلة درجة 

غير مسبوقة.
بن كيران أبلغ أحد مقربيه 
في  الطمأنة  رس��ال��ة  بنقل 
بالدولة،  ال���ح���زب  ع��الق��ة 
هذه  ب��أن  لمقربيه  وص��رح 
العالقة والمحبة من جاللة 
فاجأته  له شخصيا  الملك 
وجعلته  أك���ث���ر  ب���ص���ورة 
يتحمس لإلقدام على المزيد 
وبنفس  اإلص���الح���ات  م��ن 

قوي هذه المرة.
وأش���ار ب��ن ك��ي��ران لذات 
الملكية  الثقة  أن  المصدر 
هاته تعززت بإعالن الملك 

ف���ي ال��م��ج��ل��س ال������وزاري 
األخير، بتكليف بن كيران 
م���رة  وألول  ش���خ���ص���ي���ا 
على  المباشر  ب��اإلش��راف 
الترابية  االن���ت���خ���اب���ات 

المقبلة.
هذه الثقة لمح إليها بن 
ك��ي��ران أم���ام ن���واب حزبه 
عالنية حين قال لهم »بدأت 
جميع  أن  ل��دي��ن��ا  ت��ت��أك��د 
عكس  ستتحقق  وع��ودن��ا 
التخوفات التي كانت عندي 

في السابق«.
بن كيران لم يخف »غيرة« 
بعض الجهات السامية في 
الدولة، وبخاصة من محيط 
الملك، ومن بعض رؤوس 
التقارب  هذا  من  الداخلية 
والذين  ال��ط��رف��ي��ن،  ب��ي��ن 
»س�����اروا ي��ع��م��ل��ون م��ا في 
جهدهم لزعزعة هذه الثقة 
الكالم  موجها  الملكية)..( 

لبعض قيادييه.

بن كيران يشهر  ورقة الثقة 
الملكية في وجه مقربيه

مدير المعمل جاخوخ يبعث شهريا 15 ألف أورو لولد مصطفى عزيز

وثيقة »جون أفريك« عن عزيز وعالقاته بإسرائيل

بناء قصر في تارودانت لمصطفى عزيز وهو يقول بأن الملك محمد السادس سيأتي لزيارته

الحقيقة الضائعة

فضيحة سياسية من الوزن الثقيل

تاجر  سالح  يتحدث عن حتضير  اجتماع بني ملك املغرب ورئيس إفريقي
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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

من أجل 
تطبيق عاجل 

للحكم الذاتي
على المغرب أن يبادر إلى 
حاليا،  الذاتي  الحكم  تطبيق 
ع��ل��ى أن ي��ت��م اق���ت���راح إج���راء 

استفتاء بعد 10 سنوات من تطبيق هذا المقترح.
> أوجينو كامبو »وزير إيطالي سابق«

مهرجانات بأهداف سياسية
ال����ه����دف األس����اس����ي 
ال�����������ص�����������وري ل�����ه�����ذه 
الفن،  ه��و  المهرجانات 
األحيان  غالب  في  لكنها 
تكون لدى القائمين عليها 
نوايا غير معلنة، وهو ما 
يمكن اكتشافه بكل سهولة 
ح���ي���ث ت���ظ���ه���ر األه�������داف 
السياسية من خالل صفات 
ال����ق����ائ����م����ي����ن ع����ل����ى ه����ذه 
ال�����م�����ه�����رج�����ان�����ات، وك������ذا 
داخل  ال��ن��اف��ذة  الشخصيات 
هذه  بعض  أن  كما  وراءه����ا،  تقف  ال��ت��ي  ال��دول��ة 
المهرجانات تكون ألغراض تجارية محضة، حيث 
يكون وراءها رجال أعمال وشركات خاصة تهدف 
طريق  ع��ن  وإش��ه��اره��ا  منتجاتها  ت��س��وي��ق  إل���ى 
في  تتدخل  الشركات  هذه  يجعل  مما  المهرجان، 
برمجة بعض المهرجانات، حيث إن همها األول هو 
جلب أكبر عدد من الجماهير دون النظر إلى الجوانب 
األخرى للتظاهرة، مما جعل هذه األخيرة في الغالب 
االنحراف  مظاهر  ن��رى  إذ  منحاها،  ع��ن  ت��خ��رج 

واإلجرام. 
> إدريس الروخ »ممثل ومخرج«  

المعارضة ضعيفة جدا
الحكومة الحالية تعاني 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر م��ن ضعف 
في  البرلمانية  المعارضة 
التتبع، والمراقبة، وتفعيل 
الدور المفروض عليها من 
السياسة  ت��ق��ي��ي��م  أج������ل 
العمومية. كما أنها التزمت 
للبرنامج  االجتماعي  بالبعد 
شروط  وتحسين  الحكومي، 
االجتماعية  ال��ب��رام��ج  تنزيل 
م��س��ؤول��ي��ة م��ش��ت��رك��ة ل���م تكن 

المعارضة في مستوى تقييمها.
> نزهة الوافي »برلمانية« 

إرجاع ممتلكات االتحاد 
االشتراكي
اإلشكال المطروح أمام 
االتحاديين اليوم يتجلى 
في استمرار الصراع بين 
و»الحزب  »السيبة«  حزب 

المؤسسة«.
الذين عايشوا واستفادوا 
طيلة حياتهم من »السيبة«، 
من  م��خ��اوف  تنتابهم  ب��دأت 
الحزب »المؤسسة« الذي بدأ 
يتشكل بعد المؤتمر الوطني التاسع، والذي يرفض 
منطق الريع الحزبي، ويلح على ضرورة إرجاع كل 
أراضيه  اإلعالمية،  مؤسسته  ال��ح��زب:  ممتلكات 
وعقاراته. والبد لكل من يدبر أي جزء من مالية أو 
ممتلكات االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، ومازال 
محتفظا بها أن يقدم الحساب بشأنها، ولن نتردد 
في استعمال كل السبل القانونية الستعادة أموال 
وممتلكات الحزب إنهاء لحزب »السيبة«، ومن أجل 
االتحاديين  لكل  يضمن  الذي  المؤسسة«  »الحزب 
واالتحاديات المراقبة والمحاسبة نفسها في شفافية 

تامة.
> إدريس لشكر »الكاتب األول لالتحاد 
االشتراكي«

قراءة في خبر

> نور الدين الحوتي

تطرح تجربة اإلذاعات الخاصة في 
ثماني  من  أكثر  م��رور  بعد  المغرب؛ 
لتأخذ  لها،  الترخيص  على  سنوات 
مكانها في المشهد اإلعالمي المغربي، 
في  ترتبط  األهمية،  غاية  في  أسئلة 
عمومها، بواقعين اثنين أسهمت هذه 
اإلذاعات في التأسيس لهما، وكالهما 
واقع  باآلخر:  سببية  بعالقة  مرتبط 

إعالمي، وآخر مجتمعي. 
حينا  قصد  سابق  ع��ن  نجحت   ..
وبدونه في أغلب األحيان، في »خدمة« 
وتتجلى  إعالميا  المغربي  المجتمع 
هذه الخدمة في مؤشرات كثيرة؛ أولها: 
أن هذه اإلذاعات شكلت محليا، إعماال 
له«.  حقيقيا لمبدإ »منبر من ال منبر 
األخيرة؛ وخصوصا  هذه  وفرت  فقد 
»قنوات«  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  ال��ب��رام��ج  ف��ي 
بالمفهوم اإلعالمي، لفئات عريضة من 
مقصية  ك��ان��ت  ال��م��غ��رب��ي  المجتمع 
تستطيع  م��ن��ب��ر  أي  م��ن  وم��ح��روم��ة 
التعبير من خالله عن آرائها ومواقفها، 
الفضاء  في  للنقاش  يطرح  ما  ح��ول 

العام من قضايا.
من جهة ثانية، يسرت هذه اإلذاعات 
الوصول إلى المعلومة، وغير ذلك مما 
يمكن أن يدخل في مسمى المعلومة 

بمفهومها التواصلي واللساني.
»تفكيك  عن  الحديث  يمكن  لغويا، 
لغوي« قامت به هذه اإلذاعات؛ ذلك أن 

أغلبها، إن لم نقل كلها، أضحت تتمثل 
واضطرارا  حينا  تخطيط  سابق  عن 
المستمع  إليه  يميل  ما  آخ��ر،  حينا 
»المستهلك« من االختيارات اللغوية.

وبما أن هذه المنابر تفاعلية، فإن 
أقسامها  الدارجة بمختلف  اللهجات 
ومستوياتها  المفاهيمية  وبنياتها 
اللغة  زاحمت  وال��دالل��ي��ة،  التركيبية 
تغيب  بدأت  التي  الفصحى  العربية 
برامج  على  حتى  الدقيق،  بمعناها 
المنابر التي ظلت إلى عهد قريب آخر 

معاقل هذا »االختيار اللسني«.
ومما يرسخ هذا التوجه، أن هذه 

يؤطرها  الغالب  في  شبابية  المنابر 
»صحافيون ومنشطون وتقنيون«، وفي 
أو  )المتلقون  المستهدفة  ال��ف��ئ��ات 
في  يمكن  م��ا  وه��و  إليهم(.  المرسل 
خضمه، رصد تشكيالت لغوية، ال يكاد 
يتبين لسامعها من أي فصيلة لغوية 
هي، خصوصا إذا استحضرنا معطى 
هاما يتعلق بتنوع الجذور اللسانية 
للواقع اللغوي المغربي المعاصر، هذا 
أمازيغية  رواف����د  ف��ي��ه  ت��ص��ب  ال����ذي 
»بتشكيالتها الثالث«، والتينية بروافد 
إسبانية،  »ف��رن��س��ي��ة،  ك��ذل��ك  ث��الث��ة 

إنجليزية«.

معرفيا: لعل من أخطر المستويات 
ف���ي سلبيات  ي��م��ك��ن رص���ده���ا  ال��ت��ي 
اإلذاعات الخاصة في المغرب، ما يمكن 
المعرفي  ب�»الهرج  عليه  االص��ط��الح 

والفوضى المعلوماتية«.
لقد أدى فتح هذه اإلذاعات للتواصل 
بشكل مباشر مع مستمعيها، إلى ظهور 
»قيادات فكرية جديدة«، تمثلت في جيل 
في  »اإلف��ت��اء«  يتولون  »الخبراء«  من 
ودينية،  سياسية،  القضايا،  مختلف 
وطبية، واجتماعية... وهذا ما عبر عنه 
ب�»سقوط  الغذامي  الله  عبد  الدكتور 
النخبة وبروز الشعبي«، لما تناول هذه 
»الثقافة  ك���ت���اب���ه  ف����ي  ال���م���س���أل���ة 
التلفزيونية«، وإن كان حديثه في هذا 

األخير عن وسيط تواصلي آخر.
البرامج  في  المتدخلون  ويتجرأ 
م�����ن غير  ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة  اإلذاع������ي������ة 
المتخصصين )وقد يكونون كذلك(، في 
مداخالتهم على الخوض في مواضيع 
»إلجام  ينبغي  ما  تحوز كل مقومات 
العوام عن الخوض فيه«؛ كما يقول أبو 

حامد الغزالي.
إن خطورة هذا األمر تتجلى في كون 
»المداخالت« تتحول إلى »كالم« يتناقله 
سامعوه، وبعد مدة يغدو هذا الكالم 
»معلومة رائجة«، قبل أن يرتقي سلمية 
اليقين ليصبح »حقيقة علمية متواترة«، 
كوصفات الطب البديل، وفوائد بعض 

األطعمة التي يصرح بها 
على أثير هذه اإلذاعات.

اإلذاعات الخاصة في المغرب ومهمة تفكيك 
اللغة والهرج المعرفي

قليل من اإليجابيات وكثير من السلبيات

صحفية  ت���ق���اري���ر  ن��ق��ل��ت 
اقتصادي  خبير  ع��ن  مغربية 
التمويل  ف�����ي  م���ت���خ���ص���ص 
إش����ارة  إن  ق���ول���ه  اإلس���الم���ي 
خليجي  اق��ت��ص��ادي  م��س��ؤول 
إل����������ى ج������ه������ود ف����رن����س����ي����ة 
كعكة  ع���ل���ى  ل����الس����ت����ح����واذ 

تتعلق  املغربية  االستثمارات 
اإلسالمية،  البنوك  مبوضوع 
ب�»البنوك  املعروفة في املغرب 
التشاركية«، إذ تخشى باريس 
من حتويل املغاربة في فرنسا 
إل��ي��ه��م مب���ا يضر  أم���وال���ه���م 

بقطاعها املالي.

العام الحتاد  األمني  وكان 
الغرف اخلليجية، عبد الرحيم 
مقابلة مع  ف��ي  ق��ال  ق��د  ن��ق��ي، 
ص��ح��ي��ف��ة »ال���ش���رق األوس����ط« 
وصفه  ما  هناك  إن  أي��ام  قبل 
يسعى  أوروب��������ي«  ب���»ت��ك��ت��ل 
االستثمارات  دخول  من  للحد 

في  ب����ع����م����ق  اخل����ل����ي����ج����ي����ة 
يائسة  »محاولة  ف��ي  امل��غ��رب، 
ل���الس���ت���ح���واذ ع���ل���ى أس�����واق 
املغرب بإبعاد اخلليجيني عن 
االستثمار  كعكة  مشاركتهم 

على حد  السلس«، 
تعبيره.

جدل حول اتهام فرنسا بعرقلة »البنوك« اإلسالمية

مع  ال��ب��داي��ة  ف��ي  فعلها 
أنجيال ميركل، المستشارة 
األلمانية.. وكررها مرة ثانية 
مع زوجة الرئيس الصيني 
مؤخرا بمناسبة انعقاد قمة 
منتدى التعاون االقتصادي 
والمحيط  أس����ي����ا  ل�������دول 
الهادي.. سواء تعلق األمر 
بالسيدة األولى في ألمانيا 
في  األول�������ى  ال���س���ي���دة  أو 
بوتين،  ف��الدم��ي��ر  ال��ص��ي��ن، 
في  كان  الروسي،  الرئيس 
الموعد ليضع المعطف على 
السيدتين،  ك��ل��ت��ا  ك���ت���ف 
اكتسبتا  معا  وال��ص��ورت��ان 
أهمية كبيرة لدى المهتمين 
بتطورات السياسة الدولية.

كالم الصورة
سياسة 
المعطف..

أكد محمد عبو، وزير التجارة، 
أن المغرب يرتبط بعالقات تاريخية 
المغرب  أن  إلى  مشيرا  بروسيا، 
السوق  داخ��ل  بمنتوجاته  ع��رف 

الروسية.
لوكالة  حديث  ف��ي  عبو،  وق��ال 
أنباء »نوفوستي«، »لسنا هنا )في 
موسكو( من أجل تعويض أي كان 
أو أخذ مكان أي كان.. المغرب له 
ع���الق���ة ت��اري��خ��ي��ة م���ع روس���ي���ا، 
والمغرب معروف بمنتوجاته عند 
المستهلك وداخل السوق الروسي. 
ديناميكية  ف��ي  ان��ط��ل��ق  ال��م��غ��رب 
جديدة في ما يخص التصدير إلى 
حيث   ،2013 ع���ام  م��ن��ذ  روس��ي��ا 

ارتفعت الصادرات المغربية إلى 
العقوبات  وقبل  المائة.  ف��ي   35
)التي فرضها الغرب على روسيا( 
ارتفعت الصادرات المغربية، خالل 
7 شهور من هذه السنة، إلى نسبة 

50 في المائة«.
وأضاف أن المغرب على كامل 
االس���ت���ع���داد، ن��ظ��را ل��ل��ع��الق��ة مع 
روسيا، لكي يزيد من صادراته إلى 
روسيا، وأشار عبو إلى أنه للمغرب 
ص��ن��اع��ة م��ت��ق��دم��ة ف��ي م��ا يخص 
»له  فالمغرب  البحرية،  الفواكه 
م��خ��ط��ط��ات س�����واء ت��ع��ل��ق األم���ر 

أو  ب�����ال�����ف�����الح�����ة 
بالصيد البحري«.

تطور  جديد في العالقات 
المغربية الروسية
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منذ  يمر،  المغرب  أن  عليه  ..المتفق 
انتقال  بمرحلة  التسعينيات،  منتصف 
تولي  بعد  خطاه  تسارعت  ديمقراطي 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
العرش في يوليوز 1999، يتعثر أحيانا 
أو يكبو، لكنه متواصل، وقياسا على ما 
كان وقياسا مع اإلقليم فإن المغرب ذاهب 
هامش  توسيع  نحو  واسعة  بخطوات 
انتشار  بعد  خاصة  وإع��ام��ه،  حرياته 
حضور  وت��ض��اؤل  المستقلة  الصحف 
ال��ح��زب��ي��ة وغ��ي��اب الصحف  ال��ص��ح��ف 
الرسمية، وفتح الفضاء المغربي لإلعام 
السمعي المستقل أو غير المملوك للدولة 
اإلعام  وسائل  على  محافظا  بقي  وإن 
إعطاء  وع��دم  للدولة  مملوكا  البصري 

الترخيص ألي قناة تلفزيونية خاصة.
ومن المؤكد أن الفضاء الذي انفجر 
قنوات تلفزيونية، ثم االنتشار الواسع 
للصحف والمواقع اإللكترونية وصفحات 
التواصل االجتماعي، قلص قدرات أية 
دولة على التحكم في صناعة الرأي العام، 
رغم المحاوالت المكثفة للدولة، خاصة 
دول العالم الثالث، للتدخل وتأطير كل 
هذا الفضاء بما يخدم رؤيتها ومقاربتها 

لمختلف القضايا التي تهم المجتمع.
وتقارير المنظمات الدولية المتعلقة 
التي كثيرا ما تثير  بحريات الصحافة 
تعتمد  المغاربة،  المسؤولين  حفيظة 
معايير لقياس هذه الحريات وتصنيف 

الدول، حيث تشكل ممارسة المهنة ومدى 
ح��ري��ة ه���ذه ال��م��م��ارس��ة أرض��ي��ة لتلك 
التقارير، فإن القانون المنظم لممارسة 

مهنة الصحافة يشكل مرجعية.
الحريات  قانون  م��ازال  المغرب  في 
العامة 1958 رغم ما كان يمثله من تقدم 
مهنة  لممارسة  الضابط  هو  في حينه، 
الصحافة، والتعديات التي أدخلت عليه 
في  بقي  الماضية،  ع��ام��ا  ال�57  ط���وال 
مع  يتناسب  ال  ال��دول��ي��ة  ال��م��رج��ع��ي��ات 

المواثيق واألعراف الدولية خاصة وأنه 
بقي محافظا على العقوبات المناهضة 
للحرية، بل إن السلطات تذهب أحيانا 
إلى تكييف القضايا التي تتعلق بالنشر 
ضمن القضايا الجنائية لينظر القضاء 
إليها وفق القانون الجنائي، وليس قانون 

الصحافة.
وف������ي ن��������دوة ب����ع����ن����وان »اإلع��������ام 
والديمقراطية« نظمت قبل أسابيع عدة 
رأى أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية 

في جامعة محمد الخامس في الرباط أن 
ضمانات حرية الرأي والتعبير ال ترتبط 
فقط بالبعد القانوني أو حتى الدستوري، 
المناخ  ب��خ��ل��ق  أي��ض��ا  ت��رت��ب��ط  وإن���م���ا 
هذه  أن  موضحا  المناسب،  السياسي 
الضمانات ال يمكن تصورها إال في ظل 
نظام ديمقراطي يقوم على فصل حقيقي 
للسلطة وعلى سيادة القانون واستقال 
ال��ق��ض��اء ون���زاه���ت���ه، »ي��ص��ع��ب تصور 
ضمانات للحقوق والحريات في دولة ال 
تحترم إرادة الناخبين، أو تسعى في كل 
والقضاء  االستفتاءات،  فرملة  إلى  مرة 
يصعب  كما  المضادة  السلطات  على 
ال��ح��دي��ث ع��ن ض��م��ان��ات ل��ح��ري��ة الرأي 
والتعبير في بلد يراد فيها للصحفي أن 

يحمل الصفة دون أن يمارس المهنة«.
وأضاف أن من ضمانات حرية الرأي 
والتعبير ما هو مرتبط بتمثل الناس، أي 
الصحافة،  ألدوار  والفاعلين  المجتمع، 
وتمثل الصحفيين أنفسهم لهذه األدوار 
والكف عن النظر إلى الصحافة بكونها 
مصدر رزق أو دخل أو اغتناء فقط »وقال 
أن  ي��ع��ل��م��وا  أن  الصحفيين  ع��ل��ى  إن 
ال��ص��ح��اف��ة ال��ت��ي ال ت��زع��ج أح���دا تنوم 
الحجر  ه��ي  الصحافة  وأن  الجميع، 
األساس للمجتمعات الحرة والديمقراطية، 

الذي  ال���ه���واء  وأن���ه���ا 
ت������س������ت������ن������ش������ق������ه 

الديمقراطية.

الصحافة التي ال تزعج.. تقوم بتنويم الجميع
تقارير المنظمات الدولية المتعلقة بحريات الصحافة التي كثيرا ما تثير حفيظة المسؤولين المغاربة 
تعتمد معايير لقياس هذه الحريات وتصنيف الدول، حيث تشكل ممارسة المهنة ومدى حرية هذه الممارسة 
أرضية لتلك التقارير.

ترأست مسؤولة مغربية تشغل منصب وال، 
ي���وم ال��ج��م��ع��ة ال��م��اض��ي، إج������راءات صاة 
محمد  الملك  إليها  دع��ا  ال��ت��ي  االس��ت��س��ق��اء 
السادس في جميع مساجد المغرب، وذلك في 
سابقة هي األولى من نوعها. وترأست زينب 
العدوي والي جهة الغرب الشراردة بني حسن 
محافظ مدينة القنيطرة إجراءات الصاة في 
خطباء  أح��د  ��َه��ا  أَمّ التي  القنيطرة،  مسجد 
الوالي  وتقدمت  المحلي.  العلمي  المجلس 
العدوي، - وهي أول سيدة تتولى منصب والي 
- الموكب الرسمي الذي ضم علماء وشيوخا 
في سابقة من نوعها، ومشى الموكب الرسمي 
على األقدام استعدادا للدعاء إلى الله أن يسقي 
عباده ومخلوقاته وينشر رحمته، ويحيي بلده 
والشؤون  األوق����اف  وزارة  وك��ان��ت  ال��م��ي��ت. 
اإلسامية أعلنت أن صاة االستسقاء ستقام 
إحياء  المملكة،  وأقاليم  جهات  مختلف  في 

لسنة الرسول صلى الله عليه 
وس��ل��م ف���ي االس��ت��س��ق��اء عند 

انحباس المطر.

العدوي.. أول امرأة 
تترأس صالة االستسقاء

من هنا 
وهناك

كاريكاتور األسبوع
خ��ل��ت ك���ل األح��اس��ي��س م���ن ه���ذا الرجل 
بناته  تمنعه صرخات  لم  الذي  الخمسيني 
وبنات أخيه وبنات الجيران من التوقف عن 

االعتداء الجنسي الذي يمارسه ضدهن.
الشرقية  مكناسة  في  رجل  اغتصب  فقد 
ضربا  ضربهما  بعد  ابنتيه  ت���ازة،  بإقليم 
مبرحا، ثم انتقل لمرحلة أخرى اغتصب فيها 
ابنة جاره التي لم تتجاوز ال�14 عاما، فعلم 

أبوها واشتكى للشرطة على الفور.
وقامت عناصر الدرك الملكي بإلقاء القبض 
على هذا الرجل الخمسيني لتكشف التحقيقات 
بينهم  م��ن  بنات   6 اغتصب  أن��ه  بعد  فيما 
ابنتيه وبنات أخيه وابنة جاره، واعترف كل 
الضحايا عليه من بينهن ابنته التي قالت إنه 

وأختها  ي��ش��ب��ع��ه��ا  ك���ان 
ال��ص��غ��ي��رة ض��رب��ا لكي 

يرضخا لشهواته.

ماهي العقوبة التي 
يستحقها مثل هذا الوحش؟

رئيس  التامك،  صالح  محمد  ق��ال 
اإلدم����اج  وإع������ادة  ال��س��ج��ون  إدارة 
»سجناء  إن  الجمعة،  يوم  بالمغرب، 
الئحة  يتصدرون  المخدرات  قضايا 
ألفا   18 ب��ع��دد  بالمغرب،  السجناء 
و765 سجينا من أصل 70 ألفا و99 
سجينا، حتى شهر شتنبر 2014، وهو 
المئة  ف���ي   26.8 ن��س��ب��ت��ه  ت��ب��ل��غ  م���ا 

تقريبا.
ج���اء ذل���ك خ���ال ت��ق��دي��م مشروع 
السجون  إلدارة  الفرعية  الميزانية 
داخل   ،2015 لعام  اإلدم���اج  وإع���ادة 
لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
النواب، وفق مراسل وكالة  بمجلس 

»األناضول«.
في  »السجناء  أن  أوض��ح  التامك 

ق��ض��اي��ا اس���ت���ه���اك واالت����ج����ار في 
المخدرات يتصدرون الئحة السجناء 
بالمغرب بنحو 18 ألفا و765 سجينا 
متبوعين  تقريبا(  بالمئة   26.76(
)مثل  األم����وال  قضايا  ف��ي  بسجناء 
اختاسات األموال أو دفع شيك بدون 
 26.76 أي  النسبة  بنفس  رص��ي��د( 
بالمئة، إذ بلغ عددهم 18 ألفا و755 
سجينا، وفي مرتبة ثالثة السجناء في 
اعتداءات على أشخاص )مثل الضرب 
والجرح( بنحو 13 ألفا و36 سجينا 

)18.60 بالمئة(«.
وتابع قائا: »في المرتبة الرابعة 
يأتي السجناء في القضايا ضد األمن 
سجينا   9039 بنحو  والنظام  العام 
)12.89 بالمئة(، وفي المرتبة الخامسة 

سجناء قضايا نظام األسرة واألخاق 
العامة ب�6402 سجين )9.13 بالمئة(، 

وسجناء في قضايا مختلفة وعددهم 
3379 بنسبة 4.82 بالمئة، وفي مرتبة 

التطرف  ق��ض��اي��ا  س��ج��ن��اء  أخ���ي���رة 
في   1.03( سجينا   723 واإلره����اب 

المئة(«.
وأضاف أن »عدد السجناء وصل 
إلى 70 ألفا و99 سجينا إلى حدود 
9 أشهر أول��ى من عام 2014، حيث 
تبلغ نسبة المحكومين نهائيا 51 في 
المئة، وسجناء االحتياط 49 بالمئة 
)السجناء الذين لم يصدر في حقهم 

حكم نهائي بعد(«.
رئيس إدارة السجون قال، أيضا، 
نقاال،  هاتفا   5053 ضبط  »ت��م  إن��ه 
و1410 حاالت اعتداء بين السجناء، 
و510 حاالت اعتداء من السجناء في 
حق أنفسهم، و88 حالة اعتداء على 

موظفين خال 9 أشهر من 2014«.
ولفت التامك إلى أن نسبة االكتظاظ 

المغربية  ال��س��ج��ون  ف��ي 
»بلغت أزيد من نسبة 224 

بالمئة خال 2014«.

نصف سجناء املغرب متورطون في قضايا املخدرات وشيكات بدون رصيد

خال  بالمغرب،  يحل  أن  ينتظر 
الحكومة  رئيس  الجاري،  األسبوع 
التونسية المؤقتة مهدي جمعة في 

زيارة عمل تمتد على مدى يومين.
وذكر بيان صدر يوم الثاثاء، عن 
رئاسة الحكومة التونسية أن جمعة 
سيلتقي خال زيارته مع كل من نظيره 
المغربي عبد اإلله بن كيران، ورئيس 
الطالبي  المغربي  ال��ن��واب  مجلس 

إلى  ب��اإلض��اف��ة  العلمي 
عدد كبير من المسؤول.

أول زيارة لرئيس حكومة 
تونس إلى المغرب

عالل
 القادوس

رئيس 
الحكومة 
التونسية 
المؤقتة 

مهدي 
جمعة
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وداعا..»الشهيد« أحمد الزايدي
<  الرباط. سعيد الريحاني

عندما طلب من رئيس الحكومة عبد اإلله 
بن كيران التعليق على وفاة القيادي أحمد 
الراحل  بأن  قال  الزايدي بشكل مفاجئ، 
مواقفه  أخالقه، وبوضوح  بدماثة  عرف 
زمرة  في  للدخول  وبـ»رفضه  السياسية 
الالعبين«)..(، وكان رئيس الحكومة شأنه 
شأن كل من حضروا لتشييع جثمان الراحل 
عصر يوم اإلثنين الماضي، مندهشا من 
الحضور الكثيف للمواطنين الذين رافقوا 
الراحل إلى متواه األخير، لذلك قال: »هذا 
الشعب، شعب كريم، يعرف أبناءه ويعزهم، 
ويجيد تقديرهم، ولوال ذلك لما حضر بهذه 

الكثافة )يقصد الشعب(«.
بوزنيقة مدينة شاطئية هادئة، لكنها 
الفينة واألخرى،  مثل البحر، تهيج بين 
وخروج مواطنيها للشارع في مسيرات 
المنطقة،  بابن  دائما  ارتبط  احتجاجية 
فمسيرة  الــــزايــــدي،  أحــمــد  الــصــحــفــي 
مسيرة  سبقتها  لجنازته،  المشيعين 
أخرى سنة 1993، عندما خرجت جموع 
المواطنين في تظاهرة حاشدة، لم تكن 
الملكي  القصر  لتتوقف إال عند مشارف 
بــالــصــخــيــرات، احــتــجــاجــا عــلــى تزوير 
االنتخابات البرلمانية لسنة 1993، وقتها 
منحازا،  االنتخابي،  الرقيب  مقص  كان 
لوزير المالية السابق »عبد الكامل الرغاي«، 
الذي سخرت منه الصحافة عندما غادر 
المدينة، متنكرا في لباس امرأة، بينما كان 
المنتفضون يرددون: »فضحو الشفارة..« 
الرغاي خرج من بوزنيقة بجلباب نسائي، 
فهل سيمثلها من موقع المنفى؟«، )جريدة 

أصداء، 7 يوليوز 1993(.
ويفترض أن يعرف االتحاديون أكثر من 
غيرهم، أن حزبهم كان دائما حزب الشهداء 
اليوم،  عليه  هــو  مــا  إلــى  يصل  أن  قبل 

المسؤول)..(، الئحة  النظر عن  بغض 
بالمعايير  جــدا،  طويلة  »الشهداء« 

اسم  فيها  يوجد  االتــحــاديــة)..(، 
صحافة  شهيد  بنجلون  عمر 
االتــحــاد االشــتــراكــي، واسم 
المهدي بنبركة الذي يجهل 
مكانه إلى حدود اليوم)..(، 
كما تضم أسماء أخرى من 
الحسين  المناضل  قبيل  
ومحمود  الـــــمـــــنـــــوزي، 
المختطفين  »وكل  بنونة، 
فــي مــراكــز االعــتــقــال في 
أكــذز، وفي  تكونيت، وفــي 
موالي  درب  كــومــيــســاريــة 

الكوربيس،  وفــي  الشريف، 
المعاريف،  كوميسارية  وفي 

وفي دار المقري، والذين توفوا 
خالل منفاهم بالجزائر أو فرنسا، 

هروبا من مطاردات األجهزة األمنية 
ومــن أحــكــام اإلعـــدام والــمــؤبــد، والذين 

مارس  انتفاضة  محاكمات  في  أعدموا 
1965، ومحاكمات 1973 و1974، وعلى 
والشهيد  دهكون،  عمر  الشهيد  رأسهم: 
محمد الحريزي الذي أعدم سنة 1961، 
أعدم  الذي  الفواخري  بنحمو  والشهيد 
الزناكي  الله  1962، والشهيد عبد  سنة 
الذي أعدم سنة 1962، والشهيد إدريس 
بن محمد الموالت الذي أعدم سنة 1962، 

والشهيد أحمد بن محمد تاجا الذي أعدم 
سنة 1962.. وشهداء آخرون، منهم: أيت 
وأيت  بالحاج،  المعروف  لحسن  عمي 
السالم،  بعبد  المعروف  الحسين  زايــد 
برو  الحقيقي  واســمــه  والــبــاعــمــرانــي، 
امبارك بن أحمد، وبوزيان واسمه الحقيقي 
لحسن التغجيشت، ودحمان سعيد، وعمر 
دهكون، وباقي رفاقه الذين استشهدوا بعد 

 ،»..1973 أحداث مارس 
)مقتطف من كلمة الكاتب 
األول إدريس لشكر، خالل 
بمناسبة يوم الوفاء يوم 
الوفاء للشهداء 31/ 10/ 

.)2013
إذن،  الـــشـــهـــداء  الئــحــة 
إليها شهيد جديد،  انضاف 
هو الشهيد »أحمد الزايدي«؟ ما 
عالقة الشهادة باألمر؟ الجواب في 
َهَداُء  الحديث الشريف القائل: »الُشّ
َخْمَسٌة: اْلَمْطُعوُن، َواْلَمْبُطوُن، َواْلَغِريُق، 

ِه«..  ِهيُد ِفي َسِبيِل الَلّ َوَصاِحُب اْلَهْدِم، َوالَشّ
من  واحد  والغريق  غرقا،  مات  الزايدي 
هذا  درجــة صحة  ماهي  لكن  الــشــهــداء، 
الحديث، يجيب العالم في فقه النوازل، 
الحديث  هذا  بأن  الزمزمي،  الباري  عبد 
حديث  ومــســلــم،  الــبــخــاري  رواه  ـــذي  ال
إذا  صحيح، وفي جوابه على سؤال ما 
في  الغريق  هو  المقصود،  الغريق  كان 
البحر، يقول الزمزمي: »الحديث لم يتحدث 

عن البحر«.
وكان الزايدي قد لفظ أنفاسه األخيرة، 
»الشراط«،  بـــوادي  صغير،  جسر  تحت 
المياه سيارته، وحالت  عندما حاصرت 
دون وصوله إلى منزل والديه، حيث كان 
األقدار  لكن  الغداء،  وجبة  تناول  ينوي 
متوقعة:  غير  نهاية  له  رسمت  قد  كانت 
»اختار أن يسلك الطريق المختصر، ليفاجأ 
بأنه مقطوع بالمياه، إال أنه ظن أن منسوب 
على  المرور  فحاول  مرتفع،  غير  المياه 
مثن سيارته الرباعية الدفع، لكن السيارة 
توقفت في منتصف الطريق، بعد أن غمرت 
المياه، محركها فأوقفته، وعطلت معه كل 
األزرار، حيث ظل الراحل حبيسا داخل 
السيارة التي كانت تغوص شيئا فشيئا 
تحت الماء«، هكذا قالت الصحافة التي 
تحدثت أيضا عن اتصاالت أجراها الراحل 
مع سائقه »علي«، والوقاية المدنية لكنها 

لم تكن كفيلة بإنقاذه)..(.
قيد حياته على خالف  الــزايــدي  كــان 
كبير مع القيادة الحالية لحزب االتحاد 
االشتراكي، وكان يعاب على أنصاره عدم 
رضوخهم لنتيجة الصنادق)..(، وقد ظل 
إلى  بمواقفه  بوزنيقة متشبثا،  برلماني 
درجة، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من 
حزب  أكبر  داخــل  جديد  انشقاق  قيادة 

يساري في المغرب.
لم يكن الزايدي ينظر بعين الرضى إلى 
خصمه السياسي إدريس لشكر)..(، كما لم 
يكن ينظر بعين الرضى، إلى الكاتب األول 
والراحل  الراضي،  الواحد  عبد  السابق 
محمد بوزوبع، باعتبارهما وزيرين للعدل، 
ألنهما لم يقدما أي شيء، في ملف المهدي 
أن  أتمنى  كنت  غير راض،  »أنا  بنبركة، 
تظهر في عهدهما حقيقة ملف المهدي«، 
 2 بتاريخ  لألسبوع  الزايدي  قال  )هكذا 

غشت 2012(.
أمام جالل الموت، وضع االتحاديون 
»بقلوب  وقــالــوا:  جانبا،  خالفاتهم  كــل 
بقضاء  مؤمنة  األلم،  يعتصرها  خاشعة 
السياسي  المكتب  ينعي  وقـــدره،  الــلــه 
الشعبية،  للقوات  االشــتــراكــي  لالتحاد 
رحيل المناضل الفذ، والقيادي السي أحمد 
الزايدي الذي وافته المنية مساء يوم األحد 
بالقرب من بوزنيقة.. سيفتقد المناضلون، 
من حزب القوات الشعبية، وعموم قوى 

اليسار والصف الوطني الديمقراطي، في 
شخص السي أحمد، رفيقا شريفا، وقياديا 
خلوقا.. أنيق الصفات والخصال، شديد 
الرقابة على نفسه..«، )االتحاد االشتراكي، 

عدد: 17 نونبر 2014(.
أحــمــد الـــزايـــدي، الــقــيــادي فــي حزب 
االتحاد االشتراكي، وزعيم تيار االنفتاح 
والديمقراطية، المحامي والصحفي، واحد 
من مواليد ببوزنيقة سنة 1953 ألربعة 
بالجزائر  الحقوق  كلية  خــريــج  أبــنــاء، 
االتحاد  باسم  مرشح  أصغر  العاصمة.. 
االشتراكي للقوات الشعبية سنة 1976 في 
إحدى الجماعات القروية ببوزنيقة.. غادر 
يوم األحد الماضي إلى دار البقاء، تاركا 
حرقة ال مثيل لها في قلب عائلته، حتى 
أن زوار المستوصف الصغير ببوزنيقة، 
سيتذكرون صراخ ابنته وشقيقته الكبرى 
على  الــدفــن،  قبل  تـــرددان،  كانتا  اللتين 
مسمع الجميع: »قتلوه، قتلوه..«.. وحده 
حضور أقطاب الدولة ممثلين في الهمة، 
والمنصوري، ورئيس الحكومة، وحصاد، 
ترك لدى الجميع انطباعا بإمكانية »عودة 

االتحاد االشتراكي«.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

«««

كان الزايدي قيد حياته 
على خالف كبير مع 
القيادة الحالية لحزب 
االتحاد االشتراكي، 
وكان يعاب على أنصاره 
عدم رضوخهم لنتيجة 
الصناديق)..(، وقد ظل 
برلماني بوزنيقة متشبثا، 
بمواقفه إلى درجة، أنه 
كان قاب قوسين أو 
أدنى من قيادة انشقاق 
جديد داخل أكبر حزب 
يساري في المغرب

متابعات10

هل يعكس حضور مجموعة من شخصيات 
الدولة قناعة بإحياء االتحاد االشتراكي ?

ريه
ورت

ب

حضور وازن 
في تشييع 

جنازة أحمد 
الزايدي

حضور رمزي 
ألحمد 

الزايدي في 
البرلمان
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البوليساريو  قام وفد من مناصري 
بجزر كناريا بزيارة لمخيمات تندوف، 
حيث خصص لهم محمد عبد العزيز استقباال 
خاصا اعتبره مهما للضغط على الشارع اإلسباني 
بعودته إلى دعم البوليساريو، في الوقت الذي أقدمت 
»الديستي«  مدير  تكريم  على  مدريد  حكومة  فيه 
المغربي، قبل أن تعود من جديد إلى تكريم السفير 
السابق للمغرب بمدريد احمدو ولد اسويلم بوسام 

ال يمنح سوى للشخصيات المأثرة.

طالب األمين العام األممي »بان 
المفاوضات  باستئناف  كيمون« 
بين المغرب والبوليساريو في أقرب 
وقت ممكن، وجدد ثقته بخالف رغبة المغرب 
األمريكي  ال��م��ن��ط��ق��ة  إل����ى  م��ب��ع��وث��ي��ه  ف���ي 
»كيم  وال���ك���ن���دي���ة  روس«،  »ك��ري��س��ت��وف��ر 

بولدوك«.
وقال الناطق الرسمي باسم األمين العام 
خطاب  عقب  دوغارتش«،  »ستيفان  األممي 
»إن  للمسيرة.   39 الذكرى  بمناسبة  الملك 
األمم المتحدة تنتظر العودة العاجلة ألطراف 
النزاع لمسار المفاوضات بناء على نصائح 
األممي  العام  لألمين  الشخصي  المبعوث 

كريستوفير روس«.

رئيس  أحمد  داه��ي  من  كل  اعتبر 
ودادية رؤساء المصالح وفاطمة أمين 
مندوبة وزارة االتصال، تنظيم دورة تكوينية 
مبادرة  المؤسساتي  االتصال  جودة  مجال  في 
الفاعلين  م���ع  ال��ت��ك��وي��ن  آف�����اق  س��ت��ف��ت��ح  أول�����ى 

المحليين.
وثمن المشاركون سياسة التكوين التي نهجتها 
الجهات المنظمة والتي من شأنها االرتقاء بجودة 
آليات  من  آلية  باعتباره  المؤسساتي،  االتصال 
األستاذين:  من  كل  المتميز، واستطاع  اإلع��ام 
بن  اللطيف  وعبد  الرامي،  الوهاب  عبد  الدكتور 
صفية بالمعهد العالي للصحافة واإلعام بالرباط، 
حول  استراتيجية  رؤي���ا  ب��ن��اء  ف��ي  يساهما  أن 

التواصل المؤسساتي)..(.

انتقلت إلى عفو الله ومستقر 
رحمته الفقيدة  الكورية بلعيدي، 
جدة النائب البرلماني مولود أجف، 
الدينية  بقيمها  ال��م��رح��وم��ة  ع��رف��ت  وق���د 
بمدينة  المنية  وافتها  أن  إلى  والوطنية 

العيون.
 إنا لله وإنا إليه راجعون.

> عبد اهلل جداد. 
االسبوع 

المستشار  ت����ع����رض 
ال��ب��رل��م��ان��ي رئ��ي��س لجنة 
وحقوق  والتشريع  العدل 
اإلنسان إبن مدينة السمارة 
رئيس  ال���دخ���ي���ل«  »ع���م���ر 
الجامعة الملكية المغربية 
ل����ل����ق����ن����ص، م������ؤخ������را، 
إلصابة بحروق في وجهه 
النار  ب��م��اء  ق��ذف��ه  نتيجة 
»الماء القاطع«، كما أصيب 
الخطير  االع����ت����داء  ف���ي 
الجامعة  ف���ي  ع��ض��وي��ن 
ال���م���ل���ك���ي���ة، وال���م���ف���وض 
في  ك��ان  ال��ذي  القضائي، 
تبليغ حكم قضائي  مهمة 
للرئيس  عام  جمع  بوقف 

المنتدب السابق المنتهية 
صالحيته«، واستهدف عمر 
البوابة  ع��ن��د  ال���دخ���ي���ل 

الجامعة  لمقر  الرئيسية 
المكتب  في  أعضاء  رفقة 
ومفوض قضائي، من قبل 

بماء  قذفوهم  أفراد  ثالثة 
النار استدعت نقلهم على 
وج��������ه ال�����س�����رع�����ة إل����ى 

المستشفى. 
وسبق أن طالب الدخيل 
المجلس األعلى للحسابات 
صرف  ط��رق  في  بالبحث 
ميزانية تقدر ب�30 مليون 
من  عليها  محصل  دره��م 
ال��ع��ام، وك��ان عمر  المال 
انتخب  ق��د  ال��دخ��ي��ل 
للجامعة،  رئ��ي��س��ا 
المكتب  وت��وص��ل 
بوصل اإليداع من 
والي�����ة ال���رب���اط، 
ومازالت تداعيات 
تعٍد  ما حدث من 
لدى  الدخيل  على 

العدالة.

هجوم بالماء القاطع على رئيس لجنة العدل 
والتشريع بسبب مشكل القنص

الجهوية  العلمية  ال��ن��دوة  ع��رف��ت 
الثانية في موضوع »علماء الصحراء 
ونصرة  الدينية  ال��ث��واب��ت  وترسيخ 
وازنة  مشاركة  الوطنية«،  القضايا 
لبعض  العلمية  المجالس  ل��رؤس��اء 
األساتذة  وت��ن��اول  المملكة،  أق��ال��ي��م 
والعلماء مواضيع قيمة تهم: التربية 
على صيانة الهوية الثقافية للمجتمع 
لمحاوالت  وال��ت��ص��دي  ال��ص��ح��راوي 
االستيالب، ووعي المجتمع الصحراوي 
بقيمة ثقافته كعامل رئيسي في بناء 
الخصوصية الذاتية، ودور المحاضر 
في الحفاظ على رابطة البيعة، وصيانة 
والمذهبية  ال��دي��ن��ي��ة  األم����ة  وح����دة 
والترابية، ودور المشيخة في الحفاظ 

ع���ل���ى األم������ن ال�����روح�����ي وال����وح����دة 
الصحراوية  المرأة  الترابية، ومكانة 
العامة  هندستها  خالل  من  التربوية 
لنسق األسرة. ونجح المجلس العلمي 
الصحراوية  الجهة  ومجال  لطانطان 
في جعل طانطان واحة للعلم والعلماء 
من خالل دروس ومحاضرات شهدتها 
واختتمت  المدينة،  مساجد  مختلف 
للمجلس  توصيات  ب��إص��دار  ال��ن��دوة 
العلمي األعلى والوزارة المعنية تطالب 
المجالس  من  تشكيل لجنة  بضرورة 
العلمية للجهات الجنوبية الثالث، وكل 
التراث  في  للبحث  المعنية  الجهات 
وأعالم  علماء  المغربي  الصحراوي 
وتأليف ومنشورات، والعمل على إنشاء 

متحف ومكتبة لتجميع تراث المنطقة 
المادي والمعنوي وعرضه بطرق علمية 
معه  التعامل  إمكانية  تسهل  حديثة 
محليا وجهويا ووطنيا ودوليا، وجمع 
الكتب المخطوطة المتفرقة عند بعض 
تحقيقها  ق��ص��د  واألع����ي����ان  األس�����ر 
تشجيعات  منها، ووضع  واالستفادة 
مادية ومعنوية للمشغلين بإحياء تراث 
ال���م���ن���ط���ق���ة وم�����ده�����م ب���ال���وس���ائ���ل 
البحوث  بعض  الضرورية، وإنجاز 
والدراسات للتعريف بالمعالم الدينية 
والتاريخية للمنطقة من قبيل المساجد 
والمعالم،  و»ال��ْم��َح��ْض��َراْت«  وال��زواي��ا 
وتنظيم ندوات علمية وعقد اتفاقيات 
البحث والجامعات  شراكة مع مراكز 

في بلدان إفريقيا تفعيال لمبدإ تكريس 
ال��م��غ��رب ج��ن��وب - جنوب،  ع��الق��ات 
ووض����ع م��ع��اج��م ل���رج���ال ال��ع��ل��م في 
الصحراء وإعداد الفهارس لمؤلفاتهم 
االعتبار  العلمية، ورد  وإنتاجاتهم 
علماء  أس��م��اء  بتخليد  ال��دي��ن  ل��رج��ال 
وأع���الم وأع��ي��ان وم��ق��اوم��ي الجهات 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ب��إط��الق أس��م��ائ��ه��م على 
والمساجد  ال���ع���ام���ة  ال���م���ؤس���س���ات 
والشوارع واألحياء، والتعريف باألسر 
خالل  من  الصحراء  لعلماء  العلمية 
قصد  معهم  تواصلية  لقاءات  تنظيم 
الحفاظ على الموروث العلمي والثقافي 
السلف  نهج  على  والسير  ألجدادهم 

الصالح.

دور العلماء في القضية الوطنية وحماية النسيج االجتماعي الصحراوي

الكفاح  إلى  بالعودة  البوليساريو  جبهة  ه��ددت 
المسلح ضد المغرب، وذلك في رد فعل على تأكيد 
خطاب الملك محمد السادس بمناسبة سادس نونبر، 
جاء ذلك على لسان محمد سالم ولد السالك ما يسمى 
بوزير خارجية جبهة البوليساريو حين أكد بالجزائر 
أن الجبهة »ال تزال متمسكة بالحل السلمي للقضية 
إلى  للعودة  الصحراويين  رغم ضغط  الصحراوية 
الحرية واالستقالل«، وأنه  المسلح النتزاع  الكفاح 
وانصياع  الدولي  المجتمع  تحرك  ع��دم  ح��ال  »ف��ي 
المغرب للقرارات والشرعية فلن يكون أمامه إال خيار 
العودة إلى الكفاح المسلح«. هذه التصريحات تؤكد 
الضرر الكبير الذي لحق بقيادة الجبهة التي بدأت 
تعترف بقرب نهاية طي ملف الصحراء، ما دام أن 
باب الوطن غفور رحيم ومفتوح في وجه الصحراويين 

العائدين.

> العيون. األسبوع 

اعتبر شيوخ وأعيان الصحراء خطاب الملك بمناسبة مرور 39 
سنة على ذكرى المسيرة الخضراء، خطاب المرحلة للحسم في 
قضية النزاع المفتعل بين المغرب والبوليساريو والجزائر، وثمن 
القطب الصحراوي حسن الدرهم إعان الملك عن بدء انطاق ورش 
لمستقبل  حاسمة  تعتبر  والتي  المقبلة،  السنة  خ��ال  الجهوية 
المنطقة)..(، وكانت بوادر هذا التوجه قد ظهرت مع العمل الذي 
بدأه والي جهة العيون بوشعاب يحظيه، حين فتح ملفات اجتماعية 
أرامل  من  المحتاجة  الفئات  ووضعية  حاجيات  بتحديد  تتعلق 
ومطلقات وعاطلين، كما وضع الخطاب األمين العام لهيئة األمم 
المتحدة في صلب الموضوع محما إياه مسؤولية إنهاء النزاع، 
وأثارت صحافة الجزائر موجة من التعليقات لما حمله الخطاب 
الملكي من انتقادات الذعة إلى الجزائر التي تتحمل مسؤولية بشأن 
ضد  البوليساريو  زعيم  تندوف  بمخيمات  انتفض  كما  يقع،  ما 

التوجهات الملكية الجديدة)..( مهددا بالعودة إلى الساح.
وأجمعت قيادات حزبية بجهة وادي الذهب وفعاليات سياسية 
وجمعوية بجهة العيون على تبنيها فلسفة ومضامين خطاب سادس 
نونبر 2014، الذي يعتبر قطيعة مع الماضي حين شدد على سيادة 
المغرب الكاملة على أراضيه غير القابلة للتصرف أو المساومة.

> تندوف. األسبوع 

العام  األم��ي��ن  ت���رأس 
لوزارة العدل الموريتانية 
الدكتور محمد األمين ولد 
سيدي بابه، وفدا قضائيا 
إلى الرباط بهدف تثمين 
ع�����الق�����ات ن����واك����ش����وط 
بالمغرب واالستفادة من 
في  المغربية  التجربة 
القضائي،  العمل  مجال 
ويسعى الوفد الموريتاني 
إلى االطالع على التجربة 
إنشاء  ف���ي  ال��م��غ��رب��ي��ة 
البيانات  قواعد  وإع��داد 
العدلية، وتقنيات توثيق 
القضائية،  المستندات 
إعداد  ومهارات  وفنيات 
شهادات التبريز، وكيفية 
صحة  م�������ن  ال�����ت�����أك�����د 
ال��م��ع��ل��وم��ات ال������واردة 

فيها.
 وكان وزير الخارجية 
ص��الح ال��دي��ن م���زوار قد 
أبلغ، األسبوع الماضي، 
رسالة  ن���واك���ش���وط  ف���ي 
شفوية من الملك للرئيس 
ولد  محمد  الموريتاني 
العزيز، كما تعززت  عبد 

على  بالتوقيع  ال��ع��الق��ة 
األمني  للتنسيق  اتفاق 
التهديدات  ل��م��واج��ه��ة 
األمنية العابرة للحدود؛ 
ف����ي ظ����ل ال���ح���دي���ث عن 
واستقطاب  اإلره�������اب 
ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة في 
العراق والشام لشباب من 
المغرب العربي، وانتعشت 
مؤخرا  الثقافية  الحركة 
ب��ات��ف��اق��ي��ة ش���راك���ة بين 
بلديتي الوطية بطانطان 

بداخلت  وب�����ول�����ن�����وار 
سيرحل  كما  أن��واذي��ب��و، 
السباعي  ب��رئ��اس��ة  وف��د 
جمعية  رئ��ي��س  ي���رع���اه 
الشرفاء أبي السبع إلى 
نواكشوط  ال��ع��اص��م��ة 
مهرجان  ف��ي  للمشاركة 
والمحيط  ال���ص���ح���راء 
المنظم من طرف الجمعية 
لتنمية  ال��م��وري��ت��ان��ي��ة 
21 و23  بنشاب ما بين 

نونبر الجاري.

وفد قضائي موريتاني يحل بالرباط

أقطاب الصحراء يثمنون 
الخطاب الملكي في ذكرى 

المسيرة الخضراء

البوليساريو تهدد برفع 
السالح في وجه المغرب

كواليس
صحراوية

مقدمة أخرى النفراج العالقات

رائحة القبلية تفوح من أجهزة البام

عمر 
الدخيل
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الثقافة12

بمناسبة الذكرى التاسعة 
والثالثين للمسيرة الخضراء 
والذكرى التاسعة والخمسين 
ومواكبة  االستقالل،  لعيد 
الدبلوماسية  ل��ت��ج��رب��ة 
التعريف  ف��ي  ال��م��وازي��ة 
الوحدة  ق��ض��ي��ة  ب��ع��دال��ة 
الترابية، والتعبئة العامة 

م���ن أج���ل إن���ج���اح  الحكم  
الجهوية  إط��ار  في  الذاتي 
الموسعة، تنظم جمعية أبي 
أجاكس  ون����ادي  رق����راق 
م��ي��ام��ي ف���ي ال���والي���ات 
األمريكية  ال���م���ت���ح���دة 
م���ل���ت���ق���ى: »ال���ص���ح���راء 
المغربية بعيون أمريكية« 
ف��ي ال��ف��ت��رة م��اب��ي��ن 18 

في   2014 دجنبر  و25 
ع��������دد م������ن م��������دن والي������ة 

فلوريدا.

ويشارك في هذا الملتقى 
المثقفين  م���ن  م��ج��م��وع��ة 
والفنانين والرياضيين من 
وأمريكا،  ال��م��غ��رب 
حيث سيتم تنظيم 

فكرية  ندوة 

موسعة تتناول مقترح الحكم 
ونهائي  أمثل  كحل  الذاتي 
للصراع المفتعل، ومسيرة 
رمزية للمغاربة المقيمين في 
والية فلوريدا، ولقاء دراسيا 
دور  م����وض����وع  ف����ي 
والفنون  ال��ث��ق��اف��ة 
المسرح  وأساسا- 
في  والموسيقى- 
بعدالة  التعريف 
الوطنية  القضية 
األولى ومواكبة 

مسلسلها  م�����ح�����ط�����ات 
ب���اإلب���داع���ات وال����ق����راءات 

النقدية.
ويتوج هذا الملتقى بحفل 
فني مغربي أمريكي مشترك 

م�����ن نجم  ل���ك���ل  ت���ك���ري���م���ا 
الفنان  المغربية  الكوميديا 
والمسرحي  ال��ج��م،  محمد 
الباحث والمبدع في الفنون 
التراثية عبد المجيد فنيش، 
العصرية  األغ��ن��ي��ة  ون��ج��م 

الفنان محمد الغاوي.
البرنامج  يتضمن  ك��م��ا 
مسابقات رياضية خاصة في 
كرة القدم، وسباق الدراجات 
النارية بمشاركة رياضيين 

من المغرب وأمريكا.
وسيتم طيلة أيام الملتقى 
تقديم أشرطة وثائقية حول 
الخضراء  ال��م��س��ي��رة 
وع�����ي�����د االس����ت����ق����الل 
اإلنمائية  والمشاريع 
يعرفها  التي  الكبرى 
مختلف  ف��ي  المغرب 

المجاالت.

الصحراء المغربية بعيون أمريكية

الفنان محمد حافظي 
يعرض بالنادرة

ليلة  إط���ار  ف��ي 
التي  األروق��������ة، 
وزارة  تنظمها 
يعرض  الثقافة، 
محمد  ال��ف��ن��ان 
جديده  حافظي 
ال���ت���ش���ك���ي���ل���ي 
النادرة  برواق 
بالرباط ما بين 
07 و17 نونبر 

الجاري.

وتنفيذا  ن��ه��ج��ه��ا،  ع��ل��ى  دأب�����ا 
مجال  ف��ي  ال����وزارة  الستراتيجية 
الكتاب  ودع��م  العمومية  ال��ق��راءة 
والمبدعين، نظمت المديرية الجهوية 
دكالة   عبدة  بجهة  الثقافة  ل��وزارة 
بتعاون المندوبية اإلقليمية آلسفي، 
وم���دي���ري���ة ال���ك���ت���اب وال���خ���زان���ات 
والية  مع  وبشراكة  والمحفوظات، 
جهة دكالة عبدة والمجلس البلدي 
المغرب  وفرع آسفي التحاد كتاب 
والفنون  للثقافة  الكلمة  ومؤسسة 

للمعرض  الرابعة  ال��دورة  بأسفي، 
الفنون  بمدينة  للكتاب   الجهوي 
 12 إل��ى   07 م��ن  بآسفي  والثقافة 
»مغرب  شعار  تحت   2014 نونبر 

يقرأ، مغرب يتقدم«.  
وقد احتفت هذه الدورة بتجربة 
الرحيم  ع��ب��د  ال��م��ت��م��ي��ز  ال���روائ���ي 

روايته  وص��ل��ت  وال���ذي  لحبيبي، 
الالئحة  إل���ى  ال��ع��ب��دي«  »ت��غ��ري��ب��ة 
القصيرة لجائزة البوكر، كما شهدت 
المبدعين  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ت��ك��ري��م 
المنتمين للجهة، والذين تم تتويجهم 
الجوائز  من  بالعديد  السنة  ه��ذه 

العربية والدولية.

»مغرب يقرأ، مغرب يتقدم«

أصدر الباحث محمد بهضوض ثالثية تحت شعار: 
المغرب« من منشورات وزارة  الثقافي في  »التحدي 
الثقافة سنة 2014: الكتاب األول تحت عنوان: »المغرب 
الثقافي«،  »المشهد  عنوان:  تحت  والثاني  الثقافي«، 
والثالث تحت عنوان »الفكر الثقافي«. وهي الكتب التي 
الثقافي في  قام فيها الباحث بتحليل دقيق للوضع 
بالدنا، والتوقف عند عدد القضايا الثقافية ذات الصلة 
والمعرفة،  والقيم،  والتربية،  واللغة،  التراث،  )مثل: 
والدين، والجمهور، والوساطة...، واقتراح أرضية لميثاق وطني للثقافة قصد التداول والنقاش. وهذا 
في أفق إعداد مشروع أو »سياسة وطنية للثقافة« متوافق بشأنها بين كل الفعاليات الثقافية والفنية 

في المغرب. 
وقد تساءل الباحث في المقدمة التي خصصها لثالثيته: هل تخضع الثقافة للتخطيط؟ وهل ثمة 
ضرورة لوضع استراتيجية أو ميثاق وطني للثقافة بشكل عام، وفي المغرب بشكل خاص؟ المسألة 
فيها نظر، إذ أن التاريخ البشري عرف ثقافات وحضارات قدمت إلى البشرية عطاءات صناعية وفكرية 
وإبداعية كبرى دون أن تعرف مخططات أو استراتيجيات أو مواثيق للثقافة تذكر. كما أن هناك دوال 
متقدمة ال تتوفر على وزارات للثقافة أو سياسات ثقافية أصال. ومع ذلك، فقد عرفت - وال تزال - تقدما 
في المجال الثقافي. والعكس، أي أن هناك دوال لها استراتيجيات ومواثيق ثقافية، بل ووزارات للثقافة 
وسياسات ثقافية، وخطابات عن الثقافة، دون أن تعرف بالضرورة أي تقدم ملحوظ في هذا المجال.

ثالثية »التحدي 
الثقايف يف املغرب«

محمد 
الجم

محمد 
الغاوي

»تقاسيم عبر الذاكرة«
»تقاسيم عبر الذاكرة« هو عنوان الكتاب الذي 
بن  بوشتى  والقاص  الكاتب  مؤخرا،  أص��دره، 

الطالب عن مطبعة أمبيطل بتازة. 
الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية، تناول فيه الكاتب 
اإلرهاصات األولى للطفولة، وما رافقها من معاناة 
نشأ  ال���ذي  المحيط  وك���ذا  وتهميش،  وإق��ص��اء 

وترعرع فيه وما تركه من 
نفسية  في  عميقة  ج��روح 

الكاتب.
يعد كتاب »تقاسيم عبر 
الذاكرة« اإلصدار الثاني 
مبوب  وه����و  ل��ل��م��ؤل��ف، 
بابا   12 إل��ى  ومفصل 
يتضمن مواقف وأحداث 
خاصة وعامة عايشها 
معها  وت������ع������اي������ش 

الكاتب.

بعد نفاد 
ما طبع 

من كتاب 
صحفي 

وثالثة ملوك، 
صدرت 
الطبعة 
الثانية، 

ووزعت في 
جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 
في ثمن 

النسخة: 60 
درهم.
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< لماذا فكرت في رئاسة المكتب 
المديري للوداد؟

متحمسا  أك��ن  ل��م  البداية  ف��ي   <<
للوداد  حبي  لكن  جديدة،  لمسؤولية 
لقيتها  التي  الالمشروطة  والمساندة 
الفعاليات  المنخرطين وكل  من طرف 
ل��ل��ت��رش��ح لهذا  ال����ودادي����ة، دف��ع��ت��ن��ي 
المنصب، حتى أنقذ ما يمكن إنقاذه، 
علما بأننا لم نجد أي مرشح لتولي هذه 

المهمة.
< هل ستؤثر رئاستك للمكتب 

المديري على اهتمامك بفرع كرة 
القدم الذي يعتبر قاطرة النادي؟

القدم، فرع من فروع  >> فرع كرة 
النادي، وعلينا جميعا أن نهتم بجميع 
الفروع ألنها تحمل اسم وشعار الوداد، 
البريق  ب��إع��ادة  مطالبين  أن��ن��ا  ك��م��ا 

والتوهج لنادي الوداد الرياضي.
في  فهو  ال��ق��دم  ك��رة  لفرع  بالنسبة 
الطريق الصحيح، فالنتائج اإليجابية 
على  دليل  خير  الفريق  يحققها  التي 
ذلك، كما أن كل المسيرين لهذا الفرع 

يقومون بواجبهم خير قيام، مما يسهل 
بالفروع  االه���ت���م���ام  ش��خ��ص��ي��ا  ع��ل��ي 

األخرى.
< كيف ترى مستقبل الوداد؟

متفائل  ج��د  ف��أن��ا  ل��ل��ه،  الحمد   <<
بمستقبل وداد األمة الذي يقف وراءه 
وأعاد  للمدرجات  ع��اد  كبير،  جمهور 
الذين  لالعبين  وال��ح��م��اس  ال��ف��رح��ة 
يعملون كل ما في وسعهم إلسعاده، فكل 
المستقبل أمام فريق الوداد الذي يحبه 
جميع المغاربة داخل وخارج الوطن.

المكتب  رئيس  الناصري:  سعيد   *
المديري ورئيس فرع كرة القدم لنادي 

الوداد الرياضي

تأجيل »الكان« يهدد املغرب بعقوبات قاسية
الءات البلدان اإلفريقية تورط "الكاف"

الكونفدرالية  أص��ب��ح��ت 
يرأسها  ال���ت���ي  اإلف���ري���ق���ي���ة 
الكاميروني عيسى حياتو في 
موقف ال تحسد عليه، بعد أن 
رفضت كل الدول التي رشحتها 
الحتضان  المغرب  لتعويض 
ل��ن��ه��ائ��ي��ات كأس   3 ال�����دورة 

إفريقيا لألمم.
... ال مصر "أم الدنيا"، وال 
الغابون، وال غانا، وال نيجيريا 
هذه  اح��ت��ض��ان  على  واف��ق��ت 
البطولة القارية دون الحديث 
الترابية  وحدتنا  أع��داء  عن 
الذين عوضوا ضعفهم، وعدم 
هذه  استقبال  على  قدرتهم 
لهذا  ب��ال��ت��ن��دي��د  ال���������دورة، 

التأجيل.
االتحاد اإلفريقي وبعد فشله 
األزمة،  ه��ذه  لتدبير  ال��ذري��ع 
السهلة،  الحلول  إل��ى  اتجه 
المنتخب  ب���ح���رم���ان  وذل�����ك 
المغربي من المشاركة في هذه 
لرفضه  وذل����ك  ال��ن��ه��ائ��ي��ات، 

إقامتها  ب��ع��دم  وتشبثه 
ع���ل���ى أرض�������ه ألس���ب���اب 

إن�����س�����ان�����ي�����ة  

وصحية.
الكونفدرالية اإلفريقية وبعد 
ب��ال��ق��اه��رة يوم  اج��ت��م��اع��ه��ا 
اإلثنين األخير، هددت المغرب 
بتوقيع عقوبات كبيرة، وفقا 
داخل  بها  المعمول  للوائح 

"الكاف". 
الكونفدرالية اإلفريقية وبعد 
أن استعرضت عضالتها بعد 
هذا القرار، لم تستطع تعويض 
بإمكانه  آخ��ر  ببلد  ال��م��غ��رب 
بل  التظاهرة،  هذه  احتضان 

اكتفت بالوعيد والتهديد.
وزبانيته  ح��ي��ات��و  عيسى 
الواقع،  ل��ألم��ر  اس��ت��س��ل��م��وا 
ووضعوا أنفسهم في موقف 
لم  المغرب  أن  دام  ما  ح��رج، 
التأجيل،  ب��ل  اإلل��غ��اء  يطلب 
من  ك��ل  س��الم��ة  على  حفاظا 
سيحل بالمغرب لمتابعة هذه 

المباريات.
فالدولة المغربية التي ظلت 
تمد أيديها إلخواننا األفارقة، 

إلى  ح��اج��ة  ف��ي  ك��ان��وا  كلما 
المساعدة، فكرت في الجانب 
اإلن��س��ان��ي ال��م��ح��ض عوض 

التفكير في أشياء أخرى.
فهذا المرض الفتاك القاتل، 
المنظمة  به  اعترفت  وال��ذي 
أكدت  التي  للصحة  العالمية 
آخ���ر ت��ق��اري��ره��ا ب��أن��ه ذهب 

 5000 م���ن  أك���ث���ر  ض��ح��ي��ت��ه 
ألف   13 من  وأكثر  شخص، 
مصاب، تجاهلته الكونفدرالية 
اإلفريقية، ولم تمنحه االهتمام 

المطلوب.
فليذهب "الكان" إلى الجحيم 
صحة  حساب  على  ك��ان  إذا 

األفارقة.

لديها  الفرق  فكل  لقجع  بسبب  بركان  أجامل  لم   <
مسؤول جامعي

< الحكم التيازي
إال وداد األمة

سنخطف بطاقة التأهل إلى النهائي من قلب الرباطي
< المهاجم الجديدي أيوب نناح

ما خطفتي والو يا ولدي
كأس  بتأجيل  ح��ي��ات��و  إق��ن��اع  ف��ي  يفشل  ك��ي��ران  ب��ن 

إفريقيا
< صحف

ماشي غريبة، الفشل هو شعار بن كيران ومن معه
> هل يخشى المغرب الجمهور الجزائري؟

< أخبار اليوم
بسالة هادي، المغرب ال يخشى أحد

> الزاكي يبعد بلهندة، برادة والعرابي
< صحف

نيت ما لعبينش ما لعبينش...
> الرجاء يفاوض شركة لالتصاالت، والمكتب الشريف 

للفوسفاط لبناء أكاديميته
< مواقع

ال نازا هادي، ماشي أكاديمية
لحمل  المحترفين  رفض  إشكالية  يطرح  بنعبيشة   <

القميص الوطني على طاولة الرغيت
< المساء

إشكالية كاع؟ ديكارت هذا
> الزاكي يقدم آخر المالمح لكومندو "الكان"

< المنتخب
سابق العرس بليلة؟

> الفوز على المغرب الفاسي حررنا من الضغط
< الركراكي مدرب شباب خنيفرة

الضغط النفسي أو الجوي، أنت غير سكت حريرتك حريرة
> عائلة أبرون ال تتمسك بالكراسي

< عبد المالك أبرون رئيس المغرب التطواني
لكن تتمسك بالفريق...

Je quitte le Maroc  <
< فوزي جمال مدرب الخميسات
مدرب عادي جدا، يهددنا بمغادرة المغرب، كأنه فيرغسون أو 

غوارديوال

الشراط بين  التعليق و"التعالق"
التي يحل  الوطنية  البطولة  يتابع مباريات  كل من 
فيها الشراط ضيفا ثقيال على مشاهدي القناة األولى، 
يقف مشدوها ومستاء للطريقة الغريبة والسخيفة التي 
"يعلقنا" بها طول ساعة ونصف ونحن تحت رحمة هذا 

المعلق.
واصف رياضي يجهل أبسط قواعد هذه المهنة التي 
تعتمد على األسلوب السلس، والبحث عن أكبر عدد من 
بطريقة  وس��رده��ا  المشاهد،  تفيد  التي  المعلومات 

لبقة.
لألسف الشديد فعبد الحق الشراط يكتفى بالصراخ، 
وذلك  عضالته  استعراض  مناسبة  كل  خ��الل  ويريد 

المصطلحات  ببعض  باالستعانة 
ب��ف��رن��س��ي��ة رك��ي��ك��ة، وه����و الذي 

"وحسب علمنا" يشتغل في قناة 
تبث برامجها باللغة العربية.

تعليق رديء ودون المستوى، 
األخطاء  من  يستفد  لم  لرجل 
المهنية المتكررة التي ارتكبها 

منذ التحاقه بدار البريهي.

ن��دري أي نوع من السعار أصاب  ال 
الجارة الجزائر التي تحشر أنفها في ما 
ال يعنيها، وتسخر أموال الغاز لكل من 

يحارب تقدم ونماء المغرب.
ال��ص��ح��اف��ة ال��ج��زائ��ري��ة ال��ت��ي تضع 
خدماتها رهن إشارة الحكام الجزائريين 
العجزة، عارضت بقوة مبالغ فيها، رفض 
إفريقيا  كأس  نهائيات  تأجيل  المغرب 
لألمم التي كان من المفروض أن تنطلق 

في منتصف يناير القادم.
ترى لماذا هذا التدخل السافر للجزائر 
في أشياء ال تعنيها ال من بعيد وال من 
العدواني  الموقف  سنتفهم  كنا  قريب، 
لهذا البلد لو كان منافسا لنا في تنظيم 
ولألسف  لكن  الكروية،  التظاهرة  هذه 
وبالرغم من الماليين من الدوالرات التي 
قادر على احتضان  فإنه غير  يكسبها، 
هذه البطولة الفتقاره للبنيات التحتية 
بها  تتطلبها، من مالعب معترف  التي 
دوليا، ومن فنادق وأشياء أخرى، ألن كل 
أمواله تصرف على االنفصاليين وعلى 
شرذمة من العصابات، في الوقت الذي 
يعاني فيه الشعب الجزائري الشقيق من 
الفقر المدقع، وشظف العيش. جنراالت 
الصالونات، سخروا صحافتهم للهجوم 

ظلما وعدوانا على المغرب الذي طلب 
اإلفريقية تأجيل هذه  الكونفدرالية  من 

البطولة، وليس إلغاءها.
وارتياحا  ترحابا  لقي  التأجيل  هذا 
لدى معظم األوساط الرياضية العالمية 
التي رأت في هذا القرار، موقفا شجاعا 

للدولة المغربية المستقلة التي فضلت 
إخوانها  وص��ح��ة  مواطنيها،  س��الم��ة 
التي ستجنيها  الماليير  على  األفارقة 

"الكاف" من هذه البطولة.
الصحافة الجزائرية "الصفراء" ركزت 
خالل مقاالتها السخيفة على العقوبات 
المحتملة التي تنتظر المغرب، وأكدت 
ضخمة  مالية  خسائر  سيتكبد  ب��أن��ه 
بسبب هذا القرار، مضيفة بأن األسباب 
الحقيقية وراء هذا التأجيل، سيتضرر 
هذا  وك��أن  ال��ج��زائ��ري،  المنتخب  منه 
مازالت  بأنه  للعالم، علما  األخير بطل 
بها  مني  التي  النكراء  الهزيمة  أث��ار 
بمراكش ضد المنتخب المغربي )0-4( 

عالقة في أذهانهم.
هؤالء  على  يجب  ال��ذي  الوقت  ففي 
الحكام المتقاعدين والعجزة أن يلتفوا 
حول الشعب الجزائري المغلوب على 
أمره، يحاولون تغطية الشمس بالغربال، 
وذلك بشغل الرأي العام الجزائري بأمور 
هامشية. فالمغرب كالقطار السريع يسير 
وبثبات  بأكمله،  العالم  أذهلت  بسرعة 
غير معني بأصحاب "الكراسي المتحركة" 
الذين مازالوا يعانون من عقدة اسمها 

المغرب.

قطار المغرب السريع و"الكرسي المتحرك"
بعد تشبثه بتأجيل تنظيم نهائيات كأس إفريقيا لألمم

3 أسئلة لسعيد الناصري*:

متفائل مبستقبل وداد األمة

عيسى حياتو
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املغرب يحاول النجاة بنفسه من خطة 
»الضحك على البلدان اإلسالمية«

<  أعد الملف: سعيد الريحاني

))على الرغم من أنه يوم ممطر 
في الرباط، لقد قمنا برفع علمنا 
قبل  الجديد،  السفارة  في موقع 
رحلتنا في األيام القادمة.. ويقول 
القرآن الكريم: »َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء 
«.. الحمــــد لله على  ُكَلّ َشْيٍء َحٍيّ
التي  بالمغرب  الخيــــر  أمطــــار 
ــهــا عــلــيــنــا هذا  تــفــضــل الـــلـــه ب

اليوم((.
الفقرة أعاله ليست مقتطفا من 
كالم فقيه في الدين، أو عالم من 
علماء الشريعة، بمناسبة تهاطل 
األمطار األخيرة، بل إنها تغريدة، 
للقائمين على السفارة األمريكية 
في العاصمة الرباط، وال شك أنهم 
ــكــالم نــفــســه فــي كل  يـــكـــررون ال
مع حلول  اإلسالمية)..(  البلدان 
تجدهم  وربما  شتاء،  فصل  كل 
»الــلــهــم اســق عبادك،  يــقــولــون: 
وبهيمتك، وانشر رحمتك واحيِّ 
بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث، 
وال تجعلنا من القانطين يا أرحم 

الراحمين..«.
استقبال  المتتبع،  يتفهم  قد 
في  لنشطاء  األمريكية،  السفارة 
ــــدل واإلحــــســــان  ــــع جـــمـــاعـــة ال

نشطاء  بعض  أو  الــمــحــظــورة، 
السلفية.. بدعوى مواكبة تحركات 
التيارات اإلسالمية، لكن أن يصل 
األمـــر إلــى حــد تــرديــد آيـــات من 
ــرآن الــكــريــم، فــهــذا يقتضي  ــق ال
أمريكا  عـــالقـــة  عـــن  الـــتـــســـاؤل 

باإلسالم.
اختيار  في  الحق  إنسان  لكل 
ــكــن الــمــؤكــد أن  عـــقـــيـــدتـــه)..( ل
السفارات األمريكية، لم تكن في 
يوم من األيام بوابة لنشر تعاليم 
تلوكه  كانت  ما  إن  بل  اإلســالم، 
ألسنة بعض األمريكيين يكشف 
التعاطف »الكاذب« مع المسلمين، 
أليس السيناتور األمريكي جون 
ماكين هو صاحب مقولة: »لو كان 
األمر بيدي لهدمت الكعبة«.. ألم 
يقل الرئيس السابق كلنتون الذي 
كان يصفه الباحثون األمريكيون 
العرب  »إن  الــرخــو،  بــالــرئــيــس 
شديد  ــبــل  ــق مــســت يـــنـــتـــظـــرهـــم 

السواد«.
في السياق ذاته، ال غرابة من 
أن نقرأ مئات قصاصات األخبار 
التي تتحدث عن تهنئة الرئيس 
للمسلمين  أوبـــامـــا  ــكــي  األمــري

األضحى«  »عيد  حلول  بمناسبة 
مــثــال; إمــا عــن طــريــق خطابات 
بالغات  طريق  عن  أو  مباشرة، 

رسمية..
وربما نسي كثير من المتتبعين 
أن الهدف من وصول أوباما إلى 
المتحدة  الـــــواليـــــات  رئــــاســــة 
األمريكية، كان هو إصالح صورة 
الواليات المتحدة، »أمام ما يزيد 
عن مليار مسلم، بعد الغزو الذي 
أمر به الرئيس األمريكي السابق 
جورج بوش للعراق وأفغانستان 
المتحدة  ـــات  ـــوالي ال ومــعــامــلــة 
معتقالت  فــــي  ــلــمــحــتــجــزيــن  ل

غوانتنامو«)..(.
أوباما  إن  القول  يمكن  هكذا، 
وإدارته ال ينفذان في الحقيقة إال 
العالم عندما  أمام  به  التزما  ما 
عندما فاز باالنتخابات، »لقد أتيت 
إلى هنا للبحث عن بداية جديدة 
والعالم  المتحدة  الواليات  بين 
اإلسالمي استنادا إلى المصلحة 
المتبادل،  واالحترام  المشتركة 
أساس  على  مبنية  بداية  وهــي 
ال  واإلســـالم  أمريكا  أن  حقيقة 
وال  البعض  بعضها  تعارضان 

داعي أبدا للتنافس في ما بينهما 
بل ولهما قواسم ومبادئ مشتركة 
يلتقيان عبرها أال وهي مبادئ: 
والتسامح،  والــتــقــدم،  الــعــدالــة، 
وكرامة كل إنسان«.. هكذا تحدث 
شهر  خــالل  القاهرة  في  أوباما 
حل  عندما   ،2009 سنة  يونيو 
ضيفا على علماء األزهر، بينما 
تقاطع  الحاضرين  جموع  كانت 

كلمته بالقول: »نحن نحبك«.
أمــا من  الشكل  هــذا من حيث 
حيث المضمون، فإن تصريحات 
ــيــس األمـــريـــكـــي، فـــي نظر  ــرئ ال
الباحثين، لم تكن سوى عنوانا 
بعد  األمريكية،  السياسة  لتغير 
فقد   ،2001 شتنبر   11 أحــداث 
الرأسمالي  التحالف  »تحجج« 
الشره الذي سيطر على أمريكا، 
بعد أحداث 11 شتنبر 2001، بما 
ادعاه من أحداث دامية لينطلق 
إلى غزو العالم، فبدأت الخطوة 
األولى بأفغانستان وبعد سقوطها 
انفتحت شهية الطغيان وبدأ غزو 
العراق واحتالله..«، )كتاب محمد 
إبراهيم بسيوني، مؤامرة تقسيم 

»»»الوطن العربي(.

لكل إنسان الحق في اختيار 
عقيدته)..( لكن المؤكد أن 
السفارات األمريكية، لم 
تكن في يوم من األيام بوابة 
لنشر تعاليم اإلسالم، بل إن 
ما كانت تلوكه ألسنة بعض 
األمريكيين يكشف التعاطف 
»الكاذب« مع المسلمين، 
أليس السيناتور األمريكي 
جون ماكين هو صاحب 
مقولة: »لو كان األمر بيدي 
لهدمت الكعبة«.. »ألم يقل 
الرئيس السابق كلنتون الذي 
كان يصفه الباحثون 
األمريكيون بالرئيس الرخو، 
»إن العرب ينتظرهم 
مستقبل شديد السواد«

مذكرات هيالري كلنتون: اعتراف 
أمريكي بصناعة »الدولة االسالمية 

في العراق والشام«

بعد اعتراف أمريكا 
بصناعة »داعش«.. هل 
يريد أوباما أن يصبح 

أميرا للمسلمين؟
استعراض 

القوة من 
طرف 

تنظيم 
»داعش«

ـاري
حليلإخبـ
ت
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لطالما نبهت الصحف العالمية، 
األمريكية  السياسة  ارتباط  إلى 
بالنفط، »من تم ليس عجيبا أن 
كل ما يحيط بجورج دبليو بوش 
له  ألم��ري��ك��ا(  السابق  )ال��رئ��ي��س 
رائحة النفط، كونداليزا رايس.. 
مستشارة األمن القومي في البيت 
األبيض، كانت تعمل ولمدة تسعة 
»سيفون«  ش���رك���ة  ف���ي  أع������وام 
أدارت  ال��ت��ي  وه����ي  ل��ل��ب��ت��رول، 
ألمريكا،  النفطية  االستراتيجية 
ف��ي آس��ي��ا ال��وس��ط��ى، أم��ا نائب 
الرئيس ديك تشيني.. فقد ترأس 
أع������وام شركة  ع���ش���رة  ول���م���دة 
ويعتبر  للبترول،  »هاليبورتن« 
قائد النفط الذي يتحكم في العالم 
كله بما في ذلك الحكومات أيضا«، 
حياة  ع��ن  ت��ق��ري��ر  م��ن  )مقتطف 
بوش، منشور في مجلة لونوفيل 

أوبسرفاتور الفرنسية(.
ورغم محاوالت تبني الخطاب 
اإلسالمي من لدن أمريكا في عهد 
تأكد  ما  أن  إال  أوباما،  الرئيس 
لعبت  أمريكا  أن  هو  اآلن  حتى 
الدول  تفتيت  في  أساسيا  دورا 
العربية، فما سمي بالربيع العربي 
لم يجر حتى اآلن سوى الويالت 
وقد  وصلها،  التي  ال���دول  على 
يتحدث  ك��ي  ال��ظ��روف  سمحت 
األمنيون في دول العالم العربي 
بعض  شهدته  م��ا  أن  ل��ي��ؤك��دوا 
ل��م يكن س��وى صناعة  ال��ب��ل��دان 
الربيع  ث����ورات  »إن  أم��ري��ك��ي��ة، 
أو  قيمة  ب��ال  ث����ورات  ال��ع��رب��ي، 
جدوى، صنعتها اإلدارة األمريكية، 
ب���م���س���اع���دة ت��ن��ظ��ي��م اإلخ������وان 
ضاحي  )تصريح  المسلمين«، 
لشرطة  السابق  القائد  خلفان 

دبي(.
ويمكن االط��الع، على خطورة 
السياسة الخارجية األمريكية، من 
خالل مذكرات سياسييها، كمثال 
على ذلك يمكن الوقوف على ما 
نسبته وسائل اإلعالم الدولية إلى 
هيالري كلنتون، وزيرة الخارجية 
السابقة، التي قالت في مذكراتها 
صعبة«:  »خيارات  عنوان  تحت 
»لقد دخلنا الحرب ضد العراق، 
وسوريا، وليبيا، وكان كل شيء 
على ما يرام، وجيد جدا وفجأة 

قامت ثورة 30 يونيو في مصر، 
المسلمين،  اإلخ���وان  حكم  ض��د 
 72 في غضون  كل شيء  فتغير 
مع  اتفاق  على  كنا  فقد  ساعة، 
اإلخوان المسلمين في مصر على 
إع���الن »ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة في 
إلى  منها  جزء  وإعطاء  سيناء« 
ح���م���اس وال����ج����زء اآلخ������ر إلى 
إس����رائ����ي����ل، وض�����م »ح���الي���ب« 

و»شالتين« إلى السودان، 
وفتح الحدود المصرية 
منطقة  ف��ي  ليبيا  م��ع 
»ال��س��ل��وم«، وك��ن��ا على 
موعد نحن وأصدقاؤنا 
األوروب������ي������ون ف����ي 5 
كي   ،2013 ي��ول��ي��وز 
ن����ع����ت����رف ب����ال����دول����ة 
اإلسالمية، حيث زرت 
العالم،  212 دولة في 
لشرح الدور األمريكي 
واالت���ف���اق م��ع بعض 
على  أص�����دق�����ائ�����ن�����ا 
بالدولة  االع����ت����راف 
اإلس������الم������ي������ة ف����ور 
إعالنها، وفجأة تحطم 
ك�������ل ش���������يء أم�������ام 

أعيننا..«.
تبعا لذلك، لم تقف 
حدود  عند  هيالري 
األمريكي  االعتراف 
ب��ص��ن��اع��ة »ال���دول���ة 
الداعشية«، بل تعدته 
إلى القول: »من خالل 
ت��ن��ظ��ي��م اإلخ������وان 
المسلمين في مصر، 
اإلسالمية  والدولة 
التي كنا نعدها، كنا 
المنطقة،  سنقسم 
نتجه  بعدها  وم��ن 
الخليج  دول  إل��ى 
عن طريق أعواننا 
هناك، من اإلخوان، 
في  وال�����ب�����داي�����ة 
من  كانت  الخليج 
ال������ك������وي������ت ث���م 

ال��س��ع��ودي��ة، ث��م اإلم�����ارات، إلى 
البحرين، وعمان وبعد ذلك يعاد 
ودول  العربية،  المنطقة  تقسيم 
لنا  وتصبح  ال��ع��رب��ي،  ال��م��غ��رب 
منابع  على  بالكامل  السيطرة 

النفط والمنافذ البحرية..«.
قد ال يثق كثيرون في ما نسب 
أصيبت  التي  كلنتون،  لهيالري 
»بجلطة دموية في الساق، نتج 

المخ«  في  دم��وي  ارتجاج  عنها 
جعلتها تغيب عن مؤتمر أصدقاء 
س��وري��ا ال��ذي ك��ان سينضم في 
المغرب، سنة 2012، قبل انتشار 
توقعت  ال��ت��ي  األخ���ب���ار  ب��ع��ض 
حضورها لمنطقة الحوز، لقضاء 

فترة نقاهة عند أختها 
ال��م��ت��زوج��ة م���ن م��غ��رب��ي في 

مراكش)..(.

أي مذكرات هاته؟ التي يكتبها 
المخ؟  في  بارتجاج  المصابون 
الواقفين  أن  اآلن  حتى  المؤكد 
وراء هيالري كلنتون، ال يمكن أن 
ينطقوا عن الهوى، وبغض النظر 
جلبت  المذكرات  ه��ذه  ك��ون  عن 
فإن  ضخمة،  ث��روة  لصاحبتها 
البعض توقع من صدور كتابها، 
الترشيح  ن��ح��و  أول����ى  خ��ط��وة 
للرئاسيات األمريكية.. وانظروا 
الديمقراطية  ل��ل��م��ف��ارق��ة: 
األمريكية أيضا ينتج عنها 
على  واب���ن���ه  األب  ت���ن���اوب 
السلطة، حصل ذلك مع عائلة 
الزوج  يتناوب  وق��د  ب��وش، 
قد  السلطة،  على  وزوج��ت��ه 
يحدث هذا في عهد هيالري 
السابق  ال���رئ���ي���س  زوج������ة 

كلنتون)..(.
االعتقاد بأن داعش صناعة 
أمريكية هو الذي جعل عددا 
كبيرا من المحللين السياسيين 
ف���ي ال���ع���ال���م ي��ت��ح��دث��ون عن 
»استراتيجية داعش األمريكية«، 
الواليات  »اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  أو 
المتحدة اإلسالمية، أي الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام«، 
ولعل أكبر خطإ ارتكبته الدول 
اإلسالمية حتى اآلن هو حديثها 
إسالمية«،  »كدولة  داع��ش  عن 
تصنيف  بها  حريا  كان  بينما 
أو  ك���»ع��ص��اب��ة«  التنظيم  ه���ذا 

ك�»منظمة إرهابية«.
المصري  ال���ك���ات���ب  ي���ق���ول 
المخضرم حسنين هيكل: »إن من 
يتولى قيادة التحالف لمواجهة 
اإلره�������اب ه���و م���ن أس���ه���م في 
صناعته.. ويضيف »إن استعجال 
وصول الربيع العربي إلى ليبيا  
بضربات الناتو أدى إلى استدعاء 
ما  وه��ذا  ال��دي��ن..  باسم  القبلية 
جعل شركات األسلحة والجنود 
الحالي  ال��وق��ت  ف��ي  ال��م��رت��زق��ة 
بالماليير..  عقود  عن  يتحدثون 
أنا أتخوف من أن يطالب العرب 

«««

»كنا سنقسم المنطقة، 
ومن بعدها نتجه إلى دول 
الخليج عن طريق أعواننا 
هناك، من اإلخوان، والبداية 
في الخليج كانت من 
الكويت ثم السعودية، ثم 
اإلمارات، إلى البحرين، 
وعمان وبعد ذلك يعاد 
تقسيم المنطقة العربية، 
ودول المغرب العربي، 
وتصبح لنا السيطرة 
بالكامل على منابع النفط 
والمنافذ البحرية..«، 
)مذكرات هيالري كلنتون(

كاريكاتور 
يسخر من 

مذكرات 
هيالري 
كلنتون 

هيالري كلنتون 
لحظة تقديم 

كتابها المعنون 
بـ»خيارات صعبة«
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بفواتير خيالية ثمنا لحروب ال 
الفواتير  ه����ذه  ل���ه���ا..  م��ع��ن��ى 
أن  السيما  ثرواتهم  ستستنزف 
أوباما قال إن المعركة مع داعش 

ستستمر لمدة 3 سنوات«.
هكذا إذن يعتقد مثل الكثيرين 
استنزافي،  مخطط  داع��ش  ب��أن 
خيرا  المغاربة  استبشر  لذلك 
المغربي  الجيش  تجنب  عندما 
التورط في مواجهة مفتوحة مع 
رغم  ليبيا  ف��ي  داع����ش  تنظيم 

الدعوة إلى ذلك)..(.
االنسياق  من  المغرب  »ح��ذر« 
وراء السياسة األمريكية، تؤكده 
النبرة غير المعهودة في الخطاب 
الملكي األخير، حيث قال الملك 
محمد السادس: »نعبر عن تقديرنا 
المتحدة،  ل��أم��م  ال��ع��ام  لأمين 
وللقوى الدولية الكبرى، وخاصة 
األمريكية،  المتحدة  ال��والي��ات 
وعلى رأسها البيت األبيض«، غير 
اليوم،  »إننا نطالب،  أنه أضاف 

النزاع  ه��ذا  من  واض��ح  بموقف 
)نزاع الصحراء(«.. »ففي الوقت 
المغرب  أن  فيه  ي��ؤك��دون  ال��ذي 
نموذج للتطور الديمقراطي، وبلد 
فاعل في ضمان األمن واالستقرار 
محاربة  في  وشريك  بالمنطقة، 
المقابل،  ف��ي  ف��إن��ه��م  اإلره�����اب 
يتعاملون بنوع من الغموض، مع 
قضية وحدته الترابية«، )مقتطف 
محمد  ال����م����ل����ك  خ����ط����اب  م�����ن 

السادس(.
غموض الموقف األمريكي إزاء 
قضية الصحراء، يقتضي التعامل 
»الحذر« مع البيت األبيض، وقد 
يدخل في ذلك التحركات المغربية 
»التمويل  ل��ت��ط��وي��ق  األخ���ي���رة 
المغربية«،  للجمعيات  األجنبي 
الضحاك،  إدري���س  ي��ق��ول  حيث 
األمين العام للحكومة، وهو واحد 
على  المحسوبين  ال����وزراء  م��ن 
»وزراء السيادة«، والشك أن األمر 
يتعلق بسيادة الدولة: »إن تمويل 
الجمعيات المغربية من الخارج 
من  م���اي���ي���ر   7.4 م����ن  ان���ت���ق���ل 
السنتيمات سنة 2007، إلى أكثر 
من 24 مليارا بعد خمس سنوات 
فقط، أي سنة 2011... في سنة 
التمويات  ارت���ف���ع���ت   ،2012
قبل  من  بها  المصرح  األجنبية 
مايير   24.4 إل���ى  ال��ج��م��ع��ي��ات 
يعني  م��ا   ،2012 س��ن��ة  سنتيم 
تضاعف هذه التمويات مرتين 
عما كانت عليه سنة 2011، حيث 
األجنبية  ال��ت��م��وي��ات  ب��ل��غ��ت 
14.5 مايير  للجمعيات خالها 

سنتيم«، يقول الضحاك.
إلى هنا يطرح سؤال من يمول 
مصادر  المغربية؟  الجمعيات 
التمويل كثيرة، وبالطبع البحث 
في اللوائح سيؤكد وجود تمويل 
أمريكي، ليس للجمعيات فحسب، 
بل إن بعض األحزاب أيضا نالت 
نصيبها من الكعكة المفصلة على 
المقاس، جزء من التمويل يقف 
وراءه السيناتور األمريكي »جون 
ماكين« الحالم بهدم الكعبة، وهو 
رئيس المعهد الجمهوري التابع 

للحزب الجمهوري، وجزء آخر من 
التمويل مرتبط بنشاط »المعهد 
الوطني الديمقراطي األمريكي«، 
الذي تقف وراءه وزيرة الخارجية 
السابقة مادلين أولبرايت، »وهو 
على  اقترح  الذي  نفسه  المعهد 
األحزاب المغربية، مبادرة لتحمل 
نفقات إقامة مكاتب للتواصل مع 
المواطنين، في إطار برنامج »دعم 
وبينما  الفتية«،  الديمقراطيات 
إلى كون هذا  قليلة  قلة  انتبهت 
الدعم ممنوع قانونا، سارع بعض 
النواب إلى استخاص حصتهم، 
دون أن يكلفوا أنفسهم عناء قراءة 
أبعاد الموضوع )األسبوع، عدد: 

29 ماي 2014(.
األمريكي  االه��ت��م��ام  يقف  وال 
إن  بل  الحد،  هذا  عند  بالمغرب 
الرباط،  في  األمريكية  السفارة 
تحولت في عهد أوباما إلى خلية 
دائمة لاستقطاب والتكوين)..(، 
بالموازاة مع ذلك تتحدث وكاالت 

األنباء عن حشد من الجواسيس 
يستعدون  ال��ذي��ن  األم��ري��ك��ي��ي��ن، 
ل���دخ���ول ال��م��غ��رب، »ف��ق��د كشف 
خطة  عن  األمريكي،  البنتاغون 
جديدة إلرسال مئات الجواسيس 
إلى مجموعة من البلدان ومنها 
لواء  تحت  منضوون  المغرب، 
وكالة استخبارات الدفاع، وهي 
الخطة التي تم التراجع عنها في 
المستجدات  ل��ك��ن  ال���م���اض���ي، 
المسؤولين  دف���ع���ت  األخ���ي���رة 
األمريكيين إلى تحيينها وإدخال 
)المصدر  ع��ل��ي��ه��ا«  ت���ع���دي���ات 

وكاالت(.
أمريكا  مفارقة،  أنها  والش��ك 
خطة  من  المغرب  أقصت  التي 
الحرب على داعش)..( هي نفسها 
التي ترسل جواسيسها للتجسس 
وهي  المغرب،  في  داع��ش  على 
للمسلمين  ت��ب��ارك  التي  نفسها 
وقد  األض��ح��ى«،  »ع��ي��د  مناسبة 
يتطور األمر إلى درجة أن أوباما 

ق������د ي���ع���ل���ن ن���ف���س���ه »أم�����ي�����را 
للمسلمين«.

ك��ل شيء  االنترنيت  زم��ن  ف��ي 
ممكن والهدف واضح تماما: »إن 
أداة  ه����ي  األن���ت���رن���ي���ت  ش��ب��ك��ة 
الثورة  إط�����ار  ف���ي  م��س��ت��ح��دث��ة 
اإللكترونية التي تجتاح العالم، 
ب���ال���ت���وازي م���ع ال��ع��ول��م��ة التي 
تحولت إلى إيديولوجيا متكاملة 
واألساليب  واأله��داف،  النظرية 
الدول  م��ن  ع���دد  تتبناها  ال��ت��ي 
العالم  ف���ي  واألغ���ن���ى  األق������وى 
على  االس��ت��ع��م��اري��ة،  للسيطرة 
الكون في إطار تقويض ثوابت 
تتعايش  التي  الدولية  الشرعية 
الحرب  م��ن��ذ  ال��ع��ال��م  دول  ب��ه��ا 
البرامج  إن  الثانية..  العالمية 
المتداولة على الكمبيوتر والتي 
ومنها:  األن��ت��رن��ي��ت  ت��س��ت��خ��دم 
»ال���ي���وت���وب«، و»ال��ف��ي��س ب���وك«، 
استخدمت  وغيرها،  و»غوغل«.. 
وال تزال في نشر أخبار ومعلومات 
تستهدف تنمية سلوك ما يسمى 
بالمواطن الكوكبي الذي يتخلص 
والزمان،  ال��م��ك��ان،  والءات  م��ن 
واللغة،  وال���دي���ن،  وال��ج��ن��س��ي��ة، 
والجنس ليعيش كوكبي الهوى 
الذي  السلوك  وعالمي  والفكر 
مادية  نظرية  تطبيق  إلى  يميل 
للبقاء  وتتحمس  وتقبل  تفرض 
تدمير  ح���س���اب  ع��ل��ى  ل���أق���وى 
األضعف«.)الكاتب محمد ابراهيم 

بسيوني(.

«««

»..األنترنيت تستهدف 
تنمية سلوك ما يسمى 
بالمواطن الكوكبي الذي 
يتخلص من والءات 
المكان والزمان والجنسية 
والدين واللغة والجنس 
ليعيش كوكبي الهوى 
والفكر وعالمي السلوك 
الذي يميل إلى تطبيق 
نظرية مادية تفرض 
وتقبل وتتحمس للبقاء 
لألقوى على حساب تدمير 
األضعف«

»إن ثورات 
الربيع العربي، 

ثورات بال قيمة 
أو جدوى، 

صنعتها اإلدارة 
األمريكية، 
بمساعدة 

تنظيم اإلخوان 
المسلمين«

صورة مركبة 
للرئيس األمريكي 

باراك أوباما
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س��ت��ع��ود ع��اص��م��ة امل��م��ل��ك��ة إل����ى »ق���ان���ون خاص 
اجلماعي«،  »امليثاق  ف��ي  إقحامها  م��ن  ب��دال  بها« 
فالدستور واضح عندما وصف مدينة الرباط بأنها 
عاصمة اململكة ولم يصفها بأنها مجرد »جامعة«، 
قانون  إل��ى  حاجة  في  العواصم  مثل  والعاصمة 
خاص، وعمدة بدال من رئيس مجلس. والغريب هو 
العاصمة،  الذي يدافع عن  أن املجتمع املدني هو 
بينما بعض السياسيني تشبثوا باجلماعة وأموال 
اجلماعة،  باسم  احلساب  من  واإلف��ات  اجلماعة 

وكأن 2000 جماعة في اململكة لم تكفهم.

أزيد  املنتخبني  يراكم بعض  العاصمة  وفي 
5 مهام انتخابية، فهم في نفس الوقت  من 
للعمدة،  وخ��ل��ف��اء  امل��ق��اط��ع��ات  ف��ي  رؤس����اء 
ون���واب ف��ي ال��ب��رمل��ان، ورؤس���اء جل��ان، إلى 
في  و»نضالهم«  الرئيسية،  وظائفهم  جانب 
أم مجرد  السياسة؟  األح��زاب. هل هذه هي 
استغالل للغرض أم الرباط عقيمة ال طاقات 

فيها؟

ش��ي��دت ال��ب��ل��دي��ة ف��ي ب��داي��ة ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات احملطة 
الطرقية - العصارة - هذه احملطة »تستفيد« منها 
اجلماعة من مداخيل سنوية ال تتجاوز 40 مليونا، 
يعطي  الفنادق  في  السياحية  اإلقامة  رسم  بينما 
فأين  السنة،  في  مليون   900 بالضبط  للجماعة 

يكمن اخللل؟

وح���ق ام��ت��ي��از ال��س��اح��ات وأم���اك���ن وقوف 
السيارات ال يتجاوز 250 مليونا في السنة 
قيل  بشركة  الوقوف  هذا  تأطير  من  بالرغم 
أم  للجماعة؟  تنمية  ف��أي��ة  للتنمية،  إن��ه��ا 
حول  الصحف  بعض  ذك��رت  كما  للجيوب 
قضاء  وقع  ما  وهل  مليون؟   100 اختالس 
احرس  فاللهم  ط��وي��ل؟  مسلسل  أم  وق���در 

أموال اجلماعة.

أسرار
العاصمــــــة

ال يمكن أبدا اعتبار عمدة العاصمة المقبل، في عالم 
»التلويح«  األح��زاب  على  يستوجب  اآلن  فمن  الغيب، 
بأسماء مرشحيها للعمودية، لجس نبض الناخبين، ورد 
فعل السكان، وغير خاف، فاألسماء المرشحة للمسؤوليات 
التي »تجر« المصوتين إلى صناديق االقتراع أو  هي 
تبعدهم. فصحيح هناك قوانين تنظم انتخاب العمدة، 
ولكن  للعمودية،  بالترشح  المستشارين  لكل  وتسمح 
يقابل ذلك ضوابط سياسية جد مهمة يجب توفرها في 
المرشح لرئاسة العاصمة السياسية واإلدارية للمملكة، 
كبريات  في  ملزمة  ولكنها  مكتوبة  غير  وهي ضوابط 
رؤساء  إم��ا  اليوم  يسيرها  التي  العالمية  العواصم 
حكومات أو وزراء حاليون وسابقون أو رجال دولة أو 
زعماء أحزاب، وإذا تتبعتم أسماء كل عمداء العواصم 
العالمية، فستتأكدون بأنهم كلهم من األصناف المشار 

إليها أعاله.
فعمدة العاصمة، أي عاصمة، إضافة إلى الصفات 
المدينة وعارفا  إلى  المذكورة، يجب أن يكون منتميا 
ونمط  أهلها  وأص��ول  وعاداتها  وتاريخها  بتقاليدها 
عيشهم وطريقة تفكيرهم، وصحيح مرة أخرى فالقانون 
ال يعترف بهذا »الواقع« ولكن ال يمنعه ويترك للسياسي 
ال نقول استعمال اجتهاداته ألنه ال اجتهاد مع النص، 
ولكن مراعاة أحوال وتاريخ ومكانة »رباط الفتح« في 
األح��ي��ان حتى  ف��ي بعض  تبطل  وال��م��راع��اة  ال��ع��ال��م، 

القانون.
تطبيق  أغ��ن��ي��ة  ورددن�����ا  وط��ب��ل��ن��ا  زم���رن���ا  إذا  أم���ا 
الديمقراطية، فاعلموا بأنها »متوحشة« ما لم »تنظف« 
من فيروسات تسربت إليها في غفلة منا، واليوم في 
العاصمة نعاني من هذه الفيروسات الموجودة في بعض 

المقاطعات.
التي جددت  منها  أحزابنا خصوصا  في  نثق  إننا 
وفتحت  الوطنية،  ب��روح  أفكارها  وطعمت  قياداتها 
األحزاب  ه��ذه  على  الشعب،  إل��ى  لالستماع  صدورها 
إلى  ب��أخ��رى  أو  بطريقة  اآلن  وم��ن  اإلش����ارة  ال��ج��ادة 
هؤالء  وعلى  ال��رب��اط،  لرئاسة  المحتملين  مرشحيها 
الكشف عن أسماء »المحتملين« لرئاسات المقاطعات، 

والكشف هنا يكون باإلشارات واإلشارات فقط.
فهل نطمع مثال من حزب العدالة والتنمية ترشيح 
أمينه العام السيد بن كيران، الذي ترعرع وكبر ودرس 
وتقاليدها  عائالتها  كل  ويعرف  ال��رب��اط،  في  وناضل 
ممارسة  فضل  تعلمون  كما  ك��ي��ران  وب��ن  ومشاكلها، 
السياسة في المدينة المجاورة سال التي حملته على 
أكتافها إلى رئاسة الحكومة، كذلك فمدينة سال أولى 
ومن حقها، لذلك فال ننازع الجارة في نائبها، أم نحلم 
بأن يقدم حزب االستقالل إلى منصب عمدة العاصمة 
الرجل الذي يحترمه الجميع ويقدره الكثير، سيدي حفيظ 
القادري الذي ابتعد عن السياسة منذ زمن وفضل أن 
يبقى كما كان لجميع الرباطيين، فهذه المعلمة الرباطية 

أكبر بكثير من العمودية، وسيعتذر بلباقة.
وهل ينزل حزب االتحاد االشتراكي بثقله السترجاع 
ابن حي  لشكر  إدري��س  األول  الكاتب  ويرشح  الرباط، 
في  السياسي  مساره  وشيد  عينيه  فتح  ال��ذي  التقدم 
الرباط ومارس فيها العمل الجماعي والنيابي حتى أنه 
امتداد كل مقاطعات  االنتخابية على  قلعته  فيها  بنى 
العاصمة، وليخلف أستاذه الرجل الحكيم ولعلو، نعم 

من الممكن.
في  ألمجاده  الدستوري  االتحاد  حزب  يتوق  وهل 
الرباط ويرشح لنا رجاال أمثال حمزة الكتاني ونور الدين 
بنعمر؟ وهل ينتفض حزب األصالة والمعاصرة صاحب 
3 مقاطعات ويقدم مرشحا من طينة مصطفى الباكوري؟ 
وهي يستدرك حزب الحركة الشعبية ما فاته ويتصالح 
محمد  بمواصفات  ك��فء  مرشح  باختيار  ال��رب��اط  مع 
واالشتراكية  التقدم  الجميع حزب  يفاجئ  أم  لعنصر؟ 
ويرشح أمينه العام نبيل بنعبد الله ابن المدينة والعضو 
السابق في جماعة أكدال الرياض؟ وهل يحسم األمر 
حزب األحرار بدعوة عبد الكامل الرغاي الرباطي الذي 
ترأس مجلس العمالة لمدة عشر سنوات، ويترشح من 

جديد إلنقاذ الحزب من الغرق في النسيان؟
فمن سيكون عمدة العاصمة المقبل؟ جواب ذلك عند 
األحزاب وبرامجها وقوة حضور مرشحيها لهذا المنصب 
دالالت سياسية  ل��ه  ف��إن  ش��رف��ي  ك��ان شبه  وإن  ال���ذي 

كبيرة.

من يكون عمدة 
العاصمة في

انتخابات 2015؟

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

حديث 
العاصمة

نونبر   14 ت���اري���خ  ب��ح��ل��ول 
الحالي، يحل اليوم العالمي لداء 
السكري والذي يعاني منه أزيد 
في  م��ري��ض  م��ل��ي��ون   350 م���ن 
ألف   100 العالم، منهم حوالي 
شخص في الرباط لوحدها وهو 
رقم مهول إذ يمثل حوالي %15 
من مجموع ساكنة المدينة على 
وشرائح  أع���م���اره���م  م��خ��ت��ل��ف 
مجتمعاتهم، فهذا المرض الفتاك 
الصامت متغلغل تقريبا في كل 
األسر الرباطية، وال تخلو دار من 
مريض بالسكري، إما بعلمه أو 
الجاهلون  ي��ك��ون  وق��د  بجهله 
لمرضهم أكثر بكثير من العالمين 
الواعون  به، وليس مع األسف 
إذ ال يوجد  بأخطاره وكوارثه، 
ف����ي ال���ع���اص���م���ة م����ع األس����ف 
مستشفى خاص بمرض السكري 
للعالج والوقاية من هذا الوباء 
القاتل على مراحل فهو »يقتل« 
العينين ثم الرجلين ثم الكليتين 
قبل أن يفتك بالجسم كله، ونحمد 
الله على أن في الرباط جمعية 
السكري »وقاية وتكفل« ومقرها 

تحاول  شالة،  ش��ارع  بداية  في 
بإمكانياتها ومجهوداتها القيام 
مساعدات  وت��ق��دي��م  بحمالتها 
للمرضى في غياب تام ألي دعم 
من طرف مجلس الجماعة الذي 
يوزع السكر والزيت على الفقراء 
والمعوزين وهو بذلك يساهم في 
المزيد من انتشار مرض السكري 
ومرض الكولسترول، وكان على 
من  مساعدات  تقديم  المجلس 
األنسولين للفئات العريضة من 

المرضى المعوزين.
فالوضع جد كارثي لمرضى 
لذلك  ال����رب����اط،  ف���ي  ال���س���ك���ري 
دراسيا  يوما  تنظم  فالجمعية 
بأحد الفنادق بمشاركة نخبة من 
مثل  ال��ع��ال��م��ي��ي��ن  األس�����ات�����ذة 
البروفسور محمد هرندي الذي 
س��ي��ت��ن��اول م��وض��وع��ا ج��د مهم 
في  م��رة  ألول  للنقاش  وي��ط��رح 
العالم، ويتعلق ب�: »دور الدماغ 
السكري«،  ب���داء  اإلص��اب��ة  ف��ي 
األستاذ  سيكشف  ش��ك  وب���دون 
هرندي أسرارا طبية للكشف عما 
إذا كان هناك ارتباط بين الدماغ 

في  ال��س��ك��ري  أم���راض  وتفشي 
ج��س��م اإلن���س���ان، ث��م وه���ذا هو 
»الكشف«  ينتظر  وال��ذي  المهم 
ع��ن��ه ه���و ال���وق���اي���ة وال���ع���الج 
الفتاك.  ال���داء  م��ن  والتخلص 
ونعتقد ستتوجه األنظار إلى مقر 
هذه الندوة العلمية الستكشاف 
السكري  داء  محاربة  في  األمل 
وأطباء  أساتذة  وأن  خصوصا 

م��ع��روف��ون ول��ه��م ن��ض��ال مرير 
للقضاء على انتشار السكري بين 
عبد  البروفسور  مثل  السكان 
والدكتورة  الشرايبي،  المجيد 
الموزوني،  ال���زه���راء  ف��اط��م��ة 
وال��دك��ت��ور ج���واد ح��م��و الذين 
يحاربون باإلمكانيات المتوفرة 
المتواضعة أمام غول ووحش ال 
يرحم ال فقيرا وال غنيا، ال طفال 

بمختلف  وال��رب��اط  ب��ال��غ��ا،  وال 
للشبح  واع��ت��ب��ارا  م��ك��ون��ات��ه��ا، 
الذي يحصد كل سنة  المخيف 
األجساد  في  ويصيب  أرواح���ا 
والمصابون  ب��ال��غ��ة  أض�����رارا 
هي  وآالف  آالف  ب��ال��ع��اه��ات 
مصائب في الرباط لم تجد بعد 
خطة جهوية لمواجهة هذا العدو 
الذي يفعل ما يشاء في أجساد 
سكان العاصمة، أمام تجاهل تام 
ومكتبه  ال��ج��م��اع��ي  للمجلس 
يتحارب  الذي  الصحي  البلدي 
منذ 50 سنة مع القمل والفئران 
وس����راق ال��زي��ت، وت���رك مرض 
الناس  أرواح  يحصد  السكري 
ويعمي  ص��ح��ت��ه��م،  وي����خ����رب 
أبصارهم، ويقطع أرجلهم، فكل 
ذلك عند المكتب الصحي ليس 
والقمل  ال��ف��ئ��ران  أم����ام:  مهما 

وسراق الزيت.
وفي الرباط رجل هو رئيس 
جمعية السكري »وقاية وتكفل«، 
ي���ج���اه���د وي���ن���اض���ل م����ن أجل 
للصديق  ف��ت��ح��ي��ة  ال���م���رض���ى، 

العوفير ومزيدا من النضال.

100 ألف مريض يعانون من المرض الفتاك في العاصمة أكثر من 

كما وعدنا: ننشر مداخيل الرباط في سنة 2015

أرشيف الرباط

ميزانية مداخيل مدينة الرباط عن سنة 2015 سترتفع 
ارتفاعا طفيفا بحوالي 500 مليون، وهذا ناتج عن الصرامة 
التي فرضت على قسمي الحسابات والجبايات بعدما نبهنا 
إلى ذلك في عدد من المراسالت، مما فتح عيون المسؤولين 
وغيروا طاقمي هذين القسمين األمر الذي أعطى نتائج في 
 500 حوالي  العاصمة  فيها  ربحت  فقط،  أشهر   6 ظرف 
مليون، مما يؤكد بأن الجبايات كان فيها خلل، وهذا واضح 
التي  التوقيعات  وتصحيح  المدنية  الحالة  مداخيل  من 
السنة  عن  المداخيل  فميزانية   .%100 بنسبة  ارتفعت 
المقبلة حددت مقاديرها في حوالي 89 مليارا و600 مليون 

مقابل 88 مليارا و91 مليونا كانت هذه السنة.
وم���ن ال��م��داخ��ي��ل ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي س��ت��م��ول م��ن جيوب 
المواطنين: حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة 
وقدرها 10 ماليير و668 مليونا، والرسم المفروض على 
الفنادق ومبلغه حوالي مليار، وضريبة المباني التي تشهد 
انخفاضا غير معروف فمن 250 مليونا لن تجبي الجماعة 
10 ماليين و10 ماليين أخرى في  في هذه السنة سوى 
السنة المقبلة، أما ضريبة المباني فسترتفع إلى مليارين 
و500 مليون بدال من مليارين مداخيل 2013، كما سترتفع 
مداخيل الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية من 
حوالي 3 ماليير و874 سنة 2013 إلى 5 ماليير، والضريبة 
على عمليات البناء ستنخفض من مليار و500 مليون إلى 
مليار و300 مليون. فأما مداخيل الضريبة على تجزئات 
مليون،   100 إل��ى  مليون   500 من  فستتقهقر  األراض���ي 
ومداخيل رسم السكن سترتفع من مليار و200 مليون إلى 
الخدمات  مداخيل  سترتفع  كما  مليون،  و500  مليارين 

مليارا،   25 إل��ى  مليون  و500  مليارا   24 من  الجماعية 
الجماعية بصفة  وارتفاع آخر في مداخيل شغل األمالك 
مؤقتة من 400 مليون إلى 750 مليونا، ومداخيل محالت 
مليون  مليار و600  على حالها  المشروبات ستبقى  بيع 
بالرغم من تزايد المقاهي في حي الرياض وحي النهضة، 
وحي السويسي، أما مداخيل ضريبة التجارة فستتقلص 
من مليار و800 مليون إلى 900 مليون وسترتفع مداخيل 
الرسم المهني من 21 مليارا و500 مليون إلى 23 مليارا، 
بينما الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية لغرض 
تجاري فسيرتفع من 700 مليون إلى مليار، نفس المبلغ 
مرة سترتفع  تجارية وألول  بأعمال  المرتبطة  للمنقوالت 
مداخيل أسواق الجملة وتنتقل من مليارين و700 مليون 
إلى 3 ماليير و300 مليون، ومداخيل »باركينغ« السيارات 
سيتدحرج من 350 مليونا إلى 5 آالف درهم، ومداخيل من 
شركة ريضال ب�:350 مليونا والحكومة ستتبرع ب�: 5 ماليير 
لتوازن الجماعة المداخيل مع المصاريف، وهذا في حد 
ذاته إقرار بفشل المجلس الجماعي لضمان مداخيل مشرفة 
لتسيير شؤون الرباط دون مد اليد لطلب - صدقة - من 
الحكومة. وللتذكير فإن الجماعة كانت في الماضي تسجل 
مداخيل أقل ولكن بنفقات محدودة، حتى حلت مجموعة 
المبالغ  من المنتخبين وأغرقوا الجماعة في التوظيفات 
فيها إلى حد الكارثة و»شوهوها« بمنح الجمعيات ونفقات 

التليفونات والسيارات.
هذه هي األموال التي سيدفعها المواطنون لجماعتهم 

في سنة 2015.
وفي تلك السنة سنودع المنتخبين الحاليين.

84 مليارا و600  المواطنون سيدفعون 
مليون والحكومة ستتبرع بـ5 ماليير فقط

سنة  ف��ي  التقطت  ص���ورة 
2000 ألول فتاة رباطية تشارك 
ف��ي ري��اض��ة ال��ف��روس��ي��ة وفي 
بعدة  وف��ازت  الوطني،  فريقها 
ميداليات، منها بطولة أسبوع 
الفرس لسنة 2002 في الرباط 

المدينة التي ازدادت فيها.
السوربون  خريجة جامعة 
البطلة  واس��م��ه��ا:  الفرنسية، 
هدى بنعزوز، هي اليوم سيدة 
الشك ستفاجأ بصورتها وهي 
التي  باألمجاد  وأي��ض��ا  طفلة 

حققت لمدينتها الرباط.

المرض المدمر »السكري« يزحف على الرباط
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> حسين عدنان

نظم فاعلون جمعويون وسكان 
مكناس،  بمدينة  بابا  حي سيدي 
مؤخرا، وقفة تضامنية واحتجاجية 
أمام منزل أحد المتهمين باغتصاب 
طفل من مواليد 2006، تنديدا بما 
اغتصاب  ظاهرة  تنامي  أسموه 
األطفال بالحي، واستمرار مسلسل 
والجسدية  الجنسية  االعتداءات 
القاصرين.  األط��ف��ال  تطال  التي 
وعبر المحتجون خالل هذه الوقفة 
التضامنية عن استنكارهم الشديد 
لهذا الفعل اإلجرامي الذي تعرض 
له الطفل، وأعلنوا عن تضامنهم 
المطلق مع كل ضحايا االغتصاب 

وأسرهم.
القضية  ت��ف��اص��ي��ل  وت����ع����ود 
القضائية  الشرطة  أحالت  عندما 
قاصر  طفل  ع��رض  بهتك  متهما 
ف��ي ح��ال��ة اع��ت��ق��ال ع��ل��ى محكمة 
االس���ت���ئ���ن���اف، ب��ع��د ت���ق���دم وال���د 
بشكاية  زوج��ت��ه  رف��ق��ة  الضحية 

تفيد  األم���ن���ي���ة،  ال��ع��ن��اص��ر  إل����ى 
تعرض ابنهما من مواليد 2006، 
وه���و ت��ل��م��ي��ذ، ل��الغ��ت��ص��اب، وقد 
للشرطة  تصريحاتهما  ف��ي  أك��دا 
المنزل  عن  غيابه  بعد  الطفل  أن 

شاحب  لها،  يرثى  حالة  في  ع��اد 
عليه،  يسيطر  وال��خ��وف  ال��وج��ه، 
االستفسار  إل���ى  ب��أم��ه  ح���دا  م���ا 
ألم به، فلم يجد الطفل أمام  عما 
إلحاحها إال االعتراف بما تعرض 

ل��ه على ي��د »ج��اره��م« ال���ذي كان 
عديدة،  لشهور  جنسيا  يستغله 
مستغال غياب زوجته ليفجر فيه 

مكبوتاته)..(.
وقام األب بنقل ابنه المغتَصب 
على وجه السرعة إلى المستشفى 
م��ح��م��د ال��خ��ام��س، ح��ي��ث سلمت 
ل���ه ش���ه���ادة ط��ب��ي��ة ت��ث��ب��ت أث���ار 
بأن  للشرطة  وأش��ار  االغتصاب، 
انفرد بالضحية في غفلة  المتهم 
منزله  إل���ى  واس��ت��درج��ه  منهما، 
القاصر،  م��س��ك��ن  م���ن  ال���ق���ري���ب 
األمنية  العناصر  استمعت  كما 
أم��ره، حيث  ولي  برفقة  للضحية 
أكد هو اآلخر تعرضه لالغتصاب 

بشكل متكرر.
وق����د ت���م ت��ق��دي��م ال��م��ت��ه��م في 
العام  الوكيل  أم��ام  اعتقال  حالة 
قرر  الذي   االستئناف،  بمحكمة 
السجن  ع��ل��ى  إح���ال���ت���ه  ب������دوره 
انتظار  ف��ي   ،»2 »ت���والل  المحلي 
بالتهم  لمحاكمته  جلسة  تحديد 

المنسوبة إليهم.

ما يجري ويدور في المدن 

من يحمـي فلـذات أكبـاد المكناسييـن؟

> األسبوع

شريحة  قامت  ال��ذي  الوقت  في 
المغربي  المجتمع  م��ن  ع��ري��ض��ة 
ب��إض��راب ع���ام، م��ؤخ��را، احتجت 
مجموعة مكونة من حرفيي البناء 
والحمالة،  والجبص  والصباغة 
المتواجدين  الموقف«  »أص��ح��اب 
أمام  ب��وج��دة،  مليلية  س��وق  قبالة 

بإنشاء  المكلفة  المقاولة  الشركة 
بوجدة،  ال��ج��دي��دة  ال��ق��ط��ار  محطة 
يطالبونها بالتشغيل، وقال بعضهم 
إن��ه��م أول����ى ب��ف��رص ال��ع��م��ل التي 
أتاحتها الشركة للغرباء الذين جاءت 
بهم من كل حدب وصوب، في حين 
اجتماعيا  ق���ه���را  ه���م  ي��ع��ي��ش��ون 
أسرهم.  بمعية  ح��ادا  واقتصاديا 
من  مهمة  فئة  »ال��م��وق��ف«،  وي��ض��م 

الحرفيين في مختلف التخصصات، 
يصطفون قبالة سوق مليلية بوجدة 
في طابور طويل على مسافة 500 
متر طوال، بمختلف أدوات وآليات 
عملهم، وعددهم يفوق أحيانا 300 
حرفي، منهم البناؤون، والصباغون، 
ومنظفو قنوات المياه العادمة)..(، 
أمام  يوجدن  نساء  ه��ؤالء  ويقابل 
مليلية،  لسوق  الرئيسي  المدخل 

وبباقي محيطه، يترقبن إشارات من 
إل���ى خدمات  ب��ح��اج��ة  م��واط��ن��ي��ن 
منظفات لبيوتهم، لمرة أو مرتين في 
األسبوع مقابل 100 درهم. ويقول 
هذه  إن  المحلي  للشأن  متتبعون 
الفئة من المجتمع تعيش أوضاعا 
صعبة ومزرية، ويصعب تنظيمها 
في إطار نقابي لكونهم غير مصنفين 

ضمن فئة عمالية معترف بها.

إضراب المهنيين »أصحاب الموقف«

مكناس

األمني  للمخطط  تابعة  دوري���ات  ب��دأت   >>
»حذر« بتنفيذ جوالتها الميدانية بمدينة إنزكان، 
وقد حظيت التشكيلة المكونة من جنديين ورجل 
أمن مسلحين بالبنادق الرشاشة باهتمام المارة 
وساكنة المدينة. وتم اختيار إنزكان على أساس 
المغرب  اقتصاد  في  تلعبه  ال��ذي  المهم  ال��دور 
وذكرت  خ��ص��وص��ا،  الجنوبية  وال��ج��ه��ة  عموما 
الذي ضم  مصادر مطلعة أن االجتماع األخير 
منح  ق��رر  األم��ن��ي،  المجال  في  كبار  مسؤولين 
إن��زك��ان دوري��ت��ي��ن؛ تتألف ك��ل واح���دة م��ن ثالثة 
عناصر، وستتكلف األولى بالقيام بجوالت ميدانية 
ستتولى  حين  في  ومحيطها،  الطرقية  بالمحطة 

الدورية الثانية األسواق المنتشرة بالمدينة.

المجتمع  جمعيات  استنكرت   >>
المدني بالقليعة في بيان لها، الطريقة التي 
بالمكتب  المسؤولين  أح��د  بها  يتعامل 
الوطني للكهرباء بعمالة إنزكان أيت ملول 
حيث  بالكهرباء،  األحياء  رب��ط  ملف  مع 
قالوا إنه التزال في مغرب 2014 مئات 
األس����ر ب��ال��م��دي��ن��ة ت��ع��ي��ش ت��ح��ت الظالم 
المتمدرسون  أبناؤها  ويضطر  الدامس 
منهم التالميذ والطلبة إلنجاز واجباتهم 
ال��دراس��ي��ة تحت ض��وء ال��ش��م��وع، وكذا 
حرمانهم من كل التجهيزات المنزلية التي 

تعتمد على الطاقة الكهربائية.

<< يبدو أن أوضاع الشبيبة 
االتحادية بتارودانت ال يراد لها 
أن تأخذ حالتها الطبيعية، بالنظر 
بأجواء  متتبعون  وص��ف��ه  ل��م��ا 
العبث والالمسؤولية التي تطبع 
عمل بعض أعضاء مكتب الفرع 
الحزبي واللجنة اإلدارية للحزب 
جعل  مما  المدينة،  خ��ارج  من 
الوطني  ال��م��ؤت��م��ر  ح��س��اب��ات 
للشبيبة االتحادية تعود للواجهة 
ما  طبعتها  م��غ��اي��رة  ب���ص���ورة 
اعتبرته مصادر مطلعة مزايدات 

تنظيمية)..(.

في حق  المحكمة  هيئة  >> قضت 
تقني طبوغرافي بأيت ملول بسنة حبسا 
نافدة و5000 درهم غرامة، مع تحميله 
ب�»الخاتم  يعرف  ما  ملف  في  الصائر 
طبوغرافي  م��ه��ن��دس  م��ن  ال��م��س��روق 
بالرباط«. وكان المتهم قد اعترف لدى 
قاضي التحقيق بكونه قام بختم تصميم 
تحديدي موضوع الشكاية المقدمة ضده 
م��ن ط��رف أح��د األش��خ��اص بمراكش، 
مدعيا )أي المتهم( أن الخاتم الذي تم 
العثور عليه في سيارته قد نسيه زميله 
بحوزته، ولم يكن على علم بأن الخاتم 
مسروق من إحدى الشركات في العاصمة 

الرباط.

>> أشرف مسؤولون بعمالة 
عملية  على  ملول،  أيت  إنزكان 
المتجولين  الباعة  إيواء  إعادة 
المتمركزين بمركز بلدية القليعة 
بالسوق الجديد الذي تم إنجازه 
العمالة،  مجلس  بين  بشراكة 
للقليعة،  ال��ب��ل��دي  وال��م��ج��ل��س 
للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  وال��م��ب��ادرة 

البشرية.
اإليواء  إع��ادة  عملية  وهمت 
117 بائعا متجوال، و200 محل 
ت��ج��اري، ب��اإلض��اف��ة إل��ى جناح 

سيأوي 17 من بائعي السمك.

> عزيز الفاطمي

قرار  دكالة  ب��اب  حي  وتجار  سكان  استحسن 
هدم المنزل الكائن على مقربة من المسجد الكبير 
تم  ال��ذي  مراكش،  بمدينة  ال��زه��راء  فاطمة  بزنقة 
لمدة  ظل  ال��ذي  »الشبح«  المنزل  مؤخرا،  تنفيذه 

طويلة يقض مضجع المواطنين.
وسجل شهود عيان أن العملية التي لم تخضع 
ألية شروط تقنية كتلك المتبعة في حاالت مماثلة، 
وال  بسيطة  ج��د  أدوات  على  االع��ت��م��اد  ت��م  حيث 
وجود ألي مقياس من مقاييس السالمة، مع غياب 
أي طارئ خارج عن  تراقب  لكي  المدنية  الوقاية 

السيطرة لكن األلطاف اإللهية كانت حاضرة)..(.
وقال بعض المواطنين إن هذا المنزل ما هو إال 
نموذج لعشرات البنايات التي تنذر باالنهيار في 

أية لحظة في غفلة من السلطات.

هدم منزل في
 ظروف غير آمنة

مراكش

اليوسفية

بالمجلس الحضري فقط..
 التلفون يكلف 1481 درهما يوميا

> نور الدين الطويليع

صرفت رئاسة المجلس الحضري 
 30 ح���دود  إل��ى  اليوسفية  لمدينة 
االت���ص���االت  ع��ل��ى   2014 ش��ت��ن��ب��ر 
 40( دره����م  أل���ف   400 ال��الس��ل��ك��ي��ة 
االعتماد  أن  رغ��م  سنتيم(،  مليون 
الباب  ل��ه��ذا  مخصصا  ك���ان  ال����ذي 
يتجاوز  ال   ،2014 ميزانية  ضمن 
م���ا يعني  أل����ف دره�����م، وه����و   200
استهلكت  الهاتفية  االت��ص��االت  أن 
شهريا خالل تسعة أشهر من السنة 
درهما،  و440  أل��ف��ا   44 ال��ج��اري��ة 

بمعدل يومي يقدر ب�1481 درهم. 
وب��ح��س��ب م���ا ص����رح ب���ه رئيس 
أث���ن���اء دورة  ال��ح��ض��ري  ال��م��ج��ل��س 
ميزانية  ف����إن  األخ����ي����رة،  أك��ت��وب��ر 
العمال  أج��ور  خصم  بعد  المجلس 
مجموعة  ومستحقات  والموظفين، 

أحمر للبيئة ال تتجاوز  400 مليون 
استهلك  قد  الهاتف  يكون  سنتيم، 
ل���وح���ده م���ا ي���زي���د ع���ن ُع���ُش���ر هذه 
اإلش����ارة خالل  و تمت  ال��م��ي��زان��ي��ة. 
الدورة في دليل ميزانية 2015 إلى 
لالتصاالت  المخصص  االعتماد  أن 
الالسلكية ضمن ميزانية 2014 هو 
أل��ف دره���م، ف��ي حين أن هذا   400
االعتماد لم يتجاوز 200 ألف درهم، 
المستشارين  توصل  م��ن  وبالرغم 
بنسخة من مشروع الميزانية أياما 
أحد  أن��ه ال  إال  ال���دورة،  انعقاد  قبل 
انتبه إلى هذه المغالطة، مما يطرح 
مدى  ح��ول  ك��ب��رى  استفهام  ع��الم��ة 
لقضايا  المسؤولين  بعض  مواكبة 
تدبير الشأن المحلي، ومدى قدرتهم 
على فك شفرات ميزانية توضع على 
التصويت  إال  يملكون  وال  المقاس، 

عليها دون تردد.

جرائم ضد الطفولة

وجدة

ي���ع���ان���ي ت���الم���ي���ذ م���درس���ة 
»ويزغت« بجماعة صاكة عمالة 
إقليم جرسيف من تهميش قل 
نظيره، على عكس ما تعرفه عدد 
المدرسية  ال��م��ج��م��وع��ات  م��ن 
ب���اإلق���ل���ي���م م����ن ع���ن���اي���ة وم���ن 
م��ج��ه��ودات س����واء م���ن طرف 
مندوبية وزارة التعليم أو من 
طرف عمالة إقليم جرسيف، إال 
أن����ه ب��ه��ذه ال���م���درس���ة الي����زال 
تالميذها يتلقون الدروس تحت 
واألعمدة  القصب  م��ن  أسقف 
الخشبية، ويتنفسون فيها هواء 
تخالطه األتربة)..(، حيث تبدو 
ال���خ���ارج وك��أن��ه��ا مبنى  م���ن 
مهجور، محاطا بسور متالش 
ومسدودة  م��ح��ط��م��ة  ن���واف���ذه 

بألواح الخشب..

تلكس
> األسبوع

يروج هذه األيام في أوساط 
ساكنة الحي المحمدي »السطاح« 
بتارودانت، حديث حول استعداد 
آباء وأولياء تالميذ مدرسة الحي 
لخوض أشكال نضالية ضد نيابة 
بالمدينة،  الوطنية  التربية  وزارة 
بعد إقدام هذه األخيرة على إنهاء 
الثالث  المستوى  أستاذة  تكليف 
وإلحاقها بمدرسة اإلمام مالك، بعد 
شهدتها  التي  االحتجاج  أح��داث 
التحاق  عدم  األخيرة بسبب  هذه 
من  الكثير  فيها  ألسباب  أستاذة 

القيل والقال)..(.
ونتج عن هذا اإلجراء الذي لم 
يستسغه سكان الحي الذين رأوا 
غير  واع��ت��ب��روه  كبيرا  حيفا  فيه 
المستوى  تالميذ  مفهوم، حرمان 
الثالث بمدرسة الحي المحمدي من 
أستاذتهم، بعدما أقدم آباء وأولياء 

على  مالك  اإلم��ام  مدرسة  تالمذة 
إيقاف جميع أبنائهم عن الدراسة، 
بعد  المؤسسة  أم���ام  والتجمهر 
بتعويض  ال��م��ط��ال��ب��ة  م���ح���اوالت 
للمستوى  العربية  اللغة  أستاذة 
لم تلتحق منذ بداية هذا  الرابع، 
الموسم الدراسي)..( الشيء الذي 
بالمدينة  األمنية  القوى  استنفر 

م��ع��ززة بسيارات  ال��ت��ي ح��ض��رت 
القوات المساعدة)..( قبل أن يتدخل 
رئيس المنطقة األمنية ومسؤولي 
النيابة اإلقليمية لتهدئة األجواء، 
إلى  بالعودة  للتالميذ  والسماح 
أقسامهم ويتعهد النائب اإلقليمي 
لوزارة التربية الوطنية بتعويض 

األستاذة المتغيبة.

انتباه.. التالميذ يحتجون
تارودانت

جانب من احتجاج وتجمهر 
التالميذ والتلميذات 
بمدرسة اإلمام مالك
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> األسبوع

تشهد آالف الهكتارات الفالحية بالدار 
 525 الفالحي  للمركز  التابع  السقوي 
أوضاعا متردية بسبب ما تلحقه عدد 
وادْي  منها  وال���ودي���ان  ال��ِش��ع��اب  م��ن 
»غسات«، و»أوثغال« بأزيالل، من أضرار 
نتيجة الفيضانات والمياه الجارفة، التي 
والتجهيزات  ال����م����زروع����ات  ت��ت��ل��ف 
الهيدروفالحية من قنوات ومصبات مياه 
الري والمسالك على طول سهول »دير 
جبل اغنين« بكل من منطقة »أيت أسري«، 
وجماعة  »ت���ي���م���ول���ي���ل���ت«،  وج���م���اع���ة 

»أفورار«.
بأفورار،  الفالحين  جمعية  وكانت 

من  مجموعة  رفعت  ق��د  محمد،  أق��دي��م 
إل���ى وزارة  ال��ش��ك��اي��ات وال��م��راس��الت 
الفالحة، وقفت من خاللها على خطورة 
الوضع على األراضي الفالحية وخاصة 
م��ع اق��ت��راب فصل ال��ش��ت��اء، وال��ت��ي لم 
تتدخل ال هي وال من يمثلها لحمايتها 
وتركوا الحبل على الغارب يضيف رئيس 
ومياه  الفالح  بذلك  ليضيع  الجمعية، 
تتعرض  التي  الهكتارات  وآالف  ال��ري 
للتآكل والتخريب دون أن يكون لماليين 
الدراهم المخصصة للصيانة أثارا على 
أن  األم��ر  في  والغريب  المنطقة..  هذه 
الفالح الذي يؤدي ثمن الري المحدد في 
23.50 درهم للساعة بانتظام، يجد نفسه 
ال يستفيد من عدد الساعات التي أدى 

ت��ص��ل الحصة  ب���ل  ك��ام��ل��ة  ث��م��ن��ه��ا 
»الوجبة« بأقل من ذلك وقد يصل حجم 
للوجبة،  ساعات   5 إلى  المياه  تدبير 
فأين نحن من شعار اقتصاد الماء وما 
تصرف عليه من إعانات من المال العام، 
وبدل ذلك كان حريا على الدولة االهتمام 
وصيانة  الفالحية،  الفضاءات  بتهيئة 
قنوات الري صيانة حقيقية، ناهيك عن 
التملص من المسؤولية في تنقية هذه 
إلى  تحولت  التي  وال��ودي��ان  الشعاب 
اإلنتاجية،  ال��م��ردودي��ة  إلق��ب��ار  مصدر 
تكلفة  م��ن  ال��رف��ع  ف��ي  مباشرا  وسببا 
المحاصيل  مع ضعف  مقارنة  اإلنتاج 
بكل  تلحقها  ال��ت��ي  األض�����رار  ب��س��ب��ب 

السالسل االنتاجية.

الوديان التي تقضي على الفالحة في أزيالل

أرباب النقل العمومي يتهمون السلطات بالتواطؤ
> األسبوع

نظم مؤخرا، االتحاد المغربي 
ل���ل���ش���غ���ل وال����ك����ون����ف����درال����ي����ة 
الديموقراطية للشغل، وجمعية 
لسيارة  المهنية  الضمانة  دار 
األجرة الصنف الثاني، وجمعية 
لسيارات  االجتماعية  األعمال 
وقفة  األول،  ال��ص��ن��ف  األج����رة 
احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم 

وزان.
الوقفة  ه��ذه  أسباب  وتعود 
تجاهل  إل��ى  منظميها  حسب 
للمطالب  المسؤولة  الجهات 
المشروعة لمهنيي القطاع، وعدم 
الذي  االجتماع  تفعيل خالصة 
انعقد بمقر العمالة في يوم 22 
وصفوه  وم��ا   ،2014 ي��ول��ي��وز 
طرف  من  المكشوف  بالتواطؤ 
السلطات المعنية، حسب نص 
البيان، مؤكدين على عدم انخراط 
المسؤولة في إصالح  الجهات 
العمومي  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  ق��ط��ب 

باإلقليم، وعدم تدبير المأذونيات 
ب��ش��ك��ل م��ع��ق��ل��ن وم���دق���ق طبقا 
الوزارية  والمذكرات  للدوريات 

ذات الصلة.
السلطات  المحتجون  ودع��ا 
ونهج  مسؤوليتها  تحمل  إل��ى 
مقاربة تشاركية حقيقية ينخرط 
القطاع  في  الفاعلين  كل  فيها 

محددة،  وفق شروط وضوابط 
كما نددوا بما سموه بالتعسفات 
دفع  مما  القطاع،  لحقت  التي 
الطريق  قطع  إلى  بالمحتجين 
من  بالقرب  للمدينة  الرئيسية 
مقر العمالة، ودخول السلطات 
المحلية واألمنية في حوار مع 
المحتجين ليتم فتحها بعد مدة 

بسبب ما نتج عن ذلك من عرقلة 
تغيير  ب��ع��د  ال��س��ي��ر  ل��ح��رك��ة 

اتجاه)..(.
 وكشف بعض المتتبعين أن 
اإلقليم يتوفر على حوالي 462 
الصنف  من   97 منها  مأذونية 
الثاني، و162 بوزان من الصنف 
األول، والباقي متعلق بالجماعات 
وأن  لإلقليم،  المكونة  القروية 
أزيد من 120 ملفا تمت تسوية 
وضعيتها من أصل 462 مأذونية 
العقد  ت��ج��دي��د  ع��ب��ر  ب��اإلق��ل��ي��م 
ال����ن����م����وذج����ي ب���ي���ن ال���م���ال���ك 
والمستغل، مما يطرح العديد من 
ع����الم����ات االس���ت���ف���ه���ام ح���ول 
ال��م��وض��وع، وب��ال��ت��ال��ي تضيع 
الدعم  م��ن  االس��ت��ف��ادة  ف��رص��ة 
المخصص لهذا القطاع والبالغ 
س���ن���ت���ي���م  م������ل������ي������ون   100
سنويا30.000.00  درهم من أجل 
إص����الح ه��ي��ك��ل ال��س��ي��ارة بعد 
مزاولتها للمهنة ألزيد من خمس 

سنوات.

وزان

تازة

أزيالل

> سعيد انخيلي

المالي  الشأن  تدبير  لطريقة  المتتبع  يسجل 
بنيابة التعليم بطاطا عددا من المالحظات التي 
وصفت بالغريبة، والتي تتجلى أساسا في حرمان 
مجموعة من المستحقين من تعويضاتهم، فمن جهة 
مازال عمال الحراسة والنظافة ببعض المؤسسات 
التعليمية محرومين من أجورهم »الهزيلة« أصال 
منذ شهور، كما لم يتم صرف أن اعتمادات التسيير 
سواء  2012؛  سنة  منذ  اآلخر  بالبعض  الخاصة 
وهي  ال��داخ��ل��ي،  أو  ال��خ��ارج��ي  بالقسم  الخاصة 
االعتمادات التي غالبا ما يتم تصريفها وفق مزاج 
المؤسسات  إغ����راق  ليتم  ال��م��س��ؤول��ي��ن،  ب��ع��ض 
تتوافق  ال  ق����د  وأدوات  ب����م����واد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
في  التقاعس  ذلك  وينضاف إلى  والمتطلبات)..(، 
عن  واألس��ت��اذات  األس��ات��ذة  م��ن  العديد  تعويض 
الساعات اإلضافية، والمشاركة في الكفاءة التربوية، 

ومحو األمية، والتعويضات العينية، وغير ذلك.

> األسبوع

لفواتير  المهول  االرت��ف��اع  أسفر 
الماء والكهرباء عن مسيرة ووقفات 
مختلف  جابت  متكررة  احتجاجية 
تازة،  بإقليم  تاهلة  مدينة  ش���وارع 
استنكر خاللها المحتجون سياسة 
الحكومة التي اعتبروها مساهمة في 
فواتير  ف��ي  والنفخ  المعيشة  غ��الء 

الماء والكهرباء.
وق���ال م��واط��ن��ون إن���ه ف��ي سياق 
تعرفها  التي  الصاروخية  الزيادات 
المستويات  مختلف  ع��ل��ى  ال��ب��الد 

واألصعدة؛ منها الزيادة في أسعار 
المواد الغذائية، والزيادة في أسعار 
عدد  ارتفاع  وبالمقابل  المحروقات، 
وتجميد  البطالة،  ومعدل  العاطلين 
األجور، لم يعد هناك مجال للعيش 
الكريم، خاصة وأن المنطقة تعيش 
ع��ل��ى ال��ف��الح��ة ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر، وجل 
سكانها بسطاء ال قدرة لهم على تحمل 
كل هاته األعباء، وكل هذه الزيادات، 
بن  حكومة  تتفرج  لماذا  وتساءلوا 
من  المتضررين  حشود  على  كيران 
الفواتير »المنفوخة«، دون أن تتخذ 

أي بادرة بخصوص الوضع? 

ألقت عناصر الشرطة القضائية القبض 
على أفراد عصابة متخصصة في سرقة 
من  واح��د  يتزعمها  بمديونة،  السيارات 
أصحاب السوابق، بعدما تقاطرت شكايات المواطنين 

على أمن مديونة. 
وإثر توقيف أحد المتهمين اعترف بأنه هو من كان وراء سرقتين 
بمساعدة شخصين  ذلك  تم  وقد  »مرسيديس«، و«كونغو«،  لسيارتين 

آخرين تم تقديمها للعدالة. 

استنكرت عدد من األسر القاطنة بحي سيدي مومن تستر بعض 
رجال السلطة المحلية على البناء العشوائي الذي أصبح يتم في 
واضحة النهار، ويتساءلون هل بمثل هذا الصمت سيتم القضاء 

على دور الصفيح بمقاطعة سيدي مومن?
مضيفين أن سبع سنوات مرت على إعطاء جاللة الملك محمد السادس 
االنطالقة للمشروع السكني للقضاء على دور الصفيح، ومازال الحال 
على ما هو عليه باستثناء بعض البراريك بشارع لحسن السوسي الذي 

كان لبعض المنعشين دور كبير في إزالتها.
> محمد برزوق

بيضـــــاويات

الوطنية  للجامعة  االفتتاحية  الجلسة  شهدت   >>
لإلعالم وحقوق اإلنسان، التي افتتحت مؤخرا، حوارا 
حول العالقة بين اإلعالم وحقوق اإلنسان، أطرها أساتذة 
ومتخصصون في اإلعالم، والقضاء، وناشطون في مجال 

حقوق اإلنسان.
المغربي وخاصة  اإلع��الم  أن  إلى   وخلص الحضور 
اإلعالم الجهوي يغفل بشكل كبير تناول قضايا حقوق 
اهتمام  العادة حدثا يجذب  في  تمثل  ال  ألنها  اإلنسان، 
العامة،  للقضايا  التناول  انتقائية  مع  اإلع��الم،  وسائل 
ومنها قضايا وموضوعات تتعلق بحقوق ذوي االحتياجات 

الخاصة وحقوق المرأة والطفل.

الشباب،  ألجل  الشباب  مؤخرا، جمعية  نظمت   <<
ومعهد  ال��م��غ��رب،  ب��دائ��ل  لمنتدى  الشبابية  وال��ح��رك��ة 
اإلنسان بشراكة مع  للديمقراطية وحقوق  بروميثيوس 
مؤسسة فريدريش إيبرت، »الملتقى الوطني للمنظمات 
الشبابية.. تفكير« بمشاركة 150 جمعية مدنية وشبابية، 

بالمركب الدولي موالي رشيد بوزنيقة.
الجماعي  التفكير  ف��رص  خلق  إل��ى  الملتقى  وسعى 
والعمل المشترك بين مكونات الحركة الشبابية وبحث 

سبل تمكينها من التأثير في السياسات العمومية.

<< صرح النائب اإلقليمي للتعليم بتاونات بخصوص 
مقال »األسبوع« الصادر تحت عدد: 810 بتاريخ 6 نونبر 
2014، والمعنون ب�»من أجل العودة ألقسام الدراسة!!«، 
»ارغيوة« ال  »الحاجيين« بجماعة  المدرسية  أن الوحدة 
تعرف اكتظاظا بالحجرات بعكس ما جاء في شكاية أولياء 
أمور التالميذ والتلميذات، ومجموع التالميذ ال يتجاوز 
في  فقط)..( مضيفا  أساتذة   3 يدرسونهم  تلميذا،   100
المقابل أن ظاهرة األقسام المشتركة فرضتها خصوصية 

الوسط القروي)..(.

»المنفوخة«مطالب األساتذة في طاطا الفواتير  ضد  بتاهلة  مسيرة 
طاطا

بــالغــات

ون
شؤ

ية
هو

ج

صورة للمحتجين 
وهم يجوبون شوارع 

المدينة تنديدا 
بغالء الفواتير



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

ساكنة  ت��ل��ق��ى  ب���ع���دم���ا 
ال��ش��م��ال خ��ب��ر إق����دام والي 
اجلهة طنجة - تطوان على 
أجل  م��ن  تعليماته  إص���دار 
مدينة  ب��اش��ا  س���ي���ارة  ن��ق��ل 
امل��ض��ي��ق ع��م��ال��ة امل��ض��ي��ق-
الفنيدق إلى احملجز البلدي، 
في  مرابضة  كانت  لكونها 
للقانون)..(،  مخالف  مكان 
تابعة  أخ��رى  سيارة  أطلت 
وهي  طنجة  مبدينة  للدولة 
م��رك��ون��ة ف��ي م��ك��ان ممنوع 
)ك��م��ا ه��و مبني  امل���رور منه 
في  واملثير  ال��ص��ورة(،  ف��ي 
قام  ص��اح��ب��ه��ا  أن  األم������ر 
خاص  مم��ر  ع��ل��ى  بغسلها 

بالراجلني.

ب��ع��دم��ا أخ���ذ رج���ل س��ل��ط��ة بإحدى 
القيادات القروية التابعة لوالية تطوان 
عنه،  بالنيابة  خليفته  تكلف  أج���ازة، 
قائدا  ي��ل��زم  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  ض��دا على 
آخر بأن يحل محل القائد الذي هو في 

عطلة.

قائده  غ��ي��اب  اخل��ل��ي��ف��ة،  واس��ت��غ��ل 
ق��رارات وصفها  إلب��راز عضالته وس��ن 
مواطنون بالعشوائية، وتخدم املصالح 
ليس إال)..(، حيث ألزم بعض املواطنني 
احلصول  يستحيل  ب��رخ��ص  ب����اإلدالء 

عليها، وهي غير موجودة أصال.

يجوب  وه����و  اخل��ل��ي��ف��ة  وش���وه���د 
وعلى  املدينة،  ش��وارع  الدولة  بسيارة 
عالقة  أي��ة  تربطهم  ال  أشخاص  متنها 
وجهتهم  إل���ى  إلي��ص��ال��ه��م  ب��ال��ق��ي��ادة، 
»املعروفة« التي هي مقهى توجد مبدخل 

املدينة لشرب كؤوس الشاي)..(.

شوهد رئيس اجلماعة احلضرية لتطوان 
محمد إدعمار، وهو يقوم بتوزيع دجاج نيء 
بعض  على  بالستيك  من  غشاء  في  ملفوف 
ف��ي إحدى  ي���روج  ب��امل��دي��ن��ة، كما  امل��واط��ن��ني 

الصور اخلاصة به، )أنظر  الصورة(.
تطوان  مدينة  ع��ن  امل��س��ؤول  أن  وي��ب��دو 
ثانية  م����رة  ل��ل��ظ��ف��ر  ب���االس���ت���ع���داد  ان��ش��غ��ل 
الشأن  تاركا  أخ��رى،  مرة  هاته  مبسؤوليته 
احمللي في فوضى عارمة، يظهر من خاللها 
التناقض الواضح في قرارات املجلس وكذلك 

املصادقة على اإلجراءات اإلدارية.

»قائــد« إلـى  يتحـول  »خليفـة« 

»الدجاج االنتخابي«
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سيارات الدولة تخرق القانون
عيـن علـى الشمال

> األسبوع

إدارة  م��ن��دوب��ي��ة  ق���ام���ت 
ال��س��ج��ون ب��ت��رح��ي��ل عدد 
كبير من السجناء، مؤخرا، 
احمللي  ال���س���ج���ن  إل������ى 
اجلديد مبدينة آزرو الذي 
هذا  تدشينه  املنتظر  من 
الذي  ال��ش��يء  األس���ب���وع، 
مساء  ب��ت��رح��ي��ل��ه��م  ع��ج��ل 
ال��ي��وم ال��ذي ص��ادف عيد 

املسيرة اخلضراء.
وحلت فرقة وطنية عشية 
 2014 نونبر   5 األرب��ع��اء 
»عني  امل���دن���ي  ب��ال��س��ج��ن 
حتقيق  ل��ف��ت��ح  ق������ادوس« 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة امل���خ���درات 
بثالجة  وج�������دت  ال����ت����ي 

اجلنائي  ب��احل��ي  املطبخ 
والتي  ال��س��ج��ن،  ب��ن��ف��س 
س��ب��ق ل��رئ��ي��س امل��ع��ق��ل أن 

توصل  أن  ب��ع��د  ضبطها 
أحد  ط��رف  من  بإخبارية 
بوجود  ت��ف��ي��د  ال��س��ج��ن��اء 

كمية كبيرة من املخدرات، 
بتفتيش  ي��ق��وم  جعله  م��ا 
انتهى  كله،  للحي  دقيق 

مخزنة  عليها  ب��ال��ع��ث��ور 
بعناية في ثالجة.

وق����ال م��ص��در م��ط��ل��ع إن 
ملكافحة  ال��ف��رق��ة  ع��ن��اص��ر 
امل��خ��درات اق��ت��ادت ثالثة 
الوالية  مقر  إل��ى  سجناء 
للتحقيق  بفاس،  األمنية 
م��ع��ه��م الش��ت��ب��اه��ه��م في 
املخدرات  تسريب  عملية 
إل����ى ال��س��ج��ن واالجت�����ار 
أن  وأض������������اف  ف����ي����ه����ا، 
املجهودات التي تقوم بها 
من  للحد  السجن  إدارة 
إلى  امل��م��ن��وع��ات  تسريب 
داخل السجن غير كافية، 
تقنيات  غ���ي���اب  ظ���ل  ف���ي 
متطورة للمراقبة في أقدم 

سجن باململكة.

> عبد السالم المساتي

بعض  مخاوف  تتجدد  جديد  أمطار  موسم  كل  مع 
جل  أن  بحكم  كتامة  مبنطقة  متلوكيت  دوار  سكان 
مساكن الدوار تقع بسفح أحد اجلبال غير املستقرة 
صخوره والتي ميكن أن تنهار في أية حلظة.. فقبل 
عام من اآلن حدث أن انهارت مجموعة من الصخور 
الضخمة بفعل األمطار الغزيرة مخلفة أضرارا مادية 
لكانت  اإللهية  األلطاف  ولوال  املنازل،  بأحد  بليغة 

هناك ضحايا في األرواح أيضا.
وقوع  احتمال  هناك  يكن  لم  اآلن  من  وقبل سنوات 
حوادث مشابهة بفعل املجال الغابوي الذي كان يقف 
مانعا أمام االنهيارات الصخرية، ولكن في السنوات 
وغير  عشوائي  بشكل  الغابة  اجتثاث  مت  األخيرة 
قانوني من طرف بعض سكان املنطقة الراغبني في 
االستفادة من مساحات زراعية أكبر، حتى وإن كان 

األمر يشكل خطرا حقيقيا على باقي السكان.

مخدرات في ثالجة سجن »عين قادوس« 

منازل تحت خطر  االنهيارات 
الصخرية بكتامة

فاس

كتامة

تهريب »كازوال« الصحراء إلى 
مستودعات سرية

> األسبوع

اس��ت��ط��اع��ت م��ص��ال��ح اجل���م���ارك 
توقيف  م���ؤخ���را،  أك���ادي���ر،  مب��دي��ن��ة 
من  ط���ن���ا  ب�15  م��ح��م��ل��ة  ش���اح���ن���ة 
األقاليم  م���ن  امل���ه���رب  »ال�����ك�����ازوال« 
املستودعات  أحد  نحو  الصحراوية 

السرية باملنطقة.
إن مصالح  وقالت مصادر مطلعة 
اجلمارك قامت بنصب »براج« مبدخل 
اجلماعة القروية التمسية، وقد بدأت 
على  ام��ت��دت  ال��ت��ي  امل��ط��اردة  عملية 
الرابطة  الطريق  على  كلم   40 طول 

القروية  واجل��م��اع��ة  التمسية  ب��ني 
مشرع العني، بعدما أمر أحد عناصر 
بالتوقف،  الشاحنة  سائق  اجلمارك 
الهروب،  من  ولم ميتثل حيث متكن 

إلى أن مت إيقافه.
وق���ام���ت م��ص��ال��ح اجل����م����ارك في 
الشاحنة،  إلي��ق��اف  م��ن��ه��ا  م��ح��اول��ة 
برمي سلك حديدي به مسامير، عمل 
العجالت اخللفية  إفراغ إحدى  على 
م��ن ال��ه��واء، إل��ى أن ان��ف��ج��رت بعد 
مرور أزيد من نصف ساعة، ليضطر 
إلقاء  ويتم  للوقوف  السائق  معها 

القبض عليه.

أكادير

ابن أحمد

لقاء تواصلي يتحول إلى 
اعتصام بسبب غالء الفواتير

> نبيل بكاني

حتول لقاء تواصلي ملندوب عن اإلدارة اجلهوية 
للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الشروب، مع ممثلي 
ابن  ببلدية  تنظيمه  مزمعا  ك��ان  امل��دن��ي،  املجتمع 
أحمد، إلى اعتصام دام ألزيد من ساعة، إثر توصل 
من  باستدعاءات  احمللية،  اجلمعيات  بعض  رؤس��اء 
مضمنة  باملدينة،  اإلداريتني  امللحقتني  قائدي  طرف 
التي  اجلمعيات  إلى  إشارة  دون  املدعوين،  بأسماء 
البلدية،  مبقر  الثالثاء  صباح  للحضور  يرأسونها، 
موضوع  أو  االستدعاء  سبب  فيها  يذكر  أن  ودون 

احلضور)..(.
وفعاليات  نشطاء  م��ن  ال��ث��الث��ني  زه���اء  وجت��م��ع 
وبداخل  البلدية  مقر  أمام  محلية،  ومدنية  جمعوية 
بعد  ب��امل��ن��دوب  اللقاء  رف��ض  أغلبهم  وق��رر  بهوها، 
هتافات  ورفعوا  لذلك،  املخصصة  القاعة  اقتحامهم 
منددة بارتفاع فواتير املاء إلى جانب شعارات أخرى 
اعتبروها مجحفة  التي  لسياسات احلكومة  مناوئة 
اعتصام؛  إلى  االجتماع  ليتحول  املواطنني،  في حق 
قرر أمامه املندوب اإلقليمي، بتوافق مع الباشا نقل 
العلوي  بالدور  للندوات  مخصصة  قاعة  إلى  اللقاء 
للبلدية، وهو ما دفع احملتجني إلى الصعود وراءهم، 
حيث كانت حينها جترى أطوار اجتماع مغلق خاص 
بالقاعة  البشرية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  بلجان 
املذكورة؛ الشيء الذي أشعل غضب جموع احملتجني؛ 
طلبهم  على  وإصرارهم  االجتماع،  اقتحام  محاولني 
االجتماع  داخ��ل  من  امل��ن��دوب  انسحاب  في  املتمثل 
الذي رأوا أن وجوده في االجتماع ال يخص القطاع 
أي  عنه  تتمخض  لن  لقاء  أنه  في حني  الذي ميثله، 
تسوية  بإيجاد  مطالبني  احملتجني؛  حسب  نتيجة، 

عاجلة قبل انتهاء أجل استخالص فواتير املاء.
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شخصيات عرفتها

بقلم : رمزي صوفيا

الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع هنري كيسنجر

هذا  الجميلة،  الخضراء  تونس 
البحر  أم��ام  القابع  اإلفريقي  البلد 
األبيض المتوسط والزاخر بالمعالم 
قرطاج  بمدينة  وخاصة  التاريخية 
السنين.  تاريخها آلالف  التي يعود 
وحقا لم يخطئ الموسيقار الحزين 
فريد األطرش عندما تغنى بجمالها 
لتونس  خ��اص��ا  مقطعا  وخ��ص��ص 
»بساط  أغ��ن��ي��ت��ه  ف����ي  ال���خ���ض���راء 

الريح«.
وقد زرت تونس عدة مرات كانت 
أواله����ا ف��ي ع��ه��د ال��رئ��ي��س الراحل 
من  ك���ان  ح��ي��ث  ب��ورق��ي��ب��ة،  الحبيب 
المفروض أن أجري حوارا صحفيا 
كبيرا مع هذا الزعيم الليبرالي، إال 
رئاسة  مقر  إل��ى  أن��ه عند وص��ول��ي 
الجمهورية اعتذر لي المسؤولون عن 
بزكام  لقاء بورقيبة بسبب إصابته 
مفاجئ وحاد، وحددوا لي موعدا مع 
رئيس الوزراء آنذاك الهادي نويرة. 
وفعال تم لقائي به في مكتبه بحضور 
فبادرته بمجرد  األقربين،  مساعديه 
ج��ل��وس��ن��ا: »ك���ي���ف ص�����ارت صحة 
الرئيس؟« فقال لي: »الرئيس مريض 
وقت  من  يصيبه  وال��زك��ام  لألسف، 
آلخر فيتعبه كثيرا، ورغم تناوله عدة 
أدوية وصفها له األطباء فإنه لم ينم 
ف��رط ارت��ف��اع درجة  ليلة أم��س م��ن 
حرارته ونوبات السعال التي يعاني 
منها اآلن«. فقلت له: »وهذا سيجعل 
مسؤولياتك مضاعفة بسبب مرض 
»أبدا،  ف���ورا:  ل��ي  فقال  ال��رئ��ي��س..«، 
بأن ينوب  فالرئيس ال يسمح ألحد 
عنه. يبدو أنك لم تسمع الكثير عن 
رئيسنا، إنه يمارس حكم تونس من 
فراش المرض، وعندما أقول له بأن 
يمنح لنفسه فترة راحة حتى يشفى 
»إن  ل��ي:  وي��ق��ول  مني  يغضب  فإنه 
جسمي هو المريض 

وليس 
شؤون  تسيير  ويمكنني  عقلي 
فراش  إل��ى  مشيرا  هنا،  من  ب��الدي 
المرض«. فقلت له معقبا: »ولكن يشاع 
بأن بورقيبة هو رجل مريض فعال 
وأنك أنت الذي تسير شؤون البالد 
السيدة  زوج��ت��ه  تستشير  أن  بعد 
وسيلة ألنها هي التي تحكم تونس 
بقبضة من حديد من خلف الستار«، 
فقال لي ضاحكا: »قبضة من حديد؟ 
إنك تجلس اآلن في مكتبي وترى عدد 
المساعدين الذين يحيطون بي.  وهذا 

بسبب كثرة األشغال التي يكلفني بها 
يحكم  وبورقيبة  ال��رئ��ي��س.  السيد 
تونس شخصيا وكل األنشطة التي 
أقوم بها أو أكلف بها أحد مساعدي 
م��ب��اش��رة منه.  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  ت��ك��ون 
والشائعات التي تروج حول سلطات 
زوجته وسيلة هي كالم فارغ ال عالقة 

له بالواقع. فالسيدة وسيلة هي ربة 
النساء  باقي  مثل  بيت 

ال��ت��ون��س��ي��ات، ت��ح��رص ع��ل��ى راحة 
أولى  كسيدة  موقعها  لكن  زوجها، 
من  ت��ش��رف  خ��اص��ة  مكانة  يمنحها 
خاللها على بعض األعمال الخيرية 
كما أنها تطالب مثل كل التونسيات 
للمرأة  أكثر  وحقوق  أكبر  بحريات 
في  نهائيا  تتدخل  وال  التونسية، 
مجريات السياسة، بل إنها تتصل بي 
شخصيا من وقت آلخر لتطلب مني 
مساعدة شخص ما أو قضاء حاجة 

لعائلة فقيرة«. وعدت ألسأله: »كيف 
هي األوضاع في تونس حاليا؟« فقال 
لي: »أنت اآلن في تونس، وأطلب منك 
التجول في كل مناطقها حيث ستعاين 
بنفسك درجة التقدم واالزدهار التي 
التونسي  فاالقتصاد  لها،  وصلنا 
والسياحة  ي��وم،  بعد  يوما  ي��زده��ر 

ناجحة حيث إن كل فنادقنا مكتظة 
بالسياح والمستثمرين. صحيح أن 
هناك بطالة وفقراء ولكنها ال 

التي  المعقولة  ال��م��ع��دالت  تتعدى 
بفضل  ت��دري��ج��ي  ب��ش��ك��ل  نعالجها 
وسألته  بورقيبة«.  الرئيس  سياسة 
حول موضوع آخر: »أنت مقرب من 
الرئيس الحبيب بورقيبة، وعاشرته 
لمدة طويلة هل لك أن تحدثني عن 
المحاولة الشهيرة التي قام بها حول 
القضية الفلسطينية والجوالت التي 
قام بها للدول العربية، مطالبا إياها 

بعقد صلح مع إسرائيل حيث عارضه 
الجميع وحذفوه بالبيض..«، فانتفض 
بورقيبة  الرئيس  قام  »لقد  صائحا: 
بهذه المبادرة لصالح الفلسطينيين. 
وطالب العرب بتسوية سلمية على 
بطريقة  األراض����ي  تقسيم  أس���اس 
سيكون فيها الشعب الفلسطيني هو 

ال��راب��ح األك��ب��ر. ول��و سمعوا كالمه 
هذه  تاريخ  في  أشياء  عدة  لتغيرت 
القضية الشائكة. ولو سمعوا كالمه 
ووافقوا على مقترحاته لحصلوا 

ولكن  ج��ي��د.  بشكل  حقهم  على 
لألسف الشديد حدث العكس بسبب 
مبادرة  به  قوبلت  الذي  الفهم  سوء 
سوف  والتاريخ  بورقيبة،  الرئيس 
ي��ؤك��د ب��أن��ه ك���ان ع��ل��ى ص����واب ألن 
مبادرته كانت تهدف إليقاف التوسع 
»لكن  له:  اإلسرائيلي«. وعدت ألقول 
الشعب  أراض����ي  سلبت  إس��رائ��ي��ل 

أصبح  حيث  وش��ردت��ه  الفلسطيني 
مختلف  في  الجئين  الفلسطينيون 
هذا  »نعم،  فأجابني:  العالم«.  بقاع 
وقع،  استعمار  ه��ن��اك  ألن  صحيح 
الله  وق��ات��ل  االستعمار  الله  وقبح 
الذي حدث قد  المستعمرين.. ولكن 
حدث، وال يمكن اآلن التعامل سوى 
الواقع وهو وجود  األم��ر  من خالل 
كبيرة  ق��وة  التي ص��ارت  إس��رائ��ي��ل 

بسبب دعم الدول الكبرى لها«.
ومرت سنوات على لقائي بالهادي 
نويرة، فجاءت ليلة 7 نونبر 1987 
التي نفذ فيها زين العابدين بن علي 
انقالبا هادئا على الحبيب بورقيبة 
ليجلس على كرسي حكم تونس طيلة 
فترة ناهزت 24 سنة، وانتهت بثورة 
الشعب التونسي عليه في ما سمي 
بثورة الياسمين، حيث الذ بالفرار مع 
تاركا  مقربيه  وأق��رب  ليلى  زوجته 
رغم  عفريت  كف  على  اليوم  تونس 
الجدد  التونسيين  القادة  محاوالت 

إلصالح ما يمكن إصالحه.
ومن هذا المنبر فإني أدعو الشعب 
التونسي للعودة إلى الرشاد والهدوء 
التي  الهائلة  حتى تتوقف األضرار 
أصابت بلده، والتي ستؤدي ضريبتها 
األجيال القادمة في هذا البلد اإلفريقي 

األخضر. 

الهادي نويرة في سطور

ولد السيد الهادي نويرة في سنة 
من  وه��و  المنستير  بمدينة   1911
 1934 م��ي��س��ورة، وف��ي سنة  أس���رة 
 1934 بورقيبة  الحبيب  مع  حضر 
الدستوري  الحر  ال��ح��زب  تأسيس 
إلى فرنسا حيث  انتقل  الجديد، ثم 
تابع دراسته وحصل على اإلجازة في 
الحقوق وهو يواصل في نفس الوقت 
والنضالية  ال��س��ي��اس��ي��ة  أن��ش��ط��ت��ه 
إلى تونس  والحزبية. وبعد عودته 
تعرض لالعتقال، ثم نفي إلى فرنسا 
رفقة بورقيبة وناشطين آخرين، وتم 
سجنه عدة مرات في 
عهد حكومة البكوش، 
تقلد  ع��ن��دم��ا  ول���ك���ن 
الحبيب  ال���رئ���ي���س 
صار  الحكم  بورقيبة 
الهادي نويرة هو رجل 
وحافظ  األول  ث��ق��ت��ه 
كانت  ك��م��ا  أس�������راره. 
لنويرة شعبية كبيرة لدى التونسيين، 
ولكنه أصيب بجلطة دماغية في سنة 
1980 جعلته يغادر الحياة السياسية 
المرض  من  سنوات  وبعد  نهائيا، 
ف��ي مطلع سنة  ت��وف��ي  وال��م��ع��ان��اة، 
رأس�����ه  ب���م���س���ق���ط  ودف��������ن   1993

بالمنستير.

الهادي نويرة قال لي: »الرئيس 
بورقيبة هو حاكم تونس ووسيلة 

تطالب بتحرير المرأة فقط«
زرت تونس عدة مرات وكانت أوالها في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث كان من المفروض أن أجري 

حوارا صحفيا كبيرا من حجم هذا الزعيم الليبرالي، إال أنه عند وصولي إلى مقر رئاسة الجمهورية اعتذر لي 
المسؤولون عن لقاء بورقيبة بسبب إصابته بزكام مفاجئ وحاد، وحددوا لي موعدا مع رئيس الوزراء آنذاك الهادي 

نويرة.. فكشف حواري معه عن التالي:

طالب بورقيبة العرب بتسوية سلمية على أساس تقسيم األراضي الفلسطينية بطريقة سيكون 

فيها الشعب الفلسطيني هو الرابح األكبر، ومبادرته كانت بهدف إيقاف التوسع اإلسرائيلي.. لكن 

حدث العكس بسبب سوء الفهم الذي قوبلت به مبادرته



على  اشتهر  اسم  المالمية  أو  المالمتية  الطريقة 
هو  األول  وشيخهم  السنية،  الصوفية  من  طائفة 
884م(، وقد  271هـ/  )توفي سنة  القصار  حمدون 
مالمة  على  تقوم  طريقتهم  ألن  بالمالمتية  سميت 
النفس في كل األحوال، وأول مؤلف أفردهم بالكتابة 
رسالته  في  السلمي  الرحمن  عبد  أبو  الشيخ  هو 
»أصول المالمتية« وقد قرر في صدرها أنه ال توجد 
هي  وإنما  مؤلفة،  حكايات  وال  مصنفة،  كتب  لهم 
أخالق وشمائل ورياضات، )أنظر أبا عبد الرحمن 
السلمي꞉ أصول المالتية وغلطات الصوفية ص138، 
الفاوي مطبعة  أحمد  الفتاح  الدكتور عبد  تحقيق 

اإلرشاد القاهرة، مصر 1405هـ/ 1945م(.
أصل التسمية꞉ يقول الشيخ أبو حفص النيسابوري 
»المالمتية هم قوم مع الله تعالى على حفظ أوقاتهم 
ومراعاة أسرارهم، فالموا أنفسهم على جميع ما 
أظهروا من أنواع القرب والعبادات، وأظهروا للخلق 
قبائح ما هم فيه، وكتموا عنهم محاسنهم، فالمهم 
ما  على  أنفسهم  والمـــوا  ظــواهــرهــم،  على  الخلق 
يعرفونه من بواطنهم، فأكرمهم الله بكشف األسرار، 
واالطالع على أنواع الغيوب، وتصحيح الفراسة في 
الخلق وإظهار الكرامات عليهم، فأخفوا ما كان من 
الله تعالى إليهم بإظهار ما كان منهم في بدء األمر 
ما  للخلق  النفس ومخالفتها، واإلظهار  من مالمة 
يوحشهم ليتنافى الخلق عنهم ويسلم لهم حالهم 
مع الله، وهذا طريق أهل المالمة«، )الفتوحات المكية 

البن عربي الجزء الثالث طبعة مصر(.
ويقول أبو عبد الرحمن السلمي: »طريق المالمة هو 
ترك الشهوة في ما يقع فيها التمييز من الخلق في 
على  معهم  والسكون  والجلوس  والمشي  اللباس 
ظاهرة األحكام والتمرد عنهم بحسن المراقب، وال 
يخالف ظاهرة ظاهرهم بحيث يتميز منهم، وال يوافق 
من  عليه  هم  ما  على  فيساعدهم  باطنهم،  باطنه 
العادات والطبائع، وال يخالف ظاهرهم بحيث يتميز« 
)الفتوحات المكية(، وإضافة لما أوردته من قبل عن 
المالمتية من كتاب »عوارف المعارف للسهر وردي« 
باإلخالص  لهم مزيد اختصاص  »المالمتية  قوله: 
بكتمها،  األعمال ويتلذذون  أو  األحــوال  كتم  يرون 
حتى لو ظهرت أعمالهم وأحوالهم ألحد استوحشوا 
من ذلك كما يستوحش العاصي من ظهور معصيته، 

ــمــالمــتــي أرفـــــع من  ــال ف
هذا  ألن  الـــصـــوفـــي 

األخــيــر غـــاب في 
إخالصه واآلخر 
غــــــــــــــــاب عــــن 
إخـــــــالصـــــــه« 
ت  حا لفتو ا (
المكية(، ومما 
ــــــــــــجــــــــــــرى  ت

الــــــمــــــؤاخــــــذة 
عليه... المالمتية 

يالحظه  قــد  ومما 
الـــقـــارئ فـــي مـــا هو 

تعاريف  فـــــي  ـــوب  ـــت مـــك
المالمتية مما ال يخرج عن تعاريف المتصوفة في 
إطار  في  منتقدوهم  يدخله  قد  ما  طرقهم  أذكـــار، 
الخروج عن الكتاب والسنة، مما قد يرد في أذكارهم 
وتعاريف طرقهم التي أورد بعضهم وعددها بأكثر 
من خمسين طريقة في كتيب بعنوان »تنوير األفق 
بالطرق« ذاكرا أسماءها وأصحابها وبعض األذكار 
الواردة فيها وشيوخها مثل: الرافعي، والجيالني، 
والبدوي، والدسوقي، والمحاسبي، والغزالي، وابن 
عربي، والبنيد، والقشيري، مع ما يوجد في الكتب 
المؤلفة في فن التصوف من أمثال إحياء علوم الدين 
وقواعد  المكية،  والفتوحات  القشيرية  والرسالة 
التصوف والحكم العطائية وقوت القلوب، وقد يسر 
الله طبع تلك الكتب وأصبحت في متناول يد القراء، 
وما بقي مخطوطا أو ضائعا هو الكثير الكثير... 
التصوف  حــق  فــي  وردت  الــتــي  األحـــكـــام  ورغــــم 
والمتصوفة وأغلبها لم تصدر عمن سبر غور ما قيل 
أو كتب حتى يصدر الحكم عمن تصوره... ورغم ما 
يمكن قوله في هذا الباب فإن اإلسالم بكتاب الله 
التصوف  رجــال  ساقه  مــا  كــل  يشمل  نبيه  وسنة 
وشيوخهم وألفوا جماعات بذكرها في المناسبات، 
وهي ال تخرج عن صالة الرسول وأخالقه وأحكامه 

صلى الله عليه وسلم.

لما تجمهرت حشود الموظفين الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية 
ضد عزلي من منصبي، أطل عليها السيد اكديرة من نافذة مكتبه 
بوزارة الفالحة فاستشاط غضبا وأمر بتفريقها بتدخل فرقة التدخل 
السريع »السيمي«، كما أمر بإحضاري فورا لمكتبه ظنا منه أنني 
أوعزت لهؤالء المتظاهرين بالقيام بتلك المظاهرة، ولما أخبرته 

بأنها بحثت عني وعلمت  الفرنسية مدام لومي  كاتبته 
بأنني أوجد بمدينة وجدة ازداد الوزير غضبا وأصدر 

أوامره الصارمة إلى عامل إقليم وجدة المرحوم 
الــكــولــونــيــل عــبــد الــســالم الــصــفــريــوي ليقوم 
بإرسالي عاجال إلى الرباط بأسرع الوسائل 
ألمثل أمامه في اليوم الموالي على الساعة 
استدعاني  ولذلك  صباحا،  عشرة  الحادية 
العامل وأبلغني أمر الوزير وأخبرني أن هناك 
مقصورة بالقطار الذي ينطلق من وجدة على 
رهن  قد وضعها  والنصف  التاسعة  الساعة 

إشارتي وألح على أال أخالف أمر الوزير وإال 
سأعرض نفسي إلى ما ال تحمد عقباه، وبالفعل 

كنت في المحطة في الساعة المحددة حيث الحظت 
وجود السيد التجيني المسؤول عن االنتخابات بالعمالة 

وال  الرباط،  إلى  فعال  أنني سافرت  ليتأكد  جاء خصيصا  الذي 
أخفي

كم أنني لم أنم تلك الليلة ألنني قضيت الليل كله وأنا أفكر في ما 
اليوم  صباح  وفي  ســارة،  غير  تكون  قد  مفاجآت  من  ينتظرني 
الموعود توجهت إلى الوزارة حيث طفت حول جميع المصالح 
ألخبر رؤساءها عن سبب تنحيتي من قسم الشؤون اإلدارية، كما 
أنني زرت في آخر المطاف عبد الرزاق الزراد الذي خلفني في 

المنصب وقدمت له قرارا إداريا بمنحي خمسة أشهر عطلة تراكمت 
من سنة 1958 إلى سنة 1963، وهي الفترة التي لم تسمح لي 
الوزارة باالستفادة منها ألن مسؤولياتي لم تكن تسمح لي بذلك 
ألنني كنت مكلفا بعملية المغربة في جميع مصالح ودواليب اإلدارة 
التي كان يشرف عليها موظفون فرنسيون، وقد الحظت أن الزراد 
كانت فرحته كبيرة وهو يوقع على قرار العطلة ألنه 
أيقن أنني لن أعود إلى منصبي ولكنه لم ينتبه 
التي  المدة  يغطي  الــذي  فعاليتها  تاريخ  إلــى 
قضيتها بوجدة لإلشراف على حملتي االنتخابية، 
وكانت تلك الرخصة الطويلة األمد هي السالح 
ــذي ســأواجــه بــه الــوزيــر، ومــا كادت  األول ال
كنت  تقترب حتى  عــشــرة  الــحــاديــة  الــســاعــة 
متواجدا بمكتب مدام لومي التي طلبت مني 
بل قادتني إلى قاعة االنتظار التي كانت تعج 
بالعديد من الوجود التي جاءت من كل جهات 
الحزب  رئيس  تزكية  على  للحصول  المغرب 
هرج  الفسيحة  القاعة  هذه  يعلو  وكان  الجديد، 
ومرج في ما كان يستعمله رجال السلطة من عمال 
وقواد البتزاز مرشحي حزب الجبهة، وفي خضم هذا 
الجو المكهرب الذي عم كل أقاليم المملكة كان الوزير يأمر بتوقيف 
بمكالمة  العمال  فيهم  بمن  الداخلية  وزارة  أعــوان  من  عون  كل 
هاتفية، وكم كان عدد رجال السلطة الذين فقدوا مناصبهم خالل 
تلك االنتخابات المشؤومة، هذا وقد أيقنت من خالل ما التقطته 
من معلومات عبر الضجيج الذي كانت تحدثه مناقشات الوفود 
التي كانت معي في قاعة االنتظار أن الوزارة هي التي كانت تختار 

نواب األمة بدل القواعد الشعبية.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
ماذا فعلتم بجمعية أنكاد المغرب الشرقي؟

الرأي

التصوف اإلسالمي دعوة 
إلى إصالح النفوس 

واألخالق

سميت 
الظاهرة بالمالمتية 
ألن طريقتهم تقوم 

على مالمة النفس في كل 
األحوال.. والمالمتي أرفع من 

الصوفي ألن هذا األخير 
غاب في إخالصه واآلخر 
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يستبد بي القلق في الكثير من المرات، يلبسني الغضب القاتل 
أحايين، خاصة عندما تطرق أسماعي سواء من هذه الجهة أو 
تلك كلمة جائرة بعض الشيء، هي أن مراكش الغالية الرائعة 
مدينة سياحية فقط، وال شيء غير السياحة، ال أرتاح إلى ذلك 
التصنيف القائم على الجهل بقيمة المدينة وشموخها وعظمتها 
التي ألهمت الشعراء وأسرت قلوب الكتاب وأخذت بعقول الفنانين 
والمبدعين، وال أطمئن إليه )ألنه ملغوم(، رغم أنني أعرف جيدا 
أن السياحة النظيفة إن صح التعبير »التي ال تتحدث األلسن عن 
أي  تعتبر  ودورهــا شبهات«  فنادقها  تحوم حول  وال  بشاعتها 
السياحة من أهم ركائز االقتصاد في كل بلدان المعمور خاصة 
منها تلك التي ال تتوفر لها إمكانات أخرى في قطاعات الصناعة 
والفالحة وغيرهما، ال يريحني ما يقولون عن المدينة الطاهرة 
الموشومة في ذاكرة كل المغاربة سواء في الداخل أو الخارج 
إليها من  للتاريخ والحضارة واألمجاد، وال ما يوجهون  كرمز 

اتهام »من تحتها« بسبب السياحة »اللي ما دارت والو 
مسكينة«، تلك السياحة التي جردوها من أهدافها 

وأفرغوها من مضامينها، وجعلوا لها مرادفات 
على »قد الفهم والربح أيضا«، مفردات وشروح 
تخدم مصالحهم، وتزيد من مداخيلهم على 
حساب القطاع والدولة والكرامة، هذه األخيرة 
عليها  يعيش  يــزال  وال  المغربي  كان  التي 
ويموت من أجلها، ويحز في نفسي كما يحز 
قيام  المدينة  وبــنــات  أبــنــاء  كــل  نفس  فــي 
بأسوارها  عمالقة  مدينة  بتقزيم  البعض 

ومعالمها وأوليائها الذين يحرسونها، وجبالها 
ساحة  في  واختزالها  ترعاها،  التي  الشامخة 

الفرجة  وصناعة  البهجة  معالم  منها  اختفت 
وتعويض كل ذلك بكراٍس متحركة وأخرى راكدة أضحى 

وجودها يثير الشكوك بعد أن تمكنت الشرطة من العثور على 
حجج بأيدي المسيئين للساحة، وتأخذني الدهشة من تعليب 
الالذعة،  والنكتة  الخفيفة  الــروح  ذي  المرح  المراكشي  الرجل 
واختصار قامته »البهجوية« وثقافته الشعبية في »تعواج الفم« 
كما قلت سابقا، وترديد بعض الكلمات المراكشية إن صح التعبير، 
واستعمالها في غير سياقها ودون فهم المقصود منها، في جهل 

تام بكون السر في المراكشي وليس في الكلمة.
إن الذين يصرون على أن مراكش الحمراء هي فضاء سياحي 
غامضة  بخلفية  الوصف  أو  المقولة  لنصرة  ويتدافعون  فقط، 
وملتبسة يجهلون كل شيء عن المدينة الباسمة التي ال تنفك 
تفتح ذراعيها للوافد المتيم الذي يدخلها بسالم بعد زيارة األولياء 
السبعة، وال يعرفون ولو اليسير عن أناسها الظرفاء ذوي األخالق 
القليل من كثيرها عن  الكبير، والذين يدركون  العالية والجود 
طريق الزيارات الخاطفة والتي ال تستمر إال يوما وليلة حمراء 
في إحدى الدور المفروشة، يفيضون في مدح السياحة الحرة 
ويطنبون في الكالم عن المالهي والمراقص التي توفر »الحرية 

الكاملة« للقاصرات »في خرق ساخر للقوانين ولالإنسانية«، رغم 
جهود السلطة المحلية وحزم الوالي الذي أولى للقضية اهتماما 
ال يفوقه إال اهتمامه بالمشروع الجديد الذي يهم حي السالم 
»المالح«، والذي خصص له مبلغا ماليا ضخما يفرض مراقبة 

وتتبعا حتى ال تمتد إليه آليات النهب.
الوسائل  بكل  لها  ويروجون  السياحة  بوهم  يتغنون  والذين 
يشحذون السكاكين لضرب المدينة ونحرها، ويفتحون أبواب 
اإلساءة إليها ووضعها في مكان غير الئق بها، يستغله البعض 
لجعلها عاصمة الدعارة والجنس سواء الراقي أو الرخيص، رغم 
أن اإلحصائيات المضبوطة لدى المعنيين باألمر تحصر أعداد 
المشبوهات والمنحرفات اللواتي يتعاطين لتلك »المهنة القديمة« 
في رقم صفر »0« بالنسبة لبنات مراكش العفيفات والحافظات 
بالنسبة  األرقـــام  تلك  وترفع  وشرفهن،  وسمعتهن  لكرامتهن 
للغربيات اللواتي ينحدرن من جهات أخرى بسبب العوز والحاجة 
اإلغراء  وسائل  وجــود  ونتيجة  الشغل،  فــرص  وانــعــدام 
والدعاية »الخايبة« وسهولة العثور على أماكن 
اإليواء البسيط والمحروس، إذ في حي بمنطقة 
جيليز، وفي جزء من شارع ضيق نبتت في زمان 
قياسي أربع عمارات »ألجانب عن مراكش«، ثالث 
منها تستغل في الخدمات الجنسية، وتسهيل 
الجلسات السريعة سواء بالليل أو بالنهار، 
وإعداد وسائل النشاط عن طريق مقهى تتحول 
إلى مرقص، انطالقا من منتصف الليل، دون 
احترام لراحة السكان المقيمين بجانبها وال 

لمعاناتهم مع تعب النهار ومشاكله.
أن مدينة  فهو  للعيان  كان من شيء واضــح  إن 
سبعة رجال ليست سياحية بمفهوم الميوعة، ولم 
مدينة مشهورة  بل هي  كذلك،  األيــام  من  يوم  في  تكن 
بطبيعتها الخالبة وصناعتها التقليدية وحضارتها المتجذرة 
الذين شيدوا  رجالها  وعظمة  عظمتها  على  الشاهد  وتاريخها 
معروفة  مدينة  والبساتين،  والصهاريج  والمآذن  المآثر  وبنوا 
رغم  الثقافية  وديناميتها  العلمي  وإشعاعها  العالية  بمكانتها 
الطلبة  تحضن  كانت  التي  الفضاءات  وقلة  اإلمكانات  انعدام 
والخلق  لإلبداع  األجــواء  وتهييء  الكلمات  وكتاب  والشعراء 
وتسطير المؤلفات والكتابات الجيدة، وهي كلها أشياء نسجت 
لها مزية كبيرة، حفزت الكثيرين من الكبار على احتضان بعض 
أمكنتها لتكون تراثا إنسانيا وإرثا بشريا ال يسمح إال باستغالله 
في قراءة الماضي وربطه بالحاضر بعيدا عن المزايدات، قريبا 
من الذكريات التي تعود بنا إلى األمس فقط عندما كانت عاصمة 
المرابطين متناسقة متكاملة يدعم جمالها سحر ال يضاهي، مستقر 
الخالصة، في كل األمكنة واألضرحة  بالفعل والقوة والوطنية 
رفات حزنه  دفن  وكأنه  مكتئب خرج  دخلها  إذا  التي  والزوايا 
بالعز  تمتح  مازالت  التي  وآثارها  معالمها  من  بالقرب  وكآبته 

والترشح باألمجاد.

مراكش العمالقة تتعرض للتقزيم محمد بركوش

يستغل البعض 
الترويج للسياحة 

بمراكش لجعلها عاصمة 
الدعارة رغم أن اإلحصائيات 

تحصر أعداد المشبوهات اللواتي يتعاطين 
لتلك »المهنة القديمة« في الرقم »0«.. 

وترفع تلك األرقام بالنسبة للغربيات 
اللواتي ينحدرن من جهات أخرى 

بسبب العوز وانعدام فرص 
الشغل

في خضم 
الجو المكهرب 
الذي عم كل أقاليم 
المملكة كان الوزير 

يأمر بتوقيف كل عون من أعوان 
وزارة الداخلية بمن فيهم العمال 

بمكالمة هاتفية فقط.. كما 
كانت الوزارة هي التي تختار 

نواب األمة بدل القواعد 
الشعبية

< يتبع
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وسط المغرب وقرب عمالة إقليم الفقيه 
ب���ن ص��ال��ح ع��ل��ى ب��ع��د أرب����ع أو خمس 
كيلومترات توجد قبيلة تسمى أوالد نجاع 
بني عمير الشرقيين، عانى سكان وأرض 
الويل  م��ن  القبيلة  ه���ذه  دواب  وح��ت��ى 
واالض��ط��ه��اد وال��ت��ع��س��ف وال��ظ��ل��م أيام 
القبيلة  س��ك��ان  انتظر  وق��د  االس��ت��ع��م��ار، 
إلن��ص��اف��ه��م ورف�����ع ع��ن��ه��م ح��ي��ف وظلم 
ال��م��غ��رب على  االس��ت��ع��م��ار بعد ح��ص��ول 
استقالله، لكن ذلك تأخر كثيرا إذ أصبحوا 
يعانون من جديد من اإلهمال والتهميش 
وعرضة لالمباالة والنسيان، ولوال ذهاب 
الكثير من أبنائهم إلى إيطاليا وإسبانيا 
الفاقة  م��ن ج����راء  م��ع��ان��ات��ه��م  ل��ت��ف��اق��م��ت 
والخصاص والحاجة، وبالرغم من قرب 
المسقية  األراض���ي  م��ن  القبيلة  أراض���ي 
بالفقيه بن صالح، فلم يصل أراضي أوالد 
نجاع ماء السقي لتظل أراضيهم الفالحية 
تنتظر  نافعة  غير  بور  أراض  عن  عبارة 
ت��أت��ي متقطعة  ال��ت��ي  األم���ط���ار  س��ق��وط 
وشحيحة ال تفي بالمطلوب، بل إنه حق 

الماء الشروب والكهرباء، لم تستفد منه 
القبيلة إال في السنوات األخيرة، أما في 
ما يتعلق بالمرافق االجتماعية والصحية 
أن  المفروض  من  كان  التي  والتعليمية 
تتكفل الدولة ببنائها كالمدرسة والمصحة 
والمسجد، فقد بناها السكان على نفقاتهم، 
أما أراضي القبيلة التي انتزعها االستعمار 
منها فلم تعاد ألصحابها بل )صادرتها( 
الدولة ممثلة في وزارة العدل التي بنت 
عليها سجنا فالحيا، ومقابل ذلك وزعت 
على سكان القبيلة »أراض« بديلة في مكان 
يسمى الغابة وهو اسم على غير مسمى، 
إذ ال وجود ألشجار من أي نوع بل غابة 
للسدرة الشوكية يعمل السكان على إزالتها 
لهم  ال��س��م��اح  بغية  لهم  سلمت  أن  منذ 
عائق،  دون  الفالحية  األشغال  بممارسة 
ولما كانت هذه »الغابة« وأراضيها قريبة 
فقد  زم،  ب���وادي  الفوسفاط  مناجم  إل��ى 
نصيب  على  الفوسفاط  إدارة  استولت 
على  وع��وض��ت��ه��م  القبيلة  م��ن  فخذتين 
أراضيهم كما تؤكد، لكن السكان رغم مرور 

أكثر من سنتين على ذلك لم يتوصلوا بأي 
الفوسفاط  إدارة  راجعوا  ولما  تعويض، 
أكدت لهم أن ممثلي السكان هم من أخذوا 
التعويض المذكور، لكن الممثلين يتهربون 
وينكرون األمر برمته، مما حدا بالسكان 
أن يزوروا السلطات المحلية وعلى رأسها 
السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح، ولما 
لم يجدوا جوابا شافيا نظموا اعتصامات 
واحتجاجات متتالية لمعرفة من استولى 
على حقهم في تعويضات إدارة الفوسفاط 
لحد اآلن دون جدوى وال نتيجة، لذلك فهم 
كما يقولون إن كانوا حقا مغاربة يلتمسون 
ب������وزارة العدل  ال��ع��ل��ي��ا  ال��س��ل��ط��ات  م���ن 
والداخلية والشرطة الجنائية أن يتدخلوا 
عنها  المسكوت  الجريمة  هذه  لغز  لحل 
وبالتالي الكشف عمن يستهينون بقانون 
دولة الحق والقانون التي يعيش المغرب 
في كنفها تحت ظل ملكه الهمام الذي ال 
يسمح وال يرضى ألي من رعاياه أن يظلم 

أو تهضم حقوقه.
< محمد نرجيس )الدار البيضاء(

أن  يمكن  ال  دول���ة  أي  ق��ي��ام  إن 
ينبني إال بمقتضى احترام القانون 
وتطبيقه على الوجه األكمل، إذن أن 
سيادة الدولة تستمد من الحق، أي 
هذا  مقالي  وفي  المشروعية؛  من 
أعتبر أن دولة الحق تعني صيانة 
من  معلمة  تعتبر  التي  المحاماة 
ال  التي  القانون  دول��ة  قيام  معالم 
هذه  بصيانة  إال  ت��ق��وم  أن  يمكن 
المهنة المقدسة التي تعتبر جزءا 
التي  القضاء  أس��رة  من  يتجزأ  ال 
بين  العدالة  تحقيق  إل��ى  تعسى 
ج��م��ي��ع ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى شتى 
الحفاظ  يستلزم  وذل��ك  مشاربهم، 
والقضاء  المحاماة  استقالل  على 
على جميع المؤثرات األخرى التي 
السلط  ب��اق��ي  عليها  تفرضها  ق��د 
األخ��رى، وذلك لكون طبيعة مهنة 
المحاماة تخضع بنفسها لقوانين 
أجهزة  عن  بعيدا  تنظمها  خاصة 
السلطة المباشرة التي تمثل سلطة 

القانون.
ومن المعلوم أن الهدف األسمى 
للقضاء والمحاماة هو التركيز على 
الحريات  القانون وضمان  سيادة 
مع  اإلن��س��ان،  وحقوق  األساسية، 
الحفاظ على قاعدة جوهرية، وهي 
أال يحاكم أي متهم إال أمام قاض 
ليكون  الضمانات  جميع  له  توفر 
مستقال عن السلطتين التشريعية 
والتنفيذية، وعمال بالمبدإ الوارد 
في اإلعالن العالمي حول استقالل 
استقالل  يضمن  »وال���ذي  العدالة 
واجبات  أدائ��ه��م  ف��ي  المحامين 
مهنتهم دون أي قيود أو تأثيرات 
أو  ض���غ���وط  أو  ت��ح��ري��ض��ات  أو 
أو تدخالت مباشرة من  تهديدات 

اية جهة كانت، ولي سبب كان«.
وإنه عندما نعني أن دولة الحق 
تعني استقالل مهنة المحاماة، فإن 
ذلك يستلزم أساس استقالل السلطة 
القضائية، وقد حرصت المواثيق 
الدولية والتشريعية الوطنية على 
القضاء  اس��ت��ق��الل  م��ب��دإ  ت��أك��ي��د 
والمحاماة معا كواحد من المبادئ 
التي يجب أن تحترم احتراما كامال 
باعتباره حقا من حقوق اإلنسان.

استقالل  ف�����إن  ه����ك����ذا،  وأن������ه 
السلطة  واس��ت��ق��الل  ال��م��ح��ام��ي��ن 
القضائية يكمالن بعضهما البعض 
باعتبارهما جزءا ال يتجزأ من نظام 
ال���ع���دال���ة، ف��ال��م��ح��ام��ون ج���زء من 
المجتمع، ويمثلون شريحة واعية، 
ويعتبرون سندا للجهاز القضائي، 
فيؤثرون  م��ع��ه  ي��ت��ف��اع��ل��ون  ح��ت��ى 

وي����ت����أث����رون ب����ه ح���ي���ث أن�����ه من 
المسلمات، إذا كان القضاء مستقال 
انعكس ذلك إيجابا على المحاماة، 

والعكس صحيح.
ودولة الحق تعني عدم انتهاك 
حرمة مكتب المحامي كتفتيشه أو 
العمل  إل��ص��اق  أو  عليه  ال��ح��ج��ز 
النقابي بالسلطة التنفيذية، حيث 
إن مثل هذا الخرق يجرد الدولة من 
الحق الذي تسعى إليه، ويجردها 
من المصداقية التي يعلقها عليها 

المواطنون.
القانون  دول����ة  ت��ك��ون  وح��ت��ى 
م��ص��ون��ة الب���د م��ن أن ت��ج��ع��ل من 
المحامي حرا، بمعنى عدم خضوعه 
المستقل،  إال لضميره  ألية سلطة 
تكوينا  له  نضمن  أن  يتحتم  كما 
يكون مؤهال، وملتزما  الئقا حتى 
بآداب وأخالق المهنة، وسلوكها، 
التي  الحق  دول��ة  من  يتبع  وه��ذا 
المناخ  ل��ه  ت��وف��ر  أن  ل��ه��ا  يتعين 
ظ��روف شريفة  في  للعمل  المالئم 
ت����ح����اط ب���ج���م���ي���ع ال���ض���م���ان���ات 
وال��ح��ص��ان��ات ال��الزم��ة ع��ن طريق 
تشريع يحافظ له على كرامته، ألن 
يتجزأ من  ال  ج��زءا  تعتبر  كرامته 
الحق  ودول���ة  المواطنين،  ك��رام��ة 
تعني أن توفر ألفراد المهنة المناخ 
المالئم ألداء خدماتهم لكل قطاعات 
العدالة  قضية  وتعزيز  المجتمع، 
اإلنسان  حقوق  حماية  بواسطة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
المدنية  ال��ح��ق��وق  ع��ل��ى  ع�����الوة 

والسياسية لألفراد والجماعات.
ومن المعلوم أن المحاماة تستمد 
شرعيتها الدولية بمقتضى مواثيق 
دولية في مقدمتها اإلعالن العالمي 
الدولي  والعهد  اإلنسان،  لحقوق 
المدنية  ب���ال���ح���ق���وق  ال����خ����اص 

والسياسية.
وقد أقرت المواثيق الدولية أن 
اإلنسان  لحقوق  الفعالة  الحماية 
والحريات السياسية يتوقفان على 
استقالل المحامين بقدر ما يتوقفان 
السلطة  ون��زاه��ة  اس��ت��ق��الل  ع��ل��ى 
أن  اعتبار  على  وذل��ك  القضائية، 
اإلثنين يكمالن بعضهما البعض. 
ومن المواثيق التي وضعت معايير 
في  ج��اء  ما  الشأن  ه��ذا  في  هامة 
استقالل  ح��ول  العالمي  اإلع���الن 
العدالة الصادر عن المؤتمر العالمي 
يونيو  في  مونتريال  في  المنعقد 

.1982
< عبد الرحمن المريني 
)القنيطرة(

والحفاظ  الجار  إلى  اإلحسان 
على عالقة حسن الجوار هما من 
األخالق والمبادئ التي جاء بها 
اإلسالم، من أجل أن يعيش الناس 
في أمن وسالم واحترام، وقد عمل 
هذه  على  الحفاظ  على  اإلس���الم 
العالقة وغرسها في نفوس وقلوب 

المسلمين.
 وإن للجار على جاره حقوق 
القربة  ذو  ف��ال��ج��ار  وواج���ب���ات، 
ح��ق��وق: حق  ث��الث��ة  ل��ه  والمسلم 
ال���ج���وار، وح���ق ال��ق��راب��ة، وحق 
القريب  غ��ي��ر  وال���ج���ار  اإلس�����الم، 
الجوار،  ح��ق  ح��ق��ان:  ل��ه  المسلم 
وحق اإلسالم، والجار غير القريب 
وغير المسلم له حق واحد هو حق 

الجوار.
إن ع��الق��ة ح��س��ن ال���ج���وار ال 
تتوقف على التعامل بين األفراد 
ف��ق��ط، ب���ل ت��م��ت��د ل��ت��ش��م��ل ال���دول 
عن  النظر  بغض  والمجموعات 
والعقائدية،  الدينية  انتماءاتها 
تسقط  ال  ال��ج��وار  حسن  فعالقة 
بدين أو عقيدة ما دام هناك احترام 
وعدم  مشترك  وت��ع��اون  م��ت��ب��ادل 
الداخلية  السياسة  في  التدخل 
فرض  محاولة  أو  الجوار  لدولة 
نوع من السيطرة والهيمنة وبسط 
النفوذ أو مساعدة بعض األطراف 
والجهات إلثارة الفتنة وتهديد أمن 
وسالمة المواطنين بالبلد الجار 
وللحفاظ على عالقة حسن الجوار 
توضع عدة اتفاقيات من أجل أن 
يعيش الكل في أمن وسالم، لكن 
بعض الدول قد تضرب بذلك عرض 

السلطات  ف��ع��ل��ت  ك��م��ا  ال��ح��ائ��ط 
مؤخرا،  المغرب،  مع  الجزائرية 
وإطالق النار على موطن مغربي 
وإصابته برصاصة في الوجه إذ 
يعد هذا نوع من االستفزاز الذي 
يمارسه حكام الجزائر والذي هو 
تعبير منهم عن كراهيتهم الشديدة 
للمغرب الذي ال يملك ثروة نفطية 
كما تملكها الجزائر، لكنه يعرف 
تطورا سريعا وتنمية اجتماعية 
من  حالة  في  ويعيش  متواصلة 
عليها  يحسده  واالستقرار  األمن 
وكل  الجزائر،  ضمنهم  الكثيرون 
ذي نعمة محسود ونعوذ بالله »من 

شر حاسد إذا حسد«.
بدعمها  تكتف  لم  الجزائر  إن 
االنفصالية  البوليساريو  لجبهة 
المسيئة  اإلع��الم��ي��ة  وح��م��الت��ه��ا 

األكاذيب،  واخ���ت���الق  ل��ل��م��غ��رب، 
وترويج اإلشاعات المفرضة التي 
الخيبة  إال  ورائ��ه��ا  م��ن  تجن  ل��م 
المتواصل  وس��ع��ي��ه��ا  وال��ف��ش��ل، 
إلغراق المغرب بحبوب الهلوسة 
والذي  بالقرقوبي  يسمى  ما  أو 
بالجهة  خطيرا  انتشارا  يعرف 

الشرقية للمغرب.
إن حكام الجزائر بدل أن يقدموا 
ما  على  للمغرب  رسميا  اعتذارا 
في  يستمرون  فهم  م��ؤخ��را  وق��ع 
الذي  الحادث  ويصفون  تعنتهم 
وقع بالمفبرك من طرف السلطات 
وقع هو مجرد  ما  وأن  المغربية 
إطالق للنار في الهواء لطرد بعض 
المهربين المغاربة، والذي يتتبع 
ما يجري بالمنطقة فإنه ال يستغرب 
لما حصل وما تقوم به السلطات 

ضد  اس��ت��ف��زازات  م��ن  الجزائرية 
المغرب، إذ ليس هذا هو الحادث 
من  مجموعة  سبقته  فقد  األول 
األحداث كقتل العديد من المواشي 
ي��م��ت��ل��ك��ه��ا م���غ���ارب���ة ث����م إط����الق 
الرصاص عليها غير ما مرة على 

الحدود.
يتحلى  زال  م��ا  ال��م��غ��رب  إن 
بالرزانة والتعقل وسياسة ضبط 
النفس واحترام الجوار وال يريد 
إثارة الفتنة بالمنطقة كما تسعى 
لكن  ال��ج��زائ��ر،  ذل��ك حكومة  إل��ى 
للصبر حدود وعندما يرد المغرب 
على الجزائر فإنها ستكون الخاسر 
األكبر »وسيعلم الذين ظلموا أي 
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سورة الشعراء(.
< جد بوشتى )الرباط(

دولة الحق تعني صيانة المحاماة هل تعرف الجزائر حقوق الجار؟

من سيحـمي أطفـال الشـوارع؟
ومناظرات  م��ت��ع��ددة،  ش���ع���ارات 
وطنية، وندوات مختلفة، واجتماعات 
شهرية وسنوية، ومؤتمرات عالمية، 
للطفل،  العالمي  باليوم  واالحتفال 
كل  ومع  وتلفزية...  إذاعية  وبرامج 
هذا، يتعرض األطفال الصغار في كل 
إلى  وف��ي كل مكان، في بالدنا  ي��وم 
ك���ث���ي���ر م�����ن األخ������ط������ار وخ����اص����ة 

االغتصاب.
األطفال  آالف  ب���ل  م��ئ��ات  ه��ن��اك 
كلهم  األي���ت���ام،  دور  ف���ي  ي��ع��ي��ش��ون 
ي��رس��م��ون ع��الم��ات اس��ت��ف��ه��ام حول 
مصيرهم ومستقبلهم، إنهم »لقطاء« 
في مجتمع يخلو من الرأفة والرحمة.. 
الظروف  ظلمتهم  أب��ري��اء،  ضحايا 
القاسية التي عاشتها أسرهم، فكثير 
من هؤالء األطفال الرضع، عثر عليهم 
في النفايات، أو وسط الغابات، أو 
مدخل  ع��ل��ى  أو  األش����ج����ار،  ت��ح��ت 
العمارات، أو قرب المساجد، أو في 

المستشفيات... وكل واحد منهم له 
قصة خاصة تختلف عن اآلخر.

حقيقة أن هناك مؤسسات وعددها 
األطفال  بهؤالء  تهتم  بالقليل  ليس 
المتخلى عنهم، كفيلة برعايتهم من 
والمأوى  الصحية  ال��رع��اي��ة  خ��الل 
والتعليم، ولكن لألسف تجد نفسها 

عاجزة عن تأمين مستقبلهم.
ويتساءل المرء꞉ ما مصير هؤالء 
تحضنهم  الذين  والفتيات  األطفال 
المؤسسات االجتماعية لحمايتهم من 
ومن  الشوارع  في  والموت  المرض 
أيادي المجرمين، وما أكثرهم؟ وأي 

مستقبل لهم؟
ذات  أخ��رى  مشكلة  تأتي  وهناك 
أهمية كبرى أال وهي تأمين االعتراف 
في  للقضاء  ه��ؤالء  وج��ود  بشرعية 

المجتمع.
ماذا عساهم فاعلون عندما يطلب 
منهم في المستقبل أن يبرزوا أوراقهم 

على  مشكلة خطيرة  إنها  الثبوتية، 
المدى البعيد. فهل المجتمع يعترف 
بهم ويمنحهم الهوية بعدما ألقى بهم 
أهاليهم في الشوارع وتخلوا عنهم 
ذلك،  على  المستشفيات؟ عالوة  في 
البد من التذكير بأمرهم، فمن حرم من 
حقوقه وهو صغير، يكبر وفي قلبه 
ضغينة سلبية وحقد على المجتمع، 
الئق  غير  نحو  على  يتصرف  وق��د 
)العنف، الشغب، التخريب، السرقة، 
اإلجرام، االغتصاب، االنتقام...(، ومن 
أن  يمكن  سلبية  ع��واق��ب  أي  ي��دري 
تنجم عن ذلك؟ ال بد أن تكون قضية 
ه���ؤالء األط��ف��ال أول��وي��ة ف��ي أجندة 
للمشكل  يعطى  وأن  المسؤولين، 

حجمه الحقيقي.
وهذا يتطلب تعبئة شاملة وشراكة 
بين كل األطراف، يكون الهدف محاولة 
إدماج المهمشين الصغار، وصيانة 
كرامتهم، وحمايتهم من االستغالالت 

بعض  ط��������رف  م������ن  ال���ج���ن���س���ي���ة 
المجرمين.

على المسؤولين أيضا إحداث عدد 
الذين  ل��ألط��ف��ال  ال��م��راك��ز  م��ن  كبير 
والذين  صعبة  وضعية  من  يعانون 
التعاطي  الشارع:  تلتهمهم وحشية 

للخمر والمخدرات، الدعارة، العنف... 
إذ البد من معاقبة كل من سولت له 
أكباد  ف��ل��ذات  على  ل��الع��ت��داء  نفسه 
هذه  مستقبل  ونساء  رجال  الناس، 

البالد.
< نجيبة بزاد بناني )الرباط(

الذين ال يأبهون بقانون دولة الحق والقانون

مركز الحدود 
»زوج بغال«
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كان أمل الشعوب أنها إذا نالت استقاللها فسوف 
يتغير واقعها إلى واقع حسن، وسوف تضع رجلها 
عليها،  يخيم  االطمئنان  وسترى  التقدم،  سلم  على 
وسترتاح من االستعمار الذي كان يمثل كابوسا مخيفا 
في حياتها، ولكن الوضع عاد إلى ما هو أسوأ مما 
كان عليه، يتمثل في نفوذ االستعمار ويتجلى وكأن 
فزادت  المخيف،  بشخصه  جاثما  مازال  االستعمار 
نوايا  وتغولت  االض��ط��راب��ات،  وت��ع��ددت  المشاكل، 
االستعمار الخبيث، وأصبحت محاربته أكثرهما كان 
عليه، وذلك أنه بعدما كان ينهب البالد في أموالها 
وفي مكتسباتها وهو يحكم البالد، أصبح يسعى في 
خرابها ومحاربتها في دينها ولغتنا وهو بعيد، فقد 
أصبح االستعمار يركز على الجانب الديني أوال ثم 
واالجتماعي،  التعليمي  والجانب  الفكري  الجانب 
ال��ه��دم وال��خ��راب وال��دم��ار لمحو  ك��ل معول  ويهيئ 
من  أصبحنا  والعربية، حتى  اإلسالمية  الشخصية 
جراء وسائله الخبيثة ال نعيش واقعا غريبا إسالميا، 
وإنما نعيش واقعا غريبا عنا، كما نعيش حضارة 
غير حضارتنا وتقاليد وعادات ال عالقة لها بالعادات 

والتقاليد العربية اإلسالمية.
وكم يؤسفنا أن نرى هذه القوة التي أصبح عليها 
االستعمار والمتمثلة في الصليبية الدولية، واإللحاد 
الماركسي والصهيونية العالمية والماسونية الذميمة، 
وكل هذا من فعل الصهيونية العالمية، فالصهيونية 
في  عالميا  كبرى  سيطرة  ذات  أصبحت  العالمية 
المرافق التجارية واإلعالمية، والصهيونية هي التي 
لنا  بالنسبة  وشعارها  السياسية  العلوم  صنعت 
كمسلمين هو عدم الربط بين السياسة والدين، وهذا 
وجناياتها  إسرائيل  مظالم  ذك��ر  ع��دم  أج��ل  من  كله 
وجرائمها واغتياالتها لألطر اإلسالمية ونهبها ألرض 
فلسطين وإباحتها للحرم الشريف، فنحن كمسلمين 
محرم علينا ربط الدين بالسياسة، في الوقت الذي 
الدين  بين  م��ا  الصهيونية  ال��دول��ة  وت��ض��م  تجمع 
والسياسة، فإسرائيل تطالب الفلسطينيين باالعتراف 
لالعتراف  ش��رط��ا  ذل��ك  وتجعل  اليهودية  ب��ال��دول��ة 
بالديانة  السياسة  فربط  الفلسطينية،  بالسلطة 
اليهودية أمر قائم ومسموح به لدى إسرائيل، ولكن 
ربط الدين اإلسالمي بالسياسة أمر محظور علينا، 
وكم أتعجب حينما أسمع من يقول ال سياسة مع الدين 
عندنا، فهذا أمر يجب أن يناقش، ويجب معه أن ندرك 
أن هذا تقييد لنا وحرماننا من االنطالق إلى آفاق 
المعرفة والغزو اإلعالمي وإظهار المواقف السياسية 
التي كان عليها خلفاؤنا العظام حتى بنوا حضارة 
الدنيا  أقطار  في  وإنما  فقط،  العربي  العالم  ليس 

كلها.
إن فكرة فصل الدين عن السياسة بالنسبة لنا زعم 
خاطئ وادعاء الباطل، وما ذلك إال خوفا من اإلسالم 
العدالة  ودي���ن  الحكيمة  السياسة  دي��ن  ه��و  ال���ذي 
والمساواة، ودين يوحد العالم ويكره الظلم واإلقطاع 
إن  ث��م  واالستغالليين،  واالس��ت��غ��الل  واإلقطاعيين 
التمازج السياسي والديني ال نالحظه لدى اليهود 
فقط، وإنما نالحظه حتى عند المسيحيين، فالمسيحية 
أو النصرانية متغلغلة في السياسة، ويمثل ذلك في 
األحزاب الديمقراطية في ألمانيا الغربية، وفي فرنسا، 
الوسطى،  أمريكا  وفي  الالتينية،  أمريكا  دول  وفي 
فاألحزاب هناك قائمة على مرتكز الديانة المسيحية، 
وه��ن��اك ال��ت��زام ق��ائ��م ب��ي��ن ه���ذه األح����زاب لمراعاة 
المسيحية، والكنيسة ترعى وتراعي هذه األحزاب، 
فقد قرأنا في أواخر التسعينيات أن الحركة العمالية 
في بوالندا حينما أعلنت التمرد على الحكم الشيوعي 
كان الدعم الذي حصلت عليه جاء من طرف الكنيسة، 
»سبستيان«  هجوم  أن  أيضا  التاريخ  ف��ي  وق��رأن��ا 
1578م، كان  البرتغال على المغرب سنة  إمبراطور 
بتأييد كامل من الكنيسة الكاثوليكية، وقرأنا أيضا 
أن الجنرال فرانكو لم ينجح في سياسته ومشروعه 
التوسعي إال بفضل الكنيسة التي فحصت صناديقها 
كانت  التي  الطائلة  األم��وال  من  ومكنته  وخزائنها 
الشاسعة  األراض��ي  وما  الغفران  تجمع من صكوك 
واألمالك التي كانت تحت تصرف الكنيسة، وال حاجة 
لذكر الحروب الصليبية ضد العرب واإلسالم وضد 
القدس، فقد كان بتأييد من الكنيسة، وكان الشعار 
لهذه الحروب هو حمل الصليب حتى على نواصي 
الخيول وفي األلبسة العسكرية وغير ذلك، فال انفصال 
للدين عن السياسة عند الجميع، ولكن حينما يتعلق 
األمر باإلسالم يقال لنا ال سياسة مع الدين، واستغل 
أعداء اإلسالم هذا الجانب وأرادوا أن يجعلوا نظرتنا 
إلى اإلسالم نظرة تعبدية صرفة فقط، في الوقت الذي 
نجح السعي الصهيوني وغيره في تثبيطها عن فهم 
روح ديننا الحنيف ونجح الصهاينة واستطاعوا أن 
يفرضوا أنفسهم على المجتمعات األوروبية بعدما 
كان اليهودي يعتبر مواطنا من الدرجة الثانية، ولعبت 
اليهودية أدوارا خطيرة فأصبح اليهودي في الدرجة 
الصهيونية  وقصدت  فيه،  مرغوبا  وأصبح  األول��ى 
وغزتها  األوروب��ي��ة  ال��دول  في  الحساسة  الميادين 
وسطت وسيطرت عليها، وأصبحت المؤسسات تحت 
البنكية  ال��ح��س��اس��ة  ال��م��ؤس��س��ات  منها  ت��ص��رف��ه��ا، 
والصناعية واإلعالمية، واستطاعت الصهيونية أن 
تحقق ذلك بعناصر ثالثة هي: الماسونية، والعلمانية، 

والماركسية. 

اإلسالم أسمى وأغلى
بقلم: مصطفى الطريبق

انتظرنا لسنوات طويلة حتى 
اإلفريقي  االتحاد  علينا  يعطف 
لكرة القدم ويمنحنا شرف تنظيم 
نهائيات كأس إفريقيا لألمم هنا 
بالمغرب.. انتظرنا حتى اعتقدنا 
أننا بدأنا نصدق أسطورة أننا 
ال ننتمي لقارة إفريقيا!! ولكننا 
أخيرا حصلنا على هذا الشرف 
ورقص منصف بلخياط )الوزير 
حينها( لهذا اإلنجاز الذي ما هو 
إال عطف من السيد عيسى حياتو 
أن  يمكن  ال  ال��ذي  الكاميروني 
ينسى فضل المغرب عليه، وهو 
ال����ذي ت��م إج��الس��ه ع��ل��ى عرش 
هنا  مرة  اإلفريقي ألول  االتحاد 

وليس في أي مكان آخر..
ول��ك��ن ت��ج��ري ال��ري��اح ب��م��ا ال 
تشتهي السفن، فيأتينا من غرب 
فيه،  مرغوب  غير  زائ��ر  إفريقيا 
م���رض غ��ري��ب اخ���ت���اروا ل��ه من 
األسماء هذه المرة »إيبوال«، وكان 
يسموه  أن  ب��إم��ك��ان��ه��م  ط��ب��ع��ا 

»إكذوبا« أو »إغبوال«..
المهم أن هذا اإلكذوبا، عفوا 
أن يعاكسنا  أقصد اإليبوال قرر 
ويقسو علينا كما يفعل بنا الزمن 
دائما، فشاء أن يقتل اآلالف في 
أيام معدودة، واستطاع أن يعبر 

أمريكا  إل���ى  ف��وص��ل  ال���ق���ارات 
وإسبانيا.. وما دمنا نستورد كل 
شيء من إسبانيا وأمريكا فمن 
المحتمل أن نستورد هذا المرض 
الصحة  وزي��ر  قام  لذلك  أيضا.. 
لزميله  صحية  نصيحة  بتقديم 
وزي���ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة بأن 
االتحاد  من  األخير  ه��ذا  يطلب 
كأس  م��وع��د  بتأجيل  اإلف��ري��ق��ي 
تنظيمه  المقرر  اإلفريقية  األم��م 

اعتبارا  القادمة،  السنة  بداية 
لكون التجمعات البشرية الكبيرة 
بسرعة  المرض  تنقل  أن  يمكن 
ك��ب��ي��رة خ��اص��ة ف��ي ظ��ل تواجد 
منتخبات تنتمي لغرب إفريقيا، 
م��ه��د اإلي���ب���وال! وط��ب��ع��ا فحكمة 
جعلته  ح��ي��ات��و  عيسى  ال��س��ي��د 
يتأنى في الرد على المغرب وقرر 
في  لكنه  نونبر،   2 حتى  مهلة 
بدول  يتصل  ب��دأ  ذات���ه  ال��وق��ت 

البطولة  تنظيم  يمكنها  إفريقية 
ب��دل ال��م��غ��رب ف���إذا ب��ه يصطدم 
برفض الجزائر، مصر، السودان 
أن  العلم  مع  إفريقيا!!  وجنوب 
أندية أوروبية تدخلت على الخط 
لتأييد طلب المغرب، طبعا ليس 
حبا فينا ولكن خوفا على العبيها 
األفارقة من أن تنقل لهم عدوى 

المرض.
قد يكون الشعب المغربي غير 
موافق على تأجيل هذه التظاهرة 
ليستمتع  ك��ث��ي��را  ان��ت��ظ��ر  ألن���ه 
ولكني  أرض��ه،  على  بمتابعتها 
م�تأكد أن الناخب الوطني، بادو 
الزاكي، هو أكثر المؤيدين لقرار 
التأجيل ألنها الطريقة الوحيدة 
أمامه لتشكيل منتخب قوي قادر 
قوية  منتخبات  مواجهة  على 
كالجزائر وتونس وغانا.. أما وأن 
تلعب البطولة في موعدها فنحن 
سيناريو  ت��ك��رار  حقيقة  أم���ام 
تجاوز  ب��ع��دم  السابقة  النسخ 
الدور األول حتى وإن كانت هذه 
وبين  أرض����ن����ا  ف�����وق  ال����م����رة 

جماهيرنا..
ارفعوا أيديكم للسماء واطلبوا 

التأجيل!!
< عبد السالم المساتي

كأس إفريقيا بين إيبوال والزاكي

وأنت ترسل الطرف يتنزه في 
تاريخ  م���ن  م��ش��رق��ات  ص��ف��ح��ات 
ي��م��أل نفسك  ال���ع���زي���ز،  ال��م��غ��رب 
االعتزاز واالفتخار، وتزداد فرحا 
الوطن  هذا  إلى  بانتمائك  وتيها 
ال��ش��ام��خ ال��ع��ظ��ي��م، وت��رك��ب متن 
الخيال لترى الدول العظيمة التي 
تعاقبت على تدبير أموره، وتسيير 
شؤونه، وإعالء قدره، والمحافظة 
ع��ل��ى ع��ق��ي��دت��ه وه��وي��ت��ه، وترى 
والجيوش  الضخمة،  األساطيل 
في  االنتصارات  تحقق  الجرارة، 
المخازن،  ووادي  واألراك  الزالقة 
وترى الفداء والتضحية في ثورة 

الملك والشعب.

ث����م ت���ع���ي���د ال���ن���ظ���ر ف����ي ه���ذه 
آسرة  حضارة  لترى  الصفحات 
ساحرة عز نظيرها، فيها التناسق 
والجمال  واالنسجام  والتناسب 
مكوناتها،  مختلف  ف��ي  وال��ف��ن، 
والفنون  ال��م��ع��م��ار  ف��ي  تتجلى 
والمالبس  واآلداب  وال���ع���ل���وم 
وال���ط���ب���خ وال���ح���ل���ي وألف�������راح 
واألعراس، والخزائن والمكتبات.. 
فترى  الماثل  الواقع  إلى  وتعود 
التعبير،  وحرية  األح��زاب،  تعدد 
والسير قدما في إنجاز المشاريع، 
وتحقيق النماء واالزدهار، وتقريب 
نعم  ال�����ف�����رق�����اء،  ب���ي���ن  ال���ش���ق���ة 
يتخاصمون، يتجادلون يتفاخرون، 

ولكن تبقى مصلحة الوطن هدفهم 
جميعا.

ترى  الشرقية  تخومك  وع��ل��ى 
جارا حائرا يقلب كفيه، وينظر في 
بالهة إلى الفضاء، يحزنه وينضج 
ما  شيئا  يملك  ال  أنه  غيظا  قلبه 
لديك، وهيهات له ذلك، يكفيه أن 
ثروة  م��ج��ان��ا  األرض  ل��ه  ض��خ��ت 
ضخمة من الغاز، وبدل أن ينفق 
الشعب  رف��اه��ي��ة  ف��ي  ع��ائ��دات��ه��ا 
يكون  أن  على  والعمل  ورخ��ائ��ه، 
المغرب الكبير قوة دولية تعتز بها 
ذلك  ب��دال من  العروبة واإلس���الم، 
من  الثروة شرذمة  بهذه  تستأثر 
العسكر، تجعل نصب عينها هدفا 

واحدا هو عداوة الجار والكيد له، 
وبعيد جدا أن تعلم هذه الشرذمة 
أن���ه ال ي��وم��ن م��ن ال ي��أم��ن جاره 

بوائقه.
المستوى  على  السيء  الجار 
الدولي بالء ليس يعدله بالء، أما 
فيمكن  ال��ف��ردي  المستوى  على 

إيجاد حل له كما فعل الشاعر:
يلومونني أن بعت بالرخص منزلي
ولم يعلموا جارا هناك ينغص

فقلت لهم كفوا المالم فإنها
بجيرانها تغلو الديار وترخص

< محمد إكرام السباعي 
)مراكش(

ب���ك���م، سجلوا  م��رح��ب��ا  ن��ع��م 
أسماءكم في اللوائح االنتخابية، 
اللجان  إل���ى  ط��ع��ون��ك��م  ق��دم��وا 
والمركزية،  واإلقليمية  المحلية 
ولما ال إلى المحاكم اإلدارية إن 
القدرة على الوصول  لكم  كانت 
إل��ي��ه��ا وم��ع��رف��ة م��ق��رات��ه��ا، يوم 
عشرات  اق��ط��ع��وا  ال��ت��ص��وي��ت 
الكيلومترات نحو دوائر االقتراع، 
وماشيتكم  ب��ه��ائ��م��ك��م  دع�����وا 
وأطفالكم الصغار في يد الله فال 
ب�����أس ف���إن���ك���م ج�����زء م����ن هذه 
وبكل  لكن!!  نعم  الديمقراطية، 
أسف نعتذر ونخبر كل من أراد 
لهذه  وال��ت��رش��ح  تقليدنا  منكم 
االنتخابات ألننا ال نقبل األميين 
لرئاسة الجماعة، ولمعالجة هذا 
الخلل الديمقراطي سنرسل لكم 
من هنا شخصا وإن كان ال يعرف 
ومشاكلكم  ج���م���اع���ت���ك���م  ع����ن 
وطقوسكم إال اسم الجماعة، كما 
نذكركم أنه سيكون بلباس أنيق 
الدولة  سيارة  متن  على  وربما 
لتصدقوا أنه هو القادر على حل 
أس��اط��ي��رك��م، وه��و ال���ذي نعرفه 

ويعرفنا.
< الشادلي أورقية )أولماس(

من الواضح جدا أن تهتم كل دولة 
وتعم  مجتمعها  األم��ن  يسود  أن  في 
الطمأنينة أفرادها، وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على نجاحها في أداء 
مأموريتها على أحسن وجه كما يتضح 
من سالمة القوانين السائدة فيها، لذلك 

نراها تعلن في كل مناسبة 
عن نتائج مجهوداتها في 
استتباب األمن لمواطنيها، 
معدل  ي��ن��خ��ف��ض  وح��ي��ن 
الحكومة  تجد  الجريمة 
المعنية تهلل ومعها كل 
المرئية  اإلع��الم  وسائل 
تقدم  ب��أن  والمسموعة 
الخالصة  للمواطنين 
التي أنجزتها من كونها 
ضبطت عدة أطنان من 
المخدرات، وكذا على 
من  الهائلة  الكميات 
الهيروين  م����خ����در 
وعدد  وال��ك��وك��اي��ي��ن، 

ضبط  والتي  المحجوزة  السيارات 
بداخلها عدد كبير من قنينات الخمور 
المهربة، فتقوم بعرض نتائج أعمالها 
على شاشة التلفزة، كما تقوم بعرض 
ال��م��ج��رم��ي��ن مكبلين  م��ن  ك��ب��ي��ر  ع���دد 
ب��األص��ف��اد وال��ذي��ن ت��م إل��ق��اء القبض 
عليهم في حالة تلبس وأنه سيتم تقديم 
األظناء إلى العدالة فور تحرير مساطر 

السلطات  ت���ق���وم  ك��م��ا  ح��ق��ه��م،  ف���ي 
السموم  ه���ذه  ب���إح���راق  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
ال��خ��ب��ي��ث��ة ع��ل��ى م����رأى وم��س��م��ع من 
الجماهير كي تكون عبرة لمن يعتبر، 
الدولة  األم��ر يزيد من تشجيع  وه��ذا 
حين سيسود االستقرار ويعم األمن، 
األجهزة  ت��وظ��ي��ف  ف���ي  ف��ت��زي��د 

األمنية وفي تجهيزها 
بالمعدات التي يستخدمونها لمراقبة 
المجرمين والتصدي لهم، وقد لوحظ 
أن المجتمع الذي تطبق فيه القوانين 
بحذافيرها فإنه يجني الثمار الجيدة 
في الحصول على االستقرار أكثر من 
الدول التي ينعدم فيها األمن، ومن هنا 

كان العقاب أمرا منطقيا وحال لضمان 
مظاهر  ومن  اإلنسانية،  موكب  سير 
رحمة الله بعباده ألنها تزجر المجرم 
عن ارتكاب جرائمه، فلو استحضر فعل 
السارق وهو يسير ليال ويشهر السالح 
األبيض ويروع اآلمنين في بيوتهم، لو 
أنهم نظروا إلى هذه األشياء وقارنوها 
بقطع يد السارق لغيروا رأيهم ولعلموا 
هو  ال���ج���زاء  ه����ذا  أن 
ال���ل���ه، نعم  ش��ري��ع��ة 
ولكنه  ق���اس  ع��ق��اب 
ن���اج���ع وف����ع����ال في 
الوقت نفسه، هذا ومن 
الجدير بالذكر أن هناك 
أشياء تعتبر جرائم في 
التشريع اإلسالمي وال 
بالنسبة  ك��ذل��ك  تعتبر 
التي  ال��غ��رب��ي��ة  ل���ل���دول 
االنحالل  ف��ي��ه��ا  ت��ف��ش��ى 
الخلقي مثل شرب الخمر، 
والزنا، ولعب القمار بكل 
هو  كله  ه��ذا  ولعل  حرية. 
الذي جعل مؤتمر مكافحة 
الجريمة المنعقد في جامعة 
دمشق سنة 1972، يقرر أن التشريع 
اإلسالمي هو أحسن تشريع في العالم 
في  ت��ق��ت��رب  أن  ب���ال���دول���ة  وي��ه��ي��ب 

تشريعاتها من التشريع اإلسالمي.
< جعفر المرتجى

الشرائع أحسن  هو  اإلسالمي  التشريع 
الجريمة مكافحة  في   

المغرب الفنان والجار  الحيران

في  بكم  مرحبا 
طية  ا يمقر لد ا

ولكن؟! المغربية.. 
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هذا ما نحن
 فاحلون فيه!!

العظيم  المغربي  شعبنا  يخلد 
الذكرى التاسعة والثالثين النطالق 
المسيرة الخضراء المظفرة، هذه 
الحسن  إليها  دعا  التي  المسيرة 
ال��ث��ان��ي رح��م��ه ال��ل��ه ف��ي خطابه 
التاريخي إلى الشعب المغربي يوم 
في  وانطلقت   ،1975 أكتوبر   16
الصحراوية  أق��ال��ي��م��ن��ا  ات���ج���اه 
 1975 نونبر   6 المسترجعة يوم 
ضمت 350 ألفا من المغاربة، نسبة 
10% منهم نساء، وقد كان سالحهم 
الوطني  ال��ك��ري��م وال��ع��ل��م  ال��ق��رآن 
مرددين  ال��م��ل��ك،  ج��الل��ة  وص����ور 
والنبي  »الله  التاريخية:  المقولة 
كفوف  في  معانا نمشيو  والقرآن 

السالمة«.
امتثل المشاركون في المسيرة 
البالد  عاهل  لتعليمات  الخضراء 
وباقي  والعودة  االنطالقة  وتمت 
وتم  وانتظام،  نظام  في  المراحل 
قطع الحدود الوهمية التي كانت 
تفصل جنوب البالد عن شمالها.

الخضراء  ال��م��س��ي��رة  وح��ق��ق��ت 
أهدافها بالطرق السلمية، ونالت 

إعجاب دول العالم،  وفرضت على 
إسبانيا االعتراف بحقوق المغرب 
المشروعة في استرجاع صحرائه، 
على  إسبانيا  أرغمت  بفعلها  إذ 
المفاوضات  طاولة  إلى  الجلوس 
وتم جالء   ،1975 نونبر   14 يوم 
االستعمار اإلسباني من صحرائنا 

المسترجعة، وتحققت وحدة البالد 
وت����م ج��م��ع ال��ش��م��ل ب��ي��ن أف����راد 
العلم  وع��اد  المغربية،  العائالت 
ف��ي مكانه  ي��رف��رف  لكي  ال��وط��ن��ي 
العيون  س���م���اء  ف���ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
والداخلة؛ إنها معلمة خالدة حقا 
عنده  وإلهام من  الله  من  ونصر 

لمبدع المسيرة الخضراء الحسن 
الثاني، أسكنه الله فسيح جناته.

اليوم وبعد مرور 39 سنة على 
ال  قاطبة  المغاربة  ال��ذك��رى،  ه��ذه 
بقضيتهم  ارت��ب��اط��ا  إال  ي����زدادون 
ونقول لخصوم  األول��ى،  الوطنية 
الحسن  قاله  ما  الترابية  وحدتنا 
»الصحراء  ال��ل��ه:  رح��م��ه  ال��ث��ان��ي 
مغربية وستبقى مغربية أحب من 
أحب وكره من كره«. ونقول لهم ما 
قاله عاهلنا المفدى محمد السادس 
نصره الله: »المغرب في صحرائه 

والصحراء في مغربها«.
ختاما الشعب المغربي العظيم 
ال��ي��وم أك��ث��ر م��ن أي وق���ت مضى 
موحد وراء ملكه للدفاع عن حوزة 
الوطن والتصدي لخصوم وحدتنا 
الدولة  بناء  ومواصلة  الترابية 
المغربية المعاصرة رغما عن أنف 
الخصوم واألعداء، و نسأل الله أن 
يحفظ بلدنا العزيز من كل مكروه 
واالستقرار  ال��رخ��اء  نعم  وي��دي��م 

عليه.
< أوشيخ يدير )أيت أورير(

أق��ي��م��ت م���ؤخ���را ب��م��دي��ن��ة »ب�����راك« 
بجمهورية التشيك بطولة العالم للهيب 
الثالثة  المرتبة  المغرب  واحتل  هوب 
لبلد  إن��ج��از  وروس��ي��ا،  ه��ول��ن��دا  وراء 
إسالمي وعربي الشك  أنه سيبهر أمريكا 
وأوروبا اللتين نشأ وترعرع فيهما هذا 
ال  ل��َم  الموسيقي.  م��ن  الغريب  ال��ل��ون 
وال  تعد  ال  ه��وب  الهيب  ومجموعات 
بال  المغربية  ال��م��دن  ك��ل  ف��ي  تحصى 
الشباب  تجد  حللت  فأينما  استثناء. 
واألطفال باأللبسة الغريبة والتسريحات 
العجيبة وقواميسهم اللغوية وطقوسهم 
وح��رك��ات��ه��م ال��خ��اص��ة؛ ش��ب��اب، تشعر 
بالحسرة وأنت تنظر إليه، غير مكترث 
وال  مستقبله  ببناء  وال  ب��دراس��ت��ه  ال 
بالحفاظ على دينه وتقاليده وتراثه، ما 
الفردوس  يهمه هو كل ما هو آت من 
هناك  أن  األم��ر  في  والغريب  الغربي. 
مؤسسات ثقافية وسياسية وإعالمية 
الصخب  ه��ذا  تشجيع  على  ت��ح��رص 
في  دائ��م  بشكل  وإدراج���ه  الموسيقي 
تنظيم  عبر  أو  العمومية  ال��س��ه��رات 
المؤسسات  داخل  حتى  أو  مسابقات 
وفقد  ال��ذوق  مفهوم  فغاب  التعليمية. 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن دالالت������ه وم����س اإلب�����داع 
الموسيقي في جوهره، فال صوت شجي 
سلم  وال  نوتة،  وال  نافذة،  كلمات  وال 
موسيقي، وال مقامات باتت تؤخذ بعين 
التراث  ه��ذا  كل  محل  وح��ل  االعتبار. 
إلكترونية  والمقدس أصوات  السامي 
وحماقة،  وبهلوان،  وه��رج،  صاخبة، 
وع���دم االن��ض��ب��اط ف��ي ك��ل ش��يء تحت 
واالنفتاح.  والتحرر  الحرية  مسمى 
اختياراتها  في  موزعة  األسرة  وباتت 
ك��ل��ث��وم وعبد  ب���أم  م��ل��ت��ص��ق  ب��ي��ن أب 
الوهاب، وبنت مأخوذة بهيفاء وهبي، 
وابن مهوس بنجوم الهيب الهوب الذين 
ويبدلون  الله  خلقة  يغيرون  أصبحوا 
عليه.  الله  الذي خلقهم  حتى جنسهم 
الدراسية  ومناهجنا  إع��الم��ن��ا  ف��أي��ن 
سياساتنا  وأي��ن  األخ��ي��ار،  وعلماؤنا 
االجتماعية واألسرية التي من شأنها 
من  العاتية  األم����واج  ه��ذه  ت��وق��ف  أن 
إلى  أجيالنا  ستغمر  ال��ت��ي  األخ��ط��ار 

األبد؟ 
< المصطفى دريد )سطات(

المواهب  المتعدد  بالفنان  معرفتي  تعود 
الله  بكرم  المرحوم  المعاصر،  المغرب  فقيد 
األستاذ الفذ، عبد الوهاب أگومي، إلى نهاية 
الخمسينيات من القرن الماضي، وأنا تلميذ 
بالسنة األولى من التعليم الثانوي، عندما كان 
جهاز الراديو، المؤنس لوحدتنا ونحن في سن 
العاطفية  األغ��ان��ي  لسماع  نهفو  المراهقة، 
المعبرة عن أشجان الشباب، ندفن عبر ألحان 
وآهات مؤديها من مطربي المشرق العربي ما 
عطف  من  نفتقده  وم��ا  حرمان  من  به  نحس 
الرفيعة  ال��ق��ص��ائ��د  ه���ذه  ف��ك��ان��ت  وح���ن���ان... 
المستوى، واألغاني وما يرافقها من معزوفات 
على آلة العود وأوتار الكمان حافزا لنا لنتمعن 
في أبيات شعرية وأزجال معبرة، إضافة إلى 
نجتمع  كنا  التي  الهادفة  المسرحيات  تلك 
المشوقة،  وأحداثها  فصولها  إل��ى  لنستمع 
بل  الكوميديا،  وفكاهات  لقفشات  فنضحك 
وتسيل دموعنا لوعة وإشفاقا على حبيب حن 
والروايات  المسرحيات  في  معشوقته  لرؤية 
الدرامية المأخوذة من التراث العالمي... في 
هذه األجواء الرائعة اكتشفت ألول مرة عبر 
البرنامج اإلذاعي: »اللحن الخالد« الذي كان 
الوهاب  عبد  األس��ت��اذ  الفنان  ويقدمه  يعده 

أگومي، فتعرفت من خالل حلقاته التي كانت 
تبث صبيحة كل يوم أحد عبر األثير، على أولئك 
العباقرة الذين خلدوا أسماءهم في سنفونيات 
عمرت قرونا عديدة مثل: موزارت، وبتهوفن، 
ورخما  يكوفسكي،  وتشا  ورافيل،  وهايدن، 
نينوف، والالئحة طويلة...كان برنامج األستاذ 
أگومي حقا مدرسة قائمة الذات، استمعنا من 
خالل ما كان يقدمه رحمه الله من شروحات 
عالمية  موسيقية  بمختارات  مرفوقة  مفيدة، 
كل  من  العالمية  األوكيسترات  أبرع  تعزفها 
وتستمتع  الصدور  فتنشرح  المعمور،  أنحاء 
اآلذان وتنتعش األرواح بهذه التحف، إلى أن 
الموسيقية  النهضة  كبرنا ونحن نساير هذه 
وبدأنا اليوم نشاهدها وبدون عناء على شاشات 
التلفاز...  ومرت السنون واألعوام سريعا، وإذا 
بي أجدني وجها لوجه مع األستاذ عبد الوهاب 
وهو يمتحنني ضمن لجنة االمتحان السنوي 
المغربية  للموسيقى  رش��ي��د  م���والي  بمعهد 
قطعة من  ع��زف��ت  فلما  ب��ال��رب��اط،  األن��دل��س��ي��ة 
علي  اقترحها  ق��د  ك��ان  الغربية  الموسيقى 
المرحوم األستاذ محمد الوالي مدير المعهد، 
طلب مني الفنان أگومي أن أعزف صنعة من 
الفنان  ابن  الله، أنت  طرب اآللة قائال رحمه 

المعلم امحمد الكرومبي الشهير بعزفه لنوبات 
هذا الطرب األصيل، فعليك أن تبقى على ذكرى 
أب��ي��ك ب��ح��ف��ظ��ك ل��ه��ذه اآلث�����ار ال���خ���ال���دة، أما 
المعهد  لطلبة  فلنتركها،  الغربية  المعزوفات 
الوطني للموسيقى الذين يتم تكوينهم في هذا 
المضمار... وهكذا عملت بنصيحته وناديت 
على أخي األصغر نور الدين الكرومبي وكان 
قد التحق بالتدريس، فكونا رفقة الطلبة ثلة من 
هذا  على  س���اروا  ال��ذي��ن  الشباب  العازفين 
المنوال إلى أن صاروا من أشهر الموسيقيين 
في الرباط وسال... وشاءت األقدار أن نلتقي 
في وزارة الثقافة وأنا أشتغل بالمسرح الوطني 
محمد الخامس، فتعززت معرفتي به عن قرب 
وهو يقوم بإعداد أوبيريتات تخليدا ألعيادنا 
مهرجانات  خ���الل  ث���م  ال��م��ج��ي��دة.  ال��وط��ن��ي��ة 
األندلسية بمدن شفشاون وفاس  الموسيقى 
وسال، حيث كان يلح علي لمرافقته في سيارته، 
الزمن  م��ن  ال��ف��ت��رات  تلك  معه  أقضي  فكنت 
الجميل التي ال يجود بها القدر إال لماما... 
فغرفت من ينابيع معرفته المتعددة المشارب 
هذا  في  معلوماتي  من  المتواضع  أغنى  ما 

الميدان الشاسع.
< عبد الرحمن الكرومبي

عبد الوهاب أگومي الموسيقار  األصيل 
والشهم النبيل

المسيرة الخضراء معلمة خالدة في تاريخنا الوطني

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

المجلس  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
البلدي لمكناس إلى العموم 
بالمصلحة  أودع  ق��د  أن���ه 
يتعلق  م��ل��ف��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
للمأكوالت  م��ح��ل  ب��إح��داث 
ياسين  بتجزئة  الخفيفة 
92-2 مكناس اإلسماعيلية 
ب���اب ب��ط��ي��وي م��ك��ن��اس من 
عزيزة  ال���س���ي���د)ة(:  ط����رف 

كحالوي.
األمر  يهمه  كل من  فعلى 
بالمصلحة  االت������ص������ال 
بالجماعة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
)ملحقة  لمكناس  الحضرية 

الحبول( قصد االطالع على 
هذا الملف وإبداء مالحظاته، 
 15( مدته  أجل  وذلك خالل 
يوما( ابتداء من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
 As 362/14

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

 
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

المجلس  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
البلدي لمكناس إلى العموم 
بالمصلحة  أودع  ق��د  أن���ه 
يتعلق  م��ل��ف��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
بالطاقة  مصبنة  ب��إح��داث 
شارع   24 برقم  الكهربائية 

ليموري وجه عروس مكناس 
من طرف السيد)ة(: الصادقي 

عبد الكريم.
األمر  يهمه  كل من  فعلى 
بالمصلحة  االت������ص������ال 
بالجماعة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
)ملحقة  لمكناس  الحضرية 
الحبول( قصد االطالع على 
هذا الملف وإبداء مالحظاته، 
 15( مدته  أجل  وذلك خالل 
يوما( ابتداء من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
 As 363/14

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع 

واألضرار

المجلس  رئ��ي��س  يعلن 
البلدي لمكناس إلى العموم 
بالمصلحة  أودع  ق��د  أن���ه 
يتعلق  م��ل��ف��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
 124 برقم  مقهى  ب��إح��داث 
سيدي   2 ال���س���الم  و125 
طرف  م��ن  م��ك��ن��اس  سعيد 

السيد)ة(: سوفي مولود.
فعلى كل من يهمه األمر 
بالمصلحة  االت������ص������ال 
بالجماعة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
الحضرية لمكناس )ملحقة 
الحبول( قصد االطالع على 
هذا الملف وإبداء مالحظاته، 
وذلك خالل أجل مدته )15 
يوما( ابتداء من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
 As 364/14

**********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية

والية جهة مكناس تافياللت

عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لتوالل

رقم 2315
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع 

واألضرار

المجلس  رئ��ي��س  يعلن 
العموم  إلى  لتوالل  البلدي 
أنه قد أودع بقسم التعمير 
الجماعي  ال��ت��راب  وإع���داد 
ملفا يتعلق ببناء مؤسسة 
الكائنة  خ��اص��ة  تعليمية 
رقم  فيال   1 ت��والل  برياض 
السيد  ط�����رف  م����ن   319

بونجرة عبد الرحيم.
فعلى كل من يهمه األمر 
االتصال بالجماعة الحضرية 
على  االط��الع  قصد  لتوالل 
هذا الملف وإبداء مالحظاته، 
وذلك خالل أجل مدته )15 
يوما( ابتداء من تاريخ نشر 

اإلعالن.
 As 365/14

منذ بضعة أيام ودعنا 
عاما هجريا واستقبلنا 
 ،1436 ج���دي���دا  ع���ام���ا 
وال��ح��ق ك��ل ال��ح��ق هذا 
يعاصر  أن  شيء جميل 
اإلنسان سنة جديدة بيد 
عبر  ال��ب��ش��ر  م��ع��ظ��م  أن 
مناطق العالم صاروا إلى 
عفو الله في بحر العام 

الفارط. أكيد أن العام الجديد سيكون ال محالة 
حافال بالمفاجآت على غرار السنوات الماضية، 
وال غرو أن بعض االختراعات خالل هذا العام 
عالم  في  التقدم  ألسباب  نظرا  رائعة  ستكون 
المعلوميات، وفي العلوم الطبية والتقنية لفائدة 
اإلنسان ولصالح العالم. ومن تحصيل الحاصل 
واألنترنيت  الكمبيوتر  مضمار  في  التقدم  أن 
وغيرهما أدى إلى التجديد والحداثة في ميدان 
االبتكار وفتح آفاق جديدة في معظم الحقول 
والقطاعات، فضال عن التصميم البديع في قطب 
الخضر  في مجال  بالمغرب والسيما  الفالحة 
والفواكه، وفي هذا الصدد البد من اإلشارة أن 
الطاقة المتجددة الشمسية والريحية باتت إلى 
لزاما أن ترى النور بالمغرب التدفئة التي تنقص 
المواطنين المغاربة خالل فصل الشتاء البارد 
والقارس، مع العلم أن شتى االقتراحات غزت 
الفضائيات وما وراء الطبيعية، وعبر علم الفلك 
مصداقا لقوله تعالى: »وما تنفذوا إال بسلطان« 
معناه بالعلم ومن أهمها التنبؤ بحالة الطقس 
وت��وق��ع��ات ال��ك��وارث وال����زالزل، حسب بعض 
الخبراء، لدرجة أنه من اآلن فصاعدا من الممكن 
طائرة  بواسطة  االصطناعي  المطر  يهطل  أن 
تصب قدحا من الملح في شكل عقالني ونمط 
حديث طبعا، وما علينا إال أن نفتخر بكل اعتزاز 
بهذه االكتشافات الجديدة في إطار الحضارة 
الماضي  مع  وبالموازنة  والعمران،  والتمدن 
كان  التي  الماضية  العقود  وخ��الل  السحيق 
العالم برمته في بحر الظلمات. وفي المغرب 
العزيز حيث وضع قطار التنمية والنماء والنمو 
على سكة جديدة علما أن المغاربة دعموا عهد 
الديمقراطية في  بتكريس  االستقالل والحرية 
نطاق دولة الحق والقانون وحقوق اإلنسان أمال 
في أن تكون في األلفية الثالثة الميالدية مرحلة 
والشبكة  العولمة  ق��رن  وف��ي  التكنولوجيا، 
العنكبوتية نور على نور في وطننا المحبوب 

تحت شعار: »التقدم والنهضة والعمران«.
الجديد  الهجري  ال��ع��ام  حلول  وبمناسبة 
1436، لي وطيد األمل أن يحقق المغرب كل ما 
يصبو إليه من عزة وفخر وكرامة وشهامة، وما 

ذلك على الله بعزيز.

ماذا يحمل للمغرب العام 
الهجري الجديد 1436؟

بقلم: علي العلوي )سال(

إعالنات إدارية...إعالنات إدارية...



< العدد: 811
< الخميس 13 نونبر 2014

alousbouea@gmail.com

منــــــــــــــــــــوعات26

ال غرابة أال أجد الرباط التي زرتها في المدة األولى، وليس عجبا 
أال أصرف وقتا ثمينا في البحث عن بناية تذكرني أو ممر معين 
يرشدني، فتلك أشياء لم يسبق للعين أن التقطتها وال للذاكرة أن 
سجلتها، وال مجال أن يحدث مثل ذلك في تلك األربعة أيام حيث كان 
العاصمة  إلى  الرحال  قد شد  وق��راه  مدنه  تقريبا بسكان  المغرب 
الستقبال الملك الذي سجل وإياه ملحمة الوفاء المتبادل. فقد اختفت 
حينها مالمح المدينة، وطمست بتزاحم ذلك الكم الهائل من الحافالت، 
والشاحنات، ووسائل النقل األخرى كالعربات والدواب. وغطت األعالم 
والالفتات النوافذ واألبواب، حتى أن سكان المدينة والقاطنين في 
تلك البنايات لم يتيسر لهم االنخراط في هذه األجواء االحتفالية إال 

من أعلى سطوح العمارات. 
أما اليوم ونحن نستمتع بهذه اإلطاللة على ذلك الشارع الهادئ 
الجميل، فقد بانت مالمح العاصمة حتى أغرتنا بالسير على األرصفة 
المزينة بأشجار غرست بتخطيط وعناية، إلى أن أشرقت الشمس 

فزادتها بهاء وحسنا.
وبعد السؤال، علمنا أن خلف مسجد السنة، في نسخته األولى، 
تتواجد إدارة الشبيبة والرياضة التي جلسنا ننتظر حتى فتحت 

أبوابها. 
دخلنا إلى صحنها البهيج، وانزوينا في المكان الذي وجهنا إليه 
َعون اإلدارة -الشاوش -، وإذا بشاب آخر يجر حقيبتين إحداهما من 
الحجم الكبير قد أقبل علينا وهو ال يقوى إال على جر تلك الحقيبة 
الضخمة، وكأنما قد أدخل في بطنها فراش نومه، فأثار االندهاش 
واالستغراب واإلشفاق عليه في نفس الوقت. أسرعنا أنا والعمراني 
لمساعدته على وضعها قرب ما كنا ننحني الثالثة - معنا سالم بلوط 
- لحمل من حقائب تكاد ال تظهر بجانب متاع صاحبنا الملتحق 
للتدريب  المدعوين  من  أنتم  »هل  مستفسرا:  الذي شكرنا  الرابع، 

المسرحي؟«.
أجبناه: »نعم«، فمد يده ليصافحنا قائال: »أنا كذلك.. ومن مدينة 
طنجة.. اسمي البشير سكيرج.. وتلك الحقيبة التي تقاسمتم معي 
بعض متاعبها هي مليئة بمالبس وأحذية وقبعات وعكاكيز أعظم 
ممثل عرفته البشرية شارلي شابلن، حاولت أن أحصل على بعض 
القطع األصلية ثم قمت بتفصيل وصنع نسخ من كل ما كان يرتديه 
ويشتغل به، ألنني منذ أن رأيته ألول مرة أحببته وأحببت الفن من 
خالله، بل هو قدوتي ومثلي األعلى.. وسوف ترون عندما نستقر في 
مكان التدريب، أنني أحسن تقليده إلى حد كبير، وأنا مدمن اآلن على 

مشاهدة كل أعماله«.
كان البشير السكيرج شابا أنيقا في مظهره، خفيفا في حركاته، 
لطيفا بلكنته الطنجوية، استفاد من الحضارة التي عرفتها طنجة 
بسبب احتاللها من طرف أجناس متعددة حولتها إلى منطقة دولية، 
فكان يحسن الحديث والكتابة باللغة اإلسبانية ويتقن بعض الفرنسية 

إضافة طبعا إلى لغته العربية التي يعتبر والده أحد أقطابها.
الله  عبد  واألخ  أنا  أما  لحظات وجيزة،  في  ذلك  كل  منه  علمنا 
العمراني فقد اكتفينا بما قل ودل مفضلين السمع وكالنا مقتنع أن 
ذلك أفيد وأنفع. أما صاحبنا سالم بلوط فإنه كان يحب أن يدون في 
يرى  م��ا  ك��ل   - لحساب  ج���دول  غ��الف��ه  ظهر  على  ال���ذي   - كناشه 

ويسمع. 
بعد المشاركة المراكشية والطنجاوية، التحق بنا المختارين من 
مدينة فاس؛ األول شاب مرح، منطلق، يخاطبك وكأنه يعرفك منذ زمن، 
اسمه زكي العلوي وإلى جانبه شاب آخر ال أذكر إال لقبه العائلي، 
األخ لحبابي. وللحبابي هذا ذاكرة مشحونة بمعلومات ثقافية، حيث 
كان يعشق في المسرح الجانب األدبي، رغم أنه لم يخف عدم طموحه 
في االحتراف. والفاسيان معا كانا من فرقة هواة المسرح الفاسية، 

إن لم تخن الذاكرة. 
بدأ عددنا يتزايد ويثير االنتباه، ويستعجل المسؤولين عن مصلحة 
التربية الشعبية، التي كان يشرف عليها األستاذ الطاهر واعزيز، إلى 

اإلسراع ألخذنا إلى مقر اإلقامة والتدريب والتكوين.
حضرت السيارات غير المريحة طبعا، وانتقلنا إلى استوديوهات 
السويسي المتواجدة في مكان فسيح، في منتهى الترتيب والجمال، 
مع سحر الغابات المحيطة بالمنطقة كلها، والمخطط لها لتأخذ بلب 
اللبيب، وتوفر الديكورات الحية، وكل ما يغري الصناعة السينمائية.. 
فيا حسرتاه.. يا حسرتاه على ضياع هذه التحفة الفنية التي تركها 

االحتالل روضة زاهية، ولم يستطع أن يحافظ عليها عهد الحرية.
الذي  الرفيع،  المكان  ذلك  على  التعرف  هو  فعلناه  ما  أول  كان 
يحتضنه فضاء السويسي الخالب البديع. فبعد زيارة غرفة اإلقامة، 
وحفظ األغراض والمتاع في غرفة بثالثة أسرة ومطبخ وحمام، تقرر 
بعد التقسيم والتوافق أن نقطن فيها ثالثتنا العمراني والسكيرج 
أخ��رى، وخاصة  أماكن  على  للتعرف  انطلقنا  ذلك  بعد  قلت  وأن��ا، 
االستوديو الذي كان ما يزال يحتفظ بديكورات آخر شريط سينمائي 
ثم تصوير مشاهده الداخلية على بالتوهاته، والفيلم كان من بطولة 
محمد التابعي والسيد بدير وكمال الشناوي وهو أول فيلم وآخر فيلم 
شارك فيه أستاذ جيلنا بال منازع األستاذ عبد الله شقرون، حيث 
أسند له أداء دور شخصية خفيفة الظل، يظهر في جملة من المشاهد 
يحمل شبكة ربطت بقبضة من خشب يصطاد بها الفراشات في تعبير 

رمزي متوازي مع موضوع الفيلم.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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< يتبع..

تعلن وزارة الثقافة عن تنظيم 
جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 
2015، والتي ستمنح في حفل 
افتتاح الدورة الحادية والعشرين 
للمعرض الدولي للنشر والكتاب 
بالدار البيضاء، المزمع تنظيمها 

ما بين 12 و22 فبراير 2015.
فعلى الراغبات والراغبين، من 
والنقاد  وال���ش���ع���راء  ال��ك��ت��اب 
وال����ب����اح����ث����ي����ن وال���م���ف���ك���ري���ن 
وال��م��ت��رج��م��ي��ن ال��م��غ��ارب��ة، في 

المشاركة، أن يوجهوا طلباتهم 
مرفقة بثمان )8( نسخ من الكتب 
 ،2014 سنة  لهم  ص��درت  التي 
سواء بالمغرب أو خارجه، والتي 
يودون ترشيحها للجائزة، إضافة 
الكتاب  أص���ل  م��ن  نسخة  إل���ى 
المرشح إذا كان الكتاب مترجما، 
حقوق  ي��ث��ب��ت  ب��م��ا  اإلدالء  م���ع 
بمكتب  ويودعونها  الترجمة، 
الكتاب  ب���م���دي���ري���ة  ال���ض���ب���ط 
 17 والمحفوظات،  والخزانات 

شارع مشليفن، أكدال - الرباط. 
وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم قبول 
ترشيح المصنفات لنيل الجائزة 
من مؤلفي الكتب، وكذا من لدن 
الناشرة،  ال��م��ه��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
والمؤسسات الثقافية واألكاديمية 
يكون  أن  ع��ل��ى  وال���ت���رب���وي���ة، 
ترشيحها مصحوبا بطلب خطي 
موقع من طرف المؤلف، وذلك في 
أج��ل أق��ص��اه ي��وم األرب��ع��اء 07  

يناير 2015.

<  بقلم : أبو أزهار

بين منعرج ومنعرج
توجد خطورة المنعرج

وحدث وال حرج
عن حوادث المنعرج..

وفي سوق المرج
يتطاير الهرج

وحدث وال حرج
عن أقطاب المرج..

فالطبخ ما طزج
والعنقود ما نضج
والفضاء دون أرج
والعقدة بال فرج

وحدث وال حرج
عن فكر ما نضج

وعن سياسة المنعرج
وعن بؤساء في الحرج
يأملون إطاللة الفرج!!

الأمــــــل

جائزة املغرب للكتاب لدورة 2015

سواك  وب��ي��ن  بينك  ال��ف��رق 
والتمييز  وال��ت��ف��ك��ي��ر،  ال��ع��ق��ل 
إنسانيتك  أس���اس  وال��ت��دب��ي��ر 
وكمالها، فعليك التفكر في آالء 
في  والتدبر  ومخلوقاته،  الله 
صنعها، وكمال إتقانها، لتعرف 
حقيقتك وكنهك، ولتكتشف سر 
وتصويرك،  صنعك  ف��ي  ال��ل��ه 
تزدد  وع��ق��ل��ك،  خلقك  وإب����داع 
إيمانا به، ويقينا في حكمته.

إلى  يدفعك  م��ن  تصحب  ال 
عصيان ربك، وخسران دينك، 
وخلقك،  س��ي��رت��ك  وان���ح���راف 
وابتعد عنه ابتعادك عن المرض 
والفتنة والمعصية، واعمل على 
أن تصحب من يدلك على الله 
مقاله، وكن  به  حاله، ويذكرك 
للسانك حافظا، ولربك مطيعا، 

تعش آمنا مطمئنا.

إشراقات إالهية

> د.يوسف الكتاني

القضاء اإلسباني يقرر  رسميا 
اإلسبانية  األميرة  محاكمة 

االختالس بتهمة  كريستينا 

الفنانة المصرية معالي زايد  توفيت 
بعد صراع طويل مع المرض، وهي 

بأداء  تميزت  مصرية،  فنانة 
األدوار الصعبة حيث تنوعت 
أدوارها وتعددت مما جعل 
ل��ه��ا ب��ص��م��ات ع���دي���دة في 
السينما المصرية منذ بداية 
بلغ  وق���د  الثمانينيات. 

حوالي 80 فيلما  ال��ف��ن��ي  رص���ي���ده���ا 
تلفزيونيا،  مسلسال  و60  سينمائيا، 
ومن  إلى 6 مسرحيات،  باإلضافة 
أب���رز أف��الم��ه��ا: »ال��ش��ق��ة م��ن حق 
الزوجة« مع الفنان محمود عبد 
ال�������ع�������زي�������ز، و»س�������ي�������دات�������ي 
الرجال«،  آنساتي«، و»السادة 

و«الصرخة«، و«السكاكيني«.

وفاة الفنانة المصرية معالي زايد

الجمعة  يوم  اإلسباني  القضاء  وجه 
إلى  االختالس  اتهام  رسميا  الماضي، 
األميرة كريستينا، ابنة خوان كارلوس 
وشقيقة الملك الحالي فيلبي السادس، 
وهذا يعني محاكمتها في جلسة علنية 
في  معها  حقق  قد  القضاء  ك��ان  بعدما 
في  السجن  عقوبة  تصل  وقد  السابق، 
حقها إلى ست سنوات. وتأتي محاكمة 
األميرة في سياق فساد المؤسسات التي 

تثير استياء المواطنين اإلسبان.
وكان القضاء قد بدأ في التحقيق مع 
اختالس  ملف  في  سنتين  منذ  األميرة 
رفقة  عمدت  عمومية  أم���وال  وتبييض 
زوجها »إنياكي أوندنغرين« إلى الحصول 
عليها من مؤسسات عمومية وتوظيفها 
القضاء  وي��الح��ق  م��ش��روع.  غير  بشكل 
زوجها كذلك بتهمة االختالس والتهرب 
عقوبة  حقه  في  تصدر  وق��د  الضريبي، 

السجن قد تصل إلى 15 سنة حبسا.
القضاء  ق��رار  على  الحكومة  وعلقت 
بأنها تحترم استقالليته، في حين قالت 
القضاء  إن  الملكي  القصر  من  مصادر 

مستقل.

وكانت األميرة قد مثلت أمام قاضي 
جزر  في  مايوركا  محكمة  في  التحقيق 
ست  دام  لتحقيق  وخضعت  ال��ب��ال��ي��ار 
وعلى  الماضي،  فبراير   8 يوم  ساعات 
المحكمة  ق��ررت  ه��ذا االستنطاق  ض��وء 
واستبعاد  االختالس  بتهمة  مالحقتها 

تهمة تبييض األموال.
جدل  بعد  االستنطاق  عملية  وج��رت 
سياسي وقانوني حول أهلية الدستور 
الحالي استنطاق األمراء، إذ تبين في آخر 
المطاف عدم حماية الدستور لألمراء بل 
ال�����ذي تتحمل  ال��م��ل��ك  ل��ش��خ��ص  ف��ق��ط 

مسؤوليته الحكومة.
من  كريستينا  األميرة  تورط  ويعتبر 
المؤسسة  ص�����ورة  ت���ده���ور  أس���ب���اب 
العوامل  وم���ن  إس��ب��ان��ي��ا،  الملكية في 
الرئيسية التي دفعت الملك خوان كارلوس 
إلى التخلي عن العرش لصالح ابنه الذي 

أصبح الملك فيلبي السادس.
مع  األم��ي��رة  محاكمة  ق��رار  ويتزامن 
العمومية  ال��م��ؤس��س��ات  ف��س��اد  ارت��ف��اع 
لم  كبير  بشكل  إاسبانيا  في  والحزبية 

يحصل من قبل.

دعوى قضائية ضد الفنانة المصرية 
أنغام ألنها غنت في موازين

أنغام  المصرية  الفنانة  تتابع 
حاليا تفاصيل دعوى تطالبها بدفع 

تعويض مليون جنيها.
القضية أجلتها الدائرة الثانية 
القاهرة  ب��م��ح��ك��م��ة  ال���م���دن���ي���ة 
لجلسة 8 دجنبر  االقتصادية، 

الفرعية.  بالدعوى  لإلعالن 
حيث تطالب خاللها شركة 
الفني  ل��إلن��ت��اج  س��ت��ارز 
الفنانة بدفع التعويض 
الكبير بدعوى استغاللها 
ألحان بعض المصنفات 
»سيدي  م��ن��ه��ا  ال��ف��ن��ي��ة 

وص������ال������ك، ول���ي���ه 
سبتها«، وغنائها 
مهرجان  ف����ي 
م�����������وازي�����������ن 
بالمغرب، دون 

إذن من الشركة المدعية صاحبة 
الحق الحصري للمصنفات، وهو 

ما يعد مخالفا ألحكام القانون.
أن  ال��دع��وى  عريضة  ون��وه��ت 
استغالل المصنفات دون الحصول 
على إذن من صاحبها يعد 

منافسة غير مشروعة.
المطربة  أن  ي��ذك��ر 
أنغام، باعت األغاني 
الفن،  عالم  لشركة 
الفن  عالم  وق��ام��ت 
ببيع األغاني لشركة 
فأصبحت  س���ت���ارز 
الحق  ص���اح���ب���ة 
ال������ح������ص������ري 
الس����ت����غ����الل 
ه�����������������������ذه 

األغاني.

األميرة 
كريستينا

أنغام





األخيــــــرة

غداة الخطاب الذي ألقاه الملك محمد 
 6( المسيرة  ذكرى  بمناسبة  السادس 
تحدث  ال��ذي  الخطاب   )2014 نونبر 
الصحراء،  قضية  ع��ن  ج��دي��د  بمنطق 
تطبعه الجدية والتجديد، والذي تميزت 
غداة  به  أدل��ى  ال��ذي  بالتعليق  أهميته 
 24 بقناة  نونبر   7 ص��ب��اح  ال��خ��ط��اب، 
الفرنسية، معلق سياسي جزائري من 
وهران، قال بأن هذا الخطاب، يحتم على 
الجزائر أن تغير سياستها، لنتفاجأ في 
نفس الصباح، عبر صحيفة الناس )عدد 
7 نونبر( بشخص يسمى مصطفى عزيز 
أنغوال،  رئ��ي��س  إل���ى  ))ي���وج���ه رس��ال��ة 
بالملك  االج��ت��م��اع  إل���ى  فيها  ي��دع��وه 
السادس، حيث سيكون  الشاب محمد 
م���دي���ن���ا)...( لرئيس  ال��م��غ��رب،  ش��ع��ب 

أنغوال، إلى األبد((.
هذا الشخص نفسه، سبق أن نشر في 
ال��ص��ح��ف، أي��ض��ا، ب��أن��ه أع��ط��ى نصف 
الدبلوماسية  دع���م  أج���ل  م��ن  م��ل��ي��ار، 
المغربية الموازية)...( )صحيفة الناس، 
27 شتنبر 2014( وكان رئيس الشركة 
التي يتكلم مصطفى عزيز باسمها قد 
عقد ندوة صحفية في باريس، رغم أنه 
حسب شهادة األطباء في حالة خطيرة 
فعال  أن��ه  ليؤكد  بالمستشفى،  عندهم 
وشريكه  ه���و  م��ل��ي��ون   500 خ��ص��ص 
مصطفى عزيز، لدعم الصحراء، مضيفا 
سيسترجعها  ال��ت��ي  األم�����وال  ك��ل  أن 
للتنمية  الوطنية  للمبادرة  سيعطيها 

البشرية.
ورغ�����م ال���ت���س���اؤل ع��م��ن أخ�����ذ، أو 
ينتظر)...( هذا النصف مليار، من متكلم 
باسم شركة تعاني من أزمة خانقة، حيث 

الباقي من عمالها في التوقف  يفكر 
بعد أن توقفت أجورهم، فإن مبادرة 
ال��وس��اط��ة ال��ت��ي اق��ت��رح��ه��ا هذا 
المسمى مصطفى عزيز، عارضا 
فيها التحضير الجتماع بين ملك 
المغرب، ورئيس أنغوال، تحتم 
سكوت  ع���ن  أوال:  ال��ت��س��اؤل 
الدبلوماسية  األج�����ه�����زة 
والحكومية  وال��م��خ��اب��رات��ي��ة 

لهذا  عمن فوض  المغربية، 
ال��ش��خ��ص ال��م��ج��ه��ول في 
المغرب، والذي ال يساوي في 
الساحة السياسية والحزبية 
شيئا، أن يعرض وساطة مع 
بجبهة  ت���ع���ت���رف  دول�������ة 

وضع  غ��داة  البوليساريو، 
في  ال��س��ادس  محمد  الملك 
ن��ون��ب��ر، ألسس   6 خ��ط��اب 
مع قضية  للتعامل  جديدة 
الصحراء، داخليا وخارجيا، 

نصف  منح  ع��ن  يتحدث  أن  ل��ه  وكيف 
مليار، لتتناقل سفارات الدول األجنبية 
في الرباط، هذه المبادرة، وتبحث عن 
ص��اح��ب��ه��ا، ال����ذي ي��ك��ف��ي ال���رق���ن على 
األنترنيت ووضع اسمه، ليأتي الرد، بأن 
هذا الشخص، هو تاجر سالح مشهور، 
وعلى مدى سنوات طويلة، تكتب عنه 
كل الصحف المهتمة بإفريقيا وبالقضايا 
الخطيرة، مثل اختطاف الصحفيين في 
العراق، فيصفه موقع »أكورا«، بتاريخ 
18 فبراير 2011 ))بأن مصطفى عزيز 

لبناني)...( في إطار توفره على كثير 
من الجوازات)...(، جواز مغربي، جواز 
س����ودان����ي، ج�����واز دب���ل���وم���اس���ي، ج���واز 
إيفواري، ساكن بباريس، مراقب بأنه 

تاجر سالح((.
في  »ل��وب��ات��ري��وت«،  م��وق��ع  ويصفه 
هذا  عزيز  ))مصطفى  العاج  ساحل 
التاجر الذي يتقدم للناس على أساس 
بينما  بفرنسية،  يتكلم  سعودي  أن��ه 
باإلنجليزية،  يتكلمون  السعوديون 
ولكنه معروف بأنه تاجر سالح مشهور، 
ب���اع ال��س��الح ف��ي كثير م��ن ال����دول في 
متهم  وإف���ري���ق���ي���ا،  األوس�������ط  ال����ش����رق 
بالمشاركة في عدة عمليات الترافيك 
مختلف  باألسلحة  زود  ال��ذي  الدولي 
منظمة  ق���ب���ي���ل  م������ن  ال����م����ن����ظ����م����ات 

فانسي((.
محرر »مجلة جون أفريك«، فرنسوا 
سودان، كشف عن مصطفى عزيز هذا 
تورطه في قضية االختطاف المشهورة 
سعودي،  ))مغربي،  عنه  وقال  جوليا، 
عملية  ف���ي  ك��ب��اك��ب��و  ال���رئ���ي���س  ورط 
اختطاف البرلماني الفرنسي جوليا من 
أيدي المختطفين العراقيين، قبل أن 
يظهر مصطفى عزيز في لواندا، بجانب 
دوسانطوس، وقبل أن يظهر سنة 2002 
مع الرئيس كباكبو، عندما كان يحضر 
الذي  عزيز  مصطفى  هروبه،  عملية 
شارك »سافيمبي« في عملية األحجار 
مصطفى  أونيتا.  لجماعة  ال��ج��واه��ر، 
العام  ال��ك��ات��ب  م��ع  اس��م��ه يظهر  ع��زي��ز 
ال���ي���ه���ودي األروب�������ي سيرج  ل��ل��م��ؤت��م��ر 
ك��وان��ك��ي��وم، ل��ي��ذك��ر اس��م��ه ف��ي صفقة 
ت�����زوي�����د س����اح����ل ال�����ع�����اج ب���األس���ل���ح���ة 
عالقات  ب��أن  علما  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة)...( 
الفصائل  ب��ب��ع��ض  ع���زي���ز  م��ص��ط��ف��ى 
السنية)...( في العراق جعلته يشارك 
سنة 2004 في العملية الفاشلة، عملية 

اختطاف الرهائن الفرنسيين((. 
هذا  جعلت  التي  ال��دواف��ع  ه��ي  فما 
الشخص ذي الماضي الخطير، يتدخل 
باسم المغرب، كفاعل سياسي في قضية 
ال��ص��ح��راء، ي��ع��رض على رئ��ي��س دولة 
الذي  إفريقية االجتماع بملك المغرب، 
يتوفر على حكومة، وعلى وزير للخارجية 

وعلى جهاز 
التراب  لحماية  وج��ه��از  للمخابرات، 
الوطني، ويأتي هذا الشخص ليتجاوزهم 
جميعا، ويذيع بأنه تبرع بنصف مليار 
بالصحراء،  المكلفة  األجهزة)...(  على 
دون أن يثير تدخله المشبوه، أي اهتمام، 
وبدون  حكومة،  ب��دون  المغرب  وك��أن 
رقابة، دولة متسولة محتاجة، خصوصا 
أجمعت صحف  م��ب��ادرة شخص  أم��ام 
كان طرفا في  تاجر س��الح.  أنه  العالم 
الصراعات  أف��رزت��ه��ا  ال��ت��ي  األح�����داث 

اإلفريقية وأسقطت تحت عينيه الكثير 
من األنظمة.

المغربي والش���ك، هو  ال��ع��دل  وزي��ر 
الوحيد الذي يعرف دوافع هذا الشخص، 
لتبنيد دوره في اتخاذ مبادرات مشبوهة 
تجاه القضية الوطنية، مواكبة لقضيته 
المعروضة أمام محاكم الدار البيضاء.
سجلت  ال��ذي  ه��ذا،  عزيز  مصطفى 
المحاضر البوليسية في تارودانت، وهو 
أص��ال من ت��ارودان��ت، أن��ه تسلط على 
رئيس شركة درابور لجرف الرمال، بعد 
أن تعرف عليه منذ سنتين)...( وعزله 
عن أسرته، أوالده، وزوجته التي عاشت 
فيال،  إل��ى  ونقله  ع��ام��ا،  أرب��ع��ي��ن  معه 
اكتراها لهذا الرجل الثري، والشبه أمي، 
البيضاء،  ب��ال��دار  كاليفورنيا  حي  في 
في  ماليين  بعشرة  الشق  عين  منطقة 
الشهر تدفع ألحد الفرنسيين باألورو)...(، 
شهود  ه��ن��اك  ب��وس��ائ��ل  عليه،  وهيمن 
األمر،  لينتهي  تفاصيلها،  ي��ع��رف��ون 

بحصول مصطفى عزيز، على أسهم في 
شركة درابور لحفر الرمال، وتفويضه 
بتسييرها، واتهام لزوجة مالكها الرجل 
المحجوز، وولده، بأنهم سرقوا ألبيهم 
حسب  م��ل��ي��ارا)...(،  ستين  شركته  من 
ال��ت��ص��ري��ح ال��م��س��ج��ل ب���ص���وت األب 
المحتجز، رغم أن شركة درابور، مشتراة 
ب�32   ،2007 سنة  المغربة،  إط��ار  في 
مليار، فيها تمويل قرض من طرف البنك 
الشعبي قيمته 24 مليار، فكيف تسرق 
امرأة عاشت مع زوجها أربعين عاما، 
كله  ثمنها  ش��رك��ة  م��ن  م��ل��ي��ارا  ستين 
مليار،   32 وب��واخ��ره��ا  بتجهيزاتها 

وسيسأل وزير العدل هل هناك محام 
في فرنسا اسمه شباط، هو محامي 

الذي  عزيز،  المصطفى  هذا 
يمثل دور المحامي فقط، وهل هو على 
جعلت  التي  القضائية  بالظروف  علم، 
قاضي التحقيق)...( يأمر بحبس الولد 
األكبر، لصاحب الشركة، ومعه إثنا عشر 
من موظفي الشركة، تشهد ملفاتهم أنهم 
إط����ار تصديق  ف���ي  إال  ي��ع��ت��ق��ل��وا،  ل���م 
مصطفى  استعملها  التي  األط��روح��ة 
يردد  االعتقال،  ق��رار  أن  بحجة  عزيز، 

حقهم  في  األمانة  خيانة  اتهام  تعبير 
جميعا، حتى المدير اإلداري الذي كان 
يتصرف في اإلدارة وليس له أي حق في 
اإلمضاء، ولنقرأ محضر شعبة التحقيق 
في المحكمة االبتدائية، لنقرأ كيف يمكن 
اتهام إثني عشر شخصا بنفس العبارة، 

وكأن المتهمين حزب سياسي.
تبكي  المعتقلين  ع��ائ��الت  ه��ي  وه��ا 
الموظفين  ه�����ؤالء  ح���ظ���وظ  وت���ن���دب 
والموظفات البؤساء، وقد اعتقلوا، بمن 
ورئيس  ال��ش��رك��ة،  ص��اح��ب  ول���د  فيهم 
المكلف  وحتى  والكاتبات،  الموظفين، 
بقسم اإلعالميات، ووزير العدل يعرف، 
أن المسؤول األول في الشركة، عبد البر 
الخبايا  ي���ع���رف  ال������ذي  م����������روازي، 
واألسرار)...(يقال في حقه إنه هارب)...( 
وهو في الواقع مبعد، حتى ال يقول كل 

شيء أمام المحكمة.
يتحول  الحكاية.. وهل  فما هو سر 
وقد  الشركة  باسم  الجديد  المتصرف 

تعرف بمالكها منذ سنتين فقط، ليعقد 
ب���أن���ه أصبح  ال��ص��ح��ف��ي��ة،  ال����ن����دوات 
المتصرف الوحيد في الشركة، وقد سجن 
مديرها ولد المالك الحقيقي، وتابع أمه 
ف��ي ال��س��راح ال��م��ؤق��ت، ون��ق��ل صاحب 
الشركة العجوز، وقد أصيب بسرطان، 
إلى المستشفى سان سيمون بباريس، 
ليكتب مدير المستشفى الدكتور كامبير، 
جاخوخ  لحسن  المعمل  صاحب  ب��أن 

مصاب بمرض خطير.
ولم يلمح مصطفى عزيز في قضية 
ملك  بين  للجمع  السياسية  م��ب��ادرت��ه 
المغرب ورئيس أنغوال في هذه المناسبة 
الشركة  رئيس  عند  من  أخذ  فقد  فقط، 
مئات الماليين، لبناء قصر في تارودانت 

يقول لمدير الشركة، إن الملك محمد 

ما  وهو  ب��ه)...(،  السادس سيستقر 
كشف عنه ولد صاحب الشركة في تقرير 
محاميه األستاذ طبيح، الذي يكشف من 
الخبايا واألسرار، ما يحتم على مدير 
في  يبحث  أن  الوطني،  التراب  حماية 
عالقة  لها  التي  الجزئيات،  من  الكثير 
ب��األم��ن ال��وط��ن��ي، خ��ص��وص��ا ب��ع��د أن 

اكتشف أفراد عائلة المالك جاخوخ، أن 
كل بيوتهم كانت مرصفة، بميكرفونات 
التصنت بما فيها بيت صاحب الشركة، 
في  المعتقل  المالك  ولد  ط��ارق  ويذكر 
إلى  مفصلة  رسالة  وجه  أنه  شكايته، 
إدارة حماية التراب الوطني »د س ت«، 
للبحث في الموضوع دون أن ندري ما 
قامت  ق���د  اإلدارة  ه����ذه  ك���ان���ت  إذا 

بالواجب)...(.
هي  وه��ا  نفسها  ال��ض��رائ��ب  إدارة 
لحسابات  محضرا  تجد  لم  المحكمة 
درابور وال تصريحا سنويا للمداخيل 
والمصاريف، هي أيضا، لم تتحرك بعد 
وقد  دراب���ور،  شركة  تسيير  تحول  أن 
كانت أيام تبعيتها للحكومة المغربية 
نموذجا راقيا يرد الماليير سنويا على 
صندوق الدولة، فلما أصبح هذا الخبير 
في تجارة األسلحة مفوضا لتسيير هذه 
الشركة الوطنية، أصبح أسلوب التعامل 
بدون فاتورة، هو المعمول به، وال يعرف 
الشعبي  البنك  يتدخل  لم  كيف  أح��د، 
الماليير  تبلغ  ال��ش��رك��ة  على  ودي��ون��ه 
للمطالبة بتحقيق في تسيير هذه الشركة 
أو الرقابة القضائية منذ أن أصبحت 
رهن إشارة مصطفى عزيز، الذي قال في 
ندوة صحفية إنه استرجع مليارين، دون 
أن يذكر ما هو الحساب الذي صبت فيه 
للمحكمة  يقدم  لم  كما  الماليير،  ه��ذه 
تفاصيل عن الستين مليار التي يتهم 
بالسطو  جاخوخ  المالك  وزوج��ة  ول��د 

عليها.
هذه المرأة التعيسة، وقد عاشت مع 
عاما،  أربعين  وس��الم،  عز  في  زوجها 
مهددة  متهمة،  مظلومة،  إل��ى  تحولت 
باالعتقال، تستنجد بملك المغرب، إلعادة 
األمور إلى نصابها متوسعة في المسار 
الغريب ))لهذا الشخص، الذي يكشف 
األنترنيت، أنه ال يوجد أي إنسان عاقل 
ومستقيم يتمنى أن يلقى هذا الشخص 
في طريقه، وقد وضع زوجي في مصحة 
بباريس ودفعه إلى رفع دعوى ضد ولده 

الذي أدخله للسجن((.
وهي  المغربية،  األم��ن��ي��ة  األج��ه��زة 
مطالبة بحماية التراب الوطني من كل 
الشبهات، مطالبة، أو ستكون مطالبة)...( 
بالبحث في موضوع تلك البعثة األمنية، 
التي دخلت السجن وهددت ولد صاحب 
ب��أن يسكت،  ج��اخ��وخ،  ط��ارق  المعمل 

ويوقف هجمته للدفاع عن نفسه.
مثلما السادة المسؤولون 
مدير  وخاصة  األم��ن،  عن 
مطالبون  الوطني،  األم��ن 
بالبحث في موضوع تلك 
السيارة التي جاءت لباب 
البيت الذي اكتراه مصطفى 
صاحب  به  ليحتجز  عزيز 
جاءت  أن  بعد  المصنع.. 
ل��زي��ارت��ه، فحضرت  زوج��ت��ه 
سيارة الشرطة بسرعة األفالم 
فهل  ب��االن��ص��راف،  لتأمرها 
يتحكم هذا الشخص، حتى في 
ال��ذي��ن جالسوه  األم���ن  رج���ال 
وسمعوه كثيرا من المرات، يتكلم 
مع السي فو... والسي فالن، من 
المقربين، ليوهم السامعين بأنه 
مكلف بمهمة، بارع في استعمال 
ترهات،  ل��ن��ش��ر  اإلع����الم  وس��ائ��ل 
غايتها إيهام القضاة الذين ينظرون 
في القضية، بأن المشتكي هو جزء 
العنصر  هو  وه��ذا  ال��دول��ة،  جهاز  من 
الحقيقي الذي يحتم على وزير العدل، 
أن يقدر خطورة ما قد ينتهي إليه هذا 
الملف، خصوصا وأن الشخص متابع 

من طرف أجهزة األمن اإلفريقية.
الموضوع  بهذا  الخاصة  )الوثائق 
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فضيحة سياسية من الوزن الثقيل
تاجر  سالح  يتحدث عن حتضير اجتماع بني ملك املغرب ورئيس إفريقي

وزير العدل المغربي والشك، هو الوحيد 
الذي يعرف دوافع هذا الشخص، لتبنيد 
دوره في اتخاذ مبادرات مشبوهة تجاه 

القضية الوطنية، مواكبة لقضيته 
المعروضة أمام محاكم الدار البيضاء

-: مصطفى العلوي

مصطفى عزيز ممنوع من اإلقامة في المغرب والجزائر لمدة 30 عاما حسب منظمة العفو الدولية


