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مغربية.. عضو في احلزب 
الذي يكره املسلمني

>  الرباط. األسبوع 

لخص الباحث الصحفي، »عبد 
الباري عطوان«، ببراعة متناهية 
حالة النزاع المصري المغربي 
األخير، بأنه راجع إلى: ))غياب 
المهنية واالستقاللية عن معظم 
العربية،  اإلع��الم��ي��ة  ال��وس��ائ��ل 
والتلفزيونية على الخصوص)...( 
مراكز  ب��ع��ض  س��ي��ط��رة  وإل����ى 
القوى)...(، من خالل رأسمال غير 
وحصر  ال���م���ص���ادر،  م���ع���روف 
والسب..  ال���ردح  ف��ي  ال��ح��ري��ة، 
اإلعالميون  اك��ت��ش��ف  وه���ك���ذا 
المغاربة)...( بعد عام ونصف أن 
انقالبا وقع في مصر، أكيد أنه 
اك��ت��ش��اف ع��ظ��ي��م)...( ج���اء من 

جهات تعتقد أنها عليا((.
قاله  ما  مع  إيجابي  تجاوب 

الصحفي عطوان، جاء من طرف 
وزير االتصال مصطفى الخلفي 
أطرافا  ه��ن��اك  »إن  أك���د:  ال���ذي 

بخلفيات متعددة ومكشوفة تريد 
العالقات  ه���ذه  بصفو  ال��م��س 
وزعزعتها« )األحداث المغربية، 

السبت 10 يناير 2015(.
م��ن��ت��ه��ى ال��ت��ق��ط��ي��ب ف���ي حق 
التلفزة المغربية، التي دخلت في 
ما ال يعنيها، واكتشف خبيرها 
االس��ت��رات��ي��ج��ي)...( ب��ع��د سنة 
ونصف، أن السب جاء بانقالب 
اكتشاف عظيم  لرئاسة  مصر، 

كما يقول عطوان.
األزمة  أن  ال��ح��ظ  حسن  م��ن 
ت، ورب����م����ا ان���ت���ه���ت، ألن  َع��������دَّ
استمرارها لم يكن مبررا مادامت 
المغربية  المصرية  العالقات 
غير  تعليق  يهزها  أن  من  أكبر 
المغربية  األولى  للقناة  مفهوم 
السفير  ب��ي��ان  ب��ع��د  خ��ص��وص��ا 
المصري بالرباط، الدكتور جمال 
الدين إيهاب الذي نفى فيه أية 
بالبوليساريو  لمصر  ص��الت 
يلقي  أن  ي����ت����ف����ادى  وك�����أن�����ه 

األجهزة  ع��ل��ى  ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة 
الجزائرية، التي برعت في إشعال 

أعصاب المغرب.
معلومات  ح��س��ب  وال���واق���ع 
السلطات  أن  ه��و  »األس���ب���وع« 
الجزائرية، بعثت إحدى ناشطات 
نانا  وت��س��م��ى  ال��ب��ول��ي��س��اري��و 
الرشيد، في صفة صحفية إلى 
القاهرة، لتجتمع بعدد من مديري 
الصحف، ولتسلمهم استدعاءات 
بزيارة  ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن  ل��ب��ع��ض 
الجزائر وتندوف، بصفتها مديرة 
نشر صحيفة، لوال أنها قوبلت 
برفض المسؤولين عن الصحف 
المصرية، لتتوجه هذه الناشطة 
إل��ى ك��ت��اب وم��رت��زق��ة، ال عالقة 
ألغلبهم بالصحف وتستدعيهم 
لزيارة تندوف، وتتولى األجهزة 
الجزائرية إعطاءهم صفة كبار 

الصحفيين في أخبارها.
تماما كما حصل في الضجة 
المغربية ضد كتاب: »الصحراء 
ب��ع��ي��ون م��ص��ري��ة« وه���و كتاب 
بتمويل  ب��ي��روت،  ف��ي  م��ط��ب��وع 

جزائري.
وزي����ر  ي���ق���وم  أن  وي��ن��ت��ظ��ر 
بزيارة  ال��م��ص��ري  ال��خ��ارج��ي��ة 
للمغرب لتوضيح األمور، ووضع 
العالقات المصرية المغربية على 
سكة متينة، مادامت أغلب الدول 
التي تبنى مواقفها على المنطق 
التي  قطر  وخاصة  السياسي، 
أطروحات  تتبنى  قناتها  كانت 
أوقفت  قد  المسلمين،  اإلخ��وان 
هجماتها، مثلما قررت الواليات 
المتحدة، فتح صفحة جديدة في 
عالقاتها مع مصر بصفتها أقوى 

دول الشرق األوسط.

نانا الصحراوية التي أفسدت عالقات المغرب بمصر

لم ترفع رسوم ضد الرسول:

> باريس. األسبوع

ماذا جرى للوزير مزوار، 
ف���ي ق��ص��ر اإلي���ل���ي���زي، وقد 
يناير   11 صباح  شاهدناه 
الرئاسي  ال��ق��ص��ر  ي���دخ���ل 
مرفوقا بالسفير المغربي في 
بنموسى،  شكيب  ب��اري��س، 
وفي الداخل، حصل بالتأكيد 
والسفير  م����زوار  ج��ع��ل  م��ا 
قبل  اإلليزي  قصر  يغادران 
خروج الوفود المشاركة في 
ويرجع  ال��ك��ب��رى،  المسيرة 
مزوار إلى الرباط في نفس 

اليوم.
غياب  ت��ب��ري��ر  ي��م��ك��ن  وال 
ال����م����غ����رب����ي، أو  ال�����وزي�����ر 
جاءته  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
رفع  بحكاية  ب��االن��س��ح��اب، 
للرسول، ألن  رسوم معادية 

المسيرة لم تكن بدأت، ولم 
يشاهد في شوارع باريس أي 

رسم مسيء للرسول، وربما 
من  فعل  ب���ردة  األم���ر  تعلق 

في  الفرنسي  الوزير  ط��رف 
الذي  فابيوس،  الخارجية 
غضب على تصريحات مزوار 
أفريك«، حيث  »جون  لمجلة 
حمل فرنسا ووزير خارجيتها 
العالقات  ت��ردي  مسؤولية 

الفرنسية المغربية.
للوزير  ت��ت��ح  ل���م  وه���ك���ذا 
المغربي مزوار فرصة مرافقة 
الرئيس الفرنسي هوالند في 
مثل  التاريخية..  المسيرة 
الفرصة التي أتيحت للسفير 
الجزائري في باريس، الذي 
المسيرة  وس�����ط  ش���وه���د 
الفرنسية، وهو يوزع الرايات 
الجزائرية.. وقال مراسل لنا 
إنه شوهد وهو يدور)...( مع 
الراية  ل��رف��ع  ال��ش��ب��ان  أح���د 
المظاهرة  ف��ي  ال��ج��زائ��ري��ة 

الباريسية.

فلماذا لم يشارك مزوار في مسيرة باريس

ما الذي يدفع زعماء األحزاب السياسية إلى التهافت على 
والمجالت  ال��ج��رائ��د  تحرير  هيئات  ضمن  مقاعد  حجز 
واإلذاعات الخاصة؟ ما الذي يدفع إلياس العماري إلى العمل 
كصحفي ضمن فريق إذاعي مغمور؟ وما الذي يدفعه إلى 
االستثمار في مشروع إعالمي ضخم؟ وهل هي مصادفة أن 
يكتب منافسه المفترض، حميد شباط أعمدة للرأي في جريدة 
العلم؟ وأي دور في هذا التسابق إلدريس لشكر الذي يريد 

التحكم في زمام األمور بصحافة االتحاد االشتراكي.

صورة 
وتعليق

بعد األمير األحمر.. الثري 
األحمر يقول: برافو لبن كيران 
الذي عجز  عن المساس بالريع

> الرباط األسبوع

ت���وس���ع���ت  أن  ب����ع����د 
ال��ص��ح��ف ال��ع��ال��م��ي��ة في 
إطالق اسم األمير األحمر، 
على األمير موالي هشام، 
ابتعد  أن���ه  ي��ظ��ه��ر  ال����ذي 
ن���ه���ائ���ي���ا ع�����ن األل�������وان 
أطلقت  ال���س���ي���اس���ي���ة، 
الصحفية مونية الداودي 
م��ن رادي���و ف��ران��س، لقب 
رجل  على  األحمر  الثري 
التازي  ك��ري��م  األع���م���ال 
ص���اح���ب »ري���ش���ب���ون���د«، 
وصاحب األفكار الجديدة، 
وال��ذي توسع في حديث 
صحفي معها عن أسباب 
رئيس  بسياسة  تنويهه 
الحكومة بن كيران: »إنه 
أحسن بكثير مما يتصوره 
البعض«. إن بن كيران في 

ن��ظ��ر ال��ت��ازي »ه���و الذي 
إلعادة  نهار  ليل  يشتغل 
ال���������������ت���������������وازن���������������ات 
ال���م���اك���رواق���ت���ص���ادي���ة« 
و»يتمتع بشجاعة سياسية 
م��ن أسعار  رف���ع  ع��ن��دم��ا 
البنزين«. »إن حكومة بن 
كيران برهنت على شجاعة 
يتعلق  م����ا  ف����ي  ك���ب���رى 
لوال  العمومية،  بالمالية 
ل��م ي��ص��ارع الرشوة  أن��ه 

المتفشية«.
التازي األحمر، حتى من 
خالل السطور، ضغط على 
ال��س��ري)...( لتبرير  ال��زر 
كيران،  ببن  التنويه  هذا 
الذي اضطر لالستسالم)...( 
المهيمنين  أول��ئ��ك  أم���ام 
الذين يدافعون من أعلى 
ع��ن االس��ت��م��رار ف��ي دعم 

أسلوب الريع)...(.

أعلن الحزب العنصري الذي ترأسه لوبين حزب 
الجبهة الشعبية، انضمام المواطنة المغربية فاطمة 
العالوي، إلى هيأة هذا الحزب الذي يطالب بجالء 

العرب والمسلمين من التراب الفرنسي.
التي تعبر  التي تعتبر الوحيدة  المغربية  هذه 
بأسلوب قريب من الفاشية)...( منتخبة بلدية منذ 
مارين  اتجاه  في  خطواتها  تعتبر  ولكنها   2012
لوبين نتيجة العتقادها بأنها ستكون عضوة في 
في  الفوز  يتوقع  ال��ذي  الشعبية  الجبهة  حكومة 

االنتخابات القادمة.

»شارلي ايبدو« هو اسم الصحيفة الفرنسية التي تعرضت 
لهجوم قيل عنه الكثير )..(، وشارلي شابلن، هو الكوميدي 
األول في تاريخ السينما العالمية، اشتهر بأدائه لشخصية 
الصعلوك، ويعتقد كثيرون أن صفحته طويت إلى غير رجعة 
مع وفاته في ثمانينيات القرن الماضي، لكن هذا »الشبيه« 
في  يتجول  م��ازال  »للصعلوك«،  األص��ل  طبق  نسخة  وه��و 

الرباط، محافظا على نفس تصرفات شارلي..

»شارلي« في فرنسا 
وشارلي في الرباط 

فاطمة 
العالوي

كريم 
التازي



االت��ف��اق األخ��اق��ي، وخاصة في 
إطار أخاق املهنة الصحفية حاصل 
مرفوضة،  ج��رمي��ة  ال��ق��ت��ل،  أن  ع��ل��ى 
إال  غيرنا،  ح��ق  ف��ي  وال  ف��ي حقنا،  ال 
االعتراف  هو  الواجبات،  أوج��ب  أن 
في  التعمق  خال  من  الواقع  باألمر 

األسباب واملسببات.
وع����ن����دم����ا حت����ص����ل امل���ع���ج���زة 
املطبعة)...(  في  فيموت  الصحفية، 
»شارلي  اجل���ري���دة  م��ك��ت��ب  م��ه��اج��م��و 
ف��إن األض��واء لم ترسل على  إي��ب��دو« 
موت  ه��و  املعاني،  كبير  آخ��ر،  م��وت 
ي��ش��رف على تعقب  رئ��ي��س أم��ن ك��ان 
القتلة األخوين كواتشي، والذي بعد 
أن أسهم في قتلهم، في ظروف وصفها 
بأنها  الفرنسيني  الصحفيني  أح��د 
املسؤول  هذا  فإن  واضحة)...(،  غير 
فريدو«  »إرل���ي���ك  ال��ف��رن��س��ي  األم���ن���ي 
انتحر ومات )صورته مع املوضوع( 
مل����اذا ان��ت��ح��ر: س����ؤال آخ����ر، يطرح 
املتحدي،  اإلص���رار  ذل��ك  أم��ام  نفسه 
إي����ب����دو« على  ل��ص��ح��ف��ي��ي »ش����ارل����ي 
محمد  النبي  بكاريكاتور  االستهزاء 
أسبوع..  كل  وسلم  عليه  الله  صلى 
أح��د الصحفيني  وق���ال  أس��ب��وع،  ك��ل 
ننشر  ال  إننا  م��وت��ه:  قبل  املقتولني، 
سياسية،  ألسباب  الكاريكاتور  ه��ذا 

ذلك  يخفي  بذلك  وهو  لنمزح،  وإمنا 
معه  تعامل  ال��ذي  اخلطير،  اإلص��رار 
باريس،  ف��ي  اإلس��ام��ي��ون  املهتمون 
دعوى سنة  فرفعوا  بطرق حضارية، 
2006 ضد هذه اجلريدة، التي تهزئ 
خامت األنبياء، ولكن اجلريدة أصرت 
املسيئة  ال���رس���وم  جت��ع��ل  أن  ع��ل��ى 
تكتسب  صحفيا  رأس��م��اال  للرسول، 
به آالف املتطرفني الكارهني لإلسام، 
يقدم  زمور  اليهودي  وها هو قطبهم 
املسلمني  كل  بطرد  بإصرار مشروعه 
من فرنسا، مثلما أنه من املنطق أنه 
ل��و ت��وق��ف��ت اجل��ري��دة ع��ن ن��ش��ر هذه 
على  هناك هجوم  كان  ملا  الرسومات 
الذين  إي��ب��دو«  »ش��ارل��ي  حترير  هيأة 
يهود  كلهم  أنهم  موتهم،  بعد  اتضح 
في  بدفنهم  إس��رائ��ي��ل  طالبت  حيث 

أرضها.
أعقب  مل��ا  السياسية  اخللفيات 
ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة اإلره���اب���ي���ة ف���ي قلب 
من  أك��ب��ر  ه��ي  الفرنسية،  الصحافة 
احلادث نفسه، وهو في نفس الوقت 
أنحاء  في  اإلس��ام��ي  املجتمع  يدين 
ال��ع��ال��م وه��و ال���ذي س��ك��ت م��ث��ا، عن 
كراتشي حيث  اإلرهابي في  االعتداء 

مت قتل مائة وأربعني طفا.
وق�����د ك���ان���ت ح���ك���وم���ة امل���غ���رب 
احلدث،  قلب  ف��ي  ق��د حتلت  م��ؤخ��را، 
بشجاعة اإلعان عن منع كل الصحف 
التي تنشر أو ستنشر رسوم الرسول 
احلكومة  أم��رت  مثلما  السام،  عليه 
وزي���ره���ا م������زوار، ب��االن��س��ح��اب من 

يناير   11 ص��ب��اح  ب��اري��س،  م��س��ي��رة 
للرسوم  ص��ورا  رفعت  بعدما   ،2015

املسيئة للرسول.
كان  امل��غ��رب  حكومة  م��ن  أشجع 

حكومة  في  السابق  الهندي  الوزير 
القريشي«،  »يعقوب  براديش  أوط��ار 
وقد خصص سبعة مايير )7 مايني 
منفذي  القتلة  ع��ائ��ات  ل��دع��م  أورو( 

الهجوم على مجلة شارلي.
صحفي  ق���رار  ع��ن  أع��ل��ن  بينما 
املجلة  م��دي��ر  ط����رف  م���ن  ح���ض���اري، 
ال��دمن��ارك��ي��ة »ب��ان��دي��ر وس���ن« الذي 

املسيئة  ال��رس��وم  نشر  م��ن  أول  ك��ان 
ل��ل��رس��ول، ف��ق��رر ال��ت��وق��ف ع���ن نشر 
الكاتب  أع��ل��ن  مثلما  ال��رس��وم،  ه��ذه 
توقيف  ق���رار  ع��ن  ميشيل«  »ويلبيك 

ط��ب��ع ك��ت��اب كان 
إصداره،  ب��ص��دد 

لإلسام  م���س���يء 
حت�����ت ع����ن����وان: 

بالتأكيد،  حتمية  نتائج  »استسام«. 
بالنسبة  الصعب  م��ن  سيكون  ألن��ه 
مايير  ث��اث��ة  ح���وال���ي  ل��ل��م��س��ل��م��ني، 
اإلساءة  يقبلوا  أن  العالم،  في  مسلم 
العالم  سيفطن  مثلما  رسولهم،  إلى 
امل��ت��ح��م��س ض���د امل���س���ل���م���ني)...( إلى 
التحريك  م��ن  يسلم  ال  امل��وض��وع  أن 
الصهيوني، إلفساد سمعة املسلمني، 
وهم بالتأكيد يعرفون أن اجلزائريني 
يعرفان  كانا  لو  كواتشي،  األخ��وي��ن 
أقدما  مل��ا  احلقيقية  اإلس���ام  أص���ول 
ع��ل��ى ارت���ك���اب ه���ذا االغ��ت��ي��ال، الذي 
س��ي��ك��ون س��ب��ب��ا، ومل����دة ط��وي��ل��ة، في 
في  املسلمني  أوض���اع  إل��ى  اإلس����اءة 

الدول األروبية.
العميقة)...(  التساؤالت  لتبقى 
مبررات  وطنية صرفة، حول  مغربية 
املغاربة،  ال��ص��ح��ف��ي��ني  ه��ي��ئ��ات 
مؤكدين  ت���ظ���اه���روا  ال���ذي���ن 
فرنسيون،  كلهم  أن��ه��م)...( 
صحفيي  م��ث��ل  ض��ح��اي��ا 
الشيء  إي��ب��دو«  »ش��ارل��ي 
غدا،  عليهم  يحتم  ال��ذي 
ما  إذا  ي��ت��ظ��اه��روا  أن 
اإلسرائيليون  أق���دم 
اغتيال  ع��ل��ى  م���ث���ا، 

أطفال فلسطني.

املغاربة،  جيوب  من  تخرج  املايير 
ال��س��ن��ة وح��ده��ا كسبت  رأس  ل��ي��ل��ة  ف��ي 
»س  مليون  مائة  قيمة  املغرب  اتصاالت 
أعلنته  م��ا  حسب  تلفوني  بريد  س«،  م 
ماروك تلكوم، وفي الستة أشهر األخيرة 
مخالفات  م��ن  ال��ش��رط��ة،  رج����ال  ح��ص��ل 
في  الله  زاد  مايير،  ثاثة  على  السير 

جيوب املغاربة.

ع���ل���ى ط���ل���ب بعض  ف����اس����ي  ع���ل���ق 
ل��رئ��ي��س احل���ك���وم���ة بأن  األم���ازي���غ���ي���ني 
لهم،  وط��ن��ي  كعيد  ي��وم��ا  لهم  يخصص 
امل��غ��رب��ي��ة ستطلب  ال��ع��ائ��ات  ك���ل  ب���أن 
البنانيون،  ب��ه��ا،  خ��اص��ة  وطنية  أي��ام��ا 
وال������ق������ادري������ون، وال���ب���ن���ج���ل���ون���ي���ون، 

والسقاطيون، واإلدريسيون،.. إلخ.

سقطوا  الذين  ال��وزراء  أحد  تعرض 
لهزة  كيران)..(،  بن  حكومة  تشكيلة  من 
تأكدت عمليا عندما ظهر  نفسية عنيفة، 
في مقر احلزب وهو يضحك لوحده)..(، 
ويوزع األوامر على املوظفني، ويسألهم، 

أين هو مكتبي؟)..(.

ش��ه��د امل�����دار ال��ط��رق��ي ال��ق��ري��ب من 
غريبة  واقعة  الرباط  في  امللكي  القصر 
املرور  فبعدما سجل شرطي  نوعها،  من 
مخالفة في حق سائق أجنبي كسر إشارة 
الضوء األحمر)..(، أصر »املخالف« على 
البنكية،  بالبطاقة  املخالفة  ثمن  أداء 
بينما ال يسمح األسلوب املتبع في أداء 

ثمن املخالفات بذلك.  
 

املقترحة  األسماء  بعض  غرائب  من 
ل��ت��ع��وي��ض م��ح��م��د أوزي�����ن، ف��ي منصب 
بعضهم  أن  وال��ري��اض��ة،  الشبيبة  وزي��ر 
حبسية  ع���ق���وب���ات  ق���ض���ى  أن  س���ب���ق 
تتحدث  باملقابل  السنتني)..(،  تتجاوز 
غير  توافق  عن  احلركية  املصادر  بعض 
متوقع)..( حول شخصية أحمد بنقدور، 
الذي كلفه احلزب في وقت سابق بإعداد 
ت��ق��ري��ر إي��دي��ول��وج��ي ح���ول احل����زب مت 

للملك)..(. تسليمه 

الله  بنعبد  نبيل  الوزير  أكد  بعدما 
وقال  امللك،  حكومة جالة  احلكومة،  أن 
بدورها  امل��ع��ارض��ة  ب���أن  لشكر  إدري����س 
تعتبر »معارضة جالة امللك«، جاء الدور 
على رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران، 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  إن  ق��ال  ال���ذي 

هو»حزب الدولة العلوية الشريفة«.

القادري  أح��م��د  ت����دان«،  ت��دي��ن  »ك��م��ا 
بعمالة  املعاريف  مقاطعة  رئيس مجلس 
م��ق��اط��ع��ة ال����دار ال��ب��ي��ض��اء أن���ف���ا، الذي 
الوفا من  إليه مهمة طرد محمد  أسندت 
للجنة  رئيسا  باعتباره  االستقال  حزب 
األخاقيات، صدر قرار بعزله من منصبه 
كرئيس مقاطعة من طرف وزير الداخلية 

محمد حصاد..

حزب النهضة والفضيلة ذو املرجعية 
الذي أصدر  الوحيد  الدينية هو احلزب 
صحيفة  على  الهجوم  فيه  يدين  بيانا 
ليقول محمد  الفرنسية،  إيبدو«  »شارلي 
تضامنه  يعلن  إنه  العام  األم��ني  خليدي 
مع الشعب الفرنسي، وإن هذه اجلرمية 
اإلره���اب���ي���ة ت��س��ت��ه��دف ص����ورة اإلس���ام 

واملسلمني.

استعراضا  اإلسباني  اجليش  نظم 
مع  احملتلة  سبتة  ف��ي  لانتباه  مثيرا 
بداية السنة اجلديدة، توج بتوشيح عدد 
كبير من ضباط الصف من الفوج األول 
»استعراض  في  الشروع  قبل  والثاني، 
مقر  ق��رب  الرئيسية  بالساحة  ال��ق��وة« 

البلدية.

ما خفي
alousbouea@gmail.com

< العدد: 820
< الخميس 15 يناير 2015

alousbouea@gmail.com

اإلساءة للرسول جريمة ال تغتفر
قتلة الصحفيين ُقتلوا في مطبعة

األضواء
تحت

السكوت حول اغتيال 
الكاريكاتوريست ناجي العلي

> باريس. األسبوع

اغتيال  ع����ن  احل����دي����ث  ق���ب���ل 
ف���ي مجلة  ال��ك��اري��ك��ات��ور  رس���ام���ي 
العرب  الصحفيون  تذكر  »شارلي« 
ف��ي ب��اري��س، ح���ادث اغ��ت��ي��ال أكبر 
الفنان  ع��رب��ي،  ك��اري��ك��ات��ور  رس���ام 
ن��اج��ي ال��ع��ل��ي ال����ذي اغ��ت��ي��ل يوم 
باب  ف����ي   ،1987 ي���ول���ي���وز   22
بلندن،  »ال��ق��دس«  ج��ري��دة  مكتب 
وأطلق  شخص  منه  ت��ق��دم  حيث 
أجهزة  اعتقلت  وقد  النار،  عليه 
عشرة شهور  بعد  سكوتانديار، 
طالب  إسماعيل  يسمى  شخصا 

موساد  ب��أن  اع��ت��رف  فلسطيني 
ناجي  الغتيال  جندته  إسرائيل 
رئيسة  س���أل���ت  ومل�����ا  ال���ع���ل���ي، 
بريطانيا  ح���ك���وم���ة 
تاتشر«  »ماركاريت 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ني، 
فقررت  أن���ك���روا 
مكتب  إغ���������اق 
املوساد في لندن، 
وهو املكتب الذي 
ف��ت��ح��ه سنة  أع��ي��د 

.1998

 »أرليك فريدو« 
عميد الشرطة 

القضائية 
املنتحر الفرنسية 

الصحافيون املغاربة الذين تظاهروا مؤكدين أنهم كلهم فرنسيون

صور الصحفيني ضحايا الهجوم على »شارلي إيبدو« من اليمني إلى اليسار جورج ولينسكي، 
وبرنار فيرالك الشهير بـ»تينيوس«،  وستيفان شاربونييه، وجني كابو

ناجي 
العلي

كواليس األخبار3



حرمـان الـوزير السابـق أوزين من أجـرة التقاعـد

تصريح  ه����ذا 
يقرأ  أن  ي���ج���ب 
لكى  م��رة  م��ن  أكثر 
ويستوعب،  ي��ص��دق 
قبله،  ف��وج��ئ��ت  أن��ن��ي  ذل���ك 
بخبر آخ��ر، »دع���وة« م��ن طرف 
السويدي  ي���اس���ن  ال���دك���ت���ور 
تفاعلي  »ل��ق��اء  ف��ي  ل��ل��م��ش��ارك��ة 
يناير   8 يوم  الشباب  سيجمع 
نور  ال��ب��روف��ي��س��ور  م��ع   2015
ال��دي��ن احل����داد ل��ل��ت��ع��رف على 
مشكل الصحراء والرجوع إلى 
والوثائق«،  باحلجج  تاريخها 
تنظمه بحسب الدعوة، الرابطة 
مبقرها  ل��ل��ع��ل��م��اء  احمل���م���دي���ة 

اجلديد. 

كدت ال أصدق شرطي املرور 
اجلديد،  املقر  على  دلني  ال��ذي 
للمجلس  مقرا  كان  أنه  بسبب 
قبل  اإلنسان،  حلقوق  الوطني 
عبادي  أحمد  العالمة  »غ��زوة« 
احملمدية  للرابطة  العام  األمن 

للعلماء باملغرب. 
»املعقول«،  أن  ل���ي  وت���أك���د 
ب��ت��ع��ب��ي��ر ال���س���ي���د ع���ب���د اإلل����ه 
احلكومة  رئ��ي��س  ك���ي���ران،  ب���ن 
للحزب  العام  واألمن  املغربية 
»احلاكم«، أن )املعقول( بدا في 
الصحراء  مللف  جديدة  مقاربة 
عندما علمت بخبر ثالث، يقول 
نونبر   18 ال��ث��الث��اء  ي���وم  »مت 
2014 م مبدينة كلميم، افتتاح 

للدراسات  وع��م��ران  علم  مركز 
التراث  وإح���ي���اء  واألب����ح����اث 
للرابطة  ال��ت��اب��ع  ال��ص��ح��راوي 

للعلماء«. احملمدية 
في حديث احملاضر واخلبير 
ال��دي��ن احلداد  ن���ور  اجل��ام��ع��ي 
املفاهيم  ت��وض��ي��ح  أج���ل  »م���ن 
وش�������رح م���ش���ك���ل ال���ص���ح���راء 
تاريخها  إل��ى  ب��ال��رج��وع  وذل��ك 
وج������ل امل�����راح�����ل واألح��������داث 
ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة... كل 
ه���ذا م��دع��وم ب��وث��ائ��ق وحجج 
فيها احلاضر  يتداخل  علمية«، 
ب���ص���ورة تخرج  امل���اض���ي،  م���ع 
السياق  وتتحدى  املألوف  عن 
املغرب  لدبلوماسيات  املعروف 
مفهوم  م��ن  لتقترب  امل��ت��ع��ددة، 

»اجلاذبية« لصاحبه عبادي.
للدكتور  س��ب��ق  ل��ل��ت��ذك��ي��ر، 

إلى  )ال��ص��ورة( أن دع��ا  عبادي 
إح���الل ه���ذه »اجل��اذب��ي��ة« لدى 

التنظيمات اإلرهابية ب�«جاذبية 
أخرى بديلة«، وها هو يجربها 

في ملف الصحراء املغربية. 
لكن هذه اجلرأة في مقاربة 
و»جاذبيتها«  الصحراء  ملف 
االنتباه،  وتثير  النظر  تلفت 
احملمدية  ال���راب���ط���ة  أن  ذل����ك 
نفع  ذات  م��ؤس��س��ة  ل��ل��ع��ل��م��اء، 
الشريف  للظهير  ط��ب��ق��ا  ع���ام 
في  ال���ص���ادر   1.05.210 رق���م 
1427ه� املوافق  15 من محرم 
ل�14 فبراير 2006، والتصريح 
»حل  أن  اجل����دي����د،  مب���ق���ره���ا 
وليس  فرنسا  عند  ال��ص��ح��راء 
إس���ب���ان���ي���ا!«، ف��ل��ه ط��ع��م آخ���ر، 
العالقات  )أزم��ة  توقيته  بحكم 
وموقع  الفرنسية(   - املغربية 
ال����دك����ت����ور ع�����ب�����ادي، األم�����ن 
ال��ع��ام امل��ع��ن، م��ن ق��ب��ل جاللة 
ال���س���ادس، أمير  امل��ل��ك م��ح��م��د 

املؤمنن.

الرابطة المحمدية للعلماء: »حل الصحراء عند فرنسا وليس إسبانيا!؟«
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

لعنة »الكراطة« لم تنته بعد

> الرباط. األسبوع

وزير  إعفاء  موضوع  شكل 
الشباب والرياضة الحركي، 
منصبه  م��ن  أوزي���ن،  محمد 
ال��م��اض��ي، سببا  األس��ب��وع 
االتهامات  ت���ب���ادل  ل���ع���ودة 
وال���ن���ص���ب على  ب��ال��ف��س��اد 
المواطنين بين حزبي الحركة 

الشعبية واالستقالل.
وعلى  االس���ت���ق���الل  ح�����زب 
»العلم«  ج��ري��دة  ص��ف��ح��ات 
وصف ما حصل بالفضيحة 
محاسبة  تستوجب  ال��ت��ي 
أن  قبل  والحكومة،  الوزير 
»الحركة«  جريدة  عليه  ت��رد 
»الزايغ«  ح��زب  ح��ال  ل��س��ان 
والنصب  الفضيحة  بكون 

الكبير في تاريخ المغرب هو 
الوزير  وقع من طرف  الذي 
كان  ال��ذي  الفاسي«  »عباس 
عام  وأمين  للتشغيل  وزيرا 
ح��زب االس��ت��ق��الل ف��ي نفس 
عملية  بأكبر  وق��ام  ال��وق��ت، 
أب��ن��اء الشعب  ن��ص��ب ع��ل��ى 
وعدهم  خ��الل  من  المغربي 
إماراتية  »سفن  في  بالعمل 

تبحر في الخيال«، واختيار 
الدار  ف��ي  بعينها  مصحة 
البيضاء للفحص بقيمة 900 
درهم للشباب المغربي الذي 
وجد نفسه ضحية »فضيحة 
يزال يجر  ال  حزب سياسي 
وزاري���ة  ق��ط��اع��ات  فضيحة 
تحمل مسؤولية تسييرها«، 

تقول »الحركة«.

حروب 
بين  إعالمية 

االستقالل 
والحركة

> الرباط. األسبوع 

الجميع سلط الضوء في 
الشباب  وزير  إعفاء  قضية 
أوزين،  محمد  وال��ري��اض��ة، 
وخروجه من الحكومة على 
لهذا  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال���زاوي���ة 
التطرق  دون  فقط  اإلب��ع��اد 
الناحية  م����ن  ل���ت���ب���ع���ات���ه 

المادية.
مصادر من داخل رئاسة 
الوزير  أن  تؤكد  الحكومة 
أوزين بعد إعفائه بناء على 
طلب شخصي منه سيحرم 
من تقاعد الوزراء الذي يصل 

37 ألف درهم شهريا.
وتضيف ذات المصادر أن 
حقا  ليس  ال����وزراء  تقاعد 
قرار  بواسطة  يتم  مكتسبا 

مباشر نتيجة خروج الوزير 
من  م��ب��اش��رة  ع���اد«  »بشكل 
»امتياز«  ه��و  ب��ل  ال����وزارة، 
يجب على الوزير المعني أن 
إجراءات  عبر  إليه  يسعى 

وملتمسات وطلبات ووثائق 
على طلب  بناء  وإج���راءات 
الوزير  ي��ق��دم��ه  ش��خ��ص��ي 
لالستفادة من هذا المعاش، 
أم��ا ال��وزي��ر ال��ذي يقال أو 

يقدم استقالته فال حق له في 
في  وبالتالي  التقاعد،  هذا 
حالة أوزين ال حق له في هذا 
المعاش ألنه طلب اإلعفاء أو 
بصيغة  اس��ت��ق��ال��ت��ه  ق����دم 

أخرى)..(.
إلى ذلك، أكدت مصادر من 
أن  السنبلة  ح���زب  داخ����ل 
خروج أوزين من الحكومة 
ال يعني خروجه من الحزب، 
بل سيتقوى داخله تنظيميا 
وم��ادي��ا م��ن خ��الل اجتهاد 
وظيفة  إيجاد  في  العنصر 
»س���ام���ي���ة« ألوزي������ن داخ���ل 
سمين  ب����أج����ر  ال�����ح�����زب 
لتعويضه عن خسارة أجرته 

بعد مغادرة الوزارة.
ال����م����ص����ادر ذات����ه����ا، لم 
تستبعد تعيين أوزين مديرا 

عاما بحزب الحركة الشعبية 
شؤون  تدبير  على  يشرف 
الحزب من الناحية اإلدارية 
واالنتخابية، هذا طبعا إذا 
لم يتم تعيينه أمينا لمالية 
الحزب مكان البرلماني عبد 
تاتو، وه��و منصب  ال��ق��ادر 
يغري الجميع حيث يشرف 
ع���ل���ى ص�����ن�����دوق ال���ح���زب 
ومساعدات وزارة الداخلية، 
شركة  ص����ن����دوق  وع����ل����ى 
للحزب  ال��ت��اب��ع��ة  »ش��م��س« 
مطبعة  على  تشرف  والتي 
وجريدة الحزب، وهي الخطة 
الحزب  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ي ش���رع 
عمليا من خالل قرار تجميد 
تاتو،  ال��ق��ادر  عبد  عضوية 
من  نهائيا  إلبعاده  تمهيدا 

الحزب.

> الرباط. األسبوع

رئيس  ك��ي��ران  ب��ن  اإلل���ه  عبد  »يعيش 
الحكومة أسعد وأزهى فتراته السياسية 
ليس على رأس الحكومة فحسب، ولكن في 
على  متفوقا  برمتها  السياسية  الساحة 
جميع األحزاب السياسية وعلى خصومه 
من الشخصيات الحزبية«، الكالم لمقرب 

من بن كيران وأحد وزراء الحكومة.
م��ا ع���زز ه���ذا ال��ك��الم ه��و االستطالع 
»المخدوم« الرأي الذي تلقاه بن كيران في 
بداية السنة، والذي أكد أن رئيس الحكومة 
ال يزال يتمتع بشعبية كبيرة ومؤهل ليعود 
مقابل  ف��ي  الحكومة  لقيادة  أخ��رى  م��رة 
ت��ش��ت��ت وض��ع��ف وب����ؤس م��ن��اف��س��ي��ه في 
زلزاال  شكل  االستطالع  هذا  المعارضة. 
وألح���زاب  ال��م��ع��ارض��ة  ألح����زاب  حقيقيا 
األغلبية نفسها ليس بسبب نتائجه »حتى 
ولو كانت صحيحة«، ولكن بسبب سماح 
الدولة بنشر نتائجه على نطاق واسع في 
للصحافة بشكل موسع،  وتقديمه  البالد 
مرحلة  على  ه���ؤالء  بحسب  ي��ؤش��ر  مما 
جديدة بين بن كيران والدولة بدأت تقلق 
التي  ال��م��ؤش��رات  ثاني  األح����زاب.  باقي 
ص��دم��ت ه���ؤالء ه��و م���رور ه��ذه النتائج 
واإلشراف عليها ولو كانت صحيحة مائة 
بالمائة من طرف مؤسسة إعالمية كبرى 
شكلت منذ البداية أكبر معارضة وبشراسة 
درجة   180 لتنقلب  كيران،  بن  لحكومة 
وتبشر المغاربة في سنة انتخابية بأن بن 
كيران يتمتع بشعبية كبيرة وأن خصومه 

مجرد »كراكيز«، يحكي ذات المصدر.

أكبر خصوم بن 
كيران في اإلعالم 

لمادحيه تحولوا 

> الرباط. األسبوع

سواء  البرلمانيين،  النواب  بعض  يجرأ  ال 
على  الثانية،  أو  األول��ى  بالغرفة  األم��ر  تعلق 
مغادرة التراب الوطني، بسبب ورود أسمائهم 
في تقارير أوروبية حول تجارة الحشيش في 

العالم)..(.
ال��ن��واب، حسب مصدر مطلع  ه��ؤالء  بعض 
مقتنعون تماما، بأن أي محاولة منهم لمغادرة 
التراب الوطني قد تؤدي بهم إلى السجن، لذلك 
فإنهم ال يغادرون المغرب وال يقترحون أسماءهم 

ألداء بعض المهام في الخارج)..(.
يذكر أن التقارير األوروبية تصنف المغرب 
»للحشيش«  إنتاجا  األكثر  ال��دول  خانة  ضمن 
اإلنتاج  الثلثين من مجموع  إلى  بنسبة تصل 
األوروبي  للمرصد  تقرير  آخر  حسب  الدولي، 
األمنية  التقارير  أن  غير  والمخدرات،  لإلدمان 

هي ما يقض مضجع المعنيين باألمر.

من  خائفون  برلمانيون 
مغادرة التراب الوطني مدير »األسبوع« 

مصطفى العلوي 
وسط قبور أهل 

الكهف التي الزالت 
مفتوحة باألردن

أرشيف األسبوع

عبد اإلله
 بن كيران

محمد
 أوزين

أحمد
عبادي

alousbouea@gmail.com
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هذا الخبر

> الرباط. األسبوع

لحزب  األول  ال��ك��ات��ب  وس����ع 
الوردة، إدريس لشكر، من مجال 
م��ح��ارب��ة خ��ص��وم��ه م��ن أنصار 
االنفتاح  »تيار  الزايدي  أحمد 

وصمم  والديمقراطية«، 
على مطاردتهم في 

ج�������م�������ي�������ع 
الت  لمجا ا

والساحات.
فبعد الطرد وتجميد 
العضويات و»استرجاع« 
الجريدة ومنع خصومه 
الخارج  إلى  السفر  من 
تمثيليات  إط�����ار  ف���ي 
وبرلمانية  دبلوماسية 
كما حصل حين 
النائب  منع 
حسن طارق 
السفر  م��ن 

نحو األردن، أخذ المبادرة الشخصية 
الطالبي  ع��ل��ى رش��ي��د  ي��ق��ت��رح  وس���ار 
العلمي رئيس مجلس النواب أن تكون 
جميع السفريات باسمه »إدريس لشكر« 
وباسم رفيقه المقرب »الحبيب المالكي«، 
وه��و م��ا ظهر جليا م��ن خ��ال إدراج 
السفريات  م���ن  ل��س��ل��س��ل��ة  االس��م��ي��ن 
بالخارج ابتداء من األسبوع المقبل، 
منها لقاءات داخل البرلمان األوروبي 
وب������ع������ض ال��������������دول األوروب��������ي��������ة 

والمتوسطية.

> باريس. األسبوع

ع��ن��دم��ا ق���ال ال��ن��اش��ط امل��غ��رب��ي ف��ي ح��رك��ة 20 
فبراير، منتصر الساخي، إن نظام املغرب مجنون، 
العدالة  ح��زب  من  امل��راب��ط  عمر  م��ح��اوره  عليه  رد 
والتنمية، إن هذا الكام ال يقوله إال مجنون، وكان 
صراعا كاميا على الهواء مباشرة صباح الثاثاء 
 20 حركة  لعضو  املذيع  ق��ال  ب��أن  انتهى  األخ��ي��ر، 
فبراير: سنعود الستقبالك، لتحدثنا مرة أخرى عن 
حركة 20 فبراير. اخلاصة أن هذه القناة الرسمية، 
ف��ي العاقات  ال��ص��ع��ب��ة  امل��ل��ف��ات  ف��ت��ح  ف��ي  ب����دأت 
املغربية الفرنسية، في سباق مع الرئيس السابق 
العاقات.  ه��ذه  ال��ذي يسعى إلص��اح  س��ارك��وزي، 
سجل  احلالية،  الفرنسية  ال��دول��ة  سباق  أن  ل��وال 
الرقم القياسي في مجال معاقبة املغرب، حينما قام 
وزير الفاحة الفرنسي، بزيارة رواق البوليساريو 
 2015 يناير   10 يوم  بفرنسا  فاحي  معرض  في 
إال  الصحراء  في  منعدمة متاما  الفاحة  أن  ورغم 
أن حضور الوزير الفرنسي، يعني بصريح العبارة 
يومي  ففي  املغرب.  على  اإلعامية  احل��رب  إع��ان 
عشر  خمسة  استجوبت   ،2015 يناير  و12   11
املغربي  املعارض  وتلفزيونية،  صحفية  مؤسسة 
الذي  احلموشي،  باملدير  املشتكي  املومني،  زكريا 
أصبح ينشر ويذيع تسجيات ملكاملات تلفونية في 
منتهى اخلطورة، وطبعا تكون هذه االستجوابات 

مبررا لتصعيد ظروف فتح امللف من جديد.

>  الرباط. األسبوع 

تعرف كل العواصم اإلفريقية التي 
زارها بنجاح، الملك محمد السادس 
في السنة الماضية، حملة صحفية في 
مرتكزا  تعتبر  ال��ت��ي  المناطق  أه��م 
للمخطط الملكي، السينغال، ومالي، 

وساحل العاج.
لمؤسس  األكبر،  االبن  انضم  وقد 
بوانيي،  ه��وف��وي��ت  ال��ع��اج،  س��اح��ل 
ليرأس اللجنة اإليفوارية لمتابعة هذا 

المغربي المسمى مصطفى بزيويط، 
السترجاع مليوني دوالر تسلمها هذا 
الرهائن  خطف  قضية  في  المغربي 
في  كبرى  هيأة  وكانت  الفرنسيين. 
السينغال برئاسة مدير وكالة األنباء 
الوطنية »أوسايونو واد« قد وضعت 
شكاية بهذا الشخص، الذي يصفونه 
في شكاياتهم بأنه لبناني، إيفواري، 
الصحفي  ليكتب  مغربي،  سعودي، 
لقد  العبارة:  بصريح  سان  سليمان 
)أنظر  السينغال  دول��ة  ش��رف  أهين 

قصاصة مقال سليمان(، 
آخر  ك��ات��ب  ات��ه��م  بينما 
ال����م����غ����رب ع���ل���ن���ا ب���أن 
الرسميين  ال��م��غ��ارب��ة 
علم  ع�����ل�����ى  ك�������ان�������وا 
بالمسرحية التي نظمها 
هذا الشخص مصطفى 
بزيويط، حينما انتحل 
لقب مسؤول عن »الهيأة 
االستراتيجية الدولية« 
التي يعتبر األمين العام 
كوفي  السابق  األممي 
ع��������ن��������ان، م��������ن ب���ي���ن 
المسؤولين عنها، فقال 
بزيويط هذا وهو يوشح 

رئيس  زوج�������ة 
ال���س���ي���ن���غ���ال 

ال�����ح�����ال�����ي 
ب��������وس��������ام 
سيدة العالم 
ل������س������ن������ة 
 :2 0 1 3
إن���������ن���������ي 
أوش�����ح�����ك 
ب���������اس���������م 
األمين العام 

كوفي  األممي 
عنان.

ليصدر هذا المجلس باغا يوم 5 
عنان  ك��وف��ي  ب��اس��م   2014 ن��ون��ب��ر 
واإلس��ب��ان��ي ك��ون��زال��ي��س، ب��أن��ه��م ال 
المغربي  ال��ش��خ��ص  ه���ذا  ي��ع��رف��ون 
بزيويط، وأنهم سيتخذون اإلجراءات 
هذا  ص��دور  وبعد  ض��ده،  القانونية 
البيان، يأتي بزيويط ويعلن بصوته 
وتسجيل صورته، أن هذه المؤسسة، 

التي يحتج باسمها كوفي عنان، 

أس��س��ه��ا ه��و »ب��دع��م م��ن األجهزة 
المغربي«  الموقف  لدعم  المغربية، 
ليتساءل الصحفي السينغالي واد: هل 
القصر  فعل  ردة  يجهلون  المغاربة 
هذه  أم���ام  السينغالي  ال��ج��م��ه��وري 
اإلعام  أجهزة  كانت  حيث  ال��ورط��ة، 
التكريم،  هذا  صدقت  قد  السينغالية 
بينما جاء في نص آخر: إننا نطالب 

المغرب بتوضيحات حول ندوة 

صحفية قال فيها بزيويط: إن هذه 
المؤسسة وسيلة سرية لخدمة القضية 
بأسماء  ي��ط��ال��ب��ون  ل��ذل��ك  ال��وط��ن��ي��ة، 
من  آخر  ليذهب صحفي  المسؤولين 
م��ال��ي، إدري����س ك��ان��ط��او، إل���ى رفض 
الرباط،  في  المالي  السفير  وساطة 
والذي يحاول حل القضية مع السلطات 

المغربية، دون فضيحة إعامية.

حملة إعالمية إفريقية ضد المغرب

هل هي مؤامرة إلفشال المخطط الملكي في إفريقيا

> الرباط. األسبوع

المشاكل  أن  ي��ت��ض��ح 
واالنقسامات التي يعيشها 
االشتراكي  االتحاد  حزب 
لم تعد تؤثر في مؤسسات 
البيت الداخلي للحزب من 
ومكتب  ونقابة،  ج��ري��دة، 
أخذت  ب��ل  فقط،  سياسي 
الساحة  إل��ى  تتعدى ذلك 
وإلى العديد من القطاعات 
حصل،  ك��م��ا  ال�����وزاري�����ة 
األس���ب���وع ال��م��اض��ي، في 
الوقفة االحتجاجية بوزارة 
التربية والتكوين المهني 
إل��ي��ه��ا نقابة  ال��ت��ي دع���ت 
ال�����ح�����زب »ال����ف����درال����ي����ة 
الديمقراطية للشغل« ضد 
االق����ت����ط����اع م�����ن أج�����ور 

الموظفين.
الموظفون  توصل  فقد 
توقيع  ي���ح���م���ل  ب���ب���ي���ان 

الديمقراطية  الفيدرالية 
ل��ل��ش��غ��ل ي���دع���وه���م إل���ى 
وقفة  ف�����ي  ال����م����ش����ارك����ة 

الوزارة  أم��ام  احتجاجية 
يوم الثاثاء الماضي على 
الساعة العاشرة والنصف 

ص��ب��اح��ا، ت��ب��ي��ن أن���ه من 
النقابة،  أنصار لشكر في 
قبل أن ينزل نصف ساعة 
قبل موعد الوقفة باغ آخر 
من نفس النقابة »الفيدرالية 
الديمقراطية للشغل« تبين 
لشكر،  خ��ص��وم  م���ن  أن���ه 
يدعوهم إلى عدم المشاركة 
في هذه الوقفة والمشاركة 
التي ستكون  األخرى  في 
يوم الثاثاء أي األسبوع 

الموالي.
الموظفون والمتعاطفون 
مع النقابة وجدوا أنفسهم 
في حيرة من أمرهم أمام 
ه��ذا االن��ق��س��ام ف��ي نقابة 
حزب  االشتراكي  االتحاد 
»يا  ال��ش��ع��ب��ي��ة  ال����ق����وات 

حسرة«.

»اطلـع حتـتج.. شكـون قـالها ليـك«

لشكر مينع خصومه من متثيل االحتاد االشتراكي باخلارج

القناة الفرنسية 24 في 
مواجهة بني مسؤول 

حكومي مغربي وناشط من 
جماعة 20 فبراير

إدريس
 لشكر

جانب من وقفة 
رجال التعليم 

االحتجاجية على 
قرار بن كيران

alousbouea@gmail.com
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بإذن الله يعالج الفقيه دليليح الحبيب جميع 
وآفة  والعين،  بالجن،  والمس  السحر،  أمراض 
النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  ببركة  التوكال 
الشريفة، بأسلوب بعيد عن الشعوذة والدجل. 

خبرة الفقيه في العالج أكثر من 20 سنة في 
بالرقية  وال���س���ح���ر  ب��ال��ج��ن  ال���م���س  م�������داواة 

الشرعية. 
حصات العالج بالموعد

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

الزاوية سيدي قاسم 

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...

ناقش المشاركون في مهرجان أسا 
في يوم دراسي موضوع »دور اإلعالم 
عمقه  على  المغرب  انفتاح  خدمة  ف��ي 
اإلفريقي«، حيث تم تكريم ابن أسا »الشرقي خطرا« 
أستاذ العلوم السياسية بالرباط ومتخصص في 
مجال اإلعالم وصناعة الرأي العام، ويدرس حاليا 
مادة الدبلوماسية والعالقات الدولية في ماستر 

مهن وتطبيقات.

انتقل إلى عفو الله ورحمته الفقيد 
شقيق  الرشيد«  ول��د  »لبات  الشريف 
الكوركاس،  رئيس  الرشيد  ولد  خليهن 
وحمدي ولد الرشيد وإبراهيم ولد الرشيد أبرز 
جثمانه  ووري  الرگيبات،  الشرفاء  قبيلة  أعيان 
الثرى بمقبرة »إيزيك« بحضور جماهيري كبير، 
ومواقفه  الوطنية  ثوابته  للفقيد  شهد  حيث 

البطولية وسيرته الحسنة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

> العيون. عبد اهلل جداد

من  اب��ت��داء  إسبانيا  تحتل 
مطلع يناير الحالي مقعدا غير 
التابع  األم��ن  دائ��م في مجلس 
الفترة  وه��ي  المتحدة،  لألمم 
ف��ي��ه��ا ملف  ال���ت���ي س��ي��ش��ه��د 
الصحراء منعطفا بحكم التوتر 
القائم حاليا حول آليات البحث 
عن حل يرضي الطرفين وتفادي 
مقربة  مصادر  وتؤكد  الحرب. 
وعيها  م���دري���د  خ��ارج��ي��ة  م���ن 
بصعوبة التوفيق بين مطالب 
ال��������م��������غ��������رب وم������ط������ال������ب 

البوليساريو.
وتعمل إسبانيا، وخاصة مع 
في  مقعد  شغل  على  اليمين، 
ال��دول��ي، وعمليا  األم��ن  مجلس 
الحكومة  رئ��ي��س  م��ع  شغلته 
المحافظ السابق »خوسي ماريا 
أثنار« وتعود لشغله مع رئيس 
ح���ك���وم���ة م���ح���اف���ظ آخ�����ر وهو 
ويرغب  راخ������وي«.  »م���اري���ان���و 
إسبانيا  ج��ع��ل  ف���ي  ال��ي��م��ي��ن 

مساهمة في صنع القرار الدولي، 
ويتزامن شغل إسبانيا لمقعد في 
مجلس األمن مع احتمال تسجيل 
مقلقا  منعطفا  الصحراء  ملف 
جراء التوتر القائم حوله، فمن 
جهة، يرفض المغرب التعامل مع 
المبعوث الشخصي لألمين العام 
لألمم المتحدة »كريستوفر روس« 
ما دام لم يستجب بعد لشروط 

المغرب، ومن جهة أخرى، تهدد 
جبهة البوليساريو بالعودة إلى 

الحرب.
من  مقربة  مصادر  وتعترف 
بصعوبة  اإلسبانية  الخارجية 
الموقف اإلسباني، حيث سيتم 
إسبانيا  على  كثيرا  التركيز 
بصفتها قوة استعمارية سابقة 
في منطقة الصحراء المغربية. 

أي دور  ستلعبه إسبانيا في مجلس 
األمن حول قضية الصحراء؟

>  العيون. األسبوع

تحل  أن  ال��م��ن��ت��ظ��ر  م��ن 
االتحاد  رئيسة  بالعيون 
العام لمقاوالت المغرب على 
وزير  وفد هام يضم  رأس 
العام  وال��م��دي��ر  ال��م��ال��ي��ة 
للضرائب، من أجل اإلجابة 
المطلبي  ال���م���ل���ف  ع���ل���ى 
المجلس  وم���ق���ت���رح���ات 
واالجتماعي  االق��ت��ص��ادي 
األعمال  مناخ  بخصوص 
وم����ش����اك����ل االس���ت���ث���م���ار 
واإلعفاءات الضريبية، على 

المقاولين  أن  اع���ت���ب���ار 
يسترجعون  ال  بالصحراء 

أكد محمد  »TVA«، حيث 
الله الرئيس  األمين حرمة 

مقاوالت  التحاد  الجهوي 
ال��م��غ��رب ب��ال��ع��ي��ون خالل 
السنوي  ال���ع���ام  ال��ج��م��ع 
وافتتاح مكتب جديد لجهة 
ب����وج����دور -  ال���ع���ي���ون - 
بمدينة  الحمراء  الساقية 
العيون، على أهمية التمثيل 
بناء  ج��اء  ال���ذي  الجهوي 
ف��ي خطاب  ورد  م��ا  ع��ل��ى 
تفعيل  األخير حول  الملك 
بالصحراء،  الجهوية  دور 
وهو ما يمثل انخراط رجال 
األعمال والمستثمرين في 
الورش الملكي، ويشرف كل 

م���ن م��س��ع��ود ب��اه��ي��ا وبن 
على  سالم  محمد  مسعود 
االتحاد  م��ش��روع  تفعيل 
بالمكتب الجهوي للعيون، 
وتوقف الجمع العام لقراءة 
الفاتحة ترحما على أرواح 
الفيضانات األخيرة بجهة 
وعلى  السمارة،   - كلميم 
روح الفقيد عضو المكتب 
الطلبة سيدي أحمد، وتمت 
التقريرين  على  المصادقة 
األدبي والمالي وكذا االتفاق 
محلية  ل��ج��ن  خ��ل��ق  ع��ل��ى 

وبرنامج عمل 2015.

مريم بنصالح تفتح فرعا لجمعيتها بالعيون

> العيون. األسبوع 

طويت سنة وفتحت صفحة سنة أخرى كلها 
آمال في أن يحقق الممثل الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة »كريستوفر روس« أماني شعوب 
المنطقة، بالدفع باالقتراح المغربي في منح حكم 
ذات�����ي م���وس���ع ي��ن��ه��ي م��ش��ك��ل ال���ص���ح���راء مع 
البوليساريو وصنيعتها الجزائر، بعد أن فشل 
في إعادة فتح باب الحوار المسدود إليجاد حل 
االتحاد  م��ش��روع  س��ك��ة  يعيد  وم��ق��ب��ول  ع���ادل 
المغاربي كقوة اقتصادية إلى واجهة األحداث، 
باألقاليم  التنمية  لم تتوقف مسيرة  وبالمقابل 
لمدينة  ملكية  بزيارة  حظيت  التي  الجنوبية، 
الداخلة في انتظار زيارة أخرى لكافة األقاليم 
الجنوبية التي يتطلع مواطنوها إلى أن تلعب 
يمنح  ق��وي��ا  وسياسيا  م��ح��وري��ا  دورا  ال��دول��ة 
صالحيات جهوية واسعة في انتظار المشروع 
فقد مكنت هذه  الدستور،  أق��ره  ال��ذي  الجهوي 
المنجزات التنموية على مستوى جهة العيون 
ب��األوض��اع االقتصادية  ال��رق��ي  م��ن  -ب��وج��دور 
واالجتماعية لساكنتها، من خالل تدعيم البنيات 
المقاوالت  وإن��ش��اء  األس��اس��ي��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
واالهتمام بالمجال البيئي وبالعنصر البشري 
الذي يعتبر ركيزة أي تنمية، وعصرنة وتطوير 
الوطنية  المبادرة  مشاريع  وإط��الق  الموانئ، 
للتنمية البشرية، وتأهيل القطاعات اإلنتاجية، 

وتعزيز  الشباب.  لفائدة  الشغل  ف��رص  وخلق 
البنيات التحتية لقطاع الصيد البحري بهدف 
إعطاء دفعة قوية للنشاط االقتصادي بالمنطقة 
واستثمار مؤهالتها، وذلك بتوزيع قوارب ومنح 
رخص الصيد التقليدي لفائدة الشباب المنتمين 
ألقاليم العيون، والسمارة، وبوجدور، وطرفاية، 
الذين تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا ضمن برنامج 
التقليدي،  التكوين اإلدماجي في قطاع الصيد 
وهي مبادرة تهدف إلى تحسين القدرة اإلنتاجية 
في  والمساهمة  العملية  هذه  من  للمستفيدين 
الرفع من عائدات أنشطة الصيد البحري المزاولة 

بالمنطقة.
للتنمية  الوطنية  المبادرة  مشاريع  وعرفت 
البشرية بجهة العيون استثمارات هامة مكنت 
خاصة  اقتصادية  دينامية سوسيو-  خلق  من 
لدى الفئات المستهدفة، وساهمت في ترسيخ 
برامجها  مختلف  من خالل  الالمركزية  مفهوم 
القطاعات  مختلف  م��ع  بشراكة  أطلقت  التي 

المحلية.
وفي المجال البيئي وحماية الموارد المائية 
والوسط الطبيعي والمناطق الهشة ضمن برامج 
وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي 
الذهب، تم خالل هذه السنة تخصيص 12 مليونا 
و949 ألف درهم لتدبير الموارد المائية باألقاليم 
الجنوبية في إطار المشاريع التي برمجت برسم 

سنة 2014 .

> العيون. األسبوع 

الشرطة  ع��ن��اص��ر  ت��م��ك��ن��ت 
تفكيك  من  بالعيون،  القضائية 
شبكتين إجراميتين خطيرتين 
تحت  السرقة  ف��ي  مختصتين 
األبيض،  ب��ال��س��الح  ال��ت��ه��دي��د 
واستهداف المحالت التجارية.
ال��م��ج��م��وع��ة األول�����ى ت��ض��م 3 
أشخاص باإلضافة إلى صاحب 
النقالة  ال��ه��وات��ف  ب��ي��ع  م��ح��ل 
المتهم بشراء المسروقات، حيث 
الضحايا  من  مجموعة  ج��ردت 
تحت تهديد السالح األبيض من 
هواتفهم المحمولة، زيادة على 

سرقة محالت تجارية ليال.
الثانية  المجموعة  وقامت   
بنفوذ  شخصين  ت��ض��م  ال��ت��ي 
الرابعة  ال���دائ���رت���ي���ن  ق���ط���اع 
ما  بتنفيذ  بالعيون  والخامسة 
يزيد عن 12 سرقة، تعرف عليهم 
7 ضحايا أثناء مواجهتهم بهم 

لدى الضابطة القضائية.
الضابطة  أح����ال����ت  وق������د 
القضائية أفراد الشبكتين على 
بمحكمة  العام  الوكيل  أنظار 
تم  حيث  بالعيون،  االستئناف 
في  المحلي  بالسجن  وضعهم 

انتظار محاكمتهم.

الشرطة  مصالح  وتمكنت 
شخص  اعتقال  من  القضائية 
مذكرة  بموجب  عنه  مبحوث 
السرقة  بحث وطنية، من أجل 
ال��م��وص��وف��ة، ب��ع��د ارت��ك��اب��ه 5 
خاللها  ك��ان  للسرقة  عمليات 
يتسلق المنازل ويسطو على ما 
ثمينة  أش���ي���اء  م���ن  ب��داخ��ل��ه��ا 
وخفيفة الوزن. وبمدينة السمارة 
ثالثة  األم������ن  رج������ال  أوق������ف 
أشخاص ملثمين قاموا بالهجوم 
على فتاة قاصر وسرقة هاتفين 
نقالين، وسرقة طفل قاصر بعد 
على  كدمات  بعدة  أصابوه  أن 
مستوى الرأس والعين، وتمت 
الجنايات  غرفة  على  إحالتهم 

بمحكمة االستئناف بالعيون.

القبض  إلقاء  تم  وبالداخلة 
ع��ل��ى أك��ب��ر ل��ص ق��ض مضجع 
الذهب  وادي  بجهة  ال��ش��رط��ة 
له  ن��ص��ب  إث���ر كمين  ل��ك��وي��رة، 
بتعاون مع صاحب المحل الذي 
إلى  يعمد  ح��ي��ث  ب���ه،  يشتغل 
المزورة  المفاتيح  استعمال 
على  المستودع  إل��ى  فيتسلل 
أن  المالك، دون  حين غفلة من 
م����زود  ال���م���ح���ل  أن  ي��ك��ت��ش��ف 
مد  ال��ت��ي  المراقبة  بكاميرات 
الدائرة  م��ص��ل��ح��ة  ال��م��ت��ض��رر 
منها،  ب��ت��س��ج��ي��الت  ال��ث��ان��ي��ة 
لينصب له كمينا هو وصاحب 
ع��رب��ة م��ن ن��وع »ه��ون��دا« التي 
توقيفه  ل��ي��ت��م  ب��ه��ا،  يستعين 

وتقديمه للعدالة.

سرقة السيارات والهواتف النقالة والتهديد 
بالسالح األبيض  في العيون والداخلة

هل ستحمل سنة 2015 بشرى 
سارة حول الصحراء؟

كواليس
صحراوية

ماريانو 
راخوي

رجال األمن يواجهون تحدي العصابات اإلجرامية في الجنوب

> العيون. األسبوع

قدم محمد السالمي مهندس دولة، ومدير الفرع 
االقتصادية  والتنمية  اإلن��ع��اش  لوكالة  الجهوي 
واالجتماعية ألقاليم الجنوب استقالته، ومن المرتقب 
الشريف  بالمكتب  ال��ج��دي��دة  بمهامه  يلتحق  أن 
للفوسفاط الذي قد يعينه ببوكراع، أو خريبكة، أو 
المدير  منصب  شغل  أن  ل��ه  سبق  وق��د  بنجرير.  
الجهوي للتكوين المهني باألقاليم الجنوبية، وقدم 
ترشيحه لمنصب المدير العام لوكالة الجنوب التي 
يبدو أن لجنة االختيار حائرة في تحديد اسم من 
الذي سبق أن  العام  المدير  سيخلف أحمد حجي 
عينه الملك بالعيون، وأنهى رئيس الحكومة بحكم 
الدستور مهامه بفتح باب الترشيح لمنصب مدير 
وكالة الجنوب، حيث تقدم ما يفوق 36 ملفا ألطر 
عليا، غير أن اللجنة المركزية حسمت في اختيار 
خمسة ملفات من بينها أطر عليا بالوكالة والملمة 
بملفات التنمية ولها امتداد تاريخي قد يحفظ ماء 
الوجه، في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر 

إلى أن األمر قد يؤول إلى إطار بالداخلية.

 5 حصر المنافسة بين 
ملفات حول منصب مدير 

الجنوب وكالة 

مريم 
بنصالح

alousbouea@gmail.com
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> الرباط. األسبوع

بانتقام  شبيهة  ح��ال��ة  ف��ي 
بمجلس  ال���م���س���ت���ش���اري���ن 
زمالئهم  م���ن  ال��م��س��ت��ش��اري��ن 
في  يهمشونهم  الذين  النواب 
عمليات  وأث���ن���اء  ال��ت��ش��ري��ع، 
تشكيل الحكومات التي تكون 
انتخابات  نتائج  على  ب��ن��اء 
م����ج����ل����س ال��������ن��������واب، رف����ع 
المستشارون من حالة التنافي 
التي تمنع على الوزير الجمع 
بين منصبه الوزاري ومنصب 
المستشارون  وأض��اف  آخ��ر، 
حتى منصب رئاسة الجماعة 
الترابية وجعلوه يتنافى ومهمة 
الوزير، بعدما كان النواب قد 
رئاسة  ف����ي  ف���ق���ط  م��ن��ع��وه��ا 

الجهة.
قدمه  ال���م���ق���ت���ض���ى  ه�������ذا 
على  كتعديل  ال��م��س��ت��ش��ارون 

القانون المنظم لتسيير أشغال 
عليه  صادقوا  الذي  الحكومة 
وأعادوه إلى النواب، واشترطوا 
فيه حالة التنافي على اعتبار 
ال���وزاري���ة في  ال��م��ن��اص��ب  أن 
النواب،  م���ن  ت��ك��ون  أغ��ل��ب��ه��ا 

وبالتالي ضيقوا الخناق عليهم 
وانتقموا منهم.

وأضاف المستشارون على 
أخرى  تعديالت  القانون  هذا 
منها أن يقوم الوزراء بتنفيذ 
ال���س���ي���اس���ة ال��ح��ك��وم��ي��ة في 

القطاعات التي يشرفون عليها 
تحت إشراف رئيس الحكومة، 
كما أمهلوا في حاالت التنافي 
هذا  ف��ي  عليها  ال��م��ن��ص��وص 
القانون بين المهمة الوزارية 
والمهام األخرى الوزراء، مدة 
شهرين لتسوية وضعيتهم في 

حاالت التنافي.
أن  المنتظر  م��ن  ذل���ك،  إل��ى 
الحبيب  ال����وزي����ر  ي���ع���وض 
هذا  مناقشة  خالل  الشوباني 
القانون في إطار القراءة الثانية 
داخ����ل م��ج��ل��س ال���ن���واب هذا 
األسبوع، وزير الدولة عبد الله 
ب��اه��ا ال����ذي ك����ان ق���د أشرف 
مراحل  جميع  على  شخصيا 
مناقشة هذا القانون في إطار 
القراءة األولى بمجلس النواب 
داخل لجنة العدل، واستمر في 
مناقشته حتى تمت المصادقة 

عليه في الجلسة العامة.

خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

علمت »األسبوع« أن الحرب التي 
كانت قد اندلعت بين الفرق البرلمانية 
المحكمة  لعضوية  الترشيح  ح��ول 
الجديدة  حلتها  ف��ي  ال��دس��ت��وري��ة 
»منصب سمين: قاض بأجرة تفوق 
ال��ب��رل��م��ان��ي وب���س���ي���ارة م���ن نوع 
مرسيديس مثل العمال والوالة«، قد 
بعدما  المسدود  الباب  إلى  وصلت 
اشتد الخالف بقوة خالل اجتماع تم 
مؤخرا، بين البرلمان بغرفتيه حول 
شروط وطريقة انتخاب ستة أعضاء 
)ثالثة عن مجلس النواب وثالثة عن 
لهذه  ال���م���س���ت���ش���اري���ن(،  م��ج��ل��س 

المحكمة.
هذا الصراع الساخن الذي حصل 

بين ممثلين من مكتب مجلس النواب 
مجلس  م���ك���ت���ب  ع�����ن  وم���م���ث���ل���ي���ن 
رفض  ح��ول  تجلى  المستشارين، 
االقتراح الذي جاء به ممثلو بعض 
كاالستقالل،  ال��م��ع��ارض��ة  أح����زاب 
واالتحاد االشتراكي، وأحزاب األغلبية 
كالتجمع، والحركة الشعبية، والداعي 
اقتسام  أي  »ال��ك��ع��ك��ة«  ت��وزي��ع  إل��ى 
المقاعد في ما بينهم بالتساوي، مما 
يجعل الفرق تقدم مرشحا متفقا عليه 
ليتم التصويت على الالئحة برمتها 
في النهاية، »تم اقتراح بالفعل ستة 
أن  أسماء واحد عن كل حزب« قبل 

تفشل الخطة.
رف����ض����ه بعض  االت�����ف�����اق  ه������ذا 
القانونيين الذين هددوا بالطعن أمام 
المحكمة الدستورية، وبالتالي أربك 

هذه الخطة التي جعلها البعض على 
نقطة  إل��ى  األم���ور  لتعيد  ال��م��ق��اس 
بجعل  ال��ت��ش��ب��ث  ح��ي��ث  ال���ص���ف���ر، 
الترشيحات فردية من داخل البرلمان 
على  التوفر  شريطة  خ��ارج��ه،  وم��ن 
ال���ش���روط ال��م��ن��ص��وص ع��ل��ي��ه��ا في 
القانونية،  الخبرة  وه��ي:  القانون 
في  واالشتغال  القانوني،  والنشر 
مهمة قانونية أو قضائية، وهو ما 
أربك العملية وأدى إلى التراجع عن 
التوافق  انتظار  في  »الوزيعة«  هذه 

على حلول أخرى.
المحكمة  أع����ض����اء  أن  ي����ذك����ر 
الجديدة  تركيبتها  في  الدستورية 
يتكونون من: رئيس، وستة أعضاء 
يعينهم الملك، وستة آخرين ينتخبهم 

البرلمان.

رفع الدعاوى على الشركات

إن البند 11 من المادة 39 ينص على ما يلي:
تقام الدعاوى خالفا لمقتضيات المادة السابقة أمام المحاكم 

التالية:
11 � في دعاوى الشركات أمام المحكمة التابع لها مقر الشركة 

أو فروعها.
يفهم من هذا البند، أن الدعوى التي ترفع ضد شركة يمكن 
أمام  أو  الشركة،  مقر  فيها  يقع  التي  المحكمة  أم��ام  رفعها 

المحكمة التي يقع فيها أحد فروع تلك الشركة.
في نظرنا هذا البند يتعارض مع ما ورد في المادة 686 
التي تنص على أن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به 
مركزها االجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص 

على خالف ذلك.
وتماشيا مع ما ورد في القانون المحدث للمحاكم التجارية، 
تقام الدعوى على الشركة في المحكمة التي يقع فيها مركزها 
االجتماعي ويمكن أن تبلغ بالمعطيات القضائية في أي فرع 

من فروعها.
لذلك نقترح تعديل البند 11 بما يلي: في دعاوى الشركات 

أمام المحكمة التابع لها مركزها االجتماعي. 
تقييد الدعــــــوى

إن المادة 44 وردت في الباب المتعلق بتقييد الدعوى، هذه 
المادة تنص فقرتها األولى على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة 
االبتدائية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في جدول هيئة 
ب��ال��م��غ��رب م��ع م��راع��اة االتفاقيات  ال��م��ح��ام��ي��ن  م��ن ه��ي��ئ��ات 

الدولية. 
ونطلب حذف االستثناءات التي جاء فيها: 

غير أنه يجوز للمدعي تقديم مقال موقع من طرفه شخصيا 
في الحاالت اآلتية:

� قضايا الزواج والنفقة والطالق والتطليق والحضانة.
فيها  بالنظر  االبتدائية  المحاكم  تختص  التي  القضايا   �

ابتدائيا وانتهائيا طبقا للمادة 25 أعاله.
� التي ينص القانون عليها.

� إذا كان طرفا الدعوى أو أحدهما قاضيا أو محاميا أمكن 
لهما ولمن يخاصمهما الترافع شخصيا.

هذه الفقرات تتعارض مع ما هو منصوص عليه في القانون 
المنظم لممارسة مهنة المحاماة.

فالمحامي هو المؤهل قانونا لتمثيل الخصوم أمام المحاكم، 
كما أن القاضي هو المؤهل قانونا للفصل في الخصومة.

وما دمنا نطالب بأن يكون تمثيل الخصوم أمام المحاكم 
مقتصرا على المحامين فإن الفقرات األخيرة من المادة 46 
يجب حذفها، فأطراف الدعوى سيكون موطن المخابرة معهم 
هو موطن محاميهم، وتبعا لذلك تحذف المقتضيات الواردة 

في المادتين 47 و48.
إشكالية التبليــــــغ

وصلت اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع إلى معضلة 
التبليغ، ووجدت نفسها مضطرة للبحث عن مخرج من هذه 
المعضلة، فلم تجد من مفر سوى إلغاء مسطرة القيم، وإلقاء 
العبء على المحامي وعلى اإلدارة ممثلة في السلطة المحلية، 
وأصبح المحامي عونا في خدمة المفوض القضائي، وسيقوم 
مهنة  لممارسة  المنظم  ال��ق��ان��ون  ف��ي  ذك��ر  ل��ه  ي��رد  ل��م  بعمل 

المحاماة. 
من المواد التي تشكل خطرا على نظام التقاضي ما ورد في 
المادة 50 من المسودة، التي جعلت المدعي مسؤوال عن تبليغ 

كافة اإلجراءات لجميع أطراف الدعوى.
إن القضاء مرفق حيوي من جملة مرافق الدولة، وهو يتوفر 
على إمكانيات ال يستهان بها، وهو المسؤول عن سير القضايا 
التي ترفع للمحاكم، وال يمكن للمحامي أن يقوم بتلك المهمة، 
لذلك نقترح حذف المادتين 50 و51، والرجوع إلى مسطرة 
وكيل  باسم  معروفة  شرعية  ج��ذور  لها  مسطرة  وهي  القيم 
الغياب، ويمكن أن تضاف لها بعض الضمانات تتعلق باإلشهار 
والمسموعة،  المرئية  األج��ه��زة  في  واإلع���الن  الصحافة  في 

والتعليق في آخر موطن.
ويكون من المفيد إعادة النظر في ما جاءت به المواد من 
50 إلى 59 لما شابها من تعقيدات وما انطوت عليه من عبارات 
فضفاضة مثل: »ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن التمييز«، 
وتقييد »السلطة المحلية بالجواب خالل 48 ساعة من تاريخ 

وضع الطلب«.
حذف المادة 63

لما طلبنا بأن يقتصر تمثيل الخصوم أمام المحاكم على 
المحامين، فلن تكون المسطرة أمام المحاكم إال مسطرة كتابية، 
لذلك يجب حذف كل ما تعلق بالمسطرة الشفوية، ويجب تعديل 
المادة 63 وتكون صيغتها »تطبق أمام المحاكم قواعد المسطرة 

الكتابية«.

التعديالت المقترح إدخالها 
على بعض مواد مسودة مشروع 

قانون المسطرة المدنية
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

17

< يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

الصراع حول 
االمتيازات 

يؤجل الحسم 
في أعضاء 
المحكمة 

الدستورية

 الشوباني يعوض عبد اهلل باها

المستشارون ينتقمون من وزراء الحكومة

هؤالء هم المكلفون بتنزيل الدستور »يا حسرة«

المجلس 
الدستوري 

بالرباط

الحبيب
 الشوباني
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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

والدي »شنق« على محمد الخامس
يحكيه  ظل  ما  جملة  من 
عمي سيدي محمد أنه رافق 
إل��ى دار  وال����دي، ذات م���رة، 
محمد  ع���ودة  عقب  ال��م��خ��زن، 
وكان  المنفى،  م��ن  ال��خ��ام��س 
ال��ح��دي��ث رائ��ج��ا آن����ذاك حول 
تنصيب موالي الحسن )الحسن 
الثاني( وليا للعهد، بشكل رسمي، 
إال أن محمد الخامس كان اليزال 
مترددا في األمر. في تلك الزيارة، 
فاتح والدي السلطان في موضوع 
والية العهد، وعندما الحظ تردده، 
أمسكه من خناقه »شنق عليه« وهو يقول له: »ما نمشي من 
غ��ادي يكون ولي  الحسن  م��والي  ب��أن  لي  تقول  هنا حتى 
العهد«، في ما كان عمي يبذل جهده في ثنيه عما هم به وهو 

يقول له: »راه السلطان هذا..«.
> موالي إسماعيل العلوي

صحيفة »شارلي إيبدو« كانت 
تحرض على الكراهية

إيبدو«  »شارلي  اعتادت  لقد 
ع����ل����ى ن����ش����ر م���������واد ورس�������وم 
كاريكاتورية مسيئة جدا لإلسالم 
عليه  الله  صلى  محمد  وللرسول 
وسلم، واستأنست على تكرار ذلك، 
على  المقابل  في  أنها حرصت  بيد 
النأي بنفسها عن كل ما من شأنه أن 
ي��ث��ي��ر ل��ه��ا م��ت��اع��ب، ف��ك��ان��ت اإلس����اءة 
الله عليه وسلم  للرسول محمد صلى 
أضعافا مضاعفة لما كان يجب أن توليه 
اهتمام  إلرهابيين  من  إيبدو«  »شارلي 

والبقية  مثال،  نتنياهو  من  أكثر  نظاميين 
تعرفه هيئة تحرير »شارلي إيبدو« كثيرا، وهي تستشعر اليوم حجم 
اآلالم المترتبة عن القتل وعن اإلرهاب، بيد أنها لم تبد ما يظهر ذلك 
حينما قتلت آلة الدمار الصهيونية 16 صحافيا فلسطينيا خالل سنة 
واحدة فقط )2014(، ناهيك عن فتكها بعشرات المئات من الشهداء. 
لن نسترسل في مزيد من التفاصيل مما يحدث في سوريا، والعراق، 
وأفغانستان،.. وغيرها، بسبب مسؤولية الغرب المباشرة في جميع 
في  صغيرا  موقعا  لها  تجد  لم  الجرائم  ه��ذه  وك��ل  المناطق،  تلك 
اهتمامات »شارلي إيبدو« التي راحت تحتمي وتجبر خواطر أوساط 
معينة باالقتصار على االستهزاء بحقائق دينية مقدسة لدى أكثر من 
مليار شخص في العالم، وهي كانت والتزال تدرك أنها كانت تقترف 
واألعراف  القوانين  تناهضها جميع  حقيقية  تفعل جريمة  والت��زال 

اإلعالمية في العالم وهي جريمة التحريض على الكراهية.
> عبد اهلل البقالي »حزب االستقالل«

المواطن الذي يساهم في الفساد
يبيع  ال����ذي  ال���م���واط���ن 
صوته يساهم بدرجة ما في 
السياسية  ال��ح��ي��اة  إف��س��اد 
ويجب تحسيسه بهذا األمر، 
استشراء  أن  تحسيسه  أي 
الفاسدين  وت��م��ك��ن  ال��ف��س��اد 
ومقدرات   خيرات  في  وعبثهم 
البالد واستهتارهم بالمصالح 
للبالد والعباد، يرجع  الحيوية 
قبول  في  منه  الكبير  الجزء  في 
بمختلف  بالرشوة  المواطن  ذلك 
أنواعها.. ال يمكن إعفاء المواطن 

من مسؤولياته تحت آية ذريعة.
> المصطفى المعتصم »رئيس حزب البديل )المنحل(«

الفساد أصبح 
أمرا واقعا

ليست  الفساد  مسألة  إن 
نسبا مائوية زادت أو نقصت، 
إليه  تطرقت  واق��ع  هي  وإنما 
ب���إس���ه���اب ج��ل��س��ات ال���ح���وار 
الوطني إلصالح منظومة العدالة، 
مقترحات  الميثاق  ل��ه  وأوج���د 
حلول في الباب المتعلق بتخليق 

منظومة العدالة، وأن األمر لم يعد 
سرا يهمس به، وإنما هو واقع يجب التصدي له، وعلى من 
يعوزه الدليل الرجوع إلى التشخيص الدقيق الذي أفرده 

للموضوع ميثاق إصالح منظومة العدالة.
> عبد اهلل حمود »وزارة العدل«

في أقل من 3 أشهر على ظهوره، استطاع 
»تسو«،  الجديد  االجتماعي  التواصل  موقع 
الصعود بشكل ملحوظ إلى الصفوف األولى 
للمواقع األكثر زيارة في العالم العربي، بفكرته 
والدفع  األرب�������اح،  م��ق��اس��م��ة  ف���ي  ال���ج���دي���دة 

للمستخدمين مقابل نشاطهم في الموقع.
من  الماليين  الجديد  الموقع  فكرة  وأغ��رت 
العرب، لتظهر بشكل واضح في كثرة الحمالت 
التي ولدت داخل رحم »فيسبوك« تدعو لهجرة 

جماعية.
وموقع »تسو« الذي استطاع أخيرا الوصول 
إلى أزيد من مليوني مشترك في وقت وجيز، 
هو شبكة اجتماعية جديدة، تم اإلعالن عنها 
في 14 أكتوبر الماضي، برأس مال وصل إلى 
مشاركة  م��ن  ي��ت��خ��ذ  دوالر،  م��الي��ي��ن   7

العائدات المالية الواردة من اإلعالنات طريقة 
لالنتشار بين المستخدمين، عبر قيامه بالدفع 
مقابل إنشاء المحتوى الموجود على الموقع 

كالمشاركات، والمنشورات،.. وغيرها.
يحدث ذلك بعد خصم نسبة 10 في المائة 
والتي تعود إلى موقع »تسو«، ليربح المستخِدم 
صاحب المحتوى المنشور نصف نسبة 90 في 
النصف  تقسيم  يتم  بينما  المتبقية،  المائة 
الباقي على المستخدمين الذين لديهم عالقة 
بدخول صاحب المحتوى إلى الموقع، وهكذا 
يمر الربح أساسا عبر وجود شبكة كبيرة من 
وعبر  للمستخدم،  وال��م��ت��اب��ع��ي��ن  األص���دق���اء 

المحتوى الذي ينشر.
الجديد  الموقع  أصبح  وجيزة  فترة  وف��ي 
حديث كل رواد الشبكات االجتماعية، كل واحد 

ل��ه عن  ال��ت��روي��ج لحسابه، وال��ب��ح��ث  ي��ح��اول 
األرباح،  جني  عبرهم  يستطيع  جدد  أصدقاء 
مقابل شيء لطالما عملوه بالمجان في مواقع 

أخرى.
ويعرف الموقع األخضر »تسو« رواجا كبيرا 
داخل الدول العربية وبالخصوص في المغرب 
كأكثر  متقدمة  مراتب  يحتالن  فهما  ومصر، 
الدول زيارة للموقع على اإلطالق، وجاء المغرب 
في المرتبة الثانية عالميا من حيث مستعملي 
في   14.6 بنسبة  الجديد  االجتماعي  الموقع 
المائة، ليحتل الموقع المركز 38 كأكثر المواقع 

زي���ارة ف��ي ال��م��غ��رب، حسب 
»أليكسا« الموقع المتخصص 
المواقع  ترتيب  متابعة  في 

اإللكترونية عالميا.

احذروا شاحن الهاتف..

قراءة في خبر

منزل  ف��ي  ان��دل��ع حريق 
بمدينة  السعديين  بحي 
كلميم، وفور علمها بالحادث 
المكان  عين  إل��ى  انتقلت 
ورجال  ال��ش��رط��ة  مصالح 
الوقاية المدنية، في ما تم 
فتح تحقيق لمعرفة أسباب 

هذا الحريق.
وذكرت مواقع إلكترونية 
نقال عن قاطني المنزل أن 
الحريق  ن��ش��وب  أس���ب���اب 

ترك  هاتف  لشاحن  راج��ع 
موصوال  ط���وي���ل���ة  ل���م���دة 
إلى  أدى  م��ا  ب��ال��ك��ه��رب��اء، 
النيران  لتشتعل  انفجاره، 
في ستائر الغرفة، قبل أن 
تمتد للمنزل بأكمله مخلفة 

خسائر مادية مهمة.
وتمكنت عناصر الوقاية 
المدنية من إخماد الحريق 
اللهب  ألسنة  أت��ت  بعدما 

على أثاث المنزل.

الموقع الذي أنهى »أسطورة« الفيس بوك في المغرب

صورة وتعليق

العنيفة  ال��م��واج��ه��ات  ت��ج��ددت 
الجزائر«  »جنوبي  غرداية  بمدينة 
بعد قرار مجموعة من الشبان من 
بني ميزاب األمازيغيين منع عرب 
من الوصول إلى مسجد يقع في حي 
الذين  األم��ازي��غ،  من  سكانه  أغلب 
يتهمون العرب »بأعمال استفزازية 

متكررة«.
الجيش  أعلن  ما  في  ذل��ك  يأتي 
على  تأهبه  درج��ة  رف��ع  الجزائري 
الحدود مع المغرب لمواجهة التوتر 
الحدود  ت��ش��ه��ده  ال�����ذي  األم���ن���ي 

المغربية الجزائرية.
وق��ت��ل ش��خ��ص وأص��ي��ب عشرة 
بجروح في مواجهات طائفية بين 
األمازيغ »إباضية« والعرب »مالكية«، 
)جنوبي  غ��رداي��ة  بمنطقة  وق��ع��ت 
اشتباكات  والتي تشهد  الجزائر(، 
من  أك��ث��ر  م��ن��ذ  متقطعة  ط��ائ��ف��ي��ة 

عامين.
وطبقا لوكالة األنباء الجزائرية 
الرسمية فقد أدت المواجهات بين 
الطرفين إلى إغالق الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى عدد من األحياء الشعبية 

وتوقف حركة النقل تماما في أطراف 
قوات  تدخل  إل��ى  أدى  مما  الحي، 
الحتواء  الوطنيين  وال��درك  األم��ن 
األمن  ق��وات  واستخدمت  الوضع. 
الغاز المسيل للدموع لوقف رشق 

الدرك بزجاجات حارقة.
بين  المواجهات  أن  إل��ى  يشار 
عقود،  منذ  تقع  واألم��ازي��غ  العرب 

واشتدت حدتها منذ نهاية دجنبر 
2013، وأوقعت عشرة قتلى خالل 

األشهر الماضية.
وينتشر نحو عشرة آالف عنصر 
الشوارع  في  وال��درك  الشرطة  من 
الرئيسية لهذه المدينة التي يقطنها 
أربعمائة ألف نسمة، بينهم ثالثمائة 

ألف من األمازيغ.

وفشلت الحكومة في إخماد نار 
الفتنة العرقية والمذهبية في مدينة 
ال��دف��ع بتسعة آالف  غ��رداي��ة، رغ��م 

عنصر أمن إلى المدينة.
من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني 
أن الجيش الجزائري رفع من درجة 
المغرب  م��ع  ال��ح��دود  على  تأهبه 
لمواجهة التوتر األمني الذي تشهده 

الحدود المغربية الجزائرية.
واخ��ت��ار عبد ال��ق��ادر ب��ن صالح 
رئ��ي��س ال��ب��رل��م��ان ال��ج��زائ��ري لغة 
عن  ال��ح��دي��ث  أج���ل  م��ن  التصعيد 
إذ  البلدين،  بين  الحاصل  التوتر 
أورد أن الجيش الجزائري قد رفع 
من درجة تأهبه من أجل »مواجهة 
تشهدها  التي  األمنية  ال��ت��وت��رات 

الحدود المغربية الجزائرية«.
»التحرك  بأن  بن صالح  وصرح 
العسكري هو استعداد للرد على أي 
باألراضي  للمساس  تسعى  جهة 
من  حشد  أم��ام  وذل��ك  الجزائرية«، 

حزبه  أع�����ض�����اء 
الوطني  »التجمع 

الديمقراطي«.

الجيش الجزائري يعلن حالة استنفار  على أطراف الحدود 
وحزبيون يحاولون تصدير األزمة »العرقية« إلى المغرب

الصراعات »العرقية« تهدد مستقبل الجزائريين

مواجهات سابقة 
في الجزائر

المنزل الذي 
اندل به الحريق
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ظهرت مؤخرا، بوادر قالقل 
ت����ج����اري����ة ب����ي����ن ال���م���غ���رب 
أزمة  شكل  ف��ي  وموريطانيا 
صامتة سببها إقدام سلطات 
رفع  على  المغربية  الجمارك 
الجمركية  والرسوم  الحقوق 
الموريطانيين  التجار  على 
والسلع المصدرة إلى المغرب 
في   60 إل��ى  وص��ل��ت  بنسبة 
الحاالت.  بعض  ف��ي  ال��م��ائ��ة 
وقال اتحاد التجار والناقلين 
الموريطانيين إلى المغرب إن 
المغربية  الجمارك  سلطات 
على  مجحفة  جمارك  فرضت 
ال������ت������ج������ارة وال����ن����اق����ل����ي����ن 
الموريطانيين بلغت نسبة 60 
نسبة  وه�����ي  ال���م���ائ���ة،  ف����ي 
سلع  لتراكم  أدت  تعجيزية 
والصادرات  الموريطانيين 
على النقطة الحدودية الوحيدة 
وموريطانيا  ال��م��غ��رب  ب��ي��ن 

برا. 

أحمد  ولد  وأوضح حميي 
ال���ع���ام التحاد  األم���ي���ن  ب���اب 
بين  وال���ن���اق���ل���ي���ن  ال���ت���ج���ار 

م��وري��ط��ان��ي��ا وال���م���غ���رب إن 
فرضت  المغربية  »الجمارك 
والناقلين  ال���ت���ج���ار  ع���ل���ى 

ضرائب  ال���م���وري���ط���ان���ي���ي���ن 
تعجيزية ومهينة، وصلت إلى 
وأشار  المائة.  في   60 نسبة 

نقابة  »م��ف��اوض��ات  أن  إل���ى 
بين  وال���ن���اق���ل���ي���ن  ال���ت���ج���ار 
م��وري��ط��ان��ي��ا وال���م���غ���رب مع 
فشلت  ق��د  المغربي  ال��ط��رف 
هذه  ن��ت��ي��ج��ة  أن  م��وض��ح��ا 
رفعت  أن  كانت  المفاوضات 
الضريبة  المغربية  الجمارك 
وهي  ال���م���ائ���ة  ف���ي   60 إل����ى 
للتجارة  بالنسبة  خ��س��ارة 
أحمد  ولد  وق��ال  والناقلين«. 
باب إن الضريبة »التعجيزية 
والمهينة« تسببت في إفساد 
أخلت  كما  ال��ت��ج��ار،  بضائع 
بااللتزامات التي كانت بينهم 
المغرب.  في  هناك  والتجار 
يذكر أن التبادل التجاري عبر 
موريطانيا  بين  ازده��ر  البر 
والمغرب في السنوات القليلة 
الماضية منذ افتتاح الطريق 

ال������دول������ي 
الرابط بين 

البلدين..

خمسة  ال��ح��ك��وم��ة  م��ن��ع��ت 
فرنسية  صحفية  م��ن��ش��ورات 
أع��������������ادت ن�����ش�����ر ال������رس������وم 
الكاريكاتورية المسيئة للرسول 
محمد )صلى الله عليه وسلم(، 
»شارلي  صحيفة  مع  تضامنا 
إي��ب��دو« ال��س��اخ��رة، ح��ي��ث أكد 
م��س��ؤول م��غ��رب��ي، م��ؤخ��را، أن 
منشور  كل  آليا  سيطال  المنع 

يسيئ لله والرسول.
وأكد عبد اإلله التهاني مدير 
والعالقات  االت��ص��ال  م��دي��ري��ة 
العامة بوزارة االتصال المغربية  
أنه »تم منع العددين األخيرين 
من يومية »لوموند«، إضافة إلى 
»ليزيكو«،  ص���ح���ف  م����ن  ك����ل 
و»لومانيتي«،  و«ليبراسيون«، 
إضافة إلى مجلة »لوبوان« التي 
العمل  قبل  منعها  ق��رار  اتخذ 

اإلرهابي الذي استهدف »شارلي 
إيبدو«.

وأوضح التهاني أن قرار منع 
هذه المنشورات الصحفية »يتم 
ت���ط���ب���ي���ق���ه ب����ش����ك����ل ع�������ادي 
الماضي  ف��ي  وأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا، 

والمستقبل،  واليوم 
تجسيد  ت��م  كلما 

الرسول أو الله، 
أم تمت اإلساءة 
إليهما عن طريق 
الكاريكاتور كما 
ذلك  على  دأبت 
إيبدو«  »شارلي 

ال���ص���ح���ف  أو 
الدنماركية«.

هذا  وف����ي 
اإلط�������ار 

»ت����������م 

قبل 15 يوما منع دير شبيجل 
الذات  جسدت  التي  األلمانية 
ع��ل��ى ص���در صفحتها  اإلل��ه��ي��ة 
إيرانية،  األولى، عبر رسومات 
لمشاعر  إس����اءة  ذل���ك  ف��ي  ألن 
وألن  والمسلمين،  ال��م��غ��ارب��ة 
القانون المغربي واضح في 
هذا الباب، ويخول للوزير 
تلك  م���ن���ع  ال����م����س����ؤول 
المنشورات كيفما كانت 

جنسيتها«.
 29 الفصل  وينص 
الصحافة  ق��ان��ون  م��ن 
والنشر على أنه »يمكن 
االتصال  وزير  يمنع  أن 
مقرر  ب��م��وج��ب 

معلل 
ن  أ

تدخل إلى المغرب الجرائد أو 
النشرات الدورية أو غير الدورية 
المطبوعة خارج المغرب التي 
تتضمن مسا بالدين اإلسالمي 
الوحدة  أو  الملكي  بالنظام  أو 
يخل  ما  تتضمن  أو  الترابية، 
أو  للملك  ال��واج��ب  ب��االح��ت��رام 

بالنظام العام«.
أنه  القانون على  كما ينص 
»إذا وقع عن قصد عرض الجرائد 
أو النشرات الممنوعة للبيع أو 
توزيعها أو إعادة طبعها عوقب 
عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بين 
وث����الث سنوات  أش��ه��ر  س��ت��ة 
وب��غ��رام��ة ي��ت��راوح ق��دره��ا بين 
و50000  أورو(   120(  1200

دره�������������������م 
 4 5 0 0 (

أورو(«.

حكومة بن كيران متنع اجلرائد الفرنسية باجلملة بسبب اإلساءة للرسول
وسائل  بعض  غ���رار  على 
تقدم  التي  المصرية،  اإلعالم 
للسحر  ك���ب���ل���د  ال����م����غ����رب 
الطبيب  ح��ك��ى  وال��ش��ع��وذة، 
يتم  وال��ذي  »سيو«  الفرنسي 
تقديمه كطبيب للمشاهير، ما 
عاشه في قصر شيخ سعودي 
بالدار البيضاء، ضمن إحدى 
ح���ل���ق���ات ب���رن���ام���ج »ت���ي���ري 
»كنال  قناة  تقدمه  أرديسون« 
وأمعن  ال��ف��رن��س��ي��ة،  ب��ل��وس« 
وصف  في  المذكور  الطبيب 
قصر  داخ��ل  المجون  أج��واء 
إن  ق��ال  حيث  سالم«  »الشيخ 
عشرات الفتيات المغربيات كن 
يحطن به من أجل قضاء ليلة 
معه. الطبيب المذكور، قال إنه 
»الشيخ سالم« صاحب  عرف 

القصر عندما دعاه للكشف عن 
ب�60  محاطا  ليجده  صحته، 
ف���ت���اة ش���ب���ه ع����اري����ات وهن 
يرقصن، قبل أن يسأله المذيع 
ما الذي يفعله شيخ سعودي 
المغربية،  البيضاء  ب��ال��دار 
صاحب  أن  الطبيب،  ليجيبه 
القصر، كان يتواجد بالمغرب 
من أجل عامالت الجنس وبأنه 

كان موسوعة من األمراض.
وقد حظي الطبيب، حسب 
إحدى  اختيار  بفرصة  قوله، 
ما  حسب  لمرافقته،  الفتيات 
ورد في كتابه الذي كان يقرأه 
ال��م��ذي��ع ف��ق��رات م��ن��ه، والذي 
الشيخ  الطبيب  فيه  وص��ف 
القصير  بالرجل  ال��س��ع��ودي 

الشرير)..(.

الفرنسيون يقلدون المصريين 
في طريقة مهاجمة المغرب

انتقدت شخصيات عربية بارزة مسيرة 
باريس التي جرت األحد الماضي تضامنا 
 .. إي��ب��دو«  »ش��ارل��ي  قتلى صحيفة  م��ع 
المسيرة التي شارك فيها قرابة األربعة 
ماليين متظاهر بينهم زعماء عرب أثارت 
غضب جل النشطاء والشخصيات البارزة 
في مواقع التواصل االجتماعي، معتبرين 
أن ال��رؤس��اء وال��زع��م��اء ال��ع��رب غضوا 
بحق  واالنتهاكات  الجرائم  عن  الطرف 
المسلمين، وذهبوا للتضامن مع من أساء 
للنبي الكريم )المغرب لم يشارك(. وغرد 
ال��داع��ي��ة ال��س��ع��ودي ال��م��ع��روف سلمان 
العودة على صفحته في موقع »تويتر« 
رئيس  فيها  ش��ارك  التي  المسيرة  عن 
نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  ال��وزراء 
ورفع فيها شعارات مسيئة للرسول: »ال 
يجوز لمسلم أن يشارك في مسيرة ترفع 
فيها الصور المسيئة للنبي صلى الله 
عليه وسلم ويتوسطها الصهاينة قتلة 
السفير  علق  بدوره  والنساء«.  األطفال 
آل  ناصر  واشنطن  في  سابقا  القطري 
خليفة على مشاركة الزعماء العرب في 
شعوبهم  م��ع  يقفون  ال  »م��ن  المسيرة: 
شيئا  يضيفون  ال  مآسيها  في  وأمتهم 
بالوقوف  يتمظهرون  عندما  لآلخرين 
اإلسالمي  ال��م��ف��ك��ر  وع���ل���ق  م���ع���ه���م!«. 
الموريطاني محمد المختار الشنقيطي 
عن المظاهرة بعدة تغريدات على صفحته 
في »تويتر«، حيث قال: »إذا رأيت نتنياهو 
يتصدر مظاهرة ضد اإلرهاب، وسمعت 
السيسي يدعو إلى ثورة دينية.. فاعلم 

أن العالم يحكمه األنذال«.
»اسَتعَبدونا  الشنقيطي:  وأض���اف 
قرنين كاملين، فلما ثرنا لحريتنا حولوا 
والحجر،  البشر  يلتهم  حريقا  ربيعنا 

فلماذا نحزن من احتراقهم بناره؟!«.
أن  الغرب  غباء  من  »سيكون  وتابع: 
يصدق دموع التماسيح التي يذرفها على 

ق�����ادة عرب  ق���ت���اله 
ي���س���ف���ك���ون دم�����اء 

شعوبهم كل يوم«.

من هنا 
وهناك

االنتقادات الموجهة 
للمتضامنين مع 

»شارلي إيبدو«

الهجوم على »شارلي« والهجوم  على  اإلسالم

بوادر أزمة تجارية بين المغرب وموريطانيا

استعان أسامة بن كيران نجل رئيس الحكومة 
برازيلي  رس��ام  بما رسمه  كيران  بن  اإلل��ه  عبد 
مجلة  مقر  على  الهجوم  م��ن  ال��ه��دف  ليوضح 

»شارلي إيبدو« الفرنسية.
ويظهر من خالل الرسم )في اليمين( مسلحان 

يوجهان سالحين رشاشين صوب باب المجلة 
الفرنسية، في حين أن الرصاص يتوجه مباشرة 
إلى صومعة مسجد خلف الصحيفة، مما يعني 
أن الهدف من الهجوم هو مزيد من التضييق على 
اإلسالم والمسلمين في فرنسا.. حسب ما يعتقده 

ابن رئيس الحكومة وصاحب الرسم.
وفي الصورة الثانية يظهر أحد المشاركين 
في مسيرة باريس، يوم األحد الماضي، وقد حمل 
»لماذا  يتساءل،  وه��و  للجميع  مخالفا  شعارا 

يتظاهر المجرمون بيننا«.

جانب من 
مسيرة باريس

معبر حدودي 
بين المغرب 
وموريطانيا

عبد الله 
التهاني
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وثائق  م���ن  وث��ي��ق��ة  ت���وج���د 
الديبلوماسية الفرنسية تحمل 
رقم: 431 ومؤرخة ب�26 يونيو 
»تطور  هو  موضوعها   ،1956
وضعية عالل الفاسي السياسية 
الملكي«،  الجيش  تأسيس  بعد 
تبرز لنا تزايد نفوذ وقوة القصر؛ 
فهي توضح تطورات الوضعية 
الذي  الفاسي  السياسية لعالل 
يقرب  وأخ��ذ  يخفت،  نجمه  بدأ 
القصر،  وبين  بينه  المسافات 
األخيرة  التطورات  بعد  وذل��ك 
المغرب، ولعل من  التي عرفها 
أبرزها تأسيس الجيش الملكي، 
وإدماج جيش التحرير فيه، إذ 
تشير هذه الوثيقة إلى أن هذا 
مرتبط بأمرين، أولهما: التنافر 
الفاسي  ع���الل  ب��ي��ن  ال��ح��اص��ل 
واألمين العام لحزب االستقالل 
أحمد بالفريج. والثاني هو أن 

عالل الفاسي الحظ ظاهرتين منذ 
توقيع اتفاقية 2 مارس 1956، 
قوة  تنامي  في  األول��ى  تمثلت 
القصر شيئا فشيئا، في ما تكمن 
أن  ك��ون  ف��ي  الثانية  ال��ظ��اه��رة 

جيش التحرير أكبر من أن 
االستقالل  ح��زب  يجعله 

تابعا له.
من  الثانية  الفقرة  أم��ا 
هذه الوثيقة، فهي تتعلق 
ال����ق����ص����ر في  ب����م����وق����ع 
السياسية  ال��خ��ري��ط��ة 
المغربية ابتداء من هذه 
المرحلة، حيث توضح 
أن كل مكونات الحكومة، 
وخ������اص������ة ال�����������وزراء 

المنتمون لحزب االستقالل 
يعلمون أن سلطات القصر 

ما لبتت تزداد يوما بعد يوم، 
كما أن بالفريج قدم ضمانات 

أن  وتضيف  للسلطان،  الوفاء 
جيش التحرير بدأ يتبع صديقي 
القصر، وهما: الحسن اليوسي، 

والمحجوبي أحرضان.  
مهم،  بأمر  الوثيقة  وتخبرنا 
ه���و أن 

يحاول  ص����ار  ال��ف��اس��ي  ع����الل 
الحفاظ على مكانته وهيبته في 
الخريطة السياسية المغربية عن 
بموريطانيا  مطالبته  ط��ري��ق 
والصحراء)..(، وهذا أمر مخالف 
ل��م��ا ه���و ش��ائ��ع ع���ن أن حزب 
االستقالل بزعامة عالل الفاسي 
كان يطمح إلى استكمال الوحدة 
طريق  ع��ن  للمغرب  الترابية 
وبالد  بالصحراء  المطالبة 
شنقيط بمعنى موريطانيا. 
ومما يبين أن مطالب حزب 
بريئة  تكن  ل��م  االستقالل 
وكانت في حقيقتها مجرد 
الفاسي  عالل  ح��اول  أداة 
استعمالها من أجل معارضة 
نظام الحكم الذي كان يقوده 
محمد الخامس، وأن الحسن 
ال��ث��ان��ي ض���رب م��ط��ال��ب حزب 
االستقالل عرض الحائط عندما 

قال »لو كنت ملكا لحظة استقالل 
موريطانيا لكنت أول المعترفين 
بها«، وإن كان في تصريح الملك 
معنى فإنه كان على علم بمخطط 
الستعمال  االس���ت���ق���الل  ح����زب 
المطالبة بموريطانيا جزءا من 
معارضة  أج����ل  م���ن  ال���دع���اي���ة 

الحكم. 
وبعدما أكد عالل الفاسي خالل 
تأبينه للطريس في سنة 1970 
أنه يتمنى الموت بسبب الخجل 
الذي يشعر به من جراء ضياع 
من  أوفقير  طلب  موريطانيا، 
الحسن الثاني أن يقوم بتصفية 
عالل الفاسي، كما أن المهدي بن 
بركة أصبح منذ سنة 1958 يرى 
بأنه ال طائل من المطالبة بإلحاق 
حيث  المغرب،  إلى  موريطانيا 
بات يرى أن االستمرار في هذا 

سوى  يشكل  ال  المطلب 
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كيف تسبب احملجوبي أحرضان واحلسن 
اليوسي في القضاء على شعبية عالل الفاسي

الحكايات 
التاريخية 
لمعارضة 

نظام الحكم 
من لدن حزب 

االستقالل

تبين الوثيقة أن 
مطالب حزب 

االستقالل لم تكن 
بريئة وكانت في 

حقيقتها مجرد أداة 
حاول عالل الفاسي 

استعمالها من أجل 
معارضة نظام الحكم 

الذي كان يقوده 
محمد الخامس آنذاك

املهدي بن بركة 
يقبل يد محمد 

اخلامس
 )صورة خاصة 

باألسبوع(
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تبذيرا للمال والسير بالعالقات المغربية 
الفرنسية نحو الطريق المسدود، كما رأى 
أن فرنسا لن تسمح للمغرب بأي حال من 
األحوال أن يلحق موريطانيا به. وبهذا 
انتهت المرحلة األولى من معارضة حزب 
االستقالل للملكية بالفشل، حيث استقلت 

موريطانيا فعليا سنة 1960. 

»التعريب« كأسلوب للمعارضة

أما المحطة الثانية التي عارض خاللها 
ح���زب االس��ت��ق��الل ن��ظ��ام ال��ح��ك��م بصفة 
مباشرة، فهي مرحلة انطلقت عندما خرج 
الحزب من الحكومة في 27 يناير 1963 
إلى المعارضة، وامتدت معارضته للحكم 
أثناء مرحلة »حالة االستثناء«. حيث ومنذ 
المعارضة مارس معارضة  إلى  تحوله 
مشاغبة داخل البرلمان الذي افتتح في 
18 نونبر 1963، لتتضح مواقفه بجالء 
مع مؤتمره السابع في 12 فبراير 1965 
الذي بين أن الحزب أصبح معارضة ضد 
الملك وليس ضد الحكومة، حينما قال 
المؤتمر  في  خطابه  في  الفاسي  ع��الل 
»وجب القضاء على اإلقطاعية والطبقة 
المسيطرة«، وأعقبه نشر جريدتي »األمة 
اإلفريقية« و»االستقالل« نص لجمال الدين 
والشعب  بالشعب  »ال��ع��رش  األف��غ��ان��ي 
َن نوايا الحزب  بالعرش«، األمر الذي َبَيّ
من جديد وهو ما عجل بحملة قمع ضده، 
حيث تم حجز الصحيفتين بتهمة نشر 

نصوص تضر باألمن العام)..(. 
غير أن المعطى أو الشعار الذي ارتكز 
من  المرحلة  ه��ذه  خ��الل  ال��ح��زب  عليه 
معارضته للحكم برز بصفة أساسية بعد 
الدموية،   1965 م����ارس   23 أح�����داث 
فالوثائق الفرنسية تشير إلى أن حزب 
االستقالل بعد هذه األحداث التي هزت 
عرش الحسن الثاني سيعمل على تبني 
بعض المطالب التي كانت تعتبر في تلك 
المرحلة من أهم المطالب الشعبية، وهما 
مطلبان: أولهما، تعريب التعليم الذي كان 
موضوع الساعة وكان الكل يطالب به، 
وثانيهما، اإلصالح الزراعي واسترجاع 
المعمرين  م���ن  ال��ف��الح��ي��ة  األراض������ي 

الفرنسيين.
وفعال فقد تبنى حزب االستقالل مطلب 
المطالبة بالتعريب، ودارت مشاورات بين 
مشكلة  ح��ول  السياسية  األط���راف  ج��ل 
تعريب التعليم خالل سنة تقريبا، غير أن 
6 أبريل سنة  خروج وزير التعليم يوم 
خالله  أك��د  للصحافة  بتصريح   1966
ظرفية  ف��ي  التعليم  تعريب  استحالة 
قصيرة، وأقر العودة إلى تعليم المواد 
العلمية بالفرنسية في المرحلة الثانوية، 

جعل األطراف السياسية تشن حملة ضد 
ه����ذا ال��ت��ص��ري��ح ب��م��ا ف���ي ذل����ك حزب 

االستقالل.
وتتحدث وثائق أمريكية، ومنها تقرير 
 1972 12 يونيو  أمريكي صدر بتاريخ 
عن أن عالل الفاسي خالل مرحلة »حالة 
االستثناء« كان على استعداد للدخول في 
مناقشات مع الملك إال أنه كان يرغب في 
أن يبقى »حزبه هو المهيمن«، وهو ما 
أدى في نهاية المطاف إلى تقويض جهود 
تعاون حزبه مع باقي األطراف السياسية. 
وفي إطار سعيه إلى إبقاء حزبه كقوة 
فقد حاول  البالد،  في  سياسية مهيمنة 
بواسطة  القصر  على  الضغط  الحزب 
بعد  وذل��ك  أخ��رى،  التعريب مرة  قضية 
المحاولتين االنقالبيتين 1971 - 1972، 

حيث نظم في سنة 1973 حملة كبيرة من 
في  بالتعريب،  المطالبة  االلتماسات 
محاولة منه لمعارضة نظام الحكم. غير 
أن إثارة قضية الصحراء ابتداء من سنة 
1973 حول األنظار عما هو داخلي وكون 
بذلك  لتطوى  الملكية،  ح��ول  إج��م��اع��ا 
صفحة أخرى من صفحات الشعارات أو 
من خاللها حزب  ح��اول  التي  المطالب 
وباءت  الملكية،  م��ع��ارض��ة  االس��ت��ق��الل 

بالفشل.

عندما امتطى حزب االستقالل صهوة 
المطالب االجتماعية

عارض  التي  الثالثة  المحطة  أما   
فهي  الملكية،  االستقالل  ح��زب  فيها 
وبداية  الثمانينيات  نهاية  مرحلة 
التسعينيات، وذلك عندما شهد المغرب 
كانت  تباعا  شعبيتين  انتفاضتين 
األولى سنة 1981 والثانية سنة 1984. 
الناحية  االنتفاضتان من  أفرزت  وقد 
ال��س��ي��اس��ي��ة ت��ق��ارب��ا ب��ي��ن األح����زاب 
ما سيعرف  التي ستشكل  السياسية 
حزب  )ض��م��ت   1992 س��ن��ة  بالكتلة 
االستقالل، وحزب االتحاد االشتراكي 
التقدم  وح����زب  ال��ش��ع��ب��ي��ة،  ل��ل��ق��وات 
العمل  وم��ن��ظ��م��ة  واالش����ت����راك����ي����ة، 
لم  المرة  وهذه  الشعبي(.  الديمقراطي 
ي��رف��ع ح���زب االس��ت��ق��الل وح����ده شعار 
التي  األح��زاب  كل  رفعته  بل  المرحلة، 
شكلت الكتلة الديمقراطية، حيث رفعت 
هذه األخيرة شعار مطالبة النظام الملكي 
السيما  سياسية،  بإصالحات  بالقيام 
منها: تعديل الدستور، وإجراء انتخابات 
ن��زي��ه��ة ودي��م��ق��راط��ي��ة، وال����زي����ادة في 

األجور.
وقد كانت هذه المطالب تعتبر تحديات 
من  يعيش  ال��م��غ��رب  ك��ان  إذ  المرحلة، 
الناحية االقتصادية وضعية اقتصادية 
المعطيات  بعض  تترجمها  متدهورة 
الرقمية، حيث بلغ عجز الميزانية نسبة 
العجز  ووص����ل   ،1989 س��ن��ة   ٪2.25
 ٪13.2 التجاري في نفس السنة نسبة 

مليار درهم بسبب نمو الواردات ونقص 
الصادرات، كما بلغ عجز ميزان األداءات 
3.7٪ من الناتج الداخلي الخام،  نسبة 
وتم تخفيض العملة عدة مرات مما ترك 
مضاعفات كبيرة على انخفاض األجور 
وارت��ف��اع األس��ع��ار، وت��ال ذل��ك أن دعت 
المركزيتان النقابيتان التابعتان لكل من 
االشتراكي  واالت��ح��اد  االستقالل  ح��زب 
الكونفدرالية  وهما:  الشعبية،  للقوات 
العام  واالت��ح��اد  للشغل،  الديمقراطية 

للشغالين بالمغرب، وذلك يوم 14 دجنبر 
.1990

إل��ى أن ه��ذه الدعوة   تجدر اإلش���ارة 
السنة،  نفس  من  أبريل  في  أوال  كانت 
وه���ذا اإلض����راب ه��و ال���ذي ك���ان بداية 
األح�����داث االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي حصلت 
تسمى  وال��ت��ي   ،1990 سنة  بالمغرب 
بأحداث فاس 1990، )لإلشارة، فقد كان 
فيها حميد  األساسيين  المتورطين  من 
شباط نفسه وتوبع قضائيا ولم يخرج 
سنة  ملكي  عفو  بعد  إال  القضية  م��ن 

.)1996

مواقف شباط ومحاولة إرجاعه الماضي

مسار  استعراض  من  الخالصة  إن 
أننا  هي  المراحل  ه��ذه  خ��الل  الحزب 
محطات  ط��وال  االستقالل  أن  الحظنا 
صراعه مع الملكية لم ينل منها شيئا، 
حيث كان دائما هو الخاسر كما الحظنا 
 1960  -  1956 م��رح��ل��ت��ي  خ���الل  م��ن 
و1965 - 1973، ولكن عندما اتحد مع 
األطراف السياسية األخرى، حصل على 
تنازل الحسن الثاني وتم فتح النقاش 

حول تعديل الدستور.
والمالحظ اليوم أن حزب االستقالل 
استوعب الدرس، فقد حاول بداية إحياء 
تجديد  طريق  عن  الديمقراطية  الكتلة 
التحالف مع االتحاد االشتراكي للقوات 
ثم  وح���ده،  ي��ع��ارض  ال  لكي  الشعبية، 
ولكن  واإلحسان،  العدل  مع  التحالف 
اليوم مختلف عن األمس من عدة نواٍح، 
ف��ف��ي ك���ل ال��م��راح��ل ال��ت��ي ك���ان حزب 

الملكية  تحدي  على  يتجرأ  االستقالل 
في  تكون  عندما  ذلك  يفعل  دائما  كان 
موقف ضعف، أما اليوم فهي في أوج 
العدل  ج��م��اع��ة  أن  ك��م��ا  ق���وت���ه���ا)..(، 
واإلحسان مازالت لم تقدم موقفها من 
محاولة تقرب شباط منها، فقد رفضت 
الجماعة التحالف مع العدالة والتنمية 
المرجعية   ح��ي��ث  م���ن  إل��ي��ه��ا  األق�����رب 
ف��ك��ي��ف  سيستقبل  اإلي��دي��ول��وج��ي��ة،  

التحالف مع شباط؟
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المالحظ حاليا أن حزب االستقالل استوعب الدرس، 
فقد حاول بداية إحياء الكتلة الديمقراطية عن 

طريق تجديد التحالف مع االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية، لكي ال يعارض وحده، ثم التحالف مع 
جماعة العدل واإلحسان، ولكن اليوم مختلف عن 

األمس من عدة نواٍح، ففي كل المراحل التي كان 
حزب االستقالل يتجرأ على تحدي الملكية كان دائما 
يفعل ذلك عندما تكون في موقف ضعف، أما اليوم 

فهي في أوج قوتها)..(



نعتذر للمخرج 
العالمي المصري المرحوم يوسف 
شاهين عن "استعارة" عنوان فيلمه 
الناجح "هي فوضى"، والذي سلط 
األضواء من خالله على الفوضى 
التي  وال��م��ح��س��وب��ي��ة  وال��ف��س��اد 

يعيشها بلده مصر.
فريق الجيش الملكي المعروف 
بانضباطه  ال��س��ن��ي��ن  م��ر  وع��ل��ى 
الكبير، وباتزان سلوك العبيه، وكل 
معسكره  ع���رف  ب���ه،  المحيطين 
بمراكش،  األخ���ي���ر  ال���ت���دري���ب���ي 
استعدادا لمباريات اإلياب فوضى 
يجهلون  العبون  أبطالها  عارمة، 
عن  يدافعون  ال��ذي  الفريق  قيمة 
ركوب  فضلوا  الع��ب��ون  قميصه. 
الفندق  إل��ى  للوصول  سياراتهم 
الذي تم حجزه من طرف المكتب 
يلتزموا  ل��م  وآخ����رون  ال��م��س��ي��ر، 
يفرضه  ال��ذي  الموحد  باللباس 

الفريق في كل معسكراته.
يعيش خالل  الفريق  كان  ف��إذا 
ال���س���ن���وات األخ����ي����رة، ح��ال��ة من 
على  عالوة  والفوضى،  االحتقان 

النتائج السلبية، فالسبب أصبح 
واضحا، ألن العديد من المسؤولين 
هم  يعيشون  للفريق  والمرافقين 
خ��ف��ي��ة يذهب  ك���ذل���ك ص����راع����ات 
حجم  ف��ي  كبير  ف��ري��ق  ضحيتها 

الجيش الملكي. 
لقد نادينا من هذا المنبر وخالل 
أكثر من مناسبة، بوضع حد لهذه 
الحالة الشاذة التي يعيشها فريق 
ال��م��غ��ارب��ة، وي���روا فيه  يحبه ك��ل 
الفريق النموذجي الذي كان يمثلنا 
ف���ي ك���ل ال���واج���ه���ات وع���ل���ى كل 

ال��ج��ب��ه��ات. ف��أي��ن ن��ح��ن م��ن جيل 
المختطف، باموس، وزناية، وعبد 
دحان،  وجيل  وعمار،  باخا،  الله 
والتيمومي، والفاضلي، وهيدامو، 

ولغريسي، .. وآخرون.
يعرف  ال  الجيل  ه��ذا  ل��أس��ف 
األجيال التي سبقته ودافعت عن 

قميص الفريق بكل "رجولة".
رجاءا احترموا قميص فريقكم، 
المشوشين  أب�����ع�����دوا  رج�������اء 
واالنتهازيين والسماسرة عن فريق 

كل المغاربة.
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>> برشلونة يملك ثالثة وحوش
< الدولي اإلسباني تشافي

يديوهم لحديقة تمارة!
>> قلت لكم إن الرجاء لم يقل كلمته بعد

< بودريقة رئيس الرجاء
باراكا غير أنت اللي تتكلم النهار كلو

>> فرصتي أعض عليها بالتواجد
< الكروني حارس مرمى الجيش الملكي

عنداك أسنانك؟
>> التحكيم "شوهة"

< أبرون رئيس المغرب التطواني
الشوهة هي اللي درتي فالموندياليتو

>> أعداء النجاح يحاربونني ألنني حرمتهم من حليب البقرة
< بنهاشم مدرب اتجاه طنجة

واش أنت مدرب وال كساب؟
>> لن ألعب للرجاء وأفضل الوداد

< الحداد مهاجم حسنية أكادير
القلب وما يريد

مخفر  داخ��ل  تنتهي  أحفير  واتحاد  بركان  شباب  مباراة   <<
الشرطة

< األخبار
مباراة في كرة القدم وال مظاهرة؟

>> عطالة األسود تقودهم إلى الوراء في تصنيف "الفيفا"
< صحف

بحال إيال كانو هوما اللولين، راه ديما اللور...
>> أوزين ينفذ حملة "تطهير" في الوزارة ساعات قبل إعفائه

< مواقع
باش عاوتاني، ياكما بالكراطة؟

>> 300 مليون دوالر خسائر المغرب في المونديال
< وكاالت

خسائر مادية وشوهة تفرج عليها العالم بأسره
>> ال فرق بين الهواة والنخبة

< الدولي السابق أبرامي
إال بالمعسكرات والسفريات المريحة.

قالوا ونقول

لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة  ق��ررت 
ال��ق��دم إل��غ��اء ال��م��ب��اراة ال��ودي��ة التي كانت 
ستجمع المنتخب المحلي بنظيره التونسي 
استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للمحليين 

التي ستحتضنها رواندا.
نور الدين البوشحاتي الرجل القوي داخل 
الجامعة التي يرأسها صديقه فوزي لقجع، 
أصبح هو اآلمر والناهي، بالرغم من حداثة 

عهده في ميدان التسيير.
إلغاء هذه المباراة بإيعاز منه، جاءت بعد 
العديد من القرارات غير الصائبة والتي أثرت 
وبشكل كبير على هذا المنتخب الذي ننتظر 
منه الشيء الكثير، خاصة في تعزيز المنتخب 
إعطاء  على  وق���ادرة  قوية  بعناصر  األول 

اإلضافة، ومنح دم جديد لمنتخب الكبار.
فاخر  امحمد  تعيين  وبعد  نتذكر،  كلنا 
التصريحات  ال��م��ح��ل��ي،  للمنتخب  م��درب��ا 
بأن  أكد  ال��ذي  الجامعة  لرئيس  المعسولة 
المنتخب المحلي سيلقى نفس االهتمام الذي 
يحظى به منتخب الكبار، كما سيقوم المكتب 
الجامعي في شخص نور الدين البوشحاتي 
الذي عين رئيسا للمنتخبات الوطنية، هو 
ال��س��اه��ر ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ك���ل م��ت��ط��ل��ب��ات هذا 
المنتخب. لأسف وبعد مرور األيام، الحظنا 
بأن هذا المنتخب أصبح غير مرغوب فيه، 
الودية  المباريات  ببعض  اكتفى  أن��ه  كما 
المحسوبة على رؤوس األصابع، ناهيك عن 
اصطدامه برفض كل مقترحات مدربه امحمد 
فاخر الذي أصبح في حيرة من أمره، بسبب 
تعنت رئيس المنتخبات الوطنية الذي أصبح 

يفهم األمور التقنية أكثر من التقنيين.
هذا  لوالدة  استبشرنا خيرا  البداية  في 
المنتخب، الذي سيضع حدا لإلهمال الذي 
داخل  الممارسون  ال��الع��ب��ون  ل��ه  يتعرض 
البطولة الوطنية، والذين لم يسعفهم الحظ، 
ولم تمنح لهم الفرصة للعب لفائدة المنتخب 
األول الذي يعتمد وخالل أكثر من عقد من 
الزمن على الالعبين المحترفين، بالرغم من 

تواضع مشوارهم، ألن الكلمة األولى واألخيرة 
أصبحت للسماسرة والوكالء.

واستبشرنا كذلك خيرا بفتح األبواب أمام 
العديد من المواهب المحلية التي أعجب بها 
الجمهور المغربي خالل المباريات الودية 
األخيرة، إال أننا أصبحنا نتفاجأ بالقرارات 
الذي  البوشحاتي  ال��دي��ن  لنور  المجحفة 
المنتخب  م����درب  م��ق��ت��رح��ات  ك���ل  ي��رف��ض 

المحلي.
الحظنا خالل األيام األخيرة توافد العديد 
المغرب،  إل��ى  اإلف��ري��ق��ي��ة  المنتخبات  م��ن 
استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا لأمم التي 
س��ت��ح��ت��ض��ن��ه��ا غ��ي��ن��ي��ا االس���ت���وائ���ي���ة بدل 

المغرب.
ظهرانينا،  بين  المنتخبات  هذه  تواجد 
يعتبر مناسبة إلجراء بعض المباريات الودية 
للمنتخب المحلي، والوقوف عن كثب على 
مدى استعداده لمواجهة منتخبات إفريقية 
قوية، تتوفر على العبين محترفين على أعلى 

والغابون،  السينغال،  كمنتخبات  مستوى، 
تكلف  لن  المباريات  هذه  أن  علما  وغينيا، 

خزينة الجامعة ولو سنتيما واحدا..
ف��ي ف��ت��رة ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات وف���ي ع��ز قوة 
المنتخبات الوطنية ومكتبها الجامعي، كنا 
نتوفر على منتخب ثاٍن موازاة مع منتخب 
الكبار. منتخب أشرف عليه العديد من األطر 
الوطنية، وكان فعال خزانا كبيرا للمنتخب 
تدريبية  بمعسكرات  يقوم  كان  كما  األول، 
مرتين في الشهر بدون أن يجري في بعض 
يكفيه  كان  فقد  الودية،  المباريات  األحيان 
التربص من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة، 
ليعود الالعبون إلى فرقهم للعب في البطولة 
إلى  الوطنية، والعودة مجددا يوم اإلثنين 

معهد موالي رشيد.
الثمانينيات  جامعة  بين  شتان  لأسف 
أو  الحالية  األقوياء، والجامعة  وأعضائها 
السابقة التي لم َنَر خالل فترتها إال الفساد 

والفضائح.

ماذا ننتظر من المنتخـب المحـلي؟
بعد إلغاء جامعة كرة القدم للعديد من المباريات االستعدادية

عيــــب
واهلل

ن�����ج�����ا ال�����ش�����اب 
حسني،  م��ص��ط��ف��ى 
ع����ض����و ال����وي����ن����رز 
المشجع  ال��ف��ص��ي��ل 
ل�������ن�������ادي ال�����������وداد 
الرياضي، من الموت 
بأعجوبة إثر تعرضه 
العتداء عدواني بعد 
عودته رفقة أصدقائه 
خريبكة،  مدينة  م��ن 
لقاء  ت��اب��ع��وا  ح��ي��ث 
أولمبيك  الوداد ضد 
خريبكة برسم الدورة 
م��ن بطولة  األخ��ي��رة 

الذهاب.
مصطفى  وال�������د 
ح���س���ن���ي ال���������ودادي 

لنا  ي��روي  ب�"الثعلب"  والملقب  ال��م��ع��روف 
االعتداء األخير ضد مجموعة من الشباب من 
بينهم ابنه الذي تعرضت سيارتهم لوابل من 
الحجارة من طرف مجهولين في منطقة ثالثاء 
ابنه  أصيب  كما  فيني،  قرية  ق��رب  األوالد 
مصطفى بعدة جروح، نقل على إثرها إلى 

المستشفى اإلقليمي البن أحمد، وإلى مصحة 
الزرقطوني تحت إشراف البروفيسور هيفتي 
هذا  بسبب  العالجات  يتلقى  م��ازال  حيث 

االعتداء الذي أثر عليه نفسيا.
للتذكير، فسائق هذه السيارة أجرى هو 
اآلخر عملية دقيقة على الرأس، ومازال طريح 

الفراش شأنه شأن بعض الوداديين.

ب��ع��د إع���ف���اء وزي���ر 
والرياضة  ال��ش��ب��اب 
محمد أوزين من طرف 
الملك بسبب الخروقات التي 
األمير موالي  مركب  عرفها 
الله خالل استضافته  عبد 
إلحدى مباريات كأس العالم 
بالمغرب،  نظمت  التي  لأندية 
يسابق حزب الحركة الشعبية الزمن، 
من أجل البحث عن الشخص المناسب 

الذي بإمكانه تحمل هذه الحقيبة.
هناك العديد من األشخاص داخل 
ح���زب ال��س��ن��ب��ل��ة، ب����دأوا ف��ي عملية 

"التسخين" من أجل كسب هذا المقعد 
ال����وزاري ال��ذي يسيل ال��ل��ع��اب، فكل 
دينصورات الحزب تريد أن يكون هذا 
المنصب من نصيب أحد المقربين 

القادم من  لها، ليبقى الحسم في 
أقوى  بين  م��ن  أن  علما  األي���ام، 

سعيد  هو  المرشحين 
ح�����س�����ب�����ان ع���ض���و 
الوطني  ال��م��ج��ل��س 
والرئيس  للحزب، 
لمجلس  ال��س��اب��ق 
ع����م����ال����ة ال�������دار 
البيضاء الكبرى، 

العديد من  له أن شغل  وال��ذي سبق 
بالشأن  عالقة  لها  التي  المناصب 
سياسة  كتبنيه  ال��ري��اض��ي، 
الوزير  القرب قبل  مالعب 
"التجمعي" السابق منصف 
مكلفا  ك��ان  كما  بلخياط، 
الدولية  ب��ال��ع��الق��ات 
وال����ش����ب����اب داخ����ل 
ال������م������ج������م������وع������ة 

الحضرية.
حسبان،  سعيد 
كان  أن  ل��ه  سبق 
منتدبا  رئ��ي��س��ا 

لنادي الرجاء الرياضي خالل رئاسة 
عبد الله غالم للفريق، ونائبا للرئيس 

السابق عبد السالم حنات.
حركيو البيضاء، يمنوا النفس، أن 
تأخذ الدار البيضاء المدينة المليونية 
حقها من التنصيبات، علما أن المكتب 
السياسي للحركة الشعبية ال يتوفر 
على مناضل واحد بيضاوي داخل هذا 
الجهاز وربما ستكون الفرصة مواتية 
لرد االعتبار لهؤالء في شخص سعيد 
الحالي  اإلقليمي  ال��ك��ات��ب  حسبان 
ل���ل���ح���زب ب���ع���م���ال���ة ال�����ف�����داء م���رس 

السلطان.

من سيخلف أوزين في حقيبة الشباب والرياضة؟
قـــف

جناة مشجع ودادي من موت محقق

فاخر بجانب 
القجع

اجلـيش الـملـكي: هـي فوضـى!

تلقينا ببالغ األسى واألسف وفاة 
لم  بعد مرض  الحاج محمد صابر 

يمهله طويال.
نتقدم  األليمة  المناسبة  وب��ه��ذه 
بأحر التعازي والمواساة إلى ابنه عبد 
السابق  ال���وداد  نجم  صابر  الرحيم 
ورئيس جمعية قدماء الالعبين، وإلى 
جميع أفراد أسرته، طالبين من الله 
فسيح  الفقيد  يسكن  أن  وج��ل  ع��ز 
الصبر  ذوي�����ه  ي��ل��ه��م  وأن  ج���ن���ات���ه، 

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تـعـزيـة

أين نحن من هذا الفريق النموذجي، بطل إفريقيا 1985

الضحية مصطفى حسني يتوسط العبي 
الوداد الهجهوج وحبان

سعيد 
حسبان
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كيف فقدت امللكية
 ثقتها في رؤساء فرنسا؟

<  أعد الملف: سعيد الريحاني

هل سألتم أنفسكم يوما: ما هي 
بعض  ب��ه��ا  يتميز  ص��ف��ة  أب��ش��ع 
لسان  على  الجواب  الفرنسيين؟ 
المحامي موريس بوتان: »ال أريد 
أن أعمم ولكن أبشع صفة يتسم 
بها مواطنونا هي العنصرية، وإن 
كان أغلبهم غير واع بذلك.. فإذا 
يخاطب  أن  الطبيعي  م��ن  ك���ان 
الفرنسي مغربيا باستعمال ضمير 
غير  فالعكس  المفرد،  المخاطب 
للمحامين  نقيبا  إن  بل  مقبول، 
كاتب  ألن  يوما  عاتبني  بالرباط 
ضبط اعتدت أن أخاطبه بضمير 
نفس  مستعمال  أجابني  المفرد، 
الصيغة.. فبالنسبة إلى الفرنسيين 
بالمغرب، كل خادماتهن يسمين 
م��غ��رب��ي يسمى  وك����ل  ف���اط���م���ة، 

محمد«.
هكذا باختصار يلخص المحامي 
ذي األصول الفرنسية »بوتان« في 
عنوان:  ت��ح��ت  ال���ص���ادر  ك��ت��اب��ه 
»الحسن الثاني.. دغول.. بن بركة.. 
بعض  مشكلة  عنهم«،  أعرفه  ما 
الفرنسيين، وهو يتفق تماما مع 
الثاني  الحسن  يعتقده  ك��ان  ما 
الذي سأله الصحفي »لوران« ذات 

يوم عن أقبح صفة لدى الفرنسيين 
فقال:  ال��م��غ��رب،  ف��ي  المقيمين 

»العنصرية في كل شيء«.
ك��ث��ي��ر من  ي���ع���رف  ورب����م����ا ال 
الفرنسيين  أن  ال��م��واط��ن��ي��ن 
ينقسمون في تعاملهم مع الحالة 
مختلفين  قسمين  إلى  المغربية 
ذلك بجالء  الوقوف على  ويمكن 
فقد  للتاريخ،  ال��ع��ودة  خ��الل  من 
سبق أن ))نظم فرنسيو المغرب 
طريق  ع��ن  االستعمار  دع��اة  م��ن 
أسبوعية  تعبير  المعركة حسب 
»فرانس أوبسيرفاتور«، أنفسهم 
ل��ل��دف��اع ع��ن ام��ت��ي��ازات��ه��م، وكان 
هدفهم األساس الذي يتقاسمونه 
مع أغلب المسؤولين الفرنسيين 
بالمغرب، بل وحتى المسؤولين 
بفرنسا، اإلبقاء على المغرب تابعا 
لبلدهم.. وفي سنة 1953 نشأت 
الفرنسي«  »ال���ح���ض���ور  ح���رك���ة 
المفتوحة في وجه كل األوروبيين، 
وكان لها نفس التوجه، ويترأسها 
ال��دك��ت��ور ف��رن��ان��د ك����وس.. وفي 
التي  ال���ح���رك���ة  ه����ذه  م���واج���ه���ة 
تستقطب األغلبية، لم يتردد بضع 
م��ئ��ات م��ن األح���رار ف��ي تأسيس 

برئاسة  الفرنسي  الوعي  حركة 
ال���دك���ت���ور غ����وي دي����الن����وي..((، 

)المصدر نفسه(.
وحدة  ليسوا  إذن  الفرنسيون 
حظ  س��وء  م��ن  ولعله  متجانسة 
أن من  ه��و  األي���ام  ه��ذه  المغرب 
يسهرون اليوم على تسيير شؤون 
الحس  بنفس  يتمتعون  فرنسا 
»االستعماري« الذي سبقهم إليه 
إخ��وان��ه��م ال��ذي��ن ك��ان��وا هنا في 
المغرب، قبل أن يتم »طردهم« في 
بعض  بخالف  التحرير،  معركة 
المغرب«  »أص��دق��اء  الفرنسيين 
المعروفين بمعاداتهم لالستعمار، 
بوتان«  »موريس  الكاتب  ومنهم 
الذي ولد في مكناس وكان صديقا 
ل�����ل�����ع�����دي�����د م��������ن ال������زع������م������اء 

الوطنيين)..(.
نوع  نوعان؛  إذن  الفرنسيون 
معروف  ون��وع  للملكية،  مساند 
يميل  نوع  الملكية؟  على  بتآمره 
نحو مساعدة المغرب، ونوع يميل 
ال��ن��ظ��ام ويسعى  إس��ق��اط  ن��ح��و 
الصدد  ه��ذا  في  الستعماره)..(، 
يمكن قراءة فقرة تاريخية مهمة 
»موريس  ك��ت��اب  ف��ي  وردت  كما 

))انخرط  فيها:  وي��ق��ول  ب��وت��ان« 
الجنرال غيوم بإيعاز من الحزب 
بيدو«  ل����«ج���ورج  االس��ت��ع��م��اري 
في  االستعماريين،  من  وأمثاله 
أسوإ المعارك التي خاضها في 
ح��ي��ات��ه ال��م��ه��ن��ي��ة، س��ع��ي��ا لخلع 
السلطان.. وفي ربيع 1953 أفلح 
في  السامين  الموظفين  بعض 
اإلقامة العامة في تحريض كل من 
الباشا الكالوي والشريف الكتاني 
القبائل،  تحريك  إل��ى  ودفعهما 
تماما كما حدث سنة 1951 ضد 
العاهل المغربي، اتهموه بالخروج 
اإلسالمية وطالبوا  التعاليم  عن 
ب��ع��زل��ه، وف����ي 31 م����اي أص���در 
باإلدانة:  القاطع  حكمه  الكالوي 
الباشوات  وإل��ى  إل��ي  »بالنسبة 
بوصفه  السلطان  ف��إن  والقياد، 
ف��ق��د شرعيته  ال��م��ؤم��ن��ي��ن  أم��ي��ر 

الدينية«((.
أمام هذا الوضع، لم يكن بإمكان 
السلطان أن يبقى مكتوف األيدي، 
لهذه  ال���ت���ص���دي  ح�������اول  ف���ق���د 
التطورات، باقتراح خطة شمولية، 

االنشقاق  ه���ذا  لخطر  درءا 
لم  »»»المنظم، ولكن مسعاه 

نظم فرنسيو المغرب 
من دعاة االستعمار عن 
طريق المعركة حسب 
تعبير أسبوعية 
»فرانس 
أوبسيرفاتور«، 
أنفسهم للدفاع عن 
امتيازاتهم، وكان 
هدفهم األساس الذي 
يتقاسمونه مع أغلب 
المسؤولين الفرنسيين 
بالمغرب، بل وحتى 
المسؤولين بفرنسا، 
اإلبقاء على المغرب 
تابعا لبلدهم

الفرنسيون نوعان: 
أصدقاء المغرب 

والحالمون باستعماره
الرئيس 

الفرنسي 
فرانسوا هوالند 

يخطب في 
البرلمان 
المغربي

ـاري
حليلإخبـ
ت
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ينجح: ))ففي غضون ذلك ارتفعت 
أسهم الكالوي في البلد، بتشجيع 
م�����ن ب���ون���ي���ف���اص وب���ل���وس���ون 
الرباط  وواص���ل���ت  وأذي��ال��ه��م��ا، 
تحذيرات  رغم  التحدي  سياسة 
النييل  حكومة  واضعة  باريس، 
الضعيفة أمام األمر الواقع، ومع 
13 غشت  ذلك قبل السلطان في 
الظهائر  توقيع  السنة  نفس  من 
المعروضة عليه، كي ينقذ عرشه، 
وهي ظهائر تقيم نوعا من السيادة 
سيادة  نقل  ل��م  إن  المتقاسمة، 
أو  ق��ي��ود  دون  مطلقة  فرنسية 
ح����دود.. ول��ك��ن  ن��ظ��را لألحداث 
الظهائر  ت��ل��ك  ف���إن  ال��م��ت��الح��ق��ة، 
ستظل حبرا على ورق، ففي نفس 
اليوم، اجتمع 350 قائدا بمجموعة 
من األعيان في مراكش في منزل 
الكالوي، بحضور الكتاني قصد 
ال��ت��داول في اإلج���راءات الالزمة 
اليوم  وف��ي  السلطان..  لتنحية 
مدير  ب���ه���م  ال���ت���ح���ق  ال���م���وال���ي 
وبونيفاص  ف���االت،  الداخليات 
وب����ل����وس����ون، وان���ت���ه���ى األم����ر 
المتآمرين  الب��ت��زاز  باالنصياع 
بأن  يوهموننا  وه��م  ال��م��غ��ارب��ة 

السلطان إذا بقي على العرش فإن 
هكذا حاصرت  الدماء ستسيل.. 
قوات من الجيش قصر الرباط في 
20 غشت، وأم��ر غيوم السلطان 
فقرر  رف��ض،  ولكنه  باالستقالة 
حينها المسؤولون السامون في 
جزيرة  إل����ى  ن���ف���ي���ه..  ال����رب����اط، 
للحفاظ  مدغشقر  ثم  كورسيكا، 
على األمن العام.. وكان الفرنسيون 
في المغرب ينعتونه وقتها نعتا 

»سلطان  وه��و  االحتقار  عن  ينم 
)كتاب:  س��ن��ط��رال«((،  ال��ك��اري��ان 
الحسن الثاني.. دغول.. بن بركة.. 

ما أعرفه عنهم(.
يتفهم  أن  ل��ل��م��واط��ن  ي��م��ك��ن 
»ع��ج��رف��ة« ف��رن��س��ا ف��ي وق���ت من 
األوقات باعتبارها قوة استعمارية، 
ما  لكن  كبيرة،  اقتصادية  وق��وة 
مدى قوة فرنسا سنة 2015، بعد 
أن صارت عاجزة عن حماية أمنها 
الداخلي)..(، وهو مشكل ليس أقل 
االقتصادية  األزم��ة  من  خطورة 
تزداد  والتي  فيها،  تتخبط  التي 
عمقا مع وصول أضعف رئيس في 
الحكم  س��دة  إل��ى  فرنسا  ت��اري��خ 
ويتعلق األمر بفرانسوا هوالند، 
استطالعات  ت��ؤك��ده  م��ا  ح��س��ب 
ال����رأي وال��ت��ي ت��ؤك��د أن���ه األقل 

شعبية.
أنفسهم،  الفرنسيين  باعتراف 
كتبت صحيفة »تشالنج« الفرنسية 

نهاية شهر دجنبر الماضي،  نقال 
لمصلحة  داخ��ل��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ع��ن 
الجمارك، أن االقتصاد الفرنسي، 
مهددون بموجة تراجع كبيرة في 
والسبب هو  المقبلة..  السنوات 
أنه أصبح يعاني مثل أي »اقتصاد 
في  كبير  ت��راج��ع  م��ن  متخلف« 
زيادات مهولة  الصادرات مقابل 
في الواردات، وهو ما يفتح الباب 
على مصراعيه أمام ارتفاع نسب 

العجز.
يمكن القول إن مثل هذه التقارير 
الصحفية التي تؤكدها التقارير 
البنك  ع���ن  ال���ص���ادر  ال��رس��م��ي��ة 
ال  بما  تؤكد  الفرنسي،  المركزي 
االقتصاد  أن  للشك  م��ج��اال  ي��دع 
غيره  من  أكثر  مؤهل  الفرنسي 
للسقوط، ال سيما بعد أن سجل 
االقتصاديون فقدان اآللة الفرنسية 
لمكانتها التاريخية لصالح دول 
حصة  ان��ح��س��ار  بسبب  أخ����رى، 
الدولية،  األس����واق  م��ن  ف��رن��س��ا 
وتراجع الصناعات الفرنسية في 
اإلسبانية  ن��ظ��ي��رت��ه��ا  م��ن��اف��س��ة 
األلمانية  وأي��ض��ا  وال��ص��ي��ن��ي��ة، 

األمريكية..
أم��ا من  ه��ذا م��ن حيث الشكل 
البلدان  ف��إن  ال��م��ض��م��ون،  حيث 
البلدان  هي  اقتصاديا،  الفاشلة 
عليها  »التعويل«  يمكن  ال  التي 
نتصور  أن  يمكن  هل  سياسيا، 

في  للمغرب  قويا  حليفا  فرنسا 
قضية الصحراء مثال؟ كيف يمكن 
االتكال على بلد »يبحث عن قوته 
اليومي« في قضية استراتيجية؟ 
تساند  أن  لفرنسا  يمكن  كيف 
تخضع  أن  دون  ال����م����غ����رب 

للضغوطات؟..
بالواقع الملموس، يتأكد أن قوة 
ب���ل���د م���ث���ل ف���رن���س���ا، ت���أت���ي من 

استفادتها من الصفقات التي 

تبرمها على حساب دول مثل 
مدخوال  لها  يضمن  ما  المغرب، 
قارا )صفقات االتصاالت، والتدبير 
متطلباتها  ل��ك��ن  ال���م���ف���وض..(، 
ارتفعت بشكل كبير مقابل صحوة 
الدول الصاعدة، التي لم تعد تقبل 
البشع  االس���ت���غ���الل  اس���ت���م���رار 
ل��ث��روات��ه��ا وإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا دون 

مقابل)..(.
ملكية  إش������ارة  ص�����درت  وق����د 
عندما  االتجاه  هذا  في  واضحة 
قال الملك محمد السادس في شهر 
غشت الماضي: »إن المغرب لديه 
جميع المؤهالت التي تمكنه من 
الصاعدة،  ال��دول  بركب  اللحاق 
وإن ما حققه في مختلف المجاالت 
واالجتماعية  االق���ت���ص���ادي���ة 
وال��ح��ق��وق��ي��ة، س��ي��س��اع��ده على 

ذلك«.
محمد  الملك  حسب  ال��م��غ��رب 
يكون صاعدا،  أن  »إما  السادس 
جهود  وتظافر  مؤهالته،  بفضل 
مكوناته، وإما أنه سيخلف موعده 
مع التاريخ«، والوصفة معروفة ال 
يختلف حولها اثنان وتكمن في 
»تطوير الموارد البشرية وزيادة 
قدرتها التنافسية والتركيز على 
إصالح القضاء واإلدارة ومحاربة 

الفساد«.
خ��ط��اب��ات م���ن ه���ذا ال���ن���وع ال 
حدة  م���ن  ت��زي��د  أن  إال  يمكنها 
»الخوف الفرنسي« من بلد صاعد 
كانت تعتبره مستعمرة لها، وربما 
ل���ن ي��ن��س��ى أع�����داء ال��م��غ��رب من 

الخطاب  ذلك  الفرنسيين، 
الشهير الذي ألقاه الملك 

«««

يمكن للمواطن أن يتفهم 
»عجرفة« فرنسا في وقت من 
األوقات باعتبارها قوة استعمارية، 
وقوة اقتصادية كبيرة، لكن ما 
مدى قوة فرنسا سنة 2015، بعد 
أن صارت عاجزة عن حماية أمنها 
الداخلي)..(، وهو مشكل ليس 
أقل خطورة من األزمة 
االقتصادية التي تتخبط فيها، 
والتي ازدادت عمقا مع وصول 
أضعف رئيس في تاريخ فرنسا 
إلى سدة الحكم ويتعلق األمر 
بفرانسوا هوالند، حسب ما 
تؤكده استطالعات الرأي التي 
الملك محمد تقول: »أنه األقل شعبية«

السادس وإلي جانبه 
الرئيس فرانسوا 

هوالند.. وفي اإلطار 
كاريكاتور يسخر من 

العقل الصغير 
للرئيس الفرنسي

بالواقع الملموس، يتأكد أن قوة بلد مثل فرنسا، 
تأتي من استفادتها من الصفقات التي تبرمها على 

حساب دول مثل المغرب، ما يضمن لها مدخوال قارا 
)صفقات االتصاالت، والتدبير المفوض..(، لكن 

متطلباتها ارتفعت بشكل كبير مقابل صحوة الدول 
الصاعدة، التي لم تعد تقبل استمرار االستغالل 

البشع لثرواتها وإمكانياتها دون مقابل)..(
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محمد السادس في اجتماع الدورة 
69 لألمم المتحدة، )ألقاه بن كيران 
خلف  »لقد  فيه:  وق��ال  بالنيابة(، 
للدول  كبيرة  االستعمار أضرارا 
فقد  لحكمه،  تخضع  كانت  التي 
عرقل مسار التنمية بها، لسنوات 
طويلة، واستغل خيراتها وطاقات 

أبنائها، وكرس 

ت��غ��ي��ي��را ع��م��ي��ق��ا ف���ي ع����ادات 
وث��ق��اف��ات ش��ع��وب��ه��ا. ك��م��ا رسخ 
أسباب التفرقة بين أبناء الشعب 
النزاع  أس��ب��اب  وزرع  ال��واح��د، 
إن  ال��ج��وار...  دول  بين  والفتنة 
لم  التي  الغربية،  ال���دول  بعض 
أح��د، الستعمار  من  اإلذن  تطلب 
بلدان الجنوب، بدل تقديم الدعم 
الالزم لشعوبها، تتمادى في فرض 
تعرقل  عليها،  ص��ارم��ة  ش���روط 
التقدم..  نحو  الطبيعي  مسارها 
بل إن الدول الغربية، والمؤسسات 
التابعة لها، ال تعرف سوى تقديم 
الكثير من الدروس، وفي أحسن 

أما  ال��ن��ص��ائ��ح.  األح����وال بعض 
الدعم فهو ضعيف جدا ودائما ما 
من  )مقتطفات  مشروطا«،  يكون 
خطاب الملك محمد السادس في 
ال���ج���م���ع���ي���ة ال�����ع�����ام�����ة ل���ألم���م 

المتحدة(.
محمد  الملك  اختار  إذن  هكذا 
السادس، تصعيد لغته إزاء دولة 

م��س��ت��ع��م��رة، وه���و ب��ذل��ك يؤكد 
بالملموس سعيه نحو إنهاء عصر 
أن  طالما  ال��ع��م��ي��اء)..(،  التبعية 
يجهلون  وأمثالهم  الفرنسيين 
أل���م يتسلم  اإلف��ري��ق��ي،  ال���واق���ع 
الرئيس الفرنسي هوالند هدية من 
ع��ب��ارة عن  م��ال��ي وه��ي  سلطات 
شهر  بداية  في  مسروق«  »جمل 
أن  قبل   ،2013 سنة  من  فبراير 
جمال  أن  ومرافقوه  هو  يكتشف 
صحراويا يستحيل أن يعيش في 
فاضطروا  بفرنسا،  ب��ارد  مناخ 
األصلي،  م��وط��ن��ه  إل���ى  إلع���ادت���ه 
ليعيش رفقة أحد المزارعين الذين 

ف���ق���دوا ب��ي��وت��ه��م ت��ح��ت قصف 
الدبابات الفرنسية.

الفرنسيين،  بعض  ه��م  هكذا 
يسيل لعابهم للثروات اإلفريقية، 
لكن ال يقدرون الهدايا، ألم يقدم 
المغرب هدية سمينة لفرنسا في 
يشتري  وهو  العربي  الربيع  عز 
القطار الفائق السرعة من شركة 
»ألستوم الفرنسية«، وهو القطار 

الذي لم يقبل أحد بشرائه)..(، قبل 
أن يأتي كاتب فرنسي اسمه »مارك 
المغرب  م��ن  ليسخر  ف��ري��س��وز« 
وي��ق��ول: »ف���ي ه���ذه ال��دول��ة ذات 
الكثافة السكانية التي تصل إلى 
30 مليون نسمة )المغرب(، حيث 
مازالت الحمير تجر العربات في 
مركز المدينة سيقدم قطار »قطار 
التي جي في« خدماته من خالل 
على  طابقين،  من  مكونة  عربات 
بين  المسافة  تقطع  سكة  متن 
طنجة والدار البيضاء، على امتداد 
340 كلم.. »التي جي في« يمر تحت 

أشجار النخيل، منظر لم يسبق 
أن رآه أي أح���د، ول��ك��ن األم���ر ال 
ب��ل إن  ال��ح��د،  ينتهي ع��ن��د ه���ذا 
نحو  تمديدها  سيتم  الخطوط 
عندما  يصدق  ال  أم��ر  الجنوب.. 
نعرف أن نسبة 15 في المئة من 
سكان المملكة المغربية يعيشون 

تحت عتبة الفقر..«.
فرنسي،  كاتب  يتحدث  هكذا 
ليؤكد بالملموس أن الصورة 
بعض  ل��دى  الذهنية 
عن  ال���ف���رن���س���ي���ي���ن 
المغرب لم تتغير عما 
ك����ان����ت ع���ل���ي���ه إب����ان 
يكن  أل��م  االستعمار، 
كتاب  بصاحب  حريا 
»اإلفالس فائق السرعة« 
أن يشكر المغرب على 
أكبر  إح������دى  إن����ق����اذ 
بلده من  الشركات في 
اإلفالس )ألتسوم(، إنها 
ينطبق  ال��ت��ي  ال��ح��ال��ة 
المغربي  المثل  عليها 
القائل: »أنا باللقمة لفمو 

وهو بالعود لعيني«.
ينضاف  أن  ي��م��ك��ن 
الفرنسي على  التطاول 
ال��م��غ��رب وال����ذي وصل 
أوجه مع إعالن مسؤول 
فرنسي عن كون المغرب 
هو »عشيقة فرنسا«، إلى 
التي  ال��ج��رائ��م  سلسلة 
ارت��ك��ب��ت��ه��ا ف��رن��س��ا في 
المغرب، وقد ال يعلم كثير 
استمرار  أن  ال��م��ت��ت��ب��ع��ي��ن  م���ن 
تنتهي  قد  المغربية«  »الصحوة 
الجرائم  على  فرنسا  بمقاضاة 
التي ارتكبتها إبان االستعمار في 
المغرب، ولم ال المطالبة بتعويض 
المنتظم  أم����ام  ال���ض���رر   ل��ج��ب��ر 

الدولي)..(.
دارت األيام دورتها، وعاد مزوار 
ال�����ذي خ��ض��ع ف���ي وق����ت سابق 
إلج������راءات ت��ف��ت��ي��ش م��ه��ي��ن��ة في 
مطارات فرنسا، ليمثل المغرب في 
م��س��ي��رة »ش���ارل���ي إي���ب���دو« ضد 
اإلره��اب، غير أنه اكتفى بتقديم 

التعازي وقاطع المغرب المسيرة 
مسيئة  رس����وم  وج����ود  ب��س��ب��ب 
للرسول)..(، لماذا لم يتم تفتيشه 
هذه المرة؟ هل عرفوه هذه المرة 
ولم يعرفوه في المرة السابقة؟ ثم 
إليها  ي��س��اف��ر  ه��ات��ه،  دول����ة  أي 
قاب  وهم  المغاربة  المسؤولون 
»االعتقال«،  من  أدنى  أو  قوسين 
كيف يمكن الوثوق في دولة مثل 
المغرب  النوع.. ماذا لو أن  هذا 
تعامل بالمثل، عندما كان الرئيس 
الفرنسي هنا في المغرب بتاريخ 
2 أبريل 2013؟ ماذا لو تم إلقاء 
رف��ق��ت��ه صديقته  ع��ل��ي��ه  ال��ق��ب��ض 
السابقة فاليري بدعوى عدم وجود 
عقد زواج بينهما؟ أال يفترض في 
الدول العاقلة أن تتجنب التطبيق 

»األعمى« للمساطر.
مزوار  ال��دي��ن  ص��الح  يلخص 
وزير الخارجية المغربي كل شيء 
عندما  فرنسا  م��ع  األزم���ة  ح��ول 
يقول: »إن سبب استمرار األزمة 
الدبلوماسية مع فرنسا يعود إلى 
لدى  السياسية  اإلرادة  غ��ي��اب 
باريس، واهتزاز »الثقة«، قالها في 
ل��ه م��ع مجلة »جون  آخ��ر ح���وار 
فإن  الثقة  تهتز  »عندما  أفريك«، 
أمر  الثقة  فعامل  مشكلة  هناك 

أساسي«.
يضيف مزوار »لنكن واضحين: 
شعورنا تجاه الشريك الفرنسي 
إرادة سياسية  توجد  ال  أنه  هو 
للتضليل  ح��د  ل��وض��ع  حقيقية 
عن  والصادر  للمغرب،  المعادي 
بعدائها  م����ع����روف����ة  ج����ه����ات 

للمملكة«.
عدم الثقة الحكومية والملكية 
في فرنسا له ما يبرره من الناحية 
العملية، ففضال عن نشاط »أبواق 
فرنسا في المغرب« في كل ما من 
تأتي  للملكية)..(  اإلس��اءة  شأنه 
بعض الحوادث لتوكد أن فرنسا 
ال يمكن الوثوق بها »ألم يحضر 
وزير الصناعة التقليدية الفرنسي 
نظمته  لنشاط  ليفول،  ستيفان 
مؤخرا  ال��ب��ول��ي��س��اري��و  ج��ب��ه��ة 

بفرنسا.

«««

هكذا تحدث كاتب 
فرنسي، ليؤكد 
بالملموس أن الصورة 
الذهنية لدى بعض 
الفرنسيين عن المغرب 
لم تتغير عما كانت عليه 
إبان االستعمار، ألم يكن 
حريا بصاحب كتاب 
»اإلفالس فائق 
السرعة« أن يشكر 
المغرب على إنقاذ إحدى 
أكبر الشركات في بلده 
من اإلفالس، إنها الحالة 
التي ينطبق عليها المثل 
المغربي القائل: »أنا 
باللقمة لفمو وهو 
بالعود لعيني«

الملوك ال يثقون في 
رؤساء فرنسا.. هذا ما 

تؤكده نظرة الملك 
عبد الله لفرانسوا 
هوالند على هامش 
مسيرة باريس ضد 

اإلرهاب
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احتضن بهو المسرح الوطني 
يوم  زوال  بعد  الخامس،  محمد 
حفل   ،2015 يناير   8 الخميس 
العالمية  الجائزة  درع  تسليم 
قررت  التي  بالخيول  الخاصة 
لجنة التحكيم السويسرية منحها 
ل��م��ه��رج��ان ب��ن��ي ع��م��ار زره���ون 
»فيستي باز« الذي تنظمه جمعية 
للسينما  عمار  بني  مهرجانات 

والثقافة بجبل زرهون.
انتدبت جميل  الجائزة  هيئة 
بوكارابيال، مديرها الفني لحضور 
لم يخرج عن  ال��ذي  الحفل  ه��ذا 
ال��ت��ي تميز  ال��ب��س��اط��ة  ت��ق��ال��ي��د 
مهرجان »فيستي باز«، حيث عبر 

في كلمة بالمناسبة عن سعادته 
بوجوده في هذا الفضاء الثقافي 
»مسرح محمد الخامس« لتمثيل 
نيابة  للجائزة،  المانحة  الهيئة 
عن رئيسة لجنة التحكيم. وسرد 
صدفة  التعرف  قصة  المتحدث 
من  الفريد  المهرجان  هذا  على 
نوعه في العالم العربي، من خالل 
وخدوم،  نبيل  بكائن  اهتمامه 
المغربية  للبادية  زي���ارة  خ��الل 
السنة الماضية التي امتدت إلى 
المنطقة حيث تم استقصاء رأي 
عدد من الساكنة في قصبة بني 
م���والي إدريس،  ع��م��ار وم��دي��ن��ة 
الفتخار  ال��ب��ع��ث��ة  ف��ان��ده��ش��ت 

المستجوبين بهذا المهرجان، مما 
عقد  على  البعثة(  )أي  شجعها 
لقاء مع كل من رئيس الجمعية 
المنظمة ومدير المهرجان للتعرف 
أكثر على فكرة المهرجان الذي ال 
االحتفاء  حول  نشاطه  ينحصر 
الثقافي  لعمقه  ولكن  بالحمار 
من  يشكله  ولما  أيضا  والفكري 
تأثير إيجابي في تغيير التعامل 
ال��ك��ائ��ن ليس فقط في  ه��ذا  م��ع 
المغرب ولكن في الوطن العربي 
ككل، وهو األمر الذي شجع هيئة 
للخيول  المخصصة  ال��ج��ائ��زة 
أصال على منحها استثناء لهذا 

المهرجان.

تسليم الجائزة العالمية الخاصة بالخيول
للمهرجان المغربي »فيستي باز«

عندما استشهد ولي 
عهد بريطانيا بالقرآن
بدور  شارلز،  البريطاني  األمير  نوه 
بريطانيا،  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  ال��ج��ال��ي��ات 
واستسمح السامعين إلى محاضرته، في 
الله  قول  الكريم  القرآن  من  يقتبس  أن 
تعالى: »قل أرأيتم أن أصبح ماؤكم غورا، 
فمن يأتيكم بماء معين«. وهو السر الذي 
كشف عنه مفتي مصر الشيخ علي جمعة 
في موضوع كتبه لألهرام، وتوسع فيه 
الباحث المغربي عبد القادر اإلدريسي، 
أبحاث أخرى أشمل وأوسع،  إطار  في 
تضمنها كتابه الجديد: »أوراق الياسمين 
ن��ظ��رات وم��راج��ع��ات وج����والت«. كتاب 
يتضمن  ال�����ذي  اإلدري����س����ي 
التطرق إلى عدة مواضيع 
العالقة  م��ت��ي��ن  ل���ه���ا 
بالواقع المغربي خص  
المغربية  الصحافة 
لتاريخها  بمراجعة 
من  المغرب  بشمال 
ال����ت����أس����ي����س إل����ى 

االستقالل.

كتاب صدر

الفنية  األل��ع��اب  منظمة  تنظم 
يوم  من  ابتداء  المغرب  العالمية 
الثالث عشر يناير 2015 إلى غاية 
الثالثين منه معرضا جماعيا للفن 
الفنانين  من  لمجموعة  التشكيلي 
مناطق  مختلف  م��ن  التشكيليين 
المملكة، برواق بيرتوتشي بمدرسة 
الوطنية  وال���ف���ن���ون  ال��ص��ن��ائ��ع 

بتطوان.
يأتي هذا المعرض الذي ينظم 
إطار  ف��ي  »رؤى«  ع���ن���وان:  ت��ح��ت 
التجربة التي تخوضها المنظمة، 
والتي تهدف إلى خلق أنشطة فنية 
فنيا  هاجسا  طياتها  ف��ي  تحمل 
البحث عن  ثقافيا محضا أساسه 

التجديد.
من  مجموعة  المعرض  ويضم 
التجارب الفنية المتميزة ذات البعد 
ال��ح��س��ي وال��ج��م��ال��ي ال��ن��ات��ج عن 

أبحاث خاضها الفنانون المشاركون 
وه��م: محاسن ك��ردود، وعبد اإلله 
العلي  وع���ب���د  م���ح���ب،  ال��ف��ي��الل��ي 
القداري، وعبد الرزاق البكار، وعادل 
العياشي،  ول��م��ق��دم��ي  ال��ص��اف��ي، 
أكوح،  ومحمد  المتقي،  وه��ش��ام 
ب��ن حقة،  غ��زول��ة، وم���راد  ومحمد 
الشقيري،  وسعيد  زهر،  ومحسن 
وي��وس��ف ال��ح��داد. وت��ق��ت��رح هذه 
األسماء عدة رؤى تشكيلية متنوعة، 
وخامات  تقنيات  ض��م��ن  ت��دخ��ل 
والتجديد،  ب��االب��ت��ك��ار  مشفوعة 

وتسمو بالمتلقي إلى عالم الجمال 
اكتشاف  إل���ى  وت��دف��ع��ه  واإلب�����داع 
وخصوصياته  ف��ن��ان  ك��ل  ت��ج��رب��ة 
الفنية. ويهدف هذا الملتقى الذي 
يسعى المنظمون إلى جعله تقليدا 
سنويا إلى خلق نقاش فني وترسيخ 
مفهوم البحث والتجديد واالبتكار 

وال������رق������ي 
بالذوق العام. وتجدر اإلشارة إلى 
أن اللجنة الوطنية لمنظمة األلعاب 
الفنية المغرب هي عضو منخرط 
في المنظمة العالمية لأللعاب الفنية 
التي تضم في عضويتها تقريبا 62 

لجنة وطنية عبر بقاع العالم.

منظمة األلعاب الفنية العالمية المغرب 
تنظم معرضا للفن التشكيلي

وزارة الثقافة المغربية 
تتبرأ مما حدث في معرض 

الدوحة الدولي للكتاب
تداولت مواقع التواصل االجتماعي خبرا عن تأخر وصول شحنة الكتب 
المغربية في الموعد المحدد إلى رواقها بمعرض الدوحة الدولي للكتاب 
2015، وتخبر وزارة الثقافة أن ذلك يعود إلى تقصير من إدارة المعرض 
في متابعة إجراءات تسلم الشحنة من مطار الدوحة الدولي، حيث قامت 
الجهة المختصة في الوزارة بإرسال الكتب 10 أيام قبل افتتاح المعرض 
أي بتاريخ 27 دجنبر 2014، وخمسة أيام قبل االفتتاح أخبرت بأن تخليص 
الشحنة يحتاج استثناء إلى شهادة المنشأ، معتذرة عن عدم إخبارها سلفا 
للمشاركين بهذا اإلجراء المستجد، وعلى إثر ذلك بادرت الجهة المختصة 
في الوزارة إلى توفيره رغم تزامن هذا الطلب مع عطلة نهاية األسبوع 
وذكرى المولد النبوي، وقامت باستصدار الشهادة المذكورة وموافاة إدارة 
الجهة  وع��ودا من  تلقت  بعدما  المعرض  افتتاح  قبل  يوما  بها  المعرض 
االفتتاح  قبل  ال��رواق  في  الشحنة  تكون  األم��ر حتى  باستعجال  المنظمة 

الرسمي للمعرض، وهو ما لم يتم الوفاء به رغم االتصاالت المتكررة 
من الطرف المغربي والتي قابلتها الجهة المنظمة بالتجاهل. ولإلشارة 
فإن نفس المشكل يهم دوال أخرى، من بينها الكويت والبحرين وعمان 

واليمن والسودان. وعليه، فإن وزارة الثقافة ال تتحمل مسؤولية 
ما حدث، وهي تتابع عن كتب تطورات المسألة حتى يتم 

استدراك التأخر.

بعد نفاد 
ما طبع 

من كتاب 
صحفي 

وثالثة ملوك، 
صدرت 
الطبعة 
الثانية، 

ووزعت في 
جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 
في ثمن 

النسخة: 60 
درهم.

جمعية  تنظم 
آباء وأمهات طلبة 
البلدي  ال��م��ع��ه��د 
للموسيقى بشراكة مع 
التشكيليين  ال��ف��ن��ان��ي��ن 
المحليين بتمارة، الملتقى 
والفن  للموسيقى  األول 
شعار:  تحت  التشكيلي 
الموسيقى  س��م��ف��ون��ي��ة 
واإلبداع التشكيلي: »تقارب 

وذلك  راق«،  فن  أج��ل  من 
 /16 الثالثة  خالل األي��ام 
18 / 17 من يناير الجاري، 
بالمعهد البلدي الموسيقي 

بتمارة.
التظاهرة  وس��ت��ع��رف 
تكريم  الموسيقية  الفنية 
المتفوقين  المعهد  طلبة 
وطنيا، إضافة إلى تكريم 
ب������ع������ض  ال����ف����ن����ان����ي����ن  

التشكيليين الذين تألقوا 
في مسارهم اإلبداعي.

المنظمون  وح�����رص 
تنظيم  ع��ل��ى  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة 
يعرف  تشكيلي  م��ع��رض 
برصيد الفنانين المحليين 
مع برمجة ورشات تدريبية 
المدينة  أط��ف��ال  ل��ف��ائ��دة 
يؤطرها ثلة من التشكيليين 
إلى  إض��اف��ة  المحليين، 

تنظيم ورشة تزيين مدخل 
العروض  وق��اع��ة  وب��ه��و 
وسيختتم  ل���ل���م���ع���ه���د،  
موسيقي  بحفل  الملتقى 
ت��ح��ي��ي��ه م���ج���م���وع���ة من 
الطاقات الشبابية  للمعهد 
والمتمثلة في جوق المعهد 
لألغنية المغربية العصرية 
والجوق األندلسي والجوق 

النحاسي للمعهد.

تمارة تحتضن الملتقى األول للموسيقى والفن التشكيلي

رئيس مهرجان 
»فيستي باز« 
محمد بلمو 

يتسلم الجائزة

األمير
 شارلز
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ف��ي ال��ع��اص��م��ة اإلداري����ة 
بأن  ي��ص��دق  م��ن  للمملكة، 
اإلدارة بصفة عامة، ال تؤدي 
ضرائب  وال  رس����وم����ا  ال 
جماعية، بالرغم من خدماتها 
مادي  بمقابل  تقدمها  التي 
ي��ؤدي��ه ال��س��ك��ان ف��ي شكل 
رسوم وواجبات مقابل تلك 
الخدمات، وفي الرباط التي 
ت��ح��ت��ض��ن ك����ل ال��������وزارات 
واإلدارات والمكاتب الوطنية 
ال����ع����م����اق����ة، ف���ال���س���ك���ان 
والمهنيون يدفعون المايير 
سنويا إلى الجماعة لتتمكن 
ه��ذه األخ��ي��رة م��ن »خدمة« 
األحياء  ف��ي  س��واء  اإلدارة 
في  ملحقاتها  أو  اإلداري���ة 
مختلف نقط المدينة، فتوفر 
والطرقات  اإلن�������ارة  ل��ه��ا 
والنظافة والحدائق ومواقف 
السيارات، والتشوير، وكل 
هذا »بباش« فالمواطن في 
»الذمة« وحتى نوضح ونؤكد 
ذلك  ف����ي  ال���م���واط���ن  دور 

هم  ه��ا  ل����إدارة،  التجهيز 
العاصمة،  ف��ي  المهنيون 
يدفعون كل سنة رسما مهنيا 
في  بلغ  الجماعة  لصندوق 
 19 ق����دره  م��ا   2012 س��ن��ة 

مليارا و340 مليونا ليرتفع 
 2013 هذا المبلغ في سنة 
إلى 23 مليارا و387 مليونا، 
ومن المرتقب أن يستقر هذا 
 ،2014 مداخيل  في  الرسم 

خال  لارتفاع  يعود  وأن 
هذه السنة 2015 في حوالي 

24 مليارا.
فالمهنيون من »حجامة«، 
وميكانيكيين،  وخ��رازي��ن، 

وحوانيت المواد الغذائية، 
وم����ق����اه����ي، وج�����زاري�����ن، 
ومخبزات،  وخ���ض���اري���ن، 
وشركات صغيرة سيدفعون 
خال هذه السنة حوالي 24 
للرسم  ك���واج���ب  م���ل���ي���ارا 
المهني، بينما اإلدارات على 
م����خ����ت����ل����ف ت���س���م���ي���ات���ه 
واختصاصاتها ومهنها لم 
بأن  م��ن��ت��خ��ب  أي  ي���ج���رؤ 
يؤديه  م��ا  ب���أداء  يطالبها 
المهنيون. فالحجام إذا كتب 
سطرا على باب دكانه فيه: 
»حاق الدرب« يؤدي رسما 
بينما  للجماعة،  ذل��ك  ف��ي 
إدارات، ووزارات، ومكاتب 
وطنية تكتب ما تريد على 
واجهاتها وتتبرع بالشوارع 
واإلن�����ارة وال��ن��ظ��اف��ة على 

حساب السكان.
وك�������ان ال����ل����ه ف����ي ع���ون 
الذين  الرباطيين  المهنيين 
سيدفعون هذه السنة 2015 

حوالي 24 مليارا للبلدية.

المهنيون في الرباط سيدفعون إلى صندوق 
24 مليارا هذه السنة الجماعة 

تدبير شؤونها  على  تناوب  الرباط  مدينة 
واالتحاد  االش���ت���راك���ي،  االت���ح���اد  أح������زاب: 
الدستوري، والحركة الشعبية، ونسبيا التجمع 
الوطني لألحرار الذي ترأس مجلس العمالة 
في الفترة ما بين 1977-1983 ورئاسة جماعة 
في  كما شارك   ،1992-1983 من:  اليوسفية 
التسيير حزب االستقال الذي كان موجودا 
في تشكيلة مكاتب كل المجالس، ويشارك حاليا 
وأحزاب  والتنمية  العدالة  حزب  جانب  إلى 
أخرى في المكتب المسير للجماعة، فأما في 
حزب  ي��دي  بين  أغلبها  فنجد  المقاطعات 
هي:  مقاطعات  بثاث  والمعاصرة  األصالة 
حسان، ويعقوب المنصور، واليوسفية، بينما 
حزب  ي��رأس��ه��ا  ال��ري��اض   - أك����دال  مقاطعة 
بين  تتأرجح  السويسي  ومقاطعة  المصباح 

األحزاب حسب »تنقات« رؤسائها.
وهذه »العصيدة« الباسلة التي ال مذاق وال 
نكهة وال حتى لونا سياسيا يميزها، هي التي 
األنشطة  ودف��ن��ت  ال��ج��م��اع��ي  ال��ع��م��ل  ميعت 
الحزبية، وأبعدت اهتمامات السكان عما يجري 

في الجماعة والمقاطعات.

واآلن والرباط تدخل األنوار، فيستحيل أن 
تستمر في الظام الدامس، والمعول على 350 
ألف ناخب وهم عدد الناخبين في العاصمة، 
بأن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية، فالناخب 
بذلك  فهو  التصويت،  ف��ي  ي��ش��ارك  ال  عندما 
يصوت ضد رغبته ويساهم من حيث ال يدري 
أول  هو  يكون  أقلية  من  مجالس  تكوين  في 
ضحاياها، وإذا شارك فإنه سيقطع الطريق 
على  ويراهنون  االنتخابات  يحترفون  عمن 
النسب المتدنية للمشاركين حتى تخلو األجواء 

لهم ليصنعوا في المدينة ما يحلو لهم.
وأغلبية  بفعالية  الرباط  شاركت  إذا  فإذن 
الناخبين، فإنها ستخلق الحدث االنتخابي في 
ال��س��ي��اس��ي��ة، وس��ت��ب��رز نخبة من  ال��ع��اص��م��ة 
المقاطعات  ف����ي  ال����ن����زه����اء  ال���م���س���ي���ري���ن 

والجماعة.
األحزاب  بعض  أن  ه��و  علمنا  ف��ي  ف��ال��ذي 
الكبيرة اتخذت قرارات إبعاد الوجوه »البالية« 
من خوض االنتخابات، وتزكية مرشحين بناء 
على معايير محددة منها: المصداقية، وعدم 

»التنقاز« من حزب إلى آخر كل شهر.

ف��ي هذه  ورد  ل��م��ا  ت��ب��ع��ا 
الماضي،  بالعدد  الصفحة 
حيث حكم الصحفي المحترم 
على منتخبي مجلس مدينة 
الرباط بالعاجزين والفاشلين، 
وهذا تعميم يحتاج إلى دليل 
سيرا على القاعدة القانونية 
»البينة على من ادعى«، فإني 
بالمجلس  ك���م���س���ت���ش���ارة 
أصالة  للعاصمة  الجماعي 

عن نفسي ونيابة عن باقي 
أود  المستشارين  زم��ائ��ي 
الدائمة،  التذكير بمطالبتنا 
سواء في مجالس المقاطعات 
أو مجلس البلدية، بالتعرض 
اآليلة  ال�������دور  ل���م���وض���وع 
للسقوط وكذا الدور الناقصة 
التجهيز مع المطالبة بإعادة 
دور  ق����اط����ن����ي  إس������ك������ان 

الصفيح.

ف��ي م��ق��اط��ع��ة يعقوب  ت��س��رب��ت أخ��ب��ار 
املنصور بقرب عودة الوزير السابق ورئيس 
أو  سعيد  الرباط،  لعمالة  السابق  املجلس 
لباشا إلى العمل اجلماعي، بترشيح نفسه 
في املقاطعة مسقط رأسه، فهل هي صحوة 
من  إلنقاذه  املنصور  يعقوب  حي  أبناء  من 
هذا  ينجح  وه���ل  وال��ام��ب��االة؟  التهميش 

الطبيب في عاج »أورام« احلي؟

من  للعاصمة  ال��ب��ل��دي  املجلس  رئ��ي��س 
1983، أجنز مركبا سياحيا في  1977 إلى 
في  الطرقية  احملطة  وشيد  املدينة،  شاطئ 
يعقوب املنصور، وفتح عاقات دبلوماسية 
ال��ش��ع��وب م��ع ع���دة م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة، هذا 
الرئيس املنسي هو: عبد الوهاب ملني الذي 
مدينته  عدا  ما  املتنكرون  لنضاالته  »تنكر« 

التي تذكره بخير.

الكبيرة،  امل�����دن  ج���ل  ف���ي  ت���اح���ظ���ون 
مثل  الكبير  احل��ج��م  م��ن  حائطية  س��اع��ات 
مبنى  ف��وق  االق��ت��ص��ادي��ة  العاصمة  س��اع��ة 
أما  فنية،  معلمة  أصبحت  والتي  اجلماعة، 
تفكر  فلم  وجماعتها  اإلداري��ة  العاصمة  في 
مثا  وتكون  للمدينة  ساعة  إجناز  في  بعد 
في ساحة باب زعير التي تؤدي إلى شارع 

محمد السادس.

ب��ع��د إش���اع���ات م���ش���روع ت��ق��ل��ي��ص عدد 
عضوا،   51 إل��ى   85 م��ن  اجلماعة  أع��ض��اء 
دك وطحن  و»طاحونات«  »دكاكات«  انطلقت 
ب���ني امل��ن��ت��خ��ب��ني ل��ت��ص��در ال���ل���وائ���ح، وحلد 
ضمان  ف��ي  منتخب  أي  يفلح  ل��م  ال��س��اع��ة 
»وكيل الائحة«، مما يعني أن تلك الدكاكات 
بعضها  وت��ط��ح��ن  س���ت���دك  وال���ط���اح���ون���ات 

البعض.

350 ألف ناخب ألي حزب سيسلم 
 في الرباط تدبير شؤون العاصمة؟

المستشارة وفاء عراقي تدافع عن نفسها 
وزمالئها من تهمة العجز والفشل
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في االنتخابات الجماعية لشهر يونيو 2015

بينما اإلدارات العمومية تعيش على نفقات السكان

أول تقسيم إداري لمدير الرباط كان في 
سنة 1983 وفيه انتقلت العاصمة من نظام 
البلدية إلى تجربة الجماعات وكانت في ذلك 
ال��وق��ت م��ح��دودة ف��ي ث��اث ج��م��اع��ات هي: 
واليوسفية،  المنصور،  ويعقوب  حسان، 
فكانت جماعة حسان تمتد من قصبة األوداية 
إلى حي الرياض، وجماعة يعقوب المنصور 
من شارع الحرية إلى حدود حي أكدال مع 
حي الرياض. وتقريبا نصف مساحة المدينة 
من باب زعير إلى غابات وهضاب عكراش، 
والسويسي، احتضنتها جماعة اليوسفية، 
 20 الجماعات  ه��ذه  كل  ميزانيات  وكانت 
مليارا، نصفها تشكل مداخيل جماعة حسان 
التي شيدت مدينة العرفان وكل حي أكدال 
وإنجازات من قاعات مغطاة ومركبات ثقافية 
العتيقة  للمدينة  التحتية  البنيات  وتجديد 
إلخ.. بينما جماعة يعقوب المنصور أسست 
وصرامة  وحدائقه  بطرقاته  الرياض  حي 
تطبيق تصاميم بناياته إضافة إلى إخراج 
»دوار« يعقوب المنصور، من وضعية الدوار 
إلى مكانة الحي الحضري، وتفاجئ جماعة 
اليوسفية الماحظين بالقضاء على البراريك 
في حي اليوسفية غربية، وفي دوار الدوم 
ودوار الحاجة، وبناء مقر الجماعة الحالي 
رياضية  وقاعة  الحسن،  م��والي  ملعب  مع 
ولو  للثقافة.  ودار  وم��س��ت��وص��ف  م��غ��ط��اة 
»نضالها«  ف��ي  ال��ج��م��اع��ات  ه��ذه  اس��ت��م��رت 
لحولت  أخ���رى  س��ن��وات   6 ل��م��دة  الحقيقي 
العاصمة في ذلك الوقت إلى مدينة األنوار.. 
والبد من اإلش��ارة بأن منتخبي ذلك الزمن 

الذهبي كانوا يتهمونهم بالمزورين.
و5  »الديمقراطيين«  زم��ن  في  نحن  وه��ا 
مقاطعات وجماعة ومجلس عمالة ومجلس 
جهة وميزانيات 130 مليارا في السنة، ولم 
يستطيعوا حتى تسوير حفرة مساحتها ألف 
متر مربع كانت عمارة بقبو، تم هدمها هذه 
أربع سنوات ومنذ ذلك الحين وهي عارية 
تماما وكأنها مصيدة الصطياد الضحايا من 
األطفال والعجائز. وكم من ضحية سقطت 
مطرحا  فيها  ف��وج��دت  األزب���ال  فأما  فيها، 
خصوصا وخدمة جمع النفايات في حسان 

جد متردية.
وموالي  إسماعيل  م��والي  ش��ارع��ي  ففي 
رشيد في مقاطعة حسان يا حسرة، حسان 
اإلنجازات والمشاريع والدبلوماسية الشعبية 
التي صالت وجالت في العالم وكانت حسان 
الجماعات  ترتيب  الئ��ح��ة  ف��ي  األول���ى  ه��ي 
الحضيض  إلى  ذلك  بعد  لتهوي  المغربية، 
لسبب واحد هو أن منتخبيها تقمصوا أدوار 
الموظفين بدال من مهام المسؤولين الذين 
عليهم االجتهاد والنضال كما فعل سابقوهم، 
وق���ل���ب ال����ط����اوالت ع��ل��ى م���ن ي��ه��م��ه��م أمن 
المواطنين، عندما يتعلق األمر بكارثة مثل 
الحفرة المشهورة التي تحتفل فيها »الطوبات 
وسراق الزيت والزواحف« حتى صارت في 

حسان يا حسرة أكبر مزبلة في الجهة.
وفي ممر يربط زنقة موالي رشيد وزنقة 
المحمدية عمارة متاشية ومهددة بالسقوط 
زاوية  في  »الباهية«  لتكتمل  السكان،  على 
الخطيرة  فالعمارة  واحدة من حي حسان، 

تطل على الحفرة الشوهة.
لنا المنتخبون في حسان هذا  وسيقول 
ل��ي��س م��ن اخ��ت��ص��اص��ن��ا، ون��ق��ول ل��ه��م هذه 
مسؤوليتكم ألنكم تمثلون السكان، وتنوبون 
عنهم في الدوائر الرسمية النتزاع حقوقهم 
عجزتم  إذا  إال  اللهم  واجباتكم،  من  وه��ذا 
بدور  تقومون  موظفين  أنفسكم  وحسبتم 
برجكم  من  الرسائل  تبلغون  بريد  صندوق 
العاجي وتنتظرون وقوع الكوارث كما وقعت 
دار،  سقطت  عندما  الماح  حي  في  أخيرا 
ورحم الله زمان المنتخبين الذين قيل عنهم: 

مزورون.

أسرار العاصمة

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

مقاطعة جديدة في 
العاصمة؟ مقاطعة احلفرة

شارع محمد 
الخامس بالرباط



بأكادير  االستئناف  محكمة   قضت 
بإدانة طبيب مختص في توليد النساء 
التنفيذ  موقوف  أشهر حبسا  بستة 
درهم،   5000 قدرها  مالية  وغرامة 
وذلك بعد اتهامه بابتزاز زوج سيدة 

قصد إجراء عملية قيصرية لها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة 
قبل  م��ن  قضت  إلن��زك��ان  االبتدائية 
بحبس هذا الطبيب 6 أشهر حبسا 
 1000 قدرها  مالية  وغرامة  نافذا 
القضية  اس��ت��أن��ف  أن��ه  غير  دره���م، 
ليحصل على حكم مخفف نسبيا لن 
يبعده عن الوظيفة العمومية ومزاولة 

مهنته بشكل عادي.

تطور نقاش حاد بين تلميذ من 
المستوى األول إعدادي وأستاذة 
ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة خ����ال إح���دى 
مؤخرا،  الصباحية،  الحصص 
من مشادة كامية إلى خصومة 
في ساحة المؤسسة في الوقت 
الذي كان فيه باقي التاميذ في 

حصصهم التعليمية.
نفسها،  األس��ت��اذة  تتمالك  ول��م 
طلبا للنجدة بعدما وقعت حالة 
استنفار لمحاولة تهدئة التلميذ، 
فاتصلت برجال األمن الذين ما 
ساقيه  أط��ل��ق  ح��ت��ى  رآه����م  إن 
المطاردة  للريح، وبدأت عملية 
تحولت  التعليمية  باألجنحة 
معها اإلعدادية إلى حلبة للجري، 
مما أثار استغراب باقي األساتذة 
ما  يفهموا  لم  الذين  والتاميذ 

يجري ويدور حول أقسامهم.

الثالث  عقدها  ف��ي  سيدة  اض��ط��رت 
بالجماعة القروية أيت عميرة لوضع 
م��ول��وده��ا أم���ام ب��اب م��رك��ز الوالدة 
بالجماعة، بعدما ضاقت بها السبل 

نتيجة المخاض.
وتأثر الحاضرون لحال المرأة التي 
تم نقلها على وجه السرعة للمستشفى 
اإلقليمي ببيوكرى بإقليم اشتوكة أيت 
الصحي  المركز  ك��ان  بينما  ب��اه��ا، 
مغلقا و»القابلة« غائبة دون تكليف من 

ينوب عنها)..(

اهتز حي موالي عمر بمدينة أيت 
الخميس  ي��وم  زوال  بعد  ملول 
انتحار  خبر  وقع  على  األخير، 
شخص ستيني معروف بارتياده 
للمسجد القديم للحي وبأخاقه 
ال��س��اك��ن��ة. وكان  ال��ط��ي��ب��ة م���ع 
المتقاعد قد شوهد وهو يؤدي 
أصدقائه  رف��ق��ة  ال��ظ��ه��ر  ص���اة 
وخرج من المسجد وتوجه إلى 
م��ن��زل��ه، واخ��ت��ار ال��ص��ع��ود إلى 
في  حبا  نصب  حيث  السطح 
إط��ار أحد األب��واب ليضع حدا 
فتحت  م��ا  ف��ي  ش��ن��ق��ا،  لحياته 
لمعرفة  تحقيقا  األم��ن  مصالح 

األسباب.

بطريقة  لالختطاف  تلميذة  تعرضت 
وصفت ب�»الهوليوودية« من طرف ثالثة 
بمدينة  ام�����رأة  ب��ي��ن��ه��م  أش���خ���اص، 
تزنيت، حيث كانوا على مثن سيارة 

زرقاء من نوع »فولسفاكن«. 
كبيرا في  فزعا  ال��ح��ادث  وق��د خلق 
التالميذ  وأول�����ي�����اء  آب������اء  ن���ف���وس 

بالمدينة.

باشتوكة  اإلقليمي  الفرع  بعث 
الوطنية  للجامعة  ب��اه��ا  أي���ت 
الجماعات  وم��وظ��ف��ي  ل��ع��م��ال 
المحلية، رسالة احتجاجية إلى 
الجماعات  ب���إح���دى  م���س���ؤول 
بوسحاب،  ب��س��ي��دي  ال��ق��روي��ة 
الرسالة  س��م��ت��ه  ب��م��ا  ت��ن��دي��دا 
التي  ال��خ��ط��ي��رة  االن��ت��ه��اك��ات 
الشغيلة  ح���ق  ف���ي  ي��م��ارس��ه��ا 

الجماعية بنفس الجماعة)..(.

> األسبوع

عدد من شباب  رفع 
رمضان  أوالد  دوار 
عامل  إل������ى  رس����ال����ة 
قصد  تاوريرت،  إقليم 
تمكينهم من االستفادة 
سيارات  خ��دم��ات  م��ن 
الصغيرة،  األج�������رة 
لمشكل  م��ؤق��ت  ك��ح��ل 
يعاني  ال���ذي  ال��ت��ن��ق��ل 
م��ن��ه ه�����ؤالء، ف���ي ظل 
نقل  وسيلة  أي  غياب 

عمومية..
الساكنة  وي����ع����ول 
تدخل  ع���ل���ى  ك���ث���ي���را 
اإلق��ل��ي��م لحل  ع��م��ال��ة 
ه����ذا ال��م��ش��ك��ل ال���ذي 
يحرم أبناء الدوار من 
التمدرس،  ف��ي  حقهم 
مشكل  يتسبب  حيث 
النقل في انقطاع عدد 
الدوار  أبناء  من  كبير 
ع��ن ال��دراس��ة، خاصة 
ف���ي ص���ف���وف اإلن����اث 

لعجزهن عن قطع عدد 
من الكيلومترات يوميا 
المؤسسات  ب��ات��ج��اه 
المجال  في  التعليمية 

الحضري لتاوريرت..
وق������������������ال ب����ع����ض 
المواطنين إن المنطقة 
تتخبط في عدة مشاكل 
منها ما يتعلق بغياب 
ال��������������وادي ال�����ح�����ار، 

المنزلية،  والنفايات 
سلبا  م����م����ا ي����ؤث����ر 
صحة السكان  ف����ي 
الفاحية  واألن��ش��ط��ة 
ب���ال���م���ن���ط���ق���ة، وذل���ك 
ف����ي غ���ي���اب ت�����ام ألي 
ت��ح��رك م���ن ط���رف من 
تمثيل  فيهم  يفترض 
الجهات  ل��دى  ال����دوار 

المسؤولة.

رسالة دوار »أوالد رمضان« للعامل

> نورالدين الطويليع

الشركات  إح���دى  أخ��ب��رت 
عمالها  ع��ب��دة  دك��ال��ة  بجهة 
بأنها لم تعد مسؤولة عنهم 
ابتداء من تاريخ 31 دجنبر 
2014، بسبب انتهاء العقدة 
األكاديمية،  م���ع  ال��م��ب��رم��ة 
مقرات  بمغادرة  وطالبتهم 
ع���م���ل���ه���م ن���ه���ائ���ي���ا، وت�����رك 
التي  التعليمية  المؤسسات 
يشتغلون بها، ألن تواجدهم 
القانون،  خ��ارج  أصبح  بها 
ب��ح��ك��م أن���ه���م ص�������اروا من 

األغراب.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق، عبر 
أح��د ح���راس األم���ن بإحدى 
التعليمية  ال���م���ؤس���س���ات 
للوضع  ال��ع��م��ي��ق  أل��م��ه  ع��ن 
ال���م���ح���رج وال���ش���ائ���ك ال���ذي 
فيه،  وزم�����اءه  نفسه  وج���د 
أكاديمية  ت��م��اط��ل  ب��س��ب��ب 
دكالة عبدة في إبرام صفقة 
جديدة، أو تجديد العقد مع 
الشركة السابقة قبل انتهاء 

ال��م��ذك��ور، مضيفا  ال��ت��اري��خ 
أن�����ه ق�����رر االس����ت����م����رار في 
العمل بدون أجرة، إلى حين 
تسوية المشكل، رغم ظروفه 
والحاجات  الصعبة  المادية 
ال��م��ت��زاي��دة ألف�����راد األس���رة 
الذين لم تكن لتكفيهم أجرته 
التي  ال��ه��زي��ل��ة  ال��ش��ه��ري��ة 
بتفضل  النفس  يمني  ك��ان 

بالزيادة  األم���ر  يهمهم  م��ن 
ف��ي��ه��ا، ف���إذا ب��األم��ل يتحول 
يقول  ق���وي���ة،  إل����ى ص���دم���ة 
يهم  أن  قبل  المتحدث،  ذات 
بتمرير يده على خذه لمسح 
دم��ع��ات ان��ه��م��رت م��ن وحي 
ليتابع  ال��م��ؤل��م��ة،  ال��ل��ح��ظ��ة 
بعد فترة صمت حزين: هذه 
ال��م��ؤس��س��ة ع��ش��ق��ت��ه��ا، ولن 

في  سأستمر  عنها،  أتخلى 
كلفني  ول��و  عملي،  ممارسة 
التسول،  إل��ى  اللجوء  األم��ر 
بابها  فتح  يعني  فرحيلي 
للصوص  م��ص��راع��ي��ه  ع��ل��ى 
ليعيثوا  وال����م����خ����رب����ي����ن 
ويسرقوا  ف����س����ادا،  ف��ي��ه��ا 
م��ح��ت��وي��ات��ه��ا، وه����و م���ا لن 

أرضاه لنفسي.

ب���دوره، ق��ال أح��د رؤساء 
إن  التعليمية  المؤسسات 
ه���ذا ال��وض��ع ال��ش��اذ وضع 
شديد،  ح��رج  ف��ي  المديرين 
يعد  ل����م  األم�������ن  ف����ح����راس 
بالمؤسسات  ت���واج���ده���م 
وهو  ق��ان��ون��ي��ا،  التعليمية 
يقول  يعرضنا،  أن  يمكن  ما 
للمساءلة  ال��م��ت��ح��دث،  ذات 
واالستنطاق في حالة تعرض 
أح��ده��م ل��ح��ادث م��ا، كما أن 
بالمؤسسة  ه������ؤالء  ع���م���ل 
بالذنب،  يشعرنا  أج��ر  دون 
األخاقية  وب��ال��م��س��ؤول��ي��ة 
تجاههم، وحتى إن تطوعت 
والتدريس  اإلدارة  ه��ي��ئ��ة 
بدفع أجورهم، فهذا بدوره ال 
يحل المشكل، ألننا في هذه 
الحالة سنكون أمام تشغيل 
الفاعل  وختم  قانوني،  غير 
بدعوة  ك���ام���ه  ال���ت���رب���وي 
مسؤولي األكاديمية للتدخل 
م���ن أج����ل وض����ح ح���د لهذا 
ينعكس  ال  ح��ت��ى  ال��م��ش��ك��ل، 

على العملية التعليمية.
س..
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االستهتار بحياة المواطنين يبلغ 
أوجه في موالي يوسف

وقفة سابقة لبعض »السيكيرتي« 
بمدينة اليوسفية

أفادت مصادر مطلعة بأن شخصين أحدهما رجل أمن 
تعرضا لجروح خفيفة بوجدة، إثر رشق بالحجارة من طرف 
مشجعين محسوبين على نادي المولودية الوجدية لكرة 
اليد عقب نهاية المباراة التي جمعته بنهضة بركان، ليتم 
العاجات  لتلقي  بوجدة،  الفارابي  إلى مستشفى  نقلهما 
الضرورية. وأشارت مصادر أخرى إلى أن مشجعين محليين 
رشقوا حافلة للركاب بالحجارة عند مدخل المحطة الطرقية 

بوجدة، مما أدى إلى كسر زجاجها.

التضحية لمواجهة أعمال المسؤولين

يتطوعون لحراسة مؤسسات الدولة بدون أجر ية
سف

يو
ال

تاوريرتخريبكة

2

> سعيد الهوداني

توفي شاب، مؤخرا، إثر اصطدام قوي لدراجته النارية مع 
يوسف، وحسب  م��والي  بشارع  الدفع  رباعية  س��وداء  سيارة 
فائقة  بسرعة  يسير  ك��ان  ال��دراج��ة  سائق  ف��إن  عيان  شهود 
األموات  مستودع  إلى  جثمانه  نقل  تم  حيث  بوفاته،  عجلت 

بالمستشفى اإلقليمي بخريبكة.
ويذكر متتبعون أن شارع موالي يوسف بخريبكة نظرا لطوله 
يعرف فوضى  للمدينة،  الرئيسي  المدخل  باعتباره  واتساعه 
وضجة كبيرة من حين آلخر وخصوصا في المساء، يسببها  
الفارهة  النارية  ال��دراج��ات  أصحاب  الشباب،  من  مجموعة 
في  مؤهاتهم  بعرض  يقومون  القوية، حيث  المحركات  ذات 
سياقة الدراجات النارية، وذلك بالسير على عجلة واحدة مع 
ترك  الذي  األمر  الرالي، وهو  في  وإج��راء مسابقات  السرعة، 
استياء وتذمرا لدى ساكنة بعض العمارات، بسبب األصوات 
القوية التي تصدرها محركات الدراجات النارية، وحضورهم 
ومشاهدتهم للحوادث المميتة التي راح ضحيتها في الثاث 

سنوات األخيرة ما يقارب 8 أشخاص كلهم شباب.

>  األسبوع

بوعياش،  بني  مدينة  ع��اش��ت 
مثيرة،  واقعة  وق��ع  على  مؤخرا، 
العمر  يبلغ من  قام شخص  حيث 
30 سنة بجلد سيدة وسط الشارع 
يرتديه  كان  حزام  بواسطة  العام 

لباسها  على شكل  منه  احتجاجا 
الذي اعتبره مخا باألدب، ليتبين 
المعتدى  ال��س��ي��دة  أن  ذل���ك  ب��ع��د 
يعمل  ش��رط��ي  زوج���ة  ه��ي  عليها 

بنفس المدينة.
المعتدي  إن  عيان  وقال شهود 
وجه عدة ضربات بواسطة الحزام 

أنحاء  لمختلف  يرتديه  كان  الذي 
ج��س��م ال��س��ي��دة، ل��ي��ت��دخ��ل بعض 
المواطنين إلنقاذها بعدما عجزت 
بطشه،  م��ن  بجلدها  اإلف���ات  ف��ي 
الذي  بزوجها  باالتصال  وقامت 
ح��ض��ر رف��ق��ة رج����ال أم���ن آخرين 

وقاموا باعتقال المعتدي.

فضولي »يجلد« زوجة 
شرطي بالشارع العام 

بسبب لباسها

ما يجري
 ويدور في 

المدن

مدينة خريبكة

محمد هدان 
عامل عمالة 

تاوريرت

alousbouea@gmail.com
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alousbouea@gmail.com

> جواد البوهالي
وأولياء  وآب��اء  أمهات  من  مجموعة  م��ازال 
تالميذ مدرسة اعرابة االبتدائية المحاذية إلحدى 
اإلقامات السكنية ينادون بالتدخل لوضع حد 
إلى  يوميا  أبنائهم  مرافقة  أثناء  لمعاناتهم 
كل  من  أكبادهم  فلذات  على  خوفا  المؤسسة، 
التي  الشاطئية  الطريق  من  المحدقة  األخطار 
الوطنية،  أزم��ور  بطريق  طماريس  قرية  تربط 
وخاصة بالقرب من المسلك الذي يؤدي إلى باب 
المدرسة، نظرا للسرعة الجنونية التي تمر بها 
مرتادي  وخ��ص��وص��ا  وال��س��ي��ارات  ال��ن��اق��الت 
الكورنيش، باإلضافة إلى استعمال هذه الطريق 

النارية  الدراجات  من طرف هواة 
ذات األربع عجالت، الذين جعلوا 

منها حلبة للسباق.
فعاليات  من  لمجموعة  وسبق 
المجتمع المدني بكل من دار بوعزة 
انتباه  أث����ارت  أن  ع���زوز  وأوالد 
وضع  أج��ل  من  المعنية  الجهات 
النقطة  ب��ه��ذه  ض��وئ��ي��ة  إش�����ارات 
من  وع���ودا  وتلقت  الكيلومترية، 
وقالوا  المنتخبين،  من  ثلة  طرف 

إنها شفوية ليس إال.
كما سبق للملتقى الذي يربط بين 
التي  أزم��ور  وطريق  الطريق  هذه 

تنعت »بطريق الموت« أن شهدت منذ مدة عدة 
حوادث خطيرة تسبب فيها سائقون متهورون، 

وراح ضحيتها راجلون أبرياء.
وسجل بعض المواطنين أن جهات مختصة 
قامت بوضع حواجز إسمنتية على طول الطريق 
فارهة،  إقامة  من  بالقرب  وخاصة  الساحلية 
مستثنية هذا التقاطع الخطير المحاذي لفرعية 
والذي يستدعي وضع رصيف خاص  اعرابة، 
التشوير،  ع��الم��ات  م��ن  وال��ت��ك��ث��ي��ر  ب��األط��ف��ال 
ب��وع��زة م��ن كل  أي��ن نصيب دار  وي��ت��س��اءل��ون 
من  للوقاية  الوطنية  اللجنة  استراتيجيات 
حوادث السير؟ وأين المجلس الجماعي الذي 

لم يحرك ساكنا؟

آباء  وأمهات يطالبون بحماية أبنائهم من »طريق الموت« 

الصقيع يدفع سكان دوار لالعتصام أمام عمالة خنيفرة
> شجيع محمد

الصقيع  م��وج��ة  ب��س��ب��ب 
وانخفاض درجة الحرارة إلى 
م��س��ت��وي��ات��ه��ا، توجه  أدن���ى 
سكان منطقة »أولغس« إلى 
»أم  القروية  الجماعة  مقر 
ل��الع��ت��ص��ام ليال  ال���رب���ي���ع« 
ونهارا وسط حراسة أمنية 
بربط  م��ط��ال��ب��ي��ن  م���ش���ددة، 
ليغادر  بالكهرباء  منازلهم 
مكترث  غير  مكتبه  الرئيس 
ألمرهم، كما أكد بعضهم)..(، 
وأبدوا  غضبهم  أج��ج  مما 
امتعاضهم من هذا التصرف 
الذي اعتبروه عنصريا، علما 
تقدموا  أن  ل��ه��م  س��ب��ق  أن���ه 
المراسالت  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
للجماعة في نفس األمر، التي 
تعدهم كل مرة بأنها ستقوم 
لتبقى  وضعيتهم  بتسوية 

الوعود معلقة، كما أضافوا 
موافقته  أعطى  الرئيس  أن 
بعض  م�������ن�������ازل  ل������رب������ط 
له  الموالين  المحظوظين 

ومنهم المنحدرون من أفراد 
سياسة  ل��ت��ب��ق��ى  ع��ائ��ل��ت��ه 
ال��والءات هي السائدة، كما 
عرف الوضع الصحي ترديا؛ 

فالدواب هم الوسيلة الوحيدة 
للتنقل  عليها  ي��ع��ول  ال��ت��ي 
ونقل المرضى أمام الخدمات 
الهزيلة بمستوصف المنطقة 

الذي يحمل االسم فقط.
كل هذه العوامل، أخرجت 
صمتهم  م����ن  ال���س���اك���ن���ة  
مسيرتهم  لنقل  ودف��ع��ت��ه��م 
إل���ى ساحة  االح��ت��ج��اج��ي��ة 
عمالة إقليم خنيفرة أكثر من 
سموه  ما  مستنكرين  م��رة، 
أساليب التسويف والمماطلة 
االستجابة  وعدم  والدونية 
لمطالبهم أمام اإلهمال الذي 
طال منطقتهم، وحالة الطرق 
وصفوها  ال��ت��ي  وال��ق��ن��اط��ر 
في  مطالبين  بالمأساوية، 
بربطهم  ال�����وق�����ت  ن���ف���س 
بالكهرباء علما أن المنطقة 
الذي  الربيع  أم  بسد  تزخر 
وكذا  أخ���رى،  مناطق  ي��زود 
االس��ت��ف��ادة م��ن ب��رام��ج فك 
العزلة رغم الوعود العرقوبية 
ال�����م�����ق�����دم�����ة م�������ن ط�����رف 

السلطات.

>  حسين عدنان

انتشرت في األيام األخيرة 
شائعات حول مقتل شاب بحي 
سيدي بوزكري بمدينة مكناس، 
ونشرت الخبر بعض الصحف 
كما  اإللكترونية،  وال��م��واق��ع 
تداوله نشطاء »فيسبوكيون« 
عنها  ق���ال  مختلفة،  ب��ص��ي��غ 
بعض الشهود العيان إنها ال 

تمت للواقع بصلة. 
وتقول الشائعة إن الجاني 
ذبح غريمه بواسطة سكين من 
الوريد إلى الوريد األمر الذي 
ع��ج��ل ب��وف��ات��ه، ح��ي��ث أكدت 
مصادر مطلعة أن خبر مقتل 
شاب وهو حي يرزق وشاية 
ل��ه��ا من  ك���اذب���ة وال أس����اس 
الصحة، مطالبين بالتأكد من 

صحة ما يتم تداوله، والحقيقة 
أن  ال���م���ص���ادر  ذات  ح��س��ب 
بتنظيف  يقوم  كان  الضحية 
بعض األزب���ال من أم��ام باب 
م��ن��زل��ه ال��م��ج��اور م���ع سوق 

عشوائي غير بعيد من السوق 
بوزكري،  بسيدي  األسبوعي 
مع  الكالم  يتبادل  كان  حيث 
بعدها  الفواكه  بائعي  بعض 
ت��ط��ورت األم����ور إل���ى نقاش 

االشتباك  إل��ى  أدى  س��اخ��ن، 
باأليدي مع أحدهم، فوجه هذا 
األخ���ي���ر ض���رب���ة ق���وي���ة على 
الضحية،  رأس  م��س��ت��وى 
دامية  ج��روح  في  له  تسببت 
دخل على إثرها في غيبوبة، 
وتم إخبار الشرطة ونقله إلى 
مستشفى محمد الخامس من 
أجل تلقي اإلسعافات األولية، 
وهو ما استدعى وضعه تحت 
المراقبة الستكمال العالجات 

الضرورية لمدة يومين.
وكان سبب اللبس وتضارب 
األخبار أن الحي نفسه شهد 
يوم وقوع هذه الواقعة جنازة 
وف���اة ش���اب ك���ان ي��ع��ان��ي من 
مرض ألم به، األمر الذي أربك 
تداوله  ال���ذي  الخبر  خ��ي��وط 
السكان والمواقع اإلخبارية.

ذبح شخص من الوريد إلى الوريد.. جريمة في الخيال فقط

<< طالبت النيابة العامة »في 
بركون«  بفاجعة  يعرف  ما  ملف 
بينهم:  المتهمين  جميع  بإدانة 
مهندس معماري، وابنا صاحب 
العمارة، ونائب رئيس مصلحة 
والمراقبة، والمراقب  التصميم 
البناء  بمراقبة مخالفات  المكلف 

بمقاطعة أنفا. 

>> داهمت فرقة األخالق العامة التابعة ألمن بن مسيك أحد 
المشعوذين و10 نساء كن ينتظرنه بصالة الشقة منذ مدة، وجاءت 
عملية المداهمة بعدما توصلت الشرطة بمجموعة من الشكايات 

من طرف عدة أسر بعدما ضاقت ذرعا من تصرفاته.
من  ومجموعة  ص��ور،  م��ن  ع��دد  حجز  م��ن  الشرطة  وتمكنت 

الخواتم، وجداول، وصفائح من النحاس.

<< نظم عدد من مهني المجازر البلدية بالدار البيضاء وقفة 
احتجاجية إنذارية تنديدا بواقع قطاع اللحوم الحمراء، وطالبوا 
بإخراج هاته المجازر من الفوضى وسوء التنظيم ودعوا إلى 
مكاتبهم  أب��واب  المسؤولين  وفتح  السرية،  الذبيحة  محاربة 

للوصول إلى حل مرٍض.

>> في الوقت الذي استقطبت فيه حديقة الحيوانات بالرباط 
الحيوانات عين  تزال األشغال بحديقة  ما  زائر  حوالي مليون 

السبع الدار البيضاء، تسير سير السلحفاة.
وقال بعض المواطنين إن هذه الحديقة هي المتنفس الوحيد 
لمئات اآلالف من سكان العاصمة االقتصادية، وهو األمر الذي 
يفرض على المسؤولين الوقوف على سير األشغال بها بشكل 

سريع حتى تستقطب زوارها.

<< أقدمت وزارة الداخلية على عزل رئيس مقاطعة المعاريف 
أغنى المقاطعات بالعاصمة االقتصادية وعدد من المنتخبين، 
بسبب عدم ضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، 
وعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت 
بنصب لوحات إشهارية بدون ترخيص، ودون أداء مستحقات 

الجماعة.
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>  محمد بورزوق
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بيضا القاضي يؤجل االستماع لمتهم محمول
 على كرسي متحرك

> عبداهلل الشرقاوي 

استقدم رجال األمن في آخر جلسة 
عقدتها غرفة الجنايات المكلفة بنوازل 
مكافحة اإلرهاب بملحقة سال، مؤخرا، 
متهما مجرورا فوق »كرسي متحرك« 
بالنظر لوضعه الصحي الحرج الذي 
يستدعي تدخال عاجال)..(، ولم تتمكن 

هيئة الحكم من االستماع إلى الظنين 
ليتم تأجيل االستماع إليه خالل شهر 
مطلع  مصدر  وذك��ر  المقبل.  فبراير 
في إضراب  دخ��ل  قد  ك��ان  المتهم  أن 
عن الطعام لمدة فاقت الشهرين، هو 
ومتهم ثاٍن أدين بأربع سنوات حبسا 
ضمن ملف توبع فيه متهمان آخران، 

حوكما بسنتين حبسا نافذة.

>> يتساءل بعض 
أولياء وأمهات التالميذ، 

األطفال  روض  رخ���ص  ه��ل 
تعطى ألصحابها بشروط تضمن 
البراعم  ه��ؤالء  ودراس���ة  سالمة 
ألنه  مقبولة،  تربوية  بمواصفات 
غير صالحة  دورا  يجدون  ما  غالبا 
للتربية، مما يعني أنه يجب على الساهرين 
تلقين  أج��ل  من  يعملوا  أن  التعليمي  الشأن  على 

أبنائهم العلم الصحيح في ظروف جيدة وسليمة.

<< الحظ بعض المتتبعين للشأن المحلي 
بمراكش أنه عندما يبحث المواطن المغلوب 
على أمره عن بعض أعوان السلطة لقضاء 
حاجته اإلدارية وغيرها ال يجد لهم أثرا، فمن 
أجل الحصول على شهادة السكنى البد له أن 
»يسكن« يوما بكامله أمام مقر عمل هذا األخير 
عله يظفر بشيء، وقالوا إن الحل لهذا المشكل 
هو أن تلزم الداخلية عناصرها بتوقيت إداري 

مضبوط خدمة للمواطنين والمواطنات.

>> تشهد جماعتي »أغمات« و»سيدي الزويق« 
في  وت����زداد مشاكلهما  ك��ب��ي��را  دي��م��غ��راف��ي��ا  ن��م��وا 
االستفحال يوما بعد يوم كالنقل، والهدر المدرسي، 
والنقص الحاد في المرافق العمومية، .. وغيرها)..( 
األمر الذي يتطلب االلتفات إلى هاتين المنطقيتين 
وكذا  لتشغيلهم،  فرص  وإيجاد  بالشباب  والعناية 
والمراكز  ال��ش��ب��اب،  ودور  بالمساجد،  االه��ت��م��ام 

الصحية..

<< تتطلب قاعات األنترنيت متابعة حازمة 
لما يجري ويدور داخلها من أشياء ال أخالقية 
وشجار عنيف بين األطفال، هذا بغض النظر 
عما يلجه هؤالء الرواد الصغار من صفحات 
قد تشكل خطرا على عقولهم، فهل من مراقبة 

صارمة لهذه القاعات؟

دار بوعزة

مكناس

خنيفرة

alousbouea@gmail.com
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إعــــداد:
األسر   زهير البـوحاطي م��ن  مجموعة  رفعت 

القاطنة بغرسة الغزاوي بشارع 
إل��ى اجلهات  م��ك��ن��اس، ش��ك��اي��ة 
بوالية  م���س���ؤول  امل��ع��ن��ي��ة ض���د 
ب��ه��ج��وم وصفوه  ق���ام  ت��ط��وان، 
أدى  عليهم،  ب���»ال��ه��ول��ي��وودي« 
م��ش��اك��ل صحية  ح�����دوث  إل����ى 

لسيدة في مقتبل العمر.
ويعود هذا الهجوم، حسب 
الشكاية، إلى أن السلطة أرادت 
هؤالء  أراض�����ي  م���ن  ت��ت��خ��ذ  أن 
لها إلجناز سوق دون  مشروعا 
تعويضهم أو حتى سابق إنذار 
الذي  الشيء  األرض،  ألصحاب 
أخ�����رج ال���ع���ش���رات م���ن األس���ر 

من  اجل��راف��ة  وم��ن��ع  لالحتجاج 
دفع  ملكهم، مم��ا  م��ن  االق��ت��راب 

قائال:  بقوة  للرد  املسؤول  ذات 
»إال مخوتوش ديوركم غنهدمها 

الفزع  شدة  ومن  رأسكم«،  على 
واخل������وف س��ق��ط��ت س���ي���دة في 
ال��س��اب��ع أرض���ا ونقلت  ع��ق��ده��ا 
أجل  م��ن  امل��رك��زة  العناية  إل��ى 
الضرورية،  اإلس��ع��اف��ات  تلقي 
ب��ع��دم��ا ع��ل��م أن��ه��ا ت��ع��ان��ي من 

مرض القلب.
وأك���دت بعض امل��ص��ادر أن 
ال����ذي تضررت  امل���س���ؤول  ه���ذا 
لوالي  س��ب��ق  ت��ص��رف��ات��ه،  م���ن 
وجه  أن  تطوان   - طنجة  جهة 
ل��ه ت��وب��ي��خ��ا ل��ع��دم جن��اح��ه في 
املشاريع  من  مجموعة  مراقبة 
ينجز  ل��م  معظمها  م��ازال  التي 
بعد، أو تتحرك كالسلحفاة)..(.  

التطوانية  األوس�����اط  ف��ي  ح��دي��ث  ال 
جماعة  مستشاري  بعض  ع��ن  إال  ال��ي��وم 
قطاع  على  يسيطرون  وال��ذي��ن  ت��ط��وان، 
التعمير باملدينة، حيث يقومون بالتوسط 
للراغبني في بناء مساكنهم، لدى اجلماعة 
على  حصولهم  قصد  لتطوان  احلضرية 
رخ���ص ال��ب��ن��اء ب���دون ت��ع��ب وم��ش��ق��ة فقط 

إكراميات ال بأس بها.
وم�����ن ل����م ي���ق���ص���ده���م، ومي���ت���ن���ع عن 

من  يحرم  البناء،  عملية  قبل  استشارتهم 
البناء بتدخل هؤالء املستشارين،  رخصة 
لتسجيل  املختصة  املصالح  ويحرضون 
تلك  هدم  قصد  تعميرية ضدهم  مخالفات 

البنايات.
وع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ي��س��ي��ط��ر أحد 
م��س��ت��ش��اري ج��م��اع��ة ت��ط��وان ع��ل��ى حيي 
آخر  يقوم  ما  في  و»موكالتة«،  »كويلمة« 
باالستحواذ على أحياء »خندق الزربوح« 

و»الصومال«،  و»ط��اب��ول��ة« 
ال����ب����ن����اء  مي�����ك�����ن  وال 

األح���ي���اء دون  ب��ه��ذه 
إل��ى هؤالء  ال��ل��ج��وء 
امل�����س�����ت�����ش�����اري�����ن 
مع  ب����ال����ت����واط����ؤ 
في  البناء  مراقبي 
اجلماعة احلضرية 

لتطوان.

ل���م مي���ر ع��ل��ى امل����وض����وع ال�����ذي ت��ط��رق��ت إليه 
»األسبوع« في عددها: 817 بتاريخ 25 دجنبر 2014، 
بعنوان: »البحث عن مسؤول متغيب في مرتيل« سوى 
الوصية  ال����وزارة  أج��ه��زة  أس��ب��وع��ني، حتى حت��رك��ت 
للبحث عن مسؤول باجلماعة احلضرية ملرتيل عمالة 
املضيق - الفنيدق املنتمي حلزب األصالة واملعاصرة، 
ال���ذي ل��م ت��ب��رح ق��دم��اه اجل��م��اع��ة إال بضع أي���ام منذ 
املذكورة  بالوزارة  عجل  الذي  األمر  وهو  تعيينه)..(، 
املسؤولني،  بعض  في حق  إعفاء  مرسوم  لكي تصدر 
الذين كان أحدهم قد حتمل املسؤولية، حسب بعض 
املصادر، من أجل استرجاع بقع أرضية تركها والده 

بوثائق مشكوك في مصداقيتها)..(.

مستشارون متهمون بالتواطؤ من أجل البناء العشوائي

وزارة الداخلية »تبحث«
 عن مسؤول متغيب

مسؤول يهدد بهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها
عيـن علـى الشمال

> نور الدين هراوي

باتت  ال��ت��ي  األخ��ب��ار  بعد 
ت���روج ح��ول واق���ع بعض 
عاصمة  ف��ي  ال��داخ��ل��ي��ات 
وصفه  ال�����ذي  ال���ش���اوي���ة 
م���ت���ت���ب���ع���ون ب������امل������زري، 
مستوى  ع��ل��ى  خ��ص��وص��ا 
ة، واألف�����رش�����ة،  األِس��������������َرّ
املتوازنة  غير  والتغذية 
واحمل���ت���ش���م���ة)..(، ب���ادرت 
إطار  ف��ي  التعليم  ن��ي��اب��ة 
جل���ن إداري������ة م��ك��ث��ف��ة في 
زي���������ارات م���ي���دان���ي���ة في 

األسبوع الذي سبق نهاية 
الهفوات  ل��ت��دارك  ال��س��ن��ة 
التدبيرية ومكامن اخللل، 
»مصلحة  شعار  مصححة 
اعتبار«  كل  ف��وق  التلميذ 
الذي قالت بعض املصادر 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة إن������ه ك���ان 
لالستهالك  ش��ع��ار  م��ج��رد 
وللمناسبات  اإلع���الم���ي 
الوزير  زي���ارة  قبل  ف��ق��ط، 
الوصي على قطاع التعليم 
اإلداري  املجلس  حلضور 
سطات  ج��ه��ة  ألك��ادمي��ي��ة 

نهاية شهر دجنبر.

> عزيز الفاطمي

النقط  م���ن  دك���ال���ة  ب����اب  م�����دار  ب����ات 
باتوا  امل��واط��ن��ني  أن  حتى  ال��س��وداء 
ي��ش��ب��ه��ون��ه ب���»م��ث��ل��ث ب����رم����ودا«  ألن 
باملخاطر  منه أضحى محفوفا  املرور 
ل��ع��دة أس��ب��اب أه��م��ه��ا: ح��رك��ة السير 
وتهور  األوق��ات،  معظم  في  العسيرة 
بعض السائقني سيما منهم أصحاب 
الصنع  الصينية  النارية  ال��دراج��ات 
بعض  ويذكر  بلة.  الطني  تزيد  التي 
عالمة  احترام  أن  الطريق  مستعملي 

»قف« املوجودة مبدخل حي باب دكالة 
صار  للراجلني  امل��رور  أسبقية  ومنح 
أمرا صعب املنال، في ظل غياب شرطة 
املرور ما عدا في مناسبات خاصة)..(. 
وي��ن��اش��دون اجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة من 
لوضع  للمراقبة  كاميرا  نصب  أج��ل 
والتصرفات  التجاوزات  لبعض  حد 
التي وصفوها بغير املسؤولة، وذات 
جهة  من  واحل��د  خطيرة،  انعكاسات 
اإلجرامية  األعمال  تنامي  من  أخ��رى 
املنتشرة بهذه املنطقة التي أصبحت 

تقلل بال املواطنني.

الداخليات تتجمل الستقبال الوزير

مدار باب دكالة أم »مثلث برمودا«

عندما يتحمل الصغار 
»مصائب« الكبار

> األسبوع

مبدينة  احمللية  امل��واق��ع  أح��د  بثه  فيديو  رص��د 
ت��ي��زن��ي��ت ظ����روف ع��ي��ش ك��ارث��ي��ة ل��ع��ائ��ل��ة ب���دوار 
أحمد،  أي��ت  أرب��ع��اء  بجماعة  ال��ك��ائ��ن  »ت��ك��ودي« 
تتراوح  أطفال  خمسة  أف���راد؛  ستة  من  متكونة 
أعمارهم ما بني 5 و15 سنة يعيشون رفقة أبيهم 
مباشرة  ب��ه  أصيب  نفسيا  مرضا  يعاني  ال��ذي 
أزيد من ثالث  أم أطفاله اخلمسة قبل  بعد وفاة 
الكبار  متاعب  لتحمل  اضطرهم  مم��ا  س��ن��وات، 
العناية  فيها  املنزلية مبا  األعمال  بكافة  والقيام 

بأبيهم ونظافته.
ال��ع��ائ��ل��ة إن إح���دى بناته  ب��ع��ض ج��ي��ران  وق���ال 
أص��ب��ح��ت م��ن ش���دة ت��أث��ره��ا ب��ت��ص��رف��ات أبيها 
مستعجلة  نفسية  عناية  إل��ى  حت��ت��اج  املختلة، 
مبن  أسرتها  أف��راد  وكافة  يشملها  طبي  وتدخل 

فيها أبوها املريض أصال.

alousbouea@gmail.com
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> األسبوع

حت���ول���ت س���اح���ة س��ج��ن س���ي���دي موسى 
مسرح  إل���ى  م��ؤخ��را،  مبدينة اجلديدة، 
لترويج  عصابتني  بني  دامية  مواجهات 
أشكالها،  مبختلف  امل���خ���درات  وت��وزي��ع 
مدينة  م���ن  إح���داه���م���ا  ع��ن��اص��ر  ي��ن��ح��در 
معروف  بحي  نشاطها  أزمور ومتارس 
العصابة  عناصر  ينتمي  م��ا  ف��ي  ه��ن��اك، 
اجلديدة وميتهنون  مدينة  إل��ى  الثانية 
ترويج املخدرات بأحد أحياء املدينة)..(. 

وخ���ل���ف ه����ذا ال���ش���ج���ار ال��ع��ن��ي��ف ال���ذي 
مختلف  ال��ع��ص��اب��ت��ان  ف��ي��ه  اس��ت��ع��م��ل��ت 

األس���ل���ح���ة ال���ب���ي���ض���اء 
ه�����ل�����ع�����ا وخ�����وف�����ا 

ش����دي����دي����ن ل���دى 
وموظفي  ن��زالء 
نظرا  ال��س��ج��ن، 
ل�����ص�����ع�����وب�����ة 
من  اح���ت���وائ���ه 
اجلهات  ط���رف 

تقول  امل��ع��ن��ي��ة، 
املصادر)..(.

مواجهات دامية حول 
النفوذ« »مناطق 

تيزنيتسطات

مراكش
الجديدة

> األسبوع

عثر أحد املواطنني، مؤخرا، 
عنه  متخلى  رض��ي��ع  ع��ل��ى 
األزرق  امل��الك  مدرسة  أم��ام 

اخلاصة بوادي زم،
وف������ور ع��ل��م��ه��ا ب���احل���ادث 

األمنية  ال��س��ل��ط��ات  ه��رع��ت 
الوقاية املدنية إلى  ورجال 
معاينة  ومت��ت  املكان،  عني 
ال��رض��ي��ع ال����ذي ك���ان حيا 
وفي حالة عادية ليتم نقله 
مستشفى  إل��ى  ال��ف��ور  على 
محمد اخلامس بوادي زم.

يذكر أن ظاهرة التخلي عن 
الرضع انتشرت بشكل مقلق 
اآلونة  في  خريبكة  بإقليم 
األخ���ي���رة، مم��ا س��ب��ب قلقا 
واجلهات  األمنية  لألجهزة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة امل��س��ؤول��ة عن 
عنهم،  امل��ت��خ��ل��ى  األط���ف���ال 

وال���ت���ي جت���د ص��ع��وب��ة في 
تتكفل  أس���ر  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
بالرضع الذكور، أما اإلناث 
ومعظم  م��ط��ل��وب��ات  ف��ه��ن 
الطلبات املوجهة إلى وكيل 
امل��ل��ك ت��ف��ض��ل اإلن����اث على 

الذكور.

غريبة..  ظاهرة 
رمي األطفال 

في الشارع

رب األسرة المريض 
نفسيا حسب الفيديو 

الذي تناقله السكان

وقفة احتجاجية
لبعض المتضررين

بلدية مرتيل

 أكاديمية التعليم 
بسطات

كواليس جهوية21
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بقلم : رمزي صوفيا

للحقيقة والتاريخ فإن الزمن لم يجد 
كان  فقد  العظيم  الفنان  لهذا  بمثيل 
يتمتع بصوت رخيم وجهوري ودافئ 
ك��ان��ت ت��ط��رب ل��ه األس��م��اع وتعشقه 
النفوس، وكان ملحنا كبيرا تفوق على 
أعظم الملحنين العرب حيث كانت كل 
األل��ح��ان ال��ت��ي ج���ادت ب��ه��ا قريحته 
التي  أو  التي غناها  وأبدعها سواء 
حصدت  قد  آخرين  لمطربين  قدمها 
نجاحات هائلة وكانت أغانيه موعدا 
أعظم  غناها  وقد  النجاح،  مع  ثابتا 
كلثوم،  وأم  الحليم،  كعبد  المطربين 
وفايزة  ووردة،  الصغيرة،  ون��ج��اة 

أحمد،.. وغيرهم كثيرون.
وجاءت معرفتي بمحمد عبد الوهاب 
الساخر  الكوميدي  الفنان  يد  على 
في  يومها  وكنت  الريحاني،  نجيب 
مهووسا  وكنت  عمري  من  العشرين 
بحلم كبير وهو أن أصبح ذات يوم 
نجما سينمائيا ذائع الصيت مثل أنور 
وج���دي وغ��ي��ره م��ن ن��ج��وم الشاشة 
الفضية آنذاك. وكنت أقضي عطلتي 
فلمحت  عائلتي  صحبة  لبنان  ف��ي 
صالة  في  الريحاني  نجيب  الفنان 
فندق »طانيوس« في مصيف »عالية« 
حيث كنت أقيم في هذا الفندق. وهو 
فنان عراقي األصل من مدينة الموصل 
هاجرت عائلته إلى مصر حيث امتهن 
التمثيل وحقق نجاحا باهرا سواء في 
المسرح.  خشبة  على  أو  السينما 
وأهوى  عراقي  بأنني  عرف  وعندما 
نجما  أص��ب��ح  ب��أن  وأح��ل��م  السينما 
سينمائيا كبيرا نظر إلي بتمعن كبير 
النجومية  ط��ري��ق  »إن  ل����ي:  وق����ال 
عشت  فقد  ج��دا  صعب  السينمائية 
بجهد  ووصلت  مالية صعبة  ظروفا 
جهيد، حيث كنت بالكاد أحصل على 
ل��ق��م��ة ال��ع��ي��ش ح��ت��ى ح��ق��ق��ت ذاتي 
ووصلت إلى المستوى الذي أنا فيه 
اليوم، وأكد لي بأنه سوف يساعدني 
عندما أسافر إلى القاهرة وبأنه سوف 
ي���ق���دم���ن���ي إل�����ى م���خ���رج���ي األف�����ام 
السينمائية«. وبينما أنا معه في تلك 
الجلسة بصالون الفندق أطل علينا 
محمد عبد الوهاب فقدمني إليه قائا 
ل��ه: »ه���ذا ال��ش��اب م��وه��وب وعاشق 
نجما  يصبح  أن  وي��ري��د  للسينما 
زاهر  بمستقبل  له  وأتنبأ  سينمائيا 
عبد  فضحك  العربية«،  السينما  في 
الوهاب وق��ال: »أه��ا وسها بك في 

مصر«. 
ومرت السنوات بسرعة، فذهبت إلى 
اللبنانية  للمجات  م��ن��دوب��ا  مصر 
مع  الفنية  الحوارات  أجري  وأخذت 
الطرب  ون��ج��وم  الشاشة  ن��ج��وم  ك��ل 
وأتوق  أعمالهم  أعشق  كنت  الذين 
الوهاب  عبد  إلى  فذهبت  اللتقائهم، 
وأجريت معه حوارا صحفيا رائعا، 
عبد  محمد  اختار  تهذيبه  فرط  ومن 
يتم ح��وارن��ا في جلسة  أن  ال��وه��اب 
إقبال  األول���ى  زوج��ت��ه  عائلية وس��ط 
حيث  منها،  األربعة  وأوالده  نصار 
التقطت لنا صور جماعية. وبعد أيام 
قليلة نشرت الحوار مع صورة غاف 
في مجلة »الفن المصرية« التي كنت 
قد أصبحت مدير مكتب لها في بغداد، 
وعندما اطلع محمد عبد الوهاب على 
الموضوع، اتصل بي في مقر المجلة 
بالقاهرة وشكرني جزيل الشكر وكان 
في منتهى السعادة بذلك الموضوع. 
وبعد سنوات طوال، جئت إلى القاهرة 
لجريدة  ك��م��دي��ر  ب��ه��ا  ل��اس��ت��ق��رار 

لها،  ومراسل  الكويتية«  »السياسة 
فتوطدت عاقتي بمحمد عبد الوهاب 
الخاصة  ل��ش��ق��ت��ه  ي��دع��ون��ي  وص����ار 
ال���ف���اخ���رة ال��ت��ي ك����ان ي��ل��ت��ق��ي فيها 
وبكل  ب��ه.  المعجبات  بالحسناوات 
مصداقية، فقد كانت كل عاقته بهن 
ال تتعدى األحاديث والمجامات، أما 
العاقات األخرى فاشك أنه كان يقوم 
يوم  وذات  أنظارنا.  عن  بعيدا  بها 
اصطحبت إحدى صديقاتي إلى مكتبه،  
وكانت  صحفية مبتدئة لكنها كانت 
فائقة الجمال، فلم يتمالك نفسه من 

مغازلتها مستسلما لسلطان جمالها 
تكادان  ل��ه��ا وع��ي��ن��اه  ي��ق��ول  وأخ����ذ 
تلتهمانها: »أنت خلقت لتكوني ملكة 
نجوم السينما المصرية، اتركي عنك 
الصحافة وتعالي للعمل معي فسأنتج 
بواسطة  كثيرة  أفاما  بل  فيلما  لك 
شركتي التي هي شركة صوت الفن 
التمثيل  في  شخصيا  سأشارك  كما 
معك بأول فيلم في حياتك. وسأدفع 
بنفسك«  الذي ستحددينه  المبلغ  لك 

فصعقت الفتاة وأجابته بنفور: »أنا 
أزاول��ه وال أصلح  الذي  العمل  أحب 
أبدا لمجال التمثيل سواء في السينما 
أو في غيرها، ولمعلوماتك أستاذ فأنا 
يتابع  م��ص��ري  ب��م��ه��ن��دس  م��رت��ب��ط��ة 
وسنتزوج  لندن  في  حاليا  دراساته 
فالتفت  مصر«،  إل��ى  عودته  بمجرد 
نحوي وقال لي: »وأنت يا رمزي، ما 
هو دورك في حياة هذه اآلنسة؟« فقلت 
له: »العاقة بيننا ال تتجاوز الصداقة 
حانقا  كفيه  يضرب  فأخذ  البريئة«. 
فقدت  لقد  لألسف،  »يا  يولول:  وهو 

السينما حورية حقيقية كانت ستصنع 
ال��ح��دث وت��خ��ل��ق م��وج��ة ه��ائ��ل��ة من 
المشاهدات«. وعند انصرافنا أمسك 
محمد عبد الوهاب يدها وانحنى بكل 
وبعد  وتكرارا.  مرارا  وقبلها  هامته 
ليسأل  يوميا  ب��ي  يتصل  ذل��ك ص��ار 
بمجرد أن أرفع السماعة عن فاطمة، 
التي  وك��ان ه��ذا ه��و اس��م الحسناء 

سلبت عقله وقلبه. 
بيته  في  أجالسه  كنت  يوم  وذات 
على انفراد بعيدا عن زوجته وأوالده، 
أمام  ج��دا  ضعيفا  »أراك  ل��ه:  فقلت 
أنا  »نعم،  متنهدا:  لي  فقال  الجمال« 
المرض  أم��ري��ن:  أم���ام  ج��دا  ضعيف 
والمرأة، فأنا أخاف بل أرتعد هلعا من 
مجرد نزلة برد، أما المرأة الجميلة 
عندي  ق��درة  كل  أفقد  تجعلني  فإنها 
سلطان  تحت  فأنهار  المقاومة  على 
الجمال والسحر والدالل«. فسألته وأنا 
أغمز له بعيني كناية عن معرفتي بكل 
نساء  مع  عاقات  لك  »وهل  أخباره: 
ف��أج��اب��ن��ي ضاحكا  غ��ي��ر زوج���ت���ك؟« 
بصوته الجهوري: »وهل هناك رجل 
مع  الصبر  يمكنه  الدنيا  في  واح��د 
امرأة واحدة والعالم من حوله يعج 
بالفاتنات« فقلت له: »وهل صحيح أن 
السيدة نهلة القدسي كانت وراء منع 
دخول  من  الحناوي  ميادة  المطربة 
عاقة  وج���ود  اكتشافها  بعد  مصر 
عاطفية بينك وبين ميادة؟«، فأجابني 
تغار  فزوجتي  هراء،  »هذا  منتفضا: 
نهلة  ولكن  ال��زوج��ات،  كل  مثل  علي 
أعقل من أن تورط نفسها في تصرف 

صوتا  كانت  وم��ي��ادة  الشكل،  بهذا 
المايين« فسألته:  به  أعجب  طروبا 
»وما هو سر العداء الذي كان قائما 
أم  العربي  بينك وبين سيدة الطرب 
يا  هذا  »ما  قائا:  فانتفض  كلثوم؟« 
رمزي؟ أرجوك أن تصحح معلوماتك، 
فأم كلثوم هي مطربة نادرة الوجود 
وصوتها قلما يجود الزمن بمثله ولكن 
سيدة الطرب؟ وأنا من أكون؟ إنني أنا 
هو سيد الطرب العربي. وعموما يا 
وكل  صوتها  عشاق  من  فأنا  أخ��ي، 
الخاف الذي كان بيني وبينها انتهى 

اليوم بعد تدخل الرئيس جمال عبد 
الناصر، بل لقد لحنت لها عدة روائع« 
فسألته مرة أخرى: »وماهي قصتك مع 
ال��س��ف��ر ع��ب��ر ال��ط��ائ��رة ح��ي��ث تفضل 
السيدة  وتسبق  ال��ب��اخ��رة  ام��ت��ط��اء 
زوجتك بعدة أسابيع عندما ترغبان 
في التوجه نحو أمريكا مثا لتلحق 
بك بالطائرة عند وصول باخرتك؟ فهل 
تخشى الموت لهذه الدرجة؟« فقال لي: 
»أبدا. األعمار بيد الله والموت البد 
منه لكل كائن حي فوق هذه األرض، 
من  نفسية  عقدة  من  أعاني  ولكني 
األماكن الشاهقة، والدليل يا أخي هو 
من  خاليا  ليس  بالباخرة  السفر  أن 
األخطار«، فقلت له: »وما قصة خوفك 
من الجراثيم وتنبيهك لضيوفك بأال 
لي  فقال  الوجه؟«  من  عليك  يسلموا 
مبتسما: »لكل إنسان طقوس معينة 
التي  طقوسي  ل��ي  وأن��ا  حياته،  ف��ي 
يستحيل علي تغييرها، وكل أحبابي 
يحترمون طقوسي، كما أن من حقي 

أن أخاف على صحتي«.
وللحقيقة والتاريخ، فقد كان صوت 
من  ال��وه��اب  عبد  محمد  وموسيقى 
أعظم ما جاد به التاريخ على خزانة 
الطرب في العالم العربي، وقد ولد يوم 
اسمه  وارت���ب���ط   ،1902 م����ارس   13
باألناشيد الوطنية، وبدأ حياته الفنية 
عام  الجزايرلي  ف��وزي  بفرقة  مطربا 
1917. والتحق عبد الوهاب بعد ذلك 
)معهد  الشرقي  الموسيقى  ب��ن��ادي 
الموسيقى العربية حاليا( حيث تعلم 
ي��د محمد  على  ال��ع��ود  على  ال��ع��زف 

الموشحات  ف��ن  وتعلم  القصبجي، 
ال���وق���ت كمدرس  ن��ف��س  ف���ي  وع��م��ل 
لألناشيد بمدرسة الخازندار، ثم ترك 
الكسار  علي  بفرقة  للعمل  ذل��ك  ك��ل 
فرقة  وبعدها  ال��ك��ورال  ف��ي  كمنشد 
الريحاني عام 1921، قام معها بجولة 
ف��ي ب��اد ال��ش��ام وس��رع��ان م��ا تركها 
ليكمل دراسة الموسيقى ويشارك في 
قابل  ذلك  وأثناء  الغنائية،  الحفات 
سيد دروي���ش ال��ذي ُأع��ج��ب بصوته 
وعرض عليه العمل مقابل 15 جنيها 
في الشهر في فرقته الغنائية، وعمل 
و»شهرزاد«،  »البروكة«  روايتي  في 
وبالرغم من فشل فرقة سيد درويش 
إال أن عبد الوهاب لم يفارقه بل ظل 
مازما له يستمع لغنائه ويردد ألحانه 

حتى وفاة سيد درويش. 
وتعتبر السبع سنوات التي قضاها 
المصري  الشاعر  م��ع  ال��وه��اب  عبد 
الكبير أحمد شوقي من أهم مراحل 
حياته، حيث اعتبر أحمد شوقي مثله 
األعلى واألب الروحي له الذي علمه 
الكثير من األشياء، فكان أحمد شوقي 
يتدخل في تفاصيل حياة عبد الوهاب 
األكل  وكيفية  الكام  طريقة  وعلمه 
والشرب، وأحضر له مدرسا لتعليمه 
اللغة الفرنسية لغة الطبقات الراقية، 
يبزغ  الوهاب  عبد  محمد  نجم  وبدأ 
حيث ق��دم��ه أح��م��د ش��وق��ي ف��ي كافة 
الحفات التي كان يذهب إليها وقدمه 
إلى رجال الصحافة مثل: طه حسين، 
والمازني،  العقاد،  محمود  وعباس 
أحمد  مثل:  السياسة  لرجال  وكذلك 
ماهر باشا، وسعد زغلول، ومحمود 
فهمي النقراشي، إال أن ذلك لم يمنع 
من  وخاصة  مهاجمته  من  اآلخرين 
المطربين الذين تخوفوا من شهرته 
التي طردته من  المهدية  مثل منيرة 
أنطونيو،  ومارك  كليوباترا  أوبريت 
وكذلك هاجمه العقاد والمازني بسبب 
شوقي.  أحمد  الشاعر  مع  ارتباطه 
عبد  بين  العاقة  بأن  القول  ويمكن 
الوهاب وأحمد شوقي كانت أكثر من 
وثيقة حيث ذكرها عبد الوهاب كثيرا 
دائما  وكان  الصحفية،  أحاديثه  في 
يعترف بفضل أحمد شوقي عليه. وقد 
لحن لشوقي العديد من القصائد مثل: 
»دمشق«، و»النيل نجاشي«، و»مضناك 
جفاه مرقده«. وقد تزوج محمد عبد 
الوهاب ثاث مرات؛ األولى: في بداية 
مشواره الفني من سيدة كانت تكبره 
بربع قرن ساعدته ماليا في إنتاج أول 
البيضاء«، وتم  »ال��وردة  له هو  فيلم 
الطاق بعدها ليتزوج في عام 1944 
نصار«  »إق��ب��ال  الثانية  زوج��ت��ه  م��ن 
وأنجبت له خمسة أبناء هم: أحمد، 
ومحمد، وعصمت، وعفت، وعائشة، 
عاما  زواجهما سبعة عشر  واستمر 
1957. وكان  ف��ي ع��ام  ال��ط��اق  وت��م 
زواج����ه ال��ث��ال��ث واألخ���ي���ر م��ن نهلة 
القدسي. وبعد حياة حافلة بالنجاحات 
والتميز والفخامة، توفي عبد الوهاب 
في مساء يوم 4 ماي عام 1991 على 
إثر جلطة قاتلة بالمخ نتيجة سقوطه 
الحاد على أرضية منزله بعد انزالقه 
المفاجئ من سجاد األرضية وشيعت 
جنازته في يوم 5 ماي بشكل عسكري 
بناء على قرار الرئيس األسبق محمد 
حسني مبارك الذي أصدر تعليماته 
النتداب أكبر الشخصيات للسير خلف 
جنازة محمد عبد الوهاب إلى مثواه 

األخير.

»إنـي أخـشى المـرض 
وأعشـق الحسنـاوات«

محمد عبد الوهاب، موسيقار األجيال، مطرب 
الملوك واألمراء، وألقاب أخرى التصقت بعبقري 
اللحن والموسيقى الذي ظل صيته مدويا في 
مجال الطرب األصيل حتى اليوم رغم ظهور 
أصوات جديدة في عالم الغناء والتلحين، ورغم 
مرور أكثر من عشرين سنة على رحيله إلى ملكوت 
الله.

محمد عبد الوها
قال لي:

شيعت جنازة 
الموسيقار بشكل 
عسكري بناء على 

قرار الرئيس األسبق، 
حسني مبارك، الذي 

أصدر تعليماته النتداب 
أكبر الشخصيات للسير 
خلف جنازة محمد عبد 

الوهاب إلى مثواه 
األخير

الصحفي رمزي صوفيا في حديث خاص مع موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب



أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

مما كان يتميز به شيخ اإلسالم سيدي محمد بن العربي 
العلوي المبادرة إلى مواجهة المستعمر وأعوانه في أكثر 
بعض  مع  ذل��ك  في  تنسيق  له  وك��ان  وقبيلة،  مدينة  من 
الوطنيين في أكثر من مدينة، وكانت زيارته لمسقط رأسه 
بمدغرة بالقصر الجديد ال تخلو من اتصاالت مع فقهاء 
المنطقة وتعبئتهم خصوصا في مناسبات االحتفال بميالد 
الرسول األكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت 
العادة في تلك المنطقة الفياللية إقامة ليلة ميالده صلى 
بتلك  الكريم  القرآن  بتجويد  وإحياؤها  وسلم  عليه  الله 
القراءات المتميزة عند أهل المنطقة بالتجويد ومراعاة 
مخارج الحروف بإتقان، وهذا ما كان يباهى به الشريف 
بالمناسبة عندما يزور المنطقة هو وبعض رجال العلم 
بالحسني،  والمدني  الدكالي،  شعيب  الشيخ  أمثال:  من 
وتقي الدين الهاللي، وكثيرا ما كان يلقي شيخ اإلسالم 
بمزايا  الحاضرين  تذكير  من  تخلو  ال  بالمناسبة  كلمة 
الرسول وخلقه وبرفقه مع من كان يواجهه من كفار قريش، 
وقد يؤثر فيهم سلوك الرسول فيعترفون بفضله وخلقه 
ويعلنون إسالمهم، وكان شيخ اإلسالم يستدل على صدق 
رسالة الرسول بمثل هذا السلوك النبوي الذي ذكره القرآن 
من  رسول  »لقد جاءهم  تعالى:  قوله  يشرح  وهو  الكريم 
أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
رحيم...«، ويستدل شيخ اإلسالم بهذه اآلية وما ذكر من 
قراءات في كلمة »أنفسكم« مبنيا للحاضرين أن هناك قراءة 
لكلمة »أنَفسكم« )بفتح الفاء(، وقد كان يؤكد سيدي محمد 

بن العربي العلوي بالمناسبة على ضرورة التركيز على 
تالوة القرآن وشرحه وإنشاد قصيدتي »البردة« و»الهمزية«، 
)كما يذكر ذلك األستاذ تقي الدين الهاللي في مقال منشور 

له(.
 ومما تجدر اإلشارة إليه أن السيد تقي الدين الهاللي كان 
قد ناظر الشيخ محمد بن العربي العلوي في منزله بفاس 
إلى  الهادية  »الهدية:  كتابه:  في  ذكرها  في قصة طويلة 
السلفي محمد بن  الشيخ  كان  فإذا  التيجانية«،  الطائفة 
العربي العلوي يعارض الطرقيين فكيف يجالس بتافياللت 
يقوم  من  شاهد  وربما  ال��ورد  ويقرأ  »ال��ب��ردة«  يذكر  من 
بالعمارة، فالعلوي قد يساير من له طريقته الصوفية، ولكن 
ال يترك مناقشته من الجانب العلمي وباألخص إذا كان من 
العلماء أو طلبة العلم، وقد أشرت في الموضوع السابق 
ومناقشة  بالعلوم  ال��ت��زود  على  الطلبة  يحث  ك��ان  كيف 
المثقفين ولو كانوا أجانب أو رهبانا أو مفكرين ومؤرخين، 
وباعتبار مناقشة األجانب البن العربي العلوي فقد كان 
تراجمة  لذلك  متخذا  يناقشهم  أن  ال��ض��روري  من  عليه 
البيعة  مسألة  عليه  طرحت  بعدما  خصوصا  لحوارهم 
اإلسالمية من طرف المستشرق »مانسيون«، فكانت أجوبته 
غالبا ما تأتي مفحمة للسائل عندما يسأله شيخ اإلسالم 
هل له اطالع بالقرآن والسنة النبوية؟ وهل له معرفة بالنظم 
اإلسالمية كما وردت في الفقه، واألصول، وعلم المنطق، 
والفلسفة اإلسالمية، والجدل؟!.. هذه األسئلة هي نفسها 
التي خاضها مع طلبته قبل أن يقرر لهم قاعدة أو حكما 
في الحل والعقد أو في الحالل والحرام، وقد يترك مجال 
المناقشة ممن ليس له تمكن لمناقشة ما ينبغي أن يجري 
اإلس��الم ولمناظرة  به شيخ  بدأ  ما  الحوار حوله، وهذا 
السيد تقي الدين الهاللي قائال: »أريد أن أناظرك في مسألة 
بطلت  بطلت  وإن  كلها  الطريقة  ثبتت  ثبتت  إن  واح��دة 

الطريقة كلها؟!«.
وقد  المناقشة،  وتجرى  الحوار  يجرى  األسلوب  بهذا   
عدم  األخير  لهذا  يكون  ما  بمجرد  المتلقي  مع  يختلف 
استعداد لعدم استحضار النصوص أو القدرة على عدم 
استيعابها ويمهد لذلك بالتوجه لمناقشة المحاِور، فيقول 
له شيخ اإلسالم: »إن أول خالف وقع بين الصحابة بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب الخالفة، قالت 
األنصار للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير، وقال المهاجرون 
إن العرب ال تذعن إال لهذا الرسول الحي من قريش، ووقع 
نزاع شديد بين الفريقين حتى شغلهم عن دفن النبي صلى 
الله عليه وسلم فبقي ثالثة أيام بال دفن صالة الله وسالمه 
عليه، فكيف لم يظهر ألصحابه ما يفصل النزاع بينهم«، 
بهذا النقاش يريد شيخ اإلسالم أن يبطل ما يأتي على 
لسان من كان يقول شيخه في حلول مرتبة في اآلخرة، 
فشيخ  ذلك  ومع  الله...  على  عهدا  ذلك  في  يتخذ  وكأنه 
ك��ان ال ينكر كرامة األول��ي��اء أو يبيح سبهم أو  اإلس��الم 
الخوض في أعراضهم سيما وأنهم أولياء الله »وحرمة 
ال��م��وم��ن عند ال��ل��ه أع��ظ��م م��ن ح��رم��ة ال��ك��ع��ب��ة«، كما كان 

يقول...

خيبة األمل التي أحسسنا بها أنا والمرحوم عبد الرحمن حجيرة 
الثاني  الحسن  الملك  جاللة  المرحوم  أن  يقين  على  كنا  بعدما 
مستشفى  بناية  إلى  المسيرة  فندق  في ضم  لطلبنا  سيستجيب 
الفارابي لم تزدنا إال حرصا وتصميما على المثابرة في البحث عن 
المجاالت التي يمكن أن نساهم فيها بعملنا المتواصل بغية تحقيق 

وجدة  ولمدينة  عامة  الشرقي  للمغرب  اإلنمائية  االنطالقة 
خاصة، لذلك قصدنا الدكتور عمر المنجرة رحمه الله الذي 

دراسة  ف��ي  متخصصا  البيضاء  ب��ال��دار  مكتبا  فتح 
المشاريع االقتصادية التي تتطلب استثمارات ضخمة 
تساهم فيها مؤسسات أو رجال المال واألعمال من 
أن تشرفت  لي  المنجرة سبق  والدكتور  الخارج، 
قسم  على  ي��ش��رف  ك��ان  ي��وم  جانبه  إل��ى  بالعمل 
التنسيق االقتصادي والتخطيط بوزارة االقتصاد 
محمد  رأس��ه��ا  على  ك��ان  التي  والمالية  الوطني 

الدويري أطال الله عمره، وقد ساعدتني هذه الصداقة 
في دعوة الدكتور المنجرة إلى السفر إلى مدينة وجدة 

مشروع  لدراسة  أسبوعين  من  ألكثر  فيها  أقام  حيث 
ضخم يتجلى في تحويل ساحة باب سيدي عبد الوهاب 

وهو القلب النابض للمدينة، إلى منطقة خضراء يتنزه فيها 
سكان المدينة بعد هدم البنايات التي كانت قائمة بها وإعادة بنائها 
تحت األرض، وكان هذا المشروع يشمل سوق الحبوب )رحبة الزرع 
قابلية  دراسة  إلى  باإلضافة  والفحم،  الخضر  بالوجدية( وسوق 
إنجاز هذا المشروع العمالق الذي استنبط السيد المنجرة هندسته 
من النماذج األمريكية، تكلف أيضا بإيجاد الموارد المالية لتمويله 
من طرف مجموعة من المستثمرين الكويتيين الذين بعد االطالع 
على تفاصيل المشروع والتأكد من مردوديته المالية وافقوا على 

إنجازه بعد أن توافق عليه السلطات المختصة المغربية.

وهنا ظهرت بعض العراقيل، حيث تفتقت شهية بعض المسؤولين 
الذين حاولوا ابتزاز اإلخوة المستثمرين الكويتيين الذين جمعوا 
حقائبهم وغادروا المغرب، وقد أحسوا بمرارة وامتعاض كبيرين، 
في  الخصوص  وج��ه  على  وج��دة  ومدينة  المغرب  ض��اع  وهكذا 
بالخير  عليه  ستعود  كانت  ضخمة  استثمارات  من  االستفادة 

العميم. 
وكما علمتم فأنا ال أستسلم أمام العراقيل 
بل أجابه الصعاب بكل ما لدي من عزيمة، لذلك 
وجدت في ابن المرحوم عبد الرحمن حجيرة 
خلفا صالحا ألنه بمجرد ما أن وصل إلى 
مركز القرار كوزير للسكنى والتعمير حتى 
سارع إلى إحياء وإخراج المشروع الذي 
الوجود  حيز  إل��ى  أبيه  م��ع  تبنيته  كنت 
محمد  الملك  جاللة  أنظار  على  وعرضه 
السادس نصره الله، الذي سارع حفظه الله 
بداية  بتدشين  وق��ام  عليه  المصادقة  إل��ى 
األشغال به وظل يتابع تطور اإلنجاز فيه إلى 
باالستمتاع بجمالية ساحة  الوجديون  فرح  أن 
باب سيدي عبد الوهاب، األمر الذي يؤكد أن أبناء 
المغرب الشرقي البررة الذين ال تزال قلوبهم مثلى تهفو إلى مسقط 
الرأس، ال ينسون مدينتهم بل يعملون جادين على المساهمة في 

النهوض بتنميتها وازدهارها مصداقا لقول الشاعر:
كم منزل في األرض يسكنه الفتى

ولكن حنينه دائما ألول منزل
بمعنى أن اإلنسان يظل يحن إلى المكان الذي ولد فيه ولو كان خربة 
وال تنسيه فيه ظروف االبتعاد عنه وال حتى أجمل وأفخم السرايا 

والقصور.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

خسر المغرب ووجدة 
على وجه الخصوص 

عندما لم يستفدا من 
استثمارات ضخمة كانت ستعود 

عليه بالخير العميم، لما تفتقت شهية بعض 
المسؤولين ممن حاولوا ابتزاز المستثمرين 

الكويتيين الذين جمعوا حقائبهم 
وغادروا المغرب، بمرارة 

وامتعاض كبيرين
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صمت عبد اللطيف أبدوح المتابع في قضية »كازينو السعدي« كما 
يقولون، واألصح قضية بقعة وسط الفندق المذكور كانت مكراة من 
طرف البلدية لمالكي األوطيل منذ أمد بعيد سنة 1930 بفرنك واحد، 
صمت كثيرا رغم مرور أكثر من عقد على الموضوع القديم الجديد، 
نظرا  المغلوطة،  واإلشاعات  المتتالية  بالضربات  يبالي  أن  دون 
لقناعته الخاصة، وألنه عمل بقول أحدهم꞉ »ال تكلم الناس في ما 
تفهمه وحدك، سيجلدونك بألسنتهم وستزدحم نفسك في صدورهم، 
ولن تفلت من قبضتهم إال بشق الفراد«، لكن أعياه الصبر فتخلى عن 
الميزة التي كان يملكها بقوة الصمت، ويشترك فيها مع آخرين، 
فقدوها في لحظة تأمل حاسمة، لما تيقن بما لديه من حدس بأال أحد 
كان يسمع إلى صوته السري كلهم كانوا يمنعون دور الحقيقة من 
التدرج في المغارات꞉ مغارات القضية التي عمرت طويال فقط لحجب 
قضايا أخرى أكبر وأكثر رعونة كما قيل، فكر بجدية وبجد أيضا في 

توديع دائرة الصمت، وتكسير أغالله »المجازية« ومراجعة 
الهامش لصالحه، وهو الهامش الذي كان قد تركه 

التزاما بوعد كان ضربه على نفسه )وهو احترام 
واقعة  أو  قضية  ف��ي  ال��خ��وض  وع��دم  القضاء 
معروضة عليه(، فعل كل ذلك بعد أن جهز أدلته 
الباذخة وحججه القاطعة، التي ستولد حيرة 
وستحقق  البازي،  الشاعر  قال  كما  وانتشاء 
يقينا وقناعة لدى الرأي العام )وهو الحكم الذي 
يفضله أبدوح(، ويسعى إلى مصالحته )إن كان 

أس��اء في يوم م��ا(، وحصوله على براءته من 
محاكمته الشعبية التي أقيمت في الحقيقة بدون 

تركيبة ودون سند، اللهم ما كان يروج من اإلشاعة، 
والضرب بقفازات ملونة معادية وربما حاقدة، يعيش 

أصحابها في طوباوية غير متقلدة بحزام المصداقية.
أدرك في لحظة وهو يجادل المقرب إليه ويشاور األكبر منه أنه 

يعرف الطريق التي ينبغي أن تكون طريقه في طرح أشياء كثيرة 
كانت ترهق كاهله، وحضن الكون كما قال بين شفتيه، وفتح فاه 
لينطق بصدق ويلهج بالحقيقة كما يراها هو، فما من شيء يقول 

أبدوح أجمل من الكالم بصدق والحب بصدق والموت بصدق.
اختار له فسحة جديدة داخل منابر قدرت وضعه وفضلت أن تتبنى 
مواقفه الصلبة )جريدة الصباح، العددان: 4578 - 4579، وجريدة 
إليه  ينتمي  الذي  الحزب  العلم لسان  المغربية، وجريدة  األحداث 
الخبايا  من  الكثير  على  بتدقيق  اطلعت  أن  بعد  باألمر(،  المعني 
رسائل  لبعث  مثنها  على  البعض  يركب  ك��ان  التي  واإلس��ق��اط��ات 
وإشارات غير صائبة، من مدخل أو باب سياسي أكثر منه واقعي 
أو قانوني، ووقفت على قوة التحامل الذي تحركه المصالح والمصالح 
لوحدها، من خالل كتاب )إن صح وصفه بالكتاب( أنجز في األخير 
المثبتة  بالوثائق  ومدعما  مساندا  األم���ر  يهمهم  م��ن  ط��رف  م��ن 
قبل  الخصوم  وشهادات  المؤهلين،  قبل  من  المحررة  والمحاضر 
األصدقاء، وهو كتاب موثق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تتراقص 

بداخله أسماء عديدة لم يشملها البحث ولم يستمع إليها، رغم أنها 
كانت شاهدة على أن عملية تفويت البقعة المتواجدة وسط »كازينو 
السعدي« لم تكن بتلك الطريقة التي جاء بها »القرص« المطعون في 
قوته الثبوتية، كما قال أبدوح، أو في مصدره وناقله في المحفظة 
إلى الجهة الموصى بها، بل بالعكس مرت العملية التي كانت »بمثابة 
تسوية لطريقة استغالل البقعة بعقد طويل األمد وبسومة كرائية 
»فابور: فرنك واحد«، مرت في إطار قانوني محضر، وبحضور أغلبية 
أعضاء المجلس وغياب قلة قليلة »تفضل سياسة الكرسي الفارغ 
والتعامل بسرية تامة بعيدا عن األعين«، تلك األغلبية الساحقة التي 
أعطت رأيها في محضر لجنة التقويم )24/ 10/ 2001( لم يالحقها 
الصياح الذي رافق شخص عبد اللطيف أبدوح، رغم أن المتابعين 
في ملف الكازينو يفوق عددهم العشرة، من بينهم رئيس سابق قطع 
من الشارع العام أجزاء أضافها إلى جنبات منزله ليسهل وقوف 
»نكل«  وعضو  واألحباب،  األه��ل  وسيارات  سيارته 
بالمدينة الحمراء، وال يزال إلى اليوم مستمرا في 
لمركزه  واستغالله  للمواطنين  وابتزازه  تنقيله 
رغم  الحالي  الجماعي  المجلس  داخ���ل  ال��ق��وي 
المتابعة التي تطوقه كما قيل، زيادة على أسماء 
أخرى معروفة بالفساد والتبذير و»التخوشيف« 
كما يقول المراكشيون في المال العام، قلت مرت 
السامية  الملكية  بالرسالة  اه��ت��داء  العملية 
الموجهة في وقت سابق إلى الوزير األول عبد 
الرحمن اليوسفي، والتي تقول: »إنك تعلم مدى 
إنعاش  ع��ل��ى  ال����دؤوب  وعملنا  ال��وث��ي��ق  ع��زم��ن��ا 
فعالة  وسيلة  باعتباره  به  والنهوض  االستثمار 
عدة  في  مؤكدين  واالجتماعية،  االقتصادية  للتنمية 
مناسبات على دوره الحيوي كمحفز أساسي للنمو، وال 
سيما في دعم مشاريع المقاوالت الصغرى والمتوسطة في الصناعة 
التقليدية والسياحة والسكن...«، واعتمادا على رسالة الوالي عدد: 
2043 المؤرخة يوم 24/ 2/ 2002 والموجهة إلى وزير الداخلية 
للمصادقة على التفويت، وهي رسالة ترمز بكل وضوح ودون غموض 
أو لبس إلى موافقته كواٍل للجهة وممثل لسلطة الوصاية على العملية 
لرغبة وإلحاح  التقويم، نظرا  لجنة  قبل  المحدد من  المبلغ  وعلى 
الشركة المتعاقد معها على إنجاز »مشروع سياحي على البقعة يدخل 
في إطار تطوير وتحسين الوحدات السياحية بمدينة مراكش«، وحتى 
ال أنسى فإن المبلغ المتفق عليه هو 600 درهم للمتر وليس 10 
دراهم كما يدعي البعض، ألن هذا المبلغ األخير يهم قطعة أخرى 
تابعة للملك الخاص الجماعي مستخرجة من الرسم العقاري عدد 
1990/م والبالغ مساحتها 3000 متر والواقعة في منطقة رائعة »بين 
ابن القاضي وشارع محمد السادس«، تلك البقعة التي تم التعاقد 
بشأنها 25/ 12/ 2009، في عهد العمدة المنصوري ومع ذلك لم 
تتحرك أية جهة من الجهات التي تدعي محاربة الفساد وحماية 

المال العام.

المبلغ المتفق عليه 
هو 600 درهم للمتر 

وليس 10 دراهم كما يدعي 
قطعة البعض، ألن المبلغ األخير يهم 

أخرى تابعة للملك الخاص الجماعي تم التعاقد 
بشأنها في عهد العمدة المنصوري ومع 

ذلك لم تتحرك أية جهة من الجهات 
التي تدعي محاربة الفساد 

وحماية المال العام

األمير موالي الحسن يردد صيغة القسم لوالية العهد 
يتلقين شيخ اإلسالم
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استكماال لمعرفة المسلم لرسوله، ودراسة حياته وسيرته، واإلحاطة 
بفضائله وكماالته، أتناول موضوعا أقرب إلى كل المسلمين، وأحب إليهم، 
والمالئكة،  ال��ل��ه،  م��ن  النبي  على  ال��ص��الة  م��وض��وع  وه��و  عليهم،  وأع��ز 
والمؤمنين، مصداقا لقوله تعالى: »إن الله ومالئكته يصلون على النبي يا 

أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما«.
فما معنى الصالة والسالم على النبي؟ وما حكمها في الدين؟ وهل لها 
صيغة خاصة أن تجوز بكل الصيغ؟ وكيف ينبغي أن نصلي ونسلم عليه؟ 

وما هي فضائلها؟
وأمر  الله  عبد  بن  محمد  النبي سيدنا  على  والمالئكة  الله  إن صالة 
المؤمنين بالصالة والسالم عليه، بيان لقدر رسوله العظيم، وكبير مكانته، 
وتشريف له وتكريم في الدنيا واآلخرة، باعتباره آخر المرسلين، وسيد 
الخلق أجمعين، فيكون معنى صالة الله عليه، رحمته بنبيه، وتعظيم شأنه، 
ورفع مقامه، وذلك بإضافة أنواع المكرمات، ولطائف النعم عليه، وثنائه 

عليه عند المالئكة.
أن  الله  وطلب  له،  واالستغفار  للنبي،  دعاؤهم  عليه  المالئكة  وصالة 
يمجده، ويرفع ذكره، وينيله أعلى الرتب، إذن تكون صالة الله على نبيه: 
واالستغفار،  والدعاء  عليه،  المكرمات  أنواع  وإفاضة  رحمته ورضوانه، 
والتمجيد. وصالة األمة عليه: الدعاء والتعظيم ألمره، أما سالم المؤمنين 
عليه فيكون عند حضورهم قبره الشريف، وعند ذكر اسمه، ويعني المسألة 
واالنقياد في طاعته كما قال تعالى: »فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك 
في ما شجر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما«. أما حكم الصالة والسالم عليه، فذلك فرض على الجملة، غير 
محدد بوقت، ألمر الله تعالى به، وحمل األئمة والعلماء له على الوجوب، 
واإلجماع عليه، والمطلوب، أن يكثر المرء منها، بل ذهب بعض العلماء 
إلى أنه ينبغي أال تخلو الصالة نفسها من الصالة عليه، وإال كانت غير 
مجزية وغير تامة. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجال يدعو في 
صالته، ولم يصل عليه، فقال: »عجل هذا« ثم دعاه وقال له: »إذا صلى أحدكم 
فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ثم ليدعو بما شاء« 
وهو ما ذهب إليه اإلمام مالك، بأن من ترك الصالة على النبي في التشهد 
األخير فهو مسيء وإن كانت صالته مجزية، مصداقا لما ذهب إليه عمر 
في قوله: »الصالة والدعاء معلق بين السماء واألرض، فال يصعد إلى الله 
منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم«. ما صيغتها فقد 
علمنا الرسول كيف نصلي عليه في ما أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه، 
عن كعب بن عجرة، قيل: يا رسول الله، أما السالم عليك فقد عرفناه، فكيف 
الصالة؟ قال: »قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد«، وينبغي إضافة لفظ السيادة قبل 
ذكر اسمه الشريف تأدبا معه، وتعظيما لمقامه، على أن الصالة عليه تجوز 
بكل الصيغ، فقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يصلي عليه بقوله: اللهم إني 
أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك، أفضل ما صليت على 

أحد من خلقك أجمعين.
ولهذا إذا كان األفضل أن يصلى عليه بالصالة اإلبراهيمية التي علمنا 
إياها النبي، فال بأس أن يصلى عليه بكل الصيغ المعروفة والمشهورة، 
مثل المشيشية،.. وغيرها. أما المواقف واألوقات التي ينبغي فيها الصالة 
عليه، ففي كل وقت وحين، وخاصة عند ذكر اسمه الشريف لحديث »البخيل 
من ذكرت عنده فلم يصل علي« وعند سماع اآلذان، وعند إقامة الصالة: 
والدخول إلى المسجد، وعند الدخول إلى البيت ولم تجد أحدا فيه، وعند 

الصالة على الجنازة.
وينبغي توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه عند ذكر اسمه: 
وعند زيارة قبره، وعند تدارس حديثه، فقد روي أن اإلمام مالك قال ألبي 
جعفر المنصور خليفة المسلمين حين ناظره في مسجد الرسول: ال ترفع 
صوتك في هذا المسجد يا أمير المؤمنين، فإن الله تعالى أدب أقواما فقال: 
»إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله« وحرمته حيا كحرمته ميتا، 
الله أستقبل القبلة وأدعو، أم  فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد 
أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولم تصرف عنه وجهك؟ 
وهو وسيلة أبيك آدم عليه السالم، بل استقبله، واستشفع به، فيشفعه الله 

تعالى.
فلنكثر من الصالة على النبي الكريم في كل وقت وحين، لنكون أقرب 
إليه غدا، ولنكون من الناجين من أهوال القيامة ومواطنها، كما وجهنا 

الرسول إلى ذلك وخاصة بالصالة اإلبراهيمية.

معنى الصالة والسالم على 
النبي وكيفيتها

بقلم. د. يوسف الكتاني

شاءت األقدار أن تكون ذكرى 
المولد النبوي لهذه السنة بعد 
برأس  االحتفال  من  قليلة  أي��ام 
هذا  الجديدة،  الميالدية  السنة 
االحتفال الذي دأب الناس على 
إحيائه في مختلف بقاع العالم 
كل سنة، والذي لم يعد مقتصرا 
الغربيين  أو  المسيحيين  على 
وحدهم بل أصبح يشاركهم في 
ال��م��س��ل��م��ون إذ أنه  ذل���ك ح��ت��ى 
أصبح تقليدا عالميا ومتوارثا.

فهل نسي المسلمون أن لهم 
هوية ثقافية وحضارية وتاريخية 
االحتفال  ع��ن  تغنيهم  ودينية 

بأعياد ومناسبات اآلخرين؟
ما  المسلمين  تاريخ  في  إن 
والمناسبات  األعياد  من  يكفي 
الدينية المتميزة لالحتفال بها، 
فما الذي يدفعهم إلى االحتفال 
بأعياد ومناسبات ال عالقة لها 
وتاريخهم  وثقافتهم  بدينهم 
الذين  أن  ح��ي��ن  ف��ي  ال��م��ش��رق؟ 
يحتفلون  ال  بأعيادهم  نحتفل 
معنا بأعيادنا ومناسباتنا، فأين 
المشكل  إن  والمشكل؟  الخلل 
ليس هو مشكل احتفال فقط لكنه 
مشكل هوية توشك على الضياع 

بعد أن نسيها أصحابها وتنكر 
لها بعض أبنائها حين انبهروا 
وأصابهم الضعف أمام التيارات 

الغربية المتعددة.
لدى  الهوية  عى  الحفاظ  إن 
العرب والمسلمين يطرح اليوم 
حول  استفهام  عالمة  من  أكثر 
عالقتنا بهويتنا، فلو قارنا مثال 
السنة  ب����رأس  اح��ت��ف��ال��ن��ا  ب��ي��ن 
أو  الهجرية  والسنة  الميالدية 
ذكرى المولد النبوي لوجدنا أن 
وكبير،  شاسع  بينهما  ال��ف��رق 

فكلما اقترب موعد رأس السنة 
الميالدية إال وتجد االستعدادات 
على أشدها، ومن خالل وسائل 
إال  ت��ج��د  ال  المختلفة  اإلع����الم 
الحديث عن هذه المناسبة وكيف 
يستعد الناس لها عبر مختلف 
دول العالم وما يخصصونه لها 
من ميزانيات للسهر في الفنادق 
يعرف  التي  الخمور  ش��راء  أو 
بهذه  ك��ب��ي��را  رواج������ا  ب��ي��ع��ه��ا 
المناسبة وكذلك شراء الحلويات، 
أما الشوارع والمقاهي والفنادق 

والمحالت التجارية فإنها تزين 
األل���وان  المختلفة  ب���األض���واء 
وتزين كذلك بكتابات ورسومات 
تعبر عن االحتفال برأس السنة 
كرسم الشموع والورود وشجرة 
عيد الميالد وغيرها، والكل يفرح 
ويطرب بهذه الليلة الكبيرة كما 

يسمونها.
في  طريقته  ل��ك��ل  ك���ان  وإذا 
ومناسباتها  بأعياده  االحتفال 
فهل يفرح المسلمون بأعيادهم 
بقدر ما يفرح هؤالء برأس السنة 

الجديدة؟
عكس  يقول  الحال  واق��ع  إن 
من  ال��ك��ث��ي��ر  ألن  ت��م��ام��ا  ذل����ك 
تاريخهم  يجهلون  المسلمين 
وثقافتهم ويستصغرون أنفسهم 
اآلخرين  أم��ام  يحتقرونها  ب��ل 
الذين يرون فيهم مثلهم األعلى 
التبعية  من  نستغرب  ال  فلهذا 
أو  للغربيين  األعمى  والتقليد 
لنجوم الفن وكرة القدم ومعرفة 
حياتهم  ع���ن  ال��ت��ف��اص��ي��ل  ك���ل 
ح��ي��ن يجهلون  ف��ي  وس��ي��رت��ه��م 
نبيهم  األم��ور عن سيرة  أبسط 

وتاريخ آبائهم.
< جد بوشتى )الرباط(

سنة سعيدة 2015
َهَلّ  ي��ن��اي��ر  ف��ات��ح  ف��ي 
الجديد  الميالدي  العام 
2015، والحق كل الحق 
ودعنا نهاية سنة 2014 
ونكباتها،  ب��ه��م��وم��ه��ا 
الجديد  العام  ونستقبل 
بطالع سعد ويمن وخير 
وبركات. أكيد بسبب يوم 
عطلة السنة في اإلدارة، 
المغرب  ف����ي  ن��ح��ت��ف��ل 
بالسنة الميالدية الجديدة 
نظرا لنظام الحالة المدنية 

مارس   8 تاريخ  في  الشريف  بالظهير  المحدث 
1950م، وسيدا األدلة هما البطاقة الوطنية للتعريف 
العمل بهما  وجواز السفر حيث يبتدئ وينتهي 
حسب السنة الميالدية، مع العلم أنه كلما حل عام 
حياتنا  م��ن  العمر  تقلص  كلما  م��ي��الدي  ج��دي��د 
واالحتفال بمناسبة األعياد الميالدية برهان قاطع 

على سند حجتي.
ال محالة أن سنة 2014 شهدت ويالت العنف 
واالضطهاد الذي حصد أرواحا عبر العالم العربي 
لدرجة نال نصيب األسد من الحرب والخراب؛ في 
سوريا والعراق، ظهرت »داعش« مجموعة متطرفة 
عرفتها الدول العربية كمشروع سياسي قائم على 
الخالفة ومنهج اإلسالم السني، بيد أن سرعان ما 
ليبيا  أرواح بريئة، ناهيك عن  إلى تقتيل  تحول 
عقب اإلطاحة بالقذافي االستبدادي واالنقالب في 
تونس ضد بن علي بسبب االستيالء على ثروة 
البالد ومصر واليمن، بقدر دوامة الحرب األهلية 
الطامة  األح����داث  ه���ذه  وخ���الل  تفاقمها.  ب��ق��در 
مكانه  ي��راوح  المغرب  ظل  الكبرى  والتغييرات 
االستقرار، راجيا أن يكون الغد أفضل من اليوم 
األلفية  تكون  أن  في  وتفاؤل  حماس  بكل  وآم��ال 
الثالثة الميالدية مرحلة جديدة للمزيد من الرفاهية 

واالزدهار والتقدم.
لكن مع شديد األسف تنقصنا التدفئة، لذا بات 
الزما أن ترى التدفئة النور بالمغرب عاجال أثناء 
فصل الشتاء الصقيع، فضال عن الرطوبة العليا 
بفضل الطاقة المتجددة التي تصدر من الشمس 
السواد  باسم  وأناشد  السدود.  ومياه  والرياح 
األعظم من المغاربة الحكومة، وعلى رأسها الرئيس 
عبد اإلله بن كيران قصد البت بشكل حاسم وبكل 

حزم وعزم في هذا الشأن.
الجديدة  الميالدية  السنة  حلول  وبمناسبة 
2015، لي وطيد األمل في أن يحقق المغرب كل ما 
يصبو إليه من نهضة وعمران في ظل عاهل البالد، 
الدر النفيس محمد السادس نصره الله، مع تهانني 
المغربي  الشعب  إلى  الطيبة  الحارة ومتمنياتي 
العزيز راجيا للمواطنين الكرام سنة سعيدة وعمرا 

مديدا وعيشا رغيدا.
< علي العلوي )سال(

هل أنت كائن أبدي؟
نعم، السؤال موجه لك أنت يا من 
تقف عند عالمة التعجب تلك تائها! قد 
تتعجب من هذا السؤال ألول وهلة.. 
قد يكون سؤاال فلسفيا.. ولكن السؤال 
بهذا  تفعله  أن  ت��ري��د  م���اذا  األص���ح، 
ال��ع��م��ر؟ ب��ال��ط��ب��ع األع���م���ار ب��ي��د الله 
سبحانه وتعالى، ولكن عندما تدعو 
ربك بطول العمر، ما هي خططك بعد 

سن الخريف؟ على ماذا أنت مقبل؟ 
أم تنتظر تلك الفترة »واللي يوقع 
يوقع«. هل »سترتاح« في منزلك الذي 
اكتريته ولم تؤد أقساط واجبه، وتبدأ 
المصابيح  بليالي  بمرحلة االنشغال 
الحمراء، والتحدث في نفس موضوع 
ع��ن عمل  أم تبحث  األم���س وال��غ��د؟! 
يلهيك، ويجبر كسر راتبك  المستتر 
بعد التقاعد؟ هل خططت لتلك الفترة، 
هل أمنت نفسك ماليا - واألرزاق بيد 
الله - هل سعيت لكسب بديل، وإن كان 
ضئيال؟ أم يناسبك وضعك الجسدي 
تقدمك  عند  فكيف  »الخامل«  الحالي 
بالعمر في أرذله دون أي اهتمام مبكر 

به؟ 
كلها أسئلة ال يستطيع أحد الجواب 

م����ن يفعل  ف���أن���ت  ع��ل��ي��ه��ا غ����ي����رك.. 
األسباب!!

أنك وجدت  أم  ول��دت هالميا،  هل 
مفردة »الهالمية« على قارعة الطريق، 
أو  وأعجبتك،  الكتب  إح��دى  ف��ي  أو 
صحوت من النوم - فجأة- ووجدت 
تشكلت  أنك  أم  كائنا هالميا،  نفسك 
ال��وع��ي حتى  ل��دي��ك  وت��راك��م  معرفيا 
الذي  الزئبقي  الكائن  ه��ذا  أصبحت 

يرقص على أكثر من ساق.
الهالمية - هذه المفردة الساحرة 
والجذابة - في ريعان الشباب، ما الذي 
تعنيه لك في بياض الشيب: األخذ، أو 
»تأخذ«  أن  معا؟  االثنين  أم  العطاء؟ 
الناس  »ت��ع��ط��ي«  أن  يعني:  حقوقك 
حقوقهم.. هل هذا ما تفعله؟ أن يكون 
لبقية  يكون  أن  يعني:  قيمة  لصوتك 
األصوات )حتى التي ال تحب سماعها( 
هل  معك؟  يحدث  ما  ه��ذا  هل  قيمة.. 
لديك - كفرد - األرض الصالحة للحرث 
والزرع والسقاية؟ هل ستقبل الزهرة 

أيا كان شكلها ولونها  التي ستنمو 
ورائحتها.. أم أن هنالك زهرة وحيدة 
أن  تظن   - تعجبك وح��دك   - وفريدة 
حسب  ل��ك  ستنبتها  اإلك���راه  شجرة 

مواصفاتك وذوقك العام؟!
الهالمية الجادة: نتيجة.. وليست 
سببا، صنعها تراكم معرفي، ووعي، 
وإنتاج، وفنون، وثقافة تحترم اإلنسان 
وأفكاره  وم��ع��ت��ق��ده  ل��ون��ه  ك���ان  أي���ا 
المختلفة. فهل - أنت- بهذا الشكل؟ 
اآلخرين،  وأفكار  المختلف،  تحترم 
والتي  ل��ك  ت���روق  ال  ال��ت��ي  والنتائج 
صناعة  تتخيل  أم  ل��ك.  ستصدرها 
أخرى ال تشبه أحدا سواك، ولن تأتي 

لك إال بأشباهك؟!
يا من تحلم مكرها قل لي: ما هو 
المختلف معك فكريا؟ ما  موقفك من 
هو موقفك من اإلنسان - كإنسان فقط 
بينك  االخ��ت��الف��ات  ك��ل  ع��ن  بعيدا   -
التي صنعها  إجابتك  أتخيل  وبينه؟ 
بعرقك  واع��ت��زازك  وثقافتك  تاريخك 

تحلم  كيف  إذا،  ال��واح��دة!  وفكرتك 
وبدنك بات مكرها منك، وأنت كائن ال 
إلى  وال��ع��ودة  بالتهذيب  ل��ك  ع��الق��ة 
المجتمع.. بل إنك - دون وعي منك 

- تحاربه وترفضه!
أنت بحاجة إلى تعلم ثقافة الحوار 
الراقي، ثقافة تكون مولودة الفكر النير 
بدون انحياز وبدون فرض شيء على 
ش��يء آخ��ر، وب��دون أن تلغي وجود 
اآلخر من أجل أن تثبت وجودك الذي 
ي��ك��ون م��ن دون ه���ذا اآلخ���ر الذي  ال 
تحاول إقصاءه بشتى األساليب وشراء 
التي  ال��م��ال  م��ن  حفنة  مقابل  ال��ذم��م 
حينما تحصل عليها تستصغر نفسك 
بها وتجعلها مهانة وأنت ال تعلم يا 
عالم، جعلت نفسك مملوكة وخادمة 

للمال! 
ولكن كن على يقين تام أنك في حالة 
إف��الس دائ��م وفقر ذات��ي، تعيش في 
فراغ فكري ال أساس وال مبدأ له وال 
تعلم  فيها!  والبحث  للتداول  قضية 
ثقافة الحوار لكي تصل إلى مصاف 
الرقي، واعلم أن االختالف وارد ولو 

مع كرهك لبدنك.
< المصطفى جابر

 تداولت وسائل اإلعالم، مؤخرا، نوعا 
ج��دي��دا وغ��ري��ب��ا م��ن ال��م��خ��درات يدعى 
بالمخدرات الرقمية، قيل عنها إنها تهدد 
لبعض  والنفسي  ال��ج��س��دي  ال��ت��وازن 
الشباب المنزوين في غرف مظلمة، بعدما 
حملوا تلك المخدرات على شكل ملفات 
»إم بي تري« موضوعة على موقع »أي 
دوزر«، وهو موقع إلكتروني مرخص له 
في الواليات المتحدة األمريكية ويصابون 
والتوتر،  والهوس  الشرود  من  بحالة 
فيحسون  صوتها أحيانا،  ي��رف��ع��ون 

بالنشوة، ويدمنون على سماعها.
ف����ي ال���م���ق���اب���ل، ف���ن���د ال���ع���دي���د من 
المتخصصين واألطباء ما قيل حول هذا 
النوع الجديد من المخدرات، مؤكدين أنه 
ال توجد دراسات علمية أو أدلة قاطعة 
حول أضرارها، وهي ال تعدو أن تكون 
زوبعة في فنجان، وأن أساسها وهمي 
وليس كيماوي، كما يحدث مع المخدرات 

التقليدية.
المخدرات  أن  ب��ال��ذك��ر  وال���ج���دي���ر 
المخدرات  ف��ي  م��ح��ص��ورة  التقليدية 
أو  ال��ه��ن��دي،  ال��ق��ن��ب  م��ث��ل:  الطبيعية 
كيميائية مثل الهيروين، أو صناعية مثل 
المهدئات وحبوب الهلوسة، فلم يثبت 
من  ال���م���س���ت���ح���دث  ال����ن����وع  ه������ذا  أن 
العصبي   ال��ج��ه��از  المخدرات يشل 
األمر  إن  ب��ل  التنفسي،  أو  ال��م��رك��زي 
ببساطة ال يعدو أن يكون مجرد مشاهدة 
»ي���وت���وب«  على موقع  ل��ف��ي��دي��وه��ات 

لسلوكيات غير مفهومة...
يعزو البعض ترويجها إلى النصب 

التعاطي  ثقافة  ونشر  المراهقين،  على 
ولتذوق  الحقيقية،  المخدرات  لتجريب 
المتعة واللذة والهروب نحو عالم أكثر 

جماال وإشراقا.
وهناك البعض اآلخر الذي اعتبر هذا 
النوع من الموسيقى الرقمية نوعا من 
الحروب السبرانيتيكية المقننة، التي ال 

ترقى إلى مستوى أن تكون مخدرات.
من الناحية القانونية، ال يوجد قانون 
المعمور يجرم  أرجاء  أي دولة في  في 
أو  الرقمية  األص����وات  إل��ى  االس��ت��م��اع 
إنتاجها، كما أنه ال يمكن حجب المواقع 
المتضمنة لتلك الملفات، ألن ذلك يقيد 
حرية األفراد في اختيار ما يسمعون وما 
يشاهدون، ويحد من سلطان إرادتهم، وأن 
ال��ق��ان��ون ل���م ي��ن��ص ع��ل��ى ض���رره���ا أو 
أو  خ��ط��ي��رة  مصنفة  اعتبارها موادا 
للمعاهدات  وف���ق���ا  دول���ي���ا  م��ح��ظ��ورة 
واالتفاقيات الدولية. كما أنها ال تؤخذ 
الحقن،  أو  الشم  أو  التذوق  طريق  عن 
ولكن عن طريق األذن، ولم يثبت علميا 
- كما أسلفنا الذكر - أنها تسبب اإلدمان 

باالستماع إليها.
أن يكون سوى  يعدو  فاألمر ال  إذن، 
خرافة، يهدف المسوقون - من خالل تلك 
المراهقين  جر  إلى   - الرقمية  الملفات 
نحو مستنقع استهالك وإدمان األفيون 
والهيروين وما شابههما، وسيترتب عن 
الحقيقية أثار  المخدرات  هاته  إدم��ان 
ثمنها  ال��م��ج��ت��م��ع  وخيمة، سيؤدي 

باهظا.
< هشام النخلي

هالمية رجل في أرذل العمر

خرافة المخدرات الرقمية

هل الذين احتفلوا برأس السنة الميالدية احتفلوا 
بعيد المولد النبوي؟
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وفي خطاب جاللته الذي ألقاه يوم 16 - 10 
- 1975، توسع صاحب الجاللة رحمه الله في 
 ꞉شرح هذا الحكم شرحا قانونيا، وقال بالحرف
وهنا شعبي العزيز، -إذا سمحت لي - سأتوسع 
 ꞉في هذه النقطة بحكم تكويني القانوني، فقال
سيقول بعض الناس، إن المحكمة لم تقل روابط 
سيادة، طيب، أجيب ما هو الفرق بين السيادة، 
وبين روابط البيعة، حتى في القانون األوروبي 
نفسه؟ وال سيما أننا ال ننسى أن المحكمة تنظر 
في قضية ترجع في روحها وحكمها إلى أوائل 
القرن الذي نعيش فيه ذلك القرن الذي لم يكن 
موجود في أوروبا إال دولتان جمهوريتان هما: 
فكانت ال  ت��ب��ق��ى...  م��ا  أم��ا  فرنسا وس��وي��س��را. 
تستعمل نص السيادة بل تستعمل نص البيعة، 
وهمنا ال يمكن أن أقول حتى لألوروبيين أساتذة 
القانون إنه باستعمالهم البيعة أدخلوا علي الفرح 
أكثر من استعمالهم السيادة ألنهم باستعمالهم 
للتاريخ  ما هو مناسب  البيعة استعملوا  نص 

الذي استعمرت فيه الصحراء.
وفي هذا الخطاب، قال صاحب الجاللة الحسن 
الثاني꞉ »بقي لنا أن نتوجه إلى أرضنا الصحراء، 
الصحراء فتحت لنا أبوابنا قانونيا، اعترف لنا 
العالم بأسره بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم 
الزمن« ثم قال جاللته꞉ »علينا - شعبي العزيز 
- أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق 
إخ��وان��ن��ا في  م��ع  ال��رح��م  لنحيي  ب��ال��ص��ح��راء 

الصحراء«.
وكان قلب الملك الحسن الثاني مفعما باإليمان، 
المسيرة  هذه  من  فجعل  تعالى،  الله  في  واثقا 
هجرة إلى الله ورسوله، فقال꞉ »شعبي العزيز، 
الله  إل��ى  هجرتنا  المسيرة  ه��ذه  م��ن  لنجعل 
ورسوله، ولنصل الرحم ولنسترجع األرض ولنبن 
سيرنا ومسيرتنا وخطواتنا، ولنبنها على إيماننا 
بالله، واتكالنا عليه، وعلمنا سبحانه وتعالى أنه 

لم يعودنا منه إال الجميل«.
ثم كان الخطاب الثالث الذي وجهه صاحب 
الجاللة الحسن الثاني إلى رعاياه بالصحراء يوم 
 24 موافق  ه�   1395 ش��وال سنة   17 الخميس 
أكتوبر سنة 1975 م، وكان خطابا ينطق بالمحبة 
الحسن  الجاللة  صاحب  يكنها  التي  العميقة 
الثاني لرعاياه في الصحراء، والشوق العميق 
الذي في قلبه لهم، كما كان خطابا يظهر شدة 
اإليمان واليقين في الله، ومن درر هذا الخطاب 
ليل  كلها، ونحن نعمل  »لقد قضينا سنة   ꞉قوله
نهار، حتى يمكننا أن نلتقي بك شعبنا العزيز في 
الصحراء في مسيرة غراء مبنية على رؤى حفظها 
الله سبحانه وتعالى، ولندخلن صحراءنا إن شاء 
وغير  ومقصرين  رؤوسنا  محلقين  آمنين  الله 
مستبشرين  تنتظروننا  وسنلقاكم  خائفين، 

فرحين«.
ثم جاء الخطاب الرابع، وهو الخطاب الذي 
وجهه يوم األربعاء 1 ذي القعدة سنة 1395 ه� 
موافق 6 نونبر سنة 1975 بمدينة أكادير، وفي 
المباركة  باالنطالقة  أوام���ره  أع��ط��ى  الخطاب 
في  العزيزة،  الصحراء  إل��ى  المظفرة  الظافرة 
مسيرة قرآنية سلمية خضراء، وفي هذا الخطاب 
الشعب  أبداها  التي  االستجابة  جاللته  أظهر 
المغربي عن بكرة أبيه، واستخلص جاللته العبرة 
من هذه المسيرة منذ ابتدأت تنطلق من كل أقاليم 
المملكة، وأشاد جاللته بمواقف الدول الشقيقة 
والصديقة التي أيدت المغرب ووقفت مساندة له 
في حقه المشروع في رغبته في استرجاع جزء 
من أرضه المغتصبة، والتحق بالجزء المحرر من 
ول��د سيد سعيد  خ��ط��ري  ال��ح��اج  السيد  وط��ن��ه 
الجماني وجدد بيعته أهل الصحراء المغربية 
الحسن  الملك  الجاللة  المؤمنين صاحب  ألمير 
وصوتهم  الصحراويين  تأييد  وحمل  الثاني، 
المدوي ليؤكدوا وحدة األمة المغربية في الشمال 

والجنوب.
الذي وجهه  الخامس وهو  الخطاب  ثم جاء 
عام  القعدة  ذي   5 األح��د  ي��وم  الجاللة  صاحب 
1395ه� موافق 9 نونبر سنة 1975، وفي هذا 
الخطاب أشاد صاحب الجاللة بالمتطوعين، وبما 
أبدوه من انضباط، وما اتسموا به من روح وطنية 
عالية، وأعلن جاللته عن أن المسيرة أدت رسالتها 
وحققت هدفها، وأكد أن إسبانيا ليست جارة فقط، 
بل هي جارة وشقيقة مما يدعو ألن نبني عالقاتنا 
المتبادل  االحترام  أسس  على  جديد  من  معها 
الوفود  إلى  الشكر  ووجه  المصونة،  والكرامة 
المشاركة في المسيرة الخضراء، وأكد أن المغرب 
بر ويعترف بالجميل وال ينساه ولن ينساه، وأكد 
أن بلدانهم إذا يوما احتاجت إلى مغربي فستجد 
ثالثة أو نصف الشعب كله، وكان هذا الخطاب 

موجها من قاعة بلدية أكادير.

هل كانت الصحراء 
بدون سيد وال ملك 

قبل احتاللها من طرف 
اإلسبان؟

بقلم. مصطفى الطريبق

إي����ج����اد ع���م���ل ق�����ار هو 
والحاجز  الوحيد  الهاجس 
الشباب  أم����ام  ي��ق��ف  ال����ذي 
المغربي لالندماج بشكل عادي 
في الحياة، سيما أن الحكومات 
لم  المغرب  على  تعاقبت  التي 
تتمكن من نهج سياسة فعالة تحد 
األق��ل تخفض من حدة  على  أو 
الذي صار هو  العطالة  كابوس 
الشباب سواء  من  ثلة  مستقبل 
من خريجي الجامعات والمعاهد 
تتمة  م��ن  يتمكنوا  ل��م  ممن  أو 
دراس��ت��ه��م، ه��ذا ال��وض��ع أصبح 
يعيشه شباب مختلف المناطق 
منطقة  ل��ك��ل  أن  إال  ال��م��غ��رب��ي��ة 
خصوصياتها، ولكل وجهة نظره 
وكيفية تدبيره ومواجهته لهذه 
ل�»سنة  وم��س��اي��رت��ه  المعضلة 

الحياة« كما يقال.
فإذا كان المقيمون بالتجمعات 
والمدن الكبيرة ذات االستثمارات 
والمعامل الصناعية وذات الحركة 
الدؤوبة يتمكنون من جني بعض 
المال سواء بالعمل في المعامل 
األنشطة  ب���ع���ض  م����زاول����ة  أو 
التجارية أو الخدماتية البسيطة 
رغ���م م��ت��ط��ل��ب��ات ال��م��دي��ن��ة، فإن 
م��ن مقيمي  ال��ش��ب��اب  زم���الءه���م 
المناطق الجبلية التي تكون عادة 
ع��ب��ارة ع��ن ق��رى وم���دن صغيرة 
االستثمارات  حيث  من  وفقيرة 
الكبرى  واألوراش  وال��م��ع��ام��ل 
ظروفها  بقساوة  تتميز  والتي 
بين  أنفسهم  يجدون  المناخية، 
أم��ري��ن م��ري��ري��ن، ال��ه��ج��رة إلى 
المدينة أو الرضوخ ألمر الواقع 
والعطالة  للبطالة  واالستسالم 

وحياة البدو والتهميش.
منطقة  مثال،  كندر  فإيموزار 

مدخل  تعتبر  م��غ��رب��ي��ة  جبلية 
األط���ل���س ال��م��ت��وس��ط م���ن جهة 
الشمال ترتفع عن البحر ب�1350 
مترا ذات مناخ بارد تغيب عنها 
المعامل والتجمعات الصناعية، 
المؤسسات  ع��ن��ه��ا  ت��غ��ي��ب  ك��م��ا 
السسوسيوثقافية التي قد تساهم 
بشكل أو بآخر في نسبة مهمة من 
أساسا،  ال��ذات  تنمية  التنمية، 
الشباب  من  مهمة  نسبة  وتبعد 
وال��م��راه��ق��ي��ن ب��ال��خ��ص��وص عن 
المخدرات  آف����ة  ف���ي  ال��ت��خ��ب��ط 
األخالقي،  والتفسخ  واالنحراف 
وتغيب عنها مؤسسات التكوين 
ال������م������ه������ن������ي وال������م������ع������اه������د 
المتخصصة، كما يمكن القول إن 
هذه المدينة تعيش في شبه عزلة 
ت��ع��رف��ة سيارات  ارت��ف��اع  ج���راء 
األجرة الكبيرة سيما التي تربطها 

وهذا  وف���اس،  صفرو  بمدينتي 
إك��راه آخر كثيرا ما يقف عائقا 
لمتابعة  ال��م��دي��ن��ة  ش��ب��اب  أم���ام 
دراستهم... وأكثر ما في إيموزار 
ذات  فالحية  ضيعات  هو  كندر 
فرص شغل موسمية ومحدودة، 
بكثرة  تتميز  إي���م���وزار  وك��ذل��ك 
قاعات األلعاب والمقاهي الدخانية 
لفضاء  غياب مخجل  ظ��ل  ف��ي 
وكذلك  ال��م��دي��ن��ة،  ب��ه��ذه  مكتبي 
رغم  ال��ري��اض��ة  مركب لممارسة 

المناخ المناسب والمحفز.
وق��در شباب  ه��ذا قضاء  فهل 
كتب  أم هو نحس  المنطقة  هذه 
سبب  اعتبار »لكل  أم أن  عليها؟ 
نتيجة«؟ كانت نتيجة الالمباالة 
وال����ف����س����اد م�����ا ن��������راه ال���ي���وم 
وتشهده حاضرة إيموزار كندر.

< يوسف اقصو )إيموزار كندر(

شباب إيموزار  كندر نموذج للشباب 
المنسي بمناطق األطلس

درج بعض الناس على االستعمال في كتاباتهم 
أو  القرآنية،  اآليات  بعض  وأقوالهم  وأحاديثهم 
بغية  واألم��ث��ال،  الحكم  أو  الشريفة،  األح��ادي��ث 
أو  الموعظة  أجل  من  بها  اإلدالء  أو  االستشهاد 
النصيحة أو العبرة. ومن جملة تلك األقوال، قولة 
»تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن«، التي تأتي 
كثيرا في بعض أحاديث بعض الناس في ما بينهم.  
هذه القولة مشهورة، وتأتي في سياق الحديث أن 
المرء ال يمكن أن يدرك ما يتمناه، ويود الحصول 
إرادت���ه فتحول دون  ع��ن  ل��ظ��روف خ��ارج��ة  عليه، 
الوصول إلى مبتغاه، حيث إن الظروف ال تسمح 
بذلك، فتحول كل ما يطمح له اإلنسان إلى اتجاه 
عكس االت��ج��اه ال���ذي ك��ان ي��ري��د ال��وص��ول إليه، 
والمعنى الذي يقصده الشاعر المتنبي أن أعداءه 
ال يدركون ما يتمنون ألن الرياح ال تجري على ما 
تريده السفن يعني أهلها، وتكون الرياح مضادة 
الصحيح،  االتجاه  أمام  عائقا  وتقف  ومعاكسة، 

فتأتي الرياح بما ال تشتهي السفن.
ويرجع أصل هذا المثل إلى بيت شعري للشاعر 
أبي الطيب المتنبي )303 � 354ه�/ 915 � 965م( 
الدنيا  مأل  ال��ذي  العباسي،  العصر  شعراء  أحد 
وشغل الناس، وهو شطر لبيت شعري أي عجز 

البيت الذي يقول: 
ما كل ما يتمناه المرء يدركه

تجري الرياح بما ال تشتهي السفن
 وقد ورد هذا البيت الشعري في قصيدة طويلة، 
تعد من أروع قصائد أبي الطيب المتنبي، وهي 
قصيدة مطولة، قالها لما بلغه أن قوما من حساده 
ومنافسيه نعوه في مجلس سيف الدولة بحلب، 
الحظوة  دائرة  إبعاده من  وهو بعيد عنه، قصد 
التي يتمتع بها لدى سيف الدولة، والحصول على 
رضاه، وكسب ثقته بهم، فتأثر بذلك أيم تأثير، فعبر 
عن سخطه وحزنه وعدم رضاه لذلك، فكان رده على 
خصومه أن المرء ال يمكن أن يدرك كل ما يتمناه 
يودون  كما  تأتي  ال  النتيجة  ألن  إليه،  ويصبو 
ويريدون، فضرب لهم مثال بالسفينة بين أمواج 
أع��داءه ال يدركون ما يبتغون، وأن  البحار، وأن 
وأن  يطمحون،  كانوا  ما  عكس  سلبية  النتيجة 
الرياح ال تجري على ما تريده السفن يعني أهلها، 
وتقف حاجزا  ومعاكسة،  الرياح مضادة  وتكون 

بين تحقيق الهدف والطموح.
< عبد القادر الغزاوي

تجري الرياح بما
 ال تشتهي السفن
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< يتبع

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي لمكناس 
بالمصلحة  أودع  قد  أنه  العموم  إلى 
القانونية ملفا يتعلق بإحداث روض 
لألطفال برقم 51 الزنقة 6 تجزئة بالد 
الخميس سيدي بابا مكناس من طرف 

السيد)ة(: الهواري عبد الرحمن.
االتصال  األم��ر  يهمه  من  كل  فعلى 
بالجماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��ال��م��ص��ل��ح��ة 
الحبول(  )ملحقة  لمكناس  الحضرية 
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.

 As 421/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي لمكناس 
بالمصلحة  أودع  قد  أنه  العموم  إلى 
مقهى  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
وسناك بالعمارة 7 شارع موالي مليانة 
م��ك��ن��اس م���ن ط����رف: »ش���رك���ة أب���واب 

مكناس«.
االتصال  األم��ر  يهمه  من  كل  فعلى 
بالجماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��ال��م��ص��ل��ح��ة 
الحبول(  )ملحقة  لمكناس  الحضرية 
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 422/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي لمكناس 
بالمصلحة  أودع  قد  أنه  العموم  إلى 

محل  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
الملك   3 برقم  الدجاج  وترييش  لبيع 
المسمى وردة A-1-1-3 سيدي سعيد 
لطيفة  ال��س��ي��د)ة(:  ط��رف  م��ن  مكناس 

رشدي.
االتصال  األم��ر  يهمه  من  كل  فعلى 
بالجماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��ال��م��ص��ل��ح��ة 
الحبول(  )ملحقة  لمكناس  الحضرية 
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 423/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي لمكناس 
بالمصلحة  أودع  قد  أنه  العموم  إلى 
محل  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
لبيع وترييش الدجاج برقم 29 عمارة 
ب بلوك 9 رياض الزيتون مكناس من 
طرف السيدان: الريفي سليمان والريفي 

رضى.
االتصال  األم��ر  يهمه  من  كل  فعلى 

بالجماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��ال��م��ص��ل��ح��ة 
الحبول(  )ملحقة  لمكناس  الحضرية 
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 424/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي لمكناس 
بالمصلحة  أودع  قد  أنه  العموم  إلى 
محل  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
لبيع وترييش الدجاج برقم 2I 1 تجزئة 
س��ل��م��ى ك��ام��ي��ل��ي��ا م��ك��ن��اس م���ن طرف 

السيد)ة(: خالصة فريخ.
االتصال  األم��ر  يهمه  من  كل  فعلى 
بالجماعة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ب��ال��م��ص��ل��ح��ة 
الحبول(  )ملحقة  لمكناس  الحضرية 
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 425/15

إعـــــــــالنات...إعـــــــــالنات... إعـــــــــالنات...
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< العدد: 820

< الخميس 15 يناير 2015

كما أشرت من قبل فإنني شعرت أن األخوة أعضاء جمعية الوحدة 
األساسيين، ال يسرهم النهج الذي شرعت في تطبيقه، والرامي إلى 
تأسيس فرقة النخبة خصوصا، وأن مجموعة من المواهب والكفاءات 
الواعدة بدأت تطفو على سطح الفضاء الثقافي والفني، وكان للعشق 
المسرحي النصيب األوفر في كل األنشطة والحضور البارز. وأصبحت 
عندي قناعة بأنني لن أستطيع أن أستثمر مسرحية »عدو المجتمع« 
ونجاح عرضها األول إذ أن أبطالها كانت تمنعهم التزامات مهنية أخرى. 
من جهة، فالممثلة الوحيدة في الرواية اللة زبيدة مقيدة ببرامج تدريسها 
وال تستطيع أن تتغيب عن تلميذاتها، حتى أنها اقترحت تأجيل العروض 
إلى العطلة الصيفية. ومن جهة أخرى، فالراحل عبد الغني بوشنتوف 
رحمه الله لم يعد مقتنعا باالشتغال مع تلك األجواق األندلسية كضابط 
لإليقاع على الطر الذي كان كما أشرت سابقا أحد أمهر المتفننين فيه، 
فقد شغلته ظروف العيش والرغبة في وظيفة قارة قبل أن يبلغ األربعين 
وتضيع عليه كل الفرص. المهم أنه أبلغني عدم استعداده خوض مغامرة 
التجوال، وااللتزام بالعروض المستمرة، زد على ذلك شبه التزاحم بين 
ما عزمت عليه، وبين خطط إنجاز مسرحية »النعمان« التي كان يفترض 
أن يسبق عرضها عرض »عدو المجتمع«، ثم رغبة السي عبد الغني في 
تشخيص الدور الرئيس في مسرحية أخرى هي »مسمار جحا«. قلت 
لكل ذلك وأكثر، فكرت في مغادرة فرقة الوحدة المراكشية وتأسيس فرقة 
أخرى بهدوء، مع الحرص الشديد على المحبة واألخ��وة واالعتراف 
بالجميل لتلك األسرة الطيبة التي جمعتنا، ولم يشعرنا كبيرها مرة 
واحدة أن هناك فرقا بيننا وبين أبنائه سيدي أحمد الورزازي أبو محمد، 

وعبد الحفيظ، وعبد المولى شفاه الله.
 ومرة أخرى كدت أصاب باإلحباط المؤلم المؤرق، فأول عقبة وجدتها 
في الطريق قبل االتصال بأي عنصر هي المقر. فكرت في توظيف منزلنا 
لهذا الشأن فتراقصت بين عيني كلمة مستحيل باألحمر واألسود وكل 
ما يخطر على البال من األلوان، فاللة رقية ترفض حتى أن تسمع عني 
أنني مازلت أهتم بهذا الفن »العدو« الذي دفعني عشقه للتفريط في 
وظيفتي مع شركة أوزو، والتخلي عن أنشطتني في الدائرة الثامنة 
لحزب االستقالل في الوقت الذي أتى فيه آخرون »استفادوا مما أنا أولى 
باالستفادة منه« وكالم من هذا القبيل الذي كان يتردد كل يوم على لسان 
المحيطين بي وما عدت أطيق سماعه، كما أنه لم يكن بإمكاننا التصرف 
في منزلنا وحدنا - أعني أمي وأوالدها األربعة - فهناك شريكتها في 
الزوج واإلرث ولها نفس عدد األوالد وذات الحق في المنزل، وخالصة 

القول إن مجرد التفكير في المنزل كمقر يعتبر ضربا من الخيال.
فانتقل تركيزي على منزل األخ عبد السالم الشرايبي الذي كان يجمعنا 
حسن الجواب، وصدق العواطف والوفاء الذي ورثناه عن اآلباء، وكان 
ال يسكنه في ذلك الوقت إال السي المختار وعبد السالم.. أما والدهما 
سيدي عباس الشرايبي، رحمه الله، فقد تأهل بعد وفاة أم أوالده الرائعة 
التي كانت تقطر أدبا ولطفا اللة صفية أسكنها الله فسيح جناته، واستقر 
مع زوجته الثانية في منزل آخر وأخذ معه ابنته الوحيدة اللة خديجة 

أمد الله في عمرها.
بدأت أقدم خطوة وأرجئ أخرى قبل أن أفتح الموضوع مع عبد السالم 
الشرايبي خوفا من إحراجه، كما خطر بالبال أن أعرض األمر على الشقيق 
األكبر السي المختار الشرايبي غير أنني كنت أعلم مقدما أنه حتى إذا 
كان لهذا األخير رأي في هذا الموضوع فسيحيلني على أخيه األصغر 
عبد السالم ألنه أكثر جرأة على رفع األمر إلى والده.. وأخيرا قررت أنه 
ال محيد عن طرح األمر أمام عبد السالم ألنه الصديق والصاحب واألخ 
الذي منحني بيته مع جماعة أخرى من شباب النضال والشغب ضد 
االستعمار، في ظروف حرجة، ويد البطش تتسلط على كل تجمع كان 
صغيرا أو كبيرا؛ ففي بيته كنا نجتمع للخروج بخطط أيام مظاهرات 
الجنرال »كرنفال«، وبعد االستقالل كنت قد عرضت عليه أن ينخرط معي 
في جمعية الوحدة المراكشية فلم يتردد، فكيف إذن ال أظل صريحا مع 

هذا العزيز. 
سرت إليه وهو ما يزال نائما في منزل الورزازي أو نادي الورزازي 
أو دار الورزازي كما كنا نسمي مقر الجمعية وطرحت عليه األمر، وبعد 
لحظة صمت بدأ العرق يتألأل فوق أنفه كعادته دائما عندما يشعر بنوع 
من اإلحراج. فقال لي: »أخي السي محمد، األفضل أن تخاطب والدي في 
هذا الموضوع مباشرة، فهو يقدرك ويقدر دورك الوطني ويكن لوالدك 
كل االحترام«.. وبالفعل أسرعت عند السيد عباس إلى سوق السمارين 
حيث كان متجره، وطلبت منه أن يسمح لنا باالستفادة من المنزل كمقر 
لجمعيتنا ومكان لتداريبنا. فأجابني »وهل سيكون عبد السالم عضوا 
في جمعيتكم هذه؟« قلت: »سيكون من األوائل إن شاء الله« فجاء جوابه 
مثلجا لصدري: »عبد السالم ابني، والمختار ابني، وأنت ابني، والبيت 
لكم افعلوا به ما شئتم«. عدت بجوابي إلى عبد السالم فسارع بإخراج 
المفتاح وقال: »هذا مفتاح المنزل، اصنع عنه نسخة ثانية، واتخذ المنزل 
مقرا لفرقتك الجديدة«. فسمع بالخبر الصديق موالي الغالي الصقلي، 
وجاءني مهنئا ومستفسرا في نفس الوقت عن االسم الذي اخترته للفرقة، 
وأخبرته أنني ال أملك اسما معينا لغاية تلك اللحظة، فرد موالي الغالي: 
»إذا شئت أسيدي محمد، فأنا أتوفر على أوراق رسمية استخرجتها 
لفرقة كنت أسعى إلى تأسيسها، فإن أعجبك اسمها فهو لك«. قلت: »وما 
ذاك؟« أجاب: »فرقة األمل« فقلت: »وهل هناك أفضل أو أروع من هذا 

االسم؟«... فولد األمل. 

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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»ولـــد القصـــور«

بعدما أحدث صدور كتاب: »شكرا على تلك 
األوقات« لصديقة الرئيس الفرنسي فرانسوا 

هوالند السابقة »فاليري تريرفيلر« 
ضجة كبيرة في فرنسا، بدأت 
سعيدة  الفرنسية،  المخرجة 
اللمسات  وض���ع  ف��ي  ج����وال، 
فيلم  سيناريو  على  األخ��ي��رة 
الكتاب  سينمائي مقتبس من 
وال��ذي ي��روي تفاصيل عالقة 
الفرنسية  الجمهورية  رئيس 

بشريكته السابقة.
صحيفة  م����وق����ع  وذك�������ر 
»ل���وم���ون���د« ال��ف��رن��س��ي��ة، أن 
سعيدة  والممثلة  المخرجة 
صديقة  تعتبر  التي  ج��وال 
تمتلك  فاليري،  من  »مقربة« 
الفكرية  ال��م��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق 

للكتاب ككاتبة سيناريو ومنتجة، وأنها تسعى 
لتقديم قصة في فيلمها تتناول »معاناة امرأة 
في الحب« وهو ما سردته فاليري في كتابها، 
من  أكثر  منه  بعيت  ال��ذي 
واعتبر  نسخة  أل��ف   730
ب��ذل��ك ك��ت��اب س��ن��ة 2014 

بفرنسا.
وك�����ان ال���م���راق���ب���ون قد 
اعتبروا أن كتاب »شكرا على 
تلك األوقات« كان بمثابة تحد 
آخر واجهته شعبية الرئيس 
أن  إذ  ه���والن���د،  ال��ف��رن��س��ي 
المؤلف رسم صورة في 316 
ص��ف��ح��ة غ���ي���ر ج��م��ي��ل��ة عن 
شخصيته وعن غرامياته مع 
»جولي  الفرنسية  الممثلة 

غاييه«.

سعيدة جوال تنشر غراميات  الرئيس 
الفرنسي هوالند على الشاشة الكبرى

ية
اله

ت إ
اقا

شر
إ

بعد بارقة األمل في قبول استئنافها 
على قرار القضاء اإلسباني بإحالتها 
للمحاكمة بتهمة التستر على الفساد، 
اإلسبانية  األميرة  فرص  كل  تالشت 
المصير  م��ن  النجاة  ف��ي  كريستينا 
المجهول، إذ رفض القاضي االلتماس، 
رفقة  األميرة  تتوجه  أن  على  وأص��ر 
زوجها وصديقه للمثول أمام العدالة 
بتهمة االستيالء وتسهيل التربح من 

المال العام.
المحامي الخاص باألميرة كريستينا 
لوقف  التماس  بطلب  ت��ق��دم  ق��د  ك��ان 
محاكمتها على خلفية نزاهة العائلة 
المالكة طوال فترة الحكم وعدم ثبوت 
تورطها في وقائع االختالس إذ تحاكم 
عانت  أن��ه��ا  كما  التستر،  على  فقط 
بالفعل طوال فترة التحقيق، وبعدما 
سادت أجواء من الراحة داخل العائلة 

المالكة على صدى تصريحات النائب 
العام اإلسباني الذي توقع قبول الطلب، 
لكن كان للقاضي يوم الجمعة الماضي 
رأي آخر،  بعدما أصر على قيدها في 
الئ��ح��ة االت��ه��ام، مشيرا إل��ى أن��ه من 
الصعب على زوجها ممارسة كل هذه 
المخالفات من دون أن تكون األميرة 

على علم بها.
األميرة المصنفة السادسة في ترتيب 
والية العرش اإلسباني، لم تجد دعما 
القصر  رفض  إذ  الملك،  شقيقها  من 
الملكي إص��دار أي تعقيب على قرار 
القاضي، وأكد أن العائلة المالكة ستظل 
بعيدة تماما عن القضية ولن تتدخل 
في أعمال القضاء، وبدأت في البرلمان 
اإلس���ب���ان���ي م��ن��اق��ش��ات ج�����ادة حول 
لتجريد  اتخاذها  الواجب  الخطوات 

األميرة من حقوقها الملكية.

خرجت مغنية الراب الشهيرة »ديامس« 
الغناء  اع��ت��زل��ت  أن  بعد  صمتها  ع��ن 
واع��ت��ن��ق��ت اإلس������الم، وس��ب��ب خروج 
»ديامس« إلى األض��واء، هو الهجمات 
الدامية التي عرفتها باريس حيث دافعت 
»ديامس« عن اإلسالم عبر نص كتبته 
على حائطها بموقع التواصل االجتماعي 
»فايسبوك«، وكتبت تقول »اإلسالم دين 
للسالم وليس دينا لإلرهاب والقتل.. وقد 
األفعال  ه��ذه  كل  ألن  باإلهانة  شعرت 
الهمجية ارتكبت باسم اإلسالم، ليس في 

فرنسا لوحدها وإنما بالعالم«.. 
اعتناقها  أح��دث خبر  التي  المغنية 
اإلسالم ضجة واسعة بفرنسا.. وغيرها، 
شددت، ضمن ذات خرجتها الفايسبوكية 
النادرة، على أن »اإلسالم ال يدعو إلى 
ينادي  لكنه  القتل،  إل��ى  وال  االن��ت��ق��ام 
بإشاعة الخير بين الناس وإبراز مكارم 

األخالق«.

من يدس في التراب
عصارة األقطاب

واألمجاد واأللقاب؟!
من يثير األعصاب

كي يفرق األصحاب؟!
من يثقب القراب
بأسنة الحراب؟!

من يسبب األعطاب
في عمق الصواب؟!

من ينعق كالغراب
من جهة الخراب؟!

من يسوق في الضباب
نحو وهم السراب؟!

من يدعو لإلضراب
عن لسان األعراب

ومن يتصدى بالعقاب
لمثل هذا الخطاب؟!

�أ�سئـلـة حمـرية

المغنية الفرنسية 

»ديامس« تدافع
 عن اإلسالم

>> أحبوا رسول الله وعلموا أوالدك��م محبته، 
فعالمة محبته التخلق بأخالقه، واتباع أوامره واجتناب 
نواهيه، والسير على منهجه والتقيد بسيرته، وجعله 
من  وكبيرة  في كل صغيرة  وتحكمه  ومثاال،  أس��وة 
حياتك، مصداقا للهدي القرآني: »قل إن كنتم تحبون 

الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم«.

<< ثقة رسول الله كبيرة في ربه، وإيمانه 
بنصره، ويقينه في عدله، واعتماده على تأييده، 
لتوفيقه،  له ومددا، وآية ومظهرا  زادا  كانت 
وحجة على صدقه وعفوه، ودليال على نبوته 
ورسالته، وعالمة على صدقه وقوته مصداقا 

لقوله تعالى: »وإنك لعلى خلق عظيم«.

المغنية الفرنسية 
ديامس

< يتبع..

منــوعـات

<  بقلم : أبو أزهار

رفض الطعن بوقف 
محاكمة األميرة اإلسبانية

ستشارك الفنانة المغربية سميرة سعيد ألول 
مرة في حفالت مهرجان »سوق واقف الغنائي« 
بالعاصمة القطرية الدوحة، الذي سينطلق في 

23 من يناير الجاري.
حيث تعاقدت إدارة مهرجان »سوق واقف 
حفل  إلحياء  المغربية  المطربة  مع  الغنائي« 
غنائي في 5 فبراير المقبل، بمشاركة المطرب 
من  كل  إلى جانب  بوشناق،  لطفي  التونسي 

الفنانين المغربيين: أسماء المنور، وسعد 
لمجرد.

ألول مرة سميرة سعيد
في »سوق واقف«





األخيــــــرة

بكر  أبو  إعللان  بعد  قليلة  أسابيع 
البغدادي، الموصل العراقية، كعاصمة 
 ،2014 غشت   18 في  داعللش،  لدولة 
مطط المغربي األصل سعيد شعو وهو 
شفتيه،  الهولندية،  أمللسللتللردام  فللي 
وأشاع يوم 18 شتنبر 2014 إعانه 
لدولة الريف)...(، وإطاق »حركة 18 
شتنبر إلعان استقال الريف«، ليكون 
صورة طبق األصل، لداعش المغربية، 
متجاها شيئا واحدا وهو أن داعش 
البغدادي، قامت أصا، وبدأت فعا، 
في تصفية االنفصاليين، أمثال شعو، 
وذبحت نساء ورجال أطفال األقليات، 
سكان  كردستان  أمازيغ  واإليزيديين 
نساء  قتلتهم  وزملللار،  سنجار  جبل 
وكأن  األرض،  من  لمحوهم  وأطللفللاال 
شعو سعيد، يدفع آخرين في المغرب، 
من اتباع داعش وهم كثيرون، لينظموا 
حركتهم هنا، للبدء في تنفيذ المذابح 

في حق األقليات.
مخطط  ينطلق  عللنللدمللا  وطللبللعللا.. 
االنفصال الريفي على يد سعيد شعو 
صاحب الملفات المغربية الهولندية 
في تجارة الحشيش فإننا نفهم النية 
من طرف شعو وشركائه في المغرب، 
لتحويل منطقة الريف إلى دولة على 
شاكلة كولومبيا والدومينيك في شمال 
المغرب المطل عن قرب على الشاطئ 
الستهاك  الكبرى  السوق  األروبلللي، 
الحشيش، فا قضية شعب ريفي إذن 

وال هم يحزنون.
فقد كانت حركة أخرى في المغرب، 
سبقت شعو لبث روح االنفصال، تدعى 
التيار األمازيغي، تكلم شاب صغير)...( 
باسمها.. من تنغير، يدعو إلى إبادة 
العرب)...( والقيام بعمل مسلح ضد 
العرب ))وفي اليوم ذاته، استنفر وضع 
طفل، أمام العلم اإلسرائيلي، مناهضي 
التطبيع اإلسرائيلي، الذين توجهوا 
إل���ى ق��اع��ة اح��ت��ض��ن��ت ورش����ة للعمل 
مغربي  طفل  بينهم  ال��ط��ف��ول��ي)...( 
راية  أم��ام��ه  وض��ع  كرسي  على  جلس 
دجنبر   1 عللدد  )المساء.  إس��رائ��ي��ل(( 

.)2014
وال عتب على هؤالء األطفال)...( فقد 
أخذوا نموذج التربية والتكوين، من 
الوفد األمازيغي الذي قام في نونبر 
سنة 2009 بزيارة إلسرائيل ))رجعوا 
للمغرب بعد أن صرف عليهم متحف 
إسرائيلي ستة ماليين سنتيم للنفر، 
ل��ي��ك��ون م��ج��م��وع م��ا ص��رف��ت��ه عليهم 
إسرائيل مائة مليون، رجعوا بمشروع 
إط���������الق ح��������زب س����ي����اس����ي ج���دي���د 
نونبر   18 )الللمللسللاء.  ب���ال���م���غ���رب(( 

.)2009
بزيارة  أسللتللاذا  عللشللرون  قللام  لقد 
في   2009 نونبر   23 في  إلسرائيل، 
األمازيغية  الللصللداقللة  جمعية  إطلللار 
اليهودية - والحظوا أنه تم إلغاء كلمة 
المغربية - وهي الجمعية التي أسست 
الله  عبد  ليصرح   ،2007 مللايللو  فللي 
أوباري الفاعل)...( والباحث األمازيغي 
الللزيللارة تأتي ضمن مخطط  أن هللذه 
شامل)...((( )التجديد. عدد 26 نونبر 

.)2009
في  المحضر  الللشللامللل،  المخطط 
مللع أعضاء  بللاتللفللاق  إسلللرائللليلللل)...( 
اإلسرائيلية«  األمازيغية  »الصداقة 

ظهرت أطرافه، شهورا قليلة من بعد، 
مليلية  مدينة  في  اإلعللان  تم  عندما 
ريفي  ل��ق��اء  ))تنظيم  عللن  المحتلة 
ص���ح���راوي)...( ب��دع��م م��ن حكومة 
االح������ت������الل اإلس������ب������ان������ي، ح���ض���ره 
انفصاليون من حركة البوليساريو في 
إطار ما سمي »الحركة من أجل الحكم 
لدولة  الترويج  مع  بالريف«  الذاتي 
الريف، والدفاع عن إسبانية مليلية(( 

)العلم. 8 مايو 2010(.
الشامل«  »الللمللخللطللط  ويللسللتللمللر 
المنطلق منذ 2007 بإسرائيل، ليفرض 
وجوده، فيما سمي أخيرا بالمنتدى 
بمراكش،  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
الدولة  أن  أحللللد،  يللكللذب  للللم  واللللللذي 
عليه  المصونة)...( صرفت  المغربية 
مللللليللار سللنللتلليللم، ليكون  إثللنللا عللشللر 
مسرحا)...( لمتدخل قام: ))بتحريض 
المواطنين األمازيغ على حمل السالح 
وقتال بقية المواطنين)...( لطردهم 
من المغرب، ليرد مواطن مغربي واحد، 
هذا  وي��ص��ف  المعتصم،  المصطفى 
الوضع بأنه تحريض على حمل السالح 
لتحقيق  المسلح،  العنف  وممارسة 

من  ج��زء  لتهجير  العرقي  التطهير 
األهلية،  والحرب  المغربي،  الشعب 
وال��ف��ت��ن��ة ال���ط���ائ���ف���ي���ة(( )األحلللللداث 

المغربية. 5 دجنبر 2014(.
التي  الخطوات  هللذه  هللدف  ليبقى 
ترسم مواقع أقدامها أجهزة المخابرات 
اإلسللرائلليللللليللة، ويللدعللمللهللا فللي غيبة 
أجهزتنا، وسكوتها المخيف)...( هو 
تحريك على غرار ما قامت به داعش 
في سوريا والعراق، وليس خفيا اآلن، 
الحروب  هللذه  وأملللام  إسللرائلليللل،  أن 
والهمجية  والللفللوضللويللة  العسكرية 
القائمة في ليبيا والسودان واليمن، 
إضافة إلى سوريا والعراق، هي سدرة 
منتهى ما كانت تتوق إليه إسرائيل، 
وقد ارتاحت من صداع القومية العربية 

والبعث العراقي والسوري، واطمأنت 
سمعة  بتلطيخ  مخططها  لللنللجللاح 
اإلسام، وحصول اتفاق غربي عالمي، 
على أن اإلسام دين القتل واإلرهاب، 
وليس غريبا إذن، أن يتوجه الطموح 
اإلسرائيلي إلى توسيع رقعة الحروب 
العماء  عبر  المغرب،  إلللى  األهلية، 
الذين  األطفال  والمرتزقة، واستغال 
فالتقطتهم  دوللللتلللنلللا،  تللجللاهلللللتللهللم 

إسرائيل.
بمشاركة  معتزة  داعللش،  هي  وها 
آالف المغاربة، الذين قد يقدمون الدعم 
ألية حرب عرقية ودينية في المغرب.

صارمة  فعل  ردة  أول  كللانللت  لقد 
الحركة  قطب  مللن  صلللادرة  ومللتللزنللة، 
عصيد،  أحمد  المغربية،  األمازيغية 
الرعب،  الذي ربما داخله الخوف أو 
وبعد أن كان متحمسا النتقاد اإلسام 
))الذي اعتبره »الدين ديال بزز«)...( 
ح��ي��ث ال��ت��ع��ل��ي��م ي��ب��دو ف��ي��ه اإلس���الم 
القسري)...( بصورة ال تخلو من عنف 
وح��ي��ث ت��ف��رض ال��س��ل��ط��ة)...( على 
القنوات اإلعالمية، البدء بالقرآن أو 
الختم به، والدروس الدينية ال تسمح 

القانون  وف���ي  ب��ال��ظ��ه��ور،  ل��ل��ي��ه��ودي��ة 
عن  يتحدثون  ال��م��غ��رب��ي،  الجنائي 
ي��أك��ل في  م��ن  ت��ط��ال  ال��ت��ي  العقوبات 
الكحول((  ي��ش��ت��ري  م���ن  أو  رم���ض���ان 
دجنبر   15 الللمللغللربلليللة.  )األحلللللللداث 

.)2010
وها هو نفس الكاتب، أحمد عصيد، 
سنوات قليلة من بعد، وقد اكتشف أن 
أفكاره التحررية)...( أو العصرية)...(، 
إلى  تحولت  وقد  للمناقشة  والقابلة 
باألسلحة  مدججة  ملثمة،  عفاريت 
والصواريخ، لن تفرق بينه وبين أي 
مغربي آخر، وربما تقطع رأس عصيد، 
أمام  الصحافيين  كما قطعت رؤوس 
الكاميرات التلفزيونية، فإنه بادر إلى 
تسمية هذه الظاهرة، باسم »دواعش 

األمازيغ« بارعا في تفسير، أن مخططهم 
))يستهدف تمييع الخطاب األمازيغي 
وصرف األنظار عن القضايا الحيوية 
جبلوا  ألنهم  الحقوقي،  النقاش  في 
على االغتراب اإليديولوجي، أولئك 
الخطاب  م����ن  ي���ع���رف���ون  ال  ال����ذي����ن 
األمازيغي، إال السعي إلى طرد العرب 
م��ن ال��م��غ��رب، وك���أن ع��رب المغرب ال 
األرض،  أمازيغية  من  شيئا  يحملون 
هو  األم��ازي��غ��ي،  ال��خ��ط��اب  عمق  ألن 
صمام أمان ضد المندسين، والمناورين 
والمعتوهين والمخبرين)...((( )أحمد 
دجنبر   4 إلكتروني،  موقع  عصيد. 

.)2014
عصيد، بحكم تكوينه األكاديمي يا 
حسرة، يحتمي باألخاق األمازيغية، 
وآسلللف أن أقلللول هللل هللنللاك أخاق 
أمازيغية بعد تصرفات »زعيمة التحرر 
الفجوري« حين كشفت عن وثيقة زواج 
لها مع عصيد نفسه، تحت رعاية إله 
األمازيغ وقد سمته رب األمازيغ ياكوش 
تنكرا لوجود الله جل جاله.. وتساؤال 
عما إذا كان المجرمون الحقيقيون هم 
حللمللاة اإلسللللام الللمللغللاربللة الللذيللن لم 

يحركوا ساكنا أمام هذا الخطر الداهم، 
والكفر الصريح بوجود الله، في إطار 
دعم مقصود لداعش، وتحديا للمغاربة 
ضد  الللذيللن  المسالمين  المسلمين 
عن  يعرف  الللذي  الداعشي،  االختيار 
المغاربة، أنهم إذا شعروا بتحرك هذه 
األفكار التي تدعو لطردهم من المغرب، 
وتعويض الله جل وعا، بياكوش رب 
األمازيغ، فإنهم سيخوضون بالتأكيد، 
حرب المائة عام للدفاع عن رصيد ألف 
وأربعمائة عام من االستقرار اإلسامي، 
الذي قال عنه الفيلسوف الكبير الحسن 
الثاني: ))1200 عام من تاريخ االمتزاج 
الدموي والعرقي، الذي بوشر بطريقة 
بديهية، ما بين البربر المتأصلين من 
اليمن، والعرب المتأصلين من قريش(( 

إيريك  الللثللانللي.  الللحللسللن  )ملللذكلللرات 
لوران(.

وقبل الحسن الثاني كتب صاحب 
»الُجمان«، بواقعية أكثر، أنه في سنة 
))افتتح  ميادية   701 للهجرة،   82
ون��زل على  ال��م��غ��رب،  نافع  ب��ن  عقبة 
»بيليان  م��ل��ك��ه��ا  واس���ت���ن���زل  ط��ن��ج��ة، 
فنزل  نصرانيا)...(  وكان  الغماري«، 
عن حكمه لعقبة بعد أن أعطاه)...( 
التوجه  ع��ل��ى  وع���زم  جليلة،  أم����واال 
لألندلس فقال له بيليان: هل ستترك 
ال��ك��ف��ار ف��ي س���وس، وه���م أه���ل نجدة 
وبأس، فسأله: وما دينهم قال له: ليس 
الله حق((  لهم دين، وال يعرفون أن 

)االستقصاء. ج1(.
الفتنة  دعللاة  المعتوهون،  وأولئك 
وحتى »دواعش األمازيغ« وهم يعرفون 
أن المغاربة لن يستجدون بالطائرات 
سيرفض  وربما  لضربهم،  األمريكية 
الفاسي ذبح أمه األمازيغية، ويرفض 
األب األمازيغي ذبح زوجته التطوانية، 
العرب  حللكللايللة  أن  يللعللرفللون  فكلهم 
صهيونية  أسلللللطلللللورة  والللللبللللربللللر، 
استعمارية، ألنه عندما جاء الفاتحون 
عقبة  أيللام  منذ  للمغرب  المسلمون 
وطارق ابن زياد، جاؤوا عساكر على 
خيولهم وجمالهم، ولم يكونوا مرفوقين 
بدء  في  المرأة  تكن  فلم  امللرأة،  بأية 
في  فتزوجوا  زوجللهللا،  ترافق  الزمن 
المغرب بالشلحات، وبذلك ليس هناك 
مغربي إال وفي عروقه خليط من الدم 
الفاتح  واألمازيغي، وها هو  العربي 
موالي إدريس، هو نفسه جاء مرفوقا 
فقط بفصيلة من الرجال، ليتزوج من 
وهما  والضاد،  القاف  تتكلم  بربرية 
حرفان ال يتواجدان إال في األمازيغية 
والعربية، وحتى عندما صلبوا المسيح 
عيسى بن مريم، صاح حسب الكتب 
»إلى..  بقوله:  واإلنجيل،  المسيحية 
إلهي..  يعني:  ما  لم سبكتني«  إلللى.. 
لقول  تكريسا  شبهتني،  لللم  إلللهللي.. 
القرآن الكريم ))وما قتلوه وما صلبوه 

ولكن شبه لهم(( )سورة النساء(.
شرقا  الشعوب  حللروب  كانت  وإن 
أجل  من  السنين،  آالف  دامت  وغربا 
عقائد الشعوب ودياناتها، وإذا كانت 
حروب السنة والشيعة دامت منذ أيام 
الحسين بن علي في المشرق إلى أيام 
الحسن الثاني في المغرب، من أجل 
خاف حول التأويل)...(، فكيف يتصور 
الصهيونية  طلللرف  ملللن  الللمللكلللللفللون 
العالمية بإغراق شعوبنا في الحروب 
األهلية، أن األمر من السهولة بمكان.
لتعرف حكومة المغرب، والمسؤولون 
علللن أملللنللله وسلللاملللة مللواطللنلليلله، أن 
وال  ديمقراطية  تهمهم  ال  المغاربة، 
حرية وال أمن وال استقرار، إذا أصيبوا 
في معتقداتهم وليس المغاربة وحدهم، 
فقد كتب السياسي الجزائري فرحات 
عباس: ))إن البرابر لم يرتبطوا بأية 
حضارة مستوردة إال باإلسالم، كديانة 
بالحضارة  يحتفظوا  ل��م  ح��ض��اري��ة، 
وال  ال���روم���ان���ي���ة  وال  ال���ق���رط���اج���ي���ة 
أن  فالمهم  البزنطية،  وال  الوندالية 
كوننا عربا وبرابر يبقى ثانويا أمام 
بالحضارة  إف��ري��ق��ي��ا  ش��م��ال  ارت��ب��اط 
اإلس��الم��ي��ة(( )فللرحللات عللبللاس. غدا 

يطلع النهار(.
العثماني،  الدين  سعد  األمازيغي 
قطب الحزب اإلسامي المتحكم حاليا 
التسعينات  ف��ي  ))ك���ان  المغرب  فللي 
يصدر مجلة »الفرقان« وكلها مقاالت، 
األمازيغية  ت��ك��ون  أن  م���ن  ت��ت��خ��وف 
مدخال إلى النزعة العرقية، أو هلهلة 
المغربي،  للشعب  الثقافي  النسيج 
مثلما أن الداعية األمازيغي، محمد 
عبد  للشيخ  رس��ال��ة  ف��ي  كتب  شفيق 
ال���س���الم ي���س: ن��ح��ن األم���ازي���غ نقدر 
العروبة ونؤاخيها في اإلسالم(( )حسن 
أوريللد. الشرق األوسللط. عدد 5 مايو 

.)1997
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-: مصطفى العلوي

لتعرف حكومة المغرب، والمسؤولون عن أمنه 
وسالمة مواطنيه، أن المغاربة، ال تهمهم 

ديمقراطية وال حرية وال أمن وال استقرار، إذا 
أصيبوا في معتقداتهم

الدعوة النفصال الريف أخطر من داعش

مسلحون يرفعون شعارات »تيفيناغ« في الدول التي شهدت الربيع العربي
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