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> الرباط. األسبوع 

يعرفه  ال��ذي  التعثر  انتقل 
اجلهوية  ق����ان����ون  م����ش����روع 
املغرب  ي��ع��ت��زم  ال���ذي  اجل��دي��د 
القليلة  األشهر  خ��ال  تطبيقه 
القادمة، إلى احلركة االنتقالية 
ال��واس��ع��ة ال��ت��ي س��ت��م��س والة 

وعمال األقاليم واملدن.
رئيس  م��ن  مقربة  م��ص��ادر 
املباشر  »ال��رئ��ي��س  احل��ك��وم��ة 
الدستور  ف��ي  وال��ع��م��ال  ل��ل��والة 

اجلديد« تؤكد أن بن كيران أجل 
إلى  والعمال  الوالة  الئحة  رفع 
ما بعد إصدار احلكومة لقانون 
االنتهاء  بعد  اجلديد  اجلهوية 

من املشاورات النهائية حوله.
أن  امل��ص��ادر  ذات  ورجحت 
تنتهي احلكومة من املشاورات 
في غضون نهاية الشهر املقبل 
التقطيع  م����رس����وم  ل���ت���ص���در 
على  وال��ذي  اجل��دي��د،  اجلهوي 
أس��اس��ه س��ي��ت��م ت��ع��ي��ن ال���والة 
والعمال وفق التقسيم الترابي 

 12 اعتماد  أن  بحيث  اجلديد، 
جهة فقط سيحتم على احلكومة 
رجة  في  فقط  واليا   12 تعين 
االنتخابات  ستسبق  واس��ع��ة 

املقبلة.
ه������ذا، وم�����ن امل��ن��ت��ظ��ر أن 
للوالة  اجلديدة  الائحة  تعرف 
ب����ن بعض  امل������زج  وال���ع���م���ال 
األسماء السياسية القليلة جدا، 
مع  الداخلية  إدارة  أط��ر  وب��ن 
التقنوقراطين  اعتماد  تراجع 

في الائحة اجلديدة.

حركية جديدة في صفوف الوالة 
والعمال  في الشهر  المقبل

> الرباط. األسبوع 

رفعت حملة »عفا الله عما سلف« حول مختلف 
التي تم تهريبها أو تبيضها بالخارج  األم��وال 
اقترب  والتي  كيران،  بن  حكومة  أطلقتها  التي 

آجالها الزمني من النهاية )من فاتح يناير 2014 
إلى 31 دجنبر من نفس السنة(، »رفعت« من 
حدة تنافس البنوك المغربية لاستفادة من 
عائدات هذه العملية المسيلة للعاب. البنوك 

المغربية بجميع أنواعها شرعت 
في االتصال وبقوة مع بداية 
من  ب��ع��دد  ال��ج��اري،  دجنبر 
زب���ن���ائ���ه���ا وب���خ���اص���ة من 
المتوسطة  ال���ط���ب���ق���ات 
ل��ح��ث��ه��ا على  وال��غ��ن��ي��ة 

وبحساباتها  المهربة  بممتلكاتها  التصريح 
البنكية »السرية« بالخارج قبل أجل 31 دجنبر 
الجاري، بل األكثر من ذلك هذه األبناك تقترح على 
هؤالء المهربين تكفلها بجميع العمليات إلدخال 
هذه األموال والممتلكات إلى المغرب 
الجدير  سمينة.  ع��م��والت  مقابل 
حققت  العملية  ه��ذه  أن  بالذكر 
لمدير  رسمي  تصريح  »بحسب 
حتى  بالمغرب«  ال��ص��رف  مكتب 
فاتح دجنبر الجاري، عائدات هامة 
لخزينة الحكومة قدرت ب�600 
وأنها  س��ن��ت��ي��م،  م��ل��ي��ار 
مرشحة لتحقيق مع نهاية 
حوالي  ال��ج��اري  دجنبر 

800 مليار سنتيم.

تسابق األبناك المغربية  على
 أموال المهربين

في انتظار تنزيل الجهوية
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المهاجرون األفارقة 
بطنجة يحتلون المنازل 

ويقولون  إنها من حقنا

التقليدية مع تجربة  المغربية  األبناك  كيف ستتعامل 
المقبلة،  السنة  إطاقها  التي سيتم  اإلسامية«  »األبناك 
حسب ما أكده والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري؟ 
»منتوجات حال« و»منتوجات  بين  هل فعا يوجد فرق 
حرام«؟ لماذا لم يتم إطاق حملة كبيرة توضح للزبائن 
الفرق بين األبناك تحسبا ألي خلخلة لاقتصاد الوطني؟ 

ولد جاخوخ: سفارة أنغوال 
احتجت لدى وزارة اخلارجية على 

تصرفات املسمى مصطفى عزيز

لرئيس  الثاني،  الولد  عاد 
بدر جاخوخ  دراب��ور،  شركة 
رسالة  ليكتب  إنجلترا،  من 
األحزاب  جميع  إلى  وبيانا 
وإلى  المغربية،  السياسية 
الصحافة  ه��ي��اك��ل  ج��م��ي��ع 
المغربية والعالمية، ليوضح 
القيم  ت��ت��ج��اه��ل��ه  ))م������ا 
تظهر  ال  واألخ���اق حتى 
الحقائق في قضية لحسن 

جاخوخ((.
جاخوخ،  ب���در  وف��س��ر 

الذي كان في لندن، عندما تم 
اصطياد أخيه طارق ليودع في السجن، هو وجميع 

أطر الشركة، ليصبح المسمى عزيز متصرفا وحده في 
التالي:  الوصف  الشخص  ه��ذا  عن  معطيا  الشركة، 
الساح  في  ترى  كانت  قتالية  منظمات  عدة  ))ج�اَنَب 
األس��ل��وب األن��ج��ع للتعبير ع��ن رأي��ه��ا(( وت��ح��دث عن 
سفر  جواز  بسحب  انتهت  التي  الخطيرة  المسارات 
دبلوماسي منه، ومسارات أخرى وتصرفات أثارت على 
مصطفى عزيز أجهزة االستخبارات الخارجية، وتفاصيل 
عن فضيحة السينغال، وأعطى بدر جاخوخ في رسالته 
قدمت  وق��د  بالرباط،  أنغوال  سفارة  عن  هامة  جزئية 
احتجاجا رسميا لوزارة الخارجية المغربية على هذا 
باألخ  أنغوال  رئيس جمهورية  الذي خاطب  الشخص 
الصديق علما بأنه ال أخ وال صديق للرئيس، إضافة إلى 
احتجاج أفراد عائلة جاخوخ على استعمال أموال أبيهم 
لتمويل العمليات السرية، معبرا عن أمله في تحسيس 
األحزاب السياسية والرأي العام، ألن تكون آخر أمل 
لتحرك المناصرين للحق في المغرب، مخبرا بأنه بصدد 

رفع قضايا في المحاكم الدولية.

  >  الرباط. األسبوع

محضر للشرطة الفرنسية يكشف:

ت����ك����ش����ف »األس������ب������وع 
محضر  ع���ن  ال��ص��ح��ف��ي« 
للشرطة الفرنسية، مصادق 
عليه من طرف والية األمن 
الباريسية، تحت رقم 73/ 
054/ 2010، وثيقة استماع 
إلى السيد عبد الله بن عبد 
ال���س���ام، ال���م���س���ؤول عن 
والتجار  العمال  ودادي���ة 
وقد  فرنسا،  في  المغاربة 

االستنجاد  إل���ى  اض��ط��ر 
بالشرطة الفرنسية بعد أن 
توصل من المدعو مصطفى 
عزيز )ملف درابور(  بتهديد 
بالتصفية  ي����ت����وع����ده 

الجسدية)...(.
عبد الله بن عبد السام 
يحكي لضابطة الشرطة، أن 
هذا المسمى عزيز مصطفى 
جاء يترجاه بأن يتدخل له 

المغربية  السلطات  ل��دى 
لرفع المنع المفروض عليه، 
كان  ب��م��ق��ت��ض��اه  وال������ذي 
ممنوعا  للمغرب  الدخول 
عليه، وقد تدخلت له فعا، 
وسمح له بالدخول، ليصرح 
مصطفى عزيز من بعد بأن 
الملك محمد السادس بعث 
له طائرته الخاصة ليدخل 
المغرب، وعينه مستشارا 

ملكيا، وبعد أن احتج بن 
ع��ب��د ال���س���ام ع��ل��ى هذه 
التجاوزات اتصل به عزيز 
وقال له: سأبحث عنك أينما 

كنت ألصفيك جسديا.
انظر إمضاء وطابع مركز 
تفاصيل  واق����رأ  ال��ش��رط��ة 
الشكاية بصيغتها األصلية، 
الصفحة  ف��ي  ال��م��ن��ش��ورة 

األولى.

مصطفى عزيز  بعد أن قال إنه مستشار لمحمد 
السادس هدد مواطنا مغربيا ساميا بالتصفية الجسدية

الدار البيضاء: 
سكانها  16 مليونا

> الدار البيضاء. األسبوع

نشر الموقع العالمي »ويكيبيديا« رقما مؤكدا، مؤرخا 
الدار  مدينة  سكان  عدد  بأن  يفيد   ،2014 دجنبر  ب�16 
البيضاء بلغ 16 مليونا وعشرين ألفا وتسعمائة، يسكنون 
في محيط سكاني مساحته واحد وأربعون كيلومتر مربع 
بنسبة 41 ألفا في الكيلومتر المربع. وتنشر »األسبوع« 
هذا  في  جزئية  أي��ة  تغفل  لم  التي  التفصيلية  اللوحة 

فيها أن أكبر اإلح��ص��اء بما 
تجاري  متجر 
ي�������س�������م�������ى 
»م�������وروك�������و 
مول«، مصنفة 
الدار البيضاء 
أكبر  ب��أن��ه��ا 
في  م���دي���ن���ة 
ش���������م���������ال 
إف���ري���ق���ي���ا. 
عدد  وك����ان 
س��������ك��������ان 
المغرب كله 
ب�����������ع�����������د 
االستقال 
سنة 1958 
ي������ب������ل������غ 
نية  ثما

مايين.

> طنجة. األسبوع

ت��ع��ي��ش ط��ن��ج��ة أزم����ة 
رفض  أن  ب��ع��د  حقيقية، 
المهاجرين  من  مجموعة 
الكراء  دف����ع  األف�����ارق�����ة، 
لصاحب شقة اكتراها لهم. 
وضربوه  ه��اج��م��وه  وق��د 
عندما جاء يطلب الكراء، 
لتتحول األزمة إلى تدخل 
الشرطة، حيث قال واحد 
من أولئك المهاجرين: إن 
لنا عليكم حقوقا، وإن لنا 

الحق في السكن.
طنجة الغارقة بالعمارات 
الجاهزة وغير المسكونة 
فسحت المجال أمام هؤالء 
المهاجرين الحتال العديد 
ال��ع��م��ارات، وقد  تلك  م��ن 
التلفزة  أم�������ام  ت����دخ����ل 
يمثل  شخص  الفرنسية 
إن  ق��ال  حقوقية،  جمعية 
ال��س��ك��ن م���ن ح���ق ه���ؤالء 
ال����م����ه����اج����ري����ن، م���ب���ررا 
اح����ت����ال����ه����م ل����أم����اك 

الخاصة.

صفقة »عفا اهلل عما سلف«

عبد االله 
بن كيران
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رعشة كاتب الضبط أسقطت حكما للمحكمة
ما لم يسمع عنه المحامون وال شهده القضاة

طلب مدير درابور من مدير األمن 
أن ي��ت��أك��د م��ن خ��ب��ر »األس���ب���وع« بأن 
درابور اشترت سيارة فخمة ملسؤول 
أم��ن��ي، وي��ع��ل��م م��دي��ر األم���ن أن هذه 
أسماء  ف��ي  ع���ادة  تسجل  ال��س��ي��ارات 

الزوجات.

كريس  أن  إلكتروني،  مصدر  قال 
قليلة  فترة  ف��ي  كسب  ال��ذي  ك��ومل��ان، 
إقبال عشرات اآلالف إن لم يكن تعدى 
إن���ه مغربي،  امل��ص��در  ق���ال  امل��ل��ي��ون، 
موسى  ولكن  احل��اج.  موسى  يسمى 
احلاج هذا إذا كان األمر كذلك، يتوفر 
قوة  إال  يكون  أن  ميكن  ال  دع��م  على 

دولية كبرى.

بينما كان مجموعة من املواطنني 
منت  على  أهاليهم  وص��ول  ينتظرون 
أنها  يفترض  التي  الطائرات  إح��دى 
اخلامس  محمد  م��ط��ار  إل��ى  وص��ل��ت 
عليهم  أط��ل  امل��اض��ي،  ال��ث��اث��اء  ليلة 
مسؤول تظهر عليه عامات »النفوذ« 
معروفة  ممثلة  بينهم  من  و»س��ح��ب« 
بالوقوف  لها  وسمح  ب���»دل��ع��ه��ا«)..( 
ليتساءل  قانونا،  منطقة ممنوعة  في 
أحدهم باستهجان: ما هذا االستهتار 
بالقانون، في وقت يطبق فيه املغرب 

استراتيجية »احلذر«؟

مدة على  منذ  ياسني  ندية  تعكف 
ت��رج��م��ة ك��ت��ب وال���ده���ا ال���راح���ل عبد 
إلى لغات أخرى من  السام ياسني، 
من  اختارت  وقد  اإلجنليزية،  بينها 
ووالدتها  بأبنائها  االهتمام  جديد 
الذكرى  ف��ي  بثقلها  ال��ن��زول  ع��وض 
الروحي  امل���رش���د  ل���وف���اة  ال��ث��ان��ي��ة 
مت  التي  واإلح��س��ان،  العدل  جلماعة 

االحتفال بها قبل أيام.

أحدثت تصريحات حسن أوريد في 
ضجة  السامة«  »الغازات  حول  ندوة 
بامللموس  ي��ؤك��ده��ا  ب��ال��ري��ف،  كبيرة 
الستجاء  ال��ن��ش��ط��اء  ب��ع��ض  حت���رك 
»ريافة«  بعض  ب��ني  ال��ت��ق��ارب  حقيقة 

ومراكز النفوذ في الرباط)..(. 

لوزير  ن��وع��ه  م��ن  تصريح  أخ��ط��ر 
الوزير  لسان  على  ورد  احلكومة  في 
للصحافيني  قال  عندما  الوفا،  محمد 
أن  مفاده  ما  األس��ب��وع،  بداية  خ��ال 
بأوامر  ال��ق��ان��ون  خ��رق��ت  احل��ك��وم��ة 
إلى  ال��غ��از  نقل  مت  م��ل��ك��ي��ة)..(، حيث 
الفيضانات  نتيجة  املعزولة  املناطق 
أم�����ر ممنوع  وه�����و  ب��ال��ه��ل��ي��ك��وب��ت��ر 

قانونا.
 

وجدته  ال���ذي  ال��وح��ي��د  التفسير 
اجل���م���اه���ي���ر ل����رس����م  ع���ل���م امل���غ���رب 
عليها  يجلس  ال��ت��ي  ال��ك��راس��ي  على 
موالي  األم��ي��ر  ملعب  ف��ي  املتفرجون 
»الشغب«  تهمة  تعزيز  هو  الله،  عبد 
الله، بتهمة أثقل وهي »إهانة  ال قدر 
املقدسات« في حالة إتاف أي كرسي، 
ال��ت��ي »يجلس  ف���أي م��ق��دس��ات ه��ات��ه 

فوقها اجلمهور«.

نسخة  »األط���راف«  بعض  سربت 
من حكم قضائي قدمي يقضي مبعاقبة 
كيران  بن  اإلله  عبد  احلكومة  رئيس 
وغرامة  نافدا  سجنا  سنوات  بثاث 
أن  غير  دره���م،   1000 ق��دره��ا  مالية 
احلكم يعود تاريخه إلى سنة 1980، 
االبتدائية  قد أصدرته احملكمة  كانت 
بالرباط في حق بن كيران عندما كان 

ناشطا في »الشبيبة اإلسامية«.

ما خفي
تحـت األضـواء

> الدار البيضاء. األسبوع

القضائي،  ال��ت��اري��خ  دخ��ل��ت 
هذه األيام، رسالة بعثها ملياردير 
رئيس  إل�����ى  م���غ���رب���ي،  ي����ه����ودي 
مؤسسة احلسن الثاني، عزميان، 
ات���ه���ام خطير،  ع���ن ص���ك  ع���ب���ارة 
مل��س��ار ال��ق��ض��اء ف��ي امل��غ��رب. هذا 
البلد الذي أحبه بنجمان شتريت، 
بعد أن ابتعد عن املغرب سنوات 
املايير،  ف��ي��ه��ا  ج��م��ع  ط���وي���ل���ة، 
فاستهوته نسمات األطلس وزهر 
 - كتب  كما   - وياسمينه  املغرب 
املغرب،  إلى  معه  ماييره  ليرجع 
مارينا  مشاريع  في  ويستثمرها 
تامسنا،  ومدينة  البيضاء  ال��دار 
اشترى  مايير،  بثمانية  ويحتفظ 
القصر  ب��ج��ان��ب  فخما  بيتا  ب��ه��ا 
مسار  إل��ى  يدخل  أن  قبل  امللكي. 
ره��ي��ب أخ��ط��ر وأع���ت���ى ك��م��ا قال 
يوم  »مائة  فيلم:  من  رسالته  في 

ف�������ي ب����ال����ي����رم����و« 
الثري  ه��ذا  وفضل 
أن  ال���س���ب���ع���ي���ن���ي 
على  حمالته  يفرغ 
عزميان،  األس��ت��اذ 
عنه  ي���ق���ول  ال�����ذي 
»احملامي  بقي  إنه 
للدفاع  ال���وح���ي���د 
ع����ن امل����غ����رب في 

الكواليس«.
انتظار  وف���ي 

الرسالة  ه���ذه  أص����داء  ت��ص��ل  أن 
أي  لتمنع  العاملية  الصحافة  إلى 
مستثمر من أن يضع 

ف��ي صندوق  واح����دا  دره��م��ا 
كاد  شتريت،  املسيو  فإن  املغرب، 

أن يفلت من املصيدة 
أخيرا،  ف��ي��ه��ا  ح��ص��ل  ال���ت���ي 
باد  امل���غ���رب  أن  وث����ق  أن  ب��ع��د 
املستحيات حني نصب عليه 
احلبس  ف��ي  اآلن  ه��و  محام 
وم��وث��ق ه��و ك��ذل��ك اآلن في 

احلبس.
ولكن القضاة واحملامني 
احملاكم،  فلك  في  والدائرين 
شتريت  وم��س��ي��و  ت��ف��رج��وا 
استفادوا،  م��ن  إل���ى  ي��ش��ي��ر 
من حادثة قضائية أغرب من 

اخليال.
فلقد نصبت على املسيو 
الاعبات  إح����دى  ش��ت��ري��ت، 
بكازينو  ليلة  كل  اليهوديات، 
محام  ي��دع��م��ه��ا  اجل�����دي�����دة، 
شتريت  املسيو  جلر  يهودي، 
لهذه  ع��م��ول��ة  ي��دف��ع  أن  إل���ى 
محاضر  ت��ع��ط��ي  ال��ي��ه��ودي��ة، 
احمل��اك��م��ة ت��ف��س��ي��را آخ���ر في 
دينها  البن  اليهودية  مساومة 
أعلن  بأنه  لتفضحه  شتريت، 
إسامه، إضافة إلى أن أختها 
ناتالي تسندها من موقعها في 
الديوان امللكي)...( فكان يكتب 
العموالت،  ب��إع��ط��اء  وع�����ودا 
رغ����م مت��زي��ق أصول  ول��ك��ن��ه��ا 
بالفوطوكوبي،  حتتفظ  األداء، 
ليصدر قاض أحكامه بحقها في 
إال  لها  أس��اس  ال  التي  الديون 
هي  والغاية،  الفوطوكوبي)...( 
الثمانية  بيت  على  االستياء 
القصر  م���ن  ال��ق��ري��ب  م��اي��ي��ر، 
الرغبة في  امللكي)...( ملاذا هذه 

هذا اجلوار.. الله أعلم.
شتريت  امل��س��ي��و  وي��ف��اج��أ 
بإعان بيع بيت الثمانية مايير 
في املزاد العلني بناء على ديون 

بالفوطوكوبي. مسلفة 
املسيو  م���ح���ام���ي  وي���ت���دخ���ل 
بوقف  ق���رار  الس��ت��ص��دار  شتريت 

التنفيذ.
برئاسة  احمل���ك���م���ة  وت���ع���ق���د 
ق���اض���ي���ة، ج��ل��س��ة إلص������دار حكم 
املسيو  وي��ق��ول  ال��ب��ي��ع،  ب��ت��أخ��ي��ر 
لتقع  ال���ع���دل،  ي��ح��ي��ى  ش��ت��ري��ت، 
تضاهي  التي  القضائية  املعجزة 

أكبر مسرحية في العالم.
فعندما بدأت رئيسة احملكمة، 
والنصف  التاسعة  ال��س��اع��ة  ف��ي 
صباحا في إماء احلكم، بتوقيف 
ال���ب���ي���ع وت���أخ���ي���ره ع���ش���رة أي����ام 
باهتزاز  الضبط  كاتب  ))ي��ص��اب 
في يده، ثم رعشة بدأت بيديه ثم 
املستشار  حضرة  يا   - برجليه(( 
كاتب  ي��ك��ت��ب  ب����دأ  ث���م   - امل��ل��ك��ي 
لإلغماء  وي��ع��ود  ب��ب��طء،  ال��ض��ب��ط 

ببطء.
ينزل  ويقظته،  سخفته  وب��ني 

ليعود  التنفيذ،  ق��اع��ة  إل��ى 

فيا  وبيعت  البيع،  مت  لقد  قائا: 
مايير،  بثاثة  مايير  الثمانية 
املسيو  ي��ق��ول   - سينمائي  فيلم 
شتريت - كنت أمتنى أن أصوره.
أغ����رب م��ن ذل����ك، ك��م��ا يرويه 
مايير،  الثمانية  قصر  ص��اح��ب 
الذي بيع في املزاد العلني بثاثة، 
هو أنه في اللحظات التي أعقبت 
عن  ف��ارغ��ة  احملكمة  كانت  البيع، 
ك��ات��ب وال  ق����اٍض وال  آخ���ره���ا، ال 
أمرا  تلقى  اجلميع  وكأن  حارس، 
باالنسحاب، رغم أن اليوم لم يكن 

يوم جمعة.
املسرحية  هذه  في  ما  أقصى 
منوذج  إل��ى  املغرب،  حولت  التي 
نادر املثال في التاعب القضائي، 
أن اليهودي شتريت، باعوا داره 

بثاث  مايير  الثمانية  ذات 
شركات  ستأخذها  رمب��ا  مايير، 
أن  عليه  سيكون  ولكن  ال��ق��رض، 
اليهودية، نصف  يدفع البنة دينه 
م��ل��ي��ار، ال����ذي ه��و م��دي��ن ل��ه��ا به 
ألنه  فوطوكوبي،  وثيقة  مبقتضى 
املقدار،  ه���ذا  ل��ه��ا  دف���ع  أن  س��ب��ق 
بالدين  االع��ت��راف  أص��ول  ومزقت 
واحتفظت بالفوطوكوبي، إلى أن 
يحكم  ال��ذي  القاضي  على  عثرت 
إلى  حتول  الفوطوكوبي  بأن  لها 

شيك.
ليبقى اآلن، هل من حق وزير 
العدل، أن يتأكد من تفاصيل هذا 
عزميان  املستشار  أن  أم  ال��س��رد، 
املغرب  أن  أم  بالقراءة،  سيكتفي 
شتريت،  البيت  خ��اس��ر  ق��ال  كما 
أصبح احلكم فيه لزورو السينما، 
بدائية  ف��ي��ه  األس��ال��ي��ب  أن  رغ���م 

لدرجة ال تساوي زيرو.

ثري يهودي ينتقد نفوذ يهودية في الديوان الملكي

الثري بنجمان شتريت 
ضحية املوسم، بيع بيته 
باملزاد ألن كاتب الضبط 

أصيب برعشة ألغت احلكم

مقتطف من شكاية اليهودية ضد اليهودي 
شتريت بشأن إسالمه

الفوطوكوبي التي تساوي 8 ماليير، الحظوا املصادقة على اإلمضاء 
في بلدية الدار البيضاء وبلدية فاس
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طالب بعض النواب بتعديل 
التي  األس��رة  لمدونة  عاجل 
ك���ان���ت م���ح���ط ص������راع بين 
سمت  ما  وقوى  اإلسالميين 
سنة  ب�»الحداثيين«  نفسها 

.2004
التي  المقترحة  التعديالت 
مجلس  م����واف����ق����ة  ل���ق���ي���ت 

انتظار  ف���ي  ال��م��س��ت��ش��اري��ن 
ابتعدت عن  النواب،  مجلس 
ال�������ن�������ق�������ط ال�����خ�����الف�����ي�����ة 
في  الحساسة المطروحة 
صفوف األغلبية »بين التقدم 
واإلسالميين«  واالشتراكية 
كرفع سن الزواج، وقضية إذن 
القاضي بزواج القاصر ذكرا 
وأن��ث��ى، بل رك��زت فقط على 
ضرورة الرفع من آجال الفترة 

االنتقالية التي كانت المدونة 
الزواج  لتوثيق  منحتها  قد 
العرفي في العديد من المناطق 

والجبال النائية بالمغرب.
أصحاب المقترحات التمسوا 
رف���ع ال��ف��ت��رة االن��ت��ق��ال��ي��ة في 
توثيق عقود الزواج من خمس 
عليها  المنصوص  س��ن��وات 
حاليا، والتي انتهت إلى 15 
أخرى،  انتقالية  كفترة  سنة 

والتي تؤكد بعض التقارير أن 
بعض المناطق في المغرب ال 
ي�����زال أزي�����د م���ن ن��س��ب��ة 80 
بالمائة من عقود الزواج بها 
غ��ي��ر م��وث��ق��ة، وم��ن��ه��ا تقرير 
لجمعية تسمى »يطو« أكد أن 
أزيد من نسبة 88 بالمائة من 
عقود الزواج بنواحي ميدلت 
وغير  بالفاتحة  تمت  مثال 

موثقة.

 15 اقتراح 
إضافية  سنة 

ثيق  لتو
عقود الزواج

4
alousbouea@gmail.com
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يبدو أن من يحرك الصراع في 
حزب الحركة الشعبية يملك الكثير 
برزت  كلما  بحيث  ال��خ��ي��وط،  م��ن 
قالقل داخل الحزب وبالخصوص 
داخل فريقه البرلماني إال وتبعته 
صراعات مباشرة وفورا في باقي 
الموازية  والتنظيمات  القطاعات 
للحزب وبخاصة في قطاع الشبيبة 

والنساء.
فقد علمت »األسبوع« أن الصراع 
الذي نشب، األسبوع الماضي، بين 
حركيي الرباط وعدد من البرلمانيين 
بزعامة أمين المال وعضو المكتب 
ضد  تاتو  ال��ق��ادر  عبد  السياسي 
األمين العام امحند العنصر، بسبب 
الخنوع  في  »مبالغته«  أسموه  ما 
الحركة  داخ���ل  ال��ن��اف��ذي��ن  لبعض 
الشعبية، سرعان ما حرك البرك في 
التنظيم الشبابي للحزب  صفوف 
الدعوات  تحركت  البرق  وبسرعة 

واالجتماعات السرية خالل نهاية 
األسبوع الحالي، لإلطاحة بالكاتب 
البرلماني  الشاب  الحالي  العام 
عزيز الدرمومي، مع مقاطعة نشاط 
من  بفاس  عقد  النسائي  للتنظيم 

طرف عدة قياديات.
الخفي  ال���ص���راع  ه���ذا  خ��ي��وط 
والمعلن، بحسب مصادر حركية، 
الشباب  وزي���ر  بين  ال��ص��راع  ه��و 

وحماته  أوزين،  محمد  والرياضة 
القيادي عبد  العسالي مع  حليمة 
مجلس  رئيس  نائب  تاتو  القادر 
لحسن  السياحة  ووزي��ر  النواب، 
العمومية  الوظيفة  حداد،، ووزير 
نشب  كلما  بحيث  م��ب��دع،  محمد 
الصراع مع أحد هؤالء ينتقل في 
م��ح��اول��ة ل��ب��س��ط ال��س��ي��ط��رة على 
التنظيم الشبابي الذي يعرف بقربه 

م��ن ت��ات��و واب��ت��ع��اده ع��ن سيطرة 
خاصة  العسالي،  وحليمة  أوزي��ن 
بعدما سيطرت هذه األخيرة على 
التنظيم النسائي للحزب، فهل يفلح 
العنصر في إطفاء حرائق الحركة 
أكثر  تطور  األم��ر  أن  أم  الشعبية 
تهديد  ح��د  السيطرة  ع��ن  وخ���رج 
مستقبل الحزب خالل االنتخابات 

المقبلة؟

استمرار حروب النساء والشباب والوزراء في الحركة الشعبية
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ضخمة  وزارة  بهيكلة  ي��ج��ري  م���اذا 
كوزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء؟ 
وم���ا س��ب��ب ك��ل ه���ذا ال��ت��أخ��ر ف��ي إعالن 
الحكومة لألسماء التي فازت في ترشيحات 
المدراء؟  وبخاصة  المسؤولية  مناصب 
هذه األسئلة يطرحها موظفو الوزارة بقوة 
المهتمين  من  العديد  معهم  ويطرحها 
الذين يتساءلون على طبيعة تسيير هذه 
عدم  ظل  في  الكبيرة  الحيوية  ال���وزارة 
إعالن تعيينات مدراء الوزارة الجدد على 
رأس المديريات السبعة المتبقية. موظفو 
التنظيم  على  المصادقة  ومنذ  ال���وزارة 
شهرين  قبل  للوزارة  الجديدة  والهيكلة 
والكتابة  مديريات  ثمان  منحت  والتي 
العامة والمفتشية العامة، ال يزال المجلس 
فازت  التي  األسماء  يعين  لم  الحكومي 
أغلب  تهم  رسمية  بصفة  بالترشيحات 
انتهى  التي  تلك  وبخاصة  المديريات 
الترشيح فيها ورفعت النتائج إلى رئيس 
الحكومة، مما يطرح معه عدة أسئلة قلقة 
الوزارة  ه��ذه  تدبير  طريقة  بخصوص 
والقطاعات الحيوية التابعة لها »الطاقة 
والطاقة،  والبيئة،  وال��م��اء  وال��م��ع��ادن، 
المتجددة، والتنمية المعدنية، وغيرها«، 
أجندة  داخ���ل  ضغط  م��ج��رد  األم���ر  فهل 
للصراع  تعداه  أم  الحكومية  المجالس 
من  والمقربون  ال��م��وال��ون  يعرفه  ال��ذي 

النقابات المسيطرة داخل هذا القطاع؟

وزارة الطاقة 
بدون  والمعادن 

مديرين
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المغرب  أن  كبرى  سياسية  فعاليات  أك��دت 
ضخمة  خليجية  استثمارات  الستقبال  يستعد 

ومفاجئة مع مطلع بداية السنة المقبلة.
إلى  إضافة  أنه  أيضا  أك��دت  الفعاليات  هذه 
بعض المشاريع العقارية الضخمة بعدد من المدن 
المغربية وعلى رأسها الرباط والدار البيضاء، 
الحليب  تنتج  التي  »ال��م��راع��ي«  شركة  تستعد 
في  إنتاج ضخمة  لتأسيس وحدات  ومشتقاته 
المغرب، والتي تشكل قنطرة لتمويل وتزويد باقي 
السوق اإلفريقية بهذه المواد الحيوية انطالقا 
من المغرب. هذه االستثمارات كذلك قد تتزامن 
مع دخول أموال خليجية كبرى في إطار البنوك 
اإلسالمية الجديدة التي قد تفتح منتصف السنة 
المقبلة وقد تشمل أو تمول كذلك عملية اقتصادية 
وتجارية كبرى، ستتمثل في اقتناء الخليجيين 
لماركة أسواق تجارية كبرى في المغرب )مرجان(، 
م��ن هذه  الخمور  ب��داي��ة سحب  م��ا يفسر  وه��و 
وهي  اإلسالمية  البنوك  تحرج  ال  كي  المتاجر 
في  المقبلة  االقتصادية  العمليات  ه��ذه  تمول 

المستقبل.

األموال »تسونامي« 
يتدفق الخليجية   

المغرب على 

مساوئ الصراع النقابي

المغاربة أوقفوا بيع 
الخمور وينتظرون 2015

قال  أن  ب��ع��د 
كلمته  ال��ق��ض��اء 
مساء  القضية  في 

يوم 18 شتنبر1980.
ل����ل����زع����ي����م ال����ت����اري����خ����ي 
اليازغي،  محمد  االحت����ادي، 
روايته حول القضية.. حكاها 
 12 بتاريخ  في مذكرة بعثها 
كاتبا  بصفته   2004 فبراير 
االشتراكي  ل���الحت���اد  أوال 
للقوات الشعبية إلى الراحل 
رئيس  ب���ن���زك���ري،  إدري�������س 
واملصاحلة،  اإلنصاف  هيئة 
وم��������ازال ي��ن��ت��ظ��ر اجل�����واب 
أن  رغ��م  بنزكري،  رحيل  بعد 
مسؤولية  مرتني  تقلد  حزبه 
وزارة العدل بعد اغتيال عمر 

بنجلون، وهو لغز محير.
مذكراته،  ف��ي  ك��ش��ف  وق���د 
في  »امل��س��اء«  يومية  نشرتها 
 /25 ب��ت��اري��خ   1532 ع��دده��ا 
في  وزي���ر  وه���و   2011  /08
نادرة، على معلومات  سابقة 
خطيرة حول سياق اجلرمية. 
املصدر  نفس  ف��ي  ق��ال  ومم��ا 
املخابرات  أن  »فما هو مؤكد 
اليد  ل��ه��ا  ك���ان���ت  امل��غ��رب��ي��ة 
الطولى في هذه اجلرمية..«، 
كان  أسماء  »وهناك  وأضاف 
أو  القتلة  لها دور في إخفاء 
)كشف  مثل  هروبهم  تسهيل 
شخصيات  أس��م��اء  اليازغي 

مغربية وأجنبية وازنة(«.
الكرمي  ع��ب��د  ول���ل���دك���ت���ور 

اخل����ط����ي����ب، رح����م����ه ال����ل����ه، 
روايته.. ففي حوار مع القناة 
برنامج  في  األول��ى  التلفزية 
اخلطيب  ك��ش��ف  »ال��ش��اه��د«، 
القضية  ف���ي  م��ع��ط��ي��ات  ع���ن 
واعترف بأن الراحل احلسن 
الثاني استدعاه وقال له »إن 
عمر  ملف  في  مذكور  اسمك 
حسب  واستطاع  بنجلون«. 
قوله أن يقنعه بأنه بريء من 

التهمة.
ول���ل���ش���ي���خ ع���ب���د ال���ك���رمي 
مع  لقاء  في  رواي��ت��ه..  مطيع 
وكمال  منه  بطلب  اخلطيب 
مناسبة  ك���ان���ت  إب���راه���ي���م، 
روايته  لتقدمي  مطيع  للشيخ 
ف��ي امل��وض��وع، وق��د حضرنا 
كل أطوار اللقاء، حدثت هذه 
العملية يوم األحد 21 دجنبر 
املؤمتر  ه��ام��ش  ع��ل��ى   1975

التأسيسي للشبيبة احلركية 
بالرباط.

ال���ص���ورة، البد  ول��ت��ك��ت��م��ل 
الروايات  إل��ى  اإلش����ارة  م��ن 
التي أدلى بها املتورطون في 

اجلرمية، عندما كانوا داخل 
عليهم  العفو  وبعد  السجن 
كبار  أح����د  ت��ب��رئ��ة  ب��ع��د  أو 

املتهمني)...(.
محمد  السيد  إفادة  لتبقى 

اللقاء  هامش  على  اليازغي 
»املصاحلة« مع كمال إبراهيم، 
السلفية  ش��ي��وخ  ك��ب��ار  وم��ع 
الشيخ  مب���ن���زل  اجل���ه���ادي���ة 
)الصورة(  ال��ك��ت��ان��ي  ح��س��ن 
أهم ما هو مسكوت عنه إلى 

إخبار الحق.
عمالة  ه��ن��اك  أن  أعتقد  ال 
وال خيانة، كما تدعي بعض 
التقاء  ه��ن��اك  ب��ل  اجل���ه���ات، 
وهذه  وم��راج��ع��ات،  مصالح 
لفهم  تذكرها،  ينبغي  جزئية 
»مصاحلة« زعيم االحتاديني، 
وكمال  ال����ي����ازغ����ي،  م��ح��م��د 
في  الثاني  الرجل  إبراهيم، 

تنظيم الشيخ مطيع.
في هذا اإلطار يجب قراءة 
ي��ج��ري اآلن..  م���ا وق���ع وم���ا 
وسياسية  س��ي��اق��ي��ة  ق�����راءة 

وليس قانونية.

اغتيال عمر بنجلون: من يعلق الجرس بعد »مصالحة« اليازغي والشيخ كمال إبراهيم؟
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

مدير »األسبوع« في األيام 
الجميلة، يستجوب رئيس 

حكومة االتحاد الوطني 
للقوات الشعبية األستاذ 

المرحوم عبد الله إبراهيم، 
وقد عاد اسمه مؤخرا كحل 
محتمل، لحل نزاع االتحاد 

االشتراكي

عزيز
 الدرمومي

حليمة
 العسالي

عبد القادر
 اعمارة

محمد
أوزين

أرشيف األسبوع

الصورة من اليمين إلى اليسار: 
الحدوشي، وكمال إبراهيم، وأبو حفص، 
واليازغي بمنزل الشيخ حسن الكتاني 

يتحلقون حول وجبة غذاء
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ارتفاع عدد المطالبين باستقالة وزير الشباب والرياضة

 »الكازو« بـ22 مليارا يا السي أوزين

مقاضاة الطالبي العلمي بتهمة 
»تهميش بيد الله«

> الرباط. األسبوع

الشبيبة والرياضة،  اضطر وزير 
إضافية  مكاتب  لفتح  أوزين،  محمد 
من أجل استقبال مبعوثين من طرف 
وزارة الداخلية ووزارة المالية، كانوا 
قد تلقوا أوامر صارمة بالتحقيق في 
التي  ال��م��دوي��ة  الفضيحة  أس��ب��اب 
شهدها ملعب األمير موالي عبد الله 
القنوات  تناقلت  بعدما  الرباط،  في 
العالمية صورا »مخجلة« تؤكد انهيار 

أرضية الملعب نتيجة األمطار.
وك��ان ال��وزي��ر أوزي���ن ق��د استبق 
في  أشخاص(   4( المحققين  حلول 
ال���وزارة، ب��إص��دار ع��دة ق���رارات من 
األمير  ملعب  مدير  »إع��ف��اء«  بينها 
الذي  القرار  وهو  الله،  عبد  م��والي 
ب��ال��ص��ور التي  ل��ه ع��اق��ة  ي��ب��دو أن 
تناقلتها القنوات العالمية، حيث ظهر 
في  منهمكون  وهم  الملعب  موظفو 
بوسائل  الملعب  أرضية  »تجفيف« 
و»أسطل  »الكراريط«  منها:  بدائية، 

الصباغة«.
قرارات وصفت  أوزين  اتخذ  كما 
عقاري  كريم  حق  في  بالمستعجلة، 
ل��ل��وزارة ومصطفى  ال��ع��ام  ال��ك��ات��ب 
أزروال مدير الرياضات، حيث لم يعد 
وثيقة  أية  على  التوقيع  بإمكانهما 
نتائج  اس���ت���ك���م���ال  ان���ت���ظ���ار  ف����ي 

التحقيق.
أكدت  قد  وكانت مصادر إعامية 
تورط مسؤولين سامين داخل الوزارة 
في التوسط لشركة إسبانية، إلبرام 
األمير  م��رك��ب  ف��ي  »ال���ك���ازو«  صفقة 
عبد  م��والي  واألمير  الحسن  م��والي 
مليون  و700  مليار   22 بمبلغ  الله 
سنتيم، بخاف رغبة الشركة المكلفة 
بالصيانة والتي كانت تعتزم اقتناء 
نفس العشب الذي يوجد في ملعبي 

مراكش وأكادير.
المصادر نفسها أكدت أن الوزير 
عقد لقاء مع ممثلي الشركة المعنية 

فكان  ب��ال��ف��ض��ي��ح��ة، 
فرصة  االج���ت���م���اع 
للوقوف على حجم 
الفساد المستشري 
داخ��������ل دوال����ي����ب 
ال��وزارة)..(، وهذا 
م���ا ي��ف��س��ر خ���روج 

الوزير في تصريح صحفي يقول فيه: 
من  للخيانة  تعرضت  أنني  »أح��س 
بتهيئة  تكلفت  التي  الشركة  ط��رف 

عشب الملعب«.
أوزين  الوزير  تحركات  أن  يذكر 
المستعجلة، ارتبطت حسب مصادر 

مطلعة باألخبار المسربة قبْيل انعقاد 
توقعت  والتي  الحكومي،  المجلس 
سعي رئيس الحكومة عبد اإلله بن 
كيران إلقالة وزير الشبيبة والرياضة، 
على خلفية الفضائح الرياضية التي 
وزارة  إلى  منذ وصوله  به  ارتبطت 
ينفع  ال  والتي  والرياضة،  الشبيبة 
بتعبير  األن�����وار،  إط��ف��اء  إال  معها 
»الوزير الضاحك«، »كان على أوزين 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  بقطع  ي��أم��ر  أن 
بملعب األمير موالي عبد الله حتى 

ال يتم نقل وضعية الملعب«.
الجمهور  ذلك شن  إلى 

الذي حضر مباراة ريال 
هجوما  مراكش  في  األخيرة  مدريد 
غير مسبوق على أوزين على مراكش 
ومسمع رئيس االتحاد الدولي لكرة 

القدم، وطالبه بالرحيل.

> الرباط. األسبوع  

يبدو أن شهر العسل الذي مرت منه العاقة 
المستشارين  مجلس  رئيس  الله  بيد  بين 
ورشيد الطالبي العلمي مباشرة بعد انتخابه 
على رأس مجلس النواب أبريل الماضي، قد 
انتهى ودخلت العاقة مرحلة الحرب الخفية 
القليلة  األيام  للتصعيد خال  وهي مرشحة 

المقبلة.
على  الحرب  أعلنوا  الله  بيد  من  مقربون 
دعوى  رفعهم  خ��ال  م��ن  العلمي  الطالبي 
الدستوري  المجلس  ل���دى  ض���ده  قضائية 
للقانون  الطالبي  إرج���اع  »ع��دم  بخصوص 
للمالية لمجلس المستشارين في  التنظيمي 
عليه«،  التعديات  إدخ��ال  بعد  ثانية  ق��راءة 
ويؤكدون أن الطالبي العلمي أخل بااللتزامات 
واالتفاقات التي كانت قد تمت بين الطرفين، 
وسارا  مشتركة  تنسيق  لجنة  أحدثا  بعدما 
ينسقان في كل األمور التي تهم الغرفتين بما 
فيها حتى شؤون الموظفين، قبل أن ينقلب 

القرارات  من  العديد  تنفيذ  ويقرر  الطالبي 
بشكل فردي، وعلى رأسها قضية تعاطيه مع 
كيفية  وم��ع  المتغيبين  البرلمانيين  أسماء 
في  والقوانين  التشريع  مساطر  جل  تدبير 

تهميش تام لمجلس بيد الله.
اتخاذ  أن  إل��ى  ال��م��ص��ادر  ذات  وأش����ارت 
الطالبي لقرارات انفرادية في إرسال العديد 
رئيس  إل��ى  عليها  ال��م��ص��ادق  القوانين  م��ن 
الحكومة دون إرجاعها لمجلس المستشارين 
لقراءتها مرة أخرى، عجل بهذا التوتر المرشح 
الحكومة  إحالة  قرب  مع  وبخاصة  لارتفاع 
االنتخابية،  القوانين  البرلمان مختلف  على 
فهل خبايا هذه الحرب مرتبطة بمسألة مسطرة 
أم  فقط؟  عليها  والمصادقة  القوانين  إحالة 
بدخول اإلساميين على الخط وضغطهم على 
الطالبي لقطع العاقة مع مجلس بيد الله الذي 
تملك فيه المعارضة األغلبية الساحقة، مما 
يسمح لها بتضيق الخناق على الحكومة ومن 
تم انتقام أغلبية حكومة بن كيران في الغرفة 

األولى من قرارات الغرفة الثانية؟

> الرباط. األسبوع

الذي  املعلم  توقيف  قرار  أحيى 
عن  ع��ج��زت  ص��غ��ي��رة  تلميذة  أه���ان 
كتابة رقم »5« بشكل صحيح وإحالته 
مطالب  ال��ت��أدي��ب��ي،  امل��ج��ل��س  ع��ل��ى 
نازلة  ف��ي  بالبت  املعلمني  م��ن  ع��دد 
مشابهة قام بها الوزير االستقالي، 
مكلفا  وزيرا  كان  الوفا، حني  محمد 
بن  حكومة  ف��ي  والتعليم  بالتربية 

كيران في نسختها األولى.
امل��ع��ل��م��ون وب���ع���ض األس���ات���ذة 
تطالب  خ��اص��ة  اس��ت��م��ارة  مي����ررون 
الوزير  على  العقاب  نفس  بتطبيق 
إن  اإله��ان��ة  نفس  ارتكب  ألن��ه  الوفا 

التلميذة  خاطب  حني  أكثر،  نقل  لم 
بجملته  س���ن���ت���ني  ق���ب���ل  »راوي����������ة« 
التلميذات  زمياتها  أمام  اجلريحة 
باقا  آش  ال���راج���ل  خ��اص��ك  »ان���ت���ي 

كديري هنا في املدرسة«.
يطالب  ذل�����ك  م����ن  األك����ث����ر  ب����ل 
األس����ات����ذة ب��ت��ش��دي��د ال��ع��ق��اب على 
املهني  ف��ع��ل��ه  ألن  ال����وف����ا  ال����وزي����ر 
للتلميذة كان أقوى من فعل األستاذ 
فعله  وأن  ف��ائ��دة،  دون  اعتذر  ال��ذي 
وتصريحه الطائش أدى إلى انقطاع 
ومغادرتها  ال��دراس��ة  ع��ن  التلميذة 
إهانة  فهل  نهائية،  بصفة  للمدرسة 
الوزراء حرام  التلميذات حال على 

على األساتذة واملعلمني؟

هل إهانة التلميذات حالل على الوزراء حرام على املعلمني؟

هذا الخبر

> الرباط. األسبوع  

فوجئ زبناء إحدى شركات االتصال 
تعسفية  بإجراءات  املغرب«  »اتصاالت 
جديدة في حقهم ودون أدنى مشاورات 
اتصاالت  زب��ن��اء  مسبقة.  إع��ان��ات  أو 
مع  مشاكل  عدة  يعانون  الذين  املغرب 
مستوى  على  س���واء  املعنية  ال��ش��رك��ة 
في  التغطية  ضعف  أو  الصبيب  ب��طء 
األن��ت��رن��ي��ت واس���ت���م���رار ارت���ف���اع ثمن 
بإجراء  األي��ام  هذه  تفاجأوا  املكاملات، 
تعبئة  اعتماد  في  متثل  آخ��ر  تعسفي 
بدل  االس��ت��ه��اك  حجم  على  »امل����ودمي« 
زمن االستهاك كما كان معموال به منذ 
مدة، بحيث كانت تعبئة الشهر تستهلك 
طيلة الشهر وتعبئة 24 ساعة صاحلة 
االحتساب  أن يصبح  قبل  ل�24 ساعة، 
اليوم مقرونا بحجم االستهاك القليل 

جدا.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه���ذا اإلج���راء 
ي����ض����اف إلج��������راء آخ�����ر ك����ان����ت ذات 
أصحاب  حق  في  اعتمدته  قد  الشركة 
االستعمال  ب��دل  حيث  »االش��ت��راك��ات«، 
كما  الشهر  طيلة  لألنترنيت  املفتوح 
ينص العقد األول، تفاجأوا باشتراكات 
في  محدودة  لألنترنيت 
فهل  االس����ت����ه����اك، 
م���ن م��ت��دخ��ل أو 
هذا  في  مراقب 
امل���ج���ال ال���ذي 
فيه  ي���ع���ان���ي 
من  ال�����زب�����ون 
اإلذعان  عقود 

واإلكراه؟

> الرباط. األسبوع

»األسبوع«  ل��ج��ري��دة  ال��زل��زال  ال��م��ق��ال  ب��ع��د 
»البرلماني  عنوان:  تحت  الماضي  الخميس 
الجنسية  ع��ل��ى  ال��ح��اص��ل  بنسعيد  ال��م��ه��دي 
الفرنسية يفتح أبواب محاكمة المغرب دوليا« 
ف��ي م��ا يجري  ف��ي رك��ن خبايا األم���ور  )ن��ش��ر 
ويدور(، تحركت الهواتف بشكل غير مسبوق 

بين النواب المنتسبين لعدة فرق برلمانية.
هذه التحركات والرجة التي تسبب فيها مقال 
عن  باإلعان  التعجيل  عن  أسفرت  »األسبوع« 
ت��ن��ظ��ي��م »م�����ش�����اورات« واس���ع���ة ح����ول هذين 
»يوم  يافطة  تحت  الهامين  ال��ب��روت��وك��ول��ي��ن 
دراسي«، مساء األربعاء الماضي، قبل إخضاعهم 

للمصادقة النهائية اليوم الخميس.
إل���ى بعض  نبهت  ق��د  »األس���ب���وع«  وك��ان��ت 
الثغرات الخطيرة في قانونين برمجهما الشاب 
»الخارجية  لجنة  رئ��ي��س  بنسعيد  ال��م��ه��دي 
والشؤون اإلسامية والدفاع الوطني بمجلس 
إلى  خالهما  م��ن  المغرب  سينظم  ال��ن��واب«، 
المغرب بموجب  يوافق  دوليتين:  اتفاقيتين 
االختياري  البروتوكول  على  األول  االت��ف��اق 
أشكال  جميع  على  القضاء  باتفاقية  المتعلق 
األمم  المعتمدة من طرف  المرأة  التمييز ضد 
البروتوكول  ال��ث��ان��ي  يهم  م��ا  ف��ي  ال��م��ت��ح��دة، 
االختياري المتعلق باالتفاقية الدولية الخاصة 
يتسببان  وقد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق 

في قاقل للمغرب على المستوى الدولي.

»األسبوع الصحفي« 
تسبب »قربلة«

 داخل مجلس النواب

من يراجع عقود 
اإلذعان عند 

»اتصاالت المغرب«؟

مشاورات واسعة لقراءة 
ركن »خبايا األمور

 في ما يجري ويدور«

صورة فضيحة 
ملعب موالي 

عبد الله

أحيزون

محمد
 الوفا
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القروية  الجماعة  التحقت 
»اجريفية« بركب التكنولوجيا 
المنظمة  التكوينية  ال���دورة  عقب 
لألعمال  »الرسالة  جمعية  مع  بشراكة 
االجتماعية والتطوعية« لفائدة موظفات 
وموظفي الجماعة المذكورة، حيث اعتبر 
أن  »اجريفية«  رئيس  الدبدا  المحجوب 
هذه الدورة التكوينية ساهمت في كسب 
التواصل  ال��م��ع��رف��ة وخ��ل��ق  م��ن  م��زي��د 

المباشر بين اإلدارة والمواطنين.

المياه  م��ن��دوب��ي��ة  ت��م��ك��ن��ت 
والغابات من إيقاف مجموعة 
كانت  أن  ب��ع��د  ال��ك��وي��ت��ي��ي��ن،  م���ن 
بحوزتهم مجموعة من الطيور من صنف 
الصقور، المصطادة بطريقة غير قانونية 
بجماعة »لبيرات«، ضواحي آسا الزاك. 

ترأس إدريس اليزمي رئيس 
لحقوق  ال��وط��ن��ي  ال��م��ج��ل��س 
اإلنسان ووالي جهة العيون بجماعة 
الواد«، حفل تتويج المتفوقين في  »فم 
مسابقة جائزة »ناشئة الفكر الحقوقي« 
برسم سنة 2014، والتي تندرج في إطار 
ال��وط��ن��ي لحقوق  ال��م��ج��ل��س  م��س��اه��م��ة 
اإلنسان ولجانه الجهوية في النهوض 
بثقافة حقوق اإلنسان وإشاعتها وترسيخ 

قيم المواطنة.

انتقل إلى عفو الله الشريف 
»عبداتي ولد حمدي ولد ميارة«، 
والد عضو المكتب التنفيذي لالتحاد 
العام للشغالين والمستشار البرلماني، 
ويعتبر الفقيد من رجال المقاومة وجيش 
كثيرة  معارك  في  ش��ارك  وقد  التحرير، 
تشبثه  عنه  وع��رف  كقائد  بالصحراء، 
إليه  وإن��ا  لله  إن��ا  والتسامح.  بالدين 

راجعون.

> العيون. عبد اهلل جداد
 

البحث  ق��ض��ي��ة  م����ازال����ت 
القصة  وم��ع��رف��ة  عن حقيقة 
الحقيقية الختفاء المتصوف 
إبراهيم  سيد  امحمد  ال��ورع 
الجميع  لغز  محط  بصيري 
أثيرت  وق��د  وباحثين،  أس��رة 
من  بصيري  اختفاء  مسألة 
المحامي  ط���رف  م���ن  ج��دي��د 
الموس«  »قونزالوا  اإلسباني 
)تاريخ  ك��ت��اب  أن  أك���د  ال���ذي 
للكاتب  ونزاعها(  الصحراء 
اإلس�������ب�������ان�������ي »ت�������وم�������اس 
بارولوا« يحمل الرواية األقرب 
للحقيقة، في ما يتعلق باختفاء 
إبراهيم بصيري  محمد سيد 
وذلك من خالل المقابالت التي 
أج���راه���ا ال��ك��ات��ب م��ع بعض 

أصدقاء الفقيد ورفاقه.
وأضاف محامي ومستشار 

جمعية عائلة وأصدقاء الفقيد 
بصيري »قونزالوا الموس« أنه 

يرى أن الرواية التي وردت في 
الكتاب، والتي تقول إن بصيري 

ق���د ي��ك��ون أع����دم ف���ي 29 من 
يوليوز عام 1970 في منطقة 
الرملية  ب��ال��ك��ث��ب��ان  م��ل��ي��ئ��ة 
األقرب  الرواية  هي  بالعيون، 
الكتاب  أن  مضيفا  للحقيقة، 
محاكمة  بعد  أع��دم  إن��ه  يقول 
وجهاز  الداخلية  وإن  جائرة، 
المخابرات اإلسبانية تبقى هي 
الجهات المسؤولة عن اختفاء 
المحامي  ح��س��ب  ب��ص��ي��ري، 

اإلسباني.
ودعا المحامي اإلسباني في 
األخير الحكومة اإلسبانية إلى 
ومصالحة  ال��ح��ق��ي��ق��ة  ك��ش��ف 
ن��ف��س��ه��ا، وت��ق��دي��م االع���ت���ذار 
الضرر  ج��ب��ر  وك���ذا  للعائلة، 
وال��م��ع��ن��وي، ويشهد  ال��م��ادي 
ومنهم  ب���ص���ي���ري  أص����دق����اء 
عضو  باهي  أحمد  الصحفي 
في  بصيري  بدور  الكوركاس 
الحراك الوطني ضد إسبانيا.

محام يتهم إسبانيا بارتكاب جريمة منسية

>  الداخلة. األسبوع

ألول مرة يرحل المكتب 
السياسي ووزراء التجمع 
إلى  ل����ألح����رار  ال���وط���ن���ي 
الداخلة، وكأن األمر يتعلق 
بمعركة سياسية حقيقية في 
قلب االنتخابات، فقد حمل 
صالح الدين مزوار جميع 
ليؤكد  ال��ت��ج��م��ع  أس��ل��ح��ة 
بالداخلة عن رغبة الحزب 
قد  متينة  قواعد  بناء  في 
تساعد في المرحلة القادمة 
»كوادر« التجمع بجهة وادي 

الذهب.
 ولم يتوقف مزوار عند 
المجلس  ت���أس���ي���س  ح����د 
اجتماعا  عقد  بل  الجهوي 
م��ع ال��ع��ائ��دي��ن إل���ى أرض 
الوطن، الذين شددوا على 
م���ش���اك���ل ال���ع���ال���ق���ي���ن في 

ن����واك����ش����وط ون���واذي���ب���و 
بموريطانيا، والراغبين في 
العودة  إلى أرض الوطن، 
وقد ذكر في هذا االجتماع 
التي  القاسية  ب��ال��ظ��روف 
ج��ع��ل��ت أح����د أه����م األط���ر 
ال��ص��ح��راوي��ة ال��ع��ائ��دة من 
مخيمات تندوف يصل إلى 
أية  ب��دون  بقدمية  الحدود 
عناية بمكانته، الشيء الذي 
الملك  وخطاب  يتوافق  ال 
األخير، ووعد مزوار بفتح 
المغرب  س����ف����ارة  م���ل���ف 
على  للوقوف  بموريتانيا 

حقيقة ذلك.
وف��ت��ح م���زوار ال��ن��ار من 
مدينة الداخلة على الجزائر 
وأخرى  واضحة  برسائل 
م��ش��ف��رة، ح��ي��ث ق���ال إنهم 
المشاحنات  ي��ف��ض��ل��ون 
شروط  وتعقيد  واألزم���ات 

الحياة ويستمتعون باأللم، 
يدفعهم  الذي  السبب  وإن 
ل���ذل���ك ي��ك��م��ن ف���ي أوه����ام 
العظمة واالستئساد، أوهام 
قال عنها مزوار إنها تنتمي 
إل��ى زم��ن ت��ج��اوزه العالم، 
ال����ب����اردة  ال����ح����رب  وإن 

وإن  ق��رن،  ربع  انتهت منذ 
ال��م��م��ل��ك��ة ال���م���غ���رب���ي���ة ال 

تخشى... 
القطب  اب��ن��ة  وح��ظ��ي��ت 
الصحراوي المرحوم علي 
بوعيدة،  امباركة  بوعيدة، 
الوزيرة المنتدبة لدى وزير 

الخارجية والتعاون بقسط 
ساكنة  اه��ت��م��ام  م��ن  كبير 
ترتدي  وه����ي  ال���داخ���ل���ة، 
الملحفة الصحراوية كتراث 
البيضان،  لمجتمع  ثقافي 
امباركة  أش������ارت  ح��ي��ث 
بوعيدة أن هذه السنة هي 
سنة تنزيل الجهوية ومحطة 
لبناء  أس��اس��ي��ة  ال��داخ��ل��ة 
على  ق��ادرة  حزبية  قواعد 
االستحقاقات  خ�����وض 
القادمة، وأن الداخلة تتميز 
بعدة خصائص عن المناطق 
األخرى، وكشفت عن انعقاد 
اجتماع المكتب السياسي 
لحزب األحرار بالداخلة من 
للمجلس  التحضير  أج��ل 
للحزب،  السنوي  الوطني 
والذي سيتدارس منهجية 
التحضير  ف����ي  ال����ح����زب 

لالنتخابات المقبلة.

مزوار  يبدأ مسلسل التحضير لالنتخابات من الداخلة

> العيون. األسبوع

أكدت مصادر مهتمة بالشأن السياسي أن حزب األصالة 
والمعاصرة يعاني مشاكل تنظيمية بكلميم التي أصدرت 
خاللها األمانة الجهوية لحزب األصالة والمعاصرة بجهة 
كلميم السمارة بيانا، يتبرأ من محمد سالم مجيدري الذي 
ليست له أية أهلية للتوقيع باسم الحزب، وهو التوقيع 
الذي كشفت عنه وثيقة موقعة من بعض األحزاب ضد 

بلدية كلميم الحزب.
 واعتبر البيان أن البام ينأى بنفسه عن المشاركة في 
الخوض في كل ما هو سياسي، وبالعيون انقطع التيار 
الكهربائي والماء عن مقر الحزب، وهو ما أدى إلى نزع 
العدادين لعدم أداء ثالث فاتورات، إضافة إلى أجرة كراء 
المقر التي لم تصرف لمالك البناية، مما يهدد بالحجز 

على ممتلكات الحزب.

> العيون. األسبوع 

يفرض استفحال جرائم السرقة التي تعتبر من 
ظواهر االنحراف جعل أمن وسالمة المواطنين بين 
أيدي رجال الشرطة، الذين عليهم مواجهة شكايات 
فعقب  وسرعة،  بحزم  معها  والتعامل  المواطنين 
الهجوم على حافلة للنقل العمومي بالعيون، تمكنت 
فرقة من أمن الدائرة السادسة والشرطة القضائية، 
نهاية األسبوع، من اعتقال ثالثة أشخاص بجنبات 
سد المسيرة الخضراء، وحجز السيارة التي كانوا 
على متنها، بعد مهاجمتهم بالسيوف حافلة للنقل 
الحضري بالقرب من مقر مستشفى موالي الحسن 
بن المهدي في ما مازال الرابع في حالة فرار، وإذا 
توقيف  تنفيذ  سرعة  استحسن  قد  المواطن  ك��ان 
الجناة، فإنهم يأملون من المديرية العامة على العمل 
على تعزيز أمن العيون بموارد بشرية تعزز مكانة 
األمن، وتسترجع ثقة الناس بعد استفحال ظاهرة 

السرقات على اختالف أنواعها.

> المرسى. األسبوع 

قاد رئيس بلدية طاطا 
وف�����دا ه���ام���ا م���ن دول���ة 
مدينة  إل���ى  ال��ك��ام��ي��رون 
العيون، في إطار دينامية 
الموازية  الدبلوماسية 
ودور المجالس المنتخبة 
ف��ي ال��دف��اع ع��ن الوحدة 
والعالقة  ال���ت���راب���ي���ة، 
تربط  ال��ت��ي  التشاركية 
ببلدية  ال��م��رس��ى  بلدية 
والي  وبحضور  ط��اط��ا، 
محمد  ال���ع���ي���ون  ج���ه���ة 
جرت  بوشعاب  يحظيه 
ال��ت��وق��ي��ع على  م���راس���م 
اتفاقية توأمة، بين بلدية 
»ميغي«  المرسى ومدينة 
من دولة الكاميرون، هذه 
التوأمة حسب الموساوي 
البلدي  المجلس  رئيس 
للمرسى، تفتح الباب أمام 
البلدية شراكة واعدة في 

مجاالت السياحة والصيد 
البحري والفالحة.

ن���اف���ذة على  وت��ع��ت��ب��ر 
التي  التنموية  االنطالقة 
المرسى،  بلدية  تعرفها 
وتسمح لها بربط المزيد 
مع  الشراكة  عالقات  من 
مدن أخرى على الصعيد 

ومن  وال��دول��ي،  الوطني 
جهته، صرح رئيس الوفد 
اتفاقية  أن  الكاميروني، 
عالقة  ت���ع���زز  ال���ت���وأم���ة 
في  بالكاميرون،  المغرب 
م���خ���ت���ل���ف ال����م����ج����االت 
االق����������ت����������ص����������ادي����������ة 

واالجتماعية.

توأمة بين »المرسى« و»ميغي« الكاميرونية

القبض على قطاع طرق 
الحافالت بالعيون

بوادر الحجز على ممتلكات 
األصالة والمعاصرة في العيون

كواليس
صحراوية

> العيون. األسبوع 

صادق المجلس اإلداري لعمران الجنوب 
الفئات المعوزة من  على دراسة استفادة 
السكن، ووعد نبيل بنعبدالله وزير السكنى 
جديد  برنامج  بإخراج  الجهة  وال��ي  أم��ام 

ومتكامل سيمكن هذه الفئات من االستفادة 
م���ن م��ش��اري��ع ال��س��ك��ن االق���ت���ص���ادي أو 
خالل  وتم  تفضيلية.  بأسعار  االجتماعي 
المجلس تبني كل البرامج والمشاريع التي 
قدمها رشيد حداد مدير وكالة الجنوب،حيث 
التزم بدر الكانوني المدير العام للعمران 

المتفق  البرامج  ك��ل  أج���رأة  على  بالعمل 
البسطاء  المواطنين  والتي تخدم  بشأنها، 
والعمل على تهيئة تجزئة 25مارس والوفاق 
مصدر  م��ن  االجتماعية،وعلم  بالمنشآت 
موثوق أن تجزئة األمل انتهت بها إجراءات 

التحفيظ العقاري.

بتوفير  التزام 
للمعوزين  مساكن 

الجنوب في 

قونزالوا 
الموس

مزوار أثناء زيارته 
لمدينة الداخلة



هدية »بابا مجلس النواب« 
للبرملانيني في رأس السنة

> الرباط. األسبوع

بعد أن حجز لهم الفنادق الفاخرة بالرباط مكنهم من هواتف 
ذكية من آخر طراز وبطائق تعبئة للوقود مجانية جد سمينة، 
رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي يتهيأ لتسليم نواب 
األمة هدية أخرى تتزامن مع احتفاالت رأس السنة. هدية رأس 
السنة ستتمثل هذه المرة في حواسب شاشات راقية »طابليطات« 
مرفوقة بـ»أجندات« جلدية فارهة، وذلك لضبط مواعيد حضورهم 
للجلسات العامة مستقبال، واعتمادهم على النظام اإللكتروني 
في التصويت بدل نظام المطبوعات الذي يكلف األطنان من 

الورق.
هذه العملية التكنولوجية التي ستحل محل الورق في طبع 
سيتم  والتي  والتعديالت  القوانين  ونسخ  اللجان  تقارير 
اعتمادها أثناء التصويت في الجلسات العامة، طرحت احتجاج 
بعض النواب األميين في المجال اإللكتروني في البرلمان والذين 
التصويت  عمليات  مختلف  فــي  قانونيا  للطعن  يستعدون 
اإللكتروني ألنهم ال يتوفرون على »النصوص الورقية الجاهزة 
التي ينص القانون على أن تكون بين أيديهم لحظة التصويت«.
إلى ذلك، تبخر حلم اقتطاع الطالبي من أجرة النواب عن غيابهم 
عن الجلسات السابقة بسبب مسطرة االستفسار التي وجهها 
الطالبي لهم، والتي تمت اإلجابة عنها ببيانات مكتوبة تؤكد 
أن »المتغيبين« لهم أعذارهم وأن أغلبهم كان في مهمة بالدائرة 
المحلية، وهو ما اعتبره الطالبي مبررا مقنعا وطوى معه قرار 

االقتطاع من األجر.

هل تراجعت الحكومة عن 
االقتطاع من أجور  المضربين؟

> الرباط. األسبوع

القطاعات  بعض  حملت 
الـــنـــقـــابـــيـــة بـــشـــرى ســــارة 
في  المشاركين  للموظفين 
اإلضراب العام ليوم األربعاء 
29 أكتوبر الماضي، ويتعلق 
الحكومة  األمر بعدم تفعيل 
لــقــرار االقــتــطــاع مــن أجور 
الموظفين المشاركين في ذلك 

اإلضراب العام.
النقابية  الــمــصــادر  هــذه 
تلقت  أنها  للموظفين  أكدت 
تطمينات وتصريحات شفوية 
رسمية  لقاءات  هامش  على 
جـــرت قــبــل أيــــام مــن طرف 
وزراء في الحكومة يؤكدون 
أنها قررت التراجع على قرار 
االقتطاع من أجور الموظفين 
الــمــشــاركــيــن فــي اإلضـــراب 
قبل  مـــــا  ـــر  ـــشـــه ال الـــــعـــــام 

الماضي.
الموظفين  من  عدد  وكــان 
من  يتخوفون  والموظفات 
تنفيذ  الـــحـــكـــومـــة  عــــــزم 
تصريحات الوزير مصطفى 
بقرار  الــقــاضــيــة  الــخــلــفــي، 
الحكومة تطبيق االقتطاع من 
أجور المضربين، وهو ما لم 
شهر  نــهــايــة  عــنــد  يلمسوه 
نونبر وكانوا يتخوفون من 
تطبيقه مع نهاية السنة، وقد 
يكون كهدية رأس السنة من 
تتراجع  فهل  لهم،  الحكومة 
قرار  على  حقيقة  الحكومة 
االقتطاع من أجور المشاركين 
في اإلضراب العام؟ أم ستنفذ 
الموظفون  وتفاجأ  ذلك  كل 
الذي يصادف  الشهر  نهاية 
بتطبيق  الـــســـنـــة  رأس 
تهديداتها عبر تنزيل شعار 

األجر مقابل العمل؟
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يتعرض المحامون للكثير من المضايقات من طرف بعض 
منتحلي صفة المحامي الذين يمثلون الخصوم أمام المحاكم 

نذكر منها على سبيل المثال:
ـ إحداث قضاء القرب واالستغناء عن المحامي في القضايا 
زجرية،  أو  كانت  مدنية  القضاء  هــذا  على  تعرض  التي 
والسماح للمؤسسات العمالقة والشركات الكبرى باالستفادة 

من خدمات هذا القضاء مجانا وبدون االستعانة بمحام.
بالمحامي  االستعانة  من  ومؤسساتها  الدولة  إعفاء  ـ 
وتكليف الوزير المعني أو من يفوضه من الموظفين لتمثيل 
الدولة ومؤسساتها أمام المحاكم، وعلى اختالف درجاتها 

بما فيها محكمة النقض.
ـ السماح للقاضي بالترافع شخصيا في القضايا التي 

هو طرف فيها.
ـ السماح لموظفي نظارات األحباس بالترافع في القضايا 

التي تتعلق بالمنازعات الحبسية واألوقاف.
ـ فتح المجال لألجانب لممارسة المهنة. 

ويضاف إلى ذلك المنازعات التي تتعلق بأراضي الجموع، 
والكيش، والمنازعات الساللية  والتي تتولى اإلدارة الفصل 
في منازعاتها، األمر الذي يمس باستقالل السلطة التنفيذية 

عن السلطة التشريعية.
إن مسطرة تجريح قاضي من قضاة محكمة النقض، من 
المساطر المعقدة، ومع ذلك تنص المادة 446 من المسودة 
على أن طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض يمكن 

تقديمه بدون محام.
وتزيد المسودة في إقصاء دور المحامي، حينما نصت 
المادة 458 من المسودة في قضايا إلغاء األحكام التي قد 
يكون فيها القضاة قد تجاوزوا سلطاتهم، أن هذه القضايا 
يقع فيها إدخال األطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام 
باالستعانة  ملزمين  األطــراف  يكون هؤالء  أن  دون  للملك، 

بمحام.
إن السماح لغير المحامين بمزاولة نشاطهم يعتبر إخالال 
بمقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن القانون 
هو أسمى تعبير عن إرادة األمة، وجميع األشخاص الذاتيين 
واالعتباريين بمن فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه 
وملزمون باالمتثال له، ومن القوانين الواجب االمتثال لها 

القانون المنظم لممارسة مهنة المحاماة. 

حول المذكرة اإليضاحية:

إن المشرع فكر بعد عدة عقود زمنية، أن يغير ويعدل 
ويتمم قانون المسطرة المدنية، 

وكنا نتمنى أن يغتنم المشرع هذه الفرصة، وأن يقتدي 
بما يجري به العمل في دول أخرى التي جمعت قوانينها 
المسطرية في مدونة واحدة، أطلقت عليها ))قانون المرافعات 
والسوري،  الــمــصــري،  كالقانون  والــتــجــاريــة((،  المدنية 
والكويتي، والليبي، وهكذا ستجمع المسطرة المغربية بين 
دفتيها، النصوص المتعلقة بالمنازعات المدنية، والنصوص 
المحاكم  أمــام  يطبق  الــذي  المسطرة  بقانون  المتعلقة 
المحاكم  أمام  يطبق  الذي  المسطري  والقانون  التجارية، 
اإلدارية، والقانون المتعلق باألكثرية. ويالحظ أن اللجنة 
المكلفة بإعداد هذه المسودة، لم ترفقها بمذكرة إيضاحية، 
تبين أسباب هذا التغيير الكلي ودواعيه، وما هي االختيارات 
والتوجهات الجديدة التي تبنتها اللجنة، ومن أين استقت 

الجديد الذي حملته هذه المسودة.
يجري العمل في جميع الدول والبالد العربية منها، على 
يجري  قانون  تعديل  أو  جديد،  قانون  كل  إٍرفـــاق  وجــوب 
تطبيقه، إرفاقه بمذكرة إيضاحية أو تفسيرية، تبين الغرض 
من هذا التعديل، وغاياته وأهدافه، وهذه المذكرة اإليضاحية 
تبين قصد المشرع، كما تساعد على توحيد تفسير النصوص 

واجتناب االختالفات عند تطبيق ذلك القانون.
المدنية  المرافعات  »قــانــون  المثال  سبيل  على  نذكر 
والتجارية والقوانين المكملة له« المطبق في  دولة الكويت، 
 142 304 مادة مكتوبة في  القانون  تبلغ مواد هذا  حيث 
صفحة وبلغ عدد صفحات المذكرة اإليضاحية 378 صفحة.
والقوانين المكملة التي أشار إليها المشرع الكويتي منها: 
القانون المتعلق بالخبراء، ومرسوم التقاضي أمام المحكمة 
الدستورية، وقرارات وزير العدل ومنها قرار بشأن إجراءات 
إثبات علم المدعي بالدعوى واإلجراءات التي يتبعها موظفو 

المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة.
فمن القوانين التي صدرت مصحوبة بمذكرة تقديم، نذكر 
على سبيل المثال: القانون األسمى دستور المملكة، ثم مدونة 
األسرة، ومدونة الشغل، ومدونة األوقاف، ومشروع القانون 

المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضائية.
لذلك نقترح إرجاع المسودة إلى الجهة المعنية لترفقها 
وجهة  ولنعطي  التقديم،  مذكرة  أو  اإليضاحية،  بالمذكرة 
نظرنا في االختيارات واألهداف، وما إذا كان هذا التعديل 
كافيا لمواجهة األوضاع التي استجدت، ويالئم األوضاع  
القائمة، وهذا المشروع إذا وقعت المصادقة عليه فلن يعدل 
أو يغير أو يتمم إال بعد عدة عقود نظرا لما عرف من بطء 

في تعديل القوانين المغربية.

التعديالت المقترح إدخالها 
على بعض مواد مسودة مشروع 

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

خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

منذ التصريحات الصحفية 
إلياس  بــهــا  خــــرج  الـــتـــي 
العماري القيادي في األصالة 
ـــمـــعـــاصـــرة، األســـبـــوع  وال
الماضي، واعترافه بوجود 
سيدعمون  أجــانــب  شــركــاء 
مشروعه اإلعالمي وسيتكفل 
هو بالتسيير فقط، واألسئلة 
هؤالء  وطبيعة  هوية  حول 
ــاســل في  ــن ــت ــن ت ــي ــمــمــول ال

الساحة اإلعالمية.
تعيش  الذي  الوقت  ففي 
فيه جل الصحف والمقاوالت 
الصحفية المكتوبة اختناقا 
توشك  وأزمــة  التمويل  في 
على العصف ببعضها، وجد 
يمول  من  العماري  إلياس 
مشاريعه اإلعالمية بسخاء 
كــبــيــر، بــيــن مــن يــؤكــد أنه 
تـــمـــويـــل مــــن شــــركــــاء من 
»مغاربة  مغربية  جنسيات 
المهجر«،  بــديــار  يقطنون 
وبين من يرشح دعم شركاء 

دولة  وبالضبط  خليجيين 
تــعــيــش الــــصــــراعــــات مع 
جماعات اإلسالم السياسي 
في مجموع الدول العربية، 

وهي اإلمارات.
إلى ذلك، يطرح موضوع 
تمويل جرائد إلياس العماري 

مسألة قانونية دقيقة تتعلق 
خاصة  المساهمين  بهوية 
حيث  أجـــانـــب،  كــانــوا  إذا 
الوطنية  الصحافة  قانون 
التمويل  كليا  منعا  يمنع 
على  يشترط  إذ  األجــنــبــي، 
الصحف  أربـــــاب  »جــمــيــع 

والمساهمين  والــشــركــاء 
ومقرضي األموال والممولين 
في  اآلخرين  والمساهمين 
للنشرات  المالية  الــحــيــاة 
الــمــطــبــوعــة بــالــمــغــرب، أن 
جنسيات  أصحاب  يكونوا 
هذا  من  ويستثنى  مغربية 
الفصل الجرائد والمطبوعات 
من   12 )الفصل  األجنبية« 
الصحافة  حـــريـــة  ظــهــيــر 
سيعالج  فكيف  والــنــشــر(، 
تمويل  مــســألــة  الـــعـــمـــاري 
مقاوالته اإلعالمية وهو الذي 
اعترف بالتمويل األجنبي؟

يذكر أن الساحة الوطنية 
تعيش منذ أيام غليانا غير 
التمويل  بسبب  مــســبــوق 
بعض  لألنشطة  األجــنــبــي 
الــــجــــمــــعــــيــــات وبــــعــــض 
الذي  األمر  السياسيين)..( 
فرض تحركا مستعجال من 
محمد  الداخلية،  وزير  لدن 
العام  واألمــــيــــن  حـــصـــاد، 
لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة إدريـــــــــــس 

الضحاك..

 التمويل األجنبي حرام على الجمعيات..
فهل سيكون حالال على إلياس العماري؟

محمد
 حصاد
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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

يستحيل إصالح الفساد 
بأدوات الفساد

نصحنا  ن����ح����ن 
العدالة  في  إخواننا 
لهم  وقلنا  والتنمية، 
في بداية التجربة إن 
خاسر،  ال���ره���ان  ه���ذا 
ولألسف هذا ما حدث 
ننكر  ال  نحن  بالفعل. 
ع����ل����ي����ه����م ج���دي���ت���ه���م 
ونيتهم  وإخ���اص���ه���م 
اإلصاح،  ف��ي  ال��ص��ادق��ة 
بأنه  م��ق��ت��ن��ع��ون  ل��ك��ن��ن��ا 
الفساد  إص��اح  يستحيل 

بأدوات فاسدة وفي ظل تحكم المفسدين، وهؤالء 
في المغرب ليسوا دولة عميقة كما يقال، بل هم 
ب��وج��وه مكشوفة  ال��س��ط��ح  ع��ل��ى  ال��ظ��اه��رون 
والمتحكمون في كل شيء بما في ذلك الحكومة 

نفسها.
> محمد عبادي »جماعة العدل واالحسان«

لم يخطر ببالي أمر »الوفاة«
لما كنت في بيتي 
»حتى واحد ما بغا 
ي��ت��ك��ل��م م��ع��ان��ا على 
إنه   لنا  قيل  وف��ات��ه«، 
»دار  ف�����������ق�����������ط 
حادث«، نحن تخيلنا 
أن األمر يتعلق بحادث 
الطريق  ف���ي  س���ي���ارة 
السيار ولم يذكر لنا أي 
للوفاة. بعد  اح��ت��م��ال 
وصولنا إلى بيت السي 
»كنشوف  اإلل�������ه  ع���ب���د 
كيعنقوني  األخ����������وات 
وكيبكيو«، ظننت أن األمر يتعلق بحادثة سير 
خطيرة، ولكن لم يخطر ببالي ولو للحظة أن 

األمر يتعلق بالوفاة.
> أرملة الراحل عبد اهلل باها

ال وجود لفاسدين في وزارتي
منذ  أن  لكم  أؤك��د 
هذه  إل�����ى  م��ج��ي��ئ��ي 
الوزارة، لم أقف على 
أي ملف يمكن تصنيفه 
ضمن عمليات الفساد، 
بل بالعكس وجدت بيئة 
وكفاءة  ب��ج��ودة  تتميز 
ال��م��س��ؤول��ي��ن واألط����ر 
الوزارة  بهذه  العاملين 
والمؤسسات التابعة لها، 
بروح  ي��ع��م��ل��ون  وال���ذي���ن 
وطنية عالية من أجل خدمة 

وم�����واك�����ب�����ة ال���ف���اع���ل���ي���ن  
التجارة  م��ي��دان  ف��ي  العاملين  االقتصاديين 
الخارجية، ما مكننا في ظرف وجيز من إعداد 
للمبادالت  الوطني  المخطط  تنفيذ  في  والبدء 

التجارية 2014 - 2016.
> محمد عبو  »وزير مكلف بالتجارة«

الفيلم السينمائي خير سفير
على القنوات أن 
في  وتساهم  تدعم 
إن������ت������اج األف��������ام 
المغربية ألن هذا من 
أريد  ال  مسؤوليتنا، 
الحديث عن  أعيد  أن 
دفاتر التحمات ولكن 
م���ن واج���ب  أؤك����د أن 
القنوات  وم��س��ؤول��ي��ة 
المنتوج  دعم  الوطنية 
الفيلم  ألن  ال���وط���ن���ي 
سفير  خير  السينمائي 

للبلد في العالم.
> محمد مفتكر »مخرج«

قراءة في خبر

في فبراير 2011 أسر أحد 
قياديي حزب العدالة والتنمية،  
بأن حل حزب العدالة والتنمية 
كان قاب قوسين أو أدنى، وأن 
الموضوع طرح في اجتماع 
فعبرت  ال����م����ل����ك،  ت����رأس����ه 
شخصيات أمنية عن تأييدها 
الجنرال  عبر  بينما  للقرار، 
حسني بنسليمان القائد العام 
ل��ل��درك ال��م��ل��ك��ي، ع��ن موقف 
مختلف، أدى إلى تغيير اتجاه 
المتحدث،  وأوض��ح  األم��ور. 
حسني  م��وق��ف  أن  ح��ي��ن��ه��ا، 
أن  من  نابعا  كان  بنسليمان 
حزب العدالة والتنمية حزب 
العاقات  تكون  ربما  ملكي، 
العائلية التي تجمع بنسليمان 
وعبد الكريم الخطيب، عاما 
ساعد على بلورة ذلك الموقف، 
كما أن حزب العدالة والتنمية 
كانت »تنعته بعض األوساط 
الملكي«  اإلسامي  ب�»الحزب 
ألن رئيسه الدكتور الخطيب 
كان دوما ومنذ االستقال أحد 
رجاالت القصر كما يذكر بذلك 
في  اليوسفي،  الرحمن  عبد 
م��ح��اض��رة ب��روك��س��ي��ل سنة 
اع����ت����زال����ه  ب����ع����د   2003

السياسة.
متابعا  كان  مصدر  وينبه 
عدم  إل���ى  حينها  ل���ألح���داث 
إغفال دور األمريكيين الذين 
كانوا يساندون من يعتبرونهم 
»معتدلة«،  إسامية  أح��زاب��ا 
ويستدل على ذلك باللقاء الذي 
الواليات  سفيرة  إليه  دع��ت 
في  آنئذ  األمريكية  المتحدة 

تيتويلر،  م�����اري  ال����رب����اط، 
صحافيين من بينهم مصطفى 
الخلفي رئيس تحرير يومية 
»التجديد«، والقيادي في حزب 
»حين  وال��ت��ن��م��ي��ة،  ال��ع��دال��ة 
يستدعي ديبلوماسي أمريكي 
لحزب  م��ن��ت��م��ي��ا  ص��ح��اف��ي��ا 
يهاجمه الجميع فرسالة الدعم 

واضحة«.

الختامي  ال���ب���ي���ان  وف����ي 
الصادر عن المجلس الوطني 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي ل��ل��ح��زب ف��ي 5 
يحمل  ال��ذي   ،2003 يوليوز 
توقيع الخطيب نفسه، يظهر 
المقابل الذي قدمه اإلساميون 
ل��ل��خ��روج م���ن ه���ذه األزم����ة، 
ب�»ترشيد  األم�����ر  وي��ت��ع��ل��ق 
االنتخابات  ف��ي  م��ش��ارك��ت��ه 

أفق  في  )الجماعية(  المقبلة 
الجانب  على  تركز  مشاركة 
الجانب  م���ن  أك��ث��ر  ال��ك��ي��ف��ي 

الكمي«. 
لم  الخطة  هذه  أن  الواقع 
تضر الحزب كثيرا، بل شكلت 
في رأي عبد الرحمن اليوسفي 
إساموي  لحزب  »انتصارا 
وهو حزب العدالة والتنمية 
بحصوله على عدد ملحوظ من 
انتخابات  ف����ي  ال���م���ق���اع���د 
2003)...( والسبب الذي جعل 
هذا الحزب يفاجئ بانتصاره 
يكمن في أن نتائجه في سنة 
1997 قلصتها اإلدارة، ثم إنه 
في االنتخابات األخيرة تبنى 
بتقديم  ذك��ي��ة  استراتيجية 
ترشيحاته في 56 دائرة فقط 
من أصل 91 وتركيز جهوده 
على  أن��ص��اره  وح���ث  عليها 
التصويت على االستقال أو 
الحركة الشعبية في الدوائر 
التي لم يترشح فيها العدالة 
مواجهة  أجل  من  والتنمية، 

االتحاد االشتراكي«.

كيف نجا حزب العدالة والتنمية من الحل؟

تفكيك  في  األمنية  السلطات  جنحت 
خلية إرهابية جديدة كانت تنشط بشكل 
وحتديدا  وإسبانيا  امل��غ��رب  ب��ن  مكثف 
ومليلية  وس��ب��ت��ة  ال��ف��ن��ي��دق  م����دن  ف���ي 

وبرشلونة.
اخللية  إن  الداخلية  وزارة  وق��ال��ت 
واستقطاب  جت��ن��ي��د  ف���ي  »م��ت��خ��ص��ص��ة 
متطوعات من جنسية مغربية وإسبانية 
قصد تسهيل التحاقهن بتنظيم ما يسمى 

ب�»الدولة اإلسامية« بسوريا والعراق.
وذكر باغ للوزارة أن هذه العملية 
للشرطة  املغربية  الفرقة  بنجاح  نفذتها 
املديرية  مع  وثيق  بتعاون  القضائية، 
الوطني،  ال����ت����راب  مل���راق���ب���ة  ال���ع���ام���ة 
األمنية  امل���ص���ال���ح  م����ع  وب��ت��ن��س��ي��ق 

اإلسبانية.
العملية  أسفرت  فقد  للبيان  ووفقا 
العمليات  إط�������ار  ف����ي  ت����دخ����ل  ال����ت����ي 
االستباقية ملواجهة التهديدات اإلرهابية 
»عن إيقاف زعيمي هذه اخللية 

مبدينة الفنيدق، وذلك تزامنا مع اعتقال 
خمسة من شركائهما من طرف املصالح 
األمنية اإلسبانية بكل من سبتة ومليلية 

وبرشلونة«.
»ت���ورط عناصر  ال��ت��ح��ري��ات  وأك���دت 
نسائية في عمليات استقطاب متطوعات 
بالفكر  ش��ح��ن��ه��ن  ي��ت��م  ك����ان 
زعيمي  طرف  من  »اجلهادي« 
هذه اخللية خال اجتماعات 
امل���ن���ازل، وذلك  ب��أح��د  س��ري��ة 
ق��ب��ل إحل��اق��ه��ن ب��ص��ف��وف ما 
اإلسامية«،  ب���«ال��دول��ة  يسمى 
عمليات  ف��ي  بهن  ال��زج  بهدف 
انتحارية أو تزويجهن مبقاتلي 

هذا التنظيم اإلرهابي«.

وجدت كل القنوات العالمية مادة للسخرية من المغرب، بعد أن تداولت على 
نطاق واسع مشاهد يظهر فيها موظفو المركب الرياضي األمير موالي عبد 
الله وهم »يجففون« أرضية الملعب بطرق بدائية خالل المباراة التي جمعت، 

مؤخرا، بين فريق »كروز آزول« المكسيكي و»ويسترن سيدني« األسترالي..
وبينما وصفت الصحف اإلسبانية أرضية الملعب بـ»حقل البطاطس« الذي 
يستحيل أن يلعب فيه فريق كبير مثل ريال مدريد، تحولت مواقع التواصل 
االجتماعي إلى ساحة للتعاطي الساخر مع الفضيحة المغربية والنموذج هذه 

الصورة..

كالم الصورة

كرة القدم بعد مباراة 
ملعب الرباط..

خصص االتحاد األوروبي، 
مبلغ 106 آالف أورو؛ لمساعدة 
من  المتضررين  األش��خ��اص 
المغرب،  جنوب  الفيضانات 
لمندوبية  ب���ي���ان  وب��ح��س��ب 
بالرباط،  األوروب���ي  االت��ح��اد 
فإنه »على إثر الفيضانات التي 
من  واسعة  مناطق  شهدتها 
مكتب  منح  المغرب،  جنوب 
المساعدة اإلنسانية والوقاية 
للمفوضية  ال��ت��اب��ع  المدنية 
األوروب������ي������ة ب�����إش�����راف من 
ال����م����ف����وض »ك���ري���س���ت���وس 
ستيليانديس« مبلغ 106 آالف 
الدولية  ل��ل��ف��ي��درال��ي��ة  أورو 
ل��ل��ص��ل��ي��ب األح���م���ر )دول���ي���ة( 

والهال األحمر )محلية(«.
التمويل  »هذا  أن  وأوض��ح 
جاء بعد النداء الذي وجهته 
)الفيدرالية  الدولية  المنظمة 

على  ل��ل��ح��ص��ول  ال���دول���ي���ة( 
مساعدة مباشرة«، وأشار إلى 
أن »تمويل االتحاد األوروبي 
 5500 مساعدة  م��ن  سيمكن 
 1100 ح��وال��ي  أي  ش��خ��ص، 
أسرة، وسيتم توزيع مواد غير 
غذائية كاألغطية والمفروشات 
ومستلزمات الطبخ، فضا عن 
المخزون  ت���م���وي���ن  إع�������ادة 
األحمر  ل��ل��ه��ال  األس����اس����ي 
المغربي ومنح العناية األولية 
النفسي واالجتماعي  والدعم 

للمتضررين«.
بجنوب  م��ن��اط��ق  وك���ان���ت 
المغرب شهدت نهاية الشهر 
الماضي فيضانات أسفرت عن 
وخسائر  شخصا،   47 وف��اة 

كبيرة  م����ادي����ة 
منازل  وان��ه��ي��ار 

وتضرر الطرق.

مساعدة االتحاد األوروبي
 لضحايا الفيضانات

»الدجيد« تكشف عن وجود »داعش« بصيغة المؤنث

 اليوسفي وأندري
 أزوالي في مسيرة
 مناهضة لإلرهاب

غداة أحداث 16 ماي

 تدريب
 مجندات
داعشيات
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ي��ع��ي��ش ح�����زب »االت����ح����اد 
االشتراكي للقوات الشعبية«، 
أكبر حزب يساري بالمغرب، 
في الفترة الحالية على إيقاع 
التوترات والخالفات الداخلية، 
بين قيادته ممثلة في الكاتب 
األول، إدريس لشكر، والتيار 
»الديمقراطية  له  المعارض 
واالن���ف���ت���اح«، وال�����ذي يضم 
برلمانيين يهددون باالنشقاق 
عن الحزب. ويتبادل الطرفان 
الحزب  ه��ذا  بجر  االتهامات 
االنفجار  إل����ى  ال���ت���اري���خ���ي 
لشكر  ي��ت��ه��م  إذ  ال���داخ���ل���ي، 
بعدم  الحزب،  داخل  مناوئيه 
الهيئة  لقوانين  االن��ض��ب��اط 
تيار  يتهم  بينما  السياسية، 
أسسه  ال�����ذي  »االن����ف����ت����اح«، 
البرلماني الراحل غرقا، أحمد 
الزايدي، قيادة الحزب بتكريس 
وديكتاتورية  الواحد  ال��رأي 

القرار.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، أطلق 
ق��ي��ادي��ون ب����ارزون ف��ي حزب 
نداء  االش���ت���راك���ي،  االت���ح���اد 
المستقبل«،  »ن�����داء  س��م��وه 
حاولوا من خالله دق ناقوس 

الخطر حول ما يجري داخل 
مبدين  العريق،  الحزب  ه��ذا 
انفجار  ح��دوث  من  تخوفهم 
داخلي يفضي إلى انقسامه، 
ومكانة  ت��وه��ج  ي��ض��ع��ف  م��ا 
الحزب في المشهد السياسي 

بالبالد.
 وأوضح القيادي في حزب 
االتحاد االشتراكي، حسان بو 
قنطار، ل�»العربي الجديد«، أن 
النداء يأتي في لحظة تاريخية 
فارقة، تستدعي الوقوف بحزم 

حزب  لجر  محاولة،  أية  إزاء 
كبير مثل االتحاد االشتراكي 
مشددا  خ��اس��رة،  معارك  إل��ى 
على »ضرورة احتواء الوضعية 
الراهنة برؤية سديدة«. وشدد 
بو قنطار، وهو أحد موقعي 

»نداء المستقبل«، على أنه بات 
أن  الغد،  قبل  اليوم  مطلوبا 
يتوحد موقف المناضلين في 
هذا الحزب، لتدبير الخالفات 
بطريقة ديمقراطية، ترتكز على 
في  وجاء  والتوافق.  الحوار 
اط���ل���ع عليه  ال�����ذي  ال����ن����داء، 
»العربي الجديد«، أن »مسؤولية 
في  تكمن  الحزبية  ال��ق��ي��ادة 
التقيد الحازم بقاعدة الحوار 
الصارم  وااللتزام  والتفاهم، 
الديمقراطي  التدبير  بمبدإ 
أنها  إلى   الفتا  لالختالف«، 
»تشكل عامال حيويا، وخطوة 
حاسمة في اتجاه إنهاء حالة 
االح��ت��ق��ان«. وذك��ر ال��ن��داء أن 
»حزب االتحاد االشتراكي ليس 
حزبا عاديا، فهو ملك للمغاربة 
ج��م��ي��ع��ا، ألن���ه ش��ك��ل مدرسة 
سياسية،  ومؤسسة  وطنية، 
مما  أك��ث��ر  ت��ق��دم��ي��ة،  وإرادة 
يضمه من منخرطين وكوادر 
ومناضلين، فهو رصيد نضالي 

زاخ�������������ر، 
وذاك���������رة 
وط����ن����ي����ة 

حافلة.. 

نداء لتجنب انفجار االتحاد االشتراكي
أطلق قياديون بارزون في حزب االتحاد االشتراكي، نداء سموه »نداء المستقبل«، حاولوا من خالله دق 
ناقوس الخطر حول ما يجري داخل هذا الحزب العريق، مبدين تخوفهم من حدوث انفجار داخلي يفضي 
إلى انقسامه، ما يضعف توهج ومكانة الحزب في المشهد السياسي بالبالد.

أكاديميون ونشطاء بالرباط كال من  دعا 
الدولتين الفرنسية واإلسبانية إلى االعتراف 
سببتها  ال��ت��ي  األض����رار  ع��ن  بالمسؤولية 
الغازات السامة التي استعملت ضد منطقة 
ال����ري����ف ش���م���ال���ي ال���م���غ���رب أث����ن����اء عهد 

االستعمار.
وأكد الخبير القانوني مصطفى بن شريف 
الكيماوية  األسلحة  استعملتا  الدولتين  أن 
القرن  عشرينيات  خ��الل  واس��ع  نطاق  على 
الماضي، ودعاهما إلى تحمل مسؤوليتيهما 
الدولية«،  »الجريمة  تلك  وتعويض ضحايا 

على حد قوله.
وقال بن شريف إن كتابه الصادر حديثا 
بعنوان »الجرائم الدولية وحق الضحايا في 
جبر الضرر: حالة حرب الريف« يتضمن أدلة 

على ذلك.
وحسب خبراء، فإن الغازات السامة كانت 
توارثتها  سرطانات  عدة  انتشار  في  سببا 
ثالثة أجيال في منطقة الريف، التي تسجل 

حوالي نسبة 60 في المئة 
في  ال��ح��االت  م��ن مجموع 

المغرب.

اتهام فرنسا وإسبانيا 
بـ»سرطنة« الريف

كاريكاتور

عبر مجموعة منتجي الطماطم في 
كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عن 
لحجم  الكبير  االرت��ف��اع  إزاء  قلقها 
واردات االتحاد األوروبي من الطماطم 

المغربية.
في  الطماطم  منتجي  مجموعة 
االتحاد األوروبي الممثلة لمزارعين 
وإيطاليا  وفرنسا  إسبانيا  دول  من 
اإلسبانية  الفيدرالية  إلى  باإلضافة 
لمنتجي ومصدري الفواكه، عبرت في 
اجتماع لها ببروكسيل يوم أمس، عن 
ان��زع��اج��ه��ا م���ن م���ع���دل ال������واردات 
المغربية  الطماطم  م��ن  األوروب��ي��ة 
 66 بنسبة  ارتفاعا  سجلت  وال��ت��ي 
بالمائة في أكتوبر من السنة الجارية 
السنة  م��ن  ال��ف��ت��رة  بنفس  م��ق��ارن��ة 
الماضية، وارتفاعا بنسبة 55 بالمائة 
مقارنة  السنة  ه��ذه  م��ن  نونبر  ف��ي 

بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
واشتكى المنتجون الممثلون للدول 
األوروبية الثالث من »غزو« الطماطم 
المغربية لألسواق األوروبية، مؤكدين 
يسجلون  المحليين  المنتجين  أن 
المنافسة  ب��س��ب��ب  ك��ب��ي��رة  خ��س��ارة 
المغربية القوية. ولمواجهة هذا األمر 
إجراءات  اتخاذ  إل��ى  االتحاد  دع��وا 
سريعة وفعالة لوقف ارتفاع واردات 

الطماطم المغربية.
التي  األول��ى  المرة  ه��ذه  تعد  وال 
تثير فيها الطماطم المغربية جدال بين 
منتجيها في االتحاد األوروبي، حيث 
في  الطماطم  لمنتجي  م��رارا  سبق 

أوروبا التشكي بسبب هذا األمر.
ويصدر المغرب نحو نسبة 80 في 
المائة من إنتاجه من الطماطم إلى 
االتحاد األوروبي، حيث بلغ مجموع 
الصادرات الزراعية المغربية لالتحاد 
سنة 2013 أكثر من 1.2 مليار أورو 

الطماطم  ش��ك��ل��ت 
نسبة 22 في المائة 

منها.

من هنا 
وهناك

طالبت  عدة جمعيات  حقوقية 
العقوبات وفرض  بتشديد 
في  صرامة  أكثر  قوانين 
م���واج���ه���ة االع�����ت�����داءات 
األطفال،  على  الجنسية 
وقد أكدت تقارير حقوقية 
االع����ت����داء  ظ����اه����رة  أن 
األطفال  على  الجنسي 
كبير،  ب��ش��ك��ل  ت��ت��ن��ام��ى 
وتتراوح أعمار الضحايا 
ما بين 5 سنوات و14 

سنة في أغلب األحيان.
ي���ش���ار إل����ى أن 

في  المغربي صادق،  البرلمان 
وق��ت س��اب��ق، ه��ذا ال��ع��ام على 
من  الثانية  الفقرة  حذف 
 475 ال��ف��ص��ل 
القانون  م���ن 
التي  الجنائي 
تقضي بإمكانية 
ت�������������زوي�������������ج 
ال����م����غ����ت����ص����ب 
ب����ال����ض����ح����ي����ة 
من  ل�������إف�������الت 

العقاب.
وكانت قصة أمينة الفياللي 
التي انتحرت عام 2012 بعدما 
وقد  بمغتصبها  تزويجها  تم 
فتحت نقاشا كبيرا حول الفصل 
الجنائي  ال��ق��ان��ون  م���ن   475
المغربي، الذي يتيح للمغتصب 
االغتصاب  عقوبة  من  اإلف��الت 

قبلت  م������ا  إذا 
المغتصبة وأهلها 

بتزويجها له. 

أرقام صادمة.. انتبهوا لتحركات أطفالكم
أن  األمريكية  »فارييتي«  مجلة  أكدت 
تصوير الجزء الخامس من فيلم »المهمة 
النجم  ببطولته  قام  الذي  المستحيلة«، 
توم كروز، كلف 30 مليون  دوالر، في حين 
األفالم  تصوير  م��داخ��ي��ل  مجموع  بلغ 
األجنبية في المغرب 120 مليون دوالر.

وبلغت مساهمة فيلم »كروز« لوحده، 
ربع مداخيل تصوير األفالم األجنبية في 
ومنها  الحالية،  السنة  خ��الل  المغرب 
بوند  جيمس  فيلم  م��ن  الجديد  ال��ج��زء 
)وجدة(، باإلضافة إلى أفالم أخرى شارك 
ه��ان��ك��س ونيكول  ت����وم  م���ن  ك���ل  ف��ي��ه��ا 

كيدمان.

ماذا ربحت السينما من 
»المهمة المستحيلة«؟

الطماطم المغربية 
تقلق المنتجين 

اإلسبان واإليطاليين

ادريس
 لشكر

داعش في 
أستراليا..

بريشة خالد كدار
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وثيقة للمخابرات الفرنسية 

مقارنة بين رئيس أول حكومة في
 المغرب وعبد اإلله بن كيران

نريد من خالل هذا التقرير أن نقف وقفة 
بالنسبة  مهمة  تاريخية  لحظة  في  تأمل 
ل��ل��م��غ��رب وه����ي م��رح��ل��ة ح��ص��ول��ه على 
االستقالل السياسي، حيث انقسمت النخبة 
الوطنية إلى قسمين: قسم ينادي بضرورة 
الهياكل  على  والقضاء  االستعمار  ط��رد 
الحماية،  عهد  من  الموروثة  االقتصادية 
ومحاربة الطبقة المغربية المستفيدة من 
الفئات  تمكين  وإع����ادة  ال��ح��م��اي��ة،  عهد 
السلطة  م��رات��ب  ت��س��ل��ق  م��ن  ال��م��ه��م��ش��ة 

والمساهمة في صناعة القرار.
    وقسم آخر يمثل البورجوازية الوطنية 
وبصريح  معناه  االستقالل  أن  رأى  فقد 
العبارة طرد األجنبي وأخذ مكانه، واحتكار 
الثروات الوطنية والتحكم فيها، وهذا ما 
الكبير والمرير  مثل قطب رحى الصراع 

بين جناحين داخل حزب االستقالل.
ونريد من خالل هذا المقال أن نستعرض 
هذا  إبراهيم  الله  عبد  رأى  كيف  لقرائنا 
عاديا،  شخصا  يعتبر  ال  ال��ذي  الصراع، 
لحزب  اليساري  الجناح  زعيم  إنه  حيث 
االستقالل وزعيم االتحاد المغربي للشغل، 
وهو الذي كان من المدافعين األوائل عن 
فكرة إعادة تقسيم الثروات بين جل طبقات 
الشعب غداة االستقالل. ووجهة نظره التي 
سرية  وثيقة  خالل  من  هي  نستعرضها 
للمخابرات الفرنسية مؤرخة ب�3 أكتوبر 
1958، ومعنى ذلك عز األزمة بين جناحي 
حزب االستقالل، وهي عبارة عن معلومات 
قدمها مكتب الدراسات التابع للمخابرات 
موالي  »تصريحات  وعنوانها  الفرنسية 
عبد الله إبراهيم عن عمل وحركة نشطاء 

حزب االستقالل«.
ونود أن نشير إلى أن عبد الله إبراهيم 
لم يقدم أي تصريح للمخابرات الفرنسية، 
بل إنه بهذا »التصريح السري« في فاتح 
أكتوبر 1958 لشخص يرتبط به ارتباطا 
وثيقا، قد كشف عن األهداف التي وضعها 
الجناح اليساري لحزب االستقالل، والشكل 
للعمل  إلى إعطائه  الذي يهدف عناصره 
من أجل تحقيق أهدافهم. وهذا ما يثير 
أكثر من عالمة استفهام حول تعامل أجهزة 
المسؤولين  م��ع  الفرنسية  المخابرات 
المغاربة، حيث نجد في كثير من األحيان 

في تلك المرحلة أن كثيرا من المقربين من 
يقدمون  المغاربة  السياسيين  الزعماء 

معلومات للمخابرات الفرنسية.  

»اليسار في المغرب ليس فكرا«

كتاب  واتربوري« صاحب  أشار »جون 
»أمير المؤمنين« إلى أن المهدي بنبركة لم 
مناهجه  ف��ي  متعصبا  م��ارك��س��ي��ا  ي��ك��ن 
ومصطلحاته وال حتى في سلوكه. والحال 
ت��ن��ط��ب��ق على  وات����رب����وري  م��الح��ظ��ة  أن 
المحجوب بن الصديق وعبد الله إبراهيم، 
وهؤالء هم الزعماء الثالثة لجناح اليسار 
هذه  خ��الل  من  ونجد  االستقالل.  لحزب 

الوثيقة التأكيد على أن عبد الله إبراهيم 
هو  يقودها  التي  الحركة  أن  على  يشدد 
وبنبركة والمحجوب بن الصديق ليست 
باليسار  شبيه  ت��ك��وي��ن  ذات  ي��ق��ال  ك��م��ا 
الفرنسي أو باليسار المتطرف في أوروبا 
النضج  غياب  في  بأنه  وي��رى  الغربية، 
الطبقات  أو  ال��م��غ��ارب��ة  ل��دى  السياسي 
العمالية  الطبقتان  وه��م��ا  المستهدفة 
والوسطى، فإن أي تصنيف من هذا النوع 
لحركتهم أو نعتها بالحركة الماركسية في 
المغرب أو مقارنتها باليسار في أوروبا 
أن  الغربية، أمر سابق ألوان��ه، كما يرى 
سعيهم لتطور حركتهم حتى يمكن القول 
بأنها شبيهة باليسار في أوروبا الغربية 

أمر ال يمكن القيام به في ذلك الوقت.
وقد أكد في هذا الحوار السري بأنه هو 
وصديقاه المهدي بنبركة والمحجوب بن 
الصديق عازمون في تلك المرحلة على عدم 
التوقف في منتصف الطريق، وأن هدفهم 
األساسي يتمحور في تحقيق الترقية إلى 
مناصب المسؤولية لجميع فئات الشعب 
بالضبط هو  ذلك  بأن  أكد  كما  المغربي. 
إلى  يسعون  ال  ألن��ه��م  المنشود  هدفهم 
استبعاد أي شخص أو أي جماعة. ويعود 
السبب في ذلك حسب ما صرح به عبد الله 
إبراهيم إلى أنه وأصدقاؤه لم يتلقوا أي 
تدريس أو تدريب على فكر اليسار، بمعنى 
أن المفهوم هو في أوروبا، وأن اليسار 

»األسبوع« تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب

بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد

عندما تحدث خلخلة في أي جهاز أو نمط حكم كيفما كان في العالم تظهر أصوات سياسية تنادي بمحاربة الفساد ومحاسبة الطبقة 
المسيطرة والمحتكرة لكل الموارد الحيوية في البلد. وتلقى هذه األصوات تعاطفا كبيرا من لدن الجماهير الشعبية، ويتحول من 

ينادي بهذه الشعارات إلى بطل في أعين الشعب والعالم، وبعد ذلك يتم التخلص منه أو توريطه في قضية من القضايا ليبقى خالدا في 
الذاكرة الشعبية. وهذا ما لوحظ من خالل آخر خلخلة في األنظمة القائمة في العالم العربي في ما يعرف بالربيع العربي، حيث صعدت 

عدة أصوات تنادي بمحاربة الفساد بشتى أنواعه، بل إن حركة »20 فبراير« هنا في المغرب كان شعارها األساسي »الشعب يريد 
إسقاط الفساد«، كما كان شعار حكومة عبد اإلله بن كيران إسقاط الفساد ومحاربة محتكري الثروة الوطنية.

صورة من أرشيف 
»األسبوع« يظهر فيها 

عالل الفاسي وهو يقبل 
يد محمد اخلامس

مفاجأة.. عبد اهلل إبراهيم لم يكن يساريا ومحمد الخامس يوبخ المدير العام لألمن الوطني
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في المغرب ليس فكرا 
بقدر ما هو تعبير عن اإلرادة الشعبية.

ويؤكد عبد الله إبراهيم أنهم اقتنعوا 
حسب  ألنهم  الحكم،  نظام  على  بالتمرد 
رأيهم صاروا ينظرون إليه على أنه حامي 
طبقة اجتماعية ذات امتيازات، وهي التي 
السماح  االستقالل هو  مفهوم  أن  فهمت 
في  بالتصرف  المغربية  للبورجوازية 

الثروة الوطنية الحالية والمستقبلية.

عندما انقطعت شعرة معاوية
 مع أحمد بالفريج

هناك الكثير ممن يقولون بأن كانت هناك 
محاوالت إليقاف التصدع الذي كان يعصف 
حدود  إل��ى  األق��ل  على  االستقالل  بحزب 
باليقين  الشك  نقطع  وهنا   ،1959 يناير 
على أن عبد الله إبراهيم ويساريي حزب 
االستقالل كانوا منذ يوليوز 1958 على 
األقل قد عزموا على االنفصال عن حزب 
إبراهيم  ال��ل��ه  عبد  وي��ش��رح  االس��ت��ق��الل. 
التصريح  السبب في ذلك من خالل هذا 
السري، حيث أكد أنه لم يبق له ولرفاقه 
أي شيء مشترك مع أحمد بالفريج ويمين 
فائدة  لهم  تبق  لم  كما  االستقالل،  حزب 
الشباب  م����ن  ال��م��ه��ي��م��ن��ي��ن  م����ن  ت���ذك���ر 
البورجوازيين الذين بالنسبة لهم انتهى 
عهد النضال، حسب تعبيره، حيث أكد بأن 
األمر بالنسبة لهؤالء صار يتعلق باقتسام 

منافع االستقالل.
إبراهيم  الله  عبد  لهدف  بالنسبة  أما 
ورفاقه فقد أكد خالل هذا التصريح بأن 
الطبقات  ج��م��ي��ع  إش�����راك  ه���و  ه��دف��ه��م 
من  وذلك  البالد،  تسيير  في  االجتماعية 
والطبقة  العاملة  الطبقة  وص���ول  أج��ل 
المتوسطة إلى االستيالء على السلطة في 
الحوار  ه��ذا  ف��ي  وأل���ح  ال��م��ط��اف.  نهاية 
الحصري بأنه إن لم يتحرك هو ورفاقه في 
هذا المسعى اآلن، بمعنى المرحلة التي 

ك���ان 
الحزب  ي��س��ار  ف��ي��ه��ا 
يمينه،  على  يضغط 
فإن المغرب سيكون 
ثلة  أي���������دي  ب����ي����ن 
ص�������غ�������ي�������رة م����ن 
في  ال��م��س��ت��غ��ل��ي��ن 

المستقبل، وبذلك 

بدلوها  التي  مجهوداتهم  كل  ستضيع 
وستبقى بدون معنى.

وذكر في هذا »التصريح السري« بأنه 
على هذا األساس فإن يسار الحزب يحاول 
في أقرب وقت ممكن تنظيم ترويج سياسي 
لفكرة  للترويج  الشعبية  القاعدة  داخ��ل 
توزيع الثروات بشكل عادل، كما أكد بأن 
يسار الحزب يفعل المستحيل لتجنب على 
األقل ولو للحظات أن ما يقومون به من 
حمالت ي��ؤول على أن��ه ث��ورة ضد حزب 

االستقالل، ولذلك فإن الشعار الذي 
يرفعونه هو: »االستقالل الوطني لم 
يحقق بصيغة كاملة، وأن اإلمبريالية 
وبأشكال  قائمة  ت��زال  ما  األجنبية 
شعارات  ب��ذل��ك  ويتجنب  مقنعة«، 

معادية ليمين حزب االستقالل.

الرجعيون في حزب االستقالل

ول��ق��د ت��ط��ور ال��ن��ق��اش ووص���ل إلى 
تبحث  كانت  التي  الجوهرية  النقطة 
عنها المخابرات الفرنسية، وهي موقف 
يسار الحزب من يمينه في حال ما إذا 
استمر يمين الحزب في رفضه للسياسة 
ولألفكار التي تبناها يساره، حيث تشير 
الوثيقة إلى أن عبد الله إبراهيم أكد أنه 
على الرغم من حسن نواياهم ألن نضالهم 
تجاوز منطق المعارضة البسيطة القائمة 
على معارضة األفراد إلى معارضة األفكار 
والمذاهب، إال أنه لم يخف قلقه من أن 
ال��دخ��ول في  إل��ى  ال��ح��زب  يضطر يسار 
الذي  الحزب  يمين  ضد  مفتوح  ص��راع 
التصريح  ه���ذا  ع��ن��اص��ره خ���الل  وص���ف 

»بالرجعيين«. 
كما أكد أنه هو ورفاقه يعلمون جيدا أنه 
منذ أسابيع قليلة أن يمين الحزب بقيادة 
أحمد بالفريج أخذ من قبل مبادرة الدخول 
سيستعملون  حيث  معهم،  ال��ص��راع  في 
ببساطة الديكتاتورية القائمة على ضرب 
حركة  تفكيك  أج��ل  م��ن  ال��ف��ردي��ة  الحرية 
ينتمي  ال��ذي  للحزب  اليساري  الجناح 

إليه.
وفي الصدد ذاته، شدد عبد الله إبراهيم 
على أن يسار الحزب سيبقى على استعداد 
على  تنطوي  أن  بشرط  تنازالت،  لتقديم 
المعاملة بالمثل إذا لزم األمر، في حين أكد 
من جهة أخرى أن حزبه سيناضل بشراسة 
إذا لزم األمر ضد النظام شريطة استعمال 
كل الوسائل التي تتوفر بحوزتهم. مؤكدا 
أنهم يأخذون في الحسبان أن تجربتهم 
لن تعرف النجاح في تلك الظرفية بالضبط 
ولكنهم  آن��ي��ة،  ظرفية  ف��ي  تحققه  ول��ن 
دائرة  أن يركبوا  واعون بذلك وق��رروا 
األحوال  ألن��ه في كل ح��ال من  الخطر، 
الشعب  س��ُي��ْج��َب��ُر  آج���ال  أم  وع��اج��ال 
بحقوقه  المطالبة  على  المغربي 

الطبيعية.

تحالف إدارة األمن الوطني 
مع الحكومة لضرب يسار 

الحزب 

تشير الوثيقة إلى أن عبد الله إبراهيم 
أكد لمحاوره أنه حدث تحالف مؤقت بين 
الحكومة ومدير األمن الوطني الغزاوي، 
ح��ي��ث أع��ط��ي��ت ل��ه��ذا األخ��ي��ر ك��ل السلط 
وال��وس��ائ��ل م��ن أج���ل ه���دم ي��س��ار حزب 
االستقالل. غير أنه اعترف بأن السلطان 
قد وجه توبيخا لمحمد  الخامس  محمد 
الغزاوي مدير إدارة األمن الوطني بشأن 
التدابير الكيدية ضد الجناح اليساري من 
حزب االستقالل التي اتخذتها إدارة األمن 

الوطني، ولعل آخرها التضييق على عبد 
أكد  كما  الشرطة،  قبل  من  إبراهيم  الله 
الملك للغزاوي بأن الشرطة ركزت هجومها 
ع��ل��ى ي��س��ار ال��ح��زب وج��ع��ل��ت��ه موضوع 

الشرطة األساسي.
ومع ذلك، أكد عبد الله إبراهيم بأن ما 
قام به محمد الخامس من توبيخ لمدير 
واقع  من  شيئا  يغير  لن  الوطني  األم��ن 
القصر  أصدقاء  حتى  ب��أن  وأك��د  الحال، 
هو  إليه  ذهب  ما  مع  اتفاق  على  ليسوا 
والمهدي بنبركة، والمحجوب بن الصديق، 
وأكد بأن الكل سيعارض أي تطور يستفيد 

منه الشعب.
وتشير الوثيقة إلى أن النقطة األخيرة 
من الحوار السري الذي دار بين عبد الله 
إبراهيم ومحاوره المغربي الذي يشتغل 
لمصلحة المخابرات الفرنسية، تمحورت 
حول فكرة إنجاز جامعة شعبية، حيث أكد 
لمحاوره بأنه هو رفاقه يولون أهمية كبرى 
لهذه الفكرة، وقد أعطى ضمانات وتأكيد 
على الدعم المستمر لها، كما أكد أن يسار 
الحزب سيستمر في جلب المنظمين واألطر 

للجامعة الشعبية.

بين عبد اإلله بن كيران وعبد اهلل 
إبراهيم

يمكن أن تكون المقارنة قائمة بين عبد 
الله إبراهيم وعبد اإلله بن كيران، فقد كان 
فجر  ف��ي  الفساد  بإسقاط  ي��ن��ادي  األول 
االستقالل وتوزيع الثروات بشكل عادل، 
في  تعرف  التي  للحكومة  رئيسا  وعين 
الله  عبد  بحكومة  السياسية  األدب��ي��ات 
إبراهيم. ولم تستمر إال سنة ألن رئيس 
متشبثا  ظل  إبراهيم  الله  عبد  الحكومة 
بأفكاره وآرائه والتي تجلت في المخطط 
كان  ال��ذي  األول  الخماسي  االق��ت��ص��ادي 

يحمل طابعا ثوريا غير أنه أحبط. 
أما عبد اإلله بن كيران فقد كان ينظر له 
المغاربة قبل الربيع العربي على أنه الرجل 
الذي في استطاعته أن يغير شيئا نظرا 
لجرأته، وبعد توليه رئاسة الحكومة انتظر 
مألوف، وبدت  يقوم بشيء غير  أن  الكل 
بوادر ذلك حيث رفع الرجل شعار »إسقاط 
الفساد« وسرعان ما اختفى شعاره، وظهر 
سلف«،  عما  الله  »عفا  وه��و  آخ��ر  شعار 
فتبين بأن الرجل عاجز عن مواجهة من 
بقي  وبهذا  البلد،  ث��روات  في  يتحكمون 
الرجل في الحكومة واستمرت حكومته، 
وانتهت شعاراته وأفكاره، أما عن الفرق 
ألفكاره،  وفيا  ظل  األول  أن  فهو  بينهما 
عليه  ال��ح��ك��م  يمكننا  ال  ال��ث��ان��ي  بينما 

اآلن)..(.

«««

تشير الوثيقة إلى أن عبد اهلل 
إبراهيم أكد أنه حدث تحالف مؤقت 
بين الحكومة ومدير األمن الوطني 
محمد الغزاوي، حيث أعطيت لهذا 
األخير كل السلط لهدم الجناح 
اليساري لحزب االستقالل، غير 
أن محمد الخامس وبخ الغزاوي 
بشأن التدابير الكيدية ضد اليسار.. 
وبالمقابل اعتبر عبد اهلل إبراهيم 
أن ما قام به السلطان لن يغير شيئا 
من واقع الحال، مضيفا أن الكل 
سيعارض أي تطور يستفيد منه 
الشعب

صرح عبد اهلل إبراهيم إلى محاوره بأنه 
وأصدقاؤه اقتنعوا بالتمرد على نظام الحكم 

ولم يتلقوا أي تدريس أو تدريب على فكر 
اليسار، بمعنى أن المفهوم قائم في أوروبا، 

وأن اليسار في المغرب ليس فكرا بقدر ما هو 
تعبير عن اإلرادة الشعبية

عبد الله
 إبراهيم

مقرب من عبد الله 
إبراهيم هو الذي كشف 

للمخابرات الفرنسية هذا 
احلوار حسب الوثيقة



الأ�صبوع ت�صدر عن 

دار الن�صر دنيا بري�س 

�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 40.000

 املدير العام  ورئي�س 

التحرير 

م�شطفى العلوي 

 مديرة الن�صر: 

حكيمة خلقي 

h.khalki@voila.fr

 �شكرتري التحرير:

�صعيد الريحاين 

journal_said@yahoo.fr

الدار البي�شاء:كرمي اإدبهي 

 كتاب الراأي:

رمزي �صوفيا

حممد بركو�س

احل�شني الدراجي

اإدري�س اأبايا

رداد العقباين

 بو�شعيب االدري�شي

م�شطفى الطريبق

يو�شف الكتاين

 املرا�شلون: 

زهريالبوحاطي

عبد اهلل جداد

نور الدين هراوي

حممد �شجيع

عزيز الفاطمي

�شعيد اأحتو�س

عبد الرحيم عواد

 العنوان:

�شارع االأمري موالي 

عبد اهلل

�صندوق الربيد: 439 

الرباط
 الهاتف:

0537708047

 الفاك�س:

0537708049
 االإيداع القانوين:

1965 جوان   28
 ال�صحب:

اإيكوبرينت

 التوزيع:

�صابري�س

 الإعالنات:

ال�صبار:

0664494024

12
alousbouea@gmail.com

< العدد: 816
< الخميس 18 دجنبر 2014 الثـقــافـة

للشاعر  ص���در 
الحق  عبد  والناقد 
ميفراني ديوان شعر 
موسوم ب�»أكواريوم من 
األلم« في طبعة أولى هذه 
السنة عن منشورات وزارة 

الثقافة سلسلة إبداع. 
ي��ق��ع ال���دي���وان ف���ي 66 
صفحة ويضم 23 قصيدة 
وي��م��ث��ل صورة  ش��ع��ري��ة، 
يقول  تجربة  من  صغيرة 
عنها الناقد الدكتور محمد 

أبو العال:»أقف عند منجز 
ميفراني  ال����ح����ق  ع���ب���د 
المتعدد، فهو إعالمي ثقافي 
أو لنقل مساح طبوغرافي 
لما أنبتته هذه األرض من 
وتقديم  وش���ع���راء،  ك��ت��اب 
منتوجهم في مجالت أدبية 
في  عضوا  بصفته  وازن��ة 
رئاسة تحريرها، أو محررا 
من  نذكر  لموادها،  ثقافيا 
المحكمة:  المجالت  ه��ذه 
اللندنية،  ال��ك��ل��م��ة  م��ج��ل��ة 

والثقافة  الدوحة،  ومجلة 
ال��م��غ��رب��ي��ة..  وه���و أيضا 
شاعر راكم على امتداد ما 
ي��ن��ي��ف ع��ل��ى ع��ق��دي��ن من 
الزمن قصائد ماتعة دونها 
اثنين  دواوي��ن سمى  في 
ب�»كوالج الشاعر«، و»صمت 
الحواس«، وديوانه األخير 
»أك����واري����وم م���ن األل����م« 
الصادر مؤخرا عن وزارة 
الثقافة المغربية سلسلة 

إبداع.

طه حسن 
المغربي: »جات 
معك هاد اللحية«

طه حسين المصري غني عن التعريف، 
جامعة  من  خريجا  مغربيا  كاتبا  ولكن 
الرباط، اسمه طه حسن أصبح يذكر قراء 
يتذكرون  وبينك«  بيني  فرق  »ه��ذا  كتابه 
الكاتب المصري، ألنه ال يفرق بين الكاتبين 
إال نقطتي الياء، وإن كان الكتاب المغربي 
لطه حسن المغربي، يعتبر »صرخة لكل 
من جعلته مقاديره أن يكون أجيرا مكلوما، 
المرتبط  واالنكسار  كسيرا«  موظفا  أو 
الكتاب  من فصول  كثير  وفي  بالوظيفة، 
أو ما ترجمه طه  »التمرميد«،  نجد كلمة 
حسن أنه ما هو في الحقيقة، إال »تفويض 
في التعسف في استعمال السلطة« من 
قبيل نداء الرئيس لمرؤوسه الذي ظهرت 
عليه بوادر التخمين فقال له مورطا: »جات 

معك هاد اللحية«.

ب������ح������ض������ور ج���م���ي���ع 
المنتسبين إليه عقد اتحاد 
الرياضيين  الصحافيين 
الجهوي  الفرع  المغاربة 
بخريبكة، يوم الخميس 11 
من الشهر الجاري برحاب 

العام  جمعه  الشباب،  دار 
العادي السنوي، حيث تم 
المسير  المكتب  تشكيل 
ال���ذي بعد م��ش��اورات مع 
جميع األعضاء المنتسبين 
لهذا الفرع جاء على الشكل 

التالي: الرئيس: عبد الله 
الرئيس:  ون��واب  الفادي، 
القادر  وعبد  باركو،  فريد 
العيدي،  وس��ع��ي��د  زب����اخ، 
محمد  ال���ع���ام:  وال��ك��ات��ب 
الكاتب  ون���ائ���ب  س���ك���وم، 

العام: خالد التايب، وأمين 
الدين،  ن��ور  ال��م��ال: حسن 
ال��م��ال: عبد  أمين  ون��ائ��ب 
ال����ل����ط����ي����ف ال����س����ع����دي، 
مصطفى  وال��م��س��ت��ش��ار: 

بحيري.

الجديد  المكتب 
الصحافيين  التحاد 

المغاربة  الرياضيين 

كتاب صدر

»أكواريوم من األلم« ديوان شعري جديد للشاعر عبد الحق ميفراني

تخليدا لليوم العالمي للغة العربية، ينظم االئتالف 
الوطني من أجل اللغة العربية، بشراكة مع وزارة 
والمجتمع  البرلمان  مع  العالقات  ووزارة  الثقافة 
المدني ومنظمة اإليسيسكو ومكتب تنسيق التعريب 
كتاب  واتحاد  الفاسي  عالل  ومؤسسة  )األلكسو( 
واالئتالف  المغاربة  اللسانيين  وات��ح��اد  المغرب 

الوطني لترشيد الحقل اللغوي والجمعية المغربية 
لفنون الخط: المؤتمر الوطني الثاني للغة العربية،  
العربية لغة المعرفة والعلم والهوية  تحت شعار: 
الوطنية، في موضوع: المسألة اللغوية في التعليم: 
الواقع والرهانات،  يومي الجمعة والسبت 19 و20 

دجنبر 2014 بكلية العلوم أكدال بالرباط.

اليـوم العالـمي للغـة العربيـة

الرواية المغربية
 وأسئلة اإلبداع والنقد

تنعقد بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية فاس ظهر 
المهراز ندوة وطنية في موضوع الرواية المغربية 
وأسئلة اإلبداع والنقد، وذلك يومي 18 و19 دجنبر 
2014 من تنظيم مختبر التواصل الثقافي وجمالية 
واألبعاد  البنيات  العربي:  السرد  فريق   - النص 
بإشراف لجنة علمية متكونة من األساتذة: عبد اإلله 
لحمداني، وجمال  أوراغ، وحميد  ومحمد  بنمليح، 
ال��خ��ي��اط��ي، وإدري����س الذهبي.   ب��وط��ي��ب، ورض����وان 
عمرها  امتداد  على  المغربية  الرواية  واستطاعت 
الكتابي أن تؤسس لنفسها انتماء تجاوز الجغرافي 
والشكلي  ال��ت��ي��م��ي  إل����ى  واألج���ن���اس���ي  وال��ب��ي��ئ��ي 
واألطروحي، هذا االنتماء خلق أفقه الخاص بفضل 
تراكم نصي يتزايد مع مرور الزمن وتعاقب األجيال. 
بل نجحت الرواية المغربية بفضل المواكبة النقدية 

في  س���واء  المغربية  النقدية  ل��أس��م��اء  ال��واع��ي��ة 
اشتغالها األكاديمي أو في تآليفها المنشورة 
أن تخلق لنفسها متنا نقديا واضح الحضور 
بين المعالم، واعيا بالمنهج، واسع التناول، 

متنوع المرجعية.

بعد نفاد 
ما طبع 

من كتاب 
صحفي 

وثالثة ملوك، 
صدرت 
الطبعة 
الثانية، 

ووزعت في 
جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 
في ثمن 

النسخة: 60 
درهم.

للشعر  المغربية  الجامعة  نظمت 
بالتعاون مع سفارة جمهورية العراق 
المغربية،  الثقافة  ووزارة  الرباط  في 
في  سال  لمدينة  الحضرية  والجماعة 
المملكة المغربية وبالتنسيق مع جمعية 
الدورة  والمغرب،  العراقية  الرافدين 
الثانية من »ملتقى الرباط بغداد للشعر« 
تحت شعار: »من أبي رقراق إلى دجلة 
والتسامح  ال��ح��ب  ن��ص��ن��ع  وال���ف���رات 
والسالم« وقد شارك في اليوم األول من 
يوم  م��س��اء  افتتحت  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رة 
قاعة  ف��ي   2014  /11  /26 األرب���ع���اء 
باحنيني بوزارة الثقافة المغربية شعراء 
والسودان،  وال���ع���راق،  ال��م��غ��رب،  م��ن 
والكويت، واألردن، والسعودية، وقطر، 

أعضاء  بعض  وبحضور  وال��ج��زائ��ر، 
وإطار  المعتمد  الدبلوماسي  السلك 
السفارة العراقية وعدد غفير من أبناء 
الجالية العراقية والمغاربة من المثقفين 

واألدباء والمفكرين.
وفي كلمة لسفير جمهورية العراق 
أكد فيها على أهمية مواجهة اإلرهاب 
والقضاء عليه بكافة الوسائل، موضحا 
بأن مشاركة العراق في هذا الملتقى هي 
رسالة تحٍد لإلرهاب مفادها: أن العراق 
ماض في طريق الديمقراطية ومحاربة 
اإلرهاب بجميع أشكاله وخاصة كيان 
»داعش« اإلرهابي، كما أوضح السفير 
بأن العراق يواجه أكبر هجمة إرهابية 
على  ويجب  »داع����ش«،  كيان  قبل  م��ن 

العراق  م��س��اع��دة  ال��ع��ال��م  دول  جميع 
ف��ي حربه على  إل��ى جانبه  وال��وق��وف 
نيابة عن  اإلرهاب  يقاتل  اإلرهاب ألنه 

العالم.
التاغي  أح��م��د  للشاعر  كلمة  وف���ي 
بغداد  الرباط  ملتقى  ورئيس  مؤسس 
للشعر ورئيس الجامعة المغربية للشعر 
الجهة المنظمة للملتقى، أكد أن ملتقى 
إطار  في  يدخل  للشعر  بغداد  ال��رب��اط 
الثقافية،  الدبلوماسية  لتنشيط  العمل 
الشعراء يحملون رسالة  بأن  موضحا 
إنسانية تعبر بقوة على أهمية الحياة 
واإلخاء والتعايش والتسامح ألجل عالم 
يسوده السالم بدال من ويالت الحروب 

ومآسيها.

السفير العراقي: مشاركة العراق في هذا الملتقى
 الشعري هي رسالة تحد لإلرهاب

الدورة الثانية من »ملتقى الرباط بغداد للشعر«

السفير العراقي
 حازم اليوسفي



الملكي  الجيش  يحرج  الطاوسي   <<
برفض االستقالة

< الصباح
ندرب بزز وال نحرمها

وجه  ف��ي  تنفجر  رش��وة  فضيحة   <<
"الكاف"

< مواقع
حياتو: من فضيحة ألخرى

>> أنا مدرب وليس شرطيا
< المدرب بنشيخة

ما بقيتيش جنرال؟
إن  ب���"ب��ي  للتحليل  ي��ع��ود  شيبا   <<

سبور"
< صحف
الزاكي في الموندياليتو، شيبا في قطر. باقي 

غير حجي اللي ما دبرش على راسو
فريقا  ليس  ال��ت��ط��وان��ي  ال��م��غ��رب   <<

كبيرا
< المدرب العامري
سير درب ريال مدريد وال برشلونة!! حتى أنت 

ماشي مدرب كبير
>> مغربيان ضمن األوائل في مونديال 

"الضاما"
< هسبريس
نقلبوها  "ال��م��ون��دي��ال��ي��ت��و"  ف��ي  وال����و  م���ادرن���ا 

"ضاما"
>> سننهي عاما كرويا رائعا بمونديال 

المغرب
< بالتير رئيس الفيفا

كولها لحياتو
صالون  دخلنا  أننا  فخرا  يكفينا   <<

األندية العالمية
< أبرون رئيس المغرب التطواني

دخلتو وخرجتو بالخف
>> الصعود آخر ما أفكر فيه

< بنهاشم مدرب اتحاد طنجة
وعالش جايبينك، للنزول؟

>> الرجاء يداوي جراحه بمراكش -
< الصباح

باش  واش بالدوا األحمر
>> سيدي بوعسرية وقدر الثالثة 

< المنتخب
سيدي موسى ...ولد لمقدم  اللي طالع واكل 

نازل واكل

قالوا ونقول

وجه االتحاد الدولي لكرة القدم صفعة قوية 
للمسؤولين عن الشأن الرياضي في بلدنا، بعد 
أن حولوا وجهة المباراة التي جرت يوم الثالثاء 
الماضي بين ريال مدريد اإلسباني وكروز أزول 

المكسيكي، من الرباط إلى مراكش.
أسباب هذا اإلجراء الذي توقعناه منذ مدة، 
هي الحالة المزرية ألرضية مركب األمير موالي 
عبد الله الذي كشف وبجالء "عورة" المسؤولين 
بلد  سمعة  شوهت  التي  الفضيحة  ه��ذه  ع��ن 

بكامله.
ساعتان من األمطار حولت أرضية الملعب 
إلى برك مائية، حيث وجد كل الالعبين صعوبة 
بل  بينهم،  م��ا  ف��ي  ال��ك��رات  ل��ت��م��ري��رات  بليغة 
تجنبا  ببطء  اللعب  على  مجبرين  أصبحوا 
التي حولت  الحفر  كثرة  لالصطدامات بسبب 

الملعب إلى مسالك للغولف!!
بالحالة  نددنا  الموندياليتو،  انطالق  قبل 
 22 عليه  صرفت  ال��ذي  الملعب  لهذا  الكارثية 

مليار سنتيم من أجل ترميمه فقط.
فبعد إغالقه لعدة أسابيع، تم افتتاحه خالل 
جمعت  التي  العرش  لكأس  النهائية  المباراة 
الفتح الرباطي بنهضة بركان، ليكتشف الجميع 
إلجراء  إال  شيء  لكل  يصلح  الملعب  هذا  بأن 
مباريات كرة القدم، حيث يشكل خطرا كبيرا على 

الممارسين.
فبالرغم من كل التحذيرات، أغلق المسؤولون 
آذانهم، بل أصروا على الحديث عن جودة عشب 
بملعب  ح��ي��اء  وب���دون  وق��ارن��وه  الملعب  ه��ذا 

"برنابو" معقل فريق ريال مدريد.
هؤالء األشخاص يجب محاكمتهم بسبب هذه 
الفضيحة التي تابعها الماليين من الجماهير 
الرياضية في أنحاء المعمور، لم يقفوا عند هذا 
الحد، بل أكدوا بأن هذه "الضجة" اإلعالمية لن 
تؤثر عليهم، مادام هذا الملعب "الكارثة" أشرفت 

عليه، وقامت ب�"إصالحه" شركة إسبانية تعتبر 
من أكبر الشركات العالمية تخصصا في هذا 

المجال.
صحيفة "AS" آس اإلسبانية الشهيرة، أكدت 
وقبل قرار "الفيفا" بتعويض مركب األمير موالي 
عبد الله بالمركب الجديد بمراكش، ألنه يستحيل 
على فريق عالمي يضم نجوما كبارا يقدر ثمنهم 
ميزانيته  وتتجاوز  ال��دوالرات،  من  بالماليين 
السنوية، ميزانية العديد من الدول، "مستحيل" 
أقدام  أن تطأ  يوافق مسؤولوه على  أن  طبعا 
العبيه في ميدان شبهوه بحقول "البطاطا" كما 
سخرت العديد من الصحف األجنبية من هذا 
الملعب الذي ال يليق باحتضان مباريات عادية، 

فما بالك بمنافسات عالمية كالموندياليتو.

اآلن، وبعد هذه المهزلة التي ال يستحقها بلد 
نظم العديد من الملتقيات الدولية بنجاح، ما 

رأي المسؤولين "الكبار" في هذه الفضيحة؟
الحكومة  المغربية في شخص  الدولة  على 
الحالية التي رفعت قبل تعيينها شعارات رنانة 
مناهضة للفساد والرشوة، أن تؤكد مصداقيتها 
أمام الشعب المغربي الذي أنهكته بالضرائب 
أن  عليها  األسعار،  في  المتفاقمة  وال��زي��ادات 
تتخلى عن أسطوانة "عفا الله عما سلف" وذلك 
بالضرب بقوة على كل "المتهمين" الذين تسببوا 
النكراء، وذلك بفتح تحقيق  الجريمة  في هذه 
للكشف من خالله عن المتورطين الحقيقيين في 
هذه الصفقة أو الكعكة التي تساوي 22 مليار 

سنتيم.

كعكة "رأس السنة" التي تساوي 22 مليار سنتيم!!
شوهة مركب األمير موالي عبد اهلل

بفريق شاب، طموح وبدون أسماء وازنة 
نحو  بثبات  أك��ادي��ر  حسنية  ف��ري��ق  يسير 
الصفوف األمامية، فبعد انتصاره، في لقاء 
خريبكة  أولمبيك  على  وممتع  هيتشكوكي 

الدورة  12 استطاع خ��الل  ال��دورة  خ��الل 
على  القنيطري  النادي  إرغ��ام  األخيرة 

االستسالم بميدانه ليفوز عليه بهدفين 
لواحد.فإذا كان الفريق السوسي قد 
النتائج  م��ن  كبير  وبشكل  تخلص 
للمدرب  الفضل يرجع  فإن  السلبية، 
الهادي  ع��ب��د  ال���ص���ام���ت  ال��م��ق��ت��در 
السكيتوي الذي تمكن وبفضل كفاءته 

والبسمة  ال��ه��ي��ب��ة  ي��ع��ي��د  أن 
للجماهير السوسية.

وكعادته  ال��س��ك��ي��ت��وي 
ي���ف���ض���ل ال���ع���م���ل ب����دون 

أضواء، تاركا النتائج المرضية التي يحصل 
عليها الفريق تتحدث عنه، حيث إننا لم نسمع 

في يوم من األيام أن قدم تصريحا 
ن��اري��ا ي��ه��اج��م فيه 

المهنة،  في  زمالءه  أو  الجمهور  أو  الحكام 
همه الوحيد هو التركيز على فريقه.

المدرب مصطفى مديح هو اآلخر يسير 
فبعد  السكيتوي،  صديقه  نهج  على 
النتائج السلبية التي حصدها الشباب 
الحسيمي منذ بداية الموسم، وجد 
اإلطار  في  ضالته  الريفي  الفريق 
الكفء وغير المحظوظ مصطفى 
مديح الذي تمكن وفي ظرف وجيز 
األخطاء  م��ع��ظ��م  ت��ص��ح��ي��ح  م���ن 
الطريق  إل��ى  بالفريق  وال��ع��ودة 

الصحيح.
اإلطارين  لهذين  سعيد  فحظ 
مثاال  يعتبران  اللذين 
االحتداء  ي��ج��ب 

بهما.

إقالة  ن��زي��ف  م����ازال 
البطولة  في  المدربين 
الوطني  للقسم  الوطنية 
فبعد  مستمرا،  األول 
مرور 12 دورة استغنت 
سبعة أندية عن مدربيها 

ألسباب متعددة.
ففي الدورات األولى أقال 
فريق النادي القنيطري مدربه 
ليتم  ال������رزاق خ���ي���ري،  ع��ب��د 
تم  ال��ذي  اإلدريسي  بهشام  تعويضه 
ليعوضه  خنيفرة  شباب  من  إبعاده 
ال��م��ق��ال م��ن شباب  ال��رك��راك��ي  حسن 
الحسيمة، ومؤخرا من خنيفرة ليضرب 
تغيير  في  قياسيا  رقما  المدرب  هذا 

األندية.
ف��ري��ق أول��م��ب��ي��ك أس��ف��ي ك���ان قاب 
قوسين أو أدنى من مغادرة قسم الكبار 
خالل الموسم الماضي، حيث تمكن من 
بفضل  األخيرة  ال��دورة  خالل  البقاء 
الذي  فرتوت  يوسف  ال��م��درب  خبرة 
المسفيويين  أن  إال  ال��زاك��ي،  ع��وض 
سرعان ما استغنوا عن خدمات فرتوت، 
مغمور  تونسي  م��درب  محله  ليحل 

اسمه رحيم الذي لم يستفد منه الفريق، 
بعد سلسلة من  عنه  االستغناء  ليتم 
الفريق  ويستنجد  السلبية،  النتائج 
مجددا بيوسف فرتوت الذي تمكن وفي 
ظرف وجيز من تحقيق نتائج إيجابية 
عن  االبتعاد  أسفي  ألولمبيك  خولت 

الصفوف األخيرة.
فريق الرجاء البيضاوي هو اآلخر 
لم ينج من لعنة تغيير المدربين، حيث 
بنشيخة  ال���ج���زائ���ري  ت��ع��وي��ض  ت���م 
مازالت  ألسباب  روم��او،  بالبرتغالي 

مجهولة.
فإذا كانت مكاتب هذه األندية هي 
التي استغنت عن مدربيها، فإن فريق 
الدفاع الحسني الجديدي خرج عن هذه 
القاعدة، بعد أن رفض المصري حسن 
شحاتة االستمرار مع الفريق، وحزم 

إلى  إنذار وعاد  حقائبه بدون سابق 
طارق  لمواطنه  مكانه  ت��ارك��ا  مصر، 
مقنعة  نتائج  حقق  ال���ذي  مصطفى 
إلى  الفريق  ع��ن  المسؤولين  دفعت 

التشبث به.
التي عرفها  الحركية  كل هذه  بعد 
"سوق" المدربين، يبقى الحدث األبرز 
هو استقالة أو إقالة مدربين من الوزن 
الجيش  من  الطاوسي  هما:  الثقيل 
المغرب  م���ن  وال���ع���ام���ري  ال��م��ل��ك��ي، 
المدرب  الحديث عن  التطواني، دون 
الذي  خنيفرة،  شباب  من  الركراكي 
عودنا على االنتقال بسهولة من فريق 

آلخر.
فريق الجيش الملكي عاش العديد 
المدرب  م��ع  المختلفة  المشاكل  م��ن 
رشيد الطاوسي الذي رفض في البداية 

الخروج من الباب، وألح على التوصل 
ينص  التي  المادية  مستحقاته  بكل 
عليها عقده مع الفريق والذي مازال 
جاريا إلى نهاية الموسم القادم، مما 
دفع بالفريق إلى اإلبقاء عليه شريطة 
تشكيل لجنة تقنية تتكون من دوليين 
لغريسي،  ال��س��الم  عبد  ك���:  سابقين 
الذي  ب���ودراع  وخليل  دح��ان،  وسعد 

أصبح يشغل مساعدا للمدرب.
رشيد الطاوسي لم يستسغ القرارات 
الجديدة التي اتخذها المكتب المسير 
ليفاجئ الجميع بتقديم استقالته ليلة 
ال��دي��رب��ي ال���ذي ان��ه��زم ف��ي��ه الجيش 
الرباطي،  الفتح  ج��اره  ض��د  الملكي 
الفريق في موقف حرج كان  وليضع 

في غنى عنه.
المدرب عزيز العامري هو اآلخر قدم 

استقالته وقوبلت هذه المرة بالموافقة، 
م��ع فريق  ه��و معلوم  ف��از وكما  وق��د 
ظرف  في  بلقبين  التطواني  المغرب 
أربع سنوات، وهذا إنجاز يحسب له، 
األخيرة  اإلع��الم��ي��ة  خ��رج��ات��ه  ل��ك��ن 
والنتائج السلبية التي حصدها الفريق 
منذ انطالق بطولة الموسم الجاري، 
فريق  م��ع  المنتظرة  غير  وهزيمته 
مونديال  افتتاح  في  سيتي  أوكالند 
األندية البطلة، عجلت برحيله، لتنتهي 
سنوات الود بين مدرب مازال لم يعرف 
المغرب  وف��ري��ق  الحقيقي،  حجمه 
محالة  وال  سيجد  ال���ذي  ال��ت��ط��وان��ي 
صعوبات كبرى إلقناع مدرب كبير على 
اإلشراف على إدارته التقنية ألسباب 

سنذكرها فيما بعد.
ت��غ��ي��ي��رات، "اس���ت���ق���االت" وإق����االت 
الشطر  بعد  نكمل  لم  لمدربين ونحن 
األول من هذه البطولة، تفرض على كل 
األسباب  عن  البحث  األم��ر  يهمه  من 
الحقيقية لهذا الداء الذي أصبح ينخر 
الكرة المغربية التي ولألسف تعاني 
م���ن أم������راض ك���ث���ي���رة، وت���ل���ك قصة 

أخرى.

رقصات وإقاالت المدربين

من املسؤول وما هي احللول؟
قـــف
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مديح - السكيتوي: وجهان لعملة واحدة

)صورة مركبة(

رونالدو  يمارس 
رياضة التزلج 

على الماء 
بمركب األمير 

موالي عبدالله 
بالرباط

مصطفى 
عبد الهادي مديح

السكيتوي
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بعد الهجوم على الدستور..
ـاري بداية مهاجمة »البيعة«

حليلإخبـ
ت

الملك محمد السادس يترأس مراسم تقديم البيعة خالل حفل الوالء

هل المغاربة رعايا أم مواطنون؟ ما الفرق 
بين المواطن و»الرعية«؟.. قد يشكل طرح مثل 
هاته األسئلة في نظر البعض من جديد »عودة 
إلى الوراء« بثالث سنوات على األقل، ذلك أن 
ن��ف��س األس��ئ��ل��ة ط��رح��ت ب��م��ن��اس��ب��ة إطالق 
المشاورات حول تعديل الدستور، سنة 2011، 
وبينما كان جل المتتبعين يعتقدون أن نقاشا 
من هذا النوع طوي بتصويت المغاربة على 
دستور 2011 بنسبة وصلت إلى 98.50 في 
العروي  الله  عبد  المفكر  استطاع  المائة، 
السياسي من جديد عندما  المشهد  تحريك 
نسبت إليه عدة جرائد ومواقع إخبارية قوله 
بأن »المشاركين في حفل الوالء مجرد رعايا 

وليسوا مواطنين«.
هل قال عبد الله العروي ذلك فعال، ولماذا 
تهافت  سياسية  م��ادة  إل��ى  كلماته  تحولت 
عليها الجميع، رغم أن الرجل ليس فاعال في 
المحاضرة  إلى  بالعودة  الحزبي؟  المشهد 
في  العروي،  الله  عبد  المؤرخ  ألقاها  التي 
المكتبة الوطنية في الرباط، قبل أيام، نجد 
أنه قال بالحرف ما يلي: ))يشاهد بعضنا، 
على الشاشة، نقل حفل الوالء، فيقول: هؤالء 

هذا  مواطنين..  وليسوا  م��وال  المبايعون 
الشعور هو الذي يجب أن ننطلق منه بحثا 
عن ظروف نشأته. هل هو طبيعي؟ نعم، بدون 
أدنى شك، توجد جماعات كثيرة تجربه يوميا. 
كل عضو في هذه الجماعات يشعر بأنه أفاقي، 
خارج السرب، أنه مساكن مجاور، غير مشارك، 
غير مساهم، ال يتمتع بها غيره، الذي يحتل 
مكانة أعلى من مكانته. يجد أن وضعه ناقص، 
محتاج إلى تزكية، حتى يتخيل واقعا مناقضا 
للواقع الذي يعيشه، يحاول أن يكيف، فيعثر 
المستحدث،  بمعناها  مواطنة،  كلمة  على 
يتيقن أنها حق لكل إنسان بما هو إنسان، 
لو لم يجد هذه الكلمة جاهزة، الستعار لفظة 
أجنبية، كما استعار من قبل لفظة ديمقراطية 

ولفظة برلمان((.
الله العروي بلغة قد ال  هكذا تحدث عبد 
يفهمها إال قلة قليلة من المتتبعين)..(، علما 
أن عددا كبيرا ممن حرصوا على نقل كالمه 
))ال  المحاضرة:  ذات  في  قوله  »تجاهلوا« 
انفصام أبدا بين الحرية والتعقل، وال مواطنة 
مع الدناءة والكذب والخيانة.. هذه الخصال 
م��ط��ل��وب��ة ف��ي ك��ل ح���ال: ف��ي إط���ار األس���رة، 
والحرفة، والقبيلة، فأحرى أن تكون ضرورية 

الستمرار الدولة((.
والنقاش الذي أثير في الفترة األخيرة حول 
البيعة لم يرتبط بعبد الله العروي وحده، بل 
إنه ارتبط أيضا بعودة الحديث عن النائب 
رفض  ال���ذي  تشيكيطو  ع���ادل  ال��ب��رل��م��ان��ي 
السنة  ال���والء  حفل  م��راس��م  ف��ي  المشاركة 
الماضية، هذا األخير كان قد اشتهر بقوله: 
الركوع  الوالء ألنني أرفض  »غبت عن حفل 
لغير الله«، غير أن أول المنتقدين لتصريحاته 
كانوا إخوانه في حزب االستقالل، »فأن يقول 
البرلماني تشيكيطو، إنه لم يذهب إلى حفل 
والجالبة..  السلهام  يرتد  لم  وإن��ه  ال���والء، 
شجاعة  ولكنها  شجاعة،  فيه  األم��ر  حقيقة 
على  مبنية  الشجاعة  ه��ذه  أن  ذل��ك  مغلفة، 
مائة  ديمقراطي  بشكل  ينلها  لم  تمثيلية، 
بالمائة، ذلك أنه استفاد من الريع السياسي، 
باعتباره  البرلمان  عضوية  من  مكنه  ال��ذي 
الداعي  وم��وق��ف��ه  ينضبط  ال  وه���ذا  ش��اب��ا، 
للديمقراطية الحقة ولعدم االنحناء للملك«، 
حسب ما صرح به »محمد طه« العضو في 
حزب االستقالل )المصدر: موقع فبراير، 11 

غشت 2013(.
الحديث عن تشيكيطو لم يكن مرتبطا هذه 

عاد  ولكنه  البيعة،  لطقوس  بانتقاده  المرة 
فضيحة،  ف��ي  ت��ورط��ه  بعد  م��ج��ددا  للظهور 
تسريب شريط فيديو ظهر فيه وهو يمارس 
العادة السرية.. لتكتب المواقع التي سرب 
لها الشريط: »عادل تشيكيطو…البرلماني الذي 
على  ع��اه��رة  يبايع  ال��م��ل��ك،  مبايعة  رف��ض 
11 دجنبر  كوم،  برلمان  )موقع  األنترنيت«، 

.)2014
ولم يجد المدافعون عن عادل تشيكيطو من 
طريقة للدفاع سوى »اإليحاء« بأن األمر يتعلق 
باألمر  المعني  أن  رغم  انتقامية)..(،  بخطة 
نفسه أكد تعرضه لالبتزاز من طرف شبكة 
م��خ��ت��ص��ة ف���ي اإلي����ق����اع ب���ه���ذا ال���ن���وع من 
الضحايا)..(، علما أن البرلماني المشار إليه، 
المتورطين في  البرلمانيين  يعد واحدا من 
تلقي »تمويل أجنبي« خصص الفتتاح مكتب 
القانون  أن  رغم  المواطنين،  مع  للتواصل 
يشترط تمويل العمل الحزبي بأموال مغربية 

صرفة)..(.
هو  تشيكيطو  ع����ادل  إن  ال���ق���ول  ي��م��ك��ن 
البرلماني الوحيد الذي رفض طقوس البيعة 

بشكل مكشوف، لكن ذلك ال يمنع من 
ال���ق���ول ب����أن ال��ه��ج��وم ع��ل��ى إم����ارة 

هل تمهد الدعوة إلى »حذف« إمارة المؤمنين 
لتفكيك وحدة الشعب؟
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المؤمنين يتم بشكل غير مباشر من 
عن  فالدفاع  البرلمان،  قبة  داخ��ل 
»حرية المعتقد« مثال يتعارض مع 
فلسفة إمارة المؤمنين، فضال عن 
اصطفاف بعض البرلمانيين )وجلهم 
طريق  عن  البرلمان  إل��ى  يصل  لم 
االنتخابات المباشرة( وراء قوانين 
م��ح��رج��ة إلم����ارة ال��م��ؤم��ن��ي��ن، مثل 
عقوبة  إلغاء  قانون  »إلغاء  مقترح 
اإلع��دام« ال��ذي تحول إلى عريضة 
التوقيعات  جمع  البعض  يحاول 
عليها غير أنها لم تلق إلى التجاوب 
مدعومة  م��ب��ادرة  وه��ي  المطلوب، 

دوليا)..(.
النتيجة  إن  أيضا  القول  يمكن 
الحتمية القتراح بعض القوانين هي 
إحراج إمارة المؤمنين، فما معنى 
بإصدار  النواب  بعض  يطالب  أن 
قانون يجرم التكفير؟ أال يعني ذلك 
أن بعض النواب يسعون إلى امتالك 
صالحيات لطالما استأثر بها الملك 
إن  القول  يمكن  أال  َحَكم؟  بوصفه 
بحكم  المجتمع  م��ن  ف��ئ��ة  ت��ج��ري��م 
ال��ق��ان��ون، ه��و م��دخ��ل م��ن مداخل 
الفتنة؟ ما معنى أن يطالب بعض 
اإلرث  في  بالمساواة  السياسيين 
ال��رج��ال وال��ن��س��اء ع��ن طريق  بين 
ذلك  القانون؟ وكيف يمكن تطبيق 

في بالد أمير المؤمنين؟ 
بعض  م��وق��ف  إن  ال��ق��ول  يمكن 
في  »التأثير  مجال  في  الناشطين 
أنفسهم  وه����م  ال����ق����رار«  ص��ن��اع��ة 
للتعديالت  دائ��م��ا  المتحمسون 
تتسبب  م���ا  غ��ال��ب��ا  ال��دس��ت��وري��ة، 
تحركاتهم في طرح بعض األسئلة 
من قبيل ما مدى تعايش »البيعة« 
سبق  ال��س��ؤال  ه��ذا  الدستور؟  مع 
طرحه على األستاذ الجامعي محمد 
ضريف، مباشرة بعد اعتالء الملك 
ال���س���ادس  س���دة العرش،  م��ح��م��د 
ف��أج��اب: »ه��ذه أول م��رة يتم فيها 
وجود  ض��وء  على  العرش  انتقال 
دستور مكتوب، فكما هو معروف، 
المغرب لم يكن يتوفر على دستور 
مكتوب، وبالتالي بعد وفاة الملك 
محمد الخامس لم يكن هناك نص 
دستوري ينظم انتقال الحكم، وتولي 
الملك الحسن الثاني للعرش تم بناء 
العرش  فاعتلى  العهد،  والية  على 

بناء على البيعة«.
النص  »إن  ق��ال:  نفسه  المصدر 
لتقاليد  المكمل  ه��و  ال��دس��ت��وري 
وفاة  بمجرد  أنه  ويالحظ  البيعة، 

ملك تتم بيعة ولي عهده في نفس 
الراحل  الملك  وف��اة  فيوم  ال��ي��وم، 
الحسن الثاني تلقى محمد السادس 
البيعة في نفس اليوم، في حين أن 
الجلوس على العرش لم يتم إال بعد 
الملك  وف�������اة  م����ن  ج���م���ع���ة  أول 

السابق«.
الهجوم على  النظر عن  وبغض 
الدستور الجديد، والذي بلغ أوجه 
خالل هذه السنة لدرجة أن بعضهم 
قال: »إن الدستور الذي صوت عليه 
المغاربة ليس دستورا«، فإن منتقدي 
أن  يعتقدون  »العريقة«  التقاليد 
البيعة فوق الدستور و»الصواب هو 
أن البيعة ليست فوق الدستور وال 
تحته، إنما هي الدستور نفسه، فقد 
اقتضى تطور التنظيمات السياسية 
الحديثة واالنتقال من محورية الفرد 
الحاكم إلى نظام المؤسسات أن يتم 
ال��ت��ع��اق��د ال��س��ي��اس��ي ال����ذي يربط 
شكل  في  بالمحكومين  الحاكمين 
وثيقة قانونية تكتسب صفة السمو 
بعد قبولها من طرف المواطنين في 
أما  ديمقراطي..  شعبي  استفتاء 
مفهوم أمير المؤمنين الذي جاء به 
دستور 1962 فلم يقصد منه تمكين 
)الملك( من سلطات  الدولة  رئيس 
خارقة تستمد عظمتها من التفويض 
أمير  إقحام  ك��ان  ما  بقدر  اإلل��ه��ي، 
المؤمنين في الدستور تأكيدا على 
إسالمية الدولة وعلى ضرورة التزام 

للمؤمنين  أم��ي��را  بصفته  ال��م��ل��ك 
مصالح  وحماية  ال��دي��ن  بحراسة 
يعتقده  م��ا  ح��س��ب  ال��م��س��ل��م��ي��ن«، 
األستاذ الجامعي عبد العالي حامي 

الدين.
الدين  سعد  يعتقد  جهته،  م��ن 
العثماني العضو في حزب العدالة 

والتنمية أن البيعة شكل تاريخي 
جوهرها تعاقد بين األمة والحاكم، 
مستقلة  ح���رة  إرادة  ع��ل��ى  ي��ق��وم 
وواعية، »وقد تطور الفكر السياسي 
اإلنساني اليوم باالتفاق على وضع 
دساتير مكتوبة. فإذا وافقت عليه 
النتقال  طريقة  على  ون��ص  األم��ة، 

للمراد  المحققة  ف��ه��ي  ال��س��ل��ط��ة، 
الشكل  ف��ي  تغير  وه��و  ال��ش��رع��ي، 
وثبات في المضمون، على أساس 
أن الوثيقة الدستورية هي ميثاق 

للتعاقد«. 
العثماني  الدين  سعد  ويلخص 
الجدل حول البيعة في رأيين: »الرأي 
عن  االستغناء  إل��ى  يذهب  األول، 
الشكل التقليدي واالنحياز للنموذج 
الحديث رأسا، حذرا من التشويش 
ال��ف��ه��م، ومنعا  ف��ي  واالض���ط���راب 
لضياع المقاصد والمعاني مع تعدد 
األشكال، والرأي الثاني، يذهب إلى 
التقليدي، أي  الحفاظ على الشكل 
البيعة، وصال للحاضر بالماضي، 
بخصوصية  ال�����دول�����ة  ول���ط���ب���ع 
هناك  ليس  الوطنية..  الشخصية 
مانع من تبني الرأي الثاني، فأعرق 
الديمقراطيات اليوم مثل بريطانيا، 
تحافظ على طقوس تقليدية كثيرة 
واالحتفاالت  ال��م��ل��ك  ان��ت��ق��ال  ف��ي 
في  الشرط  لكن  الرسمية وغيرها. 
بالمقاصد  ع��دم اإلض���رار  ذل��ك هو 
)المصدر:  األص��ل��ي��ة«،  وال��م��ع��ان��ي 
المبنى  ج��دل  وال��دس��ت��ور..  البيعة 
الدين  ال��ك��ات��ب س��ع��د  وال��م��ع��ن��ى، 

العثماني(.
إن  القول  يمكن  لما سبق،  تبعا 
عدة متتبعين ال يرون أي تعارض 
األمر  لكن  والمواطنة،  البيعة  بين 
هل  للجميع،  بالنسبة  كذلك  ليس 

اإلن��س��ان ال��م��غ��رب��ي م��واط��ن؟ هذا 
السؤال سبق طرحه على الباحثة 
هند عروب، هذه األخيرة بوصفها 
المعارضة  معسكر  ضمن  ناشطة 
نسب  بما  شبيهة  بصيغة  ق��ال��ت، 
))هل  ال��ع��روي:  الله  عبد  للباحث 
ي��وج��د م��واط��ن��ون ف��ي ظ��ل الحكم 
المطلق، طبعا ال. والمغاربة ليسوا 
راعيهم،  رع��اي��ا  ه��م  ب��ل  مواطنين 

والراعي من يملك رعية 
- حسب ابن خلدون -، وهم رهن 
إلرادته وأهوائه. والرعية ال تملك 
سلطة محاسبة راعيها، كما أنها ال 
تعد مصدرا لشرعيته، بل إن الراعي 
يعتبر شرعيته ممتحة من السماء، 
وبذلك فهو ليس مسؤوال سوى أمام 
الثاني  الله كما كان يردد الحسن 
دائما... أما الرعية فملزمة بالسمع 
األديب  يقول  القهر،  رغم  والطاعة 
الوليد  اب����ن  م��ح��م��د  ال��س��ل��ط��ان��ي 
السلطان  ج��ار  »إذا  ال��ط��رط��وش��ي 

فعليه الوزر وعليك الصبر«((.
يكون  كذلك، متى  األم��ر  كان  إذا 
الباحثة  ح��ق��ا؟  مواطنا  المغربي 
على  ي��ث��ور  »ح��ي��ن  تجيب:  نفسها 
خنوعه، جهله، عبوديته واستعباده، 
حين يجرؤ على المطالبة بحقوقه، 
حين يدرك أن الحقوق ال تهدى، وال 
أو  ال��وك��ال��ة،  أو  بالنيابة  تجنى 
بانتظار المهدي المنتظر أو غودو، 
وقاتال«،  ورب���ك  أن��ت  ب���»اذه��ب  أو 
)ح��وار هند ع��روب مع هسبريس، 

األحد 13 يونيو 2010(.
هند عروب لم تحدد شكل الثورة 
لماذا  لكن  البيعة)..(،  تنتقد  وهي 
هذا اإلصرار على انتقاد البيعة التي 
المواطنين  تصنيف  عنها  ينتج 
ضمن خانة الرعايا)..( هل تتعارض 
البيعة مع االنتخابات التي تشكل 
دعامة المواطنة)..(، أليست البيعة 
السؤال  ه��ذا  االنتخاب؟  من  نوعا 
سبق طرحه على الباحث والمحلل 
السياسي محمد الساسي فأجاب: 
وتقول  كونية  قواعد  أم��ام  ))نحن 
باالنتخاب، هل البيعة انتخاب؟ لكي 
نعرف ذلك، هل هي تعبير عن إرادة؟ 
ألن اإلرادة العامة هي سلطة مناط 
الحكم المعبر عنها باالنتخاب. هل 
البيعة تحقق معنى االنتخابات؟ ال، 
تحقق  أن  البيعة  أرادت  إذا  ألن��ه 
م��ن يمنحون  االن��ت��خ��اب فمن ح��ق 
واألمان  آلرائ��ه��م  ال��دع��اي��ة  البيعة 
ال��ش��خ��ص��ي وح�����ق اخ���ت���ي���ار من 

المقابل  وف���ي  ي��ب��اي��ع��ون��ه، 

«««

يمكن القول إن 
موقف بعض 
الناشطين في مجال 
»التأثير في صناعة 
القرار« هم أنفسهم 
المتحمسون دائما 
للتعديالت الدستورية، 
وغالبا ما تتسبب 
تحركاتهم في طرح 
بعض األسئلة من قبيل 
ما مدى تعايش 
»البيعة« مع الدستور؟

هكذا تحدث عبد اهلل العروي بلغة قد ال تفهمها إال 
قلة قليلة من المتتبعين)..(، علما أن عددا كبيرا ممن 

حرصوا على نقل كالمه »تجاهلوا« قوله في ذات 
المحاضرة:«ال انفصام أبدا بين الحرية والتعقل، وال 

مواطنة مع الدناءة والكذب والخيانة.. هذه الخصال 
مطلوبة في كل حال: في إطار األسرة، والحرفة، 

والقبيلة، فأحرى أن تكون ضرورية الستمرار الدولة«

تقديم البيعة للملك 
الراحل الحسن الثاني 

خالل حفل الوالء بمراكش 
سنة 1966

انتقال العرش من 
الملك محمد 

الخامس إلى الملك 
الحسن الثاني تم 

بناء على مقتضيات 
»والية العهد«



منح  يريدون  ال  الذين  األشخاص 
البيعة من حقهم األمان الشخصي 
والتعبير عن آرائهم والدعاية لها، 
تحقق  أن  ل��ل��ب��ي��ع��ة  ي��م��ك��ن  ه���ك���ذا 
االن�����ت�����خ�����اب�����ات م������ن ال���ن���اح���ي���ة 

المجردة((.
يمكن  كيف  إذن،  ال��ح��ل  ه��و  م��ا 
ديمقراطي  ن��ظ��ام  ب��ي��ن  ال��ت��وف��ي��ق 
ال���ج���واب ع��ل��ى لسان  وال��ب��ي��ع��ة؟ 
الطقوس  لبعض  »يمكن  الساسي: 
والتقاليد أن تبقى، ويبقى لها طابع 
ثقافي وليس لها معنى سياسي أي 
أن تنحصر في مجرد طقوس. ما 
منها؟  الغرض  وما  الطقوس  هي 
الماضي  ف��ي  كنا  بكيف  تذكرنا 
وتمتعنا به، مثال كيف كان الملك 
يخرج على متن الحصان، كيف 
أي  ل��ل��والء.  ك��ذا، وحفل  يبايعه 
التي  للشعوب  الثقافي  الطابع 
إل����ى معرفة  ف���ي ح���اج���ة  ه���ي 
أن يعني ذلك  تاريخها، بدون 
التاريخ،  ل���ذل���ك  ال���خ���ض���وع 
نتجاوز ذلك التاريخ سياسيا 
من  عليه  ويبقى  ومؤسسيا 
الوجهة الثقافية، مثال بعض 
اإلمبراطورية  ال��ط��ق��وس 
من  ن���وع  فيها  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
العبودية، ولكن لها طابع 
عالقة  وال  اح���ت���ف���ال���ي 

للسياسة بها«.
م���ن خالل  ال���س���اس���ي 
يدعو  هاته  تصريحاته 
إلى تحويل البيعة إلى 
مجرد طقس ثقافي؟ لكن 
ت�����راع�����ي م����ث����ل ه����ذه 
العمق  ال�������دع�������وات 
في  للبيعة  التاريخي 

هذه  تنال  أن  يمكن  هل  المغرب؟ 
الدعوات رضى الفاعلين السياسيين 
المغاربة؟ قد ال يكون هناك مجال 
النظام  »إن  االعتقادات،  هذه  لمثل 
الديمقراطي  الدستوري  السياسي 
يقوم على مبدأين أساسيين هما: 
مؤسسة إمارة المؤمنين، ومؤسسة 
البيعة«، هذا ما يعتقده مثال محمد 
خليدي األمين العام لحزب النهضة 
أن  سبق  األخ��ي��ر  ه��ذا  والفضيلة، 
المشاورات  ه��ام��ش  ع��ل��ى  اق��ت��رح 
الدستورية إحداث »مجلس المالءمة 
مع الشريعة اإلسالمية يضم علماء 
الشريعة وقواعد الفقه اإلسالمي«.

باختصار تجد البيعة التي تعد 
تجلياتها،  إحدى  المؤمنين  إمارة 

سندها في الشريعة اإلسالمية لكن 
للمسلمين  تركت  اإللهية  اإلرادة 
خليفة  اخ���ت���ي���ار  ط��ري��ق��ة  ح���ري���ة 
تقول  الصدد  ه��ذا  في  للمسلمين، 
أستاذة  الفياللي،  وف��اء  الدكتورة 
التاريخ  إن  ال��دس��ت��وري:  القانون 
عدة  اإلس��الم��ي شهد 

لتولي  ط�������رق 
الخالفة يمكن إجمالها في ما يلي: 
1 - اختيار بعض أهل الحل والعقد 
لشخص ومبايعته فيبايعه بعد ذلك 
تعيين   -  2 وال��ع��ام��ة،  ال��خ��اص��ة 
الخليفة لمن يخلفه من غير أبنائه، 
3 -  ترشيح الخليفة عدة مرشحين 
للخالفة على أن يحسموا في اختيار 
أحدهم، 4 - قد يبادر بعض العامة 
إلى مبايعة مرشح للخالفة ثم يطلب 
ينتزع  ق��د   -  5 ال��ع��ام��ة..  البيعة 
الخالفة راغب فيها بحد السيف..

وت���ؤك���د ال��ب��اح��ث��ة ن��ف��س��ه��ا أن 
على  تنبني  ق��د  ال��دول��ة  مشروعية 
التاريخ أو التنمية أو الدين.. أما 

بالنسبة للتجربة المغربية: »فجذور 
عهد  إل��ى  ترجع  بالمغرب  البيعة 
العلويين،  إل��ى  األدارس���ة وص��وال 
والموحدين  بالمرابطين  وم��رورا 
وال���م���ري���ن���ي���ي���ن وال���وط���اس���ي���ي���ن 
وال��س��ع��دي��ي��ن.. ف��ح��ت��ى ف��ي أحلك 
التاريخ  ع��رف��ه��ا  ال��ت��ي  ال��م��راح��ل 
التخلي  يتم  لم  للمغرب  السياسي 
عن البيعة، فلما انعقد 

الجزيرة  مؤتمر 
وتهددت   1906 س��ن��ة  ال��خ��ض��راء 
واتضحت  ال��م��غ��رب��ي��ة  ال���ث���غ���ور 
انتفض  االستعمارية،  االتجاهات 
والخاصة،  العامة  منهم  المغاربة 
السلطان  فنصحوا  العلماء  وبادر 
المولى عبد العزيز، فلما لم يجدو 
تأييدا من لدنه لمناهضة الهجومات 
االستعمارية تم خلعه وتمت البيعة 
المشروطة للمولى عبد الحفيظ سنة 
االستعمار  سعى  وعندما   ،1907
الوحدة  ت��دم��ي��ر  إل����ى  ال��ف��رن��س��ي 
المغربية عبر الظهير البربري سنة 

ازدياد  ذلك  نتائج  من  كان   ،1930
تماسك العرب والبربر في مقاومتهم 
للمستعمر، وتظافر جهود الوطنية 
المطالبة  ج��ان��ب  إل���ى  والسلفية 
باحترام الروابط القائمة بين الملك 
والشعب«، )مقتطف من كتاب تأمالت 
حول البرلمان والمواطنة للدكتورة 

وفاء الفياللي(.
ت��ب��ع��ا ل��ذل��ك ف��ق��د ش��ك��ل��ت إم���ارة 
المؤمنين حصنا منيعا ضد تفتيت 
ال���م���غ���رب وج������دارا 

ع�����ص�����ي�����ا ع���ل���ى 
ال  لذلك  المستعمر،  أم��ام  التسلق 
غرابة أن نسمع أن »إمارة المؤمنين« 
ف���ي تجنيب  ال��ت��ي س��اه��م��ت  ه���ي 
المغرب عاصفة الربيع العربي وما 
»إن  التخريب،  موجات  من  تالها 
ال��ف��ض��ل ف��ي ح��ف��اظ ال��م��غ��رب على 
هدوئه وأمنه واستقراره في خضم 
السياسية  المتغيرات  من  العديد 
المحيطة به يعود بالدرجة األولى 
وتشبث  ال��م��ؤم��ن��ي��ن  إم�����ارة  إل����ى 

المغاربة بالثوابت الدينية في إطار 
المذهب المالكي الحنيف«، )تصريح 
محمد يسف األمين العام للمجلس 

العلمي األعلى، دجنبر 2014(.
ال غرابة أيضا أن نقرأ أخبارا عن 
كون إمارة المؤمنين تغري عدة دول، 
فعندما نقرأ أن شيوخا في السينغال 
جددوا البيعة للملك محمد السادس 
نفهم  إلفريقيا  جولته  هامش  على 
السادس  محمد  اس��ت��ق��ب��ال  س��ب��ب 
بحفاوة منقطعة النظير، في الجولة 
التي قادته إلى مالي، وساحل العاج، 
وال���������غ���������اب���������ون، 
وغ���ي���ن���ي���ا)..(، ال 
نقرأ  أن  غ���راب���ة 
الدول  أن  أي��ض��ا 
ال�����ت�����ي ش���ه���دت 
الربيع  ف���وض���ى 
إلى  تحن  العربي 
عهد الملكية في ظل 
ه��������ذه ال����ف����وض����ى 
تقوم  التي  الكبرى، 
تفكيك  أس���اس  ع��ل��ى 
م�����ق�����وم�����ات وح������دة 
أل���م يدعو  ال��ش��ع��وب، 
إلى  األزه�������ر  ع���ل���م���اء 
اختيار الرئيس بالبيعة 
بدل االنتخابات، ألم يقل 
علماء األزهر: »إن الخروج 
على الحاكم حرام ما دام 
سيحدث فتنة حتى ولو لم 
يقولوا  أل��م  صالحا،  يكن 
»األنسب لنا اختيار الحاكم 
بواسطة أهل الحل والعقد«.. 
النموذج  إن  قائل  يقول  قد 
الغربي ناجح وإن العلمانية 
ذلك ال يشكل  لكن  الحل  هي 
حال في نظر بعض العارفين 
بأسرار الدولة، والنموذج هنا 
من أحمد التوفيق، هذا األخير 
بلد  أي  ف��ي  دس��ت��ور  »أي  ي��ق��ول: 
علماني البد أن يتضمن مقتضيات 
واألموال  والعقول  األنفس  تحمي 
واألعراض، ويبقى الغائب عنه هو 
حماية الدين ألن الدين هو الغائب 
المأسوف عنه في الديمقراطية في 
من  )مقتطف  العلمانية«،  البلدان 
م��ح��اض��رة أح��م��د ال��ت��وف��ي��ق خالل 

الدروس الحسنية(.

«««

أحمد التوفيق:»أي 
دستور في أي بلد 
علماني البد أن 
يتضمن مقتضيات 
تحمي األنفس 
والعقول واألموال 
واألعراض، ويبقى 
الغائب عنه هو حماية 
الدين ألن الدين هو 
الغائب المأسوف عنه 
في الديمقراطية في 
البلدان العلمانية«

alousbouea@gmail.com
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السلطان محمد 
الخامس يتلقى البيعة 

في مكناس

الجذور التاريخية 
للبيعة عند العلويين.. 

السلطان موالي 
إسماعيل نموذجا



الرياض  أك��دال-  مقاطعة 
التي تتربع على مساحة 48 
كلم2، والتي تخلصت من بؤرة 
الدواوير الصفيحية بصعوبة 
مما أهل المقاطعة ألن تصبح 
المقاطعات  ت���رت���ي���ب  ف����ي 
المغربية، األولى وطنيا بعد 
للجامعة والحي  احتضانها 
العرفان  وم��دي��ن��ة  اإلداري 
فيتا،  ال��ص��ن��اع��ي  وال���ح���ي 
وك����ب����ري����ات ال���م���ؤس���س���ات 
التجمع  وه����ذا  ال��وط��ن��ي��ة، 
للمرافق لم يكن من إنجاز وال 
المقاطعة  م��ج��ل��س  ت��ف��ك��ي��ر 
الحالي بل هو ثمرة مجهودات 
المجالس السابقة، وبدال من 
تلك  لتأطير  مخطط  وض���ع 
ورئيس  خصوصا  المرافق 
المقاطعة يجمع مسؤوليات 
ولجان  وبرلمانية  جماعية 
دروب  في  ت��اه  فإنه  وطنية، 
والتجمعات  االج��ت��م��اع��ات 
في  ت��غ��رق  المقاطعة  وت���رك 
أوح�����������ال م������ن ال���م���ش���اك���ل 
المستعصية والتي أصبحت 
خصوصا  ال��س��اك��ن��ة  ت����ؤرق 
منهم سكان حي أكدال. هذا 
لالنفجار،  ال��م��رش��ح  ال��ح��ي 
بعدما تحول من منطقة فيالت 
إلى منطقة عمارات ومن حي 

تجارية،  أحياء  إل��ى  سكني 
وثقافية،  وصحية  وإداري���ة 
ب��ي��ن��م��ا ال���ط���رق���ات واألزق�����ة 
والساحات ظلت على ما كانت 
الثمانينيات،  ف���ي  ع��ل��ي��ه 
السكان،  ه���م  وال��ض��ح��اي��ا 
بالبنايات  ض��اق��ت  ف��األزق��ة 
الفيالت  م��ن  ب��دال  الشاهقة 
وارتفع بشكل مخيف مشكل 
التلوث نتيجة آالف السيارات 
والطاكسيات  والطوبيسات 

التي تعبر الحي يوميا وكأنه 
بضجيجها  س��ي��ار،  ط��ري��ق 
وص��خ��ب��ه��ا وم���ا ت��ن��ف��ث��ه من 
سموم في الهواء ليستنشقه 
المواطنون. فحي أكدال بدون 
مواقف للسيارات، وحي أكدال 
بدون مستوصف، وحي أكدال 
بدون مدارس عمومية إال من 
مدرسة المنظر الجميل التي 
تركها االستعمار، وحي أكدال 
بدون مساجد إال من مسجد 

ب����در ال��وح��ي��د ال��م��ش��ي��د في 
الستينيات، وحي أكدال بدون 
والفواكه  للخضر  أس����واق 
واللحوم، وحي أكدال يختنق 
»يختنق«  ي����وم،  ع���ن  ي��وم��ا 
ب��ح��رك��ة ال���ع���رب���ات ال��ت��ي ال 
تنظمها سوى بعض العالمات 
البدائية من تشوير وأضواء 
مهترئة، ويختنق باألزبال في 
أخضر،  ري���اض���ا  ك����ان  ح���ي 
فاألزبال في كل مكان وهذا ما 

»شجع« الفئران وسراق الزيت 
لشن  وال��ذب��اب،  والناموس، 

غزوات على السكان.
الهدوء  ودع  أك����دال  ح��ي 
والراحة، والنظام، والتنظيم، 
والخضرة، والبيئة النظيفة، 
الراقية،  الجميلة  والمناظر 
ودع »شبابه« بعدما ألبسوه 
الكهول وأدخلوه في  دربالة 
الداخل  بابه:  غار كتب على 

مفقود والخارج مولود.
معكم  نستعرض  ون��ح��ن 
بعض مشاكله المعاشة، فإننا 
حدوث  ال��ق��ري��ب  ف��ي  ننتظر 
مصائب مثل: قنوات الوادي 
الحار، وقنوات المياه العذبة، 
التي  الكهربائية،  والطاقة 
فيال   4000 لتجهيز  ك��ان��ت 
فأصبحت 4000 عمارة تضم 
بأربعة  شقة  وك��ل  شقة،   20
 80 الرقم  ليصير  أشخاص 
ألف   12 ب����دل  ن��س��م��ة  أل����ف 
ن��س��م��ة. ف��ه��ل ي��ض��ع مجلس 
مقاطعة أكدال- الرياض في 
اعتباره ما يعانيه سكان حي 
ومصائب؟  أهوال  من  أكدال 
المقترحة،  الحلول  هي  وما 
فإذا لم تكن له حلول فليجمع 
»بكاجه« وليغادر غير مأسوف 

عليه!

مجلس مقاطعة أكدال - الرياض مطالب
 بجمع »بكاجه« للمغادرة

أرشيف الرباط

ص���������������������������ورة 
ال��ت��ق��ط��ت   سنة 
1946 لوطنيين 
من  م���ق���اوم���ي���ن 
الوطنية  أن��ف��ة  
ال�����ش�����ام�����خ�����ة، 
ي����ت����وس����ط����ه����م 
المرحوم الرباطي المناضل 
عبد الله العياشي رحمه الله، وإلى 
جانبه مقاومين من سيدي قاسم 
ه���م���ا: اب�����ن ال���ج���ي���ال���ي وإدري������س 

الوزيري.
نضالهم  تتذكر  الرباط  وذاك��رة 
وك���ف���اح���ه���م،    ووف����اءه����م لشعار 

المملكة: الله الوطن الملك.

ف���ي س���اح���ة م�����والي احل���س���ن  حيث 
الكوميسارية  )قرب  الورود  يوجد مارشي 
املقاهي،   أص����ح����اب  زح�����ف  ال���ك���ب���ي���رة( 
وحولوها  الساحة  و»الكاسكروتات« على 
وحواجزهم،  ب��ط��اوالت��ه��م  »ج��وط��ي��ة«  إل��ى 
املرور بسالم..  من  الراجلني  بذلك  مانعني 

فهل وصلت الفوضى إلى قلب العاصمة؟

احلسابات  قسم  في  الطوارئ  حالة  أعلنت 
مداخيل  تتجاوز  مداخيل  لتأمني  وذلك  للجماعة 
برنامج  أع��د  الوقت  نفس  وف��ي  الفارطة،  السنة 
 85 م��ن  ال��ق��ادم��ة  السنة  مداخيل  لترتفع  مالي 
مليارا إلى 100 مليار، في حني تصل املداخيل 
فأين يكمن اخللل؟  املاليير،  إلى مئات  احلقيقية 

يا أيها املغادرون للمجلس؟

بناء على ما نشرناه في شأن الطالب 
لكتاب  تأليفه  ش��أن  ف��ي  »ال��وط��ن��ي«  أم��ني 
حول: »إمارة املؤمنني والقضاء بني الفقه 
ملدينة  الناخب  مرصد  ينظم  والتشريع«، 
األنوار ندوة يوم 25 دجنبر احلالي، يقدم 
فيها الكتاب ومؤلفه الذي يعد أصغر كاتب 
البروفسور  احملاضرين  بني  ومن  رباطي، 

محمد هرندي.

الندوة  هذه  في  يشارك  أن  املقرر  من  كان 
احملامي األستاذ عبد احلق دقاق، إال أن إصابته 
في  مكثف  لعالج  وخضوعه  الدماغ  في  بجلطة 
م��ص��ح��ة، ف���وت ع��ل��ى امل��ث��ق��ف��ني م��ح��اض��رة حول 
العاجل  بالشفاء  متمنياتنا  ال��ك��ت��اب،  مضمون 

للقطب احلقوقي حتى يعود لنشاطه النضالي.

أسرار
العاصمــــــة

إنها فعال قنابل موقوتة ستنفجر عاجال أم آجال 
وحتى يكون انفجارها مدويا وفتاكا ومدمرا للعاصمة 
تدميرا شامال، لغمها »المكلفون« بألغام من المتفجرات، 
القوية المفعول مع التحكم في توقيت االنفجار أنى 

شاءوا.
فالقنابل الموقوتة هي العمارات والديور المهددة 
باالنهيار، وكلها بنايات تاريخية وتصاميم هندسية 
معمارية فريدة وموجودة في مقاطعة حسان وموزعة 
بين قصبة األوداية وحومة لوبيزة، وحي المالح، وحي 
السويقة، وحي لكزة، وحي سيدي فاتح، وحي وقاصة، 
وشارع القناصل، وحي حسان، وحومة سانية غربية 
في حي المحيط، وبعض األزقة في حي العكاري وجزء 
من حي القبيبات، وحومة قريون، وبعض الديور في 

مقاطعة يعقوب المنصور، ومقاطعة اليوسفية.
فمنذ التسعينيات وهذه »القنابل« في تزايد مهول، 
فمن 300 عمارة ودار آيلة للسقوط في ذلك الوقت، 
ارتفع العدد هذه السنة إلى 400 بناية، كلها موثقة 
في محاضر معاينة وأخرى صدرت في شأنها قرارات 
صالحة  تعد  لم  خطيرة  ببنايات  تصنفها  رسمية 

للسكنى وتهدد سالمة وأمن المواطنين.
الخشبية  ال���ب���راري���ك  ف��ه��ي  ال��م��ت��ف��ج��رات،  ف��أم��ا 
والقصديرية التي – تبارك الله – في تزايد، وال تخلو 
مقاطعة من »شي بركة« من هذه اآلفة، وتصوروا قنابل 
مدمر  عتاد حربي  هذا  أليس  متفجرات،  إلى جانب 
لحضارة مدينة هي عاصمة المملكة؟ وإذا أضفنا إليها 
المتسولين  وفيالق  جوطيات  من  الحرب«  »ميادين 
المحترفين، وعربات الخطافة، وفوضى الطاكسيات 
وضجيج وتلوث الطوبيسات، واحتالل أبواب عمارات 
واستغالل  للنقل،  محطات  إلى  وتحويلها  السكان 
على  »استولت«  التي  المقاهي  بعض  من  األرصفة 
»التدويرات«  بفضل  بالراجلين  الخاصة  الفضاءات 
شاشات  لتثبيت  األب���واب  فتحت  التي  األسبوعية 
المكان  وت��ط��وي��ق  ال��ع��م��وم��ي،  الملك  ف��ي  ال��ت��ل��ف��زات 
بالكراسي والطاوالت واستقبال الزبناء حتى منتصف 
أفالما،  أو  رياضية  مباريات  يتابعون  وه��م  الليل 
وبفضل التدويرات يتعطل القانون المحدد لساعات 
افتتاح وإغالق المقاهي الذي ال يجب تجاوزه إال إذا 
سلمت األظرفة المحشوة باألوراق الملونة، فحينئذ 
فراحة المواطنين داخل منازلهم تبقى مرهونة بتلك 

األظرفة.
ونحن في موسم األمطار، موسم كل األخطار من 
عواصف ورياح وفيضانات كلها تساهم في تهييء 
األجواء لهدم البنايات التي صمدت عشرات السنين 
في وجه اإلعصار، لتنهار على رؤوس سكانها، فإن لم 
تكن هذه قنبلة، فماذا نسميها؟ ولننتقل إلى الدواوير 
والحرائق  بالفيضانات  يوميا  المهددة  الصفيحية 
واألمراض واألوبئة، ونعرج على آفة المتسولين الذين 
غزوا العاصمة حتى أنهم نظموا تنظيماتهم وأسسوا 
»مخابراتهم« وأصبحوا منظمين ومؤطرين وموجهين 

أحسن من المنتخبين.
فأما عربات الخطافة فهي تعمل »بالفور.. يا شيفور« 
و»الورقة الخضراء«، هي رخصتهم وجواز مرورهم 
للتالعب بحياة الناس وتشويه سمعة رباط الفتح يا 

تضمن  والتي  الجوطيات  متفجرات  فأما  حسرة، 
مداخيل من التدويرات اليومية تقدر بحوالي أربعين 

مليونا، توزع في إطار »حقوق القسمة« المعمول بها 
في المقاطعة حتى صارت رباط الفتح مشهورة بفتح 
أبوابها وشوارعها وساحاتها على الفوضى »مغلفة« 
بتسميات اجتماعية حتى »يستمروا« في ملء الجيوب 

باألربعين مليونا يوميا.
فمدينة هذه وضعيتها، هل نطمع في أن تدخل إلى 

األنوار؟
نريد أن نؤمن بهذه األنوار، لكن برهنوا على ذلك 
بالشروع في تهييء الظروف لهذه األنوار التي نتمنى 
أال تسطع حتى ال تفضح كل عيوب عاصمة المملكة، 
إنها قنابل ومتفجرات في حاجة إلى متخصصين لنزع 

فتيلها ووقاية الرباط من ويالتها.

القنابل الموقوتة 
والمتفجرات الملغومة 

في العاصمة

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

حديث 
العاصمة
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أحياء السويسي وبئر قاسم وخلوية وعكراش 
والزفاطي تحتضر في عهد مقاطعة جامدة

العالم  في  الوحيدة  المقاطعة 
ه��ي مقاطعة  ل��ه��ا  م��ق��ر  ال  ال��ت��ي 
المقر  ي��ه��م  ال��س��وي��س��ي، وم����اذا 
كانت  إذا  للمنتخبين  بالنسبة 
السيارات موجودة، والتليفونات 
جاهزة،  والتعويضات  حاضرة، 
واألسفار مضمونة؟ و»لهال يقلب 
من  تنتظرون  ف��م��اذا  ب��ال��ب��اق��ي«، 
ضمان  ع��ن  وعجز  فشل  مجلس 
محل إلدارة المقاطعة قرب السكان، 
مادامت خدمات هذه المقاطعة هي 
خ�����دم�����ات ال������ق������رب؟ و»ه��������رب« 
المنتخبون إلى مقر الجماعة في 
حي التقدم! فبالله عليكم مجلس 
اليوسفية  المقاطعة في مقاطعة 
والسكان في مقاطعتهم السويسي، 
وهو المجلس الوحيد الفريد الذي 
وهذا   - كوماند  بتلي  يحكم   -
الفراغ أثر بشكل كبير ومفزع في 
نمو وتكوين مقاطعة السويسي 
التي ال تزال بال بناية لمقاطعتها 
»لتأهيل«  وزي�����ادة  ك���اف  وه����ذا 
الفاشل  المجلس  إلى:  المجلس 

للمقاطعة  م��ق��ر  إلي���ج���اد  ح��ت��ى 
وباألحرى إليجاد حلول للمشاكل 
»تقتل«  التي  الشائكة  العويصة 
يوميا طرفا من السويسي، ولنبدأ 
ب��ال��ط��رق��ات ال��م��ح��ف��رة واإلن����ارة 
العمشاء العمياء وغياب األرصفة 
الطرقية  اإلش�������ارات  وان����ع����دام 
وأسماء  ال��ت��ش��وي��ر،  وع���الم���ات 
إلى  التي ظلت  الشوارع واألزقة 
اليوم مجهولة والمعضلة الكبيرة 
صفيحي  ت��ج��م��ع  أك��ب��ر  أن  ه���ي 
للبراريك موجود في السويسي، 
مقر  في  »مبرعون«  والمنتخبون 
بالتسخين  ال��ف��خ��م  ال��ج��م��اع��ة 
ال�����م�����رك�����زي وال���ت���ل���ي���ف���ون���ات 
والتليفزيونات والزرابي وبارشوك 
- الكاتبات، وما على سكان خلوية 
كراء  إال  وع���ك���راش  وال��زف��اط��ي 
»كورصة« ب�100 درهم للتنقل إلى 
مقر  في  »المزاوكين«  منتخبيهم 
الجماعة بحي التقدم وذلك إلنجاز 
ورقة إدارية، أو تقديم شكاية، أو 

إسماع رغباتهم وطلباتهم.

فال نخفي عليكم بأن المجلس 
م��ن في  أع��ض��ائ��ه  م��ن بين  يضم 
المقاطعة،  ك��ل  ش���راء  إم��ك��ان��ه��م 
وبراريكها،  بفيالتها  ون��ع��ن��ي 
وأراضيها، وعلى ذكر األراضي، 
فهي ه��دف ج��ل األع��ض��اء ألنهم 
يملكون فيها الهكتارات، وجاهدوا 
إلى  إلدخالها  وناضلوا  وقاتلوا 
حققوا  وفعال  الحضري،  المدار 
مبتغاهم ويناضلون اليوم إلخراج 
تصاميمها بما يروقهم ويضمن 
لهم الماليير على حساب الضعفاء 
الفقراء، ودون شك تذكرون حروبا 
بين كبارها عندما وزعوا أراض 
خاصة بالعمارات لهم، ولغيرهم 
أراض صالحة للحدائق، وكادت 
الرباط  في  تندلع  األولى  الحرب 
بسبب تحويل رباط - الفتح من 
موقعها إلى أراضي عكراش لوال 
انهزامهم في االنتخابات وتجميد 
المشروع، ولكن - الرؤوس - ال 
من  ومنها  الغفلة  تنتظر  ت���زال 

»سير« المقاطعة الشبح.

منازل تهدمت فوق 
رؤوس أصاحبها



> نور الدين الطويليع

دعم  بجمعية  مسؤول  عين 
مرضى القصور الكلوي التي 
ت���ش���رف ع��ل��ى ت��ق��دي��م بعض 
مصلحة  ل��ف��ائ��دة  ال���خ���دم���ات 
لال  بمستشفى  ال���دم  تصفية 
حسناء باليوسفية، مستشارا 
للمدينة،  الحضري  بالمجلس 
يعرف  ك���ان  م���ا  م��ه��م��ة  ألداء 
وبحكم  الخدمة،  بعون  سابقا 
عن  األول  ال����م����س����ؤول  أن 
أيضا  م��س��ؤول  ه��و  الجمعية 
ال���ح���ض���ري، فقد  ب��ال��م��ج��ل��س 
أعفى الموظف الجماعي الذي 
إلى  بالمصلحة،  ملحقا  ك��ان 
يضطلع  كان  له،  زميل  جانب 

بدور »تقني«.
واع���ت���ب���ر م��ت��ت��ب��ع��ون ق���رار 
المستشار  بتعيين  الرئيس 

تصفية  بمصلحة  الجماعي 
الدم، اعترافا منه بجميل هذا 
المستشارين  كأحد  األخ��ي��ر، 
»المرضيين« الذين ال يعصونه 
ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، 
المتاريس  ي���ض���ع���ون  وال 

وال��ح��واج��ز وال��ع��راق��ي��ل أمام 
ق����رارات����ه واق���ت���راح���ات���ه في 
الحضري،  المجلس  دورات 
العاملين  اعتبر بعض  ما  في 
غير  ال�����ق�����رار  ب��ال��م��ص��ل��ح��ة 

موفق)..(.

التحقيق في »أشالء جثة« بالطريق السيار

»المرضي« عند رئيس الجماعة

> األسبوع

بعض  إن  مطلعة  م��ص��ادر  ق��ال��ت 
سكان إحدى الجماعات التابعة لدائرة 
المجلس  أب����واب  ط��رق��وا  خ��ري��ب��ك��ة، 
األعلى للحسابات، في الفترة األخيرة 
من أجل التقصي حول مصير شكاية 
وارتكاب  النفوذ  ب�»استغالل  تتعلق 
خ��روق��ات وت����ج����اوزات..« م��ن طرف 
قالوا  ال����ذي  ال���ج���م���اع���ة)..(،  رئ��ي��س 
بسبب  ث��روة خيالية  راك��م  إن��ه  عنه 
ما  منها  ال��م��ش��ب��وه��ة)..(،  أنشطته 

يتعلق بمشروع تم تدشينه من 
السابق  األول  الوزير  طرف 
 ،2002 سنة  جطو  إدري���س 
و700  مليار   2 عليه  صرفت 

مليون سنتيم..
ومن غرائب رئيس الجماعة 
السالف الذكر أنه ممنوع من 
بمقتضى  للبرلمان،  الترشح 
بتاريخ  ص���ادر  قضائي  حكم 

ذلك  ل��ك��ن   ،2011 ن��ون��ب��ر   12
مسؤولياته  مواصلة  من  يمنعه  لم 

كرئيس جماعة، بالرغم من كون 

ال��ش��ك��اي��ات ال��ت��ي رف��ع��ت إلى 
الجهات المختصة نبهت إلى تورطه 
في ارتكاب عدة »جرائم« كانت سببا 

في تطبيق عدة مساطر قضائية 
في حقه، من بينها التي أسفرت عن 

إصدار عقوبات سالبة للحرية)..(.
في  توبع  قد  باألمر  المعني  وكان 

ب�:الخيانة  تتعلق  متفرقة  م��ل��ف��ات 
الزوجية والتهجير السري وارتكاب 
والنصب  وال��ج��رح،  ال��ض��رب  جنحة 
وال���ت���زوي���ر وإه���ان���ة أع�����وان سلطة 
وإحداث  العلني  والسكر  وموظفين، 
بملك  خسائر  إل��ح��اق  م��ع  الفوضى 
وثيقة  تزوير  في  والمشاركة  الغير، 
إدارية، وخيانة األمانة.. غير أن هذه 
الملفات التي تمت اإلشارة إليها في 
وق��ت س��اب��ق ف��ي م��راس��ل��ة للمجلس 

في األع�����ل�����ى  طيها  تم  للحسابات 
ظروف غامضة)...(.

ت��������ق��������ول إح���������دى 
ال�����ش�����ك�����اي�����ات ح����ول 
رئ�����ي�����س ال���ج���م���اع���ة 
كان  »بعدما  المعني: 
أصبح  فقيرا،  فالحا 
المجلس  رئ�����ي�����س 
يتوفر  ال�������ق�������روي، 
وبقع  ح��م��ام��ات..  على 
فالحية  وأراٍض  وع��م��ارة  أرض��ي��ة.. 
األرصدة  احتساب  دون  ش��اس��ع��ة.. 
في  المسجلة  والممتلكات  البنكية 

اسم أبنائه..

ممنوع من الترشح لمجلس النواب.. لكنه رئيس جماعة

خريبكة

اليوسفيةتاوريرت

وقفة احتجاجية بنكهة 
بائعي التوابل

>  األسبوع

لقي شخص يدعى )ن. ل( 42 سنة، 
السيار  الطريق  مصرعه على مستوى 
ال��راب��ط ب��ي��ن ت���ازة وف���اس ف��ي ظروف 
غامضة)..(، وفور توصلها بالخبر قامت 
ع��ن��اص��ر ال����درك ال��م��ل��ك��ي ب��ت��ازة ببدء 

مالبسات  لتحديد  التحريات 
اعتقال  فتم  القتل،  جريمة 

رفقة  ك���ان���ا  ش��خ��ص��ي��ن 
الضحية ساعات قليلة 
قبل أن تعثر فرقة من 
التابعة  ال��دراج��ي��ن 
على  الملكي  ل��ل��درك 
أشالء من جثته بدون 
مستوى  ع��ل��ى  رأس 

النقطة الكيلومترية رقم 371 من الطريق 
السيار. وقال مصدر مطلع إنه تم تحديد 
الذي هو متزوج وأب  هوية الضحية، 
لطفلين، وتم توقيف متهمين كانا رفقته 
على متن سيارة سياحية، حيث جرى 
الحراسة  تحت  ووضعهما  اعتقالهما 
عناصر  استكمال  أج��ل  م��ن  النظرية 
بعد  خ���ص���وص���ا  ال���ب���ح���ث، 
صعوبة تحديد مالبسات 
بسبب  ال������ح������ادث 
المتهمين  إص���رار 
كونهما  ع����ل����ى 
اف�������ت�������رق�������ا م���ع 
الضحية بالطريق 
ليلة  بعد  السيار 

حمراء.

> األسبوع

قام مؤخرا، مجموعة من الباعة والتجار والحرفيين 
بتنظيم وقف��ة أمام بلدية تاوريرت، من أجل لفت أنظار 
بالعادل��ة  وصفوها  التي  مطالبهم  إل��ى  المسؤولين 
والمشروعة. وجاء احتجاج الباعة، حسب إخبار لجمعية 
األمل لبائعي التوابل بتاوريرت، احتجاجا على ما وصف���ه 
في يخص مطالبهم،  المحلية  للسلطة  الصماء  باآلذان 
التي منها تطبيق محضر 31/ 03/ 2014، وإلزام كافة 
التجار بدون استثناء باحترام المساحة المتفق عليها 
في نفس المحضر، كما طالب بنقل كل الباعة المتجولين 
لمزاولة تجارتهم بمحيط السوق والجهة الخلفية منه 
مع  إليها  المتوصل  السابق�ة  ال��ق��رارات  إل��ى  استنادا 

المجلس البلدي والسلطة المحلية.

 ق���ال ب��ع��ض ال��م��س��اف��ري��ن إن 
أص���ح���اب »ال����ك����راري����س« في 
ال  بإنزكان  الطرقية  المحطة 
الفوضى  ف���ق���ط  ي���س���ب���ب���ون 
واإلزعاج لهم، وإنما يوفرون 
المالئمة  األج���������واء  ك���ذل���ك 
للصوص والنشالين، فهل من 
التفاتة من طرف المسؤولين 
وحماية  ال��م��ح��ط��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
ال��م��س��اف��ري��ن ل��ي��س ف��ق��ط من 
ال��ل��ص��وص، وإن��م��ا ك��ذل��ك من 
الذين  »ال��م��ح��ت��ال��ي��ن«  ب��ع��ض 
ي���ع���رض���ون ال���ت���ذاك���ر خ���ارج 

الشبابيك. 

تحدث أحد المواطنين بحرقة 
عن بعض السلوكات »الشاذة« 
ل��و كلف رئ��ي��س األمن  ق��ائ��ال: 
قليال  نفسه  إلنزكان  اإلقليمي 
من العناء، وقام بزيارة إحدى 
الساحات بإنزكان بعد مغيب 
تردد  لما  ي����وم)..(  ك��ل  شمس 
ل�����ح�����ظ�����ة ف��������ي االت�������ص�������ال 
على  القبض  بعناصره إللقاء 
بعض المشبوهين، الذين منهم 
من  ومنهم  الخمر،  يعاقر  من 
يتخذ من جنبات الساحة مكانا 
آم�����������ن�����������ا ل�������م�������م�������ارس�������ة 
م  ما أ  » لي لعال با « يلة  ذ لر ا

حسرة المارة.

مازالت جماعة بيوكرى حاضرة 
إقليم اشتوكة أيت باها تشهد 
انزالقات وتجاوزات، ويتساءل 
بعض السكان حول الصفقات 
المجلس  عليها  يشرف  التي 
أين  م��ض��ي��ف��ي��ن  ال����ب����ل����دي)..( 
جماعتهم من شعارات تخليق 
الحياة العامة، والحفاظ على 
المال العام من التبذير واحترام 
السليم  والتطبيق  ال��ق��ان��ون 
لمشاريع تنمية الجماعات عبر 
تعزيز بنياتها التحتية وضمان 

العيش الكريم للساكنة.

تروج وسط المواطنين بإقليم 
إنزكان - أيت ملول تساؤالت 
واألوراش  ال��م��ش��اري��ع  ح���ول 
المفتوحة التي تعرفها مدينة 
إطار  في  الجهادية  الدشيرة 
التنمية البشرية، حيث لوحظ 
من  للحد  استراتيجية  غياب 
هدر المال العام خصوصا وأن 
تغييرها  تم  األوراش  بعض 
بحي  المتواجدة  كالنافورة 
عن  ناهيك  هذا  »البيركوال«... 
ميزانية  حول  الشديد  التكتم 
ترجمته  وال������ذي  األش����غ����ال 
مؤخرا،  المعنية،  المصالح 
المنابر  ب��ع��ض  ب��إق��ص��ائ��ه��ا 
اإلعالمية من حضور حصيلة 
للتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ب��ادرة 

البشرية.

الذين  ال���م���واط���ن���ون  الح�����ظ 
قسمين  ع���ل���ى  ي������ت������رددون 
االبتدائية  للعدالة بالمحكمة 
بإنزكان، التغيير المفاجئ الذي 
ع���رف���اه وال������ذي ل���ه ارت���ب���اط 
بمصالح المواطنين، فكل شيء 
ويتساءلون  بسرعة،  يقضى 
باستغراب عما األمر بتعليمات 
تغير خصوصا وأن القسمين 

عرفا بعض التسيب؟

ما يجري ويدور في المدن
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يتداول هذه األيام نشطاء »فيسبوكيون« مقاطع فيديو لمشاهد مثيرة مما اعتبروها ت

أكبر دار للدعارة بإقليم آسفي، والتي توجد على بعد أمتار قليلة من مؤسسة تعليمية 
وأخرى أمنية)..(.

وكشف شريط الفيديو، الذي شاهده أزيد من 5 آالف مشاهد عبر موقع »يوتوب«، 
إحدى أكبر دور الدعارة في اإلقليم، حيث تنشط فيها أزيد من 50 مومسا ويرتادها 
يوميا المئات من الزبائن، في الوقت الذي يقول بعض المواطنين إنهم قدموا العديد 

من الشكايات للسلطات دون أن يتمكنوا من إيقاف نشاط صاحبتها.

ما حكم القانون في عائلة 
تجمع بين عدة »كريمات«؟

وجدة

>  األسبوع

من  مجموعة  استنكر 
سموه  ما  النقل  مهنيي 
تحوم  ال��ت��ي  بالشبهات 
بحوزة  مأذونيات  ح��ول 
إلى نفس  أف��راد ينتمون 
العائلة أو يقطنون بنفس 
انكادي،  كحيي  ال��ح��ي، 
التي  تلك  أو  وال��س��الم، 
ملكية  ف�������ي  ت������وج������د 

ال���م���ي���س���وري���ن ورج�����ال 
األع�������م�������ال وال�����رض�����ع 

والقاصرين.
وسبق أن خاض ممثلو 
األجرة  س��ي��ارات  مهنيي 
األول  بصنفيها  بوجدة 
والثاني وقفات وإضرابات 
مدينة  ب���إغ���راق  ت��ن��دي��دا 
وجدة بالمأذونيات ألناس 
بالمهنة،  ل��ه��م  ع��الق��ة  ال 
وعلى عدم تفعيل الكوطا 

المخصصة للسائقين في 
ما يخص حقهم المشروع 
هذه  على  الحصول  ف��ي 
الوقت  في  المأذونيات، 
عن  ع�������ب�������روا  ال������������ذي 
اس��ت��غ��راب��ه��م م���ن إق���دام 
الحكومة على منح المزيد 
من المأذونيات ألناس ال 
عالقة لهم بالمهنة، والذين 
وص���������������ف���������������وه���������������م 

ب�»المحظوظين«.

هل تخلت سلطات الوصاية عن متابعة »أصحاب السوابق«؟

جانب من الوقفة
 االحتجاجية لبائعي التوابل 



المواطن  ورث���ة  بعض  ق��ال   >>
ال���ب���غ���دادي/ وم��ن��ه��م: طلحة  ط��ل��ح��ة 

الحبيب، وطلحة السهلي، وخليد عزوزي، 
بمدينة السعيدية في رسالة إلى المحافظ على 
األمالك العقارية ببركان، أنهم كانوا ضحايا 
ما سموه التزوير والتدليس، حيث فوجئوا 
والتي  يملكونها  التي  األرضية  القطعة  بأن 
تسمى »البياض« قد تم تأسيس لها رسمين 
عقاريين من طرف أشخاص غرباء يقولون إنهم 
ألفوا تغيير جوهر العقود واصطناع اتفاقات 

والتزامات لإلضرار بحقوق الغير)..(.

>> توصل المدير العام للمكتب الوطني 
بشكاية من المواطنة »حادة أوعال« القاطنة 
بحي موالي عزوزة بقصبة تادلة، تطالبه فيها 
بإنصافها من مسؤولين تابعين للمكتب رفضا 
دفع مستحقاتها عن المصاريف الكاملة التي 
أنفقتها على ربط منزلها بالتيار الكهربائي 
ومنزل جارتها المسماة حفيظة اشتوكة، والتي 
بلغت 20.000 درهم، حيث كانت هذه األخيرة 
قد أودعت نصف المبلغ بالمكتب باعتبار أنها 
ب��ال��م��س��اه��م��ة ب��ح��ص��ت��ه��ا، حسب  م���ل���زم���ة 

الشكاية.

رض����وان مجدوب  ال��م��واط��ن��ان  رف���ع   >>
العظيم  بدرب  المقيمان  مجدوب  والسعدية 
بالدار البيضاء شكاية إلى رئيس الحكومة، 
يطالبانه فيها بالسماح لهما برفع دعوى الزور 
ضد الدولة الفرنسية في شخص وزيرها األول، 
العثور على ملف  التدخل من أجل  مع طلب 
مدني وملحق شكاية مختفيين وإجراء أبحاث 
موروثهما  تركها  عقارية  رس��وم  بخصوص 
ما  منهما بسبب  أنها سلبت  إال  بالمحمدية 
عرفته الجرائد الرسمية مما اعتبراه تغييرات 
وت��ح��ري��ف��ات أث���ن���اء ف��ت��رة ال��ح��م��اي��ة، تقول 

الشكاية.

> حميد بوعادي
على  قاسم  سيدي  مدينة  تعيش 
الوضع  أصبح  فقد  التهميش  وقع 
الخير  أم��ط��ار  ه��ط��ول  بعد  ك��ارث��ي��ا 
األخيرة، رغم حداثة بعض أحيائها، 
ك��ح��ي ج���وه���رة.. وغ��ي��ره، وأصبح 
السكان يجدون صعوبة في قضاء 
المسالك  الن���ع���دام  ن��ظ��را  م��آرب��ه��م 
وسط  الحي  تواجد  رغ��م  الطرقية، 
ذل��ك ش��أن حي  ف��ي  المدينة ش��أن��ه 
زاره  أن  سبق  ال���ذي   )2( ال��زاوي��ة 

احجيرة عندما كان وزيرا في حكومة 
عباس الفاسي، ووعد سكانه الذين 
حيث  والحليب  بالتمر  استقبلوه 
األمر  على  المواطنين  أح��د  علق 
اح��ج��ي��رة وبقيت  ذه���ب  س���اخ���را: 

األوحال)...(.
وأضاف بعض المتتبعين للشأن 
المحلي أن المدينة أصبحت »مدينة 
مدينة  كانت  بعدما  للمتقاعدين« 
نشيطة ومتحركة، كما لم يشفع لها 
موقعها الجغرافي بأن تساير ركب 
التقدم واالزده��ار، إذ تركها بعض 

خضراء،  مناطق  ب��دون  مدبريها 
سوق  أو  نموذجي،  س��وق  وب���دون 
للسمك، هذا السوق الذي سمع عنه 
القاسميون الشيء الكثير عندما كان 
شكيب بورقية عامال لإلقليم)..( لكن 
العامل،  تبخر بمجرد رحيل  الحلم 
الشيء الذي جعل السكان ينتظرون 
أي تحرك من طرف إبراهيم أبو زيد 
العامل الجديد إلنقاذ ما يمكن إنقاذه 
الثقافي والرياضي  على المستوى 
واالقتصادي)..( رغم أنهم يعتبرون 

أن البوادر األولى ال تبشر بخير.

ذهب الوزير احجيرة وبقيت األوحال

محطة القطار  التي يعشقها اللصوص ومرتكبو الجرائم
> شكيب جالل

القطار  م��ح��ط��ة  ت��ع��ان��ي 
بمدينة أزمور من عدة مشاكل 
أهمها: عدم وجود إشارات 
ضوئية أو منبهات صوتية 
إلنذار  للصوت  مكبرات  أو 
ال��م��س��اف��ري��ن ب��ق��رب م���رور 
القطارات، وما أكثرها التي 
تمر من هذه المحطة فمنها 
ال������ق������ط������ارات ال����خ����اص����ة 
والمحملة  ب��ال��م��س��اف��ري��ن، 
محملة  وأخ��رى  بالبضائع، 
ومشتقاته)..(  بالفوسفاط 
المنبهات  هذه  دور  ويكمن 
التي توجد في كل المحطات 
كل  ف��ي  للقطار  ال��رئ��ي��س��ي��ة 
المدن المغربية، عدا محطة 
أزمور، في تحذير المسافرين 
من االقتراب من ممر السكك 
الحديدية أو من الصعود أو 

النزول في األماكن الخطيرة، 
أن  وسبق بهذا الخصوص 
ن��ظ��م ال��ع��ش��رات م��ن سكان 
المدينة مسيرات احتجاجية 
أرواح ضحايا  مع  تضامنا 
بالمحطة،  ال�����ق�����ط�����ارات 
وخ��ص��وص��ا ال��ح��ادث الذي 
لقيت خالله ضحيتين »ح. ج« 
 58( ن«  و»ف.  س��ن��ة(،   22(

مصرعهما،  سنة(، 
قطار  ك����ان  ح��ي��ث 
لحمل البضائع قادم 

من الجرف األصفر في اتجاه 
دهس  ق��د  البيضاء،  مدينة 
كانتا  ع��ن��دم��ا  الضحيتين 
تهمان بقطع السكة الحديدية 
إثر نزولهما من القطار القادم 
من البيضاء، وحول جثتيهما 

إلى أشالء متناثرة.
القطار  م��ح��ط��ة  وت��ش��ه��د 
وضعا عشوائيا، حيث تغلب 
عند  س���واء  ال��ف��وض��ى  عليه 

الصعود  أو عند النزول 

م����ن ال���م���ق���ط���ورات، 
إذ ال وجود  األم��ن  وانعدام 
للقوات  أو  للشرطة  لمخفر 
للحرس  أو  ال���م���س���اع���دة 
ال����خ����اص، ال���ل���ه���م وج����ود 

مستخدم واحد مشرف على 
ومنظفة  ال���ت���ذاك���ر،  ش��ب��اك 
بالمرافق  م��ك��ل��ف��ة  واح�����دة 
الصحية، التي تظل في أغلب 
األوق�����ات م��غ��ل��ق��ة ف���ي وجه 
ال��م��س��اف��ري��ن ألس��ب��اب غير 
ويتساءل  معروفة)..(، 
المسافرون والوافدون 
على المحطة، لماذا ال 
يوجد ولو شرطي واحد 
للقوات  تابع  رج��ل  أو 
المساعدة، خاصة وأن 
خارج  ت��وج��د  المحطة 
أزمور وفي منطقة مظلمة 
ت��ع��رف دائ���م���ا ح���وادث 
اع����������ت����������راض س���ب���ي���ل 
ال����م����س����اف����ري����ن س������واء 
المتوجهين من المحطة أو 
ال��ق��ادم��ي��ن إل��ي��ه��ا، ف��ه��ل من 
القطار  ل��م��ح��ط��ة  ال��ت��ف��ات��ة 

الوحيدة بالمدينة.

أزمور

تارودانت

سيدي قاسم

>  أحمد أيت أومغار

طالب بعض سكان وجمعيات 
بالجماعة  ال��م��دن��ي  ال��م��ج��ت��م��ع 
والنواحي  ت��ازم��ورت  ال��ق��روي��ة 
رسالة  ف��ي  ت���ارودان���ت،  بإقليم 
م��رف��وق��ة ب��ع��ري��ض��ة م��وق��ع��ة من 
طرفهم، من وزير الصحة الحسين 
الوردي، بالتدخل من أجل إنهاء 
ما أسماه المتضررون ب�«المهزلة« 
الصحي  ال��م��رك��ز  يعرفها  ال��ت��ي 
القروي بالجماعة، علما أن جماعة 
تازمورت تعد من أقدم الجماعات 
سكانها  عدد  ويصل  بالمنطقة، 
أكثر من 6000 نسمة، لكن الغريب 
في األمر ورغم النمو الديمغرافي 
التي عرفته الجماعة في السنوات 
المنطقة  ه��ذه  مازالت  األخ��ي��رة، 

تاريخ  يعود  مركز  على  تتوفر 
من  الثمانينيات  إل��ى  تشييده 
ال��ق��رن ال��م��اض��ي، ورغ���م إع���ادة 
 ،1998 سنة  وتوسيعه  ترميمه 

حيث تمت إضافة قاعات قيل إنها 
إلى  للوالدة، إضافة  ستخصص 
ث���الث ش��ق��ق خصصت  ت��ش��ي��ي��د 
الوضع  ف��إن  الوظيفي،  للسكن 

لسكان  بالنسبة  كارثيا  م���ازال 
الجماعة، وذلك بسبب غياب طاقم 
رسم  على  ق��ادري��ن  وإدارة  طبي 
البسمة على وجوه المرضى من 
للمركز  فبزيارة  الجماعة،  أبناء 
ممرضة  على  ال��زائ��ر  نظر  يقع 
قوة،  وال  ل��ه��ا  ح���ول  ال  واح����دة 
عديدة  شكايات  محطة  أضحت 

بسبب الضغط)..(.
يذكر أن الجمعيات الموقعة في 
سكان  إل��ى  باإلضافة  العريضة 
المنطقة هي: جمعية آباء وأولياء 
تالميذ إعدادية تازمورت، وجمعية 
االنبعاث للثقافة والرياضة والفن 
واألعمال االجتماعية بتازمورت، 
وجمعية السعديين ثم الفيدرالية 
والتكوين  للتنمية  الجمعوية 

إزوران.

هل يعقل.. ممرضة واحدة لـ6000 نسمة؟

<< يشتكي عدد من زوار أحد 
الدار  بمدينة  الصحية  المراكز 
البيضاء، مما اعتبروه »الحكرة« 
له  يتعرضان  الذين  واالحتقار 
من طرف بعض األطر الطبية)..(، 
إحداهن  أن  المرضى  وسجل 
كثيرة الغياب، وال تلتحق بعملها 
صباحا  العاشرة  الساعة  بعد  إال 
بينما ينتظر المرضى منذ الساعة السابعة 
صباحا، دون أية مراقبة من الجهات المختصة، هذا عدا عن 
المعاملة »الجافة« كأنك في »كوميسارية« وليس مستشفى، يقول 

أحدهم.

»الغفران«  مقبرة  المسؤولون عن  فيه  يتباهى  الذي  الوقت  >> في 
بحسن تنظيم المقبرة، والصيانة، وشق الطرق، وبناء الحائط الوقائي، 
وضمان اإلنارة العمومية، وتوفير األمن، يطال عدد من المقابر اإلهمال 
كما هو الشأن بالنسبة لمقبرة سيدي مومن التي أصبح يتم فيها الدفن 
في القبور »القديمة«)..( فال مكان فارغ، غير أنها أصبحت ملجأ للمنحرفين 

ومتعاطي المخدرات ومكانا لرمي النفايات، يقول أحد زوار المقبرة.

<< أوقف أمن موالي رشيد زوجتين متورطتين في الخيانة 
الزوجية، ادعتا أنهما تعرضتا لالختطاف واالغتصاب بالحي.
وجاء اعتقالهما بعدما شكت عناصر الشرطة القضائية ألمن 
موالي رشيد في تصريحات المتهمتين، وبعد تعميق البحث 
معهما اعترفتا بأنهما تقومان بجرمهما بهدف تجنب غضب 

زوجيهما، حيث تمارسان الدعارة مقابل المال.

>> يوجد بالمدينة االقتصادية عدد كبير من األطفال المشردين الذين 
أصبحوا يشكلون خطرا على أنفسهم، أوال، وعلى المجتمع، ثانيا، حيث 
والبؤس  وال��ح��رم��ان  الفقر  المشترك  قاسمهم  جماعات  ف��ي  يتآلفون 
واالنحراف، يشمون »السيلسيون«، ويستهلكون الحشيش و»النكول«..، 
وينامون على األرصفة وأمام أبواب العمارات والمحالت التجارية.ويقول 
مسؤول بمركز لإليواء إن هذه الفئة من المجتمع في حاجة إلى عناية 
خاصة حتى ال يتم احتضانها من طرف جماعات متطرفة أو إجرامية، أو 
مافيا لدعارة األطفال)..(، والبد أن تتحرك كل السلطات لوضع حد لهاته 
الوضعية، فاألطفال مكانهم المناسب هو المدرسة وحضن العائلة وليس 

الشارع حيث يتم استغاللهم.

شؤون

وية
ه

ج

>  محمد بورزوق
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غيــاب معـلمـة
وأولياء  آباء  من  مجموعة  عبر 
المدارس  إح����دى  ت��الم��ي��ذ  أم����ور 
المركزية بجماعة إيموزار إداوتنان 
عن استيائهم وتذمرهم الشديدين، 
بسبب الغياب المتكرر لمعلمة تم 
تعيينها مع مطلع السنة الدراسية 
ال��ح��ال��ي��ة ب��ع��د أن ك��ان��ت ت���درس 
المنطقة.  بنفس  أخ���رى  بفرعية 
قامت  المعلمة  أن  اآلب��اء  وأض��اف 
الطويلة  ال��غ��ي��اب��ات  م��ن  بسلسلة 

وال��م��ت��ك��ررة وال���ال م��ب��ررة الشيء 
أثار حفيظتهم، حيث عبروا  الذي 
يتعلق  م��ا  ف��ي  الكبير  قلقهم  ع��ن 
ألبنائهم  ال���دراس���ي  بالمستقبل 
الذين يعانون من الهدر المدرسي 
دراسية  بسنة  م��ه��ددي��ن  وب��ات��وا 
المتكررة  األع���ذار  ورغ��م  بيضاء، 
التي تقدمها ذات المعلمة ألولياء 
التي  الطبية  والشهادات  التالميذ 

قيل فيها الكثير)..(.

المركز الصحي الذي يعود 
تدشينه إلى فترة الثمانينيات

نموذج لحي من أحياء 
سيدي قاسم الغارقة في 

البرك المائية



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

ن���ظ���م���ت اجل���م���اع���ة 
احل����ض����ري����ة ل���ت���ط���وان، 
بعنوان  ن���دوة  م��ؤخ��را، 
»البعد التربوي في تدبير 
وأطر  احمل���ل���ي«،  ال��ش��أن 
احملاضرة كل من الشيخ 
الشنقيطي«  علي  »محمد 
موريطاني  أص����ل  م���ن 
بالسعودية،  وم���ق���ي���م 
وال��ش��ي��خ »س��ل��ي��م��ان بن 
اجلبيالن«،  العزيز  عبد 
»محسن  الشيخ  وك��ذل��ك 
القعود«  ال���ل���ه  ب��ن��ع��ب��د 
سعودية،  أص�����ول  م���ن 

وعرفت احملاضرة إقباال 
ك��ب��ي��را  وخ��ص��وص��ا من 
املهتمني  ال��ش��ب��اب  ق��ب��ل 
احلنبلي  ب�����امل�����ذه�����ب 
بالفكر  وامل���ت���ش���ب���ع���ني 

أحد  ي���ق���ول  ال���س���ل���ف���ي، 
واستنكر  احل��اض��ري��ن. 
ب�����ع�����ض امل�����واط�����ن�����ني 
تتصرف  التي  الطريقة 
احلضرية  اجلماعة  بها 

تقوم  ح��ي��ث  ل���ت���ط���وان، 
أجانب  علماء  باستدعاء 
معهم  امل���غ���رب  ي��خ��ت��ل��ف 
ليؤطروا  امل���ذه���ب  ف���ي 
احملاضرة التي كان جل 

ف��ي��ه��ا يصب  احل���دي���ث 
وتاركيها  الصالة  حول 
إقصاء  في  وضوابطها 
املغرب،  لعلماء  واض��ح 
علماء  وخ����ص����وص����ا 
لهم  كان  الذين  الشمال 
الفضل في نشر املذهب 
امل��ال��ك��ي وت��دري��س��ه في 
في ظل غياب  املساجد، 
املجلس العلمي بتطوان 
وم���ن���دوب���ي���ة األوق�������اف 
نشر  إل���ي���ه���م���ا  امل����وك����ل 
املذهب املالكي واحلفاظ 
على العقيدة األشعرية.

احملامي  احلقوقي  الناشط  أق��دم 
جمعية  رئ���ي���س  ح���اج���ي«  »حل��ب��ي��ب 
بتطوان،  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع 
على خوض احتجاج من نوع خاص، 
ف��ب��ع��د ال��رس��ال��ة إل���ى ال���ت���اري���خ)..( 
ت���رأس ف��ي ال��ي��وم ال��ع��امل��ي حلقوق 
 ،2014  /12 ل�10/  املوافق  اإلنسان 
مسيرة تنديدية مبا وصفه باألحكام 
احملاكم  لبعض  سبق  التي  اجلائرة، 
بالشمال أن أصدرتها في العديد من 

امللفات، حسب حاجي)..(.
وان������ط������ل������ق������ت امل�����س�����ي�����رة 
االح����ت����ج����اج����ي����ة م������ن س���اح���ة 
ال��ع��دال��ة ب��ت��ط��وان وص����وال إلى 
على  مشيا  احمل��ت��ل��ة  سبتة  ب��اب 
األق�����دام، مب��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د من 
واجلمعيات  اإلع��الم��ي��ة،  امل��ن��اب��ر 
القضائيني،  واألعوان  النسائية، 
اجلائرة  األحكام  ضحايا  وأس��ر 

كما وصف احلقوقي »حاجي«.

التابع  السيار  الطريق  جنبات  حتولت 
)جماعة  الفنيدق   � املضيق  لعمالة  ترابيا 
للبناء  م���س���رح  إل����ى  من����وذج����ا(،  ال��ف��ن��ي��دق 
الظالم،  ف���ي ج��ن��ح  ي��ت��م  ال����ذي  ال��ع��ش��وائ��ي 
استطاعت  لقد  املتتبعني  بعض  ق��ال  حيث 
من  مجموعة  تنبت  أن  األخ��ي��رة  اآلون���ة  ف��ي 
مع  بتواطؤ  كالفطر،  ليال  املشيدة  البنايات 
بعض اجلهات التي تقدم يد املساعدة لهؤالء 
املخالفني جلميع قوانني التعمير وفي غياب 
مالية  مبالغ  مقابل  السالمة،  ش��روط  أدن��ى 

»سمينة«.

45 كلومتر حزنا على العدالة ناشط حقوقي يقطع مسافة 

البناء العشوائي يزحف 
إلى الطريق السيار

أين الوزارة.. العلماء الوهابيون حاضرون والمالكيون غائبون
عيـن علـى الشمال

> شجيع محمد

مريرت  مدينة  ض��واح��ي  شهدت 
أم  ضحاياها  بشعة  قتل  جرمية 
حامل وطفليها، حيث مت اإلجهاز 
في  رميهم  قبل  الضحايا  على 
واقعني  متباعدين  غ��ي��ر  ب��ئ��ري��ن 
ول��م متر  م��رك��ز احل��م��ام،  بطريق 
خبر  انتشر  حتى  حلظات  سوى 
ه���ذه اجل���رمي���ة ال��ش��ن��ع��اء وسط 
املجاورة  والقرى  املدينة  سكان 
مكان  إلى  غفيرة  جماهير  لتحج 

وقوع احلادث.
األخير،  ال��ث��الث��اء  ي��وم  يكن  ول��م 
قبيلتي  سكان  ل��دى  عاديا  يوما 
»أيت سي بلقاسم« »وأيت سيدي 
العربي« الذين لم يصدقوا اخلبر 
الدرك  ع��ن��اص��ر  ب��ع��د ح��ض��ور  إال 
امللكي، والوقاية املدنية، وعناصر 
الشرطة العلمية والتقنية إلجراء 
حول  الدقيقة  واألب��ح��اث  املسح 

مسرح اجلرمية.
أن  »ال��زوج«  العائلة  لرب  وسبق 
األمنية  للمصالح  ب��ب��الغ  ت��ق��دم 
العائلة،  أف�����راد  اخ��ت��ف��اء  ح���ول 
األبحاث  مباشرة  ذل��ك  بعد  لتتم 

البئر لتكون  حول املسكن ونحو 
املفاجأة بظهور يد الطفلة، حيث 
وعناصر  بالسلطات  االتصال  مت 
ال��وق��اي��ة امل��دن��ي��ة ال��ت��ي حضرت 
بإفراغ  ل��ت��ق��وم  امل��ك��ان  إل���ى ع��ني 

ال��ب��ئ��ر وال��ق��ي��ام ب��ان��ت��ش��ال جثة 
أثار  وج���دت  ال��ت��ي  احل��ام��ل  األم 
مستوى  على  وكدمات  رض��وض 
رأسها والطفلة، ليتأكد للمصالح 
كما  فاعل،  فعل  وراءه  الفعل  أن 
مت االنتقال للبئر الثاني والقيام 
على  أيضا  العثور  فتم  بإفراغه 
إلى  اجلميع  ون��ق��ل  الطفل  جثة 
باملستشفى  األم����وات  م��س��ت��ودع 
عملية  بخنيفرة، ومتت  اإلقليمي 
مبقبرة  اجل��م��ع��ة  ي����وم  دف��ن��ه��م 

الشهداء مبريرت.
ف��ي م��ا وض��ع��ت ع��ن��اص��ر ال���درك 
احلراسة  حت���ت  ال����زوج  امل��ل��ك��ي 
البحث  تعميق  أجل  من  النظرية 
احلقيقة،  ظ��ه��ور  ح��ني  إل��ى  معه 
استياء  خلف  احل���ادث  أن  علما 
خنيفرة  إقليم  سكان  لدى  عميقا 
بصفة عامة ونددوا بهذا السلوك 
تألفه  لم  الذي  الشنيع  اإلجرامي 

املدينة.

> األسبوع

الالعبني  ج��م��ع��ي��ة  أط���ل���ق���ت 
ال���ي���د جولة  ل���ك���رة  ال���دول���ي���ني 
إقليم  س��اك��ن��ة  م���ع  ت��ض��ام��ن��ي��ة 
ك��ل��م��ي��م وس���ي���دي إف���ن���ي، بعد 
تضررها من جراء الفيضانات 
جراء  املنطقة  اجتاحت  ال��ت��ي 
التي شهدتها  الغزيرة  األمطار 
القليلة  األي����ام  خ���الل  املنطقة 

املاضية.
ال��ت��ض��ام��ن التي  ق��اف��ل��ة  وق����اد 
باشرت عملية توزيع املساعدات 
محمد  األخير،  األح��د  يوم  منذ 
ب��راج��ع أح���د جن���وم ك���رة اليد 

املغربية على مر التاريخ والذي 
املنتخب  من جنوم  ثلة  يرافقه 
كمال  وهم:  السابقني،  الوطني 
كنون العب دولي سابق، وكرمي 
النوري،  ومحمد  البوحديوي، 
وإبراهيم  ح��م��و،  ع��ق��ا  وأي����ت 
وخالد  بيادا،  وزكريا  مسرور، 

أولغازي..
وأك��دت مصادر قريبة من هذه 
امل���س���اع���دات مت  أن  امل����ب����ادرة 
مباريات  إح��دى  خ��الل  جمعها 
ه��������ؤالء ال�����الع�����ب�����ني، ب���ه���دف 
الراغبني  بني  اجلهود  تنسيق 
جراء  املنكوبني  م��س��اع��دة  ف��ي 

الفيضانات األخيرة.

ما رأي أنصار  إلغاء عقوبة اإلعدام في جريمة قتل أم وأطفالها؟

لضحايا  »رياضية«  مساعدة 
كلميم فيضانات 

مريرت

كلميم

سطات

»سماسرة العقار«
 يشوهون البلدية

> نور الدين هراوي

الظواهر  من  مجموعة  اليوم  مدينة سطات  تعرف 
املواطنني،  على  وخيمة  عواقب  لها  التي  السلبية 
والتي  فيها،  املساهمة  املسؤولة  للجهات  وتسيء 
في  وتوزيعها  »الغنيمة«  اقتسام  سوى  يهمها  ال 
باحملاسبة،  وربطها  املسؤولية  حلس  ت��ام  غياب 
احلديث  ك��ث��ر  ف��ق��د  م��ط��ل��ع.  م��ص��در  تعبير  ح��س��ب 
العقار  سماسرة  انتشار  عن  والعام  اخلاص  لدى 
الناجتة  العارمة  والفوضى  العشوائي  والبناء 
ع��ن��ه، مب��ب��ارك��ة ب��ع��ض رج����ال ال��س��ل��ط��ة، وبعض 
املسؤولني ببلدية بسطات، حيث تشوهت جمالية 
املدينة، وسيطر اجلار على حقوق جاره، واألمثلة 
حية في مختلف األزقة واألحياء وباخلصوص في 
املعمول  القوانني  اح��ت��رام  ع��دم  حيث  »ب���ام«،  حي 
قرارات  وانتهاك  والتعمير  البناء  ميدان  في  بها 
تصفيف البنايات، وزيادة الطوابق وفتح األبواب 

والنوافذ)..(.
وخاصة  بسطات  امل��ت��ض��ررون  ال��س��ك��ان  وي��ط��ال��ب 
التحريات  بإجراء  »بام«  مقاطعة  لنفوذ  التابعون 
الالزمة بخصوص هذا املوضوع، وترتيب النتائج 
والتي  عليها  املعاقب  الظواهر  لهذه  القانونية 
ويتساءلون  اخل��ط��ورة،  من  كبيرا  حجما  تكتسي 
بفعالية  تتصدى  أن  حصاد  وزراة  باستطاعة  هل 
عمومية  وأم��الك  بأموال  تعبث  لعناصر  ملموسة 
ع��ل��ى م���رأى وم��س��م��ع م��ن ب��ع��ض أع����وان السلطة 

وبعض عيونها التي ال تنام؟
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مصطفى خربوش

بشارع  املساعدة  للقوات  للحراسة  السابق  املركز  إنشاء  بعد 
طرف  من  السبعينيات  في  بنسليمان  مبدينة  الثاني  احلسن 
»املَْعَلْم العربي«، حيث صال وجال فيه العديد من رجال السلطة، 

ويعتبر بشهادة الذين عايشوه »ذاكرة الزرواطة« مت مؤخرا 
هدمه ألسباب مجهولة)..(، ملاذا يتم 

ه����دم ذاك������رة »ال����زرواط����ة 
ذاقها  ال��ت��ي  وال��ه��رم��اك��ة« 
ج��ي��ل ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات؟ هل 
ي���ح���اول »أص��ح��اب��ن��ا« طي 
تاريخ  م���ن  م��ؤمل��ة  ص��ف��ح��ة 
املغرب في غفلة من اجلميع؟ 

يتسائل بعض املواطنني.

مسرح جريمة قتل األم 
الحامل وطفليها

بلدية
 سطات

الـزرواطــة« »ذاكــرة 
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على هامش الدعوة إلى تيسير النحو العربي
غرد أحدهم خارج السرب في محاضرة ألقاها في ندوة حول الثقافة والتعدد اللغوي، متسائال لماذا ال نلغي بعض القواعد 

النحوية التي ال لزوم لها والتي هي عقبة في تعلم اللغة العربية، كالقاعدة الخاصة بتمييز العدد؟ لماذا نقول، على 
سبيل المثال: ثالثة رجال، وعشرون رجال، بدال من االستقرار على صيغة واحدة؟ فنقول: ثالثة »رجل« وعشرون »رجل«!

الدعوة إلى تيسير النحو العربي ليست جديدة، 
ومنها دعوة الكوفيين إلى المرونة في تطبيق بعض 
بها  يتمسك  التي  والصرفية  النحوية  القواعد 
العربية  اللغة  مجمع  استجاب  وقد  البصريون. 
بالقاهرة )على سبيل المثال( لهذه الدعوة، فأجاز 
الخروج عن بعض هذه القواعد في بعض الحاالت 
دون التخلي عنها، وسنعطي أمثلة على ذلك الحقا، 
بإذن الله. لكن الجديد في هذه القضية - وهو في 
الحقيقة غير جديد بكل ما في الكلمة من معنى -  
هو ما يطرح في هذه األيام من أفكار غير موضوعية، 
في إطار ما أصبح يعرف بظاهرة التعدد اللغوي 
في بعض األقطار العربية وكيفية تدبيرها والتعامل 
معها في عهد العولمة. ومما جعلني أصف هذه 
األفكار بأنها غير موضوعية، هو أن هذه الدعوات 
ليست بريئة تماما، إذ يبني أصحابها آراءهم على 
أحد.  على  خلفياتها  تخفى  ال  واضحة  مغالطات 
يركزون  بعضهم  ت���رى  أن���ك  ذل���ك  ع��ل��ى  وال��دل��ي��ل 
غير  الفصحى  العربية  اللغة  أن  على  طروحاتهم 
صالحة ألن تكون لغة العصر، وقد تأكد ذلك حسب 
زعمهم من خالل فشل التعريب في الوطن العربي. 
الشامل، وهو  التعريب بمفهومه  والمقصود هنا 
إحالل اللغة العربية محل اللغة األجنبية في التعليم 
واإلدارة وسائر المرافق الحيوية للدولة. ولو كان 
هؤالء منصفين ألرجعوا فشل التعريب إلى أسباب 
أخرى ال عالقة لها باللغة. وقد تحدثنا غير مرة عن 
هذه األسباب، ونبهنا إلى ضرورة إصالح التعليم 
التي  التعليم  إص��الح  بخطة  هنا  ونذكر  برمته. 
أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 
لجامعة  العامة  األمانة  مع  والتعاون  بالتنسيق 
الدول العربية، وُأجيزت في قمة عربية. وكان من 
األولى أن نطالب بتنفيذ هذه الخطة بدال من أن 
نحمل اللغة العربية مسؤولية فشل التعليم، وهي 
بريئة من هذه التهمة براءة الذئب من دم يوسف. 
وقد أشرنا في مقاالت سابقة إلى أن من أسباب 
فشل عملية التعليم والتعلم، توقف التدريس باللغة 
العربية عند مستوى الثانوية العامة )البكالوريا( 
في  العربية  اللغة  وتهميش  العلوم،  مجال  ف��ي 
المجاالت الحيوية، ومن تم ربط مستقبل الناس 
بتعلم اللغة األجنبية والعمل بها في اإلدارة وفي 
القطاعين العام والخاص. بمعنى أن لقمة العيش 
أصبحت مرتبطة باللغة األجنبية. ومن غير المعقول 
أن ننتظر من الناس أن يهتموا بلغة ال تفيدهم في 
حياتهم المعيشية، وكان آخر ما سمعته من هذه 
بأوصاف  ال أصفها  - حتى  المنصفة  غير  اآلراء 
أخرى - هو أن اللغة العربية صعبة ونحوها معقد 
أكل الدهر عليه وشرب، وقد آن األوان للتخلص من 
الكثير من قواعده... ويتساءل أحدهم، في محاضرة 
ألقاها في ندوة حول الثقافة والتعدد اللغوي، لماذا 
ال نلغي بعض القواعد النحوية التي ال لزوم لها 
والتي هي عقبة في تعلم اللغة العربية، كالقاعدة 
سبيل  على  نقول،  لماذا  العدد؟  بتمييز  الخاصة 
ال��م��ث��ال: ث��الث��ة رج���ال، وع��ش��رون رج���ال، ب��دال من 
االستقرار على صيغة واحدة؟ فنقول: ثالثة »رجل« 
وعشرون »رجل«! ثم انتقل المحاضر إلى موضوع 
آخر يتعلق بعالقة اللغة العربية الفصحى بالقرآن 
الكريم، فقال إن القرآن الكريم لم ينزل بلغة عربية 
أن   - قوله  ذل��ك - على حد  أدل��ة  وم��ن  فصحى... 
َهَذاِن  ِإَنّ   ...« الكريمة:  اآلية  في  ال��وارد  التركيب 
أحد  طرح  كما  نحويا!..  يستقيم  ال  َلَساِحَراِن...« 
المتدخلين، أثناء المناقشات التي تلت العروض، 
الدارجة واستعمالها  قواعد(  )وضع  تقعيد  فكرة 
»بدال من الفصحى« في التدريس في مستوى التعليم 
االبتدائي، على أساس أن الطفل يتعلم هذه الدارجة 
من محيطه األسري األمر الذي يجعله يفهم الدروس 

بسهولة في أول يوم من دخوله المدرسة!
وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الحضور )وأنا 
منهم( قد فندوا هذا الطرح، منوهين بمكانة اللغة 
العلوم  ن��ق��ل  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  الفصحى  ال��ع��رب��ي��ة 
والمعارف ومسايرة التطور، فقد ارتأيت أن أعلق 
على هذه األفكار والدعوات المناهضة للغة العربية 
الفصحى، وأن أرد عليها بطريقة علمية موضوعية 
النحو  المجردة، وذلك على  الحقائق  إلى  تستند 

اآلتي: 
أوال: بالنسبة إلى تيسير النحو العربي، نشير 
إل���ى أن م��ج��ام��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ق��ط��ع��ت - منذ 
نذكر  االتجاه  هذا  في  مهمة  أشواطا  تأسيسها- 

منها، على سبيل المثال ال الحصر:
أ- بالنسبة إلى تنوين االسم المنقوص، تقول 
ن االسم المنقوص حذفت ياؤه رفعا  القاعدة: إذا ُنِوّ
وج���را، ن��ح��و: ج��اء م��ح��اٍم، م���ررت ب��م��ح��اِم رأي�ت 

محاميا... وإذا كان معرفا بأل أو باإلضافة بقيت 
ياؤه، مثل: جاء المحامي، وجاء محامي فالن... فقد 
الياء،  إبقاء  بالقاهرة  العربية  اللغة  مجمع  أجاز 
بحيث نقول: جاء محامي، ومررت بمحامي، إلخ. 
مطلقا،  الجمع  إلى  النسبة  المجمع  أج��از  ب- 
بحيث نقول، على سبيل المثال: ُصُحِفّي نسبة إلى 
ُصُحف. مع أن البصريين ال يجيزون النسبة إلى 
الجمع ويشترطون إعادته إلى المفرد، بحيث نقول، 
على سبيل المثال: َصَحِفّي نسبة إلى صحيفة، أو: 
ِصحافّي نسبة إلى ِصحافة، إلخ. ويجيز الكوفيون 
النسبة إلى جمع التكسير، دون غيره من الجموع. 
وهكذا نرى أن المجامع تجاوزت آراء أكبر مدرستين 
نحويتين )مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة(، وذلك 

من أجل التيسير. 
وننبه هنا إلى أن استقرار قواعد اللغة )أي لغة( 
ظاهرة صحية، ألن هذا االستقرار يدل على قوة 
م��ن خ��الل ربط  االس��ت��م��رار  وق��درت��ه��ا على  اللغة 
حاضرها بماضيها وباستشراف مستقبلها. ومن 
تم فال مجال للعبث بقواعد اللغة العربية المستقرة، 
الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. مع اإلشارة 
إلى أن استقرار قواعد اللغة ال يعني جمودها وال 
يتعارض مع التطور الذي تفرضه طبيعة األشياء، 
ما دامت تفتح صدرها للمفردات والتعابير الجديدة 
وتتعامل معها بواسطة أدواتها التوليدية المعروفة. 
ثم إن تغيير قواعد الكتابة العربية ال يحل المشكلة 
- إن كانت هناك مشكلة أصال - بل إنه يعقدها، ألن 
معناه وضع قواعد جديدة تختلف عن القواعد التي 
تواضع الناس عليها عبر الزمن، مما يشوش على 
الراهن  الوقت  القواعد - في  المتمكنين من هذه 
- ويمنع األجيال القادمة من فهم التراث المكتوب 
هذه  أن  لنا  يضمن  شيء  وال  األصلية.  بالقواعد 
القواعد الجديدة ستكون أفضل من القواعد التي 

السلف.  هذا وض���ع���ه���ا  ف��ي   - ونعتقد 

الذي  أن   - المضمار 
يجب الحرص عليه، 
اللغة  ت��ط��ع��ي��م  ه���و 
ببعض  ال��ف��ص��ح��ى 
ال���م���ص���ط���ل���ح���ات 
واأللفاظ الجديدة... 
تكون  أن  ب��م��ع��ن��ى 
القواعد ثابتة نسبيا 

واأللفاظ متحركة. مع 
أن هذا الثبات النسبي 

ي��م��ن��ع من  ل��ل��ق��واع��د ال 
إدخال تحسينات عليها - 

كما فعلت المجامع - بطريقة 
تحافظ على ما هو جوهري، وحتى 

العامية  مستوى  إلى  بالفصحى  ننزل  ال 
التي ال تتوفر على قواعد. ومن المعلوم أن القواعد 
النحوية والصرفية من أهم ما يميز الفصحى عن 
العامية. وأود في هذا المجال أن ُأذكر بالتراتبية 
الكلمات  الختيار  المتخصصون،  يقترحها  التي 
تحقيق  تضمن  التي  والتراكيب  والمصطلحات 
هدفين نبيلين هما: سالمة اللغة العربية وانفتاحها 

على العصر.
ج - األلفاظ والتراكيب الواردة في القرآن الكريم، 
العربية،  واألمثال  الشريفة،  النبوية  واألحاديث 
والمعجمات المعتمدة، واأللفاظ والتراكيب البالغية 

المأثورة عن فصحاء الشعراء والكتاب.
د - األلفاظ والمصطلحات الصادرة عن مجامع 
اللغة العربية والمؤسسات العربية المتخصصة 

)مكتب تنسيق التعريب على سبيل المثال(.
الموِلّدون  وض��ع��ه  م���ا  ع��ل��ى  االن��ف��ت��اح   - ه���� 
والمْحَدُثون من ألفاظ ومصطلحات وتراكيب، بعد 
من  الثانية  المائة  آخر  هو:  ال��ذي  الرواية  عصر 
الهجرة لعرب األمصار، وآخر المائة الرابعة ألعراب 

البوادي.
من  االقتضاء-  عند   - االستفادة  ذلك  ويفرض 
المولد، والمحدث، والمعرب والدخيل. وُأذكر القارئ 
المصطلحات.  ه��ذه  معاني  بين  بالفرق  الكريم 
عصر  بعد  قديما  استعمل  ال��ذي  اللفظ  المولد: 
الرواية. المحدث: اللفظ الذي استعمله المحدثون 
العصر  ف��ي  واألدب����اء(  العلماء  م��ن  )ال��م��ت��أخ��رون 
الحديث وشاع في ألفاظ الحياة العامة. المعرب: 
أو  بالزيادة  العرب  غيره  ال��ذي  األجنبي  اللفظ  
بالنقص أو بالقلب ليكون مستساغا وخاضعا، قدر 
اإلمكان، لألوزان العربية. الدخيل: اللفظ األجنبي 
ت��غ��ي��ي��ر، مثل:  ال��ع��رب��ي��ة دون  ال��ل��غ��ة  ال����ذي دخ���ل 

األكسجين، إلخ.
من  المولد  تمييز  أن  الباحثين  بعض  وي��رى 
المحدث، أمر صعب لعدم االتفاق على سنة معينة 
عصر  بها  ويبدأ  المولدين  عصر  عندها  ينتهي 
المحدثين، باإلضافة إلى عدم معرفة الوقت الذي 

ظهر فيه اللفظ المولد أو الم�حدث. 
وباالستعانة بهذه الوسائل المتاحة، يتضح أن 
للغة العربية ماضيا وحاضرا، وال بد من استثمار 
اللغة،  لهذه  الحي  والحاضر  الموروث  الماضي 
ويقتضي ذلك ربط الماضي بالحاضر واستشراف 
المستقَبل. فاللغة الحية ينبغي لها أن تحافظ على 
جذورها، وتعبر عن الحاضر أصدق تعبير، وتعد 

نفسها للتعبير عن المستقَبل. 

ث��ان��ي��ا:ب��خ��ص��وص اآلي���ة ال��ك��ري��م��ة ال��ت��ي ذكر 
المحاضر أنها ال تستقيم نحويا، وهي: »َقاُلوا ِإَنّ 
َأْرِضُكم  ْن  ِمّ ُيْخِرَجاُكْم  َأْن  ُيِريَداِن  َلَساِحَراِن  َهَذاِن 

ِبِسْحِرِهَما« )صورة طه، اآلية: 63(.
نرى، في البداية، أنه ال يجوز وصف كالم الله 
العذر  ونلتمس  ال��وص��ف،  ب��ه��ذا  وتعالى  ت��ب��ارك 
للمحاضر، سامحه الله، فنقول إن التعبير خانه، 
ولعله كان يريد أن يقول إن هذا التركيب من الناحية 
النحوية يحتاج إلى شرح حتى يتمكن الناس من 
الصالح  سلفنا  من  العلماء  فعله  ما  وهذا  فهمه، 
هذا  في  ال���واردة  اآلراء  وم��ن  خيرا.  الله  جزاهم 
الموضوع ما يأتي: قرأ بعضهم هذه اآلية الكريمة: 
»... ِإَنّ َهَذاِن َلَساِحَراِن...«، وقالوا: إن األلف تلزم 
المثنى في جميع الحاالت، وفي قراءة من قرأ: »إْن 
هذان لساحران«، إَنّ )إْن( نافية بمعنى )ما(، والالم 
( بمعنى: َنَعْم،  بمعنى )ِإاَلّ( أداة الحصر. أو على )ِإَنّ
وهي ال تعمل شيئا، ولعل األَصح من كل هذا، اعتبار 
الالم  وأدخلت  عملها  أبطل  مخففة  )ِإْن( 
)ِإْن(  وبين  بينها  فرقا  الخبر  على 

النافية. والعلم عند الله.
إلى  ب��ال��ن��س��ب��ة  ث���ال���ث���ا: 
الدعوة إلى تقعيد الدارجة 
واستعمالها في التدريس 
التعليم  م��س��ت��وى  ف��ي 

األولي!...
من الواضح أن هذا 
األمر ال يستقيم، وذلك 
نذكر  عديدة،  ألسباب 

منها:
ليست  الدارجة   - أ 
منفصلة عن الفصحى، 
الدارجة(  )أي  إن��ه��ا  ب��ل 
العربية  مستويات  إح��دى 
الفصحى. بمعنى أن الدارجة 
ولو  بذاتها،  مستقلة  لغة  ليست 
وضعنا لها قواعد )مع صعوبة ذلك بل 
استحالته( فستنشأ ال محالة إلى جانب الدارجة 
المقعدة، دارجة جديدة غير خاضعة لهذه القواعد، 
وسنظل في حلقة مفرغة، نقعد دارجة فتنشأ لنا 
دارجة أو دوارج جديدة. ويرى أهل اللغة أن للغة 
العربية ثالثة مستويات - على األقل - متمايزة. 
إلى  آنفا  )المشار  الفصحى  العربية  اللغة  األول: 
تراتبيتها(. الثاني: لغة الصحافة )وهي لغة سليمة 
بصفة عامة منفتحة على لغة األلفاظ العامة أكثر 
أو  اللهجة،  الثالث:  عليها.  الفصحى  انفتاح  من 
الدارجة، أو العامية )سمها ما شئت(، فال مشاحة 

في االصطالح.
ب - ال توجد دارجة واح��دة، فما هي الدارجة 
المرشحة، في رأي هؤالء، للتقعيد ولالستعمال في 
التدريس، ما دامت الدارجة تتغير من بلد عربي 
إلى بلد آخر، ومن منطقة إلى منطقة أخرى داخل 
أهل  لكل  أن  مالحظة  مع  الواحد؟  العربي  القطر 
يفهمها  ال  والتي  بهم  الخاصة  دارجتهم  صنعة 
غيرهم. ولو طبقنا هذه الظاهرة على أي بلد عربي 
لوجدنا أن دارجة أهل الشمال تختلف عن دارجة 
أهل  إلى  بالنسبة  الحال  وكذلك  الجنوب،  سكان 
الجهات األخرى في الشرق والغرب وفي الوسط، 
بل إن لكل مدينة دارجة قد تختلف عن دارجة المدن 
األخ��رى. وحتى ال نطيل الكالم في هذا الجانب، 
دعونا نتساءل مع المتسائلين: هل يعقل أن نتخلى 
عن لغة عالمة ذات قواعد راسخة، ونحل محلها 
دارجة - بافتراض أن لدينا دارجة واحدة - مازالت 
تحتاج إلى وضع قواعد تسهل التفاهم بين الناس 
للتعبير عن أغراضهم؟!. وهل من الحكمة أن نفرط 
في  بجذورها  الضاربة  الفصحى  اللغة  هذه  في 
أعماق التاريخ البشري على مر العصور ونجعل 
محلها دوارج مختلفة لدرجة التنافر؟! وهل من شيم 
العقالء أن نتخذ - بجرة قلم - قرارا خطيرا بهذا 
العربية  اللغة  عن  باالستغناء  يقضي  المستوى، 
الفصيحة التي يتفاهم بها العرب كافة من المحيط 
إل���ى ال��خ��ل��ي��ج ف��ي م��ا ب��ي��ن��ه��م، وي��ت��ف��اه��م��ون بها 
ويتواصلون مع غير العرب ممن تعلموا هذه اللغة 
العالمية بكل المقاييس، والتي هي اللغة السادسة 
من اللغات الرسمية في األمم المتحدة وفي العديد 

من الوكاالت والمنظمات التابعة لها؟! 
لعل الجواب عن كل ذلك يكمن في جملة واحدة: 
بأن  هنا  ونذكر  بعينه،  العبث  لهو  والله  هذا  إن 
أقوال العقالء وأفعالهم يجب أن تكون منزهة عن 
كيد  م��ن  الكريم  ال��ق��رآن  لغة  الله  حفظ  ال��ع��ب��ث... 

الكائدين...

بقلم: إيسلمو سيدي أحمد

يتساءل كثير من علماء اللغة في 
إطار الخوض في اللغة الدارجة 
كبديل للغة العربية التي هي 

اللغة السادسة في تعداد اللغات 
الرسمية في األمم المتحدة وفي 
العديد من الوكاالت والمنظمات 

التابعة لها، هل من شيم العقالء 
أن نتخذ قرارا خطيرا يقضي 
باالستغناء عن اللغة العربية 

الفصيحة واالكتفاء بلغة غير 
منضبطة ألية قاعدة لغوية؟
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أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

كنت قد أشرت ضمن عنوان هذه السلسلة من الموضوعات 
لموضوع يتناول مساهمة علماء المغرب في التصوف، 
في  والمتجلي  الفاسي  عالل  للراحل  موضوعا  وذك��رت 
تأليف كتاب في التصوف المغربي، وكيف كانت نشأته 
في بداية إسهامه السياسي حيث أنشأ مع عدد من إخوانه 
المناضلين من علماء القرويين مجموعة - الطائفة - التي 
تطورت إلى حزب سياسي بعد الحزب الوطني أطلق عليه 
اسم »حزب االستقالل«، وال شك أن هذه المشاركة السياسية 
كانت مؤطرة في إطار علمي إن لم نقل ديني ألن المساهمين 
القرويين وابن يوسف وطلبتهما، ومن  فيها من علماء 
ضمن الذين تكونوا في إطار التصوف اإلسالمي ومريديه 
وزواياه نجد العالمة محمد المختار السوسي رحمه الله، 
اتخذ  وق��د  الدرقاوية،  للطريقة  وال��ده شيخا  ك��ان  ال��ذي 
المختار السوسي بمراكش مقرا له بإقامته في الزاوية 
المعروفة )بالرميلة( بباب دكالة، حيث كانت اتصاالته مع 
وطنيي مراكش وطلبة العلم منهم، مما جعل المستعمر 
يتضايق لمواقف الجميع ويضطر لنفيه عن مراكش إلى 
منطقة والدته بإليغ، وهكذا نشرت جريدة »األطلس« في 
عددها 19 بتاريخ 1937 رسالة وجهها كل من: عبد الله 
إبراهيم، وعبد القادر حسن العاصمي، ومحمد المالخ إلى 
الملك محمد بن يوسف في شأن المختار السوسي من 
الطاغية  تعسفات  ضد  آخ��ر  مقاال  نشرت  كما  مراكش، 
»البياز« ضد علماء مراكش، ووقعها باسم الهيئة الوطنية 
بمراكش باإلضافة إلى عبد الله إبراهيم وأحمد شوقي 
المعروف بالمغربي... وهكذا نجد أن طلبة ابن يوسف 
كانت أغلب مواد دراستهم في الكلية اليوسفية مواد ذات 
صبغة فقهية وشرعية، ومن ضمنها كتب التصوف كما 
لهم  كانت  ممن  عاشر،  الب��ن  المعين«  »المرشد  في  هو 
علم  إلى  باإلضافة  خليل  في شروح سيدي  تخصصات 
األدب من معلقات و»الميات ابن الوردي« و»المية العرب«، 
وكل تلك المقروءات ال تخرج عن دائرة التوجيه األدبي 
المنظومات  بعض  ش��روح  ي��درس  ك��ان  لمن  والصوفي 
كالبردة، والهمزية، والوثرية، خصوصا في مناسبة حلول 
المولد النبوي في شهر ربيع األول من السنة الهجرية... 
ومن الذين درسوا على هذا المنهاج الدراسي نجد الراحل 
عبد الله إبراهيم، وقد أشرف العالمة محمد بن العربي 
العلوي )انظر الصورة( على الشهادة العالمية لعبد الله 
العربي  بن  اإلس��الم محمد  1934. وشيخ  إبراهيم سنة 
العلوي هو جد والد مدير جريدتنا موالي مصطفى العلوي 
بن موالي الطيب العلوي، وكان قد أشر على ملك المغرب 
الراحل محمد الخامس بتعيين عبد الله إبراهيم رئيسا 
شيخ  بها  شهد  والتي  بها  عرف  التي  لجديته  للوزراء 
اإلسالم )أنظر كتاب سنوات الصمود وسط االعمار، محمد 
لومة، الصفحة: 32( ومما ذكره، أن عبد الله إبراهيم هيأ 
ابن  في جامعة  اإلس��الم  يد شيخ  على  العالمية  شهادة 
يوسف وكتب في التصوف دراسة متسلسلة نشرت في 
»المغرب الجديد« خالل شهري ماي ويونيو 1936، تحت 
عنوان »الحركة الصوفية في المغرب«... ومما يذكره عبد 
الله إبراهيم أن محمد بن العربي العلوي كان يحفظ الحكم 
العطائية عن ظهر قلب ويقول عنها: »إن الحكم العطائية 
العوائق  الصوفي لحل  الفكر  العقل باستعمال  تخاطب 
الفكرية«، ومما يذكره تفتح شيخ اإلسالم قوله: »وفي نهاية 
السنة الدراسية 1943 مثلت أمام هيئة من علماء معهد 
ابن يوسف األجالء برئاسة شيخ اإلسالم محمد بن العربي 
)العالمية  العلوي إلجازتي قصد الحصول على شهادة 
- القسم األدبي(، »أذكر أنه في لحظة من لحظات االمتحان، 
توجه إلي شيخ اإلسالم قائال: ما حكم الشرع في شخص 
يربط بين تطليق زوجته وبين حدث ما سيقع أو ال يقع، 
كأن يقول مثال: إذا لم تلد ولدا بدل البنت فأنت طالق، أو 
إذا لم يتحسن الموسم الفالحي لهذه السنة فأنت طالق؟«، 
يقول عبد الله إبراهيم كإجابة عن السؤال: »أجبت الهيئة 
ببطالن قرار التطليق، لكون صاحبه يربطه بظروف خارجة 
عن اإلرادة البشرية«، ويضيف: »انتفض بعض العلماء 
من الهيئة مستهجنين جوابي، ولكن شيخ اإلسالم انتصر 

لرأيي في مواجهتهم«.
مع  تعاطفه  نتيجة  مهامه  م��ن  الفرنسيون  أع��ف��اه  وق��د 

السلطان محمد الخامس والحركة الوطنية.

مما الشك فيه أن أحمد عصمان جند جميع الوسائل المادية والبشرية 
إلنجاح اجتماع مدينة وجدة قصد تأسيس جمعية »أنكاد المغرب الشرقي« 
التي جاءت كحلقة من سلسلة الحلقات التي دشنتها الحكومة، وأعطت 
جبال  جميع  وشملت  عمت  والتي  المملكة  مدن  جميع  عبر  انطالقتها 
وسهول البالد، وكان الهدف منها مخزنة أكبر عدد من المنظمات الثقافية 

واالجتماعية التي ينخرط فيها الشباب المغربي وهكذا شاهدنا 
ميالد جمعية »البحر األبيض المتوسط« التي أسسها ابن 

علي المنصوري بمدينة الناظور، وجمعية »أنكاد« بوجدة، 
»اإلسماعلية«  وجمعية  ب��ف��اس،  »س��اي��س«  وجمعية 
بالرباط،  و»الفتح«  بسال،  رقراق«  و»أبي  بمكناس، 
و«قدماء تالميذ الدار البيضاء«، و»األطلس الكبير« 
ب��م��راك��ش، و»إي��ل��ي��غ« ب��أك��ادي��ر، وك��ان ي��رأس هذه 
الجمعيات شخص ينتمي إلى الدوائر الحكومية 
والحاج  ب��أك��ادي��ر،  بوفتاس  ال��وزي��ر  نجد:  حيث 
بالدار  بوعبيد  والمعطي  بمراكش،  ال��م��دي��وري 
البيضاء، ومحمد عواد بسال، وعبد الحق بناني 

القباج  بمكناس، ومحمد  بنشمسي  وعمر  بالرباط، 
بفاس.

وفي خضم هذه الحملة لم تنج حتى المدن الصغرى من 
ظاهرتها حيث سارع المرحوم عبد العزيز مزيان بلفقيه إلى 

تأسيس جمعية قدماء تالميذ مدينة تاوريرت، وحذا حذوه الكولونيل 
اليعقوبي وأحدث جمعية قدماء مدينة أحفير، وهي جمعيات أخذت تتبخر 

مع مرور الزمن، ولم يكن البقاء إال لألصلح.
الذي انعقد  »أنكاد المغرب الشرقي«  التأسيسي لجمعية  أما االجتماع 
بالقاعة المغطاة بوجدة فقد أسفر عن اختيار أعضاء مكتب تم إنزالهم 
بواسطة قراءة الئحة لم يكن ضمنها أي اسم لقدماء الجمعية الثقافية 

التي كان لي شرف تأسيسها سنة 1970.
وهكذا تم إقصاء جميع اإلخوة الذين كانوا ضمن الرعيل األول ألول جمعية 
ثقافية ضمت نخبة كبيرة من الشباب الوجدي المثقف، ولم تمض إال فترة 
قصيرة عن ذلك االجتماع حتى صدر اإلعالن عن تأسيس حزب التجمع 
الوطني لألحرار الذي يظهر أنه انبنى على أنقاض جمعيتنا التي ظلت 
تمارس نشاطها رغم كل العراقيل التي واجهتها، بانفرادي بالقيام 
ببعض المبادرات الشخصية وعلى حسابي الخاص 
أذكر منها: دعوتي الدكتور الرشدي الفكار الذي كان 
يومئذ مرشحا لنيل جائزة نوبل لآلداب، والذي قبل 
ألقى  حيث  وج��دة  مدينة  إل��ى  معي  وسافر  دعوتي 
محاضرة تحت عنوان: »اإلسالم والشباب العربي«، 
الذين  الطلبة  وس��ط حشود  طيبا  لها ص��دى  ك��ان 
اضطر بعضهم إلى الجلوس في ممرات القاعة نظرا 
لالكتظاظ واإلقبال الكبير الذي عرفته هذه المحاضرة 
من طرف الجمهور الوجدي، والتي كان لي شرف 
تقديم السيد المحاضر من خالل كلمة ألقيتها بحضور 

محمد القدميري عامل اإلقليم.
 ومن خالل زياراتي لمسقط رأسي كنت دائم االتصال 
بالسلطات المحلية وبالطبقات الشعبية قصد االطالع على 
مكامن الضعف في مجاالت مختلفة من التجهيزات األساسية، 
األمر الذي جعلني أتعرف على المعاناة التي كان سكان منطقة المغرب 
الشرقي يشكون منها، والتي تتجلى في انعدام وجود جهاز »السكانير«، 
والذي كان سكان مدن الحسيمة والناظور ووجدة وفجيج بسببه يضطرون 
إلى االنتظار عدة شهور للحصول على موعد بمستشفى ابن سينا بالرباط، 
قصد الحظوة باالستفادة من الفحص بهذا الجهاز وقد يموت المريض 

بهذه المدن قبل حلول الموعد.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

كان مواطنو منطقة 
المغرب الشرقي ومنهم 

سكان مدن الحسيمة 
والناظور ووجدة وفجيج 

يضطرون إلى االنتظار شهور عدة 
للحصول على موعد بمستشفى ابن سينا 

بالرباط، لالستفادة من الفحص بجهاز 
»السكانير« الذي كان منعدما 
في مدنهم ألسباب قيل عنا 

الكثير)..(

< يتبع< يتبع

5

10

 

مهرجان مراكش للسينما في دورته 14 من 5 إلى 13 دجنبر، كان متميزا 
رغم االنتقادات التي وجهت إليه، استمتع فيه المهتمون بالفن السابع 
وعشاق السينما )الغائبة بالمدينة( بمشاهدة أفالم غاية في اإلخراج 
والتمثيل والسيناريو والحبكة، جعلت المشاهد يطل بحماس وشوق 
على عوالم مختلفة وثقافات متنوعة، ويتواصل في نفس الوقت مع 
على  برؤيتهم  يكتفي  كان  أن  بعد  مباشر  بشكل  وأبطالها  نجومها 
الشاشة، نجوم وجدوا ضالتهم الفنية، إن صح التعبير، في فضاءات 
مراكش الساحرة ومآثرها الخالدة، وطبيعتها الخالبة.. وأفالم تجمع 
فيها ما تفرق منذ مدة، بحيث انفتحت الدورة على العمق الحضاري 
والبعدين اإلنساني والتربوي، وأشرقت بفضل بعض المواضيع التي 
طرحت على متون تاريخية مضيئة ودراسات علمية )نفسية، تربوية، 
علمية(، ترجمت إلى صور مرئية شاهدة على نهوض ونضج بعض 

الدول التي كانت إلى األمس القريب يقتصر أو يعول عليها في 
عملية استهالك منظمة، وحرص تلك الدول على أن تكون 

في مصاف البلدان الزائدة في صناعة الفرجة ونقل 
الصورة بكل تأثيراتها وإسقاطاتها وما ترمز إليه، 
ويمكن االستشهاد هنا بفيلم روسي )وهو الحاصل 
على الجائزة األولى( لمخرجه »إيفان كفردوفسكي« 
بالغا لجانب من جوانب  اهتماما  الذي أعطى 
منها  )العقلية  ال��خ��اص��ة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
والجسدية(، حيث اهتدى بعبقرية نادرة ومهنية 
عالية إلى تسخير مجموعة من األطفال الصغار 
ووضعهم في خانة العناية الخاصة، وتحت رعاية 

»مرٍب« غير مؤطر وغير مؤهل »لتشكيل عقول أولئك 
األطفال«، وهو شيء بال شك عمق من المأساة وزاد 

من اإلحباط وقوى لدى الصغار شعورا بعدم القدرة على 
مواكبة األسوياء إن صح التعبير، وكذلك فيلم »شغيل الحب«، 

الذي كان بمثابة صرخة مدوية من بالد الهند، يطالب أصحابها بمعالجة 
أوضاعهم ومآسيهم وتوسيع دائرة حقوق الطبقة العاملة الهندية، كل 
الذهول عندما يغيب الحوار ويعوضه  ذلك بطريقة مذهلة تبلغ قمة 
الصمت والصورة، مع الوفاء طبعا لألمكنة والشخوص والطقوس، 
ورصد التفاصيل الدقيقة التي تحقق إبحارا في عمق المشكل وفيلم 
»بحر الضباب« الذي خطف األضواء كما قيل لمخرجه الكوري »شيم 
سونكويو« وهو فيلم بسيط جدا، أحداثه الواقعية مستوحاة من وقائع 
عاشتها سواحل بلدة كوريا، التي شهدت أو أرخت لغرق مئات من 

المهاجرين السريين.
المهرجان الذي استضافته مراكش وجندت له كل إمكانيات النجاح 
رغم الحفر واألوراش والطرق الضيقة واألشغال الالمنتهية هو مناسبة 
شامخة كما وصفها أحد األجانب ألنه من أهم أعياد السينمائيين، 
موعد عالمي في بعده الكوني يختزل العالم الكبير في لحظات ممتعة 
ويوحد لغاته المختلفة في لغة واحدة التي »يسيطر فيها الحيز البصري 
الكائنات  التواصل بتألق كبير مع كل  مشكال عالما فنيا في إمكانه 
البشرية التي تحج إلى هذا العالم المبهر الذي هو السينما«، موعد 
داخل في أجندة السنة المغربية يختار له المنظمون ضيفا أو ضيوف 
شرف من مستوى رفيع لجلب األنظار، ويهبون )بضم الهاء( لتكريم 

شخصية أو شخصيات بوزن فني ثقيل إلعطاء إشعاع أكثر وكسب 
تشجيع أكبر، مثل شخصية عادل إمام الذي بدا »كأب كبير يجذب ويبذل 
أريحيته على أبنائه الصغار درءا لكل عقوق محتمل ودفعا لكل تصور 
خاطئ«، خاصة وأن المغاربة ضاع جزء من ثقتهم في بعض إخوانهم 
التأثير باإلساءة  الذين يسعون بمناسبة أو بغيرها إلى  المصريين 
للعالقة األخوية المتينة التي تجمع الشعبين العريقين، قلت هو سوق 
سينمائي بامتياز عرضت فيه إنتاجات جديدة وروج من داخله ألفالم 
جادة، وقدمت جوائز هامة للفائزين طبعا، بعد موافقة لجنة التحكيم 
هذه األخيرة التي كانت محط انتقاد عنيف، نظرا لمستوى أعضائها 
كما قيل، واستحواذ الفرنسيين واستقوائهم داخل اللجنة رغم بعدهم 
عن الفن، وصعوبة التعامل معهم مثل )المدير الفني دبرونو بارد الذي 

كان يغطي عن نقصه بالغضب والعناد واالشمئزاز من المغاربة(.
قبل افتتاح الدورة انطلقت المنابر اإلعالمية تخوض في سباق 
واألفالم  السينما  م��وض��وع  ف��ي  وم��أل��وف  معتاد 
في  األعمدة  وتوالت  والتباري،  للعرض  المرشحة 
الصحف اليومية والمالحق الفنية والحوارات اإلذاعية 
والتلفزية، وتوالى معها »التناور« على الكثير من 
األسئلة المحرجة والصادمة أو استبعادها بالمرة، 
السينما  ب��أزم��ة  تتعلق  كانت  التي  تلك  خاصة 
المغربية وكيفية معالجتها والخروج من دائرتها 
مجالها  ولج  بعدما  حد  أبعد  إلى  اتسعت  التي 
وفضاءها )التمثيل، اإلخراج، التصوير( األميون 
والجزارون وحمالو الحطب، تلك األزمة التي يراها 
الظل  في  القابعون  »دوريجين«  المغاربة  الفنانون 
والجالسون في عتمة النسيان والتهميش، يرونها حين 
ينفردون بأنفسهم في مرآة بالدهم وعلى ضوء ما تنتجه 
من أفالم رديئة بكل ما في الرداءة من تهريج وغباء، وبدون 
قيمة فنية أو صناعة سينمائية، واستمر ذلك التناور حتى بعد االنطالق 
والدخول في تفعيل البرنامج المسطر، بدعوى مفضوحة تنتصر إلى 
رفض السؤال الملقى باللغة العربية الفصحى، وكأن المهرجان منعقد 
في أرض غير عربية وغير إسالمية وهو موقف أدى إلى انتفاضة بعض 
الصحفيين المغاربة ووقوفهم في صف المدافعين عن البلد وعن لغة 
الوطن وهويته وكرامته، رغم المعاملة السيئة التي قوبلوا بها من 
طرف بعض المنظمين المتطفلين )مثل صاحب عود الريح أو الدراجة 
العادية الذي ال يظهر له  أثر في المدينة الحمراء إال في المهرجانات 
والمناسبات الخاصة(، الذين عثروا على براءة اختراع لتصرفاتهم 
المشينة بعد أن طالتهم السهام ذات سوار كما يقال، تصرفات هي 
عبارة عن »شنشنة« تداولها الصم والعمي والبكم، وعدل عنها ذوو 
قبل  ومغادرته  المهرجان  مقاطعة  فضلوا  حيث  واألسماع،  األبصار 
بما لحق بعض  االستياء واالستنكار، وكتنديد  كتعبير عن  االنتهاء 
الصحفيين الذين ظلوا يتساءلون ومعهم الفنانين عن المعايير المعتمدة 
)غير المحاباة والزبونية وأشياء أخرى دنيئة( في توزيع الدعوات 
لحضور فضاء ال يمكن أن تقوم له قائمة إذا أبعدت األقالم النزيهة، 
واستثني الفنانون البارعون الذين بإمكانهم أن يحققوا بحضورهم 

قيما مضافة وإشعاعا زائدا.

 محمد بركوش

مهرجان مراكش للسينما
بين المتعة والمقاطعة

قاطع البعض 
المهرجان قبل 

انتهائه تنديدا بما لحق 
ظلوا بعض الصحفيين الذين 

يتساءلون ومعهم الفنانين عن المعايير 
المعتمدة »غير المحاباة والزبونية وأشياء أخرى 

دنيئة« في توزيع الدعوات لحضور فضاء 
ال يمكن أن تقوم له قائمة إذا أبعدت 

األقالم النزيهة، واستثني 
الفنانون البارعون
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شيخ اإلسالم محمد 
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كانت الجامعة العربية تؤيد المسعى الحميد 
لمؤتمر المغربي العربي الذي عقد بالقاهرة سنة 
1947، لذلك فمثلها كان في ذاك المؤتمر أمينها 
العام عبد الرحمن عزام، وكان الرئيس الشرفي 
خطايا  المؤتمر  افتتاح  أثناء  وألقى  للمؤتمر، 
هاما، ونحج مكتب المغرب العربي في إنجاح 
هذا المؤتمر، وتأييد القضية المغاربية، كما نجح 
مكتب المغرب العربي في تحديد العالقة مع مكتب 
تحرير المغرب العربي الذي كان يرأسه المجاهد 
البطل محمد عبد الكريم الخطابي، وهو المكتب 
العام  الكاتب  وكان  1948م،  تأسس سنة  الذي 
لمكتب المغرب العربي هو األستاذ عبد الكريم 
غالب الذي ألقى خطابا أظهر فيه بوضوح الدافع 
األساسي لعقد هذا المؤتمر وهو دراسة قضية 
المغرب العربي والبحث عن عالقة فعالة تمكن 
المغاربة من الحصول على استقاللهم في اإلطار 
العربي، ومعنى ذلك رفض االنضمام إلى االتحاد 
الفرنسي في أي شكل من األشكال، وتكونت أربع 

꞉لجان لمناقشة نقط االجتماع وهي
-1 لجنة مكاتب المغرب العربي والدعاية في 

المشرق.
-2 لجنة تنسيق الحركات الوطنية المغربية 

وروابطها بالحركات في المشرق.
-3 اللجة السياسية المتعلقة باالستمرار في 

المغرب العربي.
العربية  ال��ج��ام��ع��ة  م��ع  ال��ع��الق��ات  لجنة   4-

والمنظمات الدولية.  
 واتخذ هذا المؤتمر قرارات جريئة تعبر عن 

مدى عمق الوطنية وهي:
-1 إبطال معاهدتي الحماية المفروضتين على 
تونس والمغرب وعدم االعتراف بأي حق لفرنسا 

في الجزائر.
والهيئات  المغربية  الحكومات  مطالبة   2-

الوطنية بإعالن استقالل البالد.
-3 المطالبة بجالء القوات األجنبية عن البالد 

كلها.
-4 رفض االنضمام إلى االتحاد الفرنسي في 

أي شكل من األشكال.
-5 اعتبار أيام احتالل الجزائر )5 يوليوز(، 
وفرض الحماية على تونس )12 ماي(، وفرض 
الحماية على المغرب )30 مارس( أيام حداد في 

جميع أقطار المغرب العربي.
فهذه ذكريات مجيدة يجب أال ننساها ألنها 
ذكريات تبعث الفخر واالعتزاز وتدعونا إلى أن 
نشمر على سواعدنا ونقترب من بعضها ونسعى 
ألجل االزدهار االقتصادي في ما بيننا، وجعل 
دول المغرب دوال رائدة في االقتصاد والتحرك 
التجاري واالستثمار وتشغيل اليد العاملة بما 
لنا من إمكانيات، وبما تتوفر عليه أقطارنا من 
مكون اقتصادي وفالحي ومن طاقات بشرية، ويا 
ف��ي م��وض��وع وح��دة دول المغرب  ليت األم���ور 
العربي سارت كما كانت عليه في البداية، ويا 
ليت النيات الصادقة استمرت خالصة مخلصة، 
اليوم أحسن مما  لكنا  كانت  فلو استمرت كما 
نحن عليه، ولكن مع األسف الشديد فإننا نسينا 
تلك الجهود ولم نبذل مثلها، فأصبح كل ما تم 
االتفاق عليه حول وحدة المغرب العربي حبرا 
اإليخاء،  عن  ينوب  ال��ع��داء  وأصبح  ورق  على 
وأصبح الهدم يغلب البناء والسيما بعدما استلم 
المغرب صحراؤه العزيزة تسلما صحيحا ونظم 
حفل تسليم السلط في الصحراء المغربية في 
شهر فبراير سنة 1976، ولم تكن إسبانيا تريد 
تسليم الصحراء للمغرب، بل كانت عازمة على 
توطيد وجودها فوقها، وكان هناك مع األسف 
الشديد تخطيط ما بين إسبانيا وسلطة الجزائر، 
حيث واصل الرئيس بومدين تعاونه وتحاوره 
إسبانيا حيث وعدها بضمان حاجتها من  مع 
الطاقة، مقابل أن تشتري منه فوسفاط بوكراع، 
استقالل  بعد  باستغالله  تحتفظ  بأن  ووعدها 
الصحراء، ووافقت إسبانيا على أن تفتح أبواب 
الصحراء للجزائر لتتولى استمالة المواطنين 
المغاربة الصحراويين ليتوافقوا على ما يريده 
إسبانيا  تعلن  أن  على  االت��ف��اق  وت��م  بومدين. 
الصحراء،  في  االستفتاء  إلج��راء  استعدادها 
وأودعت إسبانيا نسخة لعملية اإلحصاء في هيئة 
األمم المتحدة، وجاءت نتيجة اإلحصاء معلنة 
74 ألف مواطن في الصحراء مقابل 75 ألف جندي 
وانطلقت  المؤامرة  حبال  فتل  وب��دأ  إسباني، 
مؤامرات ضد المغرب، ودخلت ليبيا في الصراع 
المغرب، وبدأ  إذاعتها حملة ضد  ونظمت عبر 
بومدين ينتظر من المغرب أن يشاوره وكانت نية 
بومدين هي االنفصال ليضع المغرب أمام األمر 
الواقع، وجاء جواب جاللة الملك الحسن الثاني 
ضربة قاضية قطعت الشك باليقين، وذلك حينما 
أعلن أن االستفتاء إنما يكون حول أرض ال ماٍض 
بتاريخها  فهي  الصحراء  أم��ا  لها،  تاريخ  وال 
وحقيقتها وبسكانها مغربية وجزء ال يتجزأ من 
كان  المغرب  عن  وإن فصلها  المغربي،  التراب 

قرارا استعماريا. 
< يتبع

استجالء معاني الوحدة 
وقوة الترابط بين دول 

المغرب العربي
بقلم. مصطفى الطريبق

»افتحوا الحدود بين  المغرب والجزائر«

اجتماع الحقوقيين الدوليين 
في بالدنا منذ أيام حدث من 
األهمية بمكان، وال ريب أن في 
في  ي��أت��ي  كثيرة  دالالت  طيه 
صدرها أننا قطعنا مع العهد 
الغابر الذي كان فيه المواطن 
المغربي بال قدر وال وزن، بل ال 
نجانب الحقيقة إذا زعمنا أنه كان 
همال يراد له وال يريد، وال ريب أن 
للحقوقيين  المكثف  الحضور  هذا 
العالميين سوف تكون له انعكاسات 
سياسيا  دول���ت���ن���ا  ع��ل��ى  ح��س��ن��ة 
واقتصاديا، ومن شأنه أن يساهم 
في التعريف ببالدنا، ويلعب دورا 
غير هين في إقناع من لم يقتنع بعد 
بمغربية صحرائنا وضرورة إيجاد 
الحل النهائي للمشكل المفتعل الذي 
تكبيل  إلى  األول��ى  بالدرجة  يهدف 
األشواك في طريقه  وطننا ووضع 

إلى التقدم والرخاء.
قلوبنا  ويفعم  يسرنا  ه��ذا  ك��ل 
من  مفر  ال  ول��ك��ن  وح��ب��ورا،  بهجة 
اإلقرار بأن حقوق المواطن المغربي 
ال يزال يشوبها بعض النقص، من 
ذلك مثال أن القرى والسيما النائية 
منها فقيرة الفقر كله إلى التجهيزات 
الواحد  ال��ق��رن  لحياة  ال��ض��روري��ة 
والعشرين، األمر الذي يضطر أبناء 
شعبنا هناك ألن يعيشوا في ضنك 
المدن  أب��ن��اء  يحسهما  ال  وض��ي��ق 
والحواضر، ومن ذلك أيضا التقصير 
والذي  أح���د  ع��ل��ى  يخفى  ال  ال���ذي 
تمارسه بعض المصالح الحكومية 
في حق المواطن، فهو زائر ثقيل إذا 
ولج البلديات أو مخافر الشرطة أو 
التي  اإلداري���ة  المراكز  من  غيرها 
المواطن  خدمة  في  لتكون  أنشئت 

وتزويده بما هو في حاجة إليه من 
أوراق ووثائق رسمية، بل قد ذهب 
االزدراء ببعض رؤساء المصالح من 
بعقولهم  ع��ب��ث��ت  وض���ب���اط  ق����واد 
الكراسي الوتيرة التي اقتعدوها إلى 
حد أنهم أهانوا قاصديهم بالسب 
القول  من  ال يرضون  وبما  والدفع 
ذل��ك سياسة  إل��ى  الفاحش. أض��ف 
»عفا الله عما سلف« وغض الطرف 
عن العبث بمالية الدولة الذي يصدر 
من بعض من أسندت إليهم المهمات 
فما  ب��األم��ان��ات،  أعناقهم  وط��وق��ت 
قاموا بالمهمات وال أدوا األمانات 
ألنهم رأوا بأم أعينهم من عاث في 
البالد فسادا وأثرى اإلثراء الفاحش 
دون أن يجد في طريقه من يصيح 
البالد  تلك حقوق  قف،  وجهه:  في 
وال��ع��ب��اد، ول��ي��س م��ن ح��ق أح��د أن 
الزيادات  وه���ذه  عليها.  ي��ت��ط��اول 

المتتالية التي طالت جميع الخدمات 
وجميع ما يحتاج إليه اإلنسان لم 
المغربي  اإلن��س��ان  حقوق  تضرب 
اإلنسان  ضربت  ولكنها  فحسب، 
المغربي نفسه وجعلته يترنح في 
حياته ترنح من لعبت بلبه الخمور 
المعتقة. تلك بعض حقوق اإلنسان 
المغربي التي ال تزال في ظهر الغيب 
إل��ى من يزيح  ت��زال في حاجة  وال 
عنها الستار ويجعلها واقعا ملموسا 

تقربه العين وترتاح له النفس.
المغرب وطن جميل، هذا أمر ال 
يقولون،  كما  كبشان  عليه  يتناطح 
ولكي يكون أكثر جماال البد أن يعم 
المواطنين  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال���رخ���اء 
الكل  يتمتع  وأن  الجهات،  وجميع 
الفطرة  كفلتها  ال��ت��ي  ب��ال��ح��ق��وق 

وضمنها القانون.
< إدريس هابي )وجدة(

لكي يكون مغربنا أكثر جماال

مستشفى  يوجد  كان  أزرو  مدينة  بنواحي 
كبير وجميل بني في عهد الحماية وبقي قائم 
الذات في السنوات األولى لالستقالل، لكنه اآلن 
الضالة  ل��ل��ك��الب  وم������أوى  وم���خ���رب  م��غ��ل��ق 
هذا  وك��ان  وال��م��ض��رة،  ال��ض��ارة  والحيوانات 
المستشفى مخصصا لألمراض الصدرية حتى 
المنطقة يعالج األمراض  قالوا: إن هواء تلك 
الصدرية بدون دواء آخر، وأهل االختصاص 

أدرى بذلك مني.
ولما كان هذا المستشفى قائم الذات زرته، 
ومكان  الجمال،  رائ��ع  مستشفى  بحق  وك��ان 
مناطق  جميع  من  بالسل  المرضى  يستقبل 
المغرب، ولست أدري لماذا أغلق هذا المستشفى 
وزارة  عند  ذلك  وعلم  للتخريب  عرضة  وت��رك 

الصحة.
ولنعد للعنوان أعاله.. 

ك���ان ال��ع��ن��وان أع����اله م��ك��ت��وب��ا ع��ل��ى باب 
المستشفى لما كان قائم الذات، وهو عنوان له 
ما بعده، وهو شعار جميل على لسان كل طبيب 
ومعناه: أنا طبيب أعالج اإلنسان بصفته إنسانا 
كانت  وكيفما  جنسيته  كانت  كيفما  مريضا 
ديانته، وكيفما كان لونه، وكيفما كان حجمه 
وسواء كان ذكرا أو أنثى، أنا الطبيب، ال أفرق 

بين المرضى بل هم عندي سواء.
إنه شعار جميل، حبذا لو كتب على جميع 
أبواب المستشفيات كلها، وحبذا لو طبق، ال 
كما هو واقع اآلن مما هو معروف ومشهور، 

عند الخاص والعام والبادي والحاضر.
المنطقة  ب��اس��م  المستشفى  اس��م  اشتهر 
المتواجدة فيها وهي ابن صميم، إنه اآلن مخرب 
ومأوى للحيوانات والحشرات.. وتلك خسارة 

كبرى لوزارة الصحة.
< مالكي علوي موالي الصادق )سال(

ال أسألك عن
 دينك  وال عن جنسك

ولكن: ما هو ألمك؟
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كـفى مـن رائحـة النـار  والـبارود
أن  دون  واح���د  ي��وم  يمر  ال 
عبر  ن��ق��رأ،  أو  ن��رى  أو  نسمع 
أخبار  ع���ن  اإلع�����الم  وس���ائ���ل 
النفوس:  لها  تشمئز  مزعجة، 
مفخخة،  س���ي���ارات  ان��ف��ج��ار 
وعمليات  دم���وي���ة،  وغ������ارات 
مروعة،  وحروب  استشهادية، 
ون�������زاع�������ات، وم����ظ����اه����رات، 
واضطرابات،  وان��ت��ف��اض��ات، 
المرء  ويتساءل  وص��راع��ات.. 
ماذا يجري في العالم؟ فوضى 
عارمة تعم العالم بأسره، وهذا 
غليانا  حاليا  ي��ع��رف  ال��ع��ال��م، 
مستمرا وتوترا كبيرا، فأصبح 
تخوف  ف��ي  يعيشون  ال��ن��اس 
االستقرار  بانعدام  وإحساس 

واألمن.
الناس في  أن  المالحظ  من 
حاجة إلى حياة مليئة بالفرح 

والطمأنينة،  والهدوء  واألم��ل 
واليأس  ال���ح���زن  ع���ن  ب��ع��ي��دا 
والخوف، ومع االستقرار يعود 
جمال  ي��ت��ح��س��س  اإلن����س����ان 

واألمن  الهدوء  ومع  الطبيعة، 
ممكن  حلما  ال��س��الم  يصبح 
الكرة  ك���ان���ت  ال��ت��ح��ق��ي��ق.ل��و 
األرضية تتكلم، لبكت واشتكت 

وق���ال���ت: ك��ف��ى ع��ن��ف��ا ودم����ارا 
ح��زن��ا وبكاء  ك��ف��ى  وخ���راب���ا، 
ويأسا، كفى إراقة الدماء وقتل 
علم  ول���و  ال��ب��ري��ئ��ة!  األرواح 
فوق  خالدا  ليس  أنه  اإلنسان 
هذه األرض، وأن الضياع كان 
هو حصاده، وأنه غير قادر على 
الحياة،  من  فاته  ما  استعادة 
البهجة  ت��ل��ون  أن  يمكن  ك���ان 
أيامها ولياليها بال ضجر، وكان 
يمكن أن تتبدل بحار الدم فيها 
وبساتين  خضراء  بمساحات 
ملونة بالورود والزهور، يعيش 
فيها اإلنسان براحة البال وفي 
ما  على  لندم  كبيرة،  طمأنينة 
السجون  حلت  أن  بعد  فعل، 
الساحات  م��ح��ل  وال��م��ق��اب��ر 
والحقول  والغابات  الخضراء 
الجميلة  والحدائق  الخصبة 

الخالبة، إن لم تدمرهم الحروب، 
دمرتهم الكوارث الطبيعية.

البشر  يفكر  أن  األوان  آن 
»حكام، ومسؤولون، وأصحاب 
ومفكرون،  ورؤس����اء،  ال��ق��رار، 
ومناضلون، وكل الشعوب..( في 
الفقيرة،  أو  ال��غ��ن��ي��ة  ال�����دول 
المتقدمة أو المتخلفة، القوية 
السالم  ف���ي  ال��ض��ع��ي��ف��ة،  أو 
واالستقرار، وفي الحفاظ على 
األمن واألمان. ألقيتم بأنفسكم 
إلى التهلكة، وقتلتم من األرواح 
البريئة بما فيه الكفاية، دمرتم 
البنايات والمدن الشيء الكثير، 
فالناس لم تعد تتحمل المزيد 
من المرارة والخوف والعذاب 

واأللم.
< نجيبة بزاد بناني 
)الرباط(

المدينة  ع��ل��ى  غ��ي��ور  ك���ل  ي��س��ع  ال 
الحمراء سواء كان ساكنا أم زائرا إال 
المجلس  ل��ق��رار  ال��ت��ن��وي��ه واالرت���ي���اح 
الجماعي لمراكش الصادر بتاريخ: 04/ 
12/ 2014، والمتعلق بالمصادقة على 
اتفاقية شراكة تقضي بموجبها تغطية 
مرتبطة  المراقبة  بكاميرات  المدينة 
بتقنية  ومؤمنة  االفتراضية  بالشبكة 
طريق  عن  الجودة  عالية  معلوماتية 
األلياف البصرية، حيث ستصبح مداخل 
المدينة وأهم الشوارع الحساسة  تحت 
المراقبة اإللكترونية على مدار الساعة 
واأليام. وحسب مصادر عليمة، فالعملية 
ستشمل 35 موقعا باإلضافة إلى مركز 
المراقبة المركزي بوالية األمن لمراكش، 
بمقر  والعمليات  التحكم  مركز  وكذلك 

والي���ة ال��ج��ه��ة. وب��ق��در م��ا عبر بعض 
المواطنين عن مباركتهم لهذه المبادرة 

ال��ه��ادف��ة إل���ى ت��وف��ي��ر األم���ن واألم���ان 
للساكنة وزوار البهجة لم يترددوا في 

المالحظات  م����ن  م��ج��م��وع��ة  ب���س���ط 
ه��ل ستستفيد  أه��م��ه��ا:  وال��ت��س��اؤالت 
األحياء الشعبية من هذه الخدمة التي 
بال  يقلق  أم��ن��ي  غ��ي��اب  ش��ب��ه  تعيش 
الساكنة؟ هل بإمكان الجهات المعنية 
االستعانة بهذه الكاميرات من أجل تتبع 
الفوضى العارمة التي تعرفها شوارع 
الملك  احتالل  عملية  نتيجة  المدينة 
الجهة،  والي  تعليمات  رغم  العمومي 
الرشيد  م��والي  األم��ي��ر  ممر  ف��ي  ولنا 
الدليل والبرهان، ومن هنا  )لبرانس( 
وجب طرح سؤال آخر ما الفائدة من 
تثبيت مجموعة من الكاميرات بساحة 
جامع الفنا ومحيطها إن لم توظف على 

نطاق واسع؟.
< عزيز الفاطمي

شوارع مراكش تحت المراقبة العنكبوتية
أحد شوارع 

المدينة الحمراء

 سيارات مفخخة 
وانفجارات حال أغلب 

الدول العربية
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التعليم المعطوب
الصدفة فقط هي ما أجبرتني 
ع��ل��ى م��ش��اه��دة ف��ي��ل��م »زي�����رو« 
لمخرجه نور الدين لخماري الذي 
يفهم  أن��ه  لنا  يظهر  أن  يحاول 
أكثر مما نفهم، وأنه يرى مغربا 
غير الذي نراه.. يحاول أن يغرد 
له،  ننتبه  ال��س��رب حتى  خ��ارج 
ما يظهر جليا من خالل  وه��ذا 
فيلمه هذا الذي قام ببطولته باقة 
والتلفزيون  السينما  نجوم  من 
الهرم  مقدمتهم  ف��ي  بالمغرب، 
م��ج��د، صالح  محمد  ال��م��رح��وم 
باي،  سعيد  موسى،  بن  الدين 
عزيز داداس، رفيق بوبكر، راوية، 
بشرى أهريش، مريم الزعيمي، 
وداد.. وغيرهم. تعمدت ذكر أغلب 
الفيلم  أن  لكم  األسماء ألوض��ح 
أن  المفروض  من  ك��ان  كوجوه 
قضايا  وي��ع��ال��ج  ق��ي��م��ا  ي��ك��ون 
المجتمع.  عمق  تنخر  حقيقية 
ولكن كعادة لخماري فهو يبحث 
عن كل ما يحدث بالظلمة ليخرجه 
لنا، يبحث عن الحاالت النادرة 
وعن االستثناء ليجعل منه قاعدة 

ذل��ك من  لنا  يؤكد  أن  وي��ح��اول 
خالل الصورة والحوار.

فكرة  يناقش  عموما  الفيلم 
رقم  وجعلهم  ال��ش��ب��اب  إح��ب��اط 
صفر »زيرو« دون محاولة منحهم 
يثبتوا  أن  أج���ل  م��ن  ال��ف��رص��ة 
المهنية  وك��ف��اءات��ه��م  ق��درات��ه��م 
خاصة.. وأنه إذا أتيحت لهم هذه 
»نامبر  يصبحوا  فقد  الفرصة 

وان« داخل المجتمع. 
مناقشة هذه الفكرة من خالل 
الفيلم كانت يمكن أن تنال إعجاب 
أنها تمت  لو  الجمهور والنقاد 
مغاير  وح��وار  مغاير  بأسلوب 
اللقطة  فمنذ  مغايرة..  وص��ورة 
الكلمات  اتخذت  للفيلم  األول��ى 
النابية مكانا على لسان البطل 
»العاهرة« )طبعا قالها بالدارجة 
المغربية( ليسير على نهجه باقي 
بقاموس  والممثالت  الممثلين 
ناٍب لم أعهده حتى في الشوارع 

الشعبية جدا.
أرى  أن  نفسي  ف��ي  ح��ز  ل��ق��د 
وأس��م��ع م��ح��م��د م��ج��د وصالح 

الدين بن موسى يرددان كالما 
ن��اب��ي��ا ج���دا م��ن ق��ب��ي��ل )ولد 
العاهرة..(، وأن أسمع أيضا 
بشرى أهريش وراوية ترددان 
كلمات ساقطة..!! أما أكثر ما 
مشهد  هو  اشمئزازي  أث��ار 
ولكني  ع��اري��ا،  ب��اي  سعيد 
لحاله  أشفقت  اآلن  بنفس 
ألني متأكد تماما أنه ليس 
م���ا جعله  ال��س��ي��ن��م��ا  ح���ب 
يتعرى بل اإلغراء المادي.. 
هو األمر نفسه ينطبق على 
باقي الممثلين، فليس من 
محمد  ي��أت��ي  أن  المنطق 

مجد إلى آخر أعماله ويهدم 
بناها  ال��ت��ي  العظيمة  ص��ورت��ه 
لسنوات طوال إال إذا كان المقابل 
مغريا جدا.. فالفيلم ال يحمل أية 

رسائل فنية.
والنصف  الساعة  مدى  على 
وأنا أحاول أن أفهم ما يحاول 
المخرج أن يقوله لنا من خالل 
والمشاهد  ال���ن���اب���ي  ال����ح����وار 

الجنسية فلم أجد شيئا..

أعتقد أن نور الدين لخماري 
معجب بالمخرج المصري خالد 
يوسف غير أن هذا األخير يلعب 
فقط بالصورة دون حوار خادش 
ويقدم منتوجا سينمائيا وفنيا 
لخماري فصورته  أما  قيمة،  له 
غير  ت��ق��دم شيئا  ال  وح���وارات���ه 

تحريك غرائز المشاهد.
< عبد السالم المساتي

منطقة الگارة بين إقصاء بنسليمان طرقيا وإنصاف برشيد
تعتبر مدينة الگارة من أقدم الحواضر 
المغربية حيث تشير المراجع إلى كونها 
كانت مقر استقرار البرغواطيين، وتحتل 
مكانة استراتيجية لكونها نقطة عبور تربط 
بالدار  زم  وواد  وخريبكة  أحمد  ابن  مدن 
البيضاء من جهة وكذا مدن برشيد وسطات 
بمدينة بنسليمان من جهة أخرى، كما أن 
شهادات السكان القدامى تفيد بأن الحضارة 
والنماء والتطور قد أخطأوا مدينة الكارة 

وأصابوا مدينة برشيد عوضها!
إليه  تعرضت  م��ا  ال��ك��الم  ه��ذا  مناسبة 

الطريق الوحيدة الرابطة بين مدينة الكارة 
ومدينة الدار البيضاء من تلف وخسائر من 
جهة، حيث انتشار الحفر الكبيرة على طول 
بين  ال��راب��ط  المحور  في  خاصة  الطريق 
سيدي حجاج ومنطقة ليندات إلى جانب 
جهة  وم��ن  الجانبين.  م��ن  الطريق  تآكل 
الشبكة  المسلط على  الظلم  أخرى، حجم 
الطرقية، ففي الوقت الذي نسجل فيه العمل 
الجبار والمسؤول الذي نجم عنه فك العزلة 
عن العالم القروي في كل المناطق المحادية 
إقليمي  من  لكل  والتابعة  الكارة  لمدينة 

برشيد و سطات، فإن النصف اآلخر للمنطقة 
التابع إلقليم بنسليمان مازال يحتفظ منذ 
البرنامج  إلى نفس  سنين بالفتات تشير 
أي برنامج الطرق القروية دون طرق! ممرات 
غ��ي��ر م��ع��ب��دة ش��ل��ت ال��ج��ان��ب ال��م��ط��ل على 
والدواوير  ال��ق��رى  وج��ع��ل��ت  بنسليمان 
تامة  األخيرة تعيش عزلة  لهذه  المنتمية 
تعيد إلى األذهان المغرب النائي في نقطة 
الكبرى  ال���م���دن  ت��ت��وس��ط  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

والحيوية للبلد.
< يونس شهيم

أعاد شريط فيديو محمل على موقع »اليوتوب«،  يظهر فيه 
القسم  داخ��ل  تلميذة  يصور  وه��و  االبتدائي  للتعليم  أستاذ 
ويأمرها بكتابة رقم 5 للكثيرين ممن شاهدوه، ذكريات سنوات 
الرصاص المدرسي، حيث المدرسة تشبه معتقال سريا، تمارس 
فيه على التالميذ جميع أصناف التعذيب النفسي والجسدي، 
من طرف بعض األساتذة )حتى ال نعمم( نفسيتهم مهزوزة وغير 
ف��ي نفوسنا  ت��رك��وا ج��راح��ا ون��ذوب��ات  الله  س��وي��ة، سامحهم 
يستعصي على الزمان أن يشفيها، غير مدركين أن أسلوبهم 
من  نفورا  زاده��م  تالمذتهم،  مع  تعاملهم  في  والخشن  الفظ 
المدرسة، وتركهم لها دون رجعة، لينضافوا إلى العدد المهول 

من األميين...
فالفيديو، يظهر األستاذ داخل حجرة الدراسة أو المسلخ، 
وهو يأمر التلميذة نادية بكتابة رقم خمسة، لتبدأ الصغيرة 
بخط العدد خمسة، واألستاذ يحثها على أن تتابع خط خطوط 
إضافية في اتجاه األسفل دون أن تتوقف، بسخرية وطريقة غير 
تربوية، متلفظا بكلمات سوقية، والطفلة البريئة تخط بأنامل 
رقيقة وكأنها ترسم مبيانا بمنحنى تناقصي نحو األسفل تبين 
وبعيون  الحضيض،  إلى  المندحر  ببالدنا  التعليم  حالة  فيه 
واجلة ترمق تارة المعلم وتارة أقرانها التالميذ المحرضين من 
طرف المعلم لالستهزاء بها، دون أن يأمرها بالتوقف ليوقف 
الرقم  كتابة  كيفية  ويعلمها  خطأها،  ويصحح  المهزلة،  هذه 
تسمى  بيداغوجيا  ه��ن��اك  أن  ج��اه��ال  أو  متجاهال  خمسة، 
بيداغوجيا الخطإ، تضمن للتلميذة الحق في أن تخطئ ألن من 
الخطإ يتعلم اإلنسان، وتفرض عليه كمرب ومعلم أن يصحح 
خطأها وتقويمه بدال من تصويرها والتشهير بها على »موقع 

اليوتوب«. 
حاشا لله أن تكون مربيا ومعلما، فالمربي  هو الذي يربي 
اإليثار واحترام  األخ��الق، ويحثهم على  مكارم  التالميذ على 
الكراهية  سموم  البيضاء،  قلوبهم  ف��ي  ينفث  م��ن  ال  اآلخ���ر، 
والبغضاء واحتقار اآلخرين، فأنت سيدي بهذا األسلوب المشين 
والمعلم هو  لنا مجتمعا عليال، جاهال وغير سليم،  ستنشئ 
القدوة والنبراس والمنقذ من براثن الجهل واألمية، فبدون علم 

ال يمكن أن نحقق نهضة وطفرة مجتمعية...
أستاذي غير المقتدر الذنب ليس ذنبك، هو ذنب منظومة 
تعليمية فاشلة برمتها، وبرامج كلفت الكثير ليس لديها رؤية 
رجل  على  نتحامل  أن  المجحف  ومن  التعليم،  نحو  واضحة 
التعليم ونحمله مسؤولية الوضع الكارثي الذي آل إليه، فليست 
كل أطر التعليم مثل هذا المعلم غير الكفء، فهناك رجال ونساء 
تعليم، ال يسعنا سوى أن نقوموا ونوفيهم التبجيل، لما بذلوه 

من مجهودات جبارة من أجل مغرب متعلم وبدون أمية.
< خالد كمال

فيلم »زيرو«.. فعال زيروووو

للوديان في تاريخ العرب قصة 
رهبتها  بين  م��ا  ت��وزع��ت  طويلة، 
باعتبارها موطنا للجن والشياطين 
والقوى الخارقة، وما بين رغبتها 
وبعث  الشعري،  لإللهام  كمصدر 
نفوس  ف���ي  اإلب���داع���ي���ة  ال������روح 

الشعراء.
أن  ي��أب��ى  ال���ذي  المغرب  بلدنا 
يتخلف عن ركب التاريخ، ويصر 
إصرارا على تخليد نفسه بما سبقه 
بوابة  دخ���ل  ال��م��ت��ق��دم��ون،  إل��ي��ه 
التاريخ، وألقى بوادي الشراط في 
قائمة الوديان العربية التي تركت 
العربي،  ال��ت��اري��خ  ف��ي  بصماتها 
ملهم  عبقر،  وادي  إل��ى  لينضاف 
طالب  ال��ن��ي��ل  ووادي  ال��ش��ع��راء، 
القرابين من النفس البشرية على 
رأس كل سنة، كما كان ديدنه قبل 
مجيء اإلسالم إلى مصر، ووادي 
ح��ض��رم��وت وم���ا ي��رت��ب��ط ب���ه من 
حضارات عربية بائدة كعاد وثمود، 
والمؤرخين  المهتمين  ويجعل 
ينتبهون إلى أهميته حينما أوقع 
الثرى  وف������وق  ال�����ث�����رى،  ت���ح���ت 
شخصيتين سياسيتين من العيار 
الثقيل في ظرف شهر واحد، كما 
شريرة  أرواح  تسكنه  ك��ان��ت  ل��و 
تتملى بقتل من يحوم حولها، أو 
الهاء(،  )ب��ف��ت��ح  ملَهميها  ح���ول 
وإرساله إلى العالم اآلخر في إطار 
حرب ربما كشفتها الداللة اللغوية 
لجذر كلمة الشراط، فالفعل شرط 
)بفتح الشين والراء( يدل على من 
وقع في أمر عظيم، والشرط )بضم 
الشين المشددة، وفتح الراء( يراد 

الحرب،  تشهد  كتيبة  أول  ب��ه��ا 
وتتهيأ للموت... قد يدل هذا على 
حرب طاحنة حجبت لسبب ما عن 
نعلم عن  ول��م  وإدراك���ن���ا،  أعيننا 
بين  ت��دور  وهي  شيئا  تفاصيلها 
وتماسيحه  ال�������وادي  ع���ف���اري���ت 
وأغواله، وبين كتيبة الزايدي أوال، 
نعلم من  ولم  ثانيا،  باها  وكتيبة 
دون  المأساوية،  نهايته  إال  األمر 
المقدمات  ع��ن  ش��ي��ئ��ا  ن����دري  أن 
عن  وال  واألواس��������ط،  واألوائ�������ل 
الدوافع، فمن ذا الذي أوحى إلى 
في  هناك  إلى  الرحال  بشد  األول 
يوم ماطر، وحيدا بصيغة الكتيبة، 
في  وي��م��وت  ص��م��ت،  ف��ي  ليقاتل 
أن  بفراسته  توصل  ه��ل  صمت؟ 
م��واج��ه��ة ال��ع��ف��اري��ت ل��ي��س��ت في 
البرلمان، وال في الجرائد، وال في 
أقبية المقرات الحزبية واإلدارات 
على  ب��اإلغ��ارة  وإن��م��ا  العمومية، 
مصدرها وينبوعها الذي اتخذته 

آلهتها مقرا دائما توحي من خالله 
إلى أنصارها زخرف القول وفنون 
الضحك على الذقون؟ وهل كان ذلك 
بهاتف من زميله في الحزب المهدي 
لمحاولة  ت��ع��رض  ال���ذي  بنبركة 

اغتيال في ذات الموقع قبل حوالي 
52 سنة، الذي ربما اكتشف بدوره 
وتأثيره  المكان،  خطورة  متأخرا 
المغربية،  السياسة  ف��ي  ال��ق��وي 
السياسة  ف���ي  ح��ف��ي��ده  ف���أوص���ى 
الشراط  ف��ي  الشر  ع��ن  بالتنقيب 
واجتثاثه، حتى يستطيع تجفيف 
المنبع الذي تتغذى منه الكائنات 
التي كان يواجهها بالليل والنهار، 
دون أن ينال من جبروتها وطغيانها 
يحقق  أن  نحبه  وق��ض��ى  ش��ي��ئ��ا، 
إلى  ب���دوره  معه  فحمل  ال��ه��دف، 
العالم اآلخر غصة إفالت العفاريت 

من قبضته، بما قض مضجعه في 
في  شبيهه  غير  يجد  ول��م  ق��ب��ره، 
الحكمة ودماثة الخلق والغيرة على 
ال���وط���ن ورف�����ض ال��ت��ط��ب��ي��ع مع 

الله  عبد  والشياطين  العفاريت 
باها، ليرسل إليه هاتفا من مرقده 
يخبره بحقيقة ما استعصى على 
األحياء فهمه، وليسلمه من هناك 
عساه  الحاسمة،  المواجهة  لواء 
ي��ظ��ف��ر ب���ش���رف ال���ن���ص���ر، وي���زف 
للمغاربة حكاية نهاية هذا المارد، 
أفسدت  الذي يخفي تحته موارد 
لها  فخلقت  وتناسلت،  السياسة 
شيعا في كل مكان... ليلقى حتفه 
ويحمل  الهدف،  هذا  دون  ب��دوره 
يديرها  وم��ن  المعركة  س��ر  معه 
إلى  ال��ط��ي��ب��ة  األرواح  وي��ح��ص��د 

اآلخرة.
إنه ألمر غريب حقا أن يرحل عنا 
الطريقة  ب����ه����ذه  س���ي���اس���ي���ان 
الدراماتيكية، يشهد لهما بالفضل 
والقدرة على جمع شمل المغاربة 
تحت راية الوطن، وإيثار المصلحة 
الحزبية  المصالح  على  الوطنية 
الوقت  في  الضيقة،  والشخصية 
السياسة  كائنات  فيه  نرى  ال��ذي 
الرديئة والمنحطة تزداد رسوخا 
عويال  الدنيا  وتمأل  األرض،  في 
المشهد  وت����ح����ول  وص���ي���اح���ا، 
السياسي إلى ما يشبه مسرحية 
يمتح  ال���ذي  ال��ه��زل��ي  البعد  ذات 
هذه  فهل  الالمعقول،  من  ج��ذوره 
رسالة من شياطين وادي الشراط، 
تخيرنا بين الموت إن نحن اخترنا 
الحياة  وب��ي��ن  ال���ت���م���رد،  ط��ري��ق 
السياسية المنتعشة إن نحن آثرنا 
السالمة وفضلنا العيش في كنفها 

واالئتمار بأمرها؟
< نور الدين الطويليع 

هل ستكف عفاريت وادي الشراط عن اجلري وراء القرابني؟

وادي الشراط حيث لقي 
الزايدي وباها مصرعهما

عبد الله
 باها

أحمد
 الزايدي



ساكنة الرماني  تعيش  في الظالم
الضروريات  م��ن  وال��ك��ه��رب��اء  ال��م��اء 
األساسية التي ال يمكن لإلنسان االستغناء 
عنها ولو للحظة واحدة وغياب الماء أو 
حياة  يعرض  ق��د  انقطاعه  أو  الكهرباء 
اإلنسان للشلل سواء بالمدن أو بالقرى، 
وقد عرفت بالدنا مؤخرا تغطية واسعة 
لشبكة توزيع الماء والكهرباء كان للعالم 
القروي حظه األوفر لالستفادة منها، مما 
جعل الكثير من المناطق بالعالم القروي 
تعرف تطورا ملموسا بفضل سياسة تنمية 
الدولة  تنهجها  ال��ت��ي  ال��ق��روي  ال��ع��ال��م 
المغربية، والتي تدخل في إطار المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية لكن بالرغم من 

كل الجهود المبذولة إال أن هناك عوائق 
المناطق  تنمية  طريق  ف��ي  تقف  كثيرة 
القروية، ومنها وجود بعض العقليات التي 
مازالت تتعامل مع المواطنين باألساليب 
القديمة ناسية أن مغاربة اليوم ليسوا هم 
مغاربة األمس، وقد كانت البادية المغربية 
في زمان مضى شبه معزولة وبعيدة عن 
التواصل  وس��ائ��ل  بفضل  لكن  ال��ت��ط��ور 

أصبحت البادية المغربية وقراها الصغيرة 
غير بعيدة عن التطور على غرار ما تعرفه 

المدن.
إن استفادة العالم القروي بالمغرب من 
له  كانت  والكهرباء  الماء  شبكة  وج��ود 
مجموعة من االنعكاسات اإليجابية على 
حياة السكان بهذه المناطق، إال أن ذلك ال 
فالمناطق  مشاكل  عدة  وج��ود  من  يخلو 
بإقليم  ال���رم���ان���ي  ل��م��دي��ن��ة  ال���م���ج���اورة 
البداية  في  سكانها  استفاد  الخميسات 
باستعمال بطاقة التعبئة لكن مستعملي 
هذه البطائق اليوم يعيشون في الظالم، 
والمكتب الوطني للماء والكهرباء بالرماني 
هؤالء  لشكاوي  االستماع  يرفض 
المواطنين ويتهرب مسؤولوه من 
مقابلتهم، مع العلم أن هذه البطائق 
أصبحت بدون جدوى عند أصحابها 
ألنهم كلما قصدوا جهة من الجهات 
بطائقهم  بها  يعبؤون  كانوا  التي 
وجدوا نظام التعبئة متوقفا ال في 
الرماني وال في غيرها من  مدينة 
سيبقى  فهل  ال��م��ج��اورة،  ال��ق��رى 
القروي  بالعالم  ال��س��ك��ان  ه���ؤالء 
يتخبطون في الظالم خصوصا في 
هذا الموسم البارد؟ أال يدفعهم ذلك 
واستعماله  الكهرباء  سرقة  إلى 
بطريقة غير مشروعة، وقد يكون 

في ذلك خطر عليهم.
للماء  ال��وط��ن��ي  ال��م��ك��ت��ب  ك����ان  وإذا 
البطائق  هذه  استبدال  يريد  والكهرباء 
بالعداد، فلماذا ال يتم إشعار السكان بذلك؟ 
ولماذا ال يتم اإلسراع بهذا العمل والحاجة 
إلى الكهرباء أصبحت ضرورة لكل مواطن؟ 
م��ن طرف  المطبق  الصمت  ه��ذا  ول��م��اذا 

المكتب الوطني للماء والكهرباء؟
< جد بوشتى )الرباط(
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< العدد: 816
< الخميس 18 دجنبر 2014 المنـبر الحـر

فـاس فـي  »قربلـة« 
في تلك الليلة بالذات، كانت جميع أوراش اإلصالح 
متوقفة عن العمل منذ ما يزيد عن سنة: الجرافات، وآالت 
بحي  س��واء  وه��ن��اك،  هنا  مركونة  والشاحنات  الحفر 
المصلى الشارع الكبير، أو بمدارة باب الفتوح، حيث 
العالم، هذه األخيرة ال ينقصها  أكبر مدارة في  توجد 
من  م��ب��اراة  الستقبال  صالحة  لتصبح  العشب  س��وى 
الكائن  ب��ال��ورش  أو  لألندية«،  العالم  »ك��أس  مباريات 

بالطريق الرئيسية إلى وجدة عبر سيدي حرازم.
الحفر في كل مكان، وحركة المرور معرقلة دوما، وكثرة 

االزدحام واالصطدام وعدم وجود عالمات التشوير.
الزيارة  عن  أعلن  األرب��ع��اء،  ي��وم  من  الليلة  تلك  في 
اآلالت  وتحركت  والمرج،  الهرج  فعم  للمدينة،  الملكية 
والجرافات، والشاحنات في كل اتجاه، فاختلط الحابل 
جنبات  على  المتراكمة  األتربة  اختلطت  كما  بالنابل، 
ب��م��اء األم��ط��ار، وأصبحت »ح��ري��رة م��ا بعدها  ال��ط��رق 

حريرة«.
توقفت حركة المرور، وعمت الفوضى أرجاء المدينة، 
خوفا من غضبة ملكية، حيث أصبح المسؤولون يسابقون 
الزمن ليل نهار قصد طمس ما أفسدوه بطرقات وشوارع 

المدينة العتيقة، ومن كثرة الخوف واالستعجال »طبزو 
ليها عينيها« فأصبحت الطرق عبارة عن خرائط في »رأس 
أقرع«، بقع مزفتة باألسود وأخرى باألبيض، وحفر تركت 
لحالها، وأخرى غمرتها المياه حتى أصبحت عبارة عن 

أفخاخ للراجلين وأصحاب الدراجات.
لفتوح  باب  تهيئة  بتصميم  قام  الذي  الشخص  أما 
فيظهر أنه ال يفقه شيئا في الهندسة، فقد قام بسد جميع 
المدينة  من  القادمين  السيارات  المنافذ على أصحاب 
الجديدة، والعكس بالنسبة للقادمين من وجدة عبر سيدي 
ألصحاب  بالنسبة  الوحيد  المنفذ  أغلق  كما  ح��رازم، 
الكل  أصبح  والصغيرة حتى  الكبيرة  األجرة  سيارات 
مجبرا على السير حتى »مدارة الميزان«، حيث تتوقف 

حركة السير نظرا للكم الهائل من السيارات.
والسؤال المطروح، لماذا ال يتحرك هؤالء إال عندما 
يتحرك الملك نصره الله؟ وال يحركهم ضميرهم وغيرتهم 
على هذا البلد، وإلى متى سيظل الملك وحيدا في تدشين 
كذا مشاريع واإلشراف عليها شخصيا؟ ولماذا ال يخافون 

الله قبل كل شيء؟
< مصطفى بصير )فاس(

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  أن��ه  العموم  إل��ى 
شقة  ب��إح��داث  يتعلق  ملفا  القانونية 
ياسمينة  إق��ام��ة   10 ب��رق��م  م��ف��روش��ة 
األحمدية 3 مكناس من طرف السيد)ة(: 

خطيب أمينة.
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 
الملف وإبداء  قصد االطالع على هذا 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 379/14

********
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  أن��ه  العموم  إل��ى 
مقهى  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
وردة حي  إقامة   B بلوك   1-B4 برقم 
سيدي سعيد مكناس من طرف السيد)ة(: 

خلوفي يوسف.
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 
الملف وإبداء  قصد االطالع على هذا 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 380/14

********
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  أن��ه  العموم  إل��ى 
قاعة  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
لأللعاب برقم 4 زنقة 22 حي الوحدة 1 
مكناس من طرف السيد)ة(: الخالص 

عثمان.
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 
الملف وإبداء  قصد االطالع على هذا 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 381/14

********
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  أن��ه  العموم  إل��ى 
مقهى  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
17 تجزئة  رق��م  رم��ال  إقامة   A1 برقم 
مرجان 2 مكناس من طرف السيد)ة(: 

سليمان بويري.
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 
الملف وإبداء  قصد االطالع على هذا 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 382/14

********
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  أن��ه  العموم  إل��ى 
القانونية ملفا يتعلق بإحداث مصبنة 
تجزئة   633 برقم  الكهربائية  بالطاقة 
السيدتان:  ط��رف  من  مكناس  أناسي 
لالشريفة أيت موالي الحنفي ولالسعود 

أيت موالي الحنفي.
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 

الملف وإبداء  قصد االطالع على هذا 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 383/14

********
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  أن��ه  العموم  إل��ى 
مقهى  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
برقم 10 الزنقة 2 فتح الزهر لعويجة 
السيد)ة(:  ط��رف  من  مكناس  لمصلى 

فؤاد تبوس.
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 
الملف وإبداء  قصد االطالع على هذا 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 384/14

********
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  أن��ه  العموم  إل��ى 
محل  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
 30 52 زنقة  للمأكوالت الخفيفة برقم 
واد الذهب سيدي بوزكري مكناس من 
طرف السيد)ة(: الدرقاوي العلوي 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 
الملف وإبداء  قصد االطالع على هذا 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 385/14

********
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  أن��ه  العموم  إل��ى 
مطعم  بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية 
عمر  سيدي  ش��ارع   10 برقم  تقليدي 
من  مكناس  القديمة  المدينة  بوعوادة 

طرف السيد)ة(: عبد المنعم الوالدي.
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 
الملف وإبداء  قصد االطالع على هذا 
مالحظاته، وذلك خالل أجل مدته )15 
ي��وم��ا( اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 386/14

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

السياســة واألخــالق
المغاربة،  المواطنين  من  مثل غيري 
تابعت من خالل مختلف وسائل اإلعالم 
نبأ الحادث المؤسف الذي راح ضحيته 
ولقد  الله.  رحمه  باها،  الله  عبد  السيد 
التي  المأساوية  للطريقة  كثيرا  تأثرت 
المفاجئ  الرحيل  بعد  بها شهرا  غادرنا 
أحمد  المرحوم  لصديقه  كذلك  والمفجع 
أن  األقدار اإللهية  شاءت  ولقد  الزايدي. 
يكون رحيلهما في نفس المكان وكأن عمق 
الصداقة واالحترام الذي جمعهما حيين 
أبى إال أن يجمعهما ميتين، على الرغم من 
اختالف مشاربهما الفكرية والسياسية، 
فاإلنسان الصادق يعتبر أخيه اإلنسان من 
أي  قبل  ومواقفه  وأخالقه  شيمه  خ��الل 

شيء آخر.
إن ما أعرفه عن الراحل عبد الله باها، 

هو فقط من خالل ما يقال عنه أكثر مما 
قاله هو نفسه في حياته رحمه الله، ومما 
زاد من احترامي له هو إجماع »خصومه« 
قبل أصدقائه على أن الرجل صادق وكتوم 
وذو ثقافة واسعة مكنته من أن يكون من 
طينة السياسيين المتفتحين الذين يقبلون 
الحوار مع من يخالفهم الرأي دون تشنج 
المصادرة، ناهيك عن حبه  أو رغبة في 
العميق لوطنه وإخالصه لكل مهامه التي 
للذات.  ونكرات  إتقان  بكل  يؤديها  كان 
وليس هناك أبلغ من رسالة التعزية التي 
وجهها الملك محمد السادس إلى أسرة 
رحيل  أن  فيها  اعتبر  وال��ت��ي  ال��راح��ل، 
لجاللته  هو خسارة شخصية  المرحوم 
وللمغرب عموما، ناهيك عن شهادة كل من 
اشتغل إلى جانبه من إخوانه في الحزب 

أو البرلمان أو الحكومة، وهو ما عبرت 
فيها  توحدت  التي  الجنازة  مراسم  عنه 
جميع أطياف المجتمع المغربي برموزها 
السياسية والفكرية والدينية والشعبية.

فليرحمك الله يا السي عبد الله باها 
الصديقين  م��ع  جناته  فسيح  ويسكنك 
رحيلك  وليجعل  والشهداء  والصالحين 
أجل  من  جميعا  للمغاربة  مناسبة  هذا، 
مراجعة أنفسهم، وخصوصا السياسيين 
والمتدخلين في الشأن العام حتى يأخذوا 
الخاصة  ال��م��ص��ال��ح  وي��ت��رك��وا  ال����درس 
وينتبهوا إلى مسؤولياتهم الجسيمة أمام 
الله والبقاء  إال  غالب  فال  والوطن.  الله 
للعمل الصالح فقط أما غير ذلك فلن يذكره 

أحد.
< يوسف بورة



وإقناعي  زي��ارت��ي  الفرقة  أعضاء  بعض  ق��رر  غيبتي،  طالت  عندما 
باستئناف أنشطتي، والسير في طريق بغيتي نحو تحقيق طموحاتي.

وكان المتحدث باسم زائِري هذه المرة، الصديق الصادق، والرفيق 
الالئق، ذو الوجه البشوش، واألسلوب الرقيق، عبد السالم الشرايبي 

الذي إذا التزم وفا، وإذا صاحب لم يفارق.
بعد تلك الزيارة بأسابيع، تجرأت وقفزت عن أعلى السور المنيع، 
وأقدمت على كتابة أول عمل مسرحي وكان بلهجتنا العامية. اعتمدت 
في هذا العمل األول على ما كنت أتوفر عليه من معلومات في الكتابة 
األولية حسب فهمي وإدراكي لها في تلك المرحلة، والحقيقة أني لما 
حاولت االقتراب من اإلحاطة بها - أعني الكتابة - وجدت أن ذلك علم 
قائم بذاته، وبحر زاخر بأثمن كنوزه. والحظت حينها أن اكتساب لياقة 
الغوص في أعماقها يستدعي من السنين واألعوام أكثر مما يكلف زمالئي 
الطامحين للهندسة والطب والمحاماة وما يغري في تلك الحقبة من 
التخصصات. وحتى تلك المعلومات التي كان يقحمها األستاذ الجزائري 
محمد فراح في كل تدخالته أيام التداريب، والتي تحمست للبحث عن 
مصادرها وعثرت بعد جهد جهيد على بعضها، لم أخرج منها باتفاق 
على رأي واحد يحدد مفاهيمها ومذاهبها، بما في ذلك الوحدات الثالث 
التي ظلت تخضع لنظريات مختلفة وأحيانا متضاربة منذ عصر المعلم 
جاء  وم��ن  شكسبير،  وليام  األفضل  العبقري  عهد  إل��ى  أرسطو  األول 

بعده.
وبما أن المسرحية فن، فبالضرورة أن يكون لها تقاليدها واصطالحات 
شأنها في ذلك شأن سائر الفنون وفي هذا مثال ما جاء في بداية الفصل 
نيكول،  أالردس  اإلنجليزي  لمؤلفه  المسرحية«  »علم  كتاب  من  الثالث 
وترجمة الكاتب العربي ديريني خشبة حيث يضيف وليد القرن التاسع 

عشر قائال:
»ويمكن لهذا السبب أن يجيئ بحث هذه التقاليد وتلك االصطالحات 
عقب ذلك البحث التمهيدي ألهمية الصورة المسرحية الدرامية العامة، 
الصدد، ألن اصطالحات  بهذا  أن نضاعف من حذرنا  أننا يجب  على 
المسرحية البد أن تعتمد على الطريقة التي تتناول بها الصورة الفنية 
الكاتبين  فكال  ه��ذا  وعلى  أيضا.  الطريقة  بهذه  تتأثر  وألنها  نفسها 
المسرحيين اللذين يؤمن أحدهما بإمكان كفالة خلق اإليهام، في حين 
ينكر اآلخر إمكانية ذلك، ممكن أن يتفقا على أن المسرحية فن، غير أن 
االصطالحات المتبعة التي يستعملها كل منهما البد أن تختلف اختالفا 
بينا. إال أن اصطالحات معينة أيضا سيحددها ما يحتاجه أهل المسرح 
في مسارحهم ذوات الطرز المختلفة، وما يستعملوه فيها من مبتكرات 
فنية، وما يكون عليه نظام الصالة - قاعة العرض - بل الظروف نفسها 
التي يحضر فيها الجمهور لمشاهدة الروايات. وال داعي هنا لإلشارة 
إلى كثير من هذه االصطالحات النتمائها بالصورة التي عرفناها إلى 
عصر بعينه، وطراز محدد من طرز دور التمثيل القديمة، إال أن ثمة عددا 
من هذه االصطالحات على األقل يجب أن تتناوله بالتلخيص السريع لما 
يظن من نشأته في بالد اليونان القديمة وبقائه في صور متباينة حتى 
يومنا هذا، على أننا يجب أن نوجه بعض عنايتنا إلى هذه الظاهرة التي 
ظلت على مدى أجيال واجيال موضع اهتمام النقاد المسرحيين، وتلك 

هي الوحدات الثالث«.
هكذا مهد أالردس نيكول للدخول في أبحاثه وشروحه لما سماه بظاهرة 
الوحدات الثالث، أما أنا فقد بررت جرأتي لكتابة تلك المسرحية، ببعض 
ما جاء في هذه المقدمة التي تصدرت الفصل الثالث في كتابه »علم 
المسرحية«.. فلم يكن عندي خيار في الموضوع طالما أن الغاية هي 
دخول هذه المغامرة/ المحاولة - في غمرة أجواء تجربة فرقة األستاذ 
بتقديمها واحدة من أصعب مسرحيات شكسبير: »هملت«، وتجربة فرقة 
الطالب بمسرحية الكاتب الفرنسي موليير: »البخيل«، ومسرحية الكاتب 
اإلسباني إمانويل روبلس، والعروض المتميزة التي قدمتها فرقتنا الوحدة 
المراكشية بالمسرحية العربية »هكذا قضت األحوال« لعيسى سبا - قلت 
في غمرة هذه األجواء التي كان ما يزال يتردد صداها، بدأت مغامرتي 
تلك بتجربة من وحي ما يعانيه مجتمعنا، وما يحتاجه الوطن الفتي من 
معالجة في بلد »تركه« المستعمر بدون بنية تحتية هو في حاجة إليها 

في كل المجاالت.
كان هذا العمل األول تجسيدا لصراع بين مجتمع تقليدي وحداثة 
مقبلة ال محالة، واخترت عنوانا للمسرحية »عدو المجتمع«، ولكن تجاوب 
الناس عند عرض العمل مع إحدى شخصيات الدرجة الثانية واستحسانهم 
لتقمصي أدائها - وكان اسمها »المعلم جريدة« - جعلها تعرف عندهم 
بمسرحية »المعلم جريدة«، أما األدوار الرئيسية فقد أسندت إلى كل من 
المولى  عبد  النشيط  الرقيق  والشاب  بوشنتوف  الغني  عبد  األستاذ 
الورزازي شافاه الله وقواه وبارك في عمره، ويقابله دور آخر ال يقل أهمية، 
قام بأدائه الشاب أحمد الُجواي أمد الله في عمره وبارك في أعماله العلمية 
والتوجيهية التي ما يزال يسهر عليها بنفس الجدية والوفاء. أما األدوار 
النسوية فقد اكتفيت بشخصية واحدة، هي شخصية األم ألنني كنت أعلم 
مسبقا أن كل الفتيات المنخرطات في جمعيتنا سيرفضن المشاركة في 
عمل يكتب ألول مرة باللغة الدارجة، ورغم أن عدد الفتيات العضوات يزيد 
عن العشرة، فإنني لم أفلح في الحصول على موافقة من كن صالحات 
للدور، وكان لكل واحدة منهن عذر تبرر به ما تراه مقنعا. أما أنا فلم يكن 
يعنيني إال أن أجد إنسانة صالحة ألداء هذه الشخصية عن قناعة وفهم 
لهذه التجربة، فانصب اهتمامنا جميعا على إنجاز مسرحية النعمان 
بالدرجة األولى مع تخصيص بعض الوقت للقراءة اإليطالية - أي قراءة 
بال تشخيص - لمسرحية »عدو المجتمع« في انتظار العثور على البطلة 

المناسبة.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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تيزا  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م 
لحماية وتنمية الموروث 
الثقافي والطبيعي، حفال 
بالمركب  س���اه���را  ف��ن��ي��ا 
بالرباط،  أك���دال  الثقافي 
وذل���ك ي���وم ال��ث��الث��اء 23 
تمام  في  الحالي  دجنبر 

الساعة السابعة.
الحفل تحييه مجموعة 
خنيفرة  مدينة  م��ن  فنية 
برئاسة الفنان عبد الواحد 
ح��ج��اوي، ف��ي م��ا تقدمه 
اإلع������الم������ي������ة خ���دي���ج���ة 
بوصبري، ويندرج الحفل 

المزمع إحياؤه من طرف 
األغنية  ق��ي��دوم��ي  أح����د 
األمازيغية المعروف ب�»طير 
شعار:  ت��ح��ت  ال���ج���ب���ل«، 
الفنية  ال���ذاك���رة  »إح��ي��اء 
الموروث  لحماية  مدخل 

الثقافي المغربي«.

يوم  األعلى  بالرفيق  التحق 
 2014 دج��ن��ب��ر   11 ال��خ��م��ي��س 
الفقيد  الله  برحمة  المشمول 
محمد مطعم، والد زميلنا عصام 
مطعم، وصهر صديقنا االتحادي 

عبد الكريم بن عتيق.
وعلى إثر هذا المصاب األليم 
تتقدم »األسبوع« بأحر التعازي 
زوجة  إل��ى  المواساة  وأص��دق 

الفقيد السيدة ليلى بن عتيق، 
وعصام،  ونبيل  جواد  وأوالده 
وإلى السيد عبد الكريم بن عتيق، 
وصهر الفقيد السيد عبد السالم 
ب���ن���وري، وإل����ى ج��م��ي��ع أف����راد 
بالصبر  لهم  داع��ي��ن  العائلة، 
بالمغفرة  وللفقيد  وال��س��ل��وان 

والرضوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

إدريس  سيدي  األستاذ  الشريف  الله ورحمته  إلى عفو  انتقل 
الحراق عن سن يناهز الرابع والسبعون، وذلك يوم الجمعة 12 
دجنبر الجاري، ودفن بجوار والده الشيخ سيدي عرفة بزاوية جدهم 
الشيخ العارف بالله سيدي محمد الحراق. تعازينا لشقيقيه سيدي 

يونس وسيدي التهامي وأوالده وجميع أفراد عائلته الشريفة. 
إنا لله وإنا إليه راجعون. <  بقلم : أبو أزهار

ادعت سيدة الرباط
أن لها عدة أنماط

كي تصحح األغالط
وتعبر بنا األشواط
عبر أسهل سراط
إلى حيث النشاط

والتمتع باالنخراط
دون اشتراط

في مجتمع محاط
بالذهب واألقراط

وبالحليب والشكالط!!
وها هو اإلفراط

يظهر حكومة الرباط
متمادية في األغالط

إما بتلويح السياط
أو بضربات أبي غطاط

ولها في ذلك أنماط!!

�أبو غـطـاط

كالسيكيات األغنية األطلسية بالرباط

تعازينا لعائالت مطعم وبن عتيق

الزاوية احلراقية تفقد أحد أبنائها

حتصد  إفريقيا  جنوب 
لقب ملكة جمال العالم

حازت ملكة جمال جنوب إفريقيا »رولين ستراوس« 
على لقب ملكة جمال العالم 2014 في الحفل السنوي 

الذي أقيم يوم األحد الماضي في لندن.
تبلغ رولين 22 سنة من عمرها، وطولها 177 
سم، وهي في السنة الرابعة من دراسة الطب، 
وقد تم تتويجها من قبل ملكة جمال العالم 
2013 الفليبينية »ميغان يونغ«، وجاءت كل 
من ملكة جمال هنغاريا كالوصيفة األولى، 
وملكة جمال الواليات المتحدة كالوصيفة 

الثانية.
أهدت رولين الفوز لبلدها جنوب إفريقيا، 
على  مانديال  نيلسون  ال��راح��ل  شكرت  كما 
بلد  إل��ى  إفريقيا  جنوب  تحويل  ف��ي  ج��ه��وده 
ديمقراطي، فلواله لما استطاعت دراسة الطب.

الداخلة واآلفاق االقتصادية والسياحية
لتعزيز  استراتيجيتها  إط��ار  ف��ي 
مكانة الداخلة كوجهة على الصعيد 
االقتصادي والسياحي والثقافي، ينظم 
الذهب  ل����وادي  اإلق��ل��ي��م��ي  المجلس 
جنوب  ش��م��ال-  جمعية  م��ع  بشراكة 
بفندق داوليز- الرباط، يوم اإلثنين 22 
دجنبر 2014 على الساعة الخامسة 

تحت  ون������ق������اش  ن���������دوة  م������س������اء، 
عنوان: »الداخلة واآلفاق االقتصادية 

والسياحية«.
ويعد هذا اللقاء فرصة مهمة لتسليط 
الضوء على فرص األعمال وإمكانيات 
االستثمار التي تزخر بها منطقة وادي 

الزرقطوني الذهب لكويرة. ستنظم مؤسسة محمد 
للثقافة واألبحاث، تحت الرعاية السامية 
لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 
ندوة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م��ع  ب��ت��ع��اون 
»حصيلة  م��وض��وع:  ح��ول  اختتامية 
البحث في ذاكرة محمد الخامس سنة 
2014« ابتداء من الساعة الرابعة زواال 

ليوم الثالثاء 23 دجنبر الجاري 
بمسرح محمد الخامس 

بالرباط، يليها حفال 
احتفائيا  ف��ن��ي��ا 
الملك  ب��س��ي��رة 
البطل المغفور له 
الخامس  محمد 
ابتداء من الساعة 

السابعة مساء.

اختتام تظاهرة 
»2014: سنة محمد 

اخلامس« مبدينة 
الرباط

شعري  دي����وان  أول  ه��و 
كريم  ال��ص��ح��ف��ي  ي���ص���دره 
عنوان:  ت��ح��ت  ال���ب���وخ���اري 
الذكي«،  لصديقي  »قصيدة 
ع�����ن قصة  ع�����ب�����ارة  وه������و 
يقول  ك���م���ا  ك���الس���ي���ك���ي���ة، 
البوخاري، حيث لم تكن لديه 

أية فكرة لكتابة هذا الديوان، 
بيته  عليه  أغلق  أن  بعد  إال 
لالنكباب على إعداد سيناريو 
نفسه  ليجد  قصير،  لفيلم 
ي���خ���ط ق���ص���ي���دت���ه األول������ى، 
ويضيف إليها قصائد أخرى، 
أثمرت في نهاية المطاف هذا 

الديوان 
 135 الذي يضم حوالي 

صفحة.

< يتبع..

الصحفي كريم البوخاري يكتب:

»قصيـدة لصديـقي الذكـي«

رولين 
ستراوس





األخيــــــرة

مهنة  العام،  ال��رأي  على  الكذب 
الذين  األق��ط��اب  دائ��م��ا،  يمارسها 
النفوذ،  م��ن��اط��ق  ف��ي  ي��ع��ش��ش��ون 
السالطين،  ع��ه��ود  ف��ي  ال��ق��ص��ور 
وال����دواوي����ن ف��ي ع��ه��ود ال����وزراء 
ال  السالطين  أن  ورغ��م  األق��وي��اء، 
يتكلمون كثيرا، تفاديا للتورط فيما 
قد ال يكون لهم به علم، فإن الكذب 
في عهود استبداد الوزراء األقوياء، 
يكون عادة من اختصاص وسائل 
اإلع����الم ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��م، ح��ت��ى إذا 
فوجئوا يوما بالصدمة)...( قالوا، 

إنه كالم الجرائد.
العام،  ال��رأي  الكذب على  ولكن 
كان حتى قبل ظهور الجرائد، حيث 
كان لكل زمن، وسائل الكذب فيه، 
مع  تتوحد  ال��وس��ائ��ل  ك��ان��ت  وإن 
ال���غ���اي���ة، ف����ي ج��م��ي��ع ال���ظ���روف 

واألحوال.
تاريخ  ف��ي  المرابطية،  ال��دول��ة 
المغرب، مثال: ))لجمت كل اختالف 
في الرأي، ووجهته وفق ما يخدم 
مشروعاتها الجهادية والعسكرية، 
الثقافة  غ���ل���ب���ة  إل�����ى  أدى  م���م���ا 
التيار  ح��س��اب  ع��ل��ى  التسليمية 
واألندلس.  )المغرب  العقالني(( 

إبراهيم القادري(.
حيث  اآلن،  يحصل  كما  تماما 
االستقالل  م��ن��ذ  ال��م��غ��رب  ع���رف 
مع  المتناقضة  التلجيم،  سياسة 
حق  مع  تناقضها  الديمقراطية، 
يجري)...(،  ما  معرفة  في  الشعب 
من  نسمعه  م��ا  النتيجة  فكانت 
الشباب  م����ن  ن���خ���ب  اس���ت���س���الم 
التسليمية)...(  للثقافة  المغربي، 
لفكرة الجهاد والقتل والذبح لدى 
التيار  ح���س���اب  ع���ل���ى  داع�������ش، 
ال���ع���ق���الن���ي، ك��م��ا ق����ال األس���ت���اذ 

القادري.
وك��ان��ت أك��ب��ر ك��ذب��ة م��ب��رق��ة في 
تاريخ المغرب، متمثلة فيما جرى 
بعد موت واحد من أعظم سالطين 
المغرب، الحسن األول، حينما كان 
القوي،  ال��رج��ل  صديقه  بجانبه 
كثيرة  باحماد،  ونماذج  باحماد، 
المغرب، رغم أن هذا  متعددة في 
بعلمه،  قويا  أي��ض��ا،  ك��ان  ال��رج��ل 
الذي  العام،  الرأي  لدى  وبمكانته 
الضامن  ال���رج���ل  ف��ي��ه  ي���رى  ك���ان 
هيبة  على  والمحافظ  لالستقرار، 
المغرب، يعرف القبائل وأوالدها، 
بالهياكل  المس  خطورة  ويعرف 
األساسية في الدولة، لدرجة أنه لما 
مات الملك العظيم، الحسن األول، 
وخلفه ابنه الذي ال يقشع شيئا ال 
في السياسة وال في الحكم، فبقي 
وحاضنه  وزي���������ره  ب����اح����م����اد، 
لمدة خمس سنوات،  ومعلمه)...( 
 ،1900 سنة  باحماد  بعدها  مات 
ف��رن��س��ي يسمى  م��ب��ع��وث  ف��ج��اء 
»مونيبيل«، كان يعيش على أطراف 
عرش الحسن األول، ليبلغ السلطان 
الجديد، موالي عبد العزيز، رسالة 
))إن  للمغرب:  فرنسا  فيها  تقول 

السلطان  ي��ح��رم  ب��اح��م��اد  م���وت 
الشاب، من وصي ضروري أكثر منه 
فيه  افتقد  المراس،  في  صعوبة 
رغ��م عيوبه  المغرب وص��ي��ا)...( 
الكثيرة، ألنه كانت له على األقل 
م���ي���زة واح��������دة، وه�����ي أن�����ه رج���ل 

نفوذ((.
ب��اح��م��اد ه���ذا، ك��ان ج��ب��ارا في 
العام،  ال��رأي  على  الكذب  مجال 
وهو الذي خلف في التاريخ، أكبر 

مثال على ظاهرة هذا الكذب.
في  األول  الحسن  مات  فعندما 
شتنبر 1894، بناحية تادلة، قدر 
باحماد خطورة شيوع خبر موته 
عند الرأي العام وهو بعيد عن مركز 
موت  خبر  يسببه  قد  وم��ا  دولته 
السلطان من فوضى، وبقي باحماد 
ي��ف��ك��ر وه���و واق����ف أم����ام جثمان 
الفكرة  ليجد  العظيم،  السلطان 
الجهنمية، الكذب على الرأي العام، 
فخرج من الخيمة التي بها جثمان 
تعبان،  سيدنا  إن  وق���ال:  الملك، 
يحتاج إلى الراحة، وبعد ذلك يدخل 
للخيمة مرة أخرى ثم يخرج ليقول 

سيدنا يأمر الموكب بالتحرك.
تصوروا جثمان الملك الميت في 
شهر شتنبر في عز الحر، وهو على 
المحمل، والحاجب باحماد يقول 
ألعضاء الموكب ))إن سيدنا تعبان، 
القضايا  ي��درس  أن  بإمكانه  ليس 
وال أن يستقبل الناس كعادته لكي 
تكذيب  السلطان  جثمان  يتولى 
ب��ح��ك��م تعفن  ال��ك��ب��ي��ر  ال��ح��اج��ب 
ال����ج����ث����م����ان(( )ه�����اري�����س. أي����ام 

السالطين(.
يعرف  ك���ان  ب��اح��م��اد،  أن  ذل���ك 
أوالد  بين  سيندلع  الذي  الصراع 
الحسن األول، وكان متفقا مع زوجة 
السلطان رقية، وهي تركية األصل، 
على أن ينصب ولدها عبد العزيز 

سلطانا محل أبيه.
الصراع إذن على النفوذ، فكيف 
يمكن للملك الجديد، أن ينجو من 
بهذه  ف��ي شبابه،  وه��و  اإلص��اب��ة 
الظاهرة التي استفحلت في عهده، 
لدرجة أنها كانت سبب اإلطاحة به، 
هاريس،  الصحفي  هذا  كتب  وقد 
وحضر  األب،  وف���اة  حضر  ال���ذي 
تنصيب االبن عبد العزيز ))لقد 
أقفل موالي عبد العزيز في وجهي 
أب����واب ال��ق��ص��ر، ألن���ه ي��ع��رف أني 
ص���ح���ف���ي ي��ش��ت��غ��ل ف����ي ج���ري���دة 
صفحاتها  على  ينقل  بريطانية، 
آم��������ال ال����ش����ع����وب ف�����ي ال���ح���ري���ة 
والمساواة، وقد كان سكان مدينة 
ليبلغوني  ع��ل��ّي  يتهافتون  ف��اس 

تعاطفهم(( )نفس المصدر(.
لقد بلغ أسلوب الكذب على الرأي 
العام في المغرب أيام موالي عبد 
العزيز، خاصة بعد موت باحماد، 
ي��ك��ذب ع��ل��ى الشعب،  ك���ان  ال����ذي 
أن  متفاديا  وي��راع��ي  بالمقياس، 
مات  فلما  قوية،  الفعل  ردة  تكون 
استفحل وضع الكذب على الشعب، 
وب��ل��غ ح����دا، ج��ع��ل أح���د وزرائ����ه، 
الطريس يكتب إلى الوزير الجديد 
بنسليمان ))إن الصحافة مزعجة 
للمخزن، ولقد تضايق جانب من 
الجرائد  ل��ه��ج��ة  م���ن  ال���م���خ���زن، 
بالكالم  تجاهر  فهي  الحديثة، 
اإليالة  لرعية  ترويع  فيه  ال��ذي 
المنوني.  )م��ح��م��د  ال��س��ع��ي��دة(( 

مظاهر يقظة المغرب(.
االسترزاق  استعمال  أن  مثلما 
الصحفي، لنشر أفكار الكذب على 
الرأي العام، ليست وليدة اليوم)...( 

ففي الزمان الذي نتكلم عنه، زمن 
موالي عبد العزيز، ارتأى المخزن، 
تتماشى  التي  صحفه  يصدر  أن 
الكذب  سياسة  مع  بسكوتها)...( 
على الرأي العام، وحيث أنه في ذلك 
المغرب حشد  لم يكن في  الوقت، 
فإن  المرتزقة)...(  الصحفيين  من 
يكن  ول��م  بالسلطان،  المحيطين 
فيهم أيضا)...( من يستطيع كتابة 
استقدموا  اف��ت��ت��اح��ي��ة،  أو  م��ق��ال 
نمور،  أرتور  لبنانيين،  صحفيين 
وفرج الله نمور، ليصدروا بطنجة 
المغرب«،  »لسان  اسمها  جريدة 
نسي رجال األجهزة أن يدفعوا لهم 
المصاريف، كما يجري، عندنا في 
ال�����ح�����االت)...( فكتب  م���ن  ك��ث��ي��ر 
إلى  اللبنانيان رسالة  الصحفيان 
الوزير األول محمد المقري يقوالن 

فيها:

الشريف،  ال��م��خ��زن  ك��ان  ))إذا 
ب��ج��ري��دة تخدم  ي��ق��وم  أن  ي��ري��د 
مصلحته ومصلحة البالد، فيلزم 
وجه  ع��ل��ى  ب��ن��ف��ق��ات��ه��ا  ي���ق���وم  أن 
ع��ادل)...( فقد دفع لنا المخزن 
بينما  ري��ال،  أل��ف  الحساب،  على 
خسائرنا هي خمسة آالف ريال، 
السيد  ال��ن��ائ��ب  ح��ض��رة  وب��ي��ن��م��ا 
المبلغ،  هذا  حاز  الذي  الجباص، 
قال لنا إنه أداه من جيبه الخاص، 
نطالب  وإننا  استرجاعه،  ويريد 
ريال،  آالف  بأربعة  المخزن  ذمة 
الثالثة  ال��س��ن��ي��ن  خ��س��ائ��ر  ع���ن 
الماضية(( )محمد المنوني. يقظة 

المغرب(.
السلطان  كان  الزمان،  ذلك  في 
العثماني المنفي عبد الحميد، وقد 
سمي آخر السالطين، يكتب مذكراته 
في  الصحف  كانت  كيف  ويتذكر 

أخباره  إال  ت��ن��ش��ر  ال  ع����زه،  أي����ام 
))ج���ري���دة ت��رك��ي��ا، ك��ان��ت تنشر 
ال  الذي  السلطان  حياة  تفاصيل 
يريد أن يبقى في القصر، فيركب 
ال��ب��اخ��رة ال��ت��ج��اري��ة ي��وم��ي��ا، على 
البحر  اتجاه  في  م��رة  البوسفور، 
األح��م��ر وم���رة ف��ي ات��ج��اه مرمرة، 
فتصدر يوميا بيانات مفصلة عن 
تحركات جاللته، كل بيان يكون 
سيكون  التالي  البيان  بأن  مبشرا 
أكثر بشارة(( )مذكرات آخر سلطان. 

ميشيل دوكريس(.
سياسة الكذب على الرأي العام، 
كانت شائعة أيضا في ذلك الزمان، 
السلطان  نفي  أيام  منذ  أنها  لوال 
عبد الحميد، 1910 التي تصادف 
في  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  م���والي  سلطنة 
المغرب، استفحلت سياسة الكذب 
على الرأي العام، بالنسبة إلينا منذ 

أيام موالي عبد العزيز، التي كتب 
فير،  الصحفي)...(  صديقه  فيها 
وهو يعيش مع السلطان ويسهر 
معه: ))والسلطان، مغيب في الجهل 
ال���ت���ام ب��م��ا ي���ج���ري، ح��ت��ى ث���ورة 
بوحمارة، كانت تقدم له على أنها 
العالم،  ف��ي  ي��ج��ري  م��م��ا  ن��س��خ��ة 
الحقيقة  والسلطان ال يعرف من 
إال أطرافها(( )في رفقة السلطان. 

كابرييل فير(. 
ذك���رن���ا أس���ت���اذ ف��رن��س��ي، كان 
الثاني،  الحسن  للملك  مستشارا 
وكتابات أصدقائنا الفرنسيين، هي 
التي تذكرنا دائما بالتفاصيل ))إنه 
كان في حفل كبير، بمناسبة تخرج 
ول���ي ال��ع��ه��د س��ي��دي م��ح��م��د سنة 
1994 من جامعة فرنسية فصفق 
األساتذة الحاضرون، وصفق هذا 
الكاتب »ميشيل روسي«، ثم توقف 

ع���ن ال��ت��ص��ف��ي��ق، ل��ي��ج��ره ال���وزي���ر 
بعيدا،  البصري،  إدري��س  السابق 
ت��ص��ف��ق مع  ل����م����اذا ال  وي���ؤن���ب���ه: 
الحاضرين، فأجبته يقول روسي: 
مغربية.  )ح��ي��اة  ص��ف��ق��ت((  ل��ق��د 

ميشيل روسي(.
وعلى هامش الفرنسيين، كانت 
جريدة »لوبوتي ماروكان« التي كان 
يملكها القطب االستعماري، ماس، 
حريصة على البقاء حتى في عهد 
بمهمة  مكلفة  االستقالل،  بعد  ما 
المحافظة على سياسة دعم مخطط 
وربما  ال��ع��ام،  ال��رأي  على  الكذب 
الستمرار غرس هذه السياسة في 
أعماق الواقع المغربي، فنقرأ على 
نموذجا  الجريدة  ه��ذه  صفحات 
نشاط  ع��ن  كتاباتها  م��ن  مشوقا 
رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة ال��م��غ��رب��ي��ة: 
19 أبريل  ))م��راس��ل��ة م��ن ص��ف��رو، 

.1965
لقد اكتست صفرو مدينة حب 
الستقبال  حالها  أجمل  الملوك 
باحنيني  امحمد  األول  ال��وزي��ر 
ت��ح��ت ق����وس ال���ن���ص���ر، وس���اري���ات 
المتزاحمة  والجماهير  ال��ش��رف 
الخليقة  ال��ش��ع��ب��ي��ة،  وال���ف���رح���ة 
قبائل  ت��ك��ن��ه  ال�����ذي  ب��ال��ت��ق��دي��ر 
األطلس للوزير األول، وبعد تقديم 
سيادته  ك����ان  وال��ح��ل��ي��ب،  ال��ت��م��ر 
ب��ع��ام��ل اإلق��ل��ي��م السيد  م��رف��وق��ا 
بنشمسي والسيد قميحة الكاتب 
العام، وباشا فاس، السيد الناصري، 
والشريف  اللبار  التهامي  والقايد 
باشا  ال���ع���ل���وي  ال���ح���س���ن  م������والي 
الموكب  ال��ت��ح��ق  وق���د  ال��م��دي��ن��ة، 
بقاعة البلدية حيث كان أعضاء 
ومستشارو  ال���ب���ل���دي  ال��م��ج��ل��س 
كلمته  وفي  والقضاة،  الجماعات 
عن  األول،  الوزير  السيد  تحدث 
لزيارته  ال��ش��خ��ص��ي)...(  الطابع 
هاته، مفسرا بالمناسبة، أهداف 
»الحزب االشتراكي الديمقراطي« 
الذي تأسس أخيرا، ليقابل خطابه 
أعقبتها  التصفيق،  م��ن  بموجة 
عبد  موالي  أقامها  التي  المأدبة 
السالم بن العربي العدلوني رئيس 
)لوبوتي  ال��ف��الح��ي��ة((  ال��غ��رف��ة 

ماروكان. 20 أبريل 1965(.
في  األول����ون  وزراؤن�����ا  ليتعلم 
أي��ام��ن��ا ه��ات��ه، أن��ه��م ت��ن��ازل��وا عن 
المخطط الذي رسم غداة االستقالل، 
للنفخ في الشخصيات الحكومية 
وقد رأينا أن بعضهم، وزراء أولون 
ورؤس����اء ال��ح��ك��وم��ة، اك��ت��ف��وا في 
على  الكذب  مخطط  مع  تعاملهم 
الرأي العام، بحاالت نموذجية وإن 
كانت تترجم نفس المعنى)...(، أيام 
الوزير األول في حكومة التناوب، 
عبد الرحمن اليوسفي، الذي عندما 
كادت الحرب أن تندلع بين المغرب 
أن احتلت جزيرة  وإسبانيا، بعد 
ليلى، فاتصل به رئيس الحكومة 
اإلسبانية »أزنار« تلفونيا ليحتج، 
باللغة  األول  وزي���رن���ا  ف��أج��اب��ه 
اإلسبانية: أنا لم أعمل شيئا، إني 

ال أعرف عن القضية أكثر منك. 
خمسة عشر عاما من بعد، سئل 
رئيس الحكومة الجديد بن كيران، 
مؤخرا، في قناة التلفزيون »تيفي 
5« ع��ن ال��ج��ن��ود ال��م��غ��ارب��ة الذين 
بجانب  للدفاع  المغرب  أرسلهم 
جيش مالي فأجاب رئيس الحكومة 
ب��ن ك��ي��ران: »ه���ذا م��ا ليس ل��ي به 

علم«.
فمن يقول الحقيقة - يا ترى - 

للرأي العام المغربي.

28  العدد: 816  اخلميس 18 دجنبر 2014

-: مصطفى العلوي

إن استعمال االسترزاق الصحفي، لنشر أفكار 
الكذب على الرأي العام، ليست وليدة اليوم)...( 
ففي الزمان الذي نتكلم عنه، زمن موالي عبد 

العزيز، ارتأى المخزن، أن يصدر صحفه التي 
تتماشى بسكوتها)...( مع سياسة الكذب على 

الرأي العام

الوزير األول السابق عبد الرحمن اليوسفي، ورئيس 
احلكومة احلالي عبد اإلله بن كيران.. في انتظار رئيس 

حكومة جديد يقول احلقيقة للرأي العام

الصراع على النفوذ يعود للمغرب من جديد


