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أحد كبار.. كبار.. األثرياء، في 
ت��وص��ل بطلب  ال��ع��ق��ار  م��ج��ال 
المساهمة في مشروع خيري إلنشاء 

مستشفى كبير.
اإلشارة جاءت من سيدة محترمة 
جدا، فأرسل إليها شيكا بمليوني درهم 
أن  منه  ينتظر  ك��ان  وق��د  ل��ه.  أرجعته 
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»بوديموس« ظاهرة 
إسبانية الستبدال 
األحزاب المغربية

العربي  محمد  للمؤلف  كتاب  مشروع  أو  كتاب 
الدامون، صدر في بداية هذه السنة بعنوان: »عولمة 
الغضب«.  وفي إطار امتصاص غضب هذه العولمة، 
قدم الكاتب نموذجا لحادثة سياسية عرفتها إسبانيا 
في العام الماضي 2014 وتسمى ظاهرة »بوديموس« 
وهي كلمة إسبانية تعني قادرون أو »يمكننا«، وقد 
تحققت بقول الدامون: بجلب آالف الشباب العاطل 
والمهمش وإدماجهم في حركة تسعى لتغيير الوضع 
والمحسوبية  وال��رش��وة  بالفساد  المهدد  القائم 
ويسعى المسؤولون عن حركة بوديموس، وقد حظي 
مشروعهم بتعاطف كبير، إلى الحصول على تأييد 
ملموس لدخول غمار االنتخابات التشريعية والمحلية 

المقبلة من أجل الوصول إلى دفة الحكم في
مدريد وتطبيق برنامج إصالحي

 للجمهور.
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ألمازيع  درس��ا  بالرباط،  األمريكية  السفارة  أعطت 
التعامل  األمازيغية من  بتقريب  يتعلق  ما  المغرب في 

الواقعي.
السنة  بمناسبة  التهاني  تقديم  ال��س��ف��ارة،  وق���ررت 
األمازيغية 2964، لكنها حسمت في طريقة تقديم هذه 
التهنئة ألنها لو طبعتها بحروف تيفيناغ، لما قرأها أحد، 
ال  التي  األمازيغية  اللهجات  مع  للتعامل  نموذج  وهو 
تتطابق مع حروف تيفيناغ، حيث يقدم ما تسهل الكتابة 

إما بالحروف الفرنسية، أو بالحروف العربية.
وهكذا يتأكد التوجه األمريكي الجديد، في دعم أسلوب 
األمازيغية،  اللهجة  لنشر  الالتيني  الحرف  استعمال 
كنتيجة لنقاشات طويلة، على مستوى السفارة مع فاعلين 

من المتكلمين بمختلف اللهجات.

السفارة األمريكية..
 تكتب األمازيغية 

> الدار البيضاء. األسبوعبالحروف الفرنسية

غموض  كبير هيمن على عملية 
الفوضى التي جعلت قطبا مثل 
عبد  ال��س��اب��ق  الحكومة  رئ��ي��س 
اليوسفي، يتعرض في  الرحمن 
مطار محمد الخامس، لنوع من 
أيام  ع��رف��ه  ال���ذي  التنكيل  ذل��ك 

النضال السياسي.
كرسي  على  ه��ك��ذا  وجلوسه 
متحرك لمدة ساعتين، وكأنه في 
صالة تعذيب، يدعو إلى التساؤل، 
يتعلق  ال  األم����ر  ك���ان  إذا  ع��م��ا 
المطار  عن  المديرين  بتوقيف 
وعن شركة الطيران، والتحقيق 
حقيبة  ش�����أن  ف����ي  ال  م��ع��ه��م��ا 
اليوسفي،  الكبير،  السياسي 
وإن��م��ا أي��ض��ا ف��ي ش��أن حقائب 
العاج، وحقائب  رئيس ساحل 
مطار  ليصبح  سرقت،  أخ��رى 
موقعا  ال����خ����ام����س،  م���ح���م���د 
متخصصا في السرقة، نتيجة 
الفوضى التي ال تجد من يضع 
ح���دا ل��ه��ا. ع��ن��دم��ا ت��ن��زل سيدة 
الخليج،  دول  إحدى  من  جميلة 
فإن التعليمات تصدر الستقبالها، 
وزير  ينزل  وعندما  وانتظارها، 
مرموقة  وشخصية  سابق  أول 

عالمية وكادت الطائرة تتعرض 
ل��ن��س��ف ج����وي ن��ت��ي��ج��ة أح����وال 
الطقس، وكادت طائرة اليوسفي 
مراكش،  إل���ى  م��س��اره��ا  ت��غ��ي��ر 
الجو،  في  أزم��ات  لها  وحصلت 
الدار  م��ط��ار  ف��ي  ن��زل��ت  وعندما 
وال  مسؤوال،  تجد  لم  البيضاء، 
حالة استنفار، وال مكلفا واحدا 
ل��م��ت��اب��ع��ة ال���وض���ع وإن���م���ا نزل 
ومعهم  وج���ل���س���وا  ال�����رك�����اب، 
حقائبهم  ينتظرون  اليوسفي، 

التي كانت في 

أو  لفتحها،  مجهولة)...(،  جهة 
ذكرته  ما  ألن  أقفالها)...(  كسر 
جريدة »االتحاد االشتراكي« بأن 
الجمارك  ل��رج��ال  ق����رارا  ه��ن��اك 
فإن  الحقائب،  جميع  بتفتيش 
البيضاء،  م��ط��ار  ف��ي  للجمارك 
أجهزة كبرى على شكل سكانير 
لرؤية محتويات الحقائب، دون 

لمسها.
ك��م��س��ؤول على  ال��ي��وس��ف��ي، 

من  ع��ال  مستوى 

المراعاة، لم يرد أن يكشف عن 
ال��ت��ي ج��ع��ل��ت مدير  األس���ب���اب 
الخطوط الدائم، بنهيمة يعتذر 
له، وال األسباب التي جعلت مدير 
الجمارك يعتذر له، ولكن الواقع، 
ه��و ب��ال��ت��أك��ي��د غ��ي��ر م��ا توافق 
االتحاديون على نشره، فالوضع 
فارغ  مطار  في  فوضى،  مجرد 
وحسب  الطائرة،  عنه  تأخرت 
الموظفين إن الطائرة ستنزل في 
مطار مراكش، فأفرغوا المطار، 
وذهبوا لحال سبيلهم، فالمطار 
عند المغاربة، أشبه بسوق الغزل 

يقفل عند نزول الظالم.
موقع  وزعها  التي  الصورة 
األول  للوزير  ك���وم«،  »ب��رل��م��ان. 
كرسي  على  جالسا  اليوسفي 
متحرك ينتظر، هي مؤشر على 
ومطارات  ال���ج���وي  ال��ن��ق��ل  أن 
نماذج  أص���ب���ح���وا  ال���م���غ���رب، 
وسرقة  وال��ف��وض��ى،  للهمجية 
الحقائب، الشيء الذي ال يشرف 
المغرب على اإلطالق، حيث لم 
مسؤولي  لمتابعة  م��ب��رر  يبق 
»السي دي جي«، بتهمة تحطيم 
سمعة المغرب، وتنفير السواح 

من ركوب الطائرات المغربية.

> باريس. األسبوع

أصبح كثيرون من المتعاطفين 
مع المغرب في فرنسا، يعتبرون 
البلدين،  بين  التفاهم  أب��واب  أن 
مازالت موصدة بل تزداد تعقيدا.
وهكذا وبعد أن كان باإلمكان حل 
البطل  المغربي  المالكم  مشكلة 
العالمي زكريا المومني، بطريقة 
أخ�����رى، خ��ص��وص��ا وأن����ه أبدى 
استعداده للتنازل عن شكايته، ها 
هي قضية هذا المغربي تعبر إلى 
األم��ري��ك��ي، حيث خصت  ال��ع��ال��م 
الصحفية عابدة العلمي في عدد: 
17 يناير من »النيويورك تايمز«، 
م��ق��اال م��ط��وال ع��ن ق��ض��ي��ة زكريا 

المومني، وطريقة اعتقاله وتعذيبه، 
مستشهدة بدعم صحفي آخر، أبو 
في  توسع  ال��ذي  الجامعي،  بكر 
الموقف  ت��ن��اق��ض  إل����ى  ت��دخ��ل��ه 
األمريكي، الذي كان يدعو المغرب 
الوقت  الدمقرطة، وفي نفس  إلى 
يبعث له فرقا للتعذيب في معتقل 
تمارة، كما جاء في تقرير سيناتور 

أمريكي.
كشفت  األم��ري��ك��ي��ة،  الصحفية 
ب���دوره���ا أن��ه��ا ات��ص��ل��ت ب����وزارة 
الداخلية المغربية، المسؤولة عن 
أجهزة المخابرات)...( لتسألها عن 
المغربي  ال���ت���ع���اون  إش��ك��ال��ي��ة 
من  ج��واب  دون  ولكن  األمريكي، 

أجل التوضيح.

قضية المغربي زكريا المومني 
تعبر  إلى الصحافة األمريكية

لماذا يتابع مسؤولو »السي دي جي« وال يتابع 
مسؤولو النقل الجوي

صورة 
وتعليق

بنك يسحب ألف أورو من حساب محول 
للمغرب عند الوصول وألف أورو  عند السحب

> البيضاء. األسبوع

في تصريح لوزير المالية بوسعيد، 
نوه باألبناك التي لم تحصل على أية 
األموال  استرجاع  عملية  من  فائدة 
إن  حرفيا:  وق���ال  للخارج  المهربة 
ربح،  أي  ع��ل��ى  تحصل  ل��م  األب��ن��اك 

محمد  الوفا،  بنك  رئيس  ليسنده 
إن األبناك قررت  الكتاني قائال: 
إنجاز عمليات استرجاع األموال، 

مجانا.
وكان أحد العراقيين الساكنين 
إلى  ح��ول  قد  البيضاء،  بالدار 

أحد هذه األبناك قدرا ماليا، سحبت 
ساعة  ال��ب��ن��ك  م��ن��ه 
توصله ألف أورو، 
نقصت من حسابه، 
غضب  وع��ن��دم��ا 
بتحويل  وأم�����ر 
له  ا مو أ
إلى 

التنقيل  عملية  وأث��ن��اء  آخ���ر،  ب��ن��ك 
سحبت نفس البنك من حسابه ألفا 

ومائتي أورو.
وال يعرف ما إذا كان هذا ما يسميه 
في  األب��ن��اك  مجانية  المالية،  وزي��ر 

عملية استرجاع األموال.
وال يعرف ما هو رأي رئيس بنك 
المغرب عبد اللطيف الجواهري رئيس 
جمعية األبناك في هذا التناقض بين 
وكانت  بنك.  ومدير  المالية،  وزير 
الدولة قد استرجعت في إطار هذه 
بالعملة  دره��م  مليار   27 العملية 

الصعبة.

صورة مركبة، انتشرت في أجواء األنترنيت، تمثل حقيقة ثابتة لواقع السياسة 
العالمية، حيث يعزف قادة الغرب على النغمة التي يشير إليها الرئيس اإلسرائيلي.

الملك الراحل 
الحسن الثاني 

رفقة عبد 
الرحمن 
اليوسفي

محمد
بوسعيد

ناتنياهو اإلسرائيلي 
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مراكش بمليوني سنتيم للمتر  يبيعها المنتخبون
 بستين ألف سنتيم للمتر

> مراكش. األسبوع

ت��ع��ي��ش م��راك��ش ه���ذه األي�����ام، على 
السعدي،  وقع فضيحة ما يسمى بفندق 
مراكش،  فنادق  وأكبر  أجمل  من  واح��د 
الكازينو،  جناح  إضافة  بعد  نشاطه  زاد 
الذي ربح فيه أحد أوالد الوزراء أخيرا، 
خمسني مليونا في لعب الورق، الذي هو 

الصيغة املؤدبة لتعبير القمار.
الفضيحة  هذه  عرض  على  وتهيمن 
ال��ي��وم الذي  على احمل��ك��م��ة، ح��ادث��ة ذل��ك 
األصالة  حل���زب  م��ؤمت��ر  ف��ي��ه  يعقد  ك���ان 
الهمة،  ف��ؤاد  يغادره  أن  قبل  واملعاصرة 
أوراغ،  اس��م��ه  محلي،  مستشار  ف��وق��ف 
وصاح وهو يقدم شريطا مسجال، لفؤاد 
أن تعطي  ف��ؤاد  السي  يا  أرج��وك  الهمة، 

هذا التسجيل جلاللة امللك.
احملاكمة  ه��ذه  م��ن  جلسة  ك��ل  وف��ي 
املاضي،  األس��ب��وع  حتى  استمرت  التي 
»أوراغ«،  بأن  للقول  املتدخلون  يحرص 
الكيد  ال��ذي أص��ب��ح يسمى ص��اح��ب  ه��و 

السياسي.
يشمل  ال  ال��ذي  الشريط،  ويتخلص 
االستقاللي  تسليم  عملية  في  ش��يء،  كل 
أبدوح قرارا باسم املجلس البلدي، تبيع 
الفرنسية  ل��ل��س��ي��دة  مب��ق��ت��ض��اه  م��راك��ش 
أرضية  قطعة  ب��وه��الل«  م���دام  »ب��وش��ي 

لتضيفها إلى الفندق الذي بناه أبوها.
أس�������اس امل���ش���ك���ل ك���م���ا ي���ت���داول���ه 
باعت  ال��ب��ل��دي��ة  أن  ه���و  امل���راك���ش���ي���ون، 
سنة  في  أرض��ا  السعدي  فندق  لصاحبة 
2001 بستمائة درهم للمتر، بينما ثمنها 

احلقيقي هو عشرون ألف درهم للمتر.
وإن الفرق، بني الثمن املعلن والثمن 
هي  التي  ماليير،  خمسة  هو  احلقيقي، 

املشتكون  يقول  املشكل واحملاكمة،  أصل 
الذي  البلدية،  لرئيس  نقدا  دفعت  إنها 
مليارا  ف��ق��ط  أخ���ذ  أن���ه  للمجلس،  أع��ل��ن 
واح�����دا، ل��ي��ق��ول أع��ض��اء آخ�����رون، إنها 
وعدتنا بجوج مليار ورمبا هناك تصريح 
خمسة  دفعت  إنها  فيه  تقول  للفرنسية، 
نقدا،  وإمن��ا  رش���وة،  ليس  لكن  ماليير، 
منها  طلب  ال��ب��ل��دي  املجلس  رئ��ي��س  ألن 
األراضي  من  هكتارات  ستة  لشراء  ذل��ك 

احمليطة بالفندق.
أعضاء املجلس الذين تأكدوا من أن 
رئيسهم أخذ خمسة ماليير، ولم يشأ أن 

يتقاسمها معهم فضحوه.
وت���زي���د امل���س���أل���ة غ��م��وض��ا مبرض 
شهادات  باستمرار  ي��ق��دم  ال��ذي  أب���دوح 
طبية من املستشفى العسكري، فيم يصر 
حزبية  أط��راف��ا  هناك  أن  على  محاميه، 
القضية ألغراض سياسية  تستعمل هذه 

األخيرة  الكلمة  لتبقى 
للقضاء.

فندق  أن  ورغ�����م 
ال���س���ع���دي إمن�����ا هو 
ج�����زئ�����ي�����ة ص���غ���ي���رة 
ف����ي م�����راك�����ش، رغ���م 
تباع  فإنها  صغرها 
درهم  أل��ف  بعشرين 
فإن  امل���رب���ع،  ل��ل��م��ت��ر 
ف���ال���ت���غ���ي���ي���ر ال�����ذي 
ع��رف��ت��ه م��راك��ش في 

اجلديد،  واليها  عهد 
السالم  عبد  الطويلة،  التجربة  صاحب 
إلى جهاز يعادل أهمية  بيكرات، يحتاج 
تصبح  كي  املدينة،  هذه  لتأهيل  مراكش 
أصبحت  وفعال،  الدنيا.  عواصم  إح��دى 
من  الكثير  تستقبل  العاملية،  أوطيالتها 
كمؤشر  اخلليجيني  وال��ش��ي��وخ  األم���راء 

تصبح  أن  ميكن  امل��دي��ن��ة،  ه��ذه  أن  على 
وجهة الشرق األوسط كله، شريطة بعض 
للتناقض  تفاديا  وخاصة،  التنظيمات، 
بني ضخامة مراكش، وضخامة فوضاها، 
ولصوصها ومتسكعيها وخطافتها، وهم 
الذين يحتاجون إلى الضرب على أياديهم 
املدينة، أخطر  بعنف، ألن إساءتهم لهذه 

من اجلرائم العادية.
ك��م��ا أن ف���وض���ى ج���ام���ع ال���ف���ن���ا، ال 
تتواجد فقط في هذه الساحة التاريخية 
العقارية،  مجاالتها  في  تتواجد  ما  بقدر 
األزمات  أصبحت  بتالعبات  واملشفوعة 
األيام،  هذه  تستفحل  عنها  الناجتة 

جعلت  التي  الفوضى  ه��ذه  طائلة  حتت 
كثيرا من الفرنسيني الذين كانوا ساكنني 
ي��ب��ي��ع��ون ممتلكاتهم  امل��دي��ن��ة،  ه���ذه  ف��ي 

بنصف الثمن ليغادروا املغرب.
كانوا  الذين  وحدهم  األجانب  ليس 

متضررين من الفوضى اإلدارية واألمنية، 
من  ت��ض��رروا  أيضا  امل��غ��ارب��ة  م��ن  فكثير 
السلطوية، والضريبية، وإن  التجاوزات 
هي  تعرف  أصبحت  األخيرة  هذه  كانت 
وتستعمل  املعامالت  في  حتسنا  أيضا، 
املطروحة  املشاكل  مع  اإليجابي،  احلس 
ليقول  ال��ع��ق��اري��ة،  األرب����اح  ه��ام��ش  على 
للضرائب  اجل���دي���د  اجل���ه���وي  امل���دي���ر 
من  كثيرا  ب��أن  كميمش  محمد  م��راك��ش 
املشاكل حلت عن طريق احلوار، بعد أن 
املطروحة،  املشاكل  لدراسة  مكتبا  أسس 
خ��ص��وص��ا ب��ع��د أن أص��ب��ح��ت ف��ئ��ات من 
املهتمني مبدينتهم مراكش، تتدخل بدون 
تكليف، من أجل فرض اإلصالح الذي 
من  للفوضى،  ح��د  وض��ع  شأنه  م��ن 
كوب  شرب  الذي  املواطن  ذلك  قبيل 
حديقة  ق��رب  املقاهي  ب��إح��دى  قهوة 
ال���ب���الزا، ف��دف��ع ث��الث��ني دره��م��ا ثمن 
القهوة الواحدة، ليأخذ بطاقة الثمن 
مكتب  إلى  املدفوع ويسلمها محتجا 
مجلس  رئيسة  امل��ن��ص��وري  ال��س��ي��دة 

البلدية.
ك��م��ا أن����ه ب����دأت ع��م��ل��ي��ة إش����راك 
التحركات  م��ت��اب��ع��ة  ف��ي  الصحفيني 
اإلصالحية، حيث شوهد مؤخرا في 14 
احلقل  في  صحفي  حشد   2014 يناير 
العاشرة  الذكرى  مبناسبة  أقيم  ال��ذي 
تامنصورت، بحضور  منطقة  لتأسيس 
العمران،  مدير  الكانوني  وبدر  الوالي 
عبد  ملراكش  احلضرية  الوكالة  ومدير 
اللطيف نحلي، ومنتخبني ورجال أعمال 
لتهيمن على احلفل، آفاق تأسيس مناطق 
أخرى على شكل تامنصورت، الستقطاب 
إطار  في  مراكش  في  السكانية  احلشود 

حتويل هذه املدينة، إلى مدينة عاملية. 

األضواء
تحت

جانب من احلضور في 
ساحة جامع الفناحفل تامنصورت



ك�������������ان�������������ت 
العشاء  خالصة 
ال���دب���ل���وم���اس���ي، 
ل�����ل�����م�����غ�����رب  أن 
يصعب  ذه��ب��ي��ة  أوراق 
ف���ه���م ض���ي���اع���ه���ا، وت����س����اءل 
هل  غ��رب��ي��ون  استراتيجيون 
اإلسالمية  ال���ن���خ���ب���ة  غ�����دت 
أسماء  ال��ط��ب��ي��ب��ة  امل��غ��رب��ي��ة، 
امل��راب��ط من��وذج��ا، ج���زءا من 
وعبرها  فرنسا  ملشكلة  احلل 
ألوروب�������ا، ب��ع��د أزم���ت���ه���ا مع 
إعالميا  امل��وص��وف  اإلره���اب 

ب�»اإلسالمي«؟ 
شعار  ص���اح���ب���ة  ه����ي  م����ن 

»اإلسالم ليس هو احلل«؟

طبيبة  امل����راب����ط،  أس���م���اء 
تشخيص  ف����ي  م��ت��خ��ص��ص��ة 
أم�����������راض س������رط������ان ال������دم 
سينا  اب��������ن  مب���س���ت���ش���ف���ى 
قضايا  ف��ي  وباحثة  بالرباط 
علماء  يعتبرها  التي  اإلسالم 
ورئيسة  »ط�����اب�����و«،  ال����دي����ن 
والبحوث  ال���دراس���ات  م��رك��ز 
ف��ي ال��ق��ض��اي��ا ال��ن��س��ائ��ي��ة في 
للرابطة  ال���ت���اب���ع  اإلس������الم، 
املغرب،  في  للعلماء  احملمدية 
للجدل  مثيرة  مبواقف  تنفرد 
قراءة  إعادة  على  وبتركيزها 
النصوص الدينية انطالقا من 
جرأة  ومتلك  نسائي  منظور 
الشائكة  األس��ئ��ل��ة  ط���رح  ف��ي 

مثل:  حساسة  مواضيع  ف��ي 
احل����ج����اب، واالخ�����ت�����الط في 
امل�����س�����اج�����د، واإلج������ه������اض، 
وعالقة العفة بغشاء البكارة، 

واإلفتاء، وبيعة النساء. 
الدولية  املجموعة  ورئيسة 
ل����ل����دراس����ات وال��ت��ف��ك��ي��ر في 
ال��ن��س��اء واإلس���الم ال��ت��ي يقع 
أسماء  برشلونة،  في  مقرها 
امل���راب���ط، ل��م ت��ت��ردد ف��ي نقد 
بتعبيرها،  ال��ن��ص«  »ع��ل��م��اء 
لهم  مستفزا  شعارا  وتتبنى 
التهور  ح���د  إل����ى  وج���ري���ئ���ا 
»القاعدة«  إره����اب  زم���ن  ف��ي 
و»داعش«: »اإلسالم ليس هو 
احل���ل« )أخ��ب��ار ال��ي��وم، عدد: 
جزئيات   ،)2013  /07  /11
ل���رواي���ة  امل����ج����ال  ي��ت��س��ع  ال 

تفاصيلها وسياقها.
الوزير  زوج��ة  مواقف  لكن 
يوسف  ال���س���اب���ق  امل����ف����وض 

ال��ع��م��ران��ي »امل��ن��ت��م��ي« حلزب 
قد تصلح بحسب  االستقالل، 

الذين  الدبلوماسيني،  بعض 
مهني  اح���ت���ك���اك  ل���ه���م  ك�����ان 
اخلطاب  لعطب  عالجا  بها، 
وهو  املؤسساتي  اإلس��الم��ي 
اخلبراء،  ح��س��ب  ب��امل��ن��اس��ب��ة 
لشرطة  ع���اب���ر  غ��ي��ر  خ���ط���اب 

احلدود.
ب���غ���ض ال���ن���ظ���ر، ع����ن كل 
ديني   - س���ي���اس���ي  حت��ل��ي��ل 
وفقهي، يؤدي إلى االتفاق أو 
مقاربات  مع  االخ��ت��الف،  إل��ى 
ال���س���ي���دة أس����م����اء امل���راب���ط 
ورقتها  ت��ب��ق��ى  )ال����ص����ورة(، 
مؤقتا)..(  وب���دي���ال  راب���ح���ة 
واملؤسسات  ال��ن��ص  لعلماء 
بعد  ب��ف��رن��س��ا،  اإلس���الم���ي���ة 
ف��ش��ل��ه��ا ف����ي ت���أط���ي���ر األم����ن 
املسلمة،  جلاليتها  ال��روح��ي 
شرط تأطيرها »دبلوماسيا«. 

الدكتورة أسماء المرابط: »سفيرة اإلسالم والسالم المغربي بفرنسا؟!«
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

أسماء
المرابط
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مكالمة الديوان 
الملكي  التي »هلع« 

بسببها أصحاب 
االتحاد الدستوري

> الدار البيضاء. األسبوع

عندما كانت النيران تلتهم أطراف محكمة 
الدار البيضاء عني السبع، والكل يتساءل عن 
النساء  كانت  احلرائق،  هذه  وأسباب  دواف��ع 
خوفا  يصحن  أوالده���ن  حملاكمات  املتتبعات 
في  م��ازال��وا  كانوا  الذين  املتهمني  باقي  على 
ال��ط��اب��ق ال��ت��ح��ت��ي ال���ذي ت��ص��ل إل��ي��ه حافالت 
مجموعة  فكانت  باملعتقلني  محملة  الشرطة 
عن  يسألن  وهن  وجوههن  تندبن  النساء  من 
املشتعل  احل��ري��ق  لهيب  م��ع  أوالده���ن  مصير 

باحملكمة.
القضية  ستنعقد  كانت  نفسه،  الوقت  في 
احلكم  كان  ورمبا  »دراب��ور«،  بقضية  املعروفة 
اجللسة  رفعت  حني  اليوم،  ذل��ك  في  سيصدر 
بأمر احلريق، وهرب اجلميع، قريبات املتابعني 
يلمحن  وه��ن  فوجئن  اخل����ارج،  إل��ى  ت��ه��رول��ن 
روفير«  »راجن  س��ي��ارة  احمل��ك��م��ة،  ب��اب  خ���ارج 
جالسني  محامني  ثالثة  وبها  ضخمة،  حمراء 
أمام  الضحك  في  غارقني 
املنبعث،  ال�����دخ�����ان 
فرحون  وك���أن���ه���م 
احلريق،  الن��دالع 
يكن  لم  لو  ألن��ه 
كذلك،  األم������ر 
مل��������ا ك������ان������وا 
في  يضحكون 
كانت  س���اع���ة 
املقربات  فيها 
وامل���ق���رب���ون من 
املتابعني  عائالت 

يبكون.

> الرباط. األسبوع

مقعدهم  من  الدستوريون  اهتز 
وهم يرون بعد دقيقة من هجوم نائبة 
منهم على زوجة وزير التعليم العالي 
»وهم  األجنبية،  ال��داودي  الحسين 
رئيس  كيران  بن  اإلل��ه  عبد  ي��رون« 
الحكومة يمسك بهاتفه ويهرول نحو 
بهو القاعة العامة بالبرلمان مقاطعا 
أشغال الجلسة العامة وهو يجيب 

بصوت خافت »نعم يا سيدي«.
هذه المكالمة التي رجح أنها من 
الديوان الملكي لعبد اإلله بن كيران 
انتهت  بعدما  الدستوريين،  أربكت 
التدخل  من  برجال  بشرى  زميلتهم 
في وجه بن كيران وهي تهاجم زوجة 
كانت  حينما  ال�����داودي،  الحسين 
تتحدث عن مشاكل التعليم في إقحام 
الخاصة  للحياة  ب��ه  مسموح  غير 
للوزراء، مما جعل الفريق الدستوري 

خوفا  المكالمة  مضمون  من  يرتبك 
من أي غضبة ملكية ليسارع رئيس 
فريقه في طلب الكلمة التي لم تكن 
رئيس  م��ن  رسميا  اع��ت��ذارا  س��وى 
الحسين  للوزير  الدستوري  الفريق 
ال����داودي، ول��زوج��ت��ه، ول��ب��ن كيران 
وللحكومة برمتها، متهمين النائبة 
بتحملها  فريقهم  م��ن  البرلمانية 
مسؤوليتها وحدها، وأنهم لم يتفقوا 

معها على مضمون كلمتها.

احملامون الذين ضحكوا 
فرحا باشتعال النار في 

محكمة الدار البيضاء
> الرباط. األسبوع

ش��رع رف��اق االت��ح��ادي الراحل، 
على  االنقالب  في  الزايدي،  أحمد 
البرلمانية  واألع����راف  ال��ق��وان��ي��ن 
الداخلية، ابتداء من هذا األسبوع. 
وقال رفاق الزايدي بالبرلمان، وفي 
مقدمتهم دومو، وخيرات، والشامي، 
في رسالة لرئيس مجلس النواب، 
رش��ي��د ال��ط��ال��ب��ي، أن��ه��م ل��ن يبقوا 
محاصرتهم  بعد  األي��دي  مكتوفي 
رئيس  ط��رف  م��ن  البرلمان  داخ��ل 
لشكر،  إدري��س  خصمهم،  الفريق 
الذي منعهم من ممارسة أنشطتهم 
كبرلمانيين وممثلين لألمة من خالل 
حرمانهم من طرح األسئلة الشفوية، 
وتقديم طلبات عقد اللجان وطلبات 
الحديث في القضايا العامة والكالم 
باسم الفريق االتحادي داخل اللجان 
على  ت���ع���دي���الت���ه���م  ت���ق���دي���م  أو 

القوانين.
وهدد هؤالء بانقالبهم على كل 
هذه األعراف داخل البرلمان وأنه 
سيمنعهم  ق���ان���ون  ه���ن���اك  ل��ي��س 
بصفتهم ممثلو األمة من ممارسة 
البرلمان  داخ��ل  أنشطتهم  جميع 
وممارسة حقوقهم الدستورية في 

الحكومة  ومراقبة  األسئلة،  طرح 
وحقهم في التشريع وفي ممارسة 
خالل  من  الموازية  الدبلوماسية 
في  ال��ب��رل��م��ان  تمثيل  ف��ي  ح��ق��ه��م 

السفريات إلى الخارج.
عبد  االتحادي  البرلماني  وكان 
ال���ه���ادي خ���ي���رات ق���د أع��ل��ن أمام 

الجلسة  خ��الل  العلمي  الطالبي 
رئيس  استضافت  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
أن  كيران  بن  اإلل��ه  عبد  الحكومة 
»هناك نوابا محرومين من حقوقهم 
)في إشارة إلى أنصار الراحل أحمد 
إيجاد  الرئاسة  وعلى  ال��زاي��دي(، 

حلول لهم«.

البرلمانيون المحرومون من الكالم حتى إشعار آخر
محنة رفقاء الزايدي

أرشيف األسبوع

> الرباط. األسبوع

المتقاعد  إن  مطلعة  م��ص��ادر  قالت 
اإلماراتي، ضاحي خلفان، الذي كان 

قد دخل في سجال كبير مع عبد 
اإلل����ه ب��ن ك��ي��ران ح��ي��ن توقع 
سقوط حكومة بن كيران خالل 
السنة الحالية 2015، يستعد 
بل ش��رع في إج���راءات عقد 
ضخمة  اس�����ت�����ث�����م�����ارات 

بالمغرب.
رئيس  نائب  م��ن  مقربون 

المتقاعد  اإلم��ارات��ي  الشرطة 
ضاحي خلفان، أكدوا أنه عازم 

على اإلقامة بصفة نهائية في المغرب، وشرع 
في تلقي دراسات هامة لالستثمار في المغرب 
ف��ي م��ج��االت ع��دة أه��م��ه��ا: اإلع���الم، 

وصناعة المواد الغذائية.
قد  خلفان  اإلماراتي  وكان 
أثار غضب بن كيران ورفاقه 
سقوط  توقع  حين  بقوة 
السنة  ه���ذه  ح��ك��وم��ت��ه��م 
ب��ال��م��غ��رب، واص��ف��ا في 
الرئيس  ن��ف��س��ه  ال��وق��ت 
الفتاح  ع��ب��د  ال��م��ص��ري 
السيسي بفاتحة خير على 
م�����ص�����ر وع������ل������ى األم�������ة 

العربية.

بعد تنبئه بسقوط بن كيران..

ضاحي خلفان يستثمر  في المغرب

الملك محمد 
الخامس في 

تجمع 
جماهيري لم 

يسبق له 
نظير

ضاحي
 خلفان

أحمد رضى 
الشامي

عبد العالي
 دومو

عبد الهادي
 خيرات
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الصعود السريع ألصحاب الريع السياسي

الشاب الذي فقد مقعده البرملاني بعد
 تعيينه  في منصب كبير..

مقترح قانون حملاربة زعماء األحزاب 
»اخلالدين فيها«

> الرباط. األسبوع

بوانو  الله  عبد  تدخل 
العدالة  ف���ري���ق  رئ���ي���س 
بداية  ب��ق��وة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
األس��ب��وع ال��ج��اري، لمنع 
نواب من فريقه من طرح 
على  م���ح���رج���ة  أس���ئ���ل���ة 
معايير  ت��ه��م  ال��ح��ك��وم��ة 
في  األخ��ي��رة  التعيينات 
مناصب المسؤولية التي 
عليها  وص��ادق��ت  أقرتها 

حكومة بن كيران.
ن������واب م����ن ال���ع���دال���ة 
بشدة  غضبوا  والتنمية 
األخير  ال��ت��ع��ي��ي��ن  ب��ع��د 
الذي صادق عليه اجتماع 
الخميس  ال���ح���ك���وم���ة، 
ل��ش��اب صغير  ال��م��اض��ي، 
السن والتجربة من حزب 
ال���ت���ق���دم واالش���ت���راك���ي���ة 
البرلماني الحالي، بعدما 
اس��ت��ف��اد م��ن ري���ع الئحة 
الشباب التي وضعت سنة 

»أنس  الشاب  هو   2011
الدكالي« الذي عينه رفيقه 
السالم  عبد  ال��ح��زب  ف��ي 
الصديقي وزير التشغيل، 
كبير  ل��م��ن��ص��ب  م����دي����را 
عاما  مديرا  يهم  وضخم 

إلنعاش  الوطنية  للوكالة 
ال��ت��ش��غ��ي��ل وال���ك���ف���اءات، 
وزارة  ت����ف����وق  وال����ت����ي 
بسبب  نفسها  التشغيل 
التي  الجسيمة  ال��م��ه��ام 
عليها وحجم الفروع التي 

أغضب  ما  وهو  تديرها، 
والتنمية  العدالة  ن��واب 
الذين عزموا على مساءلة 
ال���ح���ك���وم���ة ح������ول ه���ذا 

األمر.
ويذكر أنها ليست المرة 

األولى التي يقترح رفاق 
ال���ت���ق���دم واالش���ت���راك���ي���ة 
أص�����ح�����اب�����ه�����م ل���م���ه���ام 
سبق  فقد  المسؤوليات، 
أن  الماضية  السنة  ف��ي 
الوردي  الحسين  وض��ع 
في  رفيقه  الصحة  وزي��ر 
الديوان السياسي، سعيد 
ف��ك��اك، ال��ذي ال ع��الق��ة له 
بقطاع الصحة على أكبر 
جمعية اجتماعية للقطاع 
وهو ما خلف احتجاجات 
ق������وي������ة ف�������ي ص����ف����وف 

المهنيين.
أنس  سيفقد  ذلك،  إلى 
الدكالي منصبه البرلماني 
الذي  التعيين  ه��ذا  بعد 
يتنافى ومقعده البرلماني، 
يعود  أن  المنتظر  وم��ن 
للشاب  ال���م���ق���ع���د  ه������ذا 
الموالي في الئحة الشباب 
بحزب التقدم واالشتراكية 
االنتخابات  ف��ي  الفائزة 

األخيرة.

>  الرباط. األسبوع 

قدم القيادي في األصالة والمعاصرة، عبد 
اللطيف وهبي، مقترح قانون جديد لتعديل 
قانون األحزاب السياسية، وذلك للمنع من 
الخلود على رأس األمانة العامة أو رئاسة 

الحزب مدى الحياة.
وهبي الذي وضع مقترحه رسميا صباح 
أنه  لمقربيه  أسر  البرلمان،  بإدارة  الجمعة 
جاء بالدرجة األولى لمحاربة أمثال امحند 
العنصر أمين عام الحركة الشعبية الذي ال 

يزال يتحدث عن الديمقراطية والشفافية وهو 
يترأس الحزب مدى الحياة، مطالبا من خالله 
بضرورة وضع حد لرئاسة الحزب لمرتين 

فقط ولمدة 8 سنوات في المجموع.
بضرورة  كذلك  القانون  ه��ذا  طالب  كما 
الحزب  رئ��اس��ة  بين  الجمع  أث��ن��اء  التنافي 
والوزارة، أي بضرورة تعيين من ينوب عن 
األمين العام في تدبير شؤون الحزب حين 
ي��ك��ون ه��ذا األخ��ي��ر ف��ي ال����وزارة أو رئاسة 
الجسيمة  للمهام  احتراما  وذلك  الحكومة، 

داخل األحزاب السياسية اليوم.

> الرباط. األسبوع  

املرحوم  ال���ل���ه  ع��ف��و  إل����ى  ان��ت��ق��ل 
البروفيسور، عبد اللطيف بربيش، وهو 
احلسن  الراحل  للملك  املرافق  الطبيب 
اشتهر  كما  سنة،   81 سن  عن  الثاني، 

بعمله كمكلف بأكادميية اململكة.
أكثر  ال��راح��ل،  مكانة  على  أدل  وال 
ما ورد في برقية التعزية امللكية، حيث 
»علمنا  ال���س���ادس:  محمد  امل��ل��ك  ي��ق��ول 
املشمول  بنعي  واألسف  األسى  بعميق 
عبد  البروفيسور  الله ورضوانه،  بعفو 
الدائم  ال��س��ر  أم���ن  ب��رب��ي��ش،  ال��ل��ط��ي��ف 
الله  تقبله  املغربية،  اململكة  ألكادميية 
الصاحلن من عباده وأسكنه  في عداد 

فسيح جنانه..«.
واعتبرت التعزية امللكية، أن رحيل 
يعد  ال  البقاء،  دار  إل��ى  العزيز  الفقيد 
وإمنا  فحسب،  املوقرة  ألسرته  خسارة 
يعد أيضا خسارة لوطنه املغرب، الذي 
وأكادمييا  م��رم��وق��ا،  طبيبا  ف��ي��ه  ف��ق��د 
النبيلة،  باخلصال  له  مشهود  م��ب��رزا، 
الشديدة  وبغيرته  الكبير،  والتواضع 
على االرتقاء بالبحث العلمي في وطنه 
ال���ذي ك���رس ح��ي��ات��ه خل��دم��ت��ه ف��ي تفان 
العلوي  للعرش  وإخالص، ووفاء مكن 

املجيد.

>  الرباط. األسبوع 

تعززت الساحة القضائية 
بإطار جمعوي جديد أطلق 
قضاة  »راب��ط��ة  اس���م:  عليه 
المغرب«، وهو اإلطار الذي 
السابق  المرشح  يترأسه، 
الحسنية  الودادية  لرئاسة 
للقضاة، نور الدين الرياحي 
بمحكمة  ال��ع��ام  ال��م��ح��ام��ي 

النقض.
التي  الجمعية  وت��ه��دف 
تضم عددا من الغاضبين من 
االنتخابات األخيرة للودادية 
حسب  للقضاة،  الحسنية 
إلى  التأسيسية  أرضيتها 
الخطابات  مضامين  »تنفيذ 
الملكية في موضوع اإلصالح 
المملكة  ودستور  القضائي 
التحفظ  ب��واج��ب  واالل��ت��زام 
وال��وق��ار وال��دف��اع عن حرية 
وديمقراطية  القضاة  إرادة 
مؤسستهم من أجل تحقيق 
والنهوض  القضائي  األم��ن 
تحديات  لمواجهة  بالقضاء 

ال����م����ج����ت����م����ع ال����وط����ن����ي 
والدولي«.

بموقع  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  وف���ي 
»الودادية  داخ���ل  ال��ري��اح��ي 
ل��ل��ق��ض��اة«، قال  ال��ح��س��ن��ي��ة 
تصريحات  ف���ي  ال��ري��اح��ي 
صحفية »إنه لم يقدم استقالته 
من المكتب المركزي للودادية 
الحسنية للقضاة، وإنه ينتظر 

كغيره من المرشحين الثالثة، 
لرئيس  ال��م��ل��ك��ي  ال��ت��ع��ي��ي��ن 
أن  ي��ؤك��د  لكنه  ال���ودادي���ة«، 
»هناك بعض قضاة المجلس 
للقضاء، ومسؤولين  األعلى 
قضائيين، تدخلوا عن طريق 
الترهيب والترغيب للتصويت 
عبد  األس��ت��اذ  زميله  لفائدة 

الحق العياسي)..(.

القاضي الرياحي يتهم »قضاة« بالترهيب 
ويؤسس رابطة قضاة المغرب

بدأت  وقد  احلكومة،  أجهزة  اكتشفت 
احلاصلن  من  كبيرا  عددا  أن  تتحرك، 
والتعويضات  الشيخوخة،  منح  على 
العائلية، ال يتوصلون بحقوقهم املادية، 
جديد،  لنظام  األسس  وضع  ويتم 
لتسليم  مكاتبها  تفتح  صناديق  ورمبا 

التعويضات ألصحابها.

مواقع  في  يجري  ما  كبرى  فضيحة 
التلفزة  استغلتها  »إمييدير«،  مناجم 
الفرنسية لتقدم صباح السبت املاضي، 
محتج،  أو  متكلم  فيه  يظهر  ربورتاجا، 
وهو واقف فوق خريطة للمغرب، ألغيت 
انفصالي  توجه  في  الصحراء،  منها 
مبنطقة ال عالقة لها بقضية الصحراء.

تناقلت وسائل اإلعالم، صورة للرئيس 
الفرنسي السابق سركوزي وهو يستمع 
إلى فرنسية تقول له إنها أسلمت، فقلب 
أخطأت،  لقد  تعني:  حركة  في  شواربه 
مسجل  استجواب  في  ظهرت  احلادثة 

.»R.T.L« لسركوزي مع قناة

عن  لإلعالن  كيران  بن  حكومة  حتضر 
وإعادة  للنقل،  الكرميات  امتياز  انتهاء 
بالكاميونات  النقل  امتيازات  تنظيم 
األثمان،  عروض  طريق  عن  والكيران، 
بامتيازات  يتعلق  الوضع  كان  بعدما 

ممنوحة.

الوطني  املجلس  اجتماع  مفاجآت  من 
ابن  ظهور  الشعبية،  للحركة  األخير 
في  كفاعل  احليطي  حكيمة  الوزيرة 
العسالي  حليمة  وحديث  األحداث)..(، 
املرأة القوية في احلزب عن دعوة تلقتها 
بريطانيا  ملكة  عند  كضيفة  للحضور 
عن  كبير  باعتزاز  وحديثها  إلزابيث، 
مذكرات »الزايغ«، »يا ريت كون الصحافة 
هكذا  أحرضان«،  ديال  املذكرات  قرات 

حتدثت حليمة والفاهم يفهم.

االتفاق  في  خطورة  اجلزئيات  أكثر 
املعارضة،  أحزاب  وقعته  الذي  األخير 
مع  محتملة  لقاءات  عن  حديثهم  هو 
املتحدة  لألمم  العام  األمن  أصدقاء 
أصدقاء  وليس  الصحراء،  قضية  في 
محتملة  لقاءات  عن  وحديثهم  املغرب، 
املغرب،  في  األجنبية  الدول  سفراء  مع 
سيجتمع  صفة  بأية  السؤال:  ليطرح 
لهم  أجنبية  دول  مع ممثلي  احلزبيون 
أجنداتهم اخلاصة؟ وما هو الهدف غير 
املعلن من هذه اللقاءات، في ظل وجود 

مكلفن بالدبلوماسية؟)..(.

»الشروق  جريدة  تعترف  مرة  ألول 
دوائر  على  احملسوبة  اجلزائرية«، 
املخابرات، بحيازتها لوثائق دبلوماسية 
الرسالة  مغربية مسربة، والنموذج من 
القائم باألعمال بسفارة الم التي بعثها 
إلى  )تشاد(  ب�»جنامينا«  ملكة املغربية 
موضوع  حول  مزوار،  اخلارجية  وزير 
»الرام«  مع  التعامل  في  التشاد  رغبة 
بدل اخلطوط التركية، علما أن املختص 
»كريس  هو  الوثائق  هذه  تسريب  في 

كوملان«.

الفرق بن الكتابي والشفوي يظهر جليا 
كلميم  بلدية  رئيس  كشفه  ما  من خالل 
االحتادي عبد الوهاب بلفقيه الذي قال 
أية وثيقة رسمية إلعالن  بأنه ال توجد 
الفيضانات،  كلميم مدينة منكوبة عقب 
وهو ما يتناقض مع ما صرح به سابقا 
وسائل  وتبعته  العظمي  عالي  الوالي 

اإلعالم.

ما خفي

وفاة الطبيب 
املرافق للحسن 

الثاني

أنس الدكالي

نور الدين
 الرياحي

البروفيسور 
عبد اللطيف 

بربيش
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تقرير برلماني يفند مزاعم البوليساريو

تواصل أجهزة األمن بطانطان 
فك لغز المعركة التي دارت بين 
المسيرة  بحي  الشباب،  من  فصائل 
والخوف  الفوضى  م��ن  حالة  شهد  ال��ذي 
مجهولة،  الت��زال  ألسباب  دامية   ومعارك 
استعملت فيها األسلحة البيضاء والسيوف 
أصيب  شاب  وق��د  وال��ح��ج��ارة،  والعصي 
تلقى ضربات من  أن  بجروح خطيرة بعد 
سكين نقل على إثرها إلى المستشفى، فهل 
يتعلق األمر بتصفية حسابات أو معركة قبل 

االنتخابات المقبلة?

العام  الجمع  م��ؤخ��را،  انعقد 
لتجديد المكتب اإلقليمي للجامعة 
الوطنية للتعليم بالعيون بمقر الجامعة 
تحت إشراف عضو اللجنة اإلدارية الوطنية 
م��ح��م��د ال��ش��ي��خ خ��وم��ان��ي. وب��ع��د نقاش 
مستفيض حول مستجدات أوضاع نساء 
انتخب  ومحليا،  وطنيا  التعليم  ورج���ال 

الجمع العام عزيز جعري كاتبا اقليميا.

الوزارية  التعديالت  إطار  في 
الحكومة  عرفتها  التي  الجديدة 
وزارة  حقيبة  ع���ادت  ال��م��وري��ط��ان��ي��ة، 
الشؤون الخارجية لفاطمة بنت فال اصوينع 
فال،  بنت  تكدي، وتعتبر  ولد  خلفا ألحمد 
ثاني وزيرة للخارجية تعين بموريطانيا بعد 
الناهة بمن مكناس التي تعتبر أول وزيرة 

خارجية بالعالم العربي.
كما تم تعيين هند بنت عينينا كوزيرة 
للموريطانيين بالخارج، وعينت خديجة بنت 
مبارك وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية 

مكلفة بالشؤون المغاربية واإلفريقية.

> العيون. األسبوع
 

انفصاليو  يروجه  ما  عكس  على 
الفوسفاط  ث�����روة  ح����ول  ال����داخ����ل 
تقرير  كشف  المغربية،  بالصحراء 
الهزيل  الحجم  عن  رسمي  برلماني 
للفوسفاط بمنطقة الصحراء المغربية 

مقارنة مع باقي مناطق المغرب.
التقرير الرسمي الذي قدمته لجنة 
األسبوع  ب��رل��م��ان��ي��ة،  اس��ت��ط��الع��ي��ة 
ميدانية  لزيارة  كخالصة  الماضي، 
»فوسبوكراع«  منجم  إل��ى  نظمتها 
بالعيون يوم 26 يونيو 2013، كشف 
أكبر  على  يحتوي  المغرب  أن  ع��ن 
احتياطي عالمي للفوسفاط موزع على 
وأن  بنسب مختلفة،  المغرب  أقاليم 
أقل نسبة وال تشكل أهمية بالنسبة 
منطقة  في  الموجودة  هي  للمغرب 
»بوكراع« بالعيون، بحيث ال تتعدى 
نسبة 1 في المائة، بينما األعلى فهي 
 37 ب��ح��وال��ي  خ��ري��ب��ك��ة  منطقة  ف��ي 

بالمائة.
حصلت  ال���ذي  التقرير  وأض���اف 
»األس����ب����وع« ع��ل��ى ن��س��خ��ة م��ن��ه، أن 
فوسبوكراع ال ينتج سوى معدل 2.4 
مليون طن سنويا بنسبة 1.6 فقط من 
الوحدة  هذه  وأن  الوطني،  اإلنتاج 

كبيرة  أرب��اح��ا  تحقق  ال  ب��ال��ع��ي��ون 
بالمقارنة مع باقي المدن، وأن الحفاظ 
اليد  على  حفاظا  فقط  يأتي  عليها 
 2148 تبلغ  التي  بالمنطقة  العاملة 
بهذه  ي��ش��ت��غ��ل��ون  وع���ام���ل���ة  ع���ام���ال 

الوحدة. 

بل أكثر من ذلك شركة »فوسبوكراع« 
إن��ت��اج األسمدة،  ع��ل��ى دع���م  ع��ازم��ة 
والرفع من حجم التخزين، وتوسيع 
م���ي���ن���اء »ال����م����رس����ى« ب���ال���ع���ي���ون،.. 
المستقبلية  المشاريع  وغيرها من 
لليد  ج��دي��دة  ش��غ��ل  م��ن��اص��ب  لخلق 

العاملة بالمنطقة.
هذا، وكشف ذات التقرير أن شركة 
فوسبوكراع تقوم بخدمات اجتماعية 
هامة للعمال وللمنطقة، منها تكوين 
شباب في مهارات التشغيل الذاتي، 
من  للرفع  سنتيم  ماليير   3 ورص��د 
قدرات النسيج الجمعوي بالمنطقة، 
وتخصيص غالف مالي بأزيد من 410 
ماليير سنتيم لدعم السكن االجتماعي 
العمران  م���ع  وش����راك����ات  ل��ل��ع��م��ال 
لتمكينهم من السكن والبقع األرضية، 
لساكنة  ال��ش��رك��ة  ذات  ت��ق��دم  ف��م��اذا 
استغالل  ادع����اءات  وأي��ن  خريبكة? 
الصحراويين  ل���ث���روات  ال��م��غ��رب 

والصحراء المغربية?

الفوسفاط يوجد في خريبكة وليس الصحراء

> عبد اهلل جداد. األسبوع 

حل رئيس الحكومة األمين العام 
نهاية  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��دال��ة  ل��ح��زب 
بإقليم  أغبالو  بمنطقة  األس��ب��وع، 
ينحدر  التي  المنطقة  وهي  كلميم، 
منها المرحوم وزير الدولة عبد الله 
باها، إلحياء الذكرى األربعينية لوفاة 
هذا األخير الذي دهسه قطار بمنطقة 

الشراط قرب مدينة بوزنيقة.
وكان بن كيران مرفوقا بمصطفى 
الناطق  االت���ص���ال  وزي����ر  ال��خ��ل��ف��ي 
الحكومة، والحبيب  الرسمي باسم 
الشوباني الوزير المكلف بالعالقات 
المدني،  والمجتمع  البرلمان  م��ع 
والوزير المنتدب المكلف بالميزانية 
بوانو  الله  وعبد  األزم���ي،  إدري���س 
رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس 

العماري،  ال��ع��زي��ز  وع��ب��د  ال��ن��واب، 
ومحمد زويتن مديري الحزب العام 
له  ف��ي كلمة  وت��ن��اول  وال��م��رك��زي. 

بالخيمة التي أقيمت بدوار أغبالو 
خصال  التأبين،  ضيوف  الستقبال 
الراحل التي أكسبته محبة وتقدير 

انتماءاتهم  بمختلف  ال��م��غ��ارب��ة 
السياسية، وجعلت وفاته ترتقي إلى 
درجة الخسارة التي عبر عنها حزن 
المغاربة بمختلف فئاتهم، ومن جهة 
أخرى نوه بن كيران بالمنطقة التي 
أن��ج��ب��ت ب��اه��ا وغ��ي��ره م��ن رجاالت 
المغرب، واعتبرها منطقة معطاءة 
امتازت بطيبوبة أبنائها وجديتهم 
لهذه  عاليا  تجسيدا  الراحل  وك��ان 

القيم.
تلقى  أن��ه  عن  كيران  بن  وكشف 
يوم  ال��ج��الل��ة  ص��اح��ب  م��ن  مكالمة 
جاللته  تكلف  فيها  يعلن  الجمعة، 
بمصاريف حفل التأبين، كما تليت 
برقية موجهة لجاللته باسم عائلة 
امتنانها  ع��ن  فيها  تعبر  ال��ف��ق��ي��د 
بالعناية الملكية الموصولة بعائلة 

الفقيد.

تكريم منطقة »أغبالو« بسبب انتماء عبد الله باها إليها

> العيون. األسبوع

خلفت زيارة وزير الخارجية المصري للمغرب ردود 
أفعال إيجابية لدى كل وسائل اإلعالم المصرية، بحيث 
أكدت القاهرة موقفها المساند لمغربية الصحراء في 
الوقت الذي أكد فيه الرباط مواقفه المؤيدة للسيسي 
في مصر، وتابعت »األسبوع« في القاهرة كل اآلراء الحية 
المباشرة للمواطن المصري المتشبث بتمثين العالقات 
بيان  في  ذل��ك  وج��اء  ومصر،  المغرب  بين  التاريخية 
في  األخير  الجمعة  البلدين  خارجية  لوزيري  مشترك 
وزير  أك��د  حيث  ف��اس،  بمدينة  ج��رت  مباحثات  ختام 
المغرب  »تأكيد موقف  مزوار  الدين  الخارجية صالح 
الداعم لمسار التحول الديمقراطي في مصر، ومساندة 
المغرب لخارطة الطريق التي تبناها الشعب المصري 
محمد  بالرئيس  أطاح  الذي  العسكري  االنقالب  عقب 
سامح  المصري  الخارجية  وزير  أكد  ما  في  مرسي«. 
شكري »التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية 
وبالحل األممي لقضية الصحراء المغربية، وتأييدها 
لما جاء بقرارات مجلس األمن حول المشروع المغربي 
للحكم الذاتي، والترحيب بالجهد المغربي الجاد وذي 

المصداقية لدفع العملية قدمًا نحو الحل«.

> طانطان. األسبوع

الشرطي  زوج���ة  ن��اش��دت 
بالسجن  المعتقل  »رش��ي��د« 
اإلداري »لقبيبات« على خلفية 
تلقي رشوة من سائح إسباني 
طانطان،  مدينة  مدخل  عند 
الملك محمد السادس من أجل 

العفو عن زوجها. 
وقالت الزوجة رفقة بناتها 
 13 الثالث إن زوجها قضى 
سنة في خدمة األمن بمدينة 
إعاقة  م��ن  ويعاني  العيون 
سمعية نتيجة إصابة تعرض 
ل��ه��ا ف��ي ت��دخ��ل أم��ن��ي لفض 
بالعيون،  المظاهرات  إحدى 
المزدادة  ال��زوج��ة  ون��اش��دت 
ب��ال��ع��ي��ون ف��ي م��ش��ه��د مؤثر 

المسؤولين المغاربة والملك، 
من أجل عدم معاقبة زوجها 
الذي تلقى رشوة قيمتها 50 
سيعني  فصله  ألن  دره��م��ا، 

الصغيرة  أس���رت���ه  ت��ش��ري��د 
خ��اص��ة وأن��ه��م ي��ع��ان��ون من 
وإعاقة  م����زٍر  م����ادي  وض���ع 

سمعية نتيجة عمله.

زوجة الشرطي المرتشي تطلب العفو لزوجها

التزام مصر بوحدة 
المغرب ينهي األزمة..!!

كواليس
صحراوية

> بروكسيل. األسبوع

اللجنة  رئ��ي��س  رئ��ي��س��ا  أح��ب��ط 
المغربية  ال��م��ش��ت��رك��ة  ال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
األوروبية عبد الرحيم عثمون و»بيير 
أنطونيو بونزيري« بنجاح محاوالت 
والبوليساريو،  ال��ج��زائ��ر  م��ن  ك��ل 
إحدى  على  التشويش  إلى  الرامية 
لحقوق  ال��دوري��ة  التقارير  جلسات 
اإلنسان التي نظمت يوم الثالثاء 20 
يناير الجاري بمقر االتحاد األوروبي 

ببروكسيل. 
وق����ال ع��ب��د ال��رح��ي��م ع��ث��م��ون إن 
المشتركة  ال��ب��رل��م��ان��ي��ة  »ال��ل��ج��ن��ة 

المغربية األوروبية« استطاعت بملف 
متكامل وحقائق ملموسة، إقناع عدد 
كبير من أصدقاء المغرب من النواب 

البرلمانيين األوروبيين، بزيف 
االنفصاليين  ادع����اءات 

قبل  م��ن  المدعومين 
ساعات  ال��ج��زائ��ر، 
تقديم  ق��ب��ل  ف��ق��ط 
»البوليساريو« 
إنها  ق��ي��ل  ل��ه��ا، 
»تعديالت« حول 
التقرير الخاص 
بحقوق اإلنسان 
ال�������������خ�������������اص 

بالمغرب.
أصدقاء  أن  »ع��ث��م��ون«  ويضيف 
المغرب من البرلمانيين األوروبيين 
اقتنعوا بالتقدم الحاصل في 
مجال  ف����ي  ال���م���غ���رب 
ح���ق���وق اإلن���س���ان، 
ب��������ال��������وق��������وف 
ما  فعال على 
تحقق دستوريا 
أرض  وع���ل���ى 
ال��واق��ع عكس 
م������ا ي���دع���ي���ه 
خ����������ص����������وم 

المغرب«.

محاولة  إحباط 
الجزائر 

والبوليساريو 
المغرب  لضرب 

في  حقوقيا 
أوروبا

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

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

الشرعية. 
حصات العالج بالموعد

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

الزاوية سيدي قاسم 

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...

بن كيران يحيي 
أربعينية باها في 

أغبالو

مناجم الفوسفاط 
بخريبكة



> الرباط. األسبوع

ب���دأت ح��ك��وم��ة ب��ن كيران 
وبصفة  الطاولة  على  تطرح 
ت��أج��ي��ل تنظيم  ق��وي��ة خ��ي��ار 
االنتخابات الجماعية إلى ما 
بعد شهر رمضان الكريم الذي 
س��ي��ص��ادف م��ن��ت��ص��ف شهر 

يونيو لهذه السنة.
وقالت مصادر مقربة من بن 
كيران إن من أسباب التأجيل 
الذي طرح في لقاء المعارضة 
والحريات  ال��ع��دل  ب��وزي��ري 
اإلثنين  م��س��اء  وال��داخ��ل��ي��ة، 
رئيسيين  سببين  الماضي، 
الحاصل  التأخر  أوال،  هما: 
إعداد  مستوى  على  ال��ي��وم 
القوانين االنتخابية التي لم 
المشاورات  مرحلة  ت��خ��رج 
الحكومية بعد، قبل إحالتها 

في  ال���وزاري  المجلس  على 
انتظار اللجنة المعنية داخل 
م��ج��ل��س ال��م��س��ت��ش��اري��ن ثم 
وإحالتها  العامة،  الجلسة 
بمجلس  األولى  الغرفة  على 

بنفس  ل���ل���م���رور  ال�����ن�����واب 
المسطرة التشريعية الطويلة 
وال���ع���ودة م���رة أخ����رى إلى 
م��ج��ل��س ال��م��س��ت��ش��اري��ن في 
مراحل تتطلب أزيد من ستة 

أش��ه��ر، ب��دل أق��ل م��ن خمسة 
عن  المتبقية  كالمدة  أشهر 
يونيو  ش����ه����ر  م���ن���ت���ص���ف 

المقبل.
الثاني في  ويكمن السبب 
ت���زام���ن ش��ه��ر رم���ض���ان مع 
الذي  يونيو  شهر  منتصف 
كان مقررا تنظيم االنتخابات 
الذي  األمر  أثناءه،  المحلية 
في  إجرائها  صعوبة  يطرح 
أواخر شهر يونيو أي وسط 
الفضيل،  رم����ض����ان  ش���ه���ر 
العام  ف��ال��ت��وج��ه  وب��ال��ت��ال��ي 
مربع  م���ع  واالس����ت����ش����ارات 
يتجهان  البالد  في  السلطة 
االنتخابات  ت��أج��ي��ل  ن��ح��و 
شتنبر  شهر  إل��ى  المحلية 
2015، وهو األمر الذي لقي 
الفرقاء  أغ��ل��ب  اس��ت��ح��س��ان 

السياسيين.

خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

يبدو أن حماس فرق المعارضة، 
وهي تطرح تعديالتها على قانون 
وزير  بحضور  الجديد«  »اإلره���اب 
العدل والحريات مصطفى الرميد، 
الخميس الماضي، كانت »شارلية« 
أكثر من صحافيي »شارلي إيبدو« 
جميع  م��ن  أك��ث��ر  وك��ان��ت  أنفسهم، 
المتضامنين مع الصحيفة الفرنسية 
العقوبات  العالم، وذلك بسبب  في 
ال��ق��اس��ي��ة ال���ت���ي ط���رح���وه���ا وهم 
ي��ق��ت��رح��ون ت��ع��دي��الت��ه��م ع��ل��ى هذا 

القانون.
بل المعارضة وهي تقدم تعديالتها 
داخل لجنة العدل والتشريع، صدمت 
حتى الوزير ومعه األغلبية وجميع 
تطالب  وهي  الحقوقية  الفعاليات 
بتشديد للعقوبات مبالغ فيه وغير 
مفهوم في هذا القانون، ومن ضمنه 
إجراء حاولت أن تورط فيه المغرب 

وتجعله مثل أمريكا يحشر أنفه في 
كل الصراعات والسجاالت اإلرهابية 
في أي نقطة من العالم بأسره، حيث 
ال��ع��دل »حق  اق��ت��رح��وا على وزي���ر 
المغرب في متابعة كل أجنبي ارتكب 
جريمة إرهابية في أي منطقة أجنبية 
من العالم«، وهو تمديد الختصاص 
وسلطات المغرب رفضه الرميد فورا 
الوضع  على  خطورة  من  فيه  لما 

المغربي)..(.
واستمرت المعارضة وسط صدام 
الرميد وأغلبيته فقط بل  ليس مع 
المعارضة  م��ن  أط����راف  م��ع  ح��ت��ى 
بالنسبة  ال��ش��أن  ه��و  ك��م��ا  نفسها 
وهبي  اللطيف  عبد  للبرلمانيين 
وحسن طارق الذين رفضا تعديالت 
المعارضة التي تضرب في العمق 
حقوق اإلنسان، كتلك التي رفعت منذ 
م�����دة س���ح���ب ج������واز ال���س���ف���ر من 
المشتبهين في محاولتهم السفر إلى 
»داعش« ومختلف مناطق التوتر، ثم 

في قضية الرفع من الغرامات على 
اإلرهابيين بحيث »ال معنى له فهم 
أص�����������ال ي������ه������ب������ون ح����ي����ات����ه����م 
للتفجير وبالتالي: كيف الخوف من 
العقاب الذي سيكون بعد الموت؟ ثم 
فقط  نجاتهم  في حالة  يتحول  إنه 
من  وغيرها  ج��دي��د«،  بدني  إلك���راه 
فيها  اصطدمت  ال��ت��ي  التعديالت 
المعارضة مع وهبي وطارق داخل 
هذا االجتماع الذي خصص لوضع 
ت��ع��دي��الت ش��دي��دة ل��م��ح��ارب��ة سفر 

المغاربة للجهاد في »داعش«.
يذكر أن صحيفة »شارلي إيبدو« 
الساخرة، والمعروفة بهجومها على 
وسلم،  عليه  ال��ل��ه  صلى  ال��رس��ول 
تعرضت لهجوم مسلح يوم 7 يناير 
الجاري، نتج عنه مقتل 12 شخصا، 
وإصابة 11 آخرين.. ووصل األمر 
إلى حد تنظيم مسيرة كبرى مناهضة 
فيها  شاركت  باريس  في  لإلرهاب 

عدد من الدول وقاطعها المغرب.

اقتراح الصلح على المتقاضين:

تعرضت المادة 64 لموضوع الصلح، وعرض الصلح 
بمبادرة من المحكمة فيه جانب إيجابي، وجانب سلبي، 
فالجانب اإليجابي هو أن الصلح خير وتحث عليه الشريعة 

اإلسالمية.
ونقترح إعادة صياغة هذه المادة وفق ما يلي: »تعرض 
المحكمة الصلح على األطراف وتمهلهم لجلسة محددة 
التاريخ لمعرفة مآل الصلح، فإذا تم الصلح تصادق عليه 
وتحتفظ  طعن،  ألي  قابل  غير  حكم  بمقتضى  المحكمة 

المحكمة بوثيقة الصلح«.
حذف المسطرة الشفوية:

المنظم  القانون  مرة أخرى ما دمنا نتمسك بتطبيق 
لمهنة المحاماة، فإن المسطرة الشفوية المنصوص عليها 
في المادة 65 يجب حذفها، وتكون القضايا الواردة في 
البنود الخمسة مسطرة كتابية، وترفع للمحكمة بواسطة 
القضايا  تعقيدا  وأكثرها  القضايا  أخطر  فمن  محامي، 
المتعلقة بالزوجية وما يترتب عليها من إنكار النسب، 
وقضايا الطالق والتطليق وتحديد مستحقات المطلقة 
وقضايا  وثائقها،  وتصحيح  المدنية  الحالة  وقضايا 

الجنسية.
التقرير المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى:

إن المادة 76 تشير إلى التقرير الذي يحرره القاضي 
المقرر بعد القيام بإجراءات التحقيق  في الدعوى. 

لتصبح  األخيرة  الفقرة  على  تعديل  إدخ��ال  ونقترح 
الصيغة كما  التالي: »يمكن لألطراف تقديم مالحظاتهم 
بعد  الكتابية  مستنتجاتهم  لتعزيز  بالجلسة  الشفوية 
القاضي  أع����ده  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  م��ن  بنسخة  تبليغهم 

المقرر«.
مدة التأمل أو المداولة:

وإذا كان ال يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كامال، 
فإننا نتمنى أال يكون ذلك سببا في تطويل مدة التأمل أو 
المداولة، وحسب المادة 114 من قانون المرافعات المدنية 
من  ألكثر  المداولة  تمديد  يجوز  ال  الكويتي  والتجارية 

مرتين. 
تعديل يتعلق ببيانات األحكام:

إن المادة 78 من المسودة تنص على البيانات التي 
يجب ذكرها في األحكام والقرارات، ونعتقد بضرورة النص 
على جزاء عند اغفال بيان من تلك البيانات، ونقترح إضافة 
فقرة تنص على ما يلي: »يترتب على إغفال بيان من تلك 

البيانات بطالن الحكم أو القرار«.
فقد جاء في الفقرة األخيرة من المادة 116 من القانون 
الكويتي: »أن القصور في اسباب الحكم الواقعية، والنقص 
أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا 
عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه 

بطالن الحكم«.
تبليغ األحكام والقرارات :

إن المادة 81 تنص على أن تبليغ الحكم أو القرار يكون 
بطلب ويبلغ للشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو 
المختار، وعند تطبيق هذه المادة يجب أن نربطها بما 
ورد في المواد من 683 إلى 690 وهي مواد وردت في 

القسم المتعلق بالمقتضيات العامة.
ومن مجموع هذه المواد يفهم أنه ال يجوز تبليغ األحكام 
والقرارات لمحامي أي طرف من أطراف الدعوى، فالحكم 
يجب تبليغه للمحكوم عليه شخصيا ليتخذ في موضوع 

الطعن فيه مال يراه مناسبا.
حول تقديم مستند اإلثبات:

من المستجدات ما حملته الفقرة الثانية من المادة 83 
وتتعلق بتقديم مستند إثبات يوجد في حوزة طرف من 

أطراف الدعوى.
إننا نتصور الصعوبة التي ستعتري تطبيق هذه الفقرة 
وبقية الفقرات الواردة في المادة 83 وكون األمر بتقديم 
على  أن  نظرنا  وفي  تهديدية،  بغرامة  مقرونا  المستند 
المحكمة في حالة االمتناع عن تقديم ذلك المستند، أن 
تحرر بذلك محضرا، ويذكر في المحضر محتوى السند 
ولو على وجه التقريب ثم يصدر حكم بإبطال مفعول ذلك 
المستند وعدم اعتباره وسيلة إثبات في أي قضية ترفع 
نقيض  الممتنع  على  المحكمة  ل��ت��رد  المحكمة،  إل��ى 

قصده.

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

أحزاب المعارضة أصبحت 
»شارلية« أكثر من »شارلي إيبدو«

تأجيل االنتخابات المحلية إلى ما بعد شهر رمضان المقبل

هل هو نشاط »أبواق فرنسا« في البرلمان المغربي؟

عندما ضرب 
»اإلرهاب« 

مقهى أركانة 
بمراكش

 في 28 أبريل 
2011

محمد
حصاد

alousbouea@gmail.com

< العدد: 821
< الخميس 22 يناير 2015 كواليس األخبار7
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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

كلنا ترميقيون
إلى  ارت�������أوا  أج����دادن����ا 
التوفيق بين مقتضيات العقل 
ف��ي أغلبهم  وال��ن��ق��ل وك��ان��وا 
توفيقيين. واليوم لكي يحافظ 
المثقف على شعرة معاوية مع 
الجموع الغفيرة من الناس الذي 
والجهالة  األم��ي��ة  فيهم  تنتشر 
بالخرافات  والتصديق  أحيانا 
يحتاج  ب��ال��ش��ع��وذات،  وال��ع��م��ل 
أحيانا إلى أن يخاطبهم باللغة التي يفهموها، وهذا فيه 

مخاطر كبيرة جدا بالنسبة له.
فالحداثة لها أصولها وضوابطها وقواعدها، وإذا أراد 
فإنه ال محالة  أن يأخذ بها كما هي وبما هي  المثقف 
سينتهي إلى عزل نفسه عن المجتمع، وهذا أمر ليس في 
ترميقيون  كلنا  لذلك  المجتمع.  صالح  في  وال  صالحه 
المثقفين  م��ن  طائفة  مثال  خ��ذ  كرهنا.  أم  ه��ذا  أحببنا 
انعزاال  المجتمع  عن  منعزلين  تجدهم  الفرانكفونيين، 
كبيرا جدا، ترحب بهم فرنسا وتنشر كتاباتهم وتمنحهم 

جوائز، ولكن أي تأثير وحضور لهم في المجتمع.
> محمد الشيخ »كاتب وباحث«

الحل لن يكون عسكريا في ليبيا
حل الحوار السياسي هو 
الحل الوحيد المتصور في 
كما  ال��وض��ع  ح��ي��ث  ليبيا، 
تعرفون جد معقد. علينا أال 
النار،  ع��ل��ى  ال���زي���ت  ن��ص��ب 
المتصارعة  األطراف  لنشجع 
طاولة  إل����ى  ال��ج��ل��وس  ع��ل��ى 
المفاوضات. لندعم ونشجع عمل 
برنادينو ليون الممثل الخاص 
يكون  لن  األممي،  العام  لألمين 
النزاع  لهذا  عسكري  حل  هناك 

في  أو  ليبيا  في  س��واء  الداخلي، 
وزيادة  المعنية،  الشعوب  من  إال  يأتي  لن  الحل  مالي، 
العنف على العنف هو في نفس اآلن خيار الشعوب وخيار 

األسوإ.
> صالح الدين مزوار »وزير الخارجية«

توسيع مفهوم الفساد
هناك تأخر في إصدار 
للهيئة  المنظم  ال��ق��ان��ون 
الوطنية للنزاهة والوقاية 
من الرشوة ومحاربتها كما 
فاتح  دس���ت���ور  ف���ي  وردت 
يوليوز 2011. وهو اآلن في 
النقاش  م��ن  متقدمة  مرحلة 
ونتوقع  ال���ب���رل���م���ان  داخ�����ل 
المصادقة عليه خالل الفصل 

األول من السنة الجارية.
في هذا الشأن، ودون التذكير 
الهيئة  قطعتها  التي  بالمراحل 
المركزية إلعداد مسودة مشروع قانون، كان لنا عدد من 
عرضته  ال��ذي  المشروع  على  الجوهرية  المالحظات 
بعين  أخذها  يتم  أن  في  نأمل  البرلمان  على  الحكومة 
ضرورة  في  المالحظات  هذه  إجمال  ويمكن  االعتبار. 
توسيع تعريف الفساد ليشمل األفعال المنصوص عليها 

في المادة 36 من الدستور.
> عبد السالم أبو درار »الهيئة الوطنية لمحاربة 
الرشوة«

خياران أما وزير العدل
هناك احتماالن بالنسبة 
لوزير العدل؛ إما أن يرأس 
النيابة العامة، وهو ما لم 
ينص عليه مشروع القانون، 
مرتبطا  دوره  سيبقى  أو 
من   93 الفصل  بمقتضيات 
يجعل  وال�����ذي  ال���دس���ت���ور، 
الوزراء مسؤولين عن تنفيذ 
في  كل  الحكومية  السياسة 
في  ب��ه  المكلف  القطاع  إط��ار 
إطار التضامن الحكومي، ووزير 
العدل - طبعا - سينفذ السياسة 

منصوص  ه��و  )ك��م��ا  الجنائية 
عليها في الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية(، كجزء 
من السياسة القطاعية لوزير العدل، وفقا للفصل 93 من 

الدستور.
> عبد اللطيف وهبي »حزب األصالة والمعاصرة«

قراءة في خبر

مواقع  ع��دة  تداولته  خبر ص��ادم 
الجاري،  األسبوع  خالل  إلكترونية 
ولم تحرك أية جهة رسمية ساكنا، 
إلى:  المعطيات  بعض  تشير  حيث 
وأخرى  موريطانية  ق��وات  »دخ��ول 
تابعة لجبهة البوليساريو إلى منطقة 
لكويرة التي تعتبر أراض مغربية«، 
حسب ما ذكره موقع »ألف بوست«، 
بدعوى »حماية أعضاء جمعية علمية 
ف��ي ه��ذه المنطقة  ال��ط��ي��ور  ت��راق��ب 
اإلجراء  فهذا  البحرية«. ورغم هذا، 
األزمة  مع  للتساؤل ويتزامن  يدعو 
المغربية  العالقات  تعيشها  التي 

-الموريطانية.
ون��ش��ر م��وق��ع م��وري��ط��ان��ي اسمه 
»األخبار« الذي يعتبر بمثابة وكالة 
الثالثاء  ي��وم  خبرا  مستقلة  أن��ب��اء 
الماضي، يشير إلى اتفاق بين حكومة 
موريطانيا والحكومة التي أعلنتها 
البوليساريو ينص على تعاون في 
منطقة لكويرة عبر دوريات مشتركة 
لمواجهة تجارة المخدرات، لكن هذا 
الخبر لم تؤكده وكالة األنباء الرسمية 
الموريطانية، ولم تعلن عنه حكومة 

نواكشوط، في الوقت ذاته، تناولت 
جرائد رقمية مقربة من البوليساريو 
متحدثة  الخبر  »فوتورصحرا«  مثل 
عن قوات عسكرية تابعة للبوليساريو 

تشارك نظيرتها الموريطانية.
وي��ل��ق��ى ال��خ��ب��ر اه��ت��م��ام��ا وسط 
الصحراويين وجزءا من الرأي العام 
الحكومة  تنشر  لم  بينما  المغربي، 

المغربية أي بيان، ويجهل هل جرى 
وموريطانيا  المغرب  بين  التنسيق 
في الدخول العسكري إلى لكويرة.. 

حسب موقع »ألف بوست«.
وعلمت »ألف بوست« بوجود قوات 
الكويرة  ف��ي  موريطانية  عسكرية 
تحت  وه��و  لسببين؛ األول  مؤخرا 
غطاء محاربة تجار المخدرات، في 

ما السبب الثاني الذي أثار الكثير 
من الغموض والتساؤل هو الدخول 
بسيارات عسكرية لحماية مجموعة 
من العلماء التابعين لمنظمة دولية 
أعمال  احتمال  م��ن  بالطيور  تهتم 
تعتبر  إذ  اع���ت���داءات،  أو  إره��اب��ي��ة 
للطيور  اس��ت��راح��ة  ف��ض��اء  ل��ك��وي��رة 
إفريقيا  أوروب��ا نحو  المهاجرة من 
خالل فصل الشتاء والعودة مع نهاية 

الربيع.
المعلومات السالفة الذكر تقدمها 
»األسبوع« كما وردت في موقع »ألف 
بوست«، لكن موقع »الصحراء اآلن«، 
بقوله:  المعطيات  ه��ذه  صحة  نفى 
دخول  البوليساريو  جبهة  »ن��ف��ت 
قواتها رفقة دوريات موريطانية إلى 
وكان  ال��س��اح��ل��ي��ة،  ل��ك��وي��رة  منطقة 
المراقبون يعتبرون حدوث هذا األمر 
إعالن  بمثابة  ح��ص��ول��ه  ح��ال��ة  ف��ي 
حرب«... ومع ذلك يبقى الغموض هو 
الجهات  أن  ط��ال��م��ا  ال��م��وق��ف  س��ي��د 

كلها  ال���رس���م���ي���ة 
ع���ن هذه  س��ك��ت��ت 
األخبار الخطيرة.

أخبار خطيرة.. عسكر  البوليساريو وموريطانيا
 يقتحمان التراب المغربي

في ظل السكوت الرسمي: صحافة المواقع تتحدث عن »إعالن حرب«

صورة للكويرة

»الطرق  األي��ام وهو  السطح هذه  إب��داع مغربي جديد يطفو على 
المؤدية للغرق«.. حيث يمكن للشاحنات أن تغرق في أي لحظة وسط 
الطريق وليس في الوادي.. والسبب هو »الفساد« الذي تفضحه األمطار 
كل سنة.. يحدث هذا خالل األسبوع الجاري بالدار البيضاء، العاصمة 

االقتصادية »يا حسرة«.

كالم الصورة

الطرق المؤدية 
للغرق.. التواصل  تداول مستعملو مواقع 

االجتماعي في الوطن العربي، فيديو 
مصر  مفتي  جمعة  علي  إل��ى  ي��ع��ود 
 »CBC السابق، يظهر فيه على »قناة
أن  فيه  يصرح  المصرية،  الفضائية 
ملكة بريطانيا إليزابيث، هي من أحفاد 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه أف��ض��ل الصالة  رس����ول 
هاشميا،  نسبها  إن  وق��ال  والسالم، 
عليه  الله  بيت رس��ول  آل  إل��ى  يعود 

أفضل الصالة والسالم.
وقد اعتمد علي جمعة إلثبات دليله 
النبي،  أحفاد  من  بريطانيا  ملكة  أن 
تحارب  كانت  التي  أوروب���ا  أن  على 
اإلس������الم، وت���ط���رد ال��م��س��ل��م��ي��ن من 
أراضيها، كان قد تم فتحها على يد 
أهل  إلى  نسبه  يعود  هاشمي،  رجل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن 

هذا الرجل تم اعتقاله، وإرغامه على 
له.  والتنكر  اإلس��الم��ي  ال��دي��ن  ت��رك 
مصر  مفتي  جمعة  وائ���ل  وأض����اف 
ال��س��اب��ق، أن ه���ذا ال���رج���ل ه���و جد 
الحالية،  بريطانيا  ملكة  إليزابيث 
وأضاف أنه يوجد العديد من الكتب 
والبحوث، التي تؤكد كالمه، وأضاف 
تسلم،  ل��م  بريطانيا  ملكة  أن  أيضا 
وأنها اعتنقت النصرانية، بسبب أن 
تركوا  آن��ذاك  عائلتها  وجميع  جدها 
الدين اإلسالمي تحت الضغط والقوة. 
وهذا هو الفيديو الذي يظهر فيه مفتي 
مصر السابق علي جمعة، يدعي فيه 
الحالية  بريطانيا  ملكة  إليزابيث  أن 

من أحفاد رسول الله 
عليه أفضل الصالة 

والسالم.

»ملكة بريطانيا من أحفاد النبي 
صلى الله عليه وسلم«

المغربي الذي فاز بمنصب »األمين 
العام التحاد المحامين العرب«

حسم عبد اللطيف أبو عشرين ممثل المغرب منصب األمين العام 
التحاد المحامين العرب، بعد فوزه ب�30 صوتا مقابل 16 صوتا 
لمنافسه ضوخي حصبان من الكويت، في االنتخابات التي جرت 
مؤخرا في اجتماع المكتب الدائم التحاد المحامين العرب. وانسحب 
المحامين  التحاد  العام  األمين  منصب  عن  المرشحين  من  ثالثة 
العرب، وهم: سميح خريس من األردن، وحاتم عباس من فلسطين، 
وإسحاق شداد من السودان. واقتصرت 
المنافسة بين اثنين من المترشحين 
عشرين  أب��و  اللطيف  عبد  وهما: 
ممثل المغرب، وضوخي حصبان 
ممثل الكويت، وجرى التصويت 
الدائم  المكتب  أع��ض��اء  ب��ي��ن 

الت��������ح��������اد 
مين  لمحا ا

العرب.

حتى ال يموت بعض المواطنين 
بسبب البرد القارس

كل  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ات���خ���ذت 
واللوجستية  البشرية  االستعدادات 
الالزمة لمواجهة موجة البرد القارس 
التي تعم العديد من مناطق المملكة، 

خالل هذا األسبوع.
وأشار بيان للوزارة إلى أنه تمت 
تعبئة نحو 5000 عنصر، من ضمنهم 
الدولة  وموظفو  وممرضون  أطباء 
إلى  إض��اف��ة  المحلية،  وال��س��ل��ط��ات 
إحداث مستشفيين ميدانيين تابعين 
األحد  الملكية،  المسلحة  ل��ل��ق��وات 
وتنغير،  أزي���الل  بإقليمي  األخ��ي��ر، 
ومستشفى متنقل تابع لوزارة الصحة 

بإقليم ميدلت.
وأضاف البيان أنه تم تجهيز تسع 
مروحيات، من بينها سبع مروحيات 
تابعة للدرك الملكي، واثنتين تابعتين 
لوزارة الصحة من أجل تقديم الدعم 
لفرق التدخل، خاصة من أجل إجالء 
إيصال  أو  المستعجلة  ال���ح���االت 
للبلدات  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال���م���س���اع���دات 
المعزولة، و757 من سيارات اإلسعاف 
والوقاية  الصحة  ل���وزارة  التابعة 

المدنية ولعدد من 
ال������ج������م������اع������ات 

المحلية.
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وزارة  في  مصادر  قالت 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��غ��رب��ي��ة إن 
المغرب يريد الحصول على 
المالحقة  م����ن  ح���ص���ان���ة 
فرنسا  ف����ي  ال���ق���ض���ائ���ي���ة 
لمسؤوليه كشرط الستئناف 
التعاون  باتفاقيات  العمل 
األم����ن����ي وال���ق���ض���ائ���ي مع 

باريس.
.. وأوقفت الرباط العمل 
باتفاقيات التعاون احتجاجا 
السلطات  م��ح��اول��ة  ع��ل��ى 
الفرنسية التحقيق مع عبد 
رئيس  ح��م��وش��ي  اللطيف 
جهاز المخابرات المغربية 
التراب  م��راق��ب��ة  )م��دي��ري��ة 
مزاعم  ب��س��ب��ب  ال��وط��ن��ي(، 
زيارته  أث���ن���اء  ب��ال��ت��ع��ذي��ب 
لباريس قبل عام... وجاءت 
هذه الخطوة نتيجة دعاوى 
أق����ي����م����ت ضد  ق���ض���ائ���ي���ة 
ال���م���س���ؤول ال��م��غ��رب��ي في 
نشطاء  ج��ان��ب  م��ن  فرنسا 

مغاربة.
مغربي  م���ص���در  وق������ال 
يتمتع  أن  »ي����ن����ب����غ����ي 

المغاربة  ال���م���س���ؤول���ون 
األراضي  على  بالحصانة 
أي  في  ويمكننا  الفرنسية، 
وقت حل خالفاتنا من خالل 
الدبلوماسية«.  ال��ع��م��ل��ي��ة 
وكثيرا ما وجهت منظمات 
المغربية  اإلن��س��ان  حقوق 

والدولية بما في ذلك منظمة 
اتهامات  ال��دول��ي��ة  ال��ع��ف��و 
التراب  م��راق��ب��ة  ل��م��دي��ري��ة 
بتعذيب  المغربية  الوطني 
الناشطين والمشتبه بهم في 
إرهاب، وفي بعض  قضايا 
األحيان يكون ذلك لحساب 

وكالة المخابرات المركزية 
األمريكية »سي. آي. إيه«.

..وتريد فرنسا الحصول 
على معلومات مخابرات من 
المغرب ودول شمال إفريقيا 
األخرى بشأن المشتبه بهم 
وهي  اإلره���اب،  قضايا  في 

مسألة صارت أكثر إلحاحا 
في  وقعت  قتل  أعمال  بعد 
صحيفة »شارلي إيبدو« وفي 
اليهودية  للمأكوالت  متجر 
في وقت سابق هذا الشهر.

إعالم  وس��ائ��ل  وأف�����ادت 
فرنسية أن »أميدي كوليبالي« 
الذي قتلته الشرطة الفرنسية 
في  رهائن  احتجز  أن  بعد 
عدة  ال��م��غ��رب  زار  المتجر 
المحققون  وي��ري��د  م����رات، 
ك��ان��ت هذه  إذا  م��ا  م��ع��رف��ة 
بهجمات  مرتبطة  الرحالت 

باريس.
فابيوس«  »ل���وران  وق���ال 
الفرنسي  الخارجية  وزي��ر 
لمجلس الشيوخ الفرنسي، 
»التعاون  األس���ب���وع،  ه���ذا 
ليس  والشرطي  القضائي 
خ��ي��ارا.. ب��ل ال��ت��زام��ا، ومن 
يعيد  ح����ل  إي����ج����اد  أج�����ل 
العالقات التي ما كان لها أن 
المغرب  م��ع  أب����دا  تنقطع 

س�����أذه�����ب 
إلى المغرب 

قريبا«.

.. عندما يأمر الملك محمد السادس 
سفير بالده بالعودة إلى مصر فورا 
لحضور جنازة الفنانة الراحلة فاتن 
حمامة نيابة عن ملك المغرب فإن ذلك 

يعني الكثير.
وعندما يحضر السفير المغربي، 
واجب  لتقديم  العلمي،  سعد  محمد 
نيابة عن ملك  الفنانة  العزاء ألسرة 
ذلك  فإن  المغربية،  المملكة  وشعب 
يوضح عمق العالقات بين الدولتين 
والمودة  ال��ح��ب  وم���دى  الشقيقتين 
واالح���ت���رام واالع���ت���زاز ال����ذي يكنه 
المغاربة للمصريين.. والذي يحمله 
ال��م��ص��ري��ون ل��ل��م��غ��ارب��ة... ف��ع��ن أي 

خالفات تتحدثون؟
كاتب..  وتفلسف  »م��خ��رج«  أخطأ 
لمسلسل مصري وذكر فيه أن البطل 
»ساحر« و»دج��ال« مصري عاش في 
جبال أطلس بالمغرب، أقدم المغاربة 
على قتله بعد اتهامه بسحر بناتهم!!.. 
واعترضت المغرب رسميا على لسان 
الوزير مصطفى الخلفي الناطق باسم 
من  االس��ت��ي��اء  ع��ن  معربا  الحكومة 
عن  »نمطية«  ص���ورة  رس��م  محاولة 

المغرب بها اإلساءة لكرامة شعبه.
التواصل  م����واق����ع  واش���ت���ع���ل���ت 
االجتماعي - عليها لعنة الله - وطالب 
الفنانين  م��ش��ارك��ة  بمنع  ال��م��غ��ارب��ة 
فكان  مهرجاناتهم،  في  المصريين 
اع���ت���ذار أص���ح���اب ال��ع��م��ل ع���ن ذلك 
والتأكيد على أن األمر تم دون قصد، 

وانتهى األمر.
ثم أساءت مذيعة وإعالمية التعبير 
ووصفت اقتصاد المغرب بأنه مبني 
وال  مبرر..  غير  خطأ  وهو  على)…(، 
يمكن احتماله، ودفعت المذيعة الثمن، 

وغادرت القناة تماما.
ال��م��ق��اب��ل.. اع��ت��ذرت وزارة  وف���ي 
الخارجية المصرية رسميا مؤكدة أن 
مصر حكومة وشعبا تكن كل الحب 
والتقدير واالعتزاز للمغرب الشقيقة، 
وقيادتها الرشيدة، وهو أمر صحيح 
ع���ب���ارات  ع����ن أي  ت���م���ام���ا وب���ع���ي���د 

دبلوماسية.
.. وأخيرا كان التصرف أيضا غير 
بإصدار  المسؤول  وغير  المنطقي، 
بعيون  الغربية  »ال��ص��ح��راء  ك��ت��اب 
مصرية«، ثم توجه وفد إعالمي مصري 
إلى الجزائر للمشاركة في لقاء دولي 
»البوليساريو« )الجبهة  يدعم جبهة 
الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
ووادي الذهب(.. وسارعت وكالة أنباء 
»األناضول« - الحظ أن من تبنى األمر 
هو وكالة األناضول التركية!! -  إلى 
الموضوع.  ع��ل��ى  ال��ض��وء  تسليط 
ونسبت إلى مصدر دبلوماسي مغربي 
أن   - اس��م��ه  ذك���ر  دون   - م���س���ؤول 
»المغرب« غاضب من التحرك اإلعالمي 
الخطاب  لغة  تغيير  وت��م  المصري، 
على  القاهرة  في  الحكم  نظام  تجاه 
ش����اش����ة ال����ت����ل����ف����زي����ون ال���رس���م���ي 

المغربي!!
ل��أس��ف، ال��ح��االت ال��ث��الث كانت 
بأخطاء »سخيفة« وغير »مبررة« من 
الحالة  وفي  الخاص،  القطاع  إعالم 
األخيرة قامت وكالة »األناضول« بدور 
العامل »المحفز«! وتحملت »الخارجية« 
أفسده  م��ا  إص���الح  ع��بء  المصرية 
اإلعالم الخاص، بسبب عدم الخبرة 
أن مصر  وأي��ق��ن  ال��ن��ي��ة،  ح��س��ن  أو 
في  أي شوائب  إزال��ة  إلى  ستسارع 
العالقة على المستوى الرسمي فورا، 

البلدين  يربط  لما 
م��ن ع��الق��ات قوية 
وروابط تاريخية.

من هنا 
وهناك

من  المتشائمين  أش��د  يكن  ل��م 
جمهور الكرة  المغربية ينتظر أن 
نفسه خارج  األس��ود  يجد منتخب 
ال��س��ب��اق ف��ي ن��ه��ائ��ي��ات ك���أس أمم 
إفريقيا 2015 الذي انطلق منذ 17 
يناير الجاري وسيستمر إلى غاية 
18 ف��ب��راي��ر، ال��م��غ��رب ب��ي��ن عشية 
وض��ح��اه��ا ت��ح��ول م��ن ب��ل��د منظم 
للمونديال اإلفريقي إلى منتخب ُأكره 
على عدم المشاركة، وُأبعد بقرار من 

االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
تأجيل  طلب  أن  وبعد  المغرب 
موعد التنظيم بسبب مرض إيبوال، 
االتحاد  م���ن  ق��وي��ة  ت��ل��ق��ى ص��ف��ع��ة 
اإلفريقي بعد رفض هذا الطلب ونقل 
التنظيم لغينيا االستوائية، لتضيع 
القاري  الحدث  ه��ذا  تنظيم  فرصة 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ف��ي ت��اري��خ الكرة 

األولى  ال��م��رة  أن  علما  المغربية، 
واألخيرة التي نظم فيها المونديال 

اإلفريقي تعود لسنة 1988.
ورغم صدمة القرار لدى الشارع 
تأجيل  ب��رف��ض  المغربي  ال��ك��روي 
المونديال اإلفريقي وإقصاء األسود 
من المشاركة في النهائيات بغينيا 
المغاربة  ك��ل  ل��ك��ن  االس��ت��وائ��ي��ة، 
اعتبروا أن قرار طلب التأجيل كان 
صائبا ألن المصلحة العامة كانت 
ف��ي ظ��ل خطورة  اعتبار،  ك��ل  ف��وق 
تفشي هذا المرض واألضرار التي 
الممكن أن يفرزها تنظيم هذه  من 
أكدت  ومثلما  المتتبع،  المنافسة. 
وزارة الصحة المغربية والمنظمة 
إيبوال  ل��م��رض  للصحة  العالمية 
المرض،  ه��ذا  خطورة  له  سيتأكد 
ورغم أن المغرب اتخذ كل التدابير 

لمواجهة هذا الوباء، لكن المسؤولين 
وطالبوا  ت���راج���ع���وا  األخ���ي���ر  ف���ي 
بالتأجيل، بعد اجتماعات ماراطونية 
القرار  فكان  للصحة،  منظمات  مع 

الذي اتخذ في آخر المطاف.
طرح  ال��ذي  السؤال  أن  واألكيد 
نفسه بقوة هو: هل كان قرار طلب 
إفريقيا  م��ون��دي��ال  تنظيم  تأجيل 
صائبا بالنظر إلى ما كلفه )الغياب 

عن المشاركة في النهائيات(؟
ويرى البعض أن صورة المغرب 
كرويا تضررت على مستوى القارة 
اإلفريقية خاصة بعد أن وجد الكاف 
بديال للمغرب بنقل النهائيات لكأس 
أمم إفريقيا إلى غينيا االستوائية، 
ناهيك عن أن فرصة عاملي األرض 
كان  أن  بعد  وال��ج��م��ه��ور ض��اع��ت، 
المنتخب المغربي ُيعول على تنظيم 

المغربي  وال��ج��م��ه��ور  ال��م��س��اب��ق��ة 
لتحقيق اللقب اإلفريقي الثاني.

ال��غ��ي��اب أي��ض��ا س��ي��ف��رض على 
االعتزال  الالعبين  م��ن  مجموعة 
الدولي، إذ شكلت لهم هذه النسخة 
الفرصة األخيرة من أجل المنافسة 
في كأس أمم إفريقيا كمروان الشماخ 
ال���م���ح���ت���رف ب��ك��ري��س��ت��ال ب����االس 
اإلنجليزي، وال ننسى أيضا أن قرار 
المونديال  تنظيم  برفض  المغرب 
اإلفريقي سيكلفه عقوبة مازالت غير 
الكاف تأجيل  أن قرر  محددة، بعد 
النطق بها بعد نهاية المنافسة في 
مدة  تصل  وقد  االستوائية،  غينيا 
المنافسات   ع���ن  األس�����ود  إب���ع���اد 

إلى  اإلفريقية 
أرب��������������������������ع 

سنوات.

خسائر المغرب المترتبة عن عدم مشاركته في كأس إفريقيا

المغرب.. في جنازة 
فاتن حمامة

شروط المغرب الستئناف التعاون »البوليسي« والقضائي مع فرنسا

أوردت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية خبرا 
أعلى  مرفوعا  ك��ان  فرنسي  علم  إح���راق  ع��ن 
أجاكسيو  جنوب شرق  ف��ي  أط��ف��ال  م��درس��ة 
عطلة  المغرب خالل  بعلم  واستبداله  فرنسا 
نهاية األسبوع، وفقا لما أفاد به مصدر قريب 

من التحقيق.
وكان العلم الفرنسي يزين واجهة المدرسة 
ال��ذي يعد  لومبيرور«  »ج���اردان دو  ف��ي ح��ي 
غالبية قاطنيه من أصول مغربية.. وكان العلم 
الوطني مرفوعا بين علمي أوروبا وكورسيكا، 
بعلم  واستبداله  وإحراقه  نزعه  يتم  أن  قبل 

المغرب.
وقد تم التقدم بشكوى وفتح تحقيق من قبل 
مديرية األمن العام في إقليم »كورس دو سود«، 
ودعت النقابات المعلمين إلى التظاهر ضد هذا 

اإلجراء.
وبوصفه إهانة لرمز وطني، يمثل تدمير علم 
فرنسي منذ عام 2003 جريمة يعاقب عليها 

بغرامة 7500 أورو والسجن 
ل��م��دة س��ت��ة أش��ه��ر إذا تم 

ارتكابه من قبل جماعة.

فتح تحقيق في قضية 
رفع علم المغرب فوق 

مدرسة بفرنسا

صورة وتعليق

العالم 
اليوم.. 

الصورة التي حيرت كل مرتادي »األنترنيت« تلخص كل شيء عن عالم 

صالح الدين 
مزوار رفقة 

لوران فابيوس
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العالقة بين المغرب وفرنسا، يطبعها الفتور خالل الفترة األخيرة، وقضية صحيفة »شارلي إيبدو«، التي تعرضت لهجوم 
مسلح، مازالت ترخي بظاللها على المستقبل.. جماهير كرة القدم هنا في المغرب رددت هتافا غير مسبوق: »الشعب يقول 
إال الرسول«، وأغلبية مرتادي المواقع االجتماعية صفقوا للقرار المغربي بمقاطعة مسيرة باريس ضد اإلرهاب، بسبب وجود 
رسوم مسيئة للرسول)..(. لكن، أي تأثير لهذه األحداث في الجالية المغربية بفرنسا؟ وهل يقتسمون نفس القناعات مع من 

يوجدون داخل التراب الوطني؟ وما هو رأيهم؟ في ما يلي تحاور »األسبوع« الكاتب العام لودادية العمال والتجار المغاربة 
في باريس، بنعبد السالم عبد اهلل وهو أحد المهاجرين الذي مازال يعيش متنقال بين فرنسا والمغرب منذ سنوات السبعينيات، 

ومطلع بحكم مهنته كبنكي، وبحكم ارتباطاته)..(، على أسرار كثيرة تخص التواجد المغربي في فرنسا، وهو بذلك قد 
يكون مؤهال لإلجابة على األسئلة السالفة الذكر. يعتقد بنعبد السالم عبد اهلل، أن عدم مشاركة وزير الخارجية صالح الدين 

مزوار في مسيرة باريس ضد اإلرهاب بمثابة خطإ دبلوماسي، قد يؤثر في مستقبل الجالية المغربية في فرنسا، ويعتبر أن 
االشتراكيين الذين ينتمي إليهم فرانسوا هوالند »أصدقاء للمغرب« ويفضلونه بسبب االستقرار الذي ينعم به، كما يقلل من 

أهمية الحوادث التي أثارت ضجة كبرى في الفترة األخيرة، )قضية الحموشي، وقضية تفتيش مزوار(، ويعتبر أن الحكومة 
الفرنسية الجديدة ذات توجه لصالح العمال األجانب، كما كان يحدث في عهد الرئيس السابق فرانسوا ميتران، حسب قوله.

يمكن القول إن بنعبد السالم لخص كل شيء عن األزمة مع فرنسا في جملة واحدة: »الفرنسيون كانت عالقتهم مع 
الحسن الثاني طيبة، ولكن ربما يكون التوجه الصارم للملك محمد السادس، وعدم رضائه على بعض القرارات، باإلضافة إلى 

كثرة إنجازاته، هي السبب الذي يغضب البعض«.
حاوره: سعيد الريحاني

صرامة محمد السادس هي سبب
 غضبة الفرنسيني على املغاربة

< العدد: 821
< الخميس 22 يناير 2015 حوار العدد10

بصفتك الكاتب العام لودادية العمال 
والتجار المغاربة في باريس، وواحدا 
من المهاجرين الذين قضوا سنوات 
طويلة في فرنسا، كيف تنظر إلى توتر 

العالقات المغربية الفرنسية؟

>> في الحقيقة ليس هناك توتر، 
نحن نعيش في فرنسا ونعرف األجواء 
التي نعيش فيها، أؤكد لكم أن الجالية 
الجاليات  من  قبوال  أكثر  المغربية 
بالنسبة  واح���د  رق��م  نحن  األخ����رى، 
عن  تقال  أشياء  هناك  للفرنسيين.. 
فرانسوا  إليه  ينتمي  ال��ذي  الحزب 
هوالند، وهو نفسه الحزب الذي كان 
ينتمي إليه الرئيس الفرنسي السابق 

فرانسوا ميتران، هذا األخير تنفست 
الطبقة العاملة في عهده الصعداء.. 
كنت متدربا في مصنع »سيتروين«، 
صعود  م��������رة،  ألول  وع����اي����ش����ت 
الكونفدرالية العامة، وهي النقابة التي 
العمال  م����ن  ك���ب���ي���را  ع������ددا  ت���ض���م 
المهاجرين، وكيف تم السماح لألجانب 
بالتصويت، بينما كانوا ملزمين في 
لنقابة  ب��ال��ت��ص��وي��ت  س���اب���ق  وق����ت 
المشغل.. وقتها كان الحسن الثاني 
حق  ال��م��غ��رب��ي��ة  للجالية  أع��ط��ى  ق��د 
التمثيلية في البرلمان، وكان يمثلنا 
»عقا الغالي« في أول تجربة، قبل أن 

تتوقف بعد تعيين وزير للهجرة.
)مقاطعا( نبقى في إطار الحديث عن 

توتر العالقات، هناك من يعتقد بأن 
الرئيس الحالي فرانسوا هوالند مقرب 
ال��ج��زائ��ر.. كما أن هناك  م��ن  أك��ث��ر 
فرنسيين يعتبرون أن المغرب »عشيقة« 

فرنسا.
>> أنا ال أظن أن حزب هوالند ضد 
المغرب، ال يجب أن ننسى أن الرئيس 
في  المغرب  إلى  جاء  عندما  ميتران 
زي��ارة خاصة ذات ي��وم، ووج��ه إليه 
س���ؤال ح���ول ال��ع��م��ال ال��م��غ��ارب��ة في 
عنهم،  نحن مسؤولون  فقال  فرنسا، 
هم  بل  العمل،  من  طردهم  يجب  وال 
ساهموا في اقتصاد الدولة الفرنسية، 
ويجب أن نعتني بهم.. هذا الكالم قاله 
ولم  ال��ي��س��ار،  على  محسوب  رئيس 

نسمع هذا الكالم من طرف المحسوبين 
على اليمين.

ولكن هناك وقائع تكذب هذا »الهدوء 
المزعوم«، ومن بينها التفتيش المهين 
لوزير الخارجية صالح الدين مزوار 

في المطار؟
>> الله يهديكم، اإلجراءات األمنية 
معقولة، وأمريكا مثال متشددة أكثر 
من ذلك.. أنا ال أظن أن التفتيش الذي 
خضع له الوزير، كان لكونه وزيرا في 
أناسا  أعرف  المغرب، ألنني  حكومة 
مقربين، وأنا شخصيا أعرف الوزير 
الحالي المكلف بالعالقات مع البرلمان 
)في فرنسا(، جاء إلى المغرب وأعرف 
لعدد  أن��ظ��روا  ال��ب��الد..  لهذا  عشقهم 

األجانب في البرلمان الفرنسي وفي 
الحكومة الفرنسية، هذه األمور لم تكن 
ممكنة في عهد الحكومات اليمينية..

م�����اذا ع���ن م��ح��اول��ة اع��ت��ق��ال مدير 
المخابرات »الحموشي« في فرنسا؟

أن  أنتم كصحفيين تعرفون،   <<
اتجاه  في  يسير  الفرنسي  القضاء 
والحكومة الفرنسية تسير في اتجاه 
آخر، هل تستطيع الحكومة الفرنسية 
التحكم في القضاء؟ كال.. هم أنفسهم 
ووزراؤهم  يحدث،  عما  راضين  غير 
يعتبرون أنه ال يمكن قطع العالقات 
األمر  تعلق  وس����واء  ال��م��غ��رب..  م��ع 

أم  الفرنسي  اليسار  ب��أح��زاب 
باليمين فكلهم مع الملك، وليس 

بنعبد السالم عبد الله 
الكاتب العام لودادية 

العمال والتجار املغاربة 
في باريس

عدم مشاركة وزير 
الخارجية المغربي
في مسيرة باريس 

خطأ دبلوماسي كبير

األزمة  المغربية  
الفرنسية بعيون 

مهاجر مغربي  في 
فرنسا
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هناك أي مشكل..
هناك من يقول بأن خطاب المغرب تغير في الفترة 
األخيرة، بدليل أن بعض المسؤولين يقولون إن 
عهد التبعية لفرنسا انتهى، وهذا األمر موثق على 
لسان وزير الخارجية صالح الدين مزوار في آخر 

خروج إعالمي له )جون أفريك(.
>> اإلنسان البد أن يقلق، ونحن نجلس مع 
رجال األعمال الفرنسيين، وهم يفضلون المغرب 
على  لله  والحمد  االستقرار،  بسبب  غيره  عن 
الفرنسيون  نقاش،  وجود  رغم  الملك..  وجود 
يعرفون أن المغرب بلد االستقرار وحكومتهم 

الحالية تولي اهتماما خاصا للعمال..
أال يمكن القول إن التراجع االقتصادي الفرنسي 

في المغرب هو سبب التوتر؟
>> التوتر دائما توتر اقتصادي، أما بالنسبة 
إلى السياسة فهي دائما محترمة، وسأحكي لكم 
قصة، جعلتني أشعر بالبكاء: في التسعينيات 
حضرت اجتماعا كبيرا رفقة المدير العام فؤاد 
بنزاكور، المدير السابق للبنك المغربي للتجارة 
إيجاد  نحاول  كنا  وقتها  بباريس،  الخارجية 
تمويل ألزمة »القمح« بالمغرب، وفي لحظة من 
لحظات االجتماع قال لنا المجتمعون، بأننا 
يجب أن ننتظر خارج القاعة حتى يتم اتخاذ 
وعندما  عدمه،  أو  المغرب  بدعم  إما  القرار 
المغرب  نحترم  »ن��ح��ن  ل��ن��ا:  ق��ال��وا  رجعنا 
ونحترمه كثيرا ونحن مستعدون للتمويل«، 
كان  الحد حيث  هذا  عند  تقف  لم  والمشكلة 

يلزمنا الحصول على موافقة الرئيس الفرنسي، 
وقتها كان رئيس فرنسا هو فرانسوا ميتران، 
وأنقذنا وزير المالية الفرنسي في الوقت الذي 
رفضت فيه الواليات المتحدة األمريكية تقديم 

هذا »القرض للمغرب«، ال يجب أن ننسى أن من 
ساعدنا في وقت من األوقات هم االشتراكيون.

نفهم من كالمك أن الدعم الفرنسي أهم من الدعم 
األمريكي؟

>> نعم الدعم الفرنسي أهم، ألن األمريكيين 
لم يقفوا إلى جانبنا وقت األزمة..

هل يمكن أن تلعب فرنسا دورا إيجابيا في قضية 
الصحراء حسب وجهة نظرك؟

>> يجب أن نرجع إلى تصريحات فرانسوا 
هوالند في البرلمان المغربي.. محيط الرئيس 
الفرنسي ال يعترف ب�»جبهة البوليساريو«، نحن 
كودادية للعمال والتجار المغاربة في فرنسا، لو 
كنا وقفنا على ذلك، لكنا من أول المعترضين 
التصويت  ع��ل��ى 

لصالحهم، ما يالحظ هو أنهم يحافظون على 
عالقتهم بالجزائر ألسباب اقتصادية..

أال يمكن القول بأن فرنسا أصبحت تعتبر المغرب 
منافسا لها، في إفريقيا؟

>> هذا غير صحيح نحن نلتقي بالفرنسيين 
دائما، ونعيش هناك ومثل هذا الكالم ال يوجد 
سوى في المغرب، وعالقتنا كمغاربة مع فرنسا 

أحسن من عالقتهم مع الجزائر..
هناك من يقول بأن العالقات الطيبة للفرنسيين 
كانت مع الحسن الثاني وليس مع الملك محمد 

السادس؟
>> فعال كانت عالقتهم مع الحسن الثاني 
طيبة، ولكن ربما يكون التوجه الصارم للملك 
ال���س���ادس، وع���دم رض��ائ��ه ع��ل��ى بعض  محمد 
القرارات هو السبب.. في عهد الحسن الثاني 
كنا في بداية الديمقراطية وكان من الطبيعي أن 
محمد  الملك  ب��ه  يقوم  م��ا  لكن  ل��ن��ا..  يصفقوا 
السادس هو إكمال هذا المشوار وهي العملية 
التي قد تغضب البعض، وربما تكون المنجزات 
التي يحققها محمد السادس هي ما يغضب 
الفرنسيين.. غير أننا يجب أن ننتبه حيث ال 
يمكن أن نجمع كل الفرنسيين في سلة واحدة، 
هناك اليسار وهناك اليمين ولكنهم يتفقون 
جميعهم عندما يتعلق األمر بمصلحة بالدهم، 
كما وقع مؤخرا في قضية »شارلي إيبدو«.. 
أن  يمكن  وال  »فرانكفوني«،  بلد  المغرب 
نتصور خصاما بينه وبين فرنسا، فما ندرسه 
اليسار  م��ن  وك��ل  وال��ف��رن��س��ي��ة،  العربية  ه��و 
واليمين في فرنسا يتفقان حول المغرب، كما 

يتفقان حول سياستهم الخارجية..
هل من تأثير لتفجير صحيفة »شارلي إيبدو« في 

المغاربة؟
>> هناك تأثير، وهذا حادث ال يمكن قبوله، 
ال يمكن أن نقتل من يسب الله والرسول، عن 
طريق اإلرهاب، أنا أعرف أحد األشخاص الذين 
أستاذ  وه��و  ال��ح��ادث  ه��ذا  في  لقوا مصرعهم 
اقتصاد درست عنده، تزامن وجوده هناك مع 

الهجوم على »شارلي إيبدو«..
ولكن المالحظ أن »شارلي إيبدو« استمرت في 

هجومها على شخص الرسول..
>> الغلط الذي ارتكبته »شارلي إيبدو«، هو 
استمرارها على نفس الخط التحريري، وحقا 
البداية  ف��ي  ك��ان��وا  ذل��ك،  م��ن  متضررون  هناك 
طبعوا  اليوم  هم  وها  ماليين  ثالثة  يطبعون 

سبعة ماليين نسخة؟
ما رأيك في الموقف الذي اتخذه المغرب بمقاطعة 

مسيرة باريس، ضد اإلرهاب؟
>> المغرب من حقه أن يتخذ القرار الذي 
يراه مناسبا.. ولكن، يجب أن نعرف أن هناك 
فرقا بين من يعيشون هنا وبين من يعيشون في 
أن  ونعتقد  آخ��ر  رأي  لنا  نحن  ال��م��ك��ان،  عين 
المغرب كان عليه أن يشارك في المسيرة مثله 
مستهدفين،  أيضا  نحن  ألننا  اآلخ��ري��ن،  مثل 
للجالية  مشكال  تخلق  قد  المسيرة  ومقاطعة 
المغربية في فرنسا، وليس هنا في المغرب.. 
هذا خطأ دبلوماسي بكل صراحة، رغم أنه خطأ 
مشاركة  نتمنى  كنا  فرنسا  في  نحن  مفهوم.. 
الوزير كي نبقى محميين، خاصة مع وجود عدد 
المغاربة في فرنسا.. فلسطين كانت  كبير من 
مشاركة، رغم مشاركة رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
نفس  نحدو  لم  لماذا  إذن  نتنياهو،  بنيامين 

الحدو؟..

«««

نحن لنا رأي آخر ونعتقد أن 
المغرب كان عليه أن يشارك 
في المسيرة مثله مثل اآلخرين، 
ألننا نحن أيضا مستهدفين، 
ومقاطعة المسيرة قد تخلق 
مشكال للجالية المغربية 
في فرنسا، وليس هنا في 
المغرب.. هذا خطأ دبلوماسي 
بكل صراحة، رغم أنه خطأ 
مفهوم.. نحن في فرنسا كنا 
نتمنى مشاركة الوزير كي نبقى 
محميين، خاصة مع وجود عدد 
كبير من المغاربة هناك..

محيط الرئيس
 الفرنسي ال يعترف 

بـ»جبهة البوليساريو«، 
نحن كودادية للعمال 

والتجار المغاربة في 
فرنسا، لو كنا وقفنا 

على ذلك، لكنا من 
أول المعترضين على 
التصويت لصالحهم، 

ما يالحظ هو أنهم 
يحافظون على 

عالقتهم بالجزائر 
ألسباب اقتصادية..
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 كنت أول من طلب من الملك الحسن 
فكيف  للجالية،  وزي��ر  تعيين  الثاني 

حصل ذلك؟
>>  كنا مجتمعين ذات يوم في 
في  والتجار  العمال  فيدرالية  مقر 
باريس، وقتها اتصلت بشخص عزيز 
علي كان مديرا في اإلذاعة والتلفزيون، 
واسمه عبد الرحمن عاشور، كان قد 
حدد لي موعد وصول الملك الحسن 
الثاني إلى منطقة »البول« الفرنسية، 
للمشاركة في المؤتمر الفرانكفوني، 
واقترح علينا زيارة الملك، فقلت له 
البول  ب��ي��ن  ال��ف��رق  ض��اح��ك:  بشكل 
وباريس هو 600 كلم، فقال لي: »واش 
له  فقلت  فسيدنا«،  كلم   600 عزيتو 

»ع���ن���دك ال���ح���ق، س��أس��ت��ش��ي��ر مكتب 
أن  وجدنا  وفعال  العمال،  فيدرالية 
أغلب العمال متحمسون للقاء الملك، 
ولكننا اتخذنا قرارا قبل الخروج من 
العمارة، وهو أننا يجب أن نقدم للملك 
في  دول��ة  كاتب  تعيين  وه��و  طلبا، 

شؤون الجالية والهجرة.
ونزلنا بشكل  »البول«  إلى  وصلنا 
عادي في أحد الفنادق، واجتهدت من 
عن  للمسؤولة  وقلت  نفسي،  تلقاء 
الفندق، إننا تابعون للوفد المرافق 
للملك)..(، فوصل العدد إلى أكثر من 
بالسفير  ف��ات��ص��ل��ت  ش��خ��ص،   400
يوسف بلعباس، رحمه الله، وطلبت 
وفعال  الملك  مع  اللقاء  تنسيق  منه 

قدمنا األسماء المقترحة، واتفقنا على 
كلمة موحدة.. قبل أن يستقبلنا الملك 
على متن باخرته.. كنت أول من دخل 
إلى المكان حيث يوجد الملك، وبعد 
أن قدمنا كلمتنا، عرض علينا الملك 
لي  أن تسنح  ق��ب��ل  ال���ش���اي..  ش���رب 
لوجه،  وجها  الملك  للقاء  الفرصة 
الثاني: »سيدنا  عندها قلت للحسن 
عندنا طلب.. نريدك أن تعين لنا كاتبا 
للدولة في الهجرة«، جمع يديه وقال 
لنا: »هي من اآلن عندكم، انتظروا فقط 
دخولي للمغرب كي أنفذ ذلك«، وفعال 
لم تمض سوى بضعة أيام حتى تم 
تعيين »وزير« للهجرة، ويتعلق األمر 

برفيق الحداوي.

   
أول من اقترح على الحسن الثاني تعيين وزير للهجرة

بنعبد السالم: 
مقاطعة مسيرة 

باريس ضد 
اإلرهاب خطأ 

دبلوماسي

رفيق احلداوي أول 
وزير للمهاجرين
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لمهرجان  السابعة  ال���دورة  فعاليات  ضمن 
المسرح العربي في المغرب، جرى عشية األربعاء 
الماضي في بهو المسرح الوطني محمد الخامس 
للكاتب الطاهر  الكتاب الجديد  بالرباط حفل توقيع 
الطويل: »المسرح الفردي في الوطن العربي، مسرح 
عبد الحق الزروالي نموذجا« الصادر ضمن منشورات 
من  ع��دد  بحضور  وذل��ك  للمسرح،  العربية  الهيئة 

المسرحيين والنقاد واإلعالميين والمهتمين.
ينقسم الكتاب إلى ثالثة فصول: يتناول أولها هوية 
المسرح الفردي، من خالل رصد سمات الشكل التمثيلي 
الفردي لدى اليونان ثم لدى العرب، وكذلك من خالل 
مسرحيين  لفنانين  فردية  مسرحيات  عند  التوقف 
مغاربة. ويستقصي المؤلف في هذا الفصل الوضعية 
الراهنة »للمسرح الفردي«، وذلك في سياق المنحى 

التأصيلي الذي يحكم مسار المسرح العربي ككل.

أما الفصل الثاني، فهو 
للتجربة  م���خ���ص���ص 
عبد  للفنان  المسرحية 
ال��ح��ق ال���زروال���ي عبر 
إب�������������راز م����راح����ل����ه����ا 
وخصائصها. في حين 
يتم في الفصل الثالث 
التجليات  م���ق���ارب���ة 
لتجربة  اإلب���داع���ي���ة 
»المسرح الفردي« عند 
الزروالي،  الحق  عبد 
من خالل التركيز على 
م���س���رح���ي���ة »رح���ل���ة 
نموذجا  ال��ع��ط��ش« 

للتحليل.

»المسرح الفردي في الوطن العربي« 

بمناسبة حلول الذكرى 
تقديم وثيقة  71 لحدث 
باالستقالل،  المطالبة 
تبادر المندوبية السامية 
المقاومين  ل���ق���دم���اء 
وأعضاء جيش التحرير 
إلى إصدار هذه الطبعة 
ال��ج��دي��دة، وه��ي رابع 
طبعة منقحة ومزيدة، 
لواجب  منها  إدراك���ا 
ص����ي����ان����ة ال�����ذاك�����رة 
الوطنية،  التاريخية 
وفي مقدمتها الذاكرة 
ألعالم  ال�����ُم��واط��ن��ة 
الحركة الوطنية من 
للعمل  ال��م��م��ه��دي��ن 
الوطني الذين تميز 
النضالي  مسارهم 
على  ب���ال���ت���وق���ي���ع 
المطالبة  وث��ي��ق��ة 

يناير   11 ف����ي  ب���االس���ت���ق���الل 
.1944

مراجعة  على  حرصت  وق��د   

تراجمهم 
وسيرهم الذاتية وإغنائها بما 

توفر لديها من جديد المعلومات 

المعرفية  وال��م��ع��ط��ي��ات 
بما  واردة  تكن  لم  التي 
فيه الكفاية في الطبعات 
الثالث األولى، والتي من 
ش��أن��ه��ا االس����ت����زادة من 
والتحليل  البحث  عناصر 
التي تفيد أكثر في تقريبهم 
من المستهدفين بالمعارف 
الشباب  م���ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وال����ن����اش����ئ����ة واألج�����ي�����ال 

الجديدة.
وت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أن 
كتاب: »تراجم الموقعين على 
وثيقة المطالبة باالستقالل« 
شسيع  ل���دى  للبيع  م��ت��وف��ر 
المركزي  بالمقر  المداخيل 
لقدماء  السامية  للمندوبية 
ال��م��ق��اوم��ي��ن وأع��ض��اء جيش 
وبجميع  ب��ال��رب��اط،  التحرير 
واإلقليمية  الجهوية  نياباتها 
وم��ك��ات��ب��ه��ا ال��م��ح��ل��ي��ة، وك���ذا 
فضاءاتها التربوية والتثقيفية 

والمتحفية.

وثيقة  على  الموقعين  »تراجم 
باالستقالل« المطالبة 

اجتماع لجنة جائزة 
المغرب للكتاب برسم 

سنة 2015
ح��س��ب  ال��م��ع��ط��ي��ات  ال��رق��م��ي��ة لألعمال 

المرشحة لهذه المكافأة للجائزة، بلغ مجموع 

الكتب المقدمة في مختلف األصناف: 213 

السرديات  صنف  كالتالي:  موزعة  عمال، 

األدبية  الدراسات  عمال،   67 والمحكيات: 

العلوم  ع��م��ال،   42 وال��ل��غ��وي��ة:  وال��ف��ن��ي��ة 

عمال،   31 الشعر:  ع��م��ال،   36 اإلن��س��ان��ي��ة: 

والعلوم االجتماعية: 23 عمال، الترجمة: 14 
عمال.

وقد باشرت اللجنة العامة عملها باختيار 
وتوزيع  اللجن  مختلف  وم��ق��رري  رؤس���اء 

األعمال المرشحة على كل األعضاء في كل 

صنف من أصناف الجائزة، لقراءتها والبت 
فيها وفق جدولة زمنية مضبوطة، في أفق 

ال���دورة  اف��ت��ت��اح  بمناسبة  عنها  اإلع����الن 

الواحدة والعشرين للمعرض الدولي للنشر 
والكتاب المزمع تنظيمها بالدار البيضاء

ما بين 12 و22 فبراير 2015.

بعد نفاد ما طبع من كتاب 
صحفي وثالثة ملوك، صدرت 

الطبعة الثانية، ووزعت في جميع 
أنحاء المغرب دون زيادة في ثمن 

النسخة: 60 درهم.

جوان  خديجة  الدكتورة  أبانت 
الدولية في  األخصائية والخبيرة 
 17 السبت  الحمية والتغذية يوم 
بآباء  لقائها  خ��الل   ،2015 يناير 
وأولياء تالميذ وتلميذات مدرسة 
ال��ف��داء ب��س��ي��دي ي��وس��ف ب��ن علي 
عند  تجربتها  عمق  ع��ن  م��راك��ش، 
بسطها ل�»برامج التغذية المدرسية 
التحصيل  ب��ن��ت��ائ��ج  وع��الق��ت��ه��ا 
ال������دراس������ي« م����وض����وع ال���ن���دوة 
التحسيسية التوعوية التي أطرتها 
برعاية مركز عناية للتنمية واألعمال 

االجتماعية بالمغرب.
أبرزت الدكتورة جوان في البداية 
أهمية التغذية المدرسية والتقائها 
بالمنهاج التربوي تنظيرا وممارسة. 

المنتفع  العلم  إن  ج���وان  وق��ال��ت 
المتمدرس  ال��ط��ف��ل  ق��ل��ب  ي��ش��رح 

الكفاءة  ش��رط  بانعقاد 
العقل  وإن  الصحية، 
قوته  يستمد  ل��دي��ه  
بشمول  التواصلية 
التغذية  م���ف���ردات 

ال���ص���ح���ي���ة، 
ل����ت����ك����ون 
ن�����ظ�����ارة 
ل����روح����ه 

عطائه  ل��م��م��ك��ن��ات  وإش����ع����اع����ا 
وجهده.

تناولت  ذات�����ه،  ال��س��ي��اق  وف���ي 
تصحيح  أهمية  جوان  الدكتورة 
التغذوية  ال��م��م��ارس��ة  ع��ت��ب��ات 
ال���م���وج���ه���ة 
لألطفال قبل 
وب����������ع����������د 
ال�����ول�����وج 
للمدرسة. 
فصلت  و
المحاضرة 
ظ������������������روف 
تصحيح  وم��الب��س��ات 
إياها،  التغذية  مسار 
تربية  على  بالعمل 

األبناء على تناول الغذاء الصحي 
المتكامل، بالجودة المطلوبة، دون 
نسيان تمثيل القدرة على المصاحبة 
ودون  الرفيع،  القيمي  باألسلوب 
مغامرة. كما وظفت الدكتورة خديجة 
المصطلحات  من  مجموعة  جوان 
العلمية بالكيفية السهلة واليسيرة 
للتواصل مع آباء وأمهات التالميذ 
صدرا  وج��دوا  الذين  والتلميذات 
يستمع لهواجسهم، بطرح العديد 
على  واالستفهامات  األسئلة  م��ن 
المحاضرة، كالعادات السيئة ألكل 
الشوارع،  في  خصوصا  أطفالهم، 
واألمراض المنتشرة بينهم ألسباب 
الجهل ومخالفة أوامر وتحذيرات 

الوالدين...إلخ.

الخبيرة الدولية في الحمية والغذاء الدكتورة خديجة 
جوان  في لقاء تحسيسي تواصلي بمراكش

خديجة 
جوان



مرت 35 سنة بالضبط على وفاة الالعب 
الملقب  ش����ك����ري  م���ص���ط���ف���ى  ال���ك���ب���ي���ر 

ب�"بيتشو".
35 سنة ومازال الرياضيون المغاربة 
الذين كان لهم شرف متابعته، يتذكرون هذا 
الفنان الذي يعتبر من أحسن وأجود ما 

أنجبته الكرة المغربية على مر السنين.
لمسات  ننسى  أن  ج���دا  ال��ص��ع��ب  م��ن 
"العود" السحرية ومراوغاته المدهشة عن 
طريق "القنطرة الصغيرة" وأهدافه الرائعة 
التي تهز مشاعر الجماهير المتعطشة لفن 

كرة القدم الرفيع.
بيتشو حير كل المهتمين بكرة القدم، 
بل  فحسب،  الوطني  الصعيد  على  ليس 
كذلك على الصعيد الدولي، بفضل تقنيات 
يعجز المرء عن وصفها، ومهارات نادرة ال 

يمكن ألي العب أن يقلدها.
السلطان،  درب  اب��ن  شكري  مصطفى 
الرجاء  فريق  مع  الكروية  بدايته  كانت 
البيضاوي الذي عاش معه أحلى وأزهى 
أيامه، حيث يعتبر نموذجا حيا لمدرسة 
بجانب  لعب  كما  جيكو،  األب  المرحوم 
نجوم كبار وهو في سن صغيرة، نجوما 
عليوات،  كابهيجة،  الحسن،  البالء  أبلوا 
حمان،  بنيني،  غ��ان��دي،  سعيد  م��وس��ى، 
البداية  ومنذ  بيتشو  طويلة..  والقائمة 
الالمعة  األسماء  مع هذه  فرض وج��وده، 

كالعب موهوب له من اإلمكانات التقنية 
األندية  أق���وة  ف��ي  اللعب  ل��ه  ت��خ��ول  م��ا 
العالمية، لكن المرحوم كان يفضل البقاء 
بجوار عائلته وأصدقائه، ووفيا للقميص 
األخضر، لم يفكر في يوم من األيام في 
أنانيا طوال حياته  يكن  ولم  الماديات، 
القصيرة، هدفه الوحيد هو إهداء الفرجة 
بشكل  الرجاء  لجماهير  واالنتصارات 
خاص ولكل عشاقه في جميع المدن الذين 
كانوا ينتظرون قدومه بفارغ الصبر كل 
باللوحات  ليستمتعوا  األحد  يوم  زوال 
الفنية المبهرة التي كان يرسمها داخل 

رقعة الميدان.
"العود" أي الحصان هذا هو لقبه، كان 
وجه  في  وي��زأر  يصيح  بأناقة،  يركض 
زمالئه، ليس ألنه نجم متألق، لكن ليزرع 
فيهم حب حمل القميص األخضر الذي 
يرتدونه، وليضاعفوا من مجهوداتهم في 
بالغالي  التي تضحي  الجماهير  سبيل 

مشاهدتهم،  أج��ل  م��ن  والنفيس 
مباراة  ك��ل  نهاية  بعد  ومباشرة 
وكأن  رفاقه  مع  ليتصافح  يذهب 
المرحوم  ك��ان  كما  يكن،  لم  شيئا 
الالعبين  ع��ن  وب��ش��راس��ة  ي��داف��ع 
الشباب، ويقدم لهم المساعدة ماديا 

ومعنويا.
نموذجية،  كروية  مسيرة  بعد 
وبعد أن سحب البساط من تحت 
وبعض  المسيرين  معظم  أرج���ل 
الوصوليين، اضطر لمغادرة فريقه 
األم ألسباب ال داعي لذكرها اآلن، 
ل��ي��ن��ت��ق��ل إل����ى ال��ض��ف��ة األخ�����رى.. 
وب��ال��ض��ب��ط إل����ى ف���ري���ق ال�����وداد 
ال��ب��ي��ض��اوي ال���ذي وج��د ف��ي هذه 

الموهبة الناذرة ضالته.
مصطفى شكري، لم يخيب آمال 
المسؤولين والجماهير الودادية، 
المثالي  ال��الع��ب  نعم  ك��ان  حيث 

الخلوق، كما ساهم في فوز الفريق األحمر 
بالعديد من األلقاب والبطوالت، كما اعتبرت 
الفترة التي حمل فيها القميص األحمر من 
فريق  عاشها  التي  الذهبية  الفترات  بين 

الوداد.
حمل "البيتشو" كذلك القميص الوطني، 
وأبلى البالء الحسن بجانب العبين كبار، 
كالعميد باموس، والغزواني، والمعروفي، 
وبوجمعة، وصديقه عبد الله باخا، كما كان 
من بين الالعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل 

المغرب في نهائيات مكسيكو 1970.
بعد كل المجد الذي عاشه في وطنه، فكر 
لضمان  م��ورد  عن  البحث  في  الله  رحمه 
مستقبله في ظل الهواية القاتلة والقاتمة، 
انتقل بيتشو وبتشجيع من رئيس الوداد 
الديار  إلى  مكوار،  ال��رزاق  عبد  المرحوم 
السعودية للعب هناك، وبالضبط إلى فريق 
الوحدة اليذ لم يعمر معه طويال، بعد مرض 
مفاجئ، ليكون مثواه األخير في هذه األرض 

الطيبة.
توفي المرحوم "بيتشو" يوم 22 يناير 
1980، ومازالت ذكرياته عالقة في كل أذهان 
العالية،  تقنياته  وم���ازال���ت  ال��م��غ��ارب��ة، 
ومهاراته تذكرنا بفترة رائعة من الصعب 

علينا أن ننساها بسهولة.
بيتشو لم يمت..

بيتشو مازال في القلب وفي الذاكرة.

بعد مرور 35 سنة عن رحيله

املرحوم بيتشو مازال في القلب وفي الذاكرة

ك����������ان 
ف��������وزي 
ل���ق���ج���ع 
يحا  صر
 ، يئا جر و
ينتقد  وه�����و 
الجامعيين  األع��ض��اء  ب��ع��ض 
الذين يخلقون البلبلة، محاولين 
ال��ت��أث��ي��ر ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��ي��م، بل 
اتهامهم المجاني لبعض الحكام 
في حالة تلقي فرقهم للهزيمة.

صحيح أننا الحظنا العديد 
م�����ن األخ����ط����اء 

التحكيمية في 
ب����������ع����������ض 
المباريات، 
أدت  وال��ت��ي 

إلى حرمان 
ب�����ع�����ض 
ال����ف����رق 
م�����������������ن 

في  لهم  وتسببت  االن��ت��ص��ار، 
الهزيمة، إال أن هذا ال يمنع من 
اإلشادة برئيس لجنة التحكيم، 
يحيى  السابق  الدولي  الحكم 
بمجهودات  يقوم  ال��ذي  حدقة 
جبارة لتفادي بعض المشاكل، 
الحكام  م��ن  ال��ع��دي��د  أن  علما 
وعلينا  بدايتهم  ف��ي  م��ازال��وا 

تشجيعهم.
الجامعة  رئ��ي��س 

ال�����م�����ل�����ك�����ي�����ة 
ال���م���غ���رب���ي���ة 
لقجع  فوزي 

وب�������ع�������د 
ت���ن���دي���ده 

األعضاء  ب��ع��ض  ب��ت��ص��رف��ات 
الجامعيين، الذي كان مضطرا 
"يلحقهم"  أن  نعرفها  ولظروف 
هدد  ال����م����دي����ري،  ب��ال��م��ك��ت��ب 
باالستقالة من منصبه الرئاسي 
بعض  ت�����واج�����د  ح����ال����ة  ف�����ي 
هؤالء  يدعي  كما  التالعبات، 

األعضاء.
فكيف يعقل أن يصف عضو 
التحكيم  "ف����ع����ال"  ج���ام���ع���ي 
من  ولألسف  وهو  ب�"الشوهة" 
سبق  الذين  األش��خ��اص  بين 
هذه  م��ن  استفاد  أن  لفريقه 

"الشوهة".
لرئيس  ال��ق��وي��ة  ال��خ��رج��ة 
الجامعة تعتبر رسالة مباشرة 
لكل من اتخذ مقعد الجامعة 
وسيلة سهلة الستفادة 
فريقه من "شوهة" 
كما  التحكيم 

يدعي.

بعد االستغناء عن المدرب الطاوسي بسبب سوء النتائج، 
لم  المدرب خليل بودراع،  الفريق  وتعويضه مؤقتا بابن 
القنيطري  النادي  إقناع  في  الملكي  الجيش  فريق  يفلح 
الهياللي  زكرياء  ألعابه،  المتميز وصانع  بتسريح العبه 
الذي تألق وبشكل ملفت منذ التحاقه بالكاك خالل الموسم 

الماضي.
زكرياء الهياللي من خريجي مدرسة الوداد حيث تألق في 

لريال مدريد  المدرب اإلسباني السابق  ليلحقه  جميع فئاتها، 
والوداد بنيطو فلورو بفريق الكبار، حيث لم يخيب الظن، ووقع 
على مباريات جديدة، وتنبأ له الجمهور الودادي بمستقبل كبير.

م���ن قبل زكرياء ومباشرة بعد انفصال الوداد عن اإلسباني فلورو، لم يجد نفس المكانة  وال���ت���رح���اب 
بعض المدربين، ليلتحق بفريق حسنية أكادير في تجربة ناجحة قبل أن يحط الرحال في النادي القنيطري 

الذي وجد فيه الالعب الموزع، والخلوق.
للتذكير، فإن هذا الالعب الذي أصبح مطلوبا لدى العديد من األندية داخل وخارج الوطن، هو ابن العب 
حمل قميص نجم الشباب البيضاوي حينما كان في القسم الوطني األول وهو عبد الحكيم الملقب ب�"رزيق" 

والذي لعب كذلك مع نجوم االتحاد البيضاوي خالل فترة المرحوم العربي الزروالي.
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>> الكراطة ديال الفيفا وليست من صنعي
< الوزير السابق محمد أوزين

والسطل والجفاف.. ديال من؟
>> أنا المسؤول األول واألخير تقنيا عن الفريق

< طاليب مدرب نهضة بركان
األول هو لقجع، واقيال أنت األخير؟

>> سيارة تنقل العبة مصابة بالبطولة النسوية
< األحداث المغربية

وشاحنات تنقل األموات بعد فيضانات كلميم
>> الوداد يستعد للموسم القادم بضم أوناجم

< المساء
الجمهور ينتظر الوداد هاد الموسم، عاد يشوف الموسم القادم...

>> الطاس معلمة مهددة بالزوال
< الصباح

الله يرحم الزروالي
>> لن أبقى في كوينز بارك

< عادل تاعرابت
باراكا عليك غير الشيشا؟

>> حموني يقسم مكتب المغرب الفاسي
< صحف

واش هذا العب وال موس
>> الطاوسي يبعد الشطيبي

< مواقع
غرام وانتقام!!

>> منذ صغري وأنا أحب المغرب التطواني
<  جالل بوزرارة: ميدي 1 تيفي

تتحب غير اإلشهارات ديال أبرون، أما فريقك الحقيقي فهو أولمبيك وزان!
>> ال أعترف بمقولة "الالعب الرسمي" 

< بودراع المدرب المؤقت للجيش الملكي
أنت براسك باقي ما رسموك!

>> الطاوسي سبب مغادرتي للمغرب الفاسي
< الالعب الشطيبي

الله ياخذ فيه الحق!!
>> لقجع مهندس زراعي في حقل الرياضي

< أخبار اليوم
آش غادي يزرع لينا فالرياضة؟

>> 7 العبين من الكونغو بدون مأوى بغينيا االستوائية
< وكاالت

يمشيو عند الشيخ حياتو يأويهم
>> األسود ضد "الصامبا" في مارس بأكادير

< صحف
ونعلو الشيطان، آش داكم لشي "صامبا" لعبوا مع قرانكم!

قالوا ونقول

بدون عنوان

وضع رئيس االتحاد اإلفريقية 
نفسه  حياتو  عيسى  "العجوز" 
في موقف حرج، بعد أن ضغط 
السياسيين  المسؤولين  على 
غينيا  ف�����ي  وال����ري����اض����ي����ي����ن 
االس��ت��وائ��ي��ة، م��ن أج��ل تنظيم 
لألمم،  إفريقيا  ك��أس  نهائيات 
وهم في غنى عن هذه المنافسات 
بسبب األوضاع المتردية في هذا 

البلد.
يوم  التظاهرة  ه��ذه  افتتاح 
عنها  نتج  وما  األخير،  السبت 
التنظيم،  وسوء  ارتجالية،  من 
ال��ك��ام��ي��رون��ي عيسى  س��ت��دف��ع 
حياتو لمراجعة أوراقه، وستلزمه 
الكبيرة  باألخطاء  ب��االع��ت��راف 
ال����ت����ي ي���ق���ت���رف���ه���ا ك�����ل ي�����وم، 
في  ك��ام��ل  بشعب  وبتضحيته 
س���ب���ي���ل ال�����رب�����ح واالغ����ت����ن����اء 

الفاحش.
الديمقراطية  الكونغو  مدرب 
الفرنسي "كلود لوروا" صب جام 
المسؤولين  ع���ل���ى  غ���ض���ب���ه 
والمنظمين لهذه التظاهرة، حيث 
ال  االستوائية  غينيا  ب��أن  أك��د 
يمكن لها وفي كل األحوال تنظيم 
بطولة في حجم نهائيات كأس 
إفريقيا نظرا للظروف االجتماعية 
الصعبة التي تمر منها، كما ندد 
التنظيم،  وس��وء  بالعشوائية 
ف��ب��ع��د ف��ض��ي��ح��ة غ��ي��اب بعض 
الالعبين الذين لم يجدوا مكانا 
منتخب  اضطر  فقد  إليوائهم، 
الكونغو أن يقطع مسافة 20 كلم 
في ظرف 65 دقيقة، حيث كاد أن 

يتأخر عن مباراة االفتتاح التي 
جمعته بالبلد المنظم، ناهيك عن 
تهالك الحافالت التي تنعدم فيها 

أبسط وسائل الراحة. 
المنتخب التونسي هو اآلخر 
اشتكى من هذه الفوضى، ومن 
داخل  والكهرباء  الماء  انعدام 

الفندق الذي يقيم فيه.
هي  الكبرى  الطامة  وتبقى 
الغاني  المنتخب  نجم  إصابة 
"جيان أساموا" بمرض المالريا، 
ح���ي���ث ت����م ن��ق��ل��ه إل�����ى إح����دى 
المستشفيات حتى ال يصيب هذا 

الداء الفتاك باقي الالعبين.
أن كل  األمر هو  الغريب في 

هذه  في  المشاركة  المنتخبات 
من  واشتكت  ن���ددت  البطولة، 
س�����وء ال��ت��ن��ظ��ي��م، واإلق����ام����ة، 
والتغذية، دون أن تجد مخاطبا 
يتحدث معها، مما ينذر باألسوإ 

في القادم من األيام.
اإلف��ري��ق��ي في  على االت��ح��اد 
شخص رئيسه عيسى حياتو أن 
الفشل  عن  مسؤوليته،  يتحمل 
الذريع لهذه البطولة التي فرضت 
على غينيا االستوائية التي كان 
تنظيمها  ترفض  أن  بإمكانها 
على غرار العديد من الدول التي 
تتوفر على جميع اإلمكانات من 
بنيات تحتية، كجنوب إفريقيا 

سنة  العالم  ك��أس  نظمت  التي 
ل��م تستسلم  ذل��ك  وم��ع   ،2010
برئاسة  الكاف  أعضاء  لنزوات 

عيسى حياتو.
نتمنى أن تمر هذه النهائيات 
يتعرض  وأال  الخسائر،  بأقل 
األمراض  من  للعديد  الالعبون 
البلد،  هذا  تنخر  التي  الفتاكة 
يعترف  أن  ك��ذل��ك  نتمنى  ك��م��ا 
الذي  للمغرب  بتظلمه  ال��ك��اف 
يتوفر على كل اإلمكانات لنجاح 
ه��ذه ال���دورة، ول��م يطلب سوى 
بسبب  آخر  أجل  إلى  تأجيلها 
وباء "اإليبوال".. لكن للعجوز رأي 

آخر.

تنظيـم شاحـب ومشاكـل بالجملـة
نهائيات كأس إفريقيا 2015

عيــــب
واهلل

صورة تذكارية للمرحوم مع الزميل كريم 
إدبهي تعود إلى موسم 1978-1977
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<  أعد الملف: سعيد الريحاني
إظهار  في  يجتهد  المغني  كان 
أغنية  يغني  وه��و  ص��وت��ه،  خامة 
»الصينية« لناس الغيوان، مثله مثل 
في مطعم  الغناء  يحتكر  مغٍن  أي 
بمثابة  أن����ه  ي��ع��ت��ق��د  ت��رف��ي��ه��ي، 
»العندليب« ذلك المساء، فجأة يطلق 
أحد الحاضرين العنان لصوته لكي 
األغنية..  ه���ذه  أداء  ف��ي  ي��ش��ارك 
المفاجأة هي أن هذا الزائر، ورغم 
أنه ال يتوفر على ميكروفون إال أن 
الغيوان  لفن  قوة صوته، وإتقانه 
جعل الجميع يلتفتون إليه وينسون 

أمر المغني األصلي.
حصل ذلك ذات مساء من بداية 
شهر يوليوز سنة 2011، غير بعيد 
ع��ن ش����ارع م��ح��م��د ال��خ��ام��س في 
الرباط، حيث كان صدى مظاهرات 
20 فبراير مازال يتردد في اآلذان)..(، 
وقتها كان العميد »السعيدي سليم 
ع��ب��د ال���ل���ه«، أح���د أع���ض���اء فريق 
قد  للملك،  الشخصية  ال��ح��راس��ة 
استجاب لدعوة بعض أصدقائه من 
أجل قضاء بعض الوقت المسلي، 
فقد كان األصدقاء يتهافتون على 
كان  ألنه  الله«  »عبد  مع  الجلوس 
صاحب نكتة، ال تفارقه االبتسامة، 
كفيال  ك��ان  جانبه  إل��ى  والجلوس 
بطرد كل أنواع الملل بشهادة جل 

أصدقائه.
حوالي  ب��ع��د  ال���ل���ق���اء  ان���ف���ض 
وهو  السعيدي  وضرب  ساعتين، 
الكالوي  محماد  ابنة  ماجدة  ابن 
شقيق التهامي الكالوي أشهر باشا 
مع  موعدا  مراكش  مدينة  عرفته 
سياسيون  وف��ي��ه��م  أص���دق���ائ���ه، 
وأمنيون)..(، غير أنه لم يحدد كما 
جرت العادة موعدا من أجل اللقاء 
وعيون  المكان  ف��غ��ادروا  المقبل، 
هذا  »خلسة«  ترمق  الحاضرين، 
وجد  بينما  الغناء،  ف��ي  المتألق 

صعوبة  »ال��م��غ��رور«  المغني 
ك��ب��ي��رة ف���ي »االن�����دم�����اج من 

جديد«.
كان ذلك آخر لقاء لسليم عبد 
ال��ل��ه ف���ي ش��ه��ر ي��ول��ي��وز مع 
أن  بعد  الرباطيين،  أصدقائه 
والمواقع  الصحف  تحدثت 
اإلخبارية، عن إصابة الحارس 
الشخصي للملك، بطلق ناري 
بعد مداهمة منزله من طرف 
السرقة،  ب��داف��ع  شخصين 
الصحافة:»إن  ق��ال��ت  وقتها 

عبد  سليم  السعيدي  العميد 
الله، الحارس الشخصي للملك، 

ت��ع��رض الع��ت��داء، ي��وم الجمعة 
داخل شقته، وهو يرقد بين الحياة 

وال����م����وت ب��م��ص��ل��ح��ة اإلن���ع���اش 
المستعجالت  بقسم  ال��ج��راح��ي 
بمستشفى ابن سينا في الرباط.. 
السعيدي  أن  طبي  مصدر  وذك��ر 
أجرى عملية جراحية ليلة نقله إلى 
المستشفى، حيث تبين أنه مصاب 
بطلقات نارية في بطنه.. وهو يوجد 
حاليا في غيبوبة كاملة«، )جريدة 
المساء، عدد: 13 يوليوز 2011(.

مثل  ت��داول��ت  نفسها،  الجريدة 
غيرها فرضيات مريبة، فباإلضافة 
التي  األمنية  المصادر  رواية  إلى 

تحدثت عن هجوم نفذه شخصان 
بدافع السرقة، »ال تستبعد بعض 
أخرى  فرضيات  وج��ود  المصادر 
وراء هذا االعتداء، خاصة بعد تردد 
أن��ب��اء غ��ي��ر م��ؤك��دة ف��ي كواليس 
السعيدي  ب��أن  تؤكد  المستشفى 
نفسه..«،  على  ال��رص��اص  أط��ل��ق 
)جريدة المساء، عدد: 13 يوليوز 

2011، الكاتب: مصطفى الفن(.
رفض القدر أن يمنح للسعيدي 
فرصة أخرى من أجل الحياة، كي 
هذا  أس�����رار  للمحققين  ي��ك��ش��ف 
الهجوم الهوليوودي الذي تعرض 
له، في شقته الموجودة خلف بناية 
بيتري«  »ب����الص  إم���ب���راط���وري���ة 
)صندوق اإليداع والتدبير(، بعد 
أن أدركه الموت سريعا وهو 
غارق في غيبوبة لم يستفق 
ل��ح��ظ��ة من  ف���ي  إال  م��ن��ه��ا 
اللحظات ذكر فيها اسمه 
أصدرت  وقتها  ف��ق��ط)..( 
لألمن  ال��ع��ام��ة  المديرية 
فيه  نعت  بالغا  الوطني 
الراحل، وأكدت من خالله 
أن الوفاة نتجت عن إصابته 
»خ���الل تعرض  ب��رص��اص��ة 

منزله لمحاولة سرقة«.
»إن  وقتها:  الصحافة  قالت 

الحالة الصحية للحارس الخاص 
للملك تدهورت بشكل خطير، مما 
جراحية  عملية  إج���راء  استدعى 
إث��ر ح��دوث نزيف حاد  ل��ه،  ثانية 
الجراحية  العملية  إج��راء  تطلب 
لتخرج  ت��ك��ن  ل���م  ال���ت���ي  ال��ث��ال��ث��ة 

السعيدي من دائرة الخطر«.
الوحيد  ه��و  السعيدي  يكن  ل��م 
المصاب نتيجة هذا االعتداء، بل 
ذات  ف����ي  ن���ف���س���ه  ال����ج����ن����اح  إن 
أحد  أي��ض��ا  استقبل  المستشفى 
المعتدين على الحارس الشخصي 
للملك، هو اآلخر أصيب بطلق ناري، 
تكن  ل��م  الصحية  حالته  أن  غير 
ت��س��م��ح ب��اس��ت��ج��واب��ه م���ن طرف 
تباشر  التي  القضائية،  الشرطة 
النيابة  إش���راف  تحت  التحقيق 
العامة بمحكمة االستئناف بالرباط، 

هكذا تحدث المواقع.
كل المعطيات متشابكة، ومسار 
التحقيق لم يخرج إلى حيز الوجود، 
لم  ال��ت��ي  ال��ج��رائ��د  إح���دى  لتكتب 
غاية  ف��ي  معطيات  أح��د  يكذبها 
الخطورة، في مقال تحت عنوان: 
للملك،  الشخصي  الحارس  »وفاة 
وأنباء عن وقوف مافيا المخدرات 

وراء الرصاصة القاتلة«، كيف 
المقال  ي��ق��ول ص��اح��ب  ذل���ك؟ 

ـاري
حليلإخبـ
ت

أين وصل التحقيق في قضية »قتل« الحارس 

الشخصي للملك بالرصاص؟

لغز قضية حيرت الرأي العام منذ سنة 2011

كان ذلك آخر لقاء 
لسليم عبد اهلل 

في شهر يوليوز مع 
أصدقائه الرباطيين، 

بعد أن تحدثت الصحف 
والمواقع اإلخبارية، 
عن إصابة الحارس 
الشخصي للملك، 

بطلق ناري بعد 
مداهمة منزله من 

طرف شخصين بدافع 
السرقة

الحارس الشخصي 
للملك محمد السادس 
الجعايدي يراقب عن 

كثب تحركات الملك
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المنشور في جريدة »المساء« في 
عدد: 14 يوليوز 2011، )) رجحت 
مصادر مقربة من الضحية، تحدثت 
االعتداء  أن يكون  »المساء«  إليها 
ق��د ت��م ب��داف��ع »االن��ت��ق��ام« م��ن ِقَبل 
»مافيا« تعمل في مجال المخدرات 
في شمال المغرب. وكشف المصدر 
ذاته )فضل عدم ذكر اسمه( في هذا 
أكبر  أح��د  توقيف  عملية  ال��ص��دد 
»ب�������ارون�������ات« ال����م����خ����درات في 
مدينة تطوان، نفذها العميد سليم 
عبد الله السعيدي عندما كان عميد 
ش���رط���ة ف���ي ال��م��دي��ن��ة، وأوض����ح 
المتحدث أن سليم عبد الله بن عبد 
يعمل  كان  الذي  السعيدي،  الحي 
أن  قبل  مدينة الرباط،  في  معلما 
يقدم استقالته ويعمل »عدول« في 
مدينة أكادير، صعد إلى سطح منزل 
أح���د ال��ت��ج��ار ال��ك��ب��ار ف���ي مجال 
المخدرات وقام بالقبض عليه، ليتم 
الحكم على »البارون« بعشر سنوات، 
اليوم  ي��ك��ون  أن  المفترض  وم��ن 
خارج أسوار السجن.. ومما زاد من 
منزل  اقتحام  عملية  أن  فرضية 
محمد  للملك  ال��خ��اص  ال��ح��ارس 
السادس من قبل شخصين - صوب 
من  رصاصة  ألحدهما  السعيدي 
س��اح��ه ال���ن���اري ال���خ���اص - أن 
المعتديين اختارا غياب »سميرة«، 
شقيقة سليم عبد الله عن المنزل، 
والتي تقطن معه في حي حسان في 

أن  إلى  إضافة  العاصمة الرباط، 
كانا يحمان مسدسا  المقتحَمْين 
من  ش��يء  أي  بسرقة  يقوما  ول��م 
المنزل، مما يرجح فرضية تعرض 
بدافع  لاعتداء  المركزي  العميد 

االنتقام((.
هل يعقل أن يصل تطاول تاجر 

ال��ذي يجعله  إل��ى الحد  م��خ��درات 
للملك  شخصيا  حارسا  يستهدف 
بالقتل، أال تكفي اإلشارة إلى هذه 
األجهزة؟  كافة  لتحريك  الجزئية 
لماذا لم تخرج نتائج التحقيق إلى 
حدود اليوم ونحن في سنة 2015، 
علما أن الحادثة يعود تاريخها إلى 

سنة 2011؟
يمكن القول إن شهر يوليوز هو 
للحراس  بالنسبة  النحس  شهر 
السادس،  محمد  للملك  الخاصين 
ففي نفس الشهر الذي أصيب فيه 
ن�����اري أودى  ب��ط��ل��ق  ال��س��ع��ي��دي 
بحياته، تعرض عميد شرطة آخر، 
اسمه محمد بنبكري، أحد الحراس 
للملك محمد السادس  الخاصين 
رفقة  ك��ان  بينما  س��ي��ر..  لحادثة 
على  وزوجته  الصغيرين  ابنيه 
متن سيارة من نوع »مرسيديس«...
))الحادث وقع زوال يوم الجمعة 

قريبة  بقنطرة   2011 يوليوز   29
من العرائش على الطريق الجهوية،  
وك����ان ال���ح���ارس ال��ش��خ��ص��ي في 
اتجاه تطوان لحضور حفل الوالء 
واح��ت��ف��االت ع��ي��د ال��ع��رش يومي 

تحدثت  هكذا  واألح����د((.  السبت 
المواقع التي أشارت إلى أن إحدى 
انقاب  بعد  توفيت  العميد  بنات 
السيارة، وقد نقل هو وزوجته في 
حالة خطيرة إلى إحدى المصحات 

بمدينة طنجة. 
ن��ح��ن ال��ي��وم ف��ي س��ن��ة 2015، 

وأصدقاء الراحل مازالوا 

يتساءلون عن سبب وفاة 
لم  التحقيق  ون��ت��ائ��ج  ص��دي��ق��ه��م، 
تنشر، والصحافة قالت ما قالته ولم 
يحاسبها أحد، رغم العناية الملكية 

التي حظيت بها عائلة السعيدي، 
والجنازة المهيبة بمقبرة الشهداء 
الشرقي  م��ن  ك��ل  تقدمها  وال��ت��ي 
عاما  مديرا  ك��ان  عندما  اضريس 
الرباط  ووال����ي  ال��وط��ن��ي،  ل��أم��ن 
الراحل حسن العمراني، والعامل 
األسئلة  وم�����ازال�����ت  رك�����راك�����ة.. 

تتناسل.

بدورها  غطت  »األس��ب��وع« 
ال��ت��ي تعود  ال��س��ع��ي��دي،  ق��ض��ي��ة 
إلثارتها اليوم على هامش عدم نشر 
نتائج التحقيق وكتبت: »إن الوجه 
اآلخر للسعيدي يجعل من الصعب 
الرجل  فهذا  أم��ن  كرجل  تصنيفه 
أبيه  وف���اة  ب��ع��د  ألس��رت��ه  المعيل 
ينتمي إلى مدينة أسفي، لكنه دفن 
في مقبرة الشهداء بالرباط.. ذلك 
اليوم الذي وقع فيه الحادث شوهد 
ع��ب��د ال��ل��ه ال��س��ع��ي��دي، ف��ي نفس 
التابعة  ي��ح��ب��ه��ا،  ال��ت��ي  ال��م��ق��ه��ى 
لمسرح محمد الخامس في الرباط 
وتناول وجبة الغداء مع اثنين من 
إخ���وت���ه واع���ت���ذر ع���ن ل��ق��اء أحد 
أص��دق��ائ��ه ذل��ك ال��م��س��اء ألن��ه كان 
متعبا.. الحكاية األقرب إلى الحقيقة 
انتظار  ف��ي  ألص��دق��ائ��ه  بالنسبة 
التحقيق هي أن عبد الله السعيدي 
المتواضعة،  في شقته  نائما  كان 
في  توجد  حيث  الولوج،  السهلة 
الطابق العلوي، ويضع إلى جانبه 
مسدسه، قبل أن يفاجأ بمجهولين 
يحمل  أحدهما  رأسه؛  على  يقفان 
المسدس، في حالة غير طبيعية، 
وعندما حاول بخفته االنقضاض 
على المسدس خرجت الرصاصة، 

نحو بطنه، ولكنه مع ذلك 
تمكن منه، وأصاب أحد مهاجميه 
بالفرار.. أمسك  الثاني  في ما الذ 
السعيدي هاتفه النقال، واستدعى 
على الفور زميله في العمل، وانطلق 
إلى خارج الشقة يمشي على أطرافه 
إل��ى أسفل  األربعة وم��ا إن وص��ل 
العمارة حتى كانت الشرطة تحاصر 
سيظهر  اللحظة  تلك  في  المكان، 
المصاب الذي اقتحم الشقة ويطلق 
رصاصة إنذارية إلخافة الشرطة.. 
بعدها استسلم«، )تفاصيل أكثر في 
األسبوع، عدد: 21 يوليوز 2011(. 
من يكون هذا القاتل المتمكن من 
وماذا  الساح؟  استعمال  تقنيات 
المشارك في الجريمة  كان مصير 
الهارب؟ وما مصير القاتل الذي كان 
يرقد في مستشفى ابن سينا تحت 
تظهر  لم  ولماذا  مشددة؟  حراسة 
نتائج التحقيق إلى حدود اليوم؟ 
ولماذا سكتت الصحافة؟ وهل فعا 
القصر  في  عمل  أن  للقاتل  سبق 
الملكي، كما قالت بعض المواقع؟ 
إنها األسئلة المطروحة منذ 2011 
ونحن اليوم في سنة 2015 وليس 

هناك جواب.

«««

كل المعطيات 
متشابكة، ومسار 
التحقيق لم يخرج إلى 
حيز الوجود، لتكتب 
إحدى الجرائد التي لم 
يكذبها أحد معطيات 
في غاية الخطورة، في 
مقال تحت عنوان:»وفاة 
الحارس الشخصي 
للملك، وأنباء عن وقوف 
مافيا المخدرات وراء 
الرصاصة القاتلة«

من يكون هذا القاتل المتمكن من تقنيات 
استعمال السالح؟ وماذا كان مصير المشارك 

في الجريمة الهارب؟ وما مصير القاتل الذي 
كان يرقد في مستشفى ابن سينا تحت حراسة 

مشددة؟ ولماذا لم تظهر نتائج التحقيق إلى 
حدود اليوم؟ ولماذا سكتت الصحافة؟

سليم عبد الله 
السعيدي اشتهر 
بحراسة ضيوف 

الملك محمد 
السادس وفي 

اإلطار صورته 
رفقة أحد 

أصدقائه





استهالك الكهرباء والماء 
لهذه  الجماعة  مكاتب  ف��ي 
السنة سيرتفع، والدليل هو 
تمت  ال��ذي  المالي  ال��غ��الف 
في  وبالضبط  فيه  ال��زي��ادة 
التي  الكهرباء  مستحقات 
ك��ان��ت م���ح���دودة ف���ي 400 
 470 وأص���ب���ح���ت  م���ل���ي���ون 
تلتهم  ب��ي��ن��م��ا  م���ل���ي���ون���ا، 
سنة  ك��ل  ال��م��اء  مستحقات 

400 مليون.
فهذه  أك���ث���ر  ول���ن���وض���ح 
ال��م��ئ��ات م��ن ال��م��الي��ي��ن بما 
يقارب المليار »تنفق« سنويا 
على استهالك »ما يشرب« من 
ماء في مكاتب الجماعة وعلى 
إنارة مكاتبها، وال عالقة لهذا 
الشوارع  بإنارة  االستهالك 
في  »ال��ب��ق��ول��ة«  ب��س��ق��ي  وال 
تقفل  لمكاتب  األزق��ة، فكيف 
حوالي  العصر  مع  أبوابها 
الساعة الرابعة زواال تستهلك 
من الكهرباء؟ ما قيمته 470 
في  العاملين  وكأن  مليونا؟ 

الجماعة هم - روبوهات - 
يعملون بالكهرباء. ثم وهذا 
يستهلك  كيف  العجب،  هو 
موظفو الجماعة 400 مليون 

في مادة الماء؟ ونعرف بأن 
شرب  ي��ت��ج��اوزوا  ل��ن  كلهم 
كؤوس صغيرة عند الحاجة، 
اللهم إال إذا كنا أخطأنا في 

نوع الماء!!
فهل مكاتب الجماعة مرافق 
بلدية؟  حمامات  أم  إداري���ة 
يدخلها  المكاتب  هذه  وهل 

»فابور«  وهو  النهار  ضوء 
و»يهجرها«  ن��ع��ل��م  ك���م���ا 
الموظفون والشمس تحرق 
زواال  الرابعة  الساعة  على 
أم تشتغل في الليل مع الجن 
وال��س��ب��ت واألح�����د وأي����ام 
العطلة في األع��راس؟ وفي 
الوقت الذي كنا ننتظر فيه 
ت���رش���ي���د ن���ف���ق���ات ال���م���اء 
والكهرباء لمكاتب الجماعة، 
تفاجئنا هذه األخيرة بزيادة 

في االستهالك.
سكان  ي��ت��ع��رف  وح���ت���ى 
االستهالك  ع��ل��ى  ال���رب���اط 
والكهرباء  للماء  العمومي 
وسقي  الشوارع  إن��ارة  من 
السنة  ففي هذه  »البقولة«، 
ماليير   4 الجماعة  ستدفع 
و450 مليونا على مستحقات 
اإلنارة ومليارا و700 مليون 

على الماء.
حوالي  استهالك  ويبقى 
مليار على نفس المادتين في 
مكاتب البلدية لغزا محيرا.

 2015 مكاتب الجماعة ستنفق على موظفيها في سنة 
حوالي مليار على استهالك الكهرباء والماء

منذ خمس سنوات ومجلس الجماعة، يبرمج في 
جداول دوراته سلسلة من اتفاقيات شراكة بينه وبين 
مجموعة من الجمعيات والمؤسسات حتى وصلت 

إلى حوالي 30 اتفاقية.
م��ا ه��ي نتائجها؟ ال ش���يء، س��وى أن  وال��ي��وم 
أي  دورات��ه  في  يبرمج  يعد  لم  »الموقر«  المجلس 
اتفاقية، بعدما جربت المجموعة سلبية كل الشراكات 
التي وقعتها والتزمت فيها بالتعاون مع المجلس، 

إنما تعاون على أي شيء؟ وفي أي شيء.
فالجماعة هي إدارة محلية مسؤولة على تدبير 
وتسيير شؤون كل العاصمة، فهل هي في حاجة إلى 
رياضي  فريق  أو  ح��ي؟  جمعية  مع  شراكة  إب��رام 
محلي؟ أو جمعية مدرسية؟ بالطبع هي فوق هذا 
المستوى من جهة ومسؤولة من جهة أخرى على 
تلك الجمعيات. وكنا نتمنى أن تقرر جماعة العاصمة 
البيضاء  الدار  جماعة  مع  شراكة  اتفاقيات  إبرام 

)مثال( لتبادل الخبرات في عدة ميادين خصوصا 
من  لالستفادة  مراكش  جماعة  مع  أو  المعمارية، 
تجارب حدائقها وإناراتها أو مع جماعة طنجة في 
شأن المآثر التاريخية أو مع العواصم القريبة منها 
مثال  عاصمة األندلس مدينة إشبيلية اإلسبانية أو 
شركة  م��ع  أو  لشبونة،  مدينة  البرتغال  عاصمة 
الطرامواي لتحسين جودة تنقل السكان أو مع شركة 
ريضال لفرملة األثمنة الصاروخية الستهالك الماء 
اإلدارة  الجماعة  »تتشارك«  أن  ولكن  والكهرباء، 
صاحبة ميزانية 100 مليار، مع جمعية حومة، فهذا 
ه��و ل��ع��ب »ال�������دراري«، وف��ع��ال وال ش��راك��ة طبقت 
واستفادت منها الجماعة. فمن المسؤول؟ ما دام 
المجلس صوت على تلك االتفاقيات فهو المسؤول، 
ومادام هذا المجلس سيجمع »باكاجه« بعد أسابيع، 
االنتخابات  حملة  في  للناخبين  ذلك  تبرير  عليه 

المقبلة.

اللبنانية  الفنانة  العربي  الطرب  لعميدة   1970 سنة  التقطت  صورة 
فيروز، رفقة شباب من حي لكزة ببهو أحد الفنادق وسط مدينة الرباط. 
وقد أحيت الفنانة عدة سهرات بمسرح محمد الخامس بمناسبة زيارتها 

للعاصمة في تلك السنة.

تكلف األمني العام حلزب العدالة والتنمية 
انتخابات  م��رش��ح��ي  ب��اخ��ت��ي��ار  ش��خ��ص��ي��ا 
عزم  على  مؤشر  وهذا  العاصمة،  مقاطعات 
الرباط. مشكلة  حزب بن كيران على تسيير 
لشخصيات  افتقاده  في  تكمن  احل��زب  ه��ذا 
رب��اط��ي��ة وازن����ة، ال��ل��ه��م إذا ح��ق��ق أم��ن��ي��ة في 
احلالة،  هذه  في  السابق،  العمدة  استقطاب 

قد تكون الرباط في »اجليب«.

زعيم االشتراكيني إدريس لشكر هو 
الرباط  جماعة  النتخابات  يرتب  اآلخر 
الستعادة  األول���وي���ات  ف��ي  وي��ض��ع��ه��ا 
اململكة،  ع��اص��م��ة  ف��ي  احل���زب  أم��ج��اد 
واملعارضة  احلكومة  ستكون  وه��ك��ذا 
الرباط،  ف���ي  ل��ل��ت��م��وق��ع  ل��وج��ه  وج��ه��ا 
فاس،  عمدة  شباط  غ��رار  على  ولشكر 

يناضل ليكون عمدة العاصمة.

 ،2013 فبراير  دورة  أعمال  ج��دول  في 
شركة  إن��ق��اذ  على  اجلماعي  املجلس  واف��ق 
تدبيرها،  في  باملساهمة   - ستاريو   - النقل 
ال���وق���ت وال���ش���رك���ة ف���ي منحدر  وم��ن��ذ ذل����ك 
اإلفالس، فاملجلس لم يفك حتى »حريرته« مع 
األزبال، ليغرق في أوحال النقل احلضري.

ح����زب األص����ال����ة وامل���ع���اص���رة قد 
أن  ل��ه  سبق  س��اب��ق��ا،  وزي���را  يستقطب 
ترأس لسنوات مجلس العمالة، لينافس 
واالحتاد  والتنمية  العدالة  مرشحي 
ال��ع��م��دة بعد  ك��رس��ي  االش��ت��راك��ي على 

اجتياز استحقاقات املقاطعات.

17
alousbouea@gmail.com

< العدد: 821
< الخميس 22 يناير 2015 الرباط يا حسرة

إنها بدعة جديدة في العمل الجماعي

تقع  عمومية  شبه  إلدارة  إداري  مركب  في 
بساحة موالي الحسن، يتمركز طاقم تقني من 
مهندسين وخبراء في الهندسة والطبوغرافية 
وهذا  التحتية،  والبيئات  الجغرافي  والمسح 
الطاقم هو الذي يشرف على إخراج المشروع 
الملكي إلى الوجود، وقد قدموا إلى الرباط من 
إنجاز  في  متخصصة  خصوصية  مؤسسات 
المشاريع الكبرى ومقرها في عاصمة األعمال 

والمال مدينة الدار البيضاء.
الفريد من نوعه في كل  الملكي  والمشروع 
من  يمتد  العربي،  والمغرب  اإلفريقية  القارة 
ق��ن��ط��رة م����والي ال��ح��س��ن إل���ى ح����دود جماعة 
الهرهورة، وينقسم إلى شطرين، شطر من قصبة 
األوداي��ة إلى قنطرة الفداء، وشطر من شاطئ 
سيدي اليابوري إلى دار السلطان بحي يعقوب 
المنصور وإلى كل مقاطعات المدينة، وسيكلفان 
زهاء 2000 مليار بمعدل حوالي ألف مليار لكل 
شطر، وإذا كانت وكالة أبي رقراق قد أسندت 
إليها مأمورية إنجاز القناطر، وكورنيش الوادي 
ونفق األوداية، والطرامواي فإنها تنكب حاليا 
وسكنية،  وف��ن��ي��ة،  ثقافية  مدينة  إق��ام��ة  على 
وتجارية بفضاءات خضراء ومناطق ترفيهية 
وميناء محلي لسياحة القرب، وستعزز كل هذه 
المشاريع بمعلمة المسرح الكبير الذي يتميز 
بتصميم راق وهندسة معمارية مميزة. وهذه 
المشاريع في الشطر األول، فأما الشطر الثاني 
وال��ذي ستستفيد منه كل األحياء وال��ذي كان 
موضوع أشغال الطاقم التقني، فالذي في علمنا 
تمت كل اإلجراءات اإلدارية والتقنية والمالية 
بما في ذلك عروض األثمان ومن الممكن أن تبدأ 
األشغال في األسابيع المقبلة، لتتحول العاصمة 
إلى ورش كبير من شمالها إلى جنوبها ومن 
شرقها إلى غربها، ولتشرق شمس سنة 2018 
على مدينة تشع منها األنوار، وفي تلك السنة 
منتصف  ف��ي  جديد  جماعي  مجلس  سيكون 
واليته، فالمجلس الجماعي الحالي الذي سيودع 
في يونيو المقبل، وسيجر معه »دربلة« الرباط 
التي لم يفلح ال في ترقيعها وال في تغييرها وال 
أمامنا  المدينة  هي  وه��ا  تنظيفها،  في  حتى 
بإنارتها العمشاء، وطرقاتها المختنقة وأزبالها 
المتراكمة، ونقلها الذي لم يعد حضريا بل قرويا 
للبعض  »تبيض«  التي  العشوائية  وأسواقها 
ذهبا وجواهر كل يوم، والبناء الذي شوه الوجه 
المشرق لرباط الفتح ذات 9 قرون من الحضارة. 
هذه الحضارة التي »تصاب« اليوم حتى داخل 
قاعاتها  ه��دم��ت  ب��ع��دم��ا  ال��ع��ت��ي��ق��ة،  ال��م��دي��ن��ة 
والتمر  اللوز  محالت  وتبخرت  السينمائية، 
والكركاع والزبيب، ودكاكين الجزارة، وحوانيت 
»الهركمة والدوارة« والكفتة البلدية الرباطية، 
وك��ان��ت ك��ل ه��ذه ال��م��واد ت��زي��ن ح��ي السويقة 
وتجسم نمط عيش الرباطيين للسواح، وتعرفهم 

بالتقاليد األصيلة ألهل الرباط.
هو  لما  نموذجا  العتيقة  المدينة  تعد  ولم 
عتيق وأصيل وتاريخي بل تحولت إلى جوطية 
لمواد من »الشينوة« أو أمتعة من ألبسة حديثة 
ت���زح���ف ح��ت��ى وس����ط ال����ش����ارع أو خ����ردات 

»البالي«.
لن نغالي إذا صرخنا: لقد ارتكبت مجازر في 
وتشويه  وذبح ألصالتها،  المدينة  تاريخ  حق 
لهدم  تحايل  البعض  أن  لتقاليدها، خصوصا 
الديور القديمة وتجديدها على طوابق ببناءات 
حديثة في حي هو الذي أكسب المدينة صفة 
مدينة التراث اإلنساني، العالمي، وعضوية في 
الشوهة؟  هذه  عن  المسؤول  فمن  اليونسكو. 
بدون لف أو دوران، هم المنتخبون إما بعجزهم 
الفتح  رب��اط  أو بصمتهم على كل ما وقع في 
المقبلة على التخلص من »درابلها« وولوج عصر 
األنوار، الرباط التي تمد يدها متسولة للحكومة 
الرباط  هي  ميزانياتها  موازنة  في  لتساعدها 
التي ترجو اليوم من الناخبين بأن يختاروا لها 
وإنقاذها من  األن��وار  لمواكبة عصر  متنورين 

التسول.
المشروع الملكي هدية ملكية وسيبقى السكان 
ممنونين بها، وعلى هؤالء اختيار من هم في 
المستوى للحفاظ عليها وصيانتها حتى تستمر 

رباط الفتح حظيرة لألنوار عبر التاريخ.

أسرار العاصمة

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

املشروع امللكي يضيئ
 أنوار  العاصمة

أرشيف الرباط

أخطاء شراكات جماعة العاصمة مع 
30 جمعية أزيد من 
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مدنية  ج��م��ع��ي��ة   14 ن��ح��و  أص�����درت 
بالجماعة القروية »اثنين أكلو« نواحي 
تيزنيت بيانا، عبرت فيه عن مساندتها 
لساكنة منطقة »أمزاورو« التي تعرضت 
للهجوم على مزارعها من طرف ماشية 

الرحل منذ نحو أسبوعين.
الهجوم  ذات������ه،  ال���ب���ي���ان  واس��ت��ن��ك��ر 
ممتلكات  ع��ل��ى  ل��ل��رح��ل  ال��م��ت��واص��ل 
السكان وتهديدهم لألمن العام، وإهانة 
تعرض  واقعة  بعد  الدولة  مؤسسات 
فيها قائد قيادة أكلو وبعض عناصر 
بالحجارة،  ل��ل��رش��ق  الملكي  ال����درك 
وتلقيهم وابال من السب والقذف إثر 
تدخلهم الحتواء مواجهات بين السكان 

والرحل.

مما  المواطنين  بعض  اشتكى 
والتقصير  ب��اإله��م��ال،  وص��ف��وه 
المصحات  إح��دى  داخ��ل  الطبي 

المشهورة بسوس.
وتساءلت إحدى المرتفقات: كيف 
يمكن لممرضة »مولدة« واحدة أن 
النساء  كافة  توليد  على  تسهر 
ال��ح��وام��ل ال��ل��وات��ي ي��ف��دن على 
بعض  وأن  المصحة، خصوصا 
تكون عسيرة وتتطلب  الوالدات 
متكامل  ط��ب��ي  ط���اق���م  ح���ض���ور 

ومحترف.

الشركات  إح������دى  ع���م���ال  م�������ازال 
بمدينة  البناء  م��واد  في  المتخصصة 
إنزكان يخوضون إضرابا مفتوحا لعدم 
أداء أجورهم ألزيد من أربعة أشهر، 
بعدما قضوا أزيد من ثالثين سنة في 

خدمة ذات الشركة.
ورغ��م محاولة العمال فتح ح��وار مع 
إلى  للتوصل  الشركة  عن  المسؤول 
اتفاق يرضي الجميع، إال أنه أبان عما 
أس��م��وه تعنته وع���دم ح��ض��وره، رغم 
مفتشية  طرف  من  باستدعاء  توصله 

الشغل)..(.

الجديد  ال��س��وق  ت��ج��ار  انتفض 
عام  جمع  ف��ي  بإنزكان  المؤقت 
ع���ق���دوه م���ؤخ���را داخ�����ل سوق 
ال��م��ت��اش��ي��ات، ض���د م���ا سموه 
مشروع  طالت  التي  بالخروقات 
ال��م��رك��ب ال���ت���ج���اري »أط���ل���س«، 
ال���م���رت���ك���ب���ة م����ن ط�����رف إح����دى 
من  تملصت  أن  بعد  المقاوالت 
جميع االلتزامات المبرمة سابقا 
في االتفاقية الموقعة بين األطراف 

الستة المعنية بهذا المشروع.
تحت  المنضوون  التجار  وه��دد 
للتجار  الوطنية  النقابة  ل���واء 
والمهنيين بخوض اعتصام أمام 
مقر عمالة إنزكان أيت ملول، ما 
لم يتدخل المسؤول األول بهذه 
15 يوما  غ��ض��ون  ف��ي  ال��ع��م��ال��ة 
إلجبار المقاولة »المحظوظة« على 

التقيد بدفتر التحمات)..(.

في  الجمعويين  الفاعلين  أح��د  ق��ال 
تيزنيت  ب��ض��واح��ي  ت��اف��راوت  منطقة 
احتفال  وتقاليد  ع��ادات  عن  متحدثا 
األمازيغ بالسنة األمازيغية )الفالحية(: 
لقد انخفضت خالل السنوات األخيرة 
األمازيغية  بالسنة  االح��ت��ف��ال  نسبة 
التكنولوجيا  ع��وام��ل  طغيان  بسبب 
الشباب.  فئة  على  خ��اص��ة  الحديثة 
وواصل حديثه: »حسب تقاليدنا يمنع 
غذائي  تموين  أي  إدخ��ال  كليا  منعا 
للمنزل خ��الل ي��وم إدن��اي��ر، إل��ى غاية 
عقباه  يحمد  ال  لما  تجنبا  الظهيرة 
وتعرف  المتوارثة،  األع���راف  حسب 
اليوم »األوركيم« أو »إيدرنان«  عشية 
وهي أكلة متنوعة من القديد والقطنيات 
إضافة إلى نواة التمر التي تكون من 

نصيب صاحب الحظ والسعادة«.

> سعيد الهوداني

بها  ق��ام  التي  المبادرات  كل  رغ��م 
ال��م��واط��ن��ون ع��ل��ى م��س��ت��وى منطقة 
تيقاجوين - أيت احنيني التي كانت 
تابعة إلقليم خنيفرة والتابعة حاليا 
الجمعية  فرع  بمعية  ميدلت،  إلقليم 
بخنيفرة  اإلنسان  لحقوق  المغربية 
تتعرض  ل��م��ا  ال��م��س��ؤول��ي��ن  لتنبيه 
نهب  م��ن  بالمنطقة  األرز  غ��اب��ة  ل��ه 

من  ط���رف  م��ن  ممنهجين  وت��خ��ري��ب 
مازالت  ال��غ��اب��ات«،  »مافيا  سموهم 
ال��وض��ع��ي��ة ع��ل��ى م���ا ه���ي ع��ل��ي��ه بل 

ازدادت سوءا.
ثروة  تعتبر  ال��ت��ي  األرز  فشجرة 
عالمي من  ك���إرث  وص��ن��ف��ت  وط��ن��ي��ة 
تموت  »ال��ي��ون��س��ك��و«  منظمة  ط���رف 
يوما بعد يوم با رحمة وال شفقة من 
طرف »مافيا« ال يهمها إال الربح ولو 

على حساب هذه الثروة الوطنية.

»مافيا الغابات« ال ترحم في ميدلت

> األسبوع

رفع مواطن مقيم بجماعة 
بإقليم  ب���ل���ع���ام���ري  دار 
إلى  شكاية  سليمان  سيدي 
مصطفى الرميد وزير العدل 
فيها  يلتمسه  وال��ح��ري��ات، 
اغتصاب  ملف  في  بالتدخل 
مازال  ال��ذي  القاصر  ابنته 
ي����راوح م��ك��ان��ه ف���وق رفوف 
ست  منذ  القنيطرة  محكمة 

سنوات.
وتقول الشكاية المتوصل 
بها إن المحكمتين االبتدائية 
بالقنيطرة  واالس��ت��ئ��ن��اف��ي��ة 
بداية  ف���ي  ال��م��ت��ه��م  أدان���ت���ا 
حبسا  سنوات  بثاث  األمر 
االبتدائي  الحكم  في  نافذا 
الحكم  في  سنوات  وب��أرب��ع 
شهر  في  وذل��ك  االستئنافي 
أن  إال   ،2012 م���ن  م����ارس 
لم  ال��ش��ك��اي��ة  ت��ق��ول  المتهم 
أيام قبل  يقض سوى بضع 
أن يتمتع بالسراح ويتجول 

أم����ام ضحيته  ح��ري��ة  ب��ك��ل 
التي تعاني من أزمة نفسية 
االنتحار  إلى حد  بها  تصل 
كلما شاهدت مغتصبها حرا 

طليقا.
وأض����اف����ت ال��ش��ك��اي��ة أن 

بالرباط  ال��ن��ق��ض  م��ح��ك��م��ة 
أنظار  على  الملف  أح��ال��ت 
جنايات القنيطرة من جديد 
إال أنه كلما حلت الجلسة إال 
وتخلف المتهم عن الحضور 
دفاعه،  ي��غ��ي��ب  ح��ض��ر  وإن 

تؤجل  المحكمة  يجعل  مما 
القضية أكثر من مرة.

وفي اتصال بأب الضحية 
أفاد أن ابنته التي تبلغ من 
وتتابع  س��ن��ة   13 ال��ع��م��ر 
الثانية  السنة  في  دراستها 

من التعليم اإلعدادي تعاني 
نفسية  م���ض���اع���ف���ات  م����ن 
سلبي  بشكل  ت��ؤث��ر  ح����ادة، 
ف����ي ح���ي���ات���ه���ا ال���دراس���ي���ة 
والشخصية، ملتمسا تدخل 
مصطفى الرميد وزير العدل 
هذا  ف��ي  للنظر  وال��ح��ري��ات 

الملف الذي طال أمده.
القضية  ف��ص��ول  وت��ع��ود 
إل���ى ش��ه��ر أب���ري���ل م���ن عام 
الشخص  قام  عندما   ،2009
باستدراج  سنة   45 البالغ 
ال��ق��اص��ر ال��ت��ي ك��ان��ت تبلغ 
7 سنوات إلى مقهى  آن��ذاك 
يديره  ك��ان  ال��ذي  األنترنيت 
الفرصة  ل���ه  س��ن��ح��ت  ك��ل��م��ا 
ل��ي��م��ارس ع��ل��ي��ه��ا ش����ذوذه، 
أم�����ره  ي���ف���ت���ض���ح  أن  ق���ب���ل 
القنيطرة  ابتدائية  وتدينه 
نافذا  بثاث سنوات حبسا 
واالستئنافية بأربع سنوات 
أيام  س��وى  منها  يقض  ل��م 
م���ع���دودة وي���غ���ادر أس����وار 

السجن.

في زمن األنترنيت.. المواطنون 
يختنقون في طوابير  األداء

س..
ك

ـل
ت

المدينة  بسطات مسؤولي  المحلي  العام  ال��رأي  طالب 
بمحاربة مخاطر المنازل المنهارة واآليلة للسقوط، حتى 
ال تسقط فوق رؤوس أصحابها المدفونين أحياء بين أسوار 

بنايات قد تتحول إلى قبور لهم في أية لحظة. 
كما دعوا إلى ترميم البنية التحتية للقصبة اإلسماعلية 
والعمرانية،  المنسية  التاريخية  المآثر  بعض  وإص��اح 
والمدارس التقليدية والتاريخية كمدرسة عال الفاسي التي 
أصبحت نسيا منسيا، ومدرسة الخنساء العريقة، ومنشآت 

دينية وروحية وزوايا وضريح بويا لغليمي...

كيف يمكن الوثوق في القضاء؟

ما رأي وزير العدل.. هل ترضى باالعتداء على بنات الناس؟

ان
يم

سل
ي 

يد
س

ميدلتمراكش

> عزيز الفاطمي

وكاالت  بإحدى  طابور  في  المنتظرين  المواطنين  بعض  ق��ال 
الماء والكهرباء بمراكش لتسديد الفواتير لم يعد مقبوال في زمننا 
الرقمي والمنظومات المعلوماتية المتطورة أن يقضي »المواطن« 
ساعات طويلة من أجل تسديد فواتير استهاكه الشهري من الماء 
االختناق..  إلى  المؤدي  واالزدح��ام  الوقت  هدر  حيث  والكهرباء، 
فخ  في  للوقوع  تفاديا  الزبناء  بعض  يقول  ذلك  كل  وغيرهما)..(، 
في حالة  المفروضة  درهما   60 مبلغ  في  المحدد  المالية  الغرامة 
التأخر في األداء، مضيفين أن هناك بعض العقليات التي مازالت 

لم تستوعب بعد نوعية المرحلة ولم تتفهم مطالب المواطنين.
يتجاوزون  أض��ح��وا  ال��ذي��ن  ال��ح��راس  بعض  سلوك  ع��ن  ناهيك 
ومنهم  المراكشيين  كل  حديث  الملحقة  جعل  ما  اختصاصاتهم، 
من  بالتدخل  بالوكالة  المسؤولين  يناشدون  الذين  المتضررون 
أجل الوقوف على مكامن العطب بغية تحسين الخدمات المقدمة 
ذلك،  يستحق  من  وتنبيه  إصاحه  أمكن  ما  وإص��اح  للمواطنين 
ألن المواطن الزبون يعتبر رقما معاماتيا مهما للوكالة المستقلة 

وجب تكريمه والعناية به.

>  األسبوع

قامت سيدة مطلقة بمركز سوق 
السبت أوالد النمة بإقليم الفقيه 
بنصالح بوضع شكاية ضد فقيه 
عن  ال��ج��ن��س��ي  ال��ت��ح��رش  بتهمة 
 ،»SMS« قصيرة  رس��ال��ة  ط��ري��ق 

معززة شكايتها بمحتوى هاتفها 
إن  عليمة  مصادر  وقالت  النقال. 
السبت  س���وق  ب��أم��ن  المحققين 
الفقيه  استنطقوا  ال��ن��م��ة  أوالد 
بالمنسوب  المشتكية  وواجهته 
به  المشتكى  أن  مضيفة  إل��ي��ه، 
م���ت���زوج م���ن ام�����رأة ت��ن��ح��در من 

لطفل،  وأب  م���راك���ش 
غادرت بيت الزوجية 
وبعد  ال��وض��ع  بعد 
الفقيه  أرغمها  أن 
على توقيع موافقة 
م��ن امرأة  ل��ل��زواج 

من آسفي.

متابعة فقيه 
 »SMS« بسبب

وليس »ْحجاب«

مصطفى 
الرميد

alousbouea@gmail.com
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ما يجري2
 ويدور في 

المدن



<< انحرفت 
حافلة  م���ؤخ���را، 

للنقل العمومي بشارع 
ال����زرق����ط����ون����ي ب����ال����دار 
ال��ذي كاد  البيضاء، األم��ر 
ي�������ودي ب���ح���ي���اة ع������دد من 
األش������خ������اص ل�������وال األل����ط����اف 
اإللهية)..(، وظل السائق عالقا خلف المقود إلى 
إلى  نقله  ليتم  الشبان،  من  تدخل مجموعة  أن 
أقرب مستشفى لتلقي العالجات الضرورية بعدما 
تعرض لرضوض على مستوى الصدر، والبطن، 

واألطراف.
الحادث دفع بعض المواطنين إلى طرح العديد 
من األسئلة حول الحالة الميكانيكية لعدد من 
الحافالت التي تتحرك بعدد من الشوارع بدون 

رقيب وال حسيب.

>> شرعت الفرقة الجنحية التلبسية بعين 
السبع في محاكمة 15 متورطا في قضية اقتحام 
الثانوية التأهيلية »ابن البناء المراكشي« بعمالة 

الحي الحسني. 
ويلتمس آباء وأولياء تالميذ هذه الثانوية من 
المحكمة تطبيق القانون على الجناة الذين كانوا 
المؤسسة،  داخ���ل  ال��رع��ب  وخ��ل��ق��وا  مسلحين 
ع����ددا من  أن  إل���ى  ن��ف��س��ه  اآلن  ف���ي  م��ش��ي��ري��ن 
تواجد  إل��ى  حاجة  في  التعليمية  المؤسسات 
المخدرات  لتجار  التصدي  أج��ل  من  الشرطة 

والقرقوبي، والتحرش بالتلميذات.

<< يتهم بعض أعضاء مقاطعة بن مسيك 
شركة »ليديك« وإحدى شركات االتصاالت بتخريب 
شوارعها وأزقتها، حيث تتم عملية الحفر بهذه 
التقنية  المصالح  مع  تنسيق  ب��دون  األخ��ي��رة 
للمقاطعة، وسجل هؤالء األعضاء أنه كثيرا ما 
تترك هاته الشركات الطرق »محفرة« األمر الذي 

يتسبب في حوادث خطيرة.

> األسبوع

ارتكبت مصممة أزياء معروفة بمدينة فاس تنحدر من مدينة تازة 
حادثة مميتة على الطريق السيار فاس - وجدة.

وتمكنت فرقة كوكبة الدراجات التابعة للدرك الملكي بصفرو من 
توقيف المتهمة بعد محاولتها الفرار بعدما دهست شابا من مواليد 
1984، بسيارتها التي كانت تقودها بسرعة جنونية تفرقت على إثرها 
أشالؤه فوق الطريق السيار في حادثة سير مروعة هزت ساكنة 

المنطقة.
الحراسة  رهن  المتهمة  إي��داع  ق��ررت  قد  العامة  النيابة  وكانت 
النظرية لدى الدرك، كما التمست إحالتها رهن االعتقال االحتياطي 
بالسجن المحلي، بعد متابعتها بجريمة القتل الخطإ طبقا لمنطوق 
الفصل 172 من مدونة السير الذي ينص على اعتقال المتهم القترافه 

جناية القتل الخطإ. 
وقالت مصادر مطلعة إنه تم استنطاق المتهمة وإخالء سبيلها 

بكفالة مالية ما بين 20 ألف درهم إلى 40 ألف درهم.
يذكر أن السيارة التي كان على متنها المتهمة مكتراة من شركة 

لكراء السيارات بفاس.

alousbouea@gmail.com

متابعة مصممة أزياء بتهمة 
القتل الخطإ في الطريق السيار

> األسبوع

مختلف  في  المواطنون  سجل 
أقاليم ومدن المملكة ارتفاع أثمنة 
االستهالكية  ال��م��واد  م��ن  العديد 
وبعض المواد األساسية األخرى، 
وذلك جراء دخول القانون المالي 
من  انطالقا  التنفيذ  حيز  الجديد 

فاتح يناير الجاري.
المتتبعين إن هذه  وقال بعض 
الخصوص  على  همت  ال��زي��ادات 

يستهلكها  ال��ت��ي  ال��ش��اي  م����ادة 
المواطنون المغاربة بقوة، وكذلك 
والخمور،  وال��ت��ب��غ،  ال��ب��ن،  م���واد 
وب��ع��ض ال���م���واد األخ����رى وعلى 
رأسها تعريفة الطريق السيار التي 

رفع ثمنها بنسبة 10 بالمئة.
إال أن الغريب في األمر تضيف 
المصادر أن بعض الزيادات همت 
وس��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال��ع��م��وم��ي��ة التي 
فاجأت المواطنين بزيادات في ثمن 
الرحالت يوم فاتح يناير الجاري، 
النقل  وح��اف��الت  طاكسيات  م��ن 

ال��ع��م��وم��ي )ك��م��ا ح��ص��ل ببعض 
العاصمة(،  ع��ن  ال��ب��ع��ي��دة  ال��م��دن 
ب����ال����م����وازاة م���ع ت��خ��ف��ي��ض ثمن 

الكازوال.
بحسب  الزيادات،  هذه  وجاءت 
مباشرة  كنتيجة  ماليين،  خبراء 
لقرار الرفع من الضريبة على القيمة 
المضافة لعدد من المواد، وهو ما 
المستهلك  على  مباشرة  ينعكس 
بجعل  والموزع  المنتج  قرار  بعد 
اإلنتاج  في  حلقة  آخر  المستهلك 

والمؤدي للفاتورة.

زيـادات غريبة فـي ثمـن النقـل العمومـي 

وضع طفلة في مستودع األموات وهي على قيد الحياة
> سعيد أحتوش

الرعب  مسلسل  أن  ي��ب��دو 
بالمستشفى اإلقليمي للصويرة 
ال ينتهي ولن ينته، فقد توفيت 
وسوء  اإلهمال  بسبب  طفلة 
التقدير لحالتها، حيث ستطرق 
إحدى الممرضات باب مكتب 
لتخبره  ال��دي��م��وم��ة  ط��ب��ي��ب 
للطفلة،  »الوهمية«  بالوفاة 
عناء  نفسه  يكلف  لم  وال��ذي 
الفحص أو التأكد من الوفاة، 
فما كان منه سوى أن وقع على 
وث��ي��ق��ة إدخ����ال ال��ط��ف��ل��ة إلى 
وفعال  األم������وات،  م��س��ت��ودع 
أدخلت المسكينة إلى صقيع 

هذا  تتحمل  فلم  المستودع، 
صرخة  منها  لتخرج  األخير 
كانت كفيلة بأن يهرول المكلف 
بالحراسة مفزوعا غير مصدق 

لألمر.
وحين تم اإلسراع بالطفلة 
أبى  لها،  اإلسعافات  لتقديم 
القدر إال أن يرجعها مرة ثانية 
إل��ى م��س��ت��ودع األم����وات لكن 

هاته المرة جثة هامدة.
مطروحا،  التساؤل  ليبقى 
هل سيتم التحقيق في الواقعة 
ما  في  المتورطين  لمحاسبة 
أن  أم  المسكينة  للطفلة  وقع 
القضية ستسجل كالعادة ضد 

»مجهول«؟

>  األسبوع

التجار  م�����ن  ع������دد  رف������ع 
وأصحاب الدكاكين والمحالت 
التجارية بسوق بئر إبراهيم 
مدينة  سكان  ل��دى  المعروف 
زهرة«  »الل��ة  بسوق  الجديدة 
بعرائض  مصحوبة  شكاية 
تحمل عشرات التوقيعات إلى 
وباشا  الجديدة،  إقليم  عامل 
المقاطعة  وق��ائ��د  ال��م��دي��ن��ة، 
الواقع  الخامسة  الحضرية 
بنفوذها الترابي ذات السوق، 
للقوات  اإلق��ل��ي��م��ي  وال��ق��ائ��د 
فيها  ط���ال���ب���وا  ال���م���س���اع���دة، 
بالتدخل  المحلية  السلطات 
لحقهم  ال����ذي  ال��ض��رر  ل��رف��ع 
بسبب انتشار »الفراشة« الذين 
تحولوا إلى تجار قارين، بعدما 

نصبوا خياما بالستيكية مما 
ع��رق��ل وص���ول زب��ن��ائ��ه��م إلى 
محالتهم التجارية، األمر الذي 
جعل شبح اإلفالس يهددهم، 

حسب الشكاية.

 واتهم التجار المتضررون 
ب���ع���ض ع���ن���اص���ر ال����ق����وات 
بتنظيم  المكلفة  المساعدة 
ب����ال����ت����واط����ؤ في  ال�����س�����وق 
المتجولين  انتشار الباعة 

والتقاعس في محاربة الفوضى 
ال��ت��ي أص��ب��ح ي��ش��ه��ده��ا ذات 
المتضررون  وح��ذر  ال��س��وق، 
السلطات من هذه الخيام التي 
أصبحت كالفطر في الشوارع 
انتشار  م���ن  ص��اح��ب��ه��ا  وم���ا 
وجحافل  والنفايات،  األزب��ال 
والجرذان  الضارة  الحشرات 
التي وجدت مرتعا خصبا لها 
للعيش، وهو ما أصبح يبعث 
ف��ي صفوف  الهلع  م��ن  ح��ال��ة 

الزبناء خاصة منهم النساء.
هذه  تفشي  أن  وأض��اف��وا 
الخيام ساهم بشكل مباشر في 
ظ����ه����ور ب���ع���ض ال���ظ���واه���ر 
قبيل  من  المشينة  اإلجرامية 
ال����س����رق����ة، واالت������ج������ار في 
سبيل  واعتراض  المخدرات، 

المارة.. وغيرها.

»اللة زهرة«.. من سوق تجاري إلى »جحور« للفئران

ون
شؤ

ية
هو

ج

إدارة سجن أيت ملول خارج التغطية
> عبد الرزاق شاكر 

ل��زوار سجن أيت ملول  ال حديث 
بسياسة  عما سموه  إال  األي��ام  هذه 
المحسوبية التي تنهجها بعض أطر 
إدارته حيث يتم تصنيف الزوار تبعا 
لطبيعتهم ومركزهم االجتماعي، وما 
يتبع ذلك)..(. وقال بعض المتتبعين 

على  م��ل��ول  أي���ت  س��ج��ن  إدارة  إن 
شهدتها  التي  التغييرات  من  الرغم 
مما  ال��ق��دي��م)..(  للمنطق  وفية  ظلت 
الذين  المواطنين  معاناة  من  يزيد 
لزيارة  ال��م��ؤس��س��ة  ه���ذه  ي��ق��ص��دون 
إلى  ويتساءلون  ومقربيهم،  ذويهم 
متى ستظل هذه المؤسسة السجنية 

خارج المراقبة؟

حادثة السير المميتة التي وقعت 
بالطريق السيار فاس- وجدة

المستشفى اإلقليمي
 لمدينة الصويرة

سوق بئر إبراهيم المعروف 
بـ»اللة زهرة«

جهات مختلفة

الجديدة

فاس أيت ملول

الصويرة

alousbouea@gmail.com
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هل سيتم فتح تحقيق؟
بيضـاويـات



إعــــداد:
يتخذ مجموعة من مهربي   زهير البـوحاطي

احملتلة  س��ب��ت��ة  م����ن  ال���س���ل���ع 
الطريق  جنبات  امل��غ��رب  إل��ى 
ق���رب امل��ع��ب��ر احل�����دودي باب 
س��ب��ت��ة »ط���ارخ���ل«، م��ل��ج��أ لهم 
»ال��ك��ارت��ون«، من  داخ��ل  للنوم 
الصباح  ف��ي  ال��ن��ه��وض  أج���ل 
»التهريب  ف��ي  للعمل  ال��ب��اك��ر 

املعيشي«.
ويعتمد أصحاب التهريب 
على هذه الطريقة بعدما أقدمت 
مبنع  االس��ت��ع��م��اري��ة  السلطة 
العديد من املغاربة من الولوج 
إلى املدينة، حيث تطلب منهم 
أو  بسبتة،  اإلق��ام��ة  ش��ه��ادات 

اجلنسية اإلسبانية.
وندد العديد من املواطنني 

ال��ذي��ن ي��ق��ص��دون امل��دي��ن��ة من 
للتبضع  أو  ال��س��ي��اح��ة  أج���ل 

التي  االس��ت��ف��زازي��ة  بالطريقة 
األمن  رج���ال  ب��ع��ض  ينهجها 
املغاربة،  جت����اه  اإلس���ب���ان���ي 
حيث يتجاوز األمر في بعض 
األح��ي��ان ال��س��ب وال��ش��ت��م إلى 

الضرب.
املواطنون  بعض  ون��اش��د 
املسؤولني  ال��ص��دد،  ه���ذا  ف��ي 
ملنع  التدخل  أجل  من  املغاربة 
واملهترئة  »املقاتلة«  السيارات 
م���ن ال���دخ���ول إل���ى س��ب��ت��ة، إذ 
حوادث  في  تتسبب  ما  غالبا 
ي��ت��م شحنها  ب��ع��دم��ا  خ��ط��ي��رة 
ويقودها  امل���ه���رب���ة  ب����امل����واد 

صاحبها بجنون.

تشهد مجموعة من األحياء الشعبية 
و»أرض  »ص��دام«،  وحيي  شفاء«،  ك�»بئر 
الدولة«، وما جاورهم مبدينة طنجة غيابا 
تاما لرجال األمن، حيث انتشرت األعمال 
اإلجرامية وصار ترويج املخدرات نهارا 

جهارا.
وال��ن��م��وذج م��ن ح��ي م��ب��روك��ة، حيث 
قامت عصابة مكونة من عشرة أشخاص 
بجميع  مدججني  »ه��ول��ي��وودي«  بهجوم 

أقوال  البيضاء، وحسب  أنواع األسلحة 
ال��ع��ص��اب��ة جابوا  ف���إن أف����راد  ال��س��اك��ن��ة 
ط��وال وعرضا،  للحي  واألزق���ة  ال��ش��وارع 
املواطنني  وج��ه  ف��ي  سيوفهم  ش��اه��ري��ن 

سواء القاطنني باحلي، أو غيرهم.
وي����رج����ع ب���ع���ض امل���ت���ت���ب���ع���ني ه���ذا 
شبه  ال��غ��ي��اب  أو  النقص  إل��ى  التسيب 
شرطة  ومراكز  األمنية  للدوريات  التام 
ال���ق���رب، ح��ي��ث ي��ق��ت��ص��ر ن��ش��اط��ه��م على 

والشوارع  الراقية  األحياء 
غيرها،  دون  الرئيسية 

ف�����ه�����ل س���ي���ت���دخ���ل 
عن  امل����س����ؤول����ون 
الطنجويني  أم���ن 
حلمايتهم من هذه 
أن  أم  ال��ع��ص��اب��ة، 
دار لقمان ستبقى 

على حالها؟

ال حديث للسكان مبدينة تطوان إال عن أحد 
الذي  طلحة،  بسيدي  احمللية  السلطة  عناصر 
بعض  على  يتغاضى  بحيث  مبكيالني،  يكيل 
من  آخ��ري��ن  مينع  ح��ني  ف��ي  املتجولني  ال��ب��اع��ة 

عرض سلعهم وموادهم في الشارع العام.
��َم��ا يلج  َق��َلّ ال��ذي  امل��ذك��ور  وي��ق��وم الشخص 
اجلمعة،  يوم  اإلداري��ة وخصوصا  امللحقة  مقر 
حني  اجلمعة،  ص��اة  وق��ت  أثناء  يحضر  حيث 
ي��ذه��ب ك��ل امل��واط��ن��ني ل��ل��ص��اة، ال��ش��يء الذي 
يحرمهم من قضاء مآربهم وإجناز وثائقهم)..(، 
سلعهم  ع���رض  م��ن  بعينهم  أش��خ��اص  مب��ن��ع 
اخلطابي،  الكرمي  وعبد  امل��أم��ون،  شارعي  في 
والشارع املتفرع عنهما، بينما مينع آخرين بل 
وال  الشارع  بجانب  كانوا  ولو  سلعهم،  يحجز 
الطرف  يغض  في حني  للمارة،  عرقلة  يشكلون 
دون  الذي يحول  الشيء  آخرين،  عن أشخاص 
عرض  مقابل  اجلماعية  ال��رس��وم  استخاص 
من  وامل��س��ل��م��ة  العمومية  األم��اك��ن  ف��ي  ال��س��ل��ع 
احلضرية  للجماعة  التابع  االقتصادي  القسم 

لتطوان.

أحياء شعبية بدون أمن

سياسة الكيل بمكيالين 
عند السلطة المحلية

ينامون في العراء من أجل التهريب
عيـن علـى الشمال

> األسبوع

ْت االحتياطات التي اتخذتها  َحَدَََّ
مبدينة  األم���ن  أص��ن��اف  جميع 
الواسعة  املشاركة  من  مكناس 
والقيام  باملغرب،  اخليل  لفرق 
كالعادة  ال��ت��ب��وري��دة  ب��أن��ش��ط��ة 

اإلسماعلية. بالعاصمة 
مصادر أمنية من مكناس أكدت 
اتخذتها  التي  االحتياطات  أن 
تشهد  التي  باملدينة  السلطات 
جميع  ومن  عديدة،  فرق  توافد 
في  ملشاركتها  اململكة  ج��ه��ات 
احتفاالت املولد النبوي بضريح 
»الشيخ  ب��ن��ع��ي��س��ى  ال����ه����ادي 
الفرق  جميع  جعلت  ال��ك��ام��ل«، 
أنشتطها هذه  تعلق  والسربات 
ال��س��ن��ة ف��ي س��اب��ق��ة ف��ي تاريخ 
امل��دي��ن��ة ع��ل��ى م��ر أزي���د م��ن 50 
س���ن���ة، ح��ي��ث م���وس���م ال���ه���ادي 
ذكرى  يصادف  ال��ذي  بنعيسى 

املولد النبوي من أكبر املواسم 
ب��امل��غ��رب، مم��ا ص��دم زوار هذا 
امل��وس��م ال��ذي��ن ي��ع��دون مبئات 
امل��غ��رب ومن  داخ���ل  م��ن  اآلالف 

اجلالية  من  وبخاصة  خارجه، 
املغربية.

هذه  إن  امل��ص��ادر  ذات  وق��ال��ت 
أمنية  إج����راءات  ع��رف��ت  السنة 

جديدة، بسبب تهديدات تنظيم 
»داع��������ش« ب���امل���غ���رب وت���زام���ن 
احتفاالت  مع  املوسم  احتفاالت 
رأس السنة امليادية، مما جعل 
االمتناع  تقرر  احمللية  السلطة 
ع��ن ال��ت��ك��ف��ل مب����ادة »ال���ب���ارود« 
للسربات  م���ج���ان���ا  وم��ن��ح��ه��ا 
املشاركة كما جرت العادة، حيث 
إج��راءات صارمة  أم��ام  تركتهم 
للبارود،  ال��ب��ال��غ  ال��ث��م��ن  م��ن��ه��ا 
ثم  امل��ع��ق��دة،  اقتنائه  ومسطرة 
منح نقله لشركة خاصة بتكلفة 
اإلجراءات  ع��ن  ناهيك  باهظة، 
املشددة حلجز وإتاف الكميات 
والتي  التبوريدة،  بعد  املتبقية 
تتعدى  ال  ضئيلة  أحيانا  تكون 
تكون  ذلك  ومع  قليلة،  غرامات 
مما  معقدة،  إتافها  إج���راءات 
باملغرب  األك��ب��ر  امل��وس��م  ج��ع��ل 
بدون  ت��اري��خ��ه  ف���ي  م���رة  ألول 

تبوريدة.

تعود بعض املواطنني في مدن الشمال 
الباد،  ملك  لتنقات  ال��ت��رب��ص  على 
لألحياء  تفقدية  ب��ج��والت  يقوم  وه��و 
البروتوكوالت  كل  عن  بعيدا  الشعبية 
أو حراسة شخصية، ليعترضوا سبيل 
باالقتراب  واحل��ظ��وة  للفوز  س��ي��ارت��ه 
تسليمه  ب��غ��ي��ة  ال���ك���رمي  ش��خ��ص��ه  م���ن 
احلصول  قصد  وال��ت��م��اس��ات  طلبات 
هبة،  أو  رخصة  مباراة  مأذونية  على 
يضمن  ق��ار  م��ورد  ضمان  من  متكنهم 
لهم حياة كرمية تضع حدا ملا يعانونه 

من مأساة البطالة.
الذين  ال���ش���ب���ان  ه�����ؤالء  ع����دد  وك���ث���ر 
ي��خ��اط��رون ب��أن��ف��س��ه��م ل��اق��ت��راب من 

إلى  عددهم  ووص��ل  امللكية،  السيارة 
18 شخصا، مت استدعاؤهم والتحقيق 
بتطوان  امللكي  القصر  داخ���ل  معهم 
م��ن ط���رف رج���ال األم���ن ق��ص��د دراسة 
واالقتصادية،  االجتماعية  ظروفهم 
األم��ل في  بريقا من  ال��ذي بعث  األم��ر 

نفوسهم)..(.
املختصة  اجل��ه��ات  اس��ت��ف��س��روا  ومل���ا 
طلباتهم  أن  أخبروهم  تطوان  بوالية 
الداخلية  وزارة  إل��ى  إرسالها  مت  ق��د 
األخرى  ه��ي  قصدوها  التي  بالرباط 
ملعرفة مآلها، فأكد لهم بعض املسؤولني 
امللكية  التعليمات  تنتظر  ال��وزارة  أن 

التخاذ القرار في شأنها)..(.

»داعش« تفسد برنامج موسم الهادي بنعيسى

شباب يتربصون بالملك في الشمال

احذروا أيها األساتذة.. 
الدروس الخصوصية تؤدي 

إلى المجلس التأديبي

> األسبوع

إحالة  إل��ى  ال��وزاري��ة  اللجنة  حتريات  نتائج  ق��ادت 
أن��ظ��ار املجلس  أرب��ع��ة أس��ات��ذة وح���ارس ع��ام على 
على  التاميذ  وإرغامهم  ابتزازهم  لثبوت  التأديبي 

تلقي الدروس اخلصوصية مبقابل مادي.
مقال  بخصوص  اإلقليمية  النيابة  ب��اغ  في  وج��اء 
»األس���ب���وع« حت��ت ع���ن���وان: »ال��ش��ي��ط��ان ي��س��ك��ن في 
نونبر   25 بتاريخ  ال��ت��رب��وي«  االفتحاص  تفاصيل 
2014 أنه باملوازاة مع ذلك مت تكثيف أعمال املراقبة 
التي  التربوية بهذا الشأن، واتخاذ كافة اإلجراءات 
التاميذ  وأول��ي��اء  وآب���اء  أم��ه��ات  شأنها متكني  م��ن 
يلزم من سرعة مع شكاياتهم، بعيدا عن منطق  مبا 

االنتقاء واالستهداف.
مشيرا إلى أنه في السياق ذاته، وعلى إثر شكايات 
آباء  جمعية  م��ن  اإلقليمية  ال��ن��ي��اب��ة  ب��ه��ا  ت��وص��ل��ت 
وأمهات وأولياء تاميذ إحدى املدارس بسطات في 
مت  اخلصوصية  ال��دروس  يتعاطيان  أستاذين  شأن 
النازلة،  في  للتحقيق  الفور  على  نيابية  إيفاد جلنة 
ح��ي��ث أس��ف��رت ال��ن��ت��ائ��ج ب��ع��د اإلن��ص��ات إل��ى جميع 
باملنسوب  ب��األم��ر  املعنيني  اع��ت��راف  ع��ن  األط����راف 
إليهما، وإحالتهما على املجلس التأديبي وتوقيفهما 
ملدة شهرين. وكانت مذكرة وزارية قد أعلنت وبشكل 
واض���ح ع��ن م��ن��ع وب���أي ش��ك��ل م��ن األش��ك��ال تنظيم 
املؤدى  اخلصوصية  للدروس  واملدرسني  املدرسات 
عنها لفائدة تلميذاتهم وتاميذهم، وحتت أي ظرف 

من الظروف.
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> شكيب جالل

محمد  مؤسسة  أن  التعليم  رج��ال  ج��ل  يعرف 
السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية 
ملكي،  بظهير  تأسست  مؤسسة  وال��ت��ك��وي��ن، 
اململكة. ويعتبر  أقاليم  ولديها فروع في جميع 
إقليم اجلديدة من بني األقاليم التي يوجد بها 
التي كان قد حتول اسمها  فرع لهذه املؤسسة 
م���ن »ج��م��ع��ي��ة األعمال  ب���ني ع��ش��ي��ة وض��ح��اه��ا 
إل���ى مؤسسة  ال��ت��ع��ل��ي��م«  ل��رج��ال  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االجتماعية  باألعمال  للنهوض  السادس  محمد 
الذي  األمر  اجلديدة«،  »فرع  والتكوين  للتربية 
احتارت معه األطر التربوية احمللية، خصوصا 
مصاحلهم  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل��ؤس��س��ة  ه���ذه  وأن 
األهداف  واضحة  غير  واالجتماعية،  اإلداري��ة 
رغم انخراط بعض رجال التعليم فيها ببطاقة 

يؤدى عنها سنويا مبلغ 50 درهما.

معلمون ال يعرفون مصير 
االجتماعية األعمال  جمعية 

سطاتمكناس

تطوان
أزمور

ضريح الهادي 
بنعيسى حيث يقام 

الموسم السنوي
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أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

لقد الحظت وأنا أتصفح جريدة »األسبوع« الصادرة 
في األسبوع الماضي أنه وقع خطأ في اآلية الواردة 
في قوله تعالى: »لقد جاءكم رسول من أنفسكم« فجاء 
الخطأ المطبعي يقرأ اآلية بـ:»لقد جاءهم رسول من 
أنفسهم« )بدل جاءكم، وأنفسكم(، ووقفت على كلمة 
)أنفسكم( بقراءتها قراءة بضم الفاء وفتحها كما ذكر 
»معجم  فــي  الخطيب  اللطيف  عــبــد  ــاذ  األســت ذلـــك 
القراءات«، المجلد: الثالث، صفحة: 484، حيث يقول: 
»من أنفسكم« قراءة الجماعة بضم الفاء جمع نفس، 
وابن  والضحاك،  العالية،  وأبــو  عباس،  ابــن  وقــرأ 
محيصن، ومحبوب، والرؤاسي عن ابن عمرو وعبد 
الله بن قسيط المكي ورويس عن يعقوب والزهري، 
ورويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة 
وعائشة رضي اللهم عنهما )من أنفسكم( بفتح الفاء 
الطابعون ومعذرة  أن ينتبه  )أي: أشرفكم(، فأرجو 

للقراء لما وقع، والكمال لله..
لقد أشرت في الحلقة السابقة لدور شيخ اإلسالم في 
إصالح المجتمع وتربية من يناقشهم ومن يتخذون 
عن طرقهم الصوفية من الشيوخ ودعاتهم حتى ال 
يسقطوا في لبس من يدعي تربية المريدين بال تثبت 
وهدي نبوي بمخالفة ما جاء في كتب الله وسنة نبيه 
ذكــره عن شيخ  عليه وسلم، ومما سبق  الله  صلى 
اإلسالم في مناظرة الراحل تقي الدين الهاللي، وكيف 
العلوي  العربي  بن  دعــوة  بجدوى  األخير  هذا  أقر 
اإلســالم من ضرورة  يتنافى مع  ال  اإلصالحية مما 
المجادلة بالتي هي أحسن ورحمة الدعوة والموعظة 
الحسنة، وغالبا ما كان شيخ اإلسالم يناظر العلماء 
والفقهاء والطلبة لتصحيح بعض االعتقادات التي 
يدخلها البعض في إطار المباح في التصوف كما 
يرتكب من طرف فرق ممن يشدخ الرؤوس ويفترس 
لحوم الحيوانات باألظافر، وهذا ما قاومه العلماء 
المصلحون والشيوخ المربون ونهوا عنه ألنه لم يقع 
العلماء  أباحه  ومما  خلفائه،  وال  الرسول  عهد  في 
والشيوخ إقامة ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم 
اعتزازا بمقامه ومكانته، حيث ظهرت في والدته من 
عالمات المكانة العظمى لنبينا بحلول ظهوره إلنقاذ 
بناتهم  كوأد  قريش  كفار  بدع وضالالت  الناس من 
وتعاطيهم للربا وإباحة األعراض، كما كان يدعو شيخ 
اإلسالم إلى مواجهة من يزكي الظالمين من الحكام 
واستغاللهم  المواطنين  على  تظلماتهم  ويساير 
باغتصاب أراضيهم واستعمارها، وخنق حرياتهم 
وإبادة كل من كان يواجههم.. ويذكر المختار السوسي 
الذي كان ال يفارق شيخ اإلســالم بمدينة فاس هو 
ومجموعة من العلماء والطلبة داخل القرويين، وكانت 
هناك ثلة من رجال الوطنية من طلبة القرويين وابن 
شيخ  عليهم  يلقيه  كــان  مما  يستفيدون  يــوســف 

اإلسالم..
يذكر المرحوم المختار السوسي في »إلغياته« الجزء 
تغط  كانت  القرويين  »أن   :226 الصفحة:  الثاني، 
المفكر  أستاذنا  الهمم  موقظ  دروس  قبل  غطيطها 
العلوي، فقد كان مجلسه  العربي  سيدي محمد بن 
ندوة الفكرة الدينية الجديدة، وإن كان هو إنما يحوم 
جهرا ضد الرد على الصوفية، ولكن تحت ظل ذلك 
تكون غيرة على الفكر الوطني العام«، يقول المختار 
السوسي: »فإذ ذاك سكرت بتلك الفكرة تحت ظل من 
بجرائدها  الــدنــيــا  لــي  تفتحت  كــمــا  وإنــمــا  تــكــون 
المصرية  بحركاتها  الحديثة  وكتبها  وجغرافيتها 
والتركية والسورية والعراقية والهندية واألفغانية 
واإليرانية والتونسية وحركة العلماء في )الجزائر(، 
هذه كلها ترن في اآلذان رنين األجراس التي توقظ 
النائمين وحكومة )المغرب( إذ ذاك ال تزال غافلة عن 
ذلك، ولما تنتبه إلى منع ذلك وخنقه في مهده«، ومن 
كتابات المرحوم المختار السوسي عن شيخ اإلسالم 
من  اإللغيين  »مشيخة  كتابه  فــي  منسوخ  هــو  مــا 
في  الحضريين  أساتذتي  تــراجــم  أو  الحضريين« 
)مراكش، وفاس، والرباط(، وهذا الكتاب هيأه للطبع 
ونشره ابن الفقيد المختار السوسي ِرَضى الله عبد 
تراث  بنشر  المكلف  السوسي  المختار  بن  الوافي 
والده.. وصفحات كتاب المختار السوسي في موالي 
العربي العلوي حافلة بما عاشه طالب مع شيخه الذي 
كان يرعاه بوصاياه ويحذره من تملق دونه ألن ذلك 
المختار  وينقل  المتكبرين،  طــرف  من  الــذل  يــورث 
السوسي رحمه الله ما كان يعانيه شيخ اإلسالم من 
الكتيب  تناولت  ثــم  فيقول:  يناوئه  كــان  مــن  طــرف 
الرحمن  أولياء  بين  »الفرقان  عنوانه:  في  فوجدت 

وأولياء الشيطان« وأنه البن تيمية الحنبلي.
مما يالحظ أن المختار السوسي لم يذكر في كتابه 
المشار إليه جانبا من لقاءات الشيخ برجال الوطنية 

وهذا ما يطرح أكثر من عالمة استفهام.

حياة العائالت الوجدية األصلية كانت ومازالت وستظل تعتمد على نظام 
تضامني وتكافلي طبقا لما يرتضيه الدين اإلسالمي، وذلك ما جاء في 
مخطط كتيب عثر عليه السيد موسى السعدي يوم كان وزيرا للسياحة، 
َن فيه كاتبه أصول وجذور وعادات وتقاليد  وهو مخطوط فريد من نوعه َدَوّ
العائالت الوجدية، وبما أن المخطوط مكتوب باللهجة الدارجة فقد كلفني 

السعدي بنقله إلى اللغة العربية الفصحى، وقد تطلب مني ذلك جهدا 
استعملها  التي  المصطلحات  وبعض  المفردات  ألن  جهيدا 

صاحب المخطوط تكاد ال تجد لها ما يؤدي معناها في اللغة 
الفصحى، وقد أقدمت على هذه المهمة نظرا ألهمية ما 
جاء في الكتيب من معلومات ومعطيات تاريخية تدلنا 
على المثل والمبادئ األخالقية وروح التضامن األخوي 
اإلسالمي الذي كانت الساكنة الوجدية تتحلى بها في 
معاملتها اليومية، وقد أخذت هذه الروح تندثر بسبب 
انــقــراض الــعــائــالت الــوجــديــة األصــلــيــة، حيث أصبح 

الوجديون األقحاح غرباء في مدينتهم التي اكتسحتها 
المنطقة  ألن  المغرب  جهات  كل  من  إليها  جــاءت  أقــوام 

الحدودية توفر لهم فرص االتجار في مجال التهريب وهي 
مهنة ال تسمح تربية الوجدي وال أخالقه بالتعاطي لها، ومما 

جاء في المخطوط المذكور أن المواطن الوجدي كان يسارع إلى 
أفعال الخير واإلحسان بسخاء وأريحية تعتبر من أهم العوامل للقضاء 
على الفقر والهشاشة وتحد من الفوارق االجتماعية، وهذه صفات مازال 
بعض الميسورين من أهالي وجدة يتوارثونها أبا عن جد، وهو األمر الذي 
يسر لي المبادرة التي قمت بها حين قررت جمع التبرعات لشراء جهاز 
»السكانير«، فكان أول محسن قصدته في هذا الشأن هو الوطني الغيور 
الحاج أحمد العربي المدلسي، فمنحني مبلغ خمسة عشر مليون سنتيم 

وضعتها في حساب الدكتور العالم العالمة مصطفى بن حمزة الذي يرجع 
له الفضل في بناء عدة مساجد ومؤسسات اجتماعية كدار العجزة، وبناية 
إليواء أفراد عائالت المرضى المصابين بداء السرطان، وهو المواطن 
أثناء تشكيل  التي رفض حقيبة وزاريــة عرضت عليه  الوحيد  المغربي 
حكومة بن كيران األولى، فال عجب إذا فضل هذا الرجل تكريس ما تبقى 
يزاول  حيث  اآلداب  كلية  في  للتعليم  عمره  من 
مهامه  كأستاذ جامعي، وفي الوعظ واإلرشاد في 
برئاسة  ويكتفي  وجــدة،  مدينة  مساجد  مختلف 
المجلس العلمي الجهوي الذي يصدر منه فتاوى 
البحث  مــجــال  فــي  الــغــزيــر  علمه  على  تعتمد 
والدراسات الفقهية التي ناضل من أجل إحداث 
معهد لها بمدينة وجدة، وهنا أتذكر االستشارة 
محمد  ــحــاج  ال الــمــرحــوم  مــنــي  طلبها  الــتــي 
المال  رجـــال  أبـــرز  مــن  كــان  الـــذي  الملحاوي 
واألعمال والذي أراد أن يتوج آخر أيامه بعد أن 
بلغ أرذل العمر، بعمل صالح فنصحته بأن يبني 
من ماله الخاص مسجدا بوجدة يحمل اسمه، وذلك 
ما قام به رحمه الله بمساعدة وتحت إشراف الدكتور 
َف حضور تدشينه مع ثلة من قدماء  بن حمزة، وقد كان َشَرّ
تالميذ مدينة وجدة التي أصبحت تعج بالمساجد التي بناها المحسنون 
من أبنائها بإيعاز من مصطفى بن حمزة جزاه الله خيرا عن سكان عاصمة 
المغرب الشرقي، ومن بين المحسنين الذين كنت أقصدهم حين أقبل على 
قال  الذي  القادر بن صالح   الحاج عبد  المرحوم  أذكر  إنسانية  مبادرة 

الشاعر في مثله:
كأنك تعطيه أنت آخذه جواد إذا قصدته تراه متهلال 

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

كان أول محسن 
قصدته في هذا الشأن 
الحاج أحمد العربي المدلسي 

سنتيم الذي منحني مبلغ 15 مليون 
وضعتها في حساب الدكتور بن حمزة الذي كان 
له الفضل في بناء مساجد ومؤسسات اجتماعية 

كثيرة.. وهو الوحيد التي رفض حقيبة 
وزارية عرضت عليه أثناء تشكيل 

حكومة بن كيران األولى
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مراكش )وكم هي جميلة هذه الكلمة( واحدة »من أهم مراكز التصوف 
في المغرب العربي«، مدينة »متعددة الخصائص والمميزات والعناوين 
في أذهان العالم ووجدانه، حملت عبر تاريخها الطويل أسماء عدة 
بها  يستديل  عناوين  مجموعة  أسوارها  على  ونقشت  تــزال،  وما 
الزائر«، هي »عاصمة إمبراطورية عظيمة مدينة النخيل والبهجة، 
مدينة السر واألسرار، الربح دون الخسران« هكذا قالت األستاذة 
مالكة العاصمي في ندوة وال أروع نظمها المجلس العلمي بمراكش 
تحت عنوان ملفت هو: »أبو العباس السبتي ومشروعه اإلحساني« 
الخلق محمد عليه الصالة والسالم،  بمناسبة ذكرى مولد أشرف 
هكذا تكلمت، بلغة ساحرة خارجة عن مألوف اللسان، لغة بمعايير 
تحفظ  معها  تخن  لم  شريف(،  أبو  صالح  قال  )كما  دقيقة  جميلة 
العبارة، رغم أن ما نقلته يعزف ألول مرة على وتر حساس، من شأن 
الضرب عليه إيقاظ حدة النقاش حسب رأي الكثيرين، ويحقق قناعة 
جديدة بها نوع من التمرد على النوع الذكوري الذي طالما أخفى 

عن قصد أو عن غير قصد همة المرأة، ومنع نون النسوة 
من الظهور ضمن الالئحة الطويلة للمصلحين واألولياء 

بمراكش.
المساء،  فتنة  وسط  وينمو  يكبر  كان  ما  شيء 
)محمد  البعيد  الليل  ذاكــرة  من  رويــدا  يصعد 
الشيخي(، يمشي بكل الخطوات في رحلة إلى 
الماضي، بل إلى تخوم الماضي الذي نجهل 
العناوين  إال  عنه  نعرف  وال  شــيء،  كــل  عنه 
واألسماء المجردة عن الفعل والذات والنسك، 
أسماء كثيرا ما كانت تتوارى قوتها وفناؤها 

ــه تــعــالــى خــلــف ســتــائــر الجهل  ــل فـــي حـــب ال
مــن خاللها شريط  أعـــادت  والــالمــبــاالة، رحــلــة 

المساحات األرضية المقطوعة والمسافات التاريخية 
اكتشاف  أجل  من  ذلك  كل  كثيرة،  المجهورة ألسباب 

فضاءات  واعتقال  مشتبكة  مفاهيم  جديدة وحصر  أشياء 
تكفي للفناء فيها والذوبان عن طريق التعرف بين أحضانها، وسط 
رياضات حافظت رغم مرور عقود وعقود على طقوسها وما تولده 

من خشوع وإيمان عميق.
ولجت األستاذة مالكة العاصمي المدخل المخصص لها في المحاضرة 
تفننت  عمل  قبالة  وضعتنا  الزهو  من  وقامة  االشتغال  من  بهالة 
صاحبته في منحه الرونق والجاذبية األخاذين، وإعطائه الخاصية 
الفريدة التي ظلت األستاذة تناضل من أجل بلورتها وترسيخها، 
َرًة في ذلك إمكانات هائلة وغير محدودة للتعبير عن تصوراتها  ُمَسِخّ
وعن عشقها للمدينة التي تربت على صبوتها وأخذت منها الشموخ 
والقيم  األخــالق  فيها  تسمو  التي  المتواضعة  والحياة  واألنــفــة 
والمبادئ، وتغيب عنها السخرية )من البشر( والرعونة )وقلة الحياء(؛ 
دخلت كما عهدناها وكما عودتنا على رؤيتها منارة ذات األفق المشع، 
دائمة اإلبداع والوهج سباقة قبل غيرها إلى إخراج المدينة الحمراء 
من ظل الهامش »ألنها ال تؤمن بالفكرة القائلة بأن لهذا األخير سحره 
وبهاؤه كما يرى نجيب خداري، بل ترى فيه الجحيم وكل الجحيم«، 
اللقاء »المحاضرة« مسارا غير مأمون  دخلت بعد أن اختارت في 
المأخذ، ال تكفي فيه السطحية واللمس من بعيد، ألنه يتطلب درجة 
عالية من البحث، ومن التفكير والدراسة المعمقة، حملتنا إلى عين 

تفجر ماؤها السلسبيل على كواعب لم يطأن إال المسك والكافور كما 
قال أحد الشعراء.. طوحت بنا إلى نبع خفي انطلق من أنهار سندسية 

اهتزت العقول من سيلها وربت ثم أخرجت ما بها.
بلذة  معه  أحسسنا  الحلم  كمذاق  بكالم  األديبة  األستاذة  تحدثت 
قصوى.. لذة المعرفة في امتدادها نحو الالنهائي عن مراكش المدينة، 
التي سحرتها منذ أن رأت النور داخل بيئة علمية مالئمة ومناخ 
اجتماعي حاضن ومحفز على اإلبداع والعطاء، وعن رجاالتها الذين 
ليسوا سبعة كما هو مشاع )شاي الله آ سبعة رجال(، هم أكثر من 
ذلك بكثير، إذ في كل شبر من أراضي المدينة الخالدة والنائمة في 
ظل البركات يتمدد اسم من األسماء العظيمة التي خلفت تراثا وتأثرا 
وتركت أثارا كثيرة، واالقتصار على سبعة هو مجرد تيمن برقم مقدس 
كما قالت األستاذة العاصمي في التراث اإلسالمي، ولكون االقتصار 
عليه يفيد »لتسهيل مأمورية الزائر والتقليل من متاعبه وجهده«، 
وتوقفت السيدة المحاضرة عند ظاهرة المواسم )مواسم الصلحاء(، 
وهي كثيرة جدا، يتقي في برامجها بالمناسبات الدينية 
قيل،  كما  فرحتين  الفرحة  تكون  حتى  خاصة، 
وأفاضت في ذكر دور أولئك »الصلحاء والمهام 
التي نهضوا بها والوظائف التي اشتغلوا فيها أو 
خالدات،  صالحات  نساء  جانب  إلى  مارسوها 
مذكرة بالدراسة التي أنجزتها في الثمانينيات 
عن )المرأة في الجغرافية شهادة على الثقافة 
والتاريخ(، وقدمتها إلى األمم المتحدة كوثيقة 
شاهدة على عظمة المرأة المغربية بالخصوص 
وعلى قوتها وتفهمها للدور الذي يجب أن تلعبه 
إلى جانب الرجل، قوة أهلتها »لتخلد في المجال« 
ولتسجل  ــذاكــرة،  ال فــي  موشوما  اسمها  وتــتــرك 
في  العمومية« ومساهماتها  »الحياة  في  حضورها 
السياسية، والعلوم، والفنون، واآلداب، وفي البطوالت 
والحروب، وغيرها«، ووضعتها )أي الوثيقة/ المؤلف( رهن 
اإلشارة بكل الدالئل الدامغة والداحضة »لما يروج عن المجتمعات 

اإلسالمية من تهميش للمرأة وتبخيس لها«.
لم تنس السيدة مالكة الشاعرة والباحثة أن تعرج على المجاالت 
التي »استعملها المصلحون والمصلحات، والفضاءات التي استغلوها 
ألنشطتهم الدينية«، منها »الحضار والمسيد والجامع« وكذلك األماكن 
الملحقة بها، ومنها المطاهر وتعني فضاءات الطهارة والوضوء من 
األستاذة )ضربوا  تقول  أماكن  مراحيض ومغاسل وغيرها، وهي 
عليها الطم(، بعد أن كانت المدينة تتوفر على عدد ال يحصى منها 
)خاصة العمومية(، سواء في الدروب أو في الشوارع أو في األسواق 
المواقع  ومختلف  المصانع  وفي  الفاء(،  )بسكون  الفنادق  في  أو 
للتجاوب مع متطلبات »وحاجيات العابرين والعاملين والمسافرين 
وغيرهم، وتقريبها من رواد بيوت الله )المساجد(، على اعتبار أن 
المطاهر جزء »أساسي في البنيات المعمارية للمساجد في كل بقاع 
العالم«.. بنيات اختفت كلها في عصرنا الحاضر، ولم يعد لها أثر 
رغم الحاجة الماسة إليها، وهي شكوى لله تقول األستاذة »ظللت 
أجأر بها دون أن تجد آذانا تسمعها« منذ العامل طارق رحمة الله 

عليه، والوالي بلماحي، ورؤساء كل المجالس البلدية. 
)الوفا الروحي الجزولي...(.

ما نقلته يعزف ألول 
مرة على وتر حساس، 
من شأنه أن يحقق قناعة 

النوع جديدة بها نوع من التمرد على 
الذكوري الذي طالما أخفى عن قصد أو 

عن غير قصد همة المرأة، ومنع نون 
النسوة من الظهور ضمن الالئحة 

الطويلة للمصلحين واألولياء 
بمراكش

alousbouea@gmail.com
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 محمد بركوش

مراكش.. مدينة أكثر من »سبعة رجال«



كانت نتائج المسيرة الخضراء سارة للغاية، 
وحاملة لمعالم الظفر واالنتصار ولذلك لم تزل 
من فكر وخيال الشعب المغربي، ولم ينسها عاهل 
البالد الحسن الثاني فجاء خطابه السامي الذي 

ألقاه بمناسبة الذكرى العشرين لالستقالل.
وكان هذا الخطاب يوم اإلثنين 17 نونبر سنة 
1975، وفيه قال جاللته إن صحراءنا ردت إليه 
وإننا في القريب سنزور أخوالنا وأبناء لنا،  ودعا 
أقاليمنا  لتنمية  التخطيط  ف��ي  التفكير  إل��ى 

الصحراوية.
عمت  التي  العارمة،  الفرحة  هذه  وبمناسبة 
المغاربة بمناسبة المسيرة الخضراء التي حققت 
هدفها، وأثارت إعجاب العالم، وانشغل بأمرها 
الكتاب والصحافيون، زار المغرب عددا كبيرا من 
وأجرى  العالم،  جهات  جميع  من  الصحافيين 
جاللة الملك الحسن الثاني لقاءات متعددة مع 
مختلف الوكاالت اإلخبارية، ومن ضمن األحاديث 
مبعوث  مع  االستجواب  جاللته  أجراها  التي 
كان  فقد  الفرنسية،  للتلفزة  الثانية  الشبكة 
استجوابا هاما ومفيدا للغاية، دل على عبقرية 
الذين  بالمغاربة  إعجابه  وعلى  الثاني  الحسن 
أظهر أنهم عريقون في الحضارة ولهم ثالثة عشر 
وذكائه  بعبقريته  أقنع  وق��د  التاريخ،  من  قرنا 
الصحافي الذي كان يسأله والسيما حينما سأله 
وقال لجاللته: »هذه األرض صحراء، لكن تحت 
ال��ص��ح��راء ت��وج��د ث���روات ه��ائ��ل��ة، أليست هذه 

الثروات هي الهدف الحقيقي؟«.
فقال له جاللته: طالبنا بصحرائنا قبل أن يتم 
العثور على الفوسفاط، ولو كان في إمكاني أن 
أقول إني أستغني عن الفوسفاط وال أستغني عن 
الصحراء لفعلت، لكي أبين أن هدفنا قبل كل شيء 
هو السيادة وواجبنا هو تحرير شعب الصحراء.. 
حظيرة  إل��ى  عودتها  هو  الصحراء  واستقالل 

الوطن األم.
ثم سئل جاللته سؤاال آخر وهو: يبدو أنكم ال 
تخشون إذا كما سبق أن قيل أي تدخل مهما كان 

من طرف الجزائر؟
فقال جاللته: إنني رجل قانون، وأعرف أنه في 
بدون  مطالب  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ال  المسطرة  م���ادة 
مصلحة، وقد أعلنت الجزائر في شتى المناسبات 
وأمام الهيئات الرسمية على الصعيد الدولي أنها 
ليست لها مصالح وال مطالب في الصحراء، وإنها 
سعيدة داخل حدودها، إذا قانونيا، وسياسيا، 
وإنسانيا، وتاريخيا ال يمكن أن يكون للجزائر 

مطلب ما نظرا النعدام عنصر المصلحة.
بعد هذا الخطاب السامي، وبعد استجوابه 
مع القناة الفرنسية، توالت اللقاءات الصحافية 
مع جاللته، فتفضل جاللته فخص مبعوث جريدة 
»اإلنفورماسيون اإلسبانية« بحديث صحفي أشار 
اإلسبانية  المغربية  ال��م��ح��ادث��ات  أن  إل��ى  فيه 
بين  للتعاون  وك��ب��ي��رة  ج��دي��دة  آف��اق��ا  ستعرف 
الطرفين، وتحدث عن مستقبل الصحراء، وأثنى 
على هذه الجريدة اإلسبانية التي كانت قد دعت 
مشكل  لتسوية  المغرب  م��ع  ال��ح��وار  فتح  إل��ى 

الصحراء.
التلفزة  شبكة  م��راس��ل  م��ع  حديثه  ك��ان  ث��م 
األمريكية »ن. ب. س« الذي تحدث فيه عن المسيرة 
وكيف ستقع وكم عدد المتطوعين، وقال جاللته: 
العملية  ألن  وذل��ك  المسيرة  رأس  على  سأكون 
ليست عسكرية، ثم قال جاللته في حديث خص 
الناحية  من  هناك  ليس  اإلسبانية:  التلفزة  به 

المنطقية ما يدعو إلى إيقاف المسيرة.
وإلى جانب الحسن الثاني، كان هناك صاحب 
الملكي ولي العهد األمير سيدي محمد  السمو 
آنذاك، وصاحب الجاللة اليوم، كان إلى جانب 
والده الحسن الثاني، يشارك في أعمال المسيرة 
الخضراء، ويرأس االنطالقات الميمونة، وهكذا 
نجده نصره الله، في جو من الحماس واألفراح 
الغامرة، والتعبير الكامل عن التعلق بالصحراء، 
يترأس حفل انطالق أفواج مدينة مراكش للسير 

في المسيرة الخضراء.
وفي كلمته، وصف مدينة مراكش بأنها درة 
نفيسة من درر بالدنا في عقد األصالة والمجد، 
وإنها مدينة شهدت باعتزاز وشرف عبور أفواج 
بعون  العائدة  أرضنا  نحو  الخضراء  مسيرتنا 
الله، قد شهدت قبل اليوم منذ قرون خلت، عندما 
الميامين  ال��ب��الد  ه��ذه  ق���واد  م��ن  ق��ائ��د  أسسها 
األبطال، وملك من ملوكها الصيد الغطاريف قائد 
ان��ت��ف��اض��ة ج��ي��وش ال��م��راب��ط��ي��ن ال��واف��دي��ن من 
الصحراء نحو أراضي الجهاد في سبيل اإلسالم 
والمسلمين، ثم أشار إلى أن مدينة مراكش اليوم 
هي قاعدة لمسيرتنا الخضراء التي أراد صاحب 
الجاللة الحسن الثاني أن تكون مسيرة سلمية 

تخضر بها الصحراء.

هل كانت الصحراء 
بدون سيد وال ملك 

قبل احتاللها من طرف 
اإلسبان؟

بقلم. مصطفى الطريبق
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تمهل أيه السيد وال تدع 
ح���ك���م���ك ال���م���س���ب���وق عن 
فتصير  يغريك،  سذاجتنا 
باحثا عن لحظة نصر وهي 
وكن  تمهل  ق��ه��ر..  ل��غ��ي��رك 
إنسانا للحظة في حياتك، 
ع��ش وام��ن��ح غ��ي��رك فرصة 
للعيش، ال تكن أسدا تحسب 
أن الغابة كتبها الله باسمك وكل 
لك  تائهة  ق��ردة  مجرد  ال��ن��اس 

رائعة.
أنت  فلست  يا سيدي  تمهل 
أميرا وال نحن حميرا، بساطة 
جبلت  وجبروت  عليها  فطرنا 
أنت عليه فصرنا نبدو صغارا 
في نظرك وما صغير إال عقلك! 
تحسبنا نباع وأنت المشتري، 
نبيعك صوتا في يوم من أيام 
مبادءك  أن���ت  وت��ب��ي��ع  ي��ون��ي��و، 
وأخالقك في كل دقيقة من دقائق 
السنة.. بعت الوطن نفسه ليكتب 
اس��م��ك ب��الئ��ح��ة ال��ن��اج��ي��ن في 
اختبار ولوج قبة النيام.. هنيئا 

لك!!
ومغربي  أنا،  كتامي  مغربي 
أنت، قد تكون فاسيا أو رباطيا، 
أو بيضاويا أو طنجاويا.. المهم 
أنك مجرد باحث عن لحظة ظالم 
لتدس يدك بجيوب اآلخرين أو 
تتعرى وتبيع مبادئك لمن يدفع 
أكثر.. هذا أنت أما أنا الكتامي 
فأبحث عن نصف فرصة ألشتري 
نفسي ولكن دون أن أبيع أرضي، 
وال  م��ب��ادئ��ي  وال  وط���ن���ي،  وال 

شيء..

لسنا مغفلين سيدي، نتظاهر 
بالغباء.. تزورنا عند كل موسم 
انتخابات، تحجز بأفخم فندق 
بالمنطقة، وبيوم ثالثاء أو يوم 
خميس تجمعنا كالقطيع وسط 
ساحة األغبياء كما تظنها، تلقي 
علينا خطابك الذي كتبته وأنت 
ب��ح��ض��ن زوج���ت���ك ف���وق سرير 
النعام..  ري���ش  م���ن  م��ص��ن��وع 
باسمك..  ونهتف  ل��ك،  نصفق 
تعليق  أول  فيأتي  أن��ت  تغادر 
شبه صامت من سيدة عجوز: 
»الشفار«!!.. كلنا نعلم أنك لص 
وكاذب لكننا نصدقك ليس حبا 
فيك وال في زوجتك، ليس ألنك 
تجعلنا  أن  وت����ح����اول  غ��ن��ي 
م��ع��اص��ري��ن وم��ح��اف��ظ��ي��ن على 

أصالتنا!! ولكن ألننا مضطرون 
المستبد  ال���دول  تعامل  بحكم 
لنا أهون علينا  معنا.. خداعك 
م��ن اس��ت��ب��داد ال��دول��ة ال��ت��ي ال 
نحتاج منها شيئا إال أن تتركنا 

في سالم.
تمهل سيدي، أراك قد صدقت 
نفسك وآمنت أنك المخلص لنا 
بمقترحك  ال��دول��ة  جحيم  م��ن 
صدقنا  لقد  تمهل  التقنيني.. 
بيننا  ت��ك��ون  أن  وقبلنا  ك��ذب��ك 
ولكنك المست الخط األحمر، خط 

النار الذي قد يحرقك... 
فإني  السياسي  أيها  تمهل 
أراك تحرق نفسك.. عد خطوات 

إلى الخلف أو غادر خير لك.. 
< عبد السالم المساتي

من كتامي لسياسي مغربي
مبروك سنة سعيدة

يا أعز جريدة
تستحق مني زغريدة

ومتمنيات حلوة لذيذة
أنت في أفكارك فريدة

متنوعة وعديدة
آه، وآه وألف تنهيدة
على أخبارك المفيدة

المجدية والسديدة
من جد وأب وحفيد وحفيدة

وأستاذ وطالب وتلميذ وتلميذة
وجدناك دوما عنيدة

وعن المكر والبهتان بعيدة
وكنت دوما طريدة
لألعداء والمكيدة

ولم تسقط يوما في المصيدة
فكنت الفائزة المجيدة

وكسرت الصمت بالحديدة
وبأقالم دوما خالدة

وربان سيد القصيدة
تبتدئين بالبسملة الرشيدة

وتختمين بحقيقة ضائعة فريدة
< مصطفى بصير )فاس(

سنة سعيدة
 يا  أعز  جريدة

لماذا توحدت أوروبا ولم يتحد العرب؟
عالمنا  أن  ج����دا  ال��م��الح��ظ  م���ن 
اإلسالمي يعاني كثيرا من األمراض 
ضعف  ع��ن  ناتج  فبعضها  والعلل، 
أص���اب ال��ب��ن��ي��ان اإلس���الم���ي بسبب 
كلمتهم،  وتفرق  المسلمين  اختالف 
وبعضها انتقل كالمكروب من أعداء 
اإلس����الم وم���ن ف��ي ق��ل��وب��ه��م مرض، 
وبعضها جاء كالطاعون الذي اخترق 
األمة اإلسالمية وكاد يفتك بالكثيرين 

منها.
ف��ي هذا  ب��ه  ابتلينا  م��ا   وإن ش��ر 
العصر هو الغزو الفكري الذي يصيب 
ويشغل  فيها،  فيؤثر  العقول  بعض 
الناس عن صفاء الدين إلى ما ال يحمد 
عقباه وإذا تعددت مشاغل العقل فقد 
وعيه والبد من الحقيقة التي ال مفر 
منها، إلى وقفة يقفها أناس مخلصون 
لدينهم ووطنهم يبذلون ما في وسعهم 
من جهد، وهذا ما جعلني أطرح سؤاال 
على نفسي دون الوصول إلى جواب 
مقنع وهو: لماذا توحدت أوروبا ولم 
يتحد العرب؟ وهذا يذكرني بمؤتمر 
انعقد  ال��ذي  السابع  العربي  القمة 
بالرباط يومي 28 و29 أكتوبر 1977، 

والذي حضره جميع ملوك ورؤساء 
منه  االنتهاء  وبعد  العربية  ال���دول 
مباشرة كتبت بعض الصحف العربية 
بعناوين بارزة »اتفق العرب على أال 

يتفقوا«.
أربعون سنة مرت على هذا المؤتمر 
وم������ازال ال���خ���الف ال��ع��رب��ي س���اري 
لم  الدينية  األعياد  وحتى  المفعول، 
توحد بل أصبحت تتعرض لالنتقادات 
الالذعة والتي صدرت عن األزهر )عيد 

وصالتهم  وأض��ح��ي��ت��ه��م  ال��م��غ��ارب��ة 
باطلة(، فلماذا ال نوحد أعيادنا الدينية 
مادام الفرق بيننا وبينهم ال يتعدى 
3 ساعات بمعنى عندما يظهر الهالل 
ع���ن���ده���م ف���س���ن���راه ع���ن���دن���ا ب���ع���د 3 

ساعات.
لقد مضى زمن من التعتيم وانكسر 
اليوم  العالم  وأص��ب��ح  برلين  ج��دار 
عبارة عن قرية مصغرة، وليلة القدر 
يجب أن تكون موحدة كما هو الشأن 

أن  يجب  ال��ذي  عرفة  ليوم  بالنسبة 
يوم  دول��ة  لكل  وليس  موحدا  يكون 
عرفة خاص بها، وهذا يذكرني أيضا 
بداية  ف����ي  ال���ف���ط���ر  ع���ي���د  ب��م��ه��زل��ة 
السبعينيات من القرن الماضي؛ حيث 
وكانت  وج��دة  بمدينة  أتواجد  كنت 
الحدود مفتوحة بين البلدين في مركز 
هذا  في  المضحك  أن  إال  بغال  زوج 
مفطرون  »ال��ج��زائ��ري��ي��ن  أن  األم����ر 
يتبادلون  وهم  والمغاربة صائمون، 
اختالف  إن  بينهم.   م��ا  ف��ي  النكت 
المسلمين وتعصبهم ألسباب تافهة 
العلمانيين  بعض  جعل  ال���ذي  ه��و 
والملحدين ينشرون أفكارهم الهدامة 
لنية في نفس يعقوب ويدلون بفتواهم 
علينا، مثل قضية الميراث الذي نزلت 
في شأنها نصوص وفرائض قرآنية 
في سورة »النساء« يحاولون تغييرها 
بالمساواة بين الرجل والمرأة، وهذه 
الملك  ال��ع��ب��ق��ري  ك���ان  ال��م��واض��ي��ع 
يعتبرها  الثاني  الحسن  المرحوم 
ي���ج���وز حتى  ال  ح���م���راء  خ��ط��وط��ا 

مناقشتها فحذار من أفكار الدخالء.
< جعفر المرتجى

ماذا عسانا أن نقول عندما نرى 
شبابا في ربيع العمر يتحولون إلى 
قنابل بشرية ويفجرون أنفسهم في 
مدنهم وأماكن أخرى؟ ماذا عسانا 
أن نقول لما نشاهد شبابا مسلحين 
بأسلحة الحرب يدمرون ويقتلون 

أرواحا بريئة؟
فتمزقت  ق��ن��اب��ل��ه��م،  ان��ف��ج��رت 
أجسامهم وتالشت عظامهم وسالت 
دماؤهم بعد أن زهقت أرواحهم. فما 
المتطرفين،  ل��ه��ؤالء  ج��رى  ال���ذي 
أمام  بأياديهم  أنفسهم  يقتلون 

المإل، ولكن ال أحد يذرف الدموع 
عليهم ويحزن على فقدانهم، بالله 
م��ن هذه  اس��ت��ف��ادوا  م���اذا  عليكم، 
العلميات اإلجرامية غير المبررة؟ 
ما هي أهدافهم من هذه الظاهرة 
اإلسالمي  ال��ع��ال��م  ع���ن  ال��غ��ري��ب��ة 
العريق؟ أيريدون مس أمن الدول 
وزعزعة استقرارها، ونشر الرعب 
والهلع واالضطراب والقلق وسط 
أداة  م����ج����رد  ه����م  أم  ال�����ن�����اس؟ 
ل��ل��م��ت��ط��رف��ي��ن، أع��������داء ال���س���الم 

واألمان؟

الديار  ف���ي  م���ؤخ���را  ج����رى  م���ا 
الفرنسية من طرف شباب متطرف، 
يحمل في أعماقه مشاعر الكراهية 
والبغض ضد مواطنين ال ذنب لهم 
ودينا«،  »لغة  مختلفون  أنهم  إال 
فمهما كانت األسباب ومهما كانت 
المعاناة التي يعانيها هؤالء فهذا 
أعمال  من  به  يقومون  ما  يبرر  ال 
انتحارية بعد انتمائهم إلى منظمات 
متطرفة تستغل دماغهم وتزودهم 
بمعتقدات خاطئة، شعارها القتل 

والعنف والدمار.

كيف سنشرح  المرء:  ويتساءل 
الغريبة  الظاهرة  ه��ذه  لناشئتنا 
ونجيب على تساؤالتهم علما بأن 
لهم  تلقن  التعليمية  المؤسسات 
والتسامح  المحبة  ف��ي  دروس����ا 
والدين  وال��ت��ك��اف��ؤ  وال���ت���واص���ل 
اإلس���الم���ي ي��ع��ل��م��ه��م م���ب���ادئ في 
االحترام والتفاهم والرحمة والرأفة؟ 
األعمال  ه��ذه  يستنكر  كله  العالم 
اإلرهابية ويأمل العيش في األمن 

واألمان والحب واالستقرار.
< نجيبة بزاد بناني )الرباط(

كيف نشرح العمليات اإلرهابية ألطفالنا؟

صورة تؤرخ لمؤتمر القمة الذي عقده رؤساء الدول 
العربية في 28 و29 أكتوبر 1977 بالرباط



خ��رج��ن��ا م��ن ال��ض��ي��ق ال���واس���ع إل���ى الواسع 
األضيق، وإذا بنا نواجه المجتمع المكبل بتقاليد 
الجيل إال القليل، إن اللبيب باإلشارة يفهم، وشرح 
حين  الناس  بعض  الفاضحات،  من  الواضحات 
وبعضهم  يفكر،  أن  يريد  ال  الظهر،  أعطانا  رآن��ا 
صدم، توقف مليا جامدا يتألم، وبعض آخر بادر 
يتكلم،  استرسل  بل  ليسلم،  يده  ومد  بالتبسم، 
فعلمنا أن المفقود البعيد قد ولد من جديد، لكن 
المخاض البد له من جد وجهد واجتهاد مع صبر 
أو  المكلومة،  القلوب  نطمئن  فانطلقنا  وتصبر، 
لمن  مكترثين  غير  الحائرة،  األعين  نظرة  نزيل 
ق أو المعاق، فالذي همنا هو  يميزنا باسم المعَوّ
تكسير القيود، كان أملنا في الشخص المثقف، 
ظنت أنفسنا أنه يعرف، صدمنا بكثرة التفلسف، 
ألم يقرأ القصص الواقعية التي خطت في الكتب 
وتدربنا  فتعلمنا،  درسنا  لنا  قالوا  وال��ج��رائ��د، 
ثم  األع��ض��اء،  متكامل  بجسم  ذل��ك  وك��ل  فعملنا، 
وصلتم؟  وكيف  انطلقتم؟  متى  قائلين:  تساءلوا 
وأنتم غير أسوياء، أجبناهم قائلين: ألسنا عقالء؟ 
واالجتهاد  وبالجد  والنفيس،  الرخيص  سنبذل 
سنرسم سبيل الوصول إلى المأمول، كسرنا القيود 
والجدران، وما تعبنا إال مع اإلنسان، نعم وحده 

اإلنسان.
قلت إنما أنا إنسان، لست بَمَلٍك ولست بشيطان، 
كان سبب قولتي هذه واقعة بائسة، بعدما تجاوزنا 
الجدران واألزقة والمواصالت، وصلنا إلى اإلدارات 
كموظفين وموظفات، إذ بنا نتيقن أننا في بداية 
أصعب المعاناة، سمي قدرا صراع التموقع، لكنه 
ليس كذلك، بل هو الجهل أو عدم الفهم، بل هو 
التجاهل، أي تجاهل احتياجات ذوي اإلعاقة، ألم 
أقل في مقال سابق إن المثقفين أرادوا تخفيف 
»ذوي  إل��ى  غيروها  النفوس،  على  الكلمة  وق��ع 
يعرف  المثقفين  فبعض  الخاصة«،  االحتياجات 
الكلمة ال معناها، ومع هؤالء نعاني، منا من جلس 
على كرسي وارتكن في ركن، أي انزوى إلى زاوية، 
ومنا من وجد ذوي العقول التي تفكر، والقلوب 
التي تشعر، كذا المسؤول المتبصر، له علم مسبق 
وخبرة بها تغير، أو ينفذ أمرا به ُأخبر، ومنا من 
التواصل  نخلق  وقر،  الذي  الفكر  ليغير  يصارع 
والتفاعل مدركين صعوبة االحتكاك المحتمل، هكذا 
كان، طال عجبي حين حصل من أشخاص مثقفين 
أطر، فعلمت حينئذ سبب نظرات المجتمع بعيون 
حائرة تخفي ما ُأعلن في المرافق العمومية من 
أفعال محيرة، لكن اآلن نحن هنا بينكم، شاء من 
أب���ى، أجيبوا ع��ن ه��ذا السؤال  ش��اء وأب���ى م��ن 
أنفسكم، لما تخلقون بيئة التصادم؟ أقصدكم أنتم 
يا أصحاب المكتب، قانونكم مردود عليكم، وأنتم 

تعلمون أنه حقنا ال امتياز في ذلك أو تفاضل.
قيل في المثال المغربي »الناس طوب وحجر«، 
المزهرة  األع��ش��اب  ينبت  ال��ذي  للطوب،  فطوبا 
المغرب جميل، شعب  بلدنا  المثمرة،  واألشجار 
بعض  أظهرت  ما  والتضامن،  بالتكافل  معروف 
الحل  إلى  ونتوصل  التحاور  ألفتح  إال  المشاكل 
األسهل، أعلم أنك وإياي مواطنان مغربيان، لما 
االعتداء بعدم إعطاء الحقوق؟ إذا كان ذوو اإلعاقة 
في المدن يعانون فما حال أهل القرى والبوادي؟ 
أناس حقا يعانون، صمتهم صارخ، يصم األعين، 
ويعمي األلسن، حتى انقلبت المفاهيم، وكل اللوم 
أرادوا  المدني،  والمجتمع  الحكومات  على  يقع 
نفعهم فجمعوهم في مؤسسات داخلية، فظن كل 
صاحب إعاقة أنهم فئة مختلفة، فأصبحت بعض 
يندمجون،  ما  سرعان  لكنهم  متخوفة،  النفوس 
ويبقى لديهم تخوف دفين، يصرح به في ثنائيات 
الفئة، وأسوأ إحساس يمكن أن تستشعره، هو 

إعطاؤك بعض حقك بلباس اإلحسان.
أعود إلى األعين، فتحنا النقاش حول األعين 
الحائرة، لكن تختلف النظرات، وأسوُأها النظرات 
الفاحصة، تراهم ينظرون إليك، كأنهم يبصرون 
مخلوقا جديدا غريبا، ترى أعينهم تفحصك لتالحظ 
كل  مع  ذلك  ويتكرر  تالحظه،  أن  لها  يحق  ال  ما 
مدخل  كلمات  معنى  وهذا  بجانبه،  تمر  شخص 
المقال »خرجنا من الضيق الواسع إلى الواسع 
األضيق«، كل عين تقرأ قراءة خاصة بها، حسب 
والمادي،  )ال��م��ع��رف��ي،  المجتمعي  م��س��ت��واه��ا 
والسندان،  المطرقة  بين  فأصبحنا  والمزاجي(، 
ضغط نظرات العين أسوأ من الغرق، ألن الغريق 
يصارع األمواج، ونحن نصارع ال واحدا أو اثنين 
م��ن ال��ن��اس ب��ل األف���واج، فهل نبقى ف��ي البيوت 
المغلقة؟ َأم نخرج غير مبالين لنظرات الشفقة، إذا 
صادفت عينك عين المنظور إليه، بادر بابتسامة 
أو سالم، وال تكثر من تركيز النظرات إلى عضو 
مبتور أو مرتٍخ أو متشنج، أو كثرة السؤال عن 

الحال.

اإلعاقـة والمعـاق
رؤى وآفـاق

> بقلم: عبد الحنين شامة

الوزير  باستقالة  العام  ال��رأي  طالب  حين 
الذي تسبب في فضيحة مدوية، جعلت بلدنا 
عرضة للسخرية واالستهزاء، وشماتة األعداء، 
نبهني خبير باألمور، وبما يجري ويدور، وعلى 
المملكة  في  الكبار  فضائح  بتاريخ  تام  علم 
الشريفة، بأنه لم يجر العمل باالستقالة عندنا، 
توابع  مع  تستورد  وال  قط،  بها  سمعنا  فما 
ترتبط  ال  المسؤولية عندنا  الديمقراطية ألن 
»هل  واض��ح:  تهكم  في  وتساءل  بالمحاسبة، 
رأيت قطا يهرب من دار العرس؟« واالستقالة 
معناها الخروج من جنة الدنيا فالمنصب يوفر 
وتعويضات  واألس��ف��ار  واالمتيازات  الراتب 
شبكة  وتكوين  والخارج  الداخل  في  المهام 

عالقات زبونية تنفع اليوم أو غدا..
إنه  تطاق،  ال  التي  اإلهانة  فهو  العزل  أما 
شهادة سوء سلوك، أو عدم كفاءة أو وساخة 
ذمة، كان أبو علي بن مقلة الخطاط المعروف 

ف��ق��ال فيه أحد  ال�����وزارة،  ف��ي  ق��د ط��ال مكثه 
الظرفاء:

وقالوا العزل للوزراء حيض
لحاه الله من أمر بغيض

ولكن الوزير أبا علي
من الالئي يئسنمن المحيض
واألدب الشعبي يعبر عن المنصب ب�«البزولة« 
وتلقمه  الحكومة  تحتضنه  طفل  فالمسؤول 
ثديها ليرتشف الحليب سائغا عذبا بدون بذل 
وحالوة  األح��ض��ان،  دفء  فيألف  ج��ه��د،  أي 
ال��ح��ل��ي��ب، وح���ب ال���رض���اع، وم���ن ت��م يرفض 

الفطام.
قال الرسول عليه الصالة والسالم: »يا أبا 
إنكم ستحرصون على اإلمارة، وستكون  ذر، 
ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة، وبئست 

الفاطمة«.
< محمد إكرام السباعي

السلطة.. رضاعا وفطاما
تشهد مدينة سال تقدما ملموسا في جميع نواحي 
الحياة، وأنت تتجول في هاته المدينة يلفت نظرك 
عدد من العمال يحفرون هناك، ويبنون هنا، وهذا 
األتربة  يحملون  واألزق��ة وهؤالء  الشوارع  ينظف 
واألحجار والزجاج وأغصان األشجار التي يرميها 
المواطنون في الشوارع دون  حياء أو خوف، وهذه 
وفئة  المزعجة،  الضالة  الكالب  تجمع  أخرى  فئة 
األرصفة  فوق  المركونة  السيارات  تجمع  أخ��رى 
الخاصة بالراجلين إلى غير ذلك من األشغال التي 
تعيد للمدينة اعتبارها ومكانتها التي هي أهل لها. 
وعليه، فنحن نبارك الخطوات الجريئة التي يسهر 
ذلك  وف��ي  المحلي،  الشأن  على  القائمون  عليها 
فليتنافس المتنافسون ويعمل العاملون. ولنرجع 
إلى الشوارع واألزقة، فالمالحظ أن هاته الشوارع 
وهاته األزقة تحمل أسماء كثير من األعالم لكنها 
بدون الفتات، الشيء الذي جعل الكثير من السكان 
الشوارع  هاته  في  الساكنين  وحتى  يعرفونها  ال 
أنفسهم ال يعرفون أسماءها. سألت أحدهم عن شارع 
كبير وكان يسكن قريبا منه فلم يعرف اسمه، وسألت 
أحدهم عن شارع عبد الخالق الطريس رحمه الله، 
فقال لي: هذا الشارع الطريس حيث نطق به غلطا، 
فقلت له: ومن هو الطريس؟ فقال لي: مبتسما: »ما 
نعرفوش«، وسألت صاحب سيارة أجرة عن شارع 
عالل الفاسي فلم يعرفه. وعليه، فنحن نلتمس من 
المسؤولين عن المدينة أن يدخلوا ضمن برامجهم 
تليق  ب��ح��روف  ال��ش��وارع واألزق����ة  أس��م��اء  كتابة 
وأصحابها، تساعد السكان على التعريف بمدينتهم 
الذين  األع��الم  وبأولئك  األق��ل،  على  ولو جغرافيا 

خدموا هذا الوطن العزيز.
< مالكي علوي موالي الصادق )سال(

حيرنا أعينهم وحيرتنا أفعالهم

2

سـال شـوارع 
 بـدون الفتـات

ال  أنهم  المغاربة  المسؤولين  مشكل 
التخاذ  الكافية  ال��ج��رأة  على  يتوفرون 

قرارات في مصلحة الشعب.
المحروقات  ذلك،  ولنعطي مثاال على 
وصلت إلى 52 دوالرا للبرميل، وانخفضت 
ظل  ال��غ��ازوال  بينما  النصف،  من  أكثر 
حبيس 8 دراهم و60 سنتيما، وهو سعر 
مرتفع جدا مقارنة مع أسعار المحروقات 
السؤال  ليبقى  ال��دول��ي��ة،  ال��س��وق  ف��ي 
المطروح: لماذا ال تملك الحكومة الجرأة 
لتخفيض ثمن المحروقات إلى رقم يقارب 

ثمنه في السوق الدولية.
في هذا الشهر يؤدي ماليين المواطنين 
ضريبة السيارات، ومعلوم أن ثمن ضريبة 

سيارات الغازوال مرتفع عن ضريبة ثمن 
سيارات البنزين، وقد اعتمد هذا النظام، 
أما  الغازوال،  الدولة  عندما كانت تدعم 
ال  لماذا  وال��و،  ال  دع��م  ال  فمكاين  اليوم 
التي  السيارات  ضريبة  الدولة  تخفض 
تلك  أنها استحلت  أو  بالغازوال،  تعمل 
الدراهم التي تحلبها من جيوب المواطنين 
المغلوبين على أمرهم، وكما هو معلوم 
فأغلب المواطنين الذين يملكون سيارات 
الطبقة  م��ن  م��واط��ن��ون  ه��م  ال���غ���ازوال 
المتوسطة أو الهشة، وهم يلجأون إلى 
سيارة الغازوال لالقتصاد في المصروف، 
فلما  كافية  مداخيل  عندهم  كان  لو  وإال 
الله  ال��غ��ازوال،  س��ي��ارات  في  سيفكرون 

يجعلها تكون كتخدم حتى بالليزر، إذا 
كانت الفلوس موجودة، إذن على الدولة 
من  وتخفض  مسؤوليتها  تتحمل  أن 
ضريبة السيارات التي تعمل بالغازوال. 
الزيادة  أصحاب سيارات األجرة، وبعد 
في ثمن المحروقات، فضلوا الزيادة في 
التخفيض،  تم  أن  وبعد  الرحالت،  ثمن 
الكل ضرب الطم وتكمش ولم يقَو على 
ثمن  من  والتخفيض  مسؤوليته  تحمل 
الرحلة، كايكونو رجال غير ملي كتكون 
الزيادة، أما ملي كايكون النقص كلشي 
كايتكمش، ويضع رأسه في الرمال مثل 

ما يفعل النعام.
< محمد ربيع )أحفير(

لماذا ال تملك 
الحكومة 

التخاذ  الجرأة 
قرارات في 

مصلحة 
الشعب؟

بعدما أثقلتنا سنة 2014 
كثيرة  ب��ه��م��وم  ل��ل��م��ي��الد، 
وأحداث عظام، كانت سنة 
األوسط;  للشرق  الشتات 
والعراق  قسمت،  س��وري��ا 
بترت أطرافه، أما لبنان فقد 
تجارب  م��خ��ت��ب��ر  أض��ح��ى 
القوى الكبرى.. سنة خروج 
والتكفيريين،  ال��دواع��ش 
التكفير  ف����ت����اوى  س���ن���ة 
إضعاف  سنة  وال��ض��الل، 

مصر.
وب���خ���ص���وص أزم������ات 
الخليجين  اإلخ������������وة 
الدبلوماسية،  والمشادات 
المياه  ع������ادت  إن  ف���م���ا 
ح��ت��ى ضربت  ل��م��ج��اري��ه��ا 
اقتصادياتهم في الصميم، 
جارتنا  األك��ب��ر  وال��خ��اس��ر 
المقابل  وف���ي  ال��ج��زائ��ر، 
جديد،  م��ن  تحيى  ت��ون��س 
الرماد  ت��ح��ت  م��ن  ت��خ��رج 
المذهبية  وال���ص���راع���ات 
والفكرية المتطرفة بعرس 
ديمقراطي بمقاس تونسي 

صرف.
سنة توسع الذئب التركي 
أو العثمانيين الجدد، من 
حدود  إل���ى  داخل أنقرة 
صربيا وتيرانا، إلى إعادة 

التدخل في شؤون القوقاز 
الهالل  ف���دول  وم��ق��دون��ي��ا 
جهة  م�����ن  ال����خ����ص����ي����ب، 
أخرى الساساني الصفوي 
يبحث له عن موطإ قدم في 
والعمامة  إي���ران  ال��ش��رق، 
السوداء يقف جاثما على 
في  الحبيب  العراق  صدر 
فينشر جناحات  األح��واز، 

آلهة ساسان على كل دول 
ما وراء النهر، هذا الفارسي 
يبحث ينقب يطور، يتحالف 
ويخاصم يتحدى كما يفعل 
العثماني إلى جانب الدول 
لكن  المنطقة،  في  الكبرى 

أين العرب من كل هذا؟
الصهيوني  ال���ك���ي���ان 
أقداسنا،  لقدس  الغاصب 

ينهب خيراتنا يدمر، ينشر 
ال��ه��دام��ة، يتحايل  أف��ك��اره 
المصطلحات  ف��ي  علينا 
حتى نسقط في فخ أالعيبه، 
ل��ك��ن أي���ن ال���ع���رب م���ن كل 

هذا؟
رقعة  امتداد  طول  على 
الدول العربية، هناك نيران 
مشتعلة، تخمد هنا فتشتعل 

هناك، الرماد الساخن، إال 
المملكة  س���ل���ط���ن���ت���ي���ن; 
المغربية، وسلطنة عمان.

الحكيمة  السياسة  إن 
ال���ت���ي ت��ن��ه��ج��ه��ا ال���دول���ة 
منذ  خ���اص���ة  ال��م��غ��رب��ي��ة 
بالربيع  يعرف  ما  اقتراب 
العربي، أدت إلى االستقرار 
في الوطن، التقارب األخير 
وطهران  ال��رب��اط  بين  م��ا 
ق��ص��ر ط���وب كابي  وك����ذا 
بتركيا، ومع الالعب العربي 
يبعث  المنطقة   في  األه��م 
أك��ث��ر م��ن رس��ائ��ل مشفرة 
وواضحة لمن يهمه األمر.

السلم  ي��ع��م  أن  نتمنى 
وال��س��الم ف��ي ه��ذه السنة 
وأن  ال��ج��دي��دة،  الميالدية 
تعود المآذن تصدح باآلذان، 
وأج�������������راس ال���ك���ن���ائ���س 
المشرقية تقرع من جديد، 
لكن نعلم أن نقمة البترول 
التي بدأت تكتشف في كل 
من أرض الكنانة، وسوريا 
الرقعة الجغرافية الكبرى، 
أي  ت��ت��رك  ل��ن  وفلسطين، 
خاصة  ل���ل���س���الم،  م���ج���ال 
على  منبطحون  وال��ع��رب 

أعقابهم منكسرين.
< محمد الدفيلي

أين العرب من معادلة الشرق الجديد؟
من مظاهر الدمار 

والخراب ببعض 
الدول العربية

alousbouea@gmail.com
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الصدمة  إيقاع  على  تعيش  فرنسا  ت��زال  ما 
»شارلي  مجلة  مقر  على  الهجوم  بعد  األخيرة 
إيبدو«، وقتل العديد من العاملين بها ببرودة دم 

وفي واضحة النهار.
إن كل الدول المهددة بخطر اإلرهاب وضعت 
مشتركا  وتعاونا  أمنية  وخططا  ب��رام��ج  ع��دة 
لمواجهة خطر اإلرهاب وتشديد المراقبة األمنية 
الحدود، وعلى  المطارات والموانئ، وعلى  في 
والمناطق  والبنكية  الحكومية  المؤسسات 
السياحية.. لكن ما وقع بفرنسا مؤخرا يطرح 
أكثر من عالمة استفهام، فقد نفذت هذه العملية 
بدقة كبيرة ودون خوف رغم أن فرنسا سبق لها 
أن تلقت مجموعة من التهديدات، فكيف غفلت 
األجهزة األمنية واالستخباراتية بهذا البلد عن 

هذا الخطر الذي أصابها في العمق؟
إن اإلرهاب اليوم يمثل خطرا حقيقيا بعد أن 
تنامت هذه الظاهرة بشكل مخيف في كثير من 
مناطق العالم، وكان من بين ضحاياها الكثيرون 
من األبرياء إذ أن اإلره��اب قد يحصد األخضر 
واليابس وال يمكن القضاء عليه إال إذا تم القضاء 
ناره  تؤجج  التي  وال��دواف��ع  األسباب  كل  على 
وتساهم في إذكائها بشكل سريع ومنها: الميز 
ال��ع��ن��ص��ري وال��ق��م��ع وع����دم اح���ت���رام األدي����ان، 
االستخفاف  يتم  ال��ذي  اإلس��الم  وبالخصوص 
برسالته واستفزاز أتباعه، وذلك باإلساءة إلى 
نبي اإلسالم أو القرآن الكريم في حين أن نبي 
للعالمين، فال  به هو رحمة  وم��ا ج��اء  اإلس��الم 

إرهاب في دعوته ورسالته.
< جد بوشتى )الرباط(

ال يمكن القضاء على 
اإلرهاب إال بالقضاء 

على أسبابه بتاريخ  اإلرهابية  األحداث  بعد 
والمعروفة   ،2011 شتنبر   11
التوأمين  البرجين  على  بالهجوم 
صرح  له  خطاب  وفي  بنيويورك، 
الرئيس األمريكي جورج بوش االبن  
للعالم أنه سوف يشن حملة عشواء 
على اإلرهاب، وعلى بن الدن، وعلى 
الرئيس صدام حسين رحمه الله، 
العربية  العالم خاصة  وخير دول 
فهو  معه  ليس  من  أنه  والمسلمة 
ضده. وطبعا وافقه حلف الشمال 
القذرة  الحرب  تلك  على  األطلسي 
أفغانستان  ضد  المتكافئة  وغير 
عدة  وراءه  انجرت  كما  والعراق، 
بالمال  س��اه��م��ت  ع��رب��ي��ة  أن��ظ��م��ة 
والجيوش الستعمار العراق، الذي 
ب��وش على طبق من  قدمه ج��ورج 
الشيعية  ل��ل��م��ي��ل��ي��ش��ي��ات  ذه�����ب  
فتكت  وال��ت��ي  ب��إي��ران،  المرتبطة 
السنة  العراقيين  م��ن  بالماليين 
ومازالت تقتل كل ما هو عربي على 

الهوية بحقد دفين.
الغرب  وكل  المتحدة  الواليات 
الصليبي تجند كرجل واحد، واعتبر 
المجلة  على  االع��ت��داء  ح���ادث  أن 

 »Charlie Hebdo« الفرنسية 
المستفزة والثرثارة هو اعتداء على 
الحضارة،  وق��ي��م  ال��ح��ر  ال��ع��ال��م 
التعبير  ح���ري���ة  ع��ل��ى  واع����ت����داء 
تذكرنا  المواقف  والصحافة، هذه 
قبيل  لفرنسا  مؤيدة  بتصريحات 
الثانية  العالمية  ال��ح��رب  ان���دالع 
عندما كان هتلر يتهيأ لغزو فرنسا، 
وهو ما ترجمته كلمات باراك أوباما 

في السفارة الفرنسية عندما كتب 
»تحيى فرنسا«، أما الفرنسيون فقد 
 JE »كلنا ش��ارل��ي  رف��ع��وا ش��ع��ار: 
SUIS CHARLIE«… والغريب أن 
العديد من المتنطعين؛ والمنخدعين 
خاصة  ال��������والء،  آي������ات  ق����دم����وا 
المفرنسون عندنا في المغرب الذين 
رفعوا هذا ال�شعار الذي يخفي في 
طياته الكثير من األلغام والمفاجآت 

خصوصا بالنسبة للجالية العربية 
المسلمة التي سوف تتعرض للكثير 
من المضايقات واالستفزازات ليس 
فقط في فرنسا، بل وفي كل أوروبا 
المغامرين  بعض  إق���دام  بسبب 
المأجورين والمندفعين على ضرب 
المشهورة  إيبدو«  »شارلي  مجلة 
بتناولها مواضيع حساسة، كان من 
بينها التعرض للديانة اإلسالمية 
والسخرية من الرسول محمد صلى 
أن  قبل  وال��ت��ي  وس��ل��م،  عليه  الله 
يداهمها األخوان كواشي وُيْسِقَطا 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ض��ح��اي��ا، ك��ان��ت قد 
تعرضت للكثير من التهديدات، بل 
للحرق،  مقرها  تعرض  أن  وحدث 
وها هي تجر الدولة الفرنسية إلى 

منزلق خطير.
إل��ى ذل��ك، وبين ه��ذا وذاك فقد 
في  ج��اء  ما  بعض  عليها  ينطبق 
جنت  أهلها  »على  العربي:  المثل 
المجلة  ستجني  ف��ه��ل  ب���راق���ش«، 
»شارلي إيبدو« على ما تبقى لفرنسا 
لدى  وح��ض��اري  لغوي  رصيد  من 

الشعوب العربية؟ 
< محمد سعدوني )وجدة(

مــن »من لـــيس معي فهـــو ضدي«
 »Je suis Charlie« ..إلى 

alousbouea@gmail.com

< العدد: 821
< الخميس 22 يناير 2015 المنبر الحر24

ما وقع في جريدة »شارلي إيبدو« شيء 
ال يقبل به أي إنسان كيفما كان انتماؤه أو 
مرجعيته، وهو عمل مدان جملة وتفصيال، 
وأضعف اإليمان أن نندد به ونشجبه، وندين 
األطراف التي شاركت فيه. طبعا أكتب هذا 
الكالم بعيدا عن استحضار نظرية المؤامرة، 
وأن ما وقع في فرنسا كان أمرا مدبرا بدليل. 
الكلمة  ألن  اإلجرامي،  العمل  ذاك  نستنكر 
تقتلها الكلمة والرسوم تقتلها رسوم أخرى 
واألفكار تقتلها أفكار أخرى، وال يمكن أن 
نتصور بأن بقتل بضع أشخاص نختلف 
معهم نكون قد سوينا األمر وانتقمنا لديننا 
ديننا  يكن  لم  أب��دا،  السالم.  عليه  ولنبينا 
أن  يحاول  كما  واالنتقام  القتل  إلى  يدعو 
يصور البعض الذين أتيحت لهم الفرصة 
بتلك  ق��ام  فمن  اإلره��اب��ي��ة،  العملية  بهذه 
ذهب  من  هدية  قدم  كان(  )كيفما  الجريمة 
في  الحظناه  ما  وه��ذا  الحاقدين،  لبعض 
بعض الوقفات التي أثثتها بعض الوجوه 
ومعتقدات  لقيم  ب��م��ع��ادات��ه��ا  ال��م��ع��روف��ة 
المسلمين، نعم هناك من وقف تضامنا مع 
العمل  واستنكر  سقطوا  ال��ذي��ن  القتلى 
اإلجرامي في حد ذاته، لكن في المقابل هناك 
من وجدها فرصة سانحة للهجوم على الدين 
أنه  )من وجهة نظره(  باعتباره  اإلسالمي 
هو السبب في هذا اإلرهاب، ولسان حاله 
من  كلها  مشاكلنا  أن  لكم  أق��ل  أل��م  يقول: 
فرنسا  جمهورية  رئيس  كان  وإذا  الدين. 

بنفسه قال بأنه يجب التفريق بين اإلسالم 
واإلرهاب، فإن هناك أطرافا ذهبت وستذهب 
المحاكم  وتنصب  تحليالتها،  في  بعيدا 
لإلسالم وتصفه بالظالمية وتحمله وزر ما 

وقع في فرنسا وما يقع في العالم.
سيارة  بقيادة  األشخاص  أح��د  ق��ام  لو 
سير  حادثة  في  وتسبب  جنونية  بسرعة 
أودت بحياة أشخاص، هل سنلقي بالالئمة 
على سائق السيارة أم سنلقي بالالئمة على 
قانون السير؟ وهل ما قام به كالفان وغيره 
في حق أطفال صغار مغاربة تقع مسؤوليته 
على أولئك األشخاص أم على المسيحيين 
والغربيين؟ وهل ما قام به بعض القساوسة 
أط��ف��ال صغار  على  االع��ت��داء جنسيا  م��ن 
ونصف  كلهم  الدين  رجال  نهاجم  يجعلنا 
المسيحية بما هم براء منه؟ لماذا نختار 
أقصر الطرق ونحمل تبعات أعمال يقوم بها 
تسارع  لماذا  لإلسالم؟  األشخاص  بعض 
اإلسالم  إلى  باإلشارة  شخصيات معروفة 
كأنه هو المسؤول عن كل أفعال من انتسب 
إليه؟ أين هي سماحة أوروبا األنوار وهي 
تضع البيض كله في سلة واحدة؟ أين هو 
االنفتاح والتسامح الذي تنادي به؟ نعم، من 
حقها أن تحاسب من قام بتلك العملية، ومن 
حقها أن تقتل من نفذ تلك الجريمة بدون أن 
أن  فرنسا  حق  ومن  دليال،  أو  جثة  ترينا 
بأدق  جريمة  نفذوا  متطرفين  على  تجهز 
تفاصيلها، قتلوا الجميع ولم ينسوا حتى 

ولكنهم  سيارتهم،  من  وقع  رياضيا  حذاء 
نسوا بطاقة تعريف تدل عليهم، لكن ليس 
من حقها ومن حق بعض بيادقها في بعض 
الدول العربية أن تنسب تلك األفعال للدين 
بعضهم  علينا  ي��خ��رج  ح��ت��ى  اإلس���الم���ي، 
وإذا  ديننا،  في  النظر  بإعادة  ويطالبوننا 
كان هناك من يجب عليه إعادة النظر في 
ش���يء ه��و أن��ت��م، ي��ج��ب أن ت��خ��رج��وا من 
قوقعتكم التي ترون فيها أن كل عمل أخرق 
البد وأن يكون اإلسالم وراءه، فأنتم والذين 
نفذوا عملية »شارلي إيبدو« أو أي شخص 
قام بعمل تخريبي باسم الدين ال تختلفون 
عن بعضكم، بل وتتشابهون، فهم يقومون 
بأعمال إرهابية ظنا منهم بأن الدين يأمرهم 
بذلك، وأنتم ترون أن الدين هو المسؤول 
عما يقومون به، ألنهم وأنتم لم تفهموا الدين 
ج��ي��دا، ت��ق��ف��زون ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اآليات 
السلم والحب  إلى  تدعو  التي  واألحاديث 
والتعايش... وتختزلون اإلسالم في آيات 
وأحاديث جاءت في زمن معين وفي سياق 
وأنتم  اإلره��اب  في  يوظفونها  هم  معين، 
توظفونها وفق هواكم في مهاجمة الدين. 
في نظرهم كل شخص ال يؤمن بما يؤمنون 
كل  نظركم  في  وأنتم  قتله،  يجب  كافر  به 
شخص متشبث بالدين هو ظالمي متخلف 
يجب اجتثاثه. من حق فرنسا أن تحزن على 
رساميها ونحن نشاطرها الحزن، ومن حقها 
أن تضرب بيد من حديد على من هدد أمنها، 

نتبنى  أال  كمسلمين  نحن  حقنا  م��ن  لكن 
شعارا ال يمثلنا، ومن حقنا أن نقول لفرنسا 
زائفة  حريتكم  المغرب  في  هنا  وأبناؤها 
وتكيلون بمكيالين، نحن لسنا شارلي التي 
تجرأت على جميع األديان والمعتقدات، نحن 
لسنا شارلي الجريدة التي لم تستطع يد 
تخص  مواضيع  من  تقترب  أن  رس��ام  أي 
الصهاينة، الجميع يعرفها، أية حرية هاته 
من  تقترب  وال  مقدسات  من  تقترب  التي 
طابوهات. أية جريدة تلك التي تصفونها 
بعنوان الحرية وهي أكبر جريدة انتهازية، 
من ينكر أن »شارلي إيبدو« كانت تبيع نسخا 
مسيئة  رس��وم��ا  تنشر  كانت  عندما  أكثر 
لإلسالم، وكانت تحقق أرباحا ضخمة، وهذا 
لم يكن يتأتى لها في باقي األعداد األخرى، 
وما قضية حرية التعبير إال مشجبا تعلق 
عليه سفالتها ووضاعتها وانتهازيتها وهي 
تعيد بين الحين واآلخر نشر رسوم تعلم 
ع��ل��م ال��ي��ق��ي��ن أن��ه��ا س��ت��ذر ع��ل��ي��ه��ا بضع 
الخانقة،  أزمتها  من  إلنقاذها  األوروه��ات 
لسبب بسيط أنها جريدة فاشلة ال تبيع إال 
عندما تشهر رسوما تسيء لنبي يؤمن به 

ويحترمه الماليير.  
اإلرهاب موجود، ال ينكره أحد، لكن عن 
أي إرهاب نتحدث؟ المسيرة التي خرجت 
في باريس والتي تقدمها أكبر الساسة في 
صحفيين  قتلوا  قتلة،  بينهم  م��ن  العالم 
حتى  قتلوا  ع��زال،  ون��س��اء  أط��ف��اال  وقتلوا 

في  سيرفع  من  سيحاسبهم،  من  الطيور، 
وجوههم أنا العراق، أنا غزة، أنا سوريا، 
أنا ليبيا...؟ اإلرهاب موجود في كل مكان، 
تتعدد وجوهه فقط، فمن يقتل باسم الدين 
إرهابي، ومن يقتل باسم السياسة إرهابي، 
ومن يعتدي على معتقدات غيره إرهابي، 
ومن يكتب أو يرسم أو يسخر من مواضيع 
معينة وال يستطيع أن يفعل نفس الشيء 

مع مواضيع أخرى إرهابي.
اإلرهابي يمكن أن يكون مسلما، ويمكن 
أن يكون مسيحيا، أو يهوديا، أو بوذيا، أو 
علمانيا أو ملحدا... اإلرهاب ال دين له، وال 
وجه له، هناك من خرج ود قال أنا شارلي 
وفي داخله مشروع إرهابي وهو ال يدري.

يجب علينا أوال أن نحدد مفهوم اإلرهاب، 
ومن تم االتحاد للقضاء عليه، فلن نقضي 
على اإلرهاب بعقلية أنا ظالمي وأنت متنور، 
اإلره��اب بسب وتشويه  على  ول��ن نقضي 
ونحن  عليه  نقضي  ولن  غيرنا،  معتقدات 
نتبنى خطابا استئصاليا ضد من يخالفنا، 
ولن نقضي عليه برفع شعار »أنا شارلي« 
بأننا  ل��ف��رن��س��ا وألن��ف��س��ن��ا  ن��ث��ب��ت  ح��ت��ى 
اإلرهاب  ضد  أنا  ومتنورون.  متحضرون 
كيفما كان، كفوا عن سب اإلسالم والهجوم 
ستصبحون  أن����ك����م  وس�����ت�����رون  ع���ل���ي���ه 

محترمين. 
أنا لست شارلي، إذن أنا موجود. 

< يونس كحال

أنـا لسـت شـارلـي.. إذن أنـا موجـود

تاريخ  في  استثنائي  ي��وم 
فرنسا، طوفان بشري هائل فاق 
الثالثة ماليين، حسب مصادر 
إعالمية، لم يسبق له مثيل منذ 
فوز فرنسا بكأس العالم لسنة 

1998
ضاقت الشوارع والساحات 
والميادين بالحشود البشرية 
واألعراق  األديان  من مختلف 
والجنسيات واللغات.. إلحياء 

مسيرة الحرية ونبذ العنف.
وشعارات  حملت خطابات 
متباينة ومتناقضة، مسيرة نبذ 
العنف تكرس العنف في الزمان 
والمكان إذ رفعت بؤر االنفجار؛ 
الرسوم  أخ����رى  م���رة  رف��ع��ت 
الكاركاتورية المسيئة للرسول 
الكريم ولإلسالم والمسلمين. 
منتهى التناقض واالزدواجية 
والفصام النفسي والعقلي ذاك 
مسيرة  ف���ي  ت��اب��ع��ن��اه  ال����ذي 
ازدواجية المعايير التي تحتمل 
تسمى  أن  إال  التسميات  ك��ل 

مسيرة الحرية ونبذ العنف.
قد يبدو لبعض أو كثير من 
مجانب  ال��رأي  هذا  أن  القراء 
ليس للصواب وإنما لما تريد 
الغربية  اإلع�������الم  وس����ائ����ل 

التأسيس له، القتناص الفرص 
المجانية - لألسف التي وفرها 
ه����ؤالء ال��م��ج��رم��ون م��ن قتلة 
والمتجر  إي���ب���دو«  »ش���ارل���ي 
بالقيم  للعربدة   - ال��ي��ه��ودي 
اإلسالمية والمسلمين بالديار 

الغربية.
العنف  ب��ذور  كل  فأنا ضد 
ومظاهره في كل مكان وزمان، 
وأيا كانت محركاته ودوافعه، 
هو:  الحارق  السؤال  أن  غير 
اإلعالمي  الحشد  ه��ذا  ل��م��اذا 
الهائل لقضايا هي من البسيطة 
في بلداننا العربية والمسلمة 
ومفصلية  استثنائية  وهائلة 
مبلغ  ه��ذا  يمثل  أال  ع��ن��ده��م؟ 
بمكيالين  والكيل  التناقض 
المعايير؟  وازدواج�������ي�������ة 

والمبررات على ذلك كثيرة:
• االستثناء يبرز في مشاركة 
زعيما  خ��م��س��ي��ن  م���ن  أك���ث���ر 
أوروب����ا  م��ن  دول����ة  لخمسين 
وإفريقيا وأمريكا وآسيا، وهو 
استثناء نادر لم يحصل حتى 

الحادي عشر من  أح��داث  في 
شتنبر.

• الدراما والميلودراما تقع 
المسيرة  ف��ي  ي��ش��ارك  حينما 
التي رفعت عناوين نبذ العنف 
المشاركين  وبعض  والقتل، 
فيها هم عالمات مسجلة للقتل 
واألراضي  بالعالم  واإلره��اب 
الفلسطينية على الخصوص. 
قاتل  بمشاركة  يتعلق  األم���ر 
األط����ف����ال وص���ان���ع األرام�����ل 

والثكالى واأليتام.
لماذا يتم وضع نظارات   •
الجرائم  أم��ام  قاتمة  س���وداء 
العرب  حق  في  تقترف  التي 
والمسلمين خاصة في العالم 

المسلم وليس اإلسالمي.
األطفال  م����وت  م���أس���اة   •
واألسرى والالجئين السوريين 
والقنابل  الحارقة  بالبراميل 
الفسفورية والمساندة الروسية 
المفضوحة  واإلي�����ران�����ي�����ة 

لألسد.
ب����اردة  ب���دم���اء  ال��ق��ت��ل   •  

للملونين األمريكيين من طرف 
األبيض  اللون  ذات  الشرطة 
دون محاسبة أو متابعة، في 
بلد يرى في الديمقراطية أسس 

هويته ووجوده.
• مأساة المواطنين السنيين 
الشعواء  والحرب  العراقيين 
قبل  من  حقهم  في  الممنهجة 
األمريكيين بالفلوجة والشيعة 

بالموصل واألنبار..
للقارئ،  ق��دم  مما  انطالقا 
ي��ط��رح ال���س���ؤال: ل���م���اذا يتم 
من  المنظومة  لهذه  التكريس 
المعايير المزدوجة في التعامل 
مع القضايا العربية واإلسالمية 
من جهة، والقضايا الغربية من 

جهة أخرى؟
لماذا ال يتم رسم مثل هذا 
هذه  جسدته  ال��ذي  التضامن 
ال��ت��ي ت��رف��ع فيها  ال��م��س��ي��رة 
الغربية  السياسية  النخبة 
اإلنسان،  ح��ق��وق  ش���ع���ارات 
واحترام  األقليات،  واح��ت��رام 
وإشاعة  والتعايش  األدي���ان، 

الديمقراطية »المفتعلة«، وهي 
ش��ع��ارات أظ��ه��ر ال��واق��ع أنها 
فارغة على مستوى المضمون، 
م��ؤم��ن��ة ب��ال��ش��ك��ل، ت��ت��ق��ن فن 
باللغة على مستوى  التالعب 

اختيار وانتقاء الكلمة.
وبناء  سبق،  مما  انطالقا 
على ما تقدم من معطيات أدعو 
إلى ضرورة تجنيد كل الطاقات 
ألخذ الحيطة والحذر من لعبة 
المعايير المزدوجة التي تتقنها 

النخبة السياسية الغربية.
باليقظة،  التسلح  من  البد 
بها  تصدح  أص��وات��ا  رافعين 
حناجرنا المبحوحة: أنا وأنت 
إيبدو«،  »شارلي  لسنا  ونحن 
ن����ح����ن م�����ع ال�����ح�����ري�����ة، أن����ا 
الفلسطيني الذي يقتل كل يوم، 
أنا  يشرد،  ال��ذي  السوري  أنا 
العراقي الذي يهلك، أنا العربي 
الذي خطفت ثورته من طرف 
إسالم  أنا  المضادة،   الثورة 
التعايش، أنا إسالم محمد عليه 

الصالة والسالم...
فخوفنا كل الخوف أن تكون 
ما  باريس  لتداعيات هجمات 

بعدها.
< يحيى عمران

الخوف من أن تكون لهجمات باريس ما بعدها

األخوان كواشي أثناء 
هجومهما على مجلة 

»شارلي إيبدو«
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رس�����������ول ال������ل������ه ع�������ي�������روك وب�����أق�����ب�����ح ال�����ص�����ف�����ات ن���ع���ت���وك
ع����رف����وك م�����ا  ل���ل���ب���ش���ر  رح����م����ة  ال����م����ب����ع����وث  آدم  ول�������د  خ����ي����ر 
أحببتك والدت����������ي  ح����ي����ن  ج���ل���ي���ل  ي�����ا  اس����م����ك  س���م���ع���ت  م�����ذ 
ت���ع���ل���م���ت ال�����ح�����ب وال�����ع�����ط�����ف وال������رح������م������ة م������ن س���ي���رت���ك
بصمتك ل�������ي  الح���������ت  أت������ب������اع������ك  وب������ي������ن  ك������ب������رت  م�����ع�����ك 
أدي���������ن ل����م����ن رب������ون������ي وزرع�������������وا ب����ي����ن ض����ل����وع����ي اس���م���ك
لوصفك ك���ف���ان���ي  م����ا  ي������دي  ب���ي���ن  األرض  م�������داد  م���ل���ك���ت  ل����و 
م���������اذا أق�����������ول؟ وك�����ي�����ف أت������رج������م ع���ش���ق���ي وم���ح���ب���ت���ي ل����ك؟
أن�����ت ال������ذي ل���م���ا دن�����ا ع���ب���د ال���ل���ه م����ن آم���ن���ة غ��ش��ي��ه��ا ن����ورك
بمولدك وم����غ����ارب����ا  م����ش����ارق����ا  ال����دن����ى  ف����ي  ض����ي����اؤك  ف���ش���ع 
ول�����دت س��ي��د ال���ن���اس ف��س��م��ي��ه م��ح��م��دا ه����ذا م���ا س��م��ع��ت أمك
لمقدمك ال���م���ج���وس  ن�����ار  وخ���ب���ت  ك���س���رى  ش����رف����ات  س��ق��ط��ت 
ك���ب���رت ي���ت���ي���م���ا.. ل����م ت��س��ج��د ق����ط ل��ص��ن��م ف���ال���م���ول���ى عصمك
أه������ل م���ك���ة وم������ن ع�����اص�����روك ش�����ه�����دوا ب���ص���دق���ك وأم���ان���ت���ك
ك����م ق��ض��ي��ت ل���ي���ا ب���غ���ار ح������راء وأي����ام����ا ط������واال ت���ن���اج���ي ربك
ل��ت��ص��ل��ن��ا رسالتك ال���ش���ع���اب  ف���ي  ال���ج���وع وال���ع���ط���ش  ت��ح��م��ل��ت 
ل���م ت����رد ق���ط اإلس������اءة ع��ل��ى األع������داء ك��ن��ت ال���ق���دوة ألصحابك
ي��وم��ك أس����ري ب���ك ل��أق��ص��ى ص��ل��ي��ت ب��ج��م��ي��ع ال���رس���ل م���ن قبلك
ص��ل��ى ع��ل��ي��ك وس���ل���م األن���ب���ي���اء ل��م��ا ع���رج���ت ل��ل��س��م��اء وح���دك
ب��ل��غ��ت ال��رس��ال��ة وأدي�����ت األم���ان���ة وات��ب��ع��ت ال��ل��ه ف���ي م���ا أمرك
ال��ق��وي وال��ض��ع��ي��ف سماحتك ل��م تتكبر وأري����ت  ف��ت��ح م��ك��ة  ع��ن��د 
وسنتك سيرتك  باتباع  أوصيتنا  لبارئها  ال���روح  ص��ع��ود  ي��وم 
نهجك على  يوما  س��ارت  لما  البعيدة  العوالم  مداها  بلغ  أمتنا 
م���ا ب��ال��ه��ا ص����ارت ك��ال��ق��ص��ع��ة ك���ل ي��أك��ل م��ن��ه��ا؟! ص���دق حديثك
عليك!! يخفى  ال  الله  يا  وذلنا  ال��ذئ��اب  تنهشنا  كالقطيع  صرنا 
تبلغه صاتك المولى  إلى  بالرجوع  أنصره  المحب محمدا  أيها 
جنتك تدخل  ومعه  ي��ده  م��ن  شربة  لتشرب  تلقاه  ال��ح��وض  عند 
< كوثر الكرومبي

رسول الله  عيروك

جريمة »شارلي إيبدو«: خلط »مقصود« بين حرية التعبير و»اإلرهاب«
عدم  بقدر  بباريس  الجريمة  إدان��ة  ق��وة 
النبوية  ال��ح��ض��رة  ت��م��س  ب����أن  ال��س��م��اح 
»ال��م��ح��ب��وب��ة« أو أن ت���ؤذى ب���أي ش��ك��ل من 
األشكال، انسجاما بداية مع مبادئ حقوق 
اإلنسان  »المعلنة« التي كان صلى الله عليه 
بعدما  ومطبقها،  ومنظرها  معدنها  وسلم 
أوذي وعذب واضطهد وطورد وأخرج من بيته 
وهدد بالقتل حتى هرب إلى الحبشة ثم إلى 
بين  طينته  واحتضرت  المنورة،  المدينة 
أحضان أحب نسائه زوجته خديجة في أروع 
مشهد رومانسي، وكان آخر كامه: »استوصوا 
بالنساء خيرا«، وإعانا منه صلى الله عليه 
وسلم على ضرورة صيانة حقوق النساء حين 
كانت العرب تدفنهن بمجرد والدتهن مخافة 

العار.
نشر  أع����ادوا  لمن  ذري��ع��ة  وال  ع���زاء  وال 
الرسوم نكاية وتحديا وكشفا عن »حقد أسود« 
وظفت  التي  التعبير«  »حرية  يافطة  تحت 
لتخلط األوراق ويتم بواسطتها بث وترويج 
في  والعنصرية  والحقد  الكراهية  خطاب 
تدعو  التي  الكونية  القيم  مع  ت��ام  تناقض 
المشترك  عن  والبحث  والتعايش  للتسامح 
اإلن��س��ان��ي ال��ج��ام��ع وإغ����اق ال��ب��اب أمام 
المتطرفين أيا كان لونهم وإيديولوجيتهم، 
وحاول كثيرون تلبيس المتابع والخلط بين 
حرية اإلعام التي يجب أن ندافع عليها في 
ألفكار  الترويج  وبين  ونوضحها  إط��اره��ا 
عنصرية تزكي التطرف والغلو واالستهزاء 

المتعمد بالناس عامة.
متعمد  تكرار  في  ج��اءت  المادة  الخبر/ 
مدروس موسع »مايين النسخ« في استفزاز 
واضح وفي ظل وجود مشاكل خطيرة أكثر 
أهمية يغرق فيها العالم أجمع من قبيل غياب 
العدالة وسيطرة األقوياء وسطوتهم وتكييفهم 
لأمم المتحدة بما يناسب، وغرق المجتمعات 
في الفساد واالستبداد بما فيها العربية أو 
العجمية، والعمل على تحوير وتوجيه السيل 
»اإلخباري« بما يخدم مصالح »االستكبار«، 
وأين  الجريحة؟  الفلسطينية  القضية  فأين 
من  كثير  في  العالم  في  المضطهد  اإلنسان 
المجازر؟ تجند عالمي إلدانة العنف يجب أن 
يتبعه سلوك عملي تجاه ما يقع في العالم 

المزاجية في  المبدأ أو تكون  كي ال يتجزأ 
االنتقاء والتضامن والتحرك »األممي«.

األم فرنسا حاكمت رساما بتهمة اإلساءة 
إلى السامية، وأطوار قضيته مستمرة ومهدد 
بالسجن لعدة سنوات، فأين العدل واإلنصاف 
بني  من  للمنصفين  يمكن  وأي��ن  عقاء؟  يا 
جلدتنا أن يضعوا حضور »اإلرهابي األول« 
مجرم حرب غزة نتنياهو في مقدمة صفوف 

مسيرة باريس؟
»بعضهم«  إليه  يلجأ  ال��ذي  األسلوب  إن 
لتسويق صورة »مشوهة« مصطنعة وكاذبة 
عن  واض��ح  تعمد  في  الرسوم  نشر  بإعادة 
رسول الله عليه الصاة والسام للبحث عن 
للقيم  يمت  ال  أرب��اح  وجني  كبيرة  مبيعات 

واألخاق، إنما يضرب في الصميم المهنية 
الناضج  التحريري  وال��خ��ط  والمصداقية 
والمسؤول الذي يجب أن يتحلى به الصحفي 
الرزين، وأن يصون رسالته اإلعامية من عداء 
ظالم فارغ، وأن يختار مواضيعه بعناية بما 
المقهورة،  والشعوب  اإلنسان  يخدم قضية 
وخرق للقانون الدولي الذي يكيل بمكيالين 
حين يجرم اإلساءة إلى اليهود وطرح مشكل 
المحرقة ومعاداة السامية ويتغاضى عن بقية 
األديان بما فيها اإلسام، وإن كان هذا األخير 
ال  قادمة  قوة  من  يشكله  بما  المقصود  هو 
محالة مع هذه الصحوة الشبابية والوعي 

المطرد.
< حفيظ زرزان

في القرن الحادي والعشرين لم يعد في 
إمكان أي دولة أن تحقق األمن والرخاء 
لمواطنيها بمعزل عن التعاون مع الدول 
األخرى، مما يقتضي المزيد من التنسيق 
األوضاع  عن  النظر  بصرف  ال��دول  بين 

الداخلية الخاصة بكل دولة. 
لقد أصبح العالم »قرية واحدة« - كما 
يقال - إن لم نقل »غرفة واح��دة«، وذلك 
بسبب ثورة المواصات، وسرعة تدفق 
االتصال،  وس��ائ��ل  وت��ع��دد  المعلومات، 
وتطلع  االجتماعي،  التواصل  وسهولة 
المساهمة  إل��ى  واألف����راد  المجموعات 
الفاعلة في صنع القرارات المصيرية التي 
تضمن التعايش السلمي بين بني البشر، 

على أسس عادلة ومنصفة. 
وفي مواجهة ظاهرة التطرف المتفاقمة، 
ينبغي للتعاون الدولي المطلوب أن يركز 

على ما يأتي:
معالجة أسباب الظاهرة، قبل محاولة 
مكافحة تجلياتها وتمظهراتها، واتخاذ 
اإلجراءات والمقاربات الناجعة للتخفيف 
السلبية، تمهيدا  من حدتها وتأثيراتها 
للقضاء عليها. وقد ثبت - في هذا المجال 
- أن المقاربة األمنية وحدها غير كافية 
والتطرف  الغلو  مظاهر  على  للقضاء 
والعنف. كما تبين أن معالجة المجتمع 
الدولي لقضايا عادلة بقرارات وإجراءات 
غير عادلة، جعلت أصحاب هذه القضايا 
يفقدون الثقة في العالم، ويتمردون على 

كل شيء، ويصبحون قنابل موقوتة قابلة 
لانفجار في أية لحظة، ولو أدى ذلك إلى 
بسبب  ذل��ك  وك��ل  أنفسهم،  يفجروا  أن 
اإلحباط، وما تعرضوا له من حيف. ومن 
وأكبر  االنفجار  يولد  الظلم  أن  المعلوم 
دليل على ذلك، فشل المجتمع الدولي في 
معالجة قضية فلسطين )العادلة( بطريقة 
موضوعية ونزيهة وعادلة. مع اإلشارة 

إلى أن الحديث عن هذا الواقع المر، ليس 
التطرف والعنف من  إلى  للجوء  تبريرا 
أجل تحقيق األهداف المنشودة، بقدر ما 
عندما  المظلومين  لنفسية  تحليل  هو 
تصبح الضغوط الممارسة عليهم تفوق 
على  ي��ؤخ��ذ  وم��م��ا  البشر.  تحمل  ط��اق��ة 
المجتمع الدولي )الغربي بصفة خاصة(، 
ال��ت��دخ��ل ال��ع��س��ك��ري ف��ي ب��ع��ض ال���دول 

اإلسامية والعربية واإلفريقية، مما أدى 
ب��ك��ام��ل��ه��ا وتشريد  ب���ل���دان  ت��دم��ي��ر  إل���ى 
مواطنيها وتأجيج حروب أهلية بين أفراد 
الشعب الواحد. وكان من المفروض أن 
تعمل الدول القوية على مساعدة الدول 
الضعيفة لتلتحق بركب الدول المتقدمة 
- ب���دال م��ن ت��دم��ي��ره��ا - وف���ي ذل���ك خير 

للبشرية جمعاء. 
الدولي  التعاون  هذا  مع  وبالتوازي 
المطلوب، البد من التنسيق والتعاون بين 
المجموعات البشرية التي تربطها عاقات 
خاصة. ينبغي التركيز - بهذا الخصوص 
- على تفعيل التعاون العربي اإلسامي، 
والتعاون  اإلفريقي،  العربي  والتعاون 
اإلقليمي. وذلك مراعاة للروابط العرقية 
المصالح  وترابط  واإلقليمية،  والعقدية 
والثقافية  وال���س���ي���اس���ي���ة  األم���ن���ي���ة 

واالقتصادية.
البد كذلك من التنسيق والتعاون بين 
المجموعات واألفراد داخل كل دولة على 
حدة، سواء تعلق األمر بالمسؤولين عن 
تسيير الشأن العام في البلد، أم باألحزاب 
أم  المشاركة في الحكم،  السياسية غير 
بالمجتمع المدني )المجتمع األهلي(، أم 
باألفراد المهتمين )أي: االهتمام بترتيب 
البيت من الداخل(. وحبذا لو استفادت 
التونسية  التجربة  من  العربية  أقطارنا 
التي اختارت أن يكون الحكم - في هذه 
من  نوع  على  مبنيا   - الدقيقة  الظروف 

التوافق السياسي.
الخالصة:

على العقاء في هذا العالم أن يدركوا 
جيدا أن الوضع الدولي في الوقت الراهن، 
ال يبشر بخير.. الحرائق مشتعلة في كل 
مكان، والدم ينزف على مدار الساعة في 
واألم����راض  ال��م��ع��م��ورة،  أرج����اء  جميع 
واألوبئة الفتاكة تنتشر، والمجاعات تفتك 
 - بالمايين   - المشردون  بالشعوب.. 
يقاسون الجوع والمرض والبرد القارس 
الصيف،  في  الافح  والحر  الشتاء  في 
والناس يذبحون ذبح الخراف، ولون الدم 
البشري المسفوح أصبح منظرا عاديا، ال 
يلفت نظر أحد. أما اإلجرام فقد أصبح 
بطولة، وقس على ذلك تكالب إرهاب الدول 
وإرهاب األفراد على اإلنسان المسالم.. 
خاصة القول إن الكرة األرضية تشتعل، 
يقتل  القاتل  تغرق،  اإلنسانية  وسفينة 
بجنون ودون هدف واضح، ال أحد يعرف 
من يقتل من، حيث اختلط الحابل بالنابل. 
ويخشى من أن يكون عدد العقاء الذين 
يقودون العالم في تقلص، وعدد المتهورين 
)حتى ال أقول غير ذلك( في ازدياد.. إنه 

عالم مجنون!
األمل  فإن  القاتمة،  اللوحة  هذه  ومع 
معقود على أن يتدارك العقاء - حتى ولو 
كانوا قلة - ما يمكن تداركه، قبل أن نغرق 

جميعا. 
< إيسلمو سيدي أحمد

كشف حادث الهجوم المسلح على جريدة »شارلي 
إيبدو« الساخرة، من طرف مواطنين فرنسيين عن 
تجاه  ال��غ��رب  ص��در  ف��ي  المتغلغل  الدفين  الحقد 
دين   بكونه  اإلس��ام  واتهام  والمسلمين،  اإلس��ام 
يحث على القتل واإلرهاب، وبكون المسلمين ثلة 

من األوباش، اإلرهابيين، المتطرفين... 
الدموي  الحدث  ذاك  من  ب��راء  اإلس��ام  أن  إال 
الشنيع ومنفذيه المعتوهين وأكبر من أن يلطخ 
يديه بدماء صحفيي ورسامي كاريكاتور جريدة 
بئيسة وفاشلة، أشخاص تافهون ال شغل لهم 
سوى االستهزاء والسخرية من اآلخرين، ألنه 
دين  النبيلة،  اإلنسانية  القيم  دين  ببساطة 
والمعاملة  األخ��اق  دين  وال��وئ��ام،  المحبة 
الحسنة واحترام اآلخر كيفما كانت ملته 
ومذهبه وفكره، والرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم أعظم من أن يسيء إليه رسم 
بتلك  يكون  ال  له  واالنتقام  في جريدة، 
الطريقة الهمجية البشعة، بل بالحكمة 
وال��م��وع��ظ��ة وال��م��ج��ادل��ة ب��ال��ت��ي هي 
تحارب  أن  يجب  فالكلمة  أح��س��ن، 
بلغة  ال  بالفكرة،  والفكرة  بالكلمة، 

الرصاص والقتل.
مما دفع بالكثير من المسلمين لإلسراع بتقديم 
التعازي والتعبير عن تعاطفهم واستنكارهم إلبعاد 
شبهة اإلره��اب عنهم وع��ن اإلس��ام، رغ��م أننا لم 
نشاهد يوما فرنسا وهي تتكرم لتقديم اعتذار عن 
جرائمها المقترفة في حق المغاربة والجزائريين 
القتل  من  تبرؤوا  اليهود  أن  أو  االستعمار،  إبان 
الممنهج للصهاينة في حق الفلسطينيين، وال أمريكا 
لم تتواضع وتكلف نفسها عناء تقديم اعتذارها عن 
جرائم إبادة في حق الهنود الحمر، وقتلها للمايين 
من العراقيين واألفغانيين، وتشتيت سوريا، وقصم 
ظهر السودان... ولم نصادف المنافقين، يحملون 

شموعا أمام سفارة فلسطين، للتنديد باغتيال رسام 
الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، الذي ال يمكن 
»شارلي«  ج��ري��دة  كاريكاتير  ب��رس��ام��ي  مقارنته 
االتحاد  وصفه  حيث  إبداعا،  الناقصين 
الدولي لناشري الصحف في 
بأنه  ب����اري����س، 

واح������د 
رسامي  أع��ظ��م  م��ن 

القرن  نهاية  منذ  الكاريكاتير 
الثامن عشر، ومنحه جائزة »قلم الحرية الذهبي«.

فهذا التكالب الغربي على اإلسام له ما يبرره، 
خصوصا إذا ما علمنا الوتيرة السريعة النتشاره 
بين صفوف المواطنين األوروبيين، باإلضافة إلى 
وتكاثر  اإلسامية،  الجاليات  لدى  السريع  النمو 
تنافس  بدأت  التي  والمساجد  اإلسامية  المراكز 
أعداد الكنائس والطلب المتزايد على اقتناء القرآن 

الكريم في األسواق األوروبية واألمريكية. وأيضا 
صدور رواية لكاتبها »ميشال ويلبك« تحت عنوان: 
»استسام« والذي صادف يوم عرضها في األسواق 
وقوع العملية الدموية. وتدور أحداثها سنة 2022 
جمهورية  الفرنسية  الجمهورية  ستصبح  حيث 
بن  محمد  الجديد  الرئيس  رأسها  على  إسامية 
عباس وما لاسم من داللة، والكتاب ليس من نبع 
خيال الكاتب وإنما العتماد مؤلفه على تقارير 
عديدة تنذر بتحول القارة العجوز إلى قارة  
إسامية، وعلى رأسها فرنسا الجمهورية 

اإلسامية.
فاإلسام أضحى أكثر من أي وقت مضى 
بأوروبا  للساسة  حقيقيا  ك��اب��وس��ا  يشكل 
فهم  ل��ذل��ك  مضجعهم،  وي����ؤرق  وم��ن��ظ��ري��ه��ا، 
صور  ورس��م  منه،  النيل  جاهدين  يحاولون 
سوداوية له وللمسلمين في أذهان المواطنين 
األوروبيين، على أن كل مسلم هو قنبلة موقوتة 
وحزام ناسف يمكن أن ينفجر في أية لحظة وفي 
وآلياتهم  وخبثهم،  مكرهم  مستعملين  مكان.  أي 
اإلعامية الصهيونية، إللصاق صفة القتل واإلرهاب 
بهذا الدين الحنيف، وجعلها عامة مسجلة باسمه 
في بورصة القيم واألخاق، وذلك من أجل تلطيخ 
سمعته والدفع به إلى حافة اإلفاس، وبالتالي الدفع 
باألقلية المسلمة التي تعيش هناك أن تخجل من 
انتمائها إلى الديانة اإلسامية، لتتبرأ من هويتها 
وسط  سكر  كقطعة  وت��ذوب  دينها،  عن  وتنسلخ 
الدرجة  من  بمواطنة  وتقبل  الملوث،  مجتمعها 
الثالثة، ال أن تكون أقلية فاعلة لها واجبات وحقوق، 
فهم يريدون ويحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
وأعمالهم الدنيئة والله متم نوره ولو كره الكافرون.
وال  إره��اب��ي��ا،  ولست  وأفتخر،  مسلم  أن��ا  فسجل 

متطرفا.
< خالد كمال

أنــا مسلــم وأفتخـر

alousbouea@gmail.com

الظلم يولد االنفجار:

هل أخفق العالم في تحقيق األمن والرخاء للشعوب؟
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بمجرد أن تناقلت األلسن خبر تأسيس فرقة األمل المسرحية، بدأ 
أفراد النخبة الذين أثبتوا حضورا متميزا على صعيد مدينة البهجة 
والحضرة المراكشية، يترددون على منزل السي عباس الشرايبي، 
الذي منحني الترخيص بأن أتخذه مقرا لمكتب الجمعية، وفضاء 
رحبا للتداريب، إضافة إلى غرف علوية وسفلية اتخذنا واحدة منها 
مكتبا إداريا. أما القبة الكبرى فلم يكن هنالك ما يمنع حسب رأي 
السي المختار من اتخاذها للراحة والمطالعة التي تستمر حتى 
الفجر أحيانا، وطبعا حين تكون اإلضاءة قد أزعجت بعضنا، فالبديل 
المعتمد هو الشمع. كان أول الملتحقين بي األخ عبد الله العمراني 
واألخ عبد العزيز موهوب وهما يحمالن في عربة كل ما كان في 
ملكية فرقتهما األحرار المتخلى عنها من ديكورات مرسومة، وبعض 
قطع األثاث مع تشكيلة من المالبس التاريخية. فقام األخ موالي 
الغالي الصقلي الذي أعتبره عضوا مؤسسا إلى جانبي، بتسجيل 
ذلك كله في دفتر بصفته كاتبا عاما مؤقتا في انتظار أن تجتمع كل 
العناصر الراغبة في االلتحاق، فيتم انتخاب المكتب حسب ما كانت 

عليه قوانين فرنسا قبل سنة 1958.
ومن حي القصبة، الذي ضرب أروع األمثال في النضال واستشهاد 
ليبارك  العماري  أحمد  الراحل  وصديقي  أخي  جاءني  األشبال، 
المشروع ويعلن عن انضمامه. كما تقليت التهنئة من أخي عبد 
الجبار الوزير شفاه الله وأمد في عمره مع استعداده لالنضمام 
الواحد  عبد  م��والي  للشريف  االعتذار  فرصة  له  تتاح  أن  بمجرد 
حسنين، صاحب فرقة األطلس وكذلك كانت رغبة األخ محمد بلقاس 

رحمه الله، وأحمد الشحيمة، وآخرين.
وكسبا للوقت استأنفنا التمارين على مسرحية »عدو المجتمع«، 
بعد إسناد دور عبد الغني بوشنتوف لألخ عبد الله العمراني، تم 
وضعنا في البرنامج مشروع إنجاز مسرحية أخرى تقدم بموضوعها 

مكتوبا األخ عبد العزيز موهوب، وعنوانها شيطان الشيخوخة.
 ولم تمض إال أيام قليلة، حتى غدا نادي فرقة األمل المسرحية 
كخلية نحل، إلى حد أن عبد السالم الشرايبي، الذي ظل متمسكا 
بالبقاء في دار الورزازي أو نادي فرقة الوحدة المراكشية، كما سبق 
أن عبر لي عن رغبته في ذلك من قبل، اندهش عندما قام بزيارة لمنزله 
طبعا وهو عبارة عن ورش كبير الكل يجد فيه مبتغاه ومناه. فال 
حديث إال عن الفن.. تشكيال وتمثيال وغناء وعزفا مع سبورة سوداء 
وضعت رهن إشارة بعض الطلبة المتوفقين المتطوعين إلعطاء 
الدروس في اللغتين العربية والفرنسية إلخوانهم ممن هم في حاجة 
إلى ذلك. فانطلق عبد السالم الشرايبي يعد الحاضرين واحدا واحدا، 

ثم اقترب مني ضاحكا كعادته رحمه الله قائال:
ع��ب��د ال���س���الم: »ال���س���ي م��ح��م��د ع��رف��ت��ي ش��ح��ال ول���ى ع��ن��دك د 

المنخرطين؟«
أنا: »معلوم عارف.. ستين عضو«

فرقة  ف��ي  عضو  بستين  تعمل  غ���ادي  »واش��ن��و  ال��س��الم:  عبد 
وحدة؟« 

أنا:»المسرح أبو الفنون.. واللي ما صالح لهاذي.. يعمل حاجة 
أخرى، واللي توفقش حتى ففن من فنونو.. غادي يصالح ليه ثقافة 

واطالع ويكون جمهور من عشاقو«.
 وظل عبد السالم الشرايبي يستشهد هو وجميع إخواني اآلخرين 
الرواد بهذا الرأي الذي اعتبر في ذلك الوقت بعد نظر.. وبالفعل كان 
من بين المنخرطين شبان أصبح لهم شأن بارز في عالم التربية 
ك��األخ مصطفى  السياسة  عالم  وفي  الناضيفي،  ك��األخ  والتعليم 
والمندوب  االشتراكي..  االتحاد  في  الراحل  القيادي  القرشاوي 
الجهوي للتعليم على الجنوب األخ الشوفاني،.. وآخرين ال تحضرني 

أسماؤهم اللحظة.
اقتنع الشرايبي أخيرا والتحق بفرقة األمل المسرحية، شريطة 
أن تنحصر مهمته في شؤون المكتب المسير كأمين للمال، نزوال 
عند رغبة الجميع. وكان فعال طيلة حياته وحتى بعد االحتراف وإلى 

آخر لحظة نعم األمين يرحمه الله.
وكنت قد حاولت مع عبد السالم عدة مرات أن يمثل، فباءت كل 
تلك المحاوالت بالفشل ألنه كان مقتنعا بعدم قدرته على ذلك. غير 
أنه كان يعدني إذا أتيح له أن يفعل شيئا في عالم المسرح، فستكون 
الكتابة. وذاك ما لم يحدث في تاريخ فرقة األمل، ولكنه على كل حال 
حدث بعد ذلك في فرقة »الوفاء« وكنت أنا حينها قد انتقلت إلى الرباط 

لالحتراف، وهو ما سأتناوله في ما سيأتي من المحطات.
سيرت فرقة »األمل« مستعمال أسلوبا ال يشبه بتاتا ما كانت عليه 
فرق الهواة األخرى، فسرعان ما فاجأت زمالئي وباألخص العمراني، 
وموهوب، والعماري بمسرحية من فصل واحد.. عنونتها بالموسيقار 
أن  للممثلين  المجال  تمنح  ترفيهية  مواقف  عن  عبارة  المجنون 
يضيفوا من عندياتهم كل على حسب قدرته. وكان هذا العمل الترفيهي 
يصلح لكل مكان وزمان، وال يحتاج إال لفضاء وكراٍس، وسبورة، 
وقدرة على العطاء من طرف المشخصين الذين يزيد عددهم أو ينقص 
وهم أنفسهم من يتحكم في مدة العرض. والغريب في هذا العمل 
أنه بدأ بالثالثي الجندي، وموهوب، والعمراني، واستمر يستقبل 
المواهب والكفاءات، ومع كل عنصر جديد تسطر إضافات في الحوار 
لحظة  للجمهور  تترك  لم  مجموعة  تشكلت  أن  إلى  الحركات،  أو 
يسترجع معها أنفاسه من الضحك. وأفراد المجموعة هم باإلضافة 
إلى الثالثي الجندي، وموهوب والعمراني: الفنان أحمد العماري، 
وعبد الجبار الوزير، ومحمد بلقاس، ومحمد الواردي الذي شاركني 

في األزلية في دور مبسط.
 والذين يذكرون هذه العروض من المشاركين أو المشاهدين، 
الشك أنهم يستحضرون بعض مشاهدها كلما شاهدوا »مدرسة 
المشاغبين« التي كانت قمة المسرح الكوميدي في مصر بعد عقود 

مضت على إنتاج الموسيقار المجنون.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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»ولـــد القصـــور«

تواصل جمعية أبي رقراق سلسلتها الثانية 
من البرنامج الفكري والثقافي واألدبي بلقاء 
مفتوح مع الدكتور الباحث عبد الحفيظ ولعلو 
في موضوع: »معطيات وحقائق حول التغطية 
االجتماعية الصحية بسال«، وذلك يوم الخميس 
الخامسة  ال��س��اع��ة  ع��ل��ى   2015 ي��ن��اي��ر   22

مساء بمقر جمعية أبي رقراق الكائن بزنقة 
ويعتبر  بطانة سال.  المنزه   - الذهب  وادي 
الدكتور عبد الحفيظ ولعلو الباحث الخبير 
في الشأن المحلي من الفعاليات البارزة في 
المجال الحقوقي والعلمي والجمعوي، وساهم 
في العديد من القضايا  المجتمعية والوطنية 

كلية  كخريج  في سياق تخصصه  والدولية 
الطب والصيدلة بفرنسا ومتخصص أيضا في 
مجال العلوم البيولوجية، إلى جانب تأطيره 
الجمعوي في كثير من الملفات االجتماعية 
عليها  تسهر  التي  والثقافية  واالقتصادية 

جمعية أبي رقراق.

< يتبع..

منــوعـات

األغنية المغربية أصبحت هي 
الموضة السائدة عند الفنانين العرب

اللبنانية  الفنانة  علمت »سيدتي نت« من بعض المصادر أن 
نانسي عجرم، تحضر في هذه الفترة إلى أغنية جديدة تريد أن 

تفاجئ بها الجماهير، حيث ستختار 
هذه المرة اللون المغربي، في أغنية 
من كلمات الشاعر الكويتي مصعب 
ال��ع��ن��زي، األم���ر ال���ذي دفعها إلى 
االستعانة بالشاب محمد الرفاعي 

ملحن األغنية الشهيرة »إنت باغيا 
واحد« التي حققت نجاحا باهرا العام 

على  نانسي  اختيار  ووق��ع  الماضي. 
أعماله  سمعت  بعدما  ال��رف��اع��ي، 

ال��ك��ث��ي��رة ال��م��ن��ت��ش��رة ف��ي الوطن 
العربي وتعامالته الناجحة مع أبرز 
وسعد  عمور،  حاتم  مثل:  الفنانين 
المجرد، وغازي األمير، ومحمد رضى، 
وزينة الداودية، ودنيا باطمة. ولجأت نانسي 
عجرم إلى األغنية المغربية بعدما بات هذا 

اللون الغنائي هو الموضة السائدة في 
الفترة األخيرة.

<  بقلم : أبو أزهار

لما توثقوا واستوثقوا
على المناصب التصقوا

رغم أنهم أخفقوا
وللتدبير العقيم اعتنقوا

وعلى األمانة بصقوا
ثم إلى الزرقاوات انطلقوا

وحولها تحملقوا
وفوقها تزحلقوا

وعلى أرصدتهم أغدقوا
وعلى السكوت اتفقوا

وبالحمد نطقوا
حين زهقوا بما سرقوا!!

ويا ما في عهدهم أرهقوا
ويا ما في نواديهم أهرقوا

ويا ما بثقوبهم أغرقوا
فيا ساكتين أال فاتقوا

يوما فيه تستنطقوا

ال�ســكـــوت

فاتن حمامة.. حزن 
من املغرب إلى املشرق

المكونات  غ���ي���اب  ف���ي 
الثقافية والفنية المغربية، 
سارع الملك محمد السادس 
إل���ى ال��ن��ي��اب��ة ع��ن الشعب 
في  للتعزية  كله  المغربي 
فاتن حمامة،  الفنانة  وفاة 
ال��ت��ي ت��ع��ت��ب��ر واح�����دة من 
للزمن  األخ���ي���رة  ال��ن��م��اذج 
الجميل. فاتن  حمامة، هي 

الوحيدة  الفنانة المصرية 
التي لم تزر المغرب، خالل 
فيها  كان  التي  الفترة  تلك 
المغرب، أيام الحسن الثاني 
للفنانين  قبلة  أص��ب��ح  ق��د 

المصريين.
رحم الله الفنانة الكبيرة.. 
نموذجا  تبقى  ذكراها  علَّ 

للفن األصيل.

دقيقة   33 مدته  الجسر«،  فيلم »أنقذوا 
وم��وض��وع��ه »ال���ع���الق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة بين 
الفيلم  هو  اإلسالمي«،  والعالم  إسكندنافيا 
قرايم  محمد  وإخ��راج  إنتاج  من  الوثائقي 

)مخرج مغربي شاب(، الذي 
الرسومات  أزم���ة  يعالج 
محمد  للرسول  المسيئة 
صلى الله عليه وسلم التي 
اندلعت في الدنمارك سنة 
شهادات  ع��ب��ر   ،2005
لناشطين من إسكندنافيا 
وآخرين مسلمين عايشوا 

هذه األزمة العالمية. 
خالله  م����ن  وي����ب����رز 
المجهودات  ال��م��خ��رج 
المجتمع  بذلها  التي 
ال��دن��م��ارك��ي م��ن أجل 
السالم  ق��ي��م  تشجيع 
بين  وال�����ت�����ع�����اي�����ش 
والديانات،  الطوائف 
فضال عن ذلك، يحاول 

الفيلم إرسال رسالة للتسامح في وقت أصبح 
فيه صوت التطرف مسموعا أكثر، خاصة بعد 
الهجوم اإلرهابي على مجلة »شارلي إيبدو« 

الفرنسية.
وقد وقع اتفاق نهائي بين 
المنتج ومؤسسة دبي 
ل����إع����الم ق���ص���د بث 
»قناة  على  الوثائقي 
دب������������������ي«؛ ب���ي���ن���م���ا 
ه����ن����اك م����ف����اوض����ات 
مجموعة  مع  مستمرة 
»روتانا« من أجل عرض 
ال���ف���ي���ل���م ع���ل���ى »ق���ن���اة 
الرسالة«، واتصاالت مع 
قنوات تلفزيونية عبرت 
بالفيلم  اهتمامها  ع��ن 
تدرس  ت����زال  م���ا  لكنها 
إمكانية بثه كالقناة الثانية 
»سي  وقنوات  المغربية، 
تيڤي«،  و»أون  س��ي«،  بي 

و»نسمة«.

فيلم مغربي يرد على الرسوم املسيئة 
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم

ميادة 
الحناوي

نانسي 
عجرم

الفنانة ميادة
 الحناوي تتوقف عن الغناء 

وترفض مغادرة سوريا
أكد المنتج المصري محسن جابر وصاحب 
شركة »عالم الفن« لإنتاج الفني، أن السبب وراء 
رفض النجمة السورية ميادة الحناوي الغناء، 
بها  يمر  التي  الصعبة  والمشاكل  الوضع  هو 
بلدها سوريا. وقال جابر في لقاء إن الحناوي 
ترفض الحضور إلى مصر والخروج إلى النور، 
واصفا إياها بأنها إنسانة وطنية تعشق تراب 
سوريا، لذا فضلت أن تبقى بين شعبها وأهلها 

في أدق الظروف.

»معطيات وحقائق التغطية االجتماعية والصحية بسال«
جمعية أبي رقراق تناقش:

فاتن 
حمامة





األخيــــــرة

لكل دولة شبابها المتبوع بهرمها.. 
وأخطر ما في هرم الدولة، ما كتبه عن 
هذه الظاهرة، مفكر هرم)...( عاش مع 
الكثير من السالطين واألحداث، هو 
المؤرخ الكبير، عبد الرحمن بن زيدان، 
صاحب كتاب »إتحاف أعالم الناس«، 
هذا  تجربته،  من  لنا)...(  خلف  وقد 
الوصف الدرس)...( عن هرم الدولة: 
))يظهر الهرم على الدولة، إذا تكاثر 
طبعا«،  الطاء  »بفتح  المصطنعون 
بأنفسهم  ووزراؤه  السلطان  واشتغل 
عن الدولة، وفسدت أمورها، ويزيدها 
إلى  الملك ورجاله،  فسادا، اضطرار 
في  أنفسهم  على  الباهظة  النفقات 
القصور،  وب���ن���اء  ال���م���ل���ذات،  س��ب��ي��ل 
من  واالستكثار  ال��ج��واري،  واق��ت��ن��اء 
الضرائب،  ويكثرون  الترف،  أسباب 
عن  وي��ت��ش��اورون  المظالم،  فتنتشر 
فساد الدولة، ويتمنون الخالص منها، 
أما الملك فال يهمه يومئذ غير حفظ 
فينفق  ن���ف���وذه،  واس��ت��ب��ق��اء  ن��ف��س��ه 
األموال في التجسس)...( واصطناع 
تنشب  ما  وكثيرا  لحمايته،  الجند 
الفتن بين رجاالت النفوذ، أو بينهم 
األح����زاب)...(  وتكثر  الملك،  وبين 
ويصبح األمر فوضى، فيعجز الملك 
عن تدبيره(( )إتحاف األعالم. عبد 

الرحمن بن زيدان(.
اس��ت��ن��ت��اج ه���رم ال���دول���ة، يلخص 
السلطان  أي��ام  كانت  كما  الوضعية 
الصحراوية  ول��د  ال��ل��ه،  عبد  م��والي 
والذي  بكار  بنت  خناتة  المشهورة، 
 1729 سنتي  بين  ما  المغرب  حكم 
و1757، وما كان يمكن للدولة أن تهرم 
بين يديه على مدى ثالثين عاما من 
ح��ك��م��ه، ول��ك��ن��ه وم���ن خ���الل وصف 
المؤرخ بن زيدان، يظهر أنه لجأ إلى 
س���الح م���ن األس��ل��ح��ة ال��ت��ي الزال���ت 
مشحوذة في عصرنا الحاضر وهو 
سالح المخابرات، بعد أن أكد الكاتب، 
الدولة،  ه��رم  يبدأ  عندما  الملك  أن 
ويصبح هذا الهرم، خطرا عليه، فإنه 
يلجأ إلى »إنفاق المال في التجسس« 
تماما كما تفعل اليوم كل دول العالم، 

بما فيها المغرب طبعا.
ولقد كان الملك الحسن الثاني وفي 
ع��ز ش��ب��اب االس��ت��ق��الل ال��م��غ��رب��ي، ال 
ينتظر هرم الدولة، ليحصر اهتمامه 
في إقامة الهياكل المخابراتية، التي 
كان الجنرال أوفقير يعتبرها أساسا 
مع  بعنف،  التعامل  عبر  لالستقرار، 
نظر  وجهة  لهم  الذين  المعارضين 
مخالفة له في مجال التنظيم الداخلي، 
وعصرنة أسلوب الحكم، لكن الحسن 
األسلوب  مسايرة  في  غرق  الثاني، 
أجهزة  ت���م���ارس���ه  ال�����ذي  ال��ع��ن��ي��ف 
المفاتيح  وس��ل��م  االس���ت���خ���ب���ارات، 
الملطخة بالدماء، إلى الخلف الجنرال 
ال���ذي اس��ت��ع��ان بصديقه  ال��دل��ي��م��ي، 
القطب المخابراتي األمريكي »كوغان« 
إلقامة أسس جبارة ألجهزة المخابرات 
إقامة  ارت��أى  ال��ذي  وه��و  المغربية. 
هياكل متعددة للمخابرات تنطلق من 
المخابرات  ج��ه��از  أط��راف��ه��ا:  ت��ن��وع 
الخارجية،  ب��االت��ص��االت  لالهتمام 
والديسطي، التي كانت أصال، فرعا 
وأسند  الداخلية،  وزارة  ف��روع  م��ن 

المهمة األكبر، التي تراقب التحركات 
السياسية الداخلية إلى جهاز يسمى 
االستعالمات العامة، وقد أسند إدارة 
إل��ى قطب  المؤسسة األخ��ي��رة  ه��ذه 
الدين  محيي  كبير،  استعالماتي 
أمزازي الذي وصفه مؤخرا، الصحفي 
يونس مسكين، بأنه كان: ))المنظر 
األمنية،  القبضة  صاحب  للعقاب 
أقوى رجاالت الداخلية، الذي دخل 

في غيبة ألسباب غامضة)...(((.
البوليسي  القوي،  الوزير  وك��ان 
س��اب��ق��ا، إدري���س ال��ب��ص��ري ق��د تفرد 
وحده، إضافة إلى مهامه، بإدارة جهاز 
التراب  ح��م��اي��ة  إدارة  ال��دي��س��ط��ي، 
إطالقا،  لها  دخ��ل  ال  التي  الوطني، 
االستخبارات  ش���ؤون  ف��ي  مبدئيا، 
أول  ال��ب��ص��ري  ليسجل  ال��خ��ارج��ي��ة، 
أقيمت  عندما  م��رة،  لجهازه،  هزيمة 
اعتقال  قضية  ح��ول  عالمية  ضجة 
وأوالده���ا،  أوفقير  ال��ج��ن��رال  زوج���ة 
الفرنسي  السياسي  زوج��ة  قادتها 

رئيس  فوجئ  التي  دانييل  ميتران، 
عن  يبحث  البصري وهو  الديسطي 
عائلة  فيها  اختبأت  التي  األم��اك��ن 
أوفقير، بطنجة: ))ليتضح فيما بعد، 
أن األجهزة االستخباراتية الفرنسية، 
أرسلت بدون علم الديسطي، ضابطا 
كاريان«  »ه��ي��رف��ي  يسمى  ف��رن��س��ي��ا 
ليجتمع في مرآب للسيارات، بأفراد 
عائلة أوفقير، وكان هذا المكلف بهذه 
هو  طنجة  في  البوليسية،  المهمة 
مذيع سابق في قناة ميدي آن، ضابط 
إذن في المخابرات الفرنسية، جاء 
ليتفق مع عائلة أوفقير، على طريقة 
تبليغ رسائلهم إلى الجهات الفرنسية، 
ال��ش��يء ال����ذي ب��ل��غ إل���ى ع��ل��م مدير 

الديسطي البصري مؤخرا، ليتصل 
بعامل طنجة ويكلفه هو أيضا بزوجة 
ليستدعيهم  وأوالده���������ا،  أوف���ق���ي���ر 
كتاب  سميت.  )ستيفان  ل��ل��ع��ش��اء(( 

أوفقير(.
للصحفي  المطول  السرد  ويبقى 
هذه  عن  سميت  ستيفان  الفرنسي 
األجهزة  أن  على  م��ؤش��را  ال��ح��ادث��ة، 
القضايا  ف��ي  متضلعة  الفرنسية، 
الداخلية للمغرب، في غيبة األجهزة 

المغربية طبعا.
ورغم أن المراحل األولى في حياة 
الديسطي المغربية، كانت مطبوعة، 
البصري،  إدري��س  عهد  في  وخاصة 
بهيمنة ضابط أمني كان يسمى قدور 
في  أيضا  هو  تغول  وقد  اليوسفي، 
المعارضة  بأقطاب  التنكيل  مجال 
العام  ال���م���دي���ر  ف�����إن  ال���م���غ���رب���ي���ة، 
الدين  محيي  وقتها  لالستعالمات 
أمزازي، وبعد أن بلغ من العمر عتيا، 
الكتابة  ي��ف��ض��ل  م���ؤخ���را،  وأص��ب��ح 

الجنائي،  القانون  في  المتخصصة 
ويعترف على ضوء تجربته السابقة 
المغربي  الجنائي  ))المجال  ب��أن: 
يتسم بالضعف والنقص الكبير ألننا 
عندما كان اآلخ��رون يتقدمون كنا 
ن��ت��راج��ع ب��اس��م ال��خ��ص��وص��ي��ة ت���ارة، 
عندما  لهذا  أخ���رى،  ت��ارة  والتقليد 
وجدنا   2011 سنة  استيقظنا)...( 
)ن����دوة معهد  ال��خ��ص��اص ك���ب���ي���را(( 

التعليم العالي. 30 يناير 2014(.
المجال الجنائي طبعا، هو أساس 
الشرطة، سواء كانت مكلفة بالقضايا 
ق��ض��اي��ا ح����وادث  أو  ال��س��ي��اس��ي��ة، 

السير.
الخبير  ه��ذا  يصفه  م��ا  أن  أك��ي��د، 

األمزازي، بالضعف والنقص الكبير، 
األمني،  إذن  الجنائي،  المجال  في 
نتيجة  األي���ام،  ه��ذه  ربما  استفحل 
الجمود في التحركات، والتعيينات، 
االستمرار  ظ��اه��رة  هيمنت  ح��ي��ث 
سنة  جرى  ما  مع  مقارنة  الصامت، 
مدير  ت���وق���ي���ف  ت����م  ح���ي���ن   ،2006
الجليل  عبد  العامة،  االستعالمات 
عبدون، الذي اتهم بتسريب معلومات 
إل��ى إح���دى األس��ب��وع��ي��ات)...( رغم 
بالحس  ال���م���ط���ب���وع���ة  ت���ج���رب���ت���ه 
ومواكبته  المرتفع،  االستخباراتي 
العام  ال��م��خ��اب��رات واألم����ن  ل��م��دي��ر 
الجنرال العنيكري، ولكن مصاهرته 
أمنيا  المتابعين  أقطاب  من  لواحد 
مدير  مهمة  على  ت��ؤث��ر  ل��م  بطنجة، 
بها  ت��أث��رت  م��ا  بقدر  االستعالمات، 
كل مستوياتها،  األم��ن على  أوس��اط 
ح����ي����ث أص����ب����ح����ت زوج���������ة م���دي���ر 
االستعالمات بين ثروة أبيها، ومكانة 
سماء  إل��ى  تتطلع  تجعلها  زوج��ه��ا، 

أقطاب األمن،  العجرفة، متحدية كل 
ومتحدية حتى المدير العام العنيكري، 
ت��ج��ب��ره��ا)...( ليظهر  ل��م يقبل  ال��ذي 
التأثير الكبير لدور النساء، الزوجات 
حياة  ع���ل���ى  ال����خ����ص����وص،  ع���ل���ى 
ورغم  الكبار.  األمنيين  المسؤولين 
من  الوقت  ذلك  في  الصحف  تهافت 
صيف 2006، على البحث عن أسباب 
عبدون،  االستعالمات  مدير  توقيف 
فقط  األخالقية  الناحية  من   - فإنها 
بين  العالقة  إلى  اإلش��ارة  - رفضت 
زوجته وبين قرار توقيفه، لتتضخم 
بتدخل   - أخ���رى  وم���رة   - القضية 
األجهزة الفرنسية لالستخبارات التي 
استدعت الجنرال العنيكري لباريس، 

لالستعالمات  الجديد  المدير  رفقة 
الشيء  باسو،  الحق  عبد  المغربية، 
بكون  قائما،  االحتمال  يترك  ال��ذي 
إبعاد »عبدون« كان برغبة من األجهزة 
الفرنسية، وهي التي كشفت للمدير 
العام العنيكري ولمدير االستعالمات 
الجديد، باسو عن خبايا التهديدات 
األمنية واإلرهابية وتنامي الحركات 
اإلسالمية المتطرفة في مناطق عدة 
وكشف  ال���ف���رن���س���ي،  ال����ت����راب  م����ن 
أسماء  عن  للعنيكري،  الفرنسيون 
أقطاب إسالميين مغاربة، يشكلون في 
الفرنسية، خطرا على  نظر األجهزة 
المغرب وفرنسا، وهي الجزئية التي 
يظهر أنه في سنة 2014، تم تناسيها، 
أصابت  ال��ت��ي  القطيعة  خ��ض��م  ف��ي 
العالقات األمنية الفرنسية المغربية 
األي��ام ))وق��د فوجئ الجنرال  ه��ذه 
لفرنسا،  زي��ارت��ه  أث��ن��اء  ال��ع��ن��ي��ك��ري 
للمكالمات  ت���س���ج���ي���الت   ب��ت��س��ل��م 
الهاتفية التي تم التصنت عليها، مع 
اكتشاف أكبر، خارج عن إرادة فرنسا 
األجهزة  اس��ت��ق��ط��اب  وه���و  ن��ف��س��ه��ا، 
اإلسالميين  من  لجيل  األمريكية، 
المغاربة، الذين تستعين بهم منظمة 
السيا األمريكية، في مواجهة ظاهرة 
وقتها  ارتبطت  التي  االنتحاريين، 
ب��ال��ح��رب األم��ري��ك��ي��ة ض��د منظمة 
ال��ق��اع��دة ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان(( )سعيد 
م���ن���ت���س���ب. االت�����ح�����اد االش���ت���راك���ي 

.)2006/7/22
العمل االستخباراتي، وقد بلغ أوجه 
هذا  جعل  الثاني،  الحسن  عهد  في 
للتاريخ)...(  يلخصه  العظيم،  الملك 
بقوله: ))إن أجهزة المخابرات، لها دور 
كبير في صناعة األحداث، فعندما 
نتعامل في قضية ما مع رؤساء الدول، 
ونحتاج لهم)...(، فإنه يتحتم تجاوز 
التقليدية  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  ال��س��ب��ل  
االستخباراتية،  ال��ق��ن��وات  وح��ت��ى 
ثقة،  رج��ل  الرسالة  بتبليغ  لنكلف 
حتى يتم تبليغها مباشرة وبدون أي 
انحراف)...( ولكي تصلنا األجوبة، 
في ظرف أربعة وعشرين ساعة، ذلك 
أن التعامل في مجال المخابرات، ال 
للتالعب فال تالعب مع  مجال فيه 
ه��ذه األش���ي���اء(( )م��ذك��رات الحسن 

الثاني. إيريك لوران(.
الثاني،  الحسن  ليفهم من تجربة 
أن التعامل في مجال المخابرات، ال 
علو  كان  مهما  باألشخاص،  يرتبط 
مهامهم الرسمية، ألن التعامل يكون 
على مستوى الدولة، ال على مستوى 

األشخاص.
ليبقى التساؤل عما إذا كانت الهزة 
المخابرات  أج��ه��زة  عرفتها  ال��ت��ي 
المغربية هذه األيام، والتي نسبت إلى 
الهاكرز اإللكتروني، كريس كولمان، 
إلى  بنسبها  ال��ص��ح��اف��ة  وت��ك��ل��ف��ت 
ال��ج��زائ��ر، ه��ي ف��ي ال��واق��ع ردة فعل 
كنتيجة  القوية،  الفرنسية  لألجهزة 
مخابرات  م��دي��ر  اس��ت��ق��ب��ال  ل��ح��ادث 
السفير  اس��ت��دع��ى  ح��ي��ن  ال��م��غ��رب، 
هجوم  على  لديه  ليحتج  الفرنسي 
ال���م���ت���م���رد، أدي������ب على  ال���ض���اب���ط 
المستشفى الذي كان يقيم به الجنرال 
التقليد  بينما  ب��اري��س،  ف��ي  بناني 
الدبلوماسي، الذي تحدث عنه الحسن 
استدعاء  يكون  ب��أن  يقضي  الثاني 
ال���س���ف���راء، م���ن اخ���ت���ص���اص وزي���ر 
الخارجية، ألن مهمة المسؤول األول 
عن المخابرات إذا كان مقربا لرئيس 
التقاليد  ت����ج����اوز  ه����ي  ال�����دول�����ة، 
بالمهام  وال��ت��ك��ل��ف  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، 
ال���س���ري���ة)...( ل���دى رؤس�����اء ال���دول 
ت��ت��أث��ر عالقات  ال  األج��ن��ب��ي��ة، ح��ت��ى 
الداخلية  ب��ال��م��ش��اك��ل  ال��دول��ت��ي��ن، 

لالستعالمات الوطنية.

28  العدد: 821  اخلميس 22 يناير 2015

-: مصطفى العلوي

يفهم من تجربة الحسن الثاني، أن التعامل في 
مجال المخابرات، ال يرتبط باألشخاص، مهما كان 
علو مهامهم الرسمية، ألن التعامل يكون على 

مستوى الدولة، ال على مستوى األشخاص

محيي الدين أمزازي قطب االستعالمات المغربية:
عندما استيقظنا سنة 2011 وجدنا الخصاص كبيرا

الحسن الثاني كان يفرق بين االستخباراتية والدبلوماسية

حتمية مراجعة املغرب لسياسته األمنية مع فرنسا
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