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يهودية 
بيضاوية 

تستنجد

األمين العام محمد أبيض يتهم الحكومة بالتماطل ويصرح:

من المكلف بشؤون 
يهود المغرب

داخل العدد

عندما صرح مدير مكتب 
على  يتوفر  بأنه  الصرف، 
معلومات هامة، حول تواجد 
الخارج،  ف���ي  م��غ��رب��ي��ة  أم�����وال 
وأقطاب، تزامن كالمه مع اكتشاف 
األجهزة لحساب أكثر من 120 
مليون أورو، في حساب مقاول 
كبير في مجال البناء، وهناك من 
كان  ال��ص��رف،  مدير  ب��أن  يقول 

يقصده بالذات.

السفارة المغربية بباريس  ترفض رسالة 
استنجاد المومني بالتدخل الملكي

وقفة احتجاجية أمام سفارة
  المغرب في باريس
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حـــــوار
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االحتاد الدستوري تخلص من  كل 
أتباع إدريس البصري

كانوا يسموننا بوليس احلسن الثاني

بزيويط أبعده النظام ثالثين عاما
 فأرجعه العباس الفاسي باسم عزيز

هل استشار الوزير األول العباس الفاسي قبل أن يسمح 
لبزيويط بالرجوع للمغرب

عبد اهلل بنعبد السالم لـ»ألسبوع«:

القضاء الفرنسي يفتح ملف مسؤولين جزائريين عن التعذيب

يــخــص رئـــيـــس وداديـــــة 
المغاربة  والعمال  التجار 
فـــي فــرنــســا »األســــبــــوع« 
هذا  عن  موسع  بحديث 
الــشــخــص األعــجــوبــة، 
الــــذي أثــــار الــكــثــيــر من 
ـــــــــجـــــــــدل، ويــــســــمــــى  ال
)أنظر  عزيز  مصطفى 
ملف درابور، وابحث في 
األنترنيت عن مصطفى 
عــــــزيــــــز( فــــقــــد كـــانـــت 

»األســبــوع« )عــدد: 18 دجنبر 
لمحضر  صورة  نشرت   )2014
أمنية  دائــرة  في  محرر  رسمي 
عن  عــبــارة  بــبــاريــس،  فرنسية 
فيدرالية  رئــيــس  مــن  شــكــايــة 
المغاربة  والـــتـــجـــار  الـــعـــمـــال 
بنعبد  الـــلـــه  عــبــد  بـــبـــاريـــس، 
السالم، ضد هذا الشخص الذي 
أن يساعده في  جاءه مترجيا 
هو  الــذي  المغرب  إلى  الرجوع 

ممنوع من دخوله.

بزيويط كما تظهر صوره في 
المواقع اإللكترونية 

بنعبد السالم
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»بنات الرياض« 
ثورة امللك عبد 

الله على التقاليد

الله بن  الملك السعودي، عبد  تعتبر وفاة 
العربي  للعالم  كــبــرى  خــســارة  الــعــزيــز،  عبد 
سباقا  كان  لكونه  مادية  خسارة  واإلسالمي، 
إلى دعم جميع األنظمة العربية واإلسالمية 
مـــا يتعلق  الـــمـــحـــتـــاجـــة)...( ومــعــنــويــة فـــي 
الخارجية  والسياسة  الداخلية  بالسياسة 

للسعودية.
وتـــقـــدم لــكــم »الــحــقــيــقــة الــضــائــعــة« هذا 
األسبوع، ارتباطا بوفاة الملك عبد الله، حلقة 
الــركــن، كتبت تحت عــنــوان: »بنات  مــن هــذا 
الرياض«، تشكل وصفا صحفيا كتبه صاحب 
»الحقيقة الضائعة« مصطفى العلوي وسجل 
فيه تفاصيل مشوقة، عن العالقات المغربية 
فيها  أصبح  التي  الفترة  تلك  في  السعودية 
الله ملكا على بلد محافظ على  الملك عبد 
التقاليد، وكان يتزعم فيه حركة شبه ثورية 
التقاليد، حيث  تتوسع  الحقيقة   على تلك 
في حاالت   سياسية سعودية عميقة المعاني، 
رغم أن الكثيرين يتصورون أن السعودية هي 
مجرد بالد الحرمين، والعقال، بينما ما بين 
جيل  هناك  والتقاليد،  الحرمين  مسؤولية 
سعودي مفكر، كان إلى يوم وفاة الملك عبد 
الدولية  السياسية  اللعبة   فــي  يسهم   الله 

بدهاء كبير.
رحم الله الملك عبد الله، وجازاه خيرا على 

ما قدمه للعالم العربي واإلسالمي.

الضائعة

الحقيقة

المرحوم الملك 
عبد الله

28

قضية
 الزاز

 والساسي

شباط يتهم التحالفات الجديدة 
بمحاولة  قتله سياسيا

أزوالي
باملستشار
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الرباط. األسبوع

ال��ت��ي رفعها  ك��ل ال��ش��ع��ارات 
القيادي االتحادي، عبد الهادي 
لجريدة  امتالكه  حول  خيرات، 
»االتحاد االشتراكي« ذهبت أدراج 
الرياح، بعد أن دخل إليها إدريس 
»فاتحا«،  أن��ص��اره  رفقة  لشكر، 
الذي  الحاضرين،  أحد  بتعبير 
قال إن خيرات، خرج ب�»جاكيطته« 
على كتفه)..(. وكان إدريس لشكر 
عن  المدافعين  ت��ي��ار  ت��زع��م  ق��د 
مديرا  المالكي  الحبيب  تعيين 
لجريدة الحزب بدل عبد الهادي 
خيرات، الذي ظل يردد إلى آخر 
يوم، »أنا مالك صحافة االتحاد 
االشتراكي وليذهبوا للجحيم«، 
وك�����ان�����ت ج�����ري�����دة »االت�����ح�����اد 

االشتراكي« قد توقفت ألول مرة 
من تلقاء نفسها دون أن يمنعها 
أحد جراء الخالفات االتحادية. 
أحد  أن  م��ط��ل��ع  م��ص��در  وذك����ر 
المقربين، حاول االتصال بعبد 
الرحمن اليوسفي، الوزير األول 
السابق، ليخبره بموضوع توقف 
فأجابه  ال��ص��دور،  عن  الجريدة 
وصفت  ب��ط��ري��ق��ة  ال���ي���وس���ف���ي 
بالعصبية: »هادشي اللي بقا ليا 
ما نسمع..«، ليقول مصدر مطلع 
الهاتفية،  المكالمة  فحوى  على 
بجريدة  يهتم  ال  اليوسفي  بأن 
ما  في  إال  االشتراكي«  »االتحاد 
حيث  »التعازي«،  بركن  يتعلق 
على  االط����الع  م��ن  ذل���ك  يمكنه 
الذين  الزعماء  عائالت،  أح��وال 
رافقوه في مسيرته النضالية..

وقفة احتجاجية 
أمام سفارة المغرب 

في باريس
> باريس. األسبوع

ك���ش���ف���ت ب���ع���ض ال���م���ص���ادر 
اإلعالمية، التي لم يكذبها أحد، 
تتعلق  ال��ت��ي  األس�����رار  ب��ع��ض 
بمفاوضات سرية يقودها رئيس 
االستشاري  الملكي  المجلس 
للشؤون الصحراوية خليهن ولد 
العام  ال��ك��ات��ب  رف��ق��ة  ال��رش��ي��د 
للمجلس ماء العينين بن خليهن 
ماء العينين، مع مسؤولين في 
البوليساريو، على رأسهم: الرجل 
الثاني في الجبهة وهو السيد 
السيد شقيق  البشير مصطفى 
مؤسس البوليساريو، والوالي 
مصطفى السيد، ومحمد يسلم 
البوليساريو  م��م��ث��ل  ب��ي��س��ط 
في  آخ��ر  وم��س��ؤول  بواشنطن، 

مكتب الجبهة بفرنسا.
وذك���ر م��وق��ع »أخ��ب��ارك 24«، 
إحدى  نشرته  ما  إل��ى  استنادا 
الجرائد، التي لم يكذبها أحد، أن 

مسؤولي  ب���ي���ن  ال����ت����ف����اوض 
و»البوليساريو«  »ال��ك��ورك��اس« 
ج���رى ف��ي س��ري��ة ت��ام��ة بمنزل 
في  وازن  م���غ���رب���ي  م����س����ؤول 
العاصمة الفرنسية باريس، وأن 

المفاوضات تمت بشكل »جيد«، 
حسب نفس المصدر.

المصدر نفسه، أكد أن الطرف 
المغربي تشبث بالحكم الذاتي 
لقضية  م��م��ك��ن  ح���ل  ك��أق��ص��ى 

جبهة  ممثلي  وب��أن  الصحراء، 
بالحكم  ق��ب��ل��وا  ال��ب��ول��ي��س��اري��و 
قبلوا  كما  كأرضية)..(،  الذاتي 
بالخضوع للراية المغربية، على 
أساس االعتراف براية »جهوية« 
للحكم الذاتي، مع إعطاء المغرب 
الحق في تعيين رئيس لمنطقة 
الملك..  يختاره  الذاتي  الحكم 
وم��ن��ح ج����وزات س��ف��ر تتضمن 
ع��ب��ارة ال��ح��ك��م ال��ذات��ي لسكان 

المناطق الجنوبية)..(.
ممثلو  اش�������ت�������رط  ك�����م�����ا 
ال��ب��ول��ي��س��اري��و، ح��س��ب نفس 
شامل«  »عفو  صدور  المصادر، 
البوليساريو  م��س��ؤول��ي  ع��ل��ى 
السياسية  وت���ن���ظ���ي���م���ات���ه���ا 
وال��ع��س��ك��ري��ة وأت���ب���اع���ه���ا في 
استعدادهم  مؤكدين  الخارج.. 
للمغرب، تحت  السالح  لتسليم 
األمم  منظمة  مسؤولي  إشراف 
العسكرية  والبعثة  المتحدة 

للصحراء »المنيورسو«..

> باريس. األسبوع

المغربي  »ال��م��رص��د  أع��ل��ن 
للعدالة االجتماعية« شروعه في 
تحضير وثائق ملف لمحاكمة 
الدولية،  المحافل  في  فرنسا 
التي  ال��ج��رائ��م  خلفية  ع��ل��ى 
ارت��ك��ب��ت��ه��ا ب��ص��ف��ت��ه��ا دول����ة 
الحماية  عهد  إبان  مستعمرة 
على  المغرب،  له  الذي خضع 

غرار بلدان إفريقية أخرى.
وقال رئيس المرصد مصطفى 
على  عممه  ب��ي��ان  ف��ي  ك��ري��ن، 
بعض وسائل اإلعالم، بأن عهد 
الحماية الفرنسية »دشن على 
المغربية  اإلم����ب����راط����وري����ة 
نصب  عملية  أكبر  الشريفة، 
وتمييز  ت��اري��خ��ي  واح��ت��ي��ال 
بأشكال مختلفة وغير مسبوقة 
من الهمجية والتنكيل، والتقتيل 
والتشريد وانتزاع الممتلكات 
واالستغالل المادي والمعنوي 

واالغتصاب،  الثروات  ونهب 
وال��ت��ب��اه��ي ب��ق��ط��ع ال����رؤوس 
المدن  أب��واب  على  وتعليقها 
مقصود  وت��ش��وي��ه  وال���ق���رى 
للبالد،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ل��ل��ذاك��رة 
وبنياتها  وم���ؤس���س���ات���ه���ا 
بالحدود  االجتماعية وتالعب 
الجغرافية وزرع بذور النزاعات 
السياسية والحدودية والعرقية 
بما يتيح لها التحكم وفرض 
بمصائر  والتالعب  الوصاية 

البلدان..«.
ال���م���ص���در ن��ف��س��ه ق�����ال إن 
أربع  تفعيل  يعتزم  المرصد 
الميدان  أرض  على  خ��ط��وات 
المبادرة  »ت��أس��ي��س  م��ن��ه��ا: 
الهيمنة  لمناهضة  اإلفريقية 
الفرنسية ورد االعتبار للقارة«، 
وكذا المطالبة باعتذار فرنسا 
باإلضافة  المغربية،  للمملكة 
ضحايا  ض������رر  ج���ب���ر  إل������ى 

وعائالتهم ماديا ومعنويا..

مغاربة يحاكمون فرنسا دوليا 
بسبب جرائم االستعمار

> البيضاء. األسبوع

سيدة يهودية من الدار البيضاء، تسمى 
نيكول الغريسي خافت على المغرب، وعلى 
ي���ه���ود ال���م���غ���رب، م���ن اس��ت��ع��م��ال ورق���ة 
فوطوكوبي بدون أصل، من أجل السطو 
على فيال تساوي ثمانية ماليير، لتباع في 
نيكول  وانفجرت  ماليير،  بثالثة  المزاد 
الغريسي، عندما أبلغوها أن أحد القضاة 
صرح أمام شهود بأنه يقبل اعترافا بالدين، 
بمجرد فوطوكوبي. هذا الفوطوكوبي الذي 
تم تصويره في الدار البيضاء والمصادقة 

عليه في جماعة سيدي إبراهيم بفاس.
هذه السيدة اليهودية، اضطرت لتوجيه 

رسالة إلى المستشار أندري أزوالي، منتقدة 
هذه الحملة اإلجرامية، إلقدام يهود مغاربة، 

على نهب وسرقة يهود مغاربة آخرين.
مسؤول  ان��ع��دام  أو  جمود  أن  ويظهر 

يهودي على الصعيد الحكومي عن 
المغاربة  ال��ي��ه��ود  ق��ض��اي��ا 

أصبح يشكل ظاهرة خوف 
أن  من  المغاربة  اليهود 
ضحايا  ي���ص���ب���ح���وا 
في  يهودية،  عصابات 
غيبة االهتمام القضائي 

المغربي.
قضية  وم�������ازال�������ت 

اليهودي شتريت، 

الذي تآمرت عليه عصابة يهودية تتزعمها 
األعلى  المجلس  على  معروضة  ام���رأة، 
للقضاء والذي سيجد أن الحكم االبتدائي 
بوساطة  دي��ن  اع��ت��راف  بمقتضى  ص��ادر 

فوطوكوبي.

هكذا يسخر الفرنسيون في برنامج تلفزيوني من 
المغرب، حيث تكتب بلدية مراكش كلمة 

»سطوب« مقلوبة

هذا الخبر

قضية الزاز والساسي:

> باريس. األسبوع

تتعقد األوضاع المغربية في باريس، بشكل 
أحد  قضية  انتقلت  ح��ي��ث  م��ق��ص��ود،  ش��ب��ه 
المعتقلين بسجن عكاشة، نور الدين الزعيم 
الساسي، من احتجاج على عدم السماح له 
كباقي المسجونين، بالحضور في وفاة والدته، 
في  إن��ص��اف��ه  ع��دم  م��ن  محاميه  تشكي  إل��ى 
وانا،  شركة  لرئيس  تجرى  التي  المحاكمة 
الزاز، وأعلنت هيأة دفاع الساسي بأنه سيتم 
تنظيم وقفة اعتصامية بباب السفارة المغربية 
في باريس كانت مقررة ما بين 26 يناير و31 

يناير.
الساسي هذا، هو الذي كان قد تقدم بطلب 
تأسيس حزب سياسي جديد في المغرب، فتم 
رفض طلبه ليبقى التساؤل عن أسباب توريطه 

في ملف الزاز.

»الكوركاس« لم يكذب الحديث الجاري عن مفاوضاته السرية

البوليساريو تتنازل عن السالح وتقبل بمقترح
 الحكم الذاتي والراية المغربية

عبد الرحمن اليوسفي »معجب« 
بركن التعازي في جريدة

 »االتحاد االشتراكي«.. فقط

متى كان القضاء يتعامل بالفوطوكوبي

مـن المكلـف بشـؤون يهـود المغـرب
يهودية بيضاوية تستنجد بالمستشار أزوالي

بالزربة
رق�����م ص�������ادم ك���ش���ف ع���ن���ه م���ن���دوب 
أكد  عندما  احلليمي،  أحمد  التخطيط، 
أن أكثر من ربع التوظيفات باملغرب تتم 
موضحا  والزبونية،  احملسوبية  مبنطق 
امل��ائ��ة من  ف��ي   26 نسبة  ي��ق��ارب  م��ا  أن 
التعيينات والتوظيفات لم جتد املندوبية 
تفسيرا لها، في ظل انعدام خبرة وكفاءة 
املشغلني، اللهم إذا كانت هناك محسوبية 

وزبونية في التعيني.

صورة 
وتعليق

نيكول
الغريسي

أندري
 أزوالي

خليهن ولد 
الرشيد

كريم الزاز
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محنة رفقاء الزايدي

>  الدار البيضاء. األسبوع

وجه عدد من المقاولين الشباب 
من أرباب المقاوالت الصغرى 
عاجلة  ن����داءات  والمتوسطة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ع��م��وم��ا ول�����وزارة 
التربية الوطنية خصوصا من 
اإلف��راج عن مستحقاتهم  أجل 
المالية. وعبر عدد من المقاولين 

في إطار اجتماع لهذه الفعاليات 
ب��م��ق��ر إحدى  م���ؤخ���را،  ع��ق��د، 
البيضاء  بالدار  الفيدراليات 
وعدد من الجهات، عن قلقهم من 
وضعيتهم المفلسة التي باتت 
تعرض أكثرهم للسجن بسبب 
الشيكات والقروض التي عليهم 
مواد  الممولين في جميع  من 
أدائها  ع��ن  وعجزهم  ال��ب��ن��اء، 

ب����س����ب����ب ع���������دم ت���وص���ل���ه���م 
بمستحقاتهم عن أشغال بناء 
المدارس لفائدة وزارة التربية 
الوطنية خالل الدخول المدرسي 
توصلهم  دون  ال����م����اض����ي، 

بمستحقاتهم.
وأكد هؤالء عزمهم على توجيه 
ن��داء لبن ك��ي��ران ل��إف��راج عن 
المستحقات  من  جديدة  دفعة 

المالية بداية شهر فبراير بدل 
وذلك  م���ارس،  نهاية  ان��ت��ظ��ار 

إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.
دف��ع��ة مالية من  آخ��ر  وك��ان��ت 
بلمختار  وزعها  قد  الحكومة 
على عدد من المقاوالت أنهت 
أشغال بناء العديد من المدارس 
دون توصلها بمستحقاتها، في 

شهر نونبر الماضي.

التي  الحكومة 
في  تتسبب 

إفالس مقاوالت 
الشباب

أرشيف األسبوع

> الرباط. األسبوع 

المعارضة  م��ط��ال��ب  ت��ب��اي��ن��ت 
واألغلبية في طريقة تعيين ممثلين 
عن البرلمان »أربعة مقاعد: مقعدان 
عن  ومقعدان  ال��ن��واب  مجلس  ع��ن 
مجلس المستشارين« داخل مجلس 
هيئة محاربة الرشوة التي يقودها 
ع��ب��د ال��س��الم ب�����ودرار ف��ي حلتها 

الجديدة.
ففي الوقت الذي طالبت فيه فرق 
األغلبية بضرورة انتخاب عضوين 
داخ�����ل ك���ل م��ج��ل��س م���ن »ال���ن���واب 
ديمقراطي  بشكل  والمستشارين« 
ل��ل��ع��ض��وي��ة داخ����ل هيئة  وش���ف���اف 
بودرار، نجد فضيحة في المعارضة 
بحيث تطالب بدل االنتخاب التعيين 
فقط، وبواسطة قرار من رئيس كل 

ومجلس  ال����ن����واب  م��ج��ل��س  م����ن 
المستشارين.

وأك��ث��ر م��ن ذل����ك، ح��ص��رت فرق 

ال��م��ع��ارض��ة ف��ي ت��ع��دي��الت��ه��ا التي 
قدمتها على هذا القانون والتي لم 
يبت فيها المجلس بعد، »حصرت« 

من  م��ك��ت��وب  ب��ق��رار  التعيين  ه���ذا 
صفوف  ف��ي  المجلسين  رئ��ي��س��ي 
دون  فقط  والمستشارين  ال��ن��واب 

غيرهم من خارج البرلمان.
إلى ذلك، علمت »األسبوع« أن فرق 
األغلبية قد طالبت في تعديالت بأن 
تشمل الئحة الفساد التي تدخل في 
اختصاص الهيئة الوطنية للوقاية 
من الرشوة بأن تضم كذلك »فساد 
هذا  االنتخابات«  وفساد  الشركات 
طبعا مع المطالبة بتوسيع هيكلتها 

لتصبح لها فروع جهوية.
أما المعارضة، فطالبت أن تشمل 
الئحة الفساد ما سمته ب�»االستغالل 
عليها  المتوفر  للمعطيات  الماكر 
وسوء  المهنة  أو  الوظيفة  بحكم 
التدبير الجسيم وتبذير المال العام 

واالبتزاز«. 

كيف يمكن ألصحاب الريع أن يحاربوا »الرشوة«؟
> الرباط. األسبوع

التقسيم  كواليس  داخ��ل  يجري  م��اذا 
فعال  استجاب  وه��ل  الجديد؟  الجهوي 
محمد حصاد وزير الداخلية لضغوطات 
ومطالب حزب األصالة والمعاصرة؟ وهل 
ربط مدينة الحسيمة بجهة طنجة - تطوان 
هو فعال في صالح الريف أم هو مخطط 
قبائل  مصير  م��ا  ث��م  ال��ري��ف؟  لتقسيم 
بتارجيست  الحقيقة  الريفية  صنهاجة 
تابعة  ستظل  وهل  الحسيمة؟  ضواحي 
للحسيمة أم ستتحول نحو الشرق ومدينة 
الناظور؟ هذه األسئلة وغيرها كانت محط 
الماضي،  األسبوع  طيلة  ساخن  نقاش 
طرحت بقوة مباشرة بعد اللقاء الذي جمع 
وزيرا الداخلية والعدل والحريات بأحزاب 
المعارضة الثالثاء الماضي، والذي كشف 
الجديد  التقسيم  مالمح  من  بعضا  فيه 
الذي جاء نتيجة مشاورات مع األحزاب 
وب��ع��د ت��ل��ق��ي م��ذك��رات��ه��ا ال��م��ك��ت��وب��ة في 

الموضوع.
على  والمعارضة  األغلبية  ف��أح��زاب 
السواء »باستثناء األصالة والمعاصرة« 
قد تفاجأت من مضمون التقسيم الجديد 
مع  بالمقارنة  جديد  أي  يحمل  لم  ال��ذي 
رغم  أربعة أشهر،  قبل  الذي طرح  األول 
كثرة النقاشات والمذكرات، فقط مستجدان 
لجهة طنجة  الحسيمة  مدينة  هما: ضم 
- تطوان، وإقليم ميدلت لجهة الراشدية 

- تافياللت.
هذا التقسيم جاء مفاجئا لألحزاب ألنه 
لم يحمل أي جديد من جهة، وجاء مفاجئا 
أكثر في النقطة المتعلقة بالحسيمة والتي 
وأنها  خاصة  اللغط  من  الكثير  ستثير 
تنسجم ومطالب حزب األصالة والمعاصرة 
الداخلية  أن  أي  غ���ي���ره،  دون  وح����ده 
استجابت لملتمس حزب البام دون غيره 
بالنسبة  الشأن  كما هو  الملتمسات  من 
لملتمس االتحادي، سعيد اشباعتو، رئيس 
جهة مكناس - تافياللت الذي رفض ربط 
جهة مكناس بفاس دون جدوى، ثم ملتمس 
الحركي الوالي السابق علي كبيري، الذي 
طالب باإلبقاء على ميدلت تابعة لمكناس 

ليفاجأ بنقلها نحو الرشيدية وزاكورة.

وزارة الداخلية تتجاوب 
مع تطلعات البام دون 

باقي األحزاب

> الرباط. األسبوع

االستقالل  ح��زب  ع��ام  أمين  أس��ر حميد شباط 
لبعض مقربيه أن جهات معينة)..( وفي الحكومة 
بقيادة حزب العدالة والتنمية تتحالف ضده وتعد 
له خططا محكمة لقتله سياسيا داخل عمودية مدينة 
فاس وداخل الجهة برمتها، وذلك خالل االنتخابات 
المحلية والجهوية المقبلة. وكشف شباط أن تحالفا 
واسعا يحاك ضده من طرف أطراف اإلدارة وأحزاب 
والتجمع،  الشعبية،  والحركة  والتنمية،  العدالة 
واالتحاديين الموالين لتيار أحمد الزايدي والجزء 
بقيادة  والمعاصرة  األصالة  حزب  من  الغاضب 
ثم  آخ��ر  إل��ى مخطط  إض��اف��ة  ال��ل��ب��ار،  المستشار 
بواسطة توسيع جهة فاس لتشمل مكناس كذلك، 

بحيث هو ضربه لالستقالل من خالل 
دخول »البي جي دي« القوي بمكناس 
لجهة فاس، والحركة الشعبية القوية 
بإفران، وأزرو، وإيموزار، ومرموشة، 

والنواحي في األطلس  لجهة 
فاس كذلك، مما يعني فقدان 
االستقالليين ومعهم شباط 

سيطرتهم   وتحكمهم 
ف�����ي ع���م���ودي���ة 
ف���������اس وف�����ي 
ال��������ج��������ه��������ة 

عموما.

شباط يتهم التحالفات 
الجديدة بمحاولة

 قتله سياسيا

»االستغالل الماكر للمعطيات..«

كنت  ب���ي���ن���م���ا 
املعلومات  أراج����ع 
التي  ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة 
املغرب  معركة  ح��ول  لي  ت��واف��رت 
فرنسا،  االستراتيجي،  حليفه  مع 
شهادة  ج����واره����ا  إل����ى  وج�����دت 
جديرة بالتأمل بحسب املراقبني، 
املغربي  امللياردير  بدخول  تتعلق 
في  املتخصص  بنجلون  عثمان 
وقطاع  ال��ب��ن��ك��ي��ة  االس��ت��ث��م��ارات 

التأمينات، على اخلط.
العالقات  ت��ع��ي��ش  ل��ل��ت��ذك��ي��ر، 
امل���غ���رب���ي���ة ال���ف���رن���س���ي���ة »أزم������ة 
بحسب  ع�����اب�����رة«  وص����ع����وب����ات 
اخل����ب����راء، م��ن��ذ اس���ت���دع���اء عبد 
عام  م��دي��ر  احل��م��وش��ي،  اللطيف 
مديرية مراقبة التراب الوطني من 

بطريقة  الفرنسي  القضاء  ط��رف 
أبسط  ت��راع  ل��م  امل��غ��رب  اعتبرها 
ترتب  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة،  األع�����راف 

عليها رد قوي وغير متوقع)..(.
م����ن����اس����ب����ة ال�������ك�������الم: ل���ه���ذه 
ع��اب��رة وثوابت  أزم���ة  األس��ب��اب، 

استراتيجية.
املغربي  البنك  مجموعة  ق��ررت 
االحتفال  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارة 
الصداقة  اخل���اص���ة  ب��ط��ري��ق��ت��ه��ا 
سابقة  في  املغربية،   - الفرنسية 

لها أسباب نزولها.
في باريس يوم 19 يناير2015، 
مجموعة  رئيس  بنجلون،  عثمان 
البنك املغربي للتجارة اخلارجية، 
ق���رر ج��ول��ة خ��اص��ة ف���ي معرض 
ال���ذي يقام  »امل���غ���رب امل��ع��اص��ر«، 

كشريك  العربي،  العالم  معهد  في 
للحدث.

بنجلون  عثمان  الرئيس  وق��ال 
)ال�����ص�����ورة( أم�����ام ج��م��ه��ور من 

املستشار  بحضور  الشخصيات، 
وزوجته  أزوالي  أن����دري  امل��ل��ك��ي 
والصحفيني في كلمته االفتتاحية 
بكونه  س��ع��ي��د  »إن����ه  ب��امل��ن��اس��ب��ة 

للثقافة  وسفير  اقتصادي  سفير 
املغربية«. 

الدراسات  مركز  عضو  دخ��ول 
ال�����دول�����ي�����ة واالس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
لعثمان  اآلخر  الوجه  بواشنطن، 
عبر  أن  س��ب��ق  ال����ذي  ب��ن��ج��ل��ون، 
فخره  ع����ن  اإلع��������الم  ل���وس���ائ���ل 
باعتباره مواطنا مغربيا وإفريقيا 
حصل  ال��ذي  بالتشريف  وعامليا، 
م��ؤس��س��ة عريقة  ق��ب��ل  م���ن  ع��ل��ي��ه 
بعمق  تفكر  ن��ي��رة  »ع��ق��وال  ت��ض��م 
لتنوير  احل���اض���ر  حت���دي���ات  ف���ي 
التأمل  يستحق  املستقبل«،  رؤى 
حسب اخلبراء، ملا لهذا املركز من 
تأثير هام في السياسة اخلارجية 
املتحدة)...(،  ب��ال��والي��ات  واألم���ن 
ثوابت  له  وفرنسا  أمريكا  وأم��ن 
يدعو  شيء  ال  إذن  استراتيجية. 
للقلق في أزمة املغرب مع فرنسا.

سعادة السفير عثمان بنجلون: ال شيء يدعو للقلق؟
بقلم: رداد العقباني السياسي

القرار
عثمان

 بنجلون

محمد 
التازي 

مدير إنتاج 
فيلم: »غدا.. 

لن تتبدل 
األرض«

حميد
 شباط

عبد السالم
 أبو دراع
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األمر  يتعلق  ال  حمزازي..  أمزازي.. 
احلقيقة  )أنظر  اثنني،  بشخصني 
فاالسم  املاضي(،  العدد  الضائعة، 
يتعلق  األمر  كان  وإن  احلمزازي،  هو 
أمنية،  ارتباطات  له  األول  بأخوين 
إدريس  الداخلية،  وزير  مع  متينة 
ارتباطات  له  والثاني  البصري، 
استخبارية، ولكن ارتباطاته اجلامعية 

أكبر.

النمسا،  الكبرى،  املسيحية  الدولة 
أعطت الدرس لقضاة املغرب، وحكمت 
سنتني  بالسجن  هذا،  يناير   20 يوم 
سيدنا  الله  رسول  شتم  ولد  حق  في 
في  أصدقائه  أمام  عالنية  محمد، 

ساحة اجلامعة.

مسؤول حزبي من مجموعة املعارضة، 
انتخابي  شبه  جتمع  على  صرف 
بعض  حضره  الرباط،  بالعاصمة 
وأعطى  اهتمام،  أي  دون  الناس 
املسؤول للطريطور الذي حضر الشاي 
مليونا.  بثالثني  شيكا  واحللوى 
أطراف  على  تسيل  بدأت  األموال 

االنتخابات.

املومني،  زكريا  املغربي  املشتكي  كان 
القناة  مع  مقابلته  بعد  متفائل  جد 
مع  تناقش  حيث  »ف24«،  الفرنسية 
قال  الذي  »أتالتي«  املغربي  الباحث 
يتصلح.  كلشي  املقابلة:  آخر  في  له 
مكلفا  جاء  محاوره  أن  املومني  وظن 

بتصليح األمور.

عنه  عبرت  كبير  إعالمي  إفالس 
خبر  تعلن  وهي  العمومية  القنوات 
صالح  اخلارجية  وزير  زيارة  تأجيل 
استنادا  باريس،  إلى  مزوار  الدين 
إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم 
أن  قبل  الفرنسية..  اخلارجية  وزارة 
طرف  من  التأويل  باب  إغالق  يتم 

الوزير اخللفي.

أول ما قام به الوزير امحند العنصر 
الذي مت تكليفه مبلء الفراغ في وزارة 
مع  االجتماع  هو  والرياضة  الشبيبة 
بدعوى  العكاري،  كرمي  العام  الكاتب 
ال  كي  التنظيمية)..(،  األمور  تيسير 
ما حصل  غرار  على  املشاكل  في  يقع 
املعروف  أوزين،  السابق  الوزير  مع 
بقي  الذي  العام  الكاتب  مع  بعداوته 
ثابتا في موقعه بينما الوزراء يدخلون 

ويخرجون)..(.

قال موقع: »Wiki Strike« إن األخوين 
في  الرئيسيني  املتهمني  »كواشي« 
»شارلي  صحيفة  مقر  على  الهجوم 
أكتوبر  شهر  خالل  توفيا  إيبدو«، 
استنادا  املعارك،  إحدى  في   2014
إلى ما أسماه شهادات بعض أعضاء 
اجليش السوري احلر، بينما الهجوم 
على مقر »شارلي« حصل يوم 7 يناير 

..2015

مدراء  أحد  أن  احملققون  اكتشف 
األبناك سرق ستة ماليير من حسابات 
الزبناء، قبل أن يطير إلى أمريكا، وكل 
ما وصل إلى فرقة الشرطة القضائية 
هو نتيجة افتحاص نهائي، أكد وجود 

عملية »النهب«.

ما خفي

> باريس. األسبوع

التخطيط،  طريقة  ف��ي  ف��ادح��ة،  أخ��ط��اء 
للحرب السرية بني املغرب وفرنسا، وإن كان 
أن  إال  عابرة  يعتبرونها  املغاربة  املعنيون 

الفرنسيني يسجلونها في إطار التضخيم.
للشرطة  ت��ع��ل��ي��م��ات  ص�����درت  أن  ب��ع��د 
اخلاصة)...( مبهاجمة موقع في إحدى ديور 
صحفيني  الك��ت��ش��اف)...(  بالرباط،  الضيافة 
تابعني للقناة 24 الفرنسية، ومت توزيع)...( 
أخ��ب��ار ع��ل��ى ب��ع��ض امل���واق���ع، ب���أن الشرطة 
بفريق  يتعلق  األم��ر  أن  تبني  اكتشفت)...(، 
يستجوب  الفرنسية،  للقناة  تابع  صحفي 
فيه الصحفي املغربي بودومة، الفنان بزيز، 
إلى  األم��ور  إلرج��اع  األجهزة  وق��د سارعت 
باكتشاف  يتعلق  األم��ر  يبق  ول��م  نصابها 

بوليسي.
أبعد من هذا تلك اجلزئية الهامة في 
املومني،  زك��ري��ا  املغربي  املشتكي  ملف، 
الذي صدرت في 

ش�����أن�����ه م����ذك����رة 
اعتقال ممضاة من طرف نائب وكيل امللك 

بالرباط )أنظر صورة قرار اإلحضار(.
املومني،  قدمها  التي  الشكاية  ففي نص 

ع���ب���ر 
بشأن  ال��ف��رن��س��ي  م��ح��ام��ي��ه 
هامة،  جزئية  ذك��ر  تعذيبه، 
اشتكى فيها بضابط الشرطة 
ال���ق���ض���ائ���ي���ة، ال�����ذي أع����د له 
معتقل)...(  وه����و  م��ح��ض��را 
إلحضار  القضائي  باألمر  فإذا 
نفس  إم��ض��اء  يحمل  امل��وم��ن��ي 
امل��ش��ت��ك��ى ب����ه، ال���ش���يء ال���ذي 
ك��ان ب��اإلم��ك��ان ت��ف��ادي��ه حتى ال 
تخلف  وال  تعقيدا،  احلالة  تزيد 
وكيل  ن��ائ��ب  مهنية  ف��ي  شكوكا 

امللك مبحكمة الرباط.
املسطري  ال���س���ؤال  وي��ب��ق��ى 
ب������إش������راك اس����م����ني ف�����ي األم�����ر 
باإلحضار الصادر عن وكيل امللك 
أمر  بالرباط،  االبتدائية  باحملكمة 
وملفه  امل��وم��ن��ي،  زك��ري��ا  إح��ض��ار 
التعذيب،  ب��ش��أن  بشكاية  يتعلق 
امل��ط��ال��س��ي، وم��ل��ف��ه يتعلق  وع���ادل 

باتهامات في التعامل باحلشيش.
لالستدعاء  أعطى  نفسه  وه��ذا 
املتعلق  امل��ل��ف  ن��ف��س  ف���ي  ال���ص���ادر 
بالتحقيق، طابع االحتجاج من طرف 

محامي زكريا املومني.
»ب��اط��ري��ك ب�����ودوان« ال����ذي ت��ل��ق��ى دعما 
ك��ب��ي��را ف���ي ش��ك��اي��ت��ه ب��اس��م امل��وم��ن��ي، بعد 

احمل���ك���م���ة  ف����ت����ح����ت  أن 
مسطرة  ال���ف���رن���س���ي���ة، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ وامل��ت��اب��ع��ة، في 
مماثلة  شكاية  م��وض��وع 
رفعها  امل��وم��ن��ي،  لشكاية 
جزائريون في باريس، ضد 
اجلزائري،  األم����ن  ج��ه��از 
احلسني  وم����س����ؤول����ي����ه، 
م���ح���م���د، وع����ب����د ال����ق����ادر 
مسؤولون  وك����ان  م��ح��م��د، 
التعذيب  كوميساريات  عن 
التابعة للشرطة اجلزائرية، 
وقد مت تكليف محكمة مدينة 
هذين  م��ل��ف  ب��ف��ت��ح  »ن���ي���م« 

ومتابعتهما. املسؤولني 
العدل  وزي����رة  وت��ن��ق��ض 
توبيرا«  »ميشيل  الفرنسية 
على  لتصرح  امل��وض��وع  على 
محاكمة  اف���ت���ت���اح  ه���ام���ش 
امل����س����ؤول����ني اجل����زائ����ري����ني 
هذه  أن  ))ن��ت��م��ن��ى  ب��ق��ول��ه��ا 
احمل���اك���م���ة س��ت��ش��ك��ل حت���وال 
اإلفالت  احلرب ضد  في  كبيرا 
املنظمة  )ب���الغ  ال��ع��ق��اب((  م��ن 
ع���ن حقوق  ل��ل��دف��اع  ال��ع��امل��ي��ة 

.)FIDH اإلنسان
ملف  أن  أي���ض���ا  امل���الح���ظ 
الذي  اجل��زائ��ري��ني  امل��س��ؤول��ني 
 ،2014 دجنبر  نهاية  في  افتتح 
حوالي  منذ  بشأنه  الشكايات  تقدمي  سبق 
قدمها  ال��ش��ك��اي��ات  إن  حيث  س��ن��وات،  عشر 
أمنيني  مسؤولني  ضد  جزائريون  مواطنون 

في محكمة »نيم« سنة 2003.
تفسر  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  املنظمة 
اجلزائر،  حكومة  أن  وه��ي  أخ���رى،  جزئية 
التعذيب،  مبنع  قانونا   2005 سنة  أص��درت 
ولكن هذا القانون غير رجعي التنفيذ، لذلك 
الفرنسية متابعة املسؤولني  قررت احلكومة 
أن  مبعنى   ،2005 قبل  التعذيب  ح��االت  عن 
التقادم،  يعمل مبساطر  ال  الفرنسي  القضاء 

في حربه ضد اإلفالت من العقاب.
اجلزائريان  األمنيان  الضابطان  وك��ان 
األخوان املتابعان اآلن في فرنسا عبد القادر 
محمد واحلسني محمد، قد أسسا مجموعات 
الختطاف  م��ي��ل��ي��ش��ي��ات  ش��ك��ل  ع��ل��ى  أم��ن��ي��ة 

وتعذيب كل من يعارض النظام اجلزائري.
املومني،  زكريا  املغربي  املشتكي  وك��ان 
محمد  بامللك  باالستنجاد  نصحا  تلقى  ق��د 
السادس، فكتب له رسالة عن طريق السفارة 
امل��غ��رب��ي��ة ب��ب��اري��س، أرج��ع��ه��ا ال��ب��ري��د إلى 
رغم  تسلمها،  السفارة  رفض  بعد  املومني، 
أن احلل األسرع إلطفاء االلتهاب الذي تعرفه 
العالقات الفرنسية املغربية، هو تنازل زكريا 

املومني عن دعواه.

alousbouea@gmail.com

السفارة المغربية بباريس  ترفض
 رسالة استنجاد المومني بالتدخل الملكي

القضاء الفرنسي يفتح ملف مسؤولين جزائريين عن التعذيب

األضواء
تحت

> الرباط. وكاالت 

قال »بيل ستيوارت« وهو عميل سابق 
دول  أربعة  إن  األمريكية،  لالستخبارات 
الذي  التقسيم  خطر  من  ستنجو  بعينها 
إفريقيا،  ش��م��ال  ف��ي  ب��ل��دان  ع��دة  سيطال 
وتونس،  واجل����زائ����ر،  امل����غ����رب،  وه�����ي: 
تقسيم  من  حصل  ما  غ��رار  على  ومصر، 

في السودان.
وج���اء ف��ي ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��ت��ي أدلى 

نيوز  في  »سانتا  ملوقع  »ستيوارت«  بها 
األوسط  ال��ش��رق  خريطة  أن  ميكسكان« 
حالها  ع��ل��ى  ت��ظ��ل  إفريقيا لن  وش���م���ال 
إثر كل ما  مستقبال وسيعاد رسمها على 
بعد  جيواسراتيجية  حتوالت  من  يعتمل 
وبحسب  العربي..  الربيع  أحداث  اندالع 
أو  ك��س��وري��ا  ب��ل��دان��ا  ف���إن  امل��ص��در نفسه 
في  الصغيرة  ال��دول  أو  لبنان  أو  العراق 
اخل��ل��ي��ج، ب��ج��ان��ب ل��ي��ب��ي��ا، وال��ي��م��ن الذي 
فاشلة،  دول��ة  ليصبح  فأكثر  أكثر  ينزلق 

لن يكون أمامها بد من أن تشهد حتوالت 
ب��ل ح��ت��ى إس��رائ��ي��ل نفسها  رادي��ك��ال��ي��ة، 

ستكون معرضة للخطر.
انقسام  ستغذي  التي  األسباب  وم��ن 
البلدان تنوع تركيبتها القبلية والطائفية، 
فالنظام السياسي في اليمن يتراجع مثال 
أمام سطوة احلوثيني وتنظيم القاعدة في 
»الدولة  تنظيم  ي��زرع  كما  العرب،  جزيرة 
من  واسعة  أج��زاء  في  الرعب  اإلسالمية« 

العراق وسوريا..

غالف الرسالة التي بعثها 

المومني للملك فرفضت 

السفارة تسلمها
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قالوا إن بومدين هو الرئيس الوحيد الذي رفض السيطرة على العالم

اإلسبانية  السلطات  رف��ض��ت 
عالقات  بالمغرب  تجمعها  التي 
أمنية متميزة، منح اللجوء السياسي 
للحسن عليا محكوم غيابيا بالمؤبد ضمن 
مجموعة معتقلي »اكديم إزيك«، وقد أمهلته 
عن  للرحيل  يوما   15 اإلسبانية  السلطات 

أراضيها.

تتجه كل األنظار إلى اجتماع مجلس 
األم���ن ال��ت��اب��ع ل��أم��م ال��م��ت��ح��دة حول 
أبريل  شهر  خ��ال  المقرر  ال��ص��ح��راء، 
القادم الذي يصفه البعض بأنه سيكون حاسما)..(، 
خاصة أنه يأتي بعد إعان المنتظم الدولي عن عدم 
إل��ى حل  للتوصل  المتبع  األس��ل��وب  ع��ن  رض���اه 
سياسي توافقي لقضية الصحراء، وفي ذلك إشارة 
إلى التهديد بتحويل القضية إلى الباب المسدود، 
والمعطيات القائمة تؤكد أن هناك توجها دوليا جادا 

لحل مشكل الصحراء)..(.

الشرقاوي  س��ال��م  محمد  أك���د 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيس 
اإلنسان بالعيون - السمارة، خالل 
افتتاحه الدورة التدريبية في مجال حقوق 
اإلنسان ببلدية المرسى، بأن الغاية من هذه 
الدورة هي توجيه دور المجتمع المدني في 
تنفيد توصيات اللقاء التواصلي واالنخراط 
في تحقيق الوعي والفهم المشترك لتعزيز 
االلتزام بحقوق اإلنسان واحترامها، وأنها 
مع  تشاركي  برنامج  لتشكيل  أول��ى  لبنة 

فعاليات المجتمع المدني بالمرسى.

لله  م��دي��ن��ة ط��ان��ط��ان ح��ال��ه��ا  تشكو 
تخفيه  ال  ال��ذي  ال��واح��د  فهو  تعالى، 
رجاالت  م��ن  واح��د  نطق  هكذا  خفية، 
طانطان الذي اختار االبتعاد عن السياسة، وهو 
عهد  إلى  تحن  التي  المدينة  تشهده  ما  على  رد 
الساحل،  وقبائل  تكنة،  قبائل  القبلية؛  التكتات 
ف��ي طانطان  يتغير  ل��م  ف��ي حين  وق��ب��ائ��ل ش���رق، 

الالشكل وال المضمون.

> العيون. األسبوع
 

على  البوليساريو  انقلبت 
أثار  بشكل  مصر  جمهورية 
المتتبعين  اس�����ت�����غ�����راب 
وال���م���ه���ت���م���ي���ن، واع���ت���ب���رت 
العالقات  ال���ب���ول���ي���س���اري���و 
شبيهة  المصرية  المغربية 
بنفخ الهواء في البالون وأكبر 
من حجمها الحقيقي، وتضيف 
بسبب  أن����ه  ال��ب��ول��ي��س��اري��و 
عن  الحديث  وكثرة  الخرافة 
األهرامات والفراعنة أصبحت 
مصر هي األهرامات وهي أبي 

الهول وتوت عنخ أمون. 
ولم تسلم الراحلة أم كلثوم، 
البوليساريو  حملة  ل��دغ  من 

على مصر التي أكدت موقفها 
ال��س��ل��ي��م م����ع ال���م���غ���رب في 
صحرائه لتقدم معلومة ملغومة 

الجزائري  الرئيس  أن  تعتبر 
الوحيد  هو  بومدين  الراحل 
الذي رفض استقبال أم كلثوم 

المطار،  من  أدراجها  فعادت 
مشرين إلى أن أم كلثوم كانت 
السيطرة  ت��ف��رض  أن  ت��ري��د 

الفرعونية على العالم.
ولم تسلم سياسة مصر من 
الذين  االنفصاليين  هجمة 
اعتبروا أن مصر لم تقم بأي 
دور في أي مجال تحرري، أو 
تتزعم الدول العربية لمواجهة 
إسرائيل أو على األقل تتزعم 
مظاهرة ضد إسرائيل، إال أنها 
بفعل  كبيرة  شهرة  اكتسبت 
العربي  ل���ل���ع���ال���م  غ����زوه����ا 
كلثوم،  وب���أم  بمسلسالتها، 
وبالعقاد وطه حسين، أما على 
األرض فلم تقم بأي دور يتم 
ذكره. وكانت حفالت هزائمها 

أكثر  إسرائيل  أمام  ورقصها 
من حفالت انتصاراتها، وهي 
�����َع وركع  وَوَقّ ���َع  َط���َبّ م��ن  أول 
سفارة،  لها  وفتح  إلسرائيل 
أول من تم تدمير طيرانه دون 
غزة  وق��ف ض��د  م��ن  أول  رد، 
والئحة حفالت الهزائم كثيرة، 

حسب إعالم البوليساريو.
اإلعالمية  الحرب  هذه  كل 
ضد مصر بسبب ما أعلن عنه 
وزير خارجيتها خالل زيارته 
األخيرة للمغرب ولقائه بالملك 
ووزير الخارجية مزوار، حيث 
وحدة  على  أكد حرص مصر 
الحكم  وبأن  وترابه،  المغرب 
واقعيا  ح��ال  ي��ش��ك��ل  ال���ذات���ي 

إلنهاء مشكل الصحراء.

جبهة البوليساريو تبعث أم كلثوم من قبرها بسبب 
التصالح بني مصر واملغرب

> العيون. األسبوع 

قررت الجامعة الوطنية 
للصيد  المهنية  للهيئات 
خالل  بالمغرب  الساحلي 
لقائها التواصلي بالعيون،  
احتجاجية  وق��ف��ة  تنظيم 
إنذارية يومي 28 و29 من 

الشهر الجاري. 
القرارات  واس��ت��ن��ك��رت 
تتخذها  ال��ت��ي  األح���ادي���ة 
دون  أخ�����ن�����وش  وزارة 
رأي  أخ����ذ  أو  اس���ت���ش���ارة 
الصيد  ق����ط����اع  م��ه��ن��ي��ي 
البحري،  كمخطط التهيئة 
بوجدور،   وج��ن��وب  شمال 

وفي حالة عدم االستجابة إلى 
ذلك، سترفع الجامعة ملتمسا 
المطالبة  أجل  من  الملك  إلى 
بتحكيم ملكي في الواقع الذي 

يعيشه القطاع.
الذين  الحاضرون  وناقش 
وصل عددهم قرابة 200 مهني 
بين بحار وربان ومجهز،  جملة 
من القضايا واالنشغاالت التي 
تؤرقهم والمشاكل التي يعاني 
البحري،   الصيد  قطاع  منها 
معرض  مقاطعة  كذلك  وتقرر 
»اليوتيس« المزمع تنظيمه في 
الشهر المقبل في مدينة أكادير، 
قنوات  ال����وزارة  تفتح  ل��م  م��ا 

التواصل والحوار الجدي.

صيادون من الجنوب يقاطعون معرض أخنوش

االتصال الهاتفي الذي أجراه، بان كيمون، األمين 
العام لألمم المتحدة مع الملك خلق ارتباكا واضحا 
لدى قيادة جبهة البوليساريو، وذهب إلى حد اتهام 
األمم المتحدة بانحيازها للمغرب، ولم يخف بان 
كيمون تثمينه للدور الذي يلعبه المغرب في الدفع 
بمسلسل التسوية كما أقرته األمم المتحدة، وأعرب 
خالل هذه المحادثات، عن شكره على الدور النشيط 
واالنخراط البناء للمملكة في دعم 
أجندة األمم المتحدة، سواء 
تعلق األمر بحفظ السلم، 
بالتنمية  النهوض  أو 
محاربة  أو  البشرية 
التعصب، والتطرف.
ك���م���ا أوض�������ح ب���ان 
بعثة  ب����أن  ك��ي��م��ون 
المينورسو  ستواصل 
عملها في احترام تام 

لمهمتها الحالية.

> العيون. األسبوع

فضح تقرير أوروبي كان 
في طي الكتمان منذ2007 
م�����م�����ارس�����ات ال����ق����ي����ادة 
الصحراوية، وكشف ثرائها 
حساب  ع���ل���ى  ال���ف���اح���ش 
في  المحتجزين  م��ع��ان��اة 
التقرير  تندوف،  مخيمات 
أشخاص  أس���م���اء  ح��م��ل 
صادمة  دقيقة  ومعطيات 
لكنها حقيقية استنادا إلى 
وكالة  ح��س��ب  م��ص��دره��ا، 
الصحافة الفرنسية، ما حذا 
إلى  األوروب���ي  بالبرلمان 
العزم على اتخاذ خطوات 
ردعية حيث اتخذ االتحاد 
األوروب������ي م��ج��م��وع��ة من 
اإلجراءات للحد من تحويل 
مسار المساعدات اإلنسانية 
الممنوحة لسكان مخيمات 
المحتجزين بمنطقة تندوف 

الجزائرية.

رئيس  ن��ائ��ب��ة  وح��س��ب 
ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة 
المكلفة بالميزانية والموارد 
»كريستالينا  ال��ب��ش��ري��ة 
جورجيفا«، فقد عمد االتحاد 
إل����ى ات���خ���اذ س��ل��س��ل��ة من 
التدابير للحد من التحويل 

لمسار  والمنظم  المكثف 
الموجهة  ال���م���س���اع���دات 
للمحتجزين في المخيمات، 
وذل���ك إث���ر م��ا ك��ش��ف عنه 
المكتب  عن  ص��ادر  تقرير 
لمكافحة  األوروب�������������ي 

االحتيال.

الكشف عن تقرير أوروبي مختف منذ 2007

بان كيمون يبعثر
 أوراق البوليساريو

كواليس
صحراوية

> العيون. األسبوع
 

تعزز القطاع الصحي بجهة العيون 
بمروحية لإلسعاف واإلنعاش الطبي 
مخصصة للنقل الطبي، وذلك من أجل 
المواطنين  إن��ق��اذ  ف��ي  ال��م��س��اه��م��ة 
النائية،  ب��ال��م��ن��اط��ق  ال��ق��اط��ن��ي��ن 
سيارات  وص���ول  م��ن  والمستثنية 
لصعوبة  ن���ظ���را  إل���ي���ه���ا  إس����ع����اف 
المسالك،وهي الخطوة التي استقبلت 
يقوم  أن  انتظار  وفي  كبير،  بتفاؤل 

قسم  ب���ت���دش���ي���ن  ال���ص���ح���ة  وزي��������ر 
بمستشفى  ال��ج��دي��د  المستعجالت 

بالمهدي«  الحسن  »م��والي 
يشكو خصاصا  ال��ذي 

مهوال في العديد من 
التخصصات، من 
افتقار  ب��ي��ن��ه��ا 
لطبيب  الجهة 
الذي  السكري 
الكثير  يجعل 
م����ن ال����ح����االت 

ومن  والحياة،  الموت  بين  المرضية 
إلى  ينتقل  اإلم��ك��ان��ي��ات  على  يتوفر 
أك��ادي��ر، وه��و األم��ر ال��ذي جعل 
والمنتخبين  ال��س��ل��ط��ات 
ي��دق��ون ن��اق��وس الخطر 
حل  أن  ان��ت��ظ��ار  ف���ي 
ال��م��ش��ك��ل م���ن طرف 
الذي  الصحة  وزير 
بأن  ي��ع��ل��م   ال  ق���د 
طبيب السكري غير 

متوفر بالعيون.

أعطوهم 
بينما  طائرة 

ينتظرون  هم 
طبيبا 

ي للسكر

الحبيب  دليليح  الفقيه  يعالج  الله  ب��إذن 
جميع أمراض السحر، والمس بالجن، والعين، 
والسنة  الكريم  القرآن  ببركة  التوكال  وآف��ة 
النبوية الشريفة، بأسلوب بعيد عن الشعوذة 

والدجل. 
خبرة الفقيه في العالج أكثر من 20 سنة 
بالرقية  والسحر  بالجن  المس  م��داواة  في 

الشرعية. 
حصات العالج بالموعد

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

الزاوية سيدي قاسم 

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...

نموذج لتدخالت مروحية 
اإلسعاف واإلنعاش الطبي 

بالمناطق النائية

»كريستالينا جورجيفا« 
مفوضة المساعدات 
اإلنسانية باالتحاد 

األوروبي

أخنوش في  
معرض 
اليوتيس

بان كيمون

محمد الخامس 
في استقبال ألم 

كلثوم



> الرباط. األسبوع

كبار  م��ن  ع��دد  يفهم  يعد  ل��م 
ورجال  ب��ال��م��غ��رب،  ال��ب��اط��رون��ا 
االقتصاد استمرار فراغ منصب 
اإليداع  صندوق  من  كل  رئيس 
العقارية  وال��ش��رك��ة  وال��ت��دب��ي��ر 
العامة التابعة له المتابعين في 
ملف »باديس« بقرار ملكي، هذا 
الفراغ في الرئاسة الجديدة الذي 
إدارة  إلى فراغ كبير في  يؤدي 
مجموعة  أكبر  ش��ؤون  وتدبير 

اقتصادية ومالية بالمغرب.
هذا الفراغ الذي صار حديث 
االقتصادية في  الصالونات  كل 
اآلونة األخيرة، بسبب انعكاساته 
عدد  على  الوخيمة  االقتصادية 
في  االقتصاديين  الفاعلين  من 
م���ج���االت م��خ��ت��ل��ف��ة، وع����دد من 

القطاعات المرتبطة بشكل مباشر 
بأنشطة هذا الصندوق المعروف 
بإمبراطورية  الرباطيين  عند 

»بالص بيتري«)..(. 

والتراجع  ال���غ���ي���اب  ف���ه���ذا 
هذه  ومكانة  دور  في  ال��واض��ح 
المؤسسة االقتصادية على جميع 
في  س��واء  بالمغرب  الواجهات 

السوق العقارية أو في السوق 
المالية داخل البورصة، أصبح 
ي����رع����ب ع�������ددا م����ن ال���ش���رك���اء 
والمتعاملين مع الشركة بعدما 
جمدوا جميع أنشطتهم كنتيجة 
أنشطة  في  لالنكماش  مباشرة 
هذا األخطبوط االقتصادي. من 
مهتم  ي�������رى  أخ����������رى،  ج����ه����ة 
ب��ال��م��وض��وع م��ن داخ���ل إحدى 
الشركات االقتصادية الكبرى، أن 
هذا  وحجم  سلطات  م��ن  الحد 
الغول االقتصادي وجعله فاعال 
تقزيم حجمه  من خالل  بسيطا 
أمر مخطط وم��دروس له، وذلك 
للتحفيز على االستثمار الخارجي 
والداخلي على حد سواء وإلعادة 
رسم خارطة اقتصادية متكافئة 
الرساميل  س���وق  ف��ي  ال��ف��رص 

بالمغرب.

خبايا األمور في ما يجري ويدور

مسطرة تحقيق الدعوى:

بالنسبة لمسطرة تحقيق الدعوى، نطالب بضرورة 
التمهيدي لجميع أطراف  الحكم  تبليغ نسخة من ذلك 
موضوع  ستكون  التي  النقط  على  ليطلعوا  ال��دع��وى 
التحقيق، فمن خالل الممارسة وحضور جلسات البحث 
ويخرج  تتشعب  المناقشة  أن  الحظنا  التحقيق،  أو 
إلى  الجلسة  وتنقلب  نطاقه،  عن  التحقيق  موضوع 

استجوابات ال يكون أي طرف مستعد للرد عليها.

مصاريف الدعوى:

الدولة  لتقاعس  بالنسبة  لحل  تصل  لم  اللجنة  إن 
ومؤسساتها في أداء مصاريف الدعوى عندما تخسر 
بالنسبة  بالخصوص  قائم  المشكل  وه��ذا  ال��دع��وى، 
على  بالنص  عالجه  يمكن  وك��ان  الضرائب،  لمصلحة 
الفرع  في  وردت  التي   583 المادة  مقتضيات  تطبيق 
الخامس المتعلق بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة في 
تلك  أو تخصم  ال��ع��ام،  ال��ق��ان��ون  أش��خ��اص  م��واج��ه��ة 
المصاريف من المستحقات الضريبية عن طريق مسطرة 

المقاصة.
إن المسودة عالجت موضوع المصاريف في 7 مواد 
من 151 إلى 157، ولم تشر أية مادة إلى اعتبار أتعاب 
المحامي من ضمن المصاريف القضائية، بينما نجد 
يلي:  ما  على  تنص  الكويتي  القانون  من   119 المادة 
»يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به 
في  نفسها  تلقاء  م��ن  تقضي  أن  أم��ام��ه��ا  الخصومة 
مصروفات الدعوى: ويحكم بها � بما في ذلك مقابل أتعاب 

المحامي...«.

أجل الطعن باالستئناف:

تنص المادة 162 من المسودة على أن أحكام المحكمة 
االبتدائية تستأنف خالل أجل ثالثين يوما تبدأ من تاريخ 
التبليغ، وتستأنف األحكام الصادرة في قضايا األسرة 
داخل أجل 15 يوما باستثناء قضايا الوصية والميراث، 
األحكام  لبعض  تخضع  ألنها  الهبة  إض��اف��ة  ونقترح 
التحفيظ  قانون  أن  إلى  اإلشارة  للوصية، مع  المقررة 

العقاري أورد أحكام الوصية والهبة.

االستئناف وأنواعه:

االستئناف قد يكون أصليا وقد يكون فرعيا، ونصت 
المادة 164 على أن كل استئناف نتج عن االستئناف 
األصلي يكون مقبوال في جميع األحوال، ولكن الفقرة 
األخيرة نصت على أنه يترتب عن عدم قبول االستئناف 

األصلي عدم قبول االستئناف الفرعي.
وكتب الفقه تعالج أنواع الطعن باالستئناف، فتذكر 
االستئناف األصلي، واالستئناف الفرعي، واالستئناف 
المثار، واالستئناف المقابل، واالستئناف الفرعي عبر 
المادة  في  المقابل  باالستئناف  الكويتي  المشرع  عنه 

.143
التنصيص  نقترح  الفرعي،  االستئناف  وبخصوص 
على أنه إذا تنازل المستأنف عن استئنافه األصلي، فإن 
ذلك التنازل ال يؤثر في االستئناف الفرعي، وهذا اتجاه 

سار عليه قضاء محكمة النقض. 

استئناف األحكام التمهيدية مع األحكام الفاصلة في 
الموضوع:

األحكام  استئناف  لمشكل  ال��م��س��ودة  ت��ص��دت  لقد 
التمهيدية مع الحكم الفاصل في الموضوع، ونعلم ما 
صدر من أحكام متناقضة بالنسبة لتطبيق مقتضيات 
الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، وعلى هدي ما 
صدر عن محكمة النقض، فإن اللجنة في المادتين أتت 
بحل حاسم وذكرت أن األحكام التمهيدية ال تستأنف إال 
في وقت واحد مع األحكام الفاصلة في الموضوع وضمن 
نفس اآلجال، وأنه يترتب على استئناف الحكم الفاصل 
التمهيدية  األح��ك��ام  جميع  استئناف  ال��م��وض��وع  ف��ي 

الصادرة في الدعوى.
هذا  عالجت  الكويتي  القانون  من   128 ال��م��ادة  إن 
المشكل بأن ذكرت بأنه ال يجوز الطعن في األحكام التي 
تصدر أثناء سير الدعوى وال تنهى بها الخصومة إال 
بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك في ما 
عدا األحكام الوقتية أو المستعجلة واألحكام الصادرة 

بوقف الدعوى واألحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

التعديالت المقترح إدخالها 
على بعض مواد مسودة مشروع 

قانون المسطرة المدنية
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*
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متى يتم تعيين مدير  إمبراطورية »بالص بيتري«؟
مقر صندوق 

اإليداع والتدبير

alousbouea@gmail.com
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> الرباط. األسبوع

كيران  بن  اإلل��ه  يعتزم عبد 
بصفته رئيسا للحكومة توجيه 
رئيسي  إل��ى  قانوني  مرسوم 
غرفتي البرلمان، يطلب منهما 
فتح دورة استثنائية بعد نهاية 
الخريفية  ال����دورة  واخ��ت��ت��ام 
المقبل  األربعاء  يوم  الحالية 

الموافق ل�4 فبراير 2015. 
طلب عقد الدورة االستثنائية 
تفتتح  أن  المنتظر  من  التي 
نهاية فبراير القادم، وبالتالي 
حرمان النواب من العطلة التي 
كانت ستستمر حتى الجمعة 
الثانية من شهر أبريل القادم 
الدورة  الفتتاح  ع��اد  كتاريخ 
الربيعية، »طلب« جاء بجدول 
مناقشة  ي��ه��م  م��ح��دد  أع���م���ال 
المتعلقة  التنظيمية  القوانين 
لم  التي  المقبلة  باالنتخابات 
الوقت  ض��ي��ق  ي��س��ع��ف  ي��ع��د 
للمصادقة عليها خالل الدورات 

العادية.
وعلمت »األسبوع« أن قيادات 
حزب االتحاد االشتراكي وحزب 
كتابة  على  تعكف  االستقالل 
مذكرة مفصلة وساخنة تتضمن 
مالحظاتها حول طريقة اإلعداد 
لالنتخابات  ال���ح���ك���وم���ي 

المقبلة.
هذه المذكرة التي ستوجه 
إل���ى رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة الذي 
عملية  على  سياسيا  يشرف 
القادمة،  لالنتخابات  اإلع��داد 
تتضمن انتقادات الذعة لطريقة 
إعداد القوانين ولطريقة إجراء 
لألسس  وحتى  ال��م��ش��اورات، 
التي تم اعتمادها لخلق لجنة 
م��رك��زي��ة م��ك��ون��ة م��ن وزي���ري 
والحريات  والعدل  الداخلية 
االنتخابات  ع��ل��ى  ل��إش��راف 

المقبلة.
ذات  بحسب  المذكرة،  هذه 
المصدر، والذي لم يؤكد مدى 
ان�����خ�����راط ح������زب األص����ال����ة 
والمعاصرة في مضمونها بعد، 
من  صريحا  تهديدا  ستحمل 
االستقالل  ح���زب���ي  ط������رف  

واالتحاد االشتراكي بمقاطعة 
ما  إذا  المقبلة  االن��ت��خ��اب��ات 
استمرت الحكومة في تهميشها 
لمالحظات ومطالب المعارضة، 
خاصة إذا حاولت فرض األمر 
الواقع داخل البرلمان من خالل 
»أغلبيتها  ع��ل��ى  االع���ت���م���اد 
ل��ت��م��ري��ر م���ا تراه  ال��م��ط��ل��ق��ة« 

مناسبا من القوانين.  
إل����ى ذل�����ك، اس��ت��ب��ق حزب 
العدالة والتنمية هذه المذكرة 
غير  رسائل  توجيه  في  وب��دأ 
مباشرة وقوية لكل من االتحاد 
االشتراكي، واالستقالل، والبام، 
الفريق  اجتماع  ف��ي  واعتبر 
الثالثاء  للحزب،  البرلماني 
رئيس  لسان  على  ال��م��اض��ي، 
الفريق القيادي عبد الله بوانو 
والتحكم  االب���ت���زاز  ع��ه��د  »أن 
للحصول على مواقع سياسية 
يعد  ول��م  ول��ى  قد  وانتخابية 

متاحا في مغرب اليوم«.
صلة  ذي  ب�����ي�����ان  وف�������ي 
وزارة  أن  تأكد  باالنتخابات 
تقاعس  من  غاضبة  الداخلية 
األحزاب في تعبئة المواطنين 
في  التسجيل  إل��ى  ودعوتهم 

وأكدت  االنتخابية،  اللوائح 
مصادر »األسبوع« أن مهندسي 
بدورهم  ق��ام��وا  االن��ت��خ��اب��ات 
التقني وأعدوا للحملة التقنية 
التسجيل  تسهيل  خ��الل  م��ن 
األنترنيت، وحمالت  بواسطة 
إعالنية، والتعبئة في صفوف 
على  أي���ام  سبعة  الموظفين 
سبعة أيام في األسبوع، بينما 
على  كانت  السياسية  البقية 
األحزاب التي لم تتحرك بالشكل 
المطلوب لحث المواطنين على 
ال���ت���س���ج���ي���ل ف�����ي ال���ل���وائ���ح 

االنتخابية.
وأعدت ذات الجهات تقريرا 
»أسود« على عملية التسجيل 
التي تعتبر مؤشرا خطيرا على 
وأن  المقبلة، خاصة  األج��واء 
التسجيل لم يتعد 300 ألف من 
أصل 13 مليونا في مؤشر جد 
خطير على الفتور الذي يطبع 

العملية االنتخابية المقبلة. 
وب�����ع�����د ه��������ذه ال���ص���دم���ة 
من  ع��دد  شرعت  »المقاطعة« 
األحزاب السياسية في الرفع 
وحمالتها  تعبئتها  درجة  من 
ال��م��واط��ن��ي��ن على  ل��ت��ش��ج��ي��ع 

ال���ت���س���ج���ي���ل ف�����ي ال���ل���وائ���ح 
المنتصف  خ��الل  االنتخابية 
التي  الحملة  مدة  من  الثاني 
فبراير   19 ي����وم  س��ت��ن��ت��ه��ي 

المقبل.
إل���ى ذل����ك، ن��اق��ش��ت بعض 
الصالونات السياسية بارتياح 
وزارة  رؤي������ة  ن���ج���اح  ك��ب��ي��ر 
رفضت  ح��ي��ن��م��ا  ال���داخ���ل���ي���ة 
حاملي  الئحة  على  االعتماد 
البطاقة الوطنية في االنتخابات 
القادمة، مؤكدة أن 13 مليون 
البطائق  حاملي  م��ن  م��واط��ن 
في  المسجلين  غير  الوطنية 
يرفضون  االنتخابية  اللوائح 
المشاركة في االنتخابات وهو 
لمقاطعة  منهم  قرار شخصي 
االنتخابات، وبالتالي االعتماد 
الوطنية  البطاقة  الئحة  على 
العزوف  حجم  سيظهر  ك��ان 
التصويت  ون��س��ب��ة  ال��ك��ب��ي��ر 
سيجعل  مما  ج��دا،  الصغيرة 
أرقام المشاركة في االنتخابات 
»فضيحة«  عن  عبارة  بالبالد 
الكبير  العزوف  ستبين حجم 
البطائق  ح���ام���ل���ي  وس������ط 

الوطنية.

مسلسل التحضير لالنتخابات يصطدم

التهديد بمقاطعة االنتخابات.. هل هي خطة 
األحزاب السياسية »العاجزة« البتزاز  الدولة؟

االستحقاقات 
االنتخابية 
لسنة 2011
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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

شيك اجتماعي
	

في	المغرب	وجدنا	أن	
نسبة	20	في	المائة	من	
ال��م��غ��ارب��ة	األك���ث���ر	غنى	
	80 يستفيدون	من	نسبة	
في	المائة	من	المقاصة،	أما	
الفقراء	 المائة	من	 20	في	
عندما	 القليل.	 ف��ي��أخ��ذون	
نتحدث	عن	السكر،	فالفقير	
يفكر	فقط	في	كأس	شاي،	لكن	
الشكوالتة	 ي��ش��ت��ري	 ال��غ��ن��ي	
البسكويت،..	 وك���ذا	 الب��ن��ه،	
أغلب	 أن	 لقد	وجدنا	 وغيره.		
يستوجب	 ما	 وهو	 الفقراء،	 منه	 يستفيد	 ال	 الدعم	

مساعدة	هذه	الفئة	بشيك	اجتماعي.
> عبد العالي بنعمور »رئيس مجلس المقاصة«

أخطاء األحزاب التقليدية
 في المعارضة

األحزاب	 على	 يتعين	
ارتاحت	 التي	 التقليدية	
في	 المستمر	 ل��ت��واج��ده��ا	
والتي	 السابقة	 الحكومات	
عن	 متزن	 غير	 بشكل	 تعبر	
أن	 اآلن،	 خارجها	 تواجدها	
أن	 نهائي	 بشكل	 تستوعب	
عودتها	للحكم	مرتبطة	بتجويد	
أدائها	واستعادة	ثقة	الناخبين	

الملكية	 ب���اس���ت���ع���داء	 ول���ي���س	
في	 هزمها	 ال��ذي	 الحزب	 على	 الدولة	 ومؤسسات	
رهين	 السياسي	 االستقرار	 أن	 أعتقد	 االنتخابات.	
باحترام	االختيار	الديمقراطي	الذي	يتمثل	جوهره	

في	سالمة	االنتخابات.
> محمد رضى »خبير السياسات العمومية«   

الفرق بين النقد الثقافي 
واألدبي
في	سياق	االلتباسات	
صاحبت	 التي	 النظرية	
في	 الثقافي	 النقد	 تشكل	
العالم	العربي،	هناك	مشكل	
العالقة	الملتبسة	مع	النقد	
األدبي.	منذ	البداية	تميزت	
بالتوتر،	حين	 العالقة	 هذه	
الثقافي	 للنقد	 الترويج	 تم	
األدبي،	 للنقد	 بديل	 أنه	 على	
بما	يفيد	نهاية	صالحيته.	فباإلضافة	إلى	تشوش	
المصطلح	وتداخله	مع	مصطلحات	أخرى	)ما	بعد	
والدراسات	 الجديدة،	 والتاريخانية	 الكولونيالية،	
هذه	 بفعل	 تعرض	 ال��ن��س��وي..(،	 والنقد	 الثقافية،	

العالقة	الملتبسة	إلى	تشوش	وظيفته.
> محمد بوعزة »ناقد«

الديمقراطية بين الدين 
والسياسة

إلى	 ن��ظ��رن��ا	 إذا	
بطريقة	 الديمقراطية	
من	 أي	 ب��ح��ت��ة،	 آل��ي��ة	
تعني	 أن��ه��ا	 م��ن��ط��ل��ق	
األغلبية	 ح��ك��م	 م��ج��رد	
فهي	 األق����ل����ي����ة،	 ع���ل���ى	
بالفشل	 عليها	 محكوم	
على	المدى	الطويل.	ذلك	
منا	 تتطلب	 ال��ح��ري��ة	 أن	
تحمل	 ع����ل����ى	 ال������ق������درة	
االختالفات	في	الرأي،	بما	

العالقة	 حول	 المتعددة	 النظر	 وجهات	 ذلك	 في	
مثل	 ف��دول	 والسياسة.	 ال��دي��ن	 بين	 الصحيحة	
المغرب	وتونس	تبرهن	على	أن	التيارات	السياسية	
والدينية	والمدنية	المختلفة	يتسنى	لها	ليس	فقط،	
التعايش	سلميا	داخل	مجتمع	واحد،	والتعامل	
بأسلوب	يتحلى	باالحترام،	بل	أيضا،	التعاون	مع	
بعضها	البعض	عندما	تتطلب	المصلحة	العامة	

ذلك.
> شتاين ماير »وزير الخارجية األلماني«

قراءة في خبر

مخيم  م��وض��وع  ع��ن  لنتحدث   >>
»اَكديم إيزيك«، ما الذي حدث بالضبط؟  

إذا أمكنك التلخيص..
>>		في	بداية	نصب	ذلك	المخيم،	
كنت	في	مدينة	العيون،	كانت	هناك	
سلبية	متواطئة	من	طرف	السلطات	
ال��م��ح��ل��ي��ة،	وع��ن��د	اك��ت��م��ال	نصب	
األشخاص	 آالف	 التحق	 المخيم،	
لإلقامة	فيه،	والتمويل	كان	يأتي	من	
العيون،	والسلطات	كانت	تعتقد	أنها	
أفلت	من	 الذي	 الوضع	 في	 تتحكم	

أيديها	في	آخر	لحظة...
<< طيب، قل لي مخيم »اكديم إيزيك« 

كان خطأ من؟
>>	خطأ	الدولة،	كما	أطلب	منك	
على	 ال��������س��������ؤال	 ت������ط������رح	 أن	

االستقالليين.
محددين  أش��خ��اص  هناك  ه��ل  	>>

مثال؟
>>	إنه	خطأ	الدولة،	فأنت	تعرف	
أنه	إذا	تحركت	ذبابة	في	الجنوب	
يعرفون	بأمرها،	فكيف	واألمر	يتعلق	
ونصبها	 ال��خ��ي��ام	 آالف	 ب��ت��ح��رك	
والسكن	فيها،	كيف	يتسنى	ذلك	من	

دون	دعم	الدولة؟
ب��ال��ت��ح��دي��د، ف��ال��دول��ة كل  >>	م���ن 

جامع؟
أن	 سنجد	 النظر	 بتدقيق	 	>>
المحلية،	 بالسلطات	 يتعلق	 األم��ر	
ربما	كان	لديها	مشروع	ما،	لقد	كانت	
والعواقب	 الكثير،	 كلفتنا	 مبادرة	

مازالت	موجودة.

<< ما هو تقييمك لقضية الصحراء 
في المستوى الذي توجد فيه حاليا؟

>>	أعتقد	أن	الدولة	وضعت	كل	
شيء	على	عاتق	الواليات	المتحدة	
األمريكيون	 دام	 ف��م��ا	 األم��ري��ك��ي��ة،	
ال	 ش��يء،	 أي	 نفعل	 فلن	 يدعموننا	
م����ج����ال	ل���م���ج���ت���م���ع	م�����دن�����ي،	وال	
لدبلوماسية	حزبية	وال	برلمانية،	كل	

ما	هنالك	بضعة	أسفار	للتسوق	وال	
شيء	أكثر.

			غير	أن	ما	تنساه	الدولة،	أن	
الواليات	المتحدة	األمريكية،	ليس	
لها	أصدقاء،	بل	هناك	فقط	المصالح.	
سرابا	 تعيش	 ال��دول��ة	 أن	 أع��ت��ق��د	
الذي	 ال��ي��وم	 ذل��ك	 حتى	 سيستمر	
ستكتشف	فيه	الحقيقة	المرة	وتؤدي	

ثمنها	غاليا.
<< ضمن سياق هذا المنطق، ما هو 

أفق صراع الصحراء بنظرك؟
الحكم	 م��ش��روع	 ض��د	 أن���ا	 	<<
الذاتي	الذي	يقترحه	المغرب،	وهو	
مشروع	ولد	ميتا	على	كل	حال،	وأنا	
بطبعي	الحياتي	متفائل	دائما،	غير	
يتم	 لم	 إذا	 الملف،	 هذا	 أنه	بصدد	
التحرك	على	نحو	استعجالي،	على	
والخارجي،	 الداخلي	 المستويين	
فإن	النهاية	ستكون	مؤلمة،	وعلى	
إلى	 اللجوء	 على	 يراهنون	 الذين	
سكان	 ض��د	 الشمال	 سكان	 تأليب	

الجنوب	أن	يعلموا	
سيكون	 ذل���ك	 أن	

انتحارا.

ال أتفق مع مشروع الحكم الذاتي وقد ندفع الثمن
غاليا بسبب الثقة في أمريكا

محمد رضى الطاوجني رئيس جمعية »الصحراء المغربية« في مقتطفات من حوار مفاجئ:

محمد رضى 
الطاوجني

ب��ن	ص��ال��ح،	رئيس	 ال��ق��ادر	 عبر	عبد	
)الغرفة	 ال���ج���زائ���ري	 األم�����ة	 م��ج��ل��س	
من	 تخوفه	 ع��ن	 ال��ث��ان��ي��ة(،	 البرلمانية	
المخاطر	التي	تهدد	أمن	الجزائر،	بسبب	
الذي	تعرفه	حدودها	الجنوبية	 التوتر	
خ���اص���ة،	وق�����ال	ب���ن	ص���ال���ح	ف���ي	لقاء	
»التجمع	 ح���زب	 أط���ر	 م��ع	 ب��ال��ع��اص��م��ة	
الوطني	الديمقراطي«،	الذي	يرأسه:	»إن	
الجزائر	تواجه	هذه	األيام	تحديات	أخرى	
التوترات	 بفعل	 األمني،	 الصعيد	 على	
الشرقية	 الجزائر	 تشهدها	حدود	 التي	
والجنوبية	خاصة،	وهي	التحديات	التي	
رف��ع��ت	درج���ة	أه��ب��ة	ال��ج��ي��ش	الوطني	
الشعبي	استعدادا	للرد	المناسب	على	
أي	جهة	تسعى	للمساس	بأراضينا،	أو	
حدودنا	اإلقليمية	أو	اإلضرار	بنسيجنا	

االجتماعي«.

»الشرق	 عن	 نقال	 بن	صالح	 وأش��اد	
األوسط«	اللندنية،	بما	»يلحقه	الجيش	
اإلرهابيين،	 لفلول	 مؤلمة	 ضربات	 من	
ولما	يسعى	إلى	تحقيقه	في	نطاق	تثبيت	
أجواء	السلم	واألمن	واالستقرار	في	كافة	
ربوع	المنطقة،	تكملة	لما	تقوم	به	الدولة	
إرساء	 إل��ى	 ال��رام��ي	 الجاد	 العمل	 عبر	
دعائم	ثقافة	تصدير	األمن	والسلم	لدول	
الجوار،	بعيدا	عن	كل	أشكال	التدخل	في	
شؤون	البلدان	األخرى«،	في	إشارة	إلى	
مساع	تقودها	الدبلوماسية	الجزائرية،	

إليجاد	حل	ألزمتي	ليبيا	ومالي.
يشار	إلى	أن	»التجمع	الديمقراطي«	
البالد،	من	 في	 قوة	سياسية	 ثاني	 هو	
حزب	 بعد	 البرلماني،	 التمثيل	 حيث	

»جبهة	 األغ���ل���ب���ي���ة	
التحرير	الوطني«.

رئيس الغرفة الثانية للجزائر يكشف 
حجم االستنفار  عند الجيش الجزائري

اعتقال جزائري بسبب انتمائه 
»لجند الخالفة« في المغرب

	أعلنت	السلطات	عن	اعتقال	مواطن	جزائري	قالت	
»جند	 اإلره��اب��ي	 للتنظيم	 انتمائه	 ف��ي	 مشتبه	 إن��ه	
الخالفة«	الموالي	لتنظيم	الدولة	اإلسالمية	في	العراق	

والشام	المعروف	ب�«داعش«.
وكشفت	وزارة	الداخلية	في	بيان	لها	أنها	عثرت	
عند	المشتبه	فيه	على	»كميات	كبيرة	من	مواد	خطيرة«	
الالسلكية«،	 االت��ص��االت	 في	 تستعمل	 »أجهزة	 مع	
إضافة	إلى	»رسم	بياني«	قاد	المحققين	إلى	»اكتشاف	
الشرطة	 وعثرت	 خطيرة«،	 م��واد	 من	 هامة	 كميات	
اعتقال	 بعد	 اإلره����اب،	 محاربة	 ف��ي	 المتخصصة	
المشتبه	فيه،	على	»أسلحة	نارية«	في	منطقة	جغرافية	
تقع	ما	بين	»بني	درار	وأحفير«،	شرق	المغرب،	كما	
كشفت	»التحريات	أن	المشتبه	فيه	كان	برفقته	عنصر	
آخر	جار	البحث	عنه«	من	أجل	»تحديد	هويته«	ل�«إلقاء	

القبض	عليه«.

محامي فرنسي يدافع عن المغاربة أمام
 االتحاد اإلفريقي للكرة

سيتعرف	المغرب	على	نوع	
التي	 ال��ري��اض��ي��ة	 ال��ع��ق��وب��ات	
سيفرضها	عليه	االتحاد	اإلفريقي	
فبراير	 	26 ي���وم	 ال��ق��دم	 ل��ك��رة	
االجتماع	 خالل	 وذل��ك	 المقبل،	
القادم	للمكتب	التنفيذي	للكاف،	
الذي	سيخصص	للتداول	بشأن	
أمم	 احتضان	 المغرب	 رف��ض	
إفريقيا	2015	بالتاريخ	المحدد.	
بعض	 م�����ن	 ال�����رغ�����م	 وع����ل����ى	
عليها	 التي	حصل	 التسريبات	
المغربي	وحملها	 الكرة	 اتحاد	

رئيسه	فوزي	لقجع	بخصوص	
العقوبات	 م��ن	 المغرب	 إف��الت	
بغرامات	 واالكتفاء	 الرياضية،	
عليه	 الكاف	 ستسلطها	 مالية	
تصريحاته،	 في	 نقله	 ما	 وه��و	
مؤخرا،	إال	أن	أخبارا	مناقضة	
تماما	لكل	هذا	تم	الترويج	لها،	
عن	 معطيات	 حملت	 م��ؤخ��را،	
إمكانية	معاقبة	المغرب	بحرمانه	
من	خوض	التصفيات	المؤهلة	

ألمم	إفريقيا	2017	و2019.
ويستعد	المغرب	للدفاع	عن	

االجتماع	 نفس	 خ��الل	 مواقفه	
بانتداب	مكتب	محاماة	فرنسي،	
حيث	سيقدم	مرافعة	بخصوص	
القوة	القاهرة	التي	تمثلت	في	
والتي	 »إي��ب��وال«	 وب��اء	 انتشار	
التأجيل	 طلب	 في	 سببا	 كانت	
مراهنا	 التنظيم،	 رفض	 وليس	
على	دعم	بعض	أعضاء	تنفيذية	
ال���ك���اف	ال���ذي���ن	ي��ق��ف��ون	بصف	

المغرب	واقتنعوا	
الذي	 ب��ال��ط��رح	

تقدم	به.

العقوبة المحتملة

اسمها »شيماء الصباغ«، أمينة العمل الجماهيري في أمانة حزب التحالف 
الشعبي باإلسكندرية، قتلت بشكل غامض في المظاهرات التي نظمت في 
ذكرى سقوط حسني مبارك.. تركت لتواجه مصير الموت ولم يكترث لحالها 
رغم التوسالت.. إنه مفهوم آخر للربيع العربي.. للتأكد من ذلك أنظروا 

للمارة الذين يواصلون طريقهم بكل اطمئنان.

كالم الصورة

مفهوم
 آخر للربيع 

العربي..
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طال اإلفالس المئات من 
الشركات المغربية، بسبب 
طول  نتيجة  السيولة  شح 
مدة سداد المستحقات من 
ق����ب����ل ش�����رك�����ات ال����دول����ة 
والشركات الخاصة، ناهيك 
عن الركود االقتصادي الذي 
أثر في عدد من القطاعات، 
ال��ت��ي ك��ان��ت ف���ي األع����وام 
رئيسيا  م��ح��رك��ا  ال��س��اب��ق��ة 
ل��ل��ن��ش��اط االق���ت���ص���ادي في 

المملكة. 
وقدر مكتب »أنفوريسك« 
تعبئة  ف���ي  ال��م��ت��خ��ص��ص 
التجارية حول  المعلومات 
ال��ش��رك��ات ال��م��غ��رب��ي��ة، في 
الشركات  ع��دد  إن  بياناته 
ال��ت��ي ط��ال��ه��ا اإلف����الس في 
العام الماضي بنحو 5010 
شركات، مرتفع بنسبة %15 
مقارنة بالعام الذي سبقه. 
وتضاعف عدد الشركات 
في  ال��م��غ��رب  ف��ي  المفلسة 
الفترة بين 2009 و2014، 
5010. هذا  إلى   2451 من 
في الوقت الذي لم يزد عدد 
الشركات التي تم إنشاؤها 

في تلك الفترة سوى بنحو 
 .%15

أكثر  اإلف�������الس  وط������ال 
الشركات العاملة في التجارة 
وشركات إصالح السيارات، 
إذ تمثل ثلث حاالت اإلفالس 
في  المكتب  الحظها  التي 

العام الماضي. 

الذي  ال��م��ك��ت��ب،  وأش����ار 
يمتلك بيانات تهم 350 ألف 
ش��رك��ة ب��ال��م��غ��رب، إل���ى أن 
الشركات العاملة في التجارة 
وشركات إصالح السيارات، 
تلجأ كثيرا إلى األبناك من 
أجل الحصول على سيولة 
للوفاء بالتزاماتها، هذا في 

الوقت الذي يكون رصيدها 
في المصارف قد استنفد. 

ويؤثر الركود االقتصادي 
ال���ذي ي��ع��رف��ه ال��م��غ��رب في 
غير  القطاعات،  من  العديد 
أن ذلك يظهر بشكل متباين 
فمكتب  ن��ش��اط��ه��ا،  ح��س��ب 
»أنفو ريسك« يشير إلى أن 

ارتفعت  اإلف����الس  ح����االت 
بنحو  واح�����د  ع����ام  خ����الل 
15.6% بين شركات البناء 
واألشغال العمومية و%27.2 

بين شركات العقار. 
العام  االتحاد  ي��زال  »وال 
ال��م��غ��رب، الذي  ل��م��ق��اوالت 
يمثل مصالح رجال األعمال، 
يلزم عمالء  بقانون  يطالب 
الدولة،  خاصة  الشركات، 
بدفع المستحقات، التي حذر 
ت��راك��م��ه��ا يهدد  ك����ون  م���ن 
من   %10 ن��س��ب��ة  ب��إف��الس 
في  بها  ال��زج  أو  الشركات 
القطاع غير الرسمي.. وكانت 
الشركة  هيرميس«،  »أول���ر 
في  المتخصصة  العاملة 
مجال التأمين على القروض 
وال����ص����ادرات، ن��ب��ه��ت إلى 
الشركات  إف����الس  ت���زاي���د 
أزمة سيولة  لمعاناتها من 
خ��ان��ق��ة، ن��اج��م��ة ع���ن عدم 
بمستحقاتها  ت��وص��ل��ه��ا 
المتراكمة سواء لدى الدولة 

أو عمالئها 
من القطاع 

الخاص.

أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة 
للعقارات،  مرجعية  أسعار  لتحديد 
سيتم على أساسها تحديد الضرائب 
المقدر دفعها على الصفقات العقارية، 
وذلك بهدف محاربة التهرب الضريبي 
ف���ي ه���ذا ال��م��ج��ال، ع���ن ط��ري��ق بيع 
العقارات في السوق السوداء. وقال 
المالية  وزي�����ر  ب��وس��ع��ي��د،  م��ح��م��د 
الحكومة  إن  المغربي،  واالق��ت��ص��اد 
أطلقت برنامجا جديدا يختص بتحديد 
الصفقات  لقيمة  م��رج��ع��ي��ة  أس��ع��ار 
ضوئه  على  سيتم  وال��ذي  العقارية، 
البيع  عمليات  عن  الضرائب  تحديد 
الجديد  للبرنامج  ووف��ق��ا  وال��ش��راء 
المدفوعة  الضريبة  تحديد  سيجرى 
بناء على سعر مرجعي محدد للمتر 
المربع الواحد حسب المنطقة، ويلتزم 
أساس  على  الضريبة  بسداد  البائع 
المتر  ببيع  قام  لو  السعر حتى  هذا 
بسعر أقل من ذلك. وأضاف بوسعيد، 
في مؤتمر صحافي حول الموضوع، 
أنه تم اختيار الدار البيضاء إلطالق 
هذه التجربة، على اعتبار أنها أكبر 
سوق عقاري في البالد، على أن يتم 
الوطني  ال��م��س��ت��وى  ع��ل��ى  تعميمها 

الحقا.
وقال الوزير إن اعتماد هذا اإلجراء 
سيؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب 
العقارية، ومن جهته  على الصفقات 
قال عبد اللطيف زغنون المدير العام 
إلدارة الضرائب، إن اتخاذ هذا اإلجراء 
جاء بعد مالحظة حدوث ارتفاع في 
عمليات التهرب الضريبي في مجال 
صفقات العقارات، من خالل عدم إعالن 
األسعار  على  للضريبة  الخاضعين 
والشراء  البيع  لعمليات  الحقيقية 

للعقارات لدى إدارة الضرائب. 
المؤتمر  خ���الل  زغ��ن��ون  وأض����اف 
البرنامج  هذا  اعتماد  أن  الصحافي 
هذه  محاربة  ف��ي  سيساهم  الجديد 
الظاهرة في السوق العقاري المغربي. 
وبعد المؤتمر الصحافي قال زغنون 
حصيلة  إن  خ��اص��ة  تصريحات  ف��ي 
الضرائب على الصفقات العقارية في 
البالد في عام 2013 بلغت 4 ماليير 
الجديد  البرنامج  أن  وأضاف  درهم. 
العقارات  قيمة  ب��ت��ح��دي��د  ال��ق��اض��ي 
سيساهم في زيادة حجم المبيعات، 
المداخيل  ارت���ف���اع  ف���ي  وب��ال��ت��ال��ي 

)ال������ح������ص������ي������ل������ة( 
لم  لكنه  الضريبية، 

يذكر رقما محددا.

من هنا 
وهناك

> عبد الحافظ الصاوي

على  ال��ش��ه��ادات  م��ن  مجموعة  ثمة 
ضعف اقتصادات دول المغرب العربي 
بالبطالة  يتعلق  ما  في  سواء  الكبير، 
في   %9.2 نسبتي  بين  ت��ت��راوح  التي 
المغرب و31% في موريطانيا، أو الدين 
الخارجي الذي تتصدر فيه المغرب دول 
المجموعة بنحو 39.2 مليار دوالر، أو 
عجز الميزان التجاري المزمن باستثناء 
دولتين  بوصفهما  وليبيا  ال��ج��زائ��ر 
نفطيتين، أو تراجع ترتيب دول المنطقة 
على المؤشر العالمي للتنمية البشرية. 
وحسب تصنيف البنك الدولي للوضع 
التنموي للدول، فإن دول المغرب العربي 

تصنف على أنها بلدان نامية، باستثناء 
موريطانيا التي تصنف ضمن مجموعة 
الدول األقل نموا، فضال عن أن جميع 
ملفات  ل��دي��ه��ا  ال��ع��رب��ي  ال��م��غ��رب  دول 
صندوق  أجندة  مع  للتعامل  مفتوحة 
النقد الدولي، بما في ذلك الدول النفطية، 
قبل  عازمة  الليبية  الحكومة  وكانت 
تدهور األوضاع السياسية واألمنية في 
مع  اتفاق  إب��رام  على  األخيرة  األشهر 
الصندوق للحصول على قرض بعشرة 

ماليير دوالر.
هذه الحقائق االقتصادية عن ضعف 
اقتصادات المنطقة ليست وليدة أحداث 
ما بعد ثورات الربيع العربي، ولكنها 
ناتجة عن مشكالت مزمنة، من أبرزها 

يعتري  ال��ذي  والخلل  الناتج،  ضعف 
الموارد البشرية، وتفشي الفساد، وفشل 

تجربة االتحاد المغاربي.
ويعكس الناتج المحلي اإلجمالي أن 
ألية دولة قوة اقتصادها أو ضعفه، ليس 
من ناحية القيمة فقط، ولكن من حيث 
طبيعة مكونات هذا الناتج، فكلما كان 
إنتاجية،  أنشطة  من  متحققا  الناتج 
وقيمة مضافة عالية، كان ذلك دليال على 
ق���وة االق��ت��ص��اد. وك��ل��م��ا اع��ت��م��د على 
األنشطة الريعية وإنتاج المواد األولية 

كان ذلك دليل ضعف.
وبالنظر إلى الناتج المحلي اإلجمالي 
القتصادات دول المغرب العربي، نجد 
حسب  دوالر  م��ل��ي��ار   439 ي��ب��ل��غ  أن���ه 

تقديرات عام 2013، وتستحوذ الجزائر 
بصفتها دولة نفطية على نسبة %48 
م���ن ه����ذا ال���ن���ات���ج، ف���ي ح��ي��ن تحتل 
موريطانيا المرتبة األخيرة بناتج يناهز 
األولية  »ال���م���واد  دوالر.  م��ل��ي��ار   4.1
والصناعات االستخراجية تمثل العمود 
الفقري للناتج المحلي اإلجمالي لدول 
مكون  أهم  تشكل  إذ  العربي،  المغرب 
للناتج في ليبيا والجزائر وموريطانيا، 
في حين تستحوذ الصناعة التحويلية 
على حصة األسد في تونس والمغرب«. 
أم��ا م��ن حيث م��ك��ون��ات ال��ن��ات��ج لدول 
المغرب العربي، فنجد أنها تنحصر بين 
ال������م������واد األول������ي������ة وال����ص����ن����اع����ات 
والجزائر  ليبيا  ففي  االستخراجية، 

الصناعات  أن  ن��ج��د  وم��وري��ط��ان��ي��ا 
األوفر  بالنصيب  االستخراجية تسهم 
الصناعات  أن  حين  ف��ي  ال��ن��ات��ج،  ف��ي 
التحويلية تستحوذ على حصة األسد 

في تونس والمغرب.
وحتى ثقل الصناعات التحويلية في 
تونس والمغرب ليس في مجاالت عالية 
التكنولوجيا، ولكنه يتصل بصناعات 
تقليدية، وهو ما انعكس على المردود 
اإلجمالي  المحلي  للناتج  الضعيف 

معدالت  ف���ي  ل��ل��ب��ل��دي��ن 
تبلغ  إذ  ال��ت��ش��غ��ي��ل، 
بهما  البطالة  معدالت 
و%13.2   %9.2 نحو 

على التوالي.

الفشل االقتصادي عند دول المغرب العربي ال عالقة له بالربيع العربي

إجراءات الحكومة 
لمحاربة التهرب 

الضريبي في العقار

اإلفالس يعصف بالشركات والحكومة في »دار  غفلون«
الوجه اآلخر لتهرب الدولة من الوفاء بالتزاماتها

يرفع معرض للصور الفوتوغرافية على 
لألندلس على  االفتراضية  المكتبة  صفحة 
واحد:  ومنظر  »ثقافتان،  شعار  األنترنيت 
صور مشتركة بين المغاربة واإلسبان )1860 
- 1956(« ويجسد العالقات التاريخية بين 

المغرب وإسبانيا.
من  بمبادرة  المنظم  المعرض  ويسلط 
حكومة جهة األندلس، الضوء على العالقات 
التاريخية المشتركة بين المغرب وإسبانيا 
طيلة قرن من الزمن من خالل صور فريدة، 
تم جمعها من عدة مجموعات خاصة وعامة 

ومن المكتبات.
ويقدم المعرض جوانب ثقافية وإنسانية 
بين  التعايش  من  واجتماعية  واقتصادية 
التقطها  ص��ور  عبر  واإلس��ب��ان  ال��م��غ��ارب��ة 
مصورون محترفون وهواة، مسافرا بزواره 
إلى فترة طويلة وغنية من التاريخ المشترك 
في  وال��ج��اري��ن،  الصديقين  البلدين  بين 

مغربي  زم���ن���ي  ت��س��ل��س��ل 
إسباني رائع.

ثقافتان.. ومنظر واحد: 
صور  مشتركة بين 
المغاربة واإلسبان

مريم بنصالح شقرون تتوسط محمد عبو وزير التجارة الخارجية، وحفيظ العلمي وزير الصناعة 
والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي وإلى يمينه مأمون بوهدود وزير المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

كاريكاتور



األمين العام محمد أبيض يتهم الحكومة بالتماطل ويصرح:

االتحاد الدستوري تخلص من أتباع
 إدريس البصري

اعتبر محمد أبيض، األمين العام لحزب االتحاد الدستوري في حديثه مع »األسبوع« أنه لو كانت في المغرب 
أغلبية قوية، لكانت هناك معارضة قوية، وأكد أبيض أن حزبه تخلص من شوائب الماضي، ولم يعد ضمن 
قيادته من هو محسوب على »هذه الجهة أو تلك« في إشارة إلى أعضائه السابقين الذين كانوا محسوبين 

على وزير الداخلية األسبق إدريس البصري أو المستشار الملكي الراحل أحمد رضى اكديرة.
وتناول أبيض مسار الحزب ومؤسسيه المنحدرين سياسيا من حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية أو 
االتحاد المغربي للشغل، موضحا أن حزبه عاش لحظات عصيبة بعد رحيل المؤسس عبد الرحيم بوعبيد،

 وفي ما يلي نص الحوار:

حاوره: كريم إدبهي

حوار العدد10

يتطلب  بامتياز  انتخابية  سنة   2015
اإلعداد لها إخراج العديد من القوانين 
بالجماعات  األمر  تعلق  التنظيمية سواء 
الترابية أو العماالت واألقاليم والجهات، 
فما هي أهم مقترحاتكم والتعديالت التي 
الدستوري  االتحاد  مذكرات  تضمنتها 

المرفوعة إلى وزارة الداخلية؟
رفعنا مقترحاتنا على واجهتين:  لقد 
واجهة حزبنا االتحاد الدستوري بصفته 
به،  خاصة  مقاربات  له  معارضا  حزبا 
وواجهة تحالف المعارضة حيث قدمنا 
مرتبط  اإلشكال  لكن  مشتركة،  مذكرات 
بعرض مشاريع القوانين التنظيمية على 
األحزاب الذي جاء متأخرا، بفعل تماطل 
أجندة  ع����ن  اإلع�������ان  ف����ي  ال���ح���ك���وم���ة 

في  والشروع  االنتخابية  االستحقاقات 
ولم  السياسية،  الهيئات  مع  مناقشتها 
تبدأ هذه المشاورات إال في شهر يوليوز 
الماضي، وتواصلت وتيرة األمور ببطء 
شديد في ما كان المطلوب من الحكومة 
األغلبية  م��ق��ت��رح��ات  ج����داول  ت��ض��ع  أن 
ومقترحات المعارضة، وتطرح المقترحات 
يبدو  م��ا  قبول  أس��اس  على  للمناقشة 
غير  بأنه  يظهر  عما  والتخلي  مائما، 
مائم، خصوصا وأن هذه القوانين تشكل 
الشأن  م��ع  األس��اس��ي��ة  التعامل  ق��اع��دة 

الديمقراطي واالنتخابي.
ما هي طبيعة التحالفات التي ستعقدونها 
م��س��ت��ق��ب��ال، وم����ا ه���ي األح�������زاب التي 
معها  تعاقد  إب��رام  أجل  من  ترشحونها 

خالل االستحقاقات القادمة؟
في  والتباسا  خلطا  هناك  بأن  أعتقد 
مسألة التحالفات البد من توضيحه، إذ 
أن التحالف بالنسبة لنا يكون مؤسسا 
على قيم مشتركة أهمها التوجه الليبرالي، 
ولذلك فإنه من الطبيعي أن نتحالف مع 
كل من يتقاسم معنا نفس الفكر ونفس 
على  نعمل  ال��ح��ال  وبطبيعة  ال��ت��وج��ه، 
مع  ال��ب��رل��م��ان  داخ���ل  م��واق��ف��ن��ا  تنسيق 
األحزاب التي تشكل المعارضة وسنرحب 

بكل من نملك معه نقط التقاء.

الشعب وحده يمكنه تقييم
 عمل الحكومة 

دخلت حكومة عبد اإلله بن كيران العام 
الرابع من واليتها، وبحكم موقع حزبكم 
حصيلة  تقيمون  كيف  المعارضة،  ف��ي 
المرحلة؟ وما هي مآخذكم الرئيسية على 
األداء  ه��ذا  ك��ان  وه��ل  الحكومي؟  األداء 

رهينة في يد حزب العدالة والتنمية؟
الحكومة  أداء  سيقيم  وح��ده  الشعب 
ال��ح��ال��ي��ة ح��ي��ن ي���دل���ي ب��ص��وت��ه خال 
االنتخابات القادمة، وبدورنا كمعارضة 
نبهنا مرارا الجهاز التنفيذي إلى كونه 
لم يلتزم بالبرنامج الحكومي الذي التزم 
به أمام المؤسسة التشريعية وأمام الرأي 
ومحاسبة  مساءلة  أن  نرى  لذلك  العام، 
ال��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ي س��ت��ت��م ع��ل��ى أيدي 

الناخبين الذين صوتوا لصالحها. 

< العدد: 822
< الخميس 29 يناير 2015

محمد 
أبيض



alousbouea@gmail.com

وق���د الح��ظ��ن��ا أن ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة منذ 
ت��ن��ص��ي��ب��ه��ا وه�����ي ت�������ردد أس���ط���وان���ة 
لم  لكن هذه اإلصالحات  »اإلصالحات«، 
تكن بالحجم الذي كنا ننتظره وننشده، 
فكل الشعارات التي رفعت لم تتحقق على 
أرض الواقع سواء تعلق األمر بإصالح 
صندوق المقاصة أو صناديق التقاعد، 
مجرد  ظل  ال��ذي  الفساد  محاربة  وك��ذا 

شعار أجوف.
في  يكمن  ال���داء  أس���اس  أن  ونعتقد 
التركيبة الهجينة للحكومة، وهو ما نتج 
األداء والتعثر  االنسجام في  عنها عدم 
الجهاز  أن  الحظنا  وق��د  اإلن��ج��از.  ف��ي 
من  العديد  تنزيل  في  يتعثر  التنفيذي 
الوالية  نهاية  ينتظر  ولعله  القوانين، 

ليفعل ذلك.
كان بودنا أن يكون هذا الجهاز عبارة 
عن حكومة سياسية تكون مهمتها تنزيل 
المقتضيات الدستورية، خصوصا وأن 
هذه الحكومة تشكل النواة األولى لجهاز 
تنفيذي يتأسس على مقتضيات دستور 
جديد، يفتح آفاقا واسعة في تدبير الشأن 
العام الوطني، وتستجيب آلمال وتطلعات 
العديد من الفئات الشعبية، وكنا نأمل أن 
المقتضيات  تنزيل  في  الحكومة  تسرع 
الدستورية من أجل المرور إلى مرحلة 
التنفيذ الفعلي لإلصالحات التي ينص 

عليها الدستور.
م��واق��ف حاسمة  ع��ن  كثيرا  نسمع  ل��م   
اتخذها حزب االتحاد الدستوري بالذات 
في المعارضة، باستثناء بعض المناوشات 

في البرلمان مع رئيس الحكومة.
يمكنني القول إنه لو كانت لدينا حكومة 
ل��دي��ن��ا م��ع��ارض��ة قوية؛  ل��ك��ان��ت  ق��وي��ة 
منسجمة،  غير  تركيبة  ذات  فالحكومة 
ونحن في حزب االتحاد الدستوري لنا 
مواقف ثابتة تنطلق من نهجنا الليبرالي 
األم��ور من  مناقشة  علينا  الذي يصعب 
منظوره ما دام تحالف المعارضة من جهة 
ومنطلقات  تصورات  لها  أحزابا  يضم 
أخرى، وما دامت األغلبية بدورها تضم 
أحزابا ليبرالية، باإلضافة إلى ذلك لم تأت 
الحكومة بما يستحق معارضة قوية كما 

أن رئيسها يغرد دائما خارج النص.

ماذا بقي من االتحاد الدستوري؟

االت��ح��اد ال��دس��ت��وري ع��ل��ى أب����واب عقد 
مؤتمره الوطني، أين يتموقع الحزب حاليا 
أحزاب  نسخت  أن  بعد  ليبرالية  كهيئة 

ليبرالية  م��ن  القديمة  برامجكم  ج��دي��دة 
وجهوية، وهل مازال الحزب يملك دورا 
استنفذ  أنه  أم  السياسية  الساحة  على 

األغراض التي أسس من أجلها؟
نحن فخورون لكون أن أحزابا عديدة 
األهم  لكن  ومبادءنا،  برامجنا  نسخت 
بالنسبة لنا أن خطنا السياسي لم يتغير، 
سليم  تطبيق  إلى  نتطلع  مازلنا  وأننا 
للقيم والمبادئ الليبرالية، وهو ما لن 
يتأتى إال بوجود قطب ليبرالي قوي إلى 
ج����ان����ب أق�����ط�����اب س���ي���اس���ي���ة أخ�����رى 

منسجمة.
أغلب  التأسيس،  إلى مرحلة  قليال  لنعد 
ق��ي��ادات االت��ح��اد الدستوري ج��اءت من 
للقوات الشعبية،  حزب االتحاد الوطني 
في ما جئتم من نقابة االتحاد المغربي 
عن  لنا  تحكوا  أن  يمكن  ه��ل  للشغل، 
تفاصيل تلك المرحلة ومالبساتها، ومن 
كان صاحب المبادرة األولى في تأسيس 

الحزب؟
فعال، المرحوم األستاذ المعطي بوعبيد، 
الذي أسس الحزب الدستوري سنة 1983 
المغربي  االتحاد  قياديي  أب��رز  من  كان 
للشغل، وكان أيضا وزيرا في حكومة عبد 
الله إبراهيم، كما انضم إلى حزب االتحاد 
الدستوري عدد من الناشطين النقابيين 
خصوصا وأن االتحاد المغربي للشغل 
االتحاد  تأسيس  ف��ي  كبيرا  دورا  لعب 
هذه  ل��ك��ن  الشعبية،  ل��ل��ق��وات  ال��وط��ن��ي 
المركزية النقابية أخذت شيئا فشيئا تفك 
ارتباطها باألحزاب السياسية، لكن مازلنا 
لصالح  لنضاالتها  خاصا  تقديرا  نملك 
معها  تربطنا  ومازالت  العاملة  الطبقة 
عالقات جيدة، وبدورها ترتبط بعالقات 

مميزة مع العديد من األحزاب األخرى.

اجتزنا فترات عصيبة بعد رحيل 
المعطي بوعبيد

من  عانى  الدستوري  االت��ح��اد  إن  يقال 
إدريس  األس��ب��ق  الداخلية  وزي��ر  تدخل 
البصري، فإلى أي حد يصح هذا القول؟ 
وه��ل ع��ان��ى ال��ح��زب م��ن ت��دخ��ل مزدوج 
ال���ب���ص���ري وأح����م����د رضى  إلدري��������س 

اكديرة؟
المميزات  م���ن  إن  ال���ق���ول  ي��م��ك��ن��ن��ي 
الرئيسية لحزب االتحاد الدستوري أنه 
كان دائما قادرا على حل مشاكله بنفسه، 
وبالنسبة لسؤالكم فإن الجواب هو أن 

كان  شخص  أي  م��ن  تخلص  ال��ح��زب 
محسوبا على هذه الجهة أو تلك، ربما 

فترات  من  ما  فترة  في  الحزب  عانى 
فراغ، لكن مبدأنا كان دائما ومنذ تأسيس 
الحزب على يد المرحوم المعطي بوعبيد 
البرنامج  ع���ن  م���س���ؤول  ال��ك��ل  أن  ه���و 
واألهداف، وحين تحملت المسؤولية بعد 
الراحل المرحوم عبد اللطيف السماللي 
كان هدفي هو أن أضمن استمرارية الحزب 
وركزنا  المناضلين  م��ن  العديد  بمعية 
تواجده على كافة المستويات ونجحنا في 

ذلك.
بعد  بفترات عصيبة  الحزب  مر  أج��ل، 
وفاة المرحوم المعطي بوعبيد وتعطلت 

آلياتها، لكن تمكننا من رفع التحدي.
هل دخلت عالقتكم مع حزب االستقالل 
مرحلة حرجة بعد أن لوحظ أنه يستقطب 
عددا من مناضلي حزبكم، وآخر تفاعالت 
من  ع��ض��وا   41 ان��ض��م��ام  المسألة  ه��ذه 
منظمة الشبيبة الدستورية بمدينة العيون 
بحزب االستقالل تحت إشراف حمدي ولد 

الرشيد؟
الطريقة، إن األمر  لم تقع بتلك  األمور 
ع����ددا من  ح��ش��د  واح����د  ب��ع��ض��و  يتعلق 
األشخاص الذين ال عالقة لهم ال من قريب 
وال من بعيد بالشبيبة الدستورية وقعوا 
معه على عريضة انسحاب بالرغم من أنهم 
بعض  نشرت  وق��د  ب��األم��ر،  معنيين  غير 
لم  أنها  الكاذب، ولألسف  المنابر الخبر 
تتصل بالحزب للتأكد من مصداقيته أو 

زيفه.
أش��رف��ت��م ف��ي ف��ت��رة س��اب��ق��ة ع��ل��ى شؤون 

المجموعة الحضرية للدار البيضاء، واليوم 
مازال تدبير الشأن البيضاوي محسوبا 
هذا  عرف  هل  الدستوري.  االتحاد  على 
التدبير تقدما أم أصبح محط انتقاد من 

طرف الجميع، وما هي األسباب؟
يجب التنويه أوال، بأن الدار البيضاء 
كانت دائما معقال لالتحاد الدستوري، وال 
المعطي  المرحوم  أن  ننسى  أن  ينبغي 
بوعبيد كان أول رئيس للمجلس البلدي 
االتحاد  تواجد  ظل  وقد  البيضاء،  للدار 
الدستوري بالمدينة أمرا طبيعيا وبمثابة 
تحصيل حاصل، فالحزب له امتداد على 
مستوى مختلف الهياكل المسيرة، كما أن 
له حضورا وازن��ا في العديد من المدن، 
وبطبيعة الحال هناك انتقادات معينة لكن 
ال��م��واط��ن��ي��ن دائ��م��ا ي��ج��ددون ال��ث��ق��ة في 
منتخبي االتحاد الدستوري، وحين توليت 
المسؤولية كان هناك نظام تدبيري مخالف 
النظام  أن  ذلك  اآلن،  األم��ر  عليه  هو  لما 
الجديد ال يساعد على حسن التدبير، كما 
أن نمط االقتراع المعتمد حاليا ال يخول 
في   20 نسبة  م��ن  أكثر  األغلبية  لحزب 
المائة في أحسن األحوال، لذلك ال يمكن 
أن نتحدث عن حزب مسؤول لوحده عن 
ت��دب��ي��ر ش����ؤون ال��م��دي��ن��ة ك��م��ا ك���ان عام 

.1983
بصفتكم نقابيا سابقا، هل توافقون الرأي 
القائل بأن نقابة االتحاد المغربي للشغل 
لم يعد لها البريق والقوة اللذان كانا لها 
ف���ي ال���م���اض���ي، وم����ا ه���ي أس���ب���اب هذا 
االنحسار إن صح أن هناك تقهقرا على 

مستوى تأثيرها؟
المغربي  االت���ح���اد  أن  أع��ت��ب��ر 
ومسؤولة،  وطنية  نقابة  للشغل 
المركزيات  وبين  بينها  والفرق 
النقابية األخرى أنها غير تابعة 
لحزب سياسي معين وهي تدافع 
باستماتة عن العمل النقابي، لذلك 
فإنها لم تفقد بريقها والدليل على 
على  متواجدة  ت��زال  ما  أنها  ذل��ك 
الساحة بقوة وتضطلع بدورها كامال 
وخطها واضح ال غبار عليه، ويظهر 
حجم قوتها في احتفاالت فاتح ماي، وهي 
ما تزال قوية في الدار البيضاء، وحضورها 
يعرف  ال��ذي  ال��خ��اص  القطاع  ف��ي  وازن 
الجميع مدى قوته على مستوى النسيج 

االقتصادي.
من الظواهر التي استفحلت في المجتمع 
المغربي عزوف الشباب عن االنخراط في 
العمل السياسي والحزبي، كيف تشخصون 
أسباب هذه الظاهرة؟ وما هي الحلول التي 

تقترحونها لوضع حد لهذه المعضلة؟
الشباب  ي��ت��ح��م��ل  أن  م���ن  م���ن���اص  ال 
الشباب  وع��ل��ى  ك��ام��ل��ة،  م��س��ؤول��ي��ات��ه��م 
المتواجدين داخل األحزاب السياسية أن 
الشابة  النخب  إقناع  على  بجد  يعملوا 
الميداني  الحزبي  العمل  في  باالنخراط 
نظرا لكون الشباب قادرين على المشاركة 
والتحول إلى قوة اقتراحية وتصحيح ما 
األبواب  أن  وأؤك���د  ي��رون��ه غير ص��ائ��ب، 
يملكون  اليوم  أمامهم، وها هم  مفتوحة 
فرصة ذهبية للمشاركة عبر التسجيل في 
اللوائح االنتخابية، كما ستكون لهم فرصة 
المجالس  ف��ي  ان��ت��خ��ب��وا  إذا  للتكوين 
الجماعية التي هي في أمس الحاجة إلى 

دماء جديدة.
ما دمنا نتحدث عن الشباب، يعقد حزبكم 
مؤتمره الوطني في مارس القادم، هل يملك 
االتحادي الدستوري قابلية االنفتاح على 
هياكله  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ك���ف���اءات ش���اب���ة 

القيادية؟
ولكن  بعد،  الترشيحات  باب  نفتح  لم 
على  يتوفر  ترشيح  ألي  مفتوح  المجال 
لممارسة  ال��ض��روري��ة  والحنكة  الكفاءة 
سياسية على مستوى قيادة الحزب وفق 
ما يقتضيه النظام األساسي، فنحن ال نرى 

مانعا في ذلك.
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اجتماع سابق 
ألعضاء 
االحتاد 

الدستوري

األمر يتعلق
 بعضو واحد حشد 
عددا من األشخاص 
الذين ال عالقة لهم 
ال من قريب وال من 

بعيد بالشبيبة 
الدستورية وقعوا 
معه على عريضة 

انسحاب بالرغم 
من أنهم غير 

معنيين
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للتدريب  اإلفريقي  المركز  نظم 
والبحث اإلداري لإلنماء »كافراد« 
بناء  »م���ؤس���س���ة  م����ع  ب���ت���ع���اون 
القدرات اإلفريقية ACBF«، مؤتمرا 
الرؤى  منسقي  ل��ف��ائ��دة  إفريقيا 
موضوع:  حول  لإلقالع  الوطنية 
الدول  ون��ش��اط  دينامية  »تقييم 
اإلفريقية في متابعة هدف اإلقالع 
االقتصادي« وذلك من 26 إلى 28 
المحاضرات  بقاعة   2015 يناير 

بفندق فيال دو فرانس بطنجة.

التظاهرة،  ه��ذه  ف��ي  سيشارك 
وتوجيه  تنسيق  ع��ن  مسؤولون 
الرؤى الوطنية لإلقالع في مختلف 
البلدان. حيث يهدف المؤتمر لجمع 
المسؤولين لدى وزارات التخطيط 
وكافة   االق���ت���ص���اد  ووزارات  
قضايا  ب��م��خ��ت��ل��ف  ال��م��ه��ت��م��ي��ن  
المؤتمر، بهدف مشاركة تجاربهم 
المبتكرة  االستراتيجيات  ح��ول 
االقتصادي  اإلق���الع  ف��ي  للمضي 
بإفريقيا. ستتم خالل أشغال هذا 

ال���ل���ق���اء م��ن��اق��ش��ة م��ج��م��وع��ة من 
التحديات  فيها  بما  المواضيع، 
في  اإلق��الع  تواجه  التي  الراهنة 
إفريقيا، وكذا آليات اإلقالع ودور 
تحقيق  ف��ي  العمومية  الوظيفة 
البلدان  في  اإلق��الع  استراتيجية 
اإلفريقية، إضافة إلى دور التعاون  
اإلفريقي في تنفيذ نشاطات التحول 
ال��ق��ارة وغيرها من  في  واإلق���الع 
المرتبطة  والتيمات  المواضيع 

بموضوع المؤتمر.

alousbouea@gmail.com
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الفنانين  م���ن  ع���دد  ش����ارك 
تضامنية  قافلة  في  المغاربة 
المغرب  آفاق  جمعية  نظمتها 
للتنمية )مكناس(. وكان منطلق 
القافلة من العاصمة اإلسماعيلية 
نحو كلميم المدينة مع توقف 
ف��ي ال��رب��اط م��ن أج��ل التحاق 
الفنانين الذين أبانوا عن روح 
كبير  وت����ض����ام����ن  وط����ن����ي����ة 

حملت  قافلة  ف��ي  بمشاركتهم 
المحبة والحلم لساكنة منطقة 
ع����ان����ت ال���ك���ث���ي���ر م�����ن ج�����راء 

الفيضانات األخيرة. 
الذين  الفنانين  ب��ي��ن  وم���ن 
شاركوا في القافلة راعي الحدث 
م��ح��م��د خ��ي��ي، وفريد  ال��ف��ن��ان 
الصديقي،  وسحر  الركراكي، 
ويوسف سلطان، وعبد الواحد 

مجاهد، وعبده المسناوي. ولم 
ت��ك��ن ال��رح��ل��ة ف��ن��ي��ة ب��ل كانت 
معمارية أيضا حيث شارك فيها 
أعضاء مكتب دراسات هندسية 
تكلف بإعداد مشروع دار الفنان 
المنطقة  ف���ي  س��ي��ن��ج��ز  ال����ذي 
لتقريب اإلبداع والفن والثقافة 
في  والمساهمة  الساكنة  م��ن 

تأطير يومياتهم.

جمعية الصحافة 
والتواصل بخريبكة 

تنظم ليلة الوفاء
واإلعالمية  اإلشعاعية  أنشطتها  إط���ار  ف��ي 

تكريم  لثقافة  وتكريسا  وال��ف��ن��ي��ة،  والثقافية 

الوطنية  وال��ج��م��ع��وي��ة،  اإلع��الم��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

والمحلية، التي قدمت خدمات جليلة في مختلف 

والتواصل  الصحافة  جمعية  تنظم  المجاالت، 

بخريبكة »ليلة الوفاء«، في نسختها الثالثة تحت 

شعار: »اإلعالم في خدمة التنمية المحلية«، وذلك 

الحفالت  بقاعة   2015 يناير   30 االجمعة  يوم 

»وسيم الصموتي« بطريق الدار البيضاء، ابتداء 
من الساعة السادسة والنصف مساء. 

ويهدف هذا الحفل، إلى ترسيخ ثقافة الحوار 

وفعاليات  الجمعية  بين  التواصل  جسور  ومد 
المجتمع المدني.

وسيتضمن برنامج ليلة الوفاء في نسختها 

وسيتم  متنوعة،  وفنية  ثقافية  فقرات  الثالثة، 

المكرمين،  مسارات  تالمس  ربورتاجات  عرض 

وتوثق أبرز المحطات التي مروا بها، مع تقديم 

شهادات في حقهم، اعترافا بجميلهم في مختلف 

والسياسية،  والجمعوية،  اإلعالمية،  الحقول 
الحقوقية، واإلنسانية.

بعد نفاد ما طبع من كتاب 
صحفي وثالثة ملوك، صدرت 

الطبعة الثانية، ووزعت في 
جميع أنحاء المغرب دون زيادة 

في ثمن النسخة: 60 درهم.

فنانون مغاربة يشاركون في قافلة
»يد واحدة وطن واحد«

مشاركة المغرب
 في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب 2015

تشارك وزارة الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في 
دورته 46 خالل الفترة ما بين 28 يناير و12 فبراير 2015، 
وتحوز الوزارة في هذا المعرض رواقا من 63 م2 في إطار 

القاهرة  م��ع��رض��ي  ب��ي��ن  البيضاء ال��ت��ب��ادل  الدار  ومعرض 
تضعه  والكتاب،  للنشر  الدولي 
رهن إشارة الناشرين المغاربة، 
الذين يشاركون في هذا المعرض 
وهم: دار الثقافة، ودار توبقال، 
األمان،  ودار  الشرق،  وإفريقيا 
والمركز الثقافي العربي، ودار 
التراث  وم��رك��ز  ال��ت��وح��ي��دي، 

الثقافي المغربي.
على  المعرض  يستضيف 
شرف دورته الحالية المملكة 
ويحتفي  السعودية،  العربية 
بشخصية اإلمام محمد عبده، 
ت����ح����ت ش������ع������ار: ال���ه���وي���ة 

والتجديد.

مسابقة القصة بالمعرض 
الوطني الكتاب

وتشجيعا  الثقافية  أنشطتها  إط��ار  في 
وبمناسبة  الشباب،  لدى  المغربي  لإلبداع 
المعرض الوطني للكتاب في دورته الثامنة 
الدار   - السراغنة  بساحة  سينعقد  وال��ذي 
البيضاء خالل الفترة ما بين 10 و26 أبريل 
اإلنسان  م��رآة  »الكتاب  2015 تحت شعار: 
البيضاوية  الجمعية  تعلن  والمجتمع«، 
لفائدة  الترشيح  ب��اب  فتح  ع��ن  للكتبيين 
المبدعين الشباب )دون الثالثين 30 سنة من 
أعمارهم( في المسابقة األدبية الخاصة، هذه 

الدورة، بالقصة والحكي.
فعلى الراغبين في المشاركة إرسال نص 
على  المشاركة  استمارة  تعبئة  مع  واح��د 
 20 قبل  وذل��ك  أسفله،  اإلليكتروني  البريد 
2015، وسيتم اإلعالن عن الفائزين  مارس 

أثناء انعقاد المعرض الوطني للكتاب. 
كيفية المشاركة:  

مع  وإرسالها  رفقته  االستمارة  تعبئة   -
التالي:  ال��ب��ري��د  ع��ل��ى  ال��م��ش��ارك��ة  ال��ق��ص��ة 

casabooks11@gmail.com
- االشتراك مفتوح في وجه 

األدباء واألديبات من المغرب.
- ال يتجاوز سن المتسابق 

30 عاما.
- تقدم ثالث نسخ أصلية 
من كل قصة، مع العلم بأن 

هذه النسخ ال ترد.
- ال يحق لكل متسابق أن 
يقدم أكثر من نص قصصي 

واحد. 
- أال يكون العمل المقدم 
ق���د ن��ش��ر ب��أي��ة وس��ي��ل��ة من 

وسائل النشر. 
باللغة  القصة  تكون  أن   -

العربية الفصحى. 
الجوائز: يحصل الفائزون فى 

المسابقة على شهادات تقديرية 
ومجموعة كتب.

المؤتمر اإلفريقي حول تقييم دينامية ونشاط الدول 
اإلفريقية في متابعة هدف اإلقالع االقتصادي

تعلن جمعية الشباب المتحمس في 
الفترة الممتدة من 28 فبراير إلى 01 
مارس 2015 عن تنظيم الدورة األولى 
لتكنولوجيا  المغربي  المؤتمر  م��ن 
في  »االبتكار  ع��ن��وان:  تحت  التعليم 
ورشتين  المؤتمر  يتضمن  التعليم«، 
األولى تحت عنوان: »منصات التعليم 
الناجحة«  ال��ن��م��اذج  اإلل��ك��ت��رون��ي.. 
والورشة الثانية »االبتكار في التعليم 
عن طريق التكنولوجيا«، كما سيتخلل 

المؤتمر دورة تكوينية في المقاوالت 
التكنولوجية ومائدة مستديرة حول 
مواقع  ط��ري��ق  ع��ن  التعليم  إمكانية 
إلى  باإلضافة  االجتماعي،  التواصل 
حضور أكثر من 25 متدخال في مجال 
تكنولوجيا التعليم من ممثلين لدول 
التعليم  م��ج��ال  ف��ي  نجحت  أجنبية 
اإللكتروني باإلضافة ألساتذة ومطورين 
وم��ب��رم��ج��ي��ن وم��ت��دخ��ل��ي��ن ف���ي هذا 

المجال. 

االبتكار 
التعليم  في 
عن طريق 

التكنولوجيا



الملكية  ال��ج��ام��ع��ة  ن��ظ��م��ت 
يوم  األث��ق��ال  ل��رف��ع  المغربية 
بقاعة  ي���ن���اي���ر،   24 ال��س��ب��ت 
للمركب  ال��ت��اب��ع��ة  ال����ن����دوات 
الرياضي محمد الخامس بالدار 
البيضاء، تدريبا وطنيا للحكام 
فعالة  بمشاركة  وال��م��درب��ي��ن، 
ومختلف  الجامعة،  ألع��ض��اء 
الحكام والمؤطرين، حيث قدمت 
عروضا حول قوانين التحكيم، 
تخللتها مداخالت واستفسارات 
حول قوانين التحكيم الجديدة، 
لتقنيات  عرضا  خصص  كما 
التدريب وظروفها ومالءمتها 
ل����خ����ص����وص����ي����ات ال�����رب�����اع 

المغربي.
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>> أنا رئيس بالصدفة
< الناصيري رئيس الوداد

الصدفة خير من ألف ميعاد!!
>> غادي نمشي بحالي، إذا تأكدت أن هناك تالعبات في 

التحكيم
< لقجع رئيس جامعة كرة القدم

بقا بعد، حتى تفوز نهضة بركان بشي لقب...
>> جامعة الكرة تلغي مباراة البرازيل

< الصباح
من األحسن أن تعوضها بالسيشيل!

>> بادو الزاكي في جولة أوربية بحثا عن "الكومندو" الذي 
سيواجه البرازيل

< النهار المغربية
يمشي يتسارا مع راسو، ويشوف لوليدات، راه ما كاين ال برازيل وال 

أرجنتين
>> الرجاء يمنع مويتيس من دخول مركب الفريق 

< األخبار
راه في البداية خداوه غير ضد فالوداد...

>> أنا حائر بين اختيار المنتخب المغربي أو الهولندي
< زياش العب مغربي "هولندي"

شوف الحدادي آش وقع ليه مع اإلسبان
>> ارتكبنا خطأ بالتعاقد مع المدرب الركراكي، واكتشفنا 

تهاون بعض الالعبين
< أعابا رئيس شباب خنيفرة

ارتكبت أخطاء كثيرة، واكتشافك ال أساس له من الصحة
>> أنا سعيد جدا بثقة رئيس الجامعة

< المدرب بادو الزاكي
وسعيد أيضا بمبلغ 56 مليونا شهريا، وبدون عمل...
>> دوري في الجيش الملكي أكبر من مدرب...

< حمادي حميدوش
ونيت راك كبير "في السن" على مدرب

الكوثري ال يأكل الحرام!
< المنتخب

وأنت طالع واكل، نازل واكل...

قالوا ونقول

أثار تعاقد فريق الجيش الملكي مع المدرب 
الوطني حمادي حميدوش استغراب العديد 
الكروي  للشأن  والمتابعين  المهتمين  من 
استغنائه  وبعد  العسكري  الفريق  الوطني. 
عن المدرب رشيد الطاوسي بسبب النتائج 
المشاكل  من  العديد  إلى  باإلضافة  السلبية 
التي خلقها تم االتصال بابن الفريق خليل 
بودراع الذي تمكن وفي ظرف وجيز أن يعيد 
البسمة والثقة للجمهور وللمسؤولين بفضل 
ال��م��س��ت��وى ال��ط��ي��ب ال���ذي أص��ب��ح يظهر به 

الفريق.
المدرب المؤقت خليل بودراع ال يتوفر على 
الشهادات التدريبية التي تخول له اإلشراف 
حيث  األول،  الوطني  القسم  من  فريق  على 
توصل من طرف الجامعة الملكية المغربية 
لكرة القدم برخصة مؤقتة سرعان ما انتهت 

صالحيتها بعد مرور شهر.
قرار جامعة كرة القدم أربك المسؤولين عن 
فريق الجيش الملكي الذين أصبحوا مضطرين 
"حرف  دبلوم  على  يتوفر  مدرب  عن  للبحث 
ألف"، خاصة بعد تحفظ المدرب عزيز العامري 
الراحة،  التريث وأخذ قسط من  الذي فضل 
بعد انفصال مرير مع المغرب التطواني، وبعد 
دراسة العديد من السير الذاتية للعديد من 
المدربين المحليين واألجانب، "اضطر" المكتب 
المسير للفريق لالستنجاد بالمدرب حميدوش 
المطلوبة،  الشهادة  تلك  على  يتوفر  ال��ذي 

وتعيينه "مدربا" على الورق.
المدرب  البداية، رفض خليل بودراع  في 
المؤقت أن يكون مدربا مساعدا ألي مدرب، 
حيث فضل العودة إلى مدرسة الفريق، في 
انتظار حصوله على الشهادات التي تخول 
ل��ه ت��دري��ب ف��ري��ق م��ن ق��س��م ال��ك��ب��ار، إال أن 
في  المطاف  نهاية  في  نجحوا  المسؤولين 
إقناعه بالتراجع عن قراره بعد أن وعدوه بأنه 

سيظل المدرب الرئيسي للفريق...

م��درب من حجم  يقبل  كيف  ه��و:  سؤالنا 
حميدوش والالعب الدولي السابق، والمدرب 
من  العديد  درب  أن  له  سبق  ال��ذي  الوطني 
األندية والمنتخبات الوطنية، "كيف يقبل" هذا 

الوضع الشاذ الذي ال يشرفه بتاتا؟
المدرب حميدوش وافق على شروط مكتب 
الفريق، بما فيها أنه مدرب "صوري" وال يحق 
له التدخل في الشؤون التقنية التي هي من 
إال  عليه  فما  ب���ودراع،  خليل  اختصاصات 
االح��ت��ي��اط ومتابعة  ك��رس��ي  ف��ي  ال��ج��ل��وس 

المباريات "كأيها الناس".
المدرب حميدوش ولألسف الشديد، سبق 
له أن قدم نفس الخدمات لفريق شباب الريف 
الحسيمي الذي كان يشرف عليه المدرب هشام 
اإلدريسي الذي ال يتوفر هو اآلخر على دبلوم 

حرف "ألف".
هذه  إل��ى  الملكي  الجيش  فريق  التجاء 
على  األب����واب  ال��ج��دي��دة ستفتح  "ال��ب��دع��ة" 

مصراعيها لكل "األطر" التي تتوفر على هذا 
الدبلوم، ويساعدها على تجاوز عطالتها وذلك 
بتقديم نفس الخدمات لكل فريق يعاني من 
الجيش  فريق  عاشها  التي  الوضعية  نفس 

الملكي.
الذي تجاوز  المدرب حميدوش  كان على 
داخل  له  مكان  عن  يبحث  أن  السبعينيات 
المنظومة الكروية الوطنية، بطريقة تحفظ له 
المدربين  تكوين  على  ك��إش��راف��ه  ت��اري��خ��ه، 
التقني  الجانب  على  اإلش��راف  أو  الشباب، 
لبعض األندية التي هي في أمس الحاجة إلى 

تجربة وخبرة حميدوش.
منعت  التي  الملكية  الجامعة  على  كما 
بودراع من تدريب الفريق العسكري بسبب 
عدم توفره على هذه الشهادة، أن تجد حال 
بمثابة  أصبحت  التي  البدعة  لهذه  سريعا 
"مأذونية" يستفيد منها كل المدربين العاطلين 

عن العمل.

حينما يتحول دبلوم درجة "ألف" إلى مأذونية أو "گريمة"
بدعة جديدة تعرفها كرة القدم الوطنية

التي  لألمم  إفريقيا  ك��أس  لنهائيات  المتتبع 
والشك  الح���ظ  االس��ت��وائ��ي��ة،  غينيا  تحتضنها 
المستوى الجيد الذي ظهرت به معظم المنتخبات 

المشاركة.
العبين  من  يتكون  الذي  غانا  منتخب  تتبعنا 
شباب سبق لهم أن فازوا ببطولة العالم للفتيان 
والشباب، وأصبحوا حاليا نواة المنتخب األول، 
اندهشنا للطريقة الرائعة التي يلعب بها منتخب 
الكونغو، دون أن ننسى مالي، والغابون، وحتى 
منتخب الرأس األخضر الذي أصبح "فزاعة" ترعب 
كل المنتخبات القوية. ترى ما هو موقع المنتخب 
هذه  وس��ط  عطالة  فترة  يعيش  ال��ذي  المغربي 
مستقبل  على  نخاف  أن  حقنا  من  المنتخبات؟ 

الذي مازال يبحث عن مباريات  الوطني  الفريق 
استعراضية لن تفيده بأي شيء.

ترى ماذا سنستفيد من المباراة التي سنجريها 
مع منتخب األوروغواي في شهر مارس؟ الجواب 
ال شيء، سوى "النفخ" في الالعبين، وبيع الوهم 
نهائيات  حاليا  تتابع  التي  المغربية  للجماهير 
منتخبها  على  متحسرة  ل��ألم��م،  إفريقيا  ك��أس 

الوطني.
من  أكثر  في  أكدنا  وكما  األفضل  من  كان  لقد 
مناسبة، أن نختبر مستوانا أمام منتخبات إفريقية 
لم يكتب لها المشاركة في هذه النهائيات، كمنتخب 

نيجيريا، أو المنتخب المصري.
األبواب،  على   2018 العالم  كأس  إقصائيات 

ال  الشديد  لألسف  ومازلنا 
نتوفر على منتخب بإمكانه 
هذه  ف��ي  بعيدا  ي��ذه��ب  أن 

المنافسات القوية.
ف��ع��ل��ى ال����م����درب ب���ادو 
ال������زاك������ي وط����اق����م����ه أن 
يستيقظوا من سباتهم قبل 
أن  وق��ب��ل  األوان،  ف���وات 

التأهيل  فرصة  علينا  تضيع 
إلى مونديال 2018، بعد أن فشلنا في التأهيل إلى 
هذه التظاهرة العالمية، التي شاركنا فيها آلخر 
المونديال  1998. منذ هذا  مرة في فرنسا سنة 
ونحن نعيش اإلقصاء تلو اآلخر، لم نستفد من 

 ، ئنا خطا أ
جربنا العشرات من المدربين 

األجانب والمحليين، ليكون اإلقصاء والهزائم هما 
قدرنا لقرابة عقدين من الزمن.

نهائيات كأس إفريقيا لألمم

رفع األثقال

لم تعد هناك منتخبات ضعيفة

المدرب 
حميدوش 

بقميص شباب 
الحسيمة!

قـــف

تدريب وطني 
للحكام واملدربني

في إطار األعمال االجتماعية التي تقوم بها جمعية العائلة الودادية، 
وبالموازاة مع موجة البرد القارس التي تعرفها بالدنا هاته األيام، 
حلت قافلة الجمعية يوم األحد 18 يناير بدوار أوالد زيان بجماعة 
أوالد حسون التابعة لعمالة مراكش، وذلك من أجل توزيع المالبس 
واألغطية وبعض المساعدات لفائدة سكان المنطقة الذين تضرروا، 
مؤخرا، من جراء الفيضانات األخيرة التي عصفت بجل ممتلكاتهم، 
والذين يعيشون حاليا وضعية جد مزرية. البادرة التي كانت مصحوبة 
بالقيام بمجموعة من األنشطة الترفيهية لفائدة أطفال المنطقة تم من 
خاللها توزيع هدايا ولعب تحمل اسم الوداد لقيت استحسان وتجاوب 

الجميع.

المشرفي  ي��ون��س  ان��ت��خ��ب 
ل�"المغربية  ال��ع��ال��م  ال��م��دي��ر 
كاتبا  وال��ري��اض��ات"  لأللعاب 
عاما للجمعية الدولية لمراقبة 
ال��ج��م��ع العام  ال��غ��ش، خ���الل 
بالعاصمة  ال���ت���أس���ي���س���ي 

البلجيكية بروكسيل.
المشرفي  انتخاب  ويعتبر 
لهذا المنصب الرفيع اعترافا 
دوليا للمؤسسة التي يديرها، 
والتي أصبحت بعد هذا الجمع 
الجهاز  لهذا  مؤسسا  عضوا 
المكتب  وي���ض���م  ال�����دول�����ي، 
الجمعية،  ل��ه��ذه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
أعضاء آخرين. ومباشرة بعد 
تعيينه كاتبا عاما، أكد يونس 
المشرفي أن خلق هذه الجمعية 
حيث  ه��ام،  ح��دث  بمثابة 
ستكون الوسيلة الناجحة 

الغش،  من  الرياضة  لحماية 
انتخابه في هذا  أن  وأض��اف 
للمؤسسة  ش���رف  ال��م��ج��ل��س 
المغربية لأللعاب والرياضات 
الملتزمة دائما بحماية اللعب 

المسؤول.

للتذكير، فقد سبق للمشرفي 
أن انتخب كاتبا عاما للجمعية 
اإلفريقية لليانصيب، كما سبق 
اللجنة  في  كان عضوا  أن  له 
الدولية  للجمعية  التنفيذية 

لليانصيب سنة 2014.

عمل إنساني جلمعية العائلة الودادية املشرفي كاتبا عاما للجمعية  الدولية 
لأللعاب والرياضة
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يقول بنعبد السالم لـ»األسبوع« ))كان بزيويط هذا 
ممنوعا من دخول المغرب بقرار من وزير الداخلية 
المغربي الذي كان يشك في ارتباطاته بجهات معادية 

للمغرب((.
ويعتبر المسؤول المغربي، الواسع التجربة، عبد 
الله بنعبد السالم: ))أن هذا البزيويط، لم سبق له 
يوما أن انخرط في أية جمعية مغربية  بفرنسا، ورغم 
ذلك ودون أي مقابل، تدخلت لفائدته حتى استطاع 
حالته،  ع��ن  سألته  عندما  وم��رة  للمغرب،  ال��رج��وع 
هددني بالتصفية الجسدية قائال بأنه أصبح مستشارا 
للملك وإن الملك أرسل له طائرته الخاصة إلدخاله 

للمغرب((.
أمام  للشهادة  استعداده  عن  »األســبــوع«  لتسأله 
ليجيب:  المحكمة  أمــام  التفاصيل  لسرد  المحكمة 
الدري  للمحكمة، عن هذا  كلها  الحكاية  ))سأحكي 
الذي أؤكد لكم أنه اتصل بي مؤخرا بعد أن سمع بأن 
السيدة سمية الوديي زوجة الرئيس الشرعي للشركة 

والتي  ج����اخ����وخ، 
ت��ت��أل��م وه���ي ترى 
ف��ل��ذة ك��ب��ده��ا في 
ال�����س�����ج�����ن، وق����د 
أخ����ب����رت����ه ب���أن���ي 
بشهادتي  سأدلي 
المحكمة،  أم������ام 
هؤالء  ل��ه:  وقلت 
يطلبون  ال��ن��اس 
معرفة من تكون 
يعرفون  ألن��ه��م 
أن�����ي أن�����ا ال����ذي 
أدخ����������ل����������ت����������ك 

للمغرب((.
تحرير  كـــاتـــب 

»األســبــوع«، سعيد 
الريحاني، حاور عبد 

الله بنعبد السالم، عن 
تفاصيل االتصاالت التي 

إلى  بــزيــويــط  مصطفى  بــرجــوع  انــتــهــت 
المغرب، وسأله:

ما هي حكاية اللقاء األول بين مصطفى 
عزيز، والكاتب العام لودادية العمال والتجار 
المغاربة في باريس؟ يحكي هذا األخير بأنه 
تعرف عليه في أيام سنة 2009، عندما قدمه 
»مواطنا  بــاعــتــبــاره  األشــخــاص  أحـــد  ــه  ل
سعوديا«، قبل أن تكشف اللقاءات المتكررة 

أنه »مغربي«.
بنعبد السالم وباعتباره مديرا لفرع أحد 
البنوك المعروفة، كان ينظر لعزيز باعتباره 
الكبار  الزبناء  غرار  على  مفترضا،  زبونا 
الذين يشرف على حساباتهم)...(، غير أنه 
الزبون  هــذا  أن  قوله،  يالحظ حسب  كــان 
المفترض، كان يقترب منه بشكل كبير دون 

أن يعرف السبب.
ويحكي: ))استدعاني عزيز لمنزله وقال 
لي: »انت راجل مزيان.. ولهذا أريدك 
أن تقوم بعمل سيساعدك على 
التألق في المغرب..«. فقال 
لي إنه يملك صداقات 
ك���ب���ي���رة م����ع زع���م���اء 
أف����ارق����ة، وه����ؤالء 
س�����ي�����ع�����ت�����رف�����ون 
ب������م������غ������رب������ي������ة 
ال�����ص�����ح�����راء«، 
هذا  له:  فقلت 
جيد..  ع��م��ل 
وطني  وع��م��ل 
أن��������ا أش����ك����رك 

عليه..((.
ما الذي يجعل 
لودادية  رئــيــســا 
التجار معنيا بهذا 
الكالم الذي يفترض 

فيه  تـــنـــظـــر  أن 

يعتبر عبد اهلل
 بنعبد السالم:

 ))أن هذا البزيويط، 
لم سبق له يوما 
أن انخرط في أية 
جمعية مغربية 

بفرنسا، ورغم ذلك 
ودون أي مقابل، 
تدخلت لفائدته 

حتى استطاع الرجوع 
للمغرب.. ((

هل استشار الوزير األول العباس الفاسي قبل أن يسمح لبزيويط بالرجوع للمغرب

عبد اهلل بنعبد السالم لـ»ألسبوع«:

بزيويط أبعده النظام ثالثين عاما

 فأرجعه العباس الفاسي باسم عزيز

كانـوا يسموننـا
 بوليـس الحسـن الثاني

البحث المطلوب من طرف
 الهيئات القضائية

البحث المطلوب من طرف الهيئات القضائية
كيف يمضي رئيس الحكومة، جطو، ووزير الداخلية بنموسى قرارا 
بتغيير االسم مؤرخا بـ21 أبريل 2006، بينما هذا الشخص الذي يتم 
تغيير اسمه، غير موجود بالمغرب، ولم يرجع إال بعد أن توسط له 

الوزير األول عباس الفاسي سنة 2010

عبد الله
 بنعبد السالم
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الدبلوماسية   ال���م���ص���ال���ح 
المغربية؟ وبأي صفة سيتدخل 
عبد الله بنعبد السالم؟ يجيب 
بنعبد السالم: »هذا يدخل في 
بصفتنا  نحن  عملنا،  صميم 
مهاجرين نحارب البوليساريو 
ف����ي ال�����خ�����ارج«، وي��ب��ت��س��م ثم 
يضيف: »قديما كانوا يقولون 
لنا إننا بوليس الحسن الثاني 
نعتز  ل���ك���ن���ن���ا  ال������خ������ارج،  ف�����ي 

بذلك..«.
ال��ل��ه بنعبد  ال��ت��زم عبد  وق��د 
السالم بتبليغ الرسالة للوزير 
الفاسي،  عباس  وقتها  األول 
االتصال  هي  كانت  والطريقة 
بصديق عبد الله بنعبد السالم، 
»ف��ه��ر ال��ف��اس��ي ال��ف��ه��ري«، هذا 
األخ��ي��ر ه��و أح��د أب��ن��اء عباس 

الفاسي.
في  الفاسي  فهر  كان  وقتها 
ل��ك��ن بنعبد  ال��ب��ي��ض��اء،  ال����دار 
السالم طلب منه االلتحاق على 
الفور بباريس، من أجل موضوع 
مستعجل، وهكذا اجتمع كل من: 

الفاسي  وفهر  عزيز،  مصطفى 
بنعبد  ال��ل��ه  وع��ب��د  ال��ف��ه��ري، 

السالم.
»كان مصطفى عزيز يتحدث 
عن الرؤساء األفارقة، الراغبين 
في االعتراف بمغربية الصحراء، 
بصيغة الجمع«، وهو ما »أغرى« 
فهر الفاسي بتبليغ الرسالة إلى 
والده )عباس الفاسي(، وهو ما 
تم االتفاق عليه قبل أن ينصرف 

الجميع.
ف��ي ان��ت��ظ��ار ع��ق��د ل��ق��اء بين 
مصطفى عزيز والوزير األول، 
السالم  بنعبد  الله  عبد  يقول 
بأنه فوجئ وهو يرجع إلى الدار 
البيضاء بالحارس، قرب بيته، 

ظ��رف��ا يتضمن  ي��س��ل��م��ه  وه���و 
مجموعة من الوثائق، من بينها 
ملف  من  ونسخة  ازدي���اد  عقد 
»عزيز  رف��ع��ه��ا  ق��د  ك���ان  قضية 
بزيويط« ليصبح اسمه فيما بعد 
وثائق  عزيز«. وهي  »مصطفى 
يتعين معها على السيد الوكيل 
في  يبحث  أن  للمملكة،  العالم 
المحيطة  ال���ظ���روف  غ��م��وض 
بتحضير تلك الوثائق، المحررة 

في سنوات 2005 - 2006 في 
الذي  بزيويط  مصطفى  غياب 
أن  للمغرب  دخ��ول��ه  قبل  أص��ر 
مصطفى  ويصبح  اسمه  يغير 
االسم  هو  بزيويط  فهل  عزيز، 
الذي كان ممنوعا عليه دخول 

المغرب؟
لم  أن��ه  ال��س��الم  بنعبد  يؤكد 
مصطفى  منع  قضية  يكتشف 
عزيز من دخول التراب المغربي 
المساعي  كل  ب��دل  أن  بعد  إال 
ل��ت��رت��ي��ب ل��ق��اء ل���ه م���ع عباس 
قرر  ول���ك���ن���ه  ال�����ف�����اس�����ي)...(، 
االس��ت��م��رار، من أج��ل مصلحة 
ق��ول��ه)...(، حيث  البالد حسب 
كلف محاميا، للقيام باإلجراءات 
الكفيلة برفع »الحظر« عن دخول 
المغرب،  إل��ى  عزيز  مصطفى 
وفعال نجحت المساعي، التي 
ب��اش��ره��ا ال��م��ح��ام��ي، ال���ذي لم 
إل��ى حدود  اس��م��ه  ع��ن  يكشف 
ووصل  المحكمة،  م��ع  ال��ي��وم، 
ع����زي����ز إل�������ى م����ط����ار ال�������دار 

البيضاء.
المفاجأة هي أن هذا العائد 
إلى أرض الوطن، لم يكن يحمل 
وال  م��غ��رب��ي،  ج���واز سفر  معه 
بطاقة وطنية مغربية، وكل ما 
ج���واز سفر  ه��و  ك��ان بحوزته 
قد  كان  إيفواري،  دبلوماسي، 
الرئيس  عهد  في  عليه  حصل 

المخلوع »لوران غباغبو«.
وصل »مصطفى عزيز« الذي 
ب��رئ��ي��س شركة  ك���ان م��رف��وق��ا 
»دراب��ور« لحسن جاخوخ، إلى 
مكتب عباس الفاسي، رفقة من 
مستثمرون  إن��ه��م  عنهم  ق���ال 
في  أنه تحدث  غير  فرنسيون، 
كل شيء ما عدا قضية الصحراء 

المغربية، ليقول عبد الله بنعبد 
السالم، إنه تحدث عن إحداث 
شركة كبرى وه��ذا لم يكن هو 

صلب الموضوع..  
يحكي عبد الله بأن التحضير 
للقاء عباس الفاسي في الرباط 
تم ترتيبه في فندق »شيراتون«، 
غير أن كال من »الوزير األول« 
وابنه »فهر الفاسي الفهري«، لم 
منع  بحكاية  علم  على  يكونا 
مصطفى عزيز من دخول التراب 
التي  الحكاية  وهي  المغربي، 
عرفها »فهر« من صديقه عبد الله 
بعد)...(،  فيما  السالم  بنعبد 
عباس  أن  بالملموس  ليتأكد 
استقبال  في  »ت��ورط«  الفاسي 
للتراب  ال���دخ���ول  م��ن  م��م��ن��وع 
القضية  غطاء  تحت  الوطني 
رئيس  ال  يظهر  فلم  الوطنية، 

إفريقي وال »عبو الريح«.
أكثر من ذلك، سيتطور األمر 
إلى تهديد بالتصفية الجسدية، 
ح��ي��ث ي��ق��ول ع��ب��د ال��ل��ه بنعبد 
السالم بأن أحد أبناء مصطفى 
عزيز، اقترح عليه التستر على 
موضوع تسوية الوثائق، حتى 
ال يعلم به أحد، قبل أن يكتشف 
بأن عزيز يقدم نفسه كمستشار 
شكاية  تؤكده  ما  وه��و  ملكي، 
باريس، وهو االدعاء الذي سبق 
مستشار  بكونه  ثانيا  ادع���اء 
دب��ل��وم��اس��ي، ف��ي دع����واه ضد 

»األسبوع«.

«««

ما الذي يجعل رئيسا 
لودادية التجار معنيا بهذا 
الكالم الذي يفترض أن 
تنظر فيه المصالح 
الدبلوماسية المغربية؟ 
وبأي صفة سيتدخل عبد 
اهلل بنعبد السالم؟ يجيب 
بنعبد السالم: »هذا يدخل 
في صميم عملنا، نحن 
بصفتنا مهاجرين نحارب 
البوليساريو في الخارج«، 
ويبتسم ثم يضيف: »قديما 
كانوا يقولون لنا إننا بوليس 
الحسن الثاني في الخارج، 
لكننا نعتز بذلك..«

سليم عبد الله 
السعيدي اشتهر 
بحراسة ضيوف 

الملك محمد 
السادس وفي 

اإلطار صورته 
رفقة أحد 

أصدقائه

بزيويط أبعده النظام ثالثين عاما

 فأرجعه العباس الفاسي باسم عزيز

 وصل »مصطفى عزيز« الذي كان مرفوقا 
برئيس شركة »درابور« لحسن جاخوخ، إلى 

مكتب عباس الفاسي، رفقة من قال عنهم 
إنهم مستثمرون فرنسيون، غير أنه تحدث 

في كل شيء ما عدا قضية الصحراء 
المغربية، ليقول عبد اهلل بنعبد السالم، إنه 

تحدث عن إحداث شركة كبرى وهذا لم يكن 
هو صلب الموضوع..  

صورة تمثل الملك 
محمد السادس وهو 
يستقبل المهاجرين 

المغاربة بحضور 
بنعبد السالم



حكومة مدريد تتدخل
على الخط

ب���ع���د ب���ض���ع���ة  دق����ائ����ق على 
اإلخبارية، تم التنسيق مباشرة مع 
حكومة مدريد اإلسبانية من أجل 
المنشئات  تفجير  خبر  لغز  ف��ك 
أدى  الذي  األمر  العسكرية، وهو 
لم  عسكري  أمني  استنفار  إل��ى 
تشهده المدينة المحتلة من قبل، 
وت���م خ���ال س��اع��ات م��ن إرس���ال 
مروحيتين؛ كان على متن األولى 
المركزية  ال���م���خ���اب���رات  ج���ه���از 
المعروف اختصارا ب�»CIN« وفرقة 
تفكيك  ف��ي  متخصصة  عسكرية 
المعلومات  وتحليل  المتفجرات، 
كما تم تجنيد فرق أمنية وعسكرية 
مدعمة بمروحية، قصد اقتحام حي 
»برينسيبي« المكتظ بأغلبية من 
المغاربة ذوي الجنسية اإلسبانية 
 ،2015 يناير   23 الجمعة  ليلة 
المشتبه  م��ن  م��ن��ازل   5 وتفتيش 
فيهم، وتم اعتقال أربعة أشخاص 
عن  جاريا  البحث  م��ازال  ما  في 

شخصين الذا بالفرار.
األمنية  ال��م��ص��ال��ح  وع���ث���رت 
تم  التي  المنازل  ف��ي  اإلسبانية 
من  نارية  أسلحة  على  تفتيشها 
حية،  وذخ��ائ��ر  مختلفة  ع��ي��ارات 

وأج��ه��زة إل��ك��ت��رون��ي��ة ع��ب��ارة عن 
كانت  ذكية  وه��وات��ف  حواسيب 
وجمع  ل���ل���ت���واص���ل  ت��س��ت��ع��م��ل 

المعلومات.
وحسب تصريح مسؤول أمني 
المستوى  رف����ي����ع  إس����ب����ان����ي 
ل�»األسبوع«، امتنع عن ذكر هوته، 
اإللكترونية  األجهزة  جميع  فإن 

ال��م��ح��ج��وزة م��ن ه��وات��ف نقالة 
إلى  إرسالها  سيتم  وحواسيب، 
ال��ج��ه��ات ال��م��خ��ت��ص��ة، م��ن أجل 
محتوياتها  وم��ع��رف��ة  تحليلها 
ودراسة الملفات وتشفير لوحاتها، 
نتائج  ع����ن  الح���ق���ا  وس��ي��ع��ل��ن 
وزارة  ط���رف  م���ن  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
الداخلية، التي يتم التنسيق معها 

بشكل مباشر ومسترسل.    

اختالف بين الجيش واألمن
 حول نقل المتهمين 

من سبتة إلى مدريد

في  األم��ن��ي��ة  للمصالح  س��ب��ق 
الشهور القليلة الماضية، أن قامت 
على  اعتقلت  متفرقة  بحمات 
إثرها العديد من المشتبه فيهم 
ي��ق��ط��ن��ون ب���ال���ح���ي ال���م���ذك���ور، 
المتطرف  للتنظيم  والمنتمين 
ب�»داعش«  اختصارا  المعروف 
المتواجد في العراق والشام، وتم 
تابعة  مروحية  متن  على  نقلهم 

لجهاز األمن إلى العاصمة مدريد 
الستكمال البحث والتحقيق معهم، 
األخيرة،  العملية  خ��ال  أن��ه  إال 
بنقل  ال��ت��ك��ف��ل  ال��ج��ي��ش  ف��ض��ل 
المتهمين عبر مروحية تابعة له، 

كانت قد حطت في وقت سابق 

بساحة تابعة للثكنة العسكرية 
الشيء  مرغريتا«،  »لوما  بسبتة 
الذي يؤكد أن األمور خرجت عن 
سيطرة األمن، وتولى الجيش زمام 
ل��ج��س��ام��ة األمر  ن��ظ��را  األم������ور، 
من  يستلزمه  وم���ا  وخ��ط��ورت��ه، 

جدية.

بالغ وزارة الداخلية اإلسبانية 
وما خفي كان أعظم

وزارة  ع���ن  ب����اغ ص�����ادر  ف���ي 
الداخلية الذي بث عبر مجموعة 
من القنوات الفضائية واإلذاعات 

الداخلية  وزير  أكد  والصحف، 
اعتقال  دياز«  فرنانديز  »خورخي 
المصالح األمنية اإلسبانية بمدينة 
منتمين  أشخاص  ألربعة  سبتة، 
وأن  متطرفة،  إرهابية  لجماعات 
وأن  معهم،  جاريا  م��ازال  البحث 

األمور تحت السيطرة بالتنسيق 
المخابراتية  األجهزة  مع  الكامل 

الخارجية.
ذلك جملة  يكذب  الواقع  أن  إال 
وتفصيا، جراء ما عاشته مدينة 
الماضيين،  اليومين  ف��ي  سبتة 
الشوارع  جميع  إغ��اق  تم  حيث 
بالمدينة ونشر حواجز أمنية في 

لحي  ال��م��ؤدي��ة  ال��م��س��ال��ك  جميع 
المجاورة  واألحياء  »برينسيبي« 
له، للتأكد من قاصديه، عاوة عن 
ح��ال��ة ال��رع��ب ال��ت��ي أص��ي��ب بها 
إخبارية  انتشار  ج��راء  السكان، 
بوجود متفجرات بإحدى الثكنات 

مما  لتفجيرها،  للجيش  التابعة 
في  قصوى  استنفار  حالة  خلف 
صفوف األمن والجيش والسكان، 
أن  علما  بعدما  وفرار شخصين، 
الحي،  س��ت��داه��م  األم�����ن  ق�����وات 
وزارة  ب��اغ  ع��ن  غابت  معطيات 
الداخلية، ربما للحفاظ على األمن 

العام أو لغاية أخرى)..(.

إعداد: زهير البوحاطي

الواقع يكذب ما جاء في بالغ 
وزارة الداخلية جراء ما عاشته 
سبتة في اليومين الماضيين، حيث 
تم إغفال معطيات دقيقة)..( منها 
أنه تم إغالق جميع الشوارع ونشر 
حواجز أمنية في كل المسالك 
المؤدية لحي »برينسيبي« واألحياء 
المجاورة له، عدا عن حالة الرعب 
واالستنفار األمني إثر بت إخبارية 
بوجود متفجرات بثكنة تابعة 
للجيش اإلسباني، وفرار شخصين 
بعدما علما أن قوات األمن 
ستداهم الحي.. 
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عاش الجيش اإلسباني وجهاز المخابرات الموفدان لسبتة المحتلة انطالقا من عاصمة مدريد، ليلتي الجمعة والسبت الماضيتين، 
أوضاعا وصفت بالصعبة من طرف المسؤولين المنتخبين بسبتة المحتلة، حيث كانت عناصرهما تعيش على أعصابها بسبب 

»إخبارية« مزعومة مفادها وجود قنابل ومتفجرات داخل إحدى الثكنات العسكرية، الشيء الذي جعل الجيش يستنفر عناصره في 
جميع الثكنات العسكرية المتواجدة بالمدينة، كما تم استدعاء المختصين وخبراء عسكريين في مجال المتفجرات، ووضعهم رهن 
اإلشارة من أجل التدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ، فبعدما أشيع الخبر بين أسر وعائالت العاملين في السلك العسكري، 

أصيب بعضهم بالهلع والهوس، في ما البعض اآلخر قصد المستشفى من أجل تلقي العالجات الضرورية بسبب اختالل في الضغط 
الدموي، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وحدوث نوبات، واضطرابات قلبية.

»األسبوع« تقضي ليلة هوليودية بين رجال األمن اإلسبان والفارين

إغماءات وهلع في ثكنات إسبانيا
بسبتة المحتلة

«««

مروحية تابعة للجيش 
اإلسباني وهي تقوم بنقل 

املتهمني من سبتة إلى مدريد

مظاهر استنفار عناصر اجليش اإلسباني في حي »برينسيبي«



التحضير  وع��ام��ات  ب����وادر  ب���دأت 
األفق  في  تلوح  المقبلة  لاستحقاقات 
بجس نبض الشارع الرباطي بتسريب 
بعض األسماء الوازنة التي يمكنها قيادة 
اسمان  خ��رج  ال��ي��وم  فلحد  العاصمة، 
لوزيرين سابقين؛ واحد من جنوب الرباط 
االشتراكي  وهما:  غربها،  من  والثاني 
إدريس لشكر، والرئيس السابق لمجلس 
ما  انتظار  في  أولباشا،  العمالة سعيد 

ستأتي به األيام من أسماء أخرى.
لفهم  التاريخ  استحضار  وينبغي 
السابقين  باالسمين  التلويح  م��غ��زى 
اللذين لهما وزنهما وأيضا غزواتهما في 
العمل الجماعي ومكانتهما في المجتمع 
لترؤس  معاركهما  وأي��ض��ا  ال��رب��اط��ي، 

مجلس العمالة والجماعة.
فسعيد أولباشا هو الذي انتصر على 
االشتراكيين وأخرجهم من رئاسة مجلس 
عمالة الرباط وتربع على كرسي الرئاسة 
لمدة طويلة أهلته للوزارة، وحزبه الحركة 
الجماعة  مجلس  في  ينتفض  الشعبية 
لتتحول  االشتراكيين،  م��ن  وينتزعها 
الرباط إلى حركية مائة في مائة. ثم في 
انتخابات 2009 يعود االتحاد االشتراكي 
الحركة  وتحتفظ  الجماعة  رئاسة  إل��ى 
الشعبية برئاسة مجلس العمالة بقيادة 
الرئيس عبد القادر تاتو، لتنضاف إليها 

بعودة  الجهة  مجلس  رئاسة  بعد  فيما 
الرئيس عبد الكبير برقية إلى الدار.

االش��ت��راك��ي إدري���س لشكر ال��ذي هو 
المخطط الستعادة العاصمة في سنوات 
المقاعد  ك��ل  واك��ت��س��اح  التسعينيات، 
التخطيط  وبنفس  يستعد  البرلمانية، 
للدخول في معركة انتخابية ولكن هذه 
المرة في مواجهة حزبين هما: الحركة 
واالتحاد  والتنمية.  والعدالة  الشعبية 

االشتراكي الذي »هزم« الحركة الشعبية 
في انتخابات رئاسة الجماعة التي كانت 
تحت يدي الرئيس عمر البحراوي، لم يكن 
في وضعية مريحة بسبب عدم توفره على 
أغلبية ولم يكن له سوى 5 مستشارين 
الله  فتح  الرئيس  بقيادة   ،85 من أصل 
ولعلو الذي اقترحه ائتاف من أحزاب 
إلسقاط الحركي، ولم يكن غيره بقادر على 
مخضرم  م�����ن  ال�����رئ�����اس�����ة  ان������ت������زاع 

كالبحراوي.
وكانت حسابات بعض من االئتاف 
لكنه  ص��ورة،  مجرد  »ولعلو«  جعلت  قد 
رفض الكثير من »األمور« مما جعل ذلك 
سيحفز  ما  وه��ذا  عليه،  ينقلب  البعض 
الفوز  على  للعمل  االش��ت��راك��ي  االت��ح��اد 
الكاتب  رأسها  على  يكون  وقد  بأغلبية 
األول للحزب إدريس لشكر الذي يشغل 

حاليا نائبا للعمدة.
العدالة  ح����زب  س��ي��ب��ق��ى  ه���ل  ول��ك��ن 
والتنمية يتفرج؟ أم سيفرض نفسه في 
انتخابات الرباط ويبرمج للحصول على 
ومن  العاصمة؟  جماعة  مجلس  رئاسة 
سيقدم في مواجهة إدريس لشكر وسعيد 
ملف  أن  هو  علمنا  في  فالذي  أولباشا؟ 
ترشيح مرشحي مقاطعات الرباط أصبح 
تحت إم��رة األم��ي��ن ال��ع��ام عبد اإلل��ه بن 
ك��ي��ران، وراج���ت ف��ي ال��ك��وال��ي��س بعض 
األسماء منها اسم جديد على الحزب، فهل 
يكون هو الذي سيجابه لشكر وأولباشا؟ 
فحزب العدالة والتنمية عليه أال يسقط 
في الغرور وأن يراجع بكل جدية تاريخ 
انتخابات مقاطعات الرباط ليبني عليه 
اآلن  فلحد  المقبلة،  تزكياته  ق��رارات  كل 
الحزب تراجع في عدة مقاطعات ويمكنه 
بعض  بتصحيح  مبتغاه  إلى  الوصول 
االختاالت وذلك بالدفع بوجوه جديدة.

ومعركة شرسة ستدور بين االشتراكيين
والبيجيديين والحركيين   

يبرع مجلس الجماعة سنويا على الجامعة وبعض 
الجمعيات التي تنقسم إلى فئتين؛ فئة مجموعة في الئحة 
وتخضع إلجراءات اللجنة المكلفة بتوزيع المنح، وفئة 
الميزانية  وثيقة  في  مباشرة  مسطرة  وهي  تناقش  ال 
للجماعة  العامة  المالية  الوثيقة  مع  المجلس  ويقرها 
جمعية  تستفيد   11 الفقرة  في  هي:  الجمعيات  وه��ذه 
األعمال االجتماعية للجماعة من 100 مليون، وفي الفقرة 
76 تمنح جمعية أصدقاء عين عتيق 200 مليون، وفي 
للجمعيات  إع��ان��ات  مليون   100 تخصص   11 الفقرة 
لنقل  مليون   100 رص��دت   22 الفقرة  وف��ي  الرياضية، 
تتوصل جمعيات   73 الفقرة  وفي  للمخيمات،  األطفال 
اجتماعية ب�100 مليون، وفي الفقرة 77 تقدم لجمعية 
األمل للمسنين 40 مليونا، وفي الفقرة 72 تمنح جمعية 
تسيير مؤسسات الرعاية االجتماعية األمل 20 مليونا، 
للرعاية  المحمدية  جمعية  تستفيد   75 الفقرة  وف��ي 
 30 72 تخصص  الفقرة  وفي  مليونا،   40 االجتماعية 
لألشخاص  االجتماعي  المركز  تسيير  لجمعية  مليونا 
المسنين، وفي الفقرة 12 إعانة للخيرية ب�25 مليونا، 
وفي الفقرة 14 تتوصل جمعيات مؤسسات اجتماعية 

ب�20 مليونا، وفي الفقرة 27 إعانة لشراء مواد غذائية 
تبلغ 20 مليونا، وفي الفقرة 71 تمنح دار الطالبة 30 
مليونا، وفي الفقرة 78 تقدم 20 مليونا للجمعية المغربية 
في وضعية غير مستقرة، وفي الفقرة 68 تتوصل الجامعة 
بدفعة مالية قدرها 100 مليون، ونكرر هذه الجمعيات 
والجامعة ال تدخل في اختصاصات لجنة توزيع المنح 
بل هي مدونة في الميزانية ومن اختصاص المجلس 
الائحة  من  »تتقوت«  التي  الجمعيات  فأما  الجماعي. 
وعددها حوالي 240 فلقد سبق أن تطرقنا إلى موضوعها. 
جماعة الرباط الغارقة في الديون وتؤدي سنويا حوالي 
12 مليارا لتسديدها، وتتسول من الحكومة 5 مايير 
لموازنة ميزانيتها وتلتجئ إلى غاف الحصة عن ضريبة 
القيمة المضافة وقدره حوالي 11 مليارا. وها هي نفس 
هبة  وشماال  يمينا  المايين  توزع  المنهوكة  الجماعة 

وتبرعا لجمعيات وأندية وجامعة.
ع��ل��ى أموالهم  ي��ح��رس��وا  ال��رب��اط أن  وع��ل��ى س��ك��ان 
ويودعونها في االنتخابات المقبلة عند من تتوفر فيهم 

شروط األمانة.
فأما أصحابنا فها »عربونهم«.

صورة دون شك ستفاجئ الكثيرين وستعود بهم إلى أيام الطفولة في حومات 
لكزة، ولوبيرة، والصحراوي، كما ستذكرهم بالفقيه الورع المرحوم العوينة الذي 

تتلمذ على يديه آالف الرباطيين. 
والصورة تؤرخ لتالميذ قسم المتوسط األول من مدرسة ساحة الشهداء في سنة 1962، 

مع المرحوم الفقيه العوينة رحمه الله.

قسمان في الوالية مشتالن لتخريج العمال 
والوالة وهما: الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
لهذين  سابقون  ورؤس���اء  الداخلية  وال��ش��ؤون 
وفي  والة،  أو  ع��م��اال  إم���ا  اآلن  ه��م  ال��ق��س��م��ن 

األسابيع القادمة من املنتظر خريجن جدد.

ال����داودي واألزم���ي  ل��ل��وزي��ري��ن  سبق 
االنتخابات  ف���ي  ف�����ازا  أن  اإلدري����س����ي 
أن  إال  ح��س��ان،  مقاطعة  ع��ن  اجل��م��اع��ي��ة 
عليهما  ف���رض���ت  ال����وزاري����ة  م��ه��ام��ه��م��ا 
التفرغ الكلي للحقيبتني الوزاريتني، مما 
االستحقاقات  في  الناخبني  على  يحتم 
املؤهلني  املرشحني  من  »احل���ذر«  املقبلة 

للوزارات.

تصميمها  وض���ع  ال��ت��ي  األث���ري���ة  امل��ع��ل��م��ة 
بحي  الساحل  على  واملوجودة  أملاني  مهندس 
احمليط والتي ظلت منذ عشرات السنن مهملة 
أخيرا  مت  استغالل،  أبشع  ومستغلة  ومهمشة 
إزالة أطنان األتربة التي كانت حتجبها ومحيطة 
بها من كل جانب  رمبا لتأهيلها في إطار مدينة 
األنوار لتصبح من املآثر املهمة في العاصمة.

ف��ي إط���ار امل���ش���روع ال���ذي ش���رع في 
إجن��ازه على ضفة أب��ي رق���راق، ك��ان من 
أبي  مستشفى  ب��ب��ن��اء  م��واك��ب��ت��ه  امل��ق��رر 
8 هكتارات، وسعته  رقراق على مساحة 
و10  طبية  مصلحة  و18  س��ري��را   330
للوالدة  ص���االت  و8  للعمليات  ص���االت 
سنويا،  جديد  م��ول��ود   4000 الستقبال 
بهذا  ال��ص��ح��ي��ة  امل��راف��ق  ت��ع��زي��ز  نتمنى 
الثانية  املرتبة  سيحتل  الذي  املستشفى 

في اململكة.
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انطالق »السباق« إلى رئاسة العاصمة

ف��ي أرق��ى ح��ي م��ن أح��ي��اء مدينة تونس 
العاصمة يمتد شارع كبير يحمل اسم محمد 
الخامس، وفي مدينة الرباط العاصمة وغير 
ساحة  وم��ن  التونسية  السفارة  عن  بعيد 
»أبراهام لنكولن«، ينطلق في اتجاه الضريح 
الشريف شارع تونس، وغير بعيد عنه قرب 
غرفة التجارة والصناعة والخدمات يتموقع 
»ال��م��ون��اس��ت��ي��ر« وه��ي مسقط رأس  ش���ارع 
المجاهد المرحوم الحبيب بورقيبة مؤسس 

الدولة التونسية الحديثة.
1990 عندما احتضنت مدينة  ففي سنة 
تونس مراسم التوقيع على اتفاقية التآخي 
المغربية  ال��ع��اص��م��ت��ي��ن  ب��ي��ن  وال���ت���وأم���ة 
الرئيس  ال��م��رح��وم  استقبل  وال��ت��ون��س��ي��ة، 
الكاميرات  وأم��ام  الرباطي  الوفد  بورقيبة 
الملك  بلغوا جالة  »أرجوكم  قائا:  خاطبه 

اشتياقي لرؤية ولي العهد سيدي محمد«.
الوفد  رئيس  ق��ام  التاريخية،  ولألمانة 
الدكتور حمزة الكتاني رئيس جماعة حسان 
آنذاك، بتبليغ الرسالة عبر القنوات اإلدارية، 
وبعد أيام تمت تلبية دعوة المجاهد الكبير، 
محمد  )ال��م��ل��ك  آن����ذاك  ال��ع��ه��د  ول���ي  وزاره 

السادس(.
فالمملكة المغربية ودولة تونس ترتبطان 
ضد  المرير  وال��ك��ف��اح  المشترك  بالتاريخ 
األخوين  ال��ص��دي��ق��ي��ن  ب��ق��ي��ادة  المستعمر 
المرحومين الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس 
والنفي  والسجون  المحن  تقاسما  اللذين 
وفي  شعبيهما،  أج��ل  من  واآلالم  وال��ع��ذاب 
الثمانينيات وافق المغفور له الحسن الثاني 
تآخي  على  بورقيبة  الحبيب  وال��م��رح��وم 
ونصت  المغاربيتين،  العاصمتين  وتوأمة 
الوثيقة في بندها األول على »أن سكان مدينة 
أمام  يعلنون  تونس  مدينة  وسكان  الرباط 

التاريخ األخوة الدائمة«.
وه��ا ه��و ال��ت��اري��خ يشهد م��ب��ادرة سكان 
عاصمة المملكة إلحياء والتذكير بهذه األخوة 
ال��ي��وم الزيارة  ق��ب��ل  ال��دائ��م��ة وق���د زك��ت��ه��ا 
التاريخية للعاهل الشريف للقطر التونسي 
الشقيق، وكأن المغاربة كلهم أحفاد محمد 
الخامس يحيون الرحم مع أحفاد الحبيب 

بورقيبة.
محمد  المجاهد  الملك  أح��ف��اد  ه��م  وه��ا 
الخامس في عاصمة المملكة يطلبون عانية 
المجاهد  اسم  إط��اق  الجماعة  مجلس  من 
المرحوم الحبيب بورقيبة على أحد الشوارع 
المدينة، ويقترحون شارعا في  المهمة في 
ق��ل��ب ال���رب���اط ي��ق��ع ب��ي��ن ش���ارع���ي تونس 
و»الموناستير« هو شارع شالة الذي يربط 
الداخلية  ووزارة  الخارجية  وزارة  مقري 
بشارع الحسن الثاني مرورا بساحة الوحدة 

اإلفريقية ومسافته حوالي 4 كيلومترات.
الجماعي - يحتضر  المجلس  أن  ونعلم 
أربعة شهور مباشرة بعد  - وسيودع بعد 
دورة أبريل التي ستكون آخر دوراته. فهل 
إخواننا  م��ع  ال��ج��س��ور  بمد  والي��ت��ه  يختم 
رغبة  »حسناته«  ف��ي  ويسجل  ال��ت��وان��س��ة، 
مع  التعاون  أوجه  لتطوير  األكيدة  السكان 

إخواننا األشقاء.
المجاهد  ألحفاد  مفتوحة  رسالة  وإنها 
بورقيبة، ليحاولوا من جهتهم وهم مثلنا في 
بلد حر وديمقراطي بأن يحركوا دبلوماسية 
رد  ب��واج��ب  منتخبيهم  وي��ذك��روا  الشعوب 
في  سيسعدنا  وك��م  منها،  بأحسن  التحية 
العاصمة  ف��ي  إخ��وان��ن��ا  ي��ب��ادر  أن  ال��رب��اط 
التونسية باقتراح تسمية شارع في عاصمتهم 
ب�»شارع الرباط« لتتفوق في ذلك دبلوماسية 
الشعوب الدائمة على دبلوماسية الحكومات 

المتوترة.
فيا أهل تونس الخضراء هذه رسالة من 
إخوانكم الرباطيين، فهل نطمع في جواب؟

أسرار العاصمة

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

العاصمتان تونس 
والرباط في امليزان

أرشيف الرباط

على المالية  التبرعات  توزيع 
2015  الجمعيات المحظوظة لسنة 

هكذا يتم تبذير أموال سكان الرباط



الملكي  ال���درك  مصالح  ألقت 
»تيسينت«  القروية  بالجماعة 
بإقليم طاطا القبض على تسعة 
خاض  أن  ب��ع��د  أش����خ����اص، 
الجماعة  سكان  من  العشرات 
اعتصاما أمام القيادة احتجاجا 
على عدم استفادة أبنائهم من 
النقل المدرسي. وجاء ذلك على 
خلفية االعتداء الذي تعرضت 
له تلميذتان من طرف مجهولين 
قاما بسلبهما هواتفهما النقالة، 
عليهما  ب��االع��ت��داء  ق��ام��ا  كما 
وهدداهما باالغتصاب، مما أثار 
نظموا  الذين  السكان  حفيظة 
وأغلقوا  اح��ت��ج��اج��ي��ة  وق��ف��ة 

البوابة الرئيسية للقيادة.

بعد  مصرعهما  ب��ن��اء،  عامال  لقي 
طور  في  فيال  فوق  من  سقوطهما 
البناء، ويتعلق األمر ب�»س. ع« 46 
سنة متزوج وله ثالثة أبناء، ينحدر 
ترابيا  التابعة  القليعة  مدينة  م��ن 
لعمالة إنزكان أيت ملول، والعامل 
الثاني »ب. ش« 50 سنة وينحدر 

من مدينة قلعة السراغنة.

فتاة مشنوقة  على  العثور  تم 
في ظروف غامضة، داخل غرفة 
»توالك«  دوار  أسرتها  بمنزل 
الجماعة  ب��ت��راب  ب��ت��ازروال��ت 
القروية سيدي أحمد أوموسى 

نواحي تيزنيت.
وقال بعض المواطنين إنه لم 
تكن تفصل الضحية غير أيام 
قليلة عن عقد قرانها واالحتفال 

بزفافها.

التأسيسي  ال��ع��ام  الجمع  انعقد 
لتنمية  اب���ن زه���ر  ط��ل��ب��ة  ل��ج��م��ع��ي��ة 
ال��ت��واص��ل واإلع����الم ت��ح��ت شعار 
بإشراف  للتغيير«،  ق��وة  »الشباب 
نائبة  ال��راج��ي،  خديجة  ال��دك��ت��ورة 
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
جامعة ابن زهر والمكلفة بالمصاحبة 
وبحضور  واالجتماعية،  الجامعية 
ممثل السلطات المحلية، وبمشاركة 

أزيد من 13 طالبا وطالبة.

بمنطقة  ب���ري  خ��ن��زي��ر  ه��اج��م 
مدينة  ض����واح����ي  »دادس« 
ورزازات، مؤخرا، مجموعة من 
القرويين، ما أدى إلى إصابة 
بجروح  أشخاص   10 حوالي 
ضمنهم  ال��خ��ط��ورة،  متفاوتة 
تلميذ قاصر، حيث نقلوا جميعا 
لتلقي  ال���م���س���ت���ش���ف���ى  إل������ى 

العالج.
وذك���رت م��ص��ادر إخ��ب��اري��ة أن 
إحدى جمعيات القنص قامت 
بحملة لقنص الخنزير البري، 
دون علم سكان بعض الدواوير 
االحتياطات  ات��خ��اذ  أج��ل  م��ن 
الضرورية، ما جعل الخنازير 
تهاجم  ب���ج���روح،  ال��م��ص��اب��ة 
ال����ف����الح����ي����ي����ن ال���ع���ام���ل���ي���ن 

بالحقول.

تسود حالة من التوتر بين مهنيي 
قطاع سيارات األجرة بأكادير، بعد 
انتشار »إشاعات« تتحدث عن توزيع 
لها  مالكين  على  مأذونيات  ثماني 
ليسوا  وألشخاص  اإلقليم  خ��ارج 
بسائقين وممارسين للمهنة ويقطنون 
خارج تراب جهة سوس - ماسة 

- درعة.

> نور الدين هراوي

ب��ل��دي��ة سطات  خ���زان���ة  ت��ح��ول��ت 
الوطنية  ال��ط��ري��ق  ق��رب  ال��م��ت��واج��دة 
االقتصادية  العاصمة  إل��ى  المؤدية 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة، وب��ال��ض��ب��ط ال��ق��ري��ب��ة من 
العمالة  ووالي���ة  االستئناف  محكمة 
ببضعة  إال  عنهما  تبعد  ال  وال��ت��ي 
أمتار إلى مكان آمن ومكشوف لبعض 
أنواع  جميع  لممارسة  األش��خ��اص 

الرذيلة.
وصار يطلق على هذا المكان الذي 
المتحابين«  »خزانة  مشبوها  أصبح 
والموظفين  المارة  بعض  واستنكر 
عملهم  مقرات  المتواجدة  والقضاة 
بالقرب من الخزانة التصرفات المخلة 
بالحياء، التي أكدوا أنها تحرمهم من 
أسرهم،  رفقة  منها  بالقرب  الجلوس 
من  للحد  سطات  والي��ة  تتحرك  فهل 

هذا التسيب األخالقي؟

»انهيار أخالقي« قرب البلدية

> األسبوع

الصيد  م��ه��ن��ي��و  اس���ت���ن���ك���ر 
الحسيمة  ب��م��ي��ن��اء  ال���ب���ح���ري 
مؤخرا  رف���ع���وه���ا  رس���ال���ة  ف���ي 
ميناء  إح��داث  الملكي،  للديوان 
الحسيمة  ب��م��ي��ن��اء  ت��رف��ي��ه��ي 
ميناء  م���ع  ال���ح���وض  ي��ت��ق��اس��م 
منذ  كان  الذي  البحري،  الصيد 
يزال  وال   ،1927 سنة  إنشائه 
ورافعة  ال��ب��ح��ري  للصيد  م��رف��أ 
باإلقليم  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  أس���اس���ي���ة 
وال���ج���ه���ة، ح��ي��ث س��ج��ل خالل 
قدره  ما   2014 الماضية  السنة 
140 مليون درهم، ويشغل أزيد 
البحارة ينضاف  2500 من  من 
بالتموين،  ال��م��رت��ب��ط��ون  إل��ي��ه 
اإلدارية،  والخدمات  والتمويل، 
شبكات  ع��ب��ر  وال��ل��وج��س��ت��ي��ك 

اإلنتاج، والخدمات.
وجاء في رسالتهم أن إحداث 
ميناء ترفيهي إلى جانب ميناء 
ف����ي نفس  ال���ب���ح���ري  ال���ص���ي���د 
ال���ح���وض، ي��ع��ت��ب��ر س��اب��ق��ة في 
إذ  المغربية،  ال��م��وان��ئ  ت��اري��خ 
ال��م��ع��ه��ود ت��وض��ح ال��رس��ال��ة أن 

تكون المرافئ الترفيهية مشيدة 
في مناطق سياحية تتوفر فيها 
شروط األمن والصحة والجودة 
مدينة  وأن  خ��اص��ة  وال���راح���ة، 
مجاالت  على  تتوفر  الحسيمة 
مؤهلة  وخالبة،  مغرية  طبيعية 
لتكون مرافئ ترفيهية وتستقطب 

استثمارات سياحية.
إليه  تعمد  م��ا  أن  وأض��اف��ت 
للموانئ  ال��وط��ن��ي��ة  ال���وك���ال���ة 
يضم  ترفيهي  ميناء  ب��إح��داث 
السريعة،  وال���زوارق  اليخوت، 
والشراعية،.. وغيرها من القطع 
الذي  الميناء  نفس  في  العائمة 

الحتضان  سنين  عبر  خصص 
نوعا  والمراكب،  الصيد  قوارب 
يعتبر من االرتجال، وعدم األخذ 
المهنيين  رأي  االع��ت��ب��ار  بعين 
»اليوتيس«  مخطط  أه��داف  وال 
النهوض  إل�����ى  ي���رم���ي  ال������ذي 
وتطوير  قطاع الصيد البحري.

أن  على  المهنيون  ش��دد  كما 
باإلقليم  البحري  الصيد  قطاع 
م���ن األن��ش��ط��ة التي  وال���ج���ه���ة، 
توفر فرص شغل مباشرة وغير 
مباشرة على طول السنة، فأزيد 
ينشطون  بحارة  هم   2500 من 
البحري  ال��ص��ي��د  م��ي��ن��اء  ف���ي 

علما أن  ب���ال���ح���س���ي���م���ة، 
يوفر  البحر  في  واح��دا  منصبا 
6 مناصب شغل في  إل��ى   5 من 
إلى   12500 يعني  م��م��ا  ال��ب��ر، 
توضح  شغل،  منصب   15000

الرسالة ذاتها.

ماذا تفعل 10 أطنان من اإلسمنت 
في حي الموظفين؟

س..
ك

ـل
ت

أعفت المندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج مؤخرا، 
مدير السجن المحلي ببنسليمان، بسبب ما يعتقد أنه خروقات 
ومشاكل إدارية، بينما أرجعت مصادر أخرى سبب اإلعفاء إلى 
أسباب صحية، حيث تم تكليف نائب المدير المعفى إلى غاية 

صدور قرار تعيين مسؤول جديد على السجن المحلي.
وكانت مندوبية السجون قد قامت بحملة تفتيشية بواسطة 
790 عنصرا إداريا في مختلف سجون المملكة، أسفرت عن 
توقيف وتنقيل العديد من موظفي السجون، وضبط عدد من 
األسلحة البيضاء وهواتف نقالة ومبالغ مالية ومخدرات، مع 

إبالغ النيابة العامة عن كل العمليات المنجزة.

هل هي نهاية الميناء الذي أنشئ سنة 1927؟

مهنيون يرفضون بناء ميناء ترفيهي في الحسيمة مة
سي

لح
ا

سطاتتارودانت

> عبدو الروداني

نظم عدد من سكان مدينة أيت ايعزة بإقليم تارودانت، مؤخرا، 
ايعزة،  ألي��ت  الحضرية  الجماعة  مقر  أم��ام  احتجاجية  وقفة 
الجماعة،  تعرفها  التي  الخروقات  سموه  ما  على  احتجاجا 
إلى  الحقائق  لتقصي  الوزارة وإرسال لجنة  بتدخل  للمطالبة 

جماعتهم.
 10 تهريب  أسموه  ما  لهم  بيان  في  المحتجون،  واستنكر 
األكثر  األزق��ة  لتبليط  المخصصة  اإلسمنت  من  تقريبا  أطنان 
هشاشة من المستودع البلدي إلى أحد المنازل بحي الموظفين، 
وكذا االنفراد بالقرارات)..(، والعمل الذي وصفوه باالرتجالي 
وتهميش الكفاءات من الموظفين وتعطيل دور اللجان الدائمة، 

وكذا حرمان مجموعة من األحياء األكثر هشاشة من التبليط.
أجل  م��ن  النازلة  ف��ي  تحقيق  بفتح  المحتجون  طالب  كما 
أيديهم،  على  والضرب  الحقيقيين  المتورطين  إلى  الوصول 
وإجراء تفتيش وافتحاص للجماعة من طرف المفتشية العامة 

لإلدارة الترابية بالرباط.

>  خالد عبد اللطيف

بدوار  ق��اط��ن  ر«  »م.  ال��م��واط��ن  ق��ال 
تعرض  إنه  تادلة  بقصبة  »أيت حمو« 
لعملية تراٍم على أرضه وصفها بعملية 
القوات  تنهجها  ال��ت��ي  االس��ت��ي��ط��ان 

اإلسرائيلية بفلسطين المحتلة.
وأضاف في رسالة موجهة إلى والي 
أرضا  يملك  أن��ه  أزي��الل   - تادلة  جهة 

فالحية كائنة بنفس الدوار مساحتها 
أنه  إال  »ل���ح���روش«،  تسمى  هكتارين 
القروي  بالمجلس  بمسؤولْين  فوجئ 
العقار  على  يتراميان  كطاية  لجماعة 
ال��م��ذك��ور م��ن ج��ه��ة ال��ق��ب��ل��ة، وأضاف 
المشتكي في ذات الرسالة أن المشتكى 
بهما لم يتوقفا عند هذا الحد بل قاما 
باقتطاع جزء من عقاره دون وجه حق 
أمتار  أمتار عرضا و304   3 بما قدره 

طوال، مؤكدا في نفس الشكاية الموجهة 
لوالي الجهة أنهما تراميا على ملكيته 
مستغالن نفوذهما وسلطتهما، وأقاما 
يباليا بكون أرضه  طريقا بعقاره ولم 
محروثة، حيث أحضرا جرافة وأفسدا 
أض��رارا بفالحته دون  وألحقا  الحرث 
علمه وال موافقته، وتساءل هل أصبح 
المواطن غير آمن في أرضه وسكنه يا 

والي جهة تادلة أزيالل؟

مواطن يشبه 
الترامي على  

أرضه 
بـ»االستيطان«

بين الميناء الجديد والميناء 
القديم ضاعت أرزاق بعض 

الصيادين
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ما يجري2
 ويدور في 

المدن

صورة للوقفة 
التي نظمها 

سكان أبت 
ايعزة بإقليم 

تارودانت



صدمت   >>
ع���رب���ة م���ج���رورة 

بحصان تسير بسرعة 
كبيرة عددا من المواطنين 
وسيارة كانت مرابضة هناك 
ب��أح��د ش�����وارع ح���ي سيدي 
اإللهية  األل��ط��اف  ول���وال  م��وم��ن، 
لكانت الحصيلة ثقيلة، حيث تم نقل أحد المواطنين 
في حالة غيبوبة إلى أحد المستشفيات بينما فر 

صاحب العربة إلى وجهة مجهولة. 
التي  الفوضى  المواطنين  من  عدد  واستنكر 
يتسبب فيها عدد من مستعملي العربات المجرورة 
التي تستعمل من طرف بعض القاصرين أو مدمني 
والقرقوبي،  ك���»ال��س��ي��ل��س��ي��ون«،  ال���م���خ���درات 
رئيس  وعود  هي  أين  وتساءلوا  والحشيش)..(، 
جماعة الدار البيضاء في منع تجوال هاته العربات 
بعدد من األزقة والشوارع بمقاطعة سيدي مومن 
العربات  م���ن  ال���م���ئ���ات  ت���واج���د  ت���ع���رف  ال���ت���ي 

المجرورة.

>> أطلق أمن عين السبع الحي المحمدي الرصاص 
لص  رفقة  كانت  التي  الممنوعة  الكالب  من  ع��دد  على 
محترف، وتعرض أحد العناصر لعضة من طرف أحدهم 
لتلقي  المستشفى  إل��ى  نقله  وت��م  رج��ل��ه،  مستوى  على 
العالجات الضرورية، وفي المقابل تمكن عدد من رجال 
األمن من محاصرة اللص صاحب الكالب الذي كان يحمل 

سكينا كبيرا في يده يهدد بها رجال األمن.

<< لفظ شاطئ سيدي رحال، مرة أخرى، كمية 
كبيرة من الحشيش مما جعل رجال الدرك يقومون 
بعملية تمشيطية للمنطقة، والقيام بحراسة مشددة 

على طول الشاطئ.
وقال بعض المتتبعين إنه من المحتمل أن تكون 
إحدى العصابات المتخصصة في المتاجرة في 
هاته  من  تخلصت  قد  المخدرات  من  النوع  هذا 
الكمية وسط البحر، حتى ال تسقط بين أيدي األمن 

ولكي ال تثير الشبهات حولها.
> محمد برزوق

> األسبوع

من  التسعينيات  في  متحللة لشخص  على جثة  عثر مؤخرا، 
العمر، بمنزل متواجد بإحدى التجزئات قرب درب غلف بمدينة 

الجديدة.
وقالت مصادر مطلعة إن الهالك فارق الحياة لما يقارب 9 سنوات 
داخل منزله دون أن ينتبه إلى ذلك أي أحد، حيث توافد على مسرح 
الحادث ممثلون للسلطة المحلية، وعناصر من الدائرتين األولى 
والرابعة لألمن، وتمت عملية المعاينة قبل أن يتم نقل الجثة على 
إلخضاعها  اإلقليمي  المستشفى  إلى  األم��وات  نقل  سيارة  متن 

للتشريح قصد تحديد األسباب الحقيقية وراء الوفاة.
وكان الضحية )متقاعد من فرنسا وهو من مواليد 1925( يعيش 
وحيدا في المنزل حيث عثر على جثته متحللة، والذي كان قد 
اشتراه دون علم عائلته التي فقدت االتصال به منذ سنة 2006 
حيث يعتقد أنها السنة التي توفي فيها داخل المنزل دون أن ينتبه 

أحد.
وبعدما عثر أفراد عائلته على عنوانه إثر تلقيهم أخبارا تفيد 
بأنه كان يفد على مدينة الجديدة من وقت آلخر، اتصلوا بالنيابة 
المذكور ليعثروا عليه جثة  المنزل  التي أمرت بمداهمة  العامة 

هامدة.

alousbouea@gmail.com

العثور على جثة متقاعد فرنسي 
متوف منذ 9 سنوات داخل شقته

ما مصير عمال أيت عمار  بعد إغالق معمل الحديد؟
> سعيد الهوداني

أغلق مؤخرا، منجم الحديد 
بأيت عمار أحد أشهر المناجم 
تم  وال���ذي  خريبكة،  بإقليم 
سنوات  قبل  افتتاحه  إع��ادة 
اإلقفال،  من  عقود  بعد  قليلة 
مما أدى إلى توقيف أكثر من 
75 شخصا من عمال المنجم 
األم���ر ال���ذي خ��ل��ف ح��ال��ة من 
كانت  التي  بالمنطقة  التذمر 
المنجم  ع����ودة  ع��ل��ى  ت��ع��ول 

لتحريك عجلة التنمية بها. 
وحسب مصادر نقابية فقد 
بعدة  ال���ع���م���ال  ه�����ؤالء  ق����ام 
الموقف  إلن���ق���اذ  م���ح���اوالت 

دون  المعمل  تشغيل  وإع��ادة 
إلى  اض��ط��ره��م  مما  ج���دوى، 
بكل  مفتوح  باعتصام  القيام 
ومقر  ع��م��ار  أي���ت  منجم  م��ن 
االتحاد المغربي للشغل بوادي 
زم ابتداء من 21 يناير 2014، 
الطاقة  وزارة  ل��م��ط��ال��ب��ة 
والمعادن بتحمل مسؤوليتها 
وإعادة تشغيل المعمل، وفتحه 
ال��ع��م��ال، وصرف  ف���ي وج���ه 
به،  العاملة  واألط��ر  أجورهم 
بمضامين  الشركة  وال��ت��زام 
محاضر االجتماعات المنعقدة 
خيران  ب��ن��ي  ق���ي���ادة  ب��م��ق��ر 
الجهوي  ال��م��دي��ر  ب��ح��ض��ور 

لوزارة الطاقة والمعادن.

زخات مطرية تعري مشروع المليار  ونصف
> محمد بودويرة 

أب���ت ال��ت��س��اق��ط��ات ال��م��ط��ري��ة إال 
طالت  ال��ت��ي  ال��خ��روق��ات  تفضح  أن 
م����ش����روع ت��ه��ي��ئ��ة م���رك���ز ب���وزم���ان 
تازة  بإقليم  سغروشن  أيت  بجماعة 
ضخمة  ميزانية  لها  رص���دت  ال��ت��ي 
تفوق مليارا ونصف مليار سنتيم)..( 
ال���ذي سبق لبعض  ال��م��ش��روع  وه��و 
وقفات  ن��ظ��م��وا  أن  المنطقة  س��ك��ان 
تنفيذه،  ط��ري��ق��ة  ح���ول  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
وطالبوا بضرورة فتح تحقيق في ما 
اعتبروه خروقات قالوا إنها شابته، 

المتعلق  ش��ط��ره  أن  أض���اف���وا  ك��م��ا 
اختاالت  عدة  عرف  الحار  بالوادي 
أهمها: األنابيب المستعملة، وطريقة 
تركيبها مرورا بالمنازل المستفيدة، 
والتي تم انتقاؤها من طرف القائمين 
المحلي بطريقة وصفها  الشأن  على 

بعض المتتبعين بالممنهجة.
المطرية  ال��ت��س��اق��ط��ات  أدت  وق���د 
الصحي  الصرف  أنبوب  انهيار  إلى 
الشارع  م���ن  ش��اح��ن��ة  م����رور  ب��ف��ع��ل 
بجاء  يوضح  مما  يتوسطه،  ال��ذي 
القيل  حوله  كثر  ال��ذي  المشروع  أن 

والقال تشوبه عدة اختاالت.

تجمع بعض 
المتضررين أمام 
قيادة بني خيران 
لالستفسار حول 

مصيرهم

الجديدة تازة

خريبكة
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بيضـاويـات

> األسبوع

التي  اإلص���اح���ات  أص��ب��ح��ت 
عرفها المركز اإلداري »لسميمو« 
العام  حديث  ال��ص��وي��رة  جنوب 
لم  بعدما  بالمدينة،  وال��خ��اص 
تسفر عن نتائج مرضية خصوصا 
من  األول  بالشق  يتعلق  ما  في 
أشغال توسعة الطريق الرئيسية 
للمركز واإلنارة العمومية، بعد أن 
أصبح المركز أسوأ مما كان عليه 

قبل اإلصاح.

وكشفت مصادر مطلعة 
عملية  م��خ��ل��ف��ات  أن 
اإلص��������اح أث����رت 
سلبي  ب���ش���ك���ل 
حركة  وت���ع���ي���ق 
السير والجوالن 
في المركز، كما 
بعض  ت��ح��ول��ت 
األع������������ط������������اب 
على  ال��م��س��ج��ل��ة 
قنوات  م���س���ت���وى 
وكذا  المياه  تصريف 

أكوام التراب إلى عائق يحول 
المركز  م���رت���ادي  ت��م��ك��ي��ن  دون 
التوقف  من  العربات  ومختلف 
عناصر  تتدخل  بحيث  ب��أم��ان؛ 
لتنبيه  بالمنطقة  الملكي  ال��درك 
مستعملي السائقين لعدم الوقوف 
في األمكنة التي تتواجد بها هذه 
عملية  خ��ل��ف��ت��ه  وم����ا  ال���ق���ن���وات 
اإلص����اح وال��ت��أه��ي��ل، ال��ت��ي من 
إطار  ف��ي  ج���اءت  أن��ه��ا  المعلوم 
من  بمجموعة  االرت��ق��اء  سياسة 

مراكز اإلقليم وليس العكس.

إصـالحـات مـن أجـل العـودة إلى الـوراء

>  األسبوع

مدينة  س���ك���ان  ب��ع��ض  ق����ام 
وقفة  ب��ت��ن��ظ��ي��م  ال���س���ع���ي���دي���ة 
اح��ت��ج��اج��ي��ة، م���ؤخ���را، أم���ام 
الجديد،  المحلي  المستشفى 
حيث رفع المتظاهرون شعارات 
سياسة  س���م���وه  ب��م��ا  م���ن���ددة 
اإلقصاء والتهميش التي طالت 
ال���م���س���ت���ش���ف���ى ال���ذي ك���ان���وا 
قد استبشروا به خيرا حين تم 
أموال طائلة  وإن��ف��اق  تشيده 
من  أجل االستفادة  م��ن  عليه 

خدماته.
المحتجين  ب��ع��ض  وق�����ال 
المستشفى  إن  م��س��ت��ن��ك��ري��ن 
أدنى  على  يتوفر  ال  ال��م��ذك��ور 

شروط العاج اللهم ما تقوم به 
بعض األطر الطبية من خدمات 
للمواطنين،  تقدمها  ارتجالية 

ورفعوا عددا من الشعارات منها 
الشنعة  السعيدية  »سبيطار 
هو  ها  »السبيطار  با شبعة« 

فين هيا، والتجهيزات  واألطر 
فين هيا«، كما حملوا شعارات 
في  أمانة  ك�«أرواحنا  مكتوبة 
تخونوا  ال  ف���رج���اء  أع��ن��اق��ك��م 
األمانة »كفى استخفافا بصحة 
برحيل  المواطن«، مطالبة 
للصحة،  ال��ج��ه��وي  ال��م��ن��دوب 
ن��ت��ي��ج��ة م��ع��ان��اة ال��س��ك��ان مع 
القطاع الوصي عليه الذي يشكل 

أحد القطاعات الحيوية.
ت���ج���در اإلش���������ارة إل�����ى أن 
للسعيدية  المستشفى المحلي 
افتتح السنة الماضية، وحسب 
مصادر مطلعة فإن جالة الملك 
محمد السادس رفض اإلشراف 
نتيجة لألسباب  افتتاحه  على 

مجهولة)..(.

»السبيطار  ها هو.. واألطر  والتجهيزات فين هي«

ون
شؤ

ية
هو
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مركز لسميمو 
جنوب الصويرة

الصويرة

السعيدية

احتجاج بعض المواطنين أمام المستشفى 
المحلي على أوضاعه المزرية



إعــــداد:
ق����ام  ش��خ��ص ي��ق��ط��ن بحي   زهير البـوحاطي

وهو  له  ص��ورة  بأخذ  »الباريو« 
املزارع  من  مجموعة  بني  مي��رح 
»القنب  الكيف  بزراعة  اخلاصة 
الهندي«، وقد  شوهد في صورة 
أخ�����رى ل���ه رف���ق���ة ش��خ��ص آخر 
من  بأنه  مطلعة  مصادر  وصفته 
أتباع املجموعة املقاتلة بالعراق 
»داعش«. وربطت مصادر خاصة 
به  يقوم  ال��ذي  التمويه  ه��ذا  أن 
هذا الشخص رمبا لدفع الشبهة 
العناصر  تضليل  أج��ل  م��ن  عنه 
لكي  احمللية  والسلطات  األمنية 
املقاتلني  من  زمالئه  مع  يلتحق 
لتنظيم  امل��ن��ت��م��ني  ص��ف��وف  ب���ني 
»داعش« في العراق والشام، كما 
هو ظاهر في الصورة التي يؤدي 

للمعني  امل��راف��ق  الشخص  فيها 
بني  واملجاهدين  املقاتلني  حتية 

املذكور. وسبق  التنظيم  صفوف 
ل��ش��خ��ص م���ن ن��ف��س احل����ي، أي 
املأمون  ب��ش��ارع  »ال��ب��اري��و«  ح��ي 
أن  امل��اض��ي  الشهر  ف��ي  بتطوان 
التنظيم  في  باملجاهدين  التحق 
حلق  بعدما  »داع����ش«  امل��ت��ط��رف 
كلمة  بآخر  والدته  وودع  حليته 

»لقاؤنا في اجلنة«.
وي���ش���ه���د ح����ي »ال����ب����اري����و« 
بالشارع املذكور إقباال كبيرا على 
التي  امل��ذاه��ب  ببعض  االل��ت��زام 
باملتشددة،  متتبعون  وص��ف��ه��ا 
والذي يتنافى مع القيم اإلسالمية 
الذي يحث عليها ديننا احلنيف، 
األوقاف  وزارة  غياب  مقابل  في 
داخل  ومواعظها  مرشديها  عبر 

مساجد احلي.

لتطوان  احلضرية  اجلماعة  منحت 
رخصة   30 حوالي  األخيرة،  اآلونة  في 
مناف  أمر  وهو  البناء  أجل  من  خاصة 
بها  اجل����اري  ال��ق��وان��ني  مت��ام��ا جلميع 

العمل في مجال البناء والتعمير.
وحسب آراء خبراء في مجال البناء 
فإنه ال يوجد قانون يسمح للجماعة أو 
تتعلق  خاصة«  »رخص  مبنح  لرئيسها 
الرخص  من  نوعان:  يوجد  بل  بالبناء، 

وهذا  مؤقتة،  والثانية  ع��ادي��ة  األول���ى 
الشيء  تطوان  جماعة  عليه  أقدمت  ما 
به  املعمول  القانون  م��ع  يتنافى  ال��ذي 
الشريان  يعتبر  ال��ذي  القطاع  ه��ذا  في 
الرئيسي للجماعة، والذي بسببه عزلت 
الرؤساء،  من  الداخلية مجموعة  وزارة 
لثبوت  ووزان  مرتيل  بلديتي  كرئيسي 

تورطهما في ملفات البناء والتعمير.
ل��رئ��ي��س اجل��م��اع��ة أن منح  وس��ب��ق 

خضراء  مساحة  على  للبناء  ترخيص 
مبداخل مدينة تطوان، حيث قام الوالي 
الرخصة  وس���ح���ب  ال���ب���ن���اء  ب��ت��وق��ي��ف 
ووصل األمر إلى القضاء بني اجلماعة 
برره  ال��ذي  الترخيص  م��ن  واملستفيد 
باملوضوع  ل��ه  ع��ل��م  ال  ب��ك��ون��ه  ال��رئ��ي��س 
وأن الوثيقة سربت له بني مجموعة من 
الداخلية  وزي��ر  سيفتح  فهل  الوثائق، 

حتقيقا في املوضوع؟

بعد تسريب خبر شروع وزارة الداخلية في 
إعداد مذكرة ثانية إلقالة مجموعة من املنتخبني 
السياسيني  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ل��ع  امل��غ��رب،  ب��ش��م��ال 

بعمالة شفشاون وقدموا استقالة جماعية.
وحسب نص االستقالة للسياسيني املعنيني 
واملوقعة من طرفهم، أنهم يعانون من ضغوطات 
ميارسها عليهم عضو في اللجنة اإلدارية بحزب 
االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، واستغالله 
»الكيف«.  الهندي  للقنب  وامل��زارع��ني  للفالحني 
العديد  أن  املنطقة  م��ن  امل��ص��ادر  بعض  وأك���دت 
شفشاون  بإقليم  والسياسيني  املنتخبني  م��ن 
ي��ع��ي��ش��ون ع��ل��ى أع��ص��اب��ه��م ب��ع��د س��م��اع��ه��م خبر 
امل��ذك��رة اجل��دي��دة ل���وزارة »ح��ص��اد« ق��د تعصف 
اجلماعات  رؤس����اء  بينها  م��ن  وازن����ة  ب��أس��م��اء 
وشفشاون،  وتطوان،  طنجة،  من:  بكل  ونوابهم 
هياكل  لتنظيف  ال��ف��ن��ي��دق،   - املضيق  وع��م��ال��ة 
بعض األحزاب من الوجوه القدمية واستبدالها 

بوجوه جديدة.

القانون »رخص« للتحايل على 

يستبقون  مستشارون 
الحملة التطهيرية لوزارة 

باالستقالة الداخلية 

بعد المرح بين حقول »الكيف« أصبح من أنصار »داعش«
عيـن علـى الشمال

> األسبوع

تفضل  أن  اجل��الل��ة  لصاحب  سبق 
بإعطاء انطالقة أشغال عملية إعادة 
)القنيطرة(  السبع  بعني  الهيكلة 
بتاريخ 20/ 10/ 2008، التي تنجز 
احلضرية  اجل��م��اع��ة  ب��ني  ب��ش��راك��ة 
ل��ل��ق��ن��ي��ط��رة ك���ص���اح���ب���ة امل���ش���روع 
ك��ب��رى، والتي  أخ���رى  وم��ؤس��س��ات 
كان من املفروض أن تنتهي أشغال 
تغييب  أن  إال   ،2012 في  إجن��ازه��ا 
عامل الزمن واحلس البيئي وانعدام 
اخلبرة الضرورية واحلكامة اجليدة 
إلى  أفضى  املتدخلني،  بعض  ل��دى 
العام،  امل���ال  وه���در  األش��غ��ال  تعثر 
الشطر  أشغال  إجناز  إع��ادة  بسبب 
األول التي سبق إجنازها في 2010 
تبذير  يعني  مم��ا  و2012  و2011 
أن  كما  سنتيم،  ماليير   10 حوالي 
إجنازها  ومنهجية  األشغال  وتيرة 
تنذر بأن نهاية األشغال لن تكون إال 
األرض  وك��أن  سنة   15 أو   10 بعد 
يتم  ال  األش��غ��ال  وأن  خ��الء، خاصة 

االهتمام بها إال بقرب االنتخابات، 
مما يعني أن التعامل مع املنطقة 
لألصوات  خ���زان���ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

وليس مشروعا.
وقال بعض املتتبعني إن املشروع 
بسبب  م��وق��وت��ة  قنبلة  أص��ب��ح 
األخ��ط��ار احمل��دق��ة ب��ج��ودة مياه 
الفرشة املائية، وانتشار اآلفات 
وانعكاساتها  االج��ت��م��اع��ي��ة 

الشباب  م��س��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  ال��س��ل��ب��ي��ة 
املال  ال��رأس  خاصة  واألطفال  عامة 
أي  تسجيل  إن  بحيث  ال���الم���ادي، 
اجلوفية  املياه  فرشة  مل��وارد  تلوث 
ي��وج��ب إي��ق��اف اس��ت��غ��الل��ه��ا مل���دة ال 
ت�ق�ل عن 3 أشهر لتفادي الوقوع في 

احملضور. 
بإيفاد  امل���ص���ادر  ن��ف��س  وط���ال���ب���ت 
هذه  ملعاينة  مختلطة  تقنية  جلنة 
ال���ت���ج���اوزات ال��ن��اجت��ة ع���ن ضعف 
جودة األشغال الواجب توفرها في 
إجناز مشروع إعادة هيكلة مساكن 
القانونية  غير  التجزئات 
فرشة  حقل  فوق  املنجزة 
خرق  في  اجلوفية  املياه 
قوانني  لترسانة  ممنهج 
املائي،  وامل���ل���ك  ال��ت��ع��م��ي��ر 
من  ال���غ���اي���ة  وأن  خ���اص���ة 
تفادي  هي  امللكي  املشروع 
بجودة  احمل���دق���ة  امل��خ��اط��ر 
مياه الفرشة املائية وتوفير 
ظ��������روف ال���ع���ي���ش ال���ك���رمي 

للسكان.

مبحكمة  االب���ت���دائ���ي���ة  ال��غ��رف��ة  أدان�����ت 
مؤخرا، بائعة  ب���ف���اس،  االس��ت��ئ��ن��اف 
وعشيقها  ب���»ال��راس��ط��ا«  امللقبة  ال��ه��وى 
ب�20 سنة سجنا نافذا لكل منهما، على 
خلفية تورطهما في جرمية قتل مومس 
فاس،  مدينة  وس��ط  »الريكس«  بحديقة 
درهم  ألف   50 غرامة  بأدائهما  وقضت 
طرفا  كانت  التي  الهالكة  قريبة  لفائدة 

مدنيا في القضية.
وتعود أطوار القضية إلى شجار عنيف 
الفتيات  من  قد نشب بني مجموعة  كان 
تابع  ليلي  ملهى  قرب  »الدعارة«  ميتهن 
محاولة  بسبب  امل��دي��ن��ة،  وس��ط  لفندق 
الليلي، قبل  امللهى  »الظفر« بأحد زبائن 
سابقة  تصفية حسابات  إلى  يتطور  أن 

فارغة  خمر  قنينات  باستعمال  بينهن، 
وأسلحة بيضاء وهن في حالة من سكر 

تام.
وكانت »الراسطا« قد أقدمت على تهشيم 
قارورة خمر زجاجية على رأس الهالكة، 
أربع  توجيه  إلى  يعمد عشيقها  أن  قبل 
طعنات قاتلة لها بالسالح األبيض، على 
والوجه،  والعنق  اليمنى  اليد  مستوى 
ليتابع املوقوفان بتهم »الضرب واجلرح 
والسكر  والفساد  القتل،  إلى  املفضيني 
العلني«، بينما أدانت احملكمة في امللف 
آخ��ري��ن بسنتني  م��ت��ه��م��ني  ث��الث��ة  ذات����ه 
بتهمة  بينهما،  م��وزع��ة  ن��اف��ذا  حبسا 
»ممارسة الدعارة وعدم تقدمي املساعدة 

لشخص في حالة خطر«.

من يتستر على الغش في إنجاز مشروع دشنه الملك؟

قتل بجريمة  تنتهي  ماجنة  حفلة 

إما العمل مقابل 800 
درهم شهريا أو البطالة

> نورالدين الطويليع

دكالة  جلهة  والتكوين  للتربية  اجلهوية  األكادميية  خيرت 
التابعة  التعليمية  باملؤسسات  العاملني  األمن  حراس  عبدة 
عنهم  تخلت  بعدما  عملهم  ممارسة  في  االستمرار  بني  لها 
الرحيل  800 درهم شهريا، أو  شركتهم، مقابل منحهم مبلغ 
ملن لم يرقه املبلغ وترك مكانه للذين هم على استعداد ملباشرة 
لهذا  اخل��ض��وع  إال  منهم  ك��ان  فما  األج���ر،  بهذا  العمل  ه��ذا 
بالقرار، خوفا  املعنيني  أحد  الشرط املجحف، حسب شهادة 
يشتغلون  احلراس  هؤالء  أن  علمنا  وإذا  البطالة.  شبح  من 
كل أيام األسبوع بدون توقف، مبعدل 12 ساعة يوميا، يكون 
يساوي  لليوم، مبا  درهما   27 مبلغ  دون  لهم  اليومي  األجر 

حوالي درهمني وعشرين سنتيما للساعة الواحدة.
السنة  م��ن  دجنبر  شهر  أواخ���ر  إل��ى  املشكل  ج��ذور  وت��ع��ود 
املنصرمة، حني أخبرت الشركة املشغلة حراسها الذين كانت 
تشغلهم بأجر ال يتجاوز 1800 درهم للشهر استغناءها عن 
أو مالية في  قانونية  خدماتهم، وعدم حتملها أي مسؤولية 
العقدة  انتهاء  بسبب  عملهم،  مباشرة  في  استمرارهم  حالة 
ملف  مبوجبها  تتولى  ك��ان��ت  ال��ت��ي  األك��ادمي��ي��ة  م��ع  املبرمة 
اإلشراف على حراسة املؤسسات التعليمية، لكن حراس األمن 
لم يجدوا حال غير مواصلة العمل خوفا من جحيم البطالة، 
والتكوين  للتربية  اجلهوية  األك��ادمي��ي��ة  استغلته  م��ا  وه��و 
إلى  مؤقتا  شهري  كأجر  دره��م   800 مبلغ  عليهم  لتعرض 
الشركة  العقد مع  حني تعاقدها مع شركة أخرى، أو جتديد 
السابقة. وعبر أحد احلراس، فضل عدم الكشف عن هويته، 
التهديد  مطرقة  بني  بهم  يرزح  واقع  وزمالئه من  تذمره  عن 
إلى  احلراسة  يتجاوز  مضن  عمل  وسندان  البطالة،  بشبح 
التالميذ  تنظيم  على  واإلشراف  النظافة،  بعمليات  التكليف 
ومراقبتهم داخل فضاءات املؤسسات التعليمية وساحاتها، 
ف��ي حجراتهم  امل��درس��ني  ال��وزاري��ة على  امل��ذك��رات  ومت��ري��ر 
الدراسية، إلى غير ذلك من األعمال التي جتعل حارس األمن، 
في  ليفاجأ  النهار،  طيلة  متعبا  منهكا  املتحدث،  ذات  يتابع 
نهاية الشهر بأجر هزيل ال يسمن وال يغني من جوع في ظل 

واقع ال يرحم، ومتطلبات عائلية متزايدة.

alousbouea@gmail.com

< العدد: 822
< الخميس 29 يناير 2015

> محمد سـعدوني

املقبلة،  احمللية  لالنتخابات  االستعداد  إطار  في 
حوضي،  احل��ق  عبد  بركان  إقليم  عامل  اجتمع 
األحزاب  م��س��ؤول��ي  م��ع  العمالة  مبقر  م��ؤخ��را، 
اإلعداد لالستحقاقات  باإلقليم، بشأن  السياسية 

املقبلة.  االنتخابية 
اللقاءات  سلسلة  إطار  في  االجتماع  هذا  ويأتي 
الفاعلني  جميع  م��ع  وال��ت��ش��اوري��ة  ال��ت��واص��ل��ي��ة 
بصيانة  وال��ك��ف��ي��ل��ة  العملية  ال��ت��داب��ي��ر  الت��خ��اذ 

ونزاهة العمليات االنتخابية.
اللجن  أع��ض��اء  م��ع  اج��ت��م��ع  أن  للعامل  وس��ب��ق 
مراحل  مختلف  سير  تتبع  لها  املخول  اإلداري��ة 
احملكمة  رئيس  بحضور  االنتخابية،  العمليات 
ب��ب��رك��ان وال��ق��ض��اة رؤس����اء اللجن  االب��ت��دائ��ي��ة 
اإلدارية، ورجال السلطة، وممثلي اجلماعات في 
اللجان اإلدارية بعد عقد اجتماعات في املوضوع 

مع رجال السلطة ورؤساء املصالح األمنية.

ممثلو وزارة الداخلية يشرعون 
لالنتخابات التحضير  في 

اليوسفيةالقنيطرة

فاس
بـركان

منطقة عين السبع 
بالقنيطرة حيث 

الهشاشة بكل تجلياتها

كواليس جهوية20
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شخصيات عرفتها

بقلم : رمزي صوفيا

الله وق��دره وج��اء األجل  نزل قضاء 
المحتوم ليرحل الملك عبد الله بن عبد 
العزيز في الساعات األولى من صباح 
حسرة  تاركا  ال��ج��اري،  يناير   23 ي��وم 
هائلة في  قلوب الشعب السعودي وكل 
بعد حياة  العربية واإلسالمية  البلدان 
واإلخالص  والشهامة  بالعطاء  حافلة 
كل شعوب  بين  العربية  الوحدة  لروح 
األم������ة ال���ع���رب���ي���ة م����ن م��ح��ي��ط��ه��ا إلى 

خليجها.
وكما كنت قد كتبت في مقال سابق 
عن الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 
ف��ق��د ع��رف��ت��ه رح��م��ه ال��ل��ه ف��ي منتصف 
كان  عندما  الماضي  القرن  ثمانينيات 
رئيسا للحرس الملكي السعودي ووليا 
لعهد المملكة العربية السعودية. وكان 
وقتها يتردد على المغرب عدة مرات في 
كل سنة في زيارات كانت تارة رسمية، 
وف��ي أغلب األح��ي��ان زي���ارات شخصية 
وتقديره  للمغرب  الكبير  عشقه  بسبب 
لعاهل المغرب الراحل العظيم الحسن 
الثاني طيب الله ثراه، ومحبته الخالصة 
لشعب المغرب. وكنت مدعوا في كل يوم 
جمعة لمائدة الغذاء بقصره العامر في 
الذئاب، حيث كنت أجلس  منطقة عين 
فرط  م��ن  لمقعده  المقابل  المقعد  ف��ي 
تقديره للصحافة والصحفيين. وكانت 
تدور عدة أحاديث بين الحاضرين على 
معظمها  ف��ي  وك��ان��ت  الكريمة  م��وائ��ده 
تتناول قضايا األمة العربية والملفات 
البلدان،  ه��ذه  تعيشها  التي  الشائكة 
والتي كنت أشعر باستمرار بأنها كانت 
تنغض عليه حياته من فرط تفاعله معها 
ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا وسعيه  ب��ك��ل  واه��ت��م��ام��ه 
السلمية  ال��ح��ل��ول  إلي��ج��اد  المتواصل 

والمثالية لها.
وكانت أيام الجمعة موعدا كبيرا في 
جلسة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ح��ي��ات��ي شخصيا 
الغذاء مع األمير عبد الله تنتهي بجلسة 
العربية  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  ق��ه��وة وش���اي 
العريقة. وكان األمير في تلك الجلسات 
الرائعة يلتفت نحوي ويسألني عن آخر 
كنت  التي  العربية  القضية  ت��ط��ورات 
كصحفي أتابعها وأكتب عنها. وكانت 
الحرب يومها تدور رحاها الطاحنة بين 
العراق وإيران، فكنت أسترسل في عرض 
آخر مستجداتها على األمير وكان يصغي 
لحديثي باهتمام كبير، ثم يتنهد معقبا 
وألف  »حرام  ويقول:  األخبار  تلك  على 
حرام على ذهاب كل هذه األرواح الشابة 
بين  ال���رؤى  ف��ي  وتنافر  تناحر  بسبب 
حكامها، وبسبب سياسة َلِيّ األذرع في 
ما بينهم. فأقول له: »يا سمو األمير، إن 
الحروب موجودة وكما تعلمون منذ فجر 
بعض  ق��در  وه��ي  األرض،  على  الحياة 
الشعوب«. فيقول لي بحسرة: »كل شيء 
الحال  يا رمزي، وبطبيعة  قضاء وقدر 
فإن الحروب هي أيضا قضاء مقدر على 
بعض الشعوب. ولكن الحكمة والكياسة 
والدفع بالتي هي أحسن يجب أن تكون 
من صفات الحكام الذين يحكمون هذه 

إلى  فيدفعون بخيرة شبابها  الشعوب 
الموت الزؤام تحت نيران الحروب التي 
يشعلون فتيلها، فالحكام يعيشون في 
قصورهم والشعوب هي التي تتجرع 
مرارة الحروب وعواقبها الوخيمة على 

كل مقومات العيش«.
وفي أحد األيام، وبعد تناول الغذاء، 
انتقلنا للجلوس في الصالون المخصص 
الحتساء كؤوس القهوة العربية، فقال 
لي األمير: »رمزي، لم نكمل حديثنا عن 
الحرب بين بلدك وبين إيران، فهل تعتقد 
ب��أن ه��ذه ال��ح��رب كانت ض��روري��ة بين 
فقد  وإي����ران.  ك��ال��ع��راق  ج��اري��ن  بلدين 
تحدثت كثيرا مع الرئيس صدام حسين 
ليوقف هذه الحرب التي استنزفت الكثير 
والكثير من خيرات البلدين وتسببت في 
وجود آالف األرامل واأليتام بالجانبين، 
فقال لي الرئيس صدام حسين بأن إيران 
ال��ع��راق، حيث  اع��ت��دت على  التي  ه��ي 
أخذت تفجر القنابل وتقتل األبرياء من 
العراقي  الشعب  فوجد  العراق،  أبناء 
ورد  نفسه  ع��ن  للدفاع  مضطرا  نفسه 
الصاع بالصاع إليران وعندما تقرر إيران 
وقف الحرب فإن العراق سيفعل المثل 
بين  ال��دام��ي��ة  ال��م��واج��ه��ات  وستنتهي 
الطرفين، فقلت له: »لقد قال لكم الرئيس 
هي  ف��إي��ران  الحقيقة،  حسين  ص���دام 
المعنية ولم يكن لها الحق في مهاجمة 
يفعل شيئا سوى  لم  والعراق  العراق. 
الدفاع عن نفسه ضد الغزو اإليراني«. 
فقال لي متحسرا: »والله حرام، فلو أن 
كل هذه األموال الطائلة التي يتم صرفها 
وتبديدها على الحرب تم استغاللها لبناء 
والمستشفيات  وال��م��ع��ام��ل  المصانع 
في  هائل  تطور  لحد  العليا،  والمعاهد 
هذه البلدان، ولكن ماذا عسانا نقول في 
عن  البعد  كل  البعيدة  الحكام  ق��رارات 

مصالح الشعوب«.
وكما ذكرت في مقال سابق لي، فقد 
العزيز  عبد  ب��ن  ال��ل��ه  عبد  األم��ي��ر  ك��ان 
النطق  في  وشجاعته  بجرأته  معروفا 
بالحق، وهكذا دعا ذات يوم كل سفراء 
على  بالرباط  المعتدين  العربية  الدول 
مائدة الغذاء بقصره بعين الذئاب، وبعد 
الجميع  انتقل  الغذاء وكالعادة،  تناول 
ال��ش��اي وال��ق��ه��وة، وإذا  نحو ص��ال��ون 
الحضور  أم��ام  يقف  الله  عبد  باألمير 
قائال: »لدي سؤال كبير يهم العرب: لماذا 
هذه  بكل  األسلحة  قطر  دول��ة  تشتري 
الكميات الهائلة؟ هل السبب هو عزمها 
على إعالن الحرب ضد البحرين؟ كما أن 
الدول الخليجية األخرى تشتري األسلحة 
حيث  ضخمة،  وبكميات  كبير  ب��ب��ذخ 
تتعرض هذه األسلحة للتالشي والصدإ 
يتم  التي  المستودعات  ف��ي  وال��ت��ق��ادم 
األم���وال  ك��ل  أن  ول���و  ف��ي��ه��ا.  تكديسها 
المناطق  لتنمية  توجيهها  تم  الطائلة 
العربية ونهضة الشعوب العربية لكان 
لصالح  كبيرا  اختالفا  مختلفا  الوضع 
فقر  كلمة  والنتهت  العربية،  الشعوب 
وكلمة بطالة وكلمة أمراض خارجة عن 

التغطية الصحية من قاموس المعامالت 
العرب  السفراء  نقل  ويومها  العربية«. 
العربية  المملكة  عهد  ولي  تصريحات 
السعودية إلى حكام بلدانهم، وبدوري 
»السياسة  ج��ري��دة  ف��ي  بنشرها  قمت 
الكويتية« الطبعة الدولية، فقامت ضجة 
كبيرة في بعض الدول العربية الخليجية 
الشجاعة،  التصريحات  ه��ذه  نتيجة 

فشكرني األمير بحرارة.
لي،  يقول  الله  عبد  الملك  ك��ان  وق��د 
وهذه شهادة للحقيقة والتاريخ، وذلك 
الشعب  »إن  للعهد:  ول��ي��ا  ك��ان  عندما 
المغربي محظوظ بالنظام الملكي، وأنت 
ماذا  رم��زي  يا  غيرك  من  أفضل  تعرف 
الذي يضمنه  واالستقرار  األمان  يعني 
ال���ن���ظ���ام ال��م��ل��ك��ي ل��ل��ش��ع��وب ب��ع��د كل 
الخسارات والتقهقر الذي جلبه الثوريون 
الذين تعاقبوا على كرسي الحكم بالعراق 
الشعب  عاشه  ال��ذي  االزده���ار  كل  بعد 
العراقي تحت كنف النظام الملكي والملك 

القتيل فيصل الثاني«.
وذات يوم كنت جالسا مع األمير في 
مع  الذئاب  عي  بكورنيش  الكريم  بيته 
العربية  وال��ق��ه��وة  ل��ل��غ��ذاء  ال��م��دع��وي��ن 
المنكهة، فسألته: »سمو األمير لم تكن 
وليا لعهد المملكة العربية السعودية، 
ماذا كنت تتمنى أن تكون؟«، فقال لي: 
»سؤالك وجيه وقد حركت به عدة تطلعات 

كنت أتمنى تحقيقها، وأنا لو لم يجعلِن 
أن  أتمنى  لكنت  المنصب  في هذا  الله 
أكون أمينا للجامعة العربية حتى أسعى 
وحدة  لتحقيق  وس��ع��ي  ف��ي  م��ا  ب��ك��ل 
وألم  العربية،  الشعوب  بين  الصفوف 
شتيت األهداف بين العرب وأجعلها هدفا 
واحدا ووحيدا هو خلق قوة عربية هائلة 
أط��م��اع وتسلالت  ع��ل��ى ص��د  وق�����ادرة 

األجنبي لعروبتنا«.
بن  الله  عبد  الراحل  الملك  كان  وقد 
ال��م��غ��رب ويقدر  ي��ح��ب  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د 
الخطوات الكبيرة التي قطعها تحت ظل 
الملك الحسن الثاني والنهضة الهائلة 
تحت دوحة الملك محمد السادس. وكان 
قد  والمغاربة  للمغرب  محبته  فرط  من 
شيد عدة إقامات للمغرب وكان يعشق 
بوسكورة  منطقة  في  بإقامته  النزول 
من  حفاوة  يلقى  كان  حيث  الخضراء، 
طرف سكان الدواوير المجاورة إلقامته 
حلوله  عند  الهدايا  عليهم  يغدق  وكان 
بينهم، ومن فرط عشقه لمنطقة بوسكورة 
أشرف  فقد  البيضاء،  ال��دار  بضواحي 
قصره  وتزيين  استصالح  على  بنفسه 

هناك.
بإقامته  ال���ن���زول  ي��ح��ب  ك����ان  ك��م��ا 
بكورنيش عين الذئاب والتي شيد فيها 
مكتبة كبيرة هي مكتبة الملك سعود التي 
والمعرفة  العلم  لطالب  محجا  تعتبر 
ب��ال��م��غ��رب ألن���ه زوده����ا ب����آالف الكتب 
والمجلدات التي تستجيب لكل حاجيات 
شعب  مختلف  في  والتحصيل  البحث 

العلم والمعرفة.
تفضل  »ل��م��اذا  أس��أل��ه:  كنت  وعندما 
قضاء عطلك في المغرب وال تتوجه نحو 
أمريكا وأوروبا«، كان يجيبني: »أنا أحب 
بين  نفسي  وأعتبر  والمغاربة  المغرب 
ولي  المغرب،  في  هنا  وإخواني  أهلي 
صداقة عميقة كلها احترام وأخوة مع 
جاللة الملك الحسن الثاني، وأنا شديد 
اإلعجاب بولي العهد األمير سيدي محمد 
الذي أعتبره مثاال وقدوة لشباب البلدان 
األصيلة  البيتية  التربية  في  العربية 
وال��ث��ق��اف��ة ال��ع��ال��ي��ة ودم���اث���ة األخ���الق 
من  كبيرا  ع��ددا  أن  وال��ت��واض��ع، حتى 
الملوك العرب يقولون باستمرار: نحن 
نتمنى أن يكون أبناؤنا في مثل أخالق 
وثقافة ولي عهد المغرب األمير سيدي 

محمد«.
أما خادم الحرمين الشريفين الجديد 
الملك سلمان بن عبد العزيز وحتى قبل 
وفاة الملك عبد الله، كان يتمتع سلمان 
بن عبد العزيز، 77 سنة، بأقوى الحظوظ 
للجلوس على عرش المملكة السعودية، 
إذ تضاعفت عدد األنشطة الرسمية التي 
كان يقوم بها محل الملك الراحل، فكل 
يوم يمتلئ حساب »التويتر« التابع للملك 
الجديد بأهم األنشطة الرسمية ومهامه 

التمثيلية خارج أرض الوطن.
وقد كان الملك سلمان حاكما للعاصمة 
الرياض، حيث قام بعدة منجزات منحت 
العاصمة موقعا عالميا مرموقا قبل أن 

ينصبه الملك عبد الله وليا للعهد سنة 
وزير  منصب  ك��ذل��ك  شغل  كما   ،2012

الدفاع.
ويتمتع الملك سلمان بن عبد العزيز 
بعالقات قوية مع المغرب، إذ سبق وقام 
الملك الحسن الثاني ملك المغرب بتقليده 
وسام الكفاءة الفكرية في الدار البيضاء 

عام 1989.
الملك  الشريفين،  الحرمين  وخ��ادم 
سلمان بن عبد العزيز الذي تصادف أن 
بضعة  م��ن��ذ  مفصال  م��ق��اال  ع��ن��ه  كتبت 
وتقديره  بحبه  معروف  فقط،  أسابيع 
عديدة  صداقات  وله  اإلعالمي  للمجال 
ومتينة مع أهم رجاالت اإلعالم في العالم 
»الشرق  جريدة  يملك  أن��ه  كما  العربي 
األوسط« وما يصدر عنها من مطبوعات 
أخرى، وهي الجريدة العربية الواسعة 
اإلعالمي  بخطها  والمعروفة  االنتشار 
القوي والمرتكز على مبادئ المصداقية 
في  رائعا  بيتا  يمتلك  كما  الصحفية، 
مصيف ماربيا اإلسباني، حيث كانت لي 

شقة بجواره.
هكذا كنت ألتقيه وهو يمارس رياضة 
كل صباح،  بدوري  أزاول  التي  المشي 
وذات يوم التقيته هناك فوقف وقال لي: 
»لماذا ال تزورني ونحن جيران؟« فتأثرت 
مسامعي ومشاعري تحت تأثير كل  هذا 
التواضع من شخصية سياسية كبيرة، 
فقلت له: »شكرا يا سمو األمير، هذا كرم 
لم تكن وليا  »لو  منكم«، وسألته يوما: 
تكون«،  أن  تتمنى  ك��ن��ت  م���اذا  للعهد 
أن  أتنمى  »كنت  الفور:  على  فأجابني 
أكون صحفيا حتى أطلق العنان لقلمي 
ف��ي ال��ح��ق وال��ت��واص��ل ب��ي��ن الشعوب 
منذ  الصحافة  أعشق  فإني  العربية، 
األصدقاء  م���ن  ال��ك��ث��ي��ر  ول���ي  ص��غ��ري 

الصحفيين«.
وهكذا كان أول تصريح نطق به هذا 
الملك الحكيم مباشرة بعد مبايعته خلفا 
ألخيه الملك الراحل: »إن أمتنا العربية 
إلى  اليوم  تكون  ما  أحوج  واإلسالمية 
وحدتها وتضامنها، وسنواصل في هذه 
البالد - التي شرفنا الله بأن اختارها 
 - للمسلمين  وقبلة  لرسالته  منطلقا 
م��ن شأنه  م��ا  األخ��ذ بكل  ف��ي  مسيرتنا 
وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن 
ديننا  بتعاليم  مهتدين  أمتنا،  قضايا 
اإلسالمي الحنيف الذي ارتضاه المولى 
لنا، وهو دين السالم والرحمة والوسطية 

واالعتدال«.
وأنا ومن هذا المنبر واثق كل الثقة 
بأن مستقبل الشعب السعودي ونهضته 
ومواصلة تطوره ونمائه مضمون بعد 
أن َمَنّ عليه الله بخير خلف لخير سلف.
فرحم الله الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
للشعب  وال��س��ؤدد  الخير  ال��ل��ه  وج��ع��ل 
خادم  كنف  تحت  الشقيق  ال��س��ع��ودي 
المثقف  ال��م��ل��ك  ال��ش��ري��ف��ي��ن  ال��ح��رم��ي��ن 
خادم  ال��رؤى  والبعيد  الذكاء  والفائق 
ال��ح��رم��ي��ن ال��ش��رف��ي��ن س��ل��م��ان ب��ن عبد 

العزيز.

كانت أيام الجمعة موعدا كبيرا في حياتي شخصيا حيث كانت جلسة الغذاء مع األمير عبد 
اهلل تنتهي بجلسة قهوة وشاي على الطريقة العربية العريقة. وكان األمير في تلك 

الجلسات الرائعة يلتفت نحوي ويسألني عن آخر تطورات القضية العربية التي كنت كصحفي 
أتابعها وأكتب عنها. حيث كانت الحرب يومها تدور رحاها الطاحنة بين العراق وإيران، 

فكنت أسترسل في عرض آخر مستجداتها على األمير فكان يصغي لحديثي باهتمام كبير.

قال الراحل عبد اهلل بن 
عبد العزيز: »لو لم يجعلِن 

اهلل في هذا المنصب 
لكنت أتمنى أن أكون 

أمينا للجامعة العربية حتى 
أسعى بكل ما في وسعي 

لتحقيق وحدة الصفوف 
بين الشعوب العربية، وألم 
شتيت األهداف بين العرب 

وأجعلها هدفا واحدا 
ووحيدا هو خلق قوة عربية 

هائلة وقادرة على صد 
أطماع وتسلالت األجنبي 

لعروبتنا«..

وقال امللك �سلمان بن عبد العزيز: 

»لو مل اأكن وليا للعهد لتمنيت اأن اأكون �سحفيا«

قال امللك الراحل عبد اهلل بن عبد العزيز: »لو مل اأكن وليا 

للعهد لتمنيت اأن اأكون اأمينا عاما جلامعة الدول العربية«



أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

كان بودي أن أتناول بالذكر مجموعة من الكتب التي 
تتناول التصوف من طرف مؤلفين مغاربة ومراكشيين 
العمل  بيني وبين هذا  الخصوص، ومما حال  على 
انعدام توفري على كتاب: »الجيش العرمرم الخماسي 
في دولة أوالد موالنا علي السجلماسي« لمؤلفه العالمة 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الكنسوسي رحمه الله.. 
الكتاب رغم طبعه وتحقيقه وإع��ادة النظر في  فهذا 
ترتبيه من طرف أحد حفدة المؤلف األستاذ المشارك 
أحمد بن يوسف الكنسوسي في جزأين، فإن توزيعه 
لم يتم بتمام نشره لدى الباعة، وحتى إذا توفرت على 
الجزء األول فإنه يعسر عليك أن تتوفر على الجزء 
الثاني.. وأخيرا أعارني األخ الصديق الوفي البشير 
به  القيام  نويت  ما  ليكتمل  الثاني  الجزء  النظيفي 
به هذه  ال��ذي عنونت  الموضوع  إط��ار  في  بالتناول 
)أنظر  واآلت��ي��ة  ال��م��اض��ي��ة  ال��م��ق��االت  م��ن  السلسلة 

الصورة(.
لقد قدم للكتاب المطبوع األستاذ محمد المنوني رحمه 
الله.. ويعتبر كتاب »الجيش العرمرم« من ضمن الكتب 
التي قام األحفاد باالهتمام بمؤلفات أسالفهم، والعناية 
اعترافا  كتابها  وفاة  بعد  وتحقيقها  ودراستها  بها 
بحقوقهم، وتنويها بأقدارهم، وإشاعة آلثارهم: »وقد 

الحفيد  األس���ت���اذ  ال����م����رح����وم أض�����اف 
لهذا  ال��ك��ن��س��وس��ي  أح��م��د 
تقديمه  إث���راء  المجهود، 
لعمل جده بتعريف موسع 
بمؤلف »الجيش« برز فيه 
منوع  ك���ع���ال���م  م�����رك�����زه 
المشاركة، ولغزي متضلع، 
وشاعر مبدع وكاتب المع« 
الحفيد،  م���ق���دم���ة  )م�����ن 

الصفحة: 3(.
إن أهمية كتاب »الجيش 
العرمرم« تظهر بمطالعته 
ساقها  التي  وبالمقدمة 
جده  تقديم  ف��ي  حفيده 
وبمن اهتم بطبع ما خلفه 
سيدي  الفقيه  ذمة  على 
عمر بن أحمد بن الخياط 
سنة  الحسني  الزكاري 
الطبع  وذي���ل  1336ه� 
بسبعة أبيات شعرية..

قد يظهر من قراءة كتاب 
»ال��ج��ي��ش ال��ع��رم��رم« أن 
م����ؤل����ف����ه م���������ؤرخ ول����ه 

اختصاص في هذا العلم وغيره بالمشاركة العلمية 
االختصاصات  مجاالت  تعدت  التي  المغرب  لعلماء 
الفقهية واألدبية والعقلية،  العلوم  لتعم كل  األخرى 
فنجد الفقيه »الكنسوسي« صاحب »الجيش العرمرم« 
م��ؤرخ��ا وش��اع��را ون��اث��را وم��رب��ي��ا ص��وف��ي��ا، ونجد 
للكنسوسي في كتاباته النثرية في التاريخ منهجية 
خاصة لما أمر السلطان سيدي محمد بن المولى عبد 
الرحمن، سيما و»أن الكتاب والمؤرخين لم يؤدوا حق 
هذه الدولة العلوية على وجهه، ولم يشكروا نعمتها 
كما يجب، فوضعه وهو في سن السبعين قائال: ولو 
قدر الله سبحانه كون هذا التأليف المبارك عند مقاربة 
الربعين ال بعد مجاوزة السبعين لكان فيه شأن يذكر 
ومجد يحمد ويشكر، ولكن ال محل للعناد ولكل أجل 
المغرب  )أنظر كتاب: ذكريات مشاهير رجال  كتاب« 
لعبد الله كنون، الصفحتان: 13 و14(، ويتجلى فنه 
النثري كذلك في الرسائل، ففيها قوة ومتانة السبك، 
ويظهر الكنسوسي بسعة اطالعه ومعارفه في إجابته 
على رسالة أجاب لها الحاجب موسى بن أحمد )وقد 
وجه إليه كتابا في المعادن ليرى فيه رأيه(، فيأتي 
يتناول  أنه  رغم  مسكتا(  )جوابا  متضمنا  الجواب 
طبائع المعادن والعقاقير والمزارع والمغارس.. أما 
شعر الرجل فهو ما عبر عنه ممن عايش الكنسوسي 
كاألديب غريط الذي ذكره في كتابه »فواصل الجمان« 
حيث يقول: »إن المترجم )يعني الكنسوسي( كان كثيرا 
ما يجتمع هو والعالمة أبو العباس أحمد بناني، كال 
في الزاوية التيجانية بفاس، فتلقى عليه اقتراحات 
ممتنعة فيقيد القافية والمعنى ثم ينجز للطالب ما 
تمنى بديهة«، فشعره إما مديح أو تهنئة أو رثاء ومما 

تناول في أشعار المولديات واألشعار الصوفية..
لقد كان للشيخ الكنسوسي مكانة عند أهل التصوف 
خصوصا في الطريقة التيجانية، ومن مؤلفات الشيخ 
الكنسوسي باإلضافة إلى »الجيش العرمرم« نجد كتاب 
»الحلل الزنجفورية في أجوبة األسئلة الطيفورية« أو 
كتاب »الجواب المسكت« في الرد على من تكلم في 

طريق اإلمام التيجاني بال تثبت.

طبقها  لو  المنفلوطي  المصري  الكاتب  لنا  خلفها  شاملة  حكمة 
المجتمع اإلسالمي لما أصبح يعاني من آفات الفقر والهشاشة، 
حيث قال رحمه الله لو أعطى الغني الفقير ما َفُضَل عنه من الطعام 
كان  المرتكزات  هذه  وعلى  ألما،  وال  أحدهما سؤوما  اشتكى  ما 
المجتمع الوجدي يعتمد في معاملته اليومية قصد الحفاظ على 

التوازن بين مختلف طبقات الشعب مصداقا للحديث النبوي 
التضامني  النظام  وبفضل  المعاملة«،  »الدين  الشريف 

والتكافلي الذي كان يتحلى به المجتمع الوجدي كادت 
يؤمنون  كانوا  الناس  ألن  تنعدم  أن  الفقر  ظاهرة 
في  بعض  على  بعضهم  الله  فضل  وبما  بالقناعة 
الرزق، فال تجد في شوارع المدينة متسولين وال 
»الجمعية  أسسوا  المدينة  أغنياء  ألن  متسكعين 
في  يساهمون  كانوا  التي  اإلسالمية«  الخيرية 
ميزانيتها عن طواعية واقتناع، وقد تخرج من هذه 
المؤسسة الخيرية عدد كبير من األطر والكفاءات 

وصل بعضهم إلى مراتب عليا في دواليب اإلدارة 
المغربية، فكنت تتجول في أزقة وشوارع المدينة دون 

أن يزعجك أو يزاحمك متسول أو متسكع باستثناء رجل 
أح��م��د حجيرة  ال��م��رح��وم  مكتبة  أم���ام  يقف  ك��ان  ض��ري��ر 

ويستجدي المارة بصيغة منعدمة ال يمد يده بل يكتفي بترديد 
كلمات فيها نوع من الحنان، ويقول: يحن يحن وإال ما حن يحن، 
عليه  فيغدقون  التغريد  من  النوع  بهذا  يتأثرون  الناس  وك��ان 
بالصدقات وبسخاء كبير، وقد سبق لي أن بعثت إلى جميع الجهات 
المختصة )الوالية، والمجلسان البلدي والجهوي، والغرفة التجارية، 
والمركز الجهوي لالستثمارات( بنسخة من المخطوط الذي أشرفت 
على نقله من اللهجة الدارجة إلى اللغة العربية، وهو في نظري 
كنز يحتوي باإلضافة إلى تدوين أصول وجذور العائالت والطقوس 
التي كانت تطغى على الحياة اليومية وعلى المناسبات الدينية 
وجود  فال  وتكافلي  تضامني  نظام  عن  تنم  وكلها  واالجتماعية، 

للفوارق االجتماعية فيه وما أحوج الوجديين اليوم إلى االقتداء 
به واتخاذه قاعدة يعتمدون عليها في تعاملهم، وذلك ما اهتدى 
إليه الدكتور العالمة األستاذ مصطفى بن حمزة الذي أصبح ديدانه 
حث الميسورين من أغنياء مدينة وجدة على بناء المساجد ودور 
شقق  عن  عبارة  وهي  السرطان  مرضى  ألهالي  وم��آوٍي  العجزة 
مفروشة ومجهزة بكل اللوازم، تقيم فيها عائلة 
بعد  ويتركها  عالجه  فترة  خالل  المريض 
شفائه لتحل محلها عائالت أخرى قادمة من 
من  أرج��و  مشاريع  وه��ي  المدينة..  أن��ح��اء 
المحسن الكبير أن يستمر فيها بعد أن وفر 
لكل حي من أحياء المدينة مسجدا قريبا 
من سكناهم، ومن ضمن األعمال االجتماعية 
التي يجب أن يكرس الدكتور مصطفى بن 
بدور  االهتمام  إلنجازها  جهوده  حمزة 
الحضانة وفنون الطبخ والخياطة ألن هذين 
من  معينا  مستوى  يتطلبان  ال  المجالين 
المجال  في  العمل  وأن  خصوصا  الثقافة، 
سيساعد على إتقان الكثير من الفتيات والنساء 
بالسجن بسبب  اللواتي تصدر في حقهن أحكام 
تعاطيهن للدعارة التي تبين أن ُدورها وبؤرها أصبحت 
تتكاثر بالمدينة نتيجة البطالة وانعدام الشغل. ومما الشك فيه أن 
وزارة التضامن واألسرة ستكون على استعداد لتضافر جهودها 
مع عمل المحسنين الذين يضعون كل ثقتهم في شخص الدكتور 
تجعل  وتقوى  وورع  من مصداقية  به  يمتاز  لما  نظرا  بن حمزة 
الميسورين من أبناء المغرب الشرقي يتبرعون بسخاء وأريحية 
كبيرة في سبيل إنجاز المشاريع التي يقترحها عليهم، وهو مجال 
أصبح أغنياء المدينة يتنافسون فيه وال أدل على ذلك أن العدد 
لبعض  الخاص  المال  من  بناؤها  تم  التي  المساجد  من  الكبير 

المحسنين الوجديين.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

تخرج من »الجمعية 
الخيرية اإلسالمية« عدد 
كبير من األطر والكفاءات 

وصل بعضهم إلى مراتب عليا في 
دواليب اإلدارة المغربية، فكنت تتجول في 
شوارع المدينة دون أن يزعجك أو يزاحمك 

متسول أو متسكع عكس ما يقع 
اليوم حيث كثر المتسكعون 

والمتشردون

< يتبع< يتبع

11

16

ما يروج اليوم عن الحركة الشعبية )الحزب الذي تقويه الضربات( 
هو شيء عاٍد جدا، يقال عن كل األحزاب في لحظات معينة، األحزاب 
طبعا التي تسعى إلى التغيير وتتطلع إلى الخروج من دائرة التحكم 
والتحاليل  واالنتقادات  الكتابات  كل  رغم  ع��اٍد  شيء  )النسوية(، 
المدبجة بأيادي من يجهلون الحزب العتيد ومساره الممتد على 
مسافة زمنية ليست بالهينة، إذا ما قورنت مع حياة أحزاب أخرى 
فرضتها ظروف خاصة أو باألحرى صنعتها لتؤدي مهمة معينة 
ومحددة بالمكان والزمان مسافة تمضي فيها العقود وتتكرر على 
طريق ضوئي جريح كما قال أحد الشعراء، دون أن يفكر أهل الحل 
الوقت  في  وإسعافها  الجراح  تلك  تضميد  في  بالحركة  والعقد 

المناسب وقبل استفحال المرض وانتشاره في كل األوصال.
ما يقع اليوم في الحركة التي تراجع زعيمها األبدي إلى الخلف هو 
وليد سياسة االستقواء )بالعالقات مثال(، والرغبة في الخلود والطمع 
في المناصب والكراسي رغم انعدام المؤهالت التي هي أساس كل 

أقل  لم  )إن  السياسية  التجربة  وقلة  تطور،  وكل  نجاح 
انعدامها بالمرة( التي تكتسب بالممارسة والمشاركة 

النضال داخل الصفوف الحزبية، وهو ناتج  في 
غياب  ع��ن  السابقة  األع���داد  أح��د  ف��ي  قلت  كما 
التأصيل السياسي الحق الذي يذكي التنافس 
القواعد  إلى  والنزول  الحوار  على  ويشجع 
)بشكل حقيقي وليس صوريا(، ويخلف الوعد 
)أي التأصيل( مع استعمال وسائل غير نظيفة، 
تنبذها السياسة، وال يليق االشتغال بها أو 
عليها في الوقت الراهن الذي يقتضي الكثير 

الماضي  نمطية  لتكسير  والحزم  الجدية  من 
وتشذيب  الحركية  ال��ذاك��رة  زواي��ا  في  القابعة 

المؤسسة الحزبية منها، وملء فراغاتها  عن طريق 
عن  منقحا  تاريخا  وتحكي  تملي  جديدة  آف��اق  فتح 

صفحات بيضاء منسابة، في محاولة تهدف باألساس إلى 
زحزحة الشلل والركود اللذين تعاني منهما الحركة، وإسقاط رؤوس 
يانعة إلى أبعد حد ال تنظر سوى هبة ريح، كل تلك التحركات وكل 
تلك الخطوات )التي تبدأ برفع القدم األولى كما يقال من أجل إحياء 
لحظات قابعة في ثنايا التاريخ بكل طراوتها وحالوتها واستعادة 
بشرى الزمن اآلتي على أيدي مناضلين ومناضالت من الصنف األول، 
تحركهم مصلحة الحزب التي يستحيل توفرها أو االهتداء إليها 
بالشعارات الجوفاء وهتافات التصحيح الفارغة مع وجود استبداد 

سياسي.
)أي  األخير  هذا  واستراتيجيته  الحزب  توجه  في  مفرط  وتحكم 
التحكم( الذي يقف حجرة عثرة في طريق اإلصالح، وما يتبعه من 
انفتاح المؤسسة على خزانات الحزب الشبابية والنسوية وقواها 
الفاعلة التي تتوخى من االنخراط تنمية قدرات المناضل على العمل 
الجماعي، وغرس الوطنية في نفسه وتأطيره بشكل حقيقي وتجميع 
كل أطره حتى الغاضبة منها، دونما اللجوء إلى العنف والتشهير 
ورفع الفتات »الترحيل« بطريقة تبدو ساذجة إلى أبعد حد إن لم أقل 

بليدة. لقد أدرك السيد العنصر األمين العام »بأن وقت المحاسبة 
قد حان داخل الحركة«، لكي يؤدي كل واحد ثمن خطئه أو تالعبه 
في مال الشعب، أو تجاوزاته الرعناء التي ال تخلف في األوساط إال 
االحتقان والفوضى وكراهية السياسة واألحزاب المعول عليها في 
المدن  السياسي وخلق فضاءات في كل  العمل  التأطير وتحبيب 
والقرى إلنعاش الشباب والطفولة وصقل العبقرية المغربية في كل 
يقال  كما  األم��ور«  و»قلب  تريث  أن  بعد  ذلك  أدرك  قلت  الميادين، 
بالدارجة وهو المعروف بهدوئه وتحكمه في أعصابه، وصدقه في 
حدسه، حيث أعلن بصريح العبارة عن أن »زمن التساهل التنظيمي 
ولى وانتهى العمل به« )في إشارة إلى غير المنضبطين(، ألن المرحلة 
تريد صرامة، وتقتضي تفعيال لمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة 
كما قال العنصر أمام أعضاء المجلس الوطني األسبوع المنصرم، 
وبحضور محمد أوزين الذي أثار وجوده استغرابا واندهاشا رغم 
نص القانون الداخلي )المحرف حسب إحدى الجرائد الوطنية( التي 

وضعت القارئ أمام الوثيقتين )العربية والفرنسية(.
إن المرحلة المقبلة أو الموالية للمجلس الوطني، 
يقول السيد العنصر، ستكون حاسمة بكل ما في 
الكلمة من معنى؛ إذ سينكب الحزب بكل جدية على 
دراسة المشاكل العالقة والتي تركت لحالها خوفا 
من ردود أفعال أو تصلب بعض أباطرة الحركة 
يقال  كما  بصباطهم«،  »دخلوها  الذين  الجدد، 
بالدارجة، في لحظة تغييب المنطق السياسي 
أو االعتبار الحزبي من أجل الحصول على تزكية 
أو منصب أو امتياز، على اعتبار أن لهم قدرا 
ومكانة، يمكن أن يؤدي انصرافهم إلى دك الحركة 
وهدمها، علما أن هذه األخيرة ليست قائمة سوى 
المخلصين،  والمناضالت  المناضلين  أكتاف  على 
المنتشرين في القرى البعيدة )وليست تلك التي استفادت 
من دعم وزارة الشبيبة والرياضة( وفي األرياف والصحاري، 
كمراكش  لمبادئها  وتخلص  بالحركة  تعتز  التي  المدن  وبعض 
الحمراء التي أضحت اليوم خاوية على عروشها )من الحركة( بعد 
أن أسندت أمورها إلى شخص مصلحي، ال يهمه من السياسة إال 
الحصانة والمظلة الواقية من أشعة المتابعة القضائية، بعد تورطه 
في قضية تشملها عدة تهم ثقيلة، خاصة تلك التي تخص التساهل 
أو الترخيص بالبناء قرب اإلقامة الملكية ودون اعتماد الضوابط 

المعمول بها.
إن المرحلة المقبلة ستكون متفردة وحاسمة يقول السيد العنصر 
بلغة لم نعهدها فيه منذ أن تولى األمانة العامة في فترة غامضة، 
الكل يمر عليها مرور الكرام رغم أنها غنية بالمواقف والمغالطات 
والحب الكبير الذي كان الحركيون يكنونه للمحجوبي أحرضان، 
حيث سيتخذ »منهجية« في العمل، تحقق الكثير من النجاح وتوفر 
الكثير من الوقت والجهد اللذين أضاعتهما الحركة من قبل في أمور 
هامشية بعيدة عن العمق، كانت تثار لتلهية الحركيين وإشغالهم 

عن المهم واألهم.

أضحت مدينة الحمراء 
اليوم خاوية على عروشها 
من »الحركة« بعد أن أسندت 
أمورها إلى شخص مصلحي، 

ال يهمه من السياسة إال الحصانة والمظلة 
الواقية من أشعة المتابعة القضائية، بعد 

تورطه في قضية تشملها عدة تهم 
ثقيلة، خاصة تلك التي تخص التساهل 

أو الترخيص بالبناء قرب اإلقامة 
الملكية..

alousbouea@gmail.com

< العدد: 822
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 محمد بركوش

هل حان وقت المحاسبة داخل حركة العنصر؟

صورة لغالف كتاب »الجيش 
العرمرم« الذي ألفه الشيخ أبو عبد 

الله محمد الكنسوسي في جزأين



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/79
حساب عدد 52674

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا إموبيلي
ضد: لطيفة افريطو رقم 6 الطابق 

األول الزنقة 168 أفكا القنيطرة

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/02/04
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/36735
الكائن بالرقم 168 رقم 6 أفكا 

القنيطرة
بالطابق  وهو عبارة عن: شقة 

األول
 56 المساحة:  من حيث  البالغ 

متر مربع
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 

180.000 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد أداء 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% لفائدة 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 426/15

********
 المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/89
حساب عدد 52230

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: الشركة العامة المغربية 
العربي  األستاذ  نائبها  لألبناك 

الغرمول المحامي بالرباط
ضد: رشيد عنوب الزنقة N رقم 

4 الحوزية القنيطرة

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/02/04
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/31102
الكائن: الزنقة N رقم 4 الحوزية 

القنيطرة
وهو عبارة عن: منزل من الصنف 
االقتصادي يتكون من طابق أرضي 

وطابق علوي.
 96 المساحة:  من حيث  البالغ 

متر مربع
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 

444.000 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد أداء 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% لفائدة 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 

بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 
التنفيذ العقاري.

 As 427/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6302/05
أصل تجاري

حساب عدد  51318

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: البنك المغربي للتجارة 
الخارجية

نائبه األستاذ العربي الغرمول 
المحامي بهيئة الرباط

ضد: نادية بلوزي
بلخديم  عباس  القيم  بواسطة 

بالمحكمة التجارية بالرباط

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/02/04
ص��ب��اح��ا ب��ق��اع��ة ال��ب��ي��وع��ات رقم 
سمسرة  س��ت��ق��ام  ب��ال��م��ح��ك��م��ة   2
لبيع  العلني  ب��ال��م��زاد  عمومية 
الرسم  موضوع  التجاري  األصل 

العقاري عدد 52782 
الكائن: تجزئة أوالد أوجيه رقم 

227 بلوك ف القنيطرة
لتعليم  عن: روض  عبارة  وهو 
شعبية  منطقة  ف��ي  يقع  األط��ف��ال 

بأوالد أوجيه
البالغ من حيث المساحة: 100 
متر مربع يقع في الطابق األرضي 
من منزل من طابقين يتوفر على 
ركن مكشوف مع حديقة صغيرة.

االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 

50.000.00 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد أداء 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% لفائدة 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 428/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/84
حساب عدد 51881

إعالن عن بيع عقار

العقاري  ال����ق����رض  ل���ف���ائ���دة: 
والسياحي نائبه األستاذ العربي 

الغرمول المحامي بهيئة الرباط
زاوية  كريدة  المصطفى  ض��د: 
أنوال وإشبيلية إقامة روزا الشقة 

12 ميموزا القنيطرة

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/02/04
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/60854
الكائن: إقامة روزا رقم 14 زاوية 
شارع شكيب أرسالن وزنقة أنوال 
 12 شقة  الرابع  العلوي  الطابق 

القنيطرة.
بالطابق  وهو عبارة عن: شقة 

العلوي الرابع.
البالغ من حيث المساحة: 126 

متر مربع. 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 

604.800 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد أداء 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% لفائدة 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 429/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/97
حساب عدد 56515

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  لفائدة: 
امحمد  األستاذ  نائبه  القنيطرة 

أكرم المحامي بالقنيطرة
ضد: الشاوي عبد الرحيم زاوية 
شارع محمد الخامس وزنقة ابن 
أبي زرع إقامة األزهر 23 الطابق 

07 شقة 15 القنيطرة

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/02/04
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/44710
إق��ام��ة األزه����ر زاوية  ال��ك��ائ��ن: 
شارع محمد الخامس وزنقة ابن 
أبي زرع الطابق السابع شقة رقم 

15 القنيطرة
بالطابق  وهو عبارة عن: شقة 

السابع
البالغ من حيث المساحة: 222 

متر مربع. 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 

926.000 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد أداء 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% لفائدة 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 430/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2007/69
حساب عدد 56450

إعالن عن بيع عقار

لإلنماء  الوطني  البنك  لفائدة: 

االق��ت��ص��ادي ن��ائ��ب��ه األس��ت��اذ عز 
بالدار  المحامي  الكتاني  الدين 

البيضاء
ضد: ميلود األخضر

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/02/04
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/31829
الكائن: بقارعة الطريق رقم 206 
الذاهبة إلى سوق أحد أوالد جلول 

أحواز القنيطرة.
زراعية  أرض  عن:  عبارة  وهو 
بئر  بها  البناء  من  أط��الل  فوقها 

محاطة بأشجار
البالغ من حيث المساحة: 1914 

متر مربع 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 
400.000 درهم وقد سبق عرض 

425.000 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد أداء 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% لفائدة 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 431/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2011/6302/48
حساب عدد 51344

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا إموبيلي
ضد: بعيج مونية بواسطة القيم 

يطو األطرش بهذه المحكمة

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/02/04
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/42182
الكائن: تجزئة اإلسماعيلية رقم 

1107 القنيطرة.
وهو عبارة عن: بناية حديثة من 

طابق سفلي وطابقين علويين
البالغ من حيث المساحة: 101 

متر مربع 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 

777.888 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد أداء 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% لفائدة 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 432/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/79
حساب عدد 56489

إعالن عن بيع عقار

نائبها  ت��ه��وم  ع��ائ��ش��ة  ل��ف��ائ��دة: 
المحامي  بازا  المصطفى  األستاذ 

بهيئة القنيطرة
ضد: محمد محسين

بواسطة القيم يطو األطرش

كتابة   يعلن  رئيس   مصلحة  
االبتدائية  ب��ال��م��ح��ك��م��ة  ال��ض��ب��ط 
بالقنيطرة أنه بتاريخ: 2015/02/04 
بقاعة  صباحا   11 ال��س��اع��ة  على 
البيوعات رقم 2 بالمحكمة ستقام 
العلني  بالمزاد  عمومية  سمسرة 
لبيع العقار موضوع الرسم العقاري 

عدد 978/ه�
الكائن: بالرقم 33 ديور الشعبي 

باب فاس القنيطرة.
بناية سكنية  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 

تتكون من سفلي وفوقي
 90 المساحة:  حيث  من  البالغ 

متر مربع 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح����دد  وق����د 
مبلغ:  في  العلني  المزاد  النطالق 

576.000.00 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد أداء 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% لفائدة 
الخزينة. وللمزيد من المعلومات أو 
تقديم عروض يرجى االتصال بمكتب 

التنفيذ العقاري.
 As 433/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/88
حساب عدد 41759

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: مصرف المغرب
الكتاني  أح��م��د  األس��ت��اذ  نائبه 

المحامي بهيئة فاس
ضد: عبد العالي بوشلو

بريدية  وعلي  أيت موسى  دوار 
مجاط بوفكران مكناس

كتابة   يعلن   رئيس  مصلحة  
االبتدائية  ب��ال��م��ح��ك��م��ة  ال��ض��ب��ط 
بالقنيطرة أنه بتاريخ: 2015/02/11 
بقاعة  صباحا   11 ال��س��اع��ة  على 
البيوعات رقم 2 بالمحكمة ستقام 
العلني  بالمزاد  عمومية  سمسرة 
لبيع العقار موضوع الرسم العقاري 

عدد 13/26236
الكائن: شارع أحمد شوقي رقم 

50 القنيطرة
بالطابق  شقة  ع��ن:  عبارة  وه��و 

األول مع طابق ما بين الطابقين
البالغ من حيث المساحة: 135 
متر مربع ما بين الطابقين 61 متر 

مربع. 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح����دد  وق����د 
مبلغ:  في  العلني  المزاد  النطالق 

664.800 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد أداء 
الثمن ناجزا مع زيادة 3% لفائدة 
الخزينة.وللمزيد من المعلومات أو 
تقديم عروض يرجى االتصال بمكتب 

التنفيذ العقاري.
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الحسن  الملك  لجاللة  السامية  الخطب  بعد 
الثاني جاء دور االستقباالت والتهاني والرسائل 
والدبلوماسيين  والممثلين  الرؤساء  من  الدولية 
الملك  والزعماء، وفي هذا اإلطار استقبل جاللة 
أعضاء المجلس العلمي بمراكش برئاسة األستاذ 
الرحالي الفاروقي الذي شارك في انطالق المسيرة. 
وقام بالوعظ واإلرشاد في مخيمات المتطوعين 
والمتطوعات منذ وصولهم إلى إقليم طرفاية، ومما 
ورد في خطاب جاللة الملك الحسن الثاني في لقائه 
مع العلماء قول جاللته: »سوف أكون من األولين 
الذين سيضعون اسمهم في سجل المتطوعين، كما 
أفتخر بكوني أتوفر على ورقة ناخب سأفتخر بأن 
مسيرة  في  للتطوع  مسجل  بطاقة  عندي  تكون 
استرجاع الصحراء، حتى يبقى ألبنائي وأحفادي 
وهو  أال  الحقيقي  والصولجان  الحقيقي،  التاج 
صبغة الوطنية، وأقول إنها صبغة الله ومن أحسن 

من الله صبغة.
ثم استقبل جاللة الحسن الثاني مبعوث السيد 
المجلس  ش��روان عضو  أبو  ماجد  عرفات  ياسر 
بالقصر  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  الثوري 
الثورة  أن  لجاللته  أك��د  ال��ذي  بمراكش  الملكي 
الفلسطينية تضع كافة إمكانياتها لتحرير الصحراء 
المغربية. كما سلم أبو شروان للملك الراحل رسالة 
الهنيدي  أمين  ج��اء  ذل��ك  بعد  ع��رف��ات،  ياسر  من 
اللجنة  رئ��ي��س  ع��رف��ات وه��و  ي��اس��ر  م��ن  مبعوثا 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، وهو يحمل 
رسالة خطية من عرفات إلى الملك الحسن الثاني 

يبين فيها موقف المنظمة من قضية الصحراء.
ثم جاء دور الموقف السعودي حيث استقبل 
المملكة  سفير  بمراكش  الثاني  الحسن  الملك 
العربية السعودية، فخري شيخ األرض الذي كان 
مرفوقا برئيس الوفد السعودي للمسيرة الخضراء 
فضيلة الشيخ عبد الله العتيمي. بعد ذلك، استقبل 
المملكة  وفد  وأعضاء  الحكومة  أعضاء  جاللته 
هاما  خطابا  جاللته  وألقى  الشقيقة،  السعودية 
خاطب فيه وفد المملكة السعودية قائال: »إن شعبنا 
الذي يكن للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل 
في هذه  يكتب مشاركتكم  وإك��ب��ار س��وف  إج��الل 
المسيرة، سيكتبها، ال أقول بماء الذهب، بل سوف 
ينقشها في قلبه وفي أجساده وفي شرايينه حتى 

تبقى تتوارثها األجيال عن األجيال«.
كما استقبل جاللته نور الدين سفير السودان 
جعفر  السوداني  الرئيس  من  خطابا  نقل  ال��ذي 
عليه  غالية  المغرب  أرض  أن  فيه  أك��د  النميري 
وعزيزة لديه، وفي الخطاب أشاد الرئيس جعفر 
النميري بالمغرب فقال: »إنها بالد عرفت باإلقدام 
صانت  ب��الد  ال��ت��اري��خ،  على  عيناها  فتحت  منذ 
اإلسالم واللسان العربي في وجه اعتداءات تهاوت 
الحسن  الملك  توصل  كما  ال��ق��رون«.  عبر  عليها 
عاهل  حسين  الملك  الراحل  من  برسالة  الثاني 
األردن، حيث شاركت األردن الشقيقة في المسيرة 

الخضراء بوفد هام.
موضوع  ف��ي  للمغرب  المطلق  التأييد  وع��ن 
الصحراء المغربية فإن الدول العربية كلها أيدت 
المغرب وباركت المسيرة الخضراء، بما في ذلك 
العراق، وحكومة قطر، وتونس الشقيقة، والكويت، 
ومنظمة االتحاد اإلفريقي اإلسالمي، وسلطنة عمان، 
ورئيس المجلس األعلى للثورة اإلسالمية، ورابطة 
العالم اإلسالمي، ثم الطائفة اإلسالمية والجالية 

المغربية في الواليات المتحدة.
المسيرة  في  المشاركة  على  اإلقبال  كان  لقد 
الخضراء إقباال منقطع النظير، وكان المواطنون 
المغاربة يتسابقون ويرغبون في تسجيل أسمائهم 
ويودون االلتحاق بالصحراء العزيزة، حيث كان 
المسيرة  ف��ي  ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  ال��س��ك��ان  مجموع 
الخضراء 306.500 باإلضافة إلى األطر اإلدارية 
والشيوخ  وخليفان،  قائد   300 الضباط  ومنها: 
 ،)900( بالخدمات  مكلفون  وأطباء  والمقدمون 

ليصل الجميع ل�350.000 نسمة.
أما التجمعات والتجهيزات والخدمات فكانت 

كالتالي: 
التجمع: استعدادا للمسيرة الخضراء الميمونة 
تحركت يوميا 10 قطارات من الشمال والمغرب 
انتقل  وم��ن��ه��ا  م���راك���ش،  إل���ى  متجهة  ال��ش��رق��ي 
أكادير  إلى  والشاحنات  بالسيارات  المشاركون 
ومنها إلى طرفاية. وكل المشاركين كانوا يحملون 

المصحف الكريم.
من  طن   17000 شاحنة،   7813 التجهيزات: 
2590 ط��ن��ا من  ال��م��اء،  م��ن  6300 ط��ن  ال���غ���ذاء، 

الوقود.
الخدمات: 470 طبيبا ومساعدا صحيا، 220 
للتأطير  ش��خ��ص   10.000 إس���ع���اف،  س���ي���ارة 

والتنظيم.

هل كانت الصحراء 
بدون سيد وال ملك 

قبل احتاللها من طرف 
اإلسبان؟

بقلم. مصطفى الطريبق
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الظروف  أحلك  في  حتى 
وكأنهن  مبتسمات  تجدهن 
أن  تفهمن  م��ن  ال��وح��ي��دات 
الوجود والموجودين مجرد 
لعبة لها نهاية كما كانت لها 
وهن  بقواعد،  لعبة  بداية، 
بهذه  ال���م���ل���ت���زم���ات  أك���ث���ر 
الحياة  ت��ف��ش��ل  ال���ق���واع���د.. 
تهزمهن  أن  ف���ي  ب��ق��س��اوت��ه��ا 
إرنست  ت���ل���م���ي���ذات  وك���أن���ه���ن 
همنغواي صاحب مبدأ »اإلنسان 

يموت وال ينهزم«.
ألن  ال��ت��اري��خ،  يذكرهن  ال  ق��د 
إال  يكتبه  ال  أنه  علمنا  التاريخ 
المغربي  التاريخ  الرجال، وألن 
ال يؤمن بجنس اسمه »األنثى«، 
ولكنهن ال يطمحن إلى أن تدون 
كتب  صفحات  على  أسماؤهن 
التاريخ التي ال يقرأها أحد، بل 
على  بأدوارهن  تقمن  أن  أملهن 
أكمل وجه، دورهن وسط أسرهن، 
دورهن بقريتهن، دورهن الصحيح 
في العبور بسالم فوق الصراط 
المستقيم.. لسن يطمحن لمقعد 
لقضاء  وال  البرلمان،  قبة  تحت 
عطلة الصيف بجانب برج إيفل... 
يعشن الحياة ببساطة ومطالبهن 

أبسط.
تنزوي الحياة بآهاتها المادية 
بزاوية  البرغماتية  وأوجاعها 
الرجال،  يجتمع حولها  مظلمة، 
وبعضهم  بها  يتحرش  بعضهم 
يتوسل عطفها ورحمتها، تقذفهم 
ب��ع��ي��دا ل��ي��ص��ي��روا م��ج��رد لعبة 
تبتسم  ال����ج����دران..  ت��ت��ق��اذف��ه��ا 

الرجال،  ع��ل��ى  تهكما  ال��ن��س��وة 
عن  لبحثهم  ل��ح��ال��ه��م،  إش��ف��اق��ا 

الوهم بين جدران الوهم.
هن نسوة كتامة، الالئي أقول 
قوامات  أنهن  أخرى  مرة  عنهن 
الحكيمات،  ه��ن  ال��رج��ال،  على 
الصابرات، المؤمنات، الملتزمات، 
القنوعات، والكريمات.. هن من 
محاذية  بسقاية  مكانا  اتخذن 
للمسجد لتطهير القرية من لعنة 
بزمن مضى.. ال��رج��ال  أص��اب��ت 
ت���م���ر تلك  ال���س���ق���اي���ة  ب���ج���ان���ب 
ظهرها  على  تحمل  الخمسينية 
المقوس حطبا للتدفئة غير قادرة 
ترفعه  لكنها  رأس��ه��ا،  رف��ع  على 
بعملية  تقمن  لنسوة  احتراما 
إليهن  تنظر  للعنة،  التطهير 

»بالصحة  ت��ع��ب:  ف��ي  وت��ه��م��س 
منشرحة  ببسمة  ال��ص��اب��ون«، 
تجبنها: »الله يعطيك الصحة«.. 
تبا لكن أيتها التقدميات!! أرأيتن 
كرما واحتراما وأخالقا ونضاال 
الجالسات  أيتها  أن��ت��ن  ك��ه��ذا، 
لتناقشن  م��ك��ي��ف��ة  ب��ص��ال��ون��ات 
وضعية المرأة المغربية وتدعين 

دفاعكن عن النساء القرويات!!
أنتن أنتن، وهن هن ولكني ال 
وجوههن  وك����أن  ه���ن  إال  أرى 
ومالمحهن موشومة فوق ذاكرتي، 
بل موشومة فوق ذاكرة كل رجل 
كتامي جذبته زوايا الوجود، فهن 
بمحاولة  االس���ت���م���رار  وق�����ود 

تطهيرنا من اللعنة. 
< عبد السالم المساتي

»بالصـحـة الصابــون«
إيمتا تترباو على الصدق والمعقول؟!

ونعودو نتقنو أعمالنا بالكامل والمكمول
وإيمتا نشعرو بأننا كلنا مسؤول؟!

ال فرق بين الكبير والصغير فالتعامل
وإيمتا.. وإيمتا.. تتفتح لينا العقول؟!
ونشوفو ماراه صاري فأمم من تحول

أما الهروب أنا والطوفان منبعدي والذيول
فهادا من عالمات النكران والتجاهل

الزم ما نحتارم القوانين بال دهشة وال ذهول
لنصبح مواطنين صالحين

 ال مزايدة وال أصول
الكل سواسية بضبط الصفوف

 فالخروج والدخول
نحاولو ما نسلكوش الطرق العوجا للوصول

ألنها كتخسر لينا الطبايع وتقوي التفاضل
إيوا إيمتا نوصلو لهاد المستوى المقبول؟!

ماشي مستحيل إيال تخلينا
 على النرجسية والتوكل

ساهل الوصول وغير بمجهود قليل مبذول
شويا د العزيمة واإلرادة والقبول بالتنازل

وها هي الحلول توجدت
 لهاد السلوك المعلول 

واش ترضاو يقولو علينا شعب كسول؟!
وحنا قادرين بامتياز على التعلم والتأهل
وحتى تربة أرضنا كتساعد على التفاؤل 

إذا لنغير سلوكنا بمحاربة العناد والتحايل
ونوقفو جميع وقفة شريفة للتبصر والتأمل
نراجعو فيها نفوسنا ونكثرو من التواصل

فالبد ما نلقاو التعامل
 والتكافل كيأديو للتكامل

هادي هيا فنظري المتواضع أسباب الحلو
والله أعلم.. هادا فاين تحد ليا التخيل

نتمنى تجي مبادرات أفضل بتمعن وتعقل
< أحمد محمد العرابي )وجدة(

إيمتـا.. وإيمتـا!!

المواطنون يموتون من البرد والحكومة نائمة في العسل
في مناطق األطلس والريف 
يعيش السكان هذه األيام محنة 
مهدد  ه��و  م��ن  منهم  حقيقية؛ 
بالموت، ومنهم من يعاني في 
صمت وصبر أيوب. والحكومة 
العسل،  ف��ي  ن��ائ��م��ة  ك��ع��ادت��ه��ا 
وأقصى ما فعلته إرسال بعض 
لتغطية  تكفي  ال  التي  القوافل 
حاجيات حتى حي واحد، فما 
الذين  ال��س��ك��ان  ب����آالف  ب��ال��ك 
يقطنون في الجبال والمناطق 
البعيدة. كثير من الناس عندما 
يسمعون أن إخوانهم يموتون 
يعطون  ال  البعيدة،  القرى  في 
أهمية للخبر، فما بالك بتقديم 
المساعدة، فهذه األخيرة اندثرت 
من قاموسنا، وأصبحت سياسة 
راسي أراسي هي اللغة الرسمية 
للبالد والعباد. صحيح أننا ال 

نتحمل مسؤولية معاناة هؤالء 
السكان مع البرد والجوع وقلة 
في  إخ����وان  لكننا  ال��ي��د،  ذات 
إلى  اإلس���الم، واإلس���الم يدعو 
واإلحساس  اآلخ����ر  م��س��اع��دة 
مسلمون  أن��ن��ا  أو  ب��م��ع��ان��ات��ه، 

الله  الفعل  أم��ا  ف��ق��ط،  ب��ال��ق��ول 
الجمعيات  ب���ع���ض  ي���ج���ي���ب. 
مشكورة قامت بحملة بسيطة، 
تجلت في جمع البطانيات التي 
والتي  يستعملها أصحابها  ال 
تظل مكدسة في منازل أصحابها، 

وك��ذل��ك ال��م��الب��س ال��ت��ي ال يتم 
لبسها ومكدسة في الخزانات، 
األمكنة  إل���ى  ب��رح��ل��ة  وق���ام���ت 
المتضررة وقامت بتوزيع هذه 
األغطية والمالبس على السكان 
عنهم  ترد  لعلها  المتضررين، 
بعض لفحات البرد التي تلفح 
أجسادهم، وذلك أضعف اإليمان. 
لديهم  ال���ن���اس  م���ن  ك���م  ل��ك��ن 
على  يستعملونها  ال  بطانيات 
الناس  م��ن  وك��م  السنة،  ط��ول 
ل��دي��ه��م م���الب���س م��ك��دس��ة في 
الخزانات ال يلبسونها على طول 
السنة، وكم من الناس يتخلصون 
من كميات هائلة من الطعام في 
حاويات األزبال، بالمقابل ينام 
أطفال صغار وبطونهم خاوية، 
ويلبسون أسماال بالية، ستظهر 
م��ع��ه��ا ه����ذه ال��ب��ط��ان��ي��ات أو 

هؤالء  عند  المكدسة  المالبس 
الناس بمثابة كنز كبير، فلماذا 
يقوم  أو  ج��م��ع��ي��ة  ت���ق���وم  ال 
متطوعون بجمع هذه األغطية 
هؤالء  إلى  وحملها  والمالبس 
أضعف  وذل�����ك  ال��م��واط��ن��ي��ن، 
اإلي���م���ان. ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي من 
بهؤالء  ت��ت��ك��ف��ل  أن  واج���ب���ه���ا 
المواطنين، والتلفزة المغربية 
التي من واجبها أن تطلق نداء 
إلغ��اث��ة ه���ؤالء ال��ن��اس، تكتفي 
األولى بإطاللة يعبرون فيها عن 
أما  طبعا،  بالدقم  تضامنهم، 
التلفزة المغربية فتكتفي بتمرير 
مبالية  غير  ال��رق��ص  س��ه��رات 
باألمر وكأن ذلك ال يعنيها، وال 
الله  إال حسبنا  نقول  أن  نملك 

ونعم الوكيل.
< محمد ربيع )أحفير(

االستهزاء برسالة اإلسالم من 
طرف أعداد المسلمين هو استفزاز 
خطير لكل من اتبع هذه الرسالة 
النبي  ب��ه محمد  ج��اء  بما  وآم��ن 
الخاتم، وهذا االستفزاز ليس وليد 
ومن  قريش  كفار  ك��ان  فقد  اليوم 
ال  والمنافقين  اليهود  من  معهم 
لمحمد  ال��ك��ي��د  ع���ن  ي���ت���ورع���ون 
التهم  بشتى  واتهامه  ولرسالته 
إنه  عنه  يقولون  فمرة  الباطلة، 
إنه مجنون  ساحر ومرة يقولون 
ومرة يقولون إنه كذاب.. وهو الذي 
البعثة  ق��ب��ل  ي��ص��ف��ون��ه  ك���ان���وا 

بالصادق األمين.
لرسالة  الطويل  التاريخ  فعبر 
محمد صلى الله عليه وسلم كان 
أو في  العظيم  القرآن  الطعن في 

شخص الرسول الكريم ال يتوقف 
والمشككين  الملحدين  طرف  من 
الذي حاولوا جاهدين أن يبعدوا 
المسلمين عن دينهم وعقيدتهم لكن 
الله سبحانه وتعالى سخر لحماية 
هذا الدين رجاال مخلصين صدقوا 
العلماء  الله عليه من  ما عاهدوا 
والدعاة الصادقين الذين وقفوا في 
وأت��ب��اع��ه وقدموا  ال��ب��اط��ل  وج���ه 
الحجج الدامغة والبراهين القاطعة 
التي تكذب ادعاءات هؤالء، وذلك 
في  طويلة  رس��ائ��ل  تأليف  ضمن 
شكل كتب تدمغ الباطل وتدافع عن 
رسالة اإلسالم السمحاء دون عنف 
اإلره����اب سالح  ألن  إره����اب،  أو 
هي  اإلس���الم  ورس��ال��ة  الفاشلين 
إتمام لمكارم األخالق وليس الهدف 

الدماء،  القتل وسفك  من مجيئها 
وما كان لرسول الله وأتباعه في 
بداية الدعوة أن يقاتلوا المشركين 
إال دفاعا عن أنفسهم ودفع الظلم 

الذي طالهم.
إن أسلوب الدعوة التي حملها 
الدعاة  الله وأصحابه من  رسول 
والموعظة  بالحكمة  يتميز  ك��ان 
الحسنة والجدال بالتي هي أحسن 
ألصحابه:  الرسول  وصايا  وم��ن 
وال  ويسروا  تنفروا  وال  »بشروا 
الله  رس��ول  توفي  وم��ا  تعسروا« 
الحجة  ع��ل��ى  أم���ت���ه  ت����رك  ح��ت��ى 
يزيغ  ال  كنهارها  ليلها  البيضاء 
عنها إال هالك فال عنف وال إرهاب 
في اإلسالم وكل من أراد أن يلصق 
تهمة اإلرهاب باإلسالم بناء على 

تصرفات شاذة لبعض المحسوبين 
على اإلسالم فهو واهم ومخطئ.

إن رسول الله صلى الله عليه 
لم  فاتحا  مكة  دخ��ل  ي��وم  وس��ل��م 
يمارس القتل أو اإلرهاب في حق 
ونكلوا  م��ن��ه��ا  أخ�����رج�����وه  م����ن 

بأصحابه.
اإلس�����الم  ع���ل���ى  ال���ت���ه���ج���م  إن 
ال  المسلمين  مشاعر  واس��ت��ف��زاز 
يأتي من خارج بالد اإلسالم فقط 
بل إن بعض من يعيش داخل ديار 
الطحن  عن  يتوقف  ال  المسلمين 
بأحكام  وال��س��خ��ري��ة  والتشكيك 
الدين، وهذا ما قد يدفع البعض 
إلى اإلرهاب والعنف بنية الدفاع 

عن اإلسالم.
< جد بوشتى )الرباط(

حـتى ال يتهمـون اإلسـالم

الصورة تبين كيف أن 
النساء قوامات على 

الرجال في كتامة

أكوام الثلوج تغطي 
مناطق األطلس من 

المغرب العميق



alousbouea@gmail.com

< العدد: 822
< الخميس 29 يناير 2015 المنبر الحر25

إن رؤساء الدول والحكومات ورجالتهم من المسلمين الذين 
شاركوا في المسيرة الباريزية يوم األحد 11 يناير 2015، قد 
خالفوا أوامر الله الواردة في آيات كريمة من كتاب الله.                                                                             
كيف لهؤالء المسلمين وفي طليعتهم أقطاب عرب وفلسطينيون 
أن يقفوا جنبا إلى جنب مع الكفار يستهزئون بكل وقاحة بالله 
عز وجل والنبي محمد عليه السالم؟                                                  

كيف لهؤالء المسلمين أن يقطعوا الكيلومترات رفقة أعداء 
اإلسالم وهم حاملون أمام أعينهم، في تحد سافر، الفتات ولوحات 
تحمل عبارات مناوئة لإلسالم ورسوم كاريكاتورية للنبي محمد؟ 
الوفد  بموقف  االق��ت��داء  من  »المسلمين«  ه��ؤالء  يمنع  ك��ان  من 
المغربي الذي رفض المشاركة احتجاجا على ما لحق اإلسالم 
من  االنسحاب  من  يمنعهم  كان  من  إهانة؟  من  محمد  والنبي 
التقرب من فرانسوا هوالند  مسيرة الحقد؟ هل هو األمل في 
والوقوف بجانبه أمام عدسات المصورين والصحفيين بجانب 
»بنيامين ناتنياهو« الذي يكن للعرب كراهية ما بعدها كراهية، 
يسكن  عربي  كل  روح  »في   :2014 نونبر   22 يوم  وقد صرح 
بالدولة  االعتراف  المقترح بخصوص  إرهابي« كرد فعل على 
للبرلمان  االش��ت��راك��ي  ال��ف��ري��ق  ب��ه  ت��ق��دم  ال���ذي  الفلسطينية 

الفرنسي.
تكريم  هو  هل  المسيرة؟  ه��ذه  من  الغاية  كانت  م��اذا  لكن، 
تكريم  هو  المعهود  إيبدو«؟  »شارلي  لجريدة  الكاريكاتوريين 
هؤالء  أم��ا  ال��ع��ظ��ام...  والحكماء  ال��ك��ب��ار،  والعلماء  ال��ش��ه��داء 
الصحفيين الرسامين فلم يكونوا شيئا يذكر اللهم كمحرضين 
ومرتزقة القلم في خدمة أعداء اإلسالم والنبي محمد. من حقهم 
رسم الطغاة كالملك بابلي نبو بدونصور الثاني الذي في سنة 
586 قبل المسيح، هجم على مملكة جودة وأحرق معبد سليمان 
وقتل نصف السكان اليهود وأخضع النصف الثاني للعبودية. 
من حقهم كذلك رسم القزم الكبير أدولف هيتلر الذي ما بين 
سنتي 1939 و1945 أحرق ثالثة ماليين يهوديا وخنق بالغازات 
السامة ثالثة ماليين آخرين، حسب الدعاية اليهودية التي جلبت 

إلسرائيل أمواال طائلة.                     
رسم  إيبدو«  »شارلي  بجريدة  الرسامين  لهؤالء  يجوز  كما 
صورة الخميني لما ارتكبه من فظاعة في حق األمريكيين سنة 
1979، حين صلبهم على رافعة الشحن بطهران.                                                                                             
فماذا اقترف النبي محمد من سوء ضد اإلنسانية للتنكيل به 

في هذه الرسوم؟      
لقد صرح األمين العام لألمم المتحدة »بان كيمون« يوم 12 
من شهر يناير 2015: »إن الهجوم على شارلي إيبدو ال يمكن 

بأي حال من األحوال تبريره«.   
فهل الرسوم المسيئة للرسول محمد يمكن تبريرها كذلك يا 

سيادة بان كيمون؟
لقد أضعتم فرصة السكوت يا سيادة األمين العام.    

< أحمد برحو صحفي وكاتب )طنجة(
ترجمة الدكتور زكي مبارك

نتنياهو يصف العرب باإلرهابيين
م���ازال���ت ص���ور ح��م��ل ض��ح��اي��ا السيول 
الجارفة على متن شاحنات لنقل األزبال، في 
مقابل استفادة األجانب من مروحيات لإلنقاذ، 
تستأثر باهتمام نشطاء صفحات »الفايسبوك« 
بالمغرب، الذين وجهوا انتقادات الذعة لهذا 
»التمييز«، واعتبروه »مفضوحا«، حيث يكرس 
الدولة  ب��ه��ا  تنظر  ال��ت��ي  ال��دون��ي��ة  ال��ن��ظ��رة 
تلميع  ومحاولتها  المغاربة،  للمواطنين 

صورتها على المستوى الخارجي.
األمر الذي يعكس بجالء كيف أن الدولة 
حريصة على صورتها خارجيا، في حين ال 
تكترث لمطالب ومعاناة السكان داخليا، وهي 
االزدواجية التي علق عليها البعض بالدارجة 
من  وب���اراك  بالحكرة..  »كنحس  المغربية 
أول�����ى وأح���ق  ال��م��غ��ارب��ة  راه  ال��ت��م��ي��ي��ز.. 

بالمساعدات«.
لو أسقطنا ما أشير إليه على واقع المغرب 
الراهن فسنجد أنه ليس باألمر الجيد كما 
يعتقد الجميع، ألنه بمجرد حلول هذا الفصل 
تتبادر إلى األذهان صور المواطن المنبوذ 
من هذا المجتمع، وأخص بالذكر من اعترض 
لنا  فشكلوا  طريقهم  والظلم  والجهل  الفقر 
عينة ال يستهان بها من المشردين والمتخلى 
عنهم، والذين نجدهم طوال اليوم في مفترقات 
ببيع علب  الظلم  درأ هذا  الطرق يحاولون 
زجاج  م��ح��اول��ة مسح  أو  ورق��ي��ة،  م��ن��ادي��ل 

السيارة، أو التسول...
فتجد أجسامهم شبه العارية ترتعش من 
البرد، وأقدامهم شبه الحافية مرتعا لألوبئة 
والجراثيم رغم قوة مناعتهم المكتسبة من 
الليل  أس��دل  وإن  أما  هاته،  العيش  طريقة 
ستاره فصور نومهم تغيب عن أعين العديد 
ممن ال يكلف نفسه عناء التفكير في هؤالء 
لتقشعر  ال��ن��وم  أم���ر  ت��دب��ره��م  كيفية  وف���ي 
أج��س��ام��ن��ا ع��ن��دم��ا ن��ش��اه��ده��م ت��ح��ت علب 
كارتونية أو »منكمشين ببعضهم« في زاوية 
من الزوايا وكأنهم حيوانات غاب من نفس 

الفصيلة.
مثل هاته المشاهد وغيرها تجعل األفئدة 

العطوفة تتمزق وتتساءل عن كيفية إصالح 
الوضع، وضرورة التفكير في حلول مستعجلة 
لهذه الفئة المنبوذة رغما عنها وعنا، حتى 
تحيى حياة البشر الكريمة وتختفي صور 

الظلم هذه من بين أعيننا…
وإن استعصت كل هذه المحاوالت فحتما 
سيكون مد األيادي لسرقة مستحقات الغير 
الحل األنجع أو في زوايا إشعال فتيل بلية 
النسيان أو تدخينها للخروج من هذا العالم 

الظالم…
نعم أتكلم عن عالم آخر وجحيمه ال يرحم، 
جحيم من يبيتون في العراء وليس لهم غطاء 
نحسبهم  من  جحيم  الخالق،  رحمة  سوى 
قذرين ونتجنب مالمستهم، هم من يعيشون 
بأقل ما يحتسب من الدراهم، هم من أكلهم 
عبارة عن خليط من مأكوالت األزبال، جحيم 
من غطائهم وفراشهم عبارة عن جرائد وورق 
مقوى، جحيم من يبيتون وجسمهم يرتعد 
من شدة البرد القارس ومياه الشتاء تعبر 
من تحتهم، هم من يغتصبون وال من يبالي 
باغتصابهم، جحيم من يعتبرون من عالم آخر 

عالم جحيم خصص لهم.
هل عرفتم من هم؟

سوف أدلكم عليهم، فما عليكم سوى القيام 

ممطرة  ليلة  ف��ي  بسيارتكم  ليلية  بجولة 
ستجدونهم  أنكم  واألك��ي��د  ق��ارس  وب��رده��ا 
وسوف تبعثون رسالة مثلي إلى جاللة الملك 
أوال، وثانيا رسالة عتاب إلى رئيس الحكومة 
الفقيرة  للطبقة  األول��وي��ة  أع��ط��ى  أن��ه  بما 
والهشة ونسي الفئة المسحوقة، ونقول له: 
سيدي رئيس الحكومة المحترم نحن نقدر 
لك هذا التضامن مع الطبقة الفقيرة والهشة 
ولكن نعاتبك ألنك بدأت من الواحد ونسيت 
تحدثت  ال��ذي  ه��ؤالء  هم  والصفر  الصفر، 
من طرف  التفاتة  نريد  السابق.  في  عليهم 
شخصكم الكريم لهذه الطبقة المسحوقة ذات 
األجسام النحيفة والعارية، نريد لهم ضمان 
األكل والمبيت لمن رغب في ذلك، نريد من 
ذلك الدعم الذي كان يذهب لألغنياء بالماليير 
من الدراهم في السنة، نريد تخصيص قسيمة 
ضئيلة من هذه المبالغ التي كانت تذهب إلى 
غير محلها لهذه الفئة من العالم اآلخر وذاك 
الجحيم الذي ال يرحم، إنهم في أشد الحاجة 

لهذه القسمة.
سيدي رئيس الحكومة أقولها مرة أخرى: 
م��ن في  ف��ي األرض يرحمكم  م��ن  »ارح��م��وا 

السماء«.
< ياسين اإلدريسي المشيشي

قليـل مـن
 عبـادي الشكـور

طريق  عن  ش��ارع  في  أحدهم  تلقى  حينما 
الصدفة، وتسأله عن حاله، فال تسمع منه إال 
الشكوى من الحالة التي هو عليها، ومن الحالة 
التي عليها أبناؤه. وحين تسمع استجوابا 
في اإلذاعة المسموعة ومن التلفزة المرئية فال 
تسمع إال التشكي واألنين؛ فالموظفون يشتكون 
يشتكون  والعمال  يشتكون،  والمتقاعدون 
يشتكون،  التقليدية  ال��ص��ن��اع��ة  وأص��ح��اب 
والفالحون الكبار والصغار يشتكون، وأصحاب 
سيارات األجرة الكبيرة والصغيرة وأصحاب 
الشاحنات يشتكون، وأصحاب النقل العمومي 
يشتكون، وعمال النظافة يشتكون، والقضاة 
والوكالء العامون يشتكون، وأصحاب التعليم 
المعامل  وأص��ح��اب  يشتكون،  الخصوصي 
يشتكون، والتجار يشتكون ويتهربون من أداء 
الضرائب بالتحايل على الدولة، والقيمون على 
المساجد يشتكون.. وهكذا باقي المهن، فالكل 
فعلى  ك��اف،  غير  ه��ذا  مزيد،  من  »ه��ل  يقول: 

الدولة أن تساعدنا«.
وفي نظري أن المواطن المغربي قد توسعت 
أنيقا  ويلبس  كثيرا،  يأكل  أن  فأراد  مطالبه، 
نالحظ  أصبحنا  كما  السيارات  في  ويركب 
اليوم أن المغاربة أصبحوا يركبون السيارات 
الفخمة ليس عند رؤساء بعض الدول المتقدمة 
كما صرح بذلك أحد السعوديين في زيارة له 

للمغرب.
وق��ل مثل ذل��ك ف��ي ال��س��ك��ن، ف��ه��ذا صالون 
للضيوف وهذا صالون لألطفال وهذا صالون 
فراش  وه��ذا  ف��راش عصري،  وه��ذا  للمبيت، 

تقليدي بربري.
فكثرة الطمع جعلت المغاربة يعيشون دائما 
م��ع ال��ش��ك��وى آن���اء ال��ل��ي��ل وأط����راف النهار، 
ويتبعون طريق الشيطان باالرتشاء والتحايل 
عليهم  المستحقة  ال��ض��رائ��ب  م��ن  بالتهرب 

لحكومتهم.
< مالكي علوي موالي الصادق )سال(

ال ح��دي��ث ه���ذه األي����ام إال عن 
المقبلة  الجماعية  االنتخابات 
والتي من المقرر تنظيمها يوم 12 
يونيو المقبل، ولعل من بين أبرز 
النقاشات التي يتم تداولها على 
نطاق واسع خالل األشهر األخيرة 
وما  االنتخابية  اللوائح  مسألة 
ت��س��ج��ي��الت جديدة  م���ن  ت��ع��رف��ه 

وتشطيبات من جهة أخرى.
ول���ع���ل ال���خ���اس���ر األك���ب���ر في 
أغلب  حسب  الحالية  المعادلة 
بمدينة  المحلي  الشأن  متتبعي 
بويزكارن خصوصا في ما يخص 
التشطيبات التي تعرفها اللوائح 
الحالية  األغلبية  هم  االنتخابية 
البلدي  ل��ل��م��ج��ل��س  ال���م���ك���ون���ة 
إن��ه م��ن بين  ل��ب��وي��زك��ارن، حيث 
الدوائر االنتخابية األكثر تعرضا 
لحملة واسعة من التشطيب هي 
الدائرة االنتخابية لرئيس المجلس 
األمر  أن  ذلك  لبويزكارن،  البلدي 
إل��ى تشطيب بعض  ذل��ك  ت��ع��دى 
ضمن  لعائلته  المكونة  األسماء 

المحلية  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ل��وائ��ح 
والذين يسكنون بأكادير.

وقد لعب التنافس الشديد بين 
مكونات األغلبية نفسها من جهة، 
جدد  ومترشحين  األغلبية  وبين 
وبعض من األحزاب السياسية من 
معا  االثنين  وب��ي��ن  ثانية،  جهة 
والسلطة المحلية من جهة ثالثة 

دورا بارزا في هذه العملية.
المكونة  األغ��ل��ب��ي��ة  أن  ك��م��ا 
اليوم  أصبحت  البلدي  للمجلس 
إن صح  والسندان  المطرقة  بين 
جبهات  ت��ع��ددت  حيث  التعبير، 
»القتال«، فما فتئت أغلبية المجلس 
اللوائح  م���وض���وع  ع���ن  ت��ن��ف��ك 
االنتخابية وما تعرفه من تطاحنات 
كبيرة، حتى طفح على السطح من 
ميزانية  ت���زوي���ر  ق��ض��ي��ة  ج��دي��د 
المجلس بعد أن تم فتح هذا الملف 

القضائية  الضابطة  ط��رف  م��ن 
للدرك الملكي بكلميم وتمت إحالته 
على قاضي التحقيق، وتم تحديد 
ال��ح��ال��ي موعدا  ي��ن��اي��ر   27 ي���وم 
ل��ج��ل��س��ة اس���ت���م���اع ج���دي���دة من 
كل  حضرها  يكون  أن  المرتقب 
األعضاء الحاضرين خالل أشغال 
من  وبعض   2013 أكتوبر  دورة 
الموظفين الذين المستهم إحدى 
الشكايات المجهولة بشأن تزوير 

ميزانية المجلس.
هذا والبد هنا من اإلشارة إلى 
أنه تعتبر هذه هي المرة األولى 
التي تعيش فيها بلدية بويزكارن، 
ه���ذا ال��وض��ع االس��ت��ث��ن��ائ��ي بكل 
لم يكن في  إنه  المقاييس، حيث 
رئيس  وح��ت��ى  أح��د  أي  حسبان 
ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ال��ح��ال��ي أن 
ينتفض في وجهه أحد األعضاء 

حدث  ما  وهو  ألغلبيته،  المكون 
بالفعل عندما خرج رئيس لجنة 
ببلدية  وال��م��ال��ي��ة  ال��م��ي��زان��ي��ة 
بويزكارن ليعري عن أكبر فضيحة 
المنتخبة  المجالس  ت��اري��خ  ف��ي 
ميزانية  ب��ت��زوي��ر  ب��ب��وي��زك��ارن 
المجلس وإضافة بنود في مشروع 
حيث  عليه،  المصادق  الميزانية 
بعث بالمناسبة شكاية لمجموعة 
من الجهات الوصية على رأسها 

وزارة الداخلية.
وع��ل��ى ال��ع��م��وم، ي��ب��ق��ى ملف 
المقبلة  الجماعية  االنتخابات 
شائكا في انتظار ما سيسفر عنه 
ستحمله  ما  وبعدها  التحقيق، 
دورة الحساب اإلداري من مفاجآت 
خالل شهر فبراير المقبل، أو لربما 
سيأتي ما ال يحمد عقباه بخروج 
التقرير النهائي للمفتشية العامة 
أمر  يبقى  الترابية حيث  لإلدارة 

العزل واردا.
< المختار الفرياضي 
)بويزكارن(

س���ال، ي��س��ل��و، س��ل��وان��ا، لعلي 
هذا  ف��ي  اللغويين  على  أتطفل 
»السانية  أغنية  أن  المجال، غير 
اللة«  الل��ة..  والماء جاري  والبئر 
ورائد  ال��م��غ��رب��ي  ال��ط��رب  لفقيد 
التوثيقية  ال��ش��ع��ب��ي��ة  األغ��ن��ي��ة 
الحسين السالوي، تدعم مرماي 
ك��ون مدينة س��ال، هي مدينة  في 
ال����ه����دوء وال��س��ك��ي��ن��ة وال���راح���ة 
والحضارة  واألص��ال��ة  والجمال 
والثقافة والجهاد والوطنية، عبر 

التاريخ.
طويال  وسكنتها  سال  أحببت 
منذ   )2006  -  1973( وسكنتني 
ك��ان البعض يقول »ه��ا س��ال، ها 
احوانتها« والبعض اآلخر يقول 
»سال هي مرقد الرباط«، مما كان 
ع���دد ساكنتها  ق��ل��ة  إل���ى  ي��س��ي��ر 

متناسين قولة الشاعر: 

يعيرنا أنا قليل عديدنا
فقلت إن الكرام قليل
ك��ان األص��ح ه��و »ه��ا س��ال، ها 
خيرة األهالي وأعرق البيوتات«. 
الصلحاء  م��دي��ن��ة  س���ال  ه��ج��رت 
سلطة  ومقر  واألولياء  والفقهاء 
الدولة المرينية، مكرها رفقة ولدي 
ال��وح��ي��د وال��ف��ري��د ال���ذي اشتغل 

خارجها.
وغرقت  واتسعت  كبرت  س��ال 
»المهاجرين  يشبه  بما  ساكنتها 
واألنصار« وازدحمت بكل من هب 
ودب، وتلطخت باألحياء الهامشية 

ومظاهر العنف والتطرف.
صفوتها  تطفو  أن  دع���وات���ي 
وت�����ش�����ع ش���م���س���ه���ا األص���ي���ل���ة 

والعتيقة.
< الحاج محمد عروصي 
شنتوفي )الدار البيضاء(

بويزكارن على صفيح ساخن

»إن الكــرام قلـيـل«

عندما بدأ رئيس الحكومة بن كيران بالواحد ونسي الصفر

طفالن 
متشردان 
يتأبطان 
بعضهما 
البعض.. 
بحثا عن 

الدفء

بعض احملسوبني على 
جماعات متطرفة تتعامل 

مبنطق الدم والنار
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تمر على المرء ظروف صعبة للغاية حين يكون قد تعجل وشارك 
القارئ في مواكبة أحداث ومحطات من سيرة الذات فصلت ليعاد 
ها  طرزها على مقاس حلقات لم تكن جاهزة من قبل، وال أخذ ُمِعدَّ
ما يضمن كل االنضباط وعدم التعثر في التزاماته، ألن مثل هذه 
الكتابة، كمثل بناء شرع في تشييده، قيمته في إنجازه.. فيستحق 
ما بذل فيه من جهد ووقت إذا تم، أما إذا تعذر استكماله فذاك خرابه 
وضياعه، وهدر ما أنفق عليه من األيام واألوق��ات. وتتحول هذه 
الكتابة إلى مغامرة عندما يتجرأ صاحبها على خوضها في موسم 
حصاد العمر، ففي هذا الموسم - السن - يكون قد ِعيَل صبر كل 
مكونات الجسم اإلنساني، وكلما اشتكى عضو تداعت له كل األعضاء، 
فهو موسم حصاد من نوع خاص، تنضج فيه شجرة كانت نسيا 
منسيا، وتتالحق فيه من الدهر نوائب بعنوان شباب لم يكن يفقه 
من أمر عاجلته شيئا، ولو كان يعلم أحدنا ما يستدبره لتحاشى 
الكثير الكثير مما مشى ولكنها حكمة الله تسير بالخلق حسب ما 

قدر له ربه وشاء.
ع��ادة هذه  التوطئة خروجا عن  ه��ذه  إقحام  وج��واب��ا عن سر 
الحصص، فهو بعض الهزات التي كان لها الوقع الكبير على النفس 
أجل  من  الذكريات  شريط  استعراض  في  خائض  وأن��ا  والفكر، 
استخراج األهم من تلك المحطات وغربلتها، حتى أقتبس منها 
األليق من النفحات.. ففي السنة األولى مات أخي عبد الله، وبعون 
الله وفضل ما أخذته عنه حين تولى أمري بعد والدي، من الصبر 
والجلد.. استطعت أن أجد كل الصبر والسلوان في كلمة إنا لله وإنا 
إليه راجعون.. وتابعت المسير والكتابة. وفي السنة الثانية شب 
حريق مهول كاد يودي بابنتاي حليمة وإيمان مع أمهما زوجتي 
حياة التي كانت لي منذ أزيد من الثالثين سنة أوفى شريكة ونعم 
السند، فجعل الله اللطف في قدره، أما في الشهر األول من هذه 
السنة فقد انتقل إلى عفو الله ورحمته ابني البكر عبد المنعم، بعد 

معانته من مرض الزمه بضع سنوات ولم ينفع معه عالج..
فكانت الهزة التي كادت أن تفقدني الرغبة في االستمرار في 
الكتابة، لكن االلتزام مع القارئ ال يقبل عفوا وال عذرا. ولتوفير عنصر 
التشويق والحفاظ على رغبة متابعة السيرة ونحن لم نبلغ بعد 
نقطة االنطالق نحو ما ينتظره هذا القارئ العزيز من أحداث، فلنترك 

ماجد منها إذن يأخذ دوره في السرد حتى يأتي في سياقه..
ال��ذي حصدته  الباهر  النجاح  روي��ت في الحصة السابقة عن 
مسرحية »الموسيقار المجنون« التي احتضنت أبرز مواهب مراكش 
في التشخيص، وشكلت بنصها البعيد عن البناء التقليدي للملهاة، 

تجربة فريدة من نوعها. 
قلت أصبحت فرقة »األمل« بذلك وفي مدة قصيرة، من أهم الفرق 
المسرحية محليا بل ووطنيا كذلك. وباقتراح من سيدي عبد القادر 
عرضا  نقدم  أن  تقرر  االستقالل  لحزب  الجهوي  المفتش  حسن 
مسرحيا يكون ريعه مخصصا ألشقائنا المجاهدين الجزائريين 
الذين كان المغاربة جميعهم في شمال البالد وجنوبه يساندون 
كفاحهم العادل السترداد استقالل وحرية ظال أسيرين ألزيد من قرن 

من الزمن. 
وحتى ال نضعف مما سيقدم من مال، تقرر أال نؤجر قاعة عرض، 
الدعوات  أو ديكور ومنعنا  وأن ال نقتطع تكاليف نقل لممثلين، 
والدخول المجاني حتى عن ذوي القربى، وقررنا اختيار مكان يتسع 
الستقبال جمهور يفوق ما تستقبله قاعة سينما »باالص« أوحتى 
سينما »مبروكة«. فوقع االختيار على المركز التابع لرجال المطافىء 
والوقاية المدنية الذي كان يتوفر على ساحة بباب روض الزيتون 
التحرير  جبهة  لمساندة  معنا  مساهمتهم  تلك  كانت  الجديد. 
الجزائرية، فكان النجاح الباهر الذين تلته عروض وعروض. ولعلنا 
كنا أول فرقة أو من أوائل الفرق التي وظفت الفن - والمسرح بشكل 
خاص - في خلق وعي لدى الرأي العام وإشراكه في عجلة التغيير 
القرن  م��ن  الثاني  النصف  ب��داي��ة  ف��ي  عالمنا  يعيشه  ك��ان  ال��ذي 

العشرين. 
ومن فضائل هذه التجربة - أي العرض في الفضاءات المفتوحة 
- أنني اهتديت إلى إقناع المسؤولين عن حزب االستقالل ببناء 
خشبة مسرح داخل النادي الذي ُأجر في عرصة المعاش ليكون مقرا 
دائما للحزب. والتزمت أنا شخصيا بتصميم وإنجاز هذه الخشبة 
رفقة أخي عبد الله العمراني الذي كانت له هو اآلخر خبرة في حرفة 
النجارة، كما كان شريكي في التركيز على الدروس الخاصة بتصميم 
الركح المسرحي بما في ذلك األبعاد والمقاسات عرضا وطوال، وعمقا 
وعلوا. وكان ذلك النادي يتوفر على الفضاء الالئق لهذه المهمة. 
ومما شجع قيادة الحزب في مراكش حينها على قبول اقتراحي، 
أن التقييم المالي الذي تقدمت به لم يكن يزيد عن 80 ألف ريال.. 
عليها  ترعرعت  أرضية صلبة  أصبح  ال��ذي  األول  المسرح  فكان 
الشبيبة االستقاللية، وأصبح قبلة ومتنفسا لألسر المراكشية، تتوافد 
والموسيقية  المسرحية  العروض  األحياء لحضور  كل  عليه من 
واألنشطة المتنوعة في كل مجاالت الثقافة والفنون الشعبية. ومما 
ساهم في لفت االنتباه إلى هذه القبلة الثقافية والفنية، المسابقة 
التي نظمت وشاركت فيها جميع فرق الهواة في مراكش، والتي 
جوائز  فخصصت  المشاهدة،  يستحق  إنتاج  على  تتوفر  كانت 
تشجيعية، وتوجت تلك االحتفالية بسنة هي تقديم سهرات أسبوعية 
موسيقية متنوعة. ولم أكن أدري حينها أنني سأصبح في يوم من 
األيام المطرب الرئيسي في تلك السهرات وهو حديث سآتي على 

ذكره في القادم من الصفحات.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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< يتبع..

منــوعـات

رغم اعتزالها وغيابها عن األضواء منذ سنوات 
إلحدى  ش��ادي��ة  الفنانة  دخ���ول  أن  إال  طويلة، 
لوعكة  تعرضها  عقب  م��ؤخ��را،  المستشفيات 
صحية أثار حالة من القلق داخل الوسط الفني، 
وحاول كثيرون االتصال بها واالطمئنان عليها، 
إال أن األطباء وقتها كانوا يمنعون عنها الزيارة 

حالتها  ت��ح��س��ن��ت  ح��ت��ى 
الصحية.

شادية  أن  ي���ذك���ر 
اعتزلت عام 1984، 
عن  تماما  وغ��اب��ت 
األضواء، ورفضت 
م����ن عرض  أك���ث���ر 
حتى  أو  ب��ال��ع��ودة 

في  حياتها  تقديم 
عمل فني.

أنجلينا جولي تتحدى »داعش«
نشرت صحيفة 
»دي�������ل�������ي م����ي����ل« 
البريطانية، تقريرا 
مصورا عن زيارة 
األمريكية  النجمة 
أنجلينا جولي إلى 
م������������دي������������ن������������ة 
»دهوك« ووصفت 
ب�»تحدي  ال��زي��ارة 
أنجلينا لداعش«.

وطالبت جولي، 
خ��������الل م���ؤت���م���ر 
عقدته  ص���ح���ف���ي 

بمدينة دهوك شمال غرب العراق، 
المجتمع الدولي بتقديم مساعدات 
أكثر للنازحين الذين يعيشون في 
أوض�����������اع م�����ت�����ردي�����ة، وق����ال����ت 

جولي: »يجب علينا تعزيز األمن، 
وأن  المنطقة،  ف��ي  واالس��ت��ق��رار 
النازحين الذين هربوا من بطش 
إلى  داعش يحتاجون  متطرفي 

رعاية ومساعدات أكثر«.

<  بقلم : أبو أزهار

باإلمالق والنفاق
تبادلوا العناق

وبالحق أقفلوا األنفاق
وبالسموم مألوا األشداق
وبالجهالة قذفوا األعراق

وبالنذالة لطخوا األوراق
ذلك ألنهم بال أخالق..

ومهما حاصروا النطاق
ومهما جحظوا باألحداق

فلنا قلوب وأعناق
تشرئب باألشواق

حبا في عظيم األخالق
محمد راكب البراق
الذي جاء باإلشراق

من فوق سبع طباق
وبنفائس األعماق

وبالكرامة واالنعتاق

عظيم الأخالق

في ذمة اهلل

تفضح  حسني  سعاد  شقيقة 
املتورطني في قتل أختها

أعربت جانجاه شقيقة الفنانة 
ال���راح���ل���ة س���ع���اد ح��س��ن��ي عن 
ت���خ���اذل نقابة  م���ن  اس��ت��ي��ائ��ه��ا 
الممثلين مع سعاد بعد موتها، 
وذلك تعقيبا على سؤال »سيدتي 
نت« حول السبب في عدم إحياء 
ذك���رى م��ي��الد ال��س��ن��دري��ال، يوم 

اإلثنين الماضي.
وقالت جانجاه إنها بعد وفاة 
أقنعة  اكتشفت  مباشرة  سعاد 
عديدة منها القناع الزائف الذي 
النقابة،  على  القائمون  يرتديه 
وتذكرت أيام الوفاة عندما كذب 
يوسف  وقتها  الممثلين  نقيب 
شعبان على الصحافيين، وقال 
إن النقابة أوكلت محاميا خاصا 
لسعاد، وهو ما لم يحدث، كما 

أنفقت  الحكومة  إن  وق��ال  كذب 
سعاد  ع��الج  ف��ي  جنيه  مليون 
بحسب  أيضا  يحدث  لم  وه��ذا 
يوسف  وصفت  التي  جانجاه 
يعشق  ك������ان  ب����أن����ه  ش���ع���ب���ان 
االس��ت��ع��راض اإلع��الم��ي، وكان 
ليلمع صورته، موضحة  يكذب 
أنها خصصت جزءا من كتابها 
عن  للحديث  عن سعاد حسني 
لكنها  وكذبها،  النقابة  تخاذل 
تعلم جيدا أن العثور على ناشر 
ناشر  أي  ألن  صعبا،  سيكون 
سيخاف مما سردته من أحداث، 
حيث ذكرت شخصيات بعينها 
متورطة في مقتل سعاد مشيرة 
إلى أنها تفكر بنشر الكتاب خارج 

مصر.

أسفي،  بمدينة  الثقافية  الساحة  تعززت 
ال�����ق�����ل�����م مؤخرا، بتأسيس فرع )نادي 
وه���و جمعية  ال��م��غ��رب��ي(، 
ث��ق��اف��ي��ة ت��ض��م ل��ف��ي��ف��ا من 
والفاعلين  ال��م��ث��ق��ف��ي��ن 
ب��ال��م��دي��ن��ة، وت��ه��دف إلى 
التعريف بأشكال اإلبداع 
الفني والفكري والدفاع عن 
والكتابة  التعبير  حرية 
والكتاب من خالل تنظيم 
م���ح���اض���رات ون�����دوات 

ب��ه��دف تطعيم  ول��ق��اءات 
التفكير حول مختلف القضايا الثقافية، وذلك 
بإشراك األوساط الثقافية والعلمية والمهنية 
المهتمة في برامجها. وقد تم انتخاب مكتب 

الرحمن  عبد  اآلت��ي:  النحو  على  الجمعية 
نائبا  ال��دادي��س��ي  والكبير  رئيسا،  شكيب 
للرئيس، وعبد الرزاق المصباحي 
كاتبا عاما، وعبد الرحيم 
للكاتب  نائبا  ال��دح��اوي 
ال��ع��ام، وع��م��ر أب��و ريشة 
وإبراهيم  ل��ل��م��ال،  أم��ي��ن��ا 
لألمين،  ن��ائ��ب��ا  ال���ك���راوي 
الصديقي،  محمد  وأخيرا 
وك����ري����م ت��������رام، وي���ون���س 

اإلدريسي مستشارون.
يذكر أن جمعية نادي القلم 
فرع  ه��ي  بأسفي  المغربي 
المركزي  مقرها  يوجد  التي  األم  للجمعية 

بالدار البيضاء ويرأسها شعيب حليفي.

تأسيس نادي القلم املغربي فرع أسفي

انتقل إلى عفو الله موالي المهدي بن أحمد العلوي عن 
سن يناهز 90 عاما، حيث كان المغفور له وطنيا غيورا 
على بالده المغرب، معروفا بدماثة الخلق ونبوغ خاص 
حيث تقلد الراحل مناصب شتى منها: باشا مدينة سال، 
ثم عامال عليها، كما كان باشا مدينة مكناس، وعامال على 

مدينة تزنيت.
وبهذه المناسبة األليمة يتقدم السيد علي العلوي نيابة 
عن أفراد أسرته، ومعهم جريدة »األسبوع« بتعازيهم الحارة 
وأصدق المواساة إلى أسرته الموقرة وفي طليعتها حرمه 
السيدة اللة غيثة العمراني وأبناؤه البررة: السيد محمد، 
والسيد مامون، واللة فاطمة الزهراء، راجيا لهم الصبر 

والسلوان وتغمد الله الفقيد برحمته الواسعة.
إنا لله وإنا إليه راجعون

بعد 14 سنة على وفاتها

مرض شادية يثير 
القلق في الوسط الفني

أنجلينا 
جولي أثناء 

زيارتها 
لمدينة 

دهوك

شادية

سعاد
حسني
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المرحوم الملك عبد الله رفقة ملك السعودية الجديد سلمان بن عبد العزيز

بــنـات الريــاض كان الصالون الفخم في بيت السفير 
المغلق  ال���س���ف���راء  ب��ح��ي  ال��م��غ��رب��ي 
الجواهر  بحجم  مثقال  ب��ال��ري��اض، 
من  لتوها  الواصلة  واألزي��اء  والآللئ 
وسيدات  وب��اري��س،  ولندن  نيويورك 
يتبادلن  الراقي  السعودي  المجتمع 
اإلعجاب بالقفطان المزركش الذي كانت 
ترتديه السيدة فايزة.. زوجة السفير 
ال��س��م��ار.. وال��ت��ي أق��ام��ت ل��ي��ل��ة ذلك 
الخميس 16 فبراير.. هذا.. واحدة من 
أكبر الحفالت التي عرفتها العاصمة 

السعودية.
وبغتة.. ساد سكون ابتلعت فيه كل 
أشرقت  حين  ألسنتهن..  ال��س��ي��دات 
بمدخل الصالون طلعة األميرة حصة 
الشعالن، حرم الملك عبد الله، والتي 
حضرت شخصيا، لرئاسة الحفل الذي 
أقامته صديقتها، السفيرة المغربية من 
أجل جمع التبرعات الخيرية.. لفائدة 
المؤسسة السعودية للرعاية الصحية 
المنزلية، والتي ترأسها السيدة األولى 
في المملكة السعودية. وكان طبيعيا 
جدا.. أن يتراكم على مائدة التبرعات 
أكوام من الحلي واألسورة والتي جاءت 
بها المتبرعات.. اللواتي تمثلن النصف 
اآلخ��ر لحكام وأثرياء أث��رى دول��ة في 
العالم، وكما كان منتظرا.. فإن أغنى 
الشركات العالمية التي تربح الماليير 
بعثت  السعودية  في  معامالتها  من 
بالشيكات  محملة  للحفل،  مندوباتها 

المثقلة بما خلف كل رقم من أصفار.
وقد تهافت على تقديم الشيكات، كل 
الشركات الكبرى في السعودية، أمثال 
شركة باخشوين، وفتيحي، والمخملي، 
ونوكيا،  ح�����واء،  وع���ال���م  وب��ات��ش��ي، 
التي  الخيالية  المقادير  ولتتصوروا 
جمعها..  المغرب  سفيرة  استطاعت 
الخيرية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  وت���ق���دي���م���ه���ا 

السعودية.
تصبح  ألن  يؤهلها  ال���ذي  ال��ش��يء 
المؤسسات  إح����دى  ف��ي  م��س��ت��ش��ارة 
المغربية لألعمال الخيرية.. لمساعدتها 
على البحث عن مصادر مالية لدعم هذا 
تقول  ال�������ذي  ال���م���غ���رب���ي  ال���ش���ع���ب 
اإلحصائيات الدولية، بأن أغلب سكانه 
فقراء.. بينما تقول إحصائيات أخرى 
بأن أغلبية األقلية)...( هم من أصحاب 
الماليير، وإنما يحتاج األمر إلى فائزة 
السمار لتدعو أصحاب الماليير، عندنا، 

إلى التبرع بأموالهم لفائدة فقرائنا.
وخطرت لي فكرة أخرى، أكثر إفادة 
للمغرب، وهي تعيين السيدة السمار، 
تحرك  علها  زوج���ه���ا..  م��ح��ل  س��ف��ي��رة 
العالقات المغربية السعودية وتوقظها 
من سباتها)...( وهي التي توفقت في 
السعودية،  في  صداقاتها  استعمال 
لإلبقاء على زوجها سفيرا، رغم تعيين 
أوراق  أرسلت  جديد  لسفير  المغرب 
لوبي  ))أن  بعد  فيما  ليظهر  اعتماده 
الدولة  اختيار  من  أق��وى  كان  السمار 
شتنبر   2 عدد  )األسبوع  المغربية(( 

.)2005
الثقافي  المهرجان  ه��ام��ش  فعلى 
له  الذي دعيت   ،21 الكبير الجنادرية 
المثقفين  م����ن  م���ج���م���وع���ة  وس������ط 
واإلعالميين العرب والمسلمين، وزع 
المؤتمر  م��ن��ظ��م��ة  ع���ن  ال��م��س��ؤول��ون 
اإلسالمي، مطبوعا راقيا عن مؤتمر مكة 
فتشت  األخير،  في رمضان  اإلسالمي 
إلى حضور  بين صفحاته عن إشارة 
الملك المغربي، الذي كان بالمؤتمر، فلم 
أجد له خبرا.. وال ص��ورة.. وكأنه لم 
يكن، ألبحث عن دور السفير المغربي 
هناك، وعن حتمية تتبعه ألنشطة األمين 
لم  الذي  أوغلو،  المنظمة،  لتلك  العام 
يستقبله العاهل المغربي، عقابا على 
تصريحات له غير دبلوماسية في حق 
المغرب، وهي أزمة كان على السفير 
المغربي هناك أن يطوق مخلفاتها، إال 
أنه يظهر أن سعادة السفير لم يفعل 
الوفد  لم يسأل عن  أنه  مثلما  شيئا.. 
لمهرجان  اس��ت��دع��ي  ال���ذي  ال��م��غ��رب��ي 
الجنادرية، وال بعث أحدا من ديوانه، 
وال حتى مندوب وكالة المغرب العربي، 
أن  رغ��م  بالموضوع..  يهتم  ل��م  ال��ذي 

السفير نقل مكاتب هذه الوكالة من جدة 
لتواكب نشاط سيادته..  الرياض  إلى 

وحده، كما يبدو.
كنا  الذين  المغاربة  نحن  وخجلنا 
التونسي  السفير  جاء  حينما  هناك.. 
الوفد  وأق��ام حفال على شرف أعضاء 

التونسي.
أن كل  ع���ل���ى  ل���ل���ه،  ول���ك���ن ح���م���دا 
السعوديين، يكنون للمغرب احتراما.. 
أوج��ه عندما ج��اء عندنا  بلغ  وح��ب��ا.. 
مسؤول من التشريفات السعودية، وقال 
الستقبالكم  يستدعيكم  الملك  إن  لنا: 

غدا.. وسيقيم لكم حفل عشاء.
الملك..  التعبير..  لهذا  واستغرب 
حافية هكذا.. وفعال سلمنا على الملك 
ع��ب��د ال���ل���ه.. ب����دون ب���روت���وك���ول.. وال 
تشريفات.. حيث قال لي مدير تشريفاته 
فيما بعد: إن الملك كان حريصا على 
ال���ذي���ن يسلمون  ك���ل  أس���م���اء  م��ع��رف��ة 

عليه.
ف��ق��د ان��ت��ق��ل ال��م��ل��ك ع��ب��د ال��ل��ه فعال 
عهد..  إل��ى  عهد  من  كلها  بالسعودية 
وأعلن انفتاحا سياسيا بتأسيس »مركز 
»نحن  شعار:  تحت  الوطني«  للحوار 
واآلخر« جعل مقره داخل القصر الملكي، 
ونصب على رأسه مستشارا من الديوان 
الملكي فيصل بن عبد الرحمن بن معمر 
ال���ح���وار عندنا  ))إن  ل��ن��ا:  ق���ال  ال���ذي 
يستهدف جمع األطراف المتناقضة((، 
وفعال بدأ الحوار بين العقائد المتباعدة 
في المجاالت العقائدية، مثل المذهب 
والمالكية،  وال��ش��اف��ع��ي  ال��ح��ن��ب��ل��ي 
واإلسماعيلية، والسنة والشيعة، بينما 
إن  الصفار،  الشيعة  العلماء  أحد  قال 
استجوابي من طرف الصحافة، كان أول 
السعودية،  في  الشيعة  على  انفتاح 
يفهم  جيدا،  السعودية  يعرف  وال��ذي 
أهمية بدإ الحوار بهذه الجوانب التي 
كانت من الممنوعات، مثلما كان الحديث 
عن حقوق اإلنسان من الممنوعات، حتى 
أصبح عنوانا ضخما في شارع التحلية 
لعمارة عالية كتب عليها بحروف غليظة 

»مكتب حقوق اإلنسان«.
سفيري  تخصيص  س��ر  أف��ه��م  ول��م 
الواليات المتحدة وبريطانيا بالدعوة 
للحفل الساهر الذي أقيم بالجنادرية، 
إال عندما نزل مئات من الشباب لباحة 
الحفل، حاملين السيوف، وهم يهتفون: 
»السعودية للسما«، في شبه مظاهرة 
وطنية.. تترجم للمالحظين الغربيين، 

أن لملك السعودية شعب، ولعلمائه 
عبد  الملك  ما لخصه  رأي، وهو 
ال���ل���ه ع��ن��دم��ا اس��ت��ق��ب��ل وزي����رة 
الخارجية األمريكية رايس وقال 
لها: ال.. لن نوقف دعمنا للشعب 

الفلسطيني.
السعودي  السفير  أن  ورغ���م 
غازي  الشاعر  لندن،  في  السابق 
كما  أبعد من منصبه  القصيبي، 
قيل وقتها ألفكاره التحررية وألنه 
نشر في لندن رواية بعنوان »شقة 
بهروا  السعوديين  فإن  الحرية« 
الله،  عبد  الملك  استدعاه  عندما 

وعينه وزيرا للعمل.
الجنادرية  طبعت حفالت  كما 
هذه السنة، بتكريم الملك عبد الله 
وسام  ألكبر  وتقديمه  شخصيا، 
المعارضين،  الصحفيين  لشيخ 
عبد الله عبد الجبار، الذي قضى 
ع��م��ره ف��ي ال��م��ع��ارض��ة، وأدخ���ل 
إلى مصر، وكتب  السجن، ولجأ 
وضد  اإلمبريالي،  الطغيان  ضد 
نهب البترول السعودي من طرف 
في  وكتب  األمريكية،  اللوبيات 
المشهورة:  مسرحيته  القاهرة 
»الشياطين الخرس«، وتم تكريمه 
هذا العام، وهو في الثمانين من 
في  ال��ذي  »ال��رج��ل  عمره بصفته 
صمته كالم وفي كالمه حكمة« ألن 
الكاتب الفيلسوف محمود العقاد، 
قال عنه مرة للسعوديين ))أديبكم 
وشاعركم حمزة شحاتة، وناقدكم 

عبد الله عبد الجبار((.
الجيش  م���ن  وت���ج���رأ ض��اب��ط 
السعودي، ليلقي قصيدة باللهجة 
النبطية الدارجة، كشف فيها هذا 
التحول الذي أحدثكم عنه، وهذا 
السعوديون  يسكت  الذي  الفرق 
بممارسته)...(  فرحون  وهم  عنه 
ف��ق��ال ال��ض��اب��ط ال��ش��اع��ر، خلف 

العتيبي:
تحملنا وال عاد نتحمل

 والمغطي بان
يبقى  التحول  ه��ذا  في خضم 
موضوع المرأة معرضا لمعارضة 
المجتمع  ف��ي  المتزمتة  الفئات 
للمرأة  ترفض  والتي  السعودي، 
حقوقا عدة، من بينها عدم الحق 
في سياقة السيارة، فأحرى حق 
المرأة في ممارسة العمل اإلداري، 

فإذا بنا نفاجأ في حفل أقامه وزير 
إي���اد مدني،  ال��ث��ق��اف��ة واإلع�����الم، 
بمجموعة من الفتيات السافرات، 
المكلفات بمهمة تلميع آفاق دخول 
اإلصالح  عهد  السعودية،  المرأة 
الذي يمهد له الملك الجديد. وزير 
الذي  ال��س��ع��ودي  االت����ص����ال)...( 
يتحدث عن االنفتاح ويؤشر لقرب 
صدور جرائد حرة، ويقول: ))إن 
ال��ث��ق��اف��ة ي��ص��ن��ع��ه��ا ال��ش��ع��ب وال 

تصنعها الحكومات((.
وتتجرأ كاتبة سعودية »رجاء 
الصايغ« لتصدر في لندن روايتها 
الرياض« تكشف فيها من  »بنات 
خبايا المرأة في الرياض، ما جعل 
الثرية)...(  السعودية  الصحف 
شديد..  بإعجاب  عنها  تتحدث 
وتقول كلها بأن عهد األنترنيت، 
فتح أمام المرأة السعودية بوابة 
عريضة لالتصال بالعالم ال يمكن 
ألية قوة في الدنيا أن تقفلها: ))إن 
عن  لتعبر  ال��ري��اض  بنات  رواي���ة 
أن  ال���ذي الب��د  ال��ح��ري��ة  مجتمع 
يسود العالم حتى في أكثر البالد 
البالد  )ج����ري����دة  م���ح���اف���ظ���ة(( 
السعودية عدد 18 فبراير 2006(، 
هي  محافظة  البالد  أكثر  بينما 

السعودية.
ونعود إلى األخوين)...( المغرب 
والسعودية، رغم أن تعبير األخوين 
أطلق على جامعة إفران، تخليدا 
لألخوين الملك فهد والملك الحسن 
في  وكانا  الله..  رحمهما  الثاني 
المغرب  ف���ي���ه  ي���ت���ك���ام���ل  زم������ن 
اليوم  أصبحا  وقد  والسعودية، 

شبه بلدين صديقين.. وكفى.
وبينما عناصر التكامل متوفرة.. 
فإذا بشركة الزيوت األروبية)...( 
لوسيور ترفع دعوى أمام محكمة 
الدار البيضاء ضد شركة فاصوال 
استقدمت  وال��ت��ي  ال��س��ع��ودي��ة، 
عافية،  ال��ط��ب��خ  زي����وت  ل��ل��م��غ��رب 
بدعوى أن الزيت السعودية تنافس 

زيت لوسيور.
الصحف  ف��ي  نقرأ  وأصبحنا 
مكثفة  إع����الن����ات  ال���س���ع���ودي���ة، 
الستقدام اليد العاملة من الفلبين 
وبنجالديش،  وأن���دون���ي���س���ي���ا 
بالعاطلين،  م���ألى  وش��وارع��ن��ا 
وب��ي��ن��م��ا ال��ف��واك��ه ف��ي األس����واق 
السعودية، مستقدمة من اليابان 
والطايالند والصين، وهي رديئة 
بالمقارنة مع الحوامض والخضر 
السعوديون  وبينما  المغربية، 
الستقدام  وس��ائ��ل  ع��ن  ي��س��أل��ون 
ع��ائ��الت��ه��م ل��ق��ض��اء ال��ع��ط��ل في 
المغرب، فال يجدون مجيبا، حتى 
الدرجة  ألغت  الملكية،  الخطوط 
األولى من طائراتها وهي تعرف 
على  م��ع��ت��ادون  السعوديين  أن 
الركوب في الدرجة األولى، ويشهد 
أن  الملكية  الخطوط  في  موظف 
يلغون  السعوديين  م��ن  المئات 
أن  ي��ع��رف��ون  عندما  ح��ج��وزات��ه��م 
الدرجة األولى غير متواجدة في 

الخطوط المغربية.
الخصاص  من  أخرى  ونماذج 
التبادل  م��ج��ال  ف���ي  واإله����م����ال 
والتعاون المغربي السعودي، ربما 
كانت ناتجة عن انعدام رجل في 
الديوان الملكي، مثل األستاذ أحمد 
بن سودة، الذي كان يقضي حياته 
في التنقل بين المغرب والسعودية 

كخيط رابط بين األخوين.
مرى أخرى.. ال مفر من أن يعين 
المغرب في الرياض، سفيرا نشيطا 
متحركا عارفا بأهمية التكامل بين 
مملكتين موحدتي المواقف، يشهد 
الملكين  ب��أن  عالقاتهما  ت��اري��خ 
وعبد  السادس  محمد  الحاليين 
الله، مطالبان بأن يقوما بدورهما 
ال��ري��ادي ف��ي إع���ادة ال��م��ي��اه إلى 

مجاريها.
> نشر في عدد: 3 مارس 2006

 مصطفى العلوي

الحقيقة الضائعة

نماذج أخرى من 
الخصاص واإلهمال في 

مجال التبادل والتعاون 
المغربي السعودي، ربما 
كانت ناتجة عن انعدام 

رجل في الديوان الملكي، 
مثل األستاذ أحمد بن 

سودة، الذي كان يقضي 
حياته في التنقل بين 
المغرب والسعودية 

كخيط رابط بين األخوين
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