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سري

 باريس. األسبوع

املستشارين  مجلس  صوت 
باإلجماع  السينا  الفرنسيني 
اجلمعة األخير، على قرار يلزم 
بالتصريح  املنتخبني)...(  كل 
املراقبة،  لتكون  مبمتلكاتهم، 

يوم انتهاء ذلك االنتخاب.
قد  الفرنسي،  البرملان  وكان 
هذا  على  التصويت  رفض 
املشروع، لوال أن الغرفة الثانية 

جعلته إلزاميا.
أن  البد  جديدة،  ظاهرة  وهذه 
جتد لها أتباعا في املغرب تلزم 

كل املنتخبني سواء في املجالس 
البلدية أو القروية أو في مجلس 
أن  واملستشارين،  النواب 
يصرحوا مبمتلكاتهم ويقدموا 
ما  كل  عن  مفصال  تصريحا 
مراجعتهم  تتم  حتى  ميلكون، 
التي  للمجالس  مغادرتهم  بعد 

يشاركون فيها.
االحتاديني،  النواب  أحد  وكان 
أعضاء  من  عددا  بأن  قال  قد 
في  أقطاب  هم  املجالس، 
فرنسا  هي  وها  املخدرات، 
التي نقلدها، تفتح لنا الطريق 

العلني، أمام اإلصالح.

المحضر المفصل الذي سيجر  زعيم 
  االستقالليين للمحاكمة

الشوريون يخططون لتهنئة شباط

من الذي كان يكلم 
شباط وهو يدعو العمال  

الصحراويني للتمرد؟

األسبوعالتصريح  مبمتلكات  املنتخبني  يصبـح  إلزامـيا
 في عطلة

برادة يرى  الحل  في تواجد 
ملك  قـوي  بالمغرب
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الضائعـة الحقيقــة
الملك المنصور بنى قصر البديع
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العـدالة والتنميـة تتجــسس 
علــى اجتماعـات مـزوار
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وكعادتها كل سنة 
حتتجب »األسبوع« عن 
قرائها وقارئاتها طيلة 
شهر غشت ابتداء من 

هذا العدد طبعا، ليصدر 
العدد القادم، إن شاء الله 
في يوم 5 شتنبر 2013.

عطلة سعيدة لكم، 
ولألسبوع.

تهنــئــــة
اِحتفل الشعب المغربي بعيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 
الرابعة عشرة لتربع جاللة الملك محمد السادس على عرش أسالفه  

المنعمين. وبهذه المناسبة السعيدة، تتقدم »األسبوع« بأحر 
التهاني إلى جاللة الملك وباقي أفراد األسرة الملكية، 

والشعب المغربي.
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حسن طارق يترمضن 
داخل البرلمان

● الرباط. األسبوع
»والله ما يهضر شي 
نهضرو  حتى  واح���د 
حتى  وال����ل����ه  ح����ن����ا، 
نطلعوا فوق الطوابل 
هذا النهار، ياله سالينا 
غير  بغيتوا  النهار،  هاذ 
إن  اللهم  نديروها،  الفوضى 
كان  ال��ك��الم  بهذا   ... لمنكر«  ه��ذا 
البرلماني االتحادي حسن طارق »مرمضنا« كثيرا 
اجتماع  في  والتنمية  العدالة  ويخاطب  نواب 

بالبرلمان مؤخرا.
في حالة غضب وهستيرية  كان  ط��ارق  حسن 
بعدما منعه رئيس لجنة العدل بمجلس النواب 
على  وال���رد  ال��ك��الم  م��ن  حنين  محمد  التجمعي 
الشوباني في نازلة ما بات يعرف بنازلة »قانون 

تقصي الحقائق«.
على  ل��ل��رد  الكلمة  ب��أخ��ذ  تمسك  ط���ارق  حسن 
أن  قضية  األخ��ي��ر  ه��ذا  فجر  بعدما  ال��ش��وب��ان��ي 
لتقصي  قانون  »مشروع  ك�  التنظيمية  القوانين 
الحقائق« من اختصاص الحكومة وحدها وليس 
أنه  كلمته  في  واعتبر  البرلمان،  اختصاص  من 
بتفسير الحكومة هذا للدستور ولقضية القوانين 
التنظيمية تكون قد دقت آخر مسمار  في نعش 

الدستور الجديد.
وأضاف طارق في حالة غضب »كنا نظن أن جهة 
ما تتآمر على الحكومة كاألمانة العامة مثال، ولكن 
أصبحت  والعفاريت  الجهات  هذه  أن  اكتشفنا 
مالئكة خالل هذا الشهر بعدما الحظنا أن الحكومة 
قد اصطفت كلها في صف واحد للدفاع عن قرار 

تجريد النواب من اختصاصاتهم«.
واعتبر حسن طارق أن اجتهاد الحكومة هذا 
في تفسير الدستور هو اجتهاد رجعي ووحي نزل 
عليها في هذا الشهر، مؤكدا في الختام: »يبدو أن 
فقط  الدستور  تطلع  وال  تنزل  ال  الحكومة  ه��ذه 

تمرمده«.

))المغاربة ال يريدون أقل من ملك 
لكن أكثر من ملك، وبصيغة أخرى 
ملك بطريقة أخرى(( هكذا كتب أول 
معارض في المغرب، المحكوم عليه 
باإلعدام، حميد برادة، في افتتاحية 
العدد األخير من جون افريك، العدد 
على  المشرفين  ظ��ن  خيب  ال���ذي 
أنه  مجلة بشير بن يحمد، بحكم 
ك��ان أضعف »ع��دد خ��اص« ال من 
ناحية  م��ن  وال  المحتوى  ناحية 

اإلعالنات.
برادة الذي اعترف أخيرا، وقال 
أن  يعتبر  إن��ه  ال��س��ط��ور)...(  بين 
المغرب اآلن في حاجة إلى ملك من 
يذكره  ول��م  الثاني،  الحسن  ن��وع 
باالسم، لم يذكر اسم الحسن الثاني 
عن قصد رغم أنه يتمنى لولده أن 
حسن  إذن،  ملك،  من  أكثر  يكون 

ثاني من نوع جديد.
وال يعرف هذا الحساب)...( الذي 
جعل الكاتب الصحفي وكان ثوريا 
يقفز من  زمان،  ذات  الملكية  ضد 
محمد الخامس إلى محمد السادس، 

الثاني،  الحسن  اس��م  ذك��ر  دون 
رأوا  ال��ذي��ن  المغاربة  أن  م��ؤك��دا 
محمد الخامس في القمر، وضعوا 

حفيده محمد السادس في األوج
.le Zélxith

ورغم ذلك يقول: ولكننا في حاجة 
إلى ملكية جديدة، لم يتحدث حميد 
فؤاد  المستشار  دور  ع��ن  ب���رادة 
برادة  ولكن  الملك،  بجانب  الهمة 
ذكر بفلسفة هذا المستشار حينما 
الله،  مجانين  زم��ن  ف��ي  إننا  ق��ال 
يوقف  م��ن  إل��ى  ف��ي حاجة  ونحن 
هؤالء المجانين عند حدهم)...( عن 
الفرنسيون  ي��س��م��ي��ه  م���ا  ط��ري��ق 

»كاردفو«.
المجلة،  نفس  من  العدد  نفس 
للملك  كاريكاتورا  مرة  ألول  نشر 
يتوسط  وه���و  ال���س���ادس،  محمد 
بسالح العاطفة)...( صراعا بين بن 
سفينة  متن  على  وشباط،  كيران 
لو  كاريكتاتور،  وهو  مهترئة)...( 
من  لالقت  مغربية  جريدة  نشرته 

الصعوبات ما تعرفون.

العثور في مكناس على قذيفة 
جاهزة لضرب الدبابات

● مكناس. األسبوع

الزال الصمت يخيم على قضية الصاروخ الذي 
كشفت عنه الصدفة، بعد نشوب حريق في مقبرة: 
»الشريفة لال جمي���لة« وس���ط مدي���نة مكن���اس، في 
22 جوان الماضي، وهو الصاروخ طوله 50 سنتمترا، 
الذي عثر عليه صدفة بعد نشوب حريق في المقبرة، 
ولما كان رجال المطافئ منكبين على اإلطفاء، عثروا 
الذين  قال  التي  الضخمة،  القذيفة  هذه  على  صدفة 
فتشوها بأنها كانت جاهزة لالنطالق، وهي من نوع 
قابلة  وكانت  الدبابات،  نحو  تصوب  التي  القذائف 

لالنفجار.
ويقع الموقع الذي عثر فيه على هذه القذيفة صدفة)...( 
تكوين ضباط  مركز  من  األمتار  مئات  بضعة  بعد  على 
الصف على المدرعات، المركز الذي يتواجد عند مخرج 

الطريق المؤدية لفاس.
وقد بقي الصمت عن خبايا هذه الحادثة، الشغل الشاغل 
من  كبير  ع��دد  يسكنها  التي  مكناس  ف��ي  المجالس  لكل 

العساكر.

هل يلتحق أخنوش بحزب األحرار
● الرباط. األسبوع

من بين االحتماالت المتوقعة على 
هناك  كيران،  بن  استشارات  هامش 
بوادر تحرك جانبي)...( ربما إلنقاذ 
الموقف، عبر تجاوز ما يسمى شروط 
الفالحة،  وزي��ر  يلتحق  وق��د  م���زوار، 
عزيز أخنوش بحزب األحرار للدخول 

في الحكومة، من باب أقوى.
بالحركة  أخنوش  عالقات  وكانت 
في  بالدخول  له  تشفع  لم  الشعبية، 
حكومة بن كيران، التي دخلها بصفته 
محايدا، كما أن المستشار الزناكي، 
أظهر عن ميزات في الديوان الملكي، 
خاصة تجاه أسواق الخليج، قد تؤهله للرجوع إلى 
الحكومة عبر طريق حزبه التجمع الوطني لألحرار، 
الذي لم يقدم منه استقالته، وهكذا لن تبقى لمزوار 
رئيس التجمع، األيدي المطلقة في اختيار من يريد، 
خصوصا إذا ظهرت هناك عناصر تجمعية أخرى 
من قدماء حزب التجمع، تريد الرجوع إلى الحكومة 
حزب  يسمى  ال��ذي  الحزب  قدماء  من  بصفتها 

عصمان.

غالب ترك النواب دون سحور
● الرباط. األسبوع

قالت مصادر من داخل 
النواب إن كريم  مجلس 
مجلس  رئ���ي���س  غ����الب 
النواب  ترك  قد  النواب 
ونوابه  الفرق  ورؤس��اء 
بدون »سحور« خالل ليلة 
األرب�����ع�����اء م����ن األس���ب���وع 

الماضي.
النواب كانوا مجتمعين في سجال 
وما  الجديد،  الداخلي  النظام  مشروع  ساخن حول 
ط��رح��ه م��ن ن��ق��اش ح��اد ح��ول مصير ف��ري��ق التقدم 
الديمقراطي في ليلة بيضاء استمر فيها النقاش حتى 
الساعة السابعة صباحا، كانوا يعتقدون أن غالب قد 
هيأ لهم وجبة السحور ليفاجؤوا في حدود الساعة 
الواحدة والنصف ليال أن غالب هيأ مجرد سندويتشات 
خفيفة ال تسمن وال تغني من جوع، وغير معول عليها 

لصوم يوم رمضاني.
مقربون من غالب أكدوا أن هذا األخير كان يعتقد 
أن السندويتش الخفيف للعشاء كاف لسد رمق الجوع 
بيوتهم  ف��ي  للسحور  ال��ن��واب  انتقال  قبل  وم��ؤق��ت 
وبالتالي لم يكن يعتقد أن هذا االجتماع سيطول حتى 
الصباح. رؤساء الفرق وبعض النواب ولتدارك المأزق 
بعثوا لشراء وجبات لألكل في حدود الثالثة صباحا، 
قبل أن يصدموا صدمة ثانية، حيث كل محالت األكل 

مغلقة في شوارع العاصمة التي تنام باكرا.

برادة يرى الحل في تواجد ملك قوي بالمغرب

● الرباط. األسبوع
ل��م��اذا ك��ل ه���ذا ال��غ��ض��ب ل��ح��زب التقدم 
واالشتراكية من تصويت االستقالل والحركة 
الشعبية على النظام الداخلي لمجلس النواب 
مادام أن قرار شرط 20 نائبا برلمانيا لن يمس 
فريق التقدم الديمقراطي حاليا ولن يسري عليه 
القرار بأثر رجعي؟ ولماذا كل هذا الخوف داخل 
قيادات التقدم واالشتراكية مادام رئيس الفريق 
رشيد ركبان صرح بأن الفريق قائم بقرار من 
تأثير  أي  يطاله  ول��ن  الدستوري  المجلس 
للقانون الجديد؟ أسئلة طرحها  أكثر من مصدر 
وأكثر من جهة.في مقابل هذا الخوف الملغوم 
من قيادات التقدم واالشتراكية التي اعتبرت 
األمر مؤامرة تحاك ضد الحزب بسبب تقاربه 
مع العدالة والتنمية، توضح مصادر من داخل 

هذه القيادات الجزء المفقود من حلقة سلسلة 
الخوف هذا، بحيث تعتقد هذه القيادات أنه 
بعد ضربة تراجع كل من االستقالل والحركة 
الشعبية على دعم التقدم واالشتراكية في شرط 
الفريق  لتشكيل  فقط  برلمانيا  نائبا   18
هذه  عند  حقيقي  خ��وف  هناك  البرلماني، 
القيادات من أن تستمر الضربات حد الضغط 
لفريق  والمكملين  المرحلين  على  النائبين 
التقدم الديمقراطي لالنسحاب من الفريق، علما 
أن حزب التقدم واالشتراكية حائز على 18 

مقعدا فقط وآنذاك سيسقط الفريق نهائيا.
أما على  البرلمانية،  الواجهة  هذا على 
واجهة الحكومة في نسختها الثانية، فحزب 
التقدم واالشتراكية يعيش بمناسبة بداية 
الصدمة  م��ن  حالة  الحالية  المفاوضات 

والعزلة والخوف الشديد من التراجع في 
حصته الحكومية.

من  قريبة  الخوف بحسب مصادر  هذا 
مطبخ المفاوضات مرده إلى فقدان الحزب 
الشيوعي لكل أنصاره وحلفائه الذين قد 
الحكومية  التشكيلة  ف��ي  عنه  ي��داف��ع��ون 
الجديدة باستثناء عبداإلله بن كيران بسبب 
وفاء حزب التقدم واالشتراكية معه خالل 

هذه الوالية الحكومية.
تعديل  أي  ب���أن  ت��ق��ول  ال��م��ص��ادر  ذات 
بحزب  محالة  ال  سيمس  مرتقب  حكومي 
مطالبا  أصبح  الذي  واالشتراكية  التقدم 
ب��اق��ت��س��ام م��ق��اع��ده األرب���ع���ة م��ع االتحاد 
الدستوري إذا ما اختاره بن كيران لدعم 

أغلبيته.

التقدم واالشتراكية.. حصار في الحكومة وسقوط في البرلمان

كواليس األخبار

حميد برادة
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اختفاء التحقيق القضائي 
حول حريق البرلمان 

● الرباط: األسبوع
أين اختفى أو على األقل أين وصل التحقيق القضائي 
الذي كان قد فتح إثر الحريق الذي نشب قبل شهر بسطح 
بناية مجلس النواب؟ هو السؤال الذي بدأت تطرحه بعض 
الجهات داخل مجلس النواب وخارجه بعد مرور كل هذا 
الوقت دون حديث عن أي تطورات يكون الموضوع قد 

عرفها.
ذات الجهات داخل مصادر القرار القريبة من كريم غالب 
رئيس المجلس طرحت هذا السؤال كثيرا على غالب، حيث 
اإللحاح والمطالبة بمعرفة مصير التحقيق القضائي، وهل 
من استدعاء »للمتهمين« المباشرين في التقصير على 
مستوى هذا الحريق أم ال؟ وهل التحقيق سيشمل النواب 

أم الشركة المشرفة على اإلصالحات فقط؟.
نفس األطراف داخل مجلس النواب أعادت هذا الملف 
إلى طاولة غالب مؤخرا، وتتساءل حول صمت القضاء 
إلى حدود الساعة على استدعاء كريم غالب أو نوابه الذين 
فوتوا صفقة الصيانة لهذه الشركة بالذات من جهة؟، ومن 
مع  معمقا  تحقيقا  القضاء  يفتح  لم  لماذا  أخ��رى  جهة 
المسؤول المباشر عن هذه الشركة التي تسبب عاملها 
التقني »البسيط« في هذا الحريق المهول لوال األلطاف 
الربانية؟، ومن جهة ثالثة هل كان ضروري أن يقوم العامل 
المهندس  رقابة  ودون  باألشغال  التقني  ب��دل  البسيط 
المعنيين  ألسن  تتداولها  فرضيات  كلها  المتخصص؟ 

بالموضوع.
العارفون بخبايا األمور داخل مجلس النواب يتساءلون 
كذلك عن عدم فتح مجلس النواب لتحقيق تقني داخلي 
أو  المسؤولية الشخصية  الموضوع يتقصى مدى  في 
التقصيرية للشركة التي فازت بصفقة إعادة تشغيل مكيفات 
استبدلت  الحالية  الشركة  وأن  النواب، خاصة  مجلس 
الموظف البسيط لديها الذي تسبب في الحريق بموظف 
آخر، وشرعت في ترميم وترقيع ما كانت قد بدأته قبل 
الحريق دون توقف بل تسارع الزمن لطمس الموضوع 

وتشغيل المكيفات قبل حرارة الصيف.

حكومة بن كيران في نسختها 
الثانية لن تتعدى 20 وزارة

● الرباط:األسبوع
علمت »األسبوع« من مصادر مطلعة أن المفاوضات 
دخلت  الحالية  الحكومة  تشكيل  والمشاورات حول 
بجدية مرحلتها األولى المتعلقة بوضع تصور وهيكلة 

جديدة للحكومة المقبلة يخالف التصور السابق.
هذه المرحلة التي يرسم صورتها العامة عبد اإلله 
بن كيران رفقة امحند العنصر وزير الداخلية ونبيل 
بنعبدالله بعد حصول بن كيران على الضوء األخضر 
للحكومة  جديدة  هيكلة  أوال  تهم وضع  م��زوار،  من 
المقبلة من خالل وضع تصور أولي يستحضر بطبيعة 
على  تخيم  التي  والمالية  االقتصادية  األزمة  الحال 
المغرب. ويسير وبقوة في اتجاه تقليص عدد الحقائب 

الوزارية من 31 إلى 20 حقيبة فقط.

الرباط. األسبوع

قارن  مؤخرا،  تدخالته  إح��دى  في 
االشتراكي،  االت��ح��اد  ح���زب  رئ��ي��س 
إدريس االشكر، بين ردود الفعل عند 
الوزير األول االتحادي، عبد الرحمان 
العدالة  حكومة  ورئ��ي��س  اليوسفي 

والتنمية، عبد اإلله بن كيران، وذكر 
الذي  اليوسفي  دم  ببرودة  االشكر، 
النائب  له  رصدت  المعارضة،  كانت 
المرحوم عبد العزيز المسيوي، الذي 
كان يضرب اليوسفي، بتعبيرات تلفت 
فيقول  الثاني،  الحسن  الملك  انتباه 
انقالبي،  أنت  لليوسفي:  المسيوي 

وزعيم االنقالبيين.

ولكن اليوسفي، ال يرد أبدا على هذه 
الذي ال  لبن كيران  الهجمات، خالفا 
يترك كلمة تقال في حقه إال رد عليها، 
ويقول مالحظون، لو كان بن كيران 
يتبنى سياسة اليوسفي في تجاهل 
هجمات المعارضة، لكان في وضعية 

أحسن بكثير مما هو عليه اآلن.

عبد الرحمان اليوسفي  وعبد اإلله بن كيران ..
 في مواجهة  المناوئين

الشوريون يخططون 
لتهنئة شباط
● البيضاء. األسبوع

الزعيم  بنت  الوزاني،  حورية  السيدة  دشنت 
محمد بن الحسن الوزاني، والقاطنة في جنيف 
ايتزر،  بمنطقة  ثقافيا ضخما  مركزا  بسويسرا، 
الموقع الذي كان فيه أبوها معتقال أيام الكفاح 
المقاومة  مكتب  مدير  الحفل  وحضر  الوطني، 
بهذا  العناية  ت��ول��ى  ال���ذي  الكثيري،  مصطفى 

المركز.
من  كبير  لعدد  محفزا  المناسبة،  هذه  وكانت 
في  للتفكير  واالستقالل،  الشورى  حزب  أقطاب 
إعادة هذا الحزب للوجود، بعد أن تعرض لعملية 
إبادة لم يسبق لها نظير على يد حزب االستقالل، 
الذي  غداة االستقالل، والذي صفى هذا الحزب 

كان ينافس حزب االستقالل.
الوضعية  الشوريين،  وزاد من تشجيع هؤالء 
المتردية التي وصلت إليها مخلفات تسيير الحزب، 
عن قصد للسطو على ممتلكات الحزب الذي تركه 
محمد بن الحسن الوزاني، غنيا بالمكاتب التي 
فتحها واشتراها وامتلكها الحزب في عدد كبير 
من المدن، على شاكلة بيت المرحوم بن الحسن 
الوزاني في درب الميتر بفاس، وهو عبارة عن 
بيت فاسي فخم الزال مقفال إلى أن زارته مؤخرا 
بعثة من مكتب المقاومة، لتحويله إلى مركز ثقافي 

للمقاومة.
أما عن الواقع المريب لهيأة الحزب، فقد كادت 
ت��ن��دث��ر ب��ع��د أن س��ل��م ال��م��ح��ام��ي ال��ف��اس��ي أحمد 
المحامي معاش، بمجرد  إلى  الحزب  العمراني، 
تفويض، فسلم معاش الحزب بمجرد تفويض إلى 
المسمى بلغازي من الخميسات، األعضاء المفكرون 
ف����ي إحي����اء هذا الح���زب، وإعادته إل��ى أم�����جاد 
عبد الهادي بوطالب، وأحمد بن سودة، والبنكي 
عبد  وال��وزراء  العراقي،  والعامل  الكتاني،  علي 
القادر بن جلون والتهامي الوزاني، وغيرهم من 
األقطاب، أصبح هؤالء المخططون إلحياء الحزب 
ي��ف��ك��رون ف��ي ال��ق��ي��ام ب��زي��ارة إل���ى رئ��ي��س حزب 
االستقالل شباط، لشكره على أنه الرجل الوحيد 
الذي قضى على حزب االستقالل، وجعل المجال 
مفتوحا لعودة حزب الشورى، بعد أن اندثر الحزب 

العتيد في عهد شباط.

السيسي يؤدي التحية
 لعبد الناصر

 الطفل »عبد الفتاح السيسي« ووزير الدفاع الذي عزل 
الرئيس مرسي من منصبه يؤدي التحية للزعيم المصري 

الراحل جمال عبد الناصر.
هذه الصورة أعيد نشرها بالتزامن مع ذكرى الثورة المصرية 

التي أطاحت بالملكية في مصر، والتي قادها الزعيم جمال 
عبد الناصر في 23 يوليوز 1952.

الحسن الوزاني

كواليس األخبار
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بين  كثيرة  وتعاليق  صحف  تتحدث 
ال��س��ط��ور، ع��ن ه���ذا ال��خ��ل��ل ال���ذي يطبع 
قديم  منذ  القطرية،  المغربية  العالقات 

الزمان إلى هذه األيام.
عن  يكشفوا  أن  ال��ك��ث��ي��رون  ي��ري��د  وال 
السبب، حتى ال يظهر العجب، فالغلط دائما 
المغربي،  الخارجية  وزير  يرتكبه  عندما 
المغرب  المهيمن على عالقات  يبقى هو 

الخارجية.
م����رة وأث���ن���اء ان��ع��ق��اد م��ؤت��م��ر للقمة 
اإلسالمية، نادى أمير قطر السابق، حمد 
آل ثاني على وزير خارجية المغرب عبد 
اللطيف الفياللي، وطلب منه دعم المغرب 
لقطر في ترشيحها لعقد مؤتمر القمة القادم 
في الدوحة: فنظر إليه عبد اللطيف الفياللي 
كانت  الوقت  ذل��ك  في  قطر  ألن  أعلى،  من 
مجرد إم��ارة عادية وق��ال له: أنصحكم ال 
تضيعوا وقتكم، فلن يصوت عليكم أحد، 
التصويت  ت��م  االجتماع  نهاية  ف��ي  لكنه 
باإلجماع على عقد المؤتمر بالدوحة، لتتولد 
ظاهرة العداوة القديمة لقطر تجاه المغرب، 
وليبتلع المغرب بعد ذلك غصة تصويت 
قطر ضد مشروع المغرب، لعقد كأس العالم 

في المغرب.
وقبل ذلك كان الملك الحسن الثاني، ينظر 
إلى أمير قطر نظرته إلى المسخوط، الذي 
تعود  فهل  ونفاه،  أبيه  على  انقالبا  نظم 
األمور إلى مجاريها بعد أن عزل ولد أمير 

قطر أباه مؤخرا..
لعله ما إن هدأت هذه العاصفة، حتى 
جاء وزير الخارجية الطيب الفاسي، وكان 
وزيرا من سنة 2002 إلى سنة 2012، والذي 
تصور أنه باألموال والميزانيات يمكن شراء 

أصوات الكونغريس األمريكي.
األمريكيون نشروا مؤخرا أنه في مارس 
2011، قدمت إحدى منظمات توجيه الرأي 
العام، وفي عهد هيالري كلينتون، فاتورة 

قيمتها عشر ماليين  الفاسي  الطيب  إلى 
دعمه  ملتمس،  مقابل  دوالر،  أل��ف  و613 
أصدقاء المغرب بالمقابل طبعا، من أجل 
نشر تقرير يقول: »بأن اإلرهاب يهدد منطقة 
أكتوبر  إل��ى  مايو  وف��ي  المغرب«،  جنوب 
2012 دفع المغرب أوال: 183 ألف دوالر، 
وزير  ل��ي��أت��ي  دوالر،  أل���ف   648 وث��ان��ي��ا 
الخارجية الجديد كيري، منددا بهذا التحرك 
المعروف،  مشروعه  ق��دم  حين  المغربي، 
المينورسو بمهمة مراقبة  بتكليف قوات 

حقوق اإلنسان. 
ونالحظ أنه كلما كتب تقرير عن المغرب 
في أمريكا، نجد فيه رأي ولد وزير الخارجية 
إبراهيم الفاسي ومالحظاته، بينما تقدمنا 
األجهزة األمريكية، من خالل هذا الشاب، 
يتوارث  أو قطر، حيث  السعودية  وكأننا 
األبناء مناصب آبائهم، ويثور كيري مرة 
أخ����رى، وه���و ع��ل��ى ع��الق��ة ب��ك��ي��ري كندي 
المحامية الكبرى للبوليساريو، ويقول إن 
أيام بوش وكلنتون، أعطت للمغرب أكثر 
هذه  هي  النتيجة  وتكون  يستحقه،  مما 
األيام الصعبة، التي يعرفها المغرب، حين 
جاء الرئيس أوباما إلى السينغال، عابرا 
بأن  ليصرح  الجنوبية،  المغرب  ح���دود 

السينغال هي الدولة النموذجية في إفريقيا، 
وال يتوقف حتى ساعة بالمغرب.

ومرة أخرى يعلق ولد وزير الخارجية، 
كتبته  تقرير  في  ليعلن  الفاسي  إبراهيم 
انتقاداته  »شوديي«  األمريكية  الصحفية 
للمواقف األمريكية تجاه المغرب، وهو الذي 
من  مفوضا  وال  وزي��را  وال  ليس مسؤوال 

حزب، وإنما هو ولد باه.
طبعا ال تبقى إال الصالة، حين أم وزير 
الصالة في  العثماني،  الحالي  الخارجية 
مكتبه وخلفه السفراء المسلمون المعتمدون 

في المغرب.
فها هو زميله األمريكي، كيري، ال يخفي 
أن المصالح األمريكية في المغرب، ضعيفة 
مقابل المصالح األمريكية في الجزائر حيث 

الغاز والبترول.
في  النقاش  على  تطرح  أن  الب��د  لذلك 
المغرب، وسائل التمويل المغربي بماليين 
أصدقائنا)...(  من  لمجموعة  ال���دوالرات، 
الذين يتكفلون في أوقات فراغهم بتحرير 
ملتمسات ال تؤثر ال من قريب وال من بعيد، 

على القرار األمريكي تجاهنا.

بالرباط  زاي��د  الشيخ  بمستشفى  يتواجد   ◗
العامل الوالي السابق موالي المهدي بن أحمد، 
كحدث هام يتتبعه الكثيرون من أصدقاء الشريف 

بالكثير من العناية واالهتمام.

◗ تم اعتقال السائق السابق للقطب الحركي، 
المحجوبي أحرضان، بعد أن كان في نونبر 2012 
قد سرق األوراق الشخصية ألحرضان، وأوراق 
سيارته واختفى. االعتقال حصل األسبوع الثاني 

من يوليوز، حيث أودع السائق السجن.

◗ دعا فقيهان في مسجد بالرباط، لوكيل الملك 
الذي اعتقل شابا مفطرا في رمضان، بالصحة 
والنجاح، وكان هذا الشاب قد أصر على التدخين 
بشارع النصر، وأصر بعد اعتقاله على حقه في 
اإلفطار، هذه الشريحة من الناس مرفوضة طبعا 
في زمن قرر فيه رئيس حكومة بريطانيا إقفال 
القنوات اإلباحية التي قال إنها تفسد األجيال.

◗ قراء لوبنيون، بقدر ما هم مرتاحون لتسمية 
فإنهم  م��دي��ر،  ل��درج��ة  الحجام  جمال  الصحفي 
يخافون أن يؤثر هذا المنصب، على الميزات التي 
كان يتمتع بها عندما كان رئيسا للتحرير، انطالقا 
من أن جريدة لوبنيون هي جريدة وطنية، أكثر 

منها حزبية.

◗ المعلق الفرنسي إلذاعة ميدي آن، علق زوال 
ملكة  حفيد  ال��ج��دي��د  اإلنجليزي  األم��ي��ر  م��ي��الد 
بريطانيا، وقال للمستمعين المغاربة، ترى كيف 
يكون مستقبل هذا األمير، وسط شعب أصبح ال 
ولد  أنه  لمجرد  ملكا،  الولد  يكون هذا  أن  يقبل 

أميرا.

◗ ِاستطاعت إسبانيا، أن تتغلب على إشكالية 
الرشوة، عند الدرك والبوليس، حين أصدرت قرارا 
نهائيا، يقضي بأن يأخذ كل بوليسي أو دركي، 
33 في المائة من قيمة المخالفة التي يسجلها، 
فإذا قدم الدركي، كشفا يوميا بأنه سجل مخالفات 
ب��أل��ف دره���م م��ث��ال، ف��إن��ه ي��ت��وص��ل ف��ي حسابه 

أوتوماتيكيا ب� 330 درهما.

◗ تحل بعد أيام الذكرى السادسة لتأسيس 
حزب األصالة، وهي المناسبة التي يطالب فيها 
المناضلون بالكشف عن مزيد من األسرار، أقلها 
نشر الالئحة الكاملة للموقعين على بيان حركة 
لكل الديمقراطيين التي تم إخفاؤها عن األنظار 
التي  األس���رار  تنكشف  ال  حتى  مقصود  بشكل 
تحملها )..(.. وثيقة أخرى سكت حزب األصالة 
فيها  اقترحوا  التي  الوثيقة  هي  مصيرها  عن 

تسمية جهة الصحراء ب� »الصحراء الغربية«.

الحقل  يشهدها  مسبوقة  غير  تغييرات   ◗
»العربية«  قناة  عملت  فقد  المغربي،  اإلعالمي 
السعودية على بث خطاب الملك محمد السادس 
في عيد العرش كامال وبشكل مباشر، وقبلها قال 
وزير االتصال مصطفى الخلفي للصحافيين إن 
وكالة المغرب العربي لألنباء أنتجت في ثالثة 
أشهر ما كانت تنتجه خالل سنة، بتحقيقها لرقم 
الثالثة  األش���ه���ر  خ����الل  ق��ص��اص��ة  أل����ف   120

األخيرة.

◗ الجنرال القنابي الذي يريد الوصول إلى 
رئاسة جامعة كرة القدم هو رجل ثقة الجنرال 
حسني بنسليمان، قضى أزيد من ثالثين سنة 
كمسؤول في فريق الجيش الملكي، وتقول 
مصادر مطلعة بأن الجنرال بنسليمان رفع 
ت��ق��ري��را أس���ود إل��ى ج��ه��ات عليا ك��ان وراء 
الغضبة التي أطاحت بالفاسي الفهري من 
الكرة قبل أن تطيحه مستقبال ربما من مكتب 

الماء والكهرباء.

المخابرات السورية، تسجل انتصارا 
خطيرا على السعودية

أكبر انتصار مخابراتي، فريد من 
السورية  المخابرات  سجلته  نوعه، 
الدولة  رم����ز  ع��ل��ى  األس�����د،  ل��ب��ش��ار 
المعارضة  تساند  التي  السعودية، 

السورية بالسالح.
ويتمثل هذا االنتصار، في اختراق 
العربية  لقناة  السورية  المخابرات 
والتي  السعودية،  على  المحسوبة 

شتمها أقطاب النظام السوري وحزب الله.
فقد كانت مذيعة قناة العربية، تذيع أخبار سوريا حين بدأت 
صور خطيرة تظهر على الشاشة وتمثل أشخاصا يضربون 
بالحذاء، صورة للملك السعودي عبد الله، ولم تتوقف الصور، 
ألن المذيعة لم تفطن، إال بعد أن بدأت صفارات اإلنذار تذاع بدل 
صوت المذيعة. والشك أن موظفين في القناة وراء هذا البث، 
الذي أزعج إدارة القناة، التي اجتازت أزمة حادة كادت تؤدي 
إلى توقفها، رغم النجاح الكبير الذي لقيته، والذي جعلها تضايق 
إلى كل  قد يصل  الجزيرة، وهو أسلوب جديد،  قناة  انتشار 

المحطات التلفزيونية إذا لم تتخذ احتياطاتها.

العدالة والتنمية تتجسس 
على اجتماعات مزوار

● الرباط. األسبوع
لجأت قيادات حزب بن كيران، إلى استعمال أساليب 
التجسس على ما يجري حول مزوار، واالتصاالت التي 

يجريها.
األحرار،  لحزب  المنتمين  من  مجموعة  أن  ومعلوم 
أصبحوا باكرا يجاملون عددا من المسؤولين في حزب 
العدالة والتنمية، فصدرت التعليمات ألقطاب الحزب 
البنكيراني بأن يستطلعوا من المقربين لمزوار، أخبار 

ما يجري وما يقال، ومع من يتصل مزوار.
إخفاء  يستطيع  ال  نفسه،  م���زوار  أن  خفي،  وغير 
من  يطلب  عندما  خصوصا  لتعليمات)...(  خضوعه 

مخاطبيه، الوقت للتفكير.
مزوار  فمطالبة  تتوضح،  األم��ور  ب��دأت  ذل��ك  ورغ��م 
جاء  فعال)...(  كيران  بن  واعتذار  كيران،  بن  باعتذار 
بعدها تصريح مزوار بأنه ال يريد اعتذارا، والشك أنه 
بعد رمضان سيكون األمر الواقع، وهو إعطاء بن كيران 

الئحة حكومة جديدة إلمضائها، ورئاستها.

ما خفي كان أعظم

أسباب فشل الطيب الفاسي وولده  في التأثير 
على الموقف األمريكي

تحت األضواء

الطيب الفاسي ابراهيم الفاسي

بشار األسد

كواليس األخبار
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الرباط. األسبوع

منذ أن بدأ التململ في الساحة 
يعوض  عمن  للبحث  السياسية 
وزراء االستقالل، بعد تنفيذ حميد 
من  حزبه  انسحاب  ق���رار  شباط 
أضحت  أن  وب���ع���د  ال���ح���ك���وم���ة. 
ال���ض���رورة ت��ف��رض ع��ل��ى رئيس 
الحكومة عبد اإلله بنكيران البحث 
عن حليف جديد يسد الفراغ الذي 
أحدثه حزب االستقالل بانسحابه 
م���ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ح��ك��وم��ي، فمن 
المنطق السياسي والتنظيمي أن 
يكون حزب األحرار أولى المحطات 
التي يقف عندها رئيس الحكومة، 
ويدق بابها لترميم األغلبية التي 

والتنمية.  العدالة  ح��زب  يقودها 
احتل  األح�����رار  تجمع  وب��اع��ت��ب��ار 
المرتبة الثالثة في سلم انتخابات 25 
نونبر 2011، فمن الناحية التنظيمية 
باعتباره  إل��ي��ه  ال��ل��ج��وء  س��ي��اس��ي��ا 
السياسية  االنزالقات  رغم  األنسب، 
التي أو قعت رئيسه في أخطاء تمثلت 
في مخالفة المفاهيم الفلسفية التي 
تأسس عليها الحزب، بخروجه عن 
انفرادية  قرارات  واتخاذه  المألوف 
الحزب  على  سلبية  نتائج  عكست 
نتيجة تأثير تدخالت بعض القيادات 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رى ف��ي التحالف مع 

العدالة والتنمية خطا أحمر.
واآلن، الشك أن رئيس حزب التجمع 
الوطني لألحرار صالح الدين مزوار 
يكون قد استخلص الدروس من نتائج 
ال��ف��ت��رة ال��ت��ي ق��ض��اه��ا ال��ح��زب في 
ألن  آلياتها،  غياب  في  المعارضة  
بدايته  ف��ي  تأسس  األح���رار  تجمع 

المشهد  ف���ي  ال����ت����وازن����ات  ل��ح��ف��ظ 
السياسي، وأريد له أن يتموقع في 

وسط الخريطة السياسية.
بمراجعة  م����زوار  ال��دي��ن  ص���الح 
التفاوض مع رئيس  مواقفه بقبول 
الحكومة عبد اإلله بنكيران للمشاركة 
في تسيير الشأن العام، يكون قد خطا 
أولى الخطوات للتكفير عن أخطاء لم 
أح��م��د عصمان  ل��س��ال��ف��ي��ه  ي��س��ب��ق 
ارتكباها  أن  المنصوري  ومصطفى 
في تاريخ حزب تأسس بعبقرية الملك 
الراحل الحسن الثاني لكبح جماح 
من كانوا باألمس يعارضون النظام 
الملكي. فبالرجوع إلى قواعد الحزب 
وأجهزته الموازية وهذا قرار جريء 
يسير في االتجاه الصحيح، خالفا  
لما سبق حينما اتخذ رئيس الحزب 
قراره االنفرادي بنهج سياسة القطيع 
كما علق بذلك أحد المناضلين الذين 
عارضوا قرار اصطفاف حزب الحمامة 
المعارضة  ف��ي  أح���زاب  جانب  إل��ى 

وخالل  إيديولوجيا.  معها  يختلف 
إفطار جماعي نظمها رئيس  مائدة 
بفندق  م��زوار  الدين  الحزب صالح 
حسان عشية السبت الماضي على 
الجهويين  ال��م��ن��س��ق��ي��ن  ش����رف 
المتعلقة  المستجدات  بخصوص 
اإلله  عبد  حكومة  في  بالمشاركة 
رئيس  ألقى  عدمها،  أو  بنكيران 
حزب الحمامة عرضا تطرق فيه إلى 
الشروط التي يضعها الحزب في 

حال المشاركة وهي:
– إعادة هيكلة الحكومة القائمة 

في حلة جديدة.
- إسناد حقائب وزارية ذات بعد 
اق��ت��ص��ادي واج��ت��م��اع��ي ل��ه��ا صلة 

بالمواطنين.
– تغيير البرنامج الحكومي الذي 
سبق لفريقي الحزب في البرلمان أن 
صوتا ضده.هذا، ولقطع الطريق أمام 
اإلنزاالت أو ما يعرف في القاموس 
بالباراشوت«،  ب�»النزول  السياسي 

ومن باب اإلنصاف يطالب مناضلو 
حزب األحرار بإعادة االعتبار لبعض 
القيادات الحزبية من المؤسسين من 
على  واالن���ف���ت���اح  ال���ك���ف���اءات  ذوي 
الكفاءات الشابة والوجوه الجديدة، 
على شرط أن تكون من أبناء الحزب 
الذين تربوا وتكونوا سياسيا داخله. 
كل هذا من شأنه إغالق الباب في 
وجه كل دخيل عن طريق بدعة اإلنزال 
المناضلون بشدة،  التي يعارضها 
حفاظا على لحمة الحزب وصيانته 
صراعات  نشوء  أو  تصدعات  م��ن 
الديمقراطية  ألن  م��ض��رة،  داخلية 
ليست باألساس هي حكم األغلبية 
بقدر ما أنها اإلنصات إلى األقلية 
في  المشاركة  من  إقصائها  وع��دم 
اتخاذ القرارات المصيرية للحزب.

مزوار  الرئيس  ع��رض  لقي  وق��د 
الحاضرين  ل��دن  من  ح��ارا  ترحيبا 
حمل  ال��ذي  الخطاب  ثمنوا  ال��ذي��ن 
قراءة تقييمية للوضعية السياسية، 
التي يعيشها المغرب بعد انسحاب 
ث��ان��ي ح��زب في  وزراء االس��ت��ق��الل 
الحكومة،  من  السياسية  الخريطة 
التي  الموضوعية  ال��ش��روط  وف��ق 
لألحرار  الوطني  التجمع  يضعها 
ضمانا لعدم فقدان الحزب مصداقيته 
لدى الشعب. وليس هذا هو أول لقاء 
الحزب  أج���ه���زة  م���ع  اس���ت���ش���اري 
وقواعده، بل يعد الثاني بعد اجتماع 
برلمانييه يوم الجمعة قبله، على أن 
للمجلس  األخ���ي���رة  ال��ك��ل��م��ة  تبقى 
ال��وط��ن��ي )ب��رل��م��ان ال��ح��زب( الذي 
سيعقد اجتماعه األسبوع المقبل 
بخصوص المشاركة في الحكومة 

أو عدمها.

قادة  أحد  الكيحل،  القادر  عبد  سمعت 
االن�����������ق�����������������������الب االس�������ت�������ق�������الل���������������ي 
محاض��رة  في  »الديم���ق��راطي«،  يت���كل�م 
يوليوز2013، تحت   27 ليل��ة  بالقني��طرة 
عنوان: »المشهد السياسي المغربي وأسئلة 
شباط،  حميد  أسطوانة  نفس  المرحلة«. 
مثل  ال��ش��اب،  القيادي  تكلم  اللغة.  نفس 
األوضاع  كارثية  إذن  النيابة«،  »م��غ��رق 

ب�»المعقول«، بتعبير بن كيران.
من  وال��ي  أخبرني  بالصدفة،  لقاء  في 
»المكردعين« للتقاعد، أن األمر أخطر مما 
ما  ف��ي  رأي��ي  معرفة  يريد  وك��ان  سمعت، 

يجري بالمغرب.. دون جدوى.
وكان البد أن يطرح سؤاال فلسفيا. وما 
شأن والي، بأخبار لن يستغلها في تقاريره، 

التي أصبحت بتوقيع متقاعد؟.
تخلصت من الوالي وهمومه مع التقاعد 
ومرض التقارير، عن طريق صدفة أخرى، 
ت����ت����ع����ل����ق ب�����م�����ح�����ادث�����ة م�������ع ش����ب����اب 
ضد  احتجاج  دعوة  »متمردين«، يوزعون 
الوزير ورئيس المجلس البلدي، عبد العزيز 
الرباح، يتزعمها ائتالف النسيج الجمعوي 

بالقنيطرة.
ما سطر بالدعوة، إن صح، يبرر تشخيص 
الخطيرة  والوالي، لألوضاع  »الكيحل« 
ببلدنا. وقد سبقهما، لنفس اإلنذار، والي 
آخر، »الجواهري«، والي بنك المغرب، في 
الملكي  للمستشار  وك��ان  للملك.  تقريره 

التنبؤ  السبق في  أزوالي،  أندري  النافذ، 
العربي، في  ب��ال��ع��ال��م  اآلن،  ي��ح��دث  ب��م��ا 
محاضرة بمرسيليا. سمعته هو اآلخر، ينذر 
بعودة الشباب إلتمام مهمة ثورتهم، ضد 

الفساد واالستبداد.
حرص »الكيحل« )الصورة(، على توجيه 
رسائل غير مشفرة، توحي بإصرار حزبه 
ك��ي��ران ودراوي��ش��ه، ليس  ب��ن  على تركيع 
بابتزاز المخزن، وترهيبه بحرب الشوارع، 
المؤسساتية  اآلل����ي����ات  ب��ت��ف��ع��ي��ل  ب����ل 
الديمقراطية، كما تفعل المعارضة الوطنية، 
و»حزب االستقالل ال والء له خارج الحدود«، 
خطير،  مبطن  اتهام  المحاضر.  بتعبير 
يوحي بوضعية رئيس الحكومة المصرية، 
اإلخواني المعزول، مرسي، وقصة التخابر 
لسلطة خارج  وال��والء  مع حركة حماس. 
الوطن، تعتبر خيانة عظمى، يعاقب عليها 

القانون.

القادر  عبد  للسيد  آخ��ر،  مثير  تصريح 
الدولة  ك��ات��ب  منصب  »رف��ض��ت  الكيحل، 
»ألني  وحيد،  لسبب  الخارجية،  ب���وزارة 
أرفض أن أكون موظفا عند حزب العدالة 
والتنمية«، وبالتالي عند بن كيران ومدير 
مكتبه جامع المعتصم. وكان تأويله لكلمة 

»موظف« عند بن كيران، يعني »خماس«.
مفارقة مثيرة، تعكس طبيعة السياسة 
في المغرب، حيث إن عبد اإلله بن كيران، 
أقل  ب��وزارة  المنصب  سبق أن قبل نفس 
شأنا، بحكومة اليوسفي، لوال رفض الراحل 
له  شخصية  إهانة  أعتبره  لما  الخطيب، 
وللحزب اإلخواني، الذي أسسه وأدمج فيه 

إسالميي المؤسسات.
سر انسحاب حزب االستقالل من حكومة 
اإلسالميين، كشفته كلمة صريحة، تضمنتها 
محاضرة علبة شباط، عبد القادر الكيحل، 
وليس في حيثيات مذكرة مملة بتفاصيلها، 

رفعها »شباط« إلى الملك.
أوالد الزعيم الوطني، عالل الفاسي، ال 
يشتغلون »خماسة« )موظفين، ولو برتبة 
والءات  دراويش، لهم  عند جماعة  وزير(، 
والءهم  ألن  المحاضر،  حسب  مشبوهة 
اتهام  خارجه.  الرتباطات  وليس  للوطن 
خطير، كرره عدة مرات »الكيحل«، في رده 
على أسئلة ضيوف المحاضرة، الذين لم 

يكونوا كلهم من حزبه..
يقلب  أو  ليحكم  حزب االستقالل، خلق 
الطاولة، على من يتشبثون بكراسي السلطة 
ل����ح����د »االس�����ت�����ش�����ه�����اد« م�����ن أج���ل���ه���ا، 
بتعبير»الكيحل«، الذي لم ينس معركته مع 
محاربة الفساد بسال، وتحديدا في إشارة 
دون ذكر اسمه مع منافسه السياسي، جامع 
رئيس  ديوان  مدير  )الصورة(،  المعتصم 
لحزب  العامة  األمانة  وعضو  الحكومة، 
العدالة والتنمية، الذي خرج من السجن 
العربي  الربيع  ظ��روف  ف��ي  ملكي،  بعفو 
بعد  آن��ذاك،  الضاغطة  فبراير   20 وحركة 
شكاية ملتبسة ضده تبقى من اختصاص 

القضاء.
يعرف أهل العلم، أن العلب ال تتكلم بدون 
واسع  وال�����والة   )..( ول��ل��ه��وات��ف  أزرار. 
الحكومية«،  »الملكية  مغرب  النظر، في 
بتعبير السيد عبد القادر الكيحل، الدراع 

الحربي لحميد شباط.

الكيحل:  »واش نخدم خماس عند بن كيران«
بقلم: رداد العقباني القرار السياسي

شباط مصدوم من قبول هل يقبل مزوار النازلين بالباراشوت الحتالل المناصب باسم األحرار؟
استقالة وزراء حزبه

الرباط: األسبوع
قالت مصادر مقربة من حميد شباط إن 
يعيشون صدمة  مقربيه  رفقة  األخير  هذا 
حقيقية منذ قبول الملك الستقالة وزراء حزب 
المصادر  بها.ذات  توصله  فور  االستقالل 
تؤكد أن شباط وقيادات االستقالل تشعر 
بنوع من الصدمة والفشل حد »الغباوة« التي 
أداروا بها معركة الصراع مع حزب العدالة 
والتنمية والتي كانوا يضغطون من خاللها 
للتموقع أحسن داخل الحكومة، فإذا بهم 
السياسيين  ب��غ��ب��اوة  أن��ف��س��ه��م  ي��ج��دون 

المبتدئين خارج الحكومة.
مصادر من داخل االستقالل والتي واكبت 
منذ  والتنمية  العدالة  مع  الصراع  عملية 
شرارته األولى، أكدت أن »الفتاوى« التي كان 
يتلقاها شباط من خارج االستقالل وبخاصة 
خيار الدفع بالفصل 42 من الدستور بدل 
47 كلها تؤكد رغبة الحزب في الضغط فقط 
وليس االستقالة من الحكومة التي ال يقبلها 
عاقل في زمن تهافت كل األحزاب على كعكة 
أن  تؤكد  الجهات  الحكومة.ذات  وحقائب 
طرف  من  الخداع  من  بنوع  يشعر  شباط 
»مشاوريه« من خارج حزب الميزان، وتربط 
نفس الجهات بين هذا األمر وبين الهجوم 
الناري لشباط قبل أسبوع على حزب األصالة 
والمعاصرة بعدما ظل يحابي هذا الحزب 
منذ وص��ول��ه إل��ى األم��ان��ة ال��ع��ام��ة لحزب 
االستقالل، خاصة حينما شعر شباط بأن 
تحت  من  البساط  »البام« سحبت  قيادات 
المدوية،  سقطته  يسقط  وتركته  أق��دام��ه، 
وجعلته يحمل حقائبه ويرحل مباشرة عند 
بيت حليفه الجديد في المعارضة إدريس 
معارضة  جبهة  لبناء  محاولة  ف��ي  لشكر 
تقصي »البام«، وترد الصرف له في محاولة 
لغلق الباب في وجهه داخل المعارضة هذه 
المرة. فهل يستسلم حزب الجرار أمام سعي 
شباط للهيمنة داخل المعارضة أم يعد حزب 
داخل  ج��دي��دا  مقلبا  ل��ش��ب��اط  ال��ت��راك��ت��ور 

المعارضة هذه المرة؟

كواليس األخبار

الكيحلالمعتصم



جريدة  أوردت  ك��م��ا  ال��ح��ك��اي��ة  وتتلخص 
»األسبوع« في كون المنظري، قام بشراء شقة 
ملكيتها  تعود  بالرباط،  »بيتري«  ساحة  في 
ابن  وه��و  الدكالي  الله  عبد  المرحوم  لورثة 
أنه  غير  الدكالي،  شعيب  التاريخي  القطب 
استغل ذكاءه القانوني، »فربط بشكل عجيب 
بين شراء شقة في الرباط، وحجز بمقتضى 
العقد الذي بين يديه على ملكية أخرى للعائلة 
تتجاوز  بوزنيقة  في  ضيعة  عن  عبارة  هي 

قيمتها 30 مليارا. )األسبوع/ نفس العدد(.
فقد أكدت محكمة االستئناف بالدار البيضاء 
سوء نية المحامي جمال المنظري، بالعبارة 
التالية: »حيث إن تقدمه إلى مصالح المحافظة 
العقارية وقيامه بتقييد احتياطي.. يجعل عمله 
هذا مشوبا بالتعسف، ويكون قد مارس ما كان 
له الحق في ممارسته من لجوء للقضاء بسوء 
نية بقصد اإلضرار ال بقصد الوصول إلى حق 
قانون  م��ن   94 للفصل  مخالفة  ف��ي  ي��دع��ي��ه 
االلتزامات والعقود..« )مقتطف صورة من حكم 
الصادر  البيضاء،  بالدار  االستئناف  محكمة 

بتاريخ 27 ماي 2013/ قرار رقم: 2131(.
والبيضاء  ال���رب���اط  م��ح��اك��م  أن  ال��م��ه��م، 
االستئنافية أصدرت أحكاما بالتشطيب على 
كل التقييدات التي وضعها المحامي المنظري 

على ممتلكات ورثة الدكالي.
قانونية  ع��دم  إل��ى  المحكمة  نفس  ونبهت 
التقييدات االحتياطية التي باشرها المنظري 
في حق العقارات الموجودة في بوزنيقة، بل 
إن ما قام به هذا المحامي يفرض أداء مبلغ 
100 ألف درهم للضحايا كتعويض عن الضرر 
الذي لحقهم جراء التقييد االحتياطي.. ومعلوم 
أن التقييد االحتياطي يعتبر شيئا خطيرا، ألنه 
يمنع البيع ويلغي أية إمكانية للحصول على 
قرض من لدن األبناك، وهو األمر الذي طالما 
المحكمة  تأمر  أن  قبل  الضحايا،  إليه  نبه 
المحافظ على األمالك العقارية في ابن سليمان 
بالتشطيب على كل التقييدات على الرسمين 
و3073/25   3072/25 ع���دد  ال��ع��ق��اري��ي��ن 

)الخاصين بالعقار المذكور(.
وال تقتصر ورطة المحامي جمال المنظري 

الذي هاجم جريدة األسبوع في شريط فيديو 
بثه على موقع »يوتوب«، على القضية السالفة 
الذكر، بل إن قضيته مرشحة لتطورات خطيرة 
بعد تحرك إحدى الجمعيات في سال لمقاضاته 
جنائيا على ما يسمونه عملية نصب واحتيال 
قام بها هذا المحامي ليشتري لفائدة والدته 
أن���ه أرض  ع��ل��ى أس���اس  ك��ام��ال  )ف.ع( ح��ي��ا 

خالء.
ممثلو جمعية »سكان بالد بن الصغير«، كان 
لهم لقاء خالل األسبوع الماضي مع مسؤولين 
في وزارة العدل شرحوا لهم حكاية أغرب من 
الخيال، حيث قام المحامي بشراء )لفائدة أمه( 
أنه  أساس  على  السهلي(  )دوار  بكامله  حيا 
للمتر  دره��م   14 يتعدى  ال  بثمن  أرض خ��الء 
المربع؟، في حين أن ثمن العقار في هذا الحي 
الذي يعتبر القلب النابض لمدينة سال ال يقل 
فماذا جرى  المربع،  للمتر  دره��م  آالف   6 عن 
وكيف استطاعت المحافظة العقارية أن تسجل 
المحامي جمال  وال��دة  اسم  في  الحي  ملكية 
المنظري على أساس أنها أرض خالء بينما 

الواقع يؤكد العكس تماما؟
وهم  الضحايا  شكاية  تلخصها  الحكاية 
األرض  بعملية شراء  فوجئوا  الذين  السكان 
التي تقع عليها منازلهم بأنها أرض خالء خالل 
سنوات 2006 و2007.. هذه األرض التي تبلغ 
مساحتها ما يزيد عن 4 هكتارات توجد داخل 
المجال الحضري لمقاطعة تابريكت بسال، سبق 
بن  بوبكر  ال��ح��اج  وه��و  صاحبها  باعها  أن 
الصغير على شكل بقع أرضية منذ السبعينيات 
لمجموعة من المواطنين شيدوا فوقها منازلهم 

التي يقطنونها إلى اليوم.
الغريب في األمر أن والدة المحامي وهي 
ابنها،  عنها  ينوب  السن  في  متقدمة  سيدة 
ورثة  مع  جديدة  عقودا  تبرم  أن  استطاعت 
الحاج بوبكر الذي وافته المنية سنة 1997، 
وبناء على ذلك قامت بتوثيق عقود الشراء لدى 

إحدى الموثقات.
وال تقف فصول التشويق واإلثارة عند هذا 
العقود  توثيق  فبعد  القضية،  هذه  في  الحد 
وتحفيظ العقار، ستقوم والدة جمال المنظري 

برفع دعوى قضائية ضد جماعة سال، تطالب 
من خاللها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها 
جراء شق الطرق وبناء قنوات الواد الحار في 
هكذا  العشوائي..  للسكن  مهد  مما  أرضها 
تحولت األرض التي تم اقتناؤها ب� 62 مليون 
سنتيم فقط إلى موضوع طلب تعويض بمئات 
أن  ل��وال  س��ال،  جماعة  مواجهة  في  الماليين 
السكان انتبهوا إلى الخطر المحدق بمنازلهم 

فنبهوا المحكمة إلى حقيقة األوضاع )..(.
والدة  بين  القضائي  ال��ن��زاع  ه��ذا  ِاستمر 
المحامي جمال المنظري التي يعتبرها السكان 
مجرد أداة في يد ولدها لمدة طويلة، قبل أن 
يسدل الستار عن فصله األول مؤخرا بصدور 
يقضي  بسال  االبتدائية  المحكمة  م��ن  حكم 
ببطالن كل العقود المبرمة بين ورثة بوبكر بن 
ووالدة  المذكورة(  األرض  )صاحب  الصغير 
المنظري، وهي العقود المؤرخة بتاريخ 3 ماي 
2006 و5 يناير 2007، باإلضافة إلى التشطيب 

على اسمها من المحافظة العقارية.
ورغم أن المسار القضائي للقضية أصبح 
أخيرا  سينعمون  الذين  السكان  صالح  في 
ب��ال��راح��ة ف���ي ب��ي��وت��ه��م، ف���ي ان��ت��ظ��ار شوط 
الممثلة  الجمعية  أع��ض��اء  لكن  االستئناف، 
لسكان بالد بن الصغير مازالوا يطالبون بفتح 
كشف  أج��ل  من  القضية،  في  جنائي  تحقيق 
ظروف ومالبسات شراء حي بكامله على أساس 
أنه أرض خالء، كما يطالبون بمعاقبة كل من 
تورط في هذه العملية، ويتساءلون عن مصير 
تلك التحقيقات التي سبق أن باشرتها الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكاية 
المعتصم  ج��ام��ع  تابريكت  مقاطعة  رئ��ي��س 

المنتسب لحزب العدالة والتنمية.
يذكر أن كال من فوزي عبد الرحمان ومحمد 
»ب���الد بن  ف��ي جمعية  ال��ع��ض��وان  ال��ح��ل��وب��ي 
عن  يبحثان  أنهما  لألسبوع  أك��دا  الصغير« 
طريقة ليجمعا كل الشكايات المقدمة ضد جمال 
المنظري أو تجميع »الضحايا« في تنسيقية 

واحدة من أجل الدفاع عن حقوقهم.
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بقلم: رمزي صوفيا

مما الشك فيه أن جل أقطار العالم إن لم تكن برمتها قد فطنت اليوم 
إلى خطورة ظاهرة التهريب على اقتصادياتها المحلية، والتصق هذا 
النشاط المنافي لكل قوانين العالم بصفته نزيفا اقتصاديا يهوي معه 
االستثمار الوطني واألجنبي إلى مصير سحيق يقضي على كل برامج 

التنمية ومخططات النهضة االقتصادية للبالد.
بإنعاش  متنامية  ن��داءات  إيقاع  على  المواطن  يعيش  المغرب  وفي 
اعتبارا  أرق��ى  معيشيا  مستوى  منحه  في  رغبة  االستثمار  وتشجيع 
شبح  إطاللة  ظل  في  محلي  اقتصاد  بأي  المحدقة  الدولية  لإلكراهات 

العولمة.
واليوم تعاني عدة وحدات صناعية في المغرب من طامة كبرى، المنافسة 
غير الشريفة وغير القانونية لنشاط التهريب الذي ليس إال في تنام وتزايد 

أضحى مصدر قلق المتتبعين والمستثمرين على حد سواء.
ولسنا في حاجة لتذكير القراء الكرام بمخاطر بضائع يتم استيرادها 
بها، ويتم تسويقها بشكل أصبح  المعمول  القانونية  الضوابط  خارج 
مبعث قلق على صحة وسالمة المواطنين الذين يقبلون على اقتنائها أو 
استهالكها دون مساءلة أنفسهم عن مصدرها أو ظروف إنتاجها وبالتالي 
آثارها الوخيمة عليهم.وال بأس من إيراد مثال صارخ على معاناة قطاعات 
استثمارية طموحة مع التهريب وتعرضها لإلجهاض نتيجة المنافسة 
غير الشريفة التي تخنق مستقبلها وبالتالي مستقبل االستثمار، وتكاد 
تشل حركة مصانع كانت قبل أن تتحول األس��واق المغربية إلى مرتع 
للنفايات البضائعية األجنبية تعول على الكثير ويعول عليها في القيام 
بالكثير. إن تهريب حفاظات األطفال بالطرق الملتوية التي لم تعد تخفى 
الوحدات  مصير  حول  التساؤالت  من  العديد  مبعث  أصبح  أحد  على 

الصناعية التي تستثمر في هذا المنتوج بالمغرب.
فقد أضحت سبتة ومليلية السليبتين ممرا سائغا للمهربين لنقل كميات 
طوفانية من حفاظات األطفال يتم شحنها على شاحنات كبيرة تتجول 
بشوارع طنجة لتوزعها على المحالت التجارية المتفق معها على ذلك، 
دون  المغربي  التراب  نحو  تعبر  الحفاظات  هذه  فإن  الحال،  وبطبيعة 
المصانع  تدفعها  التي   %  80 إلى   %  40( الجمارك  لرسوم  الخضوع 
الموجودة بالمغرب(، كما أنها تفلت من أية ضريبة على القيمة المضافة 

)20 % التي يدفعها المستثمرون في هذا المنتوج عادة(.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الحفاظات تدخل األسواق المغربية وهي 
غير معبأة في أكياس مما أدى إلى استفحال ظاهرة األمراض الجلدية 

المتفاوتة الخطورة بين الرضع األبرياء.
المهربين  الدولة من قبل  أداء مستحقات  للتهرب من  المناورات  أما 
فحدث وال حرج، حيث يتم تزوير فاتوراتها نحو التخفيض لدفع رسوم 
جمركية أقل بكثير مما يجب دفعه.. كما يتم نقلها على أساس كونها نصف 
مصنعة وذلك لنفس الهدف في حين أنها مكتملة الصنع بل متالشية 

الصالحية.
األسئلة التي تطرح نفسها تلقائيا هي: من يحمي التهريب ومن يزكي 
نشاط المهربين..؟ من هي الجهات المستفيدة من تنامي وتناسل سالسل 
التهريب التي أغرقت كل المدن المغربية وخاصة المدن الشمالية والعاصمة 
االقتصادية للمغرب ببضائع منتهية الصالحية، مزورة التواريخ واألسعار، 
تتملص من دفع رسوم الجمرك ومستحقات إدارات الضرائب المتنوعة..؟ 
وال يخفى على أحد أن إسبانيا وسواها من الدول التي تعتبر مصادر 
البضائع المهربة نحو السوق المغربية تنعم بمداخيل إضافية ضخمة 
من بضائع استهالكية ومنزلية هي في حقيقة األمر من نفاياتها.. فهل 
تحولت أسواق المغرب إلى مزبلة كبرى لنفايات إسبانيا.. نعم إن كل 
والمنتوجات  المواد  وكل  التهريب  بواسطة  المسوقة  الغذائية  المواد 
البيتية والمالبس الموجهة لالستعمال المحلي بهذه الطريقة ليست في 
حقيقتها أكثر من نفايات رمت بها إسبانيا أو فرنسا أو كندا بعد انتهاء 
صالحيتها أو عدم صالحيتها أصال لالستهالك واالستعمال الخارجي 
اآلدمي، بضائع ال يتورع المهربون ورواد اإلثراء غير المشروع عن تهريبها 
نحو األسواق المغربية ليقبل عليها المغاربة إقبال النار على الهشيم. 
وال أحد يجهل أن اإلخوان المغاربة تعودوا نفسيا على تقبل البضائع 
األجنبية بثقة ونهم أكبر من إقبالهم على المنتوجات المحلية، حيث يالحظ 
أن كل ما هو أجنبي الصنع يجد طريقة بسهولة نحو قلوبهم وبالتالي 
اليوم يتعلق بمواد مهربة أي تحمل في طياتها  جيوبهم.. ولكن األمر 
الكثير من التساؤالت.. فما مصير الصحة العمومية للمواطنين..؟ فال شك 
أن انتشار أخطر األمراض وأغرب العاهات وأشد الحاالت استعصاء على 
العالج هو في الطريق بسبب هذه البضائع الخطرة والتي لفظها مجتمعها 
يقامر  فمن  لالستهالك..  عدم صالحيتها  الذي صنعها بسبب  األورب��ي 
بصحة المغاربة بغض الطرف عن ظاهرة التهريب..؟ قد يقول قائل إن 
هذا النشاط يستوعب اليد العاملة.. وله أوجه سؤالي: ما مصير آالف 
العمال الذين يتم تشريدهم بعد إغالق المعامل التي يعملون فيها بسبب 

انتشار البضائع المهربة بالمغرب؟
ثم ما مصير االستثمار المحلي واألجنبي في ظل منافسة محتدمة مع 
بضائع ال تمت للوائح المعمول بها اقتصاديا بصلة، أهكذا يتم تشجيع 
االقتصادية  النهضة  المستثمرين على اإلسهام في  االستثمار وتحفيز 

للمغرب؟! ال أعتقد.. ال أعتقد.

األسبوع عدد 26 يوليوز 2002

التهريب يخنق 
االستثمار بالمغرب
حفاظات مهربة تصيب 
األطفال بأمراض خطرة..

مجموعة من ضحايا المحامي المنظري
 تستقبل في وزارة العدل

حكم المحكمة الذي يقضي بإلغاء جميع التقييدات االحتياطية المقيدة من 
طرف المستأنف عليه المحامي جمال المنظري.

حكم المحكمة االبتدائية بسال يقضي ببطالن العقود المبرمة بين ورثة بوبكر 
بن الصغير وفاطمة العسري والدة المحامي جمال المنظري. 

● الرباط: األسبوع

لم يتقبل المحامي جمال المنظري في هيئة 
الرباط، وهو أيضا يعتبر من رؤساء األحزاب بفعل 
قيادته لحزب صغير يدعى »االتحاد المغربي 
الديمقراطي«، ما كانت قد كتبته »األسبوع« 
في عددها الصادر بتاريخ 4 أبريل 2013، عندما 
قالت بأن مجموعة من ضحايا هذا المحامي 
رفعوا شكاية إلى وزير العدل تتضمن »تظلما  
خبرته،  يسخر  أن  اختار  الذي  المحامي  بهذا 
مليارا  ثالثين  تساوي  ملكية  على  للسطو 

ببوزنيقة«.

كواليس األخبار

جعل أمه تشتري حيا في سال  تدعي أنه أرض خالية

جمال المنظري
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المخزن عائق أمام التنمية 
النخب أو من يمثلون 
هذا الدور، أصبحوا اليوم 
عائقا ومشكال، لكن ال يجب 
ال�������وق�������وف ع����ن����د ه����ذا 
التشخيص ونصمت، علينا 
أن نقر بأن المخزن هو من 
وتمييع  تدجين  ف��ي  ساهم 
وتهميش وتفريغ النخب من 
جدلية  عالقة  هناك  معناها، 
بين االثنين: المخزن والنخب، 
وهذا يعني أن النظام السياسي 

بسلطته ونخبه أصبح عائقا أمام تنمية المغرب.
نجيب أقصبي )محلل اقتصادي(

لو كنت وزيرا للداخلية..
وزيرا  نفسي  أرى  ال 
ل��ل��داخ��ل��ي��ة، ألن��ن��ي اآلن 
مقبل على سن التقاعد، 
ومن األجدر ترك المناصب 
لتتكلف  ج���دي���دة  ل���دم���اء 
المحلي  ال��ش��أن  ب��ت��دب��ي��ر 
كنت  ل��و  ول��ك��ن  مستقبال، 
لمررت  ل��ل��داخ��ل��ي��ة  وزي�����را 
وقمت  الغربال،  في  العمال 
المنتخبين  آراء  بسبر 
المحليين ح��ول أدائ��ه��م، مع 

الحرص على اجتيازهم مباراة 
لمعرفة ما إذا كانوا يصلحون للمنصب أم ال، واالحتفاظ 
باألكثر جدارة منهم بالمناصب، وتغيير البقية بأناس لهم 

القدرة على خدمة المصلحة العامة.
طارق القباج: عمدة أكادير 

الجزائر تبحث عن نظام عميل
الجزائر تبحث عن 
لها  ع���م���ي���ل  ن�����ظ�����ام 
ينفذ  أن  ي��س��ت��ط��ي��ع 
أج����ن����دت����ه����ا وي����خ����دم 
مصالحها في المستقبل 
وفي الحاضر، ووجدته في 
ه����ذا ال��ص��ن��ف م���ن ق���ادة 
البوليساريو، هذا الصنف 
ألنه  نقص،  عقدة  له  ال��ذي 
ليس صحراويا كامال، فهو 
صحراوي منقوص قبليا أو 
م��ن��ق��وص ج��غ��راف��ي��ا، وه���ذا 
عليه،  تضغط  أن  ال��ج��زائ��ر  تستطيع  م��ن  ه��و  الصنف 
والجزائر تعلم بهذه المعطيات، ألن دولة الجزائر لن تدعم 

أي صنف يمتلك الشرعية..
مصطفى سلمة )منشق عن جبهة البوليساريو(

التعاون الثنائي بين المغرب 
وليبيا هو الحل

على  ك��ث��ي��را  أع����ول  ال 
“اتحاد المغرب العربي” أو 
الكبير”  المغرب  “اتحاد 
ال����ص����راع  أن  ب���اع���ت���ب���ار 
يلقي  المغربي  الجزائري 
بظالله بشكل خطير على هذا 
والجزائر  اإلط��ار..ال��م��غ��رب 
دولتان مركزيتان في المنطقة، 
وط��ال��م��ا ظ��ل ه��ذا ال��ن��وع من 
الجفاء بين الدولتين، فال أعتقد 
أنه يمكن لالتحاد المغاربي أن 

كل  الخير  لكن  منه خيرا،  نرى 
الخير يأتي من تعاون ثنائي استثنائي استراتيجي بين 

المغرب وليبيا.. 
عز الدين عقيل )حزب االئتالف الجمهوري الليبي(

يتضمن هذا الركن األسبوعي 
بعض وجهات النظر المعبر عنها 

خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 
وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

الدستور املغربي »نص معيب« واحلكومة فشلت في القضاء على اقتصاد الريع
س��ج��ل ت��ق��ري��ر ل��م��رك��ز دراس����ات 
مغربي فشال للدولة المغربية في 
العمومية،  ال��س��ي��اس��ات  مختلف 
ووصف الدستور المغربي ب�»النص 

المعيب«.
وقال المركز المغربي لألبحاث 
وتحليل السياسات، في تقرير عن 
واالقتصادية  الصحية  األوض���اع 
والسياسية واالجتماعية بالمغرب 
خالل سنة 2012، إن المغرب عرف 
استمرار فشل السياسات العمومية 
في مجاالت األمن والدفاع، والشأن 
الصحراء،  ملف  وتدبير  الديني، 
والسياسة  اإلن����س����ان،  وح���ق���وق 
في  والتعثر  وال��ب��طء  الخارجية، 
تفعيل مقتضيات الدستور. مسجال 
أيضا العجز عن تنظيم انتخابات 
محلية لحد اآلن بسبب ما وصفه 

طغيان “هواجس أمنية وسياسوية”.
وقال تقرير المركز الذي يديره أحد 
قيادات جماعة العدل واإلحسان إن 
دستور يوليو 2011، عرف نقاشا 
من “نقائص النص” إلى “التنزيل” 
ل�“نص  الديمقراطي  و“التأويل” 
ثغراته وغموضه  لتجاوز  معيب” 
وق����ص����وره، م��ش��ي��را أي���ض���ا إلى 
الدستوري،  ال��م��دخ��ل  م��ح��دودي��ة 
بالتعديالت الشكلية وبدون مشاركة 
ش��ع��ب��ي��ة واس����ع����ة وإش��������راك كل 
الحساسيات المجتمعية، في تحقيق 
تحول ديمقراطي يمكن المغرب من 
الفساد  م����اض����ي  م�����ع  ال���ق���ط���ع 

واالستبداد.
وبخصوص السياسة االقتصادية، 
أكد التقرير على أن االستمرار في 
اقتصاد الريع والفساد وعدم قدرة 

مؤسسات الحكامة على الحد منه، 
المؤشرات  ت��ده��ور  إل���ى  م��ش��ي��را 
نسبة  )ضعف  الماكرواقتصادية 
النمو، عجز الميزانية، عجز الميزان 
التجاري، ارتفاع الدين العمومي…(، 

وإلى عدم قدرة “سياسة األوراش 
الكبرى” على تحقيق نمو متوازن 
ت��ع��ود ث���م���اره ب��ش��ك��ل ع����ادل على 

المواطنين.

عندما يدور الزمان على آل جورج بوش
في الصورة يظهر جورج بوش األب )جورج هربرت ولكر بوش( الرئيس 
السابق للواليات المتحدة األمريكية من عام 1989 إلى عام  1993 وقد “دارت 
المخابرات  المعروف بأناقته، والمدير السابق لوكالة  الرجل  األي��ام..  به” 
المركزية، ونائب الرئيس األمريكي رونالد ريجان، التقطت له عدسات المصورين 
هذه الصورة التي يظهر فيها وهو يرتدي “جوربين” مختلفين، كما لو أنه أحد 

“المزاليط” الذين ال يجدون القدرة على االنتباه لمظهرهم. 

قال سفير المغرب لدى عمان 
لحسن عبد الخالق، إن النظامين 
الملكيين في األردن والمغرب 
تعامال مع الربيع العربي بحكمة 
استجابت  حيث  نظر،  وُب��ع��د 
اإلصالحية  ط���روح���ات���ه���م���ا 

لمتطلبات شعبيهما.
وأكد خالل مؤتمر صحافي 
عقده بمقر السفارة في عمان 
بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة 
السادس  محمد  الملك  لتولي 
الملكي  النظام  أن  سلطاته، 

يجدد نفسه باستمرار، ويتعامل 
بأريحية مع متطلبات الشعب، 
ف��ض��اًل ع��ن أن��ه عنصر وحدة 
واستقرار وضامن لوحدة البالد 
األردن  بأن  وتقدمها. وأضاف 
باألمن  ي��ن��ع��م��ان  وال���م���غ���رب 
واالستقرار، وأنهما منفتحان 
اإلصالحات،  م��ن  م��زي��د  على 
وحافظا على استقرارهما في 
وذلك  اإلقليمية،  الظروف  ظل 
البلدين،  ف��ي  ال��ق��ي��ادة  بفضل 
والتي أقّرت إصالحات سياسية 
تنبع من الخصوصيات الوطنية 
ل��ت��رس��ي��خ النهج  ل��ك��ل دول�����ة؛ 
الديمقراط��ي والت��ع��ددية، 
والمشاركة الشعبية في صناعة 

القرار.

أّك��دت الفنانة السورية هويدا يوسف أنها 
تقضي شهر رمضان المبارك هذا العام بالمغرب، 
الشهر  قضاء  تتمنى  كانت  أنها  إل��ى  مشيرة 
الفضيل بسوريا، ولكن ظروف الحرب المشتعلة 

في البالد حالت دون ذلك.
وقالت هويدا في تصريح خاص ل� »سيدتي 
نت«، “إن أجواء رمضان في المغرب جميلة جداً، 
ال سيما بوجود أصدقاء كثر لها في المغرب”، 
مشيرة إلى أن أصناف الطعام المغربية مميزة 

ولها نكهة خاصة.
ولفتت هويدا إلى أنها طّباخة ماهرة، السّيما 
عن  تعجز  وال  الشامية،  األطباق  تحضير  في 
تحضير أي طبق تشتهيه، فيما عدا الحلوّيات 
التي ال تجيد صنعها، ولذلك فهي تستعين دومًا 
بصديقتها الشاعرة السورية حياة إسبر التي 

تعتبرها أختا لها.
وأك��دت هويدا أنها تتبع نظامًا غذائيًا في 
رمضان لتحافظ على رشاقتها، وأّنها تعمد إلى 
االبتعاد عن األطعمة التي تحتوي على الّدسم 
والّدهون، حتى على صعيد المشروبات، وأنها 
تحاول قدر اإلمكان أال تتناول الكثير من األصناف 

أثناء الفطور.

الفنانة التي هربت 
من سوريا لتقضي 

رمضان باملغرب

قال مصدر موريتاني إن سلطات بالده المالحية منعت 
مؤخرا طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية من التوجه 
إلى مطار العاصمة نواكشوط؛ انطالقا من مطار محمد 
الخامس بالدار البيضاء في المغرب وذلك رغم االتفاق 
الموقع بين البلدين في سبتمبر 2012 بنواكشوط بين وزير 
النقل المغربي عزيز الرباح، ونظيره الموريتاني يحيى ولد 
حدمين وال��ذي يقضي بتنظيم رحالت الخطوط الجوية 
للبلدين بين الدار البيضاء ونواكشوط. ولم يوضح المصدر 
الموريتاني أسباب المنع المفاجئ، وأضاف في تصريح 
لصحيفة موريتانية محلية أن سلطات موريتانيا المعنية 
بالقطاع المالحي بدأت في تقليص عدد الرحالت األسبوعية 
للخطوط المغربية نحو نواكشوط، إلى خمس رحالت فقط 

في األسبوع، خالفا لما هو متفق عليه.
ولد  يحيى  الموريتاني  والنقل  التجهيز  وزي��ر  وك��ان 
حدمين، ونظيره المغربي عزيز الرباح قد وقعا اتفاقا في 
سبتمبر 2012 بنواكشوط يقضي بتنظيم أربعة عشر رحلة 
أسبوعية بين الدار البيضاء ونواكشوط، بالتناصف بين 
الخطوط الملكية المغربية والموريتانية الدولية للطيران 
)موريتانيا أيرويز(، بمعدل رحلة يومية لكل منهما. وقال 
الوزيران خالل توقيع ذلك االتفاق إنه “يشكل تقاسما عادال 
بين الشركتين الوطنيتين”، الخطوط الجوية الموريتانية 
والخطوط الملكية المغربية، حيث كانت غالبية الرحالت 

تقوم بها الشركة المغربية.

فقدت الساحة التشكيلية المغربية، 
أحد أعالمها الكبار الذين ساهموا 
فيها إبداعا وبحثا وتنظيرا وتدريسا. 
إنه الفنان محمد شبعة الذي توفي 

عن سن تناهز 78 عاما.
 1935 سنة  شبعة  محمد   ولد 
بطنجة، تابع دراسته بمدرسة الفنون 
الجميلة بتطوان. التحق سنة 1962 

بروما، حيث واصل تكوينه بأكاديمية 
إلى حدود 1964.  الجميلة  الفنون 
بمدرسة  أس��ت��اذا   1966 سنة  عين 
البيضاء،  ب��ال��دار  الجميلة  الفنون 
الوطنية  بالمدرسة  أستاذا  وكذلك 
بالرباط.  ال��م��ع��م��اري��ة   ل��ل��ه��ن��دس��ة 
آفة  على  ث��ائ��ر  ف��ن��ان  محمد شبعة 
الحكي في التشكيل. فهو ال يقبل أن 
تصير اللوحة حكايًة ُتروى في حضرة 
زوار المعارض؛ ألنه يعلم أن حكمة 
البصر تتعطل، ويهيمن منطق اللفظ 
بمجرد ما تتحول اللوحة إلى نص 

معرض للحكي. مالحظة استنتجها 
الباحث والناقد المغربي مصطفى 
الحداد، وأوردها في مقدمته لكتاب 
الذي  بالمغرب”  البصري  “الوعي 
أصدره محمد شبعة عام 2001 ضمن 
م��ن��ش��ورات ات��ح��اد ك��ت��اب المغرب. 
وأضاف قوله عن الفنان المذكور: “إنه 
ُيقوض مبدأ الحكي لينسج باأللوان 
أكوانا على غير مثاٍل َسَبق. فاللوحة 
عنده ليست رمزا لألشياء، بل رقصة 
ت��ع��ل��ن ان���ت���ص���ار ال��ب��ص��ي��رة على 

العمى”.

رحيل صاحب كتاب “الوعي البصري”

موريتانيا متنع نزول طائرات “الرام” فوق أراضيها 

حلسن عبد اخلالق:
 املغرب واألردن بلدان متشابهان 
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دكاكني الفتنة هي  التي تقتل !
ِاتضح لي أن أكثر ضحية إسالمية مصرية فهمت طريقة 
عمل الفلول وخطورتهم على الثورة المصرية، هو الشيخ 
حازم صالح أبو إسماعيل، لذلك سارعت السلطة االنقالبية 

إلى اعتقاله رفقة الشاطر وعاكف وقيادات اإلخوان..
حازم صالح أبو إسماعيل، فهمها منذ البداية، وقالها  
في كل المناسبات وعمل بها خالل كل الصدامات التي وقعت 

بين مرسي والسلطة العميقة في مصر.
حازم أبو إسماعيل، عرف أن اإلعالم الفلولي هو أخطر 
من عناصر أمن الدولة، وأخطر من البلطجية، وأخطر من 
الطرف الثالث الذي يقتنص المتظاهرين ويختفي، إعالم 
الفلول هو الذي حسم المعركة لصالح السيسي قبل أن 
تبدأ، وجّيش الجيوش له في الميادين، وشوه اإلسالميين 
إلى درجة جعلتهم فئة منبوذة في الكثير من الشوارع، وألن 
المصريين بطبعهم يحبون التمثيل ومتأثرون بالممثلين، 
فإن ما يقوم به إعالم الفلول ال يختلف عما تفعله الدراما 
المصرية بعقول المصريين، حتى تصوير بائس لإلسالميين 
المجتمع،  في  منبوذون  متشددون  انتهازيون  أنهم  على 
ولذلك رأينا حازم أبو إسماعيل، على عكس باقي التيارات 
اإلسالمية يركز اعتصاماته على بوابات المدينة اإلعالمية، 
حتى أنه فرض توازن الرعب ولوال استماتته قبل أشهر 
أمام المدينة اإلعالمية لكان متظاهرو المعارضة قد اقتحموا 

قصر االتحادية)...(.
نجوم اإلعالم الفلولي )خيري رمضان/ وائل األبراش/ 
محمود سعد / نصر القفاص/ مجدي الجالد...( وغيرهم 
بالدعاية  اإلخ��وان��ي  الكيان  تدمير  في  يستميتون  ممن 
أنهم  القاطع  بالدليل  ثبت  ه��ؤالء  المغرضة،  اإلعالمية 
يتعلق  لمصر،  الخير  يريد  ال  أجنبي  بتمويل  مربوطون 
أساسا برئيس شرطة دبي هذا الخلفان، الذي يشتم مصر 
وأبناءها بطريقة مريبة، وهو ما جعله مصدر تمويل هؤالء 
هاجمه  رمضان،  خيري  أن  بدليل  اللصوص،  اإلعالميين 
وكادوا  متنها  على  ج��اء  التي  اإلماراتية  الطائرة  رّك��اب 
يجهزوا عليه، ألنه كان قادما من أبو ظبي، بعد أن قبض 
اإلخوان  مع  بها  يتعامل  التي  اإلعالمية  الخساسة  ثمن 

واإلسالميين عموما...
حازم إمام، الوحيد المتفطن لهذه الخطورة، ولو فلت من 
االعتقال لكان قد صنع الفارق في اعتصام رابعة العدوية، 
بل لعل هذا االعتصام كان أمام المدينة اإلعالمية أكثر تأثيرا 

مما هو عليه في حي شعبي مقهور.
الشارع المصري لم يحسم الموقعة لصالح دعاة الشرعية، 
ألن قطاعات عريضة منه واقعة تحت تأثير الدعاية القوية 
إلعالم الفلول، الذي يصور السيسي كأنه المهدي المخلص، 
ويصور مرسي على أنه شيطان رجيم، ولعلها المفارقة التي 
تقع بين مدافع جّيد عن الباطل ومدافع سيء عن الحق، 
مؤكدا أن جوالت عديدة من هذا الصراع سيحسمها مؤقتا 
المدافع الجّيد عن الباطل، في انتظار االستفاقة لما يفعله 
اإلعالم الفلولي الذي اعتقد أنه المسؤول األول عن تبعات 
االنقالب. صحيح.. للصالة والدعاء واالعتكاف في رابعة 
وقع قوي على قلوب االنقالبيين، لكن معركة يغيب عنها 
التخطيط الممنهج يمكن أن تستهلك جهدا وطاقة وأرواح 

المعتصمين، فيما ال يضر االنقالبيين في شيء..
محمد يعقوبي

من هنا وهناك

رمضان والناس )4(صيفيةفسحة

نفت مصادر موثوقة في 
مكتب مبعوث األمين العام 
لألمم المتحدة إلى اليمن، 
بنعمر،  ج��م��ال  ال��م��غ��رب��ي 
القائلة  المعلومات  صحة 
بعقد اجتماع خاص للدول 
للمبادرة  ال��راع��ي��ة  العشر 

الخليجية في اليمن.
وفي اتصال مع »المصدر 
المصادر،  أكدت  أونالين«، 
التي فضلت عدم اإلفصاح 
عن هويتها لعدم تخويلها 
أن  ب��ت��ص��ري��ح��ات،  اإلدالء 
أيام  قبل  عقد  ال��ذي  اللقاء 
مقتصرًا  ك��ان  المغرب  في 
على الفريق الخاص لجمال 
أي  يحضره  ول��م  بنعمر، 

مندوب عن أية دولة.
وكان »المصدر أونالين« 
سابق  وق������ت  ف�����ي  ن���ش���ر 
أن  م��ص��ادر  ع��ن  معلومات 
التئم  معلٍن  غير  اجتماعًا 
المملكة  ف���ي  أي�����ام  ق��ب��ل 
عن  لمندوبين  المغربية 
الراعية  ال��ع��ش��ر  ال������دول 
بدون  الخليجية  للمبادرة 
الذي  األمر  اليمن،  حضور 
نفته ل� »المصدر أونالين«، 
غربية  دبلوماسية  مصادر 
في صنعاء، مشيرة إلى أن 
االجتماع المذكور، بحسب 
خاصًا  ك���ان  م��ع��ل��وم��ات��ه��ا، 
ولم  ال���م���ت���ح���دة،  ب����األم����م 
الدول  لمندوبي  يُخصص 
لمناقشة  العشر،  الراعية 
االنتقال  ع��م��ل��ي��ة  م���س���ار 

السياسي في اليمن.
ولمزيد من االستيضاح، 
تواصل »المصدر أونالين« 
مع مصادر في مكتب بنعمر 
دقة  نفت  ال��ت��ي  بصنعاء، 
المعلومات المنشورة، من 
جهة تناولها اللقاء على أنه 

الدول  لمندوبي  خصص 
للمبادرة.  الراعية  العشر 
وأكدت أن اللقاء كان خاصًا 
بمبعوث األمين العام لألمم 
المتحدة إلى اليمن، جمال 
بنعمر، وعقده قبل أيام في 
المملكة المغربية مع فريق 

عمله الخاص.
وقالت إن االجتماع كان 
و»ليس ألي طرف  داخليًا، 
الفريق،  خ���ارج  م��ن  آخ���ر، 
عالقة به«. ولم يحضره أحد 
م��ن خ���ارج ال��ف��ري��ق أو أي 
مندوب ألي دولة، كما قد تم 
على سؤالنا  وردًا  تناوله. 
االجتماع،  هذا  طبيعة  عن 
»ُخصص  أن����ه  أوض���ح���ت 
األمم  دع��م  عملية  لتقييم 
عملية  ل��م��س��ار  ال��م��ت��ح��دة 
االن���ت���ق���ال ال��س��ي��اس��ي في 
ال��ي��م��ن، وال��ت��ع��ام��ل م��ع ما 
المرحلة  منها خالل  تبقى 

المقبلة«.
الخاص  المبعوث  وكان 

لألمين العام لألمم المتحدة 
إلى اليمن، جمال بنعمر، قد 
غادر العاصمة صنعاء في 
11 من شهر يوليوز ، بعد 
أق����ّل م��ن أس��ب��وع��ي��ن على 
29 من شهر  وصولها في 
إطار  في  الماضي،  يونيو 
زياراته الدورية إلى اليمن 
العملية  م��س��ار  لمتابعة 
االنتقالية، وإلعداد تقريره 
الخاص حول اليمن وعرضه 
في الجلسة القادمة لمجلس 

األمن.
األخيرة  الزيارة  وخالل 
زيارته  بنعمر  أجرى  تلك، 
الثانية – منذ تكليفه بمهمة 
إلى  العام  األمين  مبعوث 
محافظة  إل����ى   – ال��ي��م��ن 
بزعيم  وال��ت��ق��ى  ص���ع���دة، 
جماعة الحوثيين )أنصار 
الحوثي.  عبدالملك  الله( 
وقبل مغادرته صنعاء أدلى 
للصحافة بتصريحات أكد 
له  الحوثي شرح  أن  فيها 

فكرة تشكيل حكومة إنقاذ 
وطني، »ألن جماعة الحوثي 
ت��ري��د أن ت��ك��ون ط��رف��ا في 
وهي  السياسية،  العملية 
بوجود  ب��ال��ف��ع��ل  ط�����رف 
ممثليها في مؤتمر الحوار 
الوطني، ووجود ممثلها في 
المؤتمر  رئ���اس���ة  ه��ي��ئ��ة 
مطلب  واعتبر  )الحوار(«. 
حكومة  بتشكيل  الحوثي، 
فيها،  يشارك  إنقاذ وطني 
موضحا  مهما«،  »ت��ط��ورا 
»فجميع اليمنيين يرون أن 
أنصار  )حركة  الحوثيين 
يكونوا  أن  ي��ج��ب  ال���ل���ه( 
اتجاها سياسيا، يشاركون 
السياسية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ف��ي 
يعني  ه��ذا  سلمي،  بشكل 
مؤتمر  ف���ي  م��ش��ارك��ت��ه��م 
الحوار الوطني، مشاركتهم 
وكذلك  االن��ت��خ��اب��ات،  ف��ي 
البرلمان  ف���ي  وج���وده���م 

المقبل«.

املصـــريـــــون..
 أسوأ دميقراطيني في العالم

“أفضل محتجين 
في العالم” و“أسوأ 

ديمقراطيين في 
العالم”، بهذه 

الطريقة لخصت 
مجلة “التايم” 

األمريكية الوضع 
في مصر إبان 

انطالق المظاهرات 
المليونية 

المطالبة بعزل 
محمد مرسي.. 

حقيقة االجتماع املغربي الذي أقلق اليمنيني 

جمال بنعمر
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أحالم تنتقد الصائمات بدون حجاب

● طنطان. األسبوع

البدو يقولون: »من الخيمة مشى مايل«.
وشباط يدشن دخوله لملعب السياسة بأكبر فضيحة تمس منطقة حيوية في خريطة 

المغرب وهي مدخل الصحراء طنطان.
الثورة على  التمرد وإلى  OMP إلى  في طنطان وقف شباط يدعو عمال معمل الصيد 
صاحب المعمل، فلو قدر لشباط أن يزور معامل المغرب كلها ويأمر عمالها بالتمرد لكان 

المغرب قد أفلس.
تصوروا شباط يذهب لمنطقة مكلومة، أقفل فيها أكبر مصنع  في إفريقيا أبوابه في وجه 
ألفين من العمال، فيأتي شباط بدافع مجهول، وربما مصلحي برفقة أكبر تاجر في المنطقة 

ليقول للعمال في طانطان ثوروا على رئيسكم.
فهل هذه هي السياسة، أم أن شباط، كما قالت الحقيقة الضائعة في األسبوع )عدد 13 
دجنبر 2012(، هو صورة طبق األصل لموسوليني، لماذا لم يذهب عند رئيس العمل 

ليسأله عن الخبايا قبل أن يخطب في العمال؟.

المحضر المفصل الذي سيجر  زعيم  االستقالليين للمحاكمة

10

بعض أبناء العمال المتضررين 
من توقف األشغال بمركب 
»أمونيوم المغربي للصيد «

من الذي كان يكلم شباط وهو يدعو 
العمال  الصحراويني للتمرد؟

متابعات
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التطور الخطير الذي يمس شباط، هو 
المصنع،  برسالة من مدير  أنه توصل 
يلزمه بضرورة االعتذار عن دفع العمال 
إلى التمرد، في وقت يصرف فيه والي 
في  ون��واب��ه��ا  وم��ن��ت��خ��ب��وه��ا  المنطقة 
البرلمان جهودا جبارة لتهدئة الوضع 
باستمرار صاحب المعمل محمد العراقي 
في دفع األجور، حتى ال يحدث التمرد 
ل��ه ش��ب��اط ويلتحق عمال  ي��دع��و  ال���ذي 
المصنع الكبير بأطروحة الفوضى في 

الصحراء.
تحت  العمال  يدعو  شباط  تصوروا 
في  طانطان  بلدية  بقصر  الظالم  جنح 
اجتماع حضره ممثلون عن نقابة االتحاد 
الوطني واالتحاد العام وبرلمانيون إلى 
إلى  الخروج عن طاعة مشغلهم وجره 
المحاكم ليقوم بتعويضهم، من خالل بيع 
الشركة بالكامل. يبيعها لمن؟ هل للثري 

ولد الرشيد الذي كان جالسا بجانبه؟
وقد استغل بعض الحاضرين فرصة 
تواجدهم بهذا اللقاء ليوثقوا عن طريق 
تسجيالت صوتية، تدخالت حميد شباط 
ال���ذي رك���ب ال��ط��ائ��رة م��ن ال��رب��اط إلى 
طانطان ليوجه لصاحب الشركة المذكورة 
لشكاية  موضوعا  ستكون  ت��ه��م،  ع��دة 

معروضة على وكيل الملك.
شباط قال لممثلي العمال إن العراقي 
الحاضرين  أحد  أن  ورغم  »كيدوخهم«، 
استثمارات  أن  ل��ه  ي��ش��رح  أن  ح���اول 
بالمنطقة  التي يصل حجمها  العراقي 
إلى 3 ماليير درهم، تضم في جزء منها 
استثمارات تقدر قيمتها ب� 500 مليون 
درهم ذات منفعة عامة، إال أن زعيم نقابة 
بأن  ب��ال��ح��رف  لهم  ق��ال  االستقالليين 
الشركة موضوع االجتماع مفلسة، »راها 
ما غتنوضش، وما بقا ليها ما غتنوض، 
فين رزقكم؟ الله أعلم«، قال ذلك قبل أن 
األموال  مصير  عن  مستغربا،  يتساءل 

التي جمعها مالك الشركة طيلة سنين 
من العمل؟!.

شباط كان يشهر بين الفينة واألخرى 
هاتفه النقال، ويقول للحاضرين إنه كان 
وبأن  بالمسؤولين،  دائ��م  اتصال  على 
ال��ح��ص��ول على  إل���ى  ال��ع��راق��ي يسعى 
قروض بناء على ضمانات الدولة، وهنا 
أن  ليؤكد  الجميع  ع��ن  نيابة  يتحدث 
الحكومة بنفسها لن تجد من يضمنها، 
ودعاهم إلى التمعن في الوضعية المالية 
التي تحدث عنها والي بنك المغرب في 

آخر تقرير له.
شباط قال أيضا إن بإمكانه أن يحل 
ودعا  الحكومة،  ع��ن  نيابة  مشكل  أي 
ممثلي العمال إلى التجند لجمع وثائق 
لمقاضاة  للمحامين  وإعطائها  الشركة 
العراقي الذي قال عنه إنه شرع في بيع 
شركاته، وقد يسافر إلى أمريكا أو جنوب 
كان  األخير  ه��ذا  أن  حين  في  إفريقيا، 
يتابع أخبار االجتماع من منزله بالدار 

البيضاء.
ماذا سيفعل العمال وهم يسمعون أن 
مشغلهم يبيع ممتلكاته وقد يرحل إلى 
الخارج في أية لحظة؟ يتساءل مصدر 
هذه  ب�����أن  ي��ض��ي��ف  أن  ق���ب���ل  م��ط��ل��ع 
التصريحات هي التي دفعت العراقي إلى 
اللجوء للقضاء من أجل متابعة شباط، 

بتهمة اإلساءة للشركة.
وكان عمدة فاس قد دعا النقابيين إلى 
عدم تصديق ما يقال عن كون العراقي، 
إنقاذ  70 مليارا من أجل  ضخ حوالي 
الشركة من اإلفالس، ولم يعر أي اهتمام 
لكالم رئيس المجلس البلدي الذي كان 
ينبه الحاضرين بصفته مسؤوال منتخبا 
إلى خطورة توقف أنشطة الشركة، نظرا 
لما تخلقه مراكبها من حركية اقتصادية، 
»المهم هو استمرار الشركة في العمل 
تحدث  هكذا  الجنون«،  يسيروها  وخا 

يعرف  ال���ذي  البلدي  المجلس  رئيس 
خ��ط��ورة اس��ت��غ��الل ال��م��وق��ف م��ن لدن 

االنفصاليين )..(.
يوضح  أن  ح���اول  الحاضرين  أح��د 
لشباط وجهة نظر العراقي الذي يريد 
 25 ب�  قرضا  له  أن تضمن  ال��دول��ة  من 
مليارا في إطار االستراتيجية الوطنية 
لكن  الميناء..  امتالك  مقابل  للموانئ، 
شباط وضع أصبعه في أذنيه وقال إنه 
جاء ليتحدث مع العمال، وأن عليهم أن 
على  للحجز  قضائية  دع���وى  يرفعوا 
الممتلكات، يقصد مراكب الصيد من أجل 
بيعها، دون أن يضع أي اعتبار لردة فعل 
كانوا  الذين  العمال  ل��دن  من  محتملة 
كان  ربما  ي��دري  م��ن  ك��الم��ه،  يسمعون 
جنوني؟  تصرف  على  بعضهم  سيقدم 
يؤدي  ال  مشغلهم  أن  يسمعون  وه��م 
طيلة  االجتماعي  الضمان  مستحقات 
سنوات في اتهامات خطيرة ال صحة لها، 
ماذا سيفعلون وهم يسمعون أن العراقي 
يشتري الجرائد لكي يشتم الناس؟ )كل 
ه���ذا ال��ك��الم م��وث��ق وج���اء ع��ل��ى لسان 

شباط(.
كما قلل أيضا من قيمة لجنة البحث 
مارس   30 في  المؤسسة  والمصالحة 
2013، ونجح في هدفه وهو دفع العمال 
للجلوس مع المحامي الذي جلبه معه 
ليتكلف  الرباط  من  الطائرة  متن  على 

برفع دعوى قضائية ضد العراقي..
»والله ال فكها ال سالك )يقصد برلماني 
المنطقة( وال مالك.. هاذيك غير الهدرة 
الزايدة والتخربيق فالصحافة..«، بهذه 
الطريقة تحدث شباط في آخر االجتماع 
الذي حرر بشأنه محضر موثق بالصوت 

والصورة.
وسبق لحميد شباط أن تباهى كثيرا 
بتلك الصور التي التقطتها له عدسات 
الحشود  في  يخطب  وه��و  المصورين 

الرشيد  ولد  لوبي حمدي  التي جمعها 
الداخلة  ف��ي   )..( ال��م��ع��روف��ة  بطريقته 
والعيون، وحدهم الذين يعرفون ما تخبئه 
رمال الصحراء، كانوا يضعون يدهم على 
اللقاءات  ه��ذه  تنفض  أن  قبل  قلوبهم 
بسالم.. خروج شباط سالما من الداخلة 
والعيون، ال يعني أنه سيخرج سالما هذه 
المرة من الصحراء بعد أن ورط نفسه في 
أخطر مشكل تعيشه مدينة طانطان التي 
بعد  اجتماعي  توتر  ب��ؤرة  إلى  تحولت 
توقف أنشطة شركة »أمونيوم المغربي 
للصيد«، التي كانت تشغل ما يناهز 2000 
عامل، في ميناء المدينة، منهم من عمل 

رفقة الشركة مدة 30 سنة.

خطورة المشكل يمكن الوقوف عليها 
بعملية حسابية بسيطة، فكل عامل يعول 
أسرة كاملة، تبعا لذلك، فإن توقفها كان 
له أثر مباشر على حياة 2000 عائلة، أي 
ما يناهز 20 في المائة من ساكنة المدينة، 
جلهم فضل االستقرار قرب الشركة التي 
محمد  المعروف  األعمال  رج��ل  يملكها 
القلب  تشكل  لكونها  ن��ظ��را  ال��ع��راق��ي، 
النابض لميناء طانطان، منذ ما يزيد عن 

30 سنة.

ماذا سيفعل العمال وهم يسمعون أن 
مشغلهم يبيع ممتلكاته وقد يرحل إلى 

الخارج في أية لحظة؟ يتساءل مصدر مطلع 
قبل أن يضيف بأن هذه التصريحات هي التي 

دفعت العراقي إلى اللجوء للقضاء من أجل 
متابعة شباط، بتهمة اإلساءة للشركة.

تصوروا شباط يدعو العمال تحت جنح الظالم بقصر 

بلدية طانطان في اجتماع حضره ممثلون عن نقابة 

االتحاد الوطني واالتحاد العام وبرلمانيون إلى الخروج 

عن طاعة مشغلهم وجره إلى المحاكم ليقوم 

بتعويضهم، من خالل بيع الشركة بالكامل. يبيعها 

لمن؟ هل للثري ولد الرشيد الذي كان جالسا بجانبه؟

عمال  تابعون 
لنقابة شباط 
يحتجون ضد 

العراقي

متابعات



إذا كان الصينيون قد اخترعوا الدراجات ذات 
ثالث عجالت لنقل السلع والبضائع، فذكاء المغاربة 
متعددة  لتصبح  ال��وس��ي��ل��ة  ه���ذه  ط���ور  ال���خ���ارق 
االستعماالت، وحولها  في غفلة من الزمن ومن وزير 
النقل أيضا، إلى وسيلة نقل وتنقل األشخاص، من 

الصعب جدا التخلي عنها...
يعود سبب رواجها بكثرة إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحيث 
وزعت السلطات آنذاك اآلالف من »التريبورتورات« على العاطلين عن العمل 
لتكون لهم مورد رزق في العديد من القطاعات كبيع األسماك على سبيل 
المثال..لقد أدخل أصحاب تلك الدراجات تغييرات جذرية عليها، وذلك 
وُجهزت  بالستيكية،  بأغطية  وك��ذا  حديدية،  وأسياج  بقطع  بتغطيتها 
بكراسي خشبية، وأجهزة موسيقية متطورة، وأصبح من الصعب جدًا 
التفريق بينها وبين »الهوندات«..من المفارقات الغريبة أن تلك الدراجات 
التي ال ُيؤّمن إال سائقها، تلقى إقباال منقطع النظير في اآلونة األخيرة، 
وتنافس بذلك سيارات األجرة والحافالت والترامواي، وباتت تنقل الناس 

من وإلى موروكو مول وكذا من وإلى مركب محمد الخامس..
يالحظ البيضاويون في كل مباراة للرجاء أو الوداد كيف أن هذه الوسيلة 
الخارجة عن القانون، تقوم بنقل الجماهير متكدسين في صورة مقززة، 
تفضح جليا واقع الرياضة المنهك، المريض، ويعد مقتل أحد المشجعين 
المستعملين لهذه الدراجة مؤخرا، خير شاهد على الطريقة التي يتم بها 

شحن اآلدميين أمام أعين رجال أمن المرور..
 شاءت األقدار أن أحضر قبل خمس سنوات بصحبة رئيس الجامعة 
الملكية لكرة اليد، المرحوم عبد المومن الجوهري في كأس العالم بألمانيا، 
حين كان المغرب مشاركا في النهائيات، خرجت من الفندق في اتجاه 
الملعب بعد أن حصلت على تذكرة الدخول، وكان البد من ركوب الحافلة 
العمومية، قصدت السائق من أجل أداء 2 أورو ثمن الركوب، رفض السائق 
االستخالص بأدب كبير، بداعي أن تذكرة ولوج الملعب التي أحملها في 
طيلة  شتوتكارت  أرج���اء  كافة  ف��ي  والتنقل  أيضا للنقل  صالحة  ي��دي 

النهار!!
أدركت حينها أن كل اختراع وابتكار، وكل اجتهاد يبتدأ بفكرة، مجرد 
فكرة، أما أن نظل سابحين في عشوائية األفكار، وانحطاط الرؤى فتلك 
هي »الْفكرة«، و»الْفقصة« وهي أيضا »الْحصلة«، خاصة عندما يكون المغرب 
منظما لكأس العالم لألندية.. والخوف كل الخوف من أن نستعملها في 
دجنبر لنقل جماهير الباييرن، وُنظهر للعالم بأننا نرسخ لأللمان ثقافة 

التنقل »باش ما كان«..

12
قالوا ونقول

> إعداد: كريم إدبهي idbihi62@gmail.com تسيير الماء والكهرباء في المغرب أسهل من
تدبير شؤون الكرة.

»علي الفاسي الفهري«
● حتى تسييرك للماء والكهرباء فشلت 
فيه، الدليل هو إضرابات العمال، وغضب 

المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي.

أزمة الكرة المغربية انطلقت بعد الهزيمة أمام 
الجزائر بـ 1/5 )سنة 1979(.

»مرزاق مرشح لرئاسة الجامعة«
األلعاب  ذهبية  أين  معنى،  دون  كالم   ●

إلى  مرة  من  أكثر  والتأهيل  المتوسطية، 
األلعاب األولمبية، ونهائيات كأس العالم؟

متحمس جدا لتجربتي في الخليج.
»برادة الالعب الجديد لنادي الجزيرة اإلماراتي«
● متحمس جدا ألموال البترودوالر، ألن 

الحماس الحقيقي تركته في الليغا.

دون  وحاشيته  الفهري  الفاسي  سيذهب  هل 
محاسبة؟

»االتحاد االشتراكي«
● عدم المحاسبة، عادة مغربية قديمة!

نــزيــف االســتــقــاالت يــضــع أكــــرم فــي موقف 
حرج.

»األخبار«
● ال حرج وال هم يحزنون، أكرم قرر البقاء 

إل��ى أن ي��رث الله األرض ومن  ال��وداد  في 
عليها!

هل نحن في القسم األول أم الثاني؟
»األشهبي: المدرب الجديد لرجاء بني مالل«

● ِاسأل روحك!

ما ديرنيش طريق أمام الجمهور الرجاوي.
»الالعب الدولي بصير مخاطبا المدرب فاخر«
● ماشي هي المرة األولى، فاخر مستعد 

للتحالف مع الشيطان.
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رأي

mohamed.talal@hotmail.com

بقلم: م.ع. طالل

بعد تأجيل الجمعين االستثنائي 
إلى  القدم  كرة  لجامعة  والعادي 
وبعد  القادم،  غشت  شهر  نهاية 
الملكية  الجامعة  رئيس  تراجع 
المغربية لكرة القدم المفاجئ عن 
الترشح إلى والية ثانية، ظهرت 
التساؤالت  من  العديد  األفق  في 
ح����ول م��ص��ي��ر وم��س��ت��ق��ب��ل هذه 
الجامعة التي عاشت العديد من 
والتسييرية  التقنية  األزم����ات 

أدخلتها إلى نفق مظلم.
ع��ل��ي ال��ف��اس��ي ال��ف��ه��ري الذي 
استعد وبشكل جدي لهذا الجمع، 
كان واثقا بأنه سيظل هو الرئيس، 
وذلك بخروجه إلى الواجهة بعد 
غياب طويل، 
وتس���خير 

للتطبيل  »حاشيته« ومستشاريه 
وإلقناع المسؤولين بأنه هو رجل 
شخصا  تتطلب  ال��ت��ي  المرحلة 
تساعده  كبيرة  تجربة  اكتسب 
والشك في متابعة األوراش التي 
فتحها ولو بخرقه لجميع القوانين 
ت��ن��ظ��م هذه  ال���ت���ي  واألع���������راف 

اللعبة.
في  الوصية  ال���وزارة  تدخلت 
الوقت المناسب إلعادة األمور إلى 
ن��ص��اب��ه��ا، ب��ع��د ت��ع��ن��ت رج���االت 
وتشبثوا  أص��روا  الذين  الفهري 
بمواقفهم الخاطئة، ووضع تدخل 
النزيف وهذا  لهذا  ال��وزارة حدا 
كرة  جامعة  عاشته  الذي  العبث 

القدم منذ أربع سنوات.
هو  حاليا  المتتبعين  يهم  ما 
م����اذا ب��ع��د ت��راج��ع ال��ف��ه��ري عن 
ترشيحه؟، وما هو مستقبل كرة 
القدم الوطنية التي دخلت منعرجا 
وق���ت حساس؟،  وف���ي  خ��ط��ي��را، 
خاصة وأن مواعيد كبيرة ومهمة 
المغرب  ك��اح��ت��ض��ان  تنتظرها، 
لألندية،  العالم  ك��أس  لنهائيات 
لألمم،  إفريقيا  ك��أس  ونهائيات 
وم����ن����اف����س����ات ق���اري���ة 

كبيرة.
هناك  ح���ال���ي���ا، 
ال�������ع�������دي�������د م���ن 
األشخاص الذين 
مباشرة  أعلنوا 
ب��ع��د ت��راج��ع أو 

استعدادهم  عن  الفهري،  إزاح��ة 
المسؤولية  ه��ذه  لتحمل  الكبير 
في  دخ��ل  من  هناك  بل  الكبيرة، 
العديد من المفاوضات مع بعض 
الحمالت  في  »االختصاصيين« 
االنتخابية، وفي االنقالبات، همهم 
الوحيد هو ضمان استمراريتهم 
واستفادتهم من أموال الجامعة.

عن  ال��ك��روي  ال��ش��ارع  يتحدث 
ب��ل��خ��ي��اط وزير  م��ن��ص��ف  ع����ودة 
الواجهة  إلى  الشباب والرياضة 
الملكية  ال��ج��ام��ع��ة  ب��واب��ة  ع��ب��ر 
المغربية لكرة القدم، بالرغم من 
عدم توفره على عضوية سنتين 
وافتقاره  العصب،  إح��دى  داخ��ل 
للعضوية داخل جامعة كرة القدم، 
وحسب  بلخياط  منصف  أن  إال 
بعض مقربيه مستعد للدفاع عن 
ترشيحه ضاربا عرض الحائط هو 
يتوفر  ال  التي  بالشروط  اآلخ��ر 
هو  ل��ه  بالنسبة  المهم  عليها، 

الرئاسة و»خدمة الوطن!!«.
فوزي لقجع رئيس نهضة بركان 
دون  االنتهازيين  بعض  رشحه 
حالة  في  وراءه  لالختباء  علمه 
الجامعة،  رئ��اس��ة  إل��ى  وص��ول��ه 
معقول  »ب��روف��اي��ل«  على  يتوفر 
إعادة  من  تمكن  ك��فء،  كرئيس 
فريق نهضة بركان إلى األضواء 
القسم  ع��ن  طويلة  غيبة  بعد 
الوطني األول، كما نجح في 
االحتفاظ بمكانته، بالرغم من 

الشرف  لممثل  ق��ار  ملعب  غياب 
ي��س��ت��ق��ب��ل خصومه  ك����ان  ال�����ذي 
بالجارة  ال���ش���رف���ي  ب��ال��م��ل��ع��ب 

وجدة.
سيقف  الذي  الوحيد  المشكل 
أمام هذا الرئيس »المرتقب« هو 
ما عشناه مع علي الفهري، وهو 
التزاماته المهنية الكبيرة، والتي 
ال تخول له السهر والتفرغ لمشاكل 

الجامعة الكبيرة والمتنوعة.
أمام هذا الوضع، فعلى األندية 
المغربية ورؤسائها أن يتحملوا 
مسؤوليتهم كاملة وذلك بالبحث 
عن رئيس شرعي تتوفر فيه كل 
والكفاءة  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  ال��ش��روط 

إلنقاذ  المهني�����ة 
ال����������ك����������رة 

بية  لمغر ا
م������������������ن 
الس���كتة 
القلبية.

بعد األزمة العميقة التي تعيشها الجامعة

من ينقذ الكرة املغربيــة من ال�سكــتة القلبيـة؟

منصف بلخياط.. فاقد الشيء ال يعطيه فوزي لقجع: مرشح بدون علمه!!

كأس العالم  »بالتّريبورتور«
الملكية  الجامعة  رئ��ي��س  إج��ب��ار  بعد 
الجمع  تأجيل  على  القدم  لكرة  المغربية 
العام، والدفع به إلى عدم ترشيحه لوالية 
ثانية بعد الكوارث المتعددة التي عرفتها 
رئاسته، ظهرت  الوطنية خالل  القدم  كرة 
كانوا  ال��ذي��ن  الوصوليين  م��ن  مجموعة 
يختبئون وراء الرئيس، وأعلنوا عن رفضهم 
سببا  ك��ان��وا  ال��ذي  نعمتهم  ول��ي  لتنحية 

رئيسيا في إبعاده وبطريقة مهينة.
هؤالء االنتهازيون أرادوا رفع شكايتهم 
إلى الفيفا بسبب التدخل »الرشيد« لوزارة 
الشبيبة والرياضة في شؤون الجامعة، هذا 

التدخل كان يهدف إلى إع��ادة األم��ور إلى 
القانون،  على  يعلو  أح��د  ال  ألن  نصابها، 
حدودها،  ت��ج��اوزت  ال��م��وق��رة  وجامعتنا 
متحدية كل القوانين واألعراف، متناسية أن 
جامعة كرة القدم مثلها مثل كل الجامعات 
الرياضية، ولم يبق هناك وبفضل الدستور 

الجديد مجاال لجامعات السيادة.
عصابة أو حاشية الفهري وبعد أن بذرت 
الضرائب،  دافعي  أم��وال  من  واستفادت 
تستعد وتنتظر ضحية جديدة، في شخص 
الرئيس القادم لتعلن والءها له، لتظل هي 
المستفيدة الوحيدة من هذا الوضع الكروي 

القاتم الذي نعيشه منذ سنوات.
ففي مثل هذه الحاالت الشاذة والمزعجة، 
أن  الحقيقيين  ال��م��س��ؤول��ي��ن  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
يضربوا بقوة على أيدي هؤالء المتالعبين 
بعواطف الجماهير المغاربة، وذلك بإبعادهم 
بشكل كلي عن تسيير دواليب الجامعة، ولم 
ال محاسبتهم على األعمال المشينة التي 
اقترفوها، علما بأن هذه الشرذمة معروفة 
السهل  وم���ن  ش����يء..  ك��ل  ف��ي  بأنشطتها 
الظروف  هذه  في  خاصة  إليها،  الوصول 
الحالية التي أصبحت مثل اليتامى وبدون 

سند وال تغطية!!

بعد استقالة كل من علي بن جلون، 
للفريق،  الرسمي  الناطق  الغالي  وأبو 
بسبب التسيير االنفرادي لرئيس الوداد 
عبد اإلاله أكرم، قدم سعد الله ياسين 
نائب الكاتب العام استقالته بدون أن 
يشير إلى األسباب الحقيقية التي دفعته 

إلى االبتعاد عن التسيير.
بعد هذه االستقاالت، يتفاجأ الجمهور 
الودادي باستقالة مسير من العيار الثقيل 
وهو حميد طاسيلي الذي أبعده الرئيس 
والذي   2010 ببطولة  ال��وداد  فوز  بعد 

ساهم بشكل كبير في هذا اإلنجاز.
»بطاسيلي«  الملقب  حسني  حميد 
الرياضية بحبه  معروف لدى األوساط 
الكبير للفريق األحمر، وبعالقته الكبيرة 
مع جميع الفعاليات الرياضية البيضاوية 
مكتفيا  التسيير  عن  ابتعد  والوطنية، 
بمتابعة فريقه ومساعدته، حتى ال يتهموه 
المفضلة،  ال���رئ���ي���س  ب��م��ص��ط��ل��ح��ات 

كالصابوطاج، و»تحياحت«.

عبد اإلاله أكرم وبعد أن اشتد عليه 
الموسم  بعد  واالح��ت��ج��اج��ات  الضغط 
الكارثي الذي عاشه الفريق، حاول أن 
لما  حسني  حميد  بالمسير  يستعين 
يتوفر عليه من شعبية واحترام كبير 
لدى جميع الفعاليات الودادية.حميد 
طاسيلي غامر باسمه وبتاريخه، ولبى 
إنقاذ ما يمكن  الرئيس وح��اول  ن��داء 
إنقاذه، حيث عاد إلى الفريق قبيل انتهاء 
بطولة الموسم الماضي، إال أنه لم يستطع 
القيام بأي شيء، بسبب تعنت الرئيس، 
زاد  الذي  العشوائي  الفردي  وتسييره 

الوضع تأزما داخل البيت األحمر.
الكثيرة،  االس��ت��ق��االت  ه��ذه  ك��ل  بعد 
واالحتجاجات القوية للجماهير الودادية 
التي تتبعت وبشكل محزن الحالة المزرية 
مازال  ال����وداد،  حجم  ف��ي  كبير  لفريق 
الرئيس غير مكترث بما يدور حواليه، 
الرئاسة،  في  البقاء  هو  الوحيد  همه 

وليذهب الجميع إلى الجحيم.

عن وداد األمة 
مرة أخرى:

صراعات واستقاالت 
بالجملة

   يتامــــــــى علـــــي الفهــــري!!

عبد اإلاله أكرم
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والممثل  ال��م��ؤم��ن��ي��ن،  أم��ي��ر  »ال��م��ل��ك 
األسمى لألمة، ورمز وحدتها، وضامن 
وهو حامي  واستمرارها،  الدولة  دوام 
احترام  على  وال��س��اه��ر  ال��دي��ن،  حمى 

وحريات  وله صيانة حقوق  الدستور، 
المواطنين والجماعات والهيئات، وهو 
الضامن الستقالل البالد وحوزة المملكة 
في دائرة حدودها الحقة«، هذه الفقرة 
ال��ذي دّبجه   19 الفصل  منطوق  وه��ي 
المغاربة منذ سنة 1962 تلخص نظرة 
المغاربة للملك، وتلخص نظرة الملك إلى 
األمور، ففهم الفصل 19 على أنه يمنح 
الملك مجرد مكانة رمزية مميزة ال يستقيم 
مع معطيات الواقع، فقد ثبت أن الحسن 
الثاني كان يستعمل هذا الفصل ويؤوله 
حسب ما يخدم سياسته، فقد سبق له أن 
مدد في والية البرلمان الثالث التي انتهت 
يوم 13 أكتوبر 1983، بمقتضى ظهير 
ملكي، ووصل به األمر إلى حد وصف 

المعارضة االتحادية التي كانت تصطف 
س»الجماعة  ب�  التمديد  عدم  خيار  مع 

الخارجة عن جماعة المسلمين«.
الحقل  مكونات  بين  التشنج  طابع 
عالقة  ف��ي  الغالب  ه��و  ك��ان  السياسي 
ب��ع��ض مكونات  ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي م��ع 
المشهد السياسي، نموذج االتحاديين، 
لكن األمر لم يعد كذلك في عهد الملك 
محمد السادس، وهو ما يؤكده ادريس 
لشكر الكاتب األول لالتحاد االشتراكي 
الذي أكد في تصريحاته لألسبوع أن 
بين  العالقة  في  التشنج  غياب  سبب 
كون  إل��ى  يعزى  واالتحاديين  القصر 
المقاربة  وي��ن��ه��ج  »م��ص��ل��ح  ال��م��ل��ك 

التشاركية«.
نفس المصدر أكد  أن الملك محمد 
السادس نهج منذ اليوم األول العتالئه 

يقوم  للسلطة  جديدا  مفهوما  العرش 
واالنتقالية،  والعدالة  المصالحة  على 
السيارة،  وال���ط���رق  ال���ذات���ي،  ال��ح��ك��م 
إلى  الشمال  من  المقامة  والمشاريع 
الجنوب، كلها نماذج للمصالحة في نظر 
لالتحاد  األول  الكاتب  لشكر  ادري��س 

االشتراكي.
ك��ل ذل���ك ال ي��م��ن��ع م��ن إع����ادة طرح 
الملك بعد جلوسه  السؤال، هل تغير 
على كرسي العرش لمدة 14 سنة؟ سبق 
األجنبية  للصحافة  حكى  أن  للملك 
حرصه على اإلجابة على هذا السؤال 
بنفسه، حيث كلف شقيقه موالي رشيد 
بتتبع تصرفاته في السنوات األولى من 
الحكم، قبل أن يطرح عليه السؤال، »هل 
تغيرت بفعل السلطة؟«، ليجيبه موالي 

رشيد، نعم، ولكن إلى األحسن. 

14 سنة 
ب���دون 
لحس�ن  ا

الثان�ي
قال الزعيم اليساري المعروف )..( 

وهو يجيب على هاتفه النقال 
بتلعثم، »حشوما تعيطو ليا دابا 

وأنا كنسمع فالخطاب ديال 
سيدنا«. كانت تلك طريقته للرد 

على سؤال صحفي كان يسأل هل 
غيرت السلطة الملك محمد 

السادس بعد 14 سنة من الحكم؟  
ليبدو واضحا من خالل هذا 
الجواب أن الذي يتغير هم 

السياسيون وليس الملوك )..(.
هل تغير الملك بعد أربعة عشر 
عاما من الحكم؟ وما الفرق بين 

الملك محمد السادس ووالده 
الحسن الثاني؟ وأي انعكاس لذلك 

على المغرب؟ كلها أسئلة تتجدد 
مع حلول ذكرى عيد العرش الذي 

أصبح منذ زمن الملك محمد 
الخامس دليال على التالحم بين 

مكونات المجتمع المغربي في 
مواجهة االستعمار )أول مرة تم 

االحتفال به سنة 1933 وكان 
مطلبا شعبيا(، غير أنه لم يعد 

مقرونا بالشروط الصارمة لتنظيم 
حفل الوالء التي بلغت أوجها مع 

الملك الحسن الثاني، فهي المرة 
الثانية التي يتم فيها تأجيل حفل 

الوالء إلى ما بعد شهر رمضان، 
بعد تأجيله السنة الماضية.

● الرباط: سعيد الريحاني

طابع التشنج بين مكونات الحقل السياسي 
كان هو الغالب في عالقة الحسن الثاني مع 

بعض مكونات المشهد السياسي، نموذج 
االتحاديين، لكن األمر لم يعد كذلك في 

عهد الملك محمد السادس

الراحل الحسن الثاني كان دائما حريصا على متابعة ولي العهد )محمد السادس(

الملـــف
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 الملكية بعيون المؤرخين
الكتابة عن الملك محمد السادس كانت تغري 
جل المؤرخين بالنظر إلى المكانة العالمية لوالده 
الحسن الثاني، لذلك كان من الطبيعي أن تحظى 
انطالقة العهد الجديد بمتابعة كبيرة ال سيما أن 
للتناوب  لالنتقال  تمهيد  مجرد  كانت  المرحلة 
التوافقي الذي تم الترويج له كمنهج فعال لالنتقال 

الديمقراطي.
مع ذلك فهناك شبه إجماع على أن مفتاح الحكم 
»المصالحة«،  عبارة  هو  كان  الجديد  العهد  في 
ويمكن الوقوف على ذلك بجالء من خالل حرص 
الملك الشاب على زيارة األقاليم الشمالية والمناطق 
الراحل بعضها في خانة  الملك  كان يضع  التي 
المناطق المغضوب عليها كما جرت العادة )..(.

تجربة اإلنصاف والمصالحة التي أطلقها الملك 
محمد السادس، وبعدها خطاب أجدير سنة 2001 
الذي مهد لخلق المعهد الملكي للثقافة األمازيغية.. 
كلها مشاريع أكدت أن الملك محمد السادس يدشن 
للقطيعة مع نظام والده، ال سيما أنه كان حريصا 
على التخلص من ثقل األشخاص الذين ورثهم عن 
ادريس  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  م��ع  كما حصل  وال���ده 

البصري.

 موالي هشام ونظرية تطور النظام
االنتقال من نظام حكم شمولي جسده الحسن 
الثاني إلى نظام تشاركي للحكم يفترض تجاوز 
عدة صعوبات، »إن المغرب كما هو معروف يجتاز 
بالنسبة  صعبة  مرحلة  وه��ي  انتقالية،  مرحلة 
الحكم  نظام  أن  يعلم،  والجميع  البلدان،  لجميع 
القديم قد ولى وال يمكن الحفاظ عليه أو إعادته 
ثانية«، )مقال موالي هشام العلوي/لوموند يونيو 
2001(. بهذه الطريقة أعلن األمير موالي هشام عن 
نهاية نظام الحسن الثاني، لكنه بالمقابل حذر من 

االنتظارية، »في الحقيقة لم تنجز جديا أي مؤسسة 
من مؤسساتنا التقليدية، ال البرلمان وال األحزاب 
السياسية وال حتى الملكية، العمل الضروري من 
التي  السياسية  البنيات  تشكيل  إع���ادة  أج��ل 
يستحقها شعبنا، إذ يبدو أنه تم تهييء كل شيء 
االنتظارية  استراتيجية  تستمر  أن  أساس  على 
في  منذ سنوات،  المغربية  السياسة  تميز  التي 
غياب أية حلول للمشاكل التي ما فتئت تتراكم، 
تلك االستراتيجية التي تنبني على وقوع حدث 
استثنائي، ال معالم له، كفيل بأن يخرج البالد من 
حالة االنتظار من عنق الزجاجة، هكذا تولد حالة 

االنتظار وبرمجة الفشل«، يقول موالي هشام.
هذا التعليق يرجع تاريخه إلى سنة 2006، وقد 
يكون تعليقا محدودا من حيث الوصف في عالقة 
مع الزمان، فقد ظهر موالي هشام على قناة فرنسية 
في أوج الربيع العربي سنة 2011 قبل أيام من 
انطالق حركة 20 فبراير، ليرد على سؤال مستفز 
من الصحفي، الذي سأله إن كان ما يدعو له هو 
الثورة ضد ابن عمه؟، فقال »إن ما ينتظره المغرب 
هو التطور وليس الثورة«، قبل أن يضيف »التطور 

في إطار ملكية برلمانية«.

 المعارضة اليسارية وحركة
 20 فبراير 

عليه  دخل  الذي  الوضع  بين  كبير  فرق  هناك 
الملك محمد السادس والوضع الذي وجده الحسن 
مرتبا  وضعا  أمامه  وجد  ف��األول  أمامه،  الثاني 
وحكومة جاهزة يقودها االتحاديون علقت عليها 
الثاني رتب كل شيء قبل  آمال كبيرة، فالحسن 
موته )..(، لكن األمر كان مختلفا بالنسبة للملك 
تحاول  قوية  معارضة  أمامه  وجد  الذي  الراحل 
إسقاط الحكومة، وفكرا مياال إلى الثورة جسدته 

التيارات اليسارية الراديكالية )..(.

محمد السادس
 أول المتمردين 

على النظام 

لماذا  يعد  سقف الملكية 
 أكثر  علوا  من  سقف
  األحزاب السياسية؟

محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون في ترتيب الملوك العلويين الذين تعاقبوا على حكم 
المغرب، وهو يجر معه إرثا ثقيال من الطقوس المخزنية العريقة، التي رسخها الملك الراحل 

الحسن الثاني بشكل كبير، فمجرد اإلعالن عن عيد العرش كان يستدعي إطالق العنان لحفالت 
باذخة على المستوى الوطني في جميع العماالت واألقاليم خالفا لما هو عليه الحال اليوم.

كتب المؤرخ الفرنسي بيير فير موران عن حالة النظام في المغرب: »إذا كان االنتقال المغربي في 
نواح عديدة قد زعزع المملكة القديمة المحافظة، فإن بصمة الملك ومكانته وسلطته ظلت 
سليمة كما هي )..( فقد كان على النظام الجديد إيجاد وسيلة للتوفيق من جهة بين التطلع 
الصادق للحريات الشخصية، تضاعفها كراهية األصولية الدينية، وبين استحالة ترسيخ توجه 

ليبرالي داخل المؤسسات خوفا من خوض مسار ثوري، سياسي أو ديني، من جهة أخرى«.
نفس المؤرخ أضاف في كتابه حول مغرب محمد السادس بأن الملك منذ بدايات حكمه، كان 

يفضل زيارة الفقراء، »يجب أن نتفق، دون التقليل من بعد التواصل السياسي الذي تكتسيه هذه 
المبادرات، على أن هذا الميل اليزال موجودا.. فهو يعبر عن شعور بالتعاطف يحطم صورة الوالد 
القاسي، والبعيد الذي كان ال يظهر اهتماما كبيرا بهذه االنشغاالت، ويجسد هذا القلق من خالل 
إنشاء مؤسسات نصف عمومية ونصف خاصة، يطلب فيها من الشركات الكبرى أن تساهم فيها، 

إن األمر يتعلق بعمل خيري منظم لصالح بعض الفئات في المجتمع«.

الملـــف
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الذي  الملكي  الخطاب  حمل 
السادس  م��ح��م��د  ال��م��ل��ك  أل��ق��اه 
للعرش،   14 ال��ذك��رى  بمناسبة 
نوعه  الثاني من  الخطاب  وهو 
منذ اإلعالن عن تشكيل حكومة 
عبد اإلله بن كيران عدة رسائل، 
أولها أن الحكومة الحالية وجدت 
بين يديها »في المجال االقتصادي 
سليما  إرث�����ا  واالج���ت���م���اع���ي، 
البناء،  العمل  م��ن  وإي��ج��اب��ي��ا، 
والمنجزات الملموسة«، وهو ما 
الملك  يعتبر دعوة صريحة من 
تبخيس  ع�����دم  ض�������رورة  إل�����ى 
السابقة،  الحكومات  مجهودات 
وربما كان يقصد الملك الحكومات 

التي تعاقب على »ترؤسها« منذ 
اع��ت��الئ��ه ل��ل��ع��رش ك��ل م��ن عبد 
الرحمان اليوسفي وادريس جطو 

وعباس الفاسي.
كان  ال��س��ادس  محمد  الملك 
واضحا من حيث دعمه للتجربة 
الحكومية التي يقودها عبد اإلله 
ب��ن ك��ي��ران األم��ي��ن ال��ع��ام لحزب 
العدالة والتنمية، غير أنه دعاها 
إلى المضي قدما، بنفس اإلرادة 
والحزم من أجل تحقيق المزيد 
من التقدم، وفق المسار القويم، 
الذي يسهر عليه شخصيا، وإلى 
يحفز  ما  لكل  األسبقية  إعطاء 
على النمو وتوفير فرص الشغل.

وي��ف��ه��م م��ن ح��دي��ث ال��م��ل��ك عن 
الشغل  ف����رص  خ��ل��ق  ض�����رورة 
وال��م��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم، على أنه 
على  للتركيز  ص��ري��ح��ة  دع����وة 
االنشغال  ب���دل  ال��ب��الد  م��ش��اك��ل 
لن  التي  الهامشية  بالخالفات 
تساعد بالتأكيد على بلوغ هذه 

األهداف.
ويبقى أكبر دليل على اهتمام 
دعوته  هو  باإلصالحات  الملك 
إيصال  أج���ل  م��ن  التجند  إل���ى 
المنظومة القضائية إلى محطتها 
ارتياحه  ع��ن  معربا  النهائية، 
إلصالح  م��ي��ث��اق  إل���ى  للتوصل 
المنظومة القضائية، مؤكدا أن 

توافرت  المالئمة  ال��ظ��روف  كل 
لهذا اإلص���الح، وه��و م��ا يعني 
إشادة واضحة بالعمل الذي يقوم 
مصطفى  المحامي،  الوزير  به 

الرميد.
يذكر أن خطاب الملك بمناسبة 
عيد العرش حمل في جزء كبير 
منه نفحة اقتصادية، من خالل 
والتشغيل  ال��ن��م��و  ع��ن  ح��دي��ث��ه 
باب  في  كأولويات  والتصدير 
إعادة التأطير لالقتصاد الوطني، 
فالمرحلة تقتضي بالدرجة األولى 
نتائج اقتصادية، هذا هو ملخص 
خطاب الملك، حسب ما ذهب إليه 

المحللون االقتصاديون.

 la  « الباحث الطوزي في حواره مع مجلة
أبريل  شهر  بداية  في  الصادرة   »revue
تحقيق  على  تقتصر  األولوية  أن   2011
ملكية دستورية حقيقية، وهذا يعني في 
وحده  القانون  فيه  يكون  نظاما  نظره 
الحاكمين  ب���ي���ن  ل���ل���ع���الق���ات  ال��م��ن��ظ��م 
والمحكومين، ويضع اإلرث التاريخي في 
مصاف الكماليات والديكور الجمالي، وال 

يكون له أي ثأثير على أسس السلطة«.

 المغاربة صوتوا على 
الدستور فمن يقوم بتنزيله؟

تجمع أغلبية النخب على أن الحكومة 
الحالية فشلت في تنزيل الدستور، الذي 
صادق عليه المغاربة سنة 2011، »إجمااًل، 
يمكنني القول إن المشكل كامن في سعي 
بن كيران الحثيث إلى الحفاظ على رضا 
حساب  على  بثقته  وال��ح��ظ��وة  ال��ق��ص��ر، 
ى  الدستور في كثير من المرات، وقد ضَحّ
لتلك  ال��دس��ت��ور  بنص  الحكومة  رئ��ي��س 
الغاية«.. المشكل إذن في رئيس الحكومة 
وليس في الملك، حسب ما يعتقده عضو 
االشتراكي  لالتحاد  السياسي  المكتب 

حسن طارق.
وجهة نظر حسن طارق تلتقي مع وجهة 
نظر حزب األصالة والمعاصرة الذي ينتقد 
هو اآلخر العجز عن تنزيل الدستور، غير 
أن هذه االنتقادات باتت تردد أيضا على 
لسان المجتمع المدني، »في الوقت الذي 
كان الشعب المغربي بمختلف قواه الحية 
يتطلع إلى تفعيل الوثيقة الدستورية التي 
صادق عليها المغاربة في استفتاء فاتح 
اإليجابية  اآلث��ار  لتحقق   2011 يوليوز 
المرجوة، وبعد انقضاء سنتين عن إقرار 
لطبيعة  واستحضارا  الجديد،  الدستور 

الموسومة  الراهنة  السياسية  المرحلة 
التي طبعت  التشريعية  الوتيرة  بضعف 
األغلبية  تعيشه  وم��ا  الحكومي،  العمل 
الحكومية من أزمة سياسية، فإننا نعتبر 
بأن الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية 
كاملة في فرملة المسار الدستوري ببالدنا 
ضدا على طبيعة المرحلة السياسية التي 
تستلزم المضي قدما في تفعيل الدستور 
واستكمال هندسته التشريعية، حيث إنه 
ل���ح���دود ال��س��اع��ة ون��ح��ن ع��ل��ى مشارف 
السنتين عن  تنصيب الحكومة الحالية 
مازالت  كل القوانين التنظيمية معلقة بما 
فيها القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم 
وتسيير أشغال الحكومة نفسها والوضع 
القانوني ألعضائها)ف 87(« )مقتطف من 
بيان صادر عن حركة اليقظة المواطنة(.

األزمة  ف��إن  التصريحات،  عن  وبعيدا 
الحكومية التي خلقها زعيم االستقالليين 
بإعالن رغبته عن االنسحاب من الحكومة 
تعطي  البالد،  خارج  يوجد  الملك  بينما 
أنيطت  الذين  الفاعلين  نوعية  عن  نظرة 
بهم مهمة تنزيل الدستور الجديد، ليس 
شباط وحده، فما معنى أن يؤكد عبد اإلله 
بن كيران أن الحكومة المؤزمة وضعيتها 
األمر  ف��ي  أل��ي��س  ال��م��ل��ك،  حكومة ج��الل��ة 
زعيم  ف��ع��ل  ك��م��ا  ال��م��ل��ك؟،  وراء  اخ��ت��ب��اء 
لطلب  لجأ  عندما  قبله،  االستقالليين 
التحكيم الملكي.. علما أن الحكومة قضت 
وقتا كبيرا في الصراعات الهامشية حتى 
بين  االت����ه����ام����ات  ت����ب����ادل  وف�����ي  اآلن، 

مكوناتها.

كانت الشوارع تغلي، وكان على الحسن 
الثاني إيجاد مخرج في كل مرة، نجا من 
احترام  ف��رض  م��ن  وتمكن  االن��ق��الب��ات، 
كل  المعارضة..  وكسر شوكة  الدستور، 

ذلك كان بمثابة امتحانات البداية.
الملك  تفاعل  إن  القول  يمكن  ذلك  مع 
محمد السادس مع الحراك العربي الذي 
عرفته كل الدول العربية منذ سنة 2010 
إلى  ال��م��غ��رب  ف��ي  الملكية  س��ب��ق  ي��ؤك��د 
القديم«،  النظام  »إسقاط  على  الحرص 
فخطاب 9 م��ارس 2011 ال��ذي أعلن من 
من  المشاورات  إطالق  عن  الملك  خالله 
م��ن خ��الل لجنة  ال��دس��ت��ور  أج��ل تعديل 
وفتح  المنوني  اللطيف  عبد  ت��رأس��ه��ا 
مسلسل المشاورات السياسية على نطاق 
لتحركات  قاضية  ض��رب��ة  شكل  واس���ع، 
ف��م��رور سنة واح���دة بعد هذا  ال��ش��ارع، 
الخطاب كان كافيا للحديث عن المرحومة 

20 فبراير.
الملك فتح الباب للمشاورات السياسية، 
لكن هل كانت لألحزاب السياسية القدرة 
الربيع  بعد  الملك  إي��ق��اع  م��ج��اراة  على 
العربي؟ يقول أستاذ القانون الدستوري 
عمر بندورو، إن المقترحات التي تقدمت 
بها األحزاب السياسية بمناسبة تعديل 
الدستور، تنقسم إلى قسمين، أولها تلك 
الحكومية،  األح����زاب  اقترحتها  ال��ت��ي 
االستقالل  وح��زب  االشتراكي  كاالتحاد 
والحركة الشعبية، وهذه االقتراحات لم 
بالملكية  المطالبة  مستوى  إل��ى  ت��رق 
التي  االقتراحات  هناك  ثم  البرلمانية، 
تقدمت بها أحزاب اليسار، مثل االشتراكي 
الموحد والطليعة )تصريح يرجع تاريخه 

إلى بداية شهر أبريل من سنة 2011(.
وجود  على  أكد  وإن  بندورو  األستاذ 
البرلمانية، إال أن ذلك ال  مطلب للملكية 
االقتراح  أصحاب  ب��أن  القول  من  يمنع 
غدا  ال��ذي  ف��ال��س��ؤال  فقط،  أقلية  ك��ان��وا 
مطروحا وقت تقديم االقتراحات هو هل 
الرقي  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ن��خ��ب��ة  تستطيع 
بمستواها إلى مستوى العمل تحت سقف 
ملكية برلمانية؟ الجواب على هذا السؤال 
ج���اء ع��ل��ى ل��س��ان ال��ب��اح��ث ف��ي العلوم 
اإلنسانية، محمد الطوزي، هذا األخير أكد 
أن »الملكية البرلمانية الحقة تبقى بعيدة 
في الظرف الحالي بالمغرب، ألن البالد 
تفتقر إلى طبقة سياسية متطلبة، وتتحلى 
بالمصداقية، وتحظى بثقة المواطنين.. 
في انتظار تحقق هذه المتطلبات، اعتبر 

قبل بن كيران.. 
كان  هناك  

اليوسفي وجطو  
والفاسي  

رسالة الملك في  
خطاب العرش :

الملكية البرلمانية الحقة تبقى 
بعيدة في الظرف الحالي بالمغرب، 

ألن البالد تفتقر إلى طبقة سياسية 
متطلبة، وتتحلى بالمصداقية، 

وتحظى بثقة المواطنين.. 
● محمد الطوزي

الملـــف
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التحقيب في األدب
 المغربي 

ربيع سوس التشكيلي بأكادير
يستضيف الكاتب والناقد محمد أديب السالوي

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء المغرب 

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

األندية األدبية بنون التأنيث

عبد القادر الغزاوي »القصر الكبير«

المغربية  ال��ح��رك��ة  وج��ه��ت 
رسالة  بال حدود،  للتشكيليين 
للرئيس الجزائري عبد العزيز 
طلبا  إياها  مضمنة  بوتفليقة، 
القافلة  أم����ام  ال���ح���دود  ب��ف��ت��ح 
ستتوجه  ال��ت��ي  ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة 
لتونس للمشاركة في فعاليات 
المدينة  أل��������وان  م���ه���رج���ان 
بالموناستير أواخر شهر غشت 
البلغيثي  عمر  ورك��ز  المقبل. 
رئيس الحركة في الرسالة، على 
ك��ون ه��ذه ال��خ��ط��وة ت��أت��ي في 
التواصل  جسور  رب��ط  سياق 

المغرب  ب���ل���دان  ب��ي��ن  ال��ف��ن��ي 
العربي، كما أضاف أن العبور 
م��ن األراض���ي ال��ج��زائ��ري��ة إلى 
األراضي التونسية هي لحظة 
للفنانين  ب��ال��ن��س��ب��ة  م��م��ي��زة 

المغاربة المشاركين في القافلة. 
كما أكدت الرسالة على تمتين 
والعالقات  األخ�����وة  أواص�����ر 

التاريخية.
وش����ددت ال��رس��ال��ة ع��ل��ى أن 
القافلة التشكيلية ليست مجرد 
»خطوات  هي  بل  عابر،  طريق 
بلدان  ب��ي��ن  مشتركة  ن��ري��ده��ا 
وبين  الكبير،  العربي  المغرب 
المحبة  تعيش  التي  الشعوب 
العميقة  والعالقات  والقرابة 
ال����م����وغ����ل����ة ف������ي ال����ت����اري����خ 

المشترك«.

الملتقى  ل��ف��ع��ال��ي��ات  اس��ت��م��رارا 
الرمضاني األول ألبي الجعد الذي 
تنظمه منظمة بدائل فرع أبي الجعد 
بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني 
الفترة  ال��ب��ل��دي خ���الل  وال��م��ج��ل��س 
الممتدة من 10 إلى 25 رمضان، تم 
تنظيم كرنفال وسهرة للمديح ليلة 
الثالثاء 23 يوليوز 2013.فتجسيدا 
لشعار هذا الملتقى »جميعا من أجل 
إحياء تراث مدينة أبي الجعد«، قامت 

مجموعات تراثية أصيلة بالتجول 
عبر شوارع وسط المدينة في كرنفال 
احتفالي ضم فرق إسالن، عيساوة 
والحمادشة، في جو يحيي الذاكرة 
تقاليد  للواجهة  ويعيد  البجعدية، 
وتراث أجيال مضت، وبالموازاة مع 
الخامس  ذلك شهدت ساحة محمد 
حفال للمديح أحيته كل من مجموعة 
عمر بن الخطاب للمديح ومجموعة 

النور الشبابية للمديح.
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األديبـــة نــادي 
فاضــل نازلـي   

                             
نادي نازلي فاضل ابنة مصطفى فاضل 
باشا الملقب بأبي األحرار، )توفيت سنة 
1913م في السجن(. وهي أميرة من ساللة 
أسرة محمد علي باشا، عاشت في أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
كانت تتمتع بثقافة واسعة وفكر متنوع، 
نازلي  تعتبر  أجنبية.  لغات  عدة  وتتقن 
صاحبة أول نادي ثقافي عربي في العصر 
الفكر  رجاالت  كبار  من  ورواده  الحديث، 
والثقافة والدين والسياسة، منهم محمد 
عبده، وسعد زغلول، وقاسم أمين، وإبراهيم 
اللقاني، وولي الدين يكن، وسليم سركيس. 
مختلفة،  موضوعات  فيه  تناقش  وكانت 
والعلمية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة  منها 
كتابه  في  الجندي  أن��ور  يقول  واألدب��ي��ة. 
المعاصر«،  العربي  األدب  على  »أض��واء 
كان  265:»ربما  الصفحة  1968م،  طبعة 
صالون نازلي فاضل أقدم هذه األندية، فقد 
كان يعقد في أواخر القرن الماضي، وربما 
كان عمال جريئا في هذه الفترة أن تفتح 
واألعالم  الرجال  لتستقبل  ناديها  سيدة 
الحديث  ت��دي��ر  وأن  وال��ك��ب��ار،  وال�����وزراء 
األغلب  ال��رأي  فيكون  القضايا،  وتعرض 
ال��ح��ض��ارة ال وف���ق حاجة  ت��ج��اه  ف��ي��ه��ا 

األمة«. 
من خالل األسماء الوازنة في المجتمع 
المصري التي كانت تحضر هذا النادي، 
الحركة  تنشيط  ف��ي  دوره  جليا  يتضح 
الثقافية والفكرية والسياسية آنذاك، فقد 
ي��ج��دون فيه ملتقى  ال����رواد  أول��ئ��ك  ك��ان 
القضايا  ف��ي  ال����رأي  وت���ب���ادل  لمناقشة 
ذلك  في  مطروحة  كانت  التي  واألح���داث 

الوقت. 

ابتهاجا بأفراح عيد العرش المجيد 
وحلول شهر رمضان الكريم، ومساهمة 
العناية  تقاليد  على  المحافظة  ف��ي 
بالفنون الروحية األصيلة، نظم مجلس 
الدورة  ب��ال��رب��اط  اليوسفية  مقاطعة 
“رمضانيات  ل��م��ه��رج��ان  ال��ث��ان��ي��ة 
اليوسفية”،  خالل الفترة ما بين 26 
شعار:  ت��ح��ت   ،2013 ي��ول��ي��وز  و30 
“نفحات رمضانية بأبعاد وطنية”، وذلك 
بفضاءات التقدم وحي النهضة 2، وقد 
تضمن برنامج هذه ال��دورة، معارض 
وأنشطة رياضية واجتماعية تضامنية، 

فضال عن تنشيط فني تراثي منسجم 
أثثته  ال��ف��ض��ي��ل،  ال��ش��ه��ر  وط��ب��ي��ع��ة 
مجموعات المديح والسماع الصوفي 
والموسيقى الدينية العصرية، والفرق 
والشعبية  ال��ع��ي��س��اوي��ة  ال��ت��راث��ي��ة 
واألندلسية بمشاركة أسماء فنية المعة 
كالمطرب محمد الغاوي والمنشد عبد 
تگادة،  ومجموعة  السفياني،  السالم 
ومجموعة السهام، وفرقا ممثلة للتراث 
الصحراوية،  األقاليم  من  الحساني 

وتراث المغرب الشرقي األصيل.

وطنية بأبعاد  رمضانية  نفحات 

العامة  األهداف  تماشيا مع 
لإلذاعة  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ش��رك��ة 
التواصل  تعزيز  في  والتلفزة 
بينها وبين محيطها الخارجي، 
منهجيتها  ف��ي  ترتكز  وال��ت��ي 
عالقات  نسج  على  التطبيقية 
الشراكة مع مكونات المجتمع 
إطار  وف��ي  المغربي،  المدني 
ح��رص��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل مع 
الجمعيات الفاعلة في المجال 
السمعي البصري، تم مساء يوم 
 2013 ي��ول��ي��وز   23 ال��ث��الث��اء 
بينها  ش��راك��ة  اتفاقية  توقيع 
وبين الجمعية المغربية لنقاد 

السمعي البصري. 
الرئيسية  للمهام  واعتبارا 
ولضمان  بالطرفين  المنوطة 
تنسيق وتكامل أفضل بينهما، 
االتفاقية  ه��ذه  توقيع  ت��م  فقد 

بمقر الشركة الوطنية لإلذاعة 
الرئيس  ب��ح��ض��ور  وال��ت��ل��ف��زة 
فيصل  للشركة  ال��ع��ام  المدير 
الجمعية  ورئ��ي��س  العرايشي 
السمعي  ل��ن��ق��اد  ال��م��غ��رب��ي��ة 
البصري أحمد الدافري، وذلك 

بهدف تحقيق التعاون وتعزيز 
الشراكة من أجل تنفيذ مشاريع 
ذات  مواضيع  ح��ول  وأنشطة 
السمعي  ب��ال��م��ج��ال  ارت���ب���اط 
وفق  وضعها  سيتم  البصري 

برنامج سنوي. 

توقيع اتفاقية شراكة بني الشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة وجمعية نقاد السمعي البصري

احلركة املغربية للتشكيليني بال حدود تراسل 
السلطات اجلزائرية لفتح احلدود أمامها

فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة و أحمد 
الدافري رئيس الجمعية المغربية لنقاد السمعي البصري

الثقافة



الذي  الكبير  مالحظة بسيطة على الحدث 
عاشته العاصمة قبل أيام، فلقد شرف العاهل 
اإلسباني مقر الجماعة بزيارته وقبوله مفتاحها 
الذهبي وتوقيعه على دفترها الذهبي، ونسي 
عمدة الرباط دعوة مدينتين إسبانيتين هما: 
مدريد وإشبيلية المرتبطتين باتفاقيتي تآخي 

وتوأمة مع العاصمة.
حضور مراسيم هذا االستقبال، أو على األقل 
اإلشارة إليهما في كلمته، خصوصا وأن تلك 
االتفاقيتين تنصان في بندهما األول على أن 
سكانهما وسكان الرباط: »يعلنان أمام التاريخ 
أخوتهما الدائمة«، وهذا ما كنا نود أن يذكر به 
خطاب عمدة العاصمة، ولكن الحدث العظيم 
غطى على هذا السهو، فألول مرة يشرف رئيس 
دولة كبيرة مقر الجماعة، ويتسلم مفتاحها، 
ويوجه عبر الدفتر الذهبي كلمة لسكان المدينة 
مادامت خاصة  يعلن عن فحواها  أن  نتمنى 

بالساكنة.
زيارة العاهل اإلسباني لمقر الجماعة هو في 
الواقع زيارة لكل بيت رباطي، وتحية لكل عائلة 
رباطية، ورسالة ود موجهة إلى الساكنة، وتقدير 
خاص لما وصلت إليه المدينة في ظرف وجيز 
ال يتعدى 12 سنة من رقي وحظوة متميزة في 
منظمة اليونسكو والمنتديات الدولية، ونهضة 
وثقافات  وحدائقها  ومعمارها  مرافقها  في 

إنسانها.
هذه الزيارة الملكية لمقر البلدية يجب أن 
تكون لنا نحن السكان »تنبيها« النتخاب ممثلينا 
باختيار من يكونون في المستوى الملكي: مظهرا 
وحديثا ولباقة وثقافة ووعيا، ومن اآلن يجب 
في  مدرجا  أصبح  الجماعة  مقر  بأن  التفكير 
بروتوكول زيارات الملوك والرؤساء، وعلينا نحن 
السكان انتداب وانتخاب من هم أهال باستقبال 
ضيوف المملكة من عظماء العالم. قبل شهور 
كان اجتماع للجنة من اللجان المحلية، وكان 
م��ن بين م��ا ك��ان م��درج��ا ف��ي ج��دول أعمالها، 
مناقشة طريقة جلب االستثمار، وحضر بعض 
أعضاء تلك اللجنة، وسرعان ما انسحب أحدهم 
مسرعا وتوجه إلى سيارته وهو يتمتم غاضبا 
بكلمات ال يسمعها إال هو، وفي موقف السيارات 
استوقفه منتخب آخر وسأله عن سبب نرفزته، 
فرد عليه غاضبا: »إنهم يضيعون لنا أوقاتنا في 
الحديث عن التمر«، ثم أردف: »واش احنا في 

السوق؟«.
هذا النوع من المنتخبين الذين ال يفرقون 
بين التمر واالستثمار، هو الذي يجب »محوه« 
من جماعة العاصمة، و»تقليع« الذين يقبعون 
عليهم  الذين صوتنا  من  السجون  في  اليوم 
وخانوا األمانة، و»تحييط« الذين حامت حولهم 
الشبهات وأشارت إليهم األصابع في أكثر من 
ملف وقضية، هؤالء الذين غفلونا واستغلوا 
الفراغ وقفزوا على بعض المسؤوليات، وعبثوا 

في التفويتات العقارية وخيرات الجماعة.
اليوم بلدية الرباط  تحت مجهر كبير لكل 
أجهزة الدول األجنبية التي »ستنقب« وستبحث 
عمن هم الذين سيلتقون مع ملوكها ورؤسائها، 
وقبل أن تكون مسؤولياتها فهي مسؤوليات 
ناخبي العاصمة في اختيار »اوالد الناس« من 
وأصحاب  والنزهاء  والسياسيين  المثقفين 

الحصانة الفكرية والحس الوطني.
فهنيئا للعاصمة بدخولها عالم المدن التي 
أصبحت مفاتيحها مطلوبة ومرغوبة من أعظم 

الملوك والرؤساء.
وألف شكر للذين عملوا وجاهدوا من أجل 

هذا الرقي المتميز العالمي.

حديث العاصمة

المنتخب الذي لم يميز 
بين التمر واالستثمار

 1222 س�نة  م�ن  رم�ضان   27 ي�����وم  ف�ي 
ال�س�ل�طان  أم��ر  مي�الدية(   1808( هج�رية 
سي��دي م�حمد بن عبد الله رحمه الله، ببناء 
حي المالح في الرباط على أرض اشتراها من 
ماله وحبسها على اليهود، وكلف المهندس 
الحسن السوداني رحمه الله بوضع تصميم 

وتهيئة معمارية للحي الذي كان راقيا.
ونحن في رمضان 1434، تحول حي المالح 
إلى شبه أطالل، وبناياته مهددة باالنهيار، 
وكأن هذه المصائب لم تكن كافية لتنضاف 
إليها كارثة »تخريب« سوق المالح المشهور، 
»اعطيني نعطيك« صار  الذي بفضل عملية 
ضيعة أي حاشاكم »كوري« لألغنام والماعز 
وتربية الدواجن، بكل ما يترتب عن ذلك من 
إزعاج للسكان المجاورين لهذا الذي كان سوقا 
وميكروباته  ب��أوس��اخ��ه  »ك����وري«  ف��أص��ب��ح 

وضجيجه.

اجتمع السكان وانتقلوا مشتكين إلى قائد 
الملحقة اإلدارية للمدينة القديمة، ووجهوا 
شكايات للمقاطعة، وأرسلوا الوالية، وكاتبوا 
الجماعة، وال من يفتح هذا الملف الذي تشتم 
منه الروائح)...( التي أعمت األبصار وصمت 
اآلذان وأزكمت األنوف، ليعيش مئات السكان 
في حي المالح عذابا ال يطاق خصوصا من 
طرف »الطوبات« وكأنها أرانب تهجم عليهم 
بالليل والنهار لتعيث فسادا في أمتعة عباد 

الله، وفي طعام ومؤونة الفقراء.
مليون   130 تنفق  بأنها  الجماعة  تدعي 
سنتيم للقضاء على الفئران، فهل فعال تقضي 
لتفتك  ال��م��الح  ح��ي  إل���ى  تنقلها  أم  عليها 

بالمواطنين؟
فمن يسمع لألصوات التي بحت بالشكايات؟ 
ومن يرأف بسكان يتعذبون، بينما السلطات 

والمقاطعة والجماعة تتفرج؟!
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

 أكبر مساحة خضراء في العاصمة 
موجودة بمقاطعة أكدال- الرياض بـ 300 
هكتار ، و240 كلم من الطرقات، و350 كلم 
اإلنــارة، و400 كلم من شبكة  من شبكة 
الماء الصالح للشرب، وتخلف يوميا 150 

طنا من األزبال.

 ثـــاثـــة شـــبـــان مــنــتــخــبــون من 
نواب  صــفــة  يشغلون  حــســان  مقاطعة 
الرئيس، وحدهم يحملون على أكتافهم 
تدبير شؤون خمس ملحقات للمقاطعة، 
 5 نــواب،   8 المقاطعة  لرئيس  بأن  علما 
االمتيازات  مــع  تــامــة  راحــــة  فــي  مــنــهــم 

والتعويضات.

الـــذيـــن اســـتـــفـــادوا مـــن مايير   
الجماعة بحجة »المساعدات« المقدمة 
الحساب  ســاعــة  اقــتــربــت  للجمعيات، 
من  خصوصا  عليه  حصلوا  مــا  لتبرير 

أصحاب الجماعة.

 حــوالــي نــصــف قـــرن مـــرت على 
تدشين دار الحديث الحسنية، ففي 26 
1383 تم تدشينها في الرباط،  رمضان 
مشعل  حاملي  مــن  نخبة  منها  وتــخــرج 
الهداية لتستمر الهداية اإلسامية إلى 

يوم الدين.

 أصبحت الرباط جاهزة ومستعدة 
وقد  العربي،  المغرب  عاصمة  لتصبح 
يتخذ قرار في الموضوع من لدن مؤتمر 
الدول المغاربية في اجتماعه المقبل.

المواطنون يشتكون

حي المالح  في العاصمة يتحـول إلى »كوري«

منذ ثالث سنوات، هدمت عمارة بزاوية شارع 
م���والي رش��ي��د بحي  م���والي إسماعيل وزن��ق��ة 
حسان، وبعد رفع األحجار واألتربة ترك المكان 
مهجورا بدون سور أو حاجز أو حتى سياج 
الفخ  ه��ذا  ف��ي  السقوط  م��ن  المواطنين  يقي 

المنصوب لهم وألوالدهم.
وبما أن العمارة المهدمة كان فيها قبو بعمق 
3 أمتار، فهذا القبو أصبح حفرة كبيرة تستعمل 
كمطرح لجمع األزبال والقاذورات، ومختبر كبير 

لتوالد الفئران وكل أنواع الحشرات الضارة.
والملحقة اإلدارية الثانية على بعد مائة متر، 
ومقر المقاطعة، مقاطعة حسان على مسافة مائة 
والمنتخبون  السلطة  مترا، ورجال  وخمسين 
يمرون ذهابا وإيابا من شارع موالي إسماعيل 
الذي تقع فيه الملحقة، وال أحد انتبه إلى هذا 

الخطر المتربص بالسكان، وال أحد تذكر بأن 
تلزم  لمساطر  تخضع  المبنية  غير  األراض��ي 
المالكين بتسويرها أو فرض غرامة عليها مع 

القيام بالواجب على نفقة أصحابها.
س��ك��ان زن��ق��ة م���والي رش��ي��د وش���ارع موالي 
إسماعيل يطالبون برفع هذا الضرر المتربص 
بهم، ويتساءلون، لماذا لم يطبق القانون على 

هذه البقعة/ الحفرة؟
هذه األرض/ الحفرة المهجورة تسببت في 
األطفال وكبار  للسكان خصوصا  عدة كوارث 
السن.فهل وبعد 3 سنوات من المعاناة للسكان 
الحق،  إحقاق  يمكن  للمسؤولين،  والالمباالة 
وإنقاذ المواطنين من هذه الحگرة المفروضة 
عليهم وربما مقابل »أشياء« لشراء سكوتهم على 

هذا المنكر.

غياب تام للسلطات والمنتخبين

خطر في شارعي موالي إسماعيل وموالي
رشيد بحي حسان!!

المرحوم موالي أحمد الوكيلي 
المزداد سنة 1908 بمدينة فاس، 

وانتقل إلى مدينة الرباط 
ليؤسس   1953 س��ن��ة 
األندلس  نوبات  فيها 
الرباطية، ويجعل منها 

األندلسي  للفن  مدرسة 
ال����رب����اط����ي األص����ي����ل، 

بذلك  وي����ن����اف����س 
فاس  م�����دارس 
وت��������ط��������وان 

والشاون، وليخلد الرباط 
من  خ������ال������دا  ت������راث������ا 

األندلسية  ال��م��وس��ي��ق��ى 
الرباطية.

الله  رح���م���ه  ت���وف���ي 
 ،1998 س��ن��ة  ت��ع��ال��ى 
والرباط اليوم تتذكره 
لها  قدمه  لما  وف��اء 
م����������ن أع�������م�������ال 

موسيقية.

من

 أرشيف

 الرباط

مدينة الرباط تتجه بسرعة إلى 
استحقاق لقب عاصمة الفن في 
المملكة، فبعد الشروع في بناء دار 
ستكون  التي  ومرافقها  األوب���را 
معلمة فنية فريدة، ها هي اليوم 
تستعد لتدشين أكبر متحف للفن 
والعالم  إفريقيا  ف��ي  المعاصر 
العربي، حيث من المقرر افتتاح 
أبوابه مع مطلع السنة الجديدة 
2014. ويقع المتحف وسط مركز 
العاصمة وفي أهم شوارعها أمام 
مسجد »السنة«، وسيختص في 
في  وت��اري��خ��ه  التشكيلي  ال��ف��ن 
أروقته  في  وستعرض  المملكة، 
الذي  ال��ف��ن  ه���ذا  مناحي  جميع 

سيكون مطابقا للفن المغربي.
اسم:  سيحمل  المتحف  ه��ذا 
»المتحف الوطني للفن المعاصر«.
وغير بعيد عنه من المنتظر تدشين 
قرب  حاليا  يشيد  آخ��ر  متحف 
م��س��رح م��ح��م��د ال��خ��ام��س، مما 
منازع  ب����دون  ال���رب���اط  سيجعل 
عاصمة للفنون تنضاف إلى األلقاب 

المشرفة التي اكتسبتها أخيرا.

المتحف يوجد في زاوية بثالث 
واجهات، وبهندسة معمارية على 
مزينة  األصيل  المغربي  الطراز 
بالنقش واألبواب المقوسة، ودون 
م��ن نوع  ش��ك سيجلب س��ي��اح��ا 
سينعش  مما  للعاصمة،  خ��اص 
والسياحية  التجارية  ال��ح��رك��ة 
من  التي  التقليدية  والصناعة 
المنتظر أن يشرع في تشييد مركب 
اإلسالمية  التقليدية  الصناعات 
وال��ذي سيكون ب��دوره فريدا في 

العالم.
الرباط تتغير وتتجدد وتتألق 
وتشق طريقها نحو العالمية، وكل 
ما نرجوه هو أن يحصنها سكانها 
مستوى  ف��ي  ج��م��اع��ي  بمجلس 

مشاريعها العمالقة.

قبل افتتاح دار األوبرا
تدشـــين أكبــر متحــف فــي إفريقـــيا

إحدى أزقة حي المالح

متحف الفنون المعاصرة بالرباط

الرباط يا حسرة
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وجه 63 تاجرا شكاية إلى مصالح   
من  يطالبون  القليعة،  بمدينة  الملكي  ال��درك 
خاللها السلطات األمنية بالتحرك لوضع حد 
النهار«  واضحة  في  و»الكريساج  لالعتداءات 
باألسواق  ال��م��واط��ن��ون  ل���ه  ي��ت��ع��رض  ال����ذي 
والمحالت التجارية بالمدينة. وذكر التجار في 
الرئيسي  والشارع  السوسي  حي  شكايتهم، 
ومدخل درب بوتار، كنقط سوداء تعرف سلب 
ما  الق��ت��ن��اء  األح��ي��اء  ه��ذه  يلج  م��ن  ممتلكات 

 تستلزمه مائدة اإلفطار. 
تعرض األسبوع الماضي طبيب يعمل   
للسرقة،  بأكادير  الثاني  الحسن  بمستشفى 
قاموا  مجهولين  أن  مطلعة  مصادر  وأف���ادت 
كانت  التي  الطبيب  سيارة  بداخل  ما  بسرقة 
مركونة بمربض السيارات بالمستشفى المذكور، 
األمامي  بابها  فتح  إلى  الفاعلون  عمد  حيث 
واالستيالء على بعض الملفات وطابع لألختام 

  باإلضافة إلى مبلغ مالي.   
   رغ��م أج��واء الحر وظ��روف شهر 
رمضان، دخل العديد من عمال منجم الذهب »أقا 
»أفال  بجماعة  »إنلوى«  بدوار  الواقع  كولدن«، 
إغير« بإقليم تيزنيت، في إضراب إنذاري تاله 
اعتصام مفتوح احتجاجا على طرد مجموعة 
م��ن ال��ع��م��ال ال��م��ن��ض��وي��ن ت��ح��ت ل����واء نقابة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشكل وصفه 
ال��ع��م��ال ب���»غ��ي��ر ال��ق��ان��ون��ي«. وت��ع��ود أسباب 
االحتجاج إلى غياب حوار جاد ومسؤول مع 
احترام  عدم  إلى  تعود  كما  الوصية،  اإلدارة 
دورية أداء األجور، والتسريح الجماعي للعمال، 
ف��ض��ال ع���ن ع����دم االل����ت����زام ب���اح���ت���رام األي����ام 

التعويضية، حسب العمال.
  ِانتشلت عناصر الوقاية المدنية من 
الحديقة العمومية المجاورة لوالية أمن أكادير، 
رضيعا ذكرا في أسبوعه الثاني، الرضيع وضع 
فجر يوم الخميس الماضي قرب جذع نخلة من 
قب�ل مجهولي�ن، جع�لوا م�ن ق�ط�عة »كارط��ون« 
و»كاشة« رثة خاصة باألطفال فراشه وغطاءه 
في نفس الوقت. الرضيع وضع ليال، وتم العثور 
عليه من قبل أحد زوار الحديقة، وهوعلى قيد 
الحياة، غير أنه ال يقوى على الصراخ، وقد تم 
وبادرت  المكان،  بعين  األم��ن  مصالح  إشعار 
باستدعاء مصالح الوقاية المدنية التي نقلت 
الرضيع إلى قسم المواليد بمستشفى الحسن 

الثاني.
  بعد أزيد من عشرة سنين على فتحه 
السوق  الزال  والمتسوقين،  السلع  وجه  في 
الوحيد بآيت ملول، سوق السبت المتواجد 
غريبا  اقتصاديا  ركودا  يعيش  أركانة،  بحي 
وحركة تجارية جد بطيئة، وهو األمر الذي عبر 
عميق  أب���دوا  ال��ذي��ن  الباعة  م��ن  العديد  عنه 

استيائهم من حالته.
قام انفصاليون من مدينة طانطان   
بالمرفق  مظاهرات  بتنظيم  الوطية  وجماعة 
معادية  شعارات  رافعين  للمدينة،  السياحي 
للوحدة الترابية، وعلى إثر ذلك قامت السلطات 
دون  المتظاهرين  بتفريق  العمومية  والقوات 
ح��دوث إص��اب��ات، وت��م تطويق جميع جنبات 
األماكن التي يلجأ إليها انفصاليو الداخل لخلق 
البلبلة وزرع الفتنة ضدا على الوحدة الترابية 

للمملكة.
  طلب بعض رؤس��اء أقسام ببلدية 
بويزكارن إعفاءهم من مهامهم كرؤساء أقسام 
وف��ق م��ا ج��اء ف��ي ن��ص أرس��ل��وه ي��وم الجمعة 

2013/07/26 إلى رئيس بلدية بويزكارن.
وك��م��ا ورد ف��ي ن��ص ال��رس��ال��ة أن »رؤس���اء 
األق��س��ام ي��ت��ب��رؤون م��ن خ��روق��ات واختالالت 
المجلس، ويبرئون ذممهم مما آلت إليه األمور« 
و»أنهم ال يريدون أن يكونوا ورقة التوت التي 
تغطي عورة العشوائية التي تسير بها بلدية 

بويزكارن«.

أصداء
سوسية

 سبتة: زهير البوحاطي
كل عام، تشهد ساكنة سبتة تراجعا 
مخيفا في التقاليد التي كانت تستقبل 
بها شهر رمضان المعظم، حيث كانوا 
بموائد  ال��م��س��اج��د  جميع  ي��ج��ه��زون 
الرحمان وذلك إلفطار الفقراء وعابري 
السبيل، ومن أدركه أذان المغرب داخل 

المدينة، كما كانت بعض الجمعيات تقوم 
وإعانة  لدعم  الغذائية  المواد  بتوزيع 

الفقراء بالمدينة.
لكن في السنين األخيرة تراجعت هذه 
الظواهر اإليجابية التي كانت تستفيد 
منها الساكنة بالدرجة األولى، ثم اليد 
العاملة المنحدرة من تطوان والمضيق 

والفنيدق والقرى المجاورة لسبتة وكذا 
الحزب  سيطرة  بسبب   المسافرين، 
اإلسالمية،  الجمعيات  على  الشعبي 
ودعمهم ماديا لتمرير حمالته االنتخابية 
وكسب أصوات المغاربة ذوي الجنسية 
اإلسبانية. وساهم توغل الحزب الشعبي 
اإلسباني في صفوف هذه الجمعيات، 
حيث  الساكنة،  صفوف  انقسام  ف��ي 
اختارت كل جمعية شعارها، وسلكت 
طريقها معلنة الحرب على الجمعيات 
الباقية، والغنيمة هي بضع )أوروات 
Euro( من الحزب الشعبي، أو توظيف 
األعضاء بشكل دائم عوض تشغيلهم 
ستة أشهر في السنة فقط، هذا ما يسمى 
عندهم ب� )البارو paro(، فمنهم من صار 
مسؤوال عن المقبرة اإلسالمية بتوظيف 
قانوني وشغل معه كل عائلته وأقربائه..
ف���وج���ئ س���ك���ان س��ب��ت��ة مؤخرا  وق����د 
باستقطاب اتحاد الجمعيات اإلسالمية 
لعلماء الوهابية الذين يزرعون أفكارا 
غريبة لم تسمع بها الساكنة، وهذا األمر 

حدث يوم 2013/7/24 بمسجد موالي 
المهدي، حيث نظم 150 شخصا وقفة 
احتجاجية وتنديدية، بتصريحات أحد 
المرشدين يدعى عبد المالك عيس الذي 
استقطبه االتحاد من مدينة مليلية إللقاء 
لكنه خرج عن صوابه  دينية،  مواعظ 
ووصف نساء المدينة اللواتي يتعطرن 
ويخرجن للشوارع بالزانيات، هذا األمر 
لم يتقبله محارم الزوجات، وقاموا قومة 
رجل واحد فطالبوا برحيله عن المدينة، 
أعضاء  ط���رف   م��ن  دع��م��ا  تلقوا  كما 
عبروا  ال��ذي��ن  المسيحية  الجمعيات 
بدورهم عن سخطهم، واصفين المرشد 
بكونه ينشر أفكارا متطرفة، ويدعو إلى 
العنصرية والتمييز  بين المرأة المسلمة 

والمسيحية.
المسلمين  م��ن  مجموعة  أن  ي��ذك��ر 
المساجد  تدنيس  يتقبلون  ال  بسبتة 
عمدة سبتة  ل��دن  من  تدشينها  بمبرر 
)اإلسباني( »خوان فيفاس«، ومرافقاته 

من النساء المسيحيات..

الحزب الشعبي اإلسباني يشتري الجمعيات اإلسالمية في سبتة
كيف تمر اأيام رم�ضان بالمدينة المحتلة؟

عمدة سبتة اإلسباني »خوان فيفاس« في مسجد موالي المهدي 

وقفة احتجاجية ضد الواعظ عبد المالك عيس الذي أساء للنساء في سبتة

لقطات مراكشية 
يعرف مسجد الكتبية إقباال كبيرا للمصلين 
في هذا الشهر المبارك، ولعل رحابه الفسيح أهله 
ليجعل منه وقفة تأمل بصومعته الشاهقة وأساطينه 

الرخامية الجميلة.
كتاب قراءتي قرب جامع ابن يوسف تحول 
إلى بزار لبيع الحلي والمآثر النحاسية، شيء مؤسف 

حقا! فهل من تحقيق في هذه المأساة؟
أسواق المدينة تحتاج لمراقبة المواد األولية، 
فاألثمنة متضاربة في كل شيء، ويبقى المستهلك 
أم��واج لهيب السوق  ال��ذي تتقاذفه  ذاك المواطن 

السوداء في غياب المراقبة المطلوبة.
أنقذوا الزاوية الكتانية بسوق الجلد التي 
أصبحت على وشك السقوط بين لحظة وأخرى، وزاد 
الفندق القديم المغلق منذ سنين من تعقيد المشكل، 
ف���ال ش���ك أن��ه��ا س��ت��ك��ون ط��ام��ة ك��ب��رى للساكنة 

المجاورة.
انقطاعات الكهرباء المتكررة أصبحت لدى 
المراكشيين تشكل كابوسا، وخاصة أثناء الليل، فال 
تسأل عن معاناتهم، وهم ينتظرون رحمة المسؤولين 

إلنقاذهم من الظالم الدامس.

بوطيب الفياللي
لتجار  النقابي  المكتب  أص��در 
السوق القديم للمتالشيات بإنزكان 
للشغل  الوطني  لالتحاد  والتابع 
بالمغرب، بيانا يتضمن معطيات 
خطيرة خالل اجتماعه االستثنائي 
الذي انعقد مؤخرا لمناقشة ظاهرة 
السرقة الليلية ألبواب السوق التي 
تم تجديدها في سابقة خطيرة من 
نوعها، حسب بيان المكتب النقابي، 
الذي عرج على حيثيات القضية، إذ 
يؤكد أن األبواب قد وضعت قصد 
حماية ممتلكات 500 تاجر وحرفي 
وصانع تقليدي من عمليات اإلحراق 

التي  وال���س���رق���ات  ال��م��ف��ت��رض��ة، 
استفحلت في اآلونة األخيرة ليال، 
الشيء الذي دفع بجمعية الوحدة 
للتجار والمهنيين للسوق القديم 
ل��ل��م��ت��الش��ي��ات إل����ى ت��ق��دي��م طلب 
البلدي والذي  للمجلس  ترخيص 
على إثره تم وضع أبواب جديدة 
يوم 8-07-2013 ليطالب مسؤولو 
بإزالة   الجمعية  المحلية  السلطة 
هذه األبواب بدعوى عدم قانونية 
العملية -يضيف البيان-  الذي أكد 
 2013-07-13 ي��وم  صبيحة  أن��ه 
فوجئ التجار والحرفيون باألبواب 
وقد سرقت، لكن بعد التحري تبين 
قاموا  من  هم  السلطة  أع���وان  أن 

بالعملية ليال �� حسب البيان الذي 
توص�لنا به ��  وال��ذي يضيف بأن 
الجمعية على إثر ذلك توجهت إلى 
الجهات األمنية لوضع شكاية في 

األمر، لكنهم ووجهوا بالرفض.
المكتب النقابي الذي وصف هذه 
السابقة بالخطيرة، أعلن استنكاره لما 
سماه السرقة، وشجبه لرفض الجهات 
األم��ر، مع  األمنية تسلم شكاية في 
ت��أك��ي��ده ل��ح��ق ال��ت��ج��ار ف���ي حماية 
ممتلكاتهم ليال واستعداده للدفاع عن 
األشكال  ب��ج��م��ي��ع  ال��ت��ج��ار  ح��ق��وق 
أن  إل��ى  اإلش���ارة  وتجدر  النضالية، 
التجار نفذوا مؤخرا  وقفة احتجاجية 
رفعت فيها مجموعة من الشعارات..

نقابة تتهم المقدمين  بسرقة  أبواب  السوق

االستهتار بصحة المواطنين في رمضان ســوس

إنزكــــــان

ساهم توغل الحزب الشعبي اإلسباني في 
صفوف هذه الجمعيات، في انقسام صفوف 

الساكنة، حيث اختارت كل جمعية شعارها، 
وسلكت طريقها معلنة الحرب على الجمعيات 

الباقية، والغنيمة هي بضع )أوروات-Euro( من 
الحزب الشعبي، أو توظيف األعضاء بشكل دائم 
عوض  تشغيلهم ستة أشهر في السنة فقط، 

)paro .هذا ما يسمى عندهم بـ )البارو

 أقدمت المصالح الصحية بجهة سوس ماسة درعة، 
خالل األسبوع الثاني من شهر رمضان على حجز وإتالف 
كميات كبيرة من المنتوجات الغذائية المعدة لالستهالك، 

اتضح أنها غير صالحة.
وأفاد بالغ للمديرية الجهوية لمكتب السالمة الصحية 
تم  التي  المراقبة،  عمليات  ب��أن  الغذائية  للمنتجات 
تعزيزها خالل الشهر الفضيل، أسفرت عن حجز 624 
كلغ من اللحوم الحمراء، و465 كلغ من اللحوم البيضاء، 
و 5195 كلغ من األسماك، و2142 كلغ من األحشاء، و4 
كلغ من العسل، و9.3 كلغ من المركارين ، وكميات أخرى 

والحليب  والحلويات  المجففة  والفواكه  البيض  من 
ومشتقاته. 

وأضاف المصدر أن المراقبة عند االستيراد همت 
515 طنا من المنتجات الغذائية، موضحا أن الكميات 
المحجوزة، على مستوى السوق الداخلي، جاءت نتيجة 
270 زيا�رة مي�دانية تم خاللها مراقب�ة 673 ن�قطة ب�ي��ع 

و 110 وحدة إنتاج للمواد الغذائية.
وأوضح البالغ أنه، بالموازاة مع عمليات المراقبة، 
فقد تم القيام ب� 4685 عملية تحسيس في مجال تخزين 
وش�����روط سالمتها. وع��ن��ون��ت��ه��ا  ال��غ��ذائ��ي��ة   ال���م���واد 

ما يجري ويدور في المدن

كواليس جهوية
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حميد بوعادي
المبرمجة  المشاريع  لقلة  نظرا 
لتدشينها بمناسبة ذكرى عيد العرش، 
ارتأت عمالة س.ق أن تقوم بتدشين 
مرافق حيوية، تم بناؤها و تدشينها 
خالل فترة السبعينات، كالمستوصف 
الموجود ب��ش��ارع ال��رب��اط ال��ذي تم 

تبليطه وإعادة صباغته.
 و رغم أن هذا المستوصف يحج 
ل��ه ع��دد كبير م��ن ال��م��رض��ى، ارتأى 
من  إف��راغ��ه  العقد  و  الحل  أصحاب 
المرضى حتى تتم اعادة تدشينه. شانه 
في ذلك شان مصلحة الشرطة التي 
أعيد ترميمها، و بهذا تكون الجهات 
عيد  مناسبة  بتدشينات  المختصة 
العرش. قد ضمنت الوسيلة لتمر األمور 
في أحسن األحوال، لكن الجميع هنا 
يعرف إن المجلس البلدي لم يقم باي 
شيء يذكر اللهم الصراعات الخفية، و 

العلنية بين بعض أعضاءه و قد اتضح 
ذلك جليا، خالل الدورة العادية لشهر 
يوليوز، التي كانت عبارة عن تبادل 
لالتهامات بين احد المعارضين الذي 
كان يغرد خارج السرب و بين الرئيس 
تارة و بين أعضاء المجلس البلدي 

تارة اخرى.
الدورة سجلت »5« نقط كلها كانت 
ن��ق��ط ع���ادي���ة ت���م ال��ت��ص��وي��ت عليها 
باإلجماع. باستثناء العضو المعارض 

الذي كان يمتنع عن التصويت.

سيدي قاسم

جحافل املتسولني جتتاح املدينة والسلطات تفشل في القضاء على الظاهرة 
الحسيمة: فريد الحداوي

ما أن يحل فصل الصيف حتى تتحول مدينة 
الحسيمة إلى وجهة مفضلة لمجموعة من المتسولين 
المحترفين الدين يتقاطرون على المدينة من كل حدب 
وصوب، فال يكاد فضاء عمومي وال شارع رئيسي 
يخلو من هده الظاهرة التي غدت بالفعل مهنة تدر 
الماليين على ممتهنيها، ، ولم يعد األمر يقتصر على 
أصحاب العاهات سواء العادية أو المستديمة، بل 
طال حتى أفرادا بصحة ومعنويات مرتفعة، وجدوا 
في التسول مهنة العصر، نظرا لطقس الحسيمة 
الحار صيفا، حيث يقضي الكثير منهم الليل في 
الحدائق العمومية، كما أن هناك متسولون  يستغلون 
أطفاال في عمر الزهور ورضع وقاصرون باالضافة 
إلى فتيات، وعلى الخصوص النسوة اللواتي يصلن 
تباعا إلى الحسيمة تزامنا مع عودة عمالنا بالخارج، 
ورغبة منهن في اإليقاع بمزيد من الضحايا فإن دهاء 
وحيل هذه الشريحة من المتسولين دفعت بهم إلى 
ببعض  ك��اإلدالء  للتسول  جديدة  أساليب  ابتكار 
الوصفات والشواهد الطبية المسلمة لهم من مراكز 
الحمالت  ورغم  المملكة،  تراب  عبر  استشفائية، 

التمشيطية للسلطات المحلية التي تطال العديد من 
المتسولين، فإن األوضاع تزداد ماساوية في ظل 
عدم تبني سياسة حكومية تحد من الظاهرة او 
تقضي عليها، بوسائلها المتاحة، خصوصا في شهر 

رمضان المبارك حيث تتحول مهنة التسول إلى 
ظاهرة تقض مضجع الدولة والقائمين على الشان 
المغفرة  شهر  رمضان  باعتبار  بالمدينة،  العام 
والثواب والتبتل إلى الواحد األحد، مما وجد فيه 
بعض المتسولين الذين يجوبون اصقاع المغرب 

ضالتهم.
وجدير بالذكر أن السلطات كانت قد شنت حملة 
تمشيطية عبر الكثير من المناطق بالمدينة، إال أنها 
المواطنون،  إليه  ما يصبو  في مستوى  تكن  لم 
مصادر عليمة أكدت أن المتسولين يتم نقلهم عبر 
مدينة  إلى  األول��ى  الصباح  في ساعات  سيارات 
الحسيمة، والخطير في العملية برمتها تتمثل في 
استغالل القاصرين من الجنسين من طرف اشخاص 
ربما ال تربطهم آية عالقة، مما يطرح أكثر من سؤال 
حول مصير أعداد كبيرة من األطفال يظلون طوال 
حارق،  شمس  أشعة  تحت  وذهابا  جيئة  النهار 
محرومون من ابسط شروط المواطنة. لذا وجب 
على الجميع تحمل مسؤولياته أمام وضعية اقل ما 
يقال عنها أنها تهدد كيان »المجتمع الحسيمي« 

وتضربه في الصميم.

الحسيمة 

اعادةم�ساريع بنيت يف ال�سبعينات مبنا�سبة عيد العر�ش

انقالب شاحنة يفضح عصابة
ورزازات: األسبوع

الصدفة وحدها كانت كفيلة بفضح شبكة 
للتالعب في الدقيق المدعم بورزازات، بعد 
انقالب شاحنة كانت تسير في الطريق غير 
ب��ي��ن م��ن��ط��ق��ة أسايس  ال��راب��ط��ة  ال��م��ع��ب��دة 
وتازناخت، تبين أن حمولتها 10 أطنان من 
الدقيق المدعم كانت مهربة من إقليم تارودانت 

إلى ورزازات.
ال��م��ذك��ورة تحركت  ال��ح��ادث��ة  وق���وع  بعد 
الشبكة  لمالحقة  الملكي  ال����درك  ع��ن��اص��ر 
بعد  المدعم،  بالدقيق  تالعبها  في  المشتبه 
عائدات  على حساب  لإلغتناء  رصد حاالت 
للفقراء  المخصص  الدقيق  في  المتاجرة 
والمحتاجين.وكانت عملية التحقيق األولي 
قد أسفرت عن اعتقال شخصين لهما عالقة 
خارج  إلى  وتهريبه  المدعم  الدقيق  بسرقة 
فيما  ل��ه��ا،  المخصص  ال��ف��ق��ي��رة  ال��م��ن��اط��ق 
يقطن  ثالث  شخص  ع��ن  البحث  يتواصل 

بتالوين في تارودانت.

معانـاة تقنيي ومهندسي الصويرة مع املنتخبني األميني 
 الصويرة: سعيد أحتوش

     يشتكي أغلب التقنيين والمهندسين الذين يزاولون 
مهامهم بمختلف الجماعات القروية، بل حتى الحضرية 
منها بإقليم الصويرة مما يسمونه جبروت وتعنت وانفراد 
أغلب رؤساء هاته الجماعات بالحسم في بعض القرارات 
المغلوبين على  دون مناقشة، وبالتالي ما على هؤالء 
أمرهم، سوى العمل بالمقولة العسكرية )علم وينفذ(، حيث 
أن أي اعتراض، أو تمرد وعصيان من قبلهم، سيكون ثمنه 
غاليا، مادام رئيس الجماعة الممثل إلرادة الشعب، هو 
و  للتقنيين  المالية  التعويضات  على  ي��ؤش��ر  ال���ذي 
المهندسين، وكذا على العطل اإلدارية..)حسب تصريحات 
أحد التقنيين لألسبوع(، معاناة تأتي في ظل التباعد 
القياسي أحيانا بينهم وبين أغلب رؤساء الجماعات، 
والمتعلق بالمستوى الثقافي، حيث يكفي هؤالء، التوفر 
على الشهادة االبتدائية على األقل للترشح، حسب نظام 
يساير  وال  متجاوز،  جد  أصبح  وال��ذي  االنتخابات!، 
التطورات التي يشهدها المغرب في باقي المجاالت..، وقد 
سبق لمجموعة من التقنيين خالل نهاية الثمانينيات، أن 
أبلغوا المسؤولين بعمالة الصويرة آنذاك، معاناتهم تلك، 

إال أنها ظلت إلى حدود الساعة صرخة في واد؟!.

ورزازات

الصويرة

الرباط-تمارة

الوزير يغازل »املهاجرين« في أيامه األخيرة 
قبل مغادرته للوزارة، صرح 
رئيس  ل��دى  المنتدب  ال��وزي��ر 
بالمغاربة  المكلف  الحكومة 
بات  أن��ه  ب��ال��خ��ارج  المقيمين 
بإمكان هؤالء االنخراط في نظام 
ال��ت��ق��اع��د ب��ال��م��غ��رب ف��ي إطار 
صندوق  م��ع  وق��ع��ت  اتفاقية 

اإليداع والتدبير في مجال التقاعد من أجل تغطية 
تتالءم ومتطلباتهم.

أبناء بني مالل والنواحي  الوزير فضل مغازلة 
المعروفين بإقبالهم الكبير على الهجرة، فأوضح خالل 
لقاء ال��وزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 
بتنسيق مع جهة تادلة أزيالل، أن هذه التغطية تشمل 
معاش التقاعد والوفاة والزمالة، وخدمة نقل الجثمان 
توافق  بجودة  ال��وف��اة  حالة  في  الوطن  أرض  إل��ى 

المعايير الدولية.
وأبرز معزوز أن هذا اللقاء يروم التواصل المباشر 
المنطقة من أجل  المنحدرة من  الجالية  أف��راد  مع 
التداول في شأن أوضاعها االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، سواء في بلدان اإلقامة، أو في موطنها 
األصلي، واإلنصات إلى آرائها، ومعرفة انتظاراتها، 
مع إحاطتها بمختلف التدابير المتخذة من طرف 

السلطات العمومية.

بني مالل

ريضال تدشن مشروعا جديدا 
ملعاجلة املياه العادمة 

في إطار مشروع تطهير الساحل األطلسي 
ونهر أبي رق��راق، قامت ريضال، فرع فيوليا 
البيئة المغرب، مؤخرا بتشغيل محطة المعالجة 

القبلية للمياه العادمة للرباط - تمارة.
على  ستشيد  التي  المحطة  هذه  وستمكن 
مساحة تقدر ب� 1.5 هكتار من معالجة المياه 
العادمة للرباط وتمارة بسعة تصل إلى 6 متر 
مكعب في الثانية، وفي األيام العادية، و11 متر 
مكعب في الثانية في األيام المطرية أي ما يعادل 
520.000 متر مكعب في اليوم. وبفضل المصفاة 
)الكبرى والصغرى( وكذلك حوضي إزالة الرمال 
في  يشرع  سوف  اللذين  والشحوم  والزيوت 
العمل بهما نهاية سنة 2013«، وستمكن هذه 
التخلص  2015 من  ابتداء من سنة  المحطة 
يوميا من 11.2 طن من النفايات الصلبة التي 
التجمع  عن  الناتجة  العادمة  المياه  تجرفها 

السكاني للرباط وتمارة.
إن المحطة الجديدة لمعالجة المياه العادمة، 
تعتبر حلقة مهمة في نظام التطهير الذي أنجزته 
ريضال، فرع فيوليا البيئة المغرب، من أجل 
أبي  ونهر  األطلسي  الساحل  تلوث  من  الحد 
رقراق للتجمع السكني لكل من الرباط وسال 
وتمارة وهرهورة وعين عتيق، مما يمكن من 
القضاء على نفايات المياه العادمة التي تقذف 

مباشرة في الوسط الطبيعي.
وبلغت ميزانية إنجاز كل من منظومة تطهير 
الساحل األطلسي ونهر أبي رقراق 1.8 مليار 
درهم، أما فيما يخص الميزانية التي رصدت 
الساحل  تطهير  بنظام  العمل  ف��ي  للشروع 
األطلسي والضفة اليسرى لنهر أبي رقراق فتبلغ 
الميزانية  ت��ص��ل  فيما  دره����م،  م��ل��ي��ون   950
 160 إلى  المعالجة  لبناء محطة  المخصصة 

مليون درهم.
شاحنة في طريقها إلى السوق، ويبدو من خالل 

األخطاء أن “للسواقة” لغتهم الخاصة

لغة سوقية ...

كواليس جهوية
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متهم بالقتل يرمي »العار« على عائلة الضحية بدوار الشرفة

نقابة تتهم المدير بالتسلط وتطالب بالتحقيق  في »ضيعة مدرسية«

األسبوع
لم تكن »م.ع« )امرأة في عقدها السابع( 
ذلك  عصر  منزلها  من  خروجها  أن  تعلم 
اليوم سيكون سببا في موتها، لكن إقدام 
أحد األشخاص على تعنيفها، يقول أحد 
أبنائها، بإسقاطها أرضا أسهم في تدهور 
ذلك  بعد  أي��ام  ثالثة  الصحية  وضعيتها 
إلى  ال��ط��ري��ق  ف���ي  وه���ي  حتفها  لتلقى 
المستشفى الجامعي بفاس، بعد فشل كل 
اإلقليمي  بالمستشفى  إنقاذها  محاوالت 

بتاونات.
ال��ق��ض��ي��ة ال��ت��ي ع���رف ف��ص��ول��ه��ا دوار 
الشرفة، ال تزال تتفاعل بعد أن حدد قاضي 
بفاس جلسة جديدة  االستئناف  محكمة 
للنظر في القضية في العاشر من شتنبر 
المقبل. وتعود فصول القضية إلى أواخر 
ش��ه��ر م���اي ال��م��ن��ص��رم ح��ي��ن ات��ه��م زوج 
األشخاص  أح���د  وأب���ن���اؤه���ا  ال��ض��ح��ي��ة 
بالتسبب في الوفاة. القضية التي أثارت 
تفاعالت  عرفت  كثيرة  فعل  ردود  حينها 
لبعض  العائلة  أف��راد  اتهام  بفعل  كبيرة 

الجهات بمحاولة تحوير الملف.
تقرير الطب الشرعي أفاد بوجود تعفن 
تقيحات  ووج��ود  الدموية،  بالدورة  حاد 
باألمعاء والذي يقول أفراد األسرة، إنه ناتج 
بقوة  دف��ع  من  والدتهم  له  تعرضت  عما 
وسقوطها أرضا على البطن. وكان شهود 
قد أفادوا أنهم فوجئوا بصراخ الضحية ��� 
تعرضت  بأنها  أبلغتنا  وصلنا  »وعندما 
للدفع« ��� وهي الحادثة التي توفيت على 
إلى  ف��ي طريقها  أي���ام  ث��الث��ة  إث��ره��ا بعد 

المستشفى.
وكان ما يقارب 200 شخص من بينهم 
منتخبون وأعوان السلطة ومواطنون وأم 
قد قصدوا منزل  المتهم،  وأبناء  وزوج��ة 
الضحية عقب وفاتها محملين بثور أسود 
لتقدي��م م�ا يس�مى ف�ي األع�راف ال�قبل�ية 

ب� »العار«. 
وب���ادر  أح��د أف��راد أس��رة الضحية في 
حينها  بتسجيل فيديو، وثق تلك اللحظة، 
لقاضي  تقديمه  ت��م  ال���ذي  الفيديو  وه��و 
التحقيق يظهر جموعا غفيرة من الناس 
تتجه نحو منزل الضحية لطلب الصفح من 

أبنائها وزوجها.  وكاد هذا السلوك يؤدي 
إلى مصادمات خطيرة بعد أن رفض األبناء 
هذا السلوك، معتبرين أن »طلب الصفح عن 
قاتل والدتنا مناف لدولة الحق والقانون، 
وأن على العدالة أن تأخذ مجراها الطبيعي 
إقدام  المتهم أو تبرئته«، ورجح  لتجريم 
أفراد أسرة المتهم على تقديم »العار«، كما 
يثبت ذلك الفيديو، فرضية اتهامه بالتسبب 

في القتل. 

في اليوم األخير من شهر شعبان يستعد التازيون 
لالستقبال المادي والروحي لهذا الشهر، من خالل 
اقتناء ما يلزمهم من مواد غذائية وفواكه جافة إلعداد 
األطباق الخاصة بشهر رمضان، وكذا لشراء المالبس 
التقليدية التي يكثر عليها اإلقبال بهذه المناسبة، من 
أجل إعمار المساجد واالعتكاف فيها وأداء صالة 

التراويح.
فمراقبة هالل شهر رمضان بتازة له صبغة خاصة، 
إذ تقوم النساء بخياطة علم أبيض خاص بهذا الشهر 
الكريم، بعد ذلك يشتد التنافس بينهن لرؤية الهالل، 
من أجل الفوز بالسبق في رفع العلم األبيض فوق 
المنزل طيلة الشهر الفضيل، وتحمل هذه  سطح 
العادة مغزى احتدام التنافس الحميد بين العائالت 
التازية حول القيام بأعمال الخير تقربا لله عز وجل، 
وكذا األمل في تنقية العباد من الذنوب والخطايا كما 
 ي����ن����ق����ى ال������ث������وب األب������ي������ض م������ن ال������دن������س. 
الساكنة  على  يحالن  »الغياط«  و  »النفار«  أن  كما 

ضيفين جديدين خالل هذا الشهر الكريم ويعوضان 
“مؤنس المرضى” )يقوم باستئناس المرضى خالل 
األيام العادية من خالل التقاسيم التي يؤديها في 
سكون الليل(، حيث يضطلعان بدور هام في اإلعالن 
عن قرب وجبة السحور من جهة واالستعداد ألداء 
صالة الفجر من جهة أخرى، باإلضافة إلى طلقتي 
»المدفع«، التي تعلن أوالها عن وجبة اإلفطار، وثانيها 
عن مطلع الفجر وبداية صيام يوم آخر من الشهر 
الفضيل. وما يميز شهر رمضان بتازة هو االحتفاظ 
بعادة صيام الصبية أو ما يطلق عليه »التخياط«، إذ 
يصوم الصبي نصف يوم لمدة معينة في أفق صيام 
يوم كامل في أجواء احتفالية تتسم باقتناء كسوة 

بيضاء للصائم الصغير) جالبة وسلهام وبلغة( ، 
وتهيأ له خبزة مدهونة بالبيض ومملوءة بالزبيب 
واللوز والجوز، مع ترديد أناشيد في مدح خير البرية، 
وأق�����وال م���وروث���ة ع��ن األج�����داد أو م��ا يسمى ب� 
“التحواف”، أما صيام الفتاة الصبية فيمر بنفس 
التقاليد والعادات واالحتفالية، غير أنه في مثل هذه 
المناسبات تتزين الطفلة بتاج فوق رأسها، وكذا 

بالحناء . 
هذا  في  العائلية  الزيارات  تبادل  وبخصوص 
الشهر الفضيل، تتناوب العائالت على زيارة بعضها 
البعض أو ما يسمى عند التازيين ب� »دارت«، هذه 
العادة التي لم تتأثر بالزمن لدى العائالت العريقة، 

وذلك بفضل التراحم والتالحم الذي يميزها خالل 
الشهر الكريم. أما ليلة القدر التي تتزامن مع ليلة 
27 من شهر رمضان، فإن التازيين يتوسمون خيرا 
الذكر وصالة  اإلك��ث��ار من  فيها، وذل��ك من خ��الل 
ال���رح���م وتبادل  ب��ال��م��س��اج��د وص��ل��ة  ال���ت���راوي���ح 

الزيارات.
وبالرغم من حرص األسر التازية على التشبث 
ركائز  كإحدى  ذاكرتها  في  الموشومة  بالتقاليد 
الهوية، إال أنها تأثرت بفعل عوادي الزمن، مما دفع 
بالعديد من الفاعلين والمهتمين إلى الدعوة إلى 
توثيق التراث الشفهي والمادي للمدينة، وحمايته 

من الضياع، خاصة المرتبط منه بالشهر الكريم.

إعداد: عبد اللطيف الحربيلي 
مع حلول شهر رمضان بمدينة تازة، يتجدد النقاش العمومي والحوار وتبادل 

وجهات النظر من طرف ثلة من المثقفين والمهتمين من أجل النبش في التقاليد 
والعادات والطقوس الدينية التي تحييها الساكنة، وطرح المبادرات الكفيلة بإنقاذ 

الموروث التاريخي والحضاري للمدينة من الضياع، جراء تأثيرات عوادي الزمن وندرة 
مبادرات تجميع وتوثيق هذا الموروث. وهكذا، فإن صيام الشهر الفضيل يشكل مناسبة 
لألسر التازية إلحياء التقاليد والعادات التي ورثتها عن أجدادها، من خالل الحرص على 

قضاء هذا الشهر رفقة أبنائها، الذين يأملون في استكشاف هذا الموروث التاريخي، الذي 
يشكل مفخرة لهم وألجدادهم عقودا من الزمن.

من املسؤول عن عرقلة إعادة 
هيكلة سوق السلك؟

األسبوع 
منذ ما يزيد عن سبع سنوات وجمعية تجار 
سوق السلك بحي »سعيدة«، للتنمية واألعمال 
إعادة  أجل  من  األب��واب،  تطرق  االجتماعية 
هيكلة السوق، الذي يحتوي على 277 محال 
كل  منها  يتملص  الهيكلة  إع���ادة  ت��ج��اري��ا، 
المسؤولين بدون استثناء، حتى الذين يوجد 

السوق في الدائرة التي يديرون شؤونها.
أمام هذه الوضعية الشاذة، حاولت جمعية 
تجار السوق المذكورة االتصال بكل من له 
عالقة سواء من قريب أو من بعيد، من أجل 
حثهم على النظر لهذا السوق الذي أصبح 
فارغا من التجار، اللهم بعض األكواخ التي 
ُتستعمل كإسطبالت للدواب، وأخرى كمخازن 
للخضر، حسب محضر المعاينة التي قامت 
بها وزارة الداخلية في شخص قسم الشؤون 
الدار  لوالية  التابع  والتنسيق  االقتصادية 
البيضاء الكبرى )عمالة مقاطعة عين السبع 
الحي المحمدي(، والذي )المحضر( لم يكتف 
بذلك حيث جاء فيه: »إنه خارج السوق، وعلى 
6 المؤدية إلى شارع الشهداء،  الزنقة  طول 
والزنقة 16 إلى حدود شارع علي يعتة، يتمركز 
الباعة المتجولون والذين يناهز عددهم 800، 
بالسوق  الكائنة  البقع  أصحاب  من  جلهم 
المذكور، ناهيك عن انعدام النظافة والسالمة 
سواء داخل السوق أو خارجه«، ودائما حسب 
المحضر، قررت اللجنة: »ضرورة إخالء السوق 
وهدم األكواخ المتواجدة به، في انتظار تعبيده 
وإعادة هيكلته وصيانته، حتى يتمكن الباعة 
المتجولون المستفيدون منه سابقا الرجوع 

إلى محالتهم«. 
على فكرة، فمحضر المعاينة هذا حرر في 
30 نونبر 2006، وال شيء تغير في السوق 
المعلوم، إلى حدود اليوم، رغم مراسلة مجلس 
المدينة ومقاطعة عين السبع الحي المحمدي 

عشرات المرات..

الدار البيضاء فــــــاس

طاطا

العلم األبيض الذي يرفرف فوق  حكاية 
السطوح بتازة  خالل شهر رمضان 

 فضيلي عمي
  ِاستنكرت النقابة الوطنية 
للكونفدرالية  التابعة  للتعليم 
الديمقراطية للشغل بطاطا ما 
استعمال  في  الشطط  أسمته 
السلطة الصادر عن مدير ثانوية 
ع���الل ب���ن ع��ب��د ال��ل��ه ف���ي حق 
األستاذ ) س ا(، حين اعتبره في 
وضعية انقطاع عن العمل منذ 
19 يونيو إلى 11 يوليوز 2013، 
رغم أن األستاذ المعني حسب 
بيان النقابة »كان على اتصال 
ومتواجد  ب��ال��م��ؤس��س��ة  دائ����م 
وأن��ه��ى جميع  ط��اط��ا،  بمدينة 
المهام المسندة إليه من تدريس 
وحراسة وتصحيح، ولم يكلف 

بأية مهمة منذ تاريخ 18 يونيو، 
الذي  المدير  سلمه  أن  وسبق 
بالمتسلط  ال���ب���ي���ان  وص���ف���ه 
استدعاء اجتياز امتحان الكفاءة 

المهنية الذي تم إجراؤه يومي 
بمقر   2013 يونيو  و28   27
المركز الجهوي لمهن التربية 
والتكوين بطاطا، مع العلم أن 
التعليمية  المؤسسات  جميع 
باإلقليم وفي مختلف األسالك 
 14 يوم  الدراسة  فيها  توقفت 

يونيو«، يضيف البيان.
     وطالب بيان النقابة مدير 
للتربية  الجهوية  األكاديمية 
والتكوين بجهة كلميم السمارة 
بإيفاد لجنة تحقيق لالفتحاص 
والوقوف على ما يعرفه القسم 
الداخلي للثانوية، وكذا التحقيق 
المحدثة  الضيعات  إحدى  في 

بالمؤسسة )..(.

كواليس جهوية

روبورتاج

س 
تلك



»اجلويني«  احلرمني  إمام  عن  يروى 
ق��ول��ه ع��ن��دم��ا س��ئ��ل ع��م��ا ه���و العلم 
ويعني  ال��ل��ه(  كتاب  )العلم  ف��أج��اب: 
من سور  يحمله  وم��ا  الكرمي  ال��ق��رآن 
الله  رض��وان  الصحابة  عمل  وآي��ات 
قد  كان  فيما  آياته  على جمع  عليهم 
كتبت فيه من صخور وعسف النخل، 
وانتهى هذا اجلمع في عهد اخلليفة 

سيدنا عثمان.
وعلي  وع��م��ر  بكر  أب��و  وب���ذل سيدنا 
املصحف  جمع  توحيد  ف��ي  جهدهم 
الكرمي )انظر مقدمة تفسير القرطبي 
وغيره( هذا االهتمام الكبير من طرف 
التابعني  من  خلفهم  ومن  الصحابة 
أكد  املسلمني،  علماء  من  تالهم  ومن 
رعاية اخلالق سبحانه وتعالى لكتابه 
املنزل على نبيه بقوله سبحانه: )إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون(، 
فإذا قال إمام احلرمني عن القرآن بأنه 
هو - العلم - أي العلم املوصوف في 
القرآن بعدة مزايا كالنور والرحمة.. 
بن  عثمان  عن  البخاري  اإلم��ام  روى 
عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: )خيركم من تعلم القرآن وعلمه(، 
وروى مسلم عن أبي موسى قال، قال 
وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رس��ول 
مثل  القرآن  يقرأ  ال��ذي  املؤمن  )مثل 
اأُلْتُرجة ريحها طيب وطعمها طيب، 
ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل 
حلو،  وطعمها  ل��ه��ا  ري���ح  ال  ال��ت��م��رة 
مثل  القرآن  يقرأ  الذي  املنافق  ومثل 
مر،  وطعمها  طيب  ريحها  الريحانة 
القرآن  ي��ق��رأ  ال  ال���ذي  املنافق  وم��ث��ل 
وطعمها  لها  ري��ح  ال  احلنظلة  كمثل 
مر( وفي رواية أخرى: »مثل الفاجر« 
)مثل  البخاري:  وقال  »املنافق«،  بدل 
امل���ؤم���ن ال�����ذي ي���ق���رأ ال���ق���رآن كمثل 
األترجة طعمها طيب وريحها طيب، 
وم��ث��ل امل��ؤم��ن ال���ذي ال ي��ق��رأ القرآن 
كمثل التمرة..( وذكر احلديث. فمكانة 
القرآن عند من يقرأه مخاطبة للخالق 
)كما ورد في احلديث( وتقديرا لهذه 
ال��درج��ة ال��ع��ال��ي��ة م��ن ال��ع��ب��ادة، فإن 
صاحبها يشهد له القرآن عندما كان 
)ِاقرأ  مبخاطبته  ال��دن��ي��ا  ف��ي  ي��ق��رأه 

واْرَق(. 
القرآن  ق���ارئ  على  وج��ب  هنا  وم��ن 
الدقة في مراعاة مخارج  أن يتوخى 
احلروف وهو ينطق بكالم الله، ومن 
هنا كذلك اهتم املسلمون وعلماؤهم 
ب���وض���ع ع��ل��م جت���وي���د ال���ك���ت���اب في 
كالمهم، وكذا مراعاة رسمه مبا وقع 
التواتر فيه من القراءات العشر، كما 
ه��و األم���ر عندنا ف��ي امل��غ��رب..، هذا 
االهتمام باملكانة القرآنية باعتبارها 
على  فرضت  سبحانه  اخل��ال��ق  ك��الم 
القائم بها أن يتحلى بالطهارة التامة، 
من  فيه  الذي جترى  املكان  واختيار 
تعبد وإحضار العقل للتروي في ما 
القراءة  ومثل  فيه،  والتخشع  يقرأ 
تأتي كتابة كالم الله في األهمية كذلك 
البسملة  بذكر  كتابته  اب��ت��داء  أثناء 
والزيادة في االهتمام به في عصرنا 
هذا فالبد لكاتبه أن يشير إلى اآلية 

والسورة التي يتناولها أو يقرأها. 
اِنتــــهى 

كانت الندوة العلمية التي نظمتها مبدينة مراكش الودادية احلسنية 
للقضاة بشراكة مع مجلة »االجتهاد القضائي« وماستر التوثيق والعقار 
مبراكش، وبرعاية مباشرة من املصلحة العليا للوطن والرغبة في تطوير 
القضاء وتزويده بطاقة جيدة وفعالة، قادرة على اإلقالع باملجال وتخصيبه 
إن صحت الكلمة بكل ما هو جديد، كانت رائعة بكل املقاييس، بشهادة كل 
الذين حضروا اللقاء، الذي اعتبره السيد وقيدي عبد العزيز الكاتب العام 
واإلرادة  الوطنية  باملسؤولية  اإلحساس  عن  للتعبير  »مناسبة  للودادية 
اجلدية من أجل املساهمة في الورش اإلصالحي الكبير الذي وضع أسسه 
وخارطة طريقه جاللة امللك«، حيث أعادتنا املداخالت التي تعايشت معها 
الندوة إلى فترات ذهبية كان فيها املهتمون بالشأن القضائي يسعون إلى 
حتقيق أكبر قسط من االكتفاء القانوني والنجاعة القضائية، خاصة وأن 
املوضوع وهو: )دور التكوين في إصالح منظومة العدالة( وعناوينه املثيرة، 

قدمت للحاضرين ومنذ البداية معونة كبرى ووسيلة مثلى في ضبط 
كل العمليات منها عملية اإلصغاء واالحتواء واختيار الرد في 

اإليديولوجيات  أو  االنتماءات  تتوزعها  ال  تامة،  سياقات 
الليل( وحالة  انتهى مبنتصف  )الذي  الوقت  رغم طول 

اجلو، وصعوبة الصيام.
لقد لعب التنظيم دورا مهما في إعطاء نقطة حسنة 
للقاء، حيث بدا التنسيق الذي أشرف عليه األستاذ 
اللقاء  مواد  ربط  في  متحكما  العزيز  عبد  وقيدي 
التي  اجلزئيات  إلى  االلتجاء  دون  مسارها  وتفعيل 

املتلقي،  تؤرق  عكسية،  نتائج  إلى  تؤدي  ما  كثيرا 
وتوزع بوادر العزوف، وتدفع لالنصراف، وكذلك الكلمة 

التقدميية التي أبدع في صفائها وانتقاء جملها الناعمة 
رغم احلالة التي كانت تفرض عليه قص أجنحة التعب مبهارة 

ال يشعر معها اآلخرون، وطي تالبيب السهر وكسل الليل كما قيل، 
ولذلك اعتبرت البادرة األولى من نوعها بالنظر إلى شموخها باملنظمني 
الظرفية،  رغم  تشارك  أن  إال  أبت  التي  البارزة  والشخصيات  واملشرفني 
للقضاة  احلسنية  الودادية  رئيس  مثل  اجلو،  وحرارة  الوقت،  وضيق 
املركزية  لإلدارة  ومواجهته  بتحديه  املعروف  الوجه  الرياحي  واألستاذ 
مقدور  في  يكن  لم  في حقبة  البيضاء  بالدار  العامة  بالنيابة  كان  عندما 
أحد االستنجاد باستقاللية القضاء والدعوة إلى خروجه من جبة السلطة 

التنفيذية وانفصاله عنها.
فيها  تفوق  التي  اختراق(  هناك  كان  ألنه  جل،  )أقول  املداخالت  جل 
أصحابها في طرح الكثير من أمانينا والقليل من مواجعنا، كانت جيدة 
رغم  االستفادة،  من  يافع  قدر  على  كان  الذي  الهام  اللقاء  مستوى  وفي 
تشعب املوضوع وصعوبة بعض محاوره التي حتتاج إلى قليل من الكالم 
التي تقصر  القوية  التشاركية واإلرادة  املتواصل، ومن  الفعل  وكثير من 
املسافات كما قال نابليون بونابرت، كانت كذلك النصهار األساتذة الكبار 
في املوضوع إلى درجة الذوبان كما قال أحد الشهود، وتفاعلهم مع عناوينه 

التي اختيرت بعناية فائقة، الح منها إمياض االهتمام واملضي به نحو 
املداخلة  أن حتمله  ما ميكن  أقصى  ناجحة الستنفاد  األبعد في محاولة 
من امتالء واكتناز باملعلومة الثقافية والقانونية )ذات البعد االجتهادي(، 
لإلبقاء على  القنوات  التي تشتغل عليها بعض  القانونية  الفتنة  وليس 
طابع التغليط، وبرزت عالمات دالة تؤشر وتوقع على املراهنة على االبتكار 
واملغايرة واالجتهاد وأولوية التكوين واالستمرار فيه، واالنفتاح على آفاق 
أخرى متقدمة في مجال القضاء، كل ذلك من أجل الرفع من مستوى األحكام 
والقرارات، وجعلها تلمع بجاذبية النزاهة واالحترافية، وحتقق نتائج على 
قدر الطموح واملسؤولية أيضا، وهي مسؤولية ثقيلة، ال نريد لها أن ترتد 
إلى انكسارات أخرى مؤملة ومقلقة مبا يتبعها من ارتفاع الشكاوى وانعدام 

الثقة وفتح باب الرمي باجلمرات كما قال الناقد »املرجتي«.
األقوال  في  والتفنن  اإلصغاء  في  قضوا  وقتا  كم  احلاضرون  يدرك  لم 
والكلمات، الساعات كانت متر بسرعة البرق: إصغاء إلى أسماء المعة 
في احلقل القانوني تكلموا بسخاء أدبي وغزارة علمية، وقدموا 
من جتاربهم،  انطالقا  املطروحة  لإلشكاالت  عملية  حلوال 
وما تعلموه من سير على بساط النصوص واالجتهادات 
طيلة حقبة كافية لتجعل منهم مهندسي املرحلة الراهنة، 
وتعديل  عميقة  قراءة  إلى  بحاجتها  الكل  يشعر  والتي 
جذري ورؤى بعيدة جلملة من االنحرافات والسلوكات، 
الذي  الرائد  احلكم  وصنع  التكوين  في  الفراغ  ومن 
املهنية،  واألصالة  الثقافي،  والعمق  املستوى  يعكس 
الفاعل املشوش  إلى احلق، وإلى  الوصول  واإلبداع في 
إخصاب  في  السابقة  التراكمات  كل  توظيف  وإلى  عليه، 
وتلقيح املنظومة التي الزلنا ننتظر ما سيتولد عن مخاضها، 
وذلك حتى ال تكون البداية من الصفر، ويكون التنكر لألسياد 
لزمان غير زماننا، هذا األخير  القوانني وفقا  الذين صنفوا  األولني 

الذي أضحى مهددا بجرائم خيالية لم تكن لتخطر على بال السابقني.
لقد تواطأ الكل )مع االعتذار( على ضرورة االهتمام بالتكوين كمدخل 
والعقار  التوثيق  ماستر  رئيس  النعيمي  جمال  األستاذ  حسب  حقيقي، 
الذهنية  االختبارات  في  الدولية  املعايير  واعتماد  لإلصالح،  مبراكش 
والفكرية واألخالقية والنفسية، وذلك من أجل التأكد من القدرة الفعلية على 
مزاولة املهام ومدى التوفر على املناعة ضد الفساد، وعلى أهمية االنفتاح 
على التقنيات واللغات احلية، وذلك ليبقى القاضي في صلب التطور العام 
الذي نعيش على وقع سرعته النهائية، إلى جانب احملامي »رجل الدفاع« 
)رغم االختالف املصطنع في طول التقدير املهني( الذي استعرض سفير 
املهنة بكل احلموالت األستاذ صادوق صفحات مشرقة  للمهنة التي أضحت 
مرهقة بأعباء ثقيلة يصعب تنكبها والتخفيف من األصابع املشارة إليها، 
والرفع من مستوى املنتمني إليها، ولذلك دعا بالتعجيل بإخراج معاهد 
تكوين احملامني واملوثقني وكافة مكونات أسرة العدالة، وهي توصية من 

التوصيات التي خرجت بها الندوة ونصت عليها في »إعالن مراكش«.

يطيب لي أن أستهل هذه احللقة بآية من القرآن الكرمي حيث جاء فيها قوله 
منظور  وفي  وجل  عز  ولكنه  واحدة«،  أمة  الناس  ربك جلعل  شاء  »ولو  تعالى: 
وحكمة ال يدركها إال هو، جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف ال لنتطاحن، والتعارف 
هنا معناه التواصل واالحتكاك وتبادل التجارب واخلبرات في شتى مجاالت العلم 
والعرفان، وقد بدأت عدة منظمات دولية تعمل في هذا االجتاه مثل اليونيسكو 
البحر  على  املطلة  الدول  ومنظمة  الفرنكوفونية  والهيئة  باملغرب  واإليسيسكو 
األبيض املتوسط وعلى رأس كل هذه الهيئات تأتي هيئة األمم املتحدة مبا لها 

من فروع في مجال حقوق اإلنسان واألغذية والطفولة، وهكذا خلق الله وهيأ 
لنا سبل العيش، إذ يجتهد كل شعب على تيسيرها وحتسني ظروفها 

حتى تعيش في مجتمع تعمه السكينة والرفاه، وإذا اختلفت ألواننا 
ولغاتنا وإمكانيات ثرواتنا، وإذا تباعدت أقطارنا جغرافيا، فإن 

هدفنا واحد وهو توفير الشروط املالئمة لشعوبنا لتحيى حياة 
فهناك شعوب  أنظمتنا،  أن تختلف  األقدار  وقد شاءت  طيبة، 
بلغت من الوعي والرشد ما أهلها للعيش واالستمتاع بنظام 
أبدعوا  الذين  أبنائها  من  صفوة  أسسه  وضعت  دميقراطي 
بفضل علمهم وحنكتهم دستورا أصبح القانون األسمى للبالد 
يلجؤون إليه في اختيار قادتهم، بحيث يحرصون على تطبيق 

مقتضياته في تدبير شؤونهم العامة، فيتمخض عن ذلك إبراز 
حكومات وبرملانات تفرزها صناديق االقتراع، وهكذا تعيش هذه 

الشعوب في استقرار سياسي ال تشوبه شائبة، بحيث يتناوب على 
احلكم احلزب الذي اختاره الشعب، ويستمر هذا النمط من احلكم إلى 

أن تنقرض البشرية، وهناك جمهوريات يقودها قادة استولوا على احلكم 
وأصبحوا ملوكا غير متوجني مثل ما حصل في جل البلدان املتخلفة، وتتصدر 
إفريقيا املرتبة األولى في هذا النمط من احلكم، تتلوها بعض البلدان العربية في 
الشرق األوسط، وهي أنظمة أخذت تتساقط كأوراق اخلريف في الفترة األخيرة، 
وذلك ما حصل بالفعل في مصر واليمن وليبيا وتونس وسوريا التي تتدحرج 
اليوم بني الدكتاتورية وبني االنعتاق، وتأتي في آخر املطاف البالد التي تنعم أو 
ترزح حسب الظروف حتت نظام امللكية، وهي أنظمة أخذت حتت تأثير التطورات 
فرضها  التي  التحوالت  تساير  أن  اليوم، حتاول  العالم  يعرفها  التي  السريعة 

الدميوغرافي  النمو  مجال  في  مستجدات  من  املتحضر  العالم  يعرفه  ما  عليها 
مهما  تداعياتها  تتجنب  أن  امللكيات  لهذه  ميكن  ال  عوامل  وهي  واالقتصادي، 
حاولت، لهذه األسباب تضطر بعض امللكيات في أوروبا إلى تشبيب اجلالسني 
على عروشها، وما وقع في هوالندا وبلجيكا إال دليل على ذلك، وتستعد إسبانيا 
لتحذو حذو جاراتها لنفس األسباب، وقد وصلت هذه العدوى إلى املشرق العربي، 
حيث سارعت إمارة قطر إلى اتباع نفس األسلوب الذي قد تتبناه قريبا إمارات 
عربية أخرى، وقد بدأت هذه املوجة من العصرنة والتحديث تأتي أكلها، حيث 
بعض  تعتمدها،  كانت  التي  البالية  والطقوس  املراسيم  بعض  بدأت 

امللكيات العربية في معاملتها مع شعوبها، تتغير.
وهكذا فقد قرر خادم احلرمني الشريفني امللك عبد الله، 
إلغاء تقبيل يده من طرف املواطنني السعوديني عند لقائه 
بهم، وأصدر أمرا رسميا بذلك؛ ومبا أن الشيء بالشيء 
يذكر، فقد عادت بي الذاكرة إلى سنة 2010، حيث كتبت 
يد  تقبيل  يتجنبوا  أن  املواطنني  من  فيه  مقاال طالبت 
جاللة امللك حرصا على صحته خصوصا وقد أكد لي 
أحد أكبر وأشهر أطباء أمراض اجللد بالرباط أن لعاب  
واخلنزير  الطيور  وإنفلوانزا  السل  مبرض  املصاب 
املتبعة  املخزنية  بالطريقة  يده  على  من سلم  يعدي  قد 
حفلة  مراسيم  إلغاء  املناسبة  بنفس  متنيت  كما  عندنا، 
الوالء التي نحتفل بها سنويا، وكان من املفروض أن تلغى 
مبجرد املصادقة على الدستور اجلديد الذي ينص في إحدى 
مقتضياته على إزالة صفة القداسة عن شخص جاللة امللك، وكان 
من املنتظر أن يصدر املجلس العلمي األعلى رأيه في هذا املوضوع احلساس الذي 
يشغل بال الرأي العام، ألن خصومنا يعيروننا ويؤاخذوننا بدعوى أننا نقدس 
ونؤله البشر من دون الله، ومبا أن هذه املناسبة حلت قبل أيام، ألتمس من حراس 
احملراب أن يرفعوا إلى السدة العالية هذا االلتماس الصادر عن مواطن ملكي حتى 
النخاع لنحتفل مستقبال مبلك شاب عصري يطل علينا من شرفة القصر، فنهتف 
بحياته وبالوالء لعرشه مصداقا للمثل القائل: »الباب اللي يأتيك منه الريح سدو 

واستريح«.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

 محمد بركوش

أيــن	نحـــن	مـــن	ملكيــات	مواطــنة؟	 	

 إدريس أبايا

ِاتقوا	الله		في	كتابـة	
كالمه		سبحانه

35
 

أســـــرة		الـعـدالــة		وإعــــادة		التـكـــــوين

كان 
من المنتظر 

أن يصدر المجلس 
العلمي األعلى رأيه في 

هذا الموضوع الحساس الذي 
يشغل بال الرأي العام، ألن 

خصومنا يعيروننا ويؤاخذوننا 
بدعوى أننا نقدس ونؤله 

البشر من دون اهلل

يجب تحقيق 
نتائج في األحكام 

على قدر المسؤولية 
الثقيلة،التي ال نريد أن ترتد إلى 
انكسارات مؤلمة بما يتبعها 

من ارتفاع الشكاوى وفتح 
باب رمي الجمرات
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ترمي  احلالية  احلكومة  سياسة  أن  يالحظ 
من بني ما ترمي إليه محاربة ظاهرة الغش التي 
ذلك  استثناء..  بدون  امليادين  في جميع  انتشرت 
أنه من خالل الترسانة القانونية التي مت إصدارها 
األخير،  ال��ب��اك��ال��وري��ا  ام��ت��ح��ان  تنظيم  مبناسبة 
بجميع  الغش  محاربة  ب��األس��اس  بها  ي��راد  ك��ان 
التعليمي وإلضفاء  للرفع من املستوى  جتلياته.. 
نوع من الشرعية أو من املصداقية على كل طالب 

متكن من اجتياز هذه العقبة بكل سالم.
في  طالبنا  نبوغ  أن  بامللموس  تبني  أن��ه  إال 
جميع  على  للتغلب  متنوعة  أس��ال��ي��ب  اخ��ت��راع 
أثناء  الغش  ممارسة  دون  حتول  التي  املعوقات 

اجتياز االمتحانات إلى استغالل جميع التقنيات 
املمكنة إلخفاء املستور على نحو جيد.. إال أنه مع 
إعالم  مت  التي  التحذيرات  من  بالرغم  تبني  ذل��ك 
احترام  ب��ض��رورة  االم��ت��ح��ان  أث��ن��اء  بها  الطلبة 
ب��ك��ون كل  ال��ش��أن  ف��ي ه��ذا  ال��ص��ادرة  التعليمات 
مدلس أو كل  غاش سوف يكون معرضا للعقوبة.. 
االمتحان  في  الغش  مارسوا  الذين  عدد  أن  تبني 
يربو على ألفي حالة.. ومع ذلك، فإن ظاهرة الغش 
إلى  ليلة  في  عليها  القضاء  الصعوبة مبكان  من 
أخرى. إذ أن اإلشكالية مرتبطة بآفة كانت متارس 
والزالت من قبل أجيال عدة.. الشيء الذي يتوجب 
إلى  ول��وج��ه  منذ  الطالب  على  العنت  رف��ع  فعال 

البرامج  من  بالتخفيف  وذل��ك  االبتدائي،  السلك 
املكدسة وبعض الدروس التي ال فائدة من تلقينها 
لالعتماد باألساس على ذكاء ونبوغ التالميذ من 
حتى  شديد،  باختصار  األفيد  بتلقينهم  األس��اس 
وليس  الفطنة  على  وترتكز  أعم  االستفادة  تكون 
على احلفظ األعمى.. الذي ينمحي مبرور األيام.. 
ولذلك يالحظ بامللموس أن كثيرا من األطر عندما 
اإلدارية  أمورنا  أن  يتبني  في احملك  يتم وضعها 
تسير بقدرة قادر.. ومن أجل ذلك يالحظ أن بعض 
إلى  مضطرة  تلجأ  أو  تفكر  اإلداري���ة  القطاعات 
بعض  لتسيير  خصوصية  ش��رك��ات  م��ع  التعاقد 
مرافقها لتحسن من مردوديتها، ألنها ال تتوفر على 

أطر كافية وقادرة على حتمل تسيير تلك املرافق 
على النحو اجليد.. ناهيك عن عدم ثقتها في أطرها 

وغياب احلس املهني واألخالقي لديها..
أن  يجب  التعليمي  نظامنا  ف��إن  أجله،  وم��ن 
يعمل على اكتشاف املواهب والعمل على تكوينها 
أح��س��ن ت��ك��وي��ن، وحت��ف��ي��ز ال��ن��ب��ه��اء م��ن��ه��م، وكذا 
في  يثقون  ال��ذي��ن  الشباب  تكوين  على  احل��رص 
أنفسهم ولهم رؤية واضحة للمستقبل، حيث إذا 
أضفنا اإلقدام واحلماس والنبوغ الذي يستشف 
منهم، فإننا سوف نكون فعال في درب خلق ثورة 

ثقافية، وملا ال؟!
 عبد الرحمان المريني )القنيطرة(

شاءت الظروف أن تكون مهنتنا تنظيف 
يوم  كل  واألزب���ال  النفايات  وجمع  األحياء 
في األزقة والشوارع. وكل الناس يعرفوننا 
ويرونا صباح مساء، صيفا وشتاء، يلتقون 

بنا في كل مكان ونحن نشتغل وننظف.
كل  نقضي  النظافة،  ونساء  رجال  نحن 
أوقاتنا في تنظيف األحياء وجمع األوساخ 
هزيلة،  أجرة  ذلك  على  ونتقاضى  املبعثرة، 
ال تسمن وال تغني من جوع.  بعض الناس 
يلقبوننا »برجال األزبال«، نبذل كل اجلهود 
جلمع النفايات ولكن مع األسف، كلما نظفنا 
وقت  مرور  بعد  باألوساخ  ملؤوه  إال  مكانا 

قصير.
ولهذا، نسائل املواطنني صغارا وكبارا: 
ال��ش��وارع وفوق  مل��اذا ترمون األوس���اخ في 

األرصفة، مع أنكم تنظفون منازلكم وبيوتكم؟ 
ومطابخكم  غ��رف��ك��م  ف��ي  األزب�����ال  أت���رم���ون 
وفي  األحياء  في  تتنزه  فحني  وبساتينكم؟ 
تراكم  انتباهك  يلفت  ال��ك��ب��رى،  ال��ش��وارع 
املضرة،  احل��ش��رات  جتلب  ال��ت��ي  النفايات 

وتنبعث منها رائحة كريهة تزعج املارة، 
وف����ي ك��ث��ي��ر م���ن األح����ي����ان، ت����رى رج���اال 
واألوراق  ال��س��ج��ائ��ر  ي��رم��ون  محترمني 
واألوساخ من نوافذ سياراتهم، وأطفالهم 
ينظرون ويتعلمون. بينما احملافظة على 
حمايتها  وأن  اجلميع،  مسؤولية  البيئة 
ع��ل��ى جمع  ف��ق��ط  ال��ت��ل��وث ال تقتصر  م��ن 
غرس  في  املساهمة  علينا  بل  النفايات، 
وال���ورود واالهتمام  األش��ج��ار واألزه���ار 
العمارات  أم���ام  اخل��ض��راء  ب��امل��س��اح��ات 

واإلقامات واملنازل.
فالنظافة من اإلميان واحملافظة على 
البيئة سلوك متحضر، يصبح عادة حميدة 

مبرور الوقت.
 نجيبة بزاد بناني )الرباط(
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من أين تبدأ الثورة الثقافية؟

صالة اجلمعة 
مبسجد مدريد

ال يغرب عن بال اجلميع واجلزائريني باخلصوص 
بالنفع  امل��غ��رب واجل��زائ��ر يعود  ب��ني  فتح احل���دود  أن 
الذي  الشقيق  اجلزائري  الشعب  على  األولى  بالدرجة 
باللحوم  تزويده  في  املغرب  على  يعتمد  وم��ازال  ك��ان 
والبواكر  واخلضروات  والزيتون  والزيوت  واملواشي 
والقطاني، بل وحتى اجلمال التي كان يتم تهريبها، في 
حني أن استفادة املغرب من فتح احلدود تعتبر ضئيلة 
مشكورة(  )تتكرم  التي  اجلزائر  استفادة  مع  باملقارنة 
بإغراق عدد من املدن املغربية مبواد غذائية وسجائر 
الهلوسة،  حبوب  من  هائل  وبكم  صالحيتها،  انتهت 
وإذا كان إحل��اح املغرب إلع��ادة فتح احل��دود ال متليه 
حاجة في نفسه أو ال يخضع لعامل الربح واالستفادة، 
لألعذار  وخلقها  وم��راوغ��ت��ه��ا  بعنادها  اجل��زائ��ر  ف��إن 
الواهية واملطبات حتول دون رغبة الشعبني الشقيقني 
املغربي واجلزائري في التواصل وإحياء صلة الرحم، 
وربط أواصر األخوة، والتعاون املثمر من جديد والتي 
لم تنفصم عراها حتى بوجود جنراالت تسلطوا على 
احلكم في اجلزائر إثر انقالب أسود على الشرعية التي 
انتخب فيها الشعب اجلزائري اإلسالميني الذين فازوا 
وقتها بأغلبية مريحة برئاسة كل من عباس مدني وعلي 
ومواقفهم  اجلزائريني  املسؤولني  فتصرفات  بلحاج، 
بوضع  ترضى  وال  ح��ال  على  تستقر  ال  التي  املتقلبة 
تخالف  إذ  غريبة،  جد  احل��دود  فتح  مسألة  من  واح��د 
العقل واملنطق والتفكير السليم، ومن ثم فهي تعاكس 
مصلحة الشعبني اجلارين ورغبتهما التواقة إلى العيش 

في سالم ووئام بعيدا عن احلسابات الضيقة واألحقاد 
األخيرة  التصريحات  أن  إال  السياسية،  وامل��ؤام��رات 
واملجحفة  التعجيزية  والشروط  اجلزائرية  للحكومة 
وغير املبررة والالمقبولة تنبئ عن عدم جدية اجلزائر 
جلعل حل لهذا املشكل املصطنع الذي تسعى اجلزائر 
وحدها الستمراره وإطالة أمده وعدم إنهائه، ولكن إلى 
متى سيصمد عناد اجلزائر وتعنتها أمام رغبة وصبر 
وإصرار وعزم الشعبني الشقيقني على إعادة األمور إلى 
منه  تتخذ  ال��ذي  الصدع  رأب  إلى  وبالتالي  طبيعتها، 
اجلزائر مشجبا تعلق عليه أخطاءها، وذريعة تلهي بها 
شعبها عن مشاكله الداخلية وما يتخبط فيه ويعانيه 

من فاقة وانعدام لألمن واالستقرار.
 محمد أمين )قلعة السراغنة(

على  املواطنون  الذي صوت  الوقت  في 
ويجدوا  مصاحلهم  عن  ليدافعوا  ال���وزراء 
احللول للمشاكل واألزمة التي يتخبط فيها 
أبناء هذا الوطن، جند الوزراء قد فضلوا أن 
ومراقبة  مناصبهم  على  باحلفاظ  ينشغلوا 
ال���ذي���ن يحفرون  امل��ع��ارض��ة  ف���ي  أع��دائ��ه��م 
من  »يكردعونهم«  حتى  أرجلهم  حتت  لهم 

مناصبهم.
الستة  وزراءه  أم��ر  ق��د  ش��ب��اط  ه��و  فها 
بتقدمي استقالتهم لنب كيران، واخلروج من 
احلكومة، وها هو بن كيران وجد نفسه في 
فوهة بركان وأصبح يبحث عن حليف جديد 
يرافقه في درب احلكومة املظلم وينقذه من 

السقوط.

وها هو املواطن مع بداية رمضان يجد 
بدءا  ط��وي��ل،  حكومي  مسلسل  أم��ام  نفسه 
بتشبث  م��رورا  االستقالل،  وزراء  باستقالة 
الوفا وزير التربية الوطنية مبنصبه، مدعيا 
بأنه ال يرى وال يسمع بخصوص مطالبته 
بالتنحي من منصبه، وصوال إلى مأزق بن 
إنقاذه من  إنقاذ ما ميكن  كيران ومحاولته 
خالل البحث عن حزب أو أحزاب لتعويض 
حزب االستقالل في احلكومة، ودخول مزوار 
أم��ني ع��ام ح��زب األح����رار على اخل���ط، بعد 
عرض شروطه على بن كيران للمشاركة في 

احلكومة.
البحث  هو  احلكومة  هم  أصبح  وهكذا 
عن  والبحث  الشروط،  ودراس��ة  حلفاء،  عن 

حل إلخراج الوفا من احلكومة بعد امتناعه 
ذل��ك، واتهامات بني هذا احل��زب وذاك،  عن 
وزي��د وزي��د من احللقات واألح���داث التي ال 

تنتهي.
باملقابل يبقى املواطن هو اخلاسر األكبر 
في كل هذه الصراعات وهذه احللقة املفرغة، 
األسعار  وال  شغال،  وج���دوا  العاطلون  ف��ال 
انخفضت، بل على العكس فهي سائرة في 
االرتفاع يوما بعد يوم، وال حتى من يقول 
اللهم إن هذا ملنكر، وال األزمة خفت حدتها، 
وال ح����وادث ال��س��ي��ر ق��ل��ت، وال إص���الح وال 
في  اخلدمات  حتسني  وال  الفساد،  محاربة 

قطاعي الصحة والتعليم، وال هم يحزنون. 
 الهاشمي ربابي )طنجة(

يحبونها  األط��ف��ال..  هواية  الدحريجة 
يبدو  وال  ب��ش��غ��ف،  ومي��ارس��ون��ه��ا  ك��ث��ي��را 
ل��م مي���ارس دحريجة  ال��دن��ي��ا  ف��ي  ل��ي طفل 
الهواء..  ف��ي  س��اب��ح  حبل  على  وال��رك��وب 
يأخذه  احلبل  حيث  اخليال  بهذا  والتمتع 
وإيابا..  ذهابا  مرتفع  الهواء على علو  في 
لكن املفارقة في أن تنتقل دحريجة من لعبة 
أطفال إلى لعبة كبار كما نالحظ في بعض 
أغنياء  نشاهد  حيث  املغرية..  املسلسالت 
كبار يجلسون على هوادج تتدحرج بلطف.. 
لكن القضية األعقد هي أن تنتقل الدحريجة 
األحزاب  فتصبح  السياسي  امل��ي��دان  إل��ى 
مت���ارس دح��ري��ج��ة، ف��ه��ي ت���ارة ف��ي اليمني 
ندري  نعد  ل��م  ال��ي��س��ار.. حيث  ف��ي  وت���ارة 
سياسي  إسفاف  وه��ذا  بالضبط..  هي  أين 
والمسؤولية من وجهة نظري.. فالدحريجة 
هي ما نحن عليه اآلن.. واملشهد يبدو سافرا 
إذا افترضنا أن كل األحزاب تتدحرج.. وال 
ترى إال أطفاال وقد استهوتهم اللعبة على 

احلبال!
 المصطفى الزاوري )ميسور- بولمان(

الـنـظـافـة.. رجـال  نـحـن 

ماذا سيستفيد املغرب من فتح حدوده مع اجلزائر؟!

املركز احلدودي زوج بغال

حكـومـة المـسـلـسـالت

الدحريجة

اللسان فشذا  الشعر  فيك  احلولى 
ال��س��م��اء ض����اءت واألجن����م أشرفت
أي������ام������ك خ����ي����ر وذك����������ر ورح����م����ة
املساجد وتزهو  الدين  يسود  فيها 
مؤمنني م��ه��ن��ئ��ا  ي���رف���رف  وال���س���ام 
ش����ه����ر امل�����ك�����رم�����ات ي���ح���ي���ي ق���ل���وب���ا
ف��ع��اودت��ه��ا ص��ح��وة ف��ي ان��ب��ع��اث روح
لياليك ق��دس��ت  بطلعتك،  ف��أه��ا 
رح���م���ة ك���ل���ك ي����ا ن����ب����راس ال���ه���دى
ال�����ل�����ه ش�����رف�����ك ب�������ال�������روح األم������ني
أحياها م��ن  ب���ورك  بليلة  وت��وج��ك 
يبيت على صلوات في أعظم تهجد
ف��ه��ن��ي��ئ��ا ل���ص���ائ���م ت���ع���ف���ف وص����وم
ف��ص��م��ه ف���ي ص���ب���ر، وط���ه���ره قلبك
وف���������ه ح�����ق�����ه وأك�������ث�������ر م�������ن ك�����رم
وصل من قاطعك في سماحة حليم
متوسا واس���ت���غ���ف���ره  رب�����ك  وادع 
وع�����م�����م دع���������اك ل����ي����ك����ون ش���ام���ا
ن�����ح�����ن أم���������ة جت����م����ع����ن����ا ش�����ه�����ادة
ف����ص����م س����ع����ي����دا ف�����ال�����ص�����وم ل��ل��ه
واح���م���د إاله������ك، ف���رم���ض���ان جنة
مستغفرا وس���ب���ح  م���ك���ب���را،  وه���ل���ل 
إمساكك ت��ط��ه��ر  ب����زك����اة  وت����وج����ه 
ف����أه����ا وس����ه����ا ب����زائ����رن����ا ال���ك���رمي
ل���ه ال��ق��ل��وب م��ه��د واألل���س���ن حتية

ب���ن���ور ط��ل��ع��ت��ك ي����ا ه�����ال رم���ض���ان
وال����ق����ل����وب ص���ف���ت س��ك��ن��ه��ا إمي����ان
وق��رآن وتسبيح  استغفار  يجليها 
الرحمان يباركها  تعبد  عظيم  في 
في أزكى طاعة لم يغرهم شيطان
رف���دت ف��ي ج��ه��ال��ة ط��واه��ا نسيان
م��ن روح����ه زك���ت ي��ع��ط��ره��ا إحسان
ي���ع���ط���ره���ا ق�������رآن ي���ت���ل���وه اجل���ن���ان
آوت�����ه اجلنان ن��اس��ك��ا  م���ن أح���ي���اك 
ي������وم أرس����ل����ه وال����رس����ال����ة ف���رق���ان
وريحان روح  وروح����ه  ق��دس��ي��ة  ف��ي 
اطمئنان ي��غ��ن��ي��ه  غ��امن��ا  ف��ي��ص��ب��ح 
ج�������وارح�������ه ع����م����ا ن����ه����ى ال�����دي�����ان
مم�����ا ي���ف���س���د ص����وم����ك ي�����ا إن���س���ان
ف��ال��ك��رم م��ح��م��ود وال��ك��رمي سلطان
ت��ن��م��و ح��س��ن��ات��ك وي��ط��ف��و امل���ي���زان
س���م���ي���ع���ا ت����دع����و ن���ع���م ال���رح���م���ان
إخ���وان ف��ن��ح��ن  أح����دا  تستثني  ال 
بنيان ون���ح���ن  ي��وح��دن��ا  ورم���ض���ان 
غفران واجل����ائ����زة  م��ن��ه  واجل�������زاء 
وه�����ال�����ه ب�����ش�����رى وآي���������ة ب����ره����ان
واغتنمه وجاهد وساحك اإلميان
وت����������ؤازر ف���ق���ي���را ك�������واه احل����رم����ان
ل�����ي�����ل�����ه مي���������ن ون�����������ه�����������اره أم���������ان
تصدح مرحبة »شرفتنا يا رمضان«

أهال بك رمضان

 المصطفى المباركي )مراكش(

المنبر الحر
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كلمة  ألصل  والتأويالت  التعريفات  تعددت 
»ب��وزم��الن«، واح��ده��ا هو »إزم���الن« التي تعني 
التي  السواقي  أو  اجل���داول  األمازيغية  باللغة 
ذلك هو غزارة  يؤكد  األمطار، وما  مياه  تفرزها 
منابع املياه باملنطقة مشكلة نهرا دائم اجلريان 
عل�ى م�دار الس�نة بحكم  تغذيته ب�عدة عيون تب��دأ 
ب�� »ع��ن أزم��ور« م��رورا بعدة منابع هامة منها 

»عيون السخونات«.
تقع بوزمالن غرب مدينة تاهلة إقليم تازة. 
وله  استراتيجيا   موقعا  امل��رك��ز  ه��ذا  ويحتل 
وهرممو  ونواحيها  بتاهلة  تربطه  منافذ  ع��دة 
ونواحيه، كما أنها تتوفر على منفذ في اجتاه 
مطماطة بالرغم من أن حالة هذه املنافذ )الطرق( 
جد مهترئة، أما املنفذ األقرب إلى مركز بوزمالن 
ه��و ال��ط��ري��ق ال��ث��ان��وي��ة ع��ن ف���الج ال���ذي يربط 
املنطقة بالطريق الوطنية رقم 6 على مسافة 6 

كيلومترات.
من مميزات هذا املوقع اإلستراتيجي ملركز 
املسافة  نفس  بعد  على  يقع  أن��ه  ه��و  ب��وزم��الن 
تازة  كمدينة  مهمة  حضرية  جتمعات  ع��دة  من 
ومدينة  الطريق،  نفس  عبر  وف��اس  و6،  ط  عبر 
يعيش   .5043 اإلقليمية  ال��ط��رق  ع��ب��ر  ص��ف��رو 
ويعتمدون  ال��ب��س��اط��ة  ب���وزم���الن  م��رك��ز  س��ك��ان 
السقوية  وخصوصا  والفالحة  التجارة  على 
وعلى  بوزمالن.  واد  من  االستفادة  بحكم  منها 
حافة هذا الواد توجد عدة حدائق للخضروات 
والفواكه جتلب الناظر إليها، وتكثر وحتقق في 

عدة مواسم اكتفاء ذاتيا لبوزمالن.
وعبر النهر امتزجت أيادي الطبيعة بأيادي 
اإلنسان، حيث قام شباب بوزمالن ببناء أكواخ 
على املاء وإصالح املمرات وتزين أطراف النهر. 
املنطقة،  ش��ب��اب  م��ن  م��ب��ادرة جميلة  فعال  إن��ه��ا 
استطاعوا حتقيق وبناء مخيم صيفي سيجلب 
وتسويقه  املنتجع  لهذا  اإلشهار  لو مت  السياح 
واملنتخبن  املسؤولن  تخاذل  رغم  جيد.  بشكل 
وعدم تأطير هؤالء الشباب ومساعدتهم، إال أن 
ينحتون  جعلتهم  ب��وزم��الن  شباب  عزمية  ق��وة 
صورة فنية رائعة على النهر تضاهي املنتجعات 

الكبرى باملغرب.

 محمد بودويرة )تازة(

املوضوع  ل��ه��ذا  ع���ودت���ي 
الشارع  ن��ب��ض  ع��ل��ي  ف���رض���ه 
باألجواء  املتعلق  امل��راك��ش��ي 
املصحوبة  ال���رم���ض���ان���ي���ة 
الصارمة  األم��ن��ي��ة  ب��احل��م��الت 
ملستعملي  امل����س����ت����ه����دف����ة 
ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة م��ن أجل 
الواقية  اخل�����وذة  اس��ت��ع��م��ال 
استعمالها  وع�����دم  ل���ل���رأس، 
أداء غرامة  إلى  يدفع املخالف 
مالية تبدأ من 300 درهم. لكن 
القانون  فهذا  الشديد  لألسف 
الصارم ال يطبق على اجلميع، 
العناصر  ب��ع��ض  وب���األخ���ص 
األمنية الذين ميارسون بعض 
أن  امل��ف��روض  م��ن  السلوكيات 
تراهم  ك���ان.  خبر  ف��ي  تصبح 
املدينة  ش��وارع  في  يتجولون 
ف���وق دراج��ات��ه��م اخل��اص��ة أو 
التابعة للمصلحة بدون خوذة 
الرأس، ضاربن عرض احلائط 
احترام القانون، وكأمنا حالهم 
م��ع��ن��ي��ن كباقي  ل��س��ن��ا  ي��ق��ول 
امل��واط��ن��ن. وض��ع تسبب في 

كثير من احلاالت في مجادالت 
املواطنن  بن  حادة  ونزاعات 
املعاقبن وبن عناصر شرطة 
مخالفات  لتجاهلهم  امل����رور 
زم��الئ��ه��م، م��وق��ف ي��ن��ت��ج عنه 
استفزاز املواطنن كما يسبب 
حرجا لشرطة املرور. مع العلم 
أن جاللة امللك يقود سيارته مع 
االحترام التام لقانون السير. إن 
األمر يتطلب تدخل والي األمن 
أوامره  بإعطاء  وذل��ك  اجلديد 
الشمس،  وض�����وح  واض���ح���ة 
على  القانون  تطبيق  أجل  من 
األجهزة  تبقى  حتى  اجلميع، 

األمنية قدوة للمواطنن.
 عزيز الفاطمي

هل يعرف وزير السياحة 
»بوزمالن«؟ منطقة 

م�صـــر والنجوميــة.. 

بني الالعب »مي�سي« واجلرنال »ال�سي�سي«
العالقة  عن  يتساءل  الكرمي  القارئ  لعل 
بن العب البارصا ميسي- الذي ذهب بعقول 
مصر  وب��ن  أوق��ات��ه��م-  معهم  وق��س��م  محبيه 
وسيسيها الذي أطاح بالدكتور مرسي..غيرأن 
عندما  متلكني  واالن��ده��اش  ال��ت��س��اؤل  نفس 
»ال��دالح« ما يحدث في  شخص لي أحد باعة 
مصر قائال: بأن القضية فيها ميسي.. حينها 
سألته: وما عالقة ميسي بالسيسي الذي أطاح 
بالرئيس مرسي؟ فرد علي بنبرة الفاهم الفطن: 
كل ما تسمعه عن أسباب هذا االنقالب ال يعدو 
أن يكون كالم صحافة ليس إال آولدي)...(، أما 
احلقيقة فهي أن السيسي كان يغار من ميسي 
الذي تشرئب له األعناق كلما مر هذه اجلنرال 
دائما:  فيتساءل  والصالونات  املقاهي  أم��ام 
أك��ون مشهورا مثل هذا امليسي وأنا  مل��اذا ال 
قائدا  أصبحت  حتى  ترقيت  ال��ذي  اجل��ن��رال 
جليش بالدي بسالحه وعتاده وقوته؟; »مول 

ال���دالح« أض��اف وأن��ا أصغي 
رأسي  على  أن  لو  كما  له 

السيسي  ب���أن  ط��ي��را: 
اإلطاحة  إال  ي��ج��د  ل��م 
دول  ح���ك���ام  ب���أش���ه���ر 
مرسي  العربي  الربيع 
مشهورا  يصبح  ك��ي 
وهو ما حصل بالفعل، 

حيث ال يكاد يذكر مرسي 
السيسي  ومالمح  ص��ورة  وحلت  إال 

س���واء داخ���ل م��ص��ر أو خ��ارج��ه��ا.. إذ 
تؤكد  أن  تريد  أنت  إذن  ذاك سألت صاحبنا: 
لي بأن السيسي غار من ميسي فانقلب على 
مرسي؟ عندها سألني قائال: ولكن أخبرني يا 
السيسي؟  أو ال  انت معا مرسي  ابني: واش 
فأجبته: أنا معا الطاوسي واملرنيسي أو ضد 
سؤالي  عالقة  وما  مندهشا:  فرد  تروتسي... 

فأخبرته  واملرنيسي؟  وتروتسي  بالطاوسي 
بأنها هي نفس العالقة التي جتمع بن ميسي 
والسيسي.. عندها »عاق« صاحبنا ثم سألني: 
آش ظهر ليك فالتحليل ديالي؟ أجبته قبل أن 
أنصرف: »الله يعطينا وجهك... وديها فالدالح 

ديالك... أوخلي عليك السياسة ملليها...«.

 بوطيب الفياللي

مل��ا ك��ن��ا ص��غ��ارا وح��ت��ى ك��ب��رن��ا ح��ك��وا ل��ن��ا عن 
عن  امل��اض��ي.  ف��ي  كانت  التي  العظيمة  الفتوحات 
أكبر  هزمت  التي  األم��ة  للناس،  أخرجت  أم��ة  خير 
اإلمبراطوريات في العالم كله. هزمت الروم والفرس. 
وعن رجاالت عظام فتحوا كل األرض. لم يكن لديهم 
ال دب��اب��ات وال ص��واري��خ و ال ط��ائ��رات. ك��ان لديهم 
اإلميان فقط، به فتحوا وبه حتابوا وبالوعد الذي 

فيه وعدوا اجلنة.
واحلكي هذا سقط في قلوبنا. فامتألت إميانا 
وقوة وافتخارا وعزة. حكوا لنا عن أبي بكر الصديق 
وعن عمر بن اخلطاب وعن خالد بن الوليد وعن علي 
وع���ن.. هؤالء  بن عفان  وع��ن عثمان  أب��ي طالب  بن 
الذين قيل فيهم إن األرض كانت تطاوعهم. وكانوا 
املوت  يطلبون  وك��ان��وا  اخل��ي��رات،  ف��ي  يتسارعون 
لتهاب لهم احلياة. لقد كانوا مؤيدين بالذي آمنوا 
به ونؤمن به عز وجل. وخلنا بعد هذا أن أمهات هذه 
األمة من اخلليج إلى احمليط قادرات على أن ينجنب 

مثل عمر ومثل أبا بكر ومثل خالد بن الوليد.
لكن ملا كبرنا بل وملا رأينا ما يحدث اآلن تأسفنا 
أسفا شديدا. وبدا لنا أن الفرق بن املاضي واحلاضر 
بل بن »اخليال« وبن الواقع، فرق شاسع جدا. وال 

العبارة: هل  بهذه  أنفسنا  للمقارنة. وعزينا  مجال 
عجزت األمهات املسلمات عن أن يلدن رجاال؟.

يقتل  أن  في ش��يء  وامل���روءة  الرجولة  من  فهل 
ونسب  عالقة  من  هناك  وه��ل  املسلم؟  أخ��اه  املسلم 
العظام  الرجاالت  للسلف، ألولئك  االنتساب  وشرف 

أن تفنت األمة ويقتل األطفال والنساء والشيوخ؟
و لقد قيل إن تدمير الكعبة حجرا حجرا أهون 
عند الله من قتل النفس. لقد بنيت األمة اإلسالمية 
على أكتاف رج��ال لم يكن همهم امل��ال وال الكراسي 
وال امللك حتى ولو كان ذلك في متناول يدهم. وهذا ال 
يأتي مبجرد التمني. وحتى يتم الوصول إلى درجة 
كهذه من التقوى والورع والزهد ال بد من وجود شيء 
خارج عن املألوف. بفعله تؤلف القلوب ويصبح كل 
الناس إخوانا ال فرق بينهم. وبفعله تصان احلقوق 

وال تنتهك احلرمات. وبه يكرم اإلنسان.
وهذا ما حصل. إنه الوحي أي كتاب الله الذي 
ال يأتيه الباطل من بن يديه وال من خلفه. ومادامت 
ع��ن هذا  البعد  ك��ل  بعيدة  املمزقة  األم��ة  ه��ذه  آث��ار 
الوحي - كتاب الله-  فلن تقوم لها قائمة أبدا. ألن 

عزها كان باإلسالم ولن يكون إال باإلسالم.
ولعل أهم خطإ مت السقوط فيه، هو ذاك الشعار 

الذي مت رفعه في الشوارع واملدن العربية. فعوض 
رفع شعار »الشعب يريد إسقاط النظام« كان األجدر 
»الشعب يريد إسقاط احلدود«.  واألحق رفع شعار 
ول��ت��ك��ن إس��الم��ي��ة م��ن طنجة إل���ى اخل��رط��وم ومن 
اإلسالم.  راية  الكل حتت  أي  بغداد...  إلى  القاهرة 
وذلك حتى تصبح ثروة كل هذه البالد في متناول 
كل الشعوب. فتصبح اجلزائر هي املغرب واملغرب 
هو اجلزائر، وتصبح مصر هي سوريا وسوريا هي 
مصر، وتصبح قطر هي العراق والعراق هو قطر... 
الفوسفاط،  وفيها  وبالغاز،  بالنفط  غنية  فاملنطقة 
العاملة.  اليد  ولدينا  القمح،  وفيها  السمك،  وفيها 
ل��و استغلت ج��ي��دا ألصبح  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  إن��ه��ا 
فلن يصبح  العالم.  أمة في  أكبر وأق��وى  املسلمون 
يعود  ولن  لدينا جوعى.  يصبح  ولن  بطالة،  لدينا 
لدينا نزاع اسمه الصحراء الذي تتحكم فيه منظمة 
جائرة. ولن تصبح لدينا قضية اسمها فلسطن. ولن  

تصبح هناك تهمة اسمها اإلرهاب..
كل هذا لن يتأتى إال حتت كلمة ال إله إال الله.

 عبد الغاني بوز )القنيطرة(  

ميسي و السيسي

الـحـدود إســقـاط  يـريــد  الشـعـب 

أبناء مدينة الفوسفاط .. »محكورين« يف انتظار اأوامر وايل الأمن مبراك�ش

األراضي املتحدث عنها هنا، هي تلك التي 
إلى  ك��ان  والتي  الفوسفاط،  بطنها  في  تكتنز 
مما  بعينها  قبائل  أب��ن��اء  يستفيد  قريب  عهد 
املجمع  ب��ادر  وقد  ينبت على ظهرها.  أو  ي��زرع 
إلى  األخ��ي��رة  اآلون���ة  ف��ي  للفوسفاط  ال��ش��ري��ف 
أن  بعد  األراض��ي  لتلك  امللكية اجلماعية  إنهاء 
القبائل  وب��ن��ات  أب��ن��اء  إل��ى  مستحقات  ص��رف 
الفوسفاط  استخراج  بعملية  إي��ذان��ا  املعنية، 
البعيد  أو  ال��ع��اج��ل،  القريب  ف��ي  أعماقها  م��ن 
اآلجل. والالفت للنظر حقا هو أن عملية صرف 
املستحقات متت بشكل فردي، حيث كل مستحق 
أو مستحقة أخذ قدرا من املال موقعا بذلك على 
األراضي  تلك  كان ميلكه من نصيب في  ما  أن 
يكن  أل��م  رجعة.  غير  إل��ى  انتهى  قد  اجلماعية 
إذا حريا باملجمع الشريف للفوسفاط أن يبادر 
بإقامة  جماعي،  بشكل  املستحقات  صرف  إلى 
مرافق، ومؤسسات، وخدمات تساهم في تقوية 
إليها  تعود  التي  للجماعات  التحتية  البنية 
األراضي املكتنزة لهذه الثروة الوطنية الغالية؟ 
احملروقة  األرض  سياسة  في  التمادي  إن��ه  أم 
التي ينهجها املجمع الشريف للفوسفاط الذي 
يستخرج ما في باطن األرض، وال يصلح الذي 
لبقايا  ت��رك��ه  ذل��ك  على  أدل  وال  ظ��ه��ره��ا،  على 

القشرة التي ال حتتوي على الفوسفاط في شكل 
أك��وام ضخمة مركوم بعضها فوق بعض رغم 
تسويتها  في  تفكير  أدن��ى  دون  سنوات  م��رور 
ع��م��ل��ي��ة تشجير  ف���ي  ب������األرض واس��ت��غ��الل��ه��ا 
لتبقى  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  م��دروس��ة 
بذلك شاهدة على أن املجمع الشريف للفوسفاط 
وإال مباذا  فوقها.  ما  ال  األرض  ما حتت  يهمه 
القبائل  ت��زوي��د  عملية  ت��أخ��ر  نفسر  أن  ميكن 
واملاء  بالكهرباء،  الفوسفاط  ملناجم  امل��ج��اورة 
الصالح للشرب إلى حدود أواخر التسعينيات 
من القرن املاضي وما يزيد عليها، في حن كان 
أبناء تلك القبائل منذ زمان غير قصير يرون عن 
قرب األضواء الوهاجة تضيء اإلدارات واآلالت 
العمالقة، ويشاهدون املاء العذب الصافي يصب 

غسله  أثناء  املكعبة،  باألمتار  الفوسفاط  على 
وجتفيفه، وال يصل األهالي منه إال امللوث في 
لون أحمر مسمم للتربة والزرع والضرع؟ وإال 
مباذا ميكن أيضا أن نفسر عدم مساهمته في 
استقرار أبناء تلك القبائل باملساهمة في بناء 
املدارس، واملستشفيات، واملالعب، واستصالح 
األراضي، وحفر اآلبار وما إليها; إذ متت هجرة 
في  األول��ى  بالدرجة  السكان  أولئك  من  العديد 
غ��ي��اب م��ا مت��ت اإلش����ارة إل��ي��ه آن��ف��ا. ن��ع��م; فقد 
تأتت فرصة نادرة للمجمع الشريف للفوسفاط 
إلص��الح م��ا ف��ات، م��ن خ��الل جعل املستحقات 
التي صرفها لألفراد في خدمة املصلحة العامة 

ألبناء القبائل التي تضررت، وال زالت تتضرر.
 عثمان محمود )خريبكة(

المنبر الحر



عرسة  الكتبية،  ال��ف��ن��ا،  ج��ام��ع 
موالي عبد السالم، سينما مبروكة، 
كيليز،  احل��ارث��ي،  درب ض��اب��اش، 
كازينو  ب����االص،  سينما  م��س��رح 

فندق السعدي، 7 رجال الله الله عليهم، فرقة الوفاء، فرقة 
 ،C.T.M الستيام  فندق  بالكون  السمارين،  الكوميديا، 
ب���زوج م��ن قلعة  ق����رودة حلقة لفنا، حل��م��ار وص��ح��اب��و 

السراغنة، ساحة املتوگي..
ب��زاف ه��ي األم��اك��ن التي زرت��ه��ا وم��ري��ت منها مرات 
وم��رات مع مرور السنني منذ زيارتي األول��ى إلى مدينة 
مراكش سنة 1968 مع فرقتي املعمورة مبسرحية »الشرع 

اعطانا ربعة«، ثمن الدخول غير ب� 1 درهم واحد.
هذي ما كانتش في بالكم، يا سادة يا كرام.

املعمورة ماشي الغابة اللي عشنا فيها طيلة 15 سنة 
حتى قربنا نوليو ق��رودة بصح.. اكميشة املمثلني ديال 
املعمورة اللي قتلوها العديان وشتوا كل فنان في هذه 

الفرقة كانوا وليدات مراكش.. ممثلني كبار: العماري، موهوب، العمراني، 
بلقاس، الشرايبي، بنمشيش، مليكة العماري، عمر بوزيان..

مراكش اوالدها علمونا شيء كثير الله إيجازيهم باخلير واخلمير.. 
وليدات مراكش علمونا الكلمة الطيبة: امساك انعماس.. سيدي سيدك 
رسول الله، بالك البشكليط يا مالك، كاينة املعنى.. كلمات وكلمات كما غنت 

ماجدة الرومي.
احلمراء  مراكش  زار  إنسان  كل 
ودخلت  جسده  الفرحة  وغ��زت  إال 
إلى أعماقه، تسكنه الفرحة والسرور 

طيلة النهار وتنام معه طول الليل..
وناسها وسكانها وخا انكايتيني.. زينني ومحبوبني، 
هذا عالش احلسن الثاني )رحمه الله( كل ما اتقلق وازعف 
إال وفي رمشة عني قلع بطائرة من العاصمة الرباط إلى 

مراكش ليرتاح.هذي ما قريتوهاش في الكتب.
م��راك��ش، يا وري��دة بني األغ��ص��ان، تبارك الله عليك 
يا م��والي احلسن. هكذا سهل الله عليه، بهاذ األغنية 

اجلميلة احلاج حميد الزاهير وأصبح فنان الشعب.
باقني عاقلني على أغنية: ال لة فاطمة ها العار غير 
كليمة، وماشي غير الزاهير والد البهجة كثار صبحوا 
أن����ور، العمراني،  ال��ع��م��اري، اجل���ن���دي،  ف��ن��ان��ة ك��ب��ار: 
الشرايبي، بلقاس، عبد اجلبار لوزير، داود والد السيد، 
شهرمان، مصطفى تاه تاه، فاطمة بن مزيان، هجر، أبو الصواب والواحي، 
بالكاهية،  فريد  لكالوي  الفنان  فركوس،  الله  عبد  موسى،  بن  وفضيلة 
بومغرة وصاحبي محمد خرباش، ومجموعات الدقة املراكشية، واملطرب 
محمد علي دون أن أنسى موالي إبراهيم وبركة. وورود تاحناوت اجلميلة 

وقصبة تامصلوحت القدمية.

حفاظا على استقرار املرأة 
القرطبي:  ق��ال  واطمئنانها 
»فمتى علم الزوج أنه يعجز 
عن نفقة زوجته أو صداقها 
حقوقها  ع���ن  ش���يء  أي  أو 
له  يحل  ف��ال  عليه،  الواجبة 
لها  يبني  يتزوجها حتى  أن 
أو يعلم من نفسه القدرة على 
أداء حقوقها، وكذلك ال يجوز 

يدعيه  بنسب  يغريها  أن  ل��ه 
أو صناعة يذكرها وهو كاذب 

فيها«.
والكراء،  وال��ش��راء  البيع  بعقد  تستقل  امل��رأة  إن  ثم 

ولهذا فمن حقها أن تستقل بعقد الزواج.
ومهما كان األمر في موضوع الزواج، فمن واجب الولي 
أخذ رأي املرأة في أول األمر، ويعرف هل هي راضية قبل 
العقد، وقد منع الشرع إكراه املرأة على ال��زواج سواء 
كانت بكرا أو ثيبا، وجعل العقد عليها قبل استئذانها 
غير صحيح، ولها حق املطالبة بالفسخ، قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »الثيب أحق بنفسها من وليها، 
والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صمتها« وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي 

مكرهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
أما عن الكفاءة، فقد أوجبها اإلسالم زيادة في ضمان 
سعادة املرأة، حتى ال تتزوج من تعير به، وهي عبارة عن 
مساواة الرجل للمرأة، في أمور مخصوصة هي النسب 
واإلسالم واحلرفة واحلرية واملال، وهي في صالح املرأة، 
ألنها معتبرة لها، أما الرجل فله أن يتزوج األمة واخلادم. 
وإحسانا إلى املرأة أوجب اإلسالم النفقة على الرجل، 
والقرابة،  ال��زوج��ي��ة،  ثالثية:  وجوبها  أس��ب��اب  وجعل 
قال  واإلجماع،  والسنة  بالكتاب  النفقة  وثبتت  وامللك، 
الله  فضل  النساء مبا  على  ق��وام��ون  »ال��رج��ال  تعالى: 
بعضهم على بعض، ومبا أنفقوا من أموالهم«، وكما أن 
الزواج سبب في النفقة فكذلك الفرقة قد تكون سببا في 
وجوبها كاملطلقة رجعيا ونحوها، ونفقة الزواج تشمل 

ثالثة أنواع: 
-1 إطعام الزوجة من خبز وإدم وما يتبع ذلك.

-2 كسوتها.
-3 إسكانها.

وينص علماء املالكية على أنه إذا كانت املرأة موسرة، 
ال تخدم نفسها، أو كان ال��زوج ذا جاه وق��در بحيث ال 
يصح المرأته أن تخدم نفسها، فإنه يفرض عليه خادما 
لها إذا كان ذا سعة يستطيع ذلك، أما املسكن فإنه يشترط 
فيه أن يكون مشتمال على املنافع الالزمة، وإذا أسكنها 

مع أقاربه فإنها تعامل فيه بشرطني:
األول: أن يكون لها محل خاص بها حتى ال يطلع أحد 

من أقاربه على عورتها التي تريد إخفاءها عنهم.
لم  ول��و  إياها  بإساءتهم  ضررها  يثبت  أال  الثاني: 
يطلعوا على عورتها، وفي مجال النفقة جند أن اإلسالم 
يجعل من حق امل��رأة أن تطلب طالقها إذا عجز الزوج 
عن النفقة، ففي رأي املالكية أن الزوج إذا لم ينفق على 
زوجته فلها طلب الفسخ، واحلاكم يطلق عليه رجعيته 

بشروط:
الشرط األول: أن يعجز عن النفقة من إطعام أو كسوة 

في احلال أو املستقبل.
الشرط الثاني: أن ال تعلم عند العقد فقره وعدم قدرته 
على اإلنفاق، فإذا علمت ورضيت فال حق لها في طلب 

الفسخ.
الشرط الثالث: أن ال يدعي العجز عن النفقة ولم يثبت 
عجزه، فإنه في هذا احلال يطلق عليه القاضي حاال على 
املعتمد، أما إذا أثبت أنه معسر عاجز ضرب له القاضي 
مدة باجتهاده رج��اء أن ي��زول عسره، فإن مضت املدة 
ولم ينفق طلق عليه، فإن مرض أثناء املدة أو سجن زاد 
له القاضي فيها، فإن ادعى أنه موسر ولكنه امتنع عن 
اإلنفاق فقيل يحبس حتى ينفق، وقيل يطلق عليه، فإذا 
لم يجب عليه بشيء طلق عليه القاضي فورا، وهذا كله 

إذا لم يكن له مال ظاهر، وإال أخذ من ماله جبرا.
كل هذا من أجل سعادة املرأة وضمان استقرارها، ولعل 
هذه احلقوق التي ضمنها اإلسالم للمرأة وحققها لها، 
لم حتققها لها أي شريعة أخرى وال أي قانون وضعي، 
ومن شأن هذه احلقوق أن تفحم خصوم اإلسالم وأعداء 
الشريعة السمحاء، وجتعلهم على يقني بأن اإلسالم جاء 
ليبوئ املرأة املكانة الفاضلة التي حتفها الكرامة والقيم 
العالية وغير ذلك مما جعلها ويجعلها ترفل في حلل 

قشيبة من السعادة والطمأنينة.
اِنتهى
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كثيرة هي املرافق التي يزورها 
املواطن لقضاء حاجة من حاجاته، 
الناس  م��ن  ط��وي��ل  ب��ص��ف  فيفاجأ 

ينتظرون دورهم.
تكون  موسمية  صفوف  هناك 
طويلة فقط بداية كل شهر، مثال لدى 
إصدار احلواالت في األبناك أو لدى 
مكاتب تسديد فواتير املاء والكهرباء 
والهاتف. أما الصفوف األبدية التي 
ال موسم لها فهي التي جندها في 
احمل��اك��م وال��ب��ل��دي��ات وب��ع��ض نقط 
الوطن  أرض  وإل����ى  م���ن  ال��ع��ب��ور 
األجنبية  ال��ق��ن��ص��ل��ي��ات  ب��ع��ض  أو 

باملغرب.
 فماذا مييزنا يا ترى عن الدول 

األوروب��ي��ة ف��ي ه��ذا األم���ر؟ السبب 
ع����دد واف�����ر من  األول ه���و وج�����ود 
املوظفني في خدمة املواطن األوروبي 
في كل املرافق العمومية واخلاصة، 
واحترام كل واحد ل��دوره كائنا من 
كان. أما لدينا فتجد موظفا واحدا 
أو موظفني اثنني فقط يفرض عليهما 
الزبناء  م��ن  طويلة  جحافل  خدمة 
)مثال ذلك أحد مكاتب تسديد فاتورة 
اsملاء الصالح للشرب باحلسيمة، أو 
مليلية  أنصار/  بني  العبور  نقطة 
عدم  ه��و  الثاني  السبب  احمل��ت��ل��ة(. 
االنتظار،  لثقافة  املواطن  استيعاب 
وع��دم احترام اآلخ��ر أثناء الوقوف 
استعالء  نقل  ل��م  إذا  ال��ص��ف،  ف��ي 

مبفهوم  تشبعوا  ال��ذي��ن  ال��ب��ع��ض 
»أال تعرف من أن��ا؟«، يعني متيزهم 
عن باقي الناس ألسباب يعرفونها 
هم فقط. السبب الثالث هو إصابة 
ب��ع��ض األج���ه���زة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة في 
بعض الوكاالت أو املكاتب باألعطاب 
الفنية التي تزيد من معاناة املوظف 
وال���زب���ون م��ع��ا. م��ث��ال ذل���ك م��ا وقع 
بعض  ف��ي   2013/07/23 ص��ب��اح 
الوكاالت البنكية باحلسيمة، حيث 
دخلنا الوكالة في التاسعة والنصف 
صباحا وتسلم أول الزبناء نقوده في 
»النظام  احلادية عشرة، بدعوى أن 
املصرفي« مت جتميده من الناظور. 
نعم، لقد جمدوا »النظام املصرفي« 

ساعة ونصف، فمن يستطيع جتميد 
أعصاب املواطنني الصائمني الذين 
أشغالهم  باقي  بترك  ملزمني  كانوا 

طوال تلك املدة؟ 
ال���دول���ة ال ت��وظ��ف م���زي���دا من 
ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن م��ن امل���ف���روض أن 
يزيدوا من خدمة املواطنني بدعوى 
ع���دم وج����ود م��ن��اص��ب م��ال��ي��ة، أما 
ال���ش���رك���ات اجل��ش��ع��ة ف��ه��م��ه��ا فقط 
املزيد من الدخل، إذ ال تشغل أحدا 
وتضع مزيدا من الثقل واألعباء على 

موظفيها املساكني.
أخيرا وليس آخرا، على املواطن 

أن يتعلم ثقافة االنتظار.
  صديق عبد الكريم

صالة اجلمعة 
لم أجد مثاال معبرا عن احلالة مبسجد مدريد

التي يعيشها قطاع اإلشهار في 
سوى  والغنية  السعيدة  بالدنا 
كيديهوم  اإلش���ه���ار  »ف��ل��وس  أن 
البراني«، وفي احلقيقة لم أفهم 
م��ن أي��ن أت��ت ه��ذه احلمى التي 
أص��اب��ت ه��ذا ال��ق��ط��اع، فبعد أن 
كان فنانونا يعانون من مزاحمة 
املطربني واملمثلني األجانب لهم 
التمثيل  خصوصا  ميدانهم  في 
إلى  الظاهرة  انتقلت  وال��غ��ن��اء، 
اإلشهار، وهذا مؤشر خطير يدل 
على أن ممثلينا ومطربينا ليس 
وطنهم  داخ���ل  الشهرة  م��ن  لهم 
حتى يتم استيراد نظرائهم من 
الشقيقة،  وغير  الشقيقة  ال��دول 
رغم أن الفنان املغربي أولى بتلك 

األموال. 
ق��د ي��ق��ول ق��ائ��ل وم��ا الضير 
بالتمثيل  األج��ان��ب  يقوم  أن  في 
ف��ي امل��غ��رب أو االس��ت��ف��ادة من 
اإلشهار في بلد الكرم والضيافة؟ 
ف��ي احل��ق��ي��ق��ة ال��ع��ي��ب ل��ي��س في 
ألن  واملمثلني،  املطربني  أول��ئ��ك 
دعوة  يلبون  وه��م  مجالهم  ذل��ك 
من استدعاهم خصوصا عندما 
من  ماليني  معها  ال��دع��وة  تكون 
كل  ال��ع��ي��ب  ول��ك��ن  السنتيمات، 
الشكارة  أص��ح��اب  على  العيب 
الذين لم يغمض لهم جفن وهم 
الضخمة  امل��ب��ال��غ  ت��ل��ك  ينفقون 
على جنوم هم في األصل ليسوا 
بحاجة إليها، وينسون أن هناك 

احلاجة  أمس  في  هم  أشخاصا 
إلى ربع تلك املبالغ املنفقة على 
الفنان األجنبي، واملضحك املبكي 
في األمر أن األجنبي يسوق ملنتوج 
مغربي خالص، فهل يأملون في 
أن يقوم إخواننا الهنود بشراء 
مادام  السعادة؟  فضاءات  شقق 
ش��اروخ��ان هو ال��ذي يشهر تلك 
ميديتيل  وهل أصبحت  الشقق، 
ف��اع��ال ات��ص��االت��ي��ا ف��ي اجلزائر 
مادام عبد القادر السيكتور يقوم 
بإشهار منتجات الشركة املذكورة؟ 
وهل شقق الضحى االقتصادية 
إخواننا  ت��س��ت��ه��دف  أص��ب��ح��ت 
خالد  الشاب  م��ادام  اجلزائريني 
الشركة  لتلك  اإلش��ه��اري  الوجه 
الكبيرة؟ ومن قبلهم استعنا في 

إشهاراتنا باألتراك وغيرهم.
تلك  أصحاب  حق  من  نعم، 
ال��ش��رك��ات أن ي���ن���ادوا ع��ل��ى من 
األجانب  الفنانني  م��ن  ي��ش��اؤون 
م��ال��ه��م، والشركات  امل���ال  م���ادام 
شركاتهم، وحنا مااااشي شغلنا، 
لكن... ما فيها باس أن نقدم لهم 
نصيحة لن تضرهم بل ستعود 
فالكل  ال��ع��م��ي��م،  بالنفع  عليهم 
ب���أن أي ص��اح��ب شركة  ي��ع��رف 
شغله الشاغل هو الربح وتسويق 
منتجاته واحلصول على زبائن 
كثر، وفي هذا اإلطار ماذا لو قمنا 
حيث  بسيطة،  حسابية  بعملية 
لو أخذنا املبلغ املالي الذي قيل 
بأن شاروخان حصل عليه جراء 

حتريك شفتيه ومتتمته ببعض 
هو  وال���ذي  بالعربية،  الكلمات 
700 مليون سنتيم، فلو قسمنا 
هذا املبلغ على 18 مليون، فإننا 
شقة   39 ق��راب��ة  على  سنحصل 
اقتصادية في ح��دود 18 مليون 
الشركة  تلك  قامت  ف��إذا  سنتيم، 
بتسليم هذه الشقق ل� 39 شابا 
بداية حياتهم  )فقراء طبعا( في 
هذه  الزوجية، سيكون أصحاب 
عصفورين  ض��رب��وا  ق��د  الشركة 
األول  العصفور  واح���د،  بحجر 
إشهارية  خ��ب��ط��ة  حت��ق��ي��ق  ه���و 
ستعرف  ال��ت��ي  ال��ش��رك��ة  لعالمة 
املستهدفة  الفئة  أوس���اط  داخ��ل 
االجتماعي  بعملها  مبنتوجها 
للشباب،  ومساعدتها  واخليري 
داخل  انتشارا  ستحقق  وب��ذل��ك 
األوس������اط امل��غ��رب��ي��ة أك��ث��ر مما 
الشاب  أو  ش��اروخ��ان  سيحققه 
والعصفور  غيرهما،  أو  خ��ال��د 
املبادرة  ه����ذه  أن  ه���و  ال��ث��ان��ي 

من  الكثير  ستنقذ  اإلن��س��ان��ي��ة 
وثالثون  فتسعة  اململكة،  شباب 
شقة يعني تسع وثالثون أسرة، 
هذا بالنسبة لشركة واحدة، فما 
ب��ال��ك��م ب��ع��دة ش���رك���ات، تخيلوا 
معي عدد األسر التي ستستفيد، 
املبادرة  وف��ي األخير تبقى ه��ذه 
مأجورة )من عند الله( باعتبارها 

صدقة جارية.
الشركات  أص��ح��اب  لألسف 
لديهم عقدة األجنبي، ويظنون أن 
منتجاتهم ستحقق أرباحا كبيرة 
وهذا  مشهورة،  أسماء  بوجود 
خطأ يقع فيه مسؤولو التسويق 
عندهم، فبإمكان فكرة بسيطة أن 
لعالمتهم  واسعة  شهرة  حتقق 
مساعدة  وبإمكانهم  التجارية، 
إلى  احل��اج��ة  دون  بلدهم  أب��ن��اء 
فنانني  ع��ل��ى  امل���الي���ني  ص����رف 
ثوان  لبضع  ويغنون  يرقصون 

بدون فائدة تذكر..
 يونس كحال 

»فلوس اإلشهار يديهوم زعطوط«

أبناء مراكش البهجة
يوميات فنان

 اإلسالم ضمان حلقوق 
املرأة واألسرة

3

وبال ما انسى أديب األدباء وكبير الصحفيني األستاذ عبد الله الستوكي شافاه الله وأطال 
عمره..

وعطلة مباركة مع األسبوع الصحفي.

ثقافة االنتظار

 مصطفى منير

   بقلم: مصطفى
 الطريبق

المنبر الحر
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اخلريطة  ك����ان����ت  إذا 
ملعطيات  ق����راءة  امل��درس��ي��ة 
دمي��وغ��راف��ي��ة ب���امل���وازاة مع 
وعدد  اجلغرافية  املعطيات 
املؤسسات، فإن هذا املفهوم 
لتقدمي  م�����رادف�����ا  أص����ب����ح 
للمؤسسات  رقمية  معطيات 
الناجحني  ع��دد  بخصوص 
أصبح  ح��ي��ث  وال���راس���ب���ني، 
في هذا السياق يفرض على 
عدد  التعليمية  املؤسسات 
جناحهم  امل���ل���زم  ال��ت��ام��ي��ذ 
ملستوياتهم  م���راع���اة  دون 
املعرفية، وأصبح الكم يحكم 
النوع، وبالتالي الدفع بكتلة 
من اجلهل لألساك الاحقة 

الباكالوريا،  إل���ى  وص���وال 
األمنية  اإلج������راءات  ح��ي��ث 
مشددة أمام تاميذ وصلوا 
تؤهلهم  م��س��ت��وي��ات  دون 
هو  السبيل  ليكون  لنيلها، 
اإلبداع في آليات الغش وما 
لتصبح  ال��غ��ش،  م��ا  أدراك 
خارطة  املدرسية  اخلريطة 
طريق باجتاه تكريس ثقافة 
وبالتالي  واجلهل،  التواكل 
التربوية  املنظومة  هشاشة 
املغربية، ألنه ليس من املهم 
ان��ت��ق��اء ال��ع��ن��اوي��ن ب��ق��در ما 
سنصل؟  كيف  التفكير  يهم 

وإلى أين سنصل؟
 عثمان سال

سا مدينة أزلية بناها الرومان 
وحينما  ال����ف����وط،  ع��ل��ي��ه��ا  وت��غ��ل��ب 
دخلت اجليوش اإلسامية إلى هذه 
قائد  إل��ى  الفوط  احل��اض��رة، سلمها 
اجليش طارق بن زياد. إن سا مدينة 
املجيد  التاريخ  ذات  وعريقة  عتيقة 
ال��ت��ل��ي��د، وق���د بنيت سا  واجل���ه���اد 
األطلسي  احمليط  بحر  شاطئ  حيال 
في موقع جميل على ضفة نهر أبي 
سا  مدينتي  يفصل  ال���ذي  رق����راق 
مبنية  مدينة سا  فبيوت  وال��رب��اط، 
على طريقة راقية مزينة بالفسيفساء 
وأعمدة الرخام ومزخرفة بالنافورات، 
وسيد األدلة مسجدها األعظم البديع 
جوهرة نهضتها، بني منذ زهاء ألف 
قرن في منتهى الزخرفة، واهتداء من 
عمرانها أن سا متلك من البذخ ما ال 
يضاهى، فكلما تفرق في مدن املغرب 
جت��م��ع ف��ي س��ا ح��ت��ى ق��ي��ل »أحسن 
م��ا ف��ي ال���رب���اط س����ا«. ع����اوة على 
احلضارة،  طابع  عليها  يضفى  ذلك 
الشهيدة  املدينة  ه��ذه  تعرضت  وق��د 
لهجوم أسطول ملك قشتالة عام 670 
هجرية، بيد أن مقامهم لم يدم سوى 
بغثة  حتريرها  بفضل  أي���ام  ع��ش��رة 
بن  احل��ق  عبد  السلطان  ط���رف  م�ن 
استرداد  فعا  ومت  املريني  يعقوب 
م��دي��ن��ة س���ا ف�����ورا، وه����ذا السبب 
السيد  لصاحبه  »االستقصا«  حسب 
أح��م��د ال��ن��اص��ري ال��س��اوي املؤرخ 

العبقري مما جعل امللك يعقوب ومن 
أت���ى ب��ع��ده م��ن بني م��ري��ن يحظون 
ب��احل��ظ��وة ال��وث��ق��ى عند س��ك��ان سا 
ك��اف��ة، ورغ���م س��رع��ة اس��ت��رج��اع سا 
بقيت هذه املدينة منذئذ أقل اهتماما 
من طرف املخزن على حساب سكان 
بساتني  وفي ضواحي سا  الرباط، 
رائ��ع��ة وح��ق��ول ك��ث��ي��رة ك��ان��ت تنتج 
سابقا كمية هائلة من القطن، ومعظم 
سكان سا يصنعون ثيابا من القطن 
في غاية اجلودة، وكانت تصدر عبر 
املغرب، وصناعة جلد البقر في دور 
ال��دب��اغ��ة ف��ي أزق���ة امل��دي��ن��ة، وتصنع 
أي��ض��ا ب��س��ا كمية واف����رة م��ن ملح 
في  األح���واض  لكثرة  نظرا  الطعام 
بحيرات ماحة إزاء نهر أبي رقراق 

في الضفة اليمنى بسا.
واجلدير بالذكر أنه يوجد بسا 
عدد كبير من املوظفني أمثال موظفي 
كما  والشرطة.  والضرائب  اجلمارك 

جت���در اإلش����ارة إل���ى ن��ص اخلطاب 
أل��ق��اه جالة  ال���ذي  ال��س��ام��ي  امللكي 
املغفور له احلسن الثاني طيب الله 
ثراه في سا يوم 10 يوليوز 1991، 
محبون  »نحن  ب��احل��رف:  ق��ال  حيث 
أن  إذن  لنا  لبعض، وسيمكن  بعضا 
انكمشتم  ألنكم  م��ا،  شيئا  أعاتبكم 
أن  فعليكم  أنفسكم،  على  م��ا  شيئا 

تنفتحوا«.
وانطاقا من هذا البيان، نستوعب 
أن سا اكتسبت همة عالية في عهد 
السواد  دفعت  الفرنسية،  احلماية 
األعظم من الباشوات يحجون إليها 
وعلى  الفاخرة،  منازلهم  بناء  قصد 
القائد احليحي،  سبيل املثال، إقامة 
والقائد  السهلي،  العربي  وال��ق��ائ��د 
الكداري، ودار القائد النجاعي، ودار 
القائد خشان، ودار القائد العروسي 
على  س��ا  ش��اط��ئ  يفضلون  ل��درج��ة 

شاطئ الرباط.
ال��ق��ول، أستشهد مبا  وخ��اص��ة 
قاله املولى الصالح سيدي أحمد بن 

عاشر حول سا:
سال كل قلبي  ما سال       

                          أيسلو بفاس واألحبة في سال
املطبوع  ال��ش��اع��ر  مدحها  كما 
الله احلاج  بكرم  امل��رح��وم  ال��س��اوي 

عبد الله القباج حيث قال:
لو لم تكن سال خير البلدان بأرضنا

                    ملا رسم الرحمان اسمها في يدي.

ال����ل����واد شيخ  ال���ل���ه  ع���ب���د 
اليوسفية،  مدينة  من  ثمانيني 
متنى وزوجته كثيرا زيارة بيت 
الله احلرام ألداء مناسك احلج 
منذ شبابهما، بيد أن االنشغال 
بتربية األبناء وضيق ذات اليد 
حاال دون حتقيق أمنيتهما إلى 
أن بلغا من الكبر عتيا وأثخنا 
م���رض���ا. ورغ���ب���ة م���ن األب���ن���اء 
كلفوا  اجل��م��ي��ل،  بعض  رد  ف��ي 
باصطحابهما  »رشيد«  أخاهم 
ركن  ألداء  املقدسة  الديار  إل��ى 
اإلس����ام اخل���ام���س، وب��ع��د أن 
الثاثة  ع��ل��ى  االخ���ت���ي���ار  وق���ع 
األبناء  وسدد  احلج،  قرعة  في 
فوجئوا  املطلوبة،  املستحقات 
بقرار من وزارة األوقاف يقضي 
املوسم  إلى  االبن  بتأخير سفر 
للوالدين  وال��س��م��اح  ال���ق���ادم، 
بأداء  أمرهما  على  املغلوبني 
املوسم  ل���ه���ذا  احل����ج  م��ن��اس��ك 

لوحدهما!!!
األبناء  أح��د  يقول   �� اخلبر 
كالصاعقة،  األسرة  على  نزل   ��
يستطيعان  ال  ف����ال����وال����دان 
مآربهما  ل���ق���ض���اء  اخل�������روج 
لوحدهما،  حجر  م��رم��ى   على 
السفر  ع��ل��ي��ه��م��ا  وي��س��ت��ح��ي��ل 

بأي  ميكنهما  وال  معني،  ب��دون 
يؤديا  أن  األح�����وال  م���ن  ح���ال 
ابنهما  يكون  أن  دون  املناسك 
سيفرض  م��ا  وه��و  بجانبهما، 
املناسبة  عن  التخلف  عليهما 
ال���ت���ي ان���ت���ظ���راه���ا ردح�����ا من 
الذي  امل��ب��ل��غ  ال���زم���ن، وض��ي��اع 

سدداه لهذا الغرض.
ه���������ذا، وق�������د ع���ل���م���ن���ا أن 
أب����واب وزارة  األس����رة ط��رق��ت 
اإلسامية  وال��ش��ؤون  األوق��اف 
باليوسفية  وم���ن���دوب���ي���ت���ه���ا 
دون  اليوسفية  إقليم  وعمالة 

أن جتد حا لفاجعتها.

 نور الدين الطويليع

ورجال  ن��س��اء  إل���ى 
الصويرة، إلى  م��دي��ن��ة 
الرياح  م��دي��ن��ة  ش��ب��اب 

موكادور، مدينة السلم والسام، مدينة التسامح وتعايش 
األديان. مباذا سأبدأ كامي عن ذاكرة مدينة الصويرة، 
القلعة العلوية الشريفة التي أجنبت عبر التاريخ رجاالت 
أعلى مستويات  منابر وعلى  أكدوا حضورهم في عدة 
املغربية. والتاريخ  اململكة  ب��ق��اع  الدولة وخارج  ف��ي 
كانت  التي  الصويرة  اآلن. فمدينة  حتى  بذلك  يشهد 
كيفما  ب��ال��زوار  والترحيب  احل��ض��ارة  مدينة  والزال���ت 
من  بكثير  أص��غ��ر  ال��ي��وم  أصبحت  جنسياتهم.  ك��ان��ت 
تاريخها العريق في املجد والتشبث بالقيم، مدينة أول 
ميناء جتاري في املغرب وثالث مدينة سياحية، وثاني 
كذلك  طنجة. وكانت  بعد  والقناصلة  السفراء  مدينة 
ثاني مدينة صناعية باملغرب في سنة 1886 بوجود 52 

مؤسسة جتارية. فالرحالة 
)ليرد( أعطى  اإلجنليزي 
أرق���ام���ا دق��ي��ق��ة ع��ن مدينة 
يبدو  قد  املدينة  ذاك��رة  إحياء  عن  الصويرة. فاحلديث 
في البداية سها، لكن عندما نتعمق في املوضوع جند 
أنها ذاكرة غنية تستحق وقفة تأمل، وليس من محض 
الصدف أن جتد مدينة صغيرة من حيث املساحة، يوجد 
مبكتسباتها  وقوية  أهلها،  بإجنازات  غني  تاريخ  بها 

وبتعايش ساكنتها منذ القدم.
في مجلس  من ميثلنا  إل��ى  ماسة  في حاجة  فنحن 
أو  )ت��ك��ون  البلدي. أن  واملجلس  البرملان  وقبة  اجلهة 
يكون( له غيرة وليست له حسابات مع اآلخر. نريد منه 
أو منها أن يتكلم بصوت ساكنة إقليم الصويرة. فنحن 

في أمس احلاجة إليه اليوم قبل الغد.
 حفيظ صادق

الخريطة  المدرسية
شتان مقارنة افالن بفلتان

وشتان ما يشبه ازمان لزمان..!!
كل شخص بخصايلو ايبان
وكل وقت ابطقوسو يزيان

احلياة صورة لألفراح واألحزان
واألحلان تركيبة ملقامات وأوزان

يا ما شاف وعاين اإلنسان
من هموم ومصائب وهيجان

 ويا ما عرفت خيول الفرسان
من كبوات وسقوط وخسران

لكن األفضل واجلميل.. اإلحسان
وفعل اخلير بالعطف واحلنان

وحب األوطان النابع من اإلميان
فيا دعاة التمرد والطغيان

كفى من اجلحود والعصيان
واتباع سبل معتقدات الشيطان

ميكن.. لقد آن األوان
لقيادة السفينة مبهارة وإتقان

باش انوصلها بسالم وأمان
إلى شاطئ النجاة كعنوان

اقبل ما ينفاجر علينا البركان
ويقطع فوجهنا الطريق بالدخان

ونصبحوا تايهني امعرضني للحرمان
ما مستافدين ال من املغفرة وال من الرضوان

حذار.. من صهد النيران
وفقد التوازن عند امليزان

 أحمد محمد العرابي )وجدة(

بر األمان ..

.. يا من ال يعرفها  سال 

 بقلم: علي العلوي

وزارة األوقاف تحول بين شاب 
ووالديه في أداء مناسك الحج 

العقيدة  ع��ل��ى  ال���ث���ب���ات  إن 
واإلمي�����������ان ه�����و أه�������م ص���ف���ات 
األساس  هي  فالعقيدة  املؤمنني، 
في دع��وة اإلس��ام ورس��ال��ة خير 
معنى  تلخيص  ومي��ك��ن  األن����ام، 
إذ  الكامل،  اإلمي��ان  في  العقيدة 
األعمال  ك��ل  تبقى  إمي���ان  ب���دون 
العبد  خسارة  وتكون  مرفوضة، 
ق���ال ت��ع��ال��ى ف���ي سورة  ك��ب��ي��رة، 
اإلنسان  إن  »وال��ع��ص��ر  ال��ع��ص��ر: 
آمنوا  ال����ذي����ن  إال  خ���س���ر  ل���ف���ي 
وتواصوا  ال��ص��احل��ات  وع��م��ل��وا 
باحلق وتواصوا بالصبر«، فأول 
وال  العمل،  ثم  اإلمي��ان  هو  شيء 
عن  منهما  واحد  أي  فصل  ميكن 
الله  صلى  الرسول  يقول  اآلخ��ر، 
في  وقر  ما  »اإلميان  عليه وسلم: 

العمل..«. القلب وصدقه 
قول  أق��س��ام:  ثاثة  واإلمي���ان 
باجلنان  وت���ص���دي���ق  ب��ال��ل��س��ان 
»أي  باألركان  وعمل  القلب«  »أي 
اجلوارح«، والثبات على العقيدة 
واإلميان، ونبينا صلى الله عليه 
وسلم كان أصدق مثال على ذلك، 
ف��ق��د ح���اول���ت ق���ري���ش ص����ده عن 
دعوته وأرسلت له عمه أبا طالب 
لكنه  وم���س���اوم���ت���ه،  مل��ف��اوض��ت��ه 
وقال  إلغ���راءات���ه���م  يستسلم  ل��م 
والله  ع��م  »ي��ا  امل��ش��ه��ورة:  قولته 
مييني  ف��ي  الشمس  وض��ع��وا  ل��و 
أترك  أن  والقمر في يساري على 
يظهره  تركته حتى  ما  األمر  هذا 
الله أو أن أهلك دونه«، وبال بن 
وغيرهم  ياسر  ب��ن  وع��م��ار  رب��اح 
على  العذاب  أصناف  ذاقوا  ممن 
يد كفار قريش، كل هؤالء صبروا 
على  وث���ب���ت���وا  إس���ام���ه���م  ع���ل���ى 
حقق  حتى  وإمي��ان��ه��م  عقيدتهم 
الله لهم النصر، وقد كان الصبر 
الدين  والثبات على  على اإلميان 

والعقيدة في زمن كان فيه الدين 
هو أغلى شيء بالنسبة لإلنسان، 
مقايضته  أو  تبديله  مي��ك��ن  وال 
كان سلطة  بأي شيء آخر سواء 
أو ماال أو جاها، لكننا اليوم في 
اإلنسان  إرادة  فيه  عصر ضعفت 
وأمام  امل��ادي��ة  اإلغ�����راءات  أم���ام 
وبعض  وشهواتها،  الدنيا  حب 
مقابل  دي���ن���ه  ي��ب��ي��ع  ق���د  ال���ن���اس 
في  الدين  ألن  والدينار،  الدرهم 
أرخص  أص��ب��ح  امل���ادي���ات  زم���ن 

األشياء.
الصيام  ش���ه���ر  ك�����ان  وإذا 
لتقوية  فرصة  للمسلمني  بالنسبة 
ال��ت��وب��ة، فإن  اإلمي�����ان وجت���دي���د 
بعض الناس بعد انتهاء رمضان 
على  وي���ن���ق���ل���ب���ون  ي���ت���راج���ع���ون 
مدبرين،  يولوا  أن  بعد  أعقابهم 
الشهر  ه��ذا  في  يصلي  ك��ان  فمن 
ي��ت��رك ال��ص��اة، وم��ن ك��ان يذهب 
إلى املساجد لن يعود إليها إال في 
قيد  على  بقي  إن  املقبل،  رمضان 
احلياة، ومن ترك شرب اخلمر في 
نهايته،  بعد  إليها  يعود  رمضان 
احتجبت  التي  الفتاة  أو  وامل��رأة 
في رمضان نراها بعده عارية في 
من  نستفد  لم  وكأننا  الشواطئ.. 

شيئا. رمضان 
ملا  وتعالى  سبحانه  الله  إن 
خلق اإلنسان هداه النجدين )أي 
وطريق  الهدى  طريق  الطريقني( 
اختيار  حرية  له  وت��رك  الضال، 
الطريق الذي يريد، وكل األنبياء 
الهدايا  طريق  إلى  يدعون  كانوا 
الضال  ط��ري��ق  م���ن  وال��ت��ح��ذي��ر 
إبليس  ط��ري��ق  ألن���ه  وال���غ���واي���ة، 
وأتباعه، وقد حذرنا الله منه في 

كثير من آيات القرآن الكرمي.
 جد بوشتى )الرباط(

العقيدة  على  الثبات 
أسللاس دعللوة اإلسللام

الصويرة أصبحت أصغر من تاريخها

أحمد التوفيق

المنبر الحر





المنوعات
 العدد: 752  اخلميس  01 غشت  2013

43

نفحات من سيرة الذات

جاء املعلم احلاج عبد الرحمان، وسلم كعادته ثم جتول بنظراته 
سريعا ليطمئن على ترتيب البضاعة، والتقطت عينه اخلبيرة 
إلى دفتر  بسرعة أن هناك ما نقص منها.. فتوجه في حينه 
ابتسامة  محياه  على  فظهرت  عليه..  واطلع  املبيعات  تسجيل 
عريضة حتى بان صفاء أسنانه ثم حتولت سريعا شفاهه لترسم 
دائرة كأمنا يريد أن يتلفظ بحرف الواو مستكثرا هو أيضا تلك 

األرباح واقترب مني متسائال: 
احلاج بوعالم: »مني جا هذا اخلير؟« 

أنا: »من الندو شني«.
احلاج بوعالم: »عسكر؟«

أنا: »عندهم ْثْمِنَياْم ْدِبْرِمْسُيوْن.. وجاو اشراو احوايج العرس«.
احلاج بوعالم: »جابهم شي ِكيْد؟«

أنا: »جاو بوحدهم.. ومالقاو حد حال في السوق غيري«.
احلاج بوعالم: »ها باش كنقولك لفياق بكري بالذهب مكري.. 
نوض حل املجر الله يرضي عليك جيب لنا الشفنج ووصي 
داتاي  كيسان  زوج  شي  على  بلغيث  موالي  الشريف  لنا 

منعنعني..«.
ِانطلقت جاريا إلى سوق البالي املجاور لنا، ووقفت على رأس 
الشريف موالي بلغيث، طويل القامة، رفيع الهامة، حليق الرأس 
وهي  األذن(  )حول  مِلته  في  الشعر  ببعض  يحتفظ  كان  الذي 
بـ »بوْنَواْضْر«. وكان ملوالي  عادة قدمية كنا نسمي صاحبها 
بلغيث دكان صغير فيه قدر نحاسي كان أصحاب البازارات 
ممن ميازحونه، يلوحون له بآالف الرياالت، مقابل التخلي عن 
ذلك القدر النحاسي العتيق، فيصفع بظهر يده تلك الورقات 
املعروضة، ألن قدره كنز ال يباع، وبجانب القدر مجموعة من 
الزيزوات هي عبارة عن أواني لطبخ الشاي قبل صبه في كأس 
»ْشّباري« على نعناع نقي نظيف جعل من اسم موالي بلغيث 
رمزا من رموز مراكش الذين يقام لهم ويقعد. وكنت أعرف بعض 
أبنائه ممن احترف في مجال الرياضة وأسمع أخبارهم حتى 
بعد فجر االستقالل وأحدهم- لعله موالي املصطفى- قد أصبح 

ضابطا كبيرا في الشرطة.
كل  يعرف  فالشريف  الشاي،  انتظار  إلى  حاجة  في  أكن  لم 
يجمع  »اخلدمة«  هذه  في  متمرس  متعلم  وله  زبائنه،  دكاكني 
الكؤوس في حمالة مركبة على دوائر تسمى »الّرْفاَدة«، ويوصل 
الطلب إلى صاحبه أينما كان في السوق. املهم أني اجتهت إلى 
الرحبة القدمية ألجيء ببعض الزبدة البلدية وبسفنجتني شهيتني 
كما أمر معلمي لالحتفال، وعدت أدراجي بعد ذلك وقد انشرح 
صدري، أطلب الدكان وأنا طيب النفس، وكلما اقتربت ترامى إلى 
أذني صوت ضجيج وجلبة، بدا لي من بعيد جتمهر للناس على 
باب دكاننا، وصوت اجلدال يعلو كلما اقتربت، وإن لم أميز ما 
كان يتلفظ به. ثم اخترقت املتجمهرين وأنا ال أنوي على شيء، 
ألكتشف أن التحلق كان حول معلمي والعرسان اخلمسة الذين 
اشتروا البضاعة مني صباح ذلك اليوم. كان هؤالء قد وجدوا 
عند محطة ركوب املسافرين بعض املرشدين: »الكيود«، الذين 
لم يكن يخطر ببالهم أن يفلت من أيديهم مثل هذا النوع من 
»الهمزات« وال هؤالء الزبائن. فاستدرجوا املجندين في الكالم 
إلى أن عرفوا قصة تسوقهم، وأنواع بضائعهم، وقللوا من قيمة 
املشتريات واستكثروا أثمنتها، بل وبالغوا حتى أدخلوا ذلك في 
باب الغش واخلداع والنصب واالحتيال من طرف »َبْرُهوش« 
يستحق كل التأديب والعقاب من عند أصحاب الشرطة واملخزن 
والباشا، خصوصا عندما يكون املخدوع، واملنهوب، واملبتز، هم 
األبطال املجندون، كما كان كل فضولي وكل »كاري حنكوا« 
يقول »ليسخن رأس« العرسان ويعظم جرم »الَبرهوش«. كنت 
أتابع ما يهبط على مسمعي من كلمات مفزعة تزلزل األرض 
حتت قدمي، ونظراتي طائشة هنا وهناك تتفحص الوجوه املهددة 
بسوء املصير لي وملعلمي الذي يتهدده إقفال الدكان واملتابعة 
أمام املخزن.. فكرت في حلظة أن أهرب قبل أن يخف اجلدال 
ويهدأ الناس وينتبه املتخاصمون إلي، فخطوت إلى الوراء على 
مهل ودخلت وسط اجلمع وأنا مازلت أحمل الشفنج الساخن 
والزبدة البلدية، ولعلها رائحة تلك السفنجتني نفسها هي التي 
أزكمت األنوف ولفتت انتباه أحد العرسان إلي، فاتسعت أحداق 
عينيه وأطلق صيحة عظيمة وأمسك بي كما ميسك بالطريدة أو 

الفريسة، وصاح: »ها الزنديق اللي لعب بينا..«.
 وإلى اللقاء في اجلزء الثاني بداية شهر شتنبر إن شاء 

»الهمــزة 
احلامضة 2«

تهنئة

بقلـم: حسن الجندي

األباطرة بيد 
القاطرة بنا  توقفت 

ماطرة مشاكل  في 
الباخرة بنا  وتاهت 

غامرة عيوب  في 
الطائرة بنا  وسقطت 

السماسرة!! يد  في 
ظاهرة من  ما  ويا 
اخلاصرة كسرت 
عاهرة من  ما  ويا 
طاهرة صنفوها 

قاصرة من  ما  ويا 
ناظرة!! عينوها 

القاهرة الظروف  أما 
العباقرة عنها  فقال 

الظافرة احلكومات  في 
عابرة!!! صيف  سحابة 

سحابة صيف
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(

قررت سمية اخلشاب إلغاء سفرها إلى مدينة األقصر لتصوير برنامجها »سمية 
احلالة  بسبب  وذلك  والناس«،  »القاهرة  قناة  على  يعرض  الذي  والستات« 

األمنية، واستبدلت ذلك بتقارير أخرى في منطقة األهرام والقلعة.
في  التصوير  من  رمضان  من  األول  األسبوع  خالل  انتهت  أنها  وأضافت 
لها  ويبقى  اخلارجية  التقارير  جميع  من  انتهت  قد  تكون  وبذلك  املغرب، 
تصوير سبع حلقات داخل األستوديو، حيث تضطر يوميا إلى قضاء أكثر 
من عشر ساعات في رمضان لالنتهاء من تصوير احللقات. وتقول: »جتربة 
البرنامج كانت مرهقة للغاية، وأحتاج إلى راحة ملدة ثالث سنوات حتى 
من  منعها  بالتصوير  ارتباطها  أن  مؤكدة  اإلرهاق«،  هذا  من  أتخلص 

ممارسة طقوسها في رمضان.

كشفت املمثلة املصرية غادة عبد الرازق لصحيفة »األخبار« املصرية أنها 
تلقت أخيرا إخطارا من النيابة العامة لالستماع إلى أقوالها في البالغ 
قدمه  الذي  والبالغ  عليها،  التعدي  بتهمة  املخرج  قّدمته ضد  الذي 

سامي ضدها.
وأشارت غادة إلى أنها ستذهب قريبا لإلدالء بأقوالها أمام التحقيق، 
مبدية ثقتها بالقضاء »لكونها لم تخطئ بحق سامي«. وأضافت أنها 
حتدثت مع محاميها اخلاص بعدما وصلها اإلخطار، لكنه أخبرها 
أن األمر قانوني وال مشكلة فيه، إذ سيستمع احملقق إلى أقوالها 
أن احملامي سيذهب معها وستخبر  إلى  النيابة، الفتة  وتغادر 
لالستدالل  الواقعة  حضروا  الذين  الشهود  بأسماء  احملقق 

بأقوالهم.
شددت غادة على أن نقابة السينمائيني لم تتدخل في الشق 
القضائي للخالف، ألنه من صالحيات النيابة، مشيرة إلى أن 
بالغها حرر أوال في قسم الشرطة، مما يعني أنها صاحبة حق، 

وسيجعل موقفها القانوني قويا بحسب تأكيدات محاميها.

30

د. يوسف الكتاني

ومنحتنا  ح����دودا،  الشريعة  لنا  ح���ددت  لقد 
حقوقا، وفرضت علينا واجبات وفرائض، لنلتزم 
بها، وال نتخطاها، فنستجيب للطاعات، ونتجنب 
املعاصي واملنهيات، كي تستقيم حياتنا، ويصفو 
الشاكرين  م��ن  فنكون  إمي��ان��ن��ا،  وي��زك��و  عيشنا، 

الطائعني.

الدنيا معبر قصير، ومجاز مؤقت زائل، وحلظات 
عمر فائتة، فاعمل على اغتنام مرورك فيها بصالح 
األع���م���ال، وع��ظ��ي��م ال��ط��اع��ات وال��ق��رب��ات، وادخر 
حلياتك الباقية كل ما هو صالح ومفيد، تعش من 
الصاحلني مصداقا لقوله تعالى: »وإن الدار اآلخرة 

لهي احليوان - احلياة - لو كانوا يعلمون«.

إشراقات إالهية

الرباط:األسبوع
مت  بالرباط،  خطيرة  صحية  بوعكة  إصابته   بعد 
بنمسعود  العاملي حميدو  املغربي  السينمائي  نقل 
أفراد  ففوجئ  الرباط،  في  املصحات  إحدى  إلى 
خصصت  عاجلة،  ملكية  بتعليمات  حميدو  عائلة 
إلى  الكبير  الفنان  لنقل  خاصة  طائرة  مبقتضاها 
بوجون.  مستشفى  إلى  فيها  وصل  التي  فرنسا 
ويعتبر حميدو من أول السينمائيني املغاربة الذين 
الفرنسية،  السينما  في  املغربي  احلضور  فرضوا 

والدولية. 

سمية اخلشاب بعد مغادرتها املغرب تصرح:
 أحتـاج إلى ثالث سنوات راحة

عناية ملكية خاصة 
بالسينمائي حميدو

عمت الفرحة واالبتهاج 
جــمــيــع أفــــــراد أســـرة 
زمـــــيـــــلـــــنـــــا احلــــســــني 
الدراجي وذلك مبناسبة 
محمد  حــفــيــده  جنــــاح 
طه  مــحــمــد  ابــــن  آدم، 
حصل  الذي  الدراجي 
املاستر  شــهــادة  عــلــى 
اإلعالميات  عــلــوم  فــي 
مستمر  حتصيل  بــعــد 

دام خمس سنوات بعد شهادة الباكالوريا.
وبــهــذه املــنــاســبــة الــســعــيــدة يــســر أســـرة جريدة 
الــتــهــانــي وأزكى  بــأحــر  تــتــقــدم  أن  "األســـبـــوع" 
املزيد  له  راجية  الدراجي،  آدم  للشاب  املتمنيات 

من التوفيق والتألق.

غادة عبد الرازق متثل أمام القضاء املصري

إلعادة  السباعي  مدحت  وامل��خ��رج  امل��ؤل��ف  ِاض��ط��ر 
"نظرية  كتابة أح��داث احللقة األخيرة من مسلسل 
اجلوافة"، بطولة إلهام شاهني، الذي يعرض حاليا، 
"30 يونيو" التي أطاحت بحكم  وذلك بعد أح��داث 
ي��ت��واف��ق مع  أح����داث احللقة مب��ا  اإلخ�����وان، فغير 
األحداث احلالية، خاصة أن العمل يحمل إسقاطات 
عديدة على الرئيس محمد مرسي وجماعة اإلخوان، 
وهذا ما جعله يستغل ذلك وينتقدهم بشكل مباشر 

في احللقة األخيرة.
"توقعت نهاية حكم اإلخ��وان منذ  وق��ال السباعي: 
أنوي في احللقة  أنني كنت  بداية املسلسل، حتى 
يبدو  لكن  النهاية".  "وننتظر  كتابة جملة:  األخيرة 
النهاية ج��اءت أسرع  أق��وى منا، ألن  القدر كان  أن 
مما أتوقع، وقبل أن أنتهي من املسلسل، لذلك كان 
من الصعب أن أجتاهل ذلك... أجرينا تعديالت على 
احللقة األخيرة واستعنت مبشاهد القوات املسلحة 
التي صورتها بالطائرات للتظاهرة التي خرجت في 

30 يونيو جلموع الشعب املصري.

بعد سقوط الرئيس مرسي:
تعديالت  ري  تجُ شاهني  إلهام   

مسلسلها نهاية  على 

من  األول  اجلزء  من  األخيرة  هذه احلصة  نشر  يصادف 
أبطاله  أحد  لرحيل  األربعينية  الذكرى  الذاتية،  سيرتي 
أخي عبد الله اجلندي بن احلسن احلجام واللة رقية، الذي 
التحق بالرفيق األعلى قبل أربعني يوما من اآلن. كان أخي 
عبد الله يداوم على قراءة هذه احلصص، وقد استعنت به 
مرارا لتدقيق ومراجعة بعض األحداث والتواريخ. رحمك 
الله أيها الرجل الصالح. إليك أهدي هذا اجلزء األول من 

سيرتي يا أخي. 

تنويه:

متوفرة   L.A. FUEL ENERGY GUM أصبحت 
طبيعية  قــوة  مستعملها  تزيد  التي  العلكة  وهــي  املغربية،  األســواق  في 
ملقاومة التعب، وينصح مضغها عند السياقة حيث تزيد السائق  يقظة، 
القيام  أثناء  الرياضي، وأيضا  الرياضة ملضاعفة نشاط  وعند ممارسة 

مبختلف األشغال، وخصوصا بالنسبة للطلبة أثناء فترة االمتحانات.

وأخيرا.. المغاربة سيتوفرون على 
القوة الطبيعية لمقاومة التعب





األخيرة

الملك المنصور بنى قصر البديع
  فسقطت الدولة السعدية

في  املكلفون  هؤالء  يدرك  لم 
املستوى  ذلك  احلسابات،  مجلس 
من فهم الشعب الذي ال يفهم شيئا 
ال  شعب  هو  بل  احلسابات  في 
بناها  التي  القصور  إلى  إال  ينظر 
والذين  السابقون،  والوالة  العمال 
إدريس  القوي  وزيرهم  أيام  كانوا 
يغيب،  عندما  منه  أقوى  البصري، 
الوالة  فيه  كان  الذي  الزمن  ذلك 
يختارون نواب البرملان، ويوجهون 
حمالت االنتخابات، لدعم األصدقاء 
اجلميل  رد  إلى  يسارعون  الذين 
كان  الذي  والوالي)...(،  العامل  إلى 

ولي)...( نعمتهم.
العجيب أن ظاهرة طغيان الوالة 
قليال)...(  انحسرت  وقد  والعمال، 
نفوذ  إن  يقال،  واحلق  األيام،  هذه 
النواب  تعيني  على  والوالة  العمال 
نفوذهم  من  أقل  هو  للبرملان، 
املجالس  انتخابات  في  املستمر، 
البلدية والقروية املؤدية إلى مجلس 

املستشارين.
موروث  والعمال  الوالة  طغيان 
امللوك  بدواوين  مربوط  متوارث 
والوالة  العمال  ألن  والسالطني، 
قدميا كانوا مرتبطني بهؤالء امللوك 
والسالطني، لكن إذا كان السالطني 
أقطابا  التاريخ  فترات  عبر 
خربت  منهم  فكثير  منتصرين، 
والعمال،  الوالة  بأخطاء  قصورهم 
العمال والوالة  بأن  قائل  وقد يقول 
السادس،  محمد  امللك  عهد  في 
دخلوا في سوق راسهم، فإن حملة 
الظهائر – حتى في عهد بن كيران – 
واملديرين واملخنثني، حتى إذا كانوا 
املؤسسات  تخريب  عن  مسؤولني 
فإنهم  عنها،  مسؤولون  هم  التي 
وهل  احلساب،  عن  بعيدا  يبقون 
الذهبي،  املنصور  من  أعظم  هناك 
املعجزات  محقق  العظيم،  الفاحت 
ونتيجة  عهده،  في  والذي  الكبرى، 
تسبب  والته،  ألعمال  مراقبته  عدم 
التي  السعدية  الدولة  سقوط  في 
عهد  في  سقوطها  مالمح  بدأت 

انتصاراته وفتوحاته.
شهر  هذا،  رمضان  شهر  وفي 
ومراجعة  نودعه  ونحن  التوبة، 
من  للمختل  وتصليح  للسوابق 
األعمال، يليق بنا أن ننبذ السياسة 
ونستجير بالله من آثامها وكذبها، 
ولنستلهم  ووسوستها...  ونفاقها 
تراثنا، دروسا  ما خلفه  من طيبات 

وعبرا نتسلح باملفيد منها.
ومادام شهر رمضان شهر السمر 
والسهر، والذكر والتذكر، فسأحاول 

هذا  موضوعي  بقراء  االنتقال 
من  اجلميل  املمتع  استنباط  إلى 
املمتع  بالشيق  والتذكير  تراثنا، 
من مخلفات ماضينا ولتطمئنوا.. 
املسرود،  املاضي  في  فستجدون 
ما يواسيكم عن احلاضر املنهوك 
املوصد  أمام  نقف  الذي  املمدود، 

من أبوابه واملسدود. 
وباسم الله مجراها ومرساها، 
ننطلق من عهد زاه مشرق مشرف 
ذهبي... ننطلق من أيام السلطان 
»املنصور  العظيم،  السعدي 
نسمع  الذي  الرجل  الذهبي«، 
القليل.  عنه  ونعرف  الكثير  عنه 
وكم هو جميل، الكالم عن امللوك 

العظام.
اجلبار،  امللك  هذا  توفي  عندما 
كان  ))أنه  املؤرخون،  عنه  كتب 
يقظا  حازما  السياسة  حسن 
مشاورا، يستقبل كل يوم أربعاء، 
مستشاريه في الديوان. ويسمح 
القصر  إلى  بالدخول  للناس 
وكانت  شكاويهم((،  لتبليغ 
عظمة »املنصور الذهبي« كامنة في 
اختصرها  والتي  املكتوبة،  فلسفته 
املؤرخون بنقلهم هذه العبارة عنه: 
إال  التأخير،  يقبل  شيء  ))كل 
رسائلهم((.  عن  العمال  مجاوبة 
وسنرى أن العمال هم أسباب محنة 

املنصور.
أن  »الفشتالي«  املؤرخ  ويروي 
دائما  كانوا  »املنصور«  مستشاري 
ـــ ويظهر أن عيبه  ينتظرون بالباب 
فجاء  ـــ  ينتظرون  الناس  ترك  كان 
لولده،  وقع  كتابه خبر حادث  ألحد 
ابنه،  ليرى  وذهب  الديوان،  فترك 
وخرج »املنصور« فاستشاط غضبا،

وترك موفدين من طرف السلطان 
العثماني »مراد«، ينتظرون، فحضر 
عسكرية  حملة  العثماني  السلطان 
استهانته  على  »املنصور«  ملعاقبة 
»مراد«  السلطان  وقال  مببعوثيه، 
كان  »لو  »املنصور«:  ملبعوثي 
ملا  املساملة  في  غرض  لصاحبكم 
كالكالب،  بأبوابه  أصحابنا  ترك 

والبادئ أظلم«.
يحكم  الذهبي«  »املنصور  وكان 

في  »متبوكتو«،  إلى  حتى  املغرب 
بالسودان.  تسمى  التي  املناطق 
وجاء يوما وفد من متبوكتو حامال 
عن  عبارة  »املنصور«  إلى  هدايا 
إلى  دخلت  الفيلة،  من  مجموعة 
وخرج  مشهود،  موكب  في  مراكش 

سكان العاصمة جميعا ملشاهدتها.
يقولون:  املؤرخني  أن  لوال 
ألن  املغرب،  تدخل  لم  الفيلة  »ليت 

معهم  أحضروا  أحضروها،  الذين 
إلى  مازالت  التي  التبغ،  عشبة 
االستقالل  حزب  ويطالب  اليوم 

مبحاربتها«.
ــ  مطبوعا  »املنصور«  عصر  كان 
ــ باملتناقضات،  كعصور املغرب كلهاـ 
وشخصه  نفسه  يفرض  كان  ولكنه 
ولعل  احلاالت.  كل  على  وعظمته 
قبل  الدميقراطية ولدت في عصره، 

وصول الفيلة إلى املغرب.
ال  الدميقراطية  أن  وطبيعي 
كان  فهل  الظلم،  كنف  في  إال  تولد 
يفتح  الذي  وهو  ظاملا،  »املنصور« 
يوم  كل  للمشتكني  بيته  أبواب 
عمال  برسائل  ويعتني  أربعاء... 

األقاليم؟
كانت  احليرة  أن  في  شك  ال  إنه 
في  فيحتارون  رعاياه،  تنتاب 
الذهبي«...  »املنصور  على  حكمهم 
هل  وزراؤه...؟  أم  املقصر،  هو  هل 
هو الذي يفرض اجلبايات ويضيق 
إلجناز  الشعب،  على  اخلناق 
التي  السكر  كمعامل  مشاريعه.. 
»الفشتالي«  وقال  مبراكش؟  بناها 
لم  حتى  السكر  »كثر  تاريخه:  في 
الرخام يشترى  له قيمة، وكان  تكن 

من النصارى بالسكر«.
على  اخلناق  يضيق  كان  وهل 
فاس  »بستيون«  لبناء  شعبه 
الفتح  وحصن  الفتوح،  باب  قبالة 

بالعرائش؟
على  اخلناق  يضيق  كان  أم 
شعبه باجلبايات لبناء قصر البديع 
حفل  أول  أقام  حيث  مبراكش، 
على  الهدايا  فيه  وزع  فولكلوري 
مال  من  عليهم،  وأغدق  املدعوين، 

الشعب طبعا...؟!
البديع«،  »قصر  زخرفة  إن 
رافق  الذي  البــذخ  في  واملبالغة 
إجنازين  به  ثّلث  أن  بعد  افتتاحه، 
»نفح  صاحب  عنهما  قال  آخرين، 
الطيب« إنهما »املسرة« و»املشتهي«، 
االنتقاد  ألسنة  أطالت  التي  هي 

حول »املنصور«.
فأمام هذه اإلجنازات الفارهة، وما 
اإلعالم،  عن  املسؤولون  به  غطاها 
تنويه  من  الشعراء،  هم  وكانوا 
البوهيميني،  أحد  حمل  وتعظيم 
أصحاب  البلهاء..  يسمون  وكانوا 
املرقعة،  املزركشة  واألزياء  اللحي 
املدعوين  بني  »املنصور«  على  دخل 
في حفل افتتاح قصر »البديع«، فسأله 
الدار؟  هذه  ترى  كيف  »املنصور« 
فأجابه األبله: »إذا هدمت كانت كدية 
من التراب«. وغضب »املنصور«.. ولم 

يرض عن هذا االنتقاد.
»املنصور« احلقيقي  ولكن غضب 
عندما  يوما،  للعيان  ظاهرا  كان 

مستقاة  بتعابير  امرأة  واجهته 
قواميس  من  قرون،  خمسة  منذ 

حاضرنا.
»املنصور«،  عمال  انطلق  فعندما 
وكانت  األقاليم،  في  وسلبا  نهبا 
يسمع  من  وال  تشتكي..  الرعية 
شكواها، توترت األعصاب وأدكنت 
النصف  على  املمتد  املغرب  سماء 
وسجل  إلفريقيا،  الغربي  الشمالي 
الفترة  هذه  تاريخه  في  »اليفرني« 
بل  »املنصور«.  تاريخ  في  احلرجة 
هناك من قال إن ظلم العمال وتسلط 
احلكام في عهد »املنصور«، هو الذي 
بالدولة  بقليل،  بعد  ما  في  أطاح 

السعدية.
الظلم  قصة  »اليفرني«  يحكي 
»املنصور«،  وتناقضات  والتشكي 
ويجعل  املتمردة،  املرأة  قضية  في 
التاريخ  تدخل  الدكالية  املرأة  هذه 
»املنصور«  دخله  مثلما  بـلسانها، 

مبجده.
»املنصور«  عمال  أحد  تعدى  فقد 
منها  فأخذ  دكالة،  من  امرأة  على 
أموالها. فجاءت املرأة عند »املنصور« 
فلم  العامل،  إليه  تشكو  مبراكش 
املرأة  فخرجت  تظلمها.  عن  يكشف 
بالباب.  ينتظرون  أوالدها  وكان 
حراس  من  مسمع  على  لهم  فقالت 
))انصرفوا يا أبنائي،  »املنصور«: 
العني  رأس  أن  أظن  كنت  فقد 
ولذا  مكدرة..  بها  فإذا  صافية 

تكدرت مصارفها((.
وهل  الدكالية؟  املرأة  أخطأت  هل 
الذهبي«،  »املنصور  تاريخ  كدرت 
البراقة؟  أمجاده  صفحة  وخدشت 
الصفحة  هذه  خدشوا  الذين  أن  أم 
الذين  العمال  أولئك  هم  الذهبية، 

كانوا يسرقون شعب »املنصور«.
الذهبي«  »املنصور  خلف  لقد 
عالم  في  الكمال  بارعة  أسطورة 
التي  الصورة  تناقض  السياسة، 
الدكالية،  املرأة  هذه  عنه  أعطتها 
إلى  بالنسبة  أسطورة  وهي 
حاضرنا، ولكنها واقع بالنسبة إلى 

ماضي »املنصور«.
فقد شاهد أحد علماء فاس، وهو 
من  موكبا  مراكش،  إلى  طريقه  في 
السالسل،  إلى  املشدودين  األسرى 
ووسطهم  ظهورهم،  على  والسياط 
فدخل  حتتها.  من  دما  تنزف  امرأة 
له  وأبدى  »املنصور«  على  العالم 
جمعيات  طريقة  على  ـــ  امتعاضه 
»املنصور«  ـــ فسكت  اإلنسان  حقوق 
إلى  العالم  وعاد  غضبه.  وابتلع 
االعتذار بعد أيام، فقال له »املنصور«: 
أمكنك  ما  رأيت،  ما  ))لوال 
مسيرة  أصحابك  مع  املجيء 
فإن  ودعة.  أمن  في  أيام  عشرة 
مارستانهم  مجانني،  املغرب  أهل 
)نقله  واألغالل((  السالسل  هي 

صاحب االستقصا(.
يحب  »املنصور«  كان  هذا،  ورغم 
املوسيقى، ويغدق على املوسيقيني، 
حتى إن أحد القضاة الفاسيني بعد 
أن خرج من حضرة »املنصور« خاوي 
الوفاض، قال لرفاقه: »لئن بلغت فاسا 
ن أوالدي إلى صنعة املوسيقى،  ألردَّ

فإن صنعة العلم كاسدة«.    
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طغيان الوالة 
والعمال موروث 
متوارث مربوط 
بدواوين امللوك 
والسالطني، ألن 

العمال والوالة قدميا 
كانوا مرتبطني بهؤالء 

امللوك والسالطني، 
لكن إذا كان السالطني 

عبر فترات التاريخ 
أقطابا منتصرين، 
فكثير منهم خربت 
قصورهم بأخطاء 

الوالة والعمال

>  مصطفى العلوي

الضـــائعة
الحقيقة


