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من العزوف السياسي 
إلى »الشونطاج«  

كيف تحولت 
االنتخابات من دعم 

االستقرار  إلى
 »تهديد النظام«  
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البوليساريو  العزيز  عبد 
حينما  ال��م��غ��رب،  م��ع  يلعب 
الحضرمي  الوالي  على  ع��رض 
العظمي، أن يعفو عليه، بعد توقيفه 
أن  عليه  كلميم وعرض  عمالة  من 
يرجعه إلى صفوف البوليساريو، 
رئيس  أن  ع���ل���ى  ح���ج���ة  أك����ب����ر 
تحركات  ي��ت��ت��ب��ع  ال��ب��ول��ي��س��اري��و 
يحرك  ورب����م����ا  ال���ص���ح���راوي���ي���ن 

بعضهم.

الحقيقة الضائعة ـ

عندما �أدرج 
ال�صلطان �صديقته 
»ال�صوافة« ع�صوة 

فــي جمــل�س
 الــوزراء

28

أنغوال تطالب بإجالء المغرب  من الصحراء بالقوة

مقابل الفلوس : المراكشيون تنازلوا عن شكاويهم 

بالفرنسيين المعتدين على أوالدهم

هل حقا أن الزايدي كان مليارديرا أم أنها 
دعوات األشراف ضد مشروعه بإبادة ألقابهم
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وقال احملامون إن مكتبه أشبه بالكوميسارية

سرحـان
القاضي الذي تظاهر  ضده وزير العدل

وفتح ملفات البنك الشعبي 
والودغيري والعفورة والسليماني

> البيضاء. األسبوع  
  

لكل موسم حدث، وأقسى من البرد الذي يغلب المغاربة، كان خبر توقيف 
الوكيل العام بسطات، جمال سرحان، أهم حدث في الموسم البارد. حيث 

صدر قرار توقيف الوكيل العام بسطات، وإحالته على الكراج، بالمجلس 
التجربة  بــعــد  الــقــضــاة  مـــآل  هــو  األعــلــى  الــمــجــلــس  أن  األعلى، علما 

الطويلة. 
وليس سرحان،  كباقي الوكالء العامين، في زمن اإلصالح المأمول للقضاء، 
فقد كان سرحان هذا  من طينة خاصة، متأثرا بطريقة  مكتشفه، إدريس 
البصري، حيث مات البصري وبقي سرحان، صاحب المتابعات  الواضحة 

والغامضة، المعروف بأنه عندما عين وكيال عاما في البيضاء، وقبلها 
القضايا التي  كل  وحــده،  عليه،   عرضت  للتحقيق،  قاضيا 

والقرض   الــشــعــبــي،  العام: البنك  الـــــرأي  شــغــلــت 
السياحي أيام السليماني، وملف  المطاحن مع 
الغالي السبتي، ومشروع الحسن الثاني مع عبد  
المغيث السليماني   والعفورة،  وملف  سوق   

الجملة،  إضافة إلى  االستعانة بخبرته)...( 
الذي  الملف  الودغيري،  خالد  ملف  في 

انتهى إلى رفوف القصر الملكي.
> البقية ص 2

في القمة اإلفريقية
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سيقدم الوزراء 
شهادة حسن 
السيرة قبل 

الدخول للحكومة

إصالحات ال يرجع
 فيها الفضل ألحد

07

شعارات رفعت 
أثناء تشييع 

جنازة المرحوم 
أحمد بنجلون: 

من راية 20 
فبراير وصورة 

شي غيفارا إلى 
لباس »الخطر«

جمال سرحان

ملف العدد



زين العابدين
 بن علي في طريق 

رجوعه لتونس
> تونس. وكاالت األنباء

انتشرت في أرجاء تونس، أخبار إمكانية رجوع الرئيس السابق، 
زين العابدين بن علي إلى تونس، بعد أن أخبره رجال الحكم الجديد، 
بأنه بإمكانه الرجوع إلى تونس، من منفاه االختياري في السعودية، 
على أن تعاد محاكمته من جديد في تونس. وقال محامي الرئيس 
السابق، عازوري، في تصريح صحفي، كما أكدت ذلك بعض القنوات 
التلفزيونية، إن زبونه بن علي تلقى عرضا بالرجوع إلى تونس على 
أساس إعادة محاكمته في بلده. ويظهر من تفاصيل هذا الخبر أن 
النظام الجديد في تونس وفي إطار الديمقراطية المعلنة، قرر طي 
صفحة الماضي، وفتح صفحة تسمح لكل التونسيين بأن يدافعوا 

عن أنفسهم أمام المحاكم التونسية، وفي نفس الوقت، أعلن 
المتفاوضون المتخاصمون في ليبيا، موافقتهم الجماعية، 

المسؤولين في عهد  يمنع  ال��ذي  القانون  إلغاء  على 
القذافي من تحمل المسؤوليات الحكومية.
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أنغوال تطالب بإجالء 
المغرب من الصحراء بالقوة

في القمة اإلفريقية

المراكشيون تنازلوا عن 
شكاويهم بالفرنسيين 

المعتدين على أوالدهم

> أديس أبابا. وكاالت األنباء

التي  اإلفريقية  المنظمة  تحامل  إطار  في  مرة  ألول 
غادرها المغرب احتجاجا، وخالل اجتماع هذه المنظمة 
مندوب  تقدم  إثيوبيا،  عاصمة  في  الماضي،  األسبوع 
الثالثاء  شيكوتي«،  »ج��ورج  خارجيتها  وزي��ر  أنغوال، 
الماضي، بحتمية التحضير لطرد المغرب من الصحراء 
إطار  ف��ي  ن��م��وذج  أب��ش��ع  وه��و  يحتلها،  ألن��ه  الغربية 
فيه  تسعى  ال��ذي  الوقت  في  المغرب،  على  التحريض 
أط����راف أخ���رى إل���ى إرج����اع ال��م��غ��رب ل��ع��ض��وي��ة هذه 

المنظمة.
أنغوال التي يذكر القراء، أن جريدة »صوت الناس« 
هذا  م��ن  موجهة  رس��ال��ة  أص���درت  أن  سبق  المتوقفة، 
المصطفى بزيويط )قضية درابور( الذي دفع أمواال طائلة 
لنشر تلك الرسالة، ليظهر للمسؤولين المغاربة نفوذه 
على الرئيس األنغولي، الشيء الذي دفع مدير »األسبوع«، 
إلى التساؤل عن خبايا هذه الرسالة المفتوحة )الحقيقة 
الضائعة، عدد: 11 نونبر 2014( وخصوصا عندما قال 
للشعب  سيقدم  األنغولي  الرئيس  إن  الرسالة،  كاتب 
المغربي خيرا لن ينساه، وها هو مندوب أنغوال يقدم 
الصحراء  ع��ن  ال��م��غ��رب  ب��إج��الء  مطالبا  ال��خ��ب��ر،  ه��ذا 

بالقوة.

الدستوري  ال��م��ج��ل��س  راس����ل 
بقبول  يخبره  البرلمان  رسميا 
ميلود  ال���ح���اج  ان��ت��خ��اب  إل���غ���اء 
مدينة  ع���ن  ك��ب��رل��م��ان��ي  ال��ش��ع��ب��ي 

فيه  يؤكد  آخ��ر  وب��ق��رار  القنيطرة، 
تعويضه بابنته أسماء الشعبي التي 

أص��ب��ح��ت اب��ت��داء م��ن ب��داي��ة األسبوع 
مجلس  داخ���ل  ج��دي��دة  برلمانية  ال��ج��اري، 

النواب.
القرار الذي أعلن بمجلس النواب رسميا، يوم الثالثاء الماضي، 
أسماء  أن  أكد  الداخلية،  وزارة  من  مكتوب  تقرير  على  بناء  جاء 
الشعبي هي من كانت رقم اثنين في الالئحة االنتخابية للحاج ميلود 

الشعبي بدائرة مدينة القنيطرة خالل انتخابات نونبر 2011.

هذا الخبر

مقابل الفلوس:

> مراكش. األسبوع

هذه  ضخامتها  رغ��م  مراكش  تعيش 
األيام، على وقع الفضائح المتوالية التي 
رافقت محاكمات األجانب الذين يفسدون 
تدخل  أص��ب��ح  وه��ك��ذا  م���راك���ش،  أوالد 
الشرطة القضائية وحتى النيابة العامة 
بمراكش، إلزاميا لتفادي انفجار اجتماعي 
بالقيم  ال���م���ال���ي  االس���ت���ه���زاء  ن��ت��ي��ج��ة 

واألخالق.
فعندما تم تقديم بعض الفرنسيين أمام 
صغار  أوالد  إف��س��اد  بتهمة  ال��م��ح��اك��م 
بمراكش، وقف والد واحد منهم، وأنكر 
مخاطبا محاميه: أنا لم أكلفك بالدفاع عن 

ابني.
وفي محاكمة أخرى إثر اعتداء جنسي 
قدم  تامنصورت،  بمنطقة  سيارة  داخل 
عن  ل��ل��م��ح��ك��م��ة  م��ك��ت��وب��ا  ت���ن���ازال  األب 

المتابعة.
وفضحت أم أحد األطفال تفاصيل هذه 
الظاهرة، حين قالت إنها وزوجها تعرضا 
لضغوط قصد التنازل، مقابل بعض من 
وسخ الدنيا، أي المال، وكان أبشع من 
ذلك األب الذي قال لرئيس المحكمة، إن 
ه����ذا ال���ف���رن���س���ي، ال��م��ش��ت��ك��ى ب����ه، هو 

صاحبي.
وهكذا أصبحت محاضر البوليس التي 
األجانب،  ه��ؤالء  اعتقال  ظ��روف  فصلت 
المعتدى  ألول��ي��اء  األول���ى،  والشكايات 
عليهم، أصبحت كلها كذبا.. مقابل طريقة 
الرشوة التي طغت على كل الملفات، وقد 
تتوسع هذه الطريقة لتشمل قضايا أخرى 
يدفع فيها المشتكى بهم أمواال للمشتكين، 
وتجد المحاكم نفسها أمام إحراج ومحط 

استهزاء.

القاضـي الـذي تظاهـر  ضـده وزيـر  العـدل

وقال المحامون إن مكتبه أشبه بالكوميسارية
وفتح ملفات البنك الشعبي والودغيري والعفورة والسليماني

> تتمة ص 1  
  

وكان سرحان، المزداد سنة 1960 قد 
بدأ تجربته شبه السلطوية، أيام شكاية 
»األسبوع  ب��ج��ري��دة  بنعيسى  ال��وزي��ر 
الصحفي« في وقت النفوذ، حين تم دعم 
المعروف  الملف  في  الوزير  أطروحة 
بملف »الدار اللي هناك« باستحضار جمال 
سرحان للتكفل بالملف كمساعد للوكيل 
العام، حيث راج في ذلك الوقت، أن وزير 
دبلوماسي،  بمنصب  وعده  الخارجية 
لوال أن القضية انتهت بتنازل بنعيسى 
ل��ي��ب��ق��ى س���رح���ان ف���ي م��ح��ك��م��ة ال����دار 

البيضاء. 
سرحان الذي أصبح لسنوات طويلة 
أغلبها  ك��ان  الكبيرة،  بالملفات  مكلفا 
مطروحا لتصفية كثير من الحسابات، 
نقل إلى محكمة خريبكة في إطار محاولة 
أن  لوال  البصري)...(  عهد  طي صفحة 
ج����م����ال س�����رح�����ان ف����ت����ح واج����ه����ات 
أخرى ضخمت ظاهرة األزمات في جهاز 

العدالة بخريبكة ثم سطات، حيث تكررت 
تكتب  المجهولة)...(  الشكايات  ظاهرة 
ت�����ع�����رض على  م����ل����ف����ات  ح������ق  ف������ي 
تنقيله لسطات  القضاء مباشرة، وكان 
طرف  من  كبرى  باحتجاجات  مسبوقا 
المحامين، في مايو 2009، ضد سرحان 
الذي كان يرغم المحامين على االطالع 
لما  الملفات، داخل مكتبه، خالفا  على 
تنص عليه المساطر. الشيء الذي جعل 
العدل  الرميد وزير  المحامي مصطفى 
الحالي، يشارك في تلك المظاهرة التي 
اللطيف  عبد  المحامين  نقيب  ترأسها 
المالحظين  ي��ج��ع��ل  م��م��ا  ب��وع��ش��ري��ن. 
َيَرْون أن وزير العدل الرميد، تلكأ عدة 
مرات في اتخاذ قرار بشأن ملف الوكيل 
العام سرحان، واتخاذ قرار بشأنه، خوفا 

من اتهامه بالنوايا االنتقامية. 
إال أن أحد المصادر الخبرية »كود« 
حول  شامل  تحقيق   فتح  ع��ن  تحدث 
ممتلكات القاضي سرحان الذي تراقبه 
وتطرح  المتتبعين،  زمان، عيون  منذ 

معها عدة أسئلة حول ممتلكات عدة، في 
ال���ب���ي���ض���اء، وحي  ال�������دار  ض����واح����ي 
والمعاريف، وفيالت  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 
ب��م��راك��ش، إض��اف��ة إل���ى م��ا ي���روج من 
شكليات متعلقة ببلدية سطات، لتبقى 
في  مرتبطة  سطات  توقيفه من  عملية 
األذهان بكونه أول قاٍض تحقيق تظاهر 
ضده المحامون الذي قالوا في التظاهرة 
معاملة  يعاملهم  بأنه  مرتفع  بصوت 
الخدام في حديقة البيت، بل قال آخرون 
بأنهم كانوا ال يجدون فرقا بين مكتبه 
وكوميسارية الشرطة، رغم أن األجهزة 
في  المناسب  ال��رج��ل  فيه  ت��رى  ك��ان��ت 
ال��م��ك��ان ال��م��ن��اس��ب، وه��و ال���ذي كلفته 
األجهزة، بالتعامل مع القاضي الفرنسي 
»راماييل« الذي جاء للمغرب في مهمة 
في  المغاربة  المسؤولين  استنطاق 

قضية المهدي بنبركة. 
القاضي  ق��رر  التوقيف،  ق���رار  بعد 
س��رح��ان ال��س��ف��ر إل���ى ف��رن��س��ا إلج���راء 

فحوص طبية.

سرحان

المظاهرة االحتجاجية ضد سرحان وقد شارك فيها وزير 
العدل الرميد  عندما كان محاميا

أسماء
الشعبي

غلطة قاتلة فعال ارتكبها تنظيم »داعش« 
الكساسبة،  معاد  األردن��ي  الطيار  بإعدام 
تعبير  فيها  يكفي  ال  التي  الطريقة  بهذه 
ه��ذا، يكرس  اإلع��دام  الهمجية، ألن مشهد 
المخطط المرسوم، لإلساءة إلى اإلسالم. 
لم يقتل »داعش« جنديا وال عميال إسرائيليا، 
الصديقة  ال���دول  م��ع  العالقات  ب��ل ض��رب 
للعرب والمسلمين، بإعدام اليابانيين لتكون 
الحادثة، أول مناسبة ستفرض على  هذه 
الحتمي  المخطط  الله،  عبد  األردن،  ملك 
هذه  م��ن  وال��م��س��ل��م��ي��ن،  ال��ع��رب  لتخلص 
المنظمة التي تكشف أخطاؤها أنها منظمة 
متخصصة في قتل األبرياء، مكلفة بتحريض 

المسيحيين، واليهود على المسلمين.
لقد تناست »داعش« أن الجيش األردني 
هو أقوى جيش في المنطقة، بعد أن قضى 
الجيش  على  المالكي  العراقي  الرئيس 
العراقي، وسيفرض إعدام الطيار األردني 
يعجلوا  أن  وال��م��س��ل��م��ي��ن،  ال��ع��رب  ع��ل��ى 
هذه  من  للتخلص  الضخمة  بإمكانياتهم 
الظاهرة وبوسائلهم الخاصة. وخليق بنا 
في المغرب، أال نكتفي بدور المتفرج، بل 
المحيط  المنطقة كلها من  خليق بشعوب 
إلى الخليج، أن تتناسى خالفاتها لتواجه 
ال������ذي يهدد  ال��ح��ق��ي��ق��ي،  ال���خ���ط���ر  ه�����ذا 

وجودها.

صورة 
هل يكتفي وتعليق

المغرب 
بدور 

المتفرج
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السفير  ك��ش��ف 
أيوب،  أب���و  ح��س��ن 
املغرب  أع������داء  أن 
وحدته  واس���ت���ه���داف 
اجلهات  ليست  ال��ت��راب��ي��ة، 
امل��ع��روف��ة)..( وح��ده��ا، ب��ل »أع��داؤن��ا هم، 
الصحراء«  قضية  في  ذل��ك  في  مبا  نحن، 
بتعبيره، واعتبر في شهادة خطيرة على 
لسان أحد كبار صانعي القرار بالواليات 
»اللوبيات  أن  األم��ري��ك��ي��ة)..(،  امل��ت��ح��دة 
في  فيها  مرغوب  غير  مرتزقة  أألمريكية 
ملف الصحراء«، بتصنيف نفس مصدره.

إذن، ماليير بالدوفيز من أموال املغرب، 
ت��ه��در ب���دون م��ح��اس��ب��ة، واألخ��ط��ر بدون 
وتصرف  الصحراء  ملف  على  م��ردودي��ة 
ملف  في  فيهم  مرغوب  غير  »مرتزقة  على 
الصحراء«، والعهدة على »مخبر« السفير 
ح��س��ن أب���و أي����وب، ول����وال ت��دخ��ل جاللة 
اجلبهات  كل  على  ال��س��ادس  محمد  امللك 
وإصالح  الصحراء  نار  إلطفاء  املشتعلة 
حلصلت  املغربية،  الدبلوماسية  أعطاب 

الكارثة.
شكل  ال��ع��ص��ر،  ع��ل��ى  ش��اه��د  وبصيغة 
املتوسط«، محور  »أزمة مشروع  موضوع 
يناير2015   30 ي���وم  ن��ظ��م��ت  م��ح��اض��رة 
نعى  بالرباط،  ل��إدارة  الوطنية  باملدرسة 
املتوسط  مشروع  أي��وب  أبو  السيد  فيها 
واحتاد املغرب العربي، ألسباب ال يتسع 
املجال لذكرها، بصفته مشاركا في صياغة 

أحداثها.
ال أريد أن أحرج أحدا)..( بنشر أسرار 
في  الطعن  يصعب  ووق��ائ��ع  دبلوماسية 
صحتها، كشفها احملاضر، لكن هي ثالثة 
حسن  السفير  »ميساج«،  لوضع  أسباب 

أبو أيوب حتت املجهر.
امليساج،  صاحب  صفة  األول:  السبب 
ورجل  بإيطاليا  اجل��الل��ة  ص��اح��ب  سفير 
دولة معروف بقربه من مربع مراكز القرار 

باملغرب.
على  التي مت  املناسبة  الثاني:  السبب 
تخليد  تزامن  وه��ي  التصريح،  هامشها 
احلسن  امللك  البالد  موحد  رحيل  ذك��رى 

قبول  امل��غ��رب  وق���رار  ال��ل��ه،  رحمه  الثاني 
ات��ف��اق ب��ش��أن ع���ودة امل��ب��ع��وث الشخصي 
»كريستوفر  املتحدة  ل��أمم  العام  لأمني 
الصحراء،  م��ف��اوض��ات  لتحريك  روس«  
للمنظمة  ال��ع��ام  األم��ني  تقدمي  قبل  وذل��ك 
األمن  مجلس  إل��ى  تقريرا  كيمون«  »ب��ان 
قرار  الت��خ��اذ  املقبل،  أب��ري��ل  ب��داي��ة  خ��الل 
في  امل��راق��ب��ني،  حسب  منعطفا   يكون  ق��د 
مسلسل البحث عن حل للنزاع املغربي - 

اجلزائري املفتعل بصحرائنا. 
احتضن  ال��ذي  املكان  الثالث:  السبب 
احملاضرة، وهي املدرسة الوطنية لإدارة 
ونساء  ل��رج��ال  وازن  بحضور  ب��ال��رب��اط، 
الدولة)..(،  خ��دام  ولكبار  واألع��م��ال  امل��ال 

جزئية مهمة ملا لها من رمزية. 
وه���ذا م��ا ي��ق��ود إل���ى ج��وه��ر تصريح 
التقطه  الذي  )الصورة(،  يوب  أبو  حسن 
مراقبون،  ك�»ميساج«، لأحزاب السياسية 

وريعها  وصحفها  أطيافها  بكل  املغربية 
مشغولة  أخ���رى)..(  وجلهات  السياسي، 
عن  بعيدا  التافهة،  الداخلية  بصراعاتها 

التحديات التي تواجه املغرب.
من  مجموعة  حسن،  السي  محاضرة 
الرسائل السياسية إلى من يهمهم األمر، 
مبادرته  ع��ل��ى  م��ن س��ي��ح��ك��م  أن���ا  ول��س��ت 
اجلريئة، ولست في مقام حتليل لشهادته 
التي دامت ساعة ونصف الساعة، والتي  
كل  ع��ل��ى  م��ف��ت��وح��ة  ت��ك��ون  أن  ل��ه��ا  أراد 
ذكي  ملخص  رغم  والتأويالت،  القراءات 
سخونة  »لتبريد  بامتياز  ودب��ل��وم��اس��ي 
الطرح«، حسب املراقبني، قامت به مديرة 
في  البرنوصي،  نادية  الدكتورة  املدرسة، 
نهاية كلمة السفير واخلبير االستراتيجي 

حسن أبو أيوب.
احمل���اض���ر  أح�������د،  أال  أن����س����ى  ك������دت 
مع  املغرب  خلصومة  تطرق  واملتدخلون، 
حليفه االستراتيجي، فرنسا، رغم حضور 
بسيط  لسبب  احملاضرة،  في  بقوة  ظلها 
مباشر  بتدخل  حلها  نعرف  كنا  أننا  هو 
لفرنسا.  مفاجئة  زي��ارة  في  امللك،  جلاللة 
اإلم��ام«، بتعبير وزير  و»ال كالم بعد كالم 
األوق�����اف وال���ش���ؤون اإلس��الم��ي��ة، أحمد 

التوفيق.

السفير حسن أبو أيوب: »لوبيات أمريكية مرتزقة غير مرغوب فيها في ملف الصحراء«؟
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

> الرباط. األسبوع

ش��ه��د درب ال��س��ل��ط��ان ال��ش��ع��ب��ي ف���ي ال���دار 
ال��ب��ي��ض��اء ج��ن��ازة م��ه��ي��ب��ة، ل��م ي��ش��ه��د ل��ه��ا مثيل 
م��ن��ذ زم���ن ط���وي���ل، وال��س��ب��ب ه���و ت��ل��ك احلشود 
املجاهد  الراحل  عائلة  منزل  على  تقاطرت  التي 
املاضي،  اإلثنني  ي��وم  منصور،  محمد  االحت��ادي 
أحد أشهر رموز املقاومة ضد االستعمار، والذي 
»مارشي  تفجير  عملية  منفذي  أحد  بكونه  عرف 
باإلعدام..  بسببها  عليه  حكم  والتي  سنطرال«، 
الراحل كان أول من سارع إلى حفر قبره بيده في 
اخلامس  محمد  امللك  عودة  ولكن  العدير،  سجن 

عجلت بإنقاذه.
فعاليات  أغلب  بحضور  اجل��ن��ازة  ومت��ي��زت 
الرحمن  عبد  رأسهم:  وعلى  االشتراكني  االحت��اد 
اليوسفي، ومحمد اليازغي، وعبد الهادي خيرات، 
القباج، والطيب منشد،.. ووجوه أخرى،  وطارق 
ومحمد بنسعيد أيت إيدر، واحلبيب الشرقاوي، 
ومصطفى  أسيدون،  وسيون  بونعيالت،  وسعيد 
وجيش  للمقاومة،  ال��س��ام��ي  امل��ن��دوب  الكثيري 

التحرير الذي ألقى كلمة باملناسبة)..(.
وكان قد كان مؤسفا غياب وجوه حكومية عن 
هذا احلدث، ورمبا نسي وزراء اليوم قيمة رجل 
من طينة الراحل، الذي كان من مؤسسي االحتاد 
املهدي  ج��ان��ب  إل���ى  الشعبية  ل��ل��ق��وات  ال��وط��ن��ي 
بوعبيد…  الرحيم  وعبد  بنجلون،  وعمر  بنبركة، 
كما أنه أسس دار النشر املغربية، ورئيس الوزير 

األول السابق كرمي العمراني في العمل..

وفاة بطل عملية »مارشي 
سنطرال« الرباط

> الرباط. األسبوع

المغرب  س��ي��اس��ة  ت��ح��ول��ت 
التي  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ف��الح��ي��ة 
حققتها بإمكانياتها الضعيفة 
مقارنة مع اإلمكانيات المالية 
وسيلة  إلى  الجزائر،  للجارة 
السياسيين  ب��ي��ن  ل��ل��ح��روب 
المعارضين في الجزائر وبين 

حكومتهم.
ب���ع���ض ال���م���ع���ارض���ي���ن في 
الحكومة  ان��ت��ق��دوا  ال��ج��زائ��ر 
والنظام الجزائري الذي فشل 
في جعل الجزائر بلدا فالحيا 
كما حصل في المغرب، وقال 
أحدهم بالحرف: »إن مساحة 
ت��ت��ج��اوز خمس  ال  ال��م��غ��رب 
مساحة الجزائر، وتنتج ماليين 
والخضر  القمح  من  األطنان 
تصل  أن  يمكن  ال  وال��ف��واك��ه 

إليها الجزائر«.
وأضاف نفس السياسي أن 
الشعب الجزائري يرفض اليوم 

وغازه  بتروله  نهب  استمرار 
تحت ذريعة أن عائداته تستثمر 
والخضر  القمح  اق��ت��ن��اء  ف��ي 
يتم  أن  »ن���رف���ض  ل��ل��ش��ع��ب، 

إن  البشاعة،  استغاللنا بهذه 
من يقوم بهذه المهمة السهلة 
البترول  بيع  مهمة  )يقصد 
الوزراء  من  القمح(  واقتناء 

ي��س��ت��ح��ق أن  وال��ح��ك��وم��ة ال 
يتقاضى أجرا سمينا من مال 
الشعب«، يقول ذات السياسي 
بث،  تلفزيوني  ب��رن��ام��ج  ف��ي 
»فرانس  ق��ن��اة  على  م��ؤخ��را، 

 .»24
المناسبة أعادت إلى األذهان 
الجزائري  الرجل  ذلك  حكاية 
الذي جاء سائحا إلى المغرب 
فالتقط صورا لبعض الحمير 
»الدالح«،  فاكهة  تلتهم  وه��ي 
بينما كان الجزائريون بالكاد 
يتذوقون هذه الفاكهة الصينية، 
فحصل أن عاد هذا السائح إلى 
بلده، وجعل جيرانه يتفرجون 
ذلك  فكان  على هذه الصورة، 
م��ن��ط��ل��ق��ا الح��ت��ج��اج��ات غير 
مسبوقة في الحي الذي يقطن 
فيه، حيث قال: »كيف يعقل أن 
يأكل الحمار الدالح في المغرب 
في  نحن صعوبة  نجد  بينما 
ولم  الخبز)..(،  إلى  الوصول 

ينته األمر إال بتدخل األمن.

عندما انتفض سكان الجزائر بعد رؤيتهم صورة
»حمار« يأكل الدالح في المغرب

> الرباط. األسبوع

علمت »األسبوع« أن عبد اإلله بن كيران رئيس 
إشكال  في  بغرفتيه  البرلمان  ورط  قد  الحكومة 

البرلمان  مناقشة  بمناسبة  كبير  دس��ت��وري 
للقوانين االنتخابية المقبلة.

وقالت ذات الجهات إنه بإحالة بن كيران 
القوانين االنتخابية على مجلس المستشارين 
أوال، قبل مجلس النواب، سيصدم هذا اإلجراء 

الذي  وبالدستور  التشريع  بمسطرة 
الثانية  القراءة  يعطي حق 
والنهائية للقوانين لمجلس 
النواب في مسطرة تشريع 
وت����داول ال��ق��وان��ي��ن من 
ثالث مراحل: »القراءة 
ف��ي مجلس  األول����ى 
الثانية  ثم  النواب، 

والنهائية  الثالثة  ثم  المستشارين،  مجلس  في 
لمجلس النواب«.

وأشارت ذات الجهات إلى استشارات قانونية 
تجرى على قدم وساق مع مختصين كبار 
في الفقه الدستوري إليجاد حل لهذه 
المصادقة  أن  وأكدت  المعضلة، 
االنتخابية  القوانين  هذه  على 
إلى  ستحتاج  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ه��ذه 
مسطرة تشريع من أربعة مراحل 
كي تكون القراءة النهائية لمجلس 
أم��ر ممنوع في  ال��ن��واب، وه��و 
بين  ال��ق��وان��ي��ن  ق������راءة 
الغرفتين »ثالث قراءات 
ف��ك��ي��ف سيحل  ف��ق��ط«، 
البرلمان هذا اإلشكال 
»الورطة« التي وضعه 

فيها بن كيران؟

أرشيف األسبوعورطة دستورية ال مخرج لحكومة بن كيران منها
أخيرا  ت��وف��ي 
النقابي  ال��ق��ط��ب 
بوعزة  ب����ن  ال���ط���ي���ب 
الرجل الثاني في االتحاد 
ال���م���غ���رب���ي ل��ل��ش��غ��ل مع 
المحجوب بن الصديق.

ص������ورة م����ن أرش���ي���ف 
وحديث  لقاء  »األسبوع«، 
خاص بين الملك الحسن 
الثاني، والمحجوب وفي 
ال����ط����ي����ب بن  ال�����وس�����ط 

بوعزة.

الحكومة التي
 تجهل المقاومين

القصة التي عادت للحياة بعد تدخل سياسي جزائري

حسن
أبو أيوب

عبد اإلله
بن كيران
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في  السادس  محمد  امللك  مفاجأة 
عقارب  أرجعت  القرويني،  جامعة 
السالطني،  كبار  تاريخ  إلى  الزمن 
الفجر  صالة  مصلو  فوجئ  حينما 
اإلثنني املاضي، بامللك محمد السادس 
محراب  أمام  الفجر،  معهم  يصلي 
القرويني. املفاجأة كانت أيضا للملك 
ألداء  الصاحني  عدد  أن  وجد  الذي 
الفجر في القرويني، ال يتعدى العشرة 

أنفار.

قاتل  »كوليبالي«  يسكن  كان  من  عند 
صحفيي »شارلي إيبدو«، الذي قضى 
في املغرب أياما قبل توجهه لباريس، 
البحث  أن  يظهر  الهجوم.  لتنظيم 
من  كان  الذي  هو  اجلواب  هذا  عن 
أسباب استيناف احلوار بني املغرب 

وفرنسا.

انتهت  املصدر،  مجهولة  ضغوط 
في  صدم  الذي  الصعلوك  باعتقال 
»اجلاكوار«،  بسيارته  شرطية  طنجة 
القضاة  أحد  فأطلق  تأمني،  وبدون 
سراحه، بدعوى انعدام نية االعتداء، 
والسبب كان هو تدخل العائلة التي 

تعتبر نفسها خارج القانون.

تبذل  جدة،  في  املغربية  القنصلية 
مواطن  إنقاذ  أجل  من  مجهودات 
مغربي من قطع يده، بعد أن اتهم، أو 
ضبط، بالقيام بسرقة على بعد أمتار 
من ستار الكعبة، وإذا لم يصدر امللك 
مبناسبة  عفوا  اجلديد،  السعودي 
تعيينه، فإن قطع يد املواطن املغربي 

سيكون نافذا.

عليهم  احملكوم  الئحة  توسعت 
األراضي،  على  السطو  قضية  في 
وأصدرت محكمة في األسبوع املاضي 
حكما على كل من بلقاسم الغدايش، 
سنوات  بعشر  الغني،  عبد  وكرمي 
الصارمة،  األحكام  منهما.  واحد  لكل 

مازالت تدور في األجواء القضائية.

املعروفة،  احلكومية  الوجوه  تفادت 
حضور جنازة الراحل أحمد بنجلون 
لكون  األمور،  تطور  من  خوفا 
شعارات  يحملون  كانوا  املشاركني 
مكثف  حضور  مقابل  فبراير)..(،   20
للوجوه احلقوقية، في ما أنقذ حضور 
عبد اللطيف املنوني اجلانب الرسمي 
من اجلنازة باعتباره املستشار امللكي 
الذي كان ينشط في االحتاد  الوحيد 
الوطني لطلبة املغرب، وعضو نشيط 
في االحتاد االشتراكي وهو ما يفسر 
التحية احلارة التي تبادلها مع عبد 

الرحمن اليوسفي.

مختلف  سيضرب  إداري  زلزال 
الئحة  إن  حيث  واألقاليم،  العماالت 
التنقيالت توجد في مراحلها النهائية، 
وينتظر أن تتسبب في رحيل البعض 
ملء  مع  اآلخر،  البعض  انتقال  وفي 

املقاعد الشاغرة منذ مدة)..(.
  

»تسونيو  الياباني  السفير  نصيحة 
ياماناكا« للمغاربة: »ال استقرار بدون 
إنهما  استقرار،  بدون  منو  وال  منو، 
ذلك  قال  وقد  يفترقان«،  ال  عنصران 
بالرباط،  املندمج  النمو  مناظرة  في 
في نفس اللقاء الذي قال فيه اخلبراء 
إن معدل الفقر ارتفع بشكل كبير في 

البوادي املغربية.

ما خفي

> الرباط. األسبوع

رغم أن وفاة وزير الدولة باها، جاءت 
في  الزايدي  االحت��ادي  النائب  وف��اة  بعد 
نفس املوقع، أثارت موجة من التساؤالت 
نظرا خلروج احلادثتني عن املألوف، فإن 
عندما  ظهر  اخلفية  ال��دواف��ع  م��ن  جانبا 
األسبوع  بالبرملان  العدل  جلنة  صوتت 
امل���اض���ي ب��رف��ض امل���ش���روع ال����ذي سبق 
ألقاب  بإلغاء  ال��زاي��دي،  النائب  قدمه  أن 
سيدي وموالي من أسماء املنتمني لألسر 
بعشرة  اللجنة  أعضاء  وصوت  الشريفة، 
الذي  امل��ش��روع  ه��ذا  إلسقاط  سبعة،  ضد 
ب��ع��د م���وت صاحبه،  ب��ه  ال��ع��ن��اي��ة  ت��ول��ى 

االحتادي اآلخر خيرات.
مشروع  بني  عالقة  أي��ة  تفادي  ورغ��م 
القضية،  جوهر  أن  إال  وموته،  ال��زاي��دي 
م��ش��روع سيدي  امل��ش��روع،  ه��ذا  ال يجعل 
أنه  رغ��م  املغرب،  أسبقيات  في  وم��والي، 
ينتمي  م��ن  ك��ل  ق���رون،  إل��ى  ي��رج��ع  تقليد 
التي  األس��ر  إح��دى  من  الشريفة  لألسرة 
س���اه���م م��ؤس��س��وه��ا ف���ي ن��ش��ر اإلس����الم 
بلقب  احترامه  إطار  في  يحظى  باملغرب، 
بهذه  النطق  أن  علما  م��والي،  أو  سيدي 
امليزة في حق أي شخص، ليس إلزاميا، 
ب��ق��در م���ا ه���و إل���زام���ي ف���ي ح���ق الرتب 
خدمات  ق��دم��وا  م��ن  عليها  يحصل  ال��ت��ي 
على  أل��ق��اب��ا  ف��ي��أخ��ذون  للجيوش،  ه��ام��ة 
أحد  أي  حق  من  ليس  انتصاراتهم  ق��در 
سحبها، من قبيل رتبة قبطان وكومندان 
الشاسع بني  البعد  رغم  أو حتى جنرال، 

لقب األشراف ورتب الضباط.
وكان الوزير السابق إدريس البصري 
إلى  ال��زاي��دي،  االحت���اد  النائب  سبق  ق��د 
ضباط  فيها  يأمر  وزاري��ة  مذكرة  حترير 
ألقاب  باالمتناع عن كتابة  املدنية  احلالة 
س��ي��دي وم����والي، ف��ك��ان م��ش��روع إدريس 
طرف  من  عليه  للغضب  بداية  البصري 
أس��ي��ادي وم���وال���ي)...( امل��ت��واج��دي��ن في 
الزوايا  وأع��ض��اء  امللكي  القصر  أط��راف 
أن  قبل  واألول���ي���اء،  ب��ال��س��ادة  واملهتمني 

يطرد، وميوت في بالد الغربة..
املوضوع،  هذا  بأن  اإلره��اص  ويأتي 
موضوع سيدي وموالي هو شيء ثانوي 
وخ�����اص، ي��رج��ع ل��ك��ل م��ت��ع��ام��ل م���ع أي 

أو  م��والي،  أو  يسميه سيدي  أن  شخص 
هذه  إلغاء  الق��ت��راح  مبررا  خينا،  ه��اداك 
املدنية،  احل��ال��ة  أوراق  م��ن  فقط  األل��ق��اب 
فلكل شخص  التسميات  أما  كحل وسط، 
هناك  مثلما  اس��م��ه،  اخ��ت��ي��ار  ف��ي  احل���ق 
من  متابعة  تتولى  ل��ألش��راف،  جمعيات 

يدعي االنتماء لها، وهو ليس منها.
املوضوع  هذا  إثارة  من  التشاؤم  أما 
فقط ظهر على صاحب املشروع الزايدي، 
حوله  انفجرت  بشهور،  موته  بعد  ال��ذي 
منطقة  ف���ي  م��ج��ه��ول��ون  ق���اده���ا  ح��م��ل��ة 
ثروة  خلف  الزايدي  أن  يدعون  بوزنيقة، 
 28 ب�28 م��ل��ي��ارا )األخ���ب���ار، ع���دد:  ت��ق��در 
سعيد  الزايدي  ولده  ليرد   ،)2015 يناير 
بأن هذا اجلرد كذب وإمنا الواقع هو أن 
القرض  400 مليون من  اقترض  الزايدي 
كتبوا  فايسبوكيني،  أن  رغ��م  الفالحي.. 
أنه  رغم  مليون،  و900  مبليار  مدين  أنه 
خالفا ملا يدعيه ولد الزايدي، فإنه ال مبرر 

موته،  بعد  الزايدي  النائب  إلى  لإلساءة 
ما دام حزبه الذي كان ينتمي إليه، ورغم 
اتهام  ف��ي  ي��رى مصلحة  ال  م��ع��ه،  خ��الف��ه 

الزايدي بامللياردير.
أما ما يتعلق بحكاية سيدي وموالي، 
مادام  بالتأكيد،  دينية  خلفيات  لها  ف��إن 
ال���رس���ول ع��ل��ي��ه ال��س��الم ق���ال ف��ي حديث 
صحيح: »تعلموا من أنسابكم ما تصلون 

به أرحامكم«.
األل��ق��اب شيء  ألن اخل��وض في ميزة 
ث���ان���وي أم�����ام اخل���ص���اص ال��ك��ب��ي��ر في 
أك��ث��ر ارت��ب��اط��ا باملواطن  م��ج��االت أخ��رى 
والبحث  للعلم  سبقونا  من  أما  املغربي، 
األنساب  م��ن  جعلوا  ))ف��ق��د  أوروب����ا  ف��ي 
جديدا سمي  علما  العائلية،  واالنتماءات 
الدم  عالقة  لدراسة  »اجلينيولوجي«  علم 
وراب��ط��ة ال��س��الل��ة أو ال��ن��وع ال���ذي يربط 
)محمد  وف����روع����ه((  ب��أص��ول��ه  اإلن���س���ان 

املعزوزي. تأمالت قبل الرحيل(.

alousbouea@gmail.com

هل حقا أن الزايدي كان مليارديرا أم 
أنها دعوات األشراف ضد مشروعه 

بإبادة ألقابهم
األضواء
تحت

> الرباط. األسبوع 

»إع��ف��اء احل��رك��ي أح��م��د امل��وس��اوي والي 
املاضي،  األسبوع  تافياللت،   - مكناس  جهة 
الداخلية  لوزارة  الواسع  الباب  من  وإخراجه 
جديدة  ض��رب��ة  ه��و  وال��ن��س��ي��ان،  التقاعد  إل��ى 
حزب  ومعه  مب���رارة  العنصر  امحند  تلقاها 
سياسيون  أك��ده  م��ا  ه��ذا  الشعبية«،  احل��رك��ة 

كبار في الرباط.
فإعفاء الوالي احلركي مباشرة بعد إعفاء 
وزي���ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة احل���رك���ي، محمد 
تهم  غضب  رس��ائ��ل  العنصر  وتلقي  أوزي���ن، 
التعديل  في  لتغييرهم  احلركة  وزراء  بعض 
وغيرها،  فضائحهم  بسبب  املرتقب  احلكومي 
كلها إشارات غضب متتالية على حزب احلركة 
الشعبية الذي ال يريد التغيير وأصبح فضيحة 

املغربي،  ال��س��ي��اس��ي  امل��ش��ه��د  ف���ي 
بحيث إنه يعد احلزب الوحيد الذي 

لم يتغير منذ عهد احلسن الثاني.
مطلعون  ي��رى  أخ��رى،  من جهة 
على خبايا األمور أن حزب السنبلة 
لبعض  م���ح���ارب���ت���ه  ث���م���ن  ي�������ؤدي 
الدولة  وأط��ر  والتقنوقراط،  األط��ر، 
ال��ك��ب��ار ال���ذي���ن ج���رب���وا ط����رق باب 
وجدوا  لكنهم  ال��ش��ع��ب��ي��ة،  احل��رك��ة 
بقوة  الباب  متسك  األعيان  جماعة 
»احلياحة«  بواسطة  عليهم  وتهجم 
داخل  احملددة  بوظيفتهم  املعروفني 
احلزب،  هياكل  اجتماعات  مختلف 
اللجنة  اج���ت���م���اع���ات  »وب���خ���اص���ة 
للحزب«  الوطني  واملجلس  املركزية 

منذ أزيد من 20 سنة. 

الحزب الذي لم يتغير منذ عهد الحسن الثاني

أحمد الزايدي

امحند
العنصر
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صدى مقاالت »األسبوع«
 في قرارات وزارة اخلارجية

>  الرباط. األسبوع

عملية  ال  أن  ي����ب����دو 
الفنادق  ف���ي  ال��ت��ح��ف��ي��زات 
التعويضات  وال  امل��ج��ان��ي��ة 
الرفع  إل��ى  أدت  التنقل  ف��ي 
من مستوى العمل البرملاني 
وح��س��ن��ت م��ن ص���ورت���ه، بل 
»البوانتاج«  ق�����رار  ح��ت��ى 
والتهديد باالقتطاع من أجر 
البرملانيني املتغيبني قد فشل 
املهمة،  حتقيق  ف��ي  ب���دوره 
البرملانيون  أض��ح��ى  ح��ي��ث 
يتعمدون  وال���ب���رمل���ان���ي���ات 
اجللسة  بداية  في  احلضور 

»البوانتاج«،  بعملية  للقيام 
ومباشرة بعدها تتم مغادرة 

ال��ع��م��وم��ي��ة كما  اجل��ل��س��ات 
حصل في اجللسات األخيرة 

 300 ب��ق��راب��ة  تنطلق  ال��ت��ي 
برملاني، وبعد أقل من نصف 
ساعة يصبح احلضور باهتا 
وضعيفا باستثناء انضباط 
من  والتنمية  العدالة  نواب 

أول اجللسة إلى آخرها.
مباشرة  »السليت«  ه��ذا 
اجللسات  اف���ت���ت���اح  ب���ع���د 
العامة جعل الطالبي العلمي 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����ن����واب، 
لله  ب��ي��د  ال��ش��ي��خ  وم��ح��م��د 
املستشارين  مجلس  رئيس 
آخر  »بوانتاج«  في  يفكران 
نهاية  عند  امل��رة  ه��ذه  يكون 

اجللسات.

بعد الضجة التي كان قد أحدثها مقال جلريدة »األسبوع« قبل 
أزيد من شهر حول االنعكاس الدولي التفاقيتني قانونيتني دوليتني 
على صورة املغرب، وسيادته، وأمنه، كانت جلنة اخلارجية مبجلس 
جتميد  أن  »األس��ب��وع«  علمت  للمصادقة،  برمجتهما  ق��د  ال��ن��واب 
املصادقة على هذه القوانني لم يعد موضوعا داخل البرملان فحسب، 
بل قامت احلكومة عبر قطاع وزارة اخلارجية والتعاون وفي شخص 
رسميا  االتفاقيات  هذه  بسحب  بوعيدة،  امباركة  املنتدبة،  الوزيرة 
التشريع  مسطرة  لتأخذ  وللحكومة  للوزارة  وإعادتها  البرملان،  من 
من جديد. وكانت جريدة »األسبوع« قد دقت ناقوس اخلطر مباشرة 
بعد برمجة جلنة اخلارجية مبجلس النواب جللسة املصادقة على 
قانونني يهمان البروتوكول االختياري املتعلق باتفاقية القضاء على 
املتحدة،  األمم  من طرف  املعتمدة  املرأة  التمييز ضد  أشكال  جميع 
اخلاصة  ال��دول��ي��ة  باالتفاقية  املتعلق  االخ��ت��ي��اري  وال��ب��روت��وك��ول 
باحلقوق املدنية والسياسية.  ونبهت إلى االنعكاس اخلطير لهذين 
أمام  مصراعيه  على  الباب  يفتحان  وكيف  املغرب،  على  القانونني 
ما  2014(، وهو  11 دجنبر  )األسبوع، عدد:  دوليا  املغرب  محاكمة 
أحدث رجة وسط البرملانيني ودفع بعضهم إلى طلب تأجيل املناقشة 
احلكومة  تتدخل  أن  قبل  مناقشتهما  جتميد  مت  وبالفعل  حولهما، 
في  النظر  وإع��ادة  أكثر،  والتدقيق  التمحيص  أجل  من  لتسحبهما 

بعض املواد التي ظل املغرب يتحفظ عليها منذ مدة.

< الرباط. األسبوع

بن كيران يطرق أبواب الملك للخروج من »حصلة« التقسيم الجهوي
> الرباط. األسبوع

ت����ت����داول ع�����دد م����ن األوس������اط 
السياسية داخل األغلبية الحكومية 
بصفته  ك��ي��ران  ب��ن  اإلل���ه  عبد  أن 
رئيسا للحكومة، قام برفع الخالف 
التقسيم  م���وض���وع  ف���ي  ال���ح���اد 

الجهوي الذي حصل وتوسع بين 
إلى  السياسية  األح��زاب  مختلف 
الملك قصد التشاور ومعرفة رأي 
وت����وج����ه ال���م���رب���ع ال��م��ل��ك��ي في 

الموضوع.
بن  أن  المصادر  ذات  وأضافت 
كيران ينتظر الرد، ومن تم سيطبق 

اختصاصه وصالحياته الدستورية 
في وضع التقطيع الجهوي، حيث 
الجهوي  التقسيم  شكل  سيفرض 
الذي حصل على الضوء األخضر، 
غضب من غضب ورغب من رغب.

وكان خالف حاد قد حصل داخل 
األغلبية الحكومية وخارجها حول 

التقسيم  مضمون آخر نسخة من 
ال���ج���ه���وي ال���ت���ي ط��رح��ه��ا وزي���ر 
داخل  ح��ص��اد،  محمد  ال��داخ��ل��ي��ة، 
أسبوعين،  قبل  الحكومة  مجلس 
مما دفع بن كيران إلى طلب تأجيل 
دون طرح  ال��م��وض��وع  ف��ي  ال��ب��ت 

السبب.

برلمانيون يأتون إلى البرلمان من أجل »البوانتاج« فقط ثم »السليت«

> فاس. األسبوع

فاس،  مدينة  ش��وارع  عاشت 
يبدو  حدثا  الماضي،  األسبوع 
في  لكن  أن��ه طريف  ظاهره  في 
تعانيها  حقيقية  مأساة  عمقه 
الكبرى،   وب���خ���اص���ة  م���دن���ن���ا 
كمدينة  والتاريخية  والعتيقة، 

فاس.
كانوا  ع��ي��ان  ش��ه��ود  يحكي 
ب��أح��د األس����واق ال��ت��ج��اري��ة أن 
شخصيات كبرى من دولة شقيقة 
للمغرب، كانوا يتجولون بشوارع 
مدينة فاس دون برتوكول، وفي 
لحظة معينة احتاجوا على عجل 
وبعد بحث  لمرحاض عمومي، 
ف���ي ك���ل أرج�����اء ال���ش���وارع في 

المدينة العتيقة دون فائدة، وما 
حراس  من  مرافقيهم  على  كان 
تلك  م��ن  أم��ن مغاربة وأج��ان��ب 
هذه  إليها  تنتمي  التي  الدولة 
الشخصيات إال اإلسراع بهم إلى 
أقرب مركز تجاري كبير بالمدينة، 
ف�����أح�����دث�����وا ح�����ال�����ة ط�������وارئ 
لهذه  العمومية  بالمراحيض 
المراكز حتى قضوا حاجاتهم، 
المغاربة  للمواطنين  معتذرين 
اللحظة  تلك  ف��ي  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
يتواجدون بكثرة داخل المركز 

التجاري المعلوم.
يفكر  ه��ل  الواقعة  ه��ذه  بعد 
المدينة  ع��م��دة  ش��ب��اط  ح��م��ي��د 
المراحيض  توفير   في  بجدية 
للساكنة  بالشوارع  العمومية 

وللسياح ولضيوف المدينة؟ أو 
أنه سيرتكب نفس الخطإ الذي 
المبتدئون  المهندسون  يرتكبه 

عندما يرسمون في تصاميمهم 
باستثناء  ال�����م�����راف�����ق  ك�����ل 

»المرحاض«.

ضيوف المغرب المرموقون يبحثون عن مرحاض
 في مدينة فاس

هذا الخبر

> الرباط. األسبوع

كما أكدت »األسبوع« قبل شهرين، 
لم تمس حركة التعيينات الجديدة 
»حالتين  ب���اس���ت���ث���ن���اء  ال��������والة 
مكناس  واليا  وهما  مستعجلتين 
وكلميم«، بسبب انتظار االنتهاء من 
مرسوم التقسيم الجهوي الذي لن 
يكون جاهزا إال أسابيع قليلة قبل 
االن��ت��خ��اب��ات، م��م��ا س��ي��ج��ري معه 
صفوف  في  وشامال  قويا  تعديال 
التقسيم  م���ع  ان��س��ج��ام��ا  ال�����والة 
ال���ج���ه���وي ال���ج���دي���د وب���ك���ف���اءات 
مع  انسجاما  جديدة  تقنوقراطية 

الدستور الجديد.
وعرفت التعديالت األخيرة عودة 
رجال الدار، وبصمة محمد حصاد 
وزير الداخلية على الالئحة التي لم 
إل���ي���ه���ا أس����م����اء بعض  ت���ت���س���رب 

المتحزبين، كما حصل آخر مرة.
إلى ذلك، تمكن محمد حصاد من 
إقناع بن كيران بعدم تضمين الئحة 
العمال الجدد عماال متحزبين، وذلك 
السنة  ه��ذه  خصوصيات  بسبب 
حيث االنتخابات على األبواب، وهو 
ما قد يفسر أنه دعم لتوجه معين 
عامل  فيها  يقترح  جهة  أي��ة  ف��ي 
كيران  بن  تفهمه  ما  متحزب وهو 

وقبل به.

> مكناس. األسبوع

االنقالب  المتتبعين  جل  يفهم  لم 
»180 درجة« في الموقف من التقسيم 
القيادي  أب������داه  ال�����ذي  ال���ج���ه���وي 
االتحادي، سعيد اشباعتو، األسبوع 

الماضي. 
جمعية  رئ��ي��س  اشباعتو  سعيد 
رؤساء الجهات، ورئيس جهة مكناس 
بمجلس  والبرلماني  تافياللت،   -
ال���ن���واب، ك���ان ق��ب��ل خ���روج مرسوم 
ال��ت��ق��س��ي��م ال��ج��ه��وي ال��ج��دي��د قبل 

أسبوعين، يقيم الدنيا وال يقعدها، 
ويتحرك من مكناس إلى الرباط، 

متتالية  اجتماعات  ويعقد 
رؤساء  »جمعية  لجمعيته 
الجهات«، يحتج يصرخ، بل 

ينظم حتى الوقفات االحتجاجية في 
الالفتات  ويحمل  والرباط،  مكناس 

الذي  الداخلية  تقسيم  ض��د 
 - مكناس  جهة  أل��ح��ق 

بجهة  ت����اف����ي����الل����ت 
فاس.

وب����ع����د ك�����ل ه���ذا 
والتعبئة  التصعيد 
ف�������������ي ص�������ف�������وف 
ال�����م�����ن�����ت�����خ�����ب�����ي�����ن 

بجهة  والبرلمانيين 

مكناس، ومباشرة بعد خروج مرسوم 
التقسيم الجهوي الجديد، والذي لم 
مكناس  لجهة  جديد  أي  يحمل 
اشباعتو  َر  َغَيّ تافياللت،   -
الشجب  ل��غ��ة  م���ن  ل��غ��ت��ه 
واإلدانة إلى لغة المهادنة 
في  المديح  لغة  إل��ى  ب��ل 
الجهوي  التقسيم  ح��ق 
أصبح  بحيث  ال��ج��دي��د، 
األهم في نظره »ليس هو 
تعاون  ه��و  ب��ل  التقسيم 
اإلدارات  ب��اق��ي 
في  العمومية 
ال������ج������ه������ات 

ومنحها االستقاللية التامة كي تساعد 
رؤس��������اء ال����ج����ه����ات ع���ل���ى إن���ج���از 

مهامهم«.
كان  ال��ذي  اشباعتو  من  مقربون 
األسبوع  ال��ع��م��وم��ي،  اإلع���الم  رج���ل 
حلقتين  ف��ي  )ال��م��ش��ارك��ة  ال��م��اض��ي 
مباشرتين بالتلفزيون حول الجهوية 
يوم  وآراء«  »ق��ض��اي��ا  ب��رن��ام��ج  ف��ي 
وفي  األول���ى،  القناة  على  ال��ث��الث��اء 
برنامج »مباشرة معكم« ليوم األربعاء 
الثانية«،  ال��ق��ن��اة  ع��ل��ى  ال���م���وال���ي 
يتحدثون عن صفقة تهدئة طمأنه بها 
زعيمه في الحزب، إدريس لشكر، الذي 
شباط،  حميد  بمساعدة  سيسعى 
منح  إل��ى  ف��اس  جهة  ف��ي  المتحكم 
هذه  مكناس   - فاس  اشباعتو جهة 

المرة وليس جهة مكناس وحدها.

»اشباعتو« قبل التقسيم ليس هو »اشباعتو« بعد التقسيم
هل هي صفقة بينه وبين لشكر وشباط؟

اتفاق حكومي حول 
إقصاء الوالة 

والعمال المتحزبين

الحكومة تسحب اتفاقيتين 
دوليتين من البرلمان..

مزوار رفقة 
امباركة 
بوعيدة

سعيد 
اشباعتو
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غطت نقطة مصادقة مجلس 
تشغيل  على  المستشارين 
خادمات البيوت أقل من 16 
سنة على نقط أخرى في نفس 

القانون ال تقل فضائحية.
ومن أهم هذه النقط في هذا 
بين  يفرق  لم  ال��ذي  القانون 
»خادم البيوت« وبين »خادمة 
ب�»العامل  وسماهم  البيوت« 
المنزلي« و»العاملة المنزلية« 
أن  أن��ه اعتبر  ال��س��واء،  على 
السائق والبستاني والطباخ 
البيوت«،  »خادمة  مثل  مثله 
ولهم نفس الحقوق وقد يكون 
سنه ه��و ك��ذل��ك أق��ل م��ن 18 

تشغيل  أن  ب��م��ع��ن��ى  س���ن���ة، 
القاصرين الذكور في البيوت 
أص���ب���ح م��س��م��وح��ا ب����ه هو 

أيضا. 
من جهة أخ��رى، نص هذا 
القانون على مدة راحة عمال 

وعامالت البيوت التي ال تقل 
األسبوع،  في  ساعة   48 عن 
في  االختبار  فترة  ح��دد  كما 
ثماني أيام على أكثر تقدير.

العطل  لالئحة  وبالنسبة 
وخادمات  ل��خ��دام  بالنسبة 
ال��ب��ي��وت ف��ق��د ح��دده��ا نفس 
القانون بالنسبة لزواج العامل 
أو العاملة، فيستفيد من عطلة 
هي  فقط  أربعة  أي��ام  لسبعة 
وبالنسبة  ع��ن��ه��ا،  ال���م���ؤدى 
ل��زواج أح��د األب��ن��اء فيومين 
أحد  لختان  وبالنسبة  فقط، 
ولعرس  واح��د،  فيوم  األبناء 
أيام  وثالثة  يومين،  األبناء 
للوالدة، وفي حالة وفاة الزوج 

أو الزوجة فثالثة أيام.

ح����ول ن��ش��ر ال���دع���وى م���ن ج��دي��د أم����ام محكمة 
االستئناف:

ينشر  االستئناف  أن  على   172 ال��م��ادة  تنص 
إليها  المرفوع  المحكمة  أم��ام  جديد  من  الدعوى 
االستئناف، وتضيف هذه الفقرة: »ويحق لألطراف 

تقديم األدلة وإثارة الدفوع التي يرونها«.
بهذه  يرونها  ال��ت��ي  للدفوع  األط���راف  وتقديم 
الفقرة  الصيغة المطلقة يتعارض مع ما ورد في 
األولى من المادة 42، التي تنص على أنه يجب على 
األطراف الدفع بعدم االختصاص المحلي قبل كل 
»وإثارة  العبارة  نقترح حذف  لذلك  دف��اع،  أو  دفع 
»إثارة  بعبارة  تعوض  أو  يرونها«،  التي  الدفوع 

الدفوع التي لها عالقة بالنظام العام«.
جاءت المسودة بمقتضيات غامضة في المادة 
األحكام،  مبدأ حجية  تمس  نظرنا  في  173 وهي 
لم  لمن  بالنسبة  القطعية  الدرجة  تحوز  وكونها 

يطعن في تلك األحكام.
ويفهم من المادة 175 أن من مست حقوقه خالل 
المرحلة االستئنافية أن يتدخل في الدعوى أو أن 
ينتظر صدور قرار محكمة االستئناف، ثم يطعن فيه 

بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
المستعج��الت:

إن قانون المسطرة المدنية الحالي، ينص على 
مسطرة القضايا االستعجالية من الفصل 149 إلى 
الفصل 154، أما مسودة المشروع فنصت على هذه 
المسطرة في المواد من 183 إلى 191، والفصل 
149 ينص على أن رئيس المحكمة االبتدائية يختص 
هو وحده بصفته قاضيا لألمور المستعجلة يختص 
بالبت في الطلبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند 
قابل للتنفيذ، هذا االختصاص نزعته المسودة من 
رئيس المحكمة االبتدائية وأسندته لقاضي التنفيذ، 
149 يحتوي على ضمانة  وفي نظرنا أن الفصل 
أكبر، لما يتمتع رئيس المحكمة من أقدمية وكفاءة 
وتجربة أهلته لرئاسة محكمة تعتبر صاحبة الوالية 
المحكمة  رئ��ي��س  يبقى  أن  نقترح  ل��ذل��ك  ال��ع��ام��ة، 
الطلبات  ف��ي  بالبت  مختصا  وح���ده  االب��ت��دائ��ي��ة 
المتعلقة بوجود صعوبة تعتري تنفيذ حكم أو سند 

قابل للتنفيذ.
والمادة 184 من المسودة يجب تفعليها، وذلك 
باإلعالن في سبورة المحكمة، عن القاضي المكلف 
وأن  القصوى،  االستعجال  حالة  ذات  بالقضايا 
يحتوي اإلعالن على محل إقامته ليستقبل أصحاب 
الطلبات التي تقدم في غير األيام والساعات المعينة 

للقضاء االستعجالي.
إن المسودة حذفت الفقرة الثالثة من الفصل 149 
التي تنص على ما يلي: »إذا كان النزاع معروضا 
على محكمة االستئناف مارس هذه المهام رئيسها 
األول«. ولم يرد في المسودة مقابل لهذه الفقرة، بل 
جاء في الفقرة األخيرة من المادة 188 أن الرئيس 
األول لمحكمة االستئناف يفصل هو أو من ينوب 
عنه في الطعن باالستئناف المرفوع لتلك المحكمة 
ضد القرار االستعجالي، فهل معنى هذا أن الطلبات 
االستعجالية يجب أن تمر، أوال، عبر رئيس المحكمة 
االبتدائية، ولو كان موضوع الدعوى معروضا على 
التقاضي على  لمبدإ  احتراما  االستئناف  محكمة 

درجتين؟ 
هذه إشكالية عويصة، فلو فرضنا أن المحكمة 
االبتدائية حكمت برفض طلب يتعلق بتسيير مال 
شائع، وطعن في هذا الحكم باالستئناف، فهل يمكن 
لمن له مصلحة أن يطلب وضع المال الشائع تحت 
المحكمة  رئ���ي���س  م����ن  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  ال���ح���راس���ة 

االبتدائية؟
سيحكم  االبتدائية  المحكمة  رئيس  أن  نعتقد 
برفض الطلب، ألن أصل النزاع خرج من تحت والية 
المحكمة االبتدائية، وألن المحكمة حكمت في أصل 
النزاع بالرفض، فال يمكن لها أن تقبل الطلب الفرعي 

وتحكم بالحراسة القضائية؟
هذه مالحظاتنا عما ورد في بعض مواد مسودة 
المسطرة  قانون  وتتميم  وتغيير  تعديل  مشروع 
المدنية، وتلك المالحظات متعلقة بما ورد في المواد 

من 1 إلى 191 فقط.

التعديالت المقترح إدخالها 
على بعض مواد مسودة مشروع 

قانون المسطرة المدنية
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*
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< انتهى
*من هيئة المحامين بالرباط
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alousbouea@gmail.com
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أكيد أن المغرب الذي يعاني من تهاون 
أحزابه السياسية التي ال تتحرك إال في 
يستفيد  أص��ب��ح  االنتخابية،  ال��م��واس��م 
م���ن صراعات  م��ب��اش��رة  غ��ي��ر  ب��ط��ري��ق��ة 
ومزايدات الفرق البرلمانية، هذه األيام، 
بوادر  ع��ن  تتسرب  األخ��ب��ار  وأص��ب��ح��ت 
إصالحات أساسية وهامة من شأنها أن 
لمستقبل  متينة  أسس  وضع  في  تسهم 

المغرب.
فبعد أن قررت لجنة العدل في البرلمان 
وبأغلبية حكومية ومعارضة، أن يترأس 
الوزراء المجالس الجماعية ومنع أعضاء 
الحكومة من أن يكونوا رؤساء جماعات، 
على الطريقة التي ابتدعها الوزير القوي 
فرق  هي  ها  البصري،  إدري��س  السابق 
تقدم  المستشارين،  بمجلس  المعارضة 
األهمية،  من  عال  مستوى  على  مقترحا 

وهو إرغام كل مرشح لمنصب وزير على 
تقديم شهادة إبراء ضريبي قبل تنصيبه 
وحتى تعيينه، وهي جزئية من األهمية 
بمكان، ألن الوزراء الذين يرأسون شركات 
ع���دة وم��ص��ان��ع س��ي��ج��دون ص��ع��وب��ة في 
الحصول على شهادة براءة، إال بعد البحث 
مرتبطون  هم  التي  الشركات  جميع  في 

بها.
الذي  بالدور  االع��ت��راف  تجاوز  ودون 
أصبح يلعبه المجلس األعلى للحسابات 
منذ تولي إدريس جطو رئاسته، وأعطاه 

صيغة أداة للمحاسبة والمتابعة. 
كما أن من بين اإلصالحات التي كانت 
وصغار  العاطلين  ع��ل��ى  وس��الم��ا  ب���ردا 
ال��م��وظ��ف��ي��ن، م��ش��روع ق��دم��ه م��ن خارج 
البرلمان، مجموعة من المتظاهرين، رفعوا 
تقاعد  بإلغاء  فيها  يطالبون  ش��ع��ارات 
الوزراء،  وتقاعد  والمستشارين  النواب 
علما أنه في إطار تقوية الرغبة الشخصية 

في الحصول على مقعد في البرلمان، أو 
وزارة في الحكومة، تقرر منذ بضع سنوات 
فقط احتفاظ أعضاء البرلمان بجزء هام 
من أجورهم حتى بعد انتهاء عضويتهم 
في البرلمان، مثلما أن الوزراء يحتفظون 
بأجورهم بعد مغادرتهم الحكومة، وهي 
امتيازات أسفرت المعلومات األخيرة، عن 

تقديرها ب�43 مليارا في سنة 2015.
قدمه  ال��ذي  المشروع  ألهمية  ون��ظ��را 
سارعت  فقد  ال��ش��ارع  ف��ي  المتظاهرون 
الجمعية المغربي لحماية المال العام، إلى 
دعم هذا المشروع الذي لن يلقى دعما وال 
من يصوت عليه في البرلمان، الشيء الذي 
يحتم البحث عن طريقة أخرى لتمرير هذا 
القرار، فمن لم يبق نائبا في البرلمان عليه 
ال���وزراء  ي��دب��ر ح��ال��ه، كما أن إم��ت��اع  أن 
بأجورهم حتى بعد سقوط الحكومة، وهو 
بواسطة  يصدر  أن  يمكن  بالتأكيد  أم��ر 

ظهير ملكي.

إصالحات ال يرجع فيها الفضل ألحد

جريمة تشريعية

سيقدم الوزراء شهادة حسن السيرة
 قبل الدخول للحكومة

خبايا األمور2
 في ما يجري 

ويدور

حتى إذا طاحت الحكومة.. تبقى المانضة مضمونة
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات 

النظر املعرب عنها  خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل 

الإعالم وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
جريدة

اجلرائد

لن نغطي 
جميع الدوائر

الحزب،  خصوم  ليطمئن 
والذين يحاربونه، ويخافون 
من توسعه وهيمنته إننا لن 

نغطي جميع الدوائر.
> عبد اهلل بوانو »العدالة 
والتنمية«

اإلصالح بجرعات صغيرة
الفساد  م���ظ���اه���ر  إن 
الرمال  مقالع  في  القوية، 
للدولة  ال��ع��ام��ة  واألم����اك 
ومنح رخص النقل العمومي 
البحار  أعالي  في  والصيد 
اإلدارة،  داخ����ل  وال���رش���وة 
قاله  بما  الحكومة  واجهتها 
صادوق:  الصمد  عبد  السيد 
»اإلصاحات بجرعات صغيرة 
وبإرادة  ال��زم��ن،  في  متباعدة 
المكتسبات  ع����ن  ال���ت���راج���ع 

يعكسه  م��ا  وه��و  المؤسساتية 
إلى  بالوصول  الخاصة  القوانين  مشاريع  محتوى 

المعلومة، وهيئة محاربة الرشوة«.
> عبد الحميد جماهري »االتحاد االشتراكي«

»حزب اليهود اإلباحيين«
على  ذل��ك  يقتصر  ل��م 
االستقاليين، فحتى بعد 
انقسام حزب االستقال، 
االتحاديين  ب��ع��ض  ب��ق��ي 
يقولون لنا »حزب اليهود«، 
ويمكن للباحثين أن يعودوا 
إلى الخطب التي كانت تلقى 
في بعض الحمات االنتخابية 
للقوات  ال��وط��ن��ي  ل��ات��ح��اد 
الشعبية، وربما نشر بعضها 
الحزبية،  ال���ص���ح���اف���ة  ف����ي 
ف��ب��اس��ت��ق��رائ��ه��ا س��ي��ج��دون أن 
اتحاديين بارزين كانوا يصفوننا بحزب اليهود وحزب 

اإلباحيين.
> إسماعيل العلوي »االتحاد االشتراكي«

قنبلة موقوتة في
»السي دي

دائما  الضروري  من 
إجراء تعديات هيكلية، 
جديدة  ديناميكية  لضخ 
داخل المؤسسة المركزية 
لصندوق اإليداع والتدبير، 
بعض  إل���������ى  إض�������اف�������ة 
لها.  التابعة  المؤسسات 
بعض  تسيير  نعتبر  ألننا 
التابعة  ال��م��ؤس��س��ات  ه���ذه 
للسي دي جي، بمثابة قنبلة 

موقوتة قابلة لانفجار.
> حسن بوردي »نقابة مستخدمي صندوق اإليداع 
والتدبير«

أسرار  الدولة في خطر
على  إنه  القول  يمكن 
أن  األنترنيت  مستعمل 
يدرك أن المعلومات التي 
الشبكة  ع���ل���ى  ي��ض��ع��ه��ا 
متاحة  تبقى  العنكبوتية 
ولكن  للقرصنة،  ومعرضة 
يمكن  ال  أن��ه  يعني  ال  ه��ذا 
وضع احتياطات للتقليل من 
فإن  ل��ه��ذا،  القرصنة،  خطر 
المغرب مطالب باالستثمار في 
الرقمي من أجل  األمن  مجال 
الحفاظ على أسرار الدولة، ألن 
ما وقع بخصوص تسريبات كريس كولمان ليس سوى 

غيض من فيض، وقد تكون هناك أمور أخطر.
> رشيد جنكاري »متخصص في المعلوميات«

انتقدت الحكومة تقرير منظمة »هيومن 
رايتس ووتش« حول وضعية حقوق اإلنسان 
في المغرب، حيث حمل تناقضات صريحة 
تعمد إلى تبخيس جهود السلطات المغربية 

في هذا المجال.
وسجل باغ للمندوبية الوزارية المكلفة 
التعبير  بين  »تناقضا  اإلن��س��ان  بحقوق 
الصريح لمنظمة »هيومن رايتس ووتش« 
عن ارتياحها للعمل في المغرب في جو من 
وتبخيسها  ج���ه���ة،  م���ن  ال���ح���ري���ة، 

لمجهودات المغرب في مجال حماية حقوق 
اإلنسان وضمان الحريات للجميع، بما فيه 
الوطنية  ال��ح��ك��وم��ي��ة  غ��ي��ر  ال��م��ن��ظ��م��ات 

والدولية«.
وأوضح الباغ أنه »بقدر انفتاح المملكة 
على كل الماحظات واالنتقادات في مجال 
حقوق اإلنسان وغيرها، بقدر ما ترفض أي 
تقييم أو انتقادات مبنية على مجرد ادعاءات 
وانطاقا من مصادر واحدة، وخاصة منها 
األطراف المعنية بالحاالت الواردة في تقرير 

المنظمة«.
أن  على  المغربية  السلطات  وش���ددت 
المسار الواسع لإلصاحات المهيكلة التي 
مستدام  »م��س��ار  المملكة  فيها  انخرطت 
كل  ع��ل��ى  ومنفتح  وت��ش��ارك��ي  وت��دري��ج��ي 
األطراف المعنية بما فيها المنظمات غير 
الحكومية الوطنية والدولية، ولم يحصل 

فيه أي تراجع بل ازدادت 
دي��ن��ام��ي��ت��ه وخ��اص��ة منذ 

اعتماد دستور 2011«.

قراءة في خبر

جواب المغرب على تقرير حقوقي مسيء

ملك  عم  اب��ن  هشام  األمير  ص��رح 
إسبانيا  ب��ح��ث  ب��ض��رورة  ال��م��غ��رب 
ولو  ومليلية  سبتة  ملف  والمغرب 
150 سنة مقبلة، وجاء  األمر  تطلب 
مع جريدة  في حوار  التصريح  هذا 
»الباييس« اإلسبانية بمناسبة نزول 
النسخة اإلسبانية من »يوميات أمير 
منفي« عن أكبر دار نشر في إسبانيا 
فصا  لها  أض��اف  والتي  »بانيتا«، 
خ���اص���ا ب���ال���ع���اق���ات ال��م��غ��رب��ي��ة - 
دون  تبقى  أنها  م��ؤك��دا  اإلسبانية، 

العاقات بين الرباط وباريس.
ويؤكد في التقديم تجاهل النخبة 
المغربية إلسبانيا لسنوات طويلة بعد 
فرانكو،  فرانسيسكو  الجنرال  وفاة 
وبدء االنتقال الديمقراطي سنة 1975 
اإلسباني  االقتصاد  ضعف  بسبب 
وقتها وبسبب المشاكل التي هيمنت 
طويلة،  مدة  الثنائية  العاقات  على 
لمدة  المغربي  الوعي  غياب  وينتقد 
ألوروب���ا  ك��ب��واب��ة  بإسبانيا  طويلة 

وأمريكا الاتينية.
االهتمام  االنطاق  نقطة  ويجعل 
المغربي بإسبانيا سنة 1981 عندما 
نجح الملك خوان كارلوس في تجاوز 
وقتها  الفاشل،  العسكري  االنقاب 
اقتنع الملك الحسن الثاني أن الملكية 
الشمالية.  جارته  في  مستقبل  لها 

أوائل  في  الثاني  السبب  ويتجلى 
أزمة  وق��ع��ت  ع��ن��دم��ا  التسعينيات 
سياسية شائكة بين الرباط وباريس 
بسبب صدور كتاب »صديقنا الملك« 
الحسن  ال��راح��ل  ح��ول  ب��ي��رو  لجيل 
الثاني، هذا األخير الذي انفتح على 
قد  الثاني  الحسن  وك��ان  إسبانيا. 
في  ال��دي��م��ق��راط��ي  االن��ت��ق��ال  استغل 
إسبانيا ليقنع المغاربة بأنه سيعمل 
مغربية  م��ل��ك��ي��ة  ع���ل���ى  م��س��ت��ق��ا 
هذا  ولكن  اإلسباني.  على  المنوال 
وفاته  بعد  تدريجيا  تبخر  الحلم 

والعراقيل التي واجهت ما يصطلح 
عليه التناوب السياسي بقيادة عبد 

الرحمن اليوسفي.
وي��ع��ال��ج أج���ن���دة ال��م��ش��اك��ل بين 
التعاون  على  أث���رت  ال��ت��ي  البلدين 
الثنائي خاصة إبان حكومة المحافظ 
»خوسي ماريا أثنار« بسبب اتفاقية 
الصيد البحري سنة 2001 ومشكلة 
جزيرة ثورة سنة 2002، عاوة على 
التعاطف الكبير لإلسبان مع موقف 
جبهة البوليساريو في نزاع الصحراء، 
وهنا ينتقد دبلوماسية المغرب التي 

فشلت في التعريف بوجهة نظرها في 
هذا البلد األوروبي.

ملحوظ  ت���ط���ور  ع��ل��ى  وي����راه����ن 
التجاري  التبادل  بفضل  للعاقات 
واالقتصادي بعدما تحولت إسبانيا 
إلى الشريك التجاري األول للمغرب 
ب���دل ف��رن��س��ا، ل��ك��ن ل��ي��س ف��ي مجال 
االستثمارات الفرنسية رغم األزمات 
الرباط ومدريد  بين  العاقات  بينما 
م���ازال���ت ت��ب��ح��ث ع��ن ب��وص��ل��ة قوية 

لضمان مسيرتها.
وفي رده على سؤال حول الملف 
يقول  ومليلية،  سبتة  االستعماري 
اآلن  الصمت  يلتزم  »المغرب  األمير 
حول موضوع سبتة ومليلية وهو ما 
ي��ع��ط��ي االن��ط��ب��اع ب��أن��ه ت��خ��ل��ى عن 
يثير  ال  حتى  بسيادتهما  المطالبة 
غضب إسبانيا، لكن يجب استحضار 
البرغماتية.  الوطنية  عبر  الملف 
وسنجد حا، مهما كان الوقت الذي 
بهدوء  المطالبة  يجب  سيتطلبه، 
اإلدارة  ت��ح��ت  اللتين  بالمدينتين 
النزاعات  حل  إطار  وفي  اإلسبانية. 
التي بين بلدينا، ستظهر صيغة الحل 

ولو  الحوار  عبر 
مئة  األم��ر  تطلب 
أو مئة وخمسين 

سنة«.

»ال يمكن إلسبانيا الحلول محل فرنسا في المغرب ويجب 
إيجاد حل لنزاع سبتة ومليلية ولو تطلب األمر 150 سنة«

األمير موالي هشام: 

موالي
هشام

إن ستة  إعام حكومية  قالت وسائل 
أشخاص على األقل غرقوا قبالة السواحل 
المغربية في وقت مبكر، الجمعة الماضي، 

بعد أن غرق قاربهم قرب مليلية.
 وذكرت مصادر إعامية أنه تم إنقاذ 
10 أش��خ��اص آخ��ري��ن على ال��ق��ارب بعد 
ق��رب جيب مليلية  ال���ذى وق��ع  ال��ح��ادث 
عن  معلومات  تتوافر  لم  لكن  الساحلي 
على  إسبانيا  وتسيطر  آخ��ري��ن.  أرب��ع��ة 
جيبي سبتة ومليلية في المغرب ويحاول 
مهاجرون من شتى أنحاء إفريقيا الوصول 

إليهما إما بالسباحة أو بتسلق الحواجز 
عن  تفصلهما  التي  الثاثة  ال��ح��دودي��ة 
المغرب. وكثيرا ما يسقط قتلى ومصابون 
وقالت  الحدود.  اختراق  محاولة  ج��راء 
السلطات المحلية إن ست جثث عثر عليها 
بعد أن جرفها التيار على شاطئ بوقانا 
المغربي. وأضافت أن عشرة أشخاص تم 
إنقاذهم خرجوا من المستشفى بعد أن 
تلقوا العاج. وذكرت الوكالة أن القارب 
كان يقل 20 شخصا بينهم مهربان دون 

أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

المرأة ذات االبتسامة العريضة في الصورة، كانت عنوانا، 
ل�»مراجعة« دينية للكنيسة في إنجلترا، وقد سرق هذا الحدث 
أنظار العالم، ألن السيدة »ليبي لين« البالغة من العمر 48 عاما 
األنغليكانية  الكنيسة  في  »أسقفا«  تصبح  ام��رأة  أول  هي 

ببريطانيا، في انتظار ما سيتبع هذه المراجعة)..(.

كالم الصورة غرق 6 
مهاجرين على 
سواحل المغرب 

قرب مليلية 
المحتلة جي«
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ق������ال إدري��������س األزم������ي 
اإلدريسي، الوزير المنتدب 
لدى وزير االقتصاد والمالية 
ال��م��ك��ل��ف ب��ال��م��ي��زان��ي��ة، إن 
في  التأمين  قطاع  إص��اح 
المغرب سيمكن من الولوج 
لمنتوجات تأمين ضرورية 
ومكملة للمنتوجات المالية 
منه  إش��ارة  في  اإلسامية، 
التأمين  م��ن��ت��ج��ات  إل�����ى 
الشريعة  م���ع  ال��م��ت��واف��ق 
ال����م����ع����رف ب����»ال���ت���أم���ي���ن 

التكافلي«.
وأضاف الوزير، في ندوة 
دول�����ي�����ة ح������ول »ال���ب���ن���وك 
التشاركية في المغرب« نقل 
م���وق���ع حزب  ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا 
»ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة«، أن 
القانون الذي أقر مؤخرا في 
البنكية  لألنشطة  المغرب 
إنشاء  »سيتيح  اإلسامية 
أسس صناعة بنكية جديدة 
تقاسم  م���ب���دإ  ع��ل��ى  ت���ق���وم 

األرباح والخسائر«.
أن  إلى  اإلدريسي  ولفت 
البنوك التشاركية »ستخضع 

إلى نفس اإلطار التشريعي 
والتنظيمي الذي ينظم نشاط 
اإلشراف  حيث  من  البنوك 
وإدارة  الحكامة  وق��واع��د 
وق����واع����د منح  ال��م��خ��اط��ر 
ومعالجة  االعتماد  وسحب 
الصعوبات. قبل أن يضيف 

أن البنوك التشاركية تخضع 
للرأي بالمطابقة الصادر عن 
األعلى  العلمي  المجلس 
حول أحكام وشروط تسويق 

منتوجاتها«.
البنوك  ق��ان��ون  أن  وزاد 
سيسمح  ال���ت���ش���ارك���ي���ة  

األنشطة  جميع  بممارسة 
الودائع  بتلقي  المتعلقة 
العموم  م��ن  االس��ت��ث��م��اري��ة 
بواسطة  الزبائن  وتمويل 
خاصة  م��ال��ي��ة  م��ن��ت��ج��ات 
األداء  وس���ائ���ل  وب��ت��دب��ي��ر 
وبالقيام بالعمليات التجارية 

واالستثمارية  وال��م��ال��ي��ة 
بصفة اعتيادية. الفتا إلى أن 
الجديد  ال��ب��ن��ك��ي  ال��ق��ان��ون 
تمويلية  منتوجات  ينشئ 
الخصوص  وجه  على  تهم 
و»المشاركة«،  »المرابحة«، 
و»اإلجارة«،  و»المضاربة«، 

و»السلم«، و»االستصناع«.
وأشار إلى أن دول شمال 
تعتبر  ع��ام  بشكل  إفريقيا 
للتمويل  واع������دة  س���وق���ا 
تمثل  اإلس���ام���ي، ح��ي��ث ال 
م��س��اه��م��ت��ه��ا ف���ي األص����ول 
التشاركية  ال��م��ص��رف��ي��ة 
العالمية حسب التقارير ذات 
الصلة سوى ما يقارب نسبة 
1 ف��ي ال��م��ائ��ة ن��ه��اي��ة سنة 
المجال  يجعل  مما   ،2013
متسعا ومناسبا لتطوير هذا 
ال��ق��ط��اع ال س��ي��م��ا ف��ي ظل 
تبذلها  التي  المجهودات 
وضع  ف���ي  ال��م��ن��ط��ق��ة  دول 
والسياسات  ال���ق���وان���ي���ن 

المائمة في 
ه����������������������ذا 

الشأن.

شن الرئيس الزيمبابوي »روبرت 
ناميبيا  دول���ة  ورئ��ي��س  م��وغ��اب��ي« 
»هيفيكبوني بوهامبا« هجوما حادا 
قضية  ف��ي  المغرب  على  ومفاجئا 
وحدته الترابية.. الهجوم جاء خال 
الجلسة االفتتاحية للقمة اإلفريقية، 
بالعاصمة  ال���م���اض���ي،  ال��ج��م��ع��ة 

اإلثيوبية أديس أبابا.
الحالية  ال���دورة  رئ��ي��س  وط��ال��ب 
لاتحاد اإلفريقي موغابي، بضرورة 
»تحرير كافة األراضي اإلفريقية..«، 
في  إخوانه  أسماهم  عمن  متحدثا 
البوليساريو.. ودعا األمم المتحدة 
لتطبيق كل القرارات المتعلقة بإجراء 

االستفتاء في تقرير المصير.
استكمال  ف��ي  فشلنا  »إن  وت��اب��ع 
الغربية  ال��ص��ح��راء  تحرير  عملية 
آبائنا  ت��اري��خ  ف��ي  سلبية  ستكون 
أجل  من  حاربوا  الذي  المؤسسين 

تحرر إفريقيا«.
وف��ي االت��ج��اه نفسه، ق��ال رئيس 
دولة ناميبيا هيفيكبوني بوهامبا، 
إنه »يجب تحرير الصحراء«، وطالب 
في الكلمة التي ألقاها في الجلسة 
االفتتاحية للقمة، بمنح حق تقرير 
المصير عبر االستفتاء الذي طرحته 

األمم المتحدة.
زيمبابوي  خارجية  وزي��را  وكان 
مماثا،  هجوما  شنا  قد  وأن��غ��وال، 
ال��ث��اث��اء ال��م��اض��ي، خ��ال مناقشة 
المجلس الوزاري لاتحاد اإلفريقي، 
أبابا،  ب��أدي��س  مغلق  اج��ت��م��اع  ف��ي 
مسودة تقرير خاص بأزمة الصحراء 
وجهود  ال��ت��ط��ورات،  آخ��ر  يتضمن 
االتحاد واألمم المتحدة وتوصيات 
بين  التفاوض  الستمرار  االت��ح��اد 

أط��راف األزم��ة على 
إي���ج���اد حلي  أم����ل 

سلمي.

من هنا 
وهناك

األرجنتين  رئ��ي��س��ة  أش����ادت 
»ك��ري��س��ت��ي��ن��ا ف��ي��رن��ان��دي��ث دي 
ووصفته  بالمغرب،  كيرشنر« 
الهوية  ذي  ال���ج���ذاب  ب��ال��ب��ل��د 
الثقافية الرائعة، بعد استقبالها 
بالتمر والحليب في مطار مغربي 
أثناء توقف رحلتها في الطريق 

إلى الصين. 
وكتبت فيرنانديث دي كيرشنر 
التواصل  على حسابها بموقع 
االجتماعي »توتير« أنه: »كما هي 
العادة دائما، فالمغرب بلد كرم 
االستقبال  وح��س��ن  ال��ض��ي��اف��ة 
وااللتفاتة المتميزة«، وأضافت 
أنه »بلد جذاب وذو هوية ثقافية 

رائعة«.
وأعربت الرئيسة عن ارتياحها 
لها  خصص  ال��ذي  لاستقبال 
بالمغرب، مشيرة في هذا السياق 
إلى أنها استقبلت لدى نزولها 
والحليب  بالتمر  الطائرة  من 
المغربية  ال��ع��ادة  ع��ل��ى  ج��ري��ا 

األصيلة.
وك��ان��ت ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي تقل 
رئيسة األرجنتين المتوجهة إلى 
السبت  ت��وق��ف��ت،  ق���د  ال��ص��ي��ن 
األخير، في الدار البيضاء لفترة 
قصيرة، وتسعى كريستينا إلى 
االستراتيجي  التحالف  تعزيز 
لبادها مع العماق اآلسيوي.

رئيسة األرجنتين تأكل التمر في مطار الدار البيضاء

رؤساء دول إفريقية 
مغمورة ضد سيادة 

المغرب على أراضيه

إدريس األزمي 
اإلدريسي

الرئيس 
الزيمبابوي 

»روبرت موغابي«

ما رأي أصحاب األبناك في دفاع الوزير األزمي عن األبناك اإلسالمية؟
اإلسالميون يدافعون عن المنتوجات »اإلسالمية«

توصل المغرب وفرنسا إلى اتفاق بشأن 
استئناف التعاون القضائي، في ما يمثل 
انفراجا في العاقات بين البلدين بعد عام 

كامل من تعليق التعاون القضائي.
العدل  وزارة  أص��درت��ه  ب��ي��ان  وأوض���ح 
العدل  ات���ف���اق وزي�����رة  إل����ى  ال��ف��رن��س��ي��ة، 
المغربي  ونظيرها  توبيرا«  »كريستيان 
مصطفى الرميد على تعديل اتفاقية التعاون 
أن  إل��ى  مشيرا  البلدين،  بين  القضائي 
المباحثات جرت في أجواء من التفاهم بين 
ال��ب��ل��دي��ن وال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أه��م��ي��ة تبادل 
طرف  ك��ل  اح��ت��رام  إط���ار  ف��ي  المعلومات 
للقوانين والمؤسسات القضائية في البلد 

اآلخر والتزاماته الدولية.
وأكد وزير العدل المغربي على أن القضاء 
قضايا  في  بالنظر  المؤهل  هو  المغربي 
األجنبي، وفي  القضاء  قبل  أوال  التعذيب 
هذه الحالة القضاء الفرنسي، موضحا أن 
ب��اري��س وال��رب��اط أح��رزت��ا بعض  مدينتي 
التقدم في المشاورات وتسيران على الطريق 

السليم، ولديهما الرغبة في 
ال���خ���اف���ات وأن  ت���ج���اوز 
األجواء تشجع على ذلك.

أجرى وفد من المستثمرين الصينيين، 
»شانغهاي  م��ج��م��وع��ة  رئ��ي��س  ي���ق���وده 
مع  مباحثات  دينان  هوانغ  إليكتريك«، 
مسؤولين مغاربة حول فرص االستثمار 
الطاقات  مجال  ف��ي  بالمملكة  المتاحة 

المتجددة.
ورصدت الحكومة المغربية 36 مليار 
السنوات  خال  االستثمارات  من  دوالر 
العشر المقبلة لقطاع الطاقات، وهو ما 
يجعله سوقا واعدة للمجموعة الصينية، 
الوطني في  المخطط  التي اطلعت على 

مجال الطاقات المتجددة.
في  المغربية  االستراتيجية  وتسعى 

مجال الطاقة إلى تقليص 
التبعية المطلقة للخارج 
بنحو 14% سنة 2020.

نهاية األزمة بين
 المغرب وفرنسا...

»التنين« يبحث عن موطئ 
قدم في مشاريع الطاقة

كاريكاتور

الوزير حداد 
يقدم التمر 

لرئيسة 
األرجنتين
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مفاجأة للمتتبعين والمتعاطفين

تحول مستشفى الحسن الثاني 
إقليمي  مستشفى  من  بالداخلة 
الداخلة  ساكنة  جعل  ج��ه��وي،  إل��ى 
تتساءل عن أسباب ومسببات التغيير التي 
ال تحمل إال االسم، فالمستشفى يفتقر إلى 
األخصائيين  األط����ب����اء  م���ن  م��ج��م��وع��ة 
عقليات  عن  الحديثة، فضال  والتجهيزات 

بعض األطباء.
ووقف والي جهة وادي الذهب - لكويرة 
على إمكانيات المستشفى الجهوي الجديد، 
بوزير  ات��ص��االت��ه  يباشر  أن  ان��ت��ظ��ار  ف��ي 
الصحة إلتمام التجهيزات الالزمة لمعالجة 

المرضى.

بجهة  السمارة  إقليم  التحق 
العيون - السمارة، في  ما التحق 
إقليم سيدي إفني بجهة كلميم - وادي 
نون، وتقلص عدد الجهات اإلدارية من 16 
إلى 12 جهة إدارية، حيث احتفظت األقاليم 
الجنوبية للمملكة بثالث جهات، كما كانت 
في السابق مع إعادة تسميتها، وهي جهة 
إقليمي  وتضم  ال��ذه��ب،  وادي   - الداخلة 
أوسرد ووادي الذهب، وهي الجهة الوحيدة 
التي بقيت كما كانت في السابق ولم يطلها 
جهة  ث��م  التسمية،  ف��ي  س��وى  تغيير  أي 
العيون - الساقية الحمراء وتضم: العيون، 
وبوجدور، وطرفاية، وأضيف إقليم السمارة 
التابع في التقسيم لجهة كلميم - السمارة، 
ثم جهة كلميم - وادي نون وتضم أقاليم: 
وسيدي  ال���زاك،  وأس��ا  وطانطان،  كلميم، 

إفني.

انتخب حبوها زاد ناس، أمينا 
األصالة  ل��ح��زب  ج��ه��وي��ا  ع��ام��ا 
والمعاصرة لجهة العيون - السمارة، 
وهو ينحدر من قبيلة الركيبات أوالد موسى، 
قبلية  ت��وازن��ات  صاحب  بكونه  ومعروف 

وسياسية)..(.

الراحل  ربه  ج��وار  إلى  انتقل 
بن  ف��ي��ض��ول  اب���ن  الحكيم  ع��ب��د 
إثر  48 سنة،  يناهز  عن سن  الدرهم 
مرض عضال، والفقيد ابن أسرة فيضول 

الدرهم واحد من الشباب أيت باعمران.
كما انتقل إلى عفو الله المرحوم أحمد 
البطاح عن عمر يناهز 68 سنة، ويعتبر من 
المستشار  وشقيق  باعمران،  أي��ت  تجار 

البرلماني محمد البطاح بالداخلة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

> كلميم. عبد اهلل جداد
 

المجلس  رئيس  منزل  شهد 
اإلقليمي للسمارة، محمد سالم 
مؤتمرا  ي��ش��ب��ه  م���ا  ل��ب��ي��ه��ي، 
لشيوخ وأعيان قبيلة الركيبات 
التطرق  خ��الل��ه  ت��م  لبيهات، 
لطريقة إعفاء والي جهة كلميم 
عالي  م��ح��م��د  ال���س���م���ارة،   -

العظمي.
الوالي  عمومة  أبناء  ويعتبر 
العظمي أحد أقوى مؤسسي 
جبهة البوليساريو، وخصمهم 
العنيد حاليا في كل المنتديات 
أن  يحسون  ألنهم  العالمية، 
هناك عمال ومدبرا يتبعه منذ 

أن وطأت قدماه أرض الوطن 
من طرف أناس ال يرغبون في 

قبيلة  قدومه أص��ال، وج��ددت 
تشبثها  لبيهات  ال��رك��ي��ب��ات 

بالعرش العلوي، غير أن إعفاء 
بالوزارة  وإلحاقه  الحضرمي 
في مهام وطنية كبرى لم يشفع 
له منذ التحاقه على رأس جهة 
كلميم - السمارة، للنأي بعيدا 
ع��ن ال��م��واج��ه��ة ال��دائ��م��ة مع 

بعض المنتخبين.
وتشير بعض األخبار اإلعالمية 
إلى أن الحضرمي هو من طلب 
مفضال  بكلميم  مهامه  إنهاء 
المصلحة العامة للبالد، الشيء 
الذي يؤكد أن األمر ال عالقة له 
بالتساقطات المطرية األخيرة 
الوهاب  عبد  م��ع  بنزاعه  وال 
بقرار  فقط  يتعلق  بل  بلفقيه، 

مركزي صادق عليه الملك.

الوالي العظمي هو من طلب »اإلعفاء«
 من مهامه في كلميم

في سابقة هي األولى من 
المجلس  يصوت  نوعها 
بإجماع  لكلميم  اإلقليمي 
أعضائه الحاضرين خالل 
الدورة على رفض مشروع 
الحساب اإلداري المتعلق 
المالية  السنة  بميزانية 
2014، وذلك بسبب وجود 
ما اعتبروه »خروقات« في 
الفصول  ب��ع��ض  ص����رف 
خصوصا الفصل المتعلق 
الكتابة  م����رآب  بتسيير 
الفصل  وك�����ذا  ال���ع���ام���ة، 
بالنفقات  ال���م���ت���ع���ل���ق 
تمت  ما  في  االجتماعية، 
تجديد  ع��ل��ى  ال��م��واف��ق��ة 
اتفاقية الشراكة المتعلقة 
بتسيير مركز تصفية الدم 
فسخ  وك���ذل���ك  ب��ك��ل��م��ي��م، 

اتفاقية الشراكة المتعلقة 
بتسيير مركز األطفال في 

بكلميم،  صعبة  وضعية 
وفاء  ع��دم  »بسبب  وذل���ك 

الهيئة المشرفة على المركز 
ب�����ال�����ت�����زام�����ات�����ه�����ا م���ع 

المجلس«. 
المجلس  رئ���ي���س  وق�����دم 
محمد  البرلماني،  النائب 
بلفقيه، عرضا مطوال حول 
مشاريع ومنجزات المجلس 
وتدخالته، كما استعرض 
بمهمة  مكلف  البكام  علي 
بالوكالة الحضرية لكلميم 
الذي  ال����دور  ال��س��م��ارة   -
تقوم به هذه المؤسسة في 
التنمية المحلية، من أجل 
االرتقاء باألحياء والمجاالت 
الحضرية، وتحسين إطار 
المناطق  مواطني  عيش 
الحضرية، وطرح المشاكل 
وبلورة  الحلول،  واقتراح 
كفيلة  م���ش���ت���رك���ة  رؤى 
ب�����������ت�����������ح�����������ق�����������ي�����������ق 

تطلعات المتدخلين.

المجلس الجماعي لبلفقيه ضد مشروع الحساب اإلداري

> العيون. األسبوع

قريبا سيحل »كريستوفر روس« المبعوث الشخصي لألمين 
العام لألمم المتحدة »بان كيمون« إلى الصحراء بالمغرب، بعد 
أن تلقى الضوء األخضر ليواصل مشواره ومساعيه إليجاد حل 
متوافق بشأنه بين المغرب والبوليساريو بعد أن قدم المغرب 
باألقاليم  روس  يحل  أن  المنتظر  ومن  الذاتي.  الحكم  مقترح 
الصحراوية المغربية خالل شهر فبراير الجاري، وهو ما يعطي 
االنطباع بأن قيادة البوليساريو أصبحت خارج معادلة التأثير 
في تطورات مسلسل السالم األممي، وقد أكد صالح الدين مزوار 
نظيره  استقباله  خ��الل  جديد،  من  الخارجية  ال��ش��ؤون  وزي��ر 
اإليطالي »باولو جينتي لوني« أن »كريستوفر روس« ورئيسة 
بعثة المينورسو »كيم بولدوك« مرحب بهما اآلن في المغرب..

وهو ما يؤكد نهاية التوتر الذي ساد العالقة بين المغرب 
واألمم المتحدة، وكذلك قبول المغرب بتولي الكندية »بولدوك« 
للمبعوث  وكذلك جولة جديدة  المينورسو،  قيادة  في  مهامها 
الخاص »كريستوفر روس« لكي يقدم تقريرا جديدا إلى مجلس 

األمن خالل شهر أبريل القادم.

> العيون. األسبوع

انقلب محمد بازين على كل التنظيمات 
البحرية، وأعلن بالعيون عن تأسيس 
الكونفدرالية الوطنية لبحارة المغرب 
األزرق، وجاء ذلك خالل المؤتمر الذي 
البحارة تحت  العشرات من  فيه  التأم 
رجل  إلى  االعتبار  لرد  »جميعا  شعار 
البحر«، وتم التأكيد على أهمية انخراط 
الدولي  ال��م��ع��رض  ف��ي  ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 

»أليوتيس« بأكادير.
وانتخب محمد بازين باإلجماع كأول 
مما  تتشكل  التي  للكونفدرالية  رئيس 
يقارب 25 إطارا بين جمعية وتعاونية، 
تمثل الصيد الساحلي والتقليدي، وأكد 

هذا  تأسيس  ب��أن  ل���»األس��ب��وع«  بازين 
اإلطار الجديد يأتي في سياق السياسة 
المندمجة، وتحت  والرؤية  التشاركية 
للمجتمع  منح  الذي  الدستور  وصاية 
المدني قوة الشريك، وحدد بازين ثالثة 
محاور استراتيجية لعمل الكونفدرالية 
ومنها: الدفاع عن سن تقاعد البحارة 
في 55 سنة، وفتح قنوات الحوار مع 
القطاع  ال��وزارة الوصية حول قضايا 
انطالقا من إعادة زرع الثقة المفقودة 
ودع����م  وال��م��ه��ن��ي��ي��ن،  اإلدارة  ب���ي���ن 
استراتيجية »أليوتيس« ومناقشتها من 
خالل برنامج إبحار الذي رفع من قيمة 
للصيد  م���ل���ي���ارا   35 إل������ى  ال����دع����م 

الساحلي.

تأسيس كونفدرالية جديدة للبحارة بالعيون

مزوار يقبل روس بعد أن 
رفضه في وقت سابق

كواليس
صحراوية

جميع  الحبيب  دليليح  الفقيه  يعالج  الله  ب��إذن 
أمراض السحر، والمس بالجن، والعين، وآفة التوكال 
ببركة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بأسلوب 

بعيد عن الشعوذة والدجل. 
خبرة الفقيه في العالج أكثر من 20 سنة في مداواة 

المس بالجن والسحر بالرقية الشرعية. 
حصات العالج بالموعد

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

سيدي قاسم 

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

الكونفدرالية 
الوطنية 
لبحارة 

المغرب في 
اجتماع 

تأسيسي لها

إعـــــــــالن...

أشغال دورة 
المجلس 
اإلقليمي 

لكلميم

اجتماع أعيان 
وشيوخ قبيلة 

الركيبات في منزل 
محمد سالم لبيهي



بخالف دول أخرى ال يملك المغاربة ذوقا موحدا في ما يتعلق بالسيارات، سواء تعلق األمر بالفاخر منها 
أو النوع االقتصادي، ومجرد إلقاء نظرة على ما يجول في الطرقات كاف للتأكد من ذلك غير أن »ما خفي 
كان أعظم«. فسوق المنافسة بين مستوردي ومصنعي السيارات تخضع لقوانين قد ال تكون لها عالقة 

بالضرورة مع المنطق، حسب المهنيين، الذين ال ينكرون وجود لوبيات تتحكم في صياغة النصوص 
»المتحكمة« في اللعبة التجارية.

حاوره: سعيد الريحاني

حوار العدد11

بخالف دول أخرى ال يملك المغاربة ذوقا موحدا 
في ما يتعلق بالسيارات، سواء تعلق األمر بالفاخر 
منها أو النوع االقتصادي، ومجرد إلقاء نظرة على 
ما يجول في الطرقات كاف للتأكد من ذلك غير أن 

»ما خفي كان أعظم«.
ومصنعي  م��س��ت��وردي  بين  المنافسة  ف��س��وق 
لها عالقة  لقوانين قد ال تكون  السيارات تخضع 
بالضرورة مع المنطق، حسب المهنيين، الذين ال 
ينكرون وجود لوبيات تتحكم في صياغة النصوص 

»المتحكمة« في اللعبة التجارية.
في هذا السياق، يؤكد نصر الدين عبادة المدير 
العام لشركة »هيونداي المغرب« ونائب رئيس رابطة 
مستوردي  م��ن  مجموعة  تضم  ال��ت��ي  »جيفيت« 
السيارات اآلسيوية، وجود إجحاف كبير، من حيث 
السيارات  على  تطبق  حيث  الجمركية،  التعريفة 
اآلسيوية ضريبة تصل إلى حدود نسبة 17.5 في 
المئة، بينما يتمتع المستوردون من دول أوروبية 
من إعفاء ضريبي، يجعلهم ال يؤدون ولو سنتيما 
واحدا للخزينة، بناء على ما تفرضه اتفاقية التبادل 

الحر، حسب نفس المصدر.
ويشرح نصر الدين، بأن الفروع المروجة لعالمات 
تعريفة  ت��ؤدي  أوروب���ا،  في  اآلسيوية  السيارات 
جمركية تتراوح بين نسبتي 5 و6 في المئة، علما 
أن أوروبا تنتج 12 مليون سيارة، ورغم ذلك فهي 
ال تتجاوز هذه النسبة كإجراء لحماية منتوجاتها 
في  األم��ر  يقتصر  بينما  السيارات،  من  الوطنية 
أمريكا حسب نفس المصدر على ضريبة جمركية 
ال تتجاوز نسبة 2.5 في المئة، عن كل سيارة قادمة 

من كوريا أو اليابان أو الصين..
الدين عبادة:  المغربية، يؤكد نصر  الحالة  في 
»هناك صناعة محلية نريد تشجيعها ونقول بأن 
هناك ماركات مغربية، ولكن التعريفة الجمركية في 
المغرب تصل إلى نسبة 17.5 في المئة، وهي أعلى 
نسبة للتعريفة الجمركية مقارنة مع بلدان أخرى، 
بالمقابل يسمح للمستورد األوروبي بإدخال سيارات 
وجود  بسبب  المئة  في   0 فائدة  بنسبة  للمغرب 

اتفاقيات للتبادل الحر«.
هكذا إذن يرتبط ما يسميه نصر الدين ب�»اإلجحاف 
الضريبي« بغياب اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب 
والدول اآلسيوية، فهل يتعلق األمر بوجود لوبيات؟ 
توجد  »بالتأكيد  عبادة:  يجيب  »األسبوع«،  تسأل 
لوبيات سواء تعلق بمستوردي السيارات األوروبية 

حراس  »حتى  يواصل:  ثم  يضحك  غيرها..«،  أو 
ال��س��ي��ارات ال��ذي��ن ي��ش��ت��غ��ل��ون ف��ي ال���ش���ارع لهم 

لوبياتهم«.
أمنية نصر الدين، هي أن يكون هناك فرق معقول 
بين الضريبة المفروضة على السيارات األسيوية، 
يقدره ضيف »األسبوع« بنسبة 5 أو 6 في المئة، 
فرضية  يستبعد  أنه  كما  األوروب��ي��ة،  والسيارات 
وجود مخطط للقضاء على تواجد هذا النوع من 
السيارات بالمغرب، »يمكن أن نعتقد بوجود هذا 
المخطط قديما، بالنسبة للناس الذين فرضوا علينا 
مجال  ال  لكن  كضريبة،  المئة  في   17 نسبة  أداء 
للحديث عن ذلك اآلن، فالحكومة الحالية أبدت تفهما 
كبيرا شأنها شأن الفرق البرلمانية ولكن ليس هناك 

أي تأثير..«.
هل سبق لكم أن فتحتم حوارا مع الحكومة حول 
الدين  نصر  فيجيب  »األس��ب��وع«  تسأل  مطالبكم؟ 
ع��ب��ادة: »ف��ع��ال، ك��ان ه��ن��اك ح���وار م��ع الحكومة، 
وشخصيا جلست مع أربعة وزراء للمالية ووزراء 
آخرين، منهم على سبيل المثال وزير المالية السابق 
نزار بركة، والوزير محمد بوسعيد.. باإلضافة إلى 
وزراء آخرين مثل: أحمد رضى الشامي، وعبد القادر 
عمارة، وموالي حفيظ العلمي..«، ماذا يقول الوزراء: 
»جميعهم يتفقون على التشخيص، لكنهم يتفقون 
على نفس الجواب، بحيث يقولون إن هناك غيابا 

التفاقيات التبادل الحر مع آسيا«.
يقول عبادة: »نشرح لهم )يقصد الوزراء( بأننا 
موجودون في السوق وبأن الماركات اآلسيوية تصل 
إلى 25 نوعا وكل نوع له موزعوه وكل مجموعة 
تشغل 150 أو 200 عامل ولها نظام اقتصادي يحيط 
بها، فهل يعقل أن نموت بسبب عدم وجود اتفاقية 

للتبادل الحر بين آسيا والمغرب..«.
ي��ت��س��اءل »ه��ل من  ال��دي��ن وه��و   يتحسر نصر 
مصلحة المغرب أن يكون مرتهنا لمنتوج أوروبي؟ 
أليس من مصلحته أن يفتح مجال التنافس بين 
المنتوج األوروبي واآلسيوي كي ينخفض الثمن؟ 
هل من مصلحة المستهلك المغربي أن يكون عنده 
م��ن��ت��وج أوروب�����ي ف��ق��ط؟ أل���م ي��ك��ن ت��ع��دد شركات 
االتصاالت كمثال حافزا لتخفيض الثمن«؟ قبل أن 
يرفع شعار  »فمن  غريبة:  مفارقة  هناك  بأن  يقول 
حماية المنتوج المحلي ويطبق إجراءات صارمة 
على المستورد اآلسيوي يبقي األبواب مفتوحة أمام 
المنتوج األوروبي.. يمكن أن نقول إن مصنع رونو 

بوجو  ول��ك��ن  محلية،  س��ي��ارات  ينتج  طنجة  ف��ي 
التعريفة  م��ن  معفية  وس��ي��ت��روي��ن  وف��ول��س��ف��اك��ن 

الجمركية، وهي سيارات مستوردة«.
باألرقام، يؤكد نفس المصدر أن سوق السيارات 
اآلسيوية في تراجع مستمر، »في 2008 كنا نشكل 
نسبة 40 في المئة من سوق السيارات، وفي 2014 
المئة..  ف��ي   20 نسبة  فقط  النسبة  ه��ذه  بلغت 
طويوطا  مثل  موجودة  مازالت  القوية  الماركات 
وهيونداي بالمقابل الماركات الصغيرة تتجه نحو 

اإلفالس..«.
في ما يتعلق بشركة »هيونداي« التي يعتبر نصر 
»الوضع  المغرب،  في  لفرعها  مديرا  عبادة  الدين 
ثابت«، ولكن وجوده في مجموعة رابطة »جيفيت« 
يفرض عليه الحديث عن أنواع أخرى من السيارات 
األخرى، حسب قوله، منها »شيري«، وكيا«، وهوندا.. 
فبين  تباعا  المغرب  تغادر  اآلسيوية  فالعالمات 
2008 و2009، غادرت المغرب 9 عالمات تجارية 
يابانية وصينية، حسب  ماركات  ثالث  بينها  من 

قوله.
يمكن القول إن المغرب من الناحية السياسية 
على  االنفتاح  نحو  األخيرة  السنوات  في  تحرك 
أسواق أخرى، مثل الحديث عن التقارب مع الصين 
وروسيا.. لكن هذا االنفتاح الذي يصفه نصر الدين، 
باالنفتاح اإلعالمي، لن يكون له أي فائدة إذا لم يكن 
هناك توقيع على اتفاقيات للتبادل الحر، »راسلنا 
بن كيران حول مشكلتنا« لكننا لم نتلق أي جواب 
رسمي، »فكل شركة مستوردة تخلق دورة اقتصادية 
في المغرب وتشغل عددا كبيرا من اليد العاملة.. 

ويجب أن يؤخذ ذلك بعين االعتبار«.
مصلحة  م��ن  ه��ل  للمستقبل:  ننظر  أن  أتمنى 
المنتوج  فقط  يشتري  أن  المغربي  المستهلك 
األوروبي؟ هل من مصلحتنا ربط المستهلك المغربي 
بالسيارات األوروبية وحدها؟ مع العلم أنه ال توجد 
اليوم أية دولة في العالم تربط نفسها بالماركات 
األوروبية فقط، هكذا يتحدث عبادة، ويفند القول 
نظيرتها  من  جودة  أقل  اآلسيوية  السيارات  بأن 
األوروبية، ويؤكد: »الحكومة لها مركز المصادقات 
والمطابقات.. والمستهلك يجب أن تكون له الفرصة 
للحكم على المنتوجات.. »هيونداي« و»كيا« تبيعان 
8 ماليين سيارة في العالم، »هيونداي« األولى في 
أمريكا.. هل تعتقدون أن هذا النجاح اعتباطي؟.. 
»طويوطا« اليوم هي أول عالمة تجارية في العالم 

10 ماليين سيارة في السنة.. نترك لكم  وتسوق 
فرصة تقييم سبب هذا النجاح.

هكذا يلخص عبادة مشكلة السيارات اآلسيوية 
في المغرب، ويؤكد صعوبة المنافسة، ويقول إن 
التعريفة  مراجعة  يرفضون  المسؤولين  بعض 
عدم  بدعوى  اآلسيوية،  السيارات  على  الجمركية 
الرغبة في المس بمداخيل الميزانية العامة، لكن 
غياب  يعني  اآلسيوية  العالمات  استمرار  ع��دم 
المداخيل نهائيا.. كالم نصر قد ال يلقى ترحيبا من 
ولكنه  الصنع،  األوروبية  السيارات  مروجي  لدن 
يتمنى إعطاء الفرصة للمستهلك من أجل الحكم: 

»المستهلك هو الذي يجب أن يحكم«.

نصر الدين عبادة 
يشرح مشكلة 
السيارات التي 

عجزت عن حلها 4 
حكومات و6 وزراء

 
 

اتفاقية التبادل 
الحر مع آسيا

ال يـعقـل أن
نمـوت ونحـن
 ننـتظر توقيع 

«««

يتحسر نصر الدين وهو يتساءل: 
»هل من مصلحة المغرب أن يكون 
مرتهنا لمنتوج أوروبي؟ أليس من 
مصلحته أن يفتح مجال التنافس بين 
المنتوج األوروبي واآلسيوي كي 
ينخفض الثمن؟ هل من مصلحة 
المستهلك المغربي أن يكون عنده 
منتوج أوروبي فقط؟ ألم يكن تعدد 
شركات االتصاالت كمثال حافزا 
لتخفيض الثمن؟« قبل أن يقول بأن 
هناك مفارقة غريبة: »فمن يرفع 
شعار حماية المنتوج المحلي ويطبق 
إجراءات صارمة على المستورد 
اآلسيوي يبقي األبواب مفتوحة أمام 
المنتوج األوروبي..
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نصر الدين 
عبادة املدير 
العام لشركة 
»هيونداي 

املغرب«
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الوطنية  الصحف  بعض  نشرت 
والمواقع اإللكترونية خبرا يهم الفنان 
المايسترو موحى والحسين، ومشكل 
لفائدة  م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  ت��أدي��ت��ه  ع���دم 
مستشفى الشيخ زايد. وقد تم حشر 
وزارة الثقافة ضمن هذه األخبار على 
اع��ت��ب��ار أن��ه��ا ال��م��س��ؤول��ة ع��ن هذه 

الوضعية.
للرأي  األم���ر  توضيح  أج��ل  وم��ن 
ال��ع��ام ال��وط��ن��ي أص����درت ال����وزارة 

توضيحا تقول فيه:
1 - إن األمر يتعلق بإجراء عملية 

المايسترو  الفنان  الب��ن  جراحية 
م��وح��ى وال��ح��س��ي��ن ال����ذي كان 
ي��ش��ت��غ��ل ض��م��ن ف��رق��ة وال����ده، 
ويشتغل اآلن كرئيس للفرقة بعد 

تعب المايسترو.
2 - إن المعني باألمر )ابن 

مسجل  ال���م���اي���س���ت���رو( 
الوطنية  بالتعاضدية 

للفنانين منذ تأسيسها، 
أداء  عن  توقف  لكنه 

ال����ت����ع����وي����ض����ات 
السنوية المقدرة 

بسبعمائة درهم 

سنويا ألكثر من سنتين، الشيء الذي 
أدى حتما إلى توقف استفادته.

المايسترو »حوسى  اب��ن  3 - إن 
أشيبان« لم يلتجأ إلى ال��وزارة قبل 
زايد  الشيخ  مستشفى  إلى  الذهاب 
مثل  في  المناسبة  بالتدابير  للقيام 
هذه الحاالت كطلب الرعاية الملكية 
السامية، أو التدخل لدى التعاضدية 
لتحمل مصاريف  للفنانين  الوطنية 
وزارة  إل���ى  االل��ت��ج��اء  أو  ال���ع���اج، 
العسكري  المستشفى  أو  الصحة، 

لتحمل مثل هذه الحاالت..
4 - إن المعني باألمر لم 
يتصل بالوزارة إال بعد 
إج�������������راء ال���ع���م���ل���ي���ة 
المذكور  بالمستشفى 
شيكا  إدارت���ه  وتسليم 
ك����ض����م����ان ل���ت���أدي���ة 
فيما  ال��واج��ب��ات 
ب���ع���د. ك��م��ا أن 
لم  ال���������وزارة 
ت����ع����ده ب���أي 
شيء يذكر. 

5 - إن 
ال����وزارة 

غياب  وف��ي  بالخبر،  التوصل  بعد 
التي  واإلداري����ة  القانونية  اآلل��ي��ات 
تسمح بمواجهة مثل هذه الحاالت، 
بالتعاضدية  االت��ص��ال  على  عملت 
الوطنية للفنانين باعتبارها شريكا 
سنويا  وتدعمها  ل��ل��وزارة  أساسيا 
بميزانية تصل إلى 2 مليون درهم، 
وتمت إعادة تسجيل المعني باألمر 
تغطيته  م����ن  م����ج����ددا  ل��ي��س��ت��ف��ي��د 

الصحية.
6 - إن ال��وزارة ظلت تتابع األمر 
مع ابن المايسترو الذي كان يتصل 
واجتهدت  ب��ال��م��س��ؤول��ي��ن،  بنفسه 
ل��م��س��اع��دة ع��ائ��ل��ة ال��م��اي��س��ت��رو بما 
صافية  دره����م   50.000 م��ج��م��وع��ه 
للخروج من هذه الضائقة من خال 
جهة،  م��ن  األب  المايسترو  تكريم 
وإشراك فرقة المايسترو االبن سنة 
2014 في مهرجان وليلي بشكل رمزي 

من جهة ثانية.
وال يسعنا أمام هذه الوضعية إال 
أن نعبر عن أسفنا لحشر قامة فنية 
كبيرة من حجم الفنان المايسترو في 
مثل هذه المشاكل التي هو في غنى 

عنها.

alousbouea@gmail.com
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الستة  الكتاب  عن  اإلعان  سيتم 
المرشحين للقائمة القصيرة للجائزة 
العالمية للرواية العربية عام 2015، 
وذلك أثناء مؤتمر صحافي يعقد في 

البيضاء  ال���دار 
يوم الجمعة 13 
 .2015 فبراير 
اإلعان  تعقب 
القائمة  ع����ن 
ح������������وار م���ع 
لجنة  أعضاء 
ت�����ح�����ك�����ي�����م 
ال�����ج�����ائ�����زة 
ال���ع���ال���م���ي���ة 
ل�����ل�����رواي�����ة 
العربية حول 

للعام  القصيرة  القائمة  رواي��ات 
2015 يوم الجمعة 13 فبراير 2015، 
الدار  م��ع��رض  ف��ي  ق��اع��ة حيفا  ف��ي 

البيضاء الدولي للكتاب، من الخامسة 
والنصف  السادسة  إل��ى  والنصف 

مساء.  
قد  المغرب  من  كاتبين  أن  يذكر 
وصا إلى القائمة الطويلة لهذا 
وهما:  العام 
أح����������م����������د 
ال���م���دي���ن���ي 
بروايته »ممر 
الصفصاف«، 
ومحمد برادة 
بروايته »بعيدا 
من الضوضاء، 
ق�����ري�����ب�����ا م���ن 
السكات«. وكان 
م��ح��م��د ب����رادة 
عضوا في لجنة 
تحكيم الجائزة في دورتها األولى، 

عام 2008.

الشباب فاعل من
 أجل الديمقراطية

تنظم الشبكة المغربية للشباب والتشاور المنتدى 

االف��ت��ت��اح��ي ل��ب��رن��ام��ج ج���اد »ال��ش��ب��اب ف��اع��ل م��ن أجل 

الديمقراطية«، والذي سيعقد في الرباط يوم 07 فبراير 

بشارع  الوطنية  والملتقيات  التكوينات  بمركز   2015

محمد بلحسن الوزاني، قرب بلدية الرباط حي النهضة، 
ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل »الشبكة المغربية 

للشباب والتشاور«، ويسعى المنتدى لعرض الخطوط 

أخرى  ومن جهة  من جهة،  »ج��اد«  لبرنامج  العريضة 

يصبو إلى تبادل اآلراء بشأن قضايا الشباب بين مختلف 

الفاعلين على المستوى الوطني واإلقليمي.

وأخرى  عامة  جلسات  البرنامج  سيتضمن  وهكذا، 
للحوار والتفاعل.

بعد نفاد ما طبع من كتاب 
صحفي وثالثة ملوك، صدرت 

الطبعة الثانية، ووزعت في 
جميع أنحاء المغرب دون زيادة 

في ثمن النسخة: 60 درهم.

ثقافة الكراهية
نظم »ملتقى الحوار الديمقراطي« حلقة نقاش 
تجلياتها  الكراهية:  »ثقافة  م��وض��وع:  ح��ول 
وسبل مواجهتها«، وذلك يوم األربعاء 4 فبراير 

2015 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية. وقد جاء 
هذا اللقاء الفكري واالجتماعي في إطار اللقاء الشهري 
الذي دأبت جمعية »ملتقى الحوار الديمقراطي« على 
تنظيمه في األربعاء األول من كل شهر، من أجل حوار 
متواصل حول القضايا التي تهم المجتمع وما يتناسل 

أسئلة  من  منها 
نهج  تستوجب 
ال�������������ح�������������وار 
طي  ا يمقر لد ا
الفكر  وإع��م��ال 

فيها. 
وق������������د ت���م 
اخ�������ت�������ي�������ار 
م��������وض��������وع 

الكراهية:  »ث��ق��اف��ة 
نظرا  م��واج��ه��ت��ه��ا«  ت��ج��ل��ي��ات��ه��ا وس���ب���ل 

لراهنيته.

لعبــة األقنعـــة 
تواصل األديبة مليكة صراري تأكيد 
قصصي  ب��إص��دار  الثقافي  حضورها 
األقنعة«  »لعبة  ع��ن��وان:  يحمل  ج��دي��د 
بالدار  ال��ق��روي��ي��ن  دار  ع��ن  ال���ص���ادرة 
 .)2015 األول����ى  )ال��ط��ب��ع��ة  ال��ب��ي��ض��اء 
والمتضمنة إلحدى وعشرين قصة تظل 
وفية فيها للسرد القصصي الذي يعتمد 
على وضوح الموضوع، واالقتراب من 
الطفل  اليومية وحياة  الحياة  عوالم 
جغرافيات  ف���ي  ع��م��وم��ا  واإلن���س���ان 

متعددة.
فضاءات  في  الكاتبة  وقد سبحت 
المدرسة والشارع والبادية والشركة 
والسوق.. لتنسج حكايات عن األطفال 
والنساء والرجال في قضايا زاوجت، 
من جهة أولى، بين الواقعي المرئي 

الذي نعيشه وقد حاولت التقاط كل ذلك 
بفنية الشاعرة وأمومة ناضجة تنظر إلى 
الحياة واللعب وما يتولد عن كل ذلك من 
ومن  باالهتمام؛  جديرة  تصبح  قضايا 
جانبه  ف��ي  التخيل  بين  ث��ان��ي��ة،  جهة 

العجائبي 
)اللغز، والجن، والدائرة..( 

والقصص الذهني كما تمثله 
ن��ص��وص )غ��ب��اوة ع��ق��ل، ودم 

الفراولة، وأوراق العظماء(.

وزارة الثقافة بين المايسترو  وابن المايسترو

القائمة القصيرة للجائزة العالمية 
للرواية العربية 2015

المايسترو موحى 
والحسين
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ف��ي خدمة  األم���وات  لنقل  >> س��ي��ارات 
العبات اتحاد سيدي مومن

< األخبار
دابا خاصهم يدخلو سيارات نقل األموات في 

دفتر التحمالت!
ألن عرض  وال���وداد  للرجاء  أع��ت��ذر   <<

الجيش كان األقرب على القلب
< الالعب المهدي قرناص

آش من قلب، قول أقرب إلى الجيب!
ال��ف��رن��س��ي ه��والن��د يهنئ  ال��رئ��ي��س   <<

مواطنه لوروا على تأهل الكونغو...
< وكاالت
ق��ل��ة ال��ش��غ��ل، ي��ش��وف غ��ي��ر ال��ف��ض��ائ��ح اللي 

تابعاه...
>> العنصر يجمد قرارات أوزين

< صحف
قرارات الدقائق األخيرة...

االحتراف  ح��ل��م  أح��ق��ق  أن  أت��م��ن��ى   <<
بالبطولة الفرنسية

< حدراف العب الدفاع الجديدي
حتى يعطيوك الفيزا، عاد حلم

عدة  من  أفضل  المغربي  المنتخب   <<
منتخبات بالكان

< الناخب الوطني بادو الزاكي
موحال!!

>> هدفنا المربع الذهبي
< لينكس مدرب منتخب تونس
حياتو  عيسى  مستطيل،  ال  مربع،  ال  كاين  ما 

أعطى الكلمة لغينيا االستوائية!
التخلص  يريد  األوروب���ي  االت��ح��اد   <<

مني
< بالتير رئيس الفيفا

راه عندك 78 سنة الله يجعل الباركا...
الدفاع  ل��اع��ب��ي  "م��ص��ري��ة"  ح��ل��وى   <<

الحسني الجديدي
< صحف

الدراري بغاو فلوسهم فبالصة الحلوى...
فاسدة  سلعة  ال��ب��ط��ول��ة...  أج��ان��ب   <<

وصفقات كاسدة
< المنتخب
أشباه  ول��ب��ع��ض  للسماسرة  راب��ح��ة  ص��ف��ق��ات 

"الصحفيين"
يمكن  ال  ك�����روي  رم����ز  ح��م��ي��دوش   <<

خدشه
< ماندوزا رئيس ودادية المدربين
خدش نفسه ب�"كراء" رخصته مقابل مبلغ مالي 

هزيل
مع  االنسجام  في  أج��د صعوبة  لم   <<

األسلوب األنغلو ساكسوني
< الالعب المهدي قرناص

عليها رجعتي للمغرب بالزربة...
>> نتنقل في حافلة كالسفينة

< أفرام غرانت مدرب غانا
ضربو شي ضويرة مع عيسى حياتو!

قالوا ونقول

نددت الجامعة التونسية لكرة القدم 
بالتحيز السافر للكونفدرالية اإلفريقية 
لمنتخب غينيا االستوائية البلد المنظم 
لهذه البطولة، على حساب المنتخب 
التونسي الذي تعرض العتداء عدواني 
ومعنوي من طرف حكم قادم من جزر 

السيشيل.
"راجيندر  ال��م��دع��و  ال��ح��ك��م  ه����ذا 
غينيا  ل��م��ن��ت��خ��ب  م���ن���ح  أب�����ارس�����اد" 
االستوائية ضربة جزاء خيالية أعطته 
التعادل، قبل أن يضيف البلد المنظم 
هدف التأهيل إلى المربع الذهبي في 
األن����ف����اس األخ����ي����رة م����ن األش������واط 

اإلضافية.
دقة  وبكل  نفذ  المباراة  ه��ذه  حكم 
تعليمات العجوز عيسى حياتو الذي 
أقسم على تحدي الجميع، وتنظيم هذه 
البطولة بالرغم من مخاطر وباء "إيبوال" 
الذي مازال يهدد العالم بأسره، والقارة 

اإلفريقية على الخصوص.
خال  أشرنا  وكما  حياتو  عيسى 
أك��ث��ر م���ن م��ن��اس��ب��ة، ال ت��ه��م��ه صحة 
يهمه  ما  فأكثر  األف��ارق��ة،  المواطنين 
مصدرها،  ك��ان  مهما  األم����وال  جني 
ومهما كلفه ذلك من كوارث ومن تلطيخ 

سمعة قارة بأكملها.
تتبع  ب��أس��ره  العالم  أن  المؤسف 
االتحاد  رئيس  بطلها  جديدة  مهزلة 
اإلفريقي وزبانيته الذين دعموا وبشكل 
جنوني البلد المنظم الذي قدم العديد 
من التنازالت، ورضخ إلغراءات حياتو 

الرخيصة.
إقصاء  ع���ن  ن���داف���ع  ال  ه��ن��ا  ن��ح��ن 
المنتخب التونسي الذي سبق له هو 
مهازل  م��ن  كثيرا  اس��ت��ف��اد  أن  اآلخ���ر 
التحكيم، وخاصة خال نهائيات كأس 

إفريقيا التي نظمها سنة 2004 وفاز 
من  الفوز  "خطف"  أن  بعد  ببطولتها 
المنتخب المغربي الذي كان يستحق 
اللقب بجدارة واستحقاق، نحن  هذا 
رئيس  ب����ت����ج����اوزات  ن���ن���دد  ط��ب��ع��ا 
الكونفدرالية اإلفريقية عيسى حياتو 
الذي تمكن من إقناع رئيس دولة غينيا 
االستوائية التي نظمت وفي آخر لحظة 
هذه المنافسة، والبلد يعيش أوضاعا 

مزرية، وأمراضا فتاكة.
المواطنون الغينيون العزل، ثاروا 
في وجه حكومتهم وقاموا بمظاهرات 
قوية، معبرين عن سخطهم وتذمرهم 
من األوضاع السيئة التي يعانون منها، 
القاتلة  واألوبئة  المدقع،  الفقر  ومن 

التي تنهك أطفالهم.

هذه  لكل  يكترث  لم  حياتو  الشيخ 
المصائب، ما دام همه الوحيد هو جمع 
أكبر عدد ممكن من مايين الدوالرات، 
وتوزيعها على أفراد عائلته، وأقاربه 
وأتباعه الذين استفادوا كثيرا من كرمه 
إلى  فلتذهب  إفريقيا  أم��ا  الحاتمي، 

الجحيم.
والممارسات  األفعال  هذه  كل  بعد 
االتحاد  فعلى  ال��رج��ل،  لهذا  الدنيئة 
الدولي أن يتدخل بصرامة لوقف هذا 
النزيف، وعلى االتحادات اإلفريقية أن 
تتكتل لمواجهة هذا الطاغية الذي يجب 
أن يحاكم بسبب تصرفاته، ونزواته، 
فاالتحاد اإلفريقي أصبح اليوم وأكثر 
لرجال  أي وقت مضى في حاجة  من 
عجوز  لشيخ  وليس  نزهاء،  أق��وي��اء، 

يسفك دماء أبناء جلدته ويعرض قارة 
بأسرها إلى السخرية والمهزلة...

الحكم السيشيلي نجم هذه المباراة 
تنتظره  سنة،   45 العمر  من  والبالغ 
مكافأة مالية كبيرة من طرف االتحاد 
اإلفريقي، والتي ستكون بمثابة نهائية 

الخدمة وهو مشرف على التقاعد.
بحكم  تذكرنا  مشرفة  غير  خ��دم��ة 
الوطني  موريسي آخر ذبح منتخبنا 
كأس  نهائيات  خ��ال  دارن��ا،  عقر  في 
سنة  بالمغرب  نظمت  التي  إفريقيا 
1988، وخرج منها المنتخب المغربي 
المنتخب  أم�����ام  ال��ن��ص��ف  دور  م���ن 
الكاميروني، وأمام أعين عيسى حياتو 
الذي انتخب آنذاك وألول مرة بالمغرب 

رئيسا لاتحاد اإلفريقي.

مهزلة التحكيم: من بطولة حكم مأجور
 وإخراج عيسى حياتو

نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015

أسئلـــة
فريق الرشاد البرنوصي تعرض لمؤامرات دنيئة

يعتبر فريق الرشاد البرنوصي "مشتال" 
للمواهب، فمعظم الفرق المغربية تتوفر 
على العب أو أكثر قادم من مدرستكم، 

ما هو السر في ذلك؟
>> السر فقط، أوال وقبل كل شيء، 
ف��ي ال��ع��م��ل ال��م��م��ن��ه��ج، وف���ي سياسة 
التنقيب على المواهب، فنحن ال نتوفر 
على مدارس للترفيه، وال نفكر في ربح 
األموال، بل لدينا مدارس قائمة بذاتها، 
ك��ب��ار، همهم  تحت إش���راف م��ؤط��ري��ن 
المواهب  ه��ذه  مساعدة  ه��و  الوحيد 
واألخذ بيدها حتى تصل إلى أهدافها. 
كما أن سياستنا تهدف إلى المغامرة 
بهؤالء المواهب في سن مبكرة، فكم من 
العب وصل على قسم الكبار وسنه ال 
نغلق  ال  أن��ن��ا  كما  س��ن��ة،   17 يتجاوز 

على  ب��ل نساعدهم  أم��ام��ه��م،  األب���واب 
ضمان مستقبلهم، وذلك بانتقالهم إلى 
أندية كبيرة، ما دامت مدرسة الرشاد 
البرنوصي قادرة على إنجاب مواهب 

جديدة.
لمدرسة  الطيبة  السمعة  من  بالرغم 
في قسم  يعاني حاليا  فإنه  الرشاد، 

الهواة؟
>> جميع المهتمين بالشأن الكروي 
األسباب  ج��ي��دا  ي��ع��رف��ون  ال��وط��ن��ي، 
الحقيقية لتدهور الفريق، وتتجلى في 
ال  ال��ذي��ن  المسيرين  بعض  ت��اع��ب��ات 

يهمهم سوى مصالحهم الشخصية.
ولألسف  البرنوصي  الرشاد  فريق 
الشديد، تعرض للعديد من المؤامرات 
في  رئيسيا  سببا  كانت  التي  الدنيئة 

مغادرته القسم الوطني الثاني. ففي هذه 
"مقولة  تستحضرني  بالذات،  اللحظة 
للمرحوم العربي الزاولي، األب الروحي 
لفريق االتحاد البيضاوي، الذي سأله 
ع��ن سبب صعود  فريقه  أن��ص��ار  أح��د 
ليجيبه  م��ب��رر،  ب���دون  الفريق  ون���زول 
المرحوم بأن الفريق الذي يتوفر العبوه 
أن  بإمكانه  ال��ذي  هو  "ال��رك��اب��ي"  على 

يصعد وينزل بدون مشاكل...
حاليا نحتل المركز الثاني، وسنعود 
الطبيعي، ما  إلى مكاننا  الله  إن شاء 
دمنا نتوفر على المواهب التي هي من 

إنتاج مدرسة البرنوصي.
ك��ي��ف ترى  كعضو ج��ام��ع��ي س��اب��ق، 

وضعية كرة القدم الحالية؟
الجامعي  المكتب  على  يجب   <<

التحتية،  بالبنيات  يهتم  أن  الجديد 
لممارسة  الصالحة  الماعب  وبتوفير 

كرة القدم.
بصراحة، أرى بأن الرئيس الحالي 

فوزي لقجع يقوم بإصاحات كبيرة، 
لكن أخاف عليه من محيطه، ومن 
بعض األشخاص الذين يستغلون 
ال  بأشياء  وي��ق��وم��ون  طيبوبته، 
تشرف كرة القدم الوطنية، كدفاعهم 

غير المشروع على فرقهم.
للتذكير، فقد كنت رئيسا للجنة 

الرشاد  وفريقي  للتحكيم،  المركزية 
البرنوصي غادر القسم الوطني األول 
خال موسم 94/93، فقد كان بإمكاني 
لي  تسمح  لم  أخاقي  ولكن  أنقذه  أن 

بذلك.

لـ: "أحمد أموري"*

* عضو جامعي سابق 
ورئيس فريق الرشاد 
البرنوصي

بعد أن طلب المغرب من 
تأجيل  اإلفريقي  االتحاد 
إفريقيا  ك��أس  نهائيات 
لألمم بسبب داء "اإليبوال" 
الذي غزا القارة اإلفريقية، 
وتسبب في وفاة اآلالف 
أقامت  ال���ض���ح���اي���ا،  م���ن 
الجزائر الدنيا ولم تقعدها، 
المغربية  الحكومة  واتهمت 
بخلق أعذار واهية للتخلص من 
وحسب  التي  البطولة،  ه��ذه  تنظيم 
المنتخب  نصيب  من  ستكون  الجزائريين 

الجزائري.
في  يتحكمون  الذين  الجزائر  ج��ن��راالت 
الرئيس بوتفليقة المغلوب على أمره، أرادوا 
أن يشغلوا الرأي العام الجزائري بتفاهات، 
عن  الشعب  ليبعدوا  عنها،  غنى  ف��ي  ه��و 
المواطن  يعيشها  التي  الحقيقية  المشاكل 
العيش،  من شظف  يعاني  الذي  الجزائري 
اليد، بالرغم من الخيرات  ومن القمع وقلة 
الذي  البلد،  لهذا  الله  وهبها  التي  الكثيرة 
يتحكم فيه مجموعة من جنراالت الصالونات 

الذين مازالوا يعانون من عقدة المغرب.
المنتخب الجزائري حل بغينيا االستوائية 

كمرشح فوق العادة للفوز بكأس إفريقيا التي 
كان يعقد عليها حكام الجزائر كل آمالهم بذر 

الرماد في عيون الشعب.
المنتخب الجزائري وكما الحظناه، منتخبا 
عاديا جدا، نجا من هزيمة محققة في أول 
إفريقيا،  ج��ن��وب  منتخب  أم���ام  ل��ه  م��ب��اراة 
خبرة  ع��دم  الثانية  ال��م��ب��اراة  ف��ي  ليستغل 
منتخب السينغال ويهزمه ليتأهل الفريق إلى 
الكوت  منتخب  واج��ه  ال��رب��ع، حيث  ال���دور 
ديفوار الذي تمكن من االنتصار عليه، وإعادة 
األمور إلى نصابها، ليعود الجزائريون إلى 

بادهم بخفي حنين.
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<  أعد الملف: سعيد الريحاني
بغض النظر عن الطريقة التي أجاب بها عبد 
اإلله بن كيران على ميلودة حازب رئيسة الفريق 
وبغض  والمعاصرة)..(،  األصالة  لحزب  النيابي 
النظر عما قاله الوزير محمد الوفا ألحد النواب 
الدستوريين)..(، ودون أن ننسى حكاية »الشفار 
والگراب«، والبرلماني السكران والوزير السكران.. 
فإن مجلس النواب بشكله الحالي، شئنا أم أبينا، 
هو تجسيد إلرادة الناخبين، هل يعقل أن يصوت 

بهذا  برلمانيين  على  المغاربة 
المستوى بعدما قيل إنهم قطعوا 
خالل  من  الماضي  تصرفات  مع 
ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى دس���ت���ور سنة 

2011؟
خيرات،  ال���ه���ادي  ع��ب��د  ي��ق��ول 
ال����ق����ي����ادي ف����ي ح�����زب االت���ح���اد 
االشتراكي: »نريد وطن المؤسسات، 
مؤسسات عاكسة إلرادة المواطنين 
معبرة عن تطلعاتهم، زراعة األمل 
المستقبل،  وف��ي  نفوسهم  ف��ي 
مؤسسات يشمر ممثلوها على 
س��واع��د ال��ج��د م��ن أج��ل البناء 
هذا  نختر  لم  نحن  والتشييد.. 
بل  هو،  يخترنا  لم  كما  الوطن 
انصهرنا معا في بوتقة التشكيل 
عبر امتداد التاريخ.. يقسو علينا 
ونحبه ونعذب من أجله ونحبه.. 

ولكن ها هي نفس الوجوه التي 
تتجمع  ف��س��ادا،  األرض  في  عاتت 

وتلتحم، وها هي نفس الوجوه التي 
ما  في  ممارساتها  من  المغاربة  سئم 

والرصاص  الجمر  بفترة  عليه  اصطلح 
يفسخون  كاألفاعي  آخ��ر..  لبوسا  ترتدي 

جلدهم ليرتدوا آخر استعدادا لالنقضاض ونفث 
إال  ال��وط��ن  ف��ي  ت��رى  ال  كالضباع  إنهم  السموم، 

الفريسة..«.
كالم عبد الهادي خيرات بهذه الحرقة والغيرة 
على الوطن، يرجع تاريخه إلى 23 شتنبر 2008، 
وهو منشور في جريدة »االتحاد االشتراكي« أي 
قبل أشهر من االنتخابات الجماعية لسنة 2009، 
 2009 بين  الزمن  في  الفرق  تالحظون  ولعلكم 
ومع  و2015، 
ذل�����������ك 

مازال باإلمكان الوقوف على نفس الصورة، وربما 
سنة  المتوقعة  الجماعية  االنتخابات  ستكرس 

2015 نفس الوجوه ونفس الممارسات..
غياب  أم��ام  اليوم  »نحن  المشكل؟  يكمن  أي��ن 
وتحولت  ال��خ��ط��اب،  وف��ي  التعامل  ف��ي  ال��ص��دق 
التناور  على  القدرة  إلى  البعض  لدى  السياسة 
ال��دس��ائ��س.. وي��ت��ح��دث��ون ع��ن العزوف  وَح���ْب���ِك 
المال  وينفقون  تفسيرات،  إع��ط��اءه  ويحاولون 
بسخاء على مكاتب الدراسات علها تجد لهم ما 
يا  أنفسكم  ال تجهدوا  مبررات..  رأيهم من  يدعم 
سادة ألن األمر في منتهى البساطة: المغاربة ال 
أبوابها على  فائدة في مؤسسات، شرعت  يرون 
الحرام  ال��م��ال  وأص��ح��اب  ل��أع��ي��ان  مصراعيها 
ومحترفي الجريمة، وتجار المخدرات والهاوين 
من األعالي بواسطة مضالت السلطة«، هكذا 
تحدث خيرات، وقد كان يوجه سهام نقده 
وقتها من خالل جريدة »االتحاد االشتراكي« 
إلى  مؤخرا)..(،  إدارتها  من  أعفي  التي 
ومؤسسه  والمعاصرة  األص��ال��ة  ح��زب 

الهمة.
والشك أن الكثير من متتبعي الشأن 
السياسي يتذكرون ذلك اليوم الذي صدر 
فيه بالغ عن الديوان الملكي، في شهر 
غشت 2007، والذي جاء فيه بالحرف: 
»أبى جاللة الملك حفظه الله إال أن يحيط 
بكريم استجابته  بسابغ رضاه ويشمل 
ال��م��ول��وي��ة رغ��ب��ة ال���وزي���ر ال��م��ن��ت��دب في 
النيابية  لالنتخابات  بالترشح  الداخلية 
المقبلة، وذلك مع كافة المواطنين المغاربة 
المرشحين  بين  استثناء  أو  تمييز  وب��دون 
القتراع السابع من شتنبر القادم..«، غير أن الهمة 
للبرلمان  الترشح  ع��ن  ب��اح��ث  م��ج��رد  م��ن  انتقل 

ومؤسس لحركة »لكل الديمقراطيين« إلى مؤسس 
لسان  الجواب على  التأسيس؟  لماذا هذا  حزب، 
شرح  وق��د  ح��رج��ة«،  بفترة  يمر  »المغرب  الهمة: 
مشروعه المتمثل في الدفاع عن مشروع الملك من 
وجهة نظره قائال: »المغرب دخل اآلن حلقة مفتوحة 
على محاربة األمية، ومحاربة الفقر، وعلى العمل.. 
هذا هو مشروع جاللة الملك محمد السادس، هذا 
إلى  الرجوع  أن  أظ��ن  اليوم،  مغرب  مشروع  هو 
األصل أصل واليوم أقول لجميع الطاقات في جميع 
المناطق المغربية وخارج المغرب، إنه حان الوقت 
لخدمة وطننا.. أتمنى أن أساهم في فريق آخر، في 
زاوية أخرى لخدمة وطني وملكي« )تصريح فؤاد 
عالي الهمة في برنامج ضيف خاص على القناة 

الثانية 10 شتنبر 2007(.
والمعاصرة  األص��ال��ة  ح��زب  تشكل  إذن  هكذا 
الركود،  حالة  من   ،2009 سنة  المغرب  »لينقذ« 
واستند المؤسسون وقتها على توصيات اإلنصاف 
الحزب  لكن  الخمسينية،  وتقرير  والمصالحة 
انحرف عن مساره، وتحول من حزب يتبنى مشروع 
)أنظر  المؤمنين  إمارة  يعارض  إلى حزب  الملك 
األسبوع، عدد: الخميس 8 ماي 2014(، ألم يقل 
»إن  الشهيرة:  استقالته  ف��ي  الهمة  عالي  ف��ؤاد 
بناء  تم  أساسه  على  ال��ذي  السياسي  المشروع 
ل��م تستطع  كثيرة،  الن��ح��راف��ات  ت��ع��رض  ال��ح��زب 
خالصات الخلوات المتكررة من تجاوزه، إضافة 
إلى الجو السائد اليوم داخل المكتب الوطني، يجر 
تجربتنا نحو المأزق، مما يشكل انهيارا لآلمال 
المعلقة عليها في لحظة سياسية دقيقة تمر منها 
الهمة  عالي  ف��ؤاد  استقالة  )ال��م��ص��در:  ب��الدن��ا«، 

المؤرخة بتاريخ 14 ماي 2011(.
الحزب  تجربة  من  الهمة  تبرأ  هكذا 
اتهم  إنه  بل  تأسيسه،  في  ال��ذي ساهم 

ـاري
حليلإخبـ
ت

كيف تحولت االنتخابات من دعم 
االستقرار  إلى »تهديد النظام«؟

».. هاهي نفس
 الوجوه التي عاتت في 

األرض فسادا، تتجمع 
وتلتحم، وهاهي نفس 

الوجوه التي سئم المغاربة 
من ممارساتها في ما 

اصطلح عليه بفترة الجمر 
والرصاص ترتدي لبوسا آخر.. 

كاألفاعي يفسخون جلدهم 
ليرتدوا آخر استعدادا 

لالنقضاض ونفث السموم، 
إنهم كالضباع ال ترى في 

الوطن إال الفريسة«

مزايدات شباطية: 
رئيس الحزب الذي 

عارض ترسيم 
األمازيغية في الدستور 
يطالب بيوم عطلة في 
رأس السنة األمازيغية

من العزوف 
السياسي 

إلى »الشونطاج«
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رفاقه باالنحراف)..( وكانت تلك إشارة 
منه إلى عدم رضاه على المجموعة التي 
اشتغلت معه في المكتب الوطني، وربما 
تكون الضربة القوية التي تلقاها الهمة 
داخل  قادمة من  السياسي  في مساره 
من  وليس  والمعاصرة  األصالة  حزب 
خارجه، وال عالقة لها باعتباره »وافدا 
جديدا«، فهو لم يشرح ظروف االستقالة، 
ولن تكون هناك فرصة من أجل الشرح، 
فالرجل اليوم ملزم بواجب التحفظ وهو 

في المربع الضيق للسلطة)..(.
األصالة  ح��زب  انحراف  مظاهر  من 
والمعاصرة تحوله من حزب كان يرفع 
يجاهر  حزب  إلى  المغرب  بناء  شعار 
مناضلوه بالدعوة للشذوذ)..( ألم يقل 
آلة  على  ال��ع��ازف  ال��م��ري��زق،  مصطفى 
العود في زمن الرفاق)..(، »نريد مغربا 
مغربا  ن��ري��د  للشريعة..  فيه  م��ك��ان  ال 
الرويسي  خديجة  تقف  أال  للشواذ..«، 
القيادية في حزب األصالة والمعاصرة، 
في مقدمة المدافعين عن حرية المعتقد، 
لمن  األس��اس��ي  ال��م��ح��ور  ال��ت��ي تشكل 
داخليا  المؤمنين«  »إم���ارة  يحاربون 

وخارجيا.
وقد كذبت األيام كل التوقعات التي 
المغرب  بأن  يعتقدون  أصحابها  كان 
مقبل على تأسيس جبهة جديدة للدفاع 
»فعندما  الدستورية،  المؤسسات  عن 
تأسس حزب األصالة والمعاصرة في 
غشت 2008، لم يشفع له البالغ الذي 

تحدث عن اندماج 5 أحزاب سياسية)..( 
في درء التهمة التي ظلت لصيقة به، فقد 
لتجربة  كانبعاث جديد  إليه  النظر  تم 
جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية 
الفارق  ورغ��م  ب���»ال��ف��دي��ك«..  المعروفة 
الزمني في التجربتين فقد صور بعض 
السياسيين المغاربة فؤاد عالي الهمة 
الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، على 
أن���ه أح��م��د رض���ا اك���دي���رة ج��دي��د في 
رئيسا  يكن  ل��م  أن��ه  ورغ���م  السياسة، 
للحزب إال أن التعامل معه كان يتم على 
كان  أيضا  اك��دي��رة  الملك،  أن��ه صديق 
صديق الحسن الثاني، وكان يجمع بين 
وزارتين كبيرتين هما: وزارة الفالحة، 

ووزارة الداخلية..«.
سواء تعلق األمر بالهمة أو غيره، فإن 
هذا العزوف المزمن للمغاربة عن كل ما 
هو انتخابي، يشكل حرجا كبيرا للدولة 
الهمة،  مهمة  ولعل  وخارجيا،  داخليا 
كانت هي إعادة إغراء الناس بممارسة 
السياسة لكن المشروع توقف)..(، حتى 
أن انتخابات 2015 ليست مغرية بتاتا، 
إعالن  ه��و  وال��دل��ي��ل  سابقاتها،  ش��أن 

تأجيلها إلى غاية شهر شتنبر، وتمديد 
وزارة 

ف��ي آج���ال تلقي طلبات  ال��داخ��ل��ي��ة  
التسجيل في القوائم االنتخابية.

ماذا لو تم إلغاء االنتخابات األخيرة 
لسنة 1997؟ هكذا تحدث الكاتب أحمد 

إفزارن، قبل أن يقول: »األغلبية لم تشارك 
في االنتخابات، فلم تسجل نفسها في 
اللوائح االنتخابية، ولم تدل بصوتها 
يوم التصويت.. والحكومة واعية بحجم 
هذه األغلبية بدليل أنها فتحت خمس 
في  التسجيل  م���دد  متعاقبة  م���رات 
اللوائح االنتخابية، وانتهت إلى إعالن 
أن التسجيل واجب على كل مواطن أو 
مواطنة..«، )الجريدة الخضراء، عدد: 

10 يوليوز 1997(.

ك��ات��ب آخ��ر ي��ق��ول: »إن أس���وأ ما 
يصيب األوطان اختالط األمور على 
الحاكم والمحكوم، على حد سواء، 
لدرجة تنعدم فيها القدرة على تمييز 
فيقرر  عنه،  المسبب  ع��ن  السبب 
الحقيقة.. وصوال  تجاهل  الجميع 
إل���ى ال��ت��ك��اذب وه���و خ��ي��ر وسيلة 
هذا  أن صاحب  ورغ��م  للتعايش«، 
الكالم يتحدث عن التجربة اللبنانية 
إال أن���ه م��ث��ل غ��ي��ره ف��ي األوط���ان 
العربية التائهة يتساءل: »ما هي 
في  االن��ت��خ��اب��ات..  أهمية 

غياب الوطن؟«.
ما معنى أن يصنع حميد شباط عطلة 
النواب  »إن  ليقول:  بها  معترف  غير 
أشغال  س��ي��ق��اط��ع��ون  االس��ت��ق��الل��ي��ي��ن 
السنة  رأس  وج��ود  بدعوى  البرلمان« 
قلعة  أج��دي��ر  إل��ى  ويطير  األم��ازي��غ��ي��ة 

المقاومة المسلحة، بضواحي 

خ��ن��ي��ف��رة،  وي��خ��ط��ب في 
الملك  فيه  خطب  ال��ذي  المكان  نفس 
محمد السادس يوم 17 أكتوبر 2001، 
والذي أطلق فيه ورش إعادة االعتبار 

للثقافة األمازيغية..«.
من حق شباط أن يعبر عن رأيه، لكن 

ماذا يمثل شباط؟ أال يفترض 
فيه أن يعبر عن توجهات الحزب؟ هل 
ن��س��ي ش��ب��اط أن ح��زب��ه ك���ان م��ن أشد 
المعارضين لترسيم األمازيغية؟ ألم يقل 
الحزب إبان المشاورات الدستورية إن: 
تتعارض  أال  ي��ج��ب  ال��ب��الد  »ق��وان��ي��ن 
وتعاليم اإلسالم وإن الشريعة اإلسالمية 
م��ص��در أس��اس��ي ي���ؤدي إل��ى تحصين 
ومناعة المجتمع، في أفق االنفتاح على 
القيم اإلنسانية الكونية«، وإن »المغرب 
جزء من األمة العربية واإلسالمية«؟ ألم 
يشدد على ترسيخ مكانة اللغة العربية، 
الوحيدة  الرسمية  اللغة  باعتبارها 

للبالد«؟
هذا من حيث المضمون أما من 

حيث الشكل، فأهل فاس باتوا يتداولون 
في ما بينهم حكاية العمدة الذي يغادر 
ال��م��دي��ن��ة ك��م��ا ح��ل ب��ه��ا ال��م��ل��ك محمد 
السادس)..(، منذ اليوم الذي أبعد فيه، 

عن الئحة مستقبلي الملك)..(.
ما معنى أن يتحالف حزبان كبيران 
هما االستقالل واالتحاد االشتراكي لكي 
ب��الغ صريح  ف��ي  ال��ع��ام  ل��ل��رأي  يعلنا 
نيتهما في مقاطعة االنتخابات؟ )أنظروا 
فيها  يفترض  التي  األحزاب  المفارقة: 
تحفيز الناس على المشاركة هي التي 
تدعو للمقاطعة(، ألم تكتب الصحافة إن 
الحزبان ارتكزا في بناء مواقفهما على 
الموضوعي  ب�»التحليل  وص��ف��اه  م��ا 
المتأخرة  والبداية  الوطني  للسياق 

ل��ل��ح��ك��وم��ة ف���ي ال��ت��ع��اط��ي مع 

«««

»األغلبية لم تشارك 
في االنتخابات، فلم 
تسجل نفسها في 
اللوائح االنتخابية، ولم 
تدل بصوتها يوم 
التصويت..والحكومة 
واعية بحجم هذه 
األغلبية بدليل أنها 
فتحت خمس مرات 
متعاقبة مدد التسجيل 
في اللوائح االنتخابية، 
وانتهت إلى إعالن أن 
التسجيل واجب على 
كل مواطن أو 
مواطنة..«

سليم عبد الله 
السعيدي اشتهر 
بحراسة ضيوف 

الملك محمد 
السادس وفي 

اإلطار صورته 
رفقة أحد 

أصدقائه

هكذا تبرأ الهمة من تجربة الحزب الذي ساهم 
في تأسيسه، بل إنه اتهم رفاقه باالنحراف)..( 

وكانت تلك إشارة منه إلى عدم رضاه على 
المجموعة التي اشتغلت معه في المكتب 

الوطني، وربما تكون الضربة القوية التي تلقاها 
الهمة في مساره السياسي قادمة من داخل 
حزب األصالة والمعاصرة وليس من خارجه، وال 

عالقة لها باعتباره »وافدا جديدا«

بن كيران لحظة فوز 
حزب العدالة والتنمية 

بالرتبة األولى في 
انتخابات 2011

أول بيان من نوعه.. 

أحزاب سياسية 
تنتقد قرارا ملكيا 
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االنتخابات المقبلة«، واعتبرا أن مطلب 
لجنة  إح��داث  في  الديمقراطية  الكتلة 
وطنية مستقلة لإلشراف على االنتخابات 
إلى  ينتمي  وال  المستقبل  يهم  مطلبا 
غرار  ع��ل��ى  مستقلة  )ل��ج��ن��ة  ال��م��اض��ي 
البلدان التي سقطت فيها األنظمة(، وهي 
لجنة يتعين أن تحتضن نقاشا وطنيا 
حول كل ما يرتبط باالنتخابات المقبلة.. 
المذكرة المشتركة قالت إن البالد أخفقت 
مجددا في تطوير المسار الديمقراطي 
ال��ذي دشنته م��ع إق���رار دس��ت��ور فاتح 
يوليوز 2011، والذي شكل تمرة نضال 
طويل ومرير ضد االستبداد والسلطوية، 
إلى  الحزبان  رده  ال��ذي  اإلخفاق  وهو 
وصفاه  ال�����ذي  ال��ح��ك��وم��ي  ال��ت��دب��ي��ر 
ب»الكارثي«، و»الذي أرجع البالد سنوات 
إلى الوراء بفضل نزعة حكومية غارقة 
واالن���ف���راد..  وال��ت��ع��ص��ب  التسلط  ف��ي 
وتطرقت المذكرة المشتركة لما وصفته 
اإلدارة  ب�«تحركات بعض األطراف في 
من  مجموعة  على  للضغط  الترابية 
المنتخبين وتوجيههم في اتجاه بعض 
األحزاب، واعتبرته مدعاة للتساؤل حول 
مدى التزام الحكومة بضمان نزاهة هذه 
في  التضارب  واعتبرت  االنتخابات، 
تصريحات ورؤى أطراف حكومية حول 
»توزيع  بمثابة  المقبلة  االن��ت��خ��اب��ات 
م�����رف�����وض ل��������������أدوار«، )األح���������داث 

المغربية(.
اللذين  كيف يعقل أن نفس الحزبين 
هددا بمقاطعة االنتخابات بسبب »إلياس 
العماري«، عادا لينضما إلى تحالف آخر 
الذي  والمعاصرة،  األص��ال��ة  ح��زب  م��ع 
ينتمي إليه المعني باألمر)..( ليعلنا من 
القضية  عن  للدفاع  استعدادهم  خالله، 
يقصدان،  الدفاع  من  نوع  أي  الوطنية، 
خاصة وأنهما أصدرا بيانا غامضا حول 
الموضوع، أكدا من خالله استعدادهما 
للجلوس مع أصدقاء بان كيمون، وليس 
أصدقاء المغرب )صيغة مشبوهة(، كيف 
يمكن لأحزاب المتخاصمة داخليا حد 
التنافر أن تدافع عن القضية الوطنية؟ 
وما دام األمر كذلك، لماذا لم تنبس هذه 
األحزاب »المتحالفة« في قضية الصحراء 
بأية كلمة إزاء ما صرح به رؤساء أفارقة، 
دولة  باعتباره،  المغرب  بجالء  طالبوا 
القمة اإلفريقية األخيرة؟  مستعمرة في 
إن��ه ال��ب��الغ ال���ذي ال ي��وازي��ه م��ن حيث 
ب��ان كيمون  ب��ه  م��ا ص��رح  الغموض إال 
مؤخرا، عندما قال »إن المينورسو تلتزم 
هي  ما  الصحراء«  في  مهمتها  بحدود 

مهمتها؟ ال أحد يعلم حتى اآلن
كيف يعقل أن نثق في قدرة أحزاب من 
العام،  ال��ش��أن  تسيير  على  ال��ن��وع  ه��ذا 
تاريخ  ف���ي  م���رة  ألول  ن��ش��اه��د  ون��ح��ن 

من  كبرى  أحزابا  المغربية،  السياسة 
قبيل: التقدم واالشتراكية، وحزب العدالة 
والتنمية، واالستقالل، والتجمع الوطني 
لأحرار.. توقع ضد قرار ملكي، اقتضى 
 – كلميم  لجهة  السابق  ال��وال��ي  إعفاء 
السمارة، محمد عالي العظمي، من مهامه 
متى  منذ  الداخلية  وزارة  إلى  وإدخاله 
كانت األحزاب الممولة من طرف الدولة 

تهاجم قرارات رمز الدولة)..(.
إعفاء  ح��ال��ة  ف��ي  قيل  م��ا  أق���وى  لعل 
الوالي العظمي هو ما صرح به الكاتب 
والمحلل السياسي المقيم في بريطانيا، 
محمد فنيش، الذي قال: »مخابرات الملك 
البالد  لملك  الفساد  لوبي  التي أظهرت 
الشرفاء  وأظ��ه��رت  مالئكة  أن��ه��م  على 
أن  عليها  أنهم شياطين،  على  األح��رار 
تنتظر المستقبل وتكون مستعدة  لتحمل 
ال  الفساد  لوبي  فضيحتها..  مسؤولية 
فرحا،  الخمر  ك��ؤوس  أنه يحتسي  شك 
وهي في الحقيقة كؤوس المذلة واإلهانة.. 
ألن الشعب باٍق ولن يزول رغم المخططات 
الصهيونية والجزائرية في المنطقة التي 
طريق  عن  س��واء  الفساد  لوبيات  تدعم 
المدخل الشرقي لحدود وادي نون، أو 
عن طريق بعثات سرية صهيونية تتردد 
بعض  زي��ارة  ذريعة  تحت  اإلقليم  على 
بين  ..ال��رب��ط  كلميم..«  ق��رب  األض��رح��ة 

وزارات  وق��رارات  الصهيوني  المخطط 
الداخلية من طرف كاتب مقيم في إنجلترا 
يستحق فعال وقفة للتأمل أو التحقيق 
في  المنشور  ال��ك��الم،  ه��ذا  م��ع صاحب 

مواقع إلكترونية)..(.
الموسومة  ال��ظ��روف،  ه��ذه  ف��ي ظ��ل 
التحضير  ع���ن  ي��ت��ح��دث��ون  ب��ال��ت��ش��ن��ج 
قوائم  ف���ي  وال��ت��س��ج��ي��ل  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
أن يحفز  ال��ذي يمكن  م��ا  االن��ت��خ��اب��ات، 
المواطن على المشاركة، ألم يقل بن كيران 

المعارضة  دام��ت  ما  »أبشركم 
غادي  المنطق،  بهذا  تتعامل 
رئاسة  ت��اخ��دوش  وم��ا  نعسو 
الحكومة، خليونا من اجتماعات 
4 آالف ريال، الشعب يشعر من 
إذن  هكذا  عليه«.  الكبدة  ل��ه 
ي���ت���وق���ع ب����ن ك����ي����ران ف����وزه 
باالنتخابات المقبلة طالما أن 
األغلبية المنضبطة من األقلية 
المسجلة في االنتخابات هم 
مناضلو حزبه، لكن أين هو 
الوطن؟ سؤال يطرح نفسه، 
ك���ي���ف ان��ت��ق��ل��ت األح������زاب 
منطق  م����ن  ال���س���ي���اس���ي���ة 
ال��ت��ن��اف��س ال��س��ي��اس��ي إلى 
منطق المزايدة على النظام؟ 
أال ينطوي التهديد بمقاطعة 

 20 عن  يزيد  ما  ط��رف  من  االنتخابات 
تهديد  ع��ل��ى  )رغ�����م ص���غ���ره���ا(  ح���زب���ا 
لالستقرار؟ ثم ما فائدة القانون إذا لم 
يحتكم إليه أحد..؟ أسئلة كافية للتوقف 
سنة  في  القادم  المستقبل  في  والتأمل 
حاسمة بالنسبة للمغرب... يمكن القول 
بتأجيل  م��خ��رج��ا  وج���د  ك��ي��ران  ب��ن  إن 
الدولة  ستجد  كيف  لكن  االن��ت��خ��اب��ات، 
ال���ذي يزكي  ال��ع��زوف  مخرجا م��ن ه��ذا 
وخارجيا  داخ��ل��ي��ا  المحدقة  األخ��ط��ار 

بالنظام؟

«««

في ظل هذه الظروف، 
الموسومة بالتشنج 
يتحدثون عن التحضير 
لالنتخابات والتسجيل في 
قوائم االنتخابات، ما 
الذي يمكن أن يحفز 
المواطن على 
المشاركة، ألم يقل بن 
كيران: »أبشركم ما 
دامت المعارضة تتعامل 
بهذا المنطق، غادي 
نعسو وما تاخدوش 
رئاسة الحكومة، خليونا 
من اجتماعات 4 آالف 
ريال، الشعب يشعر من 
له الكبدة عليه«

20 فبراير كانت تطالب 
بمغرب جديد.. هل 

عادت حليمة إلى عادتها 
القديمة?

االندماج املن�سي.. 
�لهمة يقول �إن 

�لد�خلية �نحرفت 
و�لقادري يتحدث 

عن »�لعرو�سة 
�لعورة«

»وقعت انحرافات في دور وزارة 
الداخلية، وليست هذه هي الداخلية التي 
عرفتها منذ 25 سنة. بعض الوالة والعمال يطبخون 
مجالس جماعية واللوائح االنتخابية بمكاتبهم، إلى جانب 
رموز الفساد، كيبغيوا يديروا رؤساء جماعات على قد يديهم..«، 
هذا الكالم الذي ينهل مداده من محبرة المعارضة الجدرية، هو كالم 
منقول بالحرف على لسان فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق 
األصالة  لحزب  التنفيذي  المكتب  في  عضوا  كان  أي��ام  الداخلية،  في 

والمعاصرة، شهر أبريل2009  بورززات.
الهمة قال أيضا:»سنحارب انحراف وزارة الداخلية؟، التي ال تسير 
اليوم، وفق توجه الدولة التي ترغب في محاربة المفسدين .. يجب 
على هؤالء العمال أن يعرفوا أنهم فقط موظفون، عليهم تنفيذ 
سياسات وتوجهات الدولة«.. صدى كلمات الهمة، وصل إلى 
من يهمهم األمر،فأعقبه »توقيف« لوزير الداخلية شكيب 
االقتصادي  ال��م��ج��ل��س  ف���ي  ت��ع��ي��ي��ن��ه  ق��ب��ل  ب��ن��م��وس��ى، 

واالجتماعي«.
الهمة لم يترك للمواطنين البسطاء ما يقولون وهو يشتكي من 
نفوذ الوالة والعمال، وتغولهم، وهو :»يقولون عنا حزب الملك، وحزب 
الدولة وال يقولون إن حزب األصالة والمعاصرة، يحارب بأدوات 

الدولة..«.
قصة الهمة مع شكيب بنموسى ووزارة الداخلية، ستظهر 
مرة أخرى في الحوارات التي أجراها عبد الله القادري الكاتب 
العام للحزب الوطني الديمقراطي، الذي تحدث عن اإلندماج 

بين  ال���م���ن���س���ي 
خ��م��س��ة أح����زاب 
تنفرد  وال����ت����ي 
بنشر  األس��ب��وع 
وثيقة ناذرة عنه، 
توقيع  ت��ح��م��ل 
)أنظر  ال��ه��م��ة 
الوثيقة رفقته(، 
ال�����������ق�����������ادري 
إلى  قال:ذهبت 
م����ن����زل وزي�����ر 
ال�����داخ�����ل�����ي�����ة 
ش��������ك��������ي��������ب 
بنموسى، رفقة 
الهمة، فعرضنا 

واقترح  )االندماج(،  فاستحسنها  الفكرة  عليه 
علينا أن نضع ملفا مؤقتا بالوزارة ريثما يتم التهيئ للمؤتمر التأسيسي«، 
أنداك يمنح للحزب الوصل النهائي..حصلت  حركة لكل الديمقراطيين 
على أغلب المناصب المهمة، ونحن أعطانا مناصب تافهة، وقد عبرت 
للهمة عن رفضي لهذه التشكيلة.. االندماج هو زواج، ونحن لم نتزوج 
بعد هل هناك زواج بالقوة، نحن كنا في مرحلة الخطوبة، ولما تبين لنا 
أن العروسة عورة وما فيها ميتشاف، قلنا لهم مع السالمة.. القصتان 

تنشرهما األسبوع لكل غاية مفيدة والستخالص الدروس الممكنة.

االندماج المنسي.. الهمة يوقع إلى جانب القادري 

والوزاني ومحمد بنحمو.. قبل دمج الجميع في 

خلطة األصالة والمعاصرة



ب��ل��دي��ة س���ا أمور  ح��س��م��ت 
إنارتها وفوتتها إلى الخواص 
االستهاك  تكلفة  م��ن  ب��ال��رغ��م 
المنخفضة التي ال تتعدى ربع 
تكلفة استهاك العاصمة، علما 
تفوق  سا  جماعة  مساحة  أن 
بحوالي عشرة  الرباط  مساحة 

أضعاف.
ف��ا أح��د ي��ج��ادل ف��ي بشاعة 
إنارة مدينة األنوار، هذه البشاعة 
التي تكلف سنويا المايير، فلقد 
أدت الجماعة في السنة الماضية 
على  م��ل��ي��ون  و200  م���ل���ي���ارا 
»صيانة« هذه اإلنارة، وقبلها في 
حوالي  خصصت   2013 سنة 
السنة  ه��ذه  وف��ي  مليون   600
ودائما  م��ل��ي��ون   600 ب��رم��ج��ت 
للصيانة، فأما االستهاك فبعدما 
 3 يتجاوز  ال  لمدة سنتين  كان 
مايير و300 مليون ارتفع هذه 
م��اي��ي��ر و450   4 إل���ى  ال��س��ن��ة 
الحسابات  وب��ل��غ��ة  م��ل��ي��ون��ا، 
فاإلنارة العمومية تكلف حوالي 
6 مايير و100 مليون سنويا مع 
احتساب استهاك مقر الجماعة 

والصيانة.
ه���ذه وأعمدة  ف��أي��ة ص��ي��ان��ة 
و»مزنجرة«  متسخة  اإلن�����ارة 
وأساكها مبعثرة ومصابيحها 

مكسرة، حتى أصبحت »خردة« 
م��ع��ل��ق��ة ت��ش��وه وت���ش���وش على 
جانبها.  إلى  الواقفة  األشجار 
والحظوا عندما »تجهز« الجماعة 
بعض الشوارع بأعمدة جديدة 
ما  سرعان  ذهبا  تلمع  لإلنارة 

محله  ويحل  اللمعان  يختفي 
وكأنه  ال��ض��وء  ويبهت  ال��ص��دأ 
شوارع  ف��ي  وت��ج��ول��وا  قنديل. 
الحسن  ش���ارع  م��ث��ل:  رئيسية 
المختار  وش�������ارع  ال���ث���ان���ي، 
مصطفى  وش�����ارع  ج��زول��ي��ت، 

السايح، وشارع محمد السادس، 
..إلخ،  ول��د عمير،  ف��ال  وش��ارع 
لتتأكدوا من هذه الخردات التي 

تكلفها المايير.
وزينة،  وديكور  فن  فاإلنارة 
وبيئة،  أم��ن، وصحة  واإلن���ارة 

واإلنارة سامة ورسالة حضارة، 
وتأكيد لجدية العمل الجماعي، 
وهذه المواصفات كلها ال وجود 
فهي  العاصمة،  إن���ارة  ف��ي  لها 
عمشاء، بشعة، متهالكة، متآكلة. 
تستعمل  ل��م  كيف  ونستغرب 
المصابيح االقتصادية لترشيد 

االستهاك؟
ونصاب بالدوخة بأقل تكلفة 
ف���ي صالح  ت��ق��ن��ي��ة  وب���ش���روط 
المدينة، ونطرح مائة سؤال عن 
الرباط  ت��ف��وي��ت  ع���دم  أس���ب���اب 
إلنارتها، وقد كانت مبرمجة منذ 
ح��وال��ي 6 س��ن��وات، ث��م م��ا هي 
المكلف  التقني  القسم  مهمة 
مهندسون  ف��ف��ي��ه  ب�����اإلن�����ارة؟ 
بعتادهم  وأع�����وان  وت��ق��ن��ي��ون 
وش���اح���ن���ات���ه���م وس���ي���ارات���ه���م 
فما  ومستودعاتهم،  ومكاتبهم 

هي مهامهم؟
ثم ماذا أضافوا من تقنيات 
الشوارع  ف��ي  اإلن���ارة  لتطوير 
أو  فعلوا  وم���اذا  وال��س��اح��ات؟ 
اقترحوا لخفض االستهاك؟ مع 
األسف ال شيء، فإذن فوتوا من 
فضلكم تدبير اإلنارة العمومية 
شركة  كل  متعددة  شركات  إلى 
حتى  مقاطعة  ب��إن��ارة  تتكلف 

تتنافس في ما بينها.

سال تفوت إنارتها والرباط تتخبط في إنارة متجاوزة!

بعد أيام ستبدأ دورة فبراير للمجلس الجماعي، وهي 
دورة يناقش فيها الحساب اإلداري، فما هو هذا الحساب 
اإلداري؟ هو ميزانية التسيير للسنة الماضية بشقيها 
عن  المداخيل  زادت  وكلما  والمداخيل،  المصاريف 
المصاريف توفر فائض يخصص للتجهيز وإذا تقلصت 
عجز  األم��ر  عن  نتج  المصاريف  وارتفعت  المداخيل 
وتحرم العاصمة من أي تجهيز كما حصل هذه سنوات. 
فهل يختم المنتخبون انتدابهم الحالي بعجز أم بفائض؟ 
وحتى ولو صنعوا المعجزة وختموا بفائض، فماذا 
حققوا في هذه الست سنوات؟ كلها كانت كارثية؛ شح 
ألية  ت��ام  وغ��ي��اب  النفقات  ف��ي  وب��ذخ  المحاصيل  ف��ي 
استراتيجية أو تخطيط لسياسة مالية تليق بعاصمة 
المملكة تستند على المداخيل ثم المداخيل باالجتهادات 
وتجنيد قسم الحسابات والجبايات لضمان على األقل 

مردود يغطي مصاريف الجماعة.
ورحم الله أيام »الصنك« إن كنتم تذكرون عندما كان 
أعوان البلدية يطوفون يوميا على الباعة وعلى كل من 
يستغل الملك العمومي، ويستخلصون الواجبات نقدا 
الطريقة؟ هل إلفساح  ألغيت هذه  فلماذا  الحال،  وفي 
المجال »للجيوب« التي تنوب عن »الصنك«؟ وهل من 
 2014 في  البلدي  المحجز  مداخيل  تكون  أن  معقول 
حوالي 15 مليونا وهو الذي يستغل هكتارات ثمينة 
أن  المعقول  من  وه��ل  الشبانات؟  بشارع  األرض  من 
تتقهقر مداخيل حصة من منتوج الضريبة على القيمة 

المضافة التي كانت في سنة 2013 حوالي 14 مليارا 
لتنهار في 2014 إلى حوالي 10 مايير؟ والكل يعلم 
كبريات  ف��ي ش��يء حصص  يمثل  ال  ال��رق��م  ه��ذا  ب��أن 
المؤسسات الوطنية، فأما في المداخيل الضريبية في 
ضبط  إل��ى  تحتاج  فكلها  والتعمير،  السكنى  مجال 
ومراجعة مثل ضريبة المباني التي نزلت من حوالي 
66 مليونا سنة 2013 إلى مليون واحد ال شريك له سنة 

.2014
فأما في المصاريف، فهناك تبذير البد من جعل حد 
له خصوصا في مجال األنشطة المتعلقة بالموظفين 
السيارات  ونفقات  مليارا   45 حوالي  تستهلك  التي 
المكتبية  واألدوات  واألك��ري��ة  والمنح  والتليفونات 
الكهرباء  واستهاك  للبنايات  والصيانة  والتأمينات 
والماء، وهذه األرقام الكبيرة لم تثر المنتخبين منذ 6 
وذلك  الماضية،  اإلداري���ة  الحسابات  كل  في  سنوات 
لفرملتها وتفكيكها وإنقاذ الميزانيات من هذه البدع. 
ونعلم بأنه في هذا الحساب اإلداري األخير للمنتخبين، 
المسؤولية  تحمل  م��ن  ال��ه��روب  البعض  س��ي��ح��اول 
وإلصاقها بالغير، ولكن أين كانوا هذه الست سنوات؟ 
فالحساب الكبير سيكون معهم في االنتخابات القادمة 
في  المالية  السياسة  فشل  تبرير  عليهم  وسيكون 
الجماعة، وشرح أسباب العجز المالي الدائم للميزانيات، 
ال��ت��ب��ذي��ر وسوء  أم بسبب  وق����درا  ق��ض��اء  ك���ان  ف��ه��ل 

التسيير؟

قال األديب العالمي غابريال غارسيا: »إن الحياة ليست هي ما عشناه، بل 
هي ما نتذكره، وكيف نتذكره«.

1956 بمناسبة انعقاد أول مؤتمر  وهذه صورة تاريخية معبرة، التقطت سنة 
للصحفيين العرب، وهي بدون شك تذكرنا بنضال الوطني عميد الصحافة العربية 
األستاذ موالي مصطفى العلوي شافاه الله، وإلى جانبه الوطني الكبير الصحفي المرحوم 
عبد الله العياشي واألديب األستاذ عبد اللطيف بنيسا وصحفي من الخليج العربي. فالصحفي 

الحقيقي ليس من يقول ها أنا ذا، إن الصحفي الملتزم هو الذي يشهد له التاريخ بمهنيته.
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مناضلتان من أجل قضايا ساكنة الرباط، 
المواطنين  خ��دم��ة  سبيل  ف��ي  مكافحتان 
والتعسف  وال��ح��رك��ة  للظلم  مناهضتان 
والشطط في استغال السلطة، مدافعتان 
عن حقوق الناس، ملتزمتان بواجب تمثيل 
ناخبيهما أحسن تمثيل. ففي سنة 1983 
أول  جماعة حسان  في  الناخبون  انتخب 
امرأة في المجلس الجماعي هي المرحومة 
التي  ب��دوري  خديجة  الجامعية  األستاذة 
رحمها  سنة  ح��وال��ي  منذ  المنية  وافتها 

الله.
أستاذة  تنتخب  نفسها،  الجماعة  وفي 
جامعية أخرى سنة 1992 هي المرحومة 
الباتول البدراوي التي انتقلت إلى الرفيق 
الله  رحمها  وكانت  أسبوعين  منذ  األعلى 

تتحمل مسؤولية نائب رئيس الجماعة.
كانت معارضة في  الله  خديجة رحمها 
ال��م��ج��ل��س وال����م����رأة ال���وح���ي���دة ب��ي��ن 39 
السياسة  عمالقة  م��ن  وكلهم  مستشارة، 
أمثال: ولعلو، والكتاني، واليازغي، وزيان، 
وغيرهم،  وال��رغ��اي،..  والريح،  والصبار، 
وكانت بينهم تلك األستاذة المنظرة التي 
تحول تدخاتها ومناقشاتها ومقارعة الرأي 
واقتراحات  قيمة  محاضرات  إلى  بالرأي 
ب���ن���اءة وت���ص���وي���ب���ات ص��ائ��ب��ة ح��ت��ى أن 
المستمعين ينبهرون لفصاحتها وإلمامها 

بكل جوانب الحياة العامة في الجماعة.
والباتول رحمها الله كانت نائبة الرئيس 
ومشهورة بل ومدمنة على خدمة المواطنين 
كانت المفتاح لحل المشاكل، واألمل لآلالف 
من المقهورين والمحتاجين تدافع عنهم، 
تتزعم حقوقهم، تنقذهم من مخالب سماسرة 
في  مكتبها  وك��ان  والتماطل،  التسويف 
الطابق الرابع ملجأ لكل من أقفلت في وجهه 
األبواب، كانت رحمها الله اإلنسانة الخدومة 
وحب  واالستقامة  النزاهة  في  والمثالية 
الخير، وصاحبة االبتسامة الدائمة، كانت 
تسامح  ت��ه��ادن،  تجمع،  تصالح،  ت��داف��ع، 

وتناضل بصمت.
الدنيا  ه��ذه  ودع��ت��ا  وال��ب��ات��ول  خديجة 
الفانية، ودعتا بدون استئذان بعدما عاشتا 
في صمت بعد انتهاء مأموريتهما الجماعية، 
وكما كانت المرحومة خديجة المرأة األولى 
التي تنتخب في جماعة حسان، كانت األولى 
التي تودع الحياة لتتبعها إلى دار البقاء 
ال��م��رح��وم��ة ال���ب���ات���ول ك��م��ا ت��ب��ع��ت��ه��ا في 

الجماعة.
ونتذكرهما لنضالهما وأخاقهما العالية 
وت��ض��ح��ي��ات��ه��م��ا وح��س��ن ت��ع��ام��ل��ه��م��ا مع 

المواطنين.
فالعمل الجماعي وإن كان سياسيا فهو 
ونجحت  ب��ام��ت��ي��از،  اج��ت��م��اع��ي  عمقه  ف��ي 
المرحومتان وهما األستاذتان في تصاهر 
السياسي مع االجتماعي وجعلهما في خدمة 
الذين  األوف��ي��اء  السكان  ه���ؤالء  ال��س��ك��ان، 
المرحومتين  المناضلتين  اليوم  يتذكرون 
خديجة والباتول بالرغم من ابتعادهما عن 
العمل الجماعي لمدة طويلة، ولكن رصيدهما 
النضالي ظل شاهدا على تفانيهما في خدمة 
من  ام��رأة  أي��ة  تستطع  لم  بحيث  السكان 
بعدهما ال في الجماعة وال في المقاطعات 
تسجيل مواقف وطنية نضالية مثل ما خلده 
التاريخ للمرحومتين، والذي ال يرحم وال 
ينسى وال يجامل وال يخادع وال يهمل أبدا 
من ضحوا وثابروا وجدوا واجتهدوا من 

أجل المحبوبة مدينة الرباط.
والباتول  خ��دي��ج��ة  ي��ا  ال��ل��ه  فرحمكما 
للسكان  قدمتما  م��ا  على  خيرا  وجزاكما 
وستظان خالدتين في أذهان المواطنين.

أسرار العاصمة

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

خديجة والباتول في 
ذاكرة الرباط

شارع محمد 
الخامس بالرباط

أرشيف الرباط

الحساب اإلداري األخير للجماعة قبل الحساب 
المقبلة االنتخابات  في  للمنتخبين  الكبير 

ف���وض���ى ع���ارم���ة ف���ي س���اح���ة »ب���اص 
فتحت  حيث  ال��ورد،  بائعي  قبالة  بيتري« 
نفسها  وسمت  أبوابها،  صغيرة  دكاكني 
باللغة  أسماء  يحمل  وبعضها  »مطاعم«، 
بإخراج  ال��س��اح��ة  اغتصبت  اإلجن��ل��ي��زي��ة، 
فاضح  استغال  في  وطاوالتها  كراسيها 
حق  للراجلني  يبق  فلم  العمومي،  للملك 
لهذه  رخ��ص  م��ن  متسائلني:  امل����رور،  ف��ي 
الفوضى؟ وأين عيون املسؤولني، إذا كانت 
العاصمة يا حسرة يوجد فيها مسؤولون 

فعا؟

غاضبون  اليوسفية  مقاطعة  س��ك��ان 
على منتخبيهم بعدما مت استثناء أحيائهم 
من الربط مع شبكة النقل للطرامواي، وفك 
العزلة عنها باالنفتاح على مدينة سا عبر 
قنطرة، واإلسراع في تشييد مستشفى أبي 
حركة  وتنظيم  املقاطعة  بضواحي  رق��راق 

السير في الطرقات خصوصا للراجلني.

يعقوب  مقاطعة  ت���راب  ف��ي  حت��رك��ات 
السابق  ال���وزي���ر  ع�����ودة  ب��ع��د  امل��ن��ص��ور 
أولباشا إلى النشاط السياسي، فلقد أعيد 
خلط األوراق من جديد من طرف األحزاب 
املستوى  ف���ي  وج���وه���ا  ي��رش��ح��وا  ح��ت��ى 
الثانية  امل��رت��ب��ة  ي��ت��ص��در  سيصبح  ح��ي��ث 
امللكي  امل��ش��روع  ف��ي  حسان  مقاطعة  بعد 
الذي كان  الساحل، فاحلي  خصوصا على 

دوارا سيتحول إلى حي األنوار.

اجلماعي  امل��ج��ل��س  إجن�������ازات  آخ����ر 
إسقاط  بأسابيع،  االنتخابات  قبل  السابق 
دعوى  ورف��ع  وامليزانية  اإلداري  احلساب 
على  املنتخبني  أح���د  ط���رف  م��ن  قضائية 
املجلس لتتوقف احلركة اإلدارية والتقنية 
بوجوه  نفسه  السيناريو  أس��اب��ي��ع،  مل��دة 
مارس  في  السطح  على  يطفو  قد  جديدة 

املقبل.



> يونس شهيم

ع��م��ت ح��ال��ة اس��ت��ي��اء كبرى 
ت���ام���ي���ذ بعض  ف����ي ص���ف���وف 
التعليمية  ال����م����ؤس����س����ات 
لنيابة  ال��ت��اب��ع��ة  االب���ت���دائ���ي���ة 
بمنطقة  وال��م��ح��ي��ط��ة  ب��رش��ي��د، 
ال��ك��ارة ج���راء إخ��ب��اره��م بعدم 
األول  األس��دس  نتائج  جاهزية 
في  الحالي  الدراسي  العام  من 
آخ���ر ي���وم دراس����ي ق��ب��ل عطلة 

نهاية الدورة األولى
وخ���اف���ا ل��ب��اق��ي ال���م���دارس 
عبر  ال��م��ن��ت��ش��رة  االب���ت���دائ���ي���ة 
ال������ت������راب ال����وط����ن����ي وال����ت����ي 
خصصت آخر يوم قبل العطلة 
لتنظيم حفل توزيع النتائج، لم 
يتمكن تاميذ منطقة الكارة من 
نيابات  ف��ي  بأقرانهم  التأسي 
وأقاليم أخرى، حيث تعذر على 
المدرين إعداد وإمداد األساتذة 

على  توزيعها  قصد  بالنتائج 
التاميذ، على الرغم من حرص 
األساتذة على إجراء االمتحانات 
وع���م���ل���ي���ات ال���ت���ص���ح���ي���ح في 

مواعيدها المحددة.
ب��ع��ض أول���ي���اء أمور  وق����ال 

ي��ت��م مراعاة  ل��م  إن���ه  ال��ت��ام��ي��ذ 
أقدم  ع��ن��دم��ا  ال��ت��ام��ي��ذ  نفسية 
على  المدارس  مسؤولي  بعض 
ما  إل��ى  النتائج  تسليم  تأجيل 
أسباب  دون  م��ن  العطلة  ب��ع��د 

قاهرة.

قضت محكمة االستئناف بمدينة 
أكادير بإدانة البرلماني عن حزب 
بإقليم  لألحرار  الوطني  التجمع 
بستة  بوعيدة،  امباركة  كلميم، 
خلفية  على  نافذا  حبسا  أشهر 
األصوات  ش��راء  بتهمة  اتهامها 
استحقاقات  خ��ال  االنتخابية 

.2011

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة 
الدراركة بأكادير في اآلونة األخيرة من 
العصابات  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ت��ف��ك��ي��ك 
اإلجرامية، المدججة باألسلحة البيضاء 
سبيل  اع��ت��راض  ف��ي  والمتخصصة 
المارة وسرقتهم تحت التهديد بالسالح 
والسيارات  المنازل  وسرقة  األبيض، 

والدرجات النارية.
ويطالب سكان جماعة الدراركة الجهات 
أرواحهم  لحماية  بالتدخل  الوصية 
وممتلكاتهم من خالل استفادة المنطقة 
من خدمات األمن الوطني نظرا للكثافة 

السكانية بالمنطقة.

أل���ق���ت ع��ن��اص��ر ال���ش���رط���ة ألمن 
المدعو  على  القبض  تيكيوين 
الدراجات  زعيم عصابة  »البرق« 
إدالء  بعد   ،»TMAX« ال��ن��اري��ة 
بأوصافه  ال���ض���ح���اي���ا  م��ع��ظ��م 
الشرطة  عناصر  لدى  التقريبية 
القضائية والتي تشابهت جميعها 
بقاعدة المعطيات، جعلت شركاء 
ال��ث��اث��ة الذين  ال��ع��ص��اب��ة  زع��ي��م 
ت��راوح��ت أع��م��اره��م م��ا بين 18 
االستعانة  ف����ي  و30 سنة، 
واألسلحة  ال��ن��اري��ة  ب��دراج��ات��ه��م 
اعتداءاتهم؛  لتنفيذ  ال��ب��ي��ض��اء 
في  الضحايا  باعتراض  تبتدئ 
لمدينة،  ال��رئ��ي��س��ي��ة  ال���ش���وارع 
إجرامية  بمخططاتهم  وتنتهي 
من  الضحايا  تجريد  عن  تسفر 
المادية  ال��م��م��ت��ل��ك��ات  ج��م��ي��ع 
وبالخصوص  النقالة  والهواتف 

النساء والفتيات.

كشفت مصادر مطلعة أن عدد مأذونيات 
النقل بأكادير، التي توفي أصحابها، 
يتجاوز 100 مأذونية، غير أنها ما تزال 
تشتغل داخل مدار المدينة وأحوازها 

بشكل عاد. 
وما تزال مجموعة من هذه المأذونيات 
في أسماء أشخاص متوفين؛ منهم من 
فارق الحياة ألزيد من عشر سنوات، 
إال أن بعض الوثائق الخاصة بسيارات 
تزال تصدر بأسماء هؤالء  األجرة ال 
المتوفين، ومن بينها الورقة الرمادية.

بعد أحداث الشغب خال المباراة 
حسنية  فريق  بين  جمعت  التي 
المراكشي،  وال��ك��وك��ب  أك���ادي���ر 
األسبوع الماضي، والتي أسفرت 
بالسجن  متهما   11 إي���داع  ع��ن 
م��ل��ول وخلفت  ب��أي��ت  ال��م��ح��ل��ي 
إص���اب���ات وخ��س��ائ��ر م���ادي���ة في 
من  ال��ع��دي��د  ع��زم��ت  الممتلكات، 
الفعاليات الرياضية بالمدينة على 
تنظيم حملة تحسيسية بأخطار 
ظ��اه��رة ال��ش��غ��ب ال��دخ��ي��ل��ة على 
مع  بتنسيق  السوسي  المجتمع 
المصالح األمنية بأكادير، وإدارة 
الحسنية  وف��ري��ق  أدرار  ملعب 
وجمعيات مشجعي الفريق، تحت 
شعار »الرياضة تربية وأخاق«.

السلطات  إن  المتتبعين  بعض  ق��ال 
اإلقليمية بإنزكان أقدمت على اقتحام 
مقبرة الجرف وانتهاك حرمات أموات 
المسلمين، في منظر مؤسف ومخز ال 
ممر  تجهيز  بحجة  مسلم  أي  يفعله 
ميزانية  من  العموم  وج��ه  في  وفتحه 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون 
م��راع��اة حرمة األم���وات وال أح��د من 
مسؤولي المدينة استنكر هذا الفعل.

> األسبوع

تصريح  م���ع  ب����ال����م����وازاة 
بالحكامة،  ال��م��ك��ل��ف  ال���وزي���ر 
في  الزيادة  بأن  الوفا،  محمد 
قانونية،  غ��ي��ر  ال���ش���اي  ث��م��ن 
بحي  المواطنين  بعض  رف��ع 
التقدم بمدينة تاوريرت رسالة 
المسؤولي���ن  إل���ى  مفتوح�ة 
فيها  ي��ط��ال��ب��ون��ه��م  ب��ال��م��دي��ن��ة 
بالتدخل لوضع حد لما سموه 
يعرفه�ا  ال��ت��ي  ب��ال��م��ض��ارب��ات 
وبالتالي  ال��م��دع��م،  ال��دق��ي��ق 
تسويق���ه  أج���ل  م��ن  ال��ت��دخ��ل 
خصوصا  الحقيقي  بسعره 
وأن��ه مدعم من طرف الدول��ة، 
في  المضاربة  إلي��ق��اف  وذل���ك 
ثمنه واغتناء بعض اللوبيات 
مشيرين  المواطن،  ظهر  على 
في شكايتهم »إنن��ا في وضعي��ة 
وال  تصور  كل  تفوق  هشاش�ة 
تكاليف  مواجه�ة  نستطي��ع 
ال  التي  ومتطلباتها  الحياة 

معاناتن��ا  من  زاد  وقد  ترحم، 
الوطني  ال���دق���ي���ق  ت���س���وي���ق 
المدعم بأثمن���ة خيالي�ة تفوق 
سعره الحقيقي كثيرا، دون أن 
يتدخ��ل أحد لزجر المخالفي��ن 

بمعاناة  وال���م���ت���اج���ري�������ن 
على  المغلوبين  المواطني��ن 
الدول��ة  دعم  أن  رغم  أمرهم، 
المال  م��ن  الوطني  للدقيق 
دعم  اعتبارات  أملت��ه  العام 

الفئات الهش�����ة.
وطالبوا الجهات المسؤولة 
من  تمكنهم  صيغ�ة  بإيج�اد 
اقتن��اء الدقيق الوطني المدعم 
بثمنه الحقيقي من خال إقرار 
ووضع  الغرض،  لهذا  بونات 
مسوقي  ب��ع��ض  ل��ج��ش��ع  ح���د 
ال��ذي��ن يتاجرون  ال��م��ادة  ه��ذه 

بمعاناتنا ومأساتنا.

ما فائدة »الحكامة«؟

ما رأي وزير الحكامة الوفا في التالعب بالدقيق المدعم؟ ت
ير

ور
تا

برشيد

محمد الوفا

alousbouea@gmail.com
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ما يجري2
 ويدور في 

المدن

نهاية بشعة لسائق دراجة
نارية رفقة صديقه

جديد الوزارة.. التعليم بدون نتائج السجن موقوف التنفيذ 
للمحتجين في الزاوية

> فضيلي عمي

أصدرت المحكمة االبتدائية بطاطا، مؤخرا، حكمها 
في حق المتابعين من دوار الزاوية بجماعة تيسينت 

بإقليم طاطا على خلفية االحتجاجات.
موقوفة  أشهر  عشرة  ال��ص��ادرة  األح��ك��ام  وك��ان��ت 
لكل  درهم  آالف  قدرها خمسة  مالية  التنفيذ وغرامة 
بينما  اعتقال،  حالة  في  المتابعين  الثاثة  من  ف��رد 
حكمت المحكمة على ستة آخرين متابعين في حالة 
مالية  وغ��رام��ة  التنفيذ  موقوفة  أشهر  بستة  س��راح 
قدرها خمسة آالف درهم. وكان المتابعون قد اعتقلوا 
على خلفية االحتجاجات التي شهدتها منطقة الزاوية 
والتي  الماضي،  قبل  ما  األسبوع  تيسنت  بجماعة 
خرجت فيها الساكنة من أجل المطالبة بمجموعة من 

المطالب االجتماعية التي قالوا إنها مشروعة.

س..
ك

ـل
ت

استيقظ سكان منطقة التمسية، مؤخرا، على فاجعة كبيرة إثر سقوط »غامض« 
ثاث طفات شقيقات بمعية مرافقة من عائلتهن في بئر مهجور قرب إحدى الضيعات، 

حيث كانوا يلعبن بجواره.
وانتشر خبر الفاجعة بسرعة البرق بين أهالي التمسية، سيما من عائلة الضحايا 
الذين انتقلوا إلى البئر المهجور واألمل يحدوهم للعثور على إحدى طفاتهم حية 
ترزق.  وفور وقوع الحادث هرعت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي إلى عين 
المكان، حيث باشرت السلطات المختصة التحقيقات الازمة لمعرفة ظروف ومابسات 
الحادثة، في ما تم نقل جثمان الطفات الثاث إلى المستشفى وجثث الضحايا إلى 

مستودع األموات.

معلمون يطالبون بسحب مذكرة تضيق 
على »الرخص المرضية«

>  بوطيب الفياللي

تفعيا للبرنامج النضالي الذي 
سطره نقابيو الجامعة الوطنية 
لموظفي التعليم بإنزكان خال 
االجتماع المنعقد مؤخرا بحي 
الموظفين، شرع رجال ونساء 
مؤسساتهم  داخ����ل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التابعة لنيابة إنزكان أيت ملول 
استنكارية  عريضة  توقيع  في 
أصدرها مكتب النقابة المعنية، 
وعنونها ب�: »ضد التضييق على 
ال��رخ��ص ألسباب  ف��ي  ال��ح��ق 

مرضية«، حيث حملت العريضة 
للمذكرة  الموقعين  استنكار 
الصادرة   12294 ال��ن��ي��اب��ي��ة 
 2014 ش��ت��ن��ب��ر   25 ب���ت���اري���خ 
الطبية،  بالشهادات  الخاصة 
وإلغائها  بسحبها  والمطالبة 
لما فيها من تضييق على الحق 
الرخص  م���ن  االس���ت���ف���ادة  ف���ي 
ألسباب مرضية، والذي يضمنه 
القانون، ولما تتسبب فيه من 
هدر للزمن المدرسي للمتعلمين 
عندما  خاصة   - والمتعلمات 
ل��ي��وم واحد،  ت��ك��ون ال��رخ��ص��ة 

حسب منطوق العريضة، التي 
استنكرت المعاملة غير الائقة 
الشغيلة  ل��ه��ا  ت��ت��ع��رض  ال��ت��ي 
وزارة  بمندوبية  التعليمية 
ال��ص��ح��ة أث��ن��اء إج����راء عملية 

الفحص المضاد.
وأعلن الموقعون على العريضة 
االستنكارية استعدادهم للدخول 
في أشكال نضالية أخرى يروها 
في  حقهم  عن  للدفاع  مناسبة 
االستفادة من الرخص ألسباب 
مرضية، والتي يضمنها القانون 

دون تضييق من أحد.

>  األسبوع

مروعة،  سير  حادثة  وقعت 
مؤخرا، خلفت مصرع سائق 
دهسته  بعدما  نارية  دراجة 
شاحنة من الحجم الكبير، في 
برضوض  رفيقه  أصيب  ما 
بمنطقة  بالبليغة  وص��ف��ت 
لمدينة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ش��اش 
تامنصورت المتواجدة قرب 

مراكش.
إن  مطلعة  م��ص��ادر  وق��ال��ت 
ال��ض��ح��ي��ة ك����ان ع��ل��ى متن 

دراجته النارية رفقة صديقه 
)يبلغان من العمر 28 سنة( 
ويقودها بسرعة جنونية، قبل 
أن يصطدم بمؤخرة سيارة، 
ويرتمي تحت عجات شاحنة 
من الحجم الكبير كانت قادمة 
نظرا  المعاكس  االتجاه  من 
ليلقى  االص�����ط�����دام،  ل���ق���وة 
الفور بمسرح  مصرعه على 
ال���ح���ادث، ف��ي م��ا ب��ت��رت يد 
بسيارة  نقل  ال���ذي  رف��ي��ق��ه، 
اإلسعاف على وجه السرعة 
ف�����ي ح�����ال�����ة ح�����رج�����ة إل����ى 

ابن  مستشفى  مستعجات 
العاجات  ل��ت��ل��ق��ي  ط��ف��ي��ل 
يده  رتق  وإعادة  الضرورية 
عناصر  وانتقلت  المبتورة. 
الدرك الملكي بالمركز الترابي 
تامنصورت إلى عين المكان 
في  تحقيق  وفتح  للمعاينة 
الحادث،  ومابسات  ظروف 
كما تم نقل جثة الضحية إلى 
مستودع األموات بباب دكالة 
النيابة  تعليمات  على  بناء 
العامة بالمحكمة االبتدائية 

بمراكش.

طاطا

جانب من االحتجاجات التي شهدتها جماعة »تيسينت«



> عزيز الفاطمي

حدث نهاية األسبوع المنصرم، أن ركن 
المحادي  عرصة  بحي  المواطنين  أح��د 
لساحة جامع الفنا وذهب لقضاء أغراضه، 
وعند عودته تقدم نحوه حارس السيارات 
وطلب منه مبلغ 20 درهما كواجب عن مدة 
رك��ن ال��س��ي��ارة »األم���ر ال���ذي ل��م يقبل به 
المواطن حيث نبه الحارس إلى أن هذه 
مخالفة  لكونها  مقبولة  غير  التسعيرة 
لألسعار التي حددها المجلس الجماعي 

لمراكش«.
وأمام تعنت الحارس الذي أخذ يتلفظ 
بألفاظ »ساقطة« اضطر المواطن الستعمال 
هاتفه الخلوي، حيث حضر رجال الشرطة 
لعين المكان، وعند وصولهم أذوا التحية 

للمواطن الذي تبين أنه مسؤول قضائي 
رفيع المستوى، ليتم اعتقال مجموعة من 
حراس السيارات الذين ظل شغلهم الشاغل 
ال���م���واط���ن���ي���ن، ح���س���ب بعض  اب����ت����زاز 

المتضررين. 
وقال بعض المواطنين إن ما وقع لهذا 
المسؤول يقع لعامة المواطنين على مدار 
التنديدات  ف��رغ��م  واألس���ب���وع،  ال��س��اع��ة 
واالحتجاجات الفوضى مستمرة وتعنت 
هؤالء الحراس متزايد وتعاملهم يصل إلى 
والجهات  يقع  هذا  كل  الخشونة..  درجة 
المسؤولة داخل المجلس الجماعي لمراكش 
يواجهون  ال��م��واط��ن��ي��ن  ت��ارك��ة  ت��ت��ف��رج، 
مصيرهم بأنفسهم، وتساءلوا من يقف وراء 
هذه الفوضى وهذا التسيب في دولة الحق 

والقانون؟

متطفلين  يكشف  قضائي  مسؤول  اعتراض 
المواطنين بسيارات  يعبثون 

alousbouea@gmail.comalousbouea@gmail.com
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المس الخطير بالنظام العام

> سهمي سعيد
أوالد  ج��م��اع��ة  ت��ع��ي��ش 
اح����س����ي����ن ب����ال����ج����دي����دة 
وخ����ص����وص����ا ال���ق���ب���ائ���ل 
الدويب  بسبت  المحيطة 
واق��ع��ا م��زري��ا، وه��ي على 
ويشتكي  س��اخ��ن،  صفيح 
يوما بعد يوم من وضعهم 
الذي وصفوه بالمأساوي، 
والتهميش  ال��ف��ق��ر  ح��ي��ث 
الشغل  ف�����رص  وغ����ي����اب 
اللوبيات  بعض  وسيطرة 

على خيرات الجماعة من 
الفالحين الكبار واألعيان، 
فضال عن تدهور المستوى 
الدراسي لتالميذ المنطقة 
التام  الغياب شبه  بسبب 
للمفتشين الذين يستحيل 
بعض  زي���������ارة  ع���ل���ي���ه���م 
بالمنطقة،  ال�����م�����دارس 
فالطريق الرابطة بين سبت 
الدويب وأحد أوالد عيسى 
لم يتم إصالحها من طرف 
المجلس البلدي رغم كثرة 

الشكايات.

جماعة خارج التاريخ بأوالد احسين

توكيالت »مزورة« لتهجير الزوجات واألبناء إلى »داعش«
> عبد اهلل الشرقاوي

أجلت غرفة الجنايات المكلفة 
بقضايا مكافحة اإلرهاب بملحقة 
س���ال، م��ؤخ��را، ال��ن��ظ��ر ف��ي ملف 
يرتبط بتهجير زوجات وأبنائهم 
القاصرين إلى سوريا بناء على 
لزوجة  خ��اص��ة  وك���ال���ة  إن���ج���از 
القيام مقام  لها  الجهادي تخول 
هذا األخير إلنجاز جوازات سفر 
ب��ع��ض وثائق  ألب��ن��ائ��ه، ح��س��ب 
الملف. وأفاد مصدر مطلع أن أحد 
المغاربة الجهاديين في صفوف 
من  تمكن  المتطرفة  التنظيمات 
إلحاق زوجته وابنيه القاصرين 
بسوريا. وتوبع في هذه القضية 

21 متهما، من ضمنهم واحد في حالة 
المنية،  وافته  آخر  أن  س��راح، علما 
والذين وجهت لهم تهم تكوين عصابة 
إرهابية،  أف��ع��ال  وارت���ك���اب  إلع����داد 
وتزوير وثائق إدارية واستعمالها في 
إلى  ي��ه��دف  م��ش��روع جماعي  إط���ار 
المس الخطير بالنظام العام، وتقديم 
أفعاال  يرتكب  لمن  نقدا  المساعدة 
إرهابية، وإقناع الغير وتحريضه على 
ارتكاب أفعال إرهابية والمشاركة في 
المتهمين  بعض  إل��ى  ونسب  ذل��ك. 
االلتحاق  إلى  سعوا  أنهم  تمهيديا 
بالتنظيمات المتطرفة في سوريا بعد 
إل��ى ه��ن��اك، وكان  أن سافر آخ���رون 
بعضهم على اتصال بهم هاتفيا أو 

عبر األنترنيت.

>  حسين عدنان

مجزرة  م��دي��رة  ت��ع��رض��ت 
للمجلس  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ل��ح��وم 
مكناس،  ب��م��دي��ن��ة  ال��ب��ل��دي 
طرف  من  االعتداء  لمحاولة 
كانت  فعندما  ل��ه��ا)..(،  زميل 
المجزرة وتقوم  تشرف على 
ب���ال���ك���ش���ف ع���ل���ى ال���ذب���ائ���ح 
ال���م���وج���ه���ة ل���الس���ت���ه���الك،  
واألدوات المستعملة حفاظا 
ع����ل����ى ال����ص����ح����ة ال���ع���ام���ة 
للمواطنين، وضبط المخالفات 
وال��������ت��������ج��������اوزات ب�������ذات 
األعمال  المجزرة، ومراقبة 
قيد  ودف������ات������ر  اإلداري�������������ة 
واستخراج  ال���م���ذب���وح���ات 
الرسوم،  وت��وري��د  القسائم 

والتأكد من حسن سير العمل 
تقارير  ومراجعة  وانتظامه 
المسؤولين، فوجئت المديرة 

بالهجوم عليها من طرف زميل 
ومنعها  والشتم  بالسب  لها 
من الدخول إلى المكتب التابع 

عليها،  تشرف  التي  ل��إدارة 
وعندما قامت باستفساره عن 
األسباب، لم يجد أمامه أجوبة 
مقنعة سوى استخدام عبارات 
األمر  وه��و  وال��ق��ذف،  السب 
المديرة  ش��ك��وك  أث���ار  ال���ذي 
حدة  وت�����زاي�����دت  ت���ج���اه���ه، 
بينهما  الكالمية  المشادات 
المجزرة  انتهت بهما خارج 
ال���ج���زارون  ت��دخ��ل  إل����ى أن 
ال��م��وظ��ف��ي��ن لفض  وب���ع���ض 

النزاع وتهدئة الوضع)..(.
وأكدت بعض المصادر من 
ال��ج��زاري��ن وال��م��وظ��ف��ي��ن أن 
منذ  معارك  خاضت  المديرة 
بدئها العمل في هذه اإلدارة 
مع بعض من سموهم أصحاب 

النفوذ.

جزارون يتدخلون لفض خصام بين مديرة المجزرة وزميلها

<< تشهد مدينة الدار البيضاء 
في السنوات األخيرة زيادة كبيرة 
التي  الضالة  الكالب  أع��داد  في 
أصبحت تتجول بكل حرية بعدد 
من األزقة والشوارع، وفي هذا 
تهديد لصحة وسالمة المواطنين 
خاصة األطفال الصغار. ومما يزيد 
السلطات  قيام  ع��دم  ح��دة  المشكل 
الكالب،  هذه  على  للقبض  بحمالت  المعنية 
سالمة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  بمحاربتها  الكفيلة  ال��وس��ائ��ل  وت��وف��ي��ر 

المواطنين.

>> قال بعض مستعملي الطريق إن حالة الطريق رقم 17 بين 
عين حرودة وسيدي البرنوصي، المزرية تتسبب في تعطيل عمل 
الطاكسيات الكبيرة وبالتالي في عرقلة حركة السير، فما بين 

حفرة وحفرة توجد حفرة.
واستنكروا عدم قيام السلطة المحلية بتزفيت هاته الطريق، 
وعلق أحد المواطنين نعم لهاته االحتجاجات، وعلى السلطة أن 
تعمل أيضا على تطبيق القانون في حق أصحاب الطاكسيات في 

ما يالحظه الزبون من تجاوزات.

<< يشتكي عدد من آباء وأولياء الثانوية اإلعدادية إدريس 
الحارثي من انتشار المخدرات والسرقة، حيث أصبح من الصعب 
على التالميذ حمل هواتفهم أو أشياء ثمينة خوفا على أنفسهم 
من السرقة والعنف، والتمس بعض التالميذ من الجهات المسؤولة 
بحملة  بالقيام  حمايتهم  خ��الل  من  واجبهم  أداء  على  السهر 

تطهيرية في حق اللصوص كل من سولت له نفسه إيذاؤهم. 

>> تشتكي مجموعة من عامالت الخياطة بشارع الشفشاوني 
أحد  من طرف  لها  يتعرضن  التي  واإلهانة  الحكرة  مما سموه 
المسؤولين بالشركة التي يشتغلون بها، حيث وصل األمر به إلى 

منعهن من الذهاب إلى المرحاض.
ويلتمس هؤالء من وزير التشغيل التدخل من أجل وضع حد 
لمعاناتهم، متسائلين في نفس الوقت أين هي حقوق العمال؟ 
وإلى متى يستمر التعامل مع المرأة العاملة في قطاع النسيج 

بنوع من االحتقار والتهميش؟
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>  محمد بورزوق
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بيضا »الكريساج« بكل أريحية في حي السالم
> األسبوع 

غير  السالم  بحي  مجرم  تمكن 
السالم  م��درس��ة  أس���وار  ع��ن  بعيد 
ال���س���ط���و على  م����ن  االب���ت���دائ���ي���ة 
ممتلكات أحد المواطنين، وذلك في 
مشهد روع المارة الذين استنكروا 

الواقعة.
قبضته  المجرم  أحكم  فبعدما 
يستوعب  ل��م  ال��ذي  الضحية  على 

األمر وهدد ضحيته بسيف، سلبه 
إل��ى وجهة  كل ما في حوزته وف��ر 
مجهولة دون أدنى حركة من أحد.

المواطنين  ب��ع��ض  وت����س����اءل 
رجال  هم  أي��ن  الحدث  مستنكرين 
اللصوص  ي���ن���ف���ذ  ح���ت���ى  األم�������ن 
س��رق��ات��ه��م ب��ك��ل ه����دوء وث��ق��ة في 
المواطن  ح��ق  م��ن  أليس  النفس؟ 
أن يأمن على نفسه وهو في حيه 

وباألحرى في مدينته؟

بعض  ت��س��اءل   >>
المتتبعين للشأن الديني 

ب��م��دي��ن��ة م���راك���ش، ه���ل من 
إصالح للكتاب المهدم قرب ضريح 
سيدي عبد العزيز التباع الذي له 
تاريخ في تعليم عدد من ناشئته من 
أنه  أبناء مراكش وغيرهم؟ مضيفين 
في ترميم وإصالح ما أفسده الزمن بهذا 

الكتاب تذكير بدور الفقيه بن الزاوية رحمه الله. 
كما استنكروا أن يكون مآله كمآل بعض ساحات 
األضرحة التي اتخذ منها »الفراشة« أمكنة لهم للبيع 
والشراء، ناهيك عن انهيار بعض جدرانها أو ما يقع 

في ساحاتها من سلوكات غير أخالقية.

إل��ى سوق  م��والي رشيد  >> تحول ش��ارع 
لمختلف أنواع البضائع، وقال بعض المواطنين 
إنه أصبح يشكل معيقا لهم إذ يصعب عليهم 
النظر  اليومية، بغض  سلكه لقضاء أغراضهم 
عما يخلفه التجار من أزبال ومخلفات وروائح 

كريهة)..(.

بنك  مقر  إغ��الق  المواطنين  بعض  استنكر   >>
المغرب الموجود بساحة جامع الفنا، دون التفكير في 
استعماله كمتحف للمدينة، حيث تحولت واجهته إلى 
موقف للسيارات ومختلف وسائل النقل، ومكانا آمنا 

لقضاء بعض المارة حاجاتهم دون حياء)..(.

عدم  التالميذ  أم��ور  أولياء  بعض  ن��دد   <<
التالميذ  بأبنائهم  تتعلق  أم��ور  في  إشراكهم 
وإشراك بدلهم المفتشين، مشيرين إلى أنه يتم 
ب��آراء هؤالء دونهم، وأن في هذا بخس  األخذ 

لهم.

<< مازال شاعرنا شاعر الحمراء األديب بنعباد 
طريح الفراش بعد مرض ألم به أخيرا، وقد ترك فراغا 
في الساحة األدبية بين رفاقه األدباء واألحباب نرجو 

له تمام الصحة والعافية.

الجديدة

مكناس

سال

صحن محكمة سال المكلفة 
بقضايا اإلرهاب

مذبوحات موجهة 
لالستهالك

جماعة أوالد 
احسين



إعــــداد:
مدينة   زهير البـوحاطي ل��س��ك��ان  ح���دي���ث  ال 

عن  إال  األي������ام  ه����ذه  ت����ط����وان 
واخلدمات  امل��زري��ة  الوضعية 
أصبح  التي  الرديئة  الصحية 
املستشفى  ف���ي���ه���ا  ي���ت���خ���ب���ط 
اإلقليمي سانية الرمل بتطوان، 
مسؤول  تعيني  بعد  خصوصا 
املؤسسة  إدارة  وإسناد  جديد 

الصحية.
ف����ب����ع����دم����ا ارت������ف������ع ع����دد 
ال����ق����اص����دي����ن ل���اس���ت���ش���ف���اء 
وال���ت���داوي م��ن امل��واط��ن��ني إثر 
حصولهم على بطاقة املساعدة 
تعفي  ال��ت��ي  »رام���ي���د«،  الطبية 
اخلدمات  واجبات  من  املريض 

يتلقاها  التي  املتعددة  الطبية 
وضعية  تدنت  املستشفى،  في 

اخلدمات املقدمة في املستشفى، 
ففي قسم املستعجات منوذجا، 

املرضى  من  كبير  عدد  يتكدس 
املستشفى  ي���ق���ص���دون  مم����ن 
واملرج،  الهرج  ويكثر  للعاج، 
األطباء  ل��ب��ع��ض  وج����ود  ال  إذ 
يقفلون  ح���ي���ث  وامل����م����رض����ني 
املقصف  في  وجتدهم  مكاتبهم 
أرج������اء  ب����ني  ي���ت���ج���ول���ون  أو 
بصحة  عابئني  غير  املستشفى 

املريض.
الراديو واألشعة،  أما قسم 
ح��ي��ث يصبح  م��ع��ط��ل  ف��دائ��م��ا 
املريض مرغم على الذهاب عند 
املختبرات واملصحات اخلاصة 
مقابل أداء مبالغ مالية مرتفعة 

هو في غنى عنها.

ال���ت���ي هزت  ال��ف��ض��ي��ح��ة  ب��ع��ض 
بأمسا  ق��اس��م  س��ي��دي  زاوي���ة  جماعة 
لوالية  ت���راب���ي���ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال���ق���روي���ة 
عنها سوى  تبعد  ال  وال��ت��ي  ت��ط��وان، 
تسليم  بني  ما  الفترة  في  كلم،   19 ب� 
احلالي  لرئيسها  اجل��م��اع��ة  رئ��اس��ة 
السابق،  إبراهيم بنصبيح ورئيسها 
مبنح  األول  ال���رئ���ي���س  ق�����ام  ح���ي���ث 
قادر  بقدرة  حتولت  إص��اح  رخصة 

طلبها  تقدمي  قبل  بناء  رخصة  إل��ى 
اجلماعة،  رئاسة  تسيير  توليه  وقبل 
التساؤالت،  من  العديد  تطرح  التي 
ل���ك���ون رخ���ص���ة اإلص������اح ع����دد 35 
أي   ،2009/06/19 بتاريخ  سلمت 
بتاريخ  امل���ؤرخ  الرخصة  طلب  قبل 

.2010/01/12
وتسليم  توقيع  بني  وقع  فاخللل 
رخ��ص��ة اإلص���اح ال��ت��ي حت��ول��ت إلى 

بتاريخ  ال��ب��ن��اء  رخ��ص��ة 
أي   ،2009  /06/19

مكتب  ت��ش��ك��ي��ل  ق��ب��ل 
املجلس بثاثة أيام، 
ألن رئيس اجلماعة 
مت تنصيبه بتاريخ 
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املتوفرة.

ف��ي��ه مكتب خلية  ال���ذي أص��ب��ح  ال��وق��ت  ف��ي 
وأصبحت  التغطية،  خ��ارج  ب��ال��والي��ة  االت��ص��ال 
الوالية  وعمل  أنشطة  تخص  التي  املعلومات 
وشحيحة،  منعدمة  شبه  لها  التابعة  واملصالح 
تطوان، وأضحى  بوالية  سطع جنم عون سلطة 
إذ  متحكما بشكل كبير في عمل خلية االتصال، 
يقوم بإخبار بعض أصدقائه من الصحافيني مبا 
يجري من أمور الوالية.. وغيرها، في حني يبقى 

الباقي من الصحفيني في دار غفلون)..(.

كيف يمكن الحصول على رخصة بتاريخ يسبق تاريخ طلبها؟

عون سلطة يتحول
 إلى مكلف بالتواصل

مستشفى سانية الرمل في الميزان
عيـن علـى الشمال

> نور الدين هراوي

للمجلس  العادية  الدورة  انعقدت 
اإلق��ل��ي��م��ي ب��ع��م��ال��ة س���ط���ات في 
التوتر،  ن��وع م��ن  أج���واء س��اده��ا 
وم��ش��ح��ون��ة أح��ي��ان��ا ب���ني بعض 
والهيئات  ال��س��ي��اس��ة  األط���ي���اف 
احلزبية املشكلة للمجلس، بسبب 
باملجلس  املسؤولني  أحد  إص��رار 
على مصادرة ما اعتبرته مصادر 
حيث  لهم،  مشروعا  حقا  مطلعة 
حلزب  املنتمي  األخ��ي��ر  ه��ذا  جل��أ 
يدورون  األصالة واملعاصرة ومن 
املستشارين  بعض  م��ن  فلكه  ف��ي 
الدورة  أع��م��ال  ج��دول  إل��ى مترير 
ف��ي وق���ت وج��ي��ز وق��ي��اس��ي بدون 
الذي  الشيء  مستفيضة،  مناقشة 

البارزين  األع���ض���اء  أح����د  ج��ع��ل 
ينهج  ع��رش��ان،  حل��زب  واملنتمي 
ومقاطعة  االح���ت���ج���اج  أس���ل���وب 
سوءا  رآه  مل��ا  ك��ن��م��وذج  ال�����دورة 
أساءت  التي  التسيير  طريقة  في 
مل��ص��ال��ح ال���س���ك���ان، م��ش��ي��رة إلى 
للمصلحة  ال��ت��دخ��ل  م��ن  منعه  أن 
العامة واملناقشة تكريس لسياسة 
اإلق���ص���اء وجت��اه��ل م��ص��ال��ح أمة 
مفكر  الوالي  يلجأ  أن  قبل  كاملة، 

إلى تهدئة الوضع.
الدورة  أن  املتتبعني  بعض  وأك��د 
املتتبعني،  ح����س����ب  أغ����ف����ل����ت، 
ووطنية  استراتيجية  ق��ط��اع��ات 
والتعليم  الصحة  كقطاعي  مهمة 
في  اإلق��ل��ي��م  يعنيان  ال  وك��أن��ه��م��ا 

شيء.

> األسبوع

نفذ مجموعة من باعة األكلة الوجدية 
امل��ع��روف��ة ب����»ك���اران«، م��ؤخ��را، وقفة 
بوجدة  اجلماعة احلضرية  مقر  أمام 
احتجاجا على رفض اجلهات املعنية 
وطالبوا  البيع،  رخص  من  متكينهم 
باالستفادة من عملية توزيع العربات 
استفاد  والتي  األكلة  بهذه  اخلاصة 

منها زماؤهم.

وع��ب��ر ب��ع��ض ال��ب��اع��ة ال���ذي���ن يصل 
رغبتهم  عن  ممارسا  إلى 63  عددهم 
بكرامة  والعيش  أنفسهم  تنظيم  في 
على  يتوفرون  ال  حيث  ب��اده��م،  ف��ي 
دق��وا جميع  أنهم  رغ��م  للبيع  رخ��ص 
األب�������واب ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ي��ه��ا ورغ���م 

الوعود التي أعطيت لهم.
واس��ت��غ��رب م���س���ؤول ج��م��ع��وي كما 
رغم  إقصائهم  من  احملتجني  الباعة 
بتنظيم  ال��ذي ص��در  األم��ر  أن 
اجلميع  يشمل  »كاران«  باعة 
الوطنية  امل��ب��ادرة  إط��ار  ف��ي 
ويهم  ال��ب��ش��ري��ة،  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
اخلشبية  العربات  استبدال 
»اإلينوكس«  م��ن  ب��ع��راب��ات 
ح���ت���ى ت���ت���وح���د ال����ص����ورة 
على  ج���م���ال���ي���ة  وت���ض���ف���ي 

املدينة كباقي املستفيدين.

دورة المجلس الجماعي التي أخلفت مناقشة الصحة والتعليم

باعة من نوع خاص يحتجون
 أمام الجماعة

إلى والي جهة
 الرباط - سال - زمور - زعير:

 هل تعلم السيد الوالي أن كثيرا من األسر كيف دمرت؟!
وهل تعلم أن كثيرا من البيوت كيف خربت؟!

وهل تعلم أن كثيرا من الشباب زج بهم في السجون؟!
وهل تعلم أن كثيرا من الفتيات فقدن كل شيء وأصبحن 

مدمنات؟!
وهل تعلم أن كثيرا وهل وهل وهل... 

نعرف جيدا أنك ال تعلم؟!
القاطنني بزنقة جنيف  ولكن سكان حي احمليط وخاصة 
ومحيطها، يعلمون أن »الشوافة« وأبناءها ذوي السوابق 
اجلهات  ط��رف  من  محمية  أنها  تدعي  والتي  واملتعنتة 
عن  ناهيك  احلصني،  احلصن  لها  وك��ان  وجت��ول  تصول 
الثاثة ذوي السوابق بعالم االجرام بكل  أبنائها  تسلط 
معتمدا  القرقوبي  حبوب  في  يتاجر  من  فمنهم  أنواعه، 
على شهادة من مركز محاربة اإلدمان بيعقوب املنصور، 
امل���خ���درات والكحول،  أن����واع  ك��ل  ف��ي  ي��ت��اج��ر  وال��ث��ان��ي 
يقوم  والثالث  السجون،  بأسلوب  الناس  مع  ويتعامل 
باألسلحة  مدججني  املمنوعات،  لتمرير  التمويه  بعملية 
يجري  ما  استنكار  نفسه  له  سولت  ملن  فويل  البيضاء، 

بحيهم.
مليئا  سوقا  يشكلن  اجلاهات  النساء  من  الوافدين  إن 
الكريهة  الروائح  عن  ناهيك  جنيف،  بزنقة  باملتناقضات 
مخلفات  مستعملة  محل سكناها،  من  املنبعثة  واخلانقة 
طيور احلمام والكبريت وما خفي كان أعظم، مما يخلق 
الهواء  استنشاق  الساكنة  على  يصعب  مسموما  ج��وا 
النقي. علما أنها جتاور مدرسة »سانت ماركريت ماري« 
نرى  أن  عيب  هذا  األبرياء،  الصغار  باألطفال  تعج  التي 

هذه النماذج بعاصمة اململكة، والتي تسيء لسكانها.
مشجعني  يجري،  عما  التغاضي  املسؤولني  على  وعيب 
ويزرعون  األس��ر،  ويشتتون  البيوت  يخربون  أن  بذلك 

اخلوف في نفوس الساكنة.
ب�«الشوافة« لقضاء مآربهم  أم أن املسؤولني يستنجدون 
كما يعتقدون؟! إنه العبث نعيشه في عصر التكنولوجيا 

واحلضر.  
< مجموعة من سكان حي احمليط

alousbouea@gmail.com
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جانب من أشغال 
الدورة العادية 

للمجلس اإلقليمي 
بعمالة سطات

عبد الوافي لفتيت 
والي الرباط

> سعيد الهوداني

الصنف  ط���اك���س���ي���ات  س���ائ���ق���و  خ�����اض 
احتجاجيني  وقفتني  م��ؤخ��را،  الصغير، 
ومفوضية  االب��ت��دائ��ي��ة  احمل��ك��م��ة  أم����ام 
على سحب  احتجاجا  زم،  ب��وادي  األم��ن 
إثر حادثة  رخصة سياقة أحد السائقني 
بعض  أك��د  معطيات  وبناء  خفيفة  سير 
ال��س��ائ��ق��ني أن��ه��ا غ��ي��ر ص��ح��ي��ح��ة، وبعد 
ح��ص��ول ال��ض��ح��ي��ة ع��ل��ى ش��ه��ادة طبية 

مبالغ فيها.
االحتجاجية  الوقفة  ه��ذه  أن  وأض��اف��وا 
التي  امل��زري��ة  األوض����اع  نتيجة  ج���اءت 
عموما،  به  والعاملون  القطاع  يعيشها 
السياقة  رخصة  سحب  بقانون  وتنديدا 
املمنوحة من طرف وزارة النقل، ألسباب 
م��خ��ت��ل��ف��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ق��ان��ون ال��س��ي��ر دون 
السترجاعها،  املخصصة  املهلة  معرفة 
السائقني  ع��ل��ى  س��ل��ب��ا  تنعكس  وال��ت��ي 
الذين تتأزم وضعيتهم االجتماعية جراء 
سحبها، وهي التي تشكل موردهم املادي 

األساسي، ورزق عائاتهم.

يتضامنون  الطاكسيات  سائقو 
مع زميلهم ضد الرباح

الرباطسطات

وجدة
وادي زم

كواليس جهوية20

وقفة باعة »كاران« 
االحتجاجية لتمكينهم 

من رخص البيع

المستشفى 
اإلقليمي 

سانية الرمل 
بتطوان

والية تطوان

ما هو الفرق بين 
اإلصالح والبناء؟
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ح��دث��ن��ي أح���د أك��ب��ر رجال 
األعمال السعوديين بأنه جاء 
في زي��ارة للمغرب حيث نزل 
بمنزله الذي اشتراه في الدار 
ف����رط عشقه  م���ن  ال��ب��ي��ض��اء 
بطيبوبة  وإعجابه  للمغرب 
ليلة  وذات  المغربي.  الشعب 
شعر بنبضات فائقة السرعة 
إغماء  بحالة  يصاب  جعلته 
مباغتة وكأن ساعة رحيله قد 
وصلت. ومن محاسن الصدف 
أنه كان في تلك اللحظة يوجد 
معه صديق مغربي اتصل على 
الفور بالدكتور ميلود بلحاج، 
صاحب مستشفى »كاليفورنيا« 
وجراحة  ب��أم��راض  الخاصة 
التي  المصحة  وه��ي  القلب، 
تتوفر على قسم للمستعجالت 
يقدم خدمات العناية الفائقة 
24 ساعة على 24 طيلة أيام 
تم  وهكذا  األس��ب��وع.  وليالي 
ن��ق��ل ال��م��ري��ض إل���ى مصحة 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ح��ي��ث وج���دوا 
بلحاج  م��ي��ل��ود  ال��ب��روف��س��ور 
والدكتورة أمال العمراني في 
انتظاره فتم إدخاله على الفور 
إلى قسم العناية الفائقة. وبعد 
استعاد  وج���ي���زة  ل��ح��ظ��ات 
المريض وعيه بفضل التدخل 
ذلك  وبعد  السريع.  العالجي 
ت����������م إج�������������راء 

فحوصات شاملة ودقيقة على 
ك��ل األع��ض��اء ال��ح��ي��ة للرجل 
العامة  والحالة  والشرايين 
للجسم. وقد حكى لي فيما بعد 
الخدمات  ب��ج��ودة  م��ب��ه��ورا 
وكفاءة الطاقم الطبي بمصحة 
كاليفورنيا: »لقد زرت أمريكا 
في رحلة عالجية ومكثت في 
مستشفى مايو كلينيك ألكثر 
من أسبوع. ورغم كون »مايو 
بأكبر  الصيت  ذائع  كلينيك« 
األس��م��اء ال��م��وج��ودة فيه في 

عالم الطب من أطباء أمريكيين 
أن  إال  وألمانيين،  وإنجليز 
ال�����رع�����اي�����ة وال�����خ�����دم�����ات 

التشخيصية والعالجية التي 
وجدتها في مصحة كاليفورنيا 
جعلتني أراجع كل معلوماتي 
وأصدق ما كنت قد سمعته عن 
ال��ت��ط��ور ال��ه��ائ��ل ال���ذي عرفه 
المغرب،  ف���ي  ال��ط��ب  ق��ط��اع 
وأتأكد بنفسي من أن األطباء 
في المغرب قد قطعوا أشواطا 
بعيدة في العالج وفق أحدث 
الدراسات وبأرقى الدراسات، 
أم���ا ال��ت��ج��ه��ي��زات اآلل��ي��ة في 
مصحة كاليفورنيا فقد الحظت 
أح��دث ما توصلت  بأنها من 
إليه مصانع تجهيز المؤسسات 
عبر  وال��ج��راح��ي��ة  العالجية 
العالم«. وسكت قليال ثم واصل 
ق��ائ��ال وه��و يسترجع  ك��الم��ه 
اللحظات التي قضاها بمصحة 
كاليفورنيا: »نعم، إن الخدمات 
ال��ت��ي وج��دت��ه��ا ف���ي مصحة 
كاليفورنيا تتفوق على خدمات 
مصحات كثيرة في الواليات 
ولندن  األم��ري��ك��ي��ة  ال��م��ت��ح��دة 
وباريس بما فيها مايو كلينيك 
الذائع الصيت، وخاصة عندما 
فحص  إج�������������راء  ط����ل����ب����ت 
باإليكوغرافي للتأكد من سالمة 
بدأت  حيث  قلبي،  ش��راي��ي��ن 

في  العمراني  أمال  الدكتورة 
فحص كل شرايين جسمي من 
أخمص قدمي حتى عمق بؤبؤ 
مهمتها  ك��ان��ت  ل��ق��د  ع��ي��ن��ي. 
حالتي  م��ع��رف��ة  ف��ي  تتجسد 
دقيقة  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ص��ح��ي��ة 
المعايير  م����ع  م��ن��س��ج��م��ة 
ذلك  استغرق  وقد  العالمية، 
والدكتورة  س��اع��ة  م��ن  أك��ث��ر 
منكبة على عملها بكل خبرة 
وم��ه��ن��ي��ة، وك��ن��ت خ��ائ��ف��ا من 
الشديد  الفحص  ذلك  نتيجة 

متوسال:  ف��س��أل��ت��ه��ا  ال���دق���ة، 
»أرجوك يا دكتورة، هل أعاني 
أحد  أو  خ��ط��ي��ر  م����رض  م���ن 
فواصلت  المقلقة.  األع��راض 
مبتسمة  الفحص 

بطريقة جعلت أعصابي تهدأ، 
حتى انتهت فقالت لي: »الحمد 
فجسمك  س��الم��ت��ك،  على  لله 
توجد  وال  ت��ام  بشكل  سليم 
م��ش��اك��ل صحية.  أي���ة  ل��دي��ك 
لضغط  تعرضت  أن��ك  ويبدو 
النبض  جعل  ط��ارئ  عصبي 
غير  قلبك  ودق����ات  ي��ت��س��ارع 
منتظمة«، وهكذا وصفوا لي 
عالجا وحيدا فريدا هو حبوب 
المهدئة  »ل���ي���زان���ك���س���ي���ا« 

لألعصاب«.
وفي صباح اليوم الموالي 
ميلود  البروفسور  جاءني 
بابتسامته  لي  وقال  بلحاج، 
المعالج  البلسم  تشبه  التي 
وال����م����ط����م����ئ����ن ل���ل���ق���ل���وب: 
»ب���اس���ت���ط���اع���ت���ك م����غ����ادرة 
المستشفى والعودة إلى بيتك 
والحمد  م��م��ت��ازة  ف��ص��ح��ت��ك 

لله«.
للمصحة  م��غ��ادرت��ي  وع��ن��د 
كانت تنتظرني مفاجأة رائعة 
وهي الفاتورة التي سلمها لي 
لم  وال��ت��ي  المحاسبة،  قسم 
عليها  ال��م��دون  الرقم  أص��دق 
فطلبت من صديقي المغربي 
المبلغ  م���ن  ل���ي  ي��ت��أك��د  ب���أن 
ال��م��وج��ود ب��ه��ا، وال����ذي كان 
ض��ئ��ي��ال ج�����دا م���ق���ارن���ة مع 
ال������خ������دم������ات ال����ع����الج����ي����ة 
والفحوصات الفائقة التطور 
إضافة  منها  استفدت  التي 
واالهتمام  النفسية  للرعاية 
ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي خ��ص��ص��ه لي 
بلحاج  م��ي��ل��ود  ال��ب��روف��س��ور 
العمراني  أم���ال  وال��دك��ت��ورة 
والخدمات الراقية لكل الطاقم 
كاليفورنيا.  بمصحة  العامل 
وأق���س���م ل��ك��م ب��ال��ل��ه أن���ي لو 
في  ال��ن��وب��ة  لنفس  ت��ع��رض��ت 
أوروبا أو في أمريكا وحظيت 
بنفس الخدمات هناك لكانت 

الفاتورة أضعافا مضاعفة 
لفاتورة مصحة كاليفورنيا.

لكل هذا، فإنني سوف أروي 
أقاربي  ل��ك��ل  ح����دث  م���ا  ك���ل 
وأص��دق��ائ��ي وم��ع��ارف��ي حتى 
يطمئنوا إلى أنهم لم يعودوا 
في حاجة لتكبد مشاق السفر 
ن��ح��و ال����دول ال��غ��رب��ي��ة ودفع 
ثروات طائلة للعالج هناك، بل 
إليه  ي��ح��ت��اج��ون  م���ا  ك���ل  إن 
موجود في المغرب من أطباء 

أكفاء  وم���م���رض���ي���ن  م���ه���رة 
الدقة  قمة  ف��ي  وف��ح��وص��ات 
وخدمات عالجية في منتهى 
الجودة ورعاية طبية وعالجية 
ممتازة. وأؤكد لهم بأن ميدان 
يعلى  ال  المغرب  ف��ي  ال��ط��ب 
عليه في البلدان الغربية مع 
فارق واحد هو ضآلة فاتورة 

العالجات بالمغرب«.
وهكذا غادر صديقي رجل 
المغرب  السعودي  األع��م��ال 
وهو يحمل ارتساما رائعا عن 
تقدم الطب في المغرب. أما 
أنا فقد شاهدت بنفسي كيف 
ميلود  البروفسور  يتصرف 
بلحاج مع مرضاه وكأن كل 
واح����د م��ن��ه��م أع����ز ف����رد من 
على  يحرص  حيث  عائلته، 
التدقيق الطبي في كل صغيرة 
بصحة  ت��ت��ع��ل��ق  وك���ب���ي���رة 
ينكب على  أن  قبل  المريض 
معالجته بأحدث الطرق وأرقى 
يتوقف  ال  ك��م��ا  ال���وس���ائ���ل. 
البروفسور ميلود بلحاج عن 
ت��ت��ب��ع ج���دي���د ال�����دراس�����ات 
واألبحاث التي تجرى يوميا 
الجامعات ومعاهد  أكبر  في 
البحث العلمي والطبي عبر 
المعمور إضافة إلى حرصه 
على حضور أكبر المؤتمرات 
لتحيين  العالم  ف��ي  الطبية 
المهنية  وتقنياته  معلوماته 
ل��ي��ق��دم ل��م��رض��اه أف��ض��ل ما 
يقدمه  أن  يمكن 
المتطور  ال��ط��ب 
ف��������ي أم�����ري�����ك�����ا 
من  وأوروب��������������ا 
فائقة  ع���الج���ات 

التطور.
ل�������ه�������ذا، ف�����إن 
المغاربة يحق لهم االفتخار 
ب��م��ا وص���ل إل��ي��ه ال��ط��ب في 
كبير  ت���ق���دم  م����ن  ال���م���غ���رب 
في  الدقة  فائقة  وتجهيزات 
كافة  وع�����الج  ال��ت��ش��خ��ي��ص 
األمراض، وذلك بفضل األطباء 
المغاربة الذين يحبون وطنهم 
علمهم  إل����ي����ه  وي���ح���م���ل���ون 
وعبقريتهم على طبق من وفاء 

وتعلق بأرضه الطيبة.

األطباء في المغرب قطعوا أشواطا كبيرة في العالج وفق أحدث الدراسات والتجهيزات.. فأصبحت 

المصحات تضاهي أرقى مصحات العالم ولم يعد المريض مع كل هذا مضطرا إلى مغادرة بلده 

طلبا للعالج

حكى لي أحد السعوديين 
مبهورا: »كانت تنتظرني 

مفاجأة رائعة وهي 
الفاتورة التي سلمها لي 

قسم المحاسبة، حيث كان 
رقمها ضئيال جدا مقارنة 

مع الخدمات العالجية 
والفحوصات الفائقة 
التطور التي استفدت 
منها.. فلو تعرضت 

لنفس النوبة في أوروبا أو 
في أمريكا وحظيت بنفس 
الخدمات لكانت الفاتورة 

أضعافا مضاعفة«

بقلم : رمزي صوفيا

مصحة "كاليفورنيا" مفخرة للعالجات 
الطبية في الدار البيضاء

لم يعد هناك شك في التطور الهائل الذي عرفه مجال الطب والجراحة في المغرب، حيث 
صار هذا البلد الجميل يتوفر على أخصائيين في كل األمراض حتى االختصاصات النادرة، 

من أدمغة مغربية أعطت المثال في عبقرية العالج الذي صار له صيت عالمي بفضل التقدم 
الهائل الذي جعل األطباء المغاربة ال ينافسون أطباء الغرب في جودة التشخيص وكفاءة 

الخدمات الجراحية ودقة العالج بل صاروا يتفوقون على الغربيين.
ويحق للمغاربة االفتخار بما وصل إليه الطب في المغرب من تقدم كبير وتجهيزات فائقة 

الدقة في التشخيص وعالج كافة األمراض، وذلك بفضل األطباء الذين يحبون وطنهم 
ويحملون إليه علمهم وعبقريتهم على طبق من وفاء وتعلق بأرضه الطيبة.



أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

إن مما يستوجب التحري في كتابة تراجم العلماء 
والمفكرين واألدباء والفقهاء وذوي المكانة ما قد 
اِب لذلك الشأن بالمالمة إلم يحسنوا  يؤدي بالُكَتّ
ما أقدموا عليه.. فال يكفي في ذلك سرد المقوالت 
لها  تجد  ال  قد  زلقة  فكل  الترجمات،  تلخيص  أو 
مغفرة خصوصا عندما كانت حرية التعبير مكبوتة 
وإطالق اللسان زلة ثمنها المؤاخذة إلم نقل حياة 
الكاتب واألديب والشاعر.. والباحث في تاريخ األدب 
العربي وتاريخه سيجد من سما به حسن مقالته، 
واآلخر الذي هوى به قلمه ولسانه قعر جهنمه.. 

تواردت علي هذه الخواطر وأنا بصدد كتابة ترجمة 
عن الشيخ الكنسوسي وأكنسوس، فكال الكلمتين 

صحيح في االستعمال بال تشويش على البال،
إال  الكاتب  على  فما  بسالم  ال��خ��روج  يتم  وحتى 
االعتماد على ذكر سيرة أو ترجمة ممن لهم تفهم 
وتقدير في الحال والمآل.. وهذا أوجب االكتفاء في 
التثبت في ما ينبغي أن يكتب، وعملي في كتابة 
ترجمة أكنسوس تستوقف من عاصره أو ممن له 
أو  زي��ادة  بال  في موضعه  الَكِلم  في وض��ع  فطنة 
كان  ما  على  زدت  ما  عملي  في  ولعلي  نقصان.. 
الكنسوسي يفعله وهو يكتب »جوابه المسكت« أو 
»الحلل الزنجفورية« أو »الجيش العرمرم الخماسي«، 
وأحسن من يكتب في تراجم الرجل من عايشه وسبر 
غوره من أمثال الكاتب األديب محمد غريط في كتابه 
»فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان« في 

أربعين صفحة، وإلم يكن عاصره فقد درسه وكتب 
المكتوب  بنفس  ترجمته 

ع��ن��ه.. وم��م��ن يشفي 
غليلك وأنت تقرأ له 

عن أديب أو شاعر 
ب�����اح�����ث  أو 
كاألستاذ أحمد 
ال�����ش�����رق�����اوي 
إقبال، خصوصا 
هو  م�������ا  ف�������ي 

مخطوط في آخر 
الجزء الثاني من 

»الجيش  ك����ت����اب 
العرمرم« حيث يقول: 

»أكنسوس محمد بن أحمد 
كما  مسعود،  بن  يونس  بن  محمد  بن 

وقفت عليه في إجازة أجاز بها أبا علي الحسن 
ْنَمليزي، عرف بأكنسوس مبدوءا بهمزة  السوسي الَتّ
وبالكنسوس  منكرا،  دونها  وبَكْنسوس  مفتوحة، 
بدونها أيضا معرفا، وبالكنسوسي منسوبا على 
طريقة النسبة في العربية، وتعني هذه الكلمة أنه 
من »إداو كنسوس« إحدى قبائل سوس العريقة. 
وينسب بالجعفري انتماء إلى جعفر بن أبي طالب، 
وهو قد كان في شك من صحة هذا النسب فتركه 
حينا، ثم عاد إليه للسبب الذي كره في الجيش«، 

)الجزء الثاني، الصفحة: 150(.
ولد أكنسوس عام 1211ه�/ 1796 - 1797م بقبيلة 
َتْنَمرت، كما أخبر بذلك في إحدى رسائله، وتيتم 
من أبيه وهو صغير، وما أن أدرك وميز حتى غادر 
مسقط رأسه إلى الزاوية الناصرية حيث أخواله، 
فحفظ القرآن واستظهر األمهات، وشدا من أوليات 
ِعْلٍم سنة  َطاِلَّب  إلى فاس  الرحلة  العلوم، ثم شد 
الصفارين،  بمدرسة  مسكنه  اتخذ  فيها  1229ه� 
واتفق له أن يسكن منها بيتا بجوار البيت الذي 
كان يسكنه الشيخ الجزولي صاحب دالئل الخيرات، 
وانكب على التحصيل واالستفادة فلم يمض عليه 
زهاء ثماني سنوات حتى أشير إليه باألصابع، وُعَدّ 

من ذوي الفهم والتحصيل. 
ذكر أكنسوس مشيخته في إجازة له بما نصه: »وقد 
اقتضى الحال أن أذكر جملة من مشايخنا الذين 
بالخدمة  والزم���ن���اه���م  م��ب��اش��رة،  ع��ن��ه��م  أخ���ذن���ا 
والمعاشرة، وتبركا بذكرهم، ووفاء ببعض ما يجب 
من حقهم وشكرهم« )الجيش العرمرم الخماسي، 
الجزء الثاني، الصفحتان 1 و2(، وبعد ذكر عشرة 
من شيوخه يأتي تالمذته ومنهم السلطان العلوي 
محمد الرابع، ونجل المترجم عبد الله، وإدريس 
بن الطيب بن اليماني، والصوفي المشهور العربي 
ابن السائح، وبعدهم محمد بن المعطي السرغيني 

المراكشي..
تنتهي حيث  إقبال  تكاد ترجمة األستاذ أحمد  ال 
يذيلها بمؤلفات الكنسوسي ثم المراجع التي اعتمد 

عليها في كتابة ترجمته.

»من أين لك هذا؟« شعار طالما كانت األحزاب الوطنية في بداية 
على صفحات  أو  قادتها  لسان  على  سواء  ترفعه  االستقالل 
الذي  الشعار  هذا  تناست  أو  نسيت  ما  وسرعان  جرائدها، 
تطورت صيغته وتحول إلى: من أين لنا هذا؟ حيث تعذر على 
القريب أن يسألوا أنفسهم كيف  القادة زعماء األمس  بعض 

أصبحوا من رجال المال واألعمال بعدما تم تمييع العمل 
السياسي واستشرى التسيب وعم الفساد، وفرحوا 

بما ملكت أيديهم وظنوا أنهم فازوا بمتاع الدنيا، 
عليهم  سيطرح  السؤال  نفس  أن  يعلمون  وهم 
عندما تحل ساعة الحساب، حيث يسألون عن 
مالهم وعن مصدره وعن كيفية استعماله، ألنهم 
الدنيا،  الحياة  ف��ي  كسبوا  م��ا  ك��ل  سيتركون 
إليها  ج��اؤوا  كما  البقاء  دار  إلى  ويغادروها 
وقد  ول��دوا،  مثلما  أبيض  قماش  في  ملفوفين 
تركوا وراءهم كل ما كدسوا وجمعوا من أموال 

ألن بني آدم حين يموت ينقطع عمله إال من ثالث: 
علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو 

له، فطوبى للمحسنين الذين سارعوا إلى بناء المساجد 
أو المؤسسات اإلحسانية واالجتماعية واختاروا دار البقاء 
طينة  من  رج��اال  أنجب  مجتمعنا  أن  لله  والحمد  والخلود. 
المرحوم محمد مجيد، والحاج أحمد العربي المدلسي، والحاج 
محمد السقاط الذي كان لي شرف التعرف عليه، والذي بنى من 
ماله الخاص أكبر جمعية خيرية بالدار البيضاء وتولى اإلنفاق 
على مركز عالج القصور الكلوي بأكبر مستشفى بالعاصمة 
االقتصادية، وقد سألته يوم أجريت معه حديثا صحفيا عن 
الغرض من هذه األعمال الخيرية، فأجابني بأنه يريد أن يرسل 
قسطا كبيرا من أمواله إلى اآلخرة ليستمتع به هناك. فحبذا 

لو حذا أغنياؤنا حذو هذه الشخصيات التي جادت بما لها 
بطريقة عفوية خالفا ألولئك الفاسدين المفسدين الذين هربوا 
الله عما  أموالهم للخارج، والذين استفادوا من شعار: »عفا 
الشعب  في حق  اقترفوا  المهربين  أن هؤالء  والحالة  سلف« 
جريمتين؛ نهب األموال العمومية، ثم تهريبها في الوقت 
القروض  إل���ى  ال��ح��ك��وم��ة  تضطر  ال���ذي 
المجحفة التي ترهن مستقبل البالد لعدة 
سنوات، فأين نحن من النظام التضامني 
الذي جاء به اإلسالم؟ أليست الزكاة تقوم 
نظام  وهو  الثروة  على  الضريبة  مقام 
في  ج��اء  كما  اإلسالمي  الدين  يفرضه 

القرآن الكريم؟
وبما أنني وجدت في المخطوط الذي 
تحدثت عنه في الحلقات السابقة نموذجا 
يحتذى به في مجال التضامن بين مختلف 
فئات الشعب، فقد أرسلت نسخة منه لجميع 
فقط  ليس  وج��دة،  بمدينة  المعنية  الجهات 
وعادات  تقاليد  من  فيه  جاء  ما  على  الطالعهم 
ومبادئ كانت العائالت الوجدية تعتمدها في حياتها 

اليومية، بل لتقوم بطبعه وعرضه للبيع تعميما للفائدة.
وأستحضر هنا الكتاب الذي قامت الوالية بطبعه وبيعه مع 
الضغط على طبقة الميسورين الوجديين الذين أجبروا على 
650.00 درهم، والحالة أن مضمونه  بلغ  شرائه بثمن باهظ 
عبارة عن وصمة عار في حق تاريخ المدينة وأساليب حياة 
ساكنتها، ولحد اآلن ال ندري من تكفل بكتابته ومن استفاد من 
في  وأنا  الوجدي  العام  ال��رأي  يطرحه  بيعه، سؤال  مداخيل 

مقدمتهم.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

»الكنسوسي« 
أو »أكنسوس« 

كال الكلمتين صحيح 
في االستعمال بال تشويش 
على البال، وهما معا نسبة 

إلى »إداو كنسوس« 
إحدى قبائل سوس 

العريقة 

»من أين لك هذا« 
شعار طالما كانت األحزاب 

ترفعه وسرعان تطورت 
صيغته وتحول إلى: من أين لنا هذا؟ حيث 

تعذر على بعض القادة زعماء األمس القريب 
أن يسألوا أنفسهم كيف أصبحوا من رجال 

المال واألعمال بعدما تم تمييع العمل 
السياسي واستشرى التسيب 

وعم الفساد
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في األسبوع الماضي الذي ودعناه في صمت مريب ألسباب كثيرة 
منعتنا من الكالم سواء المهم منه أو غير المهم، عقدت وبشكل مباغت 
الفدرالية الوطنية للسياحة لقاء هاما كما وصفه أحد المتدخلين، 
القباج  اللطيف  الرئيس عبد  الفدرالية  إلى جانب أعضاء  حضره 
المنتخب في نهاية السنة الفارطة وبالضبط يوم 23 دجنبر الماضي 
)يوم التأسيس(، قلت حضره الوزير الحركي لحسن حداد الذي بدت 
على محياه عالمات الرضى والتفاؤل بالمستقبل، نظرا لما أبانت 
عليه الفدرالية من عزم ورغبة ملحة في العمل الخالق الذي يمكنه 
أن يقلع بالقطاع الحيوي الكبير، والذي يعتبر من أهم روافد االقتصاد 
الوطني لما يدره من عملة صعبة وما يجلبه من سواح لهم قناعة 

راسخة بأهمية المغرب كوجهة مفضلة سياحيا.
وزير السياحة الذي لم تمنعه ظروف الحزب الذي ينتمي إليه واألزمة 
الخانقة التي يتخبط فيها، بعد أن »مسحت الكراطة« كل ما بناه 
األولون وما قدموه من أجل كسب صورة المعة لوطن تشرق فيه 

شمس الحرية والديمقراطية واإلبداع المجالي أو القطاعي، 
قلت أعجب الوزير أيما إعجاب بهمة عناصر الفدرالية 

قياسية  بسرعة  االنطالق  على  الشديد  وحرصهم 
نحو تفعيل كل بنود المحاور أو التوصيات التي 
)أي  الماضي  الشهر  التأسيس  بعد  ص��درت 
األساليب  مناقشة  منها  الفدرالية(،  تأسيس 
ينبغي  التي  أو  المنتهجة  واالستراتيجية 
لتنفيذ  الخاص  القطاع  طرف  من  انتهاجها 
المخطط الكبير المعول عليها من طرف الدولة 
)وليس القطاع لوحده( لتحقيق رؤية 2020، 

ومنطقي  معقول  أجل  في  القيام  أيضا  ومنها 
يضفي على عمل الفدرالية نوعا من المصداقية 

واحترام الوعود المضروبة، وذلك بتفعيل هيئات 
الحكامة في أفق السنة المعقودة عليها كل اآلمال )سنة 

2020(، خاصة ما يهم إعادة هيكلة ومواكبة عمل وتوجه 
الفدراليات الجهوية وفدراليات المهن، وتقوية دور الفدرالية الوطنية 
للسياحة )التي تضم أسماء المعة في ميدان السياحة إلى جانب 
شباب متحمس وقادر على صنع المعجزات كما قال أحد الحاضرين(، 
القدرة  السياحي وتحسين  المنتوج  لتطوير  الحاضنة  باعتبارها 
التنافسية، وتجميع الخدمات لصالح األعضاء المنخرطين، وإن كان 
البعض ينتقد هذا التوجه، ألنه يشعر اآلخر باإلبعاد والتهميش، 
ويحيل على األساليب القديمة التي كانت تدبر بها األمور من طرف 
جمعيات انتهت وأصابها الزوال بسرعة لكونها أقيمت على غير 
أساس أو على أساس هش، وشيدت على رقع ضيقة ال تسعف سوى 
القلة القليلة التي لها مآرب واهتمامات خارج اإلطار الخدماتي أو 

السياحي.
في كلمته البسيطة و»المدرجة« ببعض المستملحات تحدث الرئيس 
القباج عن الدور الكبير الذي ستتواله الفدرالية، هذه األخيرة التي 
رأت النور بعد تجارب فاشلة ومخاض عسير نظرا لما يعيشه القطاع 
السياحي ككل من متاعب مصطنعة ربما من طرف )لوبيات( ال تريد 

للسياحة في بالدنا أن تزدهر وتتطور وترقى بقدر ما ترغب في إبقاء 
الحالة على ما هي عليه، لما في ذلك من استفادة لها دون غيرها.. 
استفادة في غياب المراقبة والجودة والحكامة المطلوبة اليوم أكثر 
من أي وقت مضى بسبب التنافسية القوية التي تخوض حربها 
بلدان لها سمعة طيبة في هذا المجال، وقال )أي الرئيس القباج( 
بلهجة فيها الكثير من التفاؤل واألمل المشع: »بأننا بكل ما لدينا 
من مواهب في التسيير واإلنعاش السياحي مستعدون أيما استعداد 
وزارة  فرق  كل  مع  التعبير  إن صح  إلقامة شراكة جيدة وصحية 
السياحة، شريطة استحسان وتشجيع هذه األخيرة لدور الفدرالية 
تدفع  أن  شأنها  من  ومثمرة«  منتجة  »شراكة  في  معها  والدخول 
باألوراش الرئيسية لهذه السنة )أي سنة 2015( إلى نهايتها وفي 
األمد المتفق عليه، حفاظا على التزام الدولة والقطاع والفدرالية 
بأجل ال يمكن إغفاله، وتفاديا لتكرار مهزلة العقود الماضية«، مذكرا 
)منهم  المنخرطين  كل  المبذولة من طرف  بالجهود  الرئيس(  )أي 
شباب يفيض ديناميكية وحيوية نادرة ومهنية عالية مثل 
مهمة  شخصيات  عايش  ال��ذي  باعيوض  محمد 
واكتسب منها مهارة وإتقان، واستفاد من خبراتها 
وتجاربها(، مشيدا في نفس الوقت باللجان التي 
لجان  وه��ي  التنفيذي،  المكتب  داخ��ل  تكونت 
تضطلع بدور مهم في قيادة المشاريع وتسريع 
وتيرتها، ومراقبة سير العمل بها، حتى تكون 
في  المراكشيون،  يقول  كما  »ناضيا«  األم��ور 
االستشاري  المجلس  رك��ائ��ز  إرس���اء  ان��ت��ظ��ار 
للسياحة )على غرار باقي المجالس القطاعية(، 
التعبير،  إن صح  الرفيع،  النوع  من  هيئة  وهو 
القوانين  استكمال  بعد  ال��وج��ود  على  سيخرج 
المتعلقة به، واستشارة أهل الدار ما دام األمر يعني 
الظروف  هذه  في  بها  والنهوض  وتطويرها  السياحة 
الصعبة، وهذا لن يتأتى ولن يتحقق طبعا إال إذا اختيرت 
للمجلس شخصيات مهنية لها بصمات على القطاع، وبمشاركة فعالة 
داخله، وإسهامات كثيرة، سواء في اإلشهار أو التشجيع أو بناء 
الفنادق أو توفير فرص الشغل.. وبموهبة ذكية في التسيير واإلنعاش 

السياحي.
الوزير المكلف بالقطاع السياحي لحسن حداد والذي تابع باهتمام 
خارطة الطريق بالنسبة للسنوات الثالث المقبلة، أكد على جدوى 
2014 واعتماده كنقطة  النشاط السياحي لسنة  تدارس »وضعية 
ضوء يمكن االهتداء بها«، وألح على ضرورة برمجة اجتماعات اللجان 
النعقادها،  مضبوطة  تواريخ  ورسم   ،2015 لسنة  الموضوعاتية 
انسجاما مع الجمعية العامة ومجلس إدارة ومرصد السياحة، زيادة 
على حصر االجتماعات الترابية وصياغة جدول لها وذلك لتدارس 
ومتابعة التقدم الحاصل في القطاع ومدى استجابته لطلبات ورغبات 
الزبناء، داعيا في نفس اللحظة إلى خلق تشاركية مع المقاوالت لما 
لها من دور في تنفيذ واستيعاب أفضل لالستراتيجية المتفق عليها 

والسهر على تنفيذها بالحذافير وبالدقة المتناهية.

وزير السياحة لم 
تمنعه ظروف الحزب 
الذي ينتمي إليه واألزمة 

أن الخانقة التي يتخبط فيها، بعد 
»مسحت الكراطة« كل ما بناه األولون 

من أجل كسب صورة المعة، من أن يدلو 
بدلوه في قطاع ال تريد له بعض اللوبيات 

االزدهار بقدر ما ترغب في إبقاء 
الحالة على ما هي عليه 

خدمة لمصالحها

alousbouea@gmail.com

< العدد: 823
< الخميس 5 فبراير 2015 الــــــرأي22

 

 محمد بركوش

في انتظار المجلس االستشاري للسياحة



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/62
حساب عدد 56804 

إعالن عن بيع عقار

معها  وم��ن  لبيض  مليكة  لفائدة: 
اللطيف  عبد  األس��ت��اذ  عنهم  النائب 

مزور المحامي بالقنيطرة
ضد: فاطمة رياح ومن معها الزنقة 

118 رقم 07 القنيطرة

يعلن  رئيس مصلحة  كتابة  الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  2015/02/11 على  بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 38214/ر 
 07 رق���م   118 ب��ال��زن��ق��ة  ال��ك��ائ��ن: 

القنيطرة
وه��و ع��ب��ارة ع��ن: بناية م��ن طابق 
وطابق  أول  ع��ل��وي  وط��اب��ق  سفلي 
علوي ثاني وسطح به غرفتين للعقار 

واجهتين على زنقتين.
البالغ من حيث المساحة: 76 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 360.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  م��ن  وعلى 
لفائدة   %3 زي���ادة  م��ع  ن��اج��زا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 435/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2010/6302/29
حساب عدد 53705 

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: البنك الشعبي لمكناس نائبه 
األستاذة بسمات ومن معها المحاميات 

بالدار البيضاء
قيم  بواسطة  بوعزة  متوكل  ضد: 
المحكمة التجارية بالرباط البوخاري 

ملف رقم 10/24/72

يعلن  رئيس مصلحة  كتابة  الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  2015/02/11 على  بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/60033 
العربي  ال��م��غ��رب  تجزئة  ال��ك��ائ��ن: 
بلوك »د« بقعة 97 الطابق 2 شقة 6 

القنيطرة
بالطابق  ع���ن: ش��ق��ة  ع��ب��ارة  وه���و 

العلوي الثاني
البالغ من حيث المساحة: 103 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 412.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  م��ن  وعلى 
لفائدة   %3 زي���ادة  م��ع  ن��اج��زا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 436/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/95
حساب عدد 53966

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
ضد: البقال دعسيبس بواسطة القيم 

يطو االطرش بهذه المحكمة

يعلن  رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  2015/02/11 على  بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/50440 
السفلي  الطابق   1 الشقة  الكائن: 
 49 بلوك   B عمارة  البساتين  إقامة 

أوالد أوجيه القنيطرة. 
وهو عبارة عن: شقة رقم 1 بالطابق 

السفلي
البالغ من حيث المساحة: 52 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 208.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  م��ن  وعلى 
لفائدة   %3 زي���ادة  م��ع  ن��اج��زا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 437/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2011/6302/52
حساب عدد 52670

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: وفا اموبيلي نائبها األستاذة 
بسمات ومن معها المحاميات بالدار 

البيضاء
تجزئة  خ����دوج  ال��ع��ي��م��ان��ي  ض���د: 

الطيبية رقم 472 القنيطرة

يعلن  رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  2015/02/11 على  بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/15403 
 472 رقم  الطيبية  تجزئة  الكائن: 

القنيطرة. 
وهو عبارة عن: بناية من الصنف 
طابق  من  يتكون  للسكن  االقتصادي 
باطني جزئي عبارة عن مرآب وطابق 
سفلي وطابق علوي - للعقار واجهتين 

-
البالغ من حيث المساحة: 110 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 796.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  م��ن  وعلى 
لفائدة   %3 زي���ادة  م��ع  ن��اج��زا  الثمن 

الخزينة.

تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 438/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/70
حساب عدد 53707

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: وفا اموبيلي
ضد: شالي نادية إقامة إدريس األكبر 
عمارة ب بلوك »أ« محج محمد الخامس 

الطابق األول شقة 5 القنيطرة.

يعلن  رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  2015/02/11 على  بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/65151 
الكائن: إقامة إدريس األكبر عمارة ب 
بلوك »أ« محج محمد الخامس الطابق 

األول شقة 5 القنيطرة. 
بالطابق  ع���ن: ش��ق��ة  ع��ب��ارة  وه���و 

األول
البالغ من حيث المساحة: 63 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 215.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  م��ن  وعلى 
لفائدة   %3 زي���ادة  م��ع  ن��اج��زا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 439/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2011/6302/32
حساب عدد 5565

إعالن عن بيع عقار

للتجارة  المغربي  البنك  لفائدة: 
الخارجية نائبه األستاذ خالد الشركي 

المحامي بالدار البيضاء
ضد: آمنة بوكركاعة حي أزهرون 01 

رقم 56 طريق مهدية القنيطرة.

يعلن  رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  2014/12/17 على  بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/7650 
 56 رق��م   01 أزه���رون  الكائن: حي 

طريق مهدية القنيطرة.
طابق  من  سكنى  عن:  عبارة  وهو 

سفلي تجاري وطابقين علويين
البالغ من حيث المساحة: 95 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 846.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  م��ن  وعلى 
لفائدة   %3 زي���ادة  م��ع  ن��اج��زا  الثمن 

الخزينة.

تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 440/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/27

حساب عدد 52672

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
ضد: النية عامر مجموعة األمل رقم 

88 تابريكت سال

يعلن  رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  على   2015/02/18 بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/42460 
رقم  اإلسماعيلية  تجزئة  الكائن: 

1386 القنيطرة.
وه��و ع��ب��ارة ع��ن: بناية م��ن طابق 

سفلي وطابق علوي
البالغ من حيث المساحة: 71 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 600.000 مبلغ:  ف��ي  العلني  ال��م��زاد 

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

تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 441/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/26
حساب عدد 52671

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
ضد: ليلى لوقيري

يعلن  رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  على   2015/02/18 بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/66292 
العزيز  عبد  موالي  بشارع  الكائن: 
إقامة الحديقة 1 الطابق الثامن الشقة 

15 القنيطرة.
بالطابق  ع���ن: ش��ق��ة  ع��ب��ارة  وه���و 

الثامن
البالغ من حيث المساحة: 112 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 420.000 مبلغ:  ف��ي  العلني  ال��م��زاد 

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

تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 442/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/01

حساب عدد 53708

إعالن عن بيع واجب مشاع في عقار

لفائدة: القرض الفالحي للمغرب
ضد: إيجا الخطاب ساحة الشهداء 

زنقة 66 رقم 14 القنيطرة

يعلن  رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  2015/02/18 على  بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع واجب المنفذ عليه 
في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

11171/ ر 
الكائن: بمزارع دوار أوالد العسال 

بنمنصور أحواز القنيطرة.
وهو عبارة عن: ثالث بقع أرضية 

فالحية
البالغ من حيث المساحة: 11 هكتار 

17 آر 40 سنتيار. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 422.473 مبلغ:   في  العلني  المزاد 

درهم لواجب المنفذ عليه.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  م��ن  وعلى 
لفائدة   %3 زي���ادة  م��ع  ن��اج��زا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 443/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/31

حساب عدد 53706

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي النائب 
عنها األستاذة بسمات المحامية بالدار 

البيضاء
ضد: مليكة بحطين تجزئة المغرب 
  C بقعة 56 مدخل R 4 العربي زون

الطابق 4 شقة 15 القنيطرة

يعلن  رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  2015/02/18 على  بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 
 13/60835 ع���دد  ال��ع��ق��اري  ال��رس��م 
زون  العربي  المغرب  تجزئة  الكائن: 
R 4  مدخل C  بقعة 56 الطابق 4 

شقة 15 القنيطرة
بالطابق  ع���ن: ش��ق��ة  ع��ب��ارة  وه���و 

الرابع.
البالغ من حيث المساحة: 74 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 296.000 مبلغ:   في  العلني  المزاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  م��ن  وعلى 
لفائدة   %3 زي���ادة  م��ع  ن��اج��زا  الثمن 

الخزينة.
تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري.
 As 444/15
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قد يكون اإلنسان محظوظا في حياته 
إذا وجد عمال وشغال ينقذه من شبح 
البطالة ويخرجه من دائرة الفراغ لكن 
من الصعب الحصول على عمل يصون 
لبعض العاملين كرامتهم وال تهضم فيه 

حقوقهم.
إن الكثيرين من العمال والمشتغلين 
في عدد من القطاعات ببالدنا يعانون 
بين   - تهديدهم  ويتم  االستغالل،  من 
الفينة واألخرى - بالطرد التعسفي من 
طرف مشغليهم رغم أن ميدان الشغل له 
قانون ينظمه ويحدد طبيعة العالقة بين 
الحال  واق��ع  لكن  ومشغله،  المشتغل 
عندنا مازال يقول العكس بالنظر إلى 
بعض  لها  يتعرض  التي  المضايقات 
صراع  ف��ي  يعيشون  ال��ذي��ن  العاملين 
يومي مع سياسية التسلط والتسويف 
أداء بعض  واالستغالل والتماطل في 
حقوقهم المادية، ومثال ذلك عمال قطاع 
النظافة التابعين لبعض الشركات التي 
فوت لها قطاع النظافة إذ أن بعض هذه 
الشركات تنهج معهم سياسة االستغالل 
هدفها ربح األموال والصفقات من جهود 

هؤالء، في حين أن هذا العامل البسيط 
الفجر في  قبل حلول  يبدأ عمله  الذي 
أحوال  كانت  وكيفما  األوق���ات  أغلب 
الطقس حرا أو قرا فهو يعمل جاهدا 
على تنظيف شوارعها وأزقتها ويجمع 

ما يلقيه الناس بها من أزبال ونفايات، 
وبالرغم من هذا الجهد والعمل وبدل 
كرامته  يحفظ  بما  ذلك  على  يكافأ  أن 
ويضمن له عيشا كريما كما نجد ذلك 
عند الدول المتقدمة، ألن هذا العامل قد 

األع���ي���اد والعطل  ف���ي  ي��ش��ت��غ��ل ح��ت��ى 
الرسمية، لكن من المؤسف ومن العار 
هذا  عن  المسؤولين  بين  من  نجد  أن 
القطاع من يسيء التصرف معه بل ال 

يؤدي له حقوقه كاملة.
الحالة  ت��ل��ك  أح���د  ع��ل��ى  يخفى  وال 
شوارعنا  تعرفها  ق��د  التي  الخطيرة 
عن  النظافة  عمال  توقف  إذا  وأزقتنا 
ليوم  ول��و  اإلض��راب  وخاضوا  عملهم 
واحد إذ تتكدس األزبال في كل الجهات، 
وقد عشنا كثيرا من هذه الحاالت وهذا 
كله بسبب سوء التسيير وسوء التعامل 
الشركات  طرف  من  النظافة  عامل  مع 

التي فوت لها هذا القطاع.
إن عامل النظافة يقدم خدمة كبيرة 
لهذا البلد، وعلى المسؤولين عن شركات 
النظافة أن يقدروا جهوده وأن يؤدوا 
من  نوع  فيه  هذا  عمله  ألن  له حقوقه 
التضحية فقد يصاب بمرض أثناء جمع 
األزبال بسبب بعض الروائح الكريهة 
أو قد يمرض بسبب برودة الطقس أو 

حر الشمس.
< جد بوشتى )الرباط(

يالحظ كثيرا تردد الناس على 
م��رف��ق ح��ي��وي م��ن م��راف��ق الدولة 
عن  بحثا  وبكثافة  وب��اس��ت��م��رار، 
للحصول على  األمل  بصيص من 
ام��رأة ال تحصل  فكم من  المراد.. 
على نفقتها في الوقت المالئم إال 
بعد أن يكون قد أعياها الزمن من 
ألخذ  المحاكم  على  ال��ت��ردد  كثرة 
يستغل  ال��ذي  مطلقها  م��ن  حقها 
جميع التحايالت الممكنة لتيئيسها 
من خالل التفنن في خلق الذرائع 
للهروب، من قبضة العدالة لدرجة 
أن  بعد  إال  ضائقها  ت��درك  ال 
تكون المصاريف قد جرفتها 
من كل جانب لتبيع الغالي 

والرخيص.
وكم من بنت تغتصب 
في شرفها وال حيلة لها 
فخ  في  خصمها  إليقاع 

االتهام..
وكم من مكتر ذهب ضحية 
غطرسة وجشع مالك عقارات.. 

بفضل ما له من جاه ونفوذ..
وكم من شركة تأمين تستغل بطء 
المسطرة والتعلق بالشكليات للهروب 
من األداء بوسائل عدة، كاالدعاء بأن 
من  يستحق  بما  ت��وص��ل  الضحية 
تعويضات شخصيا في حين تدحض 
ال��ح��ق��ي��ق��ة ع��ك��س ذل����ك، غ��ي��ر عابئة 
أن  مسبقا  تعرف  ألنها  بافتراءاتها 
سيما  الكذب  عن  يعاقب  ال  القانون 
وأنها شركة ذو شخصية معنوية ال 

يطالها الجزاء في مثل هذه األمور، 
وك���م م���ن رج���ل م��ح��ت��رم، وه����ذا هو 
األساسي، ال يسمح له مركزه اإلداري 
بالتالعب بسمعته لفضح التالعبات 
أحد  أو  لها شخصيا  يتعرض  التي 
حساب  على  غيضه  ويكتم  أصوله، 

صحته.
وكالم  هناك،  وحيف  هنا،  فجور 
كثير يقال، وأهل الفصل بين نارين؛ 
نار البحث عن الحقيقة، ونار البحث 

عن وسبة لالرتقاء من شبح الفقر..
لن  وذل��ك  إنصافه،  يريد  فالشعب 
يتأتى في ظل الوضعية التي تسير 

عليها األمور حاليا.

وفعال إن الفصل بين العباد هو أمر 
العسير جدا  م��ن  ألن���ه  ج��د ص��ع��ب، 
وأن  سيما  األط���راف  جميع  إرض���اء 
الفقهاء مجمعون على أن القاضي عند 
الفصل البد أن ينحاز لطرف ما.. وهذه 
أنشودة يود كل من يحس بالجور أن 
ترجع له االبتسامة واألمل من خالل 
هذه األنشودة.. فالخطاب موجه إلى 
يراجعوا  ل��ك��ي  ب���األم���ر  ال��م��ع��ن��ي��ي��ن 
بالهينة  ليست  والمهمة  أوراق��ه��م.. 
ألنها محفوفة بعدة معوقات ومع ذلك 

ال يأس مع الحياة.
< عبد الرحمن المريني 
)القنيطرة(

الشعـب يريـد اإلنصـاف

المختصر المفيد في األدب والسياسة
يرى كثير من الباحثين أن عزوف 
العرب عن ترجمة الشعر اليوناني 
إبان التفاعل الحضاري في العصر 
العباسي، واقتصارهم على ترجمة 
ال���ف���ل���س���ف���ة وال������ط������ب  وال���ف���ل���ك 
والرياضيات، يرجع إلى اعتزازهم 
شاعرة،  أم���ة  وأن���ه���م  ب��ش��ع��ره��م، 
نزلت  التي  السماوية  وال��رس��ال��ة 
فيهم، كانت معجزتها تحديا بيانيا، 
ينضاف إلى ذلك أن الشعر اليوناني 
من  يتخذ  والملحمي  التمثيلي 
اإلط��ن��اب واإلس���ه���اب ن���وال لنسج 
من  ذل��ك  يتخلل  م��ا  م��ع  مكوناته، 
يومئذ  العربي  وال���ذوق  وثنيات، 
الكالم  وخير  اإلي��ج��از،  إل��ى  يميل 
قال  كما  أو  ودل،  ق��ل  م��ا  عندهم 
أديبهم الكبير أبو عثمان عمرو بن 

بحر الجاحظ: »خير الكالم ما كان 
قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في 

ظاهر لفظه«.
واإليجاز هو التعبير عن المعاني 
الكثيرة بألفاظ قليلة، وهو مركب 
صعب، ومن تم كانت شواهده في 
كتب البالغة تقتصر في غالبيتها 
والحديث  ال��ك��ري��م  ال���ق���رآن  ع��ل��ى 
الشريف، وكالم األعراب، وأشعار 
الفحول من الشعراء، وفقر المصاقع 

من الخطباء.
وكما يكون اإلطناب واإليجاز في 
السياسة،  في  كذلك  يكون  األدب، 
هذا  في  نقترحه  ال��ذي  والنموذج 
الوطنية  قضيتنا  ه��و  ال��س��ي��اق 
الكبرى، قضية الصحراء المغربية، 
التي يجمع المغاربة على تقديسها، 

والنفيس من  بالغالي  والتضحية 
أجلها، فقد انصرفت من عقود أربعة 
وهي تتراوح بين المحافل الدولية، 
والمفاوضات  األم��م��ي��ة،  وال��ل��ج��ن 
ال��م��ج��ه��ض��ة، وه���و إط��ن��اب ممل، 
للطاقات،  وه��در  مضر،  وإس��ه��اب 
لحلم  وإق���ب���ار  للتنمية،  وع��رق��ل��ة 

المغرب العربي الكبير.
وما كان لهذا أن يكون لوال هذا 
من  ات��خ��ذ  ال���ذي  الحقود  الخصم 
التصدي لحقوقنا المشروعة هدفا 
ينفق األموال الباهظة لشراء الذمم 
ألغلوطته،  بل  ألطروحته  المؤيدة 
وفقر  خصاصة  ف��ي  شعبه  ت��ارك��ا 

مدقع.
المغربية  الصحراء  قضية  إن 
قضية عادلة لكن فشلنا في حلها 

الحقود  الخصم  ه��ذا  معاملة  من 
واألخالق  الحضارية  باألساليب 
الحجج  ت���ق���دي���م  م����ن  ال����دول����ي����ة 
في  ب����األدب  نتحلى  وال��ب��راه��ي��ن، 
مواجهة خصم قليل األدب، وبالحياء 

في مقابلة صفاقة ووقاحة.
وجاء خطاب المسيرة الخضراء 
المهزلة،  لهذه  حدا  ليضع  األخير 
هو  ه��ا  العبارة  بصريح  وليقول 
الخصم الوحيد، إنه عسكر الجزائر، 
وها هو لحل الوحيد الذي ال حل 
الذاتي،  الحكم  إنه  بعده  وال  قبله 
يرث  أن  إلى  ونحن في صحرائنا 
الله األرض ومن عليها وهو خير 
المختصر  ه��و  وذل���ك  ال��وارث��ي��ن، 

المفيد.
< محمد إكرام السباعي

بعض عمال النظافة وهم 
في صراع يومي مع األزبال 

المتناثرة هنا وهناك

إحدى قاعات 
المحكمة حيث 
يتم الفصل بين 

العباد

الشك أن رحلة ابن بطوطة كانت من أكبر 
وأجمل الرحالت التي قام بها في جوالته 
من  ما شاهده  ورائها  من  أثبت  الكبرى، 
عجائب الدنيا وما دونه من حكايات عجيبة 
بين أحضان سكان البالد الذي عاينهم عن 
كثب بسماع حواراتهم ولغاتهم التي بقيت 
شاهدة على تاريخهم األصلي واللغوي إلى 
عصرنا هذا.. وكانت مراكش قبلة لزيارة 

ابن بطوطة في منارها بمسجد 
من  ش��اه��د  ال���ذي  الكتبية 

المدينة  سكان  أعالها 
وأع����������ج����������ب ب����ه����ا 
وبمسجدها العظيم 
أي��م��ا إع��ج��اب كما 
جاء ذلك في رحلته 

العجيبة.
< فتح الله شهيد 

)مراكش(

الرحالة ابن بطوطة 
في منار  مسجد الكتبية

كن  والزمان  العصر  سالف  في  الجدات 
والتكوين  والتوجيه  التربية  ف��ي  م��درس��ة 
والعطف والحنان. وتكتمل الجوقة بالتجمع 
العائلي الذي كان يوفره نمط السكن التقليدي 
بزخرفته األصيلة وهندسته الزاهية بباحتها 
والسماء  الفضاء  على  عموديا  المنفتحة 
المناسبات  في  األهل  يلتئم  حيث  الزرقاء، 
واألفراح واألعياد، وحول الباحة غرف منمقة 
بأفرشتها وزاهية بأثاثها التقليدي األصيل 
الذي يؤرخ في رصانة كلوحات برعت فيها 
أنامل ومخيلة وألوان مزركشة، كأجمل ما 
رأت عين وصورها خيال شاعر - رحم الله 
اب��ن زي��دون - وم��ن وح��ي المكان والزمان 
بالخبرة،  الممزوجة  والتجارب  والظروف 
كانت الحكم البليغة تفوح من أفواه الجدات 
كما تنبث البذور في التربة الخيرة وتتساقط 

أمطار الخير والصالح والفالح.
ومن حكم جدتي، التي مازلت أستحضرها 
ف��ي ك��ل ن��ازل��ة ف��أج��ده��ا م��الئ��م��ة وصالحة 

ومطابقة.
هذه النماذج المتواضعة:

-1 السكات حكمة وتفرقت منه كل الحكايم، 
لو َسَكِتّ يا ولد ِلَماَمة ما يخرج لك الحنش 

هايم. 
-2 كل هدار يجيب لهليكة لراسو، وخاصو 

موس ماضي يدور على ضراسو.
لجام  دي��ر  لكن  فيه عظم  م��ا  اللسان   3-

لفمك.
اللسان  وعثرة  كتجبر،  الرجل  عثرة   4-

كتكسر.
< الحاج محمد عروصي شنتوفي
 )الدار البيضاء(

حتى يأخذ عامل النظافة كل حقوقه

ع��رف��ت م��دي��ن��ة س��ب��ت��ة ال��م��غ��رب��ي��ة بعد 
المرابطة  م��ن  ع��دي��دة  س��ن��وات  احتاللها 
والجهاد من أجل تحريرها، وفي كل مرة 
كانت توشك أن تتحرر وفي األخير ال يتم 
ذلك، ولم يكن عدم تحريرها يعود إلى سبب 
كان  وإنما  المغاربة،  المجاهدين  ضعف 
يعود إلى ظروف قاهرة، أدت قسرا إلى عدم 
هذه  البرتغاليون  احتل  فقد  تحريرها، 
المدينة عام 818ه�/ 1415م� في عهد أبي 
سعيد عثمان بن أبي العباس ابن أبي سالم 
المريني، وكيفية هذا االحتالل كما يشير 
البرتغاليين  أن  هو  »االستقصا«  صاحب 
أتوا كتجار وهم يحملون صناديق تجارية 
بداخلها شبان وأنزلوها بالمرسى، وكان 
اليوم يوم جمعة، وذهب المغاربة يصلون، 
فانتهز البرتغاليون الفرصة وأمروا الشبان 
بالخروج من الصناديق، فخرجوا وشاركوا 
في احتالل مدينة سبتة، وهذه القصة أشار 
إليها أحد الشعراء بعد مضي ثمان سنوات 
تقدم  حينما  سبتة  مدينة  اح��ت��الل  على 
الحق  عبد  الملك  إل��ى  والنساء  ال��رج��ال 
المريني بكتاب يطلبون مساعدته ونجدته 

وذيلوا ذلك بأبيات شعرية منها: 
يا مالكا قد صان بيضة مغرب

بضوارم وصوارم وجنود
هتك النصارى اليوم حرمة سبتة 

غدرا بنقض مواثق وعهود
غدروا العروبة إذ أتوا بصناديق

حطت صناديدا هم كقرود
ألفان في ألفين من أبطالهم

عظماء أجسام طوال قدود
جئنا لبابك ضارعين لبؤسنا

أخمار من شعر ونعل سود
فعساك تجبر صدع قوم خانهم

دهر كسا للكل ثوب يهود
بملك  استنجدوا  ال��واق��ع  ف��ي  ولكنهم 
ضعيف ال يستطيع فعل شيء وال يستطيع 
القيام بأي دور لتحرير سبتة، وأكبر دليل 
على ضعفه وعجزه أنه أمر نديمه وجليسه 
البجائي بأن يجيبهم جوابا تضمن أبياتا 
اقتصر على بيت واحد منها نظرا لكثرة 

الكسور العروضية وهو:
فلقد عجزت عن الدفاع كمن مضى

من غر آباء وخير جدود
وحينما احتل البرتغاليون مدينة سبتة 
وركزوا  فيها  ق��وي��ة  بتحصينات  ق��ام��وا 
جهودهم حولها لالحتفاظ بها، ألنهم كانوا 
يتطلعون إليها وتهفو نفوسهم الحتاللها 
باعتبارها مركزا بحريا هاما يسمح لهم 
بهذه  البحرية  المرافق  كل  في  بالتحكم 

الناحية.

سبتة وسنوات 
المرابطة والجهاد 

لتحريرها في عهود 
متوالية

بقلم. مصطفى الطريبق

1

< يتبع

من وصايا وحكم الجدات

مسجد
الكتبية



إن الدارس لإلسالم والباحث في أصوله 
وقواعده ومنهجه في الحياة والسلوك، 
يالحظ أن منهج اإلسالم في التربية فريد 
يدركه  وال  قبله  منهج  يشبهه  ال  وحيد، 
منهج بعده، ألنه منهج إالهي رباني وضعه 
رب العالمين وطبقه سيد الخلق أجمعين 

عليه الصالة والسالم.
لقد بنى المنهج اإلسالمي على أساس 
واإليمان  واإلل��ه،  والعقيدة  الدين  وحدة 
اإلسالمية،  والعقائد  السماوية  باألديان 
ومالئكة  ورسله  الله  لكتب  تصديق  من 
قدسه، ومن بعث ونشور وحساب وعقاب 
وغيرها، على أن »الخلق كلهم عيال الله 
الله أنفعهم لعياله« أي أن  وأحبهم إلى 
الفرد واحد من الجماعة وجزء من الكل، 
مصداقا للقرآن الكريم: »وإن هذه أمتكم 

أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون«.
والطاعات،  الفروض  جاءت  هنا  ومن 
واألوامر والنواهي وكل السنن والفضائل 
إعداده،  وحسن  الفرد،  ص��الح  أج��ل  من 
وكمال تربيته لخيره وخير الجماعة، وجاء 
القرآن كتاب اإلسالمي ودستوره العظيم، 
ليؤصل أسس التربية اإلسالمية وأركانها 
ومنهجها، وليبينها للناس، وينبههم على 
وجوب اتباعها وااللتزام بها، وليجعل من 
الرسول الكريم النموذج األرفع واألكمل 
هذه  مربي  وليكون  اإلسالمية،  للتربية 
إلى  وموجهها  وهاديها  ومعلمها  األم��ة 
الله  رب��اه  وق��د  والكمال،  والخير  الحق 
فأكمل تربيته، وأدبه فأحسن تأديبه كما 
أثبت ذلك القرآن بقوله: »والضحى والليل 
إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولآلخرة 
خير لك من األولى ولسوف يعطيك ربك 
ووجدك  فآوى  يتيما  يجدك  ألم  فترضى 
ضاال فهدى، ووجدك عائال فأغنى، فأما 
تنهر،  فال  السائل  وأما  تقهر  فال  اليتيم 

وأما بنعمة ربك فحدث«.
لقد جعل اإلسالم من أركان الدين أول 
هذه األسس وأهمها لتقوم حياة المسلمين 
على الفضائل والكماالت، وليكون المسلم 
نموذج الفرد الصالح من البشر أجمعين، 
باعتباره المؤمن بدين الحياة الذي ال دين 
الرسول  عمل  هنا  ومن  بعده،  وال  غيره 
األسس  ه��ذه  تطبيق  على  السالم  عليه 
واألرك����ان ف��ي ال��ح��ي��اة، وظ��ل ع��م��ره كله 
ويدفعهم  عليها  ويدلهم  الناس  يعلمها 

للتشبث بها.
فكانت الصالة خمس مرات في اليوم 
عبادة وقربة، وحركة بدنية وسموا روحيا، 
ووقوفا  منه،  واستمدادا  بالله  واتصاال 
منه موصوال  وقربا  له،  ومناجاة  ببابه، 
إليه،  االع��ت��م��اد عليه واالس��ت��ن��اد  ب���دوام 
فيها  وف��رض��ت  ال��ج��م��اع��ة  فيها  وس��ن��ت 
االتصال  على  الناس  ليتربى  الجمعة، 
وتمتين  بينهم  وال��ت��واص��ل  ببعضهم، 
ال���رواب���ط اإلي��م��ان��ي��ة، وت��أك��ي��د األواص���ر 
اإليخائية، تحقيقا لمقاصد هذه الفريضة 
آثامها  م��ن  النفس  بتطهير  وغاياتها، 
وكبريائها والترفع عن الفحشاء والمنكر 

والبغي.
وكانت فريضة الزكاة أساسا آخر من 
الناس  لتذكر  اإلسالمية،  التربية  أسس 
بحقوق الله في أموالهم، وتمكين السائلين 
المحتاجين  وس���ائ���ر  وال��م��ح��روم��ي��ن 
والمستضعفين من حقوقهم على الناس، 
بإطعام الجائع، وكسوة العاري، وتطبيب 
ليأمن كل فرد في األمة غائلة  المريض، 
الجوع والعري والمرض والفقر، وليكون 
آمنا  الحاجة  مكفى  اإلسالمي  المجتمع 

مطمئنا.

منهج اإلسالم
في التربية

د. يوسف الكتاني

< يتبع

alousbouea@gmail.com

< العدد: 823
< الخميس 5 فبراير 2015 المنبر الحر25

في إيطاليا سنت الدولة، مؤخرا، 
سنة مفادها أنه كل يوم إثنين ستفتح 
المجانية  للحالقة  خ��اص��ة  م��ح��الت 
للمتشردين  مخصصة  واالستحمام 
ال���ذي���ن ي��ج��وب��ون ال����ش����وارع ب���دون 

مأوى.
عندما أجوب شوارع مدينة طنجة، 
كثيرة عدد من  أحيان  يصادفني في 
أسماال  يلبسون  الذين  المتشردين، 
بالية ورثة، وتجدهم حافيين برؤوس 

متشعثة ومتسخة.
الرباط في  لو فكرت حكومة  ماذا 
تخصيص دوش ساخن لهؤالء وقص 
شعرهم، ومنحهم مالبس نظيفة، حتى 

ال أقول جديدة.
على األقل ستحسن من منظرهم، 
والله  بشر،  المطاف  نهاية  في  فهم 
سبحانه وتعالى كرم بني آدام في البر 
ونهملهم  نحتقرهم  فلماذا  والبحر، 

نحن.
فتنظيف هؤالء المتشردين وحلق 
على  المواطنين  سيجنب  رؤوس��ه��م 
األقل تلك المناظر المقززة التي يبدو 
وتمنحهم  المتشردين،  هؤالء  عليها 
إحساسا بأن الدولة ال تفعل شيئا من 
معرضين  وتتركهم  مواطنيها،  أجل 

ل��ش��ت��ى أن����واع اإله���م���ال واألوس����اخ 
والموت ببشاعة أحيانا، وهذا تعذيب 
ذاتي ال يحصل حتى في أقسى سجون 
العالم، فما بالك بسجن الوطن الذي 
علمونا في صغرنا أنه غفور رحيم، 
فأين هي هذه الرحمة التي يتحدثون 

عنها.
يرون  عندما  المواطنين  من  كثير 
مثل هؤالء المتشردين وما أكثرهم في 
شوارع مدننا، حيث يتم تهريبهم أو 
ترحيلهم في كل مناسبة، زيارة خاصة 
لملك البالد أو حتى مسؤول كبير مثل 
وزير أو واٍل أو ما شابه، سرعان ما 
أدنى  ب��دون  ال��ش��وارع  في  يطلقوهم 
إحساس بالذنب، والغريب في األمر 
أن المواطنين اعتادوا على مثل هذه 
المشاهد  تؤثث  وأصبحت  المظاهر 

اليومية للمواطنين.
س��ي��ق��ول ل��ي ق��ائ��ل: »ال��ح��ق��وق ما 
خداوهاش حتى اللي بعقلهم بقا غير 
المتشردين«، أقول لهؤالء: إن العاقل 
على األقل له الحق في المطالبة بحقه، 
أما هؤالء المتشردين فليس لهم سوى 
الله والقلوب الرحيمة لمنحهم كرامة 

اإلنسان على األقل.  
< فاضل المريني )طنجة(

امنحوا هؤالء كرامة 
اإلنسان على األقل

يقضي عمره في التعاسة والعذاب إن الذي يهوى الدنيا ويعشقها  
وكل متيم بسحر مفاتنها   يصاحب الوهم في الذهاب واإلياب

ومظاهرها يركض خلف السراب أما األسير في حبال محافلها  
وهو في غرامها فاقد الصواب أيامه تمضي دون عودة   

لو تفرغ لشؤونها سيتعب   ولن تعطيه ما يستحق من األتعاب
فاليوم وليد األمس والغد   غموض يختفي خلف الضباب
الحياة الدنيا: راحة هي   أم تعب؟ سؤال يحتاج الجواب

وال تبالي بقضية النصيب والنصاب الدنيا تسخر من اآلمال واألماني  
رغم قرابته سيظل من األغراب هي محطة وكل عابر منها  

واختم وجودك في رضى الوهاب فكن حذرا من عشق عاجلة  
وازهد فيها تفتح حولك    جميع أبواب التوبة والتواب
الذي يخلط من داء االضطراب ولتكن مسيرتك نحو التعفف  
ويثقل كاهل الناس بالسخاب ال خير في عيش يدني من الخطايا 

في دنيا تزخر بالظلم واإلرهاب أال ترى يا أخي أنك سجين  
وستذوق طعم المنية والمصاب ستغادرها مهما عمرت فيها  

لو كان الخلد فيها سانحا   ما غادر شيخ فترة الشباب
أيها الغافل صن نفسك                              وحاسبها قبل يوم الحساب

وتخلص من دار اللوم والعتاب تزود لدار الخلد والترحاب  
لبناء صرح التعجب واإلعجاب فالنفس والهوى من أدوات إبليس  

يدعو حزبه لعبادة األنصاب وقائد الردة والعصيان والضاللة  
وخذ الحكمة من سطور الخطاب تمهل يا عاشق الجسد الفاني  
فعشق الروح قمة المودة   بين األهل واألحباب واألصحاب
فكم من العشاق وارث في التراب يا عاشق الفانية ال تطمع في ودها 

إلى عشاق الفانية

المفترق كي نغوص نحو  لم نفارق 
وحيرة  يليق،  ال  بما  التسمية  العمق، 
من  فهل  الفاحصة،  والنظرات  األعين، 
توجيهات ونصائح مخصصة؟ يمكن أن 
نبتعد عن مفترق الطريق، والتوجه نحو 
الغد المشرق، الذي سيتمثل في إدماج 
بدل  م��وث��ق��ة،  إع��اق��ة  ذي  لكل  مستحق 
نظرات تضيق منها النفوس، أو شرحات 
تزيد في ألم الشخص المحسوس، عرف 
الشعب المغربي بالتضامن، لكن اليوم 
ال��ض��ام��ن، ألن بعض  وي���ري���د  ي��ب��ح��ث 
على  األرب���اح  نحو  تسعى  الجمعيات 
حساب ذوي الجراح، ومن المعاقين من 
يتسولون، هل يمدون أيديهم لحسابهم 
فقلب  يشتغلون؟  غيرهم  لحساب  أم 
المجتمع ينبض وله حق أن يتساءل عن 
مصير المال الذي ينفق، ثم أليس لذوي 
اإلعاقة حق من باب المواطنة ال من باب 
يتضامن  الذي  المعاق  نريد  اإلحسان، 
مع السوي الفقير، أو أن يتكفل السوي 
الغني بالمعاق الفقير، فتنمحي الصورة 
النمطية التي تشربها المجتمع فظنها 
اإلعاقة  وذو  إنسان،  فالسوي  األص��ل، 
إن��س��ان، كالهما م��واط��ن م��س��ؤول، كل 
نسلط  هنا  وم��ن  ف��ق��ط،  ق��درات��ه  حسب 
األضواء على ما أشرنا إليه آنفا في نقاط 

مختصرة.
إذا أراد المجتمع المغربي أن يساهم 
في إدماج مستحق لذوي اإلعاقة، يجب 
أوال أن يغير نظراته إلى الذات أي إلى 
تكامل الذوات باعتبارها جوهر اإلنسان، 
فجوهر اإلنسان ينحصر في العقل فقط، 
فالعين الكفيفة تعوض بآليات المرئيات 

الناطقة المسموعة، وبآليات المتفاعلة 
المستجيبة لألوامر المرادة، أما اآلذان 
الصماء واألفواه الخرساء تعوض بآليات 
تكبير الصوت، أو آليات ترجمة اإلشارات 
واأللوان والرموز إلى حروف وكلمات، 
اآلليات  المشلولة تعوض  األيدي  وأما 
التي تتفاعل باألوامر الصوتية وإيماءات 
األعين والرأس... قبل التكلم عن هذا كله 
يتحمل  اللذان  الحيفان  نرفع  أن  يجب 
والمجتمع  الحكومات  مسؤوليتهما 
المغربي على السواء من جهة، والقسط 
الحكومات  مسؤوليته  تتحمل  األكبر 
المغربية، وقد تمثل هذان الحيفان في 
الصدقة  المعاق بصورة  المواطن  حق 
واإلح���س���ان، وث��ان��ي��ا م��ن ال��س��وي ومن 
المعاق؟ لوحظ بالملموس أن بعض أفراد 
المجتمع يدخلون أنفسهم في فئة ذوي 
الجمعيات  ب��ع��ض  ب��ت��واط��ؤ  اإلع���اق���ة 
المتساهلة أو غير المواطنة، والمتاجرة 
باإلعاقة والمعاق، فوجب علينا اإلشارة 
إلى هذا وهو معروف من طرف ممارسيه، 
أو المالحظين غير المسؤولين، وال حق 
الجهات  إب����الغ  إال  ال��ت��دخ��ل  ف��ي  ل��ه��م 
المعنية، فما ذكرت آنفا يخلق ارتباكا 

مجتمعيا يتمثل في تخوف األفراد الذين 
أرادوا دعم الفئات الهشة، ومن تم وجب 
ذوي  تمييز  على  العمل  الحكومة  على 
بطاقات  ب��دل  خ��اص��ة  ببطاقة  اإلع��اق��ة 
بها  ال��ت��الع��ب  يمكن  ال��ت��ي  الجمعيات 
لغير مستحقيها،  أو منحها  بتزويرها 
من  اإلعاقة  ذوي  تغني  البطاقة  أن  مع 
المواقف المحرجة والشرحات الجارحة 

للنفوس.
بأبشع  إح��س��ان  لحظة  ي��وم��ا  عشت 
المؤسسات  ب���إح���دى  ك��ن��ت  ص������وره، 
فئات  من  فئة  تدريب  في  المتخصصة 
المعاقين التابعة إلحدى المنظمات، لم 
أكن أعتبر ولم تشعر نفسي أن ما يقدم 
لنا إحسانا، ألننا نعيش في بلدنا الذي 
البالد  أمورنا حق  أولياء  ويؤدي  أدى 
عليهم، يتمثل في الدفاع عن كل شبر من 
ترابه، والمحافظة على وحدته وتماسك 
نحب  ال��ي��وم،  ن��ح��ن  وك��ذل��ك  مجتمعه، 
مغربنا، وندافع عن مقدساته، حتى عشت 
ت��ل��ك ال��س��اع��ة ال��م��ش��ؤوم��ة، أع��ت��ذر، بل 
المشؤوم قائل تلك الكلمات، يا ليته كان 
مسؤوال كبيرا، أن يكون وزيرا أو مديرا 
جعلته  عبقرية،  فكرة  للمنظمة  قدم  قد 

يحس بنشوة عالية، إنه سائق السيارة 
إلى مكان  المؤسسة  التي توصلنا من 
تزل  لم  الرجل  ذلك  قول  لكن  التدريب، 
كلماته في ُأذني تجلجل، بل كلما تذكرت 
الواقعة قلبي يتزلزل، كنا حاصلين على 
األجازة، لم نكن أطفاال وال مختلين عقليا، 
قال الرجل في طريق عودتنا من التدريب: 
»لوالنا لما درستم، وال وصلتم...«، ولم 
أكن من الذين أنفسهم منكسرة أو من 
المتذللين لقضاء حوائجهم، فعقبت على 
تلك الكلمات، تجادلنا بقوة حتى ارتفعت 
أصواتنا، حاولت أن أفهمه أن ما يقومون 
به داخل في إطار الوظيفة، التي يؤجرون 
عنها شهريا مع تعويضات سنوية مع 
معاش مستحق، وليس من عادتي جرح 
الناس بالكلمات، ونفسي تحدثني حينها 
ل��ه، ما أن��ت إال سائق، ولوال  كي أق��ول 
وجودنا ما وجدت هذا العمل، ثم أأنت 
الذي بذلت المجهود الذهني والجسمي 
منعني  السنوات؟  هذه  طيلت  والمالي 
الحياء فقط، يمن علينا ولم ينفق علينا 
هناك  المقابل  في  لكن  واح��دا،  درهما 
أناس محترمون، صنعوا من أجلي ما ال 
يصدق، أن يحملني على الظهر كي يعبر 
بي النهر، هو قادر على أن يتماسك فوق 
الحجر ليعبر النهر، وأنا لست بقادر إال 
أن أنزع الحذاء، ويأبى أن يسمع كلمة 
الواجب  ظهر،  قد  المعنى  لعل  الشكر، 
واجب ال يقبل المن، واإلحسان إحسان 
اإلعاقة  ذوو  ونحن  الشكر،  يستوجب 
مواطنون من حقنا التطبيب والتعليم، 
مع السكن المناسب الالئق والولوجيات 

في جميع المرافق لتذليل الصعاب.

أن  والدراسات  األبحاث  أثبتت 
فوائد  لها  عطرية  نبتة  النعناع 
فالنعناع  اإلنسان،  لصحة  كثيرة 
منبه للجهاز الهضمي ومذر للبول 
ويفتت الحصى ويعمل على طرد 
السعال  نوبات  ويهدئ  ال��غ��ازات 
الصداع  ن��وب��ات  ويكافح  ال��ح��ادة 
األرق،  نوبات  ويوقف  والشقيقة، 
ويسهل النوم، كما يزيل الدبغ أو 
ويكسب  الجلد  عن  الداكنة  البقع 
البشرة لونا أبيض، وأشهر أنواع 
النعناع وأكثرها تداوال واستهالكا 
من قبل المغاربة هو نعناع البروج 
والمراكشي،  ال��م��ك��ن��اس��ي،  ي��ل��ي��ه 
والزياني، والعبدي، والبور، ونعناع 
تزنيت  نعناع  ويعتبر  طماريس، 
الذي قلما يوجد في السوق ليس 

لقلته فحسب، بل لكونه يوزع على 
أصحاب المحالت التجارية بأكادير 
البيضاء بدرب عمر حيث  وال��دار 
من  النعناع  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يعد 
رائحة  وأزك��اه��ا  األص��ن��اف  أطيب 

وألذها مذاقا.
على  ويتميز  ينفرد  وال��م��غ��رب 
العديد من الدول العربية واإلفريقية 
ليس بكثرة أنواع النعناع واختالف 
أسمائه، بل بموقعه االستراتيجي 
بين  أن��ه صلة وص��ل  بحكم  الهام 
وبطبيعة   وأوروب���������ا  إف���ري���ق���ي���ا 
التي  المزايا  المتنوعة  جغرافيته 
من  جميلة  ش��واط��ئ  على  تشتمل 
البحر األبيض المتوسط والمحيط 
مئات  ام����ت����داد  ع��ل��ى  األط���ل���س���ي 
الكيلومترات من طنجة إلى الكويرة، 

وعلى جبال شاهقة تتغطى بالثلوج 
طيلة فصل الشتاء وعلى صحاري 
شاسعة جنوبية وشمالية ما تزال 
الجزائر تحتل أغلبها، كما يتميز 
المغرب بتراثه الموسيقي المتعدد 
كاألندلسي  واألل������وان  األش���ك���ال 
والطقطوقة  والعيطة،  والملحون، 
الجبلية، والمجموعات.. وهي ألوان 
موسيقية ال توجد إال في المغرب، 
الحضاري  ت��راث��ه  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
التي  الثرية  ومعالمه  والتاريخي 
تجلب إليه الماليين من السواح من 
كل أنحاء المعمور، وتبقى شجرة 
في  حصريا  توجد  التي  األرك���ان 
المغرب والتي حاولت العديد من 
النباتات  علماء  بواسطة  ال���دول 
ينقلوا  أن  الفالحين  وخ��ب��رائ��ه��ا 

ويغرسوا شتالت من هذه الشجرة 
ف��ي ب��الده��م ل��ف��وائ��د زي��ت��ه��ا، لكن 
العملية فشلت لموت تلك الشتالت 

بعد أيام معدودة من غرسها.
 وتجدر اإلشارة إلى أن المغرب 
نفسه أراد أن يعمم غرس شتالت 
من شجرة األرك��ان في الكثير من 
أراضيه المشابهة لألراضي والبيئة 
األركان،  فيها شجرة  التي تعيش 
ذلك  اآلخ��ر في  لم ينجح هو  لكنه 
وتبقى  اآلن،  حتى  تجهل  ألسباب 
شجرة األركان، التي ينفرد المغرب 
بوجودها في بالده والتي ال يعلم 
وهو  سبحانه  الله  إال  سرها  كنه 

عالم الغيوب.
< محمد نرجيس
 )الدار البيضاء(

المغــرب وخيـراتـه

اإلعاقة والمعاق رؤى وآفاق
3المفترق: أهو اإلحسان أم الحق؟

عبد الحنين شامة

< بندريس عمراوي الطيب )فاس(
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 كان صدى األنشطة الفنية والثقافية التي يضج بها نادي فرقة »األمل« 
ليال ونهارا يتردد في كل جنبات منزلنا المقابل لدار السي عباس الشرايبي، 
وكانت تصل أبسط تفاصيل هذه األنشطة باستمرار إلى اللة رقية التي رغم 
ما يصاحب هذه األخبار من ثناء على ابنها، وبشائر بمستقبل قد يصب في 
السبيل الذي تحلم به لفلذة كبدها، رغم كل ذلك لم تكن تخفي عدم اطمئنانها، 
وشدة أسفها على تلك الوظيفة المضمونة في شركة أوزو للبنزين، لما وفرته 
من أجرة محترمة نصف شهرية -الكانزة - إضافة إلى المركب المريح الجديد، 

والبدلة األنيقة التي تشبه في هيبتها بذلة رجال الشرطة. 
لم يكن هذا الموقف من والدتي بسبب عشقي ألبي الفنون إلى حد الجنون، 
ولم يكن يعتِريني أي خوف من ذلك منذ أن أفلحت في إقناعها بمشاهدة فيلم 
ظهور اإلسالم صحبتني على شاشة »السوليما القنارية« ونحن في ذروة 
أسقطت  أن  لي  تم  فقد   .1954 عام  والشعب  الملك  ث��ورة  ملحمة  تسطير 
عصفورين بحجرة واحدة دون أن أقصد أيا منهما. فبعد مشاهدة جزء من 
قصة »الوعد الحق« لعميد األدب العربي طه حسين، بدأت أدرك أن اللة رقية 
تتمتع بحس مرهف، يمعن، ويكتشف، وتركيز ينتقي ويصنف، فبدون عناء 
وال جهد معها كانت تفرق بين المشخص بالشدة المجرورة على حرف الخاء 
والمشخص بالشدة المفتوحة على نفس الحرف. فعندما يكون الحديث عن 
شخصية سمية كأول شهيدة تستجيب للدعوة اإلسالمية، تسرع لتسألني 
عن اسم المشخصة فأقول هي الفنانة كوكا، وكذاك مع عماد حمدي في دور 
عمار، وعبد الوارث عسر في دور ياسر، وأحمد مظهر في دور أبي جهل 
وسراج منير في دور أبي حنيفة إلخ.. فكسبت بفضل ذلك الفيلم أما مشاهدة 

تفرق بين الحقيقة ومحاكاة الحقيقة، وتتفهم صعوبة المهمة وتقدرها.
الطويل لولدها وبقدرته على  بالنفس  ربما كانت والدتي غير مقتنعة 
االستمرار في هذا الدرب، خصوصا وقد سبق وانقطع عن الدراسة مما دفعها 
إلى أن تتفاءل كثيرا في اختياراته، وجعلها ال تضع نصب عينيها إال ما يكفل 
لهذا الولد العيش الشريف، ويقيه شر المستقبل المخيف، وال يهمها أي 
مجال يكون فيه هذا الوظيف، طالما أن الشخصية التي رسمها السي لحسن 
أحجام ألبيه الحاج محمد وحدد مالمحها في الكليتين ابن يوسف والقرويين 
قد انمحت، أو كأنها رسمت على الرمال، فهبت رياح اليتم، وغياب الراعي، 
فبعثرت تلك الحبات ليرمى بها في شاطئ الضياع عند وقت الجزر، حيث 
تتحول أعتى الموجات إلى بلل  يستسلم بدوره إلى أن يختفي في هنيهات.. 

هذا كله مع صبر جميل، وقدرة على التحمل ليس لها وصف وال واصف.
 وغدت أم عبد الله بالفعل تختلف، عما كانت عليه في شتى المواقف، منذ 
ذلك المشهد الباكي المخيف، يوم أن نزل عليها خبر تفريطي في ذلك الوظيف، 
مثل الصاعقة في عز الصيف، ففجر كل منابع الدمع. وأصبحت كلما جاء 
حكم القدر، وحدث ما يحزن ويسبب األلم والكدر، واألرق والسهر، وأحست 
برغبة التخفيف عن النفس مع سكون الليل... بكت... دون دمع يسيل. كنت 
أدرك صعوبة المناخ الذي يستفزها بين جدران منزل السي الحسن الذي 
كانت مازالت تتقاسمه مع ضرتها حبيبتي رقوش أم أخي أحمد الذي ال 
يكبرني إال بسنتين، وقد هداه الله وثبت خطاه - حسب تعبير أمي - في 
قاعدة ابن جرير األمريكية، واستفاد من تعلمه اللغة اإلنجليزية، وحظي بعناية 
الضباط األمريكان، وغدا له الحق في أن يتسوق من أسواقهم حتى المواد 
التكميلية، فبدأ يظهر في جناح ضرت اللة رقية شيء من الرفاهية، والتمييز 

في األكل والملبس والتجهيزات العصرية.
 كانت اللة رقية تغبط وال تسمح للحسد بأن يتسلل إلى نفسها، ألنها رغم 
عدم بلوغها مرحلة الكتابة والقراءة. فقد أنعم عليها الله بحفظ بعض السور 
القصيرة من كتابه العزيز، فأنارت لها البصيرة، وتعلمت من والدها الفقيه 
وال  »ع��ان��د  السنين  ع��ش��رات  ت��ردده��ا  ظلت  ملخصة..  ال��س��الم حكمة  عبد 

تحسد«.
فكانت تلفت انتباهي إلى ما يحققه أخي أحمد ألقتدي به، وتدفعني أن 
أتباهى بإخوته، وال تذكر صفة من جميل صفاته إال وكانت مصحوبة بالكلمة 
المباركة تبارك الله عليه. وهو اآلخر رحمه الله كان يحبها كحبه ألمه حبيبتي 
رقوش، ومما زاد في صفاء ذهنها وتراكم مخزون فكرها، أنها سلمت من يد 
الفقيه عبد السالم والدها مباشرة في سن مبكر إلى زوجها ونضجت قبل 
األوان. وتلكم عادة أكثر منها عبادة، حسب النضج اإليماني والسبيل العقالني 
الذي يغوص فيه اليوم الفكر اإلسالمي، أما قناعة األبوين في ذلك العصر، 
فال مفر لها من حصار ضربه الفهم الضيق للسنة، وهم معذورون في ما أتوا، 
فالكتاب الذي غرف منه أصحاب ماليين الكتب هو سير ابن إسحاق، التي 
قام ابن هشام، فأسقط غرباله الكثير الكثير من الطفيليات اإلسرائيليات، 
ومازالت حسب رأي أفقه الفقهاء وأرسخ الراسخين في العلم أبواب االجتهاد، 
مشرعة ألحكام العقل المتنور، القادر على إنتاج فهم حقيقي لديننا يحقق 
الله في قلوبكم خيرا يؤتكم  الغرض المرجو من هديه تعالى.. »إن يعلم 

خيرا«.
أخذت اللة رقية عن الفقيه والدها تلك السور القصيرة بفضل حرصها 
على المكتوبة الموقوتة الصالة. ثم أخذت عن الشيخ التيجاني زوجها، تلك 
األوراد المطلوبة، فتمكنت من حفظها رغم ما في بعضها من صعوبة، مثل 
الجوهرة المكنونة التي تجعل السبحة بين أصابع حتى شيوخ الطريقة 

مرتعشة مرعوبة. 
بلغني ذات مساء أنها غير راضية عن اختياراتي، فتملكني خوف رهيب، 

وأوقفت كل التداريب، وأسرعت أطلب دار السي حسن.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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»ولـــد القصـــور«

< يتبع..

منــوعـات

يلقي السيد نيل أبركومبي، حاكم والية هواي 
حول  محاضرة  سابقا،  الكونغريس  وعضو 
موضوع: »المغرب الحديث: رؤية أمريكية«. وذلك 
الساعة  على   2015 فبراير   5 الخميس  ي��وم 
محمد  جامعة  رئاسة  بمقر  صباحا  التاسعة 
الخامس الكائن بشارع األمم المتحدة بالرباط.

يحتضن متحف بنك المغرب إلى غاية يوم 31 
الممارسات  فيه  تتعدد  معرضا  القادم،  مارس 
الفنانين  من  الجديد  للجيل  المبتكرة  الفنية 
المعرض  هذا  زوار  يشاركون  الذين  المغاربة 
ت��ج��ارب��ه��م اإلب��داع��ي��ة ع��ب��ر رس���وم���ات، وصور 

فوتوغرافية، ومنشآت، وكذلك فيديوهات.

البريطانية  الحسناء  إنها 
دخلت  ال��ت��ي  س��وف��ي«  »روزي 
تامة،  ق��ن��اع��ة  ع���ن  اإلس������الم 
وحصلت على شهادة من مكتب 
اإلم�����ام األك���ب���ر ش��ي��خ األزه���ر 

الشريف.
الحسناء ذات القوام الرشيق 
ول��دت وسط  الجذاب  والوجه 
عائلة مسيحية، تراها اآلن تتلو 
على  والشهادة  الكريم  القرآن 
صفحتها الخاصة على موقع 
إنستغرام، واضعة حجابها، في 
ما تظهر شعرها وقوامها في 

صور وفيديوهات أخرى.
على  التعليقات  وت��ك��اث��رت 
من  البالغة  »روزي«  صفحة 
فيها  تساءل  سنة،   27 العمر 
متابعوها وأصدقاؤها عن سبب 
عدم ارتدائها الحجاب، فردت 
قائلة: »لست جاهزة للحجاب 
بعد« ناشرة فيديو خاص لها 
متحدثة باللغة العربية إذ قالت 
فيه: »يسألونني كيف أنا مسلمة 
هناك  ال��ح��ج��اب،  أرت����دي  وال 
مسلمات كثر ال يرتدين الحجاب! 

بكيفي«.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة 
الملك محمد السادس نصره لله، وبمبادرة 
البحري،  والصيد  الفالحة  وزارة  م��ن 
ستقام الدورة الثالثة للمعرض الدولي 
»أليوتيس« بأكادير من 18 إلى 22 فبراير 
مستقبل  »البحر،  شعار:  تحت   ،2015

اإلنسان«.
الدورتان  حققته  ال��ذي  النجاح  بعد 
السابقتان لهذه التظاهرة الدولية التي 
وتربية  ال��ب��ح��ري  الصيد  بمهن  تعنى 
المنتوجات  وتثمين  البحرية  األح��ي��اء 
البحرية، يرتقب أن يشارك حوالي 300 

عارض مغربي ودولي يمثلون أكثر من 
30 دولة في هذا الملتقى القطاعي الذي 
تنظمه جمعية معرض »أليوتيس« مرة كل 

سنتين.
االستراتيجية  لمواكبة  أداة  أكثر من 
الوطنية »أليوتيس«، يهدف هذا المعرض 
الدولي إلى تنمية مستدامة لقطاع الصيد 
البحري المغربي برمته وإبراز المؤهالت 
الحقيقية للقطاع، وكذلك تثمين الخبرة 
المهنية الوطنية ودعم المبادالت والتعاون 
بين مختلف الفاعلين المغاربة واألجانب 

في هذا الميدان.

الدورة الثالثة للمعرض الدول »أليوتيس«

بريطانية فتاة  أجمل 
 تشهر  إسالمها

»املغرب احلديث:
 رؤية أمريكية« 

اإلبداعات اجلديدة 
باملغرب

وجوه ومناظر، سياقات ومعابر:

منزل »فيروز »يتحول إلى متحف فني
بيت  سيتحول 
ال���ط���ف���ول���ة ال����ذي 
ترعرعت فيه فيروز 
في قلب العاصمة 
بيروت إلى متحف، 
تكرم من خالله هذه 
السيدة التي ارتبط 
اسمها باسم لبنان. 
حديثا  وص��������در 
يجيز  م�����رس�����وم 
بيروت  ل��ب��ل��دي��ة 
المبنى  استمالك 
وت���ح���وي���ل���ه إل���ى 
للسيدة  م��ت��ح��ف 
بعد ست  ف��ي��روز، 
سنوات من إدراج 
ضمن   ال���م���ب���ن���ى 
الئحة الجرد العام  

لألبنية التراثية.
تتطور  أن  فيروز  محبو  يأمل 
فكرة إقامة متحف إلى خطة تجعله 

خالل  م��ن  يحيي  ثقافيا  صرحا 
الفن  الغني  وأرشيفه  محتوياته 

اللبناني الجميل.

<  بقلم : أبو أزهار

في معصم ساعة ذهبية
فاقعة بهية

فيها ارقام ماسية
سلسلة  م��ع��ص��م  وف����ي 

حديدية
تثير آالما قاسية

وتسلب الحرية
ولكل منهما هوية

فاألول له عيشة هنية
وكذلك حالته المدنية
والثاني له حياة شقية

هو والدرية
وللسعيد أرقام قياسية

ومناصب إضافية
أما الشقي فله البلية

واللسعات الذبابية
ودوره في المسرحية

أن يكون دون البشرية!!

�شعيد و�شقي

سقط سهوا اسم مؤسس حزب االتحاد الدستوري المرحوم 
المعطي بوعبيد، ليحل محله اسم الكاتب العام لحزب االتحاد 
االشتراكي المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، في مقدمة الحوار الذي 
للحزب  العام  األمين  مع  الماضي  العدد  في  »األس��ب��وع«  أجرته 
الدستوري، محمد أبيض. فكان ضروريا هذا التوضيح مع االعتذار 

لقرائنا األعزاء.

بوعبيد ليس هو بوعبيد

فيروز

روزي 
سوفي

أشغال 
إحدى دورات 

معرض 
»أليوتيس«
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ضريح سيدي عبد الرحمن الذي أهدى الملك الحسن الثاني موقعه ألحد مستشاريه

عندما أدرج السلطان صديقته »الشوافة«
عضوة في مجلس الوزراء

يكتب  ول����م  ال���س���ن���ة..  رأس  م��ض��ى 
»الشواف«  المغربي  »نوستراداموس« 
توقعاته للسنة الجديدة 2015، الشيء 
الذي يضخم التشاؤم من السنة الداخلة، 
السنة  أن  ي���رون  ال��ك��ث��ي��ري��ن،  أن  رغ���م 
المنصرمة، 2014 كانت أشأم السنوات 
في عقول الناس، إال إذا كان العمق، في 
تخوف الشواف المغربي المشهور، من 
التنبؤ بما سيجري في السنة الجديدة، 
هو  أحداثها)...(  عن  الحديث  وتفادي 
رغبته في أال يحرم الكثيرين من النوم، 

توقعا.
وقد انتبه الكاتب المغربي، المشهور 
إلى ظاهرة  العروي«  »فؤاد  فرنسا  في 
تفادي الشواف نوستراداموس المغربي، 
الجديدة،  السنة  ع��ن  وال��ك��ام  التنبؤ 
وأضاف: ))وكان هذا الشواف المغربي 
قد أخطأ عندما سبق له أن تنبأ أنه في 
سنة 2014 سيموت الرئيس الجزائري 
في  ف���ازال  خطئه  ورغ���م  بوتفليقة، 
المغرب بعض السذج، وفيهم حتى من 
يلجؤون  الزال�����وا  م��م��ن  ال���������وزراء)...( 
فليتوقف  ال���ش���واف..  ه���ذا  ل��ت��وق��ع��ات 
 11 أفريك. عدد  الحمير)...((( )جون 

يناير 2015(.
يعتبر  يكاد  الذي  ونوستراداموس، 
من  خ��ط��أ  يخطئ  ل��م  المتنبئين،  إل���ه 
مستوى الشواف المغربي، الذي أصبح 
وكثير من الشوافين المغاربة، يأكلون 
م��ن م��ائ��دة ال��م��خ��زن.. وي��ت��وق��ع��ون ما 
يتماشى مع متمنيات المخزن.. وطبعا 
ليس موت الرئيس الجزائري، إال أمنية 
مشتركة ألطراف من المغاربة وأطراف 
من الجزائريين، رغم أنه وهو حي، ال 
يزال شبه ميت، ومن يدري، ربما يكون 
أكثر من خطره قبل  خطره بعد موته، 

موته.
وعندما يصبح الشوافة والشوافات، 
يتطلعون إلى خبايا المستقبل، من خال 
قوة الحاضر، فكما قال الكاتب العروي: 

توقفوا أيها الحمير.
ألن أصل الشوافة، هو التنجيم.. العلم 
في  االصطناعية  األق��م��ار  سبق  ال���ذي 
من  المستقبل،  في  يجري  بما  التنبؤ 
المرتبطة  ال��ق��دري��ة..  التحوالت  خ��ال 
وبالقمر،  بالشمس  وال��ن��ه��ار،  بالليل 

بالكون وبالبشر.
وه���ن���اك م���ن ي��ع��ت��ق��د، وك��ث��ي��ر منهم 
صائبون، أن علوم حضارة االستكشاف 
باألقمار الصناعية والرادار، هي أقل أثرا 
من علوم التنجيم التي واكبت المسار 

الطويل لتاريخ البشرية.
هذا  في  برعنا  المغرب،  في  ونحن 
المجال، مجال الشوافة، الذي تطور في 
مرتبطا  ليصبح  ال���ح���االت  م��ن  ك��ث��ي��ر 
الشرقيين  بعض  وأص��ب��ح  بالسحر، 
يسمون المغاربة بالسحارة، ال يقولون 

الساحر وإنما يقولون: المغربي.
العشر  السنوات  في  المغرب  وك��ان 
أثرياء  م��ن  الكثير  ع��رف  ق��د  األخ��ي��رة، 
ببعض  يستنجدون  ال��ذي��ن  الخليج، 
والمعالجين  وال���س���ح���ارة  ال��ش��واف��ة 
واألعشاب  وب��ال��ت��م��ائ��م  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ي��ن 
المغربية، بل إن العقيد القذافي سمع 
مرة بالمعالج السحري المغربي، مكي 
الصخيرات، فاستدعاه القذافي لزيارته 
في طرابلس، وكان القذافي ال يصدق في 
العمق، وإنما أراد التعرف بهذا »السحار 
المغربي«، ليقرر القذافي من أول لحظة، 
أن يورط الزائر المغربي، فقال للمكي: 
إن أمي مريضة مرضا ال نفهمه، وعجز 
فيه األطباء، وأريدك معالجتها. ثم التفت 
القذافي إلى رفاقه، وقال لهم أحضروها، 
ق��ب��ل م��ق��اب��ل��ة المكي  ال��رئ��ي��س  وك����ان 
بأن  تعليماته  أص����در  ق��د  ال��م��غ��رب��ي، 
ي��ح��ض��روا أي��ة ام���رأة ع��ج��وز ليقدمها 
للمكي، على أساس أنها أمه ليمتحنه، 
وفعا تم إحضار المرأة، ومرر المكي 
ليقول  ب��ي��دي��ه،  وكتفيها  رأس��ه��ا  على 
على  مريضة  غير  هاته  أم��ك  للقذافي: 

اإلطاق.
ويعترف  القذافي،  أعصاب  لتتجمد 
حاال  وأم��ر  تجربته،  أراد  بأنه  للمكي، 

بإحضار أمه التي كانت مريضة فعا.
وليس مكي الصخيرات، إال ظاهرة من 
الطاقة  ألث�����ر  ال����خ����ارق����ة،  ال���ظ���واه���ر 
المغناطيسية التي توسعت مئات الكتب 
))اصطلح على تسميتها  في تفسيرها 
لحاالت  الطبي،  غير  الشفاء  بظواهر 
م��رض��ي��ة م��ي��ؤوس منها ط��ب��ي��ا، وه���و ما 
يسمى بالعاج الروحي، ويصرح العلماء 
بأن هذا النوع من العاج الذي يمارسه 
الروحيون، يتضمن شيئا غير مادي في 
العلمي  التفسير  )ك��ت��اب  ج���وه���ره(( 
بوشعيب  ال�����خ�����ارق�����ة.  ل���ل���ظ���واه���ر 

الشوفاني(.
وكان رجال الله، كما سماهم الكثير 
في  بإنجازاتهم  أقوياء  المؤلفين،  من 
مجال الظواهر الخارقة التي كانت في 
الجن  مشاركة  نتيجة  البعض،  أذه��ان 
واإلنس، كما هم مرتبطون في أغلب آيات 
القرآن، فكان الكثير من ساطين المغرب، 
يعتبرون المنجمين والشوافة والسحرة، 

أجهزة من مكونات النظام.
الحديث عن زمن الساطين، ال يعني 
ال  الملوك  الملوك، وعن  زمان  استثناء 
تسل.. فقد كانت الشوافة المفضلة عند 
السلطان موالي حفيظ 1908 ))تسمى 
الحاجة زينب، كان يكلفها بكل شيء، 
بل وكان يحضرها مجلس الوزراء، فكانت 
المرأة التي ال تخفى عليها أية جزئية 
الفرنسي  )المؤلف  من أسرار الدولة(( 

طارو. فاس البورجوازية(.
حيث  ال��ص��خ��ي��رات،  ح����وادث  فبعد 
الهجوم على قصر الملك الحسن الثاني، 
الكثيرون،  به  تنبأ  الذي  الحادث  وهو 
سنوات قبل وقوعه، ولكن عظمة المظاهر 
الملكية وقوة األجهزة األمنية، ما كانت 
لتزعزع مواقعها وميزانياتها)...( إال من 
خال االستعداد الروتيني لمواجهة كل 
لن  فإنه  م��ن��ا)...(  وخوفا  سيجري،  ما 
يجري شيء، فكل حساباتهم انطاقا من 
هذه الفلسفة، تخلص إلى استحالة كل 
شيء والختم كل مرة: »نعم سيدي كل 
شيء على ما يرام«، إلى أن حدث االنقاب 
 ،1972 الثاني  1971، واالنقاب  األول 
وجاء الملك األردني، الملك حسين ليهنئ 
ضربة  من  نجاته  بعد  الثاني  الحسن 
الطائرة فقال له الحسن الثاني - حسب 
شهادة الطبيب الملكي الدكتور كليري 
- إني أصدق سيدة شوافة تتنبأ بأحداث 
ك��ه��ات��ه وأوص��ت��ن��ي ب���أال أع���ود لركوب 

الطائرة يوم الثاثاء.
العهد  وف��ي  ال��ث��ان��ي  الحسن  وق��ب��ل 
المضطرب لسلطنة أحد أوالد السلطان 
موالي إسماعيل، محمد ولد عربية 1730 

وقد احتدمت ضده معارضة أخيه، 
فاس،  بمدينة  لاختفاء  واضطر 
الشواف  ي��وم��ا، ص��دي��ق��ه  ف��ت��ذك��ر 
الخاص، عبد الرحمن الشامي)...( 
الذي سبق له أن تنبأ لولد موالي 
سلطانا  سيصبح  بأنه  إسماعيل 
على المغرب، رغم بعده في صفوف 
إخوانه الذين كان عددهم أكثر من 
ثاثمائة، ورغم ذلك قال له الشامي، 
إني أرى أنك ستصبح ملكا، وفعا 

أصبح ملكا.
))وشاهد الناس السلطان ولد 
عربية، يخرج من قصره ويذهب 
ال��ش��واف عبد  بيت  ليدخل  رأس��ا 
الرحمن الشامي(( )اإلتحاف. عبد 

الرحمن بن زيدان(.
ربما ألنه في وقت الهلع، تتراءى 
الوسائل  ك��ل  ال��خ��ط��ر،  لمكتشف 
الممكنة، وهو بالتأكيد عامل نفسي 
الشوافة  أو  المنجم  على  يسهل 
مهمة اختراق األجواء المغناطيسية 

المحيطة بكل جسم مرتعش.
أوفقير،  الجنرال  انتحر  عندما 
التي  الليلة  وخ���ال  ق��ت��ل)...(  أو 
هلعت  بيته،  في  جثمانه  قضاها 
فكلفوا  وأوالده  وب��ن��ات��ه  زوج��ت��ه 
ضابطا عسكريا كان معهم ))اسمه 
أحضر  ال��ذي  بوعزة،  الكومندان 
ل��ه��م ش��واف��ا ك���ان أع��م��ى، مرفوقا 
ب��ف��ت��اة ت��ف��س��ر ك��ام��ه، ح��ي��ن قال 
لعائلة أوفقير: إن طريقكم صعب 
جدا، وطويل جدا، وقاسي جدا، 
ولكن في األخير، ستفتح األبواب 
وسيتكلم  ال��ح��ري��ة،  وس��ت��ع��رف��ون 
تم  وعندما  أجمع،  العالم  عنكم 
اعتقالهم جميعا، وهم في حافلة 
يتبادلون  كانوا  المسار،  مجهولة 
ال��ن��ظ��رات، وه��م ي����رددون، طريق 
سميت.  )ستيفان  ج���دا((  صعب 

كتاب أوفقير(.
المغاربة  ن��س��ي��ه��م  أن  وب��ع��د 
اآلمر  نسيهم  أن  ب��ع��د  ج��م��ي��ع��ا، 
الثاني،  الحسن  الملك  بسجنهم، 
الذي قال في مذكراته: كلفت بهم 
شخصا ال أريد ذكر اسمه، نساني 
به  تنبأ  ال��ذي  اليوم  ليأتي  فيهم. 
الشواف األعمى، واهتزت صحف 
ال����ع����ال����م ك���ل���ه���ا ل���خ���ب���ر إط�����اق 

سراحهم.
الحسن الثاني الذي غضب يوما 
معروفة  ب��ورج��وازي��ة  سيدة  على 
فضبط  القصر،  من  تقربت  كانت 
داخل  السحر  له  تبث  كانت  أنها 
غرف نومه، وفعا فطن ألنه اكتشف 
الحسن  مؤنسو  فأصبح  السحر، 
الثاني في جلساتهم اليومية معه، 

كلما أرادوا ممازحته، ذكروه بتلك 
الساحرة: ديك السحارة.

العصري  الملك  ل��ه��ذا  وك��ان��ت 
الحسن الثاني ذكريات روحانية مع 
قصره العظيم الذي بناه بأكادير، 
لم  ولكنه  المايير،  عليه  وص��رف 
يبت به ليلة واحدة، بعد أن لم ينفع 
مع ما كان يقينا بأنه تواجد نفر 
م��ن ال��ج��ن، ف��أط��ل��ق ال��ق��ن��اط��ر من 
ماء  من  الوديان  وأس��ال  البخور، 
زم����زم، ول��ك��ن ق��ص��ر أك���ادي���ر بقي 
مسكونا، رغم أن الشواف المضبوط 
مجلة  وقالت  الثاني  الحسن  عند 
»طيل كيل« بأنه كان يسمى الحاج 
في  العملية،  بنفس  قام  الحبيب، 
الخيمة التي نصبت في زوج بغال 
واجتمع  الجزائرية،  الحدود  على 
مع  ال��ث��ان��ي  الحسن  الملك  فيها 
بن  الشاذلي  ال��ج��زائ��ري  الرئيس 
جديد، وكانت النتائج كما ورد في 
الوزير  ومذكرات  األحداث،  سرود 
الجزائري الطالب اإلبراهيمي، بأن 
الشاذلي بن جديد، كان هو أول من 
في  الذاتي  الحكم  مشروع  اقترح 
الذي  المشروع  وه��و  ال��ص��ح��راء، 
ي��داف��ع عنه ال��م��غ��رب ال��ي��وم، حا 
وتحاربه  ال���ص���ح���راء  ل��ق��ض��ي��ة 

الجزائر.
نفهم إذن، لماذا لما مات الشواف 
الحاج الحبيب، أمر الحسن الثاني 
بأن يقام له ضريح بقبة في موقع 

»تانالت« جنوب أكادير.
الثاني  ال��ح��س��ن  ال��م��ل��ك  ص��ه��ر 
ووزيره األول أحمد عصمان، كتب 
في مذكراته سابقة الكولونيل الذي 
كان يطلب منه وهو من تازة أن يبلغ 
قال  رسائل  الثاني  الحسن  للملك 
عصمان أنه كان يقرأها على أسماع 
كتبها  رسالة  أعطاه  ومرة  الملك، 
الضابط التهامي وكان مستبصرا 
Voyant يسكن في مرسيليا يقول 
فيها، إن محاولة انقاب ستحدث 
في المغرب في اليوم الذي سيغني 
عبد  محمد  المصري  الفنان  فيه 
وقال  الملكي،  بالقصر  ال��وه��اب 
عصمان بأنه لم يستطع قراءة هذه 
الرسالة، ولكنه أخبر الملك بها بعد 

حصول االنقاب.
وبعيدا عن القصر والساطين، 
نشرت الصحف بعد إنجاز المشروع 
ال��ت��ج��اري ال��ض��خ��م ج��ن��وب الدار 
البيضاء »موروكو مول«، المعجزة 
هي  مغربية،  سيدة  حققتها  التي 
زوجة وزير الفاحة عزيز أخنوش، 
المايير،  عليه  ص��رف��ت  م��ش��روع 
وفتح ليدخله آالف الزوار ليتضح 
أرضيته  تحت  مناطق  ه��ن��اك  أن 
تحدث بها تحركات مزعجة ليا، لم 
يكذب أحد أن بها مس من الجن، 
ولم يكذب قدماء البيضاويين هذا 
اإلرهاص، مادام المركب العصري 
يتواجد بجانب ضريح سيدي عبد 
الرحمن، هذا الفقيه الذي كان يعالج 
بالرقية،  ال��خ��ط��ي��ري��ن  ال��م��رض��ى 
فأصبح مزارا لكل راغب في العاج 
وتناثرت بأطراف جزيرته الصغيرة 
الدراقات،  وراء  الشوافات  بيوت 
لتكاد جزيرة سيدي عبد الرحمن، 
أن تصبح مرتعا للبركات، مما جعل 
هذا  يكتب  الثاني،  الحسن  الملك 
الموقع، سيدي عبد الرحمن هدية 
ألحد مستشاريه، الزال أفرد عائلة 
يمارسون  موته،  بعد  المستشار 
من  واالستفادة  بالموقع،  العناية 
أولياء  أضرحة  أن  رغم  مداخيله، 
وأعظم  حكمة  أكثر  ربما  كثيرين، 
الرحمن،  ع��ب��د  س��ي��دي  م���ن  س���را 
متواجدين بالمئات في جميع أنحاء 

المغرب.

 مصطفى العلوي

الحقيقة الضائعة

نحن في المغرب، برعنا 
في هذا المجال، مجال 
الشوافة، الذي تطور 
في كثير من الحاالت 

ليصبح مرتبطا بالسحر، 
وأصبح بعض الشرقيين 

يسمون المغاربة 
بالسحارة، ال يقولون 

الساحر وإنما يقولون: 
المغربي
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