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هزة كبيرة في أوساط العاملين سري
واألع���وان داخ��ل ال��دي��وان الملكي 
فوجئوا  أن  بعد  الخاصة،  والكتابة 
بقرارات سامية وردت من باريس، بتوقيف 
من  واح��د  آخ��ري��ن.  ومعاقبة  منهم  ع��دد 
رؤسائهم تصرف في تنقيل اثنين منهم 
من مصلحة إلى مصلحة، فتم توقيفه رغم 
سنواته الطوال في الخدمة، آخرون، رأوا 
القصر  من  المفاجئة  القرارات  هذه  في 
لقرارات ملكية  بباريس، مؤشرا  الملكي 
أخرى في حق أطر أخرى بالقصر والديوان 

الملكي.

قضية الصحراء بين أصحاب 
»هبل تربح« و»ذوي غاية في 

عددنفس يعقوب«
ف ال

مل
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المنصوري  يس  المغربية،  األجهزة  مدير  بها  يتعامل  التي  الجدية  كانت  مهما 
)الصورة( فإن تحركات مجرم طرده الحسن الثاني من المغرب، أربعين عاما، تحتم 

التعامل معها بجدية األقطاب الكبار، حرصا على كرامة المغرب وحرمة مقدساته.

واألسبوع تتفادى نشر  وثيقة
متس شخصية هامة في ملفاته

النصاب الذي اشتغل مع المخابرات

الحقيقة الضائعة
28

الكتاب يضرب على وتر 
االنفصال الريفي

تحت
المسؤول الجزائري بلعيد  األضواء

عبد السالم يحكي:
محمد السادس يعمل 
جتاه اجلزائر لتنفيذ 
مخطط احلسن الثاني
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الوزير السابق سعيد أولباشا يتهم 
امحند العنصر بإقصاء الكفاءات ويصرح:

من هم املجرمون الذين 
تطالب ساحل العاج 
بتسلمهم من املغرب
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حـــــوار
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»احلركة التصحيحية« في 
حزب احلركة الشعبية شعارها 

»من  رأى منكم منكرا فليغيره«

بلعيد

محاولة نسف الدولة من الداخل 
ودواعي التمهل في تنزيل

مشروع الجهوية



> ساحل العاج. وكاالت األنباء 

أعرب وزير اخلارجية مزوار لنظيره 
اإليفواري شارل كوفي، عن استغرابه 
في  اإلي��ف��واري  امل��ن��دوب  لتصريحات 
األمم املتحدة، بأن ))الصحراء الغربية 
إفريقيا((  في  آخر معقل مستعمر  هي 
العالقات  على  خطير  تصريح  وه��و 
أن  يخشى  حيث  اإليفوارية،  املغربية 
أن  يريد  هذا  اإليفواري  السفير  يكون 
موضوع  ف��ي  حكومته،  على  يضغط 
اخلارجية  وزير  أمضاه  الذي  االتفاق 
يقضي  وال��ذي  املغرب  مع  اإلي��ف��واري 
طرف  من  املغاربة  املتابعني  بتسليم 

القضاء اإليفواري حلكومة أبيدجان.
األخبار  املتابعون،  هؤالء  هم  فمن 
العاج  ساحل  ح��رص  تؤكد  املنشورة 
يتعاونون  كانوا  من  كل  متابعة  على 
كباكبو«  »ل��وران  السابق  الرئيس  مع 
امل��ت��اب��ع ه��و وزوج���ت���ه وش���رك���اؤه من 
ال��ذي يسلم  اإلي��ف��واري  القضاء  ط��رف 
الرئيس  هذا  شركاء  أسماء  للمغاربة 
السفير  تصريح  أن  ويظهر  امل��ت��اب��ع، 
جاء  امل��ت��ح��دة  األمم  ف���ي  اإلي����ف����واري 
تسليم  أج��ل  من  املغرب  على  للضغط 

املتابعني املغاربة.
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الحسن واترا

من هم المجرمون الذين تطالب ساحل 
العاج بتسلمهم من المغرب

> باريس. األسبوع

ل��م ي��ب��ق ش���راء س��ك��وت ال��ص��ح��ف ف��ي بورصة 
صحفيون  أكد  فقد  فقط،  مغربية  ظاهرة  اإلعالنات 
جزائريون في حوار مع التلفزة الفرنسية اخلميس 
24، أن أغلب الصحف اجلزائرية  املاضي في قناة 
مستوى  على  احلالي  الوضع  عن  تسكت  أصبحت 
على  حصولها  مقابل  وذل��ك  واحل��ك��وم��ة،  الرئاسة 
مشارك  أعمال  رجل  عليها  يشرف  التي  اإلعالنات 

مع أخ الرئيس بوتفليقة، سعيد.
اجلديد  اإلع���الم  وزي���ر  إن  آخ��ر  وق���ال صحفي 
متخصص في هذا املجال، خصوصا وأنه يتواجد 
قناة  ث���الث���ون  ب���اجل���زائ���ر 
تلفزيونية ومائة وعشرون 
للرئاسة  املرشح  صحيفة.. 
ح�����داد مي��ل��ك شركة  ع��ل��ي 
لإلعالنات تعطي اإلعالنات 
صنف  بينما  ي��س��ك��ت،  مل��ن 
»اخلبر«  جريدة  املتدخلون 
رافضة  ك��ج��ري��دة  اجل�����ادة 
سماها  التي  الصفقة  لهذه 
صفقة  امل���ت���ح���دث���ني  أح������د 
العصا واجلزرة، لذلك تظهر 

»اخلبر« بدون إعالنات.

اإلشهار التجاري مقابل 
الصمت الصحفي

صحافة:

رسالة شباب المناطق النائية لمكتب األحرار في الرباط

شبـاط.. آخــر
 مـن يعلـم
> الرباط. األسبوع

في مداخلة ببرنامج »90 دقيقة« ذكر حميد شباط، أن 
»األسبوع« جريدة تابعة للحكومة.. وألنه ربما يجهل أن 
»األسبوع« تتواجد عندما كان هو ال يزال يبحث عن شغل، 
الحزب  أقطاب  عقدها  التي  االجتماعات  هو  األهم  ولكن 
وعبد  زه��ود،  الكبير  وعبد  ال��دوي��ري،  ع��ادل  الحقيقيون: 
اللطيف معزوز، وياسمينة بادو، وكريم غالب، إلعادة النظر 
في رئاسة شباط للحزب، واألخطار التي أصبحت تهدد 
الحزب نتيجة سياسة شباط الذي لم يجب على سؤال حول 

مقاطعته من طرف قطب الحزب امحمد بوستة.
يرفضون  االجتماع  هذا  عاقدي  أن  علمت  »األسبوع« 

التعامل مع اتجاه »بال هوادة« الذي يرأسه عبد الواحد 
حزب  في  الثالث  الجناح  يصبح  وال��ذي  الفاسي، 
االستقالل لتقول أخبار أخرى بأن هناك اتصاال 
على مستوى عاٍل لتنسيق العمل قصد إبعاد شباط 

عن رئاسة الحزب.

> الرباط. األسبوع

أك�����دت م���ص���ادر م���ن داخ�����ل حزب 
األح��رار على أن شباب احلزب في عدد 
القياديني  ببعض  اتصلوا  املناطق  من 
»األعيان« في صفوف احلزب، وحثوهم 
م��ن أج���ل ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ق��ي��ادة احلزب 
في  السياسي  الريع  منطق  مع  لتقطع 
مثل  مثله  وي��ع��م��ل  ال��ش��ب��اب،  م��وض��وع 
وتأسيس  انتخاب  على  األحزاب  جميع 
بشكل  ل���ل���ح���زب  ال��ش��ب��اب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 

دميقراطي. 
بقوة  الذين حتركوا  الشباب  هؤالء 

رسائل  نقل  منهم  طلبوا  األع��ي��ان  ل��دى 
للقيادة  النائية  امل��ن��اط��ق  م��ن  الغضب 
بالرباط، وحثها على القطع مع تفضيل 
خمسة أو ستة شبان بالرباط من أبناء 
ميثلون  ومقربني، وجعلهم  ق��ي��ادي��ني 
الدولية  امللتقيات  ف��ي  األح���رار  شباب 
عديدة  بامتيازات  ومتتيعهم  والوطنية 
م��ن��ه��ا: م��ن��اص��ب س��ام��ي��ة »م���دي���ر« في 
البرملان، وفي الدواوين »كديوان رئيس 
احل���زب«، وف��ي وزارة اخل��ارج��ي��ة، دون 
شباب  لتمثيل  الشرعية  لهم  تكون  أن 
أي  ع��ن  منبثقني  غ��ي��ر  ألن��ه��م  احل����زب، 

مؤمتر للشباب.

كفى من إغراق المحظوظين 
باالمتيازات والمناصب

صورة 
وتعليق

وفاة زوجة المحجوبي أحرضان
توفيت يوم الثالثاء 3 مارس السيدة مريم 
الشعبية  ال��ح��رك��ة  ق��ط��ب  أح���رض���ان، زوج���ة 
ال��م��ح��ج��وب��ي أح���رض���ان، وذل����ك ب��ع��د مرض 

طويل.
مريم أحرضان، المتأصلة من عائلة فرنسية 
نبيلة وكانت تسمى »ميراي دوكاسكي« شاركت 
ولعبت  السياسية،  حياته  ط��وال  أح��رض��ان 
كان  السياسة، حيث  تاريخ  في  أدوارا هامة 
الحسن الثاني يكلفها بمهام لدى مسؤولين 

فرنسيين، وخاصة مع الجنرال دوكول.
الله  رحمها  ول��م��اس،  مدينة  في  وستدفن 
اعتنقت  قد  وكانت  جناته،  فسيح  وأسكنها 

اإلسالم وأصبحت تسمى مريم.
و»األسبوع« تتقدم بأحر تعازيها إلى السيد 
أبنائها  جميع  وإل��ى  أح��رض��ان،  المحجوبي 

وبناتها وجميع أفراد عائلتها.

هكذا وقف االتحادي محمد األشعري في أحد أهم شوارع الرباط، محتفيا بسيارة رباعية الدفع من الطراز 
الرفيع.. في نفس المكان الذي كان يتجول فيه زميله في الحزب فتح الله ولعلو بسيارة من نوع »إيركاط«.. 

شتان بين األمس واليوم، والصورة التي التقطتها كاميرا »األسبوع« تقول كل شيء)..(.

االتحاديون: من »اإليركاط« إلى »الكات كات«

مريم أحرضان
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> الرباط. األسبوع

فإن  ينقل،  وم��ا  يقال  ما  رغ��م 
امللك محمد السادس، يسير على 
في  الثاني  احلسن  وال��ده  خطى 

ما يتعلق بقضية احلدود.. 
االعتراف أو املواخذة جاءت 
النظام  أق��ط��اب  م��ن  واح���د  بقلم 
اجل���زائ���ري، وزي���ر االق��ت��ص��اد في 
ب���وم���دي���ن، عبد  ال���رئ���ي���س  ع��ه��د 
السالم بلعيد، الذي أصدر مؤخرا 
االقتصادية  »ال��وح��دة  ع��ن  كتابا 
ولكنه  ممكنة«  هي  هل  املغاربية، 
كتب عن كل شيء، إال عن الوحدة 

االقتصادية.
السالم  ع��ب��د  اس��ت��ن��ت��ج  وق���د 
األزمة  ف��ي  ي��غ��وص  وه��و  بلعيد، 
مفسرا  اجل���زائ���ري���ة،  امل��غ��رب��ي��ة 
السرية  األجهزة  تدخل  وم��ب��رزا، 
بوتفليقة وحده  ليس  اجلزائرية، 
جتربته  خ��الل  من  استنتج  إذن، 
))كان  ال��ث��ان��ي  احل��س��ن  امل��ل��ك  أن 
متردية  ح��رك��ة  لتنظيم  ي��ح��ض��ر 
تثيرها  موريطانيا  ف��ي  داخلية 
وذلك  للمملكة((،  املوالية  القبائل 
ليقول  الصحراء  قضية  إطار  في 
ع��ب��د ال���س���الم ب��ل��ع��ي��د ف���ي إط���ار 
احلسن  يريد  ك��ان  كما  تطويقنا 
ال��ث��ان��ي ))ف���إن خ��ل��ف��ه)...( اليزال 
دون  م��ن  السياسة  لتلك  يخطط 
شك، لكن على مراحل حتى يخفي 

مقاصده((.
ب��ل��ع��ي��د، ورغم  ال��س��الم  ع��ب��د 
الطويلة،  ال��س��ي��اس��ي��ة  جت��رب��ت��ه 

احلجة  ك��ت��اب��ه  ف��ي  للمغرب  ق���دم 
املتمكن  ال���ع���داء  ع��ل��ى  ال��ق��اط��ع��ة 
النظام  وأق���ط���اب  امل���غ���رب،  ب���ن 
اجل���زائ���ري، ح��ن ق���ذف ف��ي حق 
اجل����ي����ش امل����غ����رب����ي ب���ص���راح���ة 
امللكية  املسلحة  القوات  ووصف 
بأنها في األس��اس ))وح��دات من 
اجل���ي���ش ال��ف��رن��س��ي م��ك��ون��ة من 
مجندين  ك��ان��وا  م��غ��ارب��ة  ج��ن��ود 
واستبدلت  الفرنسي  اجليش  في 
هذه الوحدات زيها)...( العسكري 

ب����زي ع��س��ك��ري آخر  ال��ف��رن��س��ي 
حددته القوات املسلحة املغربية(( 
القدمية  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  مفسرا 
بالكشف  احل���اض���ر  ال���وق���ت  ف���ي 
ع��ن ن��واي��ا ج��زائ��ري��ة ف��ي تشجيع 
حن  ال��ري��ف)...(  منطقة  انفصال 
كتب: ))لقد استفادت اجلزائر من 
املغربي،  ال��ري��ف  س��ك��ان  تعاطف 
األمير  بذكرى  املتمسكن  خاصة 
عبد الكرمي اخلطابي واملعارضن 
ورغم  العلوية((  احلاكمة  لألسرة 

ذل���ك ن���وه ال��ك��ات��ب ب��امل��ل��ك محمد 
وبن  بينه  يقارن  وهو  اخلامس، 
ولده احلسن الثاني، فكتب: ))إن 
اخلامس  محمد  امللك  نية  حسن 
الشيء  ق��ول  وال ميكن  أكيد،  أم��ر 
نفسه عن ابنه احلسن الثاني، إذا 
ما أخذنا بعن االعتبار الكراهية 
كان يحملها موالي احلسن  التي 
في عقليته اإلقطاعية)...( ضد كل 
ما يدل على عمل أو قوة من أصل 

شعبي((.
عبد السالم بلعيد، وقد عاشر 
امللف اجلزائري املغربي لسنوات 
طويلة، وبأسلوب عدائي للمغرب 
في كل مراحل كتابه بقي متشبثا 
الصراع  صنع  في  القدمي  ب��دوره 
واستعمل  اجل���زائ���ري  امل��غ��رب��ي 
وسياسته،  امل����غ����رب  ح����ق  ف����ي 
في  نسميه  ما  أي  »البلع«  تعبير 
املغرب »السرط« حن فسر موقف 
الصحراء  ق��ض��ي��ة  م���ن  اجل���زائ���ر 
ب���ع���ب���ارة واض����ح����ة، ه���ي خوف 
املغرب،  يبتلعها  أن  من  اجلزائر 
اجلزائري  الرئيس  ))ك��ان  وكتب: 
حالة  ف��ي  أن��ه  يعتبر  دادة،  ول��د 
إلى  امل��ص��ي��ر  ت��ق��ري��ر  أدى  إذا  م��ا 
تأسيس دولة صحراوية مستقلة 
ف��ذل��ك أم��ر ي��رض��ي األط����راف، ألن 
بإقامة  يسمح  احل���ل،  ه���ذا  م��ث��ل 
�����ول بن  ُ دول����ة ح�����اج�����زة)...( تحَ
وموريطانيا،  امل���غ���رب  ت���ص���ادم 
وجتعل بلده مبنأى عن الدسائس 
و»البلعمية«)...(  االن��ق��الب��ي��ة)...( 

لقصر الرباط((.

عليه  ك���ث���رت  االس���ت���ق���الل  ح����زب 
األم�����وال، ف��اك��ت��رى ف��ي��ال ف��خ��م��ة في 
وأثثها  ب��ال��رب��اط،  قاسم  بير  ناحية 
باللوكس، لتكون سكنى أمينه العام 
خمسن  ق��دره  شهري  بكراء  شباط، 

ألف درهم.

رسميا  املعلن  غير  ال��ق��رار  بعد 
عن الترخيص بجمعيات شيعية في 
اإلعالم،  أوس��اط  في  راج��ت  املغرب، 
محاضرات لعلماء شيعة، بعماماتهم 
السوداء، وقد ظهر واحد منهم وهو 
غريبا، عن ترمي  يناقش موضوعا 
عن  ومل��ا سأله حاضر  األرن���ب،  أك��ل 
السبب قال له: ألن األرنب هي األنثى 

الوحيدة التي ال تيض.

تعاطف الوزير األول عبد اإلله بن 
كيران مع الصحفية باهية العمراني، 
صاحبة مجلة »لو روبورتير«، عندما 
هذه  لتأسيس   18 بالذكرى  احتفلت 
املجلة الناجحة، فحضر عبد اإلله بن 
كيران شخصيا حلضور احلفل حيث 
الصحفين  م��ن  الكثير  م��ع  ت��ع��ان��ق 

الذين حضروا احلفل.

م���غ���ن م���غ���رب���ي ش��ع��ب��ي ت���دى 
أجهزة احلموشي في محاربة رموز 
اإلرهاب وسحب جريدة »املشعل« من 
األسواق لهذا السبب، فجاء املطرب 
يرددها  أص��ب��ح  ب��أغ��ن��ي��ة  ال��ش��ع��ب��ي 
الكثير من الشباب ويقول فيها: »أنا 
هاي كالس، اللي هدر معايا نعطيه 

القرطاس«.

أغرب ما نشر عن مهنة احملاماة، 
بالغ احملامي مصطفى خوضي  هو 
حكما  استصدر  بأنه  اجل��دي��دة،  من 
املقاول  مم��ت��ل��ك��ات  ع��ل��ى  ب��احل��ج��ز 
الكبير محمد علمي األزرق، صاحب 
املقاول  ه��ذا  ألن  »أل��ي��ان��س«،  ش��رك��ة 
ونصف  مبليارين  للمحامي  م��دي��ن 
)20.500.000 درهم(. حقا إن مهنة 
احملاماة أصبحت أفيد من املقاوالت 
املزيد  ق���راءة  بعد  لكن  ال��ع��م��ران��ي��ة. 
بهذا  يطالب  احملامي  هذا  أن  يتبن 
ال��ت��ي يترافع  ال��ق��در ب��اس��م ال��ش��رك��ة 

باسمها.

أف���ري���ك« وصفت  »ج�����ون  م��ج��ل��ة 
االقتصادي  األع��ل��ى  امل��ج��ل��س  م��دي��ر 
ال����وزي����ر األول  ب���أن���ه  ب���رك���ة،  ن�����زار 
ب��أن��ه ك���ان الفكر  ال��ص��غ��ي��ر، م��ذك��رة 
رئيس  صهره  أي��ام  للحكومة  املدبر 
احلكومة عباس الفاسي لذلك ذكرت 
أصبح  ن��زار  بأن  الباريسية،  املجلة 

له شأن كبير في احلكومة احلالية.

تقدم محمد منير املاجدي، باسمه 
مدير  ض��د  دع��وى  برفع  الشخصي، 
الكاتب  بصفته  وليس  »كود«،  موقع 
اخلاص جلاللة امللك، وقد تأكد ذلك 
عرفتها  ال��ت��ي  اجل��ل��س��ة  خ���الل  م���ن 
بالدار  الزجرية  االبتدائية  احملكمة 
ال��ب��ي��ض��اء ي���وم 2 م����ارس اجل����اري، 
بأن  يردد  اجللسة  رئيس  كان  حيث 
امل��ش��ت��ك��ي ه��و ال��س��ي��د م��ح��م��د منير 
املاجدي، وكأن هذا األخير استجاب 
مصطفى  »األسبوع«  مدير  لنصيحة 
عدد  الضائعة  احلقيقة  في  العلوي، 
للقضاء  2015، واشتكى  فبراير   26

الشخصية. بصفته 

ما خفي

محمد السادس يعمل تجاه الجزائر لتنفيذ 
مخطط الحسن الثاني

المسؤول الجزائري بلعيد عبد السالم يحكي:

الكتاب يضرب على وتر االنفصال الريفي

تحت األضواء

اجتماعات ماراطونية لتطويق
 أزمة العقار  في  المغرب

> الرباط. األسبوع

باملغرب؟  العقار  قطاع  ف��ي  يجري  م��اذا 
املركزي  القطاع  انهيار هذا  وما هي خطورة 
قطاع  أزم��ة  باتت  وهل  البالد؟  اقتصاد  على 
القطاعات  باقي  إف��الس  بشبح  تهدد  العقار 
بصفة  االستثمار  توقف  بسبب  االقتصادية 
شبه كلية في هذا القطاع ومختلف اخلدمات 
جعلت  وغ��ي��ره��ا  األس��ئ��ل��ة  ه��ذه  ب��ه؟  املرتبطة 
القطاعات احلكومية املعنية بهذا القطاع منها 
تعقد  والداخلية  والتعمير  والسكنى  املالية 
سبل  لبحث  احلكومة  رئيس  مع  اجتماعات 
داخل  كذلك  االجتماعات وصلت  األزم��ة.  حل 
بالعقار  اخلاصة  املهنية  القطاعات  مختلف 
واتاد  ال��ع��ق��اري��ن  املنعشن  ك��ف��ي��درال��ي��ة 

وجمعيات  املغرب  أخ�����رى مقاوالت 
املتوسطة،  لتي ل��ل��م��ق��اوالت  وا
تعكف حاليا على سلسلة 
اج���ت���م���اع���ات ووض����ع 

استعجالية  خططا  يتضمن  مطلبي  م��ل��ف 
التعقيدات  حالة  رفع  على  األبناك  حث  منها 
ال��ت��م��وي��ل، وذل���ك لتحريك  ف��ي  وال��ص��ع��وب��ات 
ال  القلبية  بالسكتة  أصيب  إن  ال��ذي  القطاع 
كما  ال��ب��الد  اق��ت��ص��اد  معه  ال��ل��ه سينهار  ق��در 
رأسها  وعلى  الشمال،  دول  بعض  في  ح��دث 
العقار  ق��ط��اع  أن  ب��ال��ذك��ر  إس��ب��ان��ي��ا. اجل��دي��ر 
هذه  مسبوقة  غير  أزم���ة  ف��ي  دخ��ل  ب��امل��غ��رب 
املستثمرة  ال��ش��رك��ات  على  وانعكس  األي���ام، 
ناهيك  يفلس،  بعضها  يكاد  التي  القطاع  في 
اليد  بطالة خانقة وسط  أزمة  في  تسببه  عن 
العرض  أصبح  التي  العاملة 
ال���ك���اف���ي م��ن��ه��ا س��ب��ب��ا في 
إذ  أسعارها،  انخفاض 
ح���ول���ت ال��ب��ط��ال��ة في 
»املعلم  أج��ر  القطاع 
 200 م����ن  ال����ب����ن����اء« 
إلى  اليوم  في  درهم 

ثمن 70 درهما.

شبح األزمة اإلسبانية يرخي ظالله على المغرب كتـــــــــــــاب

أن  وال���م���ف���روض 
الصفتان،  تجتمع 
في  واألدب  القضاء 
ممتهن  ك�����ل  ح�����ق 
ألش����رف م��ه��ن��ة في 

التاريخ.
الدكتور  ول��ك��ن 
علي  العينين  »ماء 
سجل  ال���ن���ع���م���ة«، 
للتاريخ مسيرة هذا 
ال��ق��اض��ي األدي���ب، 
األس��������ت��������اذ م�����اء 
ال���ع���ي���ن���ي���ن م����اء 
صاحب  العينين 
المجيد  الماضي 
ف��������ي م������ج������االت 

القطب  وحفيد  والشعر،  واألدب  القانون 
الصحراوي الكبير ماء العينين.

وقد تراصت أقالم أقطاب كبار محمد ظريف، 
وإدريس بلمحجوب، ورشيد يحياوي، وماء العينين 
حمداتي، وعبد الله الجعفري إلعطاء شهاداتهم 

المجموعة بين ثنايا هذا الكتاب.

القاضـي األديـب
جديد

غالف الكتاب ملؤلفه بلعيد

بنصالح
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النقاشات التي سببت تأخر  إخراج 
المجلس األعلى للسلطة القضائية

ضجة  دون  م��ن 
كبيرة،  إع���ام���ي���ة 
تاريخ  في  مرة  ألول 
الدول  مجالس  »احتاد 
»منظمة  ف����ي  األع�����ض�����اء« 
أول  انتخاب  اإلسامي«  التعاون 
ام�����رأة ف���ي ال��ق��ي��ادة ف���ي شخص 
البرملانية  ال����زوم����ي«،  »خ��دي��ج��ة 
النقابية  والقيادية  االستقالية 
املجموعة  كانت  بعدما  اجلريئة، 
قد  إفريقيا،  في  الواقعة  العربية 
في  باسمها  للترشح  انتخبتها 
ال���دورة  مبناسبة  امل��ن��ص��ب،  ه���ذا 
بطهران  املنعقد  لاحتاد  التاسعة 

بتاريخ 18 فبراير 2015.
أشغال  انتهاء  بعد  ومباشرة 
املؤمتر،  كان  االفتتاحية  اجللسة 

قد انتخب »خديجة الزومي«، نائبة 
في  انتخب  كما  امل��ؤمت��ر،  لرئيس 
»الريجاني«،  السيد  أشغاله  نهاية 
اإلسامي  الشورى  مجلس  رئيس 
اإلي���ران���ي ال���دول���ة امل��س��ت��ض��ي��ف��ة � 

رئيسا لهذا االحتاد.
مباركة،  دب��ل��وم��اس��ي��ة  »غ����زوة« 
تنتمي  سياسية  شخصيات  قادت 
الوطن حلزب واحد  خ��ارج ح��دود 

عنوانه: املغرب.
املغربي  الوفد  مشاركة  وكانت 
الزومي،  خ��دي��ج��ة  م���ن:  امل��ت��ك��ون 
اللطيف  وعبد  البقالي،  الله  وعبد 
الكلمة الرسمية  وهبي الذي ألقى 
والعربي  امل��غ��رب��ي،  ال��وف��د  ب��اس��م 
العمراني،  وس��ل��ي��م��ان  خ��رب��وش، 
بامتياز،  دب���ل���وم���اس���ي���ة  غ������زوة 

ال��ق��رار مبنظمة  واخ��ت��راق مل��راك��ز 
التعاون اإلسامي وبإيران، حيث 
م���ن طرف  ال���وف���د،  اس��ت��ق��ب��ال  مت 
رئيس دائرة شمال إفريقيا بوزارة 
اإليرانية ورئيس جلنة  اخلارجية 
الشورى  مبجلس  القومي  األم��ن 

جزئية  اإلي������ران������ي.  اإلس����ام����ي 
التنسيق  زم��ن  ف��ي  أهميتها  لها 
يوصف  م����ا  حمل����ارب����ة  ال���ع���امل���ي 
اإلسامي«  ب����«اإلره���اب  إع��ام��ي��ا 
إذكاء  ومشروع  »داعش«،  وتنظيم 
باملغرب  امل��ذه��ب��ي��ة  ال��ف��ت��ن��ة  ن����ار 

واالح���ت���ق���ان امل���ذه���ب���ي م���ن قبل 
ج��ه��ات م��ع��روف��ة)..( وألس��ب��اب ال 

يتسع املجال لذكرها. 
قيادة  في  ام��رأة  أول  انتخاب 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون اإلس���ام���ي، 
»خديجة  امل��غ��رب��ي��ة،  شخص  ف��ي 
مشهود  )ال����ص����ورة(،  ال���زوم���ي« 
ل��ه��ا ب��اجل��رأة ف��ي ت��ن��اول ملفات 
وم�����واض�����ع ح���س���اس���ة، وورق�����ة 
فهم  يصعب  ذهبية  دبلوماسية 
ال���ق���رار احلكيم  ب��ع��د  ض��ي��اع��ه��ا، 
امل��ل��ك محمد  ل��ص��اح��ب اجل���ال���ة 
الفضل  ص���اح���ب   - ال����س����ادس 
العاقات  إع���ادة  ف��ي   - ال��وح��ي��د 
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة م��ع دول����ة إي���ران 

الشقيقة.  اإلسامية 
وق���د ب���دأ ال��س��ي��د م��ح��م��د تقي 
املغرب،  ل��دى  إي��ران  سفير  مؤيد، 
سلم  بعدما  رس��م��ي،  بشكل  عمله 
نسخا من أوراق اعتماده، كسفير 

اخلارجية  لوزير  باملغرب  لباده 
ال��دي��ن مزوار.  وال��ت��ع��اون ص��اح 
املغرب  م��ن��ص��ب  م������ازال  م���ا  ف���ي 
بعد   ،2009 م���ارس  م��ن��ذ  ش��اغ��را 
االستقالي  السفير  مهام  إن��ه��اء 
ب��ط��ه��ران، ألسباب  ال��وف��ا  م��ح��م��د 
تقارير  حسب  متجاوزة  أصبحت 
خبراء عرب وغربيني وشخصيات 
عبد  ال��راح��ل  م��ن  مقربة  إسامية 
ال���ك���رمي اخل��ط��ي��ب، ق����ررت زي���ارة 
و»إعادة  اإليراني  للسفير  مجاملة 
ال��ص��ل��ة ب����اإلخ����وة االي���ران���ي���ني«، 

بتعبيرها.
السيدة  ت��ع��ي��ني  خ��ب��ر  ت��أك��ي��د 
بإيران،  للمغرب  »الزومي« سفيرة 
قد يكون، حسب دبلوماسي عربي 
كبير، »مبادرة حتمل داللة سياسية 
املناصفة  فصل  لتفعيل  واض��ح��ة 
عيد  مبناسبة  املغربي  بالدستور 

املرأة العاملي يوم 8 مارس«.

خديجة الزومي »سفيرة المغرب بإيران خلفا لمحمد الوفا«؟
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

> الرباط. األسبوع

علمت »األسبوع« من مصادر قضائية أن 
جمعية القضاة »الودادية الحسنية للقضاة« 
أنشأت خلية دائمة تعكف على كتابة مذكرة 
مفصلة سترفع إلى البرلمانيين في القريب 

العاجل.
القضاة  أن  ال��م��ص��ادر  ذات  وأوض��ح��ت 

يعكفون على كتابة هذه المذكرة المفصلة 
التي تتضمن مطالبهم القانونية هذه المرة 
مع  لقاءات  وسيطلبون  المادية،  وليست 
البرلمانية من أجل إطاعهم  الفرق  جميع 
على مضمون مطالبهم، التي يلتمسون من 
النواب العمل على إدراجها والدفاع عنها 
في القوانين الخاصة بالقضاء التي تناقش 

بالبرلمان. حاليا 

سيضاف  بالقضاة،  خ��اص  لوبي  خلق 
للوبي قضائي آخر يتعلق بالمرأة القاضية 
ال��م��رة، ح��ي��ث علمت »األس���ب���وع« أن  ه��ذه 
بدورهن  المملكة  محاكم  ف��ي  القاضيات 
من  نسائي  لوبي  خلق  بخصوص  يبحثن 
القاضيات سيزرن البرلمان كذلك، ولكن هذه 
في  تهميشهن  من  التشكي  أجل  من  المرة 

مناصب المسؤولية داخل جهاز القضاء.

> الرباط. األسبوع

وقياديو  ومنتخبو  أعيان  يقف 
)االستقال،  ال��م��ع��ارض��ة  أح����زاب 
والبام،  االش���ت���راك���ي،  واالت���ح���اد 
واالت���ح���اد ال��دس��ت��وري( ع��ل��ى قدم 
لتعبئة  نهار  ليل  وتجري  وس��اق، 
أكبر عدد من »العياالت« لاحتجاج 

على بن كيران.
القيادات الذكورية لهذه األحزاب 
تتصل بمختلف أعيانها ومناضليها 
ما  أكبر  مشاركة  لتعبئة  بالجهات 
يمكن تعبئته من النساء في مسيرة 
 8 يوم  كيران  بن  على  احتجاجية 
باليوم  االحتفال  بمناسبة  مارس، 

العالمي للمرأة.
النساء هذا، جاء بسبب  غضب 

ما وصفته قيادات نسائية من حزب 
االتحاد االشتراكي كرد عملي على 
»تحدي بن كيران للنساء بفشلهن 
في االحتجاج عليه«، ثم للتنديد بما 
تفوه به بن كيران في البرلمان من 
»ساقطا«  المعارضة  اعتبرته  كام 
في حق ميلودة حازب رئيسة فريق 
ح��زب ال��ج��رار، ث��م أخ��ي��را للتنديد 
المرأة  لقضايا  الحكومة  بتهميش 
منها التأخر في تنزيل الفصل 19 
م���ن ال���دس���ت���ور ال�����ذي ي��ت��ك��ل��م عن 
المناصفة والقانون المجرم للعنف 
ضد النساء، فهل تفلح النساء هذه 
ال���م���رة ف���ي ج��م��ع أك���ب���ر ع����دد من 
»العياالت« لاحتجاج ضد بن كيران؟ 
السابقة  الوقفة  مهزلة  ستكرر  أم 
التي استهزأ بها بن كيران كثيرا؟

ألول مرة.. بوادر تأسيس جمعية نسائية للقضاة

دور أعيان االنتخابات في التحضير لمناسبة 8 مارس

> الرباط. األسبوع

م��ن��اق��ش��ة قانون  ف���ي  ال���ش���روع  م���ع 
المجلس األعلى للسلطة القضائية بلجنة 
ال���ع���دل ب��ال��ب��رل��م��ان خ���ال ب���داي���ة هذا 
األسبوع، اشتعل النقاش مجددا حول 
سلطات  عن  العامة  النيابة  استقالية 
وزير العدل، وأصبحت األغلبية مهددة 
كما  ال��م��واق��ف  ف��ي  االخ���ت���اف  بسبب 
الفرق  بعض  أصبحت  بل  المعارضة، 
الداخلي  االختاف  تعيش  السياسية 

الحاد حتى بين أنصارها.
وهكذا عاش تحالف األغلبية الحكومية 
خافا حادا حول الموضوع بعدما تشبث 
حزب التجمع الوطني لألحرار بضرورة 
استقال النيابة العامة على وزير العدل، 
من  األعضاء  من  عدد  دع��وة  مقابل  في 
فريق العدالة والتنمية إلى عدم التنازل 
عن استقالية النيابة العامة على سلطات 

وزير العدل، والتمسك بضرورة إبقائها 
تحت سلطات وزير العدل كي يحاسبها، 

وهو يحاسب بدوره داخل البرلمان.
المعارضة  فرق  تعيش  جهتها،  من 
انقساما ال يقل عن انقسام فرق األغلبية، 
وحده  االستقال  ح��زب  تمسك  بحيث 
بضرورة استقالية النيابة العامة عن 
وزير العدل، بينما برزت مواقف وتيارات 
في  العامة  النيابة  الستقالية  رافضة 
الجرار  فريق  وفي  االشتراكي،  الفريق 
)عبد اللطيف وهبي(، اللذين تمسكا بعدم 
تملك  التي  العامة  النيابة  استقالية 
س��ل��ط��ات االع���ت���ق���ال وال��ت��ن��ص��ت على 
الهواتف، وغيرها من الصاحيات عن 
مصطفى  سيجتاز  فكيف  العدل،  وزير 
الرميد هذه المواقف المتناثرة والمشتتة 
والتي تهدد بانفجار األغلبية والمعارضة 
بل وحتى بعض الفرق بسبب تمسك كل 

طرف بموقفه؟

أرشيف األسبوع

وزير األنباء 
عبد 

المجيد
 بن جلون 

وكان 
يكتب كل 

يوم 
افتتاحية 

تذاع مساء 
مع نشرة 

األخبار.

> الرباط. األسبوع

رئيس  العلمي  الطالبي  رشيد  أب��دى 
مجلس النواب ومعه رؤساء فرق األغلبية، 
مسلسل  اس��ت��م��رار  م��ن  الكبير  تخوفهم 
التشريعية  لانتخابات  اإلع���داد  فرملة 
المعارضة  أح��زاب  تقوده  ال��ذي  القادمة 
والفريق  االستقالي،  الفريق  وخ��اص��ة 

االشتراكي، وفريق البام.
رش��ي��د ال��ط��ال��ب��ي ال��ع��ل��م��ي ال����ذي أعد 
رفعه  في  ويفكر  الموضوع  تقريرا حول 
للتشاور، اصطدم بسلوكات فرق أحزاب 
المعارضة التي تسعى إلى تأخير وعرقلة 
للقوانين  ال����ن����واب  م��ج��ل��س  م��ن��اق��ش��ة 

االنتخابية.
ف��رش��ي��د ال��ط��ال��ب��ي ال���ذي ك���ان ق��د عقد 
مجلس  مكتب  ف��ي  ن��واب��ه  م��ع  اجتماعا 
النواب اإلثنين ما قبل الماضي، وحضره 
ممثلو  فيهم  بمن  ال��ف��رق  ممثلي  أغ��ل��ب 
لتقديم  ج��ل��س��ة  وب��رم��ج��وا  ال��م��ع��ارض��ة 
لجنة  داخل  الثاثة  االنتخابية  القوانين 
الداخلية في نفس اليوم، وتم اإلعان عن 
إلى  قصيرة  نصية  رسائل  وتوجيه  ذلك 
النواب لإلخبار بذلك، وعاد رؤساء فرق 
الموالي  اليوم  في  والتقوا  المعارضة 
بالطالبي ورفضوا هذه البرمجة وضغطوا 

عليه للتراجع عن هذا القرار.
ب��ل أكثر م��ن ذل��ك، رف��ض رؤس��اء فرق 
المعارضة في تضييع للوقت أن يقدم وزير 
الداخلية محمد حصاد، القوانين الثاثة 
مرة واح��دة وفي يوم واح��د، بل طالبوه 
بأن يقدمها منفصلة وفي أيام منفصلة.

هذه الشروط المعقدة والتعجيزية التي 
شكليا  تنهجها  المعارضة  ف��رق  ص��ارت 
مناقشة  مرحلة  في  عمليا  الدخول  وقبل 
القوانين االنتخابية فصا فصا، ومرحلة 
عليها  والمصادقة  نصا،  نصا  تعديلها 
والمصادقة  مناقشتها  قبل  اللجنة  داخل 
عليها داخل الجلسة العامة وإحالتها على 
مجلس المستشارين، ثم العودة مرة أخرى 

مجلس  تقلق إل��ى  باتت  ال��ن��واب)..( 
وتهدد  األغ��ل��ب��ي��ة، 
بتحدي  ح��ق��ي��ق��ة 
ت��������ن��������ظ��������ي��������م 
االن���ت���خ���اب���ات 
في  ال���ت���راب���ي���ة 

وقتها.

محاصرة وزير الداخلية 
بشروط تعجيزية

خطة فرق أحزاب
المعارضة لتأجيل االنتخابات

خديجة 
الزومي

حصاد
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> الرباط. األسبوع

في  المسؤولين  بعض  استقبل 
السفارة التونسية بالرباط المواطنة 
ذات الجنسية التونسية والفرنسية 
والمقيمة في المغرب، الفياش أمينة، 
عبد  الراحل  المحامي  زوجة  وهي 
الحق بن عبد الجليل، المحامي الذي 
كان له صيت كبير في الدار البيضاء 
أيام الحسن الثاني، قبل أن توافيه 
وقد   ،1992 مارس   12 يوم  المنية 
كان مستشارا في السفارة المغربية 
ب��واش��ن��ط��ن وق��ن��ص��ا ل��ل��م��غ��رب في 
ل��ب��ن��ك مصرف  ب�����وردو، وم��ح��ام��ي��ا 
المغرب، وكان مكتبه حابا بالقضايا 

الكبيرة..
وت��ت��ه��م ال��ف��ي��اش أم��ي��ن��ة بعض 
المحامين باالستياء على الملفات 
التي كان يضمها مكتب زوجها، كما 
تؤكد أن كل شكاياتها التي تقدمت 
لنقابة  س���واء  ال��م��وض��وع  ف��ي  بها 

أو  البيضاء  ال���دار  ف��ي  المحامين 
االستئناف  بمحكمة  الملك  لوكيل 
أدراج  مع  ذهبت  البيضاء،  بالدار 
الرياح، شأنها شأن الشكايات التي 

كانت تبعتها لوزارة العدل..

في آخر شكاية لها لوكيل الملك، 
وهي إحدى الوثائق التي عرضتها 
السفارة  م��س��ؤول��ي  ع��ل��ى  أم��ي��ن��ة 
االتصال  ربطوا  الذين  التونسية، 
بوزارة الخارجية، دون أن يجيبهم 

أحد)..( حسب متتبعي الملف، »من 
حقنا اللجوء إليكم قصد معرفة مآل 
ه���ذا ال��م��ل��ف ب��رم��ت��ه، وك���ذا معرفة 
وضعية مكتب المرحوم، مع إفادتنا 
بتقرير مفصل عن وضعية الملفات 
المتعلقة  البنكية  الحسابات  وكذا 
مداخيل  وك�������ذا  ب���ال���م���ص���اري���ف 

المكتب..«.
حكتها  كما  الفياش  أمينة  قصة 
ل�«األسبوع«، هي قصة زوجة مدللة 
إال  ال��زوج��ي��ة  بيت  ت��غ��ادر  تكن  ل��م 
بين  نفسها  تجد  أن  قبل  ن���ادرا، 
»مخالب« بعض المحامين وآخرهم 

الملف  منها  أخ��ذ  ال��ذي  المحامي 
وأطفأ هاتفه النقال، وبين مستغلين 
في  ما  كل  فعلوا  زوجها  لعقارات 
وسعهم لاستياء على أماكها، فا 
هي استفادت من العقارات وال هي 
استفادت من مداخيل الكراء.. »إنها 
الحكرة«، تقول أرملة المحامي بنعبد 

الجليل، فهل هناك من ينصفها؟

السفارة التونسية تدخل على خط قضية »احملامني 
الذين نهبوا مكتب زميلهم في الدار البيضاء«

محام توفي سنة 1992 وورثته معلقون إلى اليوم

إجراءات لوضع حد للبيع 
والشراء في انتخابات 

الرؤساء

أكثر شدة  إجراء  البرملانية وضع  الفرق  بعض  تتداول 
حمل��ارب��ة ال��ت��رح��ال ال��س��ي��اس��ي داخ���ل االن��ت��خ��اب��ات احمللية 

واجلهوية.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، ت����دارس ب��ع��ض ال���ن���واب تعديات 
جديدة على قانوني اجلماعات واجلهات تضاف إلى إجراء 
علنا  اجلماعة«  أو  اجلهة  »رئيس  الرئيس  على  التصويت 
وال��ش��راء وسط  البيع  عملية  وذل���ك حمل��ارب��ة  ال��ي��د،  وب��رف��ع 
الناخبني الكبار الذين ينتعش سوقهم بقوة بهذه املناسبة.

هذا اإلجراء يتوخى إلزام املستشار احمللي بالتصويت 
اجلماعة، أو  أو  اجل��ه��ة  ل��رئ��اس��ة  احل���زب  م��رش��ح  ل��ف��ائ��دة 
التصويت على املرشح الذي التزم احلزب بالتصويت عليه 
هذا  خ��ارج  تصويت  وأي  محليا،  معه  وبالتحالف  محليا 
السياسي  لونه  غير  قد  )صاحبه(  املستشار  يعتبر  االلتزام 
الطرد وفقدان املنصب احمللي، فهل يتفق  مما يتوجب معه 
رجال مطبخ الداخلية بقيادة الوزير حصاد ومعهم األغلبية 
احلكومية، مع هذا اإلجراء األكثر جرأة وقوة في وضع حد 

للبيع والشراء في صفوف املستشارين الكبار؟

< الرباط. األسبوع

> الرباط. األسبوع

يبدو أن طنجرة التعديل الحكومي التي 
رئيس  ك��ي��ران  ب��ن  اإلل����ه  ع��ب��د  يطبخها 
الحكومة على نار هادئة أخذت تسخن، 
من  وق��ري��ب��ة  التحكم  صعبة  وأص��ب��ح��ت 

االنفجار في وجه األغلبية الحكومية.
مقربون من رئيس الحكومة عبد اإلله 
بن كيران يؤكدون أنه أعد تصورا أوليا، 
الحكومي  التعديل  ح��ول  أولية  والئحة 
محصورة في تعديل وزير وملء منصب 
إلى  ورفعها  وال��ري��اض��ة،  الشباب  وزي��ر 
الضوء  تلقى  أن  دون  المعنية  الجهات 
األخضر، مما جعل بن كيران يدخل في 
ورطة جديدة بعدما شرع مرة أخرى في 
التوسع في دائرة التعديل الحكومي من 

جديد.
ال��م��ص��ادر ذات��ه��ا، ق��ال��ت ب��أن بن 

كيران الذي يواجه تحدي الوقت 
الائحة  يهيئ  أن  عليه  حيث 

من  الملك  ع��ودة  بعد  مباشرة  النهائية 
الخارج، يواجه مصاعب كثيرة في تعديل 
حكومته خاصة في صفوف حزب الحركة 
الشعبية التي ستنال النصيب األكبر من 

التعديل.
إن  وق������ال������ت 

امحند العنصر 
أم�����ي�����ن ع����ام 
ح������������������������زب 
 » لسنبلة ا «
طلب من بن 
كيران إعفاءه 

مهمة  م�������ن 
إخ��������ب��������ار 

الحركة  من  وال��ك��روج(  )مبديع  وزي��ري��ن 
انفجار  م��ن  خ��وف��ا  التعديل  سيشملهم 
الحزب من جديد، وحث بن كيران بالعمل 
على خلق أقطاب وزارية كبرى قد تدمج 
قطاعين أو ثاثة، وهو ما سيجعل التعديل 
ال��ح��ك��وم��ي ال��م��ق��ب��ل ي��ش��م��ل ال��ع��دي��د من 
األغلبية  أح�������زاب  وج�����ل  ال���ق���ط���اع���ات 

الحكومية.
الجدير بالذكر، أن بن كيران لم يقترب 
من تعديل وزراء حزبه ولم يفاتح مناضلي 
الحزب في الموضوع، وأن أي إجراء في 
الموضوع سيدفع بحزب المصباح إلى 
والتصويت  االق��ت��راح  مسطرة  خ��وض 
ذل���ك داخل  ال��ق��ب��ل��ي ع��ل��ى 
ما  أجهزته، وهو 
تداوله  يتم  ل��م 
اليوم  ح���ت���ى 
داخل كواليس 
ح����������������������زب 

المصباح.

تحركات ما قبل عودة الملك لتعديل الحكومة
هل رفضت السلطات العليا اقتراحات بن كيران لتعديل الحكومة جزئيا؟

مع النـــــــــاس
الفرحة   >>

التي تبدو على 
وج���������������������وه 
لمتهمين  ا
ب������س������رق������ة 
ال��م��اي��ي��ر ال 
حد لها، وربما 

للتباهي  تدعو 
أم���ام ال��م��إ، فقد 

ش�����وه�����د ال���رئ���ي���س 
لموظفي  العامة  للتعاضدية  السابق 
بلدية  ورئ��ي��س  ال��ع��م��وم��ي��ة،  اإلدارات 
الصويرة، وهو يتجول في مارينا الرباط، 
ويوزع االبتسامات يمينا وشماال وكأن 
وقت  ف��ي  بسجنه  ي��ح��ك��م  ل��م  ال��ق��ض��اء 

سابق..

>> ما قاله 
ص��������اح��������ب 
م�����ط�����ع�����م 
سوري في 
ال�����رب�����اط 

يستحق 
من  أك���ث���ر 
وقفة تأمل: 
»ه��������������������ؤالء 
ال���م���ت���س���ول���ون 
الذين يتجولون بيننا، 
ليسوا سوريين هاربين من جحيم الحرب 
بل هم أكراد، لهم قضية أخرى..«، هكذا 
تحدث صاحب المطعم الذي كان يدعو 
ف��ي سحنة  التمعن  إل��ى  ال��زب��ائ��ن  أح��د 

أحدهم.

صورة 
وتعليق

لم تتوقف بعد موجة 
السخرية التي 

صاحبت ظهور صور 
لرجال أمن وهم 

يحاولون التأكد من 
مدى وجود متفجرات 
داخل حقيبة يدوية عثر عليها، مؤخرا، 
في أحد شوارع الدار البيضاء.. منظر 

الرجل الذي كان يجر الحقيبة بحبل أَْلَهَم 
أصحاب الصور المركبة فعوضوها ببغل، 

في إشارة إلى تخلف وسائل تفكيك 
المتفجرات عندنا، ألن مثل هذا األسلوب 

سيؤدي إلى تفجير القنبلة إن وجدت، 
وهي غير موجودة في هذه الحالة..

الحقيبـة
 والبغـــل

الفراع

بن كيران
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تعزيزات أمنية كبرى إلنجاح لقاء دولي

> الداخلة. األسبوع

ذكرت بعض وسائل اإلعالم 
قد  البوليساريو،  قيادة  أن 
داخل  التأهب  حالة  رفعت 
ذات  وأض����اف����ت  ق���وات���ه���ا، 
جبهة  أن  ال������م������ص������ادر 
القيام  تنوي  البوليساريو 
بمناورات عسكرية، مع إغالق 
من  ال��ح��دودي��ة  المعابر  ك��ل 
وإلى موريطانيا. ويأتي هذا 
الذي  ال��وق��ت  ف��ي  التصعيد 
يستعد فيه المغرب إلى إقامة 
أكبر تظاهرة عالمية بمدينة 
الداخلة، حيث ستعرف هذه 

الهادئة  السياحية  المدينة 
تنظيم أشغال منتدى »كرانس 

و14  و13   12 أيام  مونتانا« 
والتي  ال��ق��ادم،  م���ارس  و15 
اضريس  ال��ش��رق��ي  ت��ف��ق��ده��ا 

في  ال����م����ن����ت����دب  ال�������وزي�������ر 
الداخلية.

 ك��م��ا ع��ل��م��ت »األس���ب���وع« 

أمنية  ت���ع���زي���زات  ب����إج����راء 
تعزيز  ت��م  حيث  وعسكرية، 
ورفع  العسكرية  ال��وح��دات 
حالة التأهب القصوى حتى 
في  العالمي  المنتدى  يمر 

ظروف جيدة.
الداخلة  م��دي��ن��ة  وت��ع��ي��ش 
أجواء االستعدادات على قدم 
خاليا  أن  ك���م���ا  وس���������اق، 
البرلمان  ف��ي  البوليساريو 
األوروبي تنشط بشكل ملفت 
إفشال  أج����ل  م���ن  ل��الن��ت��ب��اه 
وهو  ومقاطعته،  المنتدى 
األمر الذي تستبعده الجهات 
المنظمة التي لن تتراجع عن 
احتضان الداخلة ألكبر منتدى 

عالمي.

الداخلة أمام امتحان كبير  في مواجهة مناورات البوليساريو
> طانطان. األسبوع

تحول شغب المالعب من الجماهير إلى الالعبين، فقد اعتدى 
أحد الالعبين بمدينة طانطان التي عرفت إجراء مباراة الوداد 
البيضاوي، ضد شباب الوطية بطانطان، في كرة السلة ضمن 
الدوري المغربي الممتاز، على مصور التلفزة المغربية وعمد 
إلى تكسير الكاميرا نتيجة أعمال الشغب الكبيرة، واالحتكاك 
بين الالعبين في المباراة التي انتهت بحصة 67 نقطة مقابل 

68 نقطة لصالح الفريق المحلي )شباب الوطية(.
بمدينة  المغطاة  بالقاعة  ج��رت  التي  ال��م��ب��اراة،  وعرفت 
طانطان، تشنجا كبيرا بين الالعبين، حيث احتج العبو الوداد 
البيضاوي على حكم المباراة في كثير من أطوارها، كما انتقل 
رجال  وبعض  األحمر  الفريق  العبي  بين  »االحتكاك«  ه��ذا 
الشرطة الذين كانوا يقومون بتصوير األحداث تحسبا ألي 
أعمال شغب مفترضة، وتحركت والية أمن العيون ومفوضية 

طانطان إلجراء المسطرة القانونية.

االعتداء على مصور  تلفزيوني 
في مباراة لكرة السلة

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...

> آسا. األسبوع

العادية  ال���دورة  أحيطت 
للمجلس البلدي آلسا بسرية 
األعضاء  ل����دن  م���ن  ت���ام���ة، 
ال��س��ب��ع��ة ال���ذي���ن ك��ث��ي��را ما 
االنتقادات  إل��ي��ه��م  وج��ه��ت 
باعتبارهم من يتولون إدارة 
المجلس دون إش��راك باقي 
ومعروفين  المرفق،  أعضاء 

إدارة  مسؤولية  بتوليهم 
المجلس منذ ما يزيد عن 18 

سنة. 
المعارضة  ك��ان��ت  ول��ئ��ن 
بالمجلس تقودها فئات شابة 
فإنها على الرغم مما بذلته 
في سبيل تصحيح الممارسة، 
التحالف«  »أع��ض��اء  أن  إال 
يقفون لها بالمرصاد في كل 
م��ن��اس��ب��ة م����ن خ�����الل عقد 

اجتماعات سرية. وقد ثار في 
الدورة العضو عبيد حسان 
للتنمية  المبادرة  لجنة  عن 
أطرت  ال��ت��ي  األج����واء  على 
تمت  حيث  ال���دورة،  انعقاد 
في  أعمالها  ج��دول  برمجة 
مما  بالمدينة،  لشيخ  منزل 
استفهام  عالمة  أل��ف  ط��رح 
حول عالقة أعضاء المجلس 

البلدي برجل السلطة.

غريب.. دورة المجلس الجماعي
 في منزل »شيخ«

كواليس
صحراوية

> كلميم. األسبوع

شديدة  م���ص���ادر  ذك�����رت 
االطالع، أن ما يزيد عن 30 
م��ن ح���زب األصالة  ع��ض��وا 
آسا  بمدينتي  والمعاصرة 
استقالة  ق���دم���وا  وك��ل��م��ي��م 
جماعية من هياكل وتنظيمات 
حزب »التراكتور«، مما يشكل 
موجعة  س��ي��اس��ي��ة  ض��رب��ة 
خ��اص��ة أن��ه��ا ت��زام��ن��ت مع 
حساسة  سياسية  ظ��رف��ي��ة 

جدا.
وأفادت ذات المصادر، أن 
من بين المستقيلين رؤساء 
آسا  بإقليم  جماعات  ث��الث 

المحبس،  )جماعات  ال���زاك 
وعوينة  ل���ه���ن���ا،  وع���وي���ن���ة 

اي�����غ�����م�����ان(، إض�����اف�����ة إل���ى 
مستشارين جماعيين بإقليم 

كلميم، كما شملت االستقالة 
كل أعضاء الكتابة اإلقليمية 
لمدينة كلميم، وجل أعضاء 
بآسا  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة 
اإلقليمي  الكاتب  باستثناء 
رشيد  البرلماني  والنائب 

التامك.
وذكر أحد أعضاء المجلس 
»التراكتور«  لحزب  الوطني 
بمدينة آسا، أن االستقاالت 
مدبرة  ع��م��ل��ي��ة  ال��ج��م��اع��ي��ة 
قد  المستقيلين  أن  م��ؤك��دا 
التجمع  ص��وب  يتوجهون 
حزب  أو  لألحرار،  الوطني 
االت���ح���اد  أو  االس���ت���ق���الل، 

االشتراكي.

استقالة جماعية من حزب »التراكتور«

البلدي  المجلس  صادق 
للمرسى بإقليم العيون على 
ضمن  المدرجة  مقرراته  جميع 
جدول أعمال الدورة العادية لشهر 
بالمصادقة  األمر  ويتعلق  فبراير، 
على الحساب اإلداري، وأكد رئيس 
أن  على  م��وس��اوي  ب��در  المجلس 
الجيد  ال��ت��دب��ي��ر  ح����ول  ال��ت��ف��اه��م 
ال���رش���ي���دة ه���و ثمرة  وال��ح��ك��ام��ة 
اإلداري  الحساب  على  المصادقة 

للسنة المالية لسنة 2014.

ف���ي إط�����ار ال���م���ب���ادرات 
بها  تقوم  التي  اإلنسانية 
المديرية اإلقليمية لألمن الوطني 
بإقليم السمارة، أقيمت جنازة مهيبة 
قبل  أم��ن  ضابط  الراحيلي  ألحمد 
 1953 ت��ق��اع��ده وال����م����زداد س��ن��ة 
أبناء،  لخمسة  أب  وهو  بمراكش، 
التحق بسلك الشرطة سنة 1977، 
ومنذ قدومه إلى إقليم السمارة سنة 
1994، عرف بنكران الذات والثقة 
لاللتحاق  أه��ل��ه  م��م��ا  وال����رزان����ة 

بالمحكمة االبتدائية بالسمارة. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

بإذن الله يعالج الفقيه دليليح الحبيب 
بالجن،  وال��م��س  ال��س��ح��ر،  أم����راض  جميع 
والعين، وآفة التوكال ببركة القرآن الكريم 
بعيد  بأسلوب  الشريفة،  النبوية  والسنة 

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 

> السمارة. عبد اهلل 
جداد

ثار مقاومو السمارة في 
الكثيري  م��ص��ط��ف��ى  وج���ه 
لقدماء  السامي  المندوب 
المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير، وهو ما خلق نوعا 
من االرتباك نتيجة تغييب 
ذكر بعض أسامي المقاومين 
بهم  المحليين  واإلش���ادة 
التكريم  م���ن  وإق��ص��ائ��ه��م 
الفئة،  ل��ه��ذه  ال��م��خ��ص��ص 
الشيء الذي اعتبره أهالي 

األسر المقصية تهميشا.
 وكان الكثيري رفقة عامل 
ترأسا  ق��د  السمارة  إقليم 
بإقليم  خطابيا  مهرجانا 
ذكرى  بمناسبة  ال��س��م��ارة 

جالء آخر جندي من األقاليم 
الجنوبية واستكمال المغرب 
لوحدته الترابية، وقد ثمن 
رئيس المجلس اإلقليمي ما 
تحظى به السمارة من عطف 
ملكي، كما نوه بالتضحيات 
ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا أس���رة 

المقاومة نساء ورجاال في 
س��ب��ي��ل اس��ت��ك��م��ال وح���دة 
المستعمر  وط���رد  ال��وط��ن 
تحدثت  حين  في  الغاشم، 
فاطمة  الكوركاس  عضوة 
سيدة في كلمتها نيابة عن 
النسيج النسوي بالسمارة 

المعطاء  المرأة  دور  وعن 
والمحوري في جميع مراحل 
كما  واالس��ت��ق��الل،  التحرر 
الدائم  تجندها  عن  عبرت 
ومقدسات  ث���واب���ت  وراء 

الوطن.
الكثيري  واس���ت���ع���رض 
المطولة  ك��ل��م��ت��ه  خ�����الل 
ونساء  رج����ال  إس��ه��ام��ات 
مين  مضا و  ، مة و لمقا ا
األخير  الملكي  ال��خ��ط��اب 
الترابية  ال���وح���دة  ح����ول 
للمغرب، مشيدا بالمجهودات 
رعايا  ط��رف  من  المبذولة 
في  ال��رب��وع  ب��ه��ذه  جاللته 
التصدي والذود عن وحدة 
الوطن، غير أن احتجاجات 
رجال المقاومة غطت على 

الحدث.

احتجاجات 
رجال 

المقاومة 
أخطاء  بسبب 
»التالوة« في 
الكثيري لقاء 

إحدى دورات 
منتدى 
»كرانس 
مونتانا«

بعض رجال 
المقاومة في وقفة 

احتجاجية



يعتبر مشكل  التقاعد من القضايا األساسية التي 
تتخبط فيها حكومة بن كيران اليوم، وتتصارع معها 
بطريقة تصارع »دون كيشوت« مع طواحين الهواء، 
والواقع أن نهاية هذا الصراع غالبا ما تكون هي نهاية 
بطل »سرفانتيس« إذا استمر الوضع على ما هو عليه، 
ألن هذه القضية ستكون إذا ما اتخذ قرار تمديد سن 
العدالة  ح��زب  عهد  ف��ي  ليس  نقطة  أس���وأ  التقاعد 
والتنمية فقط وهو حزب مسافر ال محالة إلى نهايته، 
المغاربة  جبين  ف��ي  س���وداء  نقطة  ستكون  وإن��م��ا 
العاملين، أوال، وفي جبين النقابات، ثانيا، وفي جبين 

المجتمع المدني ثالثا وأخيرا.
إن جميع األسباب التي تضعها الحكومة اليوم لهذا 
التمديد هي في األصل واهية ألنها ليست جديدة على 
2004، وألن هناك  منذ سنة  تدارسها  تم  إذ  واقعنا 
حلوال متنوعة ومرنة على الحكومة أن تتبناها عوض 
يمكن  وال  العاملة،  الطبقة  على  المسؤولية  إل��ق��اء 
التضحية بهذه الطبقة في سبيل توقعات تراهن على 

عجز قد يحصل في سنة 2037 أو في سنة 2050.
إن هذه المحاولة هي من باب ذر الرماد في العيون، 
ولعل من ينصت إلى الخطابات الديماغوجية اليوم 
التي تربط ضرورة الرفع من سن التقاعد باعتبار ذلك 
معادال لتقدم متوسط الحياة، ومن يربط بين ضرورة 
هذا التمديد والتعويض عن فراغ الصندوق سيفهم 
الواقع  دراس��ة  إل��ى  فقط  تفتقر  ال  الحكومة  ه��ذه  أن 
الحنكة  إل��ى   أو  المغربي  واالجتماعي  االقتصادي 
للحكمة  افتقارها  على  دليل  ذل��ك  وإنما  والتجربة 
السياسية في تدبير الشأن العام، فالسؤال الذي كان 
أي  االف��ت��راض  ه��ذا  وراء  م��ا  ه��و  تطرحه  أن  عليها 

افتراض التمديد.
مشاكل  إلى  المخاطرة  هذه  ستجرنا  األق��ل  فعلى 
بالنسبة  األداء  ت��راج��ع  أب��رزه��ا  ع��دي��دة  اجتماعية 
للموظفين الذين سيتجاوزن الستين، وازدياد معدل 
البطالة، وازدياد حدة االحتجاجات، وتراجعات خطيرة 
في مستوى الحياة.. وغيرها من المخاطر التي علينا 
الترقيعات  ه��ذه  غير  أخ���رى  بحلول  نتجنبها  أن 

القاتلة.
إن هذه األرقام التي تقدمها الحكومة حول مشكل 
مستحقات  أداء  ب��خ��ص��وص  مستقبال  س��ي��ق��ع  م��ا 
المتقاعدين في ظل االقتطاعات المتواصلة والمتزايدة 
لسد فراغات الصندوق ال يمكن أن تكون مبررا سليما 
من  بأي حال  الموظف  عاتق  على  المسؤولية  يلقي 
يؤدي عمله ويقتطع  ببساطة شديدة  األح��وال، ألنه 
شهريا من راتبه ما يجب أن يجده مباشرة بعد بلوغه 
ستين سنة، بغض النظر عن أي معطى آخر ال دخل 
في  المحنكة  الحكومة  على  ي��ف��رض  وه���ذا  فيه  ل��ه 
االقتصاد والسياسة واالجتماع أن تبحث عن حلول 
ج���ذري���ة ع����وض ه����ذه ال��ح��ل��ول ال��ت��ي ت��ق��ص��م ظهر 

الموظف.
بالمقابل، على الموظفين أن يعوا جيدا مقصدية 
هذا اإلصالح المزعوم، فهو يقوم على ثالثة محاور 
كما يبدو: األول يتمثل في الزيادة في سن التقاعد، أي 
االنتقال من سن 60 سنة إلى 62 كمرحلة أولية، قبل 
رفع السن إلى 65 سنة أو أكثر. أما المحور الثاني 
فيتجلى في الزيادة في انخراط أو مساهمة المتقاعد 
في الصندوق خالل فترة عمله، في حين أن المحور 
الثالث يتمثل في أال يكون احتساب التقاعد على السنة 
األخيرة، بل على سبيل المثال على السنوات العشر 

األخيرة حتى نوفر بعض األموال.
وكل هذه اإلجراءات الناعمة والبسيطة تسقط بثقلها 
على ظهر الموظف دون أي عناء من هذه الدولة التي 
يفترض عليها أن تجد حلوال مريحة للمواطنين الذين 
تسهر عليهم، وهي وحدها التي تعرف أن هناك آالف 
الحلول للخروج من األزمة وتعرف أين تبذر الماليير 
اإلصالح  باسم  سنويا  وليس  يوميا  ال��دراه��م  م��ن 
ووحدها تعرف الداء والدواء، ولكن الذي ال تعرفه هو 
مصير هؤالء الموظفين الذين قد يشتغلون بعد سن 
ال��س��ت��ي��ن ف��ي م��ه��ام��ه��م ب��ل وم��ص��ي��ر م��غ��رب يقوده 

الشيوخ.

حتى ال تتحول اإلدارة 
إلى »مجلس للشيوخ«

بقلم: سعيد سهمي

alousbouea@gmail.com

< العدد: 827
< الخميس 5 مارس 2015 كواليس األخبار7

> الرباط. عبد اهلل الشرقاوي

المحامين  هيئات  جمعية   ع��ق��دت  
بالمغرب خالل الفترة األخيرة لقاء مع 
وزير العدل والحريات لتدارس موضوع 
الزيادة التي أقرتها الوزارة في تعريفة 
أجور المفوضين القضائيين عن األعمال 
التي يقومون بها في الميادين المدنية 
في  ما ورد  واإلداري���ة، وفق  والتجارية 
الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 

دجنبر 2014.
النقيب حسن  أك��د  السياق،  ه��ذا  في 
في  بالزيادة  علمت  الجمعية  أن  وهبي 
عبر  القضائيين  المفوضين  تعريفة 
العدل  وزير  وكاتبت  الرسمية  الجريدة 
والحريات من أجل عقد اجتماع اللجنة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة »ل��ت��ت��ب��ع سير 
المحاكم«، وذلك في أعقاب تطبيق القرار 

وما أثاره من تداعيات. 
واعتبر وهبي أن قرار الزيادة يضرب 
في الصميم حق المواطن في الولوج إلى 
خاصة  وس����الس����ة،  ب��ي��س��ر  ال���ق���ض���اء 
قضاياهم  ت��رت��ب��ط  ال��ذي��ن  ال��م��واط��ن��ون 
بأطراف خارج المدارات الحضرية للمدن، 
تبليغ  أو  االستدعاء  يكلف مجرد  حيث 
األحكام وغيرها من اإلجراءات في الكثير 
من الحاالت مصاريف ال ِقَبَل لهم بها، مما 
يعتبر معه ميزا بين من يلجأ للقضاء في 
المدن والبوادي والقرى النائية البعيدة 

جغرافيا عن مقرات المحاكم.
في هذا الصدد، أشار رئيس جمعية 
هيئة المحامين إلى المادة 22 من ظهير 
27 أبريل 1984 المتضمنة ألداء رسوم 
هذه  أداء  ي��ض��اع��ف  م��م��ا  ق��ض��ائ��ي��ة، 

المصاريف في ظل األمر الواقع، كما أن 
في  االخ��ت��ي��ار  بحق  تمسكت  الجمعية 
مسألة االستدعاءات المنصوص عليه في 
المادة 37 من قانون المسطرة المدنية، 
إمكانية  نزعت  ال��ع��دل  وزارة  أن  علما 
لتمنحها  المتقاضين  م��ن  االختيارية 
المسطرة  قانون  مشروع  في  للمحكمة 
الجديدة بال شك  التعريفة  إن  المدنية. 

ه���ي ع����بء ج���دي���د ي��ل��ق��ى ع��ل��ى عاتق 
المجانية  بمبدإ  وي��م��س  المتقاضين 
للعدالة  المتيسر  الولوج  في  وبالحق 
في  المواطنين  بين  ال��ف��رص  وبتكافؤ 
م��م��ارس��ة ال��ح��ق ف��ي ال��ت��ق��اض��ي، يقول 

األستاذ النقيب وهبي.
رئيس  أشهبون  كريم  أكد  من جهته، 
المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين 
أن  ب��ال��رب��اط  االس��ت��ئ��ن��اف  ل��دى محكمة 
التعريفة الجديدة غير منصفة على وجه 
والمشاكل  اإلشكاالت  ظل  في  اإلط��الق، 
ويعانيها  يتحملها  ال��ت��ي  المطروحة 
المفوض، بدءا من مسألة حمايته وتأمينه 
والمسؤولية الجنائية الملقاة على عاتقه، 
مرورا بتكلفة مكاتب األعوان القضائيين، 
الذين يشغلون معهم جيشا من الكتاب 
والكاتبات،  وال��م��س��اع��دي��ن  المكلفين 
التنفيذ  بعد  األتعاب  بتقاضي  وانتهاء 
المجال  ه��ذا  في  المفوض  يالقيه  وم��ا 
غير  إل��ى  المتقاضي..  عقلية  ب��م��وازاة 

ذلك.
وأبرز أشهبون أن عدم اإلجبارية في 
التدابير  من  وغيرها  والتنفيذ  التبليغ 
الموكولة للمفوضين القضائيين سيؤدي 
معالجة  في  البطء  استمرار  إلى  حتما 
ع��ن ضمانات  ال��ح��دي��ث  دون  ال��م��ل��ف��ات 
المحاكمة العادلة وكلفة المال العام التي 
تهدر في كل جلسة لم تنجز فيها المساطر 
المطلوبة، وهي عملية يمكن أن تقوم بها 
وزارة العدل، فضال عن جودة الخدمات، 
المفوضين  م��ن  ع��دد  مكاتب  أن  علما 
عبارة  األخرى  القضائيين أضحت هي 
عن »محاكم« تعج بالمتقاضين، الشيء 
الذي يأخذ من المفوض الوقت الكثير.

انتقادات جمعية المحامين والمكلفين بالتبليغ للوزارة

للمفوضين الزيادة  قرر  الرميد 
النائية المناطق  سكان  ونسي  القضائيين 

خبايا األمور2
 في ما يجري 

ويدور

مصطفى الرميدحسن وهبي

اعتبر وهبي أن قرار 
الزيادة يضرب في 

الصميم حق المواطن 
في الولوج إلى القضاء 
بيسر وسالسة، خاصة 

المواطنون الذين ترتبط 
قضاياهم بأطراف خارج 

المدارات الحضرية 
للمدن، حيث يكلف مجرد 

االستدعاء أو تبليغ األحكام 
وغيرها من اإلجراءات 
في الكثير من الحاالت 

مصاريف ال قِبََل لهم بها

إصالح نظام التقاعد
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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

كارثة الزيوت المسمومة فتحت 
أبواب الغش

ك�����ارث�����ة »ال�����زي�����وت 
المسمومة« فتحت باب 
المواد  ب��ي��ع  ف��ي  ال��غ��ش 
فالمتضررون  الغذائية، 
تعويضات  على  حصلوا 
ه��زي��ل��ة ج���دا م��ق��ارن��ة بما 
لحقهم من ضرر، أما الذين 

حكم عليهم باإلعدام فيجب 
أن أؤكد أنهم استفادوا من عفو بعد ذلك، واألكثر 
من هذا أن بعضهم مازالوا على قيد الحياة اليوم 

في مكناس.
> بوعزة خراطي »ناشط في مجال حماية المستهلك«

المثقف المغربي والمؤسسات
ال غرابة في أن نجد 
العمل الثقافي ال يزال 
ي�����ت�����ح�����ق�����ق خ���������ارج 
الثقافية  المؤسسات 
ي���زال  وال  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، 
في  ال��م��غ��رب��ي،  المثقف 
مختلف أشكال الممارسة 
الثقافية التي يضطلع بها، 
ي��ن��ج��ز ع��م��ل��ه ب��م��ن��أى عن 
المؤسسة، أو في تعارض 
معها، أو على هامشها. إن المؤسسات الثقافية 
الوطنية ال تقوم بدورها المفترض إال بصورة 
محدودة، ولذلك لم تراكم تقاليد تصبح جزءا من 

الوعي والممارسة.
> سعيد يقطين »كاتب«

الحزب الجديد محسوب
 على اليسار

نحن نعتبر أنفسنا 
ي��ت��ج��زأ من  ج����زءا ال 
قد  كنا  اليسار، سواء 
االتحاد  إلى  انضممنا 
الوطني، أو في الصيغة 
تقررت،  التي  الجديدة 
آفاقنا  أن  نعتبر  فنحن 
المستقبلية هي العمل مع 

لتأسيس  اليسار  أط��راف 
حزب اشتراكي قوي، وهذا يقتضي منا أوال، قبل 
الدخول مع باقي مكونات اليسار في أي صيغة، 
أن ننظم أنفسنا داخليا، على أساس أن الشراكة 
مع السيار دائما مفتوحة، بعد أن نؤسس إطارنا، 

ثم نفتح نقاشا مع اآلخرين.
> الطيب المنشد »مكلف باالتصال في تيار 
الديمقراطية واالنفتاح«

تمرين حزبي جديد
بعض  أج�����وب�����ة 
رؤس�������اء األح������زاب 
السياسية حول عدم 
الدعم  إرج��اع مبالغ 
صرفها  ت����م  ال���ت���ي 
والتي حددها التقرير 
ف���ي م���ا ي���ق���ارب ستة 
ماليين درهم، تبين أن 
العملية مرتبطة بتمرين 
جديد لألحزاب السياسية 
الطريقة  ف����ي  ي��ت��م��ث��ل 
يجب  التي  المحاسباتية 
العمل بها مستقبال لتدبير مالية األحزاب، كما 
المبالغ  منح  ط��رق  ف��ي  النظر  إع���ادة  يفترض 
خالل  من  االنتخابية  العمليات  أثناء  المقدمة 

تبسيط الشروط وتوضيحها.  
> محمد المسكاوي »الشبكة المغربية لحماية المال 
العام«

توقع عبد السالم بالجي رئيس 
لالقتصاد  المغربية  الجمعية 
اإلسالمي، خروج البنك اإلسالمي 
األول في المغرب إلى حيز الوجود 
مطلع رمضان المقبل، مشيرا إلى 
أن ت��ل��ك ال��ب��ن��وك ال��م��ع��روف��ة في 
المغرب باسم »البنوك التشاركية« 
ليست مؤسسات خيرية »حسب 
ما يعتقده الكثير من المغاربة« بل 
»م��ؤس��س��ات رب��ح��ي��ة ت��ه��دف إلى 
الربح في إطار ضوابط شرعية«.
البنوك  »إن  ق������ال:  ب���الج���ي 
تشمل  خ��دم��ات  تقدم  اإلسالمية 
جميع المجاالت التجارية«، مشيرا 
المغربية  ال��ت��ج��رب��ة  أن  إل����ى 
»استفادت من التجارب السابقة 
اإلسالمية«،  العربية  البلدان  في 

مضيفا:  »هناك وعد من طرف بنك 
البنوك  ب����أن  ي��ق��ض��ي  ال��م��غ��رب 
اإلسالمية ستشتغل هذه السنة، 
غير أنه في تقديري األمر يتطلب 
فترة يمكن أن تمتد إلى 6 أشهر، 
اشتغال  بداية  تكون  أن  ويمكن 
البنوك اإلسالمية بداية رمضان 

القادم«.
وذك��ر ب��الج��ي، ف��ي مقابلة مع 
»العدالة  لحزب  الرسمي  الموقع 
والتنمية« أن العديد من المغاربة 
ال »يتطلعون لالستفادة من البنوك 

اإلسالمية، غير أن القليل منهم 
ي������ع������رف������ون ال�����خ�����دم�����ات 

والمنتوجات التي تقدمها 
مضيفا:  ال��ب��ن��وك«،  ه���ذه 
تقدم  التشاركية  »البنوك 

م��ن��ت��وج��ات وخ����دم����ات ف���ي كل 
القطاعات، وهي خدمات سماها 
ألن  تشاركية«  »خدمات  المغرب 

المنتوجات  م���ع���ظ���م 
والخدمات التي تقدمها 

قائمة على التشارك 
ب�������ي�������ن ال�����ب�����ن�����ك 
والزبون«، على حد 

تعبيره.

»أراي الظلمة«.. أول فيلم 
باللهجة الحسانية

مداخيل »سنيمائية« في
 ميزانية المغرب

من  المغرب  إي����رادات  بلغت 
أجنبية  أف��الم  تصوير  عمليات 
ال�116  ع��ل��ى أرض���ه م��ا ي��ن��اه��ز 
مليونا و130 ألف دوالر أمريكي 
خالل 2014. وأفاد تقرير صادر 
عن »المركز السينمائي المغربي« 
بأن »اإليرادات تضاعفت خمس 
مرات، مقارنة ب�2013«. وبلغ عدد 
األف�������الم األج���ن���ب���ي���ة ال���ت���ي تم 
ت��ص��وي��ره��ا ف��ي ال��م��غ��رب خالل 
38 فيلما، في ما اعتبر   ،2014
»مهمة مستحيلة 5« أكثر األفالم 
ال�17  ي��ق��ارب  بمبلغ  استثمارا 

يليه  دوالر،  ألف  و690  مليونا 
ب�15   »Beyond the Bible«

مليونا و600 ألف دوالر، ثم
  »Sage &Milo « ب� 12 مليونا 
أبرز  وم���ن  دوالر.  أل���ف  و487 
الشرائط التي استقطبها المغرب 
»القناص  نذكر  الماضي،  العام 
الصحراء«،  و»ملكة  األمريكي«، 
ما  ف��ي  كيدمان،  نيكول  بطولة 
يتوقع أن يشهد هذا العام تصوير 

 »Batman vs 
 Superman«

وغيره.

يواجه أحد الجنود تهمة التحرش 
بالنساء وتصوير أجزاء من أجسادهن، 

أثناء سيرهن في الطرق العامة.
أثناء  انتبهتا  قد  سيدتان  وكانت 
الفنا«  »ج��ام��ع  س��اح��ة  ف��ي  تجولهما 
شخصا  أن  إل��ى  ب��م��راك��ش  الشهيرة 
يتعقبهما وهو يوجه هاتفه النقال نحو 
»مؤخرتيهما«، فقامتا باالنقضاض عليه 
حضور  حين  إل��ى  ال��م��ارة  بمساعدة 

رجال األمن والشرطة السياحية.
وقامت  المتهم  الشرطة  واعتقلت 

باالطالع على هاتفه الخاص لتصدم 
بعدد كبير من الصور لمؤخرات نساء، 
لكن المفاجأة عندما اكتشفت أن ذلك 

الشخص هو جندي.
 وأمام إصرار السيدتين على متابعة 
إلى  تسليمه  ت��ق��رر  ب��األم��ر،  المعني 
من  االنتهاء  بعد  العسكري  القضاء 
التحقيق معه، علما أن ما ارتكبه هذا 
مع  الفعل  حيث  من  يتشابه  الجندي 
ارتكبه الشاب »الملقب بالشيخ سار« 

قبل أشهر مع سيدات أخريات..

محاكمة عسكرية للجندي الذي
 قلد »الشيخ سار«

قراءة في خبر

توقعات بانطالق تجربة األبناك اإلسالمية 
خالل شهر  رمضان المقبل

الخبر الذي أزعج األبناك التقليدية

»أراي الظلمة« أو »الرأي غير الصائب« في اللغة العربية، هو 
عنوان أول فيلم سينمائي مغربي ب�»اللسان الحساني« وهي اللهجة 
المستعملة في جنوب المغرب. ومن المرتقب أن يطرح الفيلم هذا 
العام في قاعات السينما، وهو يحمل صفة »أول عمل سينمائي في 
المغرب جرى تصويره في مدينة العيون«، كبرى مدن إقليم الصحراء 

المخرج  وبحسب  المغربية. 
المغربي أحمد بايدو، فإن فيلم 
تصويره  ت��م  ال��ظ��ل��م��ة«  »أراي 
ب�»كادر فني وتقني من مدينة 
»استغرق  وزم��ن��ي��ا  ال��ع��ي��ون«، 

التصوير شهرين اثنين«.
العمل  أن  ب��اي��دو  وأوض���ح 
أتى ب�»مبادرة من منتج وكاتب 
س��ي��ن��اري��و م��ن س��ك��ان مدينة 
ال��ع��ي��ون ل��رغ��ب��ة ه����ؤالء في 
صناعة سينمائية محلية من 
شأنها أن تساعد على ترويج 
إقليم  م��دن  ومنطقة«  ثقافة 
الصحراء الغربية في جنوب 
المخرج  واعترف  المغرب. 
بأنه  ل�»العربية.نت«  بايدو 
واجه »حزمة من الصعوبات 

أبرزها  م��ن  اإلن��ت��اج«  خ��الل 
»غياب دعم لوجيستي ومالي ومعنوي«، باإلضافة 
إلى »صعوبة العمل مع كادر تقني وفني وممثلين 

يشتغلون ألول مرة في فيلم سينمائي«.

حديث الصورة

شباب 
حكومة 
األمس

 مع 
معطلي 
اليوم..
شبيبة حزب االستقالل في شخص كاتبها العام »عمر العباسي« في اليمين، والشبيبة 

االتحادية في شخص كاتبها العام »عبد الله الصيباري«، اجتمعا في مبادرة غير 
مسبوقة، تهدف إلى التضامن مع المعطلين المعتقلين، من خالل المشاركة في وقفة 

أمام محكمة االستئناف بالرباط.. ليطرح السؤال عن خبايا هذا التضامن، وما إذا كان 
مجرد مقدمة لتحرك أكبر.. سؤال موجه لمن يهمه األمر، خاصة أن ملف المعطلين 
موروث عن الحقبة التي كانا فيها حزبا االستقالل واالتحاد االشتراكي في الحكومة..

عبد السالم 
بالجي
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إع���ام ع��رب��ي��ة، عن  نقلت وس��ائ��ل 
»الجمعية  ت��دع��ى  تونسية  جمعية 
قولها  القرآنيين«  للمسلمين  الدولية 
القرآنية  اآلي���ات  »إن  ل��ه��ا:  ب��ي��ان  ف��ي 
تحرم  ل���م  ال���ن���ب���وي���ة،  واألح�����ادي�����ث 

الخمر«.
وقالت الجمعية التي يرأسها المفكر 
التونسي محمد الطالبي، في ملتقاها 
األسبوعي الخاص بتدبر القرآن، إن 
النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآلي��ات 
واآلثار المروية في كتب التفسير لم 
تحرم شرب الخمر، مشيرة إلى أن الله 
وصف المسكر بالرزق الحسن، وذلك 

في سورة النحل، اآلية: 16.
»في  أنه  الجمعية  بيان  في  وج��اء 
اآلي��ات ال��واردة في الخمر يأمر الله 
بعدم إقامة الصاة في حالة السكر، 
كما يذكر أن لها إثم كبير وإثمها أكبر 
من نفعها، وهذا يفيد بأن الخمر إلى 
جانب إثمها الكبير فيها أيضا منافع. 
ثم يوصي بتجنبها من دون أن يحرمها 
بآية صريحة في هذا الصدد. ولو أراد 

الله عز وجل تحريمها الستعمل فعل 
»حرم«، كما استعمله في اآليات التي 
ولحم  وال���������دم،  ال���م���ي���ت���ة،  ت���خ���ص 

الخنزير«.

واعتبرت الجمعية أن الخمر ليس 
محرما، وفقا لما ورد بالنص القرآني، 
وهي إن كانت من عمل الشيطان فذلك 
مفعولها  في  وإنما  ذاتها  في  ليس 

وعلى  اإلن��س��ان  صحة  على  ال��س��يء 
صحة المجتمع. فاألفضل إذن اإلمساك 
ال  مساوئ  من  عنها  ينجر  لما  عنها 
الخمر  ألن  ن��ع��م��ل،  وب��ه��ذا  ت��ن��ت��ه��ي، 
»أم  أن��ه��ا  ب��ح��ق  وص��ف��ت  لمساوئها 

الخبائث«.
وتعرف هذه الجمعية نفسها بأنها 
تعمل من أجل »تجديد الفكر اإلسامي 
وتحقيق الحداثة والعقانية والتقدم 
إلى األمام وتقاوم السلفية التي تدعو 
إلى العنف والتأخر إلى الوراء وذلك 
بالمكافحة الفكرية السلمية، كما أنها 

ملتزمة بكتاب الله دون غيره«.
كما تقول الجمعية إنها »ملتزمة بما 
اتفق من سنة رسول الله مع القرآن 
من  وتعمل  بالشريعة،  ملتزمة  وغير 
ملزم  إلغائها كعمل بشري غير  أجل 
نشأ في القرن الثالث هجري كما أنها 
الفصل بين  علمانية، تعمل من أجل 

ال��دي��ن وال���دول���ة، فا 
دخل للدولة في شؤون 

المواطنين الدينية«.

جمعية تونسية: الخمر  حالل وهو محرم في وقت الصالة فقط
قالت الجمعية التي يرأسها المفكر التونسي محمد الطالبي، في ملتقاها األسبوعي الخاص بتدبر القرآن، إن اآليات 
القرآنية واألحاديث النبوية واآلثار  المروية في كتب التفسير لم تحرم شرب الخمر، مشيرة إلى أن الله وصف المسكر 
بالرزق الحسن، وذلك في سورة النحل، اآلية: 16.

طلب رئيس السنغال »ماكي سال« مساعدة 
المغرب في تأهيل أئمة باده، لمواجهة خطر 

التطرف واإلرهاب بالمنطقة.
وجاء الطلب السينغالي، خال لقاء جمع 
الرئيس سال في السينغال بوزيري الشؤون 
الخارجية والتعاون المغربيين، صاح الدين 
مزاور، واالقتصاد والمالية، محمد بوسعيد 
طالب  بداكار  المغربي  السفير  جانب  إلى 
برادة، حيث شدد سال على أن المغرب يبقى 
إلى  باستناده  الديني  الجانب  ف��ي  رائ���دا 
ال����م����ذه����ب ال���م���ال���ك���ي 

السني.
األشهر  وخال 
الماضية، أعلن 
ال�������م�������غ�������رب 
ت�����وق�����ي�����ع�����ه 
الت��ف��اق��ي��ات مع 
عدد من 

مئات  تدريب  بخصوص  اإلفريقية،  ال��دول 
مالي  منها  الدينيين،  والمرشدين  األئمة 
وليبيا وتونس وغينيا كوناكري، في سياق 
البلدان، عن  المتطرف بتلك  الفكر  مواجهة 
طريق تلقي التأهيل والتدريب المكثف في 

المغرب.
السينغالي  ال��ط��ل��ب  أي��ض��ا  ش��م��ل  وق���د 
تقوية  المغربية،  التجربة  من  لاستفادة 
الخاصة  القوات  وتكوين  األمني  التعاون 
من  االس��ت��ف��ادة  ج��ان��ب  إل���ى  السينغالية، 
الطرق  م��ج��االت  ف��ي  المغربية  اإلن��ج��ازات 
بكافة  والنقل  والموانئ  الحديدية  والسكك 
الزراعي  ال��ق��ط��اع  إل���ى  إض���اف���ة  أن���واع���ه، 
البنكي  ال��ت��م��وي��ل  وم���ج���ال  وال��س��ي��اح��ي 

والتأمينات.
المغربي،  الوفد  اتفق  ذات��ه،  السياق  في 
ال��ذي ي��زور ع��ددا من ال��دول اإلفريقية، مع 
مجموعة  إنشاء  على  السينغالي،  الرئيس 
أجل  من  االقتصادي،  للدفع  مشتركة  عمل 
االتفاقيات  ك��ل  إن��ج��از  ومتابعة  التنسيق 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ف����ي ال���م���ج���ال االق���ت���ص���ادي 
بشكل  تتم  أن  على  واالجتماعي، 

كا  في  منتظم 
البلدين.

طلب سينغالي ألئمة وزارة األوقاف المغربية

ذكر مصدر خاص لموقع »إنصاف 
فؤاد  الملكي  المستشار  أن  بريس« 
عالي الهمة بعث عدة رسائل مشفرة  
لبعض السياسيين الذي يستخدمون 
اسمه خال صراعاتهم مع خصومهم 
سواء عبر تصريحاتهم الصحفية أو 

في تجمعاتهم الحزبية.
وكشف المصدر أن »الهمة« لم يعد 
وخصوصا  اسمه  إقحام  في  يرغب 
كمؤسس لحزب األصالة والمعاصرة، 
مضيفا أن المستشار الملكي لم تعد 
تربطه أية عاقة مع هذا الحزب أو 
معه  ويتعامل  داخله،  شخصية  أية 

ك����ب����اق����ي األح��������زاب 
بشكل  األخ��������������رى 

متساٍو.

هذا 
الخبر

نشرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
داخل  األمني  الوضع  حالة  عن  تقريرا 
سوريا، بعد أن سيطر التنظيم اإلرهابي 
في سوريا،  الرقة  مدينة  »داع��ش«  على 
وعلمت الصحيفة أن التنظيم قام بتأسيس 
كتيبتين من النساء من مختلف الجنسيات 
وسمى الكتيبة األولى »الخنساء« والكتيبة 
أعمال  أهم  ومن  الريحان«،  »أم  الثانية 
على  النساء  بتفتيش  القيام  الكتبتين 
الدين  تعاليم  بشرح  الحواجز والقيام 
التي  ال��ش��روط  للنساء، ومن  اإلس��ام��ي 
وضعها تنظيم »داعش« من أجل االلتحاق 

بكتائبه النسائية: أن تكون الفتاة عزباء، 
وأال يقل عمرها عن 18 عاما وأال يزيد عن 
25 عاما، ويهتم التنظيم اإلرهابي جيدا 
بدفع أجور الفتيات المجندات كل شهر 

بمبلغ ال يتجاوز 200 دوالر.
أسباب  أن  إل���ى  ال��ص��ح��ي��ف��ة  وت��ش��ي��ر 
انضمام هؤالء الفتيات لتنظيم »داعش« 
ت���رج���ع ل�����دور ال��ن��س��اء ال��ت��اري��خ��ي في 
والنيبال،  وإري���ت���ري���ا،  ال���س���ل���ف���ادور، 
وسيريانكا، وتطوع الفتيات للقتال في 
حركات عنيفة ومسلحة بسبب المخاطر 
السياسية والدينية التي يتعرضن لها في 

كما  التقرير،  ذكر  حسبما  مجتمعاتهن، 
فتيات  سبع  أشهر  أسماء  التقرير  نشر 

انضموا لصفوف التنظيم وهن:
التوأمتان البريطانيتان سلمى وزهرة، 
وهما صوماليتا األصل ويحمان الجنسية 
البريطانية، وقد تلقيتا تدريبا مكثفا على 
وبنادق  ال��ي��دوي��ة  ال��ق��ن��اب��ل  اس��ت��خ��دام 
الصحيفة  أك��دت  حسبما  كاشينكوف 
البريطانية، وأما ثالث فتاة فهي أم المقداد 
والتي تعرف ب�أميرة نساء »داعش« وهي 
المسؤولة عن تجنيد الفتيات والسيدات، 
وهي  مهاجر  أم  ه��ي  ال��راب��ع��ة  وال��ف��ت��اة 

المسؤولة عن كتيبة الخنساء في الرّقة 
بسوريا، بينما الخامسة هي ندى معيض 
سعودية  مقاتلة  أول  وه��ي  القحطاني 

تنتمي لتنظيم »داعش«.
وأشارت الصحيفة إلى أن السادسة هي 
بريطانية،  من  وه��ي  المهاجرة  ليث  أم 
والسابعة هي أم حارثة وتمتلك صفحات 
على مواقع التواصل االجتماعي وتكتب 
بكتيبة  عضوة  أنها  كما  باإلنجليزية، 

ال��خ��ن��س��اء وت���ح���رص أم 
ح��ارث��ة ع��ل��ى ن��ش��ر صور 

انتصار »داعش«.

أخطر 7 نساء في تنظيم »داعش«..

الهمة يتبرأ من حزب 
األصالة والمعاصرة

ما رأي العلماء المغاربة في هذه الفتوى؟  

»أقسم بالله، من تم ضبطه 
)حالة غش( لن يعود لبيت 
أسرته بل سيذهب للسجن 
مباشرة«، هكذا تحدث الوزير 
مدرج  في  الرميد  مصطفى 
كلية العلوم القانونية بالدار 
المشاركين  أمام  البيضاء، 
الخاصة  ال����م����ب����اراة  ف����ي 
مهنة  ل���م���زاول���ة  ب��األه��ل��ي��ة 
جريدة  لتكتب  المحاماة..، 
االتحاديين أن الرميد وضع 
على محامي  بنفسه سؤاال 
يده  بخط  كتبه  المستقبل 
بعد شكوك حول تسرب ورقة 
لماذا  متسائلة،  االمتحان، 
حصل ذلك في الدار البيضاء 

وليس في أكادير؟

سؤال الوزير 
الرميد  لمحاميي 

المستقبل

ماكي سال
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ارتبط اسمك في الفترة األخيرة بـ«حركة 
تصحيحية داخل حزب الحركة الشعبية« هل 

تؤكد انتماءك لها؟
التي  الحركية  الفعاليات  بكل  أؤم��ن  أنا   <

يقولون  الذين  الناس  ب��اإلص��اح،  تؤمن 
الحزب  أخذ  بعدما  منكر«  هذا  إن  »اللهم 
بالتسيير  يتعلق  م��ا  ف��ي  آخ���ر  ات��ج��اه��ا 
والتدبير، والدليل هو النتائج االنتخابية 
الكارثية التي حصدناها، في االنتخابات 
األخيرة، وما قبل.. ال يعقل أننا كنا نتوفر 
نائبا،   86 من  يتكون  برلماني  فريق  على 

وتراجعنا إلى 41 نائبا، واليوم وصلنا إلى 
32 نائبا والوتيرة مرشحة لانخفاض في ظل 
االنسحابات الكثيرة والمتعددة لمجموعة من 
الحركيين، في مجموعة من أقاليم المملكة.. 

إذن نحن أمام نزيف حاد، ال يبشر بخير.
ماذا »ستصححون« داخل حزب الحركة 

الشعبية؟
> نريد أن نصحح كل ما يتعلق بالتدبير، 

كل  يشرك  وشفافا،  ديمقراطيا  يصبح  بحيث 
الحزب  الحركية دون استثناء، ألن  الفعاليات 
يتوفر على العديد من الطاقات والكفاءات التي 
)مهندسون،  ال��وق��ت  م���رور  م��ع  تهميشها  ت��م 

أنها ناضلت  وأطباء، ورجال اقتصاد..(، رغم 
وأعطت الكثير للحزب وأبانت عن كفاءتها.

 نحن ال نطعن في شرعية أي شخص، واألمين 
العام نحترمه لتاريخه النضالي، ولكننا نعاتبه 

حول االنحراف الذي وقع في التسيير واإلقصاء 
الممنهج للكفاءات..

لماذا يتم إقصاء الكفاءات حسب رأيك؟
> األمر يرجع إلى نقطة ضعف عند مجموعة 
ليس في  الحزبي،  بالقرار  صغيرة، استفردت 
مصلحتها ظهور الكفاءات.. هناك احتكار للكلمة 
الذين أوصلوا  من طرف بعض األشخاص 
الحزب لهذا المستوى، وهم في أغلبيتهم 
»ملتحقون جدد« بالحزب، بعضهم لم 
يكن يعرف حتى عنوان مقر الحزب، 
وال يعرفون تاريخ الحركة الشعبية، 
هذه الفئة لها أهداف خاصة وتفكر 
تفكر في  فقط في مصلحتها وال 
األهداف العليا للحزب.. بالمقابل، 
نحن نريد حزبا قويا ألن المغرب 
ال��وض��ع اإلقليمي  ف��ي ظ��ل ه��ذا 
وال���دول���ي ي��ح��ت��اج إل���ى أح���زاب 
قوية،  س��ي��اس��ي��ة  وم���ؤس���س���ات 
والحركة الشعبية كانت دائما في 
الصف األمامي وتدافع عن مؤسسات 
الدولة وعن المقدسات، من تم ال يعقل 
أن  علما  إلى حزب صغير،  تتحول  أن 
كي  ذل��ك  إل��ى  تحولها  يتمنى  م��ن  ه��ن��اك 

يستحوذ عليها..
هناك من سيقول لك إن وجود الحزب في 
الحكومة، مكسب كبير، وإن األمور بخير 

بخالف ما ذكرت؟
> دور األحزاب هو التأطير والمشاركة في 
االنتخابات من أجل الوصول إلى دفة الحكم، 
وليس عيبا أن يكون الحزب في الحكومة، طالما 
أنه سيطبق البرامج واألهداف التي يدافع عنها، 
هذا شيء إيجابي.. ولكن تمثيلية الحزب داخل 
الحكومة ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار الرصيد 
السياسي  ال��م��ش��ه��د  ف��ي  ل��ل��ح��زب  ال��ت��اري��خ��ي 
وعطاءاته الكثيرة في مجال الحريات، إذ ال يجب 
أن ننسى أننا كنا وراء صدور ظهير الحريات 
العامة سنة 1958، وكان في الحزب مناضلون 
منهم من دخل إلى السجن، واليوم ناحظ أن 
التاريخي  الرصيد  ي��ه��ددون  أشخاصا  هناك 
للمناضلين.. ما يحز في نفسي اليوم هو أنني 
التي  الحركية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  مجموعة  أرى 
سياسية  أل��وان  تحت  ترشحت  وق��د  أقصيت، 
ن��وع��ا من  ل��م��اذا؟ ألن ه��ن��اك  أخ���رى ونجحت، 
اإلقصاء والريع السياسي والزبونية وهي أمور 
تسببت في إقصائهم، وهذه مناسبة أوجه من 

خالها نداء لجميع الحركيين والحركيات 

التستر على فضائح وزراء الحركة الشعبية 
تحد سافر لقرارات الديوان الملكي

»الحركة التصحيحية« في حزب الحركة

 الشعبية شعارها »من رأى منكم منكرا فليغيره«

الوزير السابق سعيد 
أولباشا يتهم 

امحند العنصر 
بإقصاء الكفاءات 

ويصرح:

ال أحد يعرف السبب الذي جعل 
أولباشا،  سعيد  ال��ج��راح  الطبيب 
والوزير السابق المكلف بالتكوين 
المهني، يختفي لمدة طويلة عن 
للظهور  ع��اد  ولكنه  األن���ظ���ار)..(، 
مؤخرا كأحد الفاعلين في »الحركة 
التصحيحية« التي ولدت من رحم 
ال��ش��ع��ب��ي��ة.. ماذا  ح���زب ال��ح��رك��ة 
هكذا  ال��ح��زب؟  ف��ي  ستصححون 
ت��س��اءل��ت »األس���ب���وع« ف��ك��ان جواب 
ما  كل  نصحح  أن  »نريد  أولباشا: 
يصبح  بحيث  ب��ال��ت��دب��ي��ر،  يتعلق 

ديمقراطيا وشفافا..«.
سبق أن طرح اسم سعيد أولباشا 
ل��اس��ت��وزار ب��ق��وة ف��ي ح��ك��وم��ة بن 
كيران، لكنه يرفض إعطاء تفسير 
حول الظروف التي أبعد فيها اسمه، 
على اعتبار أن رئيس الحكومة هو 
الذي يملك االختيار، كما أنه تجنب 
بعض  ع��ن  ال��ح��دي��ث  كبير  بشكل 
باستثناء  بأسمائهم،  األش��خ��اص 
الحركة  وزراء  فضائح  عن  حديثه 
الشعبية، حيث يفضل أولباشا ربط 
المسؤولية بالمحاسبة، ويعتبر أن 
تكليف محمد أوزين الوزير السابق 
بتسيير شؤون الحزب، تحٍد سافر 
لقرارات الديوان الملكي، الذي أقر 
مسؤوليته السياسية واإلدارية عن 

فضيحة مركب موالي عبد الله..
في الحوار التالي، يشتكي أولباشا 
الكفاءات داخل  مما سماه إقصاء 
اللوم على األمين  ويلقي  الحزب، 
ال��ع��ن��ص��ر، وعلى  ام��ح��ن��د  ال���ع���ام 
يحددها  ل���م  ص��غ��ي��رة  م��ج��م��وع��ة 
استأثرت  إن���ه���ا  ي���ق���ول  ب����االس����م، 
المنتمين  أغلب  أن  رغم  بالكلمة، 
يكونوا  لم  »ملتحقون جدد«  إليها 
يعرفون حتى عنوان الحزب، حسب 

قوله.

هناك احتكار للكلمة
 من طرف بعض األشخاص 

الذين أوصلوا الحزب لهذا 
المستوى، وهم في أغلبيتهم 

»ملتحقون جدد« بالحزب، 
بعضهم لم يكن يعرف حتى 

عنوان مقر الحزب، وال يعرفون 
تاريخ الحركة الشعبية، هذه 

الفئة لها أهداف خاصة وتفكر 
فقط في مصلحتها وال تفكر 

في األهداف العليا للحزب

سعيد أولباشا 
في حوار مع 
األمني العام 

امحند العنصر 
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من أجل »توحيد الصفوف« وتكوين كتلة واحدة، 
ألننا نحتاج لهذا الحزب الذي انبثق من الشعب 
ول����م ي��ب��اي��ع ال »إي��دي��ول��وج��ي��ة ال���ش���رق« وال 
بالمقدسات  يؤمن  كان  الغرب«،  »إيديولوجية 

وبقوة.
)مقاطعا( األحزاب األخرى بدورها تؤمن 

بالمقدسات؟
> الحركة الشعبية منذ تأسيسها كانت تؤمن 
بهذه األم��ور، في حين أن هناك أحزابا كانت 
الفكر  ه��ن��اك  ك���ان  ل��ل��ش��رق،  بالتبعية  ت��ن��ادي 
الناصري والفكر البعثي، وكان هناك ما يسمى 
عن  يدافع  ك��ان  الحزب  العربية«،  ب�»القومية 
»المواطن المقهور« وعن الهوية المغربية بكل 
مكوناتها »األمازيغية« و»العربية« و»اإلفريقية«.. 
وه��ذا ه��و الفكر ال��ذي نؤمن ب��ه أب��ا ع��ن جد، 
في  الحركيين  من  كمجموعة  نحن  ويشرفنا 
الرباط، أننا كنا فقط  حركَيْين في العاصمة سنة 
1992، لكننا استطعنا أن بفضل العمل الجاد 
سنة  ال��رب��اط  عمالة  مجلس  برئاسة  نفوز  أن 
1997، وتبعتها انتخابات سنة 2003 فحققنا 
برئاسة  فوزنا  بعد  وباهرا جدا،  كبيرا  نصرا 
مجلس المدينة ورئاسة مجلس العمالة، وفزنا 
بمجلس الجهة.. والتاريخ يسجل أن عبد ربه، 

كان له الشرف أن يكون لمرتين متتاليتين رئيسا 
أي  لم يحققه  ما  الرباط، وهو  لمجلس عمالة 
حزب في العاصمة، وهذا ما نسعى إلى إعادته 

لحزب الحركة الشعبية..
ما رأيك فيمن يقول بأن حزبكم مجرد حزب 

إداري، انتهت مدة صالحيته، وإنه كأي حزب 
إداري يبدأ قويا وينتهي ضعيفا؟

> ال أتفق مع هذا القول، فالحركة الشعبية 
ليست حزبا إداريا، والسي المحجوبي أحرضان، 
والدكتور الخطيب  والسي اليوسي رحمهما 
الله.. من رجال المقاومة وجيش التحرير، وقد 
المغرب،  استقالل  عن  للدفاع  السالح  حملوا 
التعددية ومنهم من سجن  وناضلوا من أجل 
واعتقل واختطف.. لو كان هذا الحزب إداريا 
لولد وفي فمه »الملعقة«.. من يقول بأننا حزب 
إداري يظلم التاريخ ويظلم هذا الحزب، الذي 
ي��ف��وق ع��م��ره 56 س��ن��ة، ل��و ك��ان ح��زب��ا إداريا 

النقرض..
يالحظ أنك تفتخر بالحركة الشعبية في عهد 

المؤسس »أحرضان«، في حين أنك تنتمي 
لحزب الحركة الذي يقوده »امحند العنصر«؟

> أنا أفتخر بكل الحركيين، دون استثناء، 
أفتخر بالسي أحرضان وبالسي العنصر، وبكل 

ولهذا  الحزب  لهذا  جليلة  خدمات  أس��دى  من 
البلد، وهذا ال يعني أنني متفق نسبة 100 في 
المائة بخصوص التسيير، وقد كانت تحز في 
نفسنا االنشقاقات المتكررة في حزب الحركة 
الشعبية، ومازلت أتذكر أننا أخذنا مبادرة بعد 
ت��أس��ي��س ح���زب االت���ح���اد ال��دي��م��ق��راط��ي، أنا 
والدكتوران مصطفى أكرد ومصطفى أوعشي، 
العنصر،  امحند  العام  األمين  استشارة  بعد 
وقلنا بأن االنشقاقات أمر غير معقول، وفعال 
استقبلنا بوعزة إيكن، وهو مازال بصدد تهييء 
المقر، هذا األخير استوعب الفكرة قبل أن نذهب 
عند السي المحجوبي أحرضان، الذي استقبلنا 
بدوره، فقلنا له إننا جئنا بصفتنا أبناء إقليم 
الخميسات لنقول له بأنه ال يعقل أن يكون هناك 
انشقاق بعد انشقاق، نحن نؤمن بفكرة توحيد 
الحركة، وفعال بعد انتخابات سنة 2002 حصلت 
الحركة الشعبية على عدد محترم من المقاعد 
واالتحاد  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ح��رك��ة  ش����أن  ش��أن��ه��ا 
الديمقراطي، فقلنا بأن هذا الرصيد يجب أن 
يستثمر وال بد من توحيد المكونات، فانطلقت 
المرحلة األولى بين الحركة الشعبية والحركة 
الوطنية الشعبية، وكانت هناك مجموعة من 
ذوي النيات الحسنة الذين ساهموا في التنسيق 

للبرلمان  مشترك  بفريق  ال��دخ��ول  سهل  مما 
االتحاد  التحق   2006 سنة  وفي  وللحكومة.. 
فكرة  تتبلور  أن  قبل  بصعوبة  الديمقراطي 
الناحية  م���ن  ال���س���اه���ر  وك���ن���ت  االن�����دم�����اج، 
اللوجستيكية على تنظيم مؤتمر لم يتكرر منذ 

ذلك الحين..
بعض األصوات داخل الحركة الشعبية 

تنتقدكم ألن حركتكم التصحيحية ال تضم، 
من وجهة نظرهم، سوى أشخاصا ال ينتمون 

عمليا للحزب لكونهم ال يتحملون أية مسؤولية 
في الهياكل )المجلس الوطني، والمكتب 

السياسي(؟
>  هذا الكالم للتغليط فقط، من يقول ذلك 
ينكر تاريخ هؤالء الناس الذين أسدوا الكثير 
للحركة الشعبية، هناك من كانوا وزراء وهناك 
الشعبية  الحركة  داخ��ل  برلمانيين  كانوا  من 
وساهموا في إشعاع الحزب وينتمون لعائالت 
والمرابط،  الماعوني،  أم��ث��ال:  عريقة  حركية 
لفترتين  ال��ب��رل��م��ان��ي��ة  مستغفر  واألس���ت���اذة 
قطاع  رئيسة  رشيق  واألس��ت��اذة  انتدابيتين، 
سابقا،  ال��ح��رك��ي��ة  ال����م����رأة 
واألستاذ صمصم برلماني 
لمرتين ورئيس جماعة 
قروية باسم الحركة.. 
هؤالء أقدم من أولئك 
يتحدثون  ال����ذي����ن 

اليوم.

«««

أنا أفتخر بكل الحركيين، 
دون استثناء، أفتخر بالسي 
أحرضان وبالسي العنصر، 
وبكل من أسدى خدمات 
جليلة لهذا الحزب ولهذا 
البلد، وهذا ال يعني أنني 
متفق نسبة 100 في 
المائة بخصوص التسيير، 
وقد كانت تحز في نفسنا 
االنشقاقات المتكررة في 
حزب الحركة الشعبية

  ما تقييمك لدور حزب الحركة الشعبية 
في الحكومة الحالية؟

> كنا نتمنى أن يكون للحركة الشعبية 
دور كبير في الحكومة الحالية، حيث كان 
العالم  عن  بالدفاع  دائما  ينادي  الحزب 
والعدالة  وال��م��س��ت��ض��ع��ف��ي��ن،  ال���ق���روي، 
االجتماعية، لكننا ال نرى أن الحزب يدافع 
عن هذه المبادئ من خالل الحقائب التي 

حصل عليها.
ما رأيك في ارتباط أسماء وزراء من 

حزبكم بالفضائح، فبعد فضيحة 
الشكوالتة )الكروج(، مرورا بقضية 

روبي )مبديع(، فقضية الكراطة 
)أوزين(؟

ال  المغاربة  جميع  رأي  ه��و  رأي��ي   <
نرضى بأن يتورط أي حركي مسؤول في 
حكومتنا في فضائح مثل هذه الفضائح، 
وك��ل م��ا م��ن شأنه أن ي��ورط ال��ح��زب أو 

الحكومة في فضائح نحن في غنى عنها.. 
اقتران  م��ب��دأ  تفعيل  م��ن  ب��د  ال  أن  أظ��ن 
المسؤولية بالمحاسبة، ومن تم ال يمكن 
السكوت عما وقع في مركب موالي عبد 
الله، المغاربة كلهم استنكروا هذا األمر، 
على  بناء  المسؤول  إعفاء  ق��رار  وص��در 
المباشرة  مسؤوليته  أث��ب��ت��ت  ت��ق��اري��ر، 
سياسيا وإداريا في هذه الفضيحة، واليوم 
نزكي هذا الشخص ونفوض له مسؤولية 
العام،  تدبير الحزب بالنيابة عن األمين 
هذا أمر ال يقبله المنطق، وتحٍد سافر وغير 
م��س��ب��وق ل���ق���رارات ات��خ��ذت ع��ل��ى أعلى 
مستوى، بعد صدور بالغين عن الديوان 
الملكي، هذا تحٍد سافر ال يجب السكوت 
عنه ألن هذا األمر يعطي صورة سلبية عن 

حزبنا.
أين اختفيت كل هذه المدة من وزارة 

»التكوين المهني« إلى اليوم في حركة 

تصحيحية؟
> أنا لم أختف، بل إنني كنت 
قرب؛  عن  األم��ور  أتابع  دائما 
ك����ان هناك  ل��م��ا  ان��س��ح��ب��ت 
التسيير  ع����ن  ان�����ح�����راف 
والشفاف  ال���دي���م���ق���راط���ي 
وع���ب���رت ع���ن ع���دم رضاي 
بذلك، ولكن عدت اليوم، ألن 
للحزب  العليا  المصلحة 
ارتأت ذلك، ونظرا ل�»تمرغ« 
سمعة الحزب في التراب، 
وه����ذا ه��و م��ا ي��ح��ز في 
يقول  وك����م����ا  ن���ف���س���ي، 

الحديث الشريف: »من رأى 
بيده،  فليغيره  منكرا  منكم 

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن 
لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

اإليمان«.

رجعت لأن �سمعة احلزب »مترغت« يف الرتاب

مبديع والكروج.. 
الوزيران اللذان 
مت ترشحيهما 
ملغادرة احلكومة

أولباشا
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ينظم مركز حقوق الناس/ المغرب 
الدورة التكوينية األولى حول: »اإلعالم 
وح��ق��وق اإلن���س���ان« ل��ف��ائ��دة 25 من 
المكتوبة  ال����ج����رائ����د  ص���ح���ف���ي���ي 
والتلفزات  واإلذاع���ات  واإللكترونية 
بجهة طنجة – تطوان، وذلك يوم 05 
بطنجة  الريف  بفندق   2015 م��ارس 
ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، 
بدعم من مؤسسة »فريدريش نومان« 

األلمانية.
الناس/  ح��ق��وق  م��رك��ز  ينظم  ك��م��ا 
التربية  وزارة  مع  بشراكة  المغرب 
المهني  وال����ت����ك����وي����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
للتربية  ال��ج��ه��وي��ة  واألك���ادي���م���ي���ات 
والتكوين بكل من جهة طنجة - تطوان 
تاونات   - الحسيمة   - ت��ازة  وجهة 
والجهة الشرقية، وبدعم من مؤسسة 
»فريدريش نومان« األلمانية بالمغرب، 

الندوة الجهوية األولى حول: »مناهضة 
العنف بالوسط المدرسي« لفائدة األطر 
اإلدارية والتربوية وجمعيات أمهات 
والمجالس  التالميذ  وأولياء  وآب��اء 
المنتخبة والسلطات المحلية واألمنية، 
بثانوية   2015 06 مارس  يوم  وذلك 
من  اب��ت��داء  بطنجة  ي��وس��ف  م���والي 

الساعة التاسعة صباحا.
وينظم الفرع الجهوي لمركز حقوق 
الناس بجهة فاس - بولمان الملتقى 
الرابع لالحتفال باليوم العالمي للشعر 
دورة: »فاس تاريخ حضارة وإبداع« 
سيتم من خالله تكريم المبدع الراحل 
أحمد الطيب لعلج، والشاعرة فاطمة 
الهادي،  رتيبة  والشاعرة  بوهراكة، 
وذلك يوم 28 مارس 2015 بالمركب 
من  اب��ت��داء  ب��ف��اس  ال��ح��ري��ة  الثقافي 

الساعة الثالثة مساء.

»حركة 20 فبراير  محاولة في التوثيق«
ما يزال التوثيق لذاكرة الفاعلين 
في  ت��ح��دي��ا  يشكل  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���م���غ���رب ال���م���ع���اص���ر، وه���و 
عنده  وقفت  الذي  الخصاص 

ه���ي���ئ���ة اإلن�����ص�����اف 
خالل  والمصالحة 
تعاطيها مع ملفات 
االن�����ت�����ه�����اك�����ات 
وفي  الجسيمة. 
اإلطار وفي  هذا 
مغاير،  س��ي��اق 
الوسيط  أطلق 
م�������������ن أج���������ل 
طية  ا يمقر لد ا
وحقوق اإلنسان 
للتوثيق  مبادرته 
األول��ى من  للسنة 
عمر حركة 20 فبراير 
مجموعة  ف��ي  كفاعل 
من التحوالت المتصلة 
السياسي  ب����ال����راه����ن 
واالجتماعي بالمغرب.

وقد ارتكز الوسيط في محاولته 
على  لذاكرة 20 فبراير  التوثيق 

مستويات ثالثة مؤطرة لمقاربته المنهجية 
في التوثيق، حيث اعتمد في المرحلة األولى 
أبرز  ج���رد  ع��ب��ر  للحركة  التحقيب  ع��ل��ى 
الفاعلين  تعاطي  ومستويات  محطاتها 
م��ع��ه��ا، وف���ي م��رح��ل��ة ث��ان��ي��ة نظم 
الوسيط جلسات 
اس��������ت��������م��������اع 
عينة  لشهادات 
من الفاعلين في 
الحركة، ونقاشات 
بين  ل���ل���ت���ف���اع���ل 
النظر  وج���ه���ات 
تلك  ب��خ��ص��وص 
وفي  ال��ش��ه��ادات. 
م��رح��ل��ة ث��ال��ث��ة تم 
تجميع الصور ذات 
الصلة بمجموعة من 
النشطاء الفبرايريين 
وبالمسيرات الوطنية 
والمحلية للحركة في 
المدن. وهي  مختلف 
ال���م���راح���ل ال���ت���ي تم 

»حركة 20 فبراير تتويجها بإصدار  كتاب 
محاولة في التوثيق«.

ستارتاب ويكند
 الدار  البيضاء يكرم المرأة

بعد خمس نسخ ناجحة بخريبكة وأكادير وآسفي والرباط 
واليوسفية والجديدة والدار البيضاء وفاس، جمعت أكثر من 100 

المغرب  في  ويكند«  »ستارتاب  قافلة  تستمر  مدربا،   80 من  وأكثر  شاب 
المجمع  مع شبكة  بشراكة  المغرب«  »ستارتاب  من طرف جمعية  المنظمة 
الشريف للفوسفاط للمقاولة لتحط الرحال ألول مرة بطنجة من 06 إلى 08 
والتسجيالت  بطنجة.  والتسيير  للتجارة  الوطنية  بالمدرسة  وذلك  مارس، 
مفتوحة على موقع www.swtanger15.eventbrite.com. وتندرج هذه 
النسخة تحت قافلة  ستارتاب ويكند المغرب، وستتصادف نسخة طنجة 
مع اليوم العالمي للمرأة وبذلك تتحد »ستارتاب المغرب« مع برنامج من 
أجلك الذي يروج للمقاولة النسائية. حيث إن هذه النسخة تكرم المرأة 
المغربية وتشجعها على المقاولة، إذ سيكون على النساء المشاركات 
ف���رق متعددة  ت��ك��وي��ن  م��ن  ذل���ك  ب��ع��د  ليتمكن  أف��ك��اره��ن  ت��ق��دي��م 

التخصصات مشكلة من نساء ورجال سيعملون يدا في يد 
من أجل خلق مقاوالتهم. وللرجال كذلك حق تقديم 

أفكارهم مع تذكر أن النساء هن من سيسطع 
ن��ج��م��ه��ن ف���ي ه����ذا ال���ي���وم ال���ذي 

يكرمهن.

على هامش الدورة 16 للمهرجان الوطني 
التنظيمات  رؤس���اء  اجتمع  بطنجة،  للفيلم 
الثالث التي تمثل التقني السينمائي المغربي، 
والنقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي 
البصري، والنقابة الوطنية لمهنيي السينما 
للتقنيين  ال��م��غ��رب��ي��ة  وال��غ��رف��ة  ب��ال��م��غ��رب، 
السينمائيين ومبدعي األفالم، وذلك في إطار 
لقاء تشاوري مهني، محوره توحيد المطالب، 
ويأتي هذا المطلب في مرحلة يدعو واقعها 
قوة  ليشكلوا  كلمتهم  توحيد  إلى  التقنيون 
اقتراحية وترافعية في كل ما يخدم المجال 
السينمائي عموما والتقني المهني المغربي 

على الخصوص.
وقد تم التوافق الجماعي للتنظيمات الثالث 
التي تمثل التقني لتأسيس تنسيقية التقنيين 
التحضيرية،  لجنتها  كونت  التي  المغاربة، 
المطلوبة وسيعقد مؤتمرها  الوثائق  إلعداد 

التأسيسي في غضون شهر من اآلن.

يحتضن المغرب من 2 إلى 
5 مارس 2015 األيام الثقافية 
الدكتور  ب��رئ��اس��ة  ال��ت��رك��ي��ة، 
نائب  ك��ورت��ول��م��وش،  نعمان 
رئيس وزراء جمهورية تركيا، 
والسيد محمد أمين صبيحي، 

وزير الثقافة المغربي.
وت��ض��م��ن��ت ف��ع��ال��ي��ات هذه 

األيام الثقافية، حفال موسيقيا 
ورقصات  تركية(،  )فسيفساء 
وعرضا  ت��رك��ي��ة،  ف��ل��ك��ل��وري��ة 
للدراويش المولوية، وذلك يوم 
 ،2015 م�����ارس   2 اإلث���ن���ي���ن 
محمد  ال��وط��ن��ي  ب��ال��م��س��رح 
ال��خ��ام��س ف��ي ال��رب��اط، الذي 
معرضا  أروق���ت���ه  ف���ي  ي��ض��م 

»بانوراما  ب��ع��ن��وان:  للصور 
إل��ى 5 مارس  ت��رك��ي��ا« م��ن 2 

.2015
دار  بلدية  قاعة  وتحتضن 
يوم  ف��اس،  بمدينة  البطحاء 
عرضا  م����ارس،   5 الخميس 
وأداء  الصوفية  للموسيقى 

للدراويش المولوية.

الثقافيــة األيــام 
بالمغـرب التركيـة  تنظيمات التقنيين  

السينمائيين المغاربة تتحد

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

زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

مركز حقوق الناس/ المغرب 
يناقش العنف بالوسط المدرسي



لرفع  المغربية  الملكية  الجامعة  عقدت 
بقاعة  ال��س��ن��وي  ال���ع���ام  ال��ج��م��ع  األث���ق���ال 
االجتماعات بالمركب الرياضي محمد الخامس 
بالدار البيضاء، وذلك بعد عصر يوم الجمعة 
27 فبراير.  وتميز هذا الجمع العام بحضور 
ممثلي الوزارة الوصية والكاتب العام للجنة 
الوطنية األولمبية المغربية نور الدين بنعبد 

األولمبية  للجنة  اإلداري  والمدير  النبي، 
جميع  وممثلي  ورؤس���اء،  داكين  لحسن 

األندية المنضوية تحت لواء الجامعة. 
الجامعة  رئيس  الجمع  افتتح  وقد 
األستاذ كمال لحلو بكلمة شاملة حول 
الرياضة الوطنية ورياضة رفع األثقال، 
ف��ي إطار  إن��ج��ازات  وم��ا تحقق م��ن 

ال���ب���رام���ج واألح�����داث 
ال�����م�����س�����ط�����رة 
ل�����ل�����ح�����اض�����ر 

والمستقبل، 
تناول  كما 
ال���ك���ل���م���ة 

محمد فريح الكاتب العام للجامعة الذي قدم 
عرضا مفصال للتقرير األدبي وضمنه جردا 
لألنشطة التي شهدتها رياضة رفع األثقال في 
سنة 2014 والنتائج اإليجابية التي حققها 
الرباعون والرباعات في مختلف الملتقيات 

الوطنية والعربية والقارية والدولية.
الجامعة  اعتماد  التقرير  وأظهر 
في  المحدثة  ال��م��دارس  على 
بعدة  التعليمية  الفضاءات 
اكتشاف  ب���ه���دف  ج���ه���ات 
وتحضيرها  ال���م���واه���ب 
كما  والمنتخبات.  لألندية 
أشار إلى الجهود المبذولة 
قاعدة  ت��وس��ي��ع  أج����ل  م���ن 
األطر  وت��ك��وي��ن  ال��م��م��ارس��ة 
وتحسين النتائج مع تسجيل 
ال��ح��ض��ور ال��م��ح��ت��رم في 
الملتقيات  مختلف 
قدم  كما  الرياضية، 
الجامعة  مال  أمين 

أحمد الشهناوي تقريرا ماليا قام فيه بتفصيل 
في  المتمثلة  الجامعة  ومصاريف  مداخيل 
منحة الوزارة الوصية ودعم اللجنة الوطنية 
األولمبية، مقابل تكاليف تترجم قيمة الطموح 
الميزانية  ه��ذه  بلغ حجم  وق��د  وال��ره��ان��ات، 
حوالي ثالثة ماليين درهم، كما طالب الجمع 
برفع قيمة الدعم للجامعة لتحقيق نتائج أرقى 
ستتميز  والتي  المقبلة،  االستحقاقات  في 
المؤهلة  اإلفريقية  البطولة  في  بالمشاركة 
لأللعاب األولمبية المقبلة بريو دي جانيرو 

البرازيلية.
والمالي  األدب��ي  التقريرين  مناقشة  بعد   
ممثل  تدخل  باإلجماع  عليهما  والمصادقة 
الوزارة الوصية واللجنة الوطنية األولمبية 
نور الدين بنعبد النبي، وأشاد بعمل األندية 
والجامعة في سبيل تطوير ممارسة رياضة 
رف���ع األث��ق��ال م��ن��وه��ا ب��وع��ي ف��ع��ال��ي��ات هذه 
هذه  مواصلة  إلى ض��رورة  داعيا  الرياضة، 
والفئات  ال��ش��ب��اب  ف��ئ��ة  ال��ج��ه��ود وخ��اص��ة 

الصغرى بصفة عامة.
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عاد رئيس الرجاء البيضاوي محمد 
بودريقة إلى الواجهة عبر بوابة إحدى 
المحطات اإلذاعية التي وجدت في هذا 
الشاب الذي مازال لم يفهم بأنه يرأس 
فريقا كبيرا، أعطى العديد من النجوم 
تسييره  ع��ل��ى  وأش����رف����ت  ال���ك���ب���ار، 
شخصيات وازنة وعاقلة، ضحت كثيرا 
في سبيل هذا الفريق العريق، بدون 
أن تخلق له مشاكل، أو أن تتسبب في 
عداوات مجانية مع الخصوم، وجدت 

فيه وسيلة لترويج بضاعتها.
"تسلط"  أن  منذ  وكعادته  بودريقة 
على الرجاء، وهو يخلق المشاكل تلو 
األخ�����رى، ف���ت���ارة ي��ط��ل��ق ال���ن���ار على 
المسيرين السابقين، وتارة أخرى على 
الذين  ال��م��ن��خ��رط��ي��ن  أو  ال��م��ح��ب��ي��ن 

يخالفونه الرأي.
آخر خرجاته المتهورة، اتهم فيها 
من  وط��ال��ب  ب��ال��رش��وة،  الصحفيين 
ركبه،  في  يسيرون  الذين  "رجاوييه" 
مهاجمة كل الصحفيين الذين وصفهم 
وأع���داء  ال��ف��ري��ق،  ع��ل��ى  بالمتآمرين 

النجاح...
هناك  الشديد  ول��ألس��ف  صحيح، 
بعض المرتزقة الذين تحولوا بقدرة 
لكن  وسماسرة،  صحفيين  إلى  ق��ادر 
أمثال بودريقة هم الذين خلقوا هذه 
النماذج التي ال تشرف الجسم اإلعالمي 
السليم، وال تتحدث باسم الصحفيين 
"إت���اوات"  يرفضون  ال��ذي��ن  ال��ش��رف��اء 

بودريقة وأمثاله.
ب��ودري��ق��ة وج���د ف��ي ت��ل��ك المحطة 
اإلذاعية فرصة ثمينة لتصفية حساباته 
الرئاسة،  كرسي  إلى  سبقوه  من  مع 

م��دع��ي��ا ب��أن��ه ي��ت��ح��داه��م ل��ك��ون��ه��م لم 
عكس  واحد،  بسنتيم  ولو  يساهموا 
األعضاء الحاليين الذين ضخوا أكثر 
ف����ي صندوق  س��ن��ت��ي��م  م���ل���ي���ار  م����ن 

الفريق.
الشاب  هذا  من يضحك  على  ترى 
ال����ذي ي��ج��ه��ل ب���أن ك��ل ال���رؤس���اء أو 
المسيرين السابقين كانوا ِنْعَم الرجال، 
حيث  إل��ى  الفريق  وص��ل  وبفضلهم 
الفتى  ه��ذا  وج��د  وبفضلهم  وص���ل، 
الطريق معبدة، وبدون أن يدق األبواب، 
وبدون أن يكلف نفسه عناء البحث عن 

محتضنين أو مستشهرين.
الرياضي  ال��رج��اء  ن��ادي  ل��م يعش 

ومنذ نشأته الفوضى التي يمر منها 
حاليا، ولم نر عبر السنين العبا يعربد، 
شجارات  في  ويدخل  م��درب��ه،  ينطح 
يومية مع زمالئه، ويسب مسؤوال، دون 

أن ينال العقاب الذي يستحقه.
كل  تابعته  بورزوق  الالعب حمزة 
الجماهير الرياضية وهو يرغد ويزبد 
مباراة  خ��الل  تعويضه  ت��م  أن  بعد 
أولمبيك أسفي ضد الرجاء، وبالرغم 
في  وج��د  المشين،  السلوك  ه��ذا  من 
الشاب بودريقة مدافعا شرسا عن هذا 
القناة  اتهم  حيث  األرع��ن،  التصرف 
المباراة،  تنقل  كانت  التي  الثانية 
بالمتآمرة على الفريق كما اتهم أحد 

تركيزه  بسبب  بالسابوطاج  أفرادها 
على كرسي احتياط الفريق األخضر.

الالعب حمزة بورزوق له العديد من 
ال��س��واب��ق ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال، فقد تم 
توقيفه من طرف الفيفا بسبب تعاطيه 
مساندة  وج��د  ذل��ك  وم��ع  للمخدرات، 
الذين  الرجاويين  ط��رف  م��ن  مطلقة 
"ال��ف��ض��ي��ح��ة" درسا  اع���ت���ب���روا ه����ذه 
الغريب  الالعب  ه��ذا  منه  سيستفيد 

األطوار.
أخطائه  م��ن  يستفد  ل��م  ب����ورزوق 
إل���ى هوايته  ع���اد  ال��س��اب��ق��ة، ح��ي��ث 
والعربدة،  الفوضى  وه��ي  المفضلة 
حيث لم يسلم من سلوكاته ال المحبون 

وال حتى المسيرون.
حماقات، وتصرفات صادمة يفاجئنا 
بها هذا الالعب كاستحمامه مع العبي 
التي  المباراة  خالل  الملكي  الجيش 
دورات  إح������دى  خ�����الل  ج��م��ع��ت��ه��م��ا 

البطولة.
تصرفات غير مسؤولة بل مجنونة، 
ومع ذلك يتحدث بودريقة عن االنضباط 
داخل فريقه، وويل لمن يقول العكس، 
له  ال��ش��اب يتصدى  ألن��ه سيجد ه��ذا 
بشراسة، وسيطلق لسانه لمصطلحاته 
ال���ك���الس���ي���ك���ي���ة، ك���ال���س���اب���وط���اج، 

والكراطة.
بالمصطلحات  مليء  رديء  معجم 
القبيحة ال يفهمها إال الشاب بودريقة.
أخطاء وهفوات بالجملة، سقط فيها 
اإلذاعية  المحطات  بإيعاز من بعض 
الذين  ومن بعض أشباه الصحفيين 
ناهية  وف��ي  م��ق��اس��ه،  على  صنعهم، 

المطاف يفضحهم عب األثير.

األندية المغربية في الواجهة اإلفريقية
الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لرفع األثقال

انطالق االستعدادات إلقصائيات األلعاب
 األوملبية 2016 بالبرازيل

قالوا ونقــــــــــــــــول
>> ماشي أنا اللي غادي ندخل نماركي!!
< بودريقة رئيس الرجاء
أنت باراكا عليك غير المشاريع الوهمية، وخلق 

البوليميك
المحترفين  للقاء  األوروب��ي��ة  الجولة   <<

كللت بالنجاح
< الناخب الوطني بادو الزاكي

هذه جولة أو عملية جراحية؟
القادم  ال���وداد  نجم  أصباحي:  أن��س   <<

بقوة...
< المنتخب
باراكا من "النفيخ" خليو عليكم الولد، راه عاد بدا 

يلعب
مواجهة  م���ن  س��ن��س��ت��ف��ي��ده  م���ا  ه���ذا   <<

األسود
< تاباريز مدرب منتخب األوروغواي
ستستفيدون من منحة ضخمة، وعطلة الربيع في 

مدينتي مراكش وأكادير
>> "عندي فريق على قد الحال"

< الركراكي مدرب الفتح الرباطي
حتى أنت مدرب على قد الحال!

>> الرعد مشرفا عاما، أيت غابي مدربا، 
كروان معدا بدنيا، بوطي والصبار مدربين 

للحراس، واعسيلة مديرا تقنيا
< الصباح
يا  التقني،  الطاقم  هاد  عندوش  ما  مدريد  ري��ال 

حسرة على شباب المحمدية!!
أجل  من  منتخباتهم  يرفضون  عرب   <<

العالمية
< العلم

قصة الكذاب والطماع، بلعرابي، نموذجا
>> لم أعد متحمسا للعب في إفريقيا

< طاليب مدرب نهضة بركان
لعب في المريخ!

بعد  الكونغو  من  ثمين  بتعادل  البيضاوي  الرجاء  فريق  ع��اد 
مواجهته لفريق الشياطين السود. تعادل الرجاء بهدفين لمثلهما 
األبطال  منافسات عصبة  من  ال��ق��ادم  ال��دور  إل��ى  التأهل  له  خ��ول 
اإلفريقية، علما بأنه تمكن من هزم خصمه بمركب محمد الخامس 
بأربعة أهداف نظيفة. نتيجة الذهاب لعبت دورا كبيرا في هذا التأهل، 
الذي سيفتح الباب على مصراعيه للشياطين الخضر للذهاب بعيدا 
في هذه المنافسة. فريق المغرب التطواني بطل الموسم األخير، 
وبعد انهزامه في مباراة الذهاب بهدفين لصفر، تمكن من قلب الطاولة 
على خصمه أولمبيك سيركل باماكو المالي الذي استسلم وانهزم 
بثالثية نظيفة. فريق نهضة بركان ممثلنا في كأس االتحاد اإلفريقي، 
خرج مبكرا من هذه المنافسة بعد إقصائه من طرف أونز كرياتور 
المالي الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز في األنفاس األخيرة من 
هذه المباراة التي عرفت فوضى عارمة بعد نهايتها. فريق نهضة 
بركان الذي يشارك ألول مرة في تاريخه في هذه المنافسة، خانته 
التجربة المطلوبة في مثل هذه المباريات التي تتطلب الشجاعة 
والندية. نتمنى أن يستفيد الفريق البرتقالي من هذه المنافسة، وأن 

يركز أكثر على ما تبقى من دورات البطولة.

تأهل الرجاء وتطوان
 وإقصاء نهضة بركان

»كراطة« بودريقة وعربدة بورزوق
عن الرجاء العالمي:

النبل  ب��ادرة طيبة تنم عن 
والعفة، تلك التي أقبل عليها 
اإلطار الوطني الكفء مصطفى 
مديح، وذلك بطلب إعفائه من 
ت��دري��ب ف��ري��ق ش��ب��اب الريف 

الحسيمي.
بعد االستعصاء الكبير الذي واجهه، 
والنتائج السلبية التي حصدها الفريق 
الريفي، بالرغم من المستوى الجيد الذي 
التي  المباريات  معظم  ف��ي  ب��ه  يظهر 
المكتب  تشبث  من  وبالرغم  أج��راه��ا، 
المسير ببقائه إلى نهاية الموسم، رفض 
مديح بيع الوهم لألشخاص الذين وثقوا 
فيه، وطالبهم بفك االرتباط بطريقة ودية 

لم نألفها في بطولتنا.
مصطفى مديح اقترح على المسؤولين 
عن شباب الحسيمة التعاقد مع زميله 
هذا  يفك  وعسى  لعل  العامري،  عزيز 

االستعصاء الذي الزم الفريق.
للبطولة  المتتبعين  م��ن  ك��ث��ي��رون 
الحضاري  بالسلوك  تفاجأوا  الوطنية 
نفس  في  تناسوا  ربما  لكنهم  لمديح، 
الوقت بأن الرجل لم يخلق ولو مشكال 
واحدا مع كل الفرق التي أشرف على 

تدريبها قرابة ثالثة عقود.
مصطفى مديح يتوفر على شهادات 
من أعلى مستوى، ومع ذلك فقد انطلق 
وبتواضع الكبار من الصفر، درب العديد 

من األندية في القسم الوطني الثاني، 
ك��ال��ن��س��م��ة، وال��ي��وس��ف��ي��ة، وال���رش���اد 
البرنوصي، والقوات المساعدة، قبل أن 
يصبح شباب المسيرة، كما فاز بألقاب 
والجيش  خريبكة  أولمبيك  مع  خالدة 
الملكي، دون أن ننسى مساره المتميز 
كفوزه  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��م��ن��ت��خ��ب��ات  م���ع 
بالميدالية الذهبية لأللعاب الفرنكفونية 
سنة 2001، والدور الكبير الذي قام به 
مساعدا  كان  حين  الكبار  منتخب  مع 
له  يرجع  رج��اك" حيث  كاسبا  ل�"هنري 
الالعبين  من  العديد  تألق  في  الفضل 

المحترفين.
مسيرة  وب���ع���د  م���دي���ح  م��ص��ط��ف��ى 

المرشحين  أكبر  م��ن  ك��ان  نموذجية، 
لإلشراف على إحدى المنتخبات الوطنية 

الحالية، بل ألح الناخب 
الزاكي  ب��ادو  الوطني 
على ضمه إلى طاقمه 
بخبرته  ل��الس��ت��ع��ان��ة 
وكفاءته، لكن السماسرة 
وخفافيش الظالم كان 

آخ����ر،  رأي  ل���ه���م 
ون��ج��ح��وا في 
في  إب����ع����اده 
لحظة  آخ�����ر 
رفضه  ب���ع���د 
المساومات 

الرخيصة التي تلقاها منهم.
كل  م��ن��ا  يستحق  م��دي��ح  مصطفى 
التقدير واالحترام، خاصة وأننا أصبحنا 
أمام مدربين أصبحوا يرافقون األعوان 
القضائيين أينما حلوا وارتحلوا، همهم 
الوحيد هو الربح واالسترزاق، 
ضاربين عرض 
الحائط أبسط 
أخالق  قواعد 

المهنة.
مديح  م����ن  ف���ك���م 
نتوفر عليه داخل هذه 
البطولة التي سميت ظلما 

وعدوانا "احترافية"؟

مصطفى مديح: أقصى درجات النبل والروح الرياضية قـــف

سيرك بودريقة!!
المالكم بورزوق 
والضحية روماو

كمال 
لحلو
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لماذا تراجع المغرب عن طرد 
بعثة المينورسو من العيون؟

خبــاري
تحليلإ

قضية الصحراء بين أصحاب »هبل تربح« و»ذوي غاية في نفس يعقوب«

سعيد الريحاني  الرباط:

محاولة نسف الدولة من الداخل ودواعي 

التمهل في تنزيل مشروع الجهوية

يقول الشاعر حماد العراقي: في الصمت معركة الحكيم/ إذا سجا الليل البهيم. وتعالت األصوات/ من فوهات قرصنة الجحيم. وتطاولت للنهب 
فيئات/ الظالل على النعيم. وتمكنت قوى الشرور/ لتحمل الفزع األليم. فاصمت فقد تأتي الظروف/ بما يتوق له الحكيم..

الصمت حكمة، لكن األغلبية الصامتة في المغرب، ليست حكيمة بالضرورة، شأنها شأن الحكومة التي تعمل بمنطق »هبل تربح«، وأي جنون 
هذا الذي دفع الحكومة إلى اقتراح تعويضات عن السكن للوالة والعمال بما يناهز 32 ألف درهم، والحري بها أن توجه مذكرة صارمة لهؤالء من 

أجل احترام القانون واتخاذ ما يلزم لتمر هذه األيام الصعبة دوليا ومحليا على خير)..(.
إنه الجنون نفسه الذي يجعل وزارة الداخلية تعلن عن قرارات تأديبية تقضي بإبعاد قائد كان على خالف مع العامل إلى منطقة آسا الزاك، 

وكأن هذه المنطقة ال تستحق سوى قائدا مغضوبا عليه.. ماذا يمكن أن ينتظر المواطن من حكومة ال عالقة لها بملف الصحراء؟ وال يجد 
رئيسها الجرأة حتى اليوم لالقتراب من الرمال، وكأنه انتخب ليتجول في العاصمة فقط، إنه نفس اإلهمال الذي جعل الوزير محمد الوفا 

يهدد بنقل مدير ثانوية إلى الصحراء في إطار التأديب عندما كان وزيرا للتربية الوطنية.. أي نوع من الوزراء هؤالء الذين يتصورون الصحراء 
كمنفى إداري وليست جزءا حساسا من الوطن. عندما يتعلق األمر بملف الصحراء يفضل جل الوزراء الصمت، لكن إلى متى؟ وعندما يتعلق 

األمر بتعديل الحكومة يتحدث الجميع عن »التحكيم الملكي«، لماذا يصلح هذا الدستور؟ ولماذا كل هذه القوانين؟ ولماذا االنتخابات أصال إذا 
كنا سنلجأ في نهاية المطاف إلى التحكيم الملكي؟ أال ينطوي مثل هذا الخطاب على محاولة لتوريط الملكية في الصراعات السياسية، علما أن 

الملك نفسه ما فتئ يؤكد بأنه »ال ينتمي ألي حزب وال يشارك في أي انتخاب، والحزب الوحيد الذي ينتمي إليه، هو المغرب«..

بن كيران يضع يده في يد السفير األمريكي 
»بوش« هل يعلم األول ما يدور في رأس الثاني

الجزء األول
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ما لم ينتبه إليه المتحمسون لطلب التحكيم 
هذا  إل��ى  المتكرر  اللجوء  أن  ه��و  الملكي 
على  م��م��ارس��ات  ظ��ه��ور  إل���ى  دف���ع  المطلب 
اتجاه طلب  في  الجهوي، تصب  المستوى 
كبيرة  ك��ل  ف��ي  ب��دوره��ا،  الملكي  التحكيم 
وصغيرة، وربما لم يقرأ الوزراء األخبار التي 
تقول بأن الصحراويين الذين كانوا يطلبون 
التحكيم الملكي، وجلهم حقوقيون وفاعلون 
إلى  اللجوء  المدني اختاروا  في المستوى 
»التحكيم الدولي«، و«فكها يا من وحلتيها«، 
إنهم يتحدثون اليوم عن »الفساد السياسي 
في الصحراء وسبل محاربته« في بلجيكا، 
بالموازاة مع التطورات المقلقة التي يعرفها 
الملف في االتحاد األوروبي نفسه. وال شك 
التحكيم  آلية  إلى  اللجوء  مبادرات  أن  في 
الدولي، تدفع إلى طرح الكثير من األسئلة، 
فقد هدد نادي قضاة المغرب باللجوء إلى 
لما  مواجهة  في  للقضاة  العالمي  االتحاد 
سموه التضييق الذي يمارسه عليهم وزير 
تصلح  ال��رم��ي��د)..(ل��م��اذا  مصطفى  ال��ع��دل 
دولة  إذن؟ هل نحن في  المغربية  القوانين 
بدون قانون حتى يلجأ »أصحاب القانون« 
إلى طلب النجدة من الخارج؟ وماذا تركت 

مثل هذه التصرفات لالنفصاليين؟ 
هذه المبادرات التي تصب كلها في إطار 
»نزع الشرعية من القوانين الوطنية« تأتي 
بالتزامن مع تطورات خطيرة على المستوى 
الدولي، فقد »شهد البرلمان األوروبي يوم 
المجموعة  تأسيس  فبراير   24 ال��ث��الث��اء 
الغربية،  ال��ص��ح��راء  ف��ي  للسلم  المشتركة 
المكونة من 119 نائبا برلمانيا ينتمون إلى 
في هذا  الممثلة  السياسية  األحزاب  معظم 
المجلس التشريعي. وتؤكد مصادر إعالمية 
تابعة للبوليساريو وكذلك نواب أوروبيون 
االجتماعي  ال��م��وق��ع  ف��ي  صفحاتهم  ع��ل��ى 
التي  اللجنة  ه��ذه  تأسيس  »ال��ف��اي��س��ب��وك« 
سيكون من مهامها المتابعة السياسية للملف 
وإن���ج���از ت��ق��اري��ر )ال���م���ص���در: م��وق��ع ألف 

بوست(.
لنفرض أن الحكومة دخلت على الخط، ماذا 
سيقول ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي في 
أرشيف  إل���ى  ب��ال��ع��ودة  ال��ص��ح��راء؟  قضية 
تصريحاته نجد أن هذا األخير صرح رسميا، 
وبشكل شارد، بما يلي: »ليس هناك أي تراجع 
عن موقف المغرب بسحب الثقة من المبعوث 
الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة إلى 
الصحراء كريستوفر روس« )تاريخ التصريح 
12 يوليوز 2012(. اليوم نحن في سنة 2015 
وكريستوفر روس هو المبعوث األممي في 
نزاع الصحراء، وحده وزير الخارجية صالح 

الدين مزوار قال: »تعرضنا للضغوط من أجل 
استئناف المفاوضات مع البوليساريو«، فما 
المغرب  التي جعلت  الضغوط  نوعية  هي 
يطأطئ رأسه للعاصفة؟ لماذا تراجع المغرب 
من  المينورسو  بعثة  ب��ط��رد  ت��ه��دي��ده  ع��ن 
الصحراء، رغم أن بعض العاملين في هذه 
ال���ب���ع���ث���ة ت�����ورط�����وا ب���ش���ك���ل م����ؤك����د في 

التجسس)..(.
))إن مهمة »المينورسو« محددة أصال في 
تبادل الرسائل بين المغرب واألمين العام 
لألمم المتحدة، وفي البحث عن حل سياسي 
دائم ومتوافق عليه لنزاع الصحراء.. وإذا 
للضغوط  مرة  كل  سيتعرض  المغرب  كان 
والمطالب بتوسيع صالحيات المينورسو، 
لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان في الصحراء، 
فمن األجدى أن يطالب المغرب بانسحاب 
المينورسو من على أراضيه بالمرة«. هكذا 
تحدث وزير الدولة السابق محمد اليازغي 
خالل شهر مارس من السنة الماضية، لكن 
نصيحته لم تجد من يسمعها حتى اآلن وهي 
الكولونيل  فهذا  وح��ده،  نصيحته  ليست 
المتتبعين  وأح��د  ملوكي  محمد  المتقاعد 

لملف الصحراء يقول: »وجود المينورسو في 
الصحراء خرق للسيادة المغربية، والمغرب 
ارتكب خطأ بقبوله دخول بعثة المينورسو 
إلى أراضيه.. إذا كان دورها هو مراقبة وقف 
إطالق النار، فإن مكانها الطبيعي هو الحدود 
وال دخل لألمور السيادية فيها.. المينورسو 
وضعت لتراقب وقف إطالق النار فما دخلها 
مع  ملوكي  محمد  )ح��وار  العيون«  بمدينة 

األسبوع، عدد 14 نونبر 2013(.
هو  الصحراء  من  المينورسو  بعثة  طرد 
حق من حقوق المغرب، لكن اللجوء إلى هذه 
العملية قد يكون مقدمة لحرب كبرى وربما 
المحجوبي  الحركي  القطب  أمنية  تتحقق 
أحرضان وزير الدفاع السابق الذي قال في 
حوار سابق له مع »األسبوع«: »المفاوضات 
كان  إيال  لنا شيئا،  لن تحقق  الجزائر  )مع 
كاع،  يديونا  غلبونا  وإيال  مرحبا،  البارود 
كلها  ديالنا  األرض  نرجعو  غلبناهم  وإيال 
حتى تدليكت )وسط الصحراء(.. وباركا من 

هاد اللعب، طال الزمان«.
وقد دارت األيام دورتها لنسمع الملك محمد 
السادس بدوره يؤكد بلهجة صارمة: »المغرب 
سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها 
إلى أن يرث الله األرض ومن عليها«، وهي 
لهجة 

 39 ال��ذك��رى  ف��ي  الملك  استعملها  ص��ارم��ة 
للمسيرة الخضراء، وإن كانت تعني شيئا 
فهي تعني أن »المغرب مستعد للحرب«، فال 
يعقل أن تضيع الصحراء بعد كل هذه الجهود 
»الكل يعرف الوضع الذي كانت عليه الصحراء 
قبل سنة 1975، ولمن ال يعرف الحقيقة، أو 
يريد تجاهلها، أقدم بعض المعطيات: فمنذ 
مداخيل  من  دره��م  كل  مقابل  استرجاعها، 
 7 صحرائه  في  المغرب  يستثمر  المنطقة، 
دراهم، في إطار التضامن بين الجهات، وبين 
أبناء الوطن الواحد. كما أن مؤشرات التنمية 
أقل  كانت   1975 سنة  بالمنطقة  البشرية 
بنسبة 6 بالمائة من جهات شمال المغرب، 
وبنسبة 51 بالمائة مقارنة مع إسبانيا، أما 
اليوم، فهذه المؤشرات باألقاليم الجنوبية، 
جهات  لباقي  الوطني  المعدل  بكثير  تفوق 
المملكة. لهذا أقول، وبكل مسؤولية، كفى من 
الترويج المغلوط الستغالل المغرب لثروات 
المنطقة«، هكذا تحدث الملك محمد السادس 

في ذكرى المسيرة.
قد يقول قائل إن تراجع المغرب عن 

المقر القديم 
لبعثة 

المينورسو في 
العيون قبل 

تحديثه

دارت األيام دورتها لنسمع الملك 
محمد السادس بدوره يؤكد 

بلهجة صارمة: »المغرب سيظل 
في صحرائه والصحراء في 

مغربها إلى أن يرث اهلل األرض 
ومن عليها«، وهي لهجة صارمة 

استعملها الملك في الذكرى 
39 للمسيرة الخضراء، وإن 

كانت تعني شيئا فهي تعني أن 
»المغرب مستعد للحرب«

الملوكي في اليمين يطالب بطرد المينورسو واليازغي في اليسار يطالب بطردها وأحرضان وسط الصورة يقول: »البارود هو الحل«
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من  المينورسو  بعثة  »ط��رد  فكرة 
الصحراء« لها ما يبررها طالما أن 
أمينها العام »بان كيمون« يؤكد أنه: 
بتعاليق  ي��ن��ب��غ��ي،  ك��م��ا  »أخ������ذ، 
ومالحظات المغرب بخصوص ملف 
ضمانات  أعطى  وبأنه  الصحراء 
ح�����ازم�����ة ب���خ���ص���وص ح���ي���ادي���ة 
وموضوعية ونزاهة مسؤولي األمم 
المتحدة المكلفين بتسهيل المهمة 
األممية بالصحراء المغربية«، حسب 
ما أكده بالغ للديوان الملكي بتاريخ 
يمكن  ه��ل  لكن   ،2015 يناير   22
ال��وث��وق ف��ي األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم 

الذي  الرجل  نفسه  وهو  المتحدة 
أصر على تعيين »كريستوفر روس« 
م��ب��ع��وث��ا ل���ه ف���ي ال��ص��ح��راء رغم 
للبوليساريو؟  المكشوف  انحيازه 
هل يمكن الوثوق في »بان كيمون« 
وهو نفسه الذي دبج تقريرا أوصى 
ب���»ت��وس��ي��ع صالحية  خ��الل��ه  م���ن 
لتشمل مراقبة حقوق  المينورسو 
اإلنسان في المغرب وتندوف..« قبل 
احتجاج  بعد  ذلك  عن  يتراجع  أن 

المغرب.
كثيرا  التفاؤل  ينبغي  ال  وربما 
بمسألة »المواقف الثابتة« عند األمم 

المتحدة  وال����والي����ات  ال��م��ت��ح��دة 
حكاية  ي��رددون  فكلهم  األمريكية، 
ال��ث��اب��ت« وه���ي جملة  »ال��م��وق��ف 
وعند  عندنا  لالستعمال  صالحة 
أبدا  ال يصرحون  ولكنهم  أعدائنا 
بهذا الموقف الثابت، فتجد كال من 
والجزائر  والبوليساريو  المغرب 
أو  أم��م��ي  تصريح  لكل  يصفقون 
أمريكي يتحدث عن »موقف ثابت« 
إزاء القضية، فهذا السفير األمريكي 
ي��ؤك��د أن موقف  ب���وش«  »دواي����ت 
أمريكا ثابت من قضية الصحراء، 
غير أنه يؤكد أن هناك مسارا آخر 

داخل ردهات األمم المتحدة ينبغي 
القبول به، حسب قوله)..( وبنفس 
اللغة تحدثت كاتبة الدولة األمريكية 
اإلذاعة  في   ،2015 يناير   25 يوم 
الجزائرية عندما قالت: »إن الواليات 
المتحدة األمريكية لم تغير موقفها 
الصحراء  ن����زاع  ي��خ��ص  م���ا  ف���ي 
الغربية ومازالت تدعم جهود األمم 
المتحدة من أجل التوصل إلى حل 
س��ل��م��ي ودائ�����م وم��ق��ب��ول م���ن كال 

الطرفين«.. 
بان كيمون أيضا ينتمي لجوقة 
من  الثابتة«  »ال��م��واق��ف  أص��ح��اب 
ما  أحد سأله  ال  لكن  القول،  حيث 
ستلتزم  المينورسو  بكون  يقصد 
هذه  هي  وم��ا  األصلية؟  بمهمتها 
انحرفت  ومتى  األصلية؟  المهمة 
لتعود إلى األصل؟ ربما يقصد ذلك 
الزيغ عندما شرعت المينورسو في 
توفير الغطاء لألنشطة االنفصالية، 
وعندما وصلت أقدام مبعوثيها إلى 
قاعة اجتماع »المجلس االقتصادي 
موظفين  فحضور  واالجتماعي«، 
بركة  ن���زار  اج��ت��م��اع  ف��ي  أمميين 
يكشف تزايد نفوذ أعضاء البعثة 
الطبيعة  ذات  الملفات  متابعة  في 
وليس  واالجتماعية  االقتصادية 
تحدثت  هكذا  فحسب،  العسكرية 
جريدة »الصباح« في عددها الصادر 
بتاريخ: 17 شتنبر 2013، وال شك 
أن مثل هذا التطاول يستحق فتح 
المغرب طبق  أن  لنفرض  تحقيق. 
الموسعة ومنح  الجهوية  مشروع 
لألقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، كحل 
ل��ن��زاع ال��ص��ح��راء؟ ه���ذا ه��و عين 
تعيين  ت��م  ذل��ك  وألج��ل  المطلوب، 
لجنة استشارية ملكية عشية يوم 
وأسندت   ،2010/1/3 األح�����د 
وأوضح  عزيمان..  لعمر  رئاستها 
الجهوية  أن مشروع  وقتها  الملك 
التشبث  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  ال��م��غ��رب��ي 
بمقدسات األمة وثوابتها، ووحدة 

الدولة والوطن والتراب، »فالجهوية 
تأكيدا  تكون  أن  يجب  الموسعة، 
ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني 
بتنوع روافده الثقافية والمجالية، 
المنصهرة في هوية وطنية موحدة، 

بحسب ما أعلنه ملك المغرب«.
أما في  الخطاب،  هذا من حيث 
السياسيون  وج��ده��ا  فقد  ال��واق��ع 
الحزبيون فرصة للحلم بحكومات 
فؤاد  فهذا  المقاس،  على  جهوية 
»إن  يقول:  طنجة  عمدة  العماري 
توقيع اتفاقيات شراكة مع الخارج 
قناة  أي  ع��ب��ر  ي��م��ر  أن  ي��ح��ت��اج  ال 
الداخلية«  فيها وزارة  بما  رسمية 
أيام  لم يحدث حتى في  أمر  وهو 
االستعمار في زمن »طنجة الدولية«، 
وهذا زميله في الحزب محمد بودرا 
يقول: »إن حزب األصالة والمعاصرة 
هو من يمتلك الحق للتفاوض باسم 
شرعية  يمتلك  م��ن  وه��و  ال��ري��ف، 
صناديق االقتراع بإقليم الحسيمة«، 
الخاص  ال��ف��ه��م  ل���ه���ذا  أن����ظ����روا 
»للجهوية االنفصالية«.. وهذه مجرد 
نقطة في واٍد مما فرض على المغرب 
التأني في تنزيل مشروع الجهوية 
كما كان يحلم به مهندسوه الذين 
ال���دول���ة وليس  ل��ت��ق��وي��ة  رس���م���وه 
إفراغها من الداخل، »فالجهوية التي 
للغنى،  اس��ت��ث��م��ار  ه���ي  ن��ري��ده��ا، 
والطبيعي،  ال��ب��ش��ري  وال��ت��ن��وع 
وترسيخ لهذا التمازج والتضامن 
والتكامل بين أبناء الوطن الواحد، 
فالمغاربة  مناطقه،  جميع  وبين 
تالقح حضاري أصيل، بين جميع 
أما  المغربية...  الهوية  مكونات 
النقاش الذي يقوم على التعصب، 
ويميل لزرع التفرقة، فال يسمن وال 
يغني من جوع« هكذا تحدث الملك 
محمد السادس في خطاب المسيرة 
أن���ه إشارة  ف��ي  األخ��ي��ر، وال ش��ك 

للتريث)..(.
> يتبع

بان كيمون أيضا ينتمي 
لجوقة أصحاب 
»المواقف الثابتة« من 
حيث القول، لكن ال أحد 
سأله ما يقصد بكون 
المينورسو ستلتزم 
بمهمتها األصلية؟ وما 
هي هذه المهمة 
األصلية؟ ومتى انحرفت 
لتعود إلى األصل؟ ربما 
يقصد ذلك الزيغ عندما 
شرعت المينورسو في 
توفير الغطاء لألنشطة 
االنفصالية، وعندما 
وصلت أقدام مبعوثيها 
إلى قاعة اجتماع 
»المجلس االقتصادي 
واالجتماعي«

«««

»المغرب سيظل في صحرائه 
والصحراء في مغربها.. إلى 

أن يرث الله األرض ومن 
عليها«

بان كيمون
 و روس



ما  تنزيل  الرباط  سكان  على 
ج���اء ب��ه ال��دس��ت��ور ب��ش��أن ربط 
وحان  بالمحاسبة،  المسؤولية 
الوقت لنطلب من كل المجالس 

تقديم جرد لمنجزاتها.
ففي العاصمة خمس مقاطعات؛ 
ثالث منها يسيرها حزب األصالة 
يدبر  وواح�����دة  وال��م��ع��اص��رة، 
شؤونها حزب العدالة والتنمية، 
نكهة  وال  ل���ون  ال  وال��خ��ام��س��ة 
كانت  ف���إذا  تميزها.  سياسية 
من  فضعفها  ضعيفة،  الجماعة 
تتكون  فهي  مقاطعاتها،  جمود 
المقاطعات،  أعضاء  نصف  من 
هذه المقاطعات وأمها الجماعة 
لم تكن في انسجام وال توافق وال 
حتى على رابط سياسي؛ فثالث 
م���ق���اط���ع���ات ل���ح���زب األص���ال���ة 
والمعاصرة معناه أنه أغلبية في 
حين هو في المعارضة، وحزب 
العدالة والتنمية بمقاطعة واحدة 
وم��ع ذل��ك له كلمته وق���راره في 
ال���ج���م���اع���ة، وح������زب االت���ح���اد 
و5  مقاطعة  ب��دون  االش��ت��راك��ي 
أعضاء فقط في الجماعة يرأس 
التي  »الخلبطة«  فهذه  البلدية، 
وبقلم  سياسية  خريطة  رسمت 
كل  في  تتغير  كانت  الرصاص، 
وقت داخل مكتب الجماعة الذي 
وزعت حقائبه على أحزاب كما 
ف���ي ب��ع��ض مكاتب  ك���ان األم����ر 
تلك  »لتتشقلب«   المقاطعات، 

الحقائب من أحزاب ألخرى.
فعزاؤنا في هذه »الحريرة« أن 
تلك المجالس تنتمي إلى عصر 
ف��ي سنة  انتهى  ق��دي��م  دس��ت��ور 
2011، ومعه هذه المجالس التي 
الجديد  الدستور  مع  تتكرر  لن 
لمدينة  ال��ح��ال��ي  ال��وض��ع  وم���ع 
األنوار. ولنطوي  الرباط مدينة 
صفحة الماضي ونفتح صفحة 
األوراش  بدأت  وقد  المستقبل، 

المشروع  إلنجاز  االشتغال  في 
مليار  ألفي  كلف  ال��ذي  الملكي 
نهاية  المنتظر  وم���ن  ت��ق��ري��ب��ا، 
لتكون   2018 ف���ي  األش����غ����ال 
جديدة  ح���ل���ة  ف����ي  ال���ع���اص���م���ة 
بمشاريع عمالقة ومرافق حيوية 
ل��ه��ا ف��ي ك��ل عواصم  ال وج���ود 

القارة اإلفريقية.
وإذا كانت المقاطعات مع أمها 
تدبير  عن  عجزت  قد  الجماعة 
ش���ؤون ال��م��دي��ن��ة وت��رك��ت��ه��ا في 
»دربلتها« الوسخة الممزقة، فإنها 
مواكبة  أبدا  لن تستطيع  قطعا 
تطور وصعود مدينة الرباط إلى 
قمة مدن األنوار، وحتى ال نظلم 
على  بالمحاسبة  نطالب  أح��دا 
التصرف في أموال سكان الرباط 
في السنوات الفارطة، وفي مآل 

صرف حوالي 600 مليار طيلة 
منح  وفي مصير  انتدابهم  مدة 
التفويتات،  وف��ي  المقاطعات، 
وال��ت��ف��وي��ض��ات، واإلن���ج���ازات، 
وتدبير الشؤون اإلدارية والمالية 
والتقنية واللوجستيكية.. نطالب 
الصفقات  س����ج����الت  ب���ف���ت���ح 
لفضح  الجماعية  والممتلكات 
المتصرفين فيها وإماطة اللثام 
الذي »يلثم« الريع الجماعي في 
الشركات واألسواق والتعويضات 
الجماعية، كما نطالب بمراجعة 
الجماعة  قدمتها  التي  الماليير 
ارتكبتها، هل  بناء على أخطاء 
الدستور:  أخ��ط��اء  فعال  ك��ان��ت 
»بربط المسؤولية بالمحاسبة«.
ف���ب���اس���م ال����ل����ه ن����ش����رع في 

المحاسبة.

لم ينتبه أي منتخب لهذا 
التضارب في بنود ميزانية 
تبرعت  أن  فبعد  ال��رب��اط، 
ع��ل��ى ص���ن���دوق »رام���ي���د« 
لتغطية  الماليين  بمئات 
الفقراء  ع���الج  م��ص��اري��ف 
الرباطيين، ها هي الجماعة 
في بند من نفس الميزانية 
ماليين   110 ت��خ��ص��ص 
لشراء األدوية و110 ماليين 
التلقيحات،  أخرى القتناء 
الصحي  المكتب  وتكلف 
حسب  بالتصرف  البلدي 
العملية  وه���ذه  ح��اج��ات��ه، 
والحظوا  سنة،  كل  تتكرر 
في  تساهم  الجماعة  ب��أن 
رام��ي��د، وت��ن��ف��ق م��ن جهة 
أخرى على المكتب الصحي 
البلدي، إنها ازدواجية غير 
مفهومة إذ ال يعقل أن يهدر 
حوالي نصف مليار باسم، 
عالج الفقراء، والكل يعلم 
ويعرف بأن هؤالء الفقراء 
ال ي��س��ت��ف��ي��دون ح��ت��ى من 
»الدواء األحمر« وباألحرى 
األدوي���������ة وال����ض����م����ادات 
ال���ط���ب���ي���ة أو  وال������م������واد 
التحليالت  من  االستفادة 
الطبية أو »الراديو«. وهنا 

نتساءل: هل يوجد متتبعون 
متخصصون من المجلس 
لتتبع مسار نصف المليار؟ 
بأن  يعرف  والمجلس  ثم 
110 ماليين التي يشتري 
ب��ه��ا ال��ل��ق��اح��ات، ك���ان من 
الممكن كما تفعل الجمعيات 
الحصول عليها مجانا من 
شركات األدوية مثل لقاحات 

ال��زك��ام ال��ت��ي ت��ت��ب��رع بها 
الشركات باآلالف، ولقاحات 
سوى  تتطلب  ل��ن  أخ���رى 
رسالة من المجلس يلتمس 
ولقاحات  أدوي������ة  ف��ي��ه��ا 
للمعوزين من سكان الرباط 
المكتب  م���راق���ب���ة  ت��ح��ت 
الصحي البلدي، ويوجهها 
المعنية  المختبرات  إل��ى 

الصيدلية  وال��م��ؤس��س��ات 
اعتبارا للطابع االجتماعي 
لعدد من المرضى المعوزين 
الذين ينتشرون في األحياء 
الشعبية ويعانون من قلة 
اليد للحصول على أدوية.
فأما اللقاحات، فكان على 
نفقاتها  تبرير  المجلس 
بتنظيم حمالت في األوساط 

الفقيرة للتلقيح ضد مرض 
كبار  يهاجم  ال��ذي  الزكام 
السن والفقراء، وضد داء 
بشكل  المتفشي  السكري 
أن ضحاياه  حتى  مخيف 
أصبحوا حوالي مائة ألف 
م��ري��ض أو ض��د أم���راض 
سكان  إن  صامتة.  أخ��رى 
مئات  ي��دف��ع��ون  ال���رب���اط 
والمكتب  لراميد  الماليين 
الصحي البلدي، ومن حق 
االطمئنان  السكان  ه��ؤالء 
تذهب  هل  أموالهم،  على 
المحتاجين؟  لعالج  فعال 
إهمال  هناك  األس��ف  فمع 
واض����ح ف���ي ت��ت��ب��ع صحة 
وهناك  العاصمة،  معزي 
بدون  لألموال  تبذير  فقط 
برامج وال خطط وال مراقبة 
وال حتى دراسة بل ونسجل 
صحية  خ���ري���ط���ة  غ���ي���اب 

لمدينة الرباط.
التنظير  م����ن  ف���ك���ف���ى 
أيها  واعلموا  والتقارير، 
مرضى  ب��أن  المنتخبون 
أليم،  ع���ذاب  ف��ي  المدينة 
عذابا  ت��زي��دون��ه��م  وأن��ت��م 
المشروع  بإهمالكم  وألما 

الصحي في الرباط.
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نصف مليار ثقيل للمرضى الفقراء

في انتخابات بلدية العاصمة لسنة 1977 برز 
اسم رباطي كان يعمل في مكتب الصرف، وترشح 
في الدائرة االنتخابية األولى بقصبة األوداية 
التاريخية، ليصبح رقم 1 في البلدية والرئيس 
انطلقت  هنا  من  المدينة..  تاريخ  في  ال��راب��ع 
المسيرة السياسية لهذا الرباطي الذي ترأس 
 ،1983 إلى سنة   1977 الرباط من سنة  بلدية 
ال��ت��ي تحمل فيها  ال��م��دة  وب��ال��رغ��م م��ن ق��ص��ر 
المسؤولية، واإلكراهات المالية وقلة المداخيل، 
فقد تمكن من استكمال ما خططه سابقوه من 
مشاريع، فشيد أول محطة طرقية فيه كانت وال 
داخل حي  المعمارية  الهندسة  في  تحفة  تزال 
يعقوب المنصور ليعدم بذلك »القامرة« التي كانت 
موقفا عشوائيا في طريق الدار البيضاء، ولينقذ 
كانت  األحد  بباب  العاصمة من فوضى عارمة 
وهي  المسافرين،  كيران  ساحة  فيها  تتسبب 
فيها وبعشوائية  ساحة تنطلق منها وتتوقف 
مختلف حافالت النقل. ونظم النقل الحضري في 
إطار وكالة حضرية مستقلة وزودها بأكبر محطة 
وجهزها  الثاني،  الحسن  بشارع  المملكة  في 
الميكانيك والكهرباء،  بمعامل داخلية ألوراش 
والصيانة، واإلدارة، ومواقف للحافالت، وحصل 
العربية القتناء  المدن  على قروض من منظمة 
آخر طراز من الطوبيسات الكبيرة والصغيرة، 
وأنشأ مركبا سياحيا بشاطئ سيدي اليابوري، 
م��ع كل  ال��رب��اط بعالقات متينة ون��اف��ذة  ورب��ط 
وهذا  بالمدن.  تعنى  التي  الدولية  المنظمات 
الله  ملين،  الوهاب  عبد  هو:  المنسي  الرئيس 
يذكره بخير، والذي اشتاقت إليه المدينة وتتقدم 
إليه اليوم بجزيل الشكر، وتعترف له بتضحياته 
وإنجازاته سواء عندما كان رئيسا للبلدية أو 
رئيسا لجماعة أكدال - الرياض في أواسط فترة 
ال��ت��ي ص���ادف���ت ت��ول��ي رباطي  ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات 
توالها  حيث  الرباط،  والية  مقاليد  دبلوماسي 
الحسن  له  المغفور  كلفه  ال��ذي  الثاني  الوالي 
الثاني بنقل التجارب العمرانية التي شاهدها 
في أوروبا إلى عاصمة المملكة، ولكن القدر، وال 
راد لقدر الله، تخطف يد المنون المغفور له، ليمر 
تطلبت  صعبة  جد  مراحل  من  الثاني  الوالي 
لتحضير  ومثابرة  وحنكة  جبارة  مجهودات 
الرباط لجنازة ملك وبيعة ملك، وتشييع وسط 
والوزراء  العلماء  وبيعة  وشعب،  دول  رؤس��اء 

والمنتخبين والشعب.
الثاني  الوالي  فيه  الذي سجل  التاريخ  إنه 
حنكته وحسن تدبيره لضمان النظام والتنظيم 
واألمن واألمان في تلك الظروف الحزينة التي 

شاركنا فيها العالم أجمع.
رغبة  تنفيذ  في  فعال  نجح  الثاني  والوالي 
المغفور له الحسن الثاني، بإحداث مدينة جديدة 
وعمرانها  وحدائقها،  وم��دارات��ه��ا،  بطرقاتها 
بمواصفات أوروبية، إنه حي الرياض بلمسات 
ال���وال���ي ال��ث��ان��ي ال����ذي ف��ي ف��ت��رة والي��ت��ه كان 
الرباطيون ينادونه بالسي محمد، يدخلون عليه 
المكتب ويستقبلهم في دار المرحومة الوالدة 
بديور الجامع، حتى أنهم كانوا يدقون عليه باب 
مكتبه وعندما يكون في اجتماع يطلبون منه: 
»شي دقيقة أ السي محمد عفاك«، فيخرج عندهم، 
إنه السي محمد كديرة، الله يذكره بخير، الذي 
كلف رئيس ديوانه آنذاك الحاج الراضي »الذي 
تقاعد منذ زمان« لتتبع أحوال المرضى والمسنين 

والمثقفين والصحفيين في الرباط.
وكما تالحظون وتتابعون في الرباط، نتذكر 
األموات، ونثني على أعمالهم ثم نقبر ما قلناه 
مع جثامينهم، فحبذا لو أسسنا لثقافة االعتراف 
باألحياء في حياتهم، بما قدموا من تضحيات 
لفائدة  والحسنات  واألع��م��ال  األف��ع��ال  وجليل 
المدينة وسكانها خصوصا إذا كان هؤالء األحياء 
من شيوخ الرباط، ونستغرب كيف أن مجلس 
وما  الشيوخ  ه��ؤالء  يتذكر  لم  ال��رب��اط  جماعة 
أكثرهم، وقد حاولنا في األعداد السابقة التذكير 
ببعضهم وسنستمر حتى يأتي الله بأوالد الناس 
في المجلس القادم، وينصف شيوخنا، على األقل 
باستشاراتهم ودعوتهم لحضور الحفالت التي 

تنظمها البلدية.
فتحية تقدير واحترام وعرفان بالتضحيات 
لكل شيوخ الرباط الذين وإن تناساهم مجلس 
مواطن  مليون  فإن  عضوا،   85 وهم  الجماعة 

يتذكرونهم يوميا ويشيدون بنضاالتهم.

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شيوخ الرباط املنسيون

نموذج لمعاناة 
المرضى 

بالمستشفيات 
العمومية

2009 تحتضر مجالس انتخابات 
ومجالس مدينة األنوار  تنتظر

الصارمة  اإلج������راءات  إط���ار  ف��ي 
مت  الوالية،  أقسام  في  حاليا  املتخذة 
اجلبايات  قسم  م��ن  موظفني  توقيف 
البلدية، وتقدمي أحدهما إلى املجلس 
كما  القسم  ه��ذا  وي��ع��رف  ال��ت��أدي��ب��ي، 
السابقة  أعدادنا  في  ذلك  إلى  أشرنا 
وفي  امل��داخ��ي��ل  ف��ي  كبيرة  اخ��ت��الالت 

التدبير ويحتاج إلى تطهير شامل.

العكاري  حسن  احلاج  شارع  في 
وباألزقة  ال��ع��ك��اري  الشعبي  ب��احل��ي 
املشروع  ب��ف��ض��ل  مت  م��ن��ه،  امل��ت��ف��رع��ة 
»اجلوطيات«  من  احلي  إخ��الء  امللكي 
وال����ش����روع ف���ي ت��وس��ع��ة ال���ش���وارع، 
الكبرى  املشاريع  الستقبال  استعدادا 
السكان، وتبقى  التي سيستفيد منها 
الدار »املعلمة« ملؤسس احلي املرحوم 
إنقاذ  عملية  إلى  حاجة  في  العكاري 
حتى ال تنهار بعدما خربوها وهيأوها 
أنقاضها عمارة..  لبناء على  للسقوط 

فحرام التفريط في مآثر احلي.

بوادر إنشاء حزب جديد قد يحمل 
األصيلة«  الشعبية  »احل��رك��ة  اس���م: 
وأه����م م��ؤس��س��ة م��ن ال��ع��اص��م��ة على 
رأسهم الوزير السابق ورئيس مجلس 

العمالة السابق سعيد أولباشا.

ال��ن��ائ��ب ال��ب��رمل��ان��ي ون��ائ��ب عمدة 
يغادر  قد  إبراهيم اجلماني  العاصمة 
إلى  ليعود  واملعاصرة  األصالة  حزب 
باحلزب  يلتحق  وقد  احلركية«  »الدار 
وإذا  األصيليني،  للحركيني  اجل��دي��د 
الرباط  ف���إن  األخ���ب���ار،  ه���ذه  ص��ح��ت 
ستكون مسرحا ألم املعارك االنتخابية 

في االستحقاقات القادمة.

أسرار العاصمة

أرشيف الرباط

عبد الفتاح 
سباطة 
الشاب 

الرباطي 
الذي دخل 
المقاومة 

قبل 
االستقالل



المصالح  مختلف  اس��ت��ن��ف��رت 
بيوكرى بإقليم  بمدينة  األمنية 
أشتوكة أيت باها لحظة إشعارها 
بأن عصابة خطيرة ألقي عليها  
بجماعة  أورت��ي  ب��دوار  القبض 
الصفاء من ِقَبل أهالي الدوار في 
حوش إسمنتي مهجور تستغله 
كوكر لها، حيث تم استقدامهما 
المتواجدة  بيوكرى  دائ��رة  إلى 

بالقرب من الدوار.
على إث��ر ذل��ك، هرعت إل��ى عين 
المكان مختلف األجهزة األمنية 
والسلطات  ال��م��ل��ك��ي  وال������درك 
حجم  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  المحلية 
العصابة، بعدما راجت أنباء عن 
انتماء أحد الموقوفين إلى إحدى 
تم  بعدما  خصوصا  ال��ت��ي��ارات 
ب��ال��م��ك��ان ع��ن أسلحة  ال��ك��ش��ف 
بيضاء كثيرة عبارة عن سكاكين 

وسيوف من الحجم الكبير.

قضية  ف��ي  متابع  لطبيب  ق��در 
أن  تيزنيت  ب��اب��ت��دائ��ي��ة  ت���روج 
ي��ت��وف��ى ص���ب���اح ال���ي���وم ال���ذي 

يصادف بدء محاكمته.
وح��س��ب م��ص��ادر م��وث��وق��ة فقد 
عملت المصالح األمنية على نقل 
جثة الهالك إلى مستودع األموات 
الجهوي  االستشفائي  بالمركز 
الحسن األول بتيزنيت للتشريح 
لتبيان سبب الوفاة، خاصة وأن 
الوفاة  ح��ول  تتضارب  األن��ب��اء 
جلسات  ب��دء  مع  تزامنت  التي 

محاكمته.

انشادن  جماعتي  ساكنة  أب��دت 
حيال  الشديد  قلقهما  وبلفاع، 
تنامي ظاهرة ترويج المخدرات 
بشتى أنواعها، إذ ارتبط اسمهما 
األنشطة  بهذه  أشهر  ع��دة  منذ 
اإلجرامية، حيث طالبوا المصالح 
األمنية ببذل المزيد من الجهود 
من أجل وضع حد لنشاط ترويج 
وت���ع���اط���ي ه����ذه ال���س���م���وم في 
واض��ح��ة ال��ن��ه��ار وأم����ام مرأى 
بعض  م��ن  وبمباركة  الجميع، 
األشخاص الذين كان األجدر بهم 
الظاهرة  ه����ذه  ي���ح���ارب���وا  أن 
فلذات  ع��ل��ى  خ��وف��ا  ال��خ��ط��ي��رة 

أكبادهم..

لرياضة  األم��ل  جمعية  تشتكي 
القنص بإقليم اشتوكة أيت باها 
الشؤون  مصلحة  »ت��أخ��ر«  م��ن 
العامة بالمقاطعة األولى بإقليم 
تسليم  ف��ي  باها  أي��ت  اشتوكة 
وصوالت اإليداع المؤقتة منها 
النهائية، علما أن هناك من  أو 
الجمعيات من تنتظر وصلها لما 

يفوق سنة على وضع ملفها. 

ثروة  اللوز  »أرض  تحت شعار 
الغد« تنظم جمعية اللوز بتفراوت 
الدورة الخامسة لمهرجان اللوز 
وذلك أيام 6 و7 و8 مارس 2015 
ب��ت��ف��راوت، ب��ش��راك��ة م��ع وزارة 
البحري،  وال��ص��ي��د  ال��ف��اح��ة 
والوكالة الوطنية لتنمية مناطق 
الواحات واألركان، وجهة سوس 
- ماسة - درع��ة، وعمالة إقليم 
تيزنيت، وبلدية تفراوت، وبدعم 
من فعاليات اقتصادية محلية إلى 
أنشطة رياضية متنوعة  جانب 
الشعر  في  جهوية  ومسابقات 
لمنتوجات  ك��ب��رى  وم���ع���ارض 
التعاونيات الفاحية، فضا عن 
فقرات تجمع بين الفرجة واإلفادة 

على مدى ثاثة أيام.

> حميد بوعادي

القاسمي  االت���ح���اد  ع���رف 
تأسيسه  م��ن��ذ  ث��غ��رات  ع���ده 
أحد  ط���رف  م��ن   1927 س��ن��ه 
»فافا«،  المسمى  المعمرين 
تسيره  ع��ل��ي  تعاقبت  ح��ي��ث 
الحاج  من  بداية  عدة وج��وه 
وإدري���س  ال��دل��ي��م��ي،  لحسن 
الكاري، والحاج عبد اللطيف 
الله  عبد  وال��ح��اج  ال��ح��اف��ظ، 
المختار  وال����ح����اج  ش�����رف، 
الرزاق  عبد  والحاج  بوشال، 
انكوط،  ميلود  وبن  العلمي، 
بنعيسى، وعزيز  وب���ن���زرو 

العمري..
من  يسير  ال��ف��ري��ق  ال��ي��وم 
عينها  م��ؤق��ت��ة  ل��ج��ن��ة  ط���رف 
إق��ل��ي��م س��ي��دي قاسم   ع��ام��ل 
وتضم مندوب وزارة الشباب 
محمد  الطاعلي  وال��ري��اض��ة 
األولى  الدرجة  دبلوم  حامل 
في ميدان التدريب من الديار 

األل���م���ان���ي���ة، وب���ع���ض رج���ال 
يتقدمهم  واألع���م���ال  ال���م���ال 

حميد الوراش..
 االت��ح��اد ال��ق��اس��م��ي شهد 
إلى  ب��ه  ه���زات عصفت  ع���دة 
أن���دي���ة ق��س��م »ال����ظ����ام« كما 

ما  تسميته  للبعض  يحلو 
جعل اللجنة المؤقتة تصارع 
الزمن إلعادة الفريق للمكانة 
م���ا دامت  ي��س��ت��ح��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
متوفرة،  ال��م��ال��ي��ة  ال��س��ي��ول��ة 
المشكل الذي  ه����و  وه������ذا 

الفرق  أغ���ل���ب  م��ن��ه  ت��ع��ان��ي 
بعض  حتى  منها  الوطنية 
ال��ف��رق ال��ت��ي ت��م��ارس ضمن 

قسم النخبة.
المالية  ال���ت���ح���ف���ي���زات 
يضاعفون  الاعبين  جعلت 

ال����ب����دن����ي ما  م����ج����ه����وده����م 
المخصصة  المنحة  دام���ت 
المدينة هي  لانتصار داخل 
الميدان  2000 درهم وخارج 
بعض  وف����ي  دره������م،   3000
اللقاءات تصل المنحة ما بين 
5000 إلى 6000 درهم. هذه 
الفريق  جعلت  ال��ت��ح��ف��ي��زات 
واليابس  األخ��ض��ر  ي��ح��ص��د 
وال��دل��ي��ل ه��و ان��ت��ص��اره في 
وأصبح  متتالية،  ل��ق��اءات   5
الذي انتصر  المتزعم  مطارد 
عليه في عقد داره بتاونات... 
جعل المكتب  ال���ذي  ال��ش��يء 
يراهن على اللقاءات القادمة 
المسؤولون  يعتبرها  التي 

عن الفريق كلقاءات سد...
جعلت  اإليجابية   النتائج 
تعود للساكنة  ال���ب���س���م���ة 
الحضور  وأصبح  القاسمية 
الجماهيري للمقابات يفوق 
مكسب  وه��ذا  متفرج،   4000

في حد ذاته..

على هامش اختالط السياسة بالرياضة

م
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فريق االتحاد القاسمي خالل 
مقابلته ضد نهضة مرتيل
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ما يجري2
 ويدور في 

المدن

هل تصلح اللجنة المؤقتة ما أفسدته المكاتب المسيرة؟

اغتصاب طفلة عمرها 
ال يتجاوز 3 سنوات

صفرو

> بودويرة

تعرضت طفلة ال يتجاوز عمرها 5 سنوات 
إقليم  ال��م��ن��زل  بمدينة  ال��م��اض��ي،  األح���د  ي��وم 
صفرو العتداء وحشي من طرف، وحش آدمي 

بعدما قام باستدراجها إلى منزله.
الطفلة كانت متوجهة إلى محل عمل والدها 
الذي يشتغل جزارا حين اعترضها المدعو »ن. 
ه« ذو سوابق عدلية، والبالغ من العمر حوالي 
ليغتصبها  منزله  إلى  واستدرجها  سنة،   38

بطريقة وحشية.
الدرك  عناصر  حلت  ب��األم��ر،  علمها  وف��ور 
سكن  محل  إل��ى  ال��س��رع��ة  وج��ه  على  الملكي 
وتفتح  القبض  عليه  لتلقي  ب��األم��ر  المعني 
االعتداء  ه���ذا  وخ��ل��ف  ال��ن��ازل��ة،  ف��ي  تحقيقا 
الشنيع الذي استنكرته كل مكونات المجتمع 
المدني بالمنزل، حالة من التذمر في صفوف 
الساكنة التي عبرت عن خوفها من تكرار مثل 

هذه األفعال اإلجرامية مستقبا.

حديث الصورة

أخبار مراكش
ال  العروس  روض  بثانوية  ال��دول��ة«  »سكن 
يزال فارغا منذ سنوات مبرافقة وخصوصياته، 
املصلحة  ف��ي  استعماله  ي��ت��م  أن  أول���ى  ف��ك��ان 

العامة.

تنتظر  م���ازال���ت  ال���ع���روس  روض  س��اح��ة 
مستوى  ع��ل��ى  خ��ص��وص��ا  هيكلية  إص���اح���ات 
ال��واج��ه��ة ال��ت��ي أص��ب��ح��ت ش��ب��ه م��ن��ع��زل��ة عن 
الساحات األخرى للمدينة، كما أن مدار الطريق 
من شأنه حتسني حركة املرور بالطرق الرابطة 
بني مختلف األحياء عوض احلوادث التي تبقى 

كارثة في وجه الساكنة.

منوذج لَزْرِبَية بأحد »البزارات« معلق عليها 
السائح يقف  4000 دره��م«، مما يجعل  »ثمنها 
للزربية،  احلقيقي  الثمن  حالة شرود حول  في 

فهل من مراقبة حلماية السياحة في بادنا؟

كانت  مغلقة  رياضات  هناك  القصور  بحي 
من  قرن  منذ نصف  تنام  مراكشية، حيث  ألسر 
الزمن عند عتباتها قطط تنتظر فتح الباب ألخذ 

فتات طعام.

رحم الله العامة علي بن املعلم قيم خزانة 
على جميع  بدقة  املطلع  كان  ال��ذي  يوسف  ابن 
ما حتتويه اخلزانة من نفائس مرجعية فقهية، 
اجتهادية  بوسائل  وتاريخية  وأدبية،  وعلمية، 
وقت  في  املطلوب  الكتاب  على  للعثور  تقليدية 

وجيز دون انتظار.

م��والي هاشم ح��ارس م��درس��ة اب��ن يوسف 
تاريخية  معلومات  بني  جمع  عليه،  الله  رحمة 
وشذرات أدبية، فكان املترجم للزوار حول تاريخ 

املدرسة املرينية.

األستاذ البوليسي..
في إطار االتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية واإلدارة العامة لألمن الوطني، حلت بمدرسة 

المغرب العربي بإنزكان فرقة أمنية تمثل أمن إنزكان مكونة من المقدم الرئيس سمير أورحو، 
وحارس األمن خولة الوهابي، وذلك بهدف تقديم درس حول السالمة الطرقية.. فتنحى األستاذ عن 

مكانه ليأخذه »البوليسي«..



> شجيع محمد

أقدم بعض سكان قرية »كروشن« التابعة 
لعمالة إقليم خنيفرة والبالغ عددهم 8000 
على  مشيا  بمسيرة  القيام  على  شخص 
األقدام في اتجاه العمالة )60 كلم(، وحسب 
تصريحات الساكنة فإن الدوافع وراء القيام 
بهذه المسيرة تتجلى في انعدام الخدمات 
الصحية بالمنطقة وانعدام طبيب بالمركز 
الصحي، خصوصا أنهم يعيشون في جو 
وصعوبة  الجوية  األح���وال  ورداءة  ب��ارد 
المسالك الجبلية وغياب مصلحة التوليد، 
مما يعرض حياة األمهات وأطفالهن لخطر 
والمسنين،  العجزة  ح��ي��اة  وك���ذا  حقيقي 

وانعدام األدوية بالمرة.
والمهول  الكارثي  الوضع  هذا  أم��ام 
باإلقليم،  الصحة  ق��ط��اع  يعرفه  ال���ذي 
أضحى من الواجب دق ناقوس الخطر، 
الطرف وكأن  المعنية تغض  فالجهات 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  ه��ذا  يعنيها،  ال  األم���ر 
اإلعدادي  التعليم  مؤسسات  ان��ع��دام 
الطرقية،  المسالك  وغياب  والثانوي، 
وعدم االستفادة من المبادرات التنموية، 
مما جعل قاطني القرية مهمشين كما 
وهدد  في جزيرة،  يعيشون  كانوا  لو 
المتظاهرون بنقل المسيرة إلى مدن 
م��ك��ن��اس وال����رب����اط ف���ي ح���ال���ة عدم 

االستجابة لمطالبهم.

ونمعاناة قرية نائية يحتجون على تحويل مساكنهم إلى جزيرة
شؤ

ية
هو

ج
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صراعات »ما خفي كان أعظم« في مؤتمر البام بالحسيمة
>  أشرف الشاوي

اللقاء  خ���ض���م  ف����ي 
عرفته  ال���ذي  ال��ج��ه��وي 
ق������اع������ة م�����ي�����راض�����ور 
بالحسيمة، على هامش 
ان�������ت�������داب م���ؤت���م���ري 
المؤتمر  وم���ؤت���م���رات 
التأسيسي  ال��وط��ن��ي 
حزب  ش��ب��اب  لمنظمة 
البام، اللقاء الذي حضره 
مناضلي  م���ن  ال��ع��دي��د 
ومناضالت الحزب، كان 
لتصفية  م���ن���اس���ب���ة 
الحسابات الضيقة بين 
القاعة،  داخ���ل  تيارين 
أفضى إلى إقصاء تيار 
ظ���ل ي��ل��ع��ب ع��ل��ى وتر 
من  المشكلة  األغلبية 
مما  ببوكدارن،  الطلبة 
إليه  ينظر  ال��ك��ل  جعل 

وظلت  ت��ن��ام،  ال  ب��ع��ي��ن 
داخل  تترصد تحركاته 
وهو  وخارجه،  الحزب 
الذين  لبعض  تأتى  ما 

قطع  ع���ل���ى  أج���م���ع���وا 
الطريق على هؤالء هذه 
المرة من خالل التوافق 
شابات  ان���ت���داب  ع��ل��ى 

مدينة الحسيمة من أجل 
حضور المؤتمر الوطني 
لمنظمة  ال��ت��أس��ي��س��ي 
ليتحول  ال��ب��ام،  شباب 

اللقاء إلى حلبة صراع 
الحزب  م��ك��ون��ات  ب��ي��ن 
الشبابية وغير الشبابية، 
من  جليا  ظهر  ما  وهو 
ت��دخ��الت رئيسة  خ��الل 
التي  الحسيمة،  بلدية 
اللقاء  أش���واط  تابعت 
األولى،  الساعات  منذ 
وسط حشد من مريديها، 
ف��ي م��ح��اول��ة  لترجيح 
التجأ  م���ا  إذا  ال��ك��ف��ة 
ال�����م�����ؤت�����م�����رون إل����ى 
ال���ت���ص���وي���ت ال���س���ري، 
ل�������ص�������ال�������ح إح����������دى 
المترشحات، طيلة اللقاء 
مناسبة  ك�����ان  ال������ذي 
لتصفية  وم����ح����ط����ة 
الحسابات بين مكونات 
وهذه  ال���ح���زب  ش��ب��اب 
ب����إي����ع����از من  ال�����م�����رة 

شيوخه.

إح���دى  ق���ال���ت   >>
الزنقة  في  القاطنات 
مومن  ب��س��ي��دي   11
القديم، إنها تعرضت 
ل���ل���س���ب وال���ش���ت���م 
وسمعت كالما مخال 
لشيء  ال  ب��ال��ح��ي��اء، 
طلبت  ألن����ه����ا  س������وى 
ضرورة انتقال الشرطة إلى الزنقة 
11 من أجل توقيف أخيها المريض نفسيا، 

والذي كان في حالة هستيرية.. 

>> مرة أخرى تلتهم النيران عددا من 
البراريك بكريان سيدي عثمان، هذا الكريان 
يعتبر من أقدم الكاريانات بسيدي عثمان، 
دور  محاربة  برامج  من  ع��دد  توقيع  رغ��م 
الصفيح.. عدد من األسر اآلن تسكن بالشارع 
المشروع  ه�����ذا  إخ�������راج  ان���ت���ظ���ار  ف����ي 

بشجاعة.

الحسيمة

بعض المشاركين 
في المؤتمر

> األسبوع

قضت المحكمة االبتدائية باليوسفية، 
مؤخرا، بإدانة مقتصد سابق بثانوية 
القدس التأهيلية بالشماعية، بثمانية 
أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية 
متابعته  بعد  دره���م،  آالف   5 ق��دره��ا 

بتهمة خيانة األمانة.
بمحكمة  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  وك���ان���ت 
اليوسفية قد أمرت باعتقال المسؤول 

اإلداري، وإيداعه سجن مول 
البركي بآسفي، على إثر 

ضده  وضعها  شكاية 
كل من مدير الثانوية 
اإلقليمي  وال��ن��ائ��ب 
يتهمانه  السابقين، 
بسوء  ب���م���وج���ب���ه���ا 
واختالس  ال��ت��دب��ي��ر 

تقدر  عمومية  أم���وال 
ماليين  ب�6  ق��ي��م��ت��ه��ا 

سنتيم، أرجعها كاملة إلى 
قبل  المؤسسة  مالية 

اعتقاله.
أن  إل��������ى  ي�����ش�����ار 
المقتصد دافع عن 
بجهله  ن����ف����س����ه 
التدبير  م��س��ط��رة 
وعدم  االقتصادي، 
تلقيه أي تكوين في 

الموضوع.

ال يعذر  أحد 
للقانون..  بجهله 

مقتصد  إدانة 
بالحبس  ثانوية 
التنفيذ الموقوف 

ية
سف

يو
ال

خنيفرة

ت
ويا

بيضا

حديث الصورة

ضريح » اللة 
موالت الضو«
هذه ليست معلمة 
أثرية وال ضريح 

ولي من األولياء.. 
إنه محول كهربائي 
يقع في رأس عقبة 
الخيرية مقابل باب 
الصعيدة... سماه 

بعض الظرفاء 
من سكان تطوان: 

ضريح »اللة موالت 
الما والضو«.

مطالب نقابية 
بمحاسبة نائب سابق

معـا لنعيـد النـور 

> طاطا.سعيد النخيلي

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا 
خالل جمعها العام الموسع النائب اإلقليمي 
المطلبي،  ملفها  م��ع  بالتجاوب  المكلف 
والتحقيق في شبهات االختالالت اإلدارية 
على  السابقة  الفترة  ميزت  التي  والمالية 
تطبيقه، خاصة في الوثائق اإلدارية التي 
طالبت  كما  م��ه��ام��ه،  نهاية  قبيل  سلمها 
لمستحقيها  التعويضات  جميع  بصرف 

)الساعات اإلضافية.. وغيرها(.
وشددت الجامعة من خالل بيانها على 
ض���رورة ات��خ��اذ ك��اف��ة اإلج����راءات الكفيلة 
التعليم  ن��س��اء ورج����ال  ب��ض��م��ان م��ص��ال��ح 
باإلقليم، المرتبطة بالحركتين االنتقاليتين 
ال��وط��ن��ي��ة وال��ج��ه��وي��ة ف���ي ح����ال اإلق����رار 
دون  الجديد،  الجهوي  بالتقسيم  النهائي 
التعويض  وتعميم  تفعيل  تغفل مطلب  أن 
عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية على 

كل العاملين بقطاع التعليم باإلقليم.

> بويزكارن.األسبوع

26 و28 فبراير الجاري،  نظمت خالل الفترة الممتدة بين 
وعلى مدى ثالثة أيام متتالية، بدائل أنوال للشباب والتنمية 
ب��ش��راك��ة م��ع جمعية أط��ب��اء وص��ي��ادل��ة كلميم  ب��ب��وي��زك��ارن 
وبمساهمة  السمارة  كلميم  للصحة  الجهوية  والمديرية 
لجراحة  طبية  حملة  البشرية،  للتنمية  الوطنية  المبادرة 
الداء  بهذا  المصابين  المعوزين  األشخاص  لفائدة  العيون 

بالمركب الجراحي التابع للمستشفى المحلي ببويزكارن.
وقد جندت لهذه الحملة، التي تهدف إلى تشخيص وإجراء 
العمليات الجراحية الستئصال داء »الساد« وتكثف العدسة 
 3 في  أساسا  تمثل  عالية،  كفاءة  ذو  طبيا  طاقما  )الجاللة(، 
إلى  إضافة  العيون،  أمراض وجراحة  في  أخصائيين  أطباء 
24 ممرضا و14 مساعدة طبية وطاقم إداري. وقد مرت طريقة 
تم  األولى  مراحل،  بأربع  والمستفيدات  المستفيدين  اختيار 
فيها تسجيل المستفيدين، والثانية تم خاللها إجراء تحاليل 
عليهم  وق��ع  ال��ذي��ن  وال��م��ص��اب��ات  للمصابين  مجانية  طبية 
االختيار، وذلك لتفادي وقوع مضاعفات أثناء أو بعد العملية 

خصوصا بالنسبة لألشخاص المسنين.

تـلكس..

شهد رحاب والية جهة دكالة - عبدة صباح 
توشيح  حفل   ،2015 فبراير   25 األربعاء  يوم 
مجموعة من المقدمين والشيوخ بأوسمة ملكية 
مكافأة لهم على ما أسدوه من خدمات لصالح 

هذا الوطن ولإلدارة الملكية.
شخصيات  بحضور  الحفل  ه��ذا  تميز  وق��د 
سياسية ومسؤولين بمختلف األجهزة األمنية 

على الصعيد المحلي.

نقط حسنة ونقط سوداء
 في المدينة الحمراء

> عزيز الفاطمي

المحلي  للشأن  المتتبع  يالحظ 
بمراكش أن إناء والية األمن بالمدينة 
من  بالعديد  يرشح  م��ازال  الحمراء 
وفق  األمنية  والتدابير  اإلج���راءات 
فبعد  األه�����داف،  محكمة  م��ن��ظ��وم��ة 
أجل  من  النفس  الطويلة  الحمالت 
النارية  ال��دراج��ات  مستعملي  إل��زام 
للرأس  ال��واق��ي��ة  ال��خ��وذة  استعمال 
ومداهمة مقاهي  النرجيلة )الشيشا( 
والضرب بقوة داخل النقطة األمنية 
شكايات  م���ع  ب��ت��ج��اوب  ال����س����وداء 

المواطنين...
انطلقت  األخ���ي���رة  اآلون�����ة  وف����ي 
خالل  من  المواطنين  تنقيط  عملية 
يطالب  التي  الوطنية  البطاقة  رق��م 
بها رجال األمن في بعض الحاالت، 

ف����إن ك����ان ال���م���واط���ن ال��م��ن��ق��ط من 
فاألمر  الحسنة«  »ال��ن��ق��ط  أص��ح��اب 
ب���ردا وس��الم��ة ع��ل��ي��ه، وإن ك���ان من 
بين  وم��ن  السيئة  النقط  أص��ح��اب 
المبحوث عنهم فرحلته تتوقف عند 
على  ضيفا  ليتحول  التنقيط  نقطة 

الجهات المعنية. 
األمنية  فالعمليات  العموم،  على 
لدن  من  استحسانا  تلقى  بمراكش 
يمنع  ال  اس��ت��ح��س��ان  ال��م��واط��ن��ي��ن، 
م��ن ط��رح بعض اإلش����ارات إل��ى من 
بعض  م��ازال��ت  حيث  األم���ر،  يهمهم 
ت��ح��ت سيطرة  ال��ع��م��وم��ي��ة  األم���اك���ن 
الذين  ال��م��ن��ح��رف��ي��ن  م���ن  ج��م��اع��ات 
إلى حانات في  األماكن  حولوا هذه 
»الماحيا«  يحتسون  الطلق،  الهواء 
ومشتقاته عالنية في تحدي للقانون 

وقلق للمارة.

مراكش

جانب من المسيرة االحتجاجية 
التي خاضها السكان



إعــــداد:
أكدت مجموعة من املصادر   زهير البـوحاطي

األمنية  األج����ه����زة  ج��م��ي��ع  أن 
واالستخباراتية وغيرهما قامت 
األسبوع املاضي، مبجموعة من 
بالطارئة،  وصفت  االجتماعات 
بعض  ع�������ودة  خ���ل���ف���ي���ة  ع���ل���ى 
بتنظيم  التحقت  التي  العناصر 
امل����غ����رب، كما  إل�����ى  »داع��������ش« 
تقدمي  على  السلطات  ستعمل 
من  ال��ع��دال��ة  إل��ى  ب��ه��م  املشتبه 

أجل تعجيل محاكمتهم.
ويضيف بعض املهتمني أن 
عودة هؤالء ألرض الوطن يشكل 
خطرا على املدن الشمالية التي 
بالتنظيمات  شبابها  يلتحق 
الشام  بني  املتواجدة  املتطرفة 
تلقوا  ل���ك���ون���ه���م  وال������ع������راق، 

واستخدام  القتال  على  تداريب 
األسلحة النارية، ولم ال صناعة 
تستخدم  ق��د  ال��ت��ي  امل��ت��ف��ج��رات 
السياحية  األم���اك���ن  ل��ت��ف��ج��ي��ر 

املصالح  وك����ذل����ك  ك���ال���ف���ن���ادق 
اإلدارية الداخلية واخلارجية.

ال���ع���دي���د من  وأوض�����ح�����ت 
األمنية  امل��ص��ال��ح  أن  امل��ص��ادر 

احمللية  السلطة  م��ع  بتنسيق 
مب��دي��ن��ة ت���ط���وان ق���د أص����درت 
السيارات  وق��وف  مبنع  أوام���ر 
أم�������ام ال����ف����ن����ادق وامل���ص���ال���ح 
اإلداري����ة ال��ت��ي ك��ان��ت ف��ي وقت 
ق��ري��ب م��س��م��وح ال���وق���وف على 
عمل  ألي  حت��س��ب��ا  ج��ن��ب��ات��ه��ا، 
هل  املصادر  تبني  ولم  إرهابي، 
هذه  ط��رف  م��ن  تهديدات  هناك 

اجلماعات املتطرفة«.      
امللتحقني  ف���إن  ل���إش���ارة، 
من  أغ��ل��ب��ه��م  »داع����ش«  بتنظيم 
والفقيرة،  ال��ش��ع��ب��ي��ة  األح���ي���اء 
وال��ع��اط��ل��ني ع���ن ال���ع���م���ل، مما 
يطرح العديد من التساؤالت عن 
اجلهات التي تعمل على دعمهم 

وتعبئتهم؟

أقدمت السلطات احملتلة مبدينة 
اقتحام  ع��ل��ى  األي�����ام  ه����ذه  م��ل��ي��ل��ي��ة 
م��ج��م��وع��ة م���ن امل���ن���ازل ال��ت��ي كانت 
أصحابها  بكون  إخبارية  م��وض��وع 
وعملت  »داع����ش«،  لتنظيم  ينتمون 
مباشر  بتنسيق  األمنية  السلطات 
م���ع امل���دع���ي ال���ع���ام ب��امل��دي��ن��ة على 
اعتقال شخصني كانا ضمن موضوع 

االقتحام  عملية  وق��ب��ل  اإلخ��ب��اري��ة، 
واألحياء  الشوارع  جميع  إغ��اق  مت 

املجاورة..
وأكد أشقاء املعتقلني أن إخوتهم 
جماعة  ألي���ة  ي��ن��ت��م��ون  ال  امل��ع��ت��ق��ل��ني 
جعل  غيرها، مما  أو  متطرفة  س��واء 
صحة  م��دى  ع��ن  يتساءلون  البعض 
طرف  م��ن  بها  امل��ت��وص��ل  املعلومات 

والتي  اإلس��ب��ان��ي��ة،  األم����ن  أج��ه��زة 
قضايا  إل��ى  مستقبا  تتحول  قد 
حقوقية بامتياز، في حالة وقوع 

جتاوزات.
وفي تطوان تقوم السلطات 
باستنطاق أي صحافي يتطرق 
ل���ه���ذا امل�����وض�����وع، م����ن أج���ل 

الوصول إلى أية معلومة..

التابعة  احلضرية  املضيق  جماعة  تشهد 
لعمالة املضيق - الفنيدق عملية »قطعلي نشدلك« 
»الصيد«  بهواية  املعروف  اجلماعة،  رئيس  بني 
وأع��ض��اء امل��ج��ل��س، وه���ذا راج���ع إل��ى مجموعة 
حسب  اتخذها،  التي  االن��ف��رادي��ة  ال��ق��رارات  من 
قولهم، دون الرجوع إلى املجلس أو االستشارة 
مع أعضائه، ومنها ما يتعلق بتفويت هكتارات 
السياحية  للمنشآت  رخص  ومنح  األراضي  من 

الكبرى)..(.
املجلس  أعضاء  أن  مطلعة  مصادر  وأك��دت 
خال  من  اجلماعة  رئيس  »محاسبة«  يعتزمون 
اصطياد  سيتم  فهل  اإلداري،  احل��س��اب  رف��ض 
كما  اإلداري  دورة احلساب  في  رئيس اجلماعة 
بحيث  امل��ول��ى،  عبد  سمير  طنجة  لعمدة  وق��ع 
ام��ت��ن��ع أع��ض��اء امل��ج��ل��س ع��ن ال��ت��ص��وي��ت على 

احلساب اإلداري فعزل على إثرها؟

اقتحام منازل في مليلية بدعوى وجود »دواعش«

بعدما كان يصطاد السمك.. 
هل سيتم اصطياده في
 دورة الحساب اإلداري

ترتيبات أمنية لمواجهة خطر اإلرهاب 
عيـن علـى الشمال

alousbouea@gmail.com
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> سعيد الهوداني

مت العثور بدوار أوالد الغازي 
أوالد  ال��ق��روي��ة  للجماعة  ال��ت��اب��ع 
املسماة  على  بخريبكة،  ع��ب��دون 
أسرتها  أف����راد  ق��ب��ل  م��ن  ب«  »خ. 
بإحدى غرف منزلها، وهي  معلقة 

مشنوقة.

وانتقلت عناصر الدرك امللكي 
لفتح  امل��ك��ان  إل��ى ع��ني  ال��ت��و  على 
حت��ق��ي��ق م���ن أج���ل ال���وق���وف على 
أسباب وتداعيات »احلادث«، ومن 
الضحية  جثة  نقل  مت  ه��ذا  أج��ل 
مبستشفى  األموات  مستودع  إلى 
قصد  بخريبكة،  ال��ث��ان��ي  احل��س��ن 

إخضاعها لعملية التشريح.

>  نور الدين الطويليع

في سابقة خطيرة، حاصرت مجموعة 
اإلعدادية  الثانوية  التاميذ،  من  كبيرة 
السلطان موالي الحسن، بمدينة الشماعية 
الحصة  خال  اليوسفية،  لنيابة  التابعة 
المسائية لهذا ليوم الخميس 26 فبراير 
مغادرة  م��ن  األس���ات���ذة  وم��ن��ع��ت   ،2015
المؤسسة، مما جعلهم محتجزين داخلها 
الوقت  في  ونصف،  ساعة  عن  يزيد  لما 
الذي انهالت فيه الحجارة على فضائها، 
الحجرات  ن��واف��ذ  تكسير  ف��ي  لتتسبب 
َسة على مستوى  ُمَدِرّ الدراسية، وإصابة 
تدخل  استدعى  ال��ذي  األم��ر  وه��و  ال��ي��د، 
عناصر الدرك الملكي بالشماعية، واعتقال 

تسعة تاميذ.
ت��رب��وي من  ال��ا  وي��أت��ي ه��ذا السلوك 
ال��ت��ام��ي��ذ ك���رد ف��ع��ل م��ن��ه��م ع��ل��ى تأخر 
استامهم لنتائج الدورة األولى، كنتيجة 
مسؤول  ف��ي��ه��ا  وق�����ع  ال���ت���ي  ل���أخ���ط���اء 
بالمؤسسة، الذي لم يفتح حسابات خاصة 
بالمدرسين لولوج منظومة مسار، ووضع 
نقط تاميذهم في الوقت المناسب، وقيامه 
لوحده بالعملية التي تتطلب جهدا كبيرا، 
الشيء  متكامل،  بطاقم  العمل  وتستدعي 
الذي جعل األعمال تتراكم عليه، دون أن 
استدعى  م��ا  وه��و  تصريفها،  يستطيع 
انتقال لجنة نيابية لمساعدته تقنيا على 

إخراج النتائج.
بدورهم، استنكر األساتذة هذا السلوك 

ال���ذي م��س ب��ك��رام��ت��ه��م، وق����رروا خوض 
ما  على  احتجاجا  بالمؤسسة  اعتصام 
صارت تعرفه من حاالت فوضى وشغب، 
وانفات أمني، وغياب جو تربوي يسمح 

بالعملية التعليمية في ظروف مائمة.
 ونتيجة لهذا الوضع وتداعياته انتقلت 
لجنة نيابية برئاسة النائب اإلقليمي إلى 
باألساتذة،  التقت  حيث  ال��م��ك��ان،  عين 
إيجاد  على  بالعمل  وع��ودا  لهم  وقدمت 
الحلول المناسبة في أقرب وقت  للمشاكل 
التي تتخبط فيها المؤسسة. يشار إلى أن 
داخلية ذات المؤسسة شهدت قبل حوالي 
أسبوعين أعمال شغب مماثلة، نالت على 
إثرها ممتلكات القسم الداخلي حظا وافرا 

من التخريب والعبث.

تشريح جثة امرأة عثر  عليها »مشنوقة«

مواطنون يدفنون في الظالم

تالميذ يحتجزون أساتذتهم داخل ثانوية

وزارة الداخلية تنوب عن وزارة التعليم في ملف أساتذة سد الخصاص
 نور الدين هراوي 

م����ازال أس��ات��ذة س��د اخلصاص 
مفتوح  اع��ت��ص��ام  ف���ي  ب��س��ط��ات 
األكادميية  أب��واب  بني  ومتفرق 
والنيابة والعمالة، بعد أن قررت 
القطاع  على  ال��وص��ي��ة  ال����وزارة 
عني،  رم��ش��ة  ف��ي  عنهم  التخلي 
رغ���م خ��دم��ات��ه��م اجل��ل��ي��ل��ة التي 
قدموها للمدرسة العمومية لعدة 

السنوات..
ف��ي معتصمهم،  وه��م  األس��ات��ذة 
نضالية  أش��ك��ال  ع���دة  ج��س��دوا 
واحلصار  االس��ت��ف��زاز  لغة  رغ��م 
الفنية  ب��ني  ل��ه  يتعرضون  ال��ذي 
املتضررين(،  )ب��ل��غ��ة  واألخ�����رى 
وبعد  م��ت��ع��ددة،  ش��ك��اي��ات  فبعد 
حوارات ماراطونية مع أصحاب 
والسلطات  التربوية  ال��ق��رارات 

ال��ت��راب��ي��ة وط���رق أب��واب��ه��م��ا، مت 
االتفاق بعد تدخل إنساني نبيل 
الداخلية،  ل����وزارة  واج��ت��م��اع��ي 

مفكر،  ال�����وال�����ي  ش���خ���ص  ف����ي 
في  عملهم  مقرات  إلى  لعودتهم 
وللعمل  قانونية  تسوية  إط���ار 

غير  للتربية  ب��رن��ام��ج  إط���ار  ف��ي 
النظامية برسم املوسم الدراسي 
ولوج  م��ن  م��ع متكينهم  احل��ال��ي 
تكوينات  إلج��راء  للتكوين  مركز 
التعليمي،  اإلص����اح  مل��س��اي��رة 
مستحقاتهم  ج��م��ي��ع  وص�����رف 
امل��ال��ي��ة )ح��س��ب ال��ب��ي��ان رق���م 5 

للتنسيقية(.
أمام هذا الوضع املأساوي ورغم 
املنعقد  اجل��ه��ة  م��ج��ل��س  ت��دخ��ل 
وتقدم   ،2015/01/29 بتاريخ 
ب��ع��ض أع��ض��ائ��ه مب��ل��ت��م��س من 
ملفهم  بتحقيق  التعجيل  أج��ل 
لم  املتضررين  أن  إال  املطلبي... 
على  حتقق  ش��يء  أي  ياحظوا 
التراجع  الواقع، حيث مت  أرض 
مما  سلفا،  عليه  ات��ف��ق  م��ا  على 
للوزارة  واض��ح  غياب  على  ي��دل 

املعنية..

> خليفة بوطيب الفياللي 

ال��ث��اث��اء امل���اض���ي، جثمان  ي���وم  ش��ي��ع امل���واط���ن���ون 
املواطن احلسني أدبيب )مدير سابق ملدرسة »أم املؤمنني« 
األخيرة  أنفاسه  لفض  بعدما  إنزكان،  مبقبرة  بالدشيرة( 
حادثة  إث��ر  إليها  نقل  ق��د  ك��ان  أك��ادي��ر  مصحات  ب��إح��دى 

سير.
التي متت في ظام  الدفن  املشيعون عملية  واستنكر 
دامس بسبب افتقار املقبرة لإنارة العمومية، األمر الذي 

لاستعانة  دف��ع��ه��م 
الهواتف  مبصابيح 
ال����ن����ق����ال����ة إلمت������ام 
العملية.. وتساءلوا 
املنتخبني  دور  م��ا 
ب��������اجل��������م��������اع��������ة 
احل�����ض�����ري�����ة إل����م 
يهتموا بضروريات 
وقبل  أوال  املدينة 

كل شيء؟

انحراف المسؤولين والجيل الصاعد..

وقفة 
احتجاجية 

ألساتذة سد 
الخصاص

أحد 
المعتقلين
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كان أول فيلم أخرجه بمفرده هو 
فيلم »الحرمان« سنة 1953، وفي عام 
1999 حصل عاطف سالم على جائزة 
الدولة للتفوق في الفنون من المجلس 
األعلى للثقافة عن إسهامه المتميز 
أبرز  وم��ن  المصرية،  السينما  في 
و»الحفيد«،  العروسة«،  »أم  أعماله: 
و»النمرود«،  ع��م��ري«،  م��ن  و»ل��ي��ل��ة 
الظالم«،  و»قاهر  ح��ب«،  يا  و»زم��ان 
و»عاصفة من الدموع«، و»العرافة«، 
و»موعد مع المجهول«، و»صراع في 
»النمر  فيلم  إلى  باإلضافة  النيل«، 
أيضا،  بإنتاجه  قام  ال��ذي  األس��ود« 
وإلى جانب اإلخراج كان عاطف سالم 
كاتب سيناريو من الطراز الممتاز.

وإضافة إلى تفوقه الكبير وعبقرية 
اإلخراج التي كان يتوفر عليها فقد 
المعشر  طيب  خلوقا  إنسانا  ك��ان 
سخي النفس واليد، كما أن السينما 
ألمع  باكتشاف  ل��ه  مدينة  العربية 
نجوم الشاشة الفضية، إال أن الحياة 
كانت شحيحة مع عاطف سالم من 
ناحية السعادة العاطفية والصحة 
مهددا  حياته  ع��اش  حيث  الكاملة 
السكري،  م��ن��ه��ا:  أم�����راض  ب���ع���دة 

والقلب.
وبسبب تواضعه الجم كان عاطف 
سالم صديقا للجميع، كما أن سخاءه 
محجا  بيته  يجعل  ك��ان  الحاتمي 
للمحتاجين والفقراء وكل الذين دار 
ولكنه  الفن.  أهل  من  الزمن  عليهم 
عندما مرض واشتد به المرض وجد 
عنه  تخلى  أن  بعد  وح��ي��دا  نفسه 
النجوم الذين كان هو سبب شهرتهم 
الغنى  ووص��ول��ه��م ألع��ل��ى ح����االت 
والمجد. وقد تأكد الجميع من شدة 
كرمه عندما داهمته أزمة قلبية كادت 
تودي بحياته فلم يجد شروى نقير 
يعالج بها نفسه، مما جعل الرئيس 
األسبق محمد حسني مبارك وعندما 
تناهى إلى أسماعه نبأ مرض عاطف 
سالم وعدم توفره على المال الكافي 
من  كان  فما  المستشفيات،  لدخول 
الرئيس إال أن أصدر تعليماته فورا 
مستشفيات  أرق���ى  ف��ي  بمعالجته 
وعندما  ال��دول��ة.  نفقة  على  أمريكا 
عن  زرت��ه وسألته  إلى مصر  ذهبت 
الدنيا  لله  »الحمد  لي:  قال  أحواله 
مازالت بخير، وقد عولجت وكما تعلم 
على نفقة بلدي الذي يبقى الوحيد 
أن تخلى  بعد  يتخل عني  لم  ال��ذي 
بأفالمي  صنعتهم  ال��ذي��ن  ك��ل  عني 
ومشاهير  ن��ج��وم��ا  منهم  وج��ع��ل��ت 
وأثرياء«. فقلت له: »ولكنك أخرجت 
أنجح األفالم وبعدد كبير فأين ذهبت 
كل األموال التي حصدتها من عملك 
السنوات؟«  ه����ذه  ط��ي��ل��ة  ك��م��خ��رج 
قناعة  ابتسامة  مبتسما  فأجابني 

فعلته  ع��م��ا  راٍض  »أن����ا  ورض�����ى: 
بأموالي، فقد أنفقتها في سبيل الله 
الذين  والمستضعفين  الفقراء  على 
وكان شرطي  بابي،  يطرقون  كانوا 
اسمي  ذكر  عدم  هو  دائما  الوحيد 
حتى تظل تلك الحسنات بيني وبين 
على  آس��ف  غير  وأن��ا  الكريم،  رب��ي 
ذهاب أموالي وعلى معاناتي اليوم 
الفقر«. فسألته:  المرض مع  بسبب 
»وماذا عن زوجتك السابقة الفنانة 
من  اليوم  تعتبر  التي  عبيد  نبيلة 
أشهر األسماء السينمائية؟« فقال لي: 
»لقد كانت تلك السيدة أسوأ إنسانة 
عرفتها في حياتي سامحها الله على 
ما فعلته معي. لقد تخلت عني وأنا 
وت��رك��ت كل  أي��ام حياتي  أحلك  ف��ي 
واج��ب��ات ال��ع��ش��رة ال��س��اب��ق��ة بيني 
وبينها وكل الجميل الذي قدمته لها 
ال��رف، ونسيت كل ش��يء عما  على 
حققته بفضلي بعد أن انتشلتها من 
الفقر والتشرد في الشوارع، وجعلت 
منها ربة بيت في البداية ثم نجمة 
إليها بالبنان. فقد  سينمائية يشار 
صادفتها في شوارع القاهرة وهي 
في حالة يرثى لها حيث كان الغبار 
يكسو جسدها وكانت ترتدي ثيابا 
رثة تنم عن فقرها المدقع، َفَرَقّ قلبي 
لها بمجرد ما لمحتها، وهكذا توجهت 
نحوها وسألتها: »من أين أنت؟ وماذا 

تعملين في الشارع أال تخافين من أن 
تتعرضي للمعاكسات بل ولالغتصاب 
وأنت شابة في مقتبل العمر؟« فقالت 
معدمة  بل  فقيرة  إنسانة  »أن��ا  ل��ي: 
وأبحث عن فرصة عمل«، فسألتها: 
قالت:  ب��ه؟«  القيام  تتقنين  »وم���اذا 
»أعرف القيام بكل أشغال البيت من 
تنظيف وكنس وطبخ«، وقلت: »وهل 
تقبلين العمل في بيتي فأنا أبحث 
عن خادمة« فانفرجت أساريرها من 
فرط فرحتها وقالت لي على الفور: 
»يا ريت«. وهكذا أخذتها معي إلى 
بيتي وأعطيتها عشرة جنيهات لكي 
تسلمها لعائلتها الفقيرة وتخبرهم 
األي���ام  م����رور  وم���ع  ل����دي.  بعملها 
والشهور تحرك الحب في قلبي تجاه 
في  ولكن  ك��ام��رأة  وعشقتها  نبيلة 
الله  سنة  على  فتزوجتها  ال��ح��الل 
ورسوله. وهكذا بدأت آخذها معي 
إلى األستوديوهات التي كنت أنجز 
فيها أفالمي فكانت تجلس لتتابع كل 
ي��دور حولها بشغف شديد  كان  ما 
نجوم  من  عدد  على  هناك  وتعرفت 
السينما. وذات ليلة طلبت مني أن 
أعطيها فرصة للعمل في أحد أفالمي، 
فاقتنعت بكالمها وجعلت مساعدي 
بدأت  كما  المهنة  أص���ول  ي��درب��ه��ا 
شخصيا أوجهها وأعلمها كل تقنيات 
شعرت  حتى  السينمائي  التمثيل 

أول  إنتاج  بنضجها كفنانة فقررت 
أثبتت  وف��ع��ال  بطولتها،  م��ن  فيلم 
السينمائية.  وموهبتها  جدارتها 
وبمجرد عرض الفيلم حصد نجاحا 
كبيرا فتهافت المنتجون والمخرجون 
عارضين عليها سيناريوهات أفالم 
جديدة. وكانت سعادتي ال توصف 
وأنا أتابع نجاحها وحصولها على 
زمالئي،  أف��الم  ف��ي  األول���ى  األدوار 
وه��ك��ذا ت��درج��ت ف��ي ال��ش��ه��رة حتى 
اسم  ذات  ك��ب��ي��رة  ن��ج��م��ة  ص�����ارت 
في  محترم  ورصيد  المع  سينمائي 
والثراء  الشهرة  م��ع  ولكن  البنك. 
تغيرت نبيلة وصارت إنسانة أخرى 
حيث أصابها مرض الغرور وأخذت 
الساعات  حتى  اآلخرين  مع  تسهر 
األولى من الصباح وهي على ذمتي 
كزوجة، فقد كان كل همها هو جمع 
كبيرة  صدمتي  وكانت  فقط.  المال 
عندما اكتشفت بأنها كانت تتناول 
تنجب  ال  لكي  الحمل  منع  ح��ب��وب 
وعلى  قوامها  على  محافظة  وتظل 
فقالت  باألمر  فواجهتها  معجبيها. 
وبكل صراحة  »أن��ا  ب��رود:  بكل  لي 
أفضل عملي في السينما على إنجاب 
الذرية  األوالد، وإذا كنت راغبا في 
فما عليك سوى أن تطلقني وتتزوج 
الذي  العدد  سيدة أخرى تنجب لك 
طلقتها  وهكذا  األطفال،  من  تريده 

ولكني  كرجل.  كرامتي  على  حفاظا 
واجبات  على  حافظت  الطالق  بعد 
فكنت أسأل  بيننا  الطويلة  العشرة 
عنها باستمرار ألقف إلى جانبها في 
بينما  مشكل،  ألي  تعرضها  حالة 
عندما مرضت وصارت حالتي المادية 
معسرة تخلت عني واكتفت بزيارتي 
ورد.  بباقة  مصحوبة  م��رات  بضع 
الرئيس  السيد  علي  وعندما عطف 
وتكلف بمصاريف سفري إلى أمريكا 
للعالج بالمجان اتصل بي عشرات 
النجوم الذين عرفتهم في حياتي إال 
نبيلة فهي لم تتصل بي أبدا. ورغم 
أمريكا  م��ن  ع��ودت��ي  فبمجرد  ذل���ك 
اتصلت بها ليس ألعاتبها بل ألسأل 
عن صحتها فأجابتني ببرود، وعلمت 
على عالقة  بأنها  ل��ي  أص��دق��اء  م��ن 
غرامية بأحد األثرياء ألنها ضعيفة 
جدا أمام المال وال شيء سوى المال، 
وهكذا قطعت كل صلة لي بها ولم 

أعد أتصل بها«.
أما أنا فقد كنت على اتصال دائم 
بصديقي عاطف سالم إلى أن أفقت 
نتيجة  وفاته  نبإ  على  صباح  ذات 

أزمة قلبية حادة.
في حين طليقته نبيلة عبيد عاشت 
أن  بعد  وبالعرض  بالطول  حياتها 
أثبتت عن جدارة واستحقاق بأنها 
فنانة من العيار الثقيل، إال أن للسن 
أحكامه القاسية حيث تقدم بها العمر 
وظهرت عليها عالمات أرذل العمر، 
مذكراتها  كتابة  حاليا بصدد  وهي 

أطال الله في عمرها. الصحفي رمزي صوفيا في لقاء خاص مع المخرج عاطف سالم 

«««

طليقته نبيلة عبيد، 
عاشت حياتها بالطول 
وبالعرض بعد أن أثبتت 
عن جدارة واستحقاق 
بأنها فنانة من العيار 
الثقيل، إال أن للسن 
أحكامه القاسية حيث 
تقدم بها العمر 
وظهرت عليها عالمات 
أرذل العمر، وهي حاليا 
بصدد كتابة مذكراتها

شخصيات عرفتها

عاطف سالم قال: »نبيلة عبيد عملت عندي خادمة قبل أن أجعل 
منها فنانة والرئيس حسني مبارك أنقذني من موت محقق«

يعتبر المخرج عاطف سالم من أعظم المخرجين السينمائيين الذين تركوا بصمة من ذهب في سجالت 
تاريخ صناعة األفالم بمصر وبالعالم العربي، وقد ولد في يوم 23 يوليوز عام 1921 في مدينة األبيض 

بالسودان من أب وأم مصريين، وبدأ حياته الفنية ممثال في فيلم »ماجدة« ثم عمل مساعد مخرج للعديد 
من المخرجين وخاصة مع مخرج الروائع حسن اإلمام، إلى أن أصبح مخرجا المعا.

وإضافة إلى تفوقه الكبير وعبقرية اإلخراج التي كان يتوفر عليها فقد كان إنسانا خلوقا طيب المعشر سخي النفس واليد، 
كما أن السينما العربية مدينة له باكتشاف ألمع نجوم الشاشة الفضية، إال أن الحياة كانت شحيحة مع عاطف سالم 

من ناحية السعادة العاطفية والصحة الكاملة حيث عاش حياته مهددا بعدة أمراض منها: السكري، والقلب.
بقلم : رمزي صوفيا



المولودية الوجدية سندباد المغرب الشرقي

قدمت في الحلقة السابقة بعضا ممن ترجموا للفقيه 
الكاتب والشاعر محمد بن أحمد الكنسوسي، باعتبار 
أن  ما ترجم  له في مؤلفاتهم ال يخرج عن إطار التعريف 
به في باب البيوغرافي دون ذكر مشاركته في ما ذكره 
َما يذكر عنه كما أشار  في التصوف، فهذا المنحى َقَلّ
إلى ذلك األستاذ أحمد الشرقاوي إقبال عندما ترجم 
لحياته في آخر الجزء الثاني من كتاب »الجيش العرمرم 
الخماسي« )الصفحة 5(، وأول ما يشار إليه في تصوف 
الكنسوسي هو كتاب »بهجة النفوس بذكر بعض مناقب 
سيدي محمد أكنسوس« وهو الجزء الثالث من سلسلة 
رجال  بعض  بذكر  العرفانية  المراتب  أهل  »إتحاف 
الطريقة التيجانية« للعالمة محمد الحجوجي، وكتاب 
»رسائل معلمة معالم سوس« للفقيه أبي عبد الله سيدي 
محمد الكنسوسي لألستاذ محمد الرضى كنون، وممن 
ذكر تصوفه السيد العياشي اسكيرج في كتابه »كشف 
الحجاب عمن تالقى مع الشيخ التيجاني من األصحاب« 
القرشي  أحمد  ب��ن  محمد  وي��ق��ول   ،)328 )الصفحة 
الهاشمي الجعفري عن الكنسوسي: »هذا السيد من 
جملة المشهود لهم بالفتح في هذه الطريقة المحمدية( 
كتابا  الكنسوسي  محمد  ويؤلف   ،)328 )الصفحة 
ب��ع��ن��وان »ال��ح��ل��ل ال��زن��ج��ف��وري��ة ف��ي أج��وب��ة األسئلة 
الطيفورية« يقول في مقدمته: »إن سبب هذه الرسالة 
أن صفينا وولينا في الله تعالى الفقيه العالمة أبا علي 
الحسن بن طيفور لما طالع كتاب جواهر المعاني في 

مناقب الشيخ التيجاني استشكل منه مسائل، فكتب 
عنها  ال���ج���واب  يطلب  ل��ن��ا 

الفوائد  له هذه  فكتبنا 
التي عثرنا عليها من 

كالم سادتنا أركان 
الملة وعزونا كل 
مسألة إلى محلها 
من  ل��ي��راج��ع��ه��ا 
شاء«، وقد طبعت 
»ال����������ح����������ل����������ل 

في  الزنجفورية« 
التونسية  المطبعة 

الرسمية سنة 1312ه� 
في زهاء ستين صفحة من 

من  له  كما  المتوسط...  القطع 
المؤلفات »األجوبة التونسية«، وتأليف في علم الكمياء، 
وتحقيق القاموس المحيط، والجواب المسكت꞉ »كتبه 
دفاعا عن الطريقة التيجانية، وردا على الشيخ أبي 
العباس أحمد محمد بن المختار البكاي في ما قاله 
بشأنها وشأن شيخها«. وكذلك ألف في التاريخ »الجيش 
العرمرم الخماسي« بإشارة من السلطان المولى محمد 
الطيب  محمد  وزي��ره  من  وبتأكيد  الرحمن  عبد  بن 
اليماني )طبع بتحقيق حفيده أحمد الكنسوسي في 
جزأين(، وقد سبق طبعه على الحجر بفاس بتصحيح 
عبد الكريم بن العربي بنيس عام 1336، كما ألف كتاب 
»حسام االنتصار في وزارة بني عشرين األنصار« وألف 
كتاب »خمائل الورد والنسرين في بيت أبناء عشرين« 
وكتاب »الديوان والرسائل« ورسائله إلى الوزير محمد 
العربي الجامعي في مجموع خاص، وكتاب في شرح 
ق��ص��ي��دة ال��زي��ان��ي ف��ي م��س��أل��ة ق��ط��ع ال��ف��ت��وى بفاس 
ونواحيها، وكتاب »طرز على الكتب، وكنانش« ذكره 
النقاب«  »رف���ع  ف��ي  األول  ال��رب��ع  ف��ي  اسكيرج  أح��م��د 
»المقامة  أك��ن��س��وس  للشيخ  كما   ،)171 )الصفحة 
الكنسوسية« )نشرت في مجلة البحث العلمي، الصفحة: 
165، العدد: 39، سنة 1989(. ومما تجب اإلشارة إليه 
إلى  الخماسي«  العرمرم  »الجيش  كتاب  إخ��راج  أن 
السوق كان قد تأخر عن الصدور باعتبار أن تحقيقه 
لم يتم بما كان يرجى له من طرف من تولى اإلشراف 
على ذلك، وبعد مرور ظرف زماني غير يسير أصدر 
كتاب »الجيش العرمرم« األستاذ أحمد الكنسوسي حفيد 
المؤلف رحم الله الجميع... وتحقيق الحفيد الكنسوسي 
له مزاياه ألنه صدر في حلة خالية مما كان قد صدر 
األخطاء  من  لكثير  الحاملة  األول��ى  طبعته  في  عليه 
المطبعية، وقد وقع تالفي ذلك في الطبعة التي توالها 
الراحل حفيد المؤلف أحمد الكنسوسي الذي له من 
الخبرة والتمكن من الوقائع التاريخية اللذين يشهد 
األستاذ  الماهر  والموسوعي  المؤرخ  صديقه  بهما 
تقديم  على  أشرف  الذي  الله،  رحمه  محمد  المنوني 
عن  المطبوعة  النسخة  فميز  ال��ع��رم��رم«  »ال��ج��ي��ش 

غيرها.

يحتفل  ال������ذي  ال����وق����ت  ف����ي 
الوجديون بالذكرى السبعين 
العتيد  ال��ف��ري��ق  ه���ذا  ل��م��ي��الد 
)المولودية الوجدية(، تعود بي 
الذاكرة إلى الظروف واألجواء 
فريق  أول  ف��ي��ه��ا  ن��ش��أ  ال��ت��ي 
بالمنطقة  القدم  لكرة  رياضي 
السلطات  أن  ذل��ك  الشرقية، 
االستعمارية كانت دائما تمانع 
الجمعيات  ت���أس���ي���س  ف����ي 
بنفس  والثقافية  الرياضية 
الصرامة التي كانت تمنع بها 
الحرة، وقد  المدارس  إحداث 
اهتدى الرعيل األول من أبناء 
وجدة إلى حيلة جعلت المراقب 
المدني الفرنسي الذي كان من 
االستعماريين  الحكام  أخبث 
يتساهل في قبول الترخيص 
لنشأة الفريق الوجدي، وذلك 
بتطعيم المكتب المسير للفريق 

بعناصر جزائرية ورجال أعمال مغاربة كانت لهم الحظوة لدى السلطات 
وعبد  البوري،  ومحمد  بالعباس،  محمد  المرحومين:  أمثال  الفرنسية 
األشخاص  ه��ؤالء  شكل  وقد  فرنسيين،  موالين  وهم  السبتي  اللطيف 
الواجهة التي غطت على العناصر الوطنية التي كانت في حقيقة األمر 
النواة األولى للمكتب المسير للفريق، وترجع تسمية الفريق الوجدي 
إلى كونه نشأ في مناسبة دينية فضيلة تزامنت مع عيد المولد النبوي 
الذي انشقت منه هذه التسمية، وفي غمرة االحتفال بهذا العيد الذي 
تخصص له الساكنة الوجدية طقوس ومظاهر احتفالية متميزة بحيث 
تمتزج فيه مشاعر الفرحة بتقاليد روحانية دينية، حيث تزين الصوامع 
بأضواء كهربائية وتشنف »الغيطة« من أعلى المنارات أسماع السكان 
طيلة ليلة المولد النبوي، وتسمع الزغاريد من كل بيت وتقوم النساء 
بإنشاد أهازيج تمجد مولد النبي عليه السالم وكأني بها استلهمت كلماتها 

من قول الشاعر:
ولد الهدى فالكائنات ضياء       وفم الزمان تبسم وثناء

وقد كان يحلو االستماع وهي 
المناسبة وتقول:  تردد بهذه 
»أ عائشة ال ترقدي، حلي الباب 
وأنصتي فالليلة يزداد النبي«، 
وهي  النغم  بنفس  وتضيف 
ت��ت��ل��و ال��ك��ل��م��ات ق��ائ��ل��ة: »يا 
جيراننا قولو لجيرانكم سيد 
النبي عندنا.. القمرة تشعشع 
والنبي راه راه شوف، بصطيلة 

الفضة النبي راه يتوضى«.
وكان األطفال يبتهجون بحلول 
هذه المناسبة ألن األمهات كن 
يحضرن لهم الكعك و«تافنتة« 
)البركوكش( في وجبة الفطور 
وخبيزات  الجافة  والفواكه 
بيضة  في وسطها  مستديرة 
مسلوقة تحيط بها حبات من 
المساء  والزبيب، وفي  اللوز 
يجتمع أفراد العائلة حول أكلة 
»البركوكش«. في خضم هذه 
األجواء ولد فريق المولودية الوجدية برحاب الزاوية الدرقاوية حيث 
بنشأة  احتفاال  واألدعية  األمداح  لقراءة  المدينة  وأعيان  حضر وجهاء 
الفريق وتيمنا بالمولد النبوي السعيد، وهكذا انطلقت مسيرة المولودية 
الوجدية على بركة الله. وقد سارع الشباب الوجدي إلى المشاركة في 
تأطير هذا الفريق الفتي، ونذكر من بين الرعيل األول للمسيرين المرموقين: 
الحاج محمد بوغانم، ومصطفى الميرعلي، ومصطفى الشريف، وموالي 

أحمد العزاوي، والحاج دندان.. وغيرهم.
 وإذا كانت الحركة الوطنية قد شملت جميع المجاالت لمناهضة االستعمار 
بفتحها المدارس الحرة والجمعيات الثقافية والكشفية، فإن قطاع الرياضة 
كان يستوجب إحداث فرق رياضية ككرة القدم وكرة السلة لمنافسة فرق 
كانت مكونة حصريا من أبناء المعمرين، حيث كان فريق االتحاد الرياضي 
لوجدة وهو استعماري الشكل والجوهر ينفرد بتمثيل المدينة ويتبارى 
الفريق  نجم  أخ��ذ  المولودية  ج��اء  ولما  البطولة،  دوري  في  باسمها 

االستعماري في األفول.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

تحقيق الحفيد 
الكنسوسي للجيش 

العرمرم له مزاياه ألنه صدر 
عليه في حلة خالية مما كان قد صدر 

في طبعته األولى الحاملة لكثير من األخطاء 
المطبعية، والتي تم تالفيها لما له من خبرة 

وتمكن من الوقائع التاريخية يشهد له 
بهما المؤرخ األستاذ المنوني 

محمد رحمه اهلل

< يتبع< يتبع
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لم تنته أغنية هيئة الدكاترة الموظفين باإلدارات العمومية والجماعات 
الترابية والمؤسسات العامة حتى وهم على بعد خطوات قليلة من حلمهم 
الجميل، أحرق قرار المجلس الدستوري الصادر يوم 2015/02/24 )والذي 
ناصر حكومة المغرب المدهش بسحره الوسطي( في نظام »ترقية الدكاترة« 
كما أورد محمد بلقاسم )هسبريس(، أحرق ابتسامتهم التي كانوا يداعبونها 
سرا وعالنية، ويقفزون بها للسماء كما قالت نعيمة لحروري في انتظار 

أن يعودوا وهم يقبضون بالنجوم )مجازا(.
ارتجفت األرض )التي كورت( من تحت أقدامهم الصلبة، كادت أن تتهاوى 
بهم خسفا من شدة الصفعة كما قال أحد الدكاترة، لم يكونوا ينتظرون 
رفض المجلس للمقترح الذي تقدمت به بعض الفرق البرلمانية، وباألخص 
فريق االتحاد الدستوري )أحد أحزاب المعارضة(، الذي دافع بحماس وبقوة 
قبل  الرميد  مصطفى  بها  ي��داف��ع  ك��ان  التي  ال��ق��وة  »بنفس  مقترحه  ع��ن 
استوزاره«، وهو مقترح حول إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة 
المادية  الوضعية  تحسين  إل��ى  يرمي  العمومية،  ب���اإلدارات  الموظفين 
والمعنوية لفئة متميزة بمستواها العالي وتخصصاتها المتنوعة )التي 
تفتقر إليها الكثير من الدول المجاورة أو البعيدة(، ولكنها ال تعطي الفرص 

لتفيد البالد وتحقق بعضا من الواجبات الملقاة على عاتقها 
في  بلقاسم،  محمد  قال  كما  عنها،  رغما  توزيعها  بسبب 

عامة،  ومؤسسات  ترابية  وجماعات  عمومية  قطاعات 
ليست بينهما وبين اختصاصها ومؤهالتها إال الخير، 
وهو شيء يقلق الدكاترة، ويجعلهم كنخبة يشعرون 
)بالنفي(  »ال  ومصالح  فضاءات  وسط  بالضياع 
تستجيب وطبيعة تكوينهم ومؤهالتهم العلمية« 
كما ورد في سؤال كتابي لمصطفى الرميد موجه 
المكلف  األول  الوزير  لدى  المنتدب  الوزير  إلى 
بتحديث القطاعات العمومية عندما كان مع حزبه 
وال  الحكومة،  إلى  للدخول  التهييء  مرحلة  في 

يسمح لهم بإثبات الذات واالستفادة من اإلمكانات 
المذخرة لديهم، ألنهم يوضعون في أماكن »ال تتناسب 

مع شهاداتهم وكفاءاتهم البتة«.
المقترح الذي تعاملت معه أحزاب من األغلبية ومنها 

الحزب الحاكم، بشكل غريب جدا )عندما دفعت بعدم قبوله(، 
المواقف  في  ب�»االنقالب  التعامل  ذل��ك  يصف  البعض  جعلت 

السابقة )األخبار، عدد 26 فبراير 2015(، »المقترح« يحتوي وكما ورد في 
قرار المجلس على 25 مادة، موزعة على أربعة أبواب؛ يتضمن الباب األول 
منها ست مواد تهم إحداث هيئة للدكاترة الموظفين في اإلدارات العمومية 
والجماعات الترابية...، وتتكون من عدة أطر مع تحديد المهام المسندة 
إليهم، ويشتمل الباب الثاني اإلشارة إلى طريقة توظيفهم ودرجاتهم ورتبهم 
مواد  تعيينهم، وهي  وكيفية  لهم  المخصصة  االستداللية  واألرق��ام  فيها 
المجال  أن  على  ينص  ال��ذي  الدستور  من   72 للفصل  مخالفة  اعتبرت 
القانون«، وعجلت  اختصاص  يشملها  التي  »بالمواد  التنظيمي يختص 
بصدور قرار المجلس الذي قضى »بكون المقترح ال يندرج في مجال القانون، 
وال يدخل في مهام البرلمان«، وهذا ال يعني أن المقترح غير جدي وغير 

قابل للتطبيق، خاصة وأن مجموعة من الدكاترة التي تم »تشغيلها وفق 
مقاربة حكومية تغيب فيها أية رؤية تنموية ووطنية« تعاني من اإلهمال 
بالمقام،  تليق  ال  مكاتب  في  حشرها  بسبب  والتهميش،  االع��ت��ذار(  )مع 
وتشغيلها في »إطارات مختلفة بعيدة كل البعد عن مؤهالتها كمتصرف 
ومساعد طبيب وأستاذ للتعليم اإلعدادي« وإدماجها في أسالك ال تتالءم 
أية  تجارب ومؤهالت تضيع هباء ودون  تكتسب من  وما  مع مستواها 
استفادة، وهذا يحز في نفوس بعض الدكاترة، ألنهم يحسون بالغبن إن 
صح التعبير، ويطالبون بأن ينظر إليهم »وفق مقاربة حكومية« يراعى فيها 
االختصاص والعطاء والتناسب زيادة طبعا على تسوية الوضعية في إطار 

المساواة مع باقي األطر المماثلة.
بل بالعكس، المقترح من الناحية الواقعية والنظرية »وليس القانونية التي 
تهتم أكثر بالنص والمادة« يذكر قبل كل شيء وبعد كل شيء بوضعية »نص 
نص« كما شبهها أحدهم، ال يحترم فيها الوضع االعتباري للدكاترة، وال 
تراعى فيها مؤهالتهم وكفاءاتهم وما يحملون من أحالم وخبرات يمكن أن 
تفيد لو استثمرت بشكل إيجابي في »تطوير البحث األساسي والتطبيقي 
والتقني واإلداري والتكنولوجي، وتقييمه، وإنجاز الدراسات وتقديم الخبرة 
والمخططات  البرامج  إع���داد  ف��ي  والمساهمة  ال��الزم��ة 
والتأطير والتكوين والتدريس بالجامعات والمعاهد 
أوراش  في  والبناءة  الفعلية  والمساهمة  العليا، 
التحديث والتأهيل«، ويهدف )أي المقترح( إلى تصحيح 
وضعية الدكاترة ووضعهم على قدم المساواة مع 
آخ��ري��ن )دك��ات��رة أي��ض��ا( اس��ت��ف��ادوا م��ن األنظمة 
والقوانين المعمول بها في إطار الوظيفة العمومية، 
أنهم مواطنون مكونون وحاصلون  أساس  على 
الشروط  فيهم  وت��ت��وف��ر  ع��ال��ي��ة،  دب��ل��وم��ات  على 

المطلوبة لولوج الباب الوظيفي باستحقاق.
لقد أعرب الدكاترة المعنيون بالمقترح وبالقرار 
عن استعدادهم من جديد للتعبئة القصوى والرفع 
من سقف المطالبة وخوض المعارك السلمية من أجل 
تحقيق »مطلب« هو في حد ذاته مشروع ومنطقي، ألنهم 
ال يرمون من ورائه إلى الزيادة في تعويضات السكن أو 
التنقل أو البذلة )تعويضات رجال السلطة( بقدر ما يرنون 
ويتطلعون إلى شيء واحد هو تسوية وضعيتهم ضمن »مقاربة 
كما قلت سابقا« تأخذ بعين االعتبار ما لهم من شهادات عليا ومؤهالت في 
المستوى وكفاءات عالية، ومساواتهم مع أمثالهم وأندادهم من الدكاترة 
الذين لم يتذوقوا طعم االنتظار، وال جحيم االعتصام، ولم تنزل على ظهورهم 
الحديقة  الليالي في  يعانوا من سهر  ولم  البرلمان  قبة  أمام  »الزرواطة« 
المعلومة، مناشدين كل األحزاب سواء أحزاب األغلبية أو المعارضة بتبني 
ملفهم من جديد، وإعادة وضعه على الطاولة بشكل من األشكال حتى تتحقق 
األحالم وتعود االبتسامة، ويتوقف اليأس الذي غمر بعضهم ودفع البعض 
إلى الجهر به عبر »خواطر مؤلمة« كما هو واضح في هذه اللقطة: »سأقول 
ف��ي دولة  أب��اك��م دك��ت��ور، واْأس���ف���وا لحالكم  اف��ت��خ��روا ألن  أب��ن��ائ��ي  ل��ك��ل 

كالمغرب«.

alousbouea@gmail.com

< العدد: 827
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 محمد بركوش
الصفعة.. لنظام »ترقية الدكاترة«

لم يكن الدكاترة 
ينتظرون رفض المجلس 

للمقترح الذي يخصهم والذي كان 
الذي قد تقدم به فريق االتحاد الدستوري، 

دافع بحماس وبقوة عن مقترحه الرامي إلى تحسين 
الوضعية المادية والمعنوية لفئة متميزة تعاني من 

اإلهمال والتهميش، لحشرها في مكاتب ال 
تليق بالمقام، وإدماجها في أسالك ال 

تتالءم ومستواها ومؤهالتها

فريق المولودية يتوسطه أحمد عصمان يوم كان رئيسا 
لحزب التجمع، وقد انتشلته من صالون قصره ليزور 

الفريق بالفندق الذي كان يقيم به بالرباط.
وبعد أن ألقيت كلمة تشجيعية، تفضل هو اآلخر وألقى 
لتعود  اإلسمنت  لدى شركة  بالتدخل  فيها  وعد  كلمة 

المساعدة المالية للفريق، ولكنه لم َيِف بوعده.



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 07/48
حساب عدد 57208

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي   البنك  لفائدة: 
القنيطرة

نائبه: ذ. نجيب بنسعيد محام 
بهيئة الرباط

ضد: عبد اإلله الفوطي بواسطة 
الزوهري بهذه  السالم  القيم عبد 

المحكمة
ي���ع���ل���ن    رئ����ي����س   مصلحة 
بالمحكمة  ال����ض����ب����ط  ك����ت����اب����ة 
االبتدائية بالقنيطرة أنه بتاريخ: 
 11 الساعة  على   2015/03/18
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/30266
الكائن: رقم 242 الحوزية خلف 

محطة البنرين زيز القنيطرة.
وهو عبارة عن: دار سفلية 

البالغ من حيث المساحة: 105 
متر مربع. 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
ع���روض ي��رج��ى االت��ص��ال بمكتب 

التنفيذ العقاري.
 As 493/ 15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/117
حساب عدد 57261

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  لفائدة: 
القنيطرة

نائبه: ذ. نجيب بنسعيد محام 
بهيئة الرباط.

ضد: رضوان الزوين بن قاسم
رئ�����ي�����س   مصلحة   ي���ع���ل���ن   
بالمحكمة  ال����ض����ب����ط  ك����ت����اب����ة 
االبتدائية بالقنيطرة أنه بتاريخ: 
 11 الساعة  على   2015/03/18
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 
الرسم العقاري عدد 13/70163 

الكائن: تجزئة السالمة 4 بلوك 
13 طريق  الشقة   17 ع��م��ارة   U2

مهدية القنيطرة
وهو عبارة عن: شقة من الصنف 

االقتصادي
 البالغ من حيث المساحة: 67 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
ع���روض ي��رج��ى االت��ص��ال بمكتب 

التنفيذ العقاري.
 As 494/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. 2013/6302/36
حساب عدد 57217

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  لفائدة: 
القنيطرة

ضد: محسن العمراوي مجموعة 
93 رقم 12 بام 1 القنيطرة 

رئ�����ي�����س   مصلحة   ي���ع���ل���ن   
بالمحكمة  ال����ض����ب����ط  ك����ت����اب����ة 
االبتدائية بالقنيطرة أنه بتاريخ: 
 11 الساعة  على   2015/03/18
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 51367/ر 
الكائن: الزنقة 292 رقم 62 أفكا 

القنيطرة. 
وه����و ع���ب���ارة ع����ن: ب��ن��اي��ة من 
ثاني  علوي  وطابق  سفلي  طابق 

عشوائي
 64 المساحة:  حيث  من  البالغ 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
ع���روض ي��رج��ى االت��ص��ال بمكتب 

التنفيذ العقاري.
 As 495/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/75
حساب عدد 57218

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  لفائدة: 
والقنيطرة

وم��ن معه  األيوبي  ض��د: سعيد 
إقامة هبة رقم 64 مكرر زنقة أنوال 

شقة رقم 10 القنيطرة

كتابة  مصلحة  رئيس   يعلن   
االبتدائية  ب��ال��م��ح��ك��م��ة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/03/18
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 
الرسم العقاري عدد 13/51031 

الكائن إقامة هبة رقم 64 مكرر 
شقة رقم 10 زنقة أنوال القنيطرة

بالطابق  شقة  عن:  عبارة  وهو 
الرابع

البالغ من حيث المساحة: 122 
متر مربع. 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
ع���روض ي��رج��ى االت��ص��ال بمكتب 

التنفيذ العقاري.
 As 496/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/68
حساب عدد 57216

إعالن عن بيع  عقار 

للرباط  الشعبي  البنك  ل��ف��ائ��دة: 
القنيطرة 

النائب  عنه األستاذ نجيب بنسعيد 
المحامي بالرباط

ضد: نور الدين طويل شقة رقم 5 
الطابق الثاني عمارة ألف زاوية زنقة 

شالة وحمان الفطواكي القنيطرة.

يعلن    رئيس   مصلحة   كتابة 
االبتدائية  ب��ال��م��ح��ك��م��ة  ال��ض��ب��ط 
بالقنيطرة أنه بتاريخ: 2015/03/18 
بقاعة  11 ص��ب��اح��ا  ال��س��اع��ة  ع��ل��ى 
ستقام  بالمحكمة   2 رقم  البيوعات 
سمسرة عمومية بالمزاد العلني لبيع 
العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

13/74172
الكائن: إقامة مرية A زاوية زنقة 
ال��ف��ط��واك��ي الطابق  ش��ال��ة وح��م��ان 

الثاني شقة رقم 5 القنيطرة. 
بالطابق  ع��ن: شقة  ع��ب��ارة  وه��و 

الثاني
 110 المساحة:  حيث  من  البالغ 

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

درهم لواجب المنفذ عليه.
أداء  المزاد  عليه  رسا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  ناجزا مع  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
االت���ص���ال بمكتب  ي��رج��ى  ع����روض 

التنفيذ العقاري.
 As 497/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/118
حساب عدد 57210

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  ل��ف��ائ��دة: 
القنيطرة

ضد: عبد الرحمن الختيري ومن 
معه شقة 9 إقامة إيمان عمارة 22 

شارع مصطفى الرفاعي القنيطرة.

كتابة   رئ��ي��س  مصلحة   يعلن   
االبتدائية  ب��ال��م��ح��ك��م��ة  ال��ض��ب��ط 
بالقنيطرة أنه بتاريخ: 2015/03/18 
بقاعة  11 ص��ب��اح��ا  ال��س��اع��ة  ع��ل��ى 
ستقام  بالمحكمة   2 رقم  البيوعات 
سمسرة عمومية بالمزاد العلني لبيع 
العقار موضوع الرسم العقاري عدد 

 13/71471
الرافعي  مصطفى  زنقة  الكائن: 
إقامة إيمان رقم 22 الطابق العلوي 

الثاني شقة 9 القنيطرة 
بالطابق  ع��ن: شقة  ع��ب��ارة  وه��و 

العلوي الثاني
البالغ من حيث المساحة: 83 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 403.000 مبلغ:  في  العلني  المزاد 

درهم.
أداء  المزاد  عليه  رسا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  ناجزا مع  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 

االت���ص���ال بمكتب  ي��رج��ى  ع����روض 
التنفيذ العقاري.

 As 498/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/70
حساب عدد 57213

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  ل��ف��ائ��دة: 
والقنيطرة

ضد: جهان حريفي إقامة صوفيا 
الرقم 12 الشقة 11 شارع المنصور 

الذهبي القنيطرة.
يعلن   رئيس  مصلحة  كتابة  الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/03/18 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
عمومية  بالمحكمة ستقام سمسرة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 1165/ه 
شارع   171 رقم  العمارة  الكائن: 

محمد الديوري القنيطرة.
بالطابق  ع��ن: شقة  ع��ب��ارة  وه��و 

العلوي األول للعمارة
البالغ من حيث المساحة: 84 متر 

مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 336.000 مبلغ:  في  العلني  المزاد 

درهم.
أداء  المزاد  عليه  رسا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  ناجزا مع  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
االت���ص���ال بمكتب  ي��رج��ى  ع����روض 

التنفيذ العقاري.
 As 499/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/104
حساب عدد 57211

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  ل��ف��ائ��دة: 
والقنيطرة

فوارات  يونس  البالد  مول  ضد: 
سكتور  منصور  الحاج  حي   5 كلم 

س تجزئة رقم 335 القنيطرة

يعلن   رئيس  مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/03/18 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
عمومية  بالمحكمة ستقام سمسرة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/14018
منصور  ال��ح��اج  تجزئة  ال��ك��ائ��ن: 
 335 رق�������م  ب���ق���ع���ة  س  س����ك����ت����ور 

القنيطرة.
وهو عبارة عن: سكنى من طابق 

أرضي وطابق أول
البالغ من حيث المساحة: 96 متر 

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

درهم.
أداء  المزاد  عليه  رسا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  ناجزا مع  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
االت���ص���ال بمكتب  ي��رج��ى  ع����روض 

التنفيذ العقاري.
 As 500/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/39
حساب عدد 57209

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  ل��ف��ائ��دة: 
القنيطرة

 36 الشقة  كنينة  اب��ت��س��ام  ض��د: 
الطابق 6 عمارة 36 زاوية زنقة اإلمام 

علي وزنقة قرطبة القنيطرة 

يعلن   رئيس   مصلحة  كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/03/18 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
عمومية  بالمحكمة ستقام سمسرة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري 13/24154
إقامة جالل زاوية اإلمام  الكائن: 
العليا  الدينة  قرطبة  وزن��ق��ة  علي 
ال��ق��ن��ي��ط��رة وه���و ع��ب��ارة ع���ن: شقة 

بالطابق رقم 36
البالغ من حيث المساحة: 76 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ:  445.000 

درهم. 
أداء  المزاد  عليه  رسا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  ناجزا مع  الثمن 

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
االت���ص���ال بمكتب  ي��رج��ى  ع����روض 

التنفيذ العقاري.
 As 501/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/35

حساب عدد 57214

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  ل��ف��ائ��دة: 
القنيطرة

ضد: محسن العمراوي مجموعة 
93 رقم 12 بام 1 القنيطرة

 
يعلن  رئيس   مصلحة  كتابة  الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/03/18 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
عمومية  بالمحكمة ستقام سمسرة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 48986/ر
ال��ك��ائ��ن: ح��ي أف��ك��ا ق���رب سينما 

الرياض الزنقة 14 القنيطرة
بناية من طابق  عبارة عن:  وهو 

سفلي وطابق علوي
البالغ من حيث المساحة: 72 متر 

مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 403.200 مبلغ:  في  العلني  المزاد 

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

التنفيذ العقاري
 As 502/15
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ال نشك أن قلوب األح��رار كلها نبضت، 
ل��م��ع��ان��ق��ة ن����زار قباني  ون��ف��وس��ه��م ت��اق��ت 
ومباركته، وأن الجميع أعجب وانبهر لحسن 
هذا  تأثير  وتحت  اإللقاء،  وروع��ة  اإلنشاد 
اإلنشاد ال يسع السامعين إال أن يقولوا إن 
القصيدة رائعة، ألن حسن اإلنشاد غطى على 
كل العيوب التي يحتمل أن تكون في هذه 
القصيدة، والحقيقة أن األبيات األربعة التي 
أتينا بها داعية إلى طرح بعض المالحظات، 
ذلك  ح��ول  تأتي  المالحظات  ه��ذه  وأول���ى 
األبيات  في  ورد  الذي  العروضي  التدوير 
الرتابة  إلى  ي��ؤدي  أمر  وهو  كلها  األربعة 
والملل، وإذا تتبعنا القصيدة وجدنا فيها 
أكثر من ثمانية أبيات كلها مدورة، وهذه 
القصيدة هي من بحر خفيف، وفي بعض 
أبياتها كسر عروضي واضح وذلك في البيت 

الذي يقول فيه:
لو قرأنا التاريخ ما ضاعت

القدس ضاعت من قبله الحمراء
فالشطر الثاني كسره العروضي واضح 
تماما، هذا من الجانب العروضي، أما من 
جانب المعنى، فإننا نتساءل لماذا يصلب 
الشعراء الذين يطالب نزار قباني بصلبهم 
ويتساءل عن ذلك، فقد عمم الحكم ولن يأت 
بأية قرينة تبين من هم هؤالء الشعراء الذين 
يتساءل عن عدم صلبهم كما يتساءل أيضا 
كتبه  م��ا  ك��ل  أن  قباني  ن��زار  يعتبر  ل��م��اذا 
ال��ش��ع��راء ه���راء؟ ول��م��اذا ت��م��وت القصائد 
العصماء؟ ولماذا نعتبر كلنا شركاء في إثم 

نكسة سنة 1967؟
الشاعر  على  م��ردودة  أحكام  كلها  فهذه 
نزار قباني، فالعيوب كلها غطى عليها أو 
غطاها ذلك اإلنشاد الرائع فانبهر السامعون 
وأعجبوا إعجابا كبيرا، والشاعر نزار قباني 
يوجد عدد من قصائده نقرأها ونعجب لها 
لحسن إلقائه الذي هو إنشاد رائع يصرفنا 
عن نقد وانتقاد شعره، من ذلك مثال قصيدته 

»إلى مراهقة« التي يقول فيها:
ما أنا فاعل بخمسة عشر

شهد الله أنه تعذيبي
لك عمر ابنتي ولين صباها

أو تقاطيعها فكيف الهروب
اذهبي اذهبي كسرت سالحي

ضاع مني فمي فماذا أجيب؟
فهو يقدم هذه وكأنها من الشعر الحر 

ولكنه تمويه وخدعة منه، ألن القصيدة 
عمودية ومن الوزن الخليلي على بحر 

الخفيف هكذا:
ما أنا فاعل بخمسة عشر 

شهد الله أنه تعذيبي
لك عمر ابنتي ولين صباها

وتقاطيعها فكيف هروبي
اذهبي اذهبي كسرت سالحي

ضاع مني فمي فماذا أجيب
العنصر  تعير  ال  أيضا  القصيدة  وهذه 
األخالقي اهتماما، ذلك أنه ربط نظرته إلى 
هذه المراهقة بنظرته إلى ابنته من حيث 
اللين ومن حيث الصبا، هذه العيوب وغيرها 
يغطي عليها ويصرفنا عنها اإلنشاد الحسن 
واإللقاء الجيد من طرف الشاعر نزار قباني 
فنعجب بجمال هذا اإلنشاد وإن كان دون 
جودة المعنى والمبنى، في نفس الوقت نجد 
شعرائنا  لبعض  المعنى  ج��ي��دة  قصائد 
وال  أسماعنا  تتملك  ال  ولكنها  المغاربة 
الجمال  نتلمس مواطن  إليها، وال  تأخذنا 
فيها ومحاسن الصور وتعدد األخيلة، وقد 
تسجيل  إل��ى  أدب��ي��ة  جلسة  ف��ي  استمعت 
لقصائد ملقاة من طرف الشاعرين الكبيرين 
أحمد شوقي وحافظ إبراهيم كما استمعت 
ألحد  يلقي شعرا  مغربي  لشاعر  لتسجيل 
أبدا  أتأثر  هذين الشاعرين العظيمين فلم 
وأنا أستمع إلى الشاعر المغربي، ألن اإللقاء 
ل��م يكن إن��ش��ادا، وإن��م��ا ك��ان س��ردا عاديا 
وسريعا بحيث رأيت أن إلقاء خمسة عشر 
بيتا لم تتعد ثوان قليلة وهذه السرعة أفقدت 
الموسيقي  االن��س��ج��ام  الشعرية  األب��ي��ات 
وح��س��ن ت��وال��ي ال��م��ق��اط��ع، وأف��ق��دت��ه��ا ذلك 
له  الجرس واإليقاع وغير ذلك مما تطرب 

اآلذان.

اإلنشاد الشعري 
وضرورة الحفاظ عليه

بقلم: مصطفى الطريبق
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< يتبع

إنه من خالل إطاللة بسيطة على الفصل 
أنه  للمالحظ  يتبين  الشغل  قانون  من   526
ينص بصريح العبارة على أن كل مشغل ملزم 
بإحالة كل أجير بلغ سن الستين على التقاعد، 
إال أنه مع ذلك يمكن االستمرار في الشغل بعد 
تجاوز هذا السن بناء على قرار تتخذه السلطة 
المكلفة بالشغل، وذلك بطلب من  الحكومية 
األجير..  بموافقة  الحال  وبطبيعة  المشغل 
يتوجب على  أنه  الفصل  ويستنتج من هذا 
المشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل 

على التقاعد.
إن قانون الشغل الذي تم إجراء إصالحات 
ملفتة عليه منذ سنة 2004 ليعد فعال قانونا 
يعمل على توحيد كل ما له ارتباط بالشغل.. 
آخر محل  أجير  تشغيل  بند ض��رورة  أن  إذ 
األجير الذي أحيل على التقاعد أدرج في هذا 
عمل  تمديد  ق��رار  واتخاذ  الجديد،  القانون 
األجير المتقاعد يظل رهينا بالحصول على 
موافقة اإلدارة إذا ثبت فعال أن هذا األخير 
على  إط��الل��ة  خ��الل  فمن  عمله،  تمديد  ي��ود 
عليها  يتوفر  التي  الرسمية  اإلحصائيات 
صندوق الضمان االجتماعي، والتي تشير إلى 
61 سنة  الذين وصلوا سن  العمال  عدد  أن 
يقدرون بنحو 14.269 في متم سنة 2013 ما 
يعادل نسبة 6% من مجموع األجراء المصرح 
بهم.. من ضمنهم من يعمل في قطاع البناء 

أو الخدمات أو التجارة أو الفالحة 
وك���ذا ق��ط��اع ال��ص��ي��د.. إذ أن 

هؤالء  م��ن   %82 نسبة 
يتقاضون  األج����راء 

أقل من أربعة آالف درهم في الشهر في حين 
أن نسبة 4% منهم تتقاضى راتبا يتراوح ما 
بين 6000 و10.000 درهم في الشهر، طبقا 
لبعض المعلومات المسجلة لدى الصندوق 

المذكور.
المقاوالت  خ��ب��راء  أن  ب��ال��ذك��ر  وال��ج��دي��ر 
العمل  أرباب  أن من مصلحة  يجمعون على 
التعاقد مع أجراء جدد مازالوا في طور قوتهم 
البدنية، ألن كتلة أجورهم تكون أخف عبئا 
عليهم قياسا بما كان معموال به سابقا في 
الستينيات والسبعينيات بكون هذا النوع من 
اليد العاملة كان أكثر كلفة لما هو عليه الحال 
الذي  الجديد  األج��ي��ر  أن  جانب  إل��ى  اآلن.. 
يشتغل يكون الشتراكه في صندوق التقاعد 

دور حيوي قصد إنعاشه.
بالنسبة  ال��م��ت��ق��اع��د  ع��م��ل  ت��م��دي��د  أن  إال 
أفضل  يظل  االجتماعي  الضمان  لصندوق 
بكثير.. عمال بالمثل القائل: »عصفور في اليد 
ومن  ال��س��م��اء«،  ف��ي  ف��ي عصفورين  أف��ض��ل 
المالحظ أن أهم شيء يثير االنتباه هو أن 
اإلشكالية ال تتعلق بسن التقاعد التي يتوجب 
النظر فيها، ولكن ترك حرية االختيار لألجير 
الذي يود تمديد عمله بعد وصوله إلى سن 
دواليب  المرور من  إلى  التقاعد دون حاجة 
اإلدارة للحصول على موافقتها في هذا الشأن، 
وهذا من شأنه أن يسهل المأمورية عليه أكثر 
مما يسهلها على المقاولة التي يشتغل 

فيها.

إشكالية التقاعد على  صفحات 
قانون الشغل ك��ل ش���يء ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د غ��ي��ر ق��ان��ون��ي، فمجلس 

المستشارين انتهت مدة صالحيته منذ سنين، ويعتبر 
في نظر األخصائيين في مجال التشريع أن هذا المجلس 
غير قانوني ومفروض على الشعب بالقوة، وأن الغرفة 
الثانية ال فائدة ترجى منها منذ تأسيسها، وقد كانت 
خطأ فادحا من طرف المخزن الذي فرضها إلرضاء بعض 
الرؤوس التي لم يحالفها الحظ في الدخول إلى البرلمان. 
وها نحن نرى أن هذا المجلس ال يبت إال في القضايا 
والسفريات،  ك��ال��ت��وظ��ي��ف،  م��س��ت��ش��اري��ه  ت��ه��م  ال��ت��ي 
والتعويضات السخية، وآخرها البت في توريث التقاعد 
للزوجات واألوالد مع العلم أن هذا التقاعد في حد ذاته 

غير قانوني بتاتا.
الجماعات المحلية سواء القروية أو الحضرية وكذا 
انتهت مدة صالحيتها  البلدية هي األخرى  المجالس 
منذ سنين خلت، وأصبح رؤساؤها وعمداؤها مفروضين 
على الشعب باإلكراه، حتى أن بعض الرؤساء والعمداء 
لم يتزحزحوا من أماكنهم لسنين، وكذا مستشاروهم 
الذين خلدوا ببعض الجماعات، جلهم اغتنوا وراكموا 
وعقارات، وشركات،  من ضيعات،  لها  مثيل  ال  ثروات 
ال  تطالهم  أن  دون  البنوك،  ف��ي  وأرص���دة  وس��ي��ارات، 

محاسبة، وال متابعة، وال إقصاء.
م��ق��دم��ة ه���ذا ال��م��وض��وع ه��و اإلع����الن ع��ن تأجيل 
االنتخابات وربما نفاجأ بإلغائها، حتى يتسنى ألصحاب 
الشأن االغتناء أكثر، هذا ما أعلن عنه رئيس الحكومة 
حول هذا التأجيل المباغت، إذن لما كل هذه الضجة 
حول التسجيل في اللوائح االنتخابية، وهذه »الهياللة« 
التي أحدثها الشيوخ والمقدمون وسط الساكنة، وتلك 
األم��وال التي صرفت من أجل حملة التسجيل، سواء 
باإلذاعات أو بالقنوات التلفزية وحتى عبر األنترنيت، 
ورئيس الحكومة مازال لم يعرف »راسو من رجيله« وبدل 
أن يضع النقط على الحروف، اختلطت عليه الحروف 
في  الوحيد  البلد  نحن  استفهام.  عالمة  لديه  وكونت 
في  ش��يء  بكل  م��س��ؤول��وه  فيه  يتالعب  ال���ذي  ال��ع��ال��م 
التواريخ، وفي األرقام، وحتى في النتائج، ويتبين من 
خالل هذا اإلجراء وهذا الشد والجدب حول االنتخابات 
ما هو  على  مقبل  ربما  الحكومة  رئيس  أن  الجماعية 
االنتخابات  بتأجيل  محالة  ال  سيفاجئنا  حيث  أفظع، 
التشريعية إما بتمطيط أجلها، أو سيضيف والية أخرى 

لحكومته.
المسرحيات  ه��ذه  من  وقيلونا  فيها،  ْخ��ْل��ُدو  اللهم 

السخيفة.
<  مصطفى بصير )فاس(

»ْخلــُْدو  فيـــها«

المهدي  م���والي  س��اح��ة  تعتبر 
أهم  م��ن  الكبير  ال��ق��ص��ر  بمدينة 
أن  إال  بها،  الموجودة  الساحات 
المآثر  باقي  كمصير  مصيرها 
التاريخية والمعالم التراثية التي 
والتغيير  ل��إه��م��ال  ت��ع��رض��ت 
تغيير  ت��م  واالن����دث����ار. ح��ي��ث 
ونافورتها  ومدارها  ساحتها 
التي كانت جميلة ورائعة من 
والزخرفة  ال��ش��ك��ل  ح��ي��ث 
وكذا  ال��ك��ه��رب��اء،  وأع���م���دة 
الرخامية  اللوحة  اختفاء 
التذكارية التي كانت تؤرخ 

ليوم تدشينها.
وتاريخ تدشين الساحة 
ال���م���ذك���ورة ي��رج��ع إلى 
ال���ي���وم ال����ذي ح���ل فيه 
م�����والي ال���م���ه���دي بن 
إسماعيل  م��������والي 
 ) 1م 9 2 3 -1 8 9 3 (
بمدينة القصر الكبير 
بعد  1913م،  سنة 
خليفة  أول  تعيينه 

ل��ش��م��ال ال��م��غ��رب من 

طرف صاحب الجاللة موالي يوسف 
بن موالي الحسن، بظهير سلطاني 
1913م.  م��اي   14 بتاريخ 
خ�������ص�������ص 

لسموه وللوفد الرسمي المرافق له 
الكبير  ال���ق���ص���ر  م���دي���ن���ة  أه������ل 
كبيرا،  رسميا  حفال  وضواحيها 
ونصبت خيام بالمناسبة حيث تم 
لسموه  منها  واح���دة  تخصيص 
المقابالت  ف���ي  خ��اص��ة 
بالمدينة. وقد  الرسمية 
تمثل  وف�����ودا  اس��ت��ق��ب��ل 
وكذا  المحليين  السكان 
الوفود األجنبية وكذا وفد 
اليهود المغاربة، حيث قرأ 
من  بعضا  اليهود  أح��ب��ار 
ترحيبا  ال��م��ق��دس��ة  كتبهم 
الرسمي  وب��ال��وف��د  ب��س��م��وه 

المرافق له. 
إنجاز  تم  المناسبة  وبهذه 
ن��ق��ش عليها  رخ��ام��ي��ة  ل��وح��ة 
ما  واإلسبانية  العربية  باللغة 

نصه:
تذكار  المهدي  موالي  »ساحة 
لوصول الشريف المعظم المقدس 
موالي المهدي بن إسماعيل الخليفة 
 20 ف��ي  المنطقة  ه��ذه  ف��ي  األول 
فإن  1331ه�،  ع��ام  األول  جمادى 

دخلها  التي  الكبير  القصر  مدينة 
التاريخ  ه��ذا  بتخليد  ت��ق��وم  أوال 
وب��إع��ط��اء اس���م س��م��وه إل���ى هذه 
الساحة« )وقد ركبت هذه الر خامة 
الكبير  القصر  إحدى ساحات  في 
وأزاح الستار عنها سمو الخليفة 
موالي الحسن في زيارته األخيرة( 
يونيو   9 ع���دد  ال���س���الم،  )م��ج��ل��ة 
1934م(، ويعد موالي الحسن بن 
ثاني  1984م(   -  1911( المهدي 
لشمال  خ��ل��ي��ف��ة س��ل��ط��ان��ي  وآخ����ر 

المغرب.
هكذا يظهر أن المآثر التاريخية 
القصر  بمدينة  األثرية  والمعالم 
الكبير ال يكتب لها البقاء والدوام، 
كما يحدث في باقي المدن المغربية 
ومعالمها  ب��م��آث��ره��ا  تهتم  ال��ت��ي 
تحافظ عليها بالصيانة والترميم 
واإلصالح، حتى تكون شاهدة على 
تاريخ المدينة وحضارتها وآثارها. 
وإنما تتعرض لإهمال والنسيان 
إلى أن تلقى مصيرها المحتوم أال 

وهو االندثار.
< عبد القادر الغزاوي

ساحة موالي المهدي بمدينة القصر  الكبير  تستغيث

يا اللي فالدنيا ما عندك حظ  غير غمض عينيك غمض
احلم راه أحالم الليل تعوض  تطير بك للسما وأنت فاألرض

غير احلم يا مضيوم   األحالم تقرب لبعيد
األحالم جنة المحروم   ودوا لكل تنهيد

األحالم ترد الضعيف قوي   وتخلي الكاتم هموم ويدوي
تبرد نار المسكين المكوي  وتفتح أبصار كل معمي

أحالم النهار تعرقل الخطوة  تخلي قلبك بالجمر يتكوا
وأحالم الليل لذة ونشوة   توصلك للغاية بدون رشوة

ايال لقيتي الواقع   كلو مواجع
عواصف وزوابع    تلقى األحالم ربيع

حلم الليل ما يعرف مستحيل  يجمع الخليلة مع الخليل
يرجع للشيخ شبابو الجميل  يتمتع بأحالمو وخا الوقت قليل

غمض غمض عينيك يا هذا  وحط راسك فوق وسادة
تحلم أحالم كلها سعادة   أحالم جميلة فوق العادة

غمض عينيك

< دكير محمد عبد الصادق )مراكش(

مدار ساحة
موالي 
المهدي

< عبد الرحمن 
المريني )القنيطرة(
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كان معرض الكتاب المنظم بمدينة الدار البيضاء، فرصة 
للكثيرين من أصدقاء الكتاب، لكي يحجوا إليه من كل حدب 
وصوب، وفج عميق، وبشكل دؤوب، لتجديد أواصر الصداقة، 
وتمتين حبل المودة، وهي عادة محمودة، غدت تمثل للقارئ 
الوسيلة الوحيدة الكتشاف ما جد من إصدارات في مجاالت 

مختلفة، واالطالع عليها.
التالميذ  من  الكثيرين  على  فوتت  الثقافة،  وزارة  أن  إال 
والطالب، هذه السنة فرصة زيارة المعرض، لعدم برمجة تاريخ 
تنظيمه مع العطلة المدرسية، التي استمرت لمدة أسبوعين 
كاملين، فوجب عليها مستقبال التفكير في هذا المعطى وهو 
مالءمة تاريخ العطلة المدرسية مع موعد تنظيم المعرض، حتى 
تكون االستفادة عامة وشاملة، فأغلب الزوار من مدن هامشية 
ونائية بعيدة عن مدينتي المركز: الرباط والدار البيضاء، حيث 
تتمركز جل دور النشر والمراكز الثقافية، فليس كل أبناء هذا 

الوطن من ساكني مدينة الدار البيضاء.
فإذا كان الهدف الفعلي هو تقريب الكتاب من النشء مستقبل 
هذا البلد وعملته الصعبة الحقيقية وتحبيبه إليه لخلق مجتمع 
قارئ موسوعي بمعارف مختلفة، علينا أن نفكر جديا في بناء 
مكتبة عمومية في كل مدينة بل وفي كل حي، لملء وقت فراغ 
أبنائنا، وتعويديهم على مصاحبة الكتاب طوال الوقت، بدال 
من تضييع وقتهم الثمين في التسكع في الشوارع، أو االعتكاف 

في الضريح األزرق ضريح موالي »الفيسبوك«. 
فإن تدلف كل يوم إلى المكتبة، معناه أن تصاحب كتابا أي 
جليسا مؤنسا، لن يمل منك، وصديقا لن يخونك، أو يعوج 
سلوكك. مما سيجعلك تجدد أفكارك عند كل قراءة كما تجدد 
إيمانك عند كل صالة وستتذوق نكهة جديدة للقراءة مختلفة 
تحفظها  بليدة،  بدائية  مقررات  في  صادفتها  التي  عن  كليا 
لتنساها عند نهاية كل اختبار، الهدف منها هو النجاح الرمزي، 
كامل  األميين ال يحسنون مع  أشباه  نتج عنه جيل من  مما 

األسف ال الكتابة وال القراءة. 
رقابة،  أو  وصاية  دون  نقرأه،  أن  نريد  ما  سنختار  هكذا 
وستتحرك فينا ملكة الذكاء والتفكير والنقد واإلبداع، ولن نكون 
الحقيقية  المعرفة  م��ن  ب��دال  بالسخافة  محشوين  كبراميل 

والثقافة.
علينا أن نهتم ببناء العقول، وال نجعل برامجنا مقتصرة 
على بنية تحتية، وبنايات إسمنتية، وطرق سميدية، فاالهتمام 
بالمادة الرمادية وهي العقل اإلنساني، الثروة الحقيقية ألي 

التقدم  على  يراهن  بلد 
الذي  العصر  ومسايرة 
يسير بسرعة فائقة تدنو 
م����ن س���رع���ة ال���ض���وء، 
والكفيل الذي سيخرجنا 
م�������ن ق�����ب�����و ال���ج���ه���ل 
والتخلف، ويسمو بنا 

إلى مراتب الشموخ.
فالحرب المستقبلية 
ه�����ي ح�������رب أف����ك����ار 
حضارات،  وص����راع 
من  فيها  والمنتصر 
يتوفر على فيالق من 
المفكرين والمبدعين، 
وليس من له طوابير 
م����������ن األم������ي������ي������ن 

الغشاشين.
< خالد كمال 
)ورزازات(

مستقبلنا في بناء عقول أبنائنا
عندما نزل الوحي على 
الله  صلى  محمد  النبي 
عليه وسلم وبعد انتشار 
الناس  أص��ب��ح  اإلس���الم 
كتف  أو  ي����د  ي��ق��ب��ل��ون 
الصالة  عليه  ال��رس��ول 
والسالم احتراما ومحبة 
يفرض  لم  والنبي  فيه، 
أحد  على  الطقوس  هذه 
ولم يقطع يد أو رأس من 

لم يفعل ذلك.
منذ ذلك العهد توارثت 
األج��ي��ال ه��ذا النوع من 
الطقوس تجاه ساللة هذا 
النبي العظيم محبة فيه 
وفي ساللته المنتشرة في 
جميع بقع العالم. ومن لم 
يزور  أن  ع��ل��ي��ه  ي��ص��دق 
موريطانيا  م��ن  ال��ع��ال��م 
والمغرب إلى السعودية 
ومنها إلى الصين، وإذا 
كان المغاربة يقبلون يد 

ال  الملك فهذا  ك��ت��ف  أو 
ألنه  ذلك  يفعلون  أنهم  يعني 
عن  ذل��ك  ورث���وا  ولكنهم  ملك 
يفرضها  لم  والملك  أجدادهم 
على أحد ولم نر أحدا زج به 
في السجن ألنه لم يفعل ذلك. 
ذلك  إن  البعض  يقول  س��وف 
الجواب  ع��ه��د،  وه����ذا  ع��ه��د 

بسيط: ال أحد يرغمك على فعل 
ذلك في عهدك، إن أولئك الذين 
الطقوس  ل���ه���ذه  ي����روج����ون 
على  حاليا  ال��ق��ائ��م  وال��ج��دل 
التسميات ك�: لال أو سيدي أو 
موالي. أقول لهم بكل بساطة 
للمواضيع  نتطرق  أن  عوض 
المهمة، نتجادل في المتاهات 

الفارغة وننسى ما يجب علينا 
فعله كالتنمية ومحاربة الفساد 
وال���غ���ش وت��ه��ري��ب األم�����وال 
والرشوة وإصالح اإلدارة إلخ.. 
دون أن ننسى أخالقنا وقيمنا 
يصله  أن  القارئ  من  )أتمنى 

المقصود(.
وقبل أن أنهي هذا الموضوع 

س������وف أت����ط����رق إل���ى 
م��وض��وع آخ��ر ال أقول 
تطرقت  بما  شبيه  إن��ه 
مهاجر  أن��ي  بما  إل��ي��ه، 
فقد  ب���أوروب���ا،  مغربي 
ب���اب���ا  أن   الح�����ظ�����ت 
الفاتيكان إنسان عاد ال 
هو من ساللة عيسى وال 
موسى وال محمد صلى 
الله عليه وسلم بل يمثل 
وعندما  ال��ك��اث��ول��ي��ك، 
ي��ت��ق��دم أم��ام��ه رؤس���اء 
الكاثوليكية  ال������دول 
أي  أو  وزوج����ات����ه����م 
النوع  شخص من هذا 
ويقبل  أم��ام��ه  ينحني 
م����ن ذلك  أك���ث���ر  ي������ده، 
ال  الغربية  فالصحافة 
لهذا  اهتمام  أي  تعير 
ك��ان أصال  إن  ال��ح��دث 
بالعكس  ب����ل  ح����دث����ا 
تحرضنا على الجدل في 
مواضيع طقوسنا وديننا 
في  البلبلة  لخلق  وتقاليدنا 
سنبقى  متى  إل��ى  أوساطنا؛ 
خاضعين لسلطتهم؟ هذا سؤال 
مطروح على كل من ال غيرة له 

على وطنه وقيمه ودينه.
< إسماعيلي الحسين 
)مهاجر مغربي(

المواطن ال تهمه 
قرارات إعفاء 

المسؤولين في شيء
»الكاف« حكمت على المغرب بأداء مبلغ مالي 
قيمته حوالي 10 ماليير سنتيم، بعد طلب تأجيله 
لكأس إفريقيا بسبب الخوف من داء اإليبوال، لكن 
كأس إفريقيا مر دون تسجيل أية حالة منه، وهو 
ما وضع المغرب في مأزق، وجعل »الكاف« يوجه 

له اتهاما رسميا بالتهرب من التنظيم.
ما علينا، نركز على مبلغ 10 ماليير سنتيم، 
ألن��ه��ا س��ت��خ��رج م��ن ج��ي��وب��ن��ا، ج��ي��وب دافعي 
مليارا   22 إليها  ماليير نضيف   10 الضرائب، 
مركب  على  الكراطة  م��ول  أوزي��ن  التي ضيعها 
الرباط، والذي لم يعد يصلح حاليا حتى لرعي 
البقر، بقا عاد يلعبو فيه الكرة، والمجموع طبعا 
هو 32 مليارا، مليار كاينطح مليار ستخرج من 
جيبي وجيبك، درهم كاينطح درهم، ليتم منحها 
آلخرين نتيجة أخطاء وزراء أو مسؤولين، ال يهم. 
يديرها  ال��وزي��ر  فيها،  يزلق  ش��ي  يديرها  ش��ي 

والمواطن يزلق فيها.
التي  األخيرة  أو  األول��ى  المرة  ليست  وه��ذه 
يخطئ فيها مسؤول أو وزير ويتحمل المواطنون 
ثمن غلطته، فقد كثرت الغلطات في حكومة بن 
أصبحت  حتى  حكومات،  من  قبلها  وما  كيران 
الغلطات تتكرر، وال نكاد ننتهي من غلطة وزير 

حتى يطل علينا وزير آخر بغلطة أكبر منها.
وشحال قاد هاد المواطن ما يخلص؟

أو  ال���وزراء  ه��ؤالء  أن  هي  الكبرى  المصيبة 
كبرى،  غلطات  في  يسقطون  الذين  المسؤولين 
سيء الحظ منهم يتم معاقبته بفصله من عمله، 
ويذهب ليتبرع، بينما المواطن ال يهمه مثل هذا 
القرار في شيء، وإنما المهم عنده هو أن يتم 
استخالص المبالغ المالية التي ضيعها هؤالء 
المسؤولون، يعني اللي ضيع شي درهم يردوا 
للدولة ويمشي الله يسامح ليه داك الساعة دنيا 
وآخرة، أما أن يتم إقالته أو إعفاؤه من منصبه، 
دون أن يتم إرجاع المبالغ المالية، فذلك لن يفيد 

المواطن في شيء.
نشجع  الطريقة  بهذه  أنه  ذل��ك،  من  واألخطر 
مسؤولين ووزراء آخرين، على القيام بزبالت ال 
حد لها، دون أن يحسوا بأدنى خوف أو وخز 
ضمير خصوصا وهم يرون أن من سبقوهم فعلوا 

نفس الشيء ونجوا بفعلتهم.
< حنان اإلبراهيمي )طنجة(

م��ر ش��ه��ران ع��ل��ى ت��ق��اع��د الحاج 
إبراهيم من وظيفته السامية كمدير 
عام إلحدى كبريات الشركات التابعة 
تدرج  سنة   38 بعد  وذل���ك  ل��ل��دول��ة، 
خاللها من مجرد موظف بسيط حتى 
صار على رأس الشركة. أوال، بفضل 
التعلم،  التزامه وذكائه وقدرته على 
وثانيا، لكونه إنسانا طموحا يقدس 
العمل ويعتبره من أعلى القيم التي 
تشكل اإلنسان. وطيلة هذه المدة بعد 
التقاعد، ظل ال يبارح البيت إال نحو 
وجزءا  كله  ال��ي��وم  ويبقى  المسجد 
كبيرا من الليل يستعيد شريط ذكرياته 
في تلك الشركة الكبيرة التي يعرف 
بدقة  وتسييرها  تنظيمها  تفاصيل 
متناهية رغم تعدد فروعها وأنشطتها 
داخل البالد وخارجها. لكنه في يوم 
من األيام بدأ يشعر بالملل، فهو الذي 
كان طوال أربعين سنة ال يكاد يجد 
يوما للراحة أو عطلة للتفرغ لنفسه 
وأسرته، ها هو يجد نفسه مع فائض 
من الوقت ال يعرف كيف يتصرف فيه. 
حاول، في البداية، أن يشارك زوجته 
في تدبير أمور البيت لكنه اكتشف أن 
الوقت قد فات على مثل تلك األمور 
بيوتهم  وفتحوا  األبناء  كبر  بعدما 

البيت  حاجيات  وص��ارت  الخاصة، 
قليلة وبسيطة وال يمكنها أن تعوضه 
عن حاجته الملحة للقيام بشغل ما. 
يقيم  أن  ق���رر  ط��وي��ل  تفكير  وب��ع��د 
لالستشارة  مكتبا  ويفتح  مشروعا 
فيه  يجد  لعله  والتجارية  القانونية 

تعويضا عن شغفه بالعمل.
وكان أول من فكر فيه ليقترح عليه 
الموضوع هو صديقه وزميله محمد؛ 
من  م��دة  قبل  ب���دوره  تقاعد  وال���ذي 
منصب محترم في إحدى الوزارات. 
إنسان  ب��دوره  أن محمد  يعرف  فهو 
مهووس بالعمل وقد يفتتح بسهولة 
الجانب  وأن  خصوصا  م��ش��روع��ه، 
المادي ليس مشكلة بالنسبة إليهما 
في  محترم  رصيد  منهما  فلكل  معا، 
يكفيهما  تقاعدهما  ورات���ب  البنك 

لمتطلبات المعيشة ويزيد.
أفكاره وسجلها في  وبعدما رتب 
دف��ت��ر خ���اص، أخ���ذ ه��ات��ف��ه واتصل 
من  يطير  ك��اد  ال��ذي  محمد  بالسيد 
الفرح حين اقترح عليه صديقه الحاج 

إبراهيم أن يلتقيا في أقرب وقت. فكان 
عامال مشجعا  اللقاء  بفكرة  ترحيبه 
للحاج إبراهيم الذي أحس بفورة من 
الطاقة والنشاط تسري في أوصاله 
ويمضي قدما في تطوير أفكاره حول 
مشروع مكتب االستشارة، فما كانت 
األولي  الملف  ك��ان  حتى  ليلتان  إال 

للمشروع مكتمال تاما.
الثالث، أخذ محفظته  اليوم  وفي 
األنيقة وخرج من البيت ليقصد مكان 
موعده مع صديقه في إحدى المقاهي 
وما أن لمحه محمد حتى وقف وعانقه 
بعضهما  يسأالن  جلسا  ثم  بحرارة 
الحاج  لكن  األح����وال.  ع��ن  البعض 
تغير  قد  صديقه  أن  الح��ظ  إبراهيم 
دواخ��ل��ه هما  في  وأن��ه يحمل  كثيرا 
صوته  نبرة  خ��الل  م��ن  يظهر  ثقيال 
وطريقة جلوسه ولباسه. فهو لم يعد 
ذلك الرجل الصارم في حركاته وكالمه 
منكسرا  إنسانا  ب��ل ص��ار  وأن��اق��ت��ه، 
يتكلم بصوت خافت ويهمل هندامه 
وال تكاد عيناه ترسوان على شيء أو 

اتجاه محدد.
الصمت  فيها  ساد  لحظات  وبعد 
إبراهيم  الحاج  ب��ادر  الرجلين،  بين 

صديقه بالسؤال:
اعذرني السي محمد، لكنني أالحظ 

أنك تغيرت عن السابق.
جلسته  ف��ي  محمد  السي  اع��ت��دل 
عميقة  تنهيدة  ص���دره  م��ن  وطلعت 

وتردد قبل أن يجيب:
إي���ه ي��ا ال��ح��اج إب��راه��ي��م م��ن��ذ أن 
على  رأس��ا  حياتي  انقلبت  تقاعدت 
عقب، إن لم أقل إنها صارت جحيما 
لم يعد أحد يحترمني حتى زوجتي 
أصبحت تتضايق من وجودي. الزمالء 
واألصدقاء لم يعودوا يجيبون على 
كأنني  لقائي  وي��ت��ف��ادون  مكالماتي 

مصاب بمرض معد.
- عليك بشغل وقتك يا صديقي.

تعودت طيلة  لقد  أفعل؟  وم��اذا   -
حياتي على إصدار األوامر وتنفيذها 
بكل صرامة، وهو ما كان يجعل الناس 

يحترمونني...
أو  الخوف  ليس هو  االح��ت��رام   -
ال��ط��م��ع، ف��م��ن ي��ح��ت��رم��ك ي��ف��ع��ل ذلك 

لشخصك وليس لشيء آخر.
< يوسف بورة

بدون شك أن العولمة كغيرها 
وإيجابياتها،  سلبياتها  ل��ه��ا 
وأصدقكم أني أحيانا يختلط علي 
بين  حائرا  نفسي  وأجد  أمرها، 
سلبياتها وإيجابياتها، ثم أقف 
كغيري مشدوها أمام الكم والسيل 
والبضائع  السلع  م��ن  ال��ج��ارف 
بقاع جد  من  واآلتية  »الشبيهة« 
بعيدة عنا والتي لم يباِل منتجوها 
ال للمسافة وال لتكلفة النقل، فال 
غرض لهم سوى منافسة الصنع 
من  يعاني  الذي  لبلدنا  المحلي 
الركود، وهنا يؤسفني أن بعض 
الناس من الزبناء يقعون في فخ 
العولمة بحيث يشترون - عن غير 
ألنها  - بضائع مستوردة  قصد 
- فقط - تقل ببعض السنتيمات 
عن المحلية، فال تهمهم ال جودة 

المنتوج وال وطنيته.
وهنا قد يقول قائل إن العولمة 

من حسناتها تحرير التجارة من 
لنا  تجلب  وإنها  القيود  بعض 
رساميل خارجية مهمة تضخ في 
اقتصاد البالد، أجل إن هذ واقع، 
مقاوالتنا  ع��ل��ى  ي��ج��ب  أن���ه  إال 
وعمالنا مع الجهات الوصية أن 
يؤسسوا - معا - أرضية قوية 
مبنية على جدية ونظام وشفافية 
لمواجهة المنافسة الشرسة التي 
العولمة  ن��ظ��ام  علينا  ف��رض��ت 
الجديد، والتي تلزمنا بكل تأكيد 
بيد عاملة لها كفاءة عالية لضمان 
الجودة واإلتقان، ثم طاقم بخبرة 
والتسويق  ال��ب��ي��ع  ف��ي  واس��ع��ة 
نشيطة  ال��ع��زي��زة  ب��الدن��ا  لتبقى 
بطالة  وال  عطالة  بدون  مزدهرة 
تستفيد من نظام العولمة: رابح 

رابح.
< عبد الجليل شهيد 
)البيضاء(

الصديقـان المتقاعـدان

هل أتاك نبأ فخ العولمة؟!

وجهة نظري في تقبيل اليد والكتف

موظف سام 
يقبل كتف 
امللك في 
استقبال 

رسمي
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مايزال مسرح الجديدة يهتز عن آخره والواقف أكثر من الجالس، 
فعال ال مجازا، واالحتجاجات بمختلف العبارات تتعالى مستعجلة 
رفع الستارة، وبطلة المسرحية الوحيدة اللة زبيدة تجلس في الصف 
األول، وتتجول بنظراتها على سقف مسرح الجديدة العتيق، وكأن 
األمر ال يعنيها. بينما كل واحد من فرقة األمل المراكشية وراء الستارة 
يضرب أرض الخشبة جيئة وذهابا كاألسير في زنزانة. وكان أكثر 
األعضاء إحراجا وحيرة هو الراحل عبد السالم الشرايبي بسبب 
المسؤولية التي أسندت له إلنجاز هذه العروض الصيفية، والتي 
فرضت عليه التواجد قبل قدومنا من مراكش بحوالي أسبوع، أشرف 
خالله على ضبط التفاصيل اإلدارية بما في ذلك التراخيص للمنشورات 
والملصقات واليافطات وبيع التذاكر في مختلف المواقع، حتى غدا 
الوجه المألوف، واالسم المعروف خاصة في موقع مسرح الجديدة 
المحاط بفضاء شاسع مكشوف، يغري بأطول وأمتع الوقفات شبابا 
وبناتا، وتآلف بين األسر والعائالت، ومشاهد لألسف اختفت من 
حياتنا أو تكاد لشباب يقرأ، إذ قل أال تجد في األيادي في ذلك الزمن 
كتبا ومجالت بمختلف العناوين في منظر يبشرك بمغرب جديد. 
وكأني بعبد السالم يستعرض كل هذه التفاصيل وهو حائر وعبد 
السي  الحل  »شنو  الكبير:  السؤال  ذلك  علي  يلقي  العمراني  الله 

محمد؟«
بقدر توترنا بسبب ما حدث لغياب شخصية رئيسية للعمل، بقدر 
ما سُهل علينا حينها أن نجد ألنفسنا مخرجا ال ينتقص من قيمة 
كانت  وأب��ل��غ.  أق��وى  رسالتها  ويجعل  لها  يضيف  بل  المسرحية 
مسرحيتي األولى كتابة »عدو المجتمع« تناقش فكرة الجهل المتفشي 
في مجتمعنا حديث العهد باالستقالل، الذي يتغذى على تراث يعادي 
العلم والمعرفة، ويرفع من قدر الِحرف، حتى كان ممتهن الحدادة مثال 
ال يقبل من ولده إال أن يكون حدادا، »فحرفة بوك ال يغلبوك والحرفة 
إلى ما اغنات تستر واقيال تزيد فالعمر«. فمن هنا سهل علي أن أنزوي 
والعمراني لنستحضر تفاصيل العمل. وحتى أربح بعض الوقت، 
أشرت إلى بعض الزمالء المعروفين بخفة دمهم أن يخرجوا من خلف 
الستار لمواجهة الجمهور ببعض »التحايالت« الفنية والمنلوجات 
الطريفة. وألن أغلب جمهورنا كان من المصطافين المراكشيين، فلم 
يكن من الصعب إشراكهم في »الفرجة« بل سرعان ما انطلق الشباب 
في القاعة بتلقائية يساهم في تأثيث الجو، وما أبرع شباب البهجة 

في ذلك المجال. 
المهم أنه تقرر استبدال شخصية األم بأخ أكبر قلدته مسؤولياتها، 
وقمت بتشخيصه إلى جانب شخصيتي األساسية المعلم جريدة. 
ة على تكريم العقل  وكانت تلك الشخصية تمثل التنوير، وقيمه الَحاَضّ
واالرتقاء بالوعي وتعزيز المعارف. فكان من بداية العمل آلخره اللحوح 

الذي يسعى إلى التأثير إيجابا في رأي أب متحجر الذهنية. 
وبالصدفة ولحسن الحظ، وجدت نفسي في هذه الشخصية ماسكا 
بلجام حصان العربة، أتجاوب مع ردة فعل الجمهور وأوجه العرض 
في هذا االتجاه أو ذاك بارتجالية ال يزال يذكرها من مازال على قيد 
الحياة من الزمالء أمد الله في أعمارهم. وأذك��ر أن سيد اليماني 
المتوكي الذي كان مواكبا لعروضنا في كل مكان باعتباره مراسال 
لجريدة »لوبوتي ماروكان« قد كتب عني عبارة، وكأن األخ عبد الجبار 
السحيمي قد نقلها بالحرف من جيل إلى جيل، عندما قدمت مسرحية 
القضية عن القضية الفلسطينية في بداية السبعينيات حين عنون 
مقاله النقدي على الصفحة األولى في جريدة »العلم« الغراء: »مبروك.. 
المؤلف المغربي الجديد« وعقب على ذلك بتنويه آخر لألستاذ محمد 
العربي المساري أنعم الله عليه بالصحة والعافية حين زكى ما جاء 

في مقال عبد الجبار السحيمي رحمه الله. 
وحتى يكون هناك اختالف بين شخصية المعلم جريدة وشخصية 
األخ األكبر، كان ال بد من االستعانة بمكياج لم ننتبه للتورط فيه إال 
في تلك اللحظة التي يفترض فيها وجود الشخصيتين معا في مشهد 
واحد على الركح. فأسرعت حينها باالختفاء عن الجمهور مكتفيا 
بأداء صوتي »أووف« بين واضح في شخصية جريدة وُمَكسر في 
شخصية الشقيق. وأثناء هذا الحوار الذي ليس له إال مصدر واحد 
هو صوتي، كان المكلف بالمكياج يمسح التجاعيد عن وجه هذا ليضع 
الشوارب والذقن على وجه ذاك. وكل هذا في ثواٍن معدودات انطلقت 
بعدها مندفعا إلى مواجهة الجمهور الذي اهتز بعاصفة من التصفيقات 
معجبا بما اعتبره حرفية مبكرة ونحن في بداية التجربة المسرحية 

المغربية قبل ما يقرب ستين عاما.  
ومن األشياء التي كانت دالة على نجاح هذا الحل وليد اللحظة، 
أن القاعة كانت في غاية االنسجام بما في ذلك الممثلة التي لم تمثل 

اللة زبيدة وقد نسي الجمهور ما كان من تأخير.
ومن طرائف تلك الليلة أيضا أن العمراني وهو يقول حواره، صرخ 
بجملة يصحبها ريح، وكان قريبا من وجهي فطير الذقن والشارب 
على مرأى من الجمهور، وكان علي أن أجد حال جديدا لورطة جديدة. 
فقلت موجها كالمي للجمهور: »لقد تنكرت في شخصيتي هذه حتى 
أكون مؤثرا، ولكن بما أن الغراء لم يأخذ وقته الكافي ليثبت على 
الوجه الذقن والشارب المستعارين، فلن أضيع الوقت في تثبيتهما 
من جديد وأفضل أن أستمر بالهما حتى أركز في التمثيل.. هادشي 
إال ما طرات شي حاجة خرا« ولكن الغريب هو أن كل هذه األحداث 
أضافت متعة على متعة وعززت من تجربة فرقتنا وظلت مضرب األمثال 

بين جيل الرواد إلى يومنا هذا. 

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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التابع  بيزنس«  »أرابيان  موقع  كشف 
اإلماراتية  االق��ت��ص��ادي��ة  للمجلة 

األشهر في الوطن العربي عن 
الئحته السنوية الخاصة 

عربية  ام�����رأة  ب�100 
األكثر نفوذا في العالم 
العربي، وهي الالئحة 
ال���ت���ي ض��م��ت أرب���ع 
مغربيات هن سلوى 
أخنوش،  إدري���س���ي 
مجموعة  م����ال����ك����ة 

»أكسال« المتخصصة 
الماركات  م��ت��اج��ر  ف��ي 

العالمية للمالبس واألزياء، 

التي احتلت الرتبة الثامنة، متبوعة بمها 
 Teach 4« ص���اح���ب���ة   ل���زي���ري 
Morocco« التي تساعد على 
نشر التعليم في المناطق 
النائية في الرتبة 27، 
في ما احتلت فاطمة 
المرنيسي المعروفة 
المرأة  عن  بدفاعها 
الرتبة 81، في حين 
كانت   91 الرتبة  أن 
الباحثة  نصيب  من 
اس����م����ه����ان ال����واف����ي 
للجنسية  ال���ح���ام���ل���ة 

الكندية.

أربع مغربيات من بني 100 امرأة 
األكثر نفوذا في العالم العربي

< يتبع..

منــوعـات

االحتفاء بالمرأة الرودانية

زوجة رئيس احلكومة
بالفن.. تشتغل 

 ال بالسياسة
مانويل  ل��م��دام  ال��ص��ورة 
الحكومة  رئ���ي���س  ف���ال���س، 
الفرنسية وهي تعزف على 
الكمان، بإتقان كبير وتحت 
رواد  جماهير  تصفيقات 
الخامس  م��ح��م��د  م���س���رح  

فبراير   19 ليلة  ب��ال��رب��اط 
تخلد  ص�����ورة  ال���م���اض���ي. 
تتناسب  لظاهرة حضارية، 
ودور المرأة، خصوصا إذا 
كانت زوجة رئيس الحكومة، 
لها اهتمام بالجانب الفني.

تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي 
يوافق 8 مارس من كل سنة، تنظم 
النيابة اإلقليمية للشباب والرياضة 
 9 اإلثنين  يوم  تارودانت  بإقليم 
المغرب  ب��ق��اع��ة   2015 م����ارس 
من  ابتداء  بتارودانت  العربي 
الساعة الخامسة مساء، حفال 
الرودانية،  ال��م��رأة  ش��رف  على 
فقرات  ع��دة   الحفل  ويتضمن 
منها: معرض منتوجات األندية 
النسوية، وتكريم فعاليات نسائية 
الحقول  ف���ي  ف��اع��ل��ة  رودان����ي����ة 
والرياضية،  والفنية  االجتماعية 
باإلضافة إلى فقرات فنية وموسيقية 

متنوعة.

<  بقلم : أبو أزهار

للحدث قصاصة
فهذا صندوق المقاصة

أصابته رصاصة
قالوا إنها إرهاصة

لن تضر ذوي الخصاصة
أو تعطل عقارب رقاصة

أو تفسد نكهة إجاصة!!
وللحديث خالصة

ففينا مسؤولون قواصة
يستخدمون المصاصة
لجذب أموال المقاصة

وعلينا مسؤولون قناصة
يستعملون الغواصة

لقصف صندوق المقاصة
وإغراق فوائده الخاصة

وتدمير صفوفه المتراصة
ولذلك نحن في خصاصة!!

�صندوق املقا�صة

أوبـامـا
والمحجـبـة

التنظيم الترابي 
الجديد ورهانات 
التنمية الجمالية 

بالمغرب

في الوقت الذي تزايد الحصار والمراقبة، 
على الملتحين والمحجبات في أطراف العالم، 
فاجأ الرئيس األمريكي أوباما وسائل اإلعالم 
من  يوم  أول  في  المحجبة،  لهذه  باستقباله 
مارس وهي إفريقية نيجيرية استقبلها ألنها 
تفوقت على زميالتها في مشوارها الدراسي.

الفاسي، في إطار برنامجها  تدعو مؤسسة عالل 
الثقافي لموسم  2014 - 2015، الباحثين والمثقفين 
وجميع المهتمين إلى الحضور والمشاركة في الندوة 
التي تنظمها يوم الجمعة 15 جمادى األولى 1436ه�، 
الرابعة  الساعة  على   ،2015 م��ارس   06 ل�  الموافق 
»التنظيم  موضوع:  ح��ول  بمقرها  مساء،  والنصف 
الجمالية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وره���ان���ات  ال��ج��دي��د  ال��ت��راب��ي 

بالمغرب«.

ية
ه

إال
ت 

قا
شرا

<< كن مؤمنا صادقا كما كان إ
رسولك األمين واتبعه »قل آمنت بالله 
ثم استقم« وكن متواضعا لربك كما 
كان يدعو ويقول »إنما أنا ابن امرأة 
تأكل القديد« وكن على هدى خلقه 
العظيم كما وصفه ربه وزكاه »وإنك 
بالسعادة  تفز  عظيم«  خلق  لعلى 

والنعيم المقيم.

كعابر  الدنيا  ف��ي  ك��ن   <<

سبيل، وال تعمل عمل الغافلين 
زائل،  معبر  ألنها  الخاملين، 
فيها  الله  أقامنا  فائت،  وممر 
مؤقتا لنعبده ولنوحده، ولنؤدي 
في  والتوحيد  اإليمان  رسالة 
ومالذا  عونا  ونكون  الحياة، 
إلخواننا المؤمنين، ونعمل عمل 
بالرضى  نفوز  كي  الصادقين 

والنعيم.
> د.يوسف الكتاني

سلوى 
أخنوش
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واألسبوع تتفادى نشر  وثيقة متس
 شخصية هامة في ملفاته

يظهر أن حرارة الصراع الدبلوماسي، 
الفرنسي المغربي هبطت لمستويات 
لم تكن متوقعة قبل أن يصرح القطب 
الفرنسي شارل باسكوا، وكان من أقوى 
وزراء الداخلية الفرنسية، بأن ))هناك 
تشنج في العالقات مع المغرب الذي 
كان دائما مصدرا رئيسيا للمعلومات 
 - شخصيا  وأنا  االستخباراتية)...(، 
ي��ق��ول ب��اس��ك��وا - أج��ه��ل أس��ب��اب هذا 
التشنج(( )لوفيغارو 6 يناير 2015(.

وكأن تصريح الخبير باسكوا، كان 
للفاعل  ص����درت  ت��ع��ل��ي��م��ات  ب��م��ث��اب��ة 
اإللكتروني »كريس كولمان«، الذي فضح 
ع��ل��ى م���دى األش��ه��ر األخ���ي���رة للسنة 
ال��ف��ارط��ة، ك��ل خ��ب��اي��ا وأس����رار جهاز 
المخابرات المغربي، بنشر وثائق، لم 
حتى  الجهاز،  ه��ذا  تشرف  فعال  تكن 
المدهونة  اإللكترونية  األلسن  أطلقت 
الشبه  التفسير  المغربي،  بالعسل 
مقبول، بكون الجزائر هي التي كانت 
اإللكتروني  الفاعل  ه��ذا  خلف  كامنة 
الفضاح، رغم أنه عندما أرادت الجزائر 
المغربية،  االستخبارات  خبايا  نشر 
كريس  بضخامة  ليست  أنها  أظهرت 
كولمان، الذي لم يبق شك، أنه فرنسي 
قد كشفت  الجزائر  المصادر.. وكانت 
يوما عن وثيقة استخباراتية نشرتها 
الخبر،  لجريدة  األول��ى  الصفحة  في 
عبارة عن إرسالية إلكترونية بإمضاء 
مسؤول مخابراتي مغربي اسمه كريم 
كريمي، يطلب من أحد الصحفيين من 
منطلق مصدر استخباراتي كبير، أن 
المغربي،  الصحفي  على  حملة  يشن 
مصطفى الخلفي، الذي اتهمته برقية 
المخابرات المغربية، بتاريخ 26 نونبر 
2011، بأنه ))يتحدث بلغة سوداوية 
ي���خ���ال م��ت��ل��ق��ي��ه��ا أن���ن���ا ف���ي ن���ظ���ام من 
األنظمة الشيوعية البائدة(( ليخيب 
حساب هذا الخبير االستخباراتي كل 
اآلمال)...(، ويصبح مصطفى الخلفي 
السوداوية)...(  اللغة  صاحب  ه��ذا، 

ناطقا رسميا باسم الحكومة.
المشاكل  ان��ط��الق  ه��ام��ش  وع��ل��ى 
والصعوبات، في مجال االستخبارات 
من المجال الصحفي)...( تأكيدا للدور 
على  ال����ت����أث����ي����ر  ف������ي  ال����ص����ح����ف����ي 
جريدة  تعيش  االس���ت���خ���ب���ارات)...(، 
»األسبوع« الصادرة منذ أربعين عاما، 
عمر إذن من التجربة والممارسة، أزمة 
ضمير كبرى، نتيجة اصطدامها بعنصر 
غريب عن الجسم المغربي، غريب عن 
األربعين  خالل  كان  المغربي،  الواقع 
سنة التي عاش المغرب فيها الكثير من 
األحداث، يعيش هو أربعين سنة بعيدا 
عن هذا المغرب، مضطرا، ال مخيرا.. 
جاهال إذن، بواقع المغرب، وبمكوناته 

السياسية.
فقد كشف الحسن الثاني في بداية 
السبعينات، وعبر أجهزته التي كانت 
متجذرة في كيان العقيد القذافي، الذي 
المغربي،  ال��ن��ظ��ام  ي��ري��د زع��زع��ة  ك��ان 
وبالتالي إسقاطه، عبر تشكيل تجمع 
شاب  بينه  م��ن  ك��ان  مغربي،  شبابي 
المعارضة  ب��األف��ك��ار  متأثر  مشاغب 
لفوضوية  وف���ي  ال��م��غ��رب��ي،  ل��ل��ن��ظ��ام 
هذا  بحماقات  متأثر  وربما  القذافي، 
الرئيس، استطاع أن يربط بين القذافي، 
وبين الطغمة األولى لما أصبح يسمى 
بالبوليساريو، وحيث علم الملك الحسن 
الخطر  ه��ذا  تشكيل  بخبايا  ال��ث��ان��ي 
هذا  من  بدعم  المغرب،  على  المسلح 
الشاب المغربي المشاغب، وبعد إعطاء 
االستخباراتية  للمصالح  تعليماته 
خطورة  من  والتأكد  خطواته  بتتبع 

تحركاته أصدر أمرا بمنعه من دخول 
المغرب.

قرار يكشف أن هذا الشخص خطر 
على المغرب. 

وبقي هذا القرار ساريا في حق هذا 
العدو، الذي صنفه القرار المغربي في 
مادام  البوليساريو  إره��اب��ي��ي  ع���داد 
شريكهم، ليغير هذا المشاغب مساره، 
وي��ت��ي��ه ف��ي م��ج��االت غ��ي��ر ب��ع��ي��دة عن 
الصحافة  أنظار  ليقوم تحت  اإلرهاب 
العالمية عموما والفرنسية خصوصا 
فيها  يدخل  كان  قضايا  في  بالتوسط 
منظمة  أق��ط��اب  ألح��د  صديقا  بصفته 
خربيط  الكريم  عبد  ويسمى  القاعدة، 
الدليمي، الذي رتب معه عملية اختطاف 
يغدر  أن  ق��ب��ل  ف��رن��س��ي��ي��ن  صحفيين 
ويصبح  القاعدة،  تنظيم  في  بصديقه 
جاسوسا لالستعالمات األمريكية، التي 
قصفت بطائراتها شركاء هذا المشاغب 
المغربي وأصدقائه )المواقع اإللكترونية 

.)Affaire Julia الفرنسية
ويفقد ه��ذا اإلره��اب��ي ك��ل أم��ل في 
الرجوع إلى المغرب، إلى أن احتفل كما 
ق���ال أح���د أص��دق��ائ��ه، ب��م��وت الحسن 
والرجوع  اسمه  تغيير  فيقرر  الثاني، 
يقبل  فكيف  آخ��ر،  باسم  المغرب  إل��ى 
العقل، أال يكون هذا الشخص قد رجع 
إل���ى ال��م��غ��رب ب��اس��م آخ���ر، ب��ع��د وفاة 
نية  ل��ه  تكن  ل��م  إذا  ال��ث��ان��ي،  الحسن 
االنتقام.. ومن يدري إذا لم يكن يفكر 
حق  في  االنتقام  أساليب  أقصى  في 
هذا  فميزة  ال��ث��ان��ي.  الحسن  خليفة 
الشخص كامنة في أن أي أحد ال يعرف 
االستغراب  ليبقى  عقله،  في  ي��دور  ما 
الكبير، كيف تسرب هذا المطرود أكثر 
ليدخل  المغرب  من  عاما  أربعين  من 
للمغرب، ويصبح عنصرا متعاونا مع 
أجهزة المخابرات المغربية، التي تعمل 
قيادة واحد من  العصر تحت  بمنطق 

جيل الملك محمد السادس.
هذه األجهزة التي يفترض فيها، أن 
تبحث في ماضي كل متعاون معها، وإذا 
كانت عاجزة عن التعمق في تفاصيل 
المهام التي قام بها في مجال اإلرهاب 
وت���ج���ارة ال���س���الح وم����ا واك��ب��ه��ا من 
في  واالت��ج��ار  والنصب  ال��م��ؤام��رات، 
الممنوعات، وتفاصيلها مجزأة مفصلة 
المواقع  ف���ي  ال���خ���ط���وات  م��ح��س��وب��ة 
اإللكترونية، التي سجلت كل المراحل 
الرجل  ه�����ذا  ح���ي���اة  ف����ي  ال���خ���ط���ي���رة 

الخطير.
وعلى فرض أن تعاون هذا الشخص 
مع المخابرات المغربية جاء، ال نتيجة 
بحث أو تحقيق، وإنما نتيجة توصية 
م��ن أح��د ال��س��م��اس��رة)...(، ف��إن خبايا 
األدوار التي قام بها في إطار تعامله 
مع المخابرات المغربية، يعرفه القاصي 
تساؤل،  أو  بحث  نتيجة  ال  وال��دان��ي، 
وإنما ألنه هو الذي كشف عنها وعن 
تفاصيلها، وكشف عن أسفاره كما يقول 
فالن،  السي  مع  الملكية،  الطائرة  في 
والسي فالن، وكشف عن المهام التي 
حضرها  التي  والجلسات  بها،  كلف 
ومحاوالت الوساطات بين بعض الدول 
اإلفريقية، والتالعبات التي أشرك فيها 
أحد الوزراء السابقين، وهو الذي عندما 
تورط في عملية تجارية ضخمة، وبدأت 
النهب،  في  الصحف تستنكر وسائله 
وأحس بأن األجهزة المخابراتية، بدأت 
تكتشف أساليبه المافيوزية، وسحبت 
الذي  الدبلوماسي  السفر  ج��واز  منه 
إلى نشر صورة  ل��ه)...( سارع  أعطته 
لتذكرة سفر ذلك الوزير السابق، التي 
التجارية  الشركة  صندوق  من  دفعها 

التي استولى عليها، وكأنه يقول 
لهذه األجهزة، حذار فإني سأفضح 

كل شيء.
وح����دث أن���ه وه���و ي��ع��م��ل في 
أن  المغربية،  المخابرات  أجهزة 
أراد استغالل هذا الغطاء المهيب، 
لينظم عملية تهريب أموال أثرياء 
أموال  على  اس��ت��ول��وا  عراقيين 
الرئيس صدام حسين، كانوا كلهم 
أكراد، جمعهم في مدينة أكادير، 
لتنظيم عملية تهريب كبرى ونقل 
لتلك األموال، وهو مخطط مارسه 
في أكتوبر 2010، حين كان الزال 
المخابرات  ب��أج��ه��زة  م��رت��ب��ط��ا 

المغربية.
مخابراتنا  على  ضحك  مثلما 
إفريقية  استحضر طبيبة  عندما 
السيدا،  محاربة  في  متخصصة 
اسمها »الدكتورة صوفي مزيزا«، 
قدمها لمسؤول مخابراتي كبير، 
أن��ه��ا زوج���ة رئ��ي��س جنوب  على 
إفريقيا، ليعزف على نغمة الرغبة 
رئيس  من  التقرب  في  المغربية 
دولة جنوب إفريقيا زوما.. قبل أن 
يضحك على المسؤولين المغاربة 
ويؤسس  ق��ول��ه،  ح��س��ب  جميعا 
جمعية حصل على مئات الماليين 
كبير  حفل  ف��ي  اجتماعها  لعقد 
بالرباط، ليقول لعشرات المدعوين 
على  استدعاهم  ال��ذي  األج��ان��ب 
بأنه  األج��ه��زة،  ب��أم��وال  حسابه، 
الشؤون  تسير  ه��ام��ة  شخصية 
السياسية في المغرب بل إنه أدرج 
شخصية  الحاضرين  الئحة  في 
مغربية متميزة.. تفرض مكانتها 
بجانب الملك محمد السادس، أال 
مقرا  وي��ش��ت��ري  اس��م��ه��ا،  يكشف 
فخما يكاد يكون أكبر من مقر أحد 
لهذه  مكتبا  ليجعله  األب���ن���اك، 
التي ماتت في مهدها  الجمعية، 
م����ج����رد نصب  ك����ان����ت  ألن����ه����ا 

واحتيال.
األجهزة  من  السخرية  منتهى 
المغاربة  وم��ن  كلها،  المغربية 
جميعا، وتتبنى جريدة »األسبوع« 
عملية التساؤل عن تفاصيل هذه 
ال��خ��ب��اي��ا، وك����ان م��ف��روض��ا في 
المخابراتية  المغربية  األجهزة 
أن  تصرفاته  ضحية  كانت  التي 
تبحث في الخبايا أو أن تسرب 
إل��ي��ه ع��ل��ى األق�����ل، م���ن ينصحه 
بليتم  »إذا  ال��ق��دي��م��ة  ب��ال��ح��ك��م��ة 
فاستتروا«، لوال أنه بقي يستفيد 
من الفراغ)...( أو االنشغال الذي 
يحول دون القرار، ليتولى عملية 
اللجوء إلى المال، وليضع مخططا 
غريبا عن التقاليد المغربية التي 
ال ي��ع��رف��ه��ا، وه���و ال��م��ت��رب��ي في 
يسميهم،  كما  »دراوة«  أوس���اط 
مرتزقين،  عن صحفيين  ويبحث 
لها،  بأخبار ال أساس  ليشحنهم 
يحاول بها استغباء القراء الذين 
تبين له أن ال وجود لهم، وينشروا 
بأسلوب السب والقذف واألكاذيب، 
وهي بضاعة أصبحت غريبة عن 
هذه  المغربي  الصحفي  العمل 
األيام،  حيث المجتمع الصحفي 
المهنة  بأخالق  ملتزم  المغربي 
وبالعمل الصحفي النظيف، لتكون 
بعقلية  يوجهها  التي  الجريدة 
حيث  الحشيش،  تجار  مافيوزي 
الحديث عن السمسرة بالماليير 
هكذا، ليصدر رئيس حزب االتحاد 
الدستوري قرارا بمنع مؤسسته 

من طبع هذه الجريدة، ثم يفكر هذا 
الشخص في طريقة لتزوير جريدة 
»األسبوع«، ونشر جريدة تشبهها 
فترفض مؤسسة سبريس توزيعها، 
قبل أن نرفع ضده قضية بالتزوير 
وزير  إخبار  تم  الصفة  وانتحال 
يتوجه  ثم  بتفاصيلها.  االتصال 
عند إدارة جريدة يومية »العاصمة« 
ليعرض عليها عشرات الماليين، 
فيرفض مديرها طلحة جبريل، أن 
مئات  أع��ط��اه  ول��و  معه  يتعامل 

الماليين.
وحيث إن الجريدة التي يدفع 
ألصحابها ما يسدون به رمقهم، 
ال تعرف قوانين النشر والطباعة، 
فال تنشر أسماء المطبعة، كي تقوم 
المصالح القانونية بفتح تحقيق 

في شأن مخالفاتها.
وكل هذا ال يهم، إذا ما عرفنا 

األهم.
فتغاضي أجهزة المخابرات، عن 
تكمن  السابق  عميلها  تجاوزات 
خطورته في جزئية هامة، وهي أن 
كفت عن  وقد  »األس��ب��وع«  جريدة 
الرد على هذا المعتوه، ذي األسماء 
المتعددة،  والجنسيات  المزورة، 
وق����ررت ع���دم ال��خ��وض م��ع��ه في 
صراع يستعمل فيه األموال التي 
لهفها من أصحابها، إال أن ترقب 
تفاديهم  أو  السابقين  مشغليه 
يحتم  تشغيله،  بخطإ  االع��ت��راف 
إصدار قرار سامي)...( يضع حدا 
ألن  المخابرات،  باسم  للتالعب 
ال��ت��ع��ام��ل ال��م��خ��اب��رات��ي ش���يء، 

والتعامل المافيوزي شأن آخر.
هو ترقب سيؤدي إلى استفحال 
الوضع، انطالقا من أن »األسبوع« 
مضطرة للدفاع عن نفسها أوال عن 
بواسطة  وثانيا،  القضاء،  طريق 
فقد حصلت  بالصاع،  الصاع  رد 
»األسبوع« على وثيقة من األهمية 
النصاب  ه���ذا  ع��رض��ه��ا  ب��م��ك��ان، 
ال��ك��ب��ي��ر، ع��ل��ى أح���د ع��م��الئ��ه في 
الخارج)...( يظهر فيها أنه رئيس 
كما هو مكتوب في هذه الوثيقة 
فوق شخصية مغربية كبيرة بالغة 
األهمية، وضع اسم هذه الشخصية 
كتابة تحت رئاسة هذا النصاب، 
اسم  مع  الشخصية  هذه  ووضع 
زوج��ت��ه األج��ن��ب��ي��ة، وه��ي وثيقة 
تتوفر عليها »األسبوع« ونشرها 
من شأنه أن يقلب موازين االحترام 
في هذا الوطن الذي ليس في حالة 
بفضيحة  األي���ام  ه��ذه  ل��ه  تسمح 
أخ����رى، وم���ن ال��ف��ض��ائ��ح ف��ي��ه ما 

يكفي.
وإذا لم يفطن كبار المسؤولين، 
وهو  الشرس،  كلبهم  لجام  لربط 
التعقل  ج����س����م  ف�����ي  ي���ن���ه���ش 
المغربي)...( فإن »األسبوع« وفي 
إط����������ار ص������د ه��������ذا ال����ه����ج����وم 
المافيوزي)...( من طرف شخص 
المخابرات،  في  بماضيه  مسلح 
هذه  نشر  على  مرغمة  ستكون 
شخصية  تجعل  ال��ت��ي  الوثيقة 
مغربية محترمة، مجرد عميل لهذا 
من  وسيكون  ال��س��اف��ل،  المغامر 
للكيان  ي��ت��س��رب  أن  ال��م��ؤس��ف، 
ليقوم  خ��ط��ي��ر،  سفيه  ال��م��غ��رب��ي 
المغربية  الشخصيات  بتحطيم 
التي حتى إذا كانت قد أخطأت في 
التعامل معه فإن العقالء مطالبون 
مع  التعامل  تفادي  على  بالعمل 

الفوضويين بمنطق الفوضى.

 مصطفى العلوي

الحقيقة الضائعة

سيكون من 
المؤسف، أن 

يتسرب للكيان 
المغربي سفيه 
خطير، ليقوم 

بتحطيم الشخصيات 
المغربية التي 

حتى إذا كانت قد 
أخطأت في التعامل 
معه فإن العقالء 
مطالبون بالعمل 

على تفادي التعامل 
مع الفوضويين 
بمنطق الفوضى.

النصاب الذي اشتغل مع المخابرات


