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الضائعـة الحقيقــة
ل بن كيران رأس الجنرال بنسليمان لماذا َقبَّ
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هل يقبل بن كيران مشاركة أخنوش وغيره 
03وزراء باسم حزب العدالة  والتنمية

زوجة األسد تحضر ولدها لرئاسة سوريا

نافذون يفرضون أسماءهم على حساب 
المسنين والمكفوفين في لوائح الحج 

03
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ما  مصير “المخبر المغربي” الذي تجسس
18 على المهدي بنبركة في الجزائر؟

صورة لرئيس حزب االستقالل، حميد شباط، تناقلها العديد من الفايسبوكيين المغاربة، وقد 
ُكتب عليها »القذافي الجديد« )...( وذلك يعني ما يعني)...(.

األولى  الشمعة  إطفاء  مع  »الفايسبوك«  االجتماعي  الموقع  في  وجودها  تزامن  الصورة 
تيار »ال هوادة«  التي خرج فيها  المناسبة  النتخاب شباط على رأس حزب االستقالل، وهي 

)انظر التفاصيل في الصفحات الداخلية(.بقرار تحضير هدية أخرى لشباط.

األصالة والمعاصرة ضد حكم العسكر!!

حــوارملف األسبوع
الرجل الثاني في جمعية دور القرآن 

يعاتب شيخه المغراوي ويصرح:

نحمد اهلل على وجود 
امللكية..وق�ضيدة »يا 

خادم احلرمني« ن�ضيحة 
لعاهل ال�ضعودية

األسد واألزمة السورية بين زوجته  أسماء  وصديقته هديل



2
 العدد: 753  اخلميس 05 شتنبر 2013

alousbouea@gmail.com

وزير من جبهة البولي�ساريو

 يف �سيدي اإيفني 

ينفي  لكي  إيفني  سيدي  عمالة  عن  بالغ  أي  يصدر  لم 
األخبار التي انتشرت على نطاق واسع لتؤكد أن »محمد 
املامي التامك«، وزير اإلعالم والناطق الرسمي ملا يسمى 
في  إفني،  سيدي  مبدينة  حل  البوليساريو«،  »جبهة 
املعتقلني  بعض  عائالت  من  عدد  ملعتصم  زيارته  إطار 

باملدينة.

وإلى اليوم ال يعرف أي أحد نوعية النشاط الذي قام به 
بدعوى قضاء  باملدينة  تواجده  فترة  الرجل، طيلة  هذا 
عطلته السنوية في منطقة مير اللفت، أكثر من ذلك تؤكد 
بعض املعطيات التي سربها أبناء املنطقة، أن لقاًء جمع 
باهي«  »ماماي  املنطقة  في  واحلكومة  امللك  ممثل  بني 

وهذا األخير.

رموز  أحد  استمالة  محاولة  هو  اللقاء  سبب  يكون  قد 
كذلك  األمر  يكن  لم  إذا  لكن  املغرب،  إلى  البوليساريو 
عمال  ليدبر  جاء  أنه  يؤكد  املكان  بهذا  الرجل  فوجود 
إذا  إال  املغرب  في  نفسه  يضع  لن  وأنه  معينا، خاصة 

تلقى ضمانات بعدم اعتقاله أو ترحيله.

● الرباط: األسبوع 

أيام  خالل  القضاء  يستأنف  أن  ينتظر 
القضائية  الدعوى  في  النظر  جديد  من 
فيها  يطالبون  استقالليون  رفعها  التي 
بإبطال نتائج املؤمتر الوطني السادس 
حميد  انتخاب  عن  أسفر  الذي  عشر، 
شباط أمينا عاما حلزب االستقالل، حيث 
ينتظر أن يقدم دفاع االستقالليني أنس 
بنسودة وحمدون احلسني مرافعاته في 
املوضوع في حالة ما إذا وافقت احملكمة 

على الطلب.
االستقالليني  أن  “األسبوع”  علمت  كما 
هوادة«  تيار»ال  لواء  حتت  املنضوين 
كان  حاشد  اجتماع  عقد  تأجيل  قرروا 
االستقاللي  بيت  في  ينعقد  أن  يفترض 
يحضره  أن  وينتظر  السنتيسي  حسن 
إلى  باإلضافة  االستقالل  حزب  أقطاب 
حلظة  سيشكل  وكان  وبرملانيني،  وزراء 
لإلعالن عن االنطالق الرسمي لتيار “ال 
أعضاء  وبقائمة  رسمي  بشكل  هوادة” 
شباط  ألن  االجتماع،  “أجلنا  معروفة، 
اجلارية  احلكومية  املفاوضات  استغل 
ليقدم بعض الوعود التي قد تساهم في 
تردد بعض أعضاء التيار في الكشف عن 
هوياتهم، ولكن اللقاء سينعقد وسيكون 
فرصة إلعالن احلجم احلقيقي لتيار “ال 

هوادة”، يقول أحد أعضاء هذا التيار.
االستقالليني  بعض  خلص  جهتهم  من 
تفاصيل  يكشفوا  أن  ينتظر  الذين 
القليلة  األيام  غضون  في  تقاريرهم 
املقبلة إلى تسجيل عدة مالحظات على 
طريقة تسيير حزب االستقالل بعد مرور 

عاما،  أمينا  شباط  انتخاب  على  سنة 
التي  التقارير،  هذه  أصحاب  أن  علما 
قد تعرض في االجتماع األول لتيار “ال 
شباط  خروج  يستسيغوا  لم  هوادة”، 
ملهاجمة بن كيران ومطالبته بحل حزب 
العدالة والتنمية، مباشرة بعد اخلطاب 
وثورة  الشباب  عيد  مبناسبة  امللكي 
خالله  من  طالب  والذي  والشعب،  امللك 
النقاش  “باعتماد  السادس  محمد  امللك 
القضايا  جميع  في  والبناء،  الواسع 
الكبرى لألمة، لتحقيق ما يطلبه املغاربة 
من نتائج ملموسة، بدل اجلدال العقيم 
واملقيت، الذي ال فائدة منه”.. األمر الذي 
املؤسسة  لهيبة  احترام  عدم  فيه  يرون 

امللكية.
عنها  يزاح  قد  التي  التفاصيل  بني  من 
التفويت  األيام،  من  القادم  في  النقاب 
حزب  بناه  الذي  الكبير  للمقر  امللتبس 
احملظوظة  الشركات  إلحدى  االستقالل 
بالتقسيط  كرائه  عملية  تباشر  كي   )..(
بدعوى أن احلزب غير قادر على تسديد 

أن  ينتظر  كان  الذي  املقر  وهو  ديونه، 
يفتح في وجوه االستقالليني خالل هذا 
الرياض  حي  في  موجود  )مقر  املوسم 

بالرباط(.
يحضرون  الذين  االستقالليني  نفس 
للتجمع احلاشد ضد شباط، يتساءلون 
مالية،  من ضائقة  يعاني  كان حزب  إذا 
أن ميول خروجا ضخما  كيف استطاع 
قد  مالية  مببالغ  ماي  فاحت  مبناسبة 
تصل، حسب اعتقادهم، إلى ما يزيد عن 
حزب  كان  »إذا  سنتيم؟!..  مليون   700
االستقالل ال يتوفر على ميزانية لتسديد 
لتمويل  باألموال  أين جاء  فمن  الديون، 
مصدر  يتساءل  حاشدة؟!«  جتمعات 
املناضلني  بأن  يوضح  أن  قبل  مطلع، 
الغائبة  التفاصيل  عن  أيضا  يتساءلون 
في  له  الترويج  يتم  الذي  للمشروع 
صفوف احلزب حول إعادة هيكلة مطبعة 
الرسالة واجلرائد االستقاللية؟! ..مع ما 
قد   )..( تفاصيل خطيرة  من  ذلك  يرافق 

يسمح اللقاء املرتقب بنشرها)..(. 

نافذون يفر�سون اأ�سماءهم 

على ح�ساب امل�سنني واملكفوفني 

يف لوائح احلج 
الرباط: األسبوع 

ينتظر أن تستقبل اململكة العربية السعودية، في 
غضون األيام القليلة املقبلة وفود احلجاج املغاربة، 
وإذا كانت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية قد 
لها ونقصت  التابعة  البعثات  في مصير  حسمت 
من عدد احلجاج، استجابة لرغبة الدولة املستقبلة 
املائة  في   20 بـ  عددهم  تخفيض  فرضت  التي 
فإن  املكي،  احلرم  يعرفها  التي  األشغال  بسبب 
املناسك عن  أداء  اختاروا  الذين  محنة احلجاج 
طريق الوكاالت اخلاصة ال تزال متواصلة، حيث 
تؤكد مصادر مطلعة أن شخصيات نافذة تدخلت 
لتضمن مقاعد لبعض مقربيها على حساب بعض 
األسماء األخرى التي كانت مسجلة في اللوائح.

أن سببها  يرجح  التي  الضغوط  هذه  ونتج عن 
وبعض  لبرملانيني  مقاعد  ضمان  محاولة  هو 
بات معها  التي  أفراد عائالتهم، بعض احلاالت 
أعمى  سيفعل  ماذا  املناسك،  أداء  الصعب  من 
في احلج إذا لم يكن معه رفيقه؟، وكيف سيؤدي 
برفقتهما  يكن  لم  إذا  الفريضة  مسنان  والدان 
مشاق  حتمل  على  يساعدهما  شاب  أو  شابة 
السفر، يتساءل مصدر »األسبوع« الذي يؤكد أن 

قرعة اإلقصاء لم تراع احلاالت اإلنسانية.

كواليس األخبار
استقالليون يحضرون هدية لشباط في عيد ميالده األول 

هل �سيباع حزب اال�ستقالل ل�سركات خا�سة؟ 

ما بعد نهاية أمريكا
الرئيس األمريكي أوباما يقرأ كتاب »عالم ما بعد نهاية أمريكا« 
وهو كتاب مثير للجدل يتكلم عن نهاية اإلمبراطورية األمريكية 

الماسونية وصعود دولة أخرى في الشرق األوسط لتحكم 
العالم وتدمر أمريكا وطفلتها إسرائيل، صحفي أمريكي من 

جريدة نيويورك تايمز يدعى مايكل مولنر بكاميرا بعيدة المدى.

قيدوم القضاء العسكري 
في ذمة اهلل 

وموظفو  أطر  مؤخرا  عاشها  حزينة  حلظات 
املسلحة  للقوات  الدائمة  العسكرية  احملكمة 
بالرباط بعد اإلعالن عن وفاة قاضي التحقيقات 
»محمد البقالي« املعروف. الفقيد وافته املنية وهو 

في منزله بالرباط، يعد من أشهر قيدومي القضاء العسكري، دخل إلى 
احملكمة العسكرية منذ سنة 1965، وعايش مختلف األحداث الساخنة 
التي عاشها املغرب.  وقد ترك وفاته فراغا كبيرا في صفوف احملكمة، 
في  أثرها  وفاته  كما خلفت  والكبيرة،  الصغيرة  أسرته  وفي صفوف 
نفوس رجال القانون الذين يعرفونه والذين سبق لهم االحتكاك معه. 

و»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

االأزمة..تدفع وكالء 

�سركات كربى اإىل االنتحار

واحد  أعمال،  رجال  انتحر  أسبوع  من  أقل  في 
في الدار البيضاء واآلخر في الرباط ، األول هو 
ألقى  للتأمينات،  أطالنتا  بشركة  أعمال  وكيل 
اجتماع  عقد  عقب  اخلامس  الطابق  من  بنفسه 
مع أصحاب الشركة املذكورة، يفترض أنه انعقد 
في  تراكمت  التي  الكبيرة  الديون  خلفية  على 

رقبة الرجل وتقدر مباليني السنتيمات.

شركة  وكيل  سوى  يكن  فلم  الثاني  الرجل  أما 
بحي  الفاخرة،  للمالبس  البريطانية  »باباري« 
أكدال وسط العاصمة الرباط، كان قد وضع حدا 
وفاته  خبر  أن  علما  مجهولة،  ألسباب  حلياته 
من  أسبوع  بعد  إال  الصحافة  إلى  يتسرب  لم 
احتمال  يبقى  احلالتني  كلتا  في  الوفاة.  تاريخ 
إقدام صاحبي  األزمة واردا وسببا رئيسيا في 
انتظار  االنتحار، في  املذكورتني على  الشركتني 

استكمال عناصر البحث والتحقيق. 

عامل عمالة سيدي إفني باهي

المشهد األخير من حياة وكيل التأمينات.

بعض أعضاء تيار ال هوادة 
الذي لم يعلن بعد عن 

هيكلته
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● الرباط . األسبوع
كان املفروض املبسط، لو كان املغرب، 
كأيها الناس، أن يعوض حزب األحرار، 
الذين  االستقالليني  الوزراء  مناصب 
خصوصا  األزمة.  وتنتهي  غادروا، 
بعد أن تبادل بن كيران ومزوار القبل، 

وأعلن مزوار أن االتفاق حصل. 
ولكن األمور في املغرب، تسير منعرجة 
تكون  عندما  خصوصا  اخلطوات، 
منعرجة،  طرق  في  جتري  مدارستها 
احلسيمة،  مبنعرجات  تكون  ما  أشبه 
التي قرأنا في الصحف، أن ملك البالد 
بصديقه  مرفوقا  فيها  يتحرك  كان 
يقول  الذي  املستشار  الهمة،  فؤاد 
هو  إنه  امللكي،  الديوان  في  رفاقه 

رئيس املستشارين. 
امللكية  السيارة  مسار  يتتبع  والذي 
في احلسيمة أو في طنجة، وقد حاول 
مدينة  في  اخلاص  األمني  احلرس 
تصوير،  تلفون  يحجز  أن  البوغاز، 
امللكية،  للسيارة  صورة  التقاط  حاول 
أية  صدور  مينع  حتى  بداخلها،  ومن 
التعديل  حتضير  ظروف  على  حجة، 
املؤثرات  وعلى  املقبل،  احلكومي)...( 
اجلانبية)....( عليه. ورغم أن املسطرة 
مزوار،  يسلم  بأن  تقضي  الدستورية، 
األول  املعني  إلى  محظييه  الئحة 
الذي  كيران،  بن  اإلله  عبد  باحلكومة 
مللك  الالئحة  يقدم  عليها  االتفاق  بعد 
كما  هذا  أن  عليها، إال  للموافقة  البالد 
تكون  لن  بأنه  علما  يحصل،  لم  رأيتم 
ولن  ألوانها،  سابقة  انتخابات  هناك 
وإمنا  للرقابة،  ملتمس  هناك  يكون 
كشفت  قد  املقبلة،  احلكومة  ستكون 
أخنوش  عني  عندما   )...( سوأتها  عن 
بإمكان  وكان  للمالية،  مؤقتا  وزيرا 
وزيرها املقتدر)...( نزار بركة أن يبقى 

في  العمراني  بقي  مثلما  منصبه،  في 
اجلواب،  جتدون  وعندما  خارجيته. 
على ملاذا أخنوش وليس نزار؟، فإنكم 
»ما  حكومة  ستكون  كيف  ستفهمون 
والتي ستكون  بني طنجة واحلسيمة« 
مشكلة »على املهل«. جاهزة قبل الدخول 

البرملاني في أكتوبر. 
الرئيس  أن  يرون  املتتبعون،  اخلبراء 
بن كيران، ال زال لم يطبخ بعد، وقد مت 
تخفيف الضغط عليه »ضغط الكوكوط 
مينوت طبعا« حينما صرح بأنه مستعد 
للمغادرة، أو إلعادة االنتخابات، أو ألي 
بن  الرئيس  أن  مبعنى  آخر)...(  شيء 
للتعامل مع  مستعدا  أصبح  كيران، 
محركه  شباط  كان  الذي  السيناريو 

األول. 
يرى هؤالء املهتمون، أن حزب األحرار 
في  السوكور،  عجلة  فعال  سيكون 
حكومة غير التي كان يحلم بها مزوار 
وهو في منتجع ماربيا اإلسبانية، وقد 
من  تراقبه  املكبرة)...(  املنظرات  كانت 

خالل نوافذ الباخرة امللكية، فكان يرى 
هو وصديقه منصف بلخياط، مطمئنان 
إلى أن احلكومة قادمة، وستكون عبارة 
لدرجة  ال  جاهزة،  مطبوعة  الئحة  عن 
إدراج بعض األسماء، بعد نسبها إلى 
حزب العدالة والتنمية، كما كان الشأن 
التعامل املخزني مع أحزاب  دائما في 

األغلبية، ولكن كل شيء ممكن. 
الذين  وشروط  املغربية،  فاألزمة 
منها،  اخلروج  على  سيساعدوننا 
بالصرف)...(  املكلفون  يكون  أن  هي 
يحظون بالثقة امللكية املطلقة، وال أحد 
يعرف األسباب التي جعلت امللك محمد 
السادس يقطع عطلته ليتوجه إلى طنجة 
لالجتماع بولي عهد السعودية. الدولة 
املنقذة ألصدقائها. وال ميكن  ألحد حتى 
ولو كان رئيس حكومة األغلبية، إال أن 
في  امللك،  جتعل  لظرفيات،  يستجيب 
وضعية تسمح له بالبحث عن وسائل 
تنقذ املغرب من األزمة اخلانقة التي لن 

يستطيع بن كيران حلها.  

بقيت الصحف اإلسبانية التي تتحدث عن 
على  الذي  اإلسباني  على  العفو  فضيحة 
بالكم، تتوقف كل مرة، عند بالغ وزير العدل 
اإلسباني  وصف  الذي  الرميد،  املغربي، 
بأنه  سجنا،  عاما  بثالثني  عليه  احملكوم 
عاما  بثالثني  عليه  احملكوم  بينما  متهم. 
أعلى  طرف  من  يوصف  ال  نهائيا،  حكما 
حال  أية  على  متهم.  بأنه  قضائية  سلطة 
إلطالق سراح  يستعد  اإلسباني  القضاء 
يعترف  ال  اإلسباني  القضاء  ألن  املجرم. 
حق  في  الصادرة  املغربية  باألحكام 

املجرم اإلسباني.

كان موظفا بسيطا، فأصبح رئيس مصلحة 
حوالي  يتقاضى  املستشارين،  مجلس  في 
أربعة ماليني في الشهر، يصول ويجول في 
ابن أخته  إلى درجة تعيني  الثانية  الغرفة 
في السلم 10، هذا األخير الذي ال يتوفر إال 

على شهادة حلواني.

ِاستغربت جميع الفعاليات الرياضية التي 
حضرت اجلمع العام االستثنائي للجامعة 
امللكية املغربية لكرة القدم، حضور القيادي 

بحزب البام، إلياس العماري.
احلضور  هذا  فسروا  املؤمترين  بعض 
النبض  جس  هو  وإمنا  بريئا  ليس  بأنه 
لرئاسة اجلامعة،  البام  ملدى حظوظ ممثل 
حلزب  املنتمني  األعضاء  مساندة  أو 

»التراكتور« لتحمل هذه املسؤولية.
 

 ينص القانون األساسي حلزب االستقالل 
ملناصب  املرشحني  عرض  ضرورة  على 
تعيني  لكن  التنفيذية،  اللجنة  على  سامية 
االقتصادي  املجلس  على  بركة  نزار 
الباب  فتح  امللك،  طرف  من  واالجتماعي 
الورطة  من  اخلروج  طريقة  عن  للتساؤل 
أنفسهم  االستقالليون  فيها  وضع  التي 

إبان احلرب على عائلة الفاسي.

 سيارات غريبة وفارهة تتهافت على أحد 
اخلامس،  محمد  بشارع  العصير  محالت 
ينتمي  فجلها  مؤخرا،  سرها  انفضح 
حلظيرة سيارات الوزراء ومسؤولي الدولة 
أنواع  بعض  شراء  على  يتهافتون  الذين 
العصير من إحدى احمللبات، باملوازاة مع 
السياسي  الصالون  داخل  أخبار  انتشار 
تؤكد أن عدد سيارات الدولة تضاعف مرتني 
مع صعود اإلسالميني إلى احلكومة بخالف 
الرحمان  ما كان عليه احلال في عهد عبد 

اليوسفي الذي خفضها إلى النصف.

 قال حلسن الداودي بأن وزير التعليم محمد 
االنتقادات  للتعليق على  املخول  الوفا هو 
ذلك  في  مبا  التعليم،  لقطاع  وجهت  التي 
اخلطاب امللكي، باملقابل قال وزير التعليم 
في  استفسروه  الذين  للصحفيني  الوفا 
املوضوع »إنها حلظة للتأمل«، قبل أن تفيد 
التقارير أنه كان مع عبد الله بوانو رئيس 
»مازاكان«،  منتجع  في  اإلسالميني  فريق 

ففي ما كانا يتأمالن؟

التحضير  يتم  كبيرة  إعالمية  بوادر حرب 
لها في كل من املغرب وأمريكا، ففي الوقت 
اإللكترونية  املواقع  فيه  تتناسل  الذي 
للعمل  صحافيني  وتستقطب  املدعومة، 
فيها، دخلت مواقع إلكترونية أمريكية على 
اخلط لتستقطب صحافيني مغاربة بأجور 
لهم  اإلقامة  كل ضمانات  توفير  مع  كبيرة 

خارج البالد.

 ●  لندن: وكاالت األنباء 

حملة  اإلجنليزية،  الصحافة  شنت 
استنكار وسخرية من زوجة بشار األسد، 
ملا  استصغار  حملة  التي شنت  أسماء، 
ما  أن  للعالم  لتقدم  سوريا،  في  يجري 
االهتمام مبظهرها  من  ال مينعها  يحدث، 
األروبية،  األسواق  من  ومشترياتها 

وسهراتها في بيروت. 
 2 صباح  مايل  الديلي  جريدة  وأضافت 
دمشق،  في  األولى  السيدة  أن  شتنبر، 
خلالفة  كرمي،  ولدها  بتحضير  مشغولة 
والده بشار لرئاسة سوريا. ما يفهم منه 
بشار،  زوجها  كلفت  أنها  أخرى،  بصيغة 
بقتل جميع أفراد الشعب السوري بالغاز 
لولدها  منافس  يبقى  ال  الكيميائي، حتى 

في رئاسة سوريا على وجه األرض. 
األسد،  زوجة  على  البريطانية  احلملة 
مع  لتقدميها  احلقيقة،  في  حتضرها 
زوجها أمام محكمة العدل الدولية، حيث 
إن حملتها اإلعالمية هي طريقة للمشاركة 
لقتل الشعب  الغاز  استعمال  جرمية  في 

لطغيان  أخرى  صيغة  وهي  السوري. 
احملسوب  الطغيان  ذلك  النساء،  بعض 

على ما سماه التاريخ: الكيد العظيم. 
عن  البريطانية  الصحف  وكشفت  هذا، 
زوجته  بجانب  وخضوعه  بشار  عالقة 
ارتبـــــــطت  العلي، التي  لصديقته هديــــــل 
األخير،  نونبر  منذ  األنترنيت  عبر  به 
إلكترونـــــية  رسالة  لــه  كتبــــت  حينما 
مشــــــتاقة  )أننــــــــي  باإلجنليزيــــة بذاتــــها 
إلييييك( ليتضح من بعد أن هذه املشتاقة 
األسد  اجلعفري مندوب  بنت  من  مقربة 
في األمم املتحدة، وابنته اسمها شهرزاد، 

مندوب  مبرور  األمر  ورمبا  يتعلق 
اجلانب  عبر  املتحدة،  األمم  في  األسد 
بواسطة  عليه،  للضغط  النسوي)...( 
صحفي  قال  التي  اجلميلة،  البنت  هذه 
بأن  البريطانية،  »الكوارديان«  جريدة  من 
كتابة  نصحته،  اجلديدة  الرئيس  صديقة 
على  للتغلب  جديدا  أسلوبا  يطلق  بأن 
املعارضة، باالدعاء بأنه يحارب إسرائيل 

ويعلن عداءه لها. 
تنفعه  لن  بشار  أن  تؤكد  القادمة  األيام 
كامن  احلل  ورمبا  صاحبته،  وال  زوجته 

في أن يبحث عن امرأة ثالثة.  

ما خفي كان أعظم

هل يقبل بن كري�ن م�شاركة �أخنو�ش وغريه 
وزر�ء با�شم حزب �لعد�لة و�لتنمية

تحت األضواء

ابراهيم الفاسي

كواليس األخبار

الكيد العظيم:

بشار األسد بين زوجته أسماء وصديقته هديل

األسد واألزمة السورية بين زوجته أسماء وصديقته هديل

زوجة �لأ�شد حت�شر ولدها لرئا�شة �شوريا
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»سأرافق السيدة ولية عهد الدانمارك األسبوع 
القادم، األميرة ماري )الصورة(، لتغطية زيارتها 
للمغرب، التي ستزور فيها جمعيتين بين الرباط 
والدار البيضاء... لقد قبلُت المهمة حتى أرى أميرة 
محبوبة من بلد ديمقراطي كيف تتصرف وتعيش 
ع��ن ق���رب، وس��أك��ت��ب لكم أص��دق��ائ��ي م��ق��االت عن 

تجربتي الدانماركية«.
رجاء  السيدة  مهمة  فشل  يكشفان  سطران، 
غنام، سفيرة المغرب بالدانمارك. وحالة تلبس 
الملك محمد السادس في »تجباد  تؤكد حكمة 
الذين  وال��س��ف��ي��رات  ال��س��ف��راء  بعض  ودن��ي��ن« 
يعتبرون مهامهم  امتيازا شخصيا أو سياحة 
على حساب مالية الشعب المغربي المزلوط. وقد 
كانت رسالة جاللته إلى ندوة السفراء بالرباط 
ناقوس  ودق��ت  شاملة،   ،2013  /08/29 بتاريخ 

الخطر حول اختالالت الدبلوماسية المغربية.
م���ن ه���و ص���اح���ب ال��س��ط��ري��ن ع��ل��ى صفحته 
»غنام«  تقارير  بتعرية   قام  والذي  الفايسبوكية، 
المكتوبة بأثر رجعي، لتصفية حسابات مع ناشطي 
الجالية المغربية، وادعاء مكاسب وهمية، سبق 
التأكيد على أنها مجرد هراء، حسب »ورطة« سفيرة 
قريبة  دبلوماسية  بكوبنهاغن، ومصادر  المغرب 

من ملف العالقات المغربية الدانماركية.
وحتى ال يتهمنا أحد بالتقويل، أو التعسف في 
التأويل، نكتفي بشهادة ما أكده الناشط الحقوقي 

بالدانمارك البشير الحمري.
حيث سجل »التحول الخطير في موقف وزير 
الخارجية لهذه الدولة)الدانماركية( في ما يخص 
محتال  بلدا  المغرب  واعتباره  الصحراء،  قضية 
للصحراء، ودعوته المنتظم الدولي لتنظيم استفتاء 
يقرر المصير، إما باالستقالل أو قبول الحكم الذاتي 

واالنضمام إلى المغرب« )االتحاد االشتراكي(.
لنعد لمرافق األميرة الدانماركية، التي تشرف 
بلدنا بزيارتها، ونقرأ بيانا حول هذه الزيارة جاء 
فيه »بصفتها رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ماري، 
ت��زور صاحبة السمو األميرة م��اري، زوج��ة ولي 
العهد الدانماركي، المغرب في الفترة  2 - 4 أيلول/ 
من  ع��دد  على  االط���الع  بهدف  ال��ج��اري،  سبتمبر 
الدانماركية  الجمعيات  بين  المشتركة  المشاريع 
والمغربية في مجال مكافحة العنف ضد النساء 
في  المشاريع  هذه  وتقع  المرأة،  وحماية حقوق 

إطار برنامج الشراكة العربية الدانماركية«..
المرافق المحظوظ هو القيادي العشريني حمزة 
فجر  ال���ذي  الصحفي  وه��و  )ال��ص��ورة(  محفوظ 
فضيحة العفو على البيدوفيلي وعميل المخابرات 

»دانيال«. جزئية لها أهميتها..
إذن السيدة »غنام« لم تقنع األميرة ماري برواية 
المغرب الرسمية، واألخطر فشلت في إبعاد معارض 
من االقتراب منها، وهو ما جعلها عرضة للمحاسبة، 
مصادر  حسب  الموضوع،  في  فتح  تحقيقا  وأن 

دبلوماسية، شاركت في ندوة السفراء.

الدانماركية،  األم��ي��رة  أن  إل��ى  اإلش���ارة  تبقى 
مؤسستها  البداية  في  مولت  األصل  األسترالية 
به  توصلت  الذي  الخاص،  مالها  من  اإلنسانية، 
ولفهم  للتأمل  رسالة  زواج��ه��ا.  بمناسبة  كهدية 
اختيار األميرة، الذي في ظروف عادية، كان من 
شأنه، خلق حادث دبلوماسي. لكن ال شيء عاد في 

المغرب.
ال����ح����ك����وم����ة الزال�����������ت ف������ي ال����ك����ون����ج����ي.. 

ومافيراسهاش.

بقلم: رداد العقباني القرار السياسي

روسيا توقف شحنة طائرات لسوريا  وإيران  تواخذ بشار  على األسلحة الكيماوية
اأوباما �سي�سرب يوم 11 �ستنبر اإذا لم يتنازل ب�سار الأ�سد

لماذا ال يكتفي المغاربة باللغة 
العربية فقط بدل الترجمة الرديئة؟  

● الرباط: الفارسي عبد السالم 

للمرء  ميكن  األنترنيت،  عصر  وفي  التطور  عز  في 
اللغة  في  مزفتني  املغاربة  أصبح  يتساءل:»هل  أن 
املرتبطة  اللغوية  األخطاء  كثرة  بسبب  الفرنسية” 
أسماء  في  الفرنسية،  إلى  العربية  من  بالترجمة 
املؤسسات  بعض  عناوين  وفي  املنتوجات،  بعض 
الرسمية التي يفترض فيها أن تكون بعيدة عن مثل 

هذه األخطاء؟
يتم  الذي  السكر  منتوج  من  نسوقه  األول  املثال 
»خبز  ومعناها   »pain de sucre« باسم  تداوله 
السكر« وليس »قالب السكر«، والصحيح أن يكتب » 
pin de sucre«، أما املثال الثاني فنسوقه من خالل 
ومعناها   dates كلمة  وحتمل  التمور  أنواع  أحد 
الشكل  على  يكتب  التمر  أن  حني  في  »تواريخ«، 

.»dattes«:التالي
وفي مدينة مكناس تنتصب لوحة تشير إلى مكان 
 prison civil عليها  كتب  توالل«،  »سجن  تواجد 
 prison عليها  يكتب  أن  أنه يجب  toulal واحلال 

civile toulal ،ألن كلمة السجن بالفرنسية مؤنث.

كواليس األخبار

قصة األميرة الدانماركية والمرافق العشريني حمزة محفوظ

● باريس. األسبوع

خطاب  مفاجأة  مع  تزامن  خبر  أعظم 
الرئيس  خطاب  هو  أوباما،  الرئيس 
اإليراني األسبق رفسنجاني، الذي صرح 
بعد  قليلة  ساعات  شتنبر،  فاحت  يوم 
خطاب أوباما، وقال بصوته أمام كاميرات 
شعبه  ضرب  األسد  بشار  إن  التصوير: 
باألسلحة الكيماوية. وطبيعي أن تتوجه 

الدول العظمى لضربه. 
مع  تزامنت  أنها  التصريح،  هذا  أهمية 
تواجد وفد حكومي إيراني في دمشق، لم 
يستقبله بشار األسد إال بعد أربع وعشرين 
ساعة من وصوله. هذا الوفد جاء لدمشق 
أن  بعد  طهران صدرت  من  رسالة  حامال 
استقبلت حكومة طهران مبعوثا أمريكيا، 
قالت قناة امليادين املقربة من نظام بشار 
إن أوباما أرسل مبعوثه لطهران، وليعلق 
مندوب هذه القناة في واشنطن. بأن على 
بشار أن يستجيب. بينما كانت عدة قنوات 
إلى  وعائلته  بشار  جلوء  عن  حتدثت  قد 

طهران. 
أغرب من هذا أن تعلن روسيا عبر جميع 

أوقفت  أنها  شتنبر،  فاحت  يوم  صحفها 
تسليم صفقة طائرات S 300 إلى اجليش 
تدفع  لم  دمشق  حكومة  ألن  السوري، 
أنها  أعلنت  التي  روسيا  ثمنها. نفس 
أمريكا  وجهت  ما  إذا  احلرب  تدخل  لن 

ضربتها لسوريا. 
خطابه  في  قال  قد  أوباما  الرئيس  وكان 
سيضرب  بأن  غشت   31 يوم  التاريخي 
ألن  الكونغريس،  لترخيص  حاجة   بدون 

ضربته ستفرض احلل السياسي. واضح 
ضربة  أن  وإيران تعرفان  روسيا  أن  إذن 
أوباما ستكون قاضية محطمة لسمعتهما 
لذلك كانت  األسد،  ببشار  ستطيح  وأنها 
أجل  من  اإليرانية  األمريكية  االتصاالت 
هو  الذي  السلمي  باحلل  بشار  إقناع 
تنازله، وهو احلل األنسب الذي سيجعل 
الرئيس أوباما يسجل انتصارا كبيرا دون 

أن ينجز ضربته.

الصورة التي نشرها حمزة ليؤكد 
تواجده مع األميرة الدانماركية

بوتين وأوباما..هل ينتصر الرئيس األمريكي دون ضرب سوريا؟ 

لم يتردد وزير العدل واحلريات مصطفى 
الرميد في نشر لوائح القضاة الفاسدين، 
الذين مت الوقوف على فسادهم في آخر 
وهو  للقضاء،  األعلى  للمجلس  اجتماع 
وتعد  مهمته،  في  ملكي  بوسام  املدعوم 
هذه املرة األولى التي تعترف فيها جهة 
رسمية بوجود تالعبات خطيرة في قطاع 

العدل.
وبعض النظر عن الضجة التي قد تثار 

حول حق الرميد في نشر غسيل املجلس 
األعلى، فإن الالئحة تؤكد تورط القضاة 
املجلس  عنها  قال  خطيرة،  أعمال  في 
القضاء  بسمعة  متس  إنها  األعلى 
وشرفه، كما هو احلال بالنسبة للقاضي 
والقاضي  الرباط،  في  الفرجاني  يوسف 
عبد املجيد في بنحمد ومحمد محب في 
باحملكمة  احلجاجي  وفاطمة  اجلديدة 
اإلدارية في الرباط وهي املرأة الوحيدة 

بني املتهمني، الذين مت عزلهم من املهنة.
وينتظر أن تثير بعض عقوبات املجلس 
في  املتورطني  القضاة  لبعض  األعلى 
تبرير  عن  والعاجزين  والنصب  الرشوة 
خطورة  إن  حيث  كبيرا،  جدال  ثروتهم، 
سوى  يقابلها  لم  املرتكبة  اجلرائم 
اإلحالة على التقاعد )القاضي عبد احلق 

احلدودي وعبد القادر أقلعي(.

غـــزوة  الرميـــد فـــي  صفـــوف  القـــــضاة 
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قوية وحاسمة  في شبه صفعة 
الدستورية  احملكمة  وجهتها 
حلكومة  الدستوري”  “املجلس 
وألمينها  كيران  بن  اإلله  عبد 
في  الضحاك  ادريس  العام 
اليوم  يعرف  بات  ما  موضوع 
احلقائق  تقصي  قانون  بنازلة 
حرب  نشبت  قد  كانت  الذي 
احلكومة  بني  وخفية  علنية 
قبل  مضمونه  حول  والبرملان 
للمجلس  حتكيمه  يرفع  أن 

الدستوري.
الدستوري  املجـــــــلس  قــــرار 
الصادر قبل أسبوعني  مبناسبة 
فصول  من  عدد  على  اعتراضه 
النظام الداخلي ملجلس النواب 
اختتام  عشية  عليه  املصادق 
السابقة،  الربيعية  الدورة 
صمت على الفصل اجلديد الذي 
وضعه نواب األمة في نظامهم 
صراحة  نص  والذي  الداخلي 
وضع  في  البرملان  حق  على 
القوانني  مقترحات  ومناقشة 
التنظيمية التي لن تبقى حكرا 
على احلكومة وحدها كما ادعت 
بعض  فسرت  عندما  احلكومة 

بنود الدستور لصاحلها.
مجلس  داخل  من  مصادر 
النواب اعتبرت صمت احملكمة 

هذه  على  ليس  الدستورية 
جل  على  ولكن  فحسب  املادة 
وضعت  التي  األخرى  املواد 
بشكل مفصل إجراءات وشروط 
القوانني  مقترحات  مناقشة 
انتصارا  يعتبر  التنظيمية، 
هذه  في  للنواب  صريحا 
املعركة التي نشبت بينهم وبني 
دفعت  قد  كانت  التي  احلكومة 
بعدم دستورية وأحقية النواب 
مقترحات  ووضع  مناقشة  في 
أن  بدعوى  التنظيمية  القوانني 
للحكومة  يعود  اختصاصها 
في  تناقشها  التي  وحدها 

وترفعها  احلكومية،  املجالس 
للمجالس الوزارية التي تعرف 

مشاركة امللك.
وخالفات  قوية  حرب  وكانت 
احلكومة  بني  نشبت  قد  حادة 
في شخص احلبيب الشوباني 
مع  بالعالقات  املكلف  الوزير 
حول  األمة  ونواب  البرملان 
خاص  تنظيمي  قانون  مقترح 
تقصي  جلان  تنظيم  بكيفية 
النواب  وضعه  احلقائق 
وناقشوه وصادقوا عليه حتى 
بلوغ املرحلة النهائية، وعرضه 
حيث  العامة،  اجللسة  على 

من  شديدة  معارضة  سيعرف 
بالفصل  دفعت  التي  احلكومة 
الداخلي  النظام  من   120
وأجبرت  النواب،  ملجلس 
النواب على إعادة هذا القانون 
وسط  الصفر  نقطة  إلى 
وصلت  ساخنة  احتجاجات 
الله  لعبد  القوي  الهجوم  حد 
العدالة  فريق  رئيس  بوانو 
والتنمية على زميله في احلزب 
الوزير  الشوباني  احلبيب 
البرملان  مع  بالعالقات  املكلف 
العام  األمني  على  ورائه  ومن 

للحكومة.

من يحكم على املقــاوالت املجل�س الد�صتوري ي�صفع احلكومة وينت�صر للربملانيني يف القوانني التنظيمية

املتو�صطــة وال�صغيــرة اليوم 

باالإفـــــال�س؟ 
الرباط: األسبوع

اليوم  والصغيرة  املتوسطة  املقاوالت  على  يحكم  من 
باإلفالس؟ ومن يقف وراء قتل هذه املقاوالت وخاصة التي 
العمومية؟  واألشغال  والطرق  البناء  مجال  في  تشتغل 
األسئلة  هي  العملية؟  لهذه  خططت  التي  اجلهة  وماهي 
كما سجلت  املقاوالت  من  العديد  بال  تشغل  التي  املقلقة 

“األسبوع” ذلك.
فقد وقفت “األسبوع” طيلة الشهر املاضي على واقع أزمة 
خطيرة تنخر املقاوالت الصغيرة واملتوسطة التي تشتغل 
تتعدى  ال  آجال  في  عمومية  واستثمارات  مشاريع  على 
السنة في عدد  من املدن واجلهات، حيث الوضعية مزرية 
ال  التي  املقاوالت  هذه  تعيشها  مسبوقة  وغير  وخطيرة 

متلك جوابا حول ما حصل ومن تسبب فيه.
على  اليوم  توجد  “األسبوع”  عاينت  كما  املقاوالت  هذه 
والصفقات  املشاريع  أغلب  توقف  بسبب  اإلفالس  حافة 
العمومية التي كانت قد حازت عليها في مجال بناء الطرق 
وحتى  والقرى  البوادي  في  العمومية  املنشآت  وبعض 
املدن الصغيرة، حيث ال تزال تنتظر توصلها بإعالن بداية 
األشغال في صفقات انتهت مساطرها وتعود للسنة املالية 
2012، ولم تشرع إلى حدود اليوم في بداية أشغالها أو 

شرعت وتوقفت بسبب مشاكل مادية غير مفهومة.
تتهيأ  التي  املقاوالت  هذه  تعاني  أخرى  جهة  ومن 
تفليس  الوضع مما سمته بسياسة  هذا  على  لالحتجاج 
ممنهجة، حيث ما متلكه من رأسمال وضعته كضمانات 
بالصفقة،  الفوز  ملف  شروط  من  باعتباره  البنوك  في 
واليوم انتهى اآلجال “3 أشهر وأكثر” وال اجلهات املعنية 
وخاصة املصالح اخلارجية لوزارات الداخلية والتجهيز 
من  مكنتها  وغيرها  والغابات  واملياه  والتعليم  والنقل 
بداية األشغال، وال أعادت لها أموال الضمانات لتتحرك 
بها خاصة بعد تخلي القطاع البنكي شبه كليا أو رفعه 

من  شروط دعمه لهذه املقاوالت.
إلى  يوميا  تلجأ  املقاوالت  هذه  أن  األمر  في  والغريب 
جواب  أدنى  جتد  املعنية وال  اجلهوية  اإلدارية  املصالح 
تهدد وضعية  باتت  التي  اجلديدة  األزمة  هذه  عن سبب 

املقاوالت بصورة غير مسبوقة.

كواليس األخبار

الصورة التي بحث عنها الجميع 
إلى اليوم مازال هناك من يتساءل عن الموقف 
الحقيقي لرئيس الحكومة من األحداث الجارية 
في مصر، هذه الصورة تؤكد بما ال يدع مجاال 

للشك أن بن كيران يرفع أيضا شعار »رابعة 
العدوية« رغم التردد البادي على محياه..

الدار البيضاء: األسبوع
في الوقت الذي كانت فيه مختلف دكاكني 
األحزاب السياسية املغربية مغلقة وفي 
عطلة مفتوحة جعلت الساحة السياسية 
جامدة رغم كل الغليان اإلقليمي والدولي 
اختار  املغرب،  من  بالقرب  يجري  الذي 
حزب العدالة والتنمية أن يستغل الفراغ 
الشبابي  عبر تنظيمه  الساحة  وميأل 
متعددة  سياسية  رسائل  لتوجيه 

وألطراف داخلية مختلفة.
يقود  الذي  املغرب  في  األول  احلزب 
الشبان  آالف  تعبئة  استطاع  احلكومة 
في  األجانب  الضيوف  وبعض  املغاربة 
التاسع  الوطني  بامللتقى  ما سمي  لقاء 
لشبيبة احلزب املنظم األسبوع املاضي 
مواتية  فرصة  شكل  حيث  بالبيضاء، 
للرد على كل اخلصوم وفي كل املواضيع 
وأخرى  ومباشرة  واضحة  برسائل 

غامضة وغير مباشرة.
على  جاءت  الواضحة  الرسائل  أول 
لسان أمني عام احلزب رئيس احلكومة 
عبد اإلله بن كيران الذي استغل كعادته 
امللتقى ليجيب عن كل األسئلة التي ظلت 
عالقة ملا يفوق الشهر، حيث سيدافع عن 
حصيلة حكومته في مجال التعليم، كما 
بامللكية  احلزب  شباب  خيرا  سيوصي 
قبل أن ينتقل إلى تصفية احلسابات مع 
خصومه السياسيني داخل محيط امللك، 
كرة  رمي  إلى  باإلشارة  تدخله  مختتما 

امللك في  إلى  تشكيل احلكومة اجلديدة 
حالة استمرار اخلالف مع زعيم األحرار 
خيار  فيها  مبا  مزوار  الدين  صالح 

االنتخابات السابقة ألوانها.
وفي سياق ذات الرسائل املباشرة جند 
أن ما عجز عن توضيحه بن كيران تكلف 
به احلبيب الشوباني وزير العالقات مع 
له  تتعرض  ما  إن  قال  الذي  البرملان 
في  وقع  مبا  شبيه  كيران  بن  حكومة 
باالنقالب  عالنية  سماه  بعدما  مصر 
املنتخب  الرئيس  وعلى  الشرعية  على 

من الشعب محمد مرسي.
الرسائل  توجيه  استمرار  سياق  وفي 
لكل األطراف وباقي الفرقاء، تكلف  وزير 
بجانب  اخللفي  مصطفى  االتصال 
الدفاع عن احلصيلة اإليجابية حلكومة 
الدين  حلامي  املجال  تاركا  كيران،  بن 
ينته  لم  الذي  املغربي  بالربيع  للتهديد 
بعد، وتهديد ما سماهم بالرجعيني داخل 
احمليط امللكي، وبعده أعطي الدور لسعد 
الدين العثماني وعبد الله بوانو ملواصلة 
املشوار قبل أن يختتم هذا املسلسل من 
الرسائل فقيه احلزب واحلركة الدعوية 
الدكتور أحمد الريسوني الذي انتقل إلى 
مخاطبة وزارة األوقاف واحمليط امللكي 
في الشق الديني من خالل رسم خارطة 
البالد  فقهاء  وكل  األمة  لعلماء  طريق 
ضمائرهم  والءات  مراجعة  إلى  داعيهم 

للشريعة.

ضغط  وحتت  مصر  تطورات  قضية 
حزب  في  سواء  والقواعد  الشارع 
العدالة والتنمية أو في احلركة الدعوية 
للتوحيد واإلصالح طغت على السطح، 
املناقشات  من  كبيرا  جزء  واحتلت 
من  العديد  على  والشعارات، وجتسدت 
القمصان،  واجهة  فيها  مبا  الواجهات 
التضامنية  الرباعية  حتيتها  ظلت  كما 
حتية  مصر محط  في  اإلخوان  مع 
اجلميع داخل هذا امللتقى مبا فيها عبد 
الذي  احلكومة  رئيس  كيران  بن  اإلله 
ألول  نفسه  وجد  بعدما  عالنية  رفعها 
مصر  إخوان  مع  عالنية  مرة  يتضامن 
الرسمي  للموقف  معاكس  موقف  في 
واخلطوات  للتطورات  الداعم  للمغرب 
إقالة  قرار  خاصة  مصر  تعيشها  التي 
للحياة  جديدة  أجندة  ووضع  مرسي 

السياسية مبصر.
العدالة  حلزب  الكبير  الشبابي  املؤمتر 
توجيه  في  بنجاح  انتهى  والتنمية 
السياسية  احلموالت  ذات  الرسائل 
احلزبية  الفعاليات  ملختلف  القوية 
باملغرب  والسلطوية  والسياسية 
الدخول  حيث  املناسب  توقيته  بسبب 
السياسي اجلديد، وبسبب تنوع فقراته 
ثقافيا وفنيا وحتى رياضيا، فهل تستفز 
فقراته وخطاباته باقي الفرقاء للرد على 

أسئلته في القريب؟

قيادات البيجيدي ت�صتعر�س الع�صالت يف موؤمتر �صبابها

عددا  أن  »األسبوع«   علمت 
الشرقية  اجلهة  برملانيي  من 
وزير  جلر  يستعدون  للمملكة 
الصحة في حكومة بن كيران 
للمساءلة  الوردي  احلسني 
وذلك  النواب،  مجلس  داخل 
بسبب الفضائح الكبيرة التي 
اإلقليمي  املستشفى  عاشها 
ملدينة السعيدية خالل الصيف 

اجلاري.
هؤالء  إن  تقول  املصادر  ذات 
النواب وخاصة من املعارضة 

زيارة  في  وقفوا  وبعدما 
على  للمستشفى  مفاجئة 
يهدد  مهول  بشري  خصاص 
حياة الساكنة، استدعوا وزير 
الصحة الجتماع عاجل داخل 
الوضعية  بسبب  البرملان 
التي يوجد عليها  الكارثية 
باملدينة  اإلقليمي  املستشفى 

السياحية السعيدية.
أن  أكدت  اجلهات  ذات 
نقصا  يعرف  الذي  املستشفى 
املوارد  مستوى  على  حادا 

البشرية والتجهيزات الطبية، 
على  قادرا  يعد  لم  والذي 
املدينة  تلبية حاجيات ساكنة 
فضائح  عرف  الساحلية، 
الصيفية  العطلة  خالل  كبرى 
املرضى  ظل  حيث  احلالية، 
هذا  قصدوا  الذين  واجلرحى 
املستشفى مرميني في املمرات 
بسبب نقص املوارد البشرية، 
عدد  ارتفاع  حدتها  من  زاد 
بقوة  توافدوا  الذين  السياح 
قدرتهم  والذين  املدينة  على 

ألف   600 بحوالي  السلطات 
زائر.

تستعد  التي  املصادر  ذات 
حكومة  على  بقوة  لالحتجاج 
بن كيران تؤكد أن سبب غضب 
الوضعية  النواب ليس  هؤالء 
فحسب،  للمستشفى  الكارثية 
بل نتيجة األضرار التي حلقت 
باملتقاعدين األجانب املستقرين 
باملدينة التي تعرف توافد عدد 
كبير منهم لالستقرار بصورة 

نهائية داخل املدينة.

ف�صائح كبرية بامل�صت�صفى االإقليمي ملدينة ال�صعيدية



6
 العدد: 753  اخلميس 05 شتنبر 2013

alousbouea@gmail.com

● الرباط: األسبوع

مدير  الفهري  الفاسي  بعلي  يدفع  من 
الماء والكهرباء ورئيس جامعة كرة القدم 
“قبل مغادرتها رسميا األسبوع المقبل” 
في  كيران  بن  حكومة  داخ��ل  لالستوزار 
نسختها الجديدة باسم األحرار؟ هذا هو 
ال��س��ؤال ال��ذي ه��ز أرك���ان ح��زب التجمع 
الوطني لألحرار خالل األسبوع الماضي، 
إلى  التجمعية  القيادات  من  بعدد  ودف��ع 
اس��ت��ف��س��ار ص����الح ال���دي���ن م������زوار في 

الموضوع.
مصادر “األسبوع” تقول إن سبب هذا 
الغليان غير المسبوق داخل حزب األحرار 
ما تردد وسط الحزب مؤخرا بكون علي 
الفاسي الفهري مرشحا بقوة لمنصب وزير 
داخل  والبيئة  والماء  والمعادن  الطاقة 
التجمع  ح��زب  باسم  ك��ي��ران  ب��ن  حكومة 
الوطني لألحرار، وهو الخبر الذي أكده 
أكثر من مصدر خاصة بعد الحديث عن 
لقاءات حبية عقدها الفاسي الفهري مع 
بعض أصدقائه داخل حزب األحرار خالل 
خاصة  بمناسبات  كانت  الصيف  عطلة 

وبغير مناسبات.
القيادات  من مخاوف  وزاد  وثق  ما  و 
التجمعية التي تتخوف من توزير الفاسي 
قد يشكل  وال��ذي  األح���رار  باسم  الفهري 
عدم  اعتبار  على  التجمع  لحزب  ضربة 
انتماء الفاسي الفهري لحزب الحمامة “أو 

ألي ح��زب سياسي آخ��ر حسب علم هذه 
القوي  رجل سوس  دفاع  هو  القيادات”، 
والمالية  الفالحة  ووزي��ر  التجمع  داخ��ل 
بالنيابة عزيز أخنوش عن صديقه الفاسي 
الفهري لضمه إلى تشكيلة وزراء التجمع، 
علما أن ألخنوش بحسب ذات المصادر 
اليد الطولى في هندسة التشكيلة الحكومية 

المقبلة.
ذات القيادات دافعت عن إيمانها بهذا 
التوجه وبما يطبخ لفائدة الفاسي الفهري، 
الفهري  ع��ن  أخ��ن��وش  دف��اع  ونقلت خبر 
بالدليل المادي في نظرها بعدما وقفت هذه 

جريدة  كتبته  م��ا  على  ب��ق��وة  ال��ق��ي��ادات 
فرنكفونية تعود لملكية أخنوش في عددها 
لبداية األسبوع الجاري مدافعة عما سمته 
ونجاحات  وم��ج��ه��ودات  وعمل  حصيلة 
الفاسي الفهري في مجال الماء والكهرباء، 
تحت عنوان كبير: “برنامج ضخم وطموح 
خالل  والكهرباء  للماء  الوطني  للمكتب 
الفترة 2013 و 2017”، )حيث رغم األزمة 
المكتب  منها  يمر  التي  الخانقة  المالية 
الوطني حد التهديد باإلفالس لوال تدخل 
الحكومة ورغم المشاكل االجتماعية وقالقل 
واحتجاجات المستخدمين دافعت جريدة 
أخنوش بقوة عما سمته نجاحات الفاسي 
الفهري في رسالة دعم وتأهيل واضحة لم 
تعد تخفى على متتبعي الشأن السياسي 

ببالدنا(، تؤكد ذات المصادر.
ذات القيادات التجمعية تعتبر أن الحرب 
بالنيابة التي تقودها بعض نساء حزب 
بنخضرة  أمينة  القيادية  ض��د  األح���رار 
المؤهلة للعودة بقوة لمنصب وزيرة الطاقة 
وتسريب خبر رفضها االستوزار من جهة، 
وم��ن جهة أخ��رى ت��رى في ق��رار الفاسي 
الفهري االبتعاد نهائيا عن مطبخ جامعة 
كرة القدم خالل األسبوعين القادمين، كلها 
تهيئة أجواء وشروط ما قبل التنصيب شبه 
الرسمي لعلي الفاسي الفهري داخل تشكيلة 
بن كيران الجديدة، فهل يفعلها أخنوش 

ومزوار؟

من يدفع بعلي الفا�سي لال�ستوزار با�سم الأحرار؟

كواليس األخبار

● الرباط: األسبوع

ما الذي جعل زعيم األحرار صالح 
الدين مزوار يغضب من عبد اإلله بن 
وقت  أي  م��ن  أكثر  ويتريث  ك��ي��ران 
انضمامه  على  التوقيع  قبل  مضى 
كيران؟  بن  اإلله  لفريق عبد  رسميا 
سؤال طرحته أكثر من جهة بعدما 
أض��ح��ى ال��غ��ض��ب وال��ت��ب��اع��د بين 
الزعيمين بن كيران وم��زوار واقعا 
رسميا اعترف به بن كيران نفسه في 

مؤتمر شبيبته األخير.
تعددت األسباب والتفسيرات حول 
بحكومة  االلتحاق  في  مزوار  تأخر 
بن كيران بين أسباب االختالف حول 
البرنامج الحكومي القائم والجديد، 
وب��ي��ن أس��ب��اب ع��دم ال��ت��واف��ق حول 
الهيكلة الجديدة. لكن مصادر مقربة 
ف��ي تصريحات  أك���دت  م����زوار  م��ن 

غضب  ف��ي  الخفي  أن  “لألسبوع” 
م����زوار م��ن ب��ن ك��ي��ران وم���ن حزب 
المصباح عموما هو تكرار قيادات 
البيجيدي من هجومها على مزوار 
في اآلونة األخيرة وتحديدا بسبب 
قيادات  ع��ل��ي��ه  وت��ص��ر  تسميه  م��ا 
كان  ال��ذي  »التحالف  ب�  البيجيدي 
االنتخابات  عشية  م���زوار  ي��ق��وده 
التشريعية السابقة والذي كان يسمى 

»جي 8«.
ذات المصادر أكدت أن مزوار أبلغ 
بن كيران رسميا بضرورة كف قيادات 
العدالة والتنمية وبالخصوص رئيس 
الفريق عبدالله بوانو ووزير العالقات 
الشوباني  الحبيب  ال��ب��رل��م��ان  م��ع 
على  ترديد أن الخالف مع مزوار كان 
بسبب تحالف “جي 8”، وأنه اليوم 
م��زوار مع  بها  يقوم  التي  القطيعة 
حلفاء جي 8 تؤهله لالنضمام ألغلبية 

ب��ن ك��ي��ران وغ��ي��ره م��ن ال��ك��الم الذي 
تقوله قيادات العدالة والتنمية في 

حق هذا التحالف«.
مزوار وبحسب نفس الجهات أبلغ 
شركاءه  “أن  ك���ذل���ك  ك���ي���ران  ب���ن 

السابقين في جي8  اليزالون أصدقاء 
وس���ي���ظ���ل���ون ح���ل���ف���اء ل����ألح����رار 
ويتقاطعون مع األحرار في عدد من 
والبرنامج  ال��ع��ام��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
المجتمع  ل���ن���ف���س  وال����ت����ص����ور 

أي  وأن  ال��ح��داث��ي،  ال��دي��م��ق��راط��ي 
تحالف مع العدالة والتنمية سيكون 
على أس��اس حد أدن��ى من برنامج 
متفق عليه استجابة لمصلحة الوطن 
وإنقاذا للبالد من األزمة السياسية 
التي باتت تهدده بعد  والحكومية 
انسحاب االستقالل، وأن أي انخراط 
الحكومية  األغلبية  ف��ي  ل��ألح��رار 
الحالية لن يلغي الرصيد التاريخي 
المشترك مع حلفاء األمس واليوم 

والغد”.
ذات الجهات أشارت إلى أن مزوار 
الزدواجية  “رفضه  كيران  بن  أبلغ 
الخطاب، وحثه على أن يجعل من 
السياسيين  الخصوم  كل  احترام 
وعدم سبهم وقذفهم كما حصل مع 
االستقالل واألحرار نفسهم من بين 
الشروط األساسية ألي تحالف ممكن 

في المستقبل”.

»جــــي 8 « تفـــجر حتالـــف مزوار وبن كيـــران

حرب طاحنة حول »التعليم« تنطلق بني الأحزاب

تطورات الق�سية ال�سورية 
تربك العثماين والبيجيدي

● الرباط: األسبوع
بحسب عدد من المقربين لقيادات العدالة والتنمية، 
يعيش حزب المصباح عامة ورئيس مجلسه الوطني 
وغير  كبيرا  ارتباكا  خاصة،  العثماني  الدين  سعد 
من  صريح  موقف  وض��ع  تحديات  بسبب  مسبوق 

تطورات القضية السورية.
ذات الجهات أكدت أن سعد الدين العثماني الذي 
يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة بن كيران 
وحزب العدالة والتنمية برمته يعيشان تحديا وغليانا 
من  الموقف  تحديد  ف��ي  تأخر  ك��ل  م��ع  ي���زداد  قويا 
التطورات التي تعرفها القضية السورية عموما ومن 
الضربة العسكرية األمريكية المحتملة للنظام السوري 

خاصة.
الموقف  انتظار  أن  إل��ى  أش��ارت  المصادر  نفس 
الرسمي للمغرب حول القضية السورية وتطوراتها 
األخيرة من جهة، واختالف مواقف أصدقاء العدالة 
العدالة  )حزب  الموضوع  بالمنطقة حول  والتنمية 
والتنمية التركي مع الضربة العسكرية، وحزب الله 
السياسي  الموقف  تحديد  بصعوبة  دف��ع  ضدها( 
النهائي الواضح لحزب العدالة والتنمية إلى حدود 
اليوم من التهديدات العسكرية للنظام السوري والبعيد 

عن الموقف الدعوي لحركة التوحيد واإلصالح.
نفس المصادر تقول إن ما زاد إرباكا لموقف سعد 
الدين العثماني وموقف حزب العدالة والتنمية على 
المستوى الخارجي هو التهميش الذي أصبح يعرفه 
الدور المغربي في القضية السورية سواء من طرف 
الدول  ط��رف  من  أو  بالخارج  السورية  المعارضة 
الغربية القوية كبريطانيا وأمريكا وفرنسا بعدما ظلت 
هذه الدول في بداية األزمة تراهن وتشيد وتركز بقوة 

على دور المغرب في الملف.
نفس  أك���دت  فقد  ال��داخ��ل��ي،  المستوى  على  أم��ا 
المصادر أن الموقف الصريح والواضح لحزب التقدم 
واالشتراكية كطرف شريك في حكومة بن كيران والذي 
عبر عن رفضه المطلق الستعمال أي سالح وأي ضربة 
العدالة  وح��زب  زاد  العثماني  لسوريا،  عسكرية 

والتنمية صعوبة وإرباكا.

● الرباط: األسبوع

التعليم  قضية  أن  “األسبوع”  علمت 
أض��ح��ت س��اح��ة ال��ح��رب ال��ج��دي��دة بين 
األصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، 
ومرشحة لتكون أول مواد الصراع بين 
الطرفين خالل افتتاح الموسم السياسي 

والبرلماني الجديدين.
 فقد قالت مصادر جد مطلعة لألسبوع، 
بمجلس  والمعاصرة  األصالة  فريق  إن 
النواب قد دعا إلى اجتماع عاجل للجنة 
التعليم والثقافة بمجلس النواب بحضور 
محمد الوفا وزير التربية الوطنية ولحسن 
وتكوين  العالي  التعليم  وزير  ال��داودي 
األطر، وهو الموضوع الذي عدله فريق 
الملكي  الخطاب  بعد  مباشرة  ال��ج��رار 

األصالة  ف���ري���ق  ك����ان  ب��ع��دم��ا  األخ���ي���ر 
والمعاصرة قد استعد لمساءلة الحكومة 
حول مدى اإلجراءات واالستعدادات التي 
الدخول  الستقبال  وضعتها  تكون  ق��د 
أن  قبل  الجديدين  والمدرسي  الجامعي 
ما  كل  على  الوزيرين  لمحاكمة  تتحول 

مضى.
إلى ذلك وفي غضون اإلعداد المناسب 
ف��ي مجال  الحكومة  ع��ن  وال��دف��اع  ل��ل��رد 
أعضاء  يسعى  البرلمان،  داخل  التعليم 
لجينة التعليم واالتصال والثقافة داخل 
فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، 
حول  ودقيقة  ملفات ضخمة  تهيئة  إلى 
مختلف التطورات التي قطعها ما يسمى 
بالبرنامج االستعجالي للتعليم على عهد 

عضو الجرار الوزير أحمد اخشيشن.
فريق  م���ن  ال��م��ق��رب��ة  ال��م��ص��ادر  ذات 
النواب طالبت  المصباح  داخل مجلس 
التربية  وزي���ر  ال��وف��ا  دي���وان محمد  م��ن 
ال��وط��ن��ي��ة م��ده��ا ب��م��ل��ف م��ت��ك��ام��ل حول 
البرنامج االستعجالي يهم الشق المالي 
الذي صرف على الدورات التكوينية في 
مختلف الجهات واألقاليم، وحول الجانب 
المرتبط ببناء المدارس الجديدة داخل 
ألف  م��ن  “أزيد  االستعجالي  المخطط 
مؤسسة”، حيث مقارنة الرقم الذي أعلن 
ع��ن��ه ف���ي م��ن��اس��ب��ات س��اب��ق��ة م���ع عدد 
التي تم بناؤها على أرض  المؤسسات 
الواقع وليس ترميمها فقط أو التي تم 

إصالحها فقط.



منذ  الجزائر  عن  الغربة  من  عانى    
1999 منذ كتاباته المنتقدة للوئام المدني 
الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة، فيما يسميه 
القتلة  الكاتب بالتصالح والتساهل مع 
التيارات  أن���ص���ار  م���ن  وال��م��ج��رم��ي��ن  
اإلسالمية المتطرفة التي اتهمها الكاتب 
الجزائري  الشعب  ب��إره��اب  ال��ج��زائ��ري 
وترميل األسر الجزائرية، وتخريب بيوتها 
في تسعينيات القرن الماضي عندما قرر 
المسلسل  إي��ق��اف  ال��ج��زائ��ر  ج���ن���راالت 
االن���ت���خ���اب���ي ف����ي ال�������دور ال���ث���ان���ي في 
إسالميو  اكتسح  بعدما  التسعينيات 
جبهة اإلنقاذ اإلسالمية الحكم  ووجود 
الجزائري  الرئيس  لقبول  قوية  ب��وادر 
جديد  ب��ن  ال��ش��اذل��ي  ال��م��رح��وم  السابق 
مشاركة السلطة مع اإلسالميين ضد إرادة 
الجنراالت بالجزائر، لكن جنراالت الجزائر 
بإجبار  فقاموا  الفصل،  القول  لهم  كان 
الشاذلي بن جديد على االستقالة، لتدخل 
الذي  الداخلي  االقتتال  دوام��ة  الجزائر 
خلف مئات اآلالف من الضحايا وما تزال 
مسؤولية هذه الجرائم لم تفتح بعد بشكل 
يعيد ألسر الضحايا حقوقهم المسلوبة، 
وتبادل العسكر  واإلسالميون المسؤولية 
عن ذلك، لكن اعترافات العديد من ضباط 
مثل  بعد  فيما  الجزائرية  المخابرات 
ال��ع��ق��ي��د م��ح��م��د س����م����راوي وآخ���ري���ن 
الجماعة  ص��ن��اع��ة  ف���ي  ب��م��س��ؤول��ي��ت��ه��م 
اإلسالمي  والجيش  المقاتلة  اإلسالمية 
وغيرها من فرق الموت، يوضح بجالء 
في  الجزائر  لجنراالت  الفاضح  التورط 
قتل المدنيين وإغراق السجون باآلالف 
من األبرياء  بدعوى استئصال اإلرهاب 

وتطهير الجزائر. 
كتاب الكاتب الجزائري محمد سيفاوي 
يحمل  وأسياده”  خ��دام��ه  “بوتفليقة.. 
تشخص  ال��ت��ي  المعطيات  م��ن  ال��ع��دي��د 
الوضع المأساوي الذي تعيشه الجزائر 
بداية  ب��ع��د  أي   2011 س��ن��ة  ب���داي���ة 
اجتاحت  ال��ت��ي  الشعبية  االن��ت��ف��اض��ات 
الكتاب  ويحمل  ومصر،  وليبيا  تونس 
للتفاؤل  الجزائري  الشباب  إل��ى  دع��وة 
بقرب سقوط نظام بوتفليقة، ألنه يحمل 
فعلى  االنهيار،   مؤشرات  كل  ذات��ه  في 
سبيل المثال ال الحصر، يتحدث الكتاب 
الجزائريين  ال���س���اس���ة  أع����م����ار  ع����ن 
وجنراالتهم، فيجد معدل أعمارهم في سنة 
� 73 سنة،   � تاريخ كتابة الكتاب   2011
فيما معدل عمر الشعب الجزائري هو 35 
الثمانينيات من  فهل يمكن لجيل  سنة، 
العمر أن يحكم شباب الثالثينيات ويحقق 
مطالبهم، وهو الذي يستعين في قاموسه 
السياسي واإلعالمي  بمفاهيم االستقالل 
ومناهضة  الوطنية،  والوحدة  الوطني، 
االس��ت��ع��م��ار، وش��ع��ارات االس��ت��ق��الل عن 
االقتصادية  المصالح  وتأميم  ال��غ��رب، 
الوطنية  على الطريقة البومدينية، وكل 

هذه الشعارات الكاذبة بطبيعة الحال ال 
يستسيغها شباب اليوم الذي يرى في 
فرنسا بلدا للحرية والعمل والمستقبل 
أعمار  فإليكم  استعماريا؟؛  بلدا  وليسا 
)بعض  الجزائرية:  الشخصيات  بعض 
األسماء المذكورة في الكتاب توفيت اآلن( 
عبد العزيز بوتفليقة )73 سنة(، الجنرال  
الجنرال  س��ن��ة(،   75( ال��ع��م��اري  محمد 
)رئيس  س���ن���ة(   72( م���دي���ن  ت���وف���ي���ق 
االستخبارات الجزائرية منذ أكثر من 50 
سنة(، جمال ولد عباس )75 سنة(، داحو 
ولد القابلية )وزير الداخلية األسبق 78 
ف��ي فرنسا  ال��ج��زائ��ري   السفير  س��ن��ة(، 
صبحي )86 سنة(، العربي بلخير توفي، 
وآخر مهمة له هي سفير الجزائر بالمغرب 
العماري  إسماعيل  الجنرال  )78 سنة(، 
)74 سنة(، الجنرال محمد بوتشين)76 

سنة( وغيرهم كثر.
الكتاب يتحدث كذلك عن الصراع الخفي 
بين أجنحة الحكم بالجزائر، وخاصة بين 
جناحي  توفيق، وجناح الرئيس، ويظهر 
من معطيات الكتاب أن الرئيس الجزائري 
الذي تم استقدامه  من جنيف في 1999 
ليعوض الرئيس اليمين زروال  بدأ حكمه 
بعقلية جهوية، أي أعطى األفضلية ألبناء 
مجموع  حساب  على  الجزائري  الغرب 
يسمى  كان  ما  أرجع  أي  الجزائر  أبناء 
بحكم عصابة وجدة بعدما  قام الشاذلي 
بن جديد بمحاولة تصفية مجموعة وجدة 
التي تمثل اإلرث البومديني في الجزائر، 
بمحور  الشاذلي  المرحوم  واستبدلها 

باتنة وسوق االحرس.
بداية حكمه  الجزائري منذ  الرئيس   
قام بمحاولة االنتقام من الجنراالت الذين 
 ،1978 سنة  بومدين  خالفة  من  منعوه 
ومن الساسة أعضاء جبهة اإلنقاذ الوطني 
الذين صوتوا ضده آنذاك لعضوية األمانة 
مما  الوطني،  التحرير  لجبهة  العامة 
اض��ط��ره إل��ى م��غ��ادرة ال��ب��الد والعيش 
الخليج  أم��راء  من  لمجموعة  كمستشار 
وخاصة أمراء اإلمارات، الكتاب يتحدث 
عن كيفية تزوير االنتخابات الرئاسية في 
الفوز  أعطت  والتي   1999 سنة  أبريل 
الكاسح لعبد العزيز بوتفليقة بنسبة 74 

في المائة.
 بالطبع الكتاب يتحدث عن المفاوضات 
التي فرض فيها بوتفليقة معدل النجاح 
في االنتخابات، واشترط أن يكون أكبر 
الذين  ال��ج��ن��راالت  سابقيه،  جميع  م��ن 
كخيار  بوتفليقة  العزيز  عبد  استقدموا 
لحكم الجزائر في هذه المرحلة لم يكن 
اختيارهم األول هو بوتفليقة بل كان هو 
م��ح��م��د ب���ن ي���ح���ي، ل��ك��ن رف����ض بعض 
لهذا  بوتشين  محمد  ومنهم  الجنراالت 
المقترح أدى بهم الى اختيار عبد العزيز 
بوتفليقة  كوجه دولي معروف ذي حنكة 
اعتقده  ما  هذا  مشهودة،  ديبلوماسية 

اجتياز  بذلك  أرادوا  الذين  الجنراالت 
تعيشها  باتت  التي  الدقيقة  المرحلة 
الجزائر بفعل الحرب الدموية التي تلت 
سنة   في  االنتخابي  المسلسل  تعطيل 
يعيشها  التي  الدولية  والعزلة   ،1992
المذابح  ف��ي  ال��م��ت��ورط��ون  ال��ج��ن��راالت 
لكن  الدولية،  العدالة  لدى  والمطلوبون 
الجنراالت خاب أملهم في بوتفليقة عندما 
القرار  ف��ي  االس��ت��ف��راد  سياسة  انتهج 
العسكرية   ال���م���ؤس���س���ة  وإض�����ع�����اف 
واالستخبارات، مما خلق مشاكل كبيرة 
وأزمات خطيرة تعيشها الجزائر يوميا 
بفعل صراع األجهزة واستفحال الفساد 
والرشوة. فالجزائر اليوم تحتل الرتبة 
136 م��ن ال���دول األك��ث��ر ف��س��ادا،  ولعل 
الفضائح المستمرة التي تعرفها شركة 
الجزائرية  ال��ش��رك��ة  وه��ي  س��ون��اط��راك 
والغاز  الطاقة  المتخصصة في  الكبرى 
والتي عين فيها الرئيس الجزائري أحد 
أصدقائه شكيب خليل والمطلوب اليوم 
ونهب  الفساد  بتهم  الجزائرية  للعدالة 
المال العام، كما أن الكتاب يتطرق بشكل 
كبير إلى تنامي النفوذ العائلي في المربع 
الرئاسي الجزائري مع صعود اسم سعيد 
بوتفليقة والذي يرتبط اسمه اليوم بجميع 
التي  الصفقات االقتصادية والتسلحية 
تعرفها الجزائر في السنوات األخيرة مما 
أدى بالجزائريين إلى القول إن في تونس 
الجزائر  وفي  الطرابلسي،  ليلى  هنالك 

هناك سعيد بوتفليقة. 
الكتاب يتناول كذلك العالقات الجزائرية 
الفرنسية، والعالقات الجزائرية األمريكية، 
في  الحكم  أجنحة  عن ص��راع  ويتحدث 
ال��ج��زائ��ر ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب ود ك��ل من 
الدولتين رغم أن الرئيس بوتفليقة وصف 
دائما ومنذ أن كان وزيرا للخارجية في 
في  األول  فرنسا  ب��رج��ل  ب��وم��دي��ن  عهد 
الجزائر، لكن تصاعد االهتمام األمريكي 
ب��ال��غ��رب اإلف��ري��ق��ي، وت��ه��دي��دات تنظيم 
القاعدة للمصالح األمريكية فرض على 
واشنطن اعتماد الجزائر كحليف عسكري 
بوتفليقة  ال��رئ��ي��س  واس��ت��ف��اد  إقليمي، 
والنظام الجزائري ككل من هذه الحاجة 
في  الجزائرية  لالستخبارات  األمريكية 
محاربة اإلرهاب بعد األحداث التي ضربت 
2001  لشراء  شتنبر   11 في  واشنطن 
انتهاكات  عن  المتحدة  الواليات  صمت 

حقوق اإلنسان  بالجزائر.
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من القلبخبايا األمور في ما يجري ويدور

بقلم: رمزي صوفيا

عدت إلى أرض المغرب بعد أن قضيت أسبوعين في منتجع ماربيا 
اإلسباني.. واحة جميلة بأروع معاني الكلمة داخل القارة العجوز: 
أوربا.. موقع سياحي إسباني هائل رممته قناعة ذكية لتجعل منه مكانا 
يجتذب المزيد فالمزيد من السياح والراغبين في قضاء بقية أعمارهم 

فوق رحابه المتطورة..
نعم، لقد ذهلت للتطور السريع الذي يغير باستمرار معالم ماربيا 
نحو األفضل ليجعل منها عاصمة سياحية أوربية تسرق ماليين السياح 

من أجمل مواقع السياحة بالعالم.
الفسيحة  السيارة  الطرق  شق  عمليات  وتشهد  إال  سرت  فأينما 
الجنبات والسلسبيلة الممرات.. ناهيك عن المطاعم والمقاهي والفنادق 
الجديدة المستقبلة للسياح والراغبين في نفض غبار المتاعب الحياتية 

المزمنة..
مطاعم ومقاهي وفنادق تحترم زبناءها في حرص شديد على مدهم 
بفواتير أسعار معقولة للغاية مقابل خدمات مريحة ومشجعة على 

البقاء أو العودة الحقا إلى ماربيا.
أما النظافة بهذا المنتجع اإلسباني فحدث وال حرج، ألنه لن يكون 
في مقدورك رؤية عود ثقاب صغير فوق األرض، فالكل حريص على 
النظافة، ألن هناك قناعة عامة بأنها فيء يعود إليه وينطلق من يديه 

وهو المستفيد منها في األول واألخير.
أما طرق قيادة السيارات وباقي وسائل النقل في ماربيا فال وجود 
لخرق قوانين السير هناك، والويل والثبور لمن يتجرأ ويسير في عكس 
االتجاه أو يتحدى إشارة مرور حمراء مهما كان منصبه ومهما قدرت 

ثروته!!
أما المتسولون والمشردون فلم تلمح عيناي واحدا منهم.. نعم وال 
واحدا، والذي يحتاج في لقمة عيشه للتسول فما عليه في ماربيا إال 
بيع مادة معينة، وكل شيء هناك يباع بأسعار معقولة وفي المتناول، 
ألن المراقبة الحكومية متشددة بهدف الحفاظ على رونق وسمعة ماربيا 
السياحية. فالسمعة السياحية هي بيت القصيد في نجاح وتطور القطاع 
السياحي بأي بلد، ويستحيل أن يقبل السياح وال المستثمرون على 
بلد يسمعون عنه بأنه أضحى مأوى للمتسولين أو المجرمين أو قطاع 
الطرق، ويستحيل أن يقبل السياح مهما صرف من أموال في الدعاية 
السياحية على بلد ال يراعي أهله نظافته وال تراعي جماعاته ومسؤولوه 

رونق طرقاته!!)...(.
أعود وأواصل حديثي عن المنتجع - الحلم فقد وصلت أسعار الشقق 
بماربيا إلى مستوى خيالي، فالشقة ذات 130 مترا لم تعد تقل في ثمنها 
عن 500 مليون سنتيم )بالعملة المغربية( أي 5 ماليين درهم. وسبب 
هذا االرتفاع الصاروخي في أسعار العقار هناك يعود إلى اإلقبال الشديد 
على شراء الشقق وخاصة من طرف البريطانيين واأللمان الراغبين في 

قضاء فترات تقاعدهم بماربيا.
.. منتجع فاق كل المقاييس في الجمال والنظافة وتعبيد الطرقات 
والخلو من كل النواقص الحضرية والوعي العام لسكانه وللمشرفين 
عليه بضرورة االهتمام بسمعته الجتذاب المزيد ثم المزيد من الوافدين 

عليه.
.. وبعد أسبوعين عدت إلى المغرب عن طريق الجزيرة.. ولم أكد 
أدخل ميناء طنجة حتى واجهت شرذمة المتسولين وهم يطرقون نوافذ 
ألما  سيارتي مطالبين بمساعدتهم بطرق استجدائية توخز نفسي 
وحسرة لما فيها من مذلة، فأنا أحب المغرب وأتفانى في محبته ومحبة 
أهله، وال أطيق أبدا أن أسمع عنه ما يثير كرامتي التي هي من كرامة 
أهله. وقد كتب األستاذ سمير عطا الله ذات يوم في زاويته بجريدة 
أكره مذلة  بالمغرب وهو يقول:  المتسولين  الشرق األوسط واصفا 
متسولي المغرب.. ولن أتمالك نفسي من االستغراب بشأن سكوت 
فقد تضاعف عدد  بالمغرب،  التسول  تفشي ظاهرة  المسؤولين عن 
المتسولين بالمئات وهم منتشرون في كل مكان كوباء يفتك بالسياحة 
واالستثمار في المغرب، ويشوهون سمعته وسمعة أهله ألنك إن لم تمد 
يدك بقطعة نقود للمتسول، فإنك ستسمع منه ألذع عبارات السباب 
وأقدح الشتائم وقد يؤذي زجاج أو صباغة سيارتك عمدا وبكل جرأة 
في غياب أي ردع حكومي لهذه الظاهرة المشينة التي أصبحت حرفة 
يمتهنها آالف المقيمين والوافدين على الدار البيضاء بالخصوص 

وباقي المدن المغربية بشكل عام.
وما إن دخلت مدينة طنجة ثم باقي المدن األخرى نحو الدار البيضاء 
حتى وجدت المطبات والحفريات في انتظار سيارتي المسكينة العائدة 
من طرق ماربيا السلسبيلية الحريرية.. وكأن رؤساء بلديات كل المدن 
المغربية قد اتفقوا على تجاهل حفريات الطرقات وتركها من سيء 
ألسوأ. وبمجرد وصولي إلى مدينة الدار البيضاء وجدت أمامي شاحنة 
لنقل األزبال وهي مكشوفة تتطاير منها النفايات في كل حدب وصوب 
تلوثا  البيضاء  ال����دار  مدينة  وت��زي��د  ب��ل��ة،  ال��ح��ف��ري��ات  طين  لتزيد 

وبشاعة..
هذه  له  روي��ت  جنكل  األستاذ  المحامي  صديقي  التقيت  وعندما 
الحكايات فقال لي بأسف وأسى بأنه التقى في مدينة أكادير بأحد خبراء 
السياحة األلمان فبادره بسؤال ذكي: هل تعلم لماذا لم تتطور السياحة 
عندكم؟.. وقبل أن يجيبه األستاذ جنكل تابع الخبير األلماني كالمه 

قائال: ألن المغاربة سياح في بلدهم!!
● نشر في عدد األسبوع 7 فبراير 2003

التسول.. حرفة تقتل 
السياحة   واالستثمار 

بالمغرب..

كواليس األخبار

جمال المنظري

كتاب يف�ضح  م�ؤامرات اجلرناالت 
واأ�ســرار النظــام يف اجلـــزائر

 »بوتفليقة.. خدامه وأسياده«قراءة في مؤلف

خلق الكاتب الجزائري محمد سيفاوي الحدث في الجزائر من خالل كتابه الذي 
خلق ضجة كبيرة تحت عنوان:”بوتفليقة.. خدامه وأسياده”. الكاتب هو صحفي 
جزائري عمل مراسال لصحيفة جون افريك الفرنسية بالجزائر قبل أن يغادرها 

خوفا من االغتيال أو االضطهاد في أحسن األحوال.
● أنغير بوبكر
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احلكومة قد تعاقب �شركات اإنتاج احلليب

الحكومة ستتخذ 
اإلجراءات الالزمة إذا 
ثبت لديها أن الزيادة 
أق��دم��ت عليها  ال��ت��ي 
شركات إنتاج الحليب 
ومشتقاته تمت خارج 
القانون.. وهي بصدد 
عقد لقاءات موسعة مع 
المتدخلين،  مختلف 
مختلف  ت���ع���رف  ح��ت��ى 
الحيثيات المرتبطة بهذه الزيادة المفاجئة في 
س��ع��ر ال��ح��ل��ي��ب، وس��ت��ت��خ��ذ ع��ل��ى ض���وء ذلك 

اإلجراءات المناسبة والالزمة.
محمد نجيب بوليف )الحكومة(

ت�شحيــــــح الوهـــم..
 ن���ش���ر اإلش���اع���ة 
األخبار  وغ���رائ���ب 
أمرا ميسورا  صار 
توفر  م���ع  وس���ه���ال 
منصة ب��ث ل��دى كل 
في  تقريبا  ش��خ��ص 
تصحيح  أم��ا  هاتفه، 
الجهل  الوهم وتبديد 
ومحدود  عسير  فأمر 
ونحن  االنتشار..يعني 

هناك  المقال،  هذا  نقرأ 
ي��زال يرى في بجعة قنا ونسر حائل،  من ال 

عميلي تجسس إلسرائيل.
مشاري الذايدي )كاتب(

احلجـــاب فــــي فرنـــ�شا
األحياء  داخ���ل 
ال������ش������ع������ب������ي������ة  
ارتداء  الفرنسية، 
يشمل  ال  الحجاب 
المسلمات،  أغلبية 
بشكل  ارت��ف��ع  ولكنه 
أوساط  ف��ي  ملحوظ 
المزدادات  ال��ش��اب��ات 
دراستهن  وال��ل��وات��ي 
بفرنسا )شابات من آباء 
اعتنقوا  أو  مهاجرين 
اإلسالم(، والذي يشير بالنسبة إليهن إلى نوع 

من تبني التقاليد االجتماعية.
جيل كيبل )خبير في العالم العربي(

»الـــــله يحـــد البــــا�س« 
ش����������ع����������ارات 
القومية العربية..

مصيبة  إن�����ه�����ا 
و»سعارات« وليست 
فمن  ش�������ع�������ارات، 
سوريا  أن  ي��ص��دق 
هي سوريا اآلن، وأن 
العراق هو عراق اآلن، 
وتونس  م��ص��ر  وأن 
هما بلدا اليوم.. فبغض 

الطابع  ع����ن  ال���ن���ظ���ر 
الثروات،  على  واالس��ت��ح��واذ  الديكتاتوري، 
والسلطة المفرطة، فمع ذلك ومقارنة مع ما نحن 
فيه، فال يملك الشخص العادي، بدون تحيز إلى 
يحد  يقول:»الله  أن  إال  ذاك  أو  ال��ط��رف  ه��ذا 

الباس«.
عبد الحق الزروالي )ممثل(

يتضمن هذا الركن األسبوعي 
بعض وجهات النظر المعبر عنها 

خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 
وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

ينتظر أن يحسم القضاء اإلداري 
في مصر في مصير الدعوى التي 
رفعها مواطن مصري ويدعى حامد 
بإسقاط  ف��ي��ه��ا  ي��ط��ال��ب  ص���دي���ق 
الجنسية المصرية عن الفريق األول 
الدفاع  السيسي وزير  الفتاح  عبد 
المسلحة،  للقوات  العام  والقائد 
عدلي  المستشار  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
الجمهورية  رئ����ي����س  م���ن���ص���ور 

المؤقت.
في  القضية  ص��اح��ب  ويستند 
دعواه إلى كون » الفريق السيسي 
مولود ألم يهودية مغربية الجنسية 
ومولودة  ت��ي��ت��ان��ي  مليكة  ت��دع��ى 
جنسيتها  عن  وتنازلت  بالمغرب، 
الجنسية  على  لتحصل  المغربية 
المصرية خالل عام 1958«، حسب 
الصحف  ل��ب��ع��ض  ب���ه  م���ا ص����رح 
إن  أيضا  لها  ق��ال  التي  المصرية 
الرئيس  اخ��ت��ط��ف  ال���دف���اع  وزي����ر 
االستقالة،  على  ليرغمه  المنتخب 
وهو ما ثبت بعدم صدور قرار بعزل 
ال��رئ��ي��س م��رس��ي، أو إق��ال��ت��ه من 
المسلحة  للقوات  األعلى  المجلس 
بالجريدة  ذل����ك  ن��ش��ر  ي��ت��م  ول����م 

الرسمية.
األول  السبب  ارتبط  إذن  هكذا 
بعض  حسب  مصر  ف��ي  للمشاكل 

بشخص  ال��م��ص��ري��ي��ن 
م���غ���رب���ي، ح��س��ب ما 
بعض  ل����ه  روج�������ت 
ال����ص����ح����ف ال���ت���ي 
فرصة  وج����دت����ه����ا 
سانحة لتروج لخطر 

ال����م����غ����ارب����ة ال���ذي���ن 
»أم  م���ص���ر  ي���داه���م���ون 

الدنيا«، تماما كما يحدث في 
التعبئة لمباريات كرة القدم.

المغاربة  عن  الحديث  بمناسبة 
المصرية  الصحف  بعض  ع���ادت 
إلحياء رواية قديمة تقول بأن »حسن 
البنا« مؤسس جماعة اإلخوان هو 
التي  الرواية  وهي  مغربي،  اآلخر 
»روز  م��ج��ل��ة  ن��ش��رت��ه��ا  أن  س��ب��ق 

اليوسف« التي قالت: 
»في 2 يناير 1949 
وت���ح���ت ع���ن���وان: 
»ال��������ف��������ت��������ن��������ة 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة« 
ك����ش����ف األدي�������ب 
ال���ك���ب���ي���ر ع���ب���اس 
م��ح��مود ال��ع��ق��اد في 
جريدة »األساس« سرًا ال 
اإلخوان  نشأة  عن  كثيرون  يعرفه 
داعيتهم  وح��ق��ي��ق��ة  ال��م��س��ل��م��ي��ن 
أنه  مؤكدًا  البنا،  حسن  وزعيمهم 
يهودي من أب يهودي وأم يهودية، 
وهو ليس مصريًا وإنما مغربي قدم 
إلى مصر هربًا من الحرب العالمية 
األولى، وتلقفته الجماعات اليهودية 

بمصر ووفرت له المأوى والعمل، 
السكة  بهيئة  وال��ده  التحق  حيث 
الحديدية في مهنة إصالح ساعات 
كان  ال��ت��ي  المهنة  وه��ي  الهيئة، 

يحتكرها اليهود في مصر«.
زعيم  »إن  ق���ال:  المصدر  نفس 
اإلخوان دخل باسم حسن أحمد عبد 
الرحمن، وقد أضاف له والده كلمة 
الماسونيين  م���ن  ب��أم��ر  »ال��ب��ن��ا« 
المصريين اليهود حتى يكون تنظيم 
إن  عربيا، حيث  فرع  له  الماسون 
كلمة  تقابلها  بالعامية  »بنا«  كلمة 
البنا  mason باإلنجليزية، حسن 
ولد في البحيرة وهي أكبر منطقة 
يهودية في مصر، وفيها ضريح أبي 
اليهود  إليه  يحج  ال��ذي  حصيرة 
اليوم، وأغلب يهود البحيرة جاؤوا 
تأسلم  ومعظمهم  ال��م��غ��رب،  م��ن 
البنا  اليهودي حسن  جد  ومنهم 
الذي كان صوفيًا كعادة أغلب يهود 
العالم العربي في إفريقيا«. وكانت 
عدة فعاليات في مصر قد تحركت 
أك��ث��ر م���ن م��س��ت��وى لتفسد  ع��ل��ى 
العالقات بين المغاربة والمصريين، 
وهو األمر الذي بات يظهر جليا في 
أن  غير  االجتماعية،  المنتديات 
دخول الصحافيين على الخط أعطى 

للقضية طعما آخر.

بعد مرور سنتين على وصول اإلسالميين 
إلى الحكم للمرة األولى في المغرب في سياق 
»الربيع العربي«، يعيش حزب العدالة والتنمية 
أغلبيته  فقد  بعدما  صعبة  ظروفا  اإلسالمي 
محمد  الملك  ان��ت��ق��ادات  وبسبب  الحكومية 
غير  اإلقليمية  الظرفية  إلى  إضافة  السادس 

المالئمة.
ووصل اإلسالميون للمرة األولى في تاريخهم 
إلى رئاسة الحكومة نهاية 2011 بعد فوزهم 
تبني  تلت  التي  البرلمانية  االنتخابات  في 
دستور جديد في يوليو من السنة نفسها، بعد 
 20 حركة  قادته  الشعبي  ال��ح��راك  من  أشهر 
الربيع  س���ي���اق  ف���ي  االح��ت��ج��اج��ي��ة  ف��ب��راي��ر 

العربي.
وال يمكن النظام االنتخابي المغربي الحزب 
الفائز باالنتخابات من الحصول على أغلبية 
مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح، 
وه��و م��ا اضطر عبد اإلل��ه ب��ن ك��ي��ران رئيس 
الحكومة الحالي للتفاوض مع أربعة أحزاب 
المغرب  في  وصفت  أغلبية  لتكوين  حينها، 

ب�»غير المنسجمة«.
وكانت هذه الغالبية »غير المنسجمة« أحد 

فيها  يتخبط  التي  الحالية  المشاكل  أسباب 
ق���رر ح���زب االستقالل  ب��ع��دم��ا  اإلس��الم��ي��ون، 
من  االن��س��ح��اب  األول،  الحليف  ال��م��ح��اف��ظ، 

التحالف في مايو الماضي.
ومنذ يوليو الماضي عندما تم االنسحاب 
بشكل رسمي فعليا، يحاول عبد اإلله بن كيران 
إيجاد حليف جديد وسط تكهنات بالذهاب إلى 

انتخابات سابقة ألوانها.
الحزب  ق��اده��ا  ال��ت��ي  ال��م��ف��اوض��ات  وأدت 
اإلسالمي مع مختلف األحزاب إلى قبول حزب 

التجمع الوطني لألحرار الذي يصنف نفسه 
كحزب ليبرالي، ويعتبره المراقبون حزبا تابعا 

لإلدارة، إلى إنقاذ التحالف لكن بشروط.
إلى  الحزبين  بين  المفاوضات  ووص��ل��ت 
جولتها الخامسة، وتتحدث مصادر صحفية 
عن »هيكلة شاملة للحكومة«، وتفاوض حول 
يدوم  أن  يمكن  ال��وزاري��ة«،  الحقائب  »توزيع 

أسبوعين آخرين.
وأكد مصدر مقرب من ملف التفاوض لوكالة 
ف��ران��س ب���رس أن���ه م��ن ال��م��ت��وق��ع أن تستمر 
المحادثات بين الجانبين حتى منتصف شتنبر 
»األزمة السياسية ال تؤثر  الجاري. ورغم أن 
على عمل الحكومة« حسب ما أكده مصطفى 
الخلفي وزير االتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومة، إال أن االنتقادات تتوالى الواحد تلو 

اآلخر.
وترتبط هذه االنتقادات أساسا بغياب تفعيل 
وعود اإلصالح االجتماعية المستعجلة التي 
تحدثت عنها الحكومة، إضافة للوضع المالي 
المتأزم بسبب عجز الموازنة الذي فاق العام 
المحلي  ال��ن��ات��ج  م���ن  ب��ال��م��ائ��ة   7 ال��م��اض��ي 

اإلجمالي.

توقعت استمرار األزمة إلى غاية منتصف شتنبر

وكالة الأنباء الفرن�شية تتوقع �شقوط حكومة بن كريان 

كل المصائب في »الصحافة المصرية« تأتي من المغرب

موؤ�ش�س الإخوان مغربي.. وقائد »النقالب« على مر�شي مغربي 

مقال صحفي يدعي أن مؤسس اإلخوان بمصر مغربي 

السيسي

الجنود 
الذين تمردوا 
على أوباما 



أسئلة للباحث أبو اللوز 

االنقالب على الدستور ميكن
 أن يسيء إلى امللكية

 هنأ الملك محمد السادس الرئيس المصري المؤقت 
عند تعيينه، في الوقت الذي اعتبر فيه قياديون في حزب 
انقالبا  وقع هناك  ما  الحاكم  والتنمية اإلسالمي  العدالة 
ال��ت��ف��اوت ف��ي تقييم الحدث  ت��ق��رأ ه���ذا  ع��س��ك��ري��ا. ك��ي��ف 

المصري؟
 أعتقد أن الموقف المغربي فيه توزيع أدوار، 
الجهات الرسمية أي الملك ووزارة الخارجية ال يمكنهما 
إال التعامل مع الوضع الراهن في مصر وفق ما يخدم 
مصالح المغرب، بغض النظر عن مبادئ حقوق اإلنسان 
والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. المغرب 
مرتبط باتفاقيات ووعود من دول الخليج لتلقي تمويالت 
واستثمارات تساعده في التنمية، وهذا واقع يفرض عليه 

مراعاة مصالحه أوال.
في نفس الوقت برز الحراك الشعبي في الشارع ليعبر 
عن رفض االنقالب العسكري في مصر، وهذا األمر سيكون 
مفهوما على الصعيد الدولي. ما يحصل إذن هو، في 

رأيي، توزيع أدوار مدروس.
حكومة العدالة والتنمية تسعى حاليا إلعادة تشكيل أغلبية 
لضمان استمراريتها بعد انسحاب حزب االستقالل منها. 
كيف يمكن أن يؤثر سقوط حكم اإلخوان في مصر على 

مستقبل هذه الحكومة؟
صحيح، لكن أعتقد أن األمر فيه نوع من تصريف األزمة 
الداخلية حتى ال يظهر موقف قيادة الحزب بعيدا عن 
موقف قواعده. هكذا بدت لي األمور وال أظن أن هناك 
تناقضاً بين تقييم الملك وتقييم اإلسالميين في الحكومة 

لما وقع في مصر.
  حكومة العدالة والتنمية تسعى حاليا إلعادة تشكيل 
أغلبية لضمان استمراريتها بعد انسحاب حزب االستقالل 
منها. كيف يمكن أن يؤثر سقوط حكم اإلخوان في مصر 

على مستقبل هذه الحكومة؟
 ال قياس مع وجود الفارق. في مصر هناك حركة 
إسالمية فازت بانتخابات، فإذا بالحكم العسكري يطيح 
بها. حكومة العدالة والتنمية ال تعيش أزمة مشروعية 
كما هو الشأن بالنسبة لحكم اإلخوان في مصر. كل ما 
لدينا هو أزمة سياسية على مستوى أدنى، أي انسحاب 

حزب من الحكومة ومحاولة تعويضه بحزب آخر.
في المغرب ما تزال استطالعات الرأي تظهر أن شعبية 
حزب العدالة والتنمية وحكومته مرتفعة. بل إن مظلومية 
اإلسالميين في مصر كما تظهرها قناة الجزيرة، يمكن 
أن تزيد من شعبية اإلسالميين في المغرب، وأن تجعل 
الرأي العام المغربي يعتقد أن هناك خطرا كبيرا يتهدد 
التجربة الحالية التي جاءت بعد دستور جديد وانتخابات 
نزيهة. وقد الحظت شخصيا تعاطفا كبيرا في الشارع 

المغربي مع اإلخوان المسلمين في مصر.
خصومهم  يتهمون  والتنمية  العدالة  ح��زب  ق��ادة  لكن 
بمحاولة إسقاط حكومتهم، ومنهم من تحدث عن خصوم 

داخل المحيط الملكي؟
هذا يدخل في إطار التسويق السياسي لألزمة 
المصرية من طرف اإلسالميين في المغرب. ويمكن القول 
إن ما وقع في مصر أعطى مصداقية إليحاءات رئيس 
وجود  ع��ن  المستمرة  ك��ي��ران  ب��ن  اإلل��ه  عبد  الحكومة 
»تماسيح« و«عفاريت« في محيط الملك وخارجه. فالجنرال 
السيسي كان جزءًا من الدولة التي حكمها مرسي، ورغم 
ذلك انقلب عليه. لكن ال أعتقد أن الوضع المصري وارد 
في المغرب، فالملك استبق الربيع العربي بخطوة هامة 
تمثلت في دستور 2011، وتنازل عن جزء من صالحياته 
لرئيس الحكومة، هذا مكسب للقوى الديمقراطية ال يمكن 
التراجع عنه. اليوم لدينا وثيقة قانونية تعطي شرعية 
للفاعلين السياسيين واالنقالب على الدستور ال يمكن إال 
أن يسيء للملك باعتباره المسؤول األول عن حمايته 
وتطبيقه. لذلك الصراع اليوم في المغرب هو على مستوى 
المساس  دون  يتم  أن  يمكن  وكيف  الدستور  تطبيق 
بمصالح هذا الفاعل أو ذاك. أما في مصر فاألمر مختلف، 
إذ أن الدستور لم يكن محط إجماع، وفي تونس ما يزال 

موضوع نقاش.

 العدد: 753 
 اخلميس 05 شتنبر 2013
alousbouea@gmail.com

علمت »كود« أن حمدي ولد 
الجماعة  رئ��ي��س  ال��رش��ي��د 
الحضرية للعيون أقدم وفي 
سابقة من نوعها، على منع 
وقوف سيارات الشرطة أمام 
العهد  ول�����ي  ح����ي  س���اح���ة 
أمن  والي���ة  لمقر  المقابلة 
ولد  ال���ع���ي���ون، واس���ت���ع���ان 
ال��رش��ي��د ب��ال��دي��ب��ان��اج،  كما 
ع��اي��ن��ت ذل����ك »ك�����ود«  لجر 
سيارات األمن وإبعادها من 

أمام الساحة. 
وأك��دت مصادر »ك��ود« أن 
الجماعة  رئ����ي����س  ق�������رار 
القاضي  للعيون  الحضرية 
بمنع وقوف سيارات األمن 

إلى  ي��روم  الساحة،  أم��ام 
استغالل المكان من طرف 
ول���د ال��رش��ي��د ال����ذي قرر 
لسياراته  ك���راج  تشييد 
بحكم  المذكورة  بالساحة 
ببلدية  مكتبه  م��ن  قربها 

المدينة. 
وعلق مصدر متتبع على 
هذا القرار ل�»كود« قائال: إن 
التي  ال��ش��رط��ة  س���ي���ارات 
من  ال��رش��ي��د  ول���د  منعها 
والية  مقر  قبالة  الوقوف 
األم���ن، ه��ي ال��ت��ي تحميه 
المدينة  وساكنة  وأسرته 

والعمليات  العصابات  من 
تبقى  ال���ت���ي  اإلج����رام����ي����ة 

الحصيلة السنوية لتدخالت 
األمن كافية للرد على بعض 
التي  المزاجية،  ال��ق��رارات 

وصفها مصدرنا ب� »الخاوية 
ولعب الدراري«. 

هتلــــر مغربــــي..
التي  ال��ف��ح��وص��ات  نتيجة  كشفت 
أجراها مختبر علمي مؤخرا أن الجزء 
األساسي الجيني المنتشر في شجرة 
بشكل  للمغاربة  الوراثية  البصمات 
خ���اص، م��وج��ود أي��ض��ًا ف��ي الحمض 
النووي لزعيم النازية، إلى درجة يمكن 
اعتبارهما أبناء عم منحدرين من فرعين 
جد  إل��ى  ال��زم��ن  عبر  تراجعًا  يصالن 
انفصلت  بجينات  ولد  واح��د  مشترك 
بعض أشكالها عن جينات ورثها من 
أبويه، مؤسسًا بهذا االنفصال ساللة 

بشرية على حسابه الخاص.
ه����ذا ال��ك��ش��ف ال��ع��ل��م��ي ح��ق��ق��ه في 
الوراثة  علم  في  باحثون  المختبرات 
البشرية، لكن بداياته كانت بجهد خاص 
قام به محقق صحافي اسمه جان بول 
 Knack مجلة  ف��ي  ويعمل  م���وردرس 
باللغة  أسبوعيًا  الصادرة  البلجيكية 
الهولندية، والتي نشرت تحقيقها عن 
الموضوع في عدد األسبوع الذي صدر 
في   2010-8-23 اإلث���ن���ي���ن  ي�����وم 

بروكسيل. 
مع  بالتعاون  م���وردرس  فعله  وم��ا 
أنه  هو  فيرميرن،  م��ارك  اسمه  م��ؤرخ 
سعى للحصول على عينة من الحمض 
أدولف هتلر من  أقرباء  النووي ألحد 
الجيل الثالث، وهو ألكسندر ستوات 
لمؤسس  بعيد  من  القريب  هوستون، 
الحزب النازي، ويعيش في لونغ آيالند 
سنة،   61 ع��م��ره  بلغ  وق��د  بنيويورك 
فتتبعه الصحافي طوياًل حتى رآه في 
بورقة  مستعينًا  يسعل  األي���ام  أح��د 
بسلة  ب��ع��د  م��ا  ف��ي  رم��اه��ا  كلينيكس 
صغيرة للقمامة في شارع بنيويورك، 
فأسرع والتقطها، ألن فيها كان جزءًا 
من لعابه الذي استخرجوا منه عينة 

من حمضه النووي.

»لعب الدراري«:
ولـد الرشيد يعتقل سيــارات البولــيس ويجــرها بـ»الديباناج«

السالم على الطريقة األمريكية..

كــاريكاتـور 

 وكاالت
اإلسباني،  الشعبي  ال��ح��زب  حمل 
إسبانيا، صراحة  في  الحاكم  الحزب 
المسؤولية إلى الجانب المغربي فيما 
يتعلق بفضيحة دانييل كالفان. وقال 
م��س��ؤول��ون ع��ن ال��ح��زب أم��ام برلمان 
بالدهم إن من يتحمل مسؤولية العفو 
ع��ن م��ج��رم اغ��ت��ص��ب أط��ف��اال مغاربة 
ق��اص��ري��ن ه��ي ال��ج��ه��ة ال��ت��ي أدمجت 
الئحتي السجناء الذين التمسوا العفو 
والئحة السجناء الذين طلبوا الترحيل 

إلكمال عقوبتهم في بالدهم.
فقد قال أغوساتين كوندي، المسؤول 

الحكومة  إن  ال��ش��ع��ب��ي،  ال��ح��زب  ف��ي 
اإلسبانية أنجزت »قائمة باإلعفاء عن 
15 شخصا، وقائمة ثانية ب� 30 شخصا 
لترحيلهم«، وكانت السلطات المغربية 
من ارتكبت خطأ اإلدماج بين القائمتين، 

وقامت بالعفو عن جميع السجناء.
وحسب كوندي ف�«الدليل على أنه كان 
المغربي  العاهل  أن  هو  خطأ،  هناك 
أعفى المندوب العام إلدارة السجون 
ال��م��غ��رب��ي«، وه��و م��ا أك��د وداف���ع عن 
السلطات اإلسبانية التي ألقت القبض 
ثبت  أن  بعد  بإسبانيا  كالفان  على 

الخطأ في اإلعفاء عنه.

قضيــة »دانيــال« كمــا يتصــورها 
احلــزب  الشعبــي اإلسبانــي

من هم 
الصحفيون 
الذين زاروا 

إسرائيل 

ذكر موقع إسرائيلي أن مجموعة 
قاموا  المغاربة  الصحافيين  من 
األسبوع  العبرية  للدولة  بزيارة 
تاريخ  ي��ح��دد  أن  دون  ال��م��اض��ي 
الصحافيين.  أسماء  وال  الزيارة 
وحسب ما أفاد به المصدر ذاته، 
فقد بدأت الزيارة األحد الماضي 
على  بناء  أي��ام  ستة  واستمرت 
الخارجية  وزارة  م���ن  دع�����وة 
اإلسرائيلية. وبخصوص أسماء 

الصحافيين اكتفى الموقع بذكر 
من  ت���ك���ون���ت  ال���م���ج���م���وع���ة  أن 
مجال  ف��ي  يعملون  صحافيين 
والمرئية.  المكتوبة  الصحافة 
فقد  اإلسرائيلي  للموقع  ووف��ق��ا 
زارت البعثة الصحافية المغربية 
مجموعة من المدن كالقدس وتل 
أبيب وحيفا، وقرية اداليا الكرملب 
)شمالي فلسطين المحتلة والبحر 
اياد  التذكاري  والموقع  الميت(، 

فاشيمب لذكرى ضحايا المحرقة 
النازية، كما التقى الوفد الصحافي 
الشخصيات  من  ع��ددا  المغربي 
الرسمية منهم عمير بيرتس وزير 
البيئة  األس��ب��ق ووزي����ر  ال��دف��اع 
الحالي )المتحدر من منطقة أبي 
جهة   – خريبَكة  إقليم  ال��ج��ع��د، 
ال��ش��اوي��ة وردي��غ��ة ج��ن��وب غرب 

الرباط(.

 وكاالت



● قررت مؤخرا االستقالة من جمعية الدعوة إلى 
القرآن والسنة التي ترعى دور القرآن، والتي يترأسها 

الشيخ المغراوي، أين وصل هذا الموضوع؟
يتعلق  االستقالة  أن موضوع  أوال  أوض��ح   ●  ●
في  الموجودة  والسنة  القرآن  إلى  الدعوة  بجمعية 
مراكش، والتي ترعى بعض دور القرآن الموجودة في 
هذه المدينة، أما باقي دور القرآن المنتشرة في مدن 
المملكة فترعاها جمعيات أخرى، ثانيا أريد أن أوضح 
المكتب  إدارة  من  بل  الجمعية،  من  أستقل  لم  أنني 

اإلعالمي.
فيما يتعلق بتطورات الموضوع، تلقيت استدعاء 
من مكتب الجمعية، غير أني لم ُأَلبِّ الدعوة إلى حدود 
اليوم، بسبب تواجدي خارج مدينة مراكش، وهو الذي 
يفترض أن أحصل فيه على جواب فيما يتعلق بموضوع 

االستقالة..
● توصف بكونك الرجل الثاني بعد المغراوي، ألم 

يكن هناك حل غير االستقالة؟
● ● وصفي بالرجل الثاني هو اجتهاد من بعض 
المتابعين اإلعالميين، وليس أمرا مقررا من الجمعية، 
ألن  االستقالة،  غير  آخر  طريق  هناك  يكن  لم  ثانيا، 
المكتب  في  تتم  الجمعية  بيانات  إص��دار  إج���راءات 
اإلعالمي وبعلمي وبتوقيعي، ومرور هذا البيان خارج 
المسطرة المتفق عليها، معناه أنني مشارك في إصداره، 

بل وموافق على مضمونه.
..الواجب الشرعي والتاريخي يقتضي مني أن أعلن 
أني لست مع هذا البيان ال من قريب وال من بعيد، فلو 
أني أعلنت هذا فقط لقيل لي كيف ذلك وأن��ت مدير 
المكتب اإلعالمي، لذلك فاالستقالة جاءت لتتماشى مع 

الموقف برفض هذا البيان شكال ومضمونا. 
● نفهم من كالمك أن البيان الشهير الذي أصدره 
المغراوي كان خارج المسطرة العادية ومجرد تصرف 

شخصي؟
● ● كان خارج المسطرة العادية المتفق عليها من 
لدن المكتب اإلداري للجمعية، والمالحظ أن هذا البيان 
عالمات  عندي  وم��ازال��ت  الشيخ  بخاتم  موقع  غير 
استفهام حول هذا البيان؟؟؟ وأنا أنتظر التواصل مع 
أج��ل معرفة  المغرب من  ال��ذي يوجد خ��ارج  الشيخ 

الوضعية الحقيقية.

 العالقات المتميزة مع السعودية
 ال تتنافى مع نصح خادم الحرمين 

● أصل المشكل هو قصيدة »يا خادم الحرمين« 
التي كتبها أحد أعضاء الجمعية وهو عادل الرفوش، 
وتبرأ منها الشيخ المغراوي، بالمقابل أنت دعوت 
شيخكم إلى التراجع عن التبرؤ من القصيدة مهما 

كانت اإلكراهات؟ ماذا كنت تقصد باإلكراهات؟
● ● من اإلكراهات الواردة في الموضوع هو أن 
يفهم من القصيدة، أن الجمعية تحمل موقفا معاديا 
للمملكة أو معاديا لخادم الحرمين الشريفين، أو أن 
موقفها مخالف لموقف الدولة المغربية التي تجمعها 
تاريخيا وسياسيا عالقات جيدة مع السعودية، ومع 
خادم الحرمين..والشيخ يريد أن يوضح أن الجمعية 
وتبعا لموقف المملكة المغربية تربطها عالقات إخاء 
ومودة مع السعودية.. لكني أرى شخصيا أن العالقات 
السياسية المتميزة والتعاون بين المملكتين ال يتنافى 
مع نصح خادم الحرمين إن أخطأ..الحق حق، والخطأ 
خطأ، وما قدمه خادم الحرمين وما قدمته المملكة من 
خدمات للعالم اإلسالمي، ولإلسالم، وللمملكة المغربية، 
»هادشي على راسنا وعينينا«، وهذا األمر يندرج في 
»الدين  وس��ل��م،  عليه  ال��ل��ه  صلى  النبي  ق���ول  إط���ار 
النصيحة.. قلنا لمن يا رسول الله، قال لله ولرسوله 

وألئمة المسلمين وعامتهم«.
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حــــوار
تسببت القصيدة التي نظمها السلفي عادل الرفوش نجل »ولد العروسية«، والتي ينتقد فيها 

عاهل السعودية بسبب وقوفه إلى جانب السيسي ضد اإلخوان المسلمين)..(، في نشوب خالف 
غير مسبوق داخل جمعية الدعوة للقرآن والسنة وهي الجمعية التي اشتهرت باحتضان دور 

القرآن في مراكش، ويترأسها الشيخ السلفي المثير للجدل محمد بن عبد الرحمان 
المغراوي.

القصيدة التي حملت عنوان »ياخادم الحرمين« والتي تبرأ منها الشيخ المغراوي، كانت سببا 
في استقالة مدير المكتب اإلعالمي حماد القباج )الرجل الثاني في الجمعية(، الذي لم 

يستسغ تبرؤ شيخه من قصيدة يعتبر أنها تدخل في باب النصح لعاهل السعودية..»الدين 
النصيحة«، يقول القباج.

فيما يلي يؤكد القباج أن صدور بيان عن الشيخ المغراوي دون الرجوع إلى المسطرة المتفق 
عليها كان السبب الرئيسي في استقالته، كما يوضح أنه استقال من مهمته كمدير للمكتب 

اإلعالمي وليس من عضوية الجمعية، كما يؤكد أن انتقاد رفيقه عادل لخادم الحرمين 
الشريفين من خالل قصيدة، ال يتعارض مع العالقات المتميزة مع السعودية.

يؤمن القباج شأنه شأن إخوانه بأن ما وقع في مصر يعد انقالبا، كما يؤكد أن دور 
القرآن في المغرب ال تحظى بدعم السعودية، »لو كانت تحظى بالدعم 

السعودي لما أغلقت ثالث مرات متتالية«، يقول القباج، الذي يستبعد تكرار 
السيناريو المصري في المغرب، ويستبعد سقوط بن كيران، ألن: 

»الشق السياسي تغطيه المؤسسة الملكية، وهي الراعية 
والمؤتمنة على إيقاف أي سلوك أرعن وطائش«، يقول القباج 

قبل أن يضيف:»نحن نحمد اهلل على وجود المؤسسة 
الملكية«.

● حاوره سعيد الريحاني

األداء  ف�����ي  رأي��������ك  م�����ا   ●
الحكومي؟

● ● أنا أقول إن أي تقييم لألداء 
الحكومي في هذه الظروف لن يكون 
ألن  منصفا،  يكون  ول��ن  موضوعيا، 
من  ت��راك��م��ات  بعد  ج���اءت  الحكومة 
حكومية  تجربة  أول  وه��ذه  الفساد، 
ُتْنِه  لم  إنها  ثم  برئاسة اإلسالميين، 
واليتها األولى، نظرا لهذه المعطيات 
أعتقد أن الموضوعية تقتضي أن أي 
تقييم لن يكون صحيحا، فما بالنا إذا 
أضفنا إلى كل ما سبق كون الحكومة 
تتعثر في أثواب مفتعلة، وتوضع لها 
من  وتعاني  ال��ع��ج��الت،  ف��ي  العصا 
مقاومة شرسة، أنا أعتقد أن أي تقييم 
وأي حكم لن يكون عادال ولن يكون 

منصفا في ظل هذه االعتبارات..
● هل تتوقع تكرار سيناريو 
سقوط مرسي بالمغرب أي سقوط 

بن كيران؟
● ● أبدا، ال أتوقع ذلك، وأعتبر 

أن األمر ينطوي على مراهقة سياسية 
له  المغرب  ألن  يقوله،  لمن  بالنسبة 
ميزة خاصة وهي أن الشق السياسي 
تغطيه المؤسسة الملكية وهي الراعية 
والمؤتمنة على إيقاف أي سلوك أرعن 
وط����ائ����ش.. ن��ح��ن ن��ح��م��د ال���ل���ه على 
الله على  الملكية، ونحمد  المؤسسة 
الجميع،  ملك  بأنه  ص��رح  الملك  أن 
وهذا يجعل صراعات األحزاب، تبقى 
دائمة مضبوطة وال يمكنها أن تخرج 
عن النطاق كما حصل بمصر.. نحن 
نحمد الله على المؤسسة الملكية التي 
ال ننظر فيها إلى شخص الملك فقط، 
بقدر ما ننظر إلى حمولتها التاريخية 
ورصيدها  ال���س���ي���اس���ي  ووزن�����ه�����ا 

الشعبي..
ليست  فالحكومة  ثانية،  جهة  من 
فقط،  اإلس���الم���ي���ي���ن  م����ن  م��ش��ك��ل��ة 
واإلسالميون المغاربة لهم من النضج 
المغرب  ب���أن  ي��ؤم��ن��ون  يجعلهم  م��ا 

للجميع.

 
 بن كيران لن يسقط مثل مرسي، 

 ألن الملك سيوقف أي سلوك طائش 

الرجل الثاني في جمعية دور القرآن يعاتب شيخه المغراوي ويصرح:

نحمد اهلل على وجود امللكية..
وق�سيدة »يا خادم احلرمني« ن�سيحة لعاهل ال�سعودية

لو كانت 
السعودية 

تدعم دور القرآن 
لما أغلقت ثالث 

مرات

حماد القباج



● قصيدة »ياخادم الحرمين« في نظركم تدخل 
في باب النصيحة ال أقل وال أكثر؟

●● هي نصيحة ودعوة قوية له للتراجع عن 

الموقف الداعم للظلم، والداعم للدماء التي تسيل 
باسم محاربة اإلرهاب، ونحن نعرف جميعا أن 
اإلره��اب موضوع عريض، ويمكن ألي  محاربة 
شخص مهما كان بعيدا عن اإلرهاب، بعد السماء 
عن األرض، أن يستباح دمه، بدعوى الحرب على 
اإلرهاب، فالقصيدة وبياناتنا تقول لخادم الحرمين 
جهدك  أْب���ِذْل  بخير،  يجازيك  »ال��ل��ه  الشريفين، 
وشفاعتك إليقاف الظلم على األقل«، هذا الظلم 
الدماء،  وس��ف��ك  األح�����رار،  سجن  ف��ي  المتمثل 
النساء  فيهم  بمن  الضعفاء  على  وال���ع���دوان 
تحمل  السياسي  موقفك  ل��ه  نقول  واألط��ف��ال«، 
واإلنساني  الشرعي  موقفك  ولكن  مسؤوليته، 
يقتضي منك أن تضغط على تلك الحكومة وأنت 
ممولها بمليارات الدوالرات، من أجل رفع الظلم 
عن اإلخوان وغير اإلخوان من أجل ممارسة حقهم 
في المعارضة.. »الدعوة إلى رفع الظلم« هي رسالة 
القصيدة، وهي رسالتنا في المقاالت التي ننشرها، 

وأنا أجزم أن هذا موقف الشيخ  المغراوي..
● ولكن هذا مجرد احتمال، يمكن أن نتوقع 
كذلك إصدار بيان من طرف الجمعية يقضي 
بطردكم وبطرد عادل الرفوش من صفوف جمعية 
الدعوة إلى القرآن والسنة، باعتباركما تقفان وراء 
حملة مضادة للجمعية، ماذا ستفعالن في هذه 

الحالة؟
بالشيخ  معرفتي  خ��ال  م��ن  أتكلم  أن��ا   ●●

الدكتور المغراوي وبمواقفه المشرفة، وبتاريخه 
النضالي، وأنا شاركته لسنين في ذلك، بحكم هذه 
المعرفة وهذا االطاع أنا أرجح أن مسار األمور 
سيكون كما سبقت اإلشارة، فإن أصبت فهذا ما 
نريد، وإن أخطأت فأنا مصر على موقفي كيفما 

كانت النتائج.

 ما وقع في مصر انقالب يفرض مواقف
 أكبر من طرف الحكومة المغربية

● بالنسبة لكم، أنتم تعتبرون أن ما وقع في 
مصر كان انقالبا عسكريا، بالمقابل هناك من 
يقول بأن الجيش ساند الشعب في مطالبه، بدليل 
ال��م��ظ��اه��رات ال��م��ل��ي��ون��ي��ة ال��ت��ي خ��رج��ت ضد 

مرسي؟
●● من يجادل في كون ما وقع في مصر ليس 

مقومات  كل  ألن  بالباطل،  يجادل  فهو  انقابا، 
االنقاب متوفرة، فقد حصل انقاب على انتخابات 
رئاسية أعطت للرئيس مرسي 52 في المائة من 
األصوات، والديمقراطية تقول بأن األغلبية هي 
50 في المائة زائد واحد، هو كذلك انقاب على 
بنسبة  الشعب  انتخبه  ال��ذي  الشورى  مجلس 
مريحة، وانقاب على دستور حصد 67 في المائة 
من أصوات الناخبين، وعلى ميزان الديمقراطية، 
إبقاء  تقتضي  والديمقراطية  ملزم،  األم��ر  فهذا 
الرئيس إلى أن يكمل مدته، حتى لو أخطأ، ولم 
يسبق أن شاهدنا في أي ديمقراطية في العالم 

صناديق  ألن  أخ��ط��أ،  ألن��ه  رئيس  على  انقابا 
االق���ت���راع ه��ي ال��ت��ي ي��ج��ب أن ت��ع��اق��ب��ه وليس 

الجيش..
ثانيا، ما حصل في مصر هو انقاب بشهادة 
أحرار العالم، وأمريكا رغم موقفها النرجسي إال 
أنها بدورها تشهد بكون ما وقع في مصر انقاب، 
الدول  األروب���ي، كل  االت��ح��اد  شأنها ش��أن دول 
المتحررة شهدت بذلك، ثالثا وبغض النظر عن 
الشرعية نحن نتحدث عما ترتب عن االنقاب، 
وهو القتل واالنتقام من اإلخوان واستهدافهم، 
وقتل ما يزيد عن 3000 مصري، فضا عن إغاق 
وعودة  السجون،  وامتاء  المعارضة،  القنوات 

الدولة البوليسية..
●  بالنسبة لمن يخالفونكم الرأي يقولون، 
إن مصر شهدت أكبر مظاهرات في تاريخ 
لم  ال��ذي  مرسي،  الرئيس  بسبب  البشرية 

يتجاوب مع هذه المظاهرات؟
●● لنسلم بهذا، لماذا لم نشاهد المظاهرات 

المقابلة، شاهدنا مظاهرات 30 يونيو، لماذا لم 
نشاهد مظاهرات 30 غشت؟، لماذا تمت التعبئة 
والهدايا،  ب���األم���وال  ي��ون��ي��و   30 ل��م��ظ��اه��رات 
رابعة  اعتصام  فيها  بما  األخ��رى  والمظاهرات 
العدوية يتم التعتيم عليها إعاميا...؟، هناك ظلم 
وانحياز من الجيش لفئة ضد فئة، إذا أراد الجيش 
أن يفرض إرادة الشعب مرحبا، ولكن إرادة الشعب 
منقسمة، نحن نقول إذا أخطأ مرسي ولم يستجب، 
يعاقبه  ث��م  ال��والي��ة  يكمل  أن  األق��ل  على  فيلزم 
الشعب... الشعب يعاقب بالجيش كل من يهدد 
الوحدة والحدود ولكنه بالمقابل يعاقب بصناديق 

االقتراع من لم يستجب إلرادة الشعب.
● في المغرب، عندنا رئيس حكومة توصف 
بكونها إسالمية، لكنها لم ُتِدْن ما تسميه انقالبا، 

كيف تنظر إلى موقف الحكومة؟
●● عندما نرجع إلى مواقف الحكومة، نجد أن 
وزارة الخارجية أص��درت بيانا أبدت فيه قلقها من 
التطورات الدموية التي حصلت بعد االنقاب، وهذا 
الموقف نراه ال يرتقي إلى المطلوب، كما أن الحكومة 
ممثلة في شخص الوزير المكلف بالعاقات مع البرلمان 
صرحت بأن ما جرى في مصر يعد انقابا، وبأنه يدخل 
ل��ه، وه��ذا األم��ر نعتبره صوابا..  ف��ي إط��ار مخطط 
بالمقابل رئيس الحكومة، لم يصرح، لكنه في ملتقى 

الشبيبة رفع إشارة رابعة العدوية، وهو بذلك يؤكد 
تضامنه مع هذا الموقف..

تأملنا في هذه المواقف يجعلنا نؤكد أن الحكومة 
كأفراد ممثلة في شخص بن كيران أو العثماني أو 
الشوباني، أعطت فعا إشارات بكونها ضد االنقاب 
بيانات  ننتظر  لكننا  الشرعية والديمقراطية...  ومع 
ومواقف عملية لحقن الدماء وحفظ كرامة المواطن 

المصري أيا كان..
● هناك أيضا موقف أمير المؤمنين الذي 

هنأ عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر..
●● الماحظ أن هذه التهنئة كانت قبل التطورات 
التي حصلت، وكون عدلي منصور تلقى تهنئة من 
القصر الشك أنه حصل بناء على النوايا التي أظهرها 
االنقابيون، أما وقد ظهر بعد ذلك أن فعلهم هو انقاب 
كامل األركان وانحياز لفئة من الشعب ضد فئة أخرى، 
ال أظن أن القصر سيقر ذلك.. نحن كما قلت ننتظر موقفا 
من النظام والحكومة ليؤكد بالمناسبة نبض الشعب 
المغربي، ونحن نعرف أن جالة الملك مع شعبه وقد 
صرح بأنه في حزب المغرب، والمغرب من شماله إلى 
جنوبه مع الحق ومع رفع الظلم، وقد رأينا كيف أن 
مغنية في الشمال) )شرين( لما هتفت بحياة السيسي 
ثار عليها جزء من الشعب المغربي، فهذا الموقف ليس 
موقفا لحركة التوحيد أو موقف التنسيقية الوطنية 
لجمعيات دور القرآن، بل هو موقف مغاربة كانوا في 
باسم  الهتاف  يرفضون  وك��ان��وا  غنائي،  مهرجان 
السيسي نظرا لما تلطخت به يده من الدماء المصرية، 
المغاربة  ال��م��غ��رب��ي ون��ب��ض  ال���ش���ارع  ن��ب��ض  ه���ذا 

األحرار.
 لو كانت دور القرآن مدعومة

 من طرف السعودية لما أغلقت 
● أث��ارت دور القرآن في المغرب جدال 
كبيرا في السنوات األخيرة، لعدة أسباب 
يرتبط بعضها بمواقف صاحبها )المغراوي(، 
كما الشأن بالنسبة لدعوته إلى تزويج بنت 

التاسعة، هل تتفق مع هذا الموقف؟
●● ِاسمحوا لي، لم يعد هناك مجال لتصديق 

هذه اللعبة وهذه األكذوبة التي روج لها من أجل 
الدستور  على  القرآن ضدا  دور  إغاق  تصويغ 
وضدا على القانون، عندما نعرف أن صاحبها 
يقول بأن هذا األمر لم يخطر له على بال، ونحن 
في المكتب اإلعامي سبق وأن أصدرنا بيانات 
أكدنا فيها أن كل شيء كان مفتعا، وأن المؤاخذة 

على تفسير اآلية يجب أن يؤاخذ عليه كل من 
فسرها، بمن فيهم المكي الناصري رحمه الله؛ 
وإذا كنا نريد أن نجعل من تفسير اآلية فتوى 
ملزمة مخالفة لآلية، فإننا يجب أن نؤاخذ على 
العلماء كلهم هذا التفسير... هذه الفتوى ال حقيقة 
لها، والمغراوي لم يسبق له أن زوج فتاة التسع 
سنوات وال بنت اإلثني عشر عاما، وسبق للمكتب 
اإلعامي أن أكد من خال اإلحصاءات التي نشرها 
الكريم وهن  القرآن  اللواتي حفظن  الفتيات  أن 
بالمئات لم تتزوج أية واحدة منهن، ال بنت تسع 
لم  12 سنة... والجمعية أصا  بنت  سنين وال 

يسبق أن تطرقت لموضوع الزواج..
● خصوم دور القرآن يعتبرون أنها امتداد 
ترد على  بما  السعودية،  القادمة من  للوهابية 

ذلك؟
● ● دور القرآن هي امتداد للسلفية المغربية 
األصيلة، التي جاءت مع الفاتحين األوائل وهم 
تاريخية  الصالح، تجددت في محطات  السلف 
المرابطية، ومحطة  الدولة  كثيرة، منها محطة 
محمد الثالث، وموالي سليمان بن محمد الملك 
السنوسي،  الله  عبد  ومحطة  العالم،  العلوي 
ومحطة بوشعيب الدكالي إلى أن نأتي إلى شيخ 
المعروف  العلوي،  العربي  بن  محمد  اإلس��ام 
بوطنيته ومغربيته األصيلة، هذا الرجل معروف 
أنه هو الذي ناقش الدكتور تقي الدين الهيالي 
الذي كان منتسبا إلى الطريقة التيجانية، فخرج 
منها إلى السلفية. فمن ناقشه ليس هو الوهابية 
وليس محمد بن عبد الوهاب وليست السعودية، 
ولكن الذي ناقشه هو عالم سياسي وطني بامتياز 
وهو شيخ اإلسام ابن العربي العلوي، وهذا األمر 
ذكره تقي الدين الهيالي في مقدمة كتابه »الهدية 
تقي  أن  علما  التيجانية«،  الطريقة  إلى  العالية 
الدين الهيالي هو شيخ الدكتور المغراوي، وغيره 
من مشايخ السلفية الموجودين بالمغرب..هذا كله 
ال يعني أننا ال يجب أن نربط عاقات مع المشرق 
أو مصر أو مع السعودية، الحمد لله، اإلسام أمة 
واحدة، فاالنفتاح على اآلخر واالقتباس منه ليس 
عيبا، وكون أن دور القرآن انفتحت على السعودية 
هذا ال يجعلها وهابية.. حركة محمد بن عبد 
اإلصاحي��ة،  الحركات  من  حركة  هي  الوهاب 
نحن ننفتح عليها كما ننفتح على حركة عبد 
الحميد بن باديس في الجزائر، كما ننفتح على 

حركة محمد رشيد رضى في مصر..
● هناك من يقول إن دور القرآن تمول من 

طرف السعودية، وهذا سبب انتشارها؟
●● لكي أكون صريحا معكم، جمعية الدعوة إلى 
القرآن والسنة، والتي أنا قريب منها، نرى ونشاهد أن 
تمويلها يعتمد على المحسنين والمنخرطين.. كون 
السعودية تتبنى الجمعية أو تتبنى دور القرآن، يدفعنا 
إلى التساؤل: لماذا أغلقت هذه الدور ثاث مرات..؟ لو 
أن السعودية كدولة وكمملكة لها دعم بهذا الحجم لدور 
كانت  ل��و  م���رات؟؛  ث��اث  إذن  أغلقت  فلماذا  ال��ق��رآن، 

السعودية إلى جانبنا لتدخلت بإشارة واحدة..
● وزارة األوقاف التي سبق وأن باشرت 
غير  إنها  قالت  ال��ق��رآن  دور  إغ��الق  حملة 
لممارسة  قانوني  ترخيص  على  حاصلة 

نشاطها؟
●● وزير األوقاف يخالف الحقيقة والواقع، ألن 
جمعية القرآن والسنة تأسست منذ سنة 1976، بناء 
على مقتضيات ظهير الحريات العامة، ومنذ ذلك العهد 
وهي تجدد مكتبها وتحصل على الوصل، يرجع تاريخ 
آخر جمع عام إلى أواخر سنة 2012، وحصلنا على 
الوصل النهائي من وزارة الداخلية، فكيف يمكن أن 

نصدق تناقض وزير األوقاف؟!..
● أنت تؤكد أن وزارة الداخلية ترخص 

لكم، ووزارة األوقاف تمنعكم؟
●● هذه مفارقة عجيبة، أرى أنها تنتمي إلى مجال 
وتعسف  السلطة،  استعمال  في  والشطط  التاعب 
أوضحه  تجاوز خطير،  هذا  للدستور..  وخ��رق 
محامي الجمعية عبد المالك زعزاع الذي سبق أن 
أكد أن وزير األوقاف خالف قانون الحريات وقانون 

التعليم العتيق..
● هل يمكن أن تتحول جمعية دور القرآن 

إلى حزب سياسي في يوم من األيام؟
●● من منطلق كوني منسقا عاما لجمعيات 

دور القرآن، أؤكد أن التنسيقية ودور القرآن ليست 
لها إرادة وال أي استعداد لكي تتحول إلى حزب 
سياسي، مجالها دعوي وتربوي وتنموي فقط، 
بياناتها..  في  وال  اجتماعاتها،  في  وارد  وغير 
العمل السياسي له مجاالته، وله طرقه؛ أما دور 

القرآن فا عاقة لها بالعمل السياسي.
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حـــوار

لرئيس  الدعوة  وجهتم  أن  سبق   ●
الحكومة من أجل اتخاذ التدابير الازمة 
للوقوف ضد تدخل إيران وحزب الله في 
ال���ش���أن ال����س����وري، أي����ن وص��ل��ت هذه 

الدعوة؟
●● دعوتي كانت موجهة إلى الحكومة 

ورئيسها من أجل بذل مزيد من المساعي 
صالحياتها  ح����دود  ف���ي  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
وقدرتها، لكن بعض المنابر الصحفية التي 
ال تتوخى الصدق، حرفت كالمي وقالت 
كذب..  وه��ذا  الجهاد  إل��ى  دعوتها  إنني 
الجهاد ليس لعبا وأنا لست مخوال ألتحدث 
ن��ق��ول بأن  ال��ج��ه��اد، لكننا  ف��ي م��وض��وع 
القدرة  لهما  المغربيين  والنظام  الحكومة 
الصادقة  المساعي  م��ن  مزيد  ب��ذل  على 
إليقاف تغلغل حزب الله وإيران في الواقع 

السوري..
● ولكن هذا الموقف يعطي االنطباع 

أنكم مع الجهاد في سوريا؟
●● الجهاد ال يمكن أن يتكلم فيه حماد 

القباج أو غيره، الجهاد يرجع إلى العلماء 
ويرجع  السياسيين،  والمسؤولين  الكبار 
إل���ى ت��ق��دي��ر ال��م��ص��ال��ح وال��م��ف��اس��د.. إذ 
لسنا  إن��ن��ا  ي��ق��ول��ون  أنفسهم  ال��س��وري��ون 
محتاجين لمقاتلين، نحن نحتاج السالح 
والدعم االقتصادي.. ال شك أن الدعوة إلى 
الشرع  بخالف  تبدو  لذلك  تبعا  الجهاد 

والعقل..
األمريكي  الهجوم  م��ع  تتفق  ه��ل   ●

المحتمل على سوريا؟

●● إذا رجعنا ألصحاب الشأن وهم 

السوري  واالئ����ت����الف  ال���ح���ر،  ال��ج��ي��ش 
المعارض، نجد أنهم يريدون هذا التدخل 
بشروط، فال نملك إال أن نكون معهم، ألن 
أهل مكة أدرى بشعابها.. نحن مع موقف 
االئ��ت��الف ال��س��وري ال��م��ع��ارض وموقف 

ب��أي ضربة  ي��رح��ب  ال���ذي  ال��ح��ر  الجيش 
نطاق  أال تخرج عن  مشروطة في ح��دود 
النظام  المعقول.. نحن مع ضربة تسقط 
وتضعفه.. نحن مع ضربة تمكن الجيش 
الحر من بسط سيطرته.. لكننا لسنا مع 
تراعي  قد  النطاق  أي ضربة خ��ارج هذا 
على  ال��غ��رب  ومصلحة  أمريكا  مصلحة 

حساب سوريا..
من  ستجعل  الضربة  ه��ذه  ولكن   ●
يعتبر أنه يجاهد في سوريا في الصف 

األمريكي؟

●● هذه الثنائية ال أراها واردة، بمعنى 

أننا لسنا مع أمريكا أو مع بشار، نحن 
ضد بشار ونظامه الغاشم، وضد التدخالت 
األمريكية الغاشمة، وقد عبرنا عن ذلك في 
أفغانستان، وفي العراق، وبمناسبة تدخل 
ف��رن��س��ا ف��ي م��ال��ي.. ل��ك��ن ن��ح��ن م��ع دعم 

عسكري مشروط.. 

 نحن مع أمريكا في ضربة تسقط النظام بسوريا 

دًا َتْسعى له اأَلْسياُد يا خادَم الحرميِن يا َأْرَض الِحَمى يا َسيِّ
ُه أضداُد كن ملجًأ لألمن مثَل البيِت، اَل َتْدُخْل عراكًا ُكلُّ

ْفُس َو اأَلْجَناُد فَكاَلُمكم و ِكالُمكم ُيْذكي الَوَغى و َتَحاُر فيه النَّ
فجميُعنا َيْهواِك ِمْصُر و يرتجي ُصْلَح الِبالِد و ينتهي اإلفساُد

لكن بأيِّ َوسيلٍة ُنطفي اللظى هل ُيستباح الظلُم و اأَلْحقاُد
ك فوقها ِمْرَصاُد مُة الُخَطى لكنَّ َربَّ و سياسُة الدنيا ُمَلغَّ

زًا لذوي الردى والشعُب يبكي : إنَّ ِمْصَر ُتَباُد. كيَف اْسَتَسْغَت َتَحيُّ
بعض أبيات قصيدة »ياخادم الحرمين« رفقة صورة صاحبها السلفي عادل رفوش
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يأخذ الباحثون على فقهاء القانون 
بدراسة  يهتموا  لم  أنهم  الجنائي 
االستدعاء المباشر، ولم يضع الفقهاء 
له تعريفا إال ما كان من تعريف ورد 
في دراسة للشكاية المباشرة لألستاذ 
تعريف  وه��و  بسعيد،  الوهاب  عبد 
فضفاض  تعريف  ألنه  الفقه  انتقده 
وألن االستدعاء المباشر يقتصر على 
ضد  يقام  وال  والمخالفات،  الجنح 
بعض األشخاص، وبعض الجرائم.

والحظ الفقه أن هناك خلطا بين 
موضوع الشكاية العادية، والشكاية 
االستدعاء  وم���وض���وع  ال��م��ب��اش��رة 
ألفاظ  ل���ت���ق���ارب  ن���ظ���را  ال��م��ب��اش��ر 

االصطالحات المستعملة.
هذا  أدرك����وا  الباحثين  أن  غ��ي��ر 
موضوع  لدراسة  وتصدوا  النقص 
له  ووض��ع��وا  المباشر  االس��ت��دع��اء 
تعريفا جاء فيه: ))االستدعاء المباشر 
هو إجراء استثنائي يسمح في بعض 
الحاالت للمتضرر من بعض الجرائم 
استدعاء المتهم مباشرة أمام المحكمة 
عن  بالتعويض  للمطالبة  الزجرية 
ال��ض��رر ال��ح��اص��ل ل��ه م��ن الجريمة 
وي���ت���رت���ب ع��ن��ه ت��ح��ري��ك ال���دع���وى 

العمومية((.
وث���ار ن��ق��اش ط��وي��ل ح��ول معرفة 
لالستدعاء  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
بدعوى  األم��ر  يتعلق  هل  المباشر، 
بدعوى  يتعلق  األم��ر  أن  أم  جنائية 
م��دن��ي��ة، واس��ت��ق��ر ال�����رأي ع��ل��ى أن 
االستدعاء المباشر يعتبر في األساس 
دعوى مدنية معروضة على محكمة 
زجرية، وقالوا لوال حق المتضرر في 
االستدعاء  ش���رع  ل��م��ا  ال��ت��ع��وي��ض 
المباشر ولما سمح للمتضرر بتحريك 
الدعوى العمومية والتخفيف من مبدإ 
مالءمة المتابعة الذي تطبقه النيابة 

العامة.
الدعوى  ت��ت��ح��رك  م���ا  وب��م��ج��رد 
االستدعاء  ب��واس��ط��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
ت��ت��راج��ع الدعوى  ال��م��ب��اش��ر، ح��ت��ى 
العمومية  الدعوى  وتأخذ  المدنية، 
الطابع  ويصبح  ال���ص���دارة،  م��ك��ان 
الزجري هو المسيطر على مسطرة 
تشبيه  وهناك  المباشر،  االستدعاء 
يذكره الباحثون لتقريب الفكرة إلى 
األذهان، وهي أن الدعوى العمومية 
تصبح بعد تحريكها بمثابة القاطرة 
التي تجر من ورائها الدعوى المدنية 

التابعة.
وال داع��ي للخوض في المناقشة 
الفقهي  األس���اس  ببيان  المتعلقة 
المباشر،  لالستدعاء  والتشريعي 
خصوصا والفقه انقسم إلى عدة آراء:  
على  يقوم  األس���اس  ب��أن  قائل  فمن 
ومن  وعملية،  اقتصادية  اعتبارات 
اعتبارات  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ب��أن��ه  ق��ائ��ل 
إجرائية، ومن قائل بأنه يقوم على 
اعتبارات مبنية على المساهمة في 
ومن  المجتمع،  الدفاع عن مصلحة 
قائل بأنه يقوم على أساس االنتقام 
من المتضرر، وأخيرا هناك من قال 
بأن األساس يقوم على الحق في طلب 

التعويض.
 المهم في هذا الموضوع هو بيان 
سلوك  لمسطرة  القانوني  األس��اس 
االستدعاء المباشر، ونجد أن المشرع 
المغربي نظم هذه المسطرة في المواد 
من 348 إلى 356 من قانون المسطرة 

الجنائية.
دراسة  ف��ي  تعمق  ال���ذي  وال��ف��ق��ه 
مسطرة االستدعاء المباشر يرى أن 
تلك النصوص غامضة، ويحوط بها 
ال��ل��ب��س، وي��ن��ادي ب��ض��رورة تدخل 
واضحة  نصوص  لوضع  المشرع 
المدنية  ال���دع���وى  م��وض��وع  تنظم 
وأن  الزجري،  القضاء  أمام  المقامة 

النصوص  ع��ل��ى  اإلح���ال���ة  يتجنب 
القانونية المتعلقة بتقديم الشكاية 
التحقيق  ل���ق���اض���ي  ال���م���ب���اش���رة 

المصحوبة بالمطالب المدنية.
بيان  على  الفقه  اهتمام  وانصب 
الشروط الشكلية والموضوعية لقبول 
االستدعاء المباشر، بعد أن اعتبر أن 
للمطالبة  م��دن��ي��ة  دع�����وى  ع����رض 
بالتعويض عن الضرر على القضاء 
ال��زج��ري ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن��ه طريق 
استثنائي، فإنه يشكل معضلة يجب 
المعضلة  تلك  من  وخ��رج��وا  حلها، 
يعتبر  أن  ع��ل��ى  ال���ق���اض���ي  ب��ح��ث 
االستدعاء المباشر وإن كان دعوى 
مدنية في األساس، فإن عليه أن ينظر 
إلى الدعوى المدنية كمحرك للدعوى 
الدعوى  تتحرك  إن  وما  العمومية، 
الدعوى  ت��ت��راج��ع  حتى  العمومية 
القيادة  وتترك  ال��وراء  إلى  المدنية 
للدعوى العمومية وتسير المسطرة 
العادي، وكأن  ذلك في طريقها  بعد 
دعوى  ف��ي  محصورا  أصبح  األم���ر 
مدنية تابعة للدعوى العمومية المقامة 

من طرف النيابة العامة.
على أن الدعوى المدنية ال يمكن 
العمومية  ال��دع��وى  ت��ح��رك  أن  لها 
وبطريقة سليمة إال إذا كانت الدعوى 
شكلية  ش��روط  على  تتوفر  المدنية 
وموضوعية، وبعد أن تتأكد المحكمة 
من توفر تلك الشروط تنتقل لتتأكد 
من توفر الشروط الشكلية والشروط 
بالدعوى  المتعلقة  ال��م��وض��وع��ي��ة 
يمكن  ال  آخ��ر  وبمعنى  العمومية، 
الدعوى  تحرك  أن  المدنية  للدعوى 
العمومية إال إذا كانت األولى سليمة 
األولى  انعدمت  ف��إذا  عيب،  كل  من 
انعدمت الثانية أي إذا زال السبب زال 

المسبب.

شروط الدعوى المدنية
فما هي الشروط الشكلية والشروط 
الموضوعية التي يجب أن تتوفر في 

الدعوى المدنية؟ 
الشكلية  ل���ل���ش���روط  ب��ال��ن��س��ب��ة 
وباختصار هي الشروط التي يجب 
أن تتوفر في كل دعوى عادية ترفع 
للقضاء، وينص عليها الفصل األول 
وذلك  المدنية،  المسطرة  قانون  من 
الذي  الرئيسي  الفصل  ه��و  النص 
يؤطر الشروط الواجب توفرها لقبول 

كل دعوى مدنية.
فال يصح التقاضي إال ممن يتوفر 
والمصلحة،  ال��ص��ف��ة،  ش����رط  ف��ي��ه 
عند  بالتقاضي  واإلذن  واأله��ل��ي��ة، 
البيانات  إل��ى  باإلضافة  االقتضاء، 
الواجب ذكرها في مقال الدعوى وأداء 
الرسوم القضائية.))الوديعة المالية 
ال���رس���م   � ال����ج����زاف����ي  ال�����رس�����م   �

القضائي((.
وال يهمنا في هذه العجالة أيضا 
أن نتطرق إلى ما كتب عن شخصية 
المدعي أو المدعى عليه، سواء أكان 
شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، 
تمام  أو  األهلية  في  النقص  وحالة 
األهلية بقدر ما يهمنا شرط الصفة 
وشرط المصلحة، ولقد طغى االهتمام 
بشرط المصلحة على االهتمام بشرط 
أب���ان على أن  ال��واق��ع  ال��ص��ف��ة، ألن 
صاحب االستدعاء المباشر وهو يقيم 
دعواه المدنية أمام المحكمة الزجرية، 
العقاب  إن���زال  ف��ي  مصلحته  تظهر 
ب��خ��ص��م��ه، أك��ث��ر م��م��ا ي��س��ع��ى إلى 
نقدي  تعويض  على  منه  الحصول 
لجبر الضرر الذي يزعمه ومهما كان 

نوع ذلك الضرر.
كشرط  المصلحة  نذكر  وعندما 
الدعوى  إقامة  ش��روط  من  أساسي 

الراسخة  القاعدة  نتذكر  المدنية، 
والمأثورة ))ال دعوى بدون مصلحة((، 
وعرف بعض الفقهاء المصلحة بأنها 
المنفعة أو االمتياز الذي يمنح للطرف 
إلى  يسعى  فالمدعي  ال��دع��وى،  ف��ي 
تحقيق مصلحة مادية أو معنوية إذا 
كانت تلك المصلحة يقرها القانون 
وتقبلها المحكمة، أما بالنسبة للمدعى 
كون  ف��ي  تتجلى  فمصلحته  عليه 
ذمته  أو  حريته  تمس  ل��ن  ال��دع��وى 

المالية.
الشكلية  الشروط  لتلك  ونضيف 
البيانات األساسية في  وجوب ذكر 
مقال الدعوى والمنصوص عليها في 
ب��ع��ده م��ن قانون  ال��ف��ص��ل 32 وم���ا 

المسطرة المدنية.
البيانات  في  القضاء  تشدد  وق��د 
عند  عليه  المدعى  بهوية  المتعلقة 
سلوك مسطرة االستدعاء المباشر، 
فحكم بعدم قبول االستدعاء المباشر، 
ألن ذلك االستدعاء لم يعرف تعريفا 
عليه،  المدعى  بهوية  ومدققا  كامال 
كتاريخ ميالده للتأكد من اختصاص 
المحكمة وكون األمر ال يتعلق بحدث، 
وذكر رقم بطاقته الوطنية لما يترتب 
في  ذل���ك  م��ن تسجيل  اإلدان����ة  على 
السجل العدلي للمحكوم عليه، وذكر 
اسم األب واسم األم تجنبا الختالط 
األس����م����اء وب���س���ب���ب ت���ق���ارب���ه���ا أو 

تشابهها.
ومن األحكام التي سارت في هذا 
العادي  الجنحي  ال��ح��ك��م  االت��ج��اه 
االبتدائية  المحكمة  ع��ن  ال��ص��ادر 
بالرباط بتاريخ 2008/04/17 ملف 
 2008/15/28 رقم  مباشرة  شكاية 

جاء فيه:
المادة  مقتضيات  أن  وحيث   ((
قانون  م��ن  الثالثة  ال��ف��ق��رة  الثالثة 
المسطرة الجنائية خولت للمتضرر 
من الجريمة أن يقيم الدعوى العمومية 
أن  لكن  مباشرة  الحكم  هيئة  أم��ام 
يحترم في ذلك الشروط المحددة في 

هذا القانون.
ل���م���ا سلف،  اس���ت���ن���ادا  وح���ي���ث 
دور  على  قياسا  مطالب  فالمتضرر 
النيابة  العامة،  المصلحة  ح��ارس 
ال��ع��ام��ة ي��م��د ه��ي��ئ��ة ال��ح��ك��م بكافة 
المعلومات الشكلية والجوهرية التي 
ف���ي موضوع  ال���ب���ت  م���ن  ت��م��ك��ن��ه��ا 

االستدعاء المباشر.
للشكاية  ب��ال��رج��وع  أن���ه  وح��ي��ث 

قراءة في موضوع  

المباشرة موضوع الدعوى يتبين كونها 
ال تتضمن الهوية الكاملة للمشتكى به 
ازدياد  وم��ك��ان  ت��اري��خ  إل��ى  باإلضافة 
المحكمة  ن���وع  ي��ح��دد  ب��ه  المشتكى 
أم  ال��ع��ادي��ة  المحكمة  أي  المختصة 
محكمة األحداث التي تخضع لمسطرة 
خاصة في إجراءاتها ، هذا فضال عن 
أن تاريخ االزدياد يبين مدى تحديد مدة 
اإلكراه البدني في حق الظنين من عدمه 
طبقا لمقتضيات المادة 636 من قانون 

المسطرة الجنائية.
وحيث أن مكان ازدياد المشتكى به 
حالة  في  العامة  النيابة  على  يفرض 
الحكم باإلدانة ملء البطاقة المخصصة 
للسوابق العدلية وتوجيهها للجهات 
المختصة طبقا للمادتين 665 و 666 

من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث استنادا لكل ما سبق يتبين 
كون الشكاية المباشرة جاءت معيبة 

شكال ويتعين القول بعدم قبولها((.
غير أن المجلس األعلى سابقا وفي 
قرار صدر عنه، اعتبر أن ذلك النقص 
يمكن تداركه عندما يحضر المشتكى به 
من  المحكمة  وتتأكد  المحكمة  أم��ام 
هويته، كما اعتبر أحد نواب وكيل الملك 
في إطار الرد على الدفع المتعلق بتلك 
البيانات، أن التمسك بها يعتبر من باب 
تعجيز المشتكي والحيلولة دون تقديم 

دعواه بواسطة االستدعاء المباشر.
شرط المصلحة:

ال يجوز مقاضاة شخص ال تكون له 
مصلحة في الدعوى، فالقضاء في جميع 
الدول يقضي بعدم قبول الدعوى عند 
انعدام المصلحة، والقضاء الفرنسي 
تؤسس  ل��م  المحاكم  أن  على  استقر 

إعطاء  أو  المجردة  الرغبات  لتلبية 
الفتاوى، والفقه المقارن يعتبر أن شرط 
المصلحة هو الشرط األساسي للدعوى 

بل مناطها وجوهرها.
إقامة  وألهمية شرط المصلحة في 
ال��دع��وى، ت��ف��رع ع��ن ش��رط المصلحة 
ش����روط أخ����رى وه���ي أن ت��ك��ون تلك 
المصلحة قانونية ومشروعة، وأن تكون 
قائمة وحالة أي موجودة وليست وهمية 
المصلحة  وش��رط  الدعوى،  رفع  وقت 
الضرر  حصول  بشرط  الصلة  وثيق 
المباشر من الجريمة، وعلى المحاكم 
أال تعتد في االستدعاء المباشر بالضرر 
المستقبلي، وال تأخذ بعين االعتبار إال 
فعل  بسبب  بالفعل  الحاصل  الضرر 

إجرامي ارتكب فعال.

شرط الصفة:
شرط  أن  على  يجمع  الفقه  ي��ك��اد   
الصفة لصيق بشرط المصلحة وال يمكن 
فك االرتباط القائم بينهما، فالمتضرر 
الوقت  نفس  في  يعتبر  الجريمة  من 
صاحب الصفة والمصلحة في المطالبة 
المسطرة  قانون  واهتم  بالتعويض. 
المدنية ببيان أصحاب الصفة في إقامة 
الدعوى وذلك في الفصل 33 و 515 من 
قانون المسطرة الجنائية، وفي القانون 
المنظم لممارسة مهنة المحاماة، وسمح 
القانون لبعض الجمعيات ذات النفع 
العام بإقامة الدعوى أو االنضمام إليها.
أما الشروط الموضوعية لقبول الدعوى 
المدنية التابعة، فقد لخصها الفقه في 

الشروط التالية:
أن ينتج الضرر عن الجريمة ))الضرر 

المباشر((.
أن يكون للضرر طابع شخصي.

أن يكون الضرر محققا.
والب���د م��ن وق��ف��ة ت��أم��ل وت��دب��ر عند 
مناقشة موضوع الضرر وشروطه، ألن 
هو  التابعة  المدنية  ال��دع��وى  محور 
جبر  قصد  التعويض  على  الحصول 
الضرر، وألن موضوع المطالبة بإنزال 
العقاب من اختصاص النيابة العامة.

الممارسة  خ��الل  م��ن  الحظنا  فقد 
والسيما في جرائم الصحافة، التحايل 
إثباته  وع���دم  ال��ض��رر  م��وض��وع  على 
بالوسائل القانونية من جهة، والغلو 
في تقدير التعويض من جهة ثانية، أو 
رمزي  بتعويض  كالمطالبة  تفاهتة 

محصور في درهم واحد مثال.

 اال�شتدعاء املبا�شـر وموقف حمكمة النق�ض 
من تبليغ اال�شتدعاء املبا�شر

يتبع

االستدعاء المباشر هو إجراء 
استثنائي يسمح في بعض 

الحاالت للمتضرر من بعض 
الجرائم استدعاء المتهم 

مباشرة أمام المحكمة الزجرية 
للمطالبة بالتعويض عن الضرر 

الحاصل له من الجريمة ويترتب 
عنه تحريك الدعوى العمومية



الدويل اجلزائري رابح مادجر ي�صدم املغاربة
المغاربة  الالعبين  من  العديد  تلقى 

وكذلك الجزائريين بدهشة كبيرة نبأ 
زيارة الالعب الدولي الجزائري رابح 
البوليساريو  لمخيمات  م��ادج��ر 

ومساندة ما يسمى »بالمنتخب«.
الرياضية  الفعاليات  العديد من 
انزعاجها  ع��ن  ع��ب��رت  ال��م��غ��ارب��ي��ة 

وغضبها من الجزائري مادجر الذي 
كان يعتبر من الالعبين المحبوبين لدى 

األوساط الرياضية والمغربية على الخصوص.
رابح مادجر وبدون حياء عبر عن مؤازرته لهذا الكيان الغريب 

ووعده بمساعدته لتخطي كل الصعاب...
رابح مادجر يقوم وكما هو معلوم بالعديد من الزيارات إلى 
الجماهير  طرف  من  والترحيب  بالحفاوة  ويستقبل  المغرب 
المغربية أينما حل وارتحل، ويلتقي كذلك بزمالئه الالعبين 
كبودربالة والحداوي والتيمومي، كما يؤكد في كل مناسبة عن 

حبه ووالئه »لوطنه الثاني«.
وعن  امتعاضهم  عن  عبروا  الذين  المغاربة  ص��دم  مادجر 
سخطهم  على الالعب ناكر للجميل. ففي الوقت الذي طالب فيه 
المغاربة بالتصدي بكل حزم  الملك محمد السادس السفراء 
للمناورات اليائسة ألعداء الوحدة التي يشنها خصومنا على 
وحدتنا الترابية، خالل الرسالة الملكية التي وجهها للمشاركين 
في »ندوة سفراء صاحب الجاللة« التي نظمت مؤخرا في الرباط، 
لوحظ ولحد كتابة هذه السطور الصمت المريب للجامعة الملكية 
القدم المشغولة بجمعها االستثنائي، كما أن  المغربية لكرة 
جمعية الالعبين الدوليين لم يصدر منها أي بيان رسمي للتنديد 
بهذا العمل المشين الذي قام به هذا الالعب الذي كان باألمس 

القريب من بين النجوم التي يحبها المغاربة.
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> إعداد: كريم إدبهي idbihi62@gmail.com
التأشيرة تمنع منتخب الكرة الحديدية 

من بطولة العالم.
»صحف«
● نتأسف البتعاد المسؤولين الكبار عن 

هذه الجامعة.

ال���رج���اء س�����ارع ل��ت��أه��ي��ل زم���ام���ة أم���ام 
»صحف«خريبكة.

● ال زربة على صالح، والنتيجة بانت

أحاول أن أستمتع مع النجوم.
»المغربي منير عوبادي العب موناكو لجريدة ليكيب

● كونجي زوين في هذه اإلمارة.

العالم  ك���أس  ع���ن  ش���يء  أي  ن��ع��رف  ال 
لألندية.

»مصطفى دحنان نائب رئيس الرجاء«
م��س��ؤول سيخوض  م��ن  ك��الم غريب   ●

فريقه هذه المنافسة.

بوادر فتنة في الكرة المغربية.
»الصباح«

● الفتنة أشد من القتل.

»رشيد الطاوسي«أنتظر اعتذار تاعرابت.
● والمغاربة ينتظرون استقالتك.

بخصوص  أح��د  يساومني  أن  أق��ب��ل  ال 
»تاعرابت«المنتخب.

● اسمع على ودنيك أسي الطاوسي.
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كانت القرعة رحيمة بالمنتخب 
بجانب  التي وضعته  األولمبي 
منتخبات عمان، سوريا، وقطر، 
بينما ضمت المجموعة األولى: 
المستضيف  البلد  أندونيسيا 
وليبيا،  وال����ع����راق  وال���ك���وي���ت 
ومنتخبات: السعودية، اإلمارات، 
فلسطين وتركيا في المجموعة 

الثانية.
المغربي  األولمبي  المنتخب 
يتوفر على مجموعة من الالعبين 

الموهوبين الذين أبانوا عن علو 
الكبير،  انسجامهم  وعن  كعبهم، 
اإلطار  وت��ج��رب��ة  خ��ب��رة  وبفضل 
الذي  بنعبيشة  حسن  ال��وط��ن��ي 
يحاول البحث عن أكبر عدد ممكن 

من الالعبين الجيدين.
والفائز  الواعد  المنتخب  هذا 
في  الذهبية  بالميدالية  مؤخرا 
المتوسط  األبيض  البحر  ألعاب 
بتركيا، وقبل ذهابه إلى أندونيسيا 
سيشارك في األلعاب الفرنكفونية 

بمدينة نيس الفرنسية ابتداء من 
17 من شتنبر الجاري، وكله أمل 
أن يفوز بالميدالية الذهبية على 
غرار المنتخب األولمبي في سنة 
التتويج  م��ن  تمكن  ال��ذي   2000
مصطفى  إدارة  ت��ح��ت  ب��ال��ذه��ب 

مديح.
الشاب  المنتخب  لهذا  نتمنى 
المزيد من االنتصارات والنجاح، 
إلى  ال��ت��أه��ي��ل  ل��ه  يتسنى  ح��ت��ى 
أولمبياد ريو دو جانيرو بالبرازيل 

.2016

عن الجمع العام االستثنائي لجامعة كرة القدم

الفا�صي الفهري »يرحل« من الباب!!
لم تتمكن حاشية رئيس الجامعة 
علي  القدم  لكرة  المغربية  الملكية 
الفاسي الفهري من إقناعه عن العدول 
عن االستقالة من منصبه، حيث أبدى 
تشبثه الكبير بترك مكانه لشخص 

آخر..
الجمع العام االستثنائي مر على 
العموم بشكل عاٍد بعد المصادقة على 
النظام األساسي الجديد باإلجماع.

شهد هذا الجمع بالرغم من هدوئه 
بشدة  طالبت  ال��ت��ي  ال��ت��دخ��الت  بعد 

وناشدت علي الفاسي الفهري بالبقاء إلكمال »األوراش« التي 
بدأها، لكن هذا األخير شكر كل المتدخلين مؤكدا رغبته الكبيرة 

في الرحيل.
الذين طالبوه  أن معظم األشخاص  األم��ر هو  في  الغريب 
بالبقاء، هم المستفيدون من الوضعية القاتمة التي تعيشها 
النفق  هذا  إلى  المغربية  الكرة  أوصلوا  من  وهم  الجامعة، 

المظلم.
علي الفاسي الفهري وبعد أن فات األوان أدرك بأنه كان محاطا 
بأناس انتهازيين ووصوليين، همهم الوحيد هو قضاء مآربهم 
التي  الرياضة  ه��ذه  مصلحة  في  التفكير  دون  ومصالحهم 
أوصلوها إلى الحضيض، بل كانوا سببا في غضب الجماهير 
المغربية على رئيس الجامعة الذي حاول أداء عمله بإخالص 
وتفاٍن، إال أن خفافيش الظالم نجحت في »حرق« كل أوراقه 
وتقديمه كبش فداء للرأي العام المغربي الذي صب جام غضبه 

على هذا الرئيس.
على العموم، فصفحة الفهري قد طويت في انتظار عقد الجمع 
وال��ذي سيخصص  شتنبر،   12 ي��وم  للجامعة  العادي  العام 
النتخاب رئيس ومكتب جامعي جديد، الذي نتمنى أن يكون في 
مستوى آمال وطموحات الجماهير المغربية التي سئمت وملت 
من  كما  الوطنية،  القدم  لكرة  المتتالية  والهزائم  النكسات 
المفروض أن يتحمل الجميع مسؤوليته في انتخاب أعضاء 
ن��زه��اء، وإب��ع��اد وط���رد ك��ل الوصوليين واالن��ت��ه��ازي��ي��ن وما 

أكثرهم.

ألعاب التضامن اإلسالمي بأندونيسيا

القرعة و�صعت الأوملبيني بجانب 
قطر، �صوريا وعمان

حاول أن تفهم
دورة يف بطولة اأو بطولة 

يف دورة واحدة؟
ِاستغرب جميع 
ال���م���ت���ت���ب���ع���ي���ن 
للبطولة المغربية 
التي سميت ظلما 
وع��������������دوان��������������ا 
»ب���االح���ت���راف���ي���ة« 
ان���ط���الق ال�����دورة 
األولى، التي بدأت 
الجمعة  ي��������وم 
وان�����ت�����ه�����ت ي����وم 

الثالثاء.
دورة واحدة في 

خمسة أيام، صدق أو ال تصدق، انطلقت بمباراة 
الديربي الرباطي بين الفتح والجيش، وانتهت 

بلقاء النادي القنيطري بأولمبيك خريبكة.
صدق أوال تصدق، دورة واحدة استغرقت 
طول هذه المدة، ال يحدث هذا إال في البطولة 

المغربية االحترافية.
البطولة اإلنجليزية تعتبر من أقوى بطوالت 
العالم نظرا لقوتها ولكثرة مبارياتها، والتزام 
أنديتها بلقاءات البطوالت والكؤوس المحلية 
بطولتنا  م��ج��اراة  على  ت��ق��وى  ال  وال��دول��ي��ة، 

الوطنية.
الدورة األولى انطلقت تحت شعار الفوضى 
التحكيم  ع��ل��ى  واالرت���ج���ال، واالح��ت��ج��اج��ات 
عنه  عبر  ال��ذي  الكبير  والسخط  والبرمجة، 
نقل  ع��دم  بسبب  الفاسي  المغرب  مسؤولو 
المباراة التي أجراها فريقهم ضد شباب الريف 
قالوا  وكما  لهم  تسببت  وال��ت��ي  الحسيمي، 

بخسارة مالية كبيرة.
يقول المثل الشعبي المغربي: »من الخيمة 
خرج مايل«، فمن الدورة األولى ظهرت بوادر 
هذه البطولة الهاوية والتي يسيرها مسيرون 

هواة.

الوداديون ينتظرون مكتبهم اجلديد
بعد قرابة الشهرين من انعقاد الجمع العام للمكتب المسير للفريق األحمر، 
مازال الرئيس عبد اإلله أكرم لم يعلن عن تشكيلة مكتبه الجديد.فريق الوداد 
البيضاوي عاش العديد من المشاكل خالل الموسم الماضي أثرت بشكل 
كبير على مسيرته، مما دفع باآلالف من محبيه إلى انتقاد سياسة الرئيس 
ودعوته إلى الرحيل. فريق الوداد مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى 
بالعودة بسرعة إلى التألق ومعانقة االنتصارات للمصالحة مع جمهوره 

الكبير.
عبد اإلله أكرم، أكرم الذين منحوه في الجمع العام األخير صالحية اختيار 
أعضاء مكتبه، لم يعد له مبررا لالختباء وراءه، فعليه البحث عن الرجل 
المناسب في المكان المناسب، وإال سيعود شعار »أكرم ارحل« إلى مدرجات 

مركب محمد الخامس، وفي األزقة والشوارع.

بدون عنوان
)الفيفا(  ال��ق��دم  لكرة  ال��دول��ي  االت��ح��اد  أوق��ف 

الالعب الدولي الرجاوي حمزة بورزوق لمدة 
30 يوما مؤقتا، وهذه المدة قابلة للتمديد من 

ستة أشهر إلى سنتين.
وقررت اللجنة التأديبية، وفقا للمادة 38 
من قانون مكافحة المنشطات والمادة 129 

من قانون االنضباط توقيف هذا الالعب بعد 
بفحص  يتعلق  ما  في  إيجابية  تحليل  نتائج 

يدعي  كما  تتجلى  التي  الالعب  تعاطاها  منشطات 
البعض بأن بورزوق دخن مخدر »جوان« في شهر جوان احتفاء بفوز 

فريقه بالبطولة الوطنية!!
ما يهمنا اآلن هو هذه الظاهرة السيئة التي ابتلى بها الالعبون 
المغاربة في السنوات األخيرة، فبعد فضيحة الشماخ ومن معه من 
»المحترفين« بماربيا اإلسبانية حينما ضبطوا وهم يدخنون الشيشا 
في إحدى المالهي الليلية، وبعد مصيبة مدافع الوداد يوسف رابح 
الذي اعتقل رفقة صديقته وفي حوزته مخدر الكوكايين، ها هو الالعب 
بورزوق الذي كان ينتظر منه الجمهور الرجاوي والمغربي الشيء 
الكثير، يسير على هذا النهج بعد النتائج التحليلية التي أكدت تعاطيه 

للمخدرات.
يؤسفنا كثيرا أن نرى هذا الشاب الذي سيضيع مستقبله بيده، 
وسيحرم من مواعيد كروية كبيرة ككأس عصبة األبطال، وكأس العالم 
لألندية، هذه المواعيد فرصة جيدة لو استغلها لبداية مشوار احترافي 

حقيقي سيغير مستقبله الرياضي واالجتماعي.
نتمنى من المسؤولين عن الشأن الكروي في هذا الوطن من جامعات 
وأندية، أن ينتبهوا لهذه اآلفة التي بدأت تتفاقم وأن يضربوا بأيدي 

من حديد كل من سولت له التغرير بشبابنا.
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الملـــف

يقول  مصدر مطلع:»تصور أن جلماد 
الذي  المكان  كان مسجونا في نفس 
فيه تجار مخدرات ومجرمون  سجن 
كان هو السبب وراء اعتقالهم، بماذا 
كان سينفع هذا االستئناف لو أن الرجل 
وأن  خاصة  انتقامي،  لفعل  تعرض 
ك��ان ه��و السبب  أن��ه  أك��دت  التقارير 
الرئيسي وراء اكتشاف نشاط الزعيمي 

وعصابته في الناظور.
مصادر»األسبوع«  أكدت أن العميد 
جلماد عازم على التوجه إلى المحكمة 
يوم 8 شتنبر المقبل من أجل الدفاع 
عن براءته المحتملة، وهو الرجل الذي 
أغفلت الدعاية الضخمة التي رافقت 
في  جامعيا  أس��ت��اذا  ك��ون��ه  قضيته، 

القانون.
وإذا كانت المحكمة الزجرية بالدار 
البيضاء قد أسدلت الستار عن محاكمة 
شبكة المخدرات المذكورة بإصدار حكم 
اإلعدام في حق الزعيمي، “في أعقاب 
بالناظور  تّمت  كبرى  أمنّية  عملية 
ال�7  يضاهي  ما  حجز  إل��ى  وأفضت 
أطنان من المخّدرات المعّدة للتهريب، 
المدينة،  وسط  لمنزل  مداهمة  ضمن 
ميكانيكية  م����ع����ّدات  ع��ل��ى  زي������ادة 
عملية  إلنجاح  مستعمل  ولوجستيك 
الضفة  ص��وب  المحّشش  التهريب 
الشمالية من البحر األبيض المتوّسط«، 
قبل أن تتوالى التحقيقات، “لتفضي 
إلى اكتشاف وقوف الزعيمي وراء قتل 
ابن عّمه مع دفنه وسط ضيعة يمتلكها 
بجماعة بوعرك الفالحّية، مسقطا ثّلة 

من األسماء وإّياه في نفس الملف الذي 
لم يستثن حّتى أقاربه” )هيسبريس 
12 يناير 2012(، فإن القضية اليوم 
مرشحة لتطورات أخرى في حالة ما 

إذا دخلت أطراف أخرى على الخط.
وستنصب مرافعات العميد جلماد 
أمام محكمة االستئناف على محاولة 
إثبات براءته من تهمة “النية في تلقي 
رشوة”، من طرف سعيد شعو الذي 
صدرت مذكرة بحث دولية في حقه على 
خلفية عالقته مع الزعيمي، “القانون 
ال يعاقب على النية في الفعل إال إذا 
تعلق األمر بقانون اإلرهاب، والحال 
أننا أمام قضية رشوة”، يقول مصدر 

مطلع.
 سعيد شعو.. بطل الهروب الكبير 
صحيح أن قضية الزعيمي اكتسبت 
شهرة كبيرة بعد إسقاط رئيس األمن 
اإلقليمي بالناظور العميد جلماد الذي 
اعتاد نيل أعلى درجات التنويه بعمله 
قبل أن يجد نفسه داخل مطب شبكة 
تم  التي  القضية  أن  غير  الزعيمي، 
خاللها الحديث عن تهم خطيرة من 
إجرامية  ع��ص��اب��ة  “تكوين  ق��ب��ي��ل 
بالعنف،  واالح��ت��ج��از  واالخ��ت��ط��اف 
واإليذاء العمد واستعمال التعذيب 
جثة  وإخفاء  الموت،  إلى  المفضي 
واالرتشاء  الجريمة،  معالم  وطمس 
والتهريب الدولي للمخدرات واالتجار 
والمشاركة  التبليغ  وع���دم  ف��ي��ه��ا، 
غير  وال��ش��راء  ال��زوج��ي��ة  والخيانة 
المشروع، كل حسب المنسوب إليه”، 

فإن جزءا كبيرا من الملف ظل مغيبا 
ب���ع���دم���ا ت��م��ك��ن س��ع��ي��د ش���ع���و من 

الهروب.
شعو لم يكن شخصية عادية، بل 
إنه عندما هرب من المغرب قبل ما 
برلمانيا،  كان  سنوات  ثالث  يناهز 
وكان يفترض أن يترشح من جديد 
لكن   ،)..( ال��ن��واب  مجلس  لعضوية 
كانت  في حقه  بحث  مذكرة  ص��دور 
ابتدأ  لمسار  النهاية  إع��الن  بمثابة 
بالبحث عن موطئ قدم في الخارطة 

السياسية الصعبة لمنطقة الريف.
مذكرة  ال��دول��ة  أص���درت  “لماذا   
الحسيمة  برلماني  حق  في  اعتقال 
سعيد شعو؟ هل تملك من المعطيات 
ما يجعلها تؤمن يقينا بتورطه في 
االتجار الدولي للمخدرات، أم إن األمر، 
كما يزعم معارفه والمقربون منه، ال 
يعدو كونه اتجارا مشروعا، باعتبار 
الرجل مالكا لمقاٍه يباع فيها الحشيش 
لكن هل  أروب��ا،  قانونية في  بكيفية 
بأن  البسيطة  التجارة  ه��ذه  تسمح 
تكون للرجل صالت واسعة ووثيقة 
ببارون متهم بتهريب أزيد من 16 طنا 
من الحشيش في فترة زمنية ال تتعدى 
6 أشهر”، هكذا تساءلت “األسبوع” 
في عددها الصادر بتاريخ 16 شتنبر 

.2010
بالمقابل قالت تقارير إعالمية أخرى 
إن إصدار مذكرة بحث في حق شعو 
المعروف بصراعه مع بعض أقطاب 
الريف)..( جاء عقب ورود اسمه ضمن 

هل يكشف االستئناف ألغاز أخطر شبكة لترويج المخدرات وأسرار هروب البرلماني الريفي؟ 

العميد جلماد يبحث من جديد عن الرباءة  
فـي ق�ضية البارون  الزعيمي املحكوم بالإعدام 

● الرباط: سعيد الريحاني

مخطئ جدا من يعتقد أن ملف 
“الزعيمي” بارون المخدرات 
المحكوم باإلعدام طوي إلى 

األبد، ورغم أن جل الصحف 
تجنبت اإلشارة إلى الموضوع 

تفاديا للتطورات المحتملة )..( 
فقد علمت “األسبوع” أن العميد 

محمد جلماد الرئيس األسبق 
للمنطقة اإلقليمية ألمن الناظور، 

والذي فضل االرتكان إلى 
الصمت في منزله بمدينة سال، 
منذ مغادرته السجن في شهر 
ماي الماضي، حيث ينتظر أن 

تعيد المحكمة خالل بداية 
األسبوع الثاني من شهر شتنبر 

الجاري فتح هذا الملف المليء 
باأللغاز حسب ما يصفه 

المتتبعون.
ولعل من غرائب هذا الملف، 
الذي هرب بسببه البرلماني 

الريفي السابق سعيد شعو إلى 
هولندا، أن يقف العميد جلماد 

اليوم أمام محكمة االستئناف 
بالدار البيضاء ليبحث عن 
براءته من المنسوب إليه، 

والحال أنه قضى عقوبته كاملة 
داخل السجن )حكم عليه من 

طرف المحكمة الزجرية بثالث 
سنوات(، ليطرح السؤال عن 

نوعية هذه العدالة التي يعاقب 
فيها المتهم أوال ثم يحدد له 

القاضي فيما بعد تاريخا 
الستئناف الحكم)..(.

العميد السابق جلماد

ستنصب مرافعات 
العميد جلماد أمام 
محكمة االستئناف 
على محاولة إثبات 
براءته من تهمة 
“النية في تلقي 

رشوة”، من طرف 
سعيد شعو الذي 

صدرت مذكرة بحث 
دولية في حقه على 
خلفية عالقته مع 

الزعيمي



الزعيمي،  الشبكة  زعيم  تصريحات 
الذي اعترف عقب اعتقال مجموعة من 
شخصيات  مع  بعالقته  األشخاص 
نافذة داخل وخارج المغرب من بينها 
نفس  في  اعترف  كما  شعو،  سعيد 
الوقت خالل التحقيقات  بقتل ذراعه 
وتشويه  به  والتنكيل   “ م   “ األيمن 
جثته بعد الخالف حول عملية ناجحة 
استحوذ من خاللها الضحية على ما 
مجموعه مليار و200 مليون سنتيم 

من األرباح..

 بين شعو والزعيمي 
مثل الدراويش، سيقف جلماد أمام 
من  نفسه  تبرئة  ليحاول  المحكمة، 
التهمة التي قضى بسببها ثالث سنوات 
في السجن، في الوقت الذي الزال فيه 
من  وه��ارب��ا  فمه  مغلقا  شعو  سعيد 
العدالة.. “ المثير أن بارون المخدرات 
نجيب الزعيمي الذي عثر األمن ببيته 
على 7488 كيلو غرام من المخدرات، 
تعرف على سعيد شعو 14 سنة قبل 
أن يصير برلمانيا عن منطقة الحسيمة 
في انتخابات 2007، أي أن كل واحد 
منهما كان يعرف اآلخر منذ سنة 1994، 
عندما كانا جارين في مدينة روزندال 
الهولندية، لكنهما لم يعودا للظهور معا 
سوى وشعو يحمل صفة البرلماني، 
عندما سيلتقيان بالناظور، وسيتحدثان 
عن توحيد جهودهما .. وسيقترح شعو 
الرفع من كمية الحشيش المهرب إلى 
أروبا باستعمال زورق أكثر تطورا من 
الزعيمي..  استعملها  التي  ال���زوارق 
لينطلق مسلسل عمليات مشتركة بلغ 
عددها ست بين عامي 2009 و2010” 
)انظر األسبوع عدد 16 شتنبر 2010(.. 
هذه رواية الضابطة القضائية وينفيها 

سعيد شعو في خرجاته الصحفية.
شعو والزعيمي هما قطبا الرحى إذن 
المداد،  من  الكثير  أسالت  قضية  في 
بغض النظر عن مساره )..(، غير أن 
إعادة التحقيق مع جلماد الذي يقول 
إن���ه يتخبط في  م��ن��ه  م��ق��رب��ون  ع��ن��ه 
التي  المحنة  مالية بسبب  صعوبات 
اجتازتها عائلته الصغيرة بعد دخوله 
السجن، قد تعيد فتح الملف من جديد 
بعد عودته للواجهة، ال سيما أنها المرة 
األولى التي ستناقش فيها القضية في 
إصالح  ح��ول  المفتوح  ال��ن��ق��اش  ع��ز 
العدالة بالمغرب، وفي عز الحديث عن 

يمكن  للقضاة  مسبوق  غير  ت��أدي��ب 
الوقوف عليه من خالل نتائج الدورة 
األخيرة للمجلس األعلى للقضاء )..(.

 االتهامات الخطيرة
 الموجهة “لجلماد”

التي  الخطيرة  التهمة  تتلخص 
وجهت لجلماد والتي ظل ينفيها مدة 
وشروط  ظ��روف  ف��ي  معه  التحقيق 
فيما  أخ��ط��اء  ع��دة  ب��ارت��ك��اب  تتميز 
يتعلق باالستماع لرجل يتمتع بصفة 
االمتياز القضائي، حسب ما تؤكده 
مصادر مطلعة، - تتلخص- في كون 
صاحب نية مبيتة لتلقي رشوة كبيرة 
من البرلماني سعيد شعو في حالة 
ما إذا نجح في تخليص الزعيمي من 
الورطة التي دخل فيها عقب انفضاح 
أمر الشبكة، حسب ما ذكرته وسائل 
وبشكل  أيضا  ذك��رت  التي  اإلع���الم 
العميد  ك��ون  ما سبق  مع  متناقض 
نجيب  م��زرع��ة  باقتحام  ق��ام  جلماد 
من  كلغ   7488 واحتجز  الزعيمي 
إحضار  م��ع  ب��ال��م��وازاة  الحشيش، 
القناة الثانية لتغطية الحدث والسماح 

للمصورين بالتقاط صور.
من  أك��ث��ر  ك��ب��ي��رة  ك��ان��ت  العملية 
المتوقع، لكن جلماد كان حريصا على 
ع��دم إش��راك أي أح��د في الخطوات 
التمهيدية لإليقاع بالزعيمي، وربما 

تم  فقد  القاتل،  هذا هو خطؤه  كان 
بكونها  الصامتة  تحركاته  تفسير 
كانت كذلك لغاية في نفس يعقوب، 
بالمقابل كان يعتقد هو أن االشتغال 
ف��ي ص��م��ت ب��ال��ن��اظ��ور ه��و السبيل 
ضخمة  مهمة  ف��ي  للنجاح  الوحيد 

)حسب رواية المقربين منه(.
 

 لعبة األيادي الخفية 
ساهم مرور الوقت في تبريد حرارة 
قضية الزعيمي الساخنة، التي سيحرك 
جلماد مياهها الراكدة منذ مدة طويلة 
بدخوله محكمة االستئناف، وإن كان 
ليس  الملف  تعقيدات  من  كبير  ج��زء 
مرتبطا بشخص العميد بل بشخص 
سعيد شعو، الطرف اآلخر في المعادلة 
الذي يواصل هروبه، وتتواصل معه 
في  يتردد  ال  حيث  المثيرة،  خرجاته 
ويستغرب  مفبرك،  الملف  بأن  القول 
صدور مذكرة بحث دولية في حقه دون 
النواب  مجلس  رئ��ي��س  إل��ى  اللجوء 
باعتباره برلمانيا، من مصلحته أن يدبر 
لبرلماني؟ يتساءل الصحفي  مؤامرة 
رشيد البلغيثي الذي أجرى معه حوارا 
مصورا بثه موقع هيسبريس مؤخرا، 
ذل���ك هم  ف��ع��ل  م��ن  أن  ليجيب ش��ع��و 
“..أعداء النزاهة والديمقراطية”، ليطرح 
السؤال عن دور محتمل لأليادي الخفية 

في الموضوع؟
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الملـــف

     جلمـــاد.. النجاح الذي يسبق الهاوية 
المقهى،  في  يجلسان  الرجالن  كان 
قبل أن يتساءل أحدهما، »ذلك الرجل 
الذي يمر أمامنا، أليس أحد المعتقلين 
في ملف المخدرات المعروف«، ليجيبه 
صديقه، نعم إنه هو..»لقد عرفته منذ 
الوهلة األولى، فصورته كانت قد مألت 
كل الجرائد«، هكذا تحدث الرجل الذي 
كان يجلس في أحد مقاهي حي السالم 
بمدينة سال، قبل أن يضيف:»سبحان 
على  جلماد  أن  يتصور  كان  من  الله، 
ع��الق��ة ب��ال��م��خ��درات، وه��و ال���ذي كان 
المدينة بسبب  يخشاه أعتى مجرمي 

صرامته«.
إلى  المتفائلة  المقهى  زب��ون  نظرة 
العميد جلماد كان قد كونها في ذهنه 
الشعبية  الحكايات  الرجل بسبب  عن 
التي يتداولها أبناء األحياء الهامشية 
في المدينة مثل »قرية اوالد موسى«، 
رقم  الرجل  أن  يجزمون  كانوا  الذين 
واحد الذي وقف في مواجهة »الملتحين 
اإلرهابيين« هو رئيس المنطقة األمنية.. 

بل إن األمر وصل إلى درجة إهدار دمه 
ف��ي وق��ت الح��ق م��ن ط��رف متشددين 

.)..(
هكذا ارتبط اسم جلماد في وقت من 
تفكيك  في  بنجاحه   )2006( األوق��ات 
خلية أنصار المهدي المتهمة بمحاولة 
يتم  أن  قبل  الملكي،  الجيش  اختراق 
تنقيله من المدينة، التي جاء إليها من 
أربع  فيها  قضى  التي  مكناس  مدينة 

سنوات، )من 2001 إلى 2005(.
2008 كان ابن الراشيدية  في سنة 
قد راكم تجربة كبيرة، فتم تعيينه رئيس 
منطقة أمنية في الناظور تلك المدينة 
لبارون  الكبير  بالنشاط  ال��م��ع��روف��ة 
المخدرات فيها، غير أن نجاح جلماد 
في الحصول على تنويهات متتالية من 
قبل رؤسائه، كان مجرد مقدمة لسقوط 
كبير، تمثل في توجيه تهمة خطيرة له 
معاقبة  أن  رغم  االرتشاء«،  وهي:»نية 
القانون على مجرد النية هي محل جدل 
حاالت  في  إال  القانونيين،  بين  كبير 

معينة )..(.
تلقى  الذي  الرجل  نفسية  تصوروا 
تهنئة بالليل من طرف مسؤول أمني 
كبير، يهنئه على »ضربة المعلم« قبل 
أن يستيقظ في األيام الموالية على وقع 
استنطاق غير متوقع من طرف الفرقة 
لنتصور  القضائية،  للشرطة  الوطنية 
بؤس السقوط عندما وجد جلماد نفسه 
داخ�����ل ال��س��ج��ن إل����ى ج���ان���ب بعض 
المجرمين الذين اعتقلهم هو بنفسه، 
هو إذن حديث ذو شجون، لكن محكمة 
االستئناف التي ستنظر في الملف من 
من  يديها  بين  ما  على  ستركز  جديد 
قرائن، يعتقد دفاع جلماد أنها كفيلة 

بإثبات براءته من كل ما نسب إليه.
ي��ع��رف��ون ج��ل��م��اد من  ال��ذي��ن  معظم 
كبيرا  مسارا  يتوقعون  كانوا  مقربيه 
للرجل في مسؤولياته، بل إن هناك من 
قرن اسمه بمناصب حساسة، غير أن 
األمر لم يكن في النهاية سوى نجاح 

سبق السقوط.    

لماذا أصدرت الدولة مذكرة اعتقال في حق برلماني 
الحسيمة سعيد شعو؟ هل تملك من المعطيات ما 

يجعلها تؤمن يقينا بتورطه في االتجار الدولي 
للمخدرات، أم إن األمر، كما يزعم معارفه والمقربون 
منه، ال يعدو كونه اتجارا مشروعا، باعتبار الرجل مالكا 

لمقاهٍ يباع فيها الحشيش بكيفية قانونية في أروبا

العملية كانت كبيرة أكثر 
من المتوقع، لكن جلماد كان 
حريصا على عدم إشراك أي 
أحد في الخطوات التمهيدية 
لإليقاع بالزعيمي، وربما كان 

هذا هو خطؤه القاتل،

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

األندية األدبية بنون التأنيث

عبد القادر الغزاوي »القصر الكبير«

وطنيا  المتفرد  بالعطاء  وحافلة  آهلة  فنية  لمسارات  تتويجا 
ودوليا، وبعد نجاح مشاركته وتمثيله المتألق للغرب في البينالي 
المتحف  أعماله  وولوج  الشعبية،  الصين  لبكين عاصمة  الدولي 
الوطني الصيني يعرض الفنان المبدع محمد المنصوري اإلدريسي 
بهيكل التشكيل المغربي »الرواق الوطني باب الرواح« والذي تشرئب 
إليه أعناق الفنانين باعتباره محطة مفصلية في هذه المسارات 

وذلك في الفترة الممتدة من 05 إلى 24 شتنبر 2013.
ويمثل المنصوري أهم رموز االنطباعية الجديدة وأحد أبرز رموز 
التشكيل المغربي والعربي، فضال عن اهتماماته الثقافية والفكرية 

كرئيس لجمعية الفكر التشكيلي وكناشر.
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نادي الشاعرة »والدة«
والدة  نادي  كذلك  األدبية  األندية  من 
عبد  ب��ن  محمد  بالله  المستكفي  بنت 
األميرة  األم�����وي،  ال��خ��ل��ي��ف��ة  ال��رح��م��ان 
األندلسية األموية والشاعرة، التي عاشت 
)توفيت  الهجري،  الخامس  القرن  في 
بقرطبة سنة 480ه� أو 484ه�(، فقد عمل 
والدها على تعليمها وتثقيفها على أيدي 
مثقفة  كانت  ومثقفين.  وعلماء  أدب���اء 
وشاعرة، تميل إلى األدب ونظم الشعر، 
باإلضافة إلى أنها أوتيت من كل شيء، 
من النسب والعلم والثراء والجمال، حيث 
كان يهيم بها كل من عرفها وحضر ناديها 
قلوبهم،  ع��ل��ى  وت��س��ت��ول��ي  ال��ث��ق��اف��ي، 
ويصبحون أسرى لها، فتقبل من تشاء، 
وترفض من تريد. فيسعد من مال قلبها 

إليه، ويشقى من نفر قلبها منه. 
باألندلس  بقرطبة  بيتها  في  لها  كان 
فيه  وت��ن��اق��ش  ت��ج��ال��س  أدب����ي،  مجلس 
العلماء واألدباء قضايا األدب والشعر. 
وكان من رواد ناديها الشاعر ابن زيدون 
أبو الوليد أحمد )394-463ه�/1003- 
1071م(، وأبو عامر بن عبدوس وأبو عبد 
القالس، وغيرهم من الشعراء.  الله بن 
وتجدر اإلشارة إلى أنها لم تتزوج طوال 
حياتها، وعاشت ما يناهز التسعين عاما، 
التي  الكتب  بعض  ف��ي  ورد  م��ا  حسب 

تناولت سيرتها.
حول  الحكايات  من  الكثير  قيل  وق��د 
ناديها وحول شعرها الذي كانت تجهر 
بواسطته بلذاتها وتحررها من التقاليد 
واألعراف التي كانت سائدة في عصرها، 
أنها  وخاصة  النساء،  على  ومفروضة 
تنتمي إلى عائلة ذات نسب ونفوذ. فلم 
يخل ناديها من ترديد أشعار تميل إلى 
الخالعة والخروج عن المألوف السائد، 

واالبتعاد عن التقاليد المعروفة. 

ملكوت اللون بين الحلول والتعالي 

الثقافة

تنظم جمعية اللقاء المسرحي بأصيلة »الدورة 
العاشرة لمهرجان أصيلة الدولي لمسرح األطفال«، 
11 شتنبر   �  06 بين:  ما  الممتدة  الفترة  خالل 
2013.. وت��أت��ي ه��ذه ال���دورة ف��ي إط��ار احتفال 
»جمعية اللقاء المسرحي بأصيلة« بمرور 25 سنة 
الفاعلين  م��ن  نخبة  ط��رف  م��ن  تأسيسها  على 
»الدورة  وتعتبر  أصيلة..  بمدينة  المسرحيين 
العاشرة للمهرجان« محطة هامة ضمن مجموعة 
من المحطات االحتفالية التي ستنظم طيلة الموسم 
المسرحي: 2013 � 2014، والتي ستعرف تنظيم: 
ندوات وملتقيات وورشات مسرحية، مع حفالت 
توقيع مجموعة من اإلصدارات المسرحية. وفي 
إطار هذه  الدورة العاشرة للمهرجان، ستنظم ندوة 
دولية حول موضوع: »اإلعالم ومسرح األطفال«، 
خالل يومي: 08 � 09 شتنبر 2013، وذلك بمشاركة 
إعالميين وفنانين وباحثين مختصين في مجال 
اإلعالم والمسرح الموجهين لألطفال.. كما ستعرف 
هذه الدورة مشاركة عدة بلدان عربية وأوروبية 
السينغال،  إسبانيا،  فرنسا،  من:  كل  في  ممثلة 
سلطنة عمان، السعودية، العراق، الكويت، اإلمارات 
الجزائر،  ت��ون��س،  م��ص��ر،  ال��م��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 

والمغرب.. وسيعرف المهرجان تنظيم العديد من 
إلى  إضافة  المسرح،  في  التكوينية  ال��ورش��ات 
عروض مسرحية، وسهرات فنية وكرنفال سيجوب 

الشوارع الرئيسية لمدينة أصيلة.

الدورة العاشرة لمهرجان أصيلة الدولي لمسرح الطفل

اإلعالن  ت��م 
اختتام  ف����ي 
ال��دورة األولى 
لملتقى طانطان 
الوطني للشباب 
السينمائي يوم 
الجمعة 23 غشت 
ع����ن   2013
ت  ها يو ر لسينا ا
بجوائز  ال��ف��ائ��زة 

كتابة  م�������ب�������اراة 
سيناريوهات األفالم القصيرة، 
الشكل  على  النتائج  وك��ان��ت 

التالي :
الجائزة األولى: حصل عليها 
سيناريو »عطر البحر« من توقيع 

مروان الصاحب.
الجائزة الثانية: حصل عليها 
من  الرمال«  »رقصة  سيناريو 
اعريوس ومروان  لينا  توقيع 

الصاحب.
الجائزة الثالثة 
عليها  ح��ص��ل   :
»السر«  سيناريو 
زهرة  توقيع  من 

خيالي.
وم��ع��ل��وم أن 
تحكيم  ل��ج��ن��ة 
المباراة  ه��ذه 
ق�����د ت���رأس���ه���ا 
ال������ن������اق������د وال������ق������ص������اص 
والسيناريست محمد اشويكة  
إلى  عضويتها  ف��ي  وض��م��ت 
الباحث  م����ن  ك����ال  ج���ان���ب���ه 
ورشات  ومؤطر  السينمائي 
كتابة السيناريو في مختلف 
السينمائية  ال���ت���ظ���اه���رات 
المغربية الدكتور يوسف آيت 
همو والسيناريست والمخرج 

الهاوي الحسين شاني.

مسابقة محمد الركاب 
لألندية السينمائية

لألندية  الوطنية  الجامعة  تنظم 
السينمائية بالمغرب مسابقة محمد 
الركاب لألفالم القصيرة المنتجة من 
السينمائية  األن��دي��ة  مبدعي  ط��رف 
في  وذل��ك  لوائها،  تحت  المنضوية 
للجامعة  ال��ج��دي��دة  ال�����دورة  إط����ار 
الصيفية للسينما والسمعي البصري 
المزمع إقامتها بالمحمدية من رابع 
إلى سابع شتنبر 2013 بتعاون مع 
المركز السينمائي المغربي، ووزارة 
الشباب والرياضة، ووزارة االتصال، 

والمجلس البلدي للمحمدية.
ي���ش���ت���رط ف�����ي أف��������الم األن����دي����ة 
والوثائقية  الروائية  السينمائية، 
أال  المشاركة  في  الراغبة  القصيرة، 
تتجاوز المدة الزمنية لكل منها نصف 
إنتاجها  ت��اري��خ  يفوق  وأال  س��اع��ة، 

سنتين. 



منذ أزيد من 6 أشهر ونحن نطالب بضرورة 
المؤتمر  النعقاد  الالزمة  باإلجراءات  االهتمام 
المدن  وكبريات  المحلية  للحكومات  العالمي 
العالمية المزمع عقده في العاصمة بتاريخ فاتح 
أكتوبر المقبل، والذي سيمنح الرباط لقب: عاصمة 
هذا  رئاسة  ت��ؤول  وقد  4 سنوات،  لمدة  العالم 
التجمع الدولي الكبير ولنفس المدة إلى العمدة 
ولعلو. حدث كبير قد ال يتكرر في الرباط إال بعد 
واجتماعية  سياسية  أب��ع��اد  ل��ه  ح��دث  ق���رون، 
واقتصادية وسياحية وكلها ستكون في مصلحة 
المملكة وعاصمتها، وأمامنا دولة البرازيل التي 
احتضنت مدينتها »سان باولو« المؤتمر الثالث 
لهذا اللقاء، وكيف ولمدة قصيرة، تحولت إلى 
الدول،  كبريات  لمنافسة  مرشح  عالمي  قطب 
خصوصا في االقتصاد والسياحة. لن نخفيكم، 
فمجرد احتضان الرباط هذا المؤتمر الكبير، هو 
نجاح، وهو اعتراف دولي مسبق لما تمتاز به 
رباط – الفتح من مزايا قد نتجاهلها أو نجهلها 
أو نكون غير مبالين بها، واختيار مدينتنا من 
العالم لتكون مقره لمدة أربع سنوات، دليل على 
اكتشاف هذا العالم ما بدأنا نكتشفه، وهذا في 
حد ذاته، ينبهنا إلى جسيم المسؤولية الملقاة 
علينا نحن المواطنين سكان العاصمة لنكون في 
بنا.  العالم  ظن  مستوى  وفي  الحدث  مستوى 
ف��ال��رب��اط على م��وع��د م��ع ال��ت��اري��خ، م��ع ممثلي 
المعمور، مع سفراء سكان العالم، مع معتنقي 
اللغات،  مختلف  ومتحدثي  الديانات،  مختلف 
وحاملي مختلف التقاليد، كلهم ستجمعهم الرباط 
أرض اللقاءات والمحبة والتسامح والكرم واألمن 
كلمتهم من أجل خدمة سكان  لتوحد  واألم��ان، 
المعمور، ومن أجل السلم والسالم لكل المواطنين 

أينما وجدوا.
المكلفين  األمانة  ثقل  يقدرون  والرباطيون 
بتحقيقها وبلورتها على أرض الواقع حتى تكون 
ساطعة ومترجمة لكل آمال جميع المغاربة، أمانة 
حسن االستقبال والترحيب بالضيوف، فلن ينجح 
فعلية  مشاركة  السكان  ش��ارك  إذا  إال  المؤتمر 
وتطوعية في إبراز اهتماماتهم بضيوفهم سواء 
باالبتسامات أو تقديم التحيات أو التسهيالت 
أو اإلرش��ادات. فتلك رسائل الرباطيين ستكون 
المعمور، وتلك، دعوات  إلى كل سكان  موجهة 
لجلب ماليين السياح من كل بقاع الدنيا الكتشاف 
هذه األرض التي ستصبح عاصمة الدنيا ولو 
ألربع سنوات. هذه مسؤولياتنا نحن السكان نذكر 
بها بعضنا البعض، فأما مسؤوليات اإلدارات 
وواجباتها، فهذا متروك للمصالح الحكومية 

المعنية.

حديث العاصمة

العامل يف �ضيافة
 �ضكان الرباط

ستحضر  التي  األسماء  بعض  »تتسرب«  ب��دأت 
المحلية  الشؤون  عن  للمسؤولين  الرابع  المؤتمر 
واإلقليمية لمدن العالم الذي سينعقد في بداية شهر 
الرباط، واألسماء  المقبل في رحاب مدينة  أكتوبر 
المعنية لم يكن مصدرها بلدية العاصمة ولكن من 

مقر المنظمة.
ومن هذه األسماء البارزة التي أكدت حضورها: 
األمين العام لألمم المتحدة، ووزيرة الثقافة بدولة 
البرازيل، ورئيسة االتحاد اإلفريقي، ورئيسة دولة 
ليبيريا، وشخصية فائزة بجائزة نوبل لالقتصاد، 
وأخرى حاصلة على جائزة نوبل لآلداب، ورئيس 
جمعية حكام كوريا، ورئيس المدن المتحدة الفرنسية، 
و4000  عالمية  شخصية   30 حوالي  إل��ى  إضافة 

مسؤول من مختلف مدن المعمور.
وانعقاد هذا المؤتمر سيتزامن مع الذكرى المئوية 
لتأسيس الحركة البلدية الدولية التي أحدثت سنة 

1913 وسيتم االحتفاء بها في الرباط.
ويتضمن جدول األعمال سبعة محاور، من بينها: 
الحكامة لإلشراف على تمويل المصالح العمومية، 

وإنعاش التضامن بين المدن والجهات، واعتماد 
الثقافة كعمود فقري للتنمية المستديمة.

المؤتمر الذي سينطلق يوم فاتح أكتوبر ويختتم 
أشغاله يوم 4 أكتوبر، سيحظى بتغطية إعالمية 

دولية من أغلبية دول المعمور.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  زي��ارة  وبمناسبة 
هذه  ولعلو  العمدة  يغتنم  أن  نتمنى  للعاصمة، 
الزيارة، ويهديه صورة فوتوغرافية لشارع األمم 
المتحدة الواقع بحي أكدال، ويضم مقر أكبر جامعة 
في المملكة ومرافق جامعية، وهو من أجمل شوارع 
المدينة؛ ودون شك ستجد هذه »الهدية« الصورة 
مكانها في أروقة مبنى المقر العالمي لألمم المتحدة 

بنيويورك.
كالتالي:  وه��و  ألعماله  شعارا  اتخذ  المؤتمر 
»تصوروا المجتمع يبني الديمقراطية« والمجتمع 
بالطبع هو نحن السكان أينما كانوا في إفريقيا أو 

أمريكا أو أوربا أو أستراليا.
ونحن في الرباط شركاء لهذا المجتمع في تشييد 

هذه الديمقراطية.
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بوشعيب اإلدريسي

بقلـــــم 

 عمدة مدينة باري�س، كان �أول من �أكد 
ح�شوره للم�شاركة في موؤتمر �لرباط، وهو من 

موؤ�ش�شي �لمنظمة �لعالمية للحكومات و�لمدن 

ورون��ق  بجمال  �لمعجبين  وم��ن  �لمحلية، 

�لعا�شمة. فلماذ� ال يقترح عليه عمدتنا تو�أمة 

وتاآخي وتعاون بين �لرباط وباري�س.

علقت  �لمدينة  من  متفرقة  نقط  في   
الفتات ترحب فيها بع�س �الأبناك »بالمغاربة 

�لمقيمين بالخارج«، فاأما �لمغاربة �لمقيمون 

ولي�س  بالدرهم  يتعاملون  و�لذين  بالرباط 

باالأورو، فغير مرحب بهم؟!

 من �لممكن �أن ينتخب �لعمدة ولعلو على 
ر�أ�س �لمنظمة �لعالمية �لتي تحت�شنها �لعا�شمة 

��شطنبول  لعمدة  خلفا  �لمقبل،  �ل�شهر  في 

�لتركية، و�إذ� تحقق ذلك ف�شيكون ولعلو �أول 

�لمنظمة،  ه��ذه  ي��ر�أ���س  و�إف��ري��ق��ي  ع��رب��ي 

و�لمعركة �شتكون �شعبة وحامية.

 حظوظ رئي�س مقاطعة لال�شتوز�ر تقوت 
في �الآونة �الأخيرة بف�شل �الأن�شطة �لثقافية 

�لتي نظمها في مقاطعته، ويمكن �أن ياأخذ مكان 

»زميل« منتخب في �لرباط.

موؤتمر  لتح�شير  لالن�شغاالت  �عتبار�   
�لرباط و�فتتاح �لدورة �لبرلمانية، من �لممكن 

�إلى ما بعد  تاأجيل تن�شيب �لحكومة �لثانية 

�إليها  ين�شاف  وقد  �لمهمة،  �الأن�شطة  هذه 

»تغيير« في هيكلة مكتب مجل�س �لنو�ب.

من بين 30 شخصية عالمية و4000 مؤتمر من ضيوف مدينتنا

الأمني العام للأمم املتحدة يح�ضر م�ؤمتر الرباط

كل مداخل العاصمة سواء 
م���ن ال���ط���رق ال���س���ي���ارة أو 
اإلقليمية أو الوطنية، بدون 
دخول  إل��ى  تشير  ع��الم��ات 
لمدينة  ال��ح��ض��ري  ال��ت��راب 
الرباط، وبدون إشارات كما 
هو معمول به في جل المدن 
وتعرف  بالوافدين  ترحب 

باأللقاب التي في حوزتها.
وبعد أيام ستتقاطر الوفود 
المؤتمر  لحضور  العالمية 
في  عقده  المزمع  العالمي 
بداية الشهر المقبل، وأول ما 
تام  انتباههم غياب  سيثير 
ولوج  إل���ى  تشير  ل��ش��ارات 
خصوصا  المملكة  عاصمة 
في الطريق السيار الرابطة 
ب���ي���ن ال�������دار ال���ب���ي���ض���اء – 

والرباط. 

والواقع هو أن العاصمة 
منذ 1983 لم تسوَّ حدودها 
سواء مع مدينة تمارة أو مع 
األمور  وظلت  سال،  مدينة 
ربما  وم��ل��ت��ب��س��ة  غ��ام��ض��ة 
بسبب التضارب في أثمنة 
األراض���ي وال��ع��ق��ار ف��ي كل 
مداخل العاصمة من جهة، 
وألسباب انتخابية من جهة 

أخرى.
فربما لهذه المزايدات تم 
ترسيم  م��ش��روع  »ت��رق��ي��د« 
حدود المدينة، وسيكون من 
ي���ش���رح  أن  ال�����م�����ؤس�����ف 
المرافقون للوفود الضيوف 
لمدخل  ب��أن غياب ش��ارات 
أشرنا  ما  سببه  العاصمة 

إليه.
فهل سيبادر مكتب مجلس 

هذا  باستدراك  العاصمة، 
الوضع ويبادر ولو بصفة 
تثبيت  أو  بتركيب  مؤقتة 
ع����الم����ات ت���وض���ح دخ����ول 
ألقابها  المدينة مع إضافة 
التي حصلت عليها والمدن 
والعواصم المتوأمة معها.

سكان الرباط لن يرضوا أبدا 
بدون  مدينتهم  تبقى  ب��أن 
تعريف كسائر مدن العالم، 
وب�����أن ي��ظ��ل م���رس���وم هذا 
أشياء  ره��ي��ن��ة  ال��ت��ع��ري��ف 

نجهلها منذ 30 سنة.
فهل يكون الفرج بمناسبة 
الرابع  ال��م��ؤت��م��ر  ان��ع��ق��اد 
للحكومات والمدن المحلية، 
وفود  علينا  س��ت��ت��ف��رج  أم 
ال��دن��ي��ا ب��أن��ن��ا ف��ي عاصمة 

بدون تعريف؟

ازداد  القباج،  الجليل  عبد  المرحوم 

�سنة 1905، وتوفي �سنة 1994 بمدينة 

الرباط.

الحقل  بين  تجمع  وطنية  �سخ�سية 

الوطني: فهو من موقعي وثيقة المطالبة 

اأعماله  وم��ن  والثقافي:  باال�ستقالل، 

الرائعة »تهذيب االأخالق من خالل القراآن 

كان  حيث  وال�سحفي:  جزء«،   13 في 

العلم من  اأول مدير لجريدة  اهلل  رحمه 

1946 اإلى 1959، حيث ي�سجل التاريخ 
ان�سحابه في �سمت على اإثر ان�سقاق في 

الحزب الذي كان ينتمي اإليه، ودون اأن 

يطلب منه اأحد، اأعاد كل ممتلكات الجريدة 

اإلى اأ�سحابها، واالإح�ساني: وهو الذي 

نذر نف�سه لخدمة االإح�سان ورعاية الطفل، 

حيث كان مح�سنا كبيرا وكريما اإلى اأن 

مر�سيا.  را�سيا  ربها  اإلى  الروح  اأ�سلم 

رحمة اهلل عليه.

وسيتبعه  المدرسي  ال��دخ��ول  ِانطلق 
الدخول الجامعي، في مدينة تضم: مدينة 
للعرفان )بين حي أكدال وحي الرياض(، 
وجامعتين ومئات المدارس واإلعداديات 
والثانويات، ويقدر عدد الطلبة والتالميذ 
الذين يتابعون فيها دراساتهم بنحو 200 
ألف طالب وتلميذ. وفي المدينة منتخبون: 
في مجلس الجهة وفي مجلس الجماعة 
وفي مجلس العمالة، وال مجلس تذكر أبناء 
الشعب، وعقد جلسات عمل مع الجامعتين 
واألكاديمية لالطمئنان على حسن سير هذا 
إلى  الواقع دخول  الذي هو في  الدخول 
المتاعب المالية والمشاكل الدراسية التي 
اآلب��اء واألم��ه��ات. هؤالء  تقض مضاجع 
اآلباء واألمهات الذين يشتكون من تدني 
التربية  وغياب  الدراسية،  المستويات 
الوطنية واألخالقية، وتغيبات األساتذة، 
جل  وافتقار  الموازية،  األنشطة  وح��ذف 

المؤسسات التعليمية إلى وسائل اإليضاح، 
البدنية  والتربية  الرياضية  والمالعب 
بعضها  وفي  الصحية  المرافق  ونظافة 
الشبكات  وع��دم صيانة  اإلن���ارة  ان��ع��دام 
تجهيزات  وإت���الف  وال��م��اء،  الكهربائية 
المراحيض، وتقادم السبورات التي تعود 
والجمال،  البغال  على  األسفار  زمن  إلى 
أبنائنا في ط��اوالت عبارة عن  و»حبس« 
تريحهم  م��م��ا  أك��ث��ر  تعذبهم  »ك���راس���ي« 
طويلة،  والالئحة  دروسهم،  الستيعاب 
وكنا نتمنى من منتخبينا فتح باب الحوار 
المشاكل  هذه  لمناقشة  المسؤولين  مع 
واالتفاق على الحلول الناجعة، ويطلبون 
من وزارة الصحة العمومية إلحاق أطباء 
المؤسسات  ك��ب��ري��ات  ف���ي  ن��ف��س��ان��ي��ي��ن 
التعليمية لعالج – عند الحاجة – حاالت 

بعض الطلبة والتالميذ واألساتذة.
وكما غاب المنتخبون عن اختتام السنة 

بداية  عن  يغيبون  الماضية،  الدراسية 
الموسم الدراسي الجديد، ويتركون بذلك 
أبناءنا يواجهون المشاكل ويتخبطون في 
مطباتها. وفي وثائق ميزانيات المجالس 
بإصالح وصيانة  بند خاص  المنتخبة، 
المؤسسات التعليمية، هذا البند يخرج كل 
سنة فارغا وال يطعم حتى بدرهم، في حين 
يمتع المنتخبون جمعياتهم بالماليير التي 
ه��ي م��ن ض��رائ��ب سكان ال��رب��اط، هؤالء 
ال��س��ك��ان »ي��ت��ك��رف��س« أب��ن��اؤه��م ف��ي جل 
المؤسسات، عمومية وخصوصية، وفي 
هذه األخيرة، عجائب وغرائب حتى أن في 
إلى  واألم��ه��ات  اآلب���اء  يتعرض  بعضها 
ال  مشاكل  إل��ى  إضافة  مالي،  استنزاف 
حصر لها، والضحايا هم أبناؤنا، أبناء 
العاصمة اإلدارية والسياسية التي ال يهتم 

منتخبوها بمستقبل جيلها الصاعد.

الرباط يا حسرة

من

 أرشيف

 الرباط

املنتخب�ن »ين�ض�ن« الدخ�ل اجلامعي واملدر�ضي

هكذا ستستقبل  العاصمة ضيوفها؟

مدخـــل الرباط بدون تعريف!

بان كي مون



 جرسيف:
التي  العا�صفية  المطرية  الت�صاقطات  ت�صببت 

واحد  �شخ�ص  وف��اة  في  جر�شيف  اإقليم  �شهدها 

واإ�شابة اثنين اآخرين بجروح بليغة.واأفادت م�شادر 

محلية اأن �شائق �شاحنة حاول عبور قنطرة مغمورة 

بالمياه بالجماعة القروية »�شاكا«، غير اأن ال�شيول 

القوية جرفت ال�شاحنة، مما اأدى اإلى غرق ال�شائق 

واإ�شابة اثنين اآخرين كانا برفقته بجروح بليغة.

  
    الدار البيضاء :

ابن  باأمن  الق�شائية  ال�شرطة  عنا�شر  تمكنت 

ام�شيك بالدار البي�شاء، موؤخرا، من تفكيك �شبكة 

تقوم بترويج الأقرا�ص المهلو�شة.واأو�شح م�شدر 

اأحد  على  القب�ص  اإلقاء  تم  اأنه  ام�شيك،  ابن  باأمن 

الم�شتبه بهم على متن دراجة نارية وبحوزته 46 

اأن هذا الأخير  األفا و800 قر�ص مهلو�ص، مبرزا 

اأو�شح خالل تعميق البحث معه اأنه ي�شتغل �شمن 

�شبكة منظمة يتم التن�شيق في ما بينها عبر الهاتف. 

واأ�شاف الم�شدر ذاته، اأنه يوجد �شمن هذه ال�شبكة 

بينما  عكا�شة  �شجن  اأ�شوار  خلف  اأحدهما  فردان، 

يقبع الثاني ب�شجن واد زم..

    بني مالل:
بلغت اأ�شغال تهيئة مطار بني مالل، اأولد يعي�ص 

90 في المائة، وبذلك تكون هذه المن�شاأة جاهزة 
عند متم ال�شنة الجارية . واأو�شح وزير التجهيز 

والنقل، عبد العزيز الرباح، في ت�شريح لل�شحافة 

المائة  مائة في  النتهاء منها  تم  اأ�شغال  اأن هناك 

واأخرى و�شلت ن�شبة تقدمها ما بين 50 و 60 في 

المائة.

    فجيج: 
اأعطيت باإقليم فجيج انطالقة عدد من الم�شاريع 

الطرقية، منها اإعطاء انطالقة اأ�شغال تقوية الطريق 

الوطنية رقم 17 بطول 40 كلم والرابطة بين مدينة 

بوعرفة وتندرارة بتكلفة مالية قدرها 28 مليون 

درهم، واإعطاء انطالقة اأ�شغال اإعادة بناء قنطرة 

على واد ال�شارف، على الطريق الوطنية رقم 19 

والبالغة تكلفتها 14 مليون درهم.

  طنجة:
حجزت م�شالح الأمن في طنجة، موؤخرا، 850 

كلغ من مخدر ال�شيرا بحي طنجة البالية، وقالت 

م�شادر مطلعة اإنه تم العثور على المخدرات على 

متن �شيارة تحمل ترقيما مزورا كانت مركونة بمراأب 

 منزل ت�شتعمله �شبكة لالتجار الدولي في المخدرات.

اأفراد  اأحد  اأنه تم توقيف  الم�شدر نف�شه  واأ�شاف 

ال�شبكة خالل هذه العملية التي قادت اأي�شا اإلى حجز 

قوارب مطاطية، ومعدات لتعبئة المخدرات، م�شيرا 

اإلى اأن الأبحاث متوا�شلة لتحديد هوية باقي اأفراد 

ال�شبكة.
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لقطات مراكشية 
م�شجد الكتبية العتيق يحتاج اإلى بع�ص 
الإ�شالحات وخا�شة اأبوابه الزجاجية حتى ل 

تت�شع الهوة اإلى الأماكن الأخرى بالجامع.

بع�ص ال�شياح يتهافتون على اأخذ �شور 
المن�شور  يعقوب  �شيده  الذي  الجميل  للمنار 

الموحدي وهو يعد من اأجمل �شوامع المغرب 

في �شكله الف�شيف�شائي وبنايته ال�شاهقة اإزاء �شور 

الحجر.

في �شياق حركة ال�شير، قام رجال الأمن 
بحملة وا�شعة النطاق �شملت توقيف عدد كبير 

من اأ�شحاب الدراجات النارية الذين ل يتوفرون 

على اأوراق قانونية �شمنها انعدام التاأمين.

دخلوا  كلما  يت�شايقون  ال�شياح  بداأ 
للمرحا�ص من اأجل ق�شاء الحاجة، وخا�شة اأثناء 

جلو�شهم في المقهى لأداء �شريبة النظافة، اأحد 

النا�ص علق مت�شائال: لماذا ل تكون هناك اأداء 

فاتورة المقهى والمرحا�ص معا؟!.

الزاوية الكتانية ب�شوق الجلد بقيت تبكي 
اأيام مجدها ال�شوفي، والموؤ�شف اأن مرافقها بقيت 

يتيمة دون اأن تجد من يجدد لها معالمها.

 الفقيه بنصالح: األسبوع
في  المحلية  للسلطات  سبق 
كل  استنفرت  أن  بنصالح  الفقيه 
عناصرها من أجل إزالة الفتة علقها 
صاحبها على سطح منزله القريب 
رئيس  لحزب  الجهوي  المقر  من 
الحكومة يطالب فيها “بمعرفة مكان 
خويا  المختفي  المخابرات  رجل 

محمد بن عباس”.
وتعود أطوار هذه القضية إلى 
عن  اخ��ت��ف��ى  “حين   ،1965 س��ن��ة 
األنظار المواطن محمد خويا بن 
 ،1935 م��ن مواليد  ع��ب��اس، وه��و 
ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح، 
وكان يشتغل في المخابرات، وتم 
تكليفه بمهمة سرية بدولة الجزائر 

وهي مالحقة وتعقب الشهيد بنبركة 
)الزعيم االتحادي(”، حسب رواية 
ابنه الذي رفع رسالة مفتوحة إلى 
هذا  بخصوص  الحكومة  رئيس 

الموضوع.
المختفي  ابن   وحسب شكاية 
محمد خويا، فإن والده كان من بين 
عناصر شرطة )الكاب( التي شاركت 
في مالحقة وتعقب المهدي بنبركة 
سنة 1965 بدولة الجزائر، ومنذ 
إلى  أثر  له  لم يظهر  التاريخ  ذلك 
حدود اليوم، ويضيف ابن المختفي 
حسب نفس المصدر بأن ملف والده 
االستشاري  بالمجلس  م��وض��وع 
لحقوق اإلنسان وبهيئة اإلنصاف 

والمصالحة.

عقد  إن��ه  يقول  نفسه  المصدر 
سنة  التعويض  لجنة  مع  جلسة 
2002، وقيل له إن ملف والده في 
أياٍد أمينة )..(، “وها نحن تجاوزنا 
هذه  فأين   ،2013 سنة  منتصف 
األي����ادي األم��ي��ن��ة؟ )ي��ت��س��اءل ابن 

المختفي(.
“رجل  م�����س�����ار  وي���ت���ل���خ���ص 
بتعقب  كلف  ال���ذي  المخابرات” 
ت��ح��رك��ات ال��م��ه��دي ب��ن��ب��رك��ة في 
المشار  المصدر  حسب  الجزائر، 
إليه، في كونه التحق بسلك األمن 
الوطني في يوليوز 1961، والتحق 
بالمخابرات )الكاب 1( تحت إمرة 
أحمد الدليمي والعشعاشي محمد 
براتب   1962 سنة  ال��ح��ق  وع��ب��د 

شهري يقدر ب� 550 درهما، زيادة 
على تعويضات التنقل حيث كان 
دائم السفر، أما معاش والدته حاليا 

فيقدر ب� 250 درهما.
سجن  أن  “للمختفي”  وس��ب��ق 
بالجزائر، قبل أن يطلق سراحه في 
إط��ار ال��وئ��ام المدني ب��داي��ة سنة 
2000 بعد 35 سنة في األسر، غير 
أن��ه وف��ي ال��وق��ت ال��ذي تقول فيه 
الرواية الرسمية بأنه توفي سنة 
1965، تتشبث العائلة بكونه مازال 
الحالة  كناش  رغم مصادرة  حيا، 
المدنية ومسدسه منذ ذلك التاريخ 

)نفس المصدر(.

ما م�سري “املخرب املغربي” الذي جت�س�س 

على املهدي بنربكة يف اجلزائر؟

ابنه “يحتج” ويدعي بأنه كان يشتغل
 مع الدليمي والعشعاشي

ما يجري ويدور في المدن

اليوسفية

كواليس جهوية

يوسف اإلدريسي
 نورالدين الطويليع

ألقت الضابطة القضائية 
القبض  اليوسفية  بمدينة 
ع��ل��ى م��ح��م��د ع��ط��ي��ة عضو 
حركة 20 فبراير صباح يوم 
 2013 غشت   28 األرب��ع��اء 
لوثائق جواز  إعداده  أثناء 
األمنية،  بالمصالح  السفر 
على  اعتقاله  بقرار  ليفاجأ 
خلفية ورود اسمه في مذكرة 
التي عرفتها مدينة  البحث 
من   26 حق  في  اليوسفية 
فبراير   20 ح��رك��ة  ن��ش��ط��اء 
ب��ال��م��دي��ن��ة. وي���ن���درج هذا 
من  سلسلة  االعتقال ضمن 
صفوف  ف����ي  االع����ت����ق����االت 
فبراير،   20 حركة  نشطاء 
على خلفية ما أصبح يسمى 
ب� “مذكرة البحث المشؤومة” 
التي عرفتها مدينة اليوسفية 
نشطاء  م���ن   26 ح���ق  ف���ي 
أول  ابتدأت  حيث  الحركة، 
حلقة من حلقاته إثر تدخل 
لفك  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال����ق����وات 
ل��ع��دد م��ن حملة  اع��ت��ص��ام 
الشواهد المعطلين بالمدينة، 
ل��ي��ت��م اع��ت��ق��ال ث��م��ان��ي��ة من 

ش��ب��اب ال��م��دي��ن��ة وإص����دار 
م��ذك��رة بحث ف��ي ح��ق ستة 
وعشرين آخرين كان أبرزهم 
العربي العوكاز الذي أخذت 
قضيته بعدا دينيا وسياسيا 
إثر اعتقاله يوم األربعاء 12 
أكتوبر 2011 بمطار محمد 
الخامس بالبيضاء وهو يهم 
الطائرة  إل����ى  ب��ال��ص��ع��ود 
متوجها إلى الديار المقدسة 
رفقة  ال��ح��ج  م��ن��اس��ك  ألداء 
والدته، ليقضي في السجن 
أسبوعا كامال قبل أن يفرج 

عنه بكفالة مالية قدرها 10 
آالف درهم ويتابع في حالة 
أداء  م���ن  ليتمكن  س�����راح، 
تتم  أن  قبل  الحج  فريضة 

تبرئته.
بعض  اس���ت���غ���رب  وق�����د 
الحقوقيين توقيت وحيثيات 
ملف  وأن  سيما  االع��ت��ق��ال 
لم  والمحاكمات  المتابعات 
يكن خيارا مناسبا لطبيعة 
تلك المرحلة بل كان متوقعا 
أن يتم طي مثل هذه الملفات، 

يضيف المتحدث.

اأ�ش خا�صك اأ ال�صويرة.. 
خا�صني ملحمة اأ موالي

 سعيد أحتوش
نددت العديد من الجمعيات بمدينة الصويرة 
واستنكرت بشدة، تحويل مبلغ مائتي ألف درهم 
من طرف المجلس البلدي للمدينة نحو الحساب 
البنكي الخاص بأحد المحسوبين على تدبير 
قسم السينما والمسرح بالصويرة.. وذلك كدعم 
إلنجاز ملحمة  تراثية محلية عرضت بمناسبة 

الدورة الثانية لملتقى »روح موكادور«.
الجمعيات  أغلب  أن  »األسبوع«  علمت  وقد 
والفعاليات بالمدينة بصدد التنسيق فيما بينها 
المجلس  مقر  أم��ام  احتجاجية  وقفة  لتنظيم 
البلدي للصويرة، للتنديد بما أسمته تحريفا 
مشاريع  لدعم  المخصصة  الميزانية  لمسار 

الجمعيات لسنتي 2013 و2014.

من كل مدينة خبر

�صورة الالفتة التي ا�شتنفرت ال�شلطات في الفقيه بن�شالح ويطالب 

اأ�شحابها بمعرفة م�شير “خويا محمد بن عبا�ص”

 �صبح االعتقاالت يخيم على اليو�صفية 

الصويرة

المهدي بنبركة
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مكن��سيــــون ي�أكلـــــون لــــحم احلمـــــــري؟!
 حسين عدنان

السلطة  وأع��وان  مواطنون  عث�ر 
المحلية أخيرا بمدينة مكناس، على 
وبقايا  مسلوخة  وع��ظ��ام  جمجمة 
ت��ع��ود لحمار، وه��ن��اك من  األم��ع��اء 
أنها بقايا »بغل« وجدت في  يعتقد 
السويقة  ق����رب   2 األط���ل���س  ح���ي 
العشوائية المعروفة »بدوار ميكة«.

خبر العثورعلى بقايا حمار، يعتقد 
أنه تم تسويقه، انتشر بسرعة البرق 
الذين  مكناس  ساكنة  بعض  بين 
انتابهم الخوف بعد سريان شكوك 
حول ترويج اللحوم الحمراء للحمير 
العشوائية  ب���األح���ي���اء  وال���ب���غ���ال 
تناولهم  خشية  والذعر  بالمنطقة، 
اللحم المحرم، إذ يوجد بذات الحي 
والجهات  الجزارين،  من  كبير  عدد 
في  تحقيق  أي  تباشر  لم  المعنية 

إخبارا  تلقت  أنها  رغ��م  الموضوع 
وعون  المواطنين  طرف  من  باألمر 
السلطة المحلية، ألجل تحديد نوع 
النسب،  المجهول  ال��ح��ي��وان  ه��ذا 
هذا  مرتكب  هوية  على  وال��ت��ع��رف 
وتقديمه  عليه  اليد  ووض��ع  الفعل، 
أم����ام ال��ع��دال��ة، ل��ك��ن ل��م ت��ت��خ��ذ أي 
إجراءات تجاه هذه النازلة، كما أكدت 
شيء  كل  أن  على  المصادر  بعض 
يمكن أن يباع في هذه المدينة، بما 
في ذلك لحم الكالب والقطط، وتباع 
على شكل »شرائح« أو »شواء« في 
الجزارين  لمراقبة  ت��ام  غ��ي��اب  ظ��ل 
وأصحاب المطاعم وبائعي النقانق، 
الذين يعتمدون على الذبيحة السرية، 
والمريضة  الجيفة  حتى  ويبيعون 
ما  حسب   )..( المجنونة  واألب��ق��ار 

يعتقده بعض المواطنين.

مكناس

مراكش

كواليس جهوية

على هامش الخالف بين شرقاوة:

»ميدان التحرير« على راأ�س �سيدي بوعبيد ال�سرقي

أبو الجعد

 محمد الشرقاوي البزيوي
يستوقف الزائرين لضريح الشيخ 
بأبي  الشرقاوية  للزاوية  المؤسس 
الجعد سيدي بوعبيد الشرقي، الذهول 
الباحة  تحولت  فقد  واالس��ت��غ��راب، 
المؤدية إلى قبة الضريح، إلى ساحة 
من ساحات الربيع العربي. فالداخل 
رابعة  “ميدان  بمحاذاة  كالمار  لها 
العدوية” أو “ميدان التحرير”، حيث 
امتألت عن كاملها بشعارات تندد بمآل 
الزاوية الشرقاوية بعد أن كانت: »من 
أشهر زوايا المغرب، ولها الفضل الذي 
ويعرب  ال��ك��ون،  ل��س��ان  ع��ن��ه  يفصح 
تداولها منذ أزمان فحول أكابر ورثوا 
قد  كابر،  عن  كابر  بها  الرئاسة  مقام 
عرف لهم ذلك السوقة والملوك والغني 
والصعلوك ولم تزل الملوك، من هذه 
باإلجالل  تعاملهم  وغ��ي��ره��ا  ال��دول��ة 
واإلع���ظ���ام وال��ت��وق��ي��ر واالح����ت����رام«. 
)االستقصا للناصري(، إذا نظرنا إلى 
عن  يتحدث  فهو  بتمعن،  النص  هذا 
أمجاد ومكرمات الزاوية الشرقاوية في 
المغرب، وعن مكانتها عند سالطينه 

الذين كانوا دائما يقدرونها حق تقدير، 
المراسالت  خ��الل  من  ذل��ك  ونلتمس 
السلطانية أو من خالل الهبات التي 
تمنح لها في عدة مناسبات. لقد كانت 
مسألة رئاسة الزاوية تشكل دائما حجر 
أساس داخل البيت الشرقاوي، ودليلنا 
في ذلك المراسالت السلطانية الواردة 
على أبي الجعد في هذا السياق، على 
اعتبار أن تعيين الخلف يكون بتفويض 
الشخص  فيه  ي��رى  ال���ذي  سلفه  م��ن 
المناسب لذلك، نظرا لألدوار الدينية 
التي يقوم بها، ويمكننا أن نختزلها 
الروحية،  التربية  ف��ي  ح��ص��را  هنا 
ويتغير األمر مع مسألة اختيار المزوار 
بشؤون  يتكلف  ال��ذي  الشخص  وهو 
الدينية،  ال��م��زارات  وباقي  الضريح 
مؤسسة  نسقية  على  الحفاظ  مهمته 
ال��زاوي��ة؟ وف��ض ال��ن��زاع��ات ال��ت��ي قد 
ت��ن��ش��ب أح��ي��ان��ا ب��ي��ن ال��م��ق��دم��ي��ن أو 
سطحيا  ول��و  الملم  وه��و  البوابين، 
بالفروع واألصول، والمشرف األول عن 
كما  الغائب  الحاضر  )وه��و  األفخاذ 
في  المحليين  الباحثين  أحد  وصفه 
إحدى كتاباته(، ويختار من بين مقدمي 

االختيار  فصفة  ال��زاوي��ة،  ف��روع  ك��ل 
الحالي،  ال��م��زوار  وج��ود  م��ع  تنافت 
والدليل في ذلك هو الشكل الديمقراطي 
في االحتجاجات ضده، ومن قلب منبع 
الرمزية في صفوف  له داللته  روحي 
الوطني  ال��ت��اري��خ  فعبر  بجعد.  أه��ل 
والمحلي كانت مؤسسة الزاوية هي 
األزمات  اشتداد  زمن  المغاربة  ملجأ 
الداخلية، واعتاد المحتجون االحتماء 
بها وهذا تحصيل حاصل مع ما يقع 

هذه األيام في أبي الجعد.
أرجع هنا إلى موضوع مهم وأساس 
في خرجة الشرقاويين، وما أدراك ما 
أظ��ه��روا شوكتهم، وهو  إن  ش��رق��اوة 
مسألة التعيين بظهير مولوي شريف، 
في  المتخصص  جانب  من  سأثيرها 
حقل التاريخ، فبعد وفاة الشيخ سيدي 
السلطان  تدخل  المعطي  بن  العربي 
المولى سليمان في تعيين خلفه سيدي 
بنداود وذلك من خالل ظهير شريف 
من بين ما جاء فيه:»... أنه وارث سر 
أسالفه، فلم نجعل عليه يدا ألحد، وال 
نظرا ألحد إال نظر الله تعالى... «، وقد 
الفرقاء  ل��ت��ق��وي��م  ال��ظ��ه��ي��ر  ه���ذا  ن���زل 

الزاوية  خ��الف��ة  ع��ل��ى  المتنافسين 
واختيار المناسب منهم لتولي منصب 
الوالية، أو ظهير السلطان المولى عبد 
بن  العربي  ب��ن  الحسن  إل��ى  العزيز 
بنداود والذي يقلده من خالله جميع 
ال��زاوي��ة، هنا يظهر جليا أن  ش��ؤون 
مسألة التعيين مرتبطة بوجود ظهير 
سلطاني شريف، وهي الزالت مترسخة 
إلى يومنا هذا في ذهنية البجعديين 
الذين ال يجادلون في تاريخهم وحبهم 
التصوف،  بروح  وشغفهم  لمدينتهم 
كحبهم وشغفهم لوطنهم، حيث جاء 
في الخطاب السامي الذي وجهه أمير 
والمهابة  الجاللة  صاحب  المؤمنين 
الملك محمد السادس نصره الله  يوم 
إلى   2008 ش��ت��ن��ب��ر   19 ال��ج��م��ع��ة 
المشاركين في الدورة الوطنية األولى 
إلى  للمنتسبين  شيكر  سيدي  للقاء 
التصوف:»... إننا على يقين أن الرصيد 
الحي، الذي ورثه كل المنتسبين إلى 

ال����ق����درة على  ال���ت���ص���وف ي��ت��ض��م��ن 
االستمرارية، والتجديد في آن واحد، 
االستمرارية في صياغة الثوابت في 
المؤمنين.  إلم���ارة  وال���والء  العقيدة 
والتجديد في المبادرات والسلوكات 
التي جعلت من أبناء الزوايا وأتباعها، 
أبناء وقتهم، ونماذج في القدوة وفي 
المسارعة إلى النفع على النمط الذي 
أكسب هذه المؤسسة هيبة وقدسية 
وتبجيال ومصدرا للخير العميم..«. لقد 
مهما  دورا  الشرقاوية  الزاوية  لعبت 
في فض النزاعات القبلية واإلقليمية 
التي كانت تعرفها المنطقة خاصة من 
خالل الموسم السنوي الذي كان يقام 
على  بجعد  إن  وح��ي��ث  ب��ه��ا،  دائ��م��ا 
مشارف موسم سيدي بوعبيد الشرقي 
هذا  ف��ض  يتم  أن  نتمنى  ال��س��ن��وي، 
ال���ن���زاع ب��ي��ن أب��ن��اء ال��ع��م��وم��ة وحل 
مشاكلهم، فقد َحنَّ الكثيرون إلى وجود 

شيخها.

م�س�ريع اأم ت�سفية 
حل�س�ب�ت انتخ�بية؟! 

ِاستنكر عدد من المواطنين بجماعة فم 
الحصن بإقليم طاطا جنوح أعضاء بالفريق 
تصفية  إل���ى  ال��ب��ل��دي  للمجلس  ال��م��س��ي��ر 
حسابات انتخابوية مع عدد من المواطنين 
ال  ممن  أمرهم،  على  المغلوبين  البسطاء 

يدورون في فلك رئيس البلدية وزبانيته.
لفم الحصن  البلدي  المجلس  أن  ويذكر 
برمج مشروعا، يتعلق بتعبيد طريق ثانوية، 
من المبرمج لها أن تجهز على العديد من 
ذوي الحقوق في أراضي شاسعة بالدوار، 
تعود ملكية أغلبها إلى مواطنين اختاروا 
وال  انتخابية”،  “كتل  م��ج��رد  يكونوا  أال 

يشكلون قاعدة انتخابية لرئيس البلدية .
وبصرف النظر عن مدى قانونية العملية 
الملكية،  نزع  احترام سلك مسطرة  ومدى 
وبالرغم من كون برمجة هذا المشروع في 
حد ذاته، يطرح أكثر من سؤال حول جدواه 
فك  على  ووقعه  منه،  المستهدفة  والفئة 
العزلة والتهميش عن المنطقة، الذي فشلت 
فيه المجالس المنتخبة والسلطات المحلية 
هذه  موقع  جعل  الذي  الشيء  واإلقليمية، 

المجالس خارج أية تنمية هادفة .
ف����إن تصفية  وب���ال���رغ���م م���ن ك���ل ذل�����ك، 
الحسابات، عن طريق مشاريع عمومية، أمر 
إفادات  وفق  المحلية،  الساكنة  تستهجنه 
ع��ل��ى أمالك  ك��م��ا أن االع���ت���داء  ب��ع��ض��ه��م، 
المواطنين، دون احترام اإلجراءات القانونية 
تجاوزا خطيرا يستدعي  يعتبر  المطلوبة 
تدخل السلطات اإلقليمية والمركزية لفرملة 

مثل هذه السلوكات قبل فوات األوان.

طاطا

إلــى وزيــري العـــدل والداخلــــــــية:

“التجـــــ�وزات اخلطــــــــــرية”
 يف �ســوق ال�سبــــت اوالد النـــــــــمة  

نرفع هذا التساؤل إليكم وزيري الداخلية والعدل والحريات، ألنه منذ 
توليكم مسؤولية وزارة الداخلية والعدل والحريات في عهد الحكومة 
الحالية، ونحن نكتب مجموعة من التجاوزات الخطيرة التي عرفتها 
يتعلق  فيما  س��واء  النمة  اوالد  السبت  لسوق  الحضرية  الجماعة 
باالختالالت التي رصدها المجلس األعلى للحسابات سنة 2008 دون 
أن يتم تحريك هذا الملف  الذي بقي دون متابعة، والذي ال زال مركونا  
تعد  والتي  المهرجان  أم��وال  عن  تكلمنا  الغبار،  يعلوه  الرفوف  في 
بالماليين، وطلبنا بالكشف عنها وال شيء كان، تكلمنا عن التجاوزات 
الخطيرة في مجال التعمير والبناء العشوائي الذي حطم الرقم القياسي 
ولم تحركوا ساكنا، والوضع ال زال كما هو!.. سيارات الدولة، ونحن 
اليوم نكتب هذه السطور، أصبحت في حوزة مجموعة من الموظفين 
الذين يستغلونها في مآربهم الشخصية، بل الخطير في األمر أن مجموعة 
من الموظفين  بالبلدية بمجرد ما خرجوا في إجازاتهم وعطلهم السنوية 
منهم من أغلق مكتبه بصفة نهائية، وأخذوا معهم سيارات الجماعة إلى 
بيوتهم إلى حين العودة، وكأن هاته السيارات أصبحت في ملكيتهم، 
قلنا وكررنا هذه التجاوزات.. فهل تتحركون من أجل معرفة ما يجري 
ويدور داخل هذه الجماعة التي يستعصي على المسؤولين االقتراب 

منها من أجل المحاسبة والمساءلة؟.

اأيـــ�ٍد خفيــة تعبــث مبـرائب ال�ســي�رات 
     عزيز الفاطمي   

               بسبب خلل ما،  غير مبرر من طرف الجهات المعنية تنتشر 
فوضى عارمة بالمواقف العمومية للسيارات داخل المجال الحضري 
يرتدون  أش��خ��اص  ف��ي  تتحكم  خفية  أي���اٍد  أبطالها  المراكشي، 
)الجيليات الصفراء(، ويفرضون أنفسهم حراسا للسيارات في أي 
مكان ال تهمهم عالمة المنع أو المنطقة المصبوغة باللون األزرق 
الدال على أن  الوقوف داخل هذه المنطقة يؤدى عنه  في أوقات 

محدودة طيلة األسبوع ماعدا يوم األحد واألعياد.
 كما هو معلوم، فإن األداء يتم  بواسطة آلة إلكترونية تابعة 
للشركة المفوض لها من طرف المجلس الجماعي بمراكش تدبير 
مواقف السيارات. وأمام هذه الخلط بين ما هو بشري فوضوي 
وما هو منظم  آلي  تكمن الحيرة واالستغراب؟!. وحسب تصريحات 
بعض الحراس )أصحاب الجيلي( فتواجدهم قانوني بحكم عقد 
كراء بينهم وبين جهة ما ...؟ هل هو المجلس الجماعي؟ أم شركة 
واالستهتار  التسيب  قمة  لتصل  الخفية؟  األي���ادي  أم  الصابو؟ 
بالمواطنين متمثلة في سلوكيات بعض أصحاب مواقف السيارات 
الذين يفرضون أسعارهم حسب  الفنا«  المحاذية لساحة »جامع 
المناسبات »20 درهما« كحد أدنى مع الدفع المسبق، وكلما اقتربت 

من زنقة رياض الموخى إال وارتفع إيقاع الفوضى. 

أوالد النمة
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»اخلليع« ي�سبب خ�سائر كبرية لتجار القنيطرة
 األسبوع

أدت أشغال بناء نفق السكك الحديدية بوسط 
مدينة القنيطرة وبالضبط بعرصة القاضي 
الزنقة 206 إلى قطع جل الطرق المؤدية إلى 
المساكن والمحالت التجارية، وحسب تعبير 
السيد رضوان لودونة الكاتب الجهوي للمنظمة 
الديمقراطية للتجار والحرفيين لجهة الغرب 
الشراردة بني احسن: »عرفت هذه األشغال نوعا 
الحركة  ش��ل  إل��ى  أدى  مما  االرتجالية  م��ن  
المنطقة  التجارية واالقتصادية بربوع هذه 
الشعبية، التي كانت ترتكز في أغلبية أنشطتها 
على المحالت التجارية والتي تم قطع أرزاقها  
التابع   النفق  بناء  أش��غ��ال  عمليات  نتيجة 
للمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث يعتبر 
أغلب المتضررين أن المكتب الوطني للسكك 
الحديدية يتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور 
األوضاع المعيشية، ورغم أن الساكنة أعلنت 
عن تذمرها مباشرة بعد بدء األشغال، التي 
تميزت بالعشوائية وعدم تماشيها مع المعايير 
السليمة، فإن أغلبية المتضررين عبروا عن 

سخطهم جراء تصرفات المكتب الوطني للسكك 
الحديدية الذي لم يكلف نفسه عناء التشاور 
مع المعنيين والوصول معا إلى حل يرضي 
جميع األطراف ويحافظ على مصالحهم، وكذا 
دون استشارة الساكنة أو أخذ وجهة نظرها 
أن  يمكن  التي  والمشاكل  ال��م��وض��وع،  ف��ي 
يتعرض لها الساكنة والحرفيون، فمباشرة 
بعد حصوله على التراخيص من السلطات 
الوطني  المكتب  بدأ  والمنتخبة  العمومية 
للسكك الحديدية أشغاله، وشرع في تشييد 
الذين  المتضررين  إلى  الرجوع  دون  النفق 
أصبحوا يعانون األمرين جراء توقف أنشطتهم 
الحرفية وتراكم الديون عليهم، ونتيجة الغياب 

إلى  المؤدية  الطرق  وقطع  للزبائن  الكلي 
محالتهم التجارية.

بعرصة  المتواجدين  الحرفيين  وأغلبية 
نتيجة  لألضرار  تعرضوا  والذين  القاضي 
أشغال بناء النفق، التي توقفت قبل استئنافها 
من جديد، يستغلون هذه المحالت منذ ما يزيد 
عن ثالثين  سنة، إضافة إلى أن أغلب الحرفيين 
الذي   الشيء  ألسرهم،  معيلون  المتضررين 
ح��ول بناء نفق م��ن ح��دث ع���اٍد إل��ى مأساة 
اجتماعية حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى، حسب نفس المصدر النقابي.أمام هذا 
الوضع لجأ عدد من الحرفيين إلى مراسلة عدة 
التجهيز  وزي��ر  بينها  من  مسؤولة،  جهات 
والنقل، المدير العام للمكتب الوطني للسكك 
الحديدية، والي جهة الغرب الشراردة بني 
احسن، رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، باشا 
هذه  أن  جليا  ب��ات  لكن  القنيطرة.  مدينة 
المراسالت ظلت حبيسة أدراج مكاتب المرسل 
إليهم ، باستثناء اللقاءين اليتيمين مع رئيس 
مدينة  وب��اش��ا  للقنيطرة  البلدي  المجلس 

القنيطرة.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية
لقد �صهدت المناطق ال�صاحلية خالل ف�صل 

ال�صيف ارتفاعا ملحوظا في الأثمنة، بحيث 

تجاوزت اأ�صعار بع�ض المواد الغذائية كل 

التوقعات لكون اأ�صحاب الدكاكين والعربات 

ليحولوا  ال�صيفي  ي�صتغلون حلول المو�صم 

في  ومنقر�صة  نادرة  مواد  اإلى  منتجاتهم 

 15 اإلى  ال�صوق، حيث و�صل ثمن الخبزة 

اإلى 20  من الحليب  لتر  ون�صف  درهما، 

درهما، وكذلك المواد الأخرى  كالم�صروبات 

كراء  ثمن  و�صل  كما  ال�صردين،  و�صوايات 

الليلة  ف��ي  دره���م   1500 اإل���ى  ال�صقق 

الواحدة. وهذا اإن دل على �صيء فاإنما يدل 

لها  المخول  ال�صلطات  جميع  غياب  على 

مراقبة هذا النوع من الإجرام الذي يرتكب 

في حق الهاربين من حر الجنوب وال�صرق، 

ليحتموا ببحر ال�صمال الذي تحول في اآخر 

المطاف اإلى ملك خا�ض، ومن ناحية اأخرى 

تقديم  مهول في  ارتفاعا  المطاعم  تعرف 

اأطباقها التي تعد وجبة ل مفر منها بالن�صبة 

للم�صطافين، لهذا بات العديد من المواطنين 

يت�صاءلون عن هذا التالعب بالأ�صعار.

هذه  البائعين  من  العديد  ي�صتغل  كما 

ومنتهية  فا�صدة  منتجات  لترويج  الظرفية 

عر�ض  مما  ملتهبة،  وباأ�صعار  �صالحياتها 

الع�صرات من الم�صطافين للت�صمم مبا�صرة 

بعد تناولهم لهذه الوجبات المتعفنة، وغير 

الخا�صعة لأي مراقبة وخ�صو�صا اأ�صحاب 

من  كبيرا  حيزا  يحتلون   الذين  العربات 

ال�صواطئ المتبقية لعر�ض الماأكولت فيها 

)�صو�صيط( »يعلم اهلل ديال�ض«..

الأجهزة  جميع  نجد  الوقت  في نف�ض 

ال�صلطوية ل تقوم بواجبها ل�صمان الحماية 

والأجانب  المغاربة  للمواطنين  وال�صالمة 

التي  الجمعيات  حتى  بل  �صواء،  حد  على 

في  كانت  الم�صتهلك  بحماية  تغنت  طالما 

اإجازة مفتوحة. 

بين غياب األمن وانعدام الخدمات 
اإن غياب دوريات اأمنية �صواء على متن 

الدراجات النارية اأو ال�صيارات اأو الخيول 

كما كان �صابقا، �صاهم ب�صكل مبا�صر وملحوظ 

ال�صباب  بين  ال�صغب  اأعمال  انت�صار  في 

المنحرفين،  من  ومجموعات  المراهقين 

والل�صو�ض الذين يف�صلون الأماكن المزدحمة 

كال�صرقة  ب��اأع��م��ال��ه��م  ال��ق��ي��ام  اأج���ل  م��ن 

واعترا�ض �صبيل الفتيات، والدليل على ذلك 

غ�صت   25 الإث���ن���ي���ن  ل��ي��ل��ة  وق����ع  م���ا 

بكورني�ض مرتيل، حيث قامت ع�صابة معروفة 

بعراكها وفو�صاها بين المواطنين، بالهجوم 

على المقاهي واأرعبت مرتاديها، كما تعر�صت  

الذي  الوقت  في  بع�ض ممتلكاتهم لل�صرقة 

وتك�صر  ت��ه��اج��م  ال��ع�����ص��اب��ة  ف��ي��ه  ك��ان��ت 

الطاولت والكرا�صي، والغريب في الأمر في 

هذه الأثناء هو غياب الأمن وعنا�صره عن 

المواطنين   اأ�صوات  لترتفع  الكورني�ض 

بال�صتنكار والمطالبة بح�صور الأمن، ومن 

ال�صواطئ نق�صا حادا  ناحية اأخرى عرفت 

في الخدمات ال�صرورية وخ�صو�صا حينما 

ال�صرطة  مخفر  زائ��ر  اأو  م��واط��ن  يق�صد 

يفاجاأ  وقائع  عن  تبليغ  لتقديم �صكاية اأو 

بغياب تام لل�صباط المكلفين بتحرير واإنجاز 

المحا�صر، علما اأن العديد من رجال الأمن 

بالفنيدق والم�صيق ومرتيل جدد ل يعرفون 

�صوى  وال�صوارع  والأحياء  المناطق  عن 

الخير والإح�صان مما ي�صعب عليهم مهمة 

هذه  بهم. وتحولت  الم�صتبه  مالحقة 

ال�صواطئ التي تعج بالمواطنين من بينهم 

بع�ض  ل��دى  مف�صلة  اأماكن  اإل��ى  الأط��ف��ال 

ال�صباب المراهقين لممار�صة هواية التجول 

والتزحلق بالدراجات المائية »جيت �صكي« 

على روؤو�ض الم�صتمتعين بماء البحر، مما 

ي��خ��ل��ق ال��ه��ل��ع وال����رع����ب ف���ي ن��ف��و���ض 

التي  القدم  كرة  لعب  الم�صطافين، وكذلك 

يرمى وي�صرب بها كل الجال�صين والمارين 

المناطق  هذه  اأن  علما  ال�صاطئ.  بجانب 

ال��ب��ح��ري��ة ت��ع��رف ان����ع����دام ال��م��راف��ق 

ال�����ص��ح��ي��ة، وف��رق ال��ن��ج��دة، والإن��ق��اذ 

والإ�صعافات الأولية وال�صرورية المخ�ص�صة 

للم�صطافين. 

ضد شعارات »بونظيف« 
ل��الأزب��ال  المخ�ص�صة  الأم��اك��ن  غ��ي��اب 

بال�صواطئ تدفع المواطنين اإلى رميها على 

م�صارف ال�صواطئ، حيث تت�صبب في تلويث 

مياه البحر، ناهيك عن ال�صورة الب�صعة التي 

يبدو عليها المنظر العام لل�صاطئ؛ علما اأن 

الجماعة اكتفت بو�صع لوحات مكتوب عليها 

ومعظم  مدينتكم«،  نظافة  على  »حافظوا 

الذي  الكبير  الإهمال  يالحظون  الزائرين 

ال�صمالية، لأن  ال�����ص��واط��ئ  منه  تعاني 

رئي�ض جماعة الم�صيق، العا�صمة ال�صيفية 

للملك، معتكف على درا�صة ملفات العقارات 

الذين  ال�صائحين  الهتمام بمعاناة  عو�ض 

ينع�صون مقاطعته.

هكذا يوزع املال على جمعيات 

“م�سبوهة” يف دار بوعزة

 جواد البوهالي: دار بوعزة
ككل سنة نتساءل ومعنا المجتمع المدني الغيور 
السؤال  نفس  ون��ط��رح  ج���رار،  أوالد  قبيلة  على 
العريض: وفق أية معايير توزع المنح السنوية على 

الجمعيات بدار بوعزة؟ 
ففي الوقت الذي يطالب فيه الجميع بضرورة 
محاربة الفسادين اإلداري والمالي وحماية وترشيد 
تدبير المال العام، نستغرب للطريقة التي توضع 
بها طلبات الحصول على الدعم المادي باإلضافة 
إلى الكيفية التي تدافع بها اللجنة المختصة بالبلدية 
عن توزيع هذه المبالغ المالية المهمة التي هي أموال 
الشعب، وذلك في ظل خرق سافر للقانون وبالعاللي، 
وخاصة المادة 22 من الميثاق الجماعي التي تنص 

على حاالت التنافي.
فمن غير المعقول أن يتم منح جمعية ما وتضم 
في عضويتها مستشارا بالمجلس البلدي، أو عضوا 
باللجنة المانحة مما يجعل هاته المنح السنوية 
شبيهة بكعكة يتذوق منها كل من يقول العام زين 

للحزب الحاكم.
وفي ظل هذا الوضع الذي نعتبره غير مشروع، 
وغير مطابق للدستور نكرر تساؤلنا وننتظر اإلجابة 

إذا كان هناك من يجيب.
وللتذكير، فإن الذين استفادوا من ماليين الجماعة 
بحجة المساعدات المقدمة للجمعيات، فقد اقتربت 
ساعة الحساب لتبرير ما حصلوا عليه، خصوصا 
وأن المجتمع المدني اليوم أصبح له باع كبير في 
المساءلة االجتماعية لتحسين مخرجات الخدمة في 

مختلف القطاعات.

دار بوعزة جهة الغرب

اشتوكة آيت باها:  الدار البيضاء

كواليس جهوية

روبورتاج
المضيق. 
زهير البوحاطي 

بعدما تحولت الشواطئ 
الشمالية التي تعد المتنفس 

الوحيد لسكان المنطقة، 
والسائحين على حد سواء، إلى 
ملك خاص يمنع االقتراب منها 

)إال على المغاربة المنتمين للدرجة 
الممتازة( أو االستجمام بمائها، 

بحيث لم يتبق سوى بضعة أمتار 
من الشواطئ يتقاتل 

عليها المصطافون الذين 
يقصدونها من داخل المغرب 

وخارجه ، كشواطئ المضيق والفني
دق ومرتيل حيث يفضلهم الجميع 
لكونهم ال يشكلون أي خطر على 
أطفالهم. كما فرض مجموعة من 

الشباب الذين يتظاهرون بالقوة 
سيطرتهم على الشواطئ 

ومداخلها  من خالل بيع تذاكر 
وفرض رسوم في غياب تام 

للمراقبة السلطوية واألمنية 
والجماعية، حتى أضحت أجزاء 

الباقي منها محتلة من قبل 
أصحاب المقاهي والمطاعم الذين 

يمنعون المواطنين من االقتراب 
إليها أو المرور منها. 

سيدي  حي  في  مواطنين  ِاستنكرعدة 
مومن هيمنة الطابع البدوي على عدد من 
الدائم  التجول  وال��ش��وارع بسبب  األزق��ة 
لألبقار واألغنام فيها، وحتى الحمير.. التي 
أصبح ذكرها مقترنا بأسماء بعض األزقة  
نظرا للعدد الهائل من الحمير المتواجدة 

هناك..
أن  ي��ؤك��دون  المواطنين  ه���ؤالء  بعض 
شخص  ف��ي  السلطات  صمت  اس��ت��م��رار 
العامل، ورئيس الدائرة، والقائد أصبح يهدد 
عددا من المستثمرين العقاريين باإلفالس، 
هل يمكن لعائالت أن تقتني شقتها بجوار 
»زريبة كبيرة« لتربية األبقار واألغنام.. المثير 
هو أن أصحاب هذه المواشي يعمدون إلى 
إزالة حاويات األزبال من األزقة حتى يرمي 

السكان األزبال على األرض لترعى أنعامهم 
بكل حرية.

 أحد المواطنين علق على تواجد بقرة 
أمام باب المقاطعة برغبتها في الحصول 
على شهادة السكنى من أجل االستفادة من 
البقع األرضية التي وعد بها المسؤولون 

سكان الحي.

متى يتم رفع احل�سار
 عن م�سلحة عالج الكلي؟  

 عبدالرزاق شاكر 
في الوقت الذي تسعى فيه جل مصالح الدولة 
جاهدة لتقريب خدماتها من المواطنين وتسهيل 
ولوجهم إليها )..( يظل العكس هو الصحيح في 
عمالة اشتوكة آيت باها، حيث يأبى المسؤولون 
رفع حالة الحصار عن مصلحة عالج مرضى القصور 
الكلوي، رغم توفرها على كافة األجهزة الضرورية 
والمستلزمات، وحتى الئحة بأسماء المرضى الذين 

سيستفيدون من خدمات تلك المصلحة. 
هؤالء المرضى وهم كثر )..( يعانون األمرين من 
جراء االنتقال  إلى مصحات بأكادير  قصد تلقي 
العالجات الضرورية، باإلضافة إلى ما يتكبدونه من 
مشاق ومصاريف تنضاف إلى معاناتهم اليومية.

منع�سون عقاريون مهددون بالإفال�س  يف »اأزقة احلمري« 

في الصيف..صدق  أو ال  تصدق

اخلبزة بـ 15 درهما ون�سف لرت من احلليب 
ي�ساوي 20 درهما يف امل�سيق



كان من املفروض أن أتناول »إحياء« اإلمام الغزالي، 
املوحدين  أيام  إحراقه  مت  الذي  العظيم  املؤلف  هذا 
حتى  نسخه  إحراق  تتبع  وقع  ثم  أوال  باألندلس 
يستدعي  نسخه  عن  البحث  وكان  مراكش،  مبدينة 
من  فيها  ما  واستخراج  وتفتيشها  الدور  اقتحام 
املخطوطات ومعاينتها وتعزير كل مضنون بها عن 
الباحثني عنها.. لقد وضع كتاب اإلحياء طريقه ألن 
يصادر الفكر على يد الفقهاء الذين تضايقوا من فكر 
الغزالي، وشغف طلبته مبا كان يطرحه من استدالالت 
كمناقشته  السواكن  حتريك  على  تبعث  ومناقشات 
الفالسفة(،  )تهافت  كتابه  في  يالحظ  كما  للفالسفة، 
وقد ظهر هذا الكتاب قبل ظهور اإلحياء، مبثل قولة 
يستبعد  لم  العلوم،  عجائب  استقرأ  )ومن  الغزالي: 
من قدرة الله تعالى عما يحكى عن معجزات األنبياء 
عليهم السالم بحال من األحوال، وهذا ما يستدعي 
أنبيائه،  يد  على  تعالى  الله  ومقدور  املمكن  دراسة 
وما أوردوه من معجزات متهد طريق التصديق بهم(، 
فيتصدى الغزالي مبناقشته بقوله: )فإن قيل: فنحن 
تعالى..(  لله  مقدور  ممكن  كل  أن  على  نساعدكم، 
»فأنتم  بقوله:  احملال  مسألة  الغزالي  اإلمام  ليضع 
تساعدون على كل مجال ليس ممكنا« ويلقي سؤاال: 
ما حد املجال عندكم؟ فإن رجع إلى اجلمع بني النفي 
واإلثبات في شيء واحد، فقولوا: )إن كل شيئني ليس 
اآلخر،  وجود  يستدعي  فال  هذا،  ذاك  وال  ذاك،  هذا 
وقولوا: إن الله تعالى يقدر على خلق إدارة من غير 
علم )الغير( باملراد، وخلق علم من غير حياة، ويقدر 
على أن يحرك يد ميت ويقعده، ويكتب بيده مجلدات، 
ويتعاطى صناعاته، وهو مفتوح العني محدق بصره 
عليه،  له  قدرة  وال  حياة،  وال  يدري  ال  ولكنه  نحوه، 
وإمنا هذه األفعال املنظومة، يخلقها الله تعالى، مع 
)تهافت  تعالى(  الله  من جهة  واحلركة  يده،  حتريك 

الفالسفة صفحة 249 الطبعة الرابعة(.
ابن سينا  - مطروقة قدميا عند  الفعل   - فمسألة 
وقبله أرسطو، ولم يتناولها الغزالي إال ليجيب على 
عليه،  مقدور  غير  اإلنسان  عند  العلمي  املجال  أن 
ألنه يدخل في أن احملال إثبات الشيء مع نفيه، أو 
مع  االثنني  إثبات  أو  األعم،  نفي  مع  األخص  إثبات 
نفي الواحد وما ال يرجع إلى هذا فليس مبحال، فهو 

مقدور..
نالحظ أن الغزالي ال يقرر قاعدة االستدالل املنطقي 
علماء  سلكه  الذي  القدمي  املثل  ضرب  مبصانعة  إال 
والبياض  السواد  بني  اجلمع  )أما  كقولهم  املنطق 
فمحال(، ويفسر الغزالي ذلك بقوله: )ألننا نفهم من 
إثبات صورة السواد في احملل، نفي ماهية البياض 
ووجود السواد، فإذا صار نفي البياض مفهوما من 
البياض مع نفسه محاال  إثبات  السواد، كان  إثبات 
منتقدو  كان  وإذا   ،)249 صفحة  السابق  )املصدر 
في  الفلسفي  املنهج  عن  بخروجه  يتهمونه  الغزالي 
التصوف  يرمونه بخلط  بل  الفكري،  أسلوب حواره 
الفكري  املقياس  يخضع  جنده  بالعكس  بالعقل، 
باملنطق كقوله: )وإمنا ال يجوز كون الشخص الواحد 
في مكانني، ألنا نفهم من كونه في البيت، عدم كونه 
نفسه في مكانني، فال ميكن تقديره في غير البيت، مع 
كونه في البيت، املفهم لنفيه عن غير البيت( )املرجع 
السابق(؛ فالغزالي كمناقش للفالسفة كان يستعمل 
بالدرجة  املنطق  باستعمال  االستداللية  أدواتهم 
األولى، وله كتاب يرد فيه على املنطقيني، فلو سلك 
طريق الصوفية مبا تداولوه في كراماتهم في مجال 
تعدد مراتبهم ومقاماتهم ومبا يحكى عنهم من أقوال 
وباألخص عند اإلمام محيي الدين بن عربي في كتابه 
»الفتوحات« حكاية عن نفسه وعن غيره من أن بعضهم 
واحدة  جمعة  بإمامة  مسجد  من  أكثر  في  )صلى 
الكشاني(،  شرح  )انظر  بأربعني(  بعضهم  عددها 
فلجوء اإلمام الغزالي لتأييد املتصوفة في سلوكاتهم 
وذكر كراماتهم بناء على ما أورده في كتاب »اإلحياء« 
الذي قسمه إلى أربعة كتب، تناول السهروردي شرح 
كما  اإلحياء  بكتاب  أحلق  ضخم  كتاب  في  منهاجه 
قام الشيخ املرتضي الزبيدي شرح »اإلحياء« في أكثر 
من عشرين جزء كما وصفوا الغزالي بحجة اإلسالم، 
ويرجع ذلك إلى طريقة تناوله إلصالح الفرد وتقومي 

سلوكه بالكتاب والسنة..
يتبع

واملكافحة،  املناضلة  املدينة  اجلديدة،  مدينة  أبناء  عون  في  الله  كان 
مدونة  تاريخية  حقب  في  صمدوا  الذين  األحرار  مواطنيها  عون  وفي 
رجاال  وشكلوا  الغاشم،  املستعمر  زحف  أمام  فخر  من  مبداد  ومسجلة 
ونساء قالعا مانعة في وجه البرتغال الذي اختار املدينة اجلميلة الهادئة 
ليقلع من شاطئها املمتد على مسافة كبيرة تعد بالكيلومترات في اجتاه 
مدن أخرى مغربية، لم تكن أقل منها في الصمود والدفاع عن استقالل 

البالد وصون كرامة املواطن.
كان الله في عونهم جميعا، وفي عون عشاقها الذين كانوا يستطيبون 
يكفي  إذ  الدافئة،  رمالها  فوق  االسترخاء  ويفضلون  املنعش،  هواءها 
بداخله من غل وكراهية  ما  بلع  إلى  إال وأسرع  أحدهم  إلى  تتحدث  أن 
واالستحواذ  خيراتها  وإتالف  محاصرتها،  في  سببا  كانوا  ألشخاص 
على ثرواتها حتى السمكية منها، وإشاعة الفوضى العابرة للقارات كما 
الشامخة،  العمارات  تشييد  في  املزعج  والتباري  بناياتها،  في  يقولون 

كانت  التي  مساحاتها  وغطت  الرحبة  الفضاءات  عوضت  والتي 
تتواصل مع أشعة الشمس الهادئة بطريقة رائعة.

املدينة  لسكان  الوقت  هذا  قبل  شغل  أو  هم  من  يكن  لم 
متعة  يجدون  كانوا  الذي  اليومي  القوت  سوى  احلاملة 
وأية متعة في البحث عنه بعيدا عن التزالف واستغالل 
الظروف والتنازل عن الكرامة، ويصرون على توفير تلك 
بالضحكة  إليها  واالنتصار  عليها  احلصول  أو  املتعة 
لهم  يشرع  الذي  الكبير  واحلب  الطيبة  والنية  البريئة 
إلى  التفات  دومنا  والترابط  واألخوة  الصداقة  أبواب 

أسطوانات التزييف والبهتان.
لقد كان العامل املقهور الذي يعتمد على عضالته، والتاجر 

البسيط الذي كان يجد صعوبة في اكتساب قوت يومه، والبحار 
التائه املتعاقد مع املوت عند كل ضربة موج هؤالء مناذج ألبناء اجلديدة 

بزهدهم  ظروف(  و)ليس  الدهر  صروف  يقهرون  كانوا  الذين  األقحاح 
وتخليهم عن مشاغل الدنيا، ويعتزون مبا ورثوه عن أسالفهم وآبائهم 
من عز وكرامة وحب األرض الطيبة املعطاء، هؤالء هم الذين تلقوا بعد 
أن خرجت املدينة من أيديهم، كما يقال، ودخلت ضمن ممتلكات مخططي 
وجماعة  الفساد  لوبي  من  الضربات  تلقوا  قلت  النهب،  استراتيجية 
)التي ذاذ عنها أجدادهم(  املالي، حتى أضحوا داخل مدينتهم  الضغط 
غرباء )أو كما قال الشاعر كاأليتام( ال يلتفت إليهم وال تسمع شكاواهم، 
امللصقات  أو  الصوت  مكبر  عبر  يدعونهم  ذلك  ومع  برأيهم  يؤخذ  وال 
التي أحيت سهرات  أو املجموعة  الدائم  الشاب  بأغاني  إلى االستمتاع 
قدمت  أو  حضرت  التي  )القافزة(  املطربة  وأغاني  احلياة«،  »جوهرة 
»أنا مش عايزة أغني«،  الليل  لهم في عز أضواء  لتقول  من بالد بعيدة 
الصراعات، وشتتته احلروب  أنهكته  الذي  ألنني في حداد على شعبي 
البليدة، هذا في الوقت الذي يعرفون أن ال سبيل إلى االنتشاء باألصوات 

اجلميلة والكلمات امللتزمة أو على األقل الهادفة واحملتشمة في ظل الفقر 
املدقع واإلقصاء املمنهج والتهميش املفروض من قبل رموز االنتهازية 
الترفيه  عن  للحديث  ال مجال  أن  ويدركون  امللطخة،  األيادي  وأصحاب 
وإدخال البهجة إلى قلوب ملبدة بالهم واحلزن على مدينة حوصرت، كما 
قال األخ محمود عبد الغني في مقال نشرته االحتاد االشتراكي مؤخرا 
)العدد 10485(، 27 غشت من السنة احلالية، »من كل اجلهات، وتغير 
سكانها، ولم يعودوا كما اجلديديني الدكاليني العظام، بفعل االختالط 
الرهيب الذي يذيب األصل والفرع في كتلة واحدة«، بعد أن كانت مدينة 
الفنانني التشكيليني كبوشعيب الهبولي، وعبد الكرمي األزهر والتيباري 
كنتور، وموطن الروائيني الكبار كعبد الله بلعباس وإدريس الشرايبي 

وغيرهما، ومسقط رأس العديد من الشعراء والكتاب ورجال العلم.
يتحدثون  الذين  القدامى  خاصة  اجلديدة(  )أقصد  املدينة  سكان 
أولئك  وافتخار  باعتزاز  البعيد  أو  القريب  سواء  األمس  عن 
اليوم على أرض واقعهم،  السكان ال يهمهم ما يحدث 
الذين  الوقت،  املدينة ألصحاب  أمر  تركوا  ألنهم 
واملشع،  املضيء  املاضي  عن  كل شيء  يجهلون 
وعن قيمته التاريخية )وهذه معضلة كما قال 
روحية  أزمة  على  تؤشر  الغني  عبد  محمود 
املتغنى  املجيدة  الصفحات  وعن  عميقة(، 
السكان  أولئك  واملآذن،  املنابر  على  من  بها 
ال يتمنون العيش وراء اإلسمنت الزاحف، ال 
يرغبون سوى في اإلبقاء على بحرهم املتأللئ، 
اآلخرون،  يفوتها  ال  حتى  رماله  على  واحلفاظ 
السنة  هذه  أعطي  الذي  شاطئه،  جمال  وعلى 
قال  كما  أبان  السلطات،  طرف  من  متزايدا  اهتماما 
النهوض  في  العامل ورغبته  أحد اجلديديني عن حزم  لي 
باملدينة واخلروج بها من دائرة التهميش الذي طالها منذ مدة بفضل 
للعامل  به  مشهود  وتعامل  سلوك  بالشك  وهذا  املتخاذلة،  السياسات 
ابن األسرة املناضلة )أسرة اجلامعي( التي عاش كل أفرادها متمسكني 
بالقيم النبيلة والوطنية الصادقة واالعتداد بالنفس والدفاع عن احلق 
دون خوف وال هم يحزنون، بحيث استحقت تلك الشواطئ الظفر باللواء 
األزرق )الذي قيل بأنه اختفى في ظروف غامضة( ملا توفر لها من نظافة 
عالية وتنظيم محكم وحراسة متواصلة متكنت من تقليص عدد الغرقى 
هذه السنة، وإن كانت هناك بعض املؤاخذات التي وقف عندها الكثير 
باحلبال  وتسييجها  املساحات  كاستغالل بعض  والزوار  الوافدين  من 
على  اإلشهارات  بعض  تفيد، ووضع  وال  تستفيد  معينة  لفائدة جهات 
التدخني وبعض املشروبات املمنوعة،  »البراسوالت« تخص أنواعا من 
أرض  فوق  عرضها  على  األولى  األيام  في  املصطافون  اعترض  والتي 

مهيأة الستقبال كل ما هو طيب.

ِاجتاحت عاصفة هوجاء بعض بلدان العالم العربي فاقتلعت جذور بعض 
عقود  عدة  طيلة  على صدور شعوبهم  جاثمني  ظلوا  الذين  العرب  احلكام 
مصوا خاللها دماء وثروات أهاليهم من املستضعفني، أما املترفون منهم 
ورجال املال واألعمال فقد كانوا املعاول التي استغلها قادة ديكتاتوريون 
إلفقار شعوبهم، وكان من نتائج هذه العاصفة املبار كة أن فر بعض هؤالء 
اختلسها  التي  األموال  من جمع  استطاع  مثقال مبا  البالد  وغادر  الطغاة 
حاول  ومن  منوذجا(،  تونس  علي  )بن  الدولة  خزائن  من  حلظة  آخر  في 
الكثير  التي أطاحت بهم بعد سقوط  الصمود في وجه العاصفة الشعبية 
من الضحايا وذلك ما وقع باليمن ومصر وليبيا وما يقع حاليا بسوريا 

والبحرين. وقد حدثت كل هذه الوقائع في ظرف وجيز لم يتعد شهري 
2011، وكان من املفروض أن نقضي هذه  من سنة  وفبراير  يناير 

الفترة الزمنية القصيرة إلى حلول فصل الربيع الذي تزهر فيه 
األشجار وتخضر فيه احلقول مما يبشر مبحصول وافر تستفيد 
منه الشعوب التي تخلصت من حكامها املتسلطني عليها والذين 
أذاقوها األمرين، ولكن سرعان ما بدأت آمال الشعوب العربية 
تتبخر، حيث مازالت التيارات الثورية واحلركات املناهضة لها 
تتصارع فيما بينها من أجل االنفراد بالسلطة، األمر الذي نتج 

عنه إزهاق األرواح البريئة من املدنيني، ومعارك دامية ال يعلم 
بلهيب  اليوم  يحترق  العربي  املشرق  كان  وإذا  الله،  إال  نهايتها 

التوتر واملظاهرات كما يجري في سوريا ومصر أم الدنيا، فالوطأة 
أخف وأقل خطرا، واحلمد لله، بالنسبة لبلدان املغرب العربي، حيث 

ما  في  قوتها  تخبو  قد  بنيران  تشتعل  والفتنة  التوتر  بؤر  بعض  الزالت 
يستقبل من األيام بفضل اجلهود املضنية واملستمرة التي تبذلها السلطات 
اإلرهاب، وهي  تبقى من مصادر  ما  نهائيا على  والقضاء  األمنية إلخماد 
مهمة جد صعبة بل تكاد تكون مستحيلة نظرا لكون متويلها وتأطيرها 
تظهر  حركات  وهي  املستهدفة،  البلدان  خارج  يتم  بالسالح  وتزويدها 
وتختفي بطريقة تاكتيكية محكمة دوخت األجهزة األمنية التي حارت في 
االستنزاف  حرب  ومن  املفاجأة  عنصر  من  قوتها  تستمد  أشباح  محاربة 
التي تتطلب النفس الطويل والتكوين املهني املستمر في ضروب وأساليب 
حرب العصابات اإلرهابية، وإذا كانت اجلارة اجلزائر تعاني من مخاطر 
هذه العصابات، ولم تنجح في القضاء عليها أو احلد من خطورتها منذ 

التسعينيات وكذلك موريطانيا التي تواجه هي األخرى حرب األشباح، فإن 
بالدنا التي يقال عنها إنها تستفيد من وضع استثنائي بفضل ما حصل 
من تقاطع مطامح الشعب مع استجابة القصر امللكي لها، فهي رغم ذلك 
ليست في مأمن من خطر اإلرهاب الذي ما فتئ يلوح بالتهديدات املستمرة 
التي لوال يقظة أجهزة االستخبارات وحصانة شعبنا ووحدتنا الوطنية، 
لباتت بالدنا تعيش في حالة رعب وترقب مقلق ميس سالمة وراحة وأمن 
املواطنني. ورغم الهدوء واالستقرار الذي يعم البالد علينا أن نبقى حذرين 
مستعدين ألية طوارئ حتى ال يباغثنا أعداء البالد الذين 
يحسدوننا على ما تنعم به من أمن وأمان بفضل 
مع  الداخلية،  اجلبهة  وتضامن  متاسك 
تنسينا  أن  يجب  ال  احلظوة  هذه  أن  العلم 
االهتمام باحلركات املطلبية التي تقوم بها 
بعض الهيئات الشبابية التي تتجلى في 
املنظمات  من  وغيرها  فبراير   20 حركة 
احلقوقية والنقابية لنكون بحق النموذج 
بحكمة  الصعاب  يتجنب  الذي  العربي 
لغة احلوار  باالعتماد على  ورزانة وذلك 
ولو مع املتشددين واملتطرفني عمال بقوله 
الذي  فإذا  أحسن  هي  بالتي  »ادفع  تعالى: 

بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم«.
املستشارين  من  املجموعة  دور  يكمن  وهنا 
يكونوا  أن  يجب  الذي  البالد  مبلك  يحيطون  الذين 
مبختلف  األمة  آلراء  تسمع  التي  وأذنه  تبصر  التي  عينه  له،  بالنسبة 
لها  املرخص  غير  اجلماعات  مع  تهميش  وال  إقصاء  ال  حيث  شرائحها 
مثل العدل واإلحسان وما شابهها من التيارات املختلفة، يجب أن يستمر 
التواصل بني القصر امللكي وبني جميع أبناء املغرب مهما كانت مذاهبهم 
إنه  األخير،  خطابه  في  قال  الذي  امللك  جاللة  ألن  السياسية  ومشاربهم 
ينتمي حلزب واحد هو املغرب، فهو أب اجلميع، واألب ال يحرم أحد أبنائه 
من عطفه وعنايته ولو في حالة الغضب لتبقى اللحمة العائلية سليمة من 
كل الشوائب، وبذلك تسير بالدنا نحو مستقبل زاهر ومضمون وفي ظل 

ملكية برملانية مواطنة.

 إدريس أبايا محمد بركوش

املنهــــاج  القويــــم
 فـي التربيــة  عند الغزالي

01
 

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
املغــرب بني الربيــــع  واخلريــــف  العربـــي!

»أصحــــاب الوقت« يغـــزون مدينـــة اجلديـــدة

يجب أن 
يستمر التواصل 
بين القصر الملكي 

وجميع أبناء المغرب مهما 
كانت مساربهم السياسية، ألن 
الملك هو أب الجميع، واألب ال 

يحرم أحد أبنائه من عطفه 
وعنايته ولو في حالة 

الغضب.

سكان 
المدينة تركوا 

أمرها ألصحاب الوقت، 
الذين يجهلون كل شيء 

عن ماضيها المضيء وقيمتها 
التاريخية، لكنهم ال يتمنون العيش 
وراء اإلسمنت الزاحف، وال يرغبون 

سوى في اإلبقاء على بحرها 
المتأللئ، والحفاظ على 

رماله من التفويت.
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المنبر الحر

عطلة  نهاية  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
الصيف وبداية موسم دراسي جديد، 
وتعد عملية الدخول املدرسي خالل 
يؤرق  كبير  كل سنة مبثابة هاجس 
نظرا  املغربية  األسر  من  كثير  بال 
للتكلفة الباهظة التي تتطلبها عملية 
التسجيل وشراء الكتب، حتى أن ذلك 
يخلق أزمة اقتصادية لدى املواطنني 
وأن  خاصة  احملدود،  الدخل  ذوي 
ال  السنة  لهذه  الدراسي  املوسم 
األضحى  عيد  وبني  بينه  تفصل 
سوى مدة قصيرة مما يدفع ببعض 
بيع  أو  القروض  أخذ  إلى  األسر 

بعض املمتلكات املنزلية.

وكيفما كانت تكلفة الدخول املدرسي، 
فإن الكثير من األسر تضحي بالغالي 
التعليم وحتقيق  والنفيس من أجل 
نتائج إيجابية بعد نهاية كل موسم 

لكن  دراسي، 
مستقبل 

لتعليــــــــــــــــــم  ا
أصبح  ببالدنــــــــــا 

ذلك  أظهرت  وقد  باخلير،  يبشر  ال 
النتائج األخيرة ملستوى الباكالوريا 
التعليم  مستوى  أن  على  تدل  التي 
كان  وقد  وتراجع،  تدن  في  أصبح 
اتخذت  التي  الصارمة  لإلجراءات 
في  كبير  دور  الغش  ظاهرة  ضد 
لنتائج  احلقيقي  الوجه  عن  الكشف 
على  الطريق  وقطع  الباكالوريا، 
املراحل  يتسلقون  كانوا  الذين 
أما  انتقل«؛  نقل  »من  شعار:  حتت 
اخلطاب التاريخي لصاحب اجلاللة 
امللك محمد السادس مبناسبة ثورة 
فقد  الشباب  وعيد  والشعب  امللك 
إنذار وكشف عن  كان مبثابة جرس 
يعيشها  التي  احلالية  الوضعية 

التعليم،  قطاع 
مبثابة  وكان 
بناء  نقد 
املعرفة  على  يدل 
الدقيقة والعميقة إلنسان يحمل هم 
حتقيق  إلى  ويسعى  الشعب  هذا 

طموحات املغاربة.

تربوية  رسالة  التعليم  إن 
تربية  منه  الهدف  واجتماعية، 
قادر  قوي  مجتمع  وبناء  األجيال 
التحديات  أمام  الصمود  على 
املستقبلية، لكن من العار أن جند في 
بعض البوادي املغربية معلما بقسم 
أكثر  أو  مستويات  ثالثة  مع  واحد 
التربوي  اجلانب  أما  واحدة،  دفعة 
يحققه  أن  يجب  الذي  واألخالقي 
أصبح  فإنه  نبيلة،  كرسالة  التعليم 
املؤسسات  وأصبحت  غائب  شبه 

أنواع  لكل  مربحة  سوقا  التعليمية 
املخدرات، كما أن العالقة التي كانت 
املعلم  بني  االحترام  على  تنبني 
ولم  كانت،  كما  تعد  لم  وتالمذته 
القدوة  ذاك  املعلم  أو  األستاذ  يعد 
أو  نسمعه  أصبحنا  وما  احلسنة. 
وحوادث  جرائم  من  يوم  كل  نقرؤه 
املؤسسات  داخل  تقع  خطيرة 
التعليمية كظاهرة االغتصاب أو ما 
التعليم  رجال  على  اعتداء  من  يقع 
من طرف بعض التالميذ املنحرفني 
يدل  هذا  كل  جرح..  أو  ضرب  من 
األسوإ،  إلى  تسير  احلالة  أن  على 
فمتى يتم إيقاف هذا النزيف ونرى 
بعيدا  النقية  صورته  في  تعليمنا 
واملفاسد  العشوائية  البرامج  عن 
واملزايدات  واالجتماعية  األخالقية 

السياسية؟!
● جد بوشتى )الرباط(

التعليم.. المهزلة..

أين يوجد قبر العالم الفلكي 
ابن البناء العددي؟

أن  املعلــــــــوم  مــــــــن 
مراكش  مـدينـــــــة 

بني  حتتضــــــــن 
أحيائــــها عددا 
مــــــــــن رجاالت 
التصـــــــــــــــوف 
والعـــــــــــــــــــــــلم 
 ، ن فا لعـــــــــــر ا و

أن  البـــد  وكان 
ننبش في شخصية 

التي  املوسوعة  هذه 
جمعت كل أنواع العلوم سواء في 

والفرائض  أوالهندسة،  الرياضيات، 
والهيئة وعلم الفلك والفلسفة، إنه العالم 
العددي أبو البناء الذي تقول املصادر إنه 
إلى  رجع  ثم  فاس،  في  للتدريس  تصدى 
أن  إلى  بها  والتأليف  للتدريس  مراكش 
وصلت تآليفه ما يزيد عن 85 موسوعة، 
لكن أين يوجد قبر هذا العالم العظيم بني 
وزارتي  على  إذ  احلمراء؟،  مدينة  أسوار 
األوقاف والثقافة أن تكشفا للعموم عن هذا 

القبر الذي ال نعرف مكانه إلى اليوم.
● أبو اعتماد )مراكش(

اخللفية  ذات  األحزاب  علقت 
الدول  من  العديد  في  اإلسالمية 
على  عريضة  آماال  العربية 
حيث  العربي،  الربيع  انتفاضة 
شباب  وسط  مؤيديها  دست 
أنصار  وأطلق  الثائر،  الربيع 
فضفاضة  شعارات  األحزاب  تلك 
الفساد  محاربة  قبيل  من  مهيجة 
من  واحلد  املفسدين،  ومحاسبة 
مفعول الرشوة، وإيقاف نهب املال 
العام واحليلولة دون تهريبه إلى 
العامة،  احلياة  وتخليق  اخلارج، 
االجتماعية  األوضاع  وإصالح 
للطبقة  واملعيشية  والصحية 
الفقيرة مما مكنها من كسب ثقة 
بصفة  والشعوب  الربيع  شباب 
عامة، ومن ثم وصولها إلى سدة 
بالنسبة  الشأن  هو  كما  احلكم 
املغرب  وحتى  ومصر  لتونس 
الذي مرت انتفاضة الربيع بجانب 
حدوده ولم تتمكن من الولوج إلى 
اإلسالمية  األحزاب  أن  إال  داخله، 
التي تولت السلطة في بعض الدول 
العربية وجدت نفسها تغوص في 
املالية  فاألوضاع  مستنقع)...(، 
للغالبية  واالجتماعية  والصحية 
سيئة،  جد  الشعب  من  الساحقة 
وإصالحها  تقوميها  ميكن  وال 
عن  ناهيك  وضحاها،  عشية  بني 
املعارضة الشرسة من طرف أزالم 

الذين  ومن  السابقة،  األنظمة 
وأزيلت  مصاحلهم  تضررت 
يتمتعون  كانوا  التي  االمتيازات 
البائدة،  األنظمة  ظل  في  بها 
حكومات  على  تكالب  فالكل 
على  وأثروا  اإلسالمية  األحزاب 
تلك  على  لالنقالب  الربيع  شباب 
للشباب  أوحي  التي  احلكومات 
الثائر أنها لم ولن حتقق أي شيء 
سقطت  وهكذا  به،  وعدت  مما 
واألحزاب  احلكومات  بعض 
اإلسالمية في بعض دول الربيع 

العربي، وغرقت حكومات أخرى 
في فوضى عارمة وقالقل داخلية، 
دون تبرئة القوى اخلارجية التي 
تتآمر على أية حكومة ال تعجبها 
إيديولوجيتها وتوجهاتها، ومن 
املساعدات  إيقاف  إلى  تبادر  ثم 
تلك  إقراض  عن  واالمتناع 
عاجزة  نفسها  لتجد  احلكومات 
وحتقيق  األمام  إلى  التقدم  عن 
لشعوبها،  االحتياجات  أبسط 
سوى  أمامها  يبقى  وال 

االنسحاب أو السقوط أو اإلقالة 
وعالقة  األحوال،  أحسن  في 
بهذا الصدد ال يستطيع املواطن 
املغربي أن يضع انسحاب حزب 
االستقالل من حكومة بن كيران 
في أية خانة، هل في خانة التآمر 
هي  أم  احلسابات  وتصفية 
محاولة إلرباك احلكومة وإفشال 
برامجها ومخططاتها؟!، فاأليام 

كفيلة بكشف هذا اللغز وسره.
● محمد أمين )قلعة السراغنة(

حسن جدا، بل واجب أن نسمي 
العامة  ومعاهدنا  شوارعنا 
أن  واجب  وغيرها،  واخلاصة 
كرسوا  رجال  بأسماء  نسميها 
حياتهم خلدمة هاته البالد، مثل 
اجلليل  العالمة  الفاسي،  عالل 
والنابغة الكبير واملجاهد األكبر 
الذي جاهد رحمه الله في سبيل 
والنفيس،  بالنفس  البالد  هذه 
وبقلمه  وبلسانه  بنفسه  جاهد 
كرمية،  عزيزة  البالد  لتحيى 
حيث كان رحمه الله من الرعيل 
لالستعمار  وقف  الذي  األول 
وقت  في  حلقومه  في  الفرنسي 
وجتول،  تصول  فرنسا  كانت 
ينفذون  االستعمار  وأذناب 
وبالسرعة  حرفيا  أوامرها 
وال  ألوامرها  راد  فال  املفرطة، 

عاصي ألمرها.
عن  خاطفة  نظرة  كانت  تلك 
عالل الفاسي رحمه الله لتذكير 
إلى  اجلاهلني  وتنبيه  الغافلني 
مكانة الرجل التي تعدت حدود 
الوطن، فشهرته رحمه الله تغني 

عن التعريف به.
شارع  يكون  أن  السخرية  ومن 
الله  رحمه  الفاسي  عالل 

والزجاج  األزبال  لرمي  مكانا 
واألحجار واألتربة واملتالشيات 
جانبيه،  على  اليابس  والكإل 
ورأى  الفاسي  عالل  عاش  فلو 
ذكرنا  التي  احلالة  على  شارعه 
لتبرأ من املغاربة جميعا فضال 
عن القائمني على الشأن احمللي 

ملدينة سال.
باحترام  اإلسالم  أمرنا  فقد 
وحياء  وميتا،  حيا  اإلنسان 
علينا  يتعني  الفاسي  عالل  من 
يخلد  الذي  شارعه  نحترم  أن 

اسمه.
وهذا الشارع هو الذي يربط بني 
شارع محمد بن احلسن الوزاني 
ومسجد القدس، يضاف إلى ذلك 
أنه ليس هناك الفتة تبني منتهى 
علينا  فعار  ومبتداه،  الشارع 
الشارع  هذا  يبقى  أن  جميعا 
عمال  ساكتون،  ونحن  مزبلة 
واسكت،  »شف  القائل:  باملثل 
املثل  هذا  واسكت«،  واسمع 
الفساد في األرض  الذي يكرس 

مع أننا مسؤولون جميعا.

● مالكي علوي موالي الصادق )سال(

األزبال في شارع عالل الفاسي بسال
منذ فترة أصبح جل املغاربة سرا 
وعالنية يناقشون ثالثة مواضيع، 
حيث  من  الناس  حديث  صارت 
الوضعية  وهي  منها،  كل  أهمية 
من  كل  إليها  آل  التي  املزرية 
والرياضة  الشغل  التعليم،  قطاع 
يؤدي  الذي  الشيء  املغرب.  في 
الفئات.  لكل  مجتمعي  غليان  إلى 
التي  التعليم  قطاع  مشاكل  أن  إال 
في  حتصى  وال  تعد  ال  أضحت 
على  استحوذت  األخيرة  اآلونة 
أطلقنا  وقد  ومهم،  كبير  نقاش 
لتأسيس  مبادرة  شخصيا 
لتصحيح  الوطنية  التنسيقية 
التعليمية  املنظومة  وضعية 
والتربوية في املغرب منذ شهرين 
تقريبا، وملا لهذا القطاع احلساس 
بناء  في  أهمية  من  واألساس 
ونهضة أية حضارة أو دولة فوق 
هذه البسيطة، جاء اخلطاب امللكي 
األخير مثمنا للجهود املبذولة من 
طرف جل املتدخلني الغيورين على 
وراسما  التعليم،  قطاع  حتسني 
لهذه األخيرة خارطة طريق واضحة 
وممنهجة. الشيء الذي يظهر مدى 
حوله  واحمللقني  القصر  محاولة 
االستجابة لنبض الشارع املغربي 
مجموعة  رغم  األخيرة.  اآلونة  في 

التي  االستعجالية  التدخالت  من 
السابقة،  احلكومات  بها  جاءت 
الذي  الشيء  املستوى،  كانت دون 
القطاع  هذا  جرح  تعميق  من  زاد 
من  عليه  يترتب  ما  وكل  بالذات 
تبعات. فمثال املخطط االستعجالي 
من  مبجموعة  جاء  والذي  األخير 
التغييرات اجلذرية وغير املعهودة 
في  التعليم  تشويه  إلى  أدى 
املغرب، حيث أضحت كل مؤسسة 
تتخذ  النيابة  نفس  في  تعليمية 
وهذا  األخرى.  دون  مقررات  لها 
املغرب وتفكك  فدرالية  إلى  يوحي 
ناهيك  الوطنية،  وهويته  وحدته 
املعلومات  من  الهائل  الكم  عن 
متحيص  أي  دون  فقط  املنزلة 
كثرة  إلى  باإلضافة  تدقيق،  وال 
التخصصات  في  املدرسة  املواد 
إلى جانب كل هذا عدم  املبرمجة، 
وبيداغوجية  بناءة  خارطة  وجود 
لدى  العلمي  للتحصيل  واضحة 
التلميذ والطالب، وكذا في طريقة 
والتخصصات  الشعب  اختيار 
واملهن. بخالص العبارة: الوضعية 

كارثية.
● محمد الدفيلي

الخطاط ارسمنا اطريق
ما سول ما شاورنا عليها

فالحين خرجها للتطبيق
رغم العيوب اللي فيها

كيفاش يمكن لينا انطيق
ونترجى الخير منها

احكمنا عليها بالتسبيق
عوجا من كل جهة

ما كاين فالعمل تنسيق
وال مشاورة نزيهة

ومازال زايدين بالتعليق
يثنيوا وايعظموا فيها
صارحوا شعبنا العريق

بكلمة زينة يعقل عليها 
ويكفيكم تشتات وتفريق

ابغينا بالدنا نبنيها
بالرضى والقبول والتصديق

ومن األعداء نحميها
ألننا كنعشقها اعشيق

ومن خالص اقلوبنا نبغيها
واللي ناوي التفريق

اهلل ايبعدو عليها
ما احسن العمل األنيق..؟!

وإال لمزوق فالواجهة..؟!
فيا مخطط الطريق

راجع األعمال وصفيها
بركانا من التلفيق

احتارم المقادير ووفيها

● أحمد محمد العرابي )وجدة(

العمل األنيق..
 ماشي بالتلفيق..

الوضعيـــة  الكارثيـــة  للتعلـــيم

هل خذل الربيع العربي 
األحزاب اإلسالمية؟!
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المنبر الحر

● بقلم: 

مصطفى الطريبق

الدراما املغربية مع األسف الشديد كنا 
نأمل أن تكون قد استفادت من التيارات 
العاملية،  الدراما  في  واجليدة  اجلادة 
السينما  بدور  إطارها  في  يقدم  ومما 
العالم  تغرق  التي  الفضائيات  وعبر 
قائمة على  أنها  شرقا وغربا، وخاصة 
دراسة، وعلى فنية كبرى ومتقدمة وعلى 
الدراما  تفيد  أن  متعودة ميكن  وسائل 
املغربية  الدراما  وباألخص  العربية 
إلى  بالقياس  أي تطور  لم تعرف  التي 
فاألساس  الغربية،  الدراما  عرفته  ما 
املعول عليه في العمل الدرامي هو رضا 
املتفرج، وهذا ال يغير إال إذا قدمنا له ما 
له ما يبلده  إذا قدمنا  أما  يغذي فكره، 
ويخيب ظنه فإنه يرفضه، والعرض الذي 
يغير هو ما كان متكامال قصة ومتثيال 
وإخراجا وأداء ولغة وحوارا، والتركيز 
فالعرض  باألخص،  الشعب  لغة  على 
يراد منه منو الذوق الفني، واإلحساس 
احلي، وكل ذلك خدمة للمتفرج الذي هو 
تقام  وألجله  السينمائية،  احلركة  ذخر 
هذه املهرجانات الفنية احمللية والعاملية 
ال  ونحن  الدعاية،  هو  األول  وحافزها 
نشك أن في املغرب حركة فنية، وهناك 
فضائياتنا  على  تعرض  مسلسالت 
املبارك،  رمضان  شهر  في  وخاصة 
الفنية  من  خالية  األسف  مع  ولكنها 
اإلبداعية واجلدة، وما يزيد من أسفنا 
أنها عادت بنا إلى األفالم املصرية في 
األربعينيات واخلمسينيات، وليس في 
األفالم الناجحة شيئا ما وإمنا في أرذل 
وأتفه األفالم، فالعمل الدرامي ليس عبثا، 
وليس استهزاء باملتفرج، وليس ضحكا 
عليه، وإمنا هو عمل متكامل قائم على 
دراسة ومراقبة وإشراف يرجى منه أن 
يسير بنا إلى األمام وليس أن يعود بنا 
إلى الوراء، وأكبر استهزاء باملتفرج هو 
أن نقدم له عمال فنيا بلغته مختلطة بلغة 
غيره، كما في مسلسالتنا، فهذا استالب 
للحس  كامل  وانعدام  خطير  لغوي 
الذي  العرض  في  ألن احلوار  الوطني، 
يعرض في فضائية مغربية على جمهور 
بالذات يجب  مغربي في شهر رمضان 
العربي،  باللسان  فيه  أن يكون احلوار 
وأما أن يعرض مختلط اللغة فهذا عبث 
وضحك على اجلمهور، ودليل على أن 
ودليل  املتفرج،  يحترم  ال  العمل  هذا 
وغياب  اللغوي  االستالب  على  أيضا 
احلس الوطني، وهذا شيء لم يقع حتى 
في األفالم اليابانية التي تبث بلسانها 
حصدت  وبلغتها  لغتها،  صعوبة  رغم 
العاملية منذ  السينمائية  أكثر اجلوائز 
املاضي، حيث  القرن  من  اخلمسينيات 
فاز فيلم »راشمون« باجلائزة األولى في 
وأعقب   ،1951 سنة  فينسيا  مهرجان 
في  أخرى  يابانية  أفالم  عدة  فوز  ذلك 
و»كارلو  و»برلني«  »كان«  مهرجانات 

فيفاري«.
فلماذا يقدم لنا مسلسل »األبرياء« مثال 
عربي   – مختلط  بحوار  املغربية  عبر 
أين  العمل؟  في  اجلديد  أين   – فرنسي 
املخرج الذي يجب أن يكون صارما ضد 
باملتفرجني؟  االستهزاء  من  النوع  هذا 
محاربة  أين  الوطني؟  احلس  أين 

االستالب اللغوي؟

وأخيرا خفتت أصوات صقور العدالة والتنمية، 
ولم نعد نسمع صوالت وجوالت أفتاتي وبوانو 
تارة،  باالحتجاج  عقيرتهما  يرفعان  وهما 
ذات  واالنتقادات  االتهامات  من  وبتوجيه سيل 
كانت  سهامهما  إن  بل  الشمال،  وذات  اليمني 
موجهة منذ والدة احلكومة اجلديدة ملن تسول 
له نفسه إماطة اللثام عن املثالب والعيوب التي 
على  التي  امللفات  على  االشتغال  شابت طريقة 
احلكومة أن تعاجلها بنوع من احلزم واإلرادة 
السياسية التي تقتضيها مرحلة ما بعد الربيع 
العربي، غير أن املزاجية واالنفراد بالرأي هو ما 
طبع عمل رئاسة احلكومة، دون التشبع بثقافة 
اإلصغاء وتقبل النصيحة أو طلب املشورة ممن 
مختلف  معاجلة  في  اخلبرة  ناصية  ميتلكون 

القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
لم يعد الصقور يصدحون بأصواتهم كما  نعم 
كانوا قبل قبول استقالة وزراء حزب االستقالل، 
خارج  غرد  التي  الوحيد  الوزير  باستثناء 
السرب، وأبى أن يغادر كرسيه الذي عض عليه 
بالنواجد، وأشاح بوجهه عمن نصحوه من ذوي 

احلكومة  من  استقالته  ليقدم  احلسنة  النيات 
على  مبادئ احلزب  آثروا  الذين  بزمالئه  إسوة 
وبلغ  احلكومة.   بزوال  تزول  وزارية  حقائب 
صمت الصقور مداه حني شرع رئيس احلكومة 
في مشاوراته مع حزب األحرار لترميم األغلبية 
حتى ال يشوشوا على رئيسهم الذي ورث وضعا 
عن  وإيجابيا  سليما  واجتماعيا،  اقتصاديا 
هذا  يستثمر  لم  أنه  غير  السابقة،  احلكومات 
وظف  عقيمة  سجاالت  في  وانشغل  الوضع، 
فيها قاموس بعض الكائنات الغريبة كالعفاريت 
الصالحيات  إلى  ينتبه  أن  دون  والتماسيح، 
اجلديد  الدستور  إياه  خولها  التي  الواسعة 
واالنكباب  احلكومي،  األداء  وتيرة  لتسريع 
حلزب  ثقته  منح  الذي  الشعب  انتظارات  على 
املشهد  تصدر  الذي  األخير  هذا  املصباح، 
السياسي في االستحقاقات التشريعية األخيرة، 
ارتفاع  أمام  كبيرة  كانت  الشعب  أن خيبة  غير 
أثر ذلك  البطالة وغالء األسعار، حيث  مستوى 
الدخل  وذوي  الفقراء  جيوب  على  كبير  بشكل 
احملدود، بل إن عدوى األزمة قد امتدت لتشمل 

الطبقات املتوسطة بدورها.
نعم سكت الصقور، ألنهم رأوا في دخول مزوار 
مظلم  نفق  من  لترميمها مخرجا  األغلبية  حلبة 
تعيش فيه احلكومة، والتي أصبح رئيسها في 
أم  اجلديد،  الوافد  سيرضي  هل  بيص،  حيص 
سينقاد لضغوطات حليفيه في احلركة الشعبية 
احلقائب  »وزيعة«  ألن  واالشتراكية،  والتقدم 
يتهافت عليها اجلميع، واخلوف كل اخلوف أن 
فينعكس  األسد،  يستأثر حزب احلمامة بحصة 
منذ  احلليفني  احلزبني  حقائب  على  سلبا  ذلك 

والدة احلكومة في نسختها األولى.
أن  أذهاننا  في  نستحضر  أن  القول  نافلة  ومن 
االستباقية،  شروطه  سيفرض  اجلديد  الوافد 
باإلنصاف،  سيطالبان  »الوفيان«  واحلليفان 
املوقف  إلنقاذ  محالة  ال  وارد  شيء  والتنازالت 
الثانية  طبعتها  في  احلكومة  لقاطرة  والسماح 
بأن تشق طريقها بدماء جديدة، ما لم يعد الصقور 
لتلويثها كما فعلوا من قبل مع حزب االستقالل 
الذي رأوا في قرار مجلسه الوطني مجرد ابتزاز 

ال غير.
● محمد أحمد )ميدلت(

االستالب اللغوي     وسكـــت    الصقـــور..!
في مسلسالت فضائياتنا

أين جمعية تعاضدية االحتياط 
االجتماعي للسككيني؟

تاه اليهود أربعني سنة، فكم سيتيه العرب ؟

الوطني  باملكتب  املتقاعدين  من  هائل  عدد 
للسكك احلديدية لم يتوصلوا مبستحقاتهم 
النداءات  فرغم  املرضية..  التعويضات  عن 
التي ظلت لشهور على  والشكايات  املتعددة 
الرفوف بدون أجوبة جتعل حالتهم املرضية 
الغالية  األدوية  شراء  تتبع  عدم  بسبب 
يحملون  فاملتضررون  لهذا  تتفاقم..  األثمنة 
للسكك  الوطني  للمكتب  املسؤولية  كامل 
مستقبال  سيحدث  ما  جراء  من  احلديدية 
حلالتهم الصحية )في غياب تام للتعاضدية(، 
االجتماعي  االحتياط  تعاضدية  كانت  حيث 
أحسن  من  املاضية  السنوات  في  للسككيني 
التعاضديات االحتياطية األخرى في املغرب 
من حيث النظام الدقيق واخلدمات السريعة 
السنوات  هذه  ولكن  السككيني،  خدمة  في 
األخيرة أصبحت ال تعطي أدنى االهتمام ملا 
تعيشه الطبقة املريضة من السككيني والتي 
على  أثرت  التي  الالمباالة  ضحية  أصبحت 
املكتب  ينتبه  أن  أرجو  ونفسيتها..  حياتها 
املشكلة  هذه  إلى  احلديدية  للسكك  الوطني 
وإلى هذه احلالة التي تفاقمت في السنوات 

● محمد علي )القنيطرة(األخيرة.

ما الذي أصابك يا أمة العرب، أي ذنب ارتكبت 
حتى يصير لك وألبنائك ما صار لكم اليوم. أم 
هو حكم الدهر القاسي، الذي إن أصاب أحدا 
ال يخطئه، أم أنك ليقينك واعتقادك أن احلسد 
وجمالك  حسنك  أن  أم  شره.  أصابك  حق، 

وثرواتك جلبوا لك املصائب واألهوال.
الذي  وسخطهم  أبنائك  عقوق  أن  رمبا  ال، 
فعل  كما  البعض  بعضهم  قتل  إلى  أوصلهم 
قابيل بهابيل. هو سبب شقائك وتنهداتك التي 

ترجتف لها اجلبال الشامخات.
يا أرض األنبياء والرساالت السماوية، ويا أرض 
املعجزات، ألست أنت الذي فيك، انفلق البحر، 
وفيك انبجست األعني، وفيك انشقت احلجارة 
الصماء فانفجرت ماء زالال؟ ما الذي حدث لك؟ 
هل تلك اللعنة التي أصابت ابن نبي الله آدم، 
قابيل الذي قتل أخاه كما هو مكتوب في جميع 
الرساالت التي نزلت بأرضك، هي التي أصابتك. 
وأنت اآلن تبحثني كيف توارين سوءات أبنائك، 

لكنك ال تستطيعني ذلك. جلهلك.
لكن ذاك أجرم وأنت لم نعلم لك جرما. فهو بفعل 
احلسد والكره والطمع أصبح ال يرى إال ما يريه 
له بقتل أخيه.  له ما وسوس  الشيطان، فزين 
فقتله. وأنت فلو كان إجناب األبناء الطاحلني 
جرما، فإنك أجرمت. والتهمة املنسوبة إليك هي 
جرمية كاملة األركان. بل أنت ضبطت متلبسة 

بجرميتك النكراء. فهاهم أبناؤك يقتل بعضهم 
عليهم  يتفرج  بأسره  العالم  هو  وها  البعض 
ويتشفى فيهم. ويردد بصوت مرتفع أهذه هي 
أخرجت  أمة  خير  إنها  فيها،  قيل  التي  األمة 
للناس. ويضربون يدا بيد شامتني وساخرين. 
أبناؤك.  يتقاتل  ملاذا  اليقني  علم  تعلمني  إنك 
كيف  وتعرفينهم  أجنبهم  من  وأنت  ال  كيف 
وتعرفني  صغرهم،  في  لعبوا  وكيف  نشؤوا 
كان  من  .منهم  يفضلون  كانوا  التي  اللَُّعب 
يفضل الرشاشات واملسدسات، ومنهم من كان 
وتقلباتهم  نزواتهم  وتعرفني  بالدمى.  يكتفي 
بني يوم وآخر. وفي قرارات نفسك كنت تعلمني 
املصير الذي سيؤولون إليه، لكن سعة خاطرك 

وقلبك وغريزة األم منعك من البوح بذلك.
وماضيك  تاريخك  هو  الوحيد  عزاءك  لكن 
اجلميل الذي صنعوه أبناء لك، أبرار. أنت اآلن 
تفتقدينهم وتغالبني الدمع شوقا لهم. وكبرياء 

وشموخا.
الصالح  يلد  الذي  البطن  إن  العرب،  أمة  يا 
لك  يعيدون  رجال  فسيأتي  الطالح.  كذلك  يلد 
سحابة  إال  اجليل  هذا  فما  املجيد.  تاريخك 
صيف عابرة. رمبا حكم عليهم بالشتات والتيه 

إلى أجل مسمى. فعسى أن يكون أجله قريبا.

● بوز عبد الغاني
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ال حديث لدى ساسة املعمور إال عن مجريات 
كانت  والتي  الكنانة،  بأرض  األحداث 

العرب،  لدى  وفكريا  بها سياسيا  املقتدى 
أعظم  ميالد  عرفت  وأنها  خاصة 

وبعد  العرب،  وأدباء  مفكري 
سباتهم  من  أهلها  يقظة 
على  وثورتهم  العميق 
واالنتفاضة  الديكتاتورية 
الفوالذية،  الرئاسة  على 

املعمور  ساكنة  جعل  مما 
مجتمع  مبيالد  يهللون 

األغالل  كسر  بعد  دميقراطي 
والقيود العسكرية، حتى ساد االعتقاد أن 

املصريني حملوا مشعل التقدم السياسي، إال 
فهم  بالهم،  يهنأ  لم  واألبالسة  الدهاقنة  أن 
فبمجرد  العكر،  املاء  في  اخلوض  ألفوا  قد 
طويل  انتظار  بعد  اإلسالميون  انتصر  ما 
املقالب  الدسائس وحتبك  حتى بدأت حتاك 
اجلهنمية ضدا على الدميقراطية، علما بأن 
فوز اإلخوان املسلمني مبصر جاء باستحقاق 

يوعدون(  ملا  هيهات  )هيهات  لكن  وجدارة، 
كما قال عز وجل، فثارت ثائرة أعداء العدل 
األوراق  بعثرة  من  سابقا  واملستفيدين 
وامللوثني بالفساد املالي، ولم يكد يحل حلم 

أجهضت  حتى  فقط،  سنة  نحو  الدميقراطية 
وجل:  عز  الله  بقول  عمل  والذي  اجليش  بيد 
)وما كان جواب قومه، إال أن قالوا أخرجوهم 
 81 اآلية  يتطهرون(  أناس  إنهم  قريتكم،  من 
ال  ومناصريه  اجليش  منطق  ألن  األعراف. 
ألنه  يتطهرون،  اإلسالميني  يرى  أن  يطيق 
الدنسني  بامللوثني  إال  يرحب  وال  يسع  ال 
التي  التحركات  كل  فقوضت  القذرين، 
كانت تنحو نحو العدل علما بأن أي تغيير 
فالعصمة  األخطاء،  بعض  ترافقه  أن  البد 

لألنبياء فقط.
إن إجهاض أعداء التغيير لعملية الدميقراطية 
بل  فقط،  داخل مصر  ومن  بريئا  ليس  مبصر 
حتاك املؤامرات بتدخل أعداء العرب ومناصري 
الغرب والصهاينة الذين ال يريدون خيرا لهاته 
يا  املقتدى  مبصر  الدميقراطية  فإقبار  األمة، 
ويتهكمون  يسخرون  العاملني  جعلت  حسرة، 
من هذا العمل الشنيع الذي ال يرضى عنه أي 

حر فما بالك برب العاملني.
● عبد الرحيم الورديغي )الرباط(

إجهاض 
الديمقراطية

أفتاتيبوانو
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صالة اجلمعة 
مبسجد مدريد

المنبر الحر

مجلس  رئيس  طلب  عندما 
اجللسة  أثناء  املستشارين، 
رئيس  من  األخيرة  الشهرية 
احلكومة أن »َيُخّش« في املوضوع 
للرد على األسئلة املوجهة إليه، لم 
يجد بدا إال الهروب إلى األمام من 
قبيل واجب االحترام له والدخول 

حزبية  ونقاشات  متاهات  في 
هو  ما  إلى  بصلة  متت  ال  عقيمة 
وطأة  من  للتخفيف  عليه  مؤمتن 
واالقتصادية  االجتماعية  األزمة 

على األقل، وكأننا في »السيرك«.
رئيس  منصب  احتالل  إن 
على  يقتصر  ال  سيدي،  احلكومة 

الكفاءة  وإمنا  واإلرشاد،  الوعظ 
السياسية واالقتصادية مع احلزم 

والعزم. 
أمام  العلني  التصريح  إن 
الزلتم  كونكم  املغربية  الباطرونا 
عن  واإلعالن  التعلم،  طور  في 
رغم  األعمال  رجال  أمام  ضعفكم 
أمر  اجلديد  الدستور  صالحيات 
أعتبره مشينا، ألنكم تقرون بعجز 
على  وألح  أرجو  لذلك  حكومتكم. 
»املعارضة الرسمية« وغيرها، رغم 
أنني غير متحزب، بأن تترك حلزب 
إمتام  فرصة  والتنمية  العدالة 
واليته، حتى ال يتذرع بكونه كان 
لعراقيل واهية وتشويش  ضحية 
فمن  املقبلة،  االستحقاقات  في 
من  ولكن  االنتقاد،  السهل 
الصعب التدبير إذا غابت الكفاءة 
املناصب  احتالل  على  واالقتصار 

لضمان رواتبها وامتيازاتها.
● عباسي )وجدة(

دخول احلمام 
احلكومي ليس 

كاخلروج منه

عاصفـــة   الشهــور   الثالثــة
شهر 7.. وشهر 9.. وشهر 10.. 
وأثقلها  أصعبها  ما  الشهور،  هاته 
على كاهل الفقير والعامل البسيط، 
نعم  العادية،  الدرجة  ذي  واملوظف 
يحسب لها ألف حساب، ولقد صدق 
املثل الدارجي املغربي: »ما ايحسب 

غير املزلوط«!
أما الغني امليسور فال يعير للحساب 
أهمية سواء ارتفعت أسعار املعيشة 
الكادح  لكن  سيان،  فعنده  نزلت  أو 
كحالنا يحسب ويعد ويكد ويجتهد 
والعمل  اجلد  ساعد  على  ويشمر 
املتواصل إن لم أقل املضني من أجل 
يصادف  الذي  األول  الشهر  فاتورة 
هذه السنوات رمضان األبرك، ورغم 

احليطة واحلذر فال مير مرور الكرام 
إال وتركه غارقا في الديون.

ويأتي الشهر الثاني الذي يطل عليه 
الدخول  حيث  اجلاموسي  بثقله 
الدخول  ما  أدراك  وما  املدرسي.. 
املدرسي، شراء الكتب واألدوات زائد 
املالبس واألكل والشرب واملصروف 
وذلك  وعالجهم  لألبناء  اليومي 
وكم  الصيفية،  العطلة  انتهاء  بعد 
التكلفة حسب املكان والزمان  كانت 

والتنقل.. واألفراد.
أنفاسه  منا  الواحد  يأخذ  أن  وما 
ويتهيأ للراحة حتى يدق باب راحته 
الثالث،  الشهر  الطبولية  بدقاته 
لها  عظيمة  مناسبة  تتخلله  شهر 

طابع خاص ومميز عند املسلمني، 
حكايات  له  األضحى،  عيد  وهي  أال 
حكايات  من  أغرب  وغريبة  عجيبة 
ألف ليلة وليلة، وفيه الكلفة ضخمة 
ما  أغلى  وبيع   – كاالستالف  جدا 
ميلكه الواحد منا – تلفاز أو ثالجة 
النارية  الدراجة  عن  االستغناء  أو 
أو بيع خامت الزواج.. وما إلى ذلك، 
والنماذج كثيرة في مجتمعنا.. ومن 
أن  إال  يسعني  ال  املنبر  هذا  خالل 
أقول: كان الله في عون كل البسطاء، 
وخفف عنهم وطأة وجبروت عاصفة 

الشهور الثالثة.
● سعيد إحديدو )الدار البيضاء(
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الخطوات القادمة
 َأَما آن للمسلمين أن يكفوا عن التقاتل

لست أدري هل من سمات الربيع العربي ظهور التقاتل والتحارب بني 
املسلمني بعضهم بعضا، وارتفاع حدة التنازع بني الفرقاء إلى درجة 

تكاد تصبح حربا أهلية كما يحدث في سوريا وفي مصر اآلن.
العقيد  جيش  فيها  تصدى  التي  بليبيا  البدء  في  األمر  انطلق  لقد 
للجموع الشعبية التي خرجت للتعبير عن اعتراضها على ما يجري 
في البالد، مطالبة بحرية احلركة والتعبير واملعارضة، غير أن العقيد 
في  والتحكم  والنار،  باحلديد  وحكمه  الشعب،  استعباد  ألف  الذي 
والتحرير  واملعارضة  االحتجاج  ومستقبله، تصدى حلركة  مصائره 
أمره من  كان مغلوبا على  الذي  يد اجليش  والنار، وأطلق  باحلديد 
طرف العقيد وزبانيته وفي مقدمتهم أوالده وابنته، مما حول ليبيا 
إلى ساحة حرب وقتال بني املواطنني الغاضبني وبني العقيد وزبانيته 
الذين عاثوا في األرض فسادا، وأطلقوا أليديهم العبث بحرية الليبيني، 
وقتلهم، وتخريب بيوتهم وهدمها على من فيها، حتى أصبح الضحايا 
باملئات بل باآلالف، مما دفع الشعب الليبي حلسم املوقف، والدفاع عن 
وقتل  عليه،  تغلب  أن  إلى  وجيشه،  وأوالده  العقيد  ومحاربة  نفسه، 
بعد  الهارب  العقيد  على  والقبض  بل  أنصاره،  وأكثر  أوالده  بعض 
انهزام فلوله، وقتله شر قتلة، لتنتهي املعركة في ليبيا بانتصار احلق 
على الباطل وذهاب ريح الديكتاتورية وشيعته إلى غير رجعة، بعدما 
هدمت املدن الليبية، واملؤسسات، واملرافق العامة، وانتشرت الفوضى 

لوال لطف الله، وحتررت ليبيا من كابوسها وظلمها وديكتاتوريتها.
ثم جاء الدور على سوريا التي كان يعتقد النظام أنه ميلكها بالقوة 
ولليل  نهاية،  للظلم  أن  احلساب  يحسب  يكن  ولم  والنار،  واحلديد 
صباحا، ولكل ديكتاتور يوم يحاسب فيه أمام الله وشعبه، وقد انطلق 
بشار وأتباعه في شعبه تقتيال وتنكيال، وهدما وإبادة، وكأنه يقاتل 
عدوه الذي هو ليس إال شعبه السوري األبي الذي ضجر من حكم ظالم 
قاهر، وكتم لألنفاس واحلريات، وحرمان من أبسط وسائل العيش، 
وتعذيبه  شعبه،  وقتال  لنصرته  والدخالء  األجانب  على  معتمدا 
أو  ألف  املائة  الضحايا  تعدى عدد  التعذيب حتى  مبختلف أصناف 
باملؤسسات  وعبث  أصحابها،  على  والقرى  املدن  وهدمت  يزيدون، 
العاملية، ضحية  أشبه مبدن احلرب  واملرافق حتى أصبحت سوريا 
الدول  وقفت  عندما  حدوده  تعدى  األمر  إن  بل  وللبهتان،  للطغيان 
تتفرج على مأساة الشعب السوري مختلقة لألعذار الواهية املفترضة 
التي ال أساس لها من احلقيقة، وأصبح الشعب املقاتل املسكني يئن 
من اجلوع والعطش، ومن التقتيل والتهدمي، وأضحت املدن والقرى 
من  وخوفا  هربا  وأصحابها  ساكنوها  تركها  أن  بعد  يبابا،  خرابا 
أصبحوا  أن  بعد  عددا،  املليونني  املهاجرون  فاق  وحتى  املجهول، 
وهو  املعونات،  وينتظرون  الصدقات،  يتلقون  جائعني،  الجئني 
وتقتيال،  فسادا  سوريا  في  عاثوا  الذين  الدخالء  باألجانب  معتصم 
متبجحني بأن تدخلهم إلى جانبه نصرة للحق، ودفاع عن املصداقية، 
وهم كاذبون واهمون، ولله األمر من قبل ومن بعد، وما يزال الشعب 
السوري احلر يعاني ما يعاني سواء في الداخل بصموده في الدفاع 
عن حريته وكرامته واستقالله، أو في اخلارج محتسبا عند الله أن 

ينصره ويعيده إلى وطنه.
نزيهة  حرة  انتخابات  بعد  العزيزة  مصر  إلى  احلرائق  وصلت  ثم 
كاد  ما  إذ  مبصداقيتها،  اجلميع  واعتراف  املتحدة،  األمم  بإشراف 
الوضع اجلديد بقيادة احلزب الفائز في االنتخابات ينظم الشؤون، 
بالرحيل،  تطالبه  والفئات  األبواق  قامت  حتى  البالد،  ويسوس 
الفرصة  تعطيه  أن  دون  اجلديد،  احلكم  وجه  في  العراقيل  وتضع 
وانتقلت  جانب،  كل  من  السهام  وانطلقت  مبسؤولياته،  للقيام 
منددة  التحرير  ميدان  في  خيالية  جتمعات  إلى  قياسية  فرصة  في 
مما  االنسحاب  أو  االنتخابات  إعادة  منه  طالبة  معارضة،  باحلكم، 
يعتبر مستحيال، وسابقة خطيرة ال قدر الله، تقوض مستقبل مصر، 
باتفاق  مصر  في  جديدة  بوادر  وظهرت  الدميقراطية.  على  وتقضي 
املعارضة املصنوعة مع اجليش، واتفقوا على االنقالب على الرئيس 
وعلى احلكم، واستولوا على السلطة بطريقة لم يعرف التاريخ لها 
مثيال، مما دفع احلزب الغالب إلى ركوب رأسه، والدفاع عن نفسه، 
وكبار  هو  السجن  في  واعتقل  الرئيس،  على  قبض  أن  بعد  خاصة 
جماعته، بطريقة عجيبة ال يقبلها عاقل وال دميقراطي مهما كان شأنه، 
أن  مخافة  واحلذر،  اليقظة  إلى  يدعو  مصر  في  األمر  أصبح  وحتى 
تتحول احلركة إلى حرب أهلية ال قدر الله ال تبقي وال تذر، كل هذا 
يجري واجلهات احلقوقية تتفرج على ما يجري من تقاتل وتصادم ال 

يستفيد منه غير عدونا.
احلكماء  أدعو  اإلسالمية،  بالدنا  في  األمور  إليه  آلت  وملا  هذا  لكل 
العقل واألناة، حتى  الله في شعوبهم، ويحكموا  والعقالء أن يتقوا 
تعود شعوبنا إلى حياتها اآلمنة، وتنتظم أمورها في سالم واستقرار، 
وتنهي هذا التقاتل والتخاذل، وحتكم العقل والصواب، وإنني أكتفي 
ما  على  تأكيد  أفضل  هو  الذي  الصحيح  احلديث  بهذا  باخلتم  هنا 
في  واملقتول  فالقاتل  املسلمان،  اقتتل  األكرم:»إذا  الرسول  قال  أقول، 
النار، فقال الصحابة، هذا القاتل فما بال املقتول؟ فقال: أو ليس كان 

حريصا على قتل صاحبه؟« صدق الرسول، وبالله التوفيق.

● د. يوسف الكتاني

القصيبة  مائة سنة مرت على معركة 
بقيادة  ويرة  آيت  انتصار  إن   ،1913
املزداد  الوراوي  وسعيد  موحى 
على  ساريف  بنواحي   1853 بتاريخ 
جيوش املستعمر يوم 9 يونيو 1913 
بزعامة الكولونيل منجان هو انتصار 
على  واإلسالم  الكفر  على  اإلميان 
عنهم  بعيدا  القائد  فبقي  املسيحية، 
ال  متعبدا  اجلبال  قمم  وسط  شامخا 
تلتق  ولم  املتطور  سالحهم  يخيفه 
ابنه  أن  يحكى  ومما  بأيديهم،  يده 
بلباس  علي بن موحى وسعيد جاءه 
فأخذه بعصاه وأشعل فيه النار، فكان 
أبو  أمثال  الدرقاوية  الزاوية  أتباع 
بكر أمهاوش وعلي أمهاوش مرشدين 
واألخالق  الدينية  الناحية  من  له 
الفاضلة، كرمه فوق كرم حامت الطائي، 
أن  ميكن  بل  له  ملكا  ليس  لباسه  إذ 
طلبه،  إن  احملتاج  على  به  يتبرع 
ومأكله ال يحلو له إال إذا شاركه غيره، 
فكانت بساطته جتعل زائره في مأمن 
احللول  يجد  حادا  ذكاؤه  وكان  منه، 
قائدا  كونه  ورغم  املستعمر،  ملواجهة 
للسلطان موالي احلسن، وبعده موالي 
عبد العزيز ثم موالي عبد احلفيظ فقد 
كان قصده أن يدافع عن الوطن، وبذلك 
انتشر صيته عبر البالد، ومن احليف 
أن جند صاحب كتاب قبائل املغرب لم 
ومقررات  ويرة،  آيت  قبيلة  إلى  يشر 
تشير  ال  التأهيلي  الثانوي  التعليم 
موحى  بقيادة  ويرة  آيت  قبيلة  إلى 
األطلس  حترير  حركات  في  وسعيد 
املستعمر، وأغلب كتب  املتوسط ضد 
التي  الوحيدة  هي  األجنبية  التاريخ 
كانت  القبيلة.  هذه  لنشاط  تعرضت 
املفاوضات سائرة مع الوزير املنبهي 

لكن  احلرب،  وإيقاف  السلم  أجل  من 
مقترحات  رفضوا  وقبيلته  القائد 
جيوش  وبدأت  وإغراءاته،  الوزير 
آيت سري في مواجهة العدو، فحقق 
 10،9،8 مرأمان  معركة  في  انتصارا 
عيشطار  تقوبيت،   ،1913 يونيو 
تغزوت،  وفوم  بنداود  سيدي  وآيت 
فكانت خسارة املستعمر في الضباط 
 ،1918 وباسكاالجي   1913 بيكار 
 .200 من  أكثر  فكانوا  اجليوش  أما 
وبالرجوع إلى الرواية الشفاهية جند 
أن حقائق تاريخية الزالت غائبة حول 
هذا البطل كنشأته وتكوينه ليرقى إلى 
املغرب  عبر  وإشعاعه  القبيلة  قيادة 
إلى  الكبير  القصر  إلى  القصيبة  من 
املغرب  إلى جنوب  بوذنيب  إلى  تازة 
مالل  بني  إقليم  إلى  تادلة  وعبر 
مما  جليوشه،  وتأطيره  ونواحيه 
يحكى أن أباه كان حامال لكتاب الله. 
فنشأ بهذه البيئة حتى التقى بأسرة 
إلرشاده  إليه  واستمالهم  أمهاوش 
ينبغي  أنه  ونرى  أتباعه.  وإرشاد 
األول  الرعيل  من  األخبار  هذه  أخذ 
رجل  مات  إذا  ألنه  انقراضهم،  قبل 
مسن في البادية أحرقت معه خزانة. 
مات موحى وسعيد املجاهد ببونوال 
آنذاك  يتجاوز  ال  وعمره   1924 سنة 

71 سنة.
مشاركة المرأة في مقاومة المستعمر

معركة  في  الرجل  املرأة  شاركت 
قتال  على  حترض  وكانت  القصيبة، 
تاوجيلت  فكانت  ومهاجمته،  العدو 
في  بطلة  أوسعيد  موحى  زوجة 
شاعرات  هذه  إلى  أضف  امليدان، 
حتفز  كانت  التي  توحاحوت  مثل 
باحلناء  عالمات  وتضع  املجاهدين 

عند  ملعرفتهم  اخلائفني  لباس  على 
انتهاء احلرب بل تهجوهم بأشعارها 
وكذلك توكرت. فمات عدد من اجليوش 
في هذه املعركة لقلة إمكانيات القبيلة، 
أن  ينبغي  التاريخ  على  وحفاظا 
مرمان،  األماكن  بهذه  توضع عالمات 
وعشطار،  داود،  بن  سيدي  تقوبيت، 
استمرت  املقبلة.  األجيال  لتعرفها 
 1934 سنة  تزكزاوت  إلى  احلرب 
إمكانياته  قلة  رغم  اجليش  فصمد 
املكي  سيدي  وتولي  قائدهم  ووفاة 
ولد سيدي علي أمهاوش الدعوة إلى 
وهكذا  املستعمر.  ومقاومة  اجلهاد 
األعلى  احلاكم  هوري  اجلنرال  أمر 
وتادلة  مبكناس  املتحركة  للجيوش 
ودو  بويسون  اجلنرالني  قيادة  حتت 
احلرب  استغرقت  بالتدخل،  لوسطال 
على  االستيالء  فتم  أسابيع  ثالثة 
وأبوا  الكثير  واستشهد  تزكزاوت، 
مؤنتهم  نفدت  حتى  يستسلموا  أن 
التقليدية  األسلحة  من  لهم  يبق  ولم 
إال القليل، واستغرق احلصار خمسة 
باألسلحة  القبائل  يقنبلون  أيام 
ومتت  واملدافع،  بالطائرات  املتطورة 
واجليوش  األمازيغ  بني  الهدنة 
سنة   27 دامت  حرب  بعد  الفرنسية 
من 1907 إلى 1934. أسلحة متطورة 
من   200.000 بيضاء،  أسلحة  ضد 
اجليوش املدربة جعلها اليوطي ضد 
أسلحة  حاملي  أو  عزل  مجاهدين 
بيضاء وتقليدية، اختلفت اآلراء حول 
عن  الدفاع  إلى  احلرية  من  أهدافهم 
والبحث  باألرض  متمسكني  اإلسالم 
على  حفاظا  أو  والعيون  املراعي  عن 

الوطنية، رحم الله الشهداء.
● د. محمد نوصيري )مراكش(

الذكــرى  املائــوية  ملعركـة  القصيبـة 1913
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المنبر الحر

عمومي  راديو  به  قام  بحث  خالل  من 
الويبيني  أن  يتضح   )RMW( نيرالندي 
عددهم  يصل  والتنمية  للعدالة  التابعني 
يتعدى  ال  في حني  32.000 شخص  إلى 
شخصا،   1119 األحرار  لدى  عددهم 
عددهم  مبا  واالشتراكية  التقدم  يتبعهم 
األصالة  حزب  يدور  حني  في   ،594

واملعاصرة في حدود 295 زائرا.
تعد  والتنمية  العدالة  أن  يتبني  وهكذا 
أكثر شعبية في ولوجها لألنترنيت علما 
يستقبل  بها  اخلاص  الويب  السيت  أن 
223.000 زائر في الشهر بعيدا بكثير عن 
الذي  واملعاصرة  األصالة  العنيد  خصمه 
جاء في الرتبة الثانية مبا يعادل 36.000 
لم يدشن  أن هذا األخير  زائر فقط، علما 
الويب اخلاص به إال في شهر يناير من 

هذه السنة.
ويالحظ أن العدالة والتنمية تعتمد على 
آليات  مبقتضى  اإلعالم  تخص  تقنيات 
استراتيجيتها  في  أساسية  تعتبرها 
من  كبيرا  عددا  أن  السيما  اإلعالمية 

في  منهم  سواء  احلزب  هذا  مسؤولي 
مستوى املسؤولية أو البرملانيني يالحظ 
الويبي  رقمهم  على  املستمر  ترددهم 
املخصصة  اإللكترونية  األلواح  بواسطة 
تطور  لتتبع  منهم  سعيا  الغرض  لهذا 

األحداث وإلثبات وجودهم السياسي..
إال أنه من امللفت أن استراتيجية الدخول 
إلى الويب اخلاص بهم ال يعد مجانا بل 
على  مستحوذا  يجعله  مما  عنه..  يؤدى 
احلصة األكبر مبا يعادل %80 بخصوص 
باألحزاب  املتعلق  الويبي  النشاط 
»باألنترنيت  األمر  تعلق  سواء  املغربية، 
أن  علما  ويوتوب«  وتويتر  وفايسبوك 
غائبة  تعتبر شبه  تاريخية  أحزابا  هناك 
إن لم تكن بصفة مطلقة كما هو حال حزب 
املثال،  سبيل  وعلى  االشتراكي،  االحتاد 
بخصوص  والتنمية  العدالة  فإن حساب 
5240 مشترك  يعادل  ما  »يوتوب« يجمع 
و96  واملعاصرة  لألصالة   195 مقابل 
صفحته  أن  حني  في  لألحرار،  بالنسبة 
مقابل   33204 تستقبل  الفايسبوكية 

واالشتراكية،  للتقدم  بالنسبة   12394
لالستقالل،  و2231  لألحرار،  و3955 
و1756 لألصالة واملعاصرة. ويستخلص 
لهذه  السيتات  زوار  أن  البحث  هذا  من 
عدد  جلب  من  يتمكنوا  لم  األحزاب 
املنخرطني لديهم مما يعتبر أن اعتمادهم 
في االنتخابات املستقبلية يظل هو بدوره 
محط تساؤل، وبصفة عامة، فإن األحزاب 
الويب  في  واخلاصة  املتواجدة  مجتمعة 
ال تشكل سوى 306.000 زائر في الشهر، 
في حني أن الساكنة املغربية وحدها التي 
ماليني  خمسة  تشكل  الفايسبوك  تزور 
ال  والذين  يعلمون  الذين  يستوي  »وهل 
يعلمون« )وهنا يبان لك الفرق »أمسكني«(، 
كما تقول أغنية عبد الهادي بلخياط الذي 
اعتزل فن الغناء مقابل االكتفاء بغناء كل 
ما هو روحاني السيما أنه اهتدى لقوله 
تعالى: »إنك ال تهدي من أحببت ولكن الله 

يهدي من يشاء« صدق الله العظيم.

● عبد الرحمان المريني )القنيطرة(

كانت العالقة في زمن مضى مبنية على المودة 
واالحترام والحب والرحمة والتآزر وااللتحام، عندما 
يطرأ طارئ يتجند كل أفراد األسرة للوقوف على 
الحدث: إما لمرض، أو حادثة سير، أو فشل دراسي، 
األخت  أو  الزوجين،  بين  تفاهم  سوء  أو  طالق  أو 
مع أخيها. لكن انقرضت هذه السلوكات الحسنة 
ال  فاليوم  العقول،  وتريح  العالقات  تمتن  التي 
أما  والمادية.  الشخصية  المصلحة  سوى  نجد 
مكارم األخالق فاضمحلت مع أدراج الرياح، وغابت 
الوطيد.  واالرتباط  المتوازنة  األسرية  العالقات 
ونذكركم أن اهلل عز وجل يقول في كتابه: »الذين 
ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر اهلل به أن يوصل ويفسدون في األرض، أولئك 

هم الخاسرون« صدق اهلل العظيم.

بنت الوادي )القنيطرة(
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أو  باملاهية،  هاهنا  األمر  يتعلق 
على  نحكم  كيف  أخرى:  بصيغة 
األحق  من  مثقف؟  بأنه  املثقف 
بهذه الصفة ومن يعطيها؟ املثقف 
املقال  أو  الكتاب  مؤلف  هو  هل 
أم  اخلطيب؟  هو  أم  القصيدة؟  أو 

احلاصل على شهادة معينة..؟
يكون  قد  كما  بسيطا،  األمر  يبدو 
تافها لدى البعض، لكنه يكشف عن 
حيث  املعرفية،  الفوضى  من  نوع 
وأفكارا  آراء  يكتبون  العديد ممن 
وكالما موقعا باسمهم. طبعا ال أحد 
لكن  اإلبداع،  الكتابة وال ضد  ضد 
غاية  مسألة  إلى  االلتفات  ينبغي 
في األهمية ونحن بصدد الكتابة؛ 
أكتب وما مشروعية  الذي  أنا  من 
إذا ما  أكتب  ما  قيمة  كالمي؟ وما 
ما  أي  مكتوب  هو  ما  مع  قارنته 
هو موجود في الساحة؟ فقبل أن 
على  أكون  أن  ينبغي  شيئا  أقول 
تعّمق  كلما  وهكذا  قيل،  مّما  بينة 
االطالع قّلت اجلرأة على الكتابة، 
جتعل  إيجابية  مسألة  وهي 
له  محاولة  كل  في  يطرح  الكاتب 
يجعل  قد  ما  وهو  القيمة،  سؤال 
متأخرا،  ورمبا  ضئيال  اإلنتاج 
لكنه حتما ذو قيمة ألنه جاء بعد 
مشقة وبحث مستفيض وبناء على 
أسس. بالتالي ال ينبغي دائما أن 
بل  الكتابة،  لنشوة  العنان  نطلق 
لصالح  كبحها  ينبغي  أحيانا  إنه 

الكتابة.
ملا  نتيجة  جاء  فالسؤال  طبعا 
أحلظه لدى البعض حني يسارعون 
وأحيانا يسهبون في الكالم شفهيا 
الكل  ُيظهر  بشكل  كتابيا،  و/أو 

عاملا، وهو ما يجعلني أتساءل إن 
كان باإلمكان أن نبدع – معرفيا – 
ونحن في طور التعلم. هذا إن كنا 

نتعلم فعال.
السؤال  إلى  أخرى  مرة  أعود 
الرئيسي والسبب في طرحه كما 
ينصب  الكل  أن  اإلشارة  متت 
مباشر،  بشكل  إما  مثقفا،  نفسه 
يتهم  أو  يحكم  عندما  ضمنيا  أو 
أو  مثقفني  غير  بأنهم  اآلخرين 
نحكم  عندما  إننا  واعني.  غير 
ُيفترض  ما  وهو  مبعيار،  نحكم 
صاحبنا.  لدى  حاضرا  يكون  أن 
في  نسهب  أننا  مشكلتنا  وهذه 
أسس  دومنا  واألحكام  احلديث 

وال معايير.
في  لدبلوم  وجود  ال  إنه  وحيث 
في  حتى  ذاته  فاألمر  اإلنسانية، 
املعرفة. لكن هناك تراتبية – فكرية 
– شئنا أم أبينا، ينبغي االحتكام 
ونحن  للتطور،  قابلة  وهي  إليها 
أن  علينا  العالم  هذا  في  كذوات 
بالنسبة  احلقيقية  مواقعنا  نعي 
يزيد  أن  ما من شأنه  إليها، وهو 
من وتيرة الضبط واالنضباط قبل 

اإلقدام على أي شيء.
الذي  التساؤل  هذا  أن  واحلقيقة 
أشد  آخر  لتساؤل  ميّهد  طرحناه 
فمن  املثقف،  دور  وهو  أال  عمقا، 
نسائله  حتى  املثقف  هذا  هو 
الذي  احلراك  ظل  في  دوره  عن 
يشهده املجتمع على مجموعة من 
األصعدة؟ وفي وقت اختلطت فيه 
يلعب  أصبح  الكل  حيث  األدوار 

دور الكل.
● فريد أبو بكر 

على  هامش حوار الفقيه  الزمزمي
  مع  »األسبوع«

الزمزمي  للفقيه  مقال  في  جاء 
جلريدة  رمضاني  حوار  في 
 18 اخلميس  عدد  »األسبوع« 
عنوان:  حتت   2013 يوليوز 
وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
رمضان،  في  زوجته  يقبل  كان 
وأنه كان يفعل هذا مع السيدة 
عائشة التي كانت تقول إنه يقبل 
وهو صائم وكان أملككم ألهله..

عنها  الله  أنها رضي  والصواب 
كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل 
وهو صائم تقول )أيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم(، وليس أملككم ألهله كما جاء في املقال. 
وعلق عروة بن الزبير رضي الله عنه بقوله: لم أر القبلة 

تدعو إلى خير.
القبلة  عن  عنهما  الله  رضي  عباس  بن  الله  عبد  وسئل 
عبد  وكان  للشاب.  وكرهها  للشيخ  فيها  فأرخص  للصائم 
الله بن عمر رضي الله عنهما ينهى عن القبلة واملباشرة 
للصائم. وعند املذهب املالكي تكره مقدمات اجلماع كالقبلة 
والفكر والنظر إن علمت السالمة من اإلمذاء واإلمناء، فإن 
شك في السالمة وعدمها أو علم عدم السالمة حرمت، وعند 
احلنفية فالقبلة ال تفسد الصيام، وعند احلنابلة القضاء ملن 
أمذى بنظر أو نحوه أو أمنى في رمضان بسبب تقبيل أو 
ملس. وعند الشافعية القضاء لإلنزال بسبب تقبيل أو ملس 

أو نحو ذلك وعند االزدحام إلخ..
وعن االزدحام واالحتكاك بني الرجال والنساء في احلافالت 
»الطوبيسات«، فإن الفقيه لم يجب على القذف الناجت عن 
الريحاني.  سعيد  األخ   – سؤال  حسب   – االحتكاك  هذا 
الصوم  يبطل  ال  أنه  االحتكاك  عن  باجلواب  اكتفى  وإمنا 
وكان عمر رضي  للمصلني«،  »ويل  عند  الفقيه  وهنا وقف 
الله عنه يقول: »ال أستحيي إذا سئلت عما ال أعلم أن أقول 
ال أعلم«، مع أنه ميكن للرجل أن يتجنب ما أمكن االحتكاك 
بأن يولي ظهره للمرأة وإال كان متعمدا مع سبق اإلصرار 
عنه  يترتب  حراما  يكن  لم  إن  كراهة  ارتكب  بذلك  فيكون 

القضاء حسب الشافعية.
● محمد بن اليزيد الهاشمي )ورزازات(

صيحـات استهجان ضــد دنيا 
باطمـا  وزوجها  البحريـني 

مبهــرجان  كلمــيم

اإلثنني  يوم  اجلمل  مهرجان  جمهور  ِاستقبل 
26 غشت الفنانة املبتدئة دنيا باطما بصفير 
رفضهم  عن  للتعبير  كطريقة  االستهجان 
برمجة املغنية ضمن فقرات مهرجان اجلمل.. 
منصة  إلى  الفنانة  صعود  بعد  ومباشرة 
اجلمهور  لدى  حادا  صفيرا  تلقت  السهرات 
تطالبها  اليد  أصابع  بإشارات  مرفوقا 
بالرحيل... حيث عمد الشباب إلى رفع أصبع 
الفنانة  إلى كون  إلى األعلى كإشارة  السبابة 
من  يسلم  ولم  كلميم...  في  فيها  مرغوب  غير 
الصفير حتى زوج باطما البحريني محمد ترك 
اقترابه  الذي نال نصيبه من الصفير مبجرد 
االنزواء  إلى  دفعه  السهرات.. مما  من منصة 
تتلقى  الثانية  زوجته  تاركا  الكواليس  في 
الغفيرة،  اجلماهير  لدى  االحتجاج  من  وابال 
التي تابعت السهرة اخلتامية، حيث لم تفلح 
األمن  لرجال  الصارمة  األمنية  اإلجراءات 
املتفرجني  جميع  تفتيش  إلى  عمدوا  الذين 
بولوج ساحة  لهم  السماح  قبل  رجاال ونساء 
احتضنت  التي  كلميم  والية  قرب  القسم 
املنظمون  قدر  وقد  اجلمل..  مهرجان  سهرات 
حجم اجلماهير التي تابعت السهرة اخلتامية 

بحوالي 80 ألف متفرج....
من  اخلامسة  الدورة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
اإلثنني  يوم  اختتمت  أسبوع اجلمل  مهرجان 
26 غشت بإحياء سهرة فنية شارك فيها إلى 
وسعيد  رويشة  الله  باطما، سعد  دنيا  جانب 
شاوشاو  األمازيغي  والفكاهي  الصنهاجي 
باإلضافة إلى بعض الفرق احمللية مثل: منات 

عيشة..
● إبراهيم وزيــد

حزب العدالـة  
والتنميـة  املغربي  

يتزعم الشبـكة 
الفيسبوكيـــة
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نفحات من سيرة الذات

حاولت في الجزء األول من هذه النفحات من سيرة الذات، أن 
أركز على بعض محطات النشأة وقليل من الذكريات، مكتفيا بما 

أراه قابال للربط مع القادم من المصادفات، معتمدا على ما 
ينتجه الصدر دون تقليد أو استعارة لعبارات، لصياغة حقائق 
كاد بعضها يبلغ رتبة الخيال ويقارب الخرافات. والذي زادني 

تمسكا باعتناق هذا األسلوب، هو ما ألقاه من األحباء 
واألصدقاء، من تنويه وتشجيع. وقبل االسترسال في تسليط 

الضوء على المزيد من المحطات، أرجو للقارئ العزيز مع الجزء 
الثاني أمتع وأسعد اللحظات.

ظل الرجل ممسكا بي من يدي وهو يردد »ها النزق.. 
البرهوش، اللي ضحك علينا واحنا خمسة دالقالدي كل 

قلدة ياقلدة«.

ِاستغربت كيف تدخل معلمي بكل حزم وحال دوني ودون 
الرجل الذي حفرت كفه القوية ذراع��ي. ِانتزعني الحاج 
بوعالم من بين يديه وقال له: »اسمع أسيدي لبالد راه فيها 
المخزن.. والله يجعل البركة في سيادة الباشا التهامي 
المزواري الكالوي.. التجارة عندها »اصاحب الطرقة« ديالها 
بحال جميع الحرافي.. والبيع والشراء هو هذا.. انت الّلي 
بغيتي حانوتنا.. وانت حر في فلوسك، تشري من عندي 
وال من عند غيري.. وانتم اتبارك الله  راك قولتها.. خمسة 
دلقالدي وهذا غير وليد مزال ماعندو حتى ربعطاش لعام.. 
وحتى اسيدي إلى كان كاع زاد عليك شي بركة ماكاين 
باس.. الناس دالسوق كلهم راه عارفين باللي فالتجارة 
»الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري«. ثم اقترب معلمي 
من العرسان مهدئا حتى قبلوا دخول المحل وهو يكلمهم 

بصوت خافت ال يكاد يسمع. 
المفاوضات لحل مشكل تلك  أذك��ر كيف تمت  أعد  لم 
بوعالم  الرحمان  عبد  المعلم  بين  الحامضة«  »الهمزة 
والعرسان الخمسة ولكن الذي ظل عالقا بالذهن وإلى اليوم، 
هو ذلك المشهد المتشنج »الُسْسَباْنِسي« الذي تال انفضاض 
»الْمْجَمْع« حين بقيت أنا والمعلم وجها لوجه غارقين في 
الفعل وأنا على استعداد  أنتظر ردة  صمت ثقيل. كنت 
لتحمل كل مسؤولياتي بما في ذلك إرجاع األلف فرنك التي 
طمعت فيها العتقادي أنني بها حقيق. تحسست حواشي 
الشبه جاكيت الذي كنت ألبسه ألتأكد من أن الورقة ما تزال 
في مكانها.. تسارعت دقات قلبي وزاد تنفسي وأنا أتابع 
معلمي المنشغل بترتيب ما تحمله رفوف الدكان من بضائع 

وكأن شيئا لم يحدث.
 فجأة أشار المعلم إلى الزاوية التي وضعت فيها الشاي 
واإلسفنج والزبدة داخل الدكان، والتفت إلّي مع ابتسامة 
مازلت أذكرها إلى اليوم وقال :«السي محمد، السفنج إلى 
زاد برد كثر من هكا.. ماغادي يبقى فيه ما يتكال.. قرب داك 
الشي نفطروا«. فعلت ما أمرت به، وجلسنا أنا ومعلمي 
نأكل. كانت األحداث المتسارعة كفيلة بأن تفقدني كل شهية، 
وما كنت أقدر على إخفاء ما أشعر به من ترقب، فمعرفتي 
بالمعلم بوعالم تجعلني أوقن أنه ليس أبدا ممن يتركون 
أمرا جلال كالذي كنت أنا بطله ذلك الصباح، دون استفسار. 
كنت أضع اللقمة في فمي وأصب عليها الشاي حتى يسهل 
بلعها، وأنا كمن يحشو الشيء أو يملؤه دون رغبة أو شهية 
من  بالخروج  يتفنن  وأخ��ذ  الصمت  المعلم  َر  َكسَّ تذكر. 
موضوع والدخول في آخر، مبتعدا تدريجيا عن حدث اليوم، 
حتى كدت لوهلة أن أنسى أو أتناسى ما حدث، مطمئنا 
نفسي بأن العرسان ربما لم يخبرا المعلم عن الثمن الذي 
دفعوه مقابل المالبس. ووسوس لي شيطاني أنني قد أفلت 
بأعجوبة من مطب مؤكد. »لعله دعاء الوالدة »وقف معاك« 
قلت لنفسي. دخل زبائن جدد، فأخرجوني من أحالم يقظتي 
ووقفت أنا ومعلمي لنستأنف نشاطنا التجاري كسائر 

األيام. 
مر األسبوع في هدوء تام دون أي حدث يذكر، في آخره 
سلمني معلمي أجرتي األسبوعية كالعادة دون زيادة أو 
نقصان وعلى وجهه ابتسامته المعهودة التي ال تفارقه. 
أردت أن أخرج فاستوقفني معلمي، وأكّد علّي أن ال أنسى 
موعد غد الجمعة قبل الشروق حتى أرافقه إلى بساتين 
ابن الحداد والكحيلي وآتي للوالدة كما العادة ببعض 
الخضر والفواكه، وأذكر أن موسم الُرّمان كان على األبواب.  
ِانصرف المعلم تلك الليلة، وتركني كالعادة ألتولى مهمة 
إقفال البابين واالحتفاظ بالمفاتيح. فتأكد لي أن ثقته ما 
تزال مستمرة. غير أنني ورغم تعامل المعلم االعتيادي 
معي طيلة األسبوع كنت أقضي الليالي وأنا أتساءل عن 

سر تجاهله لما حدث. 

»الهمــزة 
احلامضة 3«

بقلـم: حسن الجندي

ليال وفجرا
تصلين جمرا

وصبحا وعصرا
تعصرين عصرا 

ودهرا دهرا
تزيدين دحرا

وتنحرين نحرا!!
وتعسفا وجورا
تقهرين قهرا

وتدهسين غدرا
وكلما ملكوا األمرا

أشعلوها جمرا
ونهبوك األجرا
وسلبوك التمرا
وأسكنوك قبرا

ودعوا لك صبرا!!

دعاء الظاملني!!
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(
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إلهام  ال��ف��ن��ان��ة  أع���رب���ت 
شاهين عن بالغ سعادتها 
بإخالء  المحكمة  بقرار 
سبيل الرئيس األسبق 
مبارك،  حسني  محمد 
مؤكدة أن عدل الله في 
األرض يرد على كل من 

ظلم مبارك، ويرد على من 
أس�����اؤوا ل��رج��ل ب��ل��غ من 

العمر  85عاما.
وأوض�����ح�����ت ش���اه���ي���ن في 

تصريحات صحفية، أن مبارك قبل تنحيه قال » يا 
أنا يا الفوضى« وهذا دليل على أنه رجل وطني 
شريف دافع عن بلده وحاول أن يحميها، ولكن 
مشكلته تقدم العمر به، وال يمكن أن نحاسبه على 

كبر سنه وكان علينا أن ننحيه دون سجنه.
وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن هناك فرقا كبيرا 
بين موقف الرئيس مبارك ومرسي، فقد تمسك 
األخير بالكرسي ولم يبال بإراقة الدماء من أجل 
منصبه، بينما تنحى مبارك خوفاً على شعبه وقال 

إنه سيموت على أرض وطنه.
من  شاهين،  إلهام  الفنانة  أن  بالذكر  جدير 
تمسكوا  ال��ذي��ن  القالئل  المصريين  الفنانين 
بموقفهم الداعم للرئيس المصري األسبق محمد 
حسني م��ب��ارك، ورف��ض��ت اإلس���اءة إليه ف��ي أي 

تصريح أو لقاء منذ ثورة 25 يناير 2011. 

�إلهام �شاهني: عدالة 
�هلل �أن�شفت مبارك

بعد طول غياب يعود الفنان المعتزل، فضل شاكر، 
إلى ساحة »تويتر« وبقوة، فقد نشر 23 تغريدة 
في يوم واحد، وكان أهم ما نشر في حسابه 
هو طلبه بسحب أغانيه من السوق، وحفظه 
وتعلم  أحكامه  ودراس��ة  الكريم  للقرآن 
ت���ج���وي���ده. وك������ان ش���اك���ر ق����د هجر 
»تويتر« ألكثر من 3 أشهر، وعاد اآلن 
ليطل من حسابه الذي يتبعه قراب�����ة 
20 ألفا، ومن أهم ما غ��رده فضل  ال� 
شاكر، »نداء ورجاء«، حيث ناشد جهات 
معنية بتسويق ألبوماته بسحب كل 
أغانيه من السوق بقوله: »أناشدكم بالله 
مستعد  بأنه  العظيم«، وأضاف  العلي 
الشركة  تطلبه  م����ادي  م��ب��ل��غ  أي  ل��دف��ع 

المسؤولة.
وعن حفظ القرآن غرد » كان من الصعب 
أن أقرأ القرآن عندما كنت أغني، اآلن 
فتح الله علي، بقي لي ثالثة أجزاء 
وأختم القرآن حفظا، وأدرس التجويد 
لكي أكون ملما به عند الترتيل«، ثم 
أض���اف: »ودع���ت االك��ت��ئ��اب عندما 
اعتزلت الفن، هذا القلب ال يرتاح إال 
بالقرآن. إلى من كان يسمعني عندما 
ك��ن��ت أغ���ن���ي: ن��ظ��ف ق��ل��ب��ك وأذن���ك 

واتركها لله وستجد ما يسرك«.
ال  أن شاكر  ذك��ره  الجدير  وم��ن 
ي��ش��ع��ر ب��ال��ن��دم أب�����دا، وأك����د ذلك 
بتغريدة »لبنان بلد الفسق والفجور 
أغني،  فنانا  كنت  عندما  أك��رم  كنت 
وحكم علي باإلعدام عندما دافعت عن 
بيت الله. واعلموا أنني لست نادما بل 

فخور بما صنعت«.

رفعت النجمة اللبنانية ميريام فارس 
في  مشاركتها  خالل  األمازيغي  العلم 
الدورة الرابعة من المهرجان المتوسطي 
استياء  أثار  مما  الناظور،  مدينة  في 
المنتديات  ام��ت��أت  حيث  المغاربة، 
الفنية بتعليقات رأت أنه من األفضل 
ل��و ك��ان��ت م��ي��ري��ام ق��د رف��ع��ت »العلم 
كل  خ��ل��ف��ه  ت��ت��ج��م��ع  المغربي« الذي 

القوميات والطوائف.
عن  ميريام  دافع »فانز«  جانبه،  من 
رفعها للراية األمازيغية، وأشاروا إلى 
فاجأت  عندما  اللبنانية  النجمة  أن 
الجمهور بلفتة لم يتوقعها، وهي أداء 
أغنية ت��راث��ي��ة أم��ازي��غ��ي��ة »ك��ع ك��ع يا 
زبيدة«، قام أحد المعجبين برمي »العلم 
األمازيغي« لها على المسرح، فحملته 
وأكملت أداءها الغنائي والرقص على 

إيقاع هذه األغنية.

�لفنانة �للبنانية 

مرييام فار�س تغني 

بال�شلحة يف �لناظور 

وترفع �لعلم 

�لأمازيغي

كشفت الممثلة األسترالية 
التي  وات����س«  »ن��اع��وم��ي 
ليدي  ش��خ��ص��ي��ة  ت��ج��س��د 
دي�������ان�������ا ف�������ي ال���ف���ي���ل���م 
نها  أ  »Diana « الجديد 
ابنيها  ف��ع��ل  رد  ت��خ��ش��ى 

األمير وليام واألمير هاري 
صديق  ف��ع��ل  رد  وأي��ض��ا 
وفاتها  قبل  دي��ان��ا  ل��ي��دي 
وهو الجراح حسنات خان 
الذي صرح بأنه ال يرغب 
ف��ي م��ش��اه��دة ه��ذا الفيلم 
الذي هو عبارة عن سيرة 

ذاتية ألميرة القلوب.
إنها  »وات�����س«  وق��ال��ت 
تشارك مع ليدي ديانا في 
الهشة،  الشخصية  نفس 
وأضافت أنها »فكرت كثيرا 
الدور،  ه��ذا  تقبل  أن  قبل 
األمر،  بداية  في  ورفضت 
وكانت  حقيقي  تحد  إن��ه 
من  أس�����اب�����ي�����ع  ه�����ن�����اك 
قلت  ث���م  ال���م���ف���اوض���ات، 
لنفسي يا إلهي أنا ال أرغب 
في أن يلعب هذا الدور أحد 

يتبع..              غيري«.

 أقام الله حياة اإلنسان باعتباره 
أكرم مخلوقاته على حقائق ثابتة، 
وعلى قلب يؤمن بربه وبوحدانيته، 

وعقل يفكر في وجوده وخلقه، وفي 
آالئه وأنعمه، وعلى ضمير صادق 

يهديه ويوجهه إلى النجدين، ليكون 
إما شاكرا وإما كفورا، فاعمل على أن 

تكون من الشاكرين.
 إياك أن يضعف إيمانك بالله 

وبقضائه وقدره، وإياك أن تحيد عن 
الحق وعن الصراط المستقيم في 
حياتك وعبادتك، أو أن تنزع إلى 
الشرور واآلثام وتتبع شيطانك، بل 

حكم عقلك وضميرك فيما تروم، 
وتعتقد وتعمل، لتكون من الصادقين 

المعتبرين.
 د. يوسف الكتاني

ناعومي و�ت�س تخ�شى من رد 

فعل �أبناء ليدي ديانا

ف�شل �شاكر: كرموين 

عندما كنت �أغني، وحكمو�  

علي بالإعد�م عندما 

د�فعت عن بيت �هلل





األخيرة

لماذا َقبَّل بن كيران رأس الجنرال بنسليمان

الأ�سالة واملعا�سرة �سد حكم الع�سكر!!

الثاني،  احلسن  امللك  يركب  اأن  قبل 

من  ستنقله  كانت  التي  الطائرة 
برشلونة،  عبر  الرباط  إلى  باريس 
غشت   16 املريب،  اليوم  ذلك  في 
1972، أصر، وكان الزال في قصره 
الباريسي، على مشاهدة الفيلم الذي 
جميعا،  الفرنسيني  بال  يشغل  كان 
شغلوا  وفعال،  بنبركة،  املهدي  عن 
سينما القصر، وجلس امللك يتمعن 
مشدودة،  وعيونه  بنبركة،  فيلم  في 
»ميشيل  الفرنسي،  املمثل  إلى 
اجلنرال  دور  لعب  الذي  بيكولي«، 
أوفقير. وكان الفيلم في تلك اللحظة، 
التي  الظرفية)...(  الصداقة  يكرس 
ببنبركة، وهذا  أوفقير  كانت جتمع 
التفاصيل  وإمنا  دعاية،  ليس 
في  أوفقير  ))فوقف  متواجدة 
صديقه  إلى  يتحدث  الفيلم 
كل  كانت  الذي  بنبركة.. 
فلسفته  من  منبثقة  كلماته 
ألوفقير:  فقال  الذكية، 
ستصعد إلى األعلى، مبزيد 
من القوة، ولكنك ستجد يوما 
رجال أقوى منك.. ولن تبقى 
إنك  بل  العظيم،  البطل  ذلك 
من  ستجد  ورمبا  ستسقط 
)السرد  وجهك((  على  يبصق 

في كتاب أوفقير. ستيفن سميث(.
الشريط،  الثاني  وقد أوقف احلسن 
وركب الطائرة، وتوقف في برشلونة، 
جبل  مضيق  يعبر  كان  وعندما 
للقصف،  طائرته  تعرضت  طارق، 
يخترق  والرصاص  مبرارة،  ليتذكر 
أجساد مرافقيه داخل الطائرة، تلك 
اآلية القرآنية التي قال عنها يوما، 
ذلك  في  ميوت  ال  يقرأها  من  إن 
اليوم: ))لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم 
باملومنني  عليكم  حريص 
في  قال  ورمبا  رحيم((  رؤوف 
شبابيك  يخترق  والرصاص  نفسه 
تنفعه  لن  اآلية  هذه  بأن  الطائرة، 
بني  وهو  فتذكر  اليوم.  هذا  في 
اخلوف واألمل، سحنة والده محمد 
اخلامس، الذي زرع الفرنسيون في 
أطراف قصره، مجموعة من الضباط 
الفرنسيي الدراسة  والتخرج، الذين 
االستعانة  إلى  االستقالل  اضطره 
اجليش،  تأسيس  مجال  في  بهم 
والنهي،  األمر  أصحاب  هم  فكانوا 
في  وهو  الثاني  احلسن  وتذكر 
الطائرة، كيف كان محمد اخلامس، 
الضباط  أولئك  يوشح صدور  وهو 

املغاربة.
محمد أوفقير، الذي أصبح كولونيال 

شطب  والذي  الريف،  حرب  بعد 
لوائح  من  الفرنسيون  عليه 
والكولونيل  الفرنسيني،  الضباط 
موالي حفيظ، الذي سيرافق امللك 
محمد اخلامس، ليصبح املتحكم 
واملخزن،  العسكر  في  املطلق 
واجلنرال  الثاني،  احلسن  مع 
إدريس بن عمر، الذي أصبح رجل 
اجليش األول، والضباط: حبيبي، 
احلسني،  وفاروق  مبارك،  وآيت 
والعربي  لوباريس،  القادر  وعبد 
العياشي،  وإدريس  الشلواطي، 
وحسن اليوسي، وأحمد الدليمي، 
املجموعة  وهي  عبابو،  ومحمد 
التي أحاطت مبحمد اخلامس ليال 
ونهارا، وأصبح نفوذها يتنامى، 
في بلد كان عدد سكانه سنة 1955 
نسمة،  ماليني  الثمانية  يتعدى  ال 
الباكالوريا  على  احلاصلني  وعدد 
وتذكر  وخمسون،  مائة  الفرنسية 
احلسن الثاني، حتت وابل الرصاص 
وهو في الطائرة، كيف كان أبوه بعد 
لقائه كل مرة بهؤالء الضباط، ُيسر 
خوفه  احلسن،  موالي  ولده  إلى 
على املستقبل، وهلعه على املغرب، 
اخلطير)...(،  القبيح  اإلرث  هذا  من 
أن  كيف  يرى  احلسن  موالي  وكان 
والده لم يفعل شيئا من أجل تغيير 
هذا الوضع، وها هو آخر الضباط 
محمد  الالئحة،  هذه  في  املذكورين 
عبابو، هو منظم االنقالب األول في 
املذكورين  وأول   ،1971 يوليوز   10
هو  أوفقير،  اجلنرال  الالئحة،  في 
بهذا  بدأ  الذي  االنقالب  هذا  منظم 

القصف الذي تتعرض له طائرته.
الثاني،  احلسن  جناة  وبعد  لذلك، 
من الهجوم على طائرته ويقينه بأن 
آية »لقد جاءكم رسول من أنفسكم« 
كتب  أنه  لدرجة  أخرى،  مرة  أنقذته 
في مذكراته، مع صديقه)...( املؤرخ 
اآلية. ضرب  لهذه  مدين  أنه  لوران، 
وجمع  األسداس،  في  األخماس 
وضباطه  وزراءه  اليوم،  نفس  في 
الصحفيني  وبعض  وأصدقاءه، 
الفريد،  بتصريحه  وأدلى  القالئل، 
أوفقير،  ))كان  فيه:  قال  الذي 
يريد أن ينصب نفسه وصيا 
على العرش بعد موتي، ألن 
الزال  محمد،  سيدي  األمير 
ولكني  سنوات،  عشر  سنه 
ابتداء من اآلن، أخبركم، أنه 
لن يبقى في املغرب، ال وزير 

ألركان  رئيس  وال  للدفاع، 
اجليش(( )نفس املصدر( وذلك ما 

حصل، وما بقي حاصال إلى اآلن.
يبقى  ولن  يضيف،  يكاد  كان  رمبا 
حوالي  دام  تفكير  بعد  ألنه  جيش، 
 1972 غشت   20 في  خطب  شهر، 
على  الله نصبني  ))إن  وقال: 
ولن  امللكية،  إلنقاذ  العرش، 
واذكروا  كان،  أي  في  أثق 
اإلمام مالك، صاحب العقيدة 
بقتل  نصح  الذي  املالكية 

الثلثني  إلنقاذ  الناس  ثلث 
الباقيني ساملني((.

فهل جند تفسير هذا التصريح، املعلن 
اإلغفاء)...(  هذا  في  اخلطر،  حتت 
املستمر، عن مهمة اجليش وتواجده، 
إغفاء استفحل في السنوات الطويلة 
التي حكم فيها احلسن الثاني، بعد 
أن واتته ظروف املسيرة اخلضراء، 
محاولة  بعد  فقط  سنوات  ثالث 
اجليش  ليشغل  الثانية،  االنقالب 
بقضية الصحراء، ويكلف واحدا من 
الضباط املذكورين في الئحة محمد 
بقيادة  الدليمي،  اخلامس، اجلنرال 
اجليش املغربي في الصحراء، بعد 
نفس  في  املذكورين  أحد  مات  أن 
في  باإلعدام  »الشلواطي«  الالئحة 
أعقاب مؤامرة الصخيرات، بجانب 
في  املذكور  »حبيبي«،  الكولونيل 

نفس الالئحة.
واستمر خلفه امللك محمد السادس، 
في مسار إبعاد اجليش عن الساحة 
الكبير،  احلفل  باستثناء  اإلعالمية، 
الرشيدية  صحراء  في  أقامه  الذي 
مناورات  وآخر  أول  مبناسبة 

عسكرية بالذخيرة احلية في عهده، 
عبد  احلكومة  رئيس  وبجانبه 
ثالثة  ليوشح  اليوسفي،  الرحمان 
جنراالت برتبة جنرال ماجور، أعلى 
اجلنرال  اجليش:  في  حالية  رتبة 
حسني بن سليمان، واجلنرال عبد 
احلق القادري، واجلنرال عبد العزيز 
بناني، كجنراالت من الدرجة األولى، 
وإن كانت هذه الدرجة، حتتاج إلى 
دوديفيزيون،  جنرال  أعلى،  درجة 
لدرجة  عليها  احلاصل  لترشيح 
مارشال، الشيء الذي يجعل من غير 
املمكن في هذه احلالة، أن يترشح أي 

واحد منهم لرتبة مارشال.
رقي  املناسبة،  وبنفس  بينما 
جنرال،  لرتبة  العنيكري  الكولونيل 
لألمن  مديرا  أصبح  الذي  الرجل 
الوطني ثم مديرا جلهاز املخابرات 
أكثر  شيء)...(  ال  يصبح  أن  قبل 
اجلنرال  هذا  أراد  أن  بعد  هذا  من 
الذكي)...( أن يصبح جنراال مبعنى 
الكلمة.. رمبا قيل بأنه يتدخل فيما 
الصحفية  استقبل  عندما  يعنيه،  ال 
»لونوفيل  »سارة دنييل« من جريدة 
اجليش  بأن  ليهدد  أوبسرفاتور«، 
اكتسح  ما  إذا  الشارع  إلى  سينزل 

اإلسالميون صناديق االقتراع.
يكتسحون  اإلسالميون  هم  وها 
يتحرك  ولم  االقتراع،  صناديق 
حترك  كما  العنيكري،  اجلنرال 
ملاذا،  مصر،  في  السيسي  اجلنرال 
الذين  السلفيني  املعتقلني  ألن  رمبا 
سياط  العنيكري،  اجلنرال  أذاقهم 
في  صدرت  أحكام  نتيجة  العذاب، 
يحكون  بوزوبع،  العدل  وزير  عهد 
أنهم كانوا يقيمون الليل إلى صالة 
يأخذ ظامليهم  أن  الله  داعني  الفجر 
أخذا وبيال.. وذلك ما حتقق في حق 
نتيجة  مات  الذي  بوزوبع  الوزير 
واجلنرال  سريع،  عضال  مرض 
العنيكري، الذي أصبح في وضعية 
له  تسمح  ال  تكاد  رديئة  صحية 

بالتحرك.
بقي  الدولة،  الله، وحكم  وبني حكم 
اجليش املغربي بعيدا عن السياسة، 
التي  الصامتة،  القوة  بدور  يقوم 

تأكل القوت)...( وتنتظر املوت.
تسمح  ال  الوضعية،  هذه  أن  لوال 
ألي معلق)...( أن يستغل أية فرصة 
سانحة، للمس بهذه القوة الصامتة، 
كلما أتيحت الفرصة، لبعض الساسة 
املغاربة، الذين ال ينظرون للواقع إال 

من اجلهة املشرقة)...(.

من  واحد  ينبري  أن  إذن،  غريب 
أنه  يخفي  ال  الذي  احلزب،  أقطاب 
عرف النور ذات ليلة مخزنية عابرة، 
واملعاصرة،  األصالة  حزب  وهو 
املهدي  يسمى  أقطابه،  من  واحد 
بنسعيد، انتهز فرصة ما جرى في 
املصري  تدخل اجليش  مصر، حني 
تنصيب  أيام  صامتا  كان  الذي 
ليستجيب  وتدخل  مرسي،  الرئيس 
وإلنقاذ  املصري،  الشعب  لدعوة 
أيدي  بني  من  العظيمة،  مصر 
الذين  املسلمني،  اإلخوان  مجموعة 
تركوا مهامهم التوجيهية في إطار 
النصح الديني، وحتولوا إلى حكام 
الفقهاء)...(  ديكتاتورية  ميارسون 
مصر،  نهضة  يوقفون  وكادوا 
ويحولونها إلى مين سعيد، فتدخل 
من  الدولة  إلنقاذ  املصري  اجليش 
اإلفالس، لينقض السياسي املغربي 
املصرية،  الكرة  متلقفا  بنسعيد 
مقولته  املغرب،  سلة  في  ويضع 
األصالة  حزب  ))إن  الصحفية: 
استعمال  ضد  واملعاصرة 
الدين في السياسة، وضد حكم 
إنه  يقول  أن  دون  العسكر)...((( 
ضد العسكر املصري، وإمنا يقصد 
طبعا، ضد العسكر.. عندنا، ليسارع 
إلياس  احلزب  في  آخر  مسؤول 
اخلطير،  املوقف  وينقذ  العمري، 
اليوم،  نفس  في  ويقول  وبسرعة 
بنسعيد  تصريح  فيه  صدر  الذي 
أن  يعني  ال  ))هذا  يوليوز(   8(
أساسيا  عمودا  ليس  اجليش 

في بنية النظام املخزني((.
مسار  تفاصيل  يراجع  الذي  إن 
أن  يذكر  املغربي،  اجليش  أقطاب 
املساس من قريب أو بعيد، مبعنوية 
طيبا  صنيعا  يقدم  ال  اجليش 
حامي  هو  اجليش  ألن  للمغرب، 
األساسي  املكون  وهو  احلمى، 

للدولة، قدميا وحديثا.
مع  نعيشه  الزلنا  الذي  القدمي 
كبيرة  أطرافا  احتلت  التي  فرنسا 
أعقاب  في  املغربي  التراب  من 
وإسبانيا   ،)1844( إيسلي  هزمية 
جارتنا، التي رغم احلب والقبل)...( 
حرب  معركة  في  هزمتنا  التي  هي 
بعدها  كتب  التي   ،1860 تطوان 
هاي«،  »إدمون  البريطاني  السفير 
اخلطيب:  أحمد  املغربي  للوزير 
شروط  تقبلوا  أن  ))عليكم 
اإلسبان، ألن الرجال والعلماء، 
واحلركات، ال تكفي)...( عليكم 
مجهزا،  جيشا  تؤسسوا  أن 
اإلسبانية  الهزمية  هذه  ألن 
من  وتخرجكم  ستوقظكم  لكم 

ضعفكم(( )بهيجة سيمو(.
 les  reformes  militaires  au 

Maroc.
فال تستهينوا باجليش، وال تقولوا 
حكم  ضد  حزبنا  إن  بسهولة 

العسكر.
العقالء.  دروس  من  واستفيدوا 
االستقاللي  الفقيد  جنازة  ففي 
شاهد  القادري،  بكر  أبو  العظيم، 
رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران 
حضور اجلنرال حسني بنسليمان، 
املإل..  أمام  كيران  بن  عليه  فأقبل 
ل رأسه، واسألوا بن كيران عن  وَقبَّ

السبب، ليسقط العجب.
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>  مصطفى العلوي

الضـــائعة
الحقيقة

إن الذي يراجع تفاصيل مسار 
أقطاب الجيش المغربي، 

يذكر أن المساس من قريب 
أو بعيد، بمعنوية الجيش ال 
يقدم صنيعا طيبا للمغرب، 

ألن الجيش هو حامي الحمى، 
وهو المكون األساسي 

للدولة، قديما وحديثا.


