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مراكش. األسبوع
أوصى  وفاته،  وقبل  املنصوري،  الباشا  أن  حتكي،  املراكشية،  السياسية  األسطورة  أن  رغم 
فاطمة  بابنته  وخاصة  بعائلته،  خيرا  الهمة  فــؤاد  الــوقــت)...(  ذلــك  في  القوي  الرجل 
لها  املراكشي،  التقليد  والوصية في  التي أصبحت فعال، رئيسة ملجلس مراكش  املنصوري 
ما لها وعليها ما عليها)...( فإن رئيسة املجلس األعلى املنتخب املراكشي، املنصورية، وبعد 
أن أصبحت املرأة احلديدية في جامع الفنا)...( لم تستطع احلفاظ على أقرب املقربني 
لفؤاد الهمة، خاله نرجس، الذي كان يصول ويجول)...( بصفته رئيسا للجهة، وال تبرئ 
إبعاد نرجس، ولكنها لم  الرئيسة املنصورية، من سكوتها عن  املقربة من نرجس  اجلهات 

البقية ص 3تنشر أسباب سقوطه، رغم ما كان يستعمله من قرابة مع فؤاد الهمة.

امللك محمد السادس في 
شارع فرنسوا األول
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كواليس األخبار

ل��م تنشر ال��ص��ح��ف ال��ص��ور ال��ت��ي ن��ش��رت عن 
اجلزائري  املغني  حفلة  ص��ور  م��وازي��ن،  مهرجان 
»كاتب أمازيغ« الذي قدم أول عرض، جتاوب معه 
من  ص��ورة  )انظر  احلاضرين  من  اآلالف  عشرات 
اجلزائري  املغني  هذا  بحماس(  املصفقني  جانب 
ال���ذي سحبت ص���ور م��ه��رج��ان��ه ح��ت��ى م��ن بعض 
ما  إذا  عنه،  معلقون  تساءل  اإللكترونية،  املواقع 
تأييد  كسب  امل��اج��دي  منير  املهرجان  رئيس  ك��ان 
حركة 20 فبراير بتقدميه لهذا الفنان، الذي حول 
20 فبراير  إل��ى ساحة إلط��اق ش��ع��ارات  امل��س��رح 

الثورية.
مطلعون سامعون، قالوا بأن األمر يتعلق مؤكدا، 
بعملية نسف سياسي ملهرجان موازين، بعد أن رفع 
املغني اجلزائري، شعارات أغنية: والله ما نسمح 

في اجلمهور، حتى نعلمو كيف يثور.

أك���ي���د، م��ه��م��ا ك��ان��ت ال��ت��ح��ري��ات، ف���إن املغني 
اجلزائري جاء مبهمة رسمية)...( ليخبر املغاربة، 

أن عليهم أن يثوروا.. على من، على هداك اللي: 
هو وصحابو فالبيرو

سكرتيرة .. وسكريتيرو )...(
والنائب )...( ديالو ووزيرو

كاعدين على الطابلة والكاس
مدير  ل��ه  دفعه  ال��ذي  الشيك  قيمة  كانت  مهما 
موازين، فإن األجهزة اجلزائرية، أكيد أنها دفعت 

له أكثر، ليقول في وسط الرباط:
النوبة اليوم للجيعان

والنهار طالع من ظهور الناس
مع  أكثر مما جتاوبت  معه  اجلماهير جتاوبت 
مغنيني آخرين، وأكيد أنه قبل أن يصعد للمسرح 
ض��رب ج���وان )ان��ظ��ر ال��ص��ورة( ول��ك��ن ه��ل فوجئ 

مهرجان  قلب  الذي  التحول  بهذا  موازين  منظمو 
م��وازي��ن إل��ى دع���وة إلع���ان ال���ث���ورة.. حتى كتب 
محررو نشرة موازين ))بكره، أمل مستقبل أحسن 

للشباب العربي((.
األمر فعا يتعلق باجتاه جديد ملهرجان  أن  أم 
م��وازي��ن ال���ذي داف���ع ع��ن��ه ه���ذه امل����رة، احتاديون 
وأقطاب من حزب العدالة، وكان التجاوب معه من 
على  تقديحا  زائ��ر،  مليون  ونصف  مليوني  طرف 
قرفدة األحزاب السياسية كلها، والتي ال يستطيع 

أكبر حزب فيها، أن يجمع عشرة آالف شخص.
لألحزاب  ب���دي���ا  إذن،  م���وازي���ن  ت��ص��ب��ح  ه���ل 
كانت ضجة  أنها  أم  ه��ذا،  عصرنا  في  السياسية 
نسف مخطط من طرف اجلزائر.. قد يطيح برؤوس 
كبيرة في املجموعة املسيرة ملهرجان موازين، إن 

لم يكن سيطيح باملهرجان نفسه.

إطالق سراح 116 معتقال 
في قضية فوضى املالعب

األسبوع البيضاء. 
التمس احملامي األستاذ مصطفى بوظهر من 
هيأة احملكمة املنعقدة بالغرفة اجلنائية حملكمة 
قرار  يشمل  أن  ال��ب��ي��ض��اء،  ب��ال��دار  االس��ت��ي��ن��اف 
وزير العدل بالسراح املؤقت في حق القاصرين 
املتابعني بتهمة التخريب، أثناء مباراة كرة القدم، 
املتابعني،  باقي  ال��ق��رار  ه��ذا  يشمل  أن  التمس 

منوها وشاكرا التعليمات امللكية.
ف��أص��درت احملكمة  امل��ل��ك،  وكيل  يتعرض  ول��م 
سنا،  الراشدين  املتابعني،  باقي  بإمتاع  حكمها 
بالسراح املؤقت، وأطلق سراح مائة وست عشر 
من املتابعني أطلق سراحهم عشية الثاثاء، ولم 

يبق رهن االعتقال إال 26 ممن لهم سوابق.
بتهمة  املتابعني  إم��ت��اع  ق���رار  يشمل  وه��ك��ذا 
أولئك  القدم،  كرة  مباراة  وبعد  أثناء  التخريب، 
بإمتاعهم  امل��ل��ك��ي��ة  التعليمات  ص���درت  ال��ذي��ن 
حتى  وشمل  قاصرون،  ألنهم  املؤقت،  بالسراح 
املساندة  محاميي  أن  رغم  املتهمني،  من  الكبار 
لم  إض���راب،  في  ألنهم  غائبني  كانوا  القضائية 
يقبلوا قرار حتديد أجورهم ما بني ألف، وألفي 

درهم.
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»هو واصحابو فالبيرو .. كاعدين على الطبلة والكاس«
هل نسف الجزائري مهرجان موازين حين غنى: 

اخلاص  اإللكتروني  املوقع  سجل 
إرتفاعا  الصحفي  األسبوع  بجريدة 
كبيرا في عدد زواره، بعد نشر خبر 
إطاقه على النسخة الورقية للجريدة 
وتداولت  امل��اض��ي،  األس��ب��وع  خ���ال 

م������واق������ع ال����ت����واص����ل 
اخلبر  اإلج����ت����م����اع����ي 
وتوزعت  كبير،  بشكل 
من  ب��ني  املعلقني  أراء 
كانوا يهنؤون اجلريدة 
النسخة  إط����اق  ع��ل��ى 
التي  اإلل���ك���ت���رون���ي���ة 
العالم  مغاربة  ستمكن 
من اإلطاع على أحوال 
الباد من خال مقاالت 
األس����ب����وع����ي����ة األك���ث���ر 

كانوا  من  وب��ني  املغرب  في  إنتشارا 
يتسائلون عن سر هذا اإلنفتاح.

قالوا  التعليقات  بعض  أص��ح��اب 
املغرب،  أقدم جريدة أسبوعية في  إن 
تسير على خطى األسبوعية األمريكية 

الشهيرة »نيوزويك« التي بات يقتصر 
وج��وده��ا ع��ل��ى األن��ت��رن��ت م��ن��ذ بداية 
األسبوع  أن  غ��ي��ر  اجل���اري���ة،  ال��س��ن��ة 
أن  األع����زاء  لقرائها  ت��ؤك��د  الصحفي 
ص�����دور ال��ن��س��خ��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة من 
اجلريدة يأتي في إطار اإلنفتاح 
التواصلية  ال���وس���ائ���ل  ع��ل��ى 
املوقع  لزوار  احلديثة، وميكن 
املشار  الرابط  على  ينقروا  ان 
ل���ل���وص���ول بكل  إل���ي���ه أع�����اه 
سهولة إلى الصفحة الرئيسية 
)الصورة( التي ميكن الوصول 
الرابط:    خال  من  كذلك  إليها 
 www.alousboue .com
كما متت اإلشارة إلى ذلك في 

العدد املاضي. 

األسبوع باريس. 
قال املصدر الصحفي »ماروك انتليجانس« الفرنسي واملعروف بأنه ينقل دائما، أخبارا مصادرها 
مقربة من أجهزة النظام املغربي، وهو املوقع الذي يبيع أخباره ال يعطيها مجانا، ورمبا لذلك لم 
تتناقلها صحف املغرب)...(، قال في خبر مؤرخ ب�27 مايو 2013 يعني األسبوع املاضي أن امللك 
محمد السادس، اتصل شخصيا وتلفونيا بعبد اإلله بن كيران وجدد له: »االحترام والثقة الكبرى« 
وجدد فيه ثقته كرئيس للحكومة، وقال املصدر أنه لهذا يفهم أن الطيور الشريرة حلزب االستقال   
» les Faucons de l’istiqulal «أحنت الرأس جتاه ما أسمته الوكالة، الغضبة امللكية على قرار 

حزب االستقال بتسميم)...( الوضعية السياسية..
مراسل  كان  وإن  امللك،  إلى موعد رجوع  يشر  لم  التفاصيل،  الذي كشف عن هذه  املوقع،  هذا 
األسبوع  تكون  أمس، حيث  األربعاء  يوم  الرباط،  إلى  امللك  يتوقع وصول  باريس،  في  األسبوع 

ماثلة للطبع.

إطمئنوا..                لن تقلد »نيوزويك« األمريكية

موقع مقرب يحكي:
امللك اتصل بنب كيران.. مؤخرا

الوكالة التركية تسخر من أخبار العثماني

سخرت وكالة األنباء التركية األناضول، من وزير اخلارجية املغربي العثماني، الذي 
الرئيس  سيستقبل  ال��س��ادس  محمد  امللك  ب��أن  أي��ام  ثاثة  منذ  اسطنبول  في  لهم  ق��ال 
بامللك  أردوغ��ان  أن يجتمع  لم يحدث، ولم يكن مقررا  إن هذا  الوكالة  أردوغ��ان، وقالت 

محمد السادس.

اجلمهور يتجاوب مع أغاني اجلزائري الداعي إلى الثورة
كاتب أمازيغ »يبرم جوان «

قبل الصعود إلى املنصة

الشيخة فاطمة اإلماراتية في الرباط
هل هي االستعدادات لزفاف موالي رشيد

باألسبوع خاص  الرباط. 
 28 املاضي  الثاثاء  بالربط،  حلت   
ماي 2013 الشيخة فاطمة أرملة املرحوم 
الشيخ زايد بن سلطان، في زيارة فاجأت 

السفارة اإلماراتية في الرباط.
سلسلة  على  وصولها  بعد  وانكبت 
اج���ت���م���اع���ات، رمب����ا ك���ان���ت ل��ه��ا عاقة 
م��ش��روع خ��ط��ب��ة األم��ي��ر م����والي رشيد 
زايد، والشيخة  الشيخ  إلحدى حفيدات 

فاطمة.
وكانت عدة صحف مغربية قد تهافتت 
بشكل يدعو للسخرية، على اخلبر الذي 
ان���ف���ردت ب��ه األس���ب���وع )ع����دد 23 ماي 
2013( حول زيارة األمير موالي رشيد 
امللك  أخ���وه  بها  ك��ان  عندما  ل��إم��ارات 

محمد السادس.
إلى  حمل��ت  إم��ارات��ي��ة  صحفا  أن  كما 
زيارة  لتبقى  ت��ؤك��ده  أن  دون  احل���دث 
تعطي  جزئية  للمغرب  فاطمة  الشيخة 

مصداقية أكبر للخبر.

 www.alousboue.net

السيخة فاطمة
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كواليس األخبار
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احلاج ميلود الشعبي يحتفل في القاهرة بأكبر مشروع أجنزه في حياته

مخطط سري إلبعاد المقربين للهمة من شؤون مراكش
ما خفي كان اعظم

يتحدث  أن  العدل  وزير  حق  من  هل 
عن أزمة مالية في هيكل العدالة، وهذه 
محكمة واحدة في الدار البيضاء، خسرت 
في السنة املاضية، خمسة ماليير، عبارة 
احملكمة  عجزت  مالية،  عقوبات  عن 
تأسيس  يبرر  مما  استخالصها،  عن 
العاطلني،  اجلامعيني  طرف  من  شركات 

الستخالص حقوق احملاكم.

لم يعرف املغاربة جميعا، أن تعليمات 
جتعل  بأن  املغرب،  التصاالت  صدرت 
مجانا  كانت  التلفونية،  الرسائل  إرسال 
املرشحني  للتصويت على أحد  بالنسبة 
الشيء  موسيقي،  مهرجان  في  املغاربة، 
الذي جعل املنافسني هذه األيام يثيرون 

ضجة.

من  يا  املساري،  االستئناف  رئيس 
أبعد  أن  وبعد  مراكش،  في  يعرفه  ال 
ملف  بقي  السيارة،  منه  وسحبت 
قام  أنه  إال  بولده،  املتعلق  االصطدام 
عند  توجه  عندما  أخيرة،  مبحاولة 
ليطلب  امللكي  القصر  في  كبير  مسؤول 

الرجوع، ولكن اتضح له أن ال رجوع.

ملعب  هجمات  قضية  في  املتابعون 
قسمني،  إلى  ينقسمون  البيضاء،  الدار 
قسم املعتدين عن قصد، والذين أعلنوا 
عن مخططهم بالفيسبوك، أسبوعا من 
لتأخذ  الشرطة،  عليه  تطلع  ولم  قبل، 
األبرياء  من  وقسم  احتياطاتها)...( 
املجرورين بالرغم عنهم وفيهم تالميذ، 

حرموا من االمتحانات.

قاضي التحقيق في قضية املشاغبني 
وفيها  امللعب،  قضية  في  املتابعني 
سيتابعون  امللف  يقول  كما  قاصرون 
التحقيق  قاضي  أن  إال  سراح،  حال  في 
إلى  توجه  والتدقيق  بالبحث  املكلف 
ولينتظر  حقه،  في  الله  تقبل  العمرة، 

املعتقلون.

الصناديق  شراء  على  اإلقبال 
احلديدية، لم يحصل له نظير من قبل، 
املتاجر الكبرى متأل أركانها بالصناديق، 
الناس  كون  في  إال  تفسير،  يوجد  وال 

شرعوا في سحب أموالهم من األبناك.

ركوب  يتعلمون  الرباط  بوليس 
حسن  أجل  من  هولندا،  في  الدراجات 
املنحرفني  ملتابعة  الدراجة  استعمال 
األزقة  في  يهربون  الذين  واللصوص 
والدروب، وخاصة دوار احلاجة، وأطراف 
حي النهضة، فرقة من 55 شرطي تعلموا 

في هولندا وبدؤوا عملهم في الرباط.

رئيس  عمار  علي  الصحافي  شوهد 
عن  “لوجورنال” املتوقفة  مجلة  حترير 
الصدور وصاحب كتاب سوء الفهم..، وهو 
باليما  مقهى  قرب  الرباط  في  يتجول 
تلك  تذكروا  شاهدوه  املشهور..الذين 
طلب  أنه  كتبت  التي  الصحفية  املقاالت 
اللجوء السياسي إلى سلوفينا أو إجنلترا 

رفقة زميلته السابقة زينب الغزوي.

التي  اإلخبارية  املواقع  قالت   
حلزب  العام  األمني  تعرض  خبر  نشرت 
اإلستقالل إلى حادثة سير خطيرة في 
الرباط، أن عمال النقل احلضري بفاس 
»التجمعتي«  مسجد  في  اللطيف  قرأوا 
اجلمعة  يوم  خالل  شباط  حميد  على 

الذي سبق »احلادثة املزعومة«.

تحت

 األضواء

األسبوع مراكش. 
تابع ص 1

ان���ت���خ���اب���ات)...( غريبة  أن  ه��و  ح���دث  ال����ذي 
التكوين، جعلت منتميا آخر للحزب احملسوب)...( 
على فؤاد الهمة يخلف نرجس في رئاسة اجلهة، 
ويؤتى  مدغمشة،  التفاصيل  تبقى  حتى  رمب��ا 
ب��األص��ال��ي)...( أحمد ال��ت��وي��زي، م��ن أي��ت ورير، 
حيث كان رئيسا، ليصبح رئيسا جلهة مراكش، 

خلفا لنرجس، الذي اختفى)...( عن األنظار.
ليسوا  عنهم  م��ع��روف  ه��و  كما  امل��راك��ش��ي��ون، 
عاصفة  هدأت  إن  وما  كانبويات)...(  وال  أغبياء 
نرجس، الذي كان يتعنى بالقرابة مع فؤاد الهمة، 
حتى جاء املكتب املديري للكوكب املراكشي، الذي 
القوي،  رئيسه  ان��ق��راض  منذ  ال��ظ��ل،  عهد  دخ��ل 
احل���اج امل��دي��وري، حتى ع��اد احل��دي��ث ع��ن��ه، في 
هيمنت  عندما  العتيد،  الرياضي  الفريق  أطراف 
الذي  الناجي  الدين  نور  شخصية  قيادته،  على 
يقال إنه صهر لفؤاد الهمة، والذي رغم انعدام أي 
مبرر النتقاده، فإن املكتب املديري للكوكب قرر أن 
يطرح في اجتماعه الذي سيعقد في عاشر جوان، 
الفريق،  لقيادة  انتخاب مسؤول جديد  موضوع 

نيابة عن نور الدين الناجي.
يعرف  لم  املراكشي،  الكوكب  فريق  أن  الواقع 
أمجاده إال في عهود احل��اج امل��دي��وري، ال��ذي ال 
يستبعد أن يعود في اجتماع 10 جوان، رئيسا 

للكوكب.
فقد علمت األسبوع – بوسائلها اخلاصة – أن 
اتصاالت جترى بني فريق الكوكب، وبني رئيسه 
السابق احلاج املديوري الذي لم تعرف الكوكب 

في عهده أزمة، وال ضائقة مالية، كما أنها لم جتد 
في عهد الناجي، الذي اختارته لقاربته العائلية 
مع أقوى الرجال موقعا في العاصمة، ذلك املجد 

الذي عرفته في عهد احلاج.
املديوري،  احل��اج  لعودة  املنصوبة  العوائق 
قانونية  بدأت تظهر وإن كانت بدون مبررات ال 
يتحدثون  الكوكب،  رج��ال  ب��دأ  حني  بشرية،  وال 
عن صهر آخر للرئيس احلالي الناجي، املترابط 
السابق،  م��راك��ش  ب��اش��ا  م��ع  امل��ص��اه��رة  بعالقة 
موالي املامون، الذي يقولون عنه)...( أنه يعارض، 

امل��دي��وري للكوكب، والش���ك أن  ب��إص��رار، ع���ودة 
موالي املامون، ال يعارض رجوع املديوري، دفاعا 
عن صهره الناجي، ولكن ألسباب أخرى)...( لوال 
يتعلق  األمر  م��ادام  املديوري،  يحب  الكوكب،  أن 
بقضية حب.. مثلما أن املغرب كله يحب أن يعود 
فريقه املتميز، الكوكب املراكشي، إلى أيام مجده 
سواء كان رئيسه صهرا لفؤاد الهمة، أو خصما 
احلل،  ب��اب  الشائعات  لتفتح  امل��ام��ون..  مل��والي 
وهو أن ينتخب احلاج املديوري رئيسا للكوكب، 

وينتخب نور الدين الناجي نائبا له.

احلاج املديوري يعود للكوكب

األسبوع الرباط. 
الصحف  إحدى  نشرت  الذي  الوقت  في 
عملية  عن  كاذبا  خبرا  املغرب،  في  احملدودة 
ميلود  احلاج  املغربي  للقطب  أجريت  جراحية 
عملية  إلجراء  باريس  إلى  نقل  وأنه  الشعبي، 
القاهرة  في  باألمر  املعني  كان  القلب،  على 
عائلته  ألفراد  يحكي  وهو  منشرحا،  يضحك 
اإلله  عبد  ترأسه  الذي  الكبير،  احلفل  تفاصيل 
في  للمؤمترات  قصر  أكبر  لتدشني  بنكيران 
أكبر  سجل  على  اسمه  بذلك  ليخلد  إفريقيا، 
مقعد  ثاني  يقتعد  الذي  املغاربة  العصاميني 

ألغنى رجال املغرب.
أصبح  الذي  الشعبي،  املؤمترات  قصر 
كالبراكة  أمامه  يظهر  السابق  املؤمترات  قصر 
املتهاوية، تؤكد الدراسات احملضرة له أن أغلب 

فيه. اإلفريقية ستعقد  املؤمترات 

سجن رجل أعمال برتغالي في 
املغرب بتهمة باطلة

األسبوع الرباط. 
وأعطت  الرباط،  في  البرتغالية  السفارة  تدخلت 
شهادة حسن السلوك، ملواطن برتغالي على عالقة 
بالشركة البرتغالية التي تنجز طرفا من األوطوروت 
الطريق السيار املغربية. وكان هذا املواطن قد جاء 
لشبونة،  م��ن  ب��ال��رب��اط،  املوريطانية  السفارة  إل��ى 
الذين  عماله  من  ملجموعة  ج��واز سفر  ب�14  محمال 
مع  تعاقد  إط��ار  ف��ي  موريطانيا  إل��ى  سيتوجهون 
سفارة  أن  حيث  امل��ش��اري��ع،  أح��د  إلجن��از  البرتغال 
موريطانيا بالرباط، هي املخولة بإعطاء التأشيرات 

)انظر األسبوع عدد 2 ماي 2013(.
وعندما كان رجل األعمال البرتغالي يهم مبغادرة 
م��ط��ار محمد اخل��ام��س ل��ل��ع��ودة إل��ى ب���الده محمال 
في  التالعب  بتهمة  اعتقاله  مت  السفر  ب��ج��وازات 
اتهامات  حقه  ف��ي  أطلقت  بينما  السفر،  ج���وازات 
أخرى أخطر ليبقى في السجن املغربي أكثر من شهر 

في انتظار التحقيق في موضوع تلك اجلوازات.
بإطالق  حكما  حقه  ف��ي  احملكمة  أص���درت  وق��د 
البرتغالية،  ال��س��ف��ارة  أص����درت  أن  ب��ع��د  س��راح��ه 
شهادات بثبوت اجلوازات، وثبوت التأشيرات، لوال 
تأثروا  املغرب،  في  البرتغاليني  األعمال  رج��ال  أن 

بهذا احلادث.

مقاطعة CGBM لزيارة أردوغان

أروبا حتارب تركيا حتى في املغرب
املغاربة،  األعمال  رجال  أوساط  اهتزت 
األعمال  رج��ال  جمعية  عن  الصادر  للقرار 
CGBM، مبقاطعة زيارة الرئيس التركي 
زيارة  ف��ي  للمغرب  ج��اء  ال���ذي  أردوغ����ان، 
رس��م��ي��ة، إلط���الق ال��ت��ع��اون اإلس��الم��ي في 

مجال التجارة واالقتصاد.
وق��ال الكثير م��ن رج��ال األع��م��ال، الذي 
في  مشاركتهم  سحب  أغلبهم  ف��ي  ق���رروا 
ملقاطعتها،  تفسير  ال  التي  اجلمعية  ه��ذه 
إال أنها مع االنفتاح االقتصادي مع فرنسا 
فقط، بأنهم يرون في زيارة الرئيس التركي 
عاملي  اقتصادي  قطب  مع  للتعامل  فرصة 
من  الكثير  معه  يحقق  أن  للمغرب  ميكن 

اإلجنازات.
املغرب  مقاوالت  وهكذا غضبت جمعية 
م��ن ب���روز ف��اع��ل اق��ت��ص��ادي ج��دي��د اسمه 
»األم�����ل« وال����ذي ي��رأس��ه ال��ط��ي��ب عايس، 
مع  للتعامل  ال���دراس���ات  حتضير  ت��ول��ى 
ليبقى  للمغرب،  اقتصادي  كشريك  تركيا 
أن  التقليدية)...(  امل��ق��اوالت  جمعية  على 
االقتصاد  أن  وتعرف  ال��درس،  تستخلص 
املغربي، ال ميكن أن يرتبط مبواقف أروبا 

التي رفضت انضمام تركيا إليها.

املديوري رفقة أحد مشجعي الكوكب

بن كيران واردوغان

احلاج ميلود الشعبي

تلكس
بديعة  االحتادية  أنقذت 
ال��راض��ي، م��ا ق��د يفهم عما 
س��م��ي »ل��ق��اؤه��ا ال��س��ري مع 
مادام  بلخادم«،  اجل��زائ��ري 
للقاء  س���ري���ع���ا،  ال����ت����أوي����ل 
صحراوي  مع  مغربية  فتاة 
جزائري)...( ولكن بديعة، 
أشهدت أمينها العام االشكر، 
ال�����ذي ات��ص��ل��ت ب���ه ف���ي عز 
وأعطت  بلخادم،  مع  لقائها 
يكلم  كي  لبلخادم  تلفونها 
االش����ق����ر.. ع��ش��ق ال���راض���ي 
أن  تتمنى  جعلها  لبلخادم، 
ت��زوره مرة أخ��رى، في قصر 

رئاسة اجلمهورية.
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اجلزائريون 
سحبوا علم 

البوليساريو 
ليعود الوفد 

املغربي

أصحاب العيادي منزعجون من 
تصريحات الكولونيل املنصوري 

األسبوع مراكش: 
احلاج  املتقاعد  الكولونيل  تصريحات  خلقت 

عبد الله املنصوري التي أدلى بها في العدد املاضي 
جلريدة األسبوع حتت عنوان »ما ال يعرفه املراكشيون 

املنصوري«  وعائلة  والكالوي  العيادي  القايد  عن 
الرحامنة،  قبيلة  أوس��اط  في  غير مسبوقة  ضجة 

ومنهم من عاد إلى الكتب التاريخية ليقارن بني 
في  ورد  وم��ا  املنصوري،  لسان  على  ج��اء  ما 
كتب التاريخ )..(، حسب ما أكده أحد أعيان 

املنطقة.
احلاج عبد الله املنصوري وهو خال عمدة 
أدلى  املنصوري،  ال��زه��راء  فاطمة  مراكش 
بخصوص  لألسبوع  جديدة  بتصريحات 

هذا املوضوع، وقال إن حديثه عن العيادي 
ومحبيه،  لعائلته  اإلس����اءة  ب��غ��رض  يكن  ل��م 
عني  التي  الظروف  رغم  العيادي  أن  وأض��اف 
فيها، فقد ساهم في ضبط »القالقل« التي كانت 

تتميز بها الرحامنة في عهد »السيبة«.
كما أكد أن القايد العيادي كان يحظى بتقدير 
خ��اص م��ن ل��دن امل��ل��ك محمد اخل��ام��س، وكان 
معروفا بصرامته في طقوس »التبوريدة« التي 
»أعضاء  يلزم  ك��ان  حيث  املنطقة  بها  إشتهرت 
السربة« بلباس اجلهاد.. حسب قول املنصوري، 

ال���ذي ي��ؤك��د ع��ل��ى وج���ود ع��الق��ة صداقة 
واحترام متبادل مع عائلة العيادي.

األسبوع الجزائر. 
لم يحضر أي مندوب عن البوليساريو في دار امليثاق، حيث كان مقررا عقد دورة الحتاد املغرب 

العربي، لدراسة موضوع اجلالية املغاربية والعالقات بني دولها.
وليبيا  املغرب واجل��زائ��ر وتونس  كما هو معروف هم خمسة:  االحت��اد  ه��ذا  أعضاء  أن  ورغ��م 

وموريطانيا، فإنه لم يكن بإمكان اجلزائر أن تضيف، عضوا سادسا هو البوليساريو.
إال أن املكر السياسي لألجهزة، دفع به إلى وضع علم البوليساريو بجانب أعالم الدول اخلمس، 
االحتجاج،  إلى  وليبيا  تونس  وفود  دعا  االجتماع، مما  يقاطع  املغربي  الوفد  الذي جعل  الشيء 

فعادت السلطات اجلزائرية إلى سحب علم البوليساريو، ليعود الوفد املغربي.
الوفد املغربي الذي قاطع حفل عشاء االثنني حيث حضر مدعوان من البوليساريو.

اخلارجية  وزارة  لدى  صارما  احتجاجا  بلقزيز،  الله  عبد  باجلزائر  املغربي  السفير  رفع  وقد 
اجلزائرية على هذه التالعبات.

احلاكم،  والتنمية  العدالة  حزب  مؤسس  اخلطيب،  الدكتور 
فتح باب زواج املتعة الشيعي، ورهن إشارتكن عندي، وثائق 
وحكماء  قادة  من  ووزيركن  عقيدته.  مبررات  تثبت  وأحداث، 
جللسات  حضروا  بنكيران  الرئيس  جماعة  قادة  وكل  حزبه. 

إيرانيني  فقهاء  من  وبتأطير  اخلطي  الراحل  ببيت 
مقربني من اإلمام اخلميني..

املتعة  زواج  في  حقكن  نزع  في  مصلحة  له  من 
بدون  ديانة  واإلسالم  أهلية.  بدون  عليكن  والوصاية 

وسيط.
خرجت،  بأصوات مغربية  تتعلق  كالمي،  مناسبة 
بتزامن مع فتوى الشيخ القرضاوي ضد الشيعة وحزب 
املتعة،  زواج  في  على حقكن  للتحريض  اللبناني،  الله 

وأصوات أخرى تعلن انتماءها لها...
االحتاد  عضو  الزمزمي،  الباري  عبد  الشيخ  أعاد 
العاملي لعلماء املسلمني، موضوع التشيع املثير للجدل 
قوله »إن  إعالمية  مصادر  له  نسبت  عندما  باملغرب، 
الشيعة أضر على املسلمني من اليهود والنصارى«، وزاد 
املتحدث حسب جريدة هسبريس بأن »الشيعة ضالون 
ُمضلون، وفيهم من يصل إلى حد مرتبة الكفر«، وكشف 
الوزير  بجامعات  املتعة  بزواج  خطيرا يتعلق  سرا 
»إذ اشتهرت أوساط داخل  الداودي،  اإلسالمي حلسن 
اجلامعات املغربية تقر بزواج املتعة، عندما تقول طالبة 
لزميلها الطالب »زوجتك نفسي« دون توفر أركان الزواج 

املعروفة« حسب الزمزمي.
يحدث هذا في دولة، يقود حكومتها حزب إسالمي، 

حزب العدالة والتنمية، ملؤسسه الدكتور عبد الكرمي اخلطيب، 
الذي كان يعترف باملذهب الشيعي. »شخصيا أعتقد أن املذهب 
مسار  اخلطيب  )الدكتور  صحيح«  إسالمي  مذهب  الشيعي 

حياة(.
ما قاله الفقيه الزمزمي في حق الشيعة املغاربة، هو حسب 

القرضاوي،  الشيخ  يقودها  عامة  تعبئة  من  جزء  املراقبني، 
تروم توجيه البنادق احملشوة بالفتاوي التكفيرية نحو نظام 
بشار األسد واملتحالفني معه من حزب الله والشيخ نصر الله 

وإيران.

وقد سبق الشيخ الزمزمي عالم آخر، يعتبر مرشدا جلماعة 
الدولة  كفر  من  منهم  وآخرين،  الريسوني،  أحمد  بنكيران، 
ومنهم من سخر من البيعة، وكلهم شاركوا في تأصيل العنف 
حلسن  وزير،  تعرض  نسمع  أصبحنا  درجة  إلى  العقائدي 
الوردي، للتهديد باالغتيال. واألخطر أنها ليست حالة فريدة. 

واملؤسف، غابت األصوات املتزنة وخلت صفوف التيار الديني 
بكل أطيافها، من عالم عاقل، يضبط إيقاع الفهم والتأويل على 
مواجهة سياقات التاريخ اإلسالمي وصراعات مشروعية قادته 

سنيني وشيعيني وغيرهم.
حول  بشهادتي  اإلدالء  الواجب  من  أرى  بدوري، 
)نواحي  شاتو  لو  بنوفل  اخلميني  اإلمام  مع  لقائي 
كنت ضمن  اإليرانية.  الثورة  قليلة قبل  أياما  باريس(، 
املساندة لإلمام اخلميني بطلب من صديقي في  جلنة 
بني صدر،  أبو احلسن  منه،  املقرب  السربون،  جامعة 
أول رئيس للجمهورية في عهد الثورة اإليرانية، والتي 
الفرنسي  الفيلسوف  التاريخ،  مكر  وهو  يؤطرها،  كان 
بوفوار  دو  سيمون  حياته  وصديقة  سارتر  بول  جون 

ومفكرون كبار آخرين.
بإمارة  التشيع  عالقة  عن  اخلميني  اإلمام  سألت 
سريعا  الله،  رحمه  جوابه  فكان  باملغرب.  املؤمنني 
املؤمنني«.  إمارة  مع  يتعارض  ال  »التشيع  ودقيقا 
األمر  يهمهم  ملن  رسالة  وهي  ذكية،  بصيغة  وذكرني 
البيت.  ألهل  واإليرانيني  الشيعة  بتقديس  باملغرب، 
واألسرة العلوية احلاكمة باملغرب من أهل البيت.. وهو 
األمر الذي أكده عبد اللطيف الفياللي وزير اخلارجية 

األسبق في مذكراته.
مجرد شهادة، للتاريخ وليس دفاعا عن »ورطة« وزير 
وتشيع  )الصورة(  الداودي  حلسن  العالي،  التعليم 
وزواج متعة »بناته« باجلامعات املغربية حسب تصريح 
الزمزمي.و«نعرف أن العلب ال تتكلم بدون أزرار« بتعبير 
عبد احلميد جماهيري، القيادي االحتادي ومدير حترير يومية 

االحتاد االشتراكي.
املغرب  تبدأ على  لم  والعقائدية احلقيقية  الطائفية  املعركة 
وفي املغرب بعد، ورمبا نرى إرهاصاتها قريبا، في حالة غياب 

ربان الطائرة أو استمرار فقدان البوصلة.

الفقيه محمد بن العربي العلوي كان أكبر من املعارضة
األسبوع الرباط. 

قال الدكتور املدغري موالي هاشم 
الشيخ  ن��دوة  يفتتح  وه��و  ال��ع��ل��وي، 
باخلزانة  ال��ع��رب��ي،  بلعربي  محمد 
عندما  الفقيه  أن  ب��ال��رب��اط  ال��ع��ام��ة 
اندمج في آخر أيامه باملعارضة، فقد 

كانت املعارضة من أجل البناء.
واحلقيقة أن تبني »مركز بنسعيد 
أيت يدر« لهذه الندوة التي حضرها 
ال��ك��ث��ي��رون م���ن امل��ف��ك��ري��ن، ورج����ال 
األعمال، وقدماء السياسة وكثير ممن 
بلعربي،  الفقيه  أيام  يذكرون  الزالوا 
أعطى لهذه الشخصية الفذة، طابعا 
العلويني  ألن  م��ت��ط��رف��ا،  احت���ادي���ا 
اخلصوص،  ع��ل��ى  وامل���دغ���ري���ني)...( 
مقولته  اإلس���الم،  شيخ  م��ن  تعلموا 

قبح الله السياسة والسياسيني.
ال��ن��دوة التي ك��ان االس��ت��دع��اء لها 
لم  إذا  أحد  إخبار  يتم  فلم  محدودا، 

شارك  ال��ي��س��اري��ني)...(،  أجندة  في  يكن 
سيناصر،  ع��الل  السابق  ال��وزي��ر  فيها 
وح��س��ن أوري�����د، وم���ول���ود ع��ومي��ر، من 
اجل���زائ���ر، وع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ح��ن��اش من 
بلكبير،  الصمد  عبد  والباحث  تونس، 
حمادي،  وإدري���س  املصباحي،  ومحمد 
وامل����وس����اوي ال���ع���ج���الوي، ل��ي��ب��ق��ى أن 
مجال شيخ اإلسالم، أكبر من أن يغيب 
ل��ل��دور السلفي  ع��ن��ه ف��اع��ل��ون م��ق��درون 
الشريط  أن  مثلما  الفقيه،  لعبه  ال���ذي 

لم يشمل  الفقيد،  املصور املوجز حلياة 
وقراءته  املسجلة،  ت��دخ��الت��ه  تفاصيل 
عهده  ل��ول��ي  اخل��ام��س،  محمد  لوصية 
كما   1958 يوليوز   9 في  تنصيبه  ي��وم 
حضر  عندما  اإليجاز  استعمال  مت  أن��ه 
االحتاد  تأسيس  اجتماع  اإلسالم  شيخ 
الوطني للقوات الشعبية بجانب املهدي 
بنبركة وعبد الله إبراهيم وعبد الرحمان 

اليوسفي، االجتماع الذي كان فيه محمد 
يافعا واقفا في صفوف  اليازغي، شابا 

املتفرجني.
حلضور  فرصة،  أيضا  كانت  الندوة 
لالعائشة  الشريفة  اإلس��الم  شيخ  ابنة 
ال���ت���راب، وح��ف��ي��دت��ه اب��ن��ة ول���ده الفقيد 
أنهى  ال���ذي  ال��ع��ل��وي،  م���والي مصطفى 

حياته وزيرا للعدل.

افتتاح املدرسة العراقية بالرباط
األسبوع الرباط. 

باملدرسة  األمر طبعا مبدرسة عراقية جديدة، وإمنا  يتعلق  وال 
العراقية القدمية التي أغلقت بعد أن وشى أحد األساتذة العراقيني 
املنتقمني، من طرد أوالده من املدرسة، بأن املدرسة تلقن دروسا في 
التشيع ونشر أفكار الشيعة، فأقدمت السلطات على إغالق املدرسة 
)انظر األسبوع 10 أبريل 2009(. السلطات التي تكلفت باإلغالق 
هي إدارة األكادميية، التي قضت احملكمة بأنها اتخذت القرار دون 

الرجوع إلى املجلس اإلداري لألكادميية.
خطأ مسطري إذن كان وراء إغالق هذه املدرسة املتواجدة بشارع 

النصر في الرباط، إغالقا دام أربع سنوات.

قبل االحتاد الوطني للقوات الشعبية كان شيخ اإلسالم اجلالس األول إلى اليسار حاضرا في 
جتمعات احلركة الوطنية، شيبا وشبابا وقد جلس عن يساره أحمد بالفريج والفقيه غازي.

الكولونيل املتقاعد 
املنصوري

احلسن الداودي
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كواليس األسبوع

سال. األسبوع
خمسون مقهى في مدينة سال، كل مقهى يشغل عشرة 
عمال.. تقدموا بشكاوى إلى القضاء، بعد أن أصدر 
والي سال، قرار بإقفال العديد منهم، ألنهم يبيعون 
الشيشة لزبنائهم وكان على الوالي أن يصدر أمرا 
بإغالق مكتب شركة الدخان، الشبه حكومية، والتي 
تبيع لهم املادة األساسية للشيشىة، والتي تسمى في 
الذي يباع ملقدمي الشيشة  الرشوقيني: املعسل،  منطق 

بالفواتير.
موضوع  في  احملاكم  وتنظر 

بالنيابة  للوالي  الترخيص 
عن رئيس املجلس البلدي، 
الذي وحده مرخص باملنع 

أو الترخيص.
يعتمد  الوالي  إن  حقا 
قرار  يسميه  ما  على 
يذكر  أن  دون  املجلس، 
النص الذي كلفه به رئيس 

املجلس البلدي بالتنفيذ.
قرارات  أمضى  الذي  الوالي 
الشيشة،  تقدم  التي  املقاهي  إقفال 
في  تقدميها،  عن  توقفوا  إذا  حتى 
يكن  لم  ومرة شهرين،  مرة شهر  قرارات 
دميقراطيا في قراره، فالزالت مقاهي الدوليز، 
ونادي القنص، و«البينيش« في أطراف سال تقدم الشيشة، 

رئيس  تدخل  يتحتم  آخر،  صعيد  وعلى  الوالي،  قرار  يشملها  ولم 
احلكومة، لتحديد رسوم الدميقراطية على الصعيد الوطني، فالشيشة 
مرخص لها في البيضاء، ومراكش وأكادير، فلماذا متنع في سال، إما 
أن يكون املنع بقرار تنظيمي من رئيس احلكومة، وإما تصبح الشيشة 
من حق اجلميع. إما أن تصبح الشيشة مجاال آخر لألخذ والعطاء)...( 

حسب رأس الزبون فهذه ليست بدميقراطية.

ما رأي رئيس الحكومة
معسل الشيشة تبيعه شركة الدخان ومينعه والي سال

الرباط. األسبوع
 يبدو أن احلرب العلنية والسرية بني احلزبني اخلصمني 
حسب  واملعاصرة«  واألصالة  والتنمية  »العدالة  العنيدين 
بوادر  ال  املعركة  أن هذه  »األسبوع«  عليها  تتوفر  معطيات 
بعدما  العاجل،  القريب  في  األقل  على  أطوارها  لتوقف 
حيث  وخارجه  املغرب  داخل  الدولة  مفاصل  إلى  انتقلت 
صفوف  وسط  األخيرة  اآلونة  في  وبقوة  سار  االستقطاب 
فرنسا  في  السياسيني  الغرميني  بني  املغربية  اجلالية 

إسبانيا هوالندا وأخيرا بلجيكا.
قطاع  إلى  انتقلت  الطرفني  بني  اليوم  احلرب  فصول 
احلزبني  بني  محموم  سباق  في  أنواعهم  بكل  املهندسني 
أحد  على  يخفى  يعد  لم  التي  تنظيماته  على  للسيطرة 
والوزارات  الدولة  داخل  التوغل  في  وقيمتها  أهميتها 
والداخلية  والتعمير،  والنقل، والسكنى  كالتجهيز  العميقة 

مثال.
سمي  ملا  اجلرار  حزب  تأسيس  على  السنة  تتعدى  فلم 
 52« الوطنية  يوم  للهندسة  واملعاصرة  األصالة  مبنتدى 
أفق  املهندسني في  2102« وحتركاته داخل صفوف  نونبر 

العدالة  العامة حلزب  األمانة  أعلنت  القريب، حتى  املؤمتر 
اجلارية  »جناح التحضيرات  عن  املاضي  السبت  والتنمية 
لعقد املؤمتر التأسيسي جلمعية مهندسي العدالة والتنمية، 
كهيئة موازية للحزب وذلك يومي 22 و 32 يوليوز املقبل«.

أن  يؤكدون  احلزبني  بني  احلرب  بتفاصيل  اخلبراء 
هيئات  جل  ميس  املهندسني  هيئة  مستوى  على  الصراع 
إذا  بخاصة  والطبوغرافيني،  املعماريني  الوطنية  الهندسة 
علمنا أن رئيس هيئة املهندسني الطبوغرافيني في املغرب 
ليس سوى امحمد اشرورو القيادي في األصالة واملعاصرة 

والنائب البرملاني في صفوفه.
املهندسني  هيئات  سيكون  الذي  الصراع  هذا  واجهة 
قبل  انطلق  فقد  الواجهات،  يقتصر على هذه  لن  له  ساحة 
أسبوع داخل قبة  البرملان، حيث احلرب خفية بني الفريقني 
املعمارية  الهندسة  مبهنة  خاص  قانون  مناقشة  مبناسبة 
الطرفني  بني  الباردة  احلرب  أطوار  مختلف  عرف  والذي 
التنظيمي  املستوى  إلى  يصل  أن  قبل  سياسي  في صراع 
القليلة  األسابيع  في  الهيئتني  مؤمتر  انعقاد  مبناسبة 

القادمة.

الرباط: األسبوع
إندهش مؤرخ اململكة عبد احلق 
املديرة  سيمو  وبهيجة  املريني، 
امللكية  الوثائق  ملكتبة  النشيطة 
وهما يطالعان جدوال غير مسبوق 
لشجرة أنساب  ذرية علي كرم الله 
وجهه وفاطمة الزهراء إبنة رسول 
أعده  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله 
محمد  حفيد  وهو  البقالي«  »أحمد 
البقالي  الشريف  السالم  بنعبد 
موالي  بيعة  في  بدوره  املعروف 

احلسن األول في أصيلة.
التي  املعلومات  من  التحقق  مهمة  أنيطت  وقد 
وهي  علمية،  بلجنة  اجلديدة  الشجرة  في  وردت 
عن  عبارة  وهي  التصميم،  حيث  من  متميزة  شجرة 

واألحداث  للوقائع  تاريخي  سرد 
السالم  عليه  أدم  عهد  من  الكبرى 
كتابة  وهي  احلديث،  العهد  إلى 
الكاتب  فيها  يقدم  للتاريخ  جديدة 
تاريخ  واحدة  صفحة  على 
السياسية  بأحداثها  سنة   0059
والعقائدية، خاصة منها ما يتعلق 
إلى  املغرب  من  اإلسالم  بهجرة 
يتعلق  وما  والسودان  الصحراء 
بها بدول شمال إفريقيا.وكان أحمد 
بقسم  السابق  الصحفي  البقالي 
االخبار باإلذاعة الوطنية، قد خصص الثالث سنوات 
األخيرة إلجناز هذا العمل الذي يجمع ألول مرة بني 
هندسي  شكل  في  والسياسية  التاريخية  األحداث 

واضح يجمع بني األحداث وخريطة الدول.

املهندسون مع األصالة أو مع العدالة

حفيد الشريف البقالي يطرق أبواب املؤرخ املريني 

ه��ل ي��ق��ود إدري����س لشكر 
رف���اق���ه ال���ق���دام���ى ف���ي حزب 
واجلدد  االشتراكي  االحت��اد 
في احلزب العمالي واملؤمتر 
احلكومة؟  إل����ى  االحت������ادي 
ه��و ال��س��ؤال امل��ط��روح بقوة 
ب��ني احلسابات  ال��ي��وم وم��ن 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة في 
كعكة  ت��وزي��ع  إع����ادة  عملية 

احلكومة.
ف����دخ����ول االش���ت���راك���ي���ني 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ب��ح��س��ب ه���ؤالء 
وليست  ج����دي����ة  م����س����أل����ة 

مناورات كما قد يعتقد آخرون، ومما زاد في هذا التأكيد 
تصدر  التي  البالغات  ف��ي  السطور  وراء  م��ا  ق���راءة  ه��و 
مؤخرا  االشتراكي  االحت��اد  حلزب  السياسي  املكتب  عن 
مع  بنكيران  حكومة  أخطاء  فضح  لغة  على  تركز  والتي 
تسيير  في  بنكيران  اإلل��ه  عبد  نواقص  كل  على  التركيز 
أغلبيته احلكومية بدل إعالن املواقف الصريحة من حزب 
بنكيران.اخلبيرون بلغة البيانات السياسية يرون أن ثاني 
االشتراكي  االحت��اد  حزب  بيانات  في  املفقودة  احللقات 
هي صمته املطبق حول املوقف النهائي من املشاركة أو 
رفض املشاركة في حكومة بنكيران، هذا الصمت قد يفسر 
املوضوعية  القراءة  أن  علما  األح��وال،  كل  في  باإليجاب 
اإلله  عبد  لسلوكات  اإلشتراكي  االحت��اد  حزب  النتقادات 
بنكيران هو رسم بصورة غير مباشرة منهجية الشتغال 
االحتاديني  ش��روط  ه��ي  »ه��ذه  مبعنى  بنجاح،  األغلبية 

لبنكيران في حالة إذا ما رغب 
دخولهم إلى احلكومة« يقول 
العارفون بخبايا الصراعات 

السياسية احلالية.
بالقول  ه���ؤالء  وي��ض��ي��ف 
املركزية  الهيئات  ق��ول  »أم��ا 
للحزب هي املقررة فاخلبراء 
الكاتب  وأس���ل���وب  ب��ط��ري��ق��ة 
ل���الحت���اد  اجل�����دي�����د  األول 
االشتغال  ف���ي  االش���ت���راك���ي 
اليوم  ل��ش��ك��ر  أن  ي����درك����ون 
يتحكم في كل خيوط الهيئات 
املركزية للحزب كما يدركون 
جيدا مدى رغبته ولهفته للعودة للحكومة التي لم يستفد 
االحتاد  قيادات  بينما  ونصف  سنة  سوى  كراسيها  من 

عمرت أزيد من عشر سنوات«.
بقيت اإلش��ارة في األخير أن عدم إغالق باب مشاركة 
االحتاد في حكومة بنكيران من طرف لشكر وترك الباب 
للعب،  قابلة  ت��زال  ال  كلها  واألوراق  االحتماالت  كل  على 
شباط  حميد  الكتلة  في  االستراتيجي  احلليف  أغضب 
الذي يتوجس من قفز االحتاديني إلى احلكومة في حالة 
يقلق بحدة شباط ويجعله في حيطة  ما  مغادرتها وهو 
هؤالء  بحسب  األخيرة.شباط  أوراق��ه  يلعب  وه��و  وح��ذر 
في  مشتركة  بطريقة  معهم  وسار  االحتاديني  للعب  فطن 
أن  مبعنى  معا،  واالشتراكية  التقدم  حزب  على  الهجوم 
االستقالل يرغب في تغيير رفاق بنعبد الله برفاق لشكر، 

في مشهد حكومي أصبح مفتوحا على كل االحتماالت.

الرباط. األسبوع
األمنية  األج��ه��زة  تربك  ل��م  السعودية  ملك  زي���ارة 
وحدها بل وصل صداها عدة مؤسسات منها حسابات 
املعارضة البرملانية واإلعالم وكل املتتبعني ملا يجري 

داخل مؤسسة مجلس النواب.
م��ص��ادر م��ق��رب��ة م��ن األم���ن امل��ك��ل��ف ب���زي���ارة خادم 
مدرجة  تكن  لم  الزيارة  أن  أك��دت  الشريفني  احلرمني 
أرض  على  املسجلة  الرسمية  ال��زي��ارات  الئحة  ضمن 
الوطن من طرف الشخصيات الدولية الرسمية وغير 

الرسمية، فقط الذي كان 
م��ؤك��د ه��و زي����ارة علي 
بونكو رئيس جمهورية 
في  للمشاركة  الكابون 
التنمية  ب��ن��ك  م���ؤمت���ر 
جانب  إل����ى  اإلف���ري���ق���ي 
عبداإلله بنكيران رئيس 
عرفتها  التي  احلكومة 
نهاية  م��راك��ش  م��دي��ن��ة 

األسبوع املاضي.
ذات املصادر تؤكد أنه 
حتى حدود وقت متأخر 
من ليلة اخلميس لم تكن 
أخبار رسمية حول هذه 

الزيارة التي جرت في تكتم شديد حتى حدود صباح 
اجلمعة، خاصة أن مثل هذه الزيارات تتطلب استعدادا 
خاصا من طرف األمنيني الذين يشرفون على استقبال 
البيضاء،  ال��دار  من  اخل��اص  الضيف  السعودية  ملك 
الرحلة بدقة  الزيارة وتفاصيل  واحترام بروتوكوالت 
داخل املغرب خاصة على مستوى الطريق الرابط بني 
مطار الدار البيضاء ومحل إقامة امللك بقصره اخلاص 

ب«مازاكان« ضواحي مدينة اجلديدة.

زيارة خادم احلرمني أربكت حتى اجللسة الشهرية 
زيارته  احلكومة  أثناء  رئيس  بنكيران  اإلل��ه  لعبد 
للبرملان، حيث توالت بالغات املجلس لإلسراع بعقد 
الرابعة  ب��الغ  بعد  بحيث  توضيحات،  دون  اجللسة 
زواال نزل بالغ رسمي من املجلس في حدود الساعة 
أن  يخبر  اجلمعة  ي��وم  م��ن  ع��ش��رة صباحا  احل��ادي��ة 
بعد  الثالثة  الساعة  على  موعدها  سيكون  اجللسة 
الواحدة  ثالث في ح��دود  ب��الغ  أن ينزل  ال���زوال، قبل 
يحول موعد اجللسة إلى الساعة الثانية ونصف مما 
أربك احلضور البرملاني 
واإلع���������الم���������ي ال�������ذي 
املعارضة  غ��ي��اب  زاده 

ارتباكا.
هذا االستعجال بعقد 
هذه اجللسة سيطر على 
الفرق التي اعتقد أغلبها 
أن هناك استقباال ملكيا 
»يفجر«  ق���د  ل��ب��ن��ك��ي��ران 

رمانة احلكومة.
وكان خادم احلرمني 
امل���ل���ك عبد  ال��ش��ري��ف��ني 
العزيز  ع��ب��د  ب���ن  ال���ل���ه 
العربية  اململكة  ع��اه��ل 
السعودية قد حل مساء اجلمعة بالدار البيضاء٬ في 
أن��ه��ا زيارة  ي��رش��ح م��راق��ب��ون  زي���ارة خ��اص��ة للمغرب 
امللك  منها  التي مير  الصحية  الظروف  نقاهة بسبب 

السعودي .
وتوفق عبد اإلله بنكيران في بلوغ موعد استقبال 
خادم احلرمني الشريفني٬ لدى وصوله إلى مطار محمد 
اخلامس الدولي٬ رفقة بوسعيد والي البيضاء وعدد 

من كبار املسؤولني األمنيني بالبيضاء والنواحي.

هل يقود لشكر رفاقه إلى احلكومة محل التقدم واالشتراكية؟

زيارة ملك السعودية اخلاصة التي أربكت اجلميع

قرار الوالي باغالق مقهى الشيشة بباب خلميس

فواتير شراء معسل الشيشة من الشركة املغربية للتبغ .

البيضاء. األسبوع
للعصبة  الرسمي  املكتب  اجتماع  أثناء 
املغربية حلقوق اإلنسان، مع املبعوثة األممية، 
ليفي باكسي، البرملانية األروبية، أصر أعضاء 
العصبة،  بتأييد  إخبارها  على  العصبة، 
املينورسو،  األممي)...(  مهام اجليش  لتوسيع 

ملراقبة وضعية حقوق اإلنسان في املغرب.
الوطني  اإلجماع  أبطله  الذي  املشروع  وهو 
الواليات  عرضت  عندما  كبير،  جتنيد  في 
املينورسو،  مهام  لتوسيع  مشروعا  املتحدة، 
واضطرت الواليات املتحدة، أخيرا، أن تتنازل 

عنه.

جمعية استقاللية في ابتعاد 
عن اإلجماع الوطني

آخر ساعة 
ردا  لألسبوع،  بوليف  الوزير  دي��وان  رئيس  كتب 
30 ماي األخير  على ما نشرته اجلريدة في عدد 
السابق  ال��دي��وان  أعضاء  مهام  إنهاء  »إن  موضحا: 
اإلدارية  املساطر  وفق  أوتوماتيكية  بطريقة  متت 
اجلاري بها العمل حيث يتم توقيف مهامهم ابتداء 
م��ن ت��اري��خ إن��ه��اء م��ه��ام احل��ك��وم��ة أو ال���وزي���ر الذي 
املالية  وزارة  ف��إن مصالح  وف��ي ه��ذا اإلط��ار  عينهم، 
السابقني  ال��دي��وان  أعضاء  أج��ر  إيقاف  إل��ى  تبادر 
فبعد  وبالتالي  اجلديدة،  احلكومة  تعيني  مبجرد 
في  عضو  أي  هناك  يكن  لم  ال��وزي��ر  السيد  تعيني 

الديوان السابق الزال ميارس مهامه«.

لشكر

امللك عبد الله رفقة بن كيران

أحمد البقالي
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قرر ضحايا االنتهاكات اجلسيمة املاضية حلقوق االنسان، اللجوء لهيئات اخرى من 
جمعيات حقوقية محلية ومنظمة العفو الدولية وممثالت عن البرملان األوروبي، بهدف 
الضغط لتحقيق املطالب والوعود السابقة املتعلقة باإلدماج االجتماعي. ودعت الفئات 
املتضررة الهيئات احلقوقية الوطنية بزيارة مدينة العيون لرصد اخلروقات املمنهجة 

في ملف الضحايا.

مازالت شركة العمران متماطلة في تلبية تسليم بقع  للمستفيدين من جتزئة الواحة 
بكلميم ، منذ ثماني سنوات، متذرعة بقرب التجزئة من املطار، وهو ما فنده املنخرطون 
بوجود بنايات كثيرة بالقرب من جتزئتهم والتي ال تؤثر  العيون من قريب أو بعيد على 
واجلهات  العمران  ملدير  متعددة  رسائل  املتضررون  وجه  وقد  باملطار.  الطائرات  هبوط 

احلكومية يطالبون فيها بحقهم في تسلم البقع في أقرب اآلجال.

املناطق  وتطهير  »إزال��ة  الى  املغرب  لدراسات  الدولية  الشبكة  »رميسو«   شبكة  دعت 
الواقعة غرب اجلدار الرملي من األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات احلرب والتوقيع 
على اتفاقيات حظر االلغام االرضية والقنابل العنقودية وااللتزام بها«. وطالبت املغرب 
ب »لتعهد بتقدمي ضمانات اجتماعية وصحية ومالية تخفف من حدة معاناة ضحايا 

االلغام«.

باالستيالء  ق��ام  م��ق��اول  م��ع  بالتواطؤ  احمللية  السلطات  ايفني  سيدي  ساكنة  تتهم 
»املدارة الطرقية«  بحي الناتيبوس، وحولها إلى بقع أرضية بشكل غريب، في ظل صمت 
له  التصدي  حاولوا  الذين  احلي،  سكان  اسكات  في  نفوذه  ليستعمل  احمللية،  السلطات 

اليقاف البناء فوق هذه املدارة التي تعتبر املتنفس الوحيد للساكنة في الهواء الطلق.

جتوب  مرقمة  غير  »إس��ي��زي«   ايفني  سيدي  مدينة  في  بلدي  املجلس  عضو  سيارة 
في  أصبح  ال��ذي  املستشار  ه��ذا  يقودها  مرقمة،  صفيحة  أي  حتمل  وال  املدينة،  أحياء 

املعارضة بعدما أبعد عن تسيير مستودع االنارة العمومية، بسبب سوء التدبير)...(.

م����ازال ت��ق��ري��ر اللجنة ال��ب��رمل��ان��ي��ة  ال��ت��ي ح��ل��ت ب��ف��وس��ب��وك��راع م��ج��ه��ول امل��ص��ي��ر، والتي 
األصوات  ارتفعت  بعدما  الفساد،  ملفات  بعض  في  التحقيق  و  االوض���اع،  لتقصي  حلت 
نتائج  معرفة  يتم  لم  البرملانية  اللجنة  زي��ارة  فمنذ  واملطرودين.  للعمال  االحتجاجية 
اجلولة امليدانية التي قامت بها، وال النتائج التي توصلت إليها خاصة ان املشاكل مازالت 

متفاقمة ومستمرة.

س صحراوية
كوالي

األوضاع  في الصحراء

 الرباط: األسبوع
تعيش مدينة سبتة احملتلة يوميا على وقع 
اجلدل بني املغاربة املسلمني واإلسبان الذين 
يحتلون املدينة، غير أن قليال من املغاربة هم 
فقط الذين يتذكرون ذلك الباشا »عبد السالم 
بني  ونسق  سبتة  حكم  الذي  بنعمر«  قدور 
السلطان املغربي، وسلطات اإلستعمار بشكل 
لم يكن ليترك مجاال لهذه الفوضى، فهو من 
للسلطان في سبتة في نظر  كان ممثال  جهة 
نظر  في  املغربية  للسلطة  وممثال  اإلسبان، 

السلطان املغربي.
اإلستعمارية  القوات  أن  املعرف  ومن 
فرضت   2191 عام  املغرب  إلى  دخلت  التي 
مبقتضاه  خضعت  جغرافيا  تقسيما  عليه 
واألقاليم  اإلسبانية،  للحماية  الشمال  أقاليم 
طنجة  )بينما  الفرنسية  للحماية  اجلنوبية 
املغرب  سالطني  فكان  دولية(،  منطقة  كانت 
املناطق، فطنجة  يعينون خلفاء لهم في هذه 
هو  للسلطان  منذوب  فيها  يوجد  كان  مثال 

التازي بقي هناك إلى حدود اإلستقالل.
وكان موالي احلسن بلمهدي بصفته ممثال 
للسلطان محمد اخلامس في الشمال قد إختار 
»محمد قدور بنعمر: وهو أخ عبد السالم بنعمر 
ليكون مستشارا له، غير أن هذه اإلستشارة لم 
الرسمية،  والشكليات  للضوابط  تكن تخضع 
في  ذلك  األمر  تطلب  كلما  يستشيره  فكان 
القضايا السياسية، وكان حملمد قدور بنعمر 
إسبانيا،  في  النفوذ  دوائر  مع  قوية  عالقات 
لدرجة أنه حضي بالتعيني كقنصل إلسبانيا 
عرف  كما   ،9391 سنة  )السعودية(  جدة  في 
أول  على  أشرف  الذي  هو  بكونه  بعد  فيما 
املقدسة،  الديار  نحو  املغاربة  للحجاج  رحلة 

ربه  »مربيه  الصالح  الوالي  بينهم  من  وكان 
ماء العينني«.

هكذا إذن حظي محمد قدور بنعمر مبكانة 
السلطان  خليفة  وعند  إسبانيا  عند  متميزة 
منه  جعلت  الذي  بلمهدي،  احلسن  موالي 
عهد  في  محورية  شخصية  وقتها  الظروف 
امللك  عهد  وفي  اخلامس،  محمد  السلطان 
التي  املهام  أن  ذلك  بعده،  الثاني  احلسن 
للسلطان  خليفة  حدود  عند  تقف  لم  تقلدها 
)في عهد محمد اخلامس(، بل إنه كان أيضا 
عهد  في  عني  كما  لندن،  في  للمغرب  سفيرا 

احلسن الثاني واليا على بنك املغرب.
بنعمر،  قدور  محمد  وفاة  عجلت  وقد 
الرجل  السالم«  »عبد  أخيه  باإللتفات صوب 
مع  أسس  قد  وكان  الكبير،  اإلقتصادي 
الطريس  ومع  بنونة  السالم  عبد  الراحل 
وأعيان تطوان شبكة من التعاونيات، وشكل 
خاللها  من  ازدهرت  إقتصادية  مفخرة  ذلك 
أحوال الناس في تطوان، قبل أن تتحول إلى 
مدينة ال طعم لها اليوم بعد أن تكالب عليها 
الزمن )..(.. واحدة من هذه التعاونيات كانت 
في  إستمرت  وقد  والكهرباء،  باملاء  تعنى 
ادريس  الداخلية  وزير  فرض  أن  إلى  العمل 
 001 ب  الدولة  واشترتها  تأميمها  البصري 
أبناء  أن  غير  أصحابها،  من  سنتيم  مليون 
وأحفاد »عبد السالم بنعمر« الزالوا يرفضون 
البيع  عملية  من  نصيبهم  إستالم  اليوم  إلى 

هاته )..(.
هذا  اإلسبان وحدهم حكاية  ورمبا سيقرأ 
»محمد  إبنه  أصدر  أن  بعد  املسلم  الباشا 
في  الصناعي،  املهندس  السالم«  عبد  بن 
إسبانيا كتابا يتحدث عن حياة والده، باللغة 

اإلسبانية دون اللغة العربية، ولم يقرر ما إذا 
الكتاب  هذا  ال..  أم  املغرب  إلى  كان سيدخله 
يحكي تفاصيل ترأس »عبد السالم« للجمعية 
اخليرية اإلسالمية في سبتة ويوثق ألحداث 
»خادو«،  مسجد  بناء  مثل  املدينة  في  كبيرة 
كما يتطرق بالوثاق والصور للفترة الذهبية 
الذي  املزري  الوضع  إلى  تصل  قبل  لسبتة، 
خصص  الكاتب  أن  علما   ،)..( اليوم  تعيشه 
الوثائق  في  للغوص  بحثه  من  كبيرا  جزء 
والده  عليها  التي حصل  امللكية  واملراسالت 

والتي تنوه مبجهوداته.

الرباط: األسبوع
حرب  الصخيرات  مدينة   عاشت 
والغبراء بني  شبيهة بحرب داحس 
احملليات  واملنتخبات  املنتخبني 
إلى  الصعود  نحو  التسابق  بسبب 
»اجلمعية  تسمى  صورية  جمعية 
الوطنية لرؤساء اجلماعات احمللية« 

التابعة لوزارة الداخلية.
»األسبوع« حضرت االجتماع الذي 
بالصخيرات  املاضي  األسبوع  عقد 
الطاحنة  املعارك  هذه  عرف  والذي 
وزير  وتفرج  تتبع  من  مقربة  على 
ومختلف  العنصر  امحند  الداخلية 
املركزية  اإلدارة  ووالة  وكوادر  أطر 

للوزارة بالرباط.
كلمات  االنتهاء من  فمباشرة بعد 
املجاملة والغزل واالنتقال إلى توزيع 
مناصب التمثيلية داخل مكتب هذه 
احلرب  انطلقت  املجانية،  اجلمعية 
مختلف  من  األصوات  وتعالت 
حتتضنها  كانت  التي  االجتماعات 
خارج  انفجر  وبعضها  القاعات 

القاعات إلى حد التشابك باأليدي.
ومدت  تراضت  األطراف  بعض 
اللجنة التنظيمية بالالئحة النهائية 
في حني  االجتماع  مقر  مغادرة  قبل 
حسم  عن  عجزت  أخرى  جهات 
حد  خالفها  وصل  اخلالفات  هذه 
التشابك باأليدي وحد التهديد بنزع 
اجلماعيات  النساء  أمام  »السروال« 
أكادير  عمدة  القباج  بني  حدث  كما 

واملنصوري عمدة مراكش.
وعلى مستوى رئاسة هذا التنظيم 
الشكلي فاجلدير بالذكر أن الصراع 
احلكومية  األغلبية  تعرفه  الذي 
واالستقالل  والتنمية  العدالة  بني 
بعدما  املؤمتر  هذا  على  انعكس 
دفع إخوان بنكيران برئيس الفريق 
هذا  لرئاسة  مبدع  محمد  احلركي 
البحراوي  التجمع محل زميله عمر 
رغبة  على  ضدا  السابق،  الرئيس 
حزب االستقالل في دفع حمدي ولد 
الرشيد رئيس بلدية العيون املقرب 
اجلمعية  هذه  لترأس  شباط  من 

الشكلية التي ال يسمع لها آثار.

حقيقة الكتاب الذي لم يصل إلى المغرب
الباشا الذي كان ميثل سلطة محمد اخلامس في سبتة

الرباط. األسبوع
األماكن  في  »التدخني  منع  حكاية 
تخفي  غريبة  املغرب حكاية  في  العمومية« 
وراءها حروبا وصراعات غير مفهومة وبني 

لوبيات غير مصنفة منذ عقود من الزمن.
من  الغامضة  املواقف  هذه  كل  فبعد 
تقول  قانونية،  بصفة  منعه  ومن  التدخني 
دخل   1991 عام  في  أنه  اليوم،  احلكاية 
العمومية  األماكن  في  التدخني  منع  قانون 
إلى البرملان وفي سنة 2007 حتديدا صادق 
في  التدخني  مكافحة  قانون  على  البرملان 
القانون  يكون  وبهذا  العمومية  األماكن 
نص  من  ابتداء  الطبيعي  مساره  أخذ  قد 
املناقشة  إلى  معينة  وزارة  داخل  املشروع 
األسبوعي  اجتماعها  في  احلكومة  داخل 
البرملان  على  وإحالته  عليه  واملصادقة 
وأحاله  املعنية  اللجنة  في  درسه  الذي 
عليه  املصادقة  ومتت  العامة  اجللسة  على 
داخل  الرسمي  النشر  مرحلة  انتظار  في 

اجلريدة الرسمية ليصبح ساري املفعول.
إلى هنا األمور عادية لكن غير العادي هو 
على قضية  مؤخرا  النواب  احد  يكشف  أن 
أقل ما توصف به هي »الفضيحة« بعينها، 
األمانة  دواليب  من  القانون  اختفاء  حيث 

العامة للحكومة.

 الرباط: األسبوع
والغابات  املياه  تقنيو  يحجز  مرة  ألول 
قاعة كبيرة وسط الرباط ليناقشوا مشاكلهم 
اخلاصة، بشكل منفصل عن باقي قطاعات 
وهو  باملغرب«،  للتقنيني  الوطنية  »الهيئة 
سيشكل  ختامي  بيان  بتدبيج  سمح  ما 
العمل  ساعات  مبراجعة  مرة  ألول  يطالب 
عند  املعروفة  الغابات،  لتقني  املخصصة 
العامة بحراس الغابة، فهذه هي الشريحة 
الوحيدة في املغرب التي تشتغل 24 ساعة 

على 24 ساعة.
وقد شرح أحد التقنيني قضية العمل ملدة 
24 ساعة متوالية، بقوله إن تقني الغابة، 
أي  في  فيها  يقع  ما  كل  »يعد مسؤوال عن 
النظر عن  بالنهار«، بغض  أو  بالليل  وقت 

توقيت وقوع احلوادث.
الذي  البيان اخلتامي ألشغال اإلجتماع 
اختتم مؤخرا، طالب فيه أصحابه بتوفير 
وإعادة  للعمل  اللوجيستيكية  الوسائل 
النظر في التعويضات، وهو املطلب الذي لم 

يسمع به املندوب »احلافي« مند سنوات.

»اختفاء« قانون منع التدخني 
من األمانة العامة للحكومة

أول حترك جماهري لتقنيي 
املياه والغابات

يحضى هذا احلمار )الصورة( بشعبية كبيرة في أوساط قرية زرهون 
شمال مكناس، بعد فوزه بلقب أجمل حمار في الدورة العاشرة ملهرجان 
بني عمار خالل السنة املاضية، وهو اليوم يعود إلى مسقط رأسه، بعد 
أن قضى فترة استجمام طويلة استمتع فيها بكرم الضيافة عند عائلة 

مرموقة، كانت قد منحت ألصحابه مبلغ 03 ألف درهم.
الشخصيات  إحدى  »إن  قائال،  أوضح  املهرجان  مدير  بلمو  محمد 
البارزة لم ترد أن تعلن عن نفسها، أعجبت مبربوح وأرسلت في طلبه من 
صاحبه الفقير مببلغ باهظ أدخل الفرحة على هذا األخير«، وأضاف أن 
نفس اجلهة تبرعت باحلمار مربوح كهدية للجمعية املنظمة، حيث ينتظر 

أن يعود للمنافسة من أجل الدفاع عن لقبه خالل األيام القليلة املقبلة.

احلمار »مربوح« يساوي ثالثة ماليني سنتيم 

املؤرخ عبد الهادي التازي في زيارة سابقة ملهرجان احلمير 

تشابك باأليدي وتهديدات بخلع السراويل في 
إجتماع حضره الوزير العنصر

ادريس الضحاك

األسبوع تنفرد بنشر الصورة الوحيدة 
لعبد السالم بنعمر الباشا السابق لسبتة



من القلب

الذين  املغرب،  في  املقيمني  العرب  من  كثيرة  ورسائل  مكاملات  عدة  دائما  أتلقى 
للملف  املغرب  في  املتعاقبة  الكتابة حول جتاهل احلكومات  أكرر  أن  مني  يطلبون 
املغاربة  بباقي  إس��وة  ليتمتعوا  املغربية  اجلنسية  منحهم  وهو  أال  يؤرقهم  ال��ذي 
بكافة حقوقهم الوطنية داخل البلد الذي قضوا فيه سنوات وسنوات تبلغ عقودا من 
الزمن.. البلد الذي اختاروه مقرا ومستقرا.. البلد الذي عاشوا فيه أكثر مما عاشوا 

في مسقط رؤوسهم.
إن الذي نعلمه جميعا، ويعلمه كل املغاربة هو أن قانون اجلنسية في املغرب مينح 
حق التجنيس لكل أجنبي استوفى شروطا أهمها اإلقامة االعتيادية في املغرب ملدة 
ال تقل عن خمس سنوات قبل تقدمي طلب حصوله على اجلنسية، وأن يكون بالغا 
وراشدا وليست له سوابق عدلية أو أعمال مشينة، وأن يكون متمتعا بكامل قواه 
العقلية، ويتمتع مبقدرة مادية على إعالة نفسه بواسطة وسائل عيش قانونية في 

املغرب.
والغريب العجيب هو أن كل الذين أعرفهم من العرب املقيمني في املغرب تتوفر 
فيهم هذه الشروط وأفضل وأكثر منها، حيث أن الكثيرين منهم قد قضوا ما يفوق 
العشرين بل الثالثني سنة داخل املغرب في إقامة منتظمة، عملوا خاللها في مختلف 
هناك  إذ  املغربي،  للمجتمع  واإليجابية  املغرب  القتصاد  واملفيدة  الفاعلة  املجاالت 
ال��دوالرات إلى املغرب  الذين أدخلوا ماليني  لم أقل املئات من العرب  العشرات، إن 
املدن  معالم  وزينوا  الشاهقة  العمارات  شيدوا  حيث  العقار،  قطاع  في  واشتغلوا 
املغربية الكبرى، وخاصة الدار البيضاء بأجمل البنايات مشغلني معهم أعدادا هائلة 
من اليد العاملة املغربية وفاحتني في وجوههم أبواب الرزق احلالل، حيث حل كل 
في  استثماره  قرر  كبير  مالي  مبلغ  يرافقه سوى  ال  وحيدا  العرب  هؤالء  من  واحد 
نهار.  ليل  عليه  يثنون  الذين  املغاربة  العاملني  اليوم محاطا مبئات  املغرب، فصار 
وأذكر هنا الكويتيني الذين شيدوا أجمل البنايات مبنطقة عني الذئاب، والعراقيني 
الذين شيدوا أبهى الشقق وأعلى العمارات في منطقة بوركون بالدار البيضاء وفي 
في  طائلة  أم��واال  استثمروا  الذين  واإلماراتيني  والسعوديني  أخ��رى،  مناطق  عدة 
املقيمني  العرب  الفخم، وهناك أعدادا كبيرة من  الفنادق والسياحة واملعمار  مجال 
في املغرب الذين استهواهم القطاع الزراعي فخصصوا له مبالغ كبيرة في البوادي 
والقرى املغربية، وهناك الكثيرون من العرب الذين أنشأوا مدارس ومعاهد خاصة 
تخرجت منها أفواج وأفواج من الشباب املغربي في مختلف التخصصات الدراسية، 
الذين  العرب  األقالم  والكتاب وحملة  والصحفيني  اإلعالميني  من  كبير  عدد  وهناك 
أفنوا زهرة شبابهم في مهنة البحث عن املتاعب داخل املغرب مدافعني عن قضاياه 
ومساندين توجهاته في كل امللفات التي مت تداولها طيلة عقود وعقود من أعمارهم 

التي قضوها داخل املغرب كمقيمني بصفة رسمية.
والزال العرب املقيمون في املغرب لم يفقدوا األمل في التفات السلطات الوصية 
إلى قانون اجلنسية باملغرب إليهم، حيث يواصل هؤالء استثمار أموالهم في املغرب 
رغم األزمة االقتصادية اخلانقة التي يجتازها االقتصاد املغربي، ولكن حب العرب 
اليوم  توجد  وهكذا  فيه.  االستثمار  عن  يتخلوا  يجعلهم  لم  له  ووف��اءه��م  للمغرب 
ال��درس، والتي سيتم الشروع في تنفيذها  ال��دوالرات قيد  مشاريع ضخمة مباليني 
حيث إن بعض تلك املشاريع قد حصل أصحابها العرب على الرخص اخلاصة بالبدء 
 100 يناهز  رأسمال  العرب  له  الذي خصص  الضخم  املشروع  األشغال، ومنها  في 
مليون دوالر في البقعة األرضية الشاسعة التي كانت توجد فوقها حديقة سندباد 
لألطفال، كما أن هناك مشاريع كبيرة سينجزها العرب بأموال طائلة في عدة مناطق 
النخيل والغروب  البيضاء، ومدينة  الدار  القريبة من  تاماريس  أخرى منها منطقة 

الساحر مراكش، ومنطقة بنسليمان املخضرة طيلة السنة.
واجلدير بالذكر أن معظم العرب املقيمني في املغرب قد تزوجوا من مغربيات منذ 
سنوات طويلة، بل هناك من لهم أبناء بلغوا سن الشباب من زوجاتهم املغربيات. 
وهناك منهم من انتقل إلى رحمة الله ودفن في التراب املغربي الذي أحبه حتى املوت 

دون أن يحصل على اجلنسية املغربية فمات حامال حسرته معه إلى قبره املغربي..
كل  لسان  على  التي هي  العبارات  بهذه  بنكيران  السيد  إلى حكومة  أتوجه  إني 
عربي اختار املغرب وطنا منذ سنوات طالبا منه ومن نواب األمة ومستشاري الغرفة 
البرملانية الثانية بأن يلتفتوا إلى هذا امللف اإلنساني، ويحلوا معضلة طالت وامتدت 
واستغرقت ردحا طويال جدا، فالذي جاء إلى املغرب في عز شبابه هو اليوم في أرذل 
العمر، ومع ذلك الزال مطالبا بوثيقة اإلقامة ومفروضا عليه جتديدها كل سنة. وفي 
هذا ذل ومهانة ما بعدها ذل ومهانة لعربي عشق املغرب ووضع فيه كل رزقه وأفنى 
داخله كل سنوات عمره. أال يكفي كل هذا كدليل على اإلخالص لهذا البلد والتمسك 

بترابه؟
إني أثير انتباه املسؤولني وعلى رأسهم السيد عبد اإلله بنكيران إلى نقطة هامة 
بعد  يحصلون  والذين  املهجر،  بلدان  في  يقيمون  الذين  املغاربة  باإلخوان  تتعلق 
البلدان األروبية واألمريكية على اجلنسية األجنبية  قضائهم خمس سنوات داخل 
للبلد الذي يعيشون فيه، حيث يصبح من حقهم التصويت في االنتخابات احمللية 
بل وحتى الرئاسية ويصبحون متمتعني بكافة حقوق أبناء البلد الذي يقيمون فيه. 
هذا مع العلم أن األع��زاء املغاربة ال يكونون قد حملوا لذلك البلد أدنى مبلغ مالي 
لالستثمار داخله إال في حاالت نادرة، بل إنهم هم الذين يحملون معهم أموالهم التي 
يحصلون عليها من عملهم في بلد إقامتهم وينقلونها نحو املغرب في كل عطلة يأتون 

فيها لزيارة ذويهم هنا.

منح اجلنسية املغربية لألجانب 
املقيمني في املغرب

بادو إشترت الشقق في باريس 
وسكتت بينما الوردي مهدد بالقتل

الرباط: خاص باألسبوع
زميله في احلكومة سليل  املعروف  الوزير  سأل 
الزاوية املعروفة )..(، »ماذا ستفعلون في مواجهة 
من يطالبون بحرية اإلعتقاد..«، وكان الغرض من 
السؤال إحراج الوزير املوصوف بالتزامه الديني، 
هذا  مكتبه،  في  احلاضرين  من  مجموعة  أمام 
األخير أجابه بحكمة مدهشة:» قل لي كيف ميكن أن 
نضمن حياة من يسب رسالة الرسول في مجتمع 
يدين باإلسالم، وبعدها ميكن أن نتحدث في طريقة 

نضمن له بها ما يسميه حرية املعتقد«.
هكذا إذن ينبه وزير مغربي إلى خطورة املرحلة 
يتورع  ال  والتي   )..( احملتملة  والفتنة  القادمة، 
بعضهم في جمع حطبها من اآلن )..(، وهو نفس 

املوقف الذي عبر عنه في جلسات أخرى )..(. 
األسبوع  نفس  في 
أخر  وزير  خرج 
للصحافيني  ليكشف 
تسللوا  مجهولني  أن 
ليهددوا  بيته  إلى 
في  وابنته  زوجته 
الوزير  ولعل  غيابه. 
قرر  الذي  الوردي 
حماية نفسه مبقاالت 
الصحفيني عوض أن 
مراكز  أبواب  يطرق 
الدار  في  الشرطة 
يعرف  البيضاء، 
أكثر من غيره حقيقة 
تركها  التي  الرسالة 
طاملا  املجهولون،  له 

من  ينتظر  ال  »إنه  اإلعالمية  خرجته  في  أكد  أنه 
املتدخلون  يستقبله  أن  للصحة،  كوزير  منصبه 

والفاعلون في هذا املجال بالورد«.
الذين  عن  سكت  قد  الصحة  وزير  كان  وإذا 
القرارات  على  بسيطة  إطاللة  مجرد  فإن  هددوه، 
نفسه  على  فتح  أنه  تؤكد  مؤخرا،  اتخذها  التي 
أن  فيه  قرر  الذي  اليوم  نفس  في  جهنم  أبواب 

يدخل في حرب مع لوبيات شركة الدواء )..(.
لوبي  هو  يعرفه  ال  ملن  الدواء  شركات  ولوبي 
طريقة  حيث  من  يشبه  يكاد  املغرب،  في  خطير 
فشركات   ،)..( اإليطالية  املافيا  أساليب  إشتغاله، 
الصحة  وزارة  أطر  بشراء  تقوم  التي  هي  الدواء 
كبيرا  عددا  أن  لدرجة  مختبراتها،  في  وتوظفهم 
اليوم  هم  الوزارة،  في  السابقني  املسؤولني  من 
موظفون عند هذه الشركات انتقلوا من السكن في 
الشقق اإلقتصادية إلى فيالت فاخرة )..(، بعد أن 
باعوا جل أسرار وزارة الصحة املغربية، لشركات 

متعددة اجلنسية )..(.

وإذا كان وزير الصحة احلالي احلسني الوردي 
مهددا كما يقول، فإن الوزيرة التي سبقته لم يسبق 
يسبق  لم  كما  للتهديد،  تعرضها  عن  حتدثت  أن 
أكثر  الدواء،  صناعة  لوبيات  لتواجه  حتركت  أن 
من ذلك فقد سجل في عهدها أن دواءا خطيرا ظل 
يباع في الصيدليات املغربية ملدة سنة كاملة بعد 
بسبب  العاملية  الصيدليات  في  التداول  من  منعه 
يوصف  الذي  فيك«  أنطال  »دي  )دواء  خطورته 
صيدلي  ومجرد  والشرايني(،  القلب  ألصحاب 
بسيط ميكن أن يشرح ما معنى السماح باملتاجرة 
في دواء ممنوع في اخلارج، واملاليير التي ميكن 

أن جتنى من ذلك )..(.
قد  للحسابات  األعلى  املجلس  قضاة  كان  وإذا 
زاروا وزارة الصحة أكثر من مرة، واصطدموا مع 
 )..( اخلفية  القوى 
أكثر  مطالبني  فإنهم 
مضى  وقت  أي  من 
امللفات  في  بالنبش 
ملديرية  القدمية 
والصيدلة  الدواء 
مكمن  أن  حيث   ،)..(
وزارة  في  الداء 
الصحة يوجد أساسا 
الدواء  مختبرات  في 
رمبا  لها،  التابعة 
في  البحث  يكشف 
ملفات العشرين سنة 
من  مفاجآت  املاضية 
غير  الثقيل،  العيار 
لم  املديرية  هذه  أن 
إلى  لإلفتحاص  األوقات  من  وقت  أي  في  تخضع 

حدود اليوم.
في  السابقة  الوزيرة  بادو  ياسمينة  ولعل 
لتحقق  العامة  النيابة  تتحرك  لم  والتي  الصحة، 
الذي  السباعي  طارق  احملامي  تصريحات  في 
بعد  مبليارين  باريس  في  شقق  بشراء  اتهمها 
بنشر  األسبوع  وانفردت  الصحة،  وزارة  مغادرة 
توجد   ،)  2012 12نونبر  )عدد  ملكيتها  وثائق 
اليوم في ورطة غير مسبوقة وهي تقرأ في مواقع 
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة  أن  األخبار 
بالدار البيضاء استمعت حلد اآلن إلى 3 مسؤولني 
التي  التحقيقات  خلفية  على  الصحة،  وزارة  في 
أنفلونزا  لقاحات  صفقة  بخصوص  باشرتها 
سنيتم،  مليار   141 الدولة  كبدت  التي  اخلنازير، 
يوجد  استدعاؤهم  مت  الذين  املسؤولني  بني  ومن 
الذي  الصحة،  لوزارة  السابق  العام  املفتش  إسم 
أورده  ما  التقاعد. )حسب  على  قبل شهور  أحيل، 

موقع كود(.

7
. العدد: 744 . اخلميس 06 يونيو 2013

alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار

خبايا االمور في ما يجري ويدور
الرسول  يسب  من  حياة  نحمي  كيف  يقول:  بقلم: رمزي صوفيامسؤول 

الوزيرة السابقة بادو وفي االطار االسبوع عدد 12نونبر 2012 الذي نشرت فيه وثائق تؤكد ملكية الشقق في باريس

احلسني الوردي
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تأتي زي��ارة رجب طيب 
الوزراء  رئيس  أوردوغ��ان 
التركي في ظرفية، عصيبة 
متر منها تركيا التي تشهد 
م���س���ي���رات وم���ظ���اه���رات، 
التركية،  منددة باحلكومة 
ساحة  حتويل  تريد  التي 
عمومية إلى مركز جتاري 
الزيارة  ه��ذه  لكن  ضخم، 
ت���خ���ي���م ع���ل���ي���ه���ا أج������واء 
م��ت��وت��رة داخل  س��ي��اس��ي��ة 
املشهد السياسي الوطني، 
الزيارة  ه��ذه  ينتقد  ال��ذي 

ويعتبرها غير نافعة.
وت����ع����ي����ش احل���ك���وم���ة 

املغربية رهانا صعبا بسبب انقسام بني مكونات االغلبية، خصوصا 
من طرف حزب االستقالل، مما يجعل األمور جد معقدة، باالضافة 
إلى االنسحاب االخير للمعارضة من البرملان خالل اجللسة الشهرية 
لرئيس احلكومة بنكيران، الذي وجد نفسه امام الزيارة الرسمية 
عليه اخلناق من  التركي، محاط مبشاكل متعددة، تضيق  لنظيره 

كل الزوايا.
من ناحية ثانية شكل عدم قبول  الباطرونا الذراع االقتصادي 
لرجال االعمال املغاربة، للوفد التركي ورفض  اجللوس معه، ضربة 
للحكومة، التي تسعى من خالل هذه الزيارة  الى عقد لقاءات تعاون 
بني رجال االعمال األتراك الذين يقارب عددهم حوالي 300 شخص 

واملغاربة، يزورون املغرب، 
بصفقات  الظفر  أج��ل  م��ن 
جت�������اري�������ة، وم����ش����اري����ع 
صناعية ومعامالت مالية.
توسع  ال���رف���ض  ن��ط��اق 
قبل  م�������ن  خ�����ص�����وص�����ا 
املنظمات احلقوقية وحركة 
بدورها  التي  فبراير،   20
وعبرت  ب��ال��زي��ارة  ن����ددت 
بني  للتقارب  رفضها  ع��ن 
وقد  االسالميني،  احلزبني 
للحركة  مسيرات  خرجت 
املعتقلني  باطالق  مطالبة 
ال���س���ي���اس���ي���ني، وداع���ي���ة 
احملاكمات  اي���ق���اف  إل����ى 

السياسية على هامش الزيارة.
اجتماعية وسياسية  في ظرفية،  تأتي  األتراك  املسؤولني  زيارة 
صعبة، متر منها حكومة بنكيران التي التجأت إلى االقتراض من 
البنك الدولي بهدف تغطية املصاريف واألجور الداخلية للقطاعات 
احلكومية. تلقى زيارة أوردوغان القبول من طرف قيادات العدالة 
السياسي سواء  املشهد  مكونات  بعض  ترفضها  بينما  والتنمية، 
في األغلبية أو في املعارضة، التي ترى في التقارب بني احلزبني 

االسالميني تهديدا ملشروع احلداثة والتقدم العلماني .
فهل ينجح بنكيران في كسب املعركة، واخلروج بنتاج من زيارة 

رئيس احلكومة التركية؟

الخبر الجزائرية تتهم المغرب بقطع 
أرزاق  المواطنين الصحراويين

مواطنني   حرمت  املغربية  السلطات  أن  اجل��زائ��ري��ة  اخلبر  صحيفة  قالت 
مشاركتهم  بسبب  السمارة،  مدينة  في  خصوصا  رواتبهم،  من  الصحراويني 
املصير«.  بتقرير  »للمطالبة  املدينة،  في  املستمر  االحتجاجية  املظاهرات  في 
وهذا ال أساس له من الصحة حسب مصادر جد متطلعة، التي تفيد ان أغلبية 
االنفصاليني يرفضون العمل في القطاع العمومي، ويشتغلون فقط في القطاع 
اخلاص، أو يتوصلون برواتب من البوليساريو بطرق غير مباشرة عبر منظمات 

اجنبية حقوقية وغيرها.
األرزاق  املوقف سياسة قطع  بهذا  »انتهجت  املغربية   السلطات  أن  وكتبت 
ب�»االنتفاضة«،  وصفتها  التي  االحتجاجات  في  املشاركة  عن  املواطنني  »لثني 
وهذا األمر يكذبه الواقع  السيما أن العديد من أهل الشباب العاطل احملتج  في 

السمارة يتوفرون على بطائق لالنعاش.
املغرب، قصد  االعالمي على  الضغط  الصحف اجلزائرية مواصلة  وحتاول 
حتويل األنظار عما يجري ويدور داخل اجلنوب اجلزائري الذي بدوره يعرف 

غليانا شعبيا نتيجة التهميش وسياسة االقصاء.

راشد الغنوشي ديكتاتور مثل بنعلي 
النهضة  زع���ي���م 
الغنوشي  راش�������د 
مببادئه،  ي��ل��ت��زم  ل���م 
وزعم  ح���ده  وت���ع���دى 
أن سيدنا عمر لو كان 
في زماننا ملا أمكنه إال 
ديكتاتورا،  ي��ك��ون  أن 
وهو باإلمياء أو فحوى 
ي��ش��ه��د على  اخل���ط���اب 

نفسه بالديكتاتوري.

عمر الحدوشي )من شيوخ السلفية(

فريق االحتاد ليس حزبا داخل احلزب
النيابي  الفريق 
لالحتاد االشتراكي 
بالبرملان ليس حزبا 
داخ��ل احل��زب، وإنه 
ل���ل���ف���ري���ق أن  مي���ك���ن 
الكاتب  م��ع  يختلف 
املكتب  م��ع  أو  األول 
السياسي أو مع بعض 
املسؤولية  لكن  اإلخوة، 
التنسيق.  ت���ق���ت���ض���ي 
وال����ف����ري����ق ال���ب���رمل���ان���ي 
مقررات  م��ع  يتماشى  ال  ق���رار  أي  سيرفض 

احلزب ومنهجيته.

أحمد الزايدي )رئيس الفريق االشتراكي بالبرلمان(

الطبقة السياسية مطالبة باالحتكام الى  حوار وطني 
السياسية  الطبقة 
باالحتكام   م��ط��ال��ب��ة 
الى حوار وطني على 
م������رأى وم���س���م���ع من 
إقصاء  ب��ال  ال��ش��ع��ب، 
حمراء  خ���ط���وط  وال 
ميثاق  إل�����ى  ي��ف��ض��ي 
األولويات  يضع  جامع 
ويوحد اجلهود ويجمع 
الكلمة ويؤسس لدستور 

يعكس إرادة الشعب.

محمد العبادي ) األمين العام لجماعة العدل واالحسان(

ضبابية في العمل السياسي 
من  وق���������ع  م�������ا 
املعارضة  مقاطعة 
ج����������اء ل���ي���ض���ي���ف 
العمل  في  ضبابية 
ويؤكد  ال��س��ي��اس��ي 
اش���ي���اء  ه����ن����اك  أن 
باملشهد  سليمة  غير 
املغربي.   ال��س��ي��اس��ي 
احلالية  ف��ال��وض��ع��ي��ة 
قوية  معارضة  تتطلب 

وحكومة قوية.

ميلود بلقاضي )أستاذ جامعي ومحلل سياسي(

صراع االستقالل والبيجيدي مسرحية
بصراحة أنا لم 
شيئا..  أفهم  أع��د 
كثيرة  أح����ي����ان����ا 
الشكوك  ت��ب��ادرن��ي 
بخصوص إمكانية 
ال�����ذي  ي����ك����ون  أن 
بني  اليوم،  يحصل، 
االستقالل  ح���زب���ي 
والتنمية،  والعدالة 
مسرحية  م�����ج�����رد 

مخدومة.
محمد األبيض ) األمين العام لحزب االتحاد الدستوري(

يتضمن هذا الركن األسبوعي 
بعض وجهات النظر المعبر عنها 

خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 
وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر
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برقة  اقليم  إن  العربي،  القدس  جريدة  قالت 
بشكل  ال��داخ��ل��ي��ة  ش��ؤون��ه  ادارة  ق���رر  ال��ل��ي��ب��ي 
اطار  في  طرابلس،   حكومة  نظام  عن  مستقل 
هو  من  الهدف  وال��ذي  لألقاليم  الذاتي  احلكم 
بسط السيطرة في الوضع االمني في املنطقة.

داخل  ج��اء  ال��ق��رار  ف��ان  الصحيفة  وح��س��ب 
االقليم  مجلس  رئ��ي��س  أع��ل��ن   بعدما  االق��ل��ي��م، 

الزبير أحمد 
حت��وي��ل اإلق��ل��ي��م إل���ى إق��ل��ي��م ف��ي��درال��ي يدير 
ل��واء ال��دول��ة،  وق��د قرر  ش��ؤون��ه بنفسه حت��ت 
مجلسني  من  املكون  برقه  برملان  إنشاء  اإلقليم 

وال������ن������واب ل�����ل�����ش�����ي�����وخ 
من  ج�������م�������ي�������ع م����ك����ون����ا 
القبيلة.م������ك������ون������ات 

تانوك«،  »تشارلز  الغربية  والصحراء  الساحل  منطقة  األروربي حول  البرملان  مقرر  أكد 
عليه  نصت  ما  وفق  وذلك  استفتاء«  بتنظيم  اال  يتحقق  »لن  الصحراء  نزاع  حل  أن  على 

الدولية. الشرعية 
وأوضح » تانوك« أن موضوع »حقوق االنسان يبقى مهما بالنسبة ألي تسوية للنزاع«، 
معبرا في نفس الوقت »عن تخوفه من العراقيل احملتملة الستمرار تأجيل تنظيم استفتاء  

25 سنة.« تقريراملصير بالصحراء والذي طال مدة 

كويتيون : »الننسى جميل املغرب 
خالل الغزو العراقي«

أفادت صحيفة الرأي الكويتية، أن مسؤولني كويتيني أشاردوا 
بالدور الكبير الذي قام به املغرب، اجتاه القضية الكويتية، خالل 

الغزو الذي تعرضت له من قبل اجليش العراقي.
)البرملان  األم���ة  مجلس  رئ��ي��س  اش����ادة  الصحيفة  ون��ق��ل��ت 
بني  املتميزة  التاريخية  بالعالقات  الراشد  فهد  علي  الكويتي(، 
املغرب والكويت، مشيرًا الى أن هذه العالقة متتد الى أكثر من 
السياسي  الصعيدين  على  وق��وة  رسوخا  وت���زداد  ق��رن  نصف 

والشعبي. 
وأضاف املسؤول الكويتي أن الكويت قيادة وحكومة وشعبا 
تكن كل التقدير واالحترام لشقيقتها اململكة املغربية وهي التي 
ان  على  مؤكدا  العادلة،  الكويت  قضايا  تدعم  ومازالت  دعمت 
الدعم الذي قدمه املغرب للكويت لن ينسى ابان الغزو الغاشم 

الذي تعرضت له الكويت من طرف العراق.

إقليم برقة الليبي يستقل عن 
ليبيا بطبق الحكم الذاتي

ضربة أخرى للمغرب: مقرر 
البرلمان االوربي مع االستفتاء

بعد سنتني من مقاطعته للصحافة الفرانكفونية بسبب 
مجلة  جنحت  فبراير.   20 حركة  مع  الالمشروط  تضامنه 
إجراء  في  العلوي  الصحفي حسن  يديرها  التي  »إيسور« 
استجواب صحفي مع رجل األعمال كرمي التازي »اليساري« 
حزب  مع  يتعاطف  ال��ذي 
حيث  والتنمية،  العدالة 
حت�����دث ع����ن ك����ل ش����يء، 
وبشكل متميز، كما حتدث 
 Tel ع���ن ش���رائ���ه مل��ج��ل��ة
Quel بصحبة احلريري، 
مع  يتعاطف  ب��أن��ه  وأك���د 

الصحافة الوطنية.
 Tel للتذكير فإن مجلة
Quel عرفت تقدما كبيرا 
في خطها التحريري منذ 
أن  بعد  خ��اص��ة  شهرين، 
مت إسناد مسؤولية مدير 
وبكل  يحاول  ال��ذي  عراقي  فهد  الصحفي  للزميل  النشر 
إمكانيته احملدودة أن تكون هذه املجلة في مستوى تطلعات 
أصحابها املطالبني بدعم الزميل فهد ماديا ومعنويا حتى 
تبقى مجلة Tel Quel وكما يتمناها جميع قرائها املجلة 

األولى واألكثر مبيعا في املغرب.

كرمي التازي يتصالح مع 
الصحافة الفرانكفونية

وأوردوغانبن كيران
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جميع  ستتخذ  بللاده  أن  مرسي  محمد  املصري  الرئيس  قللال 
يقبل  لن  إنلله  وقللال  املللائللي،  أمنها  واإلجللللراءات حلماية  الوسائل 
النهضة  سد  خلفية  على  النيل،  نهر  في  مصر  بحصة  املساس 
أي خيار  استبعاد  بعدم  طالب ساسة مصريون  بينما  اإلثيوبي، 

في التعامل مع إثيوبيا.
وقال مرسي، خال اجتماع ضم عددًا من رؤساء أحزاب األغلبية 
واملعارضة، وقادة سياسيني ومفكرين، ملناقشة قضية سد النهضة 
اإلثيوبي، إن األمر يستوجب من كافة األطراف الوقوف صفًا واحدًا 
»لكى نعمل على منع وقوع أي تهديد ملصر بأي شكل من األشكال«، 
مؤكدًا أنه لن يغض الطرف عن أية محاولة للمساس بحصة مصر 

من نهر النيل.

مجموعها  يصل  مكافأة  االثنني  املتحدة  الواليات  رصدت 
اعتقال  في  تساعد  معلومات  يقدم  ملن  دوالر  مليون   23 الى 
وزعيم جماعة  األعللور   بلمختار  اجلهادي اجلزائري مختار 
املسؤولني  من  وغيرهما  النيجيرية  االسامية  حللرام  بوكو 
واسمه  اخلارجية  لللوزارة  البرنامج  هذا  االصوليني.ويشمل 
باد  في  القاعدة  تنظيم  في  قادة  العدالة«  اجل  من  »مكافآت 
 1984 منذ  يعرض  وهللو  اسللاسللي،  بشكل  االسللامللي  املغرب 
يدلي  كل شخص  على  مالية  مبالغ 
مبعلومات تساعد في اعتقال او 
مصالح  يهددون  افللراد  تصفية 

الواليات املتحدة.
مكافأة  واشنطن  وخصصت 
دوالر،  مللايللني  سللبللعللة  كللبلليللرة، 
ابو  حللرام  بوكو  فللي  واحللد  للرقم 
حاليا  يقاتل  الللذي  شيكاو  بكر 
شمال  في  النيجيري  اجليش 

شرق الباد.

من  طالبت  الليبية  السلطات  أن  نت  اجلزيرة  موقع  أفللاد 
حكومة جنوب أفريقيا مساعدتها في استرداد أكثر من مليار 
والدول  البلد  هللذا  في  القذافي  معمر  العقيد  خبأها  دوالر، 
نقا  تاميز  نقا عن صحيفة صنداي  وذكللرت  للله،  املللجللاورة 
احلكومة  من  وجهت  رسمية  مراسات  عللدة  أن  مصادر  عن 

الليبية.
وأجرت وفود ليبية رسمية لقاءات مع مسؤولني في حكومة 
جنوب أفريقيا، منذ 2012 بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي 

باعادة الودائع املالية الليبية، إلى طربلس.
احللف  تللدخللل  معارضة  أفريقيا  جللنللوب  حكومة  وكللانللت 

األطلسي في ليبيا، وسقوط نظام القذافي.
تايمز صنداي 

شهرا  الباد  في  الطوارئ  حالة  املرزوقي  ملنصف  املؤقت  التونسي  الرئيس  مدد 
آخر بدءا من اليوم الثاثاء.

ونقلت شبكة  احمليط العربي أن املرزوقي »مدد في حالة الطوارئ بعد التشاور مع 
رئيس احلكومة ورئيس املجلس الوطني التأسيسي واجلهات األمنية ذات العاقة.

وتعيش تونس منذ أكثر من عامني فى حالة الطوارئ، بعد اندالع أحداث الثورة 
عام  مللن   يناير  فللي  علي  بللن  العابدين  زيللن  السابق  الرئيس  بنظام  أطللاحللت  التي 
2011. ثم االنفات االمني بسبب التطرف السلفي وانتشار اجلماعات املسلحة على 

احلدود.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صاحيات وضع األشخاص حتت اإلقامة 
اجلبرية، وحتجير االجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش احملات، ومراقبة الصحافة 
واملنشورات والبث االذاعي، دون وجوب احلصول على اذن مسبق من القضاء. كما 

على  جتللوال  حظر  فللرض  مثل  واسللعللة  استثنائية  صاحيات  اللللوالة  يعطي 
األشخاص والعربات ومنع اإلضرابات العمالية.

شللللارك حلللواللللي أربللعللمللائللة شللخللص في 
»عشرين  حللركللة  نظمتها  الللتللي  املللظللاهللرة 
جانب  إلى  بالدميقراطية،  املطالبة  فبراير« 
لانتخابات  املقاطعة  اليسارية  األحلللزاب 
الرباط،  املغربية  العاصمة  في  وحقوقيني 
املغربية  اللللدوللللة  تللديللن  شلللعلللارات  رافللعللني 
وتتهمها بالفساد، كما تهاجم حزبي العدالة 
زيارة  عشية  والتركي،  املغربي  والتنمية 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
نظمتها  الللتللي  املللسلليللرة  للللللمللغللرب.وجللاءت 
للربيع  سفيرة  تعد  التي  الشبابية  احلركة 
العربي في املغرب، بعد قمع مسيرتها التي 
عرفت  أسبوع،والتي  قبل  لها  دعللت  كانت 
املعروفني،  احلقوقيني  من  مجموعة  ضرب 

وأيضا متابعة مجموعة من املتظاهرين .

يقوم الرئيس األمريكي باراك أوباما بزيارة 
للقارة السمراء، مستثنيا دول املغرب العربي، 
التي تعرف أوضاعا سياسية غير مستقرة 
السيما في تونس واملغرب واجلزائر، بحيث 
سيزور ثاث دول إفريقية على رأسها جنوب 

إفريقيا وتنزانيا والسنغال. 
وقرر أوباما عدم ادراج أية دولة عربية في 
جولته في برنامج جولته، ويبقى معيار اإلدارة 

الدميقراطية  هللو  اللللدول  اختيار  فللي  األمريكية 
واإلصاح.

القارة  أطلللراف  زيلللارة  أوبللامللا  و سيحاول  
الللسللمللراء عللبللر زيلللللارة غلللرب اللللقلللارة التي 
افريقيا  شللرق  ومنطقة  السنغال  تتزعمها 
جنوب  حالة  في  وجنوبها  تنزانيا،  كحالة 
اعداد جولة  في  إفريقيا. وتعتمد واشنطن 
اإلصاحات  معيار  على  األمريكي  الرئيس 
الدميقراطية  الللى  تللقللود  الللتللي  السياسية 

واإلصاحات االقتصادية. 

مجندات اسرائيليات 
يخلعن مالبسهن 

ويقتحمن باب املغاربة !
قلللللللاملللللللت ملللللجلللللنلللللدات 
بخلع  اسللللرائلللليللللللللليللللات 
مللابللسللهللن والللظللهللور في 
الفايسبوك،  على   صللورة 
مبابس داخلية، مما دفع 
إلى  العسكرية  باملؤسسة 
املجلس  إلللللى  حتللويلللللهللن 

التأديبي.
أفادت  اخللرى  جهة  من 
مؤسسة األقصى أن نحو 

70 مجندة من مجندات قوات االحتال، باإلضافة إلى العشرات  من 
اقتحموا  مستوطنا،   25 نحو  وكذلك   ، االحتال  مخابرات  عناصر 
ودنسوا املسجد األقصى، من باب املغاربة ، بعدما توزعوا على فرق 

في أنحاء متفرقة من املسجد.
االحتال  مللخللابللرات  عللنللاصللر  مللن  متفرقة  مللجللمللوعللات  أن  وجلللاء 
اإلسرائيلي، اقتحمت األقصى في األيام األخيرة بشكل ماحظ، فيما 
اقتحم العشرات من املستوطنني األقصى ودنسوه خال األيام األخيرة 
للوزير  يهودية  منظمات  قبل  من  طلبات  تقدمي  مع   بالتزامن  أيضا، 
قبة  في  الشموع  إنللارة  شعائر  لتأدية   » بينيت  »نفتالي  االسرائيلي 
الصخرة املشرفة. وفي سياق متصل نددت »مؤسسة األقصى« بشدة 
حدث  مثلما  األقصى،  املسجد  حللراس  على  االحتال  قللوات  باعتداء 

بداية األسبوع اجلاري.
 48 عرب 

أفادت صحيفة الدستور األردنية بأن القيادة العامة للقوات املسلحة 
امللكية، حتت اشراف املفتش العام عبد العزيز بناني، أجرت مباحثات 
»تعزيز  بللهللدف    »أفللريللكللوم«،  االمريكية  للقاعدة  العسكري  القائد  مع 
مجال  في  السيما  بالبلدين،  املسلحة  القوات  بني  العسكري  التعاون 

التكوين وتبادل اخلبرات والتجارب.
من  »بأمر  جاء  لرودريغيز  بناني  استقبال  أن  الصحيفة  وأوضحت 
امللك محمد السادس، القائد األعلى ورئيس أركان احلرب العامة للقوات 

املسلحة امللكية.
قرار  منذ  »أفريكوم«  لقائد  نوعها  من  األولللى  الللزيللارة،  هذه  وتعتبر 
املغرب، في منتصف أبريل املاضي، تأجيل مناورات مشتركة بني القوات 

املغربية وقوات األمريكية من »أفريكوم«.

في  متسارعة  تللطللورات  اآلهلية،  السورية  احلللرب  في  سجلت 
املعركة الدائرة بني اجليش احلر والنظام السوري وقوات حزب 
الله، ونقلت وكاالت لألنباء أن عدة مناطق في شرق لبنان القريبة 

من احلدود السورية أصبحت مستهدفة بالصواريخ.
وتقع  إجماال،  مأهولة  غير  مناطق  في  الصواريخ  وتساقطت 
فيها،  كبير  بنفوذ  الله  حزب  يتمتع  حيث  بعلبك  فضاء  في  كلها 
وتعد هذه املرة األولى التي تطال فيها الصواريخ هذه املنطقة، إذ 
كانت منطقة »الهرمل« املجاورة لبعلبك قد تعرضت خال األسابيع 

املاضية لقصف من اجلانب السوري.

هل يدخل مرسي حربا 
عسكرية مع اثيوبيا؟  

أوباما غاضب على دول املغرب العربي  

رأس بلمختار يساوي 23 
مليون دوالر عند أمريكا

ليبيا تبحث عن اموال 
القذافي في جنوب افريقيا

الغربية  والصحراء  الساحل  منطقة  حول  األروربللي  البرملان  مقرر  أكد 
بتنظيم  اال  يتحقق  »لللن  الصحراء  نللزاع  حللل  أن  على  تللانللوك«،  »تشارلز 

استفتاء« وذلك وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية.
وأوضح » تانوك« أن موضوع »حقوق االنسان يبقى مهما بالنسبة ألي 
تسوية للنزاع«، معبرا في نفس الوقت »عن تخوفه من العراقيل احملتملة 
الستمرار تأجيل تنظيم استفتاء  تقريراملصير بالصحراء والذي طال مدة 

25 سنة.«

ضربة أخرى للمغرب: مقرر البرملان 
االوربي مع االستفتاء

احلرب تنتقل من سوريا الى لبنان  

التعاون العسكري 
بين المغرب وأمريكا 

»عشرين فبراير« في 
اخبار موسكو 

الرئيس ميدد حالة الطوارئ

بلمختار

اوباما



في الوقت الذي ال يعرف فيه املواطنون اجلزائريون ما إذا كان الرئيس بوتفليقة حي 
يرزق أم أنه إنتقل إلى دار البقاء، إختارت جريدة الشروق اجلزائرية املقربة من دوائر 

النفوذ واملخابرات، أن تروج النتصارات وهمية في حرب الرمال التي خاضها املغرب ضد اجلزائر سنة 
من  العوز،  مظاهر  بعضهم  على  تبدو  الذين  العساكر  بعض  في  ضالتها  اجلريدة  وجدت  وقد   ..1963

خالل استقصاء شهادات تلتقي كلها في اإلساءة إلى اجليش املغربي، الذي كان عمره أنداك سبع 
والقوات  التأسيس، بينما اجلزائر كانت بالكاد تتعرف على معنى تأسيس جيش  سنوات من حيث 

.1962 الركب سنة  التي نالت إستقاللها متأخرة عن  النظامية، وهي 
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> الرباط: سعيد الريحاني 
تقول الشروق اجلزائرية: »لم يحدث وأن 
)حكرونا(  كلمة  بلة  بن  أحمد  الراحل  قال 
إال مرة واحدة عام 1963، عندما كان رفقة 
استراحة  في  للمجاهدين  األول  الرعيل 
محارب يبحثون عن ُسبل بناء وطن مثخن 
باجلراح، كانوا معّولني على أبناء اجلزائر 
أحد  وال  واجليران،  األصدقاء  على  وأيضا 
التي  الداخلية  اخلالفات  فتنة  أن  تصور 
اندلعت في اجلزائر بني مّد بن بلة وجزر أيت 
أحمد، سيتم استغاللها من أقرب الناس بعد 

سنة واحدة من احلرية )يقصدون املغرب(.
مزايدة  صيغة  مجرد  هي  الرواية  هذه 
الرئيس  كتبه  وان  سبق  ملا  ومنقحة، 
الذي  بنجديد  الشادلي  السابق  اجلزائري 

املغرب  أن  نسي  اجلزائر  في  أحد  قال:»ال 
الوطني في  التراب  حاول احتالل جزء من 
ومتخنة  ممزقة  اجلزائر  فيه  خرجت  وقت 
باجلراح من حرب ضروس، فكانت صرخة 
بنبلة الشهيرة اليائسة.. حكرونا.. حكرونا.. 
باملرارة  إحساس  على  باستمرار  حتيلنا 

وخيبة األمل«.
»صرخة  الشاذلي  يسميه  ما  أن  والواقع 
األخير  هذا  من  ذكية  حيلة  كانت  بنبلة«، 
ففي  املغرب،  إلى  الداخلية  أزمته  لتصريف 
عبارة  األخير  هذا  فيه  ردد  الذي  الوقت 
داخلية  أزمة  تعيش  بالده  كانت  »حكرونا، 
جلأ  سياسية  تكتالت  برزت  حيث  حادة 
مبنطقة  العسكري  التمرد  إلى  بعضها 

القبائل على احلكومة الشرعية.

 »قولو باز«..المغرب سعى 
الحتالل الجزائر  

الشروق اجلزائرية قالت إن املغرب سعى 
في  دوره  إلى  تشر  ولم  اجلزائر  الحتالل 
امللك  زمن  في  التحرير  اجل  من  مساندتها 
مواطنا  أن  غير  اخلامس،  محمد  الراحل 
التاريخ شاهد علينا ولنا،  جزائريا يقول:» 
إن الشعب املغربي ساند الثورة اجلزائرية 
وقضيتها بقلبه ودمه، وفكره وأرضه، وهذه 
حقيقة ال يتنكر لها أحد، ألن املبدأ كان مبدأ 
واحدا وهو استقالل املواطن املغاربي، فكان 
الرسول  عهد  في  كاألنصار  وجدة  سكان 
وناصرونا  وأوونا  وسلم،  عليه  الله  صلى 
حتى فرج الله عنا، فكل اجلزائريني يعترفون 
على  فضلكم  ينكرون  وال  علينا،  بجميلكم 

قضيتنا«.
العامل  كتاب  في  املدونة  الشهادة  هذه 
السابق املعزوزي )تأمالت ما قبل الرحيل(، 
وهو نفسه سبق أن حكى لألسبوع كيف أن 
الراحل احلسن الثاني سبق أن طرح مسألة 
احلدود مع اجلارة اجلزائر، وأكد أن األمر 
فيها  اجتمع  خاصة  زيارة  موضوع  كان 
 13 في  بلة  بن  الرئيس  مع  الثاني  احلسن 
حمل  قد  الراحل  امللك  وكان   ،1963 مارس 
إليه ملفا متكامال، عن املناطق املغربية في 
الوثائق  ذلك  في  مبا  الشرقية،  الصحراء 
طرف  من  واملوقعة  فرنسا  لدن  من  احملررة 
فرحات  املؤقتة  اجلزائرية  احلكومة  رئيس 
امللك تأخير  عباس، غير أن بنبلة طلب من 

املوضوع إلى حني استكمال اجلزائر 
لبنيانها الدستوري.

أباطيل الدعاية اجلزائرية حول  حرب الرمال 

ملف

الصورة تؤرخ لدخول الذبابات املغربية الى قلب اجلزائر بدون حرب مباشرة بعد استقالل اجلزائر، وهي أول زيارة قام بها  امللك الراحل  احلسن الثاني  لتهنئة رئيس دولة اجلزائر 
احمد بنبلة  ويظهر في الصورة  وزير الدفاع اجلزائري هواري بومدين  الذي اصبح فيما بعد  رئيسا للدولة 

الصورة التقطها قيدوم املصورين  محمد مرادجي وشرحت االسبوع حكايتها في عدد 24 شتنبر 2004 

�صحافة بوتفليقة »�مليت �أو 

�ملري�ض« تكذب على �لأحياء 

وتهاجم �جلي�ض �ملغربي
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كواليس  إ سبانيا
إسبانيا في  املغربية  باجلالية  خاصة  صفحة 

اإلنسان  ح��ق��وق  ج��م��ع��ي��ة  أوض���ح���ت 
اإلسبانية بأن هناك تراجعا ملحوظا في 
أعداد القاصرين المغاربة غير المصحوبين 
المتسللين إلى التراب اإلسباني ويعزى 
المسؤولون هذا التراجع إلى افتتاح ميناء 
طنجة- المتوسطي الذي شكل عقبة أمام 
إلى  العبور  المغاربة  القاصرين  محاولة 
الضفة األخرى، كما أن التعاون المغربي- 
اإلسباني في محاربة الهجرة السرية لعب 
دورا أساسيا في التصدي لكل محاوالت 

التسلل أو العبور غير القانوني.
وبالرغم من كل المجهودات المبذولة 
الرباط ومدريد في هذا الشأن  من طرف 
غير  ال��م��غ��ارب��ة  ال��ق��اص��ري��ن  قضية  ف���إن 
المصحوبين، تعتبر من أصعب القضايا 
المغربية  ال��ع��اق��ات  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
اإلسبانية. وكانت المديرية العامة للطفولة 
المساواة  لمستشارية  التابعة  والعائلة 
والرعاية االجتماعية اإلسبانية قد قامت 
خصوصا  اإلي��واء  مراكز  بعض  بإغاق 
بإقليم األندلس بعدما الحظت أنه لم تعد 
الحاجة إليها بعد التراجع الملحوظ في 

أعداد القاصرين المتسللين..
حوالي  ف���إن  ال��م��ص��در  ن��ف��س  فحسب 
ثاثين مركزا يوجد في إسبانيا الستقبال 
القاصرين جميعهم مغاربة، يتم إيوائهم 
إلى حين بلوغهم 18 سنة، وترتكز أغلب 
هذه المراكز في منطقة األندلس وكتالونيا 

ومدريد.
ال��ت��ي تواجه  وال��م��ش��ك��ل��ة األس��اس��ي��ة 
ال��س��ل��ط��ات اإلس��ب��ان��ي��ة ه��ي ت��ح��دي��د سن 
المتسللين القاصرين الذين يعمدون على 
إخفاء سنهم الحقيقي للسلطات األمنية 
التي تخضعهم إلى الفحص الطبي. وحول 
هذا الجانب تطالب الجمعيات المدافعة 
عن حقوق القضايا االجتماعية اإلسبانية 
في تقرير لها بوضع معايير صارمة في 
ت��ح��دي��د س��ن ال��ق��اص��ري��ن ال��م��غ��ارب��ة غير 
المرفقين طبقا للقوانين المتعارف عليها 
دوليا في مثل هذه الحاالت بتنسيق مع 
واإلدارات  ال��م��ؤس��س��ات  م��ن  م��ج��م��وع��ة 
العمومية، محذرة من مغبة السقوط في 

المشكل،  لهذا  الكافية  األهمية  منح  عدم 
مشيرة أن الفرق ما بين القاصر والبالغ 
شيء مهم، فالقاصر سيبقى تحت رعاية 
كانت  إذا  ف��ي حين  اإلس��ب��ان��ي��ة،  ال��دول��ة 
قانونية،  غير  الراشد  المهاجر  وضعية 
إلى  الترحيل  مسطرة  حقه  في  فستتخذ 

بلده األصلي.
وي��ش��ار إل��ى أن��ه ت��م خ��ال ع��دة مرات 
ت��رح��ي��ل م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ق��اص��ري��ن غير 
إلى  الخالدات  جزر  م��آوي  من  المرفقين 
مآوي األندلس، ومن هناك تم ترحيلهم إلى 
من  عدد  استنكار  أثار  ما  وهو  المغرب، 
الطفولة  الحقوقية وجمعيات  المنظمات 
الذي  اإلج���راء  لهذا  بإسبانيا  والعائلة 

اعتبرته مناف للقانون.
وحسب محللين بالصحافة اإلسبانية 
فإن سلطات مدريد تطرح ورقة القاصرين 
جدول  على  المصحوبين  غير  المغاربة 
والدولية،  اإلقليمية  المنتديات  أع��م��ال 
إلج��ب��ار االت��ح��اد األورب���ي على مضاعفة 
المساعدات المالية التي يخصصها لهذا 
الجانب من جهة، ومن أجل الضغط على 
المغرب وتحميله المسؤولية واستخدام 
هذه الورقة كلما تطلب األمر ذلك! فاالتحاد 
األوربي يقدم إلسبانيا منحة عن كل قاصر 
الواحد عن كل  لليوم  ي��ورو   40 ب�:  تقدر 
قاصر لتغطية مصاريف المآوي واألكل، 
وتوزيع السلطات اإلسبانية منحة االتحاد 
األوربي على مختلف البلديات التي توجد 
المبلغ  ويبقى  ال��ق��اص��ري��ن.  م��راك��ز  بها 
اإلجمالي لمنحة االتحاد األوربي إلسبانيا 
غير معلن!وأفادت جمعية حقوق اإلنسان 
في مناسبات عديدة بأن المديرية العامة 
للطفولة والعائلة تعطي أرقاما غير حقيقية 
حول أعداد القاصرين لديها بهدف تضخيم 
ف���ي ال��م��ن��ح��ة ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا االت���ح���اد 

األوربي!
وكانت األمم المتحدة في تقرير لجنة 
حقوق اإلنسان في إسبانيا قد أعلنت أنها 
تحس بالصدمة من الوضعية التي يعيشها 
القاصرون المغاربة في إسبانيا وضغطت 
ع��ل��ى ح��ك��وم��ة م��دري��د الت��خ��اذ إج����راءات 

الموظفين  للجوء  حد  لوضع  مستعجلة 
اإلسبان للعنف في مراكز تقديم المساعدة 
للقاصرين، واقترحت تصحيح أوجه الخلل 
تسليم  مسطرة  ف��ي  اكتشافها  ت��م  التي 
سبل  وتسهيل  المؤقتة  اإلقامة  بطاقات 
الحصول على المساعدة الطبية والتعليم، 
ووضع حد إلجراءات الطرد السريعة. وفي 
هذا السياق اعتبر المدافع عن الشعب في 
إسبانيا في وقت سابق »أنريكي موخيكا« 
أنه بغض النظر عن االتفاقيات المبرمة 
بين المغرب وإسبانيا، فإنه يتعين على 
الضمانات  احترام  اإلسبانية  السلطات 
المنصوص عليها في القانون، ماحظا أن 
يشكل  المجال  ه��ذا  في  القانون  تطبيق 
ضمانة أساسية للمهاجرين في وضعية 

غير قانونية.
المشكل العويص الذي يواجه السلطات 
األمنية اإلسبانية، هو كيفية تحديد السن 
الحقيقي للقاصر، ففي حاالت عديدة فشل 
تاريخ  إلى  الوصول  عن  الفحص  جهاز 
محدد كما حدث مع قاصر عندما حدد سنه 
أول األمر في 15 سنة، ثم تبين للسلطات 
أن سنه 17 سنة، وأخيرا عندما تم إيقافه 
في مدينة »أليكانتي« وخضع للفحص من 
فوجد  سنة،   18 إل��ى  سنة  ارت��ف��ع  جديد 

أمام حالة  أنفسهم  اإلسبان  المسؤولون 
عويصة وثاثة تقارير مختلفة ومتضاربة 

في تحديد السن الحقيقي للموقوف!
الصحافة اإلسبانية وكعادتها وجهت 
متهمة  المغربية  السلطات  إلى  سهامها 
إياها ب�: »التقاعس« في منع القاصرين غير 
المرفقين بالمخاطرة والدخول إلى التراب 
اإلسباني، في إشارة إلى التسلل األخير 
لمجموعة من القاصرين إلى مدينة مليلية 
التي  »الجديدة«  الوجهة  وإلى  المحتلة، 
الحصار  ضرب  بعدما  يسلكونها  ب��دأوا 
الجزيرة  ط��ن��ج��ة-  وج���ه���ة  م���ن  ع��ل��ي��ه��م 

الخضراء.
مستشارة  تساءلت  الشأن  ه��ذا  وف��ي 
الرعاية االجتماعية بالمدينة المحتلة عن 
كيفية الوسيلة التي استطاع خالها هؤالء 
القاصرون من المرور بعيدا عن المراقبة، 
وعن أعين الشرطة، وأضافت أن كل قاصر 
تم توقيفه يتم إدماجه في مراكز القاصرين 
حتى يتم طلبه من عائاتهم إلعادتهم إلى 

المغرب.
أن  من  اإلسبانية  السلطات  وتخشى 
غير  ال��ق��اص��ري��ن  تسلل  عمليات  تشكل 
قد  أو  المخدرات،  لنقل  المرفقين وسيلة 

يستغلون من طرف مؤطري التطرف!!

ذكرت صحيفة )إيكونوميستا( 
اإلسبانية في عددها ليوم األربعاء 
الماضي أن الحكومة اإلسبانية قررت 
إنشاء جهاز استخباراتي تحت اسم 
لاستخبارات  الوطني  »ال��ن��ظ��ام 
االقتصادية« متخصصا في حماية 
والتجارية  االقتصادية  المصالح 
اإلسبانية في الخارج، وسيكون هذا 
الجهاز حسب الصحيفة المذكورة 
مرتبطا بوزارة االقتصاد، ويتكون 
مجلسه من وزارة الخارجية ووزارة 

الدفاع والمخابرات اإلسبانية.
في  الجهاز  ه��ذا  عمل  وسيتم 
مناطق تعتبر استراتيجية بالنسبة 
إلسبانيا من ضمنها مناطق أمريكا 
وفنزويا  ك��ال��ب��رازي��ل  الاتينية 

وبوليفيا واألرجنتين.
وس��ي��ت��م ال��ت��رك��ي��ز ف���ي منطقة  
ال��م��غ��رب ال��ع��رب��ي ع��ل��ى المغرب 
باعتباره  شريكا تجاريا أساسيا 
ومهما إلسبانيا على امتداد السنوات 
األخيرة على وجه الخصوص بعدما 
سجل ارتفاع  ملحوظ  في المبادالت 
التجارية بين البلدين تجاوزت فيه 
إسبانيا تعامات المغرب التجارية 
مع فرنسا خال العام الماضي..
االستخبارات  أن  إل����ى  وي���ش���ار 
االستخبارات  )وك��ال��ة  اإلسبانية 
ال��وط��ن��ي��ة( ت��ت��وف��ر ع��ل��ى شعبة 
متخصصة في االقتصاد أو في مهمة 

»التجسس االقتصادي«.

أثار الحديث الذي أدلى به رئيس الحكومة اإلسبانية األسبق )خوصي 
ماريا أزنار( الرئيس الشرفي للحزب الشعبي، األربعاء الماضي للقناة 
أثنار جدال واسعا لدى السياسيين  »أنتينا تريس«  التلفزية اإلسبانية 
اإلسبانية  الحكومة  رئيس  عمل  انتقد  عندما  اإلسباني،  الشارع  ولدى 
)ماريانو راخوي( أمين عام الحزب الشعبي، واعتبر أزنار أن السياسة 
المتبعة من طرف الحكومة دون المستوى، لعدم توظيف األغلبية المطلقة 
أعطى  االنفصال.كما  االقتصادية، ومن خطر  األزمة  إلنقاذ إسبانيا من 
خوصي ماريا أزنار إشارات في حديثه التلفزي إلى إمكانية عودته على 

رأس حكومة إنقاذ، للخروج من األزمة االقتصادية والتصدي لخطر 
االنفصال كما قال. وجاء في تحليل صحيفة »الموندو« 

لمضمون هذا الحديث أنه يجب األخذ به، وإجراء 
مؤتمر استثنائي للحزب الشعبي، كما سطرت 

تصريحات  عريضة  بخطوط  »ربوبليكا« 
أزنار خصوصا منها المتعلقة بماريانو 

راخوي.
وحسب المحللين السياسيين، 

الرأي  لدى  انقساما  هناك  فإن 
ال��ع��ام اإلس��ب��ان��ي ب��ي��ن مرحب 
بفكرة عودة خوصي ماريا أزنار 

وبين  إن��ق��اذ،  حكومة  رأس  على 
الذين ال يرغبون في دخوله من جديد 
السياسية  ال����ح����ي����اة  م���ع���ت���رك 

اإلسبانية.
في  تستند  األول����ى  فالفئة 
إنقاذ  حكومة  وج���ود  رغبتها 
المنجزات  إلى  أزن��ار  برئاسة 

االقتصادية والسياسية 
التي حققتها 

إسبانيا خال فترة ترؤسه الحكومة اإلسبانية.
أما الرافضون لسياسة أزنار فدليلهم حاالت االختاسات العديدة التي 
تحدثت عنها مختلف وسائل اإلعام اإلسبانية والتي شملت أعضاء من 
الحزب الشعبي، في الوقت الذي كانت تمر فيه إسبانيا بأزمة اقتصادية 
المالية واالقتصادية  البطالة، وإلى انهيار المؤسسات  أدت إلى تفاقم 

الهامة بالباد.
فقد كشفت صحيفة الموندو في وقت سابق وجود حساب بنكي في 
)لويس  السابق  المال  أمين  اسم  في  يورو  مليون   22 بمبلغ  سويسرا 
بارسيناس(، ومبالغ مالية أخرى في بنك أمريكي مصدرها شركات 
العقار والتأمين والتبرعات.. هذه األموال تدفع كمبالغ شهرية 
لكثير من قياديي الحزب الشعبي ما بين خمسة آالف 
ي��ورو، وم��ن ضمنهم رئيس  إل��ى عشرة آالف  ي��ورو 
الحكومة الحالية )ماريانو راخوي(، دون استبعاد 
)خوصي ماريا أزنار(، وأحد القياديين البارزين 
وهو  الشعبي  الحزب  في  منه  المقربين  من 
عنه  ق��ال��ت  ال���ذي  خ��ي��س��وس(  )سيبولفيدا 
الصحافة اإلسبانية أنه كان يمنح توقيعات 
لمقاوالت خاصة كانت تمول الحزب الشعبي 
وسياسييه من وراء الستار! وكانت مختلف 
قد نشرت وثائق  اإلسبانية  اإلعام  ووسائل 
وبصرف  ضخمة،  مالية  باختاسات  تتعلق 
الحزب  أعضاء  لفائدة  قانونية  غير  عموالت 

الشعبي اليميني منذ العام 1990.
السياسيين  م��ن  بالعديد  دفعت  األم���ور  ه��ذه 
اإلسبان المعارضين لسياسة الحزب الشعبي إلى رفض 
الفكرة من أساسها، فكرة رغبة أزنار بالعودة على رأس 
حكومة إنقاذ، واعتبروا أن سفينة االقتصاد اإلسباني 
حطام  انتشال  بمكان  الصعوبة  ومن  غرقت، 
بوسائل  أو  بآالت صدئة  السفينة 

بدائية.

)خوصي ماريا أزنار( يدعو إلى حكومة إنقاذ
والسياسيون يرون أن سفينة االقتصاد اإلسباني غرقت!

إنشاء جهاز إسباني للتجسس 
االقتصادي على املغرب

مغربي مظلوم في 
قنصلية فالنسيا

بمدينة  مقيم  مغربي  م��واط��ن  ت��ع��رض 
مورسيا خال تواجده بالقنصلية المغربية 
بفالنسيا الجمعة الماضي لكسر في يده، 
وإلصابة بليغة في رأسه نتيجة اصطدامه 
عمدا بحائط إحدى مكاتب القنصلية، بعدما 
رفضت السيدة المكلفة بمصلحة الجوازات 
تجديد جواز سفره بدعوى عدم توفره على 
بضرورة  وطالبته  االزدي����اد،  عقد  وثيقة 
إح��ض��اره��ا.. وق��د أص��ي��ب ذل��ك الشخص 
بانهيار عصبي مما أدى إلى إحداث حالة 
القنصلية،  داخل  والفوضى  االرتباك  من 
اإلسبانية،  ال��ش��رط��ة  رج���ال  حضر  حيث 
القنصلية وهو يصيح  بمغادرة  وطالبوه 
محاوال شرح مشكلته لرجل األمن قائا: »لقد 
طلبوا مني إحضار عقد االزدياد من المغرب 
كي يجددوا لي جواز السفر« وأضاف وهو 
وثيقة  أي��ة  »فبواسطة  هيجان:  حالة  في 
يمكنني السفر إلى المغرب إلحضار الوثيقة 

المطلوبة؟!«.

طفلة صغيرة ملقاة داخل 
صندوق القمامة

»كورماركال«  مستشفى  إدارة  ذك���رت 
بمدينة مليلية المحتلة أن أحد أطرها عثر 
يوم السبت )25 ماي( على طفلة صغيرة 
م��ل��ق��اة داخ�����ل ص���ن���دوق ل��ل��ق��م��ام��ة تابع 
من  ينطلق  بكاء  سمع  بعدما  للمستشفى 
الشرطة  فتحت  وق���د  ب��ال��ص��ن��دوق.  ج��ه��ة 
لتحديد  الموضوع  في  تحقيقا  المحلية 
هوية األم الجانية التي رمت بابنها بهذه 
ال��وح��ش��ي��ة. وح��س��ب الصحف  ال��ط��ري��ق��ة 
المحلية لمدينة مليلية المحتلة، فإن هذه 
خال  ملحوظا  ت��زاي��دا  ع��رف��ت  ال��ظ��اه��رة 
السنوات الخمس األخيرة، ورأت أن الفاقة 
والظروف الصعبة لبعض األمهات العازبات 
دفعت بهن إلى حافة االنحراف، وبالتالي 
ارتكاب جرائم في حق فلذات أكبادهن دون 

عطف أو رحمة.

فتح معبر جديد بين مليلية 
المحتلة والناظور

بالمبادرة  اإلسبانية  السلطات  رحبت 
المغربية الرامية إلى فتح معبر ثالث يربط 
بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة إلى 
جانب كل من معبر فرخانة وبني أنصار.

المغرب وإسبانيا في هذا  وقد توصل 
الشأن إلى اتفاق لتسهيل عمليات العبور 
للموسم الحالي، وإعداد الظروف المناسبة 
لعودة الجالية المغربية المقيمة بأروبا إلى 
المغرب بيسر وبدون مشاكل تذكر، وأيضا 
العبور  ن��ق��اط  ع��ل��ى  ال��ض��غ��ط  ل��ت��خ��ف��ي��ف 

األخرى.

مصادرة سلع مقلدة قادمة 
من المغرب

ذكرت مصالح الحرس المدني اإلسباني 
تصدت  أنها  الخضراء  الجزيرة  بميناء 
للعديد من محاوالت إدخال سلع مقلدة إلى 
التراب اإلسباني تحمل عامات ذات شهرة 
عالمية، تتمثل في أحذية رياضية وأقمصة 
وبدالت وقبعات وحقائب وساعات يدوية، 
كما ألقت القبض على العديد من المهربين 

خال الشهور األخيرة.
المدني  ال���ح���رس  م��ص��ال��ح  وأش������ارت 
اإلسباني في جهة أخرى إلى أن مصالحها 
الخارجية الحظت وجود سلع كثيرة مهربة 
ذات عامات عالمية تباع من طرف أفارقة 
وبأثمنة  الشعبية  باألسواق  ورومانيين 
منخفضة جدا عن أثمنتها الحقيقية التي 
تلك  جعل  مما  األصلية،  السلع  بها  تباع 
المصالح تكثف من جهود المراقبة في نقاط 
العبور لمحاربة هذه الظاهرة التي شهدت 
رواجا مؤخرا، وقد تمكنت من مصادرة 86 

عربة و115 ألف من السلع المقلدة.

الزحف الذي استعصى إيقافه من طرف املغرب وإسبانيا!
ظاهرة تسلل القاصرين المغاربة إلى شبه الجزيرة اإليبيرية

 خوسيه ماريا ازنار 
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التحكيم في قفص االتهام

غادر إلى دار البقاء، وبدون سابق إنذار، وفي 
غمرة احتفاالت فريق الرجاء الرياضي بالفوز بلقب 
البطولة، غادرنا محمد عبوب الرجاوي ووالد الالعب 
الدولي زكرياء عبوب محمد امللقب بـ»اعسيلة« حمل 
بعد  لينتقل  الستينات،  نهاية  في  الرجاء  قميص 
ذلك إلى فريق جنم الشباب الرياضي وإلى فريق 

»مانطيكس« الذي كان ميارس في البطولة املهنية.
فريقه  يتابع  النخاع،  حتى  رجـــاوي  اعسيلة 
الذي تربى بني أحضانه، في جميع املباريات داخل 
الوطن وخارجه، فقد شارك قبل يومني  من وفاته 
الــذي جمع  اللقاء  »املسروقة« خالل  الرجاء  فرحة 

الفريق األخضر بالفتح الرباطي.
اجلمهور الرجاوي ومحبوه وأصدقاؤه صدموا 
كان  املرحوم  وأن  خاصة  الصاعقة،  الوفاة  لهذه 
محبوبا لدى جميع البيضاويني، رجاويني كانوا 
ــده زكــريــاء حمل قميص  أو وداديـــني، علما أن ول

الفريقني.
عزاؤنا البنه زكرياء وإخوانه وزوجته الفاضلة 
الله عز وجل أن يسكن  احلاجة حياة. نطلب من 
الصبر  ذويـــه  يلهم  وأن  جــنــاتــه،  فسيح  الفقيد 

والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الطاوسي يستعد إلبعاد ثالثة العبني.
»الصباح«

ومتى يستعد ملغادرة املنتخب الوطني؟

حلفل  اجلامعة  ترتيبات  بسبب  رجاوي  غضب 
اجلامعة.

»األخبار«
شعار  هو  الفشل  مناسبة،  من  أكثر  خالل  قلنا 

اجلامعة.

هل تفجر االنتدابات أزمة بني فاخر وبودريقة؟
»المساء الرياضي«

انتدابات  إلى  حاجة  في  ليس  الرجاء  فريق 
جديدة، فعليه االهتمام  بأبناء  الفريق.

مقاطعة  لعدم  احملترفني  يستعطف  الفهري 
»األسود«.

»صحف«
سياسة  إلى  االرجتال،  سياسة  من 

االستعطاف!!

فترة  النطالق  يوليوز  فاحت  حتدد  اجلامعة 
االنتقادات.

»األحداث المغربية«
ومتى ستحدد موعد جمعها العام؟

مونديال  لتنظيم  مليار   17 »فيفا«  يسلم  املغرب 
األندية.

»صحف«
املال السايب، كيعلم السرقة.
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البيع والشراء .. الداء والدواء
عن  غريبا  ولــيــس  خطير،  داء 
ــكــروي بــبــالدنــا، تظهر  اجلــســم ال
وبالضبط  مــوســم،  كــل  مــالمــحــه 
ــــرة من  ـــــــــدورات األخــــي خـــــالل ال

البطولة.
خصوصا  نتذكر،  والشــك  كلنا 
اجلــــيــــل الــــــــذي عــــايــــش فـــتـــرة 
الثمانينات، الضجة بل الفضيحة 
البطولة  عرفتها  الــتــي  الكبيرة 
الهيتشكوكي  الفيلم  أو  الوطنية، 
بقضية  آنـــــــــذاك  ســـمـــي  ـــــــذي  ال

»الطواهرية ومن معه«.
تعود هذه القضية إلى التالعب 
الذي عرفته بعض املباريات وكان 
املكناسي  الــنــادي  فريق  ضحيته 
الـــذي رفـــع دعـــوى قــضــائــيــة ضد 
فريقي النهضة القنيطرية وشباب 
احملكمة  حكمت  حيث  احملمدية، 
النهضة  العــبــي  بــعــض  بــســجــن 
القنيطرية ومدربه حلويدك، وأحد 
السماسرة الذي كان معروفا جدا 

مبدينة احملمدية.
ــــى احلـــديـــث عن  ــا إل ــعــن مـــا دف
عاشتها  ــتــي  ال الــفــضــيــحــة  هـــذه 
الــوطــنــيــة خـــالل نهاية  الــبــطــولــة 
االحتجاجات  هي  املاضي،  القرن 
املوسم  عــرفــهــا  الـــتـــي  ــكــبــيــرة  ال

الكروي احلالي، والذي كان بطله 
متادوا  الذين  احلكام  بعض  هو 
في أخطائهم عنوة، وكانوا سببا 
من  الفرق  من  العديد  حرمان  في 
االنتصار، كفريق رجاء بني مالل 
األول،  الوطني  القسم  ودع  الــذي 
األخطاء  من  العديد  وكان ضحية 
التحكيمية في آخر مبارياته ضد 
املغرب الفاسي والتي قادها احلكم 
الذي حرم  الكزاز  »الدولي« سمير 
أبــنــاء عــني أســـردون مــن انتصار 
 29 الـــدورة  خــالل  ليعود  محقق، 
التطواني  املــغــرب  فــريــق  إلهـــداء 
ضربة جزاء خيالية خالل مباراته 
بركان  نهضة  الــوداد.فــريــق  ضــد 
هو اآلخر احتج بقوة على احلكم 
لــم يعلن عــن ضربة  الـــذي  حلــلــو 
كما  الرجاء،  لقائه ضد  في  جــزاء 
أن احلكم »املغمور« العالم ساهم 
الدفاع  ــي هــزميــة  ف كــبــيــر  بــشــكــل 
احلسني اجلديدي بعد إعالنه عن 
ضربة جزاء في األنفاس األخيرة 
لم يكن في  الــذي  الــرجــاء  لصالح 
إلى  باإلضافة  للمساعدة،  حاجة 
عرفت  التي  املباريات  من  العديد 

نفس املشاكل.
مديرية  أن  األمـــر  فــي  الــغــريــب 

التحكيم والتعيينات، ظلت صامتة 
تتخذ  ولــم  التحكيم،  مهازل  أمــام 
املتمثلة  الــقــانــونــيــة،  اإلجـــــراءات 
والضرب  اجلــزر  أو  التوقيف  في 

بقوة على أيادي املتالعبني الذين 
القدم  ــرة  ك ــى سمعة  إل يــســيــؤون 
تتمتع  مــازالــت  هي  إن  الوطنية، 

بالسمعة!!

رحم الله محمد عبوب

النادي املكناسي يرافق رجاء بني مالل إلى القسم الثاني أجواء باردة في 
معسكر »األسود«

عبد الله وزكرياء يحمالن نعش والدهما املرحوم محمد عبوب

اجلامعة أهانت الرجاء البطل ولم تكن كعادتها في املوعد
مازالت اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم مصرة على تكرار أخطائها وهفواتها، ضاربة عرض احلائط كل 

االنتقادات املوجهة إليها.
آخر أخطاء املكتب اجلامعي هو احتقار اللقب الذي حصل عليه نادي الرجاء الرياضي  وذلك بغياب 

معظم أعضائها خالل »احلفل/ اجلنازة« الذي أقامته يوم األربعاء املاضي مبناسبة إجراء لقاء الرجاء 
والفتح الرباطي الذي احتضنه مركب األمير 
مــوالي عبد الله برسم الـــدورة األخــيــرة من 

البطولة.
امللكية  اجلامعة  فــي  املــوظــف  البكاوي 
لكرة القدم، فرض على املكتب املسير للفريق 
األخضر حصر عدد املتوجني بامليداليات 
في 25 فرد مبا فيهم العبون ومسيرون، 
حتت  املسجلني  الالعبني  الئحة  أن  علما 
لواء اجلامعة يبلغ 30 العب، كما أن تلك 
امليداليات ال متثل أية قيمة مادية، بل اقترح 
بعض أعضاء املكتب املسير البيضاوي شراءها من حسابه اخلاص من سوق درب غلف عوض 
اجلامعة، حتى يتسنى، لكل من ساهم في حتقيق هذا اللقب احلصول على هذه امليدالية املتواضعة، 

لكن البكاوي رفض ذلك، وأصر على عناده مما دفع باملكتب املسير مقاطعة هذا احلفل »املهزلة«.
الغريب في األمر، هو أن جامعة الفهري تكون كرمية مع أعضائها وتغدق عليهم باألموال ومصاريف 

اجليب خالل تنقالتهم، وتعجز على اقتناء ميداليات بئيسة لبطل الدوري املغربي، الذي يستحق كل 
التقدير واالحترام، وهو الذي سيمثل املغرب في مونديال األندية البطلة الذي سيحتضنه املغرب خالل 

شهر دجنبر القادم.
ها هي جامعتنا وكعادتها لم تكن في املوعد، وأبت إال أن تبقى خارج التغطية، كما فوتت فرصة ثمينة 

لتسويق هذا احلفل الذي التقطته معظم الشاشات العاملية والتي سترى والشك االرجتال الذي هيمن على نهاية 
البطولة »االحترافية« التي يشرف عليها أشخاص هواة، أغلبهم همهم الوحيد هو مصاحلهم الشخصية.

بعد رجاء بني مالل، غادر فريق النادي املكناسي أندية 
الصفوة بعد موسم من املعاناة واملشاكل الكبيرة 

التي أثرت وبشكل كبير على مسيرته.
ولألسف  عانى  املكناسي  النادي  فريق 
الشديد من صراعات املكتب املسير لفرع 
كرة القدم مع املكتب املديري، من جهة، 
الشأن  عن  املسؤولني  من  العديد  ومــع 

الكروي في املدينة.
الكودمي ولألسف الشديد ال يستحق 
املرتبة التي يحتلها، فالفريق الذي أجنب 
العديد من النجوم التي أعطت الشيء 

الكثير للكرة املغربية كحمادي حميدوش، 
بوعزة، قاسم بنونة، املرحوم عزيز الدايدي، 

كماتشو،  بــاديــدي،  بــيــدان،  طــويــرطــو،  لغويني، 
والالئحة طويلة، مكانته احلقيقية هي القسم الوطني األول، 

لكن التطاحنات واملصلحة اخلاصة ساهمت في إغراق هذا النادي العريق.
نتمنى أن يعود أبناء اإلسماعيلية إلى القسم الوطني األول، وأن يستفيدوا من دروس 
النزول الذي ال يعتبر نهاية العالم، ألن املكناسيني قادرون على جتاوز اإلخفاقات بسرعة، 

وإبعاد كل الوصوليني الذين حتدثنا عنهم خالل أكثر من مناسبة.

يخيم  رهيب  صمت 
حيث  املغربي،  املنتخب  معسكر  على 

الباردة  املتتبعني األجــواء  الحظ معظم 
خالل التداريب رغم حرارة مدينة مراكش، 

كما أن اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم 
غير متحمسة متاما للقاء الذي سيخوضه 

ضد  يونيو   8 األحـــد  يــوم  الوطني  الفريق 
كما  العالم،  كأس  إقصائيات  برسم  تانزانيا 
كبير بني رئيس اجلامعة علي  يوجد خــالف 
تصريحات  بسبب  الطاوسي  ورشيد  الفهري 
هذا األخير العشوائية منذ أن تقلد مهمة تدريب 
املنتخب.نتمنى أن مير هذا اللقاء واللقاء القادم 
ضد غامبيا في جو رياضي، وأن تكون النتيجة 
لصالح املغاربة، ولو إلنقاذ ماء الوجه، علما 

هذه  مــن  مبكرا  أقــصــي  منتخبنا  ــأن  ب
املنافسة.

مــع إطـــالق آخــر صفارة 
البطولة  مــبــاريــات  آخـــر  فــي 
خفية  أيــادي  تتحرك  االحترافية، 

املعتمدون،  الوكالء  هناك  وظاهرة، 
معارك  احملـــنـــكـــون،  والــســمــاســرة 
ضارية جتري بني هؤالء، يتشابهون 
في محاربتهم لبعضهم البعض، مع 

معارك األطباء والعشابني...
التعامل  مـــن  الــــوكــــالء  يـــحـــذر 
الّضوابط  خـــارج  الــســمــاســرة  مــع 
القطاع،  لهذا  املهيكلة  القانونية، 
في  شملهم  بلّم  قاموا  أنهم  لدرجة 
جمعية تدافع عن حقوقهم، في وجه 

السابحني في السوق السوداء...
ـــتـــهـــاء  ـــر مـــــع ان ـــي ـــث ـــك ـــبـــس ال ـــل ي

البطولة، ثوب سمسار ووكيل الالعبني، جتد بينهم 
املدرب واملسير، والطبيب الرياضي كذلك، وآخرين...

املهّم، انتهى مسلسل الدوري الوطني االحترافي، 
للبعض،  النهاية سعيدة  دام 30 حلقة، كانت  الذي 
وحزينة غاية احلزن للبعض اآلخر، متيز فيه العبون، 
وتاه آخرون، نال البعض من أصحاب البذلة السوداء 
العالمة الكاملة، منهم من أخطأ التقدير فرّجح كّفة 
هذا على ذاك!!، ومنهم من آنس الصواب وحكم بعدل 

العادلني....
لكنه  املمتاز،  الـــدوري  عن  اليوم  الستار  ُأســـدل 
ُفتح آلخرين، ُفتح للوكالء والسماسرة، حتى قبل أن 
والنصائح  والتوصيات،  الهواتف  حتركت  ينتهي، 

منهم من  والــتــحــذيــرات، 
بالعب  مــســيــر  يــنــصــح 
العمر،  صــفــقــة  يــشــكــل 
ومنهم مــن يــحــذر من 

التعاقد مع آخر عله جتارٌة  تبور، 
سوق فيه حراك، عكس االقتصاد 
الوطني حاليا الذي يعرف جمود 
الالعبني  فسوق  الثلجية،  القمم 
يــعــرف رواج  هــذا متحرك جــــّدًا، 
النعيم، بل ينذر بثورة في الشراء 
والبيع، ال مجال فيه للكراء، ليس 
الكراء كما  بثمن  ــشــراء  ال لــكــون 
يقال، بل ألّن )الپريطي( في مفهوم 
ـــك الالعب  املــتــتــبــعــني، أصــبــح ذل
الفاشل الذي يراد التنصل منه، ولو 

مؤقتا..
قيل قدميا: َما ْيْسَبْق للّسوْق غيْر الّشْفناَجة، لكن لم 
يسبق لي عند زيارتي كل يوم أحد لسوق أسبوعي 
ــفــنــاْج( أول مــن دخل  بــن سليمان، أن وجـــدت )الــّشْ
السوق، بالعكس أالحظ وجود جّل التجار واحلرفيني، 
من جّزارين وخّضارين وحاّلقني وْحالْيقّية كذلك، إال 
الشمس  أشعة  حتت  هناك  أظــّل  الّشفناْج،  صديقي 
إذن  ولعي باإلسفنج،  لشدة  قدومه،  أنتظر  أحترق، 
للصواب،  مجانبا  املــثــل  هــذا  يــكــون  أن  جــدا  ممكن 

وجنتهد نحن متاشيا مع العصر فنقول:
 ما ْيْسَبْق للّسوْق غير الّسمساَرة.....

رأي

mohamed.talal@hotmail.com

بقلم: م.ع. طالل

تعزية
احلزن  ببالغ  تلقينا 
السيدة  وفـــاة  واألســــف 
بعد  فـــتـــحـــي  خـــديـــجـــة 
مرض لم ميهلها طويال.

املناسبة  وبـــــهـــــذه 
بأحر  نــتــقــدم  األلـــيـــمـــة، 
التعازي واملواساة، إلى 
الوطني  اإلطـــار  أخيها 
ــى كل  فتحي جــمــال، وإل
وفدي،  وابنها  عائلتها 
راجــــــــني مـــــن الــــلــــه أن 
الصبر  عــائــلــتــهــا  يــلــهــم 
يتغمد  وأن  والــســلــوان، 
سبحانه وتعالى الفقيدة 
وفسيح  الرحمة  بواسع 

اجلنان.
إليه  ـــــا  ــه وإن ــل ل ــــا  إن

راجعون.

مهنة  من  ال 
مهنة له

الطاوسي



رئيس الفريق النيابي لبن كيران يطالب بالتحقيق في إنتخابات 2009 ويصرح:

العدالة والتنمية لم يقلب الطاولة.. 
لكـن للصبر حـدود

 العدد: 744  اخلميس 06 يونيو 2013

من السهل جدا أن يتعرف زوار فريق حزب العدالة والتنمية 
التابعون  املوظفون  التي يوجد فيها  املكاتب  النواب على  مبجلس 

للحزب، ذلك أن هذا الفريق دون غيره من الفرق يخصص 
إلى صور  السابقني، باإلضافة  حائطا كامال لتكرمي رؤسائه 

األنشطة في كل مكان، كما أن املكان يشهد حركة دؤوبة مقارنة 
باقي األجنحة. مع 

الله بوانو رئيس فريق  من داخل مكتبه يؤكد عبد 
عبد اإلله بن كيران مبجلس النواب أن حزب العدالة 
ليتحمل  الصبر  مازال في جعبته مزيدا من  والتنمية 

التي وجدها في طريقه، وليواجه جيوب  الصعاب 
املقاومة، غير أنه يبدو كمن ينشد أغنية أم كلثوم 

التي تقول للصبر حدود، عندما يؤكد بأن هذا الصبر 
ال ميكنه أن يستمر ملدة غير محدودة،» نحن لم نأتي 

من اجل الكراسي«. يقول بوانو.
نفس املصدر، يؤكد عدم وجود خالفات مع وزارة 
إيفاد جلنة لتقصي  إلى  لكنه يدعوا  الداخلية، 

2009، إذا أردنا أن نطوي  احلقائق في نتائج إنتخابات 
التي حتكمت فيها جهات معينة،  الصفحة،  هذه 

وتدخلت حتى يحصل هناك متييز لصاحب حزب 
معني على حساب أحزاب أخرى.. تبعا لذلك ال ميكن 

أن يحصل هناك تطبيع سريع مع حزب األصالة 
قوله. حسب  واملعاصرة، 

 حاوره: سعيد الريحاني 
اإلعالمية،  خ��رج��ات��ك  خ����الل  م���ن  ي��ظ��ه��ر   >
باإلضافة إلى خرجات البرلماني أفتاتي والقيادي 
بن  توجهات  مع  تتماشى  ال  أنها  الدين،  حامي 
أو  الحزب،  صقور  يسميكم  من  وهناك  كيران، 
معارضين من الداخل، لماذا تترك تحركاتكم هذا 

الناس؟ االنطباع لدى 
<  .. هذا االنطباع سببه هو أننا كنا قد 
تبنينا منذ سنة 2008 في الحزب أطروحة 
كون  على  المبنية  الديمقراطي،  النضال 
م��دخ��ل اإلص����اح ه��و ال��دي��م��ق��راط��ي��ة، وأن 
أسباب تأخر المغرب في عدد من المجاالت 
نحن  وال��ف��س��اد،  االس��ت��ب��داد  ف��ي  تتلخص 
نشتغل  وبقينا  السياق  هذا  في  اشتغلنا 
األمر  تعلق  س��واء  للمرجعيات  طبقا  فيه، 
أف��ت��ات��ي أو  ال��دي��ن أو  ب��ب��وان��و أو ح��ام��ي 
المؤتمرات،  هي  مرجعيتنا  نحن  الرميد.. 
هذه األخيرة تخرج بأوراق محددة لسقفنا، 
المجلس  عليه  ص���ادق  م��ا  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
في سياق  نتكلم  نحن  اآلن  ولحد  الوطني، 
وفي سقف ما خرج به المؤتمر، وما خرج 

الوطني... المجلس  به 

كيران  بن  اإلله  عبد  قال  لعملك،  تقيمه  في   >
بأن »بدأت تتعلم«، ما رأيك؟

< )يضحك( هذا ليس تعبيرا دقيقا، أنا 
بعض  ل��ه��ا  ال��م��س��ؤول��ي��ة  أن  بالفعل  أؤك���د 
جوانب التحفظ المرتبطة بها، فأنت عندما 
هيئة  عن  أو  مجموعة  عن  مسؤوال  تكون 
ف��أن��ت ت��ع��ب��ر ع��ن ت��ل��ك ال��ه��ي��ئ��ة، أم���ا رأيك 
سياقات  ف��ي  عنه  تعبر  ف��أن��ت  الشخصي 
بعد  يأتي  فريق  أت��رأس  اآلن  أن��ا  معينة.. 
األمانة كوجه للحزب، ويجب أن أعبر عما 

يسود داخل الفريق وداخل مكتب الفريق، 
ط��ب��ع��ا ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ه��ن��اك ب��ع��ض األراء 
»أتبدل«..  ل��م  أن��ا  عنها،  أعبر  الشخصية 
و»هادشي اللي عبر عليه بن كيران«، ربما 
يتعلق ببعض القضايا التي أصبح يلزمني 
العامة  األم��ان��ة  وق���رار  الفريق  ق��رار  فيها 

بدرجة ثانية عندما أصبحت مسؤوال.

• ال خالف لي مع وزارة الداخلية 
ولجنة التحقيق هي الحل 

< سبق لوزارة الداخلية أن أمرت بفتح تحقيق 
حول تصريحاتك التي اتهمت فيها الوالة والعمال 
ال  حتى  تصريحاتك  يضبط  الذي  ما  بالفساد، 

أزمة حكومية؟ تتسبب في 
<  هذا األمر الذي تتحدثون عنه اليوم، 
وطبعا  سنة،  من  أزيد  إلى  تاريخه  يرجع 
نحن ننتظر الدفعات األخرى من تعيينات 
الوالة والعمال، وأنا أؤكد أننا تفهمنا نوعا 
بداية  ك��ان��ت  ال��س��اب��ق��ة  ال��م��رح��ل��ة  أن  م���ا، 
يتعلق  األم��ر  أن  أي  المسطرة،  لتطبيق 
بمبادرة من الوزير المعني، وباقتراح من 
المجلس  ف��ي  وي��ن��اق��ش  الحكومة  رئ��ي��س 
الوزاري، ورئيس الحكومة أكد بأنه لم يكن 
التي تمت، وأكد  التعيينات  على علم بكل 
إنطاقا  إثنين  أو  أنه تحفظ على شخص 
أنا تكلمت  لديه..  المتوفرة  المعطيات  من 
التي  المعطيات  وقتها كمناضل من خال 
عليه  ن��ؤاخ��ذه��م  كنا  وم��ا  ل��دي��ن��ا،  ت��وف��رت 
أساسا، هو نوع من التمييز لصالح حزب 
معين على حساب أحزاب أخرى، ونحن لم 
نكن الوحيدين الذين إشتكينا، هناك بيانات 
االشتراكي،  ولإلتحاد  االستقال،  لحزب 
وحزب التجمع الوطني لألحرار فيما يتعلق 

السابقة.. باالنتخابات 

وصولكم  بعد  اليوم،  المطروح  السؤال    >
العمال،  ه���ؤالء  مصير  م��ا  ال��ح��ك��وم��ة،  ل��رئ��اس��ة 

طرفكم؟ من  بالفساد  المتهمين 
بيانات  وج��ود  لكم  أك��دت  أن  سبق    >
واضحة صادرة عن مجموعة من األحزاب، 
نطوي  أن  أردنا  إذا  لنقول،  مناسبة  وهي 
هذه الصفحة، فعلينا أن نذهب إلى لجنة 
لتقصي الحقائق، لتؤكد ما إذا كان هناك 
أن  أما  ال..  أم   2009 انتخابات  في  تحكم 
يخرج أحد األحزاب ليقول بأننا نستهدفه 
ونعلق عليه مشاكلنا..نحن ال نعلق مشاكلنا 
على أحد ولكننا نتحدث عن مرحلة معينة 
معينة  جهات  األح��زاب  جل  فيها  اتهمت 
أردنا  إذا   ..2009 انتخابات  في  بالتحكم 
أن ننهي هذه المرحلة فلنذهب نحو لجنة 

الحقائق. لتقصي 

كبيرا  هناك صراعا  بأن  يقول  من  هناك    >
بين بوانو ووزارة الداخلية؟

ل��ه من  ال��م��وض��وع ال أس���اس  <  ه���ذا 
الصحة، وأجبت عنه في حينه، وأنا قلت 
بالواضح »ربما أخطأت الحكومة ألنها لم 
تجري االنتخابات في 2012 «، وهو السبب 
الذي جعل الكل يتخوف من تنامي شعبية 
العدالة والتنمية، فتحول األمر إلى هاجس 
عند عدة أطراف في األغلبية والمعارضة.. 
»المعقول«  هو  سينفع  ما  أن  نقول  نحن 
وإذا كان قرار االنسحاب نهائيا عند حزب 
الجزء  في  ذلك  سنوضح  )كما  اإلستقال 
أن نذهب  ه��و  ال���ق���رار  وك���ان  ال��م��وال��ي(، 
هذه  فلتكن  ألوان��ه��ا،  سابقة  الن��ت��خ��اب��ات 
االنتخابات  م��ع��ه��ا  ول��ت��ك��ن  االن��ت��خ��اب��ات 

الجماعية.

•  ال يمكننا التطبيع مع حزب 
األصالة والمعاصرة بسهولة 

< يبدو من خالل تصريحاتك أن هناك خالفا 
بينكم وبين حزب األصالة والمعاصرة، أال  كبيرا 
في  الحزب  هذا  مع  األقدار  تجمعكم  أن  تخشون 
الجديدة  ال��م��ت��غ��ي��رات  ظ��ل  ف��ي  واح�����دة،  ح��ك��وم��ة 

)إنسحاب حزب اإلستقالل من الحكومة(؟
<  أنا أستبعد في الفترة الراهنة حصول 
الناحية  ف��م��ن  ال��ح��ال  ك���ان  وك��ي��ف��م��ا  ذل����ك، 
لها  كان  الديمقراطية  األح��زاب  السياسية، 
موقف من األحزاب اإلدارية، ولكنها قطعت 
مرحلة، رغم أنها أنشئت من طرف اإلدارة.. 
مرحلة  م��ع  نقطع  ل��م  إذا  بأننا  نقول  نحن 
في  كانوا  من  مع  التطبيع  يمكن  ال  التحكم 
في  يتحكمون  من  مع  المراحل  من  مرحلة 
رقاب الناس، خاصة بالجماعات وفي المشهد 
أن  قلم  بجرة  يمكننا  ال  عموما،  السياسي 
كاين  »م��ا  ون��ق��ول  التحكم  صفحة  ن��ط��وي 

باس«.

<  ولكن أحد القياديين في حزبكم إنبرى يقول 
بأن إلياس العماري عدو عاقل مقارنة مع شباط، 

هل إلياس العماري في نظرك عدو عاقل؟
<  )يضحك( أنا ال يمكن أن أعلق على هذا 
أعضاء  أح��د  من  ص��در  أن��ه  الكام، صحيح 
حزب العدالة والتنمية، لكن أنا قلت وأؤكد 
ال  السابقة  الفترة  في  التحكم  عناوين  بأن 
يمكن أن نطبع معها بأي حال من األحوال 
للقانون،  وباالحتكام  للسلوك  بتغيير  إال 
المستعملة سابقا،  األدوات  كل  مع  والقطع 

والتي تتحكم في الرقاب والعباد. 
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من  وزراءه  أعلن سحب  اإلستقالل  ح��زب    >
الحكومة، ماذا ستفعلون إذا تم تنفيذ هذا القرار 

الملك؟ تدخل  بعد 
< لكل حديث حديث، وعندما سيقع ذلك 
أخرى  م��ش��اورات  الحكومة  رئيس  سيفتح 
مثلما كانت هناك مشاورات من قبل تشكيل 
من جهة  هذا  من جهة،  هذا  الحكومة،  هذه 
أخرى، نحن لم نتوصل ال كحليف وال حتى 
قرار  بأي  األغلبية  أو  الحكومة  جانب  من 
دستوري  أو  قانوني  أو  إداري  أو  سياسي 
في  يعد  ل��م  األغلبية  ف��ي  ط��رف  ب��أن  ي��ق��ول 
األغ��ل��ب��ي��ة، ك��ل م��ا ه��ن��ال��ك ه��و ق���رار إتخذه 
المجلس الوطني لحزب االستقالل في إطار 
من  أن��ه سيخرج  فيه  ق��ال  ال��ح��زب،  س��ي��ادة 
الحكومة، قبل أن يصدر بيانا يقول فيه نحن 

الحكومة،  ليل لم نخرج من  لد وا
ذل��������ك ه������و أن  ع����ل����ى 
الحكومة الزالت تشتغل 
واألغ���ل���ب���ي���ة الزال������ت 
والقوانين  ت��ش��ت��غ��ل 
الساعة  ل��ح��د  ت��م��ر.. 
ف��ك��ل م���ا ن��ت��ف��وه به 
ب����������خ����������ص����������وص 
ال���س���ي���ن���اري���وه���ات 
الجانب  م��ن  يبقى 
البيداغوجي أو من 
التحليل  ج���ان���ب 
ال������س������ي������اس������ي. 

الدستوري..

 الحكومة لها رئيس واحد وليس 
هو شباط 

<  حميد شباط األمين العام لحزب اإلستقالل 
يقول بأنكم تتلقون األوامر من تركيا وإيران، بماذا 

ترد؟
في  ش��يء  ك��ل  ف��ي  تكلم  ش��ب��اط  حميد   >
النفس  وعلم  والطب  والجغرافيا  التاريخ 
وتكلم عن إيران وتركيا ومصر.. لذلك نقول 
عليه،  نرد  ال  لماذا  يسألوننا  الذين  للناس 
سنرد عليه في أي مجال، وإلى حدود اللحظة 
لن نرد عليه، ألن ذلك سيدخلنا في متاهات 
اإلصالحات  عن  ستلهينا  جانبية  ومشاكل 
الهيكلة  مراجعة  يطرح  مثال  هو  الكبرى، 
الحكومة،  ب��رن��ام��ج  وم��راج��ع��ة  الحكومية 
ويطرح عدم المساس بصندوق المقاصة وأن 
ال نذهب إلى اإلنتخابات إال في 2015.. هذه 
مطالب  ماهي  بقدر  حليف  مطالب  ليست 
إذا  شباط..  يريد  ماذا  إذن  حكومة،  رئيس 
كان يقصد بالتعديل أن يأتي هو بهذه الصفة 

وي��غ��ي��ر ك��ل ش���يء، ف��ه��ذا م��ن م��ه��ام رئيس 
الحكومة  رئيس  أن  نؤكد  ونحن  الحكومة، 
ع��ي��ن م���ن ط���رف ج��الل��ة ال��م��ل��ك ل��ك��ي يقود 
الحكومة ويشكل األغلبية، والحكومة عندها 
رئيس واحد هو عبد اإلله بن كيران المعين 

من طرف الملك. 

• نحن نقاوم جبهة مقاومة 
اإلصالح

أنكم  أم  المعارضة  إلى  للعودة  تحنون  أال    >
الحكومة؟ في  مرتاحون 

لنا  يخول  عندما  نحن حزب سياسي،   >
إلى  نتحملها  المسؤولية،  تحمل  الشعب 
أقصى ما يمكن، وسنتحملها بكل تحدياتها 
وإكراهاتها ومستلزماتها، ولكن التحمل له 
ح����دود، ط��ب��ع��ا ال��ي��وم ك��ل��ه��م ي��ت��ك��ل��م��ون عن 
مثل  ك��ث��ي��رة  م��ص��ط��ل��ح��ات 

ال�����ت�����م�����اس�����ي�����ح 
والعفاريت والدولة العميقة، والحزب 

لإلتحاد  السابقة  بالمصطلحات  ال��س��ري 
االشتراكي، ولكن اليوم عندنا دستور وعندنا 
ترق  لم  الممارسة  الساعة  ولحد  ممارسة، 
بعد إلى التنزيل الديمقراطي للدستور، وأنا 
أؤكد مرة أخرى أن تفعيل وتنزيل الدستور 
رئيس  ف��ي��ه��ا  ب��م��ا  للجميع  م��س��ؤول��ي��ة  ه��و 
والمؤسسة  والبرلمان  والحكومة  الحكومة 
ال��م��ل��ك��ي��ة وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي واألح����زاب 
مع  اليوم  المواطنين..  وعموم  السياسية 
السياسية  األط��راف  بعض  الشديد  األس��ف 
االحتكام  ع��وض  التحكم  ف��ت��رة  إل��ى  ت��ح��ن 
للدستور، وإال كيف نفسر أن بعض الوجوه 
تخرج  الزال��ت  سياسية  أو  إعالمية  س��واء 

الحكومة.. قرارات  وتتحدى 

<  )مقاطعا( لنأخذ مثال من القناة الثانية، هذه 
األخيرة أصدرت بيانا تقول فيه أن هناك إرادة من 

الحكومة للتحكم في القناة، السؤال المطروح لماذا 
إقالة  مثل  صالحياته،  الحكومة  رئيس  يفعل  ال 

مثال؟ مسؤول 
أن يخرج  ي��ع��ق��ل  ه��ل  ت��ع��رف��ون،  أن��ت��م   >
لم يكن مدعوما  مستخدم ليعبر عن ذلك لو 
أو مسخرا أو ناطقا رسميا باسم من يحنون 

التحكم. إلى فترة 
بوضوح، فخطاب 9 مارس، أعطى لرئيس 
ع��ل��ى اإلدارة  ك��ب��ي��رة  م��س��ؤول��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
هذا  من  كبيرا  جانبا  وأقر  جاء  والدستور 
أقولها  ال��م��ق��اوم��ة  ج��ي��وب  أن  غ��ي��ر  األم����ر، 
اإلدارة  ف���ي  ت��ش��ت��غ��ل  م���ازال���ت  وأؤك����ده����ا 
المغربية.. اليوم نحن أمام تيارين من أحزاب 
وإداريين،  ومسؤولين وسياسيين  وهيئات 
تيار  وهناك  اإلصالح،  مع  يقفون  من  هناك 
وأصحاب  وإداري��ي��ن  مسؤولين  يضم  أخ��ر 
يقفون في وجه  مصالح ونفوذ ومؤسسات 
من  لكل  نقول  يجعلنا  ما  وه��ذا  اإلص��الح.. 
ال��ب��ل��د وي��ط��م��ح��ون لإلصالح  ي��ح��ب��ون ه���ذا 
والتغيير أن يصطفوا في 
جبهة 

أينما  واح���������دة 
ك���ان���وا وف���ي أي م���وق���ع، س����واء في 

المعارضة أو األغلبية أو المجتمع المدني، 
وأن يلتحموا لتشكيل جبهة واحدة لمقاومة 

هذا التيار األخر الذي ال يريد اإلصالح.  

على  بالسطو  متهم  ال��ب��رل��م��ان��ي،  فريقكم    >
المعارضة، ما رأيك؟ صالحيات 

< )يضحك( هذا األمر أجبت عنه أكثر من 
نمثل  لألمة،  نواب  وأخيرا  أوال  نحن  مرة، 
نوصل  أن  يقتضي  وتمثيلهم  المواطنين، 
وأدوات  عنهم،  وندافع  للبرلمان،  قضاياهم 
التشريعية  ال��م��ؤس��س��ة  داخ����ل  اإلش��ت��غ��ال 
والتشريع  ال����رق����اب����ة  وه�����ي  واض�����ح�����ة، 
صالحياتنا  نمارس  نحن  والدبلوماسية.. 
ومن بينها مراقبة عمل الحكومة، ومن ينتظر 
منا أن نأتي لنكون أداة تصفيق فهو مخطئ، 
نحن هنا لنقوم بأدوارنا في استقاللية تامة 
عن الحكومة وإال فلنفرغ هذا البرلمان ونترك 

وحدها. الحكومة 

• لسنا مستعدين للبقاء في 
الحكومة مقابل الكراسي 

وهذه أوراشنا
<  هناك سؤال مقلق يطرح اليوم أكثر من أي 
وقت مضى، لماذا لم يقلب حزب العدالة والتنمية 
الطاولة لحد اآلن، طالما أن ظروف اإلشتغال غير 

الذي ترغبون فيه؟ موجودة بالشكل 
العدالة  جعبة  في  الساعة  لحد  مازال   >
المتحالفة  األح��زاب  جعبة  وفي  والتنمية، 
معها، وفي الحكومة ورئيسها منسوب كثير 
من الصبر ومن تحدي اإلكراهات ومقاومتها 
هامش  عندنا  مازال  القصوى،  الحدود  إلى 
من العمل، ولكن عندما تسد جميع األبواب 
وحينما ينفذ الصبر وأفق اإلصالح، فلسنا 
مستعدين للبقاء من أجل الكراسي كما يؤكد 

الحكومة. ذلك رئيس 
نحن جئنا من أجل اإلصالح وإذا توقفت 
عجلة اإلصالح، ال يمكن أن نستمر.. من جهة 
يتم  لكي  ن��أت  لم  بأننا  نعتقد  نحن  أخ��رى 
هي  »االزم��ة  الحمراء،  بالزرابي  إستقبالنا 
اللي جابتنا«، وجئنا في إطار إنتقال حزب 
م��ن ال��م��ع��ارض��ة إل���ى ال��ح��ك��وم��ة وف���ي إطار 
اإلنتقال من وضعية اجتماعية إلى وضعية 
7 حكومات  أخرى، )هذه الوضعية أسقطت 
في الطرف األخر الذي نحاوره وهو اإلتحاد 
من  اإلنتقال  إط��ار  في  جئنا  كما  األروب��ي(، 
إلى  المحدودة  بصالحياته   1996 دستور 
وقضايا  ومهام  بصالحيات   2011 دستور 
كثيرة ومتعددة.. تبعا لذلك، ال يمكن أن نقول 

أن��ن��ا سنضع  أو س��ن��ت��ي��ن  ظ���رف س��ن��ة  ف��ي 
عن  عاجزين  سنعتبر  إال  بسهولة  المفاتيح 
العمل، والقيام بالواجب يفرض علينا الصبر 
ع��ل��ى ال��ت��ح��دي��ات، وم��واص��ل��ة اإلص���الح في 
أوراشه المتعددة، منها ورش إصالح قطاع 
العدل الذي وصل إلى مستوى متقدم بعدما 
نحن  واليوم  »التشويشات«،  جميع  تحدى 

الخالصات. تلك  ننتظر خالصاته وتنزيل 
صندوق  إص�����الح  ورش  أي���ض���ا  ه���ن���اك 
المقاصة، ف 56 مليار درهم التي تمثل ثقال 
الناتج  وعلى  العامة،  الميزانية  على  كبيرا 
الداخلي الخام تفرض ضرورة اإلصالح في 
أوال،  تضمن  التي  الكبرى،  األه��داف  إط��ار 
استفادة الفئات الفقيرة والمعوزة والمهمشة 
)بما في ذلك المناطق( من الدعم ثانيا، ال بد 
للفئات  ال���ش���رائ���ي���ة  ال����ق����درة  ح��م��اي��ة  م���ن 
المستهدفة، والبد كذلك من حماية تنافسية 

ودعمها.  المقاوالت 
الحكومة  أطلقتها  التي  األوراش  بين  من 
كذلك، ورش إصالح صندوق التقاعد.. اليوم 
لصالح  يشتغلون  موظفين  أرب��ع��ة  ه��ن��اك 
متقاعد واحد، وفي 2014 سندخل 
كبير  ع��ج��ز  ف���ي 
ل�����ل�����ص�����ن�����دوق 
سيكلف أزيد من 
125 مليار درهم، 
يفرض  م���ا  وه���و 
ال������ت������ع������ج������ي������ل 
ال  كما  ب��اإلص��الح، 
أذكر  أن  ي��ف��وت��ن��ي 
ب������ورش اإلص�����الح 
ال���ض���ري���ب���ي ال����ذي 
»مراجعة«  ي���ف���رض 
م��س��أل��ة اإلع����ف����اءات 
الضريبية التي تعدت 

دره����م ت���ط���رح س���ؤال 30 مليار 
ما  وهذا  الوطني،  اإلقتصاد  في  المساهمة 
في  مساهمتها  لضمان  مجهود  بذل  يفرض 
اإلقتصاد الوطني بما يتناسب مع وضعها..
كما يأتي على رأس أوراش اإلصالح، ورش 
اإلنتخابات  وإج��راء  المؤسسات  استكمال 
واألقاليم  ال��ع��م��االت  ومجالس  الجماعية، 
الثانية،  ال��غ��رف��ة  واس��ت��ك��م��ال  وال��ج��ه��ات، 
وضرورة إجراء اإلنتخابات وربما هذه من 
نراه  ما  نعيش  تجعلنا  التي  األسباب  بين 

اليوم في األغلبية..
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حتن السياسية  األطراف  الشديد،بعض  األسف  مع  اليوم 

كيف وإال  للدستور،  االحتكام  عوض  التحكم  فترة  إلى 

سياسية أو  إعالمية  سواء  الوجوه  بعض  أن  نفسر 

احلكومة.. قرارات  وتتحدى  تخرج  الزالت 

 إستلهم الباكوري، األمين العام لحزب األصالة والمعاصرة، هذه األيام 
أسلوب »الشعبوية« وتحدث عن »الحياحة والحالليف«، ما رأيك في هذا المستوى 
من النقاش السياسي الذي ال يقف عند ذلك بل يمتد إلى الحديث عن التماسيح 

والعفاريت )رئيس الحكومة( والحمار )الشوباني(؟
> المشكل في المغرب منذ زمان هو إستعمال المصطلحات الغير 
المباشرة، حيث ال يتم التعامل بالوضوح الكامل مع األطراف التي 
المصطلحات منبعها  أن بعض  اليوم صحيح  التحاور معها..  يتم 
األمثال الشعبية، والبعض يتعلق بالحيوانات، لكن إذا أردنا أن نتكلم 
عن وجود أزمة فهي أوال أزمة خطاب، تؤثر على ثقة المواطن في 
السياسة وتؤثر على ثقة المستثمرين، الذين يسمعون أن حليفا خرج 
من الحكومة ثم عاد إليها وأن الملك سيتدخل ونحن عندنا دستور.. 
هذا األمر يخلق نوع من الريبة، والتشويش على المؤسسات يطرح 

سؤال أزمة خطاب.

 سبق لك أن إتهمت الباكوري بشكل مباشر بتبديد أموال صندوق اإليداع 
والتدبير، هل مازلت على رأيك؟

اإلي��داع والتدبير ع��رف ع��دة خروقات  أن��ا أج��زم أن صندوق   <
واختالالت في فترة من الفترات، وكل المحللين يجمعون على أن صفقة 
»كلوب ميد« مثال، هي من أسوأ الصفقات، التي عرفها صندوق اإليداع 
ببعض  تتعلق  التي  كذلك،  اإلشكاالت  بعض  عرف  ال��ذي  والتدبير 
اإلسثمارات التي دخل فيها في القطاع الخاص، والتي تطرح سؤال 
دوي  »أج��ور  إل��ى جريدة  دخ��ل  لماذا  أص��ال،  إليها  الدخول  معايير 
لوماروك« ولم يدخل إلى جريدة أخرى، ولماذا يشتري مشاريع شركة 
الضحى إلنقاذها من اإلفالس وال يدخل في مشاريع أخرى، لماذا توجد 

اليوم أكثر من 133 شركة تابعة لصندوق اإليداع والتدبير..
هذه األموال )أموال اإليداع والتدبير( ترجع لألرامل واليتامى فضال 
عن كونها ملك للمواطنين، من خالل أن جميع اإليداعات ذات الطابع 
الرسمي تكون في صندوق اإليداع والتدبير.. يجب أن ال نضحك على 
المغاربة، اليوم يجب أن نطرح وضعية صندوق اإليداع والتدبير، 
وهذا األمر أكده حتى الرئيس الحالي، الذي قال بأن صفقة »كلوب 

ميد« التي أبرمت في عهد الباكوري لم تكن واضحة.

الباكوري ساهم في تبديد أموال اليتامى واألرامل 

أوراش اإلصالح  الحديث عن  إطار  في   
التي باشرتها الحكومة، يطرح سؤال مقلق حول 
طريقة توزيع الدعم المباشر، التي تراه الحكومة 
كأحد الحلول إلصالح صندوق المقاصة، كيف 
يمكن أن تكون للحكومة القدرة على التمييز بين 

من يستحق ومن ال يستحق؟
بهذه  تتكلف  مؤسسات  هناك  أوال   <
االعتماد  تم  إحصائيات،  وهناك  األمور، 
عليها في إطالق المبادرة الوطنية للتنمية 
نظام  يشتغل  أساسها  وعلى  البشرية، 
»راميد«، فضال عن كون المندوبية السامية 
ما  واألدوات  اآلليات  من  لها  للتخطيط 
يمنحها القدرة على تحديد ذلك، والحكومة 
هذا  إلن��ج��از  أدوات  على  تتوفر  نفسها 
العمل.. المشكل ال يطرح بالنسبة لتحديد 
الفئة المسهدفة، ولكنه يطرح في طريقة 
اإلستهداف والتنزيل وطريقة إيصال هذا 
في  نختلف  ق��د  ألننا  الفئة،  لتك  ال��دع��م 
األمر  كان  إذا  وما  األرق��ام  حول  البداية 
يتعلق ب3 ماليين أو 6 ماليين، ولكن ما 
هناك  تكون  أن  يمكن  ال��دع��م  ينطلق  إن 
مرحلة  م��ن  م��رت  ال���دول  وك��ل  مراجعات 

إنتقالية..

ال ينبغي الخوف من إصالح 
صندوق المقاصة 

الباكوري
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الدورة  خريبكة  مدينة  حتتضن 
السينما  ملهرجان  السادسة عشرة 
يونيو  و29   22 مابني  اإلفريقية 
2013، من تنظيم مؤسسة مهرجان 
حتت  بخريبكة  اإلفريقية  السينما 
الرعاية السامية لصاحب اجلاللة 
ب��دع��م من  ال��س��ادس،  امل��ل��ك محمد 

للفوسفاط  ال��ش��ري��ف  مجمع 
السينمائي  وامل�����رك�����ز 

امل���غ���رب���ي وم���س���ان���دة 
مكونات:  ع���دد  م��ن 

مؤسسات  م����ن 
ع�����م�����وم�����ي�����ة 
منتخبة  و

م������ح������ل������ي������ة 
إق������ل������ي������م������ي������ة 

وج��ه��وي��ة.. ال���دورة 
ستشارك فيها 15 دولة 

إف��ري��ق��ي��ة ل��ل��م��ن��اف��س��ة من 
املتلقي  إعجاب  حتقيق  أجل 

اجلماهير،  وعموم  السينمائي 
ع���ل���ى رض�����ى جلنة  واحل�����ص�����ول 
هي:  وال���دول  الرسمية.  التحكيم 
السينغال  وساحل العاج والطوغو 
ونيجيريا وبوركينا فاسو وانغوال 
والنيجر  واملوزنبيق  ووتنزانيا 
وغينيا بساو، ومن الدول العربية 
اإلفريقية: مصر وتونس باإلضافة 
التي  امل��غ��رب��ي��ة  امل���ش���ارك���ة  إل����ى 
لم  بأشرطة  املسابقة  إلى  ستدخل 
وأخرى  ب��امل��غ��رب  عرضها  يسبق 

شاركت في سوق األفالم مبهرجان 
الدولي في دورته  كان السينمائي 
مرة  وألول   ،)2013( األخ����ي����رة 
ستشارك دولة جزر املوريس بعمل 
الوطن  قضايا  من  ج��زء  عن  يعبر 
التي  مدغشقر  ودول���ة  وال��ش��ب��اب، 
تشارك بدورها ألول مرة بخريبكة، 
الدول  ع��دد  قاعدة  تتوسع  وبذلك 
السادسة  ال�����دورة  ف��ي  امل��ش��ارك��ة 
للعروض  وب���اإلض���اف���ة  ع���ش���رة، 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة امل����ش����ارك����ة في 
برمجت  الرسمية،  املسابقة 
من  الفقرات  من  مجموعة 
البعد  تعميق  ش��أن��ه��ا 
ال��ث��ق��اف��ي ال���ذي ميز 
مهرجان السينما 
اإلف����ري����ق����ي����ة 
نشأته  مند 
 ، )1 9 7 7 (
م����ن����ه����ا ف���ق���رة 
لألعمال  استرجاع 
املغربية  السينمائية 
مهما  جناحا  حقق  التي 
وص����دى ج��م��اه��ي��ري��ا مميز 
ال��ن��ق��اد حول  ب��ني  نقاشا  وأث����ارت 
وتقنيات  م��ض��ام��ي��ن��ه��ا  ح���م���والت 
فيها  ال���س���ي���ن���م���ائ���ي���ة  ال���ك���ت���اب���ة 
األف��الم في بعض  وستعرض هذه 
العمومية  والساحات  الفضاءات 
التربوية  امل���ؤس���س���ات  وب���ع���ض 

واالجتماعية. 

مهرجان  إدارة  أعلنت 
للفيلم  ال��ع��رب��ي  ال��ع��ال��م 
ال��ق��ص��ي��ر ب�����آزرو وإف����ران 
ب����امل����غ����رب ع����ن دورت����ه����ا 
من  عشر التي  اخل��ام��س��ة 
املقرر أن تنعقد في إفران 
ولغاية   15 م����ن:  ل��ل��م��دة 
وأن   2013 غ���ش���ت   18
املشاركة  ب��اب  فتح  تعلن 
أقسامه  ف��ي  وال��ت��س��ج��ي��ل 
م��س��اب��ق��ات��ه االث��ن��ت��ني )2( 

وهما :
األرز  م���س���اب���ق���ة   1-
العربي  للفيلم  ال��ذه��ب��ي 

أفالم احملترفني.
املرحوم  م��س��اب��ق��ة   2-
للبيئة  ال��دغ��م��ي  ال��ع��رب��ي 
اخلاصة بالشباب املبدعني 
ح���ول م���وض���وع ال�����دورة: 
والطاقة  ال��ب��ي��ئ��ة  سينما 

املتجددة.

مبكناس،  احلضرية  واجلماعة  الثقافة،  وزارة  تنظم 
الدورة  تافيالت،  مكناس  جهة  والي��ة  م��ع  وبتعاون 

اخلامسة عشرة للمهرجان الوطني للمسرح مبكناس 
خالل الفترة املمتدة من 06 إلى 13 يونيو 2013. 
وثقافية  فنية  ف��ق��رات  التظاهرة  ه��ذه  وتتضمن 

متنوعة:
عروض مسرحية في إطار املسابقة الرسمية، 
وع�����روض م��س��رح��ي��ة ل��ل��ك��ب��ار وال��ص��غ��ار خارج 
املسابقة، واجلزء الثاني من ندوة »همزة وصل« 
حول املسرح املغربي بتنسيق مع الهيئة العربية 

للمسرح، وتوقيع إصدارات مسرحية جديدة، وتكرمي فنانني مسرحيني. 
وستنظم فعاليات املهرجان بكل من مدينة مكناس )املركز الثقافي محمد 
املنوني واملعهد الفرنسي وفضاء احلبول( واملركز الثقافي باحلاجب واملركز 

الثقافي مبوالي إدريس زرهون.

بشراكة مع عدة جهات، نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع الرباط 
يوم  باملغرب  الثقافية  للمقاهي  الرابعة  الوطنية  الندوة  املنصور  يعقوب 
السبت فاحت يونيو 2013 بالفضاء اجلمعوي األمل بحي يعقوب املنصور 
مبدينة الرباط، مبشاركة ممثلي املقاهي الثقافية واألدبية بعدة مدن مغربية، 

وأساتذة عايشوا جتربة الشعلة منذ 2002.

في شهر يوليوز القادم، حتتضن مدينة شفشاون فعاليات الدورة 28 
للمهرجان الوطني للشعر املغربي احلديث، في محور: »القصيدة املغربية.. 
إبداعية  وفقرات  وندوات  شعرية  قراءات  البرنامج  ويشمل  أين؟«،  إلى 
متنوعة، حيث سيستضيف املهرجان الذي تنظمه جمعية أصدقاء املعتمد، 

شعراء ونقاد من املغرب ولبنان وسوريا.

صدر عن مكتب تنسيق التعريب 
للمنظمة  ال��ت��اب��ع  ب���ال���رب���اط 
والثقافة  ل��ل��ت��رب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

حديثان  م��ع��ج��م��ان  وال��ع��ل��وم 
هما:

اإلعالم  لعلوم  املوحد  1. املعجم 
 )4055( )حتيني(: ويتضمن 

م��ص��ط��ل��ح��ا ب���ال���ل���غ���ات ال���ث���الث: 
والعربية،  والفرنسية  اإلجنليزية 

باللغة  م���خ���ت���ص���رات  وق����ائ����م����ة 
فهرسني  باإلضافة إلى  اإلجنليزية 

باللغتني العربية والفرنسية.
2. املعجم املوحد ملصطلحات الهندسة املدنية في 

أربعة أجزاء : ويتضمن )3943( مصطلحا باللغات 
إلى  باإلضافة  والعربية،  والفرنسية  اإلجنليزية  الثالث: 

فهرسني باللغتني العربية والفرنسية.
كما أصدر مكتب تنسيق التعريب  العدد 70 من مجلته 

احملكمة »اللسان العربي« متضمنة األبحاث التالية :
باللواصق  املتصلة  األف��ع��ال  بناء  ن���زال:  نبيل  نبال  د. 
درق���اوي:  مختار  د.  احل��رك��ي��ة،  الضميرية 
في  املتعلمني  ل��دى  اللغوي  اخلطإ  ظاهرة 
ضوء اللسانيات التطبيقية، ذ. عبد العزيز 
في  املصطلحي  ال���درس  مظاهر  امل��ط��اد: 
الفكر العربي القدمي، د. محمد الغريسي: 
الترجمة ومشكل بناء املصطلح اللساني، 
لعريبي:  ك��ح��ي��ل-أ/رمي��ة  س��ع��ي��دة  د. 
اللغة،  منهجية ترجمة املعاجم ثنائية 
مصطلحات  علي  ش��ح��ادة  ع��اص��م  د. 
عربية في لغة املاليو: دراسة وصفية  
أجل  م��ن  وق��ي��دي:  د. محمد  ودالل��ي��ة، 
اللغة العربية وبها، أ.د. مبروك املّناعي: املختصر في 

االصطالحات والتعابير االستشرافّية 
 yranoitcid enilno ygolonimret lacinhcet cibara eht; hcsibez odiug

ربيع سوس التشكيلي بأكادير
يستضيف الكاتب والناقد محمد أديب السالوي

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

في  تتنافس  دولة   15
السينما  مهرجان 

بخريبكة اإلفريقية 

إصدارات معجمية جديدة

املهرجان الوطني للمسرح 
في دورته اخلامسة عشرة

سينما البيئة والطاقة 
املتجددة في آزرو وإفران

ندوة املقاهي الثقافية في 
نسختها الرابعة

القصيدة املغربية .. إلى أين؟



العاصمة  ع���ل���ى  ي���ص���ع���ب 
ت��ن��ظ��ي��م أي����ة ان���ت���خ���اب���ات في 
ال���راه���ن، وه���ي مقبلة  ال��وق��ت 
على  املقبل  أك��ت��وب��ر  شهر  ف��ي 
اح��ت��ض��ان م��ؤمت��ر دول����ي من 

العيار الثقيل.
انطلقت  ال��ت��ي  ف���اإلش���ارات 
خالل الشهر املاضي من وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة، ت��وح��ي ب��ق��رب تلك 
شك  دون  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات 
الوجوه  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ستغير 
اجلماعي  العمل  حولت  التي 
إلى مهنة ومكسب لالسترزاق 
والتفكير  ل����إب����داع  ول���ي���س 

والنضال واالقتراح.
االنتخابات،  ه����ذه  وق���ب���ل 
ينبغي إعادة النظر في التقسيم 
املقاطعات  كل  وفي  االنتخابي 
التي شهدت حتوالت كبيرة في 
مثل  الدميوغرافية  تركيبتها 
مقاطعة أكدال- الرياض، وفي 
واالقتصادي  العمراني  منوها 

حسان،  مقاطعة  مثل  املقبلني 
املنصور  ي��ع��ق��وب  وم��ق��اط��ع��ة 
وستصبح  أص���ب���ح���ت  ال���ت���ي 
املتوسط  امل���دى  ع��ل��ى  ع��م��الق��ة 
أك��ب��ر جتمع سكني  وس��ت��ك��ون 
في الرباط خصوصا إذا عممت 
بدوار  املوجودة  كتلك  بنايات 
الكرة على تراب املقاطعة، دون 
أبي  املنتظرة  امل��دي��ن��ة  إه��م��ال 

رقراق مبقاطعة حسان.
أكيد أن االنتخابات املقبلة لن 
تكون كسابقاتها بكل املقاييس، 
وسيتحمس لها الناخبون مما 
ستزعزع  جديدة  نخبا  سيفرز 
وقد  كراسيهم،  م��ن  اخلالدين 
ينجو عمدة العاصمة من هذه 
في  يستمر  وف���ي  "ال��زع��زع��ة"، 
قيادة السفينة بفريق جديد إذا 
ما قرر الترشح ولو لتحقيق ما 
لم يستطع إجنازه مع املجلس 
احلالي الذي يتحكم فيه بعض 
أغلبية  ل��ه��م  ال���ذي���ن  ال���ن���واب 

ع���ددي���ة م���ن األع���ض���اء وليس 
العمدة الذي له 4 أعضاء فقط 

من 85 عضو.

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

تستعد بلدية غرناطة 
لالحتفال  اإلس��ب��ان��ي��ة 
بذكرى مرور ألف سنة 
على تأسيسها كمدينة 
إس����الم����ي����ة، وه���ي���أت 
برامج  املناسبة  لهذه 
معارض  ع���ن  ع���ب���ارة 

موسيقية  وح����ف����الت  وم���ه���رج���ان���ات 
العمومية،  الساحات  في  واحتفاالت 
وبالرغم من كون تاريخ هذه التظاهرة 
ل��ن ي��ح��ل إال ف��ي ش��ه��ر م���اي م��ن سنة 
بتهييء  دشنتها  البلدية  ف��إن   ،2014
املاضي  ماي  شهر  من  ابتداء  السكان 
وذلك  املقبل  دجنبر  شهر  ح��دود  وإل��ى 
تلك  تتضمنه  سوف  ملا  مقدمة  بتنظيم 

االحتفاالت.
ب��ل��دي��ت��ه��ا حتترم  ف���ي م��دي��ن��ة،  ه���ذا 
آثار  الم��ت��ص��اص  س��ك��ان��ه��ا وجت��ت��ه��د 
األزم���ة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��ض��رب كل 
صناعة  ف��ت��ح��اول  اإلس��ب��ان��ي��ة،  اململكة 
شبح  وإبعاد  البهجة  وإدخ��ال  الفرحة 
املصيبة التي تتربص بالسكان بفضل 
في  س��واء  املنتخبني  واجتهاد  نباهة 
أو  إش��ب��ي��ل��ي��ة  أو  ق��رط��ب��ة  أو  غ��رن��اط��ة 
مدن  وكلها  اإلسبانية  مالقا  أو  قادس 
الرباط،  اململكة  عاصمة  مثل  أندلسية 

األندلسية.
»نشاط«  في  فاملنتخبون  عندنا،  أما 
العام فما أن  دائم وعلى طول وعرض 
حتى  اجلماعي  املجلس  قاعة  تلفظهم 
يستأنف أغلبهم »نشاطهم« في الفيالت 
ل��دراس��ات ملفات  وال��دي��ور وامل��ق��اه��ي 
أو  النائب  هذا  أو  الرئيس  هذا  »قلب« 
»شقلب« هذا القرار أو »فبركة« ملتمس 
مالية  حت���وي���الت  ت��ب��دي��ل  أو  ت��ف��وي��ت 
مجالس  ف��ي  املناضلني  »تبليص«  أو 
أو مترير  لشركات ومؤسسات،  إدارية 
والسيارات  واالمتيازات  املنح  لوائح 
والتليفونات،  والتعويضات  واألسفار 
»دياولنا«  من  تتطلب  »األنشطة«  وهذه 
يوميا  وح���ض���ورا  واج���ت���ه���ادا  ج��ه��دا 
والوزيعة  »القسمة«  مجريات  لتتبع 
حتى تكون عادلة ودميقراطية، والشك 
سينبهرون  غرناطة  منتخبي  أن  ف��ي 
عندما يعلمون بأن شقيقتها األندلسية 
أدراك  وما  األمريكيون  صنفها  الرباط 
ما صرامتهم وشروطهم في اختيارها 
ثاني أحسن وأفضل وجهة سياحية في 
وهم  الغيرة  قلوبهم  وستغمر  العالم، 
تتويجها  وثائق  أيديهم  بني  يقلبون 
لآلثار  كمدينة  العاملية  اليونسكو  من 
وسيصابون  واإلس��الم��ي��ة  الفينيقية 
يعلمون  عندما  والسخفة«  »بالدوخة 
بأنهم و3500 وفد من كل أرجاء الدنيا 
مدعوون حلضور أكبر جتمع عاملي عند 
أكتوبر  شهر  خالل  الرباط  األندلسية 

املقبل أي بعد 4 أشهر من اليوم.
الغرناطيون  األندلسيون  وسيفيق 
من دوختهم ويفتحون أفواههم تعجبا 
من هدوء وبرودة دم زمالئهم الرباطيني 
وال  عاملي  ال مبؤمتر  لهم  علم  ال  الذين 
وال  أع��م��ال��ه  ب��ج��دول  وال  بتحضيراته 
يتابعون  فالرباطيون  بأسماء ضيوفه، 
بسخرية »حتركات« كثير من منتخبيهم 
البونات  على  احل��ص��ول  ف��ي  املنصبة 
و«إذا  والدقيقية«  والزيتية  »السكرية 
العمرة«،  ألداء  س��ف��رة  ش��ي  ال��ل��ه  كتب 
الفتح  رب���اط  املسكينة  يفيد  م��ا  ف��أم��ا 
لله،  واحل��م��د  أمينة،  أي���ادي  ب��ني  فهي 
على تلك األيادي التي حتاول إنقاذ ما 
رسالة  وصلت  فهل  إنقاذه،  استطاعت 

غرناطة إلى الرباط؟

اجلماعة! ملوظفي  العاصمة  سكان  يؤديها  يوميا  مليونا   120 حديث العاصمة

درس من غرناطة
إلى الرباط

يطالبوا  أن  العاصمة  سكان  حق  من 
بخدمات جماعية في املستوى الراقي وبأسرع 
وقت، ماداموا يؤدون للموظفني املكلفني بهذه 
120 مليون سنتيم يوميا،  اخلدمات حوالي 
وفوائد  وتعويضات  ورواتب  أجورا  وتشمل 
وتنقل  ونقل  وامتيازات  وإعانات  اجتماعية 

واتصاالت هاتفية وتأمينات.
سكان  "يخدم"  جماعي  موظف  و6000 
مقاطعة  لكل  موظف   1200 العاصمة مبعدل 
حسابية  وبعملية  اخلمس،  املقاطعات  من 
فيهم  مبا  ساكن   100 لكل  موظف  أخرى 
الصبيان واألطفال، وفي فرنسا مثال موظف 
هذه  وفي  ساكن،   5000 لكل  واحد  جماعي 
احلالة سيكون سكان الرباط من "أسعد" سكان 
"ممتازة"  بخدمات  "املتمتعني"  ومن  املعمور 

كل  "يطحنون"  الذين  اجلماعة  موظفي  من 
يوم 120 مليون، إضافة للسيارات ولبعضهم 

السكن اجلماعي.
وعندما يحتاج مواطن لعقد ازدياد يضطر 
أضحت  حتى  للتسويف  ويخضع  لالنتظار 
وكأنها  املواطنني  مع  اجلماعة  معامالت  كل 
أن  حني  في  املوظفون  بها  يتبرع  تبرعات 
مليون   120 مبلغ  هو  احلاصل،  هو  العكس 
ملوظفي  العاصمة  سكان  مينحه  يوميا 
ومراقبة  وأشغال  بأعمال  ليقوموا  اجلماعة، 
وحماية،  ووقاية،  وحراسة،  وإحصاء 

وضبط. 
العشوائية  األسواق  أمامكم  هي  وها 
والفوضى في كل األثمنة من اخلبز واللحوم، 
الغذائية، وها هي اخلضر  واملقاهي واملواد 

وحتت  األرصفة  فوق  تعرض  والفواكه 
إلى مشتل  أنها تتحول  أشعة الشمس حتى 
بنهيقها  النقانق  هي  وها  للميكروبات، 
الدخالء  من  تشتكي  و"الكفتة"  تستغيث، 

"املصارين" وأشياء أخرى.
وأزيد من 20 قسم إداري يقولون إنها في 
خدمة السكان في حني أن السكان هم الذين 
في خدمة األقسام اإلدارية بتجهيزها وأجور 
املنتسبني إليها، وعندما يحتاج مواطن إلى 
وثيقة إدارية مثل رخصة اإلصالح والبناء أو 
فتح مقهى أو محلبة أو أية خدمة، فإنه يصير 
كاملتسول يرغب ويطلب ويبحث عن وساطة.

املواطن على وجه  "يرمي"  أن  نتمنى  لذلك 
يؤدي  الذي  هو  بأنه  يحترمه،  ال  موظف  كل 

أجره الشهري.
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الرباط يا حسرة

الرباط وسط العاصفة

إما املؤمتر الدولي وإما االنتخابات اجلماعية

التالميذ  م��ن  اآلالف  م��ئ��ات 
والطلبة في الرباط، سيجتازون 
"ص��������������راط" االم�����ت�����ح�����ان�����ات، 
وسيتعرضون إلى هزات نفسية 
وسيصادفون  واج��ت��م��اع��ي��ة 
ولن  معقدة،  وإجراءات  مشاكل 
ووراءهم سوى  أمامهم  يجدوا 
أمرهم  على  املغلوبني  ذوي��ه��م 
في  شيئا  يفقهون  ال  وأكثرهم 

والتوجيه. التربية 
اجلماعي  امل���ج���ل���س  وف�����ي 
جل����ن����ة ث����ق����اف����ي����ة وت����رب����وي����ة 
تعويضات  أعضاؤها  يتقاضى 
ويتبرعون في سيارات اجلماعة 
يسمونها  مركبات  ويستغلون 
"كمشة"  فيها  يجمعون  ثقافية 
"قطتي  ليعلموهم:  األطفال  من 
كوميرة"،  واس��م��ه��ا  ص��غ��ي��رة 
جامعتان  ال���ع���اص���م���ة  وف�����ي 
عليا،  تعليمية  مؤسسة  و50 
وحوالي 300 ثانوية وإعدادية 
استنفار  في  كلها  وابتدائية، 
ت��ام مل��واج��ه��ة ام��ت��ح��ان��ات آخر 
أصحاب  إال  الدراسية،  السنة 
واسمها  ص���غ���ي���رة  "ق���ط���ت���ي 
"التغطية  خارج  فهم  كوميرة"، 
االم��ت��ح��ان��ات��ي��ة" وك���أن األم���ر ال 
الرباط  أب��ن��اء  مبصير  يتعلق 

الذين ميثلونهم في اجلماعة.

وك�������ان م����ن امل�����ف�����روض أن 
الثقافية  املركبات  تلك  تتحول 
والتالميذ  للطلبة  ملتقيات  إلى 
ملناقشة  ل����آلب����اء  وجت���م���ع���ات 
مختلف الشؤون التي لها عالقة 
بعدها  وما  االمتحانات  بسير 
اللجنة  وت��ت��ك��ل��ف  ق��ب��ل��ه��ا،  وم���ا 
أو  تسويته  ميكن  ما  بتسوية 
الدوائر املختصة. إحالته على 

م��������ع األس������������ف أص�����ح�����اب 
خائفون  م��ش��غ��ول��ون  ال��ق��ط��ة، 
التي  ال���ودي���ع���ة  ق��ط��ت��ه��م  ع��ل��ى 
غزت  التي  الفئران  من  تقتات 
مركبات فارغة عاطلة في غياب 

الثقافة.
االبتدائي  ف���ي  وأب���ن���اؤه���ا 
واإلع������������������دادي وال�����ث�����ان�����وي 

لوحدهم  يخوضون  واجلامعي 
أو حتى  م��ؤازرة  أو  دون سند 
االمتحانات،  ملجريات  متابعة 
ال����الزم ع��ق��د جلسة  وك���ان م��ن 
اجلماعة  مل��ج��ل��س  اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
وتعيني  ن�����واب  إلق���ال���ة  ل��ي��س 
لدراسة  ول��ك��ن  ن���واب،  محلهم 
الطلبة  من  اآلالف  مئات  مصير 
الذين  ال��رب��اط��ي��ني  وال��ت��الم��ي��ذ 
يعلم  وال  س��ي��ن��ج��ح  م���ن  م��ن��ه��م 
أين وكيف سيستأنف دراساته 
يدري  وال  سيرسب  من  ومنهم 
إلى  خالصة  العمل.فتحية  ما 
التي  املجاهدة  التعليم  أس��رة 
لوالها لتاه أبناؤنا، فهي تقوم 
وبدور  اجلماعي  املجلس  بدور 

القطة، فشكرا لهم. أصحاب 

من

 أرشيف

 الرباط
الغرناطي  فن  تخطى  الذي  الرباطي   
واألندلسي وهو فن مسقط رأسه الرباط، 
لتكون  مغربية عصرية  موسيقى  وأسس 
أصبحت  أصوات  واكتشف  املغاربة  لكل 
عاملية، ونظم روائع موسيقية خالدة، ذلكم 
هو املوسيقار الذي صار في آخر سنواته 
مجرد عازف في جوق لكسب لقمة عيشه، 
وهذه داللة على عظمة املوسيقار الذي لم 
يشغل الفن في األعراس وال في السهرات 
وظفه  بل  املالح،  والليالي  اخلصوصية 
كرسالة وتراث إن لم يعترف له بذلك في 
املقبلة  األجيال  تنصفه  فسوف  حياته، 
املوسيقار  هذا  كنوز  أمامها  التي ستجد 

الرباطي.
املرحوم عبد النبي اجلراري غادرنا إلى 
الله  فرحمه  87 سنة،  البقاء عن سن  دار 

تعالى.

هموم العائالت مع أطفال االمتحانات..
بإحدى والمجلس الجماعي يغني »قطتي صغيرة« خـــاص  اجــتــمــاع  فـــي 

على  املجتمعون  اتــفــق  الــفــيــات 
جمعياتهم  منح  أرقــام  »تسمني« 
رفض  منهم  وواحــد  مبضاعفتها، 
إسوة  مليون   200 مبنحة  وطالب 
وتبويبها  »الــــــزمــــــاء«  بــبــعــض 
امليزانية!!  وثــيــقــة  فــي  مــبــاشــرة 
»ليناضل«  احلــــزب  سيغير  وإال 

في حزب آخر.

شـــــارع املــريــنــيــني وســــط حي 
تزين  ــــــذي  ال الـــوحـــيـــد  حـــســـان 
التي  النخيل  شــجــرات  جنباته 
منذ  اجلماعة  عمال  يشدبها  لم 
تشوش  مهملة  وتركوها  ســنــوات 

على منظر صومعة حسان.

مناسبة  كان  موازين  مهرجان 
الرباطيني  للعالم حضارة  ليظهر 
وقبولهم وانسجامهم مع مختلف 
التنظيم  قــدرة  وعلى  الثقافات، 

وضمان األمن.

تــــتــــقــــوى حـــــظـــــوظ رئـــيـــس 
يسحب  وقد  لاستوزار  مقاطعة 
من زميل له في احلزب واجلماعة 

بساط الوزارة من حتت رجليه.

الــــــربــــــاطــــــيــــــون يـــــتـــــذكـــــرون 
ـــــراحـــــل: »ســـلـــطـــان  مــــغــــامــــرات ال
بالنصب  اشــتــهــر  الــــذي  بــالــيــمــا« 
على  والـــــســـــطـــــو  واالحــــــتــــــيــــــال 
خبر  أتــــاكــــم  فـــهـــل  األمـــــــــــاك.. 
»ســـلـــطـــان اجلـــمـــاعـــة« وغـــزواتـــه 

والعقارية؟ املالية 

أسرار العاصمة

 



    

»اخلرازة« مهنة املهاجر االفريقي في سال

>  مت العثور على فتاة  بتغازوت نواحي أكادير، تعرضت 
األمنية  املصالح  قامت  وقد  مجهول،  طرف  من  لالختطاف 
العثور  الفتاة، حيث مت  أب  رفقة  املكان  إلى عني  بالتحرك 
مت  توقيف  كما  متدهورة،  نفسية  حالة  في  الضحية  على 

املتهم باختطافها و الذي ينحدر من الدار البيضاء.

 <   انتشرت حاليا بشاطي ء سيدي بولفضايل مباسة 
دون  العشوائي،  البناء  ظاهرة  باها،  أيت  أشتوكة  بإقليم 
املطالبة  األصوات  تعالي  ورغم  اجلماعة،  قبل  من  اهتمام 
سمح  املجلس   العشوائي،فإن  للبناء  حد  وضع  بضرورة 
لشخص ببناء منزل عشوائي  من طابقني  بالشاطئ دون 

خضوعة لتصاميم وضوابط التعمير.

املعاملة  سوء  بيوكرى من  مدينة  أسر  تعاني     < 
ضيعات  مسيري  طرف  من  والكالمي،  اللفظي  واالعتداء 
واحلياء،  باألدب  مخلة  بعبارات  يتفوهون  الذين  فالحية، 
الذين  الناس،  لكرامة  احترام  دون  وأبناءها  األسر  أمام 
قادتهم الظروف والفقر للعمل في هذه الضيعات لسد قوت 

العيش.

ملثما،  شخصا  أربعني  من  متكونة  عصابة  قامت   > 
في  الداخلة  بحي   40 الشطر  أمل  عمارة  على  بالهجوم 
امللثمني  هؤالء  بأن  مصادر  وأوضحت  املاضي،  األسبوع 
املتواجدة  العمارة،  نفوس ساكنة  في  الرعب  زرعوا  الذين 
بأكادير،  التسيير  و  للتجارة  الوطنية  املدرسة  من  بالقرب 
وتشتيت  العمارة،  بذات  شقتني  على  بالهجوم  قاموا 
محتوياتهما، كما عمد خمسة أفراد منهم على ربط حارس 
األمن اخلاص بحبل، في الوقت الذي عمد فيه آخرون إلى 
وضع  بعد  األبيض  بالسالح  شقة  من  خرج  شاب  تهديد 
سكني على عنقه، قبل أن تتدخل امه لالستنجاد، ما حدى 

بأفراد العصابة الى الهروب نحو مكان مجهول.

 >  احتج مستشارو العدالة والتنمية باملجلس البلدي 
أليت ملول على رئيس املجلس، مستنكرين االقصاء املتعمد 
للمقترحات، خالل دورة املجلس  اخلاصة بامليزانية والتي 
باالستبداد  الرئيس  متهمني  أجواء مشحونة،  في  انعقدت 
تدبير  في  وفساد  اختالالت  وحصول  الفردي،  والتسير 
الذي  الشيء  الرئيس  أحرج  البلدي.مما  املجلس  وتسيير 
والهروب  دقائق   10 من  أقل  في  امليزانية  لتمرير  اضطره 

من البلدية.

األسبوع  تامية،   بأوالد  القضائية  الشرطة  < اعتقلت 
»موقنني«    طائر احلسون،   من صيادي  16عنصرا  املاضي 
من بينهم وسيطان في عملية التهريب نحو دولة اجلزائر، 
ومتكن عناصر األمن مبوجب هذه العملية من اإلفراج عن 
أزيد من ألف طائر عثر عليها بحوزة املهربني،  وسط أقفاص 
كبيرة مبنزل أحدهما بأوالد تامية والثاني ببلدية الكردان، 
قناصني  أربعة  من  متكونة  ثانية  شبكة  توقيف  مت  كما 

ينحدرون من مدينة مكناس، يحتجزون 24 طائرا.

>  متكنت عناصر أمنية في أوالد تامية من ايقاف أحد 
سيفا  يحمل  طبيعية،  غير  حالة  في  كان  الذي  االشخاص 
يهدد به املواطنني، وقد حاول الظنني االعتداء  على رجل 
بعدما  حركته  شل  مسدس  بواسطة  ايقافه  مت  لكن  أمن، 
مستشفى  إلى  نقله   ومت  فخذه.  في  الرصاصة  أصابته 
إلزالة  عملية  إجراء  قصد  بتارودانت  السوسي  املختار 
اليمنى.   رجله  فخد  في  إستقرت  التي  الرصاصة  شضايا 
وقد أكدت مصادر طبية أن احلالة الصحية لهذا الشخص 
ساعات  أربع  من  أزيد  إشتغل  طبيا  طاقما  وأن  مستقرة 

إلزالة شضايا الرصاصة.

أصداء سوسية  ما يجري ويدور في المدن

الرباط : األسبوع 
في سال بحي سيدي موسى، 
ي��ن��ت��ش��ر »اخل�������رازة األف����ارق����ة«، 
وأزقة  دروب  وس��ط  وينشطون 
األح���ي���اء، ي��ل��ق��ون ال��ق��ب��ول  من 
االيجابية  واملعاملة  املواطنني 
والسلبية، بسبب ثمن االصالح 
اللغوي.  التواصل  صعوبة  أو 
»س������ام« اس���ك���اف���ي ي��ن��ح��در من 
نيجيريا، يزاول مهنته في حي 
شعبي، يقول أن يلقى القبول من 
أصبح  بعدما  املواطنني،  ط��رف 
»الدارجة«،  العامية  اللغة  يثقن 
التي مكنته من سهولة التواصل 
مع الناس. معبرا عن سعادته و 
الوضع  م��ع  وتأقلمه  ارت��ي��اح��ه 
االج��ت��م��اع��ي ب��امل��غ��رب، ق��ائ��ال » 
ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي ش��ع��ب كرمي، 
يثقون  فالناس  األف��ارق��ة،  يحب 
ف���ي ع��م��ل��ي، وي����أت����ون م���ن كل 
أزق��ة  احل��ي إلص��الح أحذيتهم، 
ول���ت���رم���ي���م  ب���ع���ض األغ������راض 

املنزلية«.
بينما كان »سام« يتحدث ظهر 

صديقه »مامادو« الذي يعمل معه 
في »اخلرازة«، أخذ حذاء وتابع 
ع��م��ل��ه ب��ات��ق��ان، م��وج��ه��ا بعض 
النظرات الغريبة، لألسئلة التي 
تطرح على صديقه، ليقدم اجابة 
أخرى أنه يفكر كل ليلة في عمل 
الغد، قائال » املغاربة مينحوننا 
ال��ث��ق��ة وال���دراه���م ب��ع��دم��ا نقوم 
نعمل  ولهذا  األح��ذي��ة،  باصالح 

بجد لكسب املزيد من الرزق«.
املغرب  إلى  »سالو«  جاء  لقد 

األوروبي  احللم  معانقة  ألج��ل 
األخرى،  الضفة  إلى  والوصول 
ل���ك���ن���ه وج�����د ف����ي االس���ت���ق���رار 
والعمل باملغرب شيء رائع غير 
متوقع، بحيث صرح أنه يفضل 
االستقرار في املغرب لكونه بلد 
اسالمي، وأنه ال يفكر سوى في 
البقاء، والزواج من فتاة مغربية 
ألجل إكمال دينه، لكونه معتنق 
ي��ؤدي صالته ويفهم  ل��الس��الم  

اللغة العربية.

أكادير : األسبوع 
املنتمني  ب��ح��ار   300 ح��وال��ي  ن��ظ��م 
وبحارة  ل��ض��ب��اط  ال��وط��ن��ي��ة  للجامعة 
في  املنضوية  البحار  بأعالي  الصيد 
باملغرب،  ل��ل��ش��غ��ل  ال��وط��ن��ي  االحت�����اد 
بواخر  أمام  حاشدة  احتجاجية  وقفة 
ش��رك��ت��ي »م���ارون���ا«  ل��الح��ت��ج��اج على 

الطرد التعسفي من العمل.
الذي  ب��ال��ت��ج��اه��ل  ال���ب���ح���ارة  ون����دد 
و  مطالبهم،  اجت���اه  االدارة  ب��ه  ت��ق��وم 
مستوى  على  اخل��ط��ي��رة  ال��ت��راج��ع��ات 
بفتح  مطالبني  ال��ع��م��ل،  ف��ي  حقوقهم 
ح����وار وال��ت��واص��ل ألج���ل اي��ج��اد حل 
لتسوية املشاكل املتفاقمة بني البحارة 

والشغيلة واالدارة.
اعتصام  تنظيم  ال��ب��ح��ارة  وي��ع��ت��زم 
يستجاب  حتى  الشركة،  مقر  في  أخر 
واحلقوق  االج��ت��م��اع��ي��ة،  ل��ل��م��ط��ال��ب 
الصيد  عمليات  أن  السيما  الواجبة، 
على مثن البواخر سوف تنطلق خالل 

هذا األسبوع.

بحارة أكادير يستقبلون 
موسم الصيد باإلضراب عن 

العمل

طنجة : األسبوع 
يعاني تالميذ معهد املنظمة العلوية للمكفوفني وضعاف 
وغياب  التهميش  من  اخلاصة(،  االحتياجات  )ذوي  البصر 
االهتمام والتعليم بطنجة، وسط جتاهل من قبل املسؤولني 
الذين ال يستجيبون ملطالب آباء وأولياء املكفوفني الصغار، 

الذي يريدون االندماج في املجتمع.
التعليم  نيابة  التالميذ  أم��ور  أول��ي��اء  جمعية  وتطالب 
رعاية  م��ن  ال��ف��ئ��ة،  ه��ذه  ي��ط��ال  ال���ذي  الظلم  ل��رف��ع  بالتدخل 
ومتدرس، في أوضاع مناسبة، السيما ان املعهد املخصص 
األطر  غياب  إل��ى  باالضافة  مزرية،  وضعية  في  يوجد  لهم 
)اب��ت��دائ��ي- م��ن  املستويات  وتنظيم  واألق��س��ام،  التربوية 

اعدادي –تأهيلي(.
عامني،  منذ  مستمرة  املكفوفني  التالميذ  معاناة  ومازالت 
رغم املراسالت التي قامت بها جمعية أولياء األمور، تطالب 
في  املعهد  إدم��اج  و  الكافية  التربوية  األط��ر  توفير  فيها  
،والتعجيل  للجميع  املدرسي  والنقل   ، املدرسية  اخلريطة 
لالفتحاص  مستقلة  جلنة  ،وإرس��ال  املدرسي  املطعم  بفتح 

املالي للمؤسسة،

القصيبة : األسبوع 
خرجت نساء مدينة القصيبة 
ونقابية  جمعوية  فعاليات  رفقة 
وحقوقية، في مسيرة احتجاجية 
تنديدا  امل���دي���ن���ة،  ب���اش���ا  ض����د 
تعيشه  ال��ذي  األمني  باالنفالت 
جراء  الوضع  وخطورة  املدينة 
واالعتداءات  ال��س��رق��ة  ان��ت��ش��ار 

عليهن وبناتهن.
 وقد جاء خروج نساء املدينة 
حصارا  يعشن  أصبحن  بعدما 
في بيوتهن، خوفا ذوي السوابق 
العدلية، الذين يعترضون سبيل 
األسلحة  م��س��ت��ع��م��ل��ني  امل������ارة 
بهن  التحرش  وك��ذا  البيضاء، 
واالع������ت������داء ع��ل��ي��ه��ن وس���رق���ة 
الهواتف  ومصادرة  ممتلكاتهن 

واملجوهرات واحللي.
القصيبة  ن���س���اء  وح���م���ل���ت 
ب��اش��ا امل��دي��ن��ة امل��س��ؤول��ي��ة، عن 
املواطنني،  وسالمة  البلدة  امن 
في  السلطة  بتقاعس  م��ن��ددي��ن 
ومسؤوليتها  ب��دوره��ا  ال��ق��ي��ام 
استثبات  ف��ي  الساكنة،  اجت��اه 
في  لهن  احلماية  وتوفير  األمن 

الشوارع وساحات املدينة.
نساء  احتجاجات   وانتقلت 
ال��ق��ص��ي��ب��ة ص���وب م��رك��ز ال���درك 
امللكي واملجلس البلدي، داعيات 
املسؤولية  إلى حتمل  املنتخبني 
العزم  عاقدات  الساكنة،  اجت��اه 
حتى  االحتجاج  مواصلة  على 
االستقرار  ال���ى  امل��دي��ن��ة  ت��ع��ود 

واألمان.
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أيت باها: حسن حسني
شخص  بطرد  باها  بأيت  احمللية  السلطات  قامت 
في  والغابات  املياه  ملركز  التابع  املساكن  احد  يحتل 
وحارس  م��وظ��ف  صفة  ينتحل  ك��ان  وال���ذي  املنطقة، 
مبحمية تابعة للمندوبية السامية، لكي يظل مستغال 

املسكن العمومي.
املزيف،  احل��ارس  هذا  أن  املواطنني  بعض  ويرجح 
ي��ع��م��ل ل��ف��ائ��دة أح���د اع��ي��ان امل��ن��ط��ق��ة، ال����ذي يحاول 
السيطرة واالستيالء على األراضي الغابوية، ملمارسة 
هوايته الصيد، وبالرغم من االحتجاجات والشكايات 
أن هذا  إال  إلى املسؤولني،  الساكنة  التي تقدمت بها 
املياه والغابات،  الشخص مازال يتحكم في مندوبية 
ومينع آهالي املنطقة من رعي املاشية، واالقتراب من 

الغابة.

أحد األعيان مينع السكان من 
الوصول إلى الغابة في أيت باها

املكفوفون ممنوعون من التمدرس في معهد طنجة

عمال النقل بفاس يطالبون بحقوقهم واالحتاد الدولي للنقل يؤازرهم
فاس : األسبوع  

يعاني عمال ومستخدمو 
للنقل  باص«  »سيتي  شركة 
ب�����ف�����اس، من  احل�����ض�����ري 
التعسفي  وال��ط��رد  احل��ي��ف 
الشركة،  ادارة  ق��ب��ل  م���ن 
تفويض   ل��ه��ا  منحت  ال��ت��ي 
النقل احلضري في املدينة، 
في  ي��خ��رج��ون  جعلهم  مم��ا 
مطالبني  ومسيرات  وقفات 
عمدة  ومتهمني  باالنصاف 
فاس باملسؤولية في تدهور 

القطاع.
طرد  على  العمال  واحتج 
الشركة،  م����ن  ع���ام���ال   49
التفويت  بعملية  م��ن��ددي��ن 
لشركة  أع����ط����ي����ت  ال����ت����ي 
»س��ي��ت��ي ب����اص« وال��ت��ي لم 
ت��أت��ي ب��أي ج��دي��د ي��رف��ع من 
جودة األسطول واخلدمات، 
الوصية  اجل��ه��ات  داع��ي��ني 
إل�������ى ال����ت����دخ����ل الي����ق����اف 
املمارس  وال��ظ��ل��م  احل��ي��ف 
قامت  بعدما  العمال،  على 
االتهامات  بتوجيه  الشركة 
حلوالي 76 عامال بالسرقة 
وعرقلة العمل، عبر شكايتني 

كيديتني  للمحكمة الخراس 
املطالب  النقابي،  ال��ص��وت 

بحقوق األجراء.
وق�������د ت�����دخ�����ل االحت�������اد 
 ITF النقل  لعمال  ال��دول��ي 

رسائل  موجها  اخلط،  على 
ال�������ى رئ�����ي�����س احل���ك���وم���ة 
ووزيري الداخلية والشغل، 
م��ع��ب��را ع���ن ت��ض��ام��ن��ه مع 
من  العميق  وقلقه  العمال، 

للعمل  املعادية  »التصرفات 
شركة  عمال  جت��اه  النقابي 
املنضوون  ب���اص«  »سيتي 
املغربي  االحتاد  لواء  حتت 

للشغل«.

نساء القصيبة ينتفضن ضد الباشا واملجلس البلدي 
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سبع عيون مدينة تغرق في األزبال والنفايات
سبع عيون : األسبوع 

سبع  مبدينة  واالزب��ال  النفايات  تراكمت 
طرف  من  للمسؤولية  ت��ام  غياب  في  عيون 
تدبير  ع��ل��ى  امل��ش��رف��ة  املنتخبة،  ال��س��ل��ط��ات 
ع��ارم  داخل  املدينة، وسط استنكار  شؤون 
انتشار  من  تعاني  أصبحت  التي  الساكنة 
احلشرات  و  واألوس����اخ  الكريهة  ال��روائ��ح 

واألمراض.
النظافة  خ��دم��ات  لغياب  السبب  وي��ع��ود 

للمجلس  امل���وك���ول���ة 

القطاع،  هذا  تدبير  عن  عجز  ال��ذي  البلدي، 
للمطالبة  ب��ال��س��اك��ن��ة  دف����ع  ال����ذي  ال���ش���يء 
بتفويت القطاع لشركة خاصة، نتيجة غياب 
م��ن  سوء  ي��زي��د  الشاحنات وال��ع��م��ال، مم��ا 

األوضاع.
ويحمل الناس املسؤولية للمجلس البلدي، 
الذي عجز عن توفير شاحنات في املستوى، 
الشاحنات  األعطاب تالحق  بعدما أصبحت 
الوصية  السلطات  من  يتطلب  القدمية، مما 
الكارثية  للوضعية  حلول  الي��ج��اد  التدخل 

التي يعرفها قطاع النظافة باملدينة.
الرباط: األسبوع 

أسفي : األسبوع 

تعيش مدينة أسفي إهماال منقطع النظير تجاه المآثر التاريخية 
المدينة  وفعاليات  الجمعيات  لدى  الحسرة  خلق  مما  للمدينة، 
المدينة  ومعالم  أس��وار  تعيشها  باتت  التي  المزرية  لألوضاع 
الوضعية  ح��ول  الخطر  ن��اق��وس  دق  يستدعي  م��ا  التاريخية، 
المتالشية التي تعيشها المآثر والتي أصبحت مهددة بالزوال.

أسوار المدينة تتساقط
أصبحت أسوار المدينة القديمة  التي بنيت في القرن الثاني 
عشر في عهد الموحدين والبرتغاليين في القرن 16، في وضعية 
السلطات  من طرف  االهتمام  وعدم  الالمباالة  بسبب  متالشية، 
والمسؤولين، حيث مازالت تتعرض لتشققات وتساقط  لالحجار، 

وانهيار جزء منها كما هو حاصل بالنسبة لسور تل الخزف. 
طريق  في  أسفي  عن  كيلومتر   64 تقع  التي  »آي�ي�ر«  قصبة 
الواليدية، بدورها تعرف وضعية متدهورة هي األخرى، وقريبة 
من الزوال واالندثار، بحيث لم يتبق منها سوى البرج الرئيسي 
هذه  أجزاء  كل  انهارت  بينما  الرئيسية،  البوابة  في  المتواجد 

المعلمة القديمة.
سقوط معلمة البريد 

الواقعة بساحة  البريد،  زوال معلمة  تتقبل ساكنة أسفي  لم 
القرن  في عشرينيات  بنيت  والتي  بشارع موالي يوسف،  االستقالل 
الماضي، وتم تهديمها وسط المدينة قبل بضعة أشهر، مما خلف استياء 

لدى كبار السن الذين عاشوا العقود الماضية، مع هذه المعلمة القديمة. 
فقد كانت تختزن  فن العمارة المغربية الفرنسية٬ قبل أن يطالها االهمال 

الذي نتج عنه تلف جزء منها.

الموحدين،  فترة  القصبة في  كانت تسمى  التي  السلطان«   دار   «
األسوار  في  بها تصدعات  تام، وأصبحت  لتجاهل  بدورها تعرضت 

الجنوبية، سببها  انجراف األتربة التي بنيت فوقها، في غياب أي 
مبادرة لترميم هذه المعلمة وصيانتها، فدار السلطان كانت مقر القامة 
العلويين، وكانت مكان للضيافة وكرم واالستقبال.  الملوك واألمراء 
الثقافة،  ل��وزارة  االقليمية  للمندوبية  مقرا  أصبحت  واليوم 

والمتحف الوطني للخزف، دون أن يتم العناية بها.
مآثر  في طريق الزوال 

»قصر البحر«،  هو قلعة  مطلة على المحيط االطلسي، أنشاه 
البرتغاليون في القرن 16 من  اجل استضافة الوالة القواد في 
الجيش،  لكن هذا القصر الذي يتوفر على ثالثة أبراج تطل  على 
الجهة الشمالية للميناء القديم، ومدافع نحاسية وضعت في عهد 
السعديين، لكن هذا القصر التاريخي  أصبح يتعرض للسقوط، 
نتيجة  كليا  ب��ال��زوال  ت��ه��دده  التي  البحرية،  العوامل  بسبب 

االنجراف واألمواج البحرية.
قلعة حميدوش المتواجدة على بعد 35 كلم عن المدينة تقع 
قرب مصب نهر تانسيفت، التي تضم مسجدا ومسارا يؤدي الى 
بناية داخلية، محاط بخندق مائي منيع، بناه المولى اسماعيل 
من أجل تأمين الطريق للقوافل التجارية، القادمة من المناطق 

الجنوبية باتجاه الشمال، هذه القلعة مهددة بالزوال كليا.
توجد معالم تاريخية أخرى في المدينة مهددة، بسبب غياب 
االهتمام سواء من طرف الجهات المهتمة او من طرف المجالس 
المنتخبة والسلطات الوصية، ومن بين هذه اآلثار التي بدورها 
في حالة هشة، »رحاة الريح«  الذي أحدث في القرن 16، والمسجد الكبير 

المتواجد بقلب المدينة العتيقة، و الدور القديمة العريقة.

دار السلطان وقصر البحر وقلعة حميدوش في طريق الزوال

تاريخ مدينة أسفي مهدد باإلندثار

قصر البحر بأسفي

مريرت: شجيع محمد

اهتزت مدينة مريرت على وقع جرمية بطلها مستشار جماعي 
خادمته  على  باالعتداء  قام  ال��ذي  »بتيغزي«  القروية  باجلماعة 
الذي  والفقر  وضعفها  ال��ف��ت��اة،  وب���راءة  أمية  مستغال   )ر.س( 

نفسيا. املريضة  والدتها  رفقة  تعيشه 
وكان املستشار اجلماعي املتزوج يستغل اخلادمة منذ أن كان 
املؤرخة في  املرفقة  و  الطبية  )الشهادة  15 سنة، حسب  عمرها 
والطرق  األساليب  إلى جميع  يعمد  كان  وقد   ،)2013  /  4  /  27
بهدف شراء صمتها، عبر منحها املال وشراء املالبس، ويقدم لها 

إغراءات أخرى مثل حتقيق حلمها بالهجرة للخليج وأوروبا.
وعندما علمت خالة الشابة باألمر تدخلت على اخلط، وتقدمت 
التي تتعرض  العامة، تبرز فيها االعتداءات  النيابة  بشكاية إلى 
اعتقال  ورغم  لكن  اجلماعي،  املستشار  قبل  من  أختها  بنت  لها 
إال  النظرية،  احل��راس��ة  حتت  ووضعه  النيابة  قبل  من  املعتدي 
إلى الضحية وخالتها حول واقعة  أفرج عنه دون االستماع  أنه 
املساومة  قصد  الفرصة  للمعتدي  منح  ال��ذي  الشيء  االع��ت��داء. 
وممارسة ضغطه ونفوذه من اجل إسكات الضحية والتنازل عن 

القضية.
جمعيات  قبل  من  املساندة  بطلب  سميرة  الضحية  وتقدمت 
حقوقية وهيئات جمعوية، وتطالب اجلمعيات املدنية في الرباط 
املعروف  مشغلها  ضد  معها  وال��وق��وف  مبساعدتها  والبيضاء 

. القوي باملنطقة  بنفوذه 

مستشار جماعي معروف يعتدي على 
خادمة أمية في امريرت

شفشاون : األسبوع 

اسطيحة  ج���م���اع���ة  رئ���ي���س  ات���ه���م 
أستاذا  ش��ف��ش��اون  ب��اق��ل��ي��م  ال��ق��روي��ة 
بالتهجم على  الثاني  بثانوية احلسن 
في  كيدية  م��ق��االت  وكتابة  اجل��م��اع��ة، 
التشويش  بهدف  الكترونية،  م��واق��ع 
وال��ض��غ��ط، ان��ت��ق��ام��ا م���ن االج�����راءات 
التي اتخذت في حقه، فيما  القانونية 

يتعلق بالبناء العشوائي.
وأفاد بيان  رئيس اجلماعة القروية 
بأن أعضاء في »اللجنة الوطنية حملاربة 
الفساد« بتطوان قاموا مبخالفة قوانني 
اجلماعة  ملك  على  و»الترامي  البناء، 
احلبوس«،  وأراض��ي  اسطيحة  مبركز 
مضيفا  أن ملفاتهم  مازالت معروضة 
يقول  بينما  فيها.  للبث  القضاء  على 
عضو من اجلمعية املذكورة  في رسالة، 
أن  مخالفته لقانون البناء ال أساس لها 
من الصحة،  لكون منزله »مت على عهد 
للقانون وبناء  السابق، طبقا  الرئيس 
  2005/34 رق����م:)  ب��ن��اء  ع��ل��ى رخ��ص��ة 

املؤرخة في: 2005/12/22(.

رئيس جماعة قروية في شفشاون يتهم 
جمعية بالترامي على امللك العام

كرسيف : عمر قشمار

منعت السلطات احمللية في مدينة جرسيف، احملسوبني 
في  النشاط  من  واالحسان احملضورة  العدل  على جماعة 
املجتمع  ضمن  جمعيات  إن��ش��اء  او  اجلمعوي،  النسيج 

املدني، بسبب االنتماء السياسي والفكري.
وقد عقد  املمنوعني من العمل اجلمعوي ندوة األسبوع 
املاضي مبقر الكنفدرالية الدميقراطية للشغل، بحيث أكد 
السلطات  منع  قرار  بأن  النشطاء  أحد  لهاللي  الدين  بدر 
من  واإلح��س��ان  العدل  جماعة  لنشطاء  بجرسيف  احمللية 
أي  على  يستند  ال  اجلمعوي  العمل  ف��ي  حقهم  مم��ارس��ة 
من  واه��ي��ة حلرمانهم  أع���ذارا  تتخذ  ب��ل  قانوني،  أس��اس 
فقط  ر  ُي��ب��َرّ ال��ذي  املنع  ه��ذا  بذلك  مستنكرا  املدني،  حقهم 
حول  حقوقي  بتقرير  مستشهدا  الفوقية  بالتعليمات 

اجلمعيات املمنوعة برسم سنة 2012.
متارس  السلطات  أن  هجوجي  املجيد  عبد  أك��د  كما 
تضم  التي  اجلمعيات  على  ومساومة  وتهديدا  ترهيبا 
فيكون  واإلح��س��ان،  ال��ع��دل  ف��ي  أع��ض��اء  نشطاء  مكاتبها 
الغير املرغوب فيها  مصير كل من رفض إسقاط األسماء 

»سلة املهمالت«.

الفياللي  تكوين:بوطيب 

العام  اجل��م��ع  ف��ي  امل��ش��ارك��ون  استنكر 
سوس  بجهة  العلويني  ال��ش��رف��اء  لرابطة 
األمازيغي  ال��ب��اح��ث  تهجم  درع����ة،  م��اس��ة 
واملولى  ال��ن��ب��وي��ة  ال��رس��ائ��ل  ع��ل��ى  عصيد 

ادريس.
وق��د ت��أس��ف  نقيب ال��ش��رف��اء األدارس���ة 
جل��وء الباحث أم��ازي��غ��ي )ف��ي اش���ارة الى 
امل��ول��ى ادري���س  امل���س بشخص  ع��ص��ي��د(، 
ال  مب��ا  النبوية  ال��رس��ائ��ل  ووص��ف  الثاني 
املجتمعون  وانتقد  املرسلني،  بسيد  يليق 
بأن  للدعاية   املنابر اجلهات  جلوء بعض 

أصل األدارسة  شيعي.
كما قررت الرابطة  فصل أحد األعضاء 
السابقني مبكتب اجلهة، بعدما  وتر العالقة 
مع املكتب املركزي. وشهد اللقاء نقاش بني 
املشاركني طرحت خالله العديد  التساؤالت، 

حول اآلفاق املستقبلية والبرامج املقبلة.

أتباع العدل واالحسان يتهمون السلطة 
باإلرهاب في كرسيف مراكش : عزيز الفاطمي 

واملعاملة  اخلدمات  سوء  من  مراكش  ساكنة  يعاني 
بقباضة كليز، من طرف أحد املوظفني الذي يرفض تلبيه 
النظافة،  مبلغ ضريبة  واستخالص  املواطنني،  أغراض 
مدعيا ان أنه يطبق فقط القانون الذي وهو ابعاد االدارة 

من املواطن عوض سياسة القرب.
مما  املعاملة،  نفس  من  ي��وم  كل  املواطنون  ويعاني 
امل��دي��ر اجلهوي،  إل���ى   ت��ق��دمي ش��ك��اوي  إل��ى  يضطرهم 
املجال  وفتح  االدارة،  تنظيم  واع��ادة  بالتدخل  املطالب 

امام املواطنني قصد تسديد الضريبة.
وجتاوزرات،  اختالالت  عندة  كيليز  قباضة  وتعرف 
املواطنني  لترتيب  املخصص  األرق����ام،  ج��ه��از  ان  كما 
ب��دوره، وغياب موظفة تشرف  عاطل  االنتظار  قاعة  في 
حول  املواطنني  مساعدة  قصد  االرش���ادات،  مكتب  على 

استفساراتهم.
وي��ت��س��اءل امل��واط��ن��ني ح��ول ع��دم تسهيل االج���راءات 
الوسائل  عبر  الضريبة  تسديد  م��ن  امل��واط��ن  ومت��ك��ني 
من  حت��د  أن  املمكن  م��ن  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجية 

الضغط واالكتظاظ.

اليوسفية : نورالدين الطويليع

فوضى  اليوسفية   ملدينة  األسبوعي  ال��س��وق  ي��ع��رف  
عارمة سببها عشرات العربات املجرورة بهدالتي تنقل 

املتبضعني إلى مختلف أحياء املدينة.
واملنافسة  التنظيم  وغ��ي��اب  ال��ع��ش��وائ��ي��ة  وب��س��ب��ب 
املكان  العربات  أصحاب  يترك  الزبائن  على  الشديدة 

بوابته،  وفي  السوق  أمام  ويتكدسون  لهم،  املخصص 
بذلك  املواطنني  ومعرضني  واس��ع��ة،  فوضى  محدثني 
خلطر االصطدام بدوابهم التي غالبا ما تقع في عراك 

مع بعضها البعض.
لهذه  حد  لوضع  احمللية،  السلطات  دور  ويغيب     
للمواطنني  وال��ض��رر  االزع���اج  يسبب  ال��ذي  الفوضى، 

والتجار.

خدمات متدنية في قباضة كيليز مبراكش

فوضى العربات املجرورة بالسوق األسبوعي

رابطة الشرفاء العلويني في سوس 
تستنكر تصريحات عصيد



طنجة. زهير البوحاطي

تشتهر مدينة البوغاز بعشرات الفيالت واألحياء الراقية واالقامات،  
وقد  الشواطئ.  من  بالقرب  الساحلي  الشريط  طول  على  املتواجدة 
والداخلية  القروية  الهجرة  بسبب  طنجة،  في  الشكاني  النمو  ازداد 

إلى »عروس الشمال«، بحثا عن فرص الشغل أو التجارة أو السكن.
في ظل الهجرة الداخلية التي تعرف تطورا ملحوظا  بحثا على 
حول  الذي  »وكزناية«  مغوغة  الصناعة  املنطقة  داخل  الشغل  فرص 
احلمراء  الليالي  باحثي  من  للعديد  محجا  السابقة،  الدولية  املدينة 

بعيدا عن أضواء املالهي الليلية املتواجدة على الكرنيش.
هذه الفيالت واالقامات، متنح أصحاب املال واألعمال أماكن أمنة، 
اإلثارة،  صحافيي  لبعض  الكاميرات  وعدسات  الشبهات  عن  بعيدة 
مع  الراقية،   الدعارة  ملمارسة  فضاء  منها  يتخذون  الذين  والفرجة 

بحيث   املخدرات،  أصناف  مختلف  وشرب  تصل تناول 
تكلفة الليلة الواحدة إلى  أكثر من مليون سنتيم 

حسب شهادة بعض أصحاب هذه الفيالت.
السكان  تقلق  أضحت  احلمراء،  الليالي  هذه 
املجاورين بسبب الضوضاء والضجيج، وبسبب 
فوضى السيارات واملوسيقى الصاخبة،  فهؤالء 
التبليغ ورفع شكايات في  السكان يفضلون عدم 
املوضوع إلى السلطات األمنية، مخافة من معرفة 
هويتهم لدى األشخاص املشتكى بهم، خاصة أن 
أو  الشتكي  وعنوان  اسم  تطلب  األمنية  األجهزة 
أصاحب  قبل  من  عليه  خطرا  يشكل  مما  املبلغ، 

الفيالت، وذوي النفوذ.
ال يتم احترام قوانني االيجار والكراء، فالقانون 
ينص ويلزم كل شخص قام بكراء منزل أو شقة أو 
فيال، أن يصرح بتعريفه و بثمن السومة الكرائية 
واملدة، لتعود عملية الكراء بالنفع على الضريبة 
هذا  لكن  اإليجار،  رسوم  وأداء  استخالص  عبر 
بطنجة،  الوصاية  سلطات  أهملته  لطاملا  األمر 
اجلهوية  التفتيش  دوريات  غياب  في  يفعل  وال 

للضرائب.

فظاهرة الدعارة الراقية، في الفيالت  الساحلية واالقامات الفاخرة، 
انتشرت بشكل مخيف في منطقة البوغاز، خاصة في فصل الصيف 
على طول الشريط الساحلي، دون حترك اجلهات املسؤولة للحد منها، 
وأضحت ترخي بظاللها على املشهد السياحي وتنخر املجتمع وقيمه 
وجذبه نحو الهاوية، وكانت  عدة قنوات تلفزية  أوروبية قد أثارت 
ظاهرة الدعارة والسياحة اجلنسية،  في عدة مدن كمراكش وأكادير 

ومرتيل وغيرها، حيث شكلت وصمة عار على املغاربة قاطبة.
مباني مهجورة أوكار للمنحرفين 

تشكل العديد من الفيالت املهجورة واخلربات واملباني املهجورة 
يتعاطون  الذين  للمنحرفني  مالذا  بنائها،  استكمال  يتم  لم  التي 
للمخدرات، و »السيليسيون« بحيث أن ثلث هؤالء يتخذون من هذه 

الطرق،  قطاع  بها  يختبئ  كما  لهم،  أوكارا  املباني 
العدلية  السوابق  وذوي 

الذين يتربصون باملارة من املواطنني.
بها  وتنتشر  عقليا،  واملختلني  للمتشردين  مأوى  ايضا  وتعد 
النفايات واألزبال والفضالت والقاذورات نتيجة عقلية بعض السكان،  
دون تدخل أو مراقبة من السلطة احمللية، فانتشار املنحرفني وهذه 
بدورها  التي  لألمن،   الرابعة  الدائرة  من   بالقرب  االوضاع حتصل 

حتتاج إلى األمن.
في ذات السياق عبر العديد من السكان عن استيائهم وسخطهم، 
يحملون  كما  احلماية،  وألبنائهم  لهم  توفر  أمنية  دورية  غياب  من 
املسؤولية للسلطات الغائبة، التي  من واجبها إصدار قرارات هدم 
البنايات املهجورة أو إغالقها نهائيا، بعدما  أضحت األماكن املفضلة 
سهل  مما  أصحابها  غياب  مستغلني  الطائش،  الشباب  من  للعديد 
املجال أمامهم، ليتخذوها مالذا لعزلتهم وبعدهم عن األنظار في جنح 

الليل وفي واضحة النهار.
باملدينة،  السالم  عبد  موالي  بساحة  املتواجدة  املباني  معظم 
بها  يستوطنون  خاصة،   ومقرات  أوكارا  املتشردون  يتخذوها  
بكل حرية واطمئنان، كمثال احتاللهم لفيال مهجورة وبنايات 
مجاورة.تنتشر ظاهرة الدعارة في وضاحة النهار باحلدائق 
ملمارسة  أمنا  مكانا  أصبحت  التي  العمومية، 
او  حياء  دون  لنزواتهم،  واملكبوتني  املراهقني 

احترام للناس املارين أو املواطنني.
عبد  موالي  بشارع  يوسف  موالي  فحديقة  
وهذا  الهوى  لبائعات  مالذا  تعتبر  احلفيظ،  
العمومية،   احلدائق  من  للعديد  مصغر  منوذج 
وتلبية  احلاجات،  لقضاء  قبلة  أصبحت  التي 
بالسكان  دفع  الذي  الشيء  والشهوات،  الرغبات 
القاطنني بالقرب منها، الى هجرة هذه احلدائق، 
مخلة  مشينة  ممارسات  بفعل  تشوهت  التي 

باحلياء العام.
وبشكل  مستمر  تزايد  في  الظاهرة  هذه 
ويحولها  احلدائق،  هذه  يهدد  مما  تصاعدي، 
الى أماكن ملوثة باملنحرفني واملشردين وبائعات 
املسؤولة  اجلهات  كل  ستتدخل  فهل  الهوى، 

باملدينة حلماية الفضاءات العمومية؟.

االنحراف يلطخ وجه عاصمة البوغاز

من يوقف ليالي املجون في فيالت طنجة 
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الزيوت املهربة تغزوا مطاعم مدينة مكناس
مكناس:حسين عدنان

تشهد مكناس انتشار مهول ألطنان من زيوت 
اصبحت  والتي  الشرقية،  اجلهة  من  املهربة 
حجزت  وقد  املدينة،  مطاعم  مبعظم  تستعمل 
عناصر الدرك امللكي، أخيرا أزيد 3500 لتر من 
زيت عافية مهربة من اجلزائر على منت شاحنة 

معدة للتهريب.
بأن  للدرك  الشاحنة  صاحب  اعترف  وقد 
اجلمركية،  للمراقبة  تخضع  لم  العملية 
املعروفة  املطاعم  لبعض  موجهة  كانت  وانها 
على  مؤكدا  باملدينة،  الدواجن  في  املتخصصة 
الزيوت  من  بأطنان  بتزويدهم  يقوم  كان  أنه 
املهربة التي ثمنها رخيص جدا، بحيث خمسة 

لترات ال تتعدى 20 درهما.
املهربة  زيوت  من  هائلة  كمية  حجز  مت  وقد 
بداخل منزل صاحب املطاعم، وأسفرت احلملة 
عن ضبط 2500 لتر منال الزيوت، حيث قامت 
باعتقال صاحب  الدرك   رفقة  االمنية  العناصر 
املطعم وتقدميه رفقة السائق في حالة اعتقال، 
وإجناز محاضر حول ضبط مواد التهريب غير 
لالستخدام  صالح  وغير  للمواصفات،  مطابق 
تشكل خطورة على صحة املواطنني وسالمتهم.
بعدما  املطعم  صاحب  سبيل  إخالء  مت  وقد 
القضية  أن  خاصة  اجلمركية،  الواجبات  أدى 
حماية  كجمعية  مدني  طرف  أي  تعرف  لم 

املستهلك. 
من  جزءا  املهربة،  اجلزائرية  زيوت  وتشكل 
من  والتي  الصالحية  املنتهية  الغذائية  املواد 
شأنها أن حتتوي على مواد سامة، التي يزداد 
اإلقبال عليها بشدة أمام انخفاض ثمنها مقارنة 

مع الزيوت املغربية.
املتحكمة  اجلزائرية  الشبكات  أن  ويظهر 
، تعمل كل مرة على إغراق  التهريب  في سوق 
استهالكية  مواد  من  وافرة  بكميات  السوق 
معينة حتظى باإلقبال الكبير، ويتم التركيز على 
التهريب  شبكات  بأن  يوحي  ما  بعينها،  مواد 
دقيقة  ومعلومات  دراسات  لديها  اجلزائرية 

حول السوق االستهالكية املغربية.

اليوسفية : عبدالرحيم عواد       
باحلي  الكائن  البلدي  السوق  جتار  نظم 
احتجاجية،  وقفة  املاضي  األسبوع  احلسني 
نفاد  بعد  اليوسفية  إقليم  عمالة  مقر  أمام 
بالتدخل  مطالبني  سنة،   12 ملدة  صبرهم 
العاجل للسلطات الوصية ومؤسسة العمران 

واملجلس البلدي، الكمال املشروع التجاري.
مشروع  املدينة  جتار  نقابة  واكبت  ولقد 
له من  التخطيط  أن مت  مند  التجاري،  املركب 
الذين   ) املقص  أصحاب   ( املخططني  طرف 

انه  إلى  الدكاكني،  مساحة  يقسمون  ظلوا 
أصبحت عبارة عن » أقفاز« 600 قفز.

وغياب  الويالت  املدينة  عاش جتار  من مت 
النظافة، والوضعية املزرية التي اصبح يعيش 
عليها املركب التجاري احملاصر شرقا وغربا، 
ناهيك عن االزبال والقاذورات التي حتيط به 
من كل اجلهات، ومما يزيد من تأزمي الوضع، 
عامة  بصفة  للتجار  االقتصادية  احلالة  هي 
حياة  على  أثر  مما  الرواج،  وغياب  والكساد 
املرتبطون  وخصوصا  والتاجرة،  التاجر 

بالقروض البنكية، رغم أنهم يؤدون الضريبة 
على احملالت واألرباح، حتى ملت طبقة التجار 
من املماطلة، وما وقفتها اليوم إال إبراز الهموم 
يتعاطف  مستمعا  جتد  عساها  تعيشها  التي 

معها في محنتها .
ولقد سبق للمكتب النقابي أن راسل باشا 
مع  والتقى  البلدي،  املجلس  ورئيس  املدينة 
وتعهدت  املصالح  ورؤساء  العامل  السيد 
 03 بتاريخ  املشروع  بإمتام  العمران  مؤسسة 

مايو 2011 وعقد لقاءات لكن دون جدوى.

سيدي قاسم :  حميد بوعادي
حالة  قاسم  مدينة سيدي  في  اجلمعوي  النسيج  يعيش 
من التخبط والتسيب، بسبب ميالد وخلق جمعيات وهمية، 
ال  توجد سوى على الورق، وبعضها فقط من تسعى خلدمة 
املصلحة العامة. بينما الغالبية ال تخضع للقوانني املنظمة 
سياسة  على  مبنية  خروقات  وتخلق  اجلمعوي،  للعمل 

التضليل و االستغالل  في هذا املجال.
وتوجد جمعيات مكونة من عائلة واحدة، و اخرى مكونة 
يتواجدون  جمعية،   من  أكثر  في  وأعضاء   سماسرة  من 
في أربع أو خمس جمعيات، يصطنعون أزمات ال تعد وال 
يثير  وما  بينها،  فيما  اجلمعيات  بني  ومشاكل  حتصى. 
املنح  النائمة، على  االستغراب هو تسابق هذه اجلمعيات 
املالية املرصودة للنسيج اجلمعوي، عبر اختالق انشطة ال 
الواقع، وخلق أنشطة وهمية ترصد  وجود لها على أرض 
لها ميزانيات خيالية، الغاية منها جني األرباح عن طريق 
االستفادة من الدعم بطرق غير شرعية، مبباركة الساهرين 

على القطاع اجلمعوي بالعمالة.
فقد أصبح النسيج اجلمعوي يعيش حالة مرضية أضرت 
املجال  هذا  وأصبح  املدينة،  في  اجلمعوي  العمل  بسمعة 
مفتوح للسمسرة واالسترزاق، مما تسبب ألغلب اجلمعيات 
بالنكسة والهزمية و الفشل في حتقيق االهداف املرسومة 
للعمل اجلمعوي،  وأصبحت جمعيات موسمية ال تظهر إال 

في املناسبات واألعياد واحلمالت وموسم املنح املالية.

سال : األسبوع 
عمدة  ورفض   جتاهل  من  اجلملة  سوق  وجتار  بائعو  يعاني 
مدينة سال نور الدين االزرق، مللفهم املطلبي، بعدما مت  إقصاؤهم 
من املشاركة في انتخابات وكالء السوق التي نظمت خالل  الشهر 

املاضي.
الذي  برادة،  عمر  اجلملة  سوق  مدير  برحيل  التجار  ويطالب 
بعدما  »إرحل«،  شعارات  مرددين  تهميشهم،  املسؤولية  يحملونه 
التجار،  لهؤالء  االجتماعية  األوضاع  تفاقمت 
والذين يشتكون من سوء املعاملة وغيرها، كما 
يتهمون اإلدارة بالوقوف وراء عدة إختالالت 

في عمليات اإلنارة والتسويق.

سطات : نور الدين هراوي

سطات  مدينة  في  املواطنون  أصبح 
ممنوعون من الفسحة في احلدائق العمومية، 
إغالق حديقة عمومية  السلطات  قررت  بعدما 
وحرمت  للمدينة،  البلدي  القصر  من  بالقرب 

الساكنة من ولوجها.
من  املنع،  هذا  سبب  عن  السكان  ويتساءل 
االستفادة من حديقة عمومية، شيدت من املال 
بقية  اصالح  السلطات  تتجاهل  بينما  العام، 
بسبب  مزرية،  وضعية  تعيش  التي  احلدائق 
غياب اعمال الصيانة واالصالح. وينتقد الرأي 
الشأن  تدبير  على  املسؤولني  احمللي  العام 
احمللي، خاصة استغالل هذه  الفضاءات  في 
احلمالت االنتخابية، من أجل مترير اخلطابات 

وجمع حشود املواطنني.
املتنفس  هي  العمومية  احلدائق  تبقى 
مرافق  غياب  في  املواطنني،  جلل  الوحيد 
نهجته  الذي  املنع  لكن  أخرى،  ترفيهية 
من   يزيد  الساكنة،  اجتاه  املنتخبة  السلطات 
التخبط  يعيش  الذي  احمللي  الوضع  تأزم 
نتيجة  والتسيير،  التدبير  في  والعشوائية 

الالمباالة  والتجاهل من طرف املنتخبني.

تجار الجملة يتهمون العمدة 
وقفة احتجاجية لتجار السوق البلدي أمام عمالة اليوسفية األزرق بتهميشهم 

متى تنتهي جمعيات األقارب 
واالحباب في سيدي قاسم

حدائق عمومية مغلقة أمام  
املواطنني في سطات



بن  )ح��ي  أسطورة  أعالج  وأن��ا  انتباهي  أث��ار  مما 
أحد  النظيفي  البشير  األس��ت��اذ  مالحظة  يقظان( 
اإلسالمي  بسلوكهم  املتواضعني  مراكش  مثقفي 
مراكش  أول���ي���اء  ألح���د  كحفيد  ان��ت��م��ائ��ه��م  وس��م��و 
النظيفي  فاألخ  والتصوف..  العلم  في  املتضلعني 
شراع  سلسلة  كتاب  أن  األخ��ي��ر  مقالي  ف��ي  الح��ظ 
الدكتور  لصاحبه  يقظان(  بن  حي  )عودة  بعنوانه 
املهدي بن عبود رحمه الله لم يتخذ الكتاب وعنوانه 
قوله  ميكن  ما  فكل  طفيل(  )اب��ن  شخصية  لدراسة 
التي  بالشخصية  فقرة  تربط  أنه مجرد إشارة  فيه 
عبود  ب��ن  الطبيب  العالم  استعار  وق��د  أدرس��ه��ا، 
ابن طفيل  ليربط بها مأساة  الكتاب(  فقرة )عنوان 
إلى  فدعا  الفكر،  وحتجر  الصدق  ملعيار  فقده  في 
ترديد عمل ابن طفيل بقوله )أي الدكتور بن عبود( 
الكبرى  صحوته  )ص��ح��ا  املقتبس  ال��ع��ن��وان  على 
العقل(  به  لم يحذ  النقل ما  املرة، وكأنه تعلم  هذه 
كتاب )عودة حي بن يقظان( سلسلة شراع رقم 16 

..85 صفحة 
أكثر  تعانيه  ملا  ق��راءة  طفيل  ابن  إش��ارة  قرأت  لقد 
عن  بعيدة  وتكرار  ترديد  من  اليوم  حتى  بحوثنا 
القراءة والكتابة التي دعا لها ابن طفيل منذ عشرة 
الكبرى(  صحوته  )صحا  سماها  ما  وه��ي  ق��رون، 
لنا )فرغم  الدكتور بن عبود ليقول  ومن ثمة تدرج 
قومة  إلى  يدعو  هو  فها  طفيل  بابن  الزمان  تقدم 
غابة  وفي  والسباع  الظباء  بني  نفسه  وجد  رجل 
ويتموقع  فيها  مبن  يستأنس  ذل��ك  رغ��م  موحشة، 
مع من فيها( لهذا وجدتني )عزيزي البشير( أشير 
رحمه  اسمه  حتى  أذك��ر  وال  الدكتور  لعنوان  فقط 

الله، ولكن إشارته أغنت وشفت..
علماء  أحد  كتب  الصيحات  تلك  مثل  ضوء  وعلى 
مراكش املدعو محمد السليطن السماللي املراكشي 
العالم  لهذا  املوت( وقد ترجم  )دواء  كتابا بعنوان 
وأغمات  مراكش  حل  مبن  )اإلع��الم  كتاب  صاحب 
و)كان  امل��ؤل��ف(  ط��رف  )م��ن  عنه  قيل  األع���الم(  م��ن 
للعشرين،  ح��اف��زا  م��ج��ودا  م��ق��رئ��ا  فقيها  أس��ت��اذا 
ورعا  موثقا  عدال  محققا  حيسوبيا  مفتيا  مدرسا 
زاهدا شيخ اجلماعة مبراكش في القراءات( )انظر 
صفحة  العاشر  العدد  األول��ى  السنة  البيئة  مجلة 
يقوله  وال��ذي  الفاسي(  محمد  لكاتبه  مقال  من   13
عنه )ورغم هذه الصفات اجلليلة التي كان يتصف 
حاملها  على  ع��ادة  تضفي  والتي  »السليطن«  بها 
دعابة  صاحب  كان  فإنه  واملهابة،  الوقار  من  جلة 
لقب  ال��ذي  لقبه  ف��ي  تظهر  م��ا  أول  ت��زه��ر  وفكاهة 
كان  فقد  ذل��ك  ورغ��م  السابق(.  )املصدر  نفسه(  به 
)صلبا في احلق كثيرا ما يتعرض في فتاويه على 
أحكام القاضي أبي عبد الله محمد عاشور ويفتي 
بنقضها( )حتى أدى ذلك إلى أن ضاق به القاضي 
عبد  امل��ول��ى  السلطان  أن  إال  بسجنه  فأمر  ذرع��ا، 
الرحمان بن هشام أمر بتسريحه في احلني ملا كان 

يعلمه من فضله وورعه )املصدر السابق(. 
ولم يكن كاتب مقال )دواء املوت( ليقدم على ما كتبه 
باملغاربة  احملذق  واخلطر  احلذر  ناقوس  ليدق  إال 
بفعل تربصات املستعمر، بعد إشاعة أحكام الزور 
احلكام  واس��ت��ب��داد  الشرعية  املخالفات  وإش��اع��ة 
وغيره  ذلك  كل  الشعب،  أف��راد  من  الضعاف  وقهر 
يدعو إلى البحث عن الدواء من املوت احملتم على 
املقدر،  األج��ل  إت��ي��ان  قبل  ال��وي��الت  م��ن  يعاني  م��ن 
اتخاذ  إل��ى  يدعو   – السليطن   – الفقيه  والعالم 
ل��ع��دم حتقيق  امل��ؤدي��ة  األس��ب��اب  ب��ات��خ��اذ  احليطة 
أهداف املستعمر وأعوانه.. وفي األخير يتهم العالم 
والدعوة  عقله  فقد  بأنه   – امل��وت  دواء  صاحب   –
إلى عزله واستبعاده.. مثل هذه الصرخات املدوية 
من  ألكثر  منهم  التخلص  ويقع  أصحابها،  يصفى 

مفتعل. سبب 
في  عبود  ابن  الطبيب  نقله  ما  ننقل  األخير  وفي 
عودته استعارة من )عودة حي بن يقظان( فيقول: 
))ت��ن��ف��س ال��ص��ع��داء واع��ت��ب��ر ال���ش���رور م��ن جملة 
الشدائد والصراعات التي كانت تواجهه في الغاب 
النفس،  على  ال��واق��ع  ش��دي��د  ف��ارق  م��ع  الطبيعي، 
فيه  ما يجرى  كل  الذي  الطبيعي  الغاب  وهوبراءة 
يهدف حلفظ التوازن في البيئة، وتدمير املفسدين 
وت��خ��ري��ب األس���رة ب��إف��س��اد ال��رج��ل وامل����رأة باسم 

التحرير( )عودة حي بن يقظان، ص. 86(.
يتبع

رمبا وزارة العدل واحلريات و)ال أقول وزير العدل( في حرج شديد ما بعده 
حرج، بعد أن دخلت من جديد في شد احلبل مع احملامني رجال الكلمة احلقة 
واملواقف الباسلة، بسبب املساعدة القضائية،--- التي اعتبر األستاذ وهبي 
حسن نشر نصوصها في اجلريدة الرسمية رغم االتفاق املسبق على التأجيل 
ضربة من اخللف، وإن كانت في نظري غير دامية نظرا لقوة وصالبة احملاماة، 
وأيضا ورقة ضغط إن لم أقل ورقة تشويش على املؤمتر املقبل والذي »ستسير 
أشغاله وفق إرادة احملامني وما قرروه وليس وفق ما أراده اآلخرون« )كالم ذ. 
وهبي(، وزير العدل األستاذ الرميد احملامي أصال وباالنتساب كما قيل أبان 
للحكومة،  العامة  األمانة  ملعب  في  الكرة  رميه  من خالل  االصطدام  قوة  عن 
بأقل اخلسائر  العلن  الدائرة في الصمت وفي  املعركة  ومحاولة اخلروج من 
االنتقادية إن صح التعبير، واتهامه لهذه األخيرة أي األمانة العامة للحكومة 
بالسرعة النهائية في نشر مرسوم املساعدة القضائية في اجلريدة الرسمية، 

رغم أن الكل يتهمها بالبطء، ويسميها بالثالجة.
احملامون طبعا لم يقبلوا بالتدخل في شؤونهم الداخلية وأمورهم 

يتحملونه  وما  الشاق،  بعملهم  يرتبط  ما  وباألخص  املهنية، 
داخل  سواء  عراقيل  من  ويصادفونه  متاعب  من  بسببه 

يتحدون  الواحد  كاجلسم  وقفوا  خارجها،  أو  احملاكم 
انتفضوا  األخرى،  االعتبارات  شديدين  وببأس  بقوة 
»أو  اللحظة،  تخفيه  ما  اآلخر  ليعلموا  سلمي  بشكل 
ما وراء املجيء كما قيل« في ظهيرة قائضة وبإيقاع 
قال  كما  أو مغامرة  منضبط وغاية كل حياة كرمية 
االستيناف  محكمة  بهو  في  احلكماوي  الشاعر 
متاسك  على  شاهدا  سيبقى  الذي  العدالة  قصر  أو 

بالكرامة،  والتعلق  والدفاع  الكلمة  في  صافية  أخوة 
بلباسهم  وقفوا  قلت  رائدة  كينونة  داخل  والتحامها 

الرائع وببذلهم املعبرة يصدحون بكلمة »ال«، يغردون بها 
احلقوق  أرض  في  يرددونها  الشفرات،  غبار  من  متحررين 

الواسعة التي يجرون فيها من أجل اختراع ممالك بعدد النجوم 
االستبداد  غزوات  من  تخلو  إمبراطوريات  وابتكار  احلقيقة،  فيها  تنتصر 

وتكميم األفواه، ومن هيمنة الطوق طوق التبعية وإشارة البوصلة املعروفة، 
وبكل  كبرياء  في  خاضوها  ضاربة،  معارك  خالل  من  األولون  كسرها  والتي 
حماس فداءا للرمز وللعدالة الدائمة واملساواة الالمشروطة، كانوا يتكلمون 
لغة واحدة ال أعذب وال أشهى فيها سر من أسرار وجودهم، حتمل رفضهم 
املطلق لكل مس من قريب أو بعيد باستقاللية املهنة النبيلة التي يزاولونها 
لم تعد  الشيء،  أمانة، داخل فضاءات ملبدة وملغمة بعض  بكل شرف وبكل 
قابلة باستمرار احملامي أو احملامية في أداء الرسالة كما يجب، وذلك ليخلو 
اجلو لبعض السلوكات وتتحقق معها بعض األطماع، ويجد »األرذال« الفرصة 
فضاءات  قلت  األمام:  من  ولكن  اخللف  من  ليس  ورجالها  العدالة  لضرب 
بأناس يريدون أن يتركوا كلمة احملاماة بال معنى وأن يجردوها من مالمح 
االستقاللية التي أفنى عليها السابقون أعمارهم، أن مينعوا انسياب احملامي 
من  يخلصوه  وأن  تعثر،  وال  توقف  بال  العادي  مجراه  في  التعبير  صح  إن 
ماهيته التأكيدية كما قيل، وروحه النضالية وشغبه احلقوقي، ألنهم ضاقوا 

درعا من صموده ودفاعه املستميت على احلقوق بكل أصنافها، ووقوفه في 
وجه كل التجاوزات واالختراقات واإلجراءات املتجاوزة التي لم يعد لها مكان 
في مغرب جديد متفاعل مع محيطه، متشبث بكل املواثيق واملعاهدات الدولية 

التي صادق عليها.
لقد رأى احملامون واحملاميات في مرسوم املساعدة القضائية الذي يحدد 
أتعاب احملامي بطريقة عشوائية كما قال أحد الزمالء، ويسند صرفها إلى جهة 
املتاعب املضاعفة )احملاماة(، وال معرفة بجهود احملامي  ال عالقة لها مبهنة 
في  ودخولهم  كفاحهم،  بفضل  حققوها  ملكتسبات  تهديدا  فيه  رأوا  وتفانيه، 
الدفاع بعني الرضى، نظرا  معارك مع جهات مختلفة لم تكن تنظر إلى رجل 
لصالبة احملامي واعتزازه بكرامته وحبه لعمله الشريف، واستعداده لفعل كل 
شيء في سبيل احملافظة على االستقاللية التامة، وهي استقاللية تتعارض مع 
ما حمله املنشور املتسبب في تعليق املساعدة القضائية )انتبهوا من فضلكم 
لكلمة تعليق كم هي لطيفة وفيها الكثير من األدب(، إلى أن يؤخذ برأي احملامي، 
ويتم إدراج بعض التعديالت التي يراها أهل الدار مهمة بالنسبة لهم 
املتخذ  القرار  في  املتمثل  فعل احملامني  رد  أن  وأكيد  وملهنتهم، 
على  كدليل  مستفيضة  مناقشة  بعد  جمعيتهم  قبل  من 
له  ستكون  الداخلية  والدميقراطية  والتشاور  احلوار 
على  سواء  املوقف(  يستدرك  لم  )إذا  وخيمة  عواقب 
مستوى حقوق األفراد املتقاضني أو مستوى التسيير 
املستويات  من  غيرها  أو  احملاكم  داخل  التنظيم  أو 
واملهام  الدفاع  بها  يقوم  التي  لألدوار  نظرا  األخرى، 
الشائكة  والقضايا  بها،  يضطلع  التي  اجلسيمة 
والعويصة التي يتولى حل لغزها، أو تنوير القضاء 
للوصول إلى احلقيقة التي كثيرا ما تكون مختفية بني 

ثنايا الشهادة املزورة أو احلجج املصطنعة.
إن تطلع احملامي النزيه الذي ال يبيع ضميره وال يخون 
يتخلى عنه  أو  زميله  يبيع ضميره وال يخون  ال  الذي  زميله 
)كما يفعل البعض( هو أوسع بكثير من النصوص أو الفقرات التي 
حدده  الذي  املادي  الهدف  من  وأرحب  القضائية،  املساعدة  مرسوم  بها  جاء 
املرسوم، ألنه فوق هذا أو ذاك، وأن آماله في اإلصالح أكبر بكثير مما ردده 
أولئك الذين حشروا في زمرة »املصلحني« رغم بعدهم عن اإلصالح، ملاذا؟ ألن 
احملامي متجرد إن صح التعبير، ال تتحكم فيه خلفيات غير واضحة، حتمل 
نيات مبيتة )األستاذ حسن وهبي رئيس اجلمعية(، هو يحتكم إلى ضميره، 
واالنضباط  االستقاللية،  على  احلرص  تفرض  التي  املهنية  األخالق  وإلى 
للتقاليد واألعراف التي تعتبر من أهم الروافد التي تقوم عليها املهنة، وعدم 
اخلضوع للنفوذ املالي أو غيره، واحلفاظ على املبادئ العامة التي ترجمها 
إلى  انتسابه  عند  احملامي  يؤديها  التي  اليمني  في  املندرج  العام  الشعار 
املجموعة املدافعة والصامدة، وتفادي النزول بشرف املهنة إلى الدرك، وذلك 
حتى يبقى احملامي رمزا للذود عن احلق، ومجابهة اجلبروت وصوتا مسموعا 
في امللتقيات واملناسبات واحملاكمات وفي اإلدارات التي تتعامل مع املواطن 
باحتقار، وتقدم له خدماتها بعد »سير واجي« أو »افهم راسك« أو غيرها من 

الكلمات التي وجلت بوابة اإلدارة املغربية وأصبحت مبثابة »ليسي باسي«.

عرجاء،  حكومة  على  يتفرج  سيظل  املغربي  الشعب  أن  أتظنون 
هذه  انطالقة  منذ  كانت  الرابعة  العجلة  الن  عجالت  بثالث  تسير 
الدارجة  بالعربية  يعني  النفخ  حيث  من  ناقصة،  )احلكومة(  السيارة 
احلكومة  تشكل  التي  األربعة  األحزاب  كانت  وإذا  مفشوشة«،  »شبه 

فإن  السير،  لتحسن  األربعة  العجالت  على  تعتمد  احلالية 
من  العطب  عليها  ظهر  األماميتني  العجلتني  إحدى 

الذين  االستقالليني  الوزراء  الن  األولى،  الوهلة 
سابق  عام  أمني  جاءهم  ضمنها،  والزالوا  كانوا 
مع  مفاوضات  في  يتوفق  لم  امليزان  حلزب 
احلقائب  توزيع  أثناء   كيران  بن  اإلله  عبد 
اجلديد  العام  األمني  يعتبرها  التي  الوزارية 
به  فاز  ما  مع  باملقارنة  جدا،  هزيلة  حصيلة 
أضعف  يعتبر  الذي  واالشتراكية  التقدم  حزب 
اعتبارا  كيران  بن  عليها  يعتمد  التي  املكونات 

لعدد نوابه في البرملان، فإذا أضفنا هذا املعطى 
األمني  انتخاب  أثناء  كانوا  االستقالليني  كون  إلى 

العام اجلديد من أنصار عبد الواحد الفاسي املنافس 
التي  احلقيقية  األسباب  أدركنا  شباط،  حلميد  الوحيد 

من  لينتقم  أوال  الوزاري،  بالتعديل  يطالب  األخير  هذا  جتعل 
أولئك  »ليبلص« ويكافئ  املمثلني حلزبه داخل احلكومة، وثانيا  هؤالء 
والكيحل  بنحمزة  أمثال :  عاما  أمينا  انتخابه  أثناء  ناصروه  الذين 
وعبد الله البقالي وتوفيق احجيرة وفؤاد الدويري وغيرهم كثر، كلهم 
لم  األسباب  لهذه  االستوزار  مركز  إلى   للوصول  »النوبة«  ينتظرون 
متاما،  »فشها«  بل  العجلة  في  العصا  بوضع  اجلديد  الزعيم  يكتف 
ثالثة  على  االعتماد  أي  عجالت  ثالث  على  متشي  احلكومة  وجعل 
أحزاب، وفي هذه احلالة ماذا يجب على قائد السيارة فعله، هل يستمر 
يتوقف  أن  أو  »مفشوشة«  العجالت  إحدى  أن  من  بالرغم  السير  في 
إلصالح العطب وتغيير العجلة املعطوبة، وهناك حل ثالث وهو طلب 
النجدة جاللة امللك، وهنا يحق التساؤل هل يحق للوافد اجلديد على 

احلكومة  في  املشاركة  األحزاب  من  لغيره  أو  االستقالل  حزب  أمانة 
املركبة  سير  في  بها  يساهم  التي  العجلة  بتغيير  يطالب  أن  احلالية 
متى شاء، دون اللجوء إلى طلب النجدة أقول نعم طاملا هو املسؤول 
أن  كيران  بن  أي  السائق  واجب  من  وهنا  وعواقبه،  التغيير  هذا  عن 
االستقالليني  الوزراء  وتعويض  التعديل  لطلب  يستجيب 
ويضع  صاحله،  في  ستكون  العملية  ألن  احلاليني 
السقوط  البالد  وجتنب  شباط  حميد  لشيطنة  حدا 
في أزمة حكومية نحن في غنى عنها والسؤال األهم 
العام  األمني  حق  من  كان  هل  نفسه  يفرض  الذي 
بالتحكيم  يطالب  أن  االستقالل  حلزب  اجلديد 
السياسية  واألحزاب  للهيئات  الذي وفر  امللكي، 
كل  على  يشتمل  ال  جديدا  دستورا  والنقابات 
احلكم  ملمارسة  الضرورية  وامليكانزمات  اآلليات 
جازما  أعتقد  دميقراطية،  بصحة  عليه  والتناوب 
أنها مبادرة غير محمودة، ألن األمر يتعلق بحصر  
التي  مكوناته  إحدى  ومع  احلكومة  داخل  اخلالف 
لم  الذي  اجلديد،  الدستور  ملقتضات  طبقا  حلها  ميكن 
يترك أي صغيرة وكبيرة وإال تصدى لها، فان جاللة امللك 
السياسيني  للقادة  أقول  كلها  األسباب  التحكيم.لهذه  حق  ميلك 
ويكفينا  باأللقاب  التنابز  من  و»باراكا«  الصبيانية  األعمال  من  كفانا 
املبني  والتجاذب  التراشق  وسمعنا  السياسي  التعامل  انحطاط  من 
يشتغل  التي  اللسانية  املعارك  خوض  وعلى  السوقية  الكلمات  على 
االهتمام  حساب  على  ومعارضة،  أغلبية  السياسيني  القادة  كل  بها 
فيها  التي تتخبط  التحديات اخلطيرة  الكبرى ومواجهة  باإلصالحات 
البالد فقد بلغ السيل الزبى ولهال يزيد اكثر ألن الشعب سئم ومل من 
هذه املعارك الصبيانية التي جعلته يفقد الثقة في اجلميع، وال تنسوا 
مناسبة  الشعب  سيغتنمها  جديدة  محلية  انتخابات  أبواب  على  أننا 
لعقابكم بعزوفه عن املشاركة فيها فإن لم تدركوا خطورة املوقف أقول 

لكم اسطوب.

 محمد بركوش
 إدريس أبايا

مراكشيون يعانون 
27في مراكشهم

 

انتفاضة احملامني

المحامون طبعا لم
يقبلوا بالتدخل في 
شؤونهم الداخلية 
وأمورهم المهنية، 

وباألخص ما يرتبط بعملهم 
الشاق، وما يتحملونه بسببه 

من متاعب ويصادفونه
من عراقيل..

على أمانة حزب 
االستقالل أو لغيره من 
األحزاب المشاركة في 

الحكومة الحالية أن 
يطالب بتغيير العجلة التي 

يساهم بها في سير 
المركبة متى شاء
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املنبر  احلر

حضورهم  عند  املواطنني  م��ن  الكثير  يصر 
الصلوات  أو  إلى املساجد ألداء صالة اجلمعة 
هواتفهم  معهم  أن يصحبوا  األخرى  الفرائض 
النقالة التي تشوش على املصلني إن لم يعملوا 
ع��ل��ى إغ��الق��ه��ا وخ��ص��وص��ا ق��ب��ل ب��داي��ة خطبة 
)ومن  فيها  التام  الصمت  يجب  التي  اجلمعة 
لغى فال جمعة له(، ورغم كثرة امللصقات التي 
تنبه وحتث على إغالق الهواتف النقالة وإبطال 
رنينها قبل الدخول إلى املسجد وقبل الشروع في 
الصالة، فإن العديد من املصلني ال يستجيبون 
ملا تنهي عنه تلك امللصقات إما نسيانا أو عدم 
الهواتف  برنات  التشويش  يجعل  مما  مباالة 
النقالة أمرا أو عامال من عوامل إرباك املصلني 
وتشتيت انتباههم واستماعهم خلطبة اجلمعة، 
املسجد  ورواد  املصلني  أغ��ل��ب  يتساءل  وه��ن��ا 
الهاتف  اصطحاب  من  الفائدة  أو  الغرض  عن 
استعماله  مادام  املسجد  إلى  وإحضاره  النقال 

محظورا.
أراد أن  لذلك من األحسن واألفضل واألفيد ملن 
يؤم املسجد ألداء صلواته أن يترك هاتفه النقال 
وحتقيقا  املسجد  حل��رم��ات  اح��ت��رام��ا  داره  ف��ي 
التشويش  ع��دم  مت  وم��ن  الصالة  في  للخشوع 
النقال(،  الشيطان  )ه��ذا  ب��رن��ات  املصلني  على 

والله ولي التوفيق.

تنتشر في بلدية »عني تاوجطات نواحي مكناس، مقاهي الشيشة، التي أضحت موزعة في أرجاء األحياء 
الشعبية، دون أن تتحرك السلطات احمللية ملنع هذا الزحف املخيف، لهذا النوع من املقاهي، والذي يتطلب 

اتخاذ إجراءات للحد من تنامي هذه الظاهرة، التي تسببت في افتعال مشاكل اجتماعية وأمنية.
وقد حتركت فعاليات املجتمع املدني، ممثلة في عدة جمعيات، من أجل صد هذه الظاهرة الغير صحية، 
بعدما استفحلت في البلدة 25 مقهى  متخصصة في الشيشة، مما يسمح بتدخني أنواع اخرى من املمنوعات، 
أوكار  إلغالق  التدخل  اجل  من  احلاجب،  اقليم  وعمالة  احمللية  السلطات  الى  رسائل  اجلمعيات  ووجهت 
للتالميذ  الدراسي  الدعارة والفساد واجلرمية والسرقة. وتهدد ملستقبل  انتشار  التي تساهم في  الشيشة 

والشباب.
وحتمل الساكنة املسؤولية للسلطات احمللية، التي تتجاهل هذه الظاهرة املشينة، ولم تبادر الى القيام 

بأي حمالت حملاربة الشيشة في املقاهي، وردع املخالفني للقانون.
متتبع من الحاجب 

أبعد  إل��ى  ملوثا  أصبح  فضاءنا  أن  يالحظ 
سلبية  مظاهرة  عدة  في  يتجلى  ذلك  احل��دود، 
العمران  ه��و  أس��اس��ه��ا  م��دن��ن��ا،  تكسو  أخ���ذت 
وتطوره بشكل مخيف حيث حتولت جل الفيالت 
ال���ذي جعل من  ع��م��ارات بسبب اجل��ش��ع  إل��ى 
العباد يتحولون إلى مقاولني في البناء إال أن 
الغريب في األمر هو تواطؤ املجالس البلدية في 
تشجيع مثل هذه البنايات التي جترد املدن من 
جماليتها.. وميكن أخذ مثال مدينتي القنيطرة 
والشاون كمثال، حيث أن اجلمالية التي تعرف 
الواسعة  وشارعها  في  القنيطرة  مدينة  بها 
أصبحت تضمحل بفعل سياسة حتويل املدينة 
إلى عمارات مصطفة بشكل بشع جعلت بعض 
األزقة التي كانت تبان للقادم إليها أنها مشعة 
وواسعة أصبحت فعال متيل إلى الظلمة وكثرة 
أجل  من  س��واء  املتكررة  األشغال  بفعل  احلفر 
توسيع قنوات املاء احلار أو اإلنارة أو ما إلى 
الشاون  مدينة  على  ينسحب  ذلك  ومثل  ذل��ك.. 
نهج  بفعل  السياحي  رونقها  من  فقدت  التي 
نفس السياسة تكدس العمران بشكل ال يطاق.. 

العمارات أصبحت تظهر  ذلك بكون  ونتج عن 
للعباد أنها شاخت قبل وقتها بفعل تلوث اجلو 
لسكان  املتعددة  بالسيارات  األزق��ة  وانحسار 
في  تنعم  فيالت  قبل  من  كانت  التي  العمارات 
هدوء جميل.. إلى جانب بعض العادات السيئة 
التي تفضي إلى سد الطرق باخليام مبناسبات 
عدة سواء من تعزية، أو من أجل مناسبة ختان 
أو عرس أو عقيقة.. الشيء الذي يحدث فوضى 
وتوثر لبعض السكان الذي يتعذر عليهم إيالج 
كانت  إذا  أما  كاملعتاد..  مرآبها  في  سياراتهم 
اخليمة  ف��إن  م��س��ؤول،  بوفاة  تتعلق  املناسبة 
يقارب األسبوع  قد تظل جاثمة في مكانها ما 
وال من يتكلم، ومع هذا التكدس العمراني يظل 
بعض املتسكعني على عادتهم القدمية كالتبول 
في  حياء  ب��دون  العمارات  بعض  حيطان  على 

غياب مراحيض تفي بحاجات املارة.
دون حتديدها  الثانويات  أس��وار بعض  أما 
باالسم، فأصبحت مالذا للتبول لكل مار منعدم 
الضمير، وك��ذا أص��ح��اب ال��س��ي��ارات ال��ذي��ن ال 
يتورعون بإمطارها بعلب البيرة التي أفرغوها 

في أجوافهم مستغلني عتمة الليل. ومع حرارة 
األسوار  لتلك  املقابلني  السكان  يصبح  اجل��و 
م��ع��رض��ني جل��م��ي��ع األم������راض م���ن خ���الل تلك 
الروائح النتنة التي تنتج عن مثل هذه األفعال 
املشينة والتي تترجم فعال عن تخلف املواطنني 
عن احملافظة على بيئتهم على النحو السليم..

والسلوكات التي ينعدم فيها احلس الوطني 
أخذت في االزدياد، حيث جتدها في اخلدمات 
والفقراء  األغنياء  ل��دى  جندها  بل  العمومية 
ال��دور الذي تخلت عنه  على السواء وهذا هو 
التي  العائالت  ودور  ب��ه،  القيام  في  امل���دارس 
عجزت على تربية أبنائها على احلس الوطني، 
وتشبعهم بالتعلق بالوطن وحمايته من جميع 

اآلفات.
وم���ع ذل���ك ه��ن��اك ق��س��م وع��ه��د ي��ق��وي شوكة 
بدون  امل��غ��ارب��ة  ل���دى جميع  ال��وط��ن��ي  احل���س 
استثناء، وهو الدود عن وحدتهم الترابية مهما 
كلفهم ذلك من تضحيات، ولعل بطوالت رجال 

الريف خلير دليل على ذلك.
  ذ. عبد الرحمان المريني

1

الهاتف النقال
 والصلوات في املساجد

السلطات تغض الطرف عن تنامي مقاهي 
الشيشة بتاوجطات

تنفيذ  الزال  املنطقة،  شعوب  متمنيات  ض��د 
لبروتوكوالت  عملي  تطبيق  ح���ول  االت��ف��اق��ات 
متعثرًا. امل��غ��ارب��ي  االحت����اد  دول  ب��ني  ال��ت��ف��اه��م 
بعد  فظاظة  وأشد  إعاقة،  أكثر  األمر  أصبح  فقد 
الربيع العربي، رغم ما مت اإلعالن عنه في القمة 
على مستوى  باملغرب  مؤخرا  املنعقدة  املغاربية 
مجددا  اإلب��رام  إلى  بالتوصل  اخلارجية،  وزراء 
ل 5 اتفاقيات مشتركة للتعاون، وإعالن النجاح 
اإلقليمية،  هياكل  ملختلف  اجتماعا   41 عقد  في 
»املصرف  إح��داث  إج��راءات  باستكمال  والوعود 
املغاربي لالستثمار« بعقد جمعه التأسيسي قبل 
تستجيب  كخطوة   ،2013 اجلارية  السنة  نهاية 
للمطالب املتراكمة منذ سنوات بتحقيق »االندماج 

االقتصادي املغاربي«.
ال���ذي ظ��ه��ر، حينئذ، ف��ي ظل  ال��ت��ف��اؤل  ف��رغ��م 
اجلزائر  إلق��ن��اع  التونسية  احلثيثة  امل��س��اع��ي 
يتوصل  لم  القادة،  لقمة  موعد  حتديد  بضرورة 
إلى  النهاية   في  املغاربيني  الدبلوماسيني  كبار 
حتديد تاريخ لها، خصوصا بعد تصريح أفصح 
حسب  احلكومية،  اجلزائر  إلذاع��ة  مدلسي،  عنه 
لعقد  ال��ض��روري��ة  »ال��ش��روط  ك��ون  ع��ن  »العربية« 
في  متوفرة  غير  العربي  املغرب  دول  قمة احتاد 
الوقت احلالي، خصوصا الشرط األمني«، مؤكدا 
العربي،  املغرب  السائد في  األمني  »الوضع  بأن 

قمة  بعقد  يسمح  ال  ال��س��اح��ل،  وف��ي 
التصريح  ه���ذا  وي��ع��ت��ب��ر  م��غ��ارب��ي��ة« 
الصحية  للوعكة  التطرق  من  هروب 
املرادية  لها كبير قصر  التي تعرض 
منذ شهر.كما أن حترك بعض النوايا 
لم  املكبل،  االحت��اد  لتحرير  احلسنة 
تأت بأكلها بسبب جموح لغة السجال 
والتجاذب  الفاعلني،  ب��ني  املتذبذبة 
ال��س��ي��اس��ي ال��ع��ق��ي��م، وت��ع��م��د وضع 
دواليب  ف��ي  العصا  أعضائه  بعض 
التوجه  عند  االتفاقات  تنفيذ  آليات 
واالكتفاء  التفاصيل،  في  البت  نحو 
أمام   واملجاملة  الود  عبارات  بتبادل 
التصريحات  وإص�����دار  ال��ك��ام��ي��رات 

الصحافية املجددة، دائما، آلمال املتتبع البسيط 
بوجود مستقبل  بناء االحتاد عند طرح القضايا 
املغرب  قبيل قضية صحراء جنوب  الشائكة من 
واجلزائر  املغرب  بني  ما  البرية  احل��دود  وفتح 

املتجنب طرحها داخل اجللسات الرسمية.
النوايا  ب��اق��ي األع��ض��اء، ذوي  ي��ل��زم  ك��ل ه��ذا 
التوجه نحو فضح من يصر على  إلى  احلسنة، 
لتجنب  ع��الن��ي��ة،  ل��ه  النصيحة  وت��ق��دمي  ال��ع��ن��اد 
مع  ب��ال��ت��ع��اط��ي  مطالبته  ع��ب��ر  وذل����ك  امل��ك��اب��رة، 
موضوعية  وقائع  وفق  لالحتاد  العليا  املصالح 

وبحياد، والدفع به نحو ضرورة احترام الوحدة 
القضايا  ف��ي  التدخل  وع��دم  بلد،  لكل  الترابية 
أو  إضعافها  قصد  األع��ض��اء  ل��ل��دول  ال��داخ��ل��ي��ة 
انفصالية  دع���وة  خلق  ب��أن  وتنبيهه  متزيقها، 
بأي بلد سيكون غير منطقيا، ألنه ال يتناغم مع 
اخلارجية  ل��وزراء  املغاربية  القمة  إليه  دعت  ما 
املنعقدة مؤخرا في الرباط بخصوص الوضع في 
سوريا، وهو احلفاظ على الوحدة الترابية لهذا 
املس  إل��ى  يسعى  أن  يعقل  فكيف  العربي  البلد 

بوحدة أحد األعضاء.
  عماد بنحيون

ال ي��ج��ادل أح���د ف��ي أن ال��ص��الة رك���ن م��ن أرك����ان الدين 
اإلسالمي اخلمسة التي هي: »شهادة أن ال إله إال الله، وأن 
الزكاة، وصوم  الله، وإقامة الصالة، وإيتاء  محمدا رسول 
إليه سبيل«.  استطاع  ملن  احل��رام  الله  بيت  رمضان، وحج 
وهذه األرك��ان كلها تقوم على النية واإلخ��الص، وهذا كله 
كل مسلم،  به  يقوم  أن  الذي يجب  العمل  نطاق  في  يندرج 
في  العمل  يحتلها  التي  العالية  املكانة  على  يدل  ما  وهو 
اإلسالم، على أساس أن يكون عمال صاحلا مصداقا لقوله 
تعالى: »فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل صاحلا وال يشرك 

بعبادة ربه أحد«.
ما  وهذا  تعبدي  عمل  وأعظم  أجّل  الصالة  كانت  ولذلك 
الصالة  بني  القوي  االرت��ب��اط  على  واضحة  ص��ورة  يعطي 
النية  فيه  تلزم  أن كال منهما  االرتباط  والعمل، ودليل هذا 
القصد،  لغة:  بأنها  النية  الفقهاء  ع��رف  وق��د  واإلخ���الص، 
وشرعا: قصد الشيء مقترنا بعمله، وقالوا: إن النية حكمها 
أنها فرض في كل عمل، ومحلها القلب، وال يكفي في النية 
الله عليه وسلم:  لقوله صلى  الغفلة والنسيان،  النطق مع 
ن��وى« وال نية  ام��رئ ما  »إمن��ا األعمال بالنيات وإمن��ا لكل 
ليكون  وذلك  العبادة،  أول  النية  وزمن  والناسي،  للمخطئ 
النية اإلسالم بالنسبة  العمل مقرونا بها من أوله، وشرط 
للناوي، مع متييزه وعلمه باملنوي، واستصحاب هذه النية 
العبادة بعضها عن  أنواع  بالنية متييز  للعمل، واملقصود 
بعض، كالتمييز بني أوقات الصالة، وقد ذكرت مباحث النية 

في قول بعضهم: 
حقيقة حكم محل وزمن

كيفية شرط ومقصود حسن
أما اإلخالص فقال الفقهاء معناه لغة: التصفية، والتمييز 
الشيء عن غيره، وشرعا: إتقان عبادة لله تعالى، حتى يعبد 
اإلنسان ربه كأنه يراه، فمزية النية صحة العبادة ومتييزها 
عن العادة. فكل عمل بال نية فهو عادة، وكل عمل بنية فهو 
عبادة، وال يقبل من العمل إال ما كان خالصا لله تعالى، قال 
سبحانه وتعالى: »فاعبد الله مخلصا له الدين أال لله الدين 
ليعبدوا  إال  أم��روا  »وما  وتعالى:  وقال سبحانه  اخلالص« 

والله مخلصني له الدين حنفاء«.
فمن هنا يتضح لنا أن العمل اخلالص لله تعالى الذي 
يقوم به العبد املسلم بضمير حي، وشعور بالواجب وتفان 
في حتمل املسؤولية ال يختلف عن العبادة في شيء، بل هو 
العبادة نفسها ولذلك قيل: العمل عبادة، وقد شرف اإلسالم 
العمل وأعطاه درجة عالية لم تعطه إياها أي شريعة، وال 
أن  فإننا جند  مثال:  اإلغ��ري��ق  إل��ى  نظرنا  ف��إذا  فلسفة،  أي 
املواطن عندهم كان ال يعتبر صاحلا ومشرفا إال إذا كان ال 
يعمل، وكذلك الديانة اليهودية واملسيحية، كل منهما تعتبر 
العمل عقوبة يعاقب بها الله سبحانه وتعالى البشر جزاء 
عددا  أن  والغريب  السالم،  عليه  آدم  سيدنا  ملا عصاه  لهم 
الكتاب  بعض  ميجدون  احلداثيني  وشعرائنا  مثقفينا  من 
كانوا  أنهم  ي��درك��ون  وال  الغربيني  والفالسفة  وال��ش��ع��راء 
ضد املجتمع العمالي ومن هؤالء: شسيلير Schiller وورد 
وتولوتسوي   Dichens وديكنز   Wordsworth زوي��رت 
 Kiergard وك��ي��رج��ارد   Splinger وسبلنجر   Tolostoi

.Faulkner وفولكنر
أن  ويعتبرون  الصناعي  املجتمع  ميقتون  كانوا  فكلهم 
لبيب  الدكتور  ويذكر  اإلنسانية،  القيم  على  يقضي  العمل 
والعمال«  العمل  في  إسالمية  »دراس��ات  كتابه  في  السعيد 
sHephai 7 »أن اإلغريق كانوا يصفون »هيفاستس«  :ص
أعرج  مثير  بأنه  املهرة  للعمال  والراعي  التعدين،  إله   tos
أشعت املظهر، وهكذا نحتوه وصوروه ولم يروه كغيره من 
إله   Vulcain »فولكان«  وكذلك  أنيقا،  آلهتهم جميال سويا 
وصفت  كما  كان  الرومان،  عند  واللهب  والنحاس  احلديد 
مشوها امل��ن��ظ��ر  قبيح  ون��ح��ت��ت:  ال��روم��ان��ي��ة  امليثالوجيا 

.» Laidetdifforme « 
الترجمة  حسب   Auden »اودن«  ال��ش��اع��ر  ق��ال��ه  ومم��ا 
العربية: »إن البربرية احلديثة لم تعد في ساكن الصحراء 
في  اليوم  تنشأ  ولكنها  الغابات،  من  تبرز  تعد  ولم  الفظ، 
املصانع والشركات« وهذا مخالف متام املخالفة ملا جاء به 
اإلسالم من رفع لقيمة العمل، ومن إعالء لشأنه، لدرجة أنه 
بالعمل اخلالص في اإلسالم حتصل املثوبة، فالنبي صلى 
أعده  ما  هو  لإلنسان  طعام  خير  أن  يرى  وسلم  عليه  الله 
بيده، قال صلى الله عليه وسلم: »ما أكل أحد طعاما قط خير 
من أن يأكل من عمل يده« )رواه املقداد بن معد يكرب، وأورده 
البخاري( )انظر الصنعاني في سبل السالم وكتاب »دراسة 
إسالمية في العمل والعمال لصاحبه الدكتور لبيب السعيد 

نشر الهيأة املصرية العامة للتأليف والنشر، ص:15(.
 يتبع

االحتاد طوق جناة املغاربيني املكبل!

 بقلم: مصطفى الطريبق 

قيمة الصالة والعمل 
في اإلسالم

 هل فعال يعاني املغاربة من انعدام احلس الوطني؟
  محمد أمين )قلعة السراغنة(

»شباط« أقبل قم بنا يا صاح            ندبر أمر أزمتنا مع »الرباح«
فعمدة فاس استنفر اليوم جمعه                      يريد بذلك القضاء على »املصباح«

إذا ما نطق السياسيون بقولة             تداولتها اجلرائد من »مساء« إلى »صباح«
يكون الرد عليها بالعفريت والتمساح تراشق بالكالم فقذف وهجمة  

وهذا وزير في التعليم قال يوما                 كم في الوزارة من موظفني أشباح
وزير الصحة »الوردي« أيضا             مشافيه خالية من قطن ولقاح
فيا أيها السياسيون رفقا            بشعب يتوق دوما إلى اإلصالح

ودعوا اجلدال العقيم فإنه               ليس السبيل القومي إلى الفالح
الله في عونكم إن تتدارسوا                 مطالب الشعب املوصوف بامللحاح

حليمي امحمدي ع. الكريم )ميدلت(

أزمة حكومية



بعد مرور سنة على وصول االشتراكيين إلى اإلليزيه
ميتران  فرانسوا  بني  فرنسا 

هوالند وفرانسوا 

بدراسة متأنية لعالقات املغرب مع حليفه األساسي في أوربا 
التي طغت  الفترة  املاضي وهي  القرن  من  األخير  الربع  خالل 
الوطنية بصفة  السياسية  الساحة  فيها قضية الصحراء على 
ميكن  خ��اص��ة،  بصفة  اخلارجية  امل��غ��رب  ع��الق��ات  وعلى  عامة 
القول بأن فرنسا في عهد الرئيس االشتراكي فرانسوا ميتران 
وبسبب الصراعات السياسية الداخلية التي طبعت رئاسته من 
سنة 1981 إلى سنة 1995، أضاعت فرصة، بداية نهاية احلرب 
الباردة، للنظر بعمق استراتيجي نحو الغرب للدفع بناء سوق 
مغاربية موالية لها وبالتالي حتطيم اجلدار النفسي والتوتر 
الذي خلقه الصراع املفتعل مللف الصحراء وذلك من أجل اعتماد 
مقاربة شمولية للدفع الى ايجاد حل لهذا امللف كمدخل لبناء 
السوق املغاربية. وباملوازاة مع ذلك استطاعت أملانيا الغربية 
مستقبليه  نظره  اعتماد  من  كول  هيلموت  املستشار  عهد  في 
ذكية، مكنتها من بناء سوق موالية لها شرقا وبتمويل أوربي، 
الشيوعي  التوجه  ع��ن  للتخلي  الشرقية  أورب���ا  دول  وتهيئ 
إع��ادة توحيد  إلى اإلحت��اد األورب��ي وكدا  وتهيئيها لالنضمام 
اللذين  والنفسي  املادي  اجلدارين  وبالتالي حتطيم  األملانيتني 
فرقا الشعب األملاني إلى دولتني بأيديولوجيتني مختلفتني منذ 

نهاية احلرب العاملية الثانية. 
ومن املصادفات التي طبعت تلك الفترة الزمنية، أن التناوب 
ميتران  الفرنسي  فالرئيس  البلدين،  في  األساسية  السمة  كان 
اليساري التوجه، صعد إلى سدة احلكم بعدما أطاح بخصمه 
فاليري جيسكار ديستان من وسط اليمن، في حني حصل العكس 
سنة بعد ذلك، بأملانيا الغربية حيث استطاع حزب كول اليميني 
احلزب  مع  حتالفه  وبفضل  املسيحي(  الدميقراطي  )اإلحت���اد 
الدميقراطي احلر من االطاحة باملستشار الدميقراطي االشتراكي 
هلموت شميت والذي أقصي عن منصبه حينما واجهت حكومته 
اقتراعا بحجب الثقة في البونستاج )البرملان(. كما أن الرجلني 
تربع  حيث  متتاليتني،  رئاسيتني  بفترتني  الفوز  من  استطاعا 
السيد ميتران على عرش الرئاسة الفرنسية من شهر ماي سنة 
1981 إلى شهر ماي من سنة 1995 ومتيز بكونه أول اشتراكي 
يلج هذا املنصب في اجلمهورية اخلامسة. وامتدت فتره رئاسة 

املستشار كول من أكتوبر 1982 إلى أكتوبر 1998.
ومن املفارقات أن فترة حكمهما اختلفت من حيث االستقرار 

النفسي والسياسي والبناء االستراتيجي:
صعبة  نفسية  ظ��روف  ف��ي  ميتران  السيد  إشتغل  فقدا   -  
فترته  بداية  في  السرطان،  مبرض  إصابته  في  اساسا  جتلت 
دولة.  من سر  ذل��ك  أح��اط  وم��ا   )1982 )سنه  األول��ى  الرئاسية 
وبظرفية سياسية صعبة جتلت في  التعايش مع اليمني املمثل 
شيراك،  ج��اك  السيد  اجلمهورية  أج��ل  م��ن  التجمع  زعيم  ف��ي 
مارس  ف��ي  التشريعي  االق��ت��راع  صناديق  عليه  فرضته  ال��ذي 
من  هذه  تكون  وقد  الثانية.  الرئاسية  فترته  بداية  مع   ،1986
رسمه  دون  اخلارجية  سياسته  في  حالت،  التي  العوامل  بني 
املغاربية  السياسية  لتنقية األجواء  لنظرة جيو- استراتيجية 
استغالل  على  يعمل  لم  بحيث  الصحراء،  ملف  أف��رزه��ا  التي 
تقاربه األيديولوجي من النظام اجلزائري ومن مكونات اليسار 
املغربي املعارض واملنخرط في اإلجماع الوطني حول مغربية 
الصحراء وكذا من عالقات بالده املتميزة مع املغرب للعب دور 
الوسيط أو لفتح مفاوضات مباشرة مع اجلزائر حتت إشرافه، 
وإبرام اتفاق تاريخي قد يكون املستفيد األول من نتائجه دولة 
يقم  لم  اإلقليمي  التوازن  إطار  وفي  الفرنسي  الرئيس  فرنسا. 
بأية مبادرة في هذا اإلجتاه، كما لم تكن له أية رؤيا من مخاطر 
الدعم املقدم للبوليساريو من قبل الرئيس الليبي  معمر القذافي 
الرئيس  باملنطقة.  الليبية  األسلحة  حت��رك  سهولة  وخ��اص��ة 
تفرضه  التي  احلياد  مبدأ  فرض  على  حتى  يتمكن  لم  ميتران 
األعراف الدولية على السيدة األولى حيث كانت السيدة دانييل 

ميتران تستفز املغرب بزياراتها املتكررة ملخيمات تيندوف.
- باملقابل وعكس نظيره الفرنسي، عرفت رئاسة املستشار 
كول، نوعا من السيطرة على املشهد السياسي االملاني الغربي، 
احلرب  بنهاية  والتنبؤ  التاريخية  املرحلة  ق��راءة  من  مكنته 
بعد  ذات  وجهوية  وطنية  استراجتية  معالم  لرسم  ال��ب��اردة  
األوربية  السياسية  اخلارطة  بتغيير  وعجلت  ساهمت  عاملي، 
وبناء نظام عاملي ذي قطب أحادي رمبا كانت ثنائيته ستؤول 
العمالق  لوال بروز قوى دولية متعددة ومنها  األورب��ي  إلحتاد 
الصيني. واليوم ميكن القول بأن أحد عوامل القوة االقتصادية 
األملانية يعود لهذا التوجه اإلستراتيجي حيث أن بالده  الزالت 
تستفيد من الناحية االقتصادية من توجهها نحو الدول الواقعة 
أغلب  اقتصاديات  على  تسيطر  فأملانيا  شرقها.  على  جغرافيا 
الدول العشر التي انضمت إلى اإلحتاد األوربي  في فاحت ماي 
حيث  التشيكية  اجلمهوريه  امل��ث��ال  سبيل  على  ومنها   2004
االحتاد  مع  التشيكية  التجارية  املبادالت  من  املائة  في   85 أن 
األوربي تقوم بها مع اجلمهورية األملانية وأن 90 في املائة من 

اإلعالم بجمهورية التشيك تتحكم في رأسماله شركات املانية.
جاك  الرئيس  احلكم سقط  إلى  الفرنسي  اليمني  عودة  بعد 
انتخابات تشريعية سابقة ألوانها  إلى  الدعوة  شيراك في فخ 
حيث فاز بها اليسار مما اضطره إلى إسناد رئاسة الوزراء إلى 
السيد ليونيل جوسبان والتعايش في مرحله رئاسته األولى مع 
احلزب االشتراكي. ومما زاد مهمة تعقيدا في الفترة الرئاسية 
من جهة  تيار ساركوزي  بني  داخل حزبه  الصراع  هو  الثانية 
وتيار دو فيلبان من جهة أخرى. كما أن عالقة شيراك مع الراحل 
جاللة امللك احلسن الثاني ومع إبنه من بعده جاللة امللك محمد 
السادس وقربه من العرش العلوي منذ أمد بعيد لم يسمحا له 
بلعب أي دور لدفع اجلزائر إلى التفاوض ولو سرا مع املغرب. 
الفرنسية،  اخلارجية  السياسة  في  أخ��رى،  م��رة  غابت  وبذلك 

النظرة اجليو - إستراتيجية الفرنسية نحو جنوبها.     

إلى  والتنمية  العدالة  ح��زب  وص��ول  منذ 
بطبيعة  احل��ك��م  ول��ي��س   - احل��ك��وم��ة  س���دة 
نونبر   25 انتخابات  ف��ي  ب��امل��غ��رب   احل���ال- 
األكثر  اعتبرت  التي  االنتخابات  2011 وهي 
دميقراطية وشفافية في تاريخ املغرب، توالت 
املقاومات العنيفة لهذه التجربة الفتية التي  
أن  لها  املغربي املصوت  الشعب  ينتظر منها 
الفساد  واق��ع  م��ن  نوعية  نقلة  امل��غ��رب  تنقل 
املستشري واإلدارة املريضة وغياب احلكامة 
وال��ت��ه��رب ال��ض��ري��ب��ي وغ��ي��ره��ا م��ن صنوف 
والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  اآلفات 
من  سئم  الذي  املغربي  مجتمعنا  تنخر  التي 
بعضها  نهبت  وال��ت��ي  املتعاقبة  احل��ك��وم��ات 
املال العام وأفسدت السياسة املغربية وخلقت 
جوا من العزوف السياسي غير مسبوق توج 
التي أشرت على عزوف   2007 باستحقاقات 
السياسية  العملية  ع��ن  امل��غ��ارب��ة  امل��واط��ن��ني 
برمتها وصوت فقط اقل من 20 في املائة على 
أن  على  قوي  ذلك مؤشر  وك��ان   2007 برملان 
الشعب املغربي بقدر امتعاضه من السياسات  
ووعيه  املتزايد  العميق  فهمه  بقدر  املتبعة 
الشقي والعصامي بتالبيب التحكم السياسي 
الذي باتت تشهده احلركة السياسية ببالدنا 
والتنمية  العدالة  حكومة  اآلن،  وإل��ى  آن��ذاك 
املغربي  الدميقراطي  الربيع  بها  ج��اء  التي 
كان إجابة جزئية عن هذا الوعي املتزايد لدى 
عبروا  ال��ذي  املغاربة  واملواطنات  املواطنني 
رغبتهم  عن  والتنمية  العدالة  بدعمهم حلزب 
ما  األوض�����اع وإص����الح  تغيير  ف��ي  األك���ي���دة 
يجب إصالحه قبل فوات األوان، لكن ثمة من 
يفكر في الليل والنهار على معاقبة  املغاربة 
معه  باختالفنا  الدميقراطي  اختيارهم  على 

الشعب  أن  املهم  يهم   ال  باتفاقنا  أو 
فاألولى  معينا   حزبا  اختار  املغربي 
ق����رارات الشعب امل��غ��رب��ي ال  اح��ت��رام 
معاقبته  أو  تارة  تضليله  عن  البحث 
مقصود  أخ��رى،  تارة  اختياراته  على 
والتنمية  العدالة  حكومة  أن  الكالم 
 20 حركة  على  انقلبت  أنها  صحيح 
سياسي  خطأ  وهذا  املغربية،  فبراير 
كبير سوف تؤدي ثمنه باهظا بطبيعة 
تقول:  التاريخية  املعادلة  الن  احل��ال 
التفريط  يسهل  حلفائه  في  ف��رط  من 

فيه، لكن هذه احلكومة يتزعمها حزب 
سياسي هو األكثر تنظيما  في املغرب واألكثر 
املواطنني وقبل هذا وذاك  وقربا من  تواجدا 
أن  أع��رف  هو احل��زب األكثر نظافة وشفافية 
االنتقادات  م��ن  علي  سيجلب  التقييم  ه��ذا 
الشيء الكثير ولكن  الن احلقيقة هي منهجي  
يتفق معي  انتظر من  وقناعاتي اصرفها وال 
فيها فإني اعتبر حزب العدالة والتنمية أخف 
األضرار بالنسبة للمغاربة، صحيح أنه حزب 
مهادن إلى درجة اخلنوع وصحيح كذلك انه 
بعض  في  تصل  سياسية  تقية  يتبنى  ح��زب 
املرات إلى درجة النفاق السياسي في تعامله 
مع حلفائه احلكوميني وغير احلكوميني ولكن 
وال  مصداقية  ذو  وخطابه  نظيف  ح��زب  هو 
وال  التظاهرات  في  باملقابل  الناس   يجيش 
في املؤمترات وال تؤبد قياداته السياسية في 
القيادية كما هو الشأن مع  بعض  الكراسي 
والتي  للحكومة  املنتقدة  النقابية  املركزيات 
في  ديناصوراتها  تغير  أن  حتى  تستطيع  ال 
القيادة حيث معدل العمر يتجاوز أحيانا 73 

سنة.   

والتنمية  ال��ع��دال��ة  بحكومة  امل��ت��رب��ص��ون 
ستسقط  احلكومة  أن  اعتقدوا  إذا  واهمون 
لوحدها أو على األقل بدون ضجيج كما فعلوا 
مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي، بل إسقاط 
احلكومة بأي طريقة وأي مبرر ستسقط معه 
التغيير،  أخرى متحصنة عن  جدران سميكة 
وسيؤدي االنتقال الدميقراطي باملغرب الثمن 
غاليا وسيستنتج املغاربة بأن احلكومات في 
املغرب ال حتكم وأن االنتخابات ال طائل منها، 
بل احلكم في املغرب يصنع خارج املؤسسات 
املعتدل  اإلس��الم  وسينظم  الشعبية  واإلرادة 
العدالة  حكومة  ب��إف��ش��ال   - ال��رادي��ك��ال��ي  م��ع 
الراديكالي  مع  املعتدل  واليساري  والتنمية- 
الرحمان  ع��ب��د  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  -ب���االن���ق���الب 
الراديكالي  التغيير  جناح  إل��ى  اليوسفي- 
بان  ال��ذي علمنا  ال��ت��اري��خ  م��ن دروس  وه��ذه 
الضغط دائما يؤدي إلى االنفجار، لذلك يجب 
أن نقول جميعا مع الشهيد املهدي عامل يجب 
االستعاذة  أجل  من  العقل  عافية  استحضار 

عن  ظالمية العصر.
 انغير بوبكر

 العدد: 744  اخلميس06 يونيو 232013
alousbouea@gmail.com

املنبر  احلر

 بقلم: بنعاشر مرشيش

مصادرة   .. والتنمية  العدالة  حكومة  إفشال 
البالد مبستقبل  ومخاطرة  للدميقراطية 

العزوف  ظاهرة  من  طويلة،  سنوات  منذ  بالدنا  تعاني 
ظاهرة  وهي  واجلمعوية،  والنقابية  السياسية  احلياة  عن 
أخرى،  بعد  وانتخابات  أخرى،  بعد  سنة  استفحاال  تزداد 
مع ما يترتب عن ذلك من سلبيات تهدد متاسكنا املجتمعي 
والعدالة  الدميقراطية  حتقيق  في  شعبنا  وطموحات 

االجتماعية.
تناولها  التي  الظاهرة  هذه  عند  كثيرا  الوقوف  ودون 
والدراسة،  بالتحليل  اختصاصه  مجال  في  كل  الباحثون، 
ودون التذكير بأنها ظاهرة غير صحية مهما حاولنا إيجاد 
املبررات لها وللمقتنعني بها واملدافعني عنها،  فإن ما يهمني 
البحث عن بعض احللول، وعلى رأسها من وجهة  هنا هو 
واملشاركة  للحوار  فضاءات  تأسيس  في  التفكير  نظري، 
وبني  واجلمعويني  والنقابيني  السياسيني  الفاعلني  بني 
 - العزوف  ظاهرة   - الظاهرة   هذه  وأن  خاصة  املواطنني، 
تعكس في الواقع حالة من القطيعة وغياب احلوار بني هؤالء 
الفاعلني وبني عموم املواطنني مبختلف فئاتهم ومستوياتهم 
وكلما  كنت،  هنا  من  والسياسية.  الفكرية  وتوجهاتهم 
إال  البيضاء،  بالدار  والكتاب  للنشر  الدولي  املعرض  زرت 
وخامرتني فكرة تنظيم تظاهرة بهذا احلجم، وبهذا الفضاء 
التاريخي واملتميز، تدوم أسبوعا كامال، وتخصص للحوار 
بينها،  فيما  واجلمعيات  والنقابات  األحزاب  مختلف  بني 
وبينها وبني عموم املواطنني، وهي فكرة ال شك أن هناك من 
اإلرادة  توفرت  متى  للتنفيذ،  قابلة  ويعتبرها  بها،  سيرحب 
لدى املعنيني بها، وهناك من سيعتبرها غير قابلة للتحقق، 
للمشهد  احلالي  الواقع  االعتبار  بعني  أخذنا  إذا  خاصة 
السياسي،  اخلطاب  بتدني  واملطبوع  ببالدنا،  السياسي 

وتراجع - إن لم نقل تهميش- دور املفكرين واملثقفني.
 محمد عطيف

إن املتتبع للخطاب  العلماني الراهن في املغرب يصل إلى نتيجة، مفادها أنه 
يروم خلخلة العقيدة اإلسالمية في نفوس معتنقيها، وإلصاق تهمة التخلف 
واإلرهاب والكراهية بالدين اإلسالمي احلنيف، وذلك خدمة ألجندة خارجية، 
النبوية  بالسيرة  الشريف لألدارسة مرورا باملس  النسب  بالتشكيك في  بدءا 
املتضمنة بالبرامج التعليمية وصوال إلى الترامي، من طرف أحزاب علمانية  
معارضة  قدحا، على املبادئ اإلسالمية، وتبخيس أعمال احلكومة ذات املرجعية 
اإلسالمية، ووصفها بالعجز واالستبداد وبأقدح النعوت واملصطلحات، بدل  
معارضة فعلية قومية بناءة وموجهة حلل املشكالت االجتماعية واالقتصادية 

الظرفية الطارئة أو املزمنة التي خلفتها احلكومات السابقة.
أما زعيم حزب االستقالل الذي يتقاسم مع حزب العدالة والتنمية التشبث 
مببادئ الشريعة وحليفه في احلكومة، فال يريد سوى رأس احلربة، فالهدف 
البعيد واضح )منصب رئيس احلكومة( »بالفور ياشفور«: من رئاسة النقابة 
للحزب،  العامة  األمانة  إلى   – باملغرب  للشغالني  العام  اإلحتاد   – العمالية 
والى عرقلة سير أعمال احلكومة بشتى الوسائل املتاحة، آخرها اإلعالن عن 
تنظيم  هو  راجح،  مبتغى  إلى  الوصول  قصد  احلكومة  من  حزبه  انسحاب 
انتخابات مبكرة سابقة ألوانها، التي يأمل أن تؤهل حزب االستقالل مرتبة 
متقدمة على األحزاب األخرى، مادام أنه اآلن في املرتبة الثانية، ومادام  أن 
نظره،  في  الشعب  جتاه  أدائه  في  مقصرا  أصبح  والتنمية  العدالة  حزب 
املناهضة  املعارضة  العلمانية  األحزاب  يجعل  ما  هذا،  كل  وراء  شيء  فال 
لالستقرار السياسي غير الوصول إلى سدة احلكم، دون السلطة التي تبقى 
إال  ليس  املواطنني  مصالح  على  والركوب  )امللك(،  الشرعي  حائزها  يد  في 

مطية  لذلك لتحقيق املصالح الضيقة اخلاصة.
   د. ج ميمون الوكيلي 

حتى أنا ما فهمت والو
كيفاش ما ديتي والو
وأنت ما خليتي والو
وهذاك ما شاف والو

وهذاك ما دار والو
وأنت ما ف راسك والو

وفقتي مالقيتي والو
وكون كاع لقيتي هاد والو

آش من معنى عند والو
مشكيلة هاد والو

واش غير جي وكول والو

هاد زمان والو
احلكومة ما دارت والو
البرملان ما خدام والو

كلشي عارف الكورة عندنا والو
اإلقتصاد، ما شاء ، والو

والقرايه من زمان والو
واخلدمه خالص والو .. والو
وحتى الفلوس ما سواو والو
وسير .. وسير .. كلشي والو

وأنا بحالكم ما فاهم والو
  عمر الزواق )سال(

لحالوة امرارت..

1

العزوف ظاهرة  استفحال 
السياسية احلياة  عن   

 عبد اهلل فكري  

نورالحق
على   اخلوالي أنس  فاحلمد 
هجرا  وبعدا   وال    تبالي
 واصفح على مخطئ الرجال
والنفس  تسمو لبعدك العالي
واخلير  ظني  بذي  املوالي
ل لنبا با ِشقت   ْر ُأ و حينا   
ترقى به  النفس في  العوالي
واخلير في  القوم ما  بدا لي
واحلق   إن  تسمعي   فبالي
وارم   الضالل    بالنصال
واحللم  شرعا  بال  اشتغال
استعقلوا     َعْقلة     الِعقال
بل  كم  فؤادا  بال  اشتغال
َلي ب��ال  جفا  على  من  ف��اْع��ُف 

حمدا  حبيبي  على  احتمالي
أقبل  على  حب  من  متادى
فاعذر    تعيسا   قليل    زاد
قربا ِحَبّ  قلبي  تزيدني  أي 
ظلما يق  لطر ا صبت   أ ملا  
ح����ت����ى   ل����م    أص����ل   ألم����ري
واسيت   قلبي  بنور   حق
في  جهاد كرمت   لنفس   وا
استفيقي نومك  م��ن  نفس  أي 
واستخرجي  اللباب عالقول 
قوما  رأوا  للضعيف  قدرا
عقول   فيها يا  أجسما   ال 
كم   أجسما   غابها    فؤاد
أقبل   أيا  صاحبا   هجرُتْه

والو .. والو... والو... 

املناهضة املفتراة  العلمانية 
السياسي لالستقرار   

بن كيران

 يتبع                              

شعر
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املنبر  احلر

وئـــام

عن خطورة  األي��ام  ه��ذه  بالدنا  في  احلديث  كثر 
الرشوة واالرتشاء خصوصا بعد نشر مجموعة 
املواطنني  ل��ت��ن��ب��ي��ه  اإلع���الم���ي���ة  احل���م���الت  م���ن 
كان  أن  بعد  السيئ  السلوك  هذا  من  وحتذيرهم 

في املاضي القريب أحد األمور املسكوت عنها.
الرشوة وعن محاربتها  إن احلديث عن خطورة 
في وقتنا احلالي ال يعني أننا نستطيع القضاء 
الوباء بسرعة كبيرة بعد أن متكن من  على هذا 
ملدة  ومؤسساتنا  إدارت��ن��ا  جسم  على  السيطرة 
طويلة، ألن بعض عدميي الضمير واملدمنني على 
االرتشاء لن تطاوعهم نفوسهم بأن يقلعوا عن هذه 
العادة القبيحة التي شوهت وجه إداراتنا، فمنذ 
أيام قليلة نشرت بعض الصحف خبر اعتقال عون 
سلطة بضواحي سال متلبس باالرتشاء وبحوزته 
مازال  والقرى  البوادي  وفي  دره��م،  آالف  عشرة 

بابتزاز  يقومون  السلطة  وأعوان  موظفي  بعض 
املواطنني وال يقدمون لهم اخلدمات إال باملقابل، 
فالشواهد اإلدارية وغيرها ال تعطى بدون مقابل 
ويقابلونهم  السكان  وعي  قلة  ه��ؤالء  يستغل  إذ 
الرشوة  لهم  يدفعوا  حتى  والتماطل  بالتسويف 
إلى  وال��ع��ودة  مصاحلهم  ق��ض��اء  م��ن  ليتمكنوا 

بيوتهم أو ينتظرون ملدة طويلة.
إن احلملة الدعائية حملاربة الرشوة والتحذير من 
خطورتها قد تكون أتت أكلها في بعض اإلدارات 
املنشود  إل��ى  بعد  تصل  لم  لكنها  القطاعات  أو 
حملاربة  وح��ده��ا  الدعائية  احل��م��الت  تكفي  ال  إذ 
املستمرة  املراقبة  من  فالبد  كالرشوة  داء خطير 
وتكثيف اجلهود والضرب بيد من حديد على يد 

املرتشني. 
  جد بوشتى )الرباط(

إذا  األول��ى  املدرسة  هي  األم  إن 
أع��ددت��ه��ا أع�����ددت ش��ع��ب��ا طيب 
األعراق، كما قال بعض الشعراء 
الفعال  ودوره�����ا  األم  م���دح  ف��ي 
ف���ي م��ج��ال ال��ت��رب��ي��ة واإلرش�����اد 
الدولة،  ع��ل��ى  ل���ذا  وال��ت��وج��ي��ه، 
إح����داث ب��ع��ض امل��راك��ز للنصح 
األمهات  وحتسيس  وال��ت��وع��ي��ة 
األولية  اإلس��ع��اف��ات  م��ج��ال  ف��ي 
في حالة حدوث حروق، جروح، 
اختناق نزيف دموي لكي يكتسنب 
املصاب  إلنقاذ  الالزمة  املهارات 
م��ن اخل��ط��ر ال���ذي ي��ه��دد حياته 
وتقدمي لهن رقم هاتفي لالتصال 

في أقرب وقت في حالة حدوث طارئ، وبعد ذلك يحصلن على شواهد »كمسعفة لألطفال«، بأنها 
التفاتة مهمة وتدخل في إطار حماية الطفولة من الضياع وحق الطفل في العيش الكرمي.

ال مير يوم واحد دون أن نسمع أو 
نرى أو نقرأ من خالل وسائل اإلعالم 
عن  املكتوبة  أو  البصرية  السمعية 
لالغتصاب  تعرضوا  صغار  أطفال 
ال��ق��ت��ل، في  أو ح��ت��ى  االع���ت���داء  أو 
لها  تشمئز  أخبار  النهار،  واضحة 
النفوس، وحتزن لها القلوب وحتير 

فيها العقول.
وك��ي��ف��م��ا ك���ان احل����ال، ومم���ا الشك 
ف��ي��ه، ف��أط��ف��ال ال��ب��الد ف��ي خ��ط��ر، ال 
ي��ع��ي��ش��ون ف���ي أم���ن وأم�����ان، ألنهم 
صغار وضعفاء وأبرياء، ال حول وال 
قوة لهم، يترعرعون في مجتمع دون 
رعاية ودون حماية. فما الفائدة من 
واملظاهرات  االحتجاجية  الوقفات 
واحملاضرات  السلمية  واملسيرات 
للطفل  العاملي  باليوم  واالح��ت��ف��ال 

معرضون  األط��ف��ال  معظم  ك��ان  إذا 
واالستغالل  وال���ظ���ل���م  ل��ل��ق��س��اوة 
ناس  طرف  من  اجلنسي  واالعتداء 
عقليا  مختلني  ال��ض��م��ي��ر،  ع��دمي��ي 
يتجولون  متخدرين،  متشردين  أو 
رقيب  دون  واألزق�����ة،  األح���ي���اء  ف��ي 
القبض  يلقى  بعضهم  حسيب،  أو 
ببعض  ع��ل��ي��ه��م  ف��ي��ح��ك��م  ع��ل��ي��ه��م 
يطلق  ذل���ك  وب��ع��د  ال��ش��ه��ور سجنا 
سراحهم إلعادة نفس اجلرمية يكون 
املسؤولني  ضحاياها.على  األطفال 
واألوصياء الرسميني على الطفولة 
غير  واجلمعيات  ال��ق��ان��ون  ورج���ال 
احلكومية أن يهتموا بهذه املشكلة 
التي يتخبط فيها املجتمع املغربي، 
وأن يحكموا بأقصى العقوبات على 
باالعتداء  نفسه  ل��ه  سولت  م��ن  ك��ل 

اآلباء  البريئة.وعلى  الطفولة  على 
بالعناية  أط��ف��ال��ه��م  ي��ح��ي��ط��وا  أن 
في  ي��ت��ه��اون��وا  ال  وأن  وال���رع���اي���ة 
تربيتهم وتوعيتهم وأن ال يتركوهم 
ف��ي ال���ش���وارع واحل��ق��ول معرضني 
لألخطار ووحشية الذئاب، مرتكبي 
ب��ش��ع��ة. وعلى  إج���رام���ي���ة  أف���ع���ال 
تنظيم  اإلع�������الم  ف����ي  امل���س���ؤول���ني 
حمالت حتسيسية حملاربة التحرش 
وحتى  األط����ف����ال  ض����د  اجل���ن���س���ي 
املؤسسات التعليمية واملساجد لها 
دور كبير لتوعية الناشئة الصاعدة، 

فاملسؤولية مسؤولية اجلميع.
حان الوقت لنقول كفى من االعتداء 
على األطفال الصغار، أمل املستقبل 

وثروة البالد.
  نجيبة بزاد بناني )الرباط(

ماذا بعد نشر احلمالت اإلعالمية ضد الرشوة

واحد من دوك التماسيح والعفاريت
اظهر هاد ليام في صفة إنسان

دخلوه اصحابو بالبطل والغايطا والزغاريت
كأنه عريس جايبينو يعقد القران

إال أنه مبجرد ما اجلس فاجئهم بالتصويت
على االنسحاب من االئتالف مع اإلخوان

م���ا ع��رف��ت��ش أغ��ل��ب��ي��ة احل���اض���ري���ن أس���ب���اب هاد 
التزعريط

اللي خاله اينقز من مكان إلى مكان
ماشي هادا هو بالضبط اختيار التوقيت

قال واحد العاقل خاطيه كاع العومان
جاوبو صديق كان بجنبو تيتمنا لهم التفركيت

راه مسكني عاد اجديد وباغي ايبان
هادا راه يسميوه نوع من لهروب والسليت

ما اتعودناش عليهم واحنا زعما عاطيني الضمان
كنا من األول ما انصادقوش على التفويت

 وما ايسال لينا ربي غير اخلير واإلحسان
هادا عند الناس العاقلني كيقولولو التمخريط

جانا به هادا خينا.. واقيال ما عندو ميزان
واش اللي كيظل ايوزع فاالتهامات بالتفريط

غادي تنتاظروا منو شي عطف وحنان
املواطنني راهم في حاجة إلى اخلبز والزيت

ويلمسوا الدميقراطية بأنها كتطبق فعال فامليدان
أما لهضور اخلاويا ما كتأدي إال للتشتيت

واتزيد اتقوي لعداوا بيناتنا وتشعل النيران
لهادا ارواحونا كود واخطيونا من التعنتيت

واإل غادي انوريو ليكم فاملستقبل البرهان
أسمع يا داك اللي حاسب راسك عفريت

عنداك اتظن بأننا رانا امراض بالنسيان
حاول اتراجع داك لقليل اللي اقريت
تعرف مزيان قيمة العهد إيال اتخان

 أحمد محمد العرابي )وجدة(

ماشي وقتها..

ضرورة توعية ربات البيوت
 لإلسعافات األولية

مع اإلسبانيني في بالدهم
اإلسبانية  الديار  إلى  برحلة  أق��وم  أن  تعالى  الله  شاء 
مدى  على  العني  رأي  والرؤية،  املكان  عني  في  للوقوف 

اإلسبانية،  ال��دول��ة  إل��ي��ه  وص��ل��ت  ال���ذي  التقدم 
وصلت  مبا  فوجئت  أنني  واحلقيقة 

العظيمة  الدولة  هاته  إليه 
ال��������ش��������يء ال��������ذي 
أتأسف  ج��ع��ل��ن��ي 
بالدي  ح��ال��ة  على 

املغرب، إذ ال مقارنة 
تبني  وق��د  وبينهم،  بيننا 

رغم  الزيارة  هاته  من خالل  لي 
وحكام  شعب  اإلس��ب��ان  أن  قصرها 
ذوو وعي كبير مبا لهم وما عليهم، 
فهم يحبون وطنهم حبا جما ولذلك 

أرضهم  وعمروا  بناءه،  فأحسنوا  بنوه 
السائح  وي��غ��ري  فيها  ال��ب��ق��اء  ي��غ��ري  مب��ا 

بسياحتها.
فاملواطن اإلسباني واع كل الوعي مبا له وما عليه، وويل 
يعبث  أن  اإلنسان ومن غيرهم  نفسه من  له  ملن سولت 

مبصلحة البالد، واملواطن اإلسباني نظيف البيت، نظيف 
احلي، نظيف الشارع، نظيف املستشفى، أما 
واألشجار  بالورود  أحيطت  فقد  ال��دور 

الباسقة، من كل جهة.
يبنون  ال  أنهم  اإلس��ب��ان  طبيعة  وم��ن 
فيه  ما  بنوا  إذا  لكن  الكبيرة،  ال��دور 
مصلحة عامة جعلوه كبيرا، فإذا بنوا 
مستشفى  ب��ن��وا  وإذا  كبيرا،  ب��ن��وه  م��ط��ارا 
بنوه كبيرا، وإذا بنوا جامعة بنوها كبيرة 
في  إتقان  كبيرا،  بنوه  سوقا  بنوا  وإذا 
كل شيء، أما األمن فهو منتشر في طول 
واحلاضرة  البادية  في  وعرضها،  البالد 
إل���ى إسبانيا  ال��س��ي��اح��ة  ك��ان��ت  ول��ذل��ك 
م��ت��واص��ل��ة ف��ي ك��ل وق���ت وح����ني، فهم 
األجناس،  قبلة جلميع  بالدهم  جعلوا 
ومن كل دول املعمور، حتى إن العديد من 
الزائرين لهذه البالد رجعوا إليه ليستقروا 

فيه بصفة نهائية. 
 مالكي علوي موالي الصادق )سال(

أص��ب��ح��ت وس��ي��ل��ة ال��ن��ق��ل ل���دى ش��ري��ح��ة من 
املواطنني هي استعمال القطار في تنقالتهم 
في  وطبعا  شتى،  الرتباطات  تبعا  اليومية 
سباق مع الزمن املاراطوني السريع، لكن تبقى 
مشكلة النقل جاثمة حلد الساعة دون حلول 
منها معاناة املسافرين مع القطار الذي يعرف 
اكتظاظا نتيجة عدم ضبط أوراق التذاكر من 
الركاب  في  فائضا  هناك  فيكون  العدد  حيث 
منهم  الكثير  فيبقى  مقعدا  يجدون  ال  الذين 
في وضعية  واألطفال  النساء  واقفا وخاصة 
أضف  )طوبيس(  حافلة  في  وكأنهم  مزرية، 
ال��ه��واء ومراحيض  ان��ع��دام مكيف  ذل��ك  إل��ى 

تنعدم فيها أبسط شروط النظافة الصحية.
نوعا  احلديدية  السكك  خطوط  تعرف  فمتى 
من احلكامة اجليدة توفر للمسافر ما يحتاج 
إليه من راحة واطمئنان وهو يقطع املسافات 

دون معاناة مريرة.
 أبو اعتماد فتح اهلل )مراكش(

  بنت الوادي )القنيطرة(
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املنبر  احلر

جواز  بعدم  أفتى  من  حديث  أت��اك  هل 
القول باحلرام واحلالل في مسألة اإلضراب، 

مستشهدا برأي جماهير العلماء؟
الفتوى  لم أسمع ه��ذه  أنني  أظ��ن  كنت 
إال بعد أن كررها عدة مرات وأكدها لي من 
كان حولي ممن شاهدوا الفقيه يفتي على 

التلفاز.
ل��س��ت م��ن ع��ل��م��اء ال��دي��ن وال م��ن أهل 
الكالم  يزن  قانون  السياسة بل فقط رجل 
مب��ي��زان ال��ن��ص��وص، ويلبس ال��وق��ائ��ع ما 
يليق بها من فصول؛ فهل صحت الفتوى 

يا أهل الشرع والقانون؟
مبا  امل��غ��رب  دساتير  لكل  املتصفح  إن 
ال��دس��ت��ور احل��ال��ي سيجد ع��ب��ارة ال  فيها 
تتغير ال تتبدل: »اإلسالم دين الدولة«؛ فإذا 
ك��ان اإلس��الم وال��دول��ة أكبر من أن نبحث 
إلى  يحتاجان  ال  ألنهما  تعريف  عن  لهما 
ذلك نظرا لشساعة مجالهما، فإنه في هذا 
املقام ينبغي التذكير بأول درس في مادة 
مدرجات  ف��ي  تلقيناه  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
اجلامعة يعرف الدولة بأنها سلطة وشعب 
وإقليم، وفي غياب أحدهم ال حديث عنها؛ 
أق��ول جلماهير  أن  إل��ى  ولست في حاجة 
بقولهم  صاحبنا  استشهد  الذين  العلماء 
هي  السلطة،  ه��ي  عمقها  ف��ي  ال��دول��ة  أن 
والفرد،  واألس��رة  املجتمع  هي  السياسة، 
العامل،  الشغل، ه��ي اإلض����راب، ه��ي  ه��ي 
وه���ي رب ال��ع��م��ل واألج����ر، ه��ي ك��ل شيء 

ينبض باحلياة داخل إقليمها.
قبل  الله  ويسم  النقابي  يأتي  حينما 
وحينما  احلماسية،  خطبته  في  الشروع 
يستشهد بآيات قرآنية في بياناته النقابية 
هذا  ُيسأل  وحينما  »ح��الل«،  هذا  تقولون 
النقابي عن حكم من يتقاضى األجر دون 
كيف  مالكم  »ح�����رام«،  ه���ذا  ت��ق��ول��ون  عمل 
حت��ك��م��ون؟ إن احل��دي��ث ع��ن إب��ع��اد الدين 
والفقهاء  العلماء  أجمع  الدنيا  أم��ور  عن 
لها  وج��ود  ال  التي  بالعلمانية  نعته  على 
وأسسه؛  ومرجعياته  املغرب  دساتير  في 

ف��ال��دي��ن اإلس��الم��ي ال��س��م��ح م��ن الثوابت 
اجلامعة التي تستند عليها األمة املغربية 
الفصل  ذل��ك  أك��د  كما  العامة  حياتها  ف��ي 
األول من الدستور، وهي فتوى عفوا نص 
مأخوذ من القانون األسمى في الدولة أال 

وهو الدستور.
الطريق ط��وي��ل وأن���ا أض��ع راح���ة يدي 
صوت  إل��ى  وأستمع  السيارة  مقود  على 
املذياع الذي كان مثبتا على إحدى القنوات 
التي تعرف إقباال كبيرا من طرف املغاربة 
بشهادة أهل االختصاص في هذا امليدان، 
يستقبل  »يسألونك«  برنامج  مقدم  وك��ان 
الفقيه  ف��ح��واه��ا على  امل��ك��امل��ات وي��ع��رض 
الهاتف،  ج���رس  رن  ع��ن��ه��ا؛  يجيب  ال���ذي 
مقتبل  قالت سيدة في  املذيع: من؟  اج��اب 
الفقيه عن  أس��أل سيدي  أن  أري��د   : العمر 
دون  كامال  أج��ره  يتقاضى  ال��ذي  املوظف 
ي��ؤدي عمله، هل ما يقوم به ح��الل أم  أن 
ح��رام؟ تنحنح الفقيه قليال مت أج��اب : ال 
يسأل  القيامة حتى  ي��وم  عبد  ق��دم  ت��زول 
أنفقه؛  وفيما  اكتسبه  أي��ن  من  ..م��ال��ه  عن 
ثانية،  الهاتف  ج��رس  رن  بقليل  ذل��ك  بعد 
كان السائل شابا يسأل عن املوظف الذي 
يحضر إلى مقر عمله ويقضي يومه كله في 
لعبة حل الكلمات املتقاطعة هل أجره حالل 
أم حرام؛ وبدأت األسئلة تتقاطر على مقدم 
البرنامج، الكل يسأل عن احلالل واحلرام 
في كل شيء ولو في أبسط األمور، هؤالء 
بثوابتهم  متشبثون  الشرفاء  املغاربة  هم 
حتى النخاع، يسألون عن حكم الشرع في 
أي لقمة يدخلونها إلى جوفهم، جاعلني من 
احلالل واحلرام ميزانا أبديا يزنون به كل 
إل��ى جيوبهم ولو  امل��ال يدخلونه  ق��در من 
كان بسيطا، وال يتورعون في السؤال عن 
ذلك، ال لشيء سوى لتطمئن قلوبهم، وليس 
» برا خلاطر« أح��د، ألنهم في هذه األمور 
يحرصون أشد احلرص خوفا من الله أكثر 

من خوفهم على أنفسهم. 
  الزبير أبو رضا

اإلضراب بني احلالل واحلرام 

الدميقراطية في بالدنا في يوم  ها نحن نأكل عصيدة مولد 
حديث   – في رمشة عني   – صرح فيه أستاذ جامعي مبا جعله 
املجالس واملنابر واملنتديات وقد كان »حبة« فأصبح »قبة« بفضل 
وكثير  الدين  على  الغيورين  وبعض  السلفيني  بعض  انتفاضة 
من الشرفاء األدارسة الذين ينتمون – مثلي – إلى شجرة املولى 
إدريس األزهر )من أجدادي األوائل حرمة بن عيسى بن سالم بن 
مزوار بن علي املدعو حيدرة بن سيدي محمد بن موالي إدريس 
األزهر( إخوني هؤالء الذين نسوا أو تناسوا أن جدهم املصطفى 

)ص( كان حليما ويعفو ويصفح ويدفع بالتي هي أحسن.
أن  عصيد!..-  صحيح  في  وليس   – البخاري  صحيح  ففي 
تاجرا يهوديا كان له دين عند الرسول )ص( فجاء يطالب به قبل 
استيفاء أجله بشهر حيث تهجم على النبي بحضور الصحابة 
قائال: )ما حكم من يدعي النبوة وهو ال يؤدي للناس ما بذمته؟( 
لوال  ما جعل عمر بن اخلطاب يستل سيفه ويهم بضرب عنقه 
أن النبي حال بينه وبني ذلك ثم التفت إلى أصحابه وقال: )من 
)أنا  الصديق  بكر  أبو  قال  الرجل؟(  لهذا  بذمتي  ما  عني  يؤدي 

أؤديه عنك(.
لكن اليهودي استطرد قائال: )ما جئت من أجل دين لم يستوف 
أجله بعد وإمنا أردت أن أختبر حلمك ألنني كنت قد سمعت من 
أحبار اليهود أن آخر الرسل سوف يكون أحلم خلق الله جميعا( 

ثم نطق بالشهادتني وأسلم والعقبى ألخينا األستاذ الباحث.
فيها  أج���ازت  التي  األي���ام  ه��ذه  ف��ي  العصيدة  نأكل  نحن  ه��ا 
فرنسا زواج املثليني بالشرع والقانون وفي نفس األيام التي بدأ 
فيها جيراننا اإلسباني يتحلقون حول التلفاز متلهفني ملشاهدة 
برنامج يسخر ويستهزئ مبلكهم خوان كارلوس فيضحكون ملء 
متناسني فضل  أو  ناسني  ك��ورن،  البوب  يأكلون  وهم  األش��داق 
هذا امللك على ما ينعمون به من دميقراطية وانفتاح وكيف أنه 
أنقذ البالد والعباد من كارثة محققة يوم احتل اجليش البرملان 

وأمطر قبته بوابل من الذخيرة احلية.
صدقوني بت أخاف أن أضطر في يوم من األي��ام ألن أصعد 
إلى جبال العلم وأقف على ضريح جدي موالي عبد السالم بن 
مشيش وأقول يا رب إذا كانت الدميقراطية ستطبخ لنا عصيدة 
أخرى جتعلنا نعيش ما يعيشه أصدقاؤنا الفرنسيون واإلسبان 
والعياذ بالله فاللهم ال نريد هذه الدميقراطية، آمني واحلمد لله 

رب العاملني.
 الطيب العلمي )الدار البيضاء(

مر  م��ج��ازي  تعبير  ف���ارا.  فولد  اجلبل  متخض 
االنتخابات  نتائج  على  بعيد  ح��د  إل��ى  ينطبق 
والتي وضعت  العربي  الربيع  التي شهدتها دول 
احلركات اإلسالمية في قلب السلطة ألول مرة في 

تاريخها.
هذه  في  األصوليون  يقول  كما  احلكم  ومناط 

املقارنة ميكن إرجاعه إلى العلل اآلتية :
احلراك  ه��ذا  عمر  من  الثالثة  السنة  إن  أوال٬ 
للتيار  ال��غ��ري��ب  التأقلم  ع��ن  لنا  أب��ان��ت  الشعبي 
اإلس���الم���ي م���ع ال��ن��ظ��ام ال��ع��س��ك��ري ف���ي مصر٬ 
في  املخزنية  والتقاليد  تونس٬  في  والعلمانية 
امل��غ��رب... ب��ل أك��ث��ر م��ن ذل���ك٬ ف��رم��وز ه��ذا التيار 
املواقف  ه����ذه  ت��ب��ري��ر  ف���ي  غ��ض��اض��ة  الي���ج���دون 

السياسية بكل ثقة وبكل تلقائية.
ثانيا٬ اخلطاب اإلسالمي لهذه احلركات يلتهم 
كل شيء في طريقه٬ ويبدو أن شهوة الكالم بدأت 
تسيطر على قياديي هذه األحزاب الذين استهوتهم 
هذه الرياضة اجلديدة أمام امليكروفونات وعدسات 

وملواجهة  للصمود  الوحيدة  تقنيتهم  الكاميرا. 
النقد هي التأصيل الشرعي ملمارساتهم السياسية 
وإجباره  للعقل  استقالة  باملقدس هو  التبرير  الن 

على القبول بتناقضات الواقع باسم الدين.
ثالثا٬ هذه احلركات اإلسالمية تختبئ ... وراء 
الشرعية الثورية في مصر...وراء البوعزيزية في 

تونس...وراء املؤسسة امللكية في املغرب...
الفضائية  القنوات  كانت  القريب  املاضي  في 
تثخم املشاهد العربي بالبرامج الدينية والفتاوى 
من  نوعا  ول��د  مم��ا  ال��س��ري��ع٬  لالستهالك  املعلبة 
التعاطف مع هذه احلركات اإلسالمية والتعاطف 
أيضا مع هؤالء الناطقني الرسميني باسم اإلسالم. 
ك��ان��ت ال��ف��رج��ة س��ي��دة امل���وق���ف٬ ول���م ي��ك��ن  هذا 
الكثيرة  االنتقادات  رغم  مستفزا  الديني  اخلطاب 
التاريخيني  خصومه  ط��رف  م��ن  استهدفته  التي 
كان  ان��ه  له  شفع  ومم��ا  واليسار.  العلمانيني  من 
موقع  ف��ي  م��ن��ت��ق��دوه  بينما  الضحية  م��وق��ع  ف��ي 
اجلالد. باختصار٬ كان هذا االجتار بالدين مقبوال 

في  سقطت  ال��ت��ي  املتطرفة  احل��رك��ات  باستثناء 
منطق العنف. لكن وبعد تولي أمور السلطة بدأت 
التناقضات تطفو على السطح٬ ولم يعد باإلمكان 
املسؤولية  م��ن  والتملص  االخ��ت��ب��اء  م��ن  ك��ان  م��ا 
املصيرية  التاريخية  اللحظة  هذه  في  وخصوصا 
م��ن ت��ط��ور ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ي أب��ان��ت عن 
مستوى عال من الوعي السياسي مقارنة بالنخب 

احلاكمة املترهلة فكريا ومعنويا.
»املقدسة«...  التجارة  هذه  إذن  الكساد  أص��اب 
إكراهات  أم����ام  ال���ش���ع���ارات ط��وي��ال  ت��ص��م��د  ف��ل��م 
تفاقم  عن  األخالقي  اخلطاب  يغن  ولم  التخلف... 
والسياسية...  واالجتماعية  االقتصادية  األزم��ات 
اإلبحار  التاريخية  املفاهيم  سفينة  تستطع  ول��م 
في محيط العالم املادي... ولم تقو التنظيرات أو 
ولم  بالواقع...  االرتفاع  على  التنظيمية  التجارب 
الطوزي-  تعبير  حسب  اجل��دد«-  »الفقهاء  يجرؤ 

على مواجهة بارونات الفساد واالستبداد.
محمد أزرور

 د. يوسف الكتاني
لقد أيد الله أنبياءه ورسله مبعجزات باهرات، وآيات 
مبعجزات  محمدا  سيدنا  وشفيعه  نبيه  أيد  كما  بينات، 
والرسل  األنبياء  سائر  من  أكثر  باهرات  وآي��ات  كثيرات، 
كانشقاق  األنبياء،  وإم��ام  املرسلني،  خامت  لكونه  جميعا، 
القمر بيده الشريفة، ونبع املاء منها، واإلخبار باملغيبات، 
الدين،  يوم  إلى  اخلالدة  الباقية  الكبرى  القرآن  ومعجزة 
رسول  أو  لنبي  تكن  لم  التي  واملعراج  اإلس��راء  ومعجزة 
ملقامه  وتبيانا  لنبوته،  ودع��م��ا  لرسالته  تأييدا  غ��ي��ره، 

العظيم، ومكانته الكبرى عند مواله وخالقه عز وجل.
فما هي معجزة اإلسراء واملعراج؟ وكيف متت؟ وما هي 
النتائج واآليات والعبر املستفادة منها؟ وما هي املشاهد 

التي رآها النبي عليه السالم؟
اإلسراء: رحلة أرضية على منت البراق وصحبة جبريل 
عليه السالم، من املسجد احلرام مبكة املكرمة إلى املسجد 
األقصى ببيت املقدس حيث اجتمع باألنبياء وصلى بهم 

إماما.
واملعراج: رحلة سماوية وهي صعوده عليه السالم من 
املسجد األقصى إلى ما فوق السماوات العلى حيث شهد 
من آيات ربه الكبرى، واملشهور الراجح أن املعجزة متت 
ليلة السابع والعشرين من شهر رجب من السنة الثانية 
»سبحان  تعالى:  يقول  ذل��ك  وف��ي  احملمدية  للبعثة  عشر 
ال��ذي أس��رى بعبده ليال من املسجد احل��رام إلى املسجد 
األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 

البصير«.
م��ا ضل  إذا ه��وى  »والنجم  النجم:  ف��ي س��ورة  وي��ق��ول 
صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي 
باألفق  وهو  فاستوى  مرة  ذو  القوى  شديد  علمه  يوحى 
األعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسني أو أدنى فأوحى إلى 
عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما 

يرى..« اآلية.
هذا وقد كان اإلسراء واملعراج يقظة ال مناما، وباجلسد 
واجلاهلون  املغرضون  ادع��اه  ملا  خالفا  جميعا،  وال��روح 
لم  لم يكن كذلك  لو  آي��ة اإلس��راء نفسها، ألن��ه  كما تؤيده 
عبر  وقد  خاصة  وميزة،  فائدة  له  تكن  ولم  معجزة،  تكن 
العظيمة،  لألمور  وه��ي  »سبحان«  نفسها  اآلي��ة  في  الله 
َرى ال يكون إال بحركة مادية ويقظة،  وبفعل أسرى، والُسّ
ثم التعبير عن الرسول »بعبده« الذي يطلق على الصورة 
املتكاملة باجلسد وال��روح واجل��وارح حتى تكون  املادية 

معجزة وحتقق فعال.
نبيه،  وم��ن��زل��ة  ق��درت��ه،  جميعا  للعاملني  ال��ل��ه  ول��ُي��ري 
تثبيتا  املعجزة  ولتكون  الرسالة،  أعباء  لتحمل  ويهيئه 
للرسول وتكرميا وتذكيرا، كما ظهر في إمامته باألنبياء 
وفي  السماوات،  وف��ي  املقدس،  بيت  في  له  واستقبالهم 

حضور املالئكة وركوبه البراق الذي لم يعد ألحد قبله.
عمليا  الشريعة  بينت  وامل��ع��راج  اإلس���راء  ح��ادث  وف��ي 
للرسول األمني، ومتثل ذلك في فرضية الصالة من السماء 
على املؤمنني، وفي املشاهد الكبرى التي رآها في معراجه، 
عبادة  من  سيمكنون  بأنهم  للمسلمني  إيذانا  ذل��ك  وك��ان 
بعد  وال��ق��رار  األم��ن  يكون  حيث  فريضتهم،  وأداء  ربهم، 
اإلي��ذاء والظلم، ولذلك جاءت  الهجرة واخل��وف، وينتهي 
املدينة  قيام  أثرها  واملعراج، وعلى  اإلس��راء  بعد  الهجرة 

اإلسالمية والدولة احملمدية.
اجلهاد  مشهد  املعراج  في  املشاهد  بني  من  ك��ان  ولقد 
واملجاهدين في سبيل الله، ومشهد الذين تشدخ رؤوسهم 
بالصخر لعدم أدائهم الزكاة، ومشهد الزناة الذين يأكلون 
من اللحم النيئ ويتركون الناضج، ومشهد الذين تقرض 
ألسنتهم وشفاههم مبقاريض من حديد وهم خطباء الفتنة، 
وكذلك مشهد الذين ال يؤدون األمانات، ومشهد املغتابني 
والنمامني، وآكلي الربا، والغمازين واللمازين إلى غير ذلك 
له اجلنة والنار بنعيمها  الكبرى، كما مثلت  املشاهد  من 
وسجد  املنتهى  س���درة  إل��ى  النبي  رج��ع  ث��م  وجحيمها، 
إله  ال  أن  أشهد  يقول:  القهار حمدا وشكرا وهو  للواحد 
إال الله وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وهنا 
شرعت الصالة خمسني فما زال الرسول يسأله التخفيف 
حتى صارت خمسا، ثم عاد النبي )صلعم( إلى الصخرة 
املقدسة فودع األنبياء واملرسلني، وركب البراق إلى البيت 

احلرام، وعاد مرة أخرى إلى فراشه في بيت أم هانئ. 
وإنني ألذكر أن امللك املرحوم احلسن الثاني اقترح مرة 
في إحدى الدروس احلسنية على وزيره في التربية وعلى 
رؤساء املؤسسات أن يعمدوا إلى إحياء ركن الصالة في 
املعاهد واجلامعات واملعامل،  التعليمية وفي  املؤسسات 
وإنني أجدد هذا االقتراح ملا فيه من اخلير للدين والعبرة 

للمسلمني وبالله التوفيق.

أي حلول لدور الصفيح بالعاصمة

جتارة الدين .. من الفرجة إلى   التراجيديا السياسية

اخلطوات القادمة
معجزة اإلسراء واملعراج

وماذا نتعلم منها؟

الدميقراطية 
وعصيدتها

بال  ت���ؤرق  الصفيح  دور  أن  غ��رو  ال 
تعكر  وأنها  سيما  بالرباط،  املسؤولني 
إليه  تصبو  وحت��ض��ر  تنمية  أي  ص��ف��و 
تناسلت  أنها  مستحضرين  العاصمة، 
بسرعة منذ ردح من الزمن لعدة أسباب 

أجلها االقتصاد.
تتوق  ال��رب��اط  مدينة  أن  علمنا  وإذا 
الرائدة،  العواصم  إلى مصاف  للوصول 
للوصول  جسام  حتديات  تنتظر  فإنها 
البطيء  للتحرك  ون��ظ��را  املبتغى،  إل��ى 
السلحفاة  بسرعة  يسير  الذي  حضاريا 
فإنه من الواجب التنبيه ملدى مسؤولية 
دور  معضلة  ح��ل  عرقلة  ف��ي  املسؤولني 
الصفيح، مع التنبيه لتمادي أرباب هذه 
الدور في خروقات جمة ال يعلمها إال الله. 
واملالحظ مثال بدوار الكرعة بحي يعقوب 
املنصور، هناك خروقات كثيرة تساهم في 

عرقلة إيجاد أي حل كتوسيع هذه الدور 
والتوسع  العمومي  امللك  حساب  على 
نتيجة  التي أضحت ضيقة  الطرق  فوق 
والبيع  بالقصدير  طوابق  وإضافة  ذلك، 
والشراء وانتهاز الفرصة عند إيجاد ركن 
فارغ فيتم إضافته إلى الدور وغير ذلك، 
وتقع  للعيان،  ظاهرة   املناكر  هذه  وكل 
نهارا جهارا والسؤال املطروح الذي نود 
وعلى  السلطات  أع��ني  هي  أي��ن  جتليته 

رأسها أعوان السلطة؟
وعليه يجب على أولي األمر التحقيق 
في هذه االنتهاكات والضرب على يد كل 
من سولت له نفسه التطاول واملساهمة 
في عرقلة املجهودات إليجاد حل نهائي 
بالرباط  أو  الكرعة  بدوار  الصفيح  لدور 

ككل.
  ولد الحاج )الرباط( 

استمرار تناسل دور 
الصفيح بالرباط وتنامي 
اخلروقات املصاحبة لها 
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اختارت أليكسندرا ليناس وهي عروس 
املليونير األميركي، شون باركر، الرئيس 
األول لشركة )فيسبوك( ثوبًا من مجموعة 

زف��اف ضخم قدرت  إيلي صعب في حفل 
أمريكي،  دوالر  ب����  9ماليني  ت��ك��ل��ف��ت��ه 
ودعي   2013/6/1 ال��س��ب��ت  م��س��اء  مت 
إليه 300 شخص من األقارب واألصدقاء 

في إطار رومانسي ساحر.
وأقيمت مراسم الزفاف في فندق »فينتانا 
العروس  واخ��ت��ارت  كاليفورنيا،  إن« في 
فيما  إيلي صعب،  تصاميم  من  فستانها 
الثنائي  واب��ن��ة  ب��ارك��ر  م��الب��س  ج��ه��زت 
مصممة  وال��ض��ي��وف،  فيكتوريا  وي��ن��ت��ر 
أجنيال  أوسكار،  بجائزة  الفائزة  األزي��اء 

ديكسون.

والذين يتفحصون مليا في حالة 
العربي،  امل��غ��رب��ي، وح��ت��ى  امل��س��رح 
يبكون، رغم أن املسرح كان لدفعهم 

للضحك.
ح��ال��ة امل��س��رح امل���ت���ردي، تظهر 
اجلديد  الكتاب  صفحات  خالل  من 
 Le ل��أس��ت��اذ ع��ب��د ال���ل���ه ش���ق���رون
 Theatre arabe et le Maroc
وهو الذي ستصدر طبعته العربية 
هذا الشهر، حالة تدعو للحكم على 

التي  فالكشوف  املسرح،  بنهاية  ما متكن تسميته 
وأحمد  اخللفي،  عند  تتوقف  الكتاب،  هذا  يقدمها 
العلوي والعربي الدغمي وعبد الرزاق حكم وأمينة 
رشيد، وحبيبة املذكوري ونعيمة املشرقي وحمادي 

وفاطمة  ال���ه���راوي  وف����اء  ع��م��ور 
ال���رك���راك���ي، وم���ن امل��ه��ت��م��ني عبد 
الله شقرون وعزيز الشغروشني، 
وحميدو  الهاشمي،  ب��ن  ومحمد 
التونسي،  وحمادي  مسعود،  بن 
ممن  وغ��ي��ره��م  األزرق،  وم��ح��م��د 

دخلوا عالم النسيان.
ل���ك���ن م����ن خ��ل��ف��ه��م، اجل�����واب 
ال����ذي يحاول  ال��ك��ت��اب  ف���ي ه���ذا 
الباحث املهتم، والقيدوم عبد الله 
أجنع  عن  للبحث  وسيلة  منه  يجعل  أن  ش��ق��رون، 
املريض،  املغربي  للمسرح  احلياة  إلع��ادة  السبل، 
الطبيعة  بالوصفة  كتاب شقرون  يكون  قد  وال��ذي 

التي ستنعشه.

35

نفحات من سيرة الذات

له  وش���رح  ال��ّن��ّج��ار  ُمعّلِمي  م��وس��ى  نبه  مل��ا 
الوضع ثم عرض عليه مساعدتنا على اخلروج 
املفلعص«:  »احمد  له  قال  »احلصلة«،  تلك  من 
»أنا مزاوك املعلم موسى.. ُفكنا من هذ احلصلة 

راني قابط العربون من عند الشيخ موحا«
أج��اب��ه م��وس��ى: »اس��م��ع.. م��اح��د ع��ب��اد الله 
ديالكم  امل��اع��ون  هز  احل��ري��رة..  على  مجوقني 

وتبعوني جيهت السور ْد الروا«. 
ساعدني املعلم على وضع القفة على كتفي 
املعلم موسى  ثم سرنا خلف  قفته  وحمل هو 
كّل  مع  طيبة  عالقته  أن  جليا  لنا  ظهر  ال��ذي 
جمع  ال��ذي  الفسيح  »ال����ّرَوا«  ذل��ك  َضّمُهْم  من 
البشر واحلمير والبغال، وكأنه أكبر األسواق 

األسبوعية احمليطة مبراكش. 
عند بلوغنا إلى جانب جدار وسط العتمة، 
ثم  احل��ائ��ط  ح��ت��ى تسلقت  امل��ع��ل��م  س��اع��دن��ي 
أع��ط��ان��ي ال��ق��ف��ة ف��رم��ي��ت ب��ه��ا خ��ل��ف اجل���دار 
أرتعش من شدة اخلوف،  وقفزت خلفها وأنا 
الضالة  الكالب  من  وخ��وٌف  البشر  من  خ��وٌف 
وخ���وٌف م��ن احل��ش��راِت ال��ّس��اّم��ة ال��ت��ي مازلت 
عن  قليال  ابتعدت  أن  بعد  عقدتها.  من  أعاني 
السور، سمعت حركة ارتطام جسم املعلم على 

األرض.
ك���ان ال��ش��ي��خ م��وس��ى ق���د وج���ه امل��ع��ل��م في 
االجتاه الذي ظن فيه نسبة أمل أعلى لإلفالت 
كان  الطريق  السلطة، ولكن  أع��وان  من قبضة 
الطفيلية  النباتات  من  بساط  مي��أه  مظلما، 
التي زين بها الربيع تلك الهضبات فجاء فصل 
الصيف بشمسه احلارقة وجعلها ال تصلح إاّل 
حطبا، فصيرها مصدرا للمزيد من اخلوف، إذ 
كلما أسرعنا اخُلطى، زاد َحِفيُفَها وهو صوت 
ملفت في سكون الليل الذي ال يخرقه إاّل نقيق 

الضفادع ونباح الكالب. 
َصْبٍر  ك��ل  ف��ق��دُت  املسير،  بنا  ط��ال  أن  بعد 
وع��ج��زت ع��ن االس��ت��م��رار ف��ل��م ت��ع��د عضالتي 
رميت  ش��يء.  أي  حمل  على  تقوى  الصغيرة 
املعلم تشجيعي وحثي  بالقفة، ورغم محاولة 
على املزيد من الّصبر لم يكن ذلك مُبمكن أبدا. 
أخرج املعلم من قفته حبال متينا رغم ُرْفِعِه كان 
قد لفه على هيئة كرة، ثم ربط طرفيه بقبضتي 
القفة، وقطع منه بقدر مناسب وأعطاني طرفا 
واخذ هو الطرف اآلخر. بدأنا جنر سويا القفة 
حتى ال ُيدركنا الّصباح وينكشف أمرنا فُنأَخَذ 

بجرم لم نرتكبه أصال.
كانت تلك ليلة لن أنساها أبدا لم تذق فيها 
عيني طعم النوم وأنا أفكر في املجهول. ليلة 
سواٍد في سواٍد في سواد، وما ُكّنا أنا ومعلمي 
نصدق أن اخليط األبيض يظهر في ليلتنا تلك 
دون أن نتعرض للسعة ثعبان أو غيره ونحن 

نتخطى ُجحوَر تلك املخلوقات املخيفة.  
مع بزوغ شمس يوم جديد، بدأت تلوح َلَنا 
مداشٌر متفرقة وَمِعٌز وأغناٌم تغادرها وتتسابق 
إلى املََراعي. استدل املعلم املُفلَعْص من الّرعاة 
على منزل الشيخ موحا.. فقيل لنا أنه صاحب 
بعيد.  الغير  إلى منزله  املاشية وأش��اروا  تلك 
علمنا فيما بعد أن الرجل جاء متأخرا بعض 
فما  أثر  على  لنا  يعثر  فلم  الستقبالنا  الوقت 

كان من املعلم إاّل أن أخبره بالذي حدث. 
ألذ  بعد تناول فطور جعله اجلوع والعياء 
بأخذ  موحا  السي  لنا  سمح  وأش��ه��اه،  طعام 
قسط من الراحة قبل التوجه إلى دار اخلليفة 
للشروع في العمل، وهناك بدأ املعلم يسند إلّي 
مهام ال علم مسبق لي بها، وكلما ظهر عجزي 
عن فهم شيء، إاّل وتفاجئني صفعة على قفاي 
ووابل شتائٍم وسباب. أذكُر أنه أعطاني يوما 
قطعة خشب ألنُشَرَها، فتكسر امِلْنَشاُر في يدي. 
انطلق الوحش وأخذ حبال كان قريبا منه ولم 
بشحطاٍت  وألهبه  إاّل  جسمي  في  مكانا  يترك 
على  العربة  سائق  بها  يهبط  كان  التي  كتلك 
وبلغ سيلي  كيلي  طفح  املسكينة.  بغلته  ظهر 
الزبى، وقررت أن أثور على هذه املعلم املعتوه 

السليط اللسان واليد.

الرحلة 3 

يتبع

احلكم بحبس الفنانة هالة فاخر أربع سنوات ونصف

تهنئة

بقلـم: حسن الجندي

بشار  ال��س��وري  للرئيس  امل��وال��ي��ة  ال��ق��وات  قتلت 
 33 أمريكية من والية ميشيغان عمرها  ام��رأة  األسد 
كمني  في  البريطاني  وزوجها  اإلس��الم  اعتنقت  عاما 
في  املسلحة  للمعارضة  تابعة  استطالع  ملجموعة 

مدينة »إدلب« الشمالية.
القتيلة  عمة  إسبيلمان  مانسفيلد  مونيكا  وقالت 
نيكول مانسفيلد أن مكتب التحقيقات االحتادي أبلغها 
مبقتل ابنة أخيها وهي من فلينت بوالية ميشيجان. 
وأضافت أن مانسفيلد وهي أم لطفلة عمرها 18 شهرا 
اعتنقت اإلسالم منذ نحو خمسة أعوام لكنها لم تكن 

تعلم أن ابنة أخيها سافرت إلى سوريا.
التي  املرأة  لقطات جلثة  السوري  التلفزيون  وبث 
كانت ترتدي حجابا كامال أسود اللون. وعرض أيضا 

بطاقة هويتها األمريكية )انظر الصورة(.
واثنني  املرأة  إن  احلكومية  اإلعالم  وسائل  وقالت 
مهمة  ف��ي  ك��ان��وا  بينما  قتال  ي��ب��دو  م��ا  على  آخ��ري��ن 

حلساب املعارضة بشمال »إدلب«.

قوات األسد تقتل أمريكية 
اعتنقت اإلسالم

ميساء مغربي في افتتاح 
مهرجان مرتيل السينمائي

املغربية  ل��ل��س��ي��ن��م��ا  م���رت���ي���ل  م���ه���رج���ان  اف���ت���ت���ح 
تكرمي  مت  ال�13، حيث  دورته  في  واإليبروأمريكية 
كل من يزا جنيني من املغرب، وفرنادو بيريز من 

كوبا.
وح��ض��ر االف��ت��ت��اح ك��ل أع��ض��اء جل��ن��ة حتكيم 

املخرجة  من  واملكونة  القصيرة،  األف��الم  مسابقة 
املغربية فريدة بليزيد والفنانة املغربية ميساء املغربي، 

واألرجنتيني  احلميد  عبد  هشام  امل��ص��ري  واملمثل 
موريتيفا  والبرازيلي آلي  ع��ب��اد  ل��وس��ي��ان��ا 

والبرتغالي  رودري��ك��ي��ز  جيسيكا  وال��ك��وب��ي 
على  ويتنافس  فالنطي.  كوسطا  انطونيو 
جوائز املهرجان 50 فيلما قصيرا و12 فيلما 
أمريكا  ودول  وإسبانيا  املغرب  من  وثائقيا 

الالتينية .

أحكاما  القاهرة اجلديدة  أصدرت محكمة 
غيابية في حق الفنانة املصرية هالة فاخر، 
ونصف  أع��وام  أربعة  م��دة  بحبسها  تقضي 
العام، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون 
مقابل  األع��م��ال  رج���ال  أح��د  رص��ي��د لصالح 
مما  ال��رح��اب،  مبدينة  منه  اشترتها  »فيال« 
ضدها  قضائية  دع��اوى   6 لتحريك  دفعه 
في  وج��اء  واالحتيال.  بالنصب  يتهمها 
أوراق القضية لسنة 2013، أن الفنانة 
هالة فاخر محمد فاخر قامت بتحرير 
ليصدر  رصيد،  بدون  بنكية  شيكات 
و1000  ع��ام  م��دة  بحبسها  احل��ك��م 
احملكمة  أص��درت  كما  كفالة.  جنيه 
قرارا بحبسها مدة سنة مع الشغل 
إلصدارها  ج��ن��ي��ه  أل���ف  وك��ف��ال��ة 
ب��دون رصيد لصالح رجل  شيكا 

األعمال.
وكانت محكمة القاهرة اجلديدة قد أصدرت 
حكما غيابيا في القضية لسنة 2012 بحبس 
هالة فاخر مدة عام مع األشغال وكفالة ألف 
جنيه إلصدارها شيكا بنكيا بقيمة 40 ألف 
جنيه بدون رصيد. كما قضت نفس احملكمة 
لسنة 2012 بحبس الفنانة هالة فاخر ستة 
أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه، إلصدارها 
البنك  عمدا شيكا بدون رصيد على حساب 
األه��ل��ي ف���رح ال���رح���اب ل��ص��ال��ح ن��ف��س رجل 
اجلديدة  القاهرة  محكمة  وقضت  األع��م��ال. 
اجلزئية غيابيا كذلك بحبس هالة فاخر ملدة 
لتحريرها  جنيه،   500 وكفالة  أشهر  ستة 
شيكا بدون رصيد على حساب البنك األهلي 
املصري فرع الرحاب، وباحلبس ستة أشهر، 

وكفالة 500 جنيه.

زفاف رئيس »فيسبوك« يكلف 9 ماليني دوالر.. والعروس بثوب إيلي صعب

شقرون .. من قطب للمسرح إلى طبيب للمسرح

مبدينة الرباط أقيم حفل زفاف بهيج لآلنسة 
مرمي شهيد على الشاب جالل الكنداوي، ومتيز 
احلفل بألوان زاهية وعطرة على نغمات العود 
واملوسيقى بحضور عدد من األهل واألصدقاء. 
آل  إل��ى  احل���ارة  بالتهاني  نتقدم  وباملناسبة 
للعروسني  الله  م��ن  راج��ني  وال��ك��ن��داوي  شهيد 

حياة سعيدة وبالرفاء والبنني.

تمنياتنا بالشفاء لألخ رمزي صوفيا
ي��������ج��������ت��������از 
واحمللل  الكاتب 
ال�����ص�����ح�����ف�����ي، 
األستاذ  الكبير، 
صوفيا،  رم���زي 
عمود  ص���اح���ب 
»م�������ن ال���ق���ل���ب« 
من  م���ج���م���وع���ة 
ال�������ف�������ح�������وص 
الطبية في لندن، 
يتعرض  ح��ي��ث 

ات���ص���االت أص��دق��ائ��ه وقرائه  م��ن  ل��ع��دد 
بالعافية  جميعا  ل��ه  داع��ني  واملعجبني، 

والشفاء العاجل.
إلى  ب��ال��ع��ودة  رم����زي،  ل���أخ  متنياتنا 
وطنه املغرب، في متام الصحة والعافية.

هالة فاخر

ميساء مغربي

لفسيح ا ب  ملغر ا في 
يح لضر ا و لي  لو ا بلد 
يح مر منو  عن  بحثنا 

يح نستر و به  نهنأ 
يح ر أ د  قتصا ا في 

سيح متا و يت  ر عفا ت  ء فجا
لتسبيح ا ب  ر حتا

تبيح و جتيز  و
قبيح فعل  كل 

! ! يح للمد هال  أ ه  ا تر
تشيح ن  لعيو ا هي  و

يح لتلو ا عن  ها  بنظر
يح جر ل  حلا

بيح ذ خر  آ و
سميح طن  و في 

مليح جه  و له 
! ! يح لتجر ا و ش  خلد با مل  يعا

سوء املعاملة
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(

عبد الله 
شقرون

رمزي صوفيا





>  مصطفى العلوي

األخيرة

عندما احتج امللك محمد السادس
على البابا الذي وصف الرسول بالشرير

الحقيقة
الضائعة

))إن املغرب أظهر عبر 
السنني والقرون أنه 

قلعة منيعة من قالع 
اإلسالم، وأنه مستعد 

كما في املاضي أن 
يضحي بأبنائه حتى 
تبقى كلمة الله هي 
العليا وكلمة خصوم 

اإلسالم هي السفلى(( 
)في حفل افتتاح اإلسيسكو 5 مايو 1982(.

تسلح الصحفي الكويتي أحمد 
الصحفي،  بجرأة  الله،  اجلار 
ووضع على امللك احلسن الثاني، 
أرسلتم  ))لقد  التالي:  السؤال 
سيدي  األمير  العهد  ولي 
حلضور  باريس،  إلى  محمد 
الفنانة  أقامتها  غنائية  حفلة 
الفرنسية، »سيلفي فارتان« فما 
هي الفلسفة التربوية من ذلك(( 
الثاني:  احلسن  امللك  فأجابه 
صادف  وإمنا  أرسله،  لم  ))إني 
أيام  باريس  في  وجوده  ذلك 
عمره  شاب  اآلن  وهو  العطلة، 
وللشباب  سنة،  عشر  خمسة 
في  وحضوره  ونزوات،  حقوق 
ال  حتى  فارتان،  سيلفي  حفل 
حرمان،  مركب  نفسه  في  يبقى 
هو  هذا  عهد،  ولي  أو  أمير  ألنه 
الديانة  بأن  أقول  يجعلني  ما 
العليا  املدرسة  هي  اإلسالمية، 
ألن  كلها،  للديانات  بالنسبة 
إال  أبى  وتعالى  سبحانه  الله 
عليه  الله  صلى  النبي  مير  أن 
االمتحانات،  بجميع  وسلم 
وعلى شبابنا الذين سيواجهون 
احلياة،  تلك  يعرفوا  أن  احلياة 
مركب  فيهم  يبقى  ال  حتى 
حرمان أو جهل أو شك(( )املقابلة 

حصلت يوم 14 جوان 1978(.
ف�����ارت�����ان«، إلى  م���ن »س��ي��ل��ف��ي 
سيرة  م��ن  املستخلصة  ال���دروس 
يتعلق  ال  ال��س��ام،  عليه  ال��رس��ول 
ط��رف احلسن  األم��ر مبراوغة من 
الثاني، وال بتطرف ديني ال ميكن 
أن يواخذ عليه، فقد تصرف بحكم 
اطاعه على تاريخ اإلسام، وهو 
الذي لم تكن تأخذه رأفة وال شفقة، 
أ  في حق كل من ميس باإلسام، 
وي��ت��ج��رأ ب��ان��ت��ق��اده، ون��ذك��ر أنه 
باإلعدام،  أص��در احلكم  ال��ذي  هو 
الشبان  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ح���ق  ف���ي 
ملذهب  اختيارهم  أع��ل��ن��وا  ال��ذي��ن 
األولى  السنوات  في  البهائيني، 
مقتنعا  ك��ان  فقد  احل��ك��م،  لتوليه 
ب��أن��ه أص��ب��ح م��ل��ك��ا ف��ي ظ��ل هذه 
الديانة السمحة ومتحما لرسالة 
هي في الواقع مبرر تواجده على 
تنفيذ  إذن  ال��ك��رس��ي)...( هو  ه��ذا 
اخلامس،  م��ح��م��د  امل��ل��ك  ل��وص��ي��ة 
ربط  الذي  الثاني،  احلسن  لولده 
التسلسل مع ولده، بالوثيقة التي 

عينه مبقتضاها خلفا عنه.
فعندما قرأ شيخ اإلسام الفقيد 
العلوي  العربي  بن  محمد  العالم 
ولده  إلى  رسالة محمد اخلامس، 
الثاني مبناسبة تنصيبه  احلسن 
وليا للعهد، يوم 9 يوليوز 1957، 
))يا بني  الرسالة:  قال في سياق 
صراط  عن  حتيد  أن  إياك 
غير  تتبع  أو  القومي،  اإلسالم 
القرآن،  واجعل  املؤمنني،  سبيل 
إذا  به  تستضيء  الذي  املصباح 
واشتبهت  الدياجي،  ادلهمت 

عليك السبل، وال تنس يا ولدي، 
أن املغرب من بلدان اإلسالم، وال 
رسالة  املسلمني((  واحد من  أنك 
املغرب  ملوك  يتحمل  اإلسام، 
حملها.. ماداموا متشبثني بصفة 
املؤمنني،  وأمير  املؤمنني،  أمير 
))هو  الثاني،  احلسن  قال  كما 
املسلمني  شؤون  الله  واله  الذي 
فال  قرنا،  عشر  أربعة  منذ 
الدين  بني  للفصل  عندنا  محل 
مشكل،  يطرأ  وحني  والدولة، 
يعود الناس لرئيس الدولة)...( 

الذي هو أمير املؤمنني((.
الصحفي،  السؤال  بقي  لذلك 
سنة  طرحه  والذي  الله،  جلار 
احلسن  ذهن  في  يختمر   ،1978
حيث   ،1983 سنة  إلى  الثاني، 
نونبر،   21 يوم  باريس  في  عقد 
للقانون  عشر  السادس  املؤمتر 
العهد  ولي  ولده  فكلف  الدولي، 
الرسالة  بحمل  محمد،  سيدي 
اإلسامية إلى قلب باريس، حيث 
قرأ األمير الشاب رسالة مشاركته 
))إن  وأكد:  املؤمتر،  هذا  في 
مادي  غزو  أي  يرفض  اإلسالم، 
يدفعان  مذهبي،  تأثير  وأي 
التفكك  أحضان  إلى  باملجتمع 
على  مصمم  وبلدنا  واالنهيار، 
اخلطيرة،  املشاكل  هذه  جتنب 
طليعة  في  نفسه  جعل  بل 
العاملني على صون القيم املثلى 
الكرمي((  القرآن  بها  جاء  التي 
)محمد بن احلسن. باريس في 21 

نونبر 1983(.
ف��ه��ل ت��غ��ي��ر ش����يء، ب��ع��د موت 
واستخاف  ال���ث���ان���ي،  احل���س���ن 
على  ملكا  العبارات  هذه  صاحب 

املغرب.
أن  تؤكد  الصحفية،  األرشيفات 
على  س��ار  ال��س��ادس،  محمد  امللك 
في حماية  وأج��داده،  أبيه  طريقة 
الكفر،  غزاة  من  اإلسامي،  الدين 
وحملة األفكار املناهضة لإلسام.
لقد كان أول من أطلق الشرارة 
ضد  القرن،  هذا  في  األولى 
الفاتيكان،  بابا  هو  اإلسام، 
يوم  عشر«  السادس  »بينيديكت 
جامعة  في   ،2006 شتنبر   12
حتت  بون،  األملانية،  العاصمة 
))العقل  مقال:  عن  يغني  عنوان 
واإلميان في التقاليد املسيحية، 
عندما  أما  املسيحي((  واحلاضر 
أورد  فقد  اإلسام،  عن  حتدث 
كان  بيزنطي،  إمبراطور  مقولة 
محمد  الرسول  يكره  أيضا،  هو 
الرسول  ))إن  وقال:  السام  عليه 
محمد، »صلى الله عليه وسلم«، 
وأن  شريرة،  كلها  بأشياء  جاء 
مناقض  بالسيف  الدين  انتشار 

لطبيعة الله((.
لم  عصيد،  املغربي  الباحث 
هو  وها  جديد،  بشيء  إذن  يأت 
البابا يتوسع فيما اختصره على 
البابا  ويفسر  عصيد،  أسماعنا 
خبثه، وهو ينظر إلى أحد العلماء 
عادل  احلاضرين،  اللبنانيني 
تيودور خوري، ويقول له: ))أرني 
به  أتى  الذي  اجلديد  هو  ما 
كلها  أشياء  جتد  وسوف  محمد 
مثل  من  إنسانية،  وغير  شريرة 

أمره بنشر الدين بالسيف((.
الرسالة  ف����ي  ال���ش���ر  ح���ك���اي���ة 

البابا  ط�����رف  م����ن  احمل����م����دي����ة، 
أستاذا  ك���ان  ال����ذي  ب��ي��ن��ي��دي��ك��ت، 
 1959 ل��اه��وت امل��س��ي��ح��ي س��ن��ة 
والتي توسع فيها عصيد املغربي، 
طبعا  كانت  ب��اإلره��اب،  ووصفها 

متطابقة سنة 2006.
تاريخ احملاضرة، مع عهد دولة 
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي ب���وش، الذي 
املنشورة  التقارير األخيرة،  أكدت 

في شهر مارس األخير أنه ضرب 
العراق،  ف���ي  ال��ف��ال��وج��ة  م��ن��ط��ق��ة 
خايا  وتشكيل  ذري����ة،  بأسلحة 
لربط  وإس��رائ��ي��ل��ي��ة،  إم��ب��ري��ال��ي��ة 
معتقل  وإقامة  باإلرهاب،  اإلسام 
وتعذيب  ل��س��ج��ن  ك��وان��ت��ان��ام��و 
الرئيس  ع��ج��ز  ال����ذي  امل��س��ل��م��ني، 
إغ��اق��ه حلد  ع��ن  أوب��ام��ا  املتحرر 
طرف  م���ن  اح��ت��ج��اج  دون  اآلن، 
العاملية،  احل��ق��وق��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
خطير،  مخطط  مع  إذن  متطابقة 

الشرعية  الفاتيكان  بابا  أع��ط��اه 
امل��س��ي��ح��ي��ة. ل��ن��ذك��ر ل��ل��ت��اري��خ، أن 
امللك املغربي محمد السادس، هو 
ال��رئ��ي��س ال��ع��رب��ي ال��وح��ي��د، الذي 
رسالة  ليكتب  ب���اجل���رأة،  حت��ل��ى 
كانت رسالة  البابا،  إلى  احتجاج 
خطية، سلمها السفير املغربي في 

الفاتيكان للبابا يدا بيد.
))إن  امللكية:  الرسالة  وتقول 
التسامح  إلى  يدعو  اإلسالم 
وإن  كلها  السماوية  األديان  بني 
ونبذ  السلم  إلى  يدعو  اإلسالم 
منارة  التاريخ  عبر  وظل  العنف 
للتسامح، وإني أدعوكم بوصفكم 
الكاثوليكية  الكنيسة  رئيس 
إلى العمل على احترام اإلسالم، 
باقي  اإلسالم  يحترم  مثلما 

الديانات السماوية((.
فسر  البابا،  على  احملتج  امللك 
هجمة البابا، بأنها جزء من مخطط 
واملسلمني:  اإلسام  ضد  مرسوم 
))بالنظر إلى الظرفية الدقيقة 
املشحون  عاملنا،  يجتازها  التي 
الصراعات،  من  بالكثير 
للتطرف  نزوعات  وتأجيج 
واملزاعم  احلقائق  بني  واخللط 

الشائعة)...(((.
املغربي  ات��ه��ام��ات  تبتعد  فهل 
سياق  ف��ي  تصنيفها  ع��ن  عصيد 
كما  ج��اءت  وقد  الشائعة،  املزاعم 
أستاذ  محبرة  من  مكتوبة  يبدو، 
متهمة  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي،  ال���اه���وت 
من  ب��اإلره��اب،  احملمدية  الرسالة 
قلب عاصمة امللك محمد السادس، 
احترام  إل���ى  ال��ب��اب��ا  دع���ا  ال����ذي 
اإلس��ام، ووص��ف هذه االدعاءات 

باملزاعم الشائعة. 
ش���ائ���ع���ة ف���ي ج��م��ي��ع األخ���ب���ار 
أقبحها  نهار،  ليل  نتتبعها  التي 
للسفاح  ال��دول��ي،  الترخيص  ه��ذا 
عشرات  ب���ذب���ح  األس�������د،  ب���ش���ار 

املسلمني،  شعبه  أبناء  من  اآلالف 
وإح��ج��ام ال��ق��وات ال��ع��امل��ي��ة كلها 
دعم  ع��ن  واالم��ت��ن��اع  التدخل،  ع��ن 
ال��ث��وار على اجل��ب��ار، ب��دع��وى أن 
متطرفون  ه��م  ي��ح��ارب��ون��ه  ال��ذي��ن 
كانت  إس��رائ��ي��ل  ألن  إس��ام��ي��ون، 
ت��ش��ع��ر ب���األم���ان م���ن ط����رف حكم 
األسد وتستشعر اخلطر من تغيير 
هيمنة  وم��ن  س��وري��ا،  ف��ي  النظام 
ذوي االعتقادات اإلسامية، ألنهم 
مع كل رصاصة يطلقونها يرددون، 

الله أكبر.
قد يقول قائل، بأن عصيد، هذا، 
وفي  التعبير  ف��ي  ح��ق��ه  مي����ارس 
للرسالة  امل���ع���اك���س)...(  االجت����اه 
اجتاها  ميثل  رمب��ا  أو  امل��ل��ك��ي��ة.. 
ملستقبل  ي��خ��ط��ط  ان���ف���ص���ال���ي���ا، 
لألغلبية  م���خ���ال���ف  س���ي���اس���ي 

الساحقة من املغاربة.
السياسي  التاريخ  يذكر 
أن  الثمانينات،  في  للمغرب، 
الرحيم  عبد  االحتادي  الزعيم 
يجاهر  أيضا  هو  كان  بوعبيد، 
مبخالفته الختيارات امللك احلسن 
الباحث  يتفق  ال  مثلما  الثاني 
السادس،  محمد  امللك  مع  عصيد 
لم  بوعبيد،  الرحيم  عبد  كان  وإن 
يجرؤ يوما على املس باملقدسات 
دين  اإلسام  هي  التي  الوطنية، 
قرنا،  عشر  أربعة  منذ  املغاربة 
املنقولة  عصيد،  مبادرة  فتكون 
واملتفقة  بينيديكت،  البابا  عن 
الثاني  احلسن  لكن  معه،  حرفيا 
الرحيم بوعبيد،  يقبل من عبد  لم 
احملض  السياسي  التطاول  هذا 
وسجنه من أجله، وحصل يوما أن 
جاء من باريس، صحفي فرنسي، 
الثاني،  احلسن  موقف  ليستطلع 
فقال  بوعبيد،  الرحيم  عبد  جتاه 
))لقد  الثاني،  للحسن  الصحفي 
كتب األستاذ املؤرخ شارل أندري 
يتمتع  الذي  امللك  أن  جوليان 
بسبب  لها،  مثيل  ال  مبكانة 
ميكن  ال  اإلسالمي)...(  منبعه 
عبد  مع  شيئا  يحقق  أن  له 
ميثل  الذي  بوعبيد  الرحيم 
والقادر  الشباب)...(  اجتاه 
ليجيبه  معارضا،  يكون  أن  على 
في  وجود  ال  الثاني:  احلسن 
قادر  سياسي  حلزب  املغرب 
امللكية  استمرار  ضمان  على 
يناير   23 )ندوة.  الدستورية(( 

.)1983
الذي  االجتاه  هو  ها  بينما 
وفي  اإلسام،  قدسية  في  يطعن 
األصغر،  إدريس  املولى  شرعية 
الشرعي  االبن  ليس  بأنه  ويصفه 
يعتبر  األكبر،  إدريس  للمولى 
احلزب  حزب،  من  أخطر  اجتاها 
الثاني  احلسن  ينكر  الذي 
الطاعنني  حزب  أن  لوال  وجوده، 
وأحفاد  احملمدية  الرسالة  في 
وال  فعل،  ردة  يجد  لم  الرسول، 
كان  الذين  العلماء،  من  قرارا 
احلسن الثاني يعتبرهم خلفاء له 
وهو  الزمن،  عوادي  مواجهة  في 
علماء،  ))احلكومة  قال:  الذي 
الدين  ألن  حكومة،  والعلماء 
واليوم  مختلطان،  والدنيا 
إسالمية  دولة  فيه  تفرق  الذي 
فلنصل  ودنياها،  دينها  بني 
عليها صالة اجلنازة(( )1 فبراير 

.)1980
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هل حتققت أغراض بابا الفاتيكان في املغرب فاصبح بعض املغاربة 
يخرجون عن دين محمد عليه السالم معتنقني املسيحية


