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مراكش. األسبوع
اهتز املراكشيون غضبا، لتلك الالفتات التي علقها الفرنسيون الذين استولوا)...( على موقع 
املارشي القدمي، بشارع كيليز، وبنوا فيه عمارات ضخمة، أصبحت في ملكهم بواسطة إحدى 

الشركات.
الفرنسيني على  التجاري، وإمنا غضبوا إلقدام هؤالء  املراكشيون لم يغضبوا لهذا االنفتاح 
نسيان تاريخ مراكش منذ أكثر من ألف سنة، وكتبوا على جدران متاجرهم: مائة سنة على 
اجليش  وصــول  سنة   ،1913 سنة  بنيت  مراكش  أن  يعني  الــصــورة(.  )انظر  مراكش  تأسيس 

الفرنسي لعاصمة املغرب التاريخية.
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شباط املفتون

بعد أن اتخذ اخلروج من احلكومة، مصيدة إلسقاط حكومة 
بن كيران، ها هو شباط يتفرغ.

الرباط. األسبوع
في  إقامته  من  السادس  محمد  امللك  ع��ودة  استلزمت  التي  التحركات  أن  أكيد 
قليلة  ساعات  م��زوار،  الدين  لصالح  جاللته،  استقبال  بخبر  واقترنت  املضيق، 
ليلة  من  والنصف  التاسعة  في  استقاالتهم  االستقالليني  ال���وزراء  تقدمي  بعد 
باستثناء  مضض،  على  قدمها  منهم  وكثير  يوليوز،   8 اإلثنني، 
الوزير الوفا الذي يعرف احلقيقة)...( وهي أن تقاليد املخزن، 

الزالت صاحبة الكلمة األولى.. واألخيرة.
م��ن حزب  االس��ت��ق��الل، مب��رش��ح��ني  ت��ع��وي��ض وزراء ح���زب 
املاضي  األس��ب��وع  ف��ي  السابق  الغياب  يفسره  التجمع، 
األحزاب،  مختلف  من  ال��وزراء  بعض  ملزوار، حيث شوهد 
اإلقامة  م��ن  بعيد  غ��ي��ر  امل��ض��ي��ق،  ش��اط��ئ  ف��ي  يتشمسون 
الساعات  ف��ي  امل��رت��ق��ب  ال��ت��ع��دي��ل  ع��ن  ينفي  امل��ل��ك��ي��ة، مم��ا 
صفة  يؤكد،  تعديل  إذن  هو  االرجت���ال،  صفة  القادمة، 

الضربة على املؤخرة، مؤخرة شباط.
البقية ص 2

رجل األعمال كريم التازي لألسبوع:
ال توجد في 

املغرب حركة 
وال »مترد«

احلاج ثابت كما لم يره أحد من 
قبل وهو يقرأ القرآن، وإلى 
جانبه العميد عبد السالم 
البقالي الذي مت الزج به 
ظلما وعدوانا في امللف، 

وتوفي في ظروف غامضة 
)..(، حسب شهادة العميد 

عبد الرحيم بودي الذي 
قضى بدوره ثالث 

سنوات في السجن.
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عندما رمى أخنوش كبوطه على مزوار

الفاسيون 
يضربون عن 
دفع الضرائب

تتمة ص. 1
أن  علمت  »األسبوع«  أن  يل كما  لتعد ا
حكومة  س��ي��ع��ط��ي��ن��ا  ال�������ذي 
رمضان، سيكون فرصة، إلبعاد 
حكومة  م���ن  ال����ض����ع����اف)...( 
ورشحت  ب����ل  ك����ي����ران،  ب����ن 
وزير  تعويض  اإلره��اص��ات 
رغم  ال��ع��ن��ص��ر،  ال��داخ��ل��ي��ة 
خالفة  في  النسبي  جناحه 
األق�����وي�����اء في  ال����������وزراء 
الفالحة  بوزير  الداخلية، 
قد  ال��ذي  أخ��ن��وش،  عزيز 

للداخلية. وزيرا  يصبح 
وهو  أخ���ن���وش  مل�����اذا 
الذي طبع انسحابه من 
برميه  األح����رار،  ح��زب 
مزوار،  على  للفيستة، 

كانت  التي  الفيال  في  املساء  ذاك 
حيث  بالسويسي،  األح��رار  حلزب  مقرا 
السابقة  الليلة  كان  الذي  م��زوار  فوجئ 
ناشطا في حفل رأس السنة الذي أقامه 
أخنوش، ويوما من بعد، يرمي أخنوش 

صرح  م���زوار  ألن  م���زوار،  على  الكبوط 
ف��ي ن��ف��س ال��ي��وم، حت��ت ت��أث��ي��ر ضغوط 
بأنه  ل��ي��ق��ول  وال��ع��م��ري،  ال��ب��اك��وري 
اخ����ت����ار امل���ع���ارض���ة، 
لك  بذ و

ج  يخر
أسسه  ال���ذي  احل���زب 

امل��خ��زن، ع��ن ط��اع��ة امل��خ��زن، الشيء 
لن  بأنه  وأقسم  أخنوش،  يقبله  لم  الذي 

يعود إلى هذا احلزب.
فهل يعود أخنوش لهذا احلزب)...( في 
وزراء  الئحة  ليدعم  اجلديدة،  احلكومة 
الوجوه  بعض  بجانب  األح���رار،  ح��زب 
اإلره���اص���ات  ن��ف��س  امل���ق���ب���ول���ة)...( ألن 
لوزارة  يعود  لن  مزوار،  بأن  تقول 

املالية.
وزيرا  يصبح  قد  م��زوار 
العثماني  ب��دل  للخارجية، 
مهمة  إل��ي��ه  ستسند  ال���ذي 
أخ������رى، وألن�����ه رمب����ا تعب 
ينتظر  بينما  األس���ف���ار،  م��ن 
الفاسي،  ال��ط��ي��ب  يخسر  أن 
املتحكم في اخلارجية بواسطة 
العمراني  ألن  ال���ع���م���ران���ي، 
استقال مع الوزراء املستقيلني، 
بالصحراوية،  ي���ع���وض  وق����د 
تتحدث  كما  ب��وع��اي��دة،  مباركة 
اإلره����اص����ات ع���ن دخ����ول وال���ي 
للحكومة  بوسعيد  البيضاء  ال��دار 
وأنس  خ��ض��را،  ب��ن  أمينة  ورج���وع 

للحكومة. بيرو 

فاس. األسبوع
كون  في  الفاسيون،  ينازع  ال 
وزي���ر امل��ال��ي��ة ن���زار ب��رك��ة، هو 
كمخلوقات  استعملهم،  ال��ذي 
أزمته  حل���ل  جت����ري����ب����ي����ة)...(، 

املالية.
ف����ق����د ف�����وج�����ئ ال���ف���اس���ي���ون 
مشفوعة  ض��رائ��ب،  ب��إع��الن��ات 
لم  أن����ه����م  رغ������م  ب����ع����ق����وب����ات، 

األولى  ب��اإلع��الن��ات  ي��ت��وص��ل��وا 
بها ودفعوها  لو توصلوا  التي 
ذع���ائ���ر  ألداء  اض�����ط�����روا  مل����ا 
اإلعالنات  إن  وحيث  التأخير، 
تصل  ل����م  األول������ى  ال���ب���ري���دي���ة 
األمر  ف���إن  م��ن��ه��م،  واح����د  ألي 
ذعائر  ل��ف��رض  م��ق��ص��ود،  إذن 
مجموعها  ي��ب��ل��غ  ق���د  ع��ل��ي��ه��م 
الذي  ال���ش���يء  امل���ل���ي���اري���ن)...( 

تنظيم  ف���ي  ي���ف���ك���رون  ج��ع��ل��ه��م 
دفع  رفضوا  أن  بعد  اعتصام، 
هي  ال��ت��ي  امل��ائ��ة  ف��ي  العشرين 
لم  إعالنات  عن  التأخير  عقوبة 

بها. يتوصلوا 
احمللية،  السلطة  أن  والش��ك 
م��ج��ب��رة ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ف��ي هذا 
الرأي  إلثارة  تفاديا  املوضوع، 

جديد. من  الفاسي  العام 

مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، تتقدم »األسبوع« 

بأصدق عبارات التهاني إلى 
الشعب املغربي وإلى جاللة 
امللك محمد السادس وسائر 

أفراد األسرة امللكية، راجية 
من العلي القدير أن يهل هذا 
الشهر الكرمي على األمة 
اإلسالمية عامة باالستقرار 

والسلم والسالم.

رمضان مبارك

سبق لألسبوع في عددها الصادر يوم 9 ماي املاضي أن 

قالت بأن مزوار سيخلف حزب اإلستقالل





كيران بن  "الكومسير"  أنقذ  اجلنرال  الله،  أعزك  سيدي  نعم 
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إجماع وطني في زواج ابنة العلوي احلافظي إزاحة مرسي ضربة موجعة للمخابرات األمريكية
البيضاء. األسبوع

بعدما اختفت مظاهر اإلجماع الوطني من الساحة 
الذي  احلفل  ف��ي  لتظهر  ع��ادت  باملغرب،  السياسية 
أقامه قيدوم حزب التجمع، الشريف احلافظي العلوي، 
االستقالليون  حضره  زفافا  ابنته،  زف��اف  مبناسبة 
واالحت���ادي���ون وال��دس��ت��وري��ون وال��ع��دل��ي��ون، وحتى 
الوثائق  الذين شاركوا بحضور مدير  النظام  أقطاب 
واألسرار، يس املنصوري، والوزير األول السابق في 

عهد احلسن الثاني، إدريس جطو.
بينما تكشف األسماء األخرى الواردة أن االتصاالت 
بشأن االستعداد خلروج حزب االستقالل من احلكومة 

كانت جارية حول أطراف موائد الزفاف.
فقد اجتمع حول املوائد املتراصة، كل من االحتادي 
عبد ال��واح��د ال��راض��ي وإب��راه��ي��م ال��راش��ي��دي، ومن 
الرميد ونائب رئيس احلكومة  العدل  احلكومة وزير 
ال��ب��رمل��ان االس��ت��ق��الل��ي كرمي  رئ��ي��س  ب��ه��ا، كما حضر 
غالب ومحمد الوفا، ومن الدستوريني محمد أبيض، 
وحضر من حزب األحرار قيدومه عبد الكامل الرغاي، 
القدماء  وم��ن  ال��ط��ال��ب،  ب��ن  ومحمد  أوج���ار،  ومحمد 
أمني الدمناتي، وجنيب الزروالي، والوزيرة السابقة 
املناسبة  هذه  في  كبيرا  احلشد  فكان  املتوكل،  ن��وال 
التي نقدم فيها تهانينا للعلوي احلافظي وللعريسني 

وجلميع املقربني.

وكاالت األنباء
سجل اجليش املصري، إصابة في الصميم، زعزعت الكيان املخابراتي األمريكي، 

الذي لم يعرف باخلبر، إال بعد اعتقال الرئيس السابق مرسي.
ويأتي هذا احلدث الهام، الذي فوجئت واشنطن رئيسا وأجهزة، بوقوعه، واحد 
من ميزات اجليش املصري، وقائده السيسي، الذي لم يأخذ رأي البيت األبيض، 
الشيء الذي جعل هذا األخير يعلن قطع املعونات األمريكية عن اجليش املصري، 
وهي سابقة لتعامل األجهزة األمريكية مع الرئيس جمال عبد الناصر، الذي فاجأ 

األمريكيني عندما أعلن تأميم قناة السويس.
تنازلوا  الذي  حليفهم  ملرسي  دعمهم  أوال  املفاجأة،  أمام  األمريكيون  أعلن  وقد 
عنه، عندما اكتشفوا أن بعض الهجمات سواء في سينا أو القاهرة كانت بدعم من 

املنظمة الفلسطينية حماس.

هل ينسحب غالب 
من رئاسة البرلمان

البيضاء. األسبوع
ملن صافحوه  غالب،  البرملان  رئيس  أوحت سحنة 
ورمبا  مشغول،  مهموم  بأنه  املناسبات،  إح��دى  في 
رئاسة  مل��غ��ادرة  مدفوعا  أو  مضطرا  غ��الب  سيكون 
حكومة  من  االستقالليني،  خروج  حالة  في  البرملان، 

بن كيران.
وك��ان��ت أخ��ب��ار م��ؤك��دة ق��د ت��وات��رت ع��ن اتصاالت 
سرية جترى بني أقطاب من حزب األح��رار ، ووزراء 
التي  املناصب  فراغ  إطار  في  كيران،  بن  من حكومة 

يشغلها االستقالليون في احلكومة احلالية.
بن  ح��زب  تعامل  يستبعدون  املالحظون  ك��ان  وإن 
كيران مع مزوار شخصيا، بعد ما قالوه فيه، فإن في 
حزب األحرار عدد ممن يصلحون للوزارة، مثلما فيه 

من ال يصلحون لها إطالقا.

عبد الله بها

اآلن وقد وقع ما كان محتما أن يقع مبصر، وتدخل اجليش 
بقيادة اجلنرال عبد الفتاح السيسي بطلب من الشعب حلماية 
الشرعية و»أخرجوا مصر من نفق الله يعلم أبعاده وتداعياته« 
بتعبير امللك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. فقد استجدت 
الرئيس محمد مرسي،  حقائق كثيرة، وقوى جديدة بعد عزل 

وإعالن خارطة طريق جديدة.
يوليوز   3 ي��وم  ح��دث مبصر  مل��ا  ال��س��ع��ودي  امللك  توصيف 
اجلاري، أنعش ذاكرتي وأعادها حلدث بنفس الشهر في سنة 
1992، يتعلق بفرع اإلخوان املسلمني باملغرب، وأميره املرحوم 
الدكتور عبد الكرمي اخلطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية 
عضو  رقيق،  أبو  صالح  املستشار  باملرحوم  احلاكم، ويتعلق 

مكتب اإلرشاد جلماعة اإلخوان املسلمني مبصر، الذي 
كانت له صلة بجماعة بن كيران. وصالح أبو رقيق كان 
األمين  والساعد  الهضيبي  واملرشد  قطب  سيد  رفيق 
ترتيب  1952، في  سنة  في  الناصر  عبد  جمال  للعقيد 
االنقالب العسكري واإلطاحة بالنظام امللكي مبصر. وما 

أشبه األمس باليوم، مع فارق في األهداف واألطراف.
نعم، توصيف العاهل السعودي، دقيق وحكيم. سوف 
أبو رقيق في املوضوع،  الظروف بنشر شهادة  تسمح 
في سياق  حديثه مع اخلطيب، ليلة استقبال بن كيران 
حركة  إدم���اج  وق��ب��ول  »البيعة«  لتقدمي  بها  الله  وعبد 
اإلصالح والتجديد في حركة اخلطيب، وكان كاتب هذه 

السطور، حاضرا للمقابلة، ببيت اخلطيب.
كانت كلمة السر، في حالة جناح مهمتي، رفقة كاتب 
أعزك  سيدي  »نعم  هي  الشراطي،  اخلطيب، بوشعيب 

الله« »الكومسير«)...(.
كانت تعني، بإمكان اخلطيب، استنفار شبكته النافذة 
مبحيط امللك احلسن الثاني رحمه الله، والتصرف في 
امللكي،  القصر  مع  بها  املعمول  األع��راف  وف��ق  احل��دث 
الذي كان يراقب تطور مفاوضاتنا مع بن كيران وبها. 

وكانت يد الله معنا إلجناح العملية. ولم نكن بحكم حساسية 
املهمة، بعيدين عن أعني جنرالني قد يرتقي أحدهما إلى رتبة 

ماريشال، وعن ضباط املخابرات املغربية.
وعمالء  جنراالت  كيران  لنب  يسر  الله  أن  يظهر  سبق،  مما 
بداية  مقهور، في  مسلمني وشعب  إخ���وان  وق���ادة  مخابرات 
مشواره للعمل السياسي املؤسساتي املشروع. والزالت العناية 
عزل  أن  دليل،  وخير  يبدو،  ما  اآلن، في  إلى  تصاحبه  اإللهية 
مرسي من طرف اجلنرال السيسي، عملية أنقذت بن كيران في 

مرحلة حرجة.
أصبح  كيران  بن  رأس  أن  نقر،  عيب أن  املغرب، ال  في  هنا 
مطلوبا هو اآلخر، من جهات متعددة، وتفاءل البعض باحتمال 

احلكومة  رئيس  على  وإسقاطها  املصرية  التجربة  استنساخ 
املغربية.

نظام  في  كثيرة  ل��ف��وارق  نظرا  خاطئة،  مقاربة  رأي��ي،   في 
امل��غ��رب��ي��ة وامل��ص��ري��ة، وت���اري���خ ح��ك��م ومشروعية  ال��دول��ت��ني، 

حكمهما. 
الله  عبد  على  السيسي  فضل الفريق  نغفل  يجب أال  كما 
عن صمته،  أخرجته  عملية،  في  توريطه  عبر  )ال��ص��ورة(،  بها 
االستراتيجي  احلكومي  على موقعه  الضوء  سلطت  وبالتالي 

امللتبس.
في بالغ غريب، توصلت به، أصدره »بها«، بتاريخ 4 يوليوز 
يوم  عقد  الطلبة  مع  مفتوح  لقاء  »ف��ي  يلي:  ما  نقرأ  اجل��اري، 
التطورات  عن  سئلت  ليال،   2013 يوليوز   3 األرب��ع��اء 
حول  مالحظات  فأبديت  الشقيقة  مصر  ف��ي  اجل��اري��ة 
اعترف  والتي  املرحلة  تدبير  في  وقعت  التي  األخطاء 
مرسي  محمد  دميقراطيا  املنتخب  الرئيس  بوقوعها 
ي��ب��رر إطالقا  ذل���ك ال  ف���ي خ��ط��اب��ه، وأؤك�����د أن  ن��ف��س��ه 

االنقالب...« ذ. عبد الله بها.
ب��دون صفة صاحبه  توقيعه  هو  البالغ  في  الغريب 
وضعه  عن  البحث  حالة  في  أكثر،  األم��ور  تتعقد  وق��د 

القانوني داخل احلكومة.
»تتألف احلكومة من رئيس احلكومة والوزراء، وميكن 

أن تضم كتابا للدولة«، )الفصل 87 من الدستور(.
ال��ذي��ن شاركونا  ال��ل��ه ب��ه��ا، ه��و أح��د اإلخ����وان  عبد 
الدكتور  حركة  ف��ي  حركته  إدم���اج  عملية  محطات  ك��ل 
اخلطيب، ولم نسمع صوته إلى اآلن حول موضوعها. 

حلقة مفقودة في سيرته، يعلم وحده أسبابها.
اجلنرال السيسي، وهو مكر التاريخ، أنقذ بن كيران 
وأخرج نائبه من صمته األسطوري، وهما كبيري فرع 
املرشد  باملغرب، بعد اإلطاحة بحكم  اإلخوان املسلمني 

مبصر. 

على هامش االنسحاب من الحكومة
املفهوم اجلديد لألساتذة عند حزب االستقالل  

الرباط: األسبوع 
املكلفة  ال��ل��ج��ن��ة  ح���رص���ت 
احلاشدة  ال���ل���ق���اءات  بتنظيم 
مختلف  ف����ي  ش���ب���اط  حل��م��ي��د 
األق���ال���ي���م ع��ل��ى ت���ق���دمي األم���ني 
»أستاذ«  بصفته  للحزب  العام 
أن  رغ��م  ال��ص��ورة(،  تؤكد  )كما 
يتعدى  ال  التعليمي  مستواه 
التكوين  دب��ل��وم  على  حصوله 
ف���ي م��ه��ن��ة »اخل����راط����ة«، وإلى 
مطروحا  السؤال  م��ازال  اليوم 
التي اعتمد  حول تلك الوصفة 
عليها شباط ليطوع »األساتذة 
واحمل�������ام�������ني وامل����ه����ن����دس����ني 
يتبعوه  ل���ك���ي  واألط������ب������اء..« 

ويهتفوا باسمه )..(.
»أس���ت���اذ« آخ���ر س��ط��ع جن��م��ه ف��ي أوساط 
الذين  الشباب  يناديه  )كما  مؤخرا  احل��زب 
الرشيد عضو  ولد  حمدي  هو  يعرفونه(،  ال 
قاد  ال���ذي  ال��ص��ح��راوي  التنفيذية،  اللجنة 
داخ��ل احلزب،  الفاسي  ب��آل  اإلط��اح��ة  حملة 
رغم أن مستواه التعليمي ال يتعدى حصوله 
ع��ل��ى ش��ه��ادة »اخل���ام���س اب���ت���دائ���ي«، وهي 

الشهادة التي قال عنها سفير املغرب مبدريد، 
الصحراوي أحمد ولد سويلم، بأنه »ال يتوفر 
في  بالبت  تسمح  كافية  وثائقية  أدل��ة  على 
م��دى صحة ه��ذه ال��ش��ه��ادة االب��ت��دائ��ي��ة من 
يدعي  الرشيد  ول��د  حمدي  أن  ذل��ك  عدمها«، 
أنه حصل عليها في مدريد )..(، وكانت هذه 
الشهادة هي التي سمحت له بترأس املجلس 
البلدي ملدينة العيون، وهو الذي كان مجرد 
املليارديرات  من  يصبح  به  ف��إذا  »شيفور« 

.)..(
مفهوم  ان��ق��ل��ب  إذن  ه��ك��ذا 
األستاذية في حزب االستقالل، 
ولم يعد مرتبطا بقيمة الشواهد 
املناضلون،  عليها  يتوفر  التي 
التجييش،  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  ب��ل 
بغض النظر عن الطريقة التي 

يتم بها ذلك )..(.
وقد سمحت ظروف انسحاب 
من  االس���ت���ق���الل  ح����زب  وزراء 
احل��ك��وم��ة، ب��ال��ت��أك��د ع��ل��ى أن 
قد  العملية،  ل��ه��ذه  التحضير 
ح��س��م م��ن��ذ أي���ام ع��ل��ى هامش 
االستقالل  ح��زب  وزراء  زي��ارة 
وعلى رأسهم نزار بركة لألقاليم 
اجلولة  نفس  اجلنوبية، خالل 
التي وزع فيها شباط وحمدي الدجاج على 
امل��واط��ن��ني ال��ص��ح��راوي��ني )دج��اج��ت��ان لكل 

مواطن(.
ف��ل��م ي��ك��ن ه���ن���اك م���ن س��ب��ب ي���دف���ع ن���زار 
قاطع  ال��ذي  وهو  اللقاء،  هذا  بركة حلضور 
انتخابات اللجنة التنفيذية، اللهم إذا توصل 
للمعارضة،  احل��زب  خ��روج  تؤكد  ب��إش��ارات 

يقول مصدر مطلع.

»صوموا تصحوا«



امللفات الراگدة في احملاكم بني الضغوط 
السياسية والظرفية

ما خفي كان أعظم
حق  في  كتبت  قصيدة  أروع 
الكبير اإلدريسي  الفقيد االستقاللي 
القيطوني، كتبها قطب حزب احلركة 
العلوي: الشاعر موالي علي  الشعبية 

أريد شريفا في اجلهاد مقدسا
محمد قيطون تناهى به الفخر  

األولى  صفحتها  في  العلم  نشرتها 
حزب  مع  خالف  كل  لدفن  تكريسا 

الشعبية. احلركة 

كيران  بن  حكومة  بني  اخلالف 
احتدم  لها،  التابعة  األوقاف  ووزارة 
التجديد  جريدة  قالت  عندما 
تتدخل  األوقاف  وزارة  إن  باحلرف: 
القرآن  دور  بشأن  يعنيها،  ال  فيما 

الداخلية. أغلقتها  التي 

كيران،  بن  حكومة  بني  اخلالف 
بعث  امللك  الرسمي:  امللكي  واملوقف 
اجلديد،  مصر  لرئيس  تهنئة  برقية 
وذراع حزب العدالة، حركة التوحيد 
ما  فيه  يدين  بالغا  تنشر  واإلصالح  

العسكري. باالنقالب  سمي 

اجلنوبية،  إفريقيا  مانديال،  بالد 
ومتضي  البوليساريو  على  تراهن 
دولة  به  تقوم  رسميا  اتفاقا  معها 
األراضي  من  األلغام،  بنزع  مانديال 
العيد  يسبقون  لعلهم  الصحراوية، 

. بليلة

مدير  بها  نطق  جملة،  في  حكمة 
بيضا،  جمعة  الوطني  األرشيف 
صحفي،  حديث  في  قال  الذي 
مدير  ))أنا  البالغة،  حكمته 
لي  ليس  ولكن  الوطنية،  الوثائق 
امللكية((  الوثائق  على  االطالع  حق 
ولكن   )2013/7/3 عدد  كيل.  )تيل 
حكمة  قال  الوطني،  األرشيف  مدير 
أخرى: إن كل املغاربة أمازيغ، ولكنهم 

ذلك. يعرفون  ال 

العشر  ذي  لولدها  أسرة  ِاشترت 
سكي،  جيت  اجلهنمية  اآللة  سنوات، 
وقالت له سير يا وليدي وريني، دخل 
الولد باآللة عشية األحد املاضي في 
غلبه  فقد  يعد،  ولم  املضيق،  شاطئ 
جو  في  ليدفن  غرقا،  ومات  اجلهاز 

البيضاء. الدار  مبدينة  مأساوي، 

صرح  التونسيني  الوزراء  أحد 
الكروا  جلريدة  املاضي  األسبوع 
جالس  بأنه  يفيد  مبا  باريس  في 
سأله  فقد  املغربي،  االنفجار  ينتظر 
وبني  بينكم  الفرق  ما  الصحفي، 
االستثمارات  تنتظرون  وأنتم  املغرب، 
فقد  أسلم،  نحن  فأجاب:  الفرنسية، 
أما  سنني،  منذ  قنبلتنا  انفجرت 
يحدث  لم  االنفجار  يزال  فما  املغرب 

بعد)...(.

داخل  األيام  هذه  حديث  ال 
والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزارة 
فؤاد  االستقاللي  يديرها  كان   التي 
الدويري سوى عن مصير ملف تعيني 
املعدنية  التنمية  مديرية  مدير 
منذ  املجهول  النفق  دخل  الذي 
لتعيني  مباراة  إجراء  رغم  شهور. 
في  التعيني  قانون  إطار  في  املدير 
حكومة  تتبجح  الذي  العليا  املناصب 
وفتوحاته  بإجنازاته  كيران  بن 

العظيمة.)..(

تحت

 األضواء
ضحك النواب 
ف����ي ال���ب���رمل���ان، 
األول  األس��ب��وع 
ع���ن���دم���ا سأل  ي���ول���ي���وز،  م���ن 
الرميد  ال��ع��دل  وزي���ر  أح��ده��م 
موقف  موضوع  في  رأي��ه  عن 
كيران،  ب��ن  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س 
اجلمل  داك  خليو  فأجابهم: 

راگد.
ال  ال����راگ����د،  أن  واحل��ق��ي��ق��ة 
املغربي،  املجتمع  ف��ي  ي��ك��ون 
فالكثير  اجل��م��ل،  ه��و  ع����ادة، 
يتحدثن،  أي��ض��ا  ال��ن��س��اء  م��ن 
تتأخر  ح��ي��ن��م��ا  ال���راگ���د،  ع���ن 

الوالدة.
ث��ال��ث��ا في  ك��م��ا أن ع��ن��ص��را 

القضاء،  م���ج���ال 
أي�����������ام ال������وزي������ر 
يجمع  ال����رم����ي����د، 
على  احمل������ام������ون 
الراگد  ت��س��م��ي��ت��ه 
ف��������ي احمل�������اك�������م، 
كنموذج  ويعطون 
ل��ل��م��ل��ف ال����راگ����د، 
البنك  رئيس  ملف 
السابق  الشعبي 
ع�����ب�����د ال���ل���ط���ي���ف 
ال����ع����راق����ي، ال����ذي 
ملفه  م��ع  ي��ت��ع��ام��ل 
اثني  م��ن��ذ  ال��راگ��د 

ع���ش���رة س���ن���ة، امل���ل���ف ال����ذي 
استحلى الرگاد منذ 2 أكتوبر 

2002 والزال راگدا إلى اآلن.
حكمت  ال���زم���ن  ذل����ك  ف��ف��ي 
م��ح��ك��م��ة ال����ع����دل اخل���اص���ة، 
العراقي،  ات��ه��ام��ات  ملف  ف��ي 
ذلك  ومنذ  االختصاص،  بعدم 
تتقاذف  واحمل��اك��م  ال��ت��اري��خ، 
هذا امللف، إلى األسبوع األول 
من شهر يوليوز احلالي، حني 
أصرت محكمة البيضاء، على 
نصب فراش جديد، لرگاد هذا 

امللف.
العدل  وزي���ر  ع��ه��د  ف��ي  إذن 
اجلديد، تصدر احملكمة قرارا 
أن  شأنه  من  غريبا..  رگ��ادي��ا 

الوضعية  إلى  بالقضية  يعود 
سنة  منذ  عليها  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

.2002
ق����ررت  ف���ق���د  م���ب���ال���غ���ة،  وال 
احملكمة، من جديد، االستماع 
أن  سبق  ال��ذي��ن  الشهود  إل��ى 
العدل  إليهم محكمة  استمعت 
محضر  على  ب��ن��اء  اخل��اص��ة، 
وبعد   ،1998 ب��س��ن��ة  م����ؤرخ 
االس��ت��م��اع إل��ي��ه��م ق���ررت عدم 

االختصاص.
وقد قررت احملكمة في جلسة 
فاحت يوليوز 2013 االستماع 
وأغلبهم   1998 ش��ه��ود  إل���ى 
واستدعتهم  ش��رط��ة،  ض��ب��اط 
جللسة 2013/9/16، فمن من 

ومن  الشهود  أولئك  من  مات 
املهم  حيا،  الزال  ومن  تقاعد، 
محاكمة  اس��ت��م��رار  آف���اق  أن 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال���ع���راق���ي، قد 
تطول اثني عشرة سنة أخرى، 
ال���ذي ج��ع��ل احملامي  ال��ش��يء 
الشهبي،  النقيب  القضية  في 
يفكر في تكليف ولده مبتابعة 
هذا امللف، لالثني عشرة سنة 
بيد  األع��م��ار  م��ادام��ت  املقبلة 

الله.
موضوع  ق�����رؤوا  وال���ذي���ن 
يوليوز   4 )ع�����دد  األس����ب����وع 
امل���س���ت���ش���ار  ع������ن   )2013
قال  ال��ذي  »روس��ي«  الفرنسي 
أنصف  املغربي  القضاء  ب��أن 

امل��ت��ه��م ال��غ��ال��ي ال��س��ب��ت��ي في 
قضية املطاحن، بعد أن قضى 
سنة،  عشر  خمسة  ال��ق��ض��اء، 
متهم  ال��ع��راق��ي  أن  ليكتشف 
الدولة،  أم��وال  في  بالتالعب 
ب��ي��ن��م��ا أم����وال امل��ط��اح��ن هي 
وتخفي  اخل������واص،  أم������وال 
الدستور  ك���ات���ب  م���الح���ظ���ة 
امل���غ���رب���ي األس����ت����اذ روس����ي، 
نوعا من السخرية، ألن الفرق 
ب��ني أم����وال ال���دول���ة وأم����وال 
اخل��واص، واض��ح جلي، لوال 
أن املستشار روسي، لم يطلع 
أعطاه  ال���ذي  التفسير  ع��ل��ى 
خمسة  منذ  املغربي  القضاء 
ق���ال وكيل  ع��ش��ر س��ن��ة، ح��ني 

الطحني  بأن  اتهامه  في  امللك 
الذي تطحنه جمعية أصحاب 
أولويات  من  يعتبر  املطاحن، 
هذه  ف��ي  تالعب  فكل  ال��دول��ة، 
تالعبا  يعتبر  احليوية،  املادة 
أحد  ليعلق  ال��دول��ة،  ب��أم��وال 
ك��ان هذا  ب��أن��ه إذا  احمل��ام��ني، 
اعتبار  يجب  فإنه  صحيحا، 
وبائع  وال����ط����راح،  ال���ف���ران���ة 
تابعني  م����وظ����ف����ني  اخل����ب����ز 
ويجب  العمومية،  للوظيفة 
على الدولة أن تدفع أجورهم 

وتقاعدهم.
ال ندري حقا ما رأي مجالس 
في  القانون،  وكتب  القضاة، 
يقضي  التي  اإلشكاليات  هذه 

القضاة خمسة عشر سنة في 
أحكامهم  وإص��دار  تفسيرها، 
لنا  يفسر  وكيف  شأنها،  في 
املستشارون،  ال��س��ادة  ه��ؤالء 
السياسية،  ال���ظ���روف  آث����ار 
القضائية،  األح����ك����ام  ع��ل��ى 
توجيه  السياسة  تتبنى  وهل 
ورمبا  القضائية،  احليثيات 
النصوص  ب���ع���ض  ت����أوي����ل 

املسطرية.
ال����ن����ص����وص امل���س���ط���ري���ة، 
مؤخرا  رأيناها  والسياسة، 
خالد  امل�����واط�����ن  ح����ال����ة  ف����ي 
ع��ل��ي��وة، ال����ذي رف��ض��ت غرف 
إمتاعه  مرات  ثماني  املشورة 
ب��ال��س��راح امل��ؤق��ت، وك��ل مرة 
ت����ق����ول:»الن����ع����دام 
وهي  الضمانات«، 
لها  أطروحة يفرح 
قاضي  م�����رة  ك����ل 
وبقدرة  التحقيق. 
ق�����ادر، ي��ص��در من 
ترخيص  ب����ع����د، 
املؤقت  ب��ال��س��راح 
ف������ي ح������ق خ���ال���د 
بحكم  ع�����ل�����ي�����وة 
ي����ق����ول:»إم����ت����اع����ه 
املؤقت،  بالسراح 
تواجد  ب��ض��م��ان��ة 
ب��ي��ت ل��ه وع��ائ��ل��ة«.
الصباح  ذلك  أنه في  العجيب 
وعندما  ي��ول��ي��وز،  ف���احت  م���ن 
العراقي،  اللطيف  ع��ب��د  ك��ان 
للسنة  احمل��ك��م��ة  أم���ام  واق��ف��ا 
يسمع  وه��و  ع��ش��رة،  الثانية 
قرارا للمحكمة قد يوقفه أمام 
اث��ن��ي ع��ش��رة سنة  احمل��ك��م��ة 
احملامني  أح����د  ك����ان  أخ�����رى، 
يسر في أذن زميل له، بأنه في 
ذلك الصباح، ستنظر احملكمة 
امللفات  أح���د  ف��ي  ال��ت��ج��اري��ة، 
املتشعبة، وأنه سيصدر قريبا 
وصل  أن  بعد  إيجابي،  ق��رار 
أح���د األط�������راف)...( إل���ى حل 
حبية)...(  بطريقة  القضية، 

مع صاحب القرار.
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كواليس األسبوع

الغالي السبتيخالد عليوةعبد اللطيف العراقي

آخر قرار ملرسي: تعيني سفير بالرباط
األنباء وكاالت  القاهرة. 

ك���ان آخ���ر ق���رار ات��خ��ذه ال��رئ��ي��س مرسي، 
إنه  املغربية،  التجديد  ج��ري��دة  عنه  وق��ال��ت 
املعني  السفير  القرار، واستقبل  احتفل بهذا 
ف��ي امل��غ��رب، وس��ف��راء آخ��ري��ن، م��ن أعضاء 
حزبه، مضيفة أن ذلك حصل في حفل كبير، 
ك���ان ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت ق����رارا م��ط��ع��ون��ا فيه 
الدين  جمال  إيهاب  أحمد  يكون  لن  وطبعا 

سفيرا في الرباط.
أبو  الرباط،  في  احلالي  املصري  السفير 
بعد قضاء  مهمته  انتهت  والذي  بكر حفني، 
جريدة  في  افتتاحية  كتب  س��ن��وات،  األرب��ع 
مفسرا  االشتراكي،  االحتاد  وجريدة  العلم، 
وجتاوب  األخيرة،  الشعبية  الثورة  ظ��روف 
اجليش مع هذه الثورة »بأن القوات املسلحة 
الوطني  النسيج  من  يتجزأ  ال  جزء  املصرية 
مدار  على  امل��ص��ري��ة  الوطنية  بيت  ه��ي  ب��ل 
التاريخ منذ أيام محمد علي وإبراهيم باشا 
وكان  الناصر،  عبد  وجمال  عرابي  وأحمد 
شعب  مطالب  إلى  تستمع  أن  الطبيعي  من 
 25 ث��ورة  إب��ان  إليه  استمعت  مثلما  مصر 
يناير، ووجد لزامًا عليها - في ظل غياب أي 
مضنية  محاوالت  وبعد  سياسي،  حلل  أفق 
لإلرادة  لالستجابة  الرئاسة  مؤسسة  حلث 
كارثي  ص���دام  الح��ت��م��االت  جت��ن��ب��ًا  الشعبية 
يهدد األمن القومي املصري - أن تنحاز إلى 

الشعبية. الشرعية 
تتول  ل��م  امل��ص��ري��ة  املسلحة  ال��ق��وات   إن 
األمة  شرعية  عن  عبرت  إمنا  احلكم،  مقاليد 
التي كلفت رئيس احملكمة الدستورية العليا 
بتولي منصب رئيس اجلمهورية مؤقتًا، ومت 
استكمال  ملصر  ت��ؤم��ن  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ط��رح 
راسخة  لدميقراطية  املؤسس  البناء  مسيرة 
بعد تشاور كامل ومكثف مع رموز القيادات 

للبالد«. والدينية  السياسية 
منوها في آخر مقاالته بالعالقات املغربية 
من  تنسى  لن  مصر  »أن  وم��ؤك��دا:  املصرية، 
وقف إلى جانبها في هذه املرحلة التاريخية 
ال���ف���ارق���ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ج���اه���دة على 
اخلروج إلى آفاق الدميقراطية مبا تتضمنه 
في  ونحن  واع��ت��دال،  ووسطية  تسامح  م��ن 
اململكة  على  خاص  بشكل  نعول  اإلطار  هذا 
داعمة  كانت  دوم��ًا  التي  الشقيقة  املغربية 
ننسى  ال  فنحن  األزم���ات،  ف��ي  مصر  لشعب 
موقف املغرب على مدى التاريخ دعمًا ملصر 
إلى  دائمًا  ووقوفها  وال��ض��راء،  السراء  في 
وفي  االنتصار  أي��ام  في  مصر  شعب  جانب 

االنكسار. أيام 
ع�����اش امل����غ����رب ذخ�������رًا مل���ص���ر ورص����ي����دًا 
قضايا  خ��دم��ة  ف��ي  ينضب  ال  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ًا 
واملسلمني  العرب  قضية  رأسها  وعلى  األمة 

الفلسطينية«. القضية  األولى 

زعيم 20 فبراير 
في السجن وصوره 
في »الفيس بوك« 

األسبوع الرباط: 
يبدو أن اعتقال أسامة اخلليفي، 
زعيم حركة 20 فبراير، لم يترك له 
موقع  على  حسابه  إغ��الق  فرصة 
الفيس  في  االجتماعي  التواصل 

بوك.
أسامة  خصوم  بعض  واستغل 
وأص��دق��ائ��ه، ف��رص��ة ت��واج��ده في 
على حائطه  ينشروا  لكي  السجن 
باعتقاله  تتعلق  التي  األخبار  كل 
احلزبية،  األن���ش���ط���ة  وب���ب���ع���ض 
التي  امل��ش��اه��دة  نسبة  مستغلني 

حتظى بها صفحته.
وإلى اليوم مازال بإمكان الزوار 
م��ش��اه��دة ص��ور أس��ام��ة اخلليفي 
رف���ق���ة زع����م����اء ح�����زب األص����ال����ة، 
الرويسي  وخ��دي��ج��ة  ال��ب��اك��وري، 
ذلك من  وبنشماس.. وما يصحب 
تعليقات كتبها أسامة قبل دخوله 
السجن، في قضية ممارسة الفعل 

الفاحش على قاصر )..(.
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الرباط: األسبوع 
العام لحزب  السكرتير  الدين عقيل  رسم عز 
االئتالف الجمهوري الليبي صورة سوداء عن 
الوضع في ليبيا ما بعد إسقاط القذافي، مؤكدا 
أن وضعية ليبيا تعد أكثر هشاشة مقارنة مع 
على  العربي،  الربيع  عاشت  التي  ال��دول  باقي 
اعتبار أن نظام القذافي سقط بشكل شمولي، ولم 
يترك مؤسسات حقيقية قائمة بعد رحيله، بخالف 
ماهو عليه الحال في تونس ومصر التي تتميز 
على األقل بوجود مؤسسات أمنية وجيش..، » 
من المعروف أن القذافي كان يحكم ليبيا باللجان 
ال��ث��وري��ة حلت محلها  ال��ل��ج��ان  ال��ث��وري��ة، ه��ذه 
المؤسسات  مستوى  إل��ى  ت��رق��ى  ال  مليشيات 

المنظمة«، حسب قوله.
وعبر عز الدين خالل لقاء خاص مع جريدة 
الذي  باالستقرار  الكبير  إعجابه  عن  األسبوع، 
يعيشه المغرب، »فهذه النعمة ال يحس بها إال 
من افتقدها في بلده«، وأضاف أن ليبيا أصبحت 
تشكل خطرا على المنطقة المغاربية ككل، واستدل 
على تدهور األوضاع، في بلده بالكميات الهائلة 
المحجوزة بالصدفة من حبوب الهلوسة وأطنان 
المخدرات )..(، مما يؤكد أن المنطقة تحولت إلى 
فالكميات  الجوار،  مناطق  على  للتوزيع  بؤرة 
المحجوزة تتعدى بشكل كبير كميات االستهالك 

الداخلي.
نفس المتحدث بدا محبطا من الوضع العام 
نظره،  في  السابق  النظام  فسقوط  ليبيا،  في 
يسقط  ول��م  األش��خ��اص،  س��ق��وط  على  اقتصر 
الممارسات )..(، ذلك أن ليبيا تعيش اليوم نفس 
الممارسات التي كانت تعيشها في عهد القذافي، 
بل إن عقيل يؤكد جازما: »القذافي يحكمنا وهو 

ميت أكثر مما كان يحكمنا وهو حي«.
أعقبت  التي  الحكومات  ألداء  تقييمه  وف��ي 
السياسي  الناشط  قال  القذافي،  نظام  انهيار 
والكاتب الليبي عقيل بأنها حكومات ضعيفة، 
وتفتقد للبرامج الواضحة، شأنها شأن البرلمان 
يعتبره  الذي  العام(  الوطني  )المؤتمر  الليبي 
أضعف برلمان في تاريخ البالد، وتطغى عليه 
المهمة  أن  م��وض��ح��ا  ال��س��ط��ح��ي��ة،  ال��ن��ق��اش��ات 
بالمهام  األحيان  بعض  في  تختلط  التشريعية 
التنفيذية، كما حصل عندما فكر البرلمانيون في 
تعيين »النائب العام«، أو »رئيس األركان«، علما 

أن هذه المهمة هي ذات طابع تنفيذي محض.
وبخالف ما يروج من كون ليبيا انتقلت من 
نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي بعد الثورة، 
يقول عز الدين:»إن من عاش في ليبيا ليس كمن 
سمع عنها«، بل ويؤكد أنها أصبحت تشكل خطرا 
كبيرا على شمال إفريقيا، بسبب »انفراط« التعاقد 

االجتماعي، واالنتشار الكبير للسالح.
كان  إذا  ما  على س��ؤال  وفي معرض جوابه 
للسالح الليبي تأثير على قضية الصحراء، أكد 
الذي تسبب في  السالح هو  أن هذا  الدين  عز 
اندالع الحرب بشمال مالي، األمر الذي تطور إلى 
مواجهات وتدخل دولي..«، ما الذي يمكن أن يمنع 

هذا السالح من الوصول إلى جنوب 
ي��ت��س��اءل نفس  ال���م���غ���رب؟«، 

المصدر، قبل أن يضيف بأن 
هناك »قوى شريرة« مستعدة 
نقل  عملية  لتسهيل  دائما 

السالح إلى بؤر التوتر.. 
يذكر أن عقيل يعتبر أحد 
الذين  القالئل  السياسيين 

لعب  بإمكانية  يؤمنون 
في  م��غ��رب��ي  دور 

على  ل���ي���ب���ي���ا، 
األقل من حيث 
بناء  إع�����ادة 
الدولة، وهو 
الذي  األم���ر 
عليه  أك�����د 
خالل لقائه 
م�����������������������ع 

األسبوع.

الرباط: األسبوع 
 في اجتماع رسمي جمع مؤخرا ممثلين عن كل 
والمؤسسات  العمومية  وال��ق��ط��اع��ات  ال�����وزارات 
العمومية بمقر وزارة السكنى والتعمير حول مناقشة 
مشروع تصميم تهيئة مدينة الناضور، رفض ممثل 
الجيش »إدارة الدفاع الوطني« أي قرار داخل مشروع 
التابعة  الشاسعة  األراضي  يمس  قد  بالمدينة  تهيئة 

للثكنات العسكرية بالمدينة.
انتفاضة ممثل الجيش هذا في مدينة 
)الناضور( أصبحت فيها قيمة العقار 
غالئه  ب��س��ب��ب  ب���ال���ذه���ب  ت�����وزن 
ال��ف��اح��ش، ج���اء اح��ت��ج��اج��ا على 
إقصاء مؤسسة الجيش من اللقاءات 
التشاورية األولية والعديدة التي 
وزارة  عليها  وأشرفت  أجرتها 
الوزارة  بمقر  بنعبدالله  نبيل 
كانت  والتي  الرياض  بحي 
تستثني مؤسسة الجيش، 
إليها مختلف  وتستدعي 

الوزارات والمؤسسات العمومية منها الرياضية والسياحية 
والثقافية واالقتصادية، وكل المؤسسات التي تتدارس وتناقش 
وضع تصميم شامل لمدينة الناضور، يهم كم من مرفق رياضي 
تحتاجه المدينة، وماهي إمكانيات إحداث فنادق سياحية، 
وكم من مسرح ومدرسة وجامعة ومستشفى وسينما وغيرها 

من المرافق العامة تحتاج المدينة.
هذا االجتماع الذي كان الرابع من نوعه تفاجأ خالله ممثل 
إدارة الدفاع الوطني بوضع مشاريع هامة سكنية وغيرها 
على أراضي تابعة للجيش والثكنات العسكرية دون إشراك 
هذا األخير، األمر الذي ترفضه هذه المؤسسة مطلقا يقول 

ذات المسؤول.
من جهة أخرى أكدت ذات المصادر التي حضرت االجتماع 
أن ممثل الجيش نبه كذلك المسؤولة  التقنية التي كانت تلقي 
نص وخالصات الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات تقني 
إل��ى بعض  ال��م��وض��وع،  أن��ه تونسي(  في  )ي��رج��ح  خ��اص 
لم  والتي  التقرير  نسخة  في  ال���واردة  الشكلية  االخ��ت��الالت 
تحترم  وتقدس المغرب، حيث نبه مثال إلى ضرورة احترام 
صورة الشعار العام للمملكة في الوثيقة الدراسة التقنية التي 
أنجزها هذا المكتب التقني المتخصص إضافة إلى الراية 

الوطنية.

ممثل العسكر يصحح أخطاء مكتب الدراسات
ما وقع في »شمال مالي« ميكن أول اصطدام بني حكومة بن كيران واجليش

أن يحدث في »جنوب املغرب«  

عز الدين عقيل السكرتير العام لحزب االئتالف 
الجمهوري في لقاء خاص مع األسبوع: 
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الرباط: األسبوع 
 أربك عبداإلله بن كيران رئيس الحكومة الفرق 
النيابية برمتها صباح اإلثنين الماضي، وتحكي 
الفرق  أن  ال��ن��واب  م��ن داخ���ل مجلس  م��ص��ادر 
اجتماعاتها  تعقد  كانت  الثمانية  البرلمانية 
الصباحية بصورة عادية باستثناء فريق واحد 
الذي كان على موعد مع  هو الحركة الشعبية 
استضافة ضيف غير عاد هو عبداإلله بن كيران 
على  األسبوعي  اجتماعه  في  الحكومة  رئيس 

الساعة العاشرة صباحا.
باقي الفرق النيابية دخلت في اجتماعاتها 
العادية وعينها وأذنها على لقاء بن كيران مع 
كيران  بن  زي��ارة  مضمون  وترقب  الحركيين، 
للحركيين بين من رجحه كلقاء من أجل شرح 
حصيلة عمل الحكومة خالل الفترة السابقة مع 
الخالف مع حزب  الضوء على طبيعة  تسليط 
االستقالل داخل األغلبية الحكومية، وبين من 
إجراء  في  كيران  بن  ش��روع  فرضية  مع  س��ار 
مفاوضات جديدة من أجل جمع أغلبية برلمانية 
برلمانيي  استمرار  م��دى  م��ن  وت��أك��ده  ج��دي��دة 

الحركة في دعم بن كيران.
حضور بن كيران كان سيشكل الحدث، لكن 
غيابه هذه المرة عن لقاء الفريق الحركي هو ما 
شكل الحدث الذي زعزع جل الفرق البرلمانية 
بعدما وصلها خبر  عدم حضور بن كيران للقاء 
عجل  على  الملك  للقاء  وانتقاله  الحركيين، 
وبدعوة من الملك، لتنطلق التفسيرات حول هذا 
اللقاء ومضمونه، وهل سيشكل نهاية للحكومة 

واألغلبية الحالية؟.

لقاء احلركيني مع بن كيران 
الرباط: األسبوع يربك أشغال البرملان

فجر مصطفى الخلفي وزير االتصال الناطق 
بالنسبة  سيئة  م��ف��اج��أة  للحكومة  ال��رس��م��ي 
للصحفيين حين قال بأن وزارته فكرت في إحداث 
مع  االجتماعي  والتضامن  للتكافل  ص��ن��دوق 
الصحافيين، لكنها اصطدمت برفض وزارة المالية 

لهذا الصندوق.
رفض وزارة المالية هذا الصندوق في إطار 
سعيها للموازنة العامة للمالية العمومية قد يكون 
أمرا طبيعيا من هذه الناحية، لكن غير العادي في 
وزارة  أن  االستغراب هو  أث��ار  وال��ذي  المسألة 
المالية رفضت هذا الصندوق بمبرر أنها ترفض 
الصناديق الخصوصية أو الصناديق السوداء.

هذا اإلعالن من طرف وزير االتصال دفع النواب 

والصحفيين الحاضرين إلى االستغراب من هذه 
الدفوع في زمن غرق وزارة المالية بالصناديق 
السوداء في مختلف المجاالت والقطاعات والتي 
باألحرى  البرلمانيين  أعين  ع��ن  بعيدة  تبقى 

رقابتهم.
الجدير بالذكر أن هذا النقاش جاء في إطار مناقشة 
النواب مؤخرا لمقترح قانون جاء به رفاق الصحافيين 
االستقالليين عبدالله البقالي وعادل تشيكيطو من 
الفريق االستقاللي يدعو إلى إحداث صندوق للتكافل 
االجتماعي للصحفيين المشردين أو المطرودين من 
العمل.هذا اإلخبار الذي نزل كالصاعقة على النواب 
دفع بالبعض إلى إيجاد مخرج للموضوع يتجسد 
في تشكيل لجينة مشتركة من الوزارة والبرلمانيين 

إليجاد صيغة تمويل جديدة.

الرباط: األسبوع 
البرلمانيين سيصبحون  يبدو أن ع��ددا من 
متخصصين في نشر غسيل  سفريات الوفود 
المغربية التي تسافر إلى الخارج بدل نشر تقارير 

علمية حول زياراتهم.
العملية تجددت بمناسبة سفر وفد برلماني من 
جميع األحزاب والفرق إلى استراسبورغ الفرنسية 
خالل أسبوعين لحضور ومناقشة قرار تصويت 
الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على مشروع 
قرار يقيم سنتين من عمر الشراكة الديمقراطية 
مع المغرب، حيث سيتهم يتيم رئيس الوفد باقي 
أعضاء الوفد بممارسة السياحة وعدم حضور 
أشغال المناقشة الهامة بالنسبة للمغرب باستثناء 
نائبة برلمانية وحيدة ظلت تدافع عن مصالح 
المغرب وحيدة وسط القاعة وهي البرلمانية في 

حزب العدالة والتنمية نزهة الوافي.
رد باقي الوفد على كالم يتيم لن يتأخر، حيث 
السياحة  ب��م��م��ارس��ة  األخ��ي��ر  ه���ذا  سيتهمون 
ميزانية  ح��س��اب  على  ال��م��رة  ه��ذه  السياسية 
البرلمان، حيث ذكروا يتيم بحجم اللقاءات التي 
عقدها وأطرها في عدد من ال��دول األوربية في 
على  والتنمية  العدالة  ح��زب  لحساب  الخارج 
حساب مال البرلمان بعدما أعاد خصوم يتيم 
تفاصيل  ال��وراء وأحصوا  إلى  الساعة  عقارب 
الدقائق والساعات التي قضاها يتيم في الخارج. 
الصراع اليوم بدأ ينتقل حسب بعض المصادر 
البرلمانية إلى المطالبة باالنقالب على يتيم من 
رئاسة الوفد المغربي داخل هذه الجمعية بسبب 
حجم غياب يتيم عن مرافقة الوفد المغربي خالل 

هذه االجتماعات.

التضامن االجتماعي لفائدة الصحافيني من الصناديق السوداء

السياحة والسياسة على حساب أموال البرملان

لألحرار  الوطني  التجمع  بيت   يعيش 
تسخينات غير مسبوقة تؤكد بقرب دخول 
الحزب للحكومة مكان حزب االستقالل الذي 

بات قريبا من الخروج منها.
ي��ؤك��دون أن  مقربون م��ن ح��زب األح���رار 
بحي  النخيل  بشارع  الحزب  بمقر  الحركة 
األيام  ه��ذه  عادية  غير  أصبحت  ال��ري��اض 
الحزب  ال��ت��ح��اق  أخ���ب���ار  س��ي��ط��رة  ب��ف��ع��ل 
بالحكومة، بل النقاش بين بعض المكونات 
نوعية  عن  الحديث  إلى  انتقل  التجمعية 
الحقائب التي يتمسك بها الحزب، والبحث 
التجمع  وزراء  دواوي���ن  داخ��ل  أم��اك��ن  ع��ن 

المقبلين.
ذات المصادر تؤكد أن االتصاالت المكثفة 
واالجتماعات المصغرة بين قيادات التجمع 
في دائرة محدودة  وضيقة جدا، ال تتوقف 

نهائيا بمقر الحزب وفي بعض الصالونات 
وبير  وال��س��وي��س��ي  ال��ري��اض  ح��ي  بفيالت 

قاسم.
من جهة أخرى يؤكد متتبعون أن دينامية 
قد  الحكومة  اتجاه  في  التسخينات  ه��ذه 
شروع  حيث  النواب،  مجلس  إلى  انتقلت 
لحزب  العملي  التنسيق  عملية  م��ن  ن��وع 
األحرار داخل األغلبية الحكومية ومع حزب 

تحديدا. والتنمية  العدالة 
أوجه هذا التنسيق مثال ما قام به فريق 
األحرار بمجلس النواب مؤخرا من انقالب 
المعارضة  أبيض غير مفهوم على مواقفه 
من قانون إنشاء لجان تقصي الحقائق كان 
قد وضعه حزب األحرار قبل سنة بمجلس 

النواب.
ف��خ��الل األس��ب��وع ال��م��اض��ي ف��اج��أ حزب 

األحرار باقي فرق المعارضة التي استعدت 
ل��م��ؤازرت��ه ف��ي ال��دف��اع ع��ن حقه ف��ي عرض 
قانونه هو األول داخل اللجنة المعنية قبل 
قانون العدالة والتنمية الذي أنجزه في نفس 
الموضوع، وذلك بالنظر إلى التاريخ القبلي 
الذي وضع فيه حزب التجمع القانون والذي 
يخول له مناقشة مشروعه أوال، لكن مفاجأة 
المعارضة كانت كبيرة حين تنازل األحرار 
طواعية عن حقهم لفائدة العدالة والتنمية، 
إل��ى جانب  أكثر من ه��ذا شكل األح��رار  بل 
لوضع  مشتركة  لجنة  والتنمية  ال��ع��دال��ة 
مشروع قانون موحد بين الطرفين نسب في 
وضع  قد  ك��ان  بعدما  العدل  للجنة  األخير 
باسم لجينة مصغرة تضم الطرفين فقط، فهل 
هذه تسخينات أولية وتنسيق عملي للتجمع 

داخل األغلبية؟

األحرار يشرعون في التسخينات األولية لدخول احلكومة *

نبيل بنعبد الله

عز الدين عقيل 



من القلب

يا رجال األمن .. ملاذا يتكاثر 
اللصوص في شهر رمضان؟

مستثمرة مغربية تستنجد بخوان كارلوس بمناسبة زيارته للمغرب 

اشترت باخرة من إسبانيا لتجد نفسها مهددة بفقدان ممتلكاتها ....

األسبوع الرباط: 
يحمي  ال  »القانون  إن  القانون،  في  املختصون  يقول 
عاجزا  يقف  احلاالت  بعض  في  القانون  لكن  املغفلني«، 
 ،)..( باملغفلني  ب��ال��ن��ا  ف��م��ا  ال��ع��ق��اء،  ح��م��اي��ة  ع��ن  ح��ت��ى 
مع  القانونية  العقود  كل  أبرمت  لسيدة  هنا  والنموذج 
بالصيد،  خاص  مركب  ش��راء  أجل  من  إسبانية،  شركة 
فقدت  ن��ص��ب،  لعملية  تعرضت  بأنها  تفاجأ  أن  قبل 
حتاول  وهي  سنوات  قضت  التي  ممتلكاتها،  كل  فيها 

ادخارها.
حتكي )ع.م( في شكايتها إلى رئيس احلكومة بن كيران 
أنها أبرمت سنة 2005 عقدا مع شركة اسمها »أستييرو 
دي بارييا«، من أجل صنع باخرة صيد متطورة، كانت 
الصيد  معايير  حسب  العرائش،  ميناء  في  ستستغلها 
للمسؤول  البحري، ودفعت  الصيد  التي حددتها وزارة 
مبلغ  وهو  كتسبيق،  أورو  ألف   423 مبلغ  الشركة  على 
العملية  لهذه  اإلجمالي،  الثمن  من  املئة  في   45 يشكل 
أورو كما هو متفق عليه  ألف  تقدر مبليون ومئة  التي 

في العقد.
تضيف)ع.م.(، والتي تراهن على تدخل خوان كارلوس 
الذي سيزور املغرب في الفترة ما بني 15 و17 يوليوز 
اجلاري، بأنها فوجئت، بكون املجهز اإلسباني لم يحترم 
وقام  جهزها  التي  الباخرة،  يسلمها  ولم  العقد،  بنود 
وتوقيعات  معلومات  يحمل  بعقد  اإلدالء  بعد  ببيعها 
قولها  حسب  يتضمن  العقد  ه��ذا  م��زورة(،  إنها  )تقول 
السالف  التسبيق  مبلغ  وتنازال عن  الباخرة،  ببيع  إذنا 

الذكر.
بالتواطؤ  البحرية«  »القبطانية  تتهم  السيدة  نفس 
علمها،  دون  آخر،  ملالك  الباخرة،  بيع  عملية  في  ضدها 
من  نسخة  ب��واس��ط��ة  مت��ت  ال��ب��ي��ع  عملية  وأن  خ��اص��ة 
»كيف  الفاكس،  طريق  عن  بها  متوصل  »فوطوكوبي« 
غير  والفاكس  فاكس،  بنسخة  الباخرة  تباع  أن  يعقل 
امللكي  املرسوم  إن  ثم  والشراء..  البيع  في عملية  جائز 
قيد  ال��س��ف��ن  ب��ي��ع  ينظم  وال����ذي   1027/89 اإلس��ب��ان��ي 
اإلنشاء في مادته 52 يؤكد عدم إمكانية بيع السفينة إال 
املغربية،  قبل مالكها شخصيا«، تتساءل املستثمرة  من 

رقم  اسمها حتت  في  الباخرة مسجلة  بأن  تقول  التي 
C/2004 مبصلحة القبطانية البحرية في إسبانيا.

الورطة التي وجدت فيها املشتكية نفسها، ال تقتصر 
مكتب  إن  بل  أموالها،  وإهدار  السفينة،  على ضياع 
ألف   423 مبلغ  ب��إرج��اع  يطالبها  أصبح  ال��ص��رف 
املذكورة، ألن  للشركة  التي منحتها كتسبيق  أورو، 
الباخرة التي خرجت األموال بسببها إلى اخلارج لم 

تدخل إلى املغرب.
هكذا إذن وجدت املشتكية نفسها معرضة لغرامة مالية 
إنصافها  يتم  لم  إدارة اجلمارك، حيث  كبيرة من طرف 
من طرف القضاء اإلسباني، حسب قولها، فضا عن بنك 
ديونه،  باسترجاع  يطالب  بات  الذي  الفاحي،  القرض 
التي بلغت حوالي 700 مليون سنتيم، كانت »الضحية« 

قد اقترضتها مقابل رهن جميع أماكها.
تصوروا أن مواطنة تقوم بشراء سفينة وتقوم ببناء 
وفي  ال��ع��رائ��ش،  ميناء  ف��ي  لسفينتها  مخزن  وجتهيز 
األخير ال تكون هناك سفينة والهم يحزنون، تلك كانت 
الزوج  مع  كبيرة  وصحية  نفسية  معانات  مقدمة  هي 
كشف  ع��دم  فضلت  ال��ت��ي  املستثمرة،  ت��ق��ول  واألوالد، 
الوجه،  م��اء  م��ن  بقي  م��ا  على  حفاظا  للعموم  وجهها 

حسب قولها.
وقد سبق لها أن تقدمت بشكاية في املوضوع لوزير 
ثمانية أشهر  يزيد عن  ما  األخير بعث منذ  العدل، هذا 
جواب  أي  يظهر  ولم  اإلسبانية،  السلطات  إلى  شكاية 
في املوضوع إلى حدود اليوم، وهو ما يطرح تساؤالت 
كبيرة حول الفائدة من وجود سفير للمغرب في إسبانيا، 
طاملا أنه لم يتحرك للنظر في قضية مستثمرة مغربية.

ال��ف��ائ��دة من  ب��إحل��اح ح��ول  س��ؤال آخ��ر يطرح نفسه 
ت��واج��د ق��اض��ي ل��ات��ص��ال ب��إس��ب��ان��ي��ا، وه���و ال���ذي يتم 
في  ليكون  العدل  وزير  قبل  من  القانون  حسب  تعيينه 
مبقتضى  والتعاون  اخلارجية  ب��وزارة  إحل��اق  وضعية 
قرار مشترك مع وزير الشؤون اخلارجية والتعاون، هذا 
أن  رغ��م  القضية،  ه��ذه  في  أث��ر  أي  له  يظهر  لم  األخير 

مهمته حتتم عليه تفعيل التعاون القضائي..
ل����وزارة اخل��ارج��ي��ة أن ت��وص��ل��ت بسؤال  وق���د س��ب��ق 
العثماني  ال��وزي��ر  عنه  وأج��اب  امل��وض��وع،  ف��ي  مكتوب 
اإلسباني  اجل��ان��ب  إل��ى  تسليمه  مت  ملفها  ب��أن  ق��ائ��ا 
مبناسبة االجتماع التحضيري آللية التعاون القضائي 
 ،2012 نونبر   22 يوم  بالرباط   )..( اإلسباني  املغربي 
التي  أنه لم يحصل أي مستجد بعد هذه املراسلة  غير 

وقعها الوزير خال السنة املاضية.
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كواليس األخبار

خبايا األمور في ما يجري ويدور

بقلم: رمزي صوفيا

ويل ملن أدرك شهر رمضان املبارك ولم يغفر له فيه.. فهذا الشهر 
النبوية  باألحاديث  الناطقني  األمة  وعلماء  فقهاء  كافة  وبإجماع 
الهادفة هو فرصة املؤمن للفوز باملغفرة ورضوان الله. فكل أعمال 
ابن آدم هي له إال الصوم فهو لله وهو الذي يجزي به وهو الغفور 

الرحيم.
فشهر رم��ض��ان ه��و ش��ه��ر ال��ع��ب��ادات وال��ت��ق��وى واإلك���ث���ار من 
االستغفار. شهر العمل على هدي السلف الصالح بطيبات األعمال 
املوصلة للخاص. شهر التواصل واحملبة والتسامح والتسابق 
في  هم  ملن  العون  يد  وم��د  احملتاج  ومساعدة  الفقير  إك��رام  على 
األمارة  النفس  ه��وى  على  والضغط  ال��ذات  ونكران  إليه،  حاجة 

بالسوء.
ولكن ويا عجبي.. ففي هذا الشهر امليمون بالذات تنشط أعمال 
السرقة والنهب، وتقسى فيه بعض القلوب، وتعصى الله بعض 
األيادي الشريرة لتبغي على األرض فسادا.. فمنذ بضعة أيام كان 
في زيارتي صديق لي هو رجل األعمال العراقي السيد فرج عبد 
هاتفه  على  مكاملة  تلقى  زواال  وأثناء جلستنا  السهيلي..  الرزاق 
الذي  صناطي«  »صباح  امل��ع��روف  العراقي  املطرب  من  احملمول 
يعيش بباريس بشكل دائم، وقد جاء في زيارة سياحية للمغرب. 
خرج صراخ املطرب من سماعة الهاتف وهو يقول »أحلقني، لقد 
انقض علي شابان كانا ميتطيان دراجة نارية وأشهرا في وجهي 
هاتفي  الثاني  ليسرق  رقبتي  على  أحدهما  كبيرا وضعه  سكينا 
لنجدة  »ف��رج«  فهرع صديقي  بالفرار«،  معا  يلوذا  أن  قبل  النقال 
املطرب املسكني الذي علمت بعدها أنه قرر مغادرة املغرب بسرعة 
وقطع رحلته السياحية، وقبل أن يودع قال بحسرة: »كيف وقف 
تهديد  اللحظات حتت  أعيش أصعب  وأن��ا  علي  يتفرجون  امل��ارة 
سكني اللصني دون أن يحرك أحد ساكنا أو يتقدم بعضهم لنجدتي 
ال��دور واحل��ال هذه  أن  أال يدركون  وتخليصي من يد املجرمني.. 

سيأتي عليهم ال محالة ذات يوم!«.
بالدار  محامية  تعمل  بأستاذة  التقيت  واحد  بيوم  وبعدها   ..
سبب  عن  فسألتها  واحل���زن،  التوتر  عليها  والحظت  البيضاء، 
ذلك لتنهار باكية وهي تقول: »لي أخت مريضة ترقد في أحسن 
املستشفيات، وتطلبت حالتها إجراء عملية جراحية لها على وجه 
السرعة إنقاذا حلياتها. وقد طلبت مني إدارة املستشفى دفع مقدم 
مببلغ 3000 درهم قبل فتح قاعة العمليات في وجه أختي املريضة.. 
فما كان مني إال أن أسرعت نحو مكتب أحد زمائي ألقترض منه 
املبلغ قبل العودة بنفس السرعة للمستشفى، وكان الوقت ظهرا، 
شابان  طريقي  اعترض  عندما  املستشفى  من  مقربة  على  وكنت 
ميتطيان دراجة نارية، فهبط أحدهما وأشهر ساحا أبيضا في 
وجهي ثم انتزع مني حقيبة يدي احملتوية على مبلغ مقدم العملية 
اجلراحية الذي استدنته قبل حلظات من ذلك ثم امتطيا دراجتهما 
واختفيا عن األنظار في ثوان والناس ينظرون وال من يهب منهم 
لنجدتي. وعندما دخلت إلى املستشفى باكية قال لي بكل برودة: 
إال  عليك  وما  املراجعني  من  األخبار  هذه  مثل  على  تعودنا  »لقد 
للعملية  اخلضوع  ألختك  ميكن  حتى  املقدم  مبلغ  لنا  تدفعي  أن 
التعليمات،  جت��اوز  ميكنني  وال  موظف  مجرد  فأنا  اجلراحية، 

املعمول بها عندنا«.
إنني أتساءل عن سر تنامي ظاهرة اللصوصية في املغرب خال 
هذا الشهر املقدس، شهر رمضان.. كيف لهذه الشرذمة املنتشرة 
أيام  خال  الشنيعة  األفعال  هذه  مثل  على  تقدم  أن  وهناك  هنا 

أعدت لله وأهل فيها الصيام ابتغاء مرضاته.
أال يخشون عقاب الله؟.. تساؤل وجد جوابه على لسان صديق 
قال  عندما  سابقا  البيضاء  بالدار  عامل  منصب  يشغل  ك��ان  لي 
لي ضاحكا: ما رأيك إذا رويت لك أنني منذ بضع سنني وعندما 
البيضاء كنت مدعوا  الدار  مدينة  كنت على رأس إحدى عماالت 
كبار  من  ع��دد  رفقة  رمضان  في  اإلف��ط��ار  مائدة  إل��ى  زوجتي  مع 
الشخصيات بفيا تقع بشارع أنفا لدى أحد رجال األعمال.. وبعد 
والتي  سياراتنا  كل  أن  لنكتشف  خرجنا  اإلفطار  لطعام  تناولنا 
الفيا قد مت كسر زجاجها وسرقة آالت  أمام مدخل  كانت واقفة 
أن  إلى  اإلش��ارة  »مع  العامل..  صديقي  ويضيف  منها!!  املسجل 

اللصوص يسرقون وهم صيام«!!
فما جدوى الصيام يا ترى إذا ارتكب اإلنسان هذه املعصيات 
كيف سيقابل وجه  الكرمي..  الشهر  هذا  في  الله  عن  تبعده  التي 

الله غدا؟
لذا فإني أهيب برجال األمن، وهم املسؤولون عن حماية أرواح 
النشاط  لوقف  جهودهم  م��ن  يضاعفوا  أن  ال��ن��اس..  وممتلكات 
فرصة  يستغلون  ال��ذي��ن  رم��ض��ان  ف��ي شهر  للصوص  اإلج��رام��ي 
آذان  بعد  باإلفطار  انشغالهم  أو  الصائمني  يصيب  الذي  العياء 
للنواهي  وحت��د  ج��رأة  بكل  اللصوصية  أعمال  ملمارسة  املغرب 

القانونية والدينية.
نشر في عدد 14 دجنبر 2001

امللك اإلسباني خوان كارلوس 
وفي اإلطار صورة الباخرة 

ومقاساتها حسب العقد املبرم 
بني املصنع واملشتكية
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السؤال  م����ازل  ال���ي���وم  إل���ى ح����دود 
م��ط��روح��ا ح��ول »س��ق��وط م��رس��ي« بني 
م��ن ي���رى ف��ي أح����داث م��ص��ر انقالبا 
عسكريا، وبني من يرى فيها »انحيازا 
من اجليش إلى مطالب الشعب«، وقد 
العاملية  ال��ص��ح��ف  ك��ب��ري��ات  اختلفت 

بدورها في تقييم األحداث.
وق����د وص���ف���ت ص��ح��ي��ف��ة »ي����و إس 
إي ت���وداي«، م��ا ج��رى ف��ي مصر بأنه 
»سيطرة« الغوغاء، املدعمني من طرف 
بالكاد  ب��ح��ك��وم��ة  ل��إط��اح��ة  اجل��ي��ش، 
انتخبت بعد عام واحد، وأوضحت أن 
تنظيم اإلخوان املسلمني األكثر شعبية 
أخرى  مرة  يثق  أن  في مصر ال ميكن 
سيعزل  ألن��ه  االنتخابية  العملية  في 

كما كان يحدث في املاضي.
وح��س��م��ت اجل���ري���دة امل���ذك���ورة  ال��ق��ول بأن 
تنتج  أن  مي��ك��ن  ال  ال��غ��وغ��ائ��ي��ة«  »احل����ش����ود 

دميقراطية، حتى لو كانت نواياها طيبة.
ما  أن  تاميز  نيويورك  اعتبرت  جهتها  م��ن 
ح���دث ف��ي م��ص��ر ي��ع��د ان��ق��الب��ا، وأوض��ح��ت أن 

ف��ي احلفاظ  ه��دف��ه  يتلخص  امل��ص��ري  اجل��ي��ش 
على امتيازاته التاريخية، موضحة أنه يعيش 
كطبقة مستقلة بأنديته وفنادقه ومستشفياته، 
وح��دائ��ق��ه وام��ت��ي��ازات��ه األخ���رى ال��ت��ي متولها 

الدولة..
رأت  ال��ذك��ر،  السالفة  امل��واق��ف  ب��خ��الف  لكن 
أن  البريطانية  ال��ت��امي��ز'  'ال��ص��ن��داي  صحيفة 

في  تأتي  الدميقراطية  حتقيق  عملية 
االنقالب  ط��ري��ق  ع��ن  األح��ي��ان  أغلبية 
وليس  مصر،  في  ح��دث  مثلما  الناعم 
بإجراء انتخابات حرة نزيهة قد يفوز 

بها رئيس ديكتاتوري.
وذكرت الصحيفة في تقرير أوردته 
الربيع  أن  اإللكتروني  موقعها  على 
قاحل،  إل����ى ش���ت���اء  ال���ع���رب���ي حت����ول 
موضحة أن ثورة 30 يونيو املصرية، 
تعتبر تذكيرا ملدى سذاجة الغرب حيال 
تربة  ف��ي  الدميقراطية  زرع  حت��دي��ات 
األعلى  املجلس  أن  وأضافت  جديدة، 
ماليني  رغبات  لبى  املسلحة  للقوات 
املصريني الذين احتشدوا في الشوارع 
يوم 30 يونيو املاضي مطالبني بخلع 
مرسي،  محمد  دميقراطيا  املنتخب  ال��رئ��ي��س 
وذلك عبر إعالنه خارطة طريق حتدد مستقبل 
وتعطيل  مرسي  الرئيس  خلع  وهي  أال  مصر، 
العمل بالدستور مؤقتا، وتولي رئيس احملكمة 
الدستورية املستشار عدلي منصور رئاسة مصر 

مؤقتا حلني إجراء انتخابات حرة نزيهة.

تراجع  أعداد احلمير في املغرب بسبب »الهجرة« إلى إسبانيا
أكد محمد بلمو، رئيس مهرجان بني عمار زرهون، أن أعداد احلمير في املغرب تتناقص بشكل 
ملحوظ، وذلك بسبب شروع شركات سياحية إسبانية في اقتناء احلمير املغربية، الستغاللها 
في السياحة اجلبلية باجلارة إسبانيا. وكان املغرب قد تراجع إلى الرتبة الثانية على الصعيد 
العاملي في عدد رؤوس احلمير، وأصبح يتوفر على قطيع من احلمير يصل تعداده إلى 900 ألف 

رأس، بعد أن كان يحتل الصدارة عامليا سنة 2005 مبليون رأس.
الناظور سيتي

أقام املسؤولون عن وكالة األنباء األناضول )وكالة تركية( حفل عشاء كبير يوم األربعاء املاضي على 
هامش افتتاح فرعها في املغرب، وبينما كان يتوجس البعض من اخلط التحريري للوكالة فيما يتعلق 
بقضية الصحراء، حسم  املدير العام للوكالة كمال أوزتورك هذا النقاش بتأكيده على أن مواقف الوكالة 

تبقى إيجابية، وتعترف بسيادة 
املغرب على أقاليمه اجلنوبية.

وكان املسؤولون عن الوكالة 
قد أكدوا في تصريحات متطابقة 
افتتاح  من  الهدف  أن  لألسبوع 
فرع للوكالة في الرباط، هو تفادي 
نقل خطابات تركية مترجمة، عبر 
وساطات، حيث ستعمل الوكالة 
على نقل صوت املغرب مباشرة 
ت���رك���ي���ا وال���ع���ك���س أيضا  إل�����ى 

صحيح.

إما أن ينعم اجلميع باالزدهار أو ..
يحارب  م��ن 
اإلس���������������������الم 
ف������ي امل����غ����رب 
ومن  سينكسر، 
يقف ضد امللكية 
س�����ي�����ن�����ك�����س�����ر، 
وم����ن ي��ق��ف ضد 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
س�����ي�����ن�����ك�����س�����ر.. 
االس���������ت���������ق���������رار 
في  واإلص���������������الح 
متالزمان  امل���غ���رب 
والميكن ألحد أن يفرق بينهما، ولن يتقدم 
تعطيل  ألن  اس��ت��ق��رار،  ب����دون  اإلص����الح 
إما  أق��ول  االستقرار..  يفقد  قد  اإلص��الح 

أن ينعم اجلميع باالزدهار أو ال يكون.
عبد اهلل باها )العدالة والتنمية(

كنت أبيع كتب األطفال ألدخل السينما 
أن  حلمي  ك��ان 
السينما  أدخ����ل 
كانت  األح��د،  يوم 
ب���ط���اق���ة ال���دخ���ول 
وكان  ري��ال،   14 ب� 
امل������ش������ك������ل ك���ي���ف 
أدب������ر ذل�����ك امل�����ال، 
كتيبات  أب��ي��ع  كنت 
ص�����غ�����ي�����رة حت���م���ل 
رس��وم األط��ف��ال، كي 
وأمتكن  املبلغ  أجمع 

فيلم  م���ش���اه���دة  م����ن 
سينمائي، وفي بعض األوقات، كنت أدبر 
لم أستطع  امل��رات  إح��دى  في  لكن  أم��ري، 
الدخول ملشاهدة فيلم لعبد احلليم حافظ، 

حز ذلك في نفسي كثيرا.
مذكرات أحمد بنجلون 

مرسي أصر على إسقاط شرعيته بنفسه
ل�������ق�������د ك����ن����ا 
جميعا  ن��ت��م��ن��ى 
لو أكمل الرئيس 
تنجح  وأن  مدته، 
جت�����رب�����ة  أول 
ل����رئ����ي����س م���دن���ي 
ولكنه  م���ن���ت���خ���ب، 
إسقاط  ع��ل��ى  أص���ر 
بنفسه،  ش��رع��ي��ت��ه 
وذل���ك ب��ان��ق��ي��اده ملن 
وبتبعيته  ي��ح��رك��ه، 
لهم  ش���رع���ي���ة  ال  مل����ن 
يبتزون  اآلن  هم  ثم  ميثاق،  وال  بيعة  وال 
يقعوا  لكي  عاطفيا  ورموزهم،  أتباعهم، 
الشرعية  حماية  بدعوى  الشرك  هذا  في 

والشريعة.
عبد الرحمان يوسف القرضاوي )نجل الشيخ القرضاوي(

رفضت عرضا من إسرائيل
ت������ل������ق������ي������ت 
من  ع������روض������ا 
ب���ع���ض ال���ف���رق 
دون  ال��ه��ول��ن��دي��ة 
احل��������س��������م ف����ي 
املقبلة،  وج��ه��ت��ي 
التريث  ق��ررت  إذ 
ات����خ����اذ أي  ق���ب���ل 
أنني  ك��م��ا  ق�����رار، 
رف�����ض�����ت ع����رض����ا 
بالدوري  لاللتحاق 
كان  اإلس��رائ��ي��ل��ي.. 

املالية،  الناحية  من  جدا  مغريا  العرض 
قناعات شخصية،  أني رفضته بسبب  إال 

ليس إال.
نور الدين البوخاري )العب دولي(

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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قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

اإلطاحة بمرسي تقسم الصحف العالمية 
صحيفة أمريكية: الذين أطاحوا مبرسي حشود غوغائية 

جريدة إجنليزية: حتقيق الدميقراطية يأتي في أغلبية األحيان عن طريق االنقالب الناعم

السعودية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ح���ذرت 
املجاهرة  من  املسلمني  غير  من  املقيمني 
خ��الل شهر رمضان  ال��ش��رب  أو  ب��األك��ل 
وذل����ك »م���راع���اة مل��ش��اع��ر امل��س��ل��م��ني في 
البالد  ع��ن  بإبعادهم  وه���ددت  ال��ب��الد«، 

وإنهاء عقود عملهم.
وأفادت وكالة األنباء الرسمية نقال عن 
وزارة الداخلية أن على »املقيمني من غير 
املسلمني احترام مشاعر املسلمني بعدم 
ب��األك��ل وال��ش��رب أو التدخني  امل��ج��اه��رة 
في األماكن العامة وفي الشارع، وأماكن 
العمل، وال يعفيهم كونهم غير مسلمني، 

وذلك )...( مراعاة ملشاعر املسلمني«.
السائد  »ملا كان املظهر  الوكالة في برقية رسمية  وأضافت 
للصيام هو االمتناع عن األكل والشرب نهارا لدى املسلمني، 
فإن مما يؤذي مشاعرهم اخل��روج على هذا ولو كان ممن ال 

يدين باإلسالم«.

ال��وك��ال��ة أن عقود  ب��رق��ي��ة  وأوض��ح��ت 
العمل توجب احلفاظ على قدسية شعائر 
اإلسالم، والتقيد بأنظمة البالد، واحترام 
وزارة  وأن  ال��ص��ي��ام،  مل��ظ��اه��ر  اجل��م��ي��ع 
»ت��أم��ل م��ن اجل��م��ي��ع االلتزام  ال��داخ��ل��ي��ة 
مبقتضاه، ومن يخالف ذلك ستتخذ في 
حقه اإلجراءات الرادعة، من إنهاء العمل، 

وإبعاده عن اململكة«.
املؤسسات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ودع���ت 
والشركات داخل األراضي السعودية إلى 
إبالغ هذا للعاملني لديها و»حتذيرهم من 

مغبة مخالفته«.
وتعد السعودية أول دولة عربية حتذر من االستهتار مبشاعر 
أي  يصدر  لم  باملقابل  س��وا(،  موقع  تغطية  )حسب  املسلمني 

موقف إزاء »وكالني رمضان« في دول عربية 
أخرى من بينها املغرب.

السعودية تهدد بطرد املجاهرين باألكل في رمضان، فماذا سيفعل املغرب؟

رمضان السوري..

نشطاء من حركة مالي املغربية 
املجاهرة باإلفطار في رمضان

مرسي وهو يلقي آخر خطاب قبل إسقاطه

»األناضول« في الرباط ملنافسة كبريات وكاالت األنباء 

مدير مكتب »االناضول« في الرباط يتحدث 
إلى بعض أعضاء طاقم الوكالة
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هجوما  معارض  مغربي  يساري  حزب  زعيمة  شنت 
الذي  الدستور  تنزيل  لكيفية  الدولة  تدبير  على  الذعا 
عرفتها  وسياسية  دستورية  إصالحات  إط��ار  في  جاء 

2011 في سياق الربيع العربي. البالد سنة 
االشتراكي  للحزب  العامة  األمينة  نبيلة منيب  وقالت 

مبناسبة  نظمت  دورة  في  معارض(  )يسار  املوحد 
إن  ال��دس��ت��ور،  على  للتصويت  الثانية  ال��ذك��رى 

الدستور خالل  تنزيل  عرفها  كثيرة  اختالالت 
املاضيتني. السنتني 

املوحد  االش���ت���راك���ي  احل�����زب  وق���اط���ع 
االس���ت���ف���ت���اء ع��ل��ى ال���دس���ت���ور، ك���ون���ه لم 
امللكية  نظام  إقامة  بشكل واضح  يتضمن 
البرملانية التي يقول بها احلزب، وشكلت 
باملغرب  لالحتجاجات  األس��اس��ي  املطلب 

20 فبراير. التي قادتها حركة 
في  منيب  نبيلة  وأوضحت 

العربي«  »القدس  مع  اتصال 
املاضيتني  ال���س���ن���ت���ني  أن 
عرفتا اختالالت عديدة على 

به  تنزيل ما جاء  مستوى 
أضيفت  اجلديد  الدستور 
إل��ى اخ��ت��الالت ج��اء بها 
مثل  ن��ف��س��ه،  ال���دس���ت���ور 
واسعة  س��ل��ط��ات  إب��ق��اء 
امل��ل��ك وع���دم النص  ب��ي��د 
البرملانية.  امللكية  على 
أهم  إن  م��ن��ي��ب  وق���ال���ت 
االختالالت  ه��ذه  مظاهر 

مت��ث��ل��ت ف��ي ت��ن��ازل رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ع��ن س��ل��س��ل��ة من 
السلطات جاء بها الدستور، وبقاء حكومة الظل بالقصر 
اللعبة  وحتريك  السياسية،  باخلارطة  متحكمة  امللكي 
بأطياف  ج��اء  ال��ذي  احلكومي  واالئ��ت��الف  السياسية، 
حزبية غير منسجمة مما خلق صراعات وهمية تعرفها 

احلكومة حاليا بني أكبر حزبني مشاركني بها.
وأكدت زعيمة احلزب االشتراكي املوحد في 
السراغنة،  قلعة  مبدينة  نظمت  التي  الندوة 
وسط البالد، أن ثقل البروتوكول امللكي ما 
حقيقية  وإصالحات  تقدم  أمام  حاجزا  زال 
املخزني  البروتوكول  إن  وقالت  البالد.  في 
ح����ول امل���غ���ارب���ة إل����ى أض��ح��وك��ة م���ن قبل 
اإلعالم الدولي، مشيرة إلى بعض القنوات 
الدعابة،  سبيل  على  بثت،  التي  األملانية، 
البيعة  حفل  من  مشاهد  السنة  نهاية  خالل 
وأوضحت  امل��غ��رب،  ف��ي  ينظم  ال���ذي  وال���والء 
في  يسكن  شعبا  »ه��ن��اك  أن  ملشاهديها 
البيعة  زال ميارس طقوس  ما  اجلنوب 

املهينة«. الطريقة  بهذه  حلاكميه 
العربي«:إن  ل�»القدس  منيب  وقالت 
شاملة،  تكون  أن  يجب  اإلصالحات 
وإذا  والشكل،  املضمون  حيث  من 
كان االحترام واجبا، فإن اإلهانة 
الالئق  م��ن  يعد  ول��م  م��رف��وض��ة 
للملك  االح��ت��رام  ع��ن  يعبر  أن 

أمام  ب��ال��رك��وع 
ك�����ام�����ي�����رات 

التلفزة.

الضرائب  وارت��ف��اع  الديني  احلظر  يحل  لم 
املفروضة على اخلمور في املغرب دون ارتفاع 
الوقت،  نفس  في  واستهالكها  إنتاجها  حجم 
ح��س��ب م���ا أك���دت���ه ج���ري���دة ال��ع��ل��م ف���ي عددها 
املغرب  وينتج   .2013 يوليوز   9 ي��وم  الصادر 
إلى  أغلبها  يوجه  عالية،  ج��ودة  ذات  خ��م��ورا 
آخر  جزء  تصدير  يتم  فيما  الداخلية،  السوق 
ويقدرإنتاج  فرنسا.   خصوصا  اخل���ارج،  إل��ى 
ألف   400 من  ب�أزيد  اخلمورحاليًا،  من  املغرب 
هيكتولتر سنويًا، 50 في املائة منها ذات جودة 
عالية. يستهلك 85 في املائة منها على املستوى 
احمللي، مبعدل يفوق 40 مليون قنينة سنويا. 

كبار  م��رت��ب��ة مهمة ض��م��ن  امل��غ��رب  وي��ح��ت��ل 
منتجي اخلمور في املنطقة، غير بعيد في ذلك 
هيكتولتر  أل��ف   500 تنتج  التي  اجل��زائ��ر  ع��ن 

سنويًا.
وما بني بوملان وبنسليمان وبركان وكروان، 
مختلفة،  بأسماء  14نوعا  على  املغرب  يتوفر 
ما  أساسا  تنتج  للمراقبة،  خاضعة  وأسماء 
بني الدارالبيضاء ومكناس.. وحسب مصادر 
اخلمور  بإنتاج  املرتبط  النشاط  فإن  مطلعة، 
ع��ائ��دات ضريبية،  املغربية  ال��دول��ة  على  ي��در 
دره���م،  م��ل��ي��ون    128 ب���  سنة2011،  ق����درت 
شخص.  و20000  بني17000  م��ا  وي��ش��غ��ل 
الضريبية  الرسوم  رفع  ق��ررت  الدولة  وكانت 
من  انتقلت  التي  الكحولية،  املشروبات  على 
للهيكتولتر، وهي  500 درهم  إلى  450 درهم 

زيادة لم تكن لتحول دون 
اخلمور  استهالك  ارتفاع 

في املغرب.

نبيلة منيب:
البروتوكول املخزني حول املغاربة إلى أضحوكة من قبل اإلعالم الدولي

جريدة االستقالليين تسخر من رئيس الحكومة بسبب ارتفاع إنتاج الخمور
ما رأي بن كيران في هذا؟ 

بقلم: النقيب عبد الرحيم الجامعي
س��ن��ت��ان م���رت ع��ل��ى دس���ت���ور م���ا بعد 
انتفاضة شباب فبراير لفضح االستبداد 
وط��ق��وس ال��ف��س��اد، وس��ن��ت��ان م���رت على 
بالدستور  وال���ص���غ���ار  ال��ك��ب��ار  ه���ذي���ان 
ب����ه نصوصه  أت�����ت  وم�����ا  وح���س���ن���ات���ه، 
وفصوله في باب احلقوق واحلريات من 

مستجدات وضمانات.
ومحتاجون  مشتاقون  املغاربة  وألن 
ل��ل��ك��ث��ي��ر م���ن ال���س���ع���ادة، وي��ب��ح��ث��ون عن 

زوارق  على  امل��وت  أم���واج  ورك���وب  الهجرة  طريق  ع��ن  ول��و  أسبابها 
تهريب البشر، فقد قرؤوا النص الدستوري قراءات متعددة وانتظروا 
إلى اليوم من اإلجراءات العملية واحلكومية ما يبشرهم بسعادة ولو 
مؤقتة من خالل انطالقة لترجمة مبادئه إلى قواعد ونصوص متحركة 
املواطن،  حياة  م��ن  سيغير  ج��دي��دا  هناك  ب��أن  اإلح��س��اس  ترفع  قوية 
وسيغير من النمطية والروتني، ويعطي جاذبية نحو تعبئة مجتمعية 

تقربنا من اإلفالت من البؤس السياسي واحلقوقي.
في  إننا  معلق،  املغرب  دستور  وإن  رديئة،  حالة  املغرب  حالة  إن 
حالة استثناء، إن املواطن يشعر باخلوف أكثر من أي وقت، فكيف نقرأ 

حقيقة هذا الوضع وما هي أقبح صوره ؟
نقرأه من خالل املادة السادسة من الدستور التي تنص على االمتثال 
للقانون وهي مادة معطلة بسبب تعسف الدولة وامتناعها عن االلتزام 
بالقانون والعمل على احترامه وإعطاء املثل للمواطن، فامتناعها عن 
تنفيذ األحكام القضائية، ومعاملتها بالتميز في تطبيقه بسبب الوضع 
االجتماعي أو املالي أو املوقع الوظيفي مثل االمتناع عن فتح البحث 

في قضية وزير املالية السابق واخلازن العام إال أمثلة تفقئ البصر.
املعطلتني،  ع��ش��رة  وال��ث��ال��ث��ة  ع��ش��رة  الثانية  امل��ادت��ني  خ��الل  وم��ن 
إعداد  بحق  متمتعة  غير  احلكومية  غير  وامل��ن��ظ��م��ات  فاجلمعيات 
القرارات واملشاريع في إطار الدميقراطية التشاركية، وال يوجد نص 
ميكنها من استعمال هذا احلق، وليس لها ما يعطيها إمكانية الشراكة 
وتفعيلها  العمومية  السياسات  إع��داد  في  العمومية  السلطات  مع 

وتنفيذها.
ومن خالل حرمان املواطن من ممارسة احلق في تقدمي امللتمسات 
للمادتني  طبقا  للسلطات  العرائض  تقدمي  في  أو  التشريع  مجال  في 

الرابعة عشرة واخلامسة عشرة منه.
ومن خالل استهداف الطفالت واألطفال في حياتهم، وفي سالمتهم 
البدنية، وفي صحتهم، وفي قوتهم، وفي أمنهم اإلنساني، وفي بيئتهم، 
البيوت  وخ��ادم��ات  اجلموع  وأراض��ي  السالليات  النساء  واستغالل 
الالئي تبتلعن اإلهانات من جراء انعدام املساواة ومن خالل التمييز 
الذي يقتل كرامتهن من قبل الدولة والسلطة ضدا على ما تنص عليه 

املادة التاسعة عشرة من الدستور.
وال زال احلق في احلياة في أسفل درجة من سلم احلماية القانونية 
من خالل اإلبقاء على عقوبة اإلعدام القائم في النصوص وفي األحكام 
ضدا على املادة العشرين، وال زال التعذيب والسالمة اجلسدية واملعاملة 
القاسية والقبض خارج القانون واالعتقال التعسفي والسري في مراكز 
غير قانونية ميارس من قبل املكلفني بتنفيذ القانون، ويسقط على إثره 
العشرات من الضحايا، وال زالت قيمة البراءة تتخبط  بني يدي من لهم 
مراكز  والسجون  املعتقالت  زالت  وال  وضمانها،  مسؤولية حلمايتها 
تشهد التعسف وانتهاك احلقوق، والكل ضدا على مقتضيات الفصل 

الثالث والعشرين منه.
والزالت حرية الرأي والتعبير ومعهما املهنيون في مجال الصحافة 
ملا  وباخلصوص  واألحكام  واملتابعات  واإلهانة  للضغط  يتعرضون 
للفصل  خالفا  وذل��ك  بالسلطة  ترتبط  حساسيات  ورائ��ه��ا  م��ن  تكون 

اخلامس والعشرين.
والزال����ت »امل��ع��ل��وم��ة« م��ن احمل��رم��ات على امل��واط��ن ال���ذي ال ميكنه 
الوصول إليها أو احلصول عليها من املؤسسات ومن اإلدارات خالفا 

للفصل السابع والعشرين.
على  ض��دا  ومقيدا  ومعاقبا  اإلض���راب ممنوعا  ف��ي  احل��ق  زال  وال 

الفصل التاسع والعشرين.
وال زالت باملغرب مواطنات ومواطنون في مناطق ال َتعرف َطعم املاء 
الشتاء، وال طريقا  الثلج ومن  الكهرباء وال سقفا يقي من  وال ح��رارة 
الواحد  للفصل  خالفا  أج��را  وال  عمال،  وال  متاحا،  عالجا  وال  معبدا، 

والثالثني.
يعاني  اجتماعيا،  مدمج  غير  عمل،  دون  مهمشا  الشباب  زال  وال 
من آالم الهراوة والعصا واإلهانة واالعتقال بالشارع العام ومن غير 

مساءلة املعتدين ضدا على املادة الثالثة والثالثني من الدستور.
على  والهيمنة  واالم��ت��ي��ازات  النفوذ،  واستغالل  الشطط،  زال  وال 
مراكز النفوذ السياسي واالقتصادي، وانعدام النزاهة وانتشار الفساد 
والرشوة في الصفقات وفي كل القطاعات وضعا مفتوحا يعاني منه 

املواطن علنيا وأمام السلطات ضدا على الفصل السادس والثالثني.
والزالت مالءمة القوانني املغربية مع املواثيق الدولية ذات الصلة 
زالت  وال  مجمدة،  احل��ي��اة  م��ج��االت  م��ن  العديد  ف��ي  اإلن��س��ان  بحقوق 
باجلريدة  النشر  تنتظر  عليها  املصادقة  مت��ت  التي  ال��ب��روت��وك��والت 
القوانني معلقة كتعليق  الدفع بدستورية  زالت مسطرة  الرسمية، وال 
واملجلس  القضائية  السلطة  زال��ت  وال  نفسها،  الدستورية  احملكمة 
مطابخ  داخ��ل  م��س��دودة...أو  أب��واب  وراء  القضائية  للسلطة  األعلى 

تعجن.....
ومبظاهرها  بعينها  االستثناء  ح��ال��ة  ه��ذه  ال��س��ادة  أي��ه��ا  ألسيت 
معطل،  فيه  والدستور  املغرب  حالة  هذه  أليست  الكبرى؟  وجتلياتها 
وهو أسمى قانون يدعونا صراحة ويدعو السلطات بضرورة احترامه 
والتقيد به؟ وهل هناك حالة عادية في دولة حتترم نفسها، كل البنود 
األساسية بالوثيقة الدستورية فيها غير مفعلة وغير مطبقة، وتخرقها 

السلطة نفسها التي هي املطلوب منها رعايتها يوميا وأمام املإل؟

من هنا وهناك

أليست هذه حالة استثناء؟

رمضان والناسصيفيةفسحة

نبيلة منيب



املصطفى املعتصم وجه معروف في أوساط احلركات اإلسالمية، نال شهرة غير مسبوقة في 
السنوات األخيرة بعد اعتقاله ضمن مجموعة »خلية بلعيرج« املتهمة بالتخطيط ألعمال 
إرهابية، وكان من املتوقع أن يقضي 25 سنة في السجن، لوال أن رياح الربيع العربي عجلت 

بإطالق سراحه رفقة إخوانه )املرواني، السريتي، العبادلة، ناجيبي، الرگالة...( بعد صدور 
عفو ملكي يشمل اجلميع، باستثناء بلعيرج الذي مازال يقضي عقوبة املؤبد الصادرة في حقه، 

رفقة إخوانه )..(.
رفض املعتصم احلديث عن ظروف السجن وعن عالقته ببلعيرج.. ألنه ينظر إلى املستقبل، 

حسب قوله، باملقابل فهو يتحدث بكل طالقة عن قضية حزبه املمنوع )البديل احلضاري(، 
هذا احلزب الذي اشتهر بكونه احلزب اإلسالمي الوحيد الذي تأسس داخل مقرات 

أحزاب اليسار.. »نحن إخوان في املواطنة«، يقول املعتصم.
يؤكد املعتصم أن وزارة الداخلية سبق لها أن اقترحت على مناضلي 

حزب البديل احلضاري، تغييرا طفيفا في االسم، غير أنهم 
اصطدموا بانقالب عباس الفاسي الوزير األول السابق 
عليهم، هذا االنقالب تؤكده وثيقة يرفض املعتصم 

إخراجها إلى حيز الوجود في الوقت الراهن.
يؤكد املعتصم الذي أسس رفقة مجموعة من 

املنفصلني عن الشبيبة اإلسالمية في نهاية 
السبعينيات تيار االختيار اإلسالمي )..( بأن 
بعض إخوانه في اإليديولوجيا يتضايقون 
من وجود حزبهم، ويصر على وجود فرق 
كبير بني حزبه و حزب العدالة والتنمية 

الذي يقوده عبد اإلله بن كيران، هذا 
األخير فشل –حسب املعتصم- في 

تنزيل الدستور، ألنه يعتقد أن ذلك 
سيؤثر على عالقته  بامللك.

وفي معرض تعليقه على ما يجري في 
مصر، أكد األمني العام حلزب البديل 

احلضاري املمنوع أن األمر يتعلق بانقالب 
عسكري، وعما إذا كان يتوقع نفس 

املصير لنب كيران قال املعتصم: إن أكبر 
خدمة ميكن أن تقدم لنب كيران هي 

إسقاطه، كما حصل مع محمد مرسي، 
ألنه سيظهر مثل املظلوم.

أكبر خدمة ميكن أن تقدم
لنب كيران هي إسقاطه مثل مرسي

حاوره: سعيد الريحاني 
<  مازلتم تتحركون من أجل استرجاع حزبكم 
الذي أصدر عباس الفاسي الوزير األول السابق 
قرارا بحله، والقضاء بدوره لم يصدر عنه أي قرار 
يعطيكم إمكانية استئناف نشاطكم، ما هي محطاتكم 

المقبلة؟
<  .. نحن نتساءل اليوم  هل أصدر عباس 
الفاسي الوزير األول السابق قرار حل الحزب 
كما ذكرتم؟ فالوثيقة التي تسربت للصحافة  
في هذا الشأن وثيقة  غريبة  وعجيبة يجب 
صدقية  ل��م��ع��رف��ة  مختصين  ع��ل��ى  ع��رض��ه��ا 
غير  وثيقة  أنها  كما  تحمله،  الذي  التوقيع 
التي  الجهة  مرجع  تحمل  ال  فهي  قانونية، 
أصدرتها وال طابعها، ولم تصل إلى األمانة 
العامة للحكومة، أي ال تحمل صفة مرسوم 

قانوني.
  لقد  توجهنا إلى المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان لمطالبته بالتدخل في هذه القضية 
ال��ت��ي ت��ع��د ان��ت��ه��اك��ا ل��ح��ق��وق م��ج��م��وع��ة من 
المواطنين، وما زلنا ننتظر الجواب على ذلك،  
علما أننا سوف نقيم الوضع مع هيأة دفاعنا، 
والخطوات  المناسبة  اإلج����راءات  ونتخذ 

التالية. 

    بعض إخواننا في التنظيمات 
اإلسالمية األخرى ال يرتاحون 

لوجودنا
< معروف أن حزبكم تأسس في مقرات اليسار، 

أن  تعتقدون  ه��ل  إس��ام��ي،  ح��زب  مقر  ف��ي  وليس 
بالدرجة  أع���داؤك���م  ه���م  ال��س��ي��اس��ة  ف���ي  إخ��وت��ك��م 

األولى؟
إسالمية  ب��م��رج��ع��ي��ة  ح���زب  ي��ع��ق��د  أن   >
عند  مؤتمره  اإلنسانية  الحكمة  ومرجعية 
حزب اشتراكي هذا وجه من أوجه االختالف 
مع العديد من اإلسالميين، نحن على عالقة 
السياسي  المشهد  مكونات  ك��ل  م��ع  جيدة 
وخصوصا اليساري منه، وسعينا وسنبقى 
يتجاوز  دي��م��ق��راط��ي  ق��ط��ب  ل��ب��ن��اء  ن��س��ع��ى 
االصطفافات اإليديولوجية لصالح االصطفاف 
الديمقراطية  م���ن  ال��م��وق��ف  أس����اس  ع��ل��ى 

الشعبية. والمطالب  والتعايش 
نحن نعتبر أن كل المغاربة إخواننا بدون 
استثناء، ومن ال تجمعنا معه  المرجعية فهو 
الحياة   سنة  الخالف  المواطنة،  في  أخونا 
تدبير  المشكل يكون حينما نسيء  والكون، 
االختالف والخالف، وأملنا بل سعينا  أن ال  
نترك  الخالف واالختالف يفسد للود قضية، 
للحق  االنتصار  على  أبصارنا  يعمي  أن  أو 

وأصحابه.
بخصوص الشطر الثاني من السؤال، نعم، 
ال أخفيكم القول أننا نحس أن بعض إخوتنا 
في التنظيمات اإلسالمية األخرى  ال يرتاحون 

لوجودنا أو لمنافستنا لهم.

لدينا وثيقة تؤكد انقالب عباس 
الفاسي علينا

< قلت في وقت سابق إن وزارة الداخلية عرضت 

ب��ش��ك��ل ط��ف��ي��ف، وم���ن ثم  »ت��غ��ي��ي��ر االس����م«  عليكم 
استئناف العمل، لكنكم رفضتم ذلك، من هو الوزير 
الذي اقترح عليكم تغيير االسم، هل اقترح عليكم 

اسما معينا، ولماذا لم تقبلوا؟
< االقتراح جاء به أول مرة أحد الشرفاء 
عباس  وبين  بيننا  لألمر  توسطوا  ال��ذي��ن 
السابق  األول  الوزير  أن  وأبلغنا  الفاسي، 
وبعد استشارة مع األمانة العامة للحكومة 
أشاروا عليه بحل يتجلى في تغيير حزبنا 
السمه ليسمحوا لنا بالعودة للعمل الطبيعي، 
ح���ل ي��ك��ون ب��م��ث��اب��ة م��خ��رج��ا ل��ل��ج��م��ي��ع لنا 
وللحكومة. قبلنا باألمر من دون تردد وبدأنا 
فيه  نعدل  استثنائي  مؤتمر  عقد  بترتيبات 
اسم الحزب ونطوي هذه الصفحة المؤلمة. 
الفاسي  عباس  من  برسالة  فوجئنا  لكننا 
االستفسار  توجيه  بعد  إنه  فيها  لنا  يقول 
البديل  الداخلية حول وضعية حزب  لوزير 
الحضاري، أكدت له هذه الوزارة أن الحزب 
قد حل، وأنه يتوجب علينا إعادة التأسيس 
من جديد، والرسالة موجودة عندنا وسندلي 
بها في الوقت المناسب للرأي العام. إذن تم 
االنقالب علينا لسبب من األسباب، أي لسنا 

نحن من رفضنا االقتراح. 

دعوة  تلقيت  أن��ك  ص��رح��ت،  أن  ل��ك  سبق    >
للمشاركة في مؤتمر »اإلسام والديمقراطية« بقطر 
وزيرة  س��ت��ح��ض��ره  ك��ان��ت  وال����ذي   ،2006 س��ن��ة 
الخارجية كونداليزا رايس، وقلت إنك لو حضرت 
»ل��م��ا ك��ان ك��ل ه��ذا ال��غ��ض��ب غ��ي��ر ال��م��ف��ه��وم على 

حزبكم«.. هل تقصد أن أحزابا مغربية ذات مرجعية 
أمريكية؟ إسامية تحظى بمساندة 

< أنا تلقيت أكثر من دعوة مماثلة، ولكن 
المؤتمرات   ه��ذه  ف��ع��ال��ي��ات  ف��ي  أش���ارك  ل��م 
اإلدارة  س��ي��اس��ات  ع��ل��ى  حينها  لتحفظي 
األم��ري��ك��ي��ة ت��ج��اه ال��ق��ض��اي��ا ال��ع��ادل��ة لألمة 
العربية واإلسالمية. لكن بعد اعتقالي شنت 
تشويه  حملة  وحكومية  سلطوية  ج��ه��ات  
البديل  ح��زب  وح��ل  االع��ت��ق��ال  ه��ذا  لتبرير 
والخارج،  الداخل  طالت  حملة  الحضاري، 
حيث حرص بعض المسؤولين المغاربة أن 
كتجلي  فيها  اعتقلت  التي  القضية  يقدموا 
لسياسات الحكومة المغربية وإصرارها على 
محاربة اإلرهاب المحلي، وكعربون النخراط 
اإلرهاب  على  العالمية  الحرب  في  المغرب 
الدولي التي كانت تقودها الواليات المتحدة 

األمريكية.
ألني   قلته،  ال��ذي  الكالم  خلفية  هي  ه��ذه 
المؤتمر،  ذل��ك  حضرت  كنت  لو  أن��ه  مقتنع 
الذي  التوجه  عن  فيه  وعبرت  فيه  وتدخلت 
إسالميا  توجها  باعتباره  إليه  أنتمي  كنت 
لإلسالميين   وص������وت������ا   دي���م���ق���راط���ي���ا 
باستطاعة  كان  لما  بالمغرب  الديمقراطيين 
من جرني لتلك المهزلة األمنية أن يكذب علي 
ويصورني  بأني إرهابي لتبرير سجني وحل 
للبيت  ويذهب  بل  الحضاري،  البديل  حزب 
األمريكية  إلدانتي  الحكومة  األبيض وعند 

وتشويه سمعتي. هذا هو ما قصدته 
وال شيء غيره.  
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المصطفى المعتصم األمين العام لحزب »البديل الحضاري« 
الممنوع يتهم العلماء بالتخلف ويصرح:

المصطفى المعتصم



 العدد: 744  اخلميس 06 يونيو 2013

هذا هو الفرق بيننا وبين حزب 
العدالة والتنمية  

< ما الفرق بينكم وبين حزب العدالة والتنمية، 
طالما أنكم تصرون على استرجاع حزبكم المنحل 
حزب  مثل  قائمة  ب��م��ب��ادرات  االلتحاق  وترفضون 
العدالة والتنمية أو النهضة والفضيلة الذي التحق 

به مجموعة من السلفيين مؤخرا؟
القناعات  م���س���ت���وى  ع���ل���ى  ال����ف����رق   >
والممارسات موجود بيننا وبين حزب العدالة 
خالل  من  األم��ر  ه��ذا  فهم  ويمكن  والتنمية، 
من  العديد  م��ن  لموقفنا  تاريخي  استقراء 
القضايا والصطفافاتنا، ومقارنتها بمواقف 
العدالة والتنمية للوقوف على الفروقات بين 
الحزبين، ولكن اإلشكال بالنسبة إلينا اليوم 
بحقوقنا  يتعلق  ج��وه��ري  ب��س��ؤال  م��رت��ب��ط 
حيث  التنظيم،  حق  بينها  ومن  الدستورية، 
حقوقنا  ك��ان  أي  ينتهك  ب��أن  نقبل  ل��ن  إننا 
الدستورية أو يمنعنا من االنتظام في التنظيم 
الذي نرتضيه ألنفسنا من دون وجه قانون...

الحظر  عنه  ويرفع  إلينا حزبنا  يعود  عندما 
اإلداري الظالم حينها نقرر مع من نتحالف.

انتشار »التشيع« و»األفكار 
السلفية« سببه تخلف العلماء

< بعض الصحف كتبت عندما كنتم في السجن 
أن  تعتقد  أال  شيعية،  أفكار  نشر  على  عملتم  أنكم 

المذهب الشيعي خطر يهدد المغرب؟
< لم أنشر يوما التشيع بالمغرب، ألني غير 
مقتنع به، ولو كنت شيعيا ألعلنتها على المإل، 
ألني ال أخاف إال الله عندما يتعلق األمر بديني 
ومذهبي..  إن  وحدة الدين والمذهب أساس 
من أسس القوة واللحمة في المجتمع المغربي 
من  وليس  المغربي  الجسد  تالحم  وأسباب 

الحكمة المس بهذا السمت الذي يوحدنا.
ك���ن���ت دائ����م����ا وس�����أظ�����ل  ضد 
لتسنين    الممنهجة  ال��س��ي��اس��ات 
الشيعة أو لتشييع السنة التي  قد 
تقودها دول لنشر مذهبها في دول 
عربية وإسالمية أخرى،  ألني أعتبر 
هذا  األمر مدخال من مداخل الفتنة 
والفوضى  والنزاع واالحتراب بين 
المسلمين  وإن  كنت على المستوى 
االختيار  بحرية  مؤمنا  ال��ف��ردي 
وب���ح���ري���ة االع����ت����ق����اد وال���ت���دي���ن  
صميم  م���ن  ه���ذا  ألن  وال��ت��م��ذه��ب 
تعاليم قرآننا السمحة »ال إكراه في 
م���ن حقوق  ال����دي����ن«، وألن����ه ح���ق 

اإلنسان.
المذهب  انتشار  يشكل  هل  اآلن 
الشيعي خطرا على المغرب؟  أقول 
انتشار  ش��أن  ذل��ك  في  شأنه  نعم  

المذهب السلفي الوهابي، باعتبار دور اللحمة 
التي يلعبها المذهب السني المالكي في جمع 
المغاربة أمازيغهم وعربهم، لكن دعني أضيف 
أننا حينما اكتشفنا في المغرب  كيف تحول 
المهجر  في  وخصوصا  وطننا  أبناء  بعض 

السؤال  طرحنا  فقد  الشيعي  المذهب  نحو 
الخاطئ وهو:»من يشيع المغاربة؟« والجواب 
على هذا السؤال كان من تداعياته قطع العالقة 
قد  المتشيعين  عدد  أن  أعتقد  وال  إيران.  مع 
السؤال  ب��إي��ران.  عالقتنا  قطع  منذ  تناقص 
هو  طرحه  علينا  واجبا  كان  الذي  الحقيقي 

لماذا يتشيع أو يتسلفن المغاربة؟ هل لضعف 
في هذا المذهب؟ أم لتهاون معتنقيه وضعف 

أدائهم؟
زمن  ف��ي  نعيش  أن��ن��ا  ننسى  ال  أن  ي��ج��ب 
حضارة الصوت والصورة، حضارة يلعب فيها 

والسكاي  واليوتوب  واألنترنيت  التلفزيون 
والديانات  األفكار  عولمة  في  رئيسيا  دورا 
والمذاهب.   فلم تعد السفارات في حاجة إلى 
ن��ش��ر ال��ك��ت��ي��ب��ات وال��ن��ش��رات ل��ل��وص��ول إلى 
الجماهير والتأثير فيهم كما كان  يحدث زمن 
الحرب الباردة، حيث كانت سفارات وقنصليات 
والواليات  ال��س��وڤ��ي��ات��ي  االت���ح���اد 
تقوم  وغيرها  األمريكية   المتحدة 
»ب��ال��ب��روب��اغ��ن��دا« ل��الش��ت��راك��ي��ة أو 

لليبرالية.

»ال���ت���ق���ص���ي���ر« في  ي��ك��م��ن  أي�����ن    >
نظرك؟

< إن المغرب الذي اختار سياسة 
االنفتاح يتأثر سلبا أو إيجابا بما 
يحدث في العالم العربي واإلسالمي، 
عمقه  يشكل  العالم  هذا  أن  بحكم 
اإلس����ت����رات����ي����ج����ي وال���ت���اري���خ���ي 
والحضاري، ويتأثر بما يجري في 
العالم الغربي بحكم القرب والتاريخ 
والتفاعل الحضاري، كان هذا قبل 
التقنيات  ه�����ذه  ك����ل  ت���ك���ون  أن 
حيث  اليوم،  المتوفرة  الحديثة   التواصلية 
تأثر بموجات األفكار الواردة من الشرق ومن 
الغرب  ف� »توهب« )نسبة إلى الوهابية( جزء 
من المغاربة و»تقومج« جزء آخر و»تمركس«  
»الهيبيين«   ت��ق��ل��ي��د  وان���ت���ش���ر  ب��ع��ض��ه��م، 

تضاعف  التأثر  ه��ذا  إل��خ،  و»الفوضاويين« 
اليوم بوجود التقنيات الحديثة للتواصل.

نحن نؤدي  فاتورة االنفتاح الذي اختاره 
ال��م��غ��رب، ول��ك��ن دع��ن��ي أق���ول إن ك��ل األفكار 
تكن  لم  علينا  ال��واردة  والمذاهب  والعقائد 
تشكل خطرا على إسالمنا السني المالكي إال 
وفقهاؤنا   ع��ل��م��اؤن��ا  ي��ق��وم  ال  ال���ذي  ب��ال��ق��در 
الغارقون في  ماضاويتهم، وتخلفهم وتقليدهم  
الكتب  متن  كالببغاوات  مرددين  بواجبهم، 
أو  عنها  الزمن  عفا  فقهية  وأحكام  الفقهية 
أفكار وتصورات وآراء قروسطية عفا الزمن 
الزمكان  م��ع  متحرك  تعامل  دون  م��ن  عنها 

وإكراهات الواقع وتحدياته وأسئلته.
 مذهبنا في حاجة إلى علماء وفقهاء ودعاة 
الناس،  إع��ج��اب  ينالون  نجوم  نعم  ن��ج��وم، 
الشباب  قلوب  وخصوصا  قلوبهم  ويدخلون 
منهم ويقنعون عقولهم،  في حاجة إلى علماء 
الفقه والفقه  ودعاة ووعاظ يمتلكون ناصية 
العصر وفاتحين  المقارن مستحضرين روح 
لباب االجتهاد على مصراعيه. علماء  يطلعون 
العقل  تحرير  والتحرير،  التنوير  بمهمتي 
اإلسالمي من براثين التخلف وركام التصورات 
عوض  التجديد  للواء  وحاملين  واألج��ي��ال، 
التقليد والرجعية. نعم أنا أحمل  مسؤولية 
وحتى  والوهابي  الشيعي  المذهب  انتشار 
لجمودنا،  لفهمنا،  أي  ألنفسنا  المسيحية 
ولفقدان المراجع الدينية عندنا للمصداقية.
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> هل تتوقع أن يحصل لبن كيران مصيرا مشابها 
لمرسي )مع الفارق في السياق(؟

> صالحيات بن كيران ليست هي صالحيات 
مرسي، وحزب العدالة والتنمية المغربي ليس 
هو حزب اإلخوان، والدستور المغربي ليس هو 
بين  للمقارنة  وج��ه  ف��ال  ال��م��ص��ري،  ال��دس��ت��ور 
سياسيونا  يصاب  ال  أن  وأتمنى  الوضعين، 
بالعمى اإليديولوجي، ألنه مرض قاتل، ويحجب 
الرؤية ويعمي البصيرة، وأعتقد أن تعرض بن 
أك��ب��ر خ��دم��ة  قد  م��رس��ي  لنفس مصير  ك��ي��ران 
ولمشروعه..  ولحزبه  كيران  تقدم اليوم  لبن 
ف��االن��ق��الب ع��ل��ى م��رس��ي ج��ع��ل م��ن��ه  مظلوما 
وتقف  تساند  ما  ع��ادة  والجماهير  وضحية، 

بجانب الضحايا والمظلومين.    

> ما رأيك في الموقف الذي اتخذه حميد شباط 
حول ما سمي باالنسحاب من الحكومة؟

> مساحات الالمعنى والعبث كبيرة ببالدنا، 
وتتسع يوما بعد يوم في وقت نحن في أشد 
الطاقات من أجل مواجهة  إلى تعبئة  الحاجة 
التحديات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 
والتحديات المرتبطة بالتطورات األخيرة  لقضية 

الصحراء.. ليس لنا وقت لنضيعه في النزاعات 
أن  وأملي  المتواضعة،  والمالسنات  الفارغة 
من  االس��ت��ق��الل  ف���ورا  ح���زب  وزراء  ينسحب 
المسلسل  ه�������ذا  ون����ن����ه����ي  ال����ح����ك����وم����ة، 
بعدها  والخطير..  الرديء  الدرامي المكسيكي 
إما سينجح بن كيران في تأسيس أغلبية جديدة، 

أو نذهب إلى انتخابات سابقة ألوانها.  
  

> هل تعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على تنزيل 
الدستور؟

> أعتقد أن حكومة ال تستطيع منحي تبليغا 
رسميا لورقة حل بها )حسب رأيها( حزب البديل 
ال���ح���ض���اري ك����ي ن��ل��ج��أ إل�����ى ال���ق���ض���اء، لن 
يكون باستطاعتها تنزيل الدستور فضال عن أن 
كما  كيران  بن  ديمقراطيا..  التنزيل  ذلك  يكون 
يقول باستمرار هو ملكي أكثر من الملك، وهذه 
ال����م����زاي����دة وال���م���ب���ال���غ���ة ال���ت���ي ل��ي��س��ت في 
محلها  تجعله  وحكومته يتعثرون في تفعيل 
ديمقراطي للدستور اعتقادا منه أن هذا األمر 
قد يمس بعالقته بملك البالد .. لجوء الحكومة 
مسؤولية  والتماسيح  العفاريت  تحميل  إلى 
ال��الم��ع��ن��ى ال��ت��ي ت��ض��رب أط��ن��اب��ه��ا ف��ي الفعل 

السياسي المغربي دليل على الهروب  وتبرير 
الديمقراطي  عن التفعيل  للعجز  مقبول  غير 

للدستور. 
 

> بعضهم يقول إن الحركات اإلسالمية بمختلف 
تالوينها ال يمكن أن تنجح سياسيا، هل تتفق مع هذا 

القول؟
ناجحة  مجموعها  في  اإلسالمية  >  الحركة 
سياسيا ألن امتداداتها الجماهرية كبيرة، لكن هذه 
الحركات التي ظلت لعقود محاصرة مقموعة  غير 
عن  وبعيدة  ال��س��ري��ة،  ف��ي  وتعمل  ب��ه��ا،  معترف 
واإلقليمية  الداخلية  وتعقيداته  الحكم  تفاصيل 
إلى  وصلت  عندما  والدولية، استسهلت األمور 
الحكم، وتعاملت مع اإلكراهات والتحديات بسذاجة 
مماعرقل  المبتدئين  وارتكبت أخطاء  وعفوية، 
مسيرتها. لكن أكيد وبحكم الزخم الشعبي الذي 
التي تتوفر  البشرية  الطاقات  تتمتع به، وبحكم 
عليها، وبحكم المراجعات والتقييم الذي ستقوم 
به لتدارك نقط الضعف لديها، فإنها ستطور أداءها 
وتتجنب تكرار أخطائها. هذا عشناه  مع التجربة 
التركية مرارا وتكرارا، ونعرف اليوم المدى الذي 

وصلت إليه.

بن كيران يعتقد أن تنزيل الدستور سيؤثر على عالقته بالملك 

< ما رأيك في األحداث التي تجري بمصر؟
< هي أحداث خطيرة وتهدد أمن ووحدة 
هذا البلد ، صحيح أن فريق مرسي قد ارتكب 
من  الكثير  في  التصرف  يحسن  ولم  أخطاء 
لها  ك��ان  المعارضة  أيضا  ولكن  المواقف، 
نصيبها من األخطاء، وسعت باستمرار إلى 
في  بغية إسقاطه.  م���رس���ي  ع��م��ل  ع��رق��ل��ة 
تقديري  كان من الضروري إيجاد صيغة حل 
لقبول  الطرفين، وكان  ن��س��ب��ي��ا  ت���رض���ي 
مرسي  إلقالة حكومته وتأسيس حكومة وحدة 
وطنية وحكومة كفاءات وقبوله بتأسيس لجنة 
أقول  الدستور  مراجعة  مهمة  إليها  توكل 
على  لاللتفاف  مناسبة  ال��ق��ب��ول  ك��ان  هذا 
الموقف الخطير الذي وجدت مصر فيه نفسها، 
ويفتح  الشرعية،  على  يبقي  وس��ط  ح��ل  و 
المجال لالستجابة لمطالب المعارضة. لكن 
الظاهر أن قرار تنزيل االنقالب  كان قد اتخذ 
بين الجيش والمعارضة، وكان المطلوب من 
مرسي فقط  شرعنته عبر االستقالة  لكن رفضه 
الزخم  بذلك  مناصريه  ون���زول  لالستقالة، 
والقوة للميادين أربك خارطة طريق الجيش 
والمعارضة، وأدخل مصر في متاهات خطيرة 
ال حل لها حقيقة إال العودة إلى الحل الذي 
قدمه الجيش وقبله مرسي أي المزاوجة بين 
مطالب المعارضة وشرعية الرئيس المنتخب 

ديمقراطيا. 

< بشكل واضح، هل ما قام به العسكر في نظرك 
يعد انقالبا أم انحيازا لرغبة الشعب؟

وعزله،  ال��رئ��ي��س  اع��ت��ق��ال  تعتبر  ه��ل   >
الحاكم،  ال��ح��زب  ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد  واعتقال 
وإغالق وإحراق مقراته، وتعتبر إغالق العديد 
من المحطات التلفزيونية وتوقيف بث تلفزيون 
الجزيرة وحجز ممتلكاتها، واعتقال صحفييها 
التعددية  وعلى  الشرعية  على  انقالبا  ليس 

وعلى حرية التعبير؟! 

  هل هناك شعب دون شعب؟ وهل شعب 
المعارضة وحده شعب مصر؟ هل المتظاهرون 
المؤيدون لمرسي ليسوا من المصريين؟ كالم 
خطير وحقير نسمعه يخرج من بعض األفواه 
هذا  في  اإليديولوجي  الحقد  أعماها  التي 
الشأن. وما كان للجيش أن يتورط في االنحياز 
لهذا الطرف من الشعب ضد ذلك الطرف.. نعم 
ما حدث انقالب  ونتائجه ستكون كارثية على 

مصر وعلى العالم العربي واإلسالمي.

عناق حار بني  »املعتصم« و »اليزمي« رئيس املجلس الوطني حلقوق اإلنسان

بن كيران

»إسقاط« مرسي ستكون له عواقب كارثية على الوطن العربي واإلسالمي

بعض أنصار مرسي
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كواليس  إ سبانيا
إسبانيا في  املغربية  باجلالية  خاصة  صفحة 

ذكرت صحيفة )أس( أن إسبانيا 
لوزان  بمدينة  هام  بوفد  حضرت 
السويسرية الثالثاء الماضي تحت 
رئاسة ولي العهد اإلسباني )فيلبي(، 
وع��م��دة م��دري��د )آن��اب��وت��ي��ا(، وعدة 
وذلك  وازن��ة،  إسبانية  شخصيات 
الترشح  م��ل��ف  ت��ق��دي��م  أج����ل  م���ن 
الستضافة إسبانيا أولمبياد 2020. 
وسيتم تقديم الملف خلف األبواب 
المغلقة  للمدن الثالث المترشحة 
وهي: مدريد واسطنبول وطوكيو 
للجنة كل على حدة، حيث خصص 
دقيقة، تتضمن   45 مدة  لكل ملف 
المرئية  ال����م����واد  ع����رض  ف���ت���رة 
أخرى  د   45 تليها  والمسموعة، 

لألسئلة واإلجابة عليها.
ومن المنتظر أن يحضر أزيد من 
مائة  من أعضاء اللجنة األولمبية 
الدولية، العرض النهائي قبل اتخاذ 
القرار النهائي، وإجراء التصويت 
ال��س��ري ف��ي ال��س��اب��ع م��ن شتنبر 
األرجنتينية  العاصمة  في  المقبل 
ب��وي��ن��وس اي��ري��س، وق��ال��ت عمدة 
ف��ي تصريح  )آن��اب��وت��ي��ا(  م��دري��د 
للصحافة: »أعتقد أن الملف مكتمل 
والتقنية،  الفنية  جوانبه  كل  من 
وسنحاول إقناع أكبر عدد ممكن من 
الدولية  األولمبية  اللجنة  أعضاء 
بأحقية مدريد في استضافة األلعاب 

األولمبية القادمة«.

وقف عدد من المغاربة مشدوهين بمطار فالنسيا الخميس الماضي عندما طالبت شرطية 
مسؤولة عن المراقبة من سيدة مغربية تحمل طفال رضيعا من خلع الخمار من على رأسها، 
وخلع قميصها األول والثاني وحتى الداخلي وكادت تجردها من كل مالبسها، حتى بدت 
السيدة وكأنها نصف عارية! مما أثار احتجاج زوجها وبعض المغاربة على سلوك تلك 
الشرطية الذي ال يمت للمراقبة بأية صلة، بقدر ما ينم عن عنصرية ضد المرأة المسلمة، 
والغريب في األمر أن هناك سيدات أجنبيات من جنسيات مختلفة يجتزن نفس المكان ولم 
تتعرض أي منهن لهذا اإلجراء التعسفي العنصري.. وأمام هذه الحالة لم يجد زوجها 

سوى ترديد عبارة: »ال حول وال قوة إال بالله« وأضاف: »احنا اللي جينا عندكم«!

مدريد تتطلع إلى استضافة
 أولمبياد 2020

تجريم المهاجرين غير 
الشرعيين

اإلسبانية  األمنية  السلطات  اتخذت 
لمحاصرة  ص��ارم��ة  أم��ن��ي��ة  إج�����راءات 
غير  ال���م���ه���اج���ري���ن  م����ن  ال��م��ت��س��ل��ل��ي��ن 
الشرعيين إلى التراب اإلسباني، وتدفع 
مدريد بمشروع قانون يتجه نحو تجريم 
االتحاد  دول  خ����ارج  م���ن  األش���خ���اص 
األورب����ي ال��ذي��ن ي��ق��ي��م��ون ب��ط��رق غير 

قانونية.
عليه  ت��ش��رف  ق��ان��ون  تعديل  وي��ق��ود 
قانون  يمس  اإلسبانية،  العدل  وزارة 
العقوبات، وقانون األجانب إلى تجريم 
ال��م��ه��اج��ري��ن غ��ي��ر ال��ش��رع��ي��ي��ن وك���ذا 
المؤسسات واألشخاص الذين يقدمون 
مساعدة لهم، ويترتب عن ذلك، اعتقال 
وإدانتهم  والمتضامنين  المساعدين 
بالغرامة أو السجن الذي قد يصل إلى 
تكون طبيعة  وقد  نافذا،  سنتين حبسا 
مهاجرا  بيتك  في  تأوي  أن  المساعدة 
بيتك  تكتري  أو  إقامة،  وثائق  دون  من 
قانوني. غير  في وضع  هم  للمهاجرين 
ال���ق���ان���ون هذا  أث����ار م���ش���روع  وق����د 
انتقادات حادة من طرف هيئات مدنية 
والذين  المهاجرين،  حقوق  عن  تدافع 
لحقوق  واض����ح����ا  خ���رق���ا  ف���ي���ه  رأوا 

اإلنسان.

موسيقى من أجل الحرية..
أع����دت ح��ك��وم��ة ال��ح��ك��م ال���ذات���ي في 
لتحسيس  مكثفا  ب��رن��ام��ج��ا  كتالونيا 
مطلب  ب��أه��م��ي��ة  اإلس���ب���ان���ي  ال��ش��ع��ب 
الكتالونيين في االستقالل عن إسبانيا، 
تضمن هذا البرنامج ندوات ومحاضرات، 
والرياضة  ال��ف��ن  ت��وظ��ي��ف  ع���ن  ف��ض��ال 

كتالونيا. الستقالل  للترويج 
ف��خ��الل ال��س��ب��ت ال��م��اض��ي ن��ظ��م حفل 
مدينة  في  ناو(  )كاب  بملعب  موسيقي 
ألف  تسعين  من  أكثر  برشلونة حضره 
ذك��رت��ه صحيفة  م��ا  ح��س��ب   – ش��خ��ص 
األحد  يوم  الصادر  الباييس في عددها 
الماضي، لالستماع لنغمات الموسيقى، 
وإلطالق شعارات تطالب باالنفصال عن 
إسبانيا: )نحن أمة كتالونيا(، وقد نظم 
هذا الحفل الفريد من نوعه تحت شعار: 
بمشاركة  الحرية«،  أجل  من  »موسيقى 
المشهورين  اإلسبان  الفنانين  عشرات 
أبرزهم »لويس الش« المعروف بمواقفه 

الديكتاتورية. لألنظمة  المناهضة 

السلطات المغربية مطالبة 
بمحاصرة عصابات تهريب 

الحشيش
توقعت بعض وسائل اإلعالم اإلسبانية 
الحشيش من  تهريب  أن تشهد عمليات 
حركة  األيام  هذه  إسبانيا  إلى  المغرب 
حالة  في  الملحوظ  التحسن  بعد  دائبة 
عصابات  ي��س��اع��د  م���ا  وه���و  ال��ط��ق��س، 
مع  أنشطتهم  مضاعفة  على  التهريب 
واألساليب  وال��م��واق��ع  الخطط  تغيير 

قالت. كما  المتبعة 
وت��س��اءل��ت وس��ائ��ل اإلع���الم ع��ن دور 
التصدي  ف���ي  ال��م��غ��رب��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 
وقطع  الخطيرة،  اآلف��ة  هذه  لمحاصرة 
مهما  التهريب..  على عصابات  الطريق 
كانت كمية الحشيش المهربة، في إشارة 
إلى الثمانية كيلوغرامات التي صادرتها 
جمارك ميناء طنجة المتوسطي األسبوع 
وسط  م��ه��رب��ة  الحشيش  م��ن  ال��م��اض��ي 
صادرات البطاطس عبر شاحنة مسجلة 
شاحنة  استطاعت  حين  في  بإسبانيا، 
بنفس  م��ؤخ��را  ب��س��الم  ال��م��رور  مماثلة 
الميناء وهي محملة ب� 33 طنا، وصوال 
إل���ى م��ي��ن��اء ال��ج��زي��رة ال��خ��ض��راء، وتم 
 52 الفترة على  في نفس  أيضا  العثور 
طنا و600 كلغ من الحشيش القادم من 
كلغ   900 ك��م��ي��ة  ع���ن  ف��ض��ال  ال��م��غ��رب، 

السردين! بعلب  المحشوة  األخيرة 

قبل المصادقة على تعديل قانون الحرية الدينية من طرف البرلمان اإلسباني..

املسلمون يشتكون من مضايقات اليمني املتطرف

شرطية إسبانية تعري سيدة
 مغربية في مطار فالنسيا

مدريد:  محمد عالء الدين
المسلمة  ال��ج��ال��ي��ة  أب�����دت 
إهمال  من  مخاوفها  بإسبانيا 
للشأن  اإلس��ب��ان��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
بعدما  خ��ص��وص��ا  اإلس���الم���ي، 
الحظت أن هناك مضايقات بدأت 
ت���م���ارس ع��ل��ي��ه��ا خ���الل اآلون���ة 
بعض  شجع  ما  وهو  األخيرة، 
على  العنصريين  المتطرفين 
لإلسالم  مسيئة  بأعمال  القيام 
فيدرالية  حسب   – والمسلمين 
اإلسالمية  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
بإسبانيا – التي أشارت في وقت 
سابق، إلى أن الجهات الرسمية 
اإلسبانية تراقب عن كثب عددا 
من  وتقوم  المساجد،  أئمة  من 
فترة ألخر ى باستجوابهم، كما 
القريبين من  أن بعض السكان 
يقومون  ال����ع����ب����ادة،  أم����اك����ن 
للمصلين،  يومية  باستفزازات 
بالقوانين  ي��ل��ت��زم��ون  ال���ذي���ن 
اإلسبانية، وبالشروط التي تقرها 
فيما يخص  المحلية  السلطات 
عدم التجمهر خارج المساجد أو 
أو  الصوت،  مكبرات  استعمال 
القراءة بأصوات مرتفعة.. إلخ. 
لكن يتم اكتشاف من فترة ألخرى 
الجدران  على  مكتوبة  عبارات 
المحاذية ألماكن العبادة تسيء 
وللمغاربة  والمسلمين  لإلسالم 
طابعا  وت��ح��م��ل  ب��ال��خ��ص��وص، 
عنصريا واضحا، وتعتقد ضلوع 
فيها  المتطرف  اليمين  تيارات 
»ت��ح��ي��ا إس��ب��ان��ي��ا، يحيا  م��ث��ل 
أعربت  م��رة  ما  وغير  فرانكو«، 
الهيئات التمثيلية اإلسالمية عن 
استيائها وإدانتها الشديدة لهذه 

من  التي  المشينة  التصرفات 
شأنها المساس بأجواء التعايش 
بين مختلف أطياف المجتمع في 

إسبانيا.
الخناق  تضييق  إط��ار  وف��ي 
المقيمة  المسلمة  الجالية  على 
بإسبانيا من طرف العنصريين 
اليمين  ط���رف  م��ن  أو  ال��ج��دد، 
وزنا  يقيم  ال  ال���ذي  المتطرف 
للطقوس  ال��م��م��ارس��ة  ل��ح��ري��ة 
ال��دي��ن��ي��ة، ح��ق��ق زع��ي��م الحزب 
أجل  م��ن  )األرض��ي��ة  العنصري 
كتالونيا( جوزيف أنغالدا، مراده 
وم���ا ك���ان ي��ن��ادي ب��ه ف��ي منع 
ال��م��غ��ارب��ة م��ن ت��وس��ي��ع دائ���رة 
ذلك،  معتبرا  الديني،  نشاطهم 
حسب اعتقاده، يشكل خطرا على 
اإلسبان، فتم إجهاض مشروع 
ان��ت��ظ��ره س��ك��ان مدينة  ط��ال��م��ا 
خيرونا،  ب��م��ن��ط��ق��ة  )س����ال����ت( 
ب���ن���اء مسجد  ف���ي  وال��م��ت��م��ث��ل 
تضم  التي  الصغيرة  بالمدينة 
كل  م�����ن  ال���م���س���ل���م���ي���ن  آالف 
)أنغالدا(  وأب��دى  الجنسيات، 
بمساندة  ش���دي���دة،  م��ع��ارض��ة 
الذين  العنصريين  من  العديد 
التيارات  لمختلف  ي��ن��ت��م��ون 
اإلسبانية، كما أن بعض وسائل 
بشراسة  أفكاره  دعمت  اإلعالم 
المدينة  بلدية  مما جعل  قوية، 
كبيرة،  ل��ض��غ��وط��ات  ت��خ��ض��ع 
برفض  ل��ط��ل��ب��ه  وت��س��ت��ج��ي��ب 

المشروع بصفة نهائية..
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل، سبق 
المحلية  اإلسبانية  للسلطات 
بمدينة )طراسة( جهة برشلونة 
منعت  أن  ال��م��اض��ي��ة  ال��س��ن��ة 
المسلمين بهذه المدينة من أداء 

صالة عيد الفطر بالقاعة المغطاة 
كما  فريسا(  )بكانجو  لملعب 
جرت العادة على ذلك لسنوات 
خ��ل��ت، م��ب��ررة ذل��ك ب��أن الطاقة 
االستيعابية للقاعة ال تستطيع 
تحمل أعداد كبيرة إضافية، وأن 
م��س��أل��ة ال��م��ن��ع ت��دخ��ل ف��ق��ط في 

الحفاظ على سالمة المصلين!
سيناريو  هناك  أن  والظاهر 
جديد للمد العنصري في إسبانيا 
يتربص بالمسلمين، ينذر باندالع 
الجالية  أب��ن��اء  بين  مواجهات 
المسلمة والمتطرفين العنصريين 
الجدد بإسبانيا، والذين يجهلون 
الكثير عن مبادئ اإلسالم والقيم 
ما  وه���و  للمسلمين،  ال��دي��ن��ي��ة 
خلصت إليه تصريحات عدد من 
المغاربة بمختلف وسائل اإلعالم 
هناك  بأن  رأت  التي  اإلسبانية 
جهات تدفع بأولئك المتطرفين 
إلى القيام بأعمال تخريبية تضر 

بمصالح الجالية المسلمة.

العنصري  المد  وبخصوص 
لإلسالم  واإلس������اءة  ال��ج��دي��د، 
إسبانيا، سبق  في  وللمسلمين 
لمحاربة  األورب�����ي�����ة  ل��ل��ج��ن��ة 
الحكومة  نبهت  أن  العنصرية 
اإلس��ب��ان��ي��ة ف��ي ت��ق��ري��ره��ا لعام 
2010 إلى تجاوزات خطيرة في 
السياسات العمومية في مجال 
احترام األقليات والعنصرية ضد 

األجانب.
هذا وما يؤكد تضييق حريات 
رئيس  م���ص���ادق���ة  ال���دي���ان���ات، 
تعديل  م��ش��روع  على  كتالونيا 
والهدف  العبادة،  مراكز  قانون 
من ذلك كما يرى أفراد الجالية 
المسلمة بإسبانيا هو وضع حد 
لتزايد بناء المساجد، بالرغم من 
أن القانون ينص في البند 13 
 ،2009 ع���ام  ع��ل��ي��ه  ال��م��ص��ادق 
على  البلديات  بإجبار  يقضي 
ضرورة منح أراض لبناء أماكن 
ل��ل��ع��ب��ادة، وه����ذا ي��دخ��ل ضمن 

الفصل األول من القانون الذي 
كان مقررا تعديله. ويشار إلى أن 
سبعة مشاريع من فصول قوانين 
كان مقررا في وقت سابق إدخال 
عليها  التعديالت  من  مجموعة 
والتي تدخل ضمن قانون الحرية 
حبيسة  ظلت  لكنها  ال��دي��ن��ي��ة، 
الفصل  فهناك  البرلمان.  رفوف 
ال����ذي ي��ن��ص ع��ل��ى م��ن��ح عمال 
والذين  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��وظ��ي��ف��ة 
ينتمون إلى ديانة معينة، الحق 
عطلتهم  ي��وم  تغيير  طلب  ف��ي 
ب��ي��وم آخ���ر ألداء  األس��ب��وع��ي��ة 
أن هذا  الدينية، غير  شعائرهم 
احترامه  يتم  لم  ذات��ه  القانون 
إال  المسؤولين  ل��دى  بالكامل 
نادرا. فيما جاء الفصل الثالث 
في  الدينية  ال��رم��وز  منع  بعدم 
المؤسسات العمومية، وتحدث 
المراسيم  ع��ن  ال��راب��ع  الفصل 
الرسمية التي يقيمها مسؤولون 
عن السلطة في الجنازات والتي 
يتحتم تغييرها وفق الديانات، 
كل حسب عاداته وتقاليده، ويقر 
بصالحية  ال��خ��ام��س  ال��ف��ص��ل 
السلطة  في  مسؤولين  حضور 
ألنشطة دينية بطريقة تتماشى 
نية  ودون  الحيادية،  واحترام 
تجريم الفعل، كما أعطى الفصل 
السادس لآلباء الحق في تحديد 
والذي  ألبنائهم  الدين  تعاليم 
توجهاتهم  ي�������وازي  ي����رون����ه 
العقائدية، وأخيرا يمنح الفصل 
ال���س���اب���ع ل��ل��م��س��ل��م ال���ح���ق في 
أو  المركز  إمكانيات  استعمال 
فيها  يشتغل  ال��ت��ي  المؤسسة 
لتلبية حاجياته من التغذية وفقا 

لتوجهه الديني.

مظاهرة ملسلمني في  إسبانيا 

نظم األربعاء الماضي بمدريد حفل ثقافي لتقديم المجلة 
اإلسبانية )أطيار بين الضفتين( التي تسعى إلى تثمين 

أواصر الصداقة والتعاون بين المغرب وإسبانيا في 
كافة المجاالت.

الحفل شخصيات إسبانية وازنة  حضرت هذا 
تنتمي إلى مجاالت الثقافة واالقتصاد والسياسة، 
في مقدمتهم وزير الخارجية والتعاون اإلسباني 
في  أكد  الذي  مارغايو(  غارسيا  مانويل  )خوصي 

يحظى  المغرب  ب��أن  بالمناسبة  ل��ه  كلمة 
الخارجية  ال��س��ي��اس��ة  ف��ي  ب��األول��وي��ة 
اإلسبانية، وأن بالده تولي أهمية كبرى 
لعالقاتها مع المغرب الذي قال عنه "'إنه 
أجل  م��ن  اإلص���الح  نهج طريق  اخ��ت��ار 

تعزيز المسلسل الديمقراطي".

وزير الخارجية والتعاون اإلسباني: 
المغرب نهج طريق اإلصالح

خوصي مانويل غارسيا مارغايو
أشاد )خورخي فرنانديز دياز( وزير الداخلية اإلسباني السبت الماضي بتعاون 

المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.. 
وكان الوزير اإلسباني يتحدث في منتدى الحزب الشعبي الحاكم "هو سبيثاتيت" 
شمال شرق إسبانيا مشيدا بالمجهودات المغربية، مما ساهم في تراجع عدد المهاجرين 

السريين الوافدين على السواحل اإلسبانية في السنوات األخيرة بشكل كبير.
وأوضح الوزير من جهة أخرى أن عدد المهاجرين الذين 
4000 سنة  القوارب بلغ  إلى إسبانيا على متن  وصلوا 
2012 مقابل 40 ألف سنة 2006، مما يجعل من سنة 
2012 إحدى السنوات التي عرفت أقل عدد من الوافدين 
السريين على إسبانيا في العقد الماضي، مشيرا في 
الذين  المهاجرين السريين  ارتفاع عدد  إلى  المقابل 
توافدوا على جزر الكناري، إذ انتقل من 31 ألف و678 

سنة 2006 إلى 173 ألف خالل سنة 2012.
الهجرة  مكافحة  أن  على  اإلسباني  ال��وزي��ر  وش��دد 
السرية واالتجار في البشر تعد من أولويات الحكومة 
اإلسبانية للوفاء بالتزاماتها تجاه االتحاد 

األوربي ولحماية حدودها.
أن  على  التأكيد  إل��ى  وخ��ل��ص 
محاربة الهجرة غير الشرعية يعد 
أفضل وسيلة للدفاع عن الغالبية 
العظمى من المهاجرين الشرعيين 

في إسبانيا.

وزير الداخلية اإلسباني يشيد بمجهودات 
المغرب في تراجع عدد المهاجرين السريين

خورخي فرنانديز دياز



بعد االنفصال على املدرب 
اجل�����زائ�����ري أي�����ت ج����ودي 
ألسباب مالية، تعاقد فريق 
الدولي  الفاسي مع  املغرب 
احمل���ت���رف ال��س��اب��ق واب���ن 
السكيتيوي،  طارق  الفريق 
القادم من  أكادميية محمد 

السادس لكرة القدم.
حتسب  إيجابية  خطوة 
ع����ل����ى امل����ك����ت����ب امل���س���ي���ر 
ثقته  وض��ع  ال��ذي  للماص، 
م���درب ش��اب وطموح،  ف��ي 

وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اق��د م��ع��ه ملدة 
فريق شاب  تكوين  ثالث سنوات، وبهدف 
في  األخ��ض��ر  ال��ض��وء  ومنحه  وتنافسي، 

اختيار تركيبته البشرية وطاقمه التقني.
ط����ارق ال��س��ك��ي��ت��ي��وي ل��ي��س غ��ري��ب��ا عن 
وتدرج  أحضانه،  بني  ترعرع  فقد  الفريق، 
إل��ى قسم  إل��ى أن وص��ل  ف��ي جميع فئاته 
19 سنة، حيث  يتجاوز  ال  وعمره  الكبار، 
الوطني  املنتخب  م��ع  كبير  بشكل  ت��أل��ق 
التي  لألمم  إفريقيا  بكأس  الفائز  للشبان 

احتضنها املغرب سنة 1997.
أوكسير  فريق  متكن  التألق،  ه��ذا  بعد 
الفرنسي من إقناع املسؤولني عن الفريق 
ال��ف��اس��ي ع��ل��ى ت���رك ه���ذا ال���ش���اب لصقل 
مواهبه، علما أن الفريق الفرنسي معروف 
يتوفره على أحسن مراكز تكوين الشباب 

في أوروبا.
قصيرة،  م��دة  وبعد  السكيتيوي  ط��ارق 
كسب رسميته ولعب ضمن جنوم أوكسير، 
كأس  برسم  املباريات  بعض  في  وش��ارك 
الكثيرة،  األعطاب  أن  إال  لألندية،  أوروب��ا 
إلى  لينتقل  التقني،  مستواه  على  أث��رت 
ليعود  والهولندية،  السويسرية،  البطولة 
مجددا وبقوة مع فريق بورطو البرتغالي 

الذي فاز معه بالعديد من األلقاب.
ط���ارق ع���رج ك��ذل��ك ومل���دة ق��ص��ي��رة على 
ال��ب��ط��ول��ة اإلم���ارات���ي���ة، ل��ي��ع��ود ف��ي نهاية 
املطاف إلى فريقه األم نادي املغرب الفاسي 

فبالرغم  تاريخية،  ثالثية  معه  حقق  الذي 
لم  النموذجية،  الكروية  املسيرة  هذه  من 
ينس الدراسة والتحصيل، حيث شارك في 
مدارس  أع��رق  في  املعسكرات  من  العديد 
كان  كما  وهوالندا..  فرنسا  في  القدم  كرة 
املوسم  خ��الل  امل���اص  ي���درب  أن  بإمكانه 
املاضي إال أنه فضل االنطالقة من أكادميية 

محمد السادس.
املدرب الشاب طارق السكيتيوي بدأ في 
شاب  مبساعدة  اجلديدة  مهامه  ممارسة 
آخر زميله سابقا في املاص وفي املنتخب 
الوطني للشبان الفائز بكأس إفريقيا سنة 
امل��ع��روف هو  1997 وه��و محمد ج��ب��ران 

اآلخر بدماثة أخالقه.
فإذا كان فريق املغرب الفاسي قام بهذه 
لم  فإن نظيره اجلديدي  املبادرة اجلريئة، 
والروتينية  السنوية  أخطائه  من  يستفد 
لديه  أن  متناسيا  اجلميع،  سئمها  التي 
ال��ت��زام��ات اجت���اه ج��م��ه��وره، ليضيع عنه 
محمد  ال��ك��فء  امل���درب  م��ع  التعاقد  فرصة 
جواد امليالني الذي كان وراء حفاظ الفريق 

الدكالي مبكانه ضمن أندية الصفوة.
املكتب الدكالي بدأ يتلكأ ويتهاون، إلى 
امليالني  امللكي  اجليش  فريق  خطف  أن 
وليترك  موسمني،  ملدة  عقدا  معه  وأمضى 
الدفاع  ع��ن  امل��س��ؤول��ني  ال��وق��ت  ف��ي نفس 
في  كعادتهم  منشغلني  اجلديدي  احلسني 

صراعاتهم، وهم في حالة شرود.
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تنازلت عن 50 مليون للرجاء.
»أمين الرباطي«

وكم استفدت من الرجاء؟

الوداد أصبح ملكا ألكرم.
»سعيد الناصري نائب رئيس الوداد«

الوداد ملك للوداديني، وعلى أكرم أن يفهم ذلك.

الطاوسي يطالب بحمايته!
»المساء«

فير غوسون هذا.

أخيرا.. جامعة الكرة حتدد 19 يوليوز موعدا جلمعها العام.
»مواقع«

بعد أن فقدت مصداقيتها ومشروعيتها.

الوداد يعجز عن إبرام صفقاته.
»األخبار«

بدون  العبيه  أجود  بيع  في  مشغول  ورئيسه 
الرجوع إلى املكتب املسير.

أبو الغالي وبن جلون يستقيالن من مكتب الوداد.
»صحف«

وذلك أضعف اإلميان.

اجلامعة ترجئ احلسم في قضية الكاك وبني مالل إلى 
غشت القادم.

»األحداث المغربية«
من تأجيل آلخر، هذا هو شعار اجلامعة.

موظفون من املكتب الوطني للكهرباء، يرافقون املنتخب 
احمللي إلى تونس.

»صحف«
لوظائف  تابعة  ملحقة  أصبحت  اجلامعة  ألن 

الفهري املتعددة.
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عن أزمة وداد األمة

املتتبعني  ال���وداد تشغل ج��ل  أزم��ة  م��ازال��ت 
الصراعات  وم��ازال��ت  بالبالد،  ال��ك��روي  للشأن 
بني أعضاء املكتب املسير والرئيس أكرم املصر 
على البقاء وتسيير فريق في حجم الوداد بدون 

استشارة مكتبه.
لم يعش  الرياضي ومنذ عقود  الوداد  فريق 
مثل ه��ذه امل��ش��اك��ل واألزم����ات ال��ت��ي مي��ر منها 
سمعته  على  كبير  بشكل  أث��رت  والتي  حاليا، 
باأللقاب  غ��ن��ي  ك��ب��ي��ر ص��اح��ب س��ج��ل  ك��ف��ري��ق 
الكروية  مسيرته  على  أث��رت  كما  والبطوالت، 
بعد أن كان من أكبر املرشحني واملنافسني للفوز 
ليصبح  املاضي،  املوسم  خالل  املغرب  ببطولة 
السلبية  النتائج  يحصد  وضحاها  عشية  بني 
وعشاقه  محبيه  لدى  كبيرا  تدمرا  خلقت  التي 

في ربوع اململكة وخارجها.
جمهور الوداد الكبير، عبر عن امتعاضه وتدمره 

الوقفات  بالعديد من  الرئيس، وقام  من سياسة هذا 
احلاج  م��رك��ب  أم���ام  ح��ض��اري،  بشكل  االحتجاجية 
محمد بن جلون، وضاعف من سخطه واحتجاجاته 
عبر الشبكات العنكبوتية، منددا بسلوكات عبد اإلله 
وصلت  التي  الالذعة  انتقاداته  إلى  باإلضافة  أك��رم، 
ذنبه  وال��ق��ذف اجت���اه ج��م��ه��ور ودادي،  ال��س��ب  إل���ى 

الوحيد حبه لفريقه، الذي ميوت أمامه ببطء..
عبد اإلله أكرم الذي يدعي كلما سنحت له الفرصة، 
ال���دراه���م، وأن فضله  ال�����وداد م��الي��ني  أق����رض  ب���أن 
زنقاوية  مصطلحات  مستعمال  كبير،  الفريق  على 

بهذا  هل  ع��اش��وراء،  وقشاوش  واملرايقية،  كاحلياحة، 
املستوى املتدني نرأس فريقا في حجم الوداد؟

النارية  التصريحات  بهذه  يكتف  لم  أك��رم  اإلل��ه  عبد 
املجانية للصواب، بل دخل في صراعات كبيرة مع كل 
فعاليات الوداد، من أغلب مسيريه، إلى العبني، وحتى 
دفع  انتقاداته، مما  من  يسلم  لم  ال��زاك��ي  ب��ادو  امل��درب 

بهذا األخير إلى مغادرة فريق األم على مضض، مفضال 
أحد  يتهمه  االنسحاب وترك اجلمل مبا حمل، حتى ال 

بالتشويش والصابوطاج.
باسم  الرسمي  الناطق  الغالي  أب��و  ال��ش��اب  املسير 
من  استقالتهما  قدما  جلون  ب��ن  علي  وزميله  الفريق 
ال��ف��ري��ق ف��ي ب��ح��ر األس��ب��وع امل��اض��ي، اح��ت��ج��اج��ا على 
بأن  الغالي  أبو  أكد  للرئيس، حيث  االنفرادي  التسيير 

أخبار الوداد يطلع عليها عبر الصحف الوطنية 
ككل الوداديني، في الوقت الذي يجب أن يكون 
مساهما رفقة زمالئه في اتخاذ القرارات التي 

تهم مستقبل الوداد.
له موجة  التي جلبت  الرئيس  ق��رارات  آخر 
من غضب الشارع الودادي، هو تسريحه لالعب 
لفريق  أن��درس��ون  بويلي  اإلي��ف��واري  امل��وه��وب 
مليون  و200  مليار  مببلغ  اإلس��ب��ان��ي  م��االك��ا 

سنتيم بدون استشارة أعضاء املكتب املسير.
اإلي��ف��واري أن��درس��ون ال��ذي أل��ح اإلسباني 
الفريق  لصفوف  ضمه  على  ف��ل��ورو  بينيطو 
األح��م��ر، أع��ل��ن وم��ن��ذ ب��داي��ت��ه ع��ن ع��ل��و كعبه، 
رضى  ن��ال  حيث  الكبير،  الفني  مستواه  وع��ن 
واستحسان اجلمهور الودادي الذي احتضنه، 
على  الفريق  ملساعدة  كبيرة  آم��اال  عليه  وعلق 

العودة إلى التألق.
من  غفلة  آخ��ر، وعلى  رأي  ل��ه  ك��ان  أك��رم  الرئيس 
ملالكا،  كبيرة  وب��س��رع��ة  أن��درس��ون  »ف���وت«  اجلميع 

ومببلغ ال يليق ال بقيمة الالعب، وال بتاريخ الوداد.
رمب����ا ف��ك��ر ع��ب��د اإلل�����ه أك�����رم ف���ي ب��ي��ع الالعب، 
الستخالص الديون التي في ذمة الوداد كما يدعي. 
إال أن الطريقة التي قام بها، تكذب وبشكل كبير بأنه 
عاشوراء«،  »لقشاوش  ال��وداد  ترك  يريد  وال  ودادي، 
أك��رم، أو ملهى  ال��وداد ليس ضيعة في ملكية  فريق 

تابع ملنتجعه..
فريق الوداد ملك للوداديني، وللمغاربة ألنه وداد 
الذي  الرئيس  أكبر بكثير من هذا  الوداد  األمة، وفريق 

ابتلي به..
يزال  ما  كان  ف��إذا  يفهمها..  أن  يريد  ال  األشياء  هذه 
متشبثا برئاسة الوداد، بالرغم من كل هذه االحتجاجات 
أن  ال��وداد  فعلى جمهور  يوميا،  ويسمعها  يراها  التي 

يرحل!!

رأي

mohamed.talal@hotmail.com

بقلم: م.ع. طالل

بعد عقد ونصف من مساره الكروي الرائع، قرر محمد بنشريفة 
املعروف »بحمودة« وضع حد ملشواره املتميز واملثالي.

محمد بنشريفة اب��ن ال���وداد، ت��درج بني جميع فئاته إل��ى أن 
التحق بقسم الكبار، وفاز مع فريق الوداد بالعديد من األلقاب كما 
حمل شارة العمادة لسنوات طويلة، بفضل انضباطه وأخالقه 

العالية التي جعلت منه الالعب املثالي والقدوة جلميع 
زمالئه وخصومه.

لعب بنشريفة مع فريق املغرب التطواني ملوسمني 
سجل خاللها العديد من األهداف القاتلة واحلاسمة، 
إل��ى فريق الفتح الرباطي وال��ذي وج��د فيه  لينتقل 
وسط  ثانيا  مدربا  عموتة  احلسني  السابق  مدربه 

امل��ي��دان، ينفذ جميع األوام���ر واخل��ط��ط بتفاني 
وإخالص.

»حمودة« فاز مع فريق الفتح الرباطي 
بكاس العرش وك��أس االحت��اد اإلفريقي، 
كما فاز مع ال��وداد بكأس الكؤوس.. كما 
كانت لديه بعض التجارب االحترافية في 

منطقة اخلليج.

بعد هذه املسيرة النموذجية والرائعة، قرر محمد بنشريفة 
الذي  التدريب  عالم  إل��ى  اللجوء  ورمب��ا  املمارسة،  عن  التوقف 
وانضباطه،  الكبيرة،  جتربته  بفضل  محالة،  ال  فيه  سينجح 
أكبر عدد من  للحصول على  بالدراسة  ذلك  تزكية  إال  فما عليه 
الشواهد. حديثنا عن هذا الالعب احملترم، لم يكن مجانيا، بل 
جاء لنذكر بعض الالعبني الشباب املتهورين الذين يخلقون 
ألنفسهم وألنديتهم ولعائالتهم العديد من املشاكل بسبب 
التصرفات التي ال عالقة لها بالكرة، وخير دليل على ذلك 
الذي  النملي،  املهدي  التطواني  املغرب  العب  فضيحة 
دهس بسيارته التي ال تتوفر على التأمني سيدة حامل 
وتسبب في موت جنينها، وكان مصيره السجن، فلوال 
التنازل الذي تقدمت به عائلة الضحية، لضاع 
ال���ودادي  امل��داف��ع  ش��أن  مستقبله، شأنه 
يوسف رابح الذي خرج مؤخرا من سجن 
سال بكفالة بعد اتهامه بالسكر، والفساد 
الصلبة،  امل��خ��درات  واستعمال  وح��ي��ازة 
والذي نتمنى له ومن كل قلبنا أن يعود 

إلى صوابه.

أكرم لن يرحل .. فليرحل جمهور الوداد!!

هناك من الناس من ال يتذكر الرياضة 
رمضان،  ح��ل��ول  ع��ن��د  إال  وأه��م��ي��ت��ه��ا 
وباألخص قبل اإلفطار، لتجده يركض 
أو ميشي ويقوم بحركات رياضية في 

الغابة أو على شاطئ البحر...
وهو في الواقع ال يهمه ال تنشيط الدورة الدموية 
وال تدريب اجلسم على أن يكون أكثر مرونة وحركة 
تساعده على التحمل والصبر، وكل فوائد الرياضة.... 
من  أم��ك��ن  قتل  ما  ه��و  منهم  البعض  يهم  م��ا  ب��ل 

الوقت..!!! 
ال ُينصح مبمارسة الرياضة قبل اإلفطار من ِقبل 
بدون  طويلٍة  ل��س��اع��اٍت  يعملون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص 
انقطاع، وباألخص األعمال التي تستلزم التنقل من 
مكاٍن آلخر في هذا اجلو الصيفي احل��ار، ومن قبل 

األشخاص الذين ال يتمتعون مبقداٍر جيٍد من اللياقة 
البدنية، وقدرة حتمل التعب والعطش ونقص األمالح 
املعدنية، ومن قبل األشخاص الراغبني في زيادة كتلتهم 

العضلية، وال ُينصح أيضًا مبمارسة الرياضة قبل اإلفطار في حالة 
االرتفاع الشديد لدرجة احلرارة ...

يحذر  خبراء التربية الرياضية بضرورة االبتعاد عن ممارسة 
الرياضة أثناء الصوم حتى ال تتعرض لالنهاك احلراري ونقص 

السوائل مما يؤدي ألخطار صحية كبيرة..
بتنمية  وتقوم  وتشكيلها  العضالت  بتكوين  تقوم  فالرياضة 
العظام واألربطة لتحمل املزيد من القوة. مع ممارستها لن تشعر 

فقط باجلسم الصحي ولكن 
ملظهر  األف���ض���ل  ب��ال��ش��ك��ل 
ذلك  يتطلب  ل��ك��ن  ج��س��م��ك، 

طاقات حرارية غذائية.. 
وه���ن���اك م���ن األط����ب����اء م���ن ينصح 
بساعة  الصوم  عند  السليم  للشخص  مبزاولتها 
املدة  تتجاوز  ال  اإلف��ط��ار، وأن  قبل موعد  ونصف 
التي تفصل بني احلصة الرياضية وموعد اإلفطار 

ربع ساعة..
وفي حكايات ممارسي الرياضة الذين ال يحنون 
لها إال مع دخول رمضان، مشاهٌد كثيرة، كما جرى 
للمعلم  رّحال الذي قّرر في نهار مشمس وحارق من 
أيام رمضان السنة املاضية، أن يخرج بدراجة ابنه 
قاصدا ساحل عني  اخلامسة  الساعة  في  العادية 
الذئاب، وهو املتقاعد منذ أزيد من أربع سنوات، حاول 
أبناؤه منعه من ذلك خلوفهم عليه، إال أنه أسكتهم 

بقوله:
**ّباكم  كان كْيسافْر بالبيشكليط..

خرج من املنزل راكبا الدراجة، بسرعة كالبرق اختفى عن األنظار، 
بعد نصف ساعة يرن هاتف البيت، فإذا باملعلم رحال يطلب النجدة 

من زوجته:
**آلو حليمة.. صيفطي ليا شي واحد في الّدراري يجيب ليا هوندة.. 

راني سخفان  قّدام البوست ديال البوليس في الكوْط..!!!

محمد بنشريفة .. خروج مشرف جرأة املاص، وشرود مكتب الدفاع احلسني اجلديدي

السكيتيوي بجانب رئيس املاص: مروان بناني

عندما يأتي املساء
محمد بنشريفة

أكرم

الالفتة التي حملها جمهور الوداد ضد أكرم
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 العدد: 749  اخلميس 11 يوليوز 2013

حاوره: كريم إدبهي
العدالة  ح��زب  لصالح  أن��ك صوتت  امل��ع��روف   >
املاضية،  التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات  خ��ال  والتنمية 
فهل خاب ظنك بعد مرور سنة ونصف على تشكيل 

احلكومة التي يقودها احلزب اإلسامي؟
< قبل اجلواب عن هذا السؤال، يجب أن 
يضعوا  أن  أرادوا  املواطنني  ب��أن  ننسى  ال 
القطيعة مع املاضي، مهما كان احلزب الذي 
أم  ك���ان  االن��ت��خ��اب��ات، شيوعيا  ف��ي  س��ي��ف��وز 
فبراير   20 ذلك حركة  إسالميا، وج��اءت بعد 
التي لقيت جتاوبا وتعاطفا كبيرا من الشعب 
التقليدية،  األح����زاب  خ��ط��اب��ات  س��ئ��م  ال���ذي 
وأراد أن يتخلص من نظام »الكاراكيز« الذي 
تصويت  جاء  ثانيا   ،G8 حتالف  ميثله  كان 
املواطنني على حزب العدالة والتنمية مناسبة 
إلظهار كذبة »املخزن«، الذي كان يرهب املغاربة 

بهذا احلزب كأنه »شيطان« أو »غول«.
التي ساهمت  الظروف احلقيقية  هذه هي 
في حصول حزب العدالة والتنمية على املرتبة 
األولى في االنتخابات األخيرة، لكن ولألسف 
أكثر  مرور  بعد  مهمته  في  ينجح  لم  الشديد 
من سنة ونصف عن تسييره للشأن الوطني.

العدالة والتنمية لم تجن 
»ال ديدي الحب الملوك«

< ملاذا لم ينجح؟
ذريعا،  ف��ش��ال  ألن����ه ح��ص��د  ي��ن��ج��ح  ل���م   >
االقتصادية  ل���ألزم���ة  ال��ك��ارث��ي  ك��ت��دب��ي��ره��م 

وهذا  حاليا،  املغرب  يعيشها  التي  العميقة 
على  يتوفرون  ال  ألنهم  طبيعيا،  شيئا  أراه 
أطر عليا، وعلى جتربة كبيرة تساعدهم على 
جتاوز هذه األزمة التي أثرت بشكل كبير على 
وزراء  وألن  للمواطن،  االجتماعية  الوضعية 
الشاغل هو  العدالة والتنمية أصبح شغلهم 
العقدة  من  بالرغم  العليا،  السلطات  إرض��اء 
التي أمضوها مع الشعب، ليتبني في نهاية 
املطاف بأنهم لن يرضوا الشعب وال السلطات 
العليا كما يقول املثل املغربي »ال ديدي ال حب 

امللوك«.
التدبير  ه���و  ف��ش��ل��ه��م  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ف��أك��ب��ر 
التركية  احلكومة  رئيس  لزيارة  »الفضيحة« 
املقاوالت  احت��اد  إق��ص��اء  مت  حيث  للمغرب، 
ف���ب���دال من  ب�����دون س��ب��ب واق���ع���ي،   CGEM
خرجوا  ال��ف��ادح،  اخل��ط��إ  ب��ه��ذا  يعترفوا  أن 
الذي  الفنيدق  كخطاب  خطيرة  بتصريحات 
أفتاتي  البرملاني  ال��ن��ائ��ب  خ��الل��ه  م��ن  أط��ل��ق 
احتاد  على  نارية  تصريحات  بوانو  وزميله 
للشوباني  بالنسبة  الشأن  كذلك  امل��ق��اوالت، 
لإلسالميني،  بكرهه  االحت��اد  هذا  اتهم  ال��ذي 
متناسيا بأن االستطالع الذي قامت به جريدة 
تعيني  بعد  ونصف  شهرا  »ليكونوميست« 
فاقت  قد  األخير  ه��ذا  ك��ان  كيران  بن  حكومة 
شعبيته 88 %، ومعظم املصوتني من رجال 

أعمال وأرباب الشركات الكبرى.
يراجع  أن  ب��دل  والتنمية،  العدالة  فحزب 

ارتكبها  ال��ت��ي  ب��أخ��ط��ائ��ه  وي��ع��ت��رف  ن��ف��س��ه 
فضل ال��ه��روب إل��ى األم���ام، واالع��ت��م��اد على 
التي  الشعبوية  واخلطابات  الدمياغوجية 

سئمها الشعب املغربي.
لهذه األسباب فقدت األمل في هذا احلزب 

الذي كان يدعي بأنه حزب دميقراطي.

بريقها  م��ن  الكثير  فقدت  فبراير   20 حركة   >
وجاذبيتها، وبصفتك من أوائل نشطائها، هل حققت 
هذه احلركة ما ميكن أن نسميه »ربيعا مغربيا« ترجم 
بصدور دستور جديد؟ وهل يجوز أن نقول إن حركة 

20 فبراير استنفدت أغراضها وأنهت مهمتها؟
احلركة  ه���ذه  م���ن  ن��ط��ل��ب  أن  ي��ج��ب  ال   >
ال��ش��ب��اب��ي��ة أك��ث��ر م��ن ط��اق��ت��ه��ا، ك��ان��ت حركة 
واع  املغربي  الشباب  بأن  أثبتت  احتجاجية 
عكس ما كان يقال عنه، بأنه بدون إرادة وال 
طموح؛ كانت لديه اجلرأة لتوجيه إنذار كبير 
عام. وال ميكن  وللمجتمع بشكل  للمسؤولني 
املغرب  ك��ان يعيشه  ال��ذي  امل��أزق  ب��أن  القول 
وحده  املخزني  النظام  مسؤوليته  يتحمل 
مسؤولية  لها  السياسية  األح��زاب  كذلك  بل 
ك��ب��ي��رة ف��ي ذل���ك ال���وض���ع. وأظ����ن ب���أن أكبر 
فبراير هو تكسير   20 انتصار حققته حركة 
اخلوف الذي كان يتملك املواطن، فإذا كانت 
أوضاعهم،  عن  راضني  واملواطنون  األح��زاب 
كانت  الذين  الشباب  هؤالء  من  ننتظر  فماذا 
لهم اجلرأة للخروج إلى الشارع والتعبير عن 

آرائهم.
استفادوا  األعمال  رجال  معظم 

من اقتصاد الريع
لقب  ال�دولية  الصح�افة  علي�ك  أط�لق�ت   >
»Le Patron Rouge«، هل يزعجك هذا الوصف؟ 
رجال  ينخرط  أن  تقبل  ال  السلطات  أن  تفسر  وكيف 
للسياسات  امل��ع��ارض  السياسي  العمل  في  األع��م��ال 

العامة في الباد؟
نتفق  أن  البداية  س��ؤال وجيه، يجب في   >

عن ماذا يعني مصطلح »األحمر«؟
لإليديولوجيا  االن���ت���م���اء  ي��ع��ن��ي  ك����ان  إذا 
املاركسية في امليدان االقتصادي، فأنا ضد هذا 
اللقب، ألن النظرية التي جاء بها كارل ماركس 
سليمة، لكن احللول التي اقترحها كانت فاشلة، 
كان  وإذا  بالليبرالية.  متشبث  ألنني شخصيا 
يرفض  رج��ل  بأنني  يعني  »األح��م��ر«  مصطلح 
فخور  فأنا  الريع،  واقتصاد  اإلقطاعي،  النظام 

بهذا اللقب.. 
أم���ا ع��ن ال��ش��ط��ر ال��ث��ان��ي م��ن ال��س��ؤال فيما 
األعمال لالنخراط  لرجال  النظام  يخص رفض 
في العمل السياسي، فهناك قناعات قوية ميكن 
رجال  معظم  أو  ك��ل  ب��أن  ص��راح��ة  بكل  قولها 
األعمال استفادوا من اقتصاد الريع، لذلك لهم 
ل��ه��م، وال  امل��خ��زن.. وال ميكن  دي��ن كبير جت��اه 
السياسة  معارضة  أو  معاكسة  على  يجرؤون 

العامة للدولة.

ال توجد في املغرب
حركة وال »مترد«

حاليا  تعيش  والبالد 
مسرحية من إخراج 

شباط حميد 

رجل األعمال كريم التازي لألسبوع:

كرمي  األعمال  رجل  لكن   )..( مقاوالتهم  على  التركيز  األعمال  رجال  يفضل  ما  غالبا 
سنة  انطالقتها  فور  فبراير«   20 »حركة  ومساندة  للشارع  اخلروج  فضل  التازي 

احلزب  عن  النظر  بغض  املاضي  مع  القطيعة  إلى  تهدف  »كانت  أنها  طاملا   ،2011
.»)..( االنتخابات  في  سيفوز  الذي 

غير  والتنمية،  العدالة  حزب  لصالح  للتصويت  مبادرة  أيضا  أطلق  قد  التازي  كرمي  وكان 
بعد  دميقراطي«  حزب  بأنه  يدعي  كان  »الذي  احلزب  هذا  في  أمله  خيبة  اليوم  يؤكد  أنه 

االقتصادية  لألزمة  الكارثي  وتدبيرهم  الذريع  احلكومة  »فشل  يسميه  ما  على  وقوفه 
قوله. حسب  حاليا«،  املغرب  يعيشها  التي  العميقة 

دخل  الذي  التازي،  كرمي  نظر  وجهة  حسب  »الريع«  من  استفادوا  األعمال  رجال  معظم 
كيل«  »تيل  ملجلة  احلريري  صديقه  رفقة  شرائه  عبر  الصحافة  عالم  في  االستثمار 

املاتش«. باعت  الفرنكفونية  الصحف  »أغلب   أن  لألسبوع  يصرح  بينما  الفرنكفونية، 

كرمي التازي
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صاحبت  م��ت��ع��ددة  ف��ع��ل  ردود   >
انخراطك في عالم الصحافة عبر شراء 
 »Presse Directe« ش��رك��ة  أس��ه��م 
 Tel Quel مجلة  عنها  تصدر  التي 
كيف تفسر مخاوف بعض اجلهات من 

ولوجك مجال اإلعالم؟
املغرب  ف��ي  الصحافة  ع��ال��م   >
ي���ع���ك���س ب���ع���ض ال����ش����يء وض���ع 
من  فقليل  ال��س��ي��اس��ي��ة،  األح����زاب 
الصحف التي تتوفر على استقالل 
املجموعات  أغ��ل��ب��ي��ة  ألن  ت�����ام، 
مالية  مصالح  لديها  الصحفية 
غير  أو  مباشرة  بصفة  ومرتبطة 

مباشرة باملسؤولني.
مبعناها  امل��س��ت��ق��ل��ة  ال��ص��ح��ف 
احلقيقي تزعج املسؤولني و»نادي 
الصقور«، وحني وجلت هذا العالم 
كنا  احلريري  خالد  صديقي  رفقة 
املجلة  هذه  بأن  مقتنعني  ومازلنا 
وسنرفض  م��س��ت��ق��ل��ة  س��ت��ب��ق��ى 

االنحياز ألي جهة.

< مازلنا لم نر بصماتك املعارضة، 
على هذه املجلة؟

ماذا  ب��س��ؤال،  عليك  س���أرد   >
هل  ال��ت��ازي؟  ك��رمي  تعني بصمات 
القتصاد  امل��ع��ارض��ة  األف��ك��ار  ه��ي 
هذا  ما ميس مصلحة  وكل  الريع 
ال���وط���ن؟ ع��ل��ى ال��ع��م��وم ل��ن يكون 
االن��ت��ق��اد م��ن أج��ل االن��ت��ق��اد، كما 

ينتظر البعض.
أنا  ل��ن��ا  اف��ت��ت��اح��ي��ة  أول  ف���ي 
وص��دي��ق��ي احل���ري���ري، أك��دن��ا بأن 
املجلة ستبقى مستقلة، ومت تعيني 
املعروف  ع��راق��ي  ف��ه��د  الصحفي 
للنشر  ك��م��دي��ر  امل��ه��ن��ي��ة  ب��ك��ف��اءت��ه 

وحملناه كامل املسؤولية.

»صنبور«  ينقطع  أن  تخشى  أال   >
اإلعالنات عن املجلة بسبب مواقفك؟

اإلعالنات  س���وق  ب���أن  أظ���ن   >
لكننا  ره���ي���ب���ا،  »غ�������وال«  ي��ع��ت��ب��ر 
العمل  في  اجلودة  بأن  مقتنعون، 
في  تتحكم  ال��ت��ي  ه��ي  واملبيعات 
 Tel م��ج��ل��ة  وأن  ال���س���وق،  ه����ذا 
األولى  املجلة  تعتبر  التي   Quel
هذه  ك��ل  فيها  تتوفر  امل��غ��رب  ف��ي 
امل��ع��اي��ي��ر، وخ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى ذلك 
بأن العديد من املؤسسات مازالت 
احترافي مبا  بشكل  معنا  تتعامل 
إلى  تنتمي  التي  املؤسسات  فيها 

»الهولدينغ امللكي«.

< ه��ل تفكر ف��ي ال��زي��ادة ف��ي رأس 

مال املجلة؟
< نشرنا مؤخرا التقرير املالي 
للمؤسسة بشكل شفاف، والحظنا 
للشركة  احل��ال��ي��ة  ال��وض��ع��ي��ة  ب��أن 
م��س��ت��ق��رة، ه��دف��ن��ا احل���ال���ي هو 
سنفكر  ذلك  بعد  املالي  االستقرار 

في الزيادة في رأس املال.
ال���ش���يء امل��ه��م ال����ذي ي��ج��ب أن 
تغيير  ب��ص��دد  أن��ن��ا  ه���و  أؤك�����ده 
التطورات  ل��ت��وازي  املجلة  شكل 
هذا  يعيشها  التي  التكنولوجية 
تغيير  إل����ى  ب���اإلض���اف���ة  امل���ج���ال، 

املوقع الرسمي للمجلة.

خالد  ب���ش���ري���ك���ك  ع���الق���ت���ك  م����ا   >

احلريري؟
< خالد احلريري يعتبر صديقا 
شريكا،  ي���ك���ون  أن  ق��ب��ل  وأخ�����ا 
كان  حينما  ب��ه  ع��الق��ت��ي  ت��وط��دت 
عضوا في املجلس اإلداري الحتاد 
أن  ف��ي��ك��ف��ي   ،CGEM امل���ق���اوالت 
أؤكد ذلك بأنه هو املشرف احلالي 
املجلة،  أم����ور  ب��زم��ام  وال��ق��اب��ض 
وأنا  يتخذها  ال���ق���رارات  فجميع 

أوافق عليها بدون تردد.

ملج�لة  ش�����راءك  ب����أن  يق��ال   >
قنطرة  إال  ه����و  م����ا   Tel Quel

لتأسيس حزب سياسي؟
األخبار  ه���ذه  م��ث��ل  س��م��ع��ت   >

املواقع  ل��ب��ع��ض  تفحصي  خ���الل 
ملثل  فعال  واندهشت  اإللكترونية، 
الصحة،  من  العارية  األخبار  هذه 
أنا كنت وسأظل دائما رهن إشارة 
امل���ب���ادرات اجل��دي��ة التي  ج��م��ي��ع 
يساري  ت��ي��ار  تكوين  إل��ى  ت��ه��دف 
هذا  مع  تنطبق  قيم  لديه  ليبرالي 

العصر.
ب��ال��ف��ع��ل، أالح�����ظ ب��ع��ض هذه 
مثل جمعية  »اخلجولة«  املبادرات 
»أن����ف����اس« وج��م��ع��ي��ة »وض�����وح، 
»اليسار  تيار  أو  طموح، وشباب« 
املواطن« داخل احلزب االشتراكي 
امل���وح���د.. ك���ل م���ا أمت��ن��ى ه���و أن 
امل���ب���ادرات وتخرج  ه���ذه  ت��ت��وح��د 

رغبتها  عن  وتعلن  الساحة،  إل��ى 
ملتزم،  سياسي  ح��زب  تكوين  في 
املشجعني  أول  من  سأكون  آن��ذاك 

ملثل هذه املبادرة.
حكومة بن كيران أغرقتنا 

في الديون
السياسي  امل��ش��ه��د  ت���رى  ك��ي��ف   >

احلالي في املغرب؟
حاليا  املغرب  يعيشه  ما  كل   >
إخراج  م��ن  مسرحية  مبثابة  ه��و 
احلقيقي  امل��ش��ك��ل  ش��ب��اط،  حميد 
احلالية  احلكومة  توفر  ع��دم  ه��و 
للنهوض  استراتيجية  رؤية  على 
يكتفي  فالكل  الوطني،  باالقتصاد 
بالتدبير اليومي، وخير دليل على 
ميزانية  ن��ق��ص  ق��ض��ي��ة  ه��ي  ذل���ك 
االس��ت��ث��م��ار ال��ع��م��وم��ي ال��ت��ي كثر 

احلديث عنها.
القرار كان في محله، لكن سؤالي 
القرار في  لم يتخذ هذا  ملاذا  هو، 
كانت  حيث  املالية  ق��ان��ون  نطاق 
عليه،  للمصادقة  مواتية  الفرصة 
أشهر،   3 بعد  تفعيله  يتم  أن  لكن 
بدون مصداقية.. وها هي  أصبح 
لألسواق  ت��خ��رج  امل��ال��ي��ة  وزارة 
ميينا  ال��ق��روض  لتطلب  ال��دول��ي��ة 
مليار  اقترضت  أن  فبعد  وشماال، 
لتقترض  ت��ع��ود  دوالر،  ون��ص��ف 
ماليير أخرى، ليتضح وبشكل كبير 
انعدام الرؤية لهذه احلكومة التي 
أغرقتنا في الديون، دون احلديث 
عن مشاكل التعليم املتفاقمة، وكم 
الهام  القطاع  أن هذا  أنا مندهش 
واحلساس غير حاضر في برامج 
هذه احلكومة، التي أزمت وضعية 
البالد، ولم تف بوعودها كمحاربة 

األمية، ومعضلة البطالة..

< ي��غ��ي��ب احل���دي���ث م��ن��ذ م����دة عن 
م����ن كونه  ب���ال���رغ���م  ال��ن��س��ي��ج  ق���ط���اع 
الكثير  ب��ه  ويحيط  بالهشاشة،  يتسم 
م��ن امل��الب��س��ات وال��ص��ع��وب��ات، م��ا هي 
القطاع،  ه��ذا  تنتظر  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
وهل احلكومة واعية بحقيقة أوضاعه؟

< ال ميكن لي احلديث عن هذا 
القطاع، ألنني لم أعد رئيسا لهذه 
اجلمعية، هناك شخص آخر اسمه 
رئيس  نائب  يشغل  ال��ت��ازي  ك��رمي 
جمعية قطاع النسيج، رمبا اختلط 

األمر عن بعض األشخاص.
أت���وص���ل بها  ال���ت���ي  األخ����ب����ار 
بلورت  اجلمعية  ه��ذه  ب��أن  ت��ق��ول 
استراتيجية  على  وتتوفر  عملها 

طموحة.

ف��ب��راي��ر تستعد   20 ب��ع��د ح��رك��ة   >
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ش��ب��اب ل��ل��خ��روج إلى 
اس��م »حركة مت��رد« هل  الشارع حتت 
ستكون من بني املؤيدين لهذه احلركة؟

<  بصراحة ليس لدي أي علم 
بهذه احلركة، قرأت بعض األخبار 
االجتماعية،  امل��واق��ع  ب��ع��ض  ف��ي 
هذه  ع��ن  أج��ه��ل  شخصيا  لكنني 

احلركة كل شيء.
رمب����ا ب��ع��ض االن��ت��ه��ازي��ني في 
أن  أرادوا  وك��ع��ادت��ه��م  امل���غ���رب 
ليشوشوا  مصر  أحداث  يستغلوا 
الذي  العدالة والتنمية  على حزب 
ي��ق��ود ه���ذه احل��ك��وم��ة.. »ه���ذا هو 
إذا  املصري  فالشعب  التخربيق«، 
الرئيس  لطرد  ال��ش��ارع  إل��ى  خ��رج 
أسبابه  فلديه  واإلخ����وان  م��رس��ي 
كالتهديدات بالسجن التي أطلقها 
الرأي  من خالفه  كل  الرئيس ضد 
فحزب  املغرب  في  أما  انتقده،  أو 
على  م��غ��ل��وب  والتنمية  ال��ع��دال��ة 
أمره، لم يقم بأي شيء يذكر حتى 
إلى  ت��خ��رج  ج��دي��دة  ح��رك��ة  تخلق 

الشوارع.
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التازي المغامر
< ابتعادك عن اليابسة وبقاؤك شهرا كامال 
وس��ط ال��ب��ح��ر، ه��ل اس��ت��ف��دت م��ن ه��ذه املغامرة 

ملراجعة كل أوراقك؟
<  بالفعل قطعت احمليط األطلسي ولكن 
الطبيعة  أحب  ألنني  مغامرة،  أعتبرها  ال 
من  بالرغم  والصحراء،  والبحر،  واجلبال 
األولى  جتربتي  وتقلباته.  البحر  خطورة 
كانت سنة 2000، حينما كنت برفقة صديق 
لي، أما التجربة الثانية فكانت سنة 2010 
إلى جانب ابني عثمان، وكنت أنا الربان، 
وك��ان��ت امل��غ��ام��رة احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ي��س��ت في 
الوحدة  مواجهة  هي  بل  البحر،  مواجهة 
امتحان  فهو  كامل،  شهر  خ��الل  والغربة 

نفسي صعب ومفيد جدا لإلنسان.
اجلميل في هذه املغامرة، هو أن تبقى 
طوال هذه املدة وجها لوجه مع ابنك، ألن 
معرفته  ما جتب  يعرفون  ال  اآلب��اء  معظم 
عن أوالدهم، فكانت فرصة الكتشاف ابني 

فهذا  طابوهات،  وال  بدون وساطة  عثمان 
هو التحدي احلقيقي.

< ما رأيك في األحداث املؤملة التي تعيشها 
مصر؟

< أمتنى أن تكون هذه األحداث درسا 
مبثابة  فهي  ك��ي��ران،  ب��ن  حلكومة  مفيدا 

إنذار ورسالة حتى يستيقظ.
الشارع  إل���ى  امل���ص���ري خ���رج  ال��ش��ع��ب 
للتعبير عن سخطه من حكومة اإلسالميني 
ال��ت��ي ل��م ت��ف ب��وع��وده��ا، ول��م ي��الح��ظ أي 
واالستبداد  الفساد  تغيير خصوصا ضد 
تسلمهم  قبل  لهم  كشعار  ات��خ��ذوه  ال��ذي 

السلطة.
أظن أن أي مواطن مصري لن يندم على 
حكومة مرسي، فإذا كان بعض املصريني 
هذا  فسيكون  مرسي،  أي��ام  على  سيبكون 

البكاء مبثابة دموع التماسيح.

اجل�����م�����ع�����وي  ال�����ع�����م�����ل   >
ق����دمي لدى  ت��ق��ل��ي��د  وال��ت��ط��وع��ي 
ال���ت���ازي، ح��رص��ت��م على  ع��ائ��ل��ة 
م����واص����ل����ت����ه ع����ب����ر م�����ب�����ادرات 
الغذائي.  البنك  أبرزها  عديدة 
التجربة  ه����ذه  ت��ق��ي��م��ون  ك��ي��ف 
سبيل  م��ن  وه���ل  وح��ص��ي��ل��ت��ه��ا، 

وطنيا؟ لتعميمها 
يحتفل  الغذائي  البنك   >
ميالده  ب��ع��ي��د  ال��س��ن��ة  ه���ذه 
جتربة  فهو  عشر،  احل��ادي 
نوعها.  من  وفريدة  ناجحة 
نعتمد  ال���ت���ي  ف��ال��س��ي��اس��ة 
اجلمعيات  دع��م  هي  عليها 
في  اإلق����ص����اء  وم����ح����ارب����ة 
هناك  امل���غ���رب���ي.  امل��ج��ت��م��ع 
اجلمعيات  م����ن  ال���ع���دي���د 
العملية،  ه��ذه  بنفس  تقوم 
الغذائي  ال��ب��ن��ك  ف��ك��رة  ل��ك��ن 
ت���ت���ج���ل���ى ف�����ي دع�������م ه����ذه 
منافستها،  بدل  اجلمعيات 
وصلنا اليوم إلى دعم أكثر 
ويستفيد  جمعية،   150 من 
مباشر  غ��ي��ر  ب��ش��ك��ل  م��ن��ه��ا 
في  امل��واط��ن��ني  م���ن  اآلالف 
كتمدرس  مختلفة،  مجاالت 
واألمهات  القروية،  الفتاة 
األيتام،  ودور  ال��ع��ازب��ات، 

إلخ..
بصدد  ف��إن��ن��ا  ل��ل��ت��ذك��ي��ر، 
إداري،  م��ج��ل��س  ت���ك���وي���ن 
عام  بجمع  ك��ذل��ك  وس��ن��ق��وم 
النتخاب رئيس جديد ليحل 

جديد  نفس  إلعطاء  مكاني 
أننا  ك��م��ا  امل���ب���ادرة،  ل��ه��ذه 
مؤسسة  ت��أس��ي��س  ب��ص��دد 
س���ت���ح���م���ل اس�������م وال�������دي 
عبد  واحل��اج  ثريا  احلاجة 
وستكون  ال��ت��ازي،  ال��ع��زي��ز 
املبادرات  كل  دع��م  مهمتها 
في  وال���ف���ن���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 

املغرب.

الصحافة  ق��اط��ع��ت  مل���اذا   >
 ،2011 نهاية  منذ  الفرنكفونية 
بانفتاحك  امل�����ع�����روف  وأن������ت 

اإلعالمي؟
لك  حت���دث���ت  ح��ي��ن��م��ا   >
الصحفية  املجموعات  ع��ن 
اكتشفت  فألنني  املستقلة، 

خالل ما يطلق عليه بالربيع 
فرقا  ه��ن��اك  ب���أن  ال��ع��رب��ي، 
األحداث،  تغطية  في  كبيرا 
لم  الفرنكفونية  فالصحافة 
هذه  موقف جتاه  أي  تتخذ 
األحداث، وكأنها تعيش في 
الصحافة  بينما  آخر،  عالم 
بالرغم  واك��ب��ت��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
م���ن م��وق��ف��ه��ا ال��س��ل��ب��ي أو 
بخالصة  ألخرج  اإليجابي، 
الصحافة  جت���اه  وم���وق���ف 
تعيش  ال  أنها  الفرنكفونية 
للمواطن،  اليومي  ال��واق��ع 
صحافة  أغ���ل���ب���ه���ا  وب�������أن 
املاتش«.  و»ب��اع��ت  ج��ب��ان��ة 
في  قاطعتها  األسباب  لهذه 

الفترة. تلك 

املاتش« باع   « من  هناك  الفرنكفونية  الصحف  بني  من 





17
alousbouea@gmail.com

امللف
 العدد: 749  اخلميس 11 يوليوز 2013

األلغاز املعلقة في أكبر قضية فساد 

داخل جهاز األمن الوطني

احلاج ثابت.. آخر 
املعدومني في شهر رمضان

مسلسالت الحسن الثاني الرمضانية

»انفجار«  على  20 سنة  من  أزيد  اآلن  مرت حتى 
ومع  الوطني،  األم��ن  أس��اك  داخ��ل  فضيحة  أكبر 
ذل�����ك، ف����إن ن��ش��ر م���ق���االت ص��ح��ف��ي��ة ت��ت��ح��دث عن 
»ان��ب��ع��اث« احل���اج ث��اب��ت ك���اف ل��ي��ب��ث ال��رع��ب في 
معظمهم  وأن  سيما  البيضاء،  الدار  سكان  نفوس 
خلفتها  التي  اإلعامية  الصدمة  وقع  حتت   الزال 
القضية  هذه  مع  احلزبية  اجلرائد  تعاطي  طريقة 

القضايا. من  غيرها  دون  بالذات 
تضخيمها،  ب��ع��د  ث��اب��ت،  قضية  »أص��ب��ح��ت  ل��ق��د 
الثاني  احلسن  أراد  فقد  بامتياز،  سياسية  قضية 
تنقية  على  احلريص  ص��ورة  نفسه  عن  يعطي  أن 
صفوف األمن من بعض النماذج، وكان ذلك شبيها 
مبحاكمة خمسة وزراء على ذمة قضايا فساد سنة 
اجلامعي  خ��ال��د  الصحافي  يصف  ه��ك��ذا   ،»1971

القضية. في  التحقيق  واكبت  التي  األجواء 
مجرم  على  القبض  م��ؤخ��را  الشرطة  ألقت  وق��د 
من  أمير  أن��ه  يدعي  وك��ان  اجل��رائ��م،  نفس  ارتكب 
رغم   ،)..( يعدم  ل��م  لكنه  بضحاياه  اإلي��ق��اع  أج��ل 
)الصباح  الثاني  ثابت  باحلاج  لقبته  الصحافة  أن 
هذه  ف���ي  ن��ف��خ  »ال�����ذي  ألن   ،  )2011 ش��ت��ن��ب��ر   26
الذي  احلد  إلى  جرائدنا،  هو  كبير  بشكل  القضية 
يطالبون  قضاة  إلى  الصحافيني  بعض  فيه  حتول 
ثابت  الكومسير  توبع  البداية  ففي  ثابت،  بإعدام 
ما  وأقصى  اجلنائية،  املسطرة  من  مبقتضى فصل 

هذا  مبوجب  عليه  يحكم  أن  ميكن  ك��ان 
لكن  سجنا،  سنوات  خمس  هو  الفصل 
ب��ع��د ان��ط��اق احمل��اك��م��ة، وع��ن��دم��ا بدأت 
بطريقة  القضية  ه��ذه  تستغل  اجل��رائ��د 
جديد،  من  القضية  تكييف  احملكمة  أعادت  بشعة، 
معه،  وم��ن  الكومسير  إل��ى  أخ��رى  تهما  وأض��اف��ت 
أدت  قانونية  فصول  على  بناء  متابعتهم  ومت��ت 
ث��اب��ت، وأحكام  ب��اإلع��دام ع��ل��ى  إل��ى إص���دار ح��ك��م 
وصلت إلى السجن املؤبد على عدد من زمائه في 
)الصحافي  به«،  يقوم  كان  لهم مبا  العمل ال عاقة 

.)2013 14 ماي  خالد اجلامعي/ املساء 
القليلة  األص��وات  بني  من  اجلامعي  خالد  وكان 
ع��ل��ى هامش  مل��ن��ك��ر«،  ه��ذا  إن  ق��ال��ت:»ال��ل��ه��م  ال��ت��ي 
الوقت  ذلك  في  الصحف حققت  ثابت، ألن  محاكمة 
معه  وم��ن  الكومسير  لقضية  متابعتها  خ��ال  من 
ن��س��خ��ة في  أل���ف   200 م��ب��ي��ع��ات جت����اوزت س��ق��ف 
حدود  إلى  إليه  تصل  لم  الذي  الرقم  وهو  اليوم، 

الساعة.
ويعتقد الصحافي اجلامعي أن احلاج ثابت كان 
ضحية، وأن الدولة كانت محتاجة إلى ضحية من 
أجل تقدميها إلى الغوغاء »La vindicte populaire«، والغريب 
في األمر أن شهادته تتقاطع في مضمونها مع ما 
يعمل  كان  الذي  الشرطة  ضابط  مؤخرا،  به  صرح 
العميد  قضية  قال:«إن  والذي  ثابت،  للحاج  نائبا 
املمتاز ثابت ومن معه ساهمت بشكل كبيرومباشر 
ممثا  األس��ب��ق  الداخلية  وزي��ر  ذراع  حتجيم  ف��ي 
الرحيم  )عبد  الوطني«  لألمن  العامة  اإلدارة  في 

.)2013 8 فبراير  بودي/ األيام عدد 

يعرفها  ال��ت��ي  امل��ت��وح��ش��ة  ال���ص���ورة  وب���خ���اف 
ك��رج��ل مهووس  ث��اب��ت،  ال��ك��وم��س��ي��ر  ع��ن  اجل��م��ي��ع 
ج��ن��س��ي��ا، ف��ق��د أك���دت ب��ع��ض ال��ش��ه��ادات أن��ه »كان 
أدى مناسك احلج عدة مرات، وكان  رجا متدينا، 
كل  مكانه  يحجز  وكان  وقتها،  في  الصاة  يؤدي 
البيضاء..«،  يوم جمعة في مسجد الشهداء بالدار 
»األسبوع«  تنفرد  التي  ال��ص��ورة  ت��ؤك��ده  م��ا  وه��و 

األولى(. الصفحة  )ُانظر  بنشرها 
م��ع ذل���ك، ف���إن ت��ق��زمي ق��ض��ي��ة احل���اج ث��اب��ت إلى 
وإال  ممكن،  غير  أمرا  يبدو  عادية  قضية  مستوى 
بقرار  األمنيني،  املسؤولني  جميع  إعفاء  مت  مل��اذا 
في  مباشر  بشكل  مسؤوليتهم  الخ��ت��ف��اء  س��ي��ادي 
بناء  ف��ي  س��اه��م  معظمهم  أن  علما   ،)..( القضية 
اإلدارة العامة لألمن الوطني، بل إن وزير الداخلية 
يشتغل  موظف صغير  مجرد  كان  البصري  ادريس 
األيام  بودي/  الرحيم  عبد  )شهادة  إمرتهم.  حتت 

.)2013 14 فبراير  عدد 
ظلت  كثيرة  أسئلة  أن  إال  ال��زم��ن،  م��رور  ورغ��م 
متت  التي  والسرعة  »ثابت«،  محاكمة  حول  حتوم 
ب��ه��ا وال��ت��ي ان��ت��ه��ت ب��إص��دار ح��ك��م اإلع����دام رميا 
غ��رف��ة اجلنايات  ط���رف  م��ن  ح��ق��ه  ف��ي  ب��ال��رص��اص 
بتاريخ  البيضاء  ال��دار  ف��ي  االستئناف  مبحكمة 
ترأسها  قضائية  هيئة  طرف  من  مارس1993،   15
القاضي حلسن الطلفي وادعاء عام مثله الرياحي، 

بعد سلسلة مرافعات شغلت الرأي العام 
الذي  احلكم  وهو  رمضان،  شهر  طيلة 
السنة  م��ن  شتنبر   5 ي���وم  ف��ج��ر  ن��ف��ذ 

. نفسها
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الكومسير ثابت يتوسط مجموعة من زمالئه في األمن



العمومية  اإلدارات  في  املادية  االمتيازات   <
بجهة سوس  أصبحت هدفا يعمل من أجله عدد 
مهمة،  ثروات  الذين حققوا  الكبار  املوظفني  من 
وأصبحوا أغنياء بفضل خلودهم في مناصبهم، 
من  عدد  مع  يبرمونها  التي  الصفقات  وبفضل 
اجلهات )..( هذه الشخصيات التي تعتبر نفسها 
مهمة أكثر من الالزم حققت  لنفسها  وحمليطها 
بعض  داخل  ثروات  وكدست  عقارية،  امتيازات 
األبناك، وأصبحت كذلك تتحدث بلغة العمارات 
والفيالت والسيارات الفارهة دون االكتراث بلجان 

التفتيش أو ما يشبه ذلك )..(.
لقب  باها  آيت  اشتوكة  عمالة  ِاستحقت    <
»الفقيه الذي نتظرنا براكتو ..« بعدما نامت على 
بهدف هدم  ماسة  وقيادة  جماعة  سكان  طلب 
البنايات املتواجدة  وسط  بحر سيدي بولفضايل  
اجلهود  الطريقه تتظافر  أبهذه  السؤال،  ليبقى 
للتعليمات  العشوائي طبقا  البناء  للقضاء على 

امللكية السامية؟.
بوشعيب  موالي  الشوفاني  املواطن  وجه   <
شكاية إلى رئيس اجلامعة امللكية املغربية للقنص 
باها  آيت  في  للقنص  متطوع  حراس  أحد  ضد 
بسبب الشطط في استعمال السلطة  )..(  وكان 
املدير اجلهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 
بأكادير قد أخبر  الشوفاني في مراسلة حتت عدد: 
3496   بتاريخ 2013/5/24 بأن إجراءات إدارية 
ستتخذ في حق احلارس املتطوع للقنص ... لكن 

إلى يومنا هذا لم يتم تنفيذ فحوى »املراسلة«..
أشكاال  تتخذ  الكادحني  عرق  في  املتاجرة   <
متعددة، وفي أكادير فإن العديد من حراس األمن 
لنفوذ  اخلاضعة  باحملاكم  العاملني  اخلاص 
استئنافية أگادير  محرومون من أبسط  احلقوق 
في غياب التغطية الصحية والضمان اإلجتماعي 
وألبسة العمل  الصيفية، فضال عن األجر الشهري  
الكرمية،  احلياة  متطلبات  مع  اليتماشى  الذي 
على  مستخدميه  »الباطرون«  يجبر  ما  وغالبا 
إمضاء عقود عمل ال تتجاوز مدتها شهرا واحدا .. 
رغم أن جلهم يشتغل لشهور  عديدة وهذه وسيلة 
التي يجب أن  للتنصل من احلقوق والواجبات 
يتمتع بها املستخدمون  طبقا ملقتضيات قانون 

الشغل .
> يتواجد بسوق اخلميس آيت عميرة بإقليم 
اشتوكة آيت باها شخصان معروفان بتعاطيهما 
الغرض،  لهذا  محلني  خصصا  حيث  للقمار، 
هذين  أن  املتسوقني  وسط   معروفا  وأصبح 
ملمارسة  املناسبة  األرضية  يوفران  املنحرفني 
كافة أنواع القمار، مع ما يتسبب فيه من تشتيت 
لألسر، من جهة أخرى استفحلت مبدينة القليعة / 
بإنزكان ظاهرة ترويج املخدرات والتعاطي للدعارة 

والفساد وحتى اعتراض سبيل املارة..
>  ِاستطاع مسؤول إداري بإحدى املؤسسات 
التربوية بأكادير أن يراكم ثروة هائلة في وقت 
بجامعة  يدرسون  أبناؤه  أصبح  حيث  قياسي، 
األخوين، كما أنه أصبح ميلك فيال فخمة بعدما 
التي  الشائعات  متواضعا،  منزال  يكتري  كان 
تلكوها األلسن  باملنطقة تقتضي فتح حتقيق نزيه 
التعليم  بحرمة  مباشرة  متس  وأنها  خصوصا 

ومصداقيته .
> غير بعيد من الدائرة األمنية األولى بإنزكان، 
فيها  ميارس  البنايات  بإحدى  شقة   تتواجد 
الفساد  » بالعاللي«  وكذلك الوساطة بطرق سرية 
باعتبار  أن صاحب هذا الوكر يدعي  أنه  يتوفر 
له  احلصانة عند  على مظلة حتميه  كما توفر 

الضرورة .
> كشف املكتب النقابي لبائعي السمك  بالتقسيط 
داخل ميناء أكادير أن األسواق النموذجية التي 
مت إنشاؤها داخل املدار احلضري ملدينة أكادير قد 
شابتها احملسوبية والزبونية، حيث مت إقصاؤهم 
من االستفادة من هذه املشاريع، خاصة مشروع 
التي  الرسالة  وأوردت  باملسيرة.  السمك  سوق 
أكادير  عمالة  عامل  إلى  النقابي  املكتب  وجهها 
إداوتنان أن بائعي السمك بالتقسيط داخل ميناء 
أكادير ظلوا منذ السبعينيات من القرن املاضي 
داخل  بهم  يليق  فضاء  إنشاء  يتم  أن  ينتظرون 
امليناء، إال أنه رغم املشاريع التي مت إطالقها لم 

تسو وضعيتهم بعد. 
القضائية إلنزكان  الشرطة  > متكنت عناصر 
على  القبض  إلقاء  من  التحريات  تعميق  بعد 
سيارة  وإحراق  سرقة  حادث  في  الثاني  املتهم 
أجرة صغيرة، حيث متت إحالة املتهم وهو في 
العشرينيات من عمره اليوم على ابتدائية إنزكان 
بعد التحقيق معه، و تعود تفاصيل احلادث إلى 
إشهار  على  أقدم شخصان  عندما  حوالي شهر 
أجرة  سيارة  سائق  وجه  في  األبيض  السالح 
صغيرة كانا قد استقالها وسلباه مبلغا من املال 

قبل أن يحرقا سيارته ويلوذا بالفرار.

أصداء سوسية 

إنزكان: األسبوع
نزوله  أثناء  املهاجرين  أحد  تعرض 
بالقرب  احلسني  باحلي  سيارته   من 
مؤخرا،  بإنزكان،  الكبير  املسجد  من 
وفي واضحة النهار العتداء من طرف 
أحد اللصوص الذي فاجأه من اخللف 
فيما   عليه  ارمتى  بسكني،  إياه  مهددا 
كان لص آخر يقود دراجته النارية من 
بعيد  املشهد من  يراقب  نوع »سكوتر« 
)..( وبعد مقاومة عسيرة بني املهاجر 
إلى  ال��وص��ول  في  فشل  ال��ذي  واللص 
تعرضت  كما   بالفرار..  الذا  مبتغاه، 
بجانب   للسرقة  األخ��رى  هي  تلميذة 
انتزعت  حيث  اخلاصة،  حنان  مدرسة 
نقال  وهاتف  اليدوية  حقيبتها  منها 
من طرف لصني يقودان دراجة  نارية 
ت��ع��ال��ت صيحة  ح��ي��ث   103 ن���وع  م��ن 
بعض النساء  اللواتي كن متواجدات 
وهن  احلادث  الصدفة مبكان  مبحض 
مالحقة  أجل  من  النجدة  طلب  بصدد 

اللصوص.
وت�����ؤك�����د م�����ص�����ادر م���ت���ط���اب���ق���ة أن 
رمضان  ش���ه���ر  ف����ي  ت��ك��ث��ر  ال���س���رق���ة 
بعض  تشهده  ال���ذي  ل��الزدح��ام  ن��ظ��را 
الشوارع واألسواق، واستغالل بعض 
بعض  تعرفه  ال��ذي  للفراغ  اللصوص 
باحلي  الصباح،  في  خاصة  األماكن، 
احلسنى � وأسايس �  وحي املوظفني، 
اعتقادا منهم أن ذلك يتيح لهم فرصة 

بسهولة. فريستهم  على  االنقضاض 
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ما يجري ويدور في المدن

دوار عوادة: محمد الدويشي 
النقل  ووزيري  عامة  املسؤولني  انتباه  نلفت  أن  نريد 
والتجهيز والداخلية خاصة، عبر جريدة األسبوع الصحفي، 
إلى معاناة سكان اجلزء الشرقي من قبيلة احلياينة، عمالة 
تاونات، إذ تربطهم بباشوية تيسة طريق تتخللها قنطرتان 
الدواوير  سكان  معاناة  إلى  باإلضافة  مهترئتان..  قدميتان 
السوق  أيام  خصوصا  السري،  النقل  على  يعتمدون  الذين 

األسبوعي حيث تنتظرهم عراقيل كثيرة. تتمثل في ممارسات 
توفر  عدم  يستغلون  والذين  امللكي،  الدرك  رجال  بعض 
إذ  الطريق.  تشوير  انعدام  مع  النقل  رخص  على  السائقني 
يختبئ أحدهم )في بعض األحيان( وراء األشجار وهو يحمل 
أيضا  هي  والتي  السرعة،  مراقبة  عالمة  دون وضع  الرادار 
منعدمة أصال بالطريق مما يسهل عملية اصطياد الضحايا 
بهذه املنطقة.. وأخيرا يخضع اجلميع للشروط املعروفة )..( 

حتت اسم تطبيق القانون. فهل من منقذ؟

اليوسفية: نورالدين الطويليع 
للعدل  الوطنية  النقابة  أح��د أعضاء         دخ��ل 
وإضراب  مفتوح  اعتصام  في  مؤخرا  باليوسفية 
باليوسفية،  االبتدائية  احملكمة  ببهو  الطعام  عن 
العدل  وزارة  إجهاز  يسميه  ما  على  منه  احتجاجا 
الوزير  مقاطعة  واستمرار  النقابية،  احلريات  على 
التعسفية  بالتنقيالت  وتنديدا  النقابة،  مع  للحوار 
التراب  ام��ت��داد  على  نقابته  مناضلي  تطال  التي 
ال��وط��ن��ي، وت��ض��ام��ن��ا م��ع ض��ح��اي��ا ال��ه��ج��وم على 
واحلسيمة  وج���دة  م��ن  ك��ل  ف��ي  النقابية  احل��ري��ات 

وتازة.
صفوف  في  احلقوقي  والناشط  النقابي  الفاعل   
قوات  أن  أك��د  اإلن��س��ان،  حلقوق  الوطني  املجلس 
األمن باليوسفية تدخلت وطلبت منه بطريقة ودية 
من  تلقتها  ألوام���ر  تنفيذا  احملكمة  بهو  م��غ��ادرة 
جهات عليا تفيد بوجوب إغالق احملكمة فور انتهاء 
اعتصامه  ليواصل  فوافق على طلبها  العمل،  فترة 

هناك،  كاملة  ليلة  قضى  حيث  احملكمة،  ب��اب  أم��ام 
إلى بهو احملكمة ليستمر في  اليوم  ثم عاد صباح 

اعتصامه املفتوح.
باليوسفية  للعدل  الوطنية  النقابة  أن  إلى  يشار 
بتحقيق  للمطالبة  احتجاجية  وقفات  عدة  نظمت 

امللف املطلبي ملركزيتها النقابية.

نقابي يعتصم في احملكمة 
الرميد قرارات  ضد 

اللصوص “يكشطون”
 سكان إنزكان 

كل شهر رمضان

محامي الضحايا يتساءل: ما الذي يدفع يهوديا إلى وهب عقار بالماليير لمغربي مسلم؟ 
فضيحة عقارية ضحاياها أمريكيون بالدار البيضاء

الدار البيضاء: األسبوع
لعملية  األم��ري��ك��ي��ني  م��ن  مجموعة  ت��ع��رض 
سطو محبوكة من قبل مافيا عقارية تتزعمها 
مغاربة،  يهود  وأربعة  وزوجها  مغربية  امرأة 
عدد  ويبلغ  البيضاء،  ب��ال��دار  آخ��ر  وش��خ��ص 
فيها  ومت  عليها  ال��س��ط��و  مت  ال��ت��ي  ال��ف��ي��الت 
تتراوح  ف��ي��ال،   21 ح��وال��ي  ال��ع��دال��ة  تضليل 
300 متر و571 مترا مربعا  مساحتها ما بني 
 120 ف��ي  ح��دد  م��ال��ي  مببلغ  جملة  بيعها  مت 

مليون سنتيم.
محامي  وضعها  ال��ت��ي  الشكاية  ف��ي  وورد 
األربعاء  يوم  البيضاء  بهيأة  )س(  الضحايا 
26 يونيو أمام وكيل امللك باحملكمة االبتدائية 
بعني السبع بالدار البيضاء، أن املالكة الوحيدة 
التي آل إليها العقار متكنت من احلصول على 
وقائع  على  بنيت  ب��اإلف��راغ  قضائية  أح��ك��ام 
مغلوطة متكنت من خاللها من تضليل العدالة 
واحلصول على أحكام لفائدتها، وتعود وقائع 
القضية إلى أن الضحايا اقتنوا بقعا أرضية 
ابتداء من سنوات الستينيات وبالضبط سنة 
ي��ه��ودي مغربي  م��ن  اب��ت��اع��وه��ا  1968 ح��ي��ث 
معهم  ووث��ق  أقساط  شكل  على  ثمنها  وأدوا 
العقاري  ب��ال��رس��م  تسجيلها  مت  ب��ي��ع  وع���ود 
عليه  تراكمت  بعدما  اليهودي  أن  إال  آن���ذاك، 
أبناء  رفقة  زوجة  وراءه  تاركا  انتحر  الديون 
صغار ولم يتمم مع املشترين العقود النهائية 
تصفية  دون  فرنسا  إلى  أرملته  رحلت  للبيع، 
قاصرين،  كانوا  الورثة  باقي  أن  بحكم  العقار 
باستخراج تصاميم  بالبيع  لهم  املوعود  وقام 
باملاء  رب��ط��ه��ا  ومت  ف��اخ��رة  ف��ي��الت  وش���ي���دوا 
الصالح للشرب والكهرباء وسجلوا حتفيظات 

في الرسم العقاري.
بظهور  الضحايا  تفاجأ   2003 سنة  وف��ي 
للعقار  هبة  عقود  وثق  لليهودي  األكبر  االبن 
من  ف��اخ��رة  ف��ي��ال   21 ع��ل��ى  وامل��ش��ت��م��ل  بأكمله 
أحد األشخاص، حسب شكاية  لفائدة  طابقني 
الضحايا، وبعد التصرف فيه بالهبة مت بيعه 

 120 في  إجمالي حدد  بثمن  السيدات  إلحدى 
مليون سنتيم بعد أن مت التشطيب على الهبة 
بعقود  املشترية  اس��م  ف��ي  امللكية  وتسجيل 

عرفية مصححة اإلمضاء.
التي  الهبة  عن  الضحايا  محامي  وتساءل 
أعاله حول  املوهوب  لفائدة  مزعومة  اعتبرها 
دواعي إقدام يهودي على هبة عقارات تساوي 
املاليير ملغربي مسلم، هذا األخير الذي تنازل 
له،  منفردة  مالكة  لتصبح  الم��رأة  العقار  عن 
وأنه عاد من جديد واستخرج من العقار رسما 

عقاريا جديدا لفائدته.
مؤامرة  أنها  الضحايا  محامي  اعتبر  كما 
بنيت  أن��ه��ا  ال��ض��ح��اي��ا، وأض���اف  حبكت ض��د 
عقارية،  مافيا  قبل  من  احلقائق  حتريف  على 
قد  كانوا  العقار  وحائزي  مالكي  أن  حني  في 
اش��ت��روا ه���ذه ال��ب��ق��ع ع��اري��ة، وح��ص��ل��وا على 
وشيدوا  السبعينيات  س��ن��وات  ف��ي  تصاميم 

فيالت من طابقني.. 

الضحايا  غ���ادر  هاتفية  مكاملة  إث��ر  وع��ل��ى 
نفس  في  وع��ادوا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
رفقة  تنفيذ  أع��وان  بوجود  ليتفاجؤوا  اليوم 
الفيال  القتحام  محاولة  في  العمومية  القوة 
لتنفيذ حكم اإلفراغ، كما تزامن ذلك مع وجود 
كان  القضية  في  الرئيسية  بها  املشتكى  ابن 
أنه  يذكر  فاخرة  اللون  زرق��اء  سيارة  ميتطي 
موظف محسوب على وزارة العدل واحلريات، 
األمريكية  ال��س��ف��ارة  إل���ى  ال��ض��ح��اي��ا  ف��س��ارع 
كما  املوضوع،  في  شكاية  وقدموا  بالبيضاء 
أنه مت استدعاؤهم من قبل الشرطة القضائية 
بأنفا لالستماع إليهم في القضية..والزال باقي 
يتوصلون  العقارية  الفضيحة  ه��ذه  ضحايا 
 21 عددهم  والبالغ  الفيالت  إفراغ  بإشعارات 
أفادت  حيث  أجنبية،  جنسيات  م��ن  أغلبهم 
و4  أمريكيني   6 بينهم  من  أن  مقربة  مصادر 
ليس  وأنه  بلجيكيني،   6 و  وكنديني  فرنسيني 

لهم محل إقامة غيره باملغرب.   

الرميد

صرخة: عندما يتحول السوق 
األسبوعي إلى مناسبة »لالبتزاز«

إحدى الـ�يالت الراقية بالدار البيضاء



باحتضان  ال��رب��اط��ي��ون  يفتخر 
مدينتهم الضريح الشريف، ضريح 
يتبركون  وجلهم  اخلامس،  محمد 
الصلوات،  فيه  وي��ؤدون  ببركاته، 

ويستمعون إلى الذكر احلكيم.
وف���ي رم���ض���ان، خ��ص��وص��ا في 
يتحول  والتراويح  العشاء  صالة 
قبلة  إل�����ى  ال���ش���ري���ف  ال���ض���ري���ح 
يقصدها املؤمنون من كل األحياء 
والضواحي للوقوف أمام عز وجل 
من مكان يرتل فيه القرآن بالنهار 
والليل، وتنبعث منه أزكى وأطيب 

الروائح.

القلوب،  ف��ي��ه  ت��ط��م��ئ��ن  ض��ري��ح 
وت����رف����ع ف����ي رح����اب����ه ال����دع����وات 
أكفنا  يرد  ال  ال��ذي  إلى  املستجابة 

مستغفرة،  طالبة  ساعية  مم��دودة 
خ��ص��وص��ا إذا ك��ان��ت ف��ي أج���واء 
ربانية وطقوس دينية، ومن أرض 
ليالي  وف��ي  والصاحلني،  األول��ي��اء 

شهر رمضان املعظم.
وكل الطرق تؤدي إلى الضريح 
ال��ش��ري��ف، وت��ل��ك م��ك��رم��ة م��ن عند 
الطرامواي  ع��ب��ر  س��ب��ح��ان��ه،  ال��ل��ه 
واحلافالت والسيارات والدراجات 

ومشيا على األقدام.
ت��ع��ال��ى صالتنا  ال���ل���ه  وت��ق��ب��ل 
والعاصمة  ع���ام  وك���ل  وص��ي��ام��ن��ا 

تستنير بأنوار الضريح الشريف.

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

في رمضان سنة 1995، 
قرر حزب االستقالل عدم 
كان  حكومة  في  املشاركة 
وبرر  لرئاستها،  مرشحا 
وزارة  باستثناء  موقفه 
احلقائب  م��ن  ال��داخ��ل��ي��ة 
على  املعروضة  الوزارية 

احلكومية.  التشكيلة 
اجليل  ات��خ��ذ  رم���ض���ان،  ذات  وف���ي 
بالبقاء  موقفا  االستقالل  حلزب  األول 
رئاسة  عليه  فوت  مما  املعارضة،  في 
حلكومة  ال..  وق��ال:  احلكومة  وق��ي��ادة 
"ناقص" منها وزارة، هذا املوقف أيقظ 
بتغيير  للمطالبة  ودفعه  الثاني  اجليل 
أركان احلزب، وفعال مت انتخاب أمني 
العام من  عام جديد وحل محل األمني 
جيله  ومجموعة  ال���ذي  األول  اجل��ي��ل 
صاروا مجرد حكماء بدال من رؤساء.

ألوانها  س��اب��ق��ة  ان��ت��خ��اب��ات  وف���ي 
الثاني  اجل��ي��ل  ش���ارك   ،1997 ل��س��ن��ة 
ف���ي ح��ك��وم��ة ي��ق��وده��ا ح���زب االحت���اد 
االش��ت��راك��ي، ث��م ع���اود امل��ش��ارك��ة في 
ويحصل  م��ح��اي��د.  ي��رأس��ه��ا  ح��ك��وم��ة 
انتخابات  ف��ي  األول����ى  امل��رت��ب��ة  ع��ل��ى 
رئاسة  إل��ى  ق��ادت��ه  م��وال��ي��ة  تشريعية 
اجليل  ملسيرة  تتويج  وهذا  احلكومة، 
الثاني وانتصار تاريخي أعاد للحزب 

وأمجاده. مكانته 
التشريعية  االن���ت���خ���اب���ات  وح���ل���ت 
األخ����ي����رة، وك�����ان م���ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن 
ي��ف��ق��د احل����زب م���ن وزن����ه ول���ي���س من 
طاقاته  "اس���ت���ه���الك"  ب��س��ب��ب  ق��ي��م��ت��ه 
ه��و معروف  كما  ف��ي احل��ك��م، واحل��ك��م 
ينتبهوا  ل���م  إذا  أص���ح���اب���ه،  ي���ح���رق 
الراحة  ب��اح��ة  إل���ى  "االن����ع����راج"  إل���ى 
األمر  وه��و  السياسية،  البيولوجية 
الذي تداركه حزب االحتاد االشتراكي، 
ونزل في أول محطة توقف فيها قطار 
وليتكلف  انسحابه،  ليعلن  احلكومة، 
السنوات  نتيجة  تهدم  ما  بناء  بإعادة 

احلكم. في  الطويلة 
وك���ان ق���رار اجل��ي��ل ال��ث��ان��ي حلزب 
احلكومة  ف��ي  باالستمرار  االس��ت��ق��الل 
ولو بدون رئاسة، خطأ سياسيا سبقه 
إليه حزب االحتاد االشتراكي، وحقنة 
س���م س��ي��ظ��ه��ر م��ف��ع��ول��ه��ا ع��ل��ى امل���دى 
إليه  انتبه  م��ا  ه��ذا  ورمب��ا  امل��ت��وس��ط، 
االستقاللي،  ل��ل��ح��زب  ال��ث��ال��ث  اجل��ي��ل 
الدميقراطية  ب���ال���وس���ائ���ل  ف��س��ح��ب 
الثاني  أقدام اجليل  البساط من حتت 
ثم أعلن انسحابه من احلكومة مجددا 
في شهر رمضان، أي بعد أيام لتنفيذ 

احلكومة. مغادرة  قرار 
 ،1995 س���ن���ة  رم����ض����ان  ب����ني  وم�����ا 
2013، كالهما يربطان  ورمضان سنة 
للحزب،  الثالث  باجليل  األول  اجليل 
وهذا الرابط هو "ال" للحكومة، و"نعم" 

املعارضة. في  للتموقع 
مبسؤولية  االستخفاف  عدم  ويجب 
احلكومة  مفاتيح  تسليم  ف��ي  احل��زب 
حل���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة م��ن طرف 
فهل سيسترجع اجليل  الثاني،  اجليل 
الثالث رئاسة احلكومة في االنتخابات 
املؤشرات  حسب  قبلها  ورمبا  املقبلة 

التي بدأت تلوح في األفق؟.
تقال،  ال  احل��ق��ي��ق��ة  ال��س��ي��اس��ة،  ف��ي 
وللسياسة وجهان: وجه ظاهر وبارز، 
توجد  ووجه خفي ومكتوم، واحلقيقة 
الظاهر  في  وليس  املكتوم  اخلفي  في 

املنشور. البارز 

جماعة الرباط تصرف مالييرها بدون حساب..  حديث العاصمة

 1995 رمضان  بني  ما 
2013 ورمضان 

يهدد  االستقالل  وحزب 
للحكومة بـ"ال" 

كانت  الفارطة  للسنة  مصاريف اجلماعة 
بدون ترشيد وبدون توجيه وبدون ميزانية 
مكمولة، حيث مت االعتماد على الدولة لسد 
عجز مالي يقدر بحوالي سبعة ماليير سنتيم 
لدعم مداخيل تقدر بحوالي 80 مليار، فأما 
فكانت عبارة عن مهرجان، مثل  املصاريف 
استهلكت  التي  البنزين  مصاريف  نفقات 
مليون،   140 ال��غ��ي��ار  وق��ط��ع  م��ل��ي��ون،   800
والصيانة واإلصالح 140 مليون، والتأمني 
250 مليون، والضريبة على السيارات 30 
مليون  و360  مليار  املجموع  في  مليونا. 

فقط لسيارات اجلماعة.
املاء  استهالك  فواتير  مستحقات  وعلى 
فقد  اجلماعة،  ملقر  والتليفونات  والكهرباء 

مليون،  و170  مليار  ق���دره  م��ا  استهلكت 
واجل��م��اع��ة ال��ت��ي مت��ل��ك م��رك��ب��ات إداري����ة 
تكتري  فهي  مشغل  وغير  مقفل  وبعضها 
 530 وتكلف  صيانتها  مع  إداري��ة  بنايات 
حتصد  الصحي  املكتب  وحاجيات  مليون، 
االستقبال  وم���ص���اري���ف  م���ل���ي���ون،   568
مليون،   180 جت��ن��ي  واإلق���ام���ة  واإلط���ع���ام 
مليار،   40 املوظفني:  وتعويضات  وأج��ور 
اخلواص:  لفائدة  الضرر  عن  وتعويضات 

مليار و273 مليون.
ومساهمات ملقاطعة حسان: 534 مليون، 
مليون،  املنصور:566  ي��ع��ق��وب  وم��ق��اط��ع��ة 
ومقاطعة اليوسفية: 595 مليون، ومقاطعة 
ومقاطعة  مليون،   487 ال��ري��اض:  أك���دال- 

السويسي: 284 مليون.
وفوائد القروض التي اقترضتها اجلماعة 
تؤدي عنها كل سنة 3 ماليير و300 مليون، 
مليار،   17 العاملة مع اجلماعة  والشركات 
والضرائب التي تؤديها للدولة: 60 مليون، 
املدينة"،  على  "ليس  احلريق  عن  والتأمني 

لكن على مقرها: 40 مليون.
هذه باختصار شديد نبذة عن مصاريف 
املواطنني؟  مصالح  فأين  ال��رب��اط،  جماعة 

أين املشاريع؟ أين اإلجنازات؟
وي���ب���ش���رون���ن���ا ف����ي األخ����ي����ر ب��ع��ج��ز في 
7 م��الي��ي��ر ع��ن السنة  امل��ي��زان��ي��ة، ي��ق��در ب��� 
فعلمها  احلالية  السنة  ع��ن  أم��ا  املاضية، 

عند الله واملنتخبني.
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الرباط يا حسرة

في اجلماعة قسم تقني مبهندسيه 
وت��ق��ن��ي��ي��ه، خ���اص ب��ال��ط��رق��ات، هذا 
باهظة  نفقات  من  يكلفه  وما  القسم 
سواء فيما يتعلق بأجور وتعويضات 
موظفيه أو مبصاريف جتهيزاته، وما 
والصيانة  التزفيت  تلتهمه صفقات 
مع  تقني حت���ول  قسم  االع��ت��ي��ادي��ة. 
أغلب  إداري، وأص��ب��ح  إل��ى  األس���ف 
إداريني  م��ج��رد  وتقنييه  مهندسيه 
الصفقات،  على  ويسهرون  ينظمون 
مقامهم  بالقيام  الشركات  وي��أم��رون 
إلجن���از اإلص���الح���ات، حتى إن��ه��م ال 
يغادرون مكاتبهم إال لشؤونهم، في 
الطرقية  األوراش  أجل  من  هم  حني 
وظفوا، ومكانهم احلقيقي داخل هذه 

األوراش وليس داخل املكاتب.
بدون  العاصمة  طرقات  هي  وه��ا 
العاملية،  العواصم  طرق  مواصفات 
حتى  باألمطار  الله  يرحمنا  أن  فما 
الصيف  في  فأما  كاملسابح،  تصير 
وحرارته فيالحظ انبعاث شبه دخان 
ال��ذي رمبا  الطرقات"  "زف��ت  من بني 
مصدره من املادة املكونة لذلك الزفت.
السنتيمات  م��ن  مليار  وح��وال��ي 
املاضية منها 662  السنة  رصد في 

م��ل��ي��ون ل��ل��ط��رق احل��ض��اري��ة، و300 
مليون للصيانة االعتيادية، وفي كل 
سنة تذهب املاليير في عملية التزفيت 
التي تشبه الصباغة السوداء وكأنه 

مجرد طالء للطرق.
ل���ه شروطه  ال��ت��زف��ي��ت  ف��ت��ق��ن��ي��ا، 
باإلسمنت  ت��ب��ل��ي��ط  م���ن  وق����واع����ده 
واحلديد، ثم يأتي التزفيت للتغطية 
فقط، وهو أن��واع في اجل��ودة وعلى 
املكاتب  مهندسي  ون��س��أل  البيئة، 
هل  ثم  القواعد؟  هذه  يحترمون  هل 
ال ميكن للماليير التي تصرف على 

سنة  مصاريف  تخصيص  الطرقات 
ل��ش��راء م��ع��دات )وه���ي م��وج��ودة في 
مستعملة،  ول��و  امل��ج��اورة(،  البلدان 
واستغاللها في إص��الح كل طرقات 
املدينة حتت إشراف مهندسي وتقنيي 
القسم، مما سيوفر للجماعة معدات 
تقنية وإصالحات عامة وتقريبا دون 

تكاليف.
هندسة،  ب��دون  العاصمة  طرقات 
وب������دون ت��ص��ام��ي��م ت��ق��ن��ي��ة، وميكن 
التي  العشوائية  ب��ال��ط��رق  وصفها 

تكلف السكان سنويا املاليير.

من

 أرشيف

املغربيات،  الرباط الفنانات  عميدة 
وســـــيـــــدة الــــشــــاشــــة املـــغـــربـــيـــة، 
وصـــــاحـــــبـــــة الــــــصــــــوت الـــــدافـــــئ 
تـــلـــك هي  الـــنـــبـــيـــلـــة،  واملـــــواقـــــف 
اسمها  بنعمر  جميلة  الرباطية، 
ارتبطت  وشــهــرتــهــا  احلــقــيــقــي، 

رشيد. أمينة  بلقب 
هـــــــذه الـــــربـــــاطـــــيـــــة شـــيـــدت 
قــنــطــرة مــن احملــبــة والـــوئـــام بني 
والعائالت  الــربــاطــيــة  الــعــائــالت 
الــســالويــة فــي وقــت كــانــت تشاع 
الطرفني، في هذا  »العداوة« بني 

الرباطية  جميلة  تتزوج  الوقت 
سالوي. أستاذ  من 

على  تتربع  لم  بنعمر  جميلة 
املمثالت  الفنانات  كرسي عميدة 
مـــنـــذ نـــصـــف قـــــرن فـــحـــســـب، بل 
هـــــي مــــقــــاومــــة مـــــن أجــــــل حتـــرر 
سبيل  فـــي  ومـــنـــاضـــلـــة  املـــمـــلـــكـــة، 
متشبعة  بــأســر  املــجــتــمــع  تــعــزيــز 
األصيلة،  املــغــربــيــة  بــالــتــقــالــيــد 
ـــى مــــا قــدمــتــه  ـــهـــا عـــل فـــشـــكـــرا ل
ومتمنياتنا  ومــديــنــتــهــا  لــوطــنــهــا 

والعافية. بالصحة  لها 

خصص لها مليار في 2012
الدخول الطرق الحضارية والصيانة االعتيادية في العاصمةاإلدارية يكون  أن  املتوقع  من 

املقبل،  أكتوبر  شهر  في  البرملاني 
النواب  ملــجــلــس  جــديــد  بــرئــيــس 
خــلــفــا لــالســتــقــاللــي غـــالب الذي 
أصــبــح حــزبــه فــي املــعــارضــة. ومن 
النواب  قيدوم  املتداولة،  األسماء 
الفصاحة  وصـــاحـــب  الــبــرملــانــيــني 

اللغوية.
عــــــــدد مــــــن أعــــــضــــــاء بــعــض 
حزب  خلالفة  املرشحة  األحـــزاب 
االستقالل ألغوا أسفارهم للعطلة 
أو العمرة، و»اعتكفوا« في املقرات 
احلزبية مستخدمني تليفوناتهم 
صحفية  بــتــصــريــحــات  لــــــإدالء 
وكأنها إشعار بأنهم موجودون في 

الرباط وليس في اخلارج.
املـــجـــلـــس اجلــــمــــاعــــي الـــــذي 
يــتــحــكــم فــــي »الـــــكـــــورنـــــة«، وفـــي 
ســــوق اجلــمــلــة لـــأســـمـــاك، وفــي 
أموال  من  يصرف  الدواجن،  سوق 
سنويا  مــــاليــــني   5 الـــربـــاطـــيـــني 
إلطعام احليوانات، بينما مخلفات 
»كـــورنـــتـــه« وأســــواقــــه تــطــعــم كل 
حيوانات البالد. فهل توجد فعال 

حيوانات في مقر اجلماعة؟
فـــأعـــضـــاء  بــــالــــكــــم«  »ردوا 
عضوا،   85 وعـــددهـــم  اجلــمــاعــة 
السنة  فــي  مليون   13 بـــ  مــؤمــنــون 
أغلب  بأن  علما  السكان،  ويؤديها 
األعــضــاء املــوقــريــن ال »يــــزورون« 
في  مـــــرات   4 إال  اجلـــمـــاعـــة  مــقــر 
يشرفه«  »ال  مــن  ومــنــهــم  الــســنــة، 

ِبَطّلِته إال مرة واحدة.
عـــضـــو فـــــي مـــقـــاطـــعـــة ألـــقـــي 
ثقيلة،  بــتــهــمــة  الـــقـــبـــض  ــيــه  عــل
ومنذ 4 أشهر وهو في السجن في 
»ضيف  العضو  محاكمته.  انتظار 
الــــســــجــــن«، قـــطـــع عـــالقـــاتـــه مع 

ناخبيه منذ يوم انتخابه.

أسرار العاصمة

 

رمضان وأنوار الضريح الشريف

"املزلوطون" إال  يحسب  فال 



العمومية  اإلدارات  في  املادية  االمتيازات   <
بجهة سوس  أصبحت هدفا يعمل من أجله عدد 
مهمة،  ثروات  الذين حققوا  الكبار  املوظفني  من 
وأصبحوا أغنياء بفضل خلودهم في مناصبهم، 
من  عدد  مع  يبرمونها  التي  الصفقات  وبفضل 
اجلهات )..( هذه الشخصيات التي تعتبر نفسها 
مهمة أكثر من الالزم حققت  لنفسها  وحمليطها 
بعض  داخل  ثروات  وكدست  عقارية،  امتيازات 
األبناك، وأصبحت كذلك تتحدث بلغة العمارات 
والفيالت والسيارات الفارهة دون االكتراث بلجان 

التفتيش أو ما يشبه ذلك )..(.
لقب  باها  آيت  اشتوكة  عمالة  ِاستحقت    <
»الفقيه الذي نتظرنا براكتو ..« بعدما نامت على 
بهدف هدم  ماسة  وقيادة  جماعة  سكان  طلب 
البنايات املتواجدة  وسط  بحر سيدي بولفضايل  
اجلهود  الطريقه تتظافر  أبهذه  السؤال،  ليبقى 
للتعليمات  العشوائي طبقا  البناء  للقضاء على 

امللكية السامية؟.
بوشعيب  موالي  الشوفاني  املواطن  وجه   <
شكاية إلى رئيس اجلامعة امللكية املغربية للقنص 
باها  آيت  في  للقنص  متطوع  حراس  أحد  ضد 
بسبب الشطط في استعمال السلطة  )..(  وكان 
املدير اجلهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 
بأكادير قد أخبر  الشوفاني في مراسلة حتت عدد: 
3496   بتاريخ 2013/5/24 بأن إجراءات إدارية 
ستتخذ في حق احلارس املتطوع للقنص ... لكن 

إلى يومنا هذا لم يتم تنفيذ فحوى »املراسلة«..
أشكاال  تتخذ  الكادحني  عرق  في  املتاجرة   <
متعددة، وفي أكادير فإن العديد من حراس األمن 
لنفوذ  اخلاضعة  باحملاكم  العاملني  اخلاص 
استئنافية أگادير  محرومون من أبسط  احلقوق 
في غياب التغطية الصحية والضمان اإلجتماعي 
وألبسة العمل  الصيفية، فضال عن األجر الشهري  
الكرمية،  احلياة  متطلبات  مع  اليتماشى  الذي 
على  مستخدميه  »الباطرون«  يجبر  ما  وغالبا 
إمضاء عقود عمل ال تتجاوز مدتها شهرا واحدا .. 
رغم أن جلهم يشتغل لشهور  عديدة وهذه وسيلة 
التي يجب أن  للتنصل من احلقوق والواجبات 
يتمتع بها املستخدمون  طبقا ملقتضيات قانون 

الشغل .
> يتواجد بسوق اخلميس آيت عميرة بإقليم 
اشتوكة آيت باها شخصان معروفان بتعاطيهما 
الغرض،  لهذا  محلني  خصصا  حيث  للقمار، 
هذين  أن  املتسوقني  وسط   معروفا  وأصبح 
ملمارسة  املناسبة  األرضية  يوفران  املنحرفني 
كافة أنواع القمار، مع ما يتسبب فيه من تشتيت 
لألسر، من جهة أخرى استفحلت مبدينة القليعة / 
بإنزكان ظاهرة ترويج املخدرات والتعاطي للدعارة 

والفساد وحتى اعتراض سبيل املارة..
>  ِاستطاع مسؤول إداري بإحدى املؤسسات 
التربوية بأكادير أن يراكم ثروة هائلة في وقت 
بجامعة  يدرسون  أبناؤه  أصبح  حيث  قياسي، 
األخوين، كما أنه أصبح ميلك فيال فخمة بعدما 
التي  الشائعات  متواضعا،  منزال  يكتري  كان 
تلكوها األلسن  باملنطقة تقتضي فتح حتقيق نزيه 
التعليم  بحرمة  مباشرة  متس  وأنها  خصوصا 

ومصداقيته .
> غير بعيد من الدائرة األمنية األولى بإنزكان، 
فيها  ميارس  البنايات  بإحدى  شقة   تتواجد 
الفساد  » بالعاللي«  وكذلك الوساطة بطرق سرية 
باعتبار  أن صاحب هذا الوكر يدعي  أنه  يتوفر 
له  احلصانة عند  على مظلة حتميه  كما توفر 

الضرورة .
> كشف املكتب النقابي لبائعي السمك  بالتقسيط 
داخل ميناء أكادير أن األسواق النموذجية التي 
مت إنشاؤها داخل املدار احلضري ملدينة أكادير قد 
شابتها احملسوبية والزبونية، حيث مت إقصاؤهم 
من االستفادة من هذه املشاريع، خاصة مشروع 
التي  الرسالة  وأوردت  باملسيرة.  السمك  سوق 
أكادير  عمالة  عامل  إلى  النقابي  املكتب  وجهها 
إداوتنان أن بائعي السمك بالتقسيط داخل ميناء 
أكادير ظلوا منذ السبعينيات من القرن املاضي 
داخل  بهم  يليق  فضاء  إنشاء  يتم  أن  ينتظرون 
امليناء، إال أنه رغم املشاريع التي مت إطالقها لم 

تسو وضعيتهم بعد. 
القضائية إلنزكان  الشرطة  > متكنت عناصر 
على  القبض  إلقاء  من  التحريات  تعميق  بعد 
سيارة  وإحراق  سرقة  حادث  في  الثاني  املتهم 
أجرة صغيرة، حيث متت إحالة املتهم وهو في 
العشرينيات من عمره اليوم على ابتدائية إنزكان 
بعد التحقيق معه، و تعود تفاصيل احلادث إلى 
إشهار  على  أقدم شخصان  عندما  حوالي شهر 
أجرة  سيارة  سائق  وجه  في  األبيض  السالح 
صغيرة كانا قد استقالها وسلباه مبلغا من املال 

قبل أن يحرقا سيارته ويلوذا بالفرار.

أصداء سوسية 

إنزكان: األسبوع
نزوله  أثناء  املهاجرين  أحد  تعرض 
بالقرب  احلسني  باحلي  سيارته   من 
مؤخرا،  بإنزكان،  الكبير  املسجد  من 
وفي واضحة النهار العتداء من طرف 
أحد اللصوص الذي فاجأه من اخللف 
فيما   عليه  ارمتى  بسكني،  إياه  مهددا 
كان لص آخر يقود دراجته النارية من 
بعيد  املشهد من  يراقب  نوع »سكوتر« 
)..( وبعد مقاومة عسيرة بني املهاجر 
إلى  ال��وص��ول  في  فشل  ال��ذي  واللص 
تعرضت  كما   بالفرار..  الذا  مبتغاه، 
بجانب   للسرقة  األخ��رى  هي  تلميذة 
انتزعت  حيث  اخلاصة،  حنان  مدرسة 
نقال  وهاتف  اليدوية  حقيبتها  منها 
من طرف لصني يقودان دراجة  نارية 
ت��ع��ال��ت صيحة  ح��ي��ث   103 ن���وع  م��ن 
بعض النساء  اللواتي كن متواجدات 
وهن  احلادث  الصدفة مبكان  مبحض 
مالحقة  أجل  من  النجدة  طلب  بصدد 

اللصوص.
وت�����ؤك�����د م�����ص�����ادر م���ت���ط���اب���ق���ة أن 
رمضان  ش���ه���ر  ف����ي  ت��ك��ث��ر  ال���س���رق���ة 
بعض  تشهده  ال���ذي  ل��الزدح��ام  ن��ظ��را 
الشوارع واألسواق، واستغالل بعض 
بعض  تعرفه  ال��ذي  للفراغ  اللصوص 
باحلي  الصباح،  في  خاصة  األماكن، 
احلسنى � وأسايس �  وحي املوظفني، 
اعتقادا منهم أن ذلك يتيح لهم فرصة 

بسهولة. فريستهم  على  االنقضاض 
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كواليس جهوية

    
ما يجري ويدور في المدن

دوار عوادة: محمد الدويشي 
النقل  ووزيري  عامة  املسؤولني  انتباه  نلفت  أن  نريد 
والتجهيز والداخلية خاصة، عبر جريدة األسبوع الصحفي، 
إلى معاناة سكان اجلزء الشرقي من قبيلة احلياينة، عمالة 
تاونات، إذ تربطهم بباشوية تيسة طريق تتخللها قنطرتان 
الدواوير  سكان  معاناة  إلى  باإلضافة  مهترئتان..  قدميتان 
السوق  أيام  خصوصا  السري،  النقل  على  يعتمدون  الذين 

األسبوعي حيث تنتظرهم عراقيل كثيرة. تتمثل في ممارسات 
توفر  عدم  يستغلون  والذين  امللكي،  الدرك  رجال  بعض 
إذ  الطريق.  تشوير  انعدام  مع  النقل  رخص  على  السائقني 
يختبئ أحدهم )في بعض األحيان( وراء األشجار وهو يحمل 
أيضا  هي  والتي  السرعة،  مراقبة  عالمة  دون وضع  الرادار 
منعدمة أصال بالطريق مما يسهل عملية اصطياد الضحايا 
بهذه املنطقة.. وأخيرا يخضع اجلميع للشروط املعروفة )..( 

حتت اسم تطبيق القانون. فهل من منقذ؟

اليوسفية: نورالدين الطويليع 
للعدل  الوطنية  النقابة  أح��د أعضاء         دخ��ل 
وإضراب  مفتوح  اعتصام  في  مؤخرا  باليوسفية 
باليوسفية،  االبتدائية  احملكمة  ببهو  الطعام  عن 
العدل  وزارة  إجهاز  يسميه  ما  على  منه  احتجاجا 
الوزير  مقاطعة  واستمرار  النقابية،  احلريات  على 
التعسفية  بالتنقيالت  وتنديدا  النقابة،  مع  للحوار 
التراب  ام��ت��داد  على  نقابته  مناضلي  تطال  التي 
ال��وط��ن��ي، وت��ض��ام��ن��ا م��ع ض��ح��اي��ا ال��ه��ج��وم على 
واحلسيمة  وج���دة  م��ن  ك��ل  ف��ي  النقابية  احل��ري��ات 

وتازة.
صفوف  في  احلقوقي  والناشط  النقابي  الفاعل   
قوات  أن  أك��د  اإلن��س��ان،  حلقوق  الوطني  املجلس 
األمن باليوسفية تدخلت وطلبت منه بطريقة ودية 
من  تلقتها  ألوام���ر  تنفيذا  احملكمة  بهو  م��غ��ادرة 
جهات عليا تفيد بوجوب إغالق احملكمة فور انتهاء 
اعتصامه  ليواصل  فوافق على طلبها  العمل،  فترة 

هناك،  كاملة  ليلة  قضى  حيث  احملكمة،  ب��اب  أم��ام 
إلى بهو احملكمة ليستمر في  اليوم  ثم عاد صباح 

اعتصامه املفتوح.
باليوسفية  للعدل  الوطنية  النقابة  أن  إلى  يشار 
بتحقيق  للمطالبة  احتجاجية  وقفات  عدة  نظمت 

امللف املطلبي ملركزيتها النقابية.

نقابي يعتصم في احملكمة 
الرميد قرارات  ضد 

اللصوص “يكشطون”
 سكان إنزكان 

كل شهر رمضان

محامي الضحايا يتساءل: ما الذي يدفع يهوديا إلى وهب عقار بالماليير لمغربي مسلم؟ 
فضيحة عقارية ضحاياها أمريكيون بالدار البيضاء

الدار البيضاء: األسبوع
لعملية  األم��ري��ك��ي��ني  م��ن  مجموعة  ت��ع��رض 
سطو محبوكة من قبل مافيا عقارية تتزعمها 
مغاربة،  يهود  وأربعة  وزوجها  مغربية  امرأة 
عدد  ويبلغ  البيضاء،  ب��ال��دار  آخ��ر  وش��خ��ص 
فيها  ومت  عليها  ال��س��ط��و  مت  ال��ت��ي  ال��ف��ي��الت 
تتراوح  ف��ي��ال،   21 ح��وال��ي  ال��ع��دال��ة  تضليل 
300 متر و571 مترا مربعا  مساحتها ما بني 
 120 ف��ي  ح��دد  م��ال��ي  مببلغ  جملة  بيعها  مت 

مليون سنتيم.
محامي  وضعها  ال��ت��ي  الشكاية  ف��ي  وورد 
األربعاء  يوم  البيضاء  بهيأة  )س(  الضحايا 
26 يونيو أمام وكيل امللك باحملكمة االبتدائية 
بعني السبع بالدار البيضاء، أن املالكة الوحيدة 
التي آل إليها العقار متكنت من احلصول على 
وقائع  على  بنيت  ب��اإلف��راغ  قضائية  أح��ك��ام 
مغلوطة متكنت من خاللها من تضليل العدالة 
واحلصول على أحكام لفائدتها، وتعود وقائع 
القضية إلى أن الضحايا اقتنوا بقعا أرضية 
ابتداء من سنوات الستينيات وبالضبط سنة 
ي��ه��ودي مغربي  م��ن  اب��ت��اع��وه��ا  1968 ح��ي��ث 
معهم  ووث��ق  أقساط  شكل  على  ثمنها  وأدوا 
العقاري  ب��ال��رس��م  تسجيلها  مت  ب��ي��ع  وع���ود 
عليه  تراكمت  بعدما  اليهودي  أن  إال  آن���ذاك، 
أبناء  رفقة  زوجة  وراءه  تاركا  انتحر  الديون 
صغار ولم يتمم مع املشترين العقود النهائية 
تصفية  دون  فرنسا  إلى  أرملته  رحلت  للبيع، 
قاصرين،  كانوا  الورثة  باقي  أن  بحكم  العقار 
باستخراج تصاميم  بالبيع  لهم  املوعود  وقام 
باملاء  رب��ط��ه��ا  ومت  ف��اخ��رة  ف��ي��الت  وش���ي���دوا 
الصالح للشرب والكهرباء وسجلوا حتفيظات 

في الرسم العقاري.
بظهور  الضحايا  تفاجأ   2003 سنة  وف��ي 
للعقار  هبة  عقود  وثق  لليهودي  األكبر  االبن 
من  ف��اخ��رة  ف��ي��ال   21 ع��ل��ى  وامل��ش��ت��م��ل  بأكمله 
أحد األشخاص، حسب شكاية  لفائدة  طابقني 
الضحايا، وبعد التصرف فيه بالهبة مت بيعه 

 120 في  إجمالي حدد  بثمن  السيدات  إلحدى 
مليون سنتيم بعد أن مت التشطيب على الهبة 
بعقود  املشترية  اس��م  ف��ي  امللكية  وتسجيل 

عرفية مصححة اإلمضاء.
التي  الهبة  عن  الضحايا  محامي  وتساءل 
أعاله حول  املوهوب  لفائدة  مزعومة  اعتبرها 
دواعي إقدام يهودي على هبة عقارات تساوي 
املاليير ملغربي مسلم، هذا األخير الذي تنازل 
له،  منفردة  مالكة  لتصبح  الم��رأة  العقار  عن 
وأنه عاد من جديد واستخرج من العقار رسما 

عقاريا جديدا لفائدته.
مؤامرة  أنها  الضحايا  محامي  اعتبر  كما 
بنيت  أن��ه��ا  ال��ض��ح��اي��ا، وأض���اف  حبكت ض��د 
عقارية،  مافيا  قبل  من  احلقائق  حتريف  على 
قد  كانوا  العقار  وحائزي  مالكي  أن  حني  في 
اش��ت��روا ه���ذه ال��ب��ق��ع ع��اري��ة، وح��ص��ل��وا على 
وشيدوا  السبعينيات  س��ن��وات  ف��ي  تصاميم 

فيالت من طابقني.. 

الضحايا  غ���ادر  هاتفية  مكاملة  إث��ر  وع��ل��ى 
نفس  في  وع��ادوا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
رفقة  تنفيذ  أع��وان  بوجود  ليتفاجؤوا  اليوم 
الفيال  القتحام  محاولة  في  العمومية  القوة 
لتنفيذ حكم اإلفراغ، كما تزامن ذلك مع وجود 
كان  القضية  في  الرئيسية  بها  املشتكى  ابن 
أنه  يذكر  فاخرة  اللون  زرق��اء  سيارة  ميتطي 
موظف محسوب على وزارة العدل واحلريات، 
األمريكية  ال��س��ف��ارة  إل���ى  ال��ض��ح��اي��ا  ف��س��ارع 
كما  املوضوع،  في  شكاية  وقدموا  بالبيضاء 
أنه مت استدعاؤهم من قبل الشرطة القضائية 
بأنفا لالستماع إليهم في القضية..والزال باقي 
يتوصلون  العقارية  الفضيحة  ه��ذه  ضحايا 
 21 عددهم  والبالغ  الفيالت  إفراغ  بإشعارات 
أفادت  حيث  أجنبية،  جنسيات  م��ن  أغلبهم 
و4  أمريكيني   6 بينهم  من  أن  مقربة  مصادر 
ليس  وأنه  بلجيكيني،   6 و  وكنديني  فرنسيني 

لهم محل إقامة غيره باملغرب.   

الرميد

صرخة: عندما يتحول السوق 
األسبوعي إلى مناسبة »لالبتزاز«

إحدى الـ�يالت الراقية بالدار البيضاء



إعداد. زهير البوحاطي
استطاعت مدينة شفشاون الواقعة شمال املغرب، بأن تفرض 
نفسها كمدينة سياحية وأثرية بامتياز، حيث يقصدها اآلالف من 
األجانب واملغاربة على حد سواء من أجل االستمتاع مبناظرها 
اخلالبة وطبيعتها اجلذابة وجمالها الساحر وهوائها العليل، 

وكذا بتنوع مجالها الغابوي واإليكولوجي.
قد حصلت   يسمونها،  كما  النوارة  مدينة  أو  وكانت شفشاون 
في السنني األخيرة على الرتبة األولى وطنيا في مجال النظافة، 
وتتسم بالطابع اجلبلي اخلالب، ذي التضاريس الصعبة والوعرة، 
املنخفضة  والسهول  اجلارية،  واألودية  اخلطيرة،  واالنحدارات 
وعلى رأسها منبع رأس املاء، الذي يشكل املتنفس واملزود الوحيد 
التي  املزروعات واخلضر  للشرب، وري  باملياه الصاحلة  للمدينة 
تسير في طريقها إلى االنقراض، فتحولت من قرية صغيرة ملونة 
باألزرق الداكن إلى فيالت وعمارات متسلقة أسفل اجلبال، ومهددة 
الثروة الغابوية، ومشوهة منظر املدينة، مما بدأ يقلق بشدة سكان 
املنطقة األصليني لكون املنتخبني ال تهمهم مصلحة املدينة أكثر 

من مداخيلها. 

أطر مستشفى محمد الخامس ينتفضون 
ضد سياسة الوزارة

من جهته يعرف مستشفى محمد اخلامس اليتيم باملدينة، 
في  كبيرا  خصاصا  نسمة    35.709 من  أكثر  يغطي  والذي 
املوارد البشرية واملعدات الطبية الضرورية، مما دفع بالطاقم 
الطبي إلى إصدار بيان للرأي العام أوضح من خالله، ما يعيشه 
املستشفى من وضعية كارثية وخطيرة، حيث عرف في األيام 
سلبا  انعكس  إداريا، مما  وتسيبا  عشوائيا  تسييرا  األخيرة 
كل صوب  من  يقصدونه  الذين  البيان(،  )حسب  السكان  على 
فتنتابهم  والتداوي،  العالج  فج عميق قصد  كل  وحدب، ومن 
مستشفاهم،  في  مأسوية  األوضاع  يجدون  حني  أمل  خيبات 
وجتاهل مطالبهم الضرورية واآلنية من طرف الطاقم الطبي 
الذي يغيب نصفه عن عمله وال يحترم واجبه جتاه الساكنة 
التي تقبع حتت عتبة الفقر، حتى أصبحت سمعة املستشفى 
في أذهان املواطنني الذين تفرض عليهم الظروف القدوم إليه 
ومخيفة،  سيئة  املجاورة،  والقرى  املدينة  أحياء  مختلف  من 
وسوء   )..( املمارسات  بعض  وتفشي  اخلدمات  تدني  بسبب 
هما  صار  أن  إلى  الضرورية،  املستلزمات  وغياب  املعاملة، 

يحمله السكان في صدورهم كل يوم يقصدونه.
وال تتوقف مشاكل هذا املستشفى عند هذا احلد، بل سبق لنقابة 
األطباء، أن قامت مبراسلة املسؤولني عن قطاع الصحة، يطالبونهم 
بتدارك الوضع املزري الذي صار عليه املستشفى من اهتراء وتقادم 
للعاملني في قسم  القانونية  البناية، مع عدم توفير احلماية  في 
اجلراحة واإلنعاش، ومستلزمات التعقيم وتوفير املعدات اخلاصة 
بها، وغياب املواد الكيميائية والهرمونية املستعملة في التحاليل 
ال  لكن  اخلاصة،  للمختبرات  يلجؤون  املرضى  أغلب  يجعل  مما 
شيء من هذا القبيل حتقق في ظل جتاهل وزارة الصحة ملطالب 

األطباء الذين ضاقوا ذرعا من سياسة  األذان الصماء.

الباعة  مع  يقتسمون  المدينة  سكان   
الشوارع والفضاءات العمومية

الباعة املتجولون ينتشرون في كل  بعد املاضي املشرق..أصبح 
أرجاء املدينة، فتراهم في الشوارع واألزقة والدروب يفترشون سلعهم 
املهربة واملستوردة من الصني الشعبية، جتاوزت مدة صالحيتها 
وأصبحت سامة بسبب تعرضها ألشعة الشمس وغبارالفضاء، في 

حتد صارخ لقانون حماية املستهلك وجودة املنتوجات.
للسكان  وممر  فضاء  من  حتول  مثال  إدريس  موالي  فشارع 
بالنشالني  يعج  والزبناء،  بالباعة  مكتظ  مسرح  إلى  والسيارات 
واللصوص وأصحاب السوابق القتناص ضحاياهم، حيث أصبح 

املكان سوقا مفتوحا يباع فيه كل شيء كسوق عكاظ، فالهواتف 
املسروقة واألدوات املسلوبة وغيرها تباع هنا دون حترك أو تدخل 

من السلطات املعنية والوصية .
وتعرف كل شوارع املدينة، انتشارا مهوال للباعة الذين يفترشون 
جنبات الطريق، وأمام املؤسسات العمومية واملدارس والفضاءات 
أو  للمواطنني،  سواء  السير  عرقلة  في  يسبب  مما  والساحات، 
لوسائل النقل خاصة سيارات اإلسعاف والوقاية املدنية التي جتد 
الضجيج  على  عالوة  مبتغاها،  إلى  الوصول  في  كبيرة  صعوبة 
والصراخ ورمي األزبال ومخلفات جتارتهم كاألكياس البالستيكية 
السامة وبقايا اخلضر والفواكه، فيما اجلماعة احلضرية ملدينة 
الشاون منشغلة باتفاقيات الشراكة والتعاون والتوأمة مع بلديات 
و»املريخ« ال يستفيد  وأمريكا  بإسبانيا وكندا  األندلس  إقليم  من 
سكان الشاون منها إال من ضوضائها اإلعالمي املزركش، ينسجها 
صحافيو »الزرود واحلفالت« الذين تربطهم كذلك عالقة الشراكة 
القسم  مدير  منصب  يشغل  الذي  اجلماعة  رئيس  مع  والتعاون 

بشركة أمانديس بتطوان .

والنقل  األجرة  سيارات  تسعيرة  ارتفاع 
والمواد الغذائية

وال حديث في محطات سيارات األجرة بالشاون إال عن الفوضى 
والتسيب الذي تعرفه جل محطات النقل باملدينة، فال مراقبة وال هم 
يحزنون، كل سائق يضع التسعيرة اخلاصة به، وتزداد األمور 
املدرسي  كالدخول  ومناسبات  أعياد  أو  موسم  كل  عند  سوءا 
فالزيادات تكون صاروخية عند وفي اجتاه  والعطل الصيفية، 
وتطوان  ووزان  ودردارة  احمد  وبني  تازة  كباب  اخلطوط  كل 
األجرة  سيارات  أسعار  ارتفاع  على  عالوة  وغيرها،  برد  وباب 

من الصنف الثاني .
وتعرف كذلك املواد الغذائية واملنتوجات الفالحية واألسماك 
ارتفاعا مهوال خاصة في األعياد وشهر املغفرة والغفران، مع 
الصحية  املراقبة  وغياب  األثمنة  بإشهار  التجار  التزام  عدم 
للمكتب البلدي للصحة القابع في املقاهي، وغياب مراقبة القسم 
االقتصادي التابع لعمالة الشاون املكلف مبراقبة جودة املواد 
وأثمنتها، ولعل سبب ارتفاع األسعار باملدينة يرجع باألساس 
وقعتها  التي  والتعاون  والشراكات  االتفاقيات  كثرة  إلى 
واألمريكية  األوروبية  واألقاليم  الدول  من  عدد  مع  اجلماعة 

وحتى اليابانية واإلفريقية.  

العديد من القطاعات الحيوية تحولت إلى خبر كان

الكثافة السكانية أفسدت جمال مدينة شفشاون واملسؤولون خارج التغطية 
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كواليس جهوية

رتاج
ربو

ال ميكن وصف املعاناة التي يعانيها سكان دوار 
 – ح��رودة  بعني  والثاني  األول  بشطريها  البراهمة 
التابعة لعمالة احملمدية ..نظرا  جماعة الشالالت – 
والسلطات  العمالة  سلطات  ط��رف  م��ن  ل��الم��ب��االة 
األخرى التابعة لها في عدد من اجلماعات القروية.

البراهمة  دوار  يلج  إن��س��ان  وأي  زائ���ر  أي  إن   
بشطريه األول والثاني يفاجأ مما ترى عيناه لوسط 
أنواع  مختلف  ...ب��ح��ي��ث  صعب  اجتماعي  وواق���ع 
براريك  وس��ط  للسكان  واملعنوية  امل��ادي��ة  املعاناة 
عبارة عن غرف ضيقة جدا ال تتسع حتى لشخص 
واحد، فباألحرى لعائلة مكونة من عدد من األطفال.. 
في  املدينة  سلطات  ط��رف  من  املمنهج  اإله��م��ال  إن 
الدوار  سكان  جتاه  –الشالالت-  القروية  اجلماعة 
زاد من معاناة ساكني دور الصفيح، حيث يشتكون 
قنوات  أب��س��ط ش���روط احل��ي��اة كغياب  ان��ع��دام  م��ن 
الصرف الصحي معتمدين في ذلك على حفر كبيرة 
 3 توفي  بسببها  وال��ت��ي  املستعملة  امل��ي��اه  لصرف 
فيها  سقطوا  حيث  »جمايكا«،  دوار  في  أشخاص 

حينما أرادوا إفراغها...
بجماعة   البراهمة  دوار  إن سكان 

الشالالت عانوا مبا فيه الكفاية 
من مختلف الظروف الطبيعية 

التي زادت من تدهور حالتهم النفسية بسبب الوعود 
الكاذبة التي تعدهم بها اجلماعة التابعني لها، فكلما 
حل فصل الصيف إال وازدادت معاناتهم بسبب شدة 
احلرارة خاصة وأن جل األسقف منخفضة وعبارة 
عن قطع حديدية من القصدير مما يضاعف خطورة 
القصديرية  ال��ب��راري��ك  مختلف  ف��ي  ح��رائ��ق  نشوب 
حيث  الشتاء،  فصل  خالل  ينطبق  الشيء  ...ونفس 
شدة البرودة وتعرض الدوار لعدة فيضانات أفقدت 
العديد من األرواح خاصة الصبية والرضع، وإتالف 
العديد من مستلزمات وأمتعة الناس. املعاناة أيضا 
أخ��رى خاصة  مجاالت  إل��ى  تتعدى  بل  هنا  تقف  ال 
حاجيات  كل  لقضاء  األس��اس  تعتبر  التي  اإلداري��ة 
وشهادة  احلياة  وشهادة  السكنى  كشهادة  الناس 
الضعف والتسجيل في الئحة املستفيدين من عملية 

»راميد«.
إن املسألة هنا مسألة ابتزاز من طرف مسؤولي 
لعدد  وغيرهم  والشيوخ  املقدمني  خاصة  اجلماعة 
من قاطني الدوار بشطريه األول والثاني، بحيث كل 
من أراد احلصول على ورقة إدارية يلزمه دفع مبلغ 
مالي وإال مت رفض طلبه، مما يضطره إلى الرضوخ 

لألمر الواقع .. 

القنيطرة: األسبوعسكان براريك »البراهمة« يعيشون في ظروف الإنسانية
دعا احلبيب الشوباني، الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني، خالل افتتاح 
الشراردة  الغرب  بجهة  املعنيني  والفاعلني  املدني  املجتمع  جمعيات  مع  األول  اجلهوي  اللقاء 
بني احسن، املواطنني إلى تفعيل الدستور باعتبارهم شركاء في اتخاذ القرار وغاية عبر العمل 
الدؤوب واملتواصل حتى حتقق السياسات أهدافها التنموية. وقال:»نحتاج إلى شراكة واسعة، 
واالنخراط في التفكير، واإلجناز والتطبيق، مما يتطلب ثقافة مجتمعية«، مشددا على ضرورة 
تأهيل احلياة اجلمعوية بقواعد جديدة لتكون مؤسسات شريكة في القرار والتفكير والتدبير 
والتقييم. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية حتاور املجتمع املدني مباشرة من خالل لقاءات جهوية، 
مبرزا أن هذه العملية، التي ستستغرق بضعة شهور وتشمل جميع جهات اململكة، تعد التزاما 
والنتظارات  اجلديد  الدستور  ملضامني  استجابة  اجلميع  على  مطروحا  وحتديا  ومسؤولية 
اجلمعيات وحاجات الوطن. وأكد أن »اجلميع، كل من موقعه، مدعو إلى العمل من أجل تأمني 
تفعيل الدستور تفعيال جيدا من أجل مغرب أفضل وأكثر تقدما، وهذا التحدي يحتاج إلى عمل 
ونضال ومجهود مستمر ومتواصل«، مضيفا، في هذا السياق، »نعتز في املغرب لكون الدستور 

اجلديد هو صناعة جماعية وتفعيله وحمايته مسؤولية جماعية«.

الشوباني يخطب ود الجمعيات في القنيطرة

»ميدان التحرير« في خريبگة 

املسبح هو املتنفس الوحيد أمام سكان مدينة خريبگة في مواجهة حرارة الشمس املفرطة..
ولكن أمام هذا االزدحام أصبح الناس يطلقون عليه اسم »ميدان التحرير« على سبيل املزاح..

 مكناس:



لعبت األندية األدبية أو الصالونات 
نشر  في  ومهما  ب��ارزا  دورا  الثقافية 
مختلف  في  والفكر،  الثقافة  وتطوير 
التاريخ،  مر  وعلى  األدب��ي��ة  العصور 
ازده����رت وتطورت  ق��د  ح��ي��ث جن��ده��ا 
احلركة  من سمات  وأضحت  وشاعت، 
وسائل  وم���ن  وال��ف��ك��ري��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
تلك  رواد  ب���ن  امل���ب���اش���ر  االت����ص����ال 
وشعراء  وأدب��اء  مفكرين  من  األندية، 
ومن  ونساء،  رج��اال  ومبدعن  وكتاب 
فيها  تطرح  وكانت  األجيال.  مختلف 
أحاديث  واجل���دل  واحل����وار  للنقاش 
األنشطة  مبختلف  تتعلق  وق��ض��اي��ا 
واالجتماعية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  األدب���ي���ة 

والسياسية. 
وق���د ك��ان��ت ه���ذه األن��دي��ة ت���دار في 
منازل  في  أو  وخاصة  معينة  أماكن 
باحلركة  ي��ه��ت��م��ون  ألف����راد  ش��خ��ص��ي��ة 
الثقافية واألدبية في املجتمع، جتتمع 
خالل  مرة  أو  أسبوعيا  دورية  بصفة 
لعدة  ومت��ت��د  ش��ه��ري��ا،  أو  أس��ب��وع��ن 
موضوعات  فيها  وت��ن��اق��ش  س��اع��ات. 
واالستفادة،  اإلفادة  أجل  من  مختلفة 
الرجال  على  تقتصر  رئاستها  وكانت 
األن��دي��ة طقوسا  ل��ه��ذه  أن  ك��م��ا  ف��ق��ط، 
اإلعداد  حيث  من  وتقاليد  وض��واب��ط 

التنظيم. على  والسهر  والتسيير، 
ومشاركة  حاضرة  املرأة  كانت  وقد 
هذا  اقتحمت  حيث  األندية،  هذه  في 
والثقافي،  والفكري  الرجالي  املجال 
وقد  ونشيطة،  متميزة  فاعلة  وأمست 
بإدارة  النساء  م��ن  العديد  اشتهرت 
في  ج��رأت��ه��ن  بسبب  األدب��ي��ة  األن��دي��ة 
خ��وض ه��ذا اجل��ن��س ال��ث��ق��اف��ي، ومبا 
ميلكن من ذكاء وقاد، وثقافة واسعة، 
إلى  باإلضافة  متنوعة،  أدبية  وملكة 
فظهرت  واالجتماعي،  املادي  اجلانب 
بنون  أدب���ي���ة  »أن���دي���ة  امل��ج��ت��م��ع  ف���ي 
ط���رف نساء  م���ن  وت�����دار  ال��ت��أن��ي��ث«، 
األدبية  الساحة  في  وج��وده��ن  أثبنت 

القدم.  منذ  وذلك  والفكرية، 

األسبوع تصدر عن دار النشر 
دنيا بريس شركة محدودة
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التحقيب في األدب
 المغربي 

ربيع سوس التشكيلي بأكادير
يستضيف الكاتب والناقد محمد أديب السالوي

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

للدول  املانحن  مؤمتر  نتائج  ضوء  على 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  ل����واء  حت���ت  امل��ن��ض��وي��ة 
اإلستراتيجية  اخل��ط��ة  لتمويل  اإلس��الم��ي 

باكو  في  املنعقد  القدس،  لتنمية 
يونيو   11 ي��وم  بأذربيجان 

متخض  وم������ا   ،2013
تؤكد  ن��ت��ائ��ج  م��ن  ع��ن��ه 

الوكالة  دور  ع��ل��ى 
املشاريع  تنفيذ  في 
هذه  ف���ي  امل����درج����ة 

اخلطة.
ون�����������������ظ�����������������را 
ل���الس���ت���ع���داد ال���ذي 
الوكالة  ع��ن��ه  ع��ب��رت 

فاعلة  آلية  تكون  ألن 
ت���ن���ف���ي���ذ ج�������زء من  ف�����ي 

هذه  إط������ار  ف����ي  امل���ش���اري���ع 
اخلطة والتنسيق في ذلك مع أجهزة 

واملؤسسات  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
الوكالة عقدت ندوة  التمويلية األخرى، فإن 
لتسليط  امل���اض���ي  اإلث���ن���ن  ي���وم  ص��ح��اف��ي��ة 

يلي: ما  الضوء على 
امليداني  عملها  مواصلة  على  التأكيد   1-
وصيانة  القدس  على  للحفاظ  واالجتماعي 
واحلضاري  ال��دي��ن��ي  م���وروث���ه���ا 
ودع���م ص��م��ود أه��ل��ه��ا، وفق 
السامية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
امللك  اجلاللة  لصاحب 
م���ح���م���د ال����س����ادس، 
القدس  جلنة  رئيس 
وحت�����ت اإلش�������راف 

جلاللته. املباشر 
مناذج  تقدمي   2-
م��������ن امل������ش������اري������ع 
الوكالة  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
إطار  ف���ي  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ومنها:  عملها  ب��رن��ام��ج 
الثقافي  امل����رك����ز  إح�������داث 
ال���س���ادس في  م��ح��م��د   – امل��غ��رب��ي 
ال��ق��دس، ت��ق��دم األش��غ��ال ف��ي ك��ل��ي��ة احلسن 
غزة،  في  والبيئية  الزراعية  للعلوم  الثاني 

املقدسي. اليتيم  كفالة  برنامح 

واحلداثة  واحل��ري��ة  الدميقراطية  ك��ان��ت 
والثورة واحلركات الدينية والتنمية... أهم 

الباحثون  عليها  انكب  التي  اإلشكاليات 
التاسعة  ال��ن��س��خ��ة  ف����ي  امل����ش����ارك����ون 
منبر  مل��ش��روع  الصيفية  اجل��ام��ع��ة  م��ن 

ه احل�����ري�����ة. وق������د ش�������ارك في  هذ
تنعقد  ال����ت����ي  اجل����ام����ع����ة 

حت����ت ش���ع���ار »ال���ت���ح���ول 
ب��ن مطلب  ال��دمي��ق��راط��ي 
الدميقراطي  االن���ت���ق���ال 
وم����������أزق ال����ص����راع����ات 

الداخلية«، ودامت فعالياتها 
الرباط،  املغربية  العاصمة  شمال  الرومي  بضاية  أي��ام   5
العربية  ال��دول  مختلف  من  باحثا   40 من  أزي��د  حضرها 
البحرين،  العراق،  األردن،  مصر،  تونس،  اجلزائر،  منها 
اليمن واملغرب. وقد شارك في تأطير هذه الدورة نخبة من 
املفكر  رأسهم  على  العربي  العالم  من  واملفكرين  املثقفن 
املغربي محمد سبيال واألكادميي التونسي محمد احلداد 
واالقتصادي  املقارنة،  لألديان  اليونسكو  كرسي  أستاذ 
بوحينة  اجل��زائ��ري  واألك��ادمي��ي  م��س��ع��ود،  علي  امل��ص��ري 
عياض  القاضي  بجامعة  السياسية  العلوم  وأستاذ  قوي، 
لشبكة  املؤسس  الرئيس  متلدو  ومحمد  لكريني،  إدري��س 
نوح  املغربي  االق��ت��ص��ادي  واخلبير  ال��ع��رب،  الليبرالين 

الهرموزي. 

أساتذة وباحثون بجامعة منبر الحرية يسائلون 
متغيرات المشهد العربي

اإلعالم  وتكنولوجيا  الصحافة  نادي  عقد 
م��ع جمعيات  ت��واص��ل��ي��ا  ل��ق��اء  اجل��ع��د  أب���ي 
مبدينة  نوعه  من  األول  هو  املدني  املجتمع 
 2013 يوليوز   05 اجلمعة  يوم  اجلعد  أبي 
حتت  اإلداري،  احل���ي  ال��ش��ب��اب  دار  مب��ق��ر 
املدني  امل��ج��ت��م��ع  ج��م��ع��ي��ات  ع��ن��وان:»ع��الق��ة 

باإلعالم«.
ومتت برمجة هذا اللقاء احتفاال بتأسيس 
النادي ورغبة في تأسيس أرضية شراكة مع 
التي  العالقة  على  اللبس  ورفع  اجلمعيات، 
ت��رب��ط ب��ن اإلع���الم واجل��م��ع��ي��ات، ومت خالل 
املولود اجلديد  التعرف على هذا  اللقاء  هذا 
تعريفية موجزة عرضها طارق  ورقة  بتقدمي 
برغاني كاتب النادي، توضح املشروع العام 
ت��ق��دمي عرض  ب��ع��ده  ليتم  ل��ل��ن��ادي وأه��داف��ه، 
إعالمك«،  وسائل  على  »تعرف  عنوان:  حتت 

ويهدف لتعريف اجلمعيات بصفة عامة على 
اإلعالم واحلصول  البحث عن وسائل  كيفية 
وبهذا  ألنشطتها،  اإلعالمية  التغطية  على 
اخلصوص أكد يوسف عصام رئيس النادي 
والذي قدم هذا العرض، أن ما جاء في هذا 
موضوع  يكون  أن  ميكن  بشموليته  األخير 
وشدد  ث��الث��ة.  أو  يومن  م��ن  تكوينية  دورة 
أعضاء النادي على ضرورة ربط عالقة متينة 
فيما  والتواصل  واجلمعيات  اإلعالمين  بن 
وتطلعات  لهموم  األقرب  باعتبارهما  بينهما 
اإلعالم  يحتاج  املدني  فاملجتمع  املواطنن، 
أفكاره بن املواطنن ودعمه، واإلعالم  لنشر 
باألخبار  مل����ده  امل���دن���ي  امل��ج��ت��م��ع  ي��ح��ت��اج 
واألفكار وحلول املشكالت املجتمعية، وكذلك 
املهنية  املعاملة  من سوء  اإلعالمين  حلماية 

والتعسفات.

عالقة جمعيات المجتمع المدني باإلعالم

وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل 
القدس على  للحفاظ  مشاريعها  تنفيذ 

األندية األدبية 
بنون التأنيث

موظفو وموظفات الوزارة املكلفة 
بالبرملان يؤسسون نقابتهم

املكلفة  ب���ال���وزارة  نقابة  م��ؤخ��را  تأسست 
املدني حتت  واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات 
وموظفي  مل��وظ��ف��ات  املستقلة  »النقابة  اس���م: 
الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع 
موظفيها،  من  مجموعة  من  مب��ب��ادرة  امل��دن��ي« 
في  للنقابة  تنفيذي  مكتب  ان��ت��خ��اب  مت  وق��د 
النقابة  م��ق��ر  احتضنه  تأسيسي  ع���ام  ج��م��ع 
الوطنية للصحافة املغربية على الشكل التالي: 
الفقيه  منية  نائبته:  زه��اري،  محمد  الرئيس: 
التطواني، الكاتب العام: عبد احلفيظ قرياني، 
فطمة  امل���ال:  أمينة  العطوي،  إبراهيم  نائبه: 
املستشارون:  الشرقاوي،  عمر  نائبها:  حمدان، 

عادل بايدات، املصطفى لكويس، رشيد لزرق.

عبد القادر الغزاوي »القصر الكبير«

                  )1(



الغزالي أكثر من مستشرق  من املهتمني بدراسة اإلمام 
زعيتر..  ع��ادل  ترجمة  م��ع  ك��رادوف��و(  )ال��ب��ارون  ومنهم 
الثانية  الطبعة  والنشر  للدراسة  العربية  )املؤسسة 
أك��رم زعيتر بكلمة مؤثرة في  1984(، وقد قدم األستاذ 
أخيه  من طرف  قدم  ما  ذاك��را  »الغزالي  الكتاب  إص��دار 
للفيلسوف  والرشدية(  )ابن رشد  ترجمة  في   - عادل   -
)كرادوفو(  للعالمة  سينا(  )اب��ن  كتاب  وبعده  )ري��ن��ان( 
يقول أكرم  أخو عادل رحمه الله ))ولعله من لطف األقدار 
عادل  آث��ار  من  يطبع  ما  أول  )الغزالي(  كتاب  يكون  أن 
بعيد وفاته، فالغزالي كان محببا إليه، أثيرا لديه، وعلى 
مكانة  من  ع��ادل  لدى  العقلية  وللبراهني  للعقل  كان  ما 
واالجتماعية  السياسية  ومعتقداته  آرائ��ه  في  تتجلى 
والفقهية، فإنه كان في تدينه وتقواه، وفي صفاء نفسه 
وروحانيته، وفي اجتاهه إلى الله وإميانه، وفي تقديره 
قيمة القلب والوجدان بأبني إلى معرفة الله على مذهب 
لبارون  الغزالي  )ك��ت��اب  ال��غ��زال��ي((  حامد  أب��ي  احلجة 
كرادوفو املؤسسة العربية للدراسات والنشر صفحة 5(، 
ويشير األستاذ محمد عبد الغني حسن إلى قيمة كتاب 
الغزالي  اإلم��ام  فو( عن  ك��ارادي  )كتاب  بقوله:  )املؤلف( 
علماء  فيها  وج��ه  ال��ت��ي  األجنبية  ال��دراس��ات  م��ن  )ه��و 
وتطوره،  اإلسالمي  التفكير  إلى  اهتمامهم  املشرقيات 
الكتاب منذ بضعة وخمسني عاما، فكان  وقد ظهر هذا 
يرجع إليه الباحثون على أنه مصدر من مصادر التاريخ 
الكتاب  ه��ذا  بعد  واستحدثت  اإلس��الم��ي،  الفكر  حلركة 
خلو  ولكن  والعرب،  األجانب  من  لباحثني  أخ��رى  كتب 
املكتبة العربية منه كان أمرا دعا املرحوم األستاذ عادل 
زعيتر إلى ترجمته، حلفاوته مبفكر من مفكري اإلسالم، 
اإلسالمي  وال��ت��ص��وف  ال��ك��الم  بعلم  الوثيق  والت��ص��ال��ه 
واألخالقيات التي فلسفها اإلمام )الغزالي( على طريقته 
على سبيل  يجعلها مجرد وعظ ونصائح  ولم  الرائعة، 
عمق  من  الكتاب  في  الرغم مما  وعلى  والنهي..(  األم��ر 
في البحث، ورجوع إلى املصادر العربية التي لم تكن قد 
طبعت في ذلك احلني، وعلى الرغم مما فيه من إحاطة 
على  غريبة  ليست  نزعة  تغلبه  الرجل  نرى  باملوضوع 
آذاننا وال على أبصارنا، هي نزعة فريق من املستشرقني 
يكادون ميضون  فال  العلم،  لقضايا  يخلصون  ال  الذين 
في طريق البحث حتى تغلبهم آراء خاصة، ليست علما 
وإمنا  للعلم،  الصحيح  ال��وج��ه  بها  ي��راد  وال  خالصا، 
الصحيحة  الصورة  يشوه  ما  سطورها  بني  حتمل  قد 
وت��ك��اد تكون هذه  ه��ن��اك..  ومل��زة  ل��إس��الم، بغمزة هنا، 
اآلراء اجلائرة احلائدة عن النهج السوي للعلماء نغمة 
معادة مكررة يديرها هذا الفريق املعني من املستشرقني 
عن  ن��اق��ال  يظهر   – هنا   – فالغزالي  مناسبة،  ك��ل  ف��ي 
مأثور مسيحي، ومتأثرا مبؤثرات نصرانية، كأن كثيرا 
أفكاره،  أن يكون أصيال في  فيلسوف مفكر مسلم  على 
الكتاب املشار  137 من  )انظر ص  آرائه  أو مبتدعا في 
)ك��ارادي فو( سبب لتعويق  إليه(، وامل��رأة املسلمة عند 
للقصص  موضوعا  تكن  لم  ألنها  النفسية،  ال��دراس��ات 
)انظر ص  بالغ احلظوة  مكان  الغرب  في  له  أفرد  الذي 
149(، وإن��ش��اء أول زاوي��ة صوفية على يد أب��ي هاشم 
الصوفي سنة 150ه� يعد تقليدا ألديرة النصارى!! )انظر 
الغربية، واالستنباطات  اآلراء  160( وغير ذلك من  ص 
العجيبة التي قد يلقاها القارئ في مواضع من الكتاب، 
والتي ال تثبت مناقشتها على احملك حني توزن مبيزان 

العلم الصحيح النزيه املبرإ من مثارات الريب..
إن ك��ت��اب )ك����ارادي ف��و( ع��ن »ال��غ��زال��ي« ق��د ظ��ل مرجعا 
لعلمائنا الذين كتبوا في الفلسفة واألخالق والتصوف 
اإلسالمي، وإذا لم تكن ترجمته ضرورية ملا بني دفتيه من 
بحث أصيل، فإنها ضرورية ليعرف املسلمون ما يقال في 
اإلسالم وما يقال فيهم، فإن كان صدقا وإنصافا شكروه 
وحمدوه ألنهم يعرفون الوفاء، ويقدرون العلم والعلماء، 
وإن تكن األخرى فإنهم – واحلمد لله – واقفون خلصوم 

اإلسالم باملرصاد.
لقد استشهدت بكلمة األستاذ محمد عبد الغني حسن فيما 
كتبه )كلمة البد منها( حول الكتاب الذي نحن بصدده، 
وحتى ال يقع القطع أو التبجح مبا يكتبه – املستشرقون 
أغلبهم حول تراثنا وتاريخنا وأئمتنا، فإن التصدي   –
في  ومسؤولية  واجبا  يعد  طرفهم  من  كتب  ما  لبعض 
في  )استشراقية(  ش��ه��ادات  جن��د  م��ا  فكثيرا  األع��ن��اق.. 
بحوث إسالمية يستدل بها وفيها أصحابها بأقوال من 
التصوف  في  وباألخص  املستشرقني،  أولئك  من  كتبها 
اإلسالمي وأحوال مشايخه ومريديهم، مع العلم أن لهذا 
الباب أربابه وشروطه ومفاهيمه، فكان أولئك الدارسون 
املفتونون يكتفون بإيراد بحوث في املوضوع ولكن ليس 
من وجهه الصحيح وكما يجب أن يكون، وهذا ما يدعو 
كتاب  تصفح  بصدد  ونحن  ذلك  مثل  على  الوقوف  إلى 

يتبع»الغزالي« ملؤلفه )كارادوفو(.

كانت مراكش احلمراء إلى وقت قريب جدا وقبل أن تندلع بها نيران البناء 
هادئة آمنة، حتى قيل إنها مدينة بدون جرائم على غرار مدن بدون صفيح، 
بسبب ما كان يتمتع به املراكشيون األقحاح وما يتميزون به من تسامح أو 
املعارك  البررة متنع من نشوب  أبنائها  قال أحد  سماحة، وهي فضيلة كما 
واخلصومات بني السكان، وتفرض احترام اآلخر كيفما كانت درجته أو مكانته، 
وباألخص اجلار الذي كاد أن يعتبر ويعد من أفراد األسرة، زيادة على األخالق 
التي كان يربى عليها الصغار منها عدم مد اليد إلى ما هو للغير، واالحتراس 
من التطاول عليه، أما اليوم فقد تغير الوضع كثيرا، نتيجة التوسع العمراني، 
وتزايد الكثافة السكانية وانتشار بعض الفضاءات العشوائية التي ساعدت 
على »تزييف املدينة« وإدخالها من ذلك اجلانب في عداد القرى أو األرياف، ولم 
يعد بإمكان أو استطاعة املكلفني بالطمأنينة والساهرين على األمن مسايرة 

الوضعية اجلديدة، ومن ثمة محاصرة ظاهرة اإلجرام مبدينة تتطور دومنا 
هوادة، وتتوسع أرجاؤها بال توقف، ألن ما شهدته مراكش، القلب 

النابض للسياحة املغربية، كان مناقضا متاما ومتناقضا ملا 
الساعة  حدود  إلى  ظل  الذي  األمن  قطاع  ويعرفه  عرفه 

)وبالضبط في مراكش( يشتكي من اخلصاص والنقص 
في اإلمكانات اللوجيستيكية والبشرية واآلليات التي 
تسهل عملية االشتغال والتواصل مع طالبي النجدة، 
ناهيك طبعا عن الظروف القاسية التي يعمل فيها 
رجل األمن، مقارنة مع ما يتقاضاه وما يكسبه حالال 

من مداومة ال تعرف الراحة إليها سبيال.
فتغيير مسؤول كبير بدرجة وال لألمن بآخر قادم 
من جهة شرقية أو غربية بتجربة أو بغيرها ال ميكن 

من حل املشاكل املتراكمة والتي تتخبط فيها مدينة 
يوسف بن تاشفني، بل إن اإلقدام على تلك التغييرات 

املفاجئة بدون سبب أو بسبب ال عالقة له باملنصب وفي 
ظروف غير مالئمة ال يؤدي إال إلى إضعاف اجلهود وزرع 

اإلحباط وعرقلة خطط العمل التي يكون املسؤول قد أشر عليها 
بعد دراسة مستفيضة وقراءة متأنية ودقيقة ملا يدور في دائرة نفوذه، 

والواقع الذي تعيشه املدينة على مستوى القطاع األمني أكبر دليل على ما 
أقول وما يتداوله الناس جميعا.

في األسبوع املاضي وبالضبط يوم الثالثاء وهو يوم يشطر األسبوع إلى 
قسمني عند إخواننا الشرقيني، اندفعت بضحك طفولي ال أنوي على شيء، 
كما  مراكش  بجهة  الوطني  األمن  والية  مقر  أثثت  التي  احلشود  اخترقت 
تخترق املعزوفة أذني السامع، قلت اندفعت مبناسبة تبادل السلط و»املفاتيح« 
توديع  األمنيني، ألنخرط مع احلاضرين في  املسؤولني  قال أحدهم بني  كما 
في حلظة قاسية فجائية كما قال عبد املجيد شكير،   – والي األمن السابق 
استسلم فيها املسؤول إلى قدره أو باألحرى إلى قدر اإلدارة التي لم تفعل مبدأ 
»احلق في املعلومة« والذي جاء به الدستور اجلديد، ولذلك ترك الباب مشرعا 
لتفاسير فجة ال تنطق باحلقيقة، كالتفسير الذي »تفضل« به رجل أجوف من 
أعجاز النخيل كان يسعى إلى دق عنق الرجل فوق نصل طاولة املقهى التي 

يدمن على اجللوس بها، حيث أرجع ما وقع لدعواته التي استجيب لها، رغم 
أن دعواته )إن كانت له دعوات( لم تنفعه يوم وقوعه بني يدي رجال األمن 
أو ملهنة شريفة، يستعصي حمل  بسبب تطاوله وعنتريته وانتحاله لصفة 
مقدمة  في  كانت  التي  الوجوه  من  العديد  قيل،  كما  »الكوانب«  على  أقالمها 
أثر، غابت عن  لها  لم يظهر  السابق يوم تعيينه مبراكش  الوالي  مستقبلي 
األنظار متسكا باملقولة املعروفة »الله ينصر من اصبح«، وإن كان البعض من 
اإلخوان امللتزمني قد وجدوا للظاهرة تبريرا أقرب ما يكون إلى الالمعقول، 
كلمات في منتهى البساطة والشفافية أفلح أصحابها في إعادتنا من الشرود 
وإبعاده  اللقاءات،  من  النوع  هذا  مثل  تدبير  بأهمية  والذهول، وحتسيسنا 
عن كل التكهنات واألسئلة الغامضة أو ذات كل االحتماالت )إلى حني ظهور 
احلقيقة( لسبب بسيط هو وجود أناس لهم حساسية من املوضوع، يريدون 
أن يفرغوا ما في اجلوف من أحقاد ومن ضغينة تلبية طبعا للمناسبة 

التي لم تكن منتظرة.
جدا،  عاد  بشكل  يشتغل  السابق  الوالي  كان  لقد 
يقوم بواجبه في حدود اإلمكان واإلمكانيات املتوفرة 
العامة،  الشوارع  في  يتجول  الظاهر(  حسب  )وهذا 
الطرقات  على  املوزعني  الشرطة  رجال  عمل  يراقب 
تفاديا  الفتيل  نزع  في  أحيانا  ويساعد  واملدارات، 
بشكل  يتواجد  التكلفة وسعر اخلصومة،  الرتفاع 
مستمر مبكتبه، رمبا ال يستقبل املواطنني بكثرة، 
في  علمه  دون  عقبة  تكون  شبكة،  لوجود  نظرا 
وصول الشكوى أو التواصل مع املشتكني، وهذه 
ميزة ولله احلمد تتمتع بها إدارتنا املغربية »الله 

يعفو علينا منها«.
ارتباط  لها  والتي  احليوية  القطاعات  بعض  إن 
عملي بجهاز األمن كقطاع احملاماة التي أصبحت تعاني 
من انشقاق في صفوفها، وقطاع املال واالستثمار حيث أن 
التغيير بعض رؤساء  يد  تطال  أن  تنتظر  كانت  القطاعات  تلك 
املصالح الذين خلدوا في مناصبهم، واستمروا في خلودهم ألكثر من 
ربع قرن، وكأن اإلدارة عاجزة عن تعويضهم أو العثور عمن يقوم مقامهم، واملثال 
معها  املواطنون  أضحى  والتي  رصيد،  بدون  الشيكات  مصلحة  هو  الصارخ 
يفضلون مساطر أخرى رغم تعقيداتها، تالفيا لالنتظار القاتل والذي في الغالب 
ما ينتهي باستعمال عبارة »لم نعثر عليه«، أو »احلفظ إلى حني كذا ...« وهي 
عبارة في نظري حتمل في مضمونها وفي عمقها الكثير من االستهتار بحقوق 
املواطنني، ومن ضرب ملصداقية اإلدارة التي يعمل املسؤولون اجلدد بها على 
الكفاءات واملواهب )برنامج  إليها، عن طريق تشجيع أصحاب  إعادة االعتبار 
»شرطي إيدول«(، وفتح األبواب في وجه املجد واملتفاني واملخلص: أبواب الترقي 
وحتمل املسؤولية، ويسهرون على حتسني الوضعية املادية املزرية والتي كثيرا 
ما كانت تدفع إلى االنتحار أو االختفاء إذا ما تكالبت تلك الوضعية مع ظروف 
العمل الشاقة والتي ال يراعى فيها السن وال البنية وال الساعات الطوال التي 

يقضيها رجل األمن  في احلراسة أو املراقبة أو مالحقة اجلرمية.

»إذا تناطحت الثيران سخط الله على البرواگ«، حتت هذا العنوان سبق لي أن 
كتبت مقاال يوم كانت األحزاب تقوم بحمالتها االنتخابية استعدادا لالنتخابات 
األوراق  الوجدي  املثل  في  يعني  ذلك سابقا  كما شرحت  والبرواگ   – التشريعية 

اليابسة التي تتساقط من األشجار في فصل اخلريف لتكسو سطح األرض 
التي تتناطح فيها الثيران فتدوسها في عملية الكر والفر لتحولها إلى 

أتربة وغبار. وأعني بالبرواگ هنا جموع املواطنني الذين يعانون 
يحاولون  الذين  األحزاب  »مناضلي«  بني  التطاحن  هذا  من 

كل حسب قدراته أن يستميلوا أكبر عدد من املواطنني ملا 
يقترحونه من برامج، واملعلوم أن قادة األحزاب يلجؤون 
في جل األحيان إلى تلميع برامجهم ولو أدى األمر بهم 
إلى االفتراء والكذب، وهكذا تخوض األحزاب على لسان 
قادتها معارك طاحنة يحاول كل حزب أن يظهر مبظهر 
احلزب املتفوق على غيره من الهيئات السياسية وذلك من 
خالل اخلطب الطنانة والوعود املعسولة، وقد تؤدي هذه 

احلمالت إلى التجاذب واملزايدات بل حتى إلى نعت اخلصوم 
بأبشع الصفات القدحية، وإذا كانت هذه التصرفات املشينة 

وهذا السلوك مقبوال أثناء احلمالت االنتخابية، فإن التعامل 
بني األحزاب بعد ظهور نتائج االنتخابات، يجب أن يكون متسما 

بكثير من املوضوعية واجلدية واملصداقية واالحترام، وقد سقت لكم 
في احللقة املاضية من هذا الركن النموذج الفرنسي في عقد جلسات البرملان 

والطريقة واللغة واألسلوب الذي يتحاورون به حتت قبة البرملان التي يعتبرونها 
محرابا مقدسا ال يجوز إساءة األدب داخل جدرانه، وقد الحظتم والشك الفرق الكبير 
بني أسلوب قادتنا وبرملانيينا وبني الطريقة املهذبة واملتحضرة التي تطغى على 
نقاشات نواب الشعب الفرنسي، وحبذا لو قرر رؤساء برملاننا بغرفتيه إرسال وفود 
واإلجنليزي  الفرنسي  الوطني  املجلس  جلسات  ليحضروا  املغاربة  زمالئهم  من 
حتى ينهلوا من ينابيع الدميقراطية احلقة وينقلوها إلى الرأي العام املغربي من 
خالل تدخالتهم؛ وحتى حني تشتد حرارة املناقشات بني األغلبية واملعارضة، فإن 
اخلالف بينهم ال يفسد للود قضية كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي، فتراهم بعد 
انتهاء حصة اجللسات يلتقون في مقهى البرملان وهم يتبادلون أطراف احلديث في 

جو من الصداقة واالحترام املتبادل، هذا وقد أثارني التصعيد الذي ما فتئ يزداد 
تفاقما في االتهامات التي يكيلها قادتنا السياسيون لبعضهم البعض، بل بعض 
التصريحات املبطنة صارت تثير املخاوف لدى الرأي العام، أذكر منها قول رئيس 
احلكومة: إن النار مازالت حتت الرماد، وأن الربيع العربي لم ينته 
بعد، وأن حركة 20 فبراير قد تعود إلى الشارع، وأنه 
إن كان قد أدار لها ظهره فيما مضى، فإنه سيغير من 
لهجته هذه املرة، وقد سبقه إلى استعمال هذا التلميح 
قادة االحتاد االشتراكي حني كانوا يتبجحون بأن 
املرحوم احلسن  من  املُلك  انتقال  في  الفضل  لهم 
الثاني إلى ولي عهده محمد السادس في ظروف 
العمود  يشكلون  السادة  بهؤالء  وكأني  مناسبة 
الفقري خليمة اململكة املغربية وأنهم بدونهم قد 
تعصف بها الرياح، وأدهى من ذلك يتجرأ رئيس 
للرئيس  وقع  مبا  املغرب  تشبيه  على  احلكومة 
املخلوع والهارب بعد انتفاضة الشعب التونسي 
واالنقالب عليه، ماذا يقصد الرئيس بهذه املقارنة؟ 
سؤال يفرض وقفة تأمل لنعرف إذا كان بن كيران يطلق 
الكالم على عواهنه في غمرة االندفاع للرد على خصمه 
شباط الذي أصابه هو اآلخر الغرور بعد جولته املظفرة في 
األقاليم اجلنوبية، حيث جترأ هو اآلخر ووعد اجلماهير الغفيرة 
التي حضرت جتمعاته اخلطابية بأنه سيطلب من جاللة امللك العفو على أولئك 
اخلاصة  املمتلكات  وخربوا  جنودنا،  جثث  على  وتبولوا  قتلوا  الذين  األوباش 
والعمومية، وهي مبادرة ال يحق لشباط أن يقوم بها حتى ال يحرج جاللة امللك 
ويقحمه في مشكل يتصل بالسيادة املغربية وبكرامة املواطنني، إن النشوة التي 
استمتع بها شباط في االرتقاء الصاروخي إلى املراكز التي وصل إليها في وقت 
وجيز جعلته ينسى أو يتناسى احلدود التي يفرضها عليه فرض املواطنة، بل إنه 
قفز على اخلطوط احلمراء حني صرح أن جاللة امللك ال ميكنه أن يحدد موقع حزب 

االستقالل، وأخشى أن ينطبق عليه قول الشاعر:
وإذا أكرمت اللئيم مترد إذا أكرمت الكرمي ملكته   

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

 محمد بركوش

احلكومة بني االنشقاق واالنزالق!!

 إدريس أبايا

مع اإلمام الغزالي في 
32شهر رمضان

 

التعامل مع تغيير والي أمن مراكش مبقولة »الله ينصر من اصبح«

حبذا لو قرر 
رؤساء برلماننا بغرفتيه 
إرسال وفود من زمالئهم 

ليحضروا جلسات المجلس الوطني 
الفرنسي واإلنجليزي لينهلوا من ينابيع 

الديمقراطية الحقة وينقلوها إلى 
الرأي العام المغربي من خالل 

تدخالتهم

 
إن تلك القطاعات 

كانت تنتظر أن تطال يد 
التغيير بعض رؤساء المصالح 
الذين خلدوا في مناصبهم، 

واستمروا في خلودهم ألكثر من 
ربع قرن، وكأن اإلدارة عاجزة عن 

تعويضهم أو العثور عمن 
يقوم مقامهم
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املنبر  احلر

يجب إلغاء جميع اتفاقيات احلدود املوقعة مع حكام اجلزائر وذلك 
لألسباب التالية:

جميع االتفاقيات املوقعة في إفران وتلمسان تنص على إلغاء احلدود 
وحرية تنقل األشخاص واألموال بني البلدين بدون جواز سفر.

إذن مادام خدام جنراالت اجلزائر ال تهمهم إال مصاحلهم الشخصية 
األساسي  بنده  تلغي  اجلزائر  اتفاق،  ب��أي  املغرب  يلتزم  ال  أن  فيجب 
وهو فتح احلدود، ألن هذا االتفاق أبرم ألجل مصلحة قبائل الصحراء 
أوالد   – شرقا: العمور  وهم  واجلزائر  املغرب  بني  املنقسمني  الشرقية 

سيد الشيخ – ابني كيل
اجلنوب الشرقي : دوي منيع- ركيبات الشرق- آيت خباش- آيت 

عطى – دبالل – جتكانت – آيت توسا...
الغرب حدود املغرب مع موريتانيا: ركيبات الساحل – أوالد دليم – 

أوالد تيدرارين - العروسيني...
فال يجب على املغرب أن يضيع وقته مع جنراالت اجلزائر والذين 
يتكلمون بالنيابة عنهم، بل يجب على املغرب أن يضع ملف احلدود في 

محكمة الهاي عاجال.
  إسماعيل الركيبي

وجهة نظر جندي صحراوي مغربي 
عاش مشاكل احلدود منذ 1957 

ال��س��راب - خ��رب��وش��ة - ب��ام��و - 
عطش - جارات أبي موسى - معركة 
وادي املخازن، هي 6 أف��الم مغربية 
املغرب  ت��اري��خ  أع���ادت  جميلة ج��دا 

احلبيب ليتعرف عليه اجليل احلالي من 
أبنائنا وبناتنا.. هذه األفالم حتكي قصص املغرب أيام امللوك 

السعديني.
ال��ذي صورت  بركة  بن  املخازن لسهيل  فيلم: معركة وادي 
مشاهد احليل السينمائية )قطع الرؤوس( واجلثث في املعركة 
بقصري القصر الكبير والعرائش، حيث غرق كل من سباستيان 
الثاني. كما  املتوكل املخلوع، وفرانسوا  البرتغال ومحمد  ملك 
حيث وضعه  املعركة  قبل  ليال  السعدي  املالك  عبد  امللك  توفي 
ابن يوسف )عبد الرزاق حكم )رحمه الله(( وكبار القياد يتقدمهم 
العربي الدغمي )رحمه الله( وضعوه على صهوة جواد كأنه حي.. 
حيث رفع يده معلنا بداية املعركة حيث كان جيشه املكون من 

300 رجل.
ثم شريط السراب )4 جوائز في املهرجان األول للسينما املغربية 

والسيناريست  واملخرج  الشاعر  املبدع  فيه  بالرباط(، يحكي   1982 سنة 
الكبير أحمد البوعناني )رحمه الله( عن فترة االستعمار الفرنسي واملخزن 

والبون والسيبة في البالد.
شريط: بامو، اجلميل إلدريس ملريني وروعة التمثيل: حملمد احلبشي، 
والفنانة العمالقة التي نسيت من التكرمي: بديعة ريان، والعمالق األستاذ 

الفنان محمد حسن اجلندي والعربي 
الدغمي ومحمد مفتاح وثريا جبران 
)قبل أن تصبح وزيرة الثقافة( وزهور 

املعمري )شفاها الله(.
شريط: عطش لسعد الشرايبي احلائز 
على جائزة مهرجان طنجة في دورت��ه الرابعة، بطولة محمد 

خيي ألول مرة.
التازي..  الرحمان  عبد  أب��ي موسى حملمد  ج��ارات  شريط: 
ال��وزي��ر احلالي لشؤون  له  يقتبس  وزي��را مغربيا  م��رة  وألول 

األوقاف األستاذ محمد التوفيق.
شريط: خربوشة اجلميل حلميد الزوغي.

هذه األف��الم أع��ادت ذاك��رة املغرب احلبيب ليتعرف جيلنا من 
الشباب تاريخ بالده من أمجاد.. وبطوالت كما جاء في فيلم: شوف 
امللك في القمر لنبيل حللو الذي سيعرض قريبا بقاعة الفن السابع.

هكذا أعددت هذه اليومية ألكون مع إخواني املخرجني جزاهم 
الله خيرا، وأملي أن ينتجوا لنا أفالما عن املقاومة التي مازالت 

دفينة الكتب.
فينك: يا الزرقطوني – يا عالل بن عبد الله وإدريس حلريزي.. يا حمان 

الفطواكي، يا إبراهيم الروداني ويا يا يا.
وأخيرا ما أنا إال فنان ولو كنت وزير الثقافة أو وزير االتصال لبرمجت 
هذه األفالم خالل شهر رمضان األبرك بدل املسلسالت اخلايبة والباسلة 

بكل صراحة بتكلفة 8 ماليير.

 مصطفى منير

السينما وتاريخ املغرب
يوميات فنان

كانت احلضارة األوربية ملحقة بالوثنية وذلك منذ أن اعتنق 
اختالط  إل��ى  أدى  مما  306م،  سنة  النصرانية  »قسطنطني« 
الوثنية بالنصرانية وسيرهما سواء، وقد بلغت الوثنية شأنا 
كبيرا، ولم تستطع النصرانية أن تفعل شيئا، وظهرت الرهبانية 
ولكنها وقفت عاجزة ولم تخفف من اجلموح والرغبة املادية 

التي متلكت النفوس.
بعيدة عن احلضارة  تبقى  األوربية  فإن احلضارة  وبهذا، 
اإلسالمية، ألن احلضارة األوربية تفتقد إلى ال��وازع الروحي 
بهداية  الكفيل  وال��ذي هو  بفطرته،  اإلنسان  إليه  ينقاد  ال��ذي 
الناس إلى ما فيه نفعهم وخيرهم، وهذا ما قامت به احلضارة 
اإلسالمية على يد قائدها العظيم سيد البشرية الرسول سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم، فاإلسالم دعا اإلنسان إلى التعاون 
قال  الشر،  أجل  أجل اخلير وليس من  اإلنسان من  أخيه  مع 
البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم  تعالى: »وتعاونوا على 
والعدوان«، ولم تكن دعوة اإلسالم للتعاون من أجل الغزو أو 
االعتداء، وإمنا من أجل العيش في وئام حتت سقف التآخي 
في ظل العدل واملساواة، قال تعالى: ».. أوفوا الكيل وامليزان 
األرض  في  تعثوا  أشياءهم وال  الناس  تبخسوا  بالقسط وال 
مفسدين«، وقال تعالى: »وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 
وبعهد الله أوفوا«، فاإلسالم يدعو إلى العدل قوال وفعال، ومعنى 
أن يكون اإلنسان عادال أن يعرف ما له من حقوق وما عليه من 
واجبات في جترد عن األنانية وفي محبة العدل، حتى يصبح 
دالالت  من  اإلنسانية  في  ما  بكل  إنسانيا  مجتمعا  املجتمع 
ومعان سامية، وإن العاقل ليالحظ أن كل ما جاء به اإلسالم 
ويدعو إليه هو أمر يحمل في طياته السعادة والهناء، ويدعو 
الغريزي  التصرف  عن  اإلنسان  وإبعاد  الفاضلة  احلياة  إلى 
الذي يجعله محتفظا بذاته وحريصا عليها، إلى التصرف العام 
الذي ميتد إلى احمليط اإلنساني، فغاية الدعوة اإلسالمية هي 
إبقاء املجتمع سليما معافى، فهو ينهى عن االعتداء، ويجعل 
الفرد مسؤوال، ويدعو إلى التهذيب وحسن املعامالت، وبذلك 
فهو يقضي على الذاتية ويقوي الروح اجلماعية، وال إكراه في 
اإلسالم أبدا، وإمنا هو تنوير وهداية وحكمة وموعظة حسنة، 
فقد ترك لإلنسان حرية االعتقاد، وفتح أمامه مجال التفكير، 
وعليه أن يختار الطريق السوي، قال تعالى: »ال إكراه في الدين« 
وقد رأى اإلسالم أن اإلنسان لكي يساهم في البناء اإلنساني 
يجب أن يكون مهذبا، وهذا التهذيب يتفرع إلى أن��واع، منها 
النفس، وتهذيب السلوك، فلذا أوج��ب عليه أن يكون  تهذيب 
متواضعا، قنوعا، محبا للغير، محسنا إلى جاره، مساملا في 
بعهده،  موفيا  قوله،  في  صدوقا  عمله،  في  مخلصا  حياته، 
قائما بشهادته، ومتى توفرت هذه الصفات كان عمله نافعا له 
ولغيره، وهكذا فحضارة اإلسالم حضارة األمن واألمان والغذاء 
للجميع، وحضارة العلم والتفتح، وفي هذه احلضارة نرى أن 
ابن مسكويه وإخوان الصفا سبقوا »داروين« إلى نظرية التطور 
واالرتقاء، كما سبق ابن خلدون الغرب في وضع أسس علمي 
االجتماع واالقتصاد السياسي، ويشهد التاريخ أن العرب كانوا 
نبراسا مضيئا هاديا اإلنسانية وذلك بفضل الدين اإلسالمي 
الذي دعاهم إلى الكشف واملعرفة والبحث، وفي القرآن الكرمي 
آي��ات كثيرة تدل على ما جاء في اإلس��الم من حضارة تعنى 
بخصائص عمرانية ومفاهيم كونية، ومن هذه اآليات ما يثبت 
دوران األرض وبرودة جسم القمر وضياء الشمس، وأن قيام 

الكون إمنا هو بنظام اجلاذبية ومن هذه اآليات:
-1 »وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلموا عدد السنني 

واحلساب وكل شيء فصلناه تفصيال«.
-2 »إن الله ميسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن 

أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا«.
ومن الغريب جدا أن نرى أن هناك من يدعي أن اإلسالم دين ال 
يوافق العصر وال يوافق ما وصل إليه اإلنسان من تقدم وعمران، 
مع العلم أن اإلسالم هو مصدر احلضارة والتقدم، وحضارته 
تسمو عن كل احلضارات، فهل األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
والنهي عن قتل النفس والدعوة إلى الوئام والتعاون وتربية 
النفس واحل��ث على احلرية والعدل وامل��س��اواة، وطلب العلم 
ونبذ الظلم أمور ال توافق العصر؟ تبا لألفاكني املغرضني وملن 
يناصرهم، فاإلسالم دين يقف بجانب العقل ويصافح اإلنسانية 
وأعراضهم،  وأموالهم  نفوسهم  في  الناس  مصلحة  ويرعى 
ويأمر اإلنسان أن يعدل بني الدنيا واآلخرة في إطار من التقوى 
والقناعة وطاعة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لدنياه حتى  »ليس بخيركم من ترك دنياه آلخرته وال آخرته 

يصيب أحدهما جميعا وال تواكال على الناس«.
هذه حضارة اإلسالم، احلضارة التي تنبني على التوجيه 
الروحي وتعنى باإلنسان وتكفل السعادة لإلنسانية جمعاء، وال 
مقارنة بينها وبني احلضارة األوربية التي ابتعدت عن النظام 

الروحي الذي هو أساس االعتدال بني املادية والروحية.

انتهى

دين حضارة اإلسالم 
 تسمو عن كل احلضارات

مدينة بوملان واجلماعات املجاورة لها تعرف طقسا ب��اردا يصل في فصل 
الشتاء إلى درجتني أو أربع درج��ات حتت الصفر، وسكانها يعيشون شظف 

العيش وهشاشة البنية التحتية في مختلف القطاعات.
بوملان وإميوزار  بلديتان:  دائ��رة تضم إحدى عشرة جماعة، منها  واملدينة 
مرموشة، وتسع جماعات قروية هي: أمليس گيگو، أمليس مرموشة، آيت بازة، 
آيت ملان، تالزمت، سرغينة، املرس، سكورة واجنيل، ورغم هذه الكثافة السكانية 
التي تتوزع عبر اجلماعات املذكورة، فإن بوملان لم تأخذ من "اإلقليم" إال االسم، 
إذ أن املصالح اإلداري��ة املهمة تتواجد مبيسور، وما يهم املواطن من كل هذا 
بكثير هو مجال الصحة، ذلك أن املدينة تتوفر على مستشفى صغير ال يرقى 
الوسائل  أبسط  فيه  تنعدم  الكلمة، حيث  الصحي مبعنى  املركز  إلى مستوى 
ساكنة  يسع حجم  مستشفى  بناء  يستدعي  ال��ذي  الشيء  للعالج،  الضرورية 
اجلماعات املجاورة، وذلك بتوفير األطباء في مختلف التخصصات كأمراض 
والشرايني  القلب  وأم��راض  الهضمي  واجلهاز  والعيون  والروماتيزم  السل 
باإلضافة إلى مركب للجراحة وتوسيع جناح دار الوالدة، دون أن ننسى قاعة 
يا من تشرفون على قطاع  املطروح: كيف يعقل  الطبية. والسؤال  للتحليالت 
منطقة جبلية  في  املعزولة  اجلماعات  من  املريض  يتنقل  أن  باملغرب  الصحة 
ظروفها املناخية قاسية، وتضاريسها وعرة، لتتم إحالته على فاس أو ميسور 

مبسافة ال تقل عن 100 كلم.
 سغروشني )بولمان(

من لطائف املنن بأتباع هذا الدين احلنيف، ومن 
مواسم  لهم  جعل  أن  ب��ه،  باملؤمنني  الرحمة  مظاهر 

للطاعات، ومناسبات لالعتبار، وأعيادا لالستذكار.
ف��ه��ن��اك م��وس��م احل���ج األك��ب��ر ال����ذي يجتمع فيه 
والوقوف  للطواف  كل حدب وص��وب،  من  املسلمون 
بعرفة في مكان واحد، وتلبية واحدة، وقصد واحد، 
تعلما وتدريبا، وتأكيدا على وحدة املعبود، ووحدة 

الدين ووحدة الوجهة والهدف.
وهناك فريضة الزكاة مرة كل سنة، وهي مظهر آخر 

لوحدة املسلمني وتضامنهم وتكافلهم وتآزرهم.
ويأتي بعد هذا شهر رمضان ليكون احملطة السنوية 
التي يقف عندها املسلمون، ويؤكدون صلتهم بربهم، 
وليراجعوا سلوكهم وسيرتهم، وليتشبهوا فترة من 
أيامهم باملالئكة، فينقطعوا عن املأكل واملشرب واملنكح 
في نهارهم، ليتعلموا من كل ذلك معاني اإليثار لغيرهم، 
والتفكر في أحوال إخوانهم، وليشاركوهم فيما هم فيه 
من نعمة وخير وفضل، فتتحقق بذلك ملجتمعهم معاني 
التعاون والتآزر والوحدة والبر، مما يدفع املسلمني 

في رمضان لتعلم معان سامية كثيرة منها:
معناه  ف��ي  وم��ا  والعطش  اجل��وع  على  الصبر   -
طوال نهارهم، تعويدا لهم، ودفعا إلحساسهم بأحوال 
أنانية  على  وقضاء  واحملتاجني،  الفقراء  إخوانهم 
وشرابهم  طعامهم  فيشاركوهم  نفوسهم،  في  الغنى 
ولباسهم وما ينعمون به من خير وفضل، وهذا املعنى 
هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
»لكل ش��يء زك���اة، وزك���اة اجلسد ال��ص��وم، والصيام 

نصف الصبر«.
كما يعلمهم الصوم الصبر على النزغات الشيطانية 
واخلواطر الظلمانية من كذب وغيبة ومنيمة وحسد 
وغيرها، حيث مينعهم صومهم من كل ذلك ألنه مدعاة 
إلفساده وجعله بدون معنى، ولهذا قال الرسول صلى 
ال��زور والعمل به  الله عليه وسلم: »من لم يدع قول 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه« وقوله: 

»إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا 
مجاريه باجلوع«.

- الكرم والبذل وهو اخللق الثاني الذي يعودنا عليه 
رمضان من جراء إحساسنا بجوعة الفقراء وحاجة 
املساكني، حيث يقوي فينا عاطفة الرحمة بإخواننا 
احملتاجني، ومشاركتنا لهم في عيشنا وطعامنا وهو 
ما كان عليه الرسول الكرمي في حياته، وباألخص في 
رمضان حيث »كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون 
في رمضان حيث يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم حني يلقاه جبريل أجود باخلير من 
الريح املرسلة« كرما وفضال، وصدقة وب��را، وهو ما 
حرص على ترغيبنا فيه، وحتبيبه إلينا بقوله: »هو 
شهر املواساة، وشهر يزاد في رزق املؤمن فيه، من فطر 
صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان 

له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء«.
- تزكية النفس وتطهيرها، وهذا املعنى من أجل 
املعاني التي تعودنا عليها مدرسة الصيام وهو املعنى 
التي  آي��ة الصيام  أكدته  املقصود منه، وه��ذا هو ما 
حصرت غايته في التقوى في قوله تعالى: »يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون« وهو ما بينه الرسول الكرمي 

صلى الله عليه وسلم بقوله: »الصيام جنة، فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد 
أو قاتله فليقل إني صائم«، وهو أيضا ما عناه اإلمام 
الغزالي بقوله: »الصوم زكاة النفس، ورياضة اجلسم، 
وداع للبر، فهو لإلنسان وقاية، وللجماعة صيانة، وفي 
واتقاء  القريحة،  وإبقاء  القلب  اإلنسان صفاء  جوع 

البصيرة، ألن الشبع يورث البالدة ويعمي القلب«.
فهل آن للمسلمني أن يحسنوا الدخول في مدرسة 
الصيام، ويجتهدوا للحصول منها على أكبر النتائج، 
ويحققوا في أنفسهم ومجتمعاتهم املعاني السامية 
بنية  فيستقبلوه  رم��ض��ان،  أجلها  م��ن  ف��رض  ال��ت��ي 
صاحلة وتوبة صادقة، وأعمال خالصة، تائبني مقلعني 
عن املعاصي، عازمني على إصالح القلوب واألعمال 
واألح��وال لنحظى ببركاته، ونسعد بأسراره، ونحيا 

بأنواره مصداقا لقول الشاعر:
إذا كنت ذا قلب من النور والطهر 

     ولم يك قلبا من حديد وال صخر
فصم جميع العام شهرا تذق به     
     من اجلوع واحلرمان معنى من الصبر
عساك إذا ما جعت ترحم جائعا     

     يبيت على هم ويصبح في فقر
ألم تر أن العام ميضي وكله     

     على البائس احملروم صوم بال فطر
بدا رمضان فلتضئ في هالله     
     سجايا الهدى واجلود والعطف والبر

صم الشهر عن زاد احلياة جميعه 
     وكن دون أعراض الورى صائم الدهر

إذا كنت في ترك املباح تطيعه     
     أطعه بترك اإلثم والغي والشر

إذا صمت إميانا وأفطرت طائعا     
     عرفت صنوف العيش في احللو واملر

ففي الصوم ترضي الله بالصبر والتقى
     وفي الفطر ترضي الله باحلمد والشكر

بوملان: املدينة املريضة

الصيام ملدرسة  بقلم: د. يوسف الكتانياالستعداد 
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املنبر  احلر

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

املصلحة القانونية
إعالن للعموم 

بحث عن املنافع واألضرار
يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس إلى العموم أنه 
بإحداث  يتعلق  ملفا  القانونية  باملصلحة  أودع  قد 
روض لألطفال برقم 93 زنقة 1 جتزئة التازي حي 
سلطان سيدي محمد بن عبد الله مكناس من طرف 

السيد)ة(: فاحت نادية.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال باملصلحة القانونية 
باجلماعة احلضرية ملكناس )ملحقة احلبول( قصد 
االطالع على هذا امللف وإبداء مالحظاته وذلك خالل 
هذا  نشر  تاريخ  من  اب��ت��داء  يوما(   15( مدته  أج��ل 

اإلعالن.
AS 0145/13

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

املصلحة القانونية
إعالن للعموم 

بحث عن املنافع واألضرار
يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس إلى العموم أنه قد 
أودع باملصلحة القانونية ملفا يتعلق بإحداث مقهى 
إقامة  و2   1 برقم  وسناك  احللويات  وصنع  ومخبزة 
بنشقرون  أحمد  السعديني وش���ارع  زاوي���ة   1 س��م��ارة 
Asociété SAM »البساتني مكناس من طرف شركة: 

.»RA de Gestion
فعلى كل من يهمه األمر االتصال باملصلحة القانونية 
قصد  احل��ب��ول(  )ملحقة  ملكناس  احلضرية  باجلماعة 
االطالع على هذا امللف وإبداء مالحظاته وذلك خالل أجل 

مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
AS 0146/13

املغربية اململكة 
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

القانونية املصلحة 
إعالن للعموم 

بحث عن املنافع واألضرار
العموم  إلى  ملكناس  البلدي  املجلس  رئيس  يعلن 
يتعلق  ملفا  القانونية  باملصلحة  أودع  ق��د  أن��ه 
تلوي  زن��ق��ة   181 ب��رق��م  للحفالت  ق��اع��ة  ب��إح��داث 
املدينة اجلديدة مكناس من  امللكي  شارع اجليش 

طرف السيد)ة(: مزهار دونيا.
ي��ه��م��ه األم���ر االت���ص���ال باملصلحة  ف��ع��ل��ى ك��ل م��ن 
)ملحقة  ملكناس  احلضرية  باجلماعة  القانونية 
وإبداء  امل��ل��ف  ه��ذا  على  االط���الع  قصد  احل��ب��ول( 
مالحظاته وذلك خالل أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
AS 0147/13

املغربية اململكة 
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

القانونية املصلحة 
إعالن للعموم 

بحث عن املنافع واألضرار
العموم  إلى  ملكناس  البلدي  املجلس  رئيس  يعلن 
يتعلق  ملفا  القانونية  باملصلحة  أودع  ق��د  أن��ه 
4 إقامة موفيد زنقة  بإحداث مركز للتجميل برقم 
AM&N si »ابن سيناء مكناس من طرف شركة: 

.»houette s.a.r.l
ي��ه��م��ه األم���ر االت���ص���ال باملصلحة  ف��ع��ل��ى ك��ل م��ن 
)ملحقة  ملكناس  احلضرية  باجلماعة  القانونية 
وإبداء  امل��ل��ف  ه��ذا  على  االط���الع  قصد  احل��ب��ول( 
مالحظاته وذلك خالل أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
AS 0148/13

املغربية اململكة 
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

القانونية املصلحة 
إعالن للعموم 

بحث عن املنافع واألضرار
يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس إلى العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  باملصلحة  أودع  قد  أن��ه 
 62 ب��رق��م  اخل��ب��ز  وب��ي��ع  ب��إح��داث مخبزة لصنع 
السيد)ة(:  ط���رف  م��ن  م��ك��ن��اس  س��ن��ب��ل��ة  جت��زئ��ة 

اعباسن العربي.
باملصلحة  االت��ص��ال  األم���ر  يهمه  م��ن  ك��ل  فعلى 
)ملحقة  ملكناس  احلضرية  باجلماعة  القانونية 
وإبداء  امللف  ه��ذا  على  االط��الع  قصد  احل��ب��ول( 
يوما(   15( م��دت��ه  أج��ل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته 

ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
AS 0149/13

املغربية اململكة 
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

القانونية املصلحة 
إعالن للعموم 

بحث عن املنافع واألضرار
يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس إلى العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  باملصلحة  أودع  قد  أن��ه 
 9 ب��رق��م  ال��دج��اج  وترييش  لبيع  محل  ب��إح��داث 
م��رج��ان 1 ال��ش��ط��ر ال��ث��ان��ي م��ك��ن��اس م��ن طرف 

السيد)ة(: حليمة الشلح.
باملصلحة  االت��ص��ال  األم���ر  يهمه  م��ن  ك��ل  فعلى 
)ملحقة  ملكناس  احلضرية  باجلماعة  القانونية 
وإبداء  امللف  ه��ذا  على  االط��الع  قصد  احل��ب��ول( 
يوما(   15( م��دت��ه  أج��ل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته 

ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
AS 0150/13

املغربية اململكة 
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

القانونية املصلحة 
إعالن للعموم 

بحث عن املنافع واألضرار
يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس إلى العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  باملصلحة  أودع  قد  أن��ه 
بإحداث محل للمأكوالت اخلفيفة برقم 99 إقامة 
بن سعيد بلوك »F«  مكناس من طرف السيد)ة(: 

بوجالبة محمد.
باملصلحة  االت��ص��ال  األم���ر  يهمه  م��ن  ك��ل  فعلى 
)ملحقة  ملكناس  احلضرية  باجلماعة  القانونية 
وإبداء  امللف  ه��ذا  على  االط��الع  قصد  احل��ب��ول( 
يوما(   15( م��دت��ه  أج��ل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته 

ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
AS 0151/13

املغربية اململكة 
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

القانونية املصلحة 
إعالن للعموم 

بحث عن املنافع واألضرار
يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس إلى العموم 
يتعلق  ملفا  القانونية  باملصلحة  أودع  قد  أن��ه 
213 وجلة  بإحداث محل لغسل السيارات برقم 
ملراني تواركة  مكناس من طرف السيد)ة(: حور 

عبد الهادي.
باملصلحة  االت��ص��ال  األم���ر  يهمه  م��ن  ك��ل  فعلى 
)ملحقة  ملكناس  احلضرية  باجلماعة  القانونية 
وإبداء  امللف  ه��ذا  على  االط��الع  قصد  احل��ب��ول( 
يوما(   15( م��دت��ه  أج��ل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته 

ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
AS 0152/13

 إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ... إعالنات ...

هي إذن ليست كالبضائع 
امل��غ��ش��وش��ة ال��ت��ي أغ����رق بها 
أسواقنا  األص���ف���ر  اإلن���س���ان 
في  م��ائ��ة  أصلية  ب��ل  ال��ه��ش��ة، 
الصينية  واحل���ك���م���ة  امل���ائ���ة 
سمكة  تطعمني  ال��ق��ائ��ل��ة:)ال 
ولكن علمني كيف أصطادها(، 
الذي  األس��ي��وي  اجل���راد  فهذا 
بحارنا  أعالي  بالغربلة  جفف 
ح���د تصبير  ع��ن��د  ي��ك��ت��ف  ل���م 
عندما  يغنمها  بخوشة  أتفه 
ومصافيه  ب���ش���ب���اك���ه  رم�����ى 
كل  ف��ي  الضيقة  العيون  ذات 
االجت��اه��ات وامل��ج��االت، حتى 
يسلم  ل��م  ال��ب��ق��ال  م��اع��ون  أن 
م����ن ص����ن����ارات هذا  ب�������دوره 
الصياد املاكر. قبصة معطيات 
مبثقال ذرة أمام هول الفاجعة 
تؤكد جميعها أنه داهية خبر 
بخفة  امل���خ���ط���اف  اس��ت��ع��م��ال 
شان،  جاكي  وبالهة  بروسلي 
هبل  منطلق  م��ن  ان��خ��رط  إذ 
التجار  سلل  إف��راغ  في  تربح 
سمكة،  سمكة  مدخراتهم  من 
اهتدى  اليوم وقد  ذا  وها هو 
إلى حيلة الكواريوم الستقطاب 
يشارك  احلانوت،  مول  زبناء 
جتارية  م��ع��ارض  تنظيم  ف��ي 
الشعبية  األح���ي���اء  ق��ل��ب  ف���ي 
يكون  فهل  بهلوانية.  ب��ط��رق 
لذلك  ق��د فطن  م��ول احل��ان��وت 
مل��ا أع����رض ع��ن اخل����وض في 
مياه تلكم األحواض التجارية 
الضفدع؟؟  مطب  في  يقع  لئال 
املتداولة  النوادر  من  إذن  هي 
مقولة  األمازيغي  التراث  في 
ال��ض��ف��دع ال��ش��ه��ي��رة: )آم����ان 

ياضنني آياد(، فهي تعالج إلى 
جانب طاعون الغدر سلوكيات 
حتفزنا على تشغيل كل آليات 
كمواعظ  واحل������ذر  ال���ت���أه���ب 
استنباطها  بنا  يجدر  وقائية 
املخلوق  ه���ذا  ف��ع��ل  ردة  م���ن 
فقد  متأخرة،  جاءت  أنها  ولو 
شخصا  أن  لسانه  على  ورد 
وضعه  ثم  بركة  من  اص��ط��اده 
راح  ثم  باملاء  إن��اء مملوء  في 
يرميه  بقطع مما لذ وطاب من 
اخلضر الطازجة، وقتذاك كان 
ف��ي سعادة  ي��س��ب��ح  ال��ض��ف��دع 
الصياد  بكرم  منتشيا  عارمة 
ارت��ف��ع��ت حرارة  أن  م��ا  ول��ك��ن 
الطبخة حتى أخرج البرمائي 
رأس���ه م��ن ب��ني امل��ق��ادي��ر وهو 

يصرخ: )مياه أخرى هذه(؟؟
الفعل  ردود  ت��ت��ب��اي��ن  ق��د 
م���ن ج��ن��س إل����ى آخ����ر حسب 
حقينة  م���ن���س���وب  م���س���ت���وى 
ال����ن����اس، ومن  ال���وع���ي ع��ن��د 
باملرة  غ��ري��ب��ا  ي��ك��ن  ل���م  ه��ن��ا 
بالطرق  ال��ت��اج��ر  ينتفض  أن 
امل��ش��روع��ة امل��ت��اح��ة ف��ي وجه 
الذي استهدفه،  العدوان  هذا 
حجم  في  الطارئ  فالتراجع 
لم يكن  مبيعاته بنسب مهلكة 
ال  هنا  ونحن  ال��ص��دف��ة،  وليد 
املعارض  أهمية  البتة  ننفي 
الترويج  مجال  في  التجارية 
حتقق  أنها  علما  للمنتجات، 
املنتج  بني  املباشر  التواصل 
واملستهلك مبا يفيد األول في 
استجابة  منتوجاته  تطوير 
ف���ي حدود  ال��ث��ان��ي  ل��رغ��ب��ات 
السوق،  متطلبات  ي��الئ��م  م��ا 

بالقدرة  م��س  وال  خ��دش  دون 
نستنكر  أن��ن��ا  إال  ال��ش��رائ��ي��ة، 
انتهاك  إل���ى  ت��ق��ود  أن  ب��ش��دة 
ع��ل��ى حساب  ط����رف  ح���ق���وق 
ط���رف آخ���ر وب��ال��ت��ال��ي إخالء 
الفوضويني، كما جتدر  سبيل 
اإلش��ارة في نفس النسق إلى 
حماية  جمعيات  نناشد  ف��راغ 
أنا  ب���اب  م��ن  س���ده  املستهلك 
ألن  الغريب،  على  عمي  واب��ن 
عندما  ب�����دوره  ال��ت��اج��ر  ه���ذا 
يلفظه الدكان يتحول مباشرة 
الطعام  ي��أك��ل  مستهلك  إل���ى 
أدل  وميشي في األس��واق وال 
االستهالك  ثقافة  رداءة  على 
ل��دي��ن��ا م���ن ن��ك��ت��ة حت��ك��ي أن 
السبورة  ع��ل��ى  رس���م  م��ع��ل��م��ا 
عن  ال��ت��الم��ي��ذ  س��أل  ث��م  مثلثا 
)درهم  اجل��واب:  فكان  اسمه، 

ديال احلرشة(؟؟ 
خروج  إن  قائل  يقول  ق��د 
القرابني  فوق  للرقص  التنني 

السلطات  ض��د  واالح��ت��ج��اج 
خلفية  على  صفرو  مدينة  في 
إياهم،  م���ن  جت����اري  م��ع��رض 
؟؟،  )ال��ب��س��ال��ة(  فيه ش��يء م��ن 
أدبيات  في  يتعمق  من  ولكن 
جنس  أن  س���ي���درك  ال��ش��ي��ن��وا 
يعتمد  إمن����ا  ه����ذا  ال���ن���م���رود 
حرب  كساحة  السمراء  القارة 
االقتصادية  بالقوى  لإلطاحة 
ال���ك���ب���رى، ف���ي ح���ني م���ا يزال 
يطرق  بني ظهرانينا نحن من 
من  فتحها  قبل  ثالجته  ب��اب 
فلقد  وال��ق��م��ع.  اإلذالل  ك��ث��رة 
أصبح من الضروري أن يقرر 
التجارة  قطاع  على  القائمون 
تسونامي  على  الرقابة  فرض 
األقل  على  الصينية  السموم 
الحتوائها على مواد كيماوية 
ت��ش��ك��ل خ��ط��را م��ب��اش��را على 

صحة املواطنني.
 الطيب آيت أباه  )تمارة(

روحانية  أج��واء  األي��ام  ه��ذه  اإلس��الم��ي  العالم  يعيش 
والقيام،  الصيام  شهر  رمضان،  شهر  بحلول  وذل��ك  كبيرة 
ف��ي��ه تتضاعف  إذ  وال��ط��اع��ات،  وال��ق��رب��ات  ال��ت��وب��ة  وش��ه��ر 
احلسنات، وتفتح أبواب الرحمات،س ويسود جو التراحم 

والتعاطف واإلحسان إلى الفقراء واحملتاجني..
ما  ومنها  صحي،  هو  ما  منها  كثيرة  فوائد  وللصيام 
هو نفسي وروحي، ومنها ما هو أخالقي واجتماعي، ومن 
سنة  بعد  للمعدة  استراحة  فترة  إعطاء  الصحية،  فوائده 
كاملة من األكل ليال ونهارا، فهو مبثابة حمية يومية طيلة 
الله عليه وسلم: »صوموا  شهر كامل، وقد قال نبينا صلى 
وقاية  أي  جنة«  »الصيام  آخ��ر:  حديث  في  وق��ال  تصحوا«، 
ووقاية  الله،  ح��رم  ما  في  وال��وق��وع  الشيطان  من  لإلنسان 
كثرة  ج��راء  من  املعدة  قد تصيب  التي  األم��راض  من  أيضا 

األكل وتراكم الطعام.
ومن فوائد الصيام النفسية والروحية أنه الشهر الذي 
الله،  إلى  ويرجعون  بكثرة،  واملذنبون  العصاة  فيه  يتوب 
بالصيام  قلوبهم  وتتطهر  وأرواح��ه��م،  نفوسهم  وتصفى 

والقيام والذكر والدعاء وقراءة القرآن.
فهو  واألخ��الق��ي��ة،  االجتماعية  ل��ف��وائ��ده  بالنسبة  أم��ا 
منهما  فكل  والفقير،  الغني  بني  امل��س��اواة  من  نوعا  يخلق 
يعلمنا دروسا  الصيام  أن  كما  النهار،  يشعر باجلوع طيلة 
من  والتحرر  واإلرادة  العزمية  وقوة  واالحتمال  الصبر  في 
سلطان العادة الذي كان يتحكم في أنفسنا طيلة سنة كاملة، 
فالبعض منا اعتاد على األكل في أوقات معينة أو على شرب 
الشاي أو القهوة.. ويأتي الصيام ليحرره من سلطان هذه 

العادة ليتفرغ للعبادة والطاعة.
وإذا كان الصيام فريضة دينية وهو أحد أركان اإلسالم 
اخلمسة، فإن بعض الناس جعلوا منه عادة موروثة، إذ أن 
الصيام  فريضة  مبظاهر  يتعلق  ما  كل  من  يخلو  صيامهم 
يصونون  ال  أنهم  كما  للفرائض،  وأداء  وطاعة  تقوى  من 
والكالم  وال��رف��ث  وال��ل��غ��و  والنميمة  الغيبة  ع��ن  ألسنتهم 
في  الصالة  أداء  في  والتهاون  ال���زور..  وش��ه��ادة  الفاحش 
وقتها مع اجلماعة وفي بيوت الله، بل جند منهم من يصوم 
وهي  الدين،  عماد  الصالة  أن  مع  يصلي  ال  ولكنه  رمضان 
الركن الثاني بعد الشهادتني. وهؤالء ليس لهم من الصيام 
س��وى اجل���وع وال��ع��ط��ش، ألن ث��م��رة ال��ص��ي��ام وال��غ��اي��ة منه 
الوجه  الفرائض على  أداء  بدون  تقوى  الله، وال  تقوى  هي 

األحسن واألكمل.
 جد بوشتى )الرباط(

القرابني  فوق  التنانني  »صوموا تصحوا«رقصات 
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نفحات من سيرة الذات

اكتسبُت مهارة في التجارة أثارت االنتباه حتى 
أصبحُت ألقب عند احلاج بوعالم بـ »ْقِدمَياْت الربح«، 
َساِديْن« بـ »النزق«. لم أكن  وعند بعض الّتجار »امْلْ
ألترك زبونا زائــرا في السوق من أجل التبضع إال 
اكتشفته، وعرضُت عليه بضاعتي ثم أقنعته بالشراء. 
أصبح بذلك دكاننا الصغير املتواضع ينافس شطار 
الباعة، وكلما زادت مداخيل املتجر، متنيت أن يزداد 
كرم املعلم بوعالم معي ولكنه لألسف لم يلتفت لذلك. 
بالرغم من هذا كله فقد زينت األربــاح، التجارة في 
عيني، وصغرت من شأن املدرسة. ثم كثرالرفاق من 
عبد  منهم  وأذكر  عليها،  املدمنني  السوليما،  عشاق 
السالم الشرايبي املؤلف املسرحي فيما بعد، الذي 
املجتهد  التاجر  صاحبه  عند  بـــدوره  يشتغل  كــان 
املعجب بالتعامل مع الفرنسيني املتردد على بالدهم 
اشتهر  الذي  حلسن  الصديق  أذكر  كما  باستمرار. 
الزهور،  مقهى  صاحب  حلسن  مبــوالي  بعد  فيما 
ــرادة عبد السالم  ب كــان يشتغل عند األخــويــن  وقــد 
إلى حد  الرحمان، ومنهم أيضا بائع اخلزف  وعبد 
مــوالي محمد،  و»الــبــازريــســت«  مــبــارك،  السي  اآلن 
أذكر من بني  أبلوح.  الذي يوجد على مدخل سوق 
ابن  والبيار،  بالسوليما  املغرمني  الــدراســة  رفقاء 
مقدم احلي السيد مصطفى ابن َسُعوْد الذي التحق 
باجليش مع أول جتنيد عسكري في عهد االستقالل 
واستمر إلى أن بلغ رتبة عقيد وللحديث عنه عودة. 
كما كان يالزمني الصديق حسن الرماش ابن أشهر 
مذبحا  منزله  من  الــذي جعل  القصور  جــزاري حي 
ثم  احلــومــة.  أعــيــان  حاجيات  عــن  ذبائحه  تزيد  ال 
اللذين،  هناك األخوين عبد اجلليل وحميد جبيلو، 
ومنذ مرحلة الكتاب »احْلَضاْر«، سبحان الله، ونحن 
الله في  أمــد  اآلن،  إلــى  فــي هــذه احلــيــاة  نتصادف 
عمرهما. وال ميكن أن أنسى الرفيق الدائم الصديق 
واجلاد  الناجح،  األعمال  رجل  ُعبيد  ولد  مصطفى 
القنالي والذي ما يزال يحظى بحب أهل  مصطفى 
مراكش إلى حد كتابة هذه السطور. وكان لي معه 
اآلن  تذكرناه  كلما  وحزين،  مؤلم  موقف  اآلخــر  هو 
انفجرنا ضحكا، ولكنه أيضا موقف وطني أعتز به، 

سأتناوله في حينه.
شيئا  الــدراســة  رغبة  على  التجارة  رغبة  غلبت 
فشيئا إلى حد االنقطاع الكلي عن سكويلة الباشا، 
ــــذي تزايدت  ــســي بـــوعـــالم ال والـــتـــفـــرغ  لـــدكـــان ال
الشديد  الّتَناُفِس  رغــم  أرباحه  وتــوافــرت  مداخيله 
في سوق النجارين مع مهارة الباعة من أمثال ِدنيا 
والّرحماني الذين كان أغلبهم على عالقة مع بعض 
إلتقانهم  الّشخصيات،  بشتى  املتلونني  املرشدين 
بانتحال  الزبائن،  فيستدرجون  األمازيغية،  اللغات 
صفحة األقرباء واألهل أو معارف األصول، ليحرزوا 
وشطارتهم  خبرتهم  يظهرون  ثم  الزبون  ثقة  بذلك 
أصبع  في  كاخلامت  الزبون  يصبح  ونصحهم حتى 
مضاعفا  البضاعة  ثمن  يدفع  ويجعلونه  أحــدهــم، 
»الضحية«  يصحبون  ثــم  أربـــع،  أو  ثــالث  على  أو 
جامع  ساحة  في  العشوائية  الطرقية  املطة  إلــى 
أن  دون  املدينة  مغادرته  على  ويطمئنون  الفناء، 
يعود  ثم  سومتها.  أو  مشترياته  على  أحــدا  يطلع 
ــور عــنــد صــاحــب الـــّدكـــان ليأخذ  ــف املــرشــد عــلــى ال
املائة،   في  وعشرين  خمسة  »الكومسيون«  نصيبه 
وجل من كبرت جتارتهم وارتفع رأس مالهم كانوا 
األجانب.  مــع  خصوصا  األســلــوب  هــذا  يعتمدون 
أمــا دكـــان بــوعــالم، واحلـــق يــقــال، فــإن الــرجــل كان 
الدين  وقيم  يتصادم  احتياال  التعامل  هذا  في  يرى 
الذي  الربا ال الشطارة،  آيات  احلنيف، ويدخله في 
جعله الرحمان على عباده محرما. ورغم أن معلمي 
أن يقع في املرمات، فقد كان يحتفظ  كان يخشى 
احلالل  يفهم  كما  يفهمون  ممــن  كغيره  لتجارته، 
الربح  لتجارته بهامش من  كان يحتفظ  واحلــرام،  
يــزيــد وينقص حتــت شــعــار آخــر هــو: »الــلــه يجعل 
يحثني  كــان  أنــه  إال  والــشــاري«.  البايع  بني  الغفلة 
على االعتماد على مهارتي ال على خداع املرشدين، 
الرحمان  مما جعل هذا الصنف يتخطى دكان عبد 
بوعالم وحتى إذا دخل زبون من تلقاء نفسه ورغما 
عن املرشد، فهذا األخير ينزوي في مكان وال يتدخل 
لعلمه أنه لن ُيصيبه من ثمن »البيعة« شيء، فنحن 

ال نتعامل مع »الكيودا«.

»قِدميَاْت الربح«

يتبع

بقلـم: حسن الجندي

عيد ميالد

عبد الباري عطوان يزور األخ رمزي صوفيا
رمزي  األســتــاذ  الكبير،  والصحفي  للكاتب  أجــريــت 
ـــام بها  صــوفــيــا عــمــلــيــة جــراحــيــة كــبــيــرة فـــي لـــنـــدن، ق
تكللت  لله  واحلــمــد  جــــوردان«،  »ســيــمــون  البروفيسور 

بالنجاح. العملية 
الباري  عبد  اللندنية  »القدس«  جريدة  مدير  زاره  وقد 
على  واألصدقاء  الزمالء  من  الكثير  توافد  كما  عطوان، 
زيارة األخ رمزي في لندن، شفاه الله وأعاده إلى أرض 

وطنه املغرب في صحة جيدة.

يوم 30 يوليوز اجلاري، الذي يصادف حفالت 
الدولي  املــعــرض  افــتــتــاح  سيتم  الـــعـــرش،  عــيــد 
في  نوعه  من  األول  الدائم  املعرض  وهو  للبناء، 
الــربــاط - متارة  ــذي سيقام مبنطقة  املــغــرب، وال
بحضور عدد من املستثمرين واملقاولني املغاربة 

واألجانب.

أول معرض دولي للبناء في املغرب

صوفيا رمزي 

تهنئة

عقد في سال قــران األســتــاذ األديـــب عبد الله بلمير 
الشاوي على اآلنسة غزالن كرمية السيد محمد تشيش 
حفل حضره السواد األعظم من أقطاب الزوايا ومريديها 
عبر املغرب. ورابطة الشرفاء العلويني تتقدم بتهانئها 
احلارة إلى العروسني راجية لهما زفافا سعيدا وعمرا 

مديدا وعيشا رغيدا.

انتسب الوطنية  إلى 
وشجب غيره  واتهم 

انحزب ثم  وتسيس 
اللهب أشعل  وباملعارضة 

وجب علي  حق  هو  وقال 
الذهب أخلص  كي 
النكب شوائب  من 

سبب كل  ومن 
للنسب.. يسيء 

كسب وملا 
الذهب بني  له  مكانا 

ونهب سرق 
وسحب جر  ثم 

انسحب العتمة  وفي 
وكتب  تطرق  وبعدها 

األدب ميدان  في 
عجب!! فيا  الوطن  حب  عن 

حب الوطن
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(

هنيئا للعريسني 
الشعبي واإلدريسي

الذي  الكبير  الــزفــاف  الــصــورة حلفل 
الشعبي،  ميلود  احلـــاج  ــاول  املــق أقــامــه 
مبناسبة زفــاف حفيدته اآلنسة ملياء إلى 

الشاب حكيم اإلدريسي القيطوني.
واألسبوع جتدد تهنئتها للعروسني، 
ولوالد العروسة، رجل األعمال السيد 

محسن الشعبي وحرمه، وإلى جميع 
أفــراد عائلة الشعبي واإلدريسي 

واملقربني، وبالرفاه والبنني.

الفنانة هند صبري: شعوبنا تنتفض ضد من يتاجرون بالدين
في  اإلخوان في مصر وإطالق حملة »مترد«  إسقاط حكم  بعد 
خالل  من  هند  قالت  املصرية،  »متــرد«  حملة  غــرار  على  تونس، 
صفحتها على فيسبوك: »شعوبنا تنتفض بإرادتها الكاملة على 
من يتاجرون بالدين، ألن من يتاجر بالدين هم أكثر من يسيؤون 
إليه، يكذبون كما يتنفسون، ويظلمون ويضحون بأرواح األبرياء 

لطاملا  الذي  واجلاه  الوليدة،  بكراسيهم  لالحتفاظ  واملستضعفني 
متنوه، وسوف نعز ديننا وننقذه من أمثالهم، نعدكم بذلك«.

راشد  التونسي  النهضة  حــزب  زعيم  إلــى  رســالــة  هند  ووجــهــت 
للبيع«.  مش  وتونس  مصر  لبديع  قول  غنوشي  »يا  قائلة:  الغنوشي، 

ــن هـــذا؟ على األقـــل الذين  وأضــافــت: »يــقــولــون ديـــن، أي دي
املتاجرة  على  يــجــرؤوا  لــم  االســتــبــداد  فــي  سبقوهم 

بكالم الله تعالى ورسوله، صلى الله عليه وسلم، 
إن كنتم فعالاً بالقيم التي تدعونها، لكان الرحيل 

واحدة  دم  قطرة  تسكب  أن  من  عندكم  أهــون 
كل  فــي  فشلكم  واســتــمــرار  بقائكم  سبيل  فــي 

املجاالت«.
السماحة  »ديننا دين  قائلة:  وأنهت كالمها 
والوحدة،  والــعــدل واحلـــق  والــعــمــل  والــعــزة 
ليس العنف واحلقد والكذب والظلم والتكفير 

والسب والقذف والرعب وقلة الضمير«.
هند صبري





ك����ت����ب ال�������روائ�������ي اإلي����ط����ال����ي 
امل��ش��ه��ور، "ال��ب��رت��و م��وراف��ي��ا"، أنه 
الرئيس  مكتب  ف��ي  ي��وم��ا  استقبل 
لشرب  استدعاه  الذي  موسوليني، 
وهو  ساعتني  فبقي  قهوة،  فنجان 
يحدثه عن قوته، ويشير إلى لوحة 
مجموعة  ع��ل��ي��ه��ا  وراءه،  ك��ب��ي��رة 
ضغطت  إذا  ي��ق��ول:  وب���دأ  أزرار، 
الصواريخ،  انطلقت  الزر  هذا  على 
وإذا ضغطت على هذا الزر صدرت 
هذا  على  وإذا ضغطت  التعليمات، 
مورافيا  يقول   - ))فقاطعته  الزر 
لتطلب  ع��ل��ي��ه  ت��ض��غ��ط  زر  وأي   -
)موسوليني.  القهوة((  من  فنجانا 

ناصف(. أحمد  أسطورة 
احلفالت  إح��دى  في  ذكرني  وق��د 
املسؤولني  أح���د  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، 
ف�����ي ح������زب االس����ت����ق����الل -وق������ال 
ع��ن��دم��ا شبهت  ل��ق��د ص��دق��ت   - ل��ي 
بالرئيس  ش��ب��اط،  احل���زب،  رئ��ي��س 
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عندما  ه��ذا،  موسوليني  وص��دق 
وكتب:  "م��ي��ك��ي��اف��ي��ل"،  ك���ت���اب  ق����رأ 
ميكيافيل  م����ذه����ب  أن  ))أؤك���������د 
ح����ي ال����ي����وم، ب���ع���د أرب����ع����ة ق�����رون، 
خبثاء،  ميكيافيل،  عند  فالبشر 
أكثر  امل��ادي��ة  ب��امل��ص��ال��ح  يتمسكون 
اخلاصة،  ب��ح��ي��ات��ه��م  مت��س��ك��ه��م  م���ن 
أهوائهم  ل��ت��غ��ي��ي��ر  اس��ت��ع��داد  ع��ل��ى 
للجميل،  ناكرون  إنهم  وعواطفهم. 
الطمع،  شديدو  مراؤون،  متقلبون، 
هم إلى جانبك طاملا أنت تفيدهم، 
وحياتهم  دم��اءه��م،  ل��ك  فيبذلون 
في  )م��وس��ول��ي��ن��ي  وأط����ف����ال����ه����م(( 

ميكيافيل(. األمير  كتاب  مقدمة 
شباط  ت��ق��م��ص  ك��ي��ف  وع��ج��ب��ت 
امل����ث����ال، شخص  ن�������ادرة  ب����ج����رأة 
وهو  شهرا  بقي  عندما  ميكيافيل، 
ومبجرد  يستقبله..  أن  امللك  يرجو 
التلفزيون  أم��ام  جاء  استقبله،  ما 
ال  ))امل���ل���ك  وق���ال:  ميدي1(  )ق��ن��اة 
له  االستقالل  وحزب  مكاننا،  يقرر 

السياسي((. قراره 
باجلرأة  لشباط،  االعتراف  يجب 
السياسيني  كل  في  افتقدناها  التي 
العبارة،  بصريح  ألنه  املعاصرين، 
االستقالل  ح��زب  ل��ل��م��ل��ك:"إن  ي��ق��ول 
العبارة  وبصريح  شغلك"،  ماشي 
االختصاص  ذل��ك  امل��ل��ك،  م��ن  ي��ن��زع 
من   42 ال��ف��ص��ل  ب���ه  ك��ل��ف��ه  ال�����ذي 
يجعل  وال���ذي  اجل��دي��د،  ال��دس��ت��ور 
وممثلها  ال���دول���ة  ))رئ���ي���س  امل��ل��ك: 
األس������م������ى، ورم��������ز وح��������دة األم�����ة 
واستمرارها،  الدولة،  دوام  وضامن 
واحل������������ك������������م)...( األس�������م�������ى ب���ن 

مؤسساتها((.
واس���ت���ب���ع���اد امل���ل���ك ع��الن��ي��ة من 
ف��ي ش���ؤون ح���زب وطني  ال��ت��دخ��ل 
زعيمه  يقرب  كبيرا،  كان  أو  كبير، 
ش���ب���اط، م����رة أخ�����رى م���ن من���وذج 
موسوليني، الذي بدأ حياته ))في 
وما  ج��دا،  متواضعة  فقيرة،  بيئة 
ما  املجد،  هذا  له  يتوقع  أحد  كان 
زعيما  سيصبح  أنه  يظن  أحد  كان 
في  السياسين  ال��ق��ادة  ألن  أوح��د، 
طبقات  إلى  ينتمون  كانوا  إيطاليا 

ولم  م��ع��ظ��م��ه��م،  ف���ي  ب���ورج���وازي���ة 
مؤقتا،  إال  مب��وس��ول��ي��ن��ي  ي��ق��ب��ل��وا 
واعتقدوا  مصاحلهم،  يخدم  لكي 
ال��ت��خ��ل��ص منه  أن��ه��م ق����ادرون ع��ل��ى 
واهمن  ك���ان���وا  ول��ك��ن��ه��م  الح���ق���ا.. 
واح���دا..  منهم  تخلص  ال���ذي  ف��ه��و 
أحمد  )م���وس���ول���ي���ن���ي.  واح���������دا(( 

ناصيف(.
م����وس����ول����ي����ن����ي، م����ث����ل ش����ب����اط، 
عندما  اش���ت���راك���ي���ا،  ن��ق��اب��ي��ا  ب����دأ 
الطبقة  مت���ث���ل  ال���ن���ق���اب���ات  ك���ان���ت 
يظهر  أن  ))ف���ح���اول  االش��ت��راك��ي��ة، 
معتدل  ك��س��ي��اس��ي  ب���داي���ات���ه  ف���ي 
كان  ألن��ه  مل��اذا..  الدستور،  يحترم 
في  كان  فقد  ضعيفا)...(  ي��زال  ال 
أصبح  ث��م  ث��وري��ا،  نقابيا  ال��ب��داي��ة 
من  ج��ع��ل  متعصبا،  ق��وم��ي��ا  الح��ق��ا 
تعد  ل��م  ل��دول��ة  بديال  ح��زب��ه)...( 
القيام  من  مكنته  وج��ود)...(  ذات 
ب��ح��م��ل��ة دمي��اغ��وج��ي��ة، ح���رك من 
خ��الل��ه��ا ال���غ���رائ���ز ل��ع��دد ك��ب��ي��ر من 
)نفس  ال���ع���م���ل((  ع����ن  ال���ع���اط���ل���ن 

املصدر(.
طنطان  ف���ي  ش��ب��اط  ن��س��م��ع  أل���م 
في  غ���ارق���ة  ال���ب���الد  ))إن  ي���ق���ول: 
حل���ك���وم���ة،  ح����اج����ة  وال  األم���������وال 
على  ت����وزع  أن  ي��ج��ب  وم��ي��زان��ي��ت��ه��ا 

العاطلن((.
بإحلاح  يتحدث  شباط  كان  وإذا 
عن اجلماهير واملسيرات، فإن سلفه 
أن  قال: ))إما  الذي  موسوليني هو 
ت��ع��ط��ي ل��ن��ا احل��ك��وم��ة م��ا ن��ري��د، أو 
احلشود،  بتوجيه  حقنا  سنأخذ 
موقعا  يحتل  أن  استطاع  قد  وكان 
فاندفع  واخلديعة  بالغدر  قياديا 
القوة  ح��ل��م  ن��ح��و  وراءه  وم����ن  ه���و 

املصدر(. )نفس  والسيطرة(( 
ارتبط  شباط،  اس��م  أن  الغريب، 
وحرائق   1990 ف����اس  ب����أح����داث 

ارتبط  مثلما  ف����اس)...( 
اس����������م م����وس����ول����ي����ن����ي 
))ب��������اإلض��������راب��������ات ف���ي 
امل��������������������دن، وت�����ش�����ك�����ي�����ل 
الفقراء،  م��ن  العصابات 
وب��������دأت ع���م���ل���ي���ة ح���رق 
ب���ي���وت األغ����ن����ي����اء)...( 
خائفا  اجل���م���ي���ع  وك������ان 
سيحدث  م����ا  ش����يء  م����ن 
يؤمن  م��وس��ول��ي��ن��ي  ك���ان 
السبيل  ه��و  العنف  ب��أن 
ال������وح������ي������د ل���ت���ح���ق���ي���ق 
األغ�����������������راض(( )ن���ف���س 

املصدر(.
وابحثوا بأفكاركم)...( 
أو  ال�������ت�������ق�������ارب  ع��������ن 
حينما  ال����ت����ش����اب����ه)...( 
على  إي���ط���ال���ي���ا  ك����ان����ت 
أب������واب إع�����الن احل���رب 
فقال  إي����رت����ري����ا،  ع���ل���ى 
تصريحه  م��وس��ول��ي��ن��ي 
جتنب  ))إن  امل��ش��ه��ور: 
إسقاط  ي��ح��ت��م  احل����رب 
املعادلة  وهي  الدولة(( 
ال�����ت�����ي وص��������ل إل���ي���ه���ا 
بن  اتهم  حينما  ش��ب��اط، 
احلكومة،  رئيس  كيران 
املتطوعني  ي��ج��ن��د  ب��أن��ه 
للمشاركة  امل����غ����ارب����ة، 
السورية،  احل����رب  ف���ي 
إعجابه  إلى  منه  إش��ارة 
األسد،  ب��ش��ار  ب��ال��س��ف��اك 
وي��ع��ت��ب��ر دع����م ال���ث���ورة 
حتتم  جرمية،  السورية، 
كيران. بن  إسقاط حكومة 

عنه  ق�����ال  ال�������ذي  ك�����ي�����ران،  ب����ن 
بالتأكيد  ش���ؤم  ن��ذي��ر  إن���ه  ش��ب��اط، 
على  حتى  ش��ؤم  نذير  سيكون  أن��ه 
عندما  خ��ص��وص��ا  ن��ف��س��ه،  ش��ب��اط 
اجلاهلة،  لعنجهيته  العنان  أطلق 
الوزير  خطبه  إح��دى  ف��ي  ووص��ف 
يرافق  ألن��ه  مل��اذا،  بالقاصر،  الوفا 

في  كيران  بن  احلكومة  رئيس  معه 
أنه عندما  حتركاته، ويجهل شباط 
األستاذ  على  الطالب  اعتداء  وق��ع 
امللك  أم����ر  امل�������دارس،  إح�����دى  ف���ي 
رئيس احلكومة بن كيران بالتوجه 

التعليم. وزير  رفقة  املدرسة  إلى 
منع  على  يتجرأ  شباط  كان  فإذا 

امللك من التدخل في شؤون احلزب، 
حتى  واجبه  ميارس  امللك  هو  فها 
ال�����ذي ضرب  ال��ت��ل��م��ي��ذ  ف���ي ح���ال���ة 

أستاذه.
رئيس  إيطاليا،  كيران،  بن  حتى 
توجه  ال��وق��ت،  ذل��ك  ف��ي  حكومتها 
عند ملك إيطاليا في ذلك الزمن)...( 
فيتوري مانويلي الثالث، ))وناشد 
رئ���ي���س ال���������وزراء، امل����ل����ك، ب���إع���الن 
لتجاوزات  حتسبا  ال��ط��وارئ  حالة 
م��وس��ول��ي��ن��ي، ل��ك��ن امل���ل���ك رف����ض(( 

املصدر(. )نفس 
عني  اإلي����ط����ال����ي،  امل���ل���ك  إن  ب����ل 
في  للحكومة  رئيسا  موسوليني 
))ألن  مل����اذا:   ،1922 أك��ت��وب��ر   21
م���وس���ول���ي���ن���ي اس���ت���ع���م���ل إرادت��������ه 
قمة  إل�����ى  ل���ل���وص���ول  احل����دي����دي����ة 
ننسى  ال  أن  ينبغي  لكن  السلطة، 
يستطيع  ال  ضعيفا  ك��ان  امل��ل��ك  أن 
أخذت  قد  الدولة  وأن  مواجهتهم، 
)نفس  واالن���ه���ي���ار((  ال��ت��ف��ك��ك  ف���ي 

املصدر(.
ف��ك��ي��ف ت��ع��ام��ل م��وس��ول��ي��ن��ي مع 
ل��ه ع��ن رئاسة  ت��ن��ازل  ال���ذي  امل��ل��ك 
موسوليني  أصبح  لقد  احلكومة، 
ويعبر  ص�����دره  ف���ي  مب���ا  ي���ج���اه���ر 
))العجز  امل���ؤرخ���ون  س��م��اه  ع��م��ا 
لألشخاص((  ال��دائ��م  ال����والء  ع��ن 
مضيفني:  ط��ب��ع��ا،  امل��ل��ك  ف��ي��ه��م  مب��ا 
الوالء  هذا  ينبذ  ما  سرعان  ))إنه 
)نفس  ب����ق����دم����ي����ه((  ي�����دوس�����ه  أو 

املصدر(.
يتحول  وموسوليني  وبسرعة، 
أفضل  ))إن��ي  يقول  ديكتاتور  إل��ى 
س����ك����ادري����س����ت����ي، "أص�����غ�����ر ع���ام���ل 
جاهل"، على أستاذ جامعي، عاجز، 
ثقافتهم  ابتالع  بسرعة  أنصحهم 

أجوافهم((. من  لفظها  أو 
املفجوعون  اإليطاليون  ليجمع 

جتاه  الطبيعي  املنطق  صحة  على 
بهم  نكبت  ال��ذي��ن  ال��ط��غ��اة  ط��اب��ور 
اندفاعاتهم  ثمن  ودفعت  البشرية، 
إجماعا  ه��ن��اك  ف���إن  ال��ش��ي��ط��ان��ي��ة، 
هم  وأم��ث��ال��ه)...(  موسوليني  على 
عندما  للشخصية،  متقن  من���وذج 
ت��ت��ع��رض ب��ف��ع��ل م���ا ع��اي��ش��ت��ه في 
مسارا  فتأخذ  املبكرة)...(  طفولتها 
مسارا  ح��ي��ات��ه��ا،  ف��ي  طبيعي  غ��ي��ر 
امتلكت  وكلما  حولها،  مل��ا  م��دم��را 
السلطة  من  بعضا  الشخصية  هذه 

دونها. بطشت مبا هم 
الذين  االس��ت��ق��الل��ي��ني  م��ن  واح���د 
أي������دوا ش���ب���اط، ث���م ارت����اب����وا من 
طريقته، يحكي أنه سمعه مرة يقول 
السادس  الصراحة، محمد  مبنتهى 
ملك، وأنا رئيس احلكومة، ملاذا ال، 
للملك  مبنعه  يصارح  عندما  ولكنه 
ال��ت��دخ��ل ف���ي ش����ؤون احل����زب فإن 
ط��م��وح��ه ب��ال��ت��أك��ي��د، س��ي��ج��ع��ل من 
لشباط،  تلميذ  مجرد  موسوليني 
في  م��رة  ق��ال  موسوليني  أن  رغ��م 
خ���ط���اب ج��م��اه��ي��ري: ))الب������د لي 
ف��ي احل��ك��م عشرة  م��ن االس��ت��م��رار 
أعوام أخرى ألن خليفتي لم يولد 

املصدر(. )نفس  بعد(( 
للملك  موسوليني  أرس��ل  بعدها 
الذي  مانويلي  فيتوري  اإليطالي، 
كان بدوره يخاف موسوليني، أول 
عندما  اإلي��ط��ال��ي��ة،  للملكية  ض��رب��ة 
ف��ي شمال  ق��ي��ام ج��م��ه��وري��ة  أع��ل��ن 
إلنهاء  أول�����ى،  ك��خ��ط��وة  إي��ط��ال��ي��ا 
تواجد  ورغ��م  إيطاليا،  في  امللكية 
هذه اجلمهورية، فرض موسوليني 
عمر  بزعامة  الليبيني،  الثوار  على 
املختار، أن يقبلوا إعالن طرابلس، 

إيطاليا. ملك  يرأسها  دولة 
احلتمي  امل��ص��ي��ر  ك����ان  ط��ب��ع��ا، 
الشعب  أع���دم���ه  أن  مل��وس��ول��ي��ن��ي، 
 ،1945 أب��ري��ل   28 ي���وم  امل��ت��ي��ق��ظ 
وب��ع��د إع���دام���ه ع��ل��ق��ت ج��ث��ت��ه في 
ليتفرج  اجل����زاري����ن،  أح���د  م��ت��ج��ر 

الشعب. عليها 
موسوليني،  سابقة  الزالت  لذلك 
ومؤخرا،  العام،  الرأي  لفكر  تعود 
املغربية،  ال��ص��ح��ف  إح���دى  كتبت 
والقذافي،  موسوليني  بني  مقارنة 
وموسوليني  ))القذافي  متسائلة 
نفسه((  ال�����ت�����اري�����خ  أع��������اد  ه�����ل 
ليتأكد   )2012 نونبر   30 )األخبار 
فعال  التاريخ  أن  مسار شباط،  مع 

نفسه. يعيد 
فبعد ما مت انتخاب شباط أمينا 
بفارق  االس���ت���ق���الل،  حل���زب  ع��ام��ا 
عشرين صوتا)...( أعلن عن تدشني 
عهده بإقامة برج إيفيل الباريسية، 
بفاس،  الفرنسية  النصر  وق��وس 
منه)...(  منع  ألنه  ذل��ك،  ينجز  ولم 
إلى  تؤشر  ال��رم��وز،  ه��ذه  م��ادام��ت 
أحد  ليكتب  ال��ف��رن��س��ي��ة..  ال��ث��ورة 
كافطان.  م��وق��ع  ف��ي  ال��ص��ح��ف��ي��ني، 
أن���ه)...(  إل��ى  ME، بأنه ))م��ؤش��ر 
ل����ي����س ب����ح����اج����ة إل�������ى االك����ت����ف����اء 
رجل  وأن  امللكية،  ل��رم��وز  بالتملق 
فكر  اجل���دي���د  امل��غ��رب��ي��ة  امل���ع���ج���زة 
األصلية  ال��ذات  لرموز  التملق  في 

االستعمارية((. للقوة 
خالد  القح،  االستقاللي  وصدق 
اجلامعي، الذي ملح إلى أن اخلاسر 
سيكون  ش��ب��اط،  جت��رب��ة  م��ن  األول 
سوف  ش���ب���اط  ))إن  امل���خ���زن:  ه��و 
أول  وإض��ع��اف  تشتيت  على  يعمل 
وللملكية((  للمخزن  داع��م  ح��زب 

.)2012/09/25 )املساء 

>  مصطفى العلوي

األخيرة

شباط أول مخلوق مينع امللك
 من التدخل في شؤون األحزاب

الحقيقة
الضائعة
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اجلريدة السلفية "غربال القروين"، ومديرها حميد شباط، الصادرة في 1 يوليوز 2009 وهي اجلريدة 
التي أصدرها الكتساب أصوات اإلسالمين، على صفحتها األولى، آية: "ورفعنا لك ذكرك".
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واحد من 
االستقاللين الذين 
أيدوا شباط، يحكي 
أنه سمعه مرة يقول 
مبنتهى الصراحة: 

محمد السادس ملك، 
وأنا رئيس احلكومة، 

ملاذا ال؟


