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بداية  ح��ول  كثيرة  إره��اص��ات 
التخطيط في المحيط الملكي، وربما 
كاملة،  مراجعة  إلج���راء  ب��اري��س،  ف��ي 
الملكي،  ال��دي��وان  مستشاري  لتشكيالت 
أنه  يظهر  حيث  بالمهام،  فيه  والمكلفين 
سيتم تجديد الديوان بعناصر جديدة برهنت 

على قدرتها. 
على  شنت  ق��د  صحفية  حملة  وك��ان��ت 
المستشار الزناكي في شأن تجاوزات في 
لم يصدر عنها أي رد  الكارلتون،  مشروع 
فعل، وربما ستلتحق بالديوان الملكي أسماء 
م���ح���ت���رم���ة ف����ي ال����م����ج����ال االق����ت����ص����ادي 

والسياسي.
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صدر تاسع كتاب للمؤلف الدبلوماسي 
كتاب  ب��رح��و ص��اح��ب  محمد  ال��ب��اح��ث، 
»الحسن الثاني في اآلخرة«، و»الملكة آن 
بالعربية  أخ��رى  وتحف  فرنسا«،  ملكة 
عن:  ل��ه  كتاب  آخ��ر  ليكون  والفرنسية، 
»الصحراء المغربية واألطماع الجزائرية« 
ويحشر فيه تفاصيل سياسية وجغرافية 

طريقة  على  ح��وارات  في  الصحراء  عن 
الكاتب برحو، ليكون كتابه عن الصحراء 
مفاجأة سياسية، ما دامت قضية الصحراء 
كانت مطروحة حتى قبل أن يبدأ برحو، 
هذه  الكتاب،  يزين  ما  أهم  من  الكتابة. 
الملك محمد السادس،  الصورة لمقابلة 

مع الرئيس بوتفليقة.

صورة 
وتعليق

134 نائبا برلمانيا، مقابل  صوت 
78 برلمانيا، ضد المقتضى التنظيمي 
الذي كان بإمكانه حرمان الوزراء من 
ترؤس الجماعات المحلية كما كانت 
تنص الفقرة 32 من القانون التنظيمي 
أشغال  وتسيير  بتنظيم  المتعلق 
القانوني  وب���ال���وض���ع  ال���ح���ك���وم���ة 

ألعضائها.
أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا 
تصويتا انتقاميا ضد أعضاء مجلس 
المستشارين في إطار القراءة الثانية، 
لم ينتبهوا إلى بعض التفاصيل التي 
أمام  مصراعيه  على  ال��ب��اب  فتحت 
ال��ب��اح��ث��ي��ن م��ن أج���ل ال��س��خ��ري��ة من 
المشرعين، الذين أعطوا الحق للوزراء 
في ترؤس الجماعات المحلية. في هذا 

اإلطار، تساءل الباحث عمر الشرقاوي، 
»بعد إصرار الحكومة على عدم حرمان 
الوزراء من رئاسة جماعة يمكن لمحمد 
حصاد وزير الداخلية أن يكون رئيس 
الداخلية  مفتشي  وي��ب��ع��ث  ج��م��اع��ة 
الفتحاص التدبير، وإذا أثبتت اللجنة 
وجود خروقات، هل يمكن لحصاد أن 
قال  آخ��ر  تساؤل  وف��ي  نفسه«،  يعزل 
رئيس  اختصاصات  »من  الشرقاوي: 
الجماعة في مشروع القانون التنظيمي 
الداخلي  النظام  يعد  أن  للجماعات 
يمكن  هل  للعامل،  ويقدمه  للمجلس 
للعامل?«،  المشروع  يقدم  أن  لحصاد 
وأخيرا: »هل يمكن لوزير الداخلية عزل 
زميله في الحكومة الذي يرأس جماعة 
المتفشية  تسجيل  بمناسبة  محلية، 

العامة لوزارة الداخلية خروقات أثناء 
ممارستها للمراقبة البعدية?«.

يذكر أن القانون التنظيمي بصيغته 
الرباح  عزيز  للوزير  يسمح  الحالية 
وزير  منصب  بين  الجمع  في  الوزير 
بلدية  ورئ���اس���ة  وال��ن��ق��ل  ال��ت��ج��ه��ي��ز 
القنيطرة، كما يسمح للوزير الحركي 
محمد مبديع، بالجمع بين مهام وزير 
اإلدارة  وتحديث  العمومية  الوظيفة 
ورئاسة بلدية الفقيه بنصالح، ونفس 
األمر بالنسبة للتجمعي محمد عبو، 
الصناعة  وزير  لدى  المنتدب  الوزير 
واالقتصاد  واالس��ت��ث��م��ار  وال��ت��ج��ارة 
الخارجية،  بالتجارة  المكلف  الرقمي 
الذي يشغل منصب رئيس جماعة في 

تاونات.

هل يمكن لوزير الداخلية أن يصبح رئيس جماعة؟

القضية التي فضحت 
تواطؤ اإلعالم

 اإلسباني مع الكنيسة

هل هي صدفة أن تجتمع مظاهر الربيع العربي في أكدال 
بالرباط? المنكوبون القادمون من سوريا، يقتحمون الطرقات 
طوال وعرضا، ويعلقون الالفتات على األعمدة الكهربائية، 
يؤكدون من خاللها أنهم ال يتوفرون على مأوى)..(، من أين 
أتوا، بأعداد غفيرة? هل هي صدفة أن تمر من نفس المكان 
سيارات مرقمة بليبيا كما حدث يوم الثالثاء الماضي، عندما 
تحول منظر حي أكدال إلى حي شبيه باألحياء التي شهدت 

الربيع العربي، بسبب الفوضى..

عبد الكرمي اخلطابي اختار 
جريدة »أخبار الدنيا« ملخاطبة 

الرأي العام املغربي

كبيرة  فئات  تتبعت 
حلقة  المهتمين،  م��ن 
ال�����ب�����رن�����ام�����ج ال������ذي 
خصصته القناة األولى 
لبطل الريف عبد الكريم 
كانت  وربما  الخطابي 
فيها  أول مرة، يحظى 
بهذا  ال��م��غ��رب،  ب��ط��ل 
م���ن طرف  االه���ت���م���ام 

التلفزيون المغربي.
وقد شارك الصحفي 
من  العلوي،  مصطفى 
بجانب  األس������ب������وع، 
المساري،  ال���ع���رب���ي 
وإل�����ي�����اس ال���ع���م���ري، 
والمرابط، في النقاش 
اختلف  ال��ذي  القصير 

ف��ي��ه ال����رأي، ح��ي��ث داف���ع مصطفى 
العلوي، من خالل نقاشاته المطولة مع الزعيم الريفي 

عندما كان الجئا في القاهرة، عن كون ثورة الريف، لم تكن 
تستهدف إقامة دولة انفصالية في الريف، وهو ما لم يلمح 
إليه البطل الريفي، في المقاالت التي كان يكتبها في جريدة 
»أخبار الدنيا« جدة »األسبوع الصحفي«، والتي - يقول العلوي 
- لم ينشرها في اليوميات الحزبية األخرى رغم تعاطفه مع 
االتحاد الوطني للقوات الشعبية، وإنما اختار »أخبار الدنيا« 
العام  ال��رأي  إلى  رسائله  إلبالغ  اختاره  الذي  المنبر  لتكون 
المغربي، وقد أجمع كثير من الكتاب اإلسبان على أن الخطابي 
لم يكن يريد إقامة دولة في الريف، رغم أنه أصدر عملة محلية، 
وهو ما اعتمد عليه رئيس جمعية ضحايا الغازات السامة في 
الريف، إلياس العمري وقد شارك في الندوة التلفزيونية ليؤكد 

أن الزعيم الخطابي، كان يريد إقامة دولة في الريف.

  >  الرباط. األسبوع

»أيام زمان معنينو«:

> الرباط. األسبوع

من  شهادات  عدة  ))وثقت 
مشاركة  م��خ��ت��ل��ف��ة  أوس�����اط 
ومالية  ت���ج���اري���ة،  أوس������اط 
في  وسياسية)...(  وحزبية، 
انقالب الجنرال أوفقير، كما 
ك��ذل��ك، عناصر  ف��ي��ه  ات��ه��م��ت 
مدنية قريبة من الملك الحسن 
الثاني تعيش دوما إلى جانبه 
وتحظى  ب��ث��ق��ت��ه  وت��ت��م��ت��ع 

بعطاءاته((.
الصديق  ك���ش���ف  ه����ك����ذا 
الكاتب  الصحفي  معنينو، 
العام السابق لوزارة اإلعالم، 
خلفية لم تنشر من قبل، عن 
أحداث عدة عاشها كمسؤول 
لخصها  ل��ف��ت��رة  ح���ك���وم���ي، 
وهو  زم����ان«  »أي����ام  بكلمتي 
ع��ن��وان ك��ت��اب��ه ال����ذي أصدر 

مؤخرا، الجزء األول منه، وهي 
األيام التي صادفت فترة بدأ 
المغاربة فيها يقتنون أجهزة 
عن  كشف  أن  وبعد  التلفزة، 

هيمنة أقطاب حزب الشورى 
واالستقالل، الذي كان والده 
من  معنينو،  أح��م��د  ال��ح��اج 
المتزعمين له، هيمنة تمثلت 

في كتاب جريدة »الرأي العام« 
وأحمد  بوطالب  الهادي  عبد 
بن سودة، ومصطفى القصري، 
ومحمد  البلغيتي،  وأح��م��د 
العربي الخطابي، وهم الذين 
األنباء،  وزارة  على  تناوبوا 
كان  عامين،  وكتاب  ك���وزراء 
ل��ك��ت��اب محمد  ك���ات���ب  آخ����ر 

الصديق معنينو.
»أيام  ف��ي  كثيرة  جزئيات 
زم����ان« ع��ن ظ���روف اإلع���الم، 
وعهد ارتباطه بالداخلية أيام 
ليقارن  ال��ب��ص��ري،  إدري�����س 
الصديق الكاتب، بين حاضر 
ال��ت��ل��ف��زة ال��غ��ارق��ة ال��ي��وم في 
ال��م��الي��ي��ر ال��م��ت��راك��م��ة في 
ميزانياتها، وبين »أيام زمان« 
ك����ان فيها  ال��ت��ل��ف��زة ع��ن��دم��ا 
فقر  س��ن��وات  خ��الل  معنينو 

مدقع وإمالق مخزي.

التلفزة بين الماليير والفقر  المدقع

»فاعل خير« أسقط خيرات 
من منصب المدير

> الرباط. األسبوع

اتضح أخيرا أن ما عجل بنهاية عبد الهادي خيرات في 
جريدة »االتحاد االشتراكي« هو معلومة ذهبية، قدمها »فاعل 
خير«، حسب مصدر اتحادي، فوق طبق من ذهب لمجموعة 
الكاتب األول إدريس لشكر، حيث اكتشف محاسب اتحادي 
بالصدفة أن األصل التجاري للجريدة غير مسجل باسم عبد 

الهادي خيرات، كما كان يعتقد االتحاديون.
إلى  المعلومة  وص��ول  بعد  قليلة  ساعات  إال  هي  وم��ا 
المعنيين باألمر حتى كان قرار »تحرير« الجريدة جاهزا، ال 
ينتظر سوى التفعيل، كل ذلك حصل في غفلة من خيرات، 
وهو ما يفسر خروجه في حوار صحفي شارد)..(، في نفس 

اليوم الذي تم فيه تعيين الحبيب المالكي مديرا، 
في  الحزب مسجل  »إعالم  يقول:  وهو 

اسمي وليذهبوا للجحيم..« .. بينما 
خيرات،  إن  عيان  شاهد  يقول 

على  ب�»الفيستة«  فقط  خ��رج 
ظ���ه���ره م���ن ال���ج���ري���دة، وإن 
كان  الذي  الوحيد  الصحفي 
ينتظر أن يساند خيرات في 
معركته، ابتلع لسانه عندما 
قالوا له إن الحزب هو الذي 

للصحفيين  األج���ور  س��ي��ؤدي 
وليس خيرات)..(.

> غرناطة. زهير 
البوحاطي

ض�����رب�����ت ال���ص���ح���اف���ة 
اإلس��ب��ان��ي��ة »س��ك��ت��ة« شبه 
قلبية على موضوع الكاهن 
المسيحي الذي اعتدى على 
ش����رف ث��الث��ة أط���ف���ال في 
األندلسية  غرناطة  مدينة 
الفترة  خ���الل  ب��إس��ب��ان��ي��ا، 

األخيرة.
واعتبر القاضي »أنطونيو 
المدينة  بنفس  م��وري��ن��و« 
الكنيسة  فيها  التي توجد 
المسيحية الكاثوليكية، في 
بها  خ����ص  ت���ص���ري���ح���ات 
»األس��ب��وع« أن م��ا ق��ام به 
الكاهن عمل إجرامي تعاقب 
عليه جميع القوانين، وعزز 
القاضي المذكور، مؤكدا أن 

القضاء سيأخذ مجراه في 
يتم  أن  دون  القضية  هذه 
ال��ت��أث��ي��ر ف��ي��ه ال م��ن طرف 
اإلعالم وال من طرف جهات 

نافذة، حسب قوله.
السالف  القاضي  وأك��د 
الذكر المكلف بالقضية أنه 
البحث،  بتعميق  سيقوم 
هذه  بمثل  يسمح  ال  وأن��ه 
كما  منطقته،  في  األشياء 
أجل  م��ن  ج��اه��دا  سيعمل 
ضحايا  األط���ف���ال  ح��م��اي��ة 
االعتداء من أي ضغوطات 
جهة  أي  من  تهديدات  أو 

كانت)..(.
تغاضى  فقد  ولإلشارة، 
اإلسباني وصمت  اإلع��الم 
عن هذه القضية ولم يتطرق 
لها بتاتا، مما يوحي بأنه 

متواطئ مع الكنيسة)..(.

ندوة التلفزة المغربية:

قاضي غرناطة يشرح مالبسات 
قضية كاهن مسيحي لـ»األسبوع«:

مفارقات تشريعية

الصديق 
معنينو

عبد 
الكريم 

الخطابي

عبد الهادي 
خيرات
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ميكن االعتراف، بأن قضية 
الصحراوي  ال��ق��ط��ب  س��ح��ب 
محمد عالي العظمي، املعروف 
عمالة  من  احلضرمي،  باسم 
تنجز  أن  استطاعت  كلميم، 
احلزبية  الظروف  عجزت  ما 
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��وط��ن��ي عن 
شمل  تشتيت  وه��و  إجن���ازه، 
للحكومة،  احلزبية  املعارضة 
التوافق  حتى  وتشتيت  ب��ل 

احلزبي احلكومي.
الدولة  أن  س����را  ول��ي��س 
توقيف  ب���ق���راره���ا  ال���س���ري���ة، 
انتصارا  حققت  احلضرمي، 
ك����ب����ي����را حل��������زب االحت��������اد 
االشتراكي، املتمثل في اإلقليم 
بواسطة عبد الوهاب بلفقيه، 
الذي  البلدي  املجلس  رئيس 
التلفزيونية  القناة  وضعت 
أسبوعني،  م��ن��ذ  اجل���ه���وي���ة، 
كاميراتها رهن إشارة رئيس 
بلفقيه،  االحت�����ادي  امل��ج��ل��س 
ال�����ذي ل���م ي���ت���رك س�����ورة من 
حزب انتقادات احلضرمي إال 
سردها، ويأتي توقيف الوالي 
استجابة  وكأنه  احلضرمي، 
البلدي  املجلس  رئيس  لطلب 

بلفقيه.
عما  ال���ك���ش���ف  وب���������دون 
رئيس  ع��ن  ال��س��ك��ان  يحكيه 
مجلسهم ولد بوزاكارن الذي 
للبنزين،  كبائع  م��س��اره  ب��دأ 
ليتحول إلى واحد من أثرياء 
بعد  خصوصا  الصحراء)...( 
ملرجان،  أرض  ب��ي��ع  ص��ف��ق��ة 
ماليير،  بخمسة  إن��ه��ا  ي��ق��ال 
شبه  ق���ص���ر  إل������ى  إض�����اف�����ة 
م����ل����ك����ي)...( ب���االْخ���ص���اص، 
ف���إن ارت��ب��اط��ات��ه - رغ���م أنه 
الداخلية،  بأقطاب  معارض- 
الوحيد  السبب  ه��ي  تكن  ل��م 

في إبعاد احلضرمي.
كلميم  وال�������ي  أن  ذل�����ك 
معروف  امل���ق���ال،  وس����م����ارة، 
الصحراوي،  ال���ت���اري���خ  ف���ي 
وح��ت��ى م��ع ك��ون��ه واح���دا من 
الذين  ال��ب��ول��ي��س��اري��و  أوائ����ل 
الوطن  إن  لدعوة  استجابوا 

متأصل  ه���و  رح���ي���م،  غ���ف���ور 
فصيلة  م���ن  رك��ي��ب��ي  أب  م���ن 
البيهات، وأم من أيت يوسى، 
أوالد  ي���دع���م  ب���أن���ه  م���ع���روف 
مثل  الركيبات،  بيهات  قبيلة 
الركيبي  سمارة  بلدية  رئيس 
جهة  ورئ����ي����س  اجل����م����ان����ي، 
اجلماني،  الركيبي  الداخلة 
البرملانيني  حشد  إلى  إضافة 
والذين  الركيبيني،  والعمال 
ملا  حتى  احل��ض��رم��ي  دعمهم 
أخرى،  جهات  في  واليا  ك��ان 
حيث شجع مجموعة من أوالد 
في  التسجيل  على  الركيبات 
أغدق  مثلما  سطات  جامعات 
بطائق اإلنعاش الوطني على 
القبيلة  ه��ذه  م��ن  املتحدرين 
عندما كان مسؤوال باإلنعاش 

الوطني.
ويشعر الوالي احلضرمي 
وزارة  ض�����د  ب���ح���س���اس���ي���ة 
ال��داخ��ل��ي��ة ورث���ه���ا م���ن عهد 
الشيء  ال���ب���ص���ري،  إدري�����س 
وزارة  ج���ه���از  ي��ج��ع��ل  ال�����ذي 

هذه  على  يحاسبه  الداخلية 
الدفينة. الكراهية 

وق�����د ت��خ��ش��ى األط������راف 
الصحراء،  بقضية  امل��ع��ن��ي��ة 
احلضرمي  دعم  يكون  أن  من 
خلخلة  في  سببا  للركيبات، 
أن  رغم  الصحراوية  املوازين 
احلضرمي  بأن  أخبارا  هناك 
الصحراء  مب��ل��ف  س��ي��ت��ك��ف��ل 
م��ن م��ك��ت��ب��ه اجل��دي��د ب����وزارة 

الداخلية.
وي��ب��ق��ى االس���ت���غ���راب من 
الوالي  إب��ع��اد  وق��ع  ضخامة 
احل���ض���رم���ي ع���ل���ى ال����واق����ع 
السياسي واحلزبي، من خالل 
مندوب  »ال��ص��اف��ي«،  تضامن 
من  ال��ل��ه  بنعبد  ن��ب��ي��ل  ح���زب 
كلميم مع الوالي احلضرمي، 
ب���ج���ان���ب ت���ض���ام���ن م���ن���دوب 
ال��ع��دال��ة ه��و أيضا مع  ح��زب 
احل���ض���رم���ي، ه��م��ا م��ع��ا ضد 
االشتراكي،  االحت��اد  مندوب 
احلضرمي  ال���وال���ي  وخ��ص��م 
ليزداد  بلفقيه  ال��وه��اب  عبد 

قيادة  موقف  من  االستغراب، 
ع��ل��ى صعيد  ال��ع��دال��ة  ح���زب 
رئيس احلكومة، ضد مندوب 

نفس احلزب بكوليمني.
والعدالة  ال��ت��ق��دم  ح��زب��ا 
ينوهان  كلميم  في  والتنمية 
وما  احل���ض���رم���ي  ب��ش��ج��اع��ة 
الفساد،  ضد  حربه  يسمونه 
مع  تتفق  كيران  بن  وحكومة 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، ف��ي ق���راره 
بينما  احل��ض��رم��ي،  ب��إب��ع��اد 
ت��ب��ق��ى ب����ني أي������دي ال���وال���ي 
احلضرمي، ملفات ما يسميه 
كلميم  بلدية  استثمار  أم��وال 
مليارا)...(   170 بلغت  التي 
للكثير  م��رش��ح  م��ل��ف ض��خ��م، 
املستقبل،  ف��ي  امل��ف��اج��آت  م��ن 
ال��ك��ش��ف ع��ن خ��ب��اي��ا هذا  ألن 
الرأي  على  وعرضها  امل��ل��ف، 
الوحيدة  الوسيلة  هو  العام، 
إقليمي  اندالع صراع  لتفادي 
ل��ه ج���ذوره ف��ي ال��ت��اري��خ بني 
اجت����اه ال��رك��ي��ب��ي��ني، واجت���اه 

أيت باعمران.

تاريخ  ف��ب��راي��ر،   21 م��وع��د  أص��ب��ح 
ان��ع��ق��اد امل��ج��ل��س ال��ت��أس��ي��س��ي حلزب 
االحتاد  ع��ن  منفصل  ج��دي��د،  احت���ادي 
صرح  أن  بعد  مؤكد،  غير  االشتراكي، 
رضى الشامي، أحد أصحاب املشروع 

أن الوقت غير مناسب.

ما  لظهور  »حت��ن��اوت«  إقليم  اهتز 
الساعة«  »ع��الم��ات  ال��س��ك��ان،  أس��م��اه 
العمالة،  مقر  إل��ى  ال��س��ك��ان  نقل  ح��ني 
»بغلة« بعد أن ولدت في منطقة أومليل 
تلد،  لم  التاريخ  في  بغلة  أي��ة  أن  رغ��م 
وي��ق��ول أق��ط��اب امل��ن��ط��ق��ة، إن ه���ذا من 
املستحيالت ويقول آخر وسترون، ألن 

هذا من عالمات الساعة.

في  باملاء،  املكلفة  الوزيرة  تخطط 
وزارة الطاقة واملعادن والبيئة، شرفات 
بها،  خ��اص��ة  ش��رط��ة  لتشكيل  أف��ي��الل، 
في  املخالفات  بتسجيل  مكلفة  تكون 
أن  ويظهر  البيئة،  احترام  عدم  مجال 
خاص،  زي  لها  سيكون  أفيالل  شرطة 

مخالف لزي الشرطة.

السري  »األس����ب����وع«  خل��ب��ر  ت��ب��ع��ا 
أموال  ح���ول  يناير2015(   29 )ع���دد 
مجلة  أعطت  باخلارج،  املغربي  الثري 
توضيحات  أن��ت��رب��ري��ز«  »إي��ك��ون��وم��ي 
وضعيته  س����وى  امل��ن��ع��ش  ه����ذا  ب����أن 
ماليير،  ستة  ال��دول��ة  لصندوق  ودف��ع 
األبناك  في  يخزن  أن��ه  اتضح  أن  بعد 
)حوالي  دوالر،  مليون   260 اخلارجية 
أموال  وكلها  مليارا(  وأربعني  مائتي 
في  ضخم  عقار  باستثناء  ع��ق��ارات  ال 

إسبانيا.

اسمه  يبق  ولم  عبو،  الوزير  جترأ 
مرتبطا بالريح، بعد أن وضع حدا ملهام 
كمديرة  احلريشي،  نزهة  السيدة)...( 
ليصنف  اخل��ارج��ي��ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  ع��ام��ة 
املواجهني  خ��ان��ة  ف��ي  ن��ف��س��ه  ال���وزي���ر 

ألقطاب األبناك.

في  ليستقر  امل��غ��رب  غ��ادر  أن  بعد 
دب���ي، ت��ب��ني أن امل��ت��ص��رف األك��ب��ر في 
محمد  املغربية  »م��رج��ان«  م��ؤس��س��ات 
مراقبة  مجلس  يعقد  ل��م  ال��ع��م��ران��ي، 
املغرب،  م��ت��اج��ر  ك��ب��ري��ات  وم��ح��اس��ب��ة 
ث��الث س��ن��وات، فأين هم  م��رج��ان، منذ 

أصحاب مرجان؟

منظمة  في  السابق  اخلبير  صحح 
»بيل  األم��ري��ك��ي��ة، س��ي��ا،  امل���خ���اب���رات 
اخلارجية  وزيرة  قالته  ما  ستيوارت« 
كلينتون،  هيالري  السابقة  األمريكية 
إن  نفاقا،  أو  علما،  ن��دري هل  ال  وق��ال 
كانت  التي  العربية،  الدول  تقسيم  آفة 
حتمية، لن تشمل املغرب، وال اجلزائر، 
أصبحت  اآلن  جزائرية  مناطق  بينما 

شبه مستقلة.

صاحب جريدة يومية معروفة قال 
لبعض مقربيه إنه يفكر جديا في إغالق 
ال��ت��ف��رغ ملشاريعه  أج���ل  م��ن  اجل��ري��دة 
بالظهور  سيكتفي  ورمبا  اجلديدة)..(، 
اإللكتروني  موقعه  خ��الل  من  إعالميا 

اجلديد الذي بات يحتل مرتبة مهمة.
 

فرضت احلادثة املفجعة التي أطلق 
بالقنيطرة،  ممتاز  شرطة  مفتش  فيها 
النار من سالحه الوظيفي على زوجته 
في  النظر  إع��ادة  وأبويها..  الشرطية، 
للبوليس بأخذ السالح معهم  السماح 
السائد  ال���رأي  أن  غير  منازلهم،  إل��ى 
هو  األم��ن  مسؤولي  وس��ط  اآلن  حتى 
حتى  عليه  هو  ما  على  الوضع  إبقاء 

إشعار آخر.

ما خفي

العوامل السياسية تغلبت على التحالفات الحزبية
ما عالقة صفقة مرجان بإبعاد الوالي الحضرمي

في قضية الحضرمي األضواء
تحت

حتمية استفتاء حول عقوبة اإلعدام
> الرباط. األسبوع

ب��ش��ك��ل ب��ش��ع، دخ����ل م��ل��ث��م��ون مثل 
»داع���������ش« ع���ل���ى ب���ي���ت ف����ي ض���واح���ي 
الثالثة،  أص��ح��اب��ه  وق��ت��ل��وا  م���الل  ب��ن��ي 
ب��ال��رص��اص، وف���ي م��ك��ن��اس وف���ي نفس 
أصهاره،  من  ثالثة  شخص  ذبح  اليوم 
البشع  اإلج������رام  ه���ذا من����وذج  ل��ي��ك��ون 
املغرب،  في  مألوفا  شيئا  أصبح  ال��ذي 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ي��ت��ح��رك ف��ي��ه أعضاء 
في صالونات  اإلنسان  حقوق  جمعيات 

اإلعدام  عقوبة  بإلغاء  مطالبني  بيوتهم، 
في حق املجرمني.

تظاهروا  قد  مالل  بني  سكان  وكان 
أمام جثامني املقتولني الثالثة في بيتهم، 
استفحال  مستنكرين  أوس��ل��ي،  بتيزي 
اجلرائم، بينما تعجب سكان حي سيدي 
بابا في مكناس، لوحشية الشخص الذي 
أخاها،  وذب��ح  أمها  وذب��ح  زوجته  ذب��ح 
سؤال  مشروعا  ليصبح  ضخم،  بسكني 
أن  يقبل  كان  إذا  عما  املغربي،  الشعب 
إلى  الهاربون،  املجرمون،  هؤالء  يذهب 

محامون  عنهم  يدافع  أن  بعد  السجن، 
ويطالبوا ببراءتهم، ليقضوا مدة احلكم 
أك��ال، وشربا،  بالسجن  وأم��ان  أم��ن  في 

ونوما، وتلفزيونا.
عليهم  احملكوم  منع  مشروع  ويبقى 
من  مظهرا  العقوبة  تنفيذ  من  باإلعدام، 
املغرب،  ف��ي  اجل��رمي��ة  تشجيع  مظاهر 
استفتاء  تنظيم  ي��ح��ت��م  ال���ذي  ال��ش��يء 
تريدون  ه��ل  امل��غ��ارب��ة،  ملساءلة  شعبي 
إلغاء  بحقوق  والذباحني،  القتلة  إمتاع 

عقوبة اإلعدام.

ست جرائم قتل في مكناس وبني مالل

محمد عالي 
العظمي
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ظ���������اه���������رة 
»خ�����ل�����ق ق���ن���اة 
ش������يء«  ال  م������ن 
يجب  ب����ت����ع����ب����ي����ره، 
كحالة  إل��ي��ه��ا  ن��ن��ظ��ر  أن 
مدرسية لكن هذه »املعجزة 
الصحراوية«، التي جتسد 
املغربي  ال��دس��ت��ور  تفعيل 
آليات  حكامة  من  وتقترب 
بصحرائنا،  الذاتي  احلكم 
بورقة  التضحية  تبرر  ال 
دب��ل��وم��اس��ي��ة ذه��ب��ي��ة،  في 
املغرب  ع��زل  محاولة  زم��ن 

دوليا.

م��������ن ع�����ن�����اص�����ر ق�����وة 
م���ح���م���د األغ����ظ����ف ال�����داه 
أن��ه ص��ح��راوي ول��د حتت 
القصف  ب��س��ب��ب  ش���ج���رة 
اإلسباني،  االس��ت��ع��م��اري 
القصف:  ي��ت��ق��ن  وب�����دوره 
»رأس املال املغربي جبان« 
والعهدة عليه. ومع ذلك »ال 
ملحفته«  من  أوس��ع  ش��يء 

بتعبيره.
وه������������و، »األغ�������ظ�������ف« 
)الصورة( مبا يختزنه من 
التقارير  »كتابة  في  خبرة 
حتت  ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة«، 

ال���روح���ي  األب  م���راق���ب���ة 
االستقالل،  ح���زب  ف��ي  ل��ه 
باعترافه،  ال��وف��ا،  محمد 
إع��الم��ي��ة، مؤهل  وك��ف��اءة 
تكون  ق��د  أخ���رى)..(  ملهام 
للمغرب،  إفادة  أهم وأكثر 
خ���اص���ة ف���ي ح���ال���ة ق���رار 
تغيير  امل���ت���ح���دة  األمم 
احلل  عن  البحث  منهجية 
في نزاع الصحراء. إذ من 
بان  ت��ق��دمي  ج��دا  احملتمل 
كيمون تقريرا إلى مجلس 
أبريل  الدولي خالل  األمن 
امل��ق��ب��ل، ي��ن��ص ع��ل��ى فشل 
آليات املفاوضات املكوكية 
مبعوثه  ج���رب���ه���ا  ال���ت���ي 
روس«،  »ك���ري���س���ت���وف���ر 

صيغ  على  الحقا  والرهان 
منعطفا  تشكل  قد  جديدة 

في البحث عن احلل. 
ينبغي  ال����ذى  ال���س���ؤال 
ن��ع��ث��ر ع��ل��ى إج��اب��ة له  أن 
ف��ي م��ل��ف ال��ص��ح��راء، في 
وقرارات  حساس  توقيت 
اس��ت��ب��اق��ي��ة م��رت��ق��ب��ة، هو: 
مؤهالت  ن��س��ت��ث��م��ر  ك��ي��ف 
وكيف   البشرية؟  كفاءاتنا 
الداخلية  خالفاتنا  ن��دي��ر 
ف������ي ال�����ص�����ح�����راء وم����ع 
االستراتيجيني،  حلفائنا 
ف��رن��س��ا من���وذج���ا، ف���ي ما 
بحيث  وآن��ٍي،  مرحلي  هو 
ه��و مصيري  م��ا  ن��ه��در  ال 

واستراتيجي؟

»أطلقوا سراح مدير  قناة العيون األغظف الداه«؟
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

> الرباط. األسبوع

انتقدت قيادات حزب األصالة 
والمعاصرة عددا من نواب الفريق 
بمجلس النواب، بسبب تجاوبهم 
بالضحك مع تدخل عبد اإلله بن 

كيران رئيس الحكومة.
نواب  القياديون  ه��ؤالء  ونبه 
التلفزيون  أن  إلى  الجرار  حزب 
وهم  يفضحهم  المباشر  والنقل 
يضحكون ويتجاوبون مع تدخل 
بن كيران رئيس الحكومة، خاصة 
عندما يكون في لحظة »تبوريدة« 
وجلد لفرق وأحزاب المعارضة.

إن��ذارات شفوية إلى  ووجهت 
من  أكثروا  الذين  النواب  ه��ؤالء 

الضحك في الجلستين الشهريتين 
السابقتين، وبخاصة حينما كان 
قذائف ساخنة  يوجه  كيران  بن 
لكل من ميلودة حازب وللبرلمانية 
خديجة الرويسي، وقد تتحول إلى 
الجلسات  خالل  عملية  عقوبات 

المقبلة.
النواب  ب��ع��ض  م��ن  م��ق��رب��ون 
وبخاصة من يوصفون باألعيان 
ورؤساء الجماعات، يؤكدون أن 
بن كيران يشفي لهم الغليل في 
خديجة الرويسي، وفي عدد من 
الذين  ال��ف��ري��ق  ف���ي  ال��ن��اف��ذي��ن 
يعيشون وضعية قطيعة وتعال 
في  البسطاء  النواب  مع  كبيرة 

الفريق)..(.

البام »يحرم« الضحك مع بن كيران

> الرباط. األسبوع

قالت مصادر أمنية جد مطلعة إن سبب 
المغربية  ال��ع��الق��ات  ع���ودة  ف��ي  ال��س��رع��ة 
إلى تحديات  إلى عهدها يرجع  الفرنسية 
على  اإلره��اب��ي  »داع���ش«  تنظيم  ومخاطر 

فرنسا والمنطقة المغاربية عموما.
وأشارت ذات المصادر إلى أن العالقات 
بين البلدين ستتحسن بصورة أكبر وغير 
مسبوقة خالل األيام القادمة، بسبب التهديد 
الحقيقي الذي بات يشكله مغاربة »داعش« 
المغربية  الجنسية  يحملون  الذين  سواء 
فرنسا  في  يعيشون  كانوا  الذين  أو  فقط 

أصولهم  رغ����م  ج��ن��س��ي��ت��ه��ا  وي��ح��م��ل��ون 
المغربية.

وأوضحت ذات الجهات أن تقارير أمنية 
استخباراتية من عدة أطراف دولية كبرى 
وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية، 
على  االع��ت��م��اد  ب��ض��رورة  فرنسا  نصحت 
المغرب وعلى أجهزته في هذا الباب، خاصة 
أن اإلحصائيات شبه الرسمية ترشح انتقال 
المغاربة الفرنسيين في صفوف »داعش« 
إلى المرتبة األولى، وبالتالي أصبحت أي 
عودة لهم لفرنسا أو المغرب واحتمال نقل 
التي  المخاطر  أكبر  من  للداخل  معاركهم 

تهدد أمن واستقرار البلدين.

تفسير آخر النفراج األزمة

وكأنهم في القسم:

> الرباط. األسبوع

ال تزال وزارة الداخلية عاجزة حتى اليوم 
لدى  »درهمين«  فئة  من  الطوابع  توفير  عن 
الحضرية  والجماعات  المقاطعات  جميع 

والقروية بالمغرب.
هذا التأخر غير المفهوم في إصدار وتسليم 
المصادقة  عملية  في  الهامة  الطوابع  هذه 
من  الكثير  تسبب  باتت  الوثائق،  ومطابقة 
للمواطنين  اليومية  والصعوبات  المشاكل 
الذين ترفض وثائقهم المصادق عليها دون 

هذه الطوابع.
هذه الصعوبات انتقلت اليوم إلى قطاع 
العمومية،  الصفقات  االقتصاد وإلى مجال 
في  المقاولين  م��ن  ل��ع��دد  تسبب  وص���ارت 
خسارات كبرى في بعض الصفقات، وحتى 

في بعض التعويضات 
أشغال  إن��ج��از  ع��ن 
رفض  ثم  عمومية، 
األداء عنها من طرف 
الخزينات الجهوية 

بسبب  للمملكة 
حمل  ع������دم 
ه���������������������ذه 
ال���وث���ائ���ق 
ل���������ه���������ذه 

الطوابع

خسارات كبرى بسبب 
اختفاء طوابع
 وزارة الداخلية

> الرباط. األسبوع

ان��ت��ق��م مجلس  ب��ع��دم��ا 
المستشارين من الوزراء 
وم���ن ال��ن��واب ح��ي��ن عدل 
أشغال  ت��ن��ظ��ي��م  ق���ان���ون 
الحكومة ليمنع الجمع بين 
ترابية  ج��م��اع��ة  ت����رؤس 
تمكن  وزاري،  ومنصب 
اإلثنين  ال��ن��واب  مجلس 
الماضي من إعادة األمور 

إل�����ى ح���ال���ه���ا م����ن خالل 
تعديل  ع��ل��ى  ت��ص��وي��ت��ه 
صراحة  بالجمع  يسمح 
والجماعة  ال����وزارة  بين 
مجلس  »رئاسة  الترابية 
مدينة أو جماعة قروية«.

مقربون من حزب العدالة 
صوتوا  الذين  والتنمية 
ضد تعديل المستشارين، 
مع  أغلبيتهم  أن  أك���دوا 
خيار منع الجمع الذي جاء 

ولكن  المستشارون،  ب��ه 
»تصويتنا اليوم كان على 
وب���م���رارة وكان  م��ض��ض 
شكليا فقط يهدف بالدرجة 
الطريق  إلى قطع  األول��ى 
على المعارضة في مجلس 
وتقزيم  ال��م��س��ت��ش��اري��ن 
دورها وحجمها في تعديل 
نحيلها  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ي��ن 
ع���ل���ي���ه���ا م������ن ال����غ����رف����ة 

األولى«.

الجدير بالذكر أن مجلس 
ال��م��س��ت��ش��اري��ن ك����ان قد 
القانون  ع���ل���ى  أض������اف 
التنظيمي ألشغال الحكومة 
تعديال يمنع باإلضافة إلى 
جهة  رئاسة  بين  الجمع 
كذلك  وزاري،  وم��ن��ص��ب 
ال��م��ن��ع ف���ي ال��ج��م��ع بين 
ورئاسة  حكومي  منصب 
كانت  ول��و  حتى  جماعة 

قروية.

تصويت 
انتقامي 

ضد  للنواب 
المستشارين

»داعش« تعجل بالتصالح المغربي الفرنسي
أرشيف األسبوع
ص��������������������ورة 
تاريخية فريدة 
من أرشيف الوكالة 
الفرنسية، ويظهر 
فيها الملك محمد 
سنة  ال�����خ�����ام�����س 
في  وه������و   1959
مع  ودي  ح���دي���ث 
ال����رئ����ي����س ج���م���ال 

عبد الناصر.

محمدالمفقودة.
حصاد

محمد
 األغظف الداه



حتى ال تضيع هيبة الدولة بين بن كيران وميلودة

رئيس احلكومة يجمع 
ملفات الفساد استعدادا 

»للحرب« ضد خصومه

»الصالونات  في  يروج  ما  مطلعة  مصادر  عدة  أكدت 
ملفات  على  يتوفر  كيران  بن  اإلل��ه  عبد  ب��أن  السياسية« 
أحزاب  في  وق��ي��ادات  زعماء  من  لعدد  كبرى  مالية  فساد 
القضية  هذه  حلظة.  أية  في  يكشفها  قد  وإنه  املعارضة، 
املعارضة  أح��زاب  وجلسات  نقاشات  على  تسيطر  باتت 
رسميا  أو  اإلع��ام  لوسائل  سريا  تسريبها  من  واخل��وف 
من خال إحالتها على وزير العدل مصطفى الرميد للقيام 
بالبحث القضائي في املوضوع. ملفات االغتناء الفاحش 
واألموال املشبوهة وجرد الشبهات في عدد من املمتلكات 
العقارية واألموال األجنبية لقياديني في املعارضة؛ عمداء 
مدن، وبرملانيني، وفاعلني في أحزابهم، جعلت العديد من 
القيادات املعنية تضع يدها على قلبها خوفا من فضحها 
من طرف بن كيران، خاصة مع اقتراب موعد االنتخابات 
اجلماعية املقبلة وارتفاع حرارة الصراع السياسي، فهل 
في  ويشرع  ويفعلها  القصوى  للسرعة  كيران  بن  ينتقل 
لك  أي��ن  م��ن  شعار  بتطبيق  السياسيني  خصومه  فضح 

هذا؟

< الرباط. األسبوع

عبد اإلله
بن كيران

alousbouea@gmail.com
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alousbouea@gmail.com

هذا الخبر

> البيضاء. األسبوع

ع��ل��ى إث���ر إل��ح��اق ج��م��ال س��رح��ان لدى 
محكمة النقض، يعم استياء بعض القضاة 
النزهاء عن أسباب إلحاقه بالقضاء الجالس 
رغم أنه لم يسبق له في مشواره المهني 
أن مارس قضاء الحكم، لكونه كان دائما 
ملحقا بالنيابة العامة أو بالتحقيق، بعض 
بعض  أن  يعتقدون  الملف  من  المقربين 
النافذين في محكمة النقض يريدون حماية 

جمال سرحان.
لقد صرح وزير العدل والحريات في عدة 
مناسبات اعتماده نهج التخليق في قطاع 
العدالة ومحاربة الثراء الفاحش لدى بعض 
من  التحقق  في  يتردد  لن  وأن��ه  القضاة، 
مصدر تلك الثروات ومن شرعية ممتلكات 
كل قاض ثبت أنه راكم ثروات تفوق قدراته 
المالية المتحصلة من األجر الذي يتقاضاه، 
وأنه لن يتوانى في فتح تحقيق في حال 
توصله بمعلومات تفيد بأن قاضيا ما يتوفر 

على إمكانيات مالية ومادية حصل عليها 
بطرق مشبوهة.

هذا والبد من التذكير أن الجسم القضائي 
القضاة  م��ن  ع��دد  على  يتوفر  المغربي 
الشرفاء النزهاء الذين يجب أن يفتخر بهم 
يراكم  أن  لقاض  يمكن  هل  لكن،  المغرب. 
من  أق��ل  في  بالمايير  تقدر  كبيرة  ث��روة 
عشرين عاما، دون أن يخضع للمحاسبة؟

العدل  وزير  لنوايا  عسير  الختبار  إنه 
والحريات في محاربة الفساد. 

> الرباط. األسبوع

ما  هو  املغاربة  يقول  كما  العكري«  »الطنز 
تقول  »لكيب«، وهي  الفرنسية  كتبته الصحيفة 
اإلفريقي  االحت����اد  رئ��ي��س  ح��ي��ات��و  ع��ي��س��ى  إن 
عقوبات  توقيع  دون  وح��ال  للمغرب«  »ان��ح��از 
قاسية على الكرة الوطنية، ونسبت إليه قوله: 
املغربية، ستصيبونها  الكرة  قتل  إلى  »أترمون 

في مقتٍل إن أعلنتم هذه العقوبات«.
إليه  يخيل  ق��د  ال��ك��ام  ه��ذا  مثل  يسمع  م��ن 
املغرب  معاقبة  ض��د  ك��ان  ح��ي��ات��و،  عيسى  أن 
أو  إفريقيا،  ك��أس  في  املشاركة  من  باحلرمان 
فرضت  التي  الغرامة  معارضي  أح��د  ك��ان  أن��ه 
خياليا  رقما  بلغت  والتي  املغربية  الكرة  على 
يكمن  بينما  أورو،  مايني   8 سقف  بتجاوزها 
الصحيفة  ح��س��ب  ح��ي��ات��و،  ع��ي��س��ى  م��ج��ه��ود 
منع  معارضي  أح��د  ك��ان  كونه  ف��ي  الفرنسية، 
بشكل  إفريقيا  ك��أس  ف��ي  املشاركة  م��ن  امل��غ��رب 

نهائي.

> الرباط. األسبوع

علمت »األسبوع« من مصادر 
بين  ال��ع��اق��ات  أن  مطلعة  ج��د 
حزبي التجمع الوطني لألحرار 
والمعاصرة  األص��ال��ة  وح���زب 
»الصديقين« تمر بنوع من التوتر 

الشديد.
أن  المصادر  ذات  وأض��اف��ت 
التجمع  ح����زب  ف���ي  ق��ي��ادي��ي��ن 
المتحكمين في سفينة الحزب، 
وبخاصة الثنائي صاح الدين 

ورشيد  ال��ح��زب  رئيس  م���زوار 
الطالبي العلمي رئيس مجلس 
النواب، والذين كانوا يعيشون 
تحت إماءات وتخوفات بعض 
»لكل  ح���رك���ة  ف����ي  ال���ن���اف���ذي���ن 
الديمقراطيين«، وفي حزب البام 
كانوا يستشيرون معهم  الذين 
في كل صغيرة وكبيرة بخصوص 
مصطفى  ع����ل����ى  االن������ق������اب 
السابق  الرئيس  المنصوري 
حتى تشكيلة الحكومة األخيرة، 
وطبيعة  بشكل  طبعا  م����رورا 

وبالتنازالت   »8 »ج  التحالفات 
خال االستحقاقات التشريعية، 
انقلبا في اآلون��ة األخيرة على 
»البام« وبدأا يقاطعان عددا من 

دعواته.
مقربون من مزوار يؤكدون أن 
قوة مزوار والتجمع في الصراع 
األخير مع البام، أخذوا يشعرون 
بها بناء على ضمانات وحماية 
رئيس  ك��ي��ران  ب��ن  م��ن  موسعة 
مصادر  مقابل  ف��ي  الحكومة، 
أخرى تؤكد أن مزوار والطالبي 

شعرا بإمكانية حصول تراجع 
األصالة  حزب  مكانة  في  كبير 
والمعاصرة مستقبا، ما جعلهم 

يقبلون عليه.
قد غضب  البام  وك��ان ح��زب 
بشدة بسبب فتح حزب األحرار 
وفي سابقة من نوعها باب حزبه 
على مصراعيه الستقبال جميع 
بمختلف  البام  من  الغاضبين 
الجهات والمناطق، وآخرها أكثر 
بلدية  م��ن  مستشارين   10 م��ن 

المضيق.

األحرار »يقلبون« وجوههم على البام

استياء وتوتر لدى بعض قضاة محكمة النقض وارتياح
 عام لدى قضاة وسكان منطقة سطات

»الطنز  العكري« في 
الصحافة الفرنسية

>  الرباط. األسبوع 

القياديين  ب���ع���ض  ي���ص���ر 
السياسيين داخل البرلمان على 
داخل  البرلمان  مقاعد  توزيع 
المحكمة الدستورية بناء على 
والكوطا،  النسبي،  التمثيل 
التزكية،  ض���رورة  واش��ت��راط 
الفريق  رئيس  من  واالق��ت��راح 
حتى تسهل عملية التحكم في 
داخل  المعينين  األش��خ��اص 

المحكمة الدستورية.
بدأ  والتوجه  اإلص��رار  هذا 
يثير تخوف عدد من القانونيين 
والقضاة والمهتمين من اعتماد 
الفرق  رؤس�����اء  ت��ح��ك��م  خ��ي��ار 
واألحزاب في تعيين من يمثلهم 
في المحكمة الدستورية، والتي 
ستعطي  ال���ح���ال���ة  ه����ذه  ف���ي 
لموالين  محالة  ال  المناصب 
ل���رؤس���اء وق���ي���ادات األح����زاب 
معه  ي��ط��رح  مما  السياسية، 

الصراع  ي��ن��ت��ق��ل  أن  ت��خ��وف 
السياسي الحالي بين بن كيران 
داخل  إل��ى  حتى  والمعارضة 
المحكمة الدستورية التي هي 
محكمة قانونية ذات قيمة كبرى 

في فصل الصراعات واألزمات 
القانونية داخل الباد، وتتطلب 
الحياد التام واالنتصار لروح 

الدستور.
م����ن ج���ه���ة أخ�������رى، وصل 

التخوف في حالة اعتماد هذه 
الطريقة حد الحذر من التحكم 
المحكمة  داخل  المعينين  في 
الدستورية مستقبا، كما يقع 
بالنسبة لممثلي الطوائف في 
المحكمة الدستورية اللبنانية 
ويعرقلون  يفشلون  وال��ذي��ن 
اجتماعات المحكمة الدستورية 
اللبنانية بسبب تعمد غيابهم، 
النصاب  توفر  ع��دم  وبالتالي 
القضايا  في  القانوني خاصة 

الحاسمة.
البرلمان  أن  بالذكر  الجدير 
للمحكمة  أعضاء   6 سينتخب 
ثاثة عن مجلس  الدستورية؛ 
ال��ن��واب، وث��اث��ة ع��ن مجلس 
المستشارين، وال يزال الخاف 
انتخابهم  طريقة  حول  قائما 
انتخابات  إلى  يدعو  من  بين 
حرة ونزيهة، وبين من يطالب 
بين  بالتوافق  الكعكة  بتوزيع 

األحزاب.

رجال القانون خائفون.. ينتظرون..

خطير جدا.. محاولة تسييس المحكمة الدستورية

> الرباط. األسبوع

تقرير أمني مفصل تم إعداده بدقة حول 
الجلسة  عرفتها  التي  األخيرة  األح��داث 
بن  اإلله  عبد  الحكومة  لرئيس  الشهرية 
كيران بمجلس النواب، الثاثاء الماضي، 
االنتخابات  موضوع  تهم  كانت  والتي 

الترابية المقبلة.
ونقل  بعناية  أع��د  ال��ذي  التقرير  ه��ذا 
تفاصيل ما جرى وكواليس ما حدث وكيف 
استمر حتى مغادرة بن كيران للبرلمان، 
قد يكون أعد تحت طلب بعض رجال الدولة 
البلد  وس���م���ع���ة  ب����ص����ورة  ال��م��ع��ن��ي��ي��ن 

وبمؤسساته.

وكانت جلسة بن كيران الشهرية األخيرة 
بمجلس النواب قد أحدثت سجاال صاخبا 
بسبب تفسير عبارة »ديالي لي كبير عليك« 
حق  ف��ي  الحكومة  رئيس  بها  ف��اه  التي 
ميلودة حازب رئيسة فريق حزب الجرار)..( 
قبل أن يقول بن كيران إن »السفهاء« هم 

الذين تصوروا كامه.

أوامر عليا بصياغة تقرير  أمني حول مجلس النواب

هل سيفعل الرميد من أين لك هذا؟



> الداخلة. األسبوع

ألمت  التي  الصحية  الوعكة  تحل  لم 
العزيز،  البوليساريو، محمد عبد  بزعيم 
وانتقل على إثرها بشكل مستعجل للعالج 
في إيطاليا، دون أن يصدر قرارا بتفويض 
لرفع  ديفير«  »جيل  الفرنسي  المحامي 
قضية اعتراض احتضان مدينة الداخلة 
منتدى »كرانس مونتانا«، بحجة أن ذلك 
الدولي، وأصبح  للقانون  انتهاكا  يعتبر 
طاولة  على  مونتانا«  »ك��ران��س  منتدى 
اعتماده  إل��ى  دفعت  التي  البوليساريو 
ضمن تقرير المفوضية اإلفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب.
تناول  إلى  »األسبوع« سباقة   وكانت 
موضوع أهمية احتضان مدينة الداخلة 
للمنتدى، وهو ما أكدته كواليس وقرارات 
دول  لرؤساء  والعشرون  الرابعة  القمة 
وحكومات االتحاد اإلفريقي التي دخلت 
على خط الشأن الداخلي المغربي، لتدعو 
مونتانا«  »ك��ران��س  منتدى  مقاطعة  إل��ى 
القادم  م��ارس  شهر  في  تنظيمه  المقرر 
ال����داخ����ل����ة.  ون��ج��ح��ت جبهة  ب��م��دي��ن��ة 
البوليساريو وصنيعتها الجزائر في تمرير 
توصية رسمية لقمة أديس أبابا بإثيوبيا 
يومي 30 و31 يناير 2015 األخير، تدعو 

إلى مقاطعة المنتدى واعتباره خارجا عن 
سياق توصيات المنظمة اإلفريقية التي 
غ����ادره����ا ال���م���غ���رب ب��س��ب��ب االع���ت���راف 
أن  معتبرين  الصحراوية،  بالجمهورية 
تنظيم المنتدى بالداخلة سيخلق مواجهات 
داخلية، وهو ما يوحي بترهيب وتخويف 
على  المشرفة  السويسرية  المؤسسة 
المنتدى. وجاء اختيار المحامي الفرنسي 
»جيل ديفير« بشكل دقيق للتأثير في عودة 
جودة العالقات المغربية الفرنسية التي 
كانت محور اتفاقيات صححت مسار مكانة 
المغرب وخبرته في مجال محاربة اإلرهاب 

والتطرف.

عبد  المراكشي 
يختار  العزيز 

فرنسيا  محاميا 
مؤتمر  إلفشال 

الداخلة

alousbouea@gmail.com
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المحكمة تصدر الحكم في العيون وحدها

انتقلت الممثلة الخاصة لألمين 
العام لألمم المتحدة الكندية »كيم 
بولدوك« من الرباط، بعد استقبالها من 
طرف وزيري النقل والخارجية المغربيين 
بمخيمات  السمار  ب��والي��ة  يسمى  م��ا  إل��ى 
بالوزير األول  تندوف، والتقت بما يسمى 
عبد ال��ق��ادر ال��ط��ال��ب ع��م��ر، وق��ي��ادي��ي��ن في 
البوليساريو من بينهم سالم لبصير، ومحمد 
البوهالي،  لمين  ومحمد  ال��س��ال��ك،  س��ال��م 
والمنسق  المهدي  وفاطمة  أدوه،  وخطري 

مع المينورسو، أمحمد خداد. 

ح�����ل ع�����م�����دة م����دي����ن����ة س����ان 
كارلوس  »خ����وان  س��ي��ب��اس��ت��ي��ان 
إيزاغوري« بالعيون، واستقبل من طرف 
والي جهة العيون يحظيه بوشعاب وحمدي 
كما  البلدي،  المجلس  رئيس  الرشيد  ولد 
التقى ببعض األصوات االنفصالية من بينهم 

أمينتو حيدر.

> العيون.
 عبد اهلل جداد

االستئناف  بمقر محكمة  أعلن 
الجلسة  ان��ط��الق  ع��ن  ب��ال��ع��ي��ون 
االفتتاحية للسنة القضائية 2015، 
وذل�����ك ف���ي إط�����ار ت��ف��ع��ي��ل اإلذن 
األعلى  المجلس  المولوي رئيس 
بلغت  حيث  القضائية،  للسلطة 
بالدائرة  ال��م��ح��ك��وم��ة  ال��ق��ض��اي��ا 
االستئنافية بالعيون خالل السنة 
ما  في  حكما،   18174 الماضية 
بلغت القضايا المسجلة بأقسام 
قضاء األسرة بالدائرة االستئنافية 
تهم  ق��ض��ي��ة   12473 ل��ل��ع��ي��ون 
ال��ع��الق��ات ال��زوج��ي��ة، وه���و رقم 

مخيف ومهول.
 ويتبين من خالل عرض وثيقة 
بين  ما  القضائية  الدائرة  نشاط 
سنة 2004 و2014، العمل الكبير 
الذي تقوم به هيئة القضاء التي 
استطاعت أن تبسط سلطتها على 
المعروضة  المشاكل  من  العديد 
وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في 
على  ال��م��ع��روض��ة  القضايا  ع��دد 
والسمارة،  ال���ع���ي���ون،  م��ح��اك��م 

والداخلة، وبوجدور.
لمحكمة  األول  الرئيس  وأك��د 
هيئة  أم��ام  بالعيون،  االستئناف 
ال��ع��دال��ة وم��م��ث��ل ال��وزي��ر محمد 
بنعيللو، مدير الدراسات والتعاون 
العيون  جهة  ووال��ي  والتحديث، 
الحمراء،  الساقية   - بوجدور   -
يحظيه بوشعاب، حرص المحكمة 

على االعتناء بقضايا المواطنين 
ومضاعفة  فيها،  البت  وتسريع 
الجهود للبت في القضايا القديمة 
األحكام وخلق  بجودة  واالعتناء 
المحيط  مع  للتواصل  ديناميات 

الوطني.
وأبرز في هذا السياق، المكانة 
التي بات يحتلها القضاء كسلطة 

مستقلة في ظل النظام الدستوري 
المغربي القائم على فصل السلط 
وتوازنها وتعاونها. ومن جهته، 
عبد  للملك،  ال��ع��ام  الوكيل  أب���رز 
الهيئة  الكريم الشافعي، انخراط 
في  العامة  والنيابة  القضائية 
القضائية  السلطة  إصالح  ورش 
وفقا للتوجيهات الملكية، مؤكدا 
أن المبدأ الذي يحكم عملها يتمثل 
ال���ق���ض���اء ف���ي خدمة  ف���ي ج��ع��ل 

المواطن.
وأضاف أن النيابة العامة بهذه 
على  تعمل  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  ال���دائ���رة 
بالسجون من  االكتظاظ  مواجهة 
خالل ترشيد االعتقال االحتياطي، 
االعتقال والعدالة  بدائل  وتفعيل 
التصالحية، واعتبار العدالة في 
خدمة الدفاع عن الوحدة الترابية، 
ون����ه����ج س���ي���اس���ة ال�����ق�����رب من 
شعبة  وإح������داث  ال��م��ت��ق��اض��ي��ن، 
شكايات حقوق اإلنسان، وتحقيق 
من  وال��رف��ع  ال��زم��ان،  في  العدالة 
النجاعة القضائية، والتميز على 
مستوى المحكمة الرقمية، وترشيد 
وترشيد  ب��االس��ت��ئ��ن��اف،  ال��ط��ع��ن 

االعتقال االحتياطي.

ترشيد االعتقال االحتياطي  وترشيد الطعن.. وصايا رجال 
القضاء  في افتتاح السنة القضائية اجلديدة

> الداخلة. األسبوع

تم بالداخلة على هامش زيارة وفد من والية هاواي 
التوقيع على اتفاقية شراكة مع بلدية الداخلة، واعتبر 
يعتبر  وال��ذي  أبيركرومبي«  »نيل  السابق  الحاكم 
شخصية سياسية قوية بأمريكا، االتفاق على مشروع 
توأمة بين »هونولولو« بوالية هاواي والداخلة بجهة 
على  االنفتاح  على   ستشجع  خطوة  الذهب،  وادي 
التجهيزات  إلنتاج  وح��دة  وإح���داث  العالم  ثقافات 
الرياضية، وتقديم مشروع المركب السياحي المندمج، 
وم��ش��روع ال��ت��ع��اون م��ع وك��ال��ة اإلن��ع��اش والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية باألقاليم الجنوبية، التي أكد 
مديرها العام أحمد حجي على متانة العالقات المغربية 
األمريكية، في ما عبر حكيم أونصافي منسق أسبوع 
الملك محمد السادس بهاواي وعضو حكومة الوالية 
المكلف باإلسكان الذي كان مرفوقا 
ب�»وجان رومي« القنصل الشرفي 
و»ميا  بهونولولو،  للمملكة 
جمعية  عضو  مندلسون« 
الصداقة المغرب - هاواي، 
شباب  مؤتمر  ورئيسة 
األلفية الثالثة عن إعجابه 
الداخلة  ب��ه  ت��زخ��ر  بما 
ذات الصيت العالمي في 
م�����ج�����ال ال�����ري�����اض�����ات 

البحرية.

> العيون. األسبوع

الزميل  ب��اإلج��م��اع  انتخب 
إبراهيم أوبهوش، رئيسا لنادي 
وذلك  للصحافة،  ال��ص��ح��راء 
العادي  ال��ع��ام  الجمع  خ��الل 
النقابة  بمقر  المنعقد  للنادي 
المغربية،  للصحافة  الوطنية 
والذي شارك فيه مجموعة من 
المكتوب  اإلع�����الم  ممتهني 
وال�����م�����س�����م�����وع وال����م����رئ����ي 

واإللكتروني باألقاليم الجنوبية. 
التقرير  على  المصادقة  وبعد 
فترة  تميزت  والمالي،  األدبي 
رئاسة الزميل إبراهيم أجدود 
الصحراء  ج���ائ���زة  ب���إح���داث 
المجلس  م�����ع  ل���ل���ص���ح���اف���ة 
اإلنسان  لحقوق  االستشاري 
األندية  وت��ش��ج��ي��ع  ب��ال��ج��ه��ة، 
السينمائية والثقافية والتوقيع 
على اتفاقية شراكة مع التعليم.  
وف��ي ال��ج��ان��ب ال��م��ادي سجل 

الجمع العام االنخراط اإليجابي 
لمجلس جهة العيون - بوجدور 
دعم  في  الحمراء  الساقية   -
برنامج النادي، كما تم االتفاق 
النادي  اس��م  ف��ي  تعديل  على 
الذي أصبح يحمل اسم »نادي 
تم  كما  للصحافة«،  الصحراء 
لحبيب  ال��زم��ي��ل��ي��ن  ان��ت��خ��اب 
أه����وي����دي ع����ن م��ك��ت��ب جهة 
الداخلة، وصباح الفياللي عن 

جهة كلميم - وادي نون.

نادي  صحافة الصحراء يجدد هياكله

منسق أسبوع الملك محمد 
السادس بهاواي يوقع 
اتفاق توأمة بالصحراء

كواليس
صحراوية

بإذن الله يعالج الفقيه دليليح الحبيب جميع 
وآفة  والعين،  بالجن،  والمس  السحر،  أمراض 
النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  ببركة  التوكال 
الشريفة، بأسلوب بعيد عن الشعوذة والدجل. 

خبرة الفقيه في العالج أكثر من 20 سنة في 
بالرقية  وال���س���ح���ر  ب��ال��ج��ن  ال���م���س  م�������داواة 

الشرعية. 
حصات العالج بالموعد
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الزاوية سيدي قاسم 

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...

> أكادير. األسبوع

أزمة حقيقية تخيم على األجواء بين مهنيي 
حسابات  بسبب  الساحلي،  الصيد  قطاع 
شخصية، فقد تحولت ندوة صحفية بأكادير 
إلى ما يشبه حلبة للمالكمة، ويبدو من خالل 
كواليس الندوة أن األمر يتعلق بفئتين واحدة 
مع الوزير أخنوش مهندس مشروع »أليوتيس« 
المقدم إلى الملك والمصادق عليه من طرف 
الحكومة، ومجموعة أخرى ضد »أليوتيس«.
الفالحة  وزي��ر  أخنوش  لعزيز  سبق  وق��د 

ك��ش��ف خ���الل تقديم  أن  ال��ب��ح��ري  وال��ص��ي��د 
المعرض الدولي للصيد البحري »أليوتيس« 
2015 عن أن هناك من يدعو وسط المهنيين 
هذا  ب��أن  موضحا،  المعرض  مقاطعة  إل��ى 
لتنمية  وج��د  ب��ل  اإلدارة  يمثل  ال  المعرض 
القطاع ككل، وأنشئ من أجل المهنيين، وبذلك 
فقرار المقاطعة لن يحرج اإلدارة خصوصا 
وأن قانون برنامج تهيئة األسماك السطحية 
لحيز  خ��رج  قد  الخالف  موضوع  الصغيرة 

التطبيق.
وتعالت أصوات من داخل ندوة أكادير منها 

يؤيد  م��ن  ومنها  المقاطعة  إل��ى  ي��دع��و  م��ن 
المعرض والمخطط ككل، ويرى مستثمرون 
الصيد  مراكب  من  لعدد  ومالكون حقيقيون 
الساحلي أنفسهم في موقف حرج بسبب من 
على  حرب  لشن  ويدفعهم  باسمهم  يتحدث 
على  البعض  ينقلب  بينما  أخنوش،  الوزير 
مخططات ومشاريع بدأت أجرأتها وتطبيق 
تهيئة  مخطط  م��ش��روع  وخ��اص��ة  قوانينها 
والصناديق  ب����وج����دور  ش���م���ال  م��ص��ي��دة 
أال  على  البحارة  اتفق  فهل  البالستيكية، 

يتفقوا؟

صراعات شخصية بين البحارة تربك المستثمرين
 في البحر  وهجوم غير مسبوق على أخنوش

اتفق البحارة على أال يتفقوا

الجلسة االفتتاحية للسنة 
القضائية 2015 بالعيون

نيل 
أبيركرومبي



بتاريخ 3 جمادى األولى 1378 موافق 16 نونبر 1958 صدر 
الظهير الشريف المتعلق بقانون الصحافة، ودخلت عليه تعديلين 
طفيفين؛ األول بتاريخ 10 أبريل 1973، والثاني بتاريخ 3 أكتوبر 

.2002
ويجب أن نستحضر الفترة الزمية الذي صدر فيها ذلك القانون، 
حيث صدر بعد مرور سنتين فقط على استقالل المغرب، وحرر 
أوال باللغة الفرنسية وبالعقلية التي كانت سائدة خالل مدة عهد 
والعداء  والهيمنة،  السيطرة  حب  فيها  تجذر  عقلية  الحماية، 
للحريات ومنها محاربة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية نقل 
الخبر ونشره، مما كان معروفا في ذلك العهد البغيض، حيث كانت 
الجرائد الوطنية تصدر وهي مجللة بالسواد وتحمل أثار مقص 

الرقيب.
ويجب أن تستحضر أن ذلك القانون ترجم إلى اللغة العربية 
واستعملت فيه مصطلحات تحمل عدة تأويالت، وتعريفات بعبارات 
فضفاضة، وأكثر من ذلك، تجنب من قام بصياغة ذلك القانون أن 
يسير مع القواعد العامة في اإلثبات والمحاكمات، وكما تجرى 
عبء  المشرع  ذلك  وقلب  المعمور،  دول  في  العادلة  المحاكمات 
اإلثبات على المتهم أو الظنين، وحرم المتهم من تقديم الدليل على 
براءته، وجعل اإلدانة هي األصل والبراءة هي االستثناء، وكأننا 

نعيش نظام االتهام الفردي الذي كان سائدا في العقود الغابرة.
ويجب أن تستحضر أن الجمود خيم على هذا القانون طيلة 
عقود، مما جعلنا نتساءل هل المتابعات والمحاكمات في ظل هذا 
القانون تعتبر مشروعة وقانونية ووفق المبادئ التي ينص عليها 
والمعاهدات  الجنائية،  المسطرة  وق��ان��ون  المملكة  دس��ت��ور 

الدولية؟
هل صدرت في المغرب قوانين تلغي ما هو منصوص عليه في 
باتفاقيات  المغرب  ارتبط  وهل   ،1958 قانون  الصحافة  قانون 
ومعاهدات دولية تنص على بنود وفصول تخالف ما هو منصوص 

عليه في قانون الصحافة المغربي.
من المعلوم أن القانون يلغى بقانون آخر ويكون اإللغاء صريحا 
وواضحا، وقد يلغى القانون بقانون آخر ينظم الموضوع تنظيما 
جديدا وجذريا ووفق المتغيرات وما طرأ على المجتمع، وقد يلغى 
القانون بتجميد تطبيقه حقبة زمنية والعدول على ما نص عليه 
من قواعد بالية وعتيقة أصبحت ال تتالئم مع األوضاع القائمة وال 

تساير موجة التطور.
والسؤال: هل توجد سوابق تدل على أن القاضي عدل عن تطبيق 
نصوص قانونية قائمة ألن الظروف االجتماعية لم تعد تقبل تطبيق 
تلك النصوص؟ بل إن تطبيق نصوص عتيقة يسيء للعدالة ولمبادئ 
المحاكمة المنصفة والتي يجب أن تتوفر فيها الضمانات األساسية.  
وهل المتابعات والمحاكمات التي لها عالقة بالصحافة تحمل طابع 
المشروعية، واألحكام الصادرة في قضاياها تعتبر أحكاما وجيهة 
المملكة  دستور  عليه  ينص  ما  األحكام  تلك  في صدور  ويراعى 
التي  الدولية  المعاهدات  ونصوص  الجنائية  المسطرة  وقانون 

وافق عليها المغرب؟
إن فتح المتابعة في جنج الصحافة غالبا ما تكون بواسطة 
الشكاية المباشرة التي يقدمها من تضرر مباشرة من تلك الجنحة، 
وفي بعض األحيان تفتح المتابعة من طرف النيابة العامة بناء 

على شكاية من الطرف المتضرر.
واالدعاء  المباشرة  الشكاية  بين  خلطا  هناك  أن  بداية  ونود 
المباشر، وبعض المحاكم ال تنتبه للفرق بين المسطرتين، وبينهما 
بون شاسع. مما يلفت النظر ونحن نقرأ بتأٍن ما ورد في المادة 4 
من قانون المسطرة الجنائية، أن تلك المادة تنص على أن الدعوى 
العمومية تسقط بعدة أسباب ومنها: »نسخ المقتضيات الجنائية 
التي تجرم الفعل«، مع التذكير بأن قانون المسطرة الجنائية صدر 
الصحافة  قانون  ص��دور  بعد  أي   1959 فبراير   10 بتاريخ  أوال 
بحوالي ثالث سنوات، ثم عدل قانون المسطرة الجنائية بالظهير 
المتعلق باإلجراءات االنتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 ثم 
المسطرة  بقانون  المتعلق   22.01 رق��م  الجديد  القانون  ص��در 

الجنائية.
وقانون المسطرة الجنائية الجديد نص في المادة األولى على 
أن كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا 
بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضب به، بناء على محاكمة عادلة 

تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
ومن هنا نقول إن هذه المادة ألغت ضمنيا ما ينص عليه قانون 
الصحافة، والذي يعتبر المشتكى به متهما إلى أن يقدم دليل براءته، 
وألغت تلك المادة مسطرة قلب عبء اإلثبات وبقيت النيابة العامة 

هي المكلفة بإثبات أدلة االتهام.
ومن الغريب أن قانون الصحافة الذي نطالب بتغييره ينص في 

فصله األول على ما يلي:
� إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب 

مضمونة طبقا لهذا القانون.
� للمواطن الحق في اإلعالم.

� لمختلف وسائل اإلعالم الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، 
والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه 

المعلومات سرية بمقتضى القانون.
� تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون 
األخبار بصدق  تنقل  أن  اإلعالم  المهنة وعلى وسائل  وأخالقية 

وأمانة.
هذا التعبير الصريح والتمسك بحرية الصحافة يجعلنا نميل 
مرة أخرى إلى القول بسوء تطبيق هذا القانون، ونتغاضى عن 
فلسفة المشرع في احترام حرية الصحافة، ونظل محاصرين في 
تطبيق مادة واحدة من مواد ذلك القانون وهي المادة المتعلقة 
بالقذف والسب، وال نفرق بين السب والقذف والنقد البناء ولو 
عن  تدافع  الصحافة  دام��ت  ما  ومؤثرة  وجارحة  قوية  بعبارات 
المصلحة العامة وال تتوخى من نقدها الحصول على كسب أو 

منفعة أو الدخول في مضاربة.

مدى مشروعية محاكمة 
الصحافة بقانون
 16 نونبر 1958

األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

1

< يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

alousbouea@gmail.com

< العدد: 824
< الخميس 12 فبراير 2015 كواليس األخبار7

> إفران. األسبوع

الحركة  ح������زب  ي���ع���ي���ش 
الشعبية نزيفا حادا يتمثل في 
اس��ت��ق��االت وان��س��ح��اب��ات في 
ص����ف����وف ال���ب���رل���م���ان���ي���ي���ن، 
ف���ي جميع  وال��م��س��ت��ش��اري��ن 
المدن، بطريقة غير مسبوقة.

حركة االستنزاف هاته التي 
تنخر جسم الحركة الشعبية 
يقودها عدد من  البرلمانيين 
وال��م��س��ت��ش��اري��ن واألع���ي���ان 
لالنتخابات،  والمحترفين 
ويؤطرها البرلماني عبد القادر 
الحزب  ج��م��د  ال�����ذي  ت���ات���و 
وضعيته رفقة عمر البحراوي 
عمدة مدينة الرباط السابق، 
الشباب  ص��ف��وف  ف��ي  بينما 
العام  ال��ك��ات��ب  ف��ي��خ��وض��ه��ا 

الشبابي  للتنظيم  ال��ح��ال��ي  
ع��زي��ز ال��درم��وم��ي وع���دد من 
أنصاره من أعضاء المكتب في 

عدد من فروع األقاليم.
نبيل  هؤالء  إلى  وينضاف 
بلخياط رئيس الفريق الحركي 
المطاح به والذي يقود حركة 
بمريرت،  ج��م��اع��ي«  »رح��ي��ل 
وغيرها،  وأزرو..  وخنيفرة، 
الشباب  وزي�������ر  وي���ت���وع���د 
محمد  به  المطاح  والرياضة 
أوزين بمعركة ساخنة خالل 
بدائرة  المقبلة  االنتخابات 
جماعة »وادي إفران« القريبة 

من مدينة أزرو.
هذه الهجرة الجماعية التي 
اختارت حزب التجمع الوطني 
في  دشنت  قد  كانت  لألحرار 
بخنيفرة،  وم����رت  ال���رب���اط، 

المدن،  م���ن  وع����دد  وأزرو، 
وصلت اليوم إلى مدينة الدار 
وأحدثت  ال��ك��ب��رى  البيضاء 
نزيفا حادا في حزب السنبلة 
رغم محاولة العنصر أمين عام 
الحزب الحد منه بعد انتقاله 
على عجل إلى البيضاء، لكن 

دون جدوى.
ي��ن��ت��ظ��ر هؤالء  ذل����ك،  إل����ى 
البرلمانيون الذين يقودون ما 
يسمى بالحركة التصحيحية 
داخل حزب الحركة الشعبية، 
الصبر  ب��ف��ارغ  »ي��ن��ت��ظ��رون« 
صدور قرار طردهم رسميا من 
الحزب كي ال يفقدوا مقاعدهم 
الترحال  بسبب  البرلمانية 
ما  إذا  ح��ال��ة  ف��ي  السياسي 
انتقالهم  عن  رسميا  أعلنوا 
الوطني  التجمع  حزب  نحو 

اليوم  يعملون  فهم  لألحرار، 
قيادات  مع  وينسقون  »سرا« 
حزب األحرار تمهيدا إلعالن 

االنتقال رسميا.
يذكر أن المكتب السياسي 
لحزب الحركة الشعبية قد عين 
الوزير  أوزي��ن  محمد  أخيرا 
السابق، منسقا للكتابة العامة 
الشعبية  ال���ح���رك���ة  ل���ح���زب 
ولجميع لجانه، وهو ما يفتح 
الباب على مصراعيه أمامه من 
العنصر  امحند  خالفة  أج��ل 
الحركة  لحزب  العام  األمين 
»مهادنة«  أن  غير  الشعبية، 
لحسن ح���داد ت��ؤك��د أن��ه هو 
اآلخر بدأ يكسب بعض القوة 
التي  التحالفات  دائ���رة  ف��ي 
لمؤتمر  تحضيرها  ي��ج��رى 

.2018

حزب الحركة الشعبية على صفيح ساخن

بلخياط يخطط لإلطاحة بأوزين في إفران
خبايا األمور2

 في ما يجري 
ويدور

> الرباط. األسبوع

واملعاصرة مصطفى  األصالة  عام حزب  أمني  بني  يقع  ماذا 
العماري،  إلياس  النافذ  الرجل  العام  األم��ني  ونائب  الباكوري، 
التي  القطيعة  ه��ذه  سبب  وم��ا  عموما؟  باحلزب  »ري��اف��ة«  وتيار 
وقواعد حزب  قياديون  يطرحها  األسئلة  هذه  الطرفان؟  يعيشها 
األصالة واملعاصرة بعدما سجلوا باستمرار غياب الباكوري عن 
جميع أنشطة احلزب ودخوله في مقاطعة لها منذ آخر اجتماع 

للمجلس الوطني للحزب الذي عرف غياب إلياس العماري.
أن  ل�«األسبوع«  أكدت  السياسي  املكتب  في  ذاتها  القيادات 
القطيعة تعيشها العالقات  الباردة حد  الفتور والبرود واحلرب 
العام  األمني  العماري وبني  إلياس  بقيادة  ريافة  تيار  اليوم بني 
إلياس  عقده  ال��ذي  للقاء  مقاطعته  آخرها  الباكوري،  مصطفى 
الثالثاء  عشية  بسال  احل���زب  ومستشاري  ن���واب  م��ع  ال��ع��م��ري 
املاضي، حيث مباشرة بعد تلقي احلزب قصف بن كيران ووصفه 

لهم باألصل التجاري الفاسد.
انتقل  املقبلة،  االنتخابات  حدة  مع  ارتفع  ال��ذي  القلق  هذا 
حتى إلى نواب ومستشاري الفريق الذين سجلوا مقاطعة إلياس 
العماري وتيار »ريافة« للقاء الذي عقده الباكوري مع هؤالء قبل 
والتخوف  القطيعة  هذه  وراء  تائها  اجلميع  أصبح  حتى  شهر، 

من انعكاساتها على مستقبل احلزب.

أحزاب المعارضة تطلب 
»التحكيم الملكي« في مواجهة 

بن كيران بدل االحتكام للشعب
> الرباط. األسبوع

ع���ل���م���ت »األس������ب������وع« أن 
اجتماعا طارئا سيعقد خالل 
اليومين القادمين بين زعماء 
أحزاب المعارضة رفقة بعض 
أحزابهم،  ف���ي  ال��ق��ي��ادي��ي��ن 
سموه  ما  تطورات  لمدارسة 
وغير  األخ��ي��رة  بالهجومات 
طرف  م��ن  عليهم  المسبوقة 
رئيس الحكومة عبد اإلله بن 

كيران.
ال��م��ص��ادر ذات��ه��ا ق��ال��ت إن 
ق������ي������ادات ه������ذه األح��������زاب 
ستتدارس كيفية الرد على بن 
»القصف«  ه���ذا  ب��ع��د  ك��ي��ران 
ال��ث��ق��ي��ل، وال����ذي ان��ت��ق��ل إلى 
ال���ت���ه���دي���د ب��ف��ض��ح��ه��م أم����ام 

الشعب.
أن  ال��ج��ه��ات  ذات  وأك����دت 
ق������ي������ادات ه������ذه األح��������زاب 
ستتدارس خيارات عملية غير 

مسبوقة، للرد على بن كيران 
بما فيها إعداد ميثاق أخالقي 
كيران  بن  إلى  إرساله  سيتم 
وأخالقيات  ش��روط  الح��ت��رام 
المقبل،  االنتخابي  التنافس 
التي ستسبقه  األجواء  وكذا 
سيؤدي  ل���ه  خ����رق  أي  وأن 
إلى  األح���زاب  بهذه  مباشرة 
إعالن مقاطعتها لالنتخابات 

المقبلة.
إلى ذلك، أكدت جهات أخرى 
أح����زاب  رف����ع  خ���ي���ار  ورود 
تحكيم  أو  لتظلم  المعارضة 
ملكي بينها وبين بن كيران، 
أبعاد ودالالت  دراس��ة  ولم ال 
طلب لقاء الملك حين عودته 
الحالة  أن  علما  فرنسا،  من 
أن حسم  ت��ف��ت��رض  ال��ع��ادي��ة 
الصراعات السياسية مرتبط 
ب��ال��ل��ج��وء إل���ى ال��ش��ع��ب، عن 
في  ال����ت����ص����وي����ت  ط�����ري�����ق 

االنتخابات.

الباكوري يقاطع العماري

 والعماري يقاطع الباكوري

عبد القادر تاتو نبيل بلخياط عمر البحراوي

هل هو تقاسم أدوار؟



ك����ش����ف����ت م���ع���ط���ي���ات 
المستقلة  ال���م���ؤس���س���ة 
لمراقبة وتنسيق الصادرات 
أن حجم الخمور المغربية 
التي تم بيعها خالل سنة 
ال�����خ�����ارج،  ف�����ي   2014
وخصوصا في أوروبا، قد 
بلغت  نمو  نسبة  سجلت 
21 بالمئة مقارنة مع السنة 

التي سبقتها.
وحسب ذات المعطيات، 
فإن حجم ما صدره المغرب 
من المشروبات الكحولية 
قد  المنصرم  العام  خالل 
هيكتولتر،  أل��ف   40 بلغ 
تصديره  ت��م  م��ا  متخطيا 
يبقى  بينما   ،2013 سنة 

السوق الفرنسي هو أول 
مستقبل لصادرات المغرب 
متبوعا  ال���خ���م���ور،  م���ن 
ب�������أس�������واق إس���ب���ان���ي���ا 

وإيطاليا.
داخليا، استقبلت السوق 
ألف   20 حوالي  المحلية 
في   90 نسبة  هكتولتر; 
عن  ع��ب��ارة  منها  ال��م��ائ��ة 
انخفاضا  مسجلة  نبيذ، 
بنسبة 43 في المائة بفعل 
المستحقات  م��ن  ال��رف��ع 
قرار  وسريان  الضريبية 
منع بيع الكحول في عدد 
التجارية  ال���م���راك���ز  م���ن 

الكبرى.
< وكاالت

8

يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات 

النظر املعرب عنها  خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل 

الإعالم وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
جريدة

اجلرائد

معارضة بدون جوهر
المعارضة  ت��ك��ون  أن 
مجرد لعبة أدوار معناه أن 
عليها أن تواجه الحكومة 
الموقع  وإك�����راه  ب��واج��ب 
والمؤسساتي،  السياسي 
واجب  م��ن  انطالقا  ول��ي��س 
الدفاع عن التصور والرؤية 
واألفكار المختلفة عن تصور 
في  األغلبية.  وأف��ك��ار  ورؤي��ة 
الديمقراطية  فإن  الحالة  هذه 
تنحسر ألننا سنفتقد جوهرها 
الحي: نقاش األفكار، المواجهة 
بين  والصراع  الُمضادة،  والمشاريع  المشاريع  بين 

السياسات والسياسات البديلة.
> حسن طارق »االتحاد االشتراكي«

الرأي الذي أغضب المهاجرين
احتيال  عمليات  هناك 
بشكل  م��ح��ارب��ت��ه��ا  ي��ج��ب 
أيضا  وه�����ن�����اك  ق��������وي، 
انحرافات صدمت في العمق 
مواطنينا، وعلى الخصوص 
الذين يقومون بأعمال قاسية 
ويكدحون من أجل الحصول 
على أجور الحصول على أجور 
ومرتبات ضعيفة، وال يتقبلون 
نظام  أم���وال  استعمال  س��وء 
الذي  للدولة  الطبية  المساعدة 

يستفيد منه أجانب في وضعية 
غير قانونية، في ظروف يطبعها الكثير من التساهل 

غير المقبول.
يسدد  فرنسي  عامل  رؤية  هو  أكثر،  ما يصدمني 
مساهمات أكثر من أجنبي في وضعية غير قانونية 
يقوم بالسياحة الطبية، فهذا النوع من التفاوتات يفسر 
هذا  إص��الح  لذلك يجب  مواطنينا،  ج��زءا من سخط 

النظام من جديد.
> آالن جوبي »اليمين الفرنسي«

المغرب في حالة حرب
ال نعتقد أن منظمة 
حقوقية مغربية تعمل 
ضد الحكومة أو تشتغل 

بأجندة أجنبية.
لدى  حساسية  هناك 
السلطات المغربية حول 
قضايا  ف����ي  االخ����ت����الف 
أحمر،  خ��ط��ا  ت��ع��ت��ب��ره��ا 
الترابية  بالوحدة  كالمس 
أو الدين أو النظام القائم.

والمغرب عمليا في حرب 
الحدود  ي��ح��م��ون  وج���ن���وده 
الحمالت  يمولون  وخصومه 

للمس بسمعته واستقراره، لهذا تبدو أحيانا تشنجات 
بين بعض أطياف التنظيمات الحقوقية والدولة، وذلك 
راج�����ع أس���اس���ا ل���س���وء ف��ه��م ب��ع��ض ال���م���واق���ف أو 

لغموضها.
> محمد النشناش »رئيس المنظمة المغربية 
لحقوق اإلنسان«

مسؤولية التنشئة
ل���������س���������ت ض�����د 
الداودية،  »شخص 
لكن هدفنا هو التأكيد 
على أن هناك حراكا 
مجتمعيا يرفض هذا 
اإلنتاجات،  من  النوع 
وت��وج��ي��ه رس��ال��ة إلى 
والفنانين  المبدعين 
مفادها ضرورة احترام 
وخصوصية  ت��ق��ال��ي��د 
المجتمع المغربي. اليوم، 
صغيرات  فتيات  نشاهد 
على  وي��غ��ن��ي��ن  ي��رق��ص��ن 
كلمات »اعطيني صاكي«، بل األكثر من ذلك أن الداودية 
أربع  تتجاوز  ال  التي  ابنتها،  ب��أن  صرحت  نفسها 
المستقبل نحن  سنوات تردد األغنية، هذا هو جيل 

مسؤولون على تنشئته بالشكل الصحيح.
> يونس سليمان »المحامي الذي وضع دعوى ضد 
الداودية«

قراءة في خبر

أكدت مصادر دبلوماسية 
ال��م��غ��رب جمد  أن  ب��ال��رب��اط 
الضربات  ف���ي  م��ش��ارك��ت��ه 
»الدولة  تنظيم  ضد  الجوية 
اإلس���الم���ي���ة«، وأض���اف���ت أن 
تعد  لم  المغربية  الطائرات 
تشارك منذ الثالثاء الماضي 
التي  الجوية  الهجمات  في 
ضد  التحالف  ق��وات  تشنها 
اإلسالمية«،  »ال��دول��ة  تنظيم 
التنظيم  إع����دام  م��ن��ذ  وذل���ك 

»معاذ  األردن��������ي  ل��ل��ط��ي��ار 
لموقع  وف��ق��ا  ال��ك��س��اس��ب��ة«، 

»القدس العربي«.
الخارجية  وزي��ر  وامتنع 
المغربي »صالح الدين مزوار« 
ال��ت��ع��ق��ي��ب ع��ل��ى قضية  ع���ن 
امتناع اإلمارات عن المشاركة 
التنظيم،  الضربات ضد  في 
الضربات  ه���ذه  »إن  ق��ائ��ال: 
ألن  اإلم�����ارات،  تهم  مسائل 
جانب  إل��ى  انخرط  المغرب 

هذه الدولة تحت قيادتها، إذن 
تهم  بالطبع  المسائل  ه��ذه 

الدولة اإلماراتية«.
ال��م��غ��رب على  وي��ت��ح��ف��ظ 
إعالن مشاركته في الضربات 
التحالف  قوات  التي تشنها 
منذ شهور ضد تنظيم »الدولة 
تقارير  وكانت  اإلس��الم��ي��ة«، 
صحفية أجنبية كشفت، في 
امتناع  ع���ن  س���اب���ق،  وق����ت 
ال��م��غ��رب ع��ن ال��م��ش��ارك��ة في 

الضربات.
الخلفي«  »مصطفى  وق��ال 
وزير االتصال الناطق الرسمي 
بالده  إن  ال��ح��ك��وم��ة:  ب��اس��م 
»سبق أن أعلنت عن مقاربة 
خاصة في ما يتعلق بمواجهة 
وما  اإلره��اب��ي��ة،  التهديدات 
ع��ل��ى مستوى  ب��ه��ا  ي��رت��ب��ط 

األوسط،  الشرق 
وأي جديد سيتم 

اإلعالن عنه«.

يجمد  المغرب 
مشاركته 

التحالف  في 
الدولي ضد 

»داعش«

المرتفعة  ال����م����ؤش����رات  ت���ض���ع 
نموذجه  ال��م��غ��رب  ف��ي  ل��ل��م��دي��ون��ي��ة 
يرى  فبينما  المحك،  على  التنموي 
التصاعدي  المنحى  أن  م��راق��ب��ون 
للديون الخارجية راجع إلى طبيعة 
االقتصادية  ال��م��غ��رب  اخ���ت���ي���ارات 
والمالية المراهنة على الخارج، تبرر 
عوامل  ب���وج���ود  األم�����ر  ال��ح��ك��وم��ة 
اق��ت��ص��ادي��ة م��ت��داخ��ل��ة ت��ف��س��ر هذا 

التصاعد.
وحسب آخر تقرير عن الدين أعدته 
وزارة االقتصاد والمالية، بلغ حجم 
الدين الخارجي العمومي نهاية العام 
درهم  مليار   234.7 ح��وال��ي   2013
)24.76 مليار دوالر( بزيادة قدرها 22 
المائة  10.3 في  مليار درهم بنسبة 
عام  المسجل  المستوى  مع  مقارنة 
منحاه  ف��ي  ب��ذل��ك  م��س��ت��م��را   ،2012
ال��ت��ص��اع��دي ال����ذي ب���دأ م��ن��ذ العام 

.2007
ويشير التقرير إلى أن نسبة الدين 
الناتج  إل���ى  ال��ع��م��وم��ي  ال��خ��ارج��ي 
الداخلي الخام بلغت 26.9 في المائة 
مع  مقارنة  المائة  ف��ي   1.2 ب��زي��ادة 
المستوى المسجل عام 2013، والبالغ 

نسبة 25.7 في المائة.
ويقول المصدر ذاته »في ظل تفاقم 
الجاري  والحساب  الميزانية  عجز 
إلى  اللجوء  يتم  األداءات،  لميزان 
الموارد المالية ذات الشروط الميسرة 
حاجيات  ل��ت��غ��ط��ي��ة  وال��ت��ف��ض��ي��ل��ي��ة 
التمويل، سواء بالنسبة للخزينة أو 

المؤسسات والشركات العمومية«.
وتفسر الوثائق المقدمة للبرلمان 
أثناء مناقشة موازنة 2015 الزيادة 
العمومي  الخارجي  الدين  في حجم 
الرصيد  منها  عوامل،  عدة  بتداخل 

اإليجابي للتدفقات الصافية لالقتراض 
الخارجي والذي بلغ 26.2 مليار درهم 
)نحو 2.77 مليار دوالر(، واالنخفاض 
في حجم السندات المصدرة باألورو 
بحوزة  التي  و2010   2007 عامي 
المغاربة المقيمين في الخارج بنحو 
300 مليون درهم، نتج عنها ارتفاع 
الخارجي  ال��دي��ن  حجم  ف��ي  مماثل 

العمومي.
قال  ن��ت«  ل�»الجزيرة  حديث  وف��ي 
نجيب  المغربي  االقتصادي  الخبير 
المديونية  حجم  ارتفاع  إن  أقصبي 
الختياراته  حتمية  نتيجة  بالمغرب 
النموذج  ألن  والمالية،  االقتصادية 
التنموي المغربي يراهن على الخارج 
من خالل االندماج في العولمة، وعلى 
للتنمية،  ق��اط��رة  لتكون  ال��ص��ادرات 
وعلى مداخيل السياحة واالستثمارات 
األجنبية لتغذية رصيد العملة الصعبة 
بحثا عن وضع مريح في العالقة مع 

الخارج.
ول��أس��ف - ي��ق��ول أق��ص��ب��ي - لم 
ينجح المغرب في ربح هذه الرهانات، 
وم��ا ي���زال م��ع��دل تغطية ال����واردات 
بالصادرات ضعيفا وال يتعدى 52 في 

المائة.
االقتصاد  وزارة  ت���رى  وب��ي��ن��م��ا 
والمالية أن من العوامل المؤثرة في 
ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي 
ارتفاع  نتيجة  الصرف  سعر  تأثير 
الرئيسية  األجنبية  العمالت  قيمة 
مقابل الدرهم، وخاصة الين الياباني 
)+20 في المائة(، والدوالر األمريكي 
في   3.4+( ب��ه  المرتبطة  والعمالت 
المائة(، وانخفاض حجم دين السندات 
المصدرة باألورو في السوق المالي 
الدولي بين عامي 2007 و2010 ب�1.4 
تبعية  أقصبي  ينتقد  دره��م،  مليار 
تعرف  التي  األورو  لمنطقة  المغرب 
وضعا هشا. وقال ل�»الجزيرة نت« إن 

بلوغ الديون الخارجية بعملة األورو 
قرابة 70 في المائة مؤشر واضح على 
تبلغ  في حين  عليها،  األورو  هيمنة 
نسبة الديون بالدوالر حوالي 18 في 

المائة.
ويرى الخبير المغربي أنه ليس من 
لعملة  االرتهان  لالقتصاد  اإليجابي 
الخارجي،  للدين  بالنسبة  واح���دة 
توزيع  هناك  يكون  أن  األفيد  وإنما 
للمديونية على أبرز العمالت العالمية 
بما يمكن من االستفادة من أي تغير 

إيجابي على صعيد أي عملة.
م��ن ج��ان��ب��ه، اع��ت��ب��ر ع��ض��و لجنة 
المالية والتنمية االقتصادية بمجلس 
ال��ن��واب ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ع��ب��ودي أن 
االستدانة الخارجية ليست في صالح 
موجهة  ك��ان��ت  إذا  خ��اص��ة  ال��ب��الد، 
مخصصة  ول���ي���س���ت  ل���الس���ت���ه���الك 
إنتاج  من  تمكن  التي  لالستثمارات 
التحتية  البنيات  وإن��ج��از  ال��ث��روة 

لالقتصاد الوطني.
وق���ال ال��ع��ب��ودي: »إن��ن��ا ف��ي كتلة 
االتحاد االشتراكي )معارضة( نعتبر 
اقترضت في هذه  الحكومة  أن هذه 
المرحلة ما اقترضته ثالث حكومات 

سابقة«.
إلى  اللجوء  أن  »نعتبر  وأض��اف 
الدين الخارجي هو األسهل، خاصة 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ب��ل��دان ال��ص��اع��دة مثل 
المغرب«، ألن الحكومة الحالية وجدت 
وضعا مريحا من ناحية المؤشرات 
التنموية والسلم االجتماعي، وكذا من 
الدولية  ال��م��ن��ظ��م��ات  تنقيط  ح��ي��ث 
اإليجابي، ألن الدين الخارجي في عهد 
 24 من  »انخفض  التناوب  حكومة 

 9 إل���ى  دوالر  م��ل��ي��ار 
ماليير«.

خبراء يجيبون على سؤال: أيهما أنسب للمغرب األورو  أم الدوالر?
الديون تهدد مستقبل الدولة..

هل يصبح المغرب أكبر 
سيارة من النوع مصدر للخمور نحو أوروبا?

الفاخر جدا، بالكاد 
وجدت مكانا لها في 
محمد  ش��������������ارع 
بالرباط،  ال��خ��ام��س 
ال���م���ارة ت��وق��ع��وا أن 
يكون صاحبها مالك 
ش��رك��ة ك��ب��ي��رة، لكن 
العالمة المثبتة فوقها 
صاحبها  إن  ت��ق��ول 
ليطرح  »ب��ول��ي��س��ي« 
الرتبة  ع��ن  ال��س��ؤال 
يتلقاه  الذي  واألجر 
ال������ن������وع من  ه�������ذا 
لشراء  ال���ب���ول���ي���س 
سيارة بهذه الفخامة 
»فخامة  تفوق  التي 
الصورة  ال��وزي��ر«.. 
موقع  مدير  التقطها 

»الزنقة 20«..

كالم الصورة

بوليسي أغنى من 
وزير الداخلية..
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عملية  ن��ت��ائ��ج  ع���ن  م���ؤخ���را   أعلن 
أوضاع  لتسوية  ضخمة  استثنائية 
في  تنفيذها  تم  بالمغرب  المهاجرين 
دولية،  بمتابعة  تحظى  تجربة  إط��ار 
بالنظر إلى كونها تقدم إجابة حقوقية 
جنوب  الهجرة  محور  على  وإنسانية 
- جنوب، وتمنح األمل آلالف المهاجرين 
المهني  االن����دم����اج  ف���ي  وال��اج��ئ��ي��ن 

واالجتماعي.
فبعد أن جرت العادة على طرح قضية 
المهاجرين غير القانونيين والاجئين 
شكل  الشمال،   - الجنوب  ات��ج��اه  ف��ي 
المغرب نموذجا لتحول بلدان نامية من 
دول عبور إلى دول استقبال، أمام عجز 
ال��م��ه��اج��ري��ن عن  م��ن  ع��ش��رات اآلالف 
الوصول إلى الضفة الجنوبية ألوروبا، 
إعان سياسة  على  المملكة  حفز  مما 
تسوية  على  تقوم  للهجرة  استباقية 
واسعة ألوضاع اآلالف من المهاجرين، 
الصحراء،  جنوب  إفريقيا  من  جلهم 
مثل  ال��ح��روب  مناطق  م��ن  وبعضهم 

سوريا.
لحقوق  القومي  المجلس  أن  يذكر 
اإلنسان أصدر في شتنبر 2013  تقريرا 
عنوان:  يحمل  بالمغرب  الهجرة  حول 
»األجانب وحقوق اإلنسان بالمغرب: من 
أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء 
وال���ه���ج���رة«، دع���ا ف��ي��ه ب��ش��ك��ل خاص 
إلى«بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية 

لحماية  ضامنة  ال��ه��ج��رة،  م��ج��ال  ف��ي 
الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي 
وقائمة على إدماج المجتمع المدني«. 
التقرير  على  اطاعه  بعد  الملك  وأك��د 
ضرورة التعاطي مع إشكالية الهجرة 
بطريقة إنسانية وشاملة، وفي التزام 
ووفق  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  بمقتضيات 
متعدد  ل��ل��ت��ع��اون  م��ت��ج��ددة  م��ق��ارب��ة 

األطراف.
وجرت عملية التسوية التي حظيت 
بإشادة المجتمع الدولي على مدى سنة 

2014 حيث تمت االستجابة ألزيد من 
16 ألف طلب تسوية من مجموع 27 ألف 
عمليات  غالبية  أن  مع ماحظة  طلب، 
التسوية شملت نساء )9202 تسوية(. 
قائمة  ص���دارة  السينغاليون  واح��ت��ل 
طلبات التسوية بنسبة 24.15 في المائة 
يليهم السوريون )19.2 في المائة( ثم 
وذلك  المائة(،  في   8.71( النيجيريون 

من مجموع 116 جنسية.
لحقوق  القومي  المجلس  وس��ج��ل 
اإلنسان عددا من االختاالت التي شابت 

عمليات التسوية عبر المناطق من حيث 
منهج انتقاء الملفات الذي تسبب في 
رفض العديد منها، وصعوبة التواصل 
الناطقين  ال��م��ه��اج��ري��ن  م��ع  ال��ل��غ��وي 
المترجمين  نقص  بسبب  باإلنجليزية 
في عين المكان، وعدم ضبط الموظفين 
أحيانا لمساطر التسوية وغياب المرونة 

في تدبير الطلبات.
كما سجل المجلس صعوبات مرتبطة 
الشغل  رخ��ص  المشغلين  منح  بعدم 
لمستخدميهم من المهاجرين، وصعوبة 
إثبات اإلقامة في المغرب لمدة زمنية 
محددة، وعدم تعاون بعض السفارات 
لمواطنيها،  الهوية  وثائق  تسليم  في 
ف��ض��ا ع��ن ت��خ��وف م��ه��اج��ري جنوب 
التقدم بطلباتهم خشية  الصحراء من 

التعرض للترحيل.
الحصيلة، وصف  لتقديم  لقاء  وفي 
رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
إدريس اليزمي، عملية التسوية بأنها 
»تاريخية«، في ظل التحول الذي تعرفه 
ظاهرة الهجرة المعولمة من التمركز في 
أيضا  لتشمل  شمال   - جنوب  اتجاه 
ريادة  وأكد  جنوب.   - جنوب  الهجرة 
جانب  إلى  الصعيد،  هذا  في  المملكة 

تكلل  ل��م  قليلة  ت��ج��ارب 
غرار  على  بالنجاح 
إفريقيا  ج����ن����وب 

واألرجنتين.

حين يصبح الحمار زعيما، ستجد 
من مصلحة الحمار أن ينتشر الغباء، 
الوجود،  من  األذك��ي��اء  يختفي  وأن 
لذلك ستجد هجرة العقول والشرفاء 
غالبية  وس���ت���ج���د  ذروت�����ه�����ا،  ف����ي 
الحظوة من  المسؤولين وأصحاب 

فصيلة الحمار ال غير.
حين يصبح الحمار زعيما، سترى 
بعينيك كيف يتحول القبح المركب 
إلى مقياس للجمال، وكيف يتبارى 
الناس في إظهار حموريتهم لينالوا 

رضا الزعيم الحمار.
سترى »الحمورية« منهجا فلسفيا 
بجوار  الجامعات  أعرق  في  يدرس 
سيدرسه  ل��دي��ك��ارت،  ال��ش��ك  منهج 
المثلى  الطريقة  أن��ه  على  ال��ط��اب 
النابهين  للتفكير، وسترى األذكياء 
يحاولون إظهار أكبر قدر ممكن من 

الحماقة والغباء.
حين يصبح الحمار زعيما، ستجد 
عروض رفسة الحمار بديا عن فن 
لطول  يمدح  المرء  وتجد  الباليه، 
أذنيه، وقبح أسنانه، وبادة نفسه.

حين يصبح الحمار زعيما، ستجد 
وستجد  م��م��دوح��ا،  البليد  العنيد 
ال���ن���ف���وذ م��خ��ص��ص��ة لهم  ك���ل���ي���ات 
الحمير  يحتكر  حتى  وألب��ن��ائ��ه��م، 
الثروة والنفوذ والسلطة … وتوكيات 

البرسيم!
حين يصبح الحمار زعيما، ستجد 
حمارا في هيئة مذيع، وحمارا في 
هيئة مدرس، وحمارا في هيئة أستاذ 
جامعي! سترى الحمار يطل عليك في 
األمسيات الثقافية في هيئة شاعر، 
ويتعالم عليك في المكتبات في هيئة 
المخطوطات،  قسم  ورئيس  روائي 
وينهق في برامج المساء والسهرة 

ألن��ه م��ط��رب شباب 
الحمير!

من هنا 
وهناك

علق العالم المقاصدي المغربي أحمد الريسوني على  قيام 
معاذ  األردن���ي  الطيار  ب��إع��دام  االسامية«  »ال��دول��ة  تنظيم 
الكساسبة حرقا، في كلمة نشرها على موقعه اإللكتروني 
جاء فيها أن »هذا التنظيم من ألفه إلى يائه غير جائز شرعا«.
وكتب الريسوني الذي يشغل منصب نائب رئيس االتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين أن »داعش كله من ألفه إلى يائه 
غير جائز شرعا، داعش من لحظة وجوده إلى لحظة فنائه 
حرام في حرام، وكل ما يصدر عنه حرام فلو قلت: إن حرقهم 
للطيار األردني عمل غير جائز، فكأن أعمالهم األخرى جائزة 

أو فيها شيء جائز«.
وأضاف الرئيس السابق لحركة التوحيد واإلصاح أن 
»الحرب القائمة ضدهم )داعش( هي أيضا حرام في حرام، 
وليست حربا من اإلسام والمسلمين، بل اإلسام والمسلمون 

هم ضحايا لهذه الحرب ولطرفيها معا«.
وعن مشاركة المغرب، في التحالف الدولي ضد »داعش«، 
الريسوني:  قال  األمريكية  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي 
اإلمارات  يقاتلون ألجل  المغاربة(  الضباط  )يقصد  »هؤالء 
المتحدة، وهذه  الواليات  تقاتل ألجل  المتحدة، واإلمارات 

العدوان  ألج��ل  تقاتل  وإس��رائ��ي��ل  إس��رائ��ي��ل،  ألج��ل  تقاتل 
بدون  الشيطان  لفائدة  فيحاربون  داعش  وأما  والشيطان. 

وسائط«.

أقوى فتوى خالل هذا األسبوع

حين يصبح
الحمار  زعيما! األفارقة أصبحوا ينافسون 

المغاربة على جنبات 
الشوارع لبسط سلعهم

المغرب يصبح رسميا بلدا الستقبال المهاجرين الراغبين في االستقرار
هل هي زيادة »الخل« على »الخميرة«؟

لرئيس  األول  النائب  الامي  مؤيد  ق��ال 
اجتماعات  إن  ال��ع��رب  الصحفيين  ات��ح��اد 
المكتب الدائم واللجنة العامة التي عقدت 
أنجح  م��ن  ت��ع��د  ب��ال��م��غ��رب  طنجة  بمدينة 
بوضع  قمنا  أننا  خصوصا  االجتماعات، 
المؤتمر  في  سيطرح  جديد  أساسي  نظام 
النظام  ف��ي  البنود  أن  إل��ى  مشيرا  ال��ع��ام، 
الحريات  من  أكبر  مساحة  تعطيه  الجديد 
لترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحقيقية في 
ال��م��ن��ظ��م��ات وال���ن���ق���اب���ات واالت�����ح�����ادات 

الصحفية. 
له على  في تصريحات  الامي  وأض��اف 
العرب،  الصحفيين  اتحاد  اجتماع  هامش 
أنه تم االتفاق على أطر عامة نحو المستقبل 
خصوصا أن العالم يتطور بشكل سريع وبدأ 
اإلعام يقود الحياة بكل مفاصلها وأصبح 

علما حقيقيا يقود كل العلوم األخرى.
وأكد أن النقابات واالتحادات الصحفية 
مع  تضامنها  واح��د  وبصوت  أعلنت  كافة 
الصحفيين العرب أينما كانوا لتوفير بيئة 
من العمل الصحفي، وحتى نتمكن من الدفاع 

عن وحدة بلداننا العربية وعن 
إنجازات الشعوب التي تحققت 

بفعل الثورات العربية.

أكبر اجتماع للصحفيين 
العرب بطنجة

كاتور
كاري

الريسوني يحرم محاربة »داعش«

بريشة: العربي الصبان

أحمد 
الريسوني

زعيم تنظيم 
»داعش«



سواء تعلق األمر بمحيط مقر الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان في الرباط، أو بحي المحيط غير بعيد عن 
مقبرة الشهداء، أو بحي التقدم، أو بـ»دوار الحاجة«.. فإن الشباب الذين بدأوا يتقاطرون منذ الساعات 

األولى للصباح، على أشهر أحياء الرباط وأقدمها كانوا حريصين على تلحف أعالم 20 فبراير، في ما حجز 
البعض اآلخر مقاعدهم في مقاهي شعبية من أجل شرب القهوة السوداء، في انتظار انطالق مراسم 

تشييع جنازة أحمد بنجلون.
< الرباط: سعيد الريحاني
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الشباب والشابات ومعظمهم تبدو عليهم 
عالمات »التحرر« من الشكليات، كانوا قد 
ض��رب��وا م��وع��دا م��ن أج��ل االل��ت��ح��اق بحي 
أحمد  الراحل  منزل  يوجد  حيث  النهضة 
لحزب  السابق  الوطني  الكاتب  بنجلون، 
الطليعة االشتراكي الديمقراطي، حيث كان 
من المفترض تشييع جنازة الراحل بعد ظهر 
يوم الثالثاء الماضي، بعد أن وافته المنية 
فبراير   2 اإلثنين  يوم  واح��د،  بيوم  قبلها 
بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد مرض 
لم ينفع معه عالج، حسب ما أكدته المواقع 

اإلخبارية.
كما  أحمد«  »السي  صحة  أن  والحقيقة 
يناديه رفقاؤه، لم تكن على ما يرام منذ اليوم 
الذي تعمقت فيه جراحه التي انضافت إلى 
جراح سنوات الرصاص)..( عندما تعرض 
أنحاء  باقي  وف��ي  كتفه  في  بليغة  لكسور 
عربات  إح���دى  م��ن  سقوطه  بعد  جسمه، 
القطار، عندما كان يهم بالنزول في محطة 
الدار  مدينة  م��ن  ق��ادم��ا  المدينة  ال��رب��اط 
البيضاء، لتقول الصحافة وقتها إن أحمد 
المستشفى  إل���ى  ن��ق��ل��ه  ت���م  ق���د  ب��ن��ج��ل��ون 
العسكري، إثر تردي حالته الصحية بعدما 
المصحات..  بإحدى  كامال  أسبوعا  قضى 

الذي وضع حدا  القطار  أن  الحظ،  لحسن 
يكن  لم  باها  الله  عبد  الدولة  وزير  لحياة 
مناضلي  أش��ه��ر  أح��د  لحياة  ح��دا  ليضع 

اليسار المغربي.
أحمد  ت��ع��رض   2008 ف��ب��راي��ر  ف��ي شهر 
نفس  يلقى  وك��اد  قطار،  لحادثة  بنجلون 
الذي  باها  الله  عبد  ال��دول��ة  وزي��ر  مصير 
 2015 فبراير  شهر  وفي  القطار«،  »ضربه 
انتقل إلى جوار ربه، وكأن القدر كان يصر 
على ربط حياة أحمد بنجلون بشهر فبراير، 
الناشطون  في مواعيد مأساوية، فقد كان 
التي  الوجوه  أب��رز  من  الطليعة  في حزب 
تحت   2011 سنة  ال��ش��ارع  ح��راك  ساندت 
يافطة »حركة 20 فبراير«، ألجل ذلك لم يكن 
غريبا أن يرفع بعض الحاضرين في جنازته 
شعارات حركة 20 فبراير، ولم يكن غريبا 
ل���ص���ور »تشي  ال��م��ث��ي��ر  ال���ح���ض���ور  ذل����ك 

غيفارا«..
كانوا  ال��ذي��ن  م��ن  واح��د  بنجلون  أحمد 
يحلمون دائما بالتغيير، وأحد أبرز الوجوه 
الحركة  ت��اري��خ  بصمت  ال��ت��ي  ال��ي��س��اري��ة 
اليسارية في المغرب، شأنه شأن أخيه عمر 
بنجلون الذي تم اغتياله في يناير 1975، 
بالشبيبة  م��رت��ب��ط��ة  ع��ن��اص��ر  أي����دي  ع��ل��ى 

اإلسالمية، في نفس السنة التي أصبح فيها 
عضوا في المكتب السياسي لحزب االتحاد 

االشتراكي، في نسخته »الثورية«.
أحمد ليس هو عمر، ولكن االثنين ينتميان 
للتاريخ  أن  غير  اليسارية،  العائلة  لنفس 
دروسه، فعمر بنجلون مات مغضوبا عليه 
من طرف نظام الحسن الثاني)..( بالمقابل 
دار الزمان دورته، ليحتل أحمد مكانة خاصة 
برقية  تؤكدها  السادس  محمد  الملك  عند 
هذا   ..« عائلته:  إلى  بعثها  التي  التعزية 
المناضل الملتزم، الذي نذر حياته للدفاع 
عن القضايا العادلة للوطن والمواطنين، بما 
هو معهود فيه من ثبات على المبادئ، ومن 
إنسانية وفكرية ومهنية عالية..«،  خصال 
هكذا تحدث الملك محمد السادس من خالل 
برقية عزاء قبل أن يضيف: »نسأل الله تعالى 
أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، 
عباده،  من  الصالحين  ع��داد  في  ويتقبله 
ويسكنه فسيح جنانه، جزاء على ما قدم بين 
يديه، من أعمال مبرورة، في خدمة وطنه، 
الصبر  جميل  فقدانه  ع��ن  يعوضكم  وأن 

وحسن العزاء، والرضى بقضاء الله«.
بين األمس واليوم، الملكية تحيط أحمد 
بنجلون بعنايتها بينما رفض الملك الراحل 

الحسن الثاني تنظيم جنازة رسمية لعمر 
عبد  االت��ح��ادي  ش��ه��ادة  أكدتها  بنجلون، 
اللطيف جبرو الذي قال: إن الحسن الثاني 
قد  كان  لعمر  رسمية  جنازة  تنظيم  رفض 
بين  البيضاء، شتان  الدار  عامل  اقترحها 
األمس واليوم، حيث تميزت جنازة الراحل 
أحمد بنجلون بحضور مستشار ملكي هو 
عبد اللطيف المنوني باعتباره واحدا من 
رفقاء الراحل داخل االتحاد الوطني لطلبة 

المغرب وداخل االتحاد االشتراكي..  
انتهى  نضالي  ت��اري��خ  ه��و  عمر  ت��اري��خ 
واحد  وعمر  االتحاديون،  م��ازال  بمأساة، 
منهم يتحدثون عنها بمرارة كبيرة، في هذا 
الصدد يمكن أن نقرأ ما كتبه عبد الرزاق 
1975، وعلى  18 دجنبر  السنوسي: »يوم 
الزوال،  بعد  دقيقة  وعشر  الثالثة  الساعة 
ام��ت��دت أي���ادي اإلج����رام وال��ظ��الم ونفذت 
عمر  الشهيد  باغتيال  الشنعاء،  الجريمة 
بباب  الواقفة  سيارته  باب  أم��ام  بنجلون 
منزله، حيث فاجأته األيادي اآلثمة بضربة 
في  طعنة  تلتها  ح��دي��دي،  بقضيب  ق��وي��ة 
الصدر ثم طعنة في الظهر. كان اغتيال عمر 
بنجلون عمال إرهابيا خططت له عدة أجهزة، 
العماء  ومحترفو  ال��ظ��الم  تالميذ  ون��ف��ذه 
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بين أحمد وعمر.. المواعيد 
المأساوية ألحمد بنجلون 

مع شهر فبراير

الفرق بين القطار الذي ضرب عبد اهلل باها والقطار الذي سقط منه بنجلون

اليوسفي وولعلو 
في مراسم تشييع 

جنازة الراحل 
أحمد بنجلون



الشبيبة  لحركة  ينتمون  اإلي��دي��ول��وج��ي، 
اإلسالمية المغربية، التي كان ينتمي إليها 
بعض قادة العدالة والتنمية.. كان اغتيال 
االتحادي  الفكر  قتل  يستهدف  بنجلون 
فجرها  ال��ت��ي  النضالية  الشعلة  وإط��ف��اء 
الوضوح الفكري والسياسي كما رسمه عمر 
ورفاقه في الحزب، وكان قرار القتل جاهزا، 
وفي كل مرة كان اإلخراج يتغير. ولما لم 
يفلح اإلعدام القضائي والطرد الملغوم، جاء 
المتلبس  ال��ف��ك��ري  اإلره����اب  بيد  اإلع����دام 
بالدوغمائية العقائدية«،  )نشر في االتحاد 

االشتراكي، يوم 17/ 12/ 2011(.
الشهادة مثل غيرها تمثل تأصيال  هذه 
تاريخيا للعداوة الثابتة بين أنصار حزب 
راح  ال��ذي  بنجلون  عمر  وأنصار  العدالة 
ضحية جريمة لم تكشف ألغازها بعد رغم 
أن أحد المنفذين واسمه  مصطفى خزار 
قال في تصريحات صحفية: »لم أكن أخطط 
لقتل عمر بنجلون«، حيث حاول أن يعطي 
ل��ل��ج��ري��م��ة وه���و يقول:  ط��اب��ع ال��ص��دف��ة 
»انتظرنا بنجلون أمام منزله قبل غروب 
الشمس، وما هي إال لحظات حتى وصل 
بسيارته التي كان يقودها بنفسه، وقبل أن 
نتحاور معه سألنا عن هويتنا وعن أفكارنا، 
أبدى شيئا من  أفكاره  ننتقد  بدأنا  وحين 
الغضب فاحتدم النقاش، وقال لنا: »من أنتما 
حتى تتكلما باسم الدين؟ »فتشابكنا باأليدي، 
وسط المارة، فالمكان كان يعج بالناس بل 
لقد كان هناك شرطي مرور غير بعيد عنا. 
لما قمنا  األم��ر منظما  لو كان  أق��ول  وهنا 
بالقرب من محطة  بالعملية في مكان عام 
وقود وأمام الناس.. وهي حجة تؤكد صدقية 
لعمر  وق��ع  م��ا  وأن  منظم،  غير  األم���ر  أن 
بنجلون في ذلك اليوم كان مجرد صدفة... 
لم يكن معنا سالح، لكن حين احتدم النقاش 
مفك  هناك  أن  رأيت  إلى مشاجرة  وتحول 
براغي بالقرب من مقعد السائق في سيارته، 
استفزني  أن  بعد  انفعال  في حالة  أخذته 
فوجهت له طعنة قاتلة بينما كان يتعارك 
دجنبر  أوال،  )مجلة  س��ع��د«،  م��ع  ب��األي��دي 

.)2011
كان عمر بنجلون يردد: »النضال مسألة 
أخالق وكل من انحطت أخالقه واستسلم 
مناضال«،  يكون  أن  له  يحق  فال  للملذات 
وعلى نفس المنوال قال أحمد في المؤتمر 
الوطني السابع لحزبه، وهو المؤتمر الذي 
لم يحضره بسبب تدهور حالته الصحية: 
»البد من مواصلة النضال لتحقيق األهداف 
أجل  م��ن  المشروعة  والمطامح  النبيلة، 

والعدالة  والكرامة  والديمقراطية  الحرية 
االجتماعية وبناء مجتمع حر من كل أنواع 

االستبداد..«.
وأحمد،  عمر  م��ن  ك��ال  إن  ال��ق��ول  يمكن 
المأساة  كأس  نفس  من  شربا  الشقيقين، 
تاريخ  يكون  أن  غرابة  ال  لذلك  النضالية، 
»السي أحمد« تاريخا من االعتقاالت، تحدث 
عنها طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية 
أن  مؤكدا  بالمغرب،  العام  المال  لحماية 

أحمد 
بنجلون: 

»ع���ان���ى م���ا لم 
يعانيه غيره من الذين يدعون االنتماء، فقد 
كان شوكة في حلق المخزن فأول لقاء له مع 
 1962 إلى سنة  يرجع  التعسفي  االعتقال 
بمناسبة أول دستور ممنوح، وسيختطف 
من مدريد بإسبانيا بتاريخ 29 يناير 1970، 
ويسلم إلى السلطات المغربية بتاريخ 15 
فبراير 1970، وسيحتجز لمدة تسعة أشهر 
بدار المقري ثم نقل إلى السجن العسكري 
بالقنيطرة بعد المرور بالعديد من المراكز 
أنواع  لمختلف  ت��ع��رض  ح��ي��ث  ال��س��ري��ة، 
جديد  من  وسيعتقل  الرهيبة..  التعذيب 
بتاريخ 27 يناير 1980 و10 يوليوز 1981 
يونيو   20 ليوم  العام  اإلض��راب  إثر  على 
1981 ، وسيحكم بالبراءة؛ ولقد كان رئيس 
غرفة الجنايات بالرباط آنذاك هو القاضي 
إدريس طارق السباعي رغم التعليمات التي 
تحت  وضعها  ورق��ة  في  بالجلسة  جاءته 
الشرطة  الغرفة محاضر  وأبطلت  الملفات 
وم���ذك���رة ال��ب��ح��ث، ل��ك��ون��ه س��ج��ل بجدول 

نذكر  أن  والب��د  السنة  تلك  في  المحامين 
شهادة نائب الوكيل العام األستاذ بنجلون 
اليمين  أدائ��ه  عند  بمكتبه  استقبله  ال��ذي 
القانونية للولوج لمهنة المحاماة.. ثم اعتقل 
بتاريخ 10 مايو 1983 بعد أحداث 8 مايو 
1983 وحكم عليه بسنة حبسا نافذا. لقد 
كنت معجبا بتدخالته الرائعة والتي تنم عن 
 1978 فقد ش��اع خ��الل سنة  وق���اد،  ذك���اء 
ل»شيمون  بوعبيد  الرحيم  عبد  استقبال 
بيريس« بطنجة واستقبال محمد اليازغي 
جلبة  خلق  مما  البصري،  إلدري��س  ببيته 
فتدخلت  بالرباط  الحزب  مقرات  داخل 

إحدى المناضالت وأذكر أنها كانت من سال 
اللقاءات  إح���دى  ف��ي  ح��ي��رة  ف��ي  متسائلة 
الحزبية بحضور السيد المكتب السياسي 
كما كان يسميه أحمد بنجلون سألت ببراءة: 
إذا انحرفت القيادة وارتكبت أخطاء، فماذا 
عسى القاعدة فعله؟ فرد عليها الفقيد أحمد 
بنجلون، على المكتب السياسي أن ينتخب 
طارق  مقال  من  )مقتطف  ج��دي��دة«،  قاعدة 

السباعي(.
اختار أحمد بنجلون مقاطعة االنتخابات 
لمدة طويلة، وكان له موقف من »المشاورات 

الدستورية سنة 2011، غير أن موقفا كهذا 
الكثيرين مما جعل البعض  لم يكن ليقنع 
في  الطليعة  ح��زب  اختص  »لقد  يقولون: 
ذلك  بثورية  معتقدا  االنتخابات  مقاطعة 
دعوة  تتجاوز  ال  مقاطعة  لكنها  الموقف، 
الجماهير إلى االستنكاف السلبي، استنادا 
إلى اعتبارات غير ماركسية بأي وجه، فمتى 
الماركسيين  لدى  التزوير حجة  كان مبرر 
الثوريين لمقاطعة االنتخابات؟ ألم يشارك 
ال��ب��الش��ف��ة ف��ي أش���د ال��ب��رل��م��ان��ات رجعية 
وتزويرا؟ أيجهل الطليعيون أن االنتخاب 
بتزوير  يتم  كان  القيصر  إلى  دوما  يؤدي 
مكرس بالقانون دون أن يمنع ذلك الثوريين 
نضال  يشهد  عندما  فيها  المشاركة  م��ن 

الشروط  تحليل  ج���زرا.. ب���دل  الجماهير 
التاريخية، وباألخص شروط النضال، يحلو 
أن  الطليعة  حزب  باسم  الرسمي  للناطق 
يردد: »األحداث ما فتئت تؤكد صحة تحاليل 
حزب الطليعة وسالمة مواقفه الداعية إلى 
مقاطعة مسلسل التزوير جملة وتفصيال«. 
ويصر على مقاطعتها مستقبال موضحا أن 
»سبب المقاطعة هو االقتناع بأن االنتخابات 
لجريدة  بنجلون  )أحمد  م��زورة«،  ستكون 
نونبر   14 ب��ت��اري��خ  ال��دي��م��ق��راط��ي،  العمل 

2001 (، عن الكاتب رفيق الرامي.
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«««

في شهر فبراير 2008 تعرض أحمد 
بنجلون لحادثة قطار، وكاد يلقى 
نفس مصير وزير الدولة عبد اهلل باها 
الذي »ضربه القطار«، وفي شهر 
فبراير 2015 انتقل إلى جوار ربه، 
وكأن القدر كان يصر على ربط حياة 
أحمد بنجلون بشهر فبراير، من خالل 
مواعيد مأساوية، فقد كان الناشطون 
في حزب الطليعة من أبرز الوجوه 
التي ساندت حراك الشارع سنة 2011 
تحت يافطة »حركة 20 فبراير«، 
ألجل ذلك لم يكن غريبا أن يرفع 
بعض الحاضرين في جنازته شعارات 
الحركة، ولم يكن غريبا ذلك الحضور 
المثير لصور »تشي غيفارا«..

بين األمس واليوم،
 الملكية تحيط أحمد

 بنجلون بعنايتها بينما
 رفض الملك الراحل الحسن 
الثاني تنظيم جنازة رسمية 

لعمر بنجلون، أكدتها شهادة 
االتحادي عبد اللطيف جبرو 
الذي قال: إن الحسن الثاني 
رفض تنظيم جنازة رسمية 

لعمر كان قد اقترحها عامل 
الدار البيضاء 

عمر بنجلون 
كان يقول 

بأن السياسة 
أخالق أوال

مشهد من 
اغتيال عمر 

بنجلون
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للدراسات  الثالث  المسرح  مركز  عن 
واألبحاث الدرامية، صدر بالدار البيضاء 

المسرحي  ال���ح���س���ي���ن ل���ل���ك���ات���ب 
يحمل  ك��ت��اب  الشعبي 
ب��ي��ن ص��ف��ح��ات��ه نصا 
بعنوان:  م��س��رح��ي��ا 
ويقع  »ال�����س�����اروت«، 
الكتاب في 56 صفحة 
الصغير،  الحجم  من 
وتتصدر غالفه صورة 
الممثالن  فيها  يبدو 
مويسي  ع�����دن�����ان 
وخالد  )ال��ط��ب��ي��ب(، 
ال�����������زوي�����������ش�����������ي 
في  )ال������س������اروت(، 
مشهد من المسرحية 
التي أخرجها الفنان 
حسن علوي مراني 
فرقة  وأن��ت��ج��ت��ه��ا 
ن���������ادي ال�����م�����رآة 
بفاس  ل��ل��م��س��رح 
موسمي  خ�����الل 

2013 و2014..
مسرحية  أن  إل���ى  اإلش�����ارة  وت���ج���در 
مختلف جهات  في  عرضت  »ال��س��اروت« 
الموسمين  خ��الل  المغرب 
السابقين، وقدمت 
في عدة مهرجانات 
م���ن���ه���ا ال��������دورة 
األخيرة للمهرجان 
للمسرح  الوطني 
بمكناس، ومهرجان 
ال���م���ون���ي���س���ت���ي���ر 
بتونس، ومهرجان 
الجنوب  م���س���رح 
ومهرجان  بكلميم، 
االحترافي  المسرح 
نالت  ح��ي��ث  ب��ف��اس 
جائزة  ال��م��س��رح��ي��ة 
للتأليف،  النور  برج 
طنجة  وم����ه����رج����ان 
المشهدية، ومهرجان 
ط����ن����ج����ة ل���ل���م���س���رح 

االحترافي.

وشح السيد إبراهيم بوبكر 
كيتا رئيس جمهورية مالي في 
العاصمة باماكو الدكتور عبد 
العزيز بن عثمان التويجري، 
للمنظمة  ال����ع����ام  ال���م���دي���ر 
والعلوم  للتربية  اإلسالمية 
وال��ث��ق��اف��ة »إي��س��ي��س��ك��و« في 
االستحقاق  بوسام  الرباط، 
الوطني من درجة قائد تكريما 

له وتقديرا لجهوده في تعزيز 
العالقات بين جمهورية مالي 
المجاالت  في  واإليسيسكو 
ال����ت����رب����وي����ة وال���ث���ق���اف���ي���ة 

والعلمية.
اآلداب  منحت جامعة  كما 
والعلوم اإلنسانية في باماكو 
الفخرية  ال��دك��ت��وراه  درج���ة 
للدكتور عبد العزيز التويجري 

الجامعة،  في  أقيم  حفل  في 
مالي  وزراء  رئيس  حضره 
الشيخ  ال���دك���ت���ور  ال��س��اب��ق 
موديبو ديارا، ووزير التعليم 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي 
الدكتور منتقى تال، ورئيس 
الكليات،  وعمداء  الجامعة، 
وع�����������دد م�������ن األس�������ات�������ذة 

والطالب.

إصدار  جديد للجمعية 
المغربية لحماية اللغة 

العربية: فرع فاس 
بتنسيق مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
المغربية  للجمعية  ف��اس  ف��رع  أص��در  بفاس، 
كتابا عنوانه: »أعمال  العربية  اللغة  لحماية 
ملتقيات فرع فاس للجمعية المغربية لحماية 

اللغة العربية«. 
وقد شارك في هذا الكتاب )الصورة( األساتذة: 
وعبد  فارسي،  والسرغيني  الجراري،  عباس 
العلي  وعبد  الكتاني،  ومحمد  عمور،  الحي 
الحق  وع��ب��د  ال��ودغ��ي��ري، 
والشاهد  ال��م��ري��ن��ي، 
ال������ب������وش������ي������خ������ي، 
وم���ح���م���د ب���ل���ب���ش���ي���ر 
الحسني، وعبد الواحد 
بنصبيح، وعبد الرحمن 
بودرع، وموسى الشامي، 
ب��وع��ل��ي، وعبد  وف����ؤاد 
ال���راي���س، وعبد  ال��ح��ي 
الرحمن يجيوي، وأحمد 

العلوي العبدالوي.

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

زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

التويجري في  توشيح الدكتور 
مالي جمهورية 

بن كيران.. 
في الميزان

الكاتب عبد الرحيم الورديغي، وقد كتب عن أغلب 
الوزراء منذ االستقالل، كتب هذه المرة عن رئيس 
الحكومة بن كيران بعنوان: »حكومة عبد اإلله بن 

كيران في الميزان«.
اإلنجازات  سلبية  م��ن  الكاتب  ينطلق  وحين 
الحكومية في عهد بن كيران، كما كتبها عن الوزراء 
في العهود السابقة فإنه يقدم اقتراحاته لإلصالح 
تنجح  كي  كيران  بن  لحكومة  نصائح  شكل  في 

ويكتب: »لقد ارتمينا بجنون في بناء مساجد 
فسيحة لمواجهة التطرف اإلسالمي، عوض 
بناء معامل ومصانع الستخدام اليد العالمة 
العمومية،  النفقات  ف��ي  التبذير  وع���دم 
وزيرا«   39 ب��دل  وزراء  عشرة  وتعيين 

والبقية في الكتاب. 

»قيمة الجمال« في مهرجان ابن جرير
تعلن جمعية بانوراما للثقافة والتنمية بشراكة 
والمعهد  جرير  الب��ن  الحضري  المجلس  م��ع 
المتخصص للسينما السمعي البصري بالرباط، 
والمكتب  الرحامنة  إقليم  عمالة  م��ن  وب��دع��م 
الثانية  ال��دورة  تنظيم  عن  للفوسفاط  الشريف 
لمهرجان ابن جرير للسينما خالل الفترة الممتدة 
ما بين 06 إلى غاية 09 من شهر أبريل 2015 
تحت شعار: »السينما والقيم اإلنسانية الكونية.. 

قيمة الجمال«. ويتضمن برنامج هذه الدورة:
كل  وج��ه  ف��ي  مفتوحة  رسمية  مسابقة   -
المبدعين المغاربة واألجانب على أال تتجاوز 

األفالم المرشحة 15 دقيقة.
ألحسن  قيمة  ج��وائ��ز  المهرجان  يمنح   -
تتضمنها  التي  الفنية  واإلسهامات  األف��الم 

األفالم المتبارية.
كتابة   )1 للتكوين:  ثالثة محترفات   -
السيناريو - 2( التصوير - 3( المونتاج، 

الدرس السينمائي 
- مائدة مستديرة حول موضوع قيمة 

الجمال وحضورها بالمجال السينمائي.
إلى جانب العديد من األنشطة الموازية، 
ال��دورة حضور عدد من  كما تعرف هذه 

الوجوه المعروفة بالساحة السينمائية 
المغربية. كما تعلن إدارة المهرجان 

عن افتتاح باب التسجيل في الدورة 
جرير  اب��ن  مهرجان  من  الثانية 
 20 أق��ص��اه  ف��ي أج��ل  للسينما 

مارس 2015.

مسرحية »الساروت« في كتاب

كتاب صدر



ال����م����غ����ارب����ة أن  ع���ل���ى 
الله  ويحمدون  يبتهجوا، 
بعد أن حل رئيس الحكومة عبد اإلله بن 
كيران كل مشاكلهم، وأصبحوا يعيشون 
في نعيم، بعدما تمكن من إيجاد وصفة 
صندوق  فراغ  لتجاوز  سريعة  سحرية 
العاطلين  لكل  الشغل  وإيجاد  التقاعد، 

الحاملين للشهادات العليا..
طريقها  وج��دت  المغرب  مشاكل  كل 
الذي  الحكومة  لرئيس  يبق  ولم  للحل، 
ي��ت��ح��دث ك��ث��ي��را، س���وى ن����ادي ال����وداد 
الرياضي العريق الذي وصف مسيريه 
مصري  مصطلح  وه��و  ب�"البلطجيين" 
أصبح يوظفه بن كيران لمهاجمة كل من 

يخالفه الرأي.
العدالة  لحزب  روتيني  اجتماع  في 
والتنمية أقحم رئيس الحزب فريق الوداد 

ذهب  ال���وداد  أن  "عندما سمعت  وق��ال: 
الموسم  في  مشاكله  لحل  بالبلطجية 
الماضي بالسيوف..." موجها كالمه إلى 
منافسه حزب األصالة والمعاصرة الذي 

ينتمي إليه رئيس الفريق الودادي.
فإذا كان لرئيس الحكومة مشاكل مع 
ح��زب األص��ال��ة وال��م��ع��اص��رة، أو حزب 
االستقالل، فيجب عليه أن يحلها بعيدا 
عن الرياضة، وعن فريق كبير في حجم 
الوداد، فريق كان ومازال رمزا للمقاومة 
والدفاع عن كرامة الوطن عبر السنين.

لم نسمعه  الذي  اإلله بن كيران  عبد 
يوما يتحدث عن الرياضة وعن المشاكل 
فيها  تسببت  التي  و"الشوهة"  الكبيرة 
وضحاها  عشية  بين  أصبح  حكومته، 
لم  ف��اش��ال...  ومنظرا  ري��اض��ي��ا،  محلال 
نسمع، ولم نر منذ توليه رئاسة الحكومة 

أن دشن، أو شارك في نشاط رياضي، لم 
يجد اآلن سوى استغالل اسم الوداد وفي 
الكرة  ليتحدث عن  بالذات،  الفترة  هذه 
وعن "البلطجية". ترى أين كان عبد اإلله 
بن كيران رئيس الحكومة، حين هاجم 
مجموعة من "البلطجيين" كما يسميهم، 
العبيه،  على  واع��ت��دوا  ال����وداد،  ملعب 
ومدربه. فقد كان بإمكانه أن يتدخل في 
الوقت المناسب، ويعطي تعليماته لوزيره 
في العدل للتدخل، للبحث عن األسباب 
المجرمين  التي دفعت هؤالء  الحقيقية 
الوداد،  بجماهير  لهم  عالقة  ال  الذين 

للقيام بتلك األعمال الشنيعة.
لألسف لم يقم بن كيران بأي شيء، بل 
كان آخر من يعلم، ألن الرياضة ومشاكلها 
ذلك  على  وال��دل��ي��ل  ش���يء،  ف��ي  تهمه  ال 

المهازل التي عشناها مؤخرا في 

العالم  ك���أس  م��ون��دي��ال 
لألندية.

بن  تصريحات  على  الوداديين  رد   
ك��ي��ران، ج��اءت سريعة، وم��ن ط��رف كل 
جماهير  م���ن  ال����ودادي����ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
من  طلبت  ال��ت��ي  المحبين  وجمعيات 
بالمشاكل  االه��ت��م��ام  الحكومة  رئيس 
استغالل  وعدم  للمواطنين،  الحقيقية 

اسم وداد األمة الذي لم يكن في يوم 

من  األيام تابعا ألي حزب،  بل 
أضافت بأن فريق الوداد أكبر بكثير من 
كل  األحزاب، ومناصريه متواجدون في 
كل أنحاء العالم. االنتخابات وكما يعلم 
الجميع على األبواب، فال داعي الستغالل 
السياسية،  "أجندتكم"  الرياضة لخدمة 
فشلتم  الذي  "االنتخابوي"  وبرنامجكم 

في تطبيقه.

اتركوا فريق الوداد بعيدا عن صراعاتكم االنتخابية

بن كيـــران وزيـــرا للـرياضـــة؟
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كما كان منتظرا وفى الشيخ حياتو 
بوعوده، ونفذ تهديداته ضد المغرب، 
عليه،  العقوبات  أش��د  ب��إن��زال  وذل��ك 
والتي تتجلى بتغريمه مبلغ 10 ماليين 
ال��م��ش��ارك��ة في  م��ن  دوالر وح��رم��ان��ه 
نهائيات كأس إفريقيا لدورتي 2017 
و2019، واستند االتحاد اإلفريقي في 
أن  على  الثقيلة،  الغرامة  ه��ذه  سبب 
المغرب بنى طلب تأجيل هذه البطولة 
التي كان من المنتظر أن تنظم ببلدنا، 
على ادعاءات بوجود مخاطر صحية 
ويتعلق األمر بمرض إيبوال الفتاك، إال 
أن هذا العذر لم يقتنع به "الكاف" التي 
وج��دت نفسها في موقف ح��رج، مما 
المنافسة  ه��ذه  تنظيم  إل��ى  اضطرها 
بغينيا االستوائية التي قبل حكامها 

بسرعة إغراءات حياتو.
نحن في المغرب كنا ننتظر مثل هذه 
توقفت  بأنها  الله  ونحمد  العقوبات، 
في المنتخب األول، واستثنت األندية 
البطوالت  في  تشارك  التي  الوطنية، 
منتخبات  تشمل  ل��م  كما  اإلف��ري��ق��ي��ة، 

الشبان، واألولمبي، والمحلي.
الدعم  "أس��ط��وان��ة"  نكرر  ال  وحتى 
الكبير الذي حظي به عيسى حياتو منذ 
27 سنة، حيث يرجع للمغرب الفضل 
في توليه رئاسة هذا الجهاز الظالم، 
نريد فقط أن نؤكد لحياتو و"عصابته" 
بأن المغرب كان دائما وراء العديد من 

االمتيازات التي حققتها إفريقيا.
إلفريقيا  أصبح  المغرب  فبفضل 
مقعدا واحدا في نهائيات كأس العالم، 
بلعب  مطالبة  إفريقيا  كانت  أن  بعد 
المنتخبات  إح��دى  مع  السد  م��ب��اراة 
المغرب،  ب��ت��م��ي��ز  ل��ك��ن  األوروب����ي����ة، 
وب��ال��م��س��ت��وى ال��رائ��ع ال���ذي ظ��ه��ر به 
اإلسباني  المنتخب  ض��د  منتخبنا 
ماريا،..  ودي  كخينطو،  بعمالقته 
الكبار  برجاالته  والمغرب  وآخ��رون، 
أصبح  النتيفي،  المرحوم  يتقدمهم 
الكروية  الخارطة  إلفريقيا "شأنا" في 

العالمية.
أنشطة  ك��ل  قاطعت  التي  إفريقيا 
بمقعدها،  س��ت��ظ��ف��ر  آن�����ذاك،  ال��ف��ي��ف��ا 
إفريقي  بلد  أول  ال��م��غ��رب  وس��ي��ك��ون 
يتأهل لكأس العالم 1970، وسيفك بذلك 

الحصار على هذه القارة.
بهذا  يكتف  ل��م  وك��ع��ادت��ه  المغرب 
اإلنجاز الكبير، بل سيكون كذلك أول 
الدور  إلى  يتأهل  عربي  إفريقي،  بلد 
الثاني خالل مونديال مكسيكو 1986، 
كما أن المغرب من البلدان القالئل في 
إفريقيا التي حصل أربعة العبين منه 
على الكرة الذهبية )فراس، والتيمومي، 
أن  دون  ومصطفى حجي(  وال��زاك��ي، 
ننسى التمثيل المغربي المشرف جدا 
إلفريقيا في بطولة كأس العالم لألندية 
في شخص نادي الرجاء العالمي الذي 

وصل إلى مباراة النهاية، وحصل على 
المرتبة الثانية أمام بايير ميونيخ.

ناهيك عن المنافسات والتظاهرات 
ال���ت���ي ن��ظ��م��ت وب���ن���ج���اح ك��ب��ي��ر في 

مملكتنا.
الدور  ن��الح��ظ  المنظور،  ه��ذا  م��ن 
الكبير الذي يلعبه المغرب في إفريقيا، 
وفي جميع المجاالت من أجل النهوض 

بها ومساعدتها على قدر المستطاع.
بعض  أن  ه��و  القلب  ف��ي  يحز  م��ا 
"عرب" إفريقيا ساندوا المكتب التنفيذي 
للكاف عالنية، وزكوا قرارات "الشبح" 
ع��ي��س��ى ح��ي��ات��و ك��ال��ت��ون��س��ي ط���ارق 
ت��ع��رض منتخبه  ال���ذي  ال��ب��وش��م��اوي 
لمجزرة تحكيمية بشعة تتبعها العالم 
زيدة،  أب��و  هاني  والمصري  ب��أس��ره، 
الدين،  م��ج��دي ش��م��س  وال��س��ودان��ي 
والجزائري محمد راوروة، الذي كان 
يمني النفس بفوز المنتخب الجزائري 

بهذه البطولة.
في خضم هذه األحداث الصادمة، 
وفي اجتماع "طارئ" اعتبرت الجامعة 
أن القرارات التي اتخذتها "الكاف" غير 
قانونية، وأنها ستسلك جميع المساطر 
ل���ل���ح���ف���اظ ع����ل����ى م����ص����ال����ح ال����ك����رة 

المغربية..
بالغ بئيس يفتقر للصرامة والجرأة 
المواقف،  ه���ذه  م��ث��ل  ف��ي  المطلوبة 
ل��ألس��ف وك���ال���ع���ادة ف��اق��د ال���ش���يء ال 

يعطيه.
وللحديث بقية

قالوا ونقــــــــــــــــولحياتو ينتقم من المغرب بطريقة سادية
للمغرب  ال��م��ن��ت��دب  ال��رئ��ي��س   <<

التطواني يلتحق بحزب االستقالل
< هسبريس الرياضية
م��ن االس��ت��ق��ال ل��ل��ب��رل��م��ان، وب���اي ب���اي يا 

تطوان...
>> التحقت باتحاد المحمدية إلنقاذه 

من النزول
< المهاجم الجيالني

كنت تبقى إلنقاذ اتحاد الخميسات...
>> آش بيني وبين الوداد والرجاء 
أو المغرب الفاسي، ما كنعرف حتى 

واحد؟
عبد اإلله بن كيران
كتعرف غير راسك، بكري قلعات الرياضة 

معاك...
بالتوقيع  وال���دي  على  ت��م��ردت   <<

للكوكب المراكشي
< سفيان البهجة مهاجم الكوكب

من شابه أباه فما ظلم!
>> أونداما ليس "بيلي" أو بالتيني
< طوشاك مدرب الوداد

تيشبه شوية ل�"بيلي"!!
>> الجامعة توقف 11 حكما

< مواقع
التحكيم  وي���ق���ول���ون  ق������دو،  ع���ل���ى  ف���ري���ق 

فالمستوى
اإلعدادية  المنتخب  تجمعات   <<

للعمل وليس للسياحة
< المدرب فاخر

عليها "تجمعوا" في "مازاغان"
رسالة  يوجه  التونسي  االتحاد   <<

شديدة اللهجة للكاف
< األحداث المغربية
ما  حياتو   ،"SMS" حتى  يصيفطو  وخ��ا 

تيحشمش
>> الزاكي يطارد الالعبين في فرنسا 

وهوالندا
< الصباح
والعفاريت،  التماسيح  يطارد  كيران  وبن 

والوداد...
>> »كاف« تدرس معاقبة تونس

< وكاالت
ضربو وبكى، سبقو وشكى!!

لون  ب����أي  ل��ف��ري��ق��ن��ا  ع���الق���ة  ال   <<
سياسي

< الموقع الرسمي للرجاء
الليموني،  دي��ال  أوك��ان، غير شوية  شوفو 

وشوية ديال التراكتور...
يستعدون  الخضر،  الشياطين   <<

للشياطين السود
< المنعطف

إذا التقى الشيطانان، فاحذف ما سبق؟

متى يتم تعيين مسؤول حقيقي على 
هذا القطاع الهام؟

في الوقت الذي تطرح فيه العديد 
م���ن األس��ئ��ل��ة ح����ول م��ص��ي��ر قطاع 
الرياضة والشباب الحقيبة الوزارية 
بن  اإلله  عبد  في حكومة  والشاغرة 
"السطل  ف��ض��ي��ح��ة  ب���ع���د  ك����ي����ران، 
يشغلها  أصبح  والتي  وال��ك��راط��ة"، 
األمين العام للحركة الشعبية امحند 
العنصر بدل زميله في الحزب محمد 
أوزي���ن، ف��ي ه��ذا ال��وق��ت الحساس، 
وبعد العقوبة القاسية التي تلقاها 
حياتو  عيسى  ط���رف  م��ن  ال��م��غ��رب 
الوزراء  أظهر  أن  وبعد  وزبانيته، 
الذين مروا من هذا القطاع تواضعهم 
وحدودهم في تدبير الشأن الرياضي، 
خاصة وأن هذا القطاع يشكل مفتاح 
التنمية الوطنية، أصبح اليوم وأكثر 
من أي وقت مضى، في حاجة ماسة 
إلى رجال وطنيين أكفاء، تتوفر فيهم 
رأسها  وعلى  المطلوبة،  الصفات 
الدولية،  العالقات  من  مهمة  شبكة 
مهمة  تتقلد  شخصيات  إلى  وليس 
تدبير الشأن الرياضي، وهم ال عالقة 

ال��ق��ط��اع س���وى االنتماء  ب��ه��ذا  ل��ه��م 
ف��ال��ري��اض��ة وك��م��ا يعلم  ال��ح��زب��ي، 
الجميع، هي عمل ينجز على المدى 
الطويل، وتتطلب المتابعة والكفاءات، 

والدراية العميقة بالميدان.
التي  األوراق  ت��وزي��ع  إع���ادة  إن 
تفرضها "اللعبة" السياسية ببالدنا، 

أصبحت عامال مسيئا للرياضة.
وقد جاء الوقت من أجل فصل هذا 
للشباب  بالنسبة  الحيوي  القطاع 
التصرفات  من  وتحريره  المغربي 

الوصولية والرجعية.
ترى أين هو الحل؟

الحل الوحيد هو البحث عن الرجل 
يعني  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  إلدارة  ال��ك��فء 
الرجل المناسب في المكان المناسب. 
من  العديد  على  نتوفر  الحمد  لله 
الكفاءات التي بإمكانها أن تنقذ ما 
انتماء  وب��������دون  إن�����ق�����اذه  ي��م��ك��ن 

سياسي...
مثال،  األشهب  القادر  عبد  هناك 
الالعب الدولي السابق، نجم وهداف 

منتصف  ف���ي  ال���ري���اض���ي  ال�������وداد 
والذي  والثمانينيات،  السبعينيات 
رفيعا،  ساميا  منصبا  حاليا  يشغل 
فهو سفير المملكة المغربية بروسيا، 
بعد أن شغل العديد من المناصب، 

كسفير للمغرب في كندا واليابان.
البارز  اإلع���الم���ي  أي��ض��ا  ه��ن��اك 
والمعروف كمال لحلو صاحب اليوم 
العالمي للرياضة )6 أبريل(، والذي 
لألمم  العام  األمين  إقناع  من  تمكن 
المتحدة بان كيمون لالحتفال بهذا 
اليوم في كل سنة، حيث انطلقت هذه 
راكم  كما   ،2014 سنة  االح��ت��ف��االت 
تجربة ميدانية قرابة أربعين سنة في 
العمل الرياضي واإلعالمي والجمعوي 
رئيس  نائب  منصب  حاليا  ويشغل 
اللجنة األولمبية المغربية، ورئيس 
لرفع  المغربية  الملكية  الجامعة 
األثقال، والذي يتوفر في نفس الوقت 

على عالقات على أعلى مستوى.
المهم هو أن نضع الرجل المناسب 

في المكان المناسب.

قرارات مجحفة و"منتظرة" في نفس الوقت

مندوب ساٍم للرياضة والشباب

قـــف

بن كيران َيِخُر 
من ثقل حمل 

الرياضة

عيسى 
حياتو
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صورة من الماضي القريب جدا: شباب حركة 20 فبراير كانوا يطالبون بالتغيير لكنهم لم يصلوا إلى البرلمان

»أسامة  المنسي  الشاب  كان 
ال��خ��ل��ي��ف��ي«، وه����و واح�����د من 
»زعماء« حركة 20 فبراير، على 
 ،2011 موعد ذات مساء، سنة 
قبيل االنتخابات التشريعية، مع 
الوطني  المكتب  أع��ض��اء  أح��د 
والمعاصرة،  األص��ال��ة  ل��ح��زب 
وك���ان ال��غ��رض م��ن ال��ل��ق��اء هو 
إقناع أسامة بالترشح للبرلمان 
الوطنية  ال��ائ��ح��ة  إط����ار  ف���ي 
التجمع  ح��زب  ضمن  للشباب 
الشاب  لكن  ل��أح��رار،  الوطني 
منتشيا  ك���ان  ال���ذي  الخليفي 

بلقاءاته مع كبار رجال الدولة، 
الذين عقدوا معه بعض اللقاءات 
تلك األيام)..(، لم يقبل العرض، 
أن  يمكنني  »ال  لمحاوره:  وقال 
أخون دماء الشهداء«، وقتها كان 
الخليفي يعتقد أنه ملك الشارع، 
على  ظ�����ه�����وره  م����ج����رد  وأن 
يقلب  قد  جديد  من  »اليوتوب« 

الموازين)..(.
وفقدت  دورت����ه،  ال��زم��ان  دار 
حركة 20 فبراير بريقها، وبدل 
أن يلتحق الخليفي بالبرلمان، 
وجد نفسه في السجن)..(، بعد 

ضبطه متلبسا في قضية شذوذ 
جنسي، ورغم أنه كان قد التحق 
ب��ح��زب ي���داف���ع ع���ن »ال���ش���واذ« 
و»الحريات الفردية«)..(، إال أنه 
لم يجد من يتبنى قضيته، وهو 
في  النجوم،  عدد  يحصي  اآلن 
سجن الرماني، بمنطقة زعير..

الذي  المكان  ع��ن  بعيد  غير 
التقى فيه أسامة، والقيادي في 
والمعاصرة،  األص���ال���ة  ح���زب 
بالرباط، كان بعض الشباب قد 
عقدوا لقاء صحفيا سيكون له 
ما بعده في شهر شتنبر 2010، 

أي قبل ظهور حركة 20 فبراير، 
وماذا  الشباب؟  ه��ؤالء  هم  من 
يريدون؟ يجيب أحد األشخاص 
الفندق  في  ك��ان حاضرا  ال��ذي 
»معظمهم  المساء:  ذاك  الفاخر 
شباب تبدو عليهم أثار النعمة.. 
يسمونه  بما  يطالبون  ك��ان��وا 
ح��ق��ه��م ف����ي ال���ت���واج���د داخ����ل 
خ����ال كوطا  م���ن  ال���ب���رل���م���ان، 

خاصة«.
تم تغليف هذا المطلب بمبادرة 
أطلق عليها اسم مبادرة »شباب 
الصحافة  ل��ت��ك��ت��ب   ،»2012

الصادرة وقتها إنها مبادرة »تعد 
مسألة  ل��ح��ام��ل��ي��ه��ا  ب��ال��ن��س��ب��ة 
ياسين  أك���د  ح��ي��ث  وج���ودي���ة، 
اإلخشيدي عضو رابطة الشباب 
يتعلق  األم��ر  أن  الديمقراطي: 
الشباب،  إلى  السياسة  بإعادة 
السياسة،  إلى  الشباب  وإعادة 
وذلك عبر منح فرص أكبر لهذه 
الممارسة  م��ج��ال  ف���ي  ال��ف��ئ��ة 
الحزبية بضمان تواجدهم في 
لأحزاب  التقريرية  الهيئات 

من  ودعمهم  السياسية، 
التزكية  منحهم  خ���ال 

-: الرباط: سعيد الريحاني

الخديعة الكبرى.. وجود البرلمانيين 
الشباب داخل مجلس النواب غير دستوري

ـاري
حليلإخبـ
ت

المحكمة الدستورية مدعوة للتدخل قبل فوات األوان 
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االنتخابات  غ���م���ار  ل���خ���وض 
كل  ب��أن  وأض���اف  التشريعية، 
خطابات التخليق والعقلنة حول 
إصالح وتأهيل الحقل الحزبي 
والسياسي المغربي سوف تبقى 
في  ت��ض��ع  ل���م  إذا  ق��ي��م��ة  دون 
تمثيلية  عن  الدفاع  حساباتها 
المؤسسات  ف����ي  ال���ش���ب���اب 

المنتخبة«.
من  لكن  معقوال،  يبدو  ك��الم 
ت�����ك�����ون »راب������ط������ة ال���ش���ب���اب 
كانوا  وق��ت��ه��ا  ال��دي��م��ق��راط��ي«؟ 
يقولون إنها تمثل ذراعا جمعويا 
الديمقراطيين«،  »ل��ك��ل  لحركة 
بينما يقول البعض اآلخر إنها 
األصالة  ح���زب  شبيبة  ت��م��ث��ل 
ذاك،  وال  ه��ذا  ال  والمعاصرة.. 
الديمقراطي«  الشباب  ف�»رابطة 
جمعية فرنسية يرجح أنها تملك 
وصل إيداع في فرنسا وليس في 
المغرب، زد على ذلك فرئيسها 
المهدي بنسعيد حامل للجنسية 
الفرنسية، وهو بخالف الشباب 
اآلخ��ري��ن، لقد ك��ان حاضرا في 
على  بتحركاته  معروف  اللقاء، 
الصعيد الدولي وهو واحد من 
الشباب الذين تم استقبالهم على 

مستوى عال في أمريكا)..(.
وق����د ك����ان »ال���م���ه���دي« غير 
في وقت  تلقى  قد  المنتظر)..(، 
سابق على ذلك اللقاء، دعوة من 
للشباب  ال���وط���ن���ي  ال��م��ؤت��م��ر 
الديمقراطي األمريكي، للمشاركة 
في اللقاء الذي انعقد من يوم 16 
إلى 18 يوليوز 2010  بواشنطن، 
ليقول بنسعيد للصحافة إنه كان 
يدافع عن قضية الصحراء)..(، 
الشباب  »راب��ط��ة  وف��د  أن  علما 
هو  المغاربة«  الديمقراطيين 
الوحيد من القارة اإلفريقية الذي 
ل���ح���ض���ور هذا  ت���م���ت دع����وت����ه 
المؤتمر، حسب ما أكده رئيس 
لجنة الشؤون الدولية للشباب 
»تيون  األمريكي  الديمقراطي 

موقع  )ال���م���ص���در:  ن��ي��ان��غ«، 
المغربية  ال��ج��ال��ي��ة  مجلس 
بالخارج، الجمعة 16 يوليوز 

.)2010
عالوة  يتكون  ك��ان  ال��وف��د 
من:  بنسعيد  المهدي  على 
رض���ا ب��ش��ي��ر ال��ن��ائ��ب األول 
للرئيس، وأيمن العلج النائب 
والمهدي  للرئيس،  الثاني 
بلحاج عضو المكتب الوطني، 
وسلمى طلحة جبريل مسؤولة 
لرابطة  واش��ن��ط��ن  ب��م��ك��ت��ب 
الديمقراطيين  ال���ش���ب���اب 
المصدر(،  )نفس  المغاربة 
وه��م ش��ب��اب ن��اش��ط��ون جدا 
وخارجه،  ال��م��غ��رب  داخ����ل 
معظمهم لهم تكوين جامعي 

عال، لكن ال أحد يعلم لحد اآلن، 
سر تحركاتهم)..(.

مطلب الكوطا للشباب إذن هو 
الشباب  »راب��ط��ة  مطالب  أح��د 
الديمقراطيين« التي تم تأسيسها 
ذلك  عالقة  ما  لكن  فرنسا،  في 
الجواب  المغربية؟  ب��األح��زاب 
الجميع،  من  غفلة  في  بسيط، 
»مطلب  م���ن  ال��م��ط��ل��ب  ان��ت��ق��ل 
إلى  جمعية  تتزعمه  جمعوي« 
تتزعمه  س���ي���اس���ي  م���ط���ل���ب 
وقتها  الحزبية«،  »الشبيبات 
منظمات  »إن  الصحف:  كتبت 
ش��ب��اب��ي��ة ح���زب���ي���ة دع�����ت إلى 
للشباب على  تخصيص حصة 
اللوائح االنتخابية في االقتراع 
التشريعي المبكر الذي سيجرى 
في  للمساهمة  نونبر   25 ف��ي 
في  السياسية  الطبقة  تجديد 
المغرب.. وأطلقت هذه الدعوة 
14 مجموعة شبابية تنتمي إلى 
أحزاب سياسية في األغلبية أو 
المعارضة، في اجتماع عقد في 
الرباط.. وقالت وثيقة سلمت إلى 
الصحافيين باسم حركة الشباب 
المغربي من أجل تمثيل سياسي 
يشكل  النخب  تجديد  إن  اآلن، 
أحد أسس العملية الديمقراطية«، 

)المصدر: وكاالت(.
وقتها توارى المهدي بنسعيد 
بالمقابل  وظهرت  الخلف  على 
بعض الوجوه الحزبية، مثل عبد 

العام  الكاتب  الكيحل  ال��ق��ادر 
وعزيز  االستقاللية،  للشبيبة 
الوطني  ال��ك��ات��ب  ال���درم���وم���ي 
كان  وبينما  الحركية،  للشبيبة 
ال��ك��ي��ح��ل ي��ق��ول: »ن��ري��د الئحة 
سوى  تضم  ال  مقعدا  لتسعين 
الشباب من نساء ورجال«، كان 
المبادرة  »إن  يقول:  الدرمومي 
سنحملها وندافع عنها كفاعلين 
فتح  سياسيين شباب، وسيتم 
نقاش وطني موسع حولها يمتد 
إلى مختلف أقاليم المملكة عبر 
الهيئات  م��خ��ت��ل��ف  إش��������راك 
داخل  وال��ف��اع��ل��ي��ن  السياسية 
المجتمع المدني من أجل إيجاد 
إلنجاح  ال��ن��اج��ع��ة  ال��ص��ي��غ��ة 

المبادرة«.

أكثر من ذلك، سيخيل للشباب 
ولعموم المواطنين أن أصحاب 
المبادرة، إنما يقومون بتنزيل 
غشت  ل�20  الملكي  ال��خ��ط��اب 
محمد  الملك  يعبر  أل��م   ،2011
ف��ي إشراك  أمله  ع��ن  ال��س��ادس 
»الطاقات الشابة« في االنتخابات 
التشريعية المقبلة »لضخ دماء 
جديدة« في الحياة السياسية، 
»ي��ج��در باألحزاب  إن��ه  يقل  أل��م 
المجال  تفسح  أن  السياسية 
للطاقات الشابة والنسوية بما 
يفرز نخبا مؤهلة كفيلة بضخ 
دماء جديدة في الحياة السياسية 
ألم  الدستورية..  والمؤسسات 
يقل إن »شباب المغرب الواعي 
وال��م��س��ؤول ي��وج��د ال��ي��وم في 
التحديث  م�����ش�����روع  ص���ل���ب 
والسياسي)...(  ال��دس��ت��وري 
مختلف  ف��ي  انخراطه  لتعزيز 
الديموقراطية  اإلص���الح���ات 

واألوراش التنموية..«.
هكذا تحدث الملك، لكن الذين 
ومنهم  ال����خ����ط����اب،  ف����س����روا 
المشرعون، فسروا خطابه بأنه 
الكوطا،  م��ب��دإ  الع��ت��م��اد  دع���وة 
العملي  التفسير  أن  وال��ح��ال 
إلشراك الشباب هو ترشيحهم 
من خالل لوائح شعبية، وتقديم 
يكونوا  حتى  لهم  ال��م��س��اع��دة 
ممثلين للشعب، وليسوا ممثلين 

للريع السياسي.

نأخذ كمثال عبد القادر الكيحل 
البرلماني عن حزب االستقالل، 
هذا األخير وصل إلى البرلمان 
عن طريق مناورة محبوكة وإال 
لما كان له ذلك، فهو واحد من 
أبناء مدينة سال، وكان حريا به 
الترشح  في هذه المدينة ومنازلة 
العدالة والتنمية )عبد اإلله بن 
كيران/ جامع المعتصم(، لكنه 
الالئحة  ف��ي  ال��ت��رش��ح  اخ��ت��ار 
الوطنية للحزب باسم دائرة بني 
م����الل، وب��م��ا أن���ه ه��و صاحب 
عاما  كاتبا  بصفته  ال��م��ب��ادرة 
للشبيبة فقد لعب دورا كبيرا في 
عادل  الحزب،  في  زميله  نجاح 
اآلخر  ه��و  ليضمن  ب��ن��ح��م��زة، 
دائرة  ب��اس��م  برلمانيا  مقعدا 

ينتمي  أن����ه  وال����ح����ال  ف�����اس، 
أحد  )ال��م��ص��در:  للخميسات، 
أعضاء الشبيبة االستقاللية، كان 
ف��ي ك��وال��ي��س اختيار  ح��اض��را 

أعضاء الالئحة الوطنية(.
ال يمثل أي واحد من الشباب 
البرلمان  ف��ي  ي��وج��دون  ال��ذي��ن 
صدى  أي  ال��ح��ال��ي��ة  بصيغته 
أمر  وه��ذا  فبراير،   20 لحركة 
نجحوا  أن��ه��م  طالما  طبيعي، 
بطرق خاصة ولم يتم االحتكام 
للشعب)..(، هل يتعلق األمر بريع 
لسان  على  ال��ج��واب  سياسي؟ 
الكاتب محمد العبيدي: ».. في 
تحت  يعرف  ب��ات  عما  حديثنا 
مسمى البرلمانيين الشباب في 
المغرب، البد أن نقر بالحقيقة 
المرة التي تختفي وراءها جبال 
الجليد اللعينة، إنه ما من شاب 
ضمن هؤالء حصد هذا اللقب عن 
عن  بعيدا  واستحقاق،  ج��دارة 
ال�����والءات ودرج����ة ال��ق��رب إلى 
رفقة  يوجد  من  ومنهم  ق��ي��ادة، 
ذويهم داخل قبة البرلمان )حزب 
المغربي(،  الدستوري  االتحاد 
الممتد من  ال��وط��ن  ه��ذا  وك���أن 
إلى حدود  ط��ارق  مضيق جبل 
موريطانيا، ال يتوفر على من هم 
البرلمان، على أي  أهل لدخول 
الشباب  بعض  وج��د  إن  ح��ال، 
داخل  أسماؤهم  أف��رزت  الذين 
اللوائح الوطنية ألحزابهم بطرق 

في  تتجسد  فهي  ديمقراطية، 
الجميع  يعرف  واح��دة،  تجربة 
من هم أصحابها، وألنها واحدة، 
فال يقاس عليها وال تمثل معيارا، 
ألن المعايير السائدة هي معايير 
االنتقاء العشوائي وفقا لرغبات 
الحسب  واالع��ت��ب��ارات  القيادة 

والنسب«.
الكاتب نفسه يضيف: »إن ما 
جبين  على  ع��ار  وصمة  يشكل 
هؤالء البرلمانيين الشباب، هو 
الريع  لمفهوم  ت��ك��ري��س  أن��ه��م 
ال��س��ي��اس��ي، ال���ذي ي��س��يء إلى 
س��م��ع��ة ش���ب���اب ال����ي����وم، ممن 
الديمقراطية  بقيم  يتشبعون 
الشباب  والشفافية،  والنزاهة 
الذي دفع بإخراج دستور جديد«، 

وطالب بالقطع مع كل الممارسات 
الريعية..« كما ال تفوتنا اإلشارة 
إلى عامل السن الذي تم تجاهله 
خالل اختيار أو انتخاب هؤالء 
اللوائح  رأس  ع��ل��ى  ال��ش��ب��اب 
فمعظم  ألح��زاب��ه��م،  ال��وط��ن��ي��ة 
الشباب البرلمانيين قد تجاوزوا 
التي  والثالثين  الخمسة  عتبة 
الالئحة  ق���ان���ون  ع��ل��ي��ه��ا  ن���ص 
الوطنية، وإن حاولنا جاهدين 
إقناع أو تقبل حقيقة هذا الواقع 
المرير الذي تعرفه هذه اللوائح، 
فالبد أن نطرح سؤاال بسيطا، 
م�����ا ه�����ي إن������ج������ازات ه�����ؤالء 
أرض  ع���ل���ى  ال���ب���رل���م���ان���ي���ي���ن 

الواقع؟..
بعض  ه����ن����اك  ت����ك����ون  ق�����د 
الئحة  ف�����ي  االس����ت����ث����ن����اءات 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ي��ن ال��ش��ب��اب، وهي 
بالمناسبة الئحة ذكورية بامتياز، 
وكأن الشباب هم الذكور فقط)..(، 
لكن الواقع يؤكد ارتباط أغلبهم 
ارتباطهم  من  أكثر  بالفضائح 
بالعمل التشريعي، لنأخذ كمثال 
العينين:  ماء  أمينة  البرلمانية 
»فرغم أنها أصبحت من أشهر 
البرلمانيين والبرلمانيات إال أن 
شهرتها ارتبطت بالفضائح أكثر 
ب��خ��دم��ة مصالح  ارت��ب��ط��ت  م��ا 
المواطنين والمواطنات.. فهذه 
بنقابة  والقيادية  البرلمانية 

للشغل  الوطني  االتحاد 

«««

غير بعيد عن المكان الذي 
التقى فيه أسامة، والقيادي 
في حزب األصالة والمعاصرة، 
بالرباط، كان بعض الشباب قد 
عقدوا لقاء صحفيا سيكون 
له ما بعده في شهر شتنبر 
2010، أي قبل ظهور حركة 
20 فبراير، من هم هؤالء 
الشباب؟ وماذا يريدون؟ يجيب 
أحد األشخاص الذي كان 
حاضرا في الفندق الفاخر ذاك 
المساء:»معظمهم شباب 
تبدو عليهم أثار النعمة.. 
كانوا يطالبون بما يسمونه 
حقهم في التواجد داخل 
البرلمان، من خالل كوطا 
خاصة«

الراضي، ماء العينين، تشيكيطو.. نماذج شبابية مثيرة للجدل
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العدالة  لحزب  النقابي  ال��ذراع 
والتنمية، خلقت الحدث بعدما 
سطع نجمها تحت قبة البرلمان، 
حسابها  قرصنة  فضيحة  بعد 
اإلل��ك��ت��رون��ي م��ن ط��رف زوجها 
أحمد اكتيف، رجل التعليم، الذي 
إحدى  م��ن  إللحاقه  ل��ه  تدخلت 
المؤسسات التعليمية بتيزنيت 
الحبيب  الوزير  بديوان  للعمل 
هذا  يعينه  أن  قبل  الشوباني، 
المجتمع  لقسم  رئيسا  األخير 
المدني بالوزارة.. ماء العينين 
وراء  تلهث  بكونها  م��ع��روف��ة 
الشهرة ولها تدوينات مثيرة في 
الشأن  هو  كما  ب��وك«،  »الفيس 
ع��ن��دم��ا ق��ال��ت إن��ه��ا ت��ح��ب أكل 
)جريدة  لذيذ«  ألن��ه  الشوباني 

نونبر   10 ع������دد:  األخ�����ب�����ار، 
.)2014

الممثل  أح����ج����ام،  ي���اس���ي���ن 
قاده  الذي  الشاب،  والبرلماني 
ال��ح��ظ ل��ل��ت��رش��ح ب��اس��م حزب 
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة، م��ن أكثر 
البرلمانيين غيابا عن الجلسات 
نادرا  إال  يظهر  ال  البرلمانية، 
وكلما حضر ينشغل أغلب الوقت 

بأخذ الصور التذكارية مع 
مجلس  وزوار  م��وظ��ف��ي 
النواب.. ياسين الراضي 
وفي  ولد  برلماني شاب 
فمه ملعقة من ذهب، أبوه 
متهم بنهب المئات من 
الهكتارات من األراضي 
ال��س��ال��ي��ة.. ه���ذه فقط 
الشباب  لهؤالء  نماذج 

)جريدة األخبار، عدد: 10 
نونبر 2014(.

يمكن القول إن وجود الشباب 
لرغبة  البرلمان، تجسيد  داخل 
تلقتها  أكبر ضربة  لكن  ملكية، 
الطقوس الملكية كانت على يد 
البرلماني الشاب عادل  تشيكيطو 

عن حزب االستقال عندما أعلن 
لتكتب  ال��والء،  لحفل  مقاطعته 
جريدة »القدس العربي« إن ».. 
االهتمام الذي حظي به موقف 
ع�����ادل ت��ش��ي��ك��ي��ط��و ك���ون���ه أول 
المغرب  ت��اري��خ  ف��ي  ب��رل��م��ان��ي 
المستقل يعلن رفضه لحضور 
للملك«،  وال��رك��وع  ال���والء  حفل 
وكتب على صفحته التواصلية 

ب�»الفيس بوك«: »قررت صباح 
يوم العيد قرارا نهائيا وأقدمت 
على اتخاذه لما حان الموعد… 
أرتد  لم  ألنني  البعض  فامني 
الجلباب والسلهام والطربوش 

المخزني األحمر، وأضع رأسي 
ال��راك��ع��ة خمس  ال���رؤوس  بين 
مرات… فكان جوابي إنما الركوع 

والسجود لله تعالى…«.
أن يعبر تشيكيطو عن رأيه من 
هاته،  انتهازية  أي  لكن  حقه، 
ف���ال���ذي ي��رف��ض ح��ض��ور حفل  
ارتداء  رفضه  ب��دع��وى  ال���والء، 

السلهام والطربوش، عليه أن 

ي��رف��ض أي��ض��ا ح��ض��ور حفل 
الطقوس  ألن  البرلمان  افتتاح 
السلهام  ارت����������داء  ت����ف����رض 
أثناء  ال��م��غ��رب��ي،  وال��ط��رب��وش 
اس��ت��ق��ب��ال ال���م���ل���ك؟ وم����ن تم 
تقديم  ي��ق��ت��ض��ي  ف��ال��م��ن��ط��ق 
االستقالة من البرلمان والتنازل 
كان  إذا  الشهرية،  األج��رة  عن 
األمر يتعلق بموقف نضالي.. 
من  واح������د  ع������ادل  أن  ع��ل��م��ا 
من  المدعومين  البرلمانيين 
طرف إحدى المنظمات الدولية، 
المتهمة بالضلوع في أحداث 
الربيع العربي)..(، والتي وفرت 
مكتب  ل��ف��ت��ح  ال���ت���م���وي���ل  ل����ه 
في  المواطنين  مع  للتواصل 

تمارة.
المضمون  ح��ي��ث  م���ن  أم����ا 
الدستوري، فوجود الشباب في 
البرلمان  داخ��ل  الكوطا  إط��ار 
السند  عن  التساؤل  يقتضي 
المشرع  عليه  اس��ت��ن��د  ال���ذي 
ل��ي��ع��ط��ي��ه��م ه����ذا ال���ح���ق، لكن 
المفاجأة كبيرة، فوجود هؤالء 
الشباب داخل البرلمان ليس له 
سند دستوري، وحتى إن وجدت 
المنظمة  ال���ق���وان���ي���ن  ب��ع��ض 
للعملية، فإن ذلك ال يعني سوى 
فضيحة دستورية، ألنه ال يمكن 
االج����ت����ه����اد ف����ي غ���ي���اب نص 
دستوري، ومن تم يتعين على 

المحكمة الدستورية الفصل 

في هذا اإلشكال 
في القريب  العاجل)..(.

عدة  ه��ن��اك  إن  ال��ق��ول  يمكن 
أن  إش��ك��االت دس��ت��وري��ة سبق 
طرحت لكنها لم تحسم، يكفي 
أن نقرأ في هذا الصدد ما نبه 
هذا  مخاطر  »إن  البعض:  إليه 
ال��ن��وع م��ن ال��ت��ش��ري��ع��ات الذي 
يسير نحو الئحة وطنية كانت 
للنساء  م��خ��ص��ص��ة  ب���األم���س 
للشباب  ال����ي����وم  وأص���ب���ح���ت 
والنساء وقد تضاف فيها غدا 
أية فئة تحتج في المجتمع مثل 
الجماعات  وم��وظ��ف��ي  أع����وان 
كتابة  م��وظ��ف��ي  أو  ال��م��ح��ل��ي��ة 
الضبط أو رجال التعليم..، يبين 
أن منتجي القوانين ال يقيسون 
وضع  ف��ي  وال��م��خ��اط��ر  الكلفة 
ال��ن��ص��وص.. أكثر م��ن ذل��ك أن 
مشاتل األحزاب تحتضن نخبا 
سوء  لها  بسيطة  عقلية  ذات 
تقدير للغليان االجتماعي الذي 
تدفع  وسوف  المغرب،  يعيشه 
بقوة بزوجاتها وأبنائها وبناتها 
البرلمان من خارج قواعد  إلى 
الترشيح«،  ومعايير  ال��ت��داول 
عندما كتبت هذه الفقرة كان ذلك 
صار  ال��ي��وم  لكنه  توقع  مجرد 
حقيقة، فهل ستتدخل المحكمة 
لتصحيح  ال�����دس�����ت�����وري�����ة 

الخديعة؟)..(.

«««

وجود الشباب في إطار 
الكوطا داخل البرلمان 
يقتضي التساؤل عن 
السند الذي استند عليه 
المشرع ليعطيهم هذا 
الحق، لكن المفاجأة 
كبيرة، فوجود هؤالء 
الشباب داخل البرلمان 
ليس له سند دستوري، 
وحتى إن وجدت بعض 
القوانين المنظمة 
للعملية، فإن ذلك ال 
يعني سوى فضيحة 
دستورية، ألنه ال يمكن 
االجتهاد في غياب نص 
دستوري

أسامة الخليفي 
من 20 فبراير إلى 

السجن بدل 
البرلمان

»إن مخاطر هذا النوع من التشريعات الذي 
يسير نحو الئحة وطنية كانت باألمس 

مخصصة للنساء وأصبحت اليوم للشباب 
والنساء وقد تضاف فيها غدا أية فئة تحتج 

في المجتمع مثل أعوان وموظفي الجماعات 
المحلية أو موظفي كتابة الضبط أو رجال 

التعليم...، يبين أن منتجي القوانين ال يقيسون 
الكلفة والمخاطر في وضع النصوص..

تدوينة للبرلماني الشاب عادل تشكيطو 

يهاجم فيها حفل الوالء



كل  ال��رب��اط  جماعة  تبرمج 
مئات  م����ن  »خ���ن���ش���ة«  س���ن���ة 
دفعات  إنها  تقول  الماليين 
للمركز االجتماعي بعين عتيق 

نواحي تمارة.
تبرعت   2013 س��ن��ة  ف��ف��ي 
السنة  وف���ي  م��ل��ي��ون،  ب�800 
الماضية منحت 800 مليون، 
وفي هذه السنة 2015 رفعت 
و200  مليار  إل��ى  المساعدة 
ال��م��رك��ز الذي  م��ل��ي��ون، ه���ذا 
في  تصب  الماليير  أصبحت 
حساباته هو مشروع إحساني 
الكبير  المحسن  يموله  ك��ان 
حكم  محمد  الحاج  المرحوم 
المشردين  إليواء  الله،  رحمه 
وتأهيل المتسولين الكتساب 
مهن صناعية حتى تغنيهم عن 
ال���ت���س���ول. ل��ك��ن وم��ن��ذ وف���اة 
مؤسسه ومحسنيه، تحول هذا 
تابعة  مصلحة  إل��ى  ال��م��رك��ز 
كما  مكلفة  الترابية  ل���إدارة 
كانت من قبل بمهمة إنسانية 

واجتماعية.
بهذه  تقوم  فعال  هل  ولكن 
المهمة؟ ال نعتقد، والعاصمة 

تستقبل يوميا آالف المتسولين 
المحترفين، ومئات المشردين، 
وعشرات المرضى عقليا، حتى 
أضحت الظاهرة آفة تهدد أمن 

وسالمة وراحة السكان.

فهل من الصواب أن »تغزو« 
المدينة يوميا فرق منظمة من 
المتسولين المتخصصين في 
ابتزاز المارة والجالسين في 
المقاهي؟ والمدينة تقدم مليارا 

هذا  ل���وق���ف  م��ل��ي��ون  و200 
الزحف؟

أين هي دوريات وسيارات 
أي��ن هي  ب��ل  المصلحة؟  ه��ذه 
لفرملة  االستباقية  البرامج 

الذين  ال��م��ت��س��ول��ي��ن  ت���دف���ق 
علم  وعلى  منظمين  أصبحوا 
ب��ك��ل ك��ب��ي��رة وص��غ��ي��رة تهم 
التسول، وهل فعال يوجد مركز 
فلوال  عتيق؟  بعين  اجتماعي 
إضافة  مليون  و200  المليار 
إلى 200 مليون أخرى تتوصل 
بها جمعية أصدقاء عين عتيق، 
لما كان ذكر لهذا المركز الذي 
يقولون إنه اجتماعي في حين 

يشبهه البعض بالسجن.
فالرباط تدفع مليارا و400 
من  لوقايتها  سنة  كل  مليون 
آفة التسول، ويظهر بأن ذلك 
غير مجد، وما دام األمر كذلك 
ذلك  يبقى  أن  األف��ض��ل  ف��م��ن 
في  م��ل��ي��ون  و400  ال��م��ل��ي��ار 
إلى  وصل  هل  ثم  الميزانية، 
علم المجلس الجماعي الموقر 
سمعة المركز ومعاملة موظفيه 
الشائع  بل وهذا هو  للنزالء؟ 
»يشتهر« المركز االجتماعي يا 
حسرة بالسجن! فهل هو كذلك؟ 
يمولون  ال���رب���اط  س��ك��ان  إن 
اج��ت��م��اع��ي��ا وليس  م��ش��روع��ا 

سجنا.

جماعة الرباط تدفع مليارا و400 مليون لرعاية 
المتسولين؟! وإيواء  المشردين 

مدينة الرباط هي العاصمة السياسية وأيضا 
تقطيعها  أن  ب��س��ر  ول��ي��س  للمملكة،  اإلداري�����ة 
االنتخابي الذي يفرز مقاطعات ظاهرها إدارية 
بعض  دام���ت  م��ا  سياسية  ت��ك��ون  ق��د  وباطنها 
األح����������زاب ت���س���اه���م وت����ق����ت����رح ح�������دود ه���ذه 

المقاطعات.
على  للمراجعة  اليوم  مطروح  التقطيع  فهذا 
أساس إداري لخدمة السكان وليس على مقاص 
سياسي لتلبية اقتراحات حزبية أو تفعيل دوائر 
»مخدومة«، فمصلحة العاصمة هي األولى والتي 
تفرض في الظروف الحالية إعادة النظر في عدد 
المقاطعات ومقارنتها بالمردودية واالختصاصات 
الممنوحة وأيضا بمستوى المنتخبين، وها نحن 
في نهاية انتداب المجالس الخمسة الراهنة في 
مقاطعات يعقوب المنصور، وحسان، واليوسفية، 
والسويسي، وأكدال - الرياض، فهل نجحت في 
القرب من السكان؟ وللحكم على  مهامها، مهام 
هذه التجربة ينبغي استحضار مواقع مقرات هذه 
المقاطعات؛ فمقر مقاطعة أكدال - الرياض في 
الطريق السيار وبين المعامل والمصانع والسكك 
الحديدية وال رابط يربطه بالسكان، ومقر مقاطعة 
يعقوب المنصور في شارع الحرية بعيد جدا من 
السكان، ومقر مقاطعة حسان في شارع الجزائر 
أقرب إلى مدينة سال من سكان المحيط والعكاري 
وديور الجامع، فأما مقري مقاطعتي السويسي 

واليوسفي فالحمد لله ال وجود لهما، فأين هي 
إذن خدمات القرب؟ وهل فعال هذه المقرات تخدم 

سكانها أم فقط »وزيعة سياسية«؟
جديد،  تقسيم  مشروع  عن  اليوم  ويتحدثون 
والواقع أنه ليس بجديد فهو قديم وكان في سنة 
1983، بثالث جماعات هي: حسان، واليوسفية، 
إنجازات  بمردودية  ولكن  المنصور،  ويعقوب 
عمالقة وبمنتخبين وطنيين من المستوى العالي، 
لها  وحققوا  العاصمة،  ضبطوا  أنهم  ويكفي 
مشاريع من الوزن الثقيل، ولم يكونوا من هواة 
بالمنح  التبرع  وال  الهميزات  البحث عن قنص 
والسيارات والشقق والتعويضات، فهذا التبذير 
كانت  وإذا  معروفا،  وال  موجودا  يكن  لم  البين 
مقاطعاتها  لتقليص  م��رش��ح��ة  ال��ي��وم  ال��رب��اط 
ومنتخبيها بالعودة إلى نظام ثالث مقاطعات بدال 
من خمس فإن ذلك سيخدم نجاعة اإلدارة وليس 

السياسة الحزبية ووزيعة المقاطعات.
المشاكل  تراكمت  المقاطعات  كثرت  فعندما 
وتعددت الكوارث وتشتتت اآلراء، وتبهدل العمل 
وخرجت  مستشارا   85 تجربة  م��ع  الجماعي 
ال��م��ق��اط��ع��ات ع��ن ال��خ��ط ال��م��رس��وم ل��ه��ا بكثرة 
مستشاريها والبالغ عددهم حوالي 200 مستشار، 
فلو كل واحد قدم مشروعا لكانت الحصيلة 200 
مشروع وأما والنتيجة فصفر، فغيروا من فضلكم 

التقسيم االنتخابي للرباط.
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هل تخضع العاصمة إلى تقسيم جديد؟

في اجتماع للمكتب الدائم لمنظمة العواصم 
والمدن اإلسالمية الذي انعقد في العاصمة صنعاء 
باليمن، قدم ممثل العاصمة الرباط مذكرة لألمين 
هي:  مغربية  مدن  انخراط  بطلب  تتعلق  العام 
العيون والسمارة والداخلة، وعندما لم يدرجها 
األمين العام في جدول أعمال الجلسات تدخل في 
نقطة نظام مستفسرا عن مصير مذكرته، فأجابه 
رئيس الجلسة: »أرجوك، أرجوك، ال نريد مشاكل«. 
وكان الرد قويا: »اسمح لي السيد األمين العام 
فأنت ال تقرر وال حق لك في أن تنوب عن األعضاء 
الذين هم أمامك فالمكتب الدائم هو الذي يقرر 
إما بالقبول أو الرفض أو الحفظ، فأنت مجرد 
السيد  يقرأ  بأن  وأتشبث  وتبلغ،  تنسق  منسق 
األمين العام نص المذكرة على الحضور، ليقرر 
الداخلي  القانون  على  بناء  وذل��ك  شأنها  ف��ي 

الجتماعات المنظمة«.
وتليت المذكرة التي كانت عبارة عن تعريف 
مختصر للمدن المرشحة لعضوية المنظمة والتي 
االستعمار،  ت��ح��ت س��ل��ط��ات  ع��ق��ود  م��ن��ذ  ك��ان��ت 
واسترجعتها المملكة بفضل مسيرة القرآن الكريم 
وصلوات المتطوعين ونداء أمير المؤمنين. وهنا 
العام  السكرتير  ال��ق��اه��رة  مدينة  ممثل  تدخل 
للمحافظة السيد محمود الخوري الله يذكره بخير 
متسائال: كيف ال نقبل مدنا تعزز فيها اإلسالم، 
وحررها فاتحون مسلمون سالحهم هو كتاب الله؟ 
واقترح قبول الطلب باإلجماع، وأيده في ذلك كل 
أعضاء المكتب الدائم الحاضرين في االجتماع، 

وطالبوا برفعه إلى المؤتمر العام المقبل.
الرباط  بين  أخ���وة  ع��الق��ة  انطلقت  هنا  م��ن 
والقاهرة، ولرد الجميل لإخوة المصريين على 
موقفهم دافع ممثل عاصمة المملكة عن انعقاد 
المقبل في رحاب عاصمة أرض  العام  المؤتمر 
الكنانة القاهرة، وفي صنعاء قدم السكرتير العام 
لمحافظة القاهرة دعوة للتوقف في القاهرة على 
ممثل الرباط الذي قبلها في الحين، وغير وجهته 
من الرباط إلى القاهرة التي استقبل فيها بحفاوة 
بالغة من طرف المحافظ اللواء يوسف صبري 
أبو طالب ذكره الله بخير، والذي اقترح تعزيز 
التعاون بين العاصمتين، وهنا جاءت فكرة تآخي 

وتوأمة المدينتين وكان ذلك سنة 1990.
على  الموافقة  تمت  المستويات  أعلى  وعلى 
التآخي والتوأمة، وألول مرة وبأمر ملكي ترأس 
المجلس  وفد  بنشمسي  عمر  المرحوم  الوالي 
الجماعي المشارك في إنجاز هذه األخوة بمدينة 
انعقاد  اليوم  التي احتضنت في نفس  القاهرة 
والمدن  ال��ع��واص��م  لمنظمة  ال��ع��ام  ال��م��ؤت��م��ر 
الصباح  في  التوأمة  مراسم  فكانت  اإلسالمية، 
العام.  المؤتمر  أشغال  افتتاح  تم  ال��زوال  وفي 
وهذا  التنظيم  وه���ذا  الترتيب  ه��ذا  والح��ظ��وا 
التجاوب بين اإلخوة في العاصمتين، فهل كان 
ذلك مجرد صدفة أم بناء على تخطيط ودراسة؟ 

الله أعلم.
التآخي  وثيقة  على  التوقيع  بعد  فمباشرة 
والتوأمة، سلم ممثل الرباط ملف انخراط المدن 
الصحراوية على محافظ القاهرة الذي سيترأس 
في الزوال أشغال المؤتمر العام، وللتاريخ نجح 
في ظرف دقائق معدودة في الحصول على موافقة 
المؤتمرين، ولم يتوقف التعاون البناء عند هذا 
الحد، بل قامت الرباط بتشييد أكبر حديقة على 
فيها  القاهرة وشارك  قلب  في  المغربي  الطراز 
مهندسون وتقنيون من بلدية المدينة المغربية 
ودام����ت األش��غ��ال ش��ه��ورا، واف��ت��ت��ح��ه��ا رئيس 
المبادرة  هذه  على  القاهرة  وردت  الجمهورية، 
ولمدة ثالثة  الفرعونية،  لآلثار  بتنظيم معرض 
أشهر بمسرح محمد الخامس وكان معرضا ألول 
ع��رب��ي مسلم،  ف��ي بلد  ال��ت��اري��خ ينظم  ف��ي  م��رة 
إهداء  القاهرة  وع��دت  حين  التعاون  واستمر 
»مسلة« ألختها الرباط وهي مسلة توأمة لمسلة 
موجودة بساحة »الكونكورد« في باريس، وانتهت 
في  المسؤولون  وتغير  البلدي،  المجلس  والية 
القاهرة، ونسي الجميع المسلة، وأقبرت التوأمة 
وسكان  القاهرة  سكان  أخوة  ودفنت  والتآخي 
الماضي.  من  عالقات  مجرد  وأصبحت  الرباط 
ولكن بقلب مركز عاصمة المملكة شارع القاهرة 
بالقرب من بنك المغرب يذكرنا يوميا بإخواننا 
الرباط  في  إخوتهم  يتذكرون  فهل  القاهرة،  في 
التي  الحديقة  ق��رب  ي��م��رون  عندما  خصوصا 

شيدتها عاصمة المملكة؟!

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

الربـاط فـي
 قلـب القاهـرة

متشردون ينامون في العراء بالرباط 
ومئات الماليير تصب في حسابات 

المركز االجتماعي بعين عتيق

ص����ورة ال��ت��ق��ط��ت في 
حومة  م��ن   1974 س��ن��ة 
العتيقة  بالمدينة  لكزة 
أروع  ت���خ���ص���ص  وه�������ي 
اس��ت��ق��ب��ال ل��ل��م��غ��ف��ور له 
الثاني  الحسن  الملك 
وض��ي��وف��ه، وال��ي��وم شارع 
»لكزة« أصبح محتال من 
طرف الباعة المتجولين 
النظافة  م���ن  وم��ه��م��ش��ا 
واإلنارة، وتحول إلى شبه 

»جوطية«.
ف��������ب��������راڤ��������و  أي�����ه�����ا 
المنتخبون ألنكم أقبرتم 
يستقبل  ك�����ان  ش����ارع����ا 
ضيوف المملكة و»فبركتم« 

منه جوطيات.

لخدمتهم  إداريا  تقطيعا  يريدون  السكان 
وليس سياسيا على مقاص األحزاب

منتخبان »تطوعا في سبيل الله« لرئاسة 
باب  على  كتب  وقد  قاعتني  وإدارة  جلنتني، 
وصاحب  املدير«،  »سعادة  واح��د:  كل  مكتب 
السعادة هذا يسعد ويفرح مبيزانية وسيارة 
ميزانية  وصلت  أح��ده��م  أن  حتى  وتليفون 
في  ال��س��ع��ادة  وص��اح��ب��ا  مليونا،   65 قاعته 
وظيفتهما  في  »شقيان«  هما  اجلماعة  نعيم 
فيهما  أقدماهما  تطأ  لم  بوزارتني  الرسمية 
يحاربون  ال��ذي��ن  رأي  فما  س��ن��وات،   6 منذ 

األشباح؟

ت��ق��ري��ب��ا ج���ل امل��ن��ت��خ��ب��ني ي��ج��ه��ل��ون بأن 
ومنها  خ��ص��وص��ي��ة«  »ح��س��اب��ات  ل��ل��ج��م��اع��ة 
احملصلة  مليون   300 السنة  ه��ذه  ستنفق 
»أعمال  على  املجزرة  في  الذبح  عمليات  من 
على  ماليير   5 حوالي  وستخصص  خيرية« 
تهيئة حي يعقوب املنصور، وسيرصد مليارا 
و720 مليونا ملبادرة التنمية البشرية احمللية، 
و150  م��الي��ي��ر  و6  أن��ف��اس��ك��م«  و»اح��ب��س��وا 
مليونا الستهالك اإلنارة واملاء العموميني!!! 

فعال إنها حسابات خصوصية.

كل  س��ت��ت��وص��ل   ،2015 ال��س��ن��ة  وه�����ذه 
املقاطعات مبنح خاصة لتفعيل خدمات القرب 
مقاطعة  ستتوصل  وهكذا  السكان!  لفائدة 
ومقاطعة  مليونا  ب�625  امل��ن��ص��ور  يعقوب 
حسان  ومقاطعة  مليونا  ب�617  اليوسفية 
الرياض   - أك���دال  ومقاطعة  مليونا  ب�590 
ب�389  السويسي  ومقاطعة  مليونا،  ب�538 
مليونا، ويبقى السؤال: ماذا فعلوا خلدمات 

القرب هذه 6 سنوات؟ 

أراض بشرق  م��الك��ي  ك��ب��ار  وق���رر  ات��ف��ق 
بكل  املقبلة،  االنتخابات  خ��وض  العاصمة، 
كثافة وقوة ومبرشحني موزعني على هيئات 
بغية  اجلماعي  املجلس  قبة  إل��ى  للوصول 
توجيه املشاريع العمرانية واالقتصادية على 
فها  الساحل،  بدال من جهة  أراضيهم  جهات 

هي في رؤوسكم أيها الناخبون

أرشيف األســـبوع

أسرار العاصمة



س��ج��ل ب��ع��ض ال��م��واط��ن��ي��ن أن 
سائقا متقاعدا بجماعة سيدي 
بوسحاب بقيادة »إمي مقورن« 
بإقليم اشتوكة أيت باها، بعد 
إحالته على التقاعد أضحى دائم 
الوقوف أمام الجماعة يعترض 
الجماعة،  هذه  مرتفقي  سبيل 
خدماته  ع��ل��ي��ه��م  وي����ع����رض 
مآربهم  ق��ض��اء  ف��ي  للوساطة 
اإلدارية ولو كانت في المريخ)..( 
كما يوهم ضحاياه بكونه مرشح 
في قادم  سلطة  لمنصب عون 
األيام مستغال عالقته مع أحد 

المستشارين)..(.

من  مكونة  تفتيش  لجنة  حلت 
مسؤوال  و15  م��وظ��ف��ا،   270
مركزيا تابعين للمندوبية العامة 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
الزيارة  وهي  مفاجئ،  وبشكل 
التي اعتبرتها بعض المصادر 
من بين أكبر عمليات التفتيش 
في تاريخ السجن المحلي أليت 
ملول، إذ تم إجراء عملية تفتيش 
تأوي  التي  للمؤسسة  دقيقة 
حوالي4000  سجين. كما حل 
بسجن  م��ف��ت��ش��ا   40 ح���وال���ي 
ق��ض��وا أربع  إن����زك����ان، ح��ي��ث 
ساعات من التفتيش داخل هذا 
السجن الذي يأوي حوالي 500 

سجين.

اإلقليمي  ال��م��س��ت��ش��ف��ى  ع���رف 
إلنزكان منتصف هذا األسبوع، 
حالة جديدة من حاالت العربدة 
الشغيلة  رق��اب  على  المسلطة 
المؤسسة  ب���ه���ذه  م����دة  م��ن��ذ 
كانت  وال��ت��ي  االس��ت��ش��ف��ائ��ي��ة، 
بطلتها هذه المرة سيدة أصرت 
أمام العديد من المرتفقين على 
أن��ه��ا األح����ق ب��االه��ت��م��ام دون 
مستشارة  باعتبارها  البقية، 
جماعية ممثلة إلحدى االحزاب 

المعروفة باإلقليم)..(.

قليلة على  أي��ام  لم تمض غير 
التي  االح��ت��ج��اج��ي��ة  ال��وق��ف��ة 
»أكيدار«  ح��ي  سكان  نظمتها 
حق  حول  بوبكر«  »دار  ودوار 
الربط بقنوات الصرف الصحي 
فوجئ  ح���ت���ى  وال����ك����ه����رب����اء، 
الجماعة  داخ���ل  ال��م��س��ؤول��ون 
بوقفة  »ال����درارك����ة«  ال��ق��روي��ة 
مقر  أم���ام  أخ���رى  احتجاجية 

الجماعة. 
وندد السكان خالل هذه الوقفة 
المسؤولين  أح��د  ب��ه  ق��ام  بما 
ب��ال��ج��م��اع��ة ع��ن��دم��ا أق���دم على 
توقيف أحد التصاميم لتهيئة 
لم  ال���ذي  ال��ش��يء  حي طنجة، 
واعتبروه  المواطنون  يتقبله 
تصفية  إط�������ار  ف�����ي  داخ�������ال 

الحسابات.

التابع  »أوم��ول��ود«  دوار  اهتز 
بإقليم  الصفاء  وادي  لجماعة 
اش��ت��وك��ة أي���ت ب��ه��ا ع��ل��ى وقع 
جريمة اغتصاب مثيرة، بطلها 
شاب في الثالثينيات من العمر 
وضحيتها عجوز، وذلك مباشرة 
أداء صالة  م��ن  ع��ودت��ه��ا  ب��ع��د 

الجمعة الماضية.
وأوضحت مصادر بأن الشاب 
العجوز،  باعتراض سبيل  قام 
وقام بمرافقتها إلى أحد الحقول 
بالسالح  التهديد  طائلة  تحت 
عليها  م��ارس  حيث  األب��ي��ض، 
الجنس بطريقة بشعة، قبل أن 

يطلق سراحها.

> نور الدين هراوي

المغربية  ال��راب��ط��ة  جمعية  ع��رض��ت 
األسباب  لها  بيان  في  األدارس��ة  للشرفاء 
فتح  يجب  أس��اس��ه��ا  على  ال��ت��ي  الكامنة 
تحقيق في ما قامت به إحدى الجمعيات 
»المعروفة«، وذكرت أن بعض المسؤولين 
بتوريط  ي��ق��وم��ون  ت��ص��رف��ات��ه��م  ب��س��ب��ب 
يسيرونها  التي  العمومية  المؤسسات 
ب��ه��م يفعلون  وك��أن��ه��ا ض��ي��ع��ات خ��اص��ة 
رق��ي��ب أو  ي���ش���اؤون دون  م���ا  ب��داخ��ل��ه��ا 
جمعية  قامت  قليلة  أي��ام  فقبل  حسيب. 
أحد  بمكاتب  مسؤول  بتكريم  »معروفة« 
األق���س���ام ب��ع��م��ال��ة س��ط��ات ف���ي ي���وم أكد 

ال��ذي تعطلت  األم��ر  أنه يوم عمل،  البيان 
معه مصالح المواطنين، بدعوى أنه يوم 
الرابطة  للتكريم، وهو ما اعتبرته  خاص 
وتساءلت  قانوني،  غير  تكريما  المغربية 
ك��ي��ف ي��س��م��ح ال��م��س��ؤول��ون ب��م��ث��ل هذه 
السبت  أي���ام  ه��ن��اك  أليست  التكريمات؟ 
فيها  يقام  أن  المفروض  التي من  واألحد 
ح��ف��ل ال��ت��ك��ري��م ح��ت��ى ال ت��ت��ض��رر مصالح 
المواطنين  بعض  أشار  كما  المواطنين؟ 
إلى أن األمر بات قاعدة جاري بها العمل 
لم  أنهم  مضيفين  العمالة،  مكاتب  داخ��ل 
يسمعوا بها وأن هذا النوع من التكريمات 
مكاتب  في  وليس  خاصة  أماكن  في  يتم 

اإلدارات ومصالح المواطنين معلقة.

توقيف مصالح المواطنين ألجل تكريم الرئيس

> خالد عبد اللطيف

المانوزي  م��ص��ط��ف��ى  ق����ال 
من  المغربي  المنتدى  رئ��ي��س 
أجل الحقيقة واإلنصاف خالل 
الهيئة  عقدتها  ال��ت��ي  ال��ن��دوة 
اإلنسان  ل��ح��ق��وق  ال��م��غ��رب��ي��ة 
مؤخرا،  ت���ادل���ة(،  قصبة  )ف���رع 
لذكرى  تخليدا  األف���راح  بقاعة 
عنوان:  تحت   1984 انتفاضة 
»االنتهاكات الجسيمة ووضعية 
إن  بالمغرب«  اإلن��س��ان  حقوق 
متورطا  ليس  التحرير  جيش 
التاريخ،  ع��ب��ر  ال��ت��س��وي��ة  ف���ي 
عبر  برهنت  تادلة  منطقة  وإن 
مسارها على أن النضال ال يتم 
يمكن  ال  وأن��ه  السالح  عبر  إال 

مقاومة العنف إال بالعنف.
ه�يئة  ت����داب����ي����ر  وان����ت����ق����د 
التي  وال��م��ص��ال��ح��ة  اإلن���ص���اف 
الملفات  دراس�����ة  ف���ي  ش��رع��ت 
في  و1995(،   1956( بين  م��ا 
وعشرات  مئات  هناك  أن  حين 

المرحلة  ه��ذه  قبل  المقاومين 
إليهم،  االلتفات  يتم  لم  الذين 
بين  مقارنة  المانوزي  ووض��ع 
العهد  ع��ه��دي��ن؛  بين  االع��ت��ق��ال 
يتم  االعتقال  كان  ال��ذي  القديم 

فيه داخل كيس، والعهد الجديد 
الذي يختلف عنه. 

الحرية  أن  المانوزي  وعبر 
بجماجم  ب��ن��ي��ت  ب���ال���م���غ���رب 
مؤكدا  والمناضلين،  الشهداء 

أربعة  ق��دم��ت  لعائلة  ان��ت��م��اءه 
سنوات  مستحضرا  ش��ه��داء، 
ال��ج��م��ر وال���رص���اص ب����دءا من 
ودرب  ال���ك���ورب���ي���س  م��ع��ت��ق��ل 
المقري،  ودار  الشريف،  موالي 

الذي  والتعذيب  وت��زم��ام��ارت، 
كان يتعرض له المناضلون أيام 
نناضل  »إننا  وق��ال:   .1 الكاب 
النظام  ي��ص��ب��ح  أن  أج����ل  م���ن 
المقصود  وإن  دي��م��وق��راط��ي��ا، 
ب��االن��ت��ه��اك��ات ال��ج��س��ي��م��ة هو 
االغتيال خارج القانون، وبلغة 

حقوقية االختفاء القسري«.
مشيرا إلى أن الدولة مسؤولة 
عما جرى خالل سنوات الجمر 
االنتهاكات  وأن  وال��رص��اص، 
بل  المناضلين،  تستهدف  ل��م 
في  والحجر  الشجر  استهدفت 
تعبير مجازي وحقيقي في نفس 
الوقت وأن عائلة المناضل تظل 
تالحقه وقبيلته لن يتم مدها ال 
بماء وال بكهرباء وال بأي مكون 

من مكونات التنمية.
واس����ت����ب����ش����ر ال����م����ان����وزي 
التي  الديموقراطية  بالتجربة 
باليونان  ش���ب���اب  خ���اض���ه���ا 
اجتماعية  تنمية  على  منكبين 

كاملة وغير مبتورة.

مدارس بدون ماء..
 فما بالك بـ»النجاح«

س..
ك

ـل
أفادت مصادر مطلعة أن عناصر الدرك الملكي بتازة تمكنت من ت

حجز سيارة وعلى متنها حوالي 6 أطنان من المالبس المستعملة 
المهربة و55 إطارا مطاطيا مستعمال مهربا من مدينة مليلية، وقد 
بلغت قيمة المحجوزات حوالي 470 ألف درهم. وأضافت المصادر 
أنه تم تسليم المحجوزات إلدارة الجمارك، في ما ما يزال البحث 
جاريا عن سائق السيارة بموجب مذكرة بحث وطنية، وذلك بعد 

تركه للسيارة وفراره نحو وجهة مجهولة.

رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة واإلنصاف في قصبة تادلة

لة
اد

 ت
بة

ص
ق

خنيفرة
سطات

> شجيع محمد

في سابقة هي األولى من نوعها بإقليم خنيفرة وفي الوقت الذي 
ترفع فيه شعارات »النجاح«، استأنفت المؤسسات التعليمية بالمنطقة 
دراستها بدون ماء، حيث شرعت مصالح المكتب الوطني للكهرباء 
المؤسسات  م��ن  للشرب  الصالح  ال��م��اء  ع���دادات  وإزال���ة  ف��ي سحب 

التعليمية على التوالي.
وتعود األسباب الرئيسية لمباشرة مصالح المكتب الوطني للماء 
الصالح للشرب لهذه العمليات إلى كون األكاديمية الجهوية للتربية 
واجبات  تسديد  عن  عجزت  تافياللت،   - مكناس  لجهة  والتكوين 
فواتير الماء الشروب منذ عدة شهور، كما أن مصالح المكتب الوطني 
الكهربائي  التيار  بقطع  مرة  من  أكثر  ه��ددت  األخ��رى  هي  للكهرباء 
عن المؤسسات التعليمية بسبب تقاعس المصالح المعنية في أداء 
للتربية  اإلقليمية  النيابة  أن  كما  والكهرباء،  الماء  فواتير  واجبات 
الوطنية تعاملت مع األمر وكأنه ليس من اختصاصها، خصوصا أن 
قطاع التربية والتكوين أضحى من بين القطاعات الحيوية بالبالد، 
الماء  بقطع  مهددة  أضحت  بالمنطقة  التعليمية  المؤسسات  لكن 

والكهرباء عنها بسبب تجاهل المسؤولين لهذه المعضلة.

>  فاس. العلوي الشريفي 
موالي هاشم

ت��ع��ان��ي ال��م��ن��ط��ق��ة األول���ى 
م����ن ضعف  ب����ف����اس  ل����أم����ن 
بسبب  ال��س��ي��اح��ي��ة،  ال��ف��رق��ة 
استراتيجية  خطة  أي  غياب 
السياح  ب���ح���م���اي���ة  ك��ف��ي��ل��ة 
األحياء  في  يتجولون  الذين 

دؤوبة  حركة  تعرف  ال  التي 
اللمطيين،  درب  ك���أح���ي���اء 
الفيران،  وع��ق��ب��ة  وال���زي���ات، 
وفران كويشة، وعين ازليتن، 
وباب  ال��م��دل��س��ي،  وع���رص���ة 

الجديد.. إلخ.
المتتبعين  بعض  وسجل 
على  السياح  له  يتعرض  ما 
أيدي بعض المتربصين وفي 

المرشدين  بعض  مقدمتهم 
غير المرخصين من مضايقة 
مادي  واستغالل  واستفزاز، 
نتيجة األثمنة الخيالية التي 
لمجرد  ب��أدائ��ه��ا  يطالبونهم 
إرش����اد  أو  ب��س��ي��ط��ة  خ���دم���ة 
إل���ى وج��ه��ة ق��ري��ب��ة، ه���ذا إلم 
يتعرض السائح للسطو على 
جل أغراضه وسلبه كل ما في 

حوزته.
وطالبت المصادر الجهات 
المسؤولة وكافة المسؤولين 
األمنيين بفاس بأن يصدروا 
ت��ع��ل��ي��م��ات��ه��م ق���ص���د وض���ع 
ناجعة،  ع��م��ل  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
يتعلق  األم��ر  وأن  خصوصا 
بشريحة السياح التي تعكس 

صورة المغرب بالخارج.

رسالة إلى 
الشرطة 

السياحية 
بفاس

alousbouea@gmail.com
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ما يجري2
 ويدور في 

المدن

المسلح للنضال  وتمجيد  والمصالحة  اإلنصاف  لهيئة  انتقادات 
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> شكيب جالل
االنتخابية  الحملة  إط���ار  ف��ي 
التي شرع فيها  السابقة ألوانها، 
بعض أعضاء ومستشاري المجلس 
البلدي لمدينة أزمور الذين ينتمون 
لمختلف األح��زاب، حيث إن عددا 
منهم كلما انطلقت أشغال مشروع 
إصالح ما في أزمور إال وينسبونها 
إنجازاتهم  من  وتصبح  ألنفسهم 
واقتراحاتهم  وم���ج���ه���ودات���ه���م 
الشخصية، حتى أن مشروعا مهما 

تم توقيفه نتيجة ما اعتبره بعض 
المواطنين أكاذيب يمارسها هؤالء 

األعضاء والمستشارين عليهم.
وك���ان���ت أش���غ���ال ت���زوي���د أحد 
ال����دواوي����ر ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ب���اإلن���ارة 
االفتراءات،  ه��ذه  آخ��ر  العمومية 
الوطني  ال��م��ك��ت��ب  ش���رع  ف��ع��ن��دم��ا 
للكهرباء بوضع اإلنارة والكهرباء 
داخل دوار سواني موسى شرعت 
في  ال��ب��ل��دي  بالمجلس  م��س��ؤول��ة 
الوطني  ال��م��ك��ت��ب  ع��م��ال  م��راف��ق��ة 
للكهرباء أثناء األشغال، مشيرة إلى 

سكان الدوار بأنها التي دافعت عن 
باإلنارة  ال������دوار  رب����ط  م���ش���روع 
وال��ك��ه��رب��اء، وه��و م��ا أث��ار غضب 
السكان معتبرين أن تدخلها حملة 
انتخابية سابقة ألوانها، مؤكدين 
منذ  ب���ه  ط��ال��ب��وا  ال���م���ش���روع  أن 
س����ن����وات)..( وت���ط���ور األم����ر إلى 
طرفهم،  م���ن  ج��م��اع��ي  ع��ص��ي��ان 
مطالبين بإيقاف أشغال ربط الدوار 
ح��ي��ن حضور  إل����ى  ب��ال��ك��ه��رب��اء 
السلطات المحلية في شخص قائد 

الملحقة اإلدارية األولى.

الصراعات التي تدعم التخلف التنموي 

جنازة تتحول إلى مطلب عام باألمن
> حسين عدنان

ش��ه��د أح���د أزق���ة ح��ي س��ي��دي بابا 
بمدينة مكناس، تشييع جنازة ضحايا 
ضحيتها  راح  التي  البشعة  المجزرة 
ثالثة أشخاص من أسرة واحدة وهزت 

الرأي العام المحلي والوطني.
مظاهرة  إل���ى  ال��ج��ن��ازة  وت��ح��ول��ت 
اح��ت��ج��اج��ي��ة واس��ت��ن��ك��اري��ة م��ن طرف 
السكان نددوا خاللها بالجريمة الذي 
شهدها حيهم، وطالبوا بتطبيق القانون 
الجرائم  ه��ذه  مثل  مرتكبي  ح��ق  ف��ي 
متزايد  بشكل  تفشت  التي  الشنيعة 
بمدينة مكناس ونواحيها، حيث تمكنت 
السلطة المحلية من امتصاص غضب 

المتظاهرين وتهدئة األوضاع.
ويتعلق األمر بالمجزرة التي ارتكبها 
زوجته  في حق  بمقهى،  يشتغل  نادل 
التي أنجبت معه الطفل وأمها وأخيها 
أخرى  سيدة  وإصابة  أبيض،  بسالح 

من  نجت  الخطورة  متفاوتة  بجروح 
الموت المحقق، تم وضعها على إثرها 
لمدة أربعة أيام تحت العناية المركزة 

وأشار  ال��خ��ام��س،  محمد  بمستشفى 
أصيبت  أنها  إل��ى  المواطنين  بعض 
أم  جارتها  إنقاذ  تحاول  كانت  بعدما 

الزوجة من قبضات المجرم، الذي كان 
أنحاء  مختلف  في  طعنات  لها  يسدد 
تطلب  ك��ان��ت  ب��ع��دم��ا  الضحية  ج��س��م 
النجدة. ولم يفلح الجاني في الهروب 
فقد جرى توقيفه بعد مطاردته من قبل 
العشرات من المواطنين وأبناء الحي، 
وتم إخبار المصالح األمنية التي حضر 
مكان  إلى  السرعة  وجه  على  أفرادها 
الجريمة قصد المعاينة وإلقاء القبض 
محمد  مستشفى  إلى  نقله  وتم  عليه، 
الخامس لتلقي اإلسعافات الضرورية 
على  لها  تعرض  التي  الضربات  بعد 
المتهم  وأقر  المواطنين.  بعض  أيدي 
في أول تصريح له بأنه نحر الضحايا 
بعدة طعنات بالسالح األبيض، بسبب 
الحكم الذي أصدرته المحكمة مؤخرا 
ل��ص��ال��ح زوج��ت��ه ال��ت��ي ك��ان��ت تطالب 
عن  ن��اج��م  م��ن��ه،  ان��ش��ق��اق��ي  بتطليق 
الخالفات المتداولة بينهما والمشدات 

الكالمية.

>  غط الكبير

خرج مجموعة من المواطنين 
بجماعة أوالد أزمام، مؤخرا، في 
غاضبة  اح��ت��ج��اج��ي��ة  م��س��ي��رة 
متجهين عبر الطريق الرئيسية 
إلى عامل إقليم الفقيه بن صالح 
تنديدا بالتأخر الذي طال توسيع 
وخصوصا  ال��ط��ري��ق،  وتعبيد 
الكرة  ن�����ادي  ب��ي��ن  ال��م��س��اف��ة 
الجماعة  وح����دود  ال��ح��دي��دي��ة 
حيث  أزم�����ام،  أوالد  ال��ق��روي��ة 
ت��ج��اوزت م��دة اإلن��ج��از األجل 
المتفق عليه في دفتر التحمالت 
والتي فاقت حوالي سنة ونصف 

تقريبا.
وتحدث أحد البرلمانيين في 
في  التعثر  ه��ذا  ع��ن  المنطقة 
األشغال قائال إن سبب التأخر 

راج���ع ب��األس��اس إل��ى صاحب 
المقاولة الذي يدعي أنه مستعد 
ألداء جميع الجزاءات المترتبة 
عن كل يوم تأخير، وصرح أحد 

المتضررين أن األشغال تمشي 
الغبار  وأن  السلحفاة،  بخطى 
إلى جحيم، وأن  حول حياتهم 
يهدد  التشوير  عالمات  انعدام 

أب���ن���اءه���م ب��س��ب��ب ال���ح���وادث 
الخطيرة التي وقعت ومازالت 
حدث  ما  وآخ��ره��ا  يوميا،  تقع 
ألحد المهاجرين المغاربة الذي 
كاد أن يفقد عائلته في ظل غياب 
عالمات التشوير والحفر العميقة 
التي توجد وسط الطريق لوال 

األلطاف اإللهية. 
صورة  المحتجون  وح��م��ل 
لنعش كتب عليه بالواضح »ال 
إله إال الله محمد رسول الله - 
جماعة أوالد زمام« تعبيرا منهم 
عن األوضاع الخطيرة المزرية 
التي آل إليها الطريق، فهناك من 
أحكم جميع نوافذ منزله دون أن 
ت��رى ال��ن��ور خ��وف��ا م��ن الغبار 
المتطاير يوميا ليال ونهارا دون 
أن يكلف صاحب المقاولة نفسه 

أي عناء.

تشييع جثمان جماعة قروية

<< أكدت إحصائيات رسمية 
الموظفين  نصف  من  أزي��د  أن 
المدينة  لمجلس  ال��ت��اب��ع��ي��ن 
البيضاء  ال���دار  ومقاطعات 
تقريبا، هم أشباح. حيث إن 
6 آالف موظف فقط من مجموع 
الموظفين البالغ عددهم 15 ألف 
مصالح  داخ��ل  عملهم  ي��زاول��ون 
الجماعة ومقاطعات مدينة الدار البيضاء، 
أما الباقي فهم عبارة عن »أشباح« برواتب منتظمة تكلف 

ميزانية البيضاء 60 مليار سنتيم سنويا.

ما  مومن  بحي سيدي  تقطن  أس��ر  ع��دة  استنكرت   <<
وصفته باالنتقائية في منح بطاقة »راميد«، ففي الوقت الذي 
استفاد منها أشخاص آخرون ال حق لهم في ذلك تم حرمان 

شريحة كبيرة توجد في فقر مدقع.

<< استأنفت األطر الطبية العمل في المستشفى الحسني 
بالدار البيضاء »بعد حضور لجنة وزارية، بشكل مستعجل، 
المحليين  للمسؤولين  واس��ت��م��اع��ه��ا  المستشفى،  إل���ى 
والمتضررين ولممثلي النقابة«، عقب توقف عن العمل منذ 
للنقابة  الجمعة الماضي، »احتجاجا من المكتب الوطني 
الوطنية للصحة على تعرض بعض الممرضات في قسم 
الوالدة العتداء أثناء قيامهن بعملهن، يوم 29 يناير، من 

قبل بعض مرافقي امرأة حامل«.  

>> لن يشمل افتتاح حديقة الترفيه »سندباد« المزمع 
قريبا، كافة الفضاء األخضر الذي يشمل غابة سندباد، وإنما 
فقط جزءا من ذلك الفضاء، ألن تهيئة حديقة الترفيه، اقترنت 
حسب االتفاقية التي أشرف على توقيعها كل من الوالي 
السابق محمد بوسعيد، ومحمد ساجد رئيس جماعة الدار 
البيضاء، ببناء إقامات تحتوي شققا سكنية من طابقين، 
ت��ج��اري��ة، تضم ع��دة ش��رك��ات عقارية  وف��ن��ادق وم��ح��الت 

كبرى.

ت
ويا

بيضا وقفة ضد ريع المقالع
> بنسليمان.مصطفى خربوش 

ن��ظ��م ال��ع��ش��رات م��ن س��ك��ان دوار 
مجاورة  ودواوي�������ر  »ال��ب��ص��اص��ل��ة« 
ببنسليمان،  »ال���زي���اي���دة«  ب��ج��م��اع��ة 
مؤخرا، وقفة احتجاجية أمام عمالة 
الجمعية  ب��ف��رع  م���ؤازري���ن  اإلق��ل��ي��م، 

المغربية لحقوق اإلنسان.
وطالبوا المسؤولين بإلغاء إنشاء 
طرف  من  له  المرخص  الرخام  مقلع 

تم   2009 منذ سنة  اإلقليمية  اللجنة 
على   2014 س��ن��ة  ال��رخ��ص��ة  ت��ج��دي��د 
بنفس  هكتارا   51 يقارب  ما  مساحة 
الدوار، بسبب الضرر الذي سيسببه 
ولعدم  ع��م��وم��ا  وال��ب��ي��ئ��ة  ل��ل��س��ك��ان 
بناء  أث��ن��اء  التحمالت  دفتر  اح��ت��رام 
وكذا  ثانيا،  المقلع  ثم  أوال  المصنع 
المقلع  لفائدة  للتوقيع  التواطؤ)...( 
دون استشارة السكان المجاورين له، 

مما ينذر بكارثة بيئية واجتماعية.

>> تقدم المواطن أحمد العلوي 
أزيالل  بإقليم  تاكلفت  الساكن بمركز 

اإلنسان  لحقوق  المغربية  المنظمة  إلى 
وهو  عمله  عن  فصله  فيها  يستنكر  بالرباط، 
»رقاص بريدي«، بعدما واظب على القيام بمهامه 

لمدة 25 سنة بأجرة ال تتجاوز 600 درهم.
بإدماجه  إنه بعدما طالب  المشتكي  ويقول 
المهنية  وضعيته  وتسوية  البريد  أسالك  في 
فوجئ بوقف صرف معاشه دون سابق إنذار 
ودون التوصل بقرار العزل ليصبح عاطال عن 

العمل وهو المعيل الوحيد لعائلته.

بوقرصن  الله  عبد  المواطن  يشتكي   >>
الساكن بجماعة العرجان، مما أسماه بالحيف 
الحكم  استأنف  حيث  القانون  تطبيق  وع��دم 
االبتدائي الصادر عن هيئة محكمة ميسور وقام 
بنقض الحكم االستئنافي المعروض على أنظار 

هيئة القضاء بمحكمة النقض بالرباط.
بعدة  ق��ام��ت  المدعية  إن  المشتكي  وق���ال 
خروقات في إنجاز التركة منها أنها ادعت وفاة 
سيدة ملحقة في الملف في حين أنها مازالت 

حية ترزق.

>> رفعت سناء الوازير مغربية مقيمة بدولة 
الداخلية  إلى وزير   العربية شكاية  اإلم��ارات 
رخصة  ب��دون  البناء  فيها  استنكرت  بالرباط 
والترامي على ملك الغير في مدينة سال، بعدما 
قام شخص يقطن في نفس العمارة التي تملك 
فيها شقة، بالبناء في سطح العمارة دون أن 
يأخذ موافقتها أو يجري قسمة باعتبار أن في 
توجد  الشياع  طريق  عن  المشتركة  الملكية 
مرافق مشتركة منها: الدروج والسطح، وهو ما 
يفيد بأن ما قام به الجار مخالف للقانون هذا 
ع����دا ع���ن أن����ه ب��ن��ى ب�����دون رخ���ص���ة، حسب 

الشكاية.

أزمور

الفقيه بن صالح

مكناس

صورة لبعض المحتجين 
وهم يحملون نعش 

جماعتهم

ون
شؤ

ية
هو

ج

أحد شوارع 
مدينة أزمور

مسرح الجريمة 
التي راح ضحيتها 

ثالثة أشخاص من 
أسرة واحدة



إعــــداد:
مبقاطعة   زهير البـوحاطي ال��س��ل��ط��ة  ف��ش��ل��ت 

تطوان  مب��دي��ن��ة  طلحة  س��ي��دي 
البناء  ظاهرة  على  القضاء  في 
تغزو  ص��ارت  ال��ذي  العشوائي 
وتغلق  ال��ش��ع��ب��ي��ة  األح�����ي�����اء 
ان��ت��ش��ار السكن  أزق��ت��ه��ا، وك���ذا 
حيث  ال��ائ��ق  غ��ي��ر  الصفيحي 
معاناة  األس����ر  ب��ع��ض  ت��ع��ي��ش 
واملاء  الكهرباء،  غياب  ظل  في 
ومجاري  ل���ل���ش���رب،  ال���ص���ال���ح 

الصرف الصحي.
ت��ص��ري��ح��ات عدد  وح��س��ب 
عليهم  كتبت  الذين  السكان  من 
األق������دار ال��س��ك��ن ب���ن ج����دران 
»القصدير«، فاملسؤول باملقاطعة 
املذكورة لم يفتح معهم احلوار 

السكن  وزارة  أط��ل��ق��ت��ه  ال����ذي 
الداخلية  وزارة  عليه  وتشرف 

السكن  أص���ح���اب  ب��ت��ع��وي��ض 
الصفيحي ببقع أرضية أو دعم 

مادي لبنائها.
أن  ال����س����ك����ان  وي����ض����ي����ف 
لقائهم  عن  امل��س��ؤول)..( ميتنع 
ومعاناتهم،  مشاكلهم  ل��ط��رح 
حتى  مكتبه  خ��ارج  يظل  حيث 
ي���ن���ص���رف ه�������ؤالء إل������ى ح���ال 
وهذا  ليلتحق مبكتبه،  سبيلهم 
في  مباشر  بشكل  يساهم  األمر 
انتشار ظاهرة البناء العشوائي 
عن  مسؤول  منه  يستفيد  الذي 
اجلماعة  داخ��ل  البناء  مراقبة 
احلضرية، حيث شوهد غير ما 
لهذه  ب��ج��والت  يقوم  م��رة وه��و 
ك��ح��ي س��ي��دي طلحة،  األح���ي���اء 
ورب��ع س��اع��ة، وش���ارع ب��ال بن 

رباح،.. وغيرها.

املاء والكهرباء  لتوزيع  امتنعت شركة 
بوجراح،  كحي  بعينها  أحياء  جتهيز  عن 
أخرى،  وأحياء   .. بسمسة،  وحي  واملطار، 
ضخمة  مالية  مبالغ  ب��دف��ع  السكان  وق��ام 
تقدر باملاين للشركة قصد مد قنوات املاء 
لبنود  واضح  حتد  في  السائل،  والتطهير 
وف��ص��ول ال��دس��ت��ور اجل���دي���د، وف���ي خرق 
طرف  م��ن  امل��ع��د  التحمات  لدفتر  واض���ح 
عليه  وامل��ص��ادق  ت��ط��وان،  جماعة  مجلس 
على  الوصية  الداخلية  وزارة  ط��رف  م��ن 

القطاع.
وقال بعض املواطنن إن اإلدارة بدأت 
الذين  ال��س��ك��ان،  ط��ل��ب��ات  وت��ه��م��ل  تتماطل 
طلبات  وق��دم��وا  منازلهم،  تشييد  أكملوا 
بشبكة  وربطهم  ال��ش��روب  باملاء  تزوديهم 
الصرف الصحي كي يقوموا بتجهيز بعض 
املقاطع من الشوارع على نفقتهم، في حن 
وال��دروب من  الشوارع واألزق��ة  أن جتهيز 

اختصاص الشركة.
كبير من مواطني تطوان  وحتمل عدد 

مصاريف خيالية، وخاصة بعض املقاولن، 
مبد القنوات على حسابهم، بعدما امتنعت 
الشركة وتخلت عن واجبها ومهامها، حيث 
الشركة  أن مسؤولي  مطلعة  أكدت مصادر 
يقنعون الراغبن في الربط باملاء الشروب 
املشاركة  بضرورة  احلار،  الوادي  وبشبكة 
في امليزانية التي وصفوها باخليالية التي 
حتتسبها الشركة كي تقوم بالتجهيز، وإال 
بحكم  ع��دي��دة،  لسنوات  االنتظار  فعليهم 

عجز الشركة)..(.

اس��ت��اء ال��ع��دي��د م��ن امل��س��اف��ري��ن ب��ت��ط��وان من 
حيث  الليل  ف��ي  الطرقية  احمل��ط��ة  ح���راس  غ��ي��اب 
تكون في أمس احلاجة ملن يحرسها من اللصوص 

واملتشردين الذين تعج بهم.
احل������راس  أن  ال���ع���ام���ل���ن  ب���ع���ض  وي����ؤك����د 
»سكريتي« يخلدون للنوم ويتركون أحد زمائهم 
أو  املراقبن  بقدوم  علمه  ومبجرد  املهمة  يتولى 
املفتشن ينبئ أصدقاءه باألمر، تاركن املواطنن 
ال��ل��ي��ل وخطر  م��ع��رض��ن خل��ط��ر  وامل���س���اف���ري���ن 

بأمتعتهم. املتربصن 
واع��ت��ب��ر امل��س��اف��رون أن األم���ر ناجت 
ع���ن غ���ي���اب امل���راق���ب���ة م���ن طرف 
أخرى  جهة  ومن  املسؤولن، 
الغذائية  امل������واد  ت���ع���رف 
ارتفاعا  احمل��ط��ة  داخ����ل 
األثمنة  ف��ي  ص��اروخ��ي��ا 
رقيب،  أو  حسيب  دون 
يدعو  ال��������ذي  األم��������ر 
ل���ل���ت���دخ���ل م�����ن ط����رف 
امل���ك���ل���ف���ن ب���امل���راق���ب���ة 
وعلى رأسهم قسم حفظ 

الصحة.

شركة »عاجزة« ترغم المواطنين على تجهيز  أحيائهم

حراس المحطة يشتغلون 
بالليل وهم نائمون

السكن العشوائي يغلب السلطة
عيـن علـى الشمال

> األسبوع

تسببت الشركة املكلفة مبشروع 
احلار  ال����وادي  ق��ن��وات  هيكلة 
بإقليم  ش��ي��ك��ر  ب��ن��ي  ب��ج��م��اع��ة 
انفجارات  الناظور، في حدوث 
الصالِح  امل��اء  ألنابيب  متكررة 
ضياع  عنه  نتج  مم��ا  ل��ل��ش��رب، 
املادة  ه��ذه  م��ن  كبيرة  كميات 
م��ن شأنها  وال��ت��ي  احل��ي��وي��ة، 
األسر  من  املئات  حاجيات  سد 
باجلماعة، وقد أدى األمر كذلك 
للشرب  الصالح  املاء  قطع  إلى 
بسبب  ال��دواوي��ر  من  عدد  على 

عدم إصاح هذه األنابيب)..(.

وسوء  التذبير  ه��ذا  ظ��ل  وف��ي 
العديد  ي���ت���س���اءل  اإلص�������اح 
يعقل  ك��ي��ف  امل���واط���ن���ن،  م���ن 
على  ب��احل��ف��اظ  ي��ط��ال��ب��ون��ا  أن 
ل��ل��ش��رب، بينما  ال��ص��ال��ح  امل���اء 
ك��م��ي��ات هائلة  ن��اح��ظ ض��ي��اع 
م��ت��ك��ررة بسبب  م��ن��ه وب��ص��ف��ة 
مثل هذه االنفجارات املتتالية؟ 
ومن يدفع فاتورة هذه الكميات 
تضيع  التي  املياه  من  الهائلة 
ه���ب���اء م���ن���ث���ورا؟ ومل����ا ل���م تقم 
ومنها  امل���س���ؤول���ة  اجل����ه����ات 
ال���ش���رك���ة امل��ك��ل��ف��ة ب���إج���راءات 
كسر  تكرار  لتفادي  احترازية 

األنابيب املائية؟

> األسبوع

باملركز  األم������ن  ع���ن���اص���ر  مت��ك��ن��ت 
)الشمال  أن��ص��ار  ب��ن��ي  احل�����دودي 
تهريب  عملية  إحباط  من  الشرقي( 
مجوهرات  من  كلغ   166 يناهز  ما 
ال��ف��ض��ة )ال��ن��ق��رة(، م��ن ط���رف رجل 

وام���������������������رأة، 
وأف����������������ادت 
م���������ص���������ادر 
أن  م���ط���ل���ع���ة 
امل����ع����ن����ي����ن 
أوقفا  ب��األم��ر 
ع�������ل�������ى م����ن 
مرقمة  سيارة 
ب������امل������غ������رب، 
يكونا  ول�������م 
على  ي��ت��وف��ران 
»بون«  ف��ات��ورة 

للمجوهرات التي في حوزتهما. 
وأضافت املصادر أن الرجل ينحدر 
من الدار البيضاء، واملرأة من فاس، 
وقد وضعا حتت احلراسة النظرية 
م���ن أج����ل ج��ن��ح��ة ج��م��رك��ي��ة، وأن 
املتهمن مت إحالتهما على الشرطة 

القضائية في الناظور.

ضياع كميات هائلة من الماء بسبب أشغال حفر

تهريب »النقرة« في بني انصار

من المسؤول عن ضياع 
»القرائن«  في المحاكم؟

> األسبوع

امل��ت��ق��اض��ن م��ا اع��ت��ب��روه انعدام  ب��ع��ض  س��ج��ل 
احملامن  بعض  ل��دى  األم��ان��ة  وخ��ي��ان��ة  الضمير 
واملوثقن في مختلف مدن اململكة، حيث أصبحت 
مرافعاتهم  إلى  االستماع  بدل  حتاكمهم  احملاكم 

دفاعا عن موكليهم.
اجلنحي  امللك  في  وق��ع  ما  ذل��ك  على  أدل  وليس 
عدد: 5462 حيث لم يبق منه إال الغاف ألن جميع 
عليها  يحتوي  ك��ان  التي  واملستندات  الوثائق 
الذي يستعصي بل يستحيل على  تبخرت، األمر 
احملكمة أن تبت فيه، فمن يتحمل مسؤولية هذا 

االستهتار؟ ومن سيعوض األطراف املتضررة؟

إدانة موظف في وزارة النقل 
بتهمة تزوير البطاقة الرمادية

> سعيد أحتوش

نطقت هيئة احملكمة االبتدائية بالصويرة، مؤخرا، 
الشبكة  أف��راد  بعض  حق  في  القضائية  بأحكامها 
اخلاصة  ال��رم��ادي��ة  األوراق  ت��زوي��ر  ف��ي  امل��ت��ورط��ة 

بالسيارات.
وأدانت احملكمة موظفا مبكتب النقل بثاث سنوات 
سجنا نافذا، وصاحب محل لكراء السيارات بنفس 
غرامات  بأداء  عليهما  احلكم  إلى  إضافة  العقوبة، 
مالية وتعويض للشركات واجلهات املتضررة، وفي 
املقابل متت تبرئة متهمن آخرين لكونهما اشتريا 

سيارتن وال عاقة لهما بالتزوير.
وكانت تقوم بإعادة بيع سيارات الكراء بعد تزوير 
بأخرى  بيعها  تخول  ال  والتي  الرمادية،  بطاقاتها 

مزورة )غير مشطب عليها(.
توجد  أخ��رى  عناصر  عن  جاريا  البحث  ي��زال  وال 
تروج  والذي  املدبر  العقل  بينها  فرار من  في حالة 

بعض األخبار كونه غادر إلى الديار الفرنسية.

alousbouea@gmail.com
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> األسبوع

مواطنان  ط��ال��ب  ن��وع��ه��ا،  م��ن  سابقة  ف��ي 
مغربيان مبدينة بوعرفة )قرب وجدة(، في 
املواطنون،  تداوله  مصور  فيديو  شريط 
من وكيل امللك باملدينة، إيداعهما السجن، 
اإلقليم، أي  بعدما سد في وجههما عامل 
العوز  لهما من  للحوار من أجل حل  باب 

العطالة.
وحسب مقطع الفيديو، فإن املواطنان »ق. 
الفقر  ش« و»ح. ب« يعانيان منذ مدة من 
مع  معانتهما  فاقم  عمل، مما  إيجاد  دون 
مستلزمات احلياة اليومية، في ظل غياب 

مسكن قار يأوي عائلتهما.

يلتمسان  مواطنان 
الدخول إلى السجن

الصويرةالناظور

أكادير

بني أنصار
بوعرفة

نموذج ألحد 
تدخالت 

عناصر جماعة 
تطوان لهدم 
دور الصفيح

من يدفع فاتورة 
الكميات الهائلة من 

المياه التي تضيع 
هباء منثورا؟

كواليس جهوية20

المحطة الطرقية 
بتطوان

أحد 
المواطنين 

الظاهرين في 
مقطع الفيديو
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بقلم : رمزي صوفيا

بما أنني كتبت منذ أسابيع قليلة 
ال��ش��اش��ة وصديقتي  ش��ق��راء  ع��ن 
العزيزة نادية لطفي مقاال مطوال، 
صديقة  ع��ن  ال��ي��وم  سأكتب  فإني 
عمري ماجدة الصباحي. وحديثي 
عن ماجدة وعالقتي بها سيحتاج 
مني عدة مواضيع حتى أستطيع 
أن أوفيها حقها بعد كل ما قدمته 
للشاشة الفضية وللجماهير العربية 
من أفالم ستبقى خالدة في سجالت 
للزمن  الجميلة  السينما  ت��اري��خ 

الجميل.
بعذراء  تلقب  ماجدة  كانت  وقد 
الشاشة قبل أن تتزوج من إيهاب 
عز  في  ونحن  عرفتها  فقد  نافع، 
الشباب حيث إننا في نفس السن 
عمر  م��ن  الفترة  تلك  ف��ي  تقريبا. 
المنافسة  كانت  العربية  السينما 
على  حمامة  وف��ات��ن  م��اج��دة  بين 
أشدها، وكانت الحرب تدور بينهما 
ع��ل��ى صفحات  ال��م��ك��ش��وف  ع��ل��ى 
المجالت الفنية والصحف اليومية 
من  الكثير  أشاهد  وكنت  الكبرى. 
الكراهية  زرع  وعشاق  المنافقين 
النجمتين  ح���ول  ي��ح��وم��ون  وه���م 
الشابتين ماجدة وفاتن. حيث كانوا 
ماجدة  م���ع  ي���ت���واج���دون  ع��ن��دم��ا 
وادعاء  فاتن  شتم  ف��ي  ينطلقون 
الكثير من األقاويل على لسانها في 
حق فاتن ويقولون لها بأن ماجدة 
م��ال��ك في  يقله  ل��م  م��ا  ق��ال��ت فيها 
يجتمعون  كانوا  وعندما  الخمر. 
أسوأ  يختلقون  ك��ان��وا  ب��م��اج��دة 
والشتائم  وال��ش��ائ��ع��ات  األق��اوي��ل 
وينسبونها لفاتن بأنها قالتها في 
حق ماجدة، حتى بلغت الخالفات 
والتنافر بين النجمتين قمة السوء. 
وكنت احتراما لتربيتي وأخالقي 
أترفع عن نقل كالمهم. ولكني كنت 
أقول لفاتن عندما أزورها في بيتها 
باألمس  ك��ن��ت  »ل��ق��د  ألتقيها:  أو 
بالذات مع ماجدة وقد قالت فيك كل 
خير ومدحتك كثيرا وقالت لي إنني 
فخورة بوجود نجمة من بلدي في 
مستوى موهبة وجمال فاتن حمامة. 
قبل  بأفالمها  م��ب��ه��ورة  كنت  لقد 
لي  فتقول  ال��ف��ن«،  مجال  دخ��ول��ي 
لي  نقلوا  الكثيرين  »ولكن  فاتن: 
كالما غير هذا الذي قلته وقالوا لي 
بأن ماجدة ال تتوقف عن التحدث 
تكرهني  وب��أن��ه��ا  ب��ال��س��وء  ع��ن��ي 
كراهية شديدة« فأقول لها: »وهل 
وعشاق  المنافقين  كالم  تصدقين 
ال��م��ش��اك��ل ال��ذي��ن ي��ق��وم��ون بهذه 
ليتفرجوا  الشنيعة  ال��ت��ص��رف��ات 
وهل  ت��ت��ن��اف��ران،  وأن��ت��م��ا  عليكما 
وأن��ا صديقك  تكذبيني  أن  يمكنك 
الحق«.  لك  ويقول  يصدقك  ال��ذي 
وعندما كنت أجالس ماجدة، كنت 
أقول لها: »إن فاتن كانت معي في 
أصدقاء  ع��دة  بين  جمعت  جلسة 
باألمس بالذات، وال يمكنني وصف 
ال��ك��الم ال��ط��ي��ب ال���ذي ق��ال��ت��ه فيك 
أمامي«. فتفتح ماجدة َفاَه مستغربة 
ثم أستأنف كالمي بطريقة مقنعة: 
»لقد قالت فاتن بأنها معجبة بفنك 
من  هي  التي  الرفيعة  وبأخالقك 

فضائل تربية أهلك لك، خاصة وأنك 
اب��ن��ة ع��ائ��ل��ة م��رم��وق��ة ه��ي عائلة 
ال��ص��ب��اح��ي وش��ق��ي��ق��ك ه���و مدير 
السجون بالقاهرة. وقد قالت فاتن 
بأنها تحترمك كثيرا وتقدر عملك 
الفنية  وع���ط���اءات���ك  واج���ت���ه���ادك 
لك  تدعو  وهي  العربية،  للسينما 

بالخير والمزيد من التألق«.
ماجدة  تقبل  ف��رص��ة  وان��ت��ه��زت 
لكالمي واقتناع فاتن بما نقلته لها 

من خير على لسان غريمتها ماجدة، 
فاقترحت عليهما االشتراك في عمل 
بأن  لهما  وأك��دت  كبير  سينمائي 
وجود اسميهما معا في نفس الفيلم 
س��ي��ح��دث ض��ج��ة ه��ائ��ل��ة ستجعل 

نجاح الفيلم يبدأ من شباك التذاكر 
ليبلغ مداه على صفحات المجالت 
المسار  ت��ت��اب��ع  ال��ت��ي  وال��ص��ح��ف 
منهما.  واح���دة  لكل  السينمائي 
اقتراحي  على  االث��ن��ت��ان  فوافقت 
وقاطعني المنتج جبرائيل تلحمي 
قائال بصوته الجهوري: »أنا مستعد 
لتخصيص أي مبلغ سيتطلبه مني 
وليكن  الكبير  الفيلم  ه��ذا  إنجاز 
يوسف شاهين هو مخرجه. وهكذا 

بدأت المشاورات حول الفيلم الذي 
سيجمع بين أشهر متنافستين في 
ولكن  آن����ذاك.  ال��ع��رب��ي��ة  السينما 
هو  بسيط  لسبب  تعثر  المشروع 
إص��رار كل واح��دة منهما على أن 
يكتب اسمها قبل اسم الثانية على 
أفيشات الفيلم، وتوقف المشروع 
نهائيا بسبب رحيل الرجل الطيب 
شهرة  في  الفضل  له  يعود  ال��ذي 
ألمع نجوم  ونجاح عدد كبير من 
الكبير  ال��م��ن��ت��ج  وه���و  ال��س��ي��ن��م��ا 

جبرائيل تلحمي. 
البرق  بسرعة  السنوات  ومرت 
من  الثانية  للمرة  ف��ات��ن  لتتزوج 
وتتزوج  ال��ش��ري��ف،  عمر  حبيبها 
ماجدة الصباحي من الطيار الوسيم 
الذي عشق الفن ولكنه لم ينجح فيه 
فاتن  فأنجبت  نافع،  إيهاب  وه��و 
ماجدة  وأن��ج��ب��ت  ط����ارق  اب��ن��ه��ا 
وحيدتها غادة. وبعد مدة تم طالق 
الكبير  الحب  رغ��م  عمر  من  فاتن 
طالق  تم  كما  بينهما  جمع  ال��ذي 

ماجدة من إيهاب.
الشريف في  ط��ارق  االب��ن  وكبر 
كنف والده عمر في عاصمة األناقة 
والعطور باريس، في حين ترعرعت 
ماجدة  والدتها  في أحضان  غادة 

الفن  ح��ب  نفسها  ف��ي  لتكتشف 
مسلسالت  ع����دة  ف���ي  ف���ش���ارك���ت 

وأفالم. 
ومرت السنوات ففوجئت بماجدة 
تقوم بزيارة للمغرب وتنزل بالدار 
البيضاء رفقة ابنتها غادة، فأقمت 
لها حفلة كبيرة دعوت إليها عددا 
هاما من الفنانين ورجال األعمال، 
المخرج  الحفل  من حضور  وكان 
الله  ع��ب��د  ال���م���ع���روف  ال��م��غ��رب��ي 

المصباحي وابنته المخرجة إيمان 
المصباحي، وكان معهما مجموعة 
كبيرة من الممثلين األجانب الذين 
ك��ان��وا ي��ص��ورون أح��د األف���الم في 
إقليم ورزازات. وبعد الحفلة جلست 
مع ماجدة لنسترجع ذكريات األمس 
الجميل وما عشناه فيه من أحداث 
ظلت راسخة في ذاك��رة كل واحد 
ابنتها  نحو  ماجدة  فالتفتت  منا. 
وقالت لها: »لقد كان رمزي صوفيا 
سيكون هو والدك وكنا على وشك 
إتمام مراسم زواجنا إال أن النصيب 
كان غير ما خططنا له، ونحن اليوم 

صديق وصديقة.
ماجدة  ب���ي  ان���ف���ردت  وع��ن��دم��ا 
بكاء  موجة  في  أمامي  انخرطت 
ش��دي��د وه��ي تجهش وت��ق��ول لي: 
»رمزي أنا أعيش أصعب أيامي ألن 
ابنتي غادة تحب شابا عراقيا كرديا 
وهي  الجامعة،  في  معها  ي��درس 
بالزواج منه، وبزواجها  متمسكة 
من هذا الشاب سأصبح وحيدة بعد 
أرجوك.  انصحني  والدتي،  وف��اة 
ماذا أفعل لمنع هذه الزيجة حتى 
ال ت��ب��ت��ع��د ع��ن��ي اب��ن��ت��ي ألن��ن��ي ال 
أستطيع العيش بدونها«. فقلت لها: 
»ولماذا ستمنعين زواج ابنتك من 

أحبته  ال����ذي  ال���ع���راق���ي  ال���ش���اب 
وجه  في  ستقفين  لماذا  وأحبها؟ 
والحل  وحيدتك  وه��ي  سعادتها 
موجود وبسيط«، فقالت لي متلهفة: 
لها:  فقلت  رم��زي«  يا  به  »إلحقني 
من  ال���زواج  هدية  لها  »ستقدمين 
عمارتك  ف��ي  شقة  وه��ي  حبيبها 
وبهذا ستضمنين إقامتها بجوارك«. 
ك��ان، حيث تم زف��اف غادة  وهكذا 
للشاب الذي أحبته وسكن االثنان 
في شقة من شقق عمارة والدتها 
ماجدة وذلك بعد أن اعتزلت غادة 
وماجدة الفن بشكل نهائي وصارت 
ال��س��ع��ادة م��ن نصيب م��اج��دة مع 

ابنتها وحفيدتها.
الهاتفية  االت����ص����االت  وظ��ل��ت 
متواصلة بيني وبين ماجدة حيث 
كنت أسأل دائما عن أحوالها وعن 
صديق  أول  كنت  وق��د  صحتها. 
مقرب منها تبوح له بأنها عازمة 
على كتابة مذكراتها. فقلت لها: »أنا 
أعرف نبل أخالقك وأعرف بأنك لن 
تذكري أحدا بسوء في مذكراتك رغم 
أن الكثيرين قد أساؤوا إليك« فقالت 
ل���ي: »رم����زي، أن���ت ت��ع��رف ك��م أنا 
متسامحة ومذكراتي سأنشرها حبا 
في الفن حتى تستفيد منها أجيال 
الفنانين القادمين وليست لي أية 
أهداف انتقامية من الذين أساؤوا 
»وكم ستكون من  إل��ي«، فسألتها: 
لي:  فقالت  مذكراتك«  في  صفحة 
»ستكون عبارة عن مؤلف كبير من 
وأسرار  أخبار  كلها  صفحة   500
تنال  أن  وأتمنى  في حياتي  فنية 
إعجاب جمهوري«. وبعد ذلك غابت 
عني اتصاالت ماجدة لمدة، ولكن 
هاتفي  رن  الليالي  م��ن  ليلة  ف��ي 
وكانت  ماجدة  الخط  على  وكانت 
تبكي بحرقة والكلمات تخرج من 
لي:  ت��ق��ول  وه���ي  بصعوبة  فمها 
»راحت فاتن يا رمزي، راحت فاتن، 
توفيت اليوم بعد أن قضت يومين 
في المستشفى. وأنا زرتها فوجدت 
حالتها مستقرة وفرحت كثيرا بعد 
اطمئناني عليها وبعد أن قال لها 
»حالتك  أمامي:  المعالج  الطبيب 
الصحية جيدة ويمكنك الذهاب إلى 
بيتك، فقفزت فاتن من السرير من 
بزوجها  واتصلت  االبتهاج  ف��رط 
الدكتور محمد عبد الوهاب وبشرته 
فقد  وب��دوري  للبيت.  بأنها عائدة 
على  بنفسي  نقلها  على  أص��ررت 
متن سيارتي إلى بيتها، حيث وقفت 
أمام بيتها وودعتها بالقبالت داعية 
لها بالمزيد من الصحة، ولم أشعر 
ب���أن���ن���ي ك���ن���ت أودع����ه����ا ال������وداع 

األخير«.
وهكذا شاء الله أن تتحول عداوة 
فاتنتي  كانتا  اللتين  النجمتين 
األبيض  أي���ام  العربية  السينما 
إلى  الفني،  العز  وأي��ام  واألس���ود 
محبة وأن تكون ماجدة آخر فنانة 
ترى فاتن قبل التحاق هذه األخيرة 

برحاب الله.
ورحم  ف��ات��ن حمامة  ال��ل��ه  رح��م 
موتانا وموتاكم وجعل الجنة مثوى 

كل نفس مؤمنة.

ماجدة الصباحي..
 العداوة التي تحولت إلى 
محبة كبيرة بينها وبين 

الراحلة فاتن حمامة

منذ أيام فقدت الساحة الفنية أيقونة نادرة من 
أيقونات السينما العربية أال وهي الراحلة فاتن 
حمامة التي رحلت في صمت وهدوء كما كانت 
طيلة حياتها مثاال للهدوء ودماثة الخلق، 
وبرحيل فاتن حمامة لم يتبق في الساحة 
السينمائية من أسماء مخضرمة سوى 
النجمتين الكبيرتين نادية لطفي وماجدة 
الصباحي واسمها الحقيقي عفاف كامل علي. 

شاء اهلل أن تتحول 
عداوة النجمتين فاتنتي 

السينما العربية أيام 
األبيض واألسود وأيام 
العز الفني إلى محبة 
وأن تكون ماجدة آخر 
فنانة ترى فاتن قبل 

التحاقها بمثواها األخير

الصحفي رمزي صوفيا في لقاء مع عذراء الشاشة ماجدة الصباحي



أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

مما تجدر اإلشارة إليه أن المؤرخ الكنسوسي 
فقيه أصولي، وعالم مفتي وشاعر بليغ وكاتب 
لكثير من الرسائل المخزنية التي تولى مهمتها 
في القصر العلوي بمجالسة ملك البالد واإلفتاء 
له. ومع هذه المكانة نجد صراحة الكنسوسي ال 
تخرج عن دائرة النصح والتنبيه لما يصدر مما 
ال تقتضيه الشريعة، وهذا كله داخل في األمانة 
التي يجب على العالم المسلم أن يقوم بها.. نجد 
في كتاب »الجيش العرمرم« فصوال تقتضي نوعا 
م��ن ق��ول ال��ح��ق وال��دع��وة إل��ي��ه أم���ام الخاصة 
والعامة، وقد يكون في أداء هذا الواجب ما يجعل 
بعض المتزلفين للملك يجدون فرصتهم للوشاية 
العالم  يناصر  من  يكن  لم  إن  وأقواله  بالعالم 
الله  فتح  ممن  نجد  بل  وألمته،  لربه  المخلص 
بصيرته من سالطين المغرب من كان يتخذ من 
في  األمثولة  والصرحاء  المخلصين  العلماء 
االسترشاد بهم كلما أقبل السلطان على مشروع، 
فيكون ألمثال أولئك العلماء الحظوة والمكانة 
»الجيش  الكنسوسي في كتابه  الرفيعة، ونجد 

العرمرم« يؤكد ما قلناه..
يقول الكنسوسي في الجزء األول من كتابه تحت 
عنوان: »فائدة« ما يلي: »ذكر في نفح الطيب أن 
جده العالمة القاضي أبا العباس المقري سئل: 
ما السبب في سوء بخث المسلمين في ملوكهم؟ 

إذ لم يل أمرهم في الغالب من يسلك بهم الجادة 
ويحملهم على الواضحة، 

بأن  ذلك  عن  فأجاب 
الملة الطاهرة إنما 

ال��ل��ه لها  ج��ع��ل 
الخالفة )وجعل 
لبني إسرائيل 
قال  ال���م���ل���ك(. 
تعالى:  ال���ل���ه 
»وعد الله الذين 
منكم  آم����ن����وا 

وع���������م���������ل���������وا 
ال�����ص�����ال�����ح�����ات 

في  ل��ي��س��ت��خ��ل��ف��ن��ه��م 
األرض...«، وقال عز وجل 

: »وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكا...«، فجعلهم ملوكا، ولم يجعل في 
شريعتنا إال الخلفاء، فكان الصديق خليفة رسول 
الله عليه السالم وعمر خليفة أبي بكر، وعثمان 
اتفق عليه أهل الشورى، وسيدنا علي بايعه من 
آثر الحق عن الهوى واآلخرة عن الدنيا وسيدنا 
الحسن بن علي كذلك، فكملت ثالثون سنة التي 
عين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 
الخالفة، ثم تحولت الخالفة إلى ملك، واللين إلى 
الخشونة. وسيدنا معاوية رضي الله عنه جعلها 
ميراثا، فلما خرجت عن موضعها لم يستقم ملك 
في الغالب، أال ترى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز 
كان خليفة ال ملكا ألن سليمان بن عبد الملك رغب 
عن إخوانه من أبيه فعهد له إيثارا لحق المسلمين 
فلم يسلك طريق االستقامة إال خليفة.. وأما عزل 
الناس لإلمام أو عزله هو لنفسه، أما األول فإنه 
ال يجوز عزله بال سبب والسبب المتفق عليه هو 
ما يزول به مقصود اإلمامة، قال في المقاصد مثل 
الردة، والجنون المطبق، وصيرورته أسيرا بحيث 
ينسيه  ال��ذي  المرض  وك��ذا  خالصه،  يجوز  ال 

العلوم، وبالعمى والصمم والخرس.
أما الثاني وهو عزله نفسه بأن كان لسبب كعجزه 
عن القيام بمصالح المسلمين فجائز، قال السعد: 
ولم يكن ظاهرا وإنما استشعر من نفسه، وعليه 
لنفسه  السبط  الحسن  عزل سيدنا  على  يحمل 
رضي الله عنه، أما خلعه لنفسه بال سبب ففيه 
خالف، وفي المواقف وشرحه مثل ذلك، قال وإن 
أدى خلعه إلى الفتنة احتمل أدنى الضررين، وأما 
عزله بالفسق فقال السبكي الذي عليه جمهور 
العلماء أنه ال يعزل بالفسق ألن ذلك قد تنشأ عنه 
العقائد:  وفي شرح  فسقه،  من  أعظم  فتنة هي 
المسطورة في كتب الشافعية أن القاضي ينعزل 
للسلطان  الدعاء  وأما  اإلم��ام،  بخالف  بالفسق 
بالنصر والتأييد واإلصالح فيجوز بل  الجائر 
األول،  ال��ج��زء  ال��ع��رم��رم،  الجيش  )أن��ظ��ر  يندب 

الصفحة: 33(.

المندوبية السامية للتخطيط وهي القلعة المتنقلة التي تزاول نشاطها 
نتائج  عن  تفرج  أن  قبل  فاجأتنا  الحكومة،  رئيس  سلطة  عن  بعيدا 
اإلحصاء العام للسكان الذي خصصت له الدولة موارد باهظة مادية 
وبشرية، ارتأت أن تفر قبل أن تبشر حيث جاءني بيان لها أن البطالة 
تفاقمت وأن الفقر زادت رقعته اتساعا واكتفت بأن توصي الحكومة 
بأن تعنى بالمرأة والشباب، وكأني بسفير اليابان في المغرب يشاطرها 
الرأي حيث صرح في حديث له أنه ال استقرار بدون تنمية وال تنمية 

بدون استقرار، وحث الحكومة على العمل على التقليص من حدة 
الفوارق االجتماعية ومن استفحال ظاهرة الفقر بين مختلف 

الفئات الشعبية.
 وإذا كانت الحكومة قد أعلنت، مؤخرا، عن اتخاذ بعض 

كالرفع من قيمة  األه��داف  المبادرات تتجه نحو هذه 
التقاعد  مبالغ  ومن سقف  للطلبة  المخصصة  المنح 
وحددتها في ألف درهم، وهو عمل محمود ينضاف 
باألرامل  ق���رارات تعنى  م��ن  ات��خ��اذه  م��ا تعتزم  إل��ى 
هذه  خالل  من  يتضح  بحيث  والمطلقات  واليتامى 
فإن  الشيء،  بعض  محتشمة  كانت  وإن  اإلج���راءات 

التوجه العام يهدف إلى ما كانت عليه سياسة التضامن 
أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والتي اتبعها بعده 

الخلفاء الراشدون، حيث كان بيت مال المسلمين يتكفل 
باإلنفاق على اليتامى واألرامل والعجزة ومحدودي الدخل، 

مما كان يضمن الحفاظ على التوازن بين مختلف طبقات المجتمع 
بالقضاء على تفشي الفوارق االجتماعية التي أشار إليها جاللة الملك 
في خطابه األخير أمام نواب األمة، حيث الحظ أن توزيع ثروات األمة 
ال تستفيد منه إال طائفة قليلة من الشعب وأكد أن الغني ازداد غنى وأن 
الفقير تدهورت حالته، فهناك من شيد السرايا والقصور بينما أحياء 
الصفيح والبناء العشوائي ينتشران كالفطر في المدن والحواضر التي 
يتبارى فيها الميسورون بزخرفة منازلهم إلظهار أبهى وأجمل فنون 
اإلعمار، وكأني بهم خالدون في هذه الدنيا الفانية التي سيودعونها 

ولو بعد حين متناسين قول الشاعر:

أموالنا لذوي الميراث تجمعها
ودورنا لخراب الدهر تبنيها

ال دار بعد الموت للمرء يسكنها
إال التي كان قبل الموت يبنيها

بعض  أصابت  التي  الطبيعية  الكوارث  أكدت  وقد  هذا 
جهات المغرب أن الشعب المسلم يجب أن يكون 
الشدة  وفي  وال��ض��راء،  السراء  في  متضامنا 
حيث  هانت  عمت  إذا  المصيبة  ألن  وال��رخ��اء، 
يتحمل كل أفراد المجتمع تداعيات الكوارث 
آالم  م��ن  يخفف  حتى  إمكانياته  حسب  ك��ل 
الدهر  عضهم  ال��ذي��ن  المواطنين  إخ��وان��ه 

بأنيابه.
ومما يثلج الصدور أن كثيرا من الجمعيات 
إلى  م��دن  ع��دة  ف��ي  الحكومية س��ارع��ت  غير 
مساعدة إخواننا الذين عزلتهم الثلوج واألمطار 
الطوفانية، وال أدل على ذلك المبادرة التي أقدم 
عليها شاب وفتاة ال يزيد عمرهما عن 17 سنة 
سمعت حديثهما بإذاعة »ميدي أن«، أكدا من خالله 
أنهما تطوعا لجمع المالبس من المحسنين وتحمال مشاق 
السفر على متن شاحنة وصعدا إلى قمم الجبال المغطاة بالثلوج إلى 
أن وصال عبر مسالك وعرة إلى قرية معزولة »تمحضيت« ووزعوها 
على الساكنة، خالفا لما قامت به مجموعة من الجمعيات بمدينة وجدة 
حيث نظمت أول مهرجان للضحك دشنت به مسرح محمد السادس، 
وذلك في الوقت الذي تعيش فيه ساكنة بعض القرى بالمنطقة الشرقية 
ظروفا مأساوية تعاني من البرد القارس وقلة أو انعدام المواد الغذائية.. 

ترى على ذقن من يضحكون.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

نجد ممن فتح اهلل 
بصيرته من سالطين 
المغرب من كان يتخذ 
من العلماء المخلصين 

والصرحاء األمثولة في االسترشاد 
بهم كلما أقبل السلطان على مشروع، 

فيكون ألمثال أولئك العلماء الحظوة 
والمكانة الرفيعة، وهو ما يؤكده 

الكنسوسي في كتابه 
»الجيش العرمرم« 

المندوبية السامية 
للتخطيط فاجأتنا قبل 

أن تفرج عن نتائج اإلحصاء 
العام للسكان الذي خصصت له الدولة 

موارد باهظة، وارتأت أن تفر قبل أن تبشر 
في بيان لها أن البطالة تفاقمت والفقر 

زادت رقعته اتساعا، واكتفت بأن 
توصي الحكومة بأن تعنى 

بالمرأة والشباب

< يتبع< يتبع
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في عدد الخميس 29 يناير 2015 تساءلت جريدة »األسبوع« في إحدى 
الصفحات عن السر أو السبب الحقيقي في اإلبقاء على الفراغ الذي 
والتدبير  اإلي��داع  صندوق  أي  بيتري«  »ب��الس  مؤسسة  منه  تعاني 
والشركة العقارية العامة التابعة له، وهو تساؤل مشروع على ما اتضح 
فيما بعد، إذ بسرعة فائقة جاء الرد المباشر والعملي، وذلك بتعيين 
»رجل مناسب في مكان مناسب« له حلم ينغل في ذاكرته، ال يفتأ يعاود 
الظهور ويرسم الخطوط الملونة في كل المحطات التي عبرها، إنه 
السيد عبد اللطيف زغنون الذي ظل مشبعا برائحة األرض التي تقبع 
منصتا  م��راك��ش،  م��ن  كيلومترات  بعد  وعلى  األط��ل��س  أق���دام  تحت 
سر  القمر  يفشي  عندما  األس��رة  فوق  النوم  تأبى  التي  لعصافيرها 
أضوائه، إذ يجد نفسه رغم المشاغل مضطرا لصلة الرحم وزيارة األهل 
واألسرة الكريمة واألحباب الذين يكن لهم االحترام والتقدير لما أسدوه 

ل��ه وه��و طفل ث��م غ��الم ث��م ش��اب، ث��م موظف س��ام ل��م يلهه 
المنصب الكبير عن مواصلة األلق والتألق وفي نفس 

الوقت الحفاظ على العالقة األسرية التي كان يقطف 
عالم  مخبأ  به  ويضيء  ساللتها  سر  من  بعضا 
ابتعد  منه  اقتربت  كلما  كل ش��يء،  على  موصد 

عنك.
كان الرجل وال يزال يسعى ألن يكون قوة متحركة 
عملية  ف��ي  عنها  غنى  ال  طاغية(  غير  )ناعمة 
الفترة  في  البالد  إليها  تتطلع  التي  التغيير 
تفعيل  وف��ي  ب��ال��ت��ح��دي��ات،  ال��م��م��ل��وءة  الحالية 

المشاريع الكبرى وغرس قيم المواطنة وخلق وعي 
بمشروعية االلتزامات )وااللتزامات المقابلة(، بغاية 

تعزيز الثقة في اإلدارة ونشر جو في االرتياح بين 
الملزمين والنقيض، وهذا بال شك يمكن أن يساعده بشكل 

اطمئنان،  بكل  الثقيلة  الجديدة  المسؤولية  تحمل  في  كبير 
ويؤهله لالشتغال براحة بال من أجل فرض توجه استراتيجي، وتحقيق 
هوية اقتصادية )كما قيل( واضحة لمؤسسة كبيرة مؤتمنة على »أموال 
المعاشات والعمال والموظفين وكذا أموال اليتامى« يقال عنها بأنها 
على  يشجع  أن  التوجه  ذلك  من شأن  السوداء،  الصناديق  صندوق 
االستثمار، ويمهد لعملية تحويل كبرى في مسارات المؤسسة المالية، 
هذه األخيرة التي أصبح من الضروري العمل بكل جدية وبإشراك كل 
الفاعلين إلخراجها من النفق المظلم الذي دخلته بفعل ركوب سفن 
االستغالل واالختالسات واستعمال حيل في غاية البساطة والسذاجة 
)شركات وهمية(، ومحو أثار ذكريات فجة بسبب الغبار الذي علق بها 

منذ سنوات إن لم أقل عقودا.
كان اليوم الكمال في كل شيء حتى في األشياء البسيطة والصغيرة 
جدا، ويعارض في كل شيء مكلف وغير متقن )مشروع قنطرة على 
ساحل مدينة العيون مثال(، كل ذلك من أجل أن يصنع له أو يجدد صنع 
تمثال على شاكلة خليقة من طينة خاصة ال تجرفها الرياح وال تؤثر 
فيها المساومة وال تخيفها )التجمعات المهنية(، فعندما عين بإدارة 

الجمارك لم يفكر في اإلصالح أوال، بل فكر في األزمة ومشاهدها البئيسة 
وأسباب اندالعها في قطاع مهم مكلف باألمن الحدودي إن صح التعبير، 
لذلك وظف كل اإلمكانات والدراسات واللقاءات واستعان بكل األبحاث 
والندوات من أجل تثبيت نظام »بدر« الذي واكبته شخصيا منذ انطالقه 
إلى أن أصبحت واقعا معترفا به، وهو للعلم عملية متطورة وفرت على 
التالعب  كل وسائل  على  والجهد، وقضت  الوقت  من  الكثير  الدولة 
والتحايل وقلصت من العمليات المشبوهة، رغم معارضتها من طرف 
لوبي التهريب والتملص من أداء الواجبات المفروضة على االستيراد 
والتصدير، الذي انهزم شر هزيمة أمام اإلرادة القوية للمدير العامل 
آنذاك والمسؤولين بالجمارك وللتواصل الكبير الذي حقق تفهما عميقا 

لدى المتعاملين مع »الديوانة« ولدى الرأي العام.
وعندما انتقل إلى إدارة الضرائب وما أدراك ما الضرائب هب بسرعة 
فائقة )وكأنه لم ينم الليالي السابقة عن تعيينه( إلى مباشرة 
سلسلة من اإلجراءات المعلنة إلرادة القطع مع النمط 
السائد، ومع كل مقومات نظام أو نموذج متجاوز 
بفعل تحديات المرحلة وعائق أمام استنبات ركائز 
مجتمع متفاعل تحترم فيه الدولة مواطنيها، ويؤمن 
فيه الفرد بدور الدولة، ويؤدي الواجبات الملقاة 
تفهمه  نتيجة  وأريحية،  بكل سالمة  عاتقه  على 
وإيمانه بوجود عدالة ضريبية ال إجحاف فيها وال 
تفريط تقوم على المساواة بين الجميع، وتتخلى 
عن المحاباة التي تدفع في الكثير من األحيان إلى 
السخط والغضب، زيادة طبعا على إصرارها )أي 
اإلدارة الضريبية( على إزالة العديد من )الثوابت( 
التصورات  من  الكثير  وتصحيح  المغلوطة  اإلداري��ة 
الخاطئة، بعد إقرار مصالحة بين المواطن واإلدارة التي 
كان ينظر إليها نظرة عداء، وإخالصها في إطالق رؤية مستقبلية 
)كما ورد في كلمة المدير العالم آنذاك السيد زغنون عبد اللطيف والتي 
يوم  الدولي  الضريبي  للحوار  الخامسة  الندوة  أشغال  في  ألقاها 
2013/12/5(، من مشارفها تحديد االختصاصات وتحصيل المداخيل 
و»توزيع الموارد الناتجة عن التفاعالت بين السلطة المركزية واإلدارات 
وتقاسم  المحلية  اإلدارات  مستوى  على  الضريبة  وتدبير  المحلية 

اإليرادات«.
إن الشهادة في حق السيد زغنون أمر صعب كإرضائه الصعب، ألن 
الرجل الذي تعددت مناقبه وخصاله يشبه المطر الذي يمحو راسب 
الهاجس ويبلسم الجراح. تجلى ذلك في كل المحطات التي مر منها 
والتي كان حريصا على استغالل عبورها على نحو إيجابي يوفر له 
بصمات ويؤرخ لذكريات طيبة مع كل الذين اشتغلوا بجانبه أو تعاملوا 
معه كمسؤول كله حزم ونزاهة وطيبوبة، في إمكانه بهذه الخصال 
وكما قال نيني في عموده »من التبذير إلى التدبير« أن يقود المؤسسة 
العمالقة بالحنكة والصرامة الالزمتين »بعد كل الفضائح التي غرقت 

فيها أدرعها مؤخرا«.

أصبح من الضروري 
العمل بكل جدية إلخراج 
المؤسسة المالية من النفق 

المظلم الذي دخلته بفعل 
ركوب سفن االستغالل واالختالسات 
واستعمال حيل في غاية البساطة 

والسذاجة )شركات وهمية(، ومحو 
أثار ذكريات فجة بسبب الغبار الذي 

علق بها منذ سنوات إن لم 
أقل عقودا.

 

 محمد بركوش

لماذا تعيين زغنون المتشبع برائحة أرض 
األطلس على رأس »السي. دي. جي«؟

alousbouea@gmail.com
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المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2011/6302/51
حساب عدد 52676 

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
ضد: سرحان الغرابي رقم 8 شارع 
سوق  اإلداري  الحي  الفاسي  عللال 

أربعاء الغرب
كتابة   رئلليللس   مصلحة   يعلن   
الضبط بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة 
أنه بتاريخ: 2015/02/18 على الساعة 
 2 رقللم  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/70420
الكائن: زنقة أحمد أمين رقم 1 الطابق 

األول إقامة سكينة القنيطرة.
وهلللو عللبللارة علللن: شللقللة بالطابق 

األول 
 100 المساحة:  حيث  مللن  البالغ 

متر مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطاق 
 350.000 مبلغ:  في  العلني  المزاد 

درهم.
أداء  الللمللزاد  عليه  رسللا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زيللادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 445/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6101/59
حساب عدد 56748 

إعالن عن بيع عقار

نائبه  الطيبي  الجعفري  لفائدة: 
المحامي  بلللللال  جلللملللال  األسللللتللللاذ 

بالقنيطرة
ضد: الجعفري عبد القادر ومن معه 

زنقة معمورة رقم 153 القنيطرة
يعلن   رئيس   مصلحة   كتابة  
الضبط بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة 
أنه بتاريخ: 2015/02/18 على الساعة 
 2 رقللم  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 532/ر 
الكائن: زاوية زنقة معمورة وزنقة 

ابن رشد رقم 153 القنيطرة
وهو عبارة عن: بقعة أرضية بها 
نيابة قديمة وحديقة يسمح فيها ببناء 

عمارات من عدة طوابق
 103 المساحة:  حيث  مللن  البالغ 

متر مربع.
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطاق 
المزاد العلني في مبلغ: 2.868.000 
 6.255.000 علللرض  وسللبللق  درهللللم. 

درهم
أداء  الللمللزاد  عليه  رسللا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زيللادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 446/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/100
حساب عدد 42471

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: القرض الفاحي للمغرب
ضد: إيجا الخطاب ساحة الشهداء 

رنقة 66 رقم 14 القنيطرة

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

الرسم العقاري عدد 13/27179 
الكائن: بمزارع دوار أوالد العسال 

بنمصور أحواز القنيطرة. 
وهو عبارة عن: أرض فاحية

 03 المساحة:  حيث  مللن  البالغ 
هكتار 53 آر و53 سنتيار 

وقد حدد الثمن االفتتاحي النطاق 
المزاد العلني في مبلغ: 1.979.768 

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
يللرجللى االتلللصلللال بمكتب  علللروض 

التنفيذ العقاري.
 As 447/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. لعقار غير محفظ 
2014/6101/109
حساب عدد 56699

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: ورثة عبد القادر األخضر
نائهم األستاذ عبد الرحيم يكرب 

محام بهيئة القنيطرة
عبد  بنت  رحاحلة  ميلودة  ضللد: 
الرحمن تجزئة الوفاء 01 رقم 1501 

سوق السبت القنيطرة

كتابة    مصلحة   رئلليللس    يعلن 
االبتدائية  بللالللمللحللكللمللة  الللضللبللط 
بالقنيطرة أنه بتاريخ: 2015/02/25 
بقاعة  11 صللبللاحللا  الللسللاعللة  علللللى 
بالمحكمة ستقام   2 رقم  البيوعات 
سمسرة عمومية بالمزاد العلني لبيع 
بتجزئة  الكائن  محفظ  غير  العقار 
الوفاء 01 رقم 1501 سوق السبت 

القنيطرة
وهو عبارة عن: بقعة أرضية مشيد 
بها بناية من طابق سفلي تنقصه 

الصيانة لها واجهتان
البالغ من حيث المساحة: 80 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطاق 
 300.000 العلني في مبلغ:  المزاد 

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
يللرجللى االتلللصلللال بمكتب  علللروض 

التنفيذ العقاري.
 As 448/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 42/6101/2014
حساب عدد 56744

إعالن عن بيع واجب في عقار 
غير محفظ

ومن  المصباحي  حميد  لفائدة: 
معه النائب عنهما األستاذة نجاة 

حشحوش المحامية بالقنيطرة
ضد: لحسن الصابري الزنقة 270 

رقم 23 أفكا القنيطرة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/02/25 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع واجب المنفذ 
عللللليلله فلللي الللعللقللار الللغلليللر محفظ 

)الواجب المشاع للمنفذ عليه(
الكائن: الزنقة 270 رقم 23 أفكا 

القنيطرة. 
وهو عبارة عن: سكنى من طابق 
علويين  وطابقين  تللجللاري  سفلي 

للسكن
 84 المساحة:  حيث  من  البالغ 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
علللروض يللرجللى االتللصللال بمكتب 

التنفيذ العقاري.
 As 449/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/61
حساب عدد 41588

إعالن عن بيع عقار

لإلنماء  الوطني  البنك  لفائدة: 
االقتصادي

الغرمول  العربي  األستاذ  نائبه 
محام بهيئة الرباط

ضد: نور الدين بن محمد الصديق 
ومن معه دوار القرشي أوالد عبد الله 

قيادة بنمنصور أحواز القنيطرة.

يعلن  رئيس   مصلحة   كتابة  
االبتدائية  بللالللمللحللكللمللة  الللضللبللط 
بالقنيطرة أنه بتاريخ: 2015/02/25 
بقاعة  صباحا   11 الللسللاعللة  على 
البيوعات رقم 2 بالمحكمة ستقام 
العلني  بالمزاد  عمومية  سمسرة 
لبيع العقار موضوع الرسم العقاري 

عدد 14022/ره 
أوالد  الللقللرشللي  دوار  الللكللائللن: 
أحواز  بنمنصور  قيادة  الله  عبد 

القنيطرة.
فاحية  عن: ضيعة  عبارة  وهو 
بها مجموعة من األغراس والبيوت 

الباستيكية
الللبللالللغ مللن حلليللث الللمللسللاحللة: 4 
واجب  سنتيار   73 آر   19 هكتار 

المنفذ عليهما في العقار
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطاق 
المزاد العلني في مبلغ: 2.396.215 

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
علللروض يللرجللى االتللصللال بمكتب 

التنفيذ العقاري.
 As 450/15

المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2004/63
حساب عدد 41586

إعالن عن بيع عقار

لإلنماء  الوطني  البنك  لفائدة: 
االقتصادي

الغرمول  العربي  األستاذ  نائبه 
محام بهيئة الرباط

ضد: نور الدين بن محمد الصديق 
ومن معه دوار القرشي أوالد عبد الله 

قيادة بنمنصور أحواز القنيطرة.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/02/25 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 2014/ره 
الكائن: دوار القرشي أوالد عبد الله 

قيادة بنمنصور أحواز القنيطرة.
فاحية  عللن: ضيعة  عبارة  وهللو 

بها أغراس
البالغ من حيث المساحة: 2 هكتار 
المنفذ  واجلللب  سنتيار   34 آر   53

عليهما في العقار 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطاق 
المزاد العلني في مبلغ: 1.446.304 

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
يللرجللى االتلللصلللال بمكتب  علللروض 

التنفيذ العقاري.
 As 451/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2005/54
حساب عدد 56687

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  لللفللائللدة: 
القنيطرة

نائبه األستاذ أحمد حجاجي محام 
بهيئة الرباط

ضد: عالي كبير 55 بئر الرامي 
الشرقية القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة  كتابة  الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/02/25 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 26257/ره 
 17 رقلللم   220 الللزنللقللة  الللكللائللن: 

الخبازات القنيطرة.
وهو عبارة عن: سكن من طابق 

أرضي وطابق أول
البالغ من حيث المساحة: 71 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطاق 
 362.000 العلني في مبلغ:  المزاد 

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
يللرجللى االتلللصلللال بمكتب  علللروض 

التنفيذ العقاري.
 As 452/15

المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. لعقار  غير محفظ 
2014/6101/109
حساب عدد 56699

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: ورثة عبد القادر األخضر
نائبهم األستاذ عبد الرحيم يكرب 

محام بهيئة القنيطرة
عبد  بنت  رحاحلة  ميلودة  ضللد: 
الرحمن تجزئة الوفاء 01 رقم 1501 

سوق السبت القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/02/25 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
غير  العقار  لبيع  العلني  بالمزاد 

محفظ 
رقم   01 الوفاء  بتجزئة  الكائن: 

1501 سوق السبت القنيطرة
وهو عبارة عن: بقعة أرضية مشيد 
بها بناية من طابق سفلي تنقصه 

الصيانة لها واجهتان
البالغ من حيث المساحة: 80 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطاق 
المزاد العلني في مبلغ:  300.000 

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
يللرجللى االتلللصلللال بمكتب  علللروض 

التنفيذ العقاري.
 As 453/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2004/62
حساب عدد 41587

إعالن عن بيع عقار

الللبللنللك الللوطللنللي إلنماء  لللفللائللدة: 
االقتصادي

الغرمول  العربي  األستاذ  نائبه 
محام بهيئة الرباط

ضد: نور الدين بن محمد الصديق 
ومن معه دوار القرشي أوالد عبد الله 

قيادة بنمنصور أحواز القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/02/25 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 11671/ره
عبد  أوالد  القرشي  دوار  الكائن: 

الله قيادة بنمنصور القنيطرة
فاحية  عللن: ضيعة  عبارة  وهللو 

بها أغراس
البالغ من حيث المساحة: 2 هكتار 
عليهما  المنفذ  واجللب  سنتيار   97

في العقار 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطاق 
المزاد العلني في مبلغ: 1.699.266 

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
يللرجللى االتلللصلللال بمكتب  علللروض 

التنفيذ العقاري
 As 454/15
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لقد تم توديع سنة أربعة عشرة وألفين، 
سنة  ستكون  الحالية  السنة  أن  وأكيد 
انتخابات.. ومن المؤكد أن انتخابات سنة 
2011 لم تكن طبقا لتصورات األحزاب 
الوطنية، إذ كانت المشاركة جد ضئيلة، 
عزوف  أسباب  إل��ى  للرجوع  حاجة  وال 
صناديق  على  االختالف  إلى  الناخبين 
االقتراع، وهي مرتبطة باألساس بغياب 
الذي  العام  وباإلحباط  الوطني  الحس 
يتبادر إلى ذهن كل من يفكر في اإلدالء 
بصوته.. ولكن مع ذلك لقد أدرك المغاربة 
مدى اإلنجازات التي تم تحقيقها في ظل 
حكومة شبه ملتحية، تمكنت من بلورة 
عنها  يقال  أحزاب  فيها  أغلبية شاركت 
إدارية، لم يسبق لها أبدا أن مارست دور 
وما  اإلي��ج��اب��ي،  بمفهومها  المعارضة 
صاحب ذلك من محن عرفتها دول الجوار 
بما فيها بعض الدول األوروبية التي لم 
الثالث  خ��الل  اقتصادية  نهضة  تعرف 
ال  المثال  سبيل  على  الماضية  سنوات 
الحصر كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا 
من خالل التذبذبات التي عرفتها في شأن 
المحكم  التنظيم  وال  الحكامة  مسألة 

للطبقة السياسية.
وفي قراءة انتخابات سنة 2011، وما 
ترتب عنها من تعديل الدستور الذي وسع 

كلها  الحكومة،  رئيس  اختصاص  م��ن 
تبرهن على أن المغرب عازم على االنتقال 
إلى أج��واء جد مرضية بخالف ما كان 

عليه األمر قبل هذه االنتخابات.
والبد أن نعترف أن هناك رهانا منتجا 
رئيس  أن  فعال  يفيد  التبلور  في طريق 
الميدان  في  إشعاع  له  الحكومة أصبح 
التعتيم  سياسة  من  بالرغم  السياسي، 
التي يباشرها اإلعالم في عدم إظهارها 

غياب  ظ��ل  ف��ي  الصحيح..  حجمها  ف��ي 
معارضة بناءة قادرة على جلب االنتباه 
إليها بسبب االنتهازية التي ظلت عالقة 
في ذهن المغاربة حيالها.. ألنه لم تتمكن 
فعال حين كان الحكم في يدها أن تترك 
بصماتها الحميدة التي يمكن أن تحسب 
لها في ظل الصراعات والتيارات المفبركة 
التي يقصد بها باألساس االنقضاض على 
محور القرار عبثا.. ما دام أن القنافذ ال 

يوجد فيها واحد أملس.
أمام  األخ��ي��ر  الملك  خطاب  ك��ان  لقد 
بسبب  لهم،  قاسيا  عتابا  البرلمانيين 
انهماك أعضائه في المناوشات الشخصية 
على جانب الدور الباهت للمعارضة، حيث 
تكلفت بعض المنابر في محاولة خدش 
السياسة العامة للحكومة بجزئيات تافهة 
يراد بها إفراغ جميع منجزاتها من وقعها 
الحميد على القدرات الشرائية للمواطن 
منه  يقصد  نمطي  ب��إص��رار  ال���ع���ادي.. 
التشهير ببعض الوزراء بالذات من خالل 
األمور  بأن  واإلحباط  اليأس  بذور  زرع 

ستظل على حالها إلى يوم الدين.
وفي ظل هذه األجواء المشحونة، وفي 
المناسباتية، حتى  األحزاب  تفريخ  ظل 
أصبح األمر يختلط على رجاالت الداخلية، 
كلها تجعل المناخ العام لالقتراع المقبل 

مشوبا بعدة مؤشرات تشاؤمية.
أما حين يتم إقفال باب التسجيل في 
أواخر فبراير الجاري، فإن ذلك سيفصح 
عن معدل اإلقبال على مكاتب التسجيل.. 
إقبال  النسبة الضئيلة بعدم  وقد تكون 
اللوائح  ف��ي  التسجيل  ع��ل��ى  ال��ش��ب��اب 
االنتخابية مؤشرا قاتما لألحزاب الوطنية 

المنشغلة بالصراعات الذاتية.
< عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

االنتخابات المقبلة كيف سيكون حالها؟

لقد كانت هناك أسباب كثيرة وسيئة للغاية أدت 
إلى احتالل مدينة سبتة وإلى الوضع الذي آلت إليه، 
من  البالد  عليها  توجد  كانت  التي  الحالة  ذلك  من 
تفاقهم واضطراب في كل مرافق الحياة، ثم المشاكل 
الكثيرة والنزاع الحاد داخل السلطة والتطاحن على 
العرش وغير ذلك مما كان البرتغاليون على علم به، 
من خالل ما يصلهم من معلومات عن المغرب ومن 
خالل التقارير التي رفعها الجواسيس الذين كانوا 
فأكدوا  سبتة،  مدينة  وأح����وال  ب��ظ��روف  علم  على 
للمسؤولين البرتغاليين أنها من نصيبهم، ألن هؤالء 
وانعدام  األح��وال  تأكدوا من اضطراب  الجواسيس 
وسائل الدفاع وعدم وجود التحصينات، وكان هؤالء 
الجواسيس يؤلفون لجنة زارت المغرب سنة 1413م، 
أي قبل االحتالل بسنتين، ونتيجة لذلك حدثت الكارثة 
العظمى وتم احتالل مدينة سبتة، وبعد هذا االحتالل 
أحس المغاربة بما يشبه الذهول، ألن في ضياع سبتة 
إهانة لهم، وطعنا لكرامتهم ومسا بهيبتهم، ففكروا 
المرابطة  بأعمال  القيام  ألجل  صفوفهم  تنظيم  في 
والجهاد والمقاومة، ولم يقف طمع البرتغاليين عند 
حد احتاللهم لمدينة سبتة، بل فكروا في احتالل مدينة 
طنجة وأحوازها، ولكنهم واجهوا مرابطة قوية خابت 
بها آمالهم، وضاعت أمانيهم ولم تفتر هذه المقاومة 
وشارك  مألوفا،  أم��را  وأصبحت  وزادت  اشتدت  بل 
جميع رجال القبائل والجبال، وبدأت هذه المقاومة 
واستمرت سنوات  االحتالل،  من  األولى  السنة  منذ 
عديدة بعدما أذكى سعيرها العلماء والشرفاء ورجال 
الدين، أما الجهاز الرسمي فكان منشغال في مشاكل 
بين  ق��وي��ا  ال��ص��راع  ك��ان  حيث  تعد  وال  تحصى  ال 
أفراد  الملك، فكان كل واحد من  المرينيين من أجل 
األسرة المرينية يرى نفسه بأنه أحق بالملك، وال يهمه 
سوى مصلحته، ولهذا كانت اإلمدادات التي تصل إلى 
المجاهدين قليلة للغاية، ومع ذلك استطاع المجاهدون 
األندلسيين  مشاركة  كانت  ثم  بنيونش،  استرجاع 
ق����وة األسطول  أم����ام  ت��ح��ط��م��ت  ول��ك��ن��ه��ا م��ش��ارك��ة 

البرتغالي.
بل  البرتغاليين،  أيدي  في  سبتة  مدينة  تدم  ولم 
انتقلت على أيدي اإلسبان وذلك بعدما تم للملك فيليبي 
الثاني القضاء على »دون أنطونيو« الملك البرتغالي 
وضم البرتغال إلى الحكم اإلسباني سنة 1580م، ومن 
تم تقرر أن تبقى أطراف الدولة كما كانت ومن ضمنها 
مدينة سبتة وبذلك بقيت البرتغال تابعة إلسبانيا على 
سنة 1640م، فانفصلت البرتغال عن إسبانيا ومع ذلك 
بقيت سبتة تحت نفوذ إسبانيا نتيجة الصلح الذي 
عقد بينهما، والذي نص على أن تبقى مدينة سبتة 
تحت سيطرة اإلسبان، وكان السبب الذي أدى بفيليبي 
الملك  أم  أن  البرتغال إلسبانيا هو  الثاني إلى ضم 
»دون سبستيان« أخته، ولم يكن ل�»دون سبستيان« ولد 
بل لم يكن متزوجا، فتولى العرش راهب وكان شيخا 
كبيرا مات فجلس على العرش »دون أنطونيو« فأعلن 
فيليبي الحرب ضد البرتغال وانتصر على الملك »دون 
معونة  وال  فرنسا  معونة  تنفعه  لم  ال��ذي  أنطينيو« 
وبقي  البالد،  وغ��ادر  الفشل  مصيره  فكان  إنجلترا، 
البرتغاليون هكذا على عهد فيليبي الرابع فنجحوا 
في االنفصال عن إسبانيا، وفي هذه السنوات كلها لم 
تقف أعمال المجاهدين المغاربة، بل تعددت وتنوعت 
من عهد المرينيين إلى عهد الوطاسيين، وقد استطاع 
المجاهدون أن يفرضوا حصارا قويا ضد البرتغاليين 
مما أدى إلى أسر عدد من أفراد القوة البرتغالية، ومن 
بين األسرى كان األمير »دون فرناندو« الذي حمل على 
أجل  من  مفاوضة  عقد  إلى  األمر  وأدى  فاس  مدينة 
إطالق سراح هذا األمير، وكان شرك المجاهدين هو 
خروج البرتغاليين من مدينة سبتة، وكتبت في هذا 
الظروف  ولكن   1437/10/16 بتاريخ  وثيقة  الشأن 
حالت دون تحقيق هذا األمل ألن األمير »دون فرناندو« 
توفي في السجن بفاس، وكما كان الجهاد قويا ضد 
البرتغاليين استمر بنفس الحدة ضد اإلسبان، مما 
أدى إلى عقد عدة مفاوضات مع اإلسبان، ولعل أكبر 
حصار حققه المجاهدون المغاربة هو الحصار الذي 
قام به أبو العباس أحد بن عيسى النقسيس في عهد 
أحمد المنصور الذهبي، حيث سجل التاريخ هجوما 
قويا أفزع اإلسبان سنة 897ه�، الموافق لسنة 1588م، 
أي بعد مرور سنة على معركة وادي المخازن الظافرة، 
وتم أسر عدد كبير من الجنود، وعرضوا على السلطان 
أحمد المنصور الذهبي، وتحدث الشاعر أبو عبد الله 
محمد بن علي الفشتالي عن نتائج هذا الهجوم شعرا 

فقال: 
هذه سبتة تزف عروسا 

نحو ناديك في شباب وشيب
وهي بشرى وأنت كفؤ اللواتي

كلفت بعدها بفتح قريب
وقد فرض المغاربة حصارا قويا على مدينة سبتة 
في هذه المرحلة، وأدخلوا الرعب في قلوب اإلسبان 
الجهود  ب��ب��ذل  الذهبي  المنصور  أح��م��د  ق��ام  ول��م��ا 
المطلوبة ليتم تحرير مدينة سبتة في هذه المرحلة، 
ولكن موقفه كانت تتحكم فيه ظروف قاهرة منها موقف 
قوية  أساطيل  لهم  كانت  الذين  العثمانيين  األت��راك 
للسعديين  أعداء  وكانوا  الفرصة،  ينتظرون  وكانوا 
وبسببهم مكن عبد الله السعدي النصارى من احتالل 
تبذل  ول��م  السعديين  عهد  وانتهى  باديس،  حجرة 
سبتة  مدينة  بتحرير  المطلوبة  الرسمية  الجهود 

العزيزة فبقيت خاضعة للنفوذ اإلسباني.

سبتة وسنوات المرابطة 
والجهاد لتحريرها في 

عهود متوالية
بقلم. مصطفى الطريبق
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< انتهى

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
بإحداث مقهى برقم 3 شارع النصر 
من  مكناس  سعيد  سيدي  قصبة 
اعمارة  لخليفة  السيدان:  ط��رف 

وهشام اعمارة.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
الملف  ه��ذا  على  االط���الع  قصد 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
 As 455/15

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
بإحداث مصبنة بالطاقة الكهربائية 
برقم 514-7 رياض اإلسماعيلية 
السيد)ة(:  ط����رف  م���ن  م��ك��ن��اس 

بوعويد ربيعة.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
الملف  ه��ذا  على  االط���الع  قصد 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
 As 456/15

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 

بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
وترييش  ل��ب��ي��ع  م��ح��ل  ب���إح���داث 
الدجاج برقم 2 زنقة علي بالغازي 
اجبابرة الزيتون مكناس من طرف 

السيد)ة(: أيت ميمون عائشة.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
الملف  ه��ذا  على  االط���الع  قصد 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
 As 457/15

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
بإحداث مقهى بفيال رقم 21 تجزئة 
المنزه شارع بئر أنزران مكناس 
نبيل  ال�����س�����ي�����د)ة(:  ط�����رف  م����ن 

احثيث.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 

بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
الملف  ه��ذا  على  االط���الع  قصد 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
 As 458/15

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
 1 برزقي  ومطعم  مقهى  بإحداث 
م��ن طرف  ال��س��الم مكناس  دي���ور 

السيد)ة(: أوعبيد الحسن.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
الملف  ه��ذا  على  االط���الع  قصد 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
 As 459/15

إعـــــــــالنات...إعـــــــــالنات... إعـــــــــالنات...

سوق 
سبت 

المرشوش 
والحاجة 

إلى 
االهتمام

بأسواقها  المغربية  ال��ب��وادي  تتميز 
األسبوعية والتي تنعقد خالل كل أسبوع، 
إذ من خاللها يقوم سكان القرى والبوادي 
بعملية البيع والشراء والحصول على كل 
وخضر  غذائية  م��واد  من  يحتاجونه  ما 
ولحوم وكل ما له عالقة بالمجال الفالحي 
المواشي  وش���راء  بيع  عملية  وت��ع��رف 
وال��دواج��ن بهذه األس��واق رواج��ا كبيرا 
العديد  حتى أن هذه األسواق تستقطب 
من سكان المدن المجاورة قصد التسوق 
والحصول على ما هو جيد بها من لحوم 
وخضر طرية.. لكن بعض األسواق بالرغم 
من أهميتها وموقعها االستراتيجي وما 
تعرفه من رواج وإقبال كبير للمتسوقين 
المدن  أو  ال���ب���وادي  س��ك��ان  م���ن  س����واء 
المجاورة تبقى مهملة ومهمشة إذ تعاني 
التجهيزات،  وضعف  االهتمام،  قلة  من 
والمنشآت، وانتشار الفوضى، والتسيب.. 
وعلى سبيل المثال سوق سبت المرشوش 

القريب من مدينة الرماني والذي يبعد عن 
العاصمة بأقل من سبعين كيلومترا، ويقع 
هامة  فالحية  منطقة  وسط  السوق  هذا 
تحيط به العديد من الضيعات الفالحية 
التي كان يمتلكها المعمرون الفرنسيون 
خالل فترة االستعمار، هذا السوق يوجد 
على الطريق الرابطة بين الرباط ومدينة 
بين  ال��راب��ط��ة  الطريق  وك��ذل��ك  زم  وادي 
الرماني والبيضاء وبنسليمان، لهذا يعرف 
رواجا وإقباال كبيرين من طرف العديد من 
الزائرين وبالخصوص في فصل الصيف 
الديار  من  المغاربة  المهاجرين  وع��ودة 
ال���رواج  ح��رك��ة  تنشط  حيث  األوروب���ي���ة 

التجاري بهذا السوق.
يقصده  ال��م��رش��وش  س��ب��ت  س���وق  إن 
لشراء  العاصمة  س��ك��ان  م��ن  ال��ك��ث��ي��رون 
الخضر واللحوم،.. وغيرها، ورغم أهميته 
إال أنه يفتقد لبعض التجهيزات الضرورية 
غير  أرضيته  تتحول  المطر  موسم  ففي 

أما  مائية،  وب��رك  أوح��ال  إل��ى  المجهزة 
محاطة  فإنها  ال��ذب��ح  وم��ك��ان  ال��م��ج��زرة 
باألزبال واألوساخ وما تطرحه من نفايات 
تتسبب في وجود روائح كريهة،  وكان من 
نظيفة  ال��م��ج��زرة  ت��ك��ون  أن  ال��م��ف��روض 
في  تتوفر  التي  الشروط  لكل  وخاضعة 
المجازر من تجهيزات ضرورية تتمثل في 
وجود مجرى المياه وغيرها، أما مدخل 
السوق فهو يعرف فوضى عارمة يتسبب 
فيها بائعو األقراص المدمجة إذ يخلقون 
إزعاجا كبيرا وضجيجا قويا يصم اآلذان، 
حتى أنك ال تستطيع أن تسمع من يكلمك 
أو يهاتفك دون أن تحرك السلطة ساكنا 
المزعجة  األص����وات  ه��ذه  أن  العلم  م��ع 
والمرتفعة قد تكون لها مضاعفات صحية 
ونفسية على بعض المرضى بالسكري أو 
الدم أو قد تزعج األطفال حديثي  ضغط 

الوالدة.
< جد بوشتى )الرباط(



إن الصوم مدرسة المسلمين السنوية 
التي تستمر ثالثين يوما، يتعودون فيها 
ال��ج��وع والعطش  ال��ص��ب��ر، ع��ل��ى  ع��ل��ى 
لإلحساس بحاجة المحتاجين، وليتفرغوا 
إلفراد الله بالعبادة والتوحيد والطاعة، 
واالهتمام بالقرآن تالوة وقراءة ودراسة 

وعمال آناء الليل وأطراف النهار.
المدرسة  فقط من هذه  وبعد شهرين 
الحج  ع��ب��ادة  تقبل  الكبيرة،  السنوية 
لتجمع المسلمين في صعيد واحد بلباس 
واحد، ونداء واحد، وقلب واحد، داعين 
مبتهلين، فيتأكد إيمانهم، ويزداد يقينهم، 
والمحيط،  ال��م��خ��ي��ط  م���ن  وي���ت���ج���ردوا 
فيتخلصوا من األنانية والكبرياء والعجب 
بالنفس، وليحققوا في ما بينهم المساواة 
والعدل، والتراحم والتعاطف، وليتعارفوا 
ويتدارسوا أمورهم ويتناولوا شؤونهم 
كي يدفعوا عنهم الظلم، ويعملوا للقضاء 
ويتكاملوا  وي��ت��ع��اون��وا  ال��ج��ور،  ع��ل��ى 
ليكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
بالسهر  الجسد  سائر  له  تداعى  عضو 

والحمى.
حياته  طيلة  الكريم  الرسول  ظل  لقد 
يدعو إلى هذه التربية، ويقيم منهجها، 
نفسه  على  ويطبقها  دعائمها،  ويثبت 
وأهله وصحبه، ويدعوهم إليها، ويعودهم 

عليها، ويرغبهم فيها.
الفرائض  ب��ه��ذه  اإلس���الم  يكتف  ول��م 
واألركان كأساس من أسس منهج التربية 
ووسعها  وقواها  زاده��ا  بل  اإلسالمية، 
في  ترعاهم  كلها،  الناس  حياة  لتشمل 
أوقاتهم جميعها، وجعل صالة الجمعة 
فريضة كل أسبوع ليجتمع المسلمون في 
ويتذكروا  ويتعظوا  الجامع  المسجد 
ارتباطا ببعضهم،  ويعتبروا، ويزدادوا 
كفارة  الجمعة  إل���ى  الجمعة  ول��ت��ك��ون 
أوقات  غير  في  العمرة  وجعل  بينهما، 
وليدوم  المؤمنين،  سنة  لتكون  الحج 
اتصالهم بحرمهم اآلمن وبربهم، وليحدوا 
سلوكهم  مناهج  فتتحد  دائما،  قصدهم 
وحياتهم وخططهم وأعمالهم وقراراتهم، 
وسنت التراويح في شهر رمضان لتمأل 
بهم المساجد في ليالي الخير والفضل، 
وليحصروا اجتهادهم في كتابهم الكريم، 
على  إال  يصدرون  ما  في  يصدرون  فال 
هديه وأوامره وتوجيهه، ولتتأكد بهذه 
ال��س��ن��ة وب��غ��ي��ره��ا م��ن ال���ف���روض قيمة 
وليكون  ال��دي��ن،  ف��ي  ومكانته  المسجد 
مهوى المسلمين، وليسارعوا إلى إعماره 
األوق�������ات وسائر  ك���ل  ف���ي  وارت�����ي�����اده 
ال��ع��ب��ادات وجميع  ب��ك��ل  ال��م��ن��اس��ب��ات، 
الطاعات، وسن صيام عاشروا اليوم الذي 
نجا الله فيه موسى عليه السالم، وسن 
صيام يوم عرفة لغير الحاج ليكون ذلك 
بها،  للمسلم  وربطا  الله  بأيام  تذكيرا 

وتكثيرا للخير والفضل فيها.
لتكون  اإلسالمية  األع��ي��اد  ج��اءت  ث��م 
مناسبة اجتماع وفرصة ائتالف ولقاء، 
وأعبائها  ال���ص���ي���ام  م����درس����ة  ب���ع���د 
وامتحاناتها، وبعد موسم الحج األكبر 
وأعبائه ومعاناته، فيتحلل المسلمون من 
الحرمان خالل شهر طويل، ويتحللوا بعد 
الحج من قيوده وحدوده ليشركوا ربهم 
على ما أنعم عليهم، ويذكروه على فضائله 
ونعمائه، وليعمروا أيام العيد بالخيرات 
ومن  والمسرات،  والفضائل  والمبرات، 
ف���رح وح���ب���ور، وص��ل��ة ل���ألرح���ام، وبر 
بالضعفاء وذوي القربى، ويتعاونوا على 
البر والتقوى، ورفع ما بينهم من بؤس 

وشكوى.

منهج اإلسالم
في التربية

د. يوسف الكتاني

< انتهى

خرجة بن كيران في البرلمان بين اللغو واللغة 

alousbouea@gmail.com

< العدد: 824
< الخميس 12 فبراير 2015 المنبر الحر25

من أين أبدأ؟ والبداية بدئت، من 
خالل مقاالت ثالث قد سطرت، سيق 
ح��ق ال��م��واط��ن ال��م��ع��اق ف��ي صورة 
والمعاق  وال���ت���ع���اون،  اإلح���س���ان 
المتحدث عنه ال يزال في ركن، في أي 
ركن، ركن البيت أو ركن العين أو ركن 
الشفقة أو ركن ال يستطيع أو في ركن 
صدمته في مجتمعه الذي يدفعه إلى 
نفسه،  داخ��ل  انطوائه  بل  ان��زوائ��ه 
ونتيجة ذلك معروفة محسومة، تتمثل 
في إعاقة مزدوجة، والخاسر األول 
واآلخر هو المجتمع، وسبب اإلعاقات 
ينبع من ال وعي المجتمع الذي لم 
يفزع، بل لم يقتنع أنه السبب الرئيس 
مع  المتسارع  المعاقين  ازدي��اد  في 
التنوع، وإذا تكلم المعاق المسكين 
قائال: أري��د... أو لما هذا ... ؟ وجه 
ال��ش��ف��ق��ة. أو قال  ن��ظ��رات  ال��ب��ع��ض 
البعض  وق��ال  يتكلم،  إن��ه  البعض: 
يطير بال أجنحة، وبعض آخر يفهم 
ويتفهم، يقول: له الحق أن يعبر بما 
يشعر ليشعر اآلخر، ومعه الحق أن 
الكثير من  بل  بما يستحق،  يطالب 
األسوياء من يساند بما توفر له من 
إمكانيات، وأغالها عندنا أن يمنحنا 
وقته وجهده، أو أن يعمل من أجلنا 
العجاب،  العجب  لكن  وفكره،  ذهنه 

الجيد  العمل  يقدم  من  منا  الكثير 
باعتراف أصحاب الشأن، ثم يأبون 
إلى  أو  ال���ظ���ه���ور  إل�����ى  إي���ص���ال���ه 
المسؤولية المقدور عليها، واالكتفاء 
نوع  من  إحسان  وه��ذا  بالمجاملة، 
آخر، كأن ذوي اإلعاقة ال يستحقون 
إال الشفقة، إال القليل، نعم القليل من 
ال���وص���ول، ألن���ه التقى  ت��م��ك��ن م���ن 
المسؤول المعقول، الذي يهتم بجودة 
العمل، ال إلى الصورة والشكل، لكن 
تميز  ال��ذي  اإلنسان  نفعل مع  م��اذا 
صورة  ف��ي  ال��ح��ق  ي��س��وق  بالعقل، 
يريحه  ما  يطلب  السوي  اإلحسان، 
وذو  وعمله،  دراسته  في  ويساعده 
ال  ويعاني،  يتعب  أن  يجب  اإلعاقة 
ننكر التقدم الحاصل الملموس في 
لكن  وال��م��ع��اق،  باإلعاقة  يتعلق  م��ا 
ل��م��اذا هذا  ه��و:  المطروح  ال��س��ؤال 

بالمنظمات  م���رت���ب���ط  ال����م����ج����ال 
والجمعيات؟ الطفل المعاق يجب أن 
أن  ال  الوطنية،  ب��ال��م��دارس  ي���درس 
تسيرها الجمعيات ولو تحت إشراف 
أن نعيد  ال��م��س��ؤول��ة، الب���د  ال��ج��ه��ة 
ألنه  ال��م��ع��اق،  للشخص  االع��ت��ب��ار 
ضعيف، وأولياؤه مكلومون متألمون، 
بل الكثير منهم ال يدري ما يصنع في 
أما  المشرع،  القانون  تطبيق  ع��دم 

عكس هذا فوضع مفزع.
الكلمات،  ق���ارئ ه��ذه  أع��ت��ذر م��ن 
أحببت أن أكون المرآة العاكسة لوجه 
المجتمع القبيح والحسن، فبالتحدث 
عن تعريف اإلعاقات وأسبابها وكل 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��م��وض��وع ف���ي قابل 
المقاالت، يجب أن نضع األصبع على 
مكمن الخلل في اختالف الناس في 
العالم في تعريف اإلعاقة، ألن اختالف 

واالقتصادية  المعرفية  المستويات 
يؤديان إلى اختالف الرؤية والتصور، 
المعالجة،  س��ب��ل  تتباين  ت��م  وم���ن 
أدى  النتيجة،  في  عليه  والمحصل 
تنوع اإلعاقات إلى كثرة التعريفات، 
في ما أن الصحيح، أن يكون التعريف 
جامعا مانعا، جامع لكل نوع وفرع 
ومانع من دخول متشابه قابل للعالج، 
ومنحصر في زمن محدود، كثيرا ما 
نسمع ثالث كلمات، أال وهي: المعاق، 
األلفاظ  فهذه  والمعيق،  واإلع��اق��ة، 
فهمناه  إذا  ال��ذي  المفتاح  بمثابة 
وضبطناه تمكنا من تضميد الجراح، 
وإي��ق��اف نزيف ال��م��داد ال��ذي ساح، 
»المعاق« وهو الشخص الذي أصيب 
بعجز مس عضوا من أعضاء جسمه، 
على  تدل  كلمة  فهي  »اإلعاقة«  وأم��ا 
وصف حال المصاب بعجز ما، وأما 
البيئتان؛  به  فيعنى  »المعيق«  لفظ 
بجميع  القرية  أو  المدينة  أولهما: 
مرافقهما، وثانيهما المجتمع البشري 
من خالل فكره وتقاليده، فقد تكون 
هي  »المعيق«  أي  األخ��ي��رة  الكلمة 
بداية الطريق في غد مشرق، وهذا ما 
التعريفين  ت��وض��ي��ح  ب��ع��د  سيفهم 
المتباينين في الظاهر والمتكاملين 

بعد التأمل.

بن  اإلله  عبد  الحكومة  رئيس  خلق 
بها  مأل  لغوية  بخرجة  الحدث  كيران 
الدنيا وشغل الناس، وأشعل على إثرها 
مواقع التواصل االجتماعي بتعليقات 
اللبوس الجنسي في  ألبسها بعضهم 
الشك  قاطعا  المنحط،  المبتذل  بعده 
باليقين باعتبار الخالصة المستنتجة 
برأه  ح��ي��ن  ف��ي  ف��ي��ه��ا،  ري���ب  ال  حقيقة 
عنه  وخلع  الشائبة،  هذه  من  بعضهم 
حركة  سليل  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ذن��ب،  رداء 
إسالمية ينأى أبناؤها عن الزج بأنفسهم 

في مثل هذا الحضيض اللغوي.
هذه السجاالت التي اتخذت في كثير 
من أبعادها طابع المواجهة السياسية 
واإليديولوجية، والرغبة في فرض الذات 
ولي ذراع اآلخر، بين من يرى أن الرجل 
سقط في شرك الخطيئة المميت، وبين 
من رأى أنه حافظ على عذريته اللفظية 
وطهرانيته، ولم يصدر عنه ما يخدشهما، 
كشفت عن واقع آخر انصرف طرفاه إلى 
الجوهرية  الحقيقة  وأغفلوا  التبرير، 
ظاهرة  في  المتمثل  المشكل  ومصدر 
التي  السوقية  السياسية  المسرحية 
انغمس فيها النقاش السياسي بالمغرب، 
ولحنها  ألفها  دارج���ة  بلغة  متوسال 
السوق  لغة  مبيعات  مندوبو  وغناها 
السياسي، في اعتداء سافر على اللغة 
العربية التي تتعرض أسبوعيا لشتى 
أنواع اإلهانة داخل قبة البرلمان، يقول 
جهل  »ما  الله:  رحمه  الشافعي  اإلم��ام 
لسان  لتركهم  إال  اختلفوا  وال  الناس 

العرب )اللغة العربية(«.
لقد كان أجدر وأولى أن يقر رئيس 
الحكومة وأتباعه بأن اللغة خانته، وبأن 
اختياره للكلمات لم يكن موفقا، وكان 
عليه أن يعتذر على اللغة المستعملة في 
حد ذاتها، التي استقدمها وجمع شتاتها 
من سياقات الشارع، وهي ال تليق به، 
كرئيس  حسنة،  طويته  ك��ان��ت  مهما 

حكومة، وكزعيم إسالمي، وكشخصية 
عمومي،  م��ك��ان  ف��ي  تتحدث  عمومية 
يفترض أن يكون النقاش فيه معبرا عن 
والسياسي  واألخالقي  اللغوي  الرقي 
بلسان عربي غير ذي عوج، أعتقد جازما 
أن السيد بن كيران كرجل تربية وتعليم 
قادر تماما على التزامه واإلخالص له، 
وقادر من موقعه كرئيس للحكومة على 
سن قانون يفرض على نواب األمة السير 
التي  الضاد  لغة  لوجه  منواله،  على 
يعتبر رد االعتبار إليها من األبجديات 

األساسية لحزب العدالة والتنمية.
لقد أعلن أنصار بن كيران انتصاره 
من موقع هزيمته، ألنهم بهذا سيؤسسون 
للغة المسرحة السياسية السوقية، ولن 
يكون في وسعهم في قادم األيام، بعد 
أن تضع هذه الحرب أوزاره��ا، انتقاد 
سلوك مماثل من هذا الخصم أو ذاك، 
المعجم  اس��ت��ع��ارة  إل��ى  يعمد  حينما 
البنكيراني في الرد على برلمانية من 
هل  حينئذ؟  سيقولون  م��اذا  حزبهم، 
باإلساءة  ات��ه��ام��ه  بإمكانهم  سيكون 

والتطاول، أم تراهم سيبلعون ألسنتهم 
ويلتزمون الصمت، بعد أن يستحضروا 
من أرسى قواعد اللعبة، وأدخلها إلى 
القاموس السياسي المغربي؟ ماذا لو 
غادر حزب العدالة والتنمية الحكومة، 
وج���اء رئ��ي��س ح��ك��وم��ة آخ���ر ليمارس 
ضد  السوقية  باللغة  اللغوي  التسلط 
ب��رل��م��ان��ي��ي ال���ح���زب، ه��ل س��ي��ك��ون في 
باسم  مقترح  تقديم  حينئذ  مقدورهم 
داخل  الخطاب  تعريب  لفرض  فريقهم 

قبة البرلمان؟
لقد آن األوان ليكف السيد بن كيران 
الشبهة  دائ����رة  ف��ي  بنفسه  ال���زج  ع��ن 
اللغوية )بفتح الالم المشددة وتسكين 
الغين(، ويقدم خطابا لغويا راقيا يكون 
آية للعالمين، يؤسس من خالله ألسس 
الحوار والجدال بالتي هي أحسن، وإال 
فأخشى ما نخشاه هو أن ينطبق عليه 
قول الشاعر العربي: خطبت فكنت خطبا 
مصائبنا  إل����ى  أض���ي���ف  خ��ط��ي��ب��ا  ال 

العظام.
< نورالدين الطويليع

اإلعاقة والمعاق رؤى وآفاق
4التعرف على المجتمع قبل تعريف اإلعاقة

عبد الحنين شامة
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قبل كل شيء، نوجه شكرنا الجزيل 
للمندوبية المذكورة أعاله على ما تبذله 
من مجهودات لتعريفنا بالرجال الذين 
ضحوا من أجل هذا الوطن ليعيش أهله 
أحرارا أعزاء كرماء؛ فمنهم من سجن 
حتى  مبرحا  من ضرب ضربا  ومنهم 
مات تحت السياط كحالة محمد القري 
الله،  رح��م��ه  كولميمة  دف��ي��ن  الشهيد 
كحالة  أكثرهم  وم��ا  أع��دم  م��ن  ومنهم 
الحنصالي رحمه الله سنة 1953، إلى 

غير ذلك..
فقد ج��اء ف��ي ك��ت��اب ال��دك��ت��ور زكي 

مبارك:
 »Résistance et Armée de   
»Libération، أقول جاء فيه ما يأتي: 
المرحوم عباس المسعدي، والشرجان 
عبد السالم، والشرجان حسن بوحتات، 
التوزاني،  بوالخريف  أحمد  والحاج 
المالكي  وأحمد  »كزناية«،  عياد  وابن 
بجا، وميمون أوعقا مرموشة، والمدني 
بن أحمد المغراني »ورزازات«، وميمون 
غوردو، وعالل بالحبيب، وعبد المالك 
التوزاني،  ع��الل  وال��ق��ائ��د  ال���ع���زاوي، 
والحاج محمد الشاوي شهيد بإحدى 
المعارك بجبل قارون، والشهيد محمد 
وقعت  معركة  أول  شهيد  ص��ال��ح  ب��ن 
ومحمد   ،1953 أكتوبر   2 بتافوغالت 
اليزناسني،  وراب��ح  ال��وراي��ن��ي،  ق��دور 
عمارت،  بني  قبيلة  محمد  وع��ل��وش 
الوكليلي،  إدري��س  بن  محمد  والحاج 
وموالي عبد السالم الجبلي، والمنوزي 
سعيد، وعبد الله بن يوسف أخربوش، 
وابن الحاج بونو، ومحمد بن موسى، 
والشهيد  ال��ب��ص��ري،  محمد  والفقيه 
الزرقطوني، ومحمد بونعيالت، ومحمد 
بن سعيد، وحسن صفي الدين األعرج، 
وعبد الله الصنهاجي، الدكتور الخطيب 
الكتاب  من  األخيرة  الصفحات  )أنظر 

المذكور(.
زكي  بالدكتور  ننوه  أن  ننسى  وال 
ذكر  ال��ذي  عمره،  في  الله  أم��د  مبارك 
وصورهم،  بأسمائهم  ال��رج��ال  ه��ؤالء 
ونرجو من المندوبية السامية مشكورة 
مع  فعلت  كما  بهم  أك��ث��ر  تعرفنا  أن 
عريضة  ع��ل��ى  ال��م��وق��ع��ي��ن  ال����رج����ال 

االستقالل.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

إلى المندوبية 
السامية لقدماء 

المقاومين وأعضاء 
جيش التحرير

في  اليوم  إل��ى  االستقالل  بداية  منذ  بالدنا  نجحت 
تحقيق مجموعة من المنجزات الكبرى في مجال حقوق 
اإلنسان والحريات العامة والفردية من تعليم وتطبيب 
وكلها  ونقابية،  وتعددية حزبية  وتعبير  وسكن وشغل 
تراكمات اشتغلت عليها الحكومات المتعاقبة على تدبير 

الشأن العام منذ 1956 إلى اليوم.
هذه التراكمات الجيدة واإليجابية والتي يعترف بها 
الرأي العام الوطني والدولي، والتي ال يمكن أن ينكرها 
وجود  تخفي  أن  يمكنها  ال  معروف  ناكر  أو  جاحد  إال 
اختالالت مازالت بالدنا تعيشها ومازلنا في حاجة إال 

مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لمعالجتها.
ومن أبرز هذه االختالالت نذكر ما يلي:

- االختالالت المجالية بين الجهات والتي كشفت عنها 
على  األق��ال��ي��م  م��ن  مجموعة  ف��ي  األخ��ي��رة  التساقطات 
المستوى الوطني ككلميم، وورززات، والحوز، وتنغير، 

وزاكورة، وشيشاوة، وطاطا، وميدلت،.. وغيرها.
- عجز نسيجنا االقتصادي عن تشغيل طاقاتنا الشابة 
واستمرار ارتفاع وتيرة البطالة وخصوصا منها بطالة 

الخريجين.

الفقر  واس��ت��م��رار  والتجهيزات  البنيات  ضعف   -
واإلقصاء والتهميش بالكثير من األرياف المغربية.

- عجز أغلب الجماعات المحلية عن تلبية حاجيات 
تخصص  التي  الباهظة  الميزانيات  رغ��م  المواطنين 

لها.
الماء  وف��ات��ورات  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع   -
والكهرباء ومصاريف النقل والتطبيب أمام تجميد الترقية 

وركوض األجور.
- التفاوت الكبير بين أعلى أجرة وأضعف أجرة على 

مستوى القطاعين العام والخاص.
- استمرار اقتصاد الريع والتملص الضريبي واإلفالت 

من العقاب.
- استمرار سوء توزيع الثروة بين فئات المجتمع.

والخصوصية  العمومية  االس��ت��ث��م��ارات  ضعف   -
سياحية  إمكانيات  من  بالدنا  توفره  ما  مع  بالمقارنة 

طبيعية واقتصادية وبشرية هائلة.
مختلف  ف��ي  ال��ق��وة  عناصر  م��ن  لها  بلدنا  وخ��ت��ام��ا 

المجاالت ما يؤهلها للتغلب على هذه االختالالت.
< أوشيخ يدير )أيت أورير(

نريدها حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا

عبد اإلله
 بن كيران
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أسرعت إلى أمي وَجَثوت عند قدميها، وأظهرت لها صادقا أنني ال أقبل 
أن أسبب لها المزيد من األلم، وإن كان عشقي لهذا المسرح سيكون مصدر 

تعاسة لها، فليذهب إلى الجحيم مع الشيطان.
ولم أكد أتلفظ بما سبق، حتى أردفت والدتي بالقول: »إيوا إلى كنت فقتي 
من القلبة.. وهداك الله، نوض دابا عند السي عبد القادر حسن وقول ليه 

يقيدك مع الدراري اللي غادي يدفعوا الوراق المتحان البوليس«.
تراجعت بامتعاض وقلت:

أنا: »أنا نخدم في البوليس؟«
فأجابت والدتي بحزم:  

أمي: »بالفرحات عليك إلى نجحتي.. ها اللولين اللي كنتي تفنكتي عليهم 
كملوا التدريب.. ورجعوا شهوة منهم.. كيمشيو في الطريق بالزغاريت.. ويال 
وقف فيهم شي واحد في شي محل كيتجمعو عليه الناس بالرش بحال شي 

عريس..« 
ببنت  أنطق  أن  دون  أمي  لمالمح وجه  فاحصة  بنظرات  رأس��ي  رفعت 

شفة. 
لم أكن أتوقع هذا االقتراح »المفاجأة«، وال خطر بالبال أنها مازالت على 
اتصال باللة خديجة إبراهيم زوجة سيدي عبد القادر حسن شقيقة الزعيم 
عبد الله إبراهيم وزير األنباء آنذاك، وال علمت أنها طرحت عليها ما يشغلها 
من أمري، وعادت من عندها بالممكِن المتيسر من الوعود، حسب ما استنتجت 
من جواب األستاذ عبد القادر حسن، وهي تلك التزكية من الحزب لمن أراد 

المشاركة في امتحانات أعلن عنها الختيار عناصر األمن والشرطة.
بالطبع ال قدرة لي على التراجع عن قرار التزمت به اللة رقية، وأنا الذي 
وعدتها للتو أنني منصاع لما يرضيها، إلى حد أن أتخلى عن المسرح. وحتى 
ال يحدث ما يرغمني على ما ال أطيق - غضب األم -  اختفيت عن األنظار، 
وانزويت في قبة السي لحسن، بدل صالة تانجارت التي استقر فيها أخي 
عبد الله مع زوجته. وكان مِبيتي في دارنا تلك الليلة، أمرا اطمأنت إليه والدتي 
المسكينة، التي لم ترى هذا المشهد منذ تأسيس فرقة »األمل« في دار والد 

السي عبد السالم الشرايبي والسي المختار.
 شعرت كأنني لم أغب عن أفراد جمعيتي الذين بلغوا ما يزيد عن الستين 
عضوا، تابعوا البرنامج وكأنني حاضر معهم، تصلني أصواتهم من صحن 
النادي واضحة وأنا في قبة السي لحسن القريبة من السطح المطل على 
صحن منزلنا، كما هو معروف في هندسة المساكن في هذا الحي الذي سمي 

لروعة دوره  بحي الُقصور.
وفي اليوم الموالي انطلقت مبكرا في اتجاه الرميلة ألتناول قهوة الصباح 
في مقهى موالي أحمد الخرشافي المحضرة بعناية من يد السيد الكرنيغي 
الشهير بالفقيه. ولست أدري هل كان شريكا لذلك الصيدالني الخرشافي، أم 
هو غدر الزمان ألزمه باالشتغال معه وهو ابن األسرة الثرية العريقة، قبل أن 
يعيد بناء تجارته من جديد في حي روض الزيتون، ويعلن عن فتح أبواب 
أحد منازل أبناء الباشا الكالوي كمطعم متخصص في الطبخ المغربي، وهي 
نجاح  رغ��م  األصيلين،  مراكش  أه��ل  من  ترحيبا  تلقى  لم  التي  الموضة 

صاحبها.
 هممت بمغادرة الرميلة قصد زيارة األستاذ عبد القادر حسن، فإذا بطرف 
عيني يرمق مالمح ليست عليها بغريبة. أسرعت للتدقيق، فإذا بصاحبها 
ذلك الشخص الذي اكتفيت أن أقدمه للقارئ في ما سبق من صفحات، بحرف 
الدال والتاء من اسمه بعد أن بلغ إلى علم مكتب الدائرة الثامنة للحزب، تحت 
قيادة سيدي إدريس بن عبد الرازق، أن مجهولين يسيرون جماعة باسم حزب 

االستقالل، وفيهم من يظهر السالح ليدعي انتماءه لجناح المقاومة.
 ولعل القارئ يذكر أنني كنت تنكرت في صفة بائع على عربة، وتيسر لي 
اكتشاف تلك الخلية المدعية، ثم كان ما كان من ذهابنا أنا والسيد احماد 
بالهاشمي ورجالن من أعضاء المقاومة الحزبية وهما السيد صالح الزمراني 
الذي اشتهر بزريكم فيما بعد، وشريكه في الحكم باإلعدام السيد الماللي. 

وأكتفي بالتذكير، فال حاجة إلى إعادة التفاصيل. 
المهم أن صاحب المالمح هو السيد د ت.. الذي انتهت قصته بالتفاوض 
على أن يصحح وضعه، ويسلم سالحه مقابل أن يصبح مسيرا لجماعة 
رسمية، الشيء الذي أفزعني، وأفقدني الرغبة في متابعة نضالي، وانصرفت 

أبحث عن نفسي في غير عالم األحزاب.
التقت نظراتي بنظراته المصوبة في اتجاهي، وهو يبتسم مرحبا بالصدفة 
التي ربما شغلت شريط جلوسه معنا نحن األربعة يوم مفاجأته.  وكنا: احماد 
بالهاشمي، ومبارك الزمراني، والسيد الماللي، وعبد ربه الذي كان أصغرهم 
سنا، وأكبرهم حمال للمسؤولية في هذه »الهمزة الحامضة« فالحظ اضطرابي 

- أو ربما فعل ذلك ليخفف إحراجي - وتقدم مادا يده للسالم علي قائال:
»السي بن حسن ماعقلتيش علي وال.. أنا إدريس ت.. شفت الفن الّداك 

علينا«
أجبته باقتضاب وأنا متعمد إظهار انشغالي ألمر يستعجل ذهابي:

أنا: »كلها كينعس على الجنب اللي كيرتاح عليه« 
هو: »عندك الصح.. وداك الشي عالش أنا هنا.. جيت نشوف واحد المحل 

إلى صالح لينا نعملوه مكتب ديال المقاومة«.
فما استغربت في حياتي شيئا أكثر من تلك الكلمات، وتطلعت إلى وجه 
الرجل الذي لم تفارقه تلك االبتسامة التي لم أدري حينا أكانت استفزازا، أم 
هي مجرد تباٍه بالمكانة التي أصبح يحظى بها ذاك الرجل، أم هو شيء آخر. 
المهم أنني كنت متيقنا من أن الزمان كفيل باإلجابة على هذا السر، فاكتفيت 

بابتسامة تشبه ابتسامته قائال: »الله يكمل عليكم بخير«. 

تنويه للقارئ الكريم

في الحصة الماضية سقطت أثناء النشر كلمات غيرت معنى جملتين 
اثنتين وهما:

-1 »خصوصا وقد سبق وانقطع عن الدراسة، مما دفعها أال تتفاءل كثيرا 
في اختياراته«

-2 »طالما أن الشخصية التي رسمها السي لحسن احجام ِلَسِمي أبيه 
قد  والقرويين  يوسف  اب��ن  الكليتين  ف��ي  مالمحها  وح��دد  محمد  ال��ح��اج 

انمحت«
مع االعتذار والشكر

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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منــوعـات

تنظم جمعية أبي رقراق، بتعاون مع كلية 
واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم 
بسال الجديدة يوم السبت 14 فبراير 2015 
انطالقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا 
حول  دراس��ي��ا  يوما  ال��م��ذك��ورة،  الكلية  بمقر 
موضوع: »مدينة سال في أفق 2030: اآلفاق 
الممكنة«، ويشكل هذا اليوم وقفة ولبنة حقيقية 
لجعل مستقبل مدينة سال محط تفكير جماعي 
التحوالت  مع  قياسا  واستشرافي  وتشاركي 
واالجتماعية  والديموغرافية  االق��ت��ص��ادي��ة 

وال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة 
والسياسية التي 
س����ت����ش����ه����ده����ا 
ومن  ال��م��دي��ن��ة، 
ك���ل هذه  ش����أن 
ال���م���ج���االت أن 
ت����س����ت����ج����ي����ب 

الحالية  ل��ل��ح��اج��ي��ات 
بهدف   2030 أفق  في  للساكنة  والمستقبلية 

تحقيق رفاهية األجيال القادمة.

»مدينة سال في أفق 2030:
اآلفاق املمكنة«

ية
اله

ت إ
اقا

شر
إ

أطلقت الممثلة التونسية هند صبري 
حملة خيرية للقضاء على الجوع في 
العالم العربي بالتعاون مع برنامج 
العالمي، وأعلنت هند عن  األغذية 
نشرته  مصور  فيديو  عبر  الحملة 
على صفحتها في موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك« قالت فيه إن 
الوضع في المنطقة العربية يزداد 
سوءا يوما بعد يوم والبد من السعي 
إليجاد حلول، وإن تكن هذه الحلول 
بسيطة للحد من معاناة الكثير من 

األشخاص في عالمنا العربي. 
تم تصميمه  بيع جلباب  وعرضت 
لفيلم »الجزيرة 1« على متابعيها، 
وقالت إنه على من يرغب في شرائه 
التوجه إلى صفحة برنامج األغذية 
والتبرع من خاللها... وأضافت أن 
سوف  من  هو  تبرع  أكبر  صاحب 
لجلباب  ال��ج��دي��د  ال��م��ال��ك  يصبح 
الجزيرة، وكشفت هند أنها ستقوم 
بنفسها بتسليم الجلباب لصاحب 

أكبر تبرع.

خاتم الرئيس األمريكي باراك أوباما 
الذي ال يزال يضعه منذ 30 عاما شغل 
العالم عند نشر الصور الحديثة له، 
تبين أنه الخاتم نفسه الذي وضعته 
زوجته »ميشال روبنسون« في إصبعه 

يوم زفافهما عام 1992.
 ويقال إنه وبحسب الخط العربي 
وع��ل��م��اء ال��دي��ن، ي��زي��ن ه��ذا الخاتم 
اإلعالن الحقيقي لإلسالم والشهادة 
األولى »ال إله إال الله«. فهل هي مجرد 
صدفة تلعب دورها 
في رسم النقوش 
على الخاتم، أم 
الرئيس  أن 
األمريكي فعال 
م�����ت�����م�����س�����ك 
ب�����دي�����ان�����ت�����ه 

اإلسالمية؟

لرئيسها نقول ال
وال أهال وال سهال

وكذلك لوباء اإليبوال
وال طاب نزال

فالعجوز نراه هزيال
ال يهتدي للصواب سبيال

والحق أال يكون خليال
فقد أساء القوال

وبعده أساء الفعال
بضعا وثالثين حوال

لم نر له فيها عدال
بل لم نجد إال هوال

وتخلفا وجهال
وجسما جله دمال
وأديما كله قحال

وتحكيما أكثره هزال
وبطنا رخوا رهال!

عي�سى مماتو

حقيقة خاتم

أوباما المنقوش

بعبارة »ال إله إال اهلل«

>>  قل سيروا في األرض فانظروا كيف كان 
الله،  ملكوت  في  بالسير  قبلكم،  من  الذين  عاقبة 
قدرته  ف��ي  والتملي  وخلقه،  آالئ���ه،  ف��ي  والتدبر 
وجالله، واالعتبار بأحوال الدنيا، والناس، وتنوع 
ألوانهم وصفاتهم، وتبدل أحوالهم وحياتهم، تكن 

من أهل االعتبار والتقدير.

نبيل، وصفة من  التسامح خلق إسالمي   >>
صفات المؤمنين، جعله الله زينة للناس، وجمل 
به الصالحين والصادقين، وجعله مكرمة من مكارم 
المسلمين، فاتخذ من سماحة الرسول األكرم مثلك 
عفو  الله  ألن  ويصفح  يعفو  ك��ان  فقد  وق��دوت��ك، 

غفور.

الرئيس األمريكي 
باراك أوباما

<  بقلم : أبو أزهار

املمثلة هند صبري تريد 
القضاء على اجلوع

 ببيع جلبابها!؟

تنظم جمعية تيسير مركز سيدي مومن 
حول   مفتوحا  ل��ق��اء  ال��ب��ش��ري��ة   للتنمية 
العالقات المغربية اإلسبانية مع اإلعالمي 
العربي  محمد  األس��ت��اذ  وال��دب��ل��وم��اس��ي 

المساري.
وذل���ك ي���وم 19 ف��ب��راي��ر ال��ج��اري بمركز 

الجمعية على الساعة الخامسة زواال.

مناقشة العالقات المغربية اإلسبانية 
في سيدي مومن

العربي
المساري
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رسالة موالي هشام إلى الملك محمد السادس وثيقة تناستها الصحف المغربية، أو تفادت نشرها

أحدثوا اللوائح السوداء في عهد محمد السادس
عبر  السلطانية،  المحيطات  ابتليت 
مراحل تاريخ المغرب بشريحة من البشر 
بجانب  مكانتهم  ي��ض��م��ن��ون  ال  ال��ذي��ن 
السلطان، إال بالغيبة والنميمة، لحرق كل 
من يتسرب إلى المحيط السلطاني دون 

علمهم، أو دون أن يكون عميال لهم.
ك��ي��ان��ات شبه  ظ��ه��رت  كلما  ف��ت��راه��م 
مستقلة عن نفوذ األعوان الدائمين)...( 
للسلطان، إال وصبوا عليها جام غضبهم، 
وكان القتل في تلك األزمان سهال.. وعندما 
نتعمق في أسباب القتل، نجد أن أغلبها 
كان نتيجة وشاية كاذبة. وكم غيب الموت 

من ضحايا.
التوسع  ب��وادر  بدأت  وبعدما  وهكذا 
الحضاري األروبي في المغرب، مع بداية 
الحماية  قبل  وح��ت��ى  ال��م��اض��ي،  ال��ق��رن 
العناصر  ع��ل��ى  ب��ال��م��راه��ن��ة  ال��ف��رن��س��ة 
المتنورة، فكريا، أو الغنية ماديا، والبدء 
بتزويد تلك النخبة، بجواز سفر إنجليزي 
أو فرنسي أو ألماني، لدرجة أصبح معها 
اجتماعية  ميزة  األجنبي،  السفر  جواز 
يحسد عليها كل حاصل على ذلك الجواز، 
تكونت في المحيطات السلطانية، ظاهرة 
في  ونسفها  ال��ظ��اه��رة،  ل��ه��ذه  ال��رف��ض 
مهدها، وتقديم كل حاصل على جواز سفر 
أجنبي، للسلطان على أنه خائن متآمر، 
الوسيلة  إن  وح��ي��ث  ك��اف��ر،  وملحد  ب��ل 
الزمان،  ذل��ك  ف��ي  كانت  التي  الوحيدة 
اإلعالمية،  التغطية  أج��ل  من  تستعمل 
كانت هي خطب الجمعة، فلقد كان أعوان 
ال��ع��ل��م��اء خطباء  ي��ك��ل��ف��ون  ال��س��ل��ط��ان، 
الرأي  إلى  رسائلهم  بتبليغ  المساجد، 
العام، عبر خطب الجمعة، ليسارع زبانية 
المحيط السلطاني إلى إبالغ جاللته، بأن 
في  أحكامهم  أص��دروا  الجمعة،  خطباء 

حق أعداء سيدنا.
وحتى ينجح مخطط النميمة في حق 
المحيط  أع����داء  ب��أن��ه��م  ي��ص��ن��ف��ون  م��ن 
السلطاني كان يتم تشجيع أولئك العلماء 
كتب  في  تدوين خطبهم  على  الخطباء، 

يؤلفونها، لتصبح حديث المجامع.
الكتاني  المامون  الخطيب،  فالعالم 
الفاسي، جمع خطبه في كتاب عنوانه: 
»هداية الضال المشتغل بالقيل والقال«، 
المنطقية  الصورة  هي  والقال  والقيل 

لحرية التعبير.
ورجوعا للحرب التي أعلنها الخائفون 
على تسرب األفكار الجديدة إلى األسماع 
السلطانية، وخاصة في حق المتنورين 
الحاصلين على جوازات السفر األجنبية، 
نجد بعض العلماء، المرتبطين بأصحاب 
الحاصلين على  أولئك  سيدنا، يصفون 

جواز السفر األجنبي بالكافرين..
عالم فاسي آخر كان اسمه عالل بن 
عبد الله الفاسي كتب أطروحة يقول في 
عنوانها: ))إيقاظ السكارى، المحتمين 
ب��ال��ن��ص��ارى، ث���م: ال��وي��ل وال��ث��ب��ور، لمن 
اح��ت��م��ى ب���ال���ب���اس���ب���ور)...(، خ��ط��ب بها 
األول((  ال��ح��س��ن  ال��س��ل��ط��ان  ب��م��ح��ض��ر 
محمد  ال����م����غ����رب.  ي���ق���ظ���ة  )م����ظ����اه����ر 

المنوني(.
العمل  أوج  ب����ال����ت����أك����ي����د،  وه�������و 
التوجيهي للتالعب أوال  االستخباراتي 
بالرأي العام، وبالتالي: إلقناع السلطان، 
بحتمية إعالن الحرب على كل من ال يكون 

خاضعا لنفوذهم)...(.
في  تطوره  رغم  الذي  األسلوب  وهو 
العصر الحاضر، وانتشار وسائل التبليغ 
اإلعالمي، وتعدد الصحف التي لم يبق 
سرا في عهدنا، أن أغلبها أصبح يعوض 
في عهد الحسن الثاني خطب الجمعة في 
عهد الحسن األول، وتاريخ الحسن األول، 
لحدود  حاميا  قويا  سلطانا  ك��ان  ال��ذي 
المغرب الممتدة من طنجة إلى تمبكتو، 
حافل بأنشطة أقطاب المحيط السلطاني 
الذين كانوا يبرعون في تسويد صورة 
كل مفكر ال يقبل تبليغ الطاعة للسلطان 
للمحيطين  أوال  طاعته  تقديم  عبر  إال 

به.
فنجد النماذج في تاريخ الحسن األول، 
زمنه:  في  ال��ص��ادرة  الكتابات  كل  وف��ي 
))ع��ن��دم��ا اس��ت��دع��ى ال��س��ل��ط��ان موالي 
الحسن قائده ولد الشبلي ليسأله عن 
ثورة بني مطير، أجابه القايد بقوله: ال 

أستطيع أن أدافع عن هؤالء األغبياء)...( 
إن بعضا منهم سخن لهم الراس، وعندما 
سأل عن الفاسيين، قال له: إنهم كالفيران 
السلطانية.  )المحالت  المصيدة((  في 

لويس أرنو(.
الفرنسي  الصحفي  كتب  زمننا  وفي 
الديستي الجنرال  أيام مدير  توكوا عن 
العنيكري: ))إنه يكون في بيته كالقط 
هادئا يغنغن، وبغتة يخرج أظافره، إنه 
يضرب الحصار على الملك، حتى ال تصله 
األخبار، لذلك كان يسمى رجل المملكة 

القوي((.
تذكرت هذا بعد أن غيب المرض هذا 
الجنرال، رجل المملكة القوي، وقد أصبح 
محبطا،  منسيا  العاجزين،  من  أضعف 
ألقرأ في موضوع صحفي نشر مؤخرا عن 
))المغاربة  المفكرين  م��ن  طبقة  ب��روز 
المعتبرون في الالئحة السوداء(( )طارق 

حري. تيل كيل 30 يناير 2015(.
وكان هذا الصحفي، على هامش األزمة 
تحامل  عن  يكتب  المغربية،  الفرنسية 
القناة الفرنسية فرانس 24 على المغرب، 
بتقديمها الستجوابات مع من يعتبرون 
في الالئحة السوداء)...( ليعلق صحفي 
آخ���ر ب����دون إم����ض����اء)...( وف���ي سياق 
الحدث)...( ويكتب ))بأن هذه المشاكل 
بين المغرب وفرنسا، أكبر من أن تغطي 
يجتهد  مصطنعة)...(  أح���داث  عليها 
الجانبين)...(  م��ن  ظ������الم)...(  ط��ي��ور 

لخلقها(( )األخبار. 3 فبراير 2015(.
ليتمتع هذا الكاتب باستثنائية متميزة، 
ويدرج أيضا طيور الظالم المغاربة)...( 
في خلق األزمة، تماما كما يفعل وما فعل، 
طيور الظالم في األطراف األولى من هذا 
أسماؤهم  المقيدة  كان  أيام  الموضوع، 
على الالئحة السوداء)...( يعتبرون في 
عهد الحسن األول »الويل والثبور وإيقاظ 
السكارى المحتمين بالنصارى« اعتبارا 
القناة  إل��ى  يتحدثون  ال��ذي��ن  ك��ل  ل��ك��ون 
محتمين  ال��ف��رن��س��ي��ة،  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

بالنصارى.
بوتفليقة،  الجزائري  الرئيس  وك��ان 
وقبل الرئيس الفرنسي هولند، قد تحدث، 
الكالم، عن سوء  ق��ادرا على  كان  عندما 
كنت  ))لقد  وقال  المغرب،  مع  تفاهمه 
الحسن  م��ن  أط��ل��ب  ال��رئ��اس��ة  قبل  حتى 
الحساسة  الملفات  يسحب  أن  الثاني، 
والهامة، من بين أيدي إدريس البصري، 
المعروف، بكثرة مناوراته وكثرة استعماله 

لأليادي الخفية(( )آخر ملك. توكوا(.
واأليادي الخفية، كما الزالت في األيام 
الحالية، هي التي جعلت الصحفي يكتب 
ع���ن ت��ص��ن��ي��ف ك���ل م���ن ه���و غ��ي��ر متفق 
معهم)...( في عداد المسجلين في الالئحة 

السوداء.
في  السوداء  الالئحة  كانت هذه  وإن 
المراحل األخيرة، تطول وتطول، بشكل 

يدعو لالستفسار، من من حقه، أن 
هؤالء  م��ع  المتفقين  غير  يصنف 
الالئحة  في  ليضعهم  ال��س��ادة)...( 
السوداء، دون الرجوع إلى مصادر 
مبنية على النقاش في إطار مجلس، 
سمعنا من قبل، عن تسميته بمجلس 
األم���ن ال��داخ��ل��ي، ك��م��ا ن��ص عليه 
الدستور ولم يتشكل لحد اآلن، وكان 
مفروضا في هذا المجلس أن يناقش 
يقرأ  وأن  ح����االت..  ف��ي  ويتعمق، 
ال��ت��ق��اري��ر وال��م��ص��ادر ف��ي حاالت 
مع  نعيش  بالتأكيد  ونحن  أخرى، 
جيل ممن ال يعتبرون القراءة مصدرا 

لالطالع.
البطل  ملف  شهور  منذ  أتتبع 
زكريا  المومني  المغربي  العالمي 
وقد حولته التوجيهات، إلى عدو، 
محمد  الملك  إلى  كتب  ال��ذي  وهو 
السادس رسالة يطلب فيها تدخله، 
نشرها  أخ���رى  رس��ال��ة  ف��ي  ويعبر 
ب�»األسبوع« عدد 3 أبريل 2014 عن 
اس���ت���ع���داده ل��ل��ت��ن��ازل ع���ن دع���واه 
الموضوعة في المحكمة الفرنسية. 
وبعد أن اعترف بأن الملك، أرسل 
السجن،  إل��ى  خاصا  مبعوثا  إليه 
ليخبره بأن عفوا ملكيا سيصدر في 
العفو،  على  حصوله  وبعد  حقه، 
وزير  استدعاه  لفرنسا،  ورجوعه 
الداخلية العنصر لينزله في فندق 
حسان بالرباط، ثم ينكر العنصر أنه 
عرف المومني، أو أنه اتصل به.. 
وقد رأينا أن تصرفات المومني إنما 
هي ردود فعل على ما ينشر حوله 
في المغرب، وقد ُنشر أخيرا بأنه لم 
يكن يوما بطال في المالكمة، وإنما 
الذهبية)...(  الميدالية  على  حصل 
مصري  صحفي  نشر  كما  تماما 
الخالف  ه��ام��ش  م���ؤخ���را، وع��ل��ى 
ال��م��غ��رب��ي ال��م��ص��ري ال��ع��اب��ر، أن 
المغاربة أذكياء فقد اكتشفوا بعد 
قام  السيسي  ال��رئ��ي��س  أن  س��ن��ة، 

بانقالب عسكري.
وكيف تنشر التوجيهات السرية، 
اجتمع  ه��ش��ام  م���والي  األم��ي��ر  أن 
بعناصر البوليساريو في مدريد، في 
مع  فيه  يتعشى  ك��ان  ال��ذي  الوقت 
سلمان  الجديد  السعودي  الملك 
بالرياض، وهذه مدريد، على مرمى 
االستخبارات  وس��ائ��ل  م��ن  ح��ج��ر 
المغربية، وكان بإمكانها أن تصور 
مسؤولي  م����ع  ه����ش����ام،  م������والي 
كان  إذا  بأسمائهم  البوليساريو، 
فعال اجتمع بهم كما قالوا في محل 
الباييس،  ج��ري��دة  بمقر  ع��م��وم��ي 
المصداقية،  ب���ع���ض  ل���ي���ع���ط���وا 

الدعاءاتهم.
استفحلت  هشام  م��والي  قضية 

مؤخرا في مجال الحرب السرية ضد 
الموضوعين في اللوائح السودوية، 
محمد  الملك  عم  اب��ن  تلقى  عندما 
إياها  بلغه  ملكية  رسالة  السادس 
صديق مشترك، ولد بن عبد الرزاق، 
توجيه  إلى  هشام  م��والي  ليسارع 
رفضت  أن  بعد  إلكترونية،  رسالة 
الكتابة الخاصة للملك التوصل بها، 
أنه  الذي نفى مرارا  فيكتب األمير 
أح���م���ر)...( وي��ب��دأ رس��ال��ت��ه بكلمة 
ماجيستي، موالي، ليؤكد فيها أنه 
ال يتعامل باألساليب الفوضوية وال 
أن  تبين  وق��د  الملك،  ضد  يتظاهر 
الضابط  هو  المظاهرة  نظم  ال��ذي 
الذي ال يتفق معه أحد على  أديب 
طريقة تعامله، ملمحا بين السطور 
إلى تواجد أياد محركة لهذا الخالف، 
ثم يمضي الرسالة، وقبل إمضائه 
يكتب: بخط يده: »مع كل التحيات 

والتمنيات«. 
موالي هشام إذن، عاد باألزمة إلى 
منطلقها الذي ال تنكر األحداث، أنها 
المحيطين  م��ؤام��رات  من  م��ؤام��رة 
بالقصور، وقد انقضوا على رسالة 
األمير للملك، ليطلقوا أقالم صحفيين 
في خدمتهم)...(، بكل معنى الكلمة، 
القنوات،  إح����دى  ف���ي  ل��م��وظ��ف��ي��ن 
محمد  حفيد  سمعة  ف��ي  لينهشوا 
الخامس، ويصفوه بالجاهل الذي 
علما  بالفرنسية،  الكتابة  يعرف  ال 
بأن الكتابات اإللكترونية غالبا ما 

تكون مشوبة باألخطاء.
هل  المشروع،  التساؤل  ويبقى 
الزال التعامل بين ملك معتدل يحظى 
باهتمام شعبي كبير، وبين ابن عمه 
محرر  إلى  االنتساب  في  وشريكه 
المغرب، محمد الخامس، وهو أستاذ 
ج��ام��ع��ي وف��اع��ل اق��ت��ص��ادي فضل 
االبتعاد ما بين أمريكا وبريطانيا 
بأنه  ك��اذب��ة  ادع����اءات  يكذب  حتى 
اب��ن عمه، وليست في  ت��ن��اور ض��د 
الحقيقة، إال صيغة أخرى من صيغ 
في  ال��ن��م��اذج،  الكثيرة  ال��م��ن��اورات 
التاريخ  م��ن  ال��م��ظ��ل��م��ة  ال��م��راح��ل 

المغربي.
إن تصنيف طبقة مغربية، وليس 
األمر متعلقا بالمومني وال بموالي 
الالئحة  إن  ب��ل  وح��ده��م��ا،  ه��ش��ام 
السوداء التي تزداد طوال، مع قصر 
نظر كاتبيها، هي التي تدفع الكثيرين 
ردة  على  وترغمهم  ال��خ��وف،  إل��ى 
الفعل، وتجعل خطر التمرد الفكري 
للسمعة  ت���س���يء  ب��ط��ري��ق��ة  ي��ن��م��و 
المغربية وللمصالح العليا للوطن.

هذا الوطن الذي يحتاج اليوم لكل 
خطر  تجنيبه  في  ليسهموا  أبنائه 
الفوضى التي تغزو العالم. وال يمكن 
التي  الطريقة  ب��ه��ذه  ال��وط��ن  ب��ن��اء 
وعلى  األي��ام،  هذه  فيها  استفحلت 
ص���ف���ح���ات ال���ج���رائ���د وال���م���واق���ع 
اإللكترونية عمليات القصف العنيف 
في حق كل من يريدون إسقاطه، أو 
سحبه من المحيط المتحرك المحتاج 

للمزيد من الطاقات.
وقد رأينا كيف تم قصف رموز من 
الدكتور  ال��م��رح��وم  ات���ه���ام  ق��ب��ي��ل 
المخابرات  مع  بالتعامل  الخطيب 
الفرنسية، ووصف رئيس الحكومة 
ب��ال��ل��ص وال��ن��ص��اب، ووص��ف��ه هو 
والتماسيح  بالعفاريت  لمعارضيه 
والشياطين، ونشر الملفات التي لم 
ي��ف��ص��ل ف��ي��ه��ا ال���ق���ض���اء، ف���ي حق 
المستشار الملكي الزناكي، ومحاولة 
وزيرا  ك��ان  ش��اب  إح���راق مستقبل 
للشباب، محمد أوزين باتهامه بما 

لم يتهمه به أي قضاء.
ضمائر  تستيقظ،  الضمائر  عل 
ال���ذي���ن وض���ع���وا م��ع��ارض��ي��ه��م في 
الالئحة السوداء، وضمائر من هم 

ضحايا واقع إعالمي غير سليم.
الجدد)...(  األقوياء  ه��ؤالء  وعل 
إلى  وضرباتهم  عنايتهم  يوجهون 
مكونات الفساد التي تخرب البالد 

والعباد.

 مصطفى العلوي

الحقيقة الضائعة

عل الضمائر تستيقظ، 
ضمائر الذين وضعوا 

معارضيهم في الالئحة 
السوداء، وضمائر 

من هم ضحايا واقع 
إعالمي غير سليم.

وعل هؤالء األقوياء 
الجدد)...( يوجهون 
عنايتهم وضرباتهم 
إلى مكونات الفساد 

التي تخرب البالد والعباد

ورثة أوفقير والدليمي والبصري
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