
  

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
alousbouea@gmail.comحكيمة خلقي

2015 السنة الثامنة واألربعون > صدرت عام 1965 > الثمن                         دراهم  12 مارس  لـ    > العدد:  828/1265 اخلميس 21  جمادى األولى  1436 املوافق 

سري

02

02

داخل العدد

»املغرب الوسيط« 
بني  املستشار 
أزوالي

كبرى  أص����ح����اب  م����ن  واح������د 
في  رغ��ب  الحسيمة،  في  المقاهي 
الحصول على الرخصة المعلومة)...( 
رخصة بيع المشروبات)...( عندما طرق 
الباب المعروفة في الرباط، ووقع االتصال 
بعامل المدينة رفض وقال إن البار قريب 
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> الرباط. األسبوع

تزامنت التحركات شبه المعارضاتية، لبعض الصحراويين سواء 
في الصحراء أو في بعض المدن األخرى، مع واقعة فوضوية كبيرة، 
حصلت في مقر وزارة الداخلية بحي الرياض، صباح الجمعة الماضي، 
حيث شوهدت مجموعة من المنتسبين لألقاليم الصحراوية، في شبه 
الداخلية،  وزارة  ضد  شعارات  وإطللاق  واحتجاج،  وصياح  فوضى 
الللوزاري، مما اضطر بعض  صاحبتها حركة إقفال لمخارج المكتب 
الزوار للخروج من الباب الخلفي. وكانت التصريحات التي أطلقها 
القطب االستقالي في الصحراء ولد الرشيد، والذي طالب بإطاق سراح 
المعتقلين المحكوم عليهم في قضية مخيم »كديم ايزيك« وتلميحه إلى 
أن تلك االعتقاالت كانت مطبوعة بخرقها لحقوق اإلنسان، نوعا جديدا 
من التعامل مع القضية الوطنية. ليحذر مصرح صحراوي لل»األسبوع« 

بأن هذه مؤشرات لشيء ما، يحضر في األقاليم الصحراوية.

»المغرب الوسيط« 
بين  المستشار 

أزوالي وحسن أوريد

> الرباط. األسبوع

وتبادل  التنسيق  بللدأ 
البيع والشراء في مقاعد 
االنتخابات، يعرف طريقه 
في العاقات بين أقطاب 
عندما  ومثا،  األحلللزاب، 
األحللرار عن  تنازل حزب 
في  الحزب،  قيادة  مقعد 
أشرف  لفائدة  الللشللمللال، 
أبرون، الذي أصبح منسقا 
لللحللزب االسللتللقللال، ظهر 
مع  التجمعي  التنسيق 
حللزب االسللتللقللال، وذلك 
رغم أن التحالف إن صح 
أو  حاصل  التعبير،  هذا 
سلليللحللصللل بلليللن أحللللرار 
مزوار، وبين حزب األصالة 
مادامت  واللللملللعلللاصلللرة، 
التزكية الحكومية لما بعد 

االنتخابات، ستكون بين 
والتنمية،  الللللعللللدالللللة 
واألحللللللللللرار، واألصللللالللللة 
والمعاصرة، ليبقى  هناك 

صراع باطني بين هذين 
المرتبة  حول  األخيرين، 
األولى  فالمرتبة  الثانية، 
التوقعات  قلللاللللت  كلللملللا 

عند  ستبقى  العلمية)...( 
حللزب بللن كلليللران ويقول 
األحللللللللللرار إنللللهللللم أحلللق 
بالمرتبة الثانية من حزب 

بقي  إن   - اللللبلللاكلللوري 
حزب  بينما   - الباكوري 
األصالة مازال يحلم بأنه 
لللم يكن  حلللزب قلللوي، إن 
المرتبة  على  سيحصل 
فللإنلله سيحصل  األولللللى، 
على المرتبة الثانية.. إذا 
لم يكن ما نسب إلى موقع 
»إنصاف بريس« من إعان 
المستشار  لتبرؤ  علني 
فلللللؤاد الللهللمللة ملللن حزب 
ومللللن بعض  األصللللالللللة، 
يتكلمون  الللذيللن  رملللوزه 
أغلب  فللإن  الهمة،  باسم 
في  إنه  يقولون  الحكماء 
الللللذي نسب  الللتللصللريللح 
للهمة، ضربة قاضية لطي 
هذه التجربة التي كانت 
قللائللمللة علللللى كللذبللة حزب 

سيدنا.

> الرباط. األسبوع

الضربات،  مللن  سلسلة  بعد 
وآخرها ضربة »كريس كولمان« 
الذي لم يعد هناك شك في كونه 
فرنسي المصادر )أنظر األسبوع 
ظهر   ،)2015 مللللارس   5 علللدد 
ياسين المنصوري المدير العام 
للدراسات  العامة  للمديرية 
والللمللسللتللنللدات، بللشللكللل غير 

جلسات  فللي  متوقع 
الحوار بين الفرقاء 
الليبيين في مدينة 
الللللصللللخلللليللللرات، 
مصادر  وتللقللول 
إنه  إعلللامللليلللة 
حلللللضلللللر يلللللوم 
األخير  السبت 
رفلللللقلللللة وزيلللللر 
الللللخللللارجلللليللللة 
الدين  صلللللاح 

مزوار.
المصادر  بعض 
المتابعة لاجتماع، 

المنصوري  إن  قالت 
الفرقاء  مللع  اجللتللمللع 
نفس  على  الليبيين 
الللللطللللاولللللة؟ غللليلللر أن 

األطراف المخابراتية الجزائرية 
اللللملللتلللابلللعلللة للللملللا يللللجللللري في 
الصخيرات)..( حاولت أن توجه 
من  للمغرب  استباقية  ضللربللة 
خال التعجيل بعقد حوار مواٍز 

بين أحزاب ليبية في الجزائر.
وكلللللللللللللللان الللللللللصللللللللراع 
المخابراتي قد بلغ أوجه 
تنسيق  خللللللال  ملللللن 
مع  الللللجللللزائللللريلللليللللن 
المصريين واإليطاليين 
من أجل عقد لقاء 
بين  مللللللوسللللللع 
األطللللللللللللللللللللللراف 
في  المتناحرة 
ليشمل  ليبيا، 
زعماء  أيللضللا 
في  اللللقلللبلللائلللل 
القاهرة، ليتأكد 
أن  عللللمللللللللليللللا 
الللللللليلللبللليللليلللن 
سيجرون ثاثة 
حللللللللللللللللللوارات؛ 
الحوار األول في 
والحوار  المغرب، 
الجزائر،  في  الثاني 
بينما الحوار الثالث 

في القاهرة.

ياسين المنصوري وسط 
الليبيين في الصخيرات

يشكل يوم 8 مارس من 
كل سنة فرصة للحركات 
النسائية في مختلف بقاع 
العالم من أجل استعراض 
عضاتهن، لكن مسيرة 8 
مارس في الرباط، كان لها 
طللعللم رجلللاللللي، بللعللد أن 
تللزعللمللهللا كلللل ملللن حميد 
لشكر  وإدريلللللس  شللبللاط 
والحبيب المالكي )أنظر 

الصورة(..
الشكل  بللهللذا  مسيرة 
على  اللللللبلللللاب  فلللتلللحلللت 
أملللام رئيس  مللصللراعلليلله 
من  للسخرية  الحكومة 

»المعارضة«، حيث قال بن 
كيران إن الرجال فشلوا 
الحكومة  مللواجللهللة  فللي 
بالنساء..  فللاسللتللعللانللوا 
إلى  ذلللك ال يصل  ولللكللن 
مللسللتللوى ملللا عللبللر عنه 
مصدر مقرب من بن كيران 
عندما اتهم كا من إلياس 
األمين  نللائللب  الللعللمللاري 
األصالة  لللحللزب  اللللعلللام 
وحميد  واللللملللعلللاصلللرة، 
شباط األمين العام لحزب 
االستقال بتمويل مسيرة 
مفضوحة«،  »غللايللة  ذات 

حسب قوله.

هذا الخبر

الرباط. األسبوع

اللقاء غير المتوقع  كل العيون كانت تترقب 
بين حسن أوريد الناطق الرسمي السابق باسم 
القصر، والمستشار الملكي أندري أزوالي، على 
هامش إحدى أمسيات معرض »المغرب الوسيط: 
الذي  إسبانيا«  إلللى  إفريقيا  مللن  إمللبللراطللوريللة 
للفن الحديث  يحتضنه متحف محمد السادس 

والمعاصر بالرباط..
مدعوين  كانا  وأزوالي  أوريللد  حسن  من  كل 
أن  الطبيعي  من  وكان  المناسبة،  تلك  لحضور 
يجتمعا في نفس قاعة العرض، لكن كاهما تفادى 
على  يسلما  لللم  إنهما  بللل  اآلخلللر،  مللع  الحديث 
بعضهما البعض، وكان حسن أوريد قد دخل إلى 
اإلسكان  في  السابق  بالوزير  مرفوقا  المعرض 
توفيق احجيرة، بينما اكتفى أزوالي بالسام على 

بعض المدعوين فقط.
كل من حسن أوريد وأزوالي تجمعهما قواسم  
التي  الفترة  عن  النظر  بغض  كبيرة  مشتركة 
قضاياها معا في الدائرة الضيقة للسلطة وكاهما 
ينهل من »أصوله األمازيغية« في تحركاته)..( لكن 
ال أحللللد يللعللرف سللبللب الللتللبللاعللد الللللذي حصل 

بينهما.
بعناية  الوسيط  المغرب  معرض  ويحظى   
كبرى، جسدها حضور األمير موالي رشيد في 
حفل االفتتاح، المنظم من طرف المؤسسة الوطنية 
للمتاحف بشراكة مع متحف »اللوفر« 
أصحاب  ويلللحلللاول  بللبللاريللس، 
المعرض إثارة االنتباه إلى 
المغرب الكبير، من خال 
بعض المعروضات التي 
من بينها بعض المنابر 
القديمة التي تلقى منها 
خطب الجمعة، وأواني 
خزفية، وأثواب حريرية، 
ومخطوطات وقطع أثاث 

فاخرة.

لم يبق هناك تواجد لحزب سيدنا

هجوم على الداخلية في مقر 
لوزارة الداخلية

صورة 
وتعليق

الحركة النسائية
في المغرب

بغض النظر عن تصريح نواب 
عند  بممتلكاتهم  ووزرائها  األمة 
للحسابات،  األعلللللللى  الللمللجلللللس 
الممتنعين)..(  النظر عن  وبغض 
لماذا لم يقدم زعماء األحزاب الذين 
تأكدت اختاالت تقاريرهم المالية 
للمحاكمة؟ وما معنى أن تستفيد 
أحزاب ونقابات من الدعم العمومي 
دون أن تحاسب؟ ثم لماذا لم يدخل 
المجلس األعلى للحسابات لمراقبة 
في  المتحكمة  الجمعيات  مالية 
المايير؟ ولماذا ال ينشرون على 
األقل برامجهم الهادفة إلى التأثير 

في تشريع القوانين؟

أزوالي

بن كيرانالباكوري

ولد 
الرشيد

أوريد
المنصوري
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م��دي��ن��ة احمل���م���دي���ة خلبر  اه���ت���زت 
القضائية  ال��ش��رط��ة  م��ن  ف��رق��ة  وص���ول 
في  مشهور  شخص  العتقال  بالرباط، 
البيضاء،  ال���دار  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة  امل��دي��ن��ة 
بعالقاته مع ملف عائلة مرتبة بامللفات 
ال��ع��ق��اري��ة ف��ي احمل��م��دي��ة، ورمب���ا كانت 
من  واح����دا  أي��ض��ا  تشمل  التحقيقات 

أوالد هذه العائلة.

قناة  في  تلفزيونية  مداخلة  أثناء 
»ميدي 1« تفوقت الوزيرة احلقاوي في 
املرأة،  مواضيع  ح��ول  النظارة  إقناع 
مسجلة إصابات إعالمية ضخمة، على 
العيادي  فتيحة  األص��ال��ة،  ح��زب  قطبة 
نائبة  ال���وزي���رة،  حليفة  ك��ان��ت  بينما 
على  الكيحل،  فاطمة  احلركية  عرباوة 
كانت  الذي  النقاش  في  مقنع  مستوى 
ف��ي��ه ال��ع��ي��ادي ك���ل م����رة، ت��ت��ح��دث عن 

السيدة الوزيرة.

ت���ع���اط���ف ك��ث��ي��ر م����ن األص�����دق�����اء، 
م��ع ال��ت��ج��م��ع��ي أح��م��د امل��داس��ن��ي، إثر 
في  له  أجريت  التي  اجلراحية  العملية 
املداسني  زايد، وكان  الشيخ  مستشفى 
مزوار،  املالية  وزي��ر  دي��وان  في  عضوا 
قبل أن يصبح عضوا في ديوان رئيس 

البرملان، الطالبي العلمي.

انتهى اتفاق بني بعض املتناقشني 
»داعش«  أن  إل��ى  الدينية  ال��ش��ؤون  في 
العراق،  في  أثرية  ملنشآت  بتحطيمها 
من  الكرمي  القرآن  جتريد  في  أسهمت 
ب��ع��ض رم���وزه ال��ت��ي ذك��ره��ا ف��ي آياته 
عندما  وخاصة  وث��م��ود،  ع��اد  قبيل  من 

حطموا قبر نبي الله يونس.

بغض  امل���رأة،  مسيرة  ط��رائ��ف  م��ن 
ال����ذي شهدته  ال��ت��ج��ي��ي��ش  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
املتحمسات  إحدى  أن  الرباط،  مسيرة 
امليكروفون  أخ���ذت  ال��ت��ظ��اه��ر،  ل��ف��ك��رة 
وصعدت فوق »ظهر« سيارة وطلبت من 
»ناضل  معها:  ي��رددوا  أن  املتظاهرين 
يا  امل��س��اواة.. ناضل  م��واط��ن.. ضد  يا 
م��واط��ن.. ضد امل���رأة«، وم��ع ذل��ك صفق 
أنها  الحظوا  بعدما  املشاركون  عليها 

مغلوبة على أمرها.

الداخلية  وزارة  جلنة  تقرير  ب��رأ 
ال���وزي���ر ال��س��اب��ق، م��ح��م��د أوزي�����ن، من 
الله  عبد  موالي  األمير  مركب  فضيحة 
احملسوب  للرجل  كلها  األنظار  لتنتقل 
وهو  بنسليمان  حسني  اجلنرال  على 
 6 رفقة  ال��ع��ك��اري،  ك��رمي  ال��ع��ام  الكاتب 
من  م��ص��ادر  أن  غير  آخ��ري��ن،  موظفني 
باألمر  املعني  إن  تقول  ال��وزارة  داخ��ل 
اس���ت���رج���ع م��ك��ان��ت��ه ب��ش��ك��ل ع�����اٍد رغم 

الفضيحة. تداعيات 

بعيدا عن حكاية التمويل األجنبي، 
ملتابعة  م��دع��وة  األمنية  املصالح  ف��إن 
ق��ض��ي��ة ال��س��ي��اح األج���ان���ب ال��ذي��ن يتم 
العمل اجلمعوي،  إطار  استقدامهم في 
ويتم زرعهم داخل مئات األسر املغربية 
مشتركة،  ب������«أوراش«  ال��ق��ي��ام  ب��دع��وى 
السياح  ه������ؤالء  أغ����ل����ب  وي��س��ت��ف��ي��د 
»امللغومون« أغلبهم من اإلقامة واملبيت 
مساهمة  مقابل  املغربية  البيوت  داخل 
البرنامج  امل��ص��اري��ف وه��و  ف��ي  رم��زي��ة 

الذي استمر على مدى سنوات.

ب��ع��د م��ن��ع ج��م��ي��ع ال��ص��ح��ف��ي��ني من 
اللجان  اج���ت���م���اع���ات  م���ن  االق����ت����راب 
الثانية  القناة  حظيت  السرية،  بدعوى 
انسحاب  تغطية  بفرصة  وح���ده���ا)..( 
املغلقة،  ال��ق��اع��ة  داخ���ل  م��ن  امل��ع��ارض��ة 
مناقشة  أط�����وار  ك��ان��ت جت����رى  ح��ي��ث 

مشروع اجلهوية..

ما خفي

إذا كان حاملو السالح سيشاركون في 
االنتخابات فمع أي حزب سيحارب الجيش؟

اليزمي والصبار يجمعان »المتشردين« و»حاملي السالح« في سلة واحدة

تحت األضواء

يتداول الرباطيون على نطاق واسع، 
حكاية ذلك احلقوقي السابق، واليساري 
الراديكالي السابق، الذي ال يبارح مكانه 
في املقهى)..( وبدل أن يذهب إلى مكتبه 
املوظفني  ف��إن  الوثائق،  توقيع  أج��ل  من 
في إدارته هم الذين يأتون بوثائقهم إلى 
ليقول  عليها..  التوقيع  أجل  من  املقهى 
هذا  في  مشاهدته  على  دأب��وا  أح��د ممن 
النهاية  هذه  يتوقع  كان  أحد  »ال  املكان: 

احملزنة لقوى اليسار في املغرب«.
ف��ي ظ��ل ه���ذا ال��ت��ي��ه احل��ق��وق��ي، على 
اختار  الرسمي،  الرسمي وغير  املستوى 
امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي حل��ق��وق اإلن���س���ان أن 
األي����ام األخ���ي���رة، توصية  ي��ط��ل��ق خ���الل 
وصفت بالغريبة وغير املدروسة األبعاد، 
تقتضي إدخال تعديالت على االنتخابات 
املغربي،  للجيش  ل���«ال��س��م��اح  امل��غ��رب��ي��ة 
وحاملي السالح واألجانب..« بالتصويت 

في االنتخابات التشريعية املقبلة.
عن  الصادرة  الدعوة  غرابة  تقف  وال 
العام(،  )األم���ني  الصبار  محمد  مجلس 
حدود  عند  )الرئيس(،  اليزمي  وإدري��س 
كونها غير مدروسة من الناحية العملية، 
غير  بشكل  ج��م��ع��وا  أص��ح��اب��ه��ا،  إن  ب��ل 
واحدة،  سلة  في  فئات  ع��دة  بني  مفهوم 
ح��ي��ث ي��س��ري ن��ف��س امل��ق��ت��رح ع��ل��ى فئة 
ينبغي  ال���ذي���ن  وامل���ت���ش���ردي���ن«  »ال���رح���ل 
حسب  االنتخابات،  في  إشراكهم  أيضا 

يحدد  لم  ال��ذي  ط����ري����ق����ة املجلس 
إشراكهم.

السالح  ح��ام��ل��ي  أن  اف��ت��رض��ن��ا  إذا 
س��ي��ش��ارك��ون ف��ي االن��ت��خ��اب��ات، ف��إن ذلك 
بأحزاب  التحاقهم  إل��ى  حتما  س��ي��ؤدي 
تدبير  طريقة  أن  ي��ع��رف  وال��ك��ل  معينة، 
االختالف السياسي لم ترق إلى املستوى 
بحزب  سيلتحق  م��ن  ف��ه��ن��اك  امل��ط��ل��وب؛ 
سيلتحق  من  وهناك  والتنمية،  العدالة 
سيلتحق  من  وهناك  االستقالل،  بحزب 
بحزب االحت���اد االش��ت��راك��ي، وه��ن��اك من 
سيلتحق بحزب البام أو بأحزاب أخرى.. 
فمن سيطيع هذا »العسكري السياسي«؟ 
اجليش  في  رئيسه  ألوام��ر  سيمتثل  هل 
احلزبي  زع��ي��م��ه  ألوام������ر  س��ي��م��ت��ث��ل  أم 
األوامر  عصيان  فضل  لو  م��اذا  املفضل؟ 
ماذا  السياسي؟..  العمل  حرية  بدعوى 
لو انتقل الصراع السياسي إلى الثكنات 

العسكرية؟.. 
ي��ق��ول مصطفى  ال���ص���دد،  ه���ذا  ف���ي   
للعدالة  ال��وط��ن��ي  امل��رص��د  رئ��ي��س  ك��ري��ن 
به  تقدم  ال��ذي  املقترح  إن  االجتماعية، 
خطير  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس 
من الناحية التطبيقية، ألنه سيؤدي إلى 
منزلقني أساسيني؛ »فحني تسمح حلاملي 
تسمح  أن��ك  فمعناه  بالتصويت  السالح 
حمالت  بتنظيم  ال��س��ي��اس��ي��ة  ل���أح���زاب 
السالح،  حاملي  أوساط  داخل  انتخابية 
ومراكز  العسكرية  الثكنات  ذلك  في  مبا 
املطاف  آخر  في  سيؤدي  وهذا  الشرطة، 
إلى نوع من األدجلة التي قد تتسبب في 
حسب  كثيرة..«،  مشاكل 

قوله.
نفس  يضيف 
في  امل����ت����ح����دث 
عما  ح����دي����ث����ه 
املنزلق  س���م���اه 
ال�����ث�����ان�����ي ب����أن 
ه����ذه ال��ف��ئ��ة من 
امل���واط���ن���ني 

بعينها،  أح���زاب  م��ع  متعاطفة  ستكون 
مما سيؤدي إلى صراعات داخل الثكنات 
بخلفيات  الشرطة  وم��راك��ز  العسكرية، 
ح��زب��ي��ة، ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ي��ن��ب��غ��ي فيه 
ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى امل��ه��م��ة األس��اس��ي��ة وهي 
شكل  ع��ن  النظر  »ب��غ��ض  ال��وط��ن  حماية 
ال��س��ي��اس��ي أو  ان��ت��م��ائ��ه��ا  احل��ك��وم��ة أو 

اإليديولوجي..«، يقول كرين.
املقترح  ع��ل��ى  امل��ص��در  ن��ف��س  وع����اب 
االع��ت��ب��ار وضعية  ي��أخ��ذ بعني  ل��م  ك��ون��ه 
القائد  ي��ق��وده  ال����ذي  امل��غ��رب��ي  اجل��ي��ش 
العامة  أرك����ان احل���رب  األع��ل��ى ورئ��ي��س 
املنصب  وه��و  امللكية،  املسلحة  للقوات 
الذي يتواله امللك، حيث سيتحول الوالء 
للتنظيمات  والء  إلى  »للقائد«  ال��والء  من 

السياسية.
أنه  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  خ��ط��ورة مقترح 
حساسية  أيضا  االعتبار  بعني  يأخذ  لم 
املغرب  ف��ي��ه��ا  ي��ت��ع��رض  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة 
خروج  عليه  فرضت  إرهابية  لتهديدات 
الشارع،  في  املواطنني  حلماية  اجليش 
فماذا لو دخل بعض املواطنني في نزاع 
حتت  املنضوين  والبوليس  العسكر  مع 
ل��واء ق��وات »ح��ذر« بدعوى وج��ود خالف 
لم  األس��ئ��ل��ة  ه��ذه  م��ث��ل  بينهم؟  س��ي��اس��ي 
تخطر على بال احلقوقيني الذين اقترحوا 
هذا املقترح الذي يجد سنده في جتارب 

دول أمريكا الالتينية)..(.
يذكر أن بعض احلقوقيني طالبوا في 
العسكرية،  احملكمة  بإلغاء  سابق  وق��ت 

ي����ت����ط����ور  أن  ق�����ب�����ل 
مطالب  إل���ى  األم����ر 
اجليش  مب��ش��ارك��ة 
ف�����ي ال���س���ي���اس���ة، 
مع  ب����ال����ت����زام����ن 
الدولية  الظرفية 

امل���������وس���������وم���������ة 
وهو  بالقالقل)...(، 

ما يتطلب مزيدا 
»احلذر«،  من 
ح��������ت��������ى ال 
ي���������ذه���������ب 
ك�������ل ه�����ذا 
»احل��������ذر« 

سدى.

شكايل: من عين عتيگ إلى فيينا
عني  ول������د  أن  امل������ع������روف، 
الرباط  ب��ني  بعيد  غ��ي��ر  ع��ت��ي��گ، 
البرملاني،  املستشار  ومت����ارة، 
أوائل  من  يعتبر  شكايل،  عابد 
امل��ل��ت��ح��ق��ني ب���ح���زب األص���ال���ة 
تأسيسه،  ب���ع���د  وامل����ع����اص����رة 
تزحزحهم  ل��م  ال��ذي��ن  م��ن  ولعله 
الهزات األخيرة التي عرفها هذا 

احلزب.
ع���اب���د، م���ن األط����ر اإلداري�����ة 
بتمثيل  تكلف  أن  وبعد  القدمية 
ح��زب��ه ف��ي ن���دوة أم��ن��ي��ة عقدها 

بالنمسا  فيينا  ف��ي  األروب��ي��ون 
ف��اج��أ احل��اض��ري��ن ب��ت��دخ��ل في 
املنتدى املتوسطي وجلنة األمن 
فبراير   18( األروب��ي،  والتعاون 
املغرب،  بدعم  أخبرهم  األخير( 
حماية  في  املؤسسة  ه��ذه  ل��دور 

األمن واالستقرار.
املغربية  احل��ك��وم��ة  ج��ري��دة 
»لوماتان«، ذكرت أن عابد شكايل 
الصمد هيكر،  بعبد  كان محاطا 
الرحمن  وعبد  السابي،  وخالد 

وشن، ومحمد مفيد.

كرينالصباراليزمي

عابد 
شكايل
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ال������ب������داي������ة 
ب����»اخل���ارج���ات« 
ي�������������������������������������������وم 
ال����س����ب����ت، ع����ش����رات 
احلسناوات وال أروع وال أحلى...
 ،2015 م��ارس   7 السبت  ي��وم 
زوجة  ك��ي��ران،  ب��ن  نبيلة  ش��ارك��ت 
العام  األم��ن  كيران  بن  اإلل��ه  عبد 
ورئيس  والتنمية  العدالة  حلزب 
»سفراء  ع����رض  ف���ي  احل���ك���وم���ة، 
القفطان«، في دورته األولى، الذي 
الفاخرة  الفنادق  أح��د  احتضنه 
ال��ب��ي��ض��اء، وإلى  ال����دار  مب��دي��ن��ة 
العرض، كل من  جانبها، حضرت 
زوجة  اخل��ل��ف��ي،  ال��زه��راء  فاطمة 
االتصال  اخللفي، وزير  مصطفى 
احلكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 
واملعادن،  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  وزوج���ة 
ع����م����ارة، وزوج������ة جنيب  جن����اة 

لدى  امل��ن��ت��دب  بوليف، الوزير 
وزير النقل واللوجستيك وفتيحة 
الرميد،  مصطفى  زوج��ة  الرميد، 
وابنته  واحل���ري���ات  ال��ع��دل  وزي���ر 

»هاجر«، مصممة األزياء.
يوم  وب����ع����ده����ن، اخل����ارج����ات 
للمرأة،  العاملي  اليوم  األحد، في 
عن  نيابة  سياسيات،  مناضالت 
ال���رج���ال. ال��ل��ه ي��س��م��ح ل��ي��ن��ا من 

عرقهن.
التي متيزت  النسائية  املسيرة 
ب��ح��ض��ور ح��م��ي��د ش���ب���اط األم���ن 
وإدريس  االستقالل،  حلزب  العام 
لشكر الكاتب األول حلزب االحتاد 
العماري  وإل���ي���اس  االش���ت���راك���ي، 
رفع  عرفت  »ال��ب��ام«،  رئيس  نائب 
لرئيس  بالشتم  تكيل  ش��ع��ارات 
ب���ن كيران  اإلل����ه  ع��ب��د  احل��ك��وم��ة 
معه،  سياسية  حسابات  وتصفية 

اليوم  تخليد  فلسفة  ع��ن  بعيدا 
العاملي للمرأة، حسب املراقبن.

الورش  ب��ص��اح��ب��ة  وال��ن��ه��اي��ة، 
كلو..  ال���ع���ام  امللكي، اخلارجة 

وحدها.
ومهنتها: نظيرة  اس���م���ه���ا 
النفسانية  ال��ع��امل��ة  ال��ك��رم��اع��ي، 

الداخلية  ب��������وزارة  وال����ع����ام����ل 
للمبادرة  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��ن��س��ق��ة 

الوطنية للتنمية البشرية.
النفسي  العالج  دراس��ات  بعد 
ف���ي س���وي���س���را واالش���ت���غ���ال في 
بجامعة  وال���ت���دري���س  ع��ي��ادت��ه��ا 
التحقت نظيرة  س���وي���س���ري���ة، 

أكبر  مهنية  مبدرسة  الكرماعي، 
)وزارة التجهيز( وأساتذة أعظم 
ومزيان  وزي���را،  القباج  »محمد 
بلفقيه كاتبا عاما، ومحمد حلب 
ليدخل  البشرية«  للموارد  مديرا 
الداخلية  وزي�����ر  اخل�����ط،  ع��ل��ى 
بنموسى،  ش��ك��ي��ب  ال���س���اب���ق، 
هذه  »املبادرة«،  مبهمة  ويقنعها 
مساعدة  ت����روم  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة 
وإدماجها  امل��ه��م��ش��ة  ال���ف���ئ���ات 

اقتصاديا واجتماعيا.
ن���ذك���ر مبهمة  س���ط���ور،   ف���ي 
الكرماعي«  »ن��ظ��ي��رة  ال��س��ي��دة 
ومراحل برامج املبادرة الوطنية 

البشرية. للتنمية 
مت����ح����ورت امل�����ب�����ادرة خ���الل 
 2010-2005 األول�����ى  امل��رح��ل��ة 
جماعة   403 برامج، همت  ح��ول 
حضريا  ح���ي���ا  و264  ق����روي����ة 
وج���������اءت »ان����ط����الق����ة امل���رح���ل���ة 
 2015-2011 للمبادرة  الثانية 
م��ن ط��رف ص��اح��ب اجل��الل��ة امللك 
خالل  من  جتلت  السادس،  محمد 

املالي الذي  ال��غ��الف  م��ن  ال��رف��ع 
مع  دره��م،  مليار   17 يناهز  ص��ار 
توسيع قاعدة االستهداف لتشمل 
حيا  و532  ق��روي��ة  ج��م��اع��ة   702
برنامج  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ح��ض��ري��ا 
خصص  الترابي  للتأهيل  خامس 
ل���ه غ����الف م���ال���ي إج��م��ال��ي ق���دره 
5 م��الي��ي��ر دره����م. ي��س��ت��ه��دف هذا 
1 مليون مستفيد قاطن  البرنامج 
 22 إل���ى  ينتمي  دوار،  ب�3300 
خاصة  جبليا،  أو  معزوال  إقليما 
التحتية  بالبنيات  يتعلق  ما  في 
)موقع  األس���اس���ي���ة«  واخل���دم���ات 
5000 جمعية  املبادرة(، مبشاركة 
في  الوطني  الصعيد  على  تعمل 
إط���ار امل���ب���ادرة، وأح��دث��ت 3500 
)الصحراء  ل��ل��دخ��ل  م���در  ن��ش��اط 

املغربية، يوم 2010/05/26(.
واش هاد ملرا نظيرة الكرماعي 
وحتليل  ح���دي���ث  ف���ي  )ال����ص����ورة 
نفساني لنب كيران( ما تستحقش 
لبنت  و«الوسام احلسني  التكرمي 

الناس«؟

العامل نظيرة الكرماعي: »الخارجات يوم السبت.. والخارجات يوم األحد.. وامرأة خارجة العام كلو.. وحدها«؟
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

> الرباط. األسبوع

بسيمة  اإلسالمية،  الوزيرة  أبانت 
على  وتفوقها  ذكائها  عن  الحقاوي، 
ال��ع��دي��د م��ن ال����وزراء ف��ي حكومة بن 
كيران، فقد تمكنت في غفلة من هؤالء 
من خلق مندوبيات ومخاطبين لوزارتها 
ولسياستها في مختلف ربوع وأحياء 
قانون  إل���ى  ال��ح��اج��ة  دون  ال��م��م��ل��ك��ة 

الهيكلة.
الوزيرة الحقاوي التي تشرف على 
والمرأة  بالتضامن  المكلفة  ال���وزارة 
واألسرة والتنمية االجتماعية والتي ال 
تتوفر على مندوبيات جهوية للوزارة، 
تمكنت بحيلة ذكية من إدخال مؤسسة 
التعاون الوطني التي ظلت مستقلة منذ 
فجر االستقالل داخل سياستها التي 
وأخذت  االجتماعي،  القطب  تسمى 
مكاتب  عبر  وتمرر سياستها  تصرف 
التعاون الوطني المعروفة بالقرب من 

المواطنين في األحياء وفي األزقة.
مصدر من داخل الوزارة أكد على أن 
فعالية  أكثر  أصبحت  السياسة  هذه 

حين تم تعيين مدير للتعاون الوطني 
قريب من حزب »البي جي دي«، فأصبح 

ه����ذا ال��م��دي��ر ي��ح��ض��ر ف���ي جل 
تعقدها  ال��ت��ي  االج��ت��م��اع��ات 
الوزيرة مع المديرين وكأنه 
أخذ  بل  للوزارة  تابع  مدير 
عاتقه  ع��ل��ى  ال��م��دي��ر  ه����ذا 
سياسة  تصريف  مسؤولية 

المملكة،  رب��وع  في  ال��وزي��رة 
يقوم  الوطني  التعاون  فسار 

بمختلف الخطوات التحسيسية 
والحمالت التوعوية ومختلف 

التي  ها البرامج  ر تقر
الحقاوي.
ول����ك����ي 
ت���ك���ت���م���ل 
 ، لعملية ا
ق��������ام��������ت 
ي  و لحقا ا

بالتنازل عن 
م�������خ�������زون 
ل�������ل�������وزارة 
من  بالرباط 

المساعدات لفائدة المعاقين من كراٍس 
متحركة و«عكاكيز«.. وغيرها، وسلمتها 
ل��ل��ت��ع��اون ال��وط��ن��ي م���ن أجل 
وهكذا  م��ح��ل��ي��ا،  ت��وزي��ع��ه��ا 
خلق  من  الحقاوي  تمكنت 
مندوبيات جهوية ومحلية 
الهيكلة  ان���ت���ظ���ار  دون 
القانونية التي تأتي أو ال 

تأتي.

> الدشيرة. األسبوع

ل��م��اذا اخ��ت��ار ع��ب��د اإلل���ه ب��ن ك��ي��ران رئيس 
الحكومة مدينة الدشيرة الجهادية وجهة سوس 
مدة،  منذ  له  شعبي  تجمع  أكبر  لعقد  عموما 
المعارضة  نظمتها  المسيرة التي  على  والرد 
ضده؟ فهناك سر في ترك بن كيران لجهة الدار 
أو  وجدة،  أو  القنيطرة،  أو  الكبرى،  البيضاء 
واختار  الحزب  قوة  فيها  تكمن  التي  مكناس 
الدشيرة؟ هذه األسئلة طرحت بقوة لدى أكثر 
ف��اع��ل س��ي��اس��ي دون ج����واب دق��ي��ق في  م���ن 

الموضوع.
مقربون من بن كيران أكدوا ل�»األسبوع« أن 
هذا األخير، مع إنهاك التدبير الحكومي لحزبه، 
بدأ يختار بدقة الجهات الترابية التي ستضمن 
رأسها  وعلى  الخطابية  لمهرجاناته  النجاح 
الوجود الضعيف لخصومه من فريق المعارضة، 
وهكذا اختار بن كيران الدشيرة وأكادير وسوس 
القباج  االتحادي  أوال،  وج��ود،  بسبب  عموما 
االنفتاح  ل��ت��ي��ار  ال��م��ن��ت��م��ي  أك����ادي����ر  ع���م���دة 
لن  وال��ذي  لشكر،  إدري��س  ضد  والديمقراطية 
رئيس  كيران  بن  لقاء  إفشال  في  أبدا  يساهم 

الحكومة نكاية في لشكر.
بينما السبب الثاني يعود لقوة حزب الجرار 
بالجهة بعد مسلسل هيكلة محكمة في الدشيرة 

وأكادير.

ملاذا اختار  بن كيران
الوزيرة الحقاوي تبسط سيطرتها الدشيرة وليس الرباط؟

 على مؤسسة التعاون الوطني

> الناظور. األسبوع

كما كان متوقعا بحسب العارفين بخبايا حزب الجرار 
بجهة الريف الكبير التي تضم خاصة مدن الحسيمة 
والناظور والدريوش، تفجر الصراع الذي يعرفه حزب 
منذ  ونواحيها  ال��ن��اظ��ور  بمدينة  صمت  ف��ي  ال��ج��رار 
التأسيس، ووصل حد الطرد واالستقاالت والطعون لدى 
األمين  بين  الحرب  اشتدت  بعدما  السياسي  المكتب 
الرؤوس  من  وعدد  الدرقاوي،  فؤاد  الجهوي  المحلي 

خفية، وأخرى علنية بالناظور.
داخل  سنوات  ثالث  من  ألزي��د  الباردة  الحرب  هذه 
بهذه  الحزب  وتأسيس  نمو  أوقفت  والتي  الناظور، 
المدينة خوفا من انفجار الصراعات العائلية والقبلية 
ومنها أقرباء المغضوب عليهم من طرف إلياس العماري 
الجهوي  األمين  أوقفت  الخارج، والتي  إل��ى  الفارين 
الدرقاوي على التحرك ودفعت به إلى مراسلة المكتب 
السياسي أكثر من مرة وطلب نجدته وتدخله دون جدوى 
إذ لم يقَو ال إلياس وال بنشماس على النزول إلى الناظور 

بوطيب  حتى  بل  بالجهة،  التنظيمية  المشاكل  لحل 
المنسق المحلي فشل في جمع »باميي« الناظور، فقط 
البرلماني بودرا ظل حلقة تواصل بين مناضلي الناظور 
وبين قيادة الحزب، خوفا من انفجار برميل االحتقان 
إذا  خاصة  الحسيمة،  و«ريافة«  الناظور  »ريافة«  بين 
أضفنا إليه غضب كل من األحرار الموالين لمصطفى 
المنصوري رئيس البرلمان، واألحرار بمدينة الدريوش 
الذين يرون أن إلياس العماري هو سبب الغضبة على 
المنصوري، وهو من سخر مزوار ورشيد الطالبي العلمي 

ومحمد بوسعيد لالنقالب على المنصوري.
وبعدما قام فؤاد الدرقاوي البرلماني في البام بطرد 
عدة أسماء مناوشة له بالناظور إلطفاء نار الفتنة بالجهة 
من  أخ��رى  فتنة  اقتربت  عليها،  يشرف  التي  الشرقية 
االشتعال في منطقة يشرف عليها كذلك هي جرادة، حيث 
بداية مغادرة عدد من المنتخبين والمنتمين للحزب نحو 
القيادة مع طلبهم  أخ��رى بسبب عدم تجاوب  أح��زاب 
في  لمساندتهم  المدينة  ذات  إلى  لالنتقال  ودعواتهم 

معاركهم ضد باقي المنتخبين.

هل هي نهاية حزب »البام« في الناظور؟

المؤسسة التي لم يجرؤ عليها أي وزير

أرشيف األسبوع

الصحراويات في الرباط حتى قبل  المسيرة الخضراء

بسيمة
 الحقاوي
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هذا الخبر

> الرباط. األسبوع

من الذي سرب مرسوم تعويضات 
رجال الداخلية من العمال والباشوات 
والقواد إلى »الفايسبوك«؟ ومن اختار 
ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت، أي أس��ب��وع��ان قبل 
المصادقة عليه داخل مجلس الحكومة 
بعدما ظل لشهور عدة موجودا فوق 

مكتب األمين العام للحكومة 
ورئيسها؟

هذه األسئلة طرحتها أطر 
بعد  ب��ق��وة  الداخلية  وزارة 

المعلوم)..(  ال��م��رس��وم  تجميد 
بعض  بحسب  االتهام  وأصابع 

ل��ح��زب كبير في  األط���ر م��وج��ه��ة 
األغلبية قالوا إنه سرب هذا القانون 
ع����م����دا إل������ى أط�������ره وج���ي���ش���ه في 
»الفايسبوك« الذي شرع في الحملة 
هذا  ضد  واالحتجاجية  التسخينية 
شباب  ك����ل  ل���ي���ن���خ���رط  ال����م����رس����وم 
»الفايسبوك« في هذا السجال، قبل أن 

يخرج الوزير مصطفى الخلفي الناطق 
الرسمي باسم الحكومة ويعلن بعد 
أس��ب��وع��ي��ن ع��ن أن ب��ن ك��ي��ران جمد 
مناقشة المرسوم تفاعال مع نقاشات 
ال��������رأي ال����ع����ام ف����ي إش��������ارة إل���ى 

»الفايسبوك«.
اعتبروها  ال��داخ��ل��ي��ة  رج������االت 
بن  ك��ان  متى  وت��س��اءل��وا  مسرحية، 
مطالب  م�����ع  ي���ت���ف���اع���ل  ك�����ي�����ران 

»الفايسبوك«؟ ولماذا 

مماثلة  قضايا  مع  يتفاعل  لم 
وحاالت إنسانية عديدة تم طرحها في 

»الفايسبوك«؟

> الرباط. األسبوع

كشفت مصادر جد مطلعة بالبرلمان أن النائب 
البرلماني المتخصص في القانون الدستوري، 
مع بعض  كبير  في سجال  دخ��ل  ط��ارق،  حسن 
أسبوعين  قبل  ن��دوة  في  العامة  النيابة  قضاة 
النواب  بعض  وم��ع  ب��ال��رب��اط،  القضاء  بمعهد 
األحرار، وذلك حين مناقشة قانون المجلس األعلى 
للسلطة القضائية وخاصة نقطة استقاللية النيابة 

العامة عن وزير العدل من عدمه.
استقاللية  عدم  عن  بدفاعه  المعروف  ط��ارق 
النيابة العامة عن وزير العدل كي تظل خاضعة 
مشروع  تضمنه  ما  عكس  البرلمانية  للمراقبة 
القانون، الذي جاء نتيجة ما يعرف بخالصات 
اللجنة الوطنية الخاصة بالحوار الوطني حول 
إصالح العدالة، بعد إلحاح العديد من األطراف 
قضاة ونوابا لألحرار، على أن القرار جاء شبه 
نهائي ومحسوم ما دام قد أقرته اللجنة الوطنية 
المجلس  وقبله  العدالة  منظومة  حول  للحوار 
الحكومي ثم المجلس الوزاري، فثار حسن طارق 
يلزمهما  ال  وال��ب��رل��م��ان��ي  ال��م��ش��رع  أن  وأك����د 

وأن  استشاري،  رأي  الدستور بأي 
لهما الصالحيات الكاملة وكلمة 
ال��ح��س��م ف���ي ال��ق��وان��ي��ن، وإال 
التوجهات  ب��ه��ذه  س��ن��ص��ب��ح 
الشعبية  اللجان  أمام  وكأننا 

به  معموال  ك��ان  كما 
عهد  ف��ي  ليبيا  ف��ي 
حيث  ال����ق����ذاف����ي 
القوانين  توضع 

أهوائها  وف���ق 
)ال������ل������ج������ان 

 ) لشعبية ا
وانتهى دور 
البرلماني.

أطر الداخلية يتهمون حزبا في األغلبية
 بالتجييش »الفيسبوكي«

جتربة اللجان الشعبية 
الليبية في البرملان املغربي

>  الرباط. األسبوع 

أمين  العنصر  امحند  شرع 
عام الحركة الشعبية في إعداد 
خطة لمواجهة عناصر »الحركة 
ال��ت��ص��ح��ي��ح��ي��ة« داخ����ل حزب 
التي يقودها  الحركة الشعبية 
البرلماني تاتو، والوزير السابق 
وزير  مرابط  أولباشا، ومحمد 

البيئة السابق.. وغيرهم.
العنصر أوصى جميع قياديي 
الحزب في آخر اجتماع للمكتب 
ال��س��ي��اس��ي ب��ع��دم ال����رد على 
الخرجات اإلعالمية التي يقوم 
بعضهم  ال��م��ط��رود  ه��ؤالء  بها 

أصال من الحركة منذ مدة.
وم�����ن ج���ه���ة أخ�������رى، شرع 

ن���ق���ل غضب  ف�����ي  ال���ع���ن���ص���ر 
ال��ح��رك��ي��ي��ن إل���ى زع��ي��م حزب 

مزوار،  الدين  ص��الح  األح���رار 
سد  على  العمل  منه  والتمس 

وج��ه هؤالء  في  الحزب  ب��اب 
وهو ما وعد به مزوار شريطة 
حتى  س��ري��ا  الخطة  اح��ت��رام 
اقتراب موعد االنتخابات، وقد 
يكون عبارة عن ميثاق أخالقي 

بين الطرفين.
قيادات  فطنت  جهتها،  من 
التصحيحية« داخل  »الحركة 
الحركة الشعبية إلى العملية 
وإل�����ى ال��ص��ف��ق��ة ال���ت���ي سار 
وسارت  فيها،  طرفا  العنصر 
حزب  تأسيس  لفكرة  ت���روج 
مناورات  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ج��دي��د 
وت��ل��ك��ؤ ح���زب األح�����رار، فهل 
يفعلها األحرار ويغلقون الباب 
في وجه الغاضبين من الحركة 

الشعبية؟

حديث عن اتفاق سري بين العنصر  ومزوار  ضد »الحركة التصحيحية«

حسن طارق يكشف:على هامش الزيارة المعلومة

ال أحد انتبه إلى الدور المزدوج الذي لعبته األمم 
فقد  الليبيين،  الفرقاء  بين  الحوار  في  المتحدة 
أعطت »الوجه األول« للمغرب من أجل احتضان 
الثاني  الوجه  وأعطت  الصخيرات،  في  الحوار 
برعاية  م��واٍز،  احتضان حوار  أجل  من  للجزائر 

أممية..

وجهان لعملة واحدة

صورة 
وتعليق

> الرباط. األسبوع

اللجنة  رئ��ي��س  ان��ت��خ��اب  عملية  ش��ه��دت 
موضوع  ف��ي  احل��ق��ائ��ق  لتقصي  ال��ب��رمل��ان��ي��ة 
م����دن اجلنوب  ال���ت���ي ض���رب���ت  ال��ف��ي��ض��ان��ات 
من  املاضي، ضربة موجهة  األربعاء  املغربي، 
»البي جي دي« لكل من حميد شباط وإدريس 

لشكر.
ف�»البي جي دي« الذي صوت على القيادي 
وهبي  اللطيف  عبد  واملعاصرة  األصالة  في 
حلميد  مباشرة  ضربة  وج��ه  للجنة،  رئيسا 
ش��ب��اط ول��الس��ت��ق��الل��ي��ن ال��ذي��ن راه��ن��وا على 
رئاسة هذه اللجنة ل�»تهريب« االستقاللي كرمي 

غالب وزير التجهيز السابق من املساءلة.
العدالة  ن��واب  وج��ه  الضربة  ه��ذه  وق��ب��ل 
والتنمية ضربة قبل االستقاللين إلى إدريس 
شخصيا،  اللجنة  برئاسة  متسك  الذي  لشكر 
االحتادي  كلميم  بلدية  رئيس  حلماية  وذل��ك 
ترؤس  دي«  جي  »البي  حزب  فرفض  بلفقيه، 
لشكر بقوة وقدم مقابله مرشحا للرئاسة ولم 
تنازله  عن  صراحة  لشكر  عبر  حتى  يتنازلوا 
»البي  الرئاسة لفائدة االستقاللين، فقبل  عن 
جي دي« بذلك قبل أن يصوت على القيادي في 

األصالة واملعاصرة عبد اللطيف وهبي.

محاولة إبعاد

 كريم غالب

 عن المساءلة بالبرلمان

هـديـة الـمرأة
 فـي 8 مارس..

محمد
حصاد

حسن
طارق

كريم
غالب

العنصرمزوار

المواطنة »سهام اسماعلي«  8 مارس، فقد وجدت  امرأة حظها مع  لكل 
نفسها في حالة صحية حرجة داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء.. واختارت 
سهام أن تطرق أبواب »األسبوع« في الرباط بمناسبة 8 مارس، لتطالب بتطبيق 
القانون في حق زوجها، الذي تتهمه بـ«تعنيفها«، متسائلة: »أين هي حقوق 
إلى  أنفا  بأمن  القضائية  الشرطة  فرقة  رئيس  يستمع  لم  حيث  المرأة؟« 

المشتكى به، رغم صدور، أمر بإجراء بحث من طرف وكيل الملك..
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سباق الدراجات يحرج الجزائر

> عبد اهلل جداد. األسبوع

ك������ان������ت »األس�������ب�������وع 
الصحفي« سباقة إلى تنبيه 
إقحام  بخطورة  الحكومة 
الجزائر لجبهة البوليساريو 
ضمن الدول المشاركة في 
طواف الجزائر، وهو األمر 
الذي تحقق بالفعل، وجعل 
المغرب ينسحب من طواف 
فشل  أن  ب��ع��د  ال���ج���زائ���ر 
االتحاد الدولي للدراجات 
في إبعاد فريق ال يمثل أي 
االتحاد  ل��دى  شرعي  بلد 

وغير منخرط فيه، وكعادتها 
لم تتحرك وزارت��ا الشؤون 
ال����خ����ارج����ي����ة وال���ش���ب���اب 

والرياضة والجهات المعنية 
الجزائر  فعلت  أن  بعد  إال 

فعلتها التي ستحرم المغرب 
التأهل  ن��ق��ط  ك��س��ب  م���ن 
ل�����أل�����ع�����اب األول����م����ب����ي����ة 

القادمة.
المغرب  ق�����رار  وك�����ان   
دولة  ق���رار  تبعه  ش��ج��اع��ا 
عن  أعلنت  التي  اإلم���ارات 
انسحابها بمعية فرنسا من 
الذي  الوقت  في  الطواف، 
ك���ان ف��ي��ه ع��ل��ى ال��دول��ة أن 
محمل  على  نشر  ما  تأخذ 
الجد وتكون خلية للمتابعة 
االتحاد  إقناع  على  ق��ادرة 
الدولي وإرغامه على تعليق 

نتائج طواف الجزائر.

فرنسا واإلمارات تتضامنان مع املغرب ضد البوليساريو
> الداخلة. األسبوع

حاولت قناة »الوطنية« الخاصة بموريطانيا استقطاب 
تاريخ  على  لتركز  البوليساريو  بجبهة  الفساد  رم��وز 
العالقات الموريطانية الصحراوية بشكل خاص والقضية 
الصحراوية بشكل عام، فاستقبلت ما يسمى بوزير الدفاع 
الرشيد  النانة  الجبهة  وشاعرة  البوهالي،  لمين  محمد 
العزيز  عبد  مع  حواراتها  الموريطانية  القناة  وختمت 
المراكشي الذي اعترف بشكل الفت بتواجد معارضة داخل 
الصحراويين الذين طالبوا بالحكم الذاتي، في إشارة إلى 
من رفعوا العلم المغربي داخل المخيمات، واعتبر إبراهيم 
بعض  بأن  للصحافة  الصحراء  ن��ادي  رئيس  هوش  أبو 
وسائل اإلعالم الموريطانية غير محايدة تماما في نزاع 

ملف الصحراء المغربية.

الصحافة الموريطانية
 لخدمة البوليساريو

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...
> العيون. األسبوع

جمعية  اس���ت���ط���اع���ت 
»أوديسا« أن تسترجع أبو 
الفنون إلى سابق عهده، 
فقد تميز مهرجان مسرح 
الشارع الذي اختتم نهاية 
الفنانة  بتكريم  األسبوع، 

القديرة ثريا جبران.
المهرجان  وي��س��ع��ى   
الذي ترأس فعالياته والي 
ج��ه��ة ال��ع��ي��ون إل���ى ربط 

الجمهور  ب��ي��ن  ال��ص��ل��ة 
والمسرح من خالل مسرح 
الشارع الذي ينقل عروضه 
ويتفاعل  العام،  للفضاء 
بشكل مباشر مع المتلقين، 
اطويف  القادر  عبد  وأكد 
هذا  بأن  المهرجان  مدير 
النوع من المسرح أصبح 
في  مهمة  مساحة  يأخذ 
النشاط المسرحي المغربي 
الفرق  ع��دد  ت��زاي��د  بدليل 
ال�����م�����م�����ارس�����ة وق���ي���م���ة 

المالية  االع����ت����م����ادات 
المرصودة من طرف وزارة 

الثقافة.
المبادرة  هذه  وشهدت 
جمعية  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
والفن«  للثقافة  »أوديسا 
مسرحيات  ع��دة  ع��روض 
لفرقة  »ال���راب���وز«  م��ن��ه��ا: 
»فيزاج«، ومسرحية »فين« 
لفرقة »أونكور«، ومسرحية 
»ب���اش ج��اي ب��اش داير« 

لفرقة »كواليس«.

عودة مسرح الشارع الذي كان
 في عداد المنقرضين

كواليس
صحراوية

<< استطاعت مدينة العيون أن تحصل على 
المدن  منظمة  ط��رف  م��ن  مسبوق  غير  إج��م��اع 
العربية التي منحت بلدية العيون العضوية الدائمة 
بالمكتب التنفيذي، وتحصل على الجائزة السنوية 
لمعايير  تستجيب  التي  للمدن  عادة  تمنح  التي 
الجودة والحفاظ على البيئة والتنمية المندمجة، 

وهو ما أزعج مرة أخرى جبهة البوليساريو. 

>> ناقشت غرفة الفالحة بجهة كلميم  
السمارة األضرار التي خلفتها الفيضانات 
ما  وهو  واإلب��ل،  األبقار  وترقيم  األخيرة 
استأثر باهتمام جل المناقشات التي دارت 
في أجواء مشحونة اختتمت بالمصادقة 

على الحساب اإلداري.

<< أزيد من 120 صحفيا يمثلون مختلف 
وسائل اإلعالم الدولية والمغربية يعكفون بالداخلة 
على  مونتانا«  »كريس  مؤتمر  تستضيف  التي 
إجراء حوارات واستطالعات داخل المدينة التي 
أضحت عاصمة عالمية للحوار، كما حلت وفود 
وبعثات من وكاالت أسفار من فرنسا وألمانيا 
والدول اإلسكندنافية، وفريق إعالمي متخصص 

من السويد.

>> استقبل وزير الشؤون الخارجية 
وال��ت��ع��اون اإلس��ب��ان��ي »خ��وس��ي��ه مانويل 
غارسيا  مارغايو« المبعوث الخاص لأمم 

المتحدة للصحراء »كريستوفر روس«.
إلى  قادته  أكمل جولة  قد  وك��ان روس 
ومخيمات  والجزائر  ونواكشوط  الرباط 
اإلسباني  ال��وزي��ر  وث��م��ن  البوليساريو، 
المجهودات التي يبذلها المبعوث الخاص 

لأمين العام األممي في جولته األخيرة.

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

الشعوذة والدجل. 
خبرة الفقيه في العالج أكثر من 20 سنة 
في مداواة المس بالجن والسحر بالرقية 

الشرعية. 
حصات العالج بالموعد
الهاتف: 60 72 59 62 06

العنوان:  شارع الوفاء، رقم الدار: 33، حي 
الزاوية سيدي قاسم 

> العيون. األسبوع

بوسيف،  ال��م��ام��ي  ات��ه��م 
رئيس جهة وادي الذهب - 
الكويرة، ضمن رسالة بعثها 
»ب���ان كيمون«  إل��ى  أخ��ي��را 
األمم  لمنظمة  العام  األمين 
المتحدة، جبهة البوليساريو 
االنفصالية وخلفها سلطات 
بالتشويش  ال����ج����زائ����ر، 
المتعمد على تنظيم مدينة 
»كرانس  لمنتدى  الداخلة 
مونتانا« في الفترة ما بين 

12 و15 مارس الجاري.
وشنت الجبهة االنفصالية 
األخيرة حمالت  اآلونة  في 
المنتظم  أوس��اط  في  قوية 
الدولي، خاصة داخل أروقة 
ومنظمة  األوروبي  االتحاد 

اإلفريقي، من أجل  االتحاد 
منتدى  لقاء  تنظيم  عرقلة 
»ك�������ران�������س م����ون����ت����ان����ا« 
يعقد  وال��ذي  السويسري، 
م���ؤت���م���رات���ه ف���ي ع����دد من 
عواصم العالم، وذلك بدعوى 

أن���ه »ل���م ي��ت��م ال��ح��س��م في 
سيادة الصحراء«.

وأورد رئيس جهة وادي 
ال���ك���وي���رة، في   - ال���ذه���ب 
كيمون«،  »بان  إلى  رسالته 
بأن المغرب يرفض أن تذهب 

ضحية  الدولية  المنظمات 
التي  المغرضة  لالدعاءات 
احترفتها جبهة البوليساريو 
ومن ورائها الجزائر، ساعية 
التشويش  إلى  ورائها  من 
على كل عمل جاد ومسؤول 
يهدف إلى تقييم ثقافة السلم 
في  والتعايش  والتسامح 
جبهة  وب�����أن  ال��م��ن��ط��ق��ة«، 
كحركة  ال���ب���ول���ي���س���اري���و، 
انفصالية، ظلت منذ عقود 
متصلبة  م��واق��ف  حبيسة 
أفقدتها القدرة على التأقلم 
مع أية مبادرة جادة وذات 
مصداقية، ألنها بكل بساطة 
نفسها،  القرارات  تمتلك  ال 
ف��ب��األح��رى ال��ت��ح��دث باسم 
ساكنة الصحراء المغربية، 

يورد بوسيف.

رسالة 
رئيس 

جهة وادي 
الذهب 
الكويرة 

كيمون لبان 

> العيون. األسبوع

فجر حزب االستقالل بالعيون قنبلة 
من العيار الثقيل حين جدد طلبه بإطالق 
»اكديم  مخيم  أح���داث  معتقلي  س��راح 
ازيك«، وهو ما جعل أزيد من عشرة آالف 
مع  تتجاوب  استقاللية  وقيادية  امرأة 

نداء ولد الرشيد.
وشد تنظيم المؤتمر الجهوي للمرأة 
االس��ت��ق��الل��ي��ة ال���ذي ج���اء م��ت��زام��ن��ا مع 
االحتفال باليوم العالمي للمرأة أنظار 
سيدي  وم��رر  والمهتمين،  المتتبعين 
محمد ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية 
الجهات  م��ن��س��ق  االس���ت���ق���الل  ل���ح���زب 
الجنوبية الثالث، رسائل إلى من يعنيهم 
للمرأة،  العالمي  اليوم  بمناسبة  األمر 

الذي جعلت منه المرأة االستقاللية على 
الخصوص محطة للتأمل  في المكانة 
التي تتبوأها باألقاليم الجنوبية، والتي 
تعد نموذجا يحتدى به على المستوى 
الوطني، معتبرا أن المرأة خطا أحمرا 
الذي  األم��ر  وهو  االستقالل  لدى حزب 
عبر  ال��ح��زب  م��ن��اض��الت  معه  تفاعلت 

الهتافات والتصفيق الطويل.
 وطالب ولد الرشيد الدولة بالتنزيل 
على  ال��ذات��ي  الحكم  لمشروع  ال��ف��وري 
معاناة  بإنهاء  الكفيل  هو  أن��ه  اعتبار 
الصحراويات بتندوف، وعلى الرغم من 
أن سيدي محمد هو ابن موالي حمدي 
ولد الرشيد، فقد خاطب االبن األب باألخ 
الرشيد  ول��د  حمدي  م��والي  المناضل، 
عضو اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل 

منسق الجهات الجنوبية الثالث، وذلك 
أم���ام ق���ي���ادات ح���زب ال��م��ي��زان توفيق 
احجيرة رئيس المجلس الوطني لحزب 
االستقالل، وعبد القادر الكيحل، وعادل 
الكاتبة  خ��ل��دون  ونعيمة  ح��م��زة،  ب��ن 
االستقاللية.  المرأة  لمنظمة  الوطنية 
واعتبر ولد الرشيد المرأة خطا أحمر ال 
األشكال،  من  شكل  بأي  تجاوزه  يمكن 
ادعته  أن  س��ب��ق  م���ا  ع��ل��ى  رد  وه����و 
البوليساريو وجهات محسوبة على تيار 
الصحراوية  ال���م���رأة  ب���أن  االن��ف��ص��ال 
اإلنسان،  ح��ق��وق  النتهاكات  تتعرض 
مطالبا بأن تنعم النساء الصحراويات 
المحققة  ال��م��ك��اس��ب  بنفس  ب��ت��ن��دوف 
ألخواتهن في األقاليم الجنوبية على كافة 

المستويات.

حمدي ولد الرشيد مع معتقلي »اكدمي إزيك«

جانب من 
طواف 
الجزائر

المامي 
بوسيف



إن الذي فتح الباب على مصراعيه للدخول في هذا 
الورش، هو ما جاء به الدستور الجديد في الفصل 25 

حيث نص على ما يلي:
بكل  مكفولة  والتعبير  وال����رأي  الفكر  ))ح��ري��ة   -

أشكالها((
- ))حرية اإلبداع والنشر والعرض في مجاالت األدب 

والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة((.
كما هو  الدستوري  المشرع  أن  وأول مالحظة هي 
الشأن بالنسبة لممارسة بعض الحقوق التي نص عليها 
الدستور، لم يقيد حريات الفكر والرأي والتعبير والنشر 
والعرض بصدور قانون يتولى تنظيمها، كما فعل مثال 
بالنسبة لممارسة حق اإلضراب، إيمانا منه بأن تلك 
الحريات أساسية وضرورية لتطوير المجتمع وتخليصه 
من الشوائب وال داعي لتقييدها بقانون تنظيمي يبعدها 

عن هدفها النبيل. 
وعلى هدي المقتضيات الدستورية، يجب على كثير 
من الجهات التي تقف في وجه ممارسة تلك الحريات 
أن تعيد النظر في مواقفها، وأن تقطع عالقاتها مع كل 
عمل يرمي إلى التضييق أو الحد من تلك الحريات، فكما 
أن المغرب قطع بكل شجاعة كل صلة مع عهد الرصاص 
تفتح  أن  الجهات  تلك  على  ف��إن  القسري،  واالختفاء 
صفحة جديدة في عالقاتها مع حرية الصحافة ومع 

أطرها الذين يهتمون بخدمة قضايا البالد.
وأسوق للقارئ الكريم ما قاله المفكرون في موضوع 

الكالم المباح وحرية القول والتعبير:
بدون  نكون  أن  لنا  »خير  شريدان:  اإلنجليزي  قال 
برلمان، من أن نكون بال حرية صحافة، الفضل أن نحرم 
من المسؤولية الوزارية، ومن الحرية الشخصية، ومن 
حق التصويت على الضرائب، على أن نحرم من حرية 
الصحافة، ذلك أنه يمكن بهذه الحرية وحدها إن آجال 

أو عاجال أن تعيد كل الحريات األخرى«.
وقال الشاعر ميلتون: »أعطوني حرية المعرفة وحرية 
القول وحرية المناقشة التي يرضى عنها ضميري، قبل 

أن تعطوني أي نوع من الحريات األخرى«.
وقال اللورد بولوير ليتون: ))أيها السادة: إذا كان 
بلغته  م��ا  على  دليال  القادمة  لألجيال  أق��دم  أن  علي 
الحضارة اإلنجليزية من تقدم في القرن التاسع عشر 
فإني لن أختار لذلك موانئنا وال طرقنا الحديدية وال 
مؤسستنا العامة، وال هذا البرلمان العظيم الذي نوجد 
فيه، بل يكفيني لتقديم هذا الدليل عدد واحد من جريدة 

»ذي التايمز«. 
وقال فولتير: »إني أستنكر ما تقوله، ولكن أدافع حتى 

الموت عن حقك في قوله«.
بالكلمة  يتكلمون  الناس  »دع��وا  حكيم:  رجل  وق��ال 

أحسن من أن يتكلموا بالبندقية«.
والنشر  الصحافة  قانون  ش��رح  في  المفيد  )كتاب 

بالمغرب - وفق آخر تعديل،  محمادي لمعكشاوي(.
ونقتطف من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية 
العليا بمصر العربية الصادر يوم السبت 20 ماي سنة 
1995 الموافق ل�20 ذو الحجة سنة 1415 هجرية ما 

يلي:
ما  كثيرا  آرائ��ه��م  عن  المدافعين  أن  في  شبهة  ال   �
يلجأون إلى المغاالة وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن 
تتنفس في مجالها فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح 
ف��ي��ه وال ي��س��وغ أن ي��ك��ون ال��ش��ط��ط ف��ي ب��ع��ض اآلراء 

مستوجبا إعاقة تداولها.
النقاش والحوار أمر  إلى حرية  الدستور  � انحياز 
ولو  العمومي،  بالشأن  المتصلة  القضايا  في  محتوم 
تضمن انتقادا حادا للقائمين على تدبير العمل العام.

� الدستور اهتم بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد 
البناء باعتبارهما ضمانتين لسالمة البناء الوطني.

� انتقاد القائمين على الشأن العام وإن كان مريرا 
يظل متمتعا بالحماية المكفولة لحرية التعبير بما ال 

يخل بمضمون الحق لهذه الحرية. 
)النص الكامل لهذا القرار منشور في مجلة عدالة 
جوست، العدد الرابع، أكتوبر 2010، الصفحة 9 وما 

بعدها(.

»خير  لنا أن نكون بال 
برلمان.. من أن نكون بال 

حرية الصحافة«

alousbouea@gmail.com

< العدد: 828
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> الرباط. األسبوع

رفعت المعارضة البرلمانية من إيقاع 
سرعة عرقلة مناقشة القوانين االنتخابية 

المقبلة بمجلس النواب.
مناقشة  ت��أج��ي��ل  م��ن  تمكنها  فبعد 
القوانين االنتخابية، األسبوع الماضي، 
تأجيلها  وفرض  الداخلية  لجنة  داخل 
إلى اإلثنين األخير، وبعد فرض شرط 
االنتخابات  قوانين  ومناقشة  تقديم 
قانونا قانونا بشكل فردي وغيرها من 
الشروط التي قبلتها األغلبية الحكومية، 
من  باالنسحاب  المعارضة  فرق  قامت 
الماضي،  اإلثنين  يوم  الداخلية،  لجنة 
القانون  في مناقشة  الشروع  بمناسبة 
التنظيمي للجهات وعقدت ندوة صحفية 

في الموضوع.
رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس 
النواب مباشرة بعد االنسحاب، دعا إلى 
عقد اجتماع عاجل للتداول في الموضوع 
بين رؤساء الفرق ونواب الرئيس، لكن 
دعوة  مع  التجاوب  المعارضة رفضت 
الطالبي الذي بدا قلقا من هذه النازلة 
خارج  م��ن  واس��ع��ة  باستشارات  وق��ام 
مع  التعامل  كيفية  لتحديد  المجلس 

الموضوع.
فرق األغلبية وخصوصا فريق العدالة 
أحزاب  عرقلة  قرار  أن  ترى  والتنمية، 
المعارضة وبخاصة االتحاد االشتراكي 
مرده إلى بعث رسائل لمن يهمهم األمر 
في المربع الملكي، وفي الداخلية قصد 

التدخل لتأجيل االنتخابات حتى يجمع 
واالستقالل  االشتراكي  االتحاد  حزبا 
شملهما الذي بات مشتتا أكثر من أي 
الحزبين  ت���اري���خ  ف���ي  م��ض��ى  وق����ت 

العريقين.
ويبدو أن أحزاب المعارضة لم تعد 

عازمة على تأخير القوانين االنتخابية 
قوانين  بل حتى  فقط،  البرلمان  داخل 
إصالح القضاء شملها التأخير والعرقلة 

هذه المرة.
العدل  ل��ج��ن��ة  داخ�����ل  م���ن  م���ص���ادر 
بمجلس  اإلن��س��ان  وحقوق  والتشريع 
ال��ن��واب أك���دت ل���»األس��ب��وع« أن نواب 
المعارضة طالبوا بالتوقف عن االستمرار 
األعلى  المجلس  ق��ان��ون  مناقشة  ف��ي 
اللجنة  داخ����ل  ال��ق��ض��ائ��ي��ة  ل��ل��س��ل��ط��ة 
ثم  ال��ت��ع��دي��الت  تقديم  ع��ن  واالم��ت��ن��اع 
التصويت عليه، فقد رفضوا ذلك حتى 
العدل  وزي���ر  ال��رم��ي��د  مصطفى  ي��أت��ي 
اآلخر  التنظيمي  بالقانون  والحريات 
للقضاة  األساسي  بالقانون  المتعلق 

حتى تتم مناقشة القانونين معا.
الحكومة ونواب األغلبية استغربوا 
من تصرفات المعارضة، »فحين جاءت 
الحكومة بقوانين االنتخابات مجتمعة 
الجماعات،  وقانون  الجهات،  )قانون 
رفضت  واألق��ال��ي��م(،  العماالت  وقانون 
تحت  مجتمعة  مناقشتها  المعارضة 
حجة أن كل قانون يجب أن يأتي وحده 
لكي يعطى له حقه رغم وجود رابط بين 
ت��ل��ك ال��ق��وان��ي��ن، وال��ي��وم ح��ي��ن جاءت 
الحكومة بقانون واحد )قانون المجلس 
األعلى للسلطة القضائية( قالت لنا ال 
بل نحن نريد قوانين القضاء برمتها كي 
المعارضة  وإنها  العبث  إنه  نناقشها، 
م���ن أج����ل ال���م���ع���ارض���ة«، ي���ق���ول ذات 

المصدر.

من المستفيد من خطة تعطيل المؤسسات الدستورية؟

معارضة من  ينتقل  البرلمان 
 االنتخابات إلى معارضة القرارات العليا

خبايا األمور2
 في ما يجري 

ويدور

حول إصالح منظومة العدالة:

األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

1

< يتبع
من هيئة المحامين بالرباط

فرق األغلبية 
وخصوصا فريق 

العدالة والتنمية، ترى 
أن قرار عرقلة أحزاب 
المعارضة وبخاصة 
االتحاد االشتراكي 

مرده إلى بعث رسائل 
لمن يهمهم األمر في 
المربع الملكي، وفي 
الداخلية قصد التدخل 

لتأجيل االنتخابات

من المسؤول عن تعطيل مجلس النواب؟
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات 

النظر املعرب عنها  خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل 

الإعالم وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
جريدة

اجلرائد

الشعب غير معني بالهراء في 
الدشيرة والرباط

ع���ن���دم���ا ن���ل���ج���أ إل���ى 
حسابات األعداد في قضية 
القضية  م��ث��ل  ح��س��اس��ة 
جميعا  ن��ك��ون  ال��ن��س��ائ��ي��ة 
خاسرين، سواء كانت لدينا 
رؤية حداثية لقضية المرأة 
أم كانت لدينا رؤية أخرى...

مسيرة في الرباط تحاول 
األت��ب��اع، وم��س��ي��رة في  حشد 
وشعب  عليها،  ت��رد  الدشيرة 

يفهم اللعبة السياسوية الصغيرة، يقول للمتنافسين 
حول أعداده إنه غير معني بكل هذا الهراء وإنه يعي 
جيدا دور المرأة في المجتمع، ويعي أيضا خصوصية 
البلد، ويعي كل الخطوات الممكنة واألخرى المستحيلة 
للتقدم في موضوع مثل هذا ال يمكن التعامل معه بخفة 

أو نزق أو بانتهازية سياسوية مقيتة.
المجتمع،  ه��ذا  أب��ن��اء  أو  البلد،  ه��ذا  أب��ن��اء  نحن 

وسنتقدم جميعا به أو سنتخلف به جميعا.
> األحداث المغربية

استفزازات مجانية
التمست من بن كيران 
أن يكون حذرا في تناول 
لدينا  إذ  النساء،  قضايا 
في الحزب حساسية في 
هذا الموضوع، ونلح عليه 
بأن يحترمه على المستوى 
القيمي، لكن الذي يحدث هو 
أنه تقع استفزازات مجانية 
وأمور تختلق، وتأويالت تقع، 
مما يجعل الجدل يطفو على 
كل اإلجراءات المهمة المتخذة 

في مجال اإلصالح.
> نبيل بنعبد اهلل »وزير«

والدي لم يكن يملك شيئا
جدي  ت���وف���ي  ل���ق���د 
وعمر والدي ال يتجاوز 
14 سنة، ولم يكن يملك 
ش��ي��ئ��ا. اب���ت���دأ وال����دي 
بسيطة  مهنة  ب��م��زاول��ة 
 . »الراديو«  وهي إصالح 
ب���ع���د ذل�������ك، ات����ج����ه إل���ى 
التجارة، واستمر في هذا 
إلى  طويلة،  المجال سنين 
ميدان  ول����وج  ف���ي  ف��ك��ر  أن 
التصنيع، ليبدأ بالبالستيك. 
عاملين  إن  ال���ق���ول  وي��م��ك��ن 

أساسيين مكنا والدي من أن يصبح مستثمرا ناجحا: 
أفكاره االبتكارية والمتجددة، وعمله الدؤوب لتحقيق 
وتنمية كافة مشاريعه، فبالرغم من أن مستواه الدراسي 
ال يفوق مستوى البكالوريا إال أنه كان كثير المطالعة 

والبحث، حيث كان عصاميا وكون نفسه بنفسه..
> كريم التازي »رجل أعمال«

لست ممثال محظوظا
لم أكن أقدم أدوارا 
التلفزيون  في  كبيرة 
في  »س������اع������ة  ق����ب����ل 
ممثل  فأنا  الجحيم«. 
م���س���رح���ي ب���ال���درج���ة 
األول����ى، وم����روري إلى 
كبرى  سينمائية  أدوار 
من  فلست  بالتدرج،  جاء 
الذين  »ال��م��ح��ظ��وظ��ي��ن« 
وجدوا أنفسهم أبطاال بين 
دور  عبر  وضحاها  عشية 
وحيد. وأنا سعيد بعملي مع 
بعد  بفيلم سينمائي طويل  توج  الذي  علي مجبود، 

سلسلة أعمال تلفزيونية.
> عزيز دادس »ممثل«

والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  يكن  ل��م 
يعتقد أنه سيحتل كرسي السلطة في 
مغرب 2011، ولم يكن يظن أن الدولة 
العميقة في المملكة العتيدة ستتراجع 
أم����ام ه��ب��وب ري����اح ال���ث���ورات على 

المنطقة العربية.
في  األب��رز  اإلسالمي  الحزب  ك��ان 
المملكة يقاوم هجمات العلمانيين في 
أعقاب أحداث الدار البيضاء اإلرهابية 
في 2003، ولم يستطع قادته يومئذ 
إال الرضوخ لمطالب الدولة واألحزاب 
المعارضة بتقزيم دورهم في الساحة 

السياسية.
حدث  س��ن��وات  ثمان  م��رور  وبعد 
الربيع العربي؛ ركب إسالميو العدالة 
والتنمية الموجة وخرجوا مع الشبان 
المتحمسين للتغيير العميق في بنية 
ال��ن��ظ��ام، غ��ي��ر أن��ه��م أخ��ل��ف��وا الوعد 
للشباب، وفق ما يقول هؤالء، وأخلوا 
الشوارع، وانبروا لممارسة السلطة 

أسابيع بعد ذلك.
اإلسالميين  ربيع  ب��دأ   2013 في 
يتداعى تباعا؛ خلع الجيش المصري 
اإلخوان المسلمين في مصر، ووقعت 
ليبيا في الحرب األهلية، وفي 2014 
سقط إسالميو النهضة في انتخابات 
العدالة  ح��زب  بقي  وال��ي��وم،  تونس. 
والتنمية المغربي االستثناء الوحيد 
انحسارا  شهدت  عربية  خريطة  في 
فما  الحكم،  في  اإلسالمية  للحركات 
س���ر ب��ق��اء إس��الم��ي��ي ال��م��غ��رب في 

الحكم؟
يصر حزب »العدالة والتنمية«، بعد 
تجربة قيادة الحكومة الحالية، على 
إسالميا  ح��زب��ا  ليس  ب��أن��ه  التأكيد 
حزبا  بل  للكلمة،  الحرفي  بالمعنى 
اإلسالمية،  ال��م��رج��ع��ي��ة  م���ن  ي��م��ت��ح 
ويسعى في إطار الملكية القائمة إلى 
اإلس���ه���ام ف���ي ب���ن���اء م���غ���رب حديث 

وديموقراطي.
وقال رئيس الحكومة المغربية في 
حوار سابق مع موقع »راديو سوا« 
إن حزبه ال ينتمي إلى مدرسة اإلخوان 
»العدالة  أن  وأض����اف  المسلمين، 

والتنمية تيار سياسي وليس دينيا 
ويرفض الخلط بينهما«.

وشدد على أن الدين يجب أن يكون 
»بعض  أن  م��وض��ح��ا  ال���دول���ة،  ب��ي��د 
أع��ط��وا ص���ورة مرعبة  األش���خ���اص 

ورهيبة عن اإلسالم«.
وإذا كان بن كيران يلمح إلى تشويه 
للدين  و»داع����ش«  ال��ق��اع��دة  تنظيمي 
أي��ض��ا على  ف��ق��د تحفظ  اإلس���الم���ي، 
ممارسات اإلسالميين في مصر، ونأى 
بحزبه عن شبكة اإلخوان المسلمين 

في العالم.
العدالة  أن  الحزب  ويرى خصوم 
لإلخوان  التنكر  ي��ح��اول  والتنمية 
المسلمين، رغم العالقات المتشابكة 
بينهما، وقال الناطق الرسمي باسم 
ال��م��غ��رب��ي عادل  ح���زب االس��ت��ق��الل 
يدغدغون  يناورون،  »إنهم  بنحمزة: 
ُيخرجون  بينما  ال��ش��ع��ب،  ع��واط��ف 
خطابا سياسيا مختلفا تماما للطبقات 
المثقفة.. إنهم يريدون حصد أصوات 

الجميع«.
ويرفض رئيس الحكومة عبد اإلله 
بن كيران اعتبار »العدالة والتنمية« 
يقود  أن حزبه  ويؤكد  حزبا حاكما، 
رئيس  »ألن  فقط،  ائتالفية  حكومة 

الدولة المغربية هو الملك«.
محمد  الجامعي  األس��ت��اذ  ويؤكد 
العدالة  استمرار  سبب  أن  الغالي 
والتنمية في قيادة الحكومة »يرجع 
باألساس إلى التسليم للملك بسلطاته 
الواسعة، ووضع العالقة مع القصر 

في مرتبة أعلى من الدستور«.
القيادي في حزب االستقالل،  أما 
عادل بنحمزة، فيشير إلى أن المغرب 
الديموقراطي  االنتقال  عرف  قد  كان 
كل  يستوعب  اليوم  وهو   1999 في 
الساحة،  ف��ي  السياسية  األح����زاب 
رافضا إسقاط تجارب اإلسالميين في 
السياسي  ال��ح��ق��ل  ع��ل��ى  ال��م��ش��رق 

المغربي.
وقال بنحمزة: »إن العدالة والتنمية 

حزب عادي يقود الحكومة وال يتولى 
السلطة، والتركيبة السياسية عندنا 
ال تمنح ألي حزب القدرة على الحكم 
بقاء  أن سبب  إلى  لوحده«. وخلص 
هو  الحكومة  في  والتنمية  العدالة 
عرفها  التي  السياسية  اإلصالحات 
القرن  ت��س��ع��ي��ن��ي��ات  م��ن��ذ  ال��م��غ��رب 

الماضي.
المؤسساتي  ال��ت��ط��ب��ي��ع  ل��ي��س 
والتسليم للملك بصالحياته المطلقة، 
وأخذ المسافة من الحركات السياسية 
التي انحسرت في بلدان عربية، هي 
حزب  الستمرار  الوحيدة  األس��ب��اب 

العدالة والتنمية في الحكم.
إن  يقول  الغالي  محمد  فالمحلل 
معظم األحزاب المغربية استفذت قبيل 
ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي، ول���م ت��ع��د تحظى 
العدالة  ح��زب  وك���ان  بالمشروعية، 
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��دي��ل ال��وح��ي��د أم���ام 

بزمام  ال��م��ت��ح��ك��م��ي��ن 
السلطة في المغرب.

النيجيريون خائفون في بلدهم 
فما بالك بالمغرب التطواني

قراءة في خبر

هنا المغرب.. آخر  اإلسالميين العرب في السلطة
لماذا نجح بن كيران وسقط اآلخرون؟

قرر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »الكاف« برئاسة الكاميروني 
عيسى حياتو، تأجيل مباراة المغرب التطواني و»كانو بيالرز« 
الجاري بمدينة »تطوان«  14 مارس  لها يوم  المحدد  النيجيري، 
المغربية، في »ذهاب« الدور ال�32 لبمسابقة دوري أبطال إفريقيا، 
وذلك لمدة »أسبوع«. وذكر موقع »البطولة« أن »الكاف« استجاب 
المسلح  الهجوم  المباراة، بعد  بتأجيل  النيجيري  الفريق  لطلب 
الذي تعرض له منذ عدة أيام، والذي أسفر عن إصابة خمسة من 
العبيه.  جدير بالذكر أن الفائز من مباراة المغرب التطواني و«كانو 

بيالرز« النيجيري، سيواجه الفائز من مباراة األهلي 
ال�16 من منافسات  الدور  الرواندي في  والجيش 

البطولة.

حديث الصورة

الملك يدخل »الفيسبوك«
ألول مرة يختار الملك محمد السادس التواصل مع نشطاء »الفيس بوك« 

من خالل هذه الرسالة: »بارك الله فيكم، وشكرا جزيال، محمد السادس ملك 
المغرب، إمضاء: محمد بن الحسن«.

وتعد هذه المرة األولى التي ينسب فيها تعليق »فيسبوكي للملك«، عبر 
الصفحة الرسمية، للناشط »سفيان البحري« المعروف بتسريب صور العائلة 

الملكية)..(.

بن كيران يرقص 
رقصة أحواش
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جابت  هذه  الصورة مختلف أنحاء العالم وهي تؤرخ لهجوم أحد األشخاص 
في كوريا الجنوبية على سفير أمريكا »مارك ليبيرت«، المهاجم يعتبر معارضا 

للتدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن..
السفير غادر المستشفى لكن عالمة الهجوم مازالت بادية على وجهه..

عاد مسلسل التشكيك في وفاة 
وزير الدولة عبد الله بها ليطفو 
على سطح الساحة السياسية في 
التحقيقات  أن  رغ���م  ال��م��غ��رب، 
األمر  أن  إل��ى  خلصت  القضائية 
يتعلق بحادثة وقعت على السكة 
الحديدية، بعد أن دهسه قطار قرب 

»وادي الشراط«.
ويعود السبب في ذلك إلى رفيق 
دربه عبد اإلله بن كيران، رئيس 
الحكومة، الذي لمح، في مهرجان 
في  ال��م��اض��ي،  السبت  خ��ط��اب��ي، 
الدشيرة الجهادية، إلى »احتمال 
وفاة غير طبيعية ِلَبها«، وفق ما 

نقلته صحيفة »أخبار اليوم«.
تلميح أثار جدال ساخنا يتوقع 
أن يشعل قبة البرلمان، بعد تقدم 
عادل بنحمزة، النائب البرلماني 

االستقالل  حزب  باسم  والناطق 
إلى  كتابي  بسؤال  )المعارضة(، 

رئيس مجلس النواب لرفعه لوزير 
العدل والحريات مصطفى الرميد، 

سيتخذها  التي  »اإلج���راءات  عن 
غموض  ألي  ح���د  وض����ع  ق��ص��د 
واستثمار سياسي لهذا الموضوع، 
حول  ن��زي��ه  تحقيق  ف��ت��ح  وك����ذا 
مالبسات وفاة الرجل، بناء على 
الخطاب األخير لرئيس الحكومة 

بالدشيرة«.
.. وكان بن كيران قد قال، حسب 
ما نقلته »أخبار اليوم« المقربة من 
العدالة والتنمية: »يال مات السي 
جميعا  م��س��ت��ع��دون  فنحن  ب��ه��ا، 
كاين  راه  الله.  في سبيل  للموت 
اللي كيهدد وحنا كانعرفو نقراو، 
األمور«،  نفضحو  مبغيناش  غير 
واعتبرت الصحيفة أن هذا بمثابة 

ت����ل����م����ي����ح إل�����ى 
احتمال وفاة غير 

طبيعية ِلَبها.

بن كيران يطلق مسلسل التشكيك في وفاة 
صديقه عبد الله بها

أفضل 10 بلدان ما رأي وكيل الملك؟
لالستثمار اإلسالمي
أظهر تقرير لمؤسستي »تومسون رويترز« و»دينار 
ستاندرد« لالستثمار أن المغرب يوجد ضمن أفضل 

10 بلدان لالستثمار اإلسالمي.
مؤسسة  تعدها  التي  القائمة  ماليزيا  وتصدرت 
»تومسون رويترز« ألفضل البلدان في مجال االستثمار 
اإلسالمي، متبوعة بدول مجلس التعاون الخليجي 
بما فيها اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية والبحرين، إضافة إلى المغرب وكازاخستان 

ومصر وتركيا وموزمبيق.
وحسب ما نقله موقع »العربية« فإن تقرير »نمو 
أسواق االستثمار اإلسالمية« الذي أعدته المؤسستان 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  دول  اقتصاد  نمو  توقع 
بمعدل 5.4 في المائة للفترة من عام 2015 حتى عام 

.2019
ونقل المصدر نفسه تصريحا لسيد فاروق، الرئيس 
العالمي ألسواق الرأسمال اإلسالمي في »تومسون 
رويترز«، قال فيه إن »الغرض من تقرير االستثمار في 
أسواق النمو اإلسالمية عام 2015 هو تقديم منظور 
جديد لفرص االستثمار في البلدان األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي )57 عضوا معظمهم من األغلبية 
المسلمة( والتركيز على القطاعات األكثر نموا بالنسبة 
إلى قطاع المستهلكين مثل األغذية، وتجارة التجزئة 
والسياحة، وكذلك اإلنفاق الحكومي في االستثمار 
االهتمام  التقرير  يتناول  كما  التحتية،  البنية  في 

بالبحث عن الفرص االستثمارية في دول 
منظمة التعاون اإلسالمي«.

كاريكاتور
األسبوع

تشويه وجه سفير أمريكا..

أكثر من 700 عملية إجهاض سري تحدث 
في المغرب يوميا، ما هي أسباب انتشار هذه 
االجتماعية  ت��ب��ع��ات��ه��ا  ه���ي  وم���ا  ال���ظ���اه���رة؟ 
والصحية؟ وهل يمكن إصالح الوضع في ظل 
تحكمه  ومجتمع  البالد  في  إسالمية  حكومة 

الثقافة المحافظة؟
هل أخطأت في حق أحد؟ هل يملك شخص 
حق منح الحياة لطفل أو منعها؟ أسئلة من بين 
جبل من األسئلة تراكمت أمام صفاء.ح وهي 

المريرة  ل�»DW عربية« عن تجربتها  تتحدث 
مع اإلجهاض وهي بنت العشرين. صفاء وجدت 
إطار  خ��ارج  جنسية  عالقة  من  حامال  نفسها 
الزواج.. »ولك أن تتخيل وضع فتاة حامل وسط 
أسرة في قرية أغلب سكانها أميون ومحافظون«، 

تقول صفاء والدموع في عينيها.
البيضاء  ال��دار  قصدت  التي  الشابة،  ه��ذه 
للعمل في أحد المحالت التجارية، وجدت نفسها 
سيفر  من شاب  بالزواج  كاذبة  وعود  ضحية 

بجلده عندما سمع بأنها حامل: »كنت أعرف أنه 
سيتخلى عني عندما يسمع أنني حامل«، تحكي 
الغزيرة.  دموعها  على  تغلبت  أن  بعد  صفاء 
وتصف حالة التيه والرعب التي استبدت بها: 
»كنت أفكر في االنتحار ألني أعلم أنني إذا عدت 
إل���ى ق��ري��ت��ي، ف���إن ال��م��وت س��ي��ك��ون مصيري 
الشابة  أن  غ��ي��ر  ال��ع��ار ألس���رت���ي«.  وس��أج��ل��ب 
أن  االنتحار بعد  قرار  العشرينية ستعدل عن 
على سيدة  المقربات  إحدى صديقاتها  دلتها 

متخصصة في إجهاض الفتيات.
..وانتقد عمر بنعياش أستاذ علم االجتماع 
حصر النقاش حول ظاهرة اإلجهاض السري 
على المقاربة األخالقية والقانونية، »ألنه يجب 
لهذه  المجتمع  تقبل  م��دى  ف��ي  أوال  التفكير 
يتم طرح  ل��م  المغرب  ف��ي  أن��ه  كما  ال��ظ��اه��رة، 

العطب،  مكمن  ح��ول  ال��س��ؤال 
ولماذا يقع الحمل خارج إطار 

الزواج؟«.

هل هي ازدواجية الشخصية.. يدافعون عن الحق في الحياة ويدافعون عن اإلجهاض؟

8 مـارس..

لحقوق  الوطني  المجلس  أوص��ى 
في  بالتصويت  المغرب  في  اإلنسان 
االنتخابات لجميع األجانب المقيمين 
في المغرب بصفة قانونية لفترة ال تقل 
»إن هذه  ع��ن خمس س��ن��وات، وق���ال: 
ال��ت��وص��ي��ة ت��ن��درج ف��ي إط����ار إعمال 

المقتضيات الدستورية«.
الوطني تسجيل  المجلس  واقترح 
المقطورات  المقيمين في  المتشردين 
والحاويات وغيرها من أنواع السكن 
االنتخابية  ال���ل���وائ���ح  ف����ي  ال���ه���ش 

للبلديات.
نزالء  تمكين  ض����رورة  إل���ى  ودع���ا 
فاقدي  غ��ي��ر  السجنية  ال��م��ؤس��س��ات 
األهلية االنتخابية - إذا اختاروا ذلك- 
اللوائح االنتخابية  من التسجيل في 
المؤسسات  توجد  حيث  للبلديات، 
السجنية وإنشاء مكاتب مؤقتة داخل 

المؤسسات السجنية.
كما دعا إلى التنصيص على التناوب 
الرجال  أو  وال���رج���ال  ال��ن��س��اء  ب��ي��ن 
في  المرشحين  ترتيب  في  والنساء 

االن��ت��خ��اب��ات ال��م��ق��ب��ل��ة، وزي����ادة عدد 
ال��م��ق��اع��د ال��م��خ��ص��ص��ة ل��ل��ن��س��اء في 

البلديات.
وأوصى المجلس بالتفكير في أنسب 
السياسي  التمثيل  لضمان  اآلل��ي��ات 
للشباب في مجالس البلديات، كما دعا 
إلى التنصيص على تدابير تحفيزية 
مالية لألحزاب السياسية على أساس 
عدد الشباب من الجنسين المنتخبين 

أق��ل من  البالغ  سنهم 
ثالثين سنة.

من أجل
 مشاركة 

المتشردين في 
االنتخابات..

عبد الله 
بها
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»ثريات ونفتخر«.. »كلنا عبد اإلله بن كيران«.. باإلضافة إلى شعارات أخرى، كلها الفتات مخطوطة باليد 
رفعها مستقبلو رئيس الحكومة في منطقة الدشيرة الجهادية يوم 7 مارس الجاري، وكان بن كيران 

قد اختار بشكل مقصود النأي بنفسه عن مدينتي الرباط والدار البيضاء، حيث كانت الحركة النسائية، التي 
يتزعمها رجال على حد قوله، بصدد التحضير لمسيرات عيد المرأة.

< إعداد: سعيد الريحاني

لم يحمل بن كيران معه أية ورود للدشيرة، 
كما فعل اآلخرون، بل إنه شحذ لسانه بما 
بعض  رفقة  وانطلق  »القفشات«  من  يكفي 
إال بضع  وما هي  الدشيرة،  نحو  حوارييه 
ساعات حتى كان رئيس الحكومة وسط آالف 
من األنصار يلقي خطابه الصادم: »كتعقلو 
بلي كنت كنجي دائما أنا والسي بها رحمه 
الله، اليوم جيت بوحدي ألنه مشى عند الله، 
وملي كيشوف اإلنسان صاحبو مشى عند 
الله تيبدا هو يستعد ويوجد راسو، جيت 
باش نحملكم هاد المسؤولية.. دابا آش واقع؟ 
الشعب بدا كيستعيد المبادرة.. الشعب وصل 
لو..  كيشبهو  ن��اس  وال��ب��رل��م��ان  للحكومة 
العرق  من  ياكلو  ما جاوش  عليه،  كيعطفو 
ديالو ما جاوش باش يسرقو المال ديالو، 

ناس إيال مشا األمر مزيان معاهم غادي يكون 
المغرب إن شاء الله الرحمان الرحيم متقدم 
أكثر مما هو متقدم اليوم«، هكذا بدأ رئيس 

الحكومة كالمه.
مع حماس  تفاعلي  وبشكل  قائال،  وتابع 
الجمهور: »بغيتونا عاوتاني، ها حنا معاكم، 
حنا  بها  السي  م��ات  إي��ال  الله،  نلقى  حتى 
كاملين مستعدين نموتو في سبيل الله، وراه 
وكنعرفو  عارفين،  وحنا  كيهدد،  اللي  كاين 

نقراو، غير مكنبغيوش نفضحو األمور..«.
هكذا لمح عبد اإلله بن كيران إلى احتمال 
وجود سيناريو آخر لمقتل وزير الدولة عبد 
الله بها، الذي وجدت جثته مشوهة بعد أن 
صدمه القطار، في وادي الشراط، غير بعيد 
االتحادي  فيه  مات  ال��ذي  المكان  نفس  عن 

ال��راح��ل أح��م��د ال���زاي���دي، ال���ذي ك��ان يحلم 
باالنشقاق عن حزب االتحاد االشتراكي في 

آخر أيامه..
بعد هذه الواقعة، حاولت مصادر مقربة 
م���ن ب���ن ك���ي���ران ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح���دة هذه 
التصريحات، من خالل التأكيد على أن بن 
كيران لم يكن يقصد التشكيك)..( لكن تداعيات 
ليقول  الرباط،  إلى  وصلت  قد  كانت  كالمه 
الناطق الرسمي باسم حزب االستقالل عادل 
عن  الحكومة  رئيس  حديث  »إن  بنحمزة: 
اغتيال عبد الله بها يثير قلق الجميع وهو 
موضوع يريد به السيد بن كيران أن يكون 
حساسا.. يجب على رئيس الحكومة أن يكون 
مسؤوال عن كالمه ألن الجميع يأخذ كالمه 

على محمل الجد«.

وأوضح بنحمزة في تصريحات خص بها 
جريدة »العلم« الناطقة باسم حزب االستقالل: 
في  كيران  بن  اإلل��ه  عبد  السيد  يتكلم  »أن 
مهرجان خطابي عن االغتياالت وأنه مهدد 
بأنه يعرف من هم وراء  بالموت، ويعترف 
هذه التهديدات لكنه يسكت، فهو كالم خطير 
أجل  م��ن  ن��زي��ه  فتح تحقيق  إل��ى  وي��ح��ت��اج 
استجالء الحقيقة، أما إذا كان رئيس الحكومة 
من خالل تصريحه يريد أن يتكسب سياسيا 
بموت صديقه فذلك أخطر، ويمكن اعتباره 
رجال فقد البوصلة، ولو أن المتتبعين للشأن 
بن  السيد  كالم  يعتبرون  كانوا  السياسي 
السالفة  المناسبات  من  العديد  في  كيران 

السياسي،  الصراع  إطار  في  يدخل 
لكن األمر يتخذ منحى آخر من خالل 

الحديث عن شبح 
»االغتياالت 
السياسية« 
يعود للمغرب

ماذا لو تمت المطالبة بتشريح جثة عبد اهلل بها؟

نعش الراحل عبد الله 
بها في بيت

 بن كيران وقياديو 
العدالة والتنمية يلقون 

عليه النظرة األخيرة
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التصريح األخير لرئيس الحكومة«.
وكان الجميع يعتقد أن قضية وزير الدولة 
عبد الله بها قد طويت، بعد أن قبلت عائلته 
باألمر، ولم تطالب بتشريح طبي، والكل يتذكر 
أن أحد أبناء عبد الله بها وهو أمين بها، كان 
يقول للمشككين: »اتقوا الله« لكن تصريحات 
جديد،  من  الملف  فتحت  الحكومة  رئيس 
وفتحت الباب على مصراعيه، أمام احتمال 

ظهور مطالب بتشريح الجثة)..(.
أول رد صدر ضد تصريحات بنحمزة الذي 
زعيم  لسان  على  جاء  تحقيق،  بفتح  طالب 
الذراع النقابي التابع لحزب العدالة والتنمية، 
حيث قال هذا األخير في تصريحات صحفية 
إن المعارضة التي يمارسها حزب االستقالل 
تندرج في »الدرك األسفل من المعارضة«، في 
إحالة على »الدرك األسفل من جهنم«، قبل أن 
يصف قياديي حزب االستقالل بـ»التماسيح 
التي  النجاحات  حـــرارة  أخرجتها  التي 
حققها حزب العدالة والتنمية«، مضيفا أن 
حزب االستقالل أصبح يستغل في معارضته 
أي  موضوع حتى لو تعلق األمر باألموات، 
والجراح واآلالم التي خلفها موت السيد عبد 

الله لدى أسرته وأبنائه وأحبائه«.
باختصار، لم يخض محمد يتيم في موت 
بخالف  االستقالل،  حزب  هاجم  ولكنه  بها 
الــعــدالــة والتنمية،  قــيــادي آخــر فــي حــزب 
ويتعلق األمر بامحمد الهياللي عضو المكتب 
الذي  التوحيد واإلصالح،  التنفيذي لحركة 
ــعــام لحزب  ــن ال ــي اتــهــم حــمــيــد شــبــاط األم
االستقالل بشكل صريح بالوقوف وراء هذه 
في  حسابه  على  الهاللي،  ))وكتب  الوفاة، 
موقع »الفايسبوك« بأن »شباط هو المسؤول 
األول عن موت عبد الله بها، بسبب »خلقه 
الهستيري ضد  ألجواء فتنوية، وتحريضه 
رموز الحكومة والعدالة والتنمية«، على حد 
تعبيره(( )المصدر: موقع هسبريس، الثالثاء 

10 مارس 2015، نشر على 13:50 زواال(.
بإعادة  كفيلة  النوع  هذا  من  تصريحات 
إحياء الشكوك، أو إحداث انشقاق في حزب 
جناحين:  إلى  المنقسم  والتنمية،  العدالة 
جناح يريد طي الصفحة، وجناح يريد فتحها، 
فقد سبق أن تفاعل وزير التجهيز عبد العزيز 
الرباح مع نشطاء »الفيسبوك« الذين اتهموا 
وراء  بالوقوف  العميقة  »الدولة  سموه  ما 
قــال: »أرجــوكــم ال  الــحــادث«، غير أن قائال 
تروجوا لهذه التخيالت.. فبالدكم بخير وإن 
فقدت أعز رجاالتها من مثل حبيبنا عبد الله 

يحميه،  رب  فللوطن  عليه..  الله  رحمة  بها 
وملكية توحده، ودين يرشده، ونخبة تصونه، 
تكونوا  ال  تحميه..  ويقظة  يفديه،  وشعب 
صدى لمن يريد نشر الرعب في البلد وإخافة 
أنعم  بعدما  والشركاء  واألقــربــاء  المواطن 

علينا ربنا بنعمة اإلصالح في ظل..«.
نقاشات من هذا النوع »الالمسؤول« أعادت 
إلى األذهان الحديث عن التاريخ المأساوي 

المنسي،  »تاريخ االغتياالت السياسية في 
المغرب« وهو الموضوع الذي لم يجد بعد 
من يسبر أغواره بشكل عميق، رغم أن المادة 
هيئة  تقارير  وفرتها  العمل  لهذا  األولــيــة 
اإلنصاف والمصالحة وكذا أرشيف الحركة 

الوطنية.
االغتياالت  ســـؤال  طـــرح  أن  ســبــق  وقـــد 
محمد  السياسي،  المحلل  على  السياسية 
دخــول تجربة  بــدوره  اختار  الــذي  ظريف، 
العمل السياسي فقال: »االغتياالت السياسية 
في المغرب محدودة، إذ ال يمكن الحديث عن 
التي  االغتياالت  بعض  عن  وإنما  ظاهرة 
طبعت تاريخ المغرب، خاصة بعد االستقالل، 
بداية  في  وقع  ما  تجاوزنا  إذا  وأشهرها، 
االستقالل، طالت أشخاصا كانوا مختلفين 
االغتيالين  أهـــم  االســـتـــقـــالل..  حـــزب  مـــع 
السياسيين، تمثال في اغتيال المهدي بنبركة 
في أكتوبر 1965، وعمر بنجلون في دجنبر 

.»1975
وسبق لمحمد ظريف أن أكد في تصريحات 
االغتياالت  من  صنفين  هناك  أن  صحفية 
السياسية: »صنف يتعلق بتورط الدولة في 
بعض االغتياالت، وهنا نشير بشكل واضح 
إلى قضية اغتيال المهدي بنبركة، الذي يعلم 
الجميع أنه كان معارضا للنظام السياسي 
إلى نهج خيار ثوري من أجل  وكان يدعو 
تغيير النظام القائم..«. وصنف ثان يحدده 
ظريف في »االغتياالت« المتعلقة بتصفيات 
جسدية بين قوى سياسية متنافسة، وهنا 
التي  السياسية  بأن االغتياالت  نتذكر 

شهدها المغرب بعد االستقالل، اتهم فيها 
حزب االستقالل بشكل مباشر..«.

هكذا إذن يمكن القول إن السياسيين في 
التاريخ يعيد  للوراء، وكأن  المغرب عادوا 
نفسه، بعد اتهام حزب االستقالل بالتورط 
فــي مقتل بها مــن طــرف قــيــادي فــي حزب 

العدالة والتنمية.
في  السياسي  الــصــراع  تدبير  أن  يذكر 
طابعا  األحــيــان  بعض  فــي  اتخذ  المغرب 
دمويا، وذكرت فيه أحزاب سياسية بعينها 
من بينها حزب االستقالل، »فقد توالت حلقات 
تعدد  أثثها  االســتــقــالل،  فجر  فــي  العنف 

لدن  من  وظفت  التي  المسلحة  الجماعات 
أطراف داخلية وخارجية على السواء. وبدا 
األمر في البداية وكأن هناك دعما سياسيا 
للجماعات المسلحة، فاختلطت الحسابات 
والتصفيات  المسلح  بالعنف  السياسية 
واالختطافات. وتطورت األمور إلى تحالفين 
االستقالل،  حـــزب  يــضــم  األول:  كــبــيــريــن؛ 
والمنظمة السرية، ومنظمات فدائية أخرى 
ظهرت قبيل عودة السلطان محمد بن يوسف 
الشورى  والثاني: يضم حزب  المنفى،  من 
ومنظمة  الشيوعي،  والحزب  واالستقالل، 
الثانية فهي  المرحلة  أما  األســود..  الهالل 
فترة االغتياالت السياسية في زمن االختالف 
حول شكل وأسلوب بناء المجتمع الجديد، 

واشتركت منظمات تابعة للدولة ولألحزاب 
لقيادات  الجسدية  التصفية  عمليات  فــي 
محايدة  وشــخــصــيــات  ونــقــابــيــة  سياسية 
ومواطنين عاديين. وشكل االغتيال السياسي 
ومراكز  التحالفات  بناء  وإعادة  لبناء  أداة 
وامتدت  الجديد.  المجتمع  داخــل  الــقــوى 
تداعيات هذه المرحلة في جل مراحل تاريخ 
زمن  فــي  وظفت  حيث  المستقل،  المغرب 
الوطنية«  واألحـــزاب  القصر  بين  األزمـــات 
مع  العجالوي  الموساوي  الباحث  )حــوار 
يوليوز   01 ــن  ــي ــن اإلث الـــصـــبـــاح،  جـــريـــدة 

.)2013

«««

هكذا لمح عبد اإلله بن 
كيران إلى احتمال وجود 
سيناريو آخر لمقتل وزير 
الدولة عبد اهلل بها، الذي 
وجدت جثته مشوهة بعد 
أن صدمه القطار، في 
وادي الشراط، غير بعيد عن 
نفس المكان الذي مات 
فيه االتحادي الراحل أحمد 
الزايدي، الذي كان يحلم 
باالنشقاق عن حزب االتحاد 
االشتراكي في آخر أيامه..

نقاشات من هذا
 النوع »الالمسؤول«

 أعادت إلى األدهان الحديث 
عن التاريخ المأساوي المنسي، 

»تاريخ االغتياالت السياسية 
في المغرب« وهو الموضوع 
الذي لم يجد بعد من يسبر 

أغواره بشكل عميق، رغم أن 
المادة األولية لهذا العمل 

وفرتها تقارير هيئة اإلنصاف 
والمصالحة.

حزب 
االستقالل 
في طريقه 
إلى جنازة 

عبد الله بها 

بها توفي في نفس 
املكان الذي توفي فيه 

الزايدي 
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الملتقى الدولي 
الخامس للصناعة 

التقليدية بورزازات

السادس  الدولي  الملتقى  القاهرة  تحتضن 
للرواية العربية في الفترة من 15 إلى 18 مارس 
ع���ن���وان: »تحوالت  ت��ح��ت  ال��م��ن��ع��ق��د  ال��ح��ال��ي، 
ينظمه  وال���ذي  ال��روائ��ي«،  الشكل  وجماليات 

المجلس األعلى للثقافة.
وتحمل ه��ذه ال���دورة اس��م ال��روائ��ي الراحل 
فتحي غانم، وتكتسب أهمية خاصة حيث تمثل 
عودة قوية للملتقى بعد توقف دام أربع سنوات، 
بسبب أحداث ثورة يناير وكانت آخر دوراته قد 
ال��دورة برصد  2010. وتتميز هذه  عام  عقدت 
التحوالت التي طرأت على الرواية العربية عقب 
الربيع العربي، عبر تفاعل األدب واألدب��اء مع 
التغييرات السياسية والمعيشية التي أحدثتها 
ثورات الربيع العربي وما أعقبها من أحداث، 
وتقف على دور المثقف في إحداث هذه التغيرات. 

كما ترصد قضايا السرد العربي واإلشكاليات 
المتعلقة به. وتدور المحاور الرئيسية للملتقى 
هذا العام حول: الرواية وحدود النوع، واللغة 
الروائية،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  وت��ط��ور  ال���رواي���ة،  ف��ي 
والتراث،  وال��رواي��ة  والغرائبية،  والفانتازيا 
والقمع  ال��س��رد،  وشعرية  والفنون،  وال��رواي��ة 
والرواية  الروائي،  الشكل  وتقنيات  والحرية، 

ووسائط التواصل الحديثة. 
يشارك في هذا الملتقى السادس 250 ناقدا 
وروائيا من 20 دولة حول العالم؛ ويشارك من 
المغرب: محمد برادة، وشعيب حليفي، وسعيد 
يقطين، والميلودي شغموم،  وبنسالم حميش، 
الرحيم  وعبد  ريحان،  وربيعة  الطود،  وبهاء 
آيت  ومحمد  ال��راش��دي،  العزيز  وعبد  العالم، 

لعميم، ومحمد مشبال.

روائيون ونقاد مغاربة بالقاهرة

المعامالت المالية والمصرفية 
اإلسالمية بين الواقع واآلفاق

الرابعة  النسخة   بعد نجاح 
م�������ن ال�����م�����ؤت�����م�����ر ال������دول������ي 
للقرآن  العلمي  الرابع لإلعجاز 
الكريم والسنة النبوية المطهرة، 
في  تطوان  مدينة  تستضيف 
القادم  أب��ري��ل  منتصف  شهر 
الدورة الخامسة منه، ويشرف 
الملتقى  ه���ذا  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
الدولي هيئة اإلعجاز العلمي 
والسنة  الكريم  ال��ق��رآن  ف��ي 
المغرب، والكلية  ل��ش��م��ال 
التخصصات  ال��م��ت��ع��ددة 
الملك  التابعة لجامعة عبد 
السعدي بشراكة وتعاون مع 
الهيئات  م���ن  م��ج��م��وع��ة 
والمؤسسات العلمية وطنيا 

ودوليا.
ومن المقرر أن تناقش 
ال��������دورة ال���خ���ام���س���ة من 

المالية  المعامالت  تتمحور حول  التي  المؤتمر 
والمصرفية اإلسالمية بين الواقع واآلفاق، مجموعة 
من المحاور من أبرزها دور األبناك التشاركية في 
النهوض باالقتصاد الوطني المغربي، والتجربة 
التشاركية المرتقبة بالمغرب انطالقا من نصوص 

الجديد  ال���ق���ان���ون 
أزمة  بين  ال��م��ؤط��رة 
التشريعي  التنظيم 
وضعف االنفتاح على 
المقارنة.  ال��ت��ج��ارب 
إلى  ب���اإلض���اف���ة  ه����ذا 
على  ال��ض��وء  تسليط 
ال��ق��ي��م األخ��الق��ي��ة في 
العالقات الدولية، ودور 
التصحيح  في  اإلع��الم 
ال���ص���ور ال��س��ل��ب��ي��ة عن 
اإلسالم والمسلمين، ثم 
إع���ج���از ال��ت��ش��ري��ع في 
مواجهة األزمات المالية 

واالقتصادية.
هذا، وسينكب المؤتمر 
على تقديم مشروع يتعلق 
الجماعي  ب���ال���ت���أل���ي���ف 
في  التعليمية  ل��ل��دراس��ات 
اإلسالمية،  المالية  ميدان 
وكذا تقديم نماذج التحقيق الشرعي في المعامالت 
المالية وإمكانية توحيدها على المستوى العالمي، 
باإلضافة إلى تحديد أولويات البحوث في مجال 

االقتصاد والتمويل اإلسالمي.

تحت شعار »الصناعة التقليدية تجمعنا« تنظم الفيدرالية 
الخامسة  النسخة  ب��ورزازات  التقليدية  للصناعة  الحرفية 
للملتقى الدولي للصناعة التقليدية، في الفترة الممتدة ما 
بين 01 و20 أبريل 2015، بساحة الموحدين بمدينة ورزازات. 
هذه الدورة ستعرف ألول مرة مشاركة حرفيين من 13 دولة: 
تونس، وسوريا، وكردستان والعراق، وباكستان، وفرنسا، 
المتحدة،  العربية  واإلم��ارات  ولبنان،  ومصر،  والسينغال، 
دولة  بمشاركة  تتميز  كما  دي��ف��وار،  والكوت  وإندونيسيا، 
فلسطين الشقيقة باعتبارها ضيف شرف، إضافة إلى العديد 
من الصناع والحرفيين، ومجموعة من الجمعيات والتعاونيات 
الفيدرالية  لواء  تحت  المنضوية  منها  المملكة،  داخل  من 
الحرفية للصناعة التقليدية بورزازات، حيث من المنتظر أن 
يشارك بالمعرض أزيد من 276 حرفيا منهم حوالي 46 حرفيا 
ولقاءات  تنظيم محاضرات  الملتقى  الخارج. وسيشهد  من 
حول مواضيع تتمحور حول تطوير الصناعة التقليدية وترقية 
المبادالت الخارجية، حيث سيتدارس فيها حوالي 12 خبيرا 
ومختصا من المغرب وخارجه، خالل 20 يوما وسائل وسبل 
بناء  عن  واالستراتيجي فضال  الحيوي  القطاع  هذا  تنمية 
الذي يعتبر أحد أهم عوامل  شراكة فاعلة في هذا المجال 

االتصال والتواصل بين مختلف الشعوب والدول.
ويهدف الملتقى إلى إتاحة فرصة اللقاء واالحتكاك بين 
مهنيي الصناعة التقليدية، فضال عن تأسيس إطار لتبادل 
واألجانب،  المغاربة  التقليديين  الصناع  بين  ال��خ��ب��رات 
وتحفيزهم على بذل المزيد من المجهودات لالرتقاء بالمنتوج 
المغربي إلى مستوى التنافسية على الصعيد الدولي وتشجيع 
التنافس بين الدول المشاركة في هذه التظاهرة االقتصادية 
بتقاليد  التعريف  في  ستساهم  التي  السنوية  والثقافية 
وثقافات الدول التي تعرض منتوجها التقليدي في هذا الموعد 

الدولي.
سيتضمن  ك���م���ا 
الملتقى  ب��رن��ام��ج 
تنظيم عدة أنشطة 
ثقافية، واجتماعية، 
وت������ك������وي������ن������ي������ة، 
ومسابقات وزيارات 
ميدانية، إضافة إلى 
حضور فنانين وفرق 
وشعبية  ف��ل��ك��ل��وري��ة 
السهرات  إلح����ي����اء 
ال���ف���ن���ي���ة ال���م���وازي���ة 
عن  ف��ض��ال  للملتقى، 
الفانتازيا  ع�����روض 
مرة  ألول  »التبوريدة« 

بمدينة ورزازات.

بعد نفاد ما طبع 
من كتاب صحفي 

وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة 
الثانية، ووزعت 
في جميع أنحاء 

المغرب دون 
زيادة في ثمن 
النسخة: 60 

درهم.

انتخاب المغرب رئيسا 
لمجلس التوجيه للجنة 

الدولية لأللعاب الفرانكفونية 
في المجال الثقافي

لرئاسة  الماضي،  األرب��ع��اء  ي��وم  المغرب،  انتخب 

مجلس التوجيه للجنة الدولية لأللعاب الفرانكوفونية 

في المجال الثقافي. تم ذلك في ختام اجتماع مجلس 

التوجيه للجنة الدولية لأللعاب الفرانكوفونية، الذي 

انعقد يومي ثالث ورابع مارس الجاري، بمقر المنظمة 

الدولية للفرانكوفونية بباريس. كما تم خالل االجتماع 

انتخاب كندا نائبا لرئيس اللجنة في المجال الرياضي. 

التحضيرات  أخرى،  ناحية  من  اللجنة  واستعرضت 

الجارية لتنظيم الدورة الثامنة لأللعاب الفرانكوفونية، 

ال��م��ق��ررة ف��ي ك��وت دي��ف��وار م��ن 21 إل��ى 30 يوليوز 
 .2017

لأللعاب  الدولية  للجنة  التوجيه  مجلس  ويتشكل 

الفرانكوفونية من 18 دولة وحكومة عضوا بالمنظمة 

في  أعضاء  تسعة  ضمنهم  للفرانكوفونية،  الدولية 

المجال الرياضي، ومثلهم في المجال الثقافي. وكان 

لأللعاب  الدولية  اللجنة  اجتماع  في  ممثال  المغرب 

الفرانكوفونية، بالسيدة لطيفة مفتكر، المديرة الجهوية 

لوزارة الثقافة لجهة الرباط سال - زمور - زعير.

يقطينحليفيبرادةشغموم



العائلة  جمعية  نظمت  االجتماعية،  أنشطتها  إط��ار  في 
الودادية يوم السبت 7 مارس الجاري، زيارة إنسانية لجمعية 
إيمان لرعاية األطفال المصابين بمرض التوحد والتي تضم 
أزيد من أربعين طفال. واستهدفت هذه الزيارة توزيع مجموعة 
من اللعب ذات طابع خاص لتنمية قدرات األطفال الذهنية، 
باإلضافة إلى إحياء فقرات ترفيهية لقيت تجاوبا كبيرا مع 

هؤالء األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية وعطف خاص.

تضامن
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عن  أشهر  ثالثة  قرابة  م��رور  بعد 
فضيحة مركب األمير موالي عبد الله 
الذي كان من بين المالعب المحتضنة 
نعد  لم  لألندية،  العالم  كأس  لنهاية 
نسمع أي شيء عن هذا الملف الثقيل 

باالتهامات، واالتهامات المضادة.
والروايات،  المغالطات  ت��ع��ددت 
فالبعض اتهم وزير الشباب والرياضة 
محمد أوزين الذي يتحمل مسؤوليته 
السياسية، والبعض اآلخر انتقد بشدة 
الطاقم التقني المساعد للوزير الغارق 
اتجهت  بينما  المهنية،  األخطاء  في 
تسلمت  التي  للفيفا  االتهام  أصابع 
"مفاتيح" الملعب قبل عشرة أيام عن 

نصيب  لها  وكان  المنافسة،  انطالق 
بأنها  علما  الفضيحة،  في هذه  كبير 
نهائيات  المشكل خالل  نفس  عاشت 
كأس العالم للقارات التي احتضنتها 
ألمانيا سنة 205، حيث التجأت إلى 
األمطار  بعد  و"الشطابة"  "ال��ك��راط��ة" 
ملعب  "ه���اج���م���ت"  ال���ت���ي  ال���غ���زي���رة 

فرانكفورت الدولي.
"الفيفا"  عن  المسؤولون  كان  فإذا 
أرادوا أن يبيعوا لنا الوهم، بعد أن 
أشادوا بمركب األمير موالي عبد الله 
ال���ذي اع��ت��ب��روه م��ن أج��م��ل المالعب 
الكبرى  المسؤولية  ف��إن  بإفريقيا، 
يتحملها الطاقم التقني الذي سهر على 

ترميم هذا الملعب، وعلى العشب الذي 
كلف خزينة الدولة ميزانية محترمة لم 

تؤد منه إلى اآلن سوى نسبة 30%.
فالعيب وكما بتته معظم القنوات 
العالمية بدا في نظام تصريف المياه، 

الذي أكده المختبر في محضر.
ما يهم المغاربة حاليا، هي الحقيقة، 
يقتنعوا،  ل��م  م��ازال��وا  وأن��ه��م  خاصة 
نتائج  اآلن  لحد  يجهلون  وم��ازال��وا 
اللجنة التي أسندت لها مهمة البحث 
المسؤولين  ع��ن  الدقيق  بالتفصيل 
التي  "الشوهة"  ه��ذه  في  الحقيقيين 

لطخت سمعة بلد بأسره.
نتحدث دائما عن المحاسبة التي 

تقترن بالمسؤولية، فعلى لجنة تقصي 
جميع  ع��ن  لنا  تكشف  أن  الحقائق 
المسؤولين المتورطين في هذا الملف، 
لتهدئة  ف���داء  كبش  ع��ن  تبحث  وأال 
الخواطر، ألننا الحظنا بأن هذه اللجنة 
تتجه إلى طي هذا الملف الذي يعج 

بالفساد.
ف���إذا ك��ان ال��وزي��ر أوزي���ن شجاعا 
حينما اعترف بمسؤوليته السياسية 
التي نوه بها رئيس الحكومة وبالغ 
فإننا سنظل ننتظر  الملكي،  الديوان 
كل  ي��ن��ال  حتى  اللجنة،  ه��ذه  نتائج 
المسؤولين عن هذه الفضيحة جزاءهم 

ليكونوا عبرة لآلخرين.

عن فضيحة مركب األمير موالي عبد اهلل

عيــــب
واهلل

قالوا ونقــــــــــــــــولأيـن وصلـت لجنـة تقصـي الحقائـق؟
>> أسود األطلس ال يموتون

< بنعطية عميد المنتخب الوطني
لكن يختفون!

إلى  ح��ج��ي  إع������ادة  ي���ح���اول  ال����زاك����ي   <<
المنتخب

< الصباح
بعد خرجة وحجي، على الزاكي إقناع النيبت وبصير 

للعودة إلى المنتخب الوطني
>> أنا محكور

< حمزة بورزوق
أنت حكار...

>> من العبث أن يضيع الوداد لقب البطولة
< الركراكي مدرب الفتح الرباطي

وأنت مالك؟ قابل فرقتك
>> ال تراجع عن مقاضاة "الكاف"

< لقجع رئيس جامعة كرة القدم
شفنا معاك غير التراجع...

>> هناك حلقة مفقودة بالرجاء!!
< متولي العب الرجاء السابق

الحلقة فيها وفيها
>> العبو الرجاء يعربدون في المطار

< المساء الرياضي
والمكتب المسير يدافع عنهم كعادته

>> سأفتح تحقيقا لتحديد المسؤول عما وقع 
في المطار

< روماو مدرب الرجاء
ما عندك ما تفتح، راه المكتب قام بالواجب!!

>> العشر سنوات األخيرة تركت ثقبا أحاول 
خياطته بطريقتي

< الناخب الوطني بادو الزاكي
واش هذا مدرب وال خياط؟

>> أنا جندي بالجيش الملكي
المدرب حميدوش
الملكي أول مباراة تحت  جندي، خسر مع الجيش 

قيادته!

رق قلب المدرب محمد سهيل لحال زميله في 
المهنة فؤاد الصحابي الذي أصبح منبوذا وغير 
تصريحاته  بسبب  ال��م��غ��رب،  ف��ي  ف��ي��ه  م��رغ��وب 

العدوانية، وانتقاداته المتكررة لزمالئه.
اإلدارة  على  يشرف  ك��ان  ال��ذي  سهيل  محمد 
التقنية لفريق معيدر القطري الذي يصارع من أجل 

الصعود إلى قسم الكبار، اقترح 
به  االلتحاق  الصحابي  على 
والعمل كمساعد، لينسى في 
نفس الوقت المشاكل التي 
خلقها في المغرب. الخبير 
الصحابي لم يضيع الوقت 

كثيرا، حيث سرعان ما 
يحشر  ب������دأ 

في  أن����ف����ه 
أش������ي������اء 
كل  بعيدة 

البعد عن مهامه، ليضع محمد سهيل ولي نعمته 
في موقف حرج مع المسؤولين عن الفريق.

الصحابي وفي إحدى خرجاته صرح بأنه لم 
يأت إلى فريق معيدر من أجل توزيع "الجيليات" 
على الالعبين خالل التداريب، بل جاء من أجل أن 

يستفيد الفريق من خبرته.
خ���ب���رة  أي  ع������ن  ت��������رى 

يتحدث؟
بطلها  دنيئة  م��ؤام��رة 
الصحابي الذي تآمر على 
مكانه  وح���ل  م��واط��ن��ه، 

بدون حياء.

في كل مرة، يفاجئنا مدرب الفتح الرياضي وليد الركراكي بتصريحات غريبة، 
فتارة ينتقد التحكيم والبرمجة، وتارة أخرى يصب جام غضبه على المسؤولين عن 

تدبير الشأن الكروي. الركراكي غير راض عن كل شيء، حتى عن فريق الفتح الذي 
منحه فرصة العمر، حيث وصفه بأنه فريق "على قد الحال".

الركراكي الذي تنبأ له معظم المهتمين بمستقبل كبير في التدريب، سرعان 
ما صدم كل من وضعوا الثقة فيه، بسبب خرجاته اإلعالمية المجانية.

إذا عدنا شيئا ما إلى الوراء، للحديث عنه، فقد كان العبا عاديا، لعب مع 
مع بعض  مقارنة  كبير،  كروي  على سجل  يتوفر  وال  العادية،  الفرق  بعض 

الذين جاورهم كمروان الشماخ، والنيبت، وطالل، ويوسف  الالعبين 
حجي.. وآخرون.

الفتح  بفريق  الكروي  الموسم  بداية  التحق في  الركراكي  وليد 
الرياضي، وأسعفه الحظ للفوز بكأس العرش، بعد العمل الكبير 
الذي قام به سلفه جمال السالمي الذي منحه مجموعة متجانسة. 
على وليد الركراكي أن يركز على عمله أكثر من انشغاله بتصريحات 
مجانية، ستؤثر والشك على مستقبله، وهو مازال في بداية مشواره 

المهني.

خرجات الركراكي غير المحسوبةِاتـق شـر مـن أحسنـت إليـه

أسئلـــة
تجربتي بالخليج ناجحة وأنا رهن 

إشارة كل فريق طموح
كيف مرت تجربتك بالخليج؟

>> على العموم، كانت تجربة ناجحة 
ولله الحمد بكل المقاييس.

باالزدواجية  الموسم األول فزت  في 
احتل  كما  العماني،  العروبة  نادي  مع 
فريقنا الرتبة الثالثة في الموسم الثاني، 
وشاركنا كذلك في منافسات كأس آسيا، 
مع  بالبطولة  فزت  كما  العرب،  وك��أس 
االتحاد العماني، وقدت نادي الفجيرة 
اإلماراتي إلى تحقيق نتائج مرضية، قبل 

العودة إلى الوطن.
لله الحمد، فقد تمكنت من فرض اسمي 
في كل األندية التي أشرفت على تدريبها، 

وشرفت الكرة الوطنية بالخليج.

هل هناك مقارنة بين البطولة الخليجية 
ونظيرتها المغربية؟

>> سأتحدث عن البطولة العمانية 
السنوات  ف��ي  مستواها  تحسن  التي 
األخيرة بعد أن طبقت الجامعة العمانية 
نظام االحتراف الذي بدأ يعطي ثماره، 
بالنسبة للبطولة المغربية فقد تحسنت 
التي  المادية  اإلمكانات  بفضل  كثيرا 
أصبحت متوفرة باإلضافة إلى المالعب 
السنوات  ف��ي  أن��ش��ئ��ت  ال��ت��ي  ال��ج��ي��دة 

األخيرة.
ه���ل ت��ل��ق��ي��ت ب��ع��ض ال���ع���روض داخل 

المغرب؟
>> لحد اآلن لم أتلق أي عرض، ربما 

المسؤولين  العديد من 
ليس في علمهم عودتي 
بعد  ال���م���غ���رب،  إل����ى 
س���ن���وات ط��وي��ل��ة في 
ف��أن��ا رهن  ال��خ��ل��ي��ج، 
فريق  ك�����ل  إش���������ارة 
ومستعد  ط����م����وح، 
الذي  وطني  لخدمة 
ابتعدت عنه وعانيت 
والبعد  الغربة  م��ن 

عن األهل.
* إدريس المرابط 
إطار وطني والعب 
دولي سابق

لـ:  إدريس المرابط*

هـذا 
الخبــر

 كراطة ملعب
فرانكفورت

 كراطة ملعب
الرباط

سهيلالصحابي
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<  أعد الملف: سعيد الريحاني

البقعة  ت��ل��ك  ال��م��غ��رب��ي��ة..  »ال��ص��ح��راء 
أقصى  عند  الواقعة  األط��راف  المترامية 
الجنوب من المملكة المغربية.. ماذا نعرف 
وطبيعتها..  ومالمحها..  موقعها..  عن 
وسكانها.. وثرواتها ..؟« هذا السؤال كما 
طرحه الدكتور المصري، إبراهيم دسوقي 
 ،1976 سنة  إلى  تاريخه  يرجع  أباضة، 
وه���و ج���زء م��ن م��ق��دم��ة ك��ت��اب: »وع���ادت 
محترفي  من  كثير  يجد  قد  ال��ص��ح��راء«. 
السياسة في المغرب صعوبة كبيرة في 
الصحراء  عن  فالحديث  عليه،  اإلج��اب��ة 
يقتضي أوال معرفتها عن قرب، كما يقتضي 
الذي  االجتماعي  بنسيجها  االح��ت��ك��اك 
يختلف حتما عن النسيج االجتماعي في 

أو  أو سال  الرباط 
الدار البيضاء، أو 
ابن جرير.. وربما 
يفترض على األقل 
في كل مسؤول أن 
»خصائص  يعرف 
المجتمع القبلي«.. 
ن  يو و ا لصحر فا
في  ي���ح���اف���ظ���ون 
األسرية  نظمهم 
على تقاليد المغرب 

المستمدة  القديمة 
اإلس����الم..  روح  م��ن 

وكل قبيلة تنقسم إلى 

»فخدات« تترابط أطرافها في 
عدة  وه��ن��اك  بينها،  م��ا 
قبائل، مازالت ترخي 
على  ب���ام���ت���داده���ا 
»اإلس��������م��������ن��������ت 
ال�����������خ�����������ادع«، 
))وأهمها قبيلة 
الرقيبات، وهي 
ت���ن���ق���س���م إل����ى 
قسمين: رقيبات 
)أوالد  الساحل 
م���������������وس���������������ى، 
والسواعد، وأوالد 
والمودنين،  داوود، 

ورقيبات  وال��ت��ه��االت(،  الطالب،  وأوالد 
إبراهيم  وأه��ل  »البيهات«  وه��م:  الشرق 
)ينتشرون  »تكنة«  قبائل  وهناك  داوود.. 
في منطقة وادي نون، وتندوف، والساقية 
الحمراء..( وهم: الزركيون، وأيت لحسن، 
وأوالد تدرارين، باإلضافة إلى قبائل أوالد 
دل�����ي�����م..(( )ال���م���ص���در: ك���ت���اب وع����ادت 

الصحراء(.
تفكيك  على  الجهود  تنصب  أن  ب��دل 
جدري  حل  إليجاد  النسيج  هذا  شفرات 
األحزاب  جل  تنشغل  الصحراء،  لقضية 
المغربية بما يمكن أن يسمى »الصيد في 

الماء العكر«، إذ لم يعد خفيا على 
الذي  »الشونطاج«  منطق  أح��د 

خبــاري
تحليلإ

كيف انتقلت األحزاب من الدفاع عن الحكم 

الذاتي إلى تبني مطالب االستفتاء؟

لم يخرج حمدي
 ولد الرشيد، وهو عضو 

في اللجنة التنفيذية 
لحزب االستقالل، ليكذب 

الوزير بل إنه جمع 
عددا كبيرا من النساء 
الصحراويات بمناسبة 

االحتفال بـ8 مارس، 
ليعلن عن تضامنه 

الالمشروط مع معتقلي 
»اكديم ازيك« رغم 

حساسية القضية

قضية الصحراء ودواعي التمهل في تنزيل مشروع الجهوية

أحزاب المعارضة لحظة التوقيع على اتفاق لدعم الحكم الذاتي لم ير النور 
إلى حدود اليوم..

 الثاني
الجزء
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أصبح يتحكم في تحركات بعض 
الكبرى،  السياسية  اإلط����ارات 
االقتصاد  وزي����ر  ق���ال  ف��ع��ن��دم��ا 
وال��م��ال��ي��ة م��ح��م��د ب��وس��ع��ي��د إن 
في  متورط  الرشيد  ولد  حمدي 
»االستيالء« على 15 هكتارا من 
باعها  بالعيون،  الدولة  أراضي 
يخرج  ل��م  سنتيم،  ماليير  ب�3 
حمدي ولد الرشيد، وهو عضو 
لحزب  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ف��ي 
االستقالل، ليكذب الوزير بل إنه 
ج��م��ع ع���ددا ك��ب��ي��را م��ن النساء 
الصحراويات بمناسبة االحتفال 
تضامنه  عن  ليعلن  م��ارس،  ب�8 
»اكديم  معتقلي  مع  الالمشروط 
القضية،  حساسية  رغ��م  ازي��ك« 
متورطون،  المعتقلين  إن  حيث 
حسب حكم المحكمة العسكرية، 
قوات  م��ن  عنصرا   11 قتل  ف��ي 
األمن والوقاية المدنية.. »يجب 
إطالق سراح جميع معتقلي اكديم 
ايزيك دون قيد أو شرط«.. هكذا 
تحدث حمدي ولد الرشيد، متبنيا 

نفس مطالب جبهة البوليساريو، 
في ظرف حساس)..(.

المنطق الذي تحدث به حمدي 
معرفته  رغ����م  ال���رش���ي���د،  ول����د 
بخصائص الصحراء، هو نفسه 
المنطق الذي تحدث به عبد اإلله 
بن كيران رئيس الحكومة، الذي 
اختار مواجهة خصومه، بإعادة 

ف���ت���ح م���ل���ف ال����وزي����ر 
بها،  الله  عبد  الراحل 
ف���ي ع��ي��د ال���م���رأة، من 
خ��������الل ت���ص���ري���ح���ات 
ملغومة: »يال مات السي 
مستعدون  ف��ن��ح��ن  ب��ه��ا 
جميعا للموت في سبيل 
الله...راه كاين اللي كيهدد 
وحنا كنعرفو نقراو، وغير 
نفضحو  م���ب���غ���ي���ن���اش 

األمور..«.
ولماذا  م���ن؟  ي��ه��دد  م���ن 
كل  الحكومة  رئيس  سكت 
ه����ذا ال���وق���ت ل��ي��ع��ود إلى 
»التهديد« بفضح األمور؟ ماذا 
ظلت  أسئلة  كلها  سيفضح؟ 
هذا  من  ولكن حديثا  معلقة، 
مسلسل  بإطالق  كفيل  النوع 
الشك في الرواية الرسمية التي 
دبجها وكيل الملك لدى محكمة 
دجنبر   8 بتاريخ  االستئناف 
2013، وهو يقول: ».. النتائج 

األولية للتحريات تشير إلى أن 
الوزير بها توفي نتيجة حادث 
بصدد  كان  الفقيد  »وإن  قطار«، 
عبور خط السكة الحديدية مشيا 
القطار  أثناء مرور  على األق��دام 

رقم 45 المتجه نحو الرباط«.
ل���و ك��ن��ا ف���ي ب��ل��د ت���داف���ع فيه 

لكانت  نفسها،  عن  المؤسسات 
كافية  ك���ي���ران  ب���ن  ت��ص��ري��ح��ات 
جديد)..(  م��ن  النيابة  لتحريك 
تعطي  السكوت،  معادلة  ولكن 
دائما نتيجة »رابح رابح« بالنسبة 

لمحترفي السياسة.
منطق  إن  ال�����ق�����ول  ي���م���ك���ن 
»المزايدات« يتحكم بشكل كبير 
لكن  السياسيين،  خ��رج��ات  ف��ي 
البعض  خ��رج��ات  أن  ال��م��الح��ظ 
منهم تبدو عصية على التصنيف؟ 
فما معنى أن يقول نائب األمين 
العام لحزب األصالة والمعاصرة، 
ف���ي ح�����وار أج���رت���ه م��ع��ه قناة 
أرقى  »االستفتاء  بأن  »العربية« 
أشكال ممارسة الديمقراطية لحل 

نزاع الصحراء«.
كما يمكن القول إن العماري، 
»العربية«  بتواجده فوق منصة 
يوم 6 مارس 2015، يشكل ضربة 
موجهة للمجموعة المتفائلة)..(  
التي لم تكن تتوقع ظهوره على 

ه��ذه ال��ق��ن��اة ب��ال��ض��ب��ط)..(، لكن 
خرجة العماري األخيرة تستحق 
أكثر من وقفة للتأمل، فقد خرج 
للملوك  »ل���ي���س  ب���أن���ه  ل��ي��ق��ول 
أصدقاء«، وأكد في ذات الخروج 
اإلع���الم���ي ب���أن م��ؤس��س حزب 
األصالة والمعاصرة فؤاد عالي 

الهمة ليس صديقا له، وبدا وكأنه 
»يقلي السم« للمستشار الملكي، 
دائما  العماري  إلياس  كان  فقد 
يفتخر بقربه من الهمة.. »الهمة 
صديق لي، وأنا أختار أصدقائي 
النوع  من  ولست  شئت،  كيفما 
دجى  في  صداقاته  ينتج  ال��ذي 
الليل، ولست من الذين يمدحون 
هكذا  ن���ه���ارا..«،  وي��س��ب��ون  ليال 
أجرته  ح��وار  في  إلياس  تحدث 
معه جريدة »المساء« بتاريخ 27 
أكتوبر 2013؟ فماذا حدث بين 
2013 و2015 حتى انتقل المعني 
باألمر من التباهي بصداقة الهمة 
بأن  القول  أال يمكن  نفيها؟  إلى 
تصريحات إلياس تندرج في إطار 
ع��م��ل��ي��ة قص  ب��ع��د  ال��ف��ع��ل،  رد 

األجنحة؟ 
إلياس العماري تحدث مثل أي 
أمام  ليعلن  متطرف،  سياسي 
ال��ع��ال��م ع��ن أن »س��ي��اس��ة حزب 
األصالة والمعاصرة تختلف عن 
نسي  ورب��م��ا  القصر«،  سياسة 
إل��ي��اس وم���ن م��ع��ه ب���أن الورقة 
من  تنهل  للحزب  التأسيسية 
تقرير الخمسينية ومن توصيات 
هيئة اإلنصاف والمصالحة وهي 
الفضل  يرجع  التي  المشاريع 
فيها لإلرادة الملكية، حسب رأي 

المحللين السياسيين..
سعادة  ف��ي  يكمن  »ط��م��وح��ي 
شعبي«، هكذا تحدث العماري في 
قناة »العربية«، فماذا كان يقصد 
الشعب  يقصد  ه��ل  ب��ال��ش��ع��ب، 
آخر؟  شعبا  يقصد  أم  المغربي 
ول��ن��ف��ت��رض أن���ه ي��ت��ح��دث باسم 
ال����ري����ف ف����ي إط������ار »األه�������واء 
االن��ف��ص��ال��ي��ة«، م��ن ال���ذي خول 
الريف؟  الحديث باسم  للعماري 
وما سر تحمسه لدخول الحكومة 
المقبلة بل إنه اختار موقع وزير 
االتصال: ))أنا طموح لذلك، أنا 
موجود ولهذا أنا أشتغل وأعتبر 
نفسي أحسن الخبراء في المغرب 

الطباعة  م����ج����ال  ف�����ي 

«««

من كان يتصور 
هذا التحول 
الجذري في خطاب 
حزب األصالة 
والمعاصرة، الذي 
كان يتباهى 
مؤسسوه بتبني 
»االستراتيجية 
الملكية«، قبل أن 
يتحول إلى حزب 
يطالب بتقرير 
المصير؟

بينما يرفض الملك محمد السادس إقامة أية عالقة مع 
الدول التي تعادي المغرب، ولو عبر الهاتف، وهو ما 

يؤكده الرفض المغربي إلجراء اتصال هاتفي بين الملك 
محمد السادس ورئيس نيجيريا، حسب بالغات صارمة 

من الديوان الملكي.. تأتي المواقع اإلخبارية لتقول بأن: 
»إلياس العماري ذهب لعش الدبابير« وبأنه التقى رئيسة 

مفوضية االتحاد اإلفريقي »نكوسازانا دالميني زوما«

إلياس العماري الداعي 
إلى االستفتاء وتقرير 

المصير رفقة رئيسة 
المفوضية اإلفريقية 

»زوما« المناصرة لجبهة 
البوليساريو

وثيقة صادرة عن االتحاد 

االفريقي، الذي ال يعترف به 

المغرب )..( تتحدث عن 

إلياس العماري بصفته نائب 

رئيس مجلس النواب، لماذا 

سكت السلك الدبلوماسي ..
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كانت  إذا  وال��ن��ش��ر..  واإلع����ام 
حقيبة معينة تعنى بالمطابع أو 
بنشر الفكر الحديث أنا مستعد 
هكذا  ال��غ��د((،  من  أتحملها  ألن 
تحدث نائب األمين العام لحزب 

األصالة والمعاصرة.
سياسي  إذن،  اليوم  العماري 
مغربي يدافع عن أطروحة تقرير 
هذا  يتصور  ك��ان  من  المصير؟ 
التحول الجذري في خطاب حزب 
كان  الذي  األصالة والمعاصرة، 
بتبني  م���ؤس���س���وه  ي��ت��ب��اه��ى 
»االستراتيجية الملكية«، قبل أن 
يتحول إلى حزب يطالب بتقرير 
المصير؟ قد يقول قائل إن إلياس 
ك���ان ي��ت��ح��دث ع���ن وج��ه��ة نظر 
لكن  ال��ح��زب،  تلزم  ال  شخصية 
القناعة يقتضي،  التسليم بهذه 
منطقيا، صدور باغ عن األمين 
أو  ال��ب��اك��وري  مصطفى  ال��ع��ام 
المكتب السياسي للنأي بالحزب 
عن مثل هذه المطالب، وهو ما 
وهذا  اآلن،  ح��ت��ى  ي��ح��ص��ل  ل���م 
السكوت الملغوم يوازيه سكوت 
م��م��ا سجلته  غ��م��وض��ا،  أك���ث���ر 
األحزاب السياسية الناشطة في 
إطار المعارضة، والتي قيل إنها 
ب��داي��ة شهر دجنبر  ف��ي  وق��ع��ت 
اتفاقا وقع عليه كل من إدريس 
لشكر، ومحمد األبيض، وحميد 
الباكوري،  ومصطفى  ش��ب��اط، 
يقضي بتفعيل »مبادرة وطنية من 
أجل تفعيل الحكم الذاتي باألقاليم 
الجنوبية«، ولعله أول حزب في 
المغرب يضع رجا مع »أصحاب 
تقرير المصير« ورجا مع »أنصار 
تقاسم  ال��ذات��ي«، هل هو  الحكم 
كبرى؟  مسرحية  إنها  أم  أدوار 
سؤال يطرح نفسه، حتى إشعار 

آخر.
هذا من حيث التصريحات، أما 
الميدانية،  التحركات  حيث  من 
فإن إلياس العماري فضل الظهور 
يهاجم  وه��و  »ال���ث���وار«  بمظهر 
 5 الخميس  ي��وم  مساء  أمريكا 
قاعة  داخ��ل  من  الجاري  م��ارس 
ف���ي سفارة  ت��ش��اف��ي��ز«  »ه���وغ���و 
حيث  ال��ري��اض،  بحي  فنزويا 
ل��غ��ة أص���ح���اب جبهة  اس��ت��ع��ار 
البوليساريو ليقول إن الرئيس 
الفنزويلي األسبق »لم يرحل، ولم 
يمت، ولن يرحل، ولن يموت، فهو 
ح��ي ف��ي ق��ل��وب ال��ف��ق��راء، وهو 
ص��دي��ق األح����رار وال��ث��وار على 
امتداد جغرافية العالم«.. والكل 
حاضن  ك��ان  »تشافيز«  أن  يعلم 

البوليساريو.. 
خارجيا، وبينما يرفض الملك 
محمد السادس إقامة أية عاقة 

مع الدول التي تعادي المغرب، 
ولو عبر الهاتف، وهو ما يؤكده 
الرفض المغربي إلجراء اتصال 
هاتفي بين الملك محمد السادس 
ورئيس نيجيريا، حسب باغات 
صارمة من الديوان الملكي.. تأتي 
بأن:  لتقول  اإلخبارية  المواقع 
»إل��ي��اس ال��ع��م��اري ذه���ب لعش 
رئيسة  التقى  وبأنه  الدبابير« 
اإلفريقي  االت���ح���اد  م��ف��وض��ي��ة 

في  زوم��ا«  دالميني  »نكوسازانا 
اإلثيوبية،  أب��اب��ا  أدي��س  مدينة 
)المصدر: موقع كود، بتاريخ 10 
فبراير 2015، نشر على الساعة 
8:25(، وليس خفيا على أحد أن 
في حضرة  التي صرحت  زوم��ا 
والمهدي  ال��روي��س��ي  خ��دي��ج��ة 
حل  إي��ج��اد  م��ع  بأنها  بنسعيد 
متفاوض عليه.. تعد واحدة من 
أنصار أطروحة تقرير المصير، 

التي وردت على لسان العماري 
أيضا، الذي ظهر بعدها في قناة 
فنزويا  سفارة  وفي  »العربية« 
متبنيا نفس الطرح بل إن األدهى 
تعتبر  زوم����ا  أن  ه���و  ذل���ك  م���ن 

المغرب بلدا محتا..
إلياس  إن  ق���ائ���ل  ي���ق���ول  ق���د 
يتصرف كناشط وال حق ألحد في 
محاسبته على كامه، ولكن أليس 
حريا بالنشطاء أن يتحركوا في 

العماري  فإلياس  واض��ح،  إطار 
ليس نائبا لرئيس مجلس النواب 
وهي الصفة التي تم تقديمه بها 
في إفريقيا، والمغرب ال يعترف 
أيضا  وهو  اإلفريقي،  باالتحاد 
ليس ممثا للملك محمد السادس 
في  بها  ق��دم  التي  الصفة  وه��ي 
دولة الباراغواي )أنظر األسبوع، 
عدد 3 يوليوز 2014(... هكذا إذن 
يفعل إلياس ما يشاء، في إفريقيا 
وفي المغرب، والباقي يتفرج، هل 
ب��ذل��ك، ال أح��د يملك  ه��و مخول 
الجواب، ولنفترض أنه يملك قوة 
خفية، فا شك أنه يضحك رفقة 
من معه على ممثلي الدبلوماسية 
الرسمية، وهو ما يتعارض مع 

دولة المؤسسات..
يمكن القول إن النواة األولى 
قد  انفصالية  نبرة  ذات  ألفكار 
وجدت تربة خصبة لها في حزب 
األصالة والمعاصرة، منذ اليوم 
الذي دعا فيه محمد الشيخ بيد 
الله إلى تسمية، جهة الصحراء، 
بعد  الغربية،  الصحراء  بجهة 
ع��ش��اء ف��اخ��ر أق��ام��ه ف��ي الفيا 
الفخمة التي يقيم فيها بالرباط، 
الصحفيين  أح��د  له  ق��ال  وقتها 
الذي فضل االنسحاب من جلسة 
يخلف«..  »ال���ل���ه  ال���م���س���ام���رة، 

وانصرف.

«««

يمكن القول إن النواة 
األولى ألفكار ذات 
نبرة انفصالية قد 
وجدت تربة خصبة 
لها في حزب األصالة 
والمعاصرة، منذ 
اليوم الذي دعا فيه 
محمد الشيخ بيد اهلل 
إلى تسمية، جهة 
الصحراء، بجهة 
الصحراء الغربية، بعد 
عشاء فاخر أقامه في 
الفيال الفخمة التي 
يقيم فيها بالرباط

< انتهى

سألت جريدة »المساء« سنة 2013، 
إلياس العماري، الذي يفتخر بكونه »لم 
يصوت« شأنه شأن زميله في الحزب 
بإسرائيل  المعجب  الله،  بيد  الشيخ 
)أنظر األسبوع، عدد 26 فبراير 2015( 
لحزب  زعيما  تصبح  أن  ت��ود  »ه��ل   :
»والله  فقال:  والمعاصرة«،  األصالة 
العظيم، ال أريد ذلك، بل كل ما أبتغيه 
هو أن أمتلك حمارة في فضاء هادئ 

بعيدا عن السياسة وهمومها..«، ليسأله 
الصحفي من جديد: إذن، تنوي الرحيل 
ذلك،  »سأفعل  ف��ق��ال:  السياسة؟  ع��ن 
الجماعية،  االنتخابات  بعد  مباشرة 
وأطلب من السيد بن كيران أن يعجل 
كنت  وإذا  برحيلي،  يعجل  حتى  بها 
أن ينظم  ع��ل��ي��ه س���وى  ف��م��ا  أزع���ج���ه 

االنتخابات الجماعية«. 
وعندما سألته قناة »العربية« مؤخرا 

)مارس 2015(، قال: »أنا طموح، لذلك 
أنا موجود ولهذا أنا أشتغل، وأعتبر 
في  بالمغرب  الخبراء  أحسن  نفسي 
والنشر«،  واإلع����ام  الطباعة  م��ج��ال 
وأضاف »إذا كانت حقيبة معينة تعنى 
بالمطابع أو بنشر الفكر الحديث أنا 

مستعد ألن أتحملها من الغد«.
ك��ي��ف ان��ت��ق��ل إل��ي��اس ال��ع��م��اري من 
ال��ي��أس إل��ى ال��ت��ف��اؤل، ب��ال��م��وازاة مع 

الاتينية  أمريكا  محور  في  تحركاته 
والدول اإلفريقية التي ال تكن أي ود 
للمغرب، ال أحد يملك الجواب، والحالة 
هذه فقد صدق إلياس العماري: »أعرف 
نفسي أكثر مما يعرفني غيري«.. وهو 
وهي  مقاسه  على  وزارة  فصل  اآلن 
وزارة االتصال، أليست وزارة االتصال 
الطبع  ب���ش���ؤون  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  ه���ي 

والنشر.

من احلمارة اإىل »وزارة االت�صال«..

صورة لها بعدها السياسي، وتؤرخ لمصافحة عابرة 
بين عبد العزيز المراكشي والرئيس األمريكي باراك 

أوباما خالل مراسم تشييع جنازة الراحل نيلسون 
مانديال، مازالت جبهة البوليساريو تتغنى بها إلى 

حدود اليوم.. في انتظار التأكد من حقيقة التوجه 
األمريكي خالل األيام القادمة..



الرباط  لمدينة  تشفع  لم 
في  ومكانتها  عضويتها 
المنظمة الدولية »اليونسكو« 
كمدينة  اخ��ت��ارت��ه��ا  ال��ت��ي 
العالمي،  اإلنساني  للتراث 
السينمائية  قاعاتها  إلنقاذ 
من اإلع��دام وآخره كان في 
السينمائية،  ال��ق��اع��ة  ح��ق 
وسط  الكائنة  موريتانيا.. 
حي  وعتيق  تاريخي  ح��ي 
المدينة القديمة »يا حسرة« 
المشهور،  ل��ك��زة  وب��ش��ارع 
سينما  ه���دم���وا  وق��ب��ل��ه��ا 
»سطار« ودائما في المدينة 
القديمة شارع لعلو، لتتوالى 
»اإلعدامات« فنفذ الهدم في 
بشارع  »ف���وك���س«  س��ي��ن��م��ا 
موالي إسماعيل، وسينما »ا. 
المحيط،  ب��ح��ي  س«  ب. 
وسينما »أكدال« بحي أكدال، 
إلى  رائعة  قاعات  وحولوا 
مثل  ت����ج����اري����ة  م����ح����ات 
سينما  عليها  ال��م��أس��وف 
»م��ري��ن��ي��ان« ب��ش��ارع محمد 
ال������خ������ام������س، وس���ي���ن���م���ا 
يعقوب  بحي  »المنصور« 
قاعات  وأقفلوا  المنصور، 
انتظار  ف���ي  رب��م��ا  أخ����رى 

»الغفلة« لهدمها مثل سينما 
»زهوة« الفريدة في تصميمها 
وروعة هندستها والموجودة 
وسينما  اليوسفية،  بحي 
وسينما  »ال�����ص�����ح�����راء« 
العكاري،  بحي  »الحمراء« 
بشارع  »النهضة«  وسينما 
واسألوا  الخامس،  محمد 

س����ك����ان ح����ي أك��������دال عن 
»أكدال«  سينما  »فقيدتهم« 
مكانها  في  أصبحت  التي 
ع����م����ارة، ول�����م ت��س��ل��م من 
سينما  س���وى  اإلع���دام���ات 
»الملكي« بشارع الموناستير 
سابقا  »ال��ش��ع��ب«  وسينما 
بشارع الحسن الثاني، وعلى 

الذين يزورون مدينة باريس 
مدينة  أي��ة  أو  الفرنسية، 
إلى كثرة  االنتباه  أوروبية 
إلى  وأي��ض��ا  السينما  دور 
روادها الكثر، وإلى األدوار 
االقتصادية والسياحية التي 
أص��ب��ح��ت ت���ق���وم ب��ه��ا في 
مثل  االج��ت��م��اع��ي  النسيج 

مهرجانات األفام العالمية، 
وتنظيم الجوائز الدولية في 
الفن السابع، وحتى داخل 
مثل  م��دن  تألقت  المملكة 
خريبكة ومراكش، وطنجة، 
قاعاتها  أدوار  ب��ف��ض��ل 
السينمائية التي احتضنت 
السابع  الفن  في  تظاهرات 
فأما  والعالمي،  اإلفريقي 
مدينة  ال��رب��اط،  ف��ي  عندنا 
التراث  وم��دي��ن��ة  األن������وار 
اإلن�����س�����ان�����ي ال���ع���ال���م���ي، 
ف�»الدكاكات« تدك السينمات 
سينما  م��ث��ل  األرض  م���ع 
»م��وري��ت��ان��ي��ا« ال��ت��ي ودعت 
السابع،  الفن  عالم  مؤخرا 
المأسوف  ال��ق��اع��ة  وه����ذه 
ع��ل��ي��ه��ا ك���ان���ت روع�����ة في 
التصميم والهندسة وجوهرة 
القديمة،  ال��م��دي��ن��ة  وس���ط 
وت������اري������خ م�����ن األم����ج����اد 
لتلتحق  ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة، 
»سطار«  ب�»الفقيدة« سينما 
لتتعرى المدينة العتيقة من 

أعرق القاعات في الرباط.
للمجلس  ف������»ب�����راف�����و« 
الجماعي الذي يرخص لهدم 

وإعدام السينمات.

إعدام القاعات السينمائية »جريمة« في حق
للعاصمة الفني  التاريخ 

ع���ن شاطئ  دف���اع���ن���ا  ب��ع��د 
الفقراء الوحيد في العاصمة، 
رفع  الجماعي  المجلس  ق��رر 
ميزانيته من عشرة مايين إلى 
خطوة  م���ل���ي���ون���ا،  خ��م��س��ي��ن 
إيجابية في درب التصالح مع 
الواجهة البحرية، ولكن نخاف 
م����ن س�����وء اس���ت���ع���م���ال هذه 
نقترح  فإننا  لذلك،  المايين، 
محطة  إن��ش��اء  ف��ي  توظيفها 
إذاعية داخل الشاطئ وتكون 
تبث  بالمستحمين  خ��اص��ة 
وتنقل  م��ت��ن��وع��ة  م��وس��ي��ق��ى 
لإلذاعة  الرئيسية  األخ��ب��ار 
وتذيع  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��رس��م��ي��ة 
نصائح طبية وبيئية، وأخبارا 
محلية ألنشطة جمعيات ثقافية 
مشهود لها بالصفة العمومية 
مثل جمعية رباط الفتح للتنمية 
حوارات  وإجراء  المستدامة، 
ركن  وتخصيص  أط��ب��اء،  م��ع 
ضياع  مثل:  خ��دم��ات  لتقديم 
حاجات أو أطفال، فالعملية ال 
تحتاج إلى تقنيات أو رخصة 
األمر  في  ما  كل  »الهاكا«،  من 
أعمدة  ع��ل��ى  أب����واق  ت��رك��ي��ب 
وربطها  الرمال  في  وغرسها 
بميكروفون جوال وآخر ثابت 
في نقطة معينة من الشاطئ.  
اليابوري،  سيدي  وشاطئ 
وهذا هو اسمه في حاجة إلى 
عدد  الرتفاع  اعتبارا  توسعة 
الساكنة وإقبال العائات بشكل 

مكثف على استنشاق نسمات 
البحر، فهل هذا الشاطئ الذي 
كان فقط لساكنة تقدر بحوالي 
فترة  ف��ي  نسمة  آالف  ع��ش��رة 
العشرينيات، قادر على تلبية 
إن  نسمة؟  مليون  ح��اج��ي��ات 
شرع  الذي  الملكي  المشروع 
فيه على الساحل تضمن إنشاء 
يفرض  وه��ذا  مسابح،  ثاثة 
على الجماعة التفكير بجدية 
وأيضا بتقنية لجعل الشاطئ 
ويسميه السكان شاطئ الفقراء 
ال  يملك  ال  إليه  يلجأ  من  ألن 
مادية  إمكانيات  وال  س��ي��ارة 
للتنقل إلى شواطئ أخرى، في 

خ���دم���ة وت���ح���ت ت���ص���رف كل 
الساكنة، لكن حجمه الصغير 
لن يكفي إال لبعض المئات من 
ال���م���واط���ن���ي���ن وأص����ب����ح من 
تصميمه  إع����ادة  ال���ض���روري 
من  ب���دال  اآلالف  ليستقطب 
المئات، وبما أن هذا المجلس 
يحتضر ولم يهتم بالموضوع 
في  أملنا  ف��إن  انتدابه،  طيلة 
المجالس القادمة، لعلها تنقذ 
عذاب  م��ن  الضعيفة  األس����ر 
للفوز  ال��رب��اط  خ���ارج  التنقل 

بنسيم البحر.
الجماعي  للمجلس  فشكرا 

على االهتمام بدفاعنا.
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بعد دفاعنا عن استحمام الفقراء

يقع هذا في مدينة التراث العالمي

الريع كلمة جوفاء فضفاضة، يرفضها سكان 
الرباط ويعتبرونها من المحرمات، والريع في 
ولكن  والشفرة«  »الخطفة  هو  الحقيقي  معناه 
ب�»القاعدة« وأمام الجميع، وخذوا مثا »فلوس« 
الجماعة والتي ليست إال »فلوس« السكان ائتمن 
عليها نواب منتخبون ليصرفوها على المدينة، 
وهذه »الفلوس« مرتبة في ميزانية ومنظمة في 
سلطات  من  ومراقبة  وبنود،  وأب��واب  فقرات 
ماليين،  مراقبين  م��ن  وم��ح��روس��ة  ال��وص��اي��ة 
وموضوع مداولة ومناقشة ومصادقة من النواب 
المحترمين. فا يتفق أو يقبض درهم واحد إال 
بإذنهم وموافقتهم وعلمهم، فكيف »زهقت« لهم 
أفعال من جانبهم،  أن تثير ردود  مايير دون 
أو صراخ  ن��ظ��ام«  »نقط  ه��ي  ليست  واألف��ع��ال 
وينتهي األمر بانتهاء »المسرحية«، ولكن هي 
قرارات ملزمة ومسؤولة، فخذوا ملف المساعدات 
المالية التي تمنحها الجماعة لعشرات الجمعيات 
والفرق الرياضية، والتي يستفيد منها بعض 
المنتخبين وب�»العالي«، ويغترف منها بعض 
بعض  فضحتهم  وق���د  واألح���ب���اب  األص���دق���اء 
الصحف الوطنية وأشارت إلى أسمائهم وبينت 
ما  في  المنح  يتبادلون  المنتخبين  بعض  أن 
ثم  الحلوة،  اللذيذة  الكعكة  ويقتسمون  بينهم 
أمام  للتباكي  دورة  في  المجلس  إل��ى  يأتون 
الحاضرين حتى يبعدوا عنهم أية شبهة تورطهم 
اتخاذ  من  يمنعهم  ك��ان  فماذا  »الوزيعة«،  في 
قرارات أو توصيات أو حتى ملتمسات لفرملة 
نزيف المنح الذي أغضب السكان والتي لوحدها 
تستنزف مليارين كل سنة، وقد كان في مقدورهم 
انتزاع قرارات من مقاطعاتهم تدين هذا النزيف، 
وهذا الهدر المالي وهذا الريع، ويرفعونه إلى 

المجلس لتنفيذه.
لم يفعلوا ولن يفعلوا ألن هناك »ريعا« متبادال، 
فمن ليست له منحة له سيارة، ومن ليست له 
سيارة وال منحة له بونات البنزين أو منصب 
في مجلس إداري بتعويض سمين أو له مجال 
يحتكره مثل الصفقات واألسفار والتوظيفات 
الثرثار  ه��و  عليه  الحصول  يمكن  م��ا  أق��ل  أو 
المهذار، التليفون الذي كلف مصاريف بلغت في 
600 م��ل��ي��ون بين  ال��س��ن��وات ح��وال��ي  ب��ع��ض 
تليفونات المقاطعات والجماعة، وتصدينا لهذه 
الفوضى بكل شجاعة حتى خفضت من مصاريف 
الثرثرة إلى الثلث كما خفضت من عدة نفقات 
كانت زائدة، وتصوروا بهذا »الريع«، ألن يكون 
ممكنا استغاله في بناء وتجهيز مستشفيات 
في كل المقاطعات؟ فالمبالغ التي صرفت خال 
مدة انتداب هذا المجلس كانت كافية إلنجاز 5 
مستشفيات لعاج السكان! إن المنتخبين عندما 
»يتمخزنون« بسيارات »جابها الله« وتليفونات 
من  ممولة  بنكية  حسابات  وشيكات  »ف��اب��ور« 
أموال الكادحين سكان الرباط وباسمهم يتقاسم 
أصحاب جابها الله حوالي المليارين، ومنهم 
من يتوصل كل سنة بعشرات المايين قد تفوق 
أجر وتعويضات رئيس الحكومة لمدة سنة، فهل 
كان والبد من أن »يتحزم« كل منتخب بتليفون 
ويترك سيارته في الكراج ويشغل سيارة »جابها 
الله«، ويمأل جيوبه بفلوس المنحة، ويسافر على 

نفقة السكان في الطائرات إلخ...
فماذا نسمي هذه البدع؛ ريع أو خطفة؟ وهل 
هؤالء الناس )المنتخبون( هم من سيدافعون 
الماء  استهاك  في  مثا  النفقات  ترشيد  عن 
والكهرباء الجماعي الذي سيكلف هذه السنة 
حوالي سبعة مايير؟ أال يوجد غيور القتراح 
آبار وترقيم أعمدة اإلنارة عبر تراب كل  حفر 
العاصمة لتفادي هدر الطاقة في النهار عندما 
الفاسدة؟  المصابيح  المصلحة استبدال  تريد 
الدار  بنواحي  ب��وس��ك��ورة  جماعة  م��ن  ون��غ��ار 
الشمسية  الطاقة  استخدمت  عندما  البيضاء 
متوسطة  مدينة  من  ونغار  شوارعها،  إلن��ارة 
فقد  والنظافة،  األزبال  تدبير جمع  استرجعت 
اكتشفت بأن األزبال كنز يدر مداخيل ضخمة، 
األزب��ال وزدنا عليها  »أهدينا«  فقد  فأما عندنا 
حوالي 20 مليارا للشركات!! ألم نقل لكم بأن 
ي��م��ق��ت��ه��ا سكان  »ال����ري����ع« ك��ل��م��ة ف��ض��ف��اض��ة 

العاصمة؟

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

»الريع« بالعاللي
في العاصمة

شاطئ
الرباط

الجماعة ترفع ميزانية شاطئ الرباط
50 مليونا 10 ماليين إلى  من 

اجلماعي  املجلس  »ج��ح��ود«  السكان  يستنكر 
الوالي  املرحومني  ون��ض��ال  لتضحيات  تنكر  ال��ذي 
ولم  ال��ع��م��ران��ي،  ح��س��ن  وال���وال���ي  بنشمسي  ع��م��ر 
ن��داءات��ه��م م��ن أج���ل تسمية بعض  ي��ل��ب إل���ى ال��ي��وم 
حتمل  ش���وارع  ال��رب��اط  ففي  باسميهما،  ال��ش��وارع 
الوطنية  عمالقة  بينما  والطيور،  الكرموس  اسمي 
وخدام اململكة األوفياء يتعجبون من هذا »اجلحود« 

ويستنكرونه.

مفاجآت »فشوش« عمال البلدية ال تتوقف، 
ب�15  نون  ُمؤمَّ فهم  فمثا  س��ؤال،  ألف  وتثير 
لباس  على  ويحصلون  السنة،  ف��ي  مليونا 
فكم  مليون،   100 سنة  كل  في  يكلف  للخدمة 
عند البلدية من عون؟ حتى تكسيهم كل سنة 

ب�100 مليون؟

الوزراء احلاليني والسابقني املولودين  عدد من 
انتخابات  غ��م��ار  خ���وض  ي��ع��ت��زم��ون  ال���رب���اط،  ف���ي 
العاصمة،  عمدة  بينهم  من  رمبا  ليكون  املقاطعات، 
شيء مفرح أن يلبي رجال دولة نداءنا ويهبون إلنقاذ 

رباط الفتح.

امللكي  املشروع  أشغال  أوراش  انطلقت 
ويكلف  املدينة،  أوضاع  جذريا  سيغير  الذي 
حوالي 2000 مليار، الغريب في األمر تصرف 
بعض املنتخبني الذين ارتدوا بدالت رياضية 
وان��دس��وا م��ع ال��ع��م��ال الل��ت��ق��اط ص��ور داخل 
احلملة  ف��ي  الستعمالها  رمب��ا  األوراش  تلك 
االنتخابية املقبلة، علما أن املشروع امللكي ال 

عاقة له باملنتخبني.

أسرار العاصمة



> سعيد الهوداني

سكان  ب��ع��ض  خ���رج 
رح����و«  »أوالد  دوار 
خيران  بقيادة بني 
ب���م���دي���ن���ة خ���ري���ب���ك���ة، 
م����ؤخ����را، وم���ع���ه���م ما 
بسيط  عتاد  م��ن  تيسر 
م���ن ف�����ؤوس وم���ع���اول 
وج������راف������ة وش���اح���ن���ة 
أبناء  أح���د  ملكية  ف��ي 
العزلة  ل��ف��ك  المنطقة، 
ع����ن دواره����م ب����ع����دم����ا 
بفعل  الطريق  تضررت 
المطرية  ال��ت��س��اق��ط��ات 
األخ���ي���رة، وال��ت��ي أدت 
إلى إغالقها بالحجارة، 

وح������دوث ال���ع���دي���د من 
إلى  أدى  م��م��ا  ال��ح��ف��ر، 
المرور  ح��رك��ة  ت��وق��ف 
هذا  أن  خصوصا  بها، 
مسلكين؛  ل���ه  ال�������دوار 
ال������دوار  ي���رب���ط  األول 
األسبوعي  ب���ال���س���وق 
رحو«  »أوالد  وم��درس��ة 
حالة  أصبح في  وق���د 
جد متدهورة وال يسمح 
وال  بمرور السيارات 
ال���ش���اح���ن���ات، ف����ي ما 
ال��ث��ان��ي يمر  ال��م��س��ل��ك 
م��ن ع��ي��ن م���ارة ويتجه 
الوطنية  الطريق  نحو 
مدينة  إل����ى  ال���م���ؤدي���ة 
ال����رب����اط.  وق����د جاءت 

بعدما  ال��م��ب��ادرة  ه���ذه 
بعدة  ال���س���ك���ان  ت���ق���دم 
الموضوع  في  شكايات 
الجهات  ج��م��ي��ع  إل����ى 

والوصية  ال��م��س��ؤول��ة 
لكنها  وإقليميا،  محليا 
صاغية،  آذان���ا  تلق  ل��م 
فشمروا عن سواعدهم.

عبر العديد من المواطنين الممتحنين 
والمتمرنين لنيل رخصة السياقة بحي 
تذمرهم  عن  بإنزكان  بتراست  الرمل 
التي  النابية  األل��ف��اظ  ع��ن  وسخطهم 
بعين  ال��ت��ردد  دائ���م  م��خ��م��ور  يطلقها 
المكان، حيث يطلق العنان للتهديدات 
والشتائم بشتى أنواع الكالم الفاحش 
الممتحنين  وج����ه  في   والساقط  
ذكورا وإناثا، ولم يكتف هذا المخمور 
المخدرات  ت���أث���ي���ر  ت���ح���ت  ال����واق����ع 
والكحول بذلك بل هدد بالتعرض للجان 
أو  وج��ه��ه  ف��ي  ي��ق��ف  االمتحان ولمن 

يعترض طريقه)..(.

الحظ بعض المتتبعين أن الدور 
ال�����م�����ن�����وط ب���ل���ج���ن���ة م���راق���ب���ة 
األسعار بمدينة إنزكان يكاد يكون 
التجار  أن  ل��ك��ون  م��ن��ع��دم،  ش��ب��ه 
يلتزمون  ال  المقاهي  وأصحاب 
ويبيعون  المحددة،  بالتسعيرة 
الخاص،  تقديرهم  السلع حسب 
الشيء الذي يجعل المستهلك في 

حيرة من أمره واستغراب.
وتطبق هذه الزيادة التي وصفوها 
المقاهي  ف��ي  ال��م��ش��روع��ة  بغير 
بحي  المقبرة  أم��ام  المتواجدة 
كأس  تسعيرة  أن  الموظفين، إذ 
حليب  ب�7 دارهم، ومن هنا يبقى 
التساؤل المطروح من المسؤول 
جشع  من  المستهلك  حماية  عن 
غياب  في ظل  المقاهي  أصحاب 
لضبط  األس������اس������ي  ال����ج����ه����از 

األسعار.

قضت الغرفة الجنحية بمحكمة إنزكان، 
بداية هذا األسبوع، بسنتين ونصف 
سجنا نافذا وغرامة في حق جمركي 
الصفة  ان��ت��ح��ال  بتهمة  مزيف توبع 

ومحاولة النصب. 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية هذا 
الشهر حين كان شخص أنيق يرتدي 
بدلة وربطة عنق يتجول بباحة المحكمة 
وخارجها، مما جعل أحد رجال األمن 
الخاص ينتبه إلى تحركاته المشبوهة، 
امرأة  سبيل  اعترض  لما  خصوصا 
كانت تبكي مقدما لها نفسه على أنه 
جمركي ومستعد لمساعدتها، مما أثار 
شكوك الحارس األمن الخاص الذي 
للتحقيق  ال��ع��ام��ة  النيابة  إل��ى  راف��ق��ه 
كما  جمركيا  ليس  أن��ه  معه، فاتضح 

يدعي بل »كومانجي«.

المصابيح  ب���ع���ض  ت��ن��ع��م  ل����م 
العمومية بالتيار الكهربائي بدوار 
ال��ت��اب��ع لجماعة  »أك����رور وش���ن« 
الصفاء بإقليم أشتوكة أيت باها، 
رغم استفادة الدور السكنية من 
غير  م��دة  منذ  الكهربائي  التيار 

قصيرة.
المسؤولين  أن  السكان  وأوضح 
تبريرات  يقدموا  ل��م  بالجماعة 
مقنعة للسكان حول الحرمان غير 
العمومية،  اإلن����ارة  م��ن  ال��م��ب��رر 
وطالبوا بتوخي السرعة لتوفير 
هل  متسائلين:  ال��خ��دم��ة،  ه���ذه 
مرة  ل���الن���ت���ظ���ار  س���ي���ض���ط���رون 
أخ���������رى إل���������ى ح�����ي�����ن ح����ل����ول 
االنتخابية  االس���ت���ح���ق���اق���ات 

المقبلة)..(.

حاصر مجموعة من الطلبة المنحدرين 
من إقليم طاطا، مؤخرا، بوابة المحطة 
الطرقية بمدينة أكادير، ومنعوا حافالت 
وكذا  األج���رة  وس��ي��ارات  المسافرين 
ال��س��ي��ارات الخاصة م��ن ال��دخ��ول أو 
الخروج من المحطة، وذلك احتجاجا 
نقل  حافلة  ح��ض��ور  ع��دم  على  منهم 
المسافرين التي كان من المنتظر أن 
تقلهم إال أنهم فوجئوا بعدم حضورها 
النقل  شركة  عن  المسؤولين  وتهرب 
ص��اح��ب��ة ال��ح��اف��ل��ة م��ن ت��أم��ي��ن رحلة 

بديلة.

> بوطيب الفياللي

الجالية  أف������راد  ب��ع��ض  ي��ح��ت��اج 
الوثائق  لسحب  ب��أوروب��ا  المغربية 
البلد  لغة  إل��ى  وترجمتها  اإلداري����ة 
فيه سواء الستعمالها  يقيمون  الذي 
ضمن ملفات الحصول على الجنسية 
أو لقضاء أغ��راض إداري��ة أخرى في 
من  يتطلب  الذي  الشيء  اإلقامة،  بلد 
منها  تسحب  التي  المغربية  اإلدارة 
بجودة  تلتزم  أن  الوثائق  ه��ذه  مثل 
التي  المعلومات  ووض��وح  وسالمة 
على  يسهل  حتى  وثائقها  تحتويها 
المصادقة  األخ����رى  اإلدارات  ب��اق��ي 
عليها تسهيال لعملية الترجمة.. غير 
رسم  م��ن  الكاملة  النسخة  شكل  أن 
الوالدة الذي تسلمها بلدية الدشيرة 
والمعتمدة  بالخارج  الجالية  ألف��راد 
على الفوطوكوبي، تسبب لهم إحراجا 
كبيرا عند االنتقال بهذه الوثيقة إلى 
أو  عليها  المصادقة  قصد  المحكمة 
تحيين  لعدم  المترجم  عند  ترجمتها 
المتضمنة  والمعطيات  المعلومات 

تكنولوجية  ب��وس��ائ��ل  ال��وث��ي��ق��ة  ف��ي 
حديثة، فبعض هذه الوثائق كتب في 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضي 
وبالتالي  ق����راءت����ه  ي��ص��ع��ب  ب��خ��ط 

ترجمته.
في  المقيمين  ه����ؤالء  أح���د  وق����ام 
الخارج بوضع مقارنة بين نسختين 

م��������ن رس������م 
ال��������������والدة؛ 
األولى تعود 
إلح����������������دى 
ق����ري����ب����ات����ه 
وه�������������������ي 
من  مسلمة 

بلدية الدشيرة، بينما الثانية مسلمة 
المغرب  بشمال  ق��روي��ة  جماعة  م��ن 
قريباته  األخ��رى تعود إلح��دى  وه��ي 
الحاسوب  باستعمال  واستخرجت 
في  عليها  المصادقة  عملية  ما سهل 
ال��م��ح��ك��م��ة، وك����ذا 
ترجمتها إلى لغة 
ال��ب��ل��د األوروب����ي 
الذي يستقر فيه.

المواطن نفسه 
تساءل عن السبب 
الذي يجعل بلدية 
تتأخر  ال��دش��ي��رة 
عن إدخ��ال النسخ 
لرسم  ال���ك���ام���ل���ة 
ضمن  ال�������������والدة 
ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي تم 
غرار  ع��ل  تحيينها 
ع���ق���ود االزدي���������اد، 
وذل�����������ك ل����ت����ف����ادي 
والنزول«،  »الطلوع 
ذات  تعبير  ح��س��ب 

المواطن.
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ما يجري2
 ويدور في 

المدن

»ما حك جلدك مثل ظفرك«..

وثائق رسمية تحرج المغاربة في الخارج

»المخازنية« في
 ضيافة »البومبية«

س..
ك
ـل
البرانس ت قبيلة  من  الطايفة  سكان جماعة  من  100 شخص  من  أزي��د  خاض 

الخاضعة ترابية إلقليم تازة مسيرة على األقدام نحو العمالة، لالحتجاج على عدم 
وجود قنطرة على واد لخضر، وعلى استمرار انقطاع الطريق المعبدة بعد انجرافها 
باألمطار، علما أنها المنطقة التي شهدت غرق الفنان الشعبي عالل الخنتاش، مما 

يصعب معه تزودهم بالمواد الغذائية األساسية.

وجدة

> محمد سعدوني 

على غرار باقي دول المعمور، احتفل المغرب 
باليوم العالمي للوقاية المدنية هذه السنة تحت 

شعار: »دور المرأة في الوقاية المدنية«. 
وبهذه المناسبة، نظمت المصالح االجتماعية 
الجهوية  للمفتشية  التابعة  المساعدة  للقوات 
بوجدة زيارة للثكنة الجهوية للوقاية المدنية في 
إطار ما يسمى ب�»األبواب المفتوحة« تم خاللها 
وإم���دادات  والتجهيزات  المخاطر  اس��ت��ع��راض 
القيام  وك��ذا  بالمناورات،  القيام  أثناء  اإلغ��اث��ة 
ب��ع��دد م��ن االس��ت��ع��راض��ات ف��ي م��ج��ال اإلسعاف 

واإلنقاذ وإطفاء الحرائق.
كما تم بهذه المناسبة تنظيم حمالت تحسيسية 
مختلف  حول  والطلبة،  المدارس  تالميذ  لفائدة 
المخاطر التي تهدد األفراد والجماعات من جراء 
البرية  السير  وح���وادث  وال����زالزل  الفيضانات 
وال��ج��وي��ة، وه��و ال���دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه الوقاية 

المدنية في مجال مكافحة مثل هذه األخطار.

أخبار مراكش
ان��ت��ش��رت ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة اللوحات 
اإلشهارية بجل شوارع املدينة احلمراء على 
ال  أمكنة  وف��ي  التجارية،  أنواعها  اختالف 
يسمح بترخيصها وغير مؤدى عنها قانونا، 

فهل من مراقبة لشوارع مراكش؟

مازالت عيادة الدكتور اجلودي املوجودة 
إلى  وفاة صاحبها  منذ  مغلقة  الكتبية  قرب 
اآلن، ما جعل مدخلها وجهة مفضلة ملتعاطي 
املخدرات وبائعي املمنوعات)..( »على عينيك 

يا ابن عدي« وال من يحرك ساكنا.

لكل  وج��ه��ة  ك��ان��ت  كبيرة  مكتبة  أن  كما 
لفترة  األخ��رى  هي  مغلقة  ظلت  املراكشيني، 
للعب  مكان  إل��ى  ساحتها  فتحولت  طويلة، 
»الكارطا« من طرف بعض سائقي الطاكسيات 
ال��ك��ب��ي��رة، فهل م��ن م��ب��ادرة م��ن ط��رف أسرة 

الفقيد إلنقاذها من الضياع؟

ساحاتها  ب��ني  »البيك«  حديقة  حتتضن 

من����اذج م��ن امل��ت��ش��ردي��ن وال��ع��اط��ل��ني الذين 
املخدرات  أن���واع  مختلف  بترويج  يقومون 
و»املاحيا« وسط زوار احلديقة وروادها في 

واضحة النهار دون أدنى مراقبة.

انقطاعات  األخ��ي��رة  ال��ف��ت��رة  ف��ي  وق��ع��ت 
باإلذاعة اجلهوية، مما يحتم بعض  متكررة 
اإلصالحات لآلليات التقنية جلهاز اإلرسال، 
وذلك لتحسني برامجها »اجليدة طبعا« بطاقم 

إذاعي متكامل مع نون النسوة.

جانب من مبادرة السكان لفك 
العزلة عن دوارهم
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جرافة الوالي في مواجهة استهتار المجلس الجماعي
>  عزيز الفاطمي

كثب  عن  المراكشي  ال��ش��ارع  يتابع 
اإلجراءات المبذولة من طرف مسؤولي 
والية الجهة  الهادفة إلى تحرير الملك 
العمومي بالمدينة، ووضع حد فاصل 
مع عهد التسيب والترامي على الملك 
ال��ع��ام م��ن ط��رف أي���ادي ن��اف��ذة بدافع 

الجشع والثراء الفاحش.
وقال المتتبعون ما كان لهذه اآلفة أن 
تنتشر لوال الموقف السلبي غير المقبول 
من طرف المجلس الجماعي لمراكش، 
والذي تحوم حوله مجموعة من األسئلة 
م��ن قبيل م��ن أي��ن ل��ك ه��ذا ي��ا سيادة 
بهجاوي  مهتم  علق  حيث  المستشار؟ 
التدخل  ل��وال  بأنه  المحلية  بالشؤون 
الصارم لوالي الجهة لتم تقسيم مراكش 
الحيوية  مرافقها  وتوزيع  مترا  مترا 
الذين  المحظوظين  على  قطعة  قطعة 
يتمتعون بمعاملة خاصة ولهم مفاتيح 

الحيوية، متسائال عمن  المصالح  جل 
كان يتوقع تحرير حديقة عمومية بشارع 
ع��الل ال��ف��اس��ي ت��م االس��ت��ح��واذ عليها 
لسنوات عديدة وتحويلها إلى مقهى من 

طرف أحد نواب األمة.
ذات��ه، تحركت جرافة  السياق   وفي 

ف��ي مهمة ج��دي��دة حيث نزلت  ال��والي��ة 
أصحاب  على  فيه  مرغوب  غير  ضيفا 
قضائي  حكم  لتنفيذ  مشهورة،  مخابز 
يقضي بهدم واجهة هذه المخابز التي 
شيدت فوق أرض عمومية بدون موجب 

حق.

بعدما استبشر السكان خيرا بعد 
الشروع في إعادة بناء سور مقبرة 
موالي بوشعيب، توقفت األشغال 
الماء  توزيع  وكالة  رف��ض  بسبب 
كهربائية  أعمدة  إزال��ة  والكهرباء 
متهالكة محادية للسور القديم، في 
حين المقاول هدد بجمع معداته إذا 
البلدية  بين  المشكل  حل  يتم  لم 
ووكالة الكهرباء في ظرف أسبوع)..( 
ف��ص��ارت ال��م��ق��ب��رة ب��ن��ص��ف سور 
قديم  آخ������ر  ون����ص����ف  »ج�����دي�����د« 

ومتهالك.

تم مؤخرا، سحب الحاجز األمني 
بمدخل مدينة أزمور لعدة ساعات 
السيارات  مراقبة  عملية  وتوقفت 
اإلقليم  عامل  موكب  مرور  بسبب 
الوطني  المهرجان  افتتاح  لحفل 
للزجل الذي شهدته مدينة أزمور، 
ح��ي��ث ت��م إغ����الق ش����وارع وأزق���ة 
المدينة لساعات إلى حين االنتهاء 
من حفل االفتتاح وعودة الموكب 

إلى مدينة الجديدة.

أصبحت قنطرة السكك الحديدية 
يمر  والتي  الربيع،  أم  وادي  على 
المحملة  القطارات  عشرات  منها 
بالمسافرين ومشتقات الفوسفاط، 
بدون سياج حديدي حيث تالشى 
عن آخره فتحولت بذلك إلى خطر 
العابرين  ع��ش��رات  ي��ه��دد  محقق 

فوقها.

> األسبوع

على  الثانية  وللمرة  أسبوع  في ظرف 
التوالي، اقتحم أعضاء الجمعية الوطنية 
لحملة الشهادات المعطلين، مقر الجماعة 
الحضرية لتاوريرت، واعتصموا بأحد 
يوجد  حيث  للبلدية  العلوية  الطوابق 
المدينة  وباشا  المجلس  رئيس  مكتبا 

وهددوا باالنتحار برمي أنفسهم.

شعار  المحتجون  ورفع 
»إما العيش بكرامة أو 
ال��م��وت ب��ك��رام��ة من 
البلدية«  داخ�������ل 
شعارات  ورددوا 
تنديدية بأوضاعهم 
التي  وال���الم���ب���االة 

المسؤولون  يسلكها 
المحلي،  ال��ش��أن  ع��ن 

إلى  بالجلوس  وطالبوا 
لبحث  الحوار  طاولة 
وإيجاد  م��ش��اك��ل��ه��م 
أجل  من  لها  حلول 
ضمان أبسط حقوق 
الحياة الكريمة التي 
الدستور  يضمنها 
والمواثيق  الجديد 

الدولية.

سياسة 
»خدموني«
 أو سأنتحر

ت
دان

رو
تا

»قائدة« ضد
اللوحات اإلشهارية

> سعيد أحتوش

اإلدارية  الملحقة  »ق��ائ��دة«  قامت 
من  طاقم  رفقة  بالصويرة   الثالثة 
القوات  ورج����ال  ال��س��ل��ط��ة  أع����وان 
تم  تمشيطية،  بحملة  ال��م��س��اع��دة 
م��ن خ��الل��ه��ا م��ص��ادرة ال��ع��دي��د من 
وضعت  التي  اإلشهارية  اللوحات 
في غير محلها وكانت تحتل الملك 
تلك  بينها  العام بشكل فاضح، من 
التي كانت تعيق الرؤية الواضحة 
بعالمة  توقفهم  أث��ن��اء  للسائقين 
»قف«، وذلك بمختلف أرجاء المجال 
المذكورة،  للملحقة  التابع  الترابي 
م��رة حفيظة  ما  غير  أث��ارت  والتي 

واستنكار العديد من المواطنين.

مراكش

احذروا.. »طاكسيات« مزورة
> األسبوع

أوقفت عناصر 
المحلية  السلطة 
إنزكان  ب��ع��م��ال��ة 
أي�����������ت م����ل����ول 
شخصا متورطا 
ف����ي االع����ت����داء 
شرطي  ع���ل���ى 
المرور بالمدار 
ال�������ط�������رق�������ي 

 » نية لحكو ا «
بإنزكان.

كان  الموقوف  أن  المعلوم  ومن 
يقود سيارة أجرة بوثائق مزورة، 
المرور  شرطي  ل��ه  يفطن  أن  قبل 
الرتباكه، وعندما استشعر الظنين 
على  االعتداء  إلى  »نهايته« سارع 
ق��ب��ل أن  ب��ال��ف��رار،  ال��ش��رط��ي والذ 

يلفت 
سلطة  ع�����ون  ان���ت���ب���اه 

سارع إلى اعتقاله، ليقوم الشرطي 
االعتقال  م��س��ط��رة  ب��اس��ت��ك��م��ال 
الضابطة  أن��ظ��ار  ع��ل��ى  وإح��ال��ت��ه 
القضائية، التي حلت بعين المكان 

فور علمها بالنبإ.

إنزكان

الصويرةالحسيمة

أخبار أزمور

> عبد اهلل الشرقاوي
الجنايات  غ���رف���ة  وزع�����ت 
بقضايا  المكلفة  االب��ت��دائ��ي��ة 
اإلرهاب بملحقة سال بعد زوال 
الخميس 19 فبراير 2015، 99 
ما  ف��ي  متهما   18 على  سنة 
العسكري  ب���خ���ل���ي���ة  س���م���ي 
اإلسباني، بعد امتناع 15 منهم 
لكونهم  أم���ام���ه���ا،  ال���م���ث���ول 
ال����ت����ع����ام����ل مع  ي����رف����ض����ون 
المؤسسات القائمة، حيث ظلوا 
يتحدثون في ما بينهم بالقفص 
ال  المحاكمة  وك��أن  الزجاجي 
ثالثة  مثل  حين  في  تعنيهم، 

أن  إال  االت��ه��ام،  بقفص  منهم 
على  ظ��ل يجيب  ف��ق��د  واح����دا 
أسئلة المحكمة بشأن االتهامات 
الموجهة إليه بالقول: »حسبي 
ال��وك��ي��ل«، والذي  ال��ل��ه ون��ع��م 
المثول  عن  اآلخ��ر  هو  امتنع 
أمام هيئة الحكم، برئاسة عبد 
اللطيف العمراني، خالل النطق 

باألحكام.
المحكمة  اس��ت��م��اع  وب��ع��د 
عن  أج��اب��ا  اللذين  للمتهمين 
أسئلتها، طالبت النيابة العامة 
العترافاتهم  بالنظر  بإدانتهم 
الشرطة  بمحاضر  المدبجة 
القضائية والتحقيق، بينما أكد 

دفاع ثالثة متهمين أن المحكمة 
غير مختصة للنظر في قضية 

تهم  المحاكمة  لكون  موكليه، 
يتعلق  أم���ر  أف��ك��اره��م، وه���و 

بالحرية الشخصية، وأن الجهة 
ال��م��ع��ن��ي��ة ب��م��ن��اق��ش��ت��ه��م هي 
المجلس األعلى العلمي، علما 
أنهم لم يقوموا بأي فعل مادي 
تسبب في ضرر معين، مشيرا 
تحاكم  ال��م��ح��ك��م��ة  أن  إل�����ى 
أشخاصا منهم من يريد الذهاب 
وآخرون  بالمساجد،  للصالة 
يحرمونها، ومحاضر الشرطة 
إلى  ف��ق��ط  تستند  القضائية 
قرينة »المواظبة على المساجد« 
للقول بثبوت األفعال المنسوبة 
هناك  أن  موضحا  للمتهمين، 
السلفية  ب��ي��ن  ش��اس��ع��ا  ف��رق��ا 

والتيارات التكفيرية.

ب�10  ال��م��ح��ك��م��ة  وق���ض���ت 
حق  في  نافذا  سنوات سجنا 
متهم واحد، و8 سنوات سجنا 
في مواجهة العسكري اإلسباني 
المغربية  للجنسية  الحامل 
اإلسبانية، و7 سنوات سجنا 
في حق آخر، و6 سنوات سجنا 
لكل واحد من سبعة متهمين، 
واحد  لكل  و5 سنوات سجنا 
من ثالثة متابعين، إضافة إلى 
4 سنوات حبسا لكل واحد من 
سنوات  و3  اثنين،  متهمين 
حبسا ف��ي ح��ق ك��ل واح��د من 
أمام  مثلوا  ممن  أظناء  ثالثة 

المحكمة.

ونتوزيع 99 سنة سجنا على المتهمين باإلرهاب رفقة العسكري اإلسباني
شؤ

ية
هو

ج سال

> األسبوع 

حلت الذكرى 11 لزلزال 
الحسيمة الذي ضرب يوم 
24 فبراير 2004 قبائل »أيت 
هشام« و»أيت عبد العزيز«، 
م������رورا ب�����»أي����ت ق���م���رة«، 
ووصوال إلى بني بوعياش 
و»ث��������م��������اس��������ي��������ن��������ت«، 

و»إمرابطن«..
ومازال من بين الضحايا 
من ال يزال لحد اآلن ينتظر 
قار  الحصول على مسكن 
كما هو حال أسرة في دوار 
»امرابطن«، بالرغم من مرور 

11 سنة وهي المدة التي 
وصفوها بالطويلة.. هؤالء 
األسر يؤكدون أنهم وغيرهم 

من األسر القريبة منهم لم 
يستفيدوا من السكن رغم 
النداءات والرسائل العديدة 

والتي  الجهات  لمختلف 
كان مآلها الالمباالة.

بعض  أك����������دت  وق��������د 
المصادر أن الزلزال كشف 
البنيات  ه���ش���اش���ة  ع����ن 
التحتية بمنطقة الحسيمة 
وضعفها، وأن هناك حاالت 
في  نفسها  وج���دت  ألس���ر 
ورط�����ة ح��ق��ي��ق��ي��ة وب����دون 
مآل  م��ا  متسائلة  م���أوى، 
سيبقى  وه������ل  ه��������ؤالء؟ 
مصيرهم السكن في شبه 
منازل تكاد تكون مهجورة 
أخرى  بانهيارات  وت��ن��ذر 

مرتقبة؟

بعض ضحايا زلزال الحسيمة مازالوا 
يبحثون عن مساكن

مخلفات زلزال 
الحسيمة

تدخل سابق لجرافة 
الوالية لتحرير 
الملك العمومي

داعشيون 
مغاربة

بعض المحتجين 
أثناء تهديدهم 

باالنتحار



إعــــداد:
في مشهد درامي لم تشاهده   زهير البـوحاطي

ساكنة تطوان سوى في األفالم، 
بتطوان،  جماعي  مسؤول  أقدم 
فبراير   27 اجلمعة  يوم  صباح 
2015، على ده��س ح��ارس أمن 
للمستشفى  ت��اب��ع  )س��ك��ري��ت��ي( 

املدني.
القضية  هذه  أطوار  وبدأت 
الدخول  امل��س��ؤول  أراد  عندما 
الرمال«  »سانية  مستشفى  إلى 
ع��ل��ى م��ن س��ي��ارة م��ن سيارات 
األمني  احلارس  فمنعه  الدولة، 
ال����دخ����ول إلى  م���ن  ب���ال���ب���واب���ة 
السيارة،  بواسطة  املستشفى 
ح��ي��ث ك���ان وق���ت ال���زي���ارات قد 
املستشفى  وس����اح����ة  ان���ت���ه���ى 

ممتلئة بالسيارات، لكنه جتاهل 
فدهسه  األخ��ي��ر  ه��ذا  تعليمات 
عمدا حيث أصيب احلارس إثر 

باخلطيرة  وصفت  بجروح  ذلك 
وك���س���ر ع��ل��ى م��س��ت��وى ذراع����ه 
اليمنى فمنحت له شهادة طبية 

تقدر العجز في 35 يوما، وبعد 
املسؤول  اص��ط��ح��اب  مت  ذل����ك 
املعني إلى والية األمن ووضعه 
حت���ت احل���راس���ة ال��ن��ظ��ري��ة من 
بناء  ال��ب��ح��ث  اس��ت��ك��م��ال  أج���ل 
على الشهادة الطبية وتعليمات 
النيابة العامة كما تنص مدونة 
السير  حوادث  حالة  في  السير 
امل���ؤدي���ة إل����ى ج�������روح)..( لكن 
الضحية  أن  األم��ر  ف��ي  الغريب 
طبية  شهادة  على  يتوفر  ال��ذي 
ت��ث��ب��ت ع��ج��زا ع���ن ال��ع��م��ل ملدة 
حقه  يأخذ  لم  يوما،   35 تفوق 
من املسؤول الذي أطلق سراحه 
بعد 4 ساعات التي كانت كافية 

لتحريك الهواتف)..(. 

ت��ع��ان��ي م��دي��ن��ة ش���ف���ش���اون من 
في  وال��ب��طء  العراقيل  م��ن  مجموعة 
إجناز عدة مشاريع ومنها ما لم يتم 
ال��واق��ع، وظلت  أرض  إجن��ازه��ا على 
إبرام  مثل  ال���ورق،  على  حبر  مجرد 
اتفاقيات شراكة مع الدول األجنبية، 
ولم يَر منها املواطنون أي شيء، مما 
تبيع  بأن اجلماعة احلضرية  يوحي 
الوهم لسكانها الذين يتلذذون بحلم 

أن مدينتهم ستشهد وتعرف ازدهارا 
السياحي  امل��ج��ال  ف��ي  وخ��ص��وص��ا 

التي تتميز به املنطقة.
لكن ال شيء حتقق أو سيتحقق 
»اخلاوية«،  االتفاقيات  كثرة  بسبب 
املكوكية  ال��س��ف��ري��ات  إل���ى  إض���اف���ة 
التي  ال��وط��ن  أرض  وداخ����ل  خ���ارج 
ت��ك��ل��ف ص���ن���دوق اجل���م���اع���ة أم����واال 
هذه  ميزانية  على  فتعود  ب��اه��ظ��ة، 

في  بالنفع،  وليس  بالضرر  األخيرة 
ساكنة  منه  تعاني  ال���ذي  ال��وق��ت 

قاتلة،  عزلة  من  الدواوير  بعض 
قار  من شغل  الشباب  وحرمان 
ويسدون  أس��ره��م  ب��ه  يعيلون 
رمق احلياة وحاجياتهم، علما 
أي  على  تتوفر  ال  أن شفشاون 
محاربة  ف��ي  ي��س��اه��م  م��ش��روع 

البطالة ويقلص من املعطلني.

قنينات  ت��رك  ظاهرة  األخ��ي��ر،  اآلون��ة  في  انتشرت 
حيث  ت��ط��وان،  مبدينة  التجارية  احمل��الت  أم��ام  ال��غ��از 
ببعضها  القنينات  رب��ط  إل��ى  الدكاكني  أصحاب  يعمد 
وتركها على أرصفة الشوارع بالليل، مما يشكل خطرا 
تتواجد  التي  األح��ي��اء  سكان  وخصوصا  امل���ارة  على 
الكرمي  عبد  ش��ارع  م��ن  وال��ن��م��وذج  املعضلة،  ه��ذه  بها 
التابع ملقاطعة سيدي طلحة وشارع املأمون  اخلطابي 
ظاهر  هو  كما  هذا  يحدث  ملقاطعة سمسة، حيث  تابع 
املسؤولني وال  أنظار ومسمع جميع  أمام  الصورة  في 

من يحرك ساكنا.
ذهنهم  إل��ى  ت��ب��ادر  كلما  السكان  م��خ��اوف  وتكبر 
إضرام  على  املنحرفني  أو  املتشردين  إق��دام  إمكانية 
ممتلئة،  تكون  ما  غالبا  التي  القنينات  تلك  في  النار 
مما قد سيشكل كارثة ال قدر الله حتصد العشرات من 

األرواح.
فهل سيتحرك مسؤولو تطوان إلزالة هذه القنابل 
م���ن ش������وارع امل���دي���ن���ة وإرغ�����ام 
أص����������ح����������اب 
ال�����دك�����اك�����ني 
تركها  ب��ع��دم 
خ�������������������������ارج 
م�����ح�����الت�����ه�����م 
في  خ��ص��وص��ا 

الليل؟

المستحيل تنتظر  والساكنة  معلقة  المشاريع 

قنابل على أرصفة الشوارع

المسؤول الذي دهسه حارس األمن
عيـن علـى الشمال

alousbouea@gmail.com
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> األسبوع

ال��ل��ص��وص، مؤخرا،  أح��د  ق��ام 
للتبغ  بالسطو على محتويات محل 
بأيت  األمن  محاٍد ملصالح مفوضية 
ملول، لكن »عيني« الكاميرا فضحته 
وس���اع���دت ف���ي اع��ت��ق��ال��ه ف���ي وقت 
أنظار  على  إح��ال��ت��ه  لتتم  ق��ي��اس��ي، 
باستئنافية  للملك  ال��ع��ام  ال��وك��ي��ل 
أن ترسخت في وعي  أكادير. وبعد 
اللص الذي يقطن بجوار املفوضية 
محل  محتويات  على  السطو  فكرة 
األمن،  ملصالح  مجاور  التبغ  لبيع 
»الصاكا«  القتحام  بوضع خطة  قام 
الكاميرا،  عني  وأعمى  اخللف،  من 
دون  فضحته  األخ����رى  ال��ع��ني  ل��ك��ن 
وقامت  م��وج��ودة  ب��أن��ه��ا  ي���دري  أن 

بتصوير كل أفعاله.
احملتال  تسلل  خطته  ولتنفيذ 
إلى إقامة مجاورة بها عيادة طبيبة 
املتواجد  باملخزن  واختبأ  أسنان، 
ل��ب��ث هناك  أس����ف����ل األدراج، ح��ي��ث 
الباب  خلفه  الطبيبة  أغلقت  حتى 
حدود  إلى  مخبأه  ول��زم  اخلارجي، 
السرقة،  ي���وم  م��ن  ال��ل��ي��ل  منتصف 
محل  ص���اح���ب  أن  ت��ي��ق��ن  وب��ع��دم��ا 

التبغ أغلق محله وراح لبيته لينام، 
تسلل اللص من فوق جدار العيادة 
اخل��ل��ف��ي حملل  احل��ائ��ط  إل���ى  ليصل 
به  أح��دث  وبسرعة  السجائر،  بيع 
إلى  أوص��ل��ه  مطرقة  بواسطة  ثقبا 
امل���رح���اض اخل�����اص، وم��ن��ه تسلل 
أول شيء  وك��ان  املتجر.  داخ��ل  إلى 
الكاميرا،  عني  كسر  هو  إليه  انتبه 
حقيبته،  ف��ي  ووض��ع��ه��ا  فهشمها 
وشرع في السطو على كل ما وقعت 
عليه عيناه وأهم ما أسال لعابه من 
آالف  و3  وتعبئات  ونقود  سجائر 
النقدية املعدنية،  القطع  من  دره��م 
 20 فئة  م��ن  نقدية  أوراق  وبضعة 
دره���م���ا، إل����ى ج���ان���ب ح���وال���ي 20 
وتعبئات  السجائر  من  درهما  ألف 

املكاملات.
ال��ل��ص وعاد  وب��ع��دم��ا اط��م��أن 
عليه  س��ط��ت  مب��ا  غ��امن��ا  بيته  إل���ى 
القضائية  ال��ش��رط��ة  ك��ان��ت  ي�����داه، 
تفتح كل االحتماالت حول من تكون 
فاستقرت  »ال��ش��ب��ح«،  الفاعل  هوية 
يقطن  باعتباره  ح��ول��ه  فرضياتها 
بجوار املفوضية وأحد جيران بائع 
املكان  تفاصيل  وي��ع��رف  السجائر 

أكثر من غيره.

>  حسين عدنان

الجنايات  غ��رف��ة  ق��ض��ت 
بمحكمة  االب�����ت�����دائ�����ي�����ة 
االستئناف بمكناس، مؤخرا، 
بثالثين  »ع«  المتهم  بإدانة 
مؤاخذته  بعد  سجنا،  سنة 
الضرب  ج��ن��اي��ت��ي  ب��ت��ه��م��ة 
األبيض  بالسالح  والجرح 
دون  الموت  إلى  المؤديين 
نية إحداثه، ومحاولة القتل 
مع  الفساد،  وجنحة  العمد 
الصائر واإلجبار في األدنى. 
القضية  وق��ائ��ع  وتتلخص 
محضر  إل������ى  اس����ت����ن����ادا 
الضابطة القضائية في أنه 
سنة  من  يناير   31 بتاريخ 
الماضية أشعرت المصالح 
قتل  جريمة  بوقوع  األمنية 
في  الواقعة  المنازل  بأحد 
التي  ع�����روس،  وج����ه  ح���ي 
ام��رأة من  راح��ت ضحيتها 

مواليد 1968.

وبعد انتقالها إلى مسرح 
العناصر  عاينت  الجريمة، 
األمنية جثة الضحية ملقاة 
الغرف،  إحدى  داخل  أرضا 
وهي مضرجة في بركة من 
جرحين  ح��ام��ل��ة  ال����دم����اء، 
غائرين، وبالقرب منها عثر 
على سكين متوسط الحجم 
 6 عليها آثار دم، وفي يوم 
أزقة  إح��دى  شهدت  فبراير 
ح��ي وج���ه ع����روس، إن���زاال 
أمنية  ب��ت��ع��زي��زات  أم��ن��ي��ا 
السلطة  كبيرة وممثلي 
للفرق  وح��ض��ورا  المحلية 
التي  ال��م��خ��ت��ص��ة،  األم��ن��ي��ة 
إعادة  عملية  على  ت��ش��رف 
هزت  التي  الجريمة  تمثيل 
الرأي المحلي، تحت حراسة 
أمنية مشددة وأمام جمهور 
الحي، كان  غفير من سكان 
تمثيل  إع�����ادة  ورائ�����ه  م���ن 
الجريمة، حيث رسم الجاني 
»ع. ب. ح« من مواليد 1977، 

يعمل ميكانيكيا متخصصا 
في إصالح مضخات المحرك، 
بكل  ال���ج���ري���م���ة  ف����ص����ول 
تفاصيلها، قبل اعترافه في 
نحر  بأنه  ل��ه  تصريح  أول 
الضحية والدة عشيقته بعدة 
السالح  ب��واس��ط��ة  ط��ع��ن��ات 
في  شكه  بسبب  األب��ي��ض، 
المسماة  حبيبته  تصرفات 

»س. ع« من مواليد 1990.

ال��م��ت��ه��م ت��م إي��ق��اف��ه بعد 
يومين بمصحة سايس كان 
قز نقل إليها بعد أن حاول 
االنتحار بمبيد الفئران، ومن 
هناك تم نقله إلى مستشفى 
الجناح  ال��خ��ام��س،  محمد 
بالمعتقلين،  ال����خ����اص 
وتحويله للتحقيق الجنائي، 
على  لإلقدام  دوافع  لمعرفة 

جريمته.

»أغبى لص« يسرق محال لبيع السجائر

 العثور على فتاة مشنوقة 
بواسطة وشاح

حكاية »أنا أشك إذن أنا مجرم«

رفض الترخيص لجمعية »الرياضي« ومن معها
 محمد بودويرة

 
على إثر رفض استمرار باشا 
ب��إق��ل��ي��م تازة  ت��اه��ل��ة  م��دي��ن��ة 
لفرع  القانوني  امل��ل��ف  تسلم 
امل��غ��رب��ي��ة حلقوق  اجل��م��ع��ي��ة 
ال����ذي ج���دد مكتبه  اإلن���س���ان 
نظم  امل��اض��ي،  فبراير   4 ي��وم 
احتجاجية  وق���ف���ة  ال����ف����رع 
سلمية يوم اخلميس 5 مارس 
األطلس،  ب���ش���ارع  اجل������اري 
ن����دد م���ن خ��الل��ه��ا م���ا سماه 

الفرع  على  والتضييق  املنع 
املدينة  باشا  برفض  احمللي 
تسلم امللف القانوني لتجديد 

املكتب.
عدد  مشاركة  الوقفة  وعرفت 
والفعاليات  امل��واط��ن��ني  م��ن 
املدنية والسياسية والنقابية، 
التي رفعت شعارات تضامنية 
التضييق  تستنكر  الفرع  مع 
الفرع  أع���ض���اء  ط����ال  ال�����ذي 
املغربية  للجمعية  احمل��ل��ي 

حلقوق اإلنسان.

> األسبوع

منزل  بسطح  مشنوقة  فتاة  على  العثور  مؤخرا،  مت 
بواسطة  زم  القدمي« مبدينة وادي  »املصلى  عائلتها بحي 
اجلهات  فتحت  ب��اخل��ب��ر  علمها  وح���ال  »ف�����والر«،  وش���اح 
احلادثة،  وراء  الكامنة  األسباب  ملعرفة  حتقيقا  املختصة 
في ما نقلت جثة الضحية إلى مستشفى محمد اخلامس 

بوادي زم.
 وحسب مصادر مطلعة، فإن الفتاة تبلغ من العمر 17 
مبستوى  السوسي  املختار  بثانوية  ت��درس  وكانت  سنة 

األول بكالوريا.

الرياضي في لقاء 
نظمه فرع جمعية 

حقوق اإلنسان 
بتاهلة

حارس األمن بعدما دهسه 
المسؤول الجماعي

بعض قنينات 

الغاز الموضوعة 
بالشارع العام
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بقلم : رمزي صوفيا

ك��ث��ي��را م��ا ت��س��اءل ع��ش��اق هذه 
كتابتها  ك��وال��ي��س  ع���ن  األغ��ن��ي��ة 
وتلحينها وأدائها من طرف ثالثة 
أال  الطرب  عالم  في  كبيرة  أسماء 
وعبد  ال��وه��اب،  عبد  وه��م: محمد 
الصغيرة،  ونجاة  حافظ،  الحليم 
تنغمس  والقلوب  األسماع  فكانت 
تتبع  عند  متضاربة  مشاعر  ف��ي 
أداها  مرة  كل  في  األغنية  مقاطع 
الجميل  ال��زم��ن  م��ن  عظيم  ص��وت 

للطرب العربي.
»ال  رائ��ع��ة  كتابة  قصة  وت��ع��ود 
تكذبي« لسنوات الخمسينيات من 
القرن الماضي، عندما كان الشاعر 
بضخامة  معروفا  الشناوي  كامل 
ج��ث��ت��ه وب��ع��ده ع��ن أي ق��س��ط من 
الوسامة الرجالية )رغم أنه ابن عم 
الشناوي(،  كمال  الوسيم  النجم 
وكان الشاعر كامل الشناوي ضعيفا 
جدا أمام الجميالت اللواتي يتميزن 
بقامة قصيرة وجسد صغير وكان 
يثيره صوت المرأة ونظراتها أكثر 
من أية تفاصيل أخرى. وذات يوم 
كان يجالس صديقه محمد الموجي 
وفجأة  أم��ي��ن،  مصطفى  واألدي���ب 
دخلت عليهما في بيت الموجي فتاة 
شابة في مقتبل العمر وكانت معها 
أختها، وكانت الشابة السمراء ذات 
النظرات الخالبة والجسد الدقيق 
أن أختها  الطباع في حين  هادئة 
مألت البيت شقاوة وضحكا بمجرد 
دخولهما. وكانت األختان هما نجاة 
اللواتي  الصغيرة وسعاد حسني 
كانتا يومها تبحثان في كل مكان 
ع��ن م��وط��ئ ق��دم ف��ي م��ج��ال الفن، 
والثانية  الرخيم  بصوتها  األولى 
بجمالها الفتاك وشقاوتها المثيرة 
كامل  نظر  فوقه  الرجال.  الهتمام 
ال��س��م��راء نجاة  إل���ى  ال��ش��ن��اوي 
بشدة  لها  قلبه  وخفق  الصغيرة 
بمجرد مالمسة يدها الدقيقة ليده 
الضخمة. لقد أحبها من أول نظرة، 
وقد حكى لي محمد الموجي بعد 
البدين  الشاعر  يرفع  لم  ذلك كيف 

عيونه عنها.
وبدورها فطنت إلى ذلك فاستغلت 
الموقف بمكر شديد وقالت للموجي: 
»أستاذ، أرجوك أن تعطيني أغنية 
ولو من كوبليه واحد بس« )يعني 
فخاطبها  ف��ق��ط(،  كلمات  ع��دة  م��ن 
يذوب  وه��و  الفور  على  الشناوي 
لنا  ت��ؤدي  أن  يمكنك  »هل  ذوبانا: 
جزءا من أية أغنية تحفظينها حتى 
أسمع صوتك« فغنت جزءا من أغنية 
وكان  كلثوم«  ألم  العيد  ليلة  »ي��ا 
صوتها باهرا بالفعل، حيث أطربتنا 
وتنبأنا لها بمستقبل كبير كمطربة 
س���وف ي��ش��ار ل��ه��ا ب��ال��ب��ن��ان ذات 

يوم«.
وهكذا دخل معها الشناوي في 
بها  يتصل  وص��ار  ص��داق��ة  عالقة 
وهي  فيها  يهيم  وكان  باستمرار، 
تعتبره مجرد صديق ولكنها كامرأة 
ذك��ي��ة ك��ان��ت ال ت��ص��ده ب��ل كانت 
تسايره حتى ال تفقده وهو الشاعر 
الكبير ذو الكلمات التي كان يتهافت 
وواصل  الملحنين.  ك��ب��ار  عليها 

الموجي كالمه معي قائال: »كل ما 
نجاة  ب��أن  اإلش��اع��ات  قاله صناع 
الصغيرة كانت على عالقة غرامية 
م��ع ال��ش��ن��اوي ه��و ك��ذب ف��ي كذب 
قصته  حقيقة  عشنا  الذين  ونحن 
معها، فقد كان حبا من طرف واحد، 
القصائد  أج��م��ل  لها  ي��ق��دم  وك���ان 
ويلمع صورتها كفنانة ويقدمها لكل 
الملحنين ويطلب منهم مدها بأجمل 
حتى صارت  ألحان  من  لديهم  ما 
مطربة كبيرة بفضل صوتها وبفضل 
دعم الشناوي الكبير لها. أما الحب 

الكبير في حياتها فقد كان لألديب 
األش���ق���ر ي��وس��ف ال��س��ب��اع��ي، لقد 
ساعدها كثيرا هو وشقيقه مأمون 
الشناوي ولكن قلبها لم يخفق له 
وق��د ق��ال ذل��ك في ع��دة مناسبات، 
حيث أكدت للجميع بأنها مظلومة 

هي  بأنها  يقولون  م��ن  ط��رف  م��ن 
سبب موت كامل الشناوي بسبب 
فقدانها،  ع��ل��ى  وح��س��رات��ه  ح��زن��ه 
وقالت للجميع بأنه لم يفقدها ألنها 
كانت تعتبره مجرد صديق أما هو 
فقد كان حرا في مشاعره تجاهها 

فهي لم تغصبه على حبها«.
ويتابع الموجي قائال لي: »كان 
فرط  من  يقلقنا  ب��دأ  قد  الشناوي 
ولعه بنجاة الصغيرة ونحن نرى 
أنه كان يرى كل حياته بعيون حبه 
»عيون  رائعة  لها  ق��دم  حيث  لها، 

القلب« وهي قصيدة تحكي معاناته 
فغنتها بصوتها الرخيم وكنا معه 
وهو يتأوه عند سماعه لها، وكنت 
م����ع م��ص��ط��ف��ى أم���ي���ن ن���ق���ول له 
باستمرار: احترس فأنت تعيش في 
ع��ال��م ب��ع��ي��د ع��ن ال���واق���ع وسوف 
صدمتك  فتكون  بالواقع  تصطدم 
اليوم  ق���وي���ة ج�����دا، وف���ع���ال ج����اء 
الموعود عندما كان الشناوي يقود 
الخالي،  الهرم  طريق  في  سيارته 
وهو يفكر في نجاة كعادته، فلمح 
الدكتور  الكبيرة  الكاتب  س��ي��ارة 
في  ببطء  تسير  السباعي  يوسف 
وعندما  ال���ص���ح���راوي،  ال��ط��ري��ق 
اقتربت سيارته من سيارة السباعي 
إلى  توجد  كانت  فتاة  ب��أن  الح��ظ 
مستلقية  وه��ي  السباعي  جانب 
ب��رأس��ه��ا ع��ل��ى ك��ت��ف��ه، ذائ��ب��ة بين 
العالم  هذا  من  ترى  وال  أحضانه 
سوى عيونه الزرقاء الشرسة، وقال 
الشناوي: »عندما عاد منهارا، ودخل 
على صديقه األديب مصطفى أمين 
في بيته بالزمالك كنت جالسا ألحن 
قطعة جديدة، وكان وجه الشناوي 
وكأنه  زائ���غ���ة  وع��ي��ون��ه  م��ص��ف��را 
له:  فقلنا  لحظات،  بعد  سيموت 
اجلس واحك لنا ما حدث لك، فقال 
كانا  لقد  م��ع��ا،  رأيتهما  لقد  ل��ن��ا: 
أحرقت  التي  القبالت  في  غارقين 
قلبي وحطمت كل حياتي، لماذا يا 
نجاة؟ لماذا وأنا الذي وهبتك كل 

خنتني؟  لماذا  حياتي؟  في  ش��يء 
أن����ا وم��ص��ط��ف��ى أمين  ف��ص��م��ت��ن��ا 
في  ي��روج  ك��ان  ما  ليفرغ  وتركناه 
أمسك  وفجأة  يرتاح.  حتى  نفسه 
بالقلم والورقة من مكتب أمين وبدأ 
يكتب ونحن صامتان نتابع ما كان 
يكتب، فكان ميالد القصيدة العظيمة 
بحبر  تمتزج  يكتب ودموعه  وهو 
القلم فوق الورقة األصلية لألغنية، 
وبمجرد انتهائه من كتابتها أمسك 
بنجاة  وات��ص��ل  الهاتف  بسماعة 
الصغيرة وبدأ يقرأ عليها كلمات 

األغنية متنهدا. فسمعناها تقول له 
على الخط اآلخر بمجرد انتهائه من 
ق���راءة ال��ك��ل��م��ات: »ح��ل��وة أوي يا 
ع��اي��زاه��ا. لحنها  أم���ا  ك��م��ول��ت��ي، 
عشاني، أنا عايزاها بلحن محمد 
عبد الوهاب، وكان يتابع كلماتها 
المنسابة بغنج وأنوثة وهو يقول 
كل  حبيبتي  حاضر  حاضر،  لها: 
وال  حبيبتي  تريديه سيكون  اللي 
يكون عندك فكرة«. وبمجرد إنهائه 
وك��ان نبضه  أرض��ا  للمكالمة وقع 
عاليا ووجهه شاحبا فأخذناه أنا 
ومصطفى أمين إلى أقرب مستشفى 
حيث وجدوا ضغطه مرتفعا بشكل 
عالية،  قلبه  ونبضات  جدا  خطير 
فعولج حتى تحسنت حالته ولكن 

قلبه ظل جريح الحب.
ي��وم مع  ذات  أنني كنت  وأذك��ر 
أبو  سليم  األستاذ  األع��ز  صديقي 
الخير الذي كان مديرا إقليميا لدار 
تصدر  والتي  بالقاهرة،  الصياد 
»الشبكة«  ومجلة  »الصياد«  مجلة 
وجريدة »األنوار«، وكنا معا في بيت 
صديقي العزيز الموسيقار الراحل 
عبد  فسألت  ال��وه��اب،  عبد  محمد 
الوهاب: »ما هي حقيقة قصة أغنية 
»ال تكذبي« التي كتبها الشاعر كامل 
وغنيتها  أنت  ولحنتها  الشناوي 
على أنغام عودك قبل أن تسلمها 
الحليم  ولعبد  الصغيرة  لنجاة 
يا  تعرفني  »أنت  لي:  قال  حافظ؟« 

رمزي، أنا ال أحب الكذب واالفتراء 
على الناس، وحقيقة هذه األغنية 
أنها من قصة واقعية عاشها كاتبها 
الطيب  والصديق  الكبير  الشاعر 
القلب كامل الشناوي، لقد كتبها بعد 
اكتشافه لعالقة حب ملتهبة ربطت 
األديب  وبين  الصغيرة  نجاة  بين 
وقد  السباعي،  يوسف  المعروف 
كتب كلمات هذه األغنية وهو يذرف 
الذين  أصدقائه  ك��ل  أم��ام  دم��وع��ه 
نجاة  مع  حكايته  يتابعون  كانوا 
الصغيرة«، فسأله األستاذ سليم أبو 
نجاة  موقف  ك��ان  »وكيف  الخير: 
ال��ص��غ��ي��رة ع��ن��دم��ا ت��أك��دت م��ن أن 
كلمات األغنية كانت حول حكايتها 
حبيبها  وم��ع  الشناوي  كامل  مع 
ي��وس��ف ال��س��ب��اع��ي«، ف��ق��ال عبد 
الوهاب: »لقد تعاملت مع الموقف 
جميعا  لنا  وأك��دت  راقية  بطريقة 
لكامل  وع���ود  أي��ة  ت��ق��دم  ل��م  بأنها 
الشناوي وأن ليس عليها أي ذنب 
بشأن  أو  النفسية  حالته  ب��ش��أن 
اعتقاده بأنها كانت تعشقه، فهي 
كانت ومازالت تعتبره مجرد صديق 
عزيز«، وواصل عبد الوهاب وهو 
يهز رأس���ه م��ن ف��رط األس���ف: »إن 
أعظم  من  الشناوي  كامل  الشاعر 
أدباء العالم العربي وقد قدم ألشهر 
أجمل  وال��م��ط��رب��ي��ن  ال��م��ط��رب��ات 
خلدها  التي  العاطفية  القصائد 
الجمهور بإعجاب منقطع النظير، 
ولكنه ظلم نفسه كثيرا عندما عشق 
المشاعر،  نفس  تبادله  ل��م  ام���رأة 
وبيني وبينكم فإنه كثيرا ما كان 
يأتي إلي شاكيا باكيا من فرط ولعه 
التدخل  م��ن��ي  وط���ال���ب���ا  ب��ن��ج��اة 
ليتزوجها على سنة الله ورسوله، 
ولكني كنت دائما أقول له: »إياك أن 
تظلم نفسك أكثر، فنجاة الصغيرة 
غارقة في حب يوسف السباعي وكل 
محاولة منك سوف تتعرض للرفض 
من طرفها فتكون النتيجة عبارة عن 
بها  تسيء  س��وف  كبرى  فضيحة 

لتاريخك والسمك الكبير«.
األصدقاء  ن��ص��ائ��ح  ك���ل  ول��ك��ن 
العظيم  الشاعر  لهذا  والمحبين 
كانت ال تجد أي صدى في نفسه 
ألن����ه ل���م ي��ك��ن ي����رى س����وى نجاة 
الصغيرة، وشيئا فشيئا بدأ يفقد 
كل لذة له في الحياة وصار كئيبا 
بعد  تتدهور يوما  وب��دأت صحته 
يوم حتى جاء شهر نونبر 1965، 
فدخلت عليه نهلة القدسي، زوجة 
محمد عبد الوهاب وهو على فراش 
ال��م��وت، وق��ال��ت ل��ه: »س��وف تقوم 
لها  فقال  الله«  شاء  إن  بالسالمة 
وصوته خافت خفوت الموت الذي 
كان يدنو منه: »لن يكون ذلك، لن 
بالرحمة  ل��ي  ادع����ي  ذل����ك،  ي��ك��ون 
والمغفرة فقد عذبت نفسي عذابا 
كبيرا وأطلب من الله أن تسامحني 
نفسي على ما عملته فيها«، ورحل 
عن هذا العالم في نفس اليوم حامال 
معه قلبا نازفا بعذاب حب يائس 
جعل الجمهور العربي يعيش عبر 
األجيال تلك المعاناة التي تعطي 
أجمل اإلبداعات الطربية الخالدة.

أغنية »ال تكذبي«
 قصة واقعية بطلتها 

المطربة نجاة الصغيرة

تعتبر رائعة »ال تكذبي« من أجمل األغاني 
الخالدة في خزانة األغنية العربية العاطفية 
بامتياز، ومن فرط جمال كلماتها فقد أداها أكبر 
مطربي القرن العشرين حتى أن ملحنها 
الموسيقار محمد عبد الوهاب لم يحرم نفسه من 
تسجيلها بصوته الرجالي األجش على أنغام عوده 
الشهير وبدون فرقة موسيقية.

قال محمد عبد الوهاب: 

فجأة أمسك بالقلم والورقة 
وبدأ يكتب وصديقاه 

الموجي ومصطفى أمين 
يتابعان ما كان يكتب، 
فكان ميالد القصيدة 

العظيمة »ال تكذبي«.. كان 
يكتب ودموعه تمتزج بحبر 
القلم فوق الورقة األصلية 
لألغنية، وبمجرد انتهائه من 

كتابتها أمسك بسماعة 
الهاتف واتصل بنجاة 

الصغيرة وبدأ يقرأ عليها 
كلمات األغنية متنهدا

محمد عبد الوهاب يتحدث إلى الزميلين رمزي صوفيا وسليم أبو الخير



المولودية الوجدية سندباد المغرب الشرقي

عندما يريد كاتب أن يوثق مقاله فإنه قد يتوقف كثيرا قبل 
أن يذكر فكرة موثقة بالمصدر أوال، وتاريخها الصادر فيها 
محتج  أو  لها  ككاتب  مؤلفها  عن  إليها  المنسوب  وصحة 
الكنسوسي  الفقيه  تاريخ  كتابة  ففي مجال  بها،  ومستدل 
»الجيش العرمرم« لم أتسرع في نسبة طبعه لما كتبه المؤرخ 
من ذلك »المقامة« الكنسوسية.. مع العلم أن ما صدر عن 
الكنسوسي في مقالته لم يثبت في المقامة إال من طرف من 
أوردها ونشرها في مجلة مغربية من طرف مجهول، حيث 
تناول البعض المقامة وحاول مستفهما التعريف بمؤلفها 
وشيوخه ونتاجه ثم محاولة شرح المقامة، مما يثير االنتباه 
إلى أن توثيق المقامة يبقى مجهوال لحد الساعة ومحاولة 
شرحها هو عمل فيه تكلف في البحث وإضافة توثيقه بمجرد 
إعادة طبعه مجردا عن التوثيق الحقيقي في غياب طابعها 
األول، فأحرى دراستها، وكل ما نجده في العدد الذي أشرت 
إليه في الحلقة السابقة هو عدد صدور الوثيقة في مجلة 
البحث العلمي دون ذكر مصدر االعتماد على موردها قبل 
أن يتناولها أي باحث... بعكس ما فعله محقق كتاب »الجيش 
و»السباحة«  »النشأة«  كتابيه  في  المؤلف  حفيد  العرمرم« 
كردود على الشيخ النظيفي رحمهما الله... وقد قارن المحقق 
الحفيد بين طبعات كتاب »الجيش العرمرم« وميز بين الطبعة 
التي كانت األولى »الحجرية« وغيرها، وصحح ما أمكن أن 
يكون قريبا إلى الصواب وأثبته وأشار إلى األصل الممكن 
التسليم به، فجاءت الهوامش الموضوعة كتعليقات متممة 
»أزه���ار  ع��ن  ك��ق��ول��ه  ال��ق��ارئ  يفيد  م��م��ا  لغيرها  ومضيفة 
الشماريخ«: »الشمراخ ما يكون فيه الرطب، والشمروخ وزان 
عصفور لغة فيه، والجمع فيهما شماريخ«، ويضيف تصويبات 

في تراجم وردت في كتاب »الجيش« غير معرفة بأصحابها 
األسيوطي«  ال��ج��ال  »ق���ال  م��ث��ل: 

فيقول: »هو جال الدين أبو 
الفضل عبد الرحمن بن 

الخضيري  بكر  أب��ي 
المؤلف  السيوطي 
المتوفي  ال��م��ك��ث��ر 
ه�   911 س����ن����ة 
وعن  م«..  و1505 
ت��رج��م��ة أب���ي بكر 
يقول  ال���خ���ط���ي���ب 

بالهامش:  موضحا 
»هو أبو بكر أحمد بن 

ثابت البغدادي الحافظ 
صاحب  الجليل  ال��م��ؤرخ 

سنة  المتوفى  ب��غ��داد  ت��اري��خ 
463ه� 1070م«. وتعليقا على ما جاء في تاريخ 

السنة  في  خيبر  وقعة  في  استشهد  ممن  ذك��ره  عند  ج��ده 
السابعة للهجرة، وفيه شهادة سعد بن معاذ حيث يقول عنه: 
»هو سيد األوس الصحابي الجليل الذي اهتز عرش الرحمان 
لموته من إصابته في غزوة الخندق سنة 5ه� 626م« )الجيش 
21(، وال  رقم:   ،7 الجزء األول، هامش الصفحة:  العرمرم، 
ينحصر تحقيق الحفيد الكنسوسي للكتاب المطبوع على 
اللغوية  وللتعريفات  لهم  شامل  فهو  فقط،  الرجال  تراجم 
والوقائع التاريخية الخاصة بهم، وإليراد األبيات الشعرية 
وال���ت���ع���ل���ي���ق���ات، وح���ت���ى م����ا ج�����اء ع���ل���ى أل���س���ن بعض 

المستشرقين. 
ففي الحاشية رقم 20 في الصفحة 12 )الجزء األول(، يقول 
الحفيد: ))حاول ليفي بروفنسال أن يتعرض على صاحب 
الجيش في هذه التسمية قائا: إن تسمية الكتاب هي »الظل 
الوريف لمفاخر موالنا إسماعيل بن الشريف« على أن صاحب 
الجيش اعتمد على نسخته المخطوطة ونصها꞉ »وسميته 
روضة التعريف بمفاخر موالنا إسماعيل ابن الشريف، ولك 
أن تسميه »الظل الظليل في مفاخر موالنا إسماعيل«... وقد 

وقف على نفس التسمية صاحب االستقصاء((. 
ونجد في الهامش رقم 61 تعليق الحفيد في الصفحة 12 
من الجزء األول يقول: ))أما الزياني فقد كتب عنه لويس 
شيخو في اآلداب العربية في القرن التاسع عشر )الصفحة 
17(، فقال: وممن كتبوا في التاريخ أبو القاسم بن أحمد 
الزياني، كان من عمال مراكش متوليا على مدينة وجدة ثم 
كتاب  1813م  سنة  وأل��ف  تلمسان  ف��ي  االش��ت��غ��ال  اع��ت��زل 
»الترجمان المغرب في دول المشرق والمغرب« وطبع األستاذ 
الفرنسي »هوداس« قسما منه يحتوي على تاريخ مراكش 
من سنة 1631 م إلى 1812 م والباقي ال يزال مخطوطا، وله 
كذلك كتاب »البستان الظريف في دولة موالنا علي الشريف« 
وتوفي سنة 1249ه� 1833م((. وإذا وقفنا عما حققه حفيد 
المؤلف سيدي أحمد الكنسوسي، رحمه الله، نجد كتابا آخر 
قد أضيف ل�»للجيش العرمرم« لو أضيف للجزأين المطبوعين 
لكان الثالث بعد تنقيح الجزأين األولين، وهذا التميز لمثل 
الكنسوسي  أحمد  أستاذنا  مكانة  الكتابين سيبين  محقق 
الذي يعتبر دائرة معارف في العلوم العقلية وهو يدرسنا 
علم المنطق في فترة الستينيات بجامعة »ابن يوسف«، ناهيك 
عن تدريسه لكثير من العلوم اإلسامية، وعلم التصوف، وهو 
يتولى مكانة جده بالزاوية الكنسوسية بمراكش إلى أن لقي 

ربه رحمه الله تعالى.

مياد  ع����ن  اإلع��������ان  ان���ت���ش���ر 
المولودية الوجدية في األوساط 
الشعبية كالنار في الهشيم وعمت 
الوجدي  الشباب  بين  الفرحة 
الذي هب لانضمام إلى صفوف 
الفريق الوافد الجديد وخصوصا 
منهم من يهوون لعبة كرة القدم، 
وكذلك األمر بالنسبة لكرة السلة، 
وهكذا أفل نجم االتحاد الرياضي 
لوجدة )USO( وسطعت شمس 
المولودية األمر الذي جعل فضاء 
الملعب البلدي يعج بالجماهير 
حين يكون المتباري هو الفريق 
الوجدي، ويغيب المتفرجون يوم 

يلعب الفريق االستعماري.
وشاءت برمجة دوري البطولة أن 
تتبارز المولودية مع »ليوسو« في 
البلدي  بالملعب  ديربي  مباراة 
بوجدة، وهي أول مقابلة تجمع 
فكان  النقيضين  الفريقين  بين 
الذي  ال��وج��دي  للفريق  النصر 
سحق خصمه بحصة ثقيلة من 
ال��ي��وم ي��وم عيد  األه���داف فكان 

بالنسبة لكافة سكان المدينة باستثناء المعمرين طبعا، وقد تعززت صفوف 
المولودية بانضمام جميع العناصر التي تلعب ضمن فريق »ليوسو« األمر الذي 
تسبب في فقدان بعضهم لعملهم لدى بعض المؤسسات الفرنسية، ومن بينهم 

المدافع األسمر »الواسيني«.
وقد عزز مياد الفريق الوجدي التضامن الذي كان يجمع بين المغاربة واإلخوان 
الجزائريين الذين كانت السلطات الفرنسية تحاول بكل الوسائل عزلهم عن 
األنشطة الثقافية والرياضية والكشفية اعتمادا على شعار فرق تسد، وبالرغم 
من جميع الجهود التي بذلتها المندوبية الفرنسية، نجح المكتب المسير لفريق 
المولودية في تطعيم الفريق باعبين جزائريين مرموقين، أذكر منهم حارس 
المرمى الطالب، وبعده الداي، وقد برز من بين الاعبين الشباب فتى امتاز 
بمهاراته وانضباطه، ظل يمارس اللعبة من 1945 إلى سنة 1948، حيث سيتقلد 
إدارة الفريق وقد أبان عن خبرة وتجربة جعلته يفوز بثقة جميع أفراد المكتب 

المسير، وهو المرحوم الرياضي 
الغيور مصطفى بلهاشمي الذي 
كرس عقودا من عمره في سبيل 
الفريق  ل��ه��ذا  األم��ج��اد  تحقيق 
فوز  ذل��ك  على  أدل  وال  ال��ف��ت��ي، 
المولودية الوجدية بكأس العرش 
أرب����ع م����رات. وك����ان ل��ي شرف 
استقبال الفريق الذي تسلم هذه 
الكأس ألول مرة من طرف ملكين 
الثاني،  ال��ح��س��ن  ال��م��ل��ك  ه��م��ا: 
األردن،  عاهل  الحسين  والملك 
وذلك خال حفل أقمته في منزلي 
حضره أعضاء المكتب والاعبون 
المقيمون  ال��ف��ري��ق  وأن���ص���ار 

بالرباط )أنظر الصورة(.
ويتذكر الوجديون أنه حان على 
المغرب الشرقي ردح من الزمن 
لم يكن يذكر اسم مدينة وجدة إال 
األولى  اثنتين؛  مناسبتين  في 
رمضان  شهر  ه��ال  ك��ان  حين 
يظهر في سمائها، والثانية حين 
الوجدية  المولودية  فريق  يفوز 
بكأس العرش، ألن تلك المنطقة 
كانت تعتبر في بداية االستقال مغربا غير نافع ولذلك كان المغرب الشرقي 
يعاني من اإلقصاء والتخلف والهشاشة، ورغم هذه المعاناة كان فريق المولودية 
الوجدية يحتل المراتب األولى في ترتيب البطولة بالقسم الوطني األول، وذلك 
بفضل تضامن جميع شرائح الساكنة سواء داخل المدينة أو خارجها، إذ كان 
الوجديون المقيمون بمختلف المدن المغربية يسارعون لدعم ومساعدة الفريق 
الوجدي كل حسب إمكانياته وعلى رأسهم رجال المال واألعمال، كما كان للفريق 
خريطة طريق يسير عليها لضمان موارد تمويل قارة، تبتدئ قبل حلول الموسم 
الكروي بتنظيم حفل استقبال يقيمه عامل اإلقليم بإحدى قاعات العمالة، يستدعي 
له جميع رجال المال واألعمال بالمنطقة ويلقي خاله كلمة يحث فيها هؤالء 
الميسورين على المساهمة في ميزانية الفريق كل حسب استطاعته ووظيفته، 
وال ينتهي الحفل حتى تكون حصيلة التبرعات قد بلغت رصيدا مهما يجعل 

الفريق في مأمن من األزمات المالية.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

ال ينحصر تحقيق 
الحفيد الكنسوسي 
للكتاب المطبوع على 

تراجم الرجال فقط، فهو 
شامل لهم وللتعريفات اللغوية والوقائع 

التاريخية الخاصة بهم، وإليراد األبيات 
الشعرية والتعليقات، وحتى ما 

جاء على ألسن بعض 
المستشرقين

< يتبع< يتبع
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أخيرا وبعد انتظار خرج العاملون بقطاع الصحة بمراكش »أطباء 
وطبيبات، ممرضون وممرضات، عاملون وعامات«، خرجوا عن صمتهم 
بشكل واضح المعالم، أعلنوا عن شعارهم المختار »ليسقط الصمت« 
عن  أب��ان��وا  بنونة(،  لقصة خناثة  ع��ن��وان  م��ن  م��أخ��وذ  )وه��و شعار 
استعدادهم الامشروط )يحتوي شرط المصلحة العامة( لفضح كل 
الممارسات الشاذة، ومواجهة كل االختاالت والتصرفات التي تبدو 
عبثية بمنطق الحياة المهنية أو الصحية بصفة عامة، وأعربوا عن 
نيتهم في مد يدهم إلى المسؤول الجديد »المدير الجهوي« الذي لم 
يستعجل عند تعيينه مؤخرا )وهو العارف بخبايا األمور بمراكش( 
ما يندرج في حكم الخاتمة، بقدر ما استعجل المقدمات التي سيكون 
لها متسع كبير لترتيب النتائج، بتوجيه من سلطة الضمير في نزوعها 
صوب سموق القسم، بداية من رحلة البحث كما قيل وكما تردد على 
السبل الكفيلة بإعادة االعتبار الى القطاع في مدينة مراكش، عن طريق 
يبدو  لغز  وهو  والدهشة  باالستغراب  المفعم  الغموض  لغز  تفكيك 
أساطير  أبطال  بسفر  شبيها  وفضائحه  لمغاراته  الخارق  والعبور 

أو بسبب  نتيجة  الدين ماجدولين،  قال شرف  كما  األولين، 
تغلغل الفساد وتحكم »لوبي« معين في مسار »الخدمات« 

والنظام المعمول به.. لوبي يستعمل الجزء الطفيف 
من قدراته الدماغية ) نسبة 10% فقط حسب آخر 
بصحة  والتاعب  الدماء  في مص  ال��دراس��ات( 

المواطن.
ودون  بالميدان  دراي��ة  له  صديق  لي  اعترف 
حاجة إلى اقتعاد كرسي تكلله هاالت الطقوس 
ذات النور الميتافيزيقي )كما قال أحمد بشكار 
ذات مرة(، اعترف باألزمة الخانقة التي يتخبط 
فيها قطاع حيوي رغم نضال مجموعة من األطر 

ومركبة  معقدة  أزم��ة  كبيرة(..  )وه��ي  النزيهة 
تولدت عن »ضعف« شخصيات بعض المسؤولين 

وارتكانهم إلى »السامة يا الله« خوفا من الدخول 
بوقفات  االصطدام  أو  بها،  لهم  ِقَبَل  ال  متاهات  في 

أيادي تعرف كيف تتحرك، وكيف  مأجورة تتحكم فيها 
الذي يحظى  اإلداري  التعويضات والسكن  تأخذ وتستفيد من 

بجزء كبير من كعكته جهة معروفة بالصياح و»فريع الرأس«، لذلك 
وجد المدير الجهوي الجديد نفسه وسط »إعصار كبير«، أصر على أن 
يصنع نفسه ويحقق ذاته من داخله، مع مجموعة كبيرة من المخلصين 
الذين يتطلعون إلى غد أفضل، مشدودا )أي المسؤول( بسبب كل ذلك 
إلى قيم تصله بما هو إنساني أوال ومهني ثانيا، قيم عالية يتحلى 
بها من زمان، ويدافع عنها ويطالب بتشخيصها على أرض الواقع من 
خال التعامل الحسن والتواصل المجدي، وتشجيع ذوي الكفاءات 
القرب والتفاهم  التي تفتح قنوات  اللقاءات  والقدرات، واإلكثار من 
وتجاوز اإلكراهات المصطنعة، والتي جعلته يتخلى إلى حين عن دوره 

كمسؤول عن وضع »خريطة صحية لتنويع وتجويد العرض الصحي« 
وينبري بكل ما أوتي من قوة وجرأة لجلد واقع مزر ومخجل ال يشرف 
المدينة  كل ش��يء( وال  قبل  إنساني  وزي��ر  يدبره  )وال��ذي  القطاع  ال 
الساحرة مراكش التي قيل عن مطارها بأنه من أسوإ مطارات المغرب 
رغم األموال الباهظة التي صرفت، مؤخرا، لترميمه وإصاح أخطاء 
من سبقوه من مسؤولين كانوا يرون في مراكش محطة عبور إلى 

جهات أخرى ليس إال. 
لقد عاشت مستشفيات المدينة في السنوات األخيرة خاصة في عهد 
مسؤولين سابقين )2( أسوأ أيامها بل أعوامها، وعاش المشتغلون 
بالقطاع أحلك أيامهم نتيجة معاناتهم مع ما يجري ويدور، وما يصل 
إلى أسماعهم من استغال لإلمكانات المتوفرة وتعطيل بعض اآلالت 
من أجل دفع المرضى وتحويلهم إلى وجهة معينة )إحدى المصحات 
الخاصة( مقابل »عاوة« تفيد قابضها ولكنها تسيء إلى القطاع بأكمله، 
زيادة على سوء »تدبير مخزون األدوية وابتزاز بعض ممرضي المراكز 
الصحية لجرهم إلى االنضواء تحت لواء محظوظ، يفعل المنتمون 
إليه ما يشاؤون، طبعا بدعم وتشجيع من مسؤول سابق 
لجماعة  إرض��اء  قام  الذي  بذكر اسمه(  )أحتفظ 
الضغط بإفراغ العديد من المراكز الصحية من 
بالضمائر  المتمتعين  األكفاء  النشيطين  األطباء 
الحية »عين إيطي، وسيدي مومن«، وإغراق مراكز 
أخرى كالمركز الصحي »المسيرة 2« في خرق 
عدد:  الصحة  وزي���ر  ق���رار  لمقتضيات  س��اف��ر 

14316 الصادر بتاريخ 1 شتنبر 2014.
إن المتتبعين للشأن الصحي بالمدينة الحمراء 
الخالدة وما يدور في فلكه يتساءلون بحسرة 
للمجلس  التابعة  التفتيش  نتائج  مصير  عن 
األعلى للحسابات، وكذلك منجز اللجنة التي حلت 
بمندوبية الصحة بمراكش يوم 2015/01/22، 
المواطنين  وتظلمات  وش��ك��اي��ات  م��راس��ات  بعد 
والمرضى الذين يفدون على مراكش من مناطق نائية، 
من  ذرع��ا  ال��ذي��ن ض��اق��وا  وم��ن  بالقطاع،  العاملين  وم��ن 
تصرفات بعض المسؤولين )الصغار(، تلك التصرفات المتمثلة 
المستغلة  االنتماءات  في  الراغبين  وغير  المنضبطين  مضايقة  في 
كأذرع للتستر على الفضائح، والتفاوض على أمور ال يمكنها أن تؤدي 
إال إلى عرقلة العمل الجاد، وتشديد الخناق على الشرفاء والنزهاء، 
والتأشير على إبقاء الموظفين األشباح خارج أية مساءلة، والسماح 
)انتاع  المختبر  الصحة واستغال  بتأسيس شركات خاصة لحفظ 
في  والمساهمة  والسرية،  المجانية  بالتحاليل  دعمها  في  الدولة( 
استغال بعض المرافق العائدة لجمعية األعمال االجتماعية التابعة 
لوزارة الصحة بمراكش )وهي جمعية مازالت توضع عامة استفهام 

كبرى حول مدى قانونيتها حتى اآلن وإلى اآلن(.

alousbouea@gmail.com

< العدد: 828
< الخميس 12 مارس 2015 الــــــرأي22

 

 محمد بركوش
نساء ورجال الصحة بمراكش يخترقون الصمت

عاشت مستشفيات 
مراكش في عهد مسؤولين 

سابقين أسوأ أعوامها، وعاش 
نتيجة المشتغلون بالقطاع أحلك أيامهم 

معاناتهم مع ما يصل إلى أسماعهم من استغالل 
لإلمكانات المتوفرة وتعطيل بعض اآلالت من 
أجل دفع المرضى إلى وجهة معينة )إحدى 

المصحات الخاصة( مقابل »عالوة« تفيد 
قابضها ولكنها تسيء إلى 

القطاع بأكمله

يبدو في الصورة ثلة من أعضاء مكتب المولودية وعلى رأسهم المرحوم مصطفى بلهاشمي، موالي قريش، 
مصطفى الميرعلي، مصطفى الشريف، ومحمد الخراجي، والحارس الطالب، وبعض المشجعين.



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/41
حساب عدد 57215

إعالن عن بيع عقار

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

بنعسيد  نجيب  األس��ت��اذ  نائبه   
المحامي بالرباط

ضد: لبنى الزطوطي زنقة معمورة 
رقم 129 القنيطرة

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

الرسم العقاري عدد 13/65829
الكائن: زنقة معمورة إقامة سكينة 

الطابق السفلي القنيطرة
بالطابق  شقة  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 

السفلي 
البالغ من حيث المساحة: 99 متر 

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

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

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

التنفيذ العقاري
 As 503/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/116
حساب عدد 57212

إعالن عن بيع عقار

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

بنعسيد  نجيب  األس��ت��اذ  ن��ائ��ب��ه 
المحامي بالرباط

ضد: ميلود فاتح ومن معه بواسطة 
القيم لمياء الشيخي 

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

الرسم العقاري عدد 13/42580
الكائن: بحي اإلسماعيلية رقم الدار 

1506 القنيطرة
طابق  من  بناية  عن:  عبارة  وهو 

سفلي به مرآب وطابق علوي
 188 المساحة:  حيث  من  البالغ 

متر مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 752.000.00 

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

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

التنفيذ العقاري

 As 504/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2005/15 أصل تجاري
حساب عدد 57327

إعالن عن بيع عقار

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

 نائبه األستاذ أحمد حجاجي محام 
بهيئة بالرباط

ضد: القورافي محمد بواسطة القيم 
الزوهري عبد السالم 

يعلن رئيس مصلحة  كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/03/25 على الساعة 
 2 البيوعات رقم  11 صباحا بقاعة 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع األصل التجاري 

عدد 40558
الكائن: شارع اإلمام علي رقم 11 

القنيطرة
ومطعم  مقهى  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 

الميناء
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 265.000 مبلغ:  في  العلني  المزاد 

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

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

التنفيذ العقاري
 As 505/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري
ملف ح. ت. ع 2014/6101/80

حساب عدد 57364

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: عائشة فوزي
 نائبها األستاذ مصطفى بلعربي 

المحامي بالقنيطرة
ضد: أنوار مجرار بن إدريس زنقة 
طنجة رقم 3 الشقة 10 الطابق الرابع 

القنيطرة 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/03/25 على الساعة 
 2 البيوعات رقم  11 صباحا بقاعة 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/24430
زنقة   3 رقم  صابر  إقامة  الكائن: 

طنجة القنيطرة
بالطابق  شقة  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 

الرابع
 150 المساحة:  حيث  من  البالغ 

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

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

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

التنفيذ العقاري
 As 506/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6302/32
حساب عدد 57326

إعالن عن بيع عقار

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

ن��ائ��ب��ه األس���ت���اذ أح��م��د حجاجي 
المحامي بالرباط

قيم  بواسطة  قصيل  عدنان  ضد: 
المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 

2011/1410

يعلن رئيس مصلحة  كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/03/25 على الساعة 
 2 البيوعات رقم  11 صباحا بقاعة 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/50588
ال��ك��ائ��ن: زاوي����ة ش���ارع أب���و بكر 
الصديق وشارع اإلمام علي رقم 51 

الطابق الثالث شقة 9 القنطيرة
بالطابق  شقة  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 

الثالث
 138 المساحة:  حيث  من  البالغ 

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

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

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

التنفيذ العقاري
 As 507/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري
ملف ح. ت. ع 2014/6302/54

حساب عدد 57328

إعالن عن بيع عقار

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

ن��ائ��ب��ه األس���ت���اذ أح��م��د حجاجي 
محامي بهيئة  الرباط

ونعيمة  عزيمي  مصطفى  ض��د: 
العروشي

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/03/25 على الساعة 
 2 البيوعات رقم  11 صباحا بقاعة 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 34600/ر
الكائن: برقم 137 زنقة 165 أفكا 

القنطيرة
وهو عبارة عن: سكن من طابقين

طابق سفلي به محلين تجاريين 
وطابقين علويين

وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 402.400.00 

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

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

التنفيذ العقاري
 As 508/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/108
حساب عدد 57311

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: منانة الطويل ومن معها
صليحي  محمد  األس��ت��اذ  نائبها 

المحامي بهيئة القنيطرة
ضد: الشعية زهير ومن معها زنقة 

161 رقم 36 آفكا القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  على   2015/03/25 بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 15034/ر
الكائن: بالزنقة 33 على مقربة من 

ساحة الشهداء القنطيرة
وهو عبارة عن: بناية من طابقين

- الطابق السفلي به ست محالت 
تجارية

- الطابق العلوي به منزلين
البالغ من حيث المساحة: 153 متر 

مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 1.639.200.00 

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

تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري
 As 509/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري
ملف ح. ت. ع 2011/6101/96

حساب عدد 57304

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: ميلود بنصغير
 نائبه األستاذة ليلى رشدي محامية 

بهيئة القنيطرة
عن  أصالة  الفرناوي  ثورية  ض��د: 

نسفها ونيابة عن أبنائها

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
الساعة  على   2015/03/25 بتاريخ: 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا   11
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
غير  ال��ع��ق��ار  لبيع  العلني  ب��ال��م��زاد 

محفظ
أوالد   162 رق��م  »ل«  بلوك  الكائن: 

اوجيه القنطيرة
في  أرضية  بقعة  عن:  عبارة  وهو 
ملك الدولة مشيد عليها محل للسكنى 
يتكون من طابق سفلي وطابق علوي 

ومستودع
البالغ من حيث المساحة: 125 متر 

مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 300.000.00 

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

تقديم  أو  المعلومات  من  وللمزيد 
عروض يرجى االتصال بمكتب التنفيذ 

العقاري
 As 510/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/96
حساب عدد 57344

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
جداد  مصطفى  األس��ت��اذ  نائبها   

محام بهيئة الدار البيضاء
ضد: إبراهيم جبار

يعلن  رئيس  مصلحة   كتابة   الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/03/25 على الساعة 
 2 البيوعات رقم  11 صباحا بقاعة 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد: 13/70324
الطابق   3 رق��م  العمارة  الكائن: 
 U4 العلوي الثالث الشقة 33 بلوك

القنطيرة
النوع  من  ع��ن: شقة  عبارة  وه��و 

االقتصادي
البالغ من حيث المساحة: 76 متر 

مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 304.000.00 

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

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

التنفيذ العقاري
As 511/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري
ملف ح. ت. ع 2003/55

حساب عدد 57837

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: مصرف المغرب
 نائبه األستاذ حميد وهوب محام 

بهيئة الدار البيضاء
محمد  ملتقى  عامير  أحمد  ض��د: 

القري وزمزم رقم 46 القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/15 على الساعة 
 2 البيوعات رقم  11 صباحا بقاعة 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد: 13/6257
الكائن: زاوية محمد القري وزمزم 

القنطيرة
به  سفلي  طابق  عن:  عبارة  وهو 
ست محالت تجارية ومرآب وطابق 

علوي به منزل
 312 المساحة:  حيث  من  البالغ 

متر مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 2.490.480 
 2.660.000 ع���رض  وس��ب��ق  دره���م 

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

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

التنفيذ العقاري
As 512/15
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زمننا زمن العجائب، تقبع في محيط أيامه الغرائب، ال تعرف العدو 
من الصديق إال عند النوائب، رأيت يا سادتي في اآلونة األخيرة العجب 
العجاب، ومن الحوادث ما يبهر أولي األلباب، كثيرا ما رأيت في العالم 
الوهمي واالفتراضي )فيس بوك( بعض الصور التي تقول إن من يحمل 
قلبا طيبا يتبعه ويكون رفيقا. له سوء الحظ والتعاسة، ولكن كنت أمر 
على تلكم المشاهد مر الرياح وأنفثها في الهواء كما ينقى الحمص من 
قشرته، غار الزمان من غروري وانتفش وانتفخ في خيالء وقال في عنترية 
الشقاء، أن يكون في رغد  واستعالء: كيف تسنى لمن يعيش في دار 
وهناء، ويكون بينه وبين النائبات بعد وتناء، فجعلني أقاسي المرار 
وأضع قلبي على النار وأضرب.. برأسي الجدار.. حتى أني لم أجد لنفسي 
في ذي األرض من قرار لقد رأيت يا سادتي من أمر الناس عجبا، وإن 
يعجب المرء فليعجب من حال بعض البشر الذين يتقلبون تقلب المناخ 
والطقس أو هم أشد. كنت أظن أن أمثال أبي بن سلول قد انقرض عصرهم 
وولى، وطوت ذكراهم كتب التاريخ بين دفافها، كنت في سبات عميق، 
ولوال أن الشدائد قد لكمتني لكمة شديدة ما كنت ألفيق، أجل لقد غير 

هؤالء اسمهم من منافقين إلى أرباب المصلحة أو المقنعين.
أجل إنهم هم، هل عرفتم حول من كنت أدندن، إنهم أصحاب القلوب 
الجافة، كأوراق الخريف المتساقطة التي ال تحمل أدنى إحساس أو 
شعور في عروقها، هم أخبث الناس، ال ينزعون قناع الرقاق األسود إال 
بعد أن يلقوك في غياهب الغبن، واالستبالد، فيظهرون بوجه مختلف 
تماما عن الوجه األول، كفيل انقالبهم أن نشبهه بتبدل األرض والسماوات 
يوم القيامة صار القط فهدا والجرو ذئبا.. وانقلبت الجرذان من حيوانات 
رديئة تتغذى على صوف األرائك إلى ضباع متوحشة، تنهش عظام من 

وثقوا بدموعها التماسيحية.
إنه لثقيل على المرء حقا أن يدرك أنه محض ألعوبة تلعب بها أياد 
هشة رطبة تحركها كيفما تشاء، تشغلك بطاقة االستعطاف والود، حتى 
إذا ما اضمحلت وتالشت الكلمات الرقيقة، وقضوا مآربهم وحاجتهم 
ومبتغاهم: تركوك تصدأ عند احتياجك إليهم دون أن يهتز لهم بدن، وال 
يمكنك في هذه الفينة إال أن تسدل فكك السفلي وتخرج لسانك في اندهاش 
رهيب، وتجمد جوارحك جمودا مهيبا، بحيث إنك لم تتوقع يوما أنك 
تعده  كنت  إنسان  من  أو  قريب  شخص  من  مسموم  بسكين  ستطعن 

حبيب.
لذا أقول لكم سادتي بلسان التجربة: من أراد أن يدخل في عالقة أو 
مناقشة أو أراد تلبية أي طلب أو خدمة ألي شخص كائنا من كان، فليزيف 
صورته الحقيقية وليضع على عينه قناعا كقناع النينجا احترازا، حتى 
إذا ما أراد من ساءت سيرتهم االنقضاض عليكم، وجدوا أنهم كانوا 

يحاربون سرابا، ومن العزم سوء الظن.
< عبد الله الهيشو

قلوب خزفية وللجميل نافية

لقد ظلت المرأة مالئة الدنيا وشاغلة الناس 
منذ آدم وحواء، أي منذ بدء الخليقة، ظلت تلهم 
تارة،  العلياء  وإل��ى  الخير  إلى  وتدفعه  الرجل 
وتشقيه وتتسبب في تعاسته تارة أخرى، وظلت 
بين هذا وذاك سعيدة مكافحة، شقية معذبة، خالل 
مختلف األزمان والدهور، تهوي إلى الحضيض 
وتفقد  ذروت��ه��ا،  ال��م��ادة  ح��ض��ارة  تبلغ  عندما 
شخصيتها وحقيقتها إذا بلغ التأخر مداه، وترتفع 
قيمتها وتعلو مكانتها إذا سادت المثل العليا، 
وانتشرت القيم السامية، ما جعل المرأة دوما 
قطب الرحى في كل المجتمعات وفي كل العهود، 
تكافح وتنافح من أجل إثبات ذاتها، ونيل حقوقها، 
والحصول على مركزها في الحياة، حتى إذا بزغ 
نور اإلسالم وجدت في ظله مالذها، ورد إليها 
اعتبارها، ووضعها في طريقها الصحيح الذي 
مكنها من حقوقها وواجباتها، إذ علمها التمسك 
على  الحياة  وقيام  بالعقيدة،  والتشبث  بالقيم 
الفضيلة والمروءة، وجعل سيرتها طهارة وتقوى، 

ووسيلتها عمال وجهادا، وهدفها حقا وخيرا.
وإذا كانت مظاهر التغيير والتحول لم تقتصر 
اإلسالم  بفضل  وحده  االجتماعي  المجال  على 
وتشريعاته وأحكامه، بل شملت مظاهر الحياة 
فإنني  ال��م��ج��االت،  سائر  وف��ي  كلها  اإلنسانية 
سأكتفي هنا بمثل واحد على التغيير وهو موقف 
اإلسالم من المرأة، وتحريرها من قيودها وصيانة 
إلى  ورفعها  بإنسانيتها،  واالعتراف  كرامتها، 
المكانة الالئقة بها في الحياة باعتبارها شقيقة 
الرجل، وقرينته وشريكته في بناء الحياة وقيام 

المجتمع.
فما هو موقف اإلسالم منها؟ ماذا صنع لها؟ 
هل وضع أمامها السدود والقيود كما يقال؟ أو 
المجتمع  رك��ي��زة  وجعلها  اآلف���اق  أمامها  فتح 
تحريرها  ف����ي  دوره  ه����و  وم�����ا  وأس�����اس�����ه؟ 

وتكريمها؟
لقد كان ظهور اإلسالم فاصال في حياة المرأة، 
نقلها من العبودية والملكية والهوان إلى الحرية 
والكرامة وعدل اإلسالم، فقد كانت قبله ال قيمة 
لها إذ سلمت من الوأد وهي طفلة، وكانوا يضنون 
عليها بالنفقة، أو تملك ألول طالب يكون له عليها 
مطلق التصرف ليبيعها لغيره وتورث من بعده.  
فلما جاء الرسول عليه الصالة والسالم أصبح 
للمرأة كامل االعتبار، وأعطتها الشريعة عدل ما 
عليها من الواجبات حقوقا، وارتفع صوت الرسول 
في  م��رة  -ألول  كلها  لإلنسانية  ليعلن  الكريم 
التاريخ- هذه المكانة السامية للمرأة في الدنيا 
اتقوا  الناس  أيها  »يا  الكريم:  بالقرآن  واآلخرة 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا 
الله الذي تساءلون به واألرحام إن الله كان عليكم 
رقيب« )سورة النساء(.  وانطلق الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم ليؤكد ذلك ويبينه ويطبقه 
تقوى  بعد  المؤمن  استفاد  »م��ا  وفعله:  بقوله 
الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة إن أمرها 
إليها سرته وإن أقسم عليها  أطاعته، وإن نظر 
أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومال�ه 

.«
ويجلس إلى النساء كما يجلس إلى الرجال 
قلوبهن  في  اإليمان  ويربيهن، ويغرس  يعلمهن 
ويجعل  والفضل  والحق  الخير  إلى  ويوجههن 
أم  خديجة  زوجته  الدنيا  في  له  مستشار  أول 
نبئ  وقد  ح��راء  غار  من  إليها  فيعود  المؤمنين 
وفؤاده  لها  قائال  كافة،  العالمين  إل��ى  وأرس��ل 
به  فآمنت  نفسي«  على  خشيت  »ل��ق��د  ي��رج��ف: 
وصدقته مجيبة: »كال والله ما يجزيك الله أبدا، 
إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل - العناء - وتكسب 
المعدوم، وتقري الضيف - تكرمه - وتعين على 

نوائب الحق«.
وينوه بشجاعتهم وجرأتهم في التعليم والتفقه 
في الدين والحياة، حتى قالت عائشة: »نعم النساء 
نساء األنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في 
الدين« ويرعى تعليم النساء وتربيتهن، فيتخذ 
والحياكة  والكتابة،  القراءة  في  المعلمات  لهن 
والتطريز، حتى تصبح السيدة عائشة من أعلم 
المسلمين بالروايات، والحديث، والشعر، والفقه، 
في  وتعد  الخطاب،  بن  عمر  ذل��ك  عن  أعلن  كما 
لحديث  المسلمين  رواة  م��ن  المكثرين  مقدمة 
الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصبح الشفاء 
في  المنورة  المدينة  في  السوق  على  محتسبة 
خالفة عمر، وتفدي سمية اإلسالم بنفسها فتصبح 
أول شهيدة في اإلسالم، ويسلم عمر بن الخطاب 
وقوة  شجاعتها،  بسبب  فاطمة،  أخته  يد  على 

إيمانها، وصالبة موقفها.

أروع ما تحقق للمرأة 
في الدنيا كان من 

عطاء اإلسالم
د. يوسف الكتاني
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بين  األس��م��اء  ال��وط��ن  ه��ذا  ينثر 
ليست  أب������دا،  ب��ط��ري��ق��ة،  ج����دران����ه 
عشوائية، وطني أنتج شخصا اسمه 
المهدي بن بركة.. بعد عقود عاد نفس 
الوطن لينتج لنا شخصا آخر اسمه 
إدريس لشكر! فال تحملوا ألستاذي 
عبد الرحمن اليوسفي غلطة سلطة، 
لهذا  إن��ق��اذه  مسؤولية  تحملوه  ال 
الوطن الذي كان يحتاج لعملية تنفس 
اصطناعي لم يستطع أحد القيام بها 
إال الحكيم اليوسفي.. ولو كان هناك 
ذاك  م��ع  تحالف  م��ن  اللحظة  بتلك 
المهدي  وص��ف  ال���ذي  االستقاللي 
بالخائن، ما وافق على أن تلتصق 
شفاهه بشفاه الوطن! جاهل ال يدري 
أن النفس قبل الدين في الضروريات 
ولتذهب  ال��وط��ن  أن��ق��ذ  ال��خ��م��س.. 
اإليديولوجية االشتراكية والليبرالية 
شكرا  الجحيم!!  إل��ى  واإلس��الم��ي��ة 
س��ي��دي ع��ب��د ال��رح��م��ن ألن���ك أنقذت 
الوطن.. وشكرا لمن جاء بعدك وباع 

م������زاد س�����ري باسم  ف����ي  ال����وط����ن 
الديمقراطية وشرعية الصناديق.. ال 
شرعية إال شرعية استغباء المواطن 
وجعله محور المسرحية التي ال دور 
له فيها إال التفرج.. ال ذنب له إال كونه 
ينتمي إلى هذا الوطن! جريمة كبرى 
على  وتقبل  الوطن  لهذا  تنتمي  أن 
والجريمة  ال��م��ت��ف��رج..  دور  نفسك 
ب����دور ف���ي هذه  ال��ك��ب��رى أن ت��ق��ب��ل 

المسرحية ولو كان دور البطولة!!
ال��ت��اري��خ وكن  تعلم م��ن رج���االت 
أنانيته  رغ�����م  ل���ل���وط���ن  ال���م���ن���ق���ذ 

وقسوته.
أحيانا نحن ال نحتاج للوطن، بل 
يحتج  ل��م  ه��و  يحتاجنا..  م��ن  ه��و 
للمهدي ولم يحتج إلدريس.. احتاج 
الرحمن وقد يحتاج ألحد من  لعبد 
بعده لكنه لن يجد، فعيب هذا الوطن 
أن��ه ينتج األس��م��اء وال��وج��وه دون 

الشخصيات.
< عبد السالم المساتي

الوطن الذي أنتج المهدي 
وعبد الرحمن.. هو نفسه

 الذي أنتج إدريس
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

المجلس  رئ���ي���س  ي��ع��ل��ن 
البلدي لمكناس إلى العموم 
بالمصلحة  أودع  ق���د  أن����ه 
القانونية ملفا يتعلق بإحداث 
البيضاء  اللحوم  لبيع  محل 
 3-24A الديك الرومي( برقم(
طرف  من  مكناس  المنصور 

السيد)ة(: ملوكي سليمان.
األمر  يهمه  من  كل  فعلى 
االتصال بالمصلحة القانونية 
بالجماعة الحضرية لمكناس 
)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع��ل��ى ه����ذا ال��م��ل��ف وإب�����داء 
مالحظاته، وذلك خالل أجل 
من  ابتداء  يوما(   15( مدته 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 513/15

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

المجلس  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
البلدي لمكناس إلى العموم 
بالمصلحة  أودع  ق���د  أن���ه 
القانونية ملفا يتعلق بإحداث 
م��ق��ه��ى وم��خ��ب��زة ب��رق��م 23 
شارع األمير موالي عبد الله 
م���ن ط����رف شركة  م��ك��ن��اس 

»برومو مطاف ش.م.م«.
األمر  يهمه  من  كل  فعلى 
االتصال بالمصلحة القانونية 
بالجماعة الحضرية لمكناس 
ال���ح���ب���ول( قصد  )م��ل��ح��ق��ة 
الملف  ه���ذا  ع��ل��ى  االط����الع 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل 
أجل مدته )15 يوما( ابتداء 
من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 514/15

المملكة المغربية
الوزارة المنتدبة
لدى وزير الطاقة

والمعادن والماء والبيئة
المكلفة بالماء

إعالن عن النشر 
بالجريدة الرسمية

المنتدبة  ال���وزارة  تعلن 
لدى وزير الطاقة والمعادن 
المكلفة  وال��ب��ي��ئ��ة  وال��م��اء 
رقم  ال����ق����رار  أن  ب���ال���م���اء 
مقرر  ب��م��ث��اب��ة   4477.14
للتخلي الصادر في 15 صفر 
دجنبر   08 )م��واف��ق   1326
2014( الذي يأذن بالتخلي 
األرضية  القطع  ملكية  عن 
الالزمة إلنجاز سد الركيزة 
بإقليم فجيج والذي أجري 
بشأنه البحث القانوني بمقر 
بإقليم  لكحل  عبو  جماعة 
فجيج فيما بين 04 يونيو 
2014 و04 غشت 2014 قد 
الرسمية  بالجريدة  ص��در 
)النشرة العامة( عدد 6337 
األولى  04 جمادى  بتاريخ 
فبراير   23 )م��واف��ق   1436
2015( صفحتي رقمي 1376 

و1377.
 As 515/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بتازة

المحكمة االبتدائية بجرسيف
ملف التنفيذ رقم: 

2012/1129
إعالن عن بيع عقار 

محفظ بالمزاد العلني

لفائدة: التالغي رقية
ضد: فاطنة بنت الحاج 

إبراهيم اليعقوبية ومن معها

يعلن رئيس كتابة الضبط 
االبتدائية  ب��ال��م��ح��ك��م��ة 
بجرسيف إلى علم العموم 
بالمزاد  قضائيا  بيعا  أن 
ال����ع����ل����ن����ي س����ي����ق����ع ي����وم 
2015/04/08 على الساعة 
كتابة  بمحل  ص��ب��اح��ا   11
المحكمة  ب��ه��ذه  ال��ض��ب��ط 
وصفه  اآلت��������ي  ل���ل���ع���ق���ار 

وبيانه:

الرسم  موضوع  للعقار 
ف  و   2197 ع��دد  العقاري 
الكائن بزنقة العرائش حي 
مساحته  ج��رس��ي��ف  ال��ن��ك��د 
727 متر مربع بداخله منزل 
بالقصب  وسقف  تراب  من 

وجواره منزل مهدد.
االفتتاحي  الثمن  ح��دد 
في  العلني  بالمزاد  للبيع 
درهم   218100.00 مبلغ 
ألف  عشر  وثمانية  مائتان 
ومائة درهم. وذلك بناء على 
الصادر   63 ع���دد  ال��ح��ك��م 
في   2001/5/23 بتاريخ 

الملف العقاري 98/42.
المزاد  عليه  وال��راس��ي 
يؤدي الثمن حاال مع زيادة 
الخزينة  لفائدة   %3 نسبة 
ال��ع��ام��ة، وي��ش��ت��رط ضمان 

األداء.
المعلومات  من  وللمزيد 
االتصال  تقديم عروض  أو 
بمكتب التنفيذ المدني بهذه 
المحكمة حيث يوجد ملف 
اإلجراءات أو زيارة الموقع 

اإللكتروني
www.mahakim.ma

 As 516/15

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

عبد الرحمن 
اليوسفي



alousbouea@gmail.com

< العدد: 828
< الخميس 12 مارس 2015 المنبر الحر25

بالعبارات أعاله يخاطبك عدد من البؤساء وأنت في 
طريقك إلى الرشيدية وبالضبط بالمكانين المعروفين 
األطلس  جبال  وسط  و»اْح��ِج��ْرت«،  ْنَتْلَغْمْت«  ب�»تيزي 
المتوسط، حيث قساوة البرد وقساوة الثلج وقساوة 
السيارات  إال  رجليه  على  يمر  أحد  ال  وحيث  الرياح، 
والمسافرين، فترى وأنت مسافر، ترى بأم العين أولئك 
ألصحاب  بأيديهم  وي��ش��ي��رون  يستغيثون  ال��ب��ؤس��اء 
بما  لمساعدتهم  أحدهم  يقف  وعسى  لعل  السيارات 

تيسر.
والعبارات أعاله هي باللغة األمازيغية ومعناها: نريد 
من  ذل��ك  غير  إل��ى  الغطاء،  نريد  الخبز،  نريد  ال��م��اء، 

العبارات التي ال يتسع المقام لذكرها.
رأيت هذا رأي العين وأنا في طريقي إلى الرشيدية 
يوم 11 فبراير 2015 لمواساة عائلة وقريبة شاء الله 
أن تلتحق بالرفيق األعلى رحمة الله عليها وغفر لها 
وجعل قبرها روضة من رياض الجنة ورزق أهلها الصبر 
والسلوان، إنه سميع مجيب. ولنرجع إلى حالة البؤساء 
السابقين أللتمس من أصحاب السيارات أال يمروا على 
هؤالء المنكوبين دون أن يساعدوهم بما تيسر بالماء 
أو الخبز أو الغطاء.. فإن الصدقة تبعد البالء وتزيد في 
والبرد،  المرائر،  يعانون  البؤساء  أولئك  إن  ال��رزق، 
األكل  انعدام  بلة:  الطين  زاد  والثلج، والعطش، ومما 
والغطاء والوطاء، فهل من مستحيل؟ لقد بلغت اللهم 

فاشهد.
< مالكي علوي موالي الصادق )سال(

إذا كان المطلوب من الشعر بالنسبة إلينا 
هذا  يجعلنا  فال  ومراميه،  معانيه  فهم  هو 
نتجاهل قيمة األلفاظ والكلمات، فلوال حاجتنا 
إلدراك جمال الكلمة وحسن وقعها في النفس، 
فن  ك��ان  ولما  م��وج��ودا،  التجويد  ك��ان  لما 
ال��س��م��اع ب��ت��ات��ا، ف��ال ب��د م��ن زخ��رف��ة اللفظ 
فبواسطة  وتجويده،  وتحسينه  وتحبيره 
وإيقاعا  موسيقى  المعاني  تكتسب  اللفظ 
فتهتز مشاعرنا بذلك، وتتأثر عواطفنا، إذ أن 
اإلنشاد مرتبط بالشعر منذ العصور األولى، 
كانوا  حينما  الجاهلي  العصر  وش��ع��راء 
يتنافسون بأشعارهم في سوق عكاظ كانوا 
وكانوا  اإلن��ش��اد،  طريق  عن  بذلك  يقومون 
يختارون أحسن قصائدهم إلنشادها وللتحكيم 
في ما بينهم، فاإلنشاد الحسن له قوة التأثير 
في النفوس والعواطف، ولكن رغم ما لإلنشاد 
من قوة التأثير فالبد من توفر الشعر على 
مقومات أساسية تنضاف إلى بناء القصيدة 
ومجموع  واالستعارة  والتشبيه  كالمجاز 
الصور واألخيلة، ففي هذه النواحي يجب أن 
يكون هناك تطابق تام ألنه إذا لم يكن الشعر 
ينفرنا  فربما  ال��م��ي��زات  ه��ذه  على  متوفرا 
ويجعلنا نالحظ نوعا من الخلل في البناء 

الشعري، فمثال حينما قال ابن المعتز:
وكأن البرق مصحف قار

فانطبقا مرة وانفتحا
وأبان  الجرجاني،  القاهر  عبد  به  أعجب 
سبب جماله بأن الشاعر لم ينظر من جميع 
أوصاف البرق ومعانيه إال إلى الهيئة تجدها 
العين له: من انبساط يعقبه انقباض، وانتشار 
ي��ت��ل��وه ان��ض��م��ام، ل��ق��د أع��ج��ب ع��ب��د القاهر 
الجرجاني بهذا البيت وتذوقه، ولكن هناك 
وم��ن جملتها  ذل��ك،  ح��ول  أثيرت  مالحظات 
مالحظة الدكتور أحمد أحمد بدوي: »ونحن 
ال نتفق معه في تذوق البيت على هذا الوجه، 
اتفاقا  ب��ه  والمشبه  المشبه  بين  نجد  وال 
كأحسن ما يكون االتفاق، فالمصحف ال يفتح 
ويغلق بالكثرة والسرعة التي تحدث للبرق، 
وإنما يفتح ليقرأ فيه القارئ، متريثا متمهال 
فيظل مفتوحا فترة طويلة من الزمان، ثم يغلق 
القاهر  ع��ب��د  ك��ت��اب  )أن��ظ��ر  مغلقا«  وي��ت��رك 
الجرجاني بقلم الدكتور أحمد أحمد بدوي 
الثانية،  الطبعة   ،8 ع���دد:  ال��ع��رب،  أع���الم 

الصفحتان: 288، 289(.
وكذلك حينما قال الشاعر:

بياض في جوانبه احمرار
كما احمرت من الخجل الخدود
علق أبو الحسن رحمه الله على هذا البيت 

فقال:
لو اتفق له أن يقول: »احمرار في جوانبه 
بياض« لكان قد استوفى الحسن، وذلك ألن 
خد الخجل هكذا: يحدق البياض فيه بالحمرة، 
ال الحمرة بالبياض، إال لعله وجه األمر كذلك 
في الوردة، فشبه عن طريق العكس، فقال: هذا 
البياض حوله الحمرة هنا، كالحمرة حولها 
البياض هناك« )أسرار البالغة، ص: 172(، 
واألمثلة كثيرة في هذا المجال، وما نقوله 
التشبيه  أن الشعر البد من توفره على  هو 
الحسن واالستعارة الجميلة والمناسبة، وغير 
ذلك من التراكيب البالغية التي تزيده جماال 
وهذا الجمال إذا أضيف إليه اإلنشاد الحسن 

كانت الروعة في أسمى معانيها.
وكم يعجنا الشعر ويسحرنا إذا توفر على 
هذه العناصر كلها، وباإلنشاد نتذوق جمال 
الشعر وحسن تعابيره، وباإلنشاد أيضا يمكن 
أن نصحح الخطأ ونهتدي إليه فنقومه، فقد 
أبي  بن  وبشر  الذبياني  النابغة  على  عيب 
حازم اإلقواء الذي في شعرهما، أي اختالف 
حركة الَرِوِيّ في القصيدة، ولم يستطع أحد 
دخل  العيب حتى  بهذا  النابغة  أن يصارح 

يثرب مرة فأسمعوه غناء أو إنشاد قوله:
أمن آل مية رائح أو مغتدي

عجالن ذا زاد، وغير مزود

زعم البوارح أن رحلتنا غدا
وبذاك حدثنا الغراب األسود
ففطن إلى العيب الموجود في َرِوِيّ الشطر 
الثاني ومن البيت الثاني فتدارك هذا الخطأ 

وصححه هكذا:
زعم البوارح أن رحلتنا غدا

وبذاك تنعاب الغرب األسود

اإلنشاد الشعري 
وضرورة الحفاظ عليه

بقلم: مصطفى الطريبق
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< يتبع

ال أحد قد ينكر حبه للطبيعة خصوصا في فصل 
بمختلف  ترتدي حلة جديدة ومزركشة  الربيع حين 
قمم  وترى  والحمراء..  والصفراء  الخضراء  األلوان 
إلى  المياه  وتناسب  الثلوج  بياض  يعلوها  الجبال 
سفوحها على شكل أودية وجداول رقراقة وشالالت 
رائعة، فما أجملها من صور، وسبحان الذي أبدعها 

وأحسن صنعها.
إن صور الجمال واإلبداع في هذا الكون لهي أعظم 
اآليات الكونية ودليل قاطع وبرهان ساطع على أن هذا 
الكون لم يخلق عبثا أو صدفة فعظمة الخلق وجمال 
الصورة في الطبيعة دليل على عظمة وجمال الخالق 
الكون  ال��ذي خلق كل ش��يء، فقدره تقديرا ففي هذا 
الله وتشهد له  الكثير من اآليات التي تسبح بحمد 
بالوجود والوحدانية ومنها جمال الطبيعة، فجمال 
من  أحسن  وق��د  الصانع  جمال  على  دليل  الصنعة 

قال: 

يا حمال الورد حدث
عن جمال الله فيكا

قل لدي عقل
ال تدعو مع الله شريكا

فبعد نهاية الخريف وما يصحبه من قحط وجفاف 
يأتي الغيث من السماء وتروى األرض بالماء، وفجأة 
يتغير كل شيء ويتحول لون األرض إلى االخضرار 
وتكسى بالعشب ومختلف النبات واألزهار والثمار 
وكأنها ميت أعيدت له الحياة من جديد. لكن هناك من 
الروعة  العقل وهو يشاهد  ال يفكر وال يحكم منطق 
والجمال في هذا الكون وما يسير عليه من نظام، وإن 
التفكر في مخلوقات الله هو سبيل العقالء والطريق 

الذي سلكه المؤمنون والصلحاء وربنا سبحانه جعل 
في هذا الكون الكثير من اآليات والعالمات التي تنطق 
بجالل الله وعظمته، وقد قال األستاذ وحيد الدين خان 
في كتابه القيم: اإلسالم يتحدى )ص 54(: »فإذا آمنا 
بوجود الكون فالبد أن نؤمن بإله هذا الكون منطقيا 
إذ ال معنى ألن نؤمن بالمخلوق ونرفض وجود خالقه 
ونحن ال نعلم شيئا جاء إلى الوجود من العدم دون 
أن يخلق، فكل شيء مهما بلغ حجمه عظم أو صغر أو 
دق وراءه علة فكيف لنا نؤمن بأن كونا عظيما - مثل 

كوننا - جاء إلى الوجود ذاتيا دون خالق؟«.
إن وج��ود ه��ذا الكون وم��ا فيه من ص��ور اإلبداع 
والجمال لهو أكبر حجة على الجاحدين والمكذبين 
وجود  وينكرون  المخلوق  بوجود  يؤمنون  الذين 

الخالق.
< جد بوشتى )الرباط(

الحمد لله الذي ال يحمد على مكروه 
سيدنا  على  والسالم  والصالة  سواه 

محمد نبيه ومصطفاه
أما بعد، فإن الصبر سجية المؤمن 
النجاح  درك  المتوكل وسبب  وعزيمة 
الصابرون  يوفى  وإنما  الحوائج  في 
أنصع  فليس  ح��س��اب..  بغير  أج��ره��م 
تعبيرا وال أقوى حجة في الصبر من 
إذا عزى  الذي  قول أبي بكر الصديق 
مصيبة  ال��ع��زاء  مع  »ليس  ق��ال:  قوما 
فائدة والموت أشد  الجزع  وليس مع 
مما قبله وأهون مما بعده، أذكروا َفْقَد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسهل 

عليكم مصيبتكم«.
ويبقى علينا أن نتأسى بقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، تنزل المعونة 
على  الصبر  وينزل  المؤونة  قدر  على 

قدر المصيبة. 
وبما أنه ليس في المقدور ما أرد به 
ال��م��ح��ذور وال��ص��ب��ر ف��ي ال��م��ص��اب كل 
الغنيمة، فإن كل ما في الجيب سلعة 
من جوامع الكلم أسرح بها ما يخنق 
الصدر من آهات األسى والحزن على 
فراق أخ قيل في مثله.. رب أخ لم تلده 

لك أمك.
أخ لم تلده أمي ولكنه علق بظهر أبي 
منذ األزل.. والرحم معلقة بالعرش كما 
جاء في الحديث الشريف وهي تقول: 
الله ومن قطعني  »من وصلني وصله 

قطعه الله«.
رحم أخي عبد الله بنبين كانت دائما 
ك��م��ا في  ال��ش��دة  ف��ي  م��وص��ول��ة بيننا 
الرخاء، إذ كان يسمع مني ما تعودت 

أذناي السماع منه.. قد هان ما فزعت 
فيه إلى أخيك.

إن  ي��ق��ول..  فيلسوفا  يوما  سمعت 
أسودا  ثقبا  كونها  في  الموت  فظاعة 
ارتماء  ملفوفا في صمت قاطع، وهي 
في الالنهاية... فرددت تشاؤم الفيلسوف 
وألقيت بكالمه في ال نهائيته السوداء... 
وآثرت مقولة األديب »غابرييل غارسيا« 
»إن الحياة ليست هي ما  عندما قال: 
عشناه بل هي ما نتذكره وكيف نتذكره«. 
فوجدت في بعدها الفلسفي حياتا في 
موت أخي عبد الله.. الذي سيبقى بيننا 
حيا ليس فقط في مالمح سامي وغزالن 
ولكن  زي��ن��ة...  والبعرعومة  وصوفيا 
سيبقى حيا ما تذكرناه وما برعنا في 

كيفية ذكراه. 

فما أكثرها وما أجملها وما أحالها 
اللحظة صورا  أراه���ا  ذك��ري��ات...  م��ن 
ومشاهد ال تنتابها لحظة حزن، كلها 
ص���ور ب��ه��ج��ة وح���ب���ور، ي��ل��ق��اك دوما 
بابتسامته ذات الطلعة الماحية وهو 
كأنه  »خويا«  لفظة  أذنيك  إلى  يسرب 
يتغيا بها رأب صدع من مخلفات ماض 
أسوار  وراء  أط����واره  ج���رت  سحيق 
عشرة  والثالثة  وهو  وأنا  الحمراء... 
الباقون لم نزل نسرح في ظهر الوالد 

الفقيه.
كيف يقوى على نسيان تلك االبتسامة 
ساعة  في  حتى  محياه،  على  الدائمة 
االرتباك، ونحن نغامر بالفضيلة في أمر 
يستدعي أن يتردى المرء من شواهق 

الجبال فنستدرك قول أبينا الشاعر:

 الهوى والشباب يفعل فعل الخمر
إذ يستبي عقول العذارى

فيجد أخي عبد الله في هذا العزاء 
ما يمرر به يد االرتباك على أمر قد قدر.. 
األق��دار منذ زم��ن بعيد  له يد  خططت 
وشارك في نحته قطران بحضارتيهما، 
فما كان من المنتوج إال الرضى بقضاء 
الله وق��دره، فالحمد لله على كل حال 
ونعوذ بالله من حال أهل النار. وعلى 
الرغم مما ينتابني اللحظة من شعور 
منهمرات  ع��ب��رات  تفضحه  ب��األس��ى 
أتمناها روحا وريحانا على رفات أخي 
عبد الله أقول لكل من آلمه بشدة فراق 
الفقيد ما قاله حذيفة: »إن الله لم يخلق 
ش��ي��ئ��ا ق���ط إال ص��غ��ي��را ث���م ي��ك��ب��ر إال 
ال��م��ص��ي��ب��ة ف���إن���ه خ��ل��ق��ه��ا ك��ب��ي��رة ثم 

تصغر«.
قريب  م��اض  إل��ى  األلحاظ  فلنرسل 
وبعدها  زب��ي��دة  الحاجة  فيه  ودعتنا 
الرحى  قطب  فيه  ودعنا  ثم  لالمينة، 
تنفصم  الفقيه، وها هو عقدنا  الوالد 
عراه في وسطه بالحاج عبد الله وكأن 
لسان حالهم جميعا يقول لنا على لسان 

اإلمام البخاري:
اغتنم في الفراغ فضل ركوع

فعسى ان يكون موتك بغتة
كم صحيح قد مات قبل سقيم

ذهبت نفسه النفيسة فلته
< محمد نجيب بنبين

رحم الله أخي عبد الله

المدرس..  التلميذ.. المنظومة التعليمية.. 
كلهم متهمون إلى  أن يثبت العكس

مدارسنا أصبحت عورة، فضيحة تلو أخرى، 
وما خفي كان أعظم، تالميذ يصدرون أصواتا 
مزعجة أثناء إلقاء األستاذة للدرس، وحين همت 
بمغادرة القاعة عمدوا إلى إغالق الباب بالطاولة، 

ومنعوها من الخروج..
به  آخ��رون يحملون جروا ويطوفون  تالميذ 
انتباه  وللفت  تعليمية،  مؤسسة  أجنحة  داخل 
مسلسل  في  لالنخراط  ودفعهم  التالميذ  باقي 
بطريقة  الصغير  الكلب  تعذيب  يتم  التهريج، 
فصل  من  بالمشهد  االنتقال  ويقررون  وحشية، 
دراسي إلى آخر.. شريط آخر يتبجح فيه تلميذ 
بشرب الجعة بمعية زميلته داخل الفصل، غير 
آبهين بحرمة المؤسسة ودون اعتبار لزمالئهم 
وللمدرس الذي يبدو أنه يشرح الدرس لمن يهمه 
وبالصوت  السبورة.   محيط  يفارق  وال  األم��ر، 
والصورة أيضا، تالميذ وتلميذات يتفقون على 
دور  أحدهم  فيلعب  الفخ،  في  مدرستهم  إيقاع 
وإثارة  االستفزاز  لعبة  أتقن  أن  بعد  الضحية 
األعصاب، وآخر تكفل بمهمة التصوير، وكانت 
النتيجة أن فقدت المدرسة السيطرة على أعصابها 
وأخذت تسب يمينا وشماال، وتعلن التحدي، ليس 
فقط في مواجهة أسرة التلميذ أو ولي أمره بل 
في مواجهة وزير التربية والتكوين ذاته، وربما 
في مواجهة حظها العتر الذي قادها إلى اختيار 

هذه المهنة.
 شريط آخر وما أكثر األشرطة التي تتقاطر 

التواصل االجتماعي، والتي لعبت  على مواقع 
دورا في تبليغ المسكوت عنه، وفضح المستور، 
األبيض من  بالسالح  االعتداء عليه  يتم  أستاذ 
طرف تلميذ لم ترقه النقطة التي حصل عليها في 
ويقوم  نفسه،  يحاسب  أن  من  وبدال  االمتحان، 
أداءه، ارتأى النط على السور األقصر، ومباغتة 
األستاذ بطعنة سكين كانت كافية الستنزاف دم 
هذا األخير وخضوعه لعملية جراحية.. و»مربي« 
كان من المفروض أن يأخذ بيد تلميذة متعثرة 
في القراءة، إال أنه اختار االستهزاء بها، وتلقينها 
المصطلحات الخاطئة بسبق اإلصرار والترصد. 
قصاصات تلو األخرى، أبى الميسترو »اليوتوب« 
و«الوات ساب« و«التويتر« و«الفايس بوك« إال أن 
ويفقه  ال��ح��س��اس،  ال��ج��رح  على  األص��ب��ع  يضع 
الخط  ي��روم��وا  أن  عسى  بعيوبهم،  الغافلين 
بالتنفيذ  ويلزم  األوام��ر،  يصدر  الذي  العمودي 
كل  بلورته  في  تساهم  أفقي  خط  إلى  الحرفي، 
الفئات الحقيقية المعنية بالتربية والتكوين بعيدا 
عن المزايدات السياسية، والديماغوجية الفجة، 
التي لم ولن تجني منها المدرسة سوى اإلحباط، 
واليأس، والفشل وفقدان الثقة في الذات والمحيط 
وتعاطي المخدرات واالنسالخ عن القيم والمبادئ 
النبيلة، واالنحدار نحو االنحالل الخلقي وهدر 

الوقت في اللعب واللهو والمتاهات.
يتبع
< محمد السعيد مازغ

»ِرَخ وَمَْن«.. »رخ أَْغرُوم«..  
»رخ َشاْن الكَاَشّة« 1

جمال الخلق يشهد بوجود الخالق
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كنت قد كتبت رسالة تذكير ألستاذ الجيل وعميد الحركة الفنية 
في مغربنا الجديد أبو جمال عبد الله شقرون، العصامي بعد فيض 
دراسة واإلذاعي عن خبرة وحنكة بمختلف التداريب وجدية الممارسة، 
وإتقانه فن الغوص وسبر عمق اإلبداع في كذا مدرسة، وتنوع في 
ما يقدمه في تلك المؤسسة - اإلذاعة الوطنية - شيخ الرواد في عز 
شبابه سيد األفداد ومعلم أنداده، القدوة الحسنة لتالمذته وطالبه 
إنه شيخي الذي أتباهى بسلوكه وعصامية سيرته، وأول من دفعني 
إلى التمعن في مقولة رواد فن الملحون المأثورة »ال شيخ لمن ال 
شيخ له«. فلله الحمد على كل ما تيسر لي على يديه من يسر االرتقاء 
والسطوع في اآلفاق. والفضل له سبحانه على ما زودني به من صبر 
وقوة تحمل لما اعترض مسيرتي من عسر وإخفاق، ورحم الرحمان 
الحبيبة رقية بجميل رحمته، ومتعها إلى جانب زوجها الحسن احجام 
في فسيح جناته، وليكافئ هذا األخير الجليل العزيز على ما كان 
يطمحه لفلذات أكباده من تفقه في دنيا العلم وأمجاد التحصيل لو 
زاد الله في عمره ومد في بقائه، غير أن الجزاء إن شاء الله ال شك 

حاصل على حسن نيته.
 كنت أتخيل أن تلك الرسالة قد وصلت، وعلى مكتب شقرون قد 
وضعت، في وقت تعرف فيه الفرقة نقصا في أفرادها بعد أن سلبتها 
الشبيبة والرياضة بعض رموزها، مثل: الراحل العربي الدغمي، 
والفتى المتشبث برفقته حمادي التونسي، والمدلل حميدو بنمسعود 
ابن األسرة الميسورة، الذي وجد من يمهد له السبيل للمزيد من 
التكوين، وتسهيل الممارسة في عاصمة المحتل الذي لم نطِو معه 
كل ملفات الحماية واالنتكاسة. كما أن عنصرا آخر لم ينل حظه من 
الشهرة داخل الفرقة، قد دفعه طموحه إلى المغامرة بحثا عن نفسه، 
إلى أن قضى نحبه في عاصمة الكويت كيف وكما شاء الله لنهايته 

أن تكون، إنه الراحل مصطفى أمل.
 أما الباقين في الفرقة فعلى رأسهم صاحب الصوت المزلزل، كما 
سماه مدير هذه األسبوعية في ذلك الربورتاج الذكي الفريد من نوعه 
الذي أتحفت به مجلة »المشاهد« قراءها، وترك صدى اعتبرناه بمثابة 
إعالن عن خطها ومنهجها، ثم استبشرنا خيرا، وهللنا فرحا بميالد 
الصحافة الفنية في هذه المجلة وشخص مديرها الشاب المخضرم 
موالي مصطفى العلوي، إلى جانب رفيقه الفني صاحب الكاميرا 
التي كانت تزيد المجلة روعة بصورها الشاب عبد الرحيم اللبار، 
ال��ل��ه. أما  ال���رزاق حكم رحمه  ال��ص��وت األج��ش عبد  قلت صاحب 
الشخصية الثانية في ذلك الربورتاج  فهي لموهبة فاسية أكثر قربا 
للفن فهما وإدراكا ومواكبة من جميع أفراد الفرقة في ذلك العهد، 
شخصية حمادي عمور الذي تقلب في األدوار، مع الدقة في حسن 
االختيار، فأبكى الجمهور عندما تناول المأساة بحسن أدائه وصدق 
تعبيره، ثم أضحكه حتى استلقى على قفاه في الملهاة بخفة دمه 

وروعة إتقان تقليده لشخصية الفاسي.
ومن جملة ما عبر به حمادي عمور عن خبرته اإلذاعية، برنامجه 
»عالم الفنون« بشراكة مع ابن مدينته ورفيق دربه الكفء الذي ال ينازع 
لنا األستاذ  الله في عمرهما. وقدم  أمد  عليه األستاذ أحمد ريان 
مصطفى العلوي في ذلك الربورتاج عن فرقة اإلذاعة شخصية الفقيه 
محمد حماد األزرق ممثال بالفطرة. فمنذ شبابه وهو يتقمص أدوار 
اآلباء واألجداد، ويتكامل مع الفنان إبراهيم السوسي الذي ما أتقن 
غيره أداء شخصية اإلفريقي مثل إتقانه. كما أشار الربورتاج إلى 
بعض المتعاونين المرتبطين بسلك التعليم من أصدقاء األستاذ 
شقرون أبناء مسقط رأسه سال، وأذكر منهم األستاذ أحمد بن عياد 
واألستاذ السفياني. وتزامنا مع كل ما ذكرت ظل السؤال يرافقه 
تشويش خيالي بخصوص تلك الرسالة التذكيرية التي حمسني 
السيد اليماني المتوكي أن تكون خطية، وزكى الصديق السيد أحمد 
ابن السيد اقتراحه فقدم لي قلما حبرا جميال كأثمن هدية، وظل يلح 

علي إلى أن شرعت في كتابتها بخط يدي الذي أكرهه
التشاؤم  بحر  وفي  يؤرقني،  الصديقين  القتراح  ظل خضوعي 
يغرقني، إلى حد أني بدأت أرى في المنام أن األستاذ شقرون بمجرد 
نظرته األولى إلى خط يدي بعد فتح الرسالة، قد مزقها وقذف بها 

إلى سلة المهمالت.
وما كان علي إال أن أه��رب من هذا االض��ط��راب، وأنشغل بتلك 
التحضيرات للعروض الجديدة كما سلف ذكره، فوقع ما وقع، وانتشر 
خبر قصتنا مع الممثلة الوحيدة في المسرحية وشاع، واكتشفنا 
معه أن سبب امتناعها عن المشاركة في ذلك العرض لم يكن بدافع 
إحراجها وخجلها أمام والدها، بل هي مؤامرة ماكرة صبيانية دبرت 
بالليل مع الممثلة من طرف بعض عناصر فرقة الوحدة المراكشية 
التي لم يكن يعجبهم انصرافي من فرقتهم وتأسيس فرقة األمل وما 

حققته في ظرف وجيز، سامحهم الله.
ويعلم الله أنني لم أعر تلك المؤامرة أي اهتمام، وال فكرت في 
عتاب وال انتقام، خاصة وأن النقمة التي خطط لها إلفساد العرض، 

أصبحت النعمة الكبرى. 
فها هو الحفل قد نجح، وها نحن في صبيحة اليوم الثاني نتفسح 
ونتلقى التهاني خاصة من طرف المصطافين ومن المواكبين لشؤون 
المسرح، وكما جرت عليه العادة في موسم الصيف، استأجرنا منزال 
في المدينة العتيقة وجعلنا من مداخيل العروض بقشيش العطلة 
واالسترخاء، بحسن تدبير السي عبد السالم الشرايبي، فكانت أيام 

محبة وإيخاء.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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< يتبع..

منــوعـات

فجعت عائلة الكولونيل زاروف، 
كما فجعت زوجته السيدة حورية 
الحسني، بوفاة والد الكولونيل 
أحمد زاروف الفقيد الحاج محمد 
زاروف األشهب، ووفاة والد حرمه 
الحسن  الفقيد  حورية،  السيدة 

محمد الفناسي.
الكولونيل  رف��اق  ت��واف��د  وق��د 
الملكي  ال��ج��ي��ش  ف���ي  زاروف، 
وال�������درك ال��م��ل��ك��ي، واألق����رب����اء 
في  التعازي  لتقديم  واألصدقاء، 

الفقيدين.
بتعازيها  تتقدم  و»األس��ب��وع« 
زاروف،  الكولونيل  إلى  الحارة 
وإل�����ى ح���وري���ة وإل�����ى اإلخ����وة 
ولزاروف  واألق��رب��اء  واألخ���وات 
أن  الله  م��ن  راج��ي��ة  والحسني، 

يسكن الفقيدين فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية
للكولونيل زاروف

انضمت الفنانة السورية أصالة نصري لكوكبة النجوم 
العرب التي ستشارك ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان 

موازين »إيقاعات العالم«، الذي سينظم ما 
بين 29 ماي و6 يونيو المقبلين، حيث 

تعد هذه المشاركة الثانية من نوعها 
مهرجان  ف��ي  ال��س��وري��ة  للفنانة 

موازين.
»أصالة«  أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
شاركت في الدورة العاشرة التي 
توافد  حيث   ،2012 سنة  نظمت 
على الحفل عدد كبير من محبيها.

أصالة تنضم إلى جنوم 
مهرجان موازين 2015

عاد الحديث هذه األيام عن العالقة 
التي كانت تربط بين النجمة المصرية 
منذ  األض��واء  الغائبة عن  شريهان 
الرئيس  ن��ج��ل  ع����الء  م����دة، وب��ي��ن 
حسني  محمد  األس��ب��ق  ال��م��ص��ري 

مبارك.
التي  ال��ص��ور  بعض  انتشرت  فقد 
حيرت الجمهور وتساءل الكثيرون 
بمن ارتبطت شريهان من بين نجلي 
مبارك، بعالء أم بجمال؟ خاصة وأن 
الصور التي نشرت حضر فيها جمال 
ول��ي��س ع��الء ف��ي اس��ت��ودي��و إحدى 
بروفات الفوازير التي سبق وقدمتها 

شريهان.

وكان من المعروف أن شريهان عاشت 
قصة حب مع عالء وليس مع جمال 
وكان  بروفاتها،  يحضر  ك��ان  ال��ذي 
ابنه  الرت��ب��اط  بشدة  رافضا  مبارك 
بفنانة، لذا قيل عند تعرض شريهان 
لحادث كاد أن يصيبها بالشلل التام، 
الحادث  دب����ر  م���ن  ه���و  م���ب���ارك  أن 
األمر  أنها نفت  إال  للتخلص منها، 
وقالت إن من دبر الحادث هي زوجة 
بالمجتمع  م��ش��ه��ور  أع��م��ال  رج���ل 
المصري، وقام بتنفيذ عملية االعتداء 
الرجل  أع��م��ال  مدير  شريهان  على 
أزعجتها  التي  زوجته  من  بتكليف 

عالقة زوجها بها.

نبهات  القديرة  التركية  الممثلة  قدمت 
شهري الشهيرة بالسلطانة األم في »حريم 
على  ع��ام  مئة  م��رور  بمناسبة  السلطان« 
حياتها  تجربة  التركية،  السينما  انطالقة 
اإلنسانية والمهنية في محاضرة أكاديمية 
بمدرسة سانت بينوا الفرنسية إلى جانب 
عدد من زمالئها وزميالتها، فتحدثت مطوال 
السينما،  في  األول��ى  بداياتها  أس��رار  عن 
وركزت على أهمية البدء مبكرا بالعمل الفني، 
والتدريب المكثف قبل احتراف التمثيل في 
السينما والتلفزيون على حد سواء، والعمل 
على االستفادة من األخطاء بعدم تكرارها إن 
واحتالل  النجاح  الممثلة  أو  الممثل  أراد 

مراكز الصدارة في الساحة الفنية.
واعترفت في ختام حديثها إنها بعد عملها 
ألكثر من 53 عاما في السينما والتلفزيون 

ال تمتلك سوى منزل واحد.
ن��وع من  وإن��ه ال يوجد أي 
للممثلين  ال��ت��أم��ي��ن 
والممثالت في هذه 
المهنة الصعبة، 
وه���������ي ح���ال���ة 
ت���������ذك���������رن���������ا 
ب���ال���وض���ع���ي���ة 
ال����م����م����اث����ل����ة 
ل���ف���ن���ان���ي���ن���ا 

المغاربة.

الجلي جلي للعيان
لكن نظرة األعيان

يبدو أنها للعميان!!
فعند أي عنوان

يبحث اإلنسان
في بعض البلدان
عن بوصلة الزمان

وعن لونه بين األلوان
وعن العتق من األحزان؟!

وفي أي مكان
يبحث باطمئنان

عن موقع لألمان
يريح األذهان واألبدان

أفي كهوف الغيالن
أو في مراتع الديدان

أم بين قصف النيران
أو الجئا مسلوب الكيان؟؟!

ال�سليــب!!

نجمة »حريم 

السلطان« فقيرة بعد 

53 عاما من العمل

>> داوم على الخير وافعله، 
عنه،  واقصر  الشر  عن  وابتعد 
واجعل هدفك في الحياة تفريج 
من  والتخفيف  ال��ن��اس،  هموم 
آالم��ه��م وك��روب��ه��م، وك��ن للخير 
مكثرا، وعليه مداوما، وابتعد عن 
فإن عاقبته ذميمة، واتق  الشر 
الصادقين  م����ن  ت���ك���ن  ال����ل����ه 

الفائزين.

<< ال تحصر همك في تراث 
الدنيا ونعيمها الزائل، وال تشغل 
حياتك بهمومها وأحوالها، وال 
تضيع أوقاتك في الجري وراءها 
وجمعها، بل اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبدا، واعمل آلخرتك كأنك 
تموت غدا، يحقق لك ربك مسعاك 

وينيلك ما تريد.

<  بقلم : أبو أزهار

هل تنافس أوالد 
حسني مبارك على حب 

شريهان؟

المهرجان الدولي 
لسينما التحريك 

بمكناس

بمكناس،  الفرنسي  والمعهد  تنظم مؤسسة »®عائشة« 
األربعاء 25 مارس  غاية  الجمعة 20 إلى  يوم  من  ابتداء 
الدولي لسينما التحريك  ال� 14للمهرجان  ال��دورة   ،2015
بمكناس، التي تعد أول تظاهرة لفيلم التحريك بإفريقيا 

والعالم العربي.

إشراقات إالهية

> د.يوسف الكتاني

نبهات 
شهري
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بنت اخليرية التي لهفت أموال احلسن الثاني
وشتان ما بين الملك وملك الملوك.. 
ول��ك��ن ك���ان الب���د م���ن ت��ذك��ي��ر بعض 
الملوك،  ملك  ه��ن��اك  ب��أن  ال��ن��اس��ي��ن، 
الغالب، القاهر، الظاهر، المدبر الذي 
ولكن  كونطابل..  وال  كاتب  له  ليس 
السميع  ه����و  وت���ع���ال���ى  س��ب��ح��ان��ه 

العليم.
الملك،  بكاتب  المقال  ولو عنونت 
لقال الناس، إنه يقصد منير الماجدي، 
هذا الشاب وقد بدأ يشيخ، أكد بعضهم 
إنهم رأوه يصلي الفجر في المسجد 
القريب من بيته، بيته القريب من قصر 
نبيل،  صوفي  امتياز  وه��و  السالم، 
محمد  الحقيقي  الملك  مثلما شوهد 
جامع  ف��ي  الفجر  يصلي  ال��س��ادس 
القرويين، رغم أن الحقيقة أنه ليس 
المقصود هو جامع القرويين في قاع 
فاس، وأن جامع في منطقة الضويات، 
القرويين  جامع   ،)...( شباط  سماه 
)انظر األسبوع عدد 5 فبراير 2015( 
محمد  الملك  أن  ه��و  المهم  أن  رغ��م 
السادس قصد مرة في الفجر مسجدا، 
صلى فيه، حيث لم يكن عدد المصلين 
عشرة، غفر الله لهم ذنوبهم، وكانت 
أمير  ب��ج��ان��ب  م���ف���اج���أة ص��الت��ه��م 
المؤمنين، فرصة، أغدقت عليهم فيها 

السماء من نعمها عطايا وهدايا.
مؤشرات كبرى، إلى أن ملك البالد، 
واالعتراف  بالمعرفة  يدينان  وكاتبه 

لملك الملوك.
كاتب الملك، منير الماجدي، الذي 
بخاصية  أي��ض��ا  يتمتع  أن���ه  يظهر 
بعد  الصحف،  تكتبه  مما  االستفادة 
نشر الحقيقة الضائعة )عدد 26 فبراير 
2015( »هل أنت مع الماجدي أو مع 
الهمة« حيث تم النصح بتجاوز ظاهرة 
في  القصر  محامي  أو  الملك،  كاتب 
قضية الماجدي مع الموقع الصحفي 
ألنه ال يبقى قضاء إذا فشر المحامي 
بأنه محامي كاتب الملك، جاء محامي 
الماجدي إلى المحكمة، ليخبرها في 
القضية  يرفع  بأنه  2 مارس،  جلسة 
باسم الماجدي الشخصي، ال بصفته 
كاتب الملك، وهذه أيضا سابقة مهمة 
الملك، والخوف  على مستوى كاتب 

من ملك الملوك.
م��ل��ك ال��م��ل��وك ج��ل وع��ل��ى، قلتها 
ورددتها وأنا أتذكر الكاتب اآلخر، عبد 
الملك  راف��ق  ق��د  ف��رج، وك��ان  الفتاح 
الراحل الحسن الثاني، سنوات طوال، 
في ذلك الزمان، الذي كان فيه الكاتب 
الخاص، ال يسمع حسه أحد، وال ينشر 
حساباته في األبناك الخارجية أحد، 
أو ال يجرؤ على الكالم عنه أحد، رغم 
الماجدي  منير  خلفه  مثل  ك��ان  أن��ه 
المدين لمنصبه بكفاءته، وبصداقته 
لصديق الملك عصمان، صداقة ورثها 
الماجدي من صداقته مع ولد عصمان، 
صديقه نوفل، الذي تربى في أحضان 
أمه األميرة الفقيدة اللة نزهة وزوجها 
في  سلفه  بينما  عصمان،  الرئيس 
الكتابة الخاصة عبد الفتاح فرج، وجد 
نفسه في ذلك الموقع هو أيضا نتيجة 
صداقة صديقه أحمد رضى جديرة، 
الذي كان هو أيضا)...( صديق الحسن 
الثاني، فرض عليه الزمان، أن يكون 
يمارس  وك��ان  للملك،  خاصا  كاتبا 
مهمته في ظروف، غير التي تطورت 
الزمن، حيث أصبح خلفه  مع تطور 
منير الماجدي على رأس اإلمبراطورية 
المالية الملكية، فأصبح شيئا آخر، 
أضخم مما كان عليه عبد الفتاح فرج، 
ليقول كثيرون، إن عبد الفتاح فرج كان 
في  اإلمبراطورية  بمكونات  يحتفظ 
مكتبه، ال يعرف أحد ضخامتها أيام 
الراحل  الملك  إال  ال��ث��ان��ي،  الحسن 

وحده.
ودارت األيام، ومات الحسن الثاني، 
الخاص  الكاتب  أن  األيام  لك  لتبدي 

الصامت المنطوي عبد الفتاح فرج، 
أصبح بعد موت سيده، أغنى وأعتى، 
رغم أن إمبراطورية أونا، كانت تحت 
فؤاد  الثاني  الحسن  صهر  سيطرة 
األيام  ل��ن��ا  كشفت  ال���ذي  ال��ف��ي��الل��ي، 
األبناك  ف���ي  ي��ت��وف��ر  أن����ه  م����ؤخ����را، 
مثلما  الماليير،  على  السويسرية 
كشفت لنا نفس األيام، أن عبد الفتاح 
ف���رج، ه��و أي��ض��ا، ك���ان ي��ت��وف��ر على 
الماليير التي بقيت في السر. فقد كان 
عبد الفتاح فرج حريصا محافظا على 
األسرار، حتى عندما سرقت شيكات 
حسابات الملك الحسن الثاني، التي 
كان هو حارسها ولم يستطع الحسن 
في  ألن��ه  بشيء،  ي��واخ��ذه  أن  الثاني 
األيام التي ارتكبت فيها السرقة، تبين 
على  عائدا  كان  فرج  الفتاح  عبد  أن 
ظهر باخرة سياحية قادمة من ميناء 
نيويورك، حيث أجرى عملية جراحية، 
ومنعه األطباء من ركوب الطائرة، فكان 
يركب وحده الباخرة المتوجهة إلى 
ميناء الدار البيضاء، ليبرئه الحسن 
السلطانية،  ال��ش��ك��وك  م��ن  ال��ث��ان��ي 

والسلطان عادة آخر من يعلم.
إال أن ملك الملوك الذي هو الرقيب 
الجبار،  العزيز  المهيمن  المحاسب 
الذي ال يفلت من عقابه أحد، كان قد 
حرم الكاتب الملكي عبد الفتاح فرج 
ألمانية  بسيدة  متزوجا  الذرية،  من 
القامة،  وفي  السن،  في  تفوقه  كانت 
وكأنها في الشبه أمه، أعلنت إسالمها 

الثاني  الحسن  الملك  بمحضر 
الذي أطلق عليها اسم غيتة، وقد 
اختارت له من إحدى الجمعيات 
وبنتا،  ولدا  الرباطية،  الخيرية 
الله  أسعدهما  وخديجة،  حسن 
القصر  ج��ن��ب��ات  ف��ي  بالتنامي 
الملكي، ورعاية الحسن الثاني، 
ولكن عبد الفتاح فرج الذي كان 
لم  الملك،  أموال  في  المتصرف 
يكن يعرف أن ملك الملوك، هو 
عالم الغيب والشهادة، وهو أكبر 
من ثروة أي مخلوق، وقد راكمها، 
ف��رج ف��ي أب��ن��اك أل��م��ان��ي��ا، وطن 
زوجته، التي التحق بها مباشرة 
بعد موت الحسن الثاني، وهو 
يظن أنه أصبح في مأمن من غدر 
الجديد،  الملك  وأبحاث  الزمن 
أن  أيضا،  هو  أراد  أن��ه  لدرجة 
ف����ي عالم  م���ق���ع���دا  ل����ه  ي��ح��ج��ز 
يعترف  يكن  لم  التي  السياسة، 
إليها،  حاجة  في  ك��ان  وال  بها، 
تحت  الطويلة  مسيرته  ط��وال 
مظلة الحسن الثاني الذي قال أنا 
أس��ي��ر في  أن��ا  المظل،  ص��اح��ب 
الشمس وهم يتمتعون بالمظل، 
الصحافيين  ألح��د  ف��رج  فصرح 
مرة وهو في ألمانيا، حين سأله 
أح��������د ج����ل����س����ائ����ه ف������ي أح����د 
الكازينوهات أن يكشف عن ثورة 
بدهاء  فأجابه  الثاني  الحسن 
لم يحن بعد وقت  إن��ه  رب��اط��ي: 
ال����ك����ش����ف ع������ن ال���ك���ث���ي���ر من 

األسرار)...(.
تعبير يمكن أن يفهم منه، أنه 
سياسي  مجد  إقامة  ينوي  كان 
معارض)...( بأموال كدسها في 
األبناك السويسرية واأللمانية، 
كيف ال وهو الذي كان مرخصا 
عن  نيابة  الشيكات  بإمضاء  له 
الحسن الثاني، هذا الملك الذي 
أهمية  يعطي  ال  ك��ان  إن��ه  يقال، 
ويقول  المالية،  للثروة  كبرى 
معارفه، إنه لم يكن يعرف الفرق 
ب��ي��ن ال��ع��م��الت ال��م��ك��دس��ة في 
لم  والتي  صناديقه وحساباته، 
إال  بالتفصيل)...(  يعرفها  يكن 
كاتبه الخاص، عبد الفتاح فرج، 
لنفهم لماذا كان أقطاب األبناك 

األلمانية يطأطئون له الرأس.
ويتولى ملك الملوك ملف كاتب 
الملك فرج، فتفاجئه الموت وهو 
ف��ي أل��م��ان��ي��ا، وك���ان ق��ب��ل موته 
تفاحش  قد  ثروته،  في  وغارقا 
غضبه على الله، والوطن، وحتى 
الملك)...( واشهدوا، كيف أن هذا 
الشاب الضعيف النحيل القصير 
الفقير الذي دخل القصر الملكي 
عندما كان كاتبا لصديق الملك 
أحمد رضى جديرة، يتوجه إلى 
»دو شوفو«،  في سيارة  القصر 
ف��أص��ب��ح ي���رك���ب أغ���ل���ى أن����واع 
وفي  المغرب  في  المرسيديس 
األبناك  بين  مستقال  ألمانيا، 
وإحصاء  حساباته  لمراجعة 
نهاية  وق���د ح��س��ب��ه��ا  ث���روات���ه، 
ووطنه  ه���واه،  إل��ه��ه  المنتهى، 
مونيخ، أما الملك فكلما تذكره، 
غضب واستعلى، وعندما الح له 
شبح عزرائيل يتنقل بين أطراف 
قصره المزين، التفت إلى زوجته 
غيتة، وقال لها: إياك أن تدفنيني 
في المغرب ثم إياك.. ليدفن كأيها 
األل����م����ان، ب���ال ي����س، وال ق���رآن 

كريم.
قد يقول قائل، وما شأن الكاتب 
بشخص ثري كان ذا زمان كاتبا 
للملك، فكره المغرب، ورفض أن 
يدفن في أرض اإلسالم، والواقع 
أنه ليس فضول وال نميمة بقدر 

ما هو استخالص للدرس، وما 
أحوجنا إلى الدروس.

الدنيا  ف��ي  ب��ه  التحقت  ف��ق��د 
ف��ي دجنبر  م��وت��ه  بعد  األخ���رى 
2005، بدون برقية وال تعزية)...( 
وال حتى اهتمام، رغم أنه مثقل 
األمجاد،  وبذكريات  باألوسمة، 
التحقت به زوجته التي ماتت في 
أوالد  وكرمها  ألمانيا،  وطنها 
وولده  اب��ن��ت��ه  لتبقى  ج��ل��دت��ه��ا، 
المتأصالن من الجمعية الخيرية 
بالماليير  م��ث��ق��ل��ي��ن  ب���ال���رب���اط، 
ال��م��وروث��ة، فلم يكن له ول��د من 
صلبه يرثه أو يترحم عليه، وإنما 
على  بمالييره  ن��زل  ال��ح��ظ  ه��و 
االبنة التي تبناها خديجة، وعلى 
أخيها حسن، وقد أصبحا تحت 
للمالحظين  المشدوهة  العيون 
لغنى  يتعجبون  وه��م  األل��م��ان، 
هؤالء الماروكانيش)...( بعد أن 
تعيش  الوارثة  البنت  أصبحت 
حياة األميرات، رغم أن كثيرا من 
يعشن  أروب��ا  في  اآلن  األميرات 
الضرائب،  مفتشي  رقابة  تحت 
وحاسبي التحركات، ولكن إرث 
الفتاح  عبد  الرباطي  المغربي 
فرج، ال يحس ورثته بالضرائب 

وال باالقتطاعات.
األخ  يحكي شاب من معارف 
ورثا  اللذين  اليتيمين  واألخ��ت 
عبد الفتاح فرج، أنه كان بجانبها 
المامونية  كازينو  في  ليلة  ذات 
ثمانين  خسرت  وق��د  بمراكش، 
واحدة،  قمار  لعبة  ف��ي  مليونا 
وهي التي أصيبت بهواية ارتياد 
الكازينوهات العالمية، في أروبا 
تراهن  وكأنها  وآسيا،  وأمريكا 
فيه  ستخسر  ال��ذي  الزمن  على 

الماليير التي تركها متبنيها.
وأذكر ملك الملوك مرة أخرى 
وق���د ج���اءت أخ��ب��ار ع��اج��ل��ة في 
دجنبر األخير 2014، بأنها فقدت 
كل ثروتها وخسرت كل مالييرها 
مما تسبب  ال��ك��ازي��ن��وه��ات،  ف��ي 
لخديجة في وضع حد لحياتها)...( 
لتتولى البلدية دفنها من مقبرة 
عمومية.. وربما دفنت تحت اسم 
مجهول، ألن أخاها الذي حرمته 
هو أيضا من نصيبه تزوج في 
على  ي��ع��ي��ش  والزال  ال����رب����اط، 

الذكريات.
المغربي:  المثل  ق��ال  قديما 
الطبال،  ياكلهم  زعطوط  فلوس 
بأموال  يتعلق  األم��ر ال  أن  رغ��م 
الحسن  كاتب  أن  أكيد  زعطوط، 
الثاني عبد الفتاح فرج، لم يكن 
ضخامتها،  رغم  بأجرته  يكتفي 
علت  م��ه��م��ا  ب��ت��ع��وي��ض��ات��ه  وال 
ساعة  أوصى  وعندما  قيمتها.. 
المغرب وال  موته بأال يدفن في 
في بالد أسالفه الرباط فألنه البد 
أنه سمع الحسن الثاني يحكي 
في إحدى جلساته، عن واحد من 
أثرياء المخزن السلطاني عندما 
حياته  تفاصيل  ال��ن��اس  ع���رف 
بعد  قبره  من  أخرجوه  ومماته 
المخزنية  الطريقة  على  دف��ن��ه 
ورموا جثته على حافة قبره في 
بفاس،  م���ح���روق  ب����اب  م��ق��ب��رة 
المقبرة التي حملت هذا االسم، 
من  الكثيرين  ألن  محروق،  باب 
األقطاب الذين يتأكد الناس من 
يخرجهم  وس��رق��ات��ه��م،  غ��ش��ه��م 
ويحرقوهم،  قبورهم  من  الناس 
نجانا الله وإياكم، وأسدل هداية 
ملك الملوك، في حق هؤالء الذين 
ال يضعون في حسبانهم، أن ملك 
ال���م���ل���وك ه����و ال���م���ب���دئ وه���و 

المعيد.

 مصطفى العلوي

الحقيقة الضائعة

كاتب الملك بين الملك.. وملك الملوك

الكاتب الملكي عبد الفتاح فرج، لم يكن يظهر في الصور مع 
الملك وكان يتفادى الكاميرات ال باألسود وال باأللوان


