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مكتب األحرار يرفض 
دعم مزوار 

لرغبة 
إلياس

الرياحي القاضي الذي طالب بإعدام الحاج تابت في حوار مع »األسبوع«:

في  بوهمو  هل هو حسن 
طريق الرجوع، المؤكد هو أن 
لمؤسسة  ال���س���اب���ق  ال���رئ���ي���س 
المصالح التجارية للقصر الملكي، 
أصبح  توقيفه،  عن  اإلع��ان  وبعد 
يشارك في المجالس اإلدارية، لتلك 
المؤسسات مثلما كان يفعل من قبل، 
سواء في مؤسسة »السيجير« أو في 
الورياغلي  أصبح  التي  المؤسسة 

رئيسا لها.

حـــــوار

القضاة مؤهلون لإلشراف على االنتخابات 
وشباب منهم يحنون إلى أيام احلسن الثاني
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لو لم تقم الدولة بإعدام الحاج تابت ألعدمته 
عائالت الضحايا اللواتي فاق عددهن 500 امرأة

حزب بن كيران بين اإلخوان المسلمين وحزب بنبركة عندما سمع 
بن كيران  

اســم
 إدريـس 

البصـري 
هذه الصورة لوكالة »الماب«، تمثل آخر اجتماع للرئيس المصري المعزول مرسي، مع قيادة حزب العدالة وهـرب

والتنمية برئاسة عبد اإلله بن كيران.
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»أيـام زمـان
 معنينـو«

»أيام زمان« كتاب صدر للصحفي 
الكاتب العام السابق لوزارة اإلعالم، 
الصديق معنينو، والذي نشرنا عنه 
فسقطت  الماضي  العدد  في  خبرا 
كلمة في الفقرة األخيرة منه قلبت 
مع  الفقرة  نشر  نعيد  لذا  المعنى، 

اعتذارنا للصديق وللقراء:
جزئيات كثيرة في »أيام زمان« عن 
ارتباطه  وع��ه��د  اإلع�����الم،  ظ���روف 
البصري،  إدري��س  أي��ام  بالداخلية 
ليقارن الصديق الكاتب، بين حاضر 
التلفزة الغارقة اليوم في الماليير 
وبين  ميزانياتها،  في  المتراكمة 
يشتغل  ك��ان  عندما  زم���ان«  »أي���ام 
تلفزة  ف��ي  س��ن��وات  خ��الل  معنينو 
تعيش فقرا مدقعا وإمالقا مخزيا.

الرباط. األسبوع

السياسي  المكتب  رف���ض 
لحزب األحرار، نهاية األسبوع 
الذي  الطلب  تلبية  الماضي، 
تقدم به مسؤول حزب األصالة 
إل��ي��اس ال��ع��م��ري، إل���ى أمين 
الحزب مزوار، بأن يصدر حزب 
األحرار بالغا يحتج فيه على 
تصريحات رئيس الحكومة بن 
طيران في حق مسؤول حزب 
من  العمري،  إلياس  األصالة 
باب التضامن، إال أن مسؤولي 

الحزب، رفضوا هذا الطلب، 
وقال أغلبهم: إننا شركاء 

ك��ي��ران، وال  ب��ن  حكومة 
يمكن أن نستنكر كالم 
رئ�������ي�������س ال������ح������زب 

والحكومة.
أية  أن  لوحظ  وق��د 
ه��ي��ئ��ة س��ي��اس��ي��ة وال 

فاعل حزبي، قد قدموا 
احتجاجهم على ما قاله 

بن كيران في حق الرجل 

األصالة،  ح���زب  ف��ي  ال��ث��ان��ي 
خصوصا وأن رئيس الحكومة، 
وبصفته الحزبية مدح شخص 
األصالة،  لحزب  العام  األمين 
م��ص��ط��ف��ى ال���ب���اك���وري ون���وه 
التفرغ  ف��ي  ورغبته  بحكمته 
لمهامه التقنية، في الوقت الذي 
بحل  الحزب،  ه��ذا  فيه  نصح 
اتهامات  ك��ال  أن  بعد  نفسه، 
خ���ط���ي���رة ف����ي ح����ق إل���ي���اس 

العمري.

»بوسنة« يحطم الرقم 
القياسي في سرعة 

دخول البرلمان

> أكادير. األسبوع

ط��ال��ب أك��ث��ر م��ن ص��وت داخ���ل قطاع 
االنخراط  بضرورة  بالمغرب  الصيادلة 
األحزاب  ودخول  السياسي،  العمل  في 
قوي  سياسي  لوبي  وخلق  السياسية، 
الصيادلة  حقوق  عن  الدفاع  على  ق��ادر 
لوبي  أو  األط���ب���اء  ل���وب���ي  م��ث��ل  م��ث��ل��ه 

المهندسين.
وقال أحد هؤالء الصيادلة )قدروا بأزيد 
من 1500 صيدلي( الذين اجتمعوا بمدينة 
أكادير على مدى يومي الجمعة والسبت 
الماضيين، في إطار فعاليات المعرض 
الحسين  ب��ح��ض��ور  للصيادلة  الكبير 
الوردي وزير الصحة، قال: »نحن 18 ألف 
عدد  نفوق  بالمغرب  وصيدلية  صيدلي 
م��ن��خ��رط��ي وأع���ض���اء ج��م��ي��ع األح����زاب 
مليون  أزيد من  مع  اليوم  في  ونتعامل 

لشراء  يقصدنا  م��ري��ض  م��واط��ن 
األدوي��ة، يجب علينا أن نكتسب 
خاص  ح��زب  بتأسيس  ال��ج��رأة 
بالصيادلة ونختار الرمز »الحنش« 
الذي هو شعارنا أصال وسنتمكن 

م�������ن دخ�������ول 
ال���ب���رل���م���ان 
لوٍب  وخ��ل��ق 

خاص بنا«.
مطالب ملحة أخرى من 

طرف  الصيادلة تمثلت في رفع 
بغرفة  بإلحاقهم  عنهم  ال��ظ��ل��م 
غرفة  من  وإخراجهم  الخدمات 
يعانون  حيث  حاليا،  التجارة 
كثيرا في االنتخابات المهنية من 

الحضور القوي ألصحاب الزريعة، 
والبقالة، والخضارة، والجزارة.. 

يهمشونهم  الذين  وغيرهم، 

بدل  زمالئهم  على  وي��ص��وت��ون 
التصويت على الصيادلة.

الجدير بالذكر، أن المعرض 
نظم  ال��ذي  للصيادلة  الكبير 
بمدينة أكادير على مدى يومين، 
وع������������������رف 
ح�������ض�������ور 
لة  د لصيا ا
من جميع أنحاء 
ومشاركة  ال���م���غ���رب 
العديد من المنتجين لألدوية 
في فضاء ضخم للعرض، عرف 
كذلك تنظيم الكثير من األوراش 
التي ناقشت مشاكل الصيادلة، 
وع���ل���ى رأس���ه���ا م��ص��ي��ر حل 
الشمال  ص���ي���ادل���ة  م��ج��ل��س��ي 
االنتخابات  وم���آل  وال��ج��ن��وب 

المهنية القادمة.

> الرباط. األسبوع

م��ب��اش��رة ب��ع��د ع��ودت��ه من 
القصر بفاس، حيث تم تعيينه 
مديرا عاما جديدا إلمبراطورية 
)مؤسسة  ب��ي��ت��ري«  »ب����الص 
ت���رك عبد  ال��س��ي دي ج����ي(، 
اللطيف زعنون مكتبه الفاخر 
بالرباط وقصد مشاريع »السي 
دي ج���ي« و»ال���س���ي ج��ي ي« 
المتوقفة وبخاصة في مراكش، 
وأك���ادي���ر، وم���دن أخ���رى من 

الجنوب.
الذي  زعنون  اللطيف  عبد 
فضل االشتغال بالميدان حط 
الماضي،  الخميس  ال��رح��ال 
بمدينة أكادير، وشرع في عقد 
اجتماعات طارئة منذ صباح 
يوم الجمعة الماضية، انطالقا 
مع  فيه  المقيم  ال��ف��ن��دق  م��ن 
قبل  ب��ال��ص��ن��دوق  مسؤولين 
االنتقال إلى زيارة المشاريع 
الكبرى  السياحية والعقارية 
وب��خ��اص��ة محطة  ب��ال��ج��ه��ة، 

تاغازوت والتي تعرف العديد 
من التعثرات.

هاته  جولته  وفي  زعنون، 
يجمع بالموازاة مع ذلك تقارير 
عن المشاريع وعن األشخاص، 
ويقوم بالتحريات في عدد من 
التي كان ممولون  الشكايات 
مع  ومتعاملون  وم��ق��اول��ون 
»السي دي جي« و»السي جي 
ي« ق��د وض��ع��وه��ا، ت��ؤك��د أن 
العديد من مشاريع »السي جي 
ي« و»السي دي جي« بالجنوب 
بسبب  متعثرة  أو  متوقفة 

العديد من االختالالت.
إلى ذلك، يرتقب أن يضرب 
بالمؤسسات الجهوية ورؤساء 
المصالح الخارجية والمكلفين 
الكبرى  األوراش  م��ن  ب��ع��دد 
بالجهات زلزاال تنظيميا، بعد 
إع���داد الئ��ح��ة م��وج��ة إقاالت 
إحاالت  فيها  بما  وتنقيالت 
ل���م���ل���ف���ات  ح���س���اس���ة على 
ب����وزارة  ال��ع��ام��ة  المفتشية 

المالية.

مدير  إمبراطورية »بالص 
بيتري« يدشن  عمله الجديد

 بحملة تطهيرية  

ت���ن���اق���ل���ت وس���ائ���ل 
تارة  العالمية،  اإلع��الم 
ب���ال���ت���ص���دي���ق وت������ارة 
بالسخرية، تصريحات 
محمد  ال��ف��ن��ي��دق  ول����د 
أطلق  وق���د  ح���م���دوش، 
ع�����ل�����ى ن����ف����س����ه اس�����م 
»كوكيطو« بعد أن نشرت 
العالم  ق��ن��وات  جميع 
يقطع  وه�����و  ص�������وره 
وقد  الضحايا،  رؤوس 
سينسف  ب��أن��ه  ص���رح 
م����واق����ع ف����ي ال���رب���اط 
وأنه  المغرب،  عاصمة 
لغزو  ال��ب��ح��ر  سيقطع 

دولة  وإق��ام��ة  إسبانيا 
إسالمية بها.

حمدوش، واح��د من 
أوالد  م�����ن  س���ب���ع���ي���ن 
كانوا  ال��ذي��ن  الفنيدق 
يمارسون تهريب السلع 
والفنيدق،  سبتة  بين 
غيروا الحرفة وتوجهوا 
لاللتحاق  س��وري��ا  إل��ى 

ب�»داعش«.
ح��م��دوش ت���زوج في 
م���ع���س���ك���ر »داع���������ش«، 
إسبانية  ب��م��غ��رب��ي��ة 
الجنسية، اسمها آسيا، 

وعمره 28 عاما.

هذا الخبر

بن كيران هو السبب

> الرباط. األسبوع

حزب  الساخن بين  السياسي  السجال  رغم 
العدالة والتنمية وخاصة بين عبد اإلله بن كيران، 
لحزب  البرلماني  وال��م��رش��ح  ش��ب��اط،  وحميد 
االستقالل بدائرة موالي يعقوب، حسن الشهبي، 
االنتخابات  ف��ي  ف��از  ال��ذي  ب�»بوسنة«  الملقب 
البرلمانية للمرة الخامسة بهذه الدائرة، فقد قدم 
وغير  كبيرة  خدمة  الشهبي  لحسن  كيران  بن 

مسبوقة خالل األسبوع الماضي.
من  مقربين  بحسب  الخدمة،  ه��ذه  مضمون 
الشهبي، هو قيام بن كيران بإنهاء جميع إجراءات 
رسميا  الشهبي،  حسن  ال��ب��رل��م��ان��ي،  ال��ت��ح��اق 
بالبرلمان خالل جلسة الثالثاء الماضي، في وقت 
االنتخابات  تاريخ  في  مسبوق  وغير  قياسي 
الجزئية أو في حاالت ملء المقاعد الشاغرة، كما 
حصل مع مسطرة التحاق أسماء الشعبي مكان 
والدها ميلود الشعبي، أو البرلماني الذي خلف 
أحمد الزايدي، أو حتى البرلماني الذي سيخلف 
حاليا زميله في التقدم واالشتراكية، أنس الدكالي، 
الذي تقلد منصب مدير »النابيك« حيث دائما تكون 

المساطر طويلة.
وعلى عكس كل ذلك، تمكن بن كيران رئيس 
الحكومة من إنهاء اإلجراءات التي باشرها وزير 
الداخلية، وأنهاها بن كيران بسرعة قياسية في 
ظرف أربعة أيام فقط حتى يتمكن النائب »بوسنة« 
الذي فاز، الخميس الماضي، بااللتحاق بمكانه 
من  أقل  في  أي  الموالي،  الثالثاء  البرلمان  في 

أسبوع.

هل يستوي الصيدلي والبقال والخضار و»مول الزريعة«؟

مطالب  بتأسيس حزب جديد بشعار  »الحنش بوسكة«

مكتب األحرار  يرفض دعم 
مزوار  لرغبة إلياس العمري

صورة 
وتعليق

حمدوش يريد فتح األندلس 
انطالقا من دولته بالرباط

أال يفرض التعامل القضائي مع محاكمة 
االعتبار  ب��ع��ي��ن  األخ�����ذ  ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن 
أن  معنى  ما  المهنة؟  ه��ذه  خصوصيات 
تواصل المحكمة البت في شكاية رفعها 
وزير لم يعد موجودا ضد صحيفة لم يعد 

لها وجود؟

 إلياس 
العمري
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> باريس. األسبوع

مفاجأة كبرى حدثت عندما 
الفرنسي  الداخلية  وزير  أعلن 
من الرباط، تنويهه مبدير جهاز 
عبد  ال��وط��ن��ي  ال��ت��راب  حماية 
اللطيف احلموشي، وتوشيحه 
بجوقة الشرف، ليكون هذا هو 
مخلفات  م��ح��ا  ال���ذي  احل���ادث 
الفرنسي،  القضائي  التسرع 
عندما أرسل عدة ضباط شرطة 
للحموشي  االستدعاء  لتبليغ 
ولكن  امل��غ��رب  سفير  بيت  ف��ي 
فرنسا،  في  املعاكسة  ال��ق��وات 
اعتقال  في  تسببت  التي  هي 
صحفيني فرنسيني في الرباط�، 
حلقوق  مكتب  ف��ي  مجتمعني 
املغربي، وطردهم في  اإلنسان 

اجتاه باريس.
الفرنسية  املجلة  وتنشر 
»جون أفريك« خبرا من األهمية 
مب��ك��ان، وه��و اس��ت��م��اع الدرك 
مغربي  مقرب  إل��ى  الفرنسي، 
الذي  بلكايد،  ع��ادل  لألجهزة، 
اجلاسوس  استكشافات  كانت 
كوملان«  »ك��ري��س  اإلل��ك��ت��رون��ي 
لبلكايد  م���ذك���رة  ن���ش���رت  ق���د 
املخابرات  ملديرية  بعثها  هذا، 
املغربية بشأن متويل مشاريع 

رياضية لبلكايد بباريس.
بلكايد  ع�������ادل  أن  ذل�����ك 
ه���و أي��ض��ا ب��ط��ل إف��ري��ق��ي في 
ري����اض����ة اجل�����ي�����دو، ل�����وال أن 
جزءا  تبقى  ال��س��ري��ة،  مهمته 
اآلخر  العاملي  البطل  ملف  من 
الذي  املومني،  زكريا  املشتكي 

سجن  ف��ي  معتقال  ك��ان  عندما 
مبعوثا  ب��ل��ك��اي��د،  ج����اءه  س���ال 
ليعرض  امل��ل��ك��ي،  ال��ق��ص��ر  م��ن 
إسكات  صفقة  املومني،  على 
باريس  في  التي شنت  زوجته 
زوجها  س��راح  أج��ل  من  حملة 
سجن  أودع  أن  بعد  املومني، 

سال.
بلكايد  ي��ك��ن  ل���م  وف���ع���ال، 
كاذبا، ألنه بعد أن أمر املومني 
حملتها،  ب��ت��وق��ي��ف  زوج���ت���ه 

بالعفو  امللكية  األوامر  صدرت 
عن زكريا املومني.

املتبقية  اإلش����ك����ال����ي����ة 
ه���ي ت��وق��ي��ت اس��ت��م��اع ال���درك 
 6 يوم  هذا  لبلكايد  الفرنسي، 
أن  هو  املنشور  بينما  فبراير، 
استنطق  ال��ف��رن��س��ي،  اجل��ه��از 
م��وض��وع عالقته  ف��ي  ب��ل��ك��اي��د 
يقوم  ك����ان  ال����ذي  ب��امل��وم��ن��ي، 
وهي  للمغرب،  معادية  بحملة 
أوقفها  رمب����ا  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة 

مرمي  ل��ال  لألميرة  ق��دم  عندما 
معهد  في  كانت  عندما  رسالة 
بباريس،  اإلس���الم���ي  ال��ع��ال��م 
إلى  ت��رف��ع��ه��ا  أن  م��ن��ه��ا  ط��ل��ب 

أخيها امللك محمد السادس.
ظهر  قد  هذا،  بلكايد  وكان 
على صفحات جريدة »األحداث 
فبراير   12 )ع����دد  امل��غ��رب��ي��ة« 
موضوعه  ف���ي  ح��ك��ى   )2015
قصته مع زكريا املومني، دون 
من  استنطاقه  إل��ى  يشير  أن 
ولكنه  الفرنسي،  ال��درك  ط��رف 
كشف بأن زكريا املومني، طلب 
بلكايد،  وق���ال  ماليير  خمسة 
بإعطائه  وع���ده  امل��وم��ن��ي  ب��أن 
ساعده  إذا  املائة  في  عشرين 
الشيء  عليها،  احل��ص��ول  ف��ي 
ال�������ذي س����ارع����ت ع���ل���ى إث����ره 
الفرنسية  التضامن  جمعية 
م��ع امل��وم��ن��ي، ت��ك��ذب م��ا كتبه 
بيانها  ف���ي  م���ؤك���دة  ب��ل��ك��اي��د، 
املبعوث  ب��دور  ق��ام  بلكايد  أن 
امل��وم��ن��ي عندما  ع��ن��د  امل��ل��ك��ي، 
كان في السجن، مرتني؛ األولى 
والثانية   2012 يناير   13 في 
وهي   2012 ي��ن��اي��ر   27 ف���ي 
الزيارات التي انتهت بحصول 
امللكي،  ال��ع��ف��و  ع��ل��ى  امل��وم��ن��ي 
عما  الكبير،  التساؤل  ليبقى 
إثر  املغربي  التصالح  كان  إذا 
سيفرض  الفرنسي  ال��ت��راج��ع 
ع��ل��ى األج���ه���زة امل��غ��رب��ي��ة، أن 
خصامها  ملف  أي��ض��ا  ت��ط��وي 
أكد  ال��ذي  املومني،  زكريا  مع 
غير ما مرة، استعداده للتنازل 

عن القضية.

ع���ل���ق اخل���ب���ي���ر االق����ت����ص����ادي 
القرار  على  الكتاني،  عمر  املغربي، 
املغرب  ح��ك��وم��ة  ب��دع��م  األم��ري��ك��ي 
بخمسة ماليير من الدوالرات، إمنا 
هو تفسير للدعم األمريكي حلكومة 
الدعم  ه��ذا  أن  مضيفا  ك��ي��ران،  ب��ن 
العدالة  حزب  فوز  توقع  يستهدف 

والتنمية في االنتخابات القادمة.

ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ت��ع��ل��ق فيه 
ال��س��ف��ارات ال��ع��امل��ي��ة أب��واب��ه��ا في 
أيدي  بني  البلد  هذا  لتترك  اليمن، 
سفارة  أص��ب��ح��ت  ال���ف���وض���وي���ني، 
مبصالح  مكلفة  صنعاء  في  املغرب 
أغلقت  ال��ت��ي  الفرنسية  ال��س��ف��ارة 
لطاقم  مفاتيحها  وسلمت  أبوابها، 

السفارة املغربية.

قال  )السنوسي(  بزيز  الفكاهي 
بأنه عندما طلب من رئيس احلكومة 
بن كيران، أن يضمن له حق الظهور 
في قناة 2م، أرسل إليه مسؤوال في 
كيران نفسه  بن  بأن  أبلغه  احلزب، 
ممنوع من الظهور في هذه القناة.

م��ات��ش« إن  »ب���اري  ق��ال��ت مجلة 
ال��ط��ي��ارة ال��ف��رن��س��ي��ة »م���ارج���وري 
الزعيم  بيت  قذفت  التي  هوشير« 
أطاح  الذي  الهجوم  أثناء  القذافي 
به، قد ماتت نتيجة انفجار طائرتها 
ه��ذه األي���ام ف��ي م��ن��اورات فرنسية 
ثالثون  ع��م��ره��ا  وك����ان  إس��ب��ان��ي��ة، 

عاما.

السابق  املغربي  السياحة  وزير 
»سيرج بيرديكو« لم ينف ما نشرته 
على  يتوفر  أن��ه  من  »لوموند«  عنه 
السويسري  ال��ب��ن��ك  ف���ي  ح���س���اب 

مجموعه 16 مليون دوالر.

بنعبد  نبيل  السكنى  في  الوزير 
الله، لم يكشف مبا يكفي، عن السر 
ال���ذي ص���رح ب��ه إلح���دى اإلذاع����ات 
ستشن  كبرى  حملة  ب��أن  املغربية، 
املتعاملني  على  اخلاصة  بالوسائل 
ب��أس��ل��وب »ال���ن���وار« امل��داخ��ي��ل غير 
املعلن عنها من طرف أقطاب العقار، 
ورمبا كانت املصاعب التي يعرفها 
أباطرة العقار هذه األيام، بداية ملا 

أشر عليه الوزير بنعبد الله.

وال هم  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ح��اج��ة  ال 
يحزنون، مصطفى بايتاس، الشاب 
املنسق  مب��ه��م��ة  ت��ك��ل��ي��ف��ه  مت  ال����ذي 
اإلق��ل��ي��م��ي حل��زب األح����رار بسيدي 
إف���ن���ي، ه���و م��س��ت��ش��ار ف���ي دي����وان 
البحري  وال��ص��ي��د  ال��ف��الح��ة  وزي���ر 
ع��زي��ز أخ��ن��وش، وس��ب��ق ل��ه أن كان 
املالية  وزي��ر  دي��وان  ف��ي  مستشارا 

بوسعيد.

العامة  األم��ان��ة  وق��ف��ت  ل��ط��امل��ا   
للحكومة كسد منيع ضد االنزالقات 
غير  التشريع،  وأخطاء  القانونية 
نهائي  بشكل  »مخططا« حلذفها  أن 
أصبحت  احلكومية،  التشكيلة  من 
تظهر بوادره داخل أوساط البرملان، 
حيث يحلم بعض النواب الذين لهم 
بعض  بإخراج  بالتسريع  أجندتهم 
القوانني دون غيرها، حتى ال تكون 

هناك فرصة للتأني)..(.

ما خفي

الدرك الفرنسي يستنطق عادل بلكايد إثر  
خبر عالقاته باألجهزة المغربية

في عز التصالح الفرنسي المغربي األضواء
تحت

وزارة الثقـافـة 
تتحـرك

> الرباط. األسبوع

تتحرك،  ال��ت��ل��ف��زة  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
القول  ب��اك��ار، يصح  امل��رح��وم  أي��ام 
بأن وزارة الثقافة في عهد وزيرها 
ال��ص��ب��ي��ح��ي، حتركت  م��ح��م��د أم���ني 
إع���الم���ي���ا ووزع������ت م��ج��م��وع��ة من 
م��ج��االت املسرح  ف��ي  امل��ط��ب��وع��ات، 
والكتاب والنشر والفنون التشكيلية 
الوزارة  أن  يثبت  وما  والبصرية، 

قامت بدعم اإلبداع الثقافي.

> طنجة. األسبوع

احلديث  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
عن عودة محتملة للدفء في 
العالقات املغربية اإليرانية، 
ذك���رت م��ص��ادر إع��الم��ي��ة أن 
ميثل  ال��ذي  الرسالي،  اخلط 

املغاربة  ال��ش��ي��ع��ة 
حصل  املعتدلني، 
ترخيص  ع����ل����ى 
مؤسسة  إلن��ش��اء 
ل��������ل��������دراس��������ات 
سيكون  وال��ن��ش��ر 
بطنجة،  م��ق��ره��ا 
أبوابها  ستفتح 

قريبا.
اخل��������������������ط 
ال��������رس��������ال��������ي 
عصام  يتزعمه 
ح�������م�������ي�������دان، 
لوزارة  وسبق 

رفضت  أن  ال��داخ��ل��ي��ة 
كل طلبات التواجد الرسمي 
ألصحاب هذا اخلط، قبل أن 
طنجاوية  م��واق��ع  ت��ت��ح��دث 

عمن 
ه������و ع�����ص�����ام ح����م����ي����دان، 
باعتباره أحد مواليد مدينة 
مراكش واملزداد سنة 1976، 

»املقدمات  درس 
وال�������س�������ط�������وح 
وال�������س�������ط�������وح 
بحوزة  ال��ع��ل��ي��ا« 
امل�������رت�������ض�������ى ع 
السيدة  مب��ن��ط��ق��ة 
بسوريا..  زي��ن��ب 
ثابت  ع��م��ود  ول����ه 
»الدار  صحيفة  في 
الكويتية« بعنوان: »اختالف 

ال خالف«.

أول ترخيص رسمي  للشيعة
 في طنجة

الصبيحي

عادل 
بلكايد

»زعيم« 
الشيعة 

املغاربة في 
طنجة عصام 

حميدان



alousbouea@gmail.com

< العدد: 825
< الخميس 19 فبراير 2015 كواليس األخبار4

> الرباط. األسبوع

الشباب  السياسيني  ألحد  مثيرة  خرجة  في 
أثناء مشاركته في البرنامج التلفزيوني »قضايا 
عن  باستغراب  تساءل  املاضي،  الثالثاء  وآراء« 
اخلبر الذي انفردت به جريدة »األسبوع« في عدد 
االنتخابات  بتأجيل  واملتعلق   ،2015 يناير   22

الترابية إلى ما بعد رمضان.
السياسي  والشاب  البرملاني  املستشار  كالم 
إلى  »األس���ب���وع«  إل���ى تبعية  ي��ل��م��ح  ل��م  ل��و  ع����اٍد 
في اإلعالن  رسائلها  مترير  خ��الل  من  احلكومة 
يعلنها  أن  قبل  االنتخابات  تأجيل  عن  الرسمي 
بن كيران بصورة رسمية. ونقول لهذا السياسي 
مستقلة  سياسية  جريدة  »األسبوع«  إن  »املبتدإ« 
راكمت جتربة عقود من املهنية، ونسجت عالقات 
وال  عالية  ومهنية  بتجرد  أخبارها  وتقدم  كثيرة 
ال��ش��ائ��ع��ات وال تتبع »اجل��وق��ة«، بل  ت��رق��ص م��ع 
هو  ذلك  على  مثال  وخير  اخلبر،  حقيقة  تتحرى 
موضوع االنتخابات، ففي الوقت الذي خرج فيه  
شهر  ف��ي  االنتخابات  عقد  حل��ن  يعزف  اجلميع 
يونيو وبأجندة زمنية محددة داخل شهر يونيو 
ومبصادرهم املختلفة، تريثت »األسبوع« وحترت 
كان  ال��ذي  االجتماع  داخ��ل  من  وبخاصة  اخلبر 
وتأكدت  املعارضة  وأح��زاب  الداخلية  وزي��ر  بني 
الذي  اليقني  من أكثر من مصدر، فجاءت باخلبر 

سبق العجب)..(.

»األسبوع الصحفي« في 
برنامج قضايا وآراء

مجتمعون في الغرفة الثانية يطردون موظفا تابعا للشوباني
صاحب خبر »تأجيل 
االنتخابات« يرد على 

المشارك في برنامج العدوي

لماذا يقاطع الشوباني مجلس المستشارين؟

بداية  ه��ي  ه��ل 
حكومة  ن����ه����اي����ة 
ال���س���ي���د ع���ب���د اإلل����ه 
ف���ي أفق  ك����ي����ران،  ب���ن 
بعد  »دميقراطيا«،  إسقاطها 
االنتخابات املقبلة وبعد أن أدت 
م��ه��م��ت��ه��ا)..( ع��ل��ى غ���رار جتربة 
الرحمن  ع��ب��د  ال��س��ي��د  ح��ك��وم��ة 

اليوسفي؟
ب�������ت�������ع�������اون م���������ع ض�����ب�����اط 
املكتب  األمريكية،  االستخبارات 
واملخابرات  األمريكي  الفيدرالي 
املركزية األمريكية، يتم في سرية 
تأطير  م��ص��ادرن��ا،  ت��ام��ة ح��س��ب 
متمرسني،  أم���ن���ي���ني  وت���ك���وي���ن 
مغربي  مكتب  إح���داث  أف���ق  ف��ي 
مل��ك��اف��ح��ة اإلره�����اب، ي��ق��وده عبد 
الفرقة  رئ��ي��س  اخل���ي���ام،  احل���ق 

الوطنية للشرطة القضائية.

من هو عبد احلق اخليام؟  وملاذا 
إبعاده/ ترقيته؟

الوطنية  الفرقة  رئيس  ترقية 
احلق  عبد  القضائية،  للشرطة 
اخليام )الصورة(، إلى رتبة وال 
ل��أم��ن وت��وش��ي��ح ص���دره بوسام 
الدرجة  من  الوطني  االستحقاق 
باملجهودات  اع��ت��راف��ا  امل��م��ت��ازة 
في  مهمته  أداء  في  بذلها  التي 
واالستقرار  األمن  حتقيق  سبيل 
ح��م��اي��ة وضمان  ع��ل��ى  وال��س��ه��ر 
واملمتلكات،  األش��خ��اص  سالمة 
تعتبر في نظر املراقبني، التفاتة 
استثنائية في زمن الغضبات)..( 
اإلداري«  »التشرميل  يشبه  وم��ا 

الشداد  األمنيني  ال���والة  لبعض 
الغالظ، املغضوب عليهم.  

عبد احلق اخليام أشرف على 
ثقيلة  م��ل��ف��ات  ف���ي  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
مبختلف  تتعلق  نافذة،  ألط��راف 
اجلرائم، خاصة تلك التي ترتبط 
واملالية  االق��ت��ص��ادي��ة  ب��اجل��رائ��م 

و»خرج سربيسو بخير«. 
أخطر،  موقع  إل��ى  يرحل  اآلن 
لتقدمي خبرته في ميدان مكافحة 
املغرب  ق���رر  أن  ب��ع��د  اإلره�����اب، 
استنساخ  امل���راق���ب���ني،  ح��س��ب 
األمنية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  مجموعة 
مكتب  مقدمتها  ف��ي  األم��ري��ك��ي��ة، 
بي  »إف  الفيدرالي  التحقيقات 

أي«.
مهمة السيد عبد احلق اخليام 
يطول  ألس��ب��اب  ت��ك��ون سهلة  ل��ن 
بتقرير  يتعلق  ما  منها  شرحها، 
شخصيات  يتهم  أمريكي  س��ري 
مغربية بدعم احلركات اجلهادية، 
عملية  ف��ي  املساهمة  ش��أن��ه،  م��ن 

إسقاط احلكومة امللتحية أو على 
كورقة  التقرير،  استغالله،  األقل 
املشهد  توازنات  إلعادة  ضاغطة 
ال��س��ي��اس��ي »دمي��ق��راط��ي��ا«، على 
قائد  الباجي  السيد  غرار جتربة 
تونس،  ف��ي  الناجحة  السبسي 

باعتراف املنتظم الدولي.
لسان حزب  »العلم«  في  نقرأ   

االستقالل املعارض:
ت���ق���ري���ر سري  »م���ث���ي���ر ج������دا: 
أمريكي يتهم شخصيات مغربية 

بدعم احلركات اجلهادية«

التي  املغربية  األسماء  و»م��ن 
أحمد  ال��ت��ق��ري��ر،  ه��ذا  ف��ي  وردت 
حركة  رئيس  بصفته  الريسوني 
ومحمد  واإلص������الح،  ال��ت��وح��ي��د 
يتيم وأعطاه التقرير صفة كاتب 
الزمزمي  الباري  وعبد  إسالمي، 
داعية  ب���أن���ه  ال��ت��ق��ري��ر  وص���ف���ه 
أستاذ  الروكي  ومحمد  إسالمي، 
احلبيب  وم���ح���م���ود  ج���ام���ع���ي، 
جامعي،  أستاذ  وهو  التجكاني 
وع��ب��د احل��ي ع��م��ور وه��و داعية 
بريئة  تكون  أن  إسالمي، وميكن 
مما نسب إليها« )العلم، عدد 21 

يونيو 2014(.
من  بيننا  ب��أن  أع��ت��رف  إن��ن��ي 
يتمنى للرجل، عبد احلق اخليام، 
على  ينسحب  ما  وه��و   - الفشل 
أيض�ا  املغربية  احلكومة  رئيس 
- إال أنني ال أرى مصلحة وطنية 
أزعم  حيث  ذلك؛  في  أخالقية  أو 
أن جناحهما، هو جناح للمغرب 

وملؤسسات احلكم به.

عبد الحق الخيام »رئيسا للمكتب المغربي لمكافحة اإلرهاب«
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

> الرباط. األسبوع

ما هي خلفيات مقاطعة 
الحبيب الشوباني وزير 
البرلمان  م��ع  العالقات 
الثانية  الغرفة  ألشغال 
المستشارين«  »مجلس 
أشغال  م��ق��اط��ع��ة  دون 
ال����ن����واب؟ هذا  م��ج��ل��س 
طرحه  ال�����ذي  ال���س���ؤال 
بقوة  ال���م���س���ت���ش���ارون 
بخصوصه  وك���ات���ب���وا 
الشيخ  المجلس  رئيس 
ارتفع  ال��ل��ه،  بيد  محمد 
بقوة بعدما دخلت الحرب 
طرد  ح��د  الطرفين  بين 
لموظف  المستشارين 

الوزير  وممثل  ال���وزارة 
اجتماع  م��ن  الشوباني 
بالمجلس، عشية اختتام 

دورة البرلمان.
م����ص����ادر م����ن داخ����ل 
الحكومة أكدت أن سبب 

الشوباني  ال��وزي��ر  قلق 
ومقاطعته ألشغال مجلس 
وبخاصة  المستشارين، 
فرق  رؤس��اء  اجتماعات 
ورؤساء  المستشارين 
البرلمانية  ال���ل���ج���ان 
بحضور رئيس المجلس 
الله،  بيد  محمد  الشيخ 
من  سابقة  شكايات  هو 
مجلس المستشارين إلى 
بن كيران رئيس الحكومة 
ض������������د ت�������ص�������رف�������ات 

الشوباني.
هذه الشكايات بالوزير 
الشوباني وبتدخالته في 
ش�������������������ؤون م����ج����ل����س 
ورفض  ال��م��س��ت��ش��اري��ن 

وتفضيل  معه  التعامل 
كيران  ب��ن  م��ع  التعامل 
باعتباره رئيس مؤسسة 
والمسؤول  ال��ح��ك��وم��ة 
ع����ن����ه����ا، ه�����و م�����ا دف����ع 
القلق  إل���ى  ال��ش��وب��ان��ي 
ومقاطعة  وال���غ���ض���ب 
المستشارين،  مجلس 
على عكس مجلس النواب 
حيث العالقة جد وثيقة 
المجلس  رئ���ي���س  ب��ي��ن 
العلمي  الطالبي  رشيد 
وفريق العدالة والتنمية 
يجعله  ما  وهو  عموما، 
يحضر باستمرار ويتصل 
ويتشاور بصورة دائمة 

مع الطالبي.

> أكادير. األسبوع

أثارت التحركات العلنية والخفية التي يخوضها، 
والتساؤالت  ال��ش��ك��وك  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  وه��ب��ي،  ح��م��ي��د 
حميد  الرباط.  المركز  بلغ صداها  التي  واالرتباكات 
القيادي  وهبي  اللطيف  لعبد  األص��غ��ر  األخ  وهبي 
باألصالة والمعاصرة هو نفسه مسؤول حزب األصالة 
الصيادلة  ائتالف  ورئيس  والمعاصرة بجهة سوس 
بالمغرب، تتحدث مصادر من جهة سوس ماسة أنه 
اكتسح جهة سوس باسم حزب »البام« واستطاع بعد 
أكبر  والعلني جمع حوله  السري  العمل  من  سنتين 
التجار واألعيان بالجهة، وخلق أزيد من خمسين مقرا 
على  وحصوله  بالجهة،  »التراكتور«  لحزب  وفرعا 
والحضرية  القروية  للجماعات  الرئاسات  عشرات 
بالجهة، بل تمكن من اكتساح باقي األحزاب السياسية 

واختراق بعض العائالت السياسية المحتكرة للعمل 
السياسي بجهة سوس، وجمع الكثير من المناضلين 
من صفوفها حوله. تحركات وهبي بسوس بعد عقد 
الكبيرة  والمهنية  السياسية  المؤتمرات  من  الكثير 
بالجهة منها مؤتمر جمع أزيد من 4 آالف مهني وتاجر، 
الماضي  األس��ب��وع  نهاية  تنظيمه  وآخ��ره��ا  م��ؤخ��را، 
فعاليات  للصيادلة  المغربي  لالتالف  رئيسا  بصفته 
أكادير  بمدينة  بالمغرب  للصيادلة  الكبير  المعرض 
بمشاركة الحسين الوردي وزير الصحة، وجمع أزيد 

من ألف صيدلي من مختلف ربوع المملكة.
ومع اقتراب االنتخابات الجماعية والجهوية ارتفعت 
حدة وقلق باقي األحزاب بالمدينة حول حقيقة هذا 
»الجندي المجهول«، ورفعت تقاريرها وشكواها إلى 
قياداتها بالمركز حول من يقف وراءه ويموله ويدعمه، 

ومن يمكنه من كل هذه القوة التنظيمية. 

من شابه آخاه فما ظلم

من يمول تحركات حزب األصالة في سوس؟ 

وزير سابق 
يدشن 
مدرسة

 بـ3 ماليير

> الرباط. األسبوع

أك��ث��ر م��ن »ال��ط��ن��ز« وأك��ب��ر من 
االستفزاز، هو ما صرح به بعض 
الوزراء في حكومة عبد اإلله بن 
على  إجبارهم  بمناسبة  كيران 
فهذا  بممتلكاتهم  ال��ت��ص��ري��ح 
يقول:  ال���داودي  لحسن  ال��وزي��ر 
وهذا  أف��ق��رت��ن��ا..«،  »ال��س��ي��اس��ة 
يتباكى  الله  بنعبد  نبيل  الوزير 

مثل أي موظف في الساللم الدنيا 
الذين  للصحافيين  يقول  وه��و 
بأنه يقطن  سألوه عن ممتلكاته 
طائلة  ت���ح���ت  ي���وج���د  م����ن����زال، 

»القروض البنكية«.
»األسبوع« وقفت خالل األسبوع 
ال��ج��اري، على ن��م��وذج آخ��ر من 
إلى  العودة  يفرض  قد  ال��وزراء 
ال�������وراء وم��ح��اس��ب��ة ال������وزراء 
السابقين قبل الحاليين)..(، فقد 

أكدت مصادر »األسبوع« أن وزيرا 
سابقا، حصل على ترخيص لفتح 
م���درس���ة خ��ص��وص��ي��ة ل�������»أوالد 
الفشوش«، قيل إنه بناها بثالثة 
ماليير، هو اآلخر عندما سألوه 
عن ثروته عندما كان وزيرا، قال 
لهم: »الله غالب«، ليطرح السؤال 
عن مصدر هذه الماليير التي ال 
من  ه���ك���ذا  ت��س��ق��ط  أن  ي��م��ك��ن 

السماء.

أرشيف األسبوع

هكذا كان رجال المخزن يطأطئون الرؤوس للمارشال 
جوان المقيم العام الفرنسي

عبد الحق 
الخيام

الحبيب 
الشوباني
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هذا الخبر

> الرباط. األسبوع

ت��م��ك��ن م��ح��م��د ال���وف���ا وزي���ر 
الحكامة والشؤون العامة بحكومة 
بن كيران من فرض اختصاصات 
الرشوة،  لهيئة محاربة  موسعة 
رغم الخالفات الحادة التي كانت 
له مع نواب األغلبية الحكومية 
هذه  والتنمية  ال��ع��دال��ة  بقيادة 

المرة.
وتمكن الوفا بعد دعم بن كيران 
األغلبية  ع���ل���ى  ال��ت��غ��ل��ب  م����ن 
البرلمانية، ودفعها لسحب أغلب 
التي كانت قد جاءت  تعديالتها 
بها بهدف تقليص اختصاصات 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
من  تمكن  ال��وف��ا  لكن  ال��رش��وة، 
فرض اختصاصاتها الواسعة حد 
التشابه مع اختصاصات القضاء 
خالل مصادقة البرلمان، األسبوع 
الماضي، على قانون هذه الهيئة 

بصفة رسمية.
وه��ك��ذا ف��رض ال��وف��ا رغ��م كل 
االح����ت����ج����اج����ات ت���ش���اب���ه ه���ذه 

االختصاصات مع اختصاصات 
النيابة العامة، وتمكن من جعل 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ص��اص 

للوقاية من الرشوة يشمل حتى 
والشكايات  التبليغات  »تلقي 
بحالة  المتعلقة  والمعلومات 

من  والتأكد  ودراستها  الفساد 
حقيقة األفعال والوقائع والقيام 
في  والتحري  البحث  بعمليات 
إلى  التي تصل  الفساد  ح��االت 

علم الهيئة«.
ال��وف��ا ض��م��ن ك��ذل��ك ألعضاء 
من  ال��الزم��ة  »الحماية  الهيئة 
الضغوطات التي يتعرضون لها 
أثناء ممارسة مهامهم، بل جعل 
إلى  حتى  تنتقل  الحماية  هذه 

»المبلغ والمشتكي«.
األغلبية  ال��ف��رق��ت��ان  وك��ان��ت 
الحكومية والمعارضة، قد قامتا 
بمعركة كبيرة مع الحكومة من 
أجل تقليص اختصاصات الهيئة 
الرشوة  م��ن  للوقاية  الوطنية 
القانون  مناقشة  مراحل  طيلة 
السجال  واستمر  لها،  المنظم 
حتى آخر دقيقة حيث سيتمكن 
االختصاصات  الوفا من فرض 
الحكومة  ب��ه��ا  ج�����اءت  ال���ت���ي 
والمصادقة على القانون بأغلبية 
مطلقة رغم امتناع المعارضة عن 

التصويت.

> الرباط. األسبوع

مازالت قضية حقيقة أسماء األحزاب المغربية التي 
طالبت بتأجيل االنتخابات الجماعية تثير نقاشات 
ساخنة في الساحة السياسية، بعدما استمرت جميع 
األحزاب في تبرئها من طلب تأجيل االنتخابات، فمن 

إذن طالب بتأجيلها؟
مصادر  م��ن  معلومات  على  حصلت  »األس��ب��وع« 
موثوقة تؤكد أن إدريس لشكر الكاتب األول لحزب 
االتحاد االشتراكي قد طلب من حميد شباط أمين عام 
حزب االستقالل، ومن مصطفى الباكوري أمين عام 
حزب األصالة والمعاصرة تبليغ محمد حصاد وزير 
الداخلية في آخر لقاء له مع أحزاب المعارضة خالل 
شهر يناير الماضي، طلب بعض أحزاب المعارضة 
دون ذكر االسم، تأخير االنتخابات حتى شهر شتنبر 
بسبب ضيق الوقت من جهة، وبسبب بعض القالقل 
الداخلية التي تعيشها بعض األحزاب والتي تحتاج 
إلى بعض الوقت لتجاوزها، هذا االلتماس الذي قدم 
لحصاد شفويا على أساس أن يتم رفعه لعبد اإلله بن 

كيران رئيس الحكومة قصد البت فيه.
ل��دى »األس��ب��وع« أن طلب  م��ن جهة أخ���رى، تأكد 
المعارضة هذا تزامن مع نفس الطلب الذي تقدم به 
امحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية لبن 
الوضع  بسبب  االنتخابات  تأخير  أجل  من  كيران، 
الداخلي للحركة الشعبية في بعض األقاليم، وبسبب 
خليفة  اسم  إع��الن  حين  الحزب  على  سينعكس  ما 
محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، من تداعيات 
وغضب في صفوف الحزب. وكان بن كيران قد أعلن 
بعد شهر  ما  إلى  الجماعية  االنتخابات  تأجيل  عن 
رمضان بناء على طلب أحزاب من األغلبية والمعارضة، 
وهو ما رفضته جميع األحزاب وبدأت تتنكر للتأجيل، 

وتقول إنها جاهزة.

األحزاب املغربية تتبنى هل ستنوب الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة عن القضاء؟
مبدأ العمل السري؟

>  الرباط. األسبوع 

ماذا يقع بالبرلمان في العقدين 
األخيرين على مستوى القوانين 
مكتوب  وهل  للتعمير؟  الجديدة 
على البرلمان المغربي إقبار كل 
لهذا  المهيكلة  التعمير  قوانين 
ال����ق����ط����اع ح���ي���ن ت����دخ����ل إل���ى 

البرلمان؟
التي  األس���ئ���ل���ة  ه����ذه  س��ب��ب 
تناسلت بقوة وسط البرلمانيين 
فشل  هو  ال���دورة،  اختتام  حين 
البرلمان مرة أخرى في المصادقة 
على قانون المخالفات والزجر في 
وبالعالم  بالمدن  التعمير  مجال 
القروي، والذي يعد من القوانين 

األولى التي دخلت البرلمان خالل 
هذه الوالية التشريعية لكن ظلت 

دون مصادقة حتى اليوم.
هذا القانون الذي وضع ألزيد 
من سنة داخل البرلمان المغربي، 
المدة  ف��ي  يناقشه  أخ��ذ  وال���ذي 
األخيرة وزير التعمير، وأمين عام 
الحركة الشعبية امحند العنصر 
بنعبد  دراسته  في  شرع  بعدما 
الله وزير السكنى السابق، فشل 
عليه  المصادقة  في  أخ��رى  مرة 
بعدما تهرب الجميع من االقتراب 
منه وتقديم التعديالت عليه سواء 
بشكل  ح��ت��ى  أو  ف����ردي  ب��ش��ك��ل 
جماعي حين اتفق الجميع على 
جميع  من  مشتركة  لجنة  وضع 

تعديله  قصد  البرلمانية  الفرق 
ومتوافق  ج��م��اع��ي��ة  ب���ص���ورة 

عليها.
 الخفي في خوف البرلمانيين 
من االقتراب من هذا القانون هو 
حق  في  قاسية  لعقوبات  حمله 
المخالفين في مجال التعمير ضد 
المواطنين البسطاء والمنتخبين 
ولتعقيدات وصعوبات ال تتناسب 
وطبيعة العالم القروي، حيث ال 
ال��س��ك��ن بسيط وع���اد وال  ي���زال 
التي  القوية  والمعايير  ينسجم 

جاء بها هذا القانون.
إقباره  تم  ال��ذي  القانون  هذا 
مرة أخرى بالبرلمان يذكر بقانون 
الخاص   04/04 الكات«  »الكات 

به  أتى  قد  كان  ال��ذي  بالتعمير، 
توفيق  السابق  السكنى  وزي��ر 
احجيرة في عهد حكومة إدريس 
البرلمان  إلى   2004 سنة  جطو 
مباشرة بعد الزلزال الذي ضرب 
إقباره  وت��م  الحسيمة،  مدينة 
ال��ب��رل��م��ان بسبب  ف���ي  ب������دوره 
ال����ع����ق����وب����ات وال����ص����ع����وب����ات 
التعمير،  والتعقيدات في مجال 
وبخاصة في القرى والبوادي قبل 
ال��ح��ك��وم��ة بصورة  م��ن  س��ح��ب��ه 
القانون  هذا  يلقى  فهل  رسمية، 
المصير  نفس  للتعمير  الجديد 
خاصة مع سنة انتخابية يخشى 
الجميع ارتكاب األخطاء القاتلة 

خاللها؟

القانــون الـذي يخشـاه الجميــع

من طالب بتأجيل االنتخابات؟الوزير الوفا يدافع عن عبد السالم أبو درار

> باريس. األسبوع

اعترف المحرر الصحفي » جيرار دافي« بأن نشر 
حساب الملك محمد السادس في البنك السويسري، 
كان خطأ، ولكنه كشف خطأ أكبر، عندما قال بأنه 
على  للحصول  الملكية  بالكتابة  ات��ص��ل  عندما 

المعلومات، قوبل بالتهديد برفع دعوى ضده.
الملكي  للحساب  »لوموند«  نشر  توقيت  ولكن 
والتصالح المغربي الفرنسي، بسرعة فائقة، يكشفان 
أن تسرع »لوموند« كان ممهدا لذلك التصالح الذي 

حصل بعد النشر بأسبوع.

غلطة »لوموند« مهدت 
للتصالح الفرنسي املغربي

انتقل إلى رحمة الله واحد من أقطاب الجيش 
الملكي، الكولونيل ماجور عبد السالم السعيدي، 
للقوات  المؤسسين  األول  الرعيل  من  كان  وقد 
المسلحة الملكية، حيث كان أول مدير للمكتب 
الثاني للجيش، قبل أن يعين أول ملحق عسكري 
األميرة  كانت  أي��ام  بروما،  المغرب  سفارة  في 
سفيرة  الخامس  محمد  الملك  ابنة  لالعائشة، 

بإيطاليا.
الكولونيل ماجور السعيدي كان مسؤوال أيضا 
عن القوات المسلحة الملكية التي توجهت إلى 
الكونغو أيام الرئيس لومومبا، وانفصال كاطانغا، 

تحت قيادة الجنرال الكتاني.
عائليا  المقرب  السعيدي،  ماجور  الكولونيل 
من الجنرال إدريس بن عمر، ومن المفتي قدور 
بالكتابة  الكبار  المهتمين  من  وهو  غبريط  بن 
الصحفية، حيث نشرت له مقاالت كثيرة في جريدة 

»األسبوع الصحفي«.
بمشاركة  عسكريون  أق��ط��اب  جنازته  حضر 
الجنراالت عبد الحق القادري، ومحمد الصقلي، 
وسياسيون، األستاذ امحمد بوستة، وعبد الرحمن 

بوفتاس، وحشد من أصدقاء الفقيد..
وبناته  ألوالده  وع��زاء  برحمته،  الله  تغمده 

وجميع أفراد عائلته. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

رحيل الكولونيل ماجور 
عبد السالم السعيدي

صورة 
وتعليق

الذي  للكرسي  أنظروا  كرسي،  كأي  ليس  »الزعيم«  كرسي 
خصصه االتحاديون للكاتب األول إدريس لشكر في اللقاء 
الذي انعقد مؤخرا في وزان، والذي ال عالقة له من حيث 

الشكل مع باقي كراسي أعضاء المكتب السياسي..

كــرســي »الزعيــم«..

محمد
الوفا

أبو درار
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ما بعد إعفاء الوالي العظمي 

> كلميم.
 عبد اهلل جداد

االتجاه  في  خطوة 
الصحيح لجمع شمل 
الشتات والتفرقة التي 
عاشتها السلطات كما 
بكلميم،  المنتخبون 
قام بها محمد بنرباك 
كلميم   ج���ه���ة  وال������ي 
السمارة مباشرة بعد 
حفل  م��ن  قليلة  أي���ام 
تنصيبه الذي أشرف 
الداخلية  وزي��ر  عليه 
ح����ص����اد وال�����وزي�����ر 
للداخلية  ال��م��ن��ت��دب 
اضريس،  ال��ش��رق��ي 
حيث لبى المنتخبون 
واألعيان دعوة الوالي 
بعد إضراب وقطيعة 
اإلقليم،  ل��م��ن��ت��خ��ب��ي 
تعارفي  غ���ذاء  لحفل 
شاكلة  ع���ل���ى  ك������ان 
صفحة  لطي  تصالح 

بسلبياتها  الماضي 
وإيجابياتها. واستأثر 
غذاء الوالي باهتمام 
ك������اف������ة األوس������������اط 
والنقابية  السياسية 

لما يحمله من دالالت 
وم���ع���ان ورس������االت، 
استمدت شرعيتها من 
ت���ع���ل���ي���م���ات وزي������ر 
ال��داخ��ل��ي��ة ال���ذي ألح 

على ضرورة توفير كل 
الكاريزمية  العناصر 
البتكار  ال���ض���ام���ن���ة 
وصياغة  ال���ب���دائ���ل 
التنموية  التصورات 

ال����م����ن����ش����ودة، وف���ق 
منهجية تشاركية مع 
والمنتخبين  الفرقاء 

وفعاليات المنطقة.
وي�����������������راه�����������������ن 
على  ال��ص��ح��راوي��ون 
دينامية الوالي محمد 
راكب  الذي  بنريباك، 
تجربة قوية بالعيون، 
وهو الذي أشرف على 
االنتخابات الجماعية 
التي  وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة 
ت����ع����ت����ب����ر األق����������وى 
بالصحراء، على إعطاء 
للتنمية  جديدة  دفعة 
طريق  ع���ن  ب��ك��ل��م��ي��م، 
تنفيذ  على  اإلش��راف 
في  الحكومة  ب��رام��ج 
تكامل وتنسيق تام مع 
الترابية،  الجماعات 
وذلك في إطار مقاربة 
قوامها  ت���ش���ارك���ي���ة 
والتشارك  ال��ت��ع��اون 
واإلنصات المتبادل.

أول حترك رسمي للوالي اجلديد بكلميم

> تندوف. األسبوع

وصل يوم السبت األخير، المبعوث الشخصي لألمين العام لألمم 
المتحدة »كريستوفر روس« إلى مخيمات تندوف، في زيارة دامت ثالثة 
أيام، وذلك من أجل التحضير لعقد جولة جديدة من المفاوضات بين 
لألمم  العام  لألمين  الشخصي  المبعوث  واستقبل  ال��ن��زاع.   طرفي 
المتحدة »كريستوفر روس« بتندوف من طرف ما يسمى بالمنسق مع 
المينورسو امحمد خداد، والتقى بمحمد عبد العزيز الذي بدا منهوك 
القوى )أنظر الصورة( بسبب الوعكة الصحية التي مازال لم يتعاف 
منها بشكل كامل، وتراهن جبهة البوليساريو على شهر أبريل القادم 
الذي سيصدر فيه التقرير الحاسم والمصيري لقضية الصحراء)..(.

روس في تندوف وعبد العزيز 
فيها بالقوة

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...

> العيون. األسبوع

اختلطت السياسة بالرياضة لدى 
لتوقيف  طريقة  تجد  فلم  الجزائر، 
للمنتخبات  اإلي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
المغربية في كل طوافات إفريقيا كان 
آخرها طواف بوركينا فاسو، وطواف 
مصر اللذان منحا الزعامة اإلفريقية 

للمغرب.
وأصبحت الدراجة المغربية قاب 
قوسين أو أدنى من التأهل لأللعاب 
األولمبية القادمة، الشيء الذي أثار 
حفيظة الجزائر وقررت إشراك منتخب 

طوافها  ف��ي  ال��ب��ول��ي��س��اري��و  ج��ب��ه��ة 
الدولي، وهي الورقة الوحيدة القادرة 
المشاركة،  من  المغرب  إبعاد  على 
كليا  الجزائر تمنع منعا  سيما وأن 
مشاركة أنديتها في طواف الصحراء، 
ف��ي��ه ه����ذه السنة  ال����ذي س��ت��ش��ارك 
مجموعة من الدول المنتمية ألوروبا 
األسبوع  خ��الل  وإفريقيا،  وأمريكا 
األخ��ي��ر م��ن ال��ش��ه��ر ال���ج���اري، وهو 
الحدث الرياضي الذي يحظى باهتمام 
اإلدارة  الشعبية وبمتابعة  األوساط 

الترابية ووكالة الجنوب.
السنة مشاركة ما  وسيعرف هذه 

يفوق 160 دراجا وإعالميا وخبراء 
م��ن االت���ح���اد ال���دول���ي ال���ذي يعتبر 
المغرب عضوا بمكتبه  التنفيذي، من 
خ���الل م��ح��م��د ب���ن ال��م��اح��ي رئيس 
الجامعة الملكية المغربية للدراجات 
النسخة  إن��ج��اح  ي��راه��ن على  ال��ذي 
الخامسة من طواف الصحراء، الذي 
وبوجدور،  ال��ع��ي��ون،  م��دن  سيشمل 
وطانطان،  وال��س��م��ارة،  وط��رف��اي��ة، 
وكلميم، وأسا الزاك، وسيدي إفني، 
وتيزنيت، ووصوال إلى مدينة إنزكان، 
 700 م��س��اف��ة  المتسابقون  ليقطع 

كلم.

الجزائر 
ورقة  تشهر 

في  البوليساريو 
وجه »الدراجة« 

المغربية

> العيون. األسبوع

قامت مريم بنصالح رئيسة 
لمقاوالت  ال���ع���ام  االت���ح���اد 
مفاجئة  ب���زي���ارة  ال��م��غ��رب 
لمدينة العيون، التقت خاللها 
الصيد  ق���ط���اع  ب��م��ه��ن��ي��ي 
الجهوي  ال��ف��رع  وأع���ض���اء 
بالميناء، واجتمعت مع بدر 
بلدية  رئ��ي��س  ال��م��وس��اوي 

المرسى رفقة عضو الجامعة، 
ومنسق األقاليم الصحراوية 
النائب البرلماني حرمة الله 

محمد األمين.
بنصالح   مريم  وتسعى   
على  ب��ن��ف��س��ه��ا  ت���ق���ف  ألن 
لزيارة  االستعداد  تفاصيل 
العمل المقررة لوزير المالية، 
ورئيس المجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي، وهو 

خالله  سيتم  ال���ذي  ال��ل��ق��اء 
من  مجموعة  إل��ى  ال��ت��ط��رق 
رأسها  وعلى  اإلشكاليات، 
ت���أم���ي���ن م����ن����اخ األع����م����ال 
بالصحراء وتبسيط مشاكل 
االس���ت���ث���م���ار واإلع�����ف�����اءات 
أن  اعتبار  على  الضريبية، 
ال��م��ق��اول��ي��ن ب��ال��ص��ح��راء ال 
على  الضريبة  يسترجعون 

القيمة المضافة.

مريم بنصالح تهيئ األجواء
 لزيارة حكومية للجنوب

> البيضاء. األسبوع

نظمت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 
يوم اإلثنين 16 فبراير 2015، في رواقها 
بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار 
موضوع  حول  تواصليا،  لقاء  البيضاء، 
»تلفزة العيون الجهوية: عشر سنوات في 
والمكتسبات  المحلية  الثقافة  خ��دم��ة 

الوطنية«.
وافتتحت فاتحة المين، الصحافية بقناة 
بالتذكير  اللقاء  ه��ذا  الجهوية،  العيون 
بالحدث البارز الذي شكله، على المستوى 
الوطني واإلقليمي، ميالد هذه القناة يوم 
6 نونبر 2004 باعتبارها تجربة رائدة في 

الجهوي  ال��ب��ص��ري  ال��س��م��ع��ي  اإلع�����الم 
العربي  المغرب  مستوى  على  العمومي 
وشمال إفريقيا. كما تطرقت للدور الذي 
تلعبه تلفزة العيون الجهوية في الدفاع 
عن قضية وحدة المغرب الترابية، وذلك 
م����ن خ�����الل ب����ث ب����رام����ج ح����واري����ة مع 
متخصصين في القضية الوطنية مما بدد 
هذه  يكتنف  كان  ال��ذي  التردد  من  كثيرا 
القضية لدى بعض المرتعشين، فضال عن 
القناة إلى عمق مخيمات  وصول برامج 
تندوف بمجهود طاقم صحفي شاب. من 
جهته، تطرق الكارح  لدور تلفزة العيون 
الجهوية في الحفاظ على الموروث الثقافي 
للحياة  م����رآة  ي��ش��ك��ل  ال����ذي  ال��ح��س��ان��ي 

االجتماعية للمناطق الصحراوية.
و خلص المشاركون، بعد تداول وجهات 
نظرهم حول محاور الندوة، إلى ضرورة 
تمكين قناة العيون، بالنظر لما تضطلع 
واجهات  ع��دة  ف��ي  طالئعي  دور  م��ن  ب��ه 
سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، 
من مزيد اإلمكانيات الضرورية لتحصين 
لرسالتها  أفضل  واستشراف  تراكماتها 
المتدخلون  دعا  كما  الوطنية.  اإلعالمية 
الوطنية،  اإلعالمية  المنابر  جميع  كذلك 
المكتوبة واإللكترونية، إلى االنخراط في 
المجهودات الرامية إلى النهوض بالثقافة 
للهوية  أس���اس���ي  ك��م��ك��ون  ال��ح��س��ان��ي��ة 

المغربية.

عشر سنوات من خدمة القضية الوطنية في قناة العيون
على هامش المعرض الدولي للكتاب

هذا الخبر

> الكركرات. األسبوع

وأخيرا، التفتت المديرية العامة لألمن 
المغربية  ال���ح���دود  نقطة  إل���ى  ال��وط��ن��ي 
الموريطانية »الكركرات« التي تعتبر منطقة 
ت��اب��ع��ة إلق��ل��ي��م أوس����رد، وي��ع��ان��ي موظفو 
اإلدارات األمنية بها من غياب مجموعة من 
الحاجيات، وهو الشيء الذي فطنت إليه 
قاعة  إلى تهييء  التي عمدت  األمن  إدارة 
لأللعاب الرياضية متعددة االختصاصات، 
ومقصف، ومتجر تجاري، ومصحة طبية، 

بكلفة إجمالية تقدر ب�300 ألف درهم.
عامل  الجوهري  الرحمن  عبد  وأش��رف 
إقليم أوسرد مرفوقا بمدير مؤسسة محمد 
لموظفي  االجتماعية  لألعمال  ال��س��ادس 
للمديرية  البشرية  الموارد  ومدير  األم��ن، 
العامة لألمن الوطني، ووالي األمن بالعيون، 
على تسليم سيارة إسعاف لهذه المصحة 
الخدمات  ول���وج  ظ���روف  تحسين  ب��ه��دف 

الطبية لفائدة المصالح العاملة بالمركز.

التفاتة أمنية للمركز 
احلدودي في »الكركرات«

آخر صورة لزعيم البوليساريو محمد عبد العزيز ظهرت 
بمناسبة إشرافه على تدشين مصنع جديد للصابون، في 

محاولة إلظهاره أمام الصحافة بأنه »حي يرزق«..

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

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 



أن حرية  قانون الصحافة تنص على  األولى من  المادة  إن 
الصحافة تمارس في إطار مبادئ الدستور، فما هو موقف دستور 
سنة 2011 من حرية الرأي، وحرية التعبير، وحرية الصحافة؟

إن الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون رقم 1.11.91 تاريخ 
29 يوليوز 2011 المتعلق بدستور المملكة، صدر بعد أن وافق 
الشعب المغربي بجميع فئاته وأطيافه على ما ورد في مشروع 

ذلك الدستور.
ُمَطَعٌم بنص الخطاب الملكي السامي  وصدر ذلك الدستور 
لـ17 يونيو 2011 ومما جاء فيه: »وفي هذا الصدد، تمت دسترة 
سمو المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب على التشريعات 

الوطنية«.
وجاء في التصدير: »وإدراكا منا لضرورة تقوية الدور الذي 
تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو 
العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه 

مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات...«.
وجاء في نهاية ذلك التصدير: »جعل االتفاقيات الدولية كما 
وقوانين  الدستور،  أحكام  نطاق  وفي  المغرب،  عليها  صــادق 
المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها على 
التشريعات الوطنية والعمل على مالءمة هذه التشريعات مع ما 

تتطلبه تلك المصادقة«.
وبخصوص هذه الفقرة نقول إن المشرع المغربي لم يتجاوب 
الوطنية  التشريعات  بعض  ليجعل  يجتهد  ولم  الدستور،  مع 
التشريعات المنصوص عليها في  المطبقة حاليا متالئمة مع 
االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومنها التشريع 

المتعلق بحرية الصحافة.
وحرية  الــرأي،  وحرية  التعبير،  حرية  احترام  وبخصوص 
الصحافة، كان الدستور المغربي واضحا وصريحا، بحيث ال 
يمكن أن يقف أي قيد في وجه ممارسة حرية الصحافة، وال يجوز 
فتح أي متابعة زجرية، وعلى من تضرر مما نشرته الصحافة أن 
يلتجئ للقضاء المدني ليطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه 

وتسبب فيه نشر خبر أو مقال في جريدة من الجرائد.
علينا أن نتمعن فيما ورد في الباب الثاني من دستور المملكة 
وعنوانه »الحريات والحقوق االساسية«، وفي الفصول 25، و26، 

و27، و28 من دستور المملكة.
فالفصل 25 من الدستور ينص على أن: »حرية الفكر والرأي 
والتعبير مكفولة بكل أشكالها ـ حرية اإلبداع والنشر والعرض 
العلمي والتقني مضمونة«،  في مجاالت األدب والفن والبحث 
فهذا الفصل لم ينص على أي قيد تقيد به ممارسة حرية الفكر 
والرأي والتعبير، ولم ُيِحْل هذا الفصل على أي قانون أو مرسوم 
أو قرار، ولم ُيِحْل على التقيد بما ورد في قانون الصحافة، وكأنه 
ألغى جميع القيود والشروط الواردة في ذلك القانون، والتي من 

شأنها أن تمس أو تحد من حرية الفكر والرأي والتعبير.
وننتقل للفقرة األولى من الفصل 28 التي تنص على ما يلي: 
»حرية الصحافة مضمونة وال يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال 
الرقابة القبلية للجميع الحق في التعبير، ونشر األخبار واألفكار 
القانون  عليه  ما ينص  عدا  قيد،  بكل حرية ومن غير  واآلراء، 

صراحة«.
ويفهم من هذا الفصل أن الدستور الذي هو أسمى قانون في 
الدولة يضمن حرية الصحافة ويمنع فرض قيود على ما تنشره، 
بل ويجعل المؤسسات الصحافية مؤسسات مستقلة لما ورد 
في الفقرة الثانية من الفصل 28 من الدستور التي جاء فيهـا: 
»تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية 
مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وعلى وضع القواعد القانونية 

واألخالقية المتعلقة به«.
إذن، بموجب هذه النصوص الدستورية، أصبح قطاع الصحافة 
المؤسسات  مع  المساواة  قدم  على  يقف  دستورية،  مؤسسة 
المنصوص عليها في دستور المملكة، والتي أشار إليها باسم 
مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة 
والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات 
حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها ابتداء من الفصل 161 من 

الدستور.
هل ينكر أحد أن المملكة المغربية لم تصادق على االتفاقية 
اإلعالن  هذا  وأن  اإلنسان؟  لحقوق  العالمي  باإلعالن  المتعلقة 
أمام  المجال  وفتح  والنشر  والتعبير  الــرأي  حرية  على  ينص 
الصحافة لتقوم بدورها في تنوير الرأي العام واطالعه على ما 

يروج داخليا وخارجيا.
وبخصوص األسبقية في تطبيق االتفاقيات الدولية نشير إلى 
لدى محكمة  األول  الرئيس  السيد  ألقاه  الذي  األخير  الخطاب 
النقض بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2015/2014، وأكد 
على أن تطبيق االتفاقيات الدولية سابق على تطبيق التشريعات 

الوطنية.
نخلص من خالل هذا العرض إلى أن القوانين التي صدرت 
بعد صدور قانون الصحافة سنة 1958 ألغت ضمنيا المحاكمات 
الزجرية عما تنشره الصحافة، ويبقى للقضاء المدني النظر في 
كل طلب يتعلق بالضرر الناتج عن العمل الصحفي في إطار قواعد 
المسؤولية التقصيرية إذا توفرت شروطها، وأن يتخذ القضاء 
المدني التدابير الالزمة في مواجهة الصحافة التي ال تحترم 
أخالقيات المهنة، وأن المتابعات والمحاكمات الزجرية تعتبر 

غير قانونية في ظل ما ينص عليه دستور المملكة.
عرض نفتح به باب المناقشة، ونتقبل بصدر رحب كل رأي 
بواسطة  فيه،  تتخبط  مما  صحافتنا  ننقذ  أن  عسى  مخالف، 
شكايات كاذبة وملفقة، وتعرقل مسيرتها، وكما قال أحد الحكماء، 

إذا لم أكن موافقا على رأيك فسأظل أحترمه وأدافع عنه.

مدى مشروعية محاكمة 
الصحافة بقانون
 16 نونبر 1958

األستاذ عبد الواحد بن مسعود*
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> الرباط. األسبوع

ومكاتب  مــقــرات  تــــزال  وال  عــاشــت 
والناصريين،  كــاألدارســة،  »الــشــرفــاء« 
اجتماعات  وغــيــرهــم،  والسباعيين.. 
المغرب  مــاراطــونــيــة داخـــل  ولــقــاءات 
وخارجه منذ اإلعالن المفاجئ لوزيري 
الداخلية والعدل والحريات عن قرار منع 
بطاقات الشرفاء والتهديد بسجن كل من 

يستعملها.
وأكدت هذه االجتماعات أن الصورة 
الشديد  الغضب  القرار هي  العامة من 
بسبب عدم التشاور مع هؤالء الشرفاء 
اتخاذ  قبل  ملكية  بظهائر  المعينين 
القرار، والذي تم بدون التفكير في خلق 
بطائق بديلة، ثم بسبب التعميم وجعل 

كل الشرفاء وكأنهم فاسدين.
أحد كبار هؤالء الشرفاء الغاضبين، 
انتظار  في  هويته  إلى  اإلشــارة  رفض 
فصائل  جميع  لتعامل  النهائي  القرار 
الشرفاء بالمغرب مع القرار الحكومي، 

أكد لـ«األسبوع« أن خطورة قرار وزيري 
أمام  سمعتنا  شــوه  والــعــدل  الداخلية 
ــعــام وأظــهــرنــا مــثــل جماعة  ــــرأي ال ال
لصوص انتهازيين، في حين أن الشرفاء 
من أكثر الوطنيين ولم يثبت عنهم أن 
يفعل  كــمــا  يـــوم  ذات  الـــدولـــة  ابـــتـــزوا 
في  الناشطين  أغلب  أو  االنفصاليون، 
بعض الحركات الثقافية، أو حتى بعض 
الــحــقــوقــيــيــن الــمــتــطــرفــيــن، بـــل نحن 
حــريــصــون عــلــى الــمــســاهــمــة فـــي كل 
الــخــطــوات والــمــحــطــات الــوطــنــيــة من 
انتخابات، ومسيرات، وحفالت دينية، 

ومناسبات وطنية.. وغيرها.
الحكومة  من  المصدر  ذات  وطالب 
الداخلية  وزيـــري  قـــرار  مــع  انسجاما 
جميلها  تكمل  أن  والحريات،  والعدل 
وتقوم بهدم األضرحة بالمغرب والزوايا، 
الصالحين،  ــاء  ــي األول مــواســم  وتمنع 

وغيرها من األنشطة.
ونبه ذات المصدر إلى خطورة رد فعل 
بعض الشرفاء في صفوف »السباعيين« 

الذين قد يهددون بالتنازل عن بطائقهم 
الوطنية في حالة عدم التوصل معهم إلى 
حل لهذا المنع الشمولي، بدل اقتصار 
والمتاجرين  النصابين  على  المنع 

ببطائق الشرفاء الحقيقيين.
مجلس  استقبل  ســبــق،  مــا  بــخــالف 
عمومتهم  وأبــنــاء  العلويين  الــشــرفــاء 
بمنع  الداخلية  وزارة  قــرار  بالمغرب 
بطائق النسب الشريف بترحاب كبير، 
المجلس  رئيس  وقعه  بــالغ  في  وجــاء 
مجلس  في  »إننا  إسماعيلي:  المامون 
وأبناء  بالمغرب  العلويين  الــشــرفــاء 
لجد  وبــالــخــارج  بــالــمــغــرب  عمومتهم 
مسرورين لهذا البالغ، حيث كنا أول من 
التزوير  ظــاهــرة  لمحاربة  ونـــادى  بلغ 
والبيع والشراء في النسب الشريف من 

طرف أصحاب المصالح«.
هذا  »نثمن  البالغ:  وأضاف صاحب 
القرار الصائب بتفادي أي لبس قد يمس 
الوثائق المعمول بها قانونا والصادرة 

عن الرابطة مستقبال..«.

»فكها يا من وحلتيها«.. الزوايا ال تضم النصابين فقط

الشرفاء يهددون بالتخلي عن البطاقة 
الوطنية بعد منع بطائق النسب الشريف

خبايا األمور2
 في ما يجري 

ويدور

ضريح موالي 
إسماعيل بن 
علي الشريف 

بمكناس

العنصر خارج مفاوضات التعديل الحكومي 

> الرباط. األسبوع

القياديين  بعض  يعيش 
المقربين من امحند العنصر 
الشعبية  الحركة  عــام  أمين 
مآل  بسبب  شــديــدا  غضبا 
قضية المفاوضات الحكومية 

حول التعديل الحكومي.
هؤالء المقربون من امحند 
يــعــيــشــون غضبا  الــعــنــصــر 
شديدا بعدما أقصي العنصر 

التعديل  ملف  مــبــاشــرة  مــن 
الحركة  أن  رغــم  الحكومي، 
الشعبية هي الحزب المعني 
أكثر بملف التعديل الحكومي 
بسبب الحقيبة الوزارية التي 
الشباب  قــطــاع  فـــي  فــقــدهــا 
والرياضة، غير أن بن كيران 
وسار  وحــده  بالملف  مسك 
وفي  جهات)...(  مع  يناقشه 
العنصر  أصـــبـــح  الــمــقــابــل 
زعماء  بــاقــي  مــثــل  صمثله 

يعلم  ال  الحكومة  األغلبية 
بالتدقيق آخر تطورات ملف 

التعديل الحكومي.
قال مقربون من  ذلك،  إلى 
األخير  هـــذا  إن  كــيــران  بــن 
يشرف على وضع تصور عام 
الحكومي  للتعديل  وشامل 
المقبل، والذي يهم عدة أسماء 
وزارية ويناقشه مع الجهات 
ـــي حالة  بـــدايـــة، وف الــعــلــيــا 
حصوله على الضوء األخضر 

سيعرضه على اجتماع زعماء 
قبل  عليه  لالطالع  األغلبية 
كمقترح  الــمــلــك  ـــى  إل رفــعــه 
رســـمـــي. فـــي مــقــابــل بعض 
المصادر التي تؤكد أن إبعاد 
العنصر من مشروع التعديل 
إحراجه  تفادي  بسبب  جــاء 
داخــــل الـــحـــزب، خــاصــة أن 
التعديل المرتقب بات قريبا 
من اإلطاحة برؤوس حكومية 

حركية أخرى.

بن كيران يقترح تعديال شامال للحكومة



في حفل امتزج فيه الشعر 
الجميل بالموسيقى األصيلة 
وشهادات االعتراف بقيمة 
المحتفى به، تسلم الشاعر 
البرتغالي »نونو جوديس« 
إطار  في  البيضاء،  بالدار 
الدولي  المعرض  فعاليات 
للكتاب والنشر، في دورته 
الحادية والعشرين، جائزة 
»األركانة« العالمية للشعر، 

في دورتها التاسعة.
نجمي،  ح���س���ن  ورأى 
األمين العام ل�«بيت الشعر 
في المغرب« الذي قدم حفل 
تسليم الجائزة، أن جوديس 
»استطاع نحت نص شعري 
وريثا  اعتبره  كما  عميق«؛ 
الشعري  ل��ل��ت��راث  حقيقيا 
البرتغال،  ف���ي  ال��ح��دي��ث 
ول���ش���ع���ري���ة ل���ه���ا ت���اري���خ 

وقيمة.
وق����ال ن��ج��ي��ب خ����داري، 
رئ��ي��س »ب��ي��ت ال��ش��ع��ر في 
المغرب« إن جوديس »شاعر 
يفتن العالم بقصائد عميقة 
تختزل الوجود في كلمات 

وإنه  وم��ض��ي��ئ��ة«،  قليلة 
»عرف كيف يلغي الحدود 
مع النثر من دون أن يفقد 

الشعر طراوته«. 
..وتعتبر جائزة »األركانة« 
البالغة قيمتها المالية 120 
ألف   15 أل��ف دره��م )نحو 
التي يسلمها »بيت  دوالر( 
الشعر في المغرب« كل سنة، 
بشراكة مع مؤسسة الرعاية 
لصندوق اإليداع والتدبير، 
وبتعاون مع وزارة الثقافة، 
 ،2002 عام  أحدثت  والتي 
واس���ت���وح���ت اس��م��ه��ا من 
»األركان« الشهيرة،  شجرة 
هيئة  ت��ق��ره��ا  ج��ائ��زة  أول 
مستقلة  م��غ��رب��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة 
تعنى باإلبداع الشعري على 
وهي  العالمي.  المستوى 
»ت��ه��دف إل���ى إي��ج��اد منفذ 
المغربية  للشعرية  جديد 
العالم،  ش���ع���ري���ات  ع��ل��ى 
والتعريف بها، على خلفية 
المغربي  الصوت  إسماع 
إبداعات  من  قريبا  وجعله 

الشعرية المجددة«.
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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
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جريدة

اجلرائد

ليس من حقي متابعة شباط في 
غياب شكاية رئيس الحكومة

يحكمون،  المنتخبين  دع 
وأق�����ول ل���ك ل��ي��س م���ن حقي 
قانونا أن آمر بفتح تحقيق في 
ملف ات��ه��ام��ات ش��ب��اط م��ا دام 
يتقدم  ل���م  ال��ح��ك��وم��ة  رئ���ي���س 
بشكاية، ليس من حقي أن أنوب 
عن أي أحد ما لم يتقدم بشكاية، 
كما أن البرلماني يتمتع بالحصانة 
بقوة الدستور، فكيف تطلب مني 
أن أسائله، ليس من حقي أن أسائل 
بوانو، أو أسائل شباط، ما دام قد 
قال ما قاله بمناسبة أداء مهامه البرلمانية دون مجادلة في 

ما هو ممنوع دستوريا.
> مصطفى الرميد »وزير العدل والحريات«

الهبات اإللهية والهبات الخليجية
ي��ج��ب ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن 
على  فقط  المحدود  التركيز 
الميزانية  التقليص من عجز 
ال يكون استراتيجية اقتصادية 
في حد ذاتها، وهذا غير كاف. 
للنمو  م����ح����رك����ات  وت�����وج�����د 
الحكومة  أوقفتها  االقتصادي 
الحالية عوض تشغيلها والرفع 
منها، كاألشغال العمومية والسكن 
واالستراتيجيات  االج��ت��م��اع��ي، 
التصديرية القطاعية، واالستهالك 

األسري. هذه النتائج السيئة واضحة 
اآلن للجميع. وفي الوقت نفسه هناك هبات إلهية ساعدت 
وهي  بالضبط،  الفترة  ه��ذه  في  اآلن  المغربي  االقتصاد 
دوالر   100 من  استثنائية  بصفة  البترول  سعر  انخفاض 
للبرميل إلى 50 دوالرا في ظرف 6 أشهر. ثانيا، توجد هبات 
من الخليج قلصت كذلك من عجز المبادالت الخارجية وتعطي 
بعضا من  السيولة لالقتصاد التي تمكن البنوك من تقديم 

قروض لألسر والمستثمرين والمقاولين.
> عادل الدويري »وزير سابق«

الوزير الرقاص
إعالم  وس��ائ��ل  نقلت 
مغربية خبرا جاء فيه أن 
البنك الدولي دعا حكومة 
األستاذ عبد اإلله بن كيران 
إلى إعادة النظر في طريقة 
غاز  قنينة  ألس��ع��ار  دعمها 
البوتان، وهنا تأخذ الدعوة 
صيغة تعليمات واضحة  يجب 
اإلسراع في تنفيذها، وإال فإن 
حكومة األستاذ بن كيران تدرك 
ج����ي����دا ح����ج����م ال���ص���ع���وب���ات 
واإلكراهات التي ستعترضها في 
حال عدم االمتثال لهذه األوامر.

والحقيقة أن الحكومة المغربية استبقت األوامر ألنه كما 
يقال »الحر يفهم غير بالغمزة« ذلك أن الوزير الرقاص الشهير 
يقدمه  ال��ذي  الدعم  النظر في  إع��ادة  سبق وأن تحدث عن 

صندوق المقاصة ألسعار غاز البوتان.
ومع أن الحكومة من خالل وزيرها الرقاص تبدع اآلن في 
الحديث عن أشكال إصالح منظومة دعم  غاز البوتان، وتعتمد 
في ذلك لغة جذابة، إال أنه ولألسف الشديد فإنها تفتقد لحد 

اآلن إلى خطة دقيقة وفعالة لمعالجة هذا اإلشكال.
> عبد اهلل البقالي »حزب االستقالل«

مسؤولية اإلسالم
الرئيسي  ال���س���ؤال 
إذا  ما  معرفة  في  يكمن 
ك���ان اإلس����الم ه��و الذي 
أن  أم  المعتقدين،  يصنع 
الذين  ه���م  ال��م��ع��ت��ق��دي��ن 
يصنعون اإلسالم. فإذا كان 
االحتمال األول هو الصحيح، 
اإلسالم  ت��زوي��د  ي��ج��ب  إذن 
للتغيير  قابلة  غير  بعقائد 
متطلبات  ج��م��ي��ع  وت���ل���ب���ي 
المسلمين. أما إذا كان االحتمال 
ما  وهذا  الصحيح  هو  الثاني 
أعتقد طبعا، فبهذا تقع مسؤولية 

اإلسالم على عاتق المسلمين.
أستاذ القضايا اإلسالمية بجامعة برن

عرف التمويل اإلسالمي منذ نشأته 
خالل سنوات السبعينات، تطورا كبيرا 
ونموا مطردا على المستوى العالمي. 
كمنافس  بقوة  نفسه  يفرض  وأصبح 
للتمويل التقليدي، إذ وصلت نسبة نموه 
إلى 17.6% ما بين سنتي 2009 و2013. 
وهكذا، أصدر البنك المركزي للبحرين 
السيادية  اإلس��الم��ي��ة  ال��س��ن��دات  أول 
وارتفعت   .2001 )صكوك( خالل سنة 
المتوسط  في   35% بنسبة  إصداراته 
خالل الفترة 2002-2012، رافعا بذلك 
من  اإلسالمية  األص��ول  ذات  السندات 
مستوى 4 ماليير إلى مستوى 83 مليار 
تبلغ  أن  المتوقع  ومن  أمريكي،  دوالر 
عبر  اإلسالمية  السندات  تطور  نسبة 
سنويا إلى حدود سنة   %19.7 العالم 

.2018
المالية  األص������ول  ت���ج���اوزت  ف��ق��د 
اإلسالمية العالمية 2.000 مليار دوالر 
أمريكي سنة 2014، ومن المحتمل أن 
3.400 مليار دوالر أمريكي  تصل إلى 
دوالر  م��ل��ي��ار   4.000 ث��م   2018 س��ن��ة 

أمريكي عام 2020.
وأندونيسيا،  قطر،  من  كل  وتتوفر 
والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، 
وتركيا  المتحدة،  العربية  واإلم���ارات 
)باستثناء إيران(، على نسبة 78% من 
األص��������ول ال���م���ص���رف���ي���ة اإلس���الم���ي���ة 

العالمية.
المركزي  البنك  سلم  فرنسا،  في   ..
إلنشاء  التراخيص  أول��ى   2009 سنة 
الحكومة  قامت  كما  إسالمية،  بنوك 
بأولى  السنة  نفس  خ��الل  الفرنسية 
والقانونية  ال��ض��ري��ب��ي��ة  ال��ت��ع��دي��الت 

لمالءمتها مع المالية اإلسالمية.
انخرط المغرب في هذه الحركية سنة 

2007 عندما رخصت السلطات المغربية 
للبنوك التقليدية بتنويع سلة خدماتها 
وتقديم عروض محدودة من المنتجات 
الشريعة  مع  تتوافق  البديلة  المالية 
اإلسالمية. وفي سنة 2009، الءم المغرب 
جبائيا منتوج المرابحة على مستوى 
على  والضريبة  الدخل  على  الضريبة 

القيمة المضافة وواجبات التسجيل.
وفي سنة 2013، صادق على قانون 
يسمح بتوسيع نطاق األصول المؤهلة 
باستبدال  ال��دي��ون  تسنيد  نطاق  إل��ى 
مفهوم الدين بفكرة األصول المؤهلة، 
 »Actifs  الثابتة األص��ول  تضم  التي 
غير  أو  ال��م��ن��ق��ول��ة  أو   corporels«

المنقولة.
القانون على ظهور  وسيشجع هذا 
في  تم  كما  بالمغرب،  للصكوك  س��وق 
ال��م��ص��ادق��ة على   2014 س��ن��ة  أواخ����ر 
بمؤسسات  المتعلق   103.12 القانون 

االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، 
الذي يضم قسما )القسم الثالث( خاصا 

بالبنوك التشاركية.
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ت��ص��ن��ي��ف، يحتل 
تعادل  التي   »-  BBB« درج��ة  المغرب 
االستثمار  درج��ة  في  األخيرة  النقطة 
 »Catégorie Investment Grade«
خالل شهر يونيو 2014 بلغ جاري الدين 
العمومي 587 مليار درهم، تخص 140 
مليار درهم منها الديون الخارجية، على 
أساس متوسط نسبة للفائدة حددت في 
الداخلي  للدين  بالنسبة   %5.2 نسبة 

ونسبة 3% بالنسبة للدين الخارجي.
السياق  ه���ذا  ف��ي  ل��ل��م��غ��رب،  يمكن 
االقتصادي والمالي المتوتر، أن يصدر 
أجل  م��ن  بديل  كحل  سيادية  صكوكا 
تحسين تمويل ديونه العمومية، كما هو 
أصدرت  التي  المتحدة  المملكة  شأن 
وزارة الخزينة لديها خالل شهر يونيو 

من السنة الماضية 2014 سندات دين 
س��ي��ادي��ة ع��ل��ى ش��ك��ل ص��ك��وك ل��م��دة 5 
سنوات بسعر أداء سنوي يبلغ %2.06 
وت��اري��خ ل��الس��ت��ح��ق��اق م��ح��دد ف��ي 22 
2019. وقد مكن هذا اإلصدار  يوليوز 
وزارة الخزينة البريطانية من الحصول 
على 200 مليون ليرة إسترليني )322 
هذه  أن  كما  أم��ري��ك��ي(.  دوالر  مليون 
الصكوك قد تميزت بارتفاع كبير وهائل 
المستثمرين  ط��رف  من  عليها  للطلب 
سواء المتواجدين بالمملكة المتحدة أو 
للتمويل  الرئيسية  للمراكز  المنتمين 
اإلسالمي في جميع أنحاء العالم، وقد 
بلغ رصيد هذه الصكوك 2.3 مليار ليرة 

إسترليني.
كذلك  الصكوك  بهذه  اكتتبت  كما 
مركزية  وب���ن���وك  س��ي��ادي��ة  ص��ن��ادي��ق 
ع��ال��م��ي��ة. وبهذه  م��ال��ي��ة  وم��ؤس��س��ات 
اإلصدارات، أصبحت بريطانيا أول دولة 
غربية تلجأ إلى إصدار صكوك سيادية 
تدفع نحو تعزيز دورها كمعقل للتمويل 

اإلسالمي.
إنشاء  وت��ي��رة  وتسريع  ولتشجيع 
مؤسسات التمويل اإلسالمي وتحفيزها 
على النمو والتطور، أصبح من الالزم 
على المغرب أن يضع إطارا جبائيا - 
خاصا  وجذابا  مرنا  مناسبا،  قانونيا 
التجربة  التمويل، ألن  النوع من  بهذا 
أثبتت صعوبة تطبيق المنتجات المالية 
اإلسالمية في األنظمة التقليدية بسبب 
النظام الضريبي المعتمد غير العادل 
المنتجات  م��ن  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  بالنسبة 

المالية.
< رشيد الدخايلي )أستاذ باحث 
بمركز البحوث األوروبية في مجال 
التمويل(

لشاعر  سنتيم  مليون   12
برتغالي في الدار البيضاء

قراءة في خبر

لماذا يخاف المغاربة من األبناك اإلسالمية؟
إن ما يميز التمويل اإلسالمي عن التمويل التقليدي هو اعتماده على مقاربة مختلفة 

بالنسبة لقيمة الرأسمال وقيمة العمل، بحيث يستند التمويل اإلسالمي على تقاسم الربح 
والخسارة، ويحظر أي فكرة تتعلق بأجر ثابت منفصل عن المردودية التي توفرها 

.»Actifs Tangibles«  األصول الملموسة

العوائق التشريعية التي تقف في وجه التمويل اإلسالمي

أكد وزير العدل الجزائري حافظ األختام الطيب لوح، الخميس الماضي، أن 
الجزائر طلبت إصدار إنابة قضائية إلى السلطات القضائية في المملكة المغربية 
بخصوص اعتقال جزائري يشتبه في انتمائه إلى تنظيم جند الخالفة الموالي 

ل�»داعش«، بحسب ما أفادت به »وكالة األنباء الجزائرية«.
وقال الوزير لوح في البرلمان عقب التصويت على مشروع القانون المتعلق 
بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، إن »النيابة المختصة التمست 
السلطات  إلى  قضائية  إنابة  إص��دار  بالملف  المختص  التحقيق  قاضي  من 
القضائية في المملكة المغربية الشقيقة، للتعرف أوال، على هوية المقبوض 
عليه وموافاة السلطات القضائية الجزائرية من قبل السلطات القضائية في 

المملكة المغربية بكل المعلومات«.
وأوضح لوح أن هذا االلتماس يندرج ضمن »التعاون القضائي بين السلطات 

القضائية الجزائرية والمغربية«.
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت قبل أيام أنها ألقت القبض على مواطن 
جزائري يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي، في ضواحي مدينة وجدة شرق 
المغرب، أرسله تنظيم »جند الخالفة« إلى المغرب من أجل التنسيق مع عناصر 

موالية لتنظيم »داعش«.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها أن المواطن الجزائري أماط اللثام عن 
تحرك تنظيم »جند الخالفة« الستقطاب عناصر متشبعة بالفكر الجهادي من 
تحت  المغرب  ف��ي  حاليا  م��وج��ود  اإلره����اب،  قضايا  ف��ي  والمتهم  ال��م��غ��رب، 

الحراسة.
ووفق البيان، فإن نتائج التحقيق مع الجزائري »كشفت في سابقة من نوعها 
عن تخطيط جند الخالفة إلخضاع المستقطبين، لتدريبات عسكرية في الجزائر، 

الدول  في  الجهاد  إعالن  أجل  من  في سياق مشروع مشترك 
المغاربية وفي أوروبا«.

الجزائر تالحق »داعشيا«
 اعتقل في وجدة
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المجلس  رئيس  العثماني،  الدين  سعد  قال 
الوطني لحزب العدالة والتنمية والوزير السابق 
في الخارجية، ب��أن ب��وادر ع��ودة ال��دفء إلى 
العالقات المغربية اإليرانية قد انطلقت منذ 
3 سنوات، ويعتقد المتتبعون أن العثماني 
اإلعالمي  خ��روج��ه  خ��الل  م��ن  التأكيد  ي��ري��د 

األخير، عن دور محتمل قام به إبان توليه حقيبة 
الخارجية)..(.

 وقال العثماني في تصريح لموقع 
»هسبريس« بأن الوزير المنتدب في 
يوسف  ال���س���اب���ق،  ال���خ���ارج���ي���ة 
العمراني، سبق له أن التقى بنظير 
له من الجانب اإليراني بطلب من 
موضوع  وت���ب���اح���ث���ا  ط����ه����ران، 

العالقات بين البلدين.
وأضاف العثماني، أن لقاءات 

أخرى، وصفها ب�»العرضية«، جمعت دبلوماسيين 
قبل سنوات  إيران  من  بدبلوماسيين  مغاربة 
اللقاءات  هامش  على  كثيرة  مناسبات  وفي 
والمؤتمرات الدولية التي شارك فيها المغرب، 
مشيرا إلى أن عضوية المغرب وإيران في 
عدد من المنظمات فرضت هذه »اللقاءات 
»المبادرات  أن  أكد  لكنه  العفوية«، 
القوية للدبلوماسية المغربية تجاه 
إيران كانت بعد خروجه من 

الحكومة«.
ال���ع���الق���ات  أن  ي����ذك����ر 
ال��م��غ��رب��ي��ة م����ع إي�����ران 
مقطوعة منذ سنة 2009، 
على خلفية اتهام السفارة 
اإليرانية بنشر التشيع 

في الرباط.

سعد الدين العثماني: أنا »صاحب الفضل« في تحسن العالقات مع إيران

تجسست إسبانيا عبر برامج - شفرة خبيثة 
»حصان طروادة« على عدد من الدول التي تعتبرها 
المغرب،  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  إل��ي��ه��ا  بالنسبة  ه��ام��ة 
وبريطانيا، والبرازيل، كما كانت في الوقت ذاته 

عرضة للتجسس من طرف فرنسا ببرنامج آخر.
هذا ما جاء في ملف جريدة »الموندو« المنشور، 
المخابرات  نجحت  حيث  الماضي،  األح��د  ي��وم 
خبيثة  شفرة  أو  برنامج  إن��ش��اء  ف��ي  اإلسبانية 
»حصان طروادة« باسم »كاريتو« وزرعته في عدد 
على  متعددة  دول  في  والهواتف  الحواسيب  من 
المغرب، والبرازيل، وبريطانيا، وفرنسا،  رأسها 
المتحدة،  والواليات  وفنزويال،  وإي��ران،  وليبيا، 
وكذلك إسبانيا، وأساسا في منطقة الباسك التي 

ترغب في االنفصال.
ورك�����زت ال��م��خ��اب��رات ع��ل��ى ال���ب���رازي���ل بحكم 
االستثمارات اإلسبانية الكبيرة في هذا البلد الواقع 
في أمريكا الالتينية، وكانت ترغب في معرفة كل 

األسرار التي لديها ارتباط بعالم االقتصاد.
وركزت على بريطانيا بحكم الخالف القائم حول 
السيادة على مضيق جبل طارق ومواضيع أخرى 
مثلها مثل فرنسا والواليات المتحدة. لكن التركيز 
الرئيسي كان أساسا على المغرب، حيث نجحت 
المخابرات اإلسبانية في التغلغل في 383 هاتفا 
البرازيل  الثانية  الدرجة  في  بينما  وإلكترونيا 

ب�173، أي أقل من النصف.
وتنشر جريدة »الموندو« كيف قامت المخابرات 
بمطالبة أحد عمالئها واسمه »دفيد فيدال« الذي 
الماضية،  ال��س��ن��ة  ص���در  ك��ت��اب  ف��ي  ذل���ك  يحكي 
المسؤولين  أرق��ام  من  عدد  أكبر  على  بالحصول 
ال��م��غ��ارب��ة وف���ي ش��ت��ى ال��م��ج��االت ل���زرع الشفرة 

الخبيثة.
ويكتب »عندما طلبت مني المخابرات ذلك سنة 
2005، شككت في إعدادها لشفرة حصان طروادة… 
وإذا كنت تعرف هاتف ضابط شرطة وتزرع فيه 

العام  المدير  مع  سيتحدث  الضابط  هذا  شفرة، 
للشرطة، واألخير مع وزير الداخلية، وهذا مع….

ويتم زرع الشفرة الخبيثة«.
وتبرز الجريدة نجاح المخابرات اإلسبانية في 
زرع هذه الشفرة الخبيثة في هواتف وحواسيب 
حيث   ،2014 إل��ى   2007 سنتي  بين  ما  متعددة 
استطاعت شركة »كاسبرسكي« رصد هذه الشفرة 
واإلعالن عن ذلك في موقعها ونشر خريطة انتشار 
هذه الشفرة، فتم مباشرة تجميد الشفرة في جميع 

الحواسيب والهواتف تفاديا للمشاكل.
م���ن جامعة  ب����ارب����ودو«  »ك����ارل����وس  وي���ق���ول 
»كومبلوتينسي« وباحث في اإلعالميات »برنامج- 
التي  العادية  الشفرات  من  ليس  كاريتو  الشفرة 
يستعملها اإلجرام المنظم بل ذو تقنية عالية، وال 
يمكن سوى للدول والتي تتوفر على تكنولوجيا 

متطورة إنتاج مثل هذه البرمجيات ألنها معقدة 
وتستهدف أساسا المعلومات السرية وليس الربح 
المادي«، ويشكك باحث آخر في أن تكون إسبانيا 

وراء هذه التكنولوجيا المتطورة.
ويرى خبير آخر، وهو »فيسنتي دياث« من شركة 
»كاسبيرسكي« أن تحديد هوية الجهة التي صنعت 
الشفرة الخبيثة مرتبط باألماكن الجغرافية التي 
»إنجليزية  الملفات  ولغة  عليها  التركيز  ج��رى 
ضعيفة وإسبانية راقية«، واعتمادا على هذا يشير 

هذا الباحث إلى إسبانيا.
ويقول »كارلوس باربودو«: »لقد تم زرع الشفرة 
في 383 حاسوبا مغربيا ورقما غير معروف من 

هدفا  كان  المغرب  الهواتف، 
رئيسيا، وبالتالي، فكاريتو هو 

إسباني بدون شك«.

حصان طراودة اإلسباني.. شفرة خبيثة
 للتجسس على المغرب

سفير روسيا في الحــروب الجــديــدة
الرباط وعجلة 

التاريخ المأساوية
صدر مؤخرا، في المغرب باللغتين العربية 
والفرنسية كتاب العالم والدبلوماسي الروسي 
»فاليري  ال��رب��اط  ف��ي  ال��س��اب��ق  روس��ي��ا  سفير 
فوروبيوف« بعنوان: »المواطن والدولة: عجلة 

التاريخ المأساوية«.
أصدر »فوروبيوف« هذا الكتاب بتعاون مع 
الخبير الروسي »سيرغي كوريتس« وبدعم من 
وصدر  الروسية،  المغربية  الصداقة  جمعية 
الكتاب في المغرب باللغتين الفرنسية والعربية 

دفعة واحدة.
هذا الكتاب عبارة عن دراسة مركبة مكرسة 
الدولة والسلطة والحقوق. مثال  لمسائل بناء 
يحلل المؤلف فيه موضوع العالقات المتبادلة 

بين السلطة ومؤسسات المجتمع المدني.
نشر الكتاب باللغة الروسية في روسيا منذ 
ع���دة س���ن���وات، وأث�����ار اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ي��را لدى 
الجامعات  وأس��ات��ذة  المحترفين  المختصين 

وطالبها.
المغربية -  الصداقة  واعتبر رئيس جمعية 
الروسية عبد اللطيف البحراوي كتاب العالمين 
الروسيين هذا مجهودا أكاديميا جديا ممتعا 
سيستفيد منه طالب كليات الحقوق، وكل من 

مسائل  ع����������الق����������ات ال��������دول��������ة ت���ه���م���ه 
بمواطنيها.

ومن المتوقع 
حفل  إق����ام����ة 
هذا  ل��ت��ق��دي��م 
في  ال����ك����ت����اب 
ال�����م�����ك�����ت�����ب�����ة 
الوطنية للمملكة 
ال����م����غ����رب����ي����ة 
بحضور ممثلي 
أوساط المثقفين 
والدبلوماسيين 
والصحفيين، في 
فبراير  أواخ�������ر 

الجاري.

بقصر  جمعهما  ال��ذي  اللقاء  خ��الل 
اإلليزيه، سر رئيس الجمهورية، فرانسوا 
الظروف  لتوفر  الملك  وجاللة  هوالند، 
وثيق  لتعاون  جديدة  دينامية  إلط��الق 
وطموح بين المغرب وفرنسا في جميع 

المجاالت.
المرتبطين  ل��ك��ل  رائ����ع  خ��ب��ر  »ه����ذا 
بالعالقة الفريدة والقوية جدا بين بلدينا 
في كل من فرنسا والمغرب، خصوصا 
خالل  بها  م��رت  التي  االضطرابات  أن 

إطار  في  نشازا  ب��دت  األخيرة  األشهر 
الشراكة االستثنائية التي طالما سادت 
والتي يجب أن تظل سائدة بيننا.ويضع 
االتفاق الذي عقد في 31 من يناير بين 
من  يقينا  مالئما  إط��ارا  العدل  وزي��ري 
طبعت  التي  المؤسفة  الحوادث  تكرار 
األشهر األخيرة، بفضل تعزيز التعاون 
مؤسساتنا  بين  المعلومات  وت��ب��ادل 
الكامل  االح��ت��رام  إط��ار  ف��ي  القضائية 
للتشريعات وااللتزامات الدولية لكل منا. 

تجاوز  ع��ل��ى  ب��ل��دي��ن��ا  ق�����درة  وت��م��ث��ل 
تجسيد  خير  ي��د  ف��ي  ي��دا  الصعوبات 
لوجود اإلرادة السياسية لدى الجهتين 
في الحفاظ على عالقة ال نظير لها في 
وسيظل  المغرب  كان  المنطقة. لطالما 
بالفعل شريكا أساسيا لفرنسا، وسندعم 
التعاون معه والمضي قدما معا على قدم 
المساواة كل بفضل مزاياه: حتى نواجه 
يستهدف  الذي  اإلرهابي  التهديد  معا 
بلدينا.. عالوة على هذا، تعرف السلطات 

على  االعتماد  بإمكانها  أن  المغربية 
ووفي  ثابت  حليف  هي  التي  فرنسا، 
لمساعدتها في الدفاع عن مصالحها في 
نيويورك أو بروكسيل، كما أنها فاعل 
عملية  ف��ي  بمواكبتها  االل��ت��زام  دائ���م 
مرجعي  اقتصادي  وش��ري��ك  التحديث 
االستثمارات  نصف  يقرب  ما  ومصدر 
األجنبية في المملكة، كما أن 750 من 
بالمغرب،  الفرنسية مستقرة  الشركات 

خالقة بذلك أكثر من 120000 وظيفة.

السلطات المغربية بإمكانها االعتماد على فرنسا
سفير فرنسا »شارل فرييس«:

سعد الدين 
العثماني

إدارة مغربية

شارل 
فارييس

كاريكاتور
األسبوع



لم يسبق أن أثارت انتخابات تجديد رئيس »الودادية الحسنية للقضاة« جدال كالذي 
عرفته، مؤخرا، فقبل انتخاب عبد الحق العياسي رئيسا من جديد، كان القاضي نور 

الدين الرياحي من أشد منافسيه، وقد تحولت المنافسة بينهما قبل أن تصل إلى ردهات 
المحاكم إلى مادة خصبة لوسائل اإلعالم، غير أن الحرب وضعت أوزارها بعد فوز العياسي 

بالرئاسة، في المقابل قرر نور الدين الرياحي تأسيس جمعية أطلق عليها اسم »رابطة 
قضاة المغرب« وهي ليست جمعية جديدة بقدر ما هي إحياء للجمعية التاريخية للقضاة، 

والتي سبقت تأسيس »الودادية«، حسب ما أكده هو نفسه في حواره مع »األسبوع«.
هو إذن حنين للماضي، يقول الرياحي: »اليوم َنِحنُّ إلى أحكام قضائية »مطروزة« كما 

كان يطرزها أسالفنا، كما َنِحنُّ إلى قرارات قضائية »مطروزة« من الناحية القانونية 
والقضائية واالجتهادية.. ، أشهر الرياحي ورقة »واجب التحفظ« في وجه عدة أسئلة، 

لكن ذلك لم يمنعه من الحديث بشكل مقتضب عن إمكانية إشراف القضاة على 
االنتخابات باعتبارهم مؤهلين لذلك بالتجربة، حسب قوله.

في هذا الحوار، يتحدث الرياحي المحامي العام بمحكمة النقض عن بعض الجوانب 
المثيرة في قضية الحاج تابت باعتباره كان ممثال للنيابة العامة، ويكشف كيف نصبت 

الكاميرات في محكمة الدار البيضاء، بشكل يؤكد بأن الملك الراحل الحسن الثاني كان 
يتابع القضية)..(، كما يؤكد اقتناعه التام بمطلب اإلعدام الذي تقدم به كنيابة عامة 
ضد »الكومسير تابت« فـ»لو لم تقم الدولة بإعدامه ألعدمته عائالت الضحايا«، يؤكد 

الرياحي.
< حاوره: سعيد الريحاني
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بصفتكم قاضيا، أسستم مؤخرا جمعية أطلقتم 
عليها اسم »رابطة قضاة المغرب«، ما الهدف من 

تأسيسها؟
>> رابطة قضاة المغرب هي جمعية تنشط 
ف��ي إط���ار ظهير ال��ح��ري��ات ال��ع��ام��ة، وف��ي إطار 
الدستور الجديد الذي أعطى للقضاة الحق في 
تأسيس الجمعيات المهنية، هذا اإلطار له حمولة 
في  أنشأت  باسم جمعية  ترتبط  تاريخية ألنها 
بداية فترة الستينيات من طرف قضاة المغرب، 
وقد قررنا إحياءها بنفس االسم نظرا لإلشعاع 
القضائي والعلمي والثقافي والقانوني الذي كان 
لرابطة قضاة المغرب في بداية ستينيات القرن 
الماضي، والتاريخ يذكر شخصيات قضائية لها 

والسي  الحفياني،  السي  أمثال  من  كبير  وزن 
السراج.. باإلضافة إلى قضاة آخرين منهم من 
قضى نحبه ومنهم من مازال حيا، كانوا يشكلون 
بالنسبة لنا عندما كنا شبابا منارات في الفكر 
أحد  العراقي  أحمد  سيدي  ومنهم:  القضائي 
موضوع  في  كثيرة  مؤلفات  ول��ه  المؤسسين، 
استقالل القضاء.. طبعا هذه الرابطة التي كانت 
العربي  العالم  على مستوى  نوعها  من  األول��ى 
وتغير اسمها لتصبح »الودادية الحسنية للقضاة« 
وقد كانت الجمعية الوحيدة التي يمكن االنتساب 
إليها، لكن بعد دستور 2011 أصبح للقضاة الحق 
الشأن  عن  تدافع  مهنية،  تأسيس جمعيات  في 

المهني..

الحنين إلى ما قبل تأسيس الودادية
 الحسنية للقضاة 

 
هل معنى ذلك أنكم تحنون إلى فترة ما قبل تأسيس 

»الودادية الحسنية للقضاة«؟
المسار  بعد  المغرب  قضاة  جميع  تماما،   <<
للقضاة، أصبح لديهم  للودادية الحسنية  المتعثر 
قول  تعلمون  أنكم  شك  وال  الماضي،  نحو  حنين 

الشاعر: 
وحبب أوطان الرجال إليهم

مآرب قضاها الشباب هنالكا
إذا ذكروا أوطانهم ذكرته

عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا

.. هذا حنين إلى أولئك الرجال، وإلى أحكامهم 
إلى  َنِحُنّ  اليوم  القانونية..  وإبداعاتهم  القضائية 
أحكام قضائية »مطروزة« كما كان يطرزها أسالفنا، 
كما َنِحُنّ إلى قرارات قضائية »مطروزة« من الناحية 
القانونية والقضائية واالجتهادية، وهذا هو الهدف 

من هذا الحنين إلى الماضي اإلبداعي للقضاة..
هو  ذكرتهم  الذين  القضاة  بين  المشترك  القاسم 
انتماؤهم لفترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، 
الحسن  في عهد  القضاة  أن  نفهم من كالمك  هل 
الثاني كانوا أكثر التزاما بقضيتهم وبوفائهم للمبادئ 

القضائية..؟
>> البد من أن نقول كذلك إن هناك شبابا في 
عهد الملك محمد السادس نصره الله، يحنون إلى 
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الرياحي القاضي الذي طالب بإعدام الحاج تابت في حوار مع »األسبوع«:

القضاة مؤهلون لإلشراف على االنتخابات وشباب 

منهم يحنون إلى أيام الحسن الثاني

لو لم تقم الدولة بإعدام الحاج 
تابت ألعدمته عائالت الضحايا 

اللواتي فاق عددهن 500 امرأة

حوار العدد

القاضي نور 
الدين الرياحي



هذا الماضي، وهناك قضاة شباب يربطون بين ما 
تحقق دستوريا اليوم في عهد الملك محمد السادس 
والجيل السالف.. يكفي االطالع على الدستور، لنعرف 
أن القضاء أصبح »سلطة قضائية« مستقلة إلى جانب 

السلطة التشريعية والتنفيذية..

القضاة ال يمكن أن يحتجوا في الشارع
 

يكونوا  ل��م  ال��ث��ان��ي  الحسن  عهد  ف��ي  ال��ق��ض��اة  لكن 
الملك محمد  في عهد  القضاة  وبالمقابل  يحتجون، 
السادس أصبحوا يحتجون، وينزلون إلى الشارع؟

>> أنا ال يمكنني أن أجيب على تصرفات جمعية 
واجب  بحكم  القضاة(،  نادي  )يقصد  أخرى  مهنية 

التحفظ والزمالة، وبحكم انتمائي لجمعية أخرى.
انتقاده  معرض  ف��ي  ق��ال  ال��ذي  الوحيد  كنت  ولكن 
الحتجاجات القضاة: »إن إعطاء السيارة أو الطائرة 
أو السفينة أو الدراجة لشخص ال يتقن فن القيادة، 
إما بنقص أو جهل أو اعتالء أو صغر سن أو تباه أو 
مركب نقص أو ال مباالة.. يؤدي دائما إلى انقالب 
الوسيلة وإصابة الركاب بجروح متفاوتة الخطورة«.

الحسنية  للودادية  كموقف  قلته  األمر  هذا   <<
الودادية،  باسم  رسميا  ناطقا  كنت  وق��د  للقضاة، 
كانت  بجانبه  ولكن  الكتابة،  في  أسلوبي  األسلوب 
هناك صفتي كناطق رسمي باسم الودادية الحسنية 
للقضاة.. بالمناسبة أؤكد أن رابطة قضاة المغرب ال 
يمكن أن تنهج هذا السلوك، ولنا عدة أهداف، أولها: 
تنفيذ الخطب الملكية السامية الرامية إلى إصالح 
عليه،  سنحاسب  تحمالت  دفتر  لنا  نحن  القضاء.. 
ونحن مرتبطون بتوجيهات الملك محمد السادس.. 
الدستورية  المقتضيات  تفعيل  كذلك،  أهدافنا  ومن 
المتعلقة بحرية التعبير مع التقيد بمقتضيات واجب 
التحفظ، وعندما نقول واجبات التحفظ فإننا نتحفظ 
على ما يمكن أن يصدر عن بعض القضاة في إطار 

الدفاع عن مصالحهم.. يمكن أن ندافع عن استقالل 
القضاة، وعن مسارهم المهني، وفي حالة تعرضهم 
للظلم، لكن في إطار واجب التحفظ الذي يليق بالمكانة 
السادس  محمد  الملك  خصصها  التي  القضائية 

والدستور لهم.
هناك من يقول بأن تأسيس »رابطة قضاة المغرب« 
كان مجرد رد فعل على ما وقع في انتخابات الودادية 
على  ال��ع��ي��اس��ي  ب��ف��وز  )ان��ت��ه��ت  ل��ل��ق��ض��اة  الحسنية 

الرياحي(؟

>> هذا قول مردود لعدة أسباب; نحن مجموعة 
قضاة  بينهم  الرابطة،  أسسوا  الذين  القضاة  من 
ينتمون للودادية وقضاة آخرون كانوا ينتمون لنادي 
قضاة المغرب )3 أعضاء في المكتب المركزي كانوا 
مع نادي قضاة المغرب(، طبعا من جملة األسباب، 
أننا نملك رؤية مختلفة عن الودادية الحسنية للقضاة، 

ولنا برامج مختلفة أيضا.
من التصريحات التي نسبت إليكم في الفترة األخيرة، 
تدخلوا في  األعلى  المجلس  بأن قضاة من  قولكم، 

ومارسوا  للقضاة،  الحسنية  ال��ودادي��ة  انتخابات 
ال��ت��ره��ي��ب ع��ل��ى ال��م��ص��وت��ي��ن.. ه��ل م��ازل��ت متشبثا 

برأيك؟
بالعديد من  أدليت  أن  لي  >>  بصراحة، سبق 
التصريحات في الحملة االنتخابية )خاصة برئاسة 
الودادية الحسنية للقضاة(، وال يمكننا تكرار الماضي، 
الذي لم يؤِد إلى نتيجة.. اإلخوان المتضررون في 
المكتب المركزي ربما قدموا طعونا قضائية، لكن ال 
الحكم  ف��ي  ن��ؤث��ر  ال  حتى  شيئا،  ن��ق��ول  أن  يمكننا 
الحكم  نحترم  نحن  ص���دوره،  المرتقب  القضائي 
القضائي الذي سيصدر كما نحترم الطعن الذي تقدم 

به المتضررون.
 

الجمعيات المهنية في أفق تأسيس
 فيدراليات للقضاة

التي أدت إلى تخلف السياسة في  من بين األم��ور 
المغرب مثال، التشتت والتفرق وعدم االجتماع حول 
كلمة واح��دة، أال تخشى أن ينتقل نفس األم��ر إلى 

القضاء؟
>> نحن ال يمكن أن نكون أكثر حكمة من مشرعي 
الدستور، بالعكس الجمعيات هي إطارات قانونية 
تجمع القضاة، علما أن نسبة 50 في المئة من القضاة 
ال ينتسبون إلى جمعيات، ألن المنخرطين سواء في 
الودادية أو في »النادي«، ال يتعدون 2400 قاض من 
مجموع 4200 قاض، باحتساب األفواج الجديدة.. 
يعني أن حوالي 2000 قاض غير مؤطرين، والهدف 
من الجمع الجديد هو تأطير القضاة ولم شتاتهم، ما 
المهنية،  للجمعيات  الحق  أعطى  قد  الدستور  دام 
وربما ستكون هناك فيدراليات في المستقبل القريب 
في  كلها  والتي ستلتقي  المهنية،  الجمعيات  تضم 
أهداف ال خالف فيها، مثل تحسين مستوى أجور 
القضاة وتعويضاتهم، والدعوة إلى استقالل السلطة 

القضائية.

اشتهرت بمرافعاتك في قضية شغلت الرأي العام وهي قضية 
»الحاج تابت« التي انتهت بإعدامه، أال ترى أن إعدامه كان قرارا 

متسرعا؟
>> هذه محاكمة تاريخية، ومحاكمة القرن كما كان يسميها 
فيها،  رافعت  بل  القضية  في هذه  أحكم  لم  أنا  الصحفيون، 
العامة   للنيابة  وكاقتناع  آنذاك،  العامة  النيابة  فيها  ومثلت 
قلت: »لو كانت هناك عقوبة أشد من اإلعدام لطالبت بها النيابة 
العامة«، وقد كنت مقتنعا جدا بذلك كقاض، وعندما صدر حكم 
اإلعدام تم رفض العفو من طرف جاللة الملك الحسن الثاني.. 
وقد كان الجميع مقتنعا بذلك.. سأطرح عليكم سؤاال كصحفيين 
لو لم تعدم الدولة الحاج تابت كمجرم، لكان الضحايا هم الذين 
سيعدمونه، فقد بلغ عددهم 500 ضحية من بينهم قاصرات.. 
تصور معي ما هو إحساس أقرباء وأزواج وإخ��وان أولئك 
»آلة  تجاه  آن���ذاك  بواجبها  قامت  ال��دول��ة  إذن،  الضحايا.. 

لإلجرام«.. أتذكر أن الصحافة حكمت قبل المحكمة..

هناك من يقول بأن التعامل الصحفي مع قضية الحاج تابت 
هو الذي أجج الرأي العام ضده؟

>>  )يضحك( واجب التحفظ يفرض علي عدم اإلجابة 
على مثل هذا السؤال، لكني مازلت أتذكر أنني تعاملت 
مع مجموعة من الصحفيين من خالل ندوات صحفية وفي 
إطار المعلومة القضائية، لكي أعطي المعلومات الحقيقية 
ألننا كنا نسمع بعض المعلومات الخاطئة، التي كانت 

تنشرها بعض الجهات المغرضة.  
هناك من يقول بأن الحسن الثاني، كان يتابع مجريات هذه 

القضية أوال بأول؟
>> حقيقة كانت هناك كاميرات تسجل ما يجري في 
قاعة المحكمة بالدار البيضاء حيث كانت تجرى المحاكمة، 
وكنا نشعر بأنها محاكمة غير عادية.. والمحاكمة كانت 
علنية، وكان يحضرها المحامون.. واجب التحفظ يمنعني 

من اإلدالء بتصريحات في الموضوع. 

  لو كانت هناك عقوبة أشد من اإلعدام 
لطالبت بها في ملف »تابت«
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احلاج تابت كما لم تشاهدوه من قبل »يقرأ القرآن الكرمي«

مشهد غير مألوف في عهد احلسن الثاني.. القضاة يتظاهرون في عهد امللك محمد السادس

كيف تنظر إلى المطالبة بإشراف القضاة على 
لنزاهتها  ض��م��ان��ا  التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات 

ونجاعتها؟
من  وبالرغم  قضائية،  كسلطة  نحن   <<
وجود بعض االنتقادات الموجهة لنا، إال أن 
القضاة في مستوى كبير جدا من العطاء ومن 
الثقافة القانونية، ومن النزاهة األدبية.. عمليا 
الطعون االنتخابية تقدم للسلطة القضائية، 
ف��ي مختلف محاكم  العمل  ب��ه  ج��اري  وه��ذا 

العالم.
المقصود هو اإلشراف القضائي من خالل 

لجنة مشرفة على االنتخابات؟
>> سبق أن كانت هناك تجربة من هذا 

النوع في بداية التسعينيات، من خالل لجنة 
وطنية ولجان إقليمية، وهي تجربة ناجحة، 
بشهادة جميع األحزاب التي نوهت بالقضاة 
وبالمجهود الذي قاموا به، ومازال األرشيف 
يحتوي على محاضر هذه اللجنة التي أحدثت 

بأمر من الملك الراحل الحسن الثاني.. 
ه��ل نفهم م��ن ك��الم��ك أن��ك ت��رت��اح إلشراف 
جهة  أي  من  أكثر  االنتخابات  على  القضاء 

أخرى؟
>> طبعا، كتجربة قضائية كان لي شرف 
التعيين فيها، أقول بأن القضاة أهل للمراقبة، 
ألن روح العملية االنتخابية كان مبنيا على 
السياسية  األح���زاب  بين  آن���ذاك،  ال��ت��واف��ق، 

والسلطات التنفيذية.. إلخراج عملية انتخابية 
نزيهة وشفافة، وقراراتهم لم تكن ملزمة، ولكن 

كان هناك إلزام معنوي..
أال تعتقد أن هذا األمر ينطوي على مفارقة 
غريبة، وهي أنك تتحدث عن فترة لم تكن فيها 
بالمقابل  المتتبعين،  نزيهة حسب  انتخابات 
أنت تقول إن إشراف القضاة ضامن لنزاهة 

االنتخابات..
اللجنة  فيها  كانت  التي  الفترة  في   <<
ال  القضاة  نحن  المحلية،  واللجان  الوطنية 
يمكن أن أدلي برأي سياسي وأنتم تعلمون 
أصرح  أن  أستطيع  ال  تحفظ  وكواجب  ذلك، 

برأي سياسي..

جتربة إشراف القضاة على االنتخابات كانت ناجحة 
في مغرب التسعينيات

حوار العدد

صورة خاصة 
باألسبوع
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في إطار تشجيعها للمقاولة واإلبداع، أطلقت 
في  المغرب«  »ستارتاب  جمعية 
يونيو 2014 النسخة الثانية من 
ك���أس ال��م��ق��اوالت ال��ن��اش��ئ��ة في 
ال��م��غ��رب، ب��ش��راك��ة م��ع شبكة 
الشريف  للمكتب  ال��م��ق��اوالت 
المقاوالت  مسابقة  للفوسفاط، 

ال��ن��اش��ئ��ة ال��ق��ادم��ة م��ب��اش��رة م��ن وادي 
السلكون. حيث كانوا ثالثين مقاولة، وبعد ثمانية 
أشهر من المنافسة ومراحل إقصائية، لم تصمد 

إال سبع مقاوالت ناشئة للنهاية والمنافسة على 
الكأس و100.000 درهم.

من أجل تحديد المقاولة الناشئة 
ستلتقي  بالكأس،  ستفوز  التي 
هيئة التحكيم وعدد من الفاعلين 
في النظام االقتصادي المغربي في 
هذه النهاية المرتقبة يوم السبت 
21 فبراير 2015 ابتداء من الساعة 
والصناعة  التجارة  بغرفة  ال���زوال  بعد  الثانية 

والخدمات بخريبكة.

يتوالى صدور طبعات جديدة 
لألعمال السردية لألديب مبارك 
السعود«،  »ب��رج  فبعد  ربيع؛ 
و»ال��������ري��������ح ال����ش����ت����وي����ة«، 
قدر«  و»سيدنا  و»الطيبون«، 
التي صدرت في حلل جديدة، 

تصدر له أيضا:
- رفقة السالح والقمر: 
عن وزارة الثقافة بمناسبة 
للكتاب  الدولي  المعرض 

2015، وباعتبار فلسطين 
ضيف شرف الدورة.

في  حاليا  ت��وج��د  كما 
نشر  دار  ع��ن  المكتبات، 

المعرفة بالرباط: 
- ثالثية »درب السلطان« 
نور   ��1( الثالثة  بأجزائها 
الطلبة، 2��  ظل األحباس، 3�� 

نزهة البلدية(.
- رواية »أيام جبلية«.

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

زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

االئتالف الوطني من
 أجل اللغة العربية 

يشارك في المعرض 
الدولي للكتاب

ي��ش��ارك االئ��ت��الف ال��وط��ن��ي م��ن أج��ل اللغة 
العربية، برواق خاص، في الدورة 21 للمعرض 
الدولي للنشر والكتاب، المنعقد بمدينة الدار 
 )D23( البيضاء.ويعرض في رواق االئتالف
العربية وقضايا  باللغة  المهتمة  اإلصدارات 
الهوية، كما يعرض إصدارات بعض المؤسسات 
المنضوية تحت لواء االئتالف أو الشريكة معه، 

والمذكرات التعريفية به. كما سيتضمن برنامج 
الرواق توقيع العديد من الكتب والمؤلفات 
والدواوين الشعرية لألساتذة والباحثين، 
إضافة إلى عروض تجارب رائدة الكتساب 
بالمؤسسات  خ��اص��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 

التعليمية.

المدير العام لإليسيسكو يدين اعتداء 
رجال أمن سويديين على طفل مغربي

أدان الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
أمن  رج��ال  استخدام   - إيسيسكو   - والثقافة 

طفل  ض��د  العنف  سويديين، 
مغربي ال يتجاوز عمره 9 

مدينة  ف���ي  س���ن���وات 
ماالبو، يوم الثالثاء 
الماضي، حيث قام 
رجل أمن بالجثوم 
عليه وخنقه بطريقة 
بينما  وح���ش���ي���ة 

أمسك رجل أمن آخر 
ب��رج��ل��ي ال��ط��ف��ل مما 

عرضه لالختناق وجعله 
وقال  ال��ش��ه��ادت��ي��ن.  ي����ردد 

الدكتور التويجري إنه مهما كانت المؤاخذات 
وال  اإلنساني  غير  م��ن  فإنه  الطفل،  ه��ذا  على 
القانوني أن يعامل بمثل هذه الطريقة البالغة 
الدولية  االتفاقية  مع  تتعارض  التي  القسوة 
لحقوق الطفل التي تعتبر التمييز ضد األطفال 

ال��ع��رق، أو  على أس���اس 
ال��ج��ن��س، أو  أو  ال���ل���ون، 
الجذور اإلثنية أو القومية، 
أو ال��دي��ن، أو اإلع��اق��ة، أو 
ال��وض��ع االق���ت���ص���ادي، أو 

ال��م��وق��ف ال��س��ي��اس��ي، أو 
وطالب  عنفا.  ال��ف��ك��ري 
ال�������م�������دي�������ر ال������ع������ام 
لإليسيسكو السلطات 
باتخاذ  ال��س��وي��دي��ة 
الكفيلة  اإلج�������راءات 
بمحاسبة رجال األمن 
الذين قاموا بهذا العمل 
وضمان  اإلن���س���ان���ي،  غ��ي��ر 
حقوق المواطنين المسلمين 
التمييز  وم��ن��ع  السويديين 

تجاههم،  والديني  العنصري 
كما طالب منظمة اليونيسف بأن 

تدين هذا االعتداء العنيف بحكم 
اختصاصها.

من سيفوز  بالكأس و100.000 درهم؟

ثالثيـة درب السلطـان

اس����ت����م����رارا ووف�����اء 
للموعد الثقافي السنوي 
وزارة  ت��ن��ظ��م  ال���ب���ارز، 
الرعاية  تحت  الثقافة، 
لصاحب  ال���س���ام���ي���ة 
ال��م��ل��ك محمد  ال��ج��الل��ة 
الله،  حفظه  ال��س��ادس 
مكتب  م����ع  ب����ت����ع����اون 
معارض الدار البيضاء، 
ال�������������دورة ال����ح����ادي����ة 
للمعرض  وال��ع��ش��ري��ن 
والكتاب  للنشر  الدولي 
فبراير   22 إلى   12 من 

.2015
وتستقبل هذه الدورة 
 )40( أربعين  يفوق  ما 
700 من  ب��ل��دا، وزه���اء 
المباشرين  العارضين 
وغير المباشرين، ويحفل 
برنامجها الثقافي بأكثر 

100 نشاط سيساهم  من 
ف���ي���ه���ا ع������دد ك���ب���ي���ر من 
والمفكرين  ال��م��ب��دع��ي��ن 

واإلعالميين  وال���ن���ق���اد 
والفاعلين  وال���خ���ب���راء 

المغرب  من  الجمعويين 
وال�����ب�����ل�����دان ال���ع���رب���ي���ة 

واألجنبية.
وتتميز الدورة الحادية 
والعشرون هذه باستقبال 
الشقيقة  فلسطين  دول��ة 
تكريسا  ش��رف،  كضيف 
وت���رس���ي���خ���ا وام����ت����دادا 
التاريخية  ل����ألواص����ر 
والوجدانية  والثقافية 
انفكت  ما  التي  الكبرى 
تربط المغرب بهذا البلد 
العربي العريق والمكافح 
صاحب  ي���ول���ي���ه  ال������ذي 
محمد  ال��م��ل��ك  ال��ج��الل��ة 
السادس أعزه الله، رئيس 
عناية  ال����ق����دس،  ل��ج��ن��ة 
خاصة وموصولة، ويكن 
المغربي بكل  له الشعب 
الشعبية  ش����رائ����ح����ه 
والسياسية  وال��م��ث��ق��ف��ة 
محبة متأصلة ومتجذرة 

في وعيه الجمعي.

فلسطين ضيف شرف في المعرض الدولي للنشر  والكتاب

كأس المقاوالت الناشئة المغرب: 

رئيس الحكومة بن كيران رفقة 
الوزيرين الصبيحي واألزمي في 

زيارة لمعرض الكتاب



من  الرياضي  الرجاء  نادي  تمكن 
هزم فريق الشياطين السود الكونغولي 
الدور  ذهاب  برسم  نظيفة،  برباعية 

ي  لتمهيد ا
من  األول 
م���ن���اف���س���ة 
دوري أبطال 
إفريقيا لكرة 

القدم.
االنتصار 
ال�����ك�����ب�����ي�����ر 
طين  للشيا

ال�������خ�������ض�������ر 
من  س��ي��م��ك��ن��ه��م 

اإلياب  مباراة  لعب 
على عكس  أريحية،  بكل 
بطل الموسم الماضي، 
فريق المغرب التطواني 
بهدفين  ان��ه��زم  ال���ذي 
أولمبيك  ض��د  ل��ص��ف��ر 

الذي  باماكو"  "سيركيل 
على  س���ي���ط���رت���ه  ف�����رض 

المباراة.
هزيمة التطوانيين بباماكو 
ستعقد مسؤوليتهم خالل مباراة 

اإلياب التي ستجرى أمام جمهورهم 

الذي كان يمني النفس بتحقيق نتيجة 
أفضل، تضمن لهم الذهاب بعيدا في 
هذه المنافسة التي يخوضها فريقه 
لثاني مرة في تاريخه.

بركان  ف���ري���ق 
ي��خ��وض ألول 
منافسة  مرة 
قارية، تمكن 
م�������������������������ن 
ر  نتصا ال ا
على خصمه 
"أون����������������������ز 
ك������ري������ات������ور" 
بهدفين  ال��م��ال��ي 
لهدف واحد برسم كأس 

االتحاد اإلفريقي.
نتيجة ملغومة، وغير 
مقنعة، أمام فريق مالي 
تجربة  ع���ل���ى  ي���ت���وف���ر 
ك��ب��ي��رة، وأص��ب��ح خالل 
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة من 

أقوى األندية المالية.
نتمنى  ال���ع���م���وم،  ع���ل���ى 
التوفيق والتأهيل لكل األندية 
التي تمثل المغرب على الواجهة 

اإلفريقية.
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الملكية  ال��ج��ام��ع��ة  ق���ررت 
اللجوء  القدم  لكرة  المغربية 
الرياضية  ال��م��ح��ك��م��ة  إل����ى 
الدولية بسويسرا للطعن في 
العقوبات الجائرة التي قررها 
االتحاد اإلفريقي ضد المغرب، 
المحكمة  إل��ى  ال��ت��ج��أت  كما 
التجارية بباريس لالحتجاج 
على العقوبات المالية المبالغ 

فيها.
خيار الجامعة سليم جدا، 
كان  فقد  ت��أخ��ره،  من  بالرغم 
هذه  م��ث��ل  تنتظر  أن  عليها 
رئيس  ط��رف  م��ن  العقوبات 
الكاف ومن معه منذ مدة، كما 
كان من المطلوب أن تستعد 
وتهييء  ال��ك��ف��اي��ة،  ف��ي��ه  ب��م��ا 

دفوعاتها بحكمة وتأٍن.
بعد العديد من االستشارات 
مع ذوي االختصاصات ارتأت 
الجامعة الذهاب بعيدا في هذا 
وفضلت  ال���ش���ائ���ك،  ال��م��ل��ف 
الدولية  الرياضية  المحكمة 
"طاس" على االستعطاف كما 
عودنا المسؤولون عن الشأن 
ال����ك����روي ف����ي ال���ع���دي���د من 

المناسبات.
االتحاد اإلفريقي وبشهادة 
ج��م��ي��ع ال��م��ه��ت��م��ي��ن ل���م يكن 

المغرب، حيث  تجاه  منصفا 
فضل االنتقام بطريقة أقل ما 
وعدوانية  بدائية  عنها  يقال 
ضد بلد ذنبه الوحيد هو طلب 
تأجيل هذه المنافسة وليس 
ي��ش��دد عليه  ال����ذي  اإلل���غ���اء 
تمرير  أج����ل  م���ن  "ال����ك����اف" 

عقوباته المبالغ فيها.
هذا  ب��داي��ة  منذ  فالمغرب 
المشكل فكر في سالمة األفارقة 

"اإليبوال"  ب��وب��اء  ال��م��ه��ددي��ن 
الفتاك، فكر كذلك في الجماهير 
ال��ت��ي ك��ان��ت س��ت��ح��ض��ر إلى 
المغرب، ولم يفكر في العائدات 
المالية التي سيجنيها االتحاد 
صحة  حساب  على  اإلفريقي 

أبناء جلدته.
فإذا عدنا للعقوبة المالية 
التي قررها الكاف والتي تفوق 
فإننا  س��ن��ت��ي��م،  م��الي��ي��ر   10

سنالحظ بأن الفاتورة كانت 
جاهزة منذ قبول دولة غينيا 
االس��ت��وائ��ي��ة اح��ت��ض��ان هذه 

البطولة بدل المغرب.
فكيف يعقل أن تكون هذه 
العقوبة بهذا المبلغ الضخم 
الذي فاجأ كل العالم، واالتحاد 
اإلفريقي استفاد من مداخيل 
المحتضنين، والمعلنين الذين 
رافقوا هذه البطولة إلى غينيا 

االس��ت��وائ��ي��ة، ول���م ي��ب��دو أي 
استضافة  عدم  عن  اعتراض 
السالفة  ل��أس��ب��اب  ال��م��غ��رب 

الذكر.
ج��ش��ع ح��ي��ات��و دف��ع��ه إلى 
االن��ت��ق��ام م��ن ال��م��غ��رب الذي 
رفض محاباته، ليكون مصيره 
هو التهديد وتطبيق عقوبات 

لم تكن على البال.
الجانب  ي��خ��ص  م���ا  ف���ي 
الكروي، وفي حالة المصادقة 
على قرارات "الكاف" فقد ضاع 

جيل بأكمله ضحية حياتو.
النفس  ي��م��ن��ي  ك���ان  ج��ي��ل 
بالمشاركة في نهائيات كأس 
إفريقيا لأمم التي تعتبر حلم 
عال  مهما  إفريقي  الع��ب  ك��ل 

شأنه.
جيل لن يسمح لهذا العجوز 
مهما طال الزمن، بحرمانه من 

اللعب وتمثيل بلده.
على المسؤولين عن الشأن 
الهدايا  ينتظروا  أال  الكروي 
م��ن االت��ح��اد اإلف��ري��ق��ي، وأن 
يقفوا ضد هذا الجهاز الفاسد 
الذي أصبح يصول ويجول، 
بأسرها  ق���ارة  ع��ل��ى  وي��ح��ك��م 
بالضياع، واالمتثال لهيمنته 

وقراراته الظالمة.

بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية

األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

بداية مشجعة للرجاء وبركان 
وهزمية قاسية لتطوان

الجامعة مطالبة بوقف عبث االتحاد اإلفريقي

أسئلـــة
لكــل بدايــة نهايــة..!

بتقديم  الجميع  ف��اج��أت 
رئاسة  م���ن  اس��ت��ق��ال��ت��ك 

الوداد الفاسي؟
>> كما يقول المثل لكل 
بداية نهاية، لقد حان الوقت 
لتسليم المشعل لرئيس جديد 
بإمكانه أن يضخ دماء جديدة 

في الفريق.
ن��ح��ن ه���ن���ا، ال ن���ق���وم إال 
ب��ال��ع��م��ل ال��ج��م��ع��وي ال���ذي 

والتآزر  التضامن  يتطلب 
لخدمة المصلحة العامة، أرى 
أن مرحلتي انتهت، لذا فكرت 
في تقديم استقالتي لما فيها 
م����ن خ���ي���ر ل���ف���ري���ق ال������وداد 

الفاسي.
ما هي األسباب الحقيقية 
يعيشها  ال��ت��ي  ل��ل��م��ع��ان��اة 

الفريق؟
>> فريق الوداد الفاسي، 

ككل  ري����اض����ي����ة  ج���م���ع���ي���ة 
التي  الرياضية  الجمعيات 
تشكل الفرق الوطنية، يعاني 
نفس  م�������ن  اآلخ�����������ر  ه�������و 

المشاكل.
ف��االح��ت��راف ال��ذي نسعى 
إلى تطبيقه يتطلب اعتمادات 
م��ادي��ة ك��ب��ي��رة، وم��ن تنظيم 
فالحياة  وت���ق���ن���ي،  إداري 
اليومية تتقدم بسرعة، وعلى 

هذه الجمعيات التي تسعى 
إل��ى االح��ت��راف، وأن تساير 
تتمكن  لم  فإذا  التطور،  هذا 
تسلم  أن  ف��ع��ل��ي��ك  ذل����ك  م���ن 

المشعل لآلخر.
كيف ترى العقوبات التي 
أصدرها االتحاد اإلفريقي 

ضد المغرب؟
مغربي  مواطن  كأي   <<
أراه��ا قاسية ج��دا، وحرمت 

جيال بكامله من تحقيق حلم 
لعب نهائيات كأس إفريقيا، 

ولم ال الفوز بها.
عن  المسؤولين  أن  أظ��ن 
الشأن الرياضي، قادرون على 
وذلك  حقوقنا،  ع��ن  ال��دف��اع 
العقوبات  ه��ذه  ك��ل  ب��رف��ض 
في نفس  فيها، ورد  المبالغ 

الوقت الكرامة للمغاربة.
* رئيس الوداد الفاسي

لـ: عبد الرزاق السبتي*

قالوا ونقــــــــــــــــول
>> الركراكي مدرب الفتح يأخذ العبيه في 

نزهة قبل مواجهة الوداد
< مواقع

ونزهة ثانية على ملعب األمير موالي الحسن
>> لقجع يمنع الزاكي وفاخر من الحديث 

إلى وسائل اإلعالم
< صحف

باراكا غير يهضر بوحدو...
>> على أحد من الوداد أن يقول لنا من أتى 

بالبلطجية
< عبد اإلله بن كيران

واعطي التيساع للوداد وللرياضة...
صفوف  إل��ى  بالعودة  "يحلم"  خرجة   <<

المنتخب الوطني
< مواقع

فين هو المنتخب بعد؟
>> االتحاد اإلفريقي يحكم على المنتخب 

المغربي ب�"الموت السريري"
< األخبار

إنا لله وإنا إليه راجعون
>> نفتقد لحكام يتوفرون على "كاريزمات" 

خاصة
< حدقة مدير مديرية التحكيم

وشهد شاهد من أهلها
استغربوا  والحاضرون  األم��ن  رج��ال   <<
للطريقة التي كان يتعامل بها بورزوق بعد 

المباراة
< الصباح

غير ناشط شي شوية كيما العادة
>> "الكاف" غبية، وقراراتها "ديكتاتورية"

< طارق دياب نجم المنتخب التونسي 
السابق

والله ما كذبتي!

تعقد الجامعة الملكية المغربية لرفع األثقال جمعها العام العادي 
للمركب  التابعة  االجتماعات  بقاعة   ،2015 فبراير   27 الجمعة  يوم 
الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ابتداء من الساعة الرابعة 

بعد الزوال.
وسيكون هذا الجمع العام الذي سيترأسه الرئيس، كمال لحلو، 
فرصة الستعراض مسار هذه الجامعة النشيطة على امتداد السنة 
المنتهية 2014 من خالل مشاركتها في العديد من التظاهرات الجهوية 
والقارية وعلى رأسها البطولة العربية التي احتضنتها تونس، وأيضا 
فرصة لتقييم الجهود التي تبذلها الجامعة بهدف تكوين جيل جديد 
من الرباعين الشباب الذين أبلوا البالء الحسن عبر مشاركاتهم في 
المنافسات اإلفريقية والعربية خالل السنتين األخيرتين، والجهود 
لرفع  العالمية  المنتديات  في  للمشاركة  تأهيلهم  أجل  من  المبذولة 
األثقال وعلى رأسها بطولة العالم لسنة 2015، ناهيك عن المنافسات 
العربية واإلفريقية المؤهلة لألعاب األولمبية المقبلة بريو ديجانيرو 

سنة 2016.
فرصة  األث��ق��ال  رف��ع  لجامعة  المقبل  ال��ع��ام  الجمع  سيكون  كما 
الستعراض ما أنجزته هذه الرياضة في مجال دعم األندية، من خالل 
تجهيز مدارس رفع األثقال التي تمولها الجامعة في المدن الرئيسية 
لممارسة هذه الرياضة، وعلى رأسها مدن الدار البيضاء، والجديدة، 
وخريبكة، ومكناس، عدا عن مدينة اليوسفية التي يعود إليها الفضل 
في تكوين العديد من األبطال الصاعدين وعلى رأسهم بطل العرب في 

الوزن الثقيل الشاب أيوب بقاضي.
 كما سيتم استعراض الحصيلة المالية للجامعة وسبل توظيفها 
لتمويل األندية وتحفيز الرباعين والرباعات الشباب من أجل تحسين 

مستواهم والذهاب بعيدا في هذه الرياضة.

اجلامعة امللكية املغربية لرفع 
األثقال تعقد جمعها العام

عيسى 
حياتو: كفى 
من الجشع!

سؤال يردده هذه األيام كل الوداديين.
منذ تسجيله لهدف رائع ضد الرجاء، لم نعد 
نسمع أي شيء عن العب الوداد رضا الهجهوج 
الشاب  زاه��ر،  بمستقبل  الجميع  له  تنبأ  ال��ذي 
الهجهوج أصبح ينشط في المواقع االجتماعية، 

أكثر من نشاطه وسط رقعة المالعب.
هذا الالعب بدا تائها مرتبكا خالل كل المباريات 
األخيرة التي خاضها مع فريق الوداد، بل أصبح 
الشيء  منه  ينتظر  كان  الذي  الفريق  على  عبئا 

الكثير، وذلك بمساعدته على الفوز بالبطولة.
المدرب  فمازال  مستواه،  تدني  من  فبالرغم 
"الويلزي طوشاك" يصر على إقحامه، متحديا كل 

منتقديه.
الوقت  يافعا، وم��ازال  م��ازال شابا  الهجهوج 

مستواه،  لتطوير  أم��ام��ه 
عن  يبتعد  أن  شريطة 
الذين  المحبين  بعض 
من  أكثر  فيه  "نفخوا" 
الالزم، كما يجب عليه 

بعمله  االه��ت��م��ام 
بدل اإلبحار في 
ال�������ع�������وال�������م 
الفتراضية  ا

والوهمية.

أين اختفى رضا الهجهوج؟
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بالطابق  البسيطة  شقته  في 
ال��ث��ال��ث ب��إح��دى ع��م��ارات حي 
البيضاء، وهي  بالدار  بوركون 
ال��ش��ق��ة ال��ت��ي ل���م ي��ت��م��ك��ن عبد 
الرحمن اليوسفي، طوال مساره 
السياسي والنضالي، من توفير 
رغم  اق���ت���ن���ائ���ه���ا،  م���ص���اري���ف 
تجاوزه  ب��ع��د  إال  ب��س��اط��ت��ه��ا، 
في  السبعين..  عقده  منتصف 
هذه الشقة حرر اليوسفي رسالة 
استقالته، التي لم يستشر فيها 
مع أحد من مقربيه، وال حتى مع 

أعضاء المكتب السياسي.. بعد 
يومين من استقالته، قام وفد من 
بزيارة  ال��س��ي��اس��ي  ال��م��ك��ت��ب 
لليوسفي يتقدمهم عبد الواحد 
ولم  اليازغي،  ومحمد  الراضي 
يطلب الوفد الحزبي من اليوسفي 
م��راج��ع��ة ق����رار االس��ت��ق��ال��ة أو 
مناقشة أسبابها وحيثياتها، أو 
محاولة ثنيه عنها، بقدر ما جاء، 

فقط، لشكره و»تهنئته« عليها؟
لنهاية  البئيس  المشهد  هذا 
زعيم حكومة التناوب التوافقي، 

إلنقاذ  عليها  معوال  ك��ان  التي 
المغرب)..(، كما وصفه الكاتب 
»محمد الطائع« في كتابه: »عبد 
والتناوب  اليوسفي  الرحمن 
الديمقراطي المجهض«، ال يشكل 
فقط نهاية وزير أول بل يشكل 
انتكاسة  المتتبعين  ح��س��ب 
لمرحلة كاملة، سيكون لها أثر 
الوزير  ح��ي��اة  ف��ي  ب��ال��غ  نفسي 
خلص  ))ف��ق��د  ال��س��اب��ق،  األول 
التناوب  أن  إل����ى  ال��ي��وس��ف��ي 
التوافقي، الذي غامر وقامر من 

التاريخي  رص��ي��ده  بكل  أج��ل��ه 
انتقال  أف��ق  ف��ي  ومصداقيته، 
ديمقراطي شامل وهادئ، فشل 
وأج���ه���ض ع���ن س��ب��ق إص����رار 
وترصد، فإلى جانب »القوة 3«، 
التي وصفها اليوسفي، بجيوب 
المقاومة، التي كانت تعمل ليل 
ميثاق  ت��ق��وي��ض  ع��ل��ى  ن���ه���ار، 
التوافق التاريخي بين المعارضة 
االتحادية والقصر، ساهم جزء 
كبير من أطر االتحاد االشتراكي 
النظير،  منقطع  كذلك، بحماس 

في تقويض التجربة، وتيئيس 
المغاربة من السياسة والحزب 
والتنافس على  خدش مصداقية 
النضالي،  وإرث��ه��م  ت��اري��خ��ه��م 
األول((  وك���ات���ب���ه���م  ح���زب���ه���م، 
الرحمن  عبد  كتاب  )المصدر: 
اليوسفي والتناوب الديمقراطي 

المجهض(.
هكذا فشلت تجربة اليوسفي، 
اإلعالم  تتداول وسائل  أن  قبل 
ص����ورت����ه وه�����و ج���ال���س على 

شأن  شأنه  األرض)..(، 

-: الرباط: سعيد الريحاني

لعبة الربح واخل�سارة يف حرب

 املخابرات املغربية والفرن�سية

من محاولة القبض على »الحموشي« إلى 
توشيحيه بوسام فرنسي من درجة ضابط

ما بعد أحداث »شارلي إيبدو«

مسيرة باريس ضد 
اإلرهاب سيكون لها 
ما بعدها في المغرب

ـاري
حليلإخبـ
ت
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عباس  السابق  األول  ال��وزي��ر 
الفاسي، الذي انتهى هو اآلخر 
جالسا على األرض)..( قبل أن 
يصبح ضحية لتصفيه حزبية 
تنظيمية، فرضت عليه الجلوس 
في منزله والسكوت حتى إشعار 

آخر)..(.
النهاية  ل���ه���ذه  وان����ظ����روا 
األحزاب  لزعماء  ال��م��أس��اوي��ة 
االستقالل  )ح���زب���ا  ال��ع��ري��ق��ة 
واالتحاد االشتراكي نموذجا(، 
عن  معزولين  انتهوا  وال��ذي��ن 
نفسية  وب����أض����رار  ال���ع���ال���م، 
جسيمة، ال تسمح لهم بتقديم 
لم  وبينما  للمغرب،  خدمة  أي 
يعد يسمع صوت الوزير األول 
الذي  الفاسي،  عباس  السابق 
المنهجية  ل��ت��ص��ح��ي��ح  ج����اء 
الديمقراطية، بعد التقنوقراطي 
إدري��س ج��ط��و)..(، اختار عبد 

عينه  ال��ذي  اليوسفي  الرحمن 
وزيرا  الثاني  الحسن  الراحل 
أوال يوم 4 فبراير 1998، الزهد 
في كل المناصب التي اقترحت 
عليه بعد ذلك، ))ففي أحد أيام 
شهر أبريل 2004، أوفد الملك 
عالي  ف���ؤاد  ال��س��ادس،  محمد 
الرحمن  ع���ب���د  إل�����ى  ال���ه���م���ة 
هذا  عليه  واق��ت��رح  اليوسفي، 
ال��م��ل��ك محمد  ب��اس��م  األخ���ي���ر 
هيئة  رئاسة  تولي  ال��س��ادس، 
اإلن��ص��اف وال��م��ص��ال��ح��ة، لكن 
اليوسفي سيعتذر بأدب وأناقة 
رجال الدولة الكبار، وقال للهمة 

قل لجاللة الملك:
 «majesté je vous   
 remercie doublement»
أشكركم يا جاللة الملك مرتين: 
األولى القتراحكم لي تولي هذه 
والثانية  المهمة،  المسؤولية 

اعتذاري  لقبول 
تلبية  ع����دم  ع���ن 
)نفس  ط��ل��ب��ك��م(( 

المصدر(.
ل����������م ي�����زه�����د 
في  ال���ي���وس���ف���ي 
م���������ن���������اص���������ب 
ال���م���س���ؤول���ي���ة 
المغرب  داخ���ل 
إنه  ب���ل  ف���ق���ط، 
أص��ب��ح زاه���دا 
االستقالة  منذ 
ح���������ت���������ى ف�����ي 
ال�����م�����ن�����اص�����ب 

فعندما  الدولية، 
صديقه  ب��ه  اتصل 

القديم  ال���ج���زائ���ري 
اإلبراهيمي،  األخضر 

الموظف السامي في األمم 
بملف  لتكليفه  ال��م��ت��ح��دة، 

العراق، قال له: «سالينا.. الله 
يجعل البركة».

سكوت  س��ب��ب  يعلم  أح���د  ال 
«اليوسفي»، وال أحد يعلم ما إذا 
كان رجال «المخابرات» قد فعلوا 
لكن  ال��رج��ل،  إلس��ك��ات  فعلتهم 
خروج بعض المقاالت الصحفية 
التي استندت على تصريحات 
الضابط السابق في المخابرات 
أحمد البخاري، أكدت بما ال يدع 
االتحاديين  ب��أن  للشك  مجاال 
لشباك  ه���دف���ا  دائ���م���ا  ك���ان���وا 
ف��ع��ن��دم��ا سئل  ال���م���خ���اب���رات، 
بعض  ك��ان  إذا  عما  البخاري 
االتحاديين قد استدرجوا وتم 
الشقق  بعض  ف��ي  تصويرهم 
مدينتي  ف��ي  للفساد  ال��م��ع��دة 
قال:  البيضاء،  وال��دار  الرباط 
استدراجه  يتم  م��ن  ك��ل  «ليس 
ت��ص��وي��ره )يقصد  ي��ت��م  إل��ي��ه��ا 
االت��ح��ادي��ي��ن(، ه��ن��اك فعال من 
أوضاع  ف��ي  تصويرهم  ج��رى 
من  بعد  ما  في  وخافوا  مخلة 

الفضيحة، في ما آخرون 

ق���دم���وا إل��ي��ه��ا ب���دع���وة من 
الضباط السريين الذين حاولوا 
توريطهم.. عبد الرحيم بوعبيد 
تردد على شقة من تلك الشقق، 
وجلس مرات كثيرة مع الضباط 
تسجيله»  وت�����م  ال���س���ري���ي���ن، 

)المصدر: جريدة األخبار(.
لالتحاد  التاريخي  الزعيم 
االشتراكي عبد الرحيم بوعبيد 
تم تصويره، والله وحده يعلم 
ماذا صورت المخابرات، بينما 
ل����م����اذا سكت  ي��ع��ل��م  أح�����د  ال 
اليوسفي، وضابط المخابرات 
أحمد البخاري، نفسه، قال عنه: 
لديه  اليوسفي  الرحمن  ))عبد 
المخابرات،  م��ع  طويلة  قصة 
حاول بعض الضباط السريين 
يفلحوا  لم  لكنهم  التقرب منه، 
حقيقة في إقناعه بالتعاون مع 
كثر  وعندما  السرية،  األجهزة 
اإللحاح عليه أجاب بأنه «يريد 
مهلة للتفكير».. لكنه لم ينضم، 

بل ظل يراوغ(( )المصدر: جريدة 
األخبار(.

عبد اإلل��ه ب��ن ك��ي��ران رئيس 
«الحكومة المحظوظة»، محليا 
حيث  م��ن  والناقصة  ودول��ي��ا، 
التشكيلة)..(، معروف بسخريته 
القريب من  الالذعة، وقاموسه 
الشارع)..(، لكن ال يبدو أنه قد 
أخذ الدرس من أسالفه، وهو ما 
دامت  «ما  تصريحاته:  تؤكده 
المعارضة تتعامل بهذا المنطق، 
تاخدوش  وم���ا  نعسو  غ���ادي 
رئاسة الحكومة»، بهذا التفاؤل 
يتحدث بن كيران، وال شك أنه 
ص���دق م��ا خ��ل��ص إل��ي��ه معهد 
الدراسات «سونرجيا» الذي قال 
إن  الجديدة  السنة  بداية  في 
نسبة 47 في المئة من المغاربة 
رئيس  أداء  ع���ن  «راض����ي����ن» 
نشرته  )االستطالع  حكومتهم 

جريدة ليكونومست(.
كيران  ب���ن  م���ج���ه���ودات  ك���ل 
منصبة على المشاكل الداخلية، 
وجزء كبير من وقته مخصص 
ل�����دح�����ض ك��������الم خ���ص���وم���ه 
السياسيين؛ «بن كيران يهاجم 
إلياس»، و«إلياس يهاجم رئيس 
الحكومة» و«بنعبد الله يهاجم 
شباط».. كلها عناوين صحفية 
جاهزة تكررت أكثر من مرة في 
الفترة األخيرة، وكأن عجلة 
ت��وق��ف��ت عند  ال��م��غ��رب 
فقط  أشخاص  أربعة 
والحال أن التحديات 
مما  بكثير  أك��ب��ر 
ي����ت����خ����ي����ل����ون، 
عن  ف��ال��ح��دي��ث 
ال�����ت�����ن�����اف�����س 
االن����ت����خ����اب����ي 
ألوانه  السابق 
يقتضي «تأمين 
الوطن أوال» ضد 
ال�����ت�����ح�����دي�����ات 
ال�����خ�����ارج�����ي�����ة، 
والحديث عن قرار 
حاسم قد يصدر عن 
م���ج���ل���س األم�������ن في 
خالل  الصحراء  قضية 
ربما  المقبل،  أبريل  شهر 
يقتضي التساؤل: هل ستكون 
ه��ن��اك ان��ت��خ��اب��ات أص����ال؟ أال 
ال��وض��ع تعبئة  ي��ف��ت��رض ه���ذا 
وطنهم  عن  للدفاع  المواطنين 
هذه  ت��ت��ه��اف��ت  ول���م���اذا  أوال؟ 
وال  االنتخابات  على  األح��زاب 
تهب للدفاع عن الصحراء؟ ربما 
يكون من حسن الحظ أن الدولة 
المغربية ال تضع كل البيض في 
فانشغال  واح�����������دة،  س����ل����ة 
بعضهم  ب�«عض»  السياسيين 
البعض توازيه تحركات ملكية 
الخارج،  ف���ي  م��س��ب��وق��ة  غ��ي��ر 
وس���ب���اق أم��ن��ي م��ح��م��وم بين 
و«غير  ال���وط���ن���ي���ة  األج����ه����زة 

الوطنية».
إن  ال��ق��ول  يمكن  اآلن  ح��ت��ى 
رئيس الحكومة يعيش في «دار 
غفلون»، والسبب منطقي جدا، 
فهذا األخير ال يتوصل بالتقارير 
التي  واالستخباراتية  األمنية 
معرفة  في  تسعفه  أن  يمكنها 
األوضاع الحقيقية في المغرب 
والعالقات الخارجية للبالد، فما 

بين  «تقرير  ه��و  يصله 

»رغم الدستور
 الجديد الذي يمنح 

لرئاسة الحكومة 
صالحيات ومسؤوليات 

أمام الشعب، إال أن دائرة 
المؤسسات األمنية وخاصة 
االستخباراتية ال تدخل في 
نطاق عبد اإلله بن كيران، 

حسبما تؤكده مصادر 
رفيعة، وتضيف أن بن كيران 
ال يتوصل نهائيا بتقارير من 

المخابرات مباشرة ال المدنية 
وال العسكرية«

ياسين المنصوري: 
الهدف األول من  
تسريبات »كريس 
كولمان«.. هل هي 
»مؤامرة فرنسية«

الحموشي مدير 
»الديسطي«
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وزارة  م���ن  واألخ�������رى  ال��ف��ي��ن��ة 
الداخلية يتضمن خطوط عريضة 
في وصف الحالة األمنية للبالد« 
  18 عدد  بوست،  ألف  )المصدر: 

يوليوز 2013(.
الذي  الجديد  الدستور  »فرغم 
يمنح لرئاسة الحكومة صالحيات 
ومسؤوليات أمام الشعب، إال أن 
دائرة المؤسسات األمنية وخاصة 
االستخباراتية ال تدخل في نطاق 
عبد اإلله بن كيران، حسبما تؤكده 
بن  أن  وتضيف  رفيعة،  مصادر 
كيران ال يتوصل نهائيا بتقارير 
من المخابرات مباشرة ال المدنية 

وال العسكرية« )نفس المصدر(.
في عز هذا الصراع المخابراتي 
الدولي، يتوفر المغرب على رئيس 

حكومة ال يتوصل بتقارير 

كيف  إذن  ال��م��خ��اب��رات، 
سيحكم؟ وكيف يمكن لبن كيران 
األزمة  على خط  يدخل  أن  مثال، 
أعمى،  وهو  الفرنسية  المغربية 
ربما يكون سكوته أحسن في هذه 
ال��ح��ال��ة، ف��ع��ن��دم��ا س��أل��ت��ه قناة 
الترخيص  ح��ول   »24 »ف��ران��س 
للطائرات الفرنسية بالمرور نحو 
»الهر  عملية  إط����ار   ف��ي  م��ال��ي 
الوحشي« لمواجهة تنظيم القاعدة 
ف���ي ال���م���غ���رب اإلس����الم����ي، قال 
بسذاجة منقطعة النظير »ال علم 
لي«، وهذا جواب طبيعي من بن 
كيران الذي يعتبر نفسه »مجرد 

رئيس حكومة«.
بن  ي��ع��ذر  أن  للمتتبع  يمكن 
أصبحت  اليوم  فاللعبة  كيران، 
م��خ��اب��رات��ي��ة ب��ام��ت��ي��از، واألزم���ة 
سبيل  على  الفرنسية  المغربية 
ال��م��ث��ال ه���ي أزم����ة ن��ات��ج��ة عن 
»محاولة المس« بمدير المخابرات 

المغربي، »في بداية األزمة، كانت 
أن  أعتقد  لكني  فرضيات  هناك 
الحموشي  اللطيف  عبد  قضية 
مدير المخابرات هي التي فجرت 
»بيير  ت���ح���دث  ه���ك���ذا  األزم�������ة«، 
العلوم  أس����ت����اذ  ف����ي����رم����وران« 
باريس  جامعة  ف��ي  المعاصرة 
)االت��ح��اد االش��ت��راك��ي، ع��دد: 16 

فبراير 2015(.
أنظروا لقمة التناقض الفرنسي 
القصاصة  ه��ذه  تفضحه  ال���ذي 
عدة  في  تكررت  التي  اإلخبارية 
مواقع إخبارية: »سنة واحدة بعد 
إق��دام فرقة خاصة على محاولة 
الحموشي  اللطيف  عبد  إيقاف 
ع��ل��ى ال��ت��راب ال��ف��رن��س��ي، سيتم 
العامة  المديرية  رئيس  تكريم 
لمراقبي التراب الوطني بوسام 
الشرف، في بادرة تعيد المياه إلى 

مجاريها، وتعترف 

بخطئها«..  الجمهورية  فيها 
كيف يمكن لمبحوث عنه أن يصبح 
من  الشرف  وس��ام  على  حاصال 
الداخلية  وزي���ر  ض��اب��ط؟  درج���ة 
الفرنسي »بيرنار كازينوف« قال 
للصحافيين: سبق أن فعلنا ذلك، 
بتوشيح  مجددا  األمر  وسنفعل 

الحموشي«.
عن  فرنسا  تعلن  أن  معنى  ما 
السادس،  الملك محمد  استقبال 
الفرنسي  ال��رئ��ي��س  ط����رف  م���ن 
فرانسوا هوالند، وفي نفس الوقت 
الفرنسية  الداخلية  وزارة  تقوم 
التي وشحت الحموشي وشكرته 
على مجهوده في مكافحة اإلرهاب 
بالترخيص لمظاهرة احتجاجية 
على أطراف اإلقامة الملكية يشارك 
فيها معارضو النظام؟ وما معنى 
بتفتيش  ال���درك  ق��وات  تقوم  أن 

مستشار الملك فؤاد عالي الهمة 
ب���دع���وى وج����ود م��ظ��اه��رة ضد 
النظام، هل يعقل أن يخاف الدرك 
من  أك��ث��ر  الملك  على  الفرنسي 

خوف الهمة عليه؟!
في  الملك  يكون  أن  معنى  ما 
جريدة  تقوم  وبالمقابل  فرنسا، 
في  حساباته  بنشر  »ل��وم��ون��د« 
الخارج، أياما قبل المظاهرة، أال 
ي���ع���ن���ي ذل������ك أن����ه����ا م���ح���اول���ة 
»للتجييش«، ما حصل يؤكد أحد 
األمرين، إما أن فرانسوا هوالند 
»ال يحكم« شأنه شأن بن كيران، 
أو أن االستخبارات تلعب لعبتها 
خلف ظهره، وفي كلتا الحالتين 
المغرب أيضا استطاع أن يلعب 
وسجل الهدف)..(. لم تقف اللعبة 
على مستوى فرنسا، بل إن اللوبي 
الفرنسي في المغرب ضغط بكل 
»شارلي  قضية  تجد  حتى  ق��وة 
سبيل  ع��ل��ى  إي����ب����دو« 

المثال صدى لها في 
المغرب، فما عالقة مجلة »شارلي 
الصدور،  عن  المتوقفة  إي��ب��دو« 
على  م���س���ل���ح  ه�����ج�����وم  ع����ق����ب 
الجواب  بالمغرب؟  صحافييها، 
بمسيرة  مرتبط  غير  ذل��ك  على 
ب��اري��س ض��د اإلره����اب ال��ت��ي لم 
ال��م��غ��رب بسبب  ف��ي��ه��ا  ي���ش���ارك 
حساباته الخاصة)..(، بل يوجد 
في البرلمان، بعد أن تبنت أحزاب 
القضية  المغربية،  المعارضة 
»شارلية«  وأصبحت  الفرنسية، 
أكثر م��ن »ش��ارل��ي إي��ب��دو« وهي 
تقترح تبني الملف، و»متابعة كل 
أجنبي ارتكب أية جريمة إرهابية 
في أية منطقة أجنبية من العالم« 
يناير   22 ع��دد  األس��ب��وع،  )أنظر 
لهذا  العملي  المعنى   .)2015
الكالم يفترض توريط المغرب في 

اإلرهاب،  على  الحرب  مستنقع 
من  لإلرهابيين  المبرر  وتوفير 

أجل مهاجمة المغرب)..(.
معروفة  كانت  إيبدو«  »شارلي 
بانتقادها للرسول صلى الله عليه 
وسلم، لكن وزيرة العدل الفرنسية 
»كريستين توبيرا« التي قالوا إنها 
العدل مصطفى  وزير  مع  وقعت 
الرميد اتفاقا الستئناف التعاون 
القضائي، هي نفسها التي كانت 
المغرب،  ملك  انتقاد  إلى  سباقة 
محمد  الملك  »رس���م  أن  ب��دع��وى 
السادس من الطابوهات«. ))وجاء 
الفرنسية  العدل  وزيرة  تصريح 
للرسام  ت���ك���ري���م  ح���ف���ل  خ�����الل 
في  حتفه  لقي  الذي  »تينيوس«، 
العملية الدموية التي استهدفت 
إيبدو«  »شارلي  صحيفة  أخيرا 
الفرنسية الساخرة، وأسفرت عن 
م��ق��ت��ل خ��م��س��ة ص��ح��ف��ي��ي��ن من 
باستهزائها  المعروفة  الجريدة 
ب���ال���دي���ن اإلس����الم����ي.. 

»توبيرا« اعتبرت أن 
تعرف  التي  ال��دول  من  المغرب 
الرأي والتعبير،  خلال في حرية 
وخصوصا في مجال الكاريكاتور، 
في  ب��ح��ذر  يتعامل  الجميع  ألن 
أن  مضيفة  الملك،  رس��م  قضية 
المغرب يشبه روسيا التي يعتبر 
فيها رسم صور مسيئة للكنيسة 
)المصدر:  م��م��ن��وع��ا«((  »أم�����را 
يناير   16 الجمعة  هسبريس، 

.)2015
يمكن القول إن التيه الفرنسي 
قرارات  ع��دة  بإعالن  أوج��ه،  بلغ 
متناقضة إزاء المغرب وفي الوقت 
نفسه، وهو ما يؤكد أن اللعبة لن 
تحسمها الحكومات فقط، بل إن 
المخابراتي  جانبها  لها  اللعبة 
التزامن  ل��ه��ذا  أي��ض��ا، وأن��ظ��روا 

الفرنسية،  األزم��ة  بين  الغريب، 
وبين »تسريبات كريس كولمان« 
التي استهدفت وزارة الخارجية 
الوثائق  وم��دي��ري��ة  ال��م��غ��رب��ي��ة 
والمستندات »الدجيد« التي يشرف 
وهو  المنصوري  ياسين  عليها 
أول مدير من خارج جهاز العسكر، 
فضال عن الهجوم الصحفي غير 
المسبوق على مربع مستشاري 
الزناكي،  )ياسر  ومقربيه  الملك 

الماجيدي على سبيل المثال(..
اللعبة  تكون  ربما  ي��دري،  من 
استهدفت  ال��ت��ي  ال��م��خ��اب��رات��ي��ة 
المغرب فرنسية بامتياز: هل تقف 
وراء  ال��ف��رن��س��ي��ة  ال���م���خ���اب���رات 
الذي  كولمان  كريس  القرصان 
يسرب وثائق الدبلوماسية على 
االجتماعي  ال��م��وق��ع  ص��ف��ح��ات 
»تويتر«،  انتقاما من كشف جهات 
الدولة  من  مقربة  أنها  يفترض 
مديرة  اسم  للصحافة  المغربية 
المخابرات الفرنسية في الرباط، 
وذلك في سابقة من نوعها في 
تاريخ المخابرات المغربية؟ 
هذا هو التفسير الذي يدور 
المهتمين  م���ن  ع����دد  وس����ط 
عنه  كشفت  وال���ذي  بالملف، 
ربما،  »ال����م����ون����دو«  ج���ري���دة 
األكثر  ال��ف��رض��ي��ة  وأص��ب��ح��ت 
تداوال بما في ذلك في أوساط 
ال��رب��اط ال��ع��ل��ي��ا.. وك���ان تردد 
المغرب في توجيه االتهام رسميا 
إل���ى ال��ج��زائ��ر ب��ال��وق��وف وراء 
»ك��ري��س ك��ول��م��ان« ال����ذي سرب 
ال��وث��ائ��ق ف���ي »ت���وي���ت���ر«، عامال 
جهات  ع��ن  البحث  ف��ي  أساسيا 
أخرى، وازداد هذا االقتناع بعدما 
تراجع وزير الخارجية المغربي 
االتهام  عن  م��زوار  الدين  صالح 
الرسمي للجزائر في حوار أجرته 
معه مجلة »جون أفريك« منذ أيام، 
معادية  ج��ه��ات  على  رك��ز  حيث 
االتهام  ت��وج��ي��ه  دون  ل��ل��م��غ��رب 
الشرقية«..  الجارة  إلى  مباشرة 
هكذا تحدث موقع »ألف بوست« 
هو  »هل  عنوان:  تحت  مقال  في 
النظام  م����ن  ف���رن���س���ي  ان���ت���ق���ام 

المغربي«.

ما معنى أن يكون الملك في 
فرنسا، وبالمقابل تقوم 
جريدة »لوموند« بنشر 
حساباته في الخارج، أياما قبل 
المظاهرة، أال يعني ذلك أنها 
محاولة »للتجييش«؟ ما 
حصل يؤكد أحد األمرين، إما 
z أن فرانسوا هوالند »ال

يحكم« شأنه شأن بن 
كيران)..(، أو أن االستخبارات 
تلعب لعبتها خلف ظهره، 
وفي كلتا الحالتين المغرب 
أيضا لعب لعبته)..(

«««

»شارلي إيبدو« كانت معروفة بانتقادها للرسول صلى اهلل عليه وسلم، لكن وزيرة العدل الفرنسية »كريستين 

توبيرا« التي قالوا إنها وقعت مع وزير العدل مصطفى الرميد اتفاقا الستئناف التعاون القضائي، هي نفسها 

التي كانت سباقة إلى انتقاد ملك المغرب، بدعوى أن »رسم الملك محمد السادس من الطابوهات«

وزير الداخلية المغربي 
حصاد رفقة نظيره 

الفرنسي



إشبيلية  مدينة  بلدية  ف��ي 
عاصمة األندلس اإلسبانية، ال 
ت��ع��ت��م��د ف���ي م��داخ��ي��ل��ه��ا على 
ض��رائ��ب ال��س��ك��ان، ب��ل تدير 
قطاعات منتجة وتستثمر في 
مشاريع مربحة كالسياحة حيث 
تملك وحدات فندقية منها أفخم 
اإلسباني،  الجنوب  في  فندق 
وبفضل مداخيل هذا االستثمار 
توفر للمدينة منجزات عمالقة 

كالميترو، وأنفاق وقناطر..
عاصمة  عمان  مدينة  وف��ي 
المملكة األردنية تقوم بلديتها 
بإنجاز كل األوراش من طرقات، 
ونقل حضري، وإنارة، وحدائق، 
حتى أنها تصنع في معاملها 
التابعة للبلدية كل ما تحتاجه 
وعالمات  تشوير  من  المدينة 
ومصابيح  ال��س��ي��ر  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
كهربائية.. وغيرها. فأما عند 
بلديتنا في العاصمة، فالحمد 
لله فهي تكلف من يكلف البحث 
عمن ينجز أبسط األعمال مثل 
أجور موظفيها، وبذلك تعطي 
موظفيها  أن  ع��ل��ى  ال��دل��ي��ل 
ع��اج��زون ح��ت��ى ع��ل��ى تركيب 
أرق�������������ام، ف�����أن�����اط�����ت ب���ه���ذا 
ل��ش��رك��ة كانت  »ال��ب��ري��ك��والج« 
مليونا   80 لها حوالي  تؤدي 
تساءلنا  أن  وبعد  السنة،  في 

التي  الهمزة،  ه��ذه  »س��ر«  عن 
مليونا،   30 إلى  الرقم  حولت 
 6000 حوالي  الجماعة  وفي 
م����وظ����ف ي���ع���ل���م ال����ل����ه م����اذا 

يصنعون؟
وت��ع��ال��وا ل��ت��ت��ف��رج��وا على 
التي  ال��ك��ب��ي��رة  »ال��ه��م��ي��زات« 
مثل  وج��واه��ر،  ذه��ب��ا  تبيض 
الذي  والكهرباء  الماء  توزيع 

الجماعة  اختصاص  من  هو 
من  وتزيد  شركة  إلى  ففوتته 
أموال السكان حوالي 7 ماليير 
استهالك  في  تدفعها  سنويا 
النقل  وقدمت  والماء،  اإلن��ارة 
الحضري إلى الخواص، ونقل 
اللحوم، وجاءت بوكالء ألسواق 
بمهندسيها  ورحمة  الجملة، 
من  بالمئات  وه��م  وتقنييها 

فهي  م���وظ���ف   6000 أص����ل 
الدراسات  من صداع  تعفيهم 
والتبليط والصيانة وتفوت كل 
األشغال إلى الشركات بما فيها 
الراجلين،  م��م��رات  ص��ب��اغ��ة 
وتشذيب األشجار، وردم الحفر، 
مجرد  التقني  القسم  وأصبح 
ملفات  ي��ن��ج��ز  إداري  ق��س��م 
ال��ص��ف��ق��ات ب����دل ال���دراس���ات 

وتسيل لعاب بعض المنتخبين 
الذين أسسوا شركات »لموالت« 
للتذوق  األكباد  وفلذات  الدار 
م��ن »ح���الوة« أش��غ��ال البلدية 
التي أدمنوا عليها منذ سنوات، 
ك��ل األق��س��ام تفوت  ح��ت��ى أن 
والدليل  ل��ل��خ��واص،  مهامها 
إنجاز أجور الموظفين، والدليل 
إفالس مالية البلدية، والدليل 
تكلف  التي  األزب���ال  صفقات 
السكان 21 مليارا في السنة. 
مهندسون،  ال��ج��م��اع��ة  وف���ي 
مكونون  وإداري���ون  وتقنيون 
عمليات  ل��ق��ي��ادة  وم����درب����ون 
اإلنجاز والصيانة والمراقبة، 
 500 وتحت تصرفهم حوالي 
دراجة  و1000  وآل���ة  س��ي��ارة 
التليفونات  وم��ئ��ات  ن��اري��ة، 
وت��ع��وي��ض��ات ع���ن األوس����اخ 
مليارين،  ت��ك��ل��ف  ل���وح���ده���ا 
وتأمينات عن المهام، ومكاتب 
بالزرابي والكتابات الخاصة، 
بدل األوراش في قلب األشغال 

داخل المدينة.
من  اب��ع��ث��وا  فضلكم،  ف��م��ن 
يأتيكم بتجارب بلديتي إشبيلية 
وعمان، وأوقفوا هذا االستغالل 
في الهميزات وتحلوا بالغيرة 
على مصالح عاصمة المملكة 

الرباط.

واحتفظت  المربحة  »الهميزات«  فوتت  الجماعة 
الخاسرة بالقطاعات 

ديمقراطي  بلدي  مجلس  أول  في 
وتعددي سنة 1977 كان لحزب الحركة 
مقاعد  ج��ان��ب  إل��ى  مقعد  الشعبية 
انتخابات  وفي  »الوطنية«،  األحزاب 
صيف سنة 1983، أصبحت الحركة 
حسان  جماعة  مجلس  رئيس  نائبة 
التي كانت في ذلك الوقت أكبر وأغنى 
انتخابات  المملكة، وفي  جماعة في 
سنة 1992 تحافظ على دائرتها في 
جماعة  ف��ي  بمقاعد  وت��ف��وز  ح��س��ان 
هنا صارت  ومن  المنصور،  يعقوب 
العكاري  ح���ي  ت�����راب  ف���ي  ال���ب���ذرة 
وبالضبط في دوار لعسكر؛ »شجرة« 
وغطت  مثمرة  غصون  منها  تفرعت 
بعض األحياء في يعقوب المنصور، 
وسرعان ما امتدت إلى مراكز القرار 
في مجلس العمالة لتنتزعه من حزب 
في  مرة  وألول  االشتراكي،  االتحاد 
هذا  ت��ت��رأس  ال��رب��اط  مدينة  ت��اري��خ 
سعيد  الطبيب  ب��رئ��اس��ة  المجلس 
الموازين  »ش��ق��ل��ب«  ال���ذي  أول��ب��اش��ا 
الشعبي  السي  وف��رض  السياسية 

العاصمة  مجلس  ل��ت��رؤس  الفقير 
دخ��ول��ه غمار  ب��ذل��ك  ال��ح��زب  ليدشن 
معارك الرئاسات، ويتمكن في ظرف 
البلدية  ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى  وج��ي��ز م��ن 
برئاسة عمر البحراوي، لتتفرع شجرة 
إل����ى يعقوب  م���ن ح��س��ان  ال��ح��رك��ة 
المنصور  ثم اليوسفية، مما ساهم 
ف��ي تعزيز ح��ض��ور ال��ح��زب ف��ي كل 
في مجلس  مقعدا  األحياء، ويضمن 
النواب للحركي عبد القادر تاتو الذي 
ح��اف��ظ ع��ل��ى م��ق��ع��د رئ��اس��ة مجلس 
العمالة، كما حافظ على رئاسة مجلس 

الجهة للحركي عبد الكبير برقية.
وهذه األمجاد التي حققها الحزب، 
كانت من إنجاز وتخطيط األطر العليا 
للحزب كأولباشا، والبحراوي، وبرقية، 
الذين كان مصيرهم كلهم التهميش، 
إلى  بالحزب  ال��ذي وصل  تاتو  فأما 
النواب، فصدر  رئيس مجلس  نائب 
بيان بتجميد عضويته وهذه قرارات 
سيادية ال دخل لنا فيها، وإذا كانت 
بعض األطر العليا في الحزب مصممة 

على دخول االنتخابات القادمة لتأكيد 
باستعادة  العاصمة  »حركية  رسوخ 
البلدية، فإن ذلك ممكن وغير ممكن! 
ممكن والحزب له الكفاءات لذلك، وغير 
والعالنية  الخفية  للصراعات  ممكن 
وأيضا لتهميش األطر الرباطية. فهل 
وزارة؟  يستحق  ال  مثال  البحراوي 
وبرقية وأولباشا وتاتو الذين خاضوا 
»أم المعارك« مع كل األحزاب الكبيرة 
لتتربع الحركة الشعبية وبدون منازع 
على كل األجهزة االنتخابية للعاصمة 

السياسية؟
واليوم والحركة تتحرك لالنتخابات 
كانت  اتجاه؟ وإذا  أي  ففي  المقبلة، 
فال  يقال،  كما  أبناءها  تقتل  الثورة 
نتمنى ذلك مع »الثوار الحركيين« أو 
مع أعضاء اللجنة التصحيحية الذين 

خرجوا للرأي العام بالبالغ رقم 1.
الرباط،  الحركة يتحرك في  حزب 
التي  بالهفوات  يحترق  أال  فنتمنى 
ارت������ك������ب ف������ي ح������ق ال���ح���رك���ي���ي���ن 

الرباطيين.
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في االنتخابات القادمة لمدينة الرباط

يقع هذا في العاصمة »يا حسرة«

السياسية  العاصمة  في  السياسي  التاريخ 
مدينة  فعال  منها  جعلت  التي  باألحداث  حافل 
هذا  وبامتياز،  السياسة  على  وتعيش  تتنفس 
السياسي  الجسم  سالمة  على  يشهد  التاريخ 
الحقيقي من أمراض الركود والجمود والشلل، 
وهذه األمراض الفتاكة تقود حتما إلى »مقبرة 

الديكتاتورية«.
فأول مجلس بلدي بعد االستقالل تزعمه حزب 
االستقالل ليأخذ مكانه بعد ثالث سنوات حزب 
الجبهة الذي سلمه إلى المحايدين الذين رفعوا 
الراية البيضاء أمام قوة حزب االتحاد الوطني 
شطرين  إل��ى  ينقسم  أن  قبل  الشعبية،  للقوات 
)بيضاوي ورباطي(، وأصيبت العاصمة بعدوى 
االنشطار، فانشطرت إلى ثالث جماعات في 1983 
ويترك االتحاديون المدينة السياسية يتقاسمها 
حزبان هما: االتحاد الدستوري والتجمع الوطني 
لألحرار، ليعود االشتراكيون وهذه المرة تحت 
اسم االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، و»يشار« 
لمناضليه بإعادة »فتح« جماعة حسان وجماعة 
أكدال - الرياض وهما »مشتالن« خصبان للنخبة 
المثقفة الواعية وتجمع سكني مهم ألبناء الرباط، 
بينما احتفظ حزب االتحاد الدستوري بجماعة 
يعقوب المنصور، وأضاف إليها جماعة اليوسفية 
لتصبح العاصمة بأربع جماعات يحكمها حزبان 
بينما يغادر الساحة حزب األحرار ولم يعد إلى 
اليوم، وفي غفلة من الجميع يشق فارس جديد 
طريقه بكل ثقة نحو المجد ويحقق نتائج مهمة 
ويفرض سيطرته على الجماعة ومجلس العمالة 
ومجلس الجهة، إنه حزب الحركة الشعبية، بينما 
ح���زب االس��ت��ق��الل ي��أخ��ذ م��ك��ان��ة ح���زب االتحاد 
االشتراكي في أكدال - الرياض وحسان )ولو إلى 
حين(، ثم يدشن حزب األصالة والمعاصرة موقعه 
في العاصمة برئاسة مقاطعة حسان ومقاطعة 
اليوسفية  المنصور وبعد مدة مقاطعة  يعقوب 
يكتفي حزب العدالة والتنمية بالجوهرة النفيسة 
مقاطعة  لتبقى  ال���ري���اض،   - أك����دال  م��ق��اط��ع��ة 

السويسي تتأرجح بين األحزاب.
فهذا التحرك لألحزاب، إذا لم يكن سياسيا، 
فماذا نسميه؟ وهذه »الضربة المركزة« من حزب 
االتحاد االشتراكي الذي فاز برئاسة الجماعة وهو 
بكل أعضائه في المجلس ال يتجاوزون خمسة 
من أصل 85 عضوا، فإن لم تكن هذه قمة براعة 
هذه  إن��م��ا  ت��ك��ون؟  أن  يمكن  ف��م��اذا  ال��س��ي��اس��ة 
واقع  تعكس  ال  الحزبي  العمل  في  الديناميكية 
الشارع الرباطي! فهذا الشارع غاضب على كل 
الجماعة  ف��ي  العاصمة  تسير  ال��ت��ي  األح����زاب 
الجهة،  العمالة ومجلس  والمقاطعات ومجلس 
بمناسبة  األح��زاب  »ينطح«  يكاد  الغضب  وهذا 
التسجيل في القوائم االنتخابية، »نطحة« يمرمدها 
إال  »ب��رك��م��ة« و»ب��رك��م��ة« ال يعرفها  ف��ي أوح���ال 
الرباطيين، أما إذا أضفنا إليها عدد المشاركين 
في االستحقاقات االنتخابية والذين ال يتجاوزون 
من   %25 ن��س��ب��ة  وك��أق��ص��ى ح���د   %20 ن��س��ب��ة 
طامة  بل  »نطحة«  نسميها  ال  فتلك  المسجلين، 

سياسية تنذر بالسكتة االنتخابية المقبلة.
الحكم  ع��ط��ش  ب����إرواء  انشغلت  ف���األح���زاب 
والتحكم والتناوب على المسؤوليات، ونسيت 
دورها الدستوري في التأطير والتنظيم واإلصالح 
واالستماع للسكان ثم االستماع للسكان ومراعاة 
تندد  الصحف  وك��ل  ف��ال��ي��وم  ثقتهم،  واح��ت��رام 
وتفضح »وزيعة« منح الجمعيات وهدر وتبذير 
وبعض  والتليفونات،  السيارات  على  األم��وال 
المنتخبين الذين كانوا يكترون بيوتا في »ديور 
بلدية« أصبحوا بالفيالت والشقق داخل وخارج 

الرباط.
فهل تظنون أن السكان آلة انتخابية تتحكم 
فيها فقط النداءات والشعارات الكالمية للهرولة 

نحو اآلليات االنتخابية؟
على  غاضبون  ال��ق��رار  أص��ح��اب  السكان  إن 
العاصمة  ف��ي  ح��زب  أك��ب��ر  وإن��ه��م  منتخبيهم، 
المنتخبين«،  على  الغاضبين  »حزب  السياسية 
وضبط  خطاباتها  بتجديد  مطالبة  واألح���زاب 
مرشحيها وفتح أبواب التواصل مع المواطنين 
حمايتهم،  ب��دل  صفوفها  م��ن  الفاسدين  وط��رد 
المواقع  ف��ي  و»ت��رس��ي��م��ه��م«  ع��ن��ه��م،  وال���دف���اع 
االنتخابية، إذا كانت فعال ترغب في تفادي السكتة 

االنتخابية.

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

السكتة االنتخابية
 في العاصمة السياسية

عمال يصبغون 
جنبات الرصيف

صورة التقطت على 
األرجح في الثالثينيات 
الماضي  ال���ق���رن  م���ن 
العتيقة  ب��ال��م��دي��ن��ة 
للعالمة المرحوم عبد 
رفقة  ال����ج����راري  ال���ل���ه 
منهم  ط��ل��ب��ت��ه  ب��ع��ض 
ال��ف��ق��ي��ه م��ح��م��د حكم 
والحسين  ال��ل��ه  رح��م��ه 
الصنهاجي رحمه الله، 
وال��ط��ف��ل ال��ص��غ��ي��ر هو 
العالمة عباس الجراري 

أطال الله عمره.

هل يتحرك حزب الحركة الشعبية
 لصيانة أمجاده أم »يحترق« بنجاحاته؟

استفادوا  م��ه��ن��دس��ن  ث��الث��ة 
وبعد  ك��ن��دا،  ب��دول��ة  التكوين  م��ن 
ال����ع����ودة إلى  س��ف��ره��م »ن����س����وا« 
واستطابوا  ب��ال��ب��ل��دي��ة،  ع��م��ل��ه��م 
بدولة  ال���ع���م���ل  ورمب�����ا  اإلق����ام����ة 
الثلوج والبرد القارس، مما جعل 
املصالح املختصة تتخذ إجراءات 
صارمة السترداد كل النفقات التي 
بعشرات  وت��ق��در  عليها  حصلوا 

املالين.

م����ن ج����دي����د ي���ت���ح���دث���ون عن 
ولعلو  االشتراكي  العمدة  ترشيح 
لشغل منصب دبلوماسي في دولة 
حكومتها اشتراكية، وحدودها مع 

دول صوتت لليسار األوروبي.

إلى  ال���ع���اص���م���ة  ت��ت��ج��ه  ه����ل 
املدينة  ت��ق��س��ي��م  م��ش��روع  إح��ي��اء 
مبرمجة  كانت  عماالت  ثالث  إلى 
عمالة  وه����ي:  ال��ت��س��ع��ي��ن��ي��ات  ف��ي 
وعمالة  شالة،  وعمالة  الشبانات، 

حسان؟

تدابير إدارية تباشرها مصالح 
الوالية - لتنظيف - اجلماعة من 
املوظفن األشباح، فهل يتعزز هذا 
للهدر  اإلجراء الشجاع بجعل حد 
اخليالية  التعويضات  في  املالي 
الشاقة«  »األشغال  على  خصوصا 

التي تبتلع لوحدها مليارين؟

أسرار العاصمة

أرشيف الرباط



عن  إال  إنزكان  في  حديث  ال 
ع����ون س��ل��ط��ة م���ن ال���درج���ة 
الثانية)..( بقي حائرا في أمره 
التي أصابته  بفعل الصدمة 
بعد أن تبخرت وعود ترقيته 
بعض  قائد... وقال  ل��رت��ب��ة 
المتتبعين إن منصب »قائد« 
الصدقة  ق��ب��ي��ل  م����ن  ل���ي���س 
الجارية بل يتطلب المرور من 

ثقب اإلبرة)..(.

يشتكي عدد من زوار ومرتادي 
قصبة أكادير أوفال التاريخية 
ومحليين  أجانب  سياح  من 
من االبتزازات المتكررة التي 
ي��ت��ع��رض��ون ل��ه��ا م���ن طرف 
أنفسهم  نصبوا  أش��خ��اص 
المحيطة  ل��ل��م��آرب  ح��راس��ا 
بالقصبة، حيث يعمدون إلى 
قانونية  غير  حواجز  إقامة 
بنقطة المغادرة ويتعرضون 
السيارات  ألص��ح��اب  ب��ش��دة 
ويطالبونهم بمبالغ مضاعفة 
عما هو منصوص عليه قانونا 
ت��ص��ل إل���ى 10 دراه����م و20 

درهم. 

الماضي،  األس��ب��وع  تعرض 
شاب في مقتبل العمر بحي 
القليعة،  بجماعة  م��وري��س 
العتداء شنيع من قبل عصابة 
إج���رام���ي���ة م��ت��خ��ص��ص��ة في 
السرقة تحت التهديد بالسالح 
األب���ي���ض م��ك��ون��ة م���ن ثالث 
شبان، حيث قاموا باالعتداء 
عليه بواسطة أسلحة بيضاء، 
بعدما دخلوا معه في عراك، 
انتهى ببتر أحد أصابع يده، 

وسرقة ما بحوزته. 

احتجت ما يقارب 40 امرأة 
ي��م��ث��ل��ن أم����ه����ات وأول����ي����اء 
التالميذ، مؤخرا، أمام مدرسة 
اب���ن ت��وم��رت ال��ك��ائ��ن��ة بأيت 
إنزكان  لنيابة  التابعة  ملول 
وصفوه  ال��ذي  الغياب  على 

بالمتكرر والمبهم ألستاذ.
وأكدت النساء المحتجات أن 
الغياب المتكرر أصبح عادة 
ه���ذا األس���ت���اذ، ح��ي��ث يغيب 
واحدا،  يوما  أياما ويحضر 
عدا عن أنهم يفاجأن في اليوم 
رخصة  أخذ  بكونه  الموالي 
إجازة أليام أخ��رى،.. وهكذا 

دواليك.

الوكيل  أن  عن  أخبار  ت��روج 
العام باستئنافية القنيطرة، 
استدعى مؤخرا، أحد القياد 
بضواحي أكادير، لالستماع 
إل���ي���ه ب��خ��ص��وص ع����دد من 
ال����ت����ف����وي����ت����ات ال���ع���ق���اري���ة 
»المشبوهة« التي جرت أثناء 
كقائد  ال��م��س��ؤول��ي��ة  تحمله 
المذكورة،  بالمنطقة  إداري 
ب��ع��د إرس��ال��ي��ة ج��واب��ي��ة من 
العدل، تفيد  وزارة  مصالح 
الدائرة  على  الملف  بإحالة 
ذات  بالقنيطرة  االستئنافية 
المحل  ف����ي  االخ���ت���ص���اص 
القائد  الش��ت��غ��ال  ال��ح��ال��ي 

المعني.

> نور الدين الطويليع

الجهوي  ال����ك����ات����ب  ك���ش���ف 
للجامعة الوطنية للتعليم بجهة 
تحت  المنضوية  ع��ب��دة،  دك��ال��ة 
للشغل،  المغربي  االتحاد  ل��واء 
اختالالت  أسماه  ما  وج��ود  عن 
للتربية  الجهوية  باألكاديمية 
عبدة،  دك��ال��ة  بجهة  وال��ت��ك��وي��ن 
عاجل  تحقيق  ف��ت��ح  ت��س��ت��دع��ي 
المشكل  حيثيات  على  للوقوف 
 16 إل��ى الرتبة  ال��ذي ه��وى بها 
واألخ���ي���رة، ف��ي ال��ن��ت��ائ��ج الذي 
العامة  المفتشية  إليها  خلصت 

للتعليم.
النقابي  ال��م��س��ؤول  وأض���اف 
المؤتمر  في  يتحدث  ك��ان  ال��ذي 
باليوسفية  لنقابته  اإلق��ل��ي��م��ي 
الشماعية،  بمدينة  نظم  ال���ذي 
فبراير   15 األح���د  ي���وم  ص��ب��اح 
األكاديمية  إدارة  أن   2015
ثقيلة،  ت��رك��ة  تسلمت  ال��ج��دي��دة 
على  ال��م��س��ؤول��ي��ن  م��ن  تتطلب 
تصفيتها  ال��م��رك��زي  ال��ص��ع��ي��د 
أرضية صالحة  أج��ل وض��ع  من 
إلصالح تعليمي طموح بالجهة، 
أن  ال��م��ت��ح��دث  ذات  أك����د  ك��م��ا 

ال��ح��اج��ة م��ل��ح��ة إلح����داث ثورة 
التعليمية  المنظومة  في  شاملة 
ق����رارات جريئة  ك��ك��ل، وات��خ��اذ 
تخرجها من حالة الجمود التي 
تحاصرها، وعدم االقتصار على 
التعليم،  رج��ل  على  اللوم  إلقاء 
بتحميله  ش��م��اع��ة  وات����خ����اذه 
العالقة  المشاكل  كل  مسؤولية 
المدرسة  ف��ي��ه��ا  ت��ت��خ��ب��ط  ال��ت��ي 

المغربية.
الوطني  الكاتب  اتهم  ب��دوره، 
للتعليم، ميلود  الوطنية  للنقابة 

وجهها  ك��ل��م��ة  م��ع��ص��ي��د،  ف���ي 
ل��ل��م��ؤت��م��ري��ن ع���ب���ر ال���ه���ات���ف، 
حكومة بن كيران باإلجهاز على 
الشغيلة  وح���ق���وق  م��ك��ت��س��ب��ات 
التعليمية، مضيفا أن نقابته لن 
تسمح بعد اليوم بتمرير أي قرار 
يتضمن مسا أو اعتداء على حق 
من حقوق رجال التعليم، مؤكدا 
المدخل  أن  ذات����ه  ال���وق���ت  ف���ي 
األساسي إلصالح التعليم يجب 
كرامة  ص����ون  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  أن 

أعضاء الهيأة التعليمية.

اتهامات نقابية ألكاديمية دكالة  عبدة

> عبد اهلل الشرقاوي

االبتدائية  ال��ج��ن��اي��ات  غ��رف��ة  وزع���ت 
 34 اإلره���اب،  مكافحة  بقضايا  المكلفة 
سنة حبسا في حق 10 متهمين متابعين 
ب��ت��ه��م��ة االل���ت���ح���اق ب��ت��ن��ظ��ي��م »داع�����ش«، 
مجاهدين  الستقطاب  السعي  ومحاولة 
لمجموعة  والمساعدة  ال��دع��م،  وتقديم 
إره��اب��ي��ة ف��ي إط���ار م��ش��روع ي��ه��دف إلى 
المحكمة  وقضت  العام.  بالنظام  المس 
بخمس سنوات حبسا في حق متهم كان 
قد تسلل من تركيا إلى سوريا والتحق 
الشام  ف��ي  اإلس��الم��ي��ة  ال��دول��ة  بجماعة 
وال��ع��راق، حيث ش��ارك ف��ي ع��دة معارك 
أصيب فيها برصاصتين في رجله، حيث 
بعد  الظنين  إن  مطلعة  م��ص��ادر  ق��ال��ت 
عالجات  لتلقي  المستشفى  من  خروجه 
أخرى  م��رة  التحق  بالرصاص  إصابته 
معاركها،  إل��ى  وانضم  النصرة  بجبهة 

وتدرب  ربيعة  بمضافة  استقر  قد  وكان 
ع��ل��ى األس��ل��ح��ة وب���اع س��الح��ا م��ن نوع 
بعدما  دوالر،   1800 بثمن  كالشنكوف، 

المتهم  أن  إل��ى  مشيرة  ي��ت��ح��وزه،  ك��ان 
التحق بالتنظيمات اإلرهابية في سوريا 
القيام بعمليات انتحارية واختير  وقرر 

لعملية اغتيال مسؤول أمني واثنين من 
مرافقيه.

المصادر  ذات  أكدت  أخرى،  من جهة 
ب�5  عليه  ح��ك��م  آخ���ر  ظنين  ب��خ��ص��وص 
ألحق  قد  ك��ان  أن��ه  نافذا  سنوات حبسا 
للمشروبات  ب��ج��ن��اح  م���ادي���ة  خ��س��ائ��ر 
في  الممتازة  األس��واق  بأحد  الكحولية 
إط����ار »األم����ر ب��ال��م��ع��روف وال��ن��ه��ي عن 
المنكر«، مضيفا أنه سبق له أن التحق 
ف���ي سوريا  اإلره���اب���ي���ة  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
وتحديدا بجبهة النصرة، وجبهة أحرار 
الشام. أما باقي األحكام فكانت بالبراءة 
لقاصرين توبعا في حالة سراح مؤقت، 
في  نافذة  أشهر   6 منها  حبسا،  وسنة 
ملف  إط���ار  ف��ي  ت��وب��ع  تلميذ  م��واج��ه��ة 
المجاهدين  وتجنيد  باستقطاب  يتعلق 
كان  لظنين  إلى سوريا، وسنتان حبسا 
ل من إسبانيا، و3 سنوات حبسا  قد ُرِحّ
لكل واحد من 4 أظناء، و4 سنوات حبسا 

لمتهم واحد.

شارك في عدة معارك وأصيب بالرصاص في رجله وشركاؤه تالميذ قاصرون

ال
س

اليوسفية

داعشيون عائدون 
من سوريا في ملحقة 
سال المكلفة بقضايا 

اإلرهاب
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ما يجري2
 ويدور في 

المدن

محاولة اغتيال مسؤول أمني في سوريا تقود داعشيا مغربيا إلى السجن

توزيع المرشحين للهجرة السرية 
على مدن أسفي وورزازات..

تالميذ يدهسون مدير 
ثانويتهم تحت األقدام

>  األسبوع

عملت عمالة الناظور على إبعاد أزيد 
من 700 مهاجر ينحدرون من دول جنوب 
الصحراء الكبرى صوب مدن مغربية من 
وورزازات،..  وأس��ف��ي،  ال��رب��اط،  بينها 
وغيرها من المدن البعيدة، وذلك من خالل 

نقلهم عبر حافالت على دفعات.
أعداد  تجميع  بعد  القرار  هذا  وجاء 
كبيرة من المهاجرين غير النظاميين بكل 
من غابة جبل كوركو، ومدينة بني أنصار، 
ومركز مدينة الناظور، والنواحي، وذلك 
البعيدة عن مركز  أركمان  بمخيم بقرية 

فرضت  حيث  كيلومترا،  ب�27  المدينة 
عليهم حراسة أمنية مشددة، مع منع أي 
أحد من االقتراب. وأسفرت الحملة التي 
تزامنت مع محاولة اقتحام نفذها أزيد 
من 600 مهاجر غير نظامي على السياج 
الحدودي الفاصل بين فرخانة ومليلية، 
عن توقيف أعداد كبيرة منهم، حيث جرى 
نقل  تم  حين  في  المخيم،  نقلهم صوب 
اإلقليمي  المستشفى  نحو  المصابين 
العالجات،  لتلقي  بالناظور  الحسني 
وإلحاقهم بزمالئهم بأركمان، في ما تمكن 
35 شخصا من تحقيق هدفهم بالدخول 

لألراضي اإلسبانية.

> األسبوع

تعرض مدير ثانوية إسلي التأهيلية بوجدة، العتداء 
طائش من طرف من طرف ثالثة تالميذ، كانوا في حالة 
والركل  بالضرب  عليه  انهالوا  بعدما  طبيعية،  غير 
مذهولين  والتالميذ  األساتذة  كل  والرفس، حيث وقف 
ومفزوعين أمام المشهد الذي ال يكادون يصدقونه وهم 
يشاهدون بأم أعينهم مدير ثانويتهم ساقطا أرضا بساحة 
المؤسسة ويسحل بطريقة مهينة. ووصل صدى الحادث 
إلى البرلمان، حيث استنكر النائب البرلماني عن دائرة 
وجدة أنجاد عبد النبي بعوي هذا الفعل الشنيع، داعيا 
إلى التصدي لمثل هاته الظواهر والسلوكات التي تمس 

بكرامة المؤسسة التعليمية واإلشعاع التربوي.
كما أكد أن هاته الوضعية المشينة تنعكس سلبا على 
المنظومة التربوية ككل وتساهم في انحطاطها، داعيا 
من  وال��ت��ك��وي��ن  ال��ت��رب��ي��ة  م��ج��ال��ي  ف��ي  الفاعلين  جميع 
برلمانيين، وسياسيين، ومنتخبين، وفاعلين من المجتمع 
المدني، وجمعيات آباء وأولياء التالميذ، وأطر تربوية، 

ومصالح أمنية..، إلى عقد مناظرة إقليمية حول 
العمومية  المؤسسات  في  األمن  إشكالية 

وانعكاساتها على المناخ التربوي 
مؤكدا  وجدة،  بمدينة  العام 

هاته  خ��ص��وص��ي��ة  ع��ل��ى 
يتخذها  التي  المدينة، 
المخدرات  م���روج���و 
المهلوسة  واألق��راص 
وكرا لبت سمومهم في 
أوس����������اط ال���ش���ب���اب 
موقعها  ب���اع���ت���ب���ار 
للشريط  ال����م����ح����ادي 

الحدودي الجزائري.

س..
ك

ـل
قال مصدر من المرصد الجهوي لحماية المال العام بتيزنيت، أن سرية الدرك الملكي ت

بتيزنيت بصدد االستماع لبعض المسؤولين عن جمعيات محلية بجماعة أيت أحمد، 
على إثر شكاية تقدم بها المرصد إلى وكيل الملك بابتدائية المدينة، تؤكد أن مشروع 
تزويد عدة دواوير بجماعة أيت أحمد يضم عدة اختالالت وتجاوزات معروضة اليوم 

أمام أنظار العدالة للبحث والبت فيها.

»جرجرة« المواطنين في مقاطعات مراكش
>  مراكش. عزيز 

الفاطمي

إجماع  ش���ب���ه  ك�����ان  إذا 
وارت���ي���اح م��ن ط���رف سكان 
مراكش على الخدمات المقدمة 
التابعة  المصالح  طرف  من 
المدينة،  مقاطعة  لمجلس 
فهذا ال يمنع بعض المواطنين 
ع����ن بعض  ال���ح���دي���ث  م����ن 
ال��ج��وان��ب وال��ه��ف��وات التي 
مازال المسؤولون لم يفطنوا 
إليها بعد، والتي تتمثل في 
لخدمة  ال��ت��ام  شبه  ال��غ��ي��اب 

يتسبب  م��م��ا  اإلرش���������ادات 
داخل  التيه  في  للمواطنين 
ذكر  التي  المقاطعة  أرك���ان 
متشابهة  أن���ه���ا  ب��ع��ض��ه��م 
األركان، وكذا اتساخ ورداءة 
المقاعد المخصصة لجلوس 
المواطنين بمصلحة الحالة 
إلى  ب���اإلض���اف���ة  ال��م��دن��ي��ة، 
وضعية الجدران التي بدأت 

تتبرأ من صباغتها..
وذاك  ه�����ذا  م����ن  وأه�������م 
والمعقدة  المكلفة  المساطر 
المتبعة للحصول على رخصة 
أشغال البناء كتبليط جدران 

المباني مثال، حيث يتم وضع 
الطلب لدى المصلحة التقنية 
بالملحقة اإلدارية بباب دكالة، 
وبعدها على المواطن التوجه 
المدينة  مقاطعة  م��ق��ر  إل���ى 
برياض الزيتون، ثم العودة 
ال��ب��ل��دي��ة بشارع  ق��ص��ر  إل���ى 
محمد الخامس من أجل دفع 
وتساءل  الرخصة.  واجبات 
هذه  من  المتضررين  بعض 
»الدوخة«: أليس األمر مكلفا 
ومجحفا للمواطنين، وبعيدا 
كل البعد عن شعارات تقريب 

اإلدارة من المواطنين؟

وجدة

وقفة احتجاجية سابقة لبعض رجال التعليم أمام أكاديمية دكالة عبدة
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> سعيد الهوداني
مدينة  سكان  من  ع��دد  استاء 
خريبكة من ظاهرة انتشار الكالب 
تشكل  أصبحت  التي  الضالة، 
المواطنين  ح��ي��اة  ع��ل��ى  خ��ط��را 
في  المتوجهين  منهم  خ��اص��ة 
المساجد  إل��ى  الباكر  الصباح 
والعمال  الصبح،  ص��الة  ألداء 
وكذا  عملهم،  مقرات  القاصدين 
إلى  ال��م��ت��وج��ه��ي��ن  ال���ت���الم���ي���ذ 

مدارسهم. 

ال��س��ك��ان أنهم  وأك����د ب��ع��ض 
تعرضوا في العديد من المرات 
من  ومفاجئة  خطيرة  لهجمات 
الضالة  ال���ك���الب  ه����ذه  ط����رف 
والمتشردة، التي تهاجمهم بشكل 
جماعي وخطير للغاية لدرجة أن 
البعض منهم أجبروا على أداء 

صالة الصبح في منازلهم.
القمامة  انتشار  أن  وأضافوا 
وخصوصا  م��ت��ف��رق��ة  ب��أح��ي��اء 
بعض  وتخلي  منها،  الهامشية 
واالعتناء  االهتمام  عن  السكان 

األخيرة  ه���ذه  ج��ع��ل  ب��ك��الب��ه��م، 
تتكاثر في أحياء عديدة بالمدينة 
على  دائ��م��ا  خطرا  تشكل  حيث 
صحة أطفالهم وسالمتهم، إضافة 
بسبب  لهم  الدائم  اإلزع��اج  إلى 
نباحها المتواصل طوال الليل. 
ويطالب المتضررون بتنظيم 
حملة تطهيرية واسعة من أجل 
الضالة،  ال��ك��الب  على  القضاء 
وتنظيف األحياء من القمامة التي 
ت��ب��ق��ى ال��س��ب��ب ال��م��ب��اش��ر في 

انتشارها.

الكالب الضالة تقض مضجع التالميذ والمصلين

القبض على منتحل صفة موظف رفيع المستوى بالقصر الملكي
>  غط الكبير

أل���ق���ت ع���ن���اص���ر األم�����ن، 
مؤخرا، القبض  على شخص 
القصر  ب��اس��م  ي��ن��ص��ب  ظ��ل 
الملكي بفاس بعد أن أوهم 
ض���ح���اي���اه ب��ت��م��ك��ي��ن��ه��م من 
وظائف مختلفة، بعدما ادعى 
أنه »موظف رفيع المستوى 
بالقصر الملكي«، وله عالقات 
واسعة تمكنه من توظيف أي 
شخص أو تهجيره إلى خارج 
قانوني،  عمل  بعقد  الوطن 
مبالغ  على  الحصول  مقابل 

مالية ضخمة«.
بعد  المتهم  إيقاف  وجاء 
شكاية  إث��ر  ل��ه  كمين  نصب 
الضحايا  أح���د  ب��ه��ا  ت��ق��دم 
للنيابة العامة يتحدث فيها 
عن  أنه تعرض لعملية نصب 

المتهم،  طرف  من  واحتيال 
بعد أن أوهمه بأنه سيوظفه 
مقابل  ال��م��ل��ك��ي  ب��ال��ق��ص��ر 

ماليين   4 م��ب��ل��غ  ت��س��ل��ي��م��ه 
سنتيم، وقد سلمه فعال نصف 
المبلغ، وكان بصدد تسليمه 

الباقي، قبل أن يكتشف أنه 
يماطله ويتهرب من لقائه.

النيابة  أم����رت  وب��ع��دم��ا 

القضائية  الشرطة  العامة 
بفتح تحقيق في هذه القضية، 
نصبت كمينا محكما بتنسيق 
ضرب  ال���ذي  المشتكي  م��ع 
فيه،  المشتبه  م��ع  م��وع��دا 
وخالل اللقاء بين الطرفين، 
الضحية  تسليم  وب��م��ج��رد 
المبلغ المالي للمشتكى به، 
الشرطة  ع��ن��اص��ر  ب��اغ��ت��ت��ه 
متلبس  وه����و  ال��ق��ض��ائ��ي��ة 
بتسليم النقود، وتم اقتياده 
إل��ى والي��ة األم��ن لالستماع 
إلى أقواله في محضر رسمي 
ومحاصرته بالقرائن ومنها 
لألوراق  المصورة  النسخ 
المالية، وتسجيالت صوتية 
وم��ك��ال��م��ات ه��ات��ف��ي��ة سبق 
للضحية أن حصل عليها في 
ل����ق����اءات����ه ال���م���ت���ك���ررة مع 

المتهم.

> نور الدين هراوي 

في الوقت الذي تم إعداد 
الئحة الوالة والعمال أو ما 
يطلق عليهم رجال وزارة 
حصاد لإلشراف على أول 
حزب  عهد  في  انتخابات 
عبد اإلل���ه ب��ن ك��ي��ران ذي 
من  اإلسالمية،  المرجعية 
م����ج����م����وع����ة من  خ��������الل 
والتغييرات  التعيينات 
التي همت مختلف عماالت 
التراب  والي����ات  وب��ع��ض 
ال���رأي  يسجل  ال��وط��ن��ي، 
بسطات  ال��م��ح��ل��ي  ال��ع��ام 
باستغراب شديد أن غالبية 
مقرات األحزاب السياسية 

عليها  تتوفر  ال  أو  مغلقة 
أصال، وكأن االستحقاقات 
االنتخابية المقبلة والقريبة 

جدا ال تعينهم في شيء.
بعض  ف���ب���اس���ت���ث���ن���اء 
المحسوبة على  األح��زاب 

والتي  األص��اب��ع،  رؤوس 
وتقوم  م��ق��رات��ه��ا  ت��ف��ت��ح 
تأطير  ف������ي  ب������دوره������ا 
والمواطنات،  المواطنين 
واستقطاب مختلف الفئات 
والتعليمية  ال���ع���م���ري���ة 
من  الشباب  فئة  وخاصة 
أجل انخراطهم في الحياة 
العامة وتدبير الشأن العام، 
فإن باقي األح��زاب غائبة 
السياسية  ال��س��اح��ة  ع��ن 
والميدانية، وبدون أنشطة 
هياكل  أو  داخلية  حزبية 
تنظيمية أو كتابة إقليمية 
منظمات  أو  م��ح��ل��ي��ة  أو 
م��وازي��ة تذكر، ون���ادرا ما 
ت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات��ه��ا في 

مقاهي المدينة.

مثل الجمعيات.. أحزاب سياسية على الورق

مقاطعات  عمالة  شنت   >>
الحي الحسني بالدار البيضاء 
ح��م��ل��ة اس��ت��ه��دف��ت ع����ددا من 
المشردين الذين يتخذون من 
البنايات الفارغة المهجورة، 
ومحطة  العمارات،  وأب��واب 
الطاكسيات، وسوق أم الربيع، 

وشارع أم الربيع مساكن لهم.

الرابع  الطابق  من  اللصوص  أح��د  سقوط  كشف   <<
لعمارة السكنية بشارع محمد الزفزاف، تورطه في السطو 
تمكن  حيث  شركائه،  رفقة  السكنية  الشقق  إح��دى  على 
اللصوص من االستيالء على مبلغ مالي، وكمية من الذهب، 
غادرتها  ق��د  الشقة  أن  ت��أك��دوا  بعدما  ش��ي��ك��ات،  ودف��ت��ر 

صاحبتها.

<< قامت عناصر السلطة المحلية بحي سيدي مومن 
العربات  أصحاب  من  ع��ددا  استهدفت  تمشيطية  بحملة 
المجرورة بالبغال والحمير، الذين جعلوا من شارع الكوطا 

فنادق لحيواناتهم.
وقال بعض المواطنين إنها تسبب إزعاجا وتساهم في 
انتشار األزبال قرب منازلهم، كما سجلوا أن هذه الحملة 
لم تعرف أي دعم من طرف المسؤولين بالمقاطعة الذين 
إسطبالت  ومالكي  العربات،  هاته  أصحاب  أن  يعتبرون 

األبقار واألغنام والحمير خزانا انتخابيا لهم. 

اعتقال لص  أناسي بسيدي مومن من  أمن  تمكن   <<
متخصص في سرقة الشقق، حيث كان لكاميرا مراقبة إحدى 
الذي  اللص  أوص��اف  تحديد  في  دور  السكنية  العمارات 
تعددت الشكايات حوله لدى مخافر الشرطة، ما جعل هذه 
األخيرة تعمل على تتبع أثره إلى أن سقط بفعل الكاميرا 
ليتم تعميم صورته على عدد من الدوائر األمنية، األمر الذي 

عجل بالقبض عليه.

ت
ويا

بيضا يحدث هذا في المراكز التربوية »يا حسرة«!
> الحسيمة. إدريس بلهادي 

تفاقمت ظاهرة التحرش الجنسي 
صار  حتى  المملكة  م��دن  بمختلف 
صفحات  تنشر  أن  دون  ي��وم  يمر  ال 
ال��ج��رائ��د أخ��ب��ارا ع��ن ف��ئ��ات تستغل 
مواقعها للتحرش بالعنصر النسوي، 
تذيع  التلفزية  ال��ق��ن��وات  نسمع  أو 
خبرا عن اعتقال مغتصب أو تستنكر 

بعض السلوكات الشاذة.

التكوين  م����راك����ز  أح������د  ول����ع����ل 
بالحسيمة لدليل على انتشار ظاهرة 
التحرش في مختلف هياكل المجتمع، 
التحرش  ال��م��رك��ز  ب��ه��ذا  ي��ت��م  ح��ي��ث 
بالمتدربات الالتي يخضعن للتكوين 
إم���ا م��ب��اش��رة »ع��ل��ى ع��ي��ن��ي��ك ي���ا بن 
رفضن  وإن  هواتفهن،  عبر  أو  عدي« 
االنصياع يتم استفزازهن وتهديدهن 
مراكزنا  واقع  هو  هذا  فهل  بالطرد.. 

التربوية؟

<< تشتغل العديد من المراكز 
الصحي  المركز  ومنها:  الصحية 

ب��ن حمدوش«،  ع��ل��ي  »س��ي��دي  ال���ق���روي 
والمركز الصحي الحضري »طريق البحر«، 
والمركز الصحي »موالي بوشعيب«، بدون 
منظفين حتى أن النفايات والروائح الكريهة 
تبقى هي السمة الطاغية داخل هذه المراكز 

الصحية.

>> تحولت أحياء وأزقة وشوارع مدينة 
قلة  نتيجة  ل��ألزب��ال  مجمعات  إل��ى  أزم���ور 
بتدبير  المكلفة  الشركة  إن  حيث  النظافة، 
قطاع النظافة ال تشتغل في كل المدينة إال 
بشاحنتين اثنتين فقط خالفا لدفتر التحمالت 
الذي تعهدت فيه الشركة باالشتغال بثالثة 

شاحنات.
وأثارت الحالة المزرية التي أصبحت عليها 
أحياء وأزقة وشوارع أزمور استياء وتذمر 
العديد من المواطنين، حيث األزبال أصبحت 

هاجسهم.

افتتاح  عند  السكان خيرا  استبشر   >>
المستشفى المحلي بأزمور، إال أن خدماته 
تبقى وكأن المدينة لم يفتتح بها أي مستشفى 
محلي، حيث إن الوالدة بهذا المستشفى ال 
تتم إال خالل النهار، وكل من جاءها المخاض 
خالل المساء أو الليل ما عليها إال »التدويرة« 

التي ال تقل عن 100 درهم.
بها  توجد  ال  األق��س��ام  من  كثيرا  أن  كما 
أجهزة الكشف خاصة وأن جناح األمراض 
متأخرين  يلتحقون  واألط��ب��اء  ال��ص��دري��ة، 
بمقرات عملهم، وخدماتهم ال تقدم إال للزبناء 

واألهل واألصدقاء ولمن دفع أكثر.

خريبكة

سطات

فاس

ون
شؤ

ية
هو

ج قطيع من
الكالب الضالة

قصر بلدية 
سطات



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

احملتلة  سبتة  س��ك��ان  خ���رج 
بحر األسبوع املاضي، في مسيرة 
انطلقت من وسط املدينة وصوال 
إلى معبر »طارخل«، وشارك فيها 
املجتمع  جمعيات  من  العشرات 
من  مجموعة  وبجانبهم  امل��دن��ي 
والسوريني،  األفارقة  املهاجرين 
ورف���ع���وا خ��ال��ه��ا الف��ت��ات تدعو 
السلطات لوقف االعتداءات التي 
املهاجرين  ب��ع��ض  ل��ه��ا  ي��ت��ع��رض 
املدن  مع  احل��دود  عبورهم  أثناء 
الوجوه  غ���اب���ت  وق����د  احمل��ت��ل��ة، 
املعارضة  أح����زاب  م��ن  ال���ب���ارزة 

التي طاملا نددت بسياسة احلزب 
املهاجرين  الشعبي احلاكم جتاه 

غير الشرعيني.
سبتة  امل����ع����ب����ران  وع�������رف 
األخيرة  اآلون������ة  ف���ي  وم��ل��ي��ل��ي��ة 
املهاجرين  م��ن  كبير  ع��دد  ت��دف��ق 
األفارقة، حيث استعملت السلطة 
حتى  الوسائل  جميع  اإلسبانية 
من  ملنعهم  امل��ط��اط��ي  ال��رص��اص 
ال��س��ي��اج، وق���د أصيب  اق��ت��ح��ام 
متفاوتة  بجروح  منهم  كبير  عدد 
لقي  م�����ن  وم���ن���ه���م  اخل�����ط�����ورة 

مصرعه.

 تعرضت مجموعة من األراضي 
الليل«  »وادي  مب���دش���ر  ال��س��ال��ي��ة 
القروية  امل��ال��ي��ني  جل��م��اع��ة  ال��ت��اب��ع 
على  س��ط��و  لعملية  ت��ط��وان،  ب��والي��ة 
الذين  امل���س���ؤول���ني)...(  ب��ع��ض  أي���دي 
راكموا ثروات ال بأس بها خال فترة 
املجلس  تسيير  مسؤولية  حتملهم 
النواب  ب��ع��ض  وك���ذل���ك  اجل���م���اع���ي، 
وغضوا  ت��واط��أوا  ال��ذي��ن  الساليني 
أراضي  النظر عن نهب هكتارات من 

اجلموع التي مت إحراقها وأزيلت أثار 
األشجار وحتفيظها لتتحول إلى ملك 
للمقاولني  معظمها  بيع  ومت  خ��اص، 
مستعارة  أسماء  حتمل  لشركات  أو 
بها  اجل��اري  القوانني  على  للتحايل 

العمل في هذا الشأن.
يتداولها  خاصة  وثائق  وت��ورط 
مسجلة  غير  املواطنني  من  مجموعة 
األشخاص  م��ن  مجموعة  باجلماعة 
ومقاولون  أعيان  بينهم  من  النافذين 

استفادوا  تطوان، حيث  مبدينة 
بدورهم من هذه البقع األرضية 
عدة  منها  وأخ���ذوا  السالية، 
يوحي  م���ا  وه����و  ه���ك���ت���ارات، 
مسؤولة  ج���ه���ات  ب���ت���واط���ؤ 
أخذت حقها من هذا التفويت 
مطلعة  مصادر  وصفته  التي 
سيتدخل  فهل  بالعشوائي، 
لفتح حتقيق  الداخلية  وزير 

في هذا املوضوع؟ 

ملوضوع  »األس��ب��وع«  تطرقت  بعدما 
الساعات  ف���ي  »احمل���ظ���وظ���ون  ب��ع��ن��وان 
دجنبر   4 اخل��م��ي��س  )ع����دد:  اإلض��اف��ي��ة« 
الوطني  االحت���اد  مكتب  حت��رك   ،)2014
للشغل بإقليم تطوان، بتنسيق مع مكتب 
اجلماعات  ملوظفي  الوطنية  اجل��ام��ع��ة 
الترابية لنفس املدينة، حيث عقد اجتماعا 
 14 بالعاجل يوم  وصفته مصادر مقربة 
كيفية  ت����دارس  أج���ل  م��ن   ،2015 ي��ن��اي��ر 
مع  لتطوان،  احلضرية  اجلماعة  تعاطي 
توزيع الساعات اإلضافية على املوظفني، 
وقد أصدرت النقابة احملسوبة على نفس 
للرأي  بيانا  »أي حزب املصباح«  احلزب 
العام نددت فيه مبجموعة من املضايقات 
بعض  لها  يتعرض  التي  وال��ت��ج��اوزات 
يتم  عندما  خصوصا  اجلماعة،  موظفي 
اختيار بعض »احملظوظني« للقيام مبهام 

يأخذون عليها أجرا »سمينا«.

األراضي الساللية تستغيث يا وزير الداخلية

»نقابة اإلسالميين« ضد 
رئيس الجماعة »اإلسالمي«

المهاجرون األفارقة يقتحمون معبري سبتة ومليلية
والمجتمع المدني يدعو لحمايتهم عيـن علـى الشمال

> األسبوع

قضية  بأن  عليمة  مصادر  أف��ادت 
تعرضت  التي  النفساء  ال��زوج��ة 
ل��ل��ع��ن��ف ع��ل��ى ي���د زوج���ه���ا ب���دأت 
وستعرف  احملاكم  في  مشوارها 
أولى جلساتها في األيام القادمة.
قد  امللكي  ال���درك  عناصر  وك��ان��ت 
إخبارية  على  بناء  املتهم  اعتقلت 
تبني  بعدما  سلطة،  عون  قبل  من 
أن سيدة تعرضت لتعذيب نفسي 
واعتداء جسدي في أنحاء مختلفة 
احتجازها  ب��ع��د  ج��س��ده��ا،  م���ن 

حلوالي أسبوع رفقة رضيعها.
فإن  ع��ل��ي��م��ة  م����ص����ادر  وح���س���ب 
في  عليها  عثر  النفساء  ال��زوج��ة 
بينما  متدهورة،  صحية  وضعية 
يواجه  وه��و  ال��رض��ي��ع  على  عثر 
دون  اجل��وع،  بسبب  امل��وت  خطر 
بسبب  إرضاعه  األم  تستطيع  أن 
تعرضت  التي  اخلطيرة  الكسور 

لها، والتي شخصها طبيب أشرف 
على حالتها الصحية باملستشفى 
اإلقليمي »ابن باجة« في إصابتها 
ب�15 كسرا في أنحاء مختلفة من 

جسدها.
وبرزت هذه القضية عقب اختفاء 
لعدة  األنظار  عن  للزوجة  مفاجئ 
مبنطقة  جيرانها  جعل  م��ا  أي���ام، 

تازة  مبدينة  بنواحي  »ت��ازري��ن« 
اختفائها  أسباب  عن  يتساءلون 
بعضهم  دفع  الذي  األمر  املفاجئ، 
إل���ى االت���ص���ال ب��ع��ون س��ل��ط��ة في 
بعدما  ب��األم��ر،  إلخ��ب��اره  املنطقة 
وفاتها  إم���ك���ان���ي���ة  ف����ي  ش����ك����وا 
بكاء  ب��ع��د س��م��اع��ه��م  خ��ص��وص��ا 
لتتدخل  ان��ق��ط��اع،  ب���دون  ال��ط��ف��ل 
ع���ن���اص���ر ال�������درك ب��ت��ن��س��ي��ق مع 
داهموا  حيث  احمللية،  السلطات 
م���ن���زل األس��������رة، وع����ث����روا على 
العمر  م���ن  ال��ب��ال��غ��ة  ال��ض��ح��ي��ة، 

حوالي 30 سنة.
أن سبب  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وأظ���ه���رت 
إق��دام ال��زوج��ة على اق��ت��راف هذه 
اخلافات  إل���ى  ي��ع��ود  اجل���رمي���ة، 
ال���ت���ي ك���ان���ت ق��ائ��م��ة ب��ي��ن��ه وبني 
االنتقام  يفكر في  الزوجة، جعلته 
وصفها  التي  الطريقة  بتلك  منها 
متت  وال  بالبشعة  جيرانه  بعض 

لإلنسانية بصلة.

> بني مالل. األسبوع

أف�������ادت ب���ع���ض امل����ص����ادر احمل���ل���ي���ة، أن 
بأوالد  القاطنني  املواطنني  من  مجموعة 
شكاية  قدموا  م��ال  بني  مبدينة  حمدان 
فيها  ي��س��ت��ن��ك��رون  املعنية  اجل��ه��ات  إل���ى 
بها  يقوم  التي  املفهومة  غير  السلوكات 
أحد السكان الذي يقطن منفردا في منزل 
متقادم وجدرانه متآكلة عن آخرها، جراء 
القطط  من  كبير  ع��دد  تربية  على  إق��دام��ه 

بسبب  ب��ه��م  أدى  تلحق  ال��ت��ي  وال��ك��اب 
دون  والنهار  بالليل  املتواصل  نباحها 

انقطاع.
وأضاف ذات املصادر أنه للتأكد من صحة 
الشكاية املرفوعة إلى قائد امللحقة اإلدارية 
معاينة  متت  أن��ه  املدينة،  بنفس  الثانية 
بعشرات  سطحه  ي��ع��ج  وب��ال��ف��ع��ل  امل��ن��زل 
الكاب والقطط من مختلف األحجام، وفي 
أن ذات  إلى  املقابل أشار بعض اجليران 
رائحة  في  بأكمله  احلي  يغرق  الشخص 
شواء  على  إق��دام��ه  أث��ن��اء  ليلة  ك��ل  نتنة 

إلى  يأوي  أنه  كما  حلوم غير معروفة)..( 
منزله محما بأكياس بها دجاج نافق.

بينما قال شهود بأن املشتكى به يعد من 
ميكانيكيا  ويشتغل  احل��ي،  سكان  أق��دم 
انقلبت  وق���د  ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات،  ف��ت��رة  م��ن��ذ 
عشاء  ليلة  بعد  عقب  على  رأس��ا  حياته 
للعشاء  أص��دق��ائ��ه  م��ن  مجموعة  دع��ا  إذ 
في بيته، وبعدها مباشرة هجرته زوجته 
مبعية أطفالها ألسباب لم يعلمها أحد)..( 
يتخذها  التي  قططه  رفقة  وحيدا  ليعيش 

مؤنسا له في وحدته.

زوج طائش يحتجز زوجته لمدة أسبوع في ظروف مأساوية
»قولوا للوالي: مطالبنا 

قانونية ال تسويف ال وعود«
> األسبوع

ن���ظ���م م���ج���م���وع���ة من 
أصبح  م��ا  م��ت��ض��رري 
»جتزئة  مبلف  يعرف 
وقفة   »1982 الكويرة 
بتجزئة  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
ال����ك����وي����رة، م���ؤخ���را، 
سموه  ما  جراء  وذلك 
والامباالة  التماطل 
الذي  امللف  الذي طال 
مراحله  قد وصل  كان 
أن  ق����ب����ل  األخ������ي������رة 

لعرقلته. ورفع احملتجون  تتدخل بعض اجلهات على اخلط 
قانونية  مطالبنا  للوالي:  »قولوا  منها  الشعارات  من  عددا 
خالها  من  طالبوا  ترقيعية«،  حلول  ال  وع��ود  ال  تسويف  ال 
الوالي بفك معضلتهم التي دامت أكثر من 32 سنة، وإيجاد 
حل مللفهم، كما أصدروا بيانا شجبوا فيه ما سموه التعاقس 
الذي طال قضيتهم رغم أن الدستور يضمن لكل مواطن احلق 
في احلرية، والعيش الكرمي، والسكن الائق. مضيفني أنهم 
دفعوا من املستحقات كل ما طلب منهم دون أن تقوم اجلهات 
أزيد من  منذ  األرضية، وهذا  بقعهم  بتمكينهم من  املسؤولة 

32 سنة، محذرين من عواقب قد ال حتمد عقباها.

alousbouea@gmail.com
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> األسبوع

األعمال  رج��ال  أحد  يستعد 
بأسفل  م���ط���ع���م  الف���ت���ت���اح 
ع���م���ارة ت���وج���د ف���ي ش���ارع 
مفوضية  قرب  عبدو  محمد 

األمن بالدار البيضاء.
إذا  امل��واط��ن��ني  وق��ال بعض 
ك��ان ه��ذا امل��ش��روع سيخدم 
املستثمر،  السيد  مصالح 
ذلك  م��ن  العكس  على  فهو 
ملموسا  ض�������ررا  ي���ش���ك���ل 
العمارة،  لسكان  بالنسبة 

بسبب املدخنة.

العمارة  سانديك  جل��أ  وق��د 
حيث  ال������ق������ض������اء،  إل��������ى 
ص�����در ح���ك���م اب���ت���دائ���ي ثم 
باحترام  يفضي  استئنافي 
بوجود  ال���س���ك���ان  ت���ع���رض 
ه���ذه امل��دخ��ن��ة، ورغ����م ذلك 
في  املطعم  صاحب  يستمر 
إجن����از م��ش��روع��ه ف���ي حتد 
األمر  القضاء،  حلكم  سافر 
العمارة  سكان  جعل  ال��ذي 
ي���ت���ش���ب���ث���ون ب���ال���ص���م���ود، 
أمام  قضيتهم  وي��ع��رض��ون 
كلمة  لتقول  النقض  محكمة 

الفصل.

المشاريع التي ال تحترم السكان

أكاديرتازة

الدار البيضاء

كواليس جهوية20

هل اختفى األزواج الصالحون؟

أكثر من الرفق بالحيوان.. إغراق
حي سكني بالقطط المشردة

المهاجرون األفارقة عندما وصلوا إلى مليلية بعدما اخترقوا
 السياج الحدودي بالقوة
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مصر ملكة  ناريمان 
 السابقة هي سبب  

إصابة فريد األطرش 
القلب بمرض 

بقلم : رمزي صوفيا

لقد كان فريد األطرش أول فنان 
شاطئ  على  شاهقة  ع��م��ارة  شيد 
أول  شادية  الفنانة  وكانت  النيل، 
من سكن في عمارة فريد األطرش 
مع زوجها آنذاك الفنان عماد حمدي 
سنوات.  بعدة  يكبرها  ك��ان  ال��ذي 
عمارة  في  شادية  سكنت  وعندما 
فريد سرعان ما نشأت بينهما عالقة 
عاطفية حاوال إخفاءها عن الزوج 
المسكين عماد. ولكن خبر خيانة 
ش��ادي��ة ل��ه وص��ل ف��ي نهاية األمر 
ي��ف��ق��د صوابه  ألس��م��اع��ه وج��ع��ل��ه 
ويغادر الشقة ليقيم معي في فندق 
»نيتوكريس« الذي كنت أقيم فيه، 
الخمر  ش��رب  على  وي��ن��ام  ويفيق 
له  شادية  خيانة  نسيان  محاوال 
وهو يصرخ »سوف أقتله.. سوف 

أقتله«.
األط��رش سنة  فريد  الفنان  ول��د 
1917  بجبل ال��دروز وك��ان والده 
الحرب ضد  وأثناء  سلطانا هناك 
أمه  هربت  الفرنسي  االستعمار 
ع��ل��ي��اء إل���ى م��ص��ر وأخ����ذت معها 
التي  أبناءها فؤاد، وفريد، وآمال 
باسم  تعرف  بعد  فيما  أصبحت 

اسمهان.
بدا فريد حياته الفنية بالدراسة 
في »مدرسة الروم الكاثوليك« حتى 
حصل على الشهادة االبتدائية، ثم 
دخل عالم العمل إلى جانب تعلمه 
الموسيقى والعزف على العود ثم 
بدأ في الظهور مع الفرق الموسيقية 
وفرقة  م��ص��اب��ن��ي  ب��دي��ع��ة  ك��ف��رق��ة 
أن جاءته  إل��ى  إب��راه��ي��م ح��م��ودة 
ال��ف��رص��ة ل��ل��دخ��ول إل����ى اإلذاع����ة 
مديرها  سمعه  أن  بعد  الوطنية 
مدحت عاصم فشجعه، وهناك غنى 
أول لحن له »بحب من غير أمل« ثم 
ري��ت��ن��ي ط��ي��ر أط��ي��ر حواليك«  »ي���ا 
و»أفوت عليك بعد نصف الليل«، ثم 
ط���ارت ش��ه��رة ف��ري��د األط����رش عن 
طريق اإلذاعة وظهرت مواهبه في 
التلحين بجانب األداء الجميل حيث 
600 أغنية  بلغت األغاني حوالي 
من  للعديد  لحنه  م��ا  ج��ان��ب  إل��ى 
ال��م��ط��رب��ي��ن: اس���م���ه���ان، وودي����ع 
الصافي، وشادية، وصباح، وفهد 
بالن، ومحرم فؤاد، وماهر العطار، 
ووردة، وفايزة أحمد، ومحمد عبد 
المطلب، ونازك، وشهرزاد، وسعاد 

ومحمد  رش���دي،  ومحمد  محمد، 
ال��ح��ل��و.. وغ��ي��ره��م، وق���د ترجمت 
البعض منها إلى لغات أخرى تم 

أداؤها بألحانه.
وجاء عهد السينما حيث بلغت 
األفالم التي مثلها 31 فيلما بدأت 
بانتصار الشباب مع اسمهان، ثم 
العسل« مع مديحة يسري،  »شهر 
اق��درش« مع تحية كاريوكا،  و»م��ا 
وبعدها توقف عن النشاط بسبب 
العديد من المشاكل التي سببها له 
طالب  حيث  ال��وه��اب  عبد  محمد 

اإلذاع�����ة ب��أج��ر ي��ف��وق أج���ر فريد 
األطرش ورغم ذلك قدمت له اإلذاعة 

أغنية »حبيب العمر«.
جمال  سامية  ف��ي  وج��د  بعدها 
معه  مثلت  أن  بعد  الثاني  نصفه 
ال��ع��م��ر« ح��ي��ث أصبحت  »ح��ب��ي��ب 
الحبيبة والصديقة، وشاركته بعد 
أف���الم وه���ي: »عفريتة  ب��ع��دة  ذل��ك 
تقولشي  »ما  كذبة«،  »آخ��ر  هانم«، 
لحد«، وآخرها »تعال سلم«، ولكن 
وكعادته كان يراوغها كلما ذكرت 
يئست  حتى  ال���زواج  كلمة  أمامه 
على  أسلم  أمريكي  من  فتزوجت 
يدها وسمى نفسه عبد الله كينغ، 
وسافرت معه إلى أمريكا ثم عادت 
في  عليها  نصب  أن  بعد  مطلقة 
عليها  كبيرة حصلت  مالية  مبالغ 

من إحياء عدة حفالت راقصة في 
أمريكا. 

أما فريد األطرش فكان الفنانون 
من مشاهير الطرب ونجوم السينما 
يجتمعون كل ليلة في شقته الفخمة 
والشاسعة الحتساء الخمر بشراهة، 
ويتناولون ما لذ وطاب من أطعمة 
وحلويات وهم يزاولون لعبة قمار 
البوكر. وأحيانا كنت أحضر تلك 
فأشاهد  معهم  ال��س��ه��رات 

ف���ري���د 
اللعب  ي��ش��ارك��ه��م  األط����رش وه���و 
فيخسر أكثر مما يربح وعندما كان 
في  يبدأون  الخاسرون  كان  يربح 
اللعب  ليكملوا  م��ن��ه  االس��ت��دان��ة 
فيعطيهم األموال بكل سخاء وهو 
ولكن  القلب.  أع��م��اق  م��ن  يضحك 
اللعبة التي كان فريد األطرش مولعا 
بها هي الروليت، وهكذا كان غالبا 
ما يستقل الطائرة من القاهرة نحو 
بيروت ليتوجه من المطار مباشرة 
هذه  ل��ي��زاول  لبنان  كازينو  نحو 

اللعبة المفضلة لديه، وكان يخسر 
أصدقائه  ن��ح��و  ف��ي��ل��ت��ف��ت  ك��ث��ي��را 
مبالغ  منهم  ليقترض  الحاضرين 
تمكنه من مواصلة لعبة الروليت، 
وك����ان ي��س��ت��دي��ن ف��ي ال��غ��ال��ب من 
الخليجيين الذين كانت تربطه بهم 
عالقات صداقة متينة، والذين كانوا 

يعشقون أغانيه.
كان فريد األطرش معروفا بالكرم 
الكبير والشهامة واحترامه للمرأة 
حيث كان يعامل حواء كجنتلمان 
وأصوله  ال��راق��ي��ة  تربيته  بسبب 
العريقة. ولكن وكما قلت كانت نقطة 
ضعفه الوحيدة هي لعبة الروليت، 
لهذا عندما غادر القاهرة عازما على 
االستقرار في بيروت افتتح كازينو 
للعب القمار في العاصمة اللبنانية 

أمام شاطئ بيروت مباشرة وأطلق 
عليه اسم »كازينو فريد األطرش«، 
ومن فرط عشقه للعبة الروليت كان 
الذي  الكازينو  من  خارجا  يتسلل 
يمتلكه نحو كازينو لبنان ليزاول 
هذه اللعبة فيخسر المزيد والمزيد 

من األموال.
كان الصديق األقرب إلى قلبه هو 
ال��ف��ن��ان ال��ك��وم��ي��دي ذو األص���ول 
النابلسي  ال��س��الم  عبد  السورية 
ال������ذي 

كان يعلم كل شاردة وواردة 
عن حياة وأسرار فريد األطرش ألن 
هذا األخير كان يثق فيه ثقة عمياء. 
وكان النابلسي متزوجا من لبنانية 
»جورجيت  تدعى  الجمال  رائ��ع��ة 
سبات« كانت تربطها صداقة قوية 
ب��ال��ف��ن��ان��ات وال��ف��ن��ان��ي��ن، ورغ���م 
التي  والفنية  المادية  اإلغ���راءات 
المنتجون  عليها  عرضها  طالما 
ف��ق��د ظ��ل��ت رافضة  وال��م��خ��رج��ون 
تدخل  أن  وال��ت��ف��ص��ي��ل  ب��ال��ج��م��ل��ة 

المجال الفني.
التي  الوطيدة  للصداقة  ونظرا 
السالم  ب��ع��ب��د  ت��ج��م��ع��ن��ي  ك���ان���ت 
كل  لي  يحكي  ك��ان  فقد  النابلسي 
أسرار فريد األطرش وخفايا حياته 
العاطفية. ومن األسرار التي حكاها 
لي النابلسي أذكر القصة المأساوية 
ل��ف��ري��د األط����رش م��ع م��ل��ك��ة مصر 
لي  ق��ال  حيث  ن��اري��م��ان،  السابقة 
النابلسي بالحرف: »قصة حب فريد 
األطرش لناريمان والعالقة العميقة 
التي جمعت بينه وبينها هي سبب 
المزمن«.  القلب  بمرض  إصابته 
فقلت له: »كيف ذلك؟« فأجابني: »بعد 
إلى  ورحيله  ف��اروق  حكم  انهيار 
إيطاليا واستحالة استمرار الحياة 
بينه وبين زوجته الثانية ناريمان، 

تم الطالق بينهما فعادت ناريمان 
عائلتها،  لتعيش وسط  إلى مصر 
فكان طالق الملكة الشابة سببا في 
انطالق لقاءات متعددة بينها وبين 
فريد األطرش الذي يبدو أن إعجابها 
الملك  مع  زفافها  من حفل  بدأ  به 
فاروق. فقبل زواجهما سألها الملك 
أن  في  ترغب  الذين  الفنانين  عن 
يغنوا لها في حفل زفافهما فاختارت 
فريد وأم كلثوم. وهكذا انتشر خبر 
كانت  ال��ذي  بفريد  ارتباطها  قرب 

والدتها  ف��ق��ررت  ع��الن��ي��ة،  تلتقيه 
أصيلة هانم وضع حد للحكاية من 
صحفيا  مؤتمرا  فعقدت  جذورها 
قالت فيه أمام الصحفيين بطريقة 
صارمة: »ابنتي ناريمان هي ملكة 
م���ص���ر ال���س���اب���ق���ة وم������ن راب�����ع 
المستحيالت أن تتزوج ملكة مصر 
سابقة من فريد األطرش الذي ليس 
للناس  يغني  مغنواتي  م��ن  أكثر 
اليوم  وف����ي  ج��ن��ي��ه��ات«.  م��ق��اب��ل 

الموالي، تصدرت تصريحات أصيلة 
ه��ان��م ك��ل ال��ج��رائ��د ال��ت��ي وضعت 
بالبنط  المانشيتات  على  كالمها 
العريض، فسألت النابلسي: »وكيف 
كان موقف فريد األطرش عندما علم 
بتصريحات والدة حبيبته ناريمان؟« 
فقال لي: »مسكين فريد الذي تعرف 
كم هو حساس وله مشاعر مرهفة 
جدا. فقد كنت مع فريد األطرش في 
شقته بعمارته على النيل، وفجأة 
أن���ور وجدي  ال��ف��ن��ان  علينا  دخ��ل 
ممسكا بالجريدة وقال لفريد بصوت 
مزمجر من فرط الغضب: »أنظر ماذا 
قالت عنك والدة ناريمان وأنت ابن 
األمراء وأصلك ما يقلش عن قيمة 
بالجريدة  ف��ري��د  فأمسك  بنتها«، 
وبمجرد قراءته للمانشيت قال لي: 
وخذني  السالم  عبد  يا  »ساعدني 
أنا  هوا  أشم شوية  التراس  على 
اختنقت.. اختنقت« وكان يرتعش 
وقد اصفر لونه وزاغت عيناه فسقط 
أرضا مغشيا عليه من فرط الصدمة 
وهناك  المستشفى،  إل��ى  فنقلناه 
صدرية  بذبحة  أصيب  بأنه  تبين 
حادة نجاه الله منها بأعجوبة، ومن 
فريد  حكاية  ب���دأت  اللحظة  تلك 
القلب ومرض  أطباء  األط��رش مع 
القلب الذي رافقه حتى وافته المنية 
وسألت  ببيروت.  المستشفى  في 
النابلسي: »كيف كان موقف ناريمان 
عندما أصيب فريد األطرش بالذبحة 
زارته في  »لقد  لي:  فقال  القلبية؟« 
المستشفى خفية من عائلتها ألنها 
كانت ضعيفة أمامهم وخاصة أمام 
والدتها. وهكذا قاطعت فريد بمجرد 
جبروت  من  خوفا  للشفاء  تماثله 
ال��ت��ي ك��ان��ت ال تستطيع  وال��دت��ه��ا 
وبهذا  نهائيا،  أوام��ره��ا  عصيان 
انتهت قصة فريد مع الملكة ناريمان 
لم  جرحا  ونفسه  قلبه  في  تاركة 
يندمل أبدا«. ثم سألته: »ولكنه عشق 
من بعدها خطيبته سلوى القدسي..« 
فقال لي:»نعم، عشقها بعد صداقة 
أرملة  ألنها  بينهما  ربطت  قوية 
صديق كان عزيزا عليه. وبعد وفاة 
زوجها وقف فريد معها وساعدها 
ف���ي ق��ض��اء م��ع��ام��الت��ه��ا اإلداري�����ة 
والمالية ثم انقلبت الصداقة بينهما 
إلى حب أعلنا على إثره خطوبتهما 
ولكنه لم يستطع إتمام زواجه منها 
أبدا ألن األطباء حذروه من مغبة 
بذله ألي مجهود جسماني«. وختم 
معي  ك��الم��ه  النابلسي 
لها  أطلق  ح��ارة  بدموع 
لي:  يقول  وه��و  العنان 
وطيبا  عظيما  كان  »لقد 
ولكن  وح��ن��ون��ا  وسخيا 
حظه في الحب كان قليال 
ويوم وفاته يعتبر بالنسبة 
لي ولماليين الذين عشقوا 
فنه يوما أسودا غادر فيه صديقي 
الدنيا  هذه  األط��رش  فريد  العزيز 
الفانية مع غروب الشمس في تمام 
الساعة السادسة من مساء يوم 26 

دجنبر 1974«.
ولم يكن يدور بخلد النابلسي بأن 
اآلخ��ر حيث  ه��و  قريبا  ك��ان  أجله 
ليلتحق  األطرش  فريد  بعد  مرض 
بصديقه في دار البقاء ويدفن مثل 

فريد في مقابر بيروت.

بلغت أغاني فريد األطرش حوالي 600 أغنية إلى جانب ما لحنه للعديد من المطربين كاسمهان، ووديع 

الصافي، وشادية، وصباح، وفهد بالن، ومحرم فؤاد، وماهر العطار، ووردة، وفايزة أحمد.. وغيرهم، وقد 

ترجم البعض منها إلى لغات أخرى تم أداؤها بألحانه، في ما بلغت أفالمه 31 فيلما..

الموسيقار الكبير فريد األطرش هو ضيف هذا المقال اليوم؛ فنان 
ترك بصمة خالدة في الساحة الغنائية العربية وهو الذي زامن 
الموسيقار محمد عبد الوهاب ونافسه في الشهرة والنجاح وعدد 
الجماهير التي عشقت صوته وأحبته لحد اليوم. وكان محمد عبد 
الوهاب يتحاشى الظهور في نفس السهرات التي كان يحييها فريد 
األطرش ألنه كان يعلم حق العلم درجة الجاذبية الهائلة التي كان يتمتع 
بها فريد األطرش لدى الجنس اللطيف بسبب وسامته وأناقته وانتمائه 
لطبقة بورجوازية والثروة التي كان يتربع عليها.



أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

تميزت ترجمة الفقيه العالم الشاعر الوزير محمد 
بن أحمد الكنسوسي بسعة كتابتها في كثير من 
ينبئ بسعة  مما  والفقهية،  التاريخية  المصادر 
مشاركته العلمية وتفوقه في ميدان المشاركة في 
كثير من العلوم والكتابة فيها، باإلضافة إلى ما 
كان يحتله من مكانة مرموقة في الدولة العلوية 
ككاتب للرسائل الملكية بالدقة التي تشترط عدم 
لدى  تبليغه  يجب  بما  المقصود  ع��ن  ال��خ��روج 
الفقيه  يضطر  وق��د  ال��ط��اء(،  بفتح  )المخاطب 
الكنسوسي لمراعاة هذا الشرط األدبي في ما كان 
يؤمر به عندما يكون نائبا عن السلطان في إلقاء 
كلمة تأبين بكلمة نثرية أو قصيدة شعرية، ومما 
يعسر في االطالع على كل ما قاله في المناسبات 
حيث تتعدد مصادر إثباتها والعثور عليها وحتى 
اإلمكان  عرضها حسب  محاولة  فإن  إحصائها، 
يسهل األمر على الدارس وباألخص ممن ال تتوفر 
مكانة  على  يطلع  أن  أراد  م��ن  لكل  المظان  ل��ه 
الكنسوسي العلمية والفكرية، ومحاولة في تيسير 
هذه المشقة ارتأيت أن أسجل ما تيسر في هذا 
ومما  التوفيق.  وبالله  الباحث  للقارئ  المجال 
تتميز به ترجمة الفقيه محمد الكنسوسي تعدد 
أسماء آل أكنسوس ممن تولوا المناصب منهم 
أحمد أب محمد صاحب »الجيش الخماسي«، وهذا 
ما قد يتوهمه القارئ وهو يقرأ لكثير من المترجم 
لهم باسم أكنسوس واالسم المعول عليه ممن 

بالبحث  م��ق��ص��ود  ه���و 
كمؤرخ هو محمد بن 

أحمد الكنسوسي، 
قد  م������ا  وه���������ذا 
القارئ  يالحظه 
وهو يقرأ الجزء 
من  ال����ت����اس����ع 
ك���������������ت���������������اب 
 » ء ستقصا ال ا «
ف�����ي أك����ث����ر من 

وممن  م�����وق�����ع، 
الفقيه  حياة  سجل 

المؤرخ  الكنسوسي 
»األع��الم بمن حل  صاحب 

مراكش وأغمات من األعالم« لمؤلفه العباس بن 
إبراهيم السماللي، وقد عرف به وأورد شعره في 
الجزء السابع )الصفحة: 8(، كما عرف به خير 
الدين الزركلي في كتابه »األعالم« قاموس - تراجم 
في الجزء السادس )الصفحة: 19(، ونجد كذلك 
ألكنسوس  ترجمة  كحالة  رض��ا  محمد  للدكتور 
الجزء  في  المؤلفين«  »معجم  في معجمه  محمد 
ترجمة  ك��ت��ب  وم��م��ن   ،)49 )ال��ص��ف��ح��ة:  ال��ث��ال��ث 
الكنسوسي الشاعر والكاتب محمد غريط في كتابه 
»فواصل الجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان 
في الصفحة 7، ووصفه بالتقوى واالطالع على 
وأسرار  وحقائقها،  الرياضية  العلوم  ق��واع��د 
الحروف ودقائقها وأورد له أشعارا في أربعين 
صفحة.. وذكره موالي عبد الرحمن بن زيدان في 
كتابه »إتحاف أعالم الناس بجمال أخبار حاضرة 
 ،156 )الصفحات:  الخامس  الجزء  في  مكناس« 
237، 274، 430(، ونجد كتاب »معلمة المغرب« 
في الجزء الثاني من الصفحة 632 إلى الصفحة 
634 تخصص للمترجم له أكنسوس محمد تعريفا 
لعبد  المطالع«  »إتحاف  كتاب  نجد  كما  شامال، 
الجزء األول في الصفحة  السالم بن سودة في 
260، وهو يذكر وفيات القرن الثالث عشر والرابع 
عشر ومن جملتهم الكنسوسي محمد بن أحمد.. 
الزكية«  النور  »شجرة  كتاب  مؤلف  نجد  وكذلك 
ل��م��ح��م��د م��خ��ل��وف ي��خ��ص��ص ال��ص��ف��ح��ة 404 
للكنسوسي.. ويخصص األستاذ إدريس بالماحي 
في »معجم المطبوعات« الصفحة 23 هو وصاحب 
السادس  ال��ج��زأي��ن  ف��ي  العربي  المغرب  أع��الم 
والسابع ترجمة لمحمد بن أحمد الكنسوسي، كما 
يخصص األستاذ عبد الله كنون في كتابه »النبوغ 
من  مجموعة  ضمن  ترجمة  له  ويفرد  المغربي« 
المغرب«  مشاهير  من  »ذك��ري��ات  بعنوان  الكتب 
وكتاب »مؤرخ المغرب األقصى« لعبد السالم بن 
عبد القادر بن سودة يذكر ترجمة الكنسوسي في 

الصفحة 97 تحت عدد: 529.

الشك أن الوجديين المخضرمين الذين عاشوا ولو فترة قصيرة 
على  تهيمن  كانت  التي  الطقوس  يتذكرون  االستعمار  عهد  من 
الحياة اليومية للمجتمع الوجدي، الذي كانت له عادات وتقاليد 
تبلور نظاما تضامنيا وتكافليا تعيش بفضله العائالت وكأنها 
الحي  تيجان مرصوصة يشد بعضه بعضا، وهكذا كان سكان 
بأكمله يتقاسمون األفراح واألحزان وكأنهم أسرة واحدة، فإذا 
توفي أحدهم خيم الحزن على جميع سكان الحي حيث يسارع 

الجيران األقربون من منزل المتوفى إلى التناوب في إطعام 
أيام، وإذا أصيب أحدهم  المعزين خالل ثالثة  وفود 

بمرض سارع السكان إلى عيادته لما في ذلك من أجر، 
أما طقوس الفرح فقد كانت معالمها ال تتجلى في 
حضور مراسم الزفاف ليلة العرش فقط بل في ما 
هو أهم وأنفع للعريس، فإذا كانت ظاهرة العنوسة 
تطغى على مجتمعنا اليوم إذ يتعذر على شبابنا 
مواجهة مصاريف الزواج بسبب محدودية األجور 
العازب  الشباب  نسبة  بلغت  حيث  البطالة  أو 

أربعين في المائة، فإن الشباب الوجدي كان يقدم 
على الزواج في مقتبل العمر إذ ان ال يتعدى سنه 

بفضل  وذل��ك  للفتيات،  بالنسبة  و18 سنة  25 سنة 
التضامن الذي كان يعتمده المجتمع الوجدي في تيسير 

ظروف اإلقدام على الزواج، وهكذا كان العريس يتسلطن بين 
أقرانه من األقارب واألصدقاء حيث كان يلقب بموالي السلطان 
وله وزيران أحدهما للميمنة والثاني للمسلمة، حيث يقوم وزير 
الميمنة ليلة الدخلة باإلشراف على جمع التبرعات النقدية التي 
إسعاد  في  منهم  واألق��ارب واألص��دق��اء مساهمة  األه��ل  يقدمها 

العريس وجعله يعيش أياما هنيئة مدة طويلة بعد العرس، وكان 
هذا الوزير يدون في دفتر جميع المبالغ المتحصل عليها، مع 
اسم المتبرع بها، أما الوزير الثاني فقد كان يقوم بدور البراح 
خالل حملة التبرع ويصيح قائال: فالن تبرع بمبلغ كذا، فإذا أضاف 
إلى ذلك عبارة »وما توليش« فمعنى ذلك أن العريس المحتفى به 
سبق له أن قدر نفس المبلغ لفائدة المتبرع الذي سبقه للزواج، 
أما إذا التزم البراح الصمت بعد ذكر المبلغ فإن 
المذكور  بالمبلغ  مدينا  يظل  العريس 
لفائدة المتبرع، وضمانا الستمرار هذا 
النظام التضامني يتسلم العريس صباح 
اليوم الموالي لليلة الدخلة الدفتر الذي 
تم فيه تدوين جميع المبالغ المتبرع 
اإلخوان  أسماء  على  يطلع  لكي  بها 
واألص���دق���اء ال��ذي��ن ق��دم��وا ل��ه هذه 
المساهمات المالية، وكذلك األمر في 
ما يخص العروس التي يحتفى بها 
في اليوم الثالث من يوم العرس حيث 
الحزام«،  »حفلة  يسمى  حفل  لها  يقام 
تتم  الطريقة  وبنفس  الطقوس  وبنفس 
المناداة على أخواتها وأقاربها وصديقاتها 
لكي يساهمن في حملة تتبارى فيها المتبرعات 
إما بتقديم مساعدة مالية أو بالحلي والمجوهرات، حيث يوضع 
الكل في صينية تتوسط فناء المنزل أمام العروسة التي تتربع 
الفتيات في جو من  على كرسي البرزة وهي محفوفة بثلة من 

الطرب والغناء تعلوه الزغاريد.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

مما تتميز به 
ترجمة الفقيه محمد 
الكنسوسي تعدد أسماء 

قد آل أكنسوس، وهذا ما 
يتوهمه القارئ وهو يقرأ لكثير من 

المترجم لهم باسم أكنسوس واالسم 
المعول عليه والمقصود بالبحث 
كمؤرخ هو محمد بن أحمد 

الكنسوسي

الوجديون
 المخضرمون الذين عاشوا 

ولو فترة قصيرة من عهد 
التي االستعمار يتذكرون الطقوس 

كانت تهيمن على الحياة اليومية للمجتمع 
الوجدي، الذي كانت له عادات وتقاليد تبلور 

نظاما تضامنيا وتكافليا تعيش بفضله 
العائالت وكأنها تيجان مرصوصة 

يشد بعضه بعضا

< يتبع< يتبع

14

19

بالصدفة »وهي كما نعلم خير من ألف ميعاد أو من ميعاد غير مضبوط« 
َد بعد أن استقر  التقيت األسبوع الماضي أحد األصدقاء القدامى، َتَوَجّ
به المقام »وبعد مد وجزر وأسئلة واحتماالت قاسية« بعاصمة المغرب 
الشرقي، وجدة، المدينة الصامدة التي تتحمل أكثر من غيرها تكلفة 
»سوء الجوار« ونتائج التهريب أو االختراق االقتصادي، قبل أن يلتفت 
إليها وتنال نصيبها من التنمية والمشاريع الكبرى.. التقيت صديقا 
تجمعني به أشياء كثيرة، نلتقي عندها بقوة االنتماء لجيل معين وثقافة 
معينة، حدثني عن مدينة التاريخ واألصالة والبعد الجغرافي وما عرفته 
وجدة من تغييرات عميقة همت كل األرجاء وكل المناطق، وتناولت كل 
األحياء والشوارع، تغييرات جعلت من المدينة نموذجا جيدا للمدن 
الكبرى التي يراهن عليها المغرب مستقبال، كي تؤدي أدوارها وتحل 
موقعها  وأن  خاصة  فقط،  وطنيا  وليس  عالميا  األول���ى  ال��م��رات��ب 
االستراتيجي والذي كان شيئا منسيا اتضحت أهميته القصوى ودوره 
»إذا ما  الجوار  المغرب وربطه بباقي دول  المهم في تقوية صدارة 

واألنانية وحب  التعنت  األحوال وتخلت جارتنا عن  تحسنت 
االستفراد«.

خبرني الصديق عن الطفرة التي عاشتها أو شهدتها 
المدينة الشرقية، مؤخرا، بعد تعيين محمد مهيدية 

كوال عليها، والذي استطاع في ظرف وجيز أن 
للتحدي  مكبرة  ب�»صورة  شخصية  له  يشتق 
واالستعداد التام لرفعه«، وأن يستدرج الواقع 
للتوغل في المزيد من النجاحات واالرتقاءات، 
والوصول بالعديد من المشاريع »التي كانت 
العميق  إيمانه  بفضل  النهاية،  إل��ى  راك���دة« 
بالعمل المتقن، ونتيجة تواجده الدائم، وهو 

تواجد ساعده، ومكنه من فرض احترام العمل، 
الذين  دواخ��ل  في  رس��خ  التهاون،  عن  واالبتعاد 

يشتغلون معه بذرة الوطنية واإلخالص للوطن كيفما 
كانت الظروف، ألننا وكما كان يقول »نعمل جميعا بوطنية 

متجذرة ولوطن واحد«.
لقد استطاع الوالي مهيدية، يقول الصديق الناشط الحقوقي، االهتداء 
إلى  الوصول  المواطنين، وتتيح  إلى طريقة بسيطة جدا تشرك كل 
ترتيب األمور بدقة متناهية دون البحث المضني عن الحلول األخرى، 
قلت تجرأ على َسْلِك خطوة ستضيف الكثير إلى عملية التطهير )تطهير 
األجواء العامة(، وستساهم في تجذير الوعي لدى المواطن بضرورة 
التمسك بالمواطنة الحقة وترجمتها على أرض الواقع بكل الوسائل، 
التي من شأنها أن تحدد أو تصور الفرد )أي المواطن( كقوة فاعلة في 
إطار التغيير واإلصالح المنشودين يحتل فيهما شعار محاربة الفساد 
والقضاء على المفسدين األولوية، فقد أعلن األسبوع الماضي حربه 
الضروس على المجزئين السريين الذين دخلوا على خط االختالالت 
التي تعيشها المدينة على مستوى العمران، والتي ستضر أو تلحق 
تشويها برؤية وجدة الكبرى في أفق 2020، وستبعد هذه األخيرة عن 
ودعا  المدينة،  وجمالية  المواطن  رفاهية  لفائدة  المسطرة  األهداف 

السكان الذين يتوفرون على حسن وطني عميق )وما أكثرهم في الجهة 
الشرقية( إلى المشاركة الفعلية في تلك الحروب، حتى تكون النصرة 
على  الوطن  يقدمون مصلحة  الذين  المخلصين  للمواطنين  والغلبة 
المصالح الضيقة، وناشدهم من أجل المساهمة العملية في التصدي 
وفضح  بمرتكبيه  والتنديد  التعبير،  صح  إن  العمراني«  ل���»اإلج��رام 
االحتيال  على  األح��وال  جميع  في  تقوم  التي  وأساليبهم  أسرارهم 
واستغالل حالة أو حاجة المواطن المقهور، وتؤدي في آخر المطاف 
اإلنمائية  المسيرة  في  واالرت��ب��اك  وعمرانها،  للمدينة  اإلس��اءة  إل��ى 

واالقتصادية بصفة عامة.
كانت لغة الوالي كما أخبر بذلك صديقي محملة بالكثير من الصرامة 
والحزم، وهي لغة يتقنها السيد مهيدية )الوالي( نتيجة تربيته ونشأته 
في وسط متأجج باالستقامة ونكران الذات، وتكوينه الذي قوى فيه 
شخصية مثالية، بروح عالية وانضباط نادر ونفس أبية، لغة متجاوزة 
لما هو أعمق وأبعد من الحزم، حيث اعتبر بعض المجزئين السريين 
مجرمين يتحمل الكل مسؤولية فضحهم ونشر إجرامهم بكل 
الطرق الكفيلة بفضح المستور، بما في ذلك، كما 
التي  الملصقات  استعمال  مهيدية،  السيد  قال 
في  وتركيبها  وال��م��الم��ح،  والهوية  االس��م  تحدد 
عليها  باالطالع  تسمح  التي  العمومية  األماكن 
على  االعتماد  دون  أصحابها،  على  والتعرف 
»شرطة التعمير« التي تتكلف بمراقبة أشغال 
مالءمتها  م��دى  على  ب��االط��الع  وتقوم  البناء 
للضوابط والقوانين المعمول بها، تلك »الشرطة« 
المنطقة  وال���ي  السيد  عملها  ي��رق  ل��م  ال��ت��ي 
المقرون  أب����ان ع��ن غ��ض��ب��ه  ال��ش��رق��ي��ة، ح��ي��ث 
بانتقادات الذعة، وذلك لتغاضي بعض أفرادها 
المخالفات  م��ن  الكثير  ع��ن  األح��ي��ان  ب��ع��ض  ف��ي 
والتجاوزات، وتواطئهم مع جنود الفساد المتغلغل 
المستقبل  مدينة  أو  ال��واع��دة  المدينة  في  بالخصوص 

)السعيدية(.
تذكرت السيد محمد مهيدية عندما كان واليا بمراكش، تذكرت حماسه 
المتزايد وافتتانه بالعمل والجدية، وركونه إلى البحث عن الحلول 
الناجعة والسريعة )بعين المكان(، بحيث كان يجد متعة في االشتغال 
خارج المكتب واإلدارة، متعة غزته إن صح التعبير منذ الطفولة دون 
إذا استطاع بعد أن تملكته أن يحببها لكل  أن يتمكن من تطويقها 
العاملين معه، وأن يمكنها منهم لدرجة أنهم أصبحوا يذكرون وبتلقائية 
أن المكاتب المكيفة والكراسي الوثيرة غير مؤهلة لتكون مهبطا للوحي 
)وحي العمل(، مثلها مثل الحروف التي ليست بداية للتنزيل كما قال 
الشاعر »الباكوري«، مقتنعين بضرورة الوقوف بالقرب من المشاريع 
ومراقبة العمل بها، وتوجيه المالحظات واإلرشادات للعمال، حتى 
تنتهي األعمال في أحسن األحوال، ودون أن تخلف أضرارا، كما يحدث 
اليوم في الكثير من المشاريع التي ال تقوى على الصمود وكأنها تشبه 

أعشاش الطيور.

alousbouea@gmail.com
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 محمد بركوش

وصفة التصدي »لإلجرام العمراني«

أعلن مهيدية حربه 
الضروس على المجزئين 

السريين الذين دخلوا على 
وجدة خط االختالالت التي تعيشها 

على مستوى العمران، ودعا الوجديين 
للتصدي لـ»اإلجرام العمراني« والتنديد 

بمرتكبيه وفضح أساليبهم التي 
تستغل حاجة المواطن 

المقهور



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6302/33
حساب عدد 56620

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  ال��ب��ن��ك  ل��ف��ائ��دة: 
القنيطرة

نائبه األستاذ أحمد حجاجي محام 
بهيئة الرباط

للصناعة  الجديدة  الشركة  ض��د: 
الغذائية موالي عبد السالم - سونياما 
- الحي الصناعي الزنقة 183 و206 

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

الرسم العقاري عدد 40739/ر
البلدي  الصناعي  بالحي  الكائن: 

.CMCP على مقربة من شركة
وه��و ع��ب��ارة ع��ن: وح��دة صناعية 

إلنتاج منتوجات العجائن 
 6495 المساحة:  حيث  من  البالغ 

متر مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 10.384.000 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 460/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2010/6302/21
حساب عدد 56840 

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: مانويل كتراليس الروز
الحجوجي  محمد  األس��ت��اذ  نائبه 

محام بهيئة القنيطرة
إدريس شاطئ  موطيع  ورثة  ضد: 

مهدية العامرية رقم 208 القنيطرة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/02/25 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
غير  ال��ع��ق��ار  لبيع  العلني  ب��ال��م��زاد 

المحفظ 
العامرية  208 تجزئة  رقم  الكائن: 

شاطئ مهدية القنيطرة
وهو عبارة عن: فيال من طابق تحت 

األرض وطابق سفلي وطابق أول
البالغ من حيث المساحة: 256 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 1.200.000 

درهم. 
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 461/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2009/6302/34
حساب عدد 56681

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  ال��ب��ن��ك  ل��ف��ائ��دة: 
القنيطرة 

النائب عنه األستاذ أحمد حجاجي 
المحامي بالرباط

بلوك ضد: محمد مكيك ومن معه 
الحوزية  ح��م��ام  أم���ام   191 رق���م    E

القنيطرة 

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

الرسم العقاري عدد 13/29994 
الكائن: بلوك E رقم 191 أمام حمام 

الحوزية القنيطرة. 
وهو عبارة عن: سكنى من طابقين
البالغ من حيث المساحة: 150 متر 

مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 850.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 462/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2011/6302/38
حساب عدد 56876

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي 
ضد: إبن الحسين رشيد بواسطة 
قيم المحكمة التجارية بالدار البيضاء 

البوشاري عبد الله

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/03/04 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/59733 
قارعة  على  برجال  أوالد  الكائن: 
الطريق رقم 206 الذاهبة إلى سوق 

األحد أحواز القنيطرة. 
وهو عبارة عن: قطعة أرضية محاطة 
بسور علوه 4 أمتار بها محطة سكنية 

من طابق أرضي ومستودع وبئر.
 1055 المساحة:  حيث  من  البالغ 

متر مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 800.000 درهم 

وسبق عرض 825.000 درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 463/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6302/74
حساب عدد 56883

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  ال��ب��ن��ك  ل��ف��ائ��دة: 
القنيطرة 

نائبه: ذ/ محمد المسعودي محام 
بهيئة القنيطرة

ضد: حميد ليش بن صالح.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/03/04 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/31115 
 N الكائن: بتجزئة الحوزية بلوك

رقم 17 القنيطرة. 
وهو عبارة عن: منزل سكني

وطابق  أرض��ي  طابق  م��ن  يتكون 
علوي

البالغ من حيث المساحة: 110 متر 
مربع. 

وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 650.000.00 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 464/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6302/86
حساب عدد 56829

إعالن عن بيع عقار

المغربية  العامة  الشركة  لفائدة: 
لألبناك بالدار البيضاء 

نائبه: ذة/ فضيلة سبتي محامية 
بهيئة الدار البيضاء

ضد: ليلى نوري بنت العربي ومن 
معها.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/03/04 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/74786 
رقم  17 شقة  إقامة صابر  الكائن: 
 34 الثالث عمارة  العلوي  الطابق   9

القنيطرة. 
الطابق  في  شقة  عن:  عبارة  وهو 

العلوي الثالث.
البالغ من حيث المساحة: 100 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 486.200.00 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 465/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2008/75
حساب عدد 56875

إعالن عن بيع عقار

الشراء  ت��ن��م��ي��ة  ش���رك���ة  ل���ف���ائ���دة: 
بالسلف 

ضد: ميس حسن زنقة 15 رقم 291 
حي اإلرشاد القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
أنه  بالقنيطرة  االبتدائية  بالمحكمة 
بتاريخ: 2015/03/04 على الساعة 
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  11 صباحا 
عمومية  سمسرة  ستقام  بالمحكمة 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/18047 
15 حي  زن��ق��ة   291 رق��م  ال��ك��ائ��ن: 

اإلرشاد القنيطرة. 
طابق  من  عن: سكنى  عبارة  وهو 
م��خ��زن وطابق  ع���ب���ارة ع���ن  س��ف��ل��ي 
مسكن  به  جزئي  وطابق  أول  علوي 

بالسطح.
البالغ من حيث المساحة: 150 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
 920.000 مبلغ:  في  العلني  ال��م��زاد 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 466/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2011/6302/12
حساب عدد 52669

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي نائبها 
األستاذة بسمات ومن معها المحامية 

بالدار البيضاء 
النية  ولطيفة  شرفي  حسن  ض��د: 
الرامي  بئر   28 رق��م  المنزه  تجزئة 

الشرقية القنيطرة

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

الرسم العقاري عدد 13/44254 
الكائن: تجزئة المنزه رقم 28 بئر 

الرامي الشرقية القنيطرة. 
وه��و ع��ب��ارة ع��ن: فيال م��ن طابق 
سفلي به مرآب ومرافق وطابق سفلي 
علوي  وطابق  االستقبال  محالت  به 
ثالث  م��ن  بحديقة  محاطة  غ��رف  ب��ه 

جهات.
البالغ من حيث المساحة: 280 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 1.276.000 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.

 As 467/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/59
حساب عدد 57158

إعالن عن بيع عقار

نائبتها  ص��اب��ر  جميلة  ل��ف��ائ��دة: 
المحامية  القدسي  شهناج  األستاذة 

بهيئة القنيطرة 
ضد: محمد غليل تجزئة الصياد 02 

رقم 104 القنيطرة

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

الرسم العقاري عدد 13/14283 
الكائن: بحي الصياد 02 رقم 104 

القنيطرة. 
طابق  من  بناية  ع��ن:  عبارة  وه��و 
وطابق  متجر  على  يشتمل  أرض���ي 

علوي أول.
البالغ من حيث المساحة: 80 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 480.000.00 

درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 468/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/34
حساب عدد 57196

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: لطيفة ملوكي النائب عنها 
المحامية  شهيب  فاطمة  األس��ت��اذة 

بالقنيطرة 
الرحمة  ح��ي  امزكوتن  عمر  ض��د: 
مجموعة س شارع خالد ابن الوليد 

رقم 478 سال

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

الرسم العقاري عدد 13/29645 
بلوك س  الحوزية  تجزئة  الكائن: 

رقم 183 القنيطرة. 
من  تتكون  بناية  عن:  عبارة  وهو 
طابق سفلي تجاري له بابين كبيرين 
البناء  مكتمل  غير  علويين  وطابقين 

للعقار ثالث واجهات.
البالغ من حيث المساحة: 135 متر 

مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 928.166 درهم 

وسبق عرض 967.100 درهم.
أداء  ال��م��زاد  عليه  رس��ا  من  وعلى 
لفائدة   %3 زي��ادة  مع  ناجزا  الثمن 

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

العقاري.
 As 469/15
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كلما نتصفح كتب التاريخ أو نقرأ 
الصحف والمجالت، نتأكد أن السياسة 
ق��ت��ل��ت وم����ازال����ت ت��ق��ت��ل ك��ث��ي��را من 
المناضلين والمسؤولين السياسيين، 
األحزاب  رؤس��اء  أو  القرار  أصحاب 
المهتمين  م��ن  وك��ث��ي��را  ال��س��ي��اس��ي��ة 
بأسره،  العالم  في  وذل��ك  بشؤونها، 

ومنذ زمن بعيد.
كانت بنازير بوتو، رئيسة الوزراء 
السابقة في الباكستان، ضحية اغتيال 
كبيرا  مؤتمرا سياسيا  تترأس  وهي 
تم  ب��الده��ا،  في  االنتخابات  لتهييء 
الرؤساء،  م��ن  كثير  قتل  كما  قتلها 
والمناضلين من أجل حرية واستقالل 
بالدهم، ماتوا دفاعا عن قضية وطنهم، 
قتلوا من طرف أعدائهم أو معارضيهم 

واألمثلة كثيرة ومتعددة.
من ال يتذكر الملك الفرنسي لويس 
السادس عشر الذي حكم عليه باإلعدام 
الرئيس  يتذكر  ال  م��ن  1793؟  سنة 
و»مارتن  ك��ن��ي��دي«  »ج���ون  األم��ري��ك��ي 
المتحدة  ال���والي���ات  ف��ي  ل��وت��رك��ي��ن« 
األمريكية، وأنور السادات في مصر، 
العربية  المملكة  في  فيصل  والملك 
الجزائر،  في  وبوضياف  السعودية، 
وأن��دي��را غ��ان��دي ف��ي ال��ه��ن��د، وقبلها 

جواهر الل نهرو رئيس الوزراء، ورفيق 
األول  وال��وزي��ر  لبنان،  في  الحريري 
إسحاق رابين في الدولة اإلسرائيلية، 
الكونغو،  ف��ي  ل��وم��وم��ب��ا  وب��ات��ري��س 
وش���غ���ي���ف���ارا ف����ي ك����وب����ا، ون���ك���والي 
تشكوسلوفاكيا،  ف��ي  تشاوسسكو 
في  ولينين  روسيا،  في  وتروتسكي 
العراق،  في  إيطاليا، وصدام حسين 
ليبيا.. والالئحة  القذافي في  ومعمر 

طويلة.
فمنهم من حكم عليه باإلعدام، ومنهم 
من اغتيل ومنهم من مات شنقا، ومنهم 

من الذ بالفرار خوفا من الموت.
ويتساءل المرء: هل السياسة تقتل 
هو  أص��ب��ح  االغ��ت��ي��ال  أم  أصحابها، 
ال��وس��ي��ل��ة ال��وح��ي��دة ل��ح��ل األزم����ات 
والمشاكل والتخلص من المناضلين 
والسياسيين الذين يدافعون عن أفكار 

معارضوهم،  معها  يتفق  ال  وأه��داف 
حيث تعيش بعض المناطق في العالم 
العنيفة  ال��م��واج��ه��ات  م���ن  س��ل��س��ل��ة 
والعمليات اإلرهابية، كما تعاني بعض 
الجهات موجة من االعتداءات الدامية 
المسؤولين  ب���ع���ض  ت���س���ت���ه���دف 
أرواحا  بذلك  وتحصد  السياسيين، 
كثيرة من المدنيين األبرياء، فيسقط 

عشرات الموتى ومئات الجرحى.
كما هناك كثير من السياسيين الذين 
سجنوا لسنوات عدة من أجل أفكارهم 
ومعقداتهم وكتاباتهم، وتحدثوا عن 
هذه المعاناة في مذكراتهم لما أطلق 

سراحهم.
ومن المالحظ أن االغتيال بانفجار 
القنابل  المفخخة وتفجير  السيارات 
والعمليات اإلرهابية أصبح في الوقت 
لزعزعة  العمل  ب��ه  ج��اري��ا  ال��ح��اض��ر، 
اس��ت��ق��رار ال����دول واض���ط���راب األمن 
العراق  في  ذلك  يحدث  كما  والسلم، 
ودول  وباكستان..  ولبنان  وس��وري��ا 
والحكام  ال��رؤس��اء  أن  رغ��م  أخ���رى، 
وأصحاب القرار يبذلون جهودا جبارة 
لمحاربة هذه اآلفة التي تقلق وتزعج 

الجميع.
< نجيبة بزاد بناني )الرباط(

هل السياسة تقتل أصحابها؟
القول  وأعذب  وأحسنه،  الكالم  أجمل  الشعر 
وأحاله، والشعر له تعاريف كثيرة كلها، تدل على 
الفرق بينه وبين النثر، قيل: »إن الشعر هو نقد 
الحياة والكشف عن القيم التي يراها الشاعر في 
هذه الحياة أو في جزء منها يهتم به الشاعر«، 
وهو تعريف ينسب لصاحبه »ماتيو أرنولد« وقيل 
أيضا: »إنه خير كلمات صنفت في خير نظام« وهو 
»إنه  وقيل:  »شيلي«  اإلنجليزي  للشاعر  تعريف 
الكالم الخالد« وقيل: »إنه عاطفة يتذكرها الشاعر 
وقت الهدوء« وقيل: »إنه طريقة خاصة من طرق 
استعمال اللغة« ومعروف أن العرب القدامى، لم 
باألوزان  إال  والنثر  الشعر  بين  يفرقون  يكونوا 
والقوافي، وفي كتاب »فن الشعر« ألرسطو، نجده 
يرى أن الدافع إلى الشعر غريزتان أساسيتان: 
غريزة المحاكاة أو التقليد، وغريزة الموسيقى 
أو اإلحساس بالنغم، وهذه الموسيقى أو النغم 
ألن  اإلنشاد،  طريق  عن  ويتملكنا  نحسه،  شيء 
إلينا،  ويحببه  جماليته  من  يزيد  الشعر  إنشاد 
فمعاني الشعر، تتضح أكثر، ويكون تأثيرها أقوى 
بحسن اإلنشاد، فاإلنشاد بالنسبة للشعر ركيزة 
أس��اس��ي��ة، وع��الق��ة اإلن��ش��اد بالشهر ه��ي عالقة 
فال  بالغناء،  اللحن  وعالقة  باللحن،  الموسيقى 
للشاعر  يقال  وال  اإلنشاد،  عن  الشعر  يستغني 
أسمعنا، أو اقرأ علينا، وإنما يقال له أنشدنا، ففي 
سوق عكاظ في أواخر العصر الجاهلي حينما 
احتكم الشعراء: األعشى، والخنساء، وحسان بن 
ثابت إلى النابغة الذبياني، قيل: أنشده األعشى 
التي  الخنساء  ثم  ثابت،  بن  حسان  أنشده  ثم 

أنشدته قصديتها في رثاء أخيها صخر:
وإن صخرا لتأتم الهداة به

كأنه علم في رأسه نار
فقال لها النابغة: لوال أن أب بصير - األعشى 

- أنشدني، لقلت إنك أشعر الجن واإلنس.
م��ن حسن  فيه  لما  الشعر  ن��ت��ذوق  ال  ون��ح��ن 
التركيب وجمال التعبير فحسب، وإنما نتذوقه 
أكثر من خالل تلك الموسيقى الحالمة في الجرس 
والنبر، واإليقاع، فإذا قيل إن الشعر العربي من 
حموالته تلك الرتابة المرتبطة بالقافية والتفعيالت 
الخليلية، فإن حسن اإلنشاد يكتشف عن جمال 
اإليقاع، وروعة التناسق مما جعل القصيدة تسمو 
بنا إلى عالم الحلم والخيال، وقبل اإلنشاد البد 
للقصيدة أن تتسم بسمات الجمال، وإذا لم تكن 
يكن  لم  وإذا  شعرا،  اعتبارها  يمكن  فال  كذلك، 
يشبه  بما  نشعر  فإننا  الروعة  قمة  في  اإلنشاد 
اإلحباط، ونحس أننا غير راضين على ما نسمع، 
ألنه ليس هناك ما يحببه إلينا من حسن اإليقاع 
وجميل التناسق، فنصبح وكأننا نسمع نثرا، وهذا 
الحداثة،  دع��اة  حتى  رفضه  الشعر  م��ن  ال��ن��وع 
وَحاِملو لواء الشعر الحر، ومنهم نازك المالئكة 
تكون قصيدة  أن  إما  القصيدة  »إن  تقول:  التي 
وهي إذ ذاك موزونة وليست نثرا، وإما أن تكون 
الشعر  قضايا  )أنظر  قصيدة«  ليست  فهي  نثرا 

المعاصر، ص: 132(.
ومهما كان الشعر في أوجه وفي قمته من حيث 
اللغة وحسن التناسق واحتواء المعاني واأللفاظ 
البيانية، فإن حلية كل ذلك حسن اإلنشاد من طرف 
كان  المستوى  دون  اإلنشاد  كان  ف��إذا  صاحبه، 
التأثير سلبيا ألن الشعر العربي من طبيعته أنه 
شعر غنائي، والشاعر هو ذلك الشخص المرهف 
فنانا  يعتبر  ال��ص��ف��ة  ب��ه��ذه  وه���و  اإلح���س���اس، 
موسيقيا، وإذا كان الفنان الموسيقي يحتاج إلى 
وأوتاره  وشعوره،  إحساسه  الشاعر  فآلة  آل��ة، 
الشاعر  يكون  ال  وأنغامه شعره، وكيف  لسانه، 
فنانا موسيقيا ونحن نعلم أن الشعر العربي منذ 
الوجدان  يخاطب  غنائيا،  شعرا  ك��ان  وج��د  أن 
والعاطفة أكثر مما يخاطب العقل، فالشعر كما 
المستحيل  من  يكون  ويكاد  روح��ي،  غ��ذاء  قيل: 
تجريد الشعر من عنصره الغنائي، ألن الغنائية 
مالزمة لطبيعة التركيب الشعري الذي يفرضه كل 
الشعراء  ك��ان  ولذلك  معا.  والقافية  ال��وزن  من 
األوائل يتغنون بشعرهم، وموضوع تغني الشعراء 
بشعرهم موضوع قابل للنقاش، ألن هناك من ينكر 
ذلك، فالدكتور إبراهيم أنيس في كتابه »موسيقى 
بشعرهم،  األوائ��ل  الشعراء  تغني  ينفي  الشعر« 
وحول ذلك يقول: »وليس بين أيدينا ما يدل على 
أن الشعراء في الجاهلية كانوا يتغنون بالشعر« 
)أنظر ص: 179 من الكتاب المذكور(، ولكننا نجد 
بشعرهم،  تغنيهم  أك����دوا  أن��ف��س��ه��م  ال��ش��ع��راء 
ويطالبون بذلك على اعتبار أن الغناء هو مضمار 

الشعر، وفي ذلك يقول حسان بن ثابت:
تغن بالشعر إما كنت قائله  

إن الغناء لهذا الشعر مضمار
وكذلك يقول الشاعر أبو النجم:

تغنى فإن اليوم يوم من الصبا
ببعض الذي غنى امرؤ القيس أو عمرو
صدقي  جميل  العراقي  الشاعر  ق��ال  وك��ذل��ك 

الزهاوي:
إذا الشعر لم يهززك عند سماعه

فليس خليقا أن يقال له الشعر

اإلنشاد الشعري 
وضرورة الحفاظ عليه

بقلم. مصطفى الطريبق

1

< يتبع

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
إقامة   2H برقم  مقهى  ب��إح��داث 
النخيل سيدي سعيد مكناس من 

طرف السيد)ة(: ساليتي رشيد.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األم���ر 
القانونية  بالمصلحة  االت��ص��ال 
لمكناس  الحضرية  بالجماعة 
االطالع  قصد  الحبول(  )ملحقة 
على هذا الملف وإبداء مالحظاته، 
وذلك خالل أجل مدته )15 يوما( 
اب����ت����داء م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر هذا 

اإلعالن.
 As 470/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
الوجبات  لبيع  م��ح��ل  ب���إح���داث 
السالم  حي   294 برقم  السريعة 
طرف  من  مكناس  سعيد  سيدي 

السيد)ة(: بطاش قاسم.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  ل��م��ك��ن��اس  ال��ح��ض��ري��ة 
الحبول( قصد االطالع على هذا 
وذلك  مالحظاته،  وإب��داء  الملف 
خالل أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 471/15

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
وترييش  ل��ب��ي��ع  م��ح��ل  ب���إح���داث 
 C7 ال��دج��اج ب��رق��م 11 ال��ع��م��ارة
رياض الزيتون مكناس من طرف 

السيد)ة(: بلعيون رشيد.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  ل��م��ك��ن��اس  ال��ح��ض��ري��ة 
الحبول( قصد االطالع على هذا 
وذلك  مالحظاته،  وإب��داء  الملف 
خالل أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 472/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
بالطاقة  م��ص��ب��ن��ة  ب�����إح�����داث  
 GH 14 الكهربائية برقم 2 عمارة
جوهرة البساتين مكناس من طرف 

السيد)ة(: بن عياد فاطمة.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  ل��م��ك��ن��اس  ال��ح��ض��ري��ة 
الحبول( قصد االطالع على هذا 
وذلك  مالحظاته،  وإب��داء  الملف 
خالل أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 473/15

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
وترييش  ل��ب��ي��ع  م��ح��ل  ب���إح���داث 
ري����اض   179 ب���رق���م  ال�����دج�����اج 
اإلسماعيلية الشطر E مكناس من 

طرف السيد)ة(: عامر الرينة.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  ل��م��ك��ن��اس  ال��ح��ض��ري��ة 
الحبول( قصد االطالع على هذا 
وذلك  مالحظاته،  وإب��داء  الملف 
خالل أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 474/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
وترييش  ل��ب��ي��ع  م��ح��ل  ب���إح���داث 
الدجاج برقم 10 الطابق السفلي 
العمارة D حي النعيم مكناس من 

طرف السيد)ة(: جمعة لمقديم.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  ل��م��ك��ن��اس  ال��ح��ض��ري��ة 
الحبول( قصد االطالع على هذا 
وذلك  مالحظاته،  وإب��داء  الملف 
خالل أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 475/15

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
السيارات  لغسل  محل  ب��إح��داث 
برقم 154 تجزئة النعيم 6 نرجس 
السيد)ة(:  طرف  من  مكناس  »أ« 

العشي يونس.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  ل��م��ك��ن��اس  ال��ح��ض��ري��ة 
الحبول( قصد االطالع على هذا 
وذلك  مالحظاته،  وإب��داء  الملف 
خالل أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 476/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
 

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
ل��ب��ي��ع وصنع  م���ح���ل  ب����إح����داث 
 2 النعيم   219 برقم  الحلويات 
مكناس من طرف السيد)ة(: نرمين 

بوقباس.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  ل��م��ك��ن��اس  ال��ح��ض��ري��ة 
الحبول( قصد االطالع على هذا 
وذلك  مالحظاته،  وإب��داء  الملف 
خالل أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 477/15

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

لحظة إعدام 
صدام حسين



مقدمتها  وف����ي  اإلس�����ام  خ��ص��ائ��ص  ل��ع��ل 
صاحيته لكل زمان ومكان، وكونه رسالة على 
الناس جميعا وإلى اإلنسانية كلها، مما يؤكد 
استمرار قيامه، ودوام حياته ووجوده إلى يوم 
الدين، وهو ما يحمل المسلمين مسؤولية عظيمة 
للعمل  كلها  اإلنسانية  تجاه  كبرى  ورس��ال��ة 
باإلسام ورعايته، والعمل على نشره والسعي 

لصونه واالستمرار في التعريف به وبعثه.
الدين  هذا  ظهور  منذ  المسلمون  فهم  وقد 
وقدروها  الكبرى،  المسؤولية  ه��ذه  الحنيف 
وأنحائها  الدنيا  رب��وع  في  فانطلقوا  تقديرا، 
يدعون له، ويبشرون بمبادئه، ويعرفون الناس 
العالمين،  ن��وره  عم  حتى  وفضله،  بسماحته 
فتبدلت أحوال المؤمنين من العسر إلى اليسر، 
ومن الضالة إلى اإليمان، ومن الجهل إلى العلم، 
جوانب  ال��ح��ض��ارات  ف��ي  تأثيره  ول��ذل��ك شمل 
والسلوك،  العقيدة،  مجاالت  في  كلها،  الحياة 
واألخاق، وعاقات الشعوب بعضها ببعض، 

وفي مجاالت العلوم والفنون واآلداب.
إن أهم ما قام به اإلسام في هذا المجال هو 
تحليل الحضارة التي اختمرت تحليا كيماويا، 
وفرز العناصر التي دخلتها في عهود مختلفة، 
وفترات تاريخية، وإرجاعها إلى أصلها وفطرتها، 

مبرأة من كل شرك منزهة عن كل زيغ.
وم���ن ه��ن��ا ي��ب��رز ال��ي��وم ف��ي ع��ه��د الصحوة 
اإلسامية وتصحيح المسار، ودور المنظمات 
اإلسامي،  ال��ت��ع��اون  كمنظمة  ال��م��ع��اص��رة، 
واإليسيسكو، ورابطة العالم اإلسامي.. وغيرها، 
في كشف هذا الجانب، والقيام بهذه الدراسة، 
لبيان جوانب التأثير الحضاري اإلسامي في 
مختلف الحضارات اإلنسانية، وما كان له من 
دور بارز حقق وحدة اإلنسانية وهدفها ورسالتها 

على هدى رسالة اإلسام وهدى خير األنام.
دور  ب��ال��ذات،  العصر  ه��ذا  ف��ي  يعظم  كما 
باعتبارها  التربوية،  ومؤسساتنا  جامعاتنا 
مراكز للبحث والدرس والتوجيه، للقيام بهذا 
الدور، وإعادة الناس إلى عقولهم ورشدهم، بما 
بالعلم،  هداية  من  إليه،  ووج��ه  اإلس��ام،  كلفه 

وتوجيه إلى العقل والحكمة والخير.
أن  التأثير  ه��ذا  أول��ى خصائص  نجد  إننا 
الدم  اخ��ت��اط  ال��ن��اس  بحياة  يختلط  اإلس���ام 
باللحم، فيفتح عقولهم وينورها، ويمأل قلوبهم 
ال  أو  يشعرون  حيث  من  ويطهرها  باإليمان، 
يشعرون، وذلك واضح من خال أسلوب حياتهم 

ومناهج تفكيرهم وعملهم.
الميدان،  هذا  في  والدراسة  االستقصاء  إن 
تبرز لنا عناصر هذا التأثير جلية واضحة، وفي 
مجاالت مختلفة في حياة الناس، عقيدة وعما 

وسلوكا.

اإلسالم وأثره
 في الحضارات

د. يوسف الكتاني

< يتبع

alousbouea@gmail.com

< العدد: 825
< الخميس 19 فبراير 2015 المنبر الحر25

التي   52 ال��ذك��رى  ح��ل��ول  بمناسبة 
الثاني  ربيع   21 السنة  ه��ذه  تصادف 
1436 الموافق 11 فبراير 2015، على 
رحيل رجل من أعظم رجال المغرب في 
العصر الحديث، ذلكم هو البطل المغربي 
الذي  الخطابي  الكريم  عبد  بن  محمد 
استمر يناضل ضد االستعمار إلى آخر 
ح��ي��ات��ه، ف��ق��د ك���ان وال����ده ع��ب��د الكريم 
الخطابي فقيها ورعا اعترفت له قبيلة 
بعيد،  عهد  منذ  بالزعامة  ورياغل  بني 
وكان صديقا لإلسبانيين قبل أن تدخل 
جيوشهم إلى المغرب، وكان لعبد الكريم 
الخطابي ولدان أكبرهما محمد واألصغر 
دينية  تربية  رباهما  أن  وبعد  امحمد 
وجههما  اإلسامية  العلوم  وعلمهما 
ليدرسا الدراسة العصرية في مليلية مع 
أبناء األعيان من اإلسبان، وقد تخصص 
وكان  الحقوق  شعبة  في  األكبر  االب��ن 
متفوقا على أقرانه من اإلسبان أنفسهم 
في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية 

باإلسبانية، وبعدما أنهى دراسته وشغل 
هناك سنة 1907 وظيفة كاتب عمومي 
في إدارة الشؤون المغربية، وفي سنة 
1912 ترقى إلى مستشار ثم بعدها صار 
قاضي القضاة، أما أخوه األصغر امحمد 
هناك  دراسته  لُيِتمَّ  إسبانيا  قصد  فقد 
ابن  محمد  المغرب  ت��اري��خ  )ال��م��ص��در: 
عبود(، ولما علم محمد بن عبد الكريم 
نبأ توقيع الحماية من طرف موالي حفيظ 
في  بحمات  يقوم  وش��رع  غاضبا  ث��ار 
الفرنسيين  ض��د  اإلس��ب��ان��ي��ة  الصحف 
واإلسبان، مما أدى إلى سجنه في مليلية، 
يقول المؤرخ التهامي الوزاني، فأنف أن 
يسجن وهو قاضي القضاة، كما أنف أن 
يكون سجنه على أيدي أصدقائه اإلسبان. 
عبد  ب��ن  محمد  طلب   1914 سنة  وف��ي 
الكريم رخصة لمدة شهر كي يزور والده 
بأجدير بالريف المغربي ودعا أخاه من 
إسبانيا أن يقدم معه على أجدير، ولما 
السياسة  غير  ورياغل  بني  إلى  وصل 

التي كان ينهجها والده، وأصبح العدو 
خلف   ب���ح���ي���ث  ل���اس���ت���ع���م���ار  األول 
للمستعمرين خسائر جسيمة خال 18 
على  التوقيع  رغ��م  المقاومة  م��ن  سنة 
الحماية ووقف بجهاده سدا منيعا ضد 
االستعمار دون أطماع األوروبيين الذين 
حشدوا قواهم للحيلولة بين البطل وبين 
سنة  وف��ي  السامية،  مقاصده  تحقيق 
1921 وقعت بينه وبين اإلسبان معركة 
أنوال الشهيرة، انتصر أصحاب محمد 
بن عبد الكريم في تلك المعركة انتصارا 
عظيما وفيها تم القضاء على الجنرال 
سلفستر خصمه اللدود، وفي سنة 1925 
تم االتفاق بين إسبانيا وفرنسا من أجل 
البطل  م��ح��ارب��ة  ف��ي  بينهما  االت���ح���اد 
المغربي ابن عبد الكريم، وهكذا أصبح 

يحارب دولتين من أعظم دول العالم.
وقد سطع نجم الخطابي واسترعى 
الشرسة  مقاومته  بفضل  العالم  أنظار 
ورغم اإلغراءات التي عرضت عليه في 

وطنه وترك األمور تسير كما أراد الله، 
وبعد ذلك فاوض الفرنسيين في أن يلجأ 
أفراد  كافة  مع  نفسه  لهم  وق��دم  إليهم 
يوم  في  كمسجونين سياسيين  عائلته 
1926/5/22، ومكث عندهم في جزيرة 
الرنيون إلى سنة 1947، وذهب إلى مصر 
ونزل ضيفا محترما بها ورغم حصول 
المغرب على االستقال فقد رفض الرجوع 
رؤساء  يرى جميع  كان  ألنه  باده  إلى 
األحزاب يتهافتون على كراسي السلطة، 
وقد عرض عليه منصب رئيس الوزراء 
زاره  كما  إبراهيم  الله  عبد  ط��رف  م��ن 
المرحوم الملك محمد الخامس في بيته 

وعرض عليه نفس الشيء. 
جريدتنا  مدير  أج��راه  ح��وار  وهناك 
»األسبوع« السيد مصطفى العلوي في 
من   2010/11/4 بتاريخ   614 العدد: 
أرشيفه الخاص لما كان يتولى جريدة 

»أخبار الدنيا«.
< جعفر المرتجى

لماذا رفض البطل محمد بن عبد الكريم
 الخطابي الرجوع إلى المغرب؟

1

لرحيل محمد بن عبد   52 الذكرى  تحل 
الكريم الخطابي الذي توفاه الله في 3 فبراير 
1963، بعد أن شاهد جزءا من ثمار كفاحه 
األوروب����ي،  االس��ت��ع��م��ار  ب��ان��ه��ي��ار  يتحقق 
م��ن سيادته  ال��م��غ��رب ج����زءا  واس��ت��ع��ادة 
واستقاله. وكان رحمه الله يأمل ويسعى 
جاهدا للمساهمة في عملية بناء االستقال 
ب��اس��ت��ع��ادة م��ا تبقى م��ن جيوب  ال��وط��ن��ي 
في  بالتالي  واالن��خ��راط  محتلة،  ومناطق 
صناعة التاريخ اإليجابي والفعال للشعب 
المغربي، لكي يضيف لبنته إلى الحضارة 

اإلنسانية.

الخطابي: األحزاب في حاجة إلى قادة من 
نوع آخر

وكان رحمه الله يعاتب ويعلن معارضته 
لتوجهات أولئك الفرحين القانعين بما تم 
بشأن  االستعمار  وبين  بينهم  االتفاق  من 
االستقال غير الكامل األركان. ففي لقاء بينه 
وبين عبد الخالق الطريس سفير المغرب 
في القاهرة يومذاك، عبر بدون تحفظ عن 
مواقفه مما كان يجرى في المغرب، ومن بين 
ال��م��واق��ف ق��ول��ه للسفير  م��ا ج��اء ف��ي تلك 
الطريس بصفته ممثا لدولة االستقال في 
في  وق��ف��وا  المغاربة  أن  »أعتقد  ال��ق��اه��رة: 
منتصف الطريق، فما قطعوا من الجهاد إال 
متسعا  ال��وق��ت  ي��زال  وال  األول���ى،  مراحله 
أم��ام��ه��م ل��م��واص��ل��ت��ه، وس��ت��ع��ل��م األح����زاب 
انحنت  كانت مخطئة حين  أنها  المغربية 
أمام االستعمار، مع أن الشعب كان ال يزال 
لمجابهة  يكفيه  ما  الثورة  روح  من  يحمل 
رواسبه وبقاياه. وعلى ذكر األحزاب، فإن 
المغرب  سياسة  عن  المسؤولين  زعماءها 
تنقصهم الشجاعة الكافية. وما أرى إال أن 
أحزابهم في حاجة إلى قادة من نوع آخر: 
قادة من الشعب، يحملون نفس روحه، وليس 
األخ  )تعادى(  تدابر  حتى  التفرقة  ديدنهم 
وأخوه، والصديق وصديقه، وطغت الحزبية 
على الوطنية. وما أحوجنا إلى حركة تتوحد 
أنهم  فيتذكرون  المواطنين،  جهود  فيها 
يسوء  ما  منهم  الواحد  يسوء  مواطنين، 
التصريح  )ه��ذا  يسره«  ما  ويسره  اآلخ��ر، 
النداء كان حسب إبراهيم الخطيب، مستشار 

السفير الطريس سنة 1957(. 

كيف تعامل المشهد الحزبي والسياسي 
مع رأي الخطابي في المغرب؟

سجل الغالي العراقي أحد قادة المقاومة، 
في مذكراته »ذاكرة نضال وجهاد« ما يشبه 
تأكيد ما أشار إليه الخطابي عن مسؤولية 
الذين قبلوا باالستقال الناقص قائا: »لقد 
)لكن  الجميع  وت��ض��ام��ن  الجميع،  ش���ارك 
ال��خ��ط��اب��ي ل��م ي��ك��ن م��ن ذل���ك ال��ج��م��ي��ع( مع 

أصحاب الحال في إجهاض حركة المقاومة 
وجيش التحرير«، قبل أن يعلل ما صارت 
)وعبد  الجميع  »إن  بقوله:  األح���وال  إليه 
الكريم مرة أخرى لم يكن منهم( كان منغمسا 
تحقق،  ما  طعم  بتذوق  النصر  نشوة  في 
ويخطط لمستقبل غامض ولمصالح ضيقة«. 
إلى  تحتاج  ال��ش��ه��ادة  ه��ذه  ب��أن  نعتقد  ال 

توضيح أو تعليق؟
أما الفقيه محمد البصري فقد كشف أن 
لقاء حصل في باريس بين محمد الخامس 
واألحزاب المغربية، وفقا لما أسر له به عبد 
ه��دف��ه »محاصرة  ك���ان  ب��وع��ب��ي��د،  ال��رح��ي��م 
الطريق  وقطع  التحرير،  المقاومة وجيش 
تصريح  )م��ن  الخطابي«  الكريم  عبد  على 
الفقيه البصري لصحيفة »الصحيفة« بتاريخ 
14 مارس 2003(. وأكد الفقيه البصري نفسه 
ف��ي م��ا نشر م��ن م��ذك��رات��ه أن ك��ل م��ن كان 
ضرورة  عن  االستقال  بداية  في  يتحدث 
للمغرب  واض��ح  مجتمعي  م��ش��روع  وض��ع 
المستقل بكل أطرافه كان يتهم بأنه يروج 
المعادي  ال��ج��م��ه��وري  ال��خ��ط��اب��ي  ألف��ك��ار 

للملكية.

وهل وضع األحزاب اليوم مختلف عن 
األمس؟

ع��رف��ن��ا م���ا ك���ان ب���األم���س، ف��ه��ل عبارة 
الخطابي للمغاربة المشهورة »مصيبتكم في 
أحزابكم« في تلك المرحلة ال تدل كذلك على 

الواقع الحزبي المعيش اليوم؟

وه����ل ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل��م��س��ت��ق��ب��ل غامض 
الغالي  إليها  أشار  التي  ولمصالح ضيقة 
الحزبي  ال���واق���ع  ع���ن  ت��ع��ب��ر  ال  ال��ع��راق��ي 

والسياسي لمغرب اليوم كذلك؟
أليس ما أدلى به بوعبيد للفقيه البصري 
بشأن قطع الطريق على عبد الكريم الخطابي 
قبل  م��ن  المتبعة  المنهجية  ه��و  ي���زال  ال 
الخطابي  حق  في  الجامع،  غير  »الجميع« 

حيا وميتا؟
وهل يصح القول: ما أشبه اليوم باألمس، 
كون الساحة الحزبية في مغرب اليوم وكذا 
من  بكثير  حبلى  تبدو  السياسية  الساحة 
احتماالت إعادة أخطاء األمس؛ تلك األخطاء 
التي جعلت وطننا يدفع ثمنا قاسيا، بسبب 
التي  المنهجية  وفرقاء  شركاء  سلوكيات 
كما  المبتور  االستقال  تدبير  في  اتبعت 
محاوالت  من  الرغم  على  الجميع،  يعرف 
تنصل هذه األحزاب والفاعلين السياسيين، 
الذين كان بيدهم سلطة القرار والتنفيذ، من 
مسؤوليتهم، وإنكار مساهمتهم المشتركة 
في تأخر المغرب في أن يصبح من ال�دول 
الت�ي تحق�ق لمواطنيه�ا جميع�ا الح�د األدن�ى 
م�ن حق�وق المواطنة التي ركائزها الحرية 
والعدالة االجتماعية والعيش الكريم. وهذا 
الحد األدنى من حقوق المواطنة يستدعي 
ف��ي المقابل وج��ود ح��د أدن��ى م��ن أرضية 
وأهداف وطنية مشتركة لدى الجسم الحزبي 
المغربي، بدل التركيز على المصالح اآلنية 
لذة  وعلى  الغامضة،  واأله���داف  الضيقة 
انتصار هذا الجناح على ذاك في قيادة هذا 

المشهد الحزبي أو ذاك، وعلى التلذذ بالقدرة 
على الحفر للحزب اآلخر. وكأننا في معركة 
داحس وغبراء المتجددة، أو في معركة دون 
كيشوت مع طواحين الهواء، على حساب 

مصلحة الوطن المشترك؟

حكم التاريخ أصح من تحقيق المصالح 
اآلنية

وعلى الجميع أن يدرك أن التاريخ الذي 
لم يغفر ألحزاب األمس في ما سببت للوطن، 
في  وعثرات  انتكاسات  من  ودول��ة،  شعبا 
التدبير الناجع لاستقال، بل عملت على 
وصف  حد  على  »االحتقال«  إل��ى  تحويله 
ولن  لم  أيضا  التاريخ  هذا  فإن  الخطابي، 
يغفر لمن يستعمل الحزبية إللهاء المغاربة 
عن تحقيق طموحاتهم المشروعة في بناء 
دولة ديمقراطية على مشاريع مجتمعية ال 
على المواقف المزاجية لهؤالء وأولئك، أو 
على  أو  ألح��زاب��ه��م،  اآلن��ي��ة  المصالح  على 
الحيل التي هي أقرب إلى الدجل االستغفالي 
للمواطنين بقصد تمرير أو تبرير شعارات 

ظرفية.
ولهذا نعتقد بأن الخطابي الذي نحيي 
ألحزاب  رؤيته  تكن  لم  ال�52  رحيله  ذكرى 
األمس بصفتهم القادرين والمكلفين بتأطير 
الشعب رؤية ظرفية فقط، بل كان عارفا أنه 
النتيجة  ف��إن  فاسدة  المقدمات  كانت  إذا 
التجربة  أكدته  ما  وذل��ك  ف��اس��دة،  ستكون 
أكدته  كما  المغرب،  في  اآلن  إلى  الحزبية 
انتظارات المغاربة كل المغاربة ليوم تشرق 
ينطبق  أال  متمنين  جميعا،  عليهم  شمسه 
»احنا  ال��ق��ائ��ل:  ال��م��غ��رب��ي  ال��م��ث��ل  عليهم 
ُأو هو كيزيد يتغلس«.  كنستناوه يصبح، 
فهل تمتلك القيادات الحزبية المالكة للثقافة 
السياسية التاريخية والقيادات الشبابية، 
التي يعنيها بناء المستقبل أكثر من غيرها 
أن تقوم بنقد ذاتي للمسار الحزبي بنزاهة 
الحريصين على التوجه معا وسويا إلى بناء 
مغرب يجد فيه كل مغربي نفسه، ويشعر فيه 
كل مواطن باعتزازه إلى االنتساب واالنتماء 
إليه. ونحن في »منتدى محمد عبد الكريم 
الخطابي للفكر والحوار« نعلن عن استعدادنا 
للمساهمة مع الجميع، ودون أية خلفية، أن 
يساعدنا  أن  شأنه  من  ما  كل  في  نتحاور 
لتجاوز  السبل  أنجع  بلورة  على  جميعا 
ال��ت��ش��رذم ال��ح��ال��ي ال��ح��اص��ل ف��ي المشهد 
الحزبي، ولتجاوز لغة اإلقصاء السائدة اآلن 
في خطاب األحزاب إلى لغة التوافق ضمن 
مرجعية وحيدة هي ثوابت الوطن ووحدة 

ترابه.

»مصيبتكــم فــي أحزابكــم«
راهنية مواقف عبد الكريم الخطابي في الذكرى 52 من وفاته

خاين الوطن.. 
ما عندو مكان..

حنا رانا في أرضنا
والصحراء جزء من ترابنا
رجعناها بجهدنا وعرقنا
واللي بغا فيكم يعارضنا

أو يوقف فطريقنا
ألنه مضايق من مسيرتنا

كان عاق من أوالدنا
وال خاين حرضوه جيراننا

غير يطمئن ويتهنى
والله ال فرح بنا يتمنى

ألننا ضحينا عليها بمالنا
ووهبنا حياتنا ورواحنا
الصحراء قضية شعبنا

مآمن بيها صغيرنا وكبيرنا
وحتى واحد ما يقدر يزعزنا

أو ينقص من إيماننا
رانا غرسنا فيها وزرعنا
وشيدنا البنيان وجهزنا

واليوم شرذمة من الخونة
جات بسهولة تديها منا

لياه فاين مشى عزنا
وأنفتنا ونبل شرفنا

اللي خاوه لينا جدودنا
أمانة معلقة فعنوقنا

1

< أحمد محمد العرابي )وجدة(

< د. زكي مبارك
 رئيس المنتدى

< د. علي اإلدريسي  
العضو المؤسس للمنتدى  

عبد الكريم 
الخطابي
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مرة أخ��رى وج��دت نفسي في أح��دث مركز للشرطة في عهد الحرية 
واالستقالل بعد تدشينه مباشرة في »عرصة المعاش«، والعميد الشاب 
يحمل كتابا ويملي علي ما سطر في صفحاته من عبارات أدبية تحمل ذات 
المعنى مع اختالف في تركيبها، تحسبها صيغت بأسلوب قارئ شغوف 
بكتابات مصطفى لطفي المنفلوطي المصري ولربما ذاك العميد نفسه، 
الذي يظهر عليه أنه من فوج محمد الخامس- الفوج األول- كان من شعبة 
األدب ومنحت له صالحيات اختيار مادة اختبار المرشحين لولوج معاهد 
تكوين رجال األمن الوطني، فانتقى هذا الكاتب من بين عشرات الكتاب 
النجوم في ذلك الزمان كالمنفلوطي، والمعري، وإليا أبو ماضي، والشابي، 
السباعي، وجبران خليل جبران،  وأحمد شوقي، والبصيِري، ويوسف 

وإحسان عبد القدوس، وجرجي زيدان.
توقف العميد عن اإلمالء، وطلب مني أن أسلمه األوراق، ففعلت مضطربا 
ويدي ترتعش، ثم بدأ يقرأ ما كتبت مستحسنا بكلمات يرددها : »مزيان، 
مزيان، مزيان«. وهو يطالع ورقتي انتبه إلى كلمة »الزمن« وقد كتبتها بالمد 
»الزمان«. سألني عن تعليل ذلك، فاعتمدت على شرح كنت قرأته في بعض 
ُكُتِب اللغة يفرق بين الزمن كتعبير لغوي وبين الزمان كمقياس مجرد ال 

يحمل مدلوال على الحدث، وربطت ذلك بسياق الكلمة في الجملة. 
قال: »إيوة.. ومالك مضطرب؟«

أنا: »مكنحملش الخط ديالي أ األستاذ«
قال: »ومالو مابيهش.. وماخصش يعقدك هذا األمر، الخط ماشي هو 
المقياس د المعارف.. شحال من واحد خطو جميل وما كيعرف ما يكتب 
بيه.. باإلضافة إلى أن اإلنسان مع الزمن والكتابة باستمرار يقدر يحسن 

خطو« 
أنا: »شكرا نعم السي على هذ التشجيع«

ومن كوميسارية عرصة المعاش ذهبت إلى تلك المركزية في جيليز التي 
كنت قد تعرفت عليها في أول اعتقال مع جماعة الشهيد محمد بالحاج 

البقال في ذلك الزمن األليم. 
سئلت في الباب عن الغرض من زيارتي من طرف شرطي فرنسي، فأجبته 
على مضض وبعد تردد وقلت أنني ِجْئُت لطلب ورقة حسن السيرة)...( 
وبنفس الغلظة التي كنت أحسبها تربية خاصة بالمحتلين، تم توجيهي 
الجدران  ونفس  الوجوه،  نفس  أنها  والغريب  إلى شرطي،  من شرطي 
الوسخة، والمكاتب المهملة، وروائح دورة المياه القذرة. فال أثر ال لحرية 
وال الستقالل، وحتى العناصر القليلة التي اعتبرت الدم الجديد، لم يكن 
لها أي نفوذ أو قدرة على التغيير من ذلك الواقع شيئا، بل بعضهم صار 
يقلد صيغ القدماء بالعجرفة، والفظاظة، وعدم احترام المواطن. فشعرت 
شباب  خيرة  من  الشهداء  أرواح  على  البكاء  في  ورغبة  وغبن  بحزن 

المدينة. 
سرت اللة رقية بكل ما فعلت. واطمئن قلبها بكل ما سمعته من أقربائنا 
أسرة الوطنية من تفاؤل كبير إلى حد انشغالها بانتظار نتائج ما سيترتب 
من يسر عن كل ذلك، مما منحني فرصة أخرى للتفرغ لتنفيذ مقررات برنامج 
فرقة األمل التي كنا قد قطعنا في إنجاز مسرحية شيطان الشيخوخة لألخ 
عبد العزيز موهوب شوطا كبيرا، مع المكانة الرفيعة التي أصبح يعرف 
بها النادي وقد أصبح قبلة للفرق المحلية وكان من أجودها وأكثرها تكوينا 
وأداء، فرقة الكوميديا المراكشية تحت قيادة المخرج الفرنسي »الموسيو 
كيني«. كما أن الفرق الزائرة من مدن مغربية أخرى وكان أروعها وأحسنها 
تطورا والتزاما بقواعد اللعبة المسرحية، فرقة المسرح العمالي بقيادة 
الشاب الذي سطع نجمه في ذلك الزمن الطيب الصديقي. وكان هذا األخير 
قد بلغه صدى ما تقوم به جمعيتنا في مراكش لتوفير ما أسميه اآلن 
»ألترس« مسرحي، أي جمهور المسرح الذي يضمن النجاح لكل عرض 
يقدم في المدينة الحمراء، مما يخلق الرغبة عند الممثلين للوقوف أمام 
جمهور اشتهر بتذوق المسرح وفهمه، والطمأنينة للجو الذي توفره المدينة 
الميسورين من رموزها وإعجاب  أهلها وكرم  دم  بصفة عامة من خفة 
بساحتها »جامع الفناء« التي كثيرا ما كان الرواد يعتزون باالستفادة منها، 
مثل األستاذ سيدي أحمد الطيب العلج رحمه الله، واألستاذ الطيب الصديقي 
أمد الله في عمره ومتعه بصحته. وأذكر مشهدا من أحد األعمال التي كنا 
نقدمها في ذلك الوقت، قمنا بتشخيصه أمام فرقة المسرح العمالي، وكان 
يجمع بيني وبين الفنان عزيز موهوب ويفترض أن أوجه له صفعة مسرحية 
كما جرت عليه التقنية المسرحية، ولكن حضور مجموعة من الممثلين 
الموهوبين ذوي الخبرة، كالفنان حسن الصقلي، والفنان عائد موهوب 
وموهبة رائعة اسمه زهير وآخرين وعلى رأسهم تحفة عصره ومفاجأة 
زمانه الفنان الطيب الصديقي الذي أدهش الناس مشخصا، ومصمما 
لديكوراته ومالبسه، ومخرجا متميزا مبشرا بروعة رأيه وثقافته المسرحية 
الواسعة، قلت كان حضور هؤالء المقتدرين قد دفعني إلى شيء من الحماس 
حتى أنساني نفسي والتحكم في حركاتي، فوجهت تلك الصفعة مباشرة 
إلى وجه صديقي العزيز عزيز موهوب فاهتزت القاعة وسمعت الطيب 
يصرخ: »أويلي.. أويلي.. على صفعة« وكانت عاصفة من التصفيقات بعد 
ذلك. وحين ارتميت على عزيز موهوب معتذرا لم أجد في نفسه أي كدر 
وقال: »بالعكس.. كنت منسجما.. وكنت منسجما.. وصدقني لم أحس بتلك 
الصفعة« والحقيقة أن جيلنا كان فعال صادقا في اختياره للمسرح، مؤمنا 
بجديته وسمو رسالته، متفانيا في خدمتها. ومشهدي أنا وعزيز موهوب 

خير معبر عما كنا فيه من غوص في عشق ألبي الفنون.
ومن جملة من كان يواكب عروضنا وتداريبنا ذلك األستاذ الذي أشرت 
إليه في بداية هذه الصفحات بالسيد اليماني، وهو من أسرة أشهر قياد 
زمن الكالوي المدني والكالوي التهامي، أسرة القائد المتوكي الذي مازالت 
لذكراه أثر في رميلة مراكش، التي استخرجت من منزله جل متاجرها. 
فكان ينظم لنا لقاءات في خزانته الثمينة، وذات يوم سألني »ماذا فعلت 

باقتراح صاحبك عبد الله شقرون؟«.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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< يتبع..

منــوعـات

ارتفاع مبيعات القرآن 
الكرمي في فرنسا بعد 

أحداث باريس
أكدت شركة »إديستات« الفرنسية المتخصصة 

في رصد مبيعات الكتب في المكتبات 
أن  أس��ب��وع��ي��ا،  الفرنسية 
هناك ارتفاعا ملحوظا في 
الكريم  القرآن  مبيعات 
اللغة  إل���ى  ال��م��ت��رج��م 
حيث  ال���ف���رن���س���ي���ة، 
إلى خمسة  وصلت 
أضعاف، وذلك بعد 
»شارلي  أح���داث 
إي�������������ب�������������دو« 

بباريس.

الجامعة والتحوالت السياسية بالمغرب

ستنظم الجمعية المغربية للعلوم السياسية مؤتمرها العادي 
في نسخته الخامسة بمراكش من 22 إلى 24 فبراير 2015، بتعاون 
األلمانية.  سايدل«  »هانس  ومؤسسة  عياض  القاضي  جامعة  مع 
وستتمحور أشغال هذا المؤتمر العلمي، الذي سيساهم في تأطيره 
نخبة من كبار األساتذة الباحثين في علم السياسة، حول موضوع: 
»الجامعة والتحوالت السياسية بالمغرب«. وستدور أشغال المؤتمر برحاب 
جامعة القاضي عياض )المدرج الرئيسي بكلية الحقوق بمراكش( يومي 
اإلثنين والثالثاء 23 و24 فبراير 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. 

<  بقلم : أبو أزهار

بشر مدلل
بالدخان المعسل

أقدر منزل
فيه أمر معجل
أم تأويل مؤول
فيه نفع مؤجل
فالجسم معتل
والعقل مختل
والشعر منسل
والغطاء مبتل
والرباط منحل

والقدس محتل
وقد شجونا بالمعول

وحشونا بالمنجل
ووضعونا على المحمل

وصرنا في األرذل
وقد كنا نحن األول!

كـنـا و�صرنـا

عزيزة جالل تعود إلى 
الواجهة بعد 30 سنة 

من االعتزال
انتشر هذه األيام فيديو بشكل سريع عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، حيث ظهرت فيه دنيا باطمة في 
أحد األعراس المغربية برفقة الفنانة المعتزلة عزيزة 
جالل صاحبة األغنية الشهيرة »مستنياك« التي أعادت 

غناءها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
الفنانات  أول��ى  م��ن  كانت  ج��الل  ع��زي��زة  أن  يذكر 
المشرق،  في  تألقن  اللواتي  المغربيات 
في  جدا خصوصا  ناجحة  وكانت 
مصر قبل أن تقرر االعتزال بعد 
حيث  سنة 1985   زواج���ه���ا 
ت����زوج����ت ب���رج���ل األع���م���ال 
بن  الشيخ علي  السعودي 
بطي الغامدي واعتزلت الفن 
بعد رحلة فن قصيرة. وهي 
بحياتها  س���ع���ي���دة  اآلن 
ال��������������زوج��������������ي��������������ة ف�����ي 
مدينة الطائف وبأبنائها الذين 

تخرجوا من الجامعة.

الفنان غطاس يعرض 
لوحاته بالرباط

نهضة 
الملحون
 في سال

 »NOBL’YS GALLERY« رواق  يحتضن 
الكريم  عبد  التشكيلي  الفنان  معرض  بالرباط 
غطاس، الذي سيعرض أجمل لوحاته القيمة ابتداء 
من يومه الخميس 19 فبراير 2015 على الساعة 
السادسة بعد الظهر، ليسافر بزوار معرضه بين 
ألغاز وألوان إبداع لوحاته إلى غاية يوم 15 مارس 

.2015

يستضيف فضاء مقر جمعية أبي 
بسال،  بطانة   � المنزه  بحي  رق���راق 
أمسية من طرب الملحون يحييها جوق 
الجمعية السالوية لنهضة الملحون 
الحسوني  الله  عبد  الحاج  برئاسة 
 2015 فبراير   19 الخميس  مس��اء 

ابتداء من الساعة الرابعة مساء، حيث 
ستتم استضافة الفنان الملحن محمد 

األشرقي وتقديم ألبومه الجديد...
في  الباحث  تنشيط  م��ن  األمسية 
الرحمن  ع���ب���د  ال�����ح�����اج  ال�����ت�����راث 

الكرومبي.

ية
اله

ت إ
اقا

شر
<< العفة سمو نفس، وكمال خلق، إ

مقام  إل��ى  ال��ن��اس  بإنسانية  وارت��ف��اع 
الكمال، وصفات المالئكة األطهار، وهي 
والبشرية  والنقائص  الدنايا  عن  ترفع 
الخسيسة، فجمل نفسك بالتعفف عما 
وك���م���ل أخالقك  ال����ن����اس،  أي�����دي  ف���ي 
أب�����دا سالما  ت��ع��ش  ب��ه��ا  ب���االت���ص���اف 

كريما.
>> العمل عبادة وطاعة وقربة، 

والمفلحين،  الناجين  سبيل  وه��و 
ومناط  والتشييد،  البناء  وأس��اس 
االستمرار والتواصل، وطريق األمة 
ال��ص��ال��ح��ة ال��ب��اق��ي��ة، ف��اع��م��ل على 
بمواصلة  م��والك  ألم��ر  االستجابة 
األع��م��ال وال��ح��رص عليها تكن من 
الفائزين »وقل اعملوا فسيرى الله 

عملكم ورسوله والمؤمنون«.
> د.يوسف الكتاني

ببالغ  تلقينا 
والحزن  األس����ى 
ال���ع���م���ي���ق وف�����اة 
فهمي  ال���ح���اج���ة 
ال��غ��ال��ي��ة، وال����دة 
قرطوط  م��ي��ل��ود 
في  ال���م���ن���خ���رط 
"العائلة  جمعية 

الودادية".
وبهذه المناسبة األليمة، نتقدم بأحر 
التعازي والمواساة إلى جميع أفراد أسرة 
قرطوط، طالبين من الله تعالى أن يسكن 
المرحومة فسيح جناته، وأن يلهم ذويها 

الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعــزيــة

عزيزة جالل، 
وفي اإلطار رفقة 

دنيا باطمة

غطاس
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لشكر لبن كيران: اإلخوان هم الذين أسسوا معكم حزب العدالة

عندما سمع بن كيران اسم إدريس البصري وهرب
للقطب  التاريخي،  االغتيال  بعد 
االتحادي، عمر بنجلون، في باب بيته 
بالدار البيضاء، يوم 18 دجنبر 1975، 
وبعد اعتقال مجموعة من المتهمين 
الدكتور  بدأ  اغتياله،  في  بالمشاركة 
عبد الكريم الخطيب، أبحاثه لمعرفة 
الحقيقة، فشكل وفدا لزيارة المعتقلين 
في السجن، مكونا منه، ومن عبد الله 
الوكوتي وعضوية الوافد الجديد)...( 
على حزب العدالة والتنمية، عبد اإلله 
ب��ن ك��ي��ران، ال��ذي م��ا أن شاهد حدة 
النقاش بين الدكتور الخطيب ومدير 
بوزير  تلفونيا  اتصل  الذي  السجن، 
وسمع  البصري،  إدري���س  الداخلية 
الدكتور الخطيب يصيح في التلفون، 
وهو يكلم البصري قائال له: »ماشي 
وجهه  كيران  بن  لوى  حتى  شغلك«، 
رفيقه  حكاها  كما  هاربا،  وانسحب 
الحزبي، هندي، الذي قال: »هرب بن 
كيران عندما سخن الطرح مع الوزير 

القوي«.
لهذه  متتبعا  ك���ان  ال���ذي  ال��ك��ات��ب 
العقباني، كتب جملة  رداد  الظروف، 
السياسي  التعامل  تاريخ  في  مفيدة 
المغربي، تلخص النظرة المهيمنة على 
أقطاب حزب العدالة والتنمية، ولم يكن 
بن كيران، بعد، رئيسهم، مفادها: ))إن 
أبواب القصر الملكي، أكثر من أبواب 
ال��ق��روي��ي��ن، وس��ر دخ��ول��ه��ا ال  جامعة 

يعلمه إال الله((.
الحزب  ه��ذا  تاريخ  يراجع  وال��ذي 
ومكوناته قبل التأسيس، يكتشف عددا 
من األجوبة على الكثير من األسئلة.. 
المطروحة هذه األيام)...(، والمطبوعة 
للتطور  س���خ���ي���ف،  ب����اس����ت����غ����راب 
المخزني)...( لالختيار السياسي لهذا 
بعد ثالث سنوات من  ال��ذي  الحزب، 
اإلرهاصات  أص��ب��ح��ت  ال��م��م��ارس��ة، 
السياسية ترشحه لالستمرار في كسب 

المزيد من أصوات المؤيدين.
وأول أخطاء المستغربين، للصعود 
الصاروخي لحزب العدالة والتنمية، 
تكمن في أن بن كيران هذا، ويحكي 
عنه الكثيرون، أنه طلب مرة اللجوء 
الدكتور  ح��رك��ة  عند  ال��س��ي��اس��ي)...( 
الخطيب  »الحركة الشعبية الدستورية«، 
أمام المإل، في مهرجان بمسرح محمد 
الخامس، ال ضعفا وال شك، وإنما ألن 
األجهزة، كانت تحارب حركته األولى 
»جماعة اإلصالح والتجديد«، لتتطور 
ال��خ��وف، إلى  ه��ذه الحركة في إط��ار 
اندماجها في حزب الدكتور الخطيب، 
األخير،  هذا  بيت  في  اجتماع  خالل 
ال��م��ن��ظ��ر األس���اس���ي لحزب  ح��ض��ره 
المصري)...(،  المسلمين  اإلخ���وان 
صالح أبو رقيق، وقيادي مصري آخر 
في حركة اإلخوان، َجْبر سعد زغلول، 
وابن القيادي اإلسالمي السوري، عمر 
جلسوا  الذين  األم��ي��ري،  الدين  بهاء 
بجانب عبد اإلله بن كيران، وعبد الله 
بها، وعبد اللطيف السدراتي، ومحمد 
يتيم، لتأخذ القضية طابع استقطاب 
اإلخوان المصريين، لجماعة بن كيران. 
رغم أن بن كيران لم يكن ال اختياريا 
وال عقائديا متأثرا باختيار اإلخوان 
المسلمين، وإنما كان في سنة 1972 
مستغال لليافطة اإلسالمية المغربية، 
الشبيبة اإلسالمية بجانب عبد الكريم 
إطار تأسيس حزب  مطيع، ليس في 
المتطرف  أن  س��را،  وليس  إسالمي، 
كان عضوا نشيطا  اإلسالمي مطيع، 
في االتحاد االشتراكي، في إطار النقابة 
أيضا  معهم  وكان  للتعليم،  الوطنية 
اإلسالمية،  ال��ش��ب��ي��ب��ة  غ��ط��اء  ت��ح��ت 
الساسي،  محمد  االتحادي  المناضل 
ومعهم أيضا حتى الناشط عبد العزيز 
المسيوي الذي كان اتحاديا في نقابة 

التعليم قبل أن يصبح برلمانيا بارعا 
الذي  الدستوري،  االت��ح��اد  فريق  في 
المعطي  أي��ض��ا،  االت���ح���ادي،  أس��س��ه 

بوعبيد.
وتشهد هذه المكونات البشرية، في 
والنقابات  اإلسالمية  الشبيبة  عجين 
االتحادية، بأن األمر لم يكن في الواقع، 
المعارضة  لتوحيد قوات  إال محاولة 
واليسار، قبل أن يبرئهم المفكر الكبير 
المهدي المنجرة، من حكاية االختيار 
))أوال.. كلمة  ويكتب:  اإلسالمي)...( 
إسالمي، هي اختراع حديث من لدن 
غير المسلمين، وهو تحريف تاريخي 
العربية  اللغة  ففي  مقصود،  ولغوي 
في  ال  ل��ه  وج����ود  ال  إس��الم��ي  تعبير 
القرآن وال في السنة، حيث ال نجد إال 
لتعبير  أث��ر  وال  وال��م��ؤم��ن،  المسلم، 
إسالمي ال في األحاديث النبوية، وال 
في األدبيات القانونية اإلسالمية(( 
)المهدي المنجرة. انتفاضات في زمن 

الديمقراطية(.
ليبقى حزب العدالة والتنمية، حزبا 
كاألحزاب، فطن إلى حقيقته، ببعض 
المكر، »المعهد الدولي كارنيجي«، الذي 
سمى حزب العدالة المغربية ))إنه إذا 
كان يمثل شيطانا)...( بالنسبة إلى 
ال��ب��ع��ض، ف��ه��و ع��ل��ى األق�����ل، شيطان 

معروف((.
العدالة  ح��زب  ب��أن  االع��ت��ق��اد  غلط 
صدر  إس��الم��ي  ح��زب  ه��و  والتنمية، 
بالتأكيد عن األجهزة الحكومية، التي 
كانت في نهاية عهد الحسن الثاني، 
وبتوجيه من أجهزة إدريس البصري، 
تستعمل الطابع اإلسالمي، سواء عند 
الدكتور الخطيب، في حركته، أو عند 
ب��ن ك��ي��ران ف��ي ح��زب��ه، م��ج��رد صبغة 
لتدريح الوسط السياسي المغربي من 
المتطرفة  العناصر  ول��ض��رب  ج��ه��ة، 
بادعاءات اإلرهاب من جهة أخرى. أما 
في عهد محمد السادس، وحتى قبل 
كانت  النية  ف��إن  فبراير،   20 أح��داث 
الدار  هجمات  بعد  وخاصة  متجهة، 
األمريكية  األجهزة  البيضاء، وتضلع 
في مكونات المخابرات المغربية أيام 
تفكيك  نحو  العنيكري،  الكولونيل 
الكيان اإلسالمي، وتشتيت شمله، حتى 
عقد المدبر السياسي لتلك الفترة، وزير 
الهمة،  ف����ؤاد  ال��ح��ق��ي��ق��ي،  ال��داخ��ل��ي��ة 
بن  عمر  الشهيد  شقيق  مع  اجتماعا 
جلون، أخيه المحامي أحمد بن جلون 
وزوجة عمر بن جلون، وبحضور أمين 

عام االتحاد االشتراكي اليازغي 
ط���ي صفحة  ع��ل��ي��ه��م  ل��ي��ق��ت��رح 
الماضي)...( مقابل وعود مغرية 
المعارض  القطب  أن  إال  طبعا، 
المهاجر، عبد الكريم مطيع، تدخل 
لدى عائلة بن جلون، لتمتنع عن 

تلبية رغبة المستشار الملكي.
ول��ق��د ك��ان ب��ن ك��ي��ران وحزبه 
الزاال بعيدين عن الحكم، عندما 
على  فبراير   20 ث��ورات  فرضت 
بحزب  ت��س��ت��ن��ج��د  أن  ال����دول����ة، 
إسالمي، مع تعديل الدستور كحل 
جد ذكي، قيل إنه كان بوحي من 
المهووسة  األمريكية،  األجهزة 
الدول  في  الحكم  تسليم  بفكرة 
وتم  اإلسالميين،  إل��ى  العربية 
التي كانت  االنتخابات  تحضير 
حزب  م���ق���اس)...(  على  مفصلة 
الكبار  وك��ان  والتنمية،  العدالة 
هذا  م��ق��درة  ف��ي  يشكون  عندنا 
المسؤولية،  تحمل  على  الحزب 
شهودا  يكونوا  أن  يخشون  أو 
الحكم  ت��س��ل��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  ع���ل���ى 
العداء  لهم  يضمرون  لمجموعة 
منهم  األذك��ي��اء  ففكر  المجاني، 
))ف�������ي ع������زل ح������زب ال���ع���دال���ة 
إلضعافه قبل انتخابات 25 نونبر 
ع��ب��ر إب����رام ص��ف��ق��ات ب��دي��ل��ة مع 
زعامات إسالمية تاريخية، منها 
الشيوخ محمد الفيزازي، ومحمد 
المغراوي، وعبد الكريم مطيع، 
حمزة  والشيخ  الخطاب  وحسن 
بن العباس، ومريده النافذ وزير 
األوقاف أحمد التوفيق، وتبني 
م��ه��ادن��ة ج��م��اع��ة ال��ش��ي��خ يس، 
حليف حركة 20 فبراير، إضافة 
حزبي  م��ع  العالقة  تطبيع  إل��ى 
ومحمد  ال��م��ع��ت��ص��م  م��ص��ط��ف��ى 
المرواني، وتشجيع حزب النهضة 
العدالة.  )ح����زب  ل���ل���خ���ال���دي(( 
رداد  وال����ن����ه����اي����ة،  ال����ب����داي����ة 

العقباني(.
ليكون بن كيران سريع الفهم، 
المخطط  هذا  بتناقضات  واعيا 
االستخباراتي)...( وعارفا بدوافع 
صاحب الفكرة)...(، وعندما بدأت 
الدعوة  ب��ه، ورب��م��ا  االت��ص��االت 
ك���ان شرطه  ل��ت��ح��ض��ي��ر ح���زب���ه، 
األساسي، هو اقتراح »أن يعتكف 
صديق الملك فؤاد الهمة في أحد 
دواوير قلعته الرحمانية إلى ليلة 

اإلعالن عن نتائج االنتخابات«.
الفرنسية،  األج���ه���زة  لتتهم 
الهمة  ف��ؤاد  ال��وزي��ر،  المستشار 
المعارضة  ل��ل��ح��رك��ة  ب��ت��زع��م��ه 
اإلسالميين  لتسلم  الحقيقية 
للحكم، في تقرير خطير، ال تعرف 
))أعلن  عواقبه)...(:  وال  دوافعه 
الهمة أن الملك محمد السادس، 
مهمته  خ���اص���ا  م��ج��ل��س��ا  أس�����س 
يتعدون  الذين  العلماء  تحذير 
الخط األحمر)...( الذي تحدده 
ال���دول���ة، وس��ن��س��ي��ر ن��ح��و منطق 
العين بالعين، ألنهم يدفعون بنا 
أوفقير،  أس���ل���وب  م��م��ارس��ة  إل���ى 
بمعنى تصفيات اإلسالميين في 
صمت بوسائل مختلفة(( )تقرير 
لوزارة الدفاع الفرنسية في كتاب 

محمد السادس. لعلي عمار(.
ال  أو  التصريح،  ه��ذا  نصدق 
فاس  عمدة  أن  المهم،  نصدقه، 
بطريقة  دعمه  إلى  س��ارع  شباط 
غير مباشرة، حينما صرح أمام 
مارس   7 في  استقاللي  مجلس 
))إن  البلدي:  بالمجلس   2011
حركة 20 فبراير داخلة في إطار 
حكماء  بروطوكوالت  مخطط، 
 20 شباب  حركات  وكل  صهيون، 
من  بوحي  هي  الثورية،  فبراير 
ال��ت��ي تكره  ال���ق���وات األج��ن��ب��ي��ة 

قيمنا األخالقية((.
حزب  م��ش��ارك��ة  أن  ل��ي��ت��ض��ح 
االستقالل في الحكومة األولى لبن 
النية،  سليمة  ت��ك��ن  ل��م  ك��ي��ران، 
ولتكون صادقة، تلك األخبار التي 
أحد  بيت  تسربت عن عشاء في 
االتحاد  م��ن  النقابيين  ال��ق��ادة 
فيه  ت����م  ل���ل���ش���غ���ل،  ال���م���غ���رب���ي 
االتفاق)...( وربما تنفيذا ألوامر 
تمييع  بحتمية  مجهول،  مخطط 
األحزاب  عند  المقررة  المواقع 
الوطنية، وخاصة حزب االستقالل 

واالتحاد االشتراكي.
هذان الحزبان ومن يسير في 
طريقهما، اللذان انطلقا من اليوم 
بمواقف  الملكية،  تجاه  األول، 
لخصها المطلع المتتبع المرحوم 
الخطيب،  الكريم  عبد  الدكتور 
ال���م���ف���اوض���ي���ن  ))أن  ب��ك��ش��ف��ه: 
الحزبيين فجر استقالل المغرب 
كانوا يفكرون في تكوين نوع من 
الحكم، ال يرضي محمد الخامس 
ويقولون: إنه لو اطلع الملك على 
من  النسحب  عليه،  اتفقنا  م��ا 
العرش((  وت����رك  ن��ف��س��ه  ت��ل��ق��اء 
)مذكرات مسار حياة. عبد الكريم 

الخطيب(.
وهو استنتاج كان هو أيضا، 
قيمة مضافة، في رصيد حكومة 
بن كيران، التي لم يكن لها سابق 
حساب مع القصر الملكي وال مع 
النظام، وهو ما فسره عبد اإلله 
بن كيران ولخصه بتصريح حافل 
فريدة  ))ت���ج���رب���ة  ب��ال��م��ع��ان��ي: 
شاركنا في صناعتها، ولم نقايضها 
لكن  س��ف��ي��ر،  أو  وزي�����ر  ب��م��ن��ص��ب 
ح��ص��ل��ن��ا ع���ل���ى ال��م��ن��ص��ب رغ���م 
اتهامات ظالمة بناء على معايير 
ال��ك��ف��اءة ال غ��ي��ر، وك���ان توشيح 
على  لنا  السادس  محمد  الملك 
أية  تدخل  دون  المعايير  نفس 
جهة)...(  حاولت  بل  جهة)...( 
ال مجال لذكرها، عرقلة مسارنا، 
على  ع�����ط�����ف�����ن�����ا)...(  ب���ح���ج���ة 
ألن  فشلت،  لكنها  اإلسالميين 
أبواب القصر الملكي كثيرة، نسأل 
لسماع  مفتوحة  تبقى  أن  ال��ل��ه 

األذان((.

 مصطفى العلوي

الحقيقة الضائعة

عندما بدأت االتصاالت 
ببن كيران، وربما 
الدعوة لتحضير 

حزبه، كان شرطه 
األساسي، هو اقتراح 
»أن يعتكف صديق 
الملك فؤاد الهمة 

في أحد دواوير 
قلعته الرحمانية إلى 
ليلة اإلعالن عن نتائج 

االنتخابات«

حزب بن كيران بين اإلخوان المسلمين وحزب بنبركة
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