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سري

بوادر �صراع حول 
النفوذ بني الزاوية 

البود�صي�صية 
واإخوان بن كريان

أك��د ال��ت��وج��ه ال��ج��دي��د ألقطاب 
واألزرق  ال��ص��ف��ري��وي،  ال��ع��م��ران، 
تنفيذ  بصدد  أنهم  أليانس،  صاحب 
عندما  تلقوها  التي  الملكية،  التعليمات 
استقبلهم الملك محمد السادس في قصره 
بباريس، ودخلوا، ومعهم مقاول ثالث على 
ورؤوسهم  ليخرجوا  الملكية،  الحضرة 
بالعصا.  ض���رب���وا  وك���أن���ه���م  م���ط���أط���أة 
الصفريوي واألزرق أمروا بأن يضعوا كل 
ما جمعوه من ثروات، إلنقاذ قطاع السكنى 

والعمران.

هل يبحث الصديقان علي الهمة وعلي
 بلحاج عن حل لخالفنا مع الجزائر

الخطإ الذي لتفادي  مليارا   20
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 ,¿ƒÑ©°ûæH óªfi ó«°ùdG á°SÉFôH ,2015 ¢SQÉe 5 Ωƒj Üô¨ª∏d »Ñ©°ûdG ¢Vô≤∏d ájôjóŸG áæé∏dGh …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑ∏d …QGOE’G ¢ù∏éŸG ™ªàLG
.2014 ÈæLO 31

2014

 % 12,5 + ≤  2,2 :  …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG áYƒª› á°üM á«aÉ°üdG áé«àædG
 ∂dòH IócDƒe ,ºgQO QÉ«∏e 2,2 ≠∏Ñàd % 12,5 ¬àÑ°ùf ÉXƒë∏e ÉYÉØJQG …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG áYƒª› á°üM á«aÉ°üdG áé«àædG â∏é°S
 »àdG ôWÉîŸG á«£¨J á°SÉ«°S º«YóJ øe ºZôdG ≈∏Y ,ºgQO QÉ«∏e 3,3 ≈dEG π°üàd IóMƒŸG á«aÉ°üdG áé«àædG ÉgQhóH äRõ©Jh .á«ëHôdG É¡JQób

.2013 áæ°S ºàe ™e % 71 πHÉ≤e % 75 ≈dEG äÉfhDƒŸG á£°SGƒH AGOC’G á≤∏©e ¿ƒjódG á«£¨J áÑ°ùf â©aQ
 á©aGQ ,ºgQO ¿ƒ«∏e 205 ÉgQób áeÉ©dG ôWÉîª∏d á«aÉ°VEG áfhDƒe áÄÑ©àH áYƒªéŸG âeÉb ,ôWÉîŸG á«£¨àd ájRGÎM’G É¡à°SÉ«°S ≈∏Y GÒ°Sh

.ºgQO QÉ«∏e 2,3 ≠∏ÑŸ ¿DƒŸG √òg …QÉL ∂dòH

   % 18 + ≤ 7,9 : ∫Ó¨à°SÓd á«dÉªLE’G áé«àædG
 πeÉ©e ø°ù–h »µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©∏d ó«÷G AGOC’G π°†ØH ,ºgQO QÉ«∏e 7,9 ≈dEG π°üàd % 18 áÑ°ùæH ∫Ó¨à°SÓd á«dÉªLE’G áé«àædG â©ØJQG
 áª«≤dG ≥∏N iƒà°ùe ≈∏Y …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG áYƒª› êPƒ‰ á«dÉ©a ó°ùéj Ée ∂dPh . % 46,6 ≠∏Ñ«d ,É°SÉ°SCG á£≤f 268  ∫Ó¨à°S’G

.äÉ«fÉµeE’G ó«°TôJh

 á«dÉŸG èFÉàædG
 % 12 +≤  14,7  :  »µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG

 ¥ƒ°ùdG á£°ûfC’ ó«÷G AGOC’G áé«àf ∂dPh ,  % 12 + ¬àÑ°ùf ÉXƒë∏e Éæ°ù– ∂dòH Óé°ùe , ºgQO QÉ«∏e 14,7»µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG ≠∏H
 .ájôgƒ÷G Éææ¡Ÿ áaÉ°†ŸG áª«≤dG º«Yóàd Gòch AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEG ‘ áYƒªéª∏d á©HÉàdG ±QÉ°üŸG áªgÉ°ùeh

.ºgQO QÉ«∏e   5,2  ≈dEG π°ü«d % 22,6 áÑ°ùæH Éjƒb ÉYÉØJQG …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑ∏d »µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG ≥≤M ,ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ¢SÉ°SCG ≈∏Yh

 ‘É°üdG óFÉ©dG
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…õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG áYƒª›

 AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEG ‘ ócDƒe ƒ‰
       % 28  +  AÉæHõdG ™FGOh       % 20  +   % 24 +  »µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG

  % 12 +  »µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG
 14,7

% 18 +    
 7,9  

% 12,5 + áYƒªéŸG á°üM á«aÉ°üdG áé«àædG 
 2,2 

    3,3

AÉæHõdG ™FGOh229,9% 9,5  +
  AÉæHõdG ≈∏Y ¿ƒjO206,1% 3,1  +

420 000 :¿ƒHR ¿ƒ«∏e 4,9 

  2,7
          2,3
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 á«µæÑdG áFõéàdG äÉeóN
     % 9,5 + ≤  229,9 :™FGOƒdG ™ªL

 QÉ«∏e 229,9 AÉæHõdG ™FGOh â¨∏H ,™«ÑdG Iƒb IAÉØch Üô≤∏d á©°SGh áµÑ°T ≈∏Y GOÉªàYGh QÉNO’G áÄÑ©J ó«©°U ≈∏Y ∫É©a …OÉ°üàbG êPƒ‰ π°†ØH
. % 9,5 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH ,ºgQO

 ,% 26,8 ≈dEG π°üàd ¥ƒ°ùdG ‘ É¡à°üM øe á©aGQ ,QÉNOÓd Ö£≤à°ùe ∫hCÉc É¡©bƒe áYƒªéŸG äRõY ,»æWƒdG »µæÑdG ´É£≤dG iƒà°ùe ≈∏Y
 420 000 øe ójRCG ÜÉ£≤à°SG ∫ÓN øe AÉæHõdG IóYÉb õjõ©Jh ™«ÑdG §≤f áµÑ°T ™«°Sƒàd AGOC’G Gòg iõ©jh .¢SÉ°SCG §≤f 7 ¬àÑ°ùf ø°ùëàH

.¿ƒHR ¿ƒ«∏e 4,9 º°†J AÉæHõdG á¶Øfi âJÉÑa ,ójóL ¿ƒHR
 ,Gòµgh .™FGOƒdG ™ªL á«∏ª©d áæµ‡ áØ∏c π°†aCG øY åëÑdG ≈∏Y áYƒªéŸG ¢Uô– ,ájQÉéàdG É¡©bGƒe ‘ π°UGƒàŸG ø°ùëàdG Gòg ÖfÉL ≈dEGh

.iôNC’G ∑ƒæÑ∏d áÑ°ùædÉH §°SƒàŸG ‘ % 52,8 πHÉ≤e (¢SÉ°SCG á£≤f 187 + ) % 64,4 áÑ°ùæH …CG ,»µæÑdG ´É£≤dG ‘ iƒà°ùe π°†aCG óFGƒØd IQóŸG ÒZ ™FGOƒdG á°üM â∏é°S

  AÉæHõdG ™FGOh
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     % 10,5 + ≤  82,5  : Ú«∏ëŸG ¢UGƒÿG ™FGOh
 ¥ƒ°ùdG ‘ á«aÉ°VEG á°üM á≤≤fi ,% 10,5 áÑ°ùæH ™FGOƒdG …QÉL Qƒ£J ™e ,Ú«∏ëŸG ¢UGƒÿG ¥ƒ°S ‘ …QÉéàdG ÉgQÉgORG áYƒªéŸG â∏°UGh

.% 20,7 ≈dEG π°üàd ¢SÉ°SCG á£≤f 42 ÉgQób
 ‘ »µæÑdG πeÉ©àdG º«ª©àd á«eGôdG Üô≤∏d É¡à°SÉ«°Sh …ƒ¡÷G áYƒªéŸG ï°SÎd IôªK á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ó«©°U ≈∏Y ΩGóà°ùŸG ƒªædG Gòg Èà©jh
 ádÉch 1 326 ≈dEG ä’ÉcƒdG OóY ™aQ É‡ ,IójóL ádÉch 76 íàØH ™jRƒàdG áµÑ°T äRõ©J ,2014 áæ°S ‘h .â∏N äGƒæ°S IóY òæe ÉfOÓH

.á«aÉ°VEG ™jRƒJ á£≤f 641 É¡∏ªY ‘ áµÑ°ûdG √òg ºYóJ Éªc . (¢SÉ°SCG á£≤f 77 +) % 22,2 â¨∏H ¥ƒ°ùdG ‘ á°üëH

       % 3,4 + ≤ 79,2 : ⁄É©dG áHQÉ¨e ™FGOh
 QÉNOG πjƒ– ∫É› ‘ É¡©bƒe øe áYƒªéŸG äRõY ,êQÉÿG hCG Üô¨ŸG ‘ AGƒ°S ,Üô≤∏d É¡àµÑ°T á«eÉæjOh πjƒëà∏d É¡JGƒæb ´ƒæJ ≈∏Y GOÉªàYG
 øe ™aôdÉH áYƒªéª∏d RÉ‚E’G Gòg íª°Sh .¢SÉ°SCG á£≤f 23 √Qób Éæ°ù– ∂dòH á∏é°ùe ,% 35,8 â¨∏H ¥ƒ°ùdG ‘ á°üëH ⁄É©dG áHQÉ¨e

.¥ƒ°ùdG √òg ‘ »©LôŸG É¡©bƒe ∂dòH IócDƒe ,( % 3,4 +) ºgQO QÉ«∏e 79,2 ≈dEG ⁄É©dG áHQÉ¨e ™FGOh ºéM

% 10 + 41,3 : øµ°ùdG ¢Vôb
,ºgQO QÉ«∏e 7,4 øµ°ùdG ¢Vhô≤d áYƒªéŸG ±ôW øe 2014  ‘ ¢ü°üîŸG ±Ó¨dG RhÉŒ ,™jRƒàdG áµÑ°T ™°SƒJh ™«ÑdG Iƒb á«eÉæjO π°†ØH 
.% 24 ≈dEG π°üàd ¢SÉ°SCG á£≤f 69  ¥ƒ°ùdG √òg ‘ áYƒªéŸG á°üM âæ°ù– Éªc .% 10 ¬àÑ°ùf Qƒ£àHh ºgQO QÉ«∏e 41,3 √Qób …QÉéH …CG

 OÉ°üàb’G πjƒ“
% 3,1 + ≤  206,1 :  AÉæHõdG ≈∏Y ¿ƒjO

 πª©J »àdG ∫hódG ∞∏àfl ‘ ™jRƒà∏d ájQÉŒ á«eÉæjO ôKEG ,ºgQO QÉ«∏e 206,1 ≠∏Ñàd % 3,1 ¬àÑ°ùf ÉYÉØJQG AÉæHõdG ≈∏Y ¿ƒjódG â∏é°S
 ‘ á∏é°ùŸG % 2,3 + πHÉ≤e % 3,5 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH ,ºgQO QÉ«∏e 188,3 OÉ°üàbÓd ¢Vhô≤dG â¨∏H ,á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG ‘h .áYƒªéŸG É¡H
 ¢Vhô≤dG ¥ƒ°S ‘ áYƒªéŸG á°üM ∂dP ≈∏Y ô°TDƒJ Éªc , OÉ°üàb’G πjƒªàH áYƒªéª∏d π°UGƒàŸG ΩGõàd’G øY ºæj Ée Gògh .πµc »µæÑdG ´É£≤dG

.% 24,6 ≈dEG π°üàd ¢SÉ°SCG á£≤f 29 Ü â©ØJQG »àdG OÉ°üàbÓd

  QÉªãà°S’Gh πjƒªàdG ∂æH
 ,Üô¨ŸG ‘ iÈµdG äÉcô°ûdG øe áYƒªéŸG AÉæHõd áMƒæªŸG ¢Vhô≤dG …QÉL ≠∏Hh .QÉªãà°S’Gh πjƒªàdG ∂æH ó«©°U ≈∏Y Égƒ‰ áYƒªéŸG â∏°UGh

.IÒNC’G äGƒæ°S ¢ùªÿG ‘ % 12 ≈dEG §°SƒàŸG ‘ π°Uh Qƒ£àH ,ºgQO QÉ«∏e 40 ‹GƒM ,2014 ÈæLO 31 ájÉZ ≈dEG
 ∞∏àfl ‘ …ƒb ™bƒ“ ≈∏Y í°VGh  π«dóc ,ºgQO QÉ«∏e  2,4  ≈dEG  π°üàd  ,% 45  +  ¬àÑ°ùf  ÉXƒë∏e GQƒ£J ¥ƒ°ùdG  á£°ûfCG  áé«àf  â∏é°Sh
 Ió«L äGõéæe 2014  á«dÉŸG áæ°ùdG º°SôH áYƒªéª∏d á©HÉàdG øjÓHCG ácô°T â≤≤M ,QÉªãà°S’G ∂æH á£°ûfCG ‘ É«°ù«FQ ÓYÉa É¡àØ°üHh .äÉYÉ£≤dG
.% 10,3  â¨∏H ¥ƒ°ùdG ‘ á°üëH …CG ,ºgQO QÉ«∏e 31 øe ójRC’ % 19,4  áÑ°ùæH ÒHóàdG â– ∫ƒ°UC’G …QÉL ™ØJQGh .á«æ¡ŸG ÉgQhÉfi ∞∏àfl ‘ 
Ö°ùµHh % 69 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH …CG ,ºgOQ QÉ«∏e 14,3 √Qób äÓeÉ©e ºéM á©HÉàdG ácô°ûdG √òg â∏é°S ,á°UQƒÑdG ‘ áWÉ°SƒdG ó«©°U ≈∏Yh  

.% 14,2 ≈dEG π°üàd á«bƒ°ùdG É¡à°üM ‘ á£≤f 7,4 
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 AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEG ‘ áYƒªéŸG Qƒ£J
 ‘ ÉYÉØJQG ,É«≤jôaEG ÜôZ ∫hód …ó≤ædGh …OÉ°üàb’G OÉ–’G á≤£æe ‘ , áYƒªéŸG â∏é°Sh .ájƒªæJ óaGhôc ÉgQhO ™e ÉeÉé°ùfG ,AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEG ‘ ÉgQƒ£J áYƒªéŸG á£°ûfCG â∏°UGh

. % 26 ¬àÑ°ùf ÉXƒë∏e Éæ°ù– »µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG πé°S ,Gòµgh .áYƒªéŸG äÉÄ«g ∞∏àfl ™e ∫É©a πeÉµàH ΩƒYóe …ƒ°†Y ƒ‰ π°†ØH , % 21 áÑ°ùæH ¢Vhô≤dGh % 29 áÑ°ùæH ™FGOƒdG

»©ªà› ΩGõàdG
 ‘ áeGóà°ùŸG É¡àªgÉ°ùÃ É°SÉ°SCG ΩGõàd’G Gòg ó°ùéàjh .áæWGƒe á«é¡æe øª°V É¡£«ëÃ É¡JÉbÓY êGQOEG ≈∏Y ÉehO ¢Uô–h É«©ªà› ádhDƒ°ùe á«µæH á°ù°SDƒªc ÉgQhO »Ñ©°ûdG ∂æÑdG áYƒª› Rõ©J

.…ƒ¡÷Gh »æWƒdG ó©ÑdG äGP á«aÉ≤ãdG äGôgÉ¶àdG h çGÎdG ≈∏Y á¶aÉëŸG äGQOÉÑe Gòch …hô≤dG hCG …ô°†◊G §°SƒdG ‘ AGƒ°S »ÁOÉcC’Gh »°SQóŸG øjƒµàdG h áÄ«ÑdG ájÉªM

RQƒH ófCG OQófÉà°S ∞«æ°üJ
 Gòg ó°ùéjh .Iô≤à°ùe ¥ÉaBG ™e …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG áYƒªéŸ ìƒæªŸG z BB+ / B { §«≤æJ RQƒH ófCG OQófÉà°S á«dhódG ∞«æ°üàdG ádÉch äócCG ,2014 Èfƒf 25 ïjQÉàH QOÉ°üdG Égôjô≤J ‘

.É¡dÉªYCG êPƒ‰ áfÉàeh IóFGôdG  á«dÉŸGh ájQÉéàdG É¡JGõéæŸ ô¶ædÉH áYƒªéŸG ‘ ádÉcƒdG √òg É¡©°†J »àdG á≤ãdG §«≤æàdG

 …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG º¡°S ìÉHQCGh AGOCG
 »µæÑdG ´É£≤dG º¡°SCGh (% 15 + : …RÉe) πµc ¥ƒ°ùdG AGOCG ≈∏Y ÉbƒØàe ,2013 áæ°S ºàe ™e áfQÉ≤e % 22,5 ¬àÑ°ùf ø°ùëàH ,2015 ¢SQÉe 4 ïjQÉàH ºgQO 237 »Ñ©°ûdG ∂æÑdG º¡°S ≠∏H

.øjôªãà°ùŸG ±ƒØ°U ‘ QGôªà°SÉH É¡H ≈¶ëj »àdG á≤ãdG ≈∏Y π«dóc  , (% 19 + : ∑ƒæÑdG ô°TDƒe)
 º¡°ù∏d ºgQO 5,25 √Qób íHQ ™jRƒJ …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG IQGOEG ¢ù∏› ìÎ≤«°Sh .á«dÉŸG ¬°ù°SCG õjõ©Jh ÚªgÉ°ùŸG ICÉaÉµe ÚH ™ªŒ »àdG á«©jRƒàdG ¬à°SÉ«°S …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG π°UGƒ«°Sh

.% 10,5 ¬àÑ°ùf ´ÉØJQÉH ,óMGƒdG

 Égôµ°T øY äÈY Éªc , á≤≤ëŸG Iõ«ªàŸG äGõéæŸG ≈∏Y Éeóîà°ùe 13 450 ºgOóY ≠dÉÑdG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG áYƒª› ‘ Ú∏eÉ©dG áaÉc ájôjóŸG áæé∏dG äCÉæg
.‹hódGh »ª«∏bE’Gh »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y áYƒªéŸG ´É©°TEG ‘ º¡àªgÉ°ùe ≈∏Y »Ñ©°ûdG ∂æÑdG AÉcô°T h ¢ü°ü◊G »∏eÉMh Ú∏YÉØdG ™«ª÷

øµ°ùdG ¢Vôb
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عبد  ال��س��ي��د 
املريني  احل�����ق 
ن������اط������ق رس����م����ي 
امللكي،  القصر  باسم 
ناطق  اخللفي  مصطفى  وال��س��ي��د 
وزميله  امللتحية،  للحكومة  رسمي 
واحلكومة،  احل���زب  ف��ي  ورئ��ي��س��ه 
رسمي  ناطق  كيران،  بن  اإلله  عبد 
ل��ل��ح��زب »احل��اك��م« ال��ب��ي ج��ي دي، 
بنشماس  احل��ك��ي��م  ع��ب��د  وال��س��ي��د 
ن���اط���ق رس���م���ي حل�����زب األص���ال���ة 
صالح  للشاعر  خلفا  وامل��ع��اص��رة 
بنحمزة  ع���ادل  وال��س��ي��د  ال���ودي���ع، 
االستقالل،  حل���زب  رس��م��ي  ن��اط��ق 
وال����س����ي����د ف���ت���ح ال����ل����ه أرس������الن 
العدل  جماعة  باسم  ناطق رسمي 
واإلحسان، والسيدة )عذرا لم أجد 

ينص  مغرب  في  رسمية...(  ناطقة 
املناصفة.. والالئحة  دستوره على 

طويلة.
إلى  ه����ذا  ت��ذك��ي��ري  ي��ح��ت��اج  ال 
مناسبة  م��ن  دالل����ة  مناسبة أبلغ 
ال��ك��الم ع��ل��ى ب���الغ غ��ي��ر ب���ريء في 

صيغة عباراته وتوقيته.
قبيل  م��ن  ليس  أن��ه  امل��ؤك��د   من 
الشيخ  ب��الغ  ي��ص��در  أن  امل��ص��ادف��ة 
االنتخابات  زم�����ن  ف����ي  ح����م����زة، 
التصحيحية«  احلركات  و»موضة 
امل��غ��رب��ي��ة ميينا  األح�����زاب  داخ����ل 
ويسارا، أغلبية أو معارضة، بالغ 
الرسمي  الناطق  هوية  إل��ى  يشير 
القادرية  باسم الطريقة  ال��وح��ي��د 
البودشيشية، بالغ جاء فيه حسب 
موقع »الطريقة« بتاريخ 24 فبراير 

الق�ادري�ة  الط�ريق�ة  »حتي�ط   :2015
البودشيشي�ة الرأي العام، وجمي�ع 
املهتمني، علم�ا، بأن الناطق الرسمي 
الوحيد باسمها هو شيخها احلاج 
سيدي حمزة بن العباس، وأن صفة 
الناطق الرسمي للطريقة ليست من 

صالحيات أحد غيره«.

عالمات  ع���دة  أث�����ارت  ع���ب���ارات 
اس��ت��ف��ه��ام ح����ول أس���ب���اب ص���دور 
بالغ، موقع باسم »احلاج حمزة بن 

العباس« )الصورة(.
الزاوية  أشهر خريجي هذه  من 
الصوفية الشيخ عبد السالم ياسني، 
أحمد  السيد  لها  املنتسبني  وم��ن 

والشؤون  األوق��اف  وزي��ر  التوفيق 
الدولة  رجاالت  وبعض  اإلسالمية، 
في  الفضل  لها  ويرجع  النافذين. 
اإلسالمية«،  »البنوك  جتربة  تبني 
ال��ت��ي جن��ح��ت ج��م��اع��ة ال��س��ي��د بن 
القانون  عبر  تفعيلها  ف��ي  ك��ي��ران 
مبؤسسات  يتعلق   12.103 رق��م 
في  املعتبرة  وال��ه��ي��ئ��ات  االئ��ت��م��ان 

حكمها.
»الب������د م����ن اإلش��������ارة إل�����ى أن 
ح��م��زة ال تنحصر  ال��ش��ي��خ  ط��ري��ق��ة 
ف���ي ال���وع���ظ واإلرش��������اد، ذل����ك أن 
جامعي  أستاذ  ألقاه  الذي  ال��درس 
اإلسالمية«  »البنوك  م��وض��وع  ف��ي 
اهتمامات  م����ن  ك���ث���ي���را  ي���ق���ت���رب 
اإلس����الم ال��س��ي��اس��ي. ول��ه��ذا نرى 
في  ب��ال��ش��ه��ادة  اإلدالء  امل��ف��ي��د  م��ن 
قمنا  عبر جتربة  وذل��ك  امل��وض��وع. 
داخل   1987 غشت  شهر  ف��ي  بها 
هذه اجلماعة اإلسالمية، حيث كنا 
ضيوفا لهذه »الطريقة« مدة سبعة 

مداغ  بقرية  ال��ع��ام  مبركزها  أي���ام 
حمزة  الشيخ  بحضرة  و»ج��دب��ن��ا« 
ذل���ك طلبنا  وب��ع��د  ال��س��ب��ت،  ل��ي��ل��ة 
إلى  والرجوع  باالنصراف  »اإلذن« 
الصحفي،  )األس��ب��وع  »جاهليتنا« 

عدد 29 أكتوبر 1993(.
تظلموا«  »ال  لكي  شهادة  مجرد 
موضوع  ف��ي  امللتحية  احل��ك��وم��ة 
»ال��ب��ن��وك اإلس��الم��ي��ة« م��ب��ادرة لها 

أهلها منذ سنوات الرصاص.
رسالته،  ما هي  للبالغ،  وع��ودة 
اخلالفة،  أم���ر  »ُح���ِس���م  أن���ه  ع��ل��م��ا 
في  أودَع��ه  ورسوله،  الله  من  بإذن 
أحُقّ  هو  من  على  وأطلعني  قلبي 
حسب  س����ري..«  وح��م��ل  بخالفتي 
ال��ش��ي��خ ح��م��زة زع��ي��م أك��ب��ر تنظيم 
االخ���ت���راق،  ع��ل��ى  إسالمي عصي 
الكبير«  »امل���خ���زن  دائ�����رة  خ�����ارج 
ب��ت��ع��ب��ي��ر ال���دك���ت���ور ح��س��ن أوري����د 
ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي ال��س��اب��ق باسم 

القصر امللكي..

بالغ: »الناطق الرسمي للقصر.. والحكومة.. والحزب.. والجماعة.. والطريقة!؟«
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار
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يبدو أن الجشع والطمع في حصد 
األص�����وات االن��ت��خ��اب��ي��ة ع��م��ى عيون 
سماسرة ومحترفي االنتخابات، وساروا 
مقابل  ش���يء  أي  الس��ت��غ��الل  ق��اب��ل��ي��ن 
استمالة األصوات حتى لو كانت حقوق 

األرامل واأليتام.
فقد دشن عدد من سماسرة االنتخابات 
ال��م��دن عملية اإلع����داد  ف��ي ع���دد م��ن 
الوسائل)..(  بكل  المقبلة  لالنتخابات 

استمارات  م��ن  ال��ع��دي��د  نسخ  ومنها 
الخاصة  التعويضات  من  االستفادة 
شخصيا  وتوزيعها  األرامل،  بالنساء 
ملئها  ف����ي  وم���س���اع���دت���ه���ن  ع��ل��ي��ه��ن 
العماالت  م��ق��رات  إل���ى  وت��وج��ي��ه��ه��ن 

لوضعها.
كما أن تصريف هذه االستمارات يتم 
بعض  في  السياسي  باالنتماء  ربطه 
المدن، بحيث يقول المقربون من أحزاب 
هي  حكومتهم  بأن  لألرامل  الحكومة 
صاحبة الفضل في القرار، بينما أحزاب 

المعارضة تقول لهن إن هذه الحقوق 
وال  باألقاليم  وال��والة  العمال  يعطيها 

عالقة للحكومة بها.
إلى ذلك، صدمت عدة  أرامل باشتراط 
بطاقة  من  نسخة  المسؤولة  الجهات 
نظام المساعدة الطبية »راميد«، والتي 
غالبا ما ال ال تتوفر عليها بعض النساء 
البسيطات اللواتي يشتغلن بثمن هزيل 
النظافة  الخاص كشركات  القطاع  في 
في  الشرط  ه��ذا  يمنعهن  حيث  مثال، 
نهاية المطاف من تعويضات األرامل.

حشر  تعويضات األرامل بين سماسرة االنتخابات ومشاكل »راميد«

حمزة
 بن العباس

أرشيف األسبوع

ضربة العدالة 
والتنمية إلدريس 

األزمي

هذا الخبر

الرباط. األسبوع

مرة أخرى، يستعد حزب العدالة والتنمية 
ل��ت��وج��ي��ه ض��رب��ة إلدري����س األزم����ي رئيس 
الذي  اإلن��س��ان،  لحقوق  الوطني  المجلس 
يعيش عالقات توتر دائمة مع حزب العدالة 

والتنمية.
فقد انتقل نواب حزب »المصباح« إلدريس 
األزمي من زاوية رئاسته لمجلس الجالية 
المغربية بالخارج، وتم توجيه طلب عاجل 
األعلى  المجلس  رئيس  إدري��س جطو  إلى 
دقيق  مالي  بافتحاص  للقيام  للحسابات 
لميزانية  لمجلس األزمي الذي ينعم بالماليير 
في التسيير، وعليه انتقادات بالجملة من 
نواب  وكان  والتنمية.  العدالة  طرف حزب 
العدالة والتنمية يعيشون صراعا دائما مع 
الكبرى،  تمظهراته  تعود  األزم��ي  إدري��س 
بحسب بعض المقربين، إلى يوم تم تعيين 
لحقوق  الوطني  للمجلس  رئيسا  األزم��ي 
أقصى  وال��ذي  الجديدة  حلته  في  اإلنسان 
اإلنسان  لحقوق  الكرامة  منتدى  تمثيلية 
المالحظات  وكذا  اإلسالميين،  من  القريب 
والتنمية  بالعدالة  قياديون  يجمعها  التي 
بالمهجر كمرابط والوفي، حول أسلوب تدبير 
األزمي لملف الجالية بالخارج، واالحتقان 
فهل  المجلس،  ه��ذا  بسبب  تعيشه  ال���ذي 
يستجيب جطو ويفتحص ميزانية األزمي؟

> الرباط. األسبوع

يعيش حزب التجمع الوطني لألحرار داخل عدد 
من الجهات غليانا بسبب عدم عقد الحزب الجتماع 
مجلسه الوطني منذ مفاوضات دخول حكومة بن 
للحزب  األساسي  للقانون  سافر  في خرق  كيران، 
الذي ينص على عقد المجلس الوطني للحزب مرتين 
في السنة. وبدأ المنسقون الجهويون للحزب يتلقون 
وقواعد  أعيان  من طرف  االحتجاجات  من  الكثير 
الحزب ضد غياب وقطع أواصر التواصل مع القيادة 
سواء عبر اللقاءات الجهوية أو عبر اجتماع هياكل 
الحزب غير المكتب السياسي، وخصوصا المجلس 
الوطني )برلمان الحزب(، للتعبير عن آرائهم مما 

يعيشه الحزب من جمود تنظيمي في الجهات.
اق��ت��راب االن��ت��خ��اب��ات، تلح ه��ذه الجهات  وم��ع 
وخاصة األعيان على معرفة بوصلة جديدة لطبيعة 
التحالفات داخل الجماعات، هل ستتم اعتمادا على 
التحالف الحكومي الحالي، أو سيستمر نهج تحالف 
»الجي 8« الذي على أساسه أجريت آخر انتخابات 
تشريعية؟ هذا دون الحديث عن أسئلة راهنة من 
ِقبل هذه الجهات حول طبيعة وشكل عالقة الحزب 
اليوم مع حزب »الجرار«، هل القطيعة كما يتداول 
البعض أم استمرار التحالف؟ كل هذه األسئلة ينتظر 
المجلس  اجتماع  داخ��ل  طرحها  ال��ح��زب  ق��واع��د 
القريب  ف��ي  يكون   ب��أن  يطالبون  ال��ذي  الوطني 

العاجل.

> الرباط. األسبوع

داخل  مطلع  م��ص��در  كشف 
حزب االستقالل أن األمين العام 
يعيش  شباط،  حميد  للحزب، 
منذ أسبوعين نوعا من الحصار 
وغليانا داخليا غير مسبوق من 
القياديين  ب���ع���ض  ط������رف 
يسألونه  الذين  االستقالليين 
حول الحالة التي أصبح عليها 
الحزب من جهة، وعن حقيقة 
خروجه من الحكومة من جهة 

أخرى.
التي يطرحها  األسئلة  هذه 
عدد من القياديين االستقالليين 
اليوم بقوة على شباط، إضافة 
إلى طرحها من طرف تيار »بال 
هوادة«، يطرحها استقالليون 

غالب،  كريم  مثل:  الداخل  من 
وياسمينة  احجيرة،  وتوفيق 
وغيرهم،  وال���دوي���ري..  ب���ادو، 
حزب  مصير  ح��ول  خصوصا 
االس��ت��ق��الل ال����ذي ان��ت��زع من 
إلى  ليسلم  »الفاسي«  عائالت 
الرشيد«  ك���»آل  أخرى  عائالت 
فيه  تتحكم  التي  و»ال��ق��ي��وح« 
يعتقده  م���ا  ح��س��ب  ال����ي����وم، 

المنتقدون.
من جهة أخرى، عاد سؤال 
أسباب وحقيقة خروج الحزب 
من الحكومة ليخيم على شباط 
انتشار  ب���ع���د  وي����ح����اص����ره 
معلومات خطيرة داخل حزب 
»الميزان« هذه األيام، تنفي أن 
من  أخضر  هناك ضوء  يكون 
م����رب����ع ال���س���ل���ط���ة ل����خ����روج 

من  االس����ت����ق����الل����ي����ي����ن 
كان  م��ا  وأن  الحكومة، 
في  ش�����ب�����اط  ي����ق����ول����ه 
الداخلية  االج��ت��م��اع��ات 
وأن  »م��ن��اورات«،  مجرد 
القرار الحقيقي للخروج 
من الحكومة اتخذه شباط 
ومرره لبعض المقربين 
منه كبنحمزة، والكيحل، 
والبقالي.. بذريعة رفض 
المناصب  في  أسمائهم 
الوزارية، في حين كان بن 
كيران قد لمح إلى رفض 
اس���م ش��ب��اط وح���ده في 
االس���ت���وزار، ت��ق��ول ذات 
الجهات، فهل يتفجر هذا 
ال���ص���راع وي���خ���رج إلى 

العلن؟

احجيرة وبادو  والدويري يسألون: هل كذب علينا شباط؟

خرق القانون األساسي لحزب التجمع
 الوطني لألحرار

رفاق مزوار حائرون ويتساءلون 

النوم في حضرة 
شباط.. صورة من 

اللقاء األخير 
الذي عقده حزب 
االستقالل بطاطا

رئيس الجمهورية األمريكية الجنرال إيزنهاور في زيارة للمغرب، يستقبله باشا 
مراكش موالي عبد الحميد العلوي



> خاص باألسبوع

وزير  أن  اجل��زائ��ر،  ف��ي  مراسلنا  لنا  أك��د 
انتصارات  سجل  حصاد،  املغربي  الداخلية 
س��ي��اس��ي��ة ك��ب��رى خ���ال زي���ارت���ه األخ���ي���رة في 
األسبوع  بداية  عقد  ال��ذي  ال��وزاري  االجتماع 
غ��ي��ر مسبوق  ب��ت��رح��ي��ب  امل���ن���ص���رم، وح���ظ���ي 
م���ن ط����رف امل���س���ؤول���ن اجل���زائ���ري���ن، حيث 
لبوادر  كمؤشر  مستوى،  أعلى  على  استقبل 
مرحلة  املغربية  اجل��زائ��ري��ة  املصاعب  دخ��ول 
ليقول أحد الصحفين، إن وزيركم  التجسس، 
وسبق  كبير،  دبلوماسي  ه��ذا  الداخلية  ف��ي 

زيارة حصاد للجزائر..
فيه  فرنسية شارك  لقناة  تلفزيوني  تدخل 
إلى  اإلع���ام اجل��زائ��ري،  ف��ي  السابق  ال��وزي��ر 
اإلعام،  ف��ي  السابق  املغربي  ال��وزي��ر  ج��ان��ب 
خالد الناصري، اتفق الرجان، دون أن يتفقا. 
املغرب  إن  الناصري  املغربي  الوزير  فحسب 
مع  التفاهم  أج��ل  من  مانعا  ي��رى  وال  مستعد 
ال��وزي��ر اجل���زائ���ري، إن  ق��ال  اجل��زائ��ر، بينما 

للجزائر اآلن ما يكفيها من املشاكل.
ليكون التساؤل مشروعا، عن أسباب هذا 
لها  أمل  ال  أنه  تعرف اجلزائر،  التي  اخلاف، 
حكومة  املغربي،  الشعب  وح��دة  أم��ام  يرجى، 
وم��ع��ارض��ة جت���اه ق��ض��ي��ت��ه ال��وط��ن��ي��ة األول���ى 

الصحراء املغربية.
املغربية  السياسية  األرشيفات  وتكشف 
املستعصية،  املشاكل  انطاق  أن  اجلزائرية، 
بلحاج،  عائلة  أفراد  عليها،  شهودا  كان  التي 
مغاربة،  منهم  وط��رف  جزائريون  منهم  طرف 
منهم  واح��د  من  استرجع  أن  للمغرب،  سبق 
اجلنسية  ف��رن��س��ي  وك���ان  ب��ل��ح��اج  مصطفى 
وفي  االستقال،  بعد  منه  املغرب  استرجع 
الفرنسين،  م��ن  األراض����ي  اس��ت��رج��اع  إط���ار 
هكتار)...(  آالف  خمسة  مساحتها  ضيعة 
ليحتج مصطفى هذا بأنه ليس من حق املغرب 

أباه  وأن  أرضه، خصوصا  له  ينزع  أن 
عبد القادر بلحاج، كان 

اجلنسية،  مغربي 
عبد  وت�����ش�����ب�����ث 
بلحاج  ال����ق����ادر 
ب���ارت���ب���اط���ات���ه 
رغم  املغربية، 

أنه فرنسي، 

هو الذي جعله يأمر بأن يدفن في بركان قرب 
وجدة، عندما توفي عن سن املائة عام، لينتقل 
واحد من أوالده، مجيد، متأثرا بغضب والده 
لديوان  م��دي��را  ويصبح  أرض���ه،  ان��ت��زاع  على 
بومدين،  ه��واري  السابق  اجلزائري  الرئيس 
أتاح له الزمن مرة، أن يجدد مطالبه باسترجاع 
اخلمسة آالف هكتار خال إحدى زيارات امللك 

احلسن الثاني للجزائر.
مجيد هذا، وعندما لم ينجح في استرجاع 
الرئيس  م���ن  ط��ل��ب  ه��ك��ت��ار  آالف  اخل��م��س��ة 
بلحاج  ال��واح��د  عبد  أخ��اه  يعن  أن  بومدين، 
ويرفعه  اجلزائرية،  اجلوية  للخطوط  رئيسا 
في  عضوا  ليعينه  بعد  من  بوتفليقة  الرئيس 
مجلس املستشارين. عبد الواحد هذا هو الذي 
يعتبر صانع الصراع اجلزائري املغربي، حيث 
الذين  »املغاربة  مهاجمة  عن  يوما  يتوقف  لم 
جند  بينما  أراضيهم«،  اجلزائرين  من  أخذوا 
عبد الواحد بعد أن أنهى مهمته في اخلطوط 
باستمرار  للكتابة  اليومية،  جريدته  اجلوية، 
اجلزائرين  س��ل��ب��وا  ال���ذي���ن  امل���غ���ارب���ة  ع���ن 
ال��وج��دي��ن يتذكر أن  أراض��ي��ه��م رغ��م أن أح��د 
مؤسس العائلة، عائلة بلحاج أيام االستعمار 
الفرنسي للمغرب واجلزائر عبد القادر بلحاج، 

كان يتوفر فقط على مقهى شعبي.
واح����د م���ن أب���ن���اء ب��ل��ح��اج، ع���ل���ي، يقول 
الكثيرون، إنه مؤهل للعب دور كبير في إصاح 
أرض  قضية  م��ن  موقفه  ب��إع��ان  ال��ب��ن،  ذات 
اجلد مصطفى، حيث 
أن  املؤكد،  من  إن 
بلحاج،  ع���ل���ي 
ح�����ق�����ق ث������روة 
كبرى  م���ال���ي���ة، 
ف�����ي امل����غ����رب، 
طرفا  وأص��ب��ح 
عندما  ف���اع���ا، 
رئيسا  ان��ت��خ��ب 
ل����ل����م����ن����ظ����م����ة 
ال������ش������رق������ي������ة 
امل�����غ�����رب�����ي�����ة، 
ون���ائ���ب���ا 

واملعاصرة،  األص���ال���ة  حل���زب  ال��ع��ام  ل��أم��ن 
القوي  ال��رج��ل  م��ع  املتينة  بصداقته  معروفا 
دار  نائبا ملنطقة  أن كان  الهمة بعد  علي فؤاد 
الكبرى  الشركات  عن  النظر  بصرف  ب��وع��زة، 
ال��ت��ي أس��س��ه��ا ب��امل��غ��رب ب��ل��ده، ح��ي��ث إن���ه هو 
بركان،  أفراد عائلته من مواليد  أيضا كجميع 
ورمبا في ما يتعلق بعلي بلحاج، فلعله نسي 
التي مازال أوالد بلحاج  اخلمسة آالف هكتار 
أعطى  املغرب  ألن  بها،  يطالبون  اجلزائريون 
آالف  اخل��م��س��ة  قيمة  م��ن  أك��ث��ر  ب��ل��ح��اج  لعلي 
أروبا  ف��ي  أص��ب��ح  أن  بعد  خصوصا  ه��ك��ت��ار، 
األق��ط��اب األمنين  م��ع  ب��ارت��ب��اط��ات��ه  م��ع��روف��ا 
»سيرنوس«  الفرنسية  الشركة  وعبر  املغاربة 
املتحكمة في عدة مصادر إفريقية، مع شركات 
من  املايير  بعشرات  معاماتها  تقدر  أخ��رى 
السري«  »امل���غ���رب  ن��ش��رة  ق��ال��ت  ك��م��ا  األورو، 
بعد  باملايير،  أخ��رى  صفقة  على  وحصولها 
جوازات  جتديد  صفقة  على  بلحاج  حصول 
الرمادية  والبطاقات  املغربية  السياقة  رخص 

التي أصبحت إلزامية.
الظروف اجلزائرية املغربية، وقد عاد وزير 
خارجية اجلزائر مؤخرا للتصريح بأن اجلزائر 
تفرض  اإلره��اب،  مبواجهة  مشغولة  أصبحت 
الهمة،  علي  ص��دي��ق  ك��ان  إذا  عما  ال��ت��س��اؤل، 
العاقات  إلعادة  مخططا  سيضع  بلحاج  علي 
املصالح  س��ك��ة  ع��ل��ى  امل��غ��رب��ي��ة،  اجل���زائ���ري���ة 
»األراضي  حكاية  معا  لتتناسيا  االقتصادية 

املغتصبة«.
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مغزى التهافت على احلاج ميلود الشعبي

الهام،  االستراتيجي  املنصب 
رغم  بقي  املخزنية  األماك  إلدارة 
أصبح  أن  بعد  شاغرا،  أهميته 
مديره السابق عمر فرج مديرا عاما 

ملصلحة الضرائب.
إطارا  ترشح  مؤكدة،  توقعات شبه 
سمير  التقنية،  املجاالت  في  آخر 
لأماك  عام  مدير  ملنصب  التازي، 

املخزنية.

املركز  لتأسيس  التحضير  يتم 
املتواجد  مول«  »ماروكو  التجاري 
وإقامة  البيضاء،  الدار  بكورنيش 
نظير له في الرباط في إطار مشروع 
بورقراق، دون أن يعرف ما إذا كانت 
مجموعة الوزير عزيز أخنوش، هي 
التي ستنجز هذا املشروع التجاري 

الكبير، بالرباط.

ظاهرة تغيير االسم بدأت تنتشر في 
أروبا، خوفا من مضايقات البوليس 
لبعض  اإلرهاب،  محاربة  إطار  في 
حملة األسماء املشكوك فيها، حيث 
اسم  إيطاليا  في  مغربي  أب  غير 
احلالة  في  وحولها  جهاد،  ابنته 

املدنية إلى جادة.

احملاماة،  مجال  في  حادث  أكبر 
على  إيجابية  أثار  له  تكون  قد 
النقيب  انتخاب  هو  املهنة،  هذه 
محمد أقدمي رئيسا لهيأة احملامن 
باملغرب، تكمن األهمية، في ضرورة 
لهيأة  اجلديد  الرئيس  حتدي 
ينخر  الذي  اخللل  لهذا  احملامن 

هياكل هذه املهنة النبيلة.

للرأس  تقول  الكرش  تشبع  عندما 
مع  فعا  حدث  ما  وهذا  غني، 
النساء الصحراويات  مجموعة من 
وهن  بليلة  الفرح  سبقن  اللواتي 
تخللتها  كبرى،  وليمة  في  يحتفلن 
صاخبة)..(  موسيقية  عروض 
النساء  مسيرة  في  املشاركة  قبل 
الوليمة  صاحبة  أن  علما  بالرباط، 
الصحراويات  إحدى  سوى  ليست 

في حزب عريق)..(.

اجلزائرية  الصحافة  ابتهجت 
الغياب  سمته  ملا  كبير  بشكل 
امللحوظ لبعض الدول الكبرى مثل: 
اململكة املتحدة، وروسيا، وإيطاليا، 
»كرانس  مؤمتر  عن  وتركيا.. 
غرار  على  الداخلة  في  مونتانا« 
مبعاداتها  معروفة  إفريقية  دول 
للمغرب كجنوب إفريقيا، وإثيوبيا، 

ونيجيريا.

جماعة  في  القيادي  زوجة  وضعت 
الريق،  مصطفى  واإلحسان،  العدل 
البيضاء  بالدار  األمنية  السلطات 
بعدما  محرج،  قانوني  موقف  في 
على  اعتقل  الذي  زوجها  إن  قالت 
الزوجية«  ب�»اخليانة  اتهامه  خلفية 
أطلق سراحه دون أن تقدم أي تنازل 

عن اخليانة املزعومة)..(.

ما خفي

> الرباط. األسبوع 

ميلود  احل�����اج  م��ث��ل  رج�����ال 
الشعبي، ال يتواجدون كثيرا في 
وكثير  الكونية،  املعجزات  تاريخ 
الشعبي  ميلود  احلاج  أمثال  من 
في تاريخ الدول، تقام لهم متاثيل، 
الشوارع  على  أسماؤهم  وتطلق 
ألن املتعمق في مسار هذا الرجل، 
ف��ي اخليمة  ك��ان يعيش  ي��وم  م��ن 
إلى يوم أصبح اسمه في مقدمة 
العاملية  امل��ن��ظ��م��ة  إح��ص��ائ��ي��ات 
الرجل  منوذج  فيه  يجد  لأثرياء 
من  املغرب  بناء  في  أسهم  ال��ذي 
اجتمع  ولو  الكويرة،  إلى  طنجة 
شركاته  في  معه  اشتغلوا  الذين 

واملنشآت  املعامل  ف��ي  وتعينوا 
التي خلقها من عدم، لكان عددهم 
الرجل  فهذا  اآلالف.  مبئات  يقدر 

لو  ال��ذي  العصامي، 
كان في املغرب مائة 
أم����ث����ال����ه ممن  م����ن 
أمجادهم  ص��ن��ع��وا 
جبينهم،  ب���ع���رق 
ل��ك��ان امل���غ���رب من 
أغ��ن��ى ال�����دول في 
ال��ع��ال��م، إمن���ا هو 
القاعدة  من�����وذج 
الدوام  ال��ك��ون��ي��ة، 
ل����ل����ه. وت���ه���اف���ت 
ال���������ص���������ح���������ف 
هذه  وامل����ج����ات 

للحديث  التسابق  على  األي����ام، 
عنه بنوع من الفرجة، غير خليق 
يحتم  ال���ذي  االجتماعي  بالنبل 

التنويه بهذا الرجل العظيم.

عملية  ع���ل���ى  ال���ف���رج���ة  أم����ا 
الشركات  فكل  شركاته،  تصفية 
الكبرى في العالم تطأطئ الرأس 
طأطأت  وق��د  والتغيير  للتطور 
شركات  ل���ل���زم���ن  رؤوس����ه����ا 
ع��ظ��م��ى م��ث��ل »ب���ان 
أم���ري���ك���ان«، ب���ل إن 
أكثر من ثاثة أرباع 
ش�����رك�����ات ال���ع���ال���م 
حسب  س��ت��خ��ت��ف��ي، 
ت����ق����ري����ر مل���ؤس���س���ة 
أكد  الذي  »فوربيس« 
أن ألف شركة جديدة، 
 %35 نسبة  ع��وض��ت 
العاملية  الشركات  من 

القدمية.

هل يبحث الصديقان علي الهمة وعلي بلحاج 
عن حل خلالفنا مع اجلزائر

تحـت األضـواء

الهمةبلحاج
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اكتظت كل مقاعد قصر المؤتمرات في الليلة 
االفتتاحية لمنتدى »كرانس مونتانا«، مما جعل 
رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس اإلقليمي 
يتابعون  للداخلة  البلدي  المجلس  ورئيس 
الصفوف  خلف  واقفين  االفتتاحية  الجلسة 

األمامية. 

لم تجد قيادة البوليساريو بديال آخر سوى 
لدى  قضائية  دع��وى  لرفع  ب��اإلع��داد  ق��راره��ا 
محكمة »الهاي« الدولية، ضد الهيئة المنظمة 

لمنتدى »كرانس مونتانا« بمدينة الداخلة.

 أثارت مشاركة رئيس الحكومة اإلسبانية 
األسبق »خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو« 
في أشغال »كرانس مونتانا« بالداخلة فضول 
اإلع��الم��ي��ي��ن ال��دول��ي��ي��ن وال��وط��ن��ي��ي��ن، وكان 
أنه  افتتح كلمته بتأكيده على  »ثاباتيرو« قد 
يتواجد في مدينة الداخلة التي يجيد سكانها 

اللغة اإلسبانية.
 واعتبر مشاركته إلى جانب ممثل عن األمين 
العام لألمم المتحدة ورؤساء حكومات ووزراء 

شيئا طبيعيا وال حرج فيه.

ببهو  الداخلية  وزير  حصاد  محمد  التقى 
قصر المؤتمرات مع العديد من الشباب أبناء 
وزير  ح��رص  فقد  وال��ع��ي��ون،  الداخلة  مدينة 
الداخلية على أن يكون متواجدا بصفة دائمة 
ومستمرة لضمان نجاح أشغال المنتدى، وكان 
م��ت��ج��اوب��ا وم��ت��واص��ال م��ع ال��ج��م��ي��ع وبدون 

بروتوكوالت.

حضر المنتدى منتخبون وفعاليات من مدينة 
العيون دون غيرها، ومن بينهم أحمد لخريف 
الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية األسبق.

القاعة  ف��ي  الدومنيك  دول���ة  سفير  أج���رى 
الشرفية، لقاء مع كل من والي جهة وادي الذهب 
- لكويرة، ورئيس المجلس الجهوي واإلقليمي 
دار  ال��ذي  اللقاء  وتمحور  للداخلة،  والبلدي 
باللغة اإلسبانية حول االتفاق مع بلدية الداخلة 
بعقد اتفاقية توأمة وشراكة مع إحدى بلديات 

الدومينيكان.

مدير عام القطب العمومي فيصل لعرايشي، 
»العيون«،  قناة  مدير  األغظف  محمد  وال��داه 
حرصا على أن يتتبعا أشغال المنتدى بمعية 
الذي منح  العمل  اإلعالميين، وهو  فريقيهما 
نشراتها  في  س��واء  »العيون«  لقناة  السبق 
الرئيسية اليومية أو في اللقاءات التي دارت 
تصاريح  منحوا  الذين  الداخلة،  ضيوف  مع 
حساسيات  ب��دون  الجهوية  للقناة  صحفية 

سياسية.

يقيم ضيوف المنتدى في خيام على شكل 
فنادق صغيرة، وهو األمر الذي أثار إعجاب 
الوزراء وكافة األجانب الذين اعتبروا اإلقامة 
جمالية  ل��م��ع��ان��ق��ة  ف���رص���ة  خ���ي���ام  داخ������ل 

الصحراء.

قضى نائب الوزير األول لجزر »السالمو« ما 
إلى  للوصول  الطائرة  في  ساعة   30 يقارب 
مدينة ال��داخ��ل��ة، وه��و األم���ر ال���ذي ع��زز من 
نجاحات المنتدى الذي يفتخر كما قال رئيسه 
بمشاركة أقوى امرأة في السينغال وهي رئيسة 
باإلضافة  واالجتماعي،  االقتصادي  المجلس 
إلى رئيس دولة الشيلي السابق، والوزير األول 

»الودينكا«، ورئيس جمهورية »ماقدونيا«.

كانت كلمة الدكتور عبد العزيز التويجري 
ك��اف��ي��ة ل��ل��رد ع��ل��ى ك��ل االن��ت��ق��ادات الموجهة 
ل����إي����س����ي����س����ك����و م�������ن ط���������رف ال�����ج�����زائ�����ر 

والبوليساريو.

كيران  بن  اإلل��ه  عبد  الحكومة  رئيس  ع��اد 
ووزير االتصال مصطفى الخلفي إلى الرباط 

مباشرة بعد رفع الجلسة األولى.
>  إعداد: عبد اهلل جداد

كواليس منتدى 
»كرانس مونتانا«

> الرباط. األسبوع

ودائ��م��ا ف��ي إط���ار ص���رف امل��الي��ي��ر، خلفت 
استقالة  أعقاب  في  أجريت  مستعجلة  دراس��ة 
والرياضة،  الشبيبة  وزارة  من  أوزي��ن،  الوزير 
أن  إل���ى  »ال�����ك�����ازون«)...(  بسبب 
العاملية  ال���ك���روي���ة  امل��ن��ظ��م��ة 
ف���ي���ف���ا)...( ل���م ت��ب��ق ت��ق��ب��ل من 
تستعمل  أن  العضوة،  ال��دول 
الكازون الصناعي االصطناعي 
البالستيك،  م����ن  امل���ت���رك���ب 
العشب  ت���ع���وي���ض  ف����ي 
املالعب.  ف��ي  األخ��ض��ر 
وزارة  وحت������ض������ر 
والرياضة،  الشبيبة 
املؤقت،  إطارها  في 
لتخصيص عشرين 
م��ل��ي��ارا، م��ن أجل 
العشب  غ������رس 
في  األخ�����ض�����ر 
ميادين  جميع 

كرة القدم.

20 مليارا لتفادي 

الخطإ الذي أطاح 

بالوزير أوزين

> سال. األسبوع

نظمت شبيبة حزب النهضة والفضيلة  
الماضي،  األسبوع  نهاية  سال،  بمدينة 
مؤتمرها الوطني التأسيسي تحت شعار 
»شباب ناهض  من أجل مستقبل واعد«، 
عاما  كاتبا  كفيل  محمد  فيه  وانتخب 

باإلجماع. 
للحزب،  ال��ع��ام  األم��ي��ن  أن��ظ��ار  وتحت 
الحزب  ش��ب��اب  ط��ال��ب  خ��ل��ي��دي،  محمد 
بإحداث المجلس األعلى للشباب وإقرار 
مساواة فعلية بين الوسطين الحضري 

ديمغرافي  ت����وازن  ل��ض��م��ان  وال���ق���روي 
على  أك���دوا  كما  اق��ت��ص��ادي،  وسوسيو 
ال��ش��ب��اب ف��ي صياغة  ض����رورة إش����راك 
المخططات التي ترمي إلى إصالح الشأن 

الشبابي. 
قضايا  مناقشة  م��ن  االن��ت��ه��اء  وب��ع��د 
في  الحاضرون  أك��د  المغربي،  الشباب 
المؤتمر على تشبثهم بمغربية الصحراء، 
مطالبين في الوقت نفسه بتسريع تنزيل 
في  طالبوا  كما  الذاتي،  الحكم  مشروع 
الثغرين  ب��اس��ت��رج��اع  ال��م��ؤت��م��ر  ن��ه��اي��ة 

المحتلين سبتة ومليلية.

> وكاالت

كشف الطبيب الجراح 
»لياسير  ال���ب���رازي���ل���ي 
بعض  ع����ن  ري����ب����ي����رو« 
ال��ج��وان��ب ال��خ��ف��ي��ة في 
التي  التجميل  عمليات 
كان يخضع لها الرئيس 
»معمر  السابق  الليبي 
بملك  الملقب  القذافي«، 
ملوك إفريقيا، حيث قال 
عملية  ل���ه  أج�����رى  إن����ه 
تحت  عيادة  في  تجميل 
 ،1994 س���ن���ة  األرض 

بالعاصمة طرابلس.
البرازيلي  ال��ط��ب��ي��ب 
حكى  عاما،   73 وعمره 
»الباييس«  ل���ج���ري���دة 
اإلسبانية، أنه كان أحد 
المؤتمر  في  المشاركين 
للجراحة  األول  العربي 
ال���ت���ج���م���ي���ل���ي���ة ال������ذي 
احتضنته طرابلس، لكن 

الليبي  ال��ص��ح��ة  وزي����ر 
عرض عليه على هامش 
عملية  »إج��راء  األشغال 
قبل  لصديقه«،  جراحية 
الصديق  أن  ي��ع��رف  أن 
معمر  ه���و  ال��م��ق��ص��ود 

القذافي نفسه.
الليبي  ال��ع��ق��ي��د  ك���ان 
العملية في  يريد إجراء 
الدكتور  ل��ك��ن  ال���ح���ال، 
»ريبيرا« أقنعه بضرورة 
لهذا  ن��ف��س��ه  ت��ح��ض��ي��ر 

»ه���ن���اك شيء  ال���ع���م���ل: 
لم حدث  لو  ماذا  مقلق، 
ه��ل سأخرج  م���ا،  خ��ط��أ 
حيا من هنا؟ مستحضرا 
ال����ع����دي����د من  ق���ص���ص 
جراحي التجميل لبعض 

تخلصوا  ال��ذي  الملوك 
م���ن���ه���م ب����ع����د إج�������راء 
العمليات، كي ال ينتشر 
ه��ك��ذا تحدث  ال��خ��ب��ر«.. 

الطبيب.
يقول الدكتور »ريبيرا« 
إن العيادة التي أجريت 
فيها العملية كانت تحت 
غرفة  وإن  األرض، 
تتوفر  كانت  العمليات 
ألمانية،  أج��ه��زة  ع��ل��ى 
الخاصة  »ال���ع���م���ل���ي���ة 
بالتشبيب أجريت تحت 
ألن  محلي  مخدر  تأثير 
أن  يخشى  كان  القذافي 
يتم تخديره وال يستيقظ 
االنقالب  أو  عزله  ليتم 
تمت  ه���ك���ذا  ع����ل����ي����ه«.. 
قول  ح���س���ب  ال��ع��م��ل��ي��ة 
إنه  ق��ال  ال���ذي  الطبيب 
العمل  هذا  مقابل  تلقى 
ال�����ف�����رن�����ك�����ات  آالف 

السويسرية.. 

طبيب برازيلي يكشف أسرار جتميل
 »ملك ملوك إفريقيا«

خليدي
 يؤسس شبيبته

>  الرباط. األسبوع 

دخله  الذي  »البلوكاج«  بعد 
البرلمان بسبب سلوكات أحزاب 
المعارضة التي باتت توقف كل 
البرلمان وكل نقاش  شيء في 
داخل اللجان الدائمة في اتجاه 
كيران  بن  بدأ  نهائيا،  فرملته 
في  يبحث  لألغلبية  ك��رئ��ي��س 
ب��ع��ض ال��س��ب��ل وال���خ���ي���ارات 

ال��م��م��ك��ن��ة ل��ل��ت��ع��اط��ي م���ع هذا 
الوضع.

مصادر مقربة من بن كيران 
تؤكد أن هذا األخير بات قلقا 
ويقوم  ال��وض��ع��ي��ة،  ه���ذه  م���ن 
داخل  واس���ع���ة  ب��اس��ت��ش��ارات 
ف���ي عالقة  أح�����زاب األغ��ل��ب��ي��ة 
الطالبي  رش��ي��د  م��ع  م��ب��اش��رة 
العلمي رئيس مجلس النواب، 
ورؤس������اء ف����رق األغ��ل��ب��ي��ة في 

محاولة إليجاد حل ومخرج لهذا 
»البلوكاج«.

تستبعد  لم  ذاتها  المصادر 
طرح خيار وقرار حل البرلمان 
الذي يملكه عبد اإلله بن كيران 
الخيار  وهو  الحكومة،  رئيس 
الذي باتت تروجه بعض أقالم 
اإلعالن  قبل  والتنمية  العدالة 
عنه بصفة رسمية من طرف بن 
كيران في األيام القليلة القادمة. 

فهل يفعلها بن كيران ويعلن عن 
وهل  البرلمان؟  ح��ل  ف��ي  نيته 
فعال، سيجرؤ على حل البرلمان 
أم ستكون فقط وسيلة للتهديد 
من  المعارضة  على  والضغط 
ب���ح���ل هذا  ال��ت��ع��ج��ي��ل  أج�����ل 
»ال��ب��ل��وك��اج«، ك��م��ا ف��ع��ل حين 
»بلوكاج« التعديل الحكومي بعد 
من  االستقالل  حزب  انسحاب 

الحكومة؟

قد يفعلها بن كيران.. ويحل البرلمان
وجه آخر لتفعيل الدستور

القذافي رفقة 
لياسير ريبيرو

محمد
أوزين



جميع األديان السماوية توصي باحترام حرية الرأي 
والتعبير والكتب المنزلة تحتوي على مواقف وقصص 
في هذا الشأن، ألم يفتح الحق سبحانه حوارا مطوال 
فرعون  الللسللام  عليه  موسى  يللحللاور  ألللم  إبليس؟  مللع 
وجبابرته؟ ألم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على من 
هجاه بالمثل وسلط على من هجاه شعرا الشاعر حسان 
بن ثابت األنصاري؟ ألم تقف امللرأة في وجه عمر بن 
الخطاب لتقول له: والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه 
بالسيف؟ ألم يحاول عمر بن الخطاب أن يقمع صبيا فرد 
عليه الصبي بقوله: يا عمر، لو كانت األمور تسير بالسن، 

لكان هنا من هو أحق منك بالخافة؟
منذ مدة ونحن ننادي بإصاح القضاء، وكان الهدف 
المسيطر في هذا اإلصاح، هو إصاح سير المحاكم، 
وجهاز كتابة الضبط، والمهن المرتبطة بالعمل القضائي، 
سارية  لقوانين  معدلة  أو  مبسطة  قوانين  وإصلللدار 
بالسلطة  االعللتللراف  تللم  ذلللك  أسللاس  وعلى  المفعول، 
القضائية كسلطة مستقلة عن بقية السلط، وأعيد تنظيم 
المجلس األعلى للقضاء وصدرت مجموعة من النصوص 
كالقانون المتعلق بقضاء القرب، وتعديل قانون التحفيظ 
العقاري، ومدونة الحقوق العينية، ومدونة األوقاف، أي 
أن اإلصلللللاح كلللان يللرمللي إللللى تللحللسلليللن سلليللر مرفق 

عمومي.
ولكن اليوم دخلنا في مرحلة جديدة ال تتعلق بإصاح 
مرفق من مرافق الدولة، بل بما هو أهم وأعمق، مرحلة 
ارتباط  نظري  في  لها  التي  العدالة  منظومة  إصللاح 
بالعنصر البشري المسير لذلك المرفق العمومي، وهذا 
العدالة  تحقيق  في  الرغبة  عن  يعبر  الجديد  االتجاه 
واإلنصاف، ربما ألنه ظهر أن النصوص القانونية من 
يحتاجون  أخلللرى  جهة  مللن  البشري  والعنصر  جهة 
لمراجعة جذرية تساعد على تحقيق العدالة التي يرتاح 
لها الضمير، وتساعد على إيصال الحقوق ألصحابلها، 

وتساهم في التنمية االجتماعية والتطور المنشود.
وشعورا بأن العدالة أساس الملك، وأساس العمران، 
العدالة في  وأساس االستقرار وجب إصاح منظومة 
المغرب، وعلى الجميع واألحزاب والمنظمات والجمعيات 
ورجال الفكر والباحثين وكل من له رغبة في هذا اإلصاح 
أن ينخرط في هذا الورش وأن يساهم فيه كل على قدر 
سعته وطاقته، وعلى اإلدارة المغربية بجميع أطيافها 
أن تكون في مقدمة هؤالء المنخرطين، وأن تكون واعية 
بأن بعض التصرفات اإلدارية والقرارات الهوجاء كانت 
سببا في تعطيل سير العدالة في المغرب، وتتسبب في 
نفس  في  وخلقت  وهيبتها،  األحكام  لسمعة  اإلسللاءة 
قواعد  أبسط  تحقيق  مللن  واللليللأس  التذمر  الللمللواطللن 

العدالة.
أن وضع  بعد  الخطوة  هللذه  على  أقللدم  المغرب  إن 
الدستور آلياتها رهن إشارتنا ابتداء من الفصل 117 
إلى 128، ويكفي أن نشير إلى الفصل 120 الذي جاء 
فيلله: »لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم 
يصدر داخل أجل معقول ل حقوق الدفاع مضمونة أمام 

جميع المحاكم«.
فما هو المقصود أو المفهوم من كلمة »العدالة«؟

العدل خاف الجور، وهو لغة: القصد في األمور، وهو 
المتوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط، والعدالة صفة 
تجب مراعاتها باالحتراز عما يخل بالمروءة عادة في 
الظاهر )كتاب الموسوعة الفقهية، الصادرة عن وزارة 
اللللشلللؤون اإلسللاملليللة بللدولللة الللكللويللت، اللللجلللزء: 30، 
الصفحة:5(. وتحدث الفقهاء عن العدل في الحكم وحرمة 
الحاكم على رعيته، وأصل ذلك قوله تعالى: »إن الله يأمر 
بين  حكمتم  »وإذا  تعالى:  وقوله  واإلحللسللان«،  بالعدل 

الناس فاحكموا بالعدل«.
ووردت كلمة »عدل« في 26 آية من آيات القرآن الكريم، 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: »كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راع ومسؤول عن 
رعيته«. وقال عليه الصاة والسام: »ما من عبد يسترعيه 
الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إال حرم 
الله عليه الجنة«، وقوله: »اللهم من ولى من أمر أمتي 

شيئا فشق عليهم فاشقق عليه«.

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

حرية الصحافة«

alousbouea@gmail.com
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يحدث هذا في مراكش ومكناس

تضحك التركية  الشركات 
 على وزارة السياحة المغربية

خبايا األمور2
 في ما يجري 

ويدور

حول إصالح منظومة العدالة:

األستاذ عبد الواحد بن مسعود*
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< يتبع
من هيئة المحامين بالرباط

> مراكش. األسبوع

في غفلة من الدولة ومن وزير 
السياحة، لحسن حداد، المنشغل 
الحركة  حزبه  داخللل  يجري  بما 
بعض  اسلللتلللطلللاعلللت  الللشللعللبلليللة، 
»تسل  أن  الللتللركلليللة  اللللشلللركلللات 
الحصيرة« من تحت أقدام الدولة 
خال  من  السياحي،  المجال  في 
اعتمادها على بعض التقنيات غير 

المسبوقة.
أن  مطلعة  مصادر  كشفت  فقد 
بعض المستثمرين »الطنجاويين« 
نسقوا مع شركة ألمانية من أجل 
استقدام 60 ألف سائح للمغرب، 
انطاقا من السنة الماضية، غير 
أنهم سرعان ما دخلوا في اتفاق 
ثاثي مع شركات أخرى، قبل أن 

يتم االستغناء عنهم.
األتراك  إن  مطلع  مصدر  يقول 
هذه  نشاط  على  أيديهم  بسطوا 
وكالة  باسم  تنشط  التي  الشركة 
أسفار، وفتحوا »بزارات« كبيرة في 
وأصبحوا  ومكناس،  مراكش  كل 

يستوردون السلع مباشرة من 
ويرغمون  تركيا، 

ء  بنا لز ا

على اقتناء المنتوجات التركية من 
تسليم  عملية  أن  علما  المغرب، 
وليس  المغرب  خارج  تتم  السلع 
ال  المغرب  أن  يعني  مما  داخله، 
هؤالء  قلللدوم  مللن  عمليا  يستفيد 

السياح.
األدهللللى مللن ذللللك، أن األتلللراك 
مرشدين  اعللتللمللدوا  المقصودين 
يقول  بللهللم،  خللاصلليللن  سياحيين 
وزارة  أن  رغللللم  مللطلللللع،  مللصللدر 
على  االعللتللمللاد  تللفللرض  السياحة 
الوضع  وهللذا  مغاربة،  مرشدين 
رغم  اللليللوم  حللللدود  إللللى  مستمر 

احلللتلللجلللاجلللات أصلللحلللاب 
»البازارات« والمرشدين..

وكان وزير السياحة قد 
أبدى في وقت سابق تفاؤال 
كللبلليللرا بللشللأن االنللفللتللاح على 
السوق األلمانية، قائا: »إن هذا 
االهللتللمللام نللابللع مللن كللون السوق 
األلمانية لها مميزات خاصة تكمن 
من  كبير  عللدد  على  تللوفللرهللا  فللي 
إلى  اللللرحلللات،  منظمي  وكللللاالت 
في  مللهللم  تللطللور  تسجيل  جللانللب 

السياحة الفردية«.

> الرباط. األسبوع

الصحفي  املاضي،  الثاثاء  يوم  الشرطة  اعتقلت 
هللشللام مللنللصللور الللللذي يللشللتللغللل فللي مللجللال صحافة 
التحقيق والتحري، ونددت اجلمعية املغربية لصحافة 

التحقيق بهذا االعتقال واعتبرته تعسفيا.
ونقل صمد عياش، وهو زميل للصحفي منصور، 
الذي  والعنف  الرباط  في  االعتقال  عملية  كيف جرت 
أنه  مؤكدا  نفسه،  كان ضحيته عياش  والذي  واكبها 
جرى اقتياد منصور إلى مركز الشرطة رفقة خطيبته 
التي كانت ترافقه حلظة االعتقال، ويجهل التهم التي 

أدت إلى اعتقال الصحفي.
في  املاضي  اإلثنني  يوم  شللارك  قد  منصور  وكللان 
العاصمة  فللي  التحقيق  صحافة  فللي  مختص  لللقللاء 

الرباط.
يوم  جسدي  العللتللداء  منصور  تعرض  أن  وسبق 
القبض على اجلناة حتى  بللدون  املاضي،  24 شتنبر 
اآلن. وينشط منصور في مركز ابن رشد الذي يديره 
جمعية  ذاتلله  الوقت  في  يللرأس  الللذي  منجب  املعطي 

»فريدمي ناو« التي ُتعنى بالدفاع عن حرية التعبير.

»فشل« مؤتمر  شبيبة 
األصالة والمعاصرة

> بوزنيقة. األسبوع

حزب  وشللابللات  شباب  فشل 
إنللهللاء مؤتمرهم  فللي  »الللجللرار« 
بشكل طبيعي وانتخاب المكتب 
تم  وملللن  للتنظيم،  الللتللنللفلليللذي 

انتخاب القائد الجديد له.
واكتفى المجتمعون في الرباط 
وبوزنيقة بانتخاب أو »تعيين« 
أعضاء المجلس الوطني )أزيد 
يمثلون  الذين  عضو(   300 من 
المملكة،  جلللللهلللللات  جلللمللليلللع 

بالتوافق.
المؤتمر  داخلللل  مللن  مللصللادر 
القيادة  اتللفللاق  علللدم  أن  تللؤكللد 
الحزبية مع الشاب الذي سيقود 
الللتللنللظلليللم هلللو ملللا عللجللل بهذا 
الغموض  التأخير، خاصة وأن 
الشروط  يكتنف حقيقة  يزال  ال 
أدخلها  اللللتلللي  واللللتلللعلللديلللات 
القانون  علللللللى  اللللملللؤتلللملللرون 
األساسي لتنظيم الشبيبة، وهل 
فعا اشترطت مواصفات محددة 
للكاتب الوطني منها عدم االنتماء 

للمكتب السياسي وللبرلمان.

من جهة أخرى، كشفت مصادر 
من داخل مؤتمر الشبيبة لحزب 
الجرار، أن القيادي بنعزوز نجح 
في تفادي تفجير المؤتمر، وجعل 
العام  الكاتب  على  التصويت 
الوطني  المكتب  على  مقتصرا 
الوطني  المجلس  على  وليس 
الذي يضم أزيد من 300 عضو 

أو مؤتِمر.
إلللللى ذللللللك، احللتللجللت بعض 
أسلوب  على  األقللاللليللم  قلليللادات 
»التعيين« في المجلس الوطني 
بللدل االنللتللخللاب، وأردفللللت ذات 
المصادر أن »سبب هذا الخرق 
نابع  والشفافية  للديمقراطية 
أصللللا ملللن عللمللللليللة اإلنللللللزاالت 
والللتللعلليلليللنللات الللتللي تللمللت في 
كمقدمة  واللللجلللهلللات  األقلللالللليلللم 
للتعيين في المؤتمر، بل أكثر من 
ذلك هناك عدة أقاليم وجهات لم 
النتخاب  مللؤتللمللراتللهللا  تللعللقللد 
ممثليها في المؤتمر«، وبالتالي 
صح لنا القول »طاح ألنه خرج 
ذات  يقول  مللائللل«،  الخيمة  مللن 

المصدر.

اعتقال الصحفي

هشام منصور 

لحسن 
حداد

مقتنيات أحد »البزارات« لمواد كلها قادمة من تركيا



أصدر الملك محمد السادس تعليماته للحكومة 
بـالتركيز على تدارس موضوع اإلجهاض وتقديم 
اقتراحات بشأنه، مؤكدا على أن اإلجهاض »صار 

قضية طبية بامتياز«.
الملكي  القصر  في  استقباله  ذلك خالل  جاء 
الرميد وزير  بالدار البيضاء، كال من مصطفى 
العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير األوقاف 
رئيس  اليزمي  وإدريــس  اإلسالمية،  والشؤون 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بحسب بيان 
للديوان الملكي أوردته وكالة األنباء المغربية 

الرسمية.

وبحسب البيان، فإن »هذا االستقبال يندرج 
في إطار التفاعل والتجاوب بخصوص القضايا 
إشكالية  منها  سيما  وال  الراهنة،  المجتمعية 

اإلجهاض السري«.
وأكد الملك على أن اإلجهاض يجب أن يتم »في 
الحنيف  اإلسالمي  الدين  تعاليم  احترام  إطار 
والتحلي بفضائل االجتهاد، وبما يتماشى مع 
المغربي  المجتمع  يعرفها  الــتــي  الــتــطــورات 
ــه وتماسكه  ــراعــي وحــدت ي وبــمــا  وتــطــلــعــاتــه، 

وخصوصياته«.
ويسود جدل كبير في المغرب منذ مدة، موازاة 

مع النقاش الدائر في البالد حول تعديل مواد 
تقنين  حــول  المغربي  الجنائي  الــقــانــون  فــي 
إلــى رفع  الــبــالد، بين من يدعو  اإلجــهــاض في 
بإجهاض  للمرأة  للسماح  القانونية  الحواجز 
»الــحــمــل غير الــمــرغــوب فــيــه«، وبــيــن مــن يرى 
بضرورة تقنين اإلجهاض في حاالت محددة بينها 
زنا  أو  االغتصاب  نتيجة  يكون  ــذي  ال الحمل 

المحارم، أو التشوه الخلقي 
العقلي  المرض  أو  للجنين، 
الشديد لألم الحامل، وبين من 

يحرم اإلجهاض نهائيا.
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات 

النظر املعرب عنها  خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل 

الإعالم وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
جريدة

اجلرائد

ما يجب أن يعرفه المغاربة
في إفريقيا

يعرفه  أن  يــجــب  مــا 
المغاربة هو أن حكومات 
تغير  األوروبـــي  االتحاد 
دائما من طبيعة االتفاقيات 
أو تعدلها، ذلك أن المجلس 
األعلى للحسابات الفرنسي 
أعد تقريرا من 19 صفحة، 
التي  القضية،  هــذه  إلثــارة 

البرلمان  فــي  أيــضــا  أثــيــرت 
ازدواجية  أسقطت  فرنسا  أن  ذلــك  الفرنسي، 
المقيمين  مواطنيها  على  خــاصــة  الــضــرائــب، 
االجتماعي  الضمان  لهم  تضمن  كي  بالمغرب، 
على  الفرنسيون  حصل  إذ  الصحية،  والتغطية 
البطاقة الخضراء االجتماعية، في ما يحرم منها 

المغاربة.
> نزهة الوافي »برلمانية«

لن نغادر الحركة الشعبية
يعتقد  مـــن  واهـــــم 
الجمل  سنترك  بأننا 
ـــغـــادر  بـــمـــا حـــمـــل، ون
الله  أرض  إلــى  الحزب 
الواسعة. هذا حلم بعيد 
الحركة  ألن  ـــال،  ـــمـــن ال
لــيــســت أصال  الــشــعــبــيــة 
تجاريا في ملكية أي أحد، 
بــل مــــوروث مــشــتــرك بين 
وجميع  الحركيين  جميع 
المغاربة وملك على الشياع 
لن نتنازل عنه ولن نسمح فيه بالسهولة كما لن 

نسمح بالتالعب فيه بهذه الطريقة.
> محمد المرابط »عضو الحركة التصحيحية«

ال أشاهد مباريات فريق الرجاء
ضغط  من  أعاني 
الـــدم، وســـواء تعلق 
األمر بمباريات الفريق 
تخص  بمباريات  أو 
منافسي الرجاء فإنني 
االطـــــالع على  أفـــضـــل 
نتيجة المباراة بدال من 
مسؤولية  إن  متابعتها. 

صعبة  الـــفـــريـــق  ـــادة  ـــي ق
ولــيــســت ســهــلــة، كــمــا قد 

يتصور البعض.
> محمد بودريقة »رئيس فريق الرجاء 
البيضاوي«

أخطار مواقع التواصل 
االجتماعي

مواقع التواصل 
شيء  االجتماعي 
ولكن  ومفيد  جيد 
نستعملها  عــنــدمــا 
بطريقة سيئة تصير 
كما  للوقت  مضيعة 
خطرا،  تــشــكــل  أنــهــا 
عندما تصبح بديال في 
ــــا وزرع  تــربــيــة أوالدن
نـــوع مــن الــقــيــم فيهم 
وخاصة فئة المراهقين، 
وذلك في ظل غياب اآلباء 
تخلق  واألمـــهـــات..وهـــي 
نــوعــا مــن الــضــغــط االجــتــمــاعــي بــيــن األطفال 
ــاب )الــتــبــاهــي بــنــشــر صـــور بمالبس  ــشــب وال
بماليين  عالمية  لــمــاركــات  وإكـــســـســـوارات.. 
تجعل  والشبكات  المواقع  هذه  السنتيمات(.. 

أوالدنا وبناتنا ماديين بشكل كبير.
> نور الدين الخماري »مخرج«

الجزائرية  األنباء  وكالة  سجلت 
الرسمية سقطة إعالمية أخرى بعد 
أن نسبت لوزير الخارجية اإلسباني 
»خوسيه مانويل غارسيا - مارغايو« 
تصريحات معادية للرباط لم ينطق 
بها في شأن الصحراء المغربية التي 
تستضيف إحدى مدنها منتدى تنمويا 
دولية  مـــشـــاركـــة  يــشــهــد  إقــلــيــمــيــا 

واسعة.
واختتمت مساء السبت الماضي 
منتدى  فعاليات  الــداخــلــة،  بمدينة 
على  انعقد  الذي  مونتانا«  »كرانس 
مدى يومين بمشاركة 800 شخصية 
رئيسا  بينهم  ومــن  بــلــدا،   112 مــن 

سعيد  محمد  ومــالــي  غينيا  وزراء 
فوفانا، وشيخ ماديبو ديارا، وكذلك 
األسبق  اإلسباني  الحكومة  رئيس 
»خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو«، 
والوزير الفرنسي األسبق والمستشار 
»فيليب  حاليا  المتحدة  األمـــم  فــي 

دوستبالزي«.
وهذه ليست هي المرة األولى التي 
»تتالعب« فيها وكالة األنباء الجزائرية 
الدوليين،  المسؤولين  بتصريحات 
فخالل زيارة وزير الخارجية األمريكي 
»جون كيري« إلى الجزائر في العام 
الماضي، سارعت ونسبت إليه عبارة 
»شفافية االنتخابات الرئاسية« التي 

زيارته  أعــقــاب  فــي  ستنعقد  كــانــت 
للعاصمة الجزائر.

الرسمية  الـــتـــرجـــمـــة  وجـــــــاءت 
للخارجية األمريكية لتصحح ما نقلته 
الوكالة الجزائرية وتضع تصريحات 
»كيري« في سياقها الحقيقي، إذ قال: 
»إننا نترقب أن تكون انتخابات شفافة 

ومالئمة للمعايير الدولية«.
بــررت وكالة  ذلــك،  وفــي مواجهة 
بإلقاء  خطأها  الــجــزائــريــة  األنــبــاء 
الالئمة على وقوع خطإ في الترجمة 

الفورية.
واختتم المنتدى فعالياته بتسليم 
مونتانا«  »كــرانــس  مؤسسة  جائزة 

على  لهم  تكريما  دولية  لشخصيات 
إنجازاتهم االقتصادية والتنموية.

للمنتدى   2015 جــائــزة  وسلمت 
الرئيس  هـــم:  شــخــصــيــات  لــخــمــس 
السابق لجمهورية إستونيا »أرنولد 
»رودريغيز   ،)2011-2004( روتيل« 
ثاباتيرو« )2004 - 2011(، و»فيليب 
دوس بالزي« )2005-2017(، وكذلك 
المستدامة  والتنمية  البيئة  وزيــر 
والتخطيط الفرنسي السابق »جون 
لويس بورلو« )2007-2010(، فضال 
االقتصادي  المجلس  رئــيــســة  عــن 

والبيئي  واالجــتــمــاعــي 
بالسينغال »أمينتا تال«.

تعاون عسكري بين
 المغرب وإيطاليا

قراءة في خبر

الجزائريون كذبوا على وزير  الخارجية األمريكي 
ونظيره اإلسباني.. فأين المهنية؟

غلطة وكالة األنباء الجزائرية الثانية

الدفاع  وزيــرة  مع  كيران  بن  اإللــه  عبد  الحكومة  رئيس  بحث 
العسكري  التعاون  تعزيز  سبل  بينوتي«  »روبــيــرتــا  اإليطالية 

واالقتصادي بين البلدين. 
وذكر بيان أصدره بن كيران أن الجانبين أعربا خالل اللقاء عن 
المجال  في  البلدين  بين  الثنائي  بالتعاون  الدفع  في  رغبتهما 
العسكري، وفي المجاالت االقتصادية، كما بحثا مستجدات الوضع 
تعزيز  وسبل  األوســط،  والشرق  المغاربية  المنطقة  في  األمني 

التنسيق لضمان السلم واالستقرار.
الهجرة،  لموضوع  اللقاء  خالل  التطرق  تم  إنه  البيان  وقــال 

وخــاصــة نــحــو الــقــارة األوروبـــيـــة عــبــر األراضـــي 
اإليطالية، وسبل التعامل مع هذه الظاهرة في إطار 

ما تمليه القيم اإلنسانية والضوابط األخالقية.

حديث الصورة

األخ العزيز موالي إسماعيل..
فاجأ عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة الحاضرين في جمعية 

خريجي جامعة »هارفارد« بالرباط، يوم السبت الماضي، وهو يخاطب 
موالي إسماعيل بن عبد الله العلوي )ابن عم الملك محمد السادس( 
بـ»األخ العزيز«، ليطرح السؤال عما إذا كان األمر يتعلق بـ»تلقائية بن 

كيران« أو بشيء آخر)..(.

قضية اإلجهاض السري على خطى اخلطة
 الوطنية  إلدماج املرأة في التنمية

تكليف وزيرين بالملف

روبيرتا 
بينوتي
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أجمع خبراء جزائريون ومغاربة على 
أن هناك تنافسا دبلوماسيا كبيرا بين 
شمال  في  والمغرب  الجزائر  من  كل 
إفريقيا، ال سيما على لعب دور الوسيط 
وليبيا. وكان  مالي  أزمتي  من  كل  في 
ذلك في ردهما حول ما إذا كان هناك 
تكامل بين الجزائر والرباط في معالجة 
أزمات المنطقة على غرار ليبيا ومالي، 
األزمة  ف��رق��اء  البلدين  استقبال  بعد 
الليبية خالل األيام الماضية إلى جانب 
شمال  أزم��ة  حل  في  الجزائر  وساطة 
المغربية  السلطات  واستقبال  مالي، 
ب��ال��ت��وازي م��ع ذل��ك ق��ي��ادات لحركات 

أزوادية. 
وق���ال رض���ا ش��ن��وف وه���و صحفي 
العالقات  ف���ي  م��ت��خ��ص��ص  ج���زائ���ري 
الجزائرية - المغربية: »ال يوجد تكامل 
أزمات  بشأن  البلدين  دبلوماسية  في 
يعني  تكامل  عن  والحديث  المنطقة، 
حدوث تنسيق ولو خفي بين البلدين 
بشأن هذه الملفات، وهو ما لم يحصل 
على حد علمي«. وتابع: »الحاصل هو 
أن ه��ن��اك ص���راع زع��ام��ة بين ك��ل من 
ال��ج��زائ��ر وال��م��غ��رب ب��ش��أن لعب دور 
محوري في أزمتي مالي وليبيا، حيث 
يعمل كل بلد على أن يكون الطرف الذي 

بشأن  دول��ي��ة  ق��وى  قبل  م��ن  يستشار 
ذلك«. 

أستاذ  ف��ول  م���راد  ق��ال  م��ن جهته، 
الدولية  والعالقات  السياسية  العلوم 
من  يحدث  »م��ا  إن  ال��ج��زائ��ر  بجامعة 
تناوب بين الجزائر والمغرب على إدارة 
الحقيقة  في  هو  وليبيا  مالي  أزمتي 
مناطق  وكسب  الزعامة  على  تنافس 
نفوذ في المنطقة«. وتابع: »باعتقادي 

ما يحدث من ازدواجية في التحركات 
الدبلوماسية للبلدين بشأن أزمتي مالي 
قوى  ص��راع  ضمن  حلقة  ه��و  وليبيا 
غربية على النفوذ بالمنطقة، وبالتالي 
فهو في نهاية المطاف صراع بالوكالة 
في المنطقة«. وبسؤال محمد صوان، 
الذراع  والبناء  العدالة  ح��زب  رئيس 
السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين 
الحوار  »ج���والت  ق��ائ��ال:  رد  ليبيا  ف��ي 

تسير في خطوط متوازية.. فهناك حلقة 
لألحزاب السياسية في الجزائر، وأخرى 
لمجالس البلدية في بروكسل، وثالثة 
في المغرب ألعضاء البرلمان وأعضاء 
المؤتمر«. ومضى قائال: »كلها حوارات 
تسير في اتجاه واحد، وترعاها جهة 
واحدة، هي األمم المتحدة«. وتابع أنه 
»ال عالقة مباشرة لما يجري في المغرب 
بما يجري في الجزائر، فهنا األحزاب 
جهة  هناك  ولكن  البرلمانيون  وهناك 

واحدة راعية هي األمم المتحدة«.
العالقات  أستاذ  قال  المغرب،  وفي 
الدولية في جامعة وجدة خالد الشيات: 
لدبلوماسية  ت��ن��س��ي��ق  ه��ن��اك  »ل��ي��س 
للصراع  استمرار  هناك  بل  البلدين، 
عالقة  طبع  ال���ذي  بينهما،  والتنافر 
المنطقة  ت��ط��ورات  ف��ي ظ��ل  ال��ب��ل��دي��ن 
في  س��واء  بعيد،  زم��ن  منذ  المغاربية 
أو  اإلقليمية  أو  المحلية  المواضيع 
الدولية«. واعتبر الشيات أنه في الوقت 
الذي يجب أن يكون هناك تنسيق بين 
الدبلوماسي،  ال��م��ج��ال  ف��ي  ال��ب��ل��دي��ن 
خصوصا في المواضيع اإلقليمية »ال 
يوجد« هذا التنسيق »إال في حدود دنيا 

المستوى  ع���ل���ى 
األمني«.

اللة  األميرة  ُتْظِهر  التي  الصور  أث��ارت 
سلمى بناني رفقة الملكة رانيا العبد الله 
عقيلة العاهل األردني عبد الله الثاني، الكثير 
من اإلعجاب. وأجمع متابعون على أن كثيرا 
من نقط التشابه تجمع بين سيدتي القصر 
الملكي بالمغرب واألردن، فعالوة على أن كل 
في  األول���ى  السيدة  تعتبر  منهما  واح���دة 
بلدها، فإنهما ينتسبان إلى طبقة متوسطة 
قبل أن يقترنا بعاهلي البلدين، باإلضافة إلى 

شعبيتهما الجارفة في بلديهما معا.
وتلتقي األميرة المغربية والملكة األردنية 
في  أي��ض��ا  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة،  األص�����ول  ذات 
يرتدينها  التي  األزي��اء  بأناقة  اشتهارهما 
وج���م���ال م��ظ��ه��ره��م��ا ال���خ���ارج���ي إل����ى حد 
العالمية  المجالت  ط��رف  م��ن  تصنيفهما 
زعماء  زوج��ات  أكثر  بين  من  المتخصصة 
أمريكي  موقع  وك��ان  وجماال.  أناقة  العالم 
متخصص قد صنف األميرة اللة سلمى على 
جماال  األكثر  إفريقيا  سيدات  قائمة  رأس 
وجاذبية، مشيدا ببساطتها وتواضعها مع 
التعليمي  ومستواها  وذكائها  اآلخ��ري��ن، 
المتميز، الذي يجعل منها شخصية بارزة، 
فضال عن ترؤسها لمؤسسة تعنى بمحاربة 
بأن  معلقون  واعتبر  بلدها.  في  السرطان 
إطالالت األميرة سلمى األخيرة كانت موفقة، 
فاقت  قطر، حيث  في  عند ظهورها  خاصة 
أناقتها أناقة الملكة »ليتيسيا أورتير« عاهلة 
إسبانيا، كما تجاوزت بكثير موضة مشاهير 
النساء بالعالم، في ما أبانت الملكة رانيا 

ع���ن رق����ي أذواق�����ه�����ا، مما 
انسجاما  أك��ث��ر  يجعلهما 

وتناغما.

من هنا 
وهناك

طالبت أشهر مدافعة عن حقوق 
األمهات العازبات والمغتصبات 
ممارسة  ب��ح��ري��ة  ال��م��غ��رب  ف���ي 
جمعية  رئيسة  ودع��ت  الجنس، 
التضامن النسوي، عائشة الشنا، 
إلى خلق وسائل لجعل الممارسة 
حرية،  ب��ك��ل  ت��م��ارس  الجنسية 
تقنين  ض������رورة  ع��ل��ى  م���ؤك���دة 

اإلجهاض.
دعوتها  أن  الشنا،  وأوضحت 
جاءت للحد من تفشي ظواهر رمي 
األطفال في الشارع، كما اعتبرت 

الدين  ع��ل��م��اء  ب��ع��ض  آراء  أن 
وتخاذل وزارة الصحة فاقمت من 
وضعية اإلجهاض والممارسات 

الجنسية غير الشرعية.
وق��ال��ت إن��ه��ا س��خ��رت نفسها 
ألكثر من 55 عاما لخدمة األمهات 
ال���ع���ازب���ات ك���ي ال ي���ش���ردن هن 
وأبناؤهن في الشوارع، مضيفة 
أن المتطرفين اتهموها بتشجيع 
إلنقاذ  جهودها  بسبب  الفساد 

العازبات  األمهات 
وأطفالهن.

أشهر مدافعة عن حقوق األمهات العازبات في المغرب

هذا ما قالته الصحافة 
األردنية عن  األميرة 

اللة سلمى و»الملكة« رانيا

األزمة الليبية تحيي صراع النفوذ بين المغرب والجزائر
أساتذة جامعيون يشرحون عالقات الصراع

»داريوس  الروماني  المالية  وزير  قدم 
الفساد،  ب��ت��ه��م��ة  ال��م��الح��ق  ف���ال���ك���وف« 
الحكومة  رئ��ي��س  وأع���ل���ن  اس��ت��ق��ال��ت��ه.. 
االشتراكية الديمقراطية »فيكتور بونتا« 
في مداخلة مباشرة على شبكة »إنتينا 3« 
قدم  »فالكوف  أن  الخاصة  التلفزيونية 
استقالته«، وأضاف أنه سيعين خلفا له 
»في غضون بضع ساعات«. وكان الرئيس 
الروماني »كالوس يوهانس« قد دعا، يوم 
األحد الماضي، رئيس الحكومة »فيكتور 
المالحق  المالية  وزير  إقالة  إلى  بونتا« 
بتهمة الفساد، معتبرا أن بقاءه في منصبه 

»يسيء إلى مصداقية« الحكومة.

درس في
 مصداقية الحكومة

عادت الطائرات المغربية للمشاركة في 
تنظيم  الموجهة ضد  الجوية  الضربات 
علق  قد  المغرب  ك��ان  أن  بعد  »داع���ش«، 
م��ش��ارك��ت��ه، ف��ي وق���ت س��اب��ق، ف��ي هذه 
قد  أنها  عن  الرباط  وأعلنت  العمليات. 
اخ��ت��ارت دع��م دول���ة اإلم����ارات العربية 
المتحدة لمواجهة هذا التنظيم اإلرهابي 
عبر وضع بعض القوات تحت قيادة هذا 
البلد، وهو ما يجعل أي قرار لتعليق أو 

استئناف الضربات يرجع إليه..
وكانت طائرات حربية مغربية من نوع 
توجيه ضربات  في  شاركت  قد    »F16«
جوية لمواقع »داعش« غير أن المغرب قرر 
بعد ذلك تعليق مشاركته ضمن التحالف 

الدولي.
اإلع��الن عن استئناف مشاركة  وج��اء 
الطائرات الحربية المغربية في القتال ضد 
»داعش« على لسان وزير الخارجية صالح 
الدين مزوار، خالل مؤتمر صحافي مشترك 
في الرباط مع وزير الخارجية الفرنسي 
»لوران فابيوس«. وأعلنت الرباط وباريس 
في بيان مشترك عن اتفاق يروم تكثيف 
عملهما في مجال اجتثاث التطرف وتفكيك 
ظاهرة  وم��ح��ارب��ة  اإلره��اب��ي��ة  الشبكات 
وأعرب  األجانب.  اإلرهابيين  المقاتلين 
البيان أيضا عن اهتمام البلدين بتنامي 
غياب األمن في منطقة الساحل والصحراء، 

وكذا عن إدانتهما بشدة 
اعتداءات جماعة »بوكو 

حرام« اإلرهابية.

الطائرات المغربية 
تستأنف الحرب 

على »داعش«

حديث الصورة

يخلق الله من الشبه أربعين، لكن ليس من الضروري أن نقوم بجولة عبر العالم لنجد شبيها ألحد 
زعماء األحزاب السياسية، فهذا شبيه إدريس لشكر يوجد في حزب األصالة والمعاصرة..

يخلق من الشبه أربعين

رمطان 
العمامرة

صالح الدين 
مزوار

داريوس 
فالكوف

عائشة
الشنا
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يذكر القراء أن »األسبوع« كانت الجريدة األولى- والوحيدة حتى اآلن - التي بادرت إلى الكتابة 
عن قضية إدوارد موحا، ونشرناها قبل حوالي سنة على صفحتين تحت عنوان: »قصة إدوارد 

موحا وما جرى له: من مستشار ملكي إلى فقير يكتري بيتا مع الجيران«.

< خاص بـ»األسبوع«: عبد الرحيم التوراني

المشهور  ال��رك��ي��ب��ي،  محمد  ك���ان 
باسمه الحركي إدوارد موحا، قد عمل 
الصحراوية  الشؤون  في  مستشارا 
للملك الراحل الحسن الثاني، ووقف 
أكثر من مرة على منبر األمم المتحدة 
ولجانها خطيبا مدافعا عن مغربية 
الصحراء، بل شارك في معارك القتال 
قوات  جانب  إلى  البوليساريو  ضد 

تعيينه  ت��م  وق��د  المغربي،  الجيش 
اإلدارة  ف���ي  ع��ام��ا  م��ل��ك��ي  ب��ظ��ه��ي��ر 
المركزية لوزارة الداخلية المغربية، 
لكنه سيفاجأ بتوقيف راتبه من طرف 
الوزير القوي آنذاك إدريس البصري، 
بعد استفحال مرض الحسن الثاني، 
ألن البصري لم يكن يستسيغ موحا 
وكان يكرهه ويكن له الحسد..  وهو 

االنتقام غير المفهوم استمراره إلى 
ي���وم ال��ن��اس ه���ذا، ح��ت��ى ب��ع��د عزل 
صاحب أم الوزارات، بل وغيابه عن 

دنيانا الفانية.
هكذا سيجد إدوارد موحا نفسه في 
آخر العمر وحيدا، مجليا بين أسافل 
الدروب لمدينة سيدي بليوط، ال يكاد 
يعرفه أحد، يكتري بيتا مع الجيران 

وبالكاد يجد ما يسد به الرمق. 
نشرته  ال�����ذي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  خ��ل��ف 
لدى معظم  كبرى  »األسبوع« صدمة 
السكان  مقدمتهم  ف��ي  ك��ان  ال��ق��راء، 
والجيران الذين يعيش بينهم اليوم 
إدوارد موحا، حيث نفدت جميع نسخ 
ع��دد »األس��ب��وع« ال��ذي يحتوي على 

»قصة إدوارد موحا وما جرى 

هل سيكشف إدوارد موحا سر االنتقام 
المستمر للوزير إدريس البصري؟

الصحراوي المطلوب من األلمان والفرنسيين:

املخرج الفرنسي »جان 
بيير كرييف« يتوسط 

إدوارد موحا وعبد 
الرحيم التوراني



11
< العدد: 829

< الخميس 19 مارس 2015 متابعات

الشعبي،  الحي  ذلك  أكشاك  من  له« 
وازداد تعاطف الساكنة مع المأساة 
اإلن��س��ان��ي��ة وال���م���آل ال��ص��ع��ب لهذا 

الصحراوي الكتوم. 
كما وجد التحقيق صداه في عدد 
المغربية  اإللكترونية  المواقع  من 
مصدره  عن  تناقلته  التي  والعربية 
ج��ري��دة »األس���ب���وع«، واق��ت��ب��س منه 
البعض، ومن بينهم الناشط السياسي 
الذي  أس��ي��دون«،  »س��ي��ون  اليساري 
إحدى  ف��ي  م��وح��ا  بحالة  استشهد 
مقاالته حول حقوق اإلنسان والسلطة 

في المغرب.
الجهات  ت��ت��ح��رك  أن  وان��ت��ظ��رن��ا 
الرجل  إن��ص��اف  أج��ل  م��ن  المعنية 
وإعادة االعتبار له، لقطع الطريق عن 
كنموذج  وتقديمها  حالته  استغالل 
صارخ عن الجحود المخزني، ال سيما 
وأنها حالة لها صلة وثيقة بقضية 
الصحراء، إال أنه لم يحصل أي رد 
فعل إيجابي في هذا االتجاه، ليترك 
وللموت  ل��ل��م��رض  أس���ي���را  ال���رج���ل 

البطيء.
ق��ادم��ة من  وت��ت��ردد حاليا أخ��ب��ار 
فرنسا وبلجيكا بأن جمعية الكتاب 
بباريس،  ومقرها  الفرنسية،  باللغة 
تفكر في القيام بمبادرة إلنقاذ إدوارد 
موحا، الذي يعد أحد أعضائها، كما 
بينها  من  أوروب��ي��ة،  شخصيات  أن 
نشطاء حزبيون ومثقفون، سيقومون 
قريبا بنفس المسعى التضامني مع 

موحا على أعلى المستويات.

اهتمام فرنسي ألماني

قبل أسابيع قليلة وصل من فرنسا 
ي��رغ��ب في  ال���دار البيضاء م��ن  إل��ى 

الجلوس واالستماع إلى إدوارد موحا 
بإلحاح، ولم تكن رحلة البحث هينة، 
كافكاوي  ع��ن��ه  ال��م��ب��ح��وث  ف��ع��ن��وان 
ك��ص��اح��ب��ه، ي��ت��ط��ل��ب ال����ن����زول إلى 
ال��س��رادي��ب. ول��م يكن ال��ب��اح��ث من 
»أصحاب الحال« كما يطلق على أهل 
السلطة والحل والعقد لدينا، بالرغم 
م��ن ك��ون��ه ه��و م��ب��دع »ال���ح���ال«، تلك 
التي  الباذخة  السينمائية  التحفة 
الغنائية  المجموعة  بمجد  احتفت 
األس��ط��وري��ة »ن���اس ال��غ��ي��وان«.. إنه 
المخرج السينمائي المغربي المعروف 

أحمد المعنوني. 
يا  »ليام  صاحب  المعنوني  أبلغ 
ليام« إدوارد موحا أن القناة الفرنسية 

األلمانية 
ترغب في إنجاز فيلم وثائقي خاص 
ومواقفه  وت��اري��خ��ه  س��ي��رت��ه  ح���ول 
وأف�����ك�����اره ال���س���ي���اس���ي���ة ووض���ع���ه 

الحالي.
ه��ك��ذا س��ي��أت��ي الح��ق��ا أح���د أكبر 
المخرجين والمنتجين السينمائيين 
الوثائقية  األفالم  المتخصصين في 
الشعبي  ال��ح��ي  ف��ي  م��وح��ا  لمقابلة 
البيضاوي، إنه الفرنسي »جان بيير 
كرييف« الذي سبق أن تم تكريمه في 
مهرجان  فعاليات  ضمن  العاصمة 
الرباط الدولي التاسع عشر لسينما 
المؤلف سنة 2013، اعترافا بعطاءاته 
بيير  »ج��ان  أخ��رج  حيث  المتنوعة، 
فيلما  أربعين  عن  يزيد  ما  كرييف« 
وثائقيا، لعل من أشهرها فيلما »حرب 

وفيلم  األخ���رى«..  و»القصة  العراق 
»الرعد يدوي فوق بغداد« في جزأين، 
وهو الفيلم الذي استغرق سنوات في 
فيلمه  بعد  وتصويره،  مادته  إع��داد 
المثير حول محاكمة صدام حسين.

بسرعة ذابت الحواجز بين المخرج 
الصحراوي،  وال��ن��اش��ط  ال��ف��رن��س��ي 
أصدقاء  ل��دي��ه��م��ا  وأن  خ��ص��وص��ا 
مشتركون، في مقدمتهم ناشر إدوارد 
موحا »جان بيكولي« الذي نشر خمس 
مؤلفات من إصدارات إدوارد موحا 
التي بلغت 15 كتابا باللغة الفرنسية 
الصحراء  قضية  ح��ول  ت���دور  كلها 

ومغربيتها.
في »سطيحة« المقهى الذي اعتاد 
قهوته  الرتشاف  به  الجلوس  موحا 

ووسط  غليونه،  وتدخين  اليومية 
تم  المقهى،  ورواد  ال��م��ارة  صخب 
إدوارد  م��ع  طويلة  مقابلة  تصوير 
وراء  ك��ان  يومين.  م��دى  على  موحا 
فرنسي  سينمائي  مصور  الكاميرا 
محترف »نيكوال كونتان«، ومهندس 
صوت مغربي متمكن »أنيس برجاني«، 
ومساعدان أحدهما عثمان االبن األكبر 

للمخرج أحمد المعنوني.
وبالرغم من تواجد المقهى على بعد 
الرئيسي  المركز  من  قليلة  خطوات 
من  اقترب  أح��د  فال  المنطقة،  ألم��ن 
فريق العمل التلفزيوني، أو طلب منه 
رخصة التصوير، وحدهم الفضوليون، 
المؤسسة  ت��الم��ي��ذ  م���ن  وأك��ث��ره��م 
الثانوية القريبة، تساءلوا عمن يكون 
الذي  ال��ق��ام��ة،  الطويل  ال��رج��ل  ه��ذا 
الكاميرا  وتتبع  الشارع  في  يمشي 
خطواته الوئيدة، وهي آخر المشاهد 

التي صورها المخرج.
واتضح أن »جان بيير كرييف« على 
سعة اطالع وإدراك باألحداث والتاريخ 
المعاصر في المنطقة والمغرب، وعلى 
معرفة بقصة إدوارد موحا نفسه، من 
هنا حيوية أسئلته الذكية والهادفة 
إلى كشف األسرار وتسليط مزيد من 
الضوء على أكثر من بقعة معتمة في 

األحداث والمواقف والتواريخ...

معلومات وأسرار

بيير  ل�»جان  كان البد  البداية،  في 

كرييف« من سؤال موحا عن أصوله 
وس��ي��رت��ه وت��ك��وي��ن��ه وم��س��ي��رت��ه، ثم 
)الحركة  الموريهوب  ع��ن  الحديث 
ل��ل��رج��ال ال����زرق( وظروف  ال��ث��وري��ة 
في  ت��ح��رر  ح��رك��ة  ك���أول  تأسيسها 
إنشاء  سبقت  المغربية  الصحراء 
البوليساريو بسنوات، وحول انفصال 
الجزائريين وعودة  الموريهوب عن 
رجالها إلى بلدهم المغرب، واتصاالت 
في  التحرر  بحركات  موحا  إدوارد 
القضية  خ���دم���ة  أج����ل  م���ن  ال��ع��ال��م 
بقادة  م��وح��ا  وع��الق��ات  المغربية، 
وبالحزب  إسبانيا،  في  إيتا  منظمة 
وبالجماعات  اإلسباني  الشيوعي 
المعارضة للديكتاتور فرانكو، وصالته 
اإليرلندي  ال��ج��م��ه��وري  ب��ال��ج��ي��ش 

وباأللوية الحمراء في إيطاليا. 
كما سأل »جان بيير« موحا أن يرسم 
له بعض البورتريهات اإلنسانية عن 
بعض الشخصيات التي اقترب منها 
أو اشتغل بجانبها، ومنها الرئيس 
ال��ه��واري ب��وم��دي��ن، وال��رئ��ي��س عبد 
ماليكة  وج��ل��ول  بوتفليقة،  العزيز 
ال��ت��ح��رر بجبهة  م��س��ؤول ح��رك��ات 
التحرير الوطني الجزائرية، وقاصدي 
مرباح رئيس المخابرات الجزائرية 
الذي نشأ وترعرع في سيدي قاسم، 
مدينة الجنرال الدليمي، وعمل موحا 
إلى جانب الملك الحسن الثاني. كما 
سأل »جان بيير كرييف« إدوارد موحا 
عن عالقته مع الكاتب الفرنسي جيل 
بيرو صاحب كتاب »صديقنا الملك«، 
وكيف كان يتعامل مع الجنرال أحمد 
الدليمي، والجنرال أحمد الصفريوي، 
بالوزير  م���رورا  القباج،  وال��ج��ن��رال 
إدري���س ال��ب��ص��ري، وال��وزي��ر موالي 

أحمد العلوي، وآخرين...
وك��ان آخر س��ؤال اختتم به »جان 
بيير كرييف« مقابلته مع إدوارد موحا 
هو: ما هو الدرس الذي يستخلصه 
المسيرة  هذه  كل  بعد  اليوم  موحا 
سفح  إل��ى  أوص��ل��ت��ه  ال��ت��ي  الطويلة 
ال��م��ع��ان��اة ب��ع��د ال���ن���زول م���ن مجد 

القمة...؟
حدق إدوارد موحا في وجه محدثه، 
وكأنه فوجئ بالسؤال، ثم أخذ نفسا 
من دخان غليونه، ومرت لحظة صمت 

قبل أن يجيب. 

ننتظر معكم تفاصيل إجابات موحا، 
الفرنسي  المخرج  ينتهي  أن  بعد 
الوثائقي،  فيلمه  القدير من توظيب 
الذي سيتم بثه في شهر ماي المقبل 
على شاشة عدد من القنوات األروبية، 
في مقدمتها »أرتي« باللغتين الفرنسية 
واأللمانية، لكن العرض األول يرتقب 
أن يتم هنا في الرباط، كما أخبرنا 
ذروة  في  وه��و  كرييف«  بيير  »ج��ان 
االنشراح بالفوز بمادة فيلمية ثرية 
وأسرار  معلومات  تتضمن  جديدة، 
تكشف ألول مرة على لسان أحد صناع 
األحداث ال يشبه غيره، خبطة إعالمية 
بيير  »ج��ان  إنجازات  إلى  ستضاف 
كرييف« الناجحة في مجال التوثيق 

المصور.. ال شك.

بعد أن عمل الركيبي أو إدوارد موحا مستشارا في 
الشؤون الصحراوية للملك الراحل الحسن الثاني، 

ووقف أكثر من مرة على منبر األمم المتحدة ولجانها 
خطيبا مدافعا عن مغربية الصحراء، بل شارك في 

معارك القتال ضد البوليساريو إلى جانب قوات الجيش 
المغربي، وقد تم تعيينه بظهير ملكي عامال في 
اإلدارة المركزية لوزارة الداخلية المغربية، سيفاجأ 
بتوقيف راتبه من طرف الوزير القوي آنذاك إدريس 

البصري..

«««

سأل »جان بيير« موحا أن 
يرسم له بعض البورتريهات 
اإلنسانية عن بعض 
الشخصيات التي اقترب 
منها أو اشتغل بجانبها، 
ومنها الرئيس الهواري 
بومدين، والرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، وجلول ماليكة 
مسؤول حركات التحرر 
بجبهة التحرير الوطني 
الجزائرية، وقاصدي مرباح 
رئيس المخابرات الجزائرية 
الذي نشأ وترعرع في 
سيدي قاسم، مدينة الجنرال 
الدليمي..
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تنظم مؤسسة الكلمة للثقافة والفنون بآسفي 
الدورة الثالثة لملتقى آسفي الدولي للشعر. 

وقد اختارت مؤسسة الكلمة أن تسمي الدورة 
والفلسطيني  العربي  الشاعر  باسم  الثالثة 
الكبير الراحل سميح القاسم، كما ستكرم الناقد 
البحثي  ل��م��س��اره  امتنانا  ال��زاه��ي��ري  محمد 
والنقدي منذ سبعينيات القرن الماضي. كما 
ستشهد الدورة الثالثة، والتي تنظم بآسفي من 

مارس   22 إل���ى   19
2015 بفضاءات قاعة 
أطلنتيد، تنظيم ندوة 
دولية كبرى، بتنسيق 
مع الكلية المتعددة 
التخصصات صباح 
ي����وم ال��ج��م��ع��ة 20 
م��������ارس ب����رح����اب 
تحت  ال����ك����ل����ي����ة، 
»الشعر  م��وض��وع 

والمقاومة«، ومشاركة نقاد مغاربة إلى 
بلدان  م��ن  وش��ع��راء  ن��ق��ادا  متدخلين  ج��ان��ب 
أوروبية، كما تشهد الدورة الثالثة إطالق فكرة 
الجنس  بهذا  احتفاء  الزجل«  »خيمة  تنظيم 

اإلبداعي.
الحاضر  رب��ط  »الكلمة«  مؤسسة  وتواصل 
بالمستقبل من خالل مواصلة تنظيم فعاليات 
مسابقة اإلبداع التالميذي في دورتها الثالثة، 
ترسيخا لهذا التقليد السنوي الكتشاف طاقات 

وهي  التربوية،  المؤسسات  داخ��ل  إبداعية 
موجهة لتالميذ وتلميذات مؤسسات التعليم 
الثانوي التأهيلي داخل المجال الترابي إلقليم 
آسفي، كما ستلي التظاهرة »الرحلة الشعرية« 
تقودهم  والتي  الضيوف،  بالشعراء  الخاصة 

إلى مختلف مدن المملكة. 
هذه الرحلة التي تنظم بتنسيق مع جمعية 
أدوار للمسرح الحر بكلميم وفرع اتحاد كتاب 
والمديرية  ونور صحاري،  بمراكش،  المغرب 
ل���وزارة  الجهوية 
 - ت��ادل��ة  الثقافة 
أزي��الل، وجمعية 
للثقافة  أمدوكال 
والفن ببني مالل، 
أطلس  وم��ن��ت��دى 
والفنون  للثقافة 

بخنيفرة. 
الدورة  وت��ع��رف 
لملتقى  ال��ث��ال��ث��ة 

للشعر،  ال��دول��ي  والذي تنظم بدعم من آسفي 
دوسييه  ب��رون��و  وم��ن��ش��ورات  الثقافة  وزارة 
بباريس، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 
والمجلس البلدي بآسفي، والمجلس الجهوي 
آسفي،  وح���وض  ع��ب��دة،   - دك��ال��ة  لالستثمار 
والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  والوكالة 
بآسفي، مشاركة فعلية لشعراء ونقاد يمثلون 

دوال وتجارب شعرية مختلفة.

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

زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

»شغل العياالت«
تستعد فرقة مسرح أرلكان إلطالق عملها 
المسرحي الجديد الذي يحمل عنوان: »شغل 

العياالت« في جولة مسرحية داخل وخارج المغرب. 
المسرحية التي أنتجت بشراكة مع المسرح الوطني 
وهي  الجدلي،  عمر  وأخرجها  كتبها  الخامس،  محمد 
كوميديا اجتماعية تطرح مواضيع مختلفة تتمظهر من 
خالل صراع اجتماعي بين زوج بخيل وزوجة خاضعة 
تستعين بجارتها الستعادة حقها ومكانتها داخل األسرة، 
لكن الخادمة تتدخل للحيلولة دون ذلك من خالل مكائد 

ومقالب طريفة.
باليوم  احتفاال  بجوالتها  الفرقة  تقوم 
البرنامج  ح��س��ب  ل��ل��م��س��رح،  ال��ع��ال��م��ي 

التالي:
- يوم 25 مارس 2015 بالمسرح الوطني 

محمد الخامس بالرباط.
- يوم 27 مارس 2015 بدار الثقافة الفقيه 

بنصالح.
بالمركز   2015 م���ارس   28 ي���وم   -

الثقافي الداوديات بمراكش.
بدار   2015 م���ارس   29 ي���وم   -

الثقافة سيدي رحال.
- يوم 01 أبريل 2015 بالمركز 

بالدار  السقاط  ثريا  الثقافي 
البيضاء.

انسحاب ال انشقاق من اتحاد كتاب المغرب 
صدر بالغ عن المنسحبين من اتحاد المغرب 
يقول: »إيمانا منا بالدور التاريخي الذي تنهض 
ب������ه م����ج����م����وع����ة م������ن م�����ك�����ون�����ات ال���ح���رك���ة 
الثقافية والسياسية التقدمية في المغرب، بحيث 
كانت دوما في طليعة النضال من أجل محاربة 
المحاسبة،  ثقافة  وإرساء  واالستبداد  الفساد 
سواء في الدولة أو المجتمع المدني، ولوضع 
حد لتمييع المشهد الثقافي؛ فإننا نرى أن ما 
بات عليه اليوم وضع منظمة ثقافية عتيدة هي 
»اتحاد كتاب المغرب«، من ارتهان بين يدي قلة 
ال تمثل في السياق الراهن رأي أغلبية الكتاب 
المنظمة  ل���دور  تحويل  عنه  نتج  ال��م��غ��ارب��ة، 
ألجل  التاريخي  برصيدها  وعبث  الطبيعي، 
مراكمة  مع  ضيقة،  شخصية  مكاسب  تحقيق 
األخطاء التسييرية والطيش غير المسبوق في 
إبداء المواقف الفاقدة للعمق وللصدى والشرعية 
القاعدية، فإننا نعتقد أن بقاءنا في االتحاد في 
الزوغ،  لهذا  منا  تزكية  يعتبر  الحالي،  وضعه 
وقبوال منا له، لهذا نعلن انسحابنا من »اتحاد 
كتاب المغرب« في الوقت الراهن، وإلى أن تتوفر 
شروط إحداث التغيير المطلوب، وهو انسحاب 
ال يعني بأي حال من األحوال االستقالة من الفعل 
الثقافي، إنما هو سعي نحو خلق أفق ثقافي 
الفتاح  ع��ب��د  ال��ت��وق��ي��ع��ات:  أرح�����ب«.  وف���ك���ري 

حليفي،  شعيب  الحُجمري، 
ماجدولين،  ال���دي���ن  ش����رف 
محمود عبد الغني، نورالدين 
بوسريف،  ص��الح  ص���دوق، 
محمد  ب�����ودوي�����ك،  م��ح��م��د 
عبد  بلقاسم،  خالد  بوخزار، 
الدين حمروش، مراد القادري، 
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال���ب���ازي، عبد 

إكرام عبدي،  اللطيف محفوظ، 
شفيق الزكاري. الموقعون الجدد 
على وثيقة االنسحاب: مصطفى 
ماجدولين،  ثريا  المسناوي، 
محمد أيت لعميم، خالد سليكي، 
حسن مخافي، خالد الريسوني، 
بوشعيب الساوري، عبد العزيز 
بومسهولي، محمد بلمو، مزوار 
اإلدريسي، محمد بوعزة، سعيد 
منتسب، أحمد الصادقي، رشيد 
برهون، عبد الغفار السويرجي، 
سعيد بوكرامي، محمد المسعودي، 
عبد  ع��رش،  محمد  برما،  حسن 
الحق  ع���ب���د  ب���ه���ي���ر،  ال���رح���ي���م 
بنرحمون، كمال أخالقي، جلول 

قاسمي، محمد طواع.

المنظمة  مشاركة  اكتست 
والعلوم  للتربية  اإلسالمية 
وال��ث��ق��اف��ة »إي��س��ي��س��ك��و« في 
السنوية  ال������دورة  ت��ن��ظ��ي��م 
مونتانا«  »ك��ران��س  لمنتدى 
الرعاية  تحت  ع��ق��دت  ال��ت��ي 
المغربي  للعاهل  السامية 
في  ال��س��ادس،  محمد  الملك 
مدينة الداخلة بالمغرب خالل 
الفترة من 12 إلى 14 مارس 
2015، تحت شعار: »إفريقيا 
والتعاون اإلقليمي والتعاون 
أهمية  ج����ن����وب«،  ج���ن���وب 
سياسية كبيرة ألن اإليسيسكو 
منظمة إسالمية دولية وازنة 
تضم في عضويتها 52 دولة 
أمريكا  ف����ي  غ���وي���ان���ا  م����ن 
ال��وس��ط��ى إل���ى م��ال��ي��زي��ا في 

جنوب شرق آسيا.
وفي الوقت الذي سعت فيه 
للوحدة  م���ن���اوئ���ة  ج���ه���ات 
القيام  إلى  للمغرب  الترابية 
بحملة مسعورة في أوروبا، 

وإفريقيا، ولدى األمم المتحدة 
في  المنتدى  تنظيم  إلل��غ��اء 
مدينة الداخلة، والضغط على 
اإلدارة العامة في اإليسيسكو 

في  المشاركة  ع��ن  للتراجع 
منظمة  فعلت  كما  المنتدى 
وغيرها، وفي  ال��ي��ون��س��ك��و 
ال��وق��ت ال���ذي اخ��ت��ارت فيه 

إقليمية  حكومية  منظمات 
الصمت،  وإس��الم��ي��ة  عربية 
دعم  اإلي���س���ي���س���ك���و  ق������ررت 
ال��م��ن��ت��دى وال��م��ش��ارك��ة في 

تنظيمه، وألقى الدكتور عبد 
العزيز بن عثمان التويجري، 
لإليسيسكو،  ال��ع��ام  المدير 
الرسمي  االفتتاح  في  كلمة 
جلستي  وت���رأس  للمنتدى، 
توزيع  ف���ي  وش������ارك  ع��م��ل 

الجوائز.
اإليسيسكو  مشاركة   إن 
وم��دي��ره��ا ال��ع��ام ف��ي منتدى 
»كرانس مونتانا« في مدينة 
الداخلة المغربية ينسجم مع 
اإليسيسكو  ميثاق  أه���داف 
التعاون  تقوية  إلى  الداعية 
وتشجيعه وتعميقه بين الدول 
التنمية  مجال  في  األعضاء 
المستدامة في إطار المرجعية 
الحضارية للعالم اإلسالمي، 
والمثل  ال��ق��ي��م  ض���وء  وف���ي 
اإلن��س��ان��ي��ة اإلس��الم��ي��ة. كما 
الثابت  ال���م���وق���ف  ي����ؤك����د 
موضوع  م��ن  لإليسيسكو 
للمملكة  ال��ت��راب��ي��ة  ال��وح��دة 

المغربية.

اإليسيسكو تتضامن مع المغرب ضد البوليساريو

ملتقى آسفي الدولي للشعر

التويجري يلقي كلمة في 
الجلسة االفتتاحية 

لمنتدى »كرانس مونتانا«
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<  أعد الملف: سعيد الريحاني

ـاري
حليلإخبـ
ت

لمصلحة من خلق صراع السنة والشيعة في المغرب?

بوادر  صراع حول النفوذ بين الزاوية 
البودشيشية وإخوان بن كيران

شيعيون في طنجة 
يستعرضون »قوتهم 
العددية« في واضحة 

النهار  أثناء تشييع 
جنازة اإلمام الشيعي 

الذي توفي خالل 
إضرام النار في 

مسجد »الرضا« 
بالعاصمة 

البلجيكية بروكسيل 
سنة 2012

إلى حدود اليوم، مازال البعض يتساءل 
عن السبب الذي جعل الديوان الملكي 
يرفض إجراء اتصال هاتفي مع رئيس 
السلطات  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب��ن��اء  نيجيريا، 
النيجيرية.. البعض ربط األمر بموقف 
نيجيريا من القضية الوطنية، والحقيقة 
هي أن جل المتتبعين أهملوا جزئية في 

أكثر من نصف  األهمية هي كون  غاية 
مواطني نيجيريا مسلمون، وبالتالي فإن 
أي اتصال بين »إمارة المؤمنين« وبين 
الرئيس »غودالك جوناثان« قد يعطي لهذا 
األخير حظوظا إضافية الستمالة أصوات 

الناخبين المسلمين..
لفهم السبب الذي جعل ملك المغرب 

يكفي  نيجيريا  رئيس  اتصال  يرفض 
قراءة الفقرة التالية: ))في شمال وشرق 
نيجيريا تقوم اليوم إمارات وسلطنات 
دينية قديمة تحت قبة النظام الفيدرالي 
في البالد أبرزها: »بورنو« و»سوكوتو« 
الروحية  ال��ق��ي��ادة  مهمتها  و»ك���ان���و«، 
النيجيري  للمجتمع  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

المسلم.. وتتبع هذه السلطات التي كان 
البيعة والوالء  بعض أمرائها يرسلون 
لملوك المغرب في فترات تاريخية مضت، 
تتبع بشكل كبير ملك المغرب باعتبارات 
تتجاوز التبعية المذهبية، أهمها أن ملك 
»أمير  ل��ق��ب  أي���ض���ا  ي��ح��م��ل  ال���م���غ���رب 

انحداره  إلى  المؤمنين«، إضافة 

من االبتزاز 
السياسي إلى 
االبتزاز الديني
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من الدوحة النبوية الشريفة ذات النفوذ 
الديني المطلق في إفريقيا(( )المصدر: 
موقع سكاي نيوز عربية، األربعاء  11 

مارس 2015 (.
الذين  ه��م  المتتبعين  م��ن  فقط  قليل 
إلى أن عددا كبيرا من سكان  ينتبهون 
نيجيريا مبايعون لملك المغرب، وربما 
تفوق سلطة إمارة المؤمنين عليهم سلطة 
الرئيس نفسه، ال سيما أن وكاالت األخبار 
تنشر بين الفينة واألخرى صورا مرعبة 
لمجازر ترتكب في حق مسلمي هذا البلد 

أقلها حرقهم وهم أحياء..
الروحية  بالعالقة  يتعلق  ما  في  هذا 
المؤمنين،  إمارة  نيجيريا مع  لمسلمي 
أما في المغرب فالمخول بالحديث عن 
دار  »أدب��ي��ات  حسب  المؤمنين  إم���ارة 
المخزن«، هو الوزير أحمد التوفيق، هذا 
األخ��ي��ر ل��م يسمع ل��ه ص��وت ف��ي األزمة 
ال��م��غ��رب��ي��ة ال��ن��ي��ج��ي��ري��ة، ول��ك��ن صدى 
تصريحاته »الملغومة« مازال يتردد في 
آذان كل الذين حضروا تلك المحاضرة 
الملك  في متحف  ألقاها، مؤخرا،  التي 
م���ح���م���د ال�����س�����ادس، ح�����ول »ال����ش����رف 

والتصوف«.
على  حريصا  التوفيق  الوزير  وك��ان 
تأكيد أمرين هما: أن »النسب الشريف 
والتصوف بمثابة العمودين اللذين تقوم 
اإلضافة  أما  بالمغرب«،  الدولة  عليهما 
الثانية والتي ينتظر أن تثير الكثير من 
ال��ج��دل ف��ه��ي ت��ق��دي��م��ه ل��ت��ع��ري��ف جديد 
المواقع  تناولته  ما  حسب  »للشرف«، 

اإلخبارية ولم يكذبها.
»الشرف« حسب أحمد التوفيق، ليس 
اصطفاء مبنيا على العرق والدم والجنس 
بل هو مبني على تمييز روحي، »ليس 
لهذا  دموية  أو  عرقية  سمة  أي  هنالك 
ذرية  من  الشرف  نسميه  ال��ذي  الشيء 
األن��ب��ي��اء، وإن��م��ا ه��و سمو ال��ع��دل على 
الظلم«، هكذا تحدث التوفيق وملخص 
قوله: إن النسب الشريف ليس مرتبطا 
بالقرابة الدموية مع الرسول صلى الله 
روحي  مفهوم  ف�»الشرف  وسلم،  عليه 

يجمع بين اإليمان والخلق«.
الطريقة  م���ري���د  ال���ت���وف���ي���ق،  أح���م���د 
يطلقون  الذين  من  ليس  البودشيشية، 
الكالم على عواهنه بفضل تكوينه الكبير 
في هذا المجال، ولكن جل الذين حضروا 
ذلك اللقاء، ومن بينهم وزراء في الحكومة 
أم���ث���ال: ال��ش��رق��ي اض���ري���س، وإدري����س 
الضحاك.. خرجوا بقناعة هي أن الوزير 
التوفيق أعطى للمتصوفين مكانة كبيرة 
في بناء الدولة، ألجل ذلك كتبت بعض 
الصحف ما يلي: »األدوار التي قام بها 
بعد  المغربي  المجتمع  في  الصوفية 
حسمهم للسلطة، وتسليمهم إياها إلى 
الشرفاء، كانت تتمثل حسب وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية في حفظ السلم ومنع 
وقوع االصطدامات واالعتداءات.. فظهير 
التوقير واالحترام كان نموذجا للعالقة 
بين الملوك والصوفية حيث يوقرونهم 
ويشجعونهم على القيام بأدوارهم، أدوار 
التربية  م���ن���ه���ا  إن  ال������وزي������ر  ق������ال 

والتعليم..«.
ماذا يريد الوزير الصوفي بهذا الكالم؟ 
ومنذ متى كان للصوفية كل هذا االعتبار 
ضمن ركائز الدولة؟ كتبت الصحافة نقال 

عن أحمد التوفيق ما يلي )والفاهم يفهم(: 
عددا  أسسوا  الشريف  النسب  »حاملو 
يتبق  ولم  العالم،  الدول عبر  كبيرا من 
األردن،  ودول���ة  المغرب  دول��ة  إال  منها 
ما  إن  ليقول  الذي عاد  التوفيق  حسب 
وقع لهم في المغرب فريد من نوعه، ورغم 
إقراره بظهور عدد من الدول األمازيغية 
في المغرب بعد سقوط حكم األدارسة، 
أن  تفيد  وثائق  هناك  إن  التوفيق  ق��ال 
بن  المهدي  الموحدية،  الدولة  مؤسس 
تومرت، صنع لنفسه نسبا شريفا، ولهذا 
ال يجب أن نستغرب قيام بعض الدول، 
نظرا  أيضا،  لهم  شريف  نسب  بادعاء 

لموقع الشرف في نفوس الناس«.
خالصة القول، إن أحمد التوفيق يظهر 
لنا فضل الصوفية على هذا البلد وعلى 
اس��ت��ق��رار ال��ن��ظ��ام، لكن م��ا ال���ذي دفعه 
التوقيت  هذا  في  الكالم  بهذا  للخروج 
بالذات؟ ألم  يكن أحمد التوفيق نفسه 
بإحدى  ي��ت��م  ال��ح��ك��م  ت��ول��ي  إن  ي��ق��ول 
الطريقتين: أوالهما، البيعة التي يقدمها 
والنظر  الحنكة  وهم أصحاب  الخاصة 

في السياسة، وثانيهما، والية العهد التي 
بدأت مع األمويين، على أن المتولي ال 
يقل  ألم  البيعة،  تحصيل  بعد  إال  يقبل 
التوفيق ذات يوم وهو في حضرة الملك 
أن »استحقاق المشروعية لنظام الحكم 
في المغرب انبنى على أمرين: أحدهما، 
النسب  ف��ي  المتمثل  ال��روح��ي  ال��ب��ع��د 
المقررة«  الشروط  من  وغيره  الشريف، 
)المصدر: محاضرة أحمد التوفيق خالل 
الرمضانية  الحسنية  ال��دروس  سلسلة 

سنة 2011(.
ماذا حصل حتى انضاف التصوف إلى 
أركان الحكم في المغرب؟ بالموازاة مع 
داخل  لالنتباه  المثيرة  التطورات  هذه 
شيخ  ق��رر  فقد  البودشيشية،  ال��زاوي��ة 
حمزة  البودشيشية  القادرية  الطريقة 
في  الزوايا  أكبر  إحدى  وهي  القادري، 
للدعاية  بخروجها  عرفت  وقد  المغرب 
منصب  إل��غ��اء  »ق���رر«   ،2011 ل��دس��ت��ور 
الناطق الرسمي باسم الطريقة، وجاء في 
بالغ سيكون له ما بعده داخل الزاوية: 
البودشيشية  القادرية  الطريقة  »تحيط 

الرأي العام وجميع المهتمين وأهل العلم 
هو  بها  الوحيد  الرسمي  الناطق  ب��أن 
صفة  وأن  العباس،  بن  حمزة  شيخها 
من  ليست  للطريقة،  الرسمي  الناطق 

صالحيات أحد غيره«.
هل يتعلق األمر بخالف حول وجهات 
ال  البودشيشية؟  ال��زاوي��ة  داخ��ل  النظر 
شيء مؤكد حتى اآلن، لكن األكيد أن هناك 
صراعا حول النفوذ بين كل من الزاوية 
وحركة التوحيد واإلصالح التي سحبت 
البساط من تحت أقدام التيارات الدينية 
مع صعود عبد اإلله بن كيران إلى رئاسة 
فرصة  استغل  األخ��ي��ر  ه��ذا  الحكومة، 
تواجده في لقاء انعقد، مؤخرا، بالرشيدية 
ليقول للحشود: »ما خالو ما دارو باش 
ولكن  المقصود(،  يحدد  )ل��م  يوقفونا 
الله  بركة  فيها  البالد  ه��اد  لله،  الحمد 
محمد  وسيدنا  لله  الحمد  وال��ش��رف��اء، 
ال��س��ادس ن��ص��ره ال��ل��ه ال���ذي رف��ض أن 
يخضع للضغوط، طبعا كانت الحكومة 
الله  ولكن  تمشي،  غاديا  الوقت  فواحد 
بغاها باش تستمر، وجاللة الملك بغاها 
باش تستمر، وها هي مستمرة وها حنا 

غاديين معاكم«.
التوفيق،  أحمد  على  يرد  أنه  لو  كما 
فهذه البالد مستمرة، حسب بن كيران، 
وليس  وال��ش��رف��اء«  ال��ل��ه  »ب��رك��ة  بفضل 
يمكن  تم  ومن  والصوفيين«،  »الشرفاء 
القول إن رسائل كل من بن كيران والوزير 
أحمد التوفيق تفوق من حيث امتدادها 
إذا  سيما  ال  فيه،  أطلقت  ال��ذي  المكان 
التوحيد  حركة  بين  العالقة  أن  عرفنا 
ب��ن كيران،  أن��ج��ب��ت  ال��ت��ي  واإلص�����الح 
التي  البودشيشية  القادرية  والطريقة 
أنجبت الوزير أحمد التوفيق ليست على 
ما يرام، ويكفي أن نشير في هذا الصدد 
إلى ما صرح به أحمد الريسوني الذي 
سبق له أن وجه انتقادات الذعة لوزارة 
األوقاف على خلفية ما سماه »الجريمة 
العلماء  قتل  ف��ي  المتمثلة  التاريخية 

وتوظيفهم وتحويلهم إلى مجرد 
وعاظ على نمط موحد«، علما أنه 

..المخول بالحديث عن إمارة 
المؤمنين حسب »أدبيات دار 
المخزن«، هو الوزير أحمد 

التوفيق، هذا األخير لم يسمع 
له صوت في األزمة المغربية 

النيجيرية، ولكن صدى 
تصريحاته »الملغومة« مازال 

يتردد في آذان كل الذين 
حضروا تلك المحاضرة التي 
ألقاها، مؤخرا، في متحف 

الملك محمد السادس، حول 
»الشرف والتصوف«

الزاوية البودشيشية قالت »نعم 
للدستور« وأحمد التوفيق 

البودشيشي قال: »ليس هناك أي 
سمة عرقية أو دموية لهذا 

الشيء الذي نسميه الشرف«
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»التالعب  م��ن  ح���ذر  أن  س��ب��ق 
السلطوي ألصحاب مركز وزاري 
أو مالي يحرك الطرق الصوفية«، 
س�����ي�����ؤدي حسب  م�����ا  وه�������و 
الريسوني إلى ظهور »تصوف 
إذا استمرت  معارض وممانع، 
وزارة األوقاف في تسخير الطرق 
عليها..«  وال��رك��وب  الصوفية 
)المصدر: جريدة المساء، عدد 

24 أكتوبر 2011(.
ال������ص������راع ب���ي���ن ال�����زاوي�����ة 
البودشيشية وإخوان بن كيران 
ال يكتسي طابع الصراع النظري 
إنه يصبح في بعض  بل  فقط، 
باردة،  ح��رب  بمثابة  األح��ي��ان 
أستاذ  ت���وظ���ي���ف  ب��م��ن��اس��ب��ة 
جامعي)..( أو تمكين وزير من 
الدراسة في األسالك العليا)..( 
م��ن األم��اك��ن ال��ت��ي ي��وج��د بها 
عددا  أن  علما  بودشيشيون، 
كبيرا من أطر الدولة هم مريدون 
ل���دى ال��ش��ي��خ ح���م���زة، وق���د ال 
الذي  االك��ت��س��اح  ه��ذا  يروقهم 
دشنه بن كيران ألجهزة الدولة 
بمختلف المستويات، وال شك 
في أنه بات مطمئنا أكثر من أي 
إن��ه خاطب  وق��ت مضى حتى 
األم��ي��ر م���والي إس��م��اع��ي��ل في 
ال���ذي أق��ام��ت��ه جامعة  ال��ح��ف��ل 
»هارفارد« في الرباط، مؤخرا، 
ب�������������»األخ ال����ع����زي����ز م�����والي 

إسماعيل«.
لكل طريقته في إحراج الدولة، 
بن كيران اختار حتى اآلن نهج 
الجماهيرية  اللقاءات  سياسة 
أحمد  اختار  بينما  الحاشدة، 
التوفيق توجيه رسائله إلى من 
هذا  بين  لكن  األم����ر)..(،  يهمه 
صراع  ف��ص��ول  انطلقت  وذاك 
دي���ن���ي آخ����ر م���ع ظ���ه���ور تيار 
للشيعة، الذين لم يعودوا يجدون 

أدن���ى ح���رج ف��ي ال��خ��روج إلى 
العلن، بل إن شيعة طنجة على 
سبيل المثال أصبحوا يشهرون 
وجه  في  االعتقاد  حرية  ورق��ة 
وكأنهم  األم��ن��ي��ة،  ال��س��ل��ط��ات 
يطبقون وصية الناشط الشيعي 
»ياسر الحبيب« الذي قال ذات 
دولة  »ستنشأ  ل��ن��دن:  ف��ي  ي��وم 
المغرب..  ف��ي  يقينا  شيعية 
ن��ب��ات��ه��ا ه���م هؤالء  وس��ي��ك��ون 

الشيعة الجدد«.

»لعل سؤاال يطرح نفسه في 
ظ��ل ه��ذا ال��خ��روج ال��م��ؤش��ر له 
لشيعة المغرب، ذاك هو السؤال 
الذي يبحث في ماهية المتحول 
بالجهات  دفع  ال��ذي  والمتغير 
الرسمية والوزارة الوصية إلى 
أن ترفع يد المنع لتوافق للخط 
أوضح  بمعنى  أو  ال��رس��ال��ي، 
لشيعة المغرب من أجل ممارسة 
طقوسهم المارقة..«، هذا السؤال 

الكاتب  سابق  وقت  في  طرحه 
نفسه  وه���و  ب��وق��ن��ط��ار،  محمد 
يحدد خطة عمل الفعل الرسالي 
الرسالي،  »ال��ف��ع��ل  ي��ل��ي:  ك��م��ا 
جوهره صراع ثقافي، التخطيط 
الرسالي  الخط  االستراتيجي، 
يبرمج لكل مرحلة من المراحل 
العلمية في إطار زمن متوسط 
المدى وهو خمس سنوات، عن 
الحركة  ت��ل��ي  ال��ت��ي  ال��م��رح��ل��ة 
النضال  الثقافية، وهي مرحلة 

من أجل التغيير السياسي، في 
س��ب��ي��ل إق���ام���ة م���ش���روع دول���ة 

اإلنسان..« )نفس المصدر(.
وم��ن أج��ل إل��ق��اء نظرة حول 
جماعة  بين  المحتمل  الصراع 
العدل واإلحسان وحركة التوحيد 
واإلصالح والسلفيين من جهة 
الحركات  أك���ب���ر  ب��اع��ت��ب��اره��م 
اإلسالمية في المغرب، والشيعة 
من جهة ثانية، يكفي أن نقرأ ما 

يقوله زعيم الشيعة في الرباط 
لنعرف خطورة  هاني،  إدري��س 
الخالف بين ما هو سني وما هو 
شيعي، فهذه الجماعات حسب 
وجهة نظره »ليس لها فكر حتى 
نحاسبها حول ما إذا كان فكرها 
فقط  ه��ي  متخلف،  أو  م��ت��ق��دم 
جماعات للوعظ واإلرشاد. وطيلة 
هذه الفترة كانوا عالة على أفكار 
ت����أت����ي م����ن ط������رف اإلخ�������وان 
تكون  أن  وأتحدى  المسلمين.. 

لديهم فكرة واحدة يستطيعون 
أن ينسبوها ألنفسهم. ولذا لما 
يحاولون  ص���اروا  ان��ح��ص��روا، 
المرير  التاريخ  على  التغطية 
فكر وال  ال��ذي عاشوه من دون 
والنقول  العبثية  س��وى  ف��ق��ه، 
والتمثالت. أعتبرهم مجرد حركة 
دعوية مقلدة وغارقة في التبعية، 
سرعان ما تحولت إلى حركات 
سياسية أخذت من السياسة كل 

ما هو سياسوي، فجمعت بين 
والنزوع  ال���ف���ك���ري،  ال��ت��خ��ل��ف 
المصلحي أو النزعة السياسية 
ذات البعد »الصفقاتي« )المصدر: 
حوار سابق إلدريس هاني مع 

جريدة األسبوع(.
إدريس  الشيعي  ي��ق��ول��ه  م��ا 
هاني، يعد شيئا بسيطا مقارنة 
فقه  »جمعية  رئيس  يقوله  بما 
النوازل« عبد الباري الزمزمي، 
فهذا األخير في معرض جوابه 
على سؤال: من األخطر الشيعة 
يقول:  الجهادية؟  السلفية  أو 
الويل  في  كلهم  وي��ل«،  ))»كلهم 
سواء، غير أن هؤالء »الشيعة« 
يفتنون األمة ويشتتون المجتمع 
على  كلهم  وي��ش��ق��ون ص��ف��وف��ه؛ 
فضالء  يسبون  ألن��ه��م  ض���الل، 
وهذا  ويلعنونهم  ال��ص��ح��اب��ة 
يشكل فتنة في المجتمع.. يقال 
وس�������واس ال���ج���ن أه������ون من 
وسواس اإلنس، هؤالء »الشيعة« 
وسواس في صدور الناس، وهم 
اليوم يتكاثرون ولم يعودوا قلة، 
والخطر يأتي من أوروبا ومن 
هناك  ب��ال��خ��ص��وص،  بلجيكا 
انتشار واسع للشيعة وهم اليوم 
ينتشرون في المغرب(( )المصدر: 
موقع بديل، 23 فبراير 2015(.

أليست هذه مقدمة للفتنة في 
حرام«؟  و»بوكو  »داع��ش«  زم��ن 
ب����وزارة األوقاف  أل��ي��س ح��ري��ا 
تحرك  أن  اإلسالمية  والشؤون 
األمن  حماية  آليات  جديد  من 
الروحي للمغاربة في بالد إمارة 

المؤمنين؟

«««

أليست هذه 
مقدمة للفتنة في 
زمن »داعش« 
و»بوكو حرام«؟ 
أليس حريا بوزارة 
األوقاف والشؤون 
اإلسالمية أن 
تحرك من جديد 
آليات حماية األمن 
الروحي للمغاربة 
في بالد إمارة 
المؤمنين؟

الصراع بين الزاوية البودشيشية وإخوان 
بن كيران ال يكتسي طابع الصراع النظري 

فقط، بل إنه يصبح في بعض األحيان 
بمثابة حرب باردة، بمناسبة توظيف أستاذ 

جامعي)..( أو تمكين وزير من الدراسة في 
األسالك العليا)..( في األماكن التي يوجد 

بها بودشيشيون..

بن كيران يواصل سياسة استعراض القوة عن طريق 
جمع الحشود نكاية في خصومه السياسيين 

و»أصحاب المرجعيات الدينية« المختلفة 
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األندية المغربية على الواجهة اإلفريقية

فريق  ت��م��ك��ن 
الرباطي  الفتح 
من هزم فريق الموانئ الطوغولي بثالثية 
نظيفة في اللقاء الذي جمعهما بالرباط 
للكونفدرالية  األول  ال��دور  ذه��اب  برسم 

اإلفريقية.
فريق الفتح الرباطي ممثلنا الوحيد في 
هذه المنافسة بعد اإلقصاء المبكر لنهضة 

بركان، صال وجال طوال التسعين دقيقة، 
وفرض سيطرته على خصمه الطوغولي 
الذي ظهر بمستوى متواضع، مما دفع 
بالفريق الرباطي للضغط عليه من الوهلة 

األولى من المباراة.
نتيجة الذهاب المريحة، سيؤكدها وال 
شك فريق الفتح خالل مباراة اإلياب التي 
ستكون بمثابة مباراة شكلية، ومع ذلك 

فحذار من اإلفراط في الثقة.
وبرسم ذهاب الدور األول لكأس عصبة 
الرجاء  ن��ادي  فاجأ  اإلفريقية  األب��ط��ال 
البيضاوي خصمه كايزر شيفس الجنوب 
اإلفريقي بهدف مبكر بواسطة مهاجمه 

أوساجونا منذ الدقيقة السادسة.
فريق الرجاء البيضاوي استغل فترة 

الفراغ التي يمر منها كايزر شيفس 

االنتصار  من  وتمكن 
ه����������ذا ع����ل����ي����ه ف������ي م����ي����دان����ه، 

معنويات  م���ن  س��ي��ض��اع��ف  االن��ت��ص��ار 
الالعبين الذين أبانوا عن عزمهم الكبير 
التي  المنافسة  هذه  في  بعيدا  للذهاب 
سبق أن فاز بها الشياطين الخضر ثالث 

مرات، آخرها سنة 1999.

عن  نتحدث  أن  النفس  نمني  ...كنا 
الملكي،  ال��ج��ي��ش  ف���ري���ق  إن����ج����ازات 
ومنافساته القوية لألندية التي تسارع 
ال��زم��ن م��ن أج���ل ال��ف��وز ب��ب��ط��ول��ة هذا 
مجبرين  فإننا  ولألسف  لكن  الموسم، 
للعودة للحديث عن هذا الفريق الكبير 
الذي أصبح يعاني الشيء الكثير بسبب 
في  آخرها هزيمة  المتدهورة،  نتائجه 

عقر الدار أمام أولمبيك خريبكة.
الحقيقية  األس���ب���اب  ه��ي  م��ا  ت���رى 
خالل  الفريق  لهذا  المهول  للتراجع 

السنوات األخيرة؟
سؤال يطرحه محبو الفريق في ربوع 
للوضعية  ص��دم��وا  وال���ذي���ن  ال���وط���ن، 

المتدهورة لفريق المغاربة.
كان  ال���ذي  الملكي  ال��ج��ي��ش  ف��ري��ق 
ينافس على األلقاب والبطوالت الوطنية 
والقارية، أصبح اليوم من المرشحين 

لمغادرة قسم الصفوة.
من بين أسباب هذا التدهور، التسيير 
االرتجالي للمكتب المسير الذي منحه 
المسؤولون الكبار كل اإلمكانات المادية 
واللوجستيكية إلعادة الفريق إلى تألقه 

ورونقه، لكنه فشل فشال ذريعا.
فريق الجيش الملكي الذي كان يهتم 
نهاية  ف���ي  ن��ش��أن��ه  م��ن��ذ  ب��ال��ت��ك��وي��ن 
الخمسينيات، يلتجئ حاليا إلى سياسة 
البحث عن الالعب الجاهز، مهما كلفه 
ذلك من ثمن، علما بأن معظم الصفقات 
التي عقدها خالل العشر سنوات األخيرة 
ميزانية  كاهل  وأثقلت  فاشلة،  كانت 

الفريق بالماليين من الدراهم.
يعلم  وك��م��ا  الملكي  الجيش  ف��ري��ق 
الجميع يتوفر على أكبر مركز للتكوين 
ذلك  ومع  سال،  بضواحي  إفريقيا  في 
فشل في تكوين العبين من "صلبه" كما 
كان يفعل منذ السبعينيات، حينما كان 

أنحاء  ك��ل  ف��ي  ال��م��واه��ب  ع��ن  يبحث 
في  حقيقيا  تكوينا  ويكونها  المملكة، 

المركز العسكري بأكدال.
أصبحوا  مغمورون  شباب  العبون 
الفريق  منهم  اس��ت��ف��اد  ك��ب��ار  ن��ج��وم��ا 
السالم  ك��ع��ب��د  ال��وط��ن��ي  وال��م��ن��ت��خ��ب 
لغريسي، وبودراع، ودحان، وهيدامو، 
والتيمومي، والعزيز، لمريس، والمرحوم 
احميد،  وق��ب��ل��ه  ال����ب����رازي،  ال���ح���ارس 
والتوهامي، كل هذه المجموعة مرت من 
المركب الرياضي العسكري الذي كان 
منبعا لتفريخ النجوم والمواهب، فقبل 
هذا الجيل، كان جيل السبعينيات القادم 
هو اآلخر من كل مدن المغرب، كمحمد 
العماري، إدريس باموس، الحطاب من 
من  اشقيرة  إدري���س  وم���والي  برشيد، 
الدار  من  والغزواني  ومالكا  إن��زك��ان، 

البيضاء، وزانية والحارس بنعمر من 
وعالل  وع��م��ار  والمختطف  ال��ش��م��ال، 

وآخرون من الرباط، ومناطق أخرى.
ففي الوقت الذي كانت سياسة الفريق 
تتجه إلى التكوين، أصبح المسؤولون 
الحاليون يفضلون البحث عن العبين 
عاديين وبمبالغ ضخمة ال يستحقونها، 

مما أدى بالفريق إلى الهاوية.
ال��م��ك��ت��ب ال��ح��ال��ي وب��ص��راح��ة هو 
ال��م��س��ؤول األول واألخ��ي��ر ع��ن ك��ل ما 
يعيشه الفريق العسكري من وضع مترٍد 

ال يستحقه.
االنتدابات،  في  الذريع  فشله  فبعد 
كبير  البحث عن مدرب  كذلك في  فشل 
يليق بتاريخ هذا النادي، حيث أصبح 
يغير المدرب تلو اآلخر كتغييره لربطة 
تم  ومشاكله،  الطاوسي  فبعد  العنق، 

وأخيرا  واحسينة،  الفاضلي،  إب��ع��اد 
بودراع الذي قام بمجهود جبار، وتمكن 
ف��ي ظ���رف وج��ي��ز م��ن ت��رم��ي��م الفريق، 
وإعادته إلى سكة النتائج اإليجابية، لكن 
المكتب المسير كان له راي آخر، حيث 
فرض عليه المدرب حميدوش الذي لم 
يحترم تاريخه، وقبل بدور الكومبارس، 
ليصبح بعد ذلك المدرب األول بعد إبعاد 

خليل بودراع ظلما وعدوانا.
مدربا  أص��ب��ح  أن  وب��ع��د  حميدوش 
رئيسيا، حصد هزيمتين متتاليتين أمام 
خريبكة،  وأول��م��ب��ي��ك  أك��ادي��ر  حسنية 

والبقية تأتي...
ترى هل ال يتوفر الجيش الملكي على 
رجال أكفاء بإمكانهم إخراج الفريق من 

ورطته؟
على  العسكري  الفريق  يتوفر  فعال 
الشيء  يعطوا  أن  وبإمكانهم  أبنائه، 

الكثير، لو طلب منهم ذلك.
كلنا وال شك نتذكر عميد المنتخب 
المغربي في كأس العالم 1970 بمكسيكو 
إدريس باموس، والذي سيصبح رئيسا 
القدم  لكرة  المغربية  الملكية  للجامعة 
مكسيكو  في  منتخبنا  سيقود  والتي 
ال���دور  إل���ى  م���رة  ألول  1986للتأهل 

الثاني.
الجنرال الحالي إدريس باموس له 
من التجربة ما تخول له إيجاد العديد 

من الحلول لمشاكل الفريق الحالية.
بكاريزما  يتمتع  باموس  الجنرال 
كبيرة، وبهدوء يحسد عليه، بإمكانه أن 
يقوم ولو بدور استشاري، وباستطاعته 
ك��ذل��ك أن ي��ق��ت��رح ع��ل��ى ال��ف��ري��ق بعض 
الالعبين السابقين الذين هم اآلخرون 
لمساعدة  األخ��ض��ر  ال��ض��وء  ينتظرون 

فريقهم الذي فقد بوصلته.
وللحديث بقية.

قالوا ونقــــــــــــــــول
>> الماص يواجه لعنة ضربات الجزاء!

< المدرب الطاوسي
هاد المرة سميتيها فاللعنة، ماشي فاللعابة...

حاويات  يحتضن  "ال����زاول����ي"  م��رك��ب   <<
القمامات

< مواقع
ارحموا عزيز قوم ذل

>> ردنا على بودريقة سيكون مختلفا
< الناصيري رئيس الوداد

الرد الحقيقي هو الفوز بالبطولة
على   2026 لمونديال  المغرب  تنظيم   <<

طاولة لقجع وبالتير
< المساء

فكو غير حريرتكم مع الكاف...
 10 بمبلغ  يعد شباب خنيفرة  بودريقة   <<

آالف درهم لهزم الوداد
< صحف
يخلص بعدا غير العمال واألطر ديال مركب الرجاء

>> اشتقت إلى القميص الوطني
< الحسين خرجة

سير شريه!!
>> زمالء حاولوا االنقضاض على منصبي
< اإلدريسي مدرب الكاك

ما كاين دابا غير اللي غفل طارت عينيه
>> ما عندناش إيفونا أو ياجور

< حميدوش مدرب الجيش الملكي
ياك عندك دبلوم حولتيه لكريمة!

>> عامل بركان ينتقد الالعبين
< الصباح

آش داه لالعبين، يدير بعد غير خدمتو
>> التنقل لنيجيريا صار كابوسا

< خضروف العب المغرب التطواني
كابوس ديال عاشوراء وال ديال بصح؟

>> ال نعيش أزمة مادية
< محمد الحلوي رئيس النادي القنيطري

تتعيشوا أزمة تسيير وتدبير
>> أملك الكارت بالنش

< المدرب عزيز العامري
آش غادي دير بها، والحسيمة في الصف األخير

ثالثيـة رائعـة للفتـح الرباطـي وانتصـار
 من ذهـب للرجـاء البيضـاوي

هل من حلول ناجحة إلخراج فريق الجيش الملكي من ورطته؟
أزمات ومشاكل يعيشها

أقر نوفل العوالمة مقدم برنامج 
"بطولتنا" الذي تبثه قناة "ميدي 
بأن  اثنين  ف��ي"، مساء كل  1 تي 
البرنامج  هذا  تقديم  من  إعفاءه 
التي  ال��ت��ج��اوزات  بعض  سببه 
أخطاء  الفريق  إدارة  اعتبرتها 
مهنية وأكد بأن إيقافه ال عالقة له بالخط 
إحدى  بسبب  أو  للبرنامج،  التحريري 
الحلقات التي خصها للرياضة والسياسة. 
غيرتنا على هذه المهنة التي أصبحت 
ولألسف الشديد مهنة لمن ال مهنة له، 
دفعتنا لثني هذا الشاب الذي كنا ننتظر 
منه كل الخير، وتنبيهه لألخطاء الكثيرة 
التي سقط فيها بعدم احترامه لضيوفه، 
وخير دليل على ذلك الطريقة المتعجرفة 
التي كان يتعامل بها معهم رفقة "محلله" 
المفضل فؤاد الصحابي. نوفل العوالمة 
دفع به غروره إلى حد أصبح يظن بأنه 
هو النجم األول لجميع القنوات الوطنية، 

حيث يزعجنا خالل كل حلقة بالمضايقات 
التي يتعرض لها على حسابه الشخصي 
في الفايسبوك، وكأن النظارة ال شغل لهم 
هذا  حساب  قرصنة  أو  متابعة  س��وى 

الشخص.
من بين األخطاء الكثيرة التي ارتكبها 
أبرون خالل  لعائلة  السافر  تحيزه  هو 

مشاكلها مع المدرب العامري،  
)أنظر األسبوع عدد 1 يناير 
ب���أن  م��ت��ن��اس��ي��ا   )2015
الصحفي المهني يجب أن 
يكون محايدا، للحفاظ على 
القناة  ومصداقية  نزاهته 

يشتغل  ال���ت���ي 
فيها، ناهيك 

ع�����������������ن 
يد  لعد ا
م�����������ن 

الربورتاجات الجاهزة )والفاهم يفهم(. 
نوفل العوالمة وكما صرح بأنه "اقتحم" 
هذا الميدان منذ خمس سنوات فقط، كان 
لو  على مسار جيد،  يبصم  أن  بإمكانه 
ولألسف  لكنه  الحقيقي،  حجمه  ع��رف 
فضل السباحة ضد التيار، دون أن يعلم 
بأن الصحفي المحترم رصيده الحقيقي 
هو مصداقيته، وليس رصيده في البنك، 
الذي  المحترف هو  الصحفي  أن  كما 
يحترم الجميع ويحاول جادا البحث 
عن الخبر وتقديمه للقارئ أو للمستمع 
أو للنظارة، بدون مراوغة وبدون أن 
يفرض علينا رؤساء أندية أصبحوا 
فيهم  م��رغ��وب  غير  ضيوفا 

مداومين في برنامجه.

تجاوزات العوالمة والرد الصارم لـ"ميدي 1 تي في" قـــف

غادرنا إلى دار البقاء الزميل العزيز 
بجريدة  الصحفي  جدعي  الحق  عبد 
"المنتخب" بعد مرض لم يمهله طويال، 
ليسلم الروح yلى الباري تعالى. المرحوم 
الذين  القالئل  الصحفيين  من  جدعي 
يحترمون أخالقيات المهنة، وكان يمتاز 
خدوما  ك��ان  كما  نظيرها،  قل  بشهامة 
لم  الذين  الزمالء  إش��ارة جميع  وره��ن 
يبخل عليهم يوما في تقديم المساعدات 
كانت  التي  المتميزة  للعالقات  نظرا 
ت���رب���ط���ه ب���ال���ع���دي���د م����ن األش����خ����اص 

النافذين.
القصيرة  حياته  ال��ل��ه  رح��م��ه  سخر 
لخدمة الناس، وكان حاضرا مع الجميع 

في السراء والضراء.
داخل  المهني  ل��م��س��اره  فبالنسبة 
الصحفي  نعم  كان  "المنتخب"  جريدة 
الذي يبحث عن الخبر الصحيح، ويقدمه 
على  يتسابقون  الذين  لقرائه  "طازجا" 

قراءة ركنه "باألحمر واألخضر".
المرحوم لم يكتف بالعمل الميداني، 

من  للعديد  الصديق  نعم  كذلك  كان  بل 
الالعبين الذين مد لهم يد العون، وكان 

سببا في نجاح مشوارهم الكروي.
رحم الله األخ العزيز عبد الحق جدعي 
وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر 

والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

الزميل عبد احلق جدعي في ذمة الله

العوالمة بقميص 
المغرب 

التطواني!



قانونيا  مرتبطة  الرباط  المملكة  عاصمة  رسميا 
منها:  وت��آٍخ  بتوأمات  ومدينة  عاصمة   15 بحوالي 
وبانكي،  والقاهرة،  وإسطنبول،  وطرابلس،  تونس، 
وإشبيلية،  وأثينا،  وعمان،  وصنعاء،  ونواكشوط، 
وكما  ومرسيليا.  والموناستير  ومدريد،  ولشبونة، 
ال��ع��واص��م وال��م��دن أجنبية  ت��اح��ظ��ون نصف ه��ذه 
أسست  ذلك  ومع  والدين،  اللغة  في  معها  ونختلف 
لتقارب وتعاون وتآخي بينها وبين سكان رباط الفتح، 
فهم  فقط  اإلع���ام  وف��ي  األش��ق��اء«  »اإلخ����وان  بينما 
»يتهربون« من إخوانهم األشقاء الرباطيين و»يرفضون« 
أي تعاون بين عواصمهم وعاصمة المملكة ونعني 
والرياض،  الكويت،  في  الخليجيين  اإلخ���وان  بهم 

والمنامة، ومسقط، ودبي، وأبو ظبي.. وغيرها.
على مستوى العاقات الرسمية فهي جد ممتازة 
ومثالية، أما على صعيد الشعوب فا رابط يربطها 
الخليجيين  المواطنين  بين  كلي  تباعد  هناك  ب��ل 
وإخوانهم المغاربة، وهذا التباعد لن يساعد أبدا في 
بل  والتعاطف،  والمآزرة  االنسجام  من  أجواء  خلق 
سيساهم أكثر في التمزق والتنافر واالبتعاد وعدم 

من  محاوالت  كانت  بأنه  سرا  نخفي  ولن  االهتمام. 
جانب الرباط للتقرب من بعض العواصم منها مثا: 
ك��ان هو  ال��رد  الكويت، وال��ري��اض، وأب��و ظبي، لكن 
الصمت حتى أن الخليج عندما اقترح على المملكة 
االنخراط في التعاون الخليجي، لم يلق هذا االقتراح 
أي تجاوب من المواطنين، ألنه لم تكن هناك أسس 
لبناء ه��ذا ال��ت��ع��اون، واألس���س ه��ي االع��ت��م��اد على 
األعمدة، وعلى المواطنين، وعلى دبلوماسية الشعوب 

التي تفرض تعاونا إجباريا بين الحكومات.
عواصم الخليج مطالبة بمراجعة مواقفها من األخت 
والشقيقة الرباط، فهي في حاجة إليها وستكون أكثر 
جسور  بمد  شغوفة  أيضا  والرباط  المستقبل،  في 
التعاون مع العواصم الخليجية وكعربون على ذلك 
فقد أطلقت أسماءها على شوارع مهمة وسط عاصمة 
االتصاالت  تجديد  المنتخبين  من  ونطلب  المملكة، 
والتذكير بالعاقات وتأكيد إلحاحنا على فتح صفحات 
لتأسيس  بداية  تكون  قد  وبيننا  بينها  التعاون  من 
اتحاد بين المملكات واإلمارات، فنحن إخوان وأشقاء. 

نعم فلنؤكد ذلك ونوثقه بوثائق أمام العالم.

21
alousbouea@gmail.com

< العدد: 829
< الخميس 19 مارس 2015 الرباط يا حسرة

»إخواننا وأشقاؤنا« في العواصم الخليجية:

لماذا »يتهربون« من نسج عالقات
 تعاون بينهم وبين عاصمة المملكة؟

هل تتصورون بلدية العاصمة يا حسرة 
بعتادها وجتهيزاتها، تبرمج سنويا اكتراء 
عتاد  وش��راء  مليونا؟  ب�30  للحفات  عتاد 
الفنية  التحف  ب�10 مايني؟ وشراء  للتزيني 
احلالة،  ه��ذه  وف��ي  و..  و..  مليونان  ب�30 
والعتاد  بالتحف  مليئا  مستودعها  سيكون 
وإال  اجلماعة  ألم��وال  تبذير  إنه  والديكور، 
للسنوات  »ال��ت��ج��ه��ي��زات«  ه���ذه  ه���ي  ف��أي��ن 

املاضية؟

ال شك في أن في بالكم الفيا التاريخية 
الكائنة بشارع احلسن الثاني قبالة احملطة 
الطرقية »القامرة« من جهة احلي الصناعي 
التابع ألكدال - الرياض، فهذه الفيا األثرية 
والتي لها رمزية وطنية، مت هدمها ومحوها 
وتاريخيا  معماريا  تراثا  كونها  من  بالرغم 

ملدينة مصنفة في التراث العاملي.

بزاوية  ح��س��ان  ف��ي  ت��وج��د  مزبلة  أك��ب��ر 
ش��ارع��ي م���والي إس��م��اع��ي��ل وم����والي رشيد 
للتلوث  مكان  وأكبر  املشهورة،  احلفرة  في 
والنفايات  املسمومة،  والقاذورات  اخلطير 
امللوثة، هي ساحة صغيرة في زاوية زنقتي 
والضحايا  الكبير،  والقصر  البيضاء  الدار 
هم سكان وجتار الزنقتني واألزقة املجاورة.

 ،1920 سنة  أحدثت  التي  حسان  نزهة 
لألغراس  م��ت��ح��ف  الح��ت��ض��ان  وامل���رش���ح���ة 
»عوينة«  ع���ن  ع���ب���ارة  أص��ب��ح��ت  ال��ع��امل��ي��ة، 
ذابلة،  وب���أغ���راس  و»م��وس��خ��ة«  م��ت��وح��ش��ة 
وأرض محفرة، وأبواب مكسرة، وجتهيزات 
الفقراء  حديقة  ألن��ه��ا   ،1920 لسنة  ت��ع��ود 

سكان املدينة العتيقة.

أسرار العاصمة

المشروع 
الملكي ينقذ 
صومعة حسان

منذ سنوات وبالضبط في سنة 1985، احتفلت 
بلدية مدينة إشبيلية اإلسبانية بمرور 800 سنة 
على بناء صومعة الخرالدة، وبلباقة األندلسيين 
وجهت دعوة إلى بلدية الرباط للمشاركة في هذا 
االحتفال باعتبارها أوال »أندلسية«، وثانيا ألن 
صومعة حسان هي أخت صومعة الخرالدة ومن 
بناء ملك المغرب يعقوب المنصور رحمه الله، 
إضافة إلى صومعة الكتبية بمدينة مراكش، وهي 
من  مستقيم  خ��ط  على  المصممة  الصومعات 

مراكش إلى إشبيلية، مرورا بالرباط.
فكرة االحتفال بتأسيس صومعة إسامية لها 
يدين  بلدية  م��ن  م��ب��ادرة  ك��ان��ت  ق���رون،  ثمانية 
أعضاؤها بالدين المسيحي، وبدون شك كانت 
لهم اعتبارات تاريخية وموضوعية لدعوة أهل 
الرباط لحضور مراسم تكريم دين عظيم ظل خالدا 
في العاصمة األندلسية بالصومعة التي تتوسط 
المدينة، وكانت تلك الدعوة اعترافا بهذه العظمة 
وتجسيدا ألواصر القرابة التي تربط اإلشبيليين 

بالرباطيين.
وصومعة الخرالدة اليوم هي األكثر مزارا في 
كل األقاليم اإلسبانية، ورافدا سياحيا واقتصاديا 
واجتماعيا للمدينة، ومحركا للتجارة والخدمات 
المحلية، والصناعة التقليدية، وموردا ماليا مهما 
لميزانية البلدية، وأمام هذه الكنوز الثمينة التي 
لم  األندلسية،  العاصمة  لسكان  أجدادنا  تركها 
أن يعترف  إال  البلدي اإلشبيلي  المجلس  يسع 
الرباط،  أهل  بفضل  ن��ادرة  سياسية  وبشجاعة 
ويلتمس في مقرر بلدي وتآخي وتوأمة مدينتهم 
العاصمتان  تآخت  وهكذا  الفتح،   - رب��اط  مع 
األندلسيتان، وكانت في نية الرباط االستفادة من 
أو  إدارة الصومعة  »األخ��ت« سواء في  تجارب 
إشبيلية،  يخترق  الذي  الكبير  ال��وادي  ضفاف 
وتوقف كل شيء بسبب عدم المتابعة من طرف 
المنتخبين. ومنذ حوالي سنة ونصف وعلى هذه 
حسان  صومعة  إلنقاذ  ن��داء  وجهنا  الصفحة، 
وشبيهاتها بجسم محكوم عليه باإلعدام، معلق 
عند مدخل المدينة »للفرجة«، وبعد حوالي شهر 
أشغال  أن  مفاده  خبرا  األنباء  وك��االت  تناقلت 
الترميم للصومعة سيشرع فيها، وجاء المشروع 
الملكي ليؤكده ويبرمجه في محور من محاوره، 
وقبل 15 يوما شرع بالفعل في الترميم الموعود 
بعد أن سبقه ورش تشييد مرافق في طابق تحت 
أرضي على باب الصومعة، وبهذا تدخل صومعة 
واالنتعاش،  والترميم  التجديد  مرحلة  حسان 
زميلتها  حدو  الرباط  بلدية  تحدو  أن  ونتمنى 
وأختها بلدية إشبيلية، وتقيم احتفاال بمناسبة 
انتهاء  بعد  واإلنعاش  والترميم  التجديد  هذا 
االحتفاء  ف��ي  سبقوها  م��ن  ب��دع��وة  األش���غ���ال، 
لحضور  وال��ك��ت��ب��ي��ة،  ال��خ��رال��دة  بصومعتهما 
والمشاركة في حفل يقام لإلعان عن مياد جديد 

لصومعة حسان.
إلى  األرض  من  تمتد  التي  الصومعة  فهذه 
السماء وعلى علو 44 مترا، وعرض كل جهة من 
جهاتها األربع 16 مترا و20 سنتيما، وتطل على 
مساحة مستطيلة تبلغ 180 مترا على 140 مترا، 
هي اآلن مؤهلة لتصير لتهيئة وتصميم عمران 

ينسجم مع الحلة الجديدة للصومعة.
إشبيلية  في  أختها  بعكس  الرباط  بلدية  إن 
أهملت إهماال فظيعا محيط الضريح، فهذه حديقة 
مجاورة مقفولة بأغراس ذابلة، ونافورة متوقفة 
محمد  زنقة  رأس  على  »الخراب«  إليها  تسرب 
اليزيدي وتقع أسفل الصومعة، وهذه ساحة 16 
نونبر المقابلة غير منسجمة مع صرح الضريح، 
وإنارة  مهمشة  ب��ك��راٍس  مهملة  »ج���ردة«  وه��ذه 
خاسرة على الدوام بزنقة صومعة حسان التي 
تعد معبرا رئيسيا للضريح، وهذه زنقة السعديين 
ثاث  لوقوف  تتسع  تعد  لم  حتى  ضاقت  وق��د 
حافات سياحية، وهذا موقف للسيارات ال يسع 
حجمه لوقوف 15 سيارة. فأما المرافق الصحية 
وحتى شربة ماء فا وجود لها، والمصلون الذين 
يفضلون الضريح الشريف ل�»االلتقاء« مع الله عز 
وجل، فثلثهم يصلون خارج المسجد لضيقه في 
للشمس وال  واقيات  ب��دون  ظ��روف جد صعبة، 
أفرشة، وتكبر هذه المحنة في صلوات رمضان 
والجمعة، فاإلقبال المنقطع النظير على الصاة 
في الضريح لم تواكبه مع األسف شروط للترحيب 
بزوار بيت آل البيت الشريف، فمرحبا بالترميم 
واإلصاح وينبغي االعتناء بالمصلين والتفكير 

في توسعة المسجد.

حديث العاصمة

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

قسم  الجماعة  هيكلة  ف��ي 
للبنايات ومهمته حسب ما هو 
منصوص عليه في الهيكلة كل 
ما يتعلق بالبنايات خصوصا 
واج��ه��ات��ه��ا، وه����ا ه���ي هذه 
أم��ام��ك��م.. بشعة،  ال��واج��ه��ات 
أو  يوحدها  ل��ون  ال  متسخة، 
ينظمها أو يزين المنظر العام 
في عاصمة هي مدينة األنوار، 
تحدد  بلدية  ق����رارات  فهناك 
وتبرز نظافة وسامة البنايات، 
تتكلف  التطبيق  ع��دم  وع��ن��د 
بإنجاز  ال��ب��ل��دي��ة  المصلحة 
نفقة  على  المطلوبة  األشغال 
الصيانة  بأن  علما  الماكين، 
ال���خ���ارج���ي���ة ل���ل���ع���م���ارات من 
إصاحات للنوافذ والبالكونات 
واألبواب، وصيانة للصباغة، 
واحتراما لقواعد الكتابة على 
الجدران، هي مقننة بقرارات 
بلدية ومحددة بآجال ومراقبة 
من طرف القسم المذكور، وهنا 
نتساءل: هل القسم يتوفر على 
بنايات  لكل  تقنية  ب��ط��اق��ات 
العاصمة حتى يتمكن من تتبع 
حالة بحالة لكل بناية ويتدخل 
في الوقت المناسب؟ فحاالت 
آالف البنايات في قلب الرباط 

كفيلة بالجواب بالنفي القاطع، 
»القلب«  فإذا كانت هذه حالة 
ف��ك��ي��ف س���ت���ك���ون األط������راف 
األخرى؟ وهل يعلم القسم بأن 
األمانة العامة للحكومة قننت 
تعليق لوحات األطباء، وحددت 
المقاييس، واشترطت ما يكتب 
فيها واألمكنة المخصصة لها، 

وهذا التقنين موجود منذ سنة 
1960، ومع ذلك فهناك فوضى 
ع���ارم���ة وك��ت��اب��ات ت��ع��ل��ن عن 
عيادات طبية وكأنها كاراجات، 
وهذا يخدش المكانة العلمية 
واإلداري�������ة ل��م��دي��ن��ة األن����ور، 
ويخرق القوانين، فأما البنايات 
نوافذها  ح����رج،  وال  ف��ح��دث 

مكسر،  وزج��اج��ه��ا  م��ه��م��ش��ة 
وإطاراتها فاسدة، و»الحيطان« 
تنمو عليها بعض األعشاب من 
فوقها  المتراكم  الغبار  كثرة 
البنايات  ع��ل��ى  خ��ص��وص��ا 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ف��ي ح��ي حسان 
إننا  حتى  العتيقة،  واألحياء 
أصبحنا نشك في مؤامرة بين 

تلك  لترك  والماكين  القسم 
لطرد  حالها  على  ال��ب��ن��اي��ات 
فوق  ل��ت��ن��ه��ار  أو  س��ك��ان��ه��ا 
رؤوسهم، وإال ماذا كان يمنع 
من تطبيق القانون؟ وهذا ما 
يجعلنا نعتقد بأن القسم ربما 
تم »تخديره« وفسروا ذلك كما 

تتخيلون.
وآالف  الطوبيسات  وه��ذه 
التاكسيات بل ومائة ألف عربة 
شوارع  ف��ي  أدخ��ن��ت��ه��ا  تنفث 
وطرقات الرباط، فتلتصق على 
فمن  ال����ب����ن����اي����ات،  ج��������دران 
نطالب  وه�����ل  ال����م����س����ؤول؟ 
يفسده  ما  بإصاح  الماكين 

الغير؟
البد من إنصاف الماكين، 
ك��م��ا الب���د ل��ل��ق��س��م م���ن وضع 
العربات  تحمل  ق��رار  مسودة 
صيانة  م��ص��اري��ف  المعنية 
العمارات الواقعة على الطرقات 
انتظار  وف�����ي  ال���رئ���ي���س���ي���ة، 
»استيقاظ« قسم البنايات من 
نقبل  لن  بأننا  نذكر  »البنج«، 
لمدينة األنوار بهذه الوضعية 
المتردية لعماراتها ومساكنها 
ال��ت��ي ال ت��ش��رف م��دي��ن��ة هي 

عاصمة المملكة.

هل تم »تخدير« قسم البنايات؟

بنايات العاصمة متسخة.. وكتابات
على جدرانها تشوهها

واجهات بشعة 
لبنايات توجد في 
قلب مدينة األنوار

شارع محمد 
الخامس أحد أكبر 

شوارع الرباط



تشتغالن  ش��اب��ت��ان  أق���دم���ت 
الشركات  إح����دى  ل��ح��س��اب 
الدولية  بالمنطقة  الخاصة 
ع��ل��ى خ���وض اع��ت��ص��ام أمام 
بوابة المطار، احتجاجا على 
سويسرية  شركة  ف��رع  ق��رار 
بتنقيل  يقضي  بها  يعمالن 
إحداهما إلى مدينة بني مالل، 
واألخ�������������رى إل��������ى م���دي���ن���ة 

الناظور.

االبتدائية  المحكمة  أدان���ت 
الناشط  مؤخرا،  بتارودانت، 
بن  اللطيف  ع��ب��د  ال��ح��ق��وق��ي 
نافذا  الشيخ بشهرين حبسا 
 1200 قدرها  مالية  وغ��رام��ة 
في  ال��م��ش��ارك��ة  بتهمة  دره���م 
مظاهرة غير مرخص لها، في 
بعض  من  تبرئته  تمت  حين 
كإهانة  إليه  الموجهة  التهم 
أثناء  العموميين  الموظفين 
أداء عملهم والسب والقذف في 

حق هيئة منظمة.

الشرطة  ع���ن���اص���ر  ن��ج��ح��ت 
األمنية  بالمنطقة  القضائية 
اإلقليمية لتيزنيت بتنسيق مع 
في  الملكي،  ال���درك  عناصر 
وضع يدها على أحد مختطفي 
ب��ائ��ع ال��م��ج��وه��رات ف��ي وقت 
حالة  ف��ي  شريكه  فيه  م���ازال 

فرار.
وتعود فصول القضية، عندما 
الذي  م«  »ع.  الضحية  سقط 
في  للمجوهرات  بائعا  يعمل 
تعرف  أن  سبق  شخص  ف��خ 
ولما  ثقته،  وك��ان محط  عليه 
أقنعه  ع��الق��ت��ه��م��ا،  ت���وط���دت 
مجوهرات  باقتناء  الجاني 
يقطن  تعود ألحد األشخاص 
بمنزل بنواحي جماعة »أربعاء 
رسموكة« بإقليم تيزنيت، وهو 
ما استجاب له الضحية حيث 
اقتناء  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  واف�����ق 
موعدا  وضربا  المجوهرات 
لالنتقال إلى منطقة »رسموكة« 
على أساس معاينة تشكيلة من 
المجوهرات المراد بيعها، إال 

أنه حصل العكس.

الشرطة  ع���ن���اص���ر  ت��م��ك��ن��ت 
القضائية بأكادير من اعتقال 
زوج بمنطقة »إغيالضرضور« 
بالحي المحمدي، قام بتعذيب 
ربيبه )ابن زوجته( بالكي على 
والرجلين،  اليدين  مستوى 
وأحدث خدوشا متفرقة بوجه 
ال��ض��ح��ي��ة وه����و ت��ل��م��ي��ذ في 
ال��ع��اش��رة م��ن ع��م��ره يدرس 
ب��األق��س��ام االب��ت��دائ��ي��ة بنفس 

الحي.
لهذه  الضحية  ت��ع��رض  وق��د 
الحصة التعذيبية بعدما قام 
عليه  قبضته  بإحكام  ال��زوج 
وشرع في وشم جسمه بقضيب 

فوالذي يتأجج حمرة.

خلف تفعيل قرار عدد 05/07 
الخاص بمهنة الطب وجراحة 
بمدن سوس  واألس��ن��ان  الفم 
هذه األيام، استنكارا واسعا 
خصوصا من ِقبل فئات هشة 
كانت إلى وقت قريب تلجأ إلى 
ص��ان��ع��ي األس���ن���ان م��ن أجل 
االستفادة من خدماتهم بأثمنة 

في متناولها.

> األسبوع

حسن  ال��م��س��ت��ث��م��ر  ق�����ال 
المشروع  صاحب  العمراني 
المجلس  أج���ه���ض���ه  ال������ذي 
والمعروف  لفاس،  الجماعي 
ح��م��ي��د شباط  م���ع  ب��خ��الف��ه 
ف��ي رسالة  ال��م��دي��ن��ة،  ع��م��دة 
الصحفي  األسبوع  توصلت 
األمين  إن  م��ن��ه��ا،  ب��ن��س��خ��ة 
بات  االستقالل  لحزب  العام 
الدولة)..(  على  خطرا  يشكل 
المدينة  بأن صورة  وأض��اف 

تخدش بسبب أمثاله«.
حالته  العمراني  ووص��ف 
ال��ح��ال��ي��ة ب��ع��د ح��رم��ان��ه من 
الرياضي  م��ش��روع��ه  تنفيذ 
كبير  رع�����ب  ف��ي��ل��م  ب��م��ث��اب��ة 
ت��ع��ي��ش��ه ال��ع��ائ��ل��ة ع��ل��ى حد 
ت��ع��ب��ي��ره، ح��ي��ث ق����ال: »نحن 
يشبه  خاصا،  وضعا  نعيش 

إلى حد ما التفاصيل المثيرة 
ألفالم الرعب«.

للقضية،  مثير  تطور  وفي 
بصورة  »األس��ب��وع«  توصلت 
من المستثمر المعروف، البنه 

عليها  كتب  الفتة  يرفع  وه��و 
»حذار من تصفية أبي..«، لكن 
لم يكشفوا  الرسالة  أصحاب 
التهديد، وال  عن أسباب هذا 

الجهات التي قامت بذلك.

قضية  ت��ف��اص��ي��ل  وت���ع���ود 
حسن العمراني، عندما حرم 
من إقامة مشروعه على عقار 
الحضرية  ل��ل��ج��م��اع��ة  ت��اب��ع 
األخيرة  هذه  أن  رغم  لفاس، 

بقبول  أق����رت  أن  ل��ه��ا  س��ب��ق 
للعقار،  المستثمر  ك��راء  عقد 
األمر الذي دفع العمراني إلى 
لدى مؤسسة  بشكاية  التقدم 
يتظلم  ال���م���م���ك���ل���ة  وس����ي����ط 
السلبي  ال��م��وق��ف  م��ن  فيها 

للجماعة.
هذا، ورغم إصدار توصية 
من طرف والي المظالم بتاريخ 
2006 قصد دراسة  م��اي   16
النظر  بغية  المشتكي  تظلم 
ف��ي إم��ك��ان��ي��ة ال��ت��رخ��ي��ص له 
االستثماري  مشروعه  بإقامة 
تعويضه  أو  بديلة  أرض  في 
بها  ال��ج��اري  للقوانين  طبقا 
االستجابة  ي��ت��م  ل��م  ال��ع��م��ل، 
آذانا  لم تجد  التي  للتوصية 
صاغية لدى مجلس الجماعة 
لتبقى  اآلن،  لحد  الحضرية 
قضية حسن العمراني معلقة 

حتى إشعار آخر.

> شجيع محمد

اهتز سكان مدينة خنيفرة بحر 
هذا األسبوع، على وقع جريمة 
في  رج��ل  ذه��ب ضحيتها  قتل 

عقده السابع.
الجريمة  تفاصيل  وت��ع��ود 
إل���ى إق����دام ف��ت��اة ك��ان��ت على 
ع����الق����ة غ���ي���ر ش���رع���ي���ة مع 
حيث  م��دة،  منذ  »الضحية« 
لتقوم  بينهما  شنآن  وق��ع 
الضحية  بضرب  المتهمة 
ع����ل����ى م����س����ت����وى رأس�����ه 
كبيرة«  »حجرة  بواسطة 
وجهت  ثم  قتيال،  لترديه 
إل��ي��ه ع���دة ط��ع��ن��ات على 
مستوى فخديه وعضوه 

التناسلي.
هذا الفعل جعل الجانية تفر في 
طول  ولكن  مكناس  مدينة  ات��ج��اه 
عائلته  جعل  الضحية  غياب 
ي�����ت�����ق�����دم�����ون 

الشرطة  مصالح  ل��دى  ب��إخ��ب��اري��ة 
الضحية  تواجد  بأمر  وإخبارهم 
العناصر  ل��ت��ق��وم  ع��ش��ي��ق��ت��ه  ع��ن��د 
أسفرت  التي  بتحرياتها  األمنية 
عن إيجاد الضحية مقتوال بمنزله 
إغريبن«  »أم���ال���و  ب��ح��ي  ال��ك��ائ��ن 

بخنيفرة.
وب������ع������د ال���ت���ن���س���ي���ق 
األمنية  ال��م��ص��ال��ح  ب��ي��ن 
ب��خ��ن��ي��ف��رة وم��ك��ن��اس تم 
لتتم عملية  الفتاة  اعتقال 
ال��ج��ري��م��ة وسط  ت��م��ث��ي��ل 
السكان  م���ن  ك��ب��ي��ر  ح��ش��د 
محكمة  أن��ظ��ار  على  لتحال 

االستئناف بمكناس.
 يشار إلى أن الجانية من 

ذوي السوابق.

هل تم تهديد حسن العمراني؟

س
فا
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ما يجري2
 ويدور في 

المدن

تطورات خطيرة في قضية مستثمر على خالف مع شباط

عالقة غير شرعية تنتهي بجريمة قتل
خنيفرة

حديث الصورة

أطراف الزاوية الكتانية 
تتحول إلى مزبلة

تحولت سقاية »سبع عنابب« الموجودة بزنقة السويقة أمام الزاوية الكتانية بالمدينة 
القديمة لمكناس، إلى مزبلة كبيرة وخربة أظهرت الوجه القبيح لهذا المكان التاريخي 

الجميل.

تـلكس..

ال��م��واط��ن��ة سهام  ق��ال��ت 
اسماعيلي بأن رئيس فرقة 
بأمن  القضائية  ال��ش��رط��ة 
وكيل  تعليمات  نفذ  أن��ف��ا، 
الملك في اليوم نفسه الذي 
ق���دم���ت ف��ي��ه ش��ك��اي��ة ضد 
تتهمه  ال��������ذي  زوج�����ه�����ا 
في  وأض��اف��ت  بتعنيفها، 
لما  »توضيحها«  معرض 
األسبوع  م��ق��ال  ف���ي  ورد 
الماضي تحت عنوان: »هدية 
م��ارس«، بأن   8 المرأة في 
المشتكى به هو الذي يقول 
بأن: »الشرطة القضائية ال 
ولو  استنطاقه  تستطيع 

بأمر من وكيل الملك..«.

ابن حسن 
العمراني يحمل 

الفتة كتب 
عليها: »حذار من 

تصفية أبي..«

إعـــــــــالن...

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية عبر الرقية الشرعية

بإذن الله يعالج الفقيه دليليح الحبيب جميع 
وآفة  والعين،  بالجن،  والمس  السحر،  أم��راض 
التوكال ببركة القرآن الكريم والسنة النبوية 
ال���ش���ري���ف���ة، ب���أس���ل���وب ب��ع��ي��د ع����ن ال���ش���ع���وذة 

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

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

33، حي  ال��دار:  الوفاء، رقم  العنوان:  ش��ارع 
الزاوية سيدي قاسم 
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قضية االستقاللي أبدوح ترخي ظاللها
على المجلس الجماعي لمراكش

>  عزيز الفاطمي

الجماعي  ال��م��ج��ل��س  ع��ق��د 
لمراكش دورته العادية لشهر 
مناقشة  أج����ل  م���ن  ف���ب���راي���ر 
ضمن  ال��ن��ق��اط  م��ن  مجموعة 

جدول أعمال الدورة.
سلطة  م����ن  وب����اق����ت����راح 
نقطة  إدراج  ت��م  ال��وص��اي��ة، 
بتفويت  متعلقة  )س��اخ��ن��ة( 
المجلس  ملكية  ف��ي  »ف��ي��ا« 
فندق  ل���ف���ائ���دة  ال���ج���م���اع���ي 
المامونية، وعند وصول وقت 
ارتفعت  النقطة  هذه  مناقشة 
المستشارين  ح���رارة  درج���ة 
وتحركت  ال��وج��وه  وتقلبت 

النفوس.
األخيرة  األح��ك��ام  وك��ان��ت 

ف��ي ح��ق مجموعة  ال��ص��ادرة 
من المستشارين المدانين في 
قضية ما بات يعرف ب�»كازينو 
السعدي« والمتراوحة ما بين 
ثاث سنوات وخمس سنوات 

موضع نقاش هي األخرى.
التي  ل���ل���ع���ق���وب���ة  وك�������ان 
الجماعي  المستشار  تلقاها 
اللطيف  ع��ب��د  االس��ت��ق��ال��ي 
أبدوح وقع كبير، حيث ألقت 

بظالها على مناقشات تفويت 
هذه »الفيا« التي يحوم حول 
والتشابك،  الغموض  ملفها 
ح�����س�����ب ت�����ص�����ري�����ح أح�����د 

المستشارين الجماعيين.
وان��ت��ه��ى ال��ت��ص��وي��ت في 
رفض  على  باإلجماع  األخير 
العقار  ه���ذا  ت��ف��وي��ت  عملية 

لفائدة الفندق المذكور.
فاألمر  أخ���رى،  جهة  وم��ن 
الجمعية  اه����ت����م����ام  ش�����د 
العام  المال  لحماية  الوطنية 
الوضع  تتابع  مازالت  والتي 

بمراكش بكل حزم ويقظة.
فالمجلس  ل�������إش�������ارة، 
يمتلك  ل��م��راك��ش  ال��ج��م��اع��ي 
من  ال���م���ائ���ة  ف���ي   25 ن��س��ب��ة 

رأسمال فندق المامونية.

> األسبوع

وقع بزنقة لندن بمدينة الدار البيضاء، 
نزاع بين سائق سيارة أجرة صغيرة 
خريبكة  مدينة  من  ينحدران  وشابين 
بسبب  سياحية  سيارة  يركبان  كانا 
خاف »مروري«، الشيء الذي أدى إلى 
مطاردة هووليودية بعدما فر الشابان 
بدءا من شارع عبد المومن إلى غاية 
زنقة »لندن« مرورا ب�»بنجدية« وحديقة 

سيارتهما،  مثن  على  »م���رض���وخ«)..( 
ليعترض سبيل الشابين ويمنعهما من 
المرور محاوال سحب مفاتيح السيارة 
منهما، األمر الذي جعل مرافق سائق 
السيارة يتدخل ويحاول تخويف سائق 
غازية  مشروب  بقنينة  األج��رة  سيارة 
الخلفي  ال���زج���اج  ب��ه��ا  ك��س��ر  ف���ارغ���ة 
الثاني  الشاب  ليحاول  ل�»الطاكسي«، 
سائق »ال��غ��ول��ف« ال��ف��رار وع��وض أن 
يرجع للخلف من أجل تفادي رد فعل 

سائق »الطاكسي«، دهسه بالخطإ.
وخوفا من ماحقتهما أكما الشابان 
طريقهما نحو مدينتهما األم، ليقفا عند 
أول نقطة أمنية بمدخل مدينة خريبكة 
ويسلما نفسيهما، دون علمهما المسبق 
بمذكرة البحث التي أصدرتها المصالح 
األمنية بالدار البيضاء في حقهما، علما 
أن سائق سيارة األجرة توفي لحظات 
ب���ع���د ن��ق��ل��ه ل��م��س��ت��ش��ف��ى اب�����ن رشد 

بالبيضاء.

»موت 
مجاني« 

بسبب خالف 
حول حادثة 

سير

اء
ض

بي
 ال

دار
ال

التطاول على األحياء 
السكنية لبناء 

وحدات صناعية
> األسبوع

بمدينة  المواطنين  بعض  اشتكى 
القنيطرة من منشأة صناعية متخصصة 
في مواد البناء في طور التشييد بجوار 
منازلهم والتي تشكل خطرا كبيرا عليهم 

وعلى أبنائهم، حسب تعبير السكان. 
 وأب�����دى ال��س��ك��ان ام��ت��ع��اض��ه��م من 
طور  في  به  العمل  بدأ  ال��ذي  المشروع 
ثقيلة  آل��ي��ات  ل��وج��ود  ن��ظ��را  التجريب، 
تعرض  ق��د  خطيرة  كهربائية  وأس���اك 
حياتهم للخطر. وتؤكد مراسلة مؤرخة 
المواطن  بها  توصل  ب�2014/11/19 
ب���أن المشروع  ال��ع��ال��ي  ال��ل��واح��ي ع��ب��د 
سكنية،  منطقة  ف���وق  أق��ي��م  ال��م��ذك��ور 
الوحدة  ع���م���ال  ع��ل��ى  خ���ط���را  وي��ش��ك��ل 
رئيس  ح��س��ب  وال��س��اك��ن��ة،  الصناعية 

الجماعة الحضرية للقنيطرة.

> سعيد الهوداني
زم  وادي  مدينة  ج���زارو  يقاطع 
المسلخ البلدي للمدينة منذ األربعاء 
من  ال��ج��زارون  ويشتكي  الماضي. 
مطالبتهم  بينها  م��ن  مشاكل  ع��دة 
بتوفير الماء والكهرباء في المسلخ، 

إضافة إلى إلحاحهم على المجلس 
القيام  ض������رورة  ع��ل��ى  ال��ج��م��اع��ي 
والذي  وترميمه،  المبنى  بصيانة 
حسب جزاري المدينة هو في حالة 
قلقهم  ه��ؤالء  يخِف  ول��م  لها.  يرثى 
في  ل��ل��ذب��ح  الصحية  ال��ش��روط  م��ن 
المسلخ، مطالبين المجلس بتوفير 

وسيلة نقل مائمة لنقل اللحوم.
يحرم  أن  المفترض  وم��ن  ه���ذا، 
ساكنة وادي زم من اللحوم الحمراء 
هذه  استمرت  م��ا  إذا  م��ا  حالة  ف��ي 
المقاطعة من طرف جزاري المدينة 
الحمراء  لحومها  بجودة  المعروفة 

من حيث »المذاق«.

كلب »بيتبول« ينهش وجه طفل صغير
> سعيد أحتوش

العشر  ذو  ري����ان  ال��ط��ف��ل  ت��ع��رض 
كلب  من طرف  لهجوم شرس  سنوات 
نزوله  بعد  وذل��ك  »بيتبول«،  ن��وع  من 
رفقة والديه من حافلة للنقل الحضري 
أقلتهم لمنطقة »الحرارتة« المتواجدة 

لمدينة  ال���ح���ض���ري  ال���م���ج���ال  ف���ي 
الصويرة.

وان���ق���ض ال��ك��ل��ب ع��ل��ى ري���ان 
الذي كان يمسك بيد أم  قبل أن 
ذلك  توضح  )كما  وجهه  ينهش 
عائلته  اض��ط��ر  م��م��ا  ال���ص���ور( 
على وجه  أولى  بعملية  للقيام 
السرعة، في حين تأخر توقيت 
الثانية والتي  العملية  إجراء 
للتشوه  تجميلية  س��ت��ك��ون 
ري���ان في  ال���ذي ط��ال الطفل 

وجهه.
ه�������ذا، ول������م ت���ك���ن ه���ذه 
ال��ح��ال��ة األخ��ي��رة ب��ل سبق 

من  الشرطة  رج��ال  أح��د  تعرض  وأن 
لهجوم  المدينة  بشاطئ  الخيالة  فرقة 
من طرف كلب »بيتبول«، لكن لم تخلف 

ولله الحمد أضرارا جسيمة.
متى  م��ط��روح��ا،  ال��ت��س��اؤل  ليبقى 
ستتحرك الجهات المسؤولة لمصادرة 
مثل هذه النوعية من الكاب العدوانية 
من  المزيد  تنهش  أن  قبل  والخطيرة 

اللحوم البشرية؟

الصويرة

وادي زم

مراكش

الجديدة

القنيطرة

»الديمقراطيون 
الجدد« في الجديدة

> األسبوع

في  ال��ج��دد«  »الديمقراطيين  ح��زب  يستمر 
رئيس  تأسيس  فبعد  تنسيقياته؛  تأسيس 
إقليمية  لتنسيقية  ظ��ري��ف  م��ح��م��د  ال���ح���زب 
هذا  نهاية  أس��س  شهرين،  قبل  الجديدة  في 
من  ك��ل  ف��ي  محليتين  تنسيقيتين  األس��ب��وع 
المؤتمر  الله.  عبد  م��والي  وجماعة  الجديدة 
أعضاء  بعض  حضور  في  انعقد  التأسيسي 
اختاروا  وال��ذي��ن  للحزب،  السياسي  المكتب 
عزيز مولدي كاتبا محليا لتنسيقية الجديدة، 
محليا  كاتبا  أزول  اختيار حسن  تم  في حين 
وانعقد  ه����ذا،  ال��ل��ه.  ع��ب��د  م����والي  لتنسيقية 
المؤتمر تحت شعار »طاقات جديدة حكامات 
جديدة« الذي احتضنته قاعة موالي عبد الله 
في  للمنخرطين  كبيرا  حضورا  شهدت  التي 

حزب »الديمقراطيين الجدد«.

> األسبوع
سيدي  إقليم  عامل  استقبل 
قاسم مساء الخميس الماضي، 
اللجنة المؤقتة لتسيير الفريق 
تاريخ  ي��ع��ود  ال����ذي  ال��م��ح��ل��ي 
من   1927 سنة  إل��ى  تأسيسه 

القرن الماضي.   
بعض  ه����ن����اك  أن  ورغ�������م 
في  غارقة  باإلقليم  الجماعات 
المشاكل، فقد سهر عامل اإلقليم 
على إعطاء النصح والموعظة 

على  وح���ث���ه���م  ل��ل��ح��اض��ري��ن 
مضاعفة الجهود في ظل وجود 
السيولة المالية، كما قام بعض 
منوال  على  بالسير  األع���وان 
النصح  ب���ت���ق���دي���م  ال����ع����ام����ل 

والموعظة. 
وبالرغم من استدعاء وسائل 
هذا  لحضور  الوطنية  اإلعام 
الخلفان  اج��ت��ه��د  االج��ت��م��اع، 
وأمرا  بالبروتوكول  المكلفان 
بمغادرة  الوطنية  الصحافة 
القاعة بدعوى أن العامل يريد 

أن يقول كلمة سرية لاعبين. 
هذا التصرف ترك امتعاضا 
الحاضرين،  نفوس  في  كبيرا 
ألنه إذا كان عاهل الباد محمد 
الرياضيين  يستقبل  السادس 
اإلعام،  بوسائل  مصحوبين 
فلماذا يفضل الخلفان المكلفان 
كلمة  تكون  أن  بالبروتوكول 
العامل سرية؟ هل هي أوامر من 
عامل اإلقليم فعا أم هو اجتهاد 
م���ن ط����رف ال��م��س��ؤول��ي��ن عن 

البروتوكول؟

لقاء سري بين عامل سيدي قاسم والعبي فريق المدينة

عاصمة اللحوم الحمراء بدون لحم

شؤون

وية
ه

ج
سيدي قاسم

الطفل ريان 

ضحية كلب 
»البيتبول«

عبد اللطيف 
أبدوح

أثار مقاطعة الجزارين للمسلخ البلدي

فريق االتحاد 
الرياضي 
القاسمي



إعــــداد:
الطبية   زهير البـوحاطي األط��ر  أح��د  فوجئ 

الرمل  س���ان���ي���ة  مب��س��ت��ش��ف��ى 
املاضي،  اإلثنني  يوم  بتطوان، 
وه����و ي��خ��ت��ار م��ج��م��وع��ة من 
طاولة  على  ويضعها  األدوي��ة 
املكتب الذي يتواجد فيه، حيث 
قام أحد املواطنني بسؤاله عن 
رده  فكان  األدوي��ة  تلك  مصير 
بأنها مخصصة البنه املريض، 

حسب املواطن الشاهد. 
املصادر  ن��ف��س  وأوردت 
املذكور  ال��ط��ب��ي  اإلط������ار  أن 
بفضيحة  اسمه  ارت��ب��ط  ال��ذي 
املاضية،  ال��س��ن��ة  ف���ي  أخ����رى 
يقرع  وه�����و  ش���وه���د  ع���ن���دم���ا 

ممرضني  رفقة  اخلمر  ك��ؤوس 
وعند  سبتة،  مبدينة  آخ��ري��ن 

ما  ال��ف��اص��ل  للمعبر  ق��دوم��ه��م 
أوقفهم  وامل���غ���رب  س��ب��ت��ة  ب��ني 

احلارس اإلسباني، حيث متت 
مساءلتهم عما حتمله السيارة 
من بضائع، فأجابه هذا اإلطار 
»نحن  ركيكة  إسبانية  بلهجة 
سانية  مب��س��ت��ش��ف��ى  دك���ات���رة 
احلرس  لكن  بتطوان«،  الرمل 
املدني اإلسباني الذي استغرب 
أنهم  على  تدل  التي  حلالتهم 
في حالة سكر، استدعى الفرقة 
مبراقبة  امل��ك��ل��ف��ة  اخل����اص����ة 
بواسطة  السكر  حالة  وقياس 
ج��ه��از »ال��ن��ف��اخ��ة« ال��ذي أثبت 
حالة  ف��ي  ب��األم��ر  املعنيني  أن 
سكر متفاوت وسجلت بحقهم 

غرامة قدرها 700 أورو.

األسبوع  تطوان،  مدينة  شهدت 
املاضي، مغادرة عدد كبير من شبابها 
لصفوف  الذهاب  على  يقبلون  الذين 
القتال،  أج���ل  م��ن  »داع�����ش«  تنظيم 
من  ومنهم  أسرته،  يترك  من  فمنهم 
يتخلى عن ووظيفته مقابل »اجلنة«، 

كما يزعمون. 
امل��دي��ن��ة رقما  ف��ب��ع��دم��ا س��ج��ل��ت 
شبابها  ال��ت��ح��اق  ب��س��ب��ب  ق��ي��اس��ي��ا 

بني  امل��وج��ودة  املتطرفة  باجلماعات 
ال��ش��ام وال��ع��راق وخ��اص��ة »داع���ش«، 
املقاربة  عجز  املاضية  األيام  أظهرت 
األم���ن���ي���ة ف����ي ال���ت���ع���ام���ل م����ع ه���ذه 
سكان  تؤرق  أصبحت  التي  القضية 
واملضيق  ك��ت��ط��وان  الشمالية  امل���دن 
م��ازال��ت »رؤوس  وال��ف��ن��ي��دق، ح��ي��ث 
وأمان  حرية  بكل  تشتغل  األف��اع��ي« 
وتسهيل  ال��ش��ب��اب  بتعبئة  وت��ق��وم 

ال��ط��ري��ق ن��ح��و وج��ه��ت��ه��م، ومما 
اإلقبال  ه���و  ذل���ك  ع��ل��ى  ي���دل 

املتزايد. 
ويبقى النموذج الذي 
أص��ب��ح رائ��ج��ا ب��ق��وة هو 
بإحدى  موظف  التحاق 
تطوان  مبدينة  احمل��اك��م 
السالفة  ب���اجل���م���اع���ة 

الذكر. 

عن  اإلقليمي  واملجلس  احلضرية  اجلماعة  غابت 
محمد  ك�»شارع  تطوان  مدينة  ش��وارع  إصالح  مبادرة 
تطوان  والية  أطلقتها  التي  كوليمة«،  و»حي  اخلامس« 
العمومية  واإلن�����ارة  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  إص���الح  بغية 
نفعها  يعود  والتي  للراجلني،  املخصصة  واألرص��ف��ة 

على املدينة امللقبة باحلمامة البيضاء.
كعادتهم  األحياء  بهذه  األشغال  تنتهي  حني  لكن 
اجلماعة  تقنيي  رفقة  املنتخبون  املسؤولون  سيقوم 
أن  مفادها  للمواطنني  ص��ورة  ليعطوا  تفقدية  بجولة 

اجلماعة هي التي قامت بتلك اإلصالحات.

شبح االلتحاق بـ»داعش« يخيم على مدن الشمال

الوالية تحل محل الجماعة

فضائح إطار طبي تتجاوز »الحدود«
عيـن علـى الشمال

alousbouea@gmail.com
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الزمامرة

القليعةتازة
المحمدية

> األسبوع

ط�������ري�������ق�������ة 
اح����ت����ج����اج����ي����ة 
مسبوقة  غ���ي���ر 
اخ���������ت���������اره���������ا 
ه��������ذا ال����ب����ائ����ع 
امل���ت���ج���ول ال���ذي 
مت����ت م���ص���ادرة 
من  »ك���روس���ت���ه« 
السلطات  ط��رف 
ليحتج  احمللية، 
باب  إق��ف��ال  على 
رزق��������������ه ح���ي���ث 
ابنتيه  ع�����رض 
»رمزيا«  ل��ل��ب��ي��ع 
ف������ي ال����س����اح����ة 
ال�����ع�����م�����وم�����ي�����ة 
»كوليزي« بتازة.

> األسبوع

عناصر  مت��ك��ن��ت 
الدرك امللكي بالقليعة 
في اجلنوب، مؤخرا، 
من حجز كمية كبيرة 
م�������ن احمل�������روق�������ات 
مخبأة  كانت  املهربة 
وسط الغابة احملادية 

للمنطقة.
مصادر  وق����درت 
م�����ط�����ل�����ع�����ة ك���م���ي���ة 
احملروقات احملجوزة 
ب�8  العملية  هذه  في 
مخزنة  كانت  أطنان 
وسط  ب���رام���ي���ل  ف����ي 
مستودع سري بغابة 

استطاعت  األرك����ان، 
دوري����������ة روت���ي���ن���ي���ة 
شملت بعض أطراف 
امل��ن��ط��ق��ة م����ن »مل����ح« 

ب����رم����ي����ل م���ش���ك���وك 
ف�������ي�������ه، مم��������ا ك�����ان 
مداهمة  ف���ي  س��ب��ب��ا 

املستودع)..(.

>  األسبوع

قام مجموعة من المواطنين في 
مدينة المحمدية بإنشاء صفحة في 
»لنتحد  اس��م  تحمل  »الفيسبوك« 
بمدينة  ال��م��ف��س��دي��ن  ض��د  جميعا 

المحمدية«
وأوضح النشطاء الفيسبوكيون 
يتساهلوا  لن  أنهم  تعليقاتهم  في 
مع المفسدين في المدينة، مشيرين 
بذلك إلى ما يقع داخل مجلس مدينة 

المحمدية، حسب تعبيرهم.

حجز كمية كبيرة منمن بيع الخضر إلى بيع األبناء
»المازوط« المهرب  صفحة فيسبوكية 

لفضح النساء في 
المحمدية

الملف الذي يزعج الجزائر.. المطرودون يطالبون الحكومة بحقوقهم
 األسبوع

عن  ال��دف��اع  جمعية  ط��ال��ب��ت 
الترحيل  ض��ح��اي��ا  امل��غ��ارب��ة 
)فرع  اجلزائر  من  التعسفي 
اجلديدة(،  بإقليم  ال��زم��ام��رة 
التدخل من أجل رفع احليف 
ال���ذي ط���ال ف��ئ��ة ع��ري��ض��ة من 
الذي  ال��ط��رد  ج���راء  املجتمع 
من   1975 سنة  له  تعرضوا 

قبل اجلزائر. 
وعبر منخرطو اجلمعية خالل 
انعقد،  ال���ذي  ال��ع��ام  اجل��م��ع 
عن  الزمامرة  ببلدية  مؤخرا، 
التي  الطريقة  من  استيائهم 
ي��ع��ام��ل ب��ه��ا م��ل��ف��ه��م، حيث 
الالزمة  العناية  ل��ه  ت��ع��َط  ل��م 

والكافية.

وي���ن���اش���د ج���م���ي���ع ع���ائ���الت 
التعسفي  ال���ط���رد  ض��ح��اي��ا 
م�����ن اجل������زائ������ر امل����ه����ددي����ن 

الوصية  اجل��ه��ات  بالتشرد، 
جانبهم،  إل�����ى  ب���ال���وق���وف 
املسؤولية  احلكومة  محملني 

والقانونية  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
واالجتماعية  واحل��ق��وق��ي��ة 
واالقتصادية والتاريخية)..(.

لإلشارة، فقد أقدمت السلطات 
على   1975 سنة  اجلزائرية 
ط���رد وت��ه��ج��ي��ر ق��س��ري غير 
ق��ان��ون��ي مل��ا ي��ق��ارب 45 ألف 
 500 )حوالي  مغربية  عائلة 
أل���ف ش��خ��ص(، ك��ان��ت تقيم 
طيلة  اجلزائري  التراب  فوق 
متنكرة  ال���زم���ن،  م���ن  ع��ق��ود 
واالتفاقيات  ال��ق��وان��ني  ل��ك��ل 
وامل����واث����ي����ق ال����دول����ي����ة، في 
مستلزمات  م��ع  ت��ام  تناقض 
األخ������وة ف���ي ال���دي���ن وال����دم 
واجل����وار، إل��ى ج��ان��ب كونه 
من  ينطلق  ج��م��اع��ي��ا  ع��ق��اب��ا 

خلفيات سياسية)..(.

بعض أسر ضحايا 
الترحيل التعسفي 

من الجزائر

مستشفى سانية الرمل

آسفي

إيقاف لص متخصص في 
سرقة زبناء الحافالت

> األسبوع

بآسفي  القضائية  الشرطة  مصلحة  عناصر  ألقت 
وقوف  مبحطة  بالسرقة  متهم  شخص  على  القبض 

حافالت النقل احلضري باملدينة.
 وقد سيق املوقوف ليتم اقتياده إلى املصلحة من 
هذه  معه  باشرت  بحيث  البحث،  وتعميق  إمت��ام  أج��ل 
هذا  ف��ي  متخصص  أن��ه  واع��ت��رف  حترياتها  األخ��ي��رة 

النوع من اجلرائم. 
حرفة  املوقوف ميتهن  أن  إلى  التحقيقات  وأفضت 
النساء  خ��اص��ة  يسلب ض��ح��اي��اه،  ك���ان  وأن���ه  ال��س��رق��ة 
احل���اف���الت احلضرية  وق����وف  مب��ح��ط��ات  مم��ت��ل��ك��ات��ه��م 
أن  له  وسبق  مدة  منذ  اليدوية  وحقائبهم  وأغراضهم 
عقوبات  وقتها  وقضى  القضية  نفس  في  للعدالة  قدم 

حبسية.
ي��ش��ار إل���ى أن امل��ت��ه��م ق���دم ل��وك��ي��ل ال��ع��ام مبحكمة 

االستئناف بتهمة تعدد السرقات بالنشل.

عملية حجز 
سابقة لبراميل 

»المازوط« 
المهرب
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تتمتع  م��راه��ق��ت��ه��ا وه���ي  م��ن��ذ 
بسبب  خاصة  أنثوية  بجاذبية 
ونظراتها  األوروب���ي���ة  مالمحها 
الهادئة الساحرة، وكانت بداياتها 
على مسرح الجامعة عندما كانت 
بجامعة  اإلنجليزي  األدب  تدرس 
على  »عين شمس« حيث حصلت 
ش��ه��ادة اإلج����ازة، ف��ق��ررت دخول 
طريقة،  ب��أي��ة  السينما  م��ح��راب 
وكانت الطريقة األسهل هي غزو 
والمنتجين،  المخرجين  ق��ل��وب 
فاشتهرت ميرفت أمين بعالقاتها 
ال��ك��ث��ي��رة وال��م��ت��ع��ددة م��ع رجال 
كانت  حيث  السن  في  يكبرونها 
تقضي منهم أهدافها فتهرب منهم 
مثل الماء من بين األصابع. وقد 
ح���اول ال��ك��ث��ي��رون أن ي��ن��ال��وا من 
جسدها الخالب ولكن بدون جدوى 
ألنها كانت تعرف كيف تصل إلى 
أهدافها دون السماح ألي واحد من 
الذين كانت تسهر  الرجال  هؤالء 
واحدة  شعرة  يلمس  ب��أن  معهم 
منها. وقد حدثني عنها الصديق 
العزيز العندليب عبد الحليم حافظ 
»أبي  فيلم  أن مثلت معه في  بعد 
فوق الشجرة« الذي كانت البطولة 
الشاشة  ش��ق��راء  نصيب  م��ن  فيه 
نادية لطفي. وروى لي عبد الحليم 
قلوب  أمين  ميرفت  تسلب  كيف 
ال��رج��ال وت��وه��م ك��ل واح���د منهم 
بأنها تحبه وفي األخير تهرب من 
الحيرة  ل��ه��م  ت���ارك���ة  ال��ج��م��ي��ع 
كل  من  تنال  أن  بعد  والحسرات 
واحد منهم غرضها بمكر ودهاء 
شديدين وذلك سواء من المخرج 
الذي تجعله يمنحها أقوى المشاهد 
قلبه  تغزو  ال��ذي  المصور  أو من 
حتى يلتقط لها صورا تكشف أقوى 
وجهها  ف����ي  ال���ج���م���ال  م���ن���اط���ق 
الحليم  عبد  وأق��اط��ع  وجسدها. 
إليك  بالنسبة  »وم���اذا   ꞉متسائال
إلى  اجتذابها  حاولت  هل  أن��ت؟ 
نصيبك  وك��ان  العتيدة  شبابيكك 
اآلخرين؟  م��ث��ل  وال��ه��ج��ر  ال��ص��د 
يا  »الحقيقة   ꞉ضاحكا فيجيبني 
رمزي، ميرفت أمين شيطانة كبيرة. 
وعندما مثلت أمامي في فيلم »أبي 
ف���وق ال��ش��ج��رة« ك��ان��ت ت��ق��ول لي 
دائ���م���ا꞉ »أن���ا أع��ش��ق ص��وت��ك وال 
أستمع سوى ألغانيك الرائعة حيث 
أعيش مع العواطف الجياشة التي 
وكأنك  فأشعر  نبراتك  بها  تزخر 
تغني لي وح��دي..« فأقاطعه مرة 
أخرى꞉ »وكيف قاومت هذا الهجوم 
حتى  فضحك  الفتاك؟«  العاطفي 
 ꞉استلقى على ظهره وهو يقول لي
»أل���م أق���ل ل��ك ب���أن م��ي��رف��ت أمين 
في  وق��ع��ت  لقد  ك��ب��ي��رة.  شيطانة 
شباكها مثل اآلخرين ألن نظراتها 
الرجال  أش��د  يجعالن  وت��ودده��ا 
على  الجليد  مثل  ي���ذوب  ب���رودا 
في  أرغ��ب  وكنت  ساخن.  صفيح 
ولكن  معها  حميم  وق���ت  ق��ض��اء 
نصيبي لم يكن أحسن من اآلخرين 
حيث اختفت عن أنظاري بمجرد 

ف��وق الشجرة«  »أب��ي  ع��رض فيلم 
له꞉ »وأن��ا أرغ��ب في إجراء  فقلت 
الذكية  الفنانة  مع  حوار صحفي 
ألنني معجب بها«، وقبل أن أكمل 
كالمي كان حليم قد أمسك بسماعة 
الهاتف وركب رقم هاتفها، وهكذا 
لليوم  م���وع���دا  م��ع��ه��ا  ل���ي  رت����ب 

المولي.
اكتشفت  بها  التقائي  وبمجرد 
نوع  من  ام��رأة  أم��ام  كنت  بأنني 
الجميلة  ن��ظ��رات��ه��ا  ألن  خ����اص 
والهادئة كانت تشع ذكاء فت�أكدت 
من أن حواري معها لن يكون من 
المعلومات  وأن  بمكان  السهولة 

تكون  س���وف  عنها  أب��ح��ث  ال��ت��ي 
 ꞉فسألتها ميرفت.  م��ن  شحيحة 
»عندما ظهرت مع مكتشفك النجم 
أح��م��د م��ظ��ه��ر ف��ي ف��ي��ل��م »نفوس 
حائرة« تنبأ لك الجميع بمستقبل 

فني باهر. ولكن في نفس الوقت 
انطلقت شائعات كثيرة تقول 
وغرام  حب  عالقة  هناك  بأن 
الفارس  النجم  وبين  بينك 
أحمد مظهر خاصة بعد أن 
احتكار  ع��ق��د  م��ع��ك  أب�����رم 
المفاجأة  ولكن  سينمائي 
الكبرى كانت عندما رفعت 
مظهر  أح��م��د  ض��د  قضية 
ل��ف��س��خ عقد  ب��ال��م��ح��اك��م 
الحكم  وك���ان  االح��ت��ك��ار 
لصالحك. فما هي حقيقة 
هذه القصة؟« قالت لي 
المعهود:  ب��ه��دوئ��ه��ا 
مظهر  أحمد  »األس��ت��اذ 

في  الفضل  هو صاحب 
دخولي عالم الفن وال أريد أن 

أتحدث عنه بأي سوء. فقلت لها: 
»فليكن لك ذلك، سأطرح عليك سؤاال 
السريع  ب��ن��ج��اح��ك  يتعلق  آخ���ر 
الفضل  فيه  يعود  فهل  والكبير، 
أم  الفنية  لموهبتك  أم  لجمالك 
مثقفة  »أنا  فأجابتني:  لثقافتك؟« 

شهادة  ول��دي  ج��دا،  عالية  ثقافة 
جامعية في األدب اإلنجليزي كما 
لدي ثقافة كبيرة في األدب العربي. 
التمثيل  موهبة  الله  وهبني  وقد 
كفنانة  ونجاحي  طفولتي،  منذ 
وذلك  واجتهادي  لموهبتي  يعود 
بشهادة الجميع. أما الجمال فهو 
نعمة َمَنّ الله بها علي لتساعدني 
في أداء بعض األدوار التي تتطلب 
ال��ج��م��ال لدى  وج���ود نصيب م��ن 
لله  والحمد  ترى  وأن��ت  الممثلة. 
كيف تهتم بي الصحافة اهتماما 
أو  ت��وج��د مجلة  ال  ك��ب��ي��را ح��ي��ث 
ج��ري��دة إال وت��ح��رص ع��ل��ى نشر 

صوري وأخباري الفنية«، فأسألها: 
بالرجال؟«  عالقاتك  ع��ن  »وم���اذا 
تجيب: »أعاملهم بكل أدب واحترام 
بالمثل  يعاملونني  بدورهم  وهم 
والحمد لله«، فألح عليها أقوى من 
ال��س��اب��ق: »وم�����اذا عن 

سهراتك حتى الساعات 
الصباح على طاوالت  من  األولى 
ال��م��اله��ي وزواج����ك ال��س��ري��ع من 
بهجت  موفق  ال��س��وري  المطرب 
وطالقك األسرع منه؟ ترد بعصبية 

»إنها غلطة عمري، فقد  واضحة: 
أعجبت به حتى الجنون بعد أن 
شاهدته يغني في الكباريه وكنت 
لمجالستي  أستدعيه  ال��ت��ي  أن��ا 
وقضاء بقية سهرته على طاولتي. 
تبزغ  الفجر  أول خيوط  تكد  ولم 
حتى كنا نغادر الكباريه يدا في يد 
لنعقد  م��أذون  أق��رب  عن  باحثين 
زواجنا بشهادة اثنين من أصدقائه 
ما  اكتشفت  ال����زواج  ب��ع��د  ول��ك��ن 
اكتشفت فتم طالقي منه في أسرع 
موفق  »ول��ك��ن  فأقاطعها:  وق���ت«. 
بهجت شاب مهذب وراقي األخالق 
عن  يعرفونه  ال��ذي��ن  ك��ل  بشهادة 

كتب، فما هي العلة التي اكتشفتها 
فيه كرجل والتي جعلتك تطلبين 
منه الطالق بسرعة البرق؟ »فنظرت 
إلي نظرات توسل مربتة على كتفي 
وهي تقول لي: »أرجوك أن تغلق 
قد  ح��دث  فالذي  الموضوع،  ه��ذا 
حدث وال داعي ألن نبدأ في تبادل 

التجريح«.
وم������رت ال���س���ن���وات 
فاكتشف الجميع بأن 
أم��ي��ن شابة  م��ي��رف��ت 
مزواجة حيث ارتبطت 
عدا  رج������ال  ب��س��ب��ع��ة 
العالقات العابرة. فبعد 
انفراط عقد زواجها من 
موفق بهجت تزوجت من 
ال�����ب�����ط�����ل ال�����ري�����اض�����ي 
الذائع  »ه��ل��ي��وب��ول��ي��س« 
الصيت، وكان الطالق لهما 
بالمرصاد أيضا. ثم تزوجت 
الراحل  الغيتار  ع��ازف  من 
عمر خورشيد لتسرقه منها 
خبيرة الجمال اللبنانية دينا. 
وبعد عمر خورشيد تزوجت 
محمود  الممثل  من  أمين  ميرفت 
قابيل ولكن الطالق لم يتأخر قليال 
في إنهاء هذه الزيجة. وبعد ذلك 
عقود  ع��دة  أم��ي��ن  ميرفت  وق��ع��ت 

ألفالم كانت تقف فيه أمام النجم 
األشقر حسين فهمي ومنها فيلم 
فيه  لها  كانت  الذي  ورغبة«  »ليل 
حسين  م��ع  ج��دا  جريئة  مشاهد 
فهمي في غرفة النوم، وفيلم »ما 
الفني  ال��وس��ط  فبدأ  ال��ح��ب«  بعد 
ي��ت��ح��دث ع��ن وج����ود ع��الق��ة بين 
ميرفت وحسين، وانكشفت حقيقة 
الشائعة بعد مشاركتهما معا في 
فيلم »نغم في حياتي« إلى جانب 
الموسيقار الراحل فريد األطرش 
والذي كان آخر فيلم له في حياته. 
لهذا  تصويرهما  بعد  ومباشرة 
الفيلم في لبنان أعلنا عن زواجهما، 
فثارت ثائرة زوجة حسين فهمي 
األولى السيدة نادية محرم وطلبت 
ما  لها  فكان  الفور،  على  الطالق 
أرادت وهكذا عاش النجمان أحلى 
قصة حب توجها لهما الله بنعمة 
الله«، ولكن  إنجاب ابنتهما »منة 
فجأة تم طالقهما تاركين الجميع 
في حيرة عارمة. وبطبيعة الحال 
الصحفيين  أوائ���ل  م��ن  كنت  فقد 
ال��ذي��ن ات��ص��ل��وا ب��م��ي��رف��ت أمين 
لسؤالها عن سر وقوع الطالق بعد 
قصة الحب الجنوني التي جمعت 
بينها وبين حبيبها حسين فهمي، 
 ꞉فترددت قليال ثم قالت وهي تتنهد
»لقد عانيت كثيرا مع حسين فهمي 
الوحيد  والسبب  ال��ل��ه،  سامحه 
لطالقي منه هو بخله الشديد؛ فهو 
ال يدخل يده إلى جيبه أبدا ويترك 
ك��ل ال��ن��ف��ق��ات وال��م��ص��اري��ف على 
الطعام  نفقات  من  ب��دءا  حسابي 
الذي كنا نتناوله وانتهاء بفاتورة 
الماء والكهرباء ومصاريف ابنتنا 
وكأنني أنا هي رجل البيت وليس 
هذه  م��ن  مللت  وع��ن��دم��ا  حسين، 
العيشة المقرفة طلبت منه حريتي، 
فحصلت على الطالق بدال من أن 
على  أص��رف  وأن��ا  عمري  أقضي 

رجل شحيح«.
وبعد طالقها من حسين فهمي 
ل��ل��زواج من  أم��ي��ن  ع���ادت ميرفت 
المنتج الفلسطيني حسين القال، 
أيضا  لهما  ك���ان  ال��ط��الق  ول��ك��ن 
بالمرصاد. فتزوجت ميرفت أمين 
وهو  حياتها  في  رجل  سابع  من 
البليدي،  مصطفى  األعمال  رجل 
البليدي  قدمه  ال��ذي  المهر  وك��ان 
للفنانة هو األغلى، حيث قدم لها 
شقة فاخرة بشارع جزيرة العرب 
لرصيدها  ومليون جنيه أضيفت 
في البنوك باإلضافة لطقم ألماس، 
وقد أقام يوم الزواج حفال أسطوريا 
الموسم  حديث  كان  العجمي  في 
وقتها حين أحضر لها كل األطعمة 
بطائرة  ب���اري���س  م���ن  ب��ال��ح��ف��ل 

خاصة.
وبعد هذه الرحلة، تعترف ميرفت 
أمين بأنها تسرعت كثيرا وأوهمت 
على  عثرت  بأنها  أحيانا  نفسها 
الحب وراحت تتخيل أنه سعادة 
دائمة وهناء مستمرا ثم اكتشفت 

أنها حالمة بعيدة عن الواقع.

حديث يشبه الهمس.. بين ميرفت أمين والصحفي رمزي صوفيا

ميرفت أمين نجمة سينمائية غنية عن التعريف، مصرية األب بريطانية األم، وهي من مواليد عام 
1948، وقد عاشت طفولة مدللة كانت خاللها تتنقل بين القاهرة ولندن وكانت ترتدي أرقى الماركات 

العالمية، وعندما بلغت مراتع الشباب نضج جمالها األوروبي فصارت تشبه الدمية حتى لقبها الكاتب 
الصحفي الراحل محمد بديع سربيه بدمية الشاشة الجميلة، وهو الذي كان يتابع كل شاردة وواردة عن أخبار 

النجوم والمشاهير على صفحات مجلته »الموعد« أيام عز الصحافة الفنية الورقية، وسينما قصص الحب 
الرومانسية.

ميرفت أمين.. لعبت بقلوب الرجال وتزوجت سبع مرات
بقلم : رمزي صوفيا

بمجرد التقائي 

بميرفت تأكدت من 

أن حواري معها لن 

يكون من السهولة 

بمكان وأن المعلومات 

التي أبحث عنها 

سوف تكون شحيحة 



المولودية الوجدية سندباد المغرب الشرقي

كنت قد تطرقت إلى ما كتبه مؤلف »الجيش العرمرم« 
في تاريخه من نصوص كان من الالزم التعليق عليها 
م���ن ط���رف ح��ف��ي��ده م��ح��ق��ق ال��ك��ت��اب ال��ف��ق��ي��ه أحمد 
الكنسوسي، وهذا المجهود المبذول هو الذي جعلني 
أؤكد أن عملية تحقيق »الجيش« ليست بالعمل الهين 
الميسر، سيما وأن محققه يحتاج إلى ترٍوّ وتثبت في 
ما ينبغي تصويبه وهذا ما نالحظه في الصفحة 108 
من الجزء األول في الهامش كقوله: »قال في االستقصاء 
طبعة دار الكتاب )ج: 7، ص: 14(: قال في البستان: 
أعطى أبو حسون للمولى الشريف وهو معتقل عنده، 
جارية مولودة من سبي المغافرة كانت تخدمه، قال: 
المهدي.  المولى  وأخيه  إسماعيل  المولى  أم  وهي 
انتهى. قال صاحب االستقصاء: ولست أدري ما مراده 
بهذا، فإن كانت الجارية سبية في المغافرة فهي حرة 
فيكون موالي الشريف قد وطئها بعقد النكاح، وهذا 
األعظم  السلطان  أن  بدليل  الظن،  على  يغلب  ال��ذي 
المولى إسماعيل رحمه الله لما عزم على جمع جيش 
إلى هذا  أنتم أخوالي، في إشارة  لهم:  قال  الْوَداَيا 
الصهر كما سيأتي، وإن كانت مملوكة لهم ثم صارت 
إلى أبي حسون فالوطء حينئذ كان بملك اليمين والله 
تعالى أعلم.. قال وصاحب البستان كثيرا ما يجازف 
في النقل، ويتساهل فيه، فال ينبغي أن يعتمد على 

ما ينفرد به من ذلك، وبالله التوفيق«.
فالنص الوارد فيه، من خالل ما الحظه المحقق في 
القولة السابقة يتأكد حرص هذا األخير في ما كتبه 
بتدريس  كمتمرس  والفقهية  الشرعية  الناحية  من 

العلوم الشرعية ومصطلحاته.. 
وقد أورد المحقق ما ذكره 

باعتبار ما كان يتميز 
المولى  ع��ص��ر  ب���ه 

من  إس����م����اع����ي����ل 
والرعاية  الشدة 
بأهل سجلماسة، 
أشار  م��ا  وه����ذا 
إل������ي������ه م����ؤل����ف 
»كان  »الجيش«: 

الشريف  م��والن��ا 
وجيها  الله  رحمه 

زم��ان��ه عند أهل  ف��ي 
كافة  وعند  سجلماسة 

أهل المغرب، يقصدونه في 
المعضالت ويستشفعون به في النوائب والخطوب 
الصفحة:   ،1 ال��ج��زء:  ال��ع��رم��رم،  )الجيش  ال��ش��داد« 

 .)107
ولم يكن المولى إسماعيل سوى الرجل والملك المؤهل 
إل���ى درج���ة االع���ت���راف به  ال��دول��ة  لتسليم ش���ؤون 
أطماع  من  المغاربة  ينتظره  ك��ان  لما  وبمؤهالته، 
وجهه  في  للوقوف  مواجهته  وض��رورة  المستعمر، 
بجانب ملك شجاع من أمثال المولى إسماعيل.. وقد 
أشار مؤلف الجيش إلى ما كان يقول في حقه سيدي 
لنا أن  ))وقد تقدم  الله، حيث يقول:  محمد بن عبد 
موالي عبد الله بن علي بن طاهر ضرب على ظهره 
)أي موالي إسماعيل( وقال: »ماذا يخرج من هذا الظهر 
من الملوك والسالطين وهو صبي صغير، فعلقت تلك 
ظهور  ي��رق��ب��ون  وك��ان��وا  ال��ن��اس،  بضمائر  المقالة 
مصداقها لما يعلمون من والية موالنا عبد الله، فألقى 
الله نور تلك المقالة على وجه موالنا الشريف، فكل 
من رآه هابه وخضع له األمر )والبد من أن يصير إلى 
بنيه(، وأنه سيكون لهم الشأن العظيم اعتمادا على 
أهل  وبين  الشريف  موالنا  بين  وك��ان  المقالة،  تلك 
)تبوعصامت( وهي حصن منيع من حصون سجلماسة 
عداوة تامة، فاستصرخ عليهم بأبي الحسن بن علي 
بن محمد صاحب السوس وهو أبو حسون لمحبة 
ك��ان��ت ب��ي��ن��ه��م��ا« ف��ت��أك��د م���ا وق���ع ت��ك��ه��ن��ه ف���ي أهل 
»تبوعصامت« بأهل الدالء، فجاء عسكر أبي الحسن 
وعسكر أهل الدالء إلغاثة كل من استغاث به، فانفصال 
بغير قتال وكان بفعل تدخل ولد األمير »ولما رأى ولده 
موالنا محمد ذلك انتهز الفرصة في أهل تبوعصامت 
وخرج لبعض النواحي«(( )الجيش العرمرم، الجزء: 

1، الصفحة: 108(.
وتبتدئ المراوغات التي تفسد العالقات خصوصا 
عندما ينقض المولى محمد على أهل »تبوعصامت« 
وأموالهم  رقابهم  السيوف، وتمكن من  فيهم  وحكم 
واستولى على ذخائرهم، ففرت بذلك قوات الملك مما 
على  لعامله  وكتب  سمعه  لما  الحسن  أب��ا  أغضب 
سجلماسة بأن يقبض على المولى الشريف فقبض 
عليه ووجهه لسوس، فاعتقله في قلعة هنالك مدة إلى 
عظيم..  بمال  محمد  المولى  ولده  أطلق سراحه  أن 

فرجع إلى سجلماسة.

اتضح من خالل الحلقتين 
فريق  أن  ال��س��اب��ق��ت��ي��ن 
المولودية خرج من رحم 
الحركة الوطنية ألن جل 
أعضاء المكتب المؤسس 
لحزب  ي��ن��ت��م��ون  ك���ان���وا 
االستقالل، وبذلك انطلت 
الحيلة التي اعتمد عليها 
للحصول  ال��م��ؤس��س��ون 
على الترخيص من طرف 
المراقب المدني ورئيس 
الناحية بعد أن ظل يمانع 
في ذلك، حيث اقتنع بأن 
العناصر المكونة للمكتب 
ليس لها ميول سياسي 
طالما أن رئيس المكتب 
الله  هو ابن موالي عبد 
كان  ال�����ذي  ب��ل��ه��اش��م��ي 

لغرفة  رئ��ي��س��ا  ب��ص��ف��ت��ه 
التجارة والصناعة وعضوا 
االستشاري  المجلس  في 

التابع لإلقامة العامة، كان يشكل بالنسبة للسلطات االستعمارية ضمانة 
تطمئن لها في ما يخص االتجاه الذي سيسير عليه الفريق، ورغم هذا المعطى 
ظل المراقب المدني يتعامل بكثير من الحيطة والحذر مع المولود الجديد، 
وقد ازدادت شكوكه قوة حين علم أن الحاج محمد بوغالم وأخاه الحاج 
إدريس سبق لهما أن شاركا في أحداث سنة 1948 في حرب فلسطين وفي 
انتفاضة سنة 1953 يوم 16 غشت، قبل نفي الملك الشرعي المجاهد محمد 
الخامس طيب الله ثراه، كما أن أب هذين األخوين الحاج محمد بوغالم سبق 
له أن حبس منزال كبيرا تحول إلى مدرسة القرآن الكريم ألبناء الشعب مجانا، 
وقد ازداد يقينا قطعا للشكوك حين أسندت إدارة هذه المدرسة للوطني 
الغيور المرحوم الحاج عبد القادر العربي، وأمام كل هذه الهواجس األمنية 
استدعى رئيس الناحية كال من مصطفى بلهاشمي والحاج محمد بوغالم 
وموالي أحمد العزاوي إلى مكتبه وهددهم باالعتقال إذا بدر منهم أي نشاط 
مشبوه يؤكد انتماءهم لحزب االستقالل، ورغم كل هذه المضايقات صمد 
التهديدات التي لم تزدهم إال إص��رارا على  أعضاء المكتب في وجه هذه 

المضي قدما في تأطير 
وتكوين الشباب الوجدي 
يتلقى  ك��������ان  ال����������ذي 
التعليمات من الحزب في 
إطار النشاط الرياضي، 
الخطة  ك���ان���ت  وك���ذل���ك 
بالنسبة للحركة الكشفية 
ل����ي شرف  ك�����ان  ال���ت���ي 
إل��ي��ه��ا بحيث  االن��ت��م��اء 
ظلت حركة الحزب تنمو 
ستار  ت��ح��ت  وت����زده����ر 
وفي  الرياضي،  النشاط 
ال������ج������و ال����م����ش����ح����ون 
بالمخاطر جاءت المبادرة 
التي قام بها موالي أحمد 
ال��ع��زاوي ال���ذي ق��رر أن 
يسمي الولد الذي ازدان 
»الخامس«  ف��راش��ه  ب��ه 
المرحوم  ب��ل��ق��ب  تيمنا 
تم  وق��د  الخامس،  محمد 
تدوين وتسجيل هذا االسم 
في سجالت الحالة المدنية، ومازال هذا الولد السعيد يحمله إلى اليوم، 
ومما كان يزيد المراقب المدني حقدا للمولودية الوجدية كون المكتب المسير 
لها كان كلما حل تاريخ عيد العرش أي 18 نونبر من كل سنة كان يقيم 
احتفاال تحضره جماهير غفيرة من األنصار والمتعاطفين مع الفريق الوجدي، 
وكانت الخطب والكلمات التي يلقيها أعضاء المكتب تنطق صراحة بالعداء 
والتمرد ضد الوجود الفرنسي، ويحثون من خاللها الحاضرين على االنخراط 
االستعمار،  ربقة  من  البالد  تحرير  أجل  من  الوطنية  الحركة  في صفوف 
وطبيعي أن التقارير االستخباراتية كانت تصل إلى رئيس الناحية الذي 
كان يعامل أعضاء المكتب المسير لفريق المولودية بطريقة ماكرة تنم عن 
قاعة  في  ويتركهم  المكتب  أعضاء  يستدعي  الخبيث، حيث  المراقب  هذا 
االنتظار حتى إذا جاء المساء يخبرهم الشاوش أن استقبالهم تأجل إلى 
يوم الغد، وفي الغد يقال لهم نفس العذر وهكذا دواليك حتى يوهم السكان 
أن هؤالء القادة يأتون لقضاء حاجاتهم وأن اإلكثار من زياراتهم للمراقب 

دليل على العالقة الودية القائمة بينهم.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

كان المولى إسماعيل 
الرجل والملك المؤهل 

لتسلم شؤون الدولة إلى درجة 
االعتراف به وبمؤهالته، لما كان ينتظره 

المغاربة من أطماع المستعمر، وضرورة 
مواجهته للوقوف في وجهه بجانب 

ملك شجاع من أمثال المولى 
إسماعيل

< يتبع< يتبع
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لم يكن رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش السيد عبد اللطيف ميراوي 
في حاجة إلى من يضغط )كما ورد بإحدى الجرائد الوطنية( في اتجاه 
تمكينه من والية ثانية واستمراره كمسؤول أول عن جامعة ذات إشعاع 

كبير وصيت عال سواء داخل المغرب أو خارجه.
 المؤهالت المتوفرة لديه والحظوظ القائمة بالنسبة إليه كافية إلعطائه 
األولوية ومنحه األسبقية، خاصة وأن المنافسين االثنين ال يخشى منهما 
بلل كما يقال، فالرجل وكما يشهد بذلك الكل أثبت أهليته وتفوقه في مجال 
التسيير والتدبر والحفاظ على سمعة الجامعة وحرمها، وأبان عن مواقف 
مَتَرفعة نبيلة )منذ تعيينه بالمدينة الحمراء( تشرف كل من ينتمي إلى 
عالم الفكر والثقافة والتعليم، مواقف يتعذر في هذا الحيز الضيق اإللمام 
بكل جوانبها الممتدة عبر سنوات أو البعض منها، خاصة الجوانب التي 
تهم المسؤولية والتعامل المرن وحسن اإلصغاء.. وهي مواقف ساعدته 
على صنع العديد من لبنات المستقبل الجامعي بتميز حقيقي ووفرة في 

الجدية وجودة في اإلتقان وتوجه منفتح باتجاه العمق والتأصيل 
والريادة في كل شيء، تلك الريادة التي ستبقى شاهدة على 

األجيال  له  وستذكرها  وتفانيه  وحزمه  الرجل  حرص 
المقبلة، خالفا آلخرين مرورا كما يمر السحاب، بحيث 

تساوى حضورهم والغياب.
ليس للرئيس »الذي فكك العناصر المتحكمة« دليل 
يأس كما قيل مما تروجه »الجماعة المشاغبة« 
التي يتزعمها شخص غير صادق بالمرة، روحه 
اإلحباط  حلقة  في  السقوط  من  تمنعه  العالية 
أال  على  متعود  ألنه  الكبير،  األم��ل  فيه  وتحيي 
المعارك  ف��ي  إخ��ف��اق خ��اص��ة  أول  ع��ن��د  ي��ن��ه��زم 

الصغيرة أو الحروب البسيطة التي ال تحتاج إلى 
كثير جهد بقدر ما تحتاج إلى قليل من الذكاء وحسن 

التخلص.
لقد قضى الرئيس عبد اللطيف أربع سنوات بجامعة 

وإعادة  العمل  نمط  لتغيير  كافية  كانت  عياض  القاضي 
الهيكلة وفرض نظام يخضع للضبط واالنضباط، والقضاء على 

في  بالمتاجرة  للبعض  تسمح  كانت  التي  المواقع  واستغالل  التسيب 
البحوث والمقاالت العلمية وأشياء أخرى بعيدة كل البعد عن المجال 
التعليمي، ولبناء فضاء مثالي للحوار بالكلمة والفكرة والمشاريع وتأهيل 
الطلبة.. فضاء قادر على احتواء عالم ال يكتنفه الوهم والفوضى، وال تغيب 
عنه الحقوق المتعارف عليها في كل األوساط الجامعية، فهو مهووس 
إمكانها استقطاب  الجامعة ذات مكانة عالية وإشعاع مؤثر في  بجعل 
اهتمامات الباحثين من داخل المغرب وخارجه، لذلك كان يمدد إسهاماته 
واهتماماته لتتجاوز أسوار الجامعة رغم شساعتها، ويعمل على صياغة 
حضور فاعل وحيوي لها )وللمجدين من أساتذتها وأستاذاتها( في المحيط 

الثقافي العام، ألنه وكما قيل رجل مشبع بأفق فكري حداثي متطور يروم 
تغيير القيم السائدة في الفضاء الذي يعيش فيه ويتشرف بإدارة شؤونه، 
وذلك عن طريق اإلسهام في زرع ثقافة الحوار والتواصل، وممارسة حرية 
التفكير والنقد، وترسيخ فضيلة العقل عوض ممارسة »البالدة اليومية« 
التي يحتضر معها اإلبداع واالبتكار، وتلك خصال اكتسبها أو أخذ الكثير 
منها باالحتكاك والتفاعل واالنفتاح على اآلخر والتربية السليمة التي 

يكبر معها االعتداد بالنفس والكرامة وحب العمل.
لقد ظل الرئيس مخلصا وفيا لحقيقة واحدة بفضل فيوضات حكمته أال 
وهي االرتقاء بالجامعة والخروج بها من الدائرة الضيقة التي وضعت 
فيها من قبل، عانى من أجل تطبيقها كثيرا حتى أصبحت المعاناة وطنا 
يستضيفه )كما يقال(، ولم يجد المناوئون في األخير إال االعتراف للرجل 
بحضوره الذي مأل الدنيا وبتفوقه في خلق فضاءات جديدة وجعلها تتسع 
لمختلف التعبيرات واللغات واإليديولوجيات )في إطار االحترام واالعتراف 
باالختالف( وسعيه إلى مد جسور التواصل، هذا األخير الذي 
كان يشكل حجر الزاوية في عمل الرئاسة وقاعدة 
أساسية لكل حوار بناء، ولذلك نجح في ملء الفراغ 
بإعداد  إيقاعه«  على  الجامعة  تعيش  كانت  »ال��ذي 
اللقاءات ذات البعد الدولي والندوات ذات الحمولة 
العلمية، وصنع موقع الوسيط الثقافي والحضاري 
بشروطه المالئمة للتبلور والفعل المنتج، وتبني 
واآلخ���ر،  ال����ذات  بثنائية  المستمر  االش��ت��غ��ال 
والمساهمة بفعالية ونشاط في المحافل والمنابر 
الدولية ذات االمتدادات العميقة والتي كانت في 
القاضي  جامعة  تختار  المناسبات  من  الكثير 
وإلقاء  أنشطتها  ل��ت��ص��ري��ف  ب��م��راك��ش  ع��ي��اض 
محاضراتها القيمة وتكريم شخصيات علمية وأدبية 
العلوم  بما أسدته في مجال  لها  اعترافا  وسياسية 

والحريات، وغيرها.
»المفتعلة« بنجاح  الرئيس للمحطات الصاخبة  إن تجاوز 
وخروجه من كل المعارك »المصطنعة« بانتصار ساعده في إعطاء 
الكثير للجامعة وفي إفادة األساتذة والطلبة بالتجربة والرفقة الحسنة، 
وخصال الوفاء واإلخالص والمثابرة، إذ لم ير قط إال وهو منهمك بجدية 
عسكري أو فالح من الجبل كما قال إبراهيم ديب، متقيدا في ذلك بمنهجية 
واضحة وشالل من التصورات والقناعات الراسخة والرؤى ذات البعد 
المستقبلي القائمة على االكتشاف وسبر أغوار الواقع لمساومة حلم اآلتي، 
هذا األخير الذي يتمنى الكل أن ترتقي فيه الجامعة إلى أعلى مستوى، 
وتتخلف الصراعات وتزول أقفال النذر )كما يقال( التي كثيرا ما تعلق 
على أبواب بعض المكاتب لالستفادة من »جود« قلة قليلة من المكلفين 

بالبحوث والمقاالت العلمية التي تنشر بأسماء غير أصحابها.

 

 محمد بركوش

جامعة القاضي عياض بمراكش تتحدى 
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أربع سنوات بجامعة 
القاضي عياض كانت كافية 

لتغيير نمط العمل وإعادة 
الهيكلة وفرض نظام يقضي

 على التسيب واستغالل المواقع التي كانت تسمح 
للبعض بالمتاجرة في البحوث والمقاالت العلمية 

وأشياء أخرى بعيدة كل البعد عن المجال 
التعليمي، وممارسة »البالدة اليومية« 

التي يحتضر معها اإلبداع 
واالبتكار

كان فريق المولودية يضم الكثير من اإلخوان الجزائريين ومن بينهم المرحوم أحمد بن 
بلة الرئيس األسبق للجزائر )انظر الصورة(



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6302/56
حساب عدد 57731

إعالن قضائي في إطار الفصل 
441 من ق. م. م

بناء على مسطرة الحجز التنفيذي 
العقاري الجارية في الملف المشار 
إليه أعاله للوصول إلى بيع العقار 
م��وض��وع ال��رس��م ال��ع��ق��اري  عدد 
بالقنيطرة  ال��ك��ائ��ن   13/55584

بالمزاد العلني.
للرباط  الشعبي  البنك  لفائدة: 

القنيطرة 
النائب عنه األستاذ جمال صادق 

المحامي بالرباط
الكريم  ع���ب���د  م����واج����ه����ة:  ف����ي 

الجامعي
وبناء على األمر الصادر في الملف 
 14/109/4592 ع��دد  المختلف 
القاضي   2014/12/09 بتاريخ 
الشيخي  لمياء  السيدة  بتعيين 
بكتابة الضبط قيما على الجامعي 
عبد الكريم في ملف حجز تنفيذي 

عقاري عدد 14/6302/56.
لمقتضيات  وت��ط��ب��ي��ق��ا  وع��ل��ي��ه 
الفصل 441 من ق.م.م يعلن رئيس 
مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
سلوك  أن  بالقنيطرة  االب��ت��دائ��ي��ة 
إجراء مسطرة بيع العقار المشار 
إليه أع��اله وال���ذي ه��و ف��ي ملكية 
السيد الجامعي عبد الكريم سيتم 
مباشرة بعد مرور أجل ثالثين يوما 
الموالية لتاريخ النشر علما أن القيم 

بلغ بتاريخ 2015/02/19.
As 517/15 

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6101/59
حساب عدد 57796

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: الجعفري الطيبي 
ن���ائ���ب���ه: األس����ت����اذ ج���م���ال بالل 

المحامي بالقنيطرة
القادر  ع��ب��د  ال��ج��ع��ف��ري  ض����د: 
 153 رقم  معمورة  زنقة  معه  ومن 

القنيطرة
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/08 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

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

رشد رقم 153 القنيطرة
وهو عبارة عن: بقعة أرضية بها 
فيها  يسمح  وحديقة  قديمة  بناية 

ببناء عمارات من عدة طوابق 
 البالغ من حيث المساحة: 478 

متر مربع
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح����دد  وق����د 
مبلغ:  في  العلني  المزاد  النطالق 
عرض  وسبق  دره��م.   2.868.000

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

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

التنفيذ العقاري.
As 518/15 

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت.ع 2009/6101/46
حساب عدد 57990

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: ميرة بنت صالح 
أمينة  األس��ت��اذة  عنها:  النائب 

مزوار المحامية بالقنيطرة
ضد: ورثة الشخشاخي الجياللي 
الزنقة 176 رقم 87 عرصة القاضي 

القنيطرة 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/08 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/6059  
 87 رق��م   176 بالزنقة  ال��ك��ائ��ن: 

عرصة القاضي القنيطرة. 
وهو عبارة عن: سكنى من طابق 

سفلي
 60 المساحة:  حيث  من  البالغ 

متر مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 324.480 
 400.000 ع���رض  وس��ب��ق  دره����م 

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

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

التنفيذ العقاري.
 As 519/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/18
حساب عدد 54555

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: قابض القنيطرة المدينة 
ضد: فرناوي أحمد 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/01 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
عدد  العقار  لبيع  العلني  بالمزاد 

  13/21785
ال��ك��ائ��ن: م��ج��م��وع��ة 3 رق���م 33 

الساكنية القنيطرة. 
وهو عبارة عن: بناية من طابق 
به محلين تجاريين ومنزل  سفلي 
من النوع الشيعي به طابق علوي 
طور  في  ثاني  علوي  وطابق  أول 

البناء 
 86 المساحة:  حيث  من  البالغ 

متر مربع 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ 729.280.00 

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

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

التنفيذ العقاري.
 As 520/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/125
حساب عدد 50868

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة سينيا للتأمين 
نقيرة  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د  ذ.  ال��ن��ائ��ب: 

المحامي بهيئة الدار البيضاء
تجزئة  خليفة  اح��س��ي��ن��ة  ض���د: 
المغرب العربي بلوك D عمارة 72 
إقامة النخيل شقة 10 الطابق الثاني 

القنيطرة

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/01 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/74567 
العربي  المغرب  تجزئة  الكائن 
بلوك D رقم 72 إقامة النخيل الشقة 

10 الطابق الثاني القنيطرة
بالطابق  شقة  ع��ن:  عبارة  وه��و 

الثاني
 113 البالغ من حيث المساحة: 

متر مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 720.000 

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

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

التنفيذ العقاري.
 As 521/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/20
حساب عدد 57396

إعالن عن بيع  عقار 

لفائدة: قابض القنيطرة المدينة 
الجديدة

ضد: محمد اجدوك
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/01 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
عدد  العقار  لبيع  العلني  بالمزاد 

13/21138
الكائن: بزنقة »د« الرقم 5 ديور 

البلدية القنيطرة. 
وهو عبارة عن: سكنى من الصنف 

االقتصادي ذو واجهة واحدة
يتكون من طابق أرضي يشتمل 
علوي  وطابق  ومسكن  دك��ان  على 

أول
 134 المساحة  حيث  من  البالع 

متر مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 400.000 

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

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

التنفيذ العقاري.
 As 522/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2008/09
حساب عدد 56233

إعالن عن بيع عقار

بن  أمزيل  لحسن  ورث��ة  لفائدة: 
علي

ضد: ورثة نايت الطالب لحسن 
زنقة حسين هيكل رقم 10 القنيطرة 

القنيطرة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/01 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع واجب المنفذ 
الرسم  م��وض��وع  ال��ع��ق��ار  عليهم 

العقاري عدد 1360/ر 
الكائن: زنقة حسين هيكل رقم 8 

و10 القنيطرة 
وهو عبارة عن: بناية قديمة من 
منزلين  م��ن  يتكون  سفلي  ط��اب��ق 

ودكان
 362 البالغ من حيث المساحة: 

متر مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 886.900 
 993.000 ع���رض  وس��ب��ق  دره����م 

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

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

التنفيذ العقاري.
 As 523/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/25
حساب عدد 52673

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
ضد: بوغالل السعدية قيم المحكمة 
التجارية بالدار البيضاء البوشاري 

عبد الله ملف 12/1804.
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/01 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/14541 
الكائن: بزاوية زنقة موالي عبد 
الحنصالي  محمد  وزنقة  الرحمن 
 24 الشقة   20 رقم  األندلس  إقامة 

القنيطرة.
بالطابق  شقة  ع��ن:  عبارة  وه��و 

الرابع
 85 المساحة:  حيث  من  البالغ 

متر مربع
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 300.000 

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

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

التنفيذ العقاري.
 As 524/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2012/6302/08
حساب عدد 52678

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
ضد: بوشتة خالد بواسطة قيم 
المحكمة التجارية بالدار البيضاء 
عبد الله البوشاري ملف 11/397

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/01 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/20480
الكائن: بالرقم 427 بلوك »د« أوالد 

أوجيه القنيطرة.
دار سكينة من  وهو عبارة عن: 
طابق سفلي به ثالث كراجات وطابق 
علوي عبارة عن شقة وغرفة بالسطح 

– للعقار واجهتين.
 100 البالغ من حيث المساحة: 

متر مربع. 
وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق 
المزاد العلني في مبلغ: 850.000 

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

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

التنفيذ العقاري.
 As 525/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6302/86
حساب عدد 58056

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: الشركة العامة المغربية 
لألبناك بالدار البيضاء

نائبتها: ذ. فضيلة سبتي محامية 
بهيئة الدار البيضاء

العربي  بنت  ن��وري  ليلى  ض��د: 
ومن معها 

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
بالمحكمة االبتدائية بالقنيطرة أنه 
بتاريخ: 2015/04/22 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات رقم 2 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

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

القنيطرة
بالطابق  شقة  ع��ن:  عبارة  وه��و 

الثالث
 100 البالغ من حيث المساحة: 

متر مربع. 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح����دد  وق����د 
مبلغ:   في  العلني  المزاد  النطالق 

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

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

التنفيذ العقاري.
 As 526/15
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ومن هذا المنطلق ومراعاة للتوازن بين الطبيعة 
الحقوق  للمرأة  أعطى  قد  اإلسللام  فإن  والعمل، 
القيمة  حيث  مللن  للرجل  أعللطللاهللا  الللتللي  نفسها 
سائر  وكللذا  االعتبارية  والشخصية  اإلنسانية 
وشهادة،  وزواج،  ورأي،  ملكية،  من  التصرفات 
به  كلف  بما  تكليفها  تم  الللذي  الوقت  في  وعمل، 
الرجل من عبادات وواجبات، واعتبرها مسؤولة 
وقد سوى  وطاعات.  أعمال  من  تؤديه  عما  مثله 
اإلسام بين الرجل والمرأة في التكاليف والواجبات 
وفي الحقوق، وضمن لها كامل شخصيتها المدنية 
مستقلة عن زوجها وفي سائر التصرفات، وبكل 
مقوماتها، ولم يفرق بين الجنسين في الحقوق 
من  كل  طبيعة  مراعاة  حيث  من  إال  والواجبات 
وكفالة  لهما،  يصلح  ومللا  الحياة  في  الجنسين 
المرأة  وصالح  األسللرة  وصالح  العام،  الصالح 
الللمللرأة نصف  اإلسللللام  اعللتللبللر  وبللذلللك  نفسها. 
المجتمع، وربة األسرة وأم األوالد، وعضوا أساسيا 
فيه، ولم يعتبرها دمية جميلة أو لعبة للرجل أو 
أداة من أدوات الزينة والتجميل والتسلية، ولم 
يحرمها في الوقت نفسه من التزيين والتجميل 
لزوجها، مصداقا لقوله عليه السام: »جهاد المرأة 
له  تزينها وتجملها وطاعتها  أي  تبعلها«  حسن 

بالمعروف.
لقد كرم اإلسام المرأة منذ أن أعلن عن أنها 
مكلفة كالرجل تثاب إن أحسنت، وتعاقب إن أساءت، 
بل  بعضه،  أو  المجتمع  من  جللزءا  يعتبرها  ولم 
تعالى:  فقال  الرجل  بجانب  شقيه  أحد  اعتبرها 
»فاستجاب لهم ربهم إني ال أضيع عمل عامل منكم 

من ذكر أو أنثى..«.
وأكد ذلك الرسول الكريم بقوله: »إنما النساء 
اإلنكار  أشد  فأنكر  بنتا  الرجال« ورعاها  شقائق 
وأدهللا وقتلها خوف اإلمللاق، وأوجللب تعليمها، 
وتأديبها ورعايتها، واإلنفاق عليها حتى تتزوج، 
وفرض على أبيها أال يزوجها إال برضاها وبإذنها. 
وإن للمرأة في إسام الحق في اختيار زوجها الذي 
أبي  قلبها، فعن  كله، وتعطيه  العمر  تعيش معه 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: »ال تنكح األم حتى تستأمر، وال تنكح 
الله وكيف  يا رسول  قالوا،  البكر حتى تستأذن 

إذنها؟ قال أن تسكت«.
فالزواج  كللارهللة  وهللي  ابنته  رجللل  زوج  وإذا 
مردود، فقد روى الجماعة إال مسلما عن خنساء 
بنت حدام األنصارية: »أنا أباها زوجها وهي ثيب 
فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فرد نكاحها أي أبطله، وروى أبو داوود وابن ماجة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن جارية بكرا 
أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها 
زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه 
وسلم. وقد جمع اإلسام بين جعل الزواج لولي 
المرأة، وحقها في الموافقة على من ترغب فيه، 
استبداد  بذلك  فمنع  عليه،  توافق  ال  من  ورفللض 
األولياء ببناتهم وفي الوقت نفسه لهن الحق في 
رد من ال يرونه كفئا لهن. ومادام للمرأة الحق في 
الموافقة أو الرفض فيمن يتقدم للزواج منها، فلها 
الحق في رؤيته والنظر إليه كما له الحق في ذلك، 
فقد روى البخاري وابن ماجة في )باب النكاح( أن 
رجا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره 
أنه خطب فانة، فقال له: هل نظرت إليها؟ فأجاب: 

ال، فأمره أن يذهب وينظر إليها.
وكرمها زوجة فجعل لها مثلما للرجل من حقوق، 
وأوجب لها نفقتها ورعايتها، والمعاملة بالحسنى 

»وعاشروهن بالمعروف...«.
كما جعل الزواج ال يفقد المتزوجة شخصيتها، 
وممارسة كامل حقوقها، والمحافظة على اسمها. 
وكرمها أما فجعل الجنة تحت أقدامها، وأمر بحسن 
مصاحبتها ومعاشرتها إكراما ألمومتها وجراء ما 
أجاب  فقد  أوالدهللا،  سبيل  في  وتتحمله  تعانيه 
أحق  عن  سائله  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول 
الناس بحسن مصاحبته ومعاشرته فقال: »أمك ثم 

أمك، ثم أمك، ثم أبوك«.
وفي  المجتمع  في  عضوا  باعتبارها  وكرمها 
شيئا  زوجها  موت  عند  اعتبارها  فأنكر  األسللرة 
يورث كما يورث المتاع، وكما كان األمر قائما، وقرر 
أهليتها للتملك والبيع، والشراء، وسائر العقود 
والتصرفات »للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصيب مما اكتسبن«. كما فتح أمامها المجاالت 
كلها من أجل العمل والجهاد والتعليم والعبادة، 
وشهود الجماعات، وكل عمل مفيد وصالح وقد 
حرص الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلفاؤه 
تكريم  على  بعدهم  من  والمسلمون  الللراشللدون، 
المرأة وإعزازها، وتقديرها واعتبارها حتى جعل 
الزمان: مجاهدة،  اإلسام منها خال عقدين من 
وشاعرة،  ومحتسبة،  وحافظة،  وراوية،  وعالمة، 

وشهيدة، وداعية.

ماذا صنع اإلسالم 
من المرأة؟
د. يوسف الكتاني
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كما هو معلوم في جميع 
الحضرية  اللللجلللملللاعلللات 
والقروية تكون لجنة مكلفة 
تعطي  والللجللوالن  بالسير 
لمشاكل  وحلول  اقتراحات 
السير والجوالن بالمدينة أو 
بالجماعة القروية، وإن كان 
ال يعرف ما إذا كانت مدينة 
أزملللللور تللتللوفللر علللللى هذه 
اللجنة المحلية، وإن كانت 
موجودة فأين هي من مشاكل 
الللسلليللر والللللجللللوالن، حيث 
الللفللوضللى الللعللارمللة فللي كل 
أحللليلللاء وشلللللللوارع وأزقللللة 
المدينة، عند مداخل أزمور 
ال توجد ولو عامة واحدة 
تعرف باسم المدينة أو كما 
من  كثير  مدخل  في  يوجد 
المدن المغربية عامة مدينة 
كذا ترحب بكم، أو مدينة كذا 
تشكركم على زيارتكم، حيث 
من  العابرين  من  كثيرا  إن 

وسطها  يللتلليللهللون  أزملللللور 
اسم  عن  يسأل  من  ومنهم 

عن  يللسللأل  كما   - المدينة 
الوجهة التي يريدها - حيث 

إن مللديللنللة أزمللللور كلللللهللا ال 
توجد بها عامات التشوير، 

وكثير من األزقة والشوارع 
تللللحللللولللللت إللللللللى مللللواقللللف 
للسيارات التي تعرقل حركة 
أن  كما  والللجللوالن،  السير 
كثيرا من األزقة والشوارع 
يستوجب  ضلليللقللهللا  رغللللم 
إحداث عامات منع الوقوف 

بها.
وملللللللللن الللللللتللللللجللللللاوزات 
المفضوحة واإلخال بقانون 
إلى  يعمد  من  هناك  السير 
ركن سيارته فوق األرصفة 
الخاصة بالراجلين وال أحد 
مستوى  وعلللللللى  يللتللكلللللم. 
المدارات الموجودة بأزمور 
الحرية  ساحة  مللدار  هناك 
أزمور،  مدينة  مدخل  عند 
تعطلت  ضوئية  وإشلللارات 
يتم  وللللللم  ملللنلللذ سللللنللللوات 
إصاحها حتى اآلن وكل هذا 

نتيجة العبث والامباالة.
< شكيب جالل )أزمور(

أزمور  بدون لجنة مكلفة بالسير  والجوالن

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  لللبلليللع  مللحللل  بلللإحلللداث 
رشدي  تجزئة   1 بللرقللم  الللدجللاج 
اللللزيلللتلللون ملللكلللنلللاس مللللن طرف 

السيد)ة(: خربوش وليد.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  لللمللكللنللاس  الللحللضللريللة 
الحبول( قصد االطاع على هذا 
وذلك  ماحظاته،  وإبللداء  الملف 
خال أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعان.
 As 527/15

********
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 
تجزئة   96 برقم  مقهى  بإحداث 
من  مكناس  النعيم  حللي  سنبلة 
بناصر  الللللللسلللللليللللللد)ة(:  طلللللللرف 

بويخروص.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  لللمللكللنللاس  الللحللضللريللة 
الحبول( قصد االطاع على هذا 
وذلك  ماحظاته،  وإبللداء  الملف 
خال أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعان.
 As 528/15

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  لبيع  مللحللل  بللإحللداث 
الللدجللاج بللعللمللارة 60 أنللاسللي 5 
من  مكناس  اإلسماعيلية  رياض 

طرف السيد)ة(: المانع عمر.
فللعلللللى كلللل ملللن يللهللملله األملللر 
القانونية  بالمصلحة  االتصال 
لمكناس  الحضرية  بالجماعة 
االطاع  قصد  الحبول(  )ملحقة 
على هذا الملف وإبداء ماحظاته، 
وذلك خال أجل مدته )15 يوما( 
ابلللتلللداء ملللن تلللاريلللخ نللشللر هذا 

اإلعان.
 As 529/15

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  لبيع  مللحللل  بللإحللداث 
الدجاج برقم 75 الغرفة 1 مكناس 
من طرف السيد)ة(: ازكاع ليلى.

فللعلللللى كلللل ملللن يللهللملله األملللر 
القانونية  بالمصلحة  االتصال 
لمكناس  الحضرية  بالجماعة 
االطاع  قصد  الحبول(  )ملحقة 
على هذا الملف وإبداء ماحظاته، 
وذلك خال أجل مدته )15 يوما( 
ابلللتلللداء ملللن تلللاريلللخ نللشللر هذا 

اإلعان.
 As 530/15

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  لللبلليللع  مللحللل  بلللإحلللداث 
الدجاج برقم س4 مجموعة 1 دوار 
الجديد برج موالي عمر مكناس 
من طرف السيد)ة(: أومي أحمد.

فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  لللمللكللنللاس  الللحللضللريللة 
الحبول( قصد االطاع على هذا 
وذلك  ماحظاته،  وإبللداء  الملف 
خال أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعان.
 As 531/15

********
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 
وصنع  وخللبللزة  مقهى  بللإحللداث 
أزهار  تجزئة   9 برقم  الحلويات 
بللئللر أنلللللزران مللكللنللاس مللن طرف 
بن  المحجوب  معاش  السيد)ة(: 

الهاشمي.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
)ملحقة  لللمللكللنللاس  الللحللضللريللة 
الحبول( قصد االطاع على هذا 
وذلك  ماحظاته،  وإبللداء  الملف 
خال أجل مدته )15 يوما( ابتداء 

من تاريخ نشر هذا اإلعان.
 As 532/15

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 
اللغات  لتعليم  مدرسة  بإحداث 
الثاني  الطابق   5 الشقة   8 برقم 
تجزئة مبروكة مكناس من طرف 

السيد)ة(: لمياء لمراني.
فللعلللللى كلللل ملللن يللهللملله األملللر 
القانونية  بالمصلحة  االتللصللال 
لمكناس  الحضرية  بالجماعة 
االطاع  قصد  الحبول(  )ملحقة 
على هذا الملف وإبداء ماحظاته، 
وذلك خال أجل مدته )15 يوما( 
ابللللتللللداء ملللن تلللاريلللخ نللشللر هذا 

اإلعان.
 As 533/15

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 
 33 برقم  وبيتزا  مقهى  بإحداث 
الجديدة  الللمللديللنللة  لللفللوت  زنللقللة 
مكناس من طرف السيدان: سعيد 

الديوري ومحمد الديوري.
فللعلللللى كلللل ملللن يللهللملله األملللر 
القانونية  بالمصلحة  االتللصللال 
لمكناس  الحضرية  بالجماعة 
االطاع  قصد  الحبول(  )ملحقة 
على هذا الملف وإبداء ماحظاته، 
وذلك خال أجل مدته )15 يوما( 
ابللللتللللداء ملللن تلللاريلللخ نللشللر هذا 

اإلعان.
 As 534/15

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



alousbouea@gmail.com

< العدد: 829
< الخميس 19 مارس 2015 المنبر الحر29

إن المتأمل ألغلب ما تم نشره عبر موقع »اليوتوب« 
أو مواقع العالم االفتراضي من شرائط خاصة بانتهاك 
حرمة األستاذ أو االعتداء على حقوق المتعلم، ينم 
عن سلوكات مرضية »صبيانية« ناجمة عن تصدع في 
بنيان ظل ألزمان بعيدة يعاني من اختالالت تربوية 
ومن تراكمات بلغت حد انفصامـ  بالواضح والمرموز 
المعلمين  وبين  وأطــرهــا،  التربوية  اإلدارة  بين  ـ 
والمتعلمين، وبين التالميذ أنفسهم، فبعض المديرين 
يتغاضون عما يتعرض له األساتذة من اعتداءات من 
تفارق  وال  التالميذ،  مــن  المشاغبين  بعض  طــرف 
شفاههم »الله يخرج السربيس على خير.. إننا نتفادى 
والمادية  النفسية  الــضــغــوط  ونــراعــي  الــمــشــاكــل 
للتلميذ..«، كما يتغاضى بعض اإلداريين أيضا عن 
ضد  األســاتــذة  بعض  بها  يقوم  التي  الممارسات 
تالميذهم كفرض ساعات الدعم المؤدى عنها مسبقا، 
سند  وبــدون  المتكررة  الغيابات  عن  الطرف  وغض 
قانوني بدعوى أن المعني ينتمي إلى نقابة مهنية 
معينة، أو فالنة زوجة شخص نافذ.. وغيرهما من 
المبررات التي تكبر وتنمو ككرة الثلج في علو مرتفع، 
وتجد المشاغبين وهم أقلية داخل القسم، يتحكمون 
في السير العادي للفصل، ويشوشون على المثابرين 
يوقف  من  يجدون  وال  النجاح،  طريق  والمتلمسين 
العبث أو يصلح العوج، وفي خضم المفارقات يصبح 
قفص  في  جميعهم  والمنظومة  والمتعلم  المدرس 
االتهام إلى أن يثبت العكس، والحصيلة اإلجمالية 
ضعف المستوى التعليمي وتردي أوضاع المدرسة، 
والعزوف  الــمــدرســي،  والــهــدر  الــمــدرســي،  والعنف 
ومتنوعة،  كــثــيــرة  األزمـــــة..أمـــــراض  واســتــفــحــال 
وتشخيصها بالتدقيق والتمحيص يتطلب دراسات 
معمقة على المستوى النفسي واالجتماعي والثقافي 

والتربوي واالقتصادي، وعمود في جريدة ال يمكنه 
أن يلم بالظاهرة من كل جوانبها علما أن منها ما 

يرتبط بالظرف العام للبالد، حيث يعتقد البعض أن 
المدرسة أضحت اليوم تركز في أداء وظيفتها على 
الجانب  مــن  أكــثــر  التحصيلي  التعليمي  الجانب 
التربوي، وقد تخلت عن دورها في تنمية المنظومة 
القيمية لدى التالميذ كما أن المناهج لم تعد تمكن 
القيم  على  التالميذ  تربية  من  التعليمية  المؤسسة 
نظر  وجهة  شخصياتهم.  لبناء  الــالزمــة  واألخـــالق 
التربوية تنص على عدم  المذكرات  أن  ترى  أخرى، 
إذاية المتعلم رغم ما يصدر عنه من إساءة للمدرس، 
والتشويش على السير العادي للدراسة، ويمنع على 
المدرس طرده من القسم أو ضربه أو اإلساءة إليه. 
مالحظة أخرى ال تقل أهمية وقد ينجم عنها فقدان 
احترام التلميذ ألستاذه أو أستاذته، منها جشع بعض 
الدعم  ـ وراء دروس  ـ مدرسين ومدرسات  الالهثين 
والتقوية، مما يدفعهم للمساومة بالنقط أو تخصيص 
أبناء األثرياء بامتيازات خاصة، إلى جانب ضعف 
بعض األساتذة وعدم تمكنهم من مادة التدريس، أو 
ضعف الشخصية، وسوء المعاملة والجفاء، وغيرها 
من العوامل التي تشجع التلميذ على تكسير حاجز 
االحترام، والتمرد على األستاذ، واالستهتار بالمدرسة 
وقوانينها، ويزداد حدة حين تعجز اإلدارة التربوية 
عن احتواء المشاكل ومعالجتها بالشكل الذي يحافظ 
على نظام العالقات والتفاعالت التربوية واالجتماعية 
فضاء  داخل  اليومية  والحياة  والنفسية  والثقافية 
وتنوير  الــنــفــس  وتــهــذيــب  األخــــالق  لتربية  مــؤهــل 

العقول.
انتهى
< محمد السعيد مازغ

عن طريق اإلنشاد كان يتم الحكم على الشعراء منذ 
العصور األولى، فقد اجتمع رهط من شعراء تميم في 
بـــدر، والمخبل  بــن  الــزبــرقــان   ꞉مجلس شـــراب وهـــم
السعدي، وعبدة بن الطيب، وعمرو بن األهتم، اجتمعوا 
الله عليه  النبي صلى  قبل أن يسلموا، وبعد مبعث 
 ꞉وسلم، وتناشدوا وتذاكروا أشعارهم وقال بعضهم
لو أن قوما طاروا من جودة الشعر لطرنا، فتحاكموا 
إلى أول من يطلع عليهم، فطلع عليهم ربيعة بن حذار 
األسدي أو غيره فشعره برود يمنية تطوى وتنشر، 
وأما أنت يا زبرقان꞉ فكأنك رجل أتى جزورا قد نحرت 
فأخذ من أطايبها وخلطه بغير ذلك، أو قال له꞉ شعرك 
كلحم لم ينضج فيؤكل، وال ترك نيئا فينتفع به، وأما 
أنت يا مخبل فشعرك شهب منة الله يلقيها على من 
يشاء من عباده، أما أنت يا عبدة فشعرك كمزادة أحكم 

خرزها فليس يقطر منها شيء.
لــقــد كـــان اإلنــشــاد عــنــصــرا أســاســيــا فــي الشعر، 
هناك  تكن  فلم  ينقل،  الشعر  كان  اإلنشاد  وبواسطة 
صحف وال مجاالت وال كتب وال دواوين، ولهذا كان 
زاهرا  اإلنشاد  واستمر  اإلنشاد،  على  كله  االعتماد 
مزدهرا أزمنة شتى، إلى أن قل في عصرنا بازدهار 
الصحافة، ونشر القصائد والدواوين وأصبحت القراءة 
غمرة  ومع  إلينا،  ووصوله  الشعر  تنقل  وسيلة  هي 
الطباعة والنشر أهملنا اإلنشاد الشعري ونسينا قيمته 
الكبرى في تحسين اإللقاء والتدريب على جودته وهذا 
أمر يجب أال يكون، فاإلنشاد الشعري عنصر ضروري، 
ولذلك فاألمر يدعو إلى االهتمام به خصوصا بعدما 
فال  قــراءات شعرية  إلى  لالستماع  نحضر  أصبحنا 
الكثيرين  أما  والشواعر،  الشعراء  لبعض  إال  نطرب 
الشعر  بين  اإلنشاد  في  يميزون  فال  منهن  أو  منهم 
والنثر وال يحافظون على اإليقاع، وال على الجرس، 
وال على مواطن المد ومواقف الوقف، وبذلك لم نجد 
من يحببه إلينا ألنه خال من روح اإللقاء التي تتجلى 
في اإلنشاد الرائع، وأكثر ما يؤلمنا حال الشعر في 
مدارسنا ومؤسستنا التابعة لوزارة التعليم أو وزارة 

الثقافة.
فال إنشاد للشعر فيها على الوجه المطلوب، وفي 
مدارسنا التعليمية كثيرا ما نحضر للحفالت المختلفة 
ويتقدم التالميذ ليعرضوا علينا مسرحيات شعرية أو 
ليلقوا قصائد شعرية فال يطربنا ذلك ألن اإللقاء ميت 
تماما، وهو عبارة عن سرد ال عالقة له باإلنشاد، وكذلك 
األمر في المعاهد الموسيقية، وفي دور الشباب التابعة 
لوزارة الشبيبة والرياضة التي هي بدورها غافلة عن 
أهمية تدريب التالميذ وفئات األطفال والشباب على 
الذي  اإلنشاد  مستوى  إلى  يصل  إلقاء  الشعر  إلقاء 
يراعي المد والوقف، والحركة والسكون، فنحن نعلم 
أحمد  الخليل  عليه  اعــتــمــد  الـــذي  الــمــبــدأ  أن  مــثــال 
الفراهيدي في نظامه العروضي هو الحركة والسكون، 
ألن السكون في اللغة العربية هو نفسه صائت، وليس 
صامتا، فلذلك يعطي إيقاعا خاصا به، ألنه يظهر في 
النطق، وكذلك التنوين يصبح في النطق نونا أي حرفا 
صائتا، فكلمة »لعب« في العروض تصبح أربعة حروف، 
ولهذا يجب في اإلنشاد إظهار هذه الميزات والحفاظ 
على اإليقاع الذي يحرك الوجدان ألن هذا هو األساس 
الشعر  وإيقاع  العربية  اللغة  لتحليل  الحق  الجذري 
مؤسساتنا  في  تلقينها  يجب  أمــور  وهــذه  العربي، 
التعليمية ومؤسسات وزارة الثقافة ومؤسسات وزارة 
الشبيبة  والرياضة، بل وحتى للفنانين المسرحيين 
مغاربة  فنانين  هناك  ألن  المغاربة  والسينمائيين 
مشارقة  فنانين  جانب  إلى  عربية  أفالم  في  شاركوا 
باللغة العربية الفصحى، ونالحظ فرقا كبيرا في اإللقاء 
حيث نعجب بإخواننا المشارقة وهم يتحدثون باللغة 
العربية الفصحى، وهذه مسألة تكاد تكون عامة، ليس 
بين صفوف الفنانين المغاربة فقط بل حتى في صفوف 
المغاربة مراسلي الفضائيات العربية، فإلقاؤهم غريب 
إيقاع  فيه  الفصيح، وليس  العربي  لإللقاء  ومخالف 
يطرب أو يملك السمع، هذا في ما يتعلق بالنثر، أما 
حينما يتعلق األمر بالشعر فإنه يكون خاليا من اإللقاء 
المناسب فأحرى اإلنشاد الجميل، وهناك من يرى أن 
 ꞉هذا أمر طبيعي كالدكتور إبراهيم أنيس الذي يقول
»إنشاد الشعر في العصر الحديث يختلف من بعض 
)كتاب  اللهجات«  الختالف  تبعا  الصوتية  النواحي 
موسيقى الشعر، دار القلم، بيروت - لبنان، ص: 184(، 
ولكننا نرى أن هذا االختالف قوي للغاية وال نعتقد 
لغة  الفصحى  العربية  اللغة  ألن  اللهجات  سببه  أن 
واحدة في العالم العربي كله، إنما األمر يعود إلى عدم 
االهتمام والتدريب على إلقاء الشعر وإنشاده، وهذا 
ما ندعو إلى االهتمام به للحفاظ على جودة وروعة 

اإلنشاد الشعري.   
< انتهى

اإلنشاد الشعري
وضرورة الحفاظ عليه

بقلم: مصطفى الطريبق

5 مؤسسة  الفهرية  فاطمة  عهد  منذ 
جامع القرويين العامر بفاس حرسها 
أقــول منذ  بــأس،  الله وأهلها من كل 
تأسيس الجامع المذكور وهو يؤدي 
يكون  مــا  كأحسن  العلمية،  رسالته 
األداء في العلوم اإلسالمية الشرعية 
الجامع  هــذا  مــن  فتخرج  المعروفة، 
علماء كبار، علماء راسخون مشاركون، 
كان منهم: سيبويه زمانه، وسقراطي 
ومالكي  زمـــانـــه،  وبـــخـــاري  زمـــانـــه، 

زمانه.
منذ  مزدهرا  القرويين  جامع  كان 
التي  الــــدول  حــكــم  وخـــالل  تأسيسه 
هاته  فــي  الحكم  ســدة  على  تعاقبت 
البالد منذ عهد إدريس باني فاس إلى 
الموحدين  ثـــم  الــمــرابــطــيــن  عــهــد 

والسعديين وأخيرا العلويين.
كان هذا الجامع مفتوحا في وجه 

كانت وضعيته  كيفما  علم  كل طالب 
االجتماعية وكيفما كان سنه، وكيفما 
القرويين  علماء  وكــان  موطنه،  كــان 
أخالقا وسلوكا  العلم  يمثلون جالل 
وإخالصا ووقارا، وكان الطلبة أمثلة 
يتحذى بها في الحياء والصبر وفي 
نجد  ولذلك  العلم،  طلب  وفــي  الجد 
القريبة  الديار  َعَمّ  القرويين  إشعاع 

والبعيدة..
األسف  ومــع  زماننا  وفــي  واآلن، 
عرف  قــد  الجامع  هــذا  نجد  الشديد 
استقالل  منذ  قلبية  ونكسة  تقهقرا 
المغرب لست أدري مصدرها وال سبب 
التقهقر الذي انعكس سلبا على مدينة 
فاس أوال وعلى المغرب ثانيا، وهذا 
ما جعلني أضع السؤال التالي: هل 

مازالت فاس حقا عاصمة علمية؟
< مالكي علوي موالي اصادق )سال(

هل مازالت فاس عاصمة علمية؟

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

العديد منا نحن المغاربة يجهل الكثير من 
المعطيات عن الكثير من المناطق التي تعيش 
تحت ظل وتأثير المدن الكبرى المجاورة لها، 
وفي سياق رحلة مدرسية الستكشاف بعض 
عمر  أن  تبين  ــازة  ت لمدينة  األثــريــة  المعالم 
المدينة ضارب في قدم التاريخ وكل معلمة بها 
ونحن  معينة،  تاريخية  مرحلة  على  شاهد 
للسقوط  اآليلة  األســوار  طيات  بين  نتجول 
نستشعر العودة إلى الوراء بما يناهز 10 
قرون أو أكثر، حيث نسجل معلمة تاريخية 
عظيمة تعرف بالمسجد األعظم بنيت في 
تزيينها  فــي  وتــفــنــن  الــمــوحــديــة  الــفــتــرة 
المرينيون بوضع الثريا العجيبة بداخله، 
ليأتي الدور على السعديين الذين شيدوا 
العسكرية  الـــمـــعـــالـــم  مــــن  مــجــمــوعــة 
»كالبستون« و»البرج الملولب« خالل فترة 
الذهبي..  المنصور  أحــمــد  السلطان 
ال  التي  األخــرى  المعالم  من  وغيرها 

يتسع المقال لسردها ووصفها.
كل هذا يؤكد على أهمية المدينة في 
للدول  بــالــنــســبــة  ــمــغــرب  ال تـــاريـــخ 
المتعاقبة على حكمه، فهي كانت قلعة 

وعاصمة  معرفيا  ومركزا  للسعديين  دفاعية 
مؤقتة بالنسبة للمرينيين، وبالرغم من أهمية 
النسيان  يطالها  المدينة  فــإن  المعالم  هــذه 
من  العديد  أن  ذلك  كل جانب  من  والتهميش 
البنايات أصبحت مجاال لتجمع السكارى ورمي 
النفايات وهو ما يجعل الزوار سواء كانوا من 
خارج المدينة أو من داخلها، ال يقتربون من 
يعلمون  وال  الــمــعــالــم  هــــذه 
قــــيــــمــــتــــهــــا 

استثمارها  عــدم  إلــى  يفضي  مما  الــمــاديــة، 
سياحيا كشواهد تعرف بهوية المدينة. 

الجهات  تدخل  تستدعي  الوضعية  هــذه 
جهة،  مــن  إنــقــاذه  يمكن  مــا  إلنــقــاذ  المعنية 
والتحسيس بأهمية التراث ودوره في الحفاظ 
على هوية المدينة من جهة ثانية، حتى يفسح 
بدورها  تضطلع  كــي  المدينة  لهذه  المجال 
الريادي الذي لعبته عبر التاريخ المغربي ألنها 
تفتقر للدراسات التي حظيت بها مدن مغربية 
أخرى كفاس، مكناس، ومراكش التي حظيت 
ــــــر مــــن الـــــدراســـــات  بـــكـــم واف
مختلف   فـــــي  ــــــحــــــاث  واألب
الميادين التاريخية والمجالية 
والسوسيولوجية، ويرجع ذلك 
الكبير  التأثير  إلى  باألساس 
الذي تمارسه هذه المدن والذي 
ـــه مــــــن مـــواقـــعـــهـــا  ـــت ـــســـب ـــت اك
وقيمة  وحــجــم  االســتــراتــيــجــيــة 
المآثر التاريخية المتواجدة بها 
وطبيعة الدينامية االقتصادية التي 

تعرفها.
< فتح الله مصباح )تازة(

المنسي التاريخ  تازة.. 

المهـزلـة
اثنين وعشرين مليار

مشات كلها غبرة
شحال تبني من سبيطار

وشحال توظف من راجل وامرأة
وشحال تبني من مدار
يفك العزلة على القرى
وشحال تبني من دار

اللي تردمو تحت الثرى
شحال تفك من حصار

على اللي جرحهم باقي ما برى
بذرها الوزير في نهار

على ملعب فيه الماء جرى
وال ضاية يغرق فيها كار

وكراطة وسطل ومدرة
كلشي في أمرو حار

وما عندنا جاه وال قدرة
نحاسبو كل مبذر وشفار
واللي نهب فلوس الفقرة

أمرنا فيكم حتار
نهبتو فلوس بكثرة

وال فيكم واحد حس بالعار
وال طاحت عليه فكرة

ينسحب من تحت الستار
بال حس بال هضرة
ديرو لملعبكم لغبار

ينبت ربيعو كيف الزهرة
خليو فلوس الشعب في التيقار

باركة من حليب هاد البقرة
راه غدا يسقط الجدار

وتسكنو قبر كيف الحفرة
ما ينفعكم ال مليون وال مليار

ذنوب الشعب صعيبة مرة
< مصطفى بصير )فاس(
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<<  الفرق بينك وبين سواك العقل 
أساس  والتدبير  والتمييز  والتفكير، 
إنسانيتك وكمالها، فعليك التفكر في 
آالء ال��ل��ه وم��خ��ل��وق��ات��ه، وال��ت��دب��ر في 
صنعها، وكمال إتقانها، لتعرف حقيقتك 
وكنهك، ولتكتشف سر الله في صنعك 
وتصويرك، وإبداع خلقك، وعقلك، تزدد 

إيمانا به، ويقينا في حكمته.
>> ال تصحب من يدفعك على 

دينك،  وخ��س��ران  رب���ك،  عصيان 
وانحراف سيرتك وخلقك، وابتعد 
عنه ابتعادك عن المرض والفتنة 
وال��م��ع��ص��ي��ة، واع���م���ل ع��ل��ى أن 
تصحب من يدلك على الله حاله، 
للسانك  وكن  مقاله،  به  ويذكرك 
حافظا، ولربك مطيعا، تعش آمنا 

مطمئنا. ية
ه

إال
ت 
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را

ش
إ
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في صباح يوم مشرق بهيج.. اختفت فيه تلك الرياح الشرقية التي كانت 
تهب على الرمال فتفتت تماسكها.. وترمي ببعض حباتها أحيانا في عيون 
المصطافين المراكشيين المغرمين بشاطئ الجديدة مثل غرام وعشق ملكهم 
محمد الخامس للمناخ العام لمصطاف الوالدية المجاور لها، ومع هبوب 
نسمات هادئة تجعل المحيى مسفرا مستبشرا ضاحكا، والمزاج رائقا 
متهيئا لتناول فطور الصباح في صحن ذلك البيت المكشوف العتيق الذي 
تعيش فيه فرقة األمل المراكشية عطلتها على نفقة ما توفر مداخيلها بفضل 
أمين صندوقها الراحل عبد السالم الشرايبي.. فينطلق صوت بلبل الفرقة 
وملحنها الفنان عبد الله عصامي مقلدا أغنية أم كلثوم التحفة »شمس 
األصيل« للشاعر بيرم التونسي وهي من اإلنتاج الجديد حينها واألحدث 
للمطربة المصرية التي تشكل جمهورها من رجال الدين والدنيا. فتتحمس 
كل األصوات الجميلة في فرقتنا كالعادة في كل جلساتنا وسهراتنا لتغني 
مع العصامي الذي كان يضمن لنا الحفاظ على اإليقاع وعدم الخروج عن 
النغمة والسقوط من السلم الموسيقي إلى هاوية النشاز  لواحدة من روائع 

الزمن الجميل.
في هذا الجو الفني الواعد ينتبه الجميع في التفاتة واحدة بعد سماع 
طرقات على باب المنزل، وهي تعلن عن استعجال الطارق وكأنه يحمل 
أمرا ال يقبل التأخير.. ففتح الباب واندفع الطارق ليقف بجانبي ويسلمني 
إلى السيد محمد حسن  رسالة غالفها أصفر ع��ادي، كتب على صدره 
الجندي، وعلى ظهره من الُمرسل عبد الله شقرون، اإلذاعة الوطنية، 

الرباط. 
أسرعت ألفتح الرسالة وأنا مبتسم، فوجدتها قد فتحت من قبل. رفعت 
رأسي مستفسرا بنظرات غاضبة، ففهم المرسول ما تعنيه نظراتي قبل 

أن أتكلم.. وأجابني على الفور:
-»اللة هي اللي قالت لي افتح الرسالة، واقرا أش فيها، وملي عرفاتها 
من اإلذاعة، اعطاتني فلوس الركوب، وقالت لي اخرج دابا وما تبات حتى 
تكون الرسالة عندو راه كيحلم بها بالليل والنهار.. وملي قلت لها مشا الحال، 
وما بقا غير الكار د التصبيحة.. قالت لي عفا ولدي ماتحركش من الدار، 

وملي تتعشا غدي تنعس باش نفيقك فالفجر توصلها ليه«.
وكان المرسول هو محمد الورادي ابن عمتي - »مبسط« في األزلية- 
الذي عاد إلى مراكش في اليوم الموالي بعد العرض مباشرة باختياره. 
ثم عادت االبتسامة رغم أنفي، فلم أقوى على التخلص منها، وال على البوح 
لمن سأل عن سرها، فأخرجت الورقة التي بدأها األستاذ بتحية مختصرة، 
ثم جملة تتضمن الموضوع في عبارة: »يسرني أن تحضر إلى استديوهات 
اإلذاعة إلجراء االختبار« ولعل الطريف في األمر أن خط األستاذ عبد الله 

شقرون كان يشبه خطي الذي كنت أبغض، إلى حد بعيد. 
فأعدت قراتها بصوت مرتفع على جميع أفراد الفرقة الذين هبوا مهنئين 
معانقين وكأن الفرصة قد أتيحت لهم جميعا للمشاركة في هذه المباراة، 
وتأثرت لصدق شعورهم الذي أنساهم حتى الفراغ الذي ربما يحدثه غيابي 
عن مسيرة الفرقة الفتية فرقة األمل المراكشية. وبما أن جدية الموضوع 
ال تقبل تأجيال وال تأخيرا، فقد أوصيت أخي ورفيق مسيرتي موالي عبد 
الله العمراني أن يقوم مقامي، ويسهر على تداريب فصول مسرحية شيطان 
الشيخوخة إلى جانب عبد العزيز موهوب كما كلفت بمهمة اإلدارة العامة 
لشؤون الفرقة الراحل عبد السالم الشرايبي، وأسندت الدور الذي كنت 
أقوم به »الفتى األول« إلى شاب جزائري مقيم في مراكش. وفي زوال نفس 
اليوم كنت أرتب مع اللة رقية ظروف السفر، وما سيكلفه من مصاريف 
النقل واإلقامة في حالة ما إذا وفقت في ذلك االمتحان.. أو على األصح في 

ذلك االختبار.
وبعد لحظات سمعنا خرصة الباب الحديدية، تهبط بعفة على مسمارها 
الغليظ -الُقّراِقية - الذي ينتج معها الصوت الُمنبه ألهل الدار. وقبل أن 
تهرول واحدة من األق��ارب والتي ظلت معنا تساعد اللة رقية لترى من 

الطارق، همست والدتي: 
- »هذي دقة موشي اليهودي حيث سيفطت ليه هذ الصباح زوج قفاطن 
د الملف.. وحلقات ودنيا ديال الذهب هما اللي بقاو عندي ما نعطيك.. 

اسمعني مزيان أولدي وحل ودنيك: 
-اسكن على قد فلوسك وكول ما يطفي جوعك.. 

- ونسا فشوشك راه ماشي فينما مشيت كاينة امك..
- رافق احسن منك وال تحكر اللي قل منك .. 

- واللي ما عرفتها احني راسك تتعلمها.. 
-واللي تخدمو طيعو، واللي ترهنو بيعو.. 

- قرا سوارك.. ودير النفس بحال ولد عمتك اللة فاطمة موالي عبد 
الله إبراهيم، عمرو ما تفرق مع القرايا، حتى اللي فلتلت ليه فالمدارس 
قراها وتعلمها فداك البيت اللي قد القوس فأعكومي د الدخلة د الدار.. 
ياكل فيه ويشرب فيه، واللي ما قراها فيه قراها فالحباسات والسجون.. 
حتى من الكتوب كان كيبيع عليهم حوايجو باش يشريهم، حتى قالوا 
عليه حمقاتو القرايا.. واليوم ها هو وزير تبارك الله.. عمر شي حد ما 
لهذ  ي��وص��ل  حتى  ع��اي��ش  يبقى  ال��ن��ص��ارى  يخليوه  غ���ادي  كيظن  ك���ان 

المرتبة«.
وتتوقف والدتي عن إسداء النصح والوصايا وضرب األمثال بعد أن 
أعلنت مساعدتها التي نشأت وترعرعت في رعايتها واسمها فطومة، أن 

الطارق فعال هو موشي. 
ولعل من الفائدة أن أذكر أن نساء ذلك الزمان كن يميزن الطارق من 
طرقات الباب. فيعرفن إن كان من أصحاب البيت أو المترددين عليه أو 
»برانيا«. ذهبت الوالدة لتحدث موشي من وراء خوخة الباب بين أعكومي 
المؤدي إلى الباب الرئيسي وبين الممر الذي يشرف على الدار. وكان هذا 
الذي نسميه أعكومي هو عبارة عن مساحة تحظى بعناية خاصة في 

الهندسة المعمارية األمازيغية المغربية...

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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»ولـــد القصـــور«

< يتبع..

منــوعـات

ينظم منتدى عبد الكريم الخطابي للفكر والحوار 
مبارك،  زك��ي  للدكتور  تكريميا  لقاء 
بتعاون مع جمعية أبي رقراق، 
الشباب  ج��م��ع��ي��ة  وق����دم����اء 
العميد  آل  وبيت  والتقدم، 
محمد عزيز الحبابي. وذلك 
مارس   21 ال��س��ب��ت  ي���وم 
2015 على الساعة الثالثة 
والنصف، بمقر جمعية أبي 

رقراق، بطانة - سال.

ينظم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية 
اللغة العربية حفال تكريميا احتفاء باألديبة 

المريني«،  »نجاة  الدكتورة  المغربية 
اعترافا لها بجهودها المتميزة في حقل 
الثقافة بالمغرب وجهودها في تكوين 
أجيال من طلبة كلية اآلداب في اللغة 
العربية وآدابها، وذلك يوم الجمعة 
27 مارس 2015 على الساعة الثالثة 
زواال بمدرج الشريف اإلدريسي بكلية 

اآلداب بالرباط.

المغربية  الفنانة  تتواجد 
برشلونة  في  المنور  أسماء 
بإسبانيا، بعد أن تم اختيارها 
لتحيي حفال غنائيا في قاعة 
األوب��را في المسرح العالمي 
»Del Liceu«، تكريما للمرأة 

العربية والمغربية.
وأعربت أسماء في تغريدة 

على حسابها في موقع »تويتر« 
عن سعادتها وفخرها، لكونها 
اختيرت  ع��رب��ي��ة  ف��ن��ان��ة  أول 
للغناء على مسرح برشلونة، 
المسرح،  إدارة  وش���ك���رت 
ومجلس الجالية المغربية في 
ال�����خ�����ارج وم����ؤس����س����ة اب���ن 

بطوطة.

أسماء املنور  أول فنانة عربية 
تغني على مسرح برشلونة

تكرمي الدكتور
 زكي مبارك

تكرمي الدكتورة
 جناة املريني 

52 ألف دوالر ثمن اإلبرة الواحدة 
في عالج الفنانة نجالء فتحي

أصيبت الفنانة المصرية، نجالء فتحي، بمرض نادر ومستعص 
سافرت على إثره للعالج في سويسرا.

وحرصت »العربية. نت« على إجراء اتصال هاتفي بحمدي قنديل، 
الذي يتواجد إلى جوار زوجته بمدينة زيورخ السويسرية أثناء 
تلقيها العالج، حيث أكد أنها مصابة بصدفية مستعصية، تعرضت 

لها قبل أقل من سنة، ولكنها زادت في الفترة الماضية 
ووصلت إلى العظام. وأشار قنديل إلى كونها خالل 

الفترة المقبلة، ستنتظر ألربعة أسابيع قبل أن 
يتم حقنها بالعالج، وذلك تمهيدا لهذه الحقن 

صاحبة المفعول القوي، والتي لم يتم إجازة 
بعد، وستصبح  أوروب��ا  في  استعمالها 

نجالء فتحي هي أول من يتم حقنه 
بالعالج في أوروبا.

وأوضح أن العالج تمت إجازته 
في الواليات المتحدة األمريكية 
واليابان قبل ثالثة أسابيع فقط، 
وأن نجالء فتحي ستحصل على 
أرب���ع ح��ق��ن ف��ي أول ش��ه��ر من 
ش����ه����ور ال�����ع�����الج، وه������و ما 
في  البقاء  على  سيجبرهما 
بين  تتراوح  لمدة  سويسرا 
شهر وستة أسابيع، قبل أن 
يعودا إلى مصر مرة أخرى.

<  بقلم : أبو أزهار

من المغرب إلى المشرق
أصيب المنطق
بضربة مرفق

وهو اآلن في مأزق
بين تجاذب مرهق

ولهيب محرق
وتيار مغرق

وال بصيص يبرق
باألمل المشرق

وال عاقل يشفق
فيخلص رقبة المنطق

من الجهل المطبق
فهذا يقول إنه معتق

وذاك عليه يبصق
وهذا يدعي أنه سرق

والمتهم بالبراءة ينطق
فمن نصدق؟!

من ن�صدق؟!

أسماء 
المنور

> د.يوسف الكتاني

ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة 
المشمولة برحمة الله السيدة فانة هابي، 
أخت صديقنا السيد هابي الطيب، التي 
التحقت بالرفيق األعلى يوم 15 مارس 

بمدينة الدار البيضاء.
تتقدم  األليم  المصاب  هذا  إثر  وعلى 
»األسبوع« بأصدق التعازي والمواساة 
ألبناء الفقيدة: الدكتور ميمون، والحاج 
ولبناتها:  العزيز،  عبد  والسيد  محمد، 
حياة، وفاطمة الزهراء، وزبيدة، وإلخوتها 
السادة: العربي، وإدريس، والطيب، وعبد 
وخديجة  عائشة  وأخ��وات��ه��ا:  ال��م��ال��ك، 

وحليمة.
يتغمد  أن  القدير  العلي  م��ن  راج��ي��ن 
الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها 

جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة أخت الناشر 
هابي الطيب

ينظم مجلس المنافسة ندوة تحت 
عنوان: »سياسة المنافسة والسياسة 
للتنمية  دع����ام����ة  ال���ص���ن���اع���ي���ة، 
االقتصادية«، وذلك يوم الخميس 19 
مارس 2015 على التاسعة صباحا 
بقاعة »عبد العزيز مزيان بلفقيه« 
لمؤسسة محمد السادس للنهوض 
للتربية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ب��األع��م��ال 
والتكوين الكائنة بمدينة العرفان 

بالرباط.

سياسة املنافسة 
والسياسة 

الصناعية.. دعامة 
للتنمية االقتصادية

نجالء 
فتحي
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مـا عالقـة االرتباطـات احلزبيـة
 والعائليـة باتهـام بنعلـو

الكامنة  الخبايا  عن  النظر  بصرف 
وراء الحكم القاسي، الذي صدر مساء 
11 مارس األخير، في حق المدير العام 
الحنين  عبد  المطارات  إلدارة  السابق 
بنعلو، وهل هو حكم صادر بمقتضى 
اتهامات موثقة، فذلك شأن القضاء، ولكن 
بأن  يحتجون  بنعلو  محامو  ه��م  ه��ا 
مطالبة بنعلو، بذعيرة مليارين، صدرت 
دون تواجد أي مطالب بالحق المدني، 
وال  إدارة،  ال  ب��أم��وال��ه��ا  ت��ط��ال��ب��ه  ف��ل��م 
أشخاص، وال حتى النيابة العامة، حيث 
أن المطالبة بإرجاع قرابة المليارين لم 
فإن  االبتدائي،  الحكم  في  واردة  تكن 
خبايا هذه المحاكمة، واألحكام األكثر 
من قاسية، الصادرة في تلك الليلة، لن 
تظهر ولن تجد من يتعمق فيها، مادامت 
أكدت  استيناف،  محكمة  ع��ن  ص���ادرة 
خالفا  فيه،  وزادت  االب��ت��دائ��ي،  الحكم 
للمعهود في عشرات اآلالف من األحكام 
االستينافية والتي لم يكن تأكيد الحكم 
االبتدائي فيها أمرا معتادا، ألن المحاكم 
االستينافية، تراجع األحكام االبتدائية 
وتتراجع عادة بنسبة تفوق الثمانين في 

المائة، عن األحكام االبتدائية.
بعناوين  المكتوبة  األسئلة  وتبقى 
حمراء، حول ما إذا كان القضاء في عهد 
حكومة العدالة والتنمية، يصدر أحكامه 
عن  م����وروث����ة)...(  م��ل��ف��ات  ف��ي  للحكم 
يتمتعون  كانوا  لمن  سابقة،  صراعات 
بنفوذ مصلحي، هو الذي أدى إلى سقوط 
ال��ح��ك��وم��ة، وت��ص��وي��ت األغ��ل��ب��ي��ة، على 
أال  أساس،  على  حكومة إصالحية)...( 
تكون أحكام في عهد الحكومة الحالية، 
تكرس القرارات الغير عادلة، التي كانت 
تصدر في زمن آخر، صوت المغاربة على 

حتمية تجاوزه.
فهل بحثت المحكمة االستينافية، في 
مصدر الشكاية األصلية التي أدت إلى 
الحكم االبتدائي، الصادر يوم 11 يوليوز 
2013، وتم تأكيده في حكم 11 مارس 
2015، ليفرض التساؤل نفسه، ولماذا 
الكلمة  تبقى  حتى  إذن،  االس��ت��ي��ن��اف 
األخيرة، للمحكمة االبتدائية وحدها)...( 
كما كان الحال عليه، أيام السيبة، حينما 
الباشوات  ت��ص��در ع��ن  ك��ان��ت األح��ك��ام 

والقياد.
هل تأكدت المحكمة االستينافية، من 
سالمة وثبوت تهم وجهت إلى المدير 
السابق للمطارات، من طرف قاض في 
المجلس األعلى للحسابات، كان من قبل 

إطارا في إدارة المطارات..
ونشرت »األسبوع« في عددها الصادر 
يوم 16 يناير 2014 صورة وثيقة سلفات 
بها، وممضاة من طرف  مالية معترف 
تحرير  ف��ي  أسهم  ال��ذي  القاضي  ه��ذا 
الشكاية، وكان المتتبعون يتوقعون من 
األعلى  ل��ل��م��ج��ل��س  ال��ح��ال��ي  ال��رئ��ي��س 
للحسابات، أن يطعن في تلك الشكاية، 
محاميي  على  الواجب،  من  كان  مثلما 
حول  ت��ق��ري��ر  ف��ي  يطعنوا  أن  بنعلو، 
المطارات، كتبه مسؤول سابق في إدارة 
ال���ذي يسمى في  ال��ش��يء  ال��م��ط��ارات، 
المجال التجريبي، باالنتقام، بل وحتى 

الوشاية الكاذبة.
وإذا كان الرأي العام المغربي ينتظر 
من القضاء، أن يحقق له أمنية شعبية، 
في متابعة ومحاكمة كل المفسدين في 
ده��ال��ي��ز ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة، أو 
مدير  فهل  ل��ه��ا،  التابعة  المؤسسات 
الوحيد  هو  بنعلو  السابق،  المطارات 
الحكم،  ن��ص  وه��ذا  بالنصب،  المتهم 
وتزوير  النفوذ  استغالل  عن  يتحدث 
عموالت  على  ينص  أن  دون  الوثائق، 
سلمت لبنعلو، وال تحويالت مالية، وال 
قال  ك��م��ا  وال  مسلمة،  ش��ي��ك��ات  أرق����ام 

طرف  أي  تواجد  انعدام  عن  محاموه، 
مشتكي، وهي تساؤالت، تضخمت، عندما 
كشفت إحدى الصحف)...( صباح الحكم، 
نية مسبقة، ألطراف  عما خفي)...( من 
في  المبيتة  النوايا  أقحمت  مجهولة، 
فيها  التلميح  ت��م  أخ�����رى)...(  قضايا 
عبد  االتحادي  القيدوم  إلى  باألسماء، 
ال��واح��د ال��راض��ي، ))وأق��رب��ائ��ه حليم 
الراضي، ومجد الراضي، وياسر الراضي، 
خالهم)...(  م��رور  من  استفادوا  الذين 
بنعلو في مكتب المطارات(( وتلميح في 
نفس الموضوع الذي صدر صباح الحكم 
القاسي على بنعلو، إلى: ))علي الفهري 
متينة  صداقة  تجمعه  ال��ذي  الفاسي 
السابقة،  ال���وزي���رة  وح��ض��ور  ب��ب��ن��ع��ل��و، 
كإشارة  العزاء  لتقديم  بادو،  ياسمينة 
إل���ى رواب�����ط ال��ش��راك��ة ال��ق��دي��م��ة بين 
العائلتين(( فما عالقة العالقات العائلية، 
بالحكم الذي صدر في نفس اليوم الذي 
كشفت الصحيفة فيه عن هذه األسرار، 
م��ا ع��الق��ة ه��ذه ال��ع��الق��ات)...( بالحكم 
الصادر في حق بنعلو، أم أن رغبة الذين 
والمعتقل،  المتابعة  ش��راك  له  نصبوا 
العائالت  ه��ذه  لمتابعة  أيضا  تخطط 
االتحادية واالستقاللية، التي لم يرد في 
شأنها، وال في شأن الشركات التي تجمع 
هذه العائالت ببنعلو أية متابعة، علما 
بأن الشركة المتخصصة في مجال الطاقة 
الشمسية، كانت هي مهنة بنعلو قبل أن 
يكون مديرا للمطارات، بنعلو هذا الذي 
أن  المطارات،  مكتب  ميزانيات  تكشف 
عهده على رأس هذا المكتب، كان مطبوعا 
اإلدارة،  لهذه  ضخمة  مداخيل  بإنجاز 
نوهت بها التقارير األخيرة، التي صدرت، 
العام  المدير  إبعاد  الذي فرض  الشيء 

الذي خلف بنعلو.
ومع التهنئة الصادقة للصحفي الذي 
بيانات  وقد نشر  الموضوع،  كتب هذا 
وجزئيات، وأسماء شركات، ليست في 
متناول كل الصحفيين)...(، كما أن هذا 
األمر  بنزاهة  يتوقع،  يكن  لم  الكاتب، 
الواقع، أن يصدر الحكم باستمرار حبس 
بنعلو، وهو الصحفي الذي كتب تساؤله 
))م��اذا ربح المغرب من وراء  المنطقي: 
هذا االعتقال »اعتقال بنعلو« إذا كانت 
المسروقة  ال���ض���رائ���ب  داف���ع���ي  أم�����وال 

والمنهوبة لم ترجع إلى الخزينة((.
إن السبق إلى التعليق على المبررات 
السرية)...( العتقال بنعلو، يكاد يدفع إلى 

التي  األط���راف  ب��أن بعض  الشك، 
حققت  بنعلو،  ف��ي  الخدمة  تريد 
أهدافها بصدور الحكم االستينافي، 
الذي أكد الحكم االبتدائي، وزاد فيه 
تواجد  دون  ال��م��ل��ي��اري��ن،  عقوبة 
مراعاة  وال  المشتكية،  ل��أط��راف 
ترجع  التي  المسطرية،  لأخطاء 
المجلس  إل����ى  اخ��ت��ص��اص��ات��ه��ا 

األعلى.
وهذا الصراع الجاري مع بنعلو، 
وهو في معتقله، لتهديد أو ضرب 
أطراف اتحادية أو استقاللية، دون 
متابعتها)...( إضافة إلى استعمال 
السابق،  االت��ح��ادي  الوزير  حالة 
كلها  الموضوع،  نفس  في  عليوة 
عناصر تفرض عدة نقط استفهام، 
القضية،  ه��ذه  ف��ي  النزاهة  ح��ول 
بينما نزاهة القضاء، هي الضمانة 
الوحيدة لمبدإ الملكية الدستورية، 
الضامن  هو  الملك،  تجعل  التي 
والعدالة هي  الوحيد لالستمرار، 

الضمانة الوحيدة لالستقرار.
أن  ال��ب��الد،  ملك  على  وسيكون 
يكرس ثقة وآمال ضحايا القضاء 
الملكي، بلجان  في تدعيم ديوانه 
القضاء  ف��ي  متخصصة  خ��اص��ة 
الحاالت  ل��م��راج��ع��ة  وال���ق���ان���ون، 
استثنائية)...(  ألحكام  المعقدة، 
موجهة، أو غير مبنية على حجج 
موثقة، ولهذا أعطى الفصل 58 من 
وهو  العفو،  حق  للملك  الدستور 
حق كان يتم تنفيذه طبقا لشهادات 
حسن سيرة المحكوم عليهم، لتظهر 
في  خلل  ع��ن  المترتبة  ال��ح��االت 
أن  في  أحقيتها  األحكام،  إص��دار 
يسهم العفو الملكي، في إنصاف 
من تظلمهم المحاكم، أو تخطئ في 
في  مظلوما،  محكوما  ألن  حقهم، 
قرارات  أو  سرية،  ظرفيات  إط��ار 
انتقامية هو أحق باالطالع الملكي، 
بواسطة مساعديه، مادامت العدالة 
أهم من االقتصاد ومن المشاريع 
ودوافع  خلفيات  على  التنموية، 
أصبحت  التي  الظالمة  األح��ك��ام 
الحاالت  بعض  ف��ي  كما  ت��ص��در، 
أو  المصلحية  الضغوط  نتيجة 

االنتقامية.
وقد تسربلت أمام أنظار الرأي 
العام هذه األي��ام، حاالت ظلم من 

ط����رف ع��ص��اب��ات ال��ه��ي��م��ن��ة على 
أحكام  وص��درت  مثال،  العقارات، 
بطرد  الضحايا،  ح��ق  ف��ي  ظالمة 
بقرارات  ب��ي��وت��ه��م،  م��ن  بعضهم 
ولسنا  واس��ت��ي��ن��اف��ي��ة،  اب��ت��دائ��ي��ة 
عبد  ال��ي��ه��ودي  حالة  ع��ن  بعيدين 
الحق، الذي طرد من بيته بمقتضى 
حكم ليهرب إلى إسرائيل، قبل أن 
يتدارك وزير الداخلية هذا الموقف، 
ك���م���ا أن���ن���ا ل��س��ن��ا ب��ع��ي��دي��ن عن 
التصريحات التي صدرت في يونيو 
2012 عن خبير مطلع هو النائب 
عبد العزيز أفتاتي من حزب العدالة، 
إلى  التلميح  بجرأة،  يحكي  الذي 
تواجد »األجهزة المعلومة«، ملمحا 
أكثر  ملفات  على  يتوفر  أن��ه  إل��ى 
مارس  ف��ي  لتحدث  إح���راج���ا)...( 
2014، ظاهرة »السطو على عقارات 
السرية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  األج���ان���ب 
في  تسبب  ال��ذي  الشيء  للقضاة« 
صورة  ))رس���م  دول��ي  تقرير  نشر 
المغرب،  ف��ي  القضاء  ع��ن  قاتمة 
القضاة  عجز  إل��ى  صراحة  وأش��ار 
الحكوميين  ال��م��س��ؤول��ي��ن  أم�����ام 
النافذين في الدولة، بالنظر إلى 
من  تعاني  القضائية  السلطة  أن 
السلطة  ع��ن  استقالليتها  ع���دم 
مارس   14 )المساء.  السياسية(( 

.)2014
وإذا ما كان الكاتب، يتحدث عن 
المسؤولين  أم���ام  ال��ق��ض��اة  عجز 
الحكوميين النافذين في الدولة، فإن 
يتعلق  ال  األم������ر  أن  ال���م���ؤك���د، 
ب��ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��ح��ك��وم��ي��ي��ن، في 
حكومة بن كيران، وهم في الواقع 
أع��ج��ز م���ن أن ي��ت��دخ��ل��وا ف���ي كل 
ش��يء)...( كما نعرف جميعا، فإن 
بالمسؤولين  متعلقا  يبقى  األم��ر 
ال��ن��اف��ذي��ن، ال��ش��يء ال����ذي يجعل 
المسؤولين  ضحايا  ال��ض��ح��اي��ا، 
يجعلون  الذين  هم  النافذين)...( 
»السلطة القضائية تعاني من عدم 
استقالليتها« كما جاء في المقال، 
ليبقى االستنجاد بالتدخل الملكي، 
))الحكم  ه��و  ال��ب��الد  ملك  بصفة 
المؤسسات  سير  ضامن  األسمى، 
الدستورية، وحقوق)...( وحريات 
ال����م����واط����ن����ي����ن وال�����م�����واط�����ن�����ات 
والجماعات(( كما ينص على ذلك 

الفصل 42 من الدستور.
عندما  الثاني،  الحسن  الملك 
استقبل فوجا من القضاة أوصاهم 
االستنجاد  ه��ذا  تفسر  ب��ع��ب��ارات 
السادس  محمد  لخلفه  ال��م��وج��ه 
بقوله: ))واجبكم أن تمنعوا الظلم 
بين الناس أوال، وثانيا أن تجعلوا 
من قضائكم، أعلى ضمان للِملك، 
بمعنى لما يملكه اإلنسان من روح، 
وأبناء، وبنين، وممتلكات، وحريات، 
ورصيد الكرامة(( )خطاب 26 نونبر 

.)1985
أن  يعرف  العظيم،  الملك  وكان 
التي أوص��ى عليها  ه��ذه األس��س 
نفوذه  في  أيضا  داخلة  القضاة، 
لحقوق  ض���ام���ن  ل���ل���ب���الد،  ك��م��ل��ك 

المواطنين.
إخالل  ب���وادر  ظ��ه��رت  م��ا  وإذا 
رصيد  حق  في  خطإ  أو  القضاء، 
االستنجاد  يبقى  ف��إن��ه  ال��ك��رام��ة، 
بالتدخل الملكي مشروعا، خصوصا 
موقعه  بحكم  ال��ع��دل  وزي���ر  وأن 
الدستوري، ليس مخوال للتدخل في 
ال  التي  الضمانة  وه��ي  القضاء، 
ضامن  إال  ي��م��ارس��ه��ا،  أن  ي��م��ك��ن 

الحقوق كلها، ملك البالد.

 مصطفى العلوي

الحقيقة الضائعة

إذا ما ظهرت بوادر إخالل 
القضاء، أو خطإ في حق 

رصيد الكرامة، فإنه يبقى 
االستنجاد بالتدخل الملكي 
مشروعا، خصوصا وأن 

وزير العدل بحكم موقعه 
الدستوري، ليس مخوال 

للتدخل في القضاء، وهي 
الضمانة التي ال يمكن 
أن يمارسها، إال ضامن 
الحقوق كلها، ملك البالد

حتمية االهتمام الملكي بسالمة األحكام القضائية

هل حوكم بنعلو من أجل قراباته مع عبد الواحد الراضي وياسمينة بادو


