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أال يوجد حل قانوني لظاهرة التصوير 
العشوائي في األماكن العامة، ما معنى أن 
يقوم المواطنون والسياح األجانب بالتقاط 
ص��ور للمارة دون أخ��ذ رأي��ه��م؟ وم��ا هو 
السند القانوني الذي يعتمد عليه أصحاب 
األماكن العامة في تثبيت كاميرات داخل 
محالتهم دون أخذ رأي الزبناء، وأي حماية 
للمواطنين في حالة تسريب صور مسيئة 

لهم؟ 

> الجزائر. وكاالت األنباء

بينهم  جزائريون  ضباط  ذكر 
إطار  في  أنهم  القايد،  الجنرال 
الرئيس  مع  لالتفاق  المحاوالت 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 
في  له  لخلف  اختياره  لمحاولة 
حالة تنازله تحت ضغط المرض، 
بوتفليقة سعيد، متشبث  أخ  أن 
بترشيح  العزيز،  عبد  أخيه  مع 
رجل األعمال علي حداد لرئاسة 

الجزائر.
علي حداد الذي ولد سنة 1965 
هو رجل أعمال كبير، رئيس شركة 

ك��ب��رى إلن��ج��از ال��ط��رق، ورئيس 
ويرتبط  األع��م��ال  رج��ال  جمعية 
ب��م��ص��ال��ح وص���داق���ة م��ع رئيس 
المالك  عبد  الجزائرية  الحكومة 
سالل، بينما تقول مصادر أخرى 
بأن علي حداد، مسنود أيضا من 
طرف الطغمة العسكرية المتصرفة 
في توجيه الجزائر ومدفوعا من 

طرف الجنرال محمد التواتي.
رئيس  هو  أيضا،  ح��داد  علي 
القدم  لكرة  الجزائرية  الجامعة 
ويملك جريدة »لوطان« مثلما يملك 
قناة تلفزيونية جزائرية »الجزائر 

تي في«.

مواطن فاسي يناشد 
شباط بالتنازل عن 

حزب االستقالل
> الرباط. األسبوع

المنطق، يجعل من المستحيل، 
في  تعديل حكومي  إجراء  عدم 

تشكيلة عبد اإلله بن كيران.
ونظرا للترتيبات الدستورية 
التي تعطي لرئيس الحكومة حق 
اقتراح تغيير الوزراء على الملك، 
فإن المناصب الفارغة والمشاكل 
من  ع���دد  تغيير  ت��ف��رض  ال��ت��ي 
ال��وزراء، أصبحت تهيمن على 
خصوصا  الحكومية،  الساحة 
الشباب  وزي������ر  إب����ع����اد  ب���ع���د 

أوزين.
وق�����ال�����ت أخ�����ب�����ار م����ؤك����دة 
ل�»األسبوع«، بأن بن كيران بصدد 

تعديالت  إلج��راء  الوقت  كسب 
على وزراء حزبه في الحكومة، 

قبل تعديل الحكومة نفسها.
وت���ق���ول أط�����راف م��ق��رب��ة من 
الوزير الشوباني في العالقات 
مع البرلمان بأنه يتوقع تعويضه 
م��ن نفس الحزب،  ب��وزي��ر آخ��ر 
بينما تذهب أطراف أخرى إلى 
ات��ف��اق بين وزير  ت��واج��د ع��دم 
التعليم العالي الداودي ورئيس 
الحكومة بن كيران، مثلما هناك 
ضغوط من طرف المقربين من 
بنسليمان  ح��س��ن��ي  ال��ج��ن��رال 
ليكون وزير الشباب والرياضة 
المعنيين  م��ن  مقربا  ال��ج��دي��د، 

القدامى بقطاع الرياضة.

> سال. األسبوع

انتقلت إلى رحمة الله بمدينة 
سال الفاضلة أمينة بن طلحة، 
والدة السيد عبد الحنين بنعلو، 
المدير السابق إلدارة المطارات، 
وقد كانت هذه الجنازة، مناسبة 
ع��ب��ر ف��ي��ه��ا ال���س���الوي���ون عن 
السيد  م��ع  ال��ك��ب��ي��ر  تعاطفهم 
بنعلو، الذي حضر جنازة والدته 
المعتاد  الترخيص  إط���ار  ف��ي 
جنائز  ب��ح��ض��ور  للمعتقلين 
أقربائهم، وفوجئ المكلوم بنعلو 
سياسيين  م��ع��زي��ن  ب��ت��ق��اط��ر 
االتحاد  ح����زب  م���ن  وخ���اص���ة 
االستقالل  وح��زب  االش��ت��راك��ي 
واالستقالل،  ال��ش��ورى  وح��زب 

ووزراء حاليين، وأعضاء مكتب 
وأقطابا  رق���راق،  أب��ي  جمعية 
ف��ي م��ج��االت العلم  س��الوي��ي��ن 
دراسة  رف��اق  وحتى  والثقافة 
مكاتب  م���ن  وأط������را  ب��ن��ع��ل��و، 

المطارات.
بن  أمينة  الفقيدة  الله  رح��م 
طلحة، وعزاء لولدها عبد الحنين 
السيدة سكينة  بنعلو، وحرمه 
وأوالده  مريم  وابنته  الدويب 
ناصر والمهدي والغالي، وإلى 
أخواته فاطمة الزهراء، ومارية 
الصديق،  وإخ��وت��ه  ون��ع��ي��م��ة، 

ومحمد والحبيب.
جعل الله وفاة الفقيدة مقربة 
للفرج، وأسكنها فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة أم بنعلو تجمع حوله 
تعاطف السالويين

> الرباط. األسبوع

بالرباط  الجامعية  الساحة  شهدت 
إطالق نداء تحت عنوان »حركة دارسي 
العلوم السياسية بالمغرب«، ويتوخى 
أصحابه الدفاع عن أنفسهم باعتبارهم 
فئة منبوذة، تعيش »أوضاعا اجتماعية 
وقعه  بيان  حسب  خطيرة«،  ونفسية 
الباحثان في العلوم السياسية: فضيل 

التهامي، وإبراهيم الصافي.
ولم ينتبه كثير ممن تلقفوا البيان 
حتى اآلن إلى صفة أحد أصحابه وهو 
إبراهيم الصافي مؤسس »حركة تمرد« 
»تمرد«  حركة  غ��رار  على  المغربية، 
الرئيس  أس��ق��ط��ت  ال��ت��ي  ال��م��ص��ري��ة 
المخلوع المصري محمد مرسي، غير 
لم  طبعا(  )المغربية  الحركة  هذه  أن 

يكتب لها النجاح.
الصافي كان يقول بأن حركة »تمرد« 

التي أسسها تقوم على عدة مرتكزات 
بن  )حكومة  الحكومة  إسقاط  أهمها: 
كيران(، وتشكيل حكومة ائتالف وطنية 
تشرف على تدبير المرحلة االنتقالية، 
لفتح  الضرورية  ال��ش��روط  توفير  ثم 
صياغة  إلع���ادة  موسع  وطني  ح��وار 
االقتصاد  حوار  فتح  وكذا  الدستور، 

الوطني..
واليوم يقول إبراهيم الصافي ومن 
السياسية  ال��ع��ل��وم  طلبة  ب��أن  م��ع��ه، 
تمثالت  يفرز  ش��اذا  وضعا  يعيشون 
سلبية لدى األجيال القادمة من الطلبة 
الراغبين في دراسة العلوم السياسية، 
كما يظهر المؤامرة االستئصالية في 
القضاء على هذا التخصص من داخل 
الجامعات المغربية، كعلم يقوم بتحليل 
واالجتماعية  االقتصادية  الظواهر 
والسياسية، وإيجاد الحلول الناجعة 

لها، حسب البيان.

هذا الخبر

> فاس. األسبوع

الظاهرة  ه��ذه  إلكترونيا  تتناقل  ف��اس 
الشعب  أوالد  أح��د  وج��ه  ال��ج��دي��دة، حيث 
الفاسي، كلمة عبر األنترنيت، ال يظهر أنها 

مدفوعة من أحد.
فهو مواطن عادي بسيط، يتكلم بشعبية 
سليمة ويقول إنه يعرف شباط )األمين العام 
في  يبدأ  ثم  ويحترمه  االستقالل(  لحزب 
معاتبته )كل ما أنجزه الفاسيون في 12 قرنا 
ْدِكِتيْه في أربع سنوات( مضيفا: هل تظن 
أن سيدنا ال يعرف، سيدنا عارف كلشي.. 
وفي األخير ينصحه: ارجع الحزب لماليه، 

والمدينة لماليها.

ضغوظ من طرف المقربين من الجنرال حسني بنسليمان بخصوص حقيبة الرياضة

هل الخالفات الداخلية للحزب تؤخر  تعديل حكومة بن كيران

أخ بوتفليقة يرشح شريكه
 علي حداد لرئاسة الجزائر

حركة »تمرد« في الجامعة المغربية

ادفع الحساب في الدنيا أوال، ثم فكر فيما بعد في »حساب اآلخرة«، هذا هو شعار 
المسؤولين في الرباط، حيث ال يمكن أداء الصالة إال بعد أداء واجب »الباركينغ«.. 

صورة غنية عن كل تعليق، حينما يتحول الجشع إلى استهتار..

صورة 
وتعليق

الصالة المؤدى عنها..

علي حداد 
المرشح 
لرئاسة 
الجزائر

عبد الحنين 
بنعلو

عبد اإلله
بن كيران
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في سابقة، فازت مونية 
جمعية  ب��رئ��اس��ة  ب��وس��ت��ة 
املدرسة احملمدية  مهندسي 
اجلمعية  وه��ي  للمهندسني، 
صادر  بظهير  إح��داث��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
حكومة  ط��رف  م��ن   ،1959 ف��ب��راي��ر  ب�10 
الرحيم بوعبيد،  إبراهيم وعبد  الله  عبد 
وتناوب على رئاستها مهندسون نافذون 
آخرهم محمد ربيع اخلليع، املدير العام 

للمكتب الوطني للسكك احلديدية.

من هي املرأة التي أنثت جمعية املدرسة 
للمهندسني؟ احملمدية 

امحمد  االستقالل،  ح��زب  حكيم  ابنة 
ب��وس��ت��ة، ت��رك��ت اجل��م��ل مب��ا ح��م��ل، بعد 
بوزارة  عامة  كاتبة  منصب  عن  تخليها 

والتكنولوجيات  وال��ت��ج��ارة  ال��ص��ن��اع��ة 
اإليداع  صندوق  إل��ى  لتهاجر  احلديثة، 
والتدبير، املعروف اختصارا بال�»سي دي 
جي«، واملشهور أكثر مبا يعرف إعالميا 
ألسباب  ال��ع��ق��اري��ة«  ب��ادي��س  ب�»فضيحة 
القضائية  الهيئات  كلمة  اح��ت��رام  يجب 

املكلفة بالتحقيق في مبرراتها.
تعيني عبد اللطيف زغنون مديرا عاما 
العلمي، إلنقاذ  جديدا خلفا ألنس لهوير 
املهندسة  يضع  ل��ل��دول��ة،  امل��ال��ي  ال���دراع 
ملتبسة معه،  إدارية  »بوستة« في عالقة 
وبسبب  جمعيتهما،  في  موقعهما  بحكم 
ألن  منها،  مقربة  آخ��ر)..( حسب مصادر 
السيدة مونية بوستة، تتسع  اهتمامات 
خارج حدود وظيفتها بال�»سي دي جي«. 

شيء عاٍد: »ابن الوز عوام«.
أن  نفسها،  امل��ص��ادر  حسب  وينتظر 

زغنون،  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  ت��ع��ي��ني  ي���راف���ق 
يختزنه  ومب���ا  ب��ال��ك��ف��اءة  ل���ه  امل��ش��ه��ود 
في  تغييرات  بحزمة  القيام  خبرة،  من 
ل�»السي  اإلداري  الهيكل  رم��وز  صفوف 
دي جي« بقصد تفعيل الدستور املغربي 
ترقية  وب��ال��ت��ال��ي  امل��ن��اص��ف��ة،  قضية  ف��ي 
مرشحة  ب��وس��ت��ة،  م��ون��ي��ة  »رئ��ي��س��ت��ه« 
الضرورة، بحكم مسارها املهني الناجح 

وأخالقها العالية. 
ل��ل��ت��ذك��ي��ر ه���ي ع��ض��و م���ع���ني، بصفة 
شخصية، من طرف السلطات احلكومية 
في اجلمع العام للهيئة املركزية للوقاية 
أهميتها،  ل��ه��ا  ج��زئ��ي��ة  ال����رش����وة.  م���ن 
ي��ع��رف إعالميا  م��ا  زل����زال  م��رح��ل��ة  ف��ي 

ب�»فضيحة باديس العقارية«.
السيدة  أن  إل����ى  اإلش�������ارة   ت��ب��ق��ى   
بثقة  حتظى  )ال��ص��ورة(،  بوستة  مونية 
الوطني  املجلس  في  نافذة  شخصيات 
للمهندسني،  احملمدية  املدرسة  جلمعية 
مدير  زغ��ن��ون  اللطيف  عبد  منها:  نذكر 

واإلسالمية  ج�����ي«،  دي  »ال���س���ي  ع����ام 
لدى  املنتدبة  ال��وزي��رة  بنخلدون  سمية 
العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزي��ر 
واالشتراكية  التقدم  حزب  في  والقيادية 
شرفات أفيالل الوزيرة املنتدبة لدى وزير 
املكلفة  والبيئة  وامل��اء  وامل��ع��ادن  الطاقة 
العامة  الكاتبة  الشهابي  ولطيفة  باملاء، 
واالستثمار  والتجارة  الصناعة  ل��وزارة 
الرئيس  إغفال  دون  الرقمي،  واالقتصاد 
اخلليع،  ربيع  محمد  للجمعية  السابق 
للسكك  ال��وط��ن��ي  للمكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
وشبكة، سوف  واع���ر  ل��وب��ي  احل��دي��دي��ة. 
زغنون  اللطيف  عبد  السيد  يستثمرها 
البشرية  الكفاءات  مؤهالت  جانب  إل��ى 
امل��ه��م��ش��ة س��اب��ق��ا مب��ؤس��س��ت��ه، وسوف 
»السي دي  إدارة محنة  ينجح في كيفية 
الداخلية  خالفاتها  ولعنة  العابرة  جي« 
وآني،  مرحلي  هو  ما  في  واختالالتها، 
مصيري  ه��و  م��ا  إه���دار  يجب  ال  بحيث 

واستراتيجي.

مونية بوستة »رئيسة عبد اللطيف زغنون المدير العام الجديد للسي  دي جي«! 
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

مجلس المستشارين 
يشرع  في

 االقتطاع  من أجور 
البرلمانيين الغائبين

> العيون. األسبوع

زلزال في سرية تامة ضرب مدينة العيون 
قبل أسبوع، حيث جرى اعتقال أزيد من 20 
شخصا منهم مقاولين ومسؤولين عموميين 
محليين في ملف يهم اختالالت في وثائق 
ووقائع أوراش عمومية تم تدشينها بمدينة 

العيون.
وشكل  طبيعة  حول  الروايات  تشابكت 
االختالالت المالية المسجلة في الموضوع 
لفائدة  عمومية  أوراش  إنجاز  يهم  ال��ذي 
قطاعات حكومية منها: بناء مدارس لوزارة 
التربية الوطنية، وانتهى الملف باعتقال 
بسال،  الزاكي  لسجن  ونقلها  المجموعة 
بعض  ممتلكات  على  الحجز  إلى  إضافة 
المعتقلين ومنها فيلتين بقيمة 600 مليون 

سنتيم لكل واحدة.

> الرباط. األسبوع

يبدو أن الشيخ بيد الله رئيس 
ذهب  ق��د  المستشارين  مجلس 
الطالبي  رشيد  تحدي  في  بعيدا 
العلمي رئيس مجلس النواب، هذا 
ما يؤكده مقربون من بيد الله في 
م���ن أجور  االق���ت���ط���اع  م���وض���وع 

المتغيبين. البرلمانيين 

ال��م��ص��ادر ن��ف��س��ه��ا، ت��ؤك��د أن 
خطوة رشيد الطالبي العلمي التي 
عن  بإعالنه  عليها  أق��دم  قد  ك��ان 
أسماء النواب المتغيبين والتهديد 
ب��االق��ت��ط��اع م���ن أج���وره���م دون 
لكي  الله  بيد  غرفة  م��ع  تنسيق 
البرلمانيين  على  القرار  يسري 
برمتهم، كانت قد أغضبت بيد الله 
العلمي  الطالبي  لتحدي  ودفعته 

من  االقتطاع  على  يجرأ  لم  الذي 
اليوم،  ح��ت��ى  ل��ل��ن��واب  أج���ر  أي 
أسمائهم  تالوة  على  واالقتصار 
الذي  الله  بيد  عكس  فقط،  علنا 
تجاوز مرحلة التشهير بالمتغيبين 
إلى مرحلة االقتطاع الذي سينفذ 
م��ن أجور  األس��ب��وع  ه��ذا  رسميا 
البرلمانيين  ال��م��س��ت��ش��اري��ن 

المتغيبين.

تكتم شديد على 
اعتقال مسؤولني 

ومقاولني في العيون
> الرباط. األسبوع

أكدت مصادر مطلعة من 
هذه  أن  الحكومة  داخ��ل 
األخيرة قد تتراجع أو على 
األقل تؤجل خطوة تأمين 
االجتماعية  ال��ح��م��اي��ة 
لعدد  الصحية  والتغطية 
من المهن الحرة كالطلبة 
والمهندسين، والتي أعلن 
وزير التشغيل والشؤون 
السالم  عبد  االجتماعية 
دخولها  ع��ن   الصديقي 
فاتح  ي��وم  التنفيذ  حيز 

يناير 2016.
وزارة  م����ن  م����ص����ادر 
تمويل  أن  أكدت  المالية، 
هذه العمليات المكلفة جد 
وزارة  وترفضه  ص��ع��ب، 

االقتصاد والمالية بسبب 
غياب االعتمادات المالية 
وهو التحدي الذي يواجه 
هذا المشروع الحكومي، 

خاصة وأن وزارة المالية 
في حالة ما إذا تم تطبيق 
النساء  دع�����م  م����رس����وم 
األرامل فإنها ستعجز عن 

حماية  ع��م��ل��ي��ة  ت��م��وي��ل 
تقل  ال  أخ��رى  اجتماعية 

أهمية.
من جهة أخ��رى، تؤكد 

وزارة  داخ��ل  من  مصادر 
المشكل  أن  ال��ت��ش��غ��ي��ل 
المطروح ليس من وزارة 
المالية، ولكن هناك خالف 
حاد حول أقساط وحجم 
والذي  العملية  ت��م��وي��ل 
ألن  المالية  وزارة  تتجه 
يكون مجانا للطلبة، بينما 
مصاريف  اق��ت��س��ام  ي��ت��م 
ميزانية  ب��ي��ن  االق��ت��ط��اع 
الدولة وباقي المنخرطين 
الذين  ال��ح��رة  المهن  م��ن 
عليهم أن يدفعوا أكثر من 
صندوق  لتمويل  ال��دول��ة 
التقاعد الخاص بهم »كي 
ال يتعرض هذا الصندوق 
لمصير صناديق التقاعد 
األخرى المهددة باإلفالس«، 

يقول ذات المصدر.

توجه حكومي لحرمان الطلبة والمهندسين من التغطية الصحية

> الرباط. األسبوع

إن  الفرنسية  القنوات  إح��دى  قالت 
الفرنسيين،  الصحفيين  ط��رد  حقيقة 
األسبوع الماضي، من التراب المغربي 
ي��ع��ود ألس��ب��اب غير األس��ب��اب ال��ت��ي تم 
بتصوير  ت��ت��ع��ل��ق  وال���ت���ي  إع���الن���ه���ا، 
أو  فبراير   20 حركة  ع��ن  رب��ورت��اج��ات 
بالتواجد فوق التراب المغربي بدون سند 

قانوني.
الصحفيين  ب��أن  قالت  ذاتها  القناة 
كانوا ينجزون ربورتاجات حول حقيقة 
االقتصاد المغربي عموما، وحول وضعية 
العقار المهدد بالسكتة القلبية خصوصا، 

والفساد  التالعبات  كثرة  بسبب  وذلك 
الذي ينخر االقتصاد المغربي، وهو ما 
االقتصاد  في صورة  بقوة  كان سيؤثر 

المغربي في الداخل والخارج.
وكانت السلطات المغربية عبر والية 
الرباط - سال - زمور - زعير قد أكدت 
على  بناء  ك��ان  الصحفيين  ترحيل  أن 
»رصد مجموعة من التحركات المشبوهة 
وغير القانونية التي تتعارض مع القانون 
الجاري به العمل في التصوير الصحفي«، 
وأن »النيابة العامة أمرت بالحجز على 
آالت التصوير التي كانوا يستعملونها 
دون ترخيص، ويحرصون على دسها في 

إحدى المباني«.

قناة فرنسية تقول إن أزمة العقار
 وراء طرد الصحفيين الفرنسيين

هل زف الوزير الصديقي بشرى كاذبة للمغاربة؟

الفلوس، وكان رئيسا للكشفية الحسنية في جلسة مع المسؤولين عن قطاع  الكريم  عبد 
الشبيبة والرياضة والكشفية.

وقد جلس عن يمينه، العلمي، وكان مسؤوال في وزارة الشبيبة.

عبد السالم 
الصديقي

مدينة
 العيون

مونية
 بوستة
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> وكاالت

يدرس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
عيسى  الكاميروني  برئاسة  »الكاف« 
بطولة  انطالق  موعد  تأجيل  حياتو، 
المقرر   2023 اإلفريقية  األم��م  ك��أس 
إقامتها في غينيا، حال اتخاذ االتحاد 
بإقامة  رسميا  ق���رارا  »فيفا«  ال��دول��ي 
بطولة كأس العالم 2022 بقطر خالل 

شهري نونبر ودجنبر.
 وقال »جونيور بينيام« مدير االتصال 
باالتحاد اإلفريقي في تصريحات لهيئة 
سي«:  ب��ي  »ب��ي  البريطانية  اإلذاع����ة 
»الكاف يرحب بأي قرار يتخذه االتحاد 
مونديال  إقامة  موعد  بشأن  ال��دول��ي 

2022«. وأضاف: »إذا استقر االتحاد 
 2022 المونديال  إقامة  على  الدولي 
ودجنبر، سيعقد  نونبر  خالل شهري 
اجتماعا  بالكاف  التنفيذي  المكتب 
البطولة،  إلقامة  جديد  موعد  لتحديد 
خاصة وأنه من غير المنطقي أن تقام 
بطولة كأس األمم اإلفريقية بعد شهر 

على ختام المونديال«.
وكان الكاف قد رفض طلب المغرب 
األمر  وتطور  الكان،  بتأجيل  القاضي 
إلى حد فرض عقوبات بالماليير على 
االتحاد  أعضاء  أن  غير  ال��م��غ��رب)..(، 
المرة  ه����ذه  ال���ق���دم  ل���ك���رة  اإلف���ري���ق���ي 
الجامعة  رئيس  لمقترح  متحمسون 

الدولية »جوزيف بالتير«.

> الرباط. وكاالت

مرور  منع  إل��ى  المغرب  س��ارع 
ترابه  ف���وق  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال���ط���ائ���رات 
ب��ع��د إطالق  م��ب��اش��رة  ال���وط���ن���ي، 
وتقول  للرباط،  »داع��ش«  تهديدات 
مصادر مطلعة إن تعليق الطيران 
الرؤية  انتظار وضوح  مؤقت، في 
إزاء المخاطر اإلرهابية، ويعد هذا 
األمر ثاني إجراء عسكري من نوعه 
بطاريات صواريخ  قرار نشر  بعد 
الشواطئ  على  للطائرات  مضادة 

المغربية.
وعزت وزارتا الداخلية والتجهيز 
والنقل هذا القرار إلى »عدم مطابقة 
إجراءات تسيير الرحالت«، انطالقا 
معايير  مع  الليبية  المطارات  من 

الهيئات  تفرضها  التي  السالمة 
ويقول  المدني،  للطيران  الدولية 
المهتمون بالشؤون األمنية بأن قرار 
تنطلق  استباقية  خطوة  المغرب، 
بعيون  الليبي  ال��واق��ع  ق���راءة  م��ن 

مغربية.
في السياق ذاته، نبهت أوساط 
مهتمة إلى ضرورة االهتمام باليد 
إلى  المهاجرة  المغربية  العاملة 
فخ  ف��ي  سقوطها  لتجنب  ليبيا، 
»داع���������ش«، س������واء ت��ع��ل��ق األم����ر 
بااللتحاق بهذا التنظيم أو بالوقوع 
ك��أس��رى.. وه��و م��ا ي��ف��رض تجند 
الحكومة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه في 
ظل وجود أعداد كبيرة من المغاربة 
المريع  للسيناريو  تجنبا  هناك، 

لألسرى المصريين)..(.

> تندوف. عبد اهلل جداد

في الوقت الذي أقلعت فيه الطائرة اإلسبانية التي تقل 
الممثل الشخصي لألمين العام لألمم المتحدة »كريستوفر 
روس« من تندوف نحو نواكشوط العاصمة الموريطانية، 
قدمت طائرة خاصة من الجزائر لتحمل أكبر وفد من قيادة 
البوليساريو في زيارة رسمية للجزائر، يتقدمه محمد عبد 
العزيز األمين العام للبوليساريو. وما أثار انتباه المالحظين 
أنه أول وفد كبير من هذا الحجم والمستوى يزور الجزائر، 
فهو ممثل لكل القبائل المتواجدة بالمخيمات كالركيبات، 
تيدرارين،  وأوالد  ادليم،  أوالد  وثكنة  والساحل،  والشرق، 
السبع..  أبي  العينين، وأوالد  ماء  والعروصيين، والشيخ 

وهي تبدو تعليمات صادرة عن محمد عبد العزيز.
حضور هذا الوفد بالجزائر يحمل أسرارا ويخفي وجود 
مثل  القبائل،  جميع  فيه  تشارك  أن  يجب  خطير  مشروع 
مسؤولية قرار وقف إطالق النار. الوفد استقبل من طرف 
سالل، الذي يعتبر الرئيس الفعلي للجزائر، ووزير الخارجية، 
وعقد اجتماعا سريا ومطوال مع المدير العام للمخابرات 
العسكرية الجزائرية بحضور رئيس هيئة األركان، لم يتسرب 
عنه أي شيء عن فتوى المداوالت وال عن المشروع الذي 
قدمه روس لقيادة البوليساريو، والذي رمى بها نحو الجزائر 
في أقل من 12 ساعة بعد لقائه مع زعيم البوليساريو... غير 
أن مصادر أخرى كشفت عن أن روس قال للبوليساريو أن 
النزاع طال أكثر من الالزم والبد له من حل مستعجل، وهو 
الخيار الذي يتراوح بين الحكم الفيدرالي، أو تحويل الملف 
إلى مجلس األمن الذي سيقرر الحل الذي يراه مناسبا وهو 
ما تخاف منه جبهة البوليساريو التي لن يكون في صالحها، 
والحكم الفيدرالي، هو حل أكبر وأشمل من 
وال  االستقالل.  من  وأقل  الذاتي،  الحكم 
شك أن نتيجة المداوالت والنقاشات 
ب����ي����ن ال����س����ل����ط����ات ال����ج����زائ����ري����ة 
الجزائر  ستجعل  وال��ص��ح��راوي��ة، 
تحضر الجواب لروس خالل زيارته 
للعاصمة الجزائرية كما يدل على 
أن النزاع في الصحراء مقدم على 
ت��غ��ي��ي��رات ك��ب��ي��رة ق���د ت��غ��ي��ر كل 

المعطيات.

حياتو يرفض تأجيل الكان في
املغرب ويقبل تأجيله في غينيا

من يحمي مغاربة ليبيا من »داعش«?

وفد كبير من البوليساريو في 
ضيافة املخابرات اجلزائرية

بالموازاة مع زيارة روس لموريطانيا

لم يجد أحد املتابعني الكبار في ملف ضخم، 
بجهة الغرب، من طريقة ليصفي بها حسابه 
مع خصمه سوى استعمال »املقص«.. املتضرر 
املضروب في وجهه، رفض في البداية التنازل 
مورست  كبيرة  ضغوطا  أن  غير  حقه،  عن 
عليه لطي امللف قبل الوصول للقضاء، ويقال 
علما  حكومية،  أوساط  إلى  وصل  امللف  إن 
في  كبير  حزب  على  محسوب  املعتدي  أن 

احلكومة)..(. 

لبعض  قال  بالرباط،  كبير  هولندي  مسؤول 
االنفصالية  للحركة  قيمة  ال  إنه  املتسائلني، 
شعو،  سعيد  الهارب«  »املتهم  أعلنها  التي 
يتجاوزون  ال  للقاءاتها  احلاضرين  أن  بدليل 
مصادر  تؤكد  بينما  األصابع،  رؤوس  عدد 
أخرى أن السفارة الهولندية نشطت أكثر من 
خلدمة  إعالميني  تكوين  في  مضى  وقت  أي 

خط حتريري معني)..(.

لوزارة  العام  الكاتب  العكاري  كرمي  استأنف 
داخل  عاٍد  بشكل  مهامه  والرياضة،  الشباب 
عالقته  أن  املؤشرات  جل  وتؤكد  الوزارة، 
املكلف  العنصر  بالوزير  العسل  مع  كالسمن 
آخر،  إشعار  حتى  الوزارة  شؤون  بتدبير 
»كرطت«  التي  »الكراطة«  فضيحة  اندالع  منذ 
الوزير أوزين ولم »تكرط« الكاتب العام، رغم 
املكلفة  الشركات  أصحاب  طرف  من  اتهامه 
بالعشب في مركب موالي عبد الله الذي شهد 

الفضيحة)..(.  

اقترحه  الذي  اليوم  هو  فبراير   24 يوم 
لالحتفاء  التازي  الهادي  عبد  األكادميي 
 24 أن  غير  بطوطة«،  »ابن  املغربي  بالرحالة 
فبراير لهذه السنة تزامن مع وجود »التازي« 
بعض  بينما  مقلقة،  صحية  وضعية  في 
املتصلني مع ابنته قالوا إنها أكدت لهم بأنه 

بخير.

لم تقلق تهديدات »داعش« للرباط أي وزير في 
حكومة عبد اإلله بن كيران، والدليل هو أنهم 
العاصمة  شوارع  في  حرية  بكل  يتجولون 
بدون برتوكول، وبعد أن شوهد أحدهم وهو 
يشتري »الكومير« بلباس منزلي، شوهد خالل 
األيام األخيرة وزير آخر وهو يقتني العصير 

من »محلبة« بشارع محمد اخلامس.

القطب  من  موقف  أي  اآلن  حتى  يصدر  لم 
»احلركة  إزاء  أحرضان  احملجوبي  احلركي 
احلركيني،  بعض  أطلقها  التي  التصحيحية« 
بعض  بأن  قوله  عنه  نقل  منه  مقربا  أن  غير 
اآلخر  البعض  بينما  »رجال«  فيها  املشاركني 
»منافقون«، باملوازاة مع شروع أصحابها في 
قد  الذي  األول  اإلعالمي  خلروجهم  اإلعداد 
يتوج بعودة الوزير السابق و»املبعد« سعيد 

أولباشا.

قصص رعاة املاعز ال تنتهي أبدا في املغرب، 
ميلود  احلاج  إليه  وصل  الذي  املجد  فبعد 
وبعد  املاعز،  رعي  من  منطلقا  الشعبي 
يرعى  كان  بأنه  الصديقي  الوزير  تصريح 
املاعز، جاء الدور على الوزيرة الفرنسية من 
أصول مغربية جناة بلقاسم، التي قالت إنها 
قامت برعي ماعز العائلة لفترة غير قصيرة، 
في  الناظور،  بضواحي  شيكر  بني  مبنطقة 

حوار أجرته معها  مجلة »نيويورك تاميز«.

اجلريدة  مشاكل  على  بعد  الستار  يسدل  لم 
اليومية املتوقفة عن الصدور بشكل مزاجي)..( 
بعض  أن  املصادر  بعض  تؤكد  وبينما 
احلضور،  على  مواظبني  مازالوا  الصحفيني 
رغم عدم إصدار اجلريدة، قال أحد »الزمالء« 
غير  وضع  على  احتجاجا  استقالته  قدم  إنه 
طبيعي، حيث يتحدث »الناس« في كل مرة عن 

تعيني مدير جديد، واحلالة مازالت هي هي.

افتتاح  خبر  »األسبوع« صحة  قراء  أحد  أكد 
وزير  طرف  من  الرباط  في  كبرى  مدرسة 
املصروفة  املبالغ  أن  أكد  أنه  غير  سابق، 
ماليير،   3 وليس  ماليير   8 جتاوزت  عليها 
مؤكدا احتمال اختباء الوزير وراء زوجته في 
السجالت التجارية، غير أن سر هذه املدرسة 
ويخشى  الوزارة،  أطراف  على  متداوال  بات 
املعنيون باألمر استغالله في حملة انتخابية 

ما خفي

> البيضاء. األسبوع

مغربية  ي��ه��ودي��ة  ن��اش��دت 
ملك البالد، في رسالة منشورة 
وقالت  اإللكترونية،  بالقنوات 
ل���ذل���ك، حتى  إن���ه���ا م��ض��ط��رة 
يوجد من يبلغ الرسالة للملك 

محمد السادس.
وكانت ضغوط حتمية، قد 
بيع  بتأخير  القضاء  أل��زم��ت 
ثمانية  ت��س��اوي  ال��ت��ي  الفيال 
نيكول  الكاتبة،  لكن  ماليير، 
يهودية  ت��ت��ه��م  ال���غ���ري���س���ي، 
أخ�����رى ب��أن��ه��ا ت��ت��الع��ب كما 
املجاورة  ال��ف��ي��ال  وأن  ت��ري��د، 
لبيت امللك في حي أنفا بالدار 
مصرحة  س��ت��ب��اع،  ال��ب��ي��ض��اء، 
احلاضرين  أمام  عاٍل  بصوت 
تعاشر  بأنها  اجللسات،  ف��ي 
الشيء  ك���ب���ي���را)...(،  ق��اض��ي��ا 
العدل،  وزير  على  يحتم  الذي 
ف���ت���ح حت��ق��ي��ق ق���ض���ائ���ي في 

املوضوع.
ال����ك����ات����ب����ة ال����ي����ه����ودي����ة 
البيضاء،  ال��دار  في  الساكنة 
ت��ش��ب��ه ال���وض���ع احل���ال���ي في 

فيلم  نعيش  بأننا  رسالتها 
إلى  ملمحة  ن��وس��ت��را«  »ك���وزا 
احلق  عبد  اليهودي  وضعية 
أيضا ضحية  ذه��ب هو  ال��ذي 
عمارته  وب��ي��ع��ت  ال���ت���الع���ب، 
فاضطر للهجرة إلى إسرائيل 

في هذا الشهر.
والواقع أن هذه اليهودية 

تصيح  ال����ت����ي  ال���ش���ج���اع���ة 
وخوفها  ل��ل��م��غ��رب  ب��وف��ائ��ه��ا 
واستقراره،  اس��ت��ق��الل��ه  ع��ل��ى 
هو أن عصابة تتزعمها إحدى 
إلصدار  خططت  اليهوديات، 
صدر  فوطوكوبي)...(  وثائق 
الثري  على  احلكم مبقتضاها 
يباع  ب��أن  شتريت،  اليهودي 

امللكي،  للقصر  امل��ج��اور  بيته 
بثمانية  اش����ت����راه  وال�������ذي 
ثالثة  فيه  دفع  ملشتر  ماليير، 
عدد  األس��ب��وع،  )انظر  ماليير 
29 يناير 2015(، الشيء الذي 
سيحتم عليه توقيف مشاريعه 
اجلهات  مختلف  في  باملاليير 

املغربية.
الرسالة  ��َه��ة  ُم��َوجِّ وت��ص��ر 
تعبيرات  ل���س���رد  امل��ف��ت��وح��ة 
م���ن اخل���ط���ورة مب��ك��ان جتاه 
ال����ت����ع����ل����ي����م����ات ال������ص������ادرة 
ب����ال����ت����ل����ي����ف����ون����ات، ل���ت���ك���ون 
مرتسمة  السلبية،  املؤشرات 
البيت  وج����وه ص��اح��ب  ع��ل��ى 
يغادره، وهو جالس  قد  الذي 
اإلنصاف،  ينتظر  في احملكمة 

وبجانبه زوجته وابنتيه.
لتسائل املراسلة اليهودية 
ك��ات��ب��ة ))س���ي���دن���ا، ه���ل هذه 
ستحول  القضائية  احل���االت 
منكوبة((  ج��ه��ة  إل���ى  امل��غ��رب 
اليهودية،  الكاتبة  مذكرة هذه 
وقد  باملغرب،  مرتبطة  بأنها 
الغريسي  روبير  والدها  كان 

قد توصل بوسام العرش.

طوفان التالعب بالقضاء يهدد المغرب
يهودية مغربية تستنجد بالملك

تحـت األضـواء

عبد المالك 
سالل

اليهودي 
شتريت
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ما بعد حل مجلسي الشمال والجنوب

> الرباط. األسبوع

بن  أن حكومة  يتضح 
التحديات  تواجه  كيران 
االنتخابات  جميع  ف��ي 
بإجرائها،  التزمت  التي 
من  جليا  يبدو  ما  وه��ذا 
داخل كواليس اجتماعات 
اللجنة المركزية المؤقتة 
التي أعلن عنها الحسين 
الصحة  وزي����ر  ال�����وردي 
ق��راره بحل  مباشرة بعد 
مجلسي الصيدلة »مجلس 
ومجلس  ال����ش����م����ال 

الجنوب«.
ه���������ذه ال���ل���ج���ن���ة 
ال����م����ؤق����ت����ة ال���ت���ي 
وض��ع��ه��ا ال����وردي 
لإلعداد النتخابات 
الصيادلة  نقابات 
خالفاتهم  ب���ع���د 
والتي  ال���ح���ادة، 
لها  حدد  قد  كان 
تاريخ 15 شتنبر 
كأقصى   2015

مشاكل  ت���واج���ه  أج�����ل، 
اإلعداد  ف��ي  وص��ع��وب��ات 
لهذه االنتخابات بطريقة 
األسلوب  تتفادى  جديدة 
يتم  ح����ي����ث  ال�����ق�����دي�����م، 
بالمراسلة  ال��ت��ص��وي��ت 
لجميع  ال���ب���ري���د  وع���ب���ر 
جميع  ف���ي  ال���ص���ي���ادل���ة 

مدنهم.
هذه اللجنة، وهي تعد 
اللوجستيكي  مشروعها 
من  ال��ص��ي��ادل��ة  لتمكين 
في  المباشر  التصويت 
مدنهم النتخاب مجلسين 
بالمغرب  ل���ل���ص���ي���ادل���ة 
»مجلس الشمال ومجلس 

الجنوب كما كان معموال 
به من قبل«، تواجه تيارا 
الصيادلة  داخ����ل  ق��وي��ا 
النظام  ه������ذا  ي����رف����ض 
ويطالب بمجالس جهوية 
للصيادلة وبهيئة وطنية 
بين  ت���ن���س���ق  واح����������دة 
كما  الجهوية  المجالس 

هو معمول به في عدد من 
ومنها  األخ��رى  الهيئات 
ج�����م�����ع�����ي�����ات ه����ي����ئ����ات 
وف���ي حالة  ال��م��ح��ام��ي��ن، 
بهذا  ال��ص��ي��ادل��ة  تمسك 
التهديد  تحت  المطلب 
االنتخابات  ب��م��ق��اط��ع��ة 
اللجنة  »ستكون  المقبلة 
ملزمة بتأجيل االنتخابات 
تصور  وإع����داد  المقبلة 
جديد يتطلب وقتا إضافيا 
لن يقل عن سنة أخرى«، 

تقول نفس المصادر.
أن  ينتظر  ذل����ك،  إل���ى 
الصيادلة  راب��ط��ة  ت��ك��ون 
عقدت  ق��د  االستقالليين 
قصد  ص��ح��ف��ي��ة  ن�������دوة 
تسليط الضوء على هذا 
سمته  وم�����ا  ال���م���ش���ك���ل، 
يعيشها  التي  المشاكل 
واألدوية  الصيدلة  قطاع 
في المغرب في ظل غياب 
وطنية  دوائ��ي��ة  سياسة 
انتظارات  م��ع  تتماشى 

مهنيي القطاع.

الوزير الوردي يفشل في جمع صيادلة املغرب بعد أن شتتهم
> الرباط. األسبوع

هل حقا تتجه أحزاب المعارضة وبخاصة حزبا االتحاد االشتراكي 
واالستقالل إلى مقاطعة االنتخابات الترابية القادمة؟ أم فقط تضغط 
على عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة لتمهيده مستقبال للقبول برأس 
بعض  طرحته  السؤال  هذا  الحالي؟  الداخلية  وزي��ر  حصاد  محمد 

األطراف، لكون بعض هذه القيادات تطرحه بجدية 
الموسع  الحكومي  التعديل  اقتراب  مع  خاصة 
البام  ح���زب  لضغط  خ��ض��وع��ه  ب��ع��د  وخ��اص��ة 
جهة  إل��ى  الحسيمة  إقليم  ضم  من  وتمكينهم 
الجهوي  ال��ت��ق��س��ي��م  ف���ي  ت���ط���وان   - ط��ن��ج��ة 

الجديد.
هذه المصادر تؤكد أن صرامة محمد حصاد 

التي طبقها في حق الجمعيات الحقوقية 
بما فيها الجمعيات القريبة من اليسار 
وعزمه على تطبيق ذات الصرامة تجاه 
مطالب الحزبين من جهة، ومن جهة 
العدالة  م��ع  ت��ق��ارب��ه  بسبب  أخ���رى 
والتنمية الذي دفع بقيادات االتحاد 
المطالبة  ات��ج��اه  ف��ي  واالس��ت��ق��الل 
بتبديله أو على األقل اقتسام إشرافه 
على االنتخابات مع الوزير المنتدب 
في الداخلية الشرقي اضريس، فهل 
برأس  كيران ويضحي  بن  يفعلها 

محمد حصاد؟

مشروع حزبي مشترك للتخلص 
من الوزير حصاد

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...
> الرباط. األسبوع

المال  ال حديث داخل أسواق 
والعقار إال عن قنبلة عقارية كبرى 
ت��ق��ت��رب م��ن االن��ف��ج��ار ف��ي وجه 
عقارية  شركة  وتهم  الحكومة، 
خاصة كبرى في المغرب أفلست 
وإجراءات تصفيتها في الطريق 
دون علم المتعاقدين المباشرين 
معها. تحكي ذات المصادر أن هذه 
الشركة الكبرى التي دخلت سوق 

ب��ق��وة ودش��ن��ت مشاريع  ال��ع��ق��ار 
سكنية في أغلب المدن المغربية 
الكبرى وسارت تنافس الضحى 
والعمران، قد فشلت في التسويق 
وغرقت في الديون وتعيش شبه 
انهيار كلي وقامت األبناك بالحجز 
دون  وممتلكاتها  أراضيها  على 
وأن  القضائية،  األحكام  انتظار 

الخبر يسري في تكتم شديد.
قوة هذه القنبلة، بحسب ذات 
ال���م���ق���رب���ي���ن، ت��ك��م��ن ح���ي���ن علم 

المستفيدين والمقتنين لشقق هذه 
الشركة دون تسلمها بعد »بحيث 
دفعوا جلهم تسبيقات كبرى تصل 
في بعض األحيان نسبة 50 في 
االق��ت��ن��اء دون  مبلغ  م��ن  ال��م��ائ��ة 
رد  سيكون  فكيف  بعد«،  التسلم 
ف��ع��ل ه����ؤالء ال��م��واط��ن��ي��ن حين 
ممتلكات  ج��م��ي��ع  ب���أن  ي��ع��ل��م��ون 
وأراضي  ودفوعاتهم،  الشركة، 
الشركة وأراضيهم قد تم الحجز 

عليها من طرف البنوك؟

إفالس شركة عقارية كبرى
 وزبناؤها في »دار  غفلون«

> الرباط. األسبوع

اختار القيادي في حزب األصالة والمعاصرة عبد 
ملف  مع  للتفاعل  خاصة  طريقة  وهبي  اللطيف 
»األسبوع« الصادر تحت عنوان: »الخديعة الكبرى.. 
النواب  البرلمانيين الشباب داخل مجلس  وجود 

غير دستوري« )عدد 12 فبراير 2015(.
حيث قرر بالتزامن مع الذكرى الرابعة لحركة 20 
نظام  بموجبه  يلغي  قانون  مقترح  فبراير، وضع 
العمل بالالئحة الوطنية للشباب في البرلمان التي 
جرى تطبيقها في االنتخابات التشريعية لنونبر 

2011، والتي مكنت 30 شابا من بلوغ البرلمان.
اعتراضات  يلقى  الذي  مقترحه  في  أكد  وهبي 
والفرق  السياسية  األح��زاب  أغلب  وسط  واسعة 
البرلمانية بما فيها حزب الجرار الذي ينتمي إليه، 

»أكد« أن الالئحة الوطنية للشباب 
التي تم وضعها لتعزيز البرلمان 
بكفاءات شابة من أبناء الشعب 
بأبشع  استغاللها  تم  المغربي 
الطرق من طرف قيادات بعض 
أبنائهم  إلدخ�������ال  األح��������زاب 
على  التحايل  وت��م  للبرلمان، 
باستثناء  لها  المنظم  القانون 
له  انتخابهم  ك��ان  قليلة  قلة 
فكانت  األغلبية  أم��ا  شرعية، 
ع��ب��ارة ع��ن ري���ع س��ي��اس��ي تم 
توزيعه بناء على عدة معايير 

غير أخالقية.
المصادر ذاتها أشارت إلى 
أن وهبي أكد أن النتيجة بعد 

وجود  هي  أرب��ع سنوات 
شبان  ث��الث��ة  أو  ش��اب��ي��ن 
مضافة،  ق��ي��م��ة  ش��ك��ل��وا 
والباقي مجرد عالة وريع 

سياسي غير مبرر.
ال���ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر أن 
المحامي وهبي يعكف على 
وضع تقرير مواٍز يثبت من 
خالله معايير انتخاب أغلب 
هؤالء الشباب الذين صاروا 
أغلبيتهم  )ف��ي  برلمانيين 
بالقرابة  إم����ا  ال��س��اح��ق��ة( 
أبناء  وض��ع  عبر  العائلية 
العائالت السياسية أو بناء 
على الوالء لبعض القيادات.

وجود الشباب في البرملان ريع سياسي يجب إلغاؤه بالقانون
رسالة »األسبوع الصحفي« التي التقطها المحامي وهبي

هذا الخبر

> الرباط. األسبوع

تشبث مصطفى الرميد وزير العدل 
والحريات بأولوية مشاريع القوانين 
بالسلطة  ال��م��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
القضائية، وكذا محمد حصاد بأولوية 
التنظيمية  القوانين  وباستعجالية 
البرلمان  أشغال  يربك  لالنتخابات، 

ويؤجل عقد دورة استثنائية.
ويرى برلمانيون أن تمسك كل طرف 
من  يجعل  ق��وان��ي��ن��ه  باستعجالية 
الصعب على البرلمان مناقشة أربعة 
)قانون  ضخمة  تنظيمية  ق��وان��ي��ن 
مجلس السلطة القضائية، والقانون 
والقانون  ل��ل��ج��ه��ات،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
الترابية،  ل��ل��ج��م��اع��ات  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
والقانون المتعلق بالعماالت واألقاليم( 
داخل لجنتي العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان ولجنة الداخلية خالل شهر 
م��ارس، مما يؤكد ع��دم إج��راء دورة 

استثنائية للبرلمان البتة.

الدورة االستثنائية
للبرملان في مهب الريح

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

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

الشرعية. 
حصات العالج بالموعد

الهاتف: 60 72 59 62 06
العنوان:  شارع الوفاء، رقم الدار: 33، حي 

الزاوية سيدي قاسم 

> الرباط. األسبوع

يبدو أن حرب الظفر برئاسة الجهات 
الترابية الجديدة قد انطلقت »من زاوية 
معركة  حتى  قبل  مبكرا  التحالفات« 
تناقش  لم  التي  االنتخابية  القوانين 

بعد داخل مجلس النواب.
فقد علمت »األسبوع« أن قيادات في 
حزب العدالة والتنمية تناقش خيارات 
أولية تبلور رؤيتها للتحالفات الحزبية 
تتجه  والتي  الجهوية،  حول  المقبلة 
إلى تبني خيار إجراء تحالفات خالل 
االنتخابات الجهوية المقبلة تنسجم 

على  الحالي،  الحكومي  والتحالف 
عكس التحالفات الجهوية في السنين 
فيها  تعطى  ك��ان��ت  وال��ت��ي  السابقة 
الحرية لألحزاب في الجهات لتختار 
ارتباط  دون  م��ح��ل��ي��ا  ي��ن��اس��ب��ه��ا  م���ا 

بالمركز.
القيادات نفسها التي تناقش الفكرة 
أوال، وتستعد لطرحها داخل  داخليا 
األمانة العامة للحزب، والتي إذا تبناها 
سيتم طرحها داخل اجتماعات األغلبية، 
الجهوي  التنظيم  ك��ون  م��ن  تنطلق 
الجديد في المغرب سيتكون من جهات 
عبارة عن مؤسسات قوية ال تقل أهمية 

عن مؤسسة الحكومة، ومن تم تستحق 
والتحالف  تنسجم  تحالفات عقالنية 
الحكومة  ف��ي  ال��م��وج��ود  ال��س��ي��اس��ي 

الحالية أو في المعارضة.
من جهتهما، يستعد حزبا االتحاد 
إلى  بدورهما  االشتراكي واالستقالل 
حظوظ  تبحث  مشتركة  لجينة  خلق 
وإمكانيات التنسيق بين الطرفين على 
مستوى االنتخابات الجهوية وتنفتح 
على بعض األحزاب السياسية األخرى، 
ببعض  ال��ف��وز  ع��ل��ى  للتركيز  وذل���ك 
ال��ج��ه��ات ال���ت���ي ب��ه��ا ح���ظ���وظ قوية 

للحزبين.

تحركات 
الستنساخ 

التحالف 
على  الحكومي 

الجهات مستوى 

المؤتمر الثاني  
لرابطة 

الصيادلة 
االستقالليين

حصاد

مقتطف من عدد 15 فبراير 2015



هذه الكلمة المكونة من أربعة حروف، كانت 
ومازالت ومنذ أن خلق الحق سبحانه البسيطة 
وهي محل نقاش وجدل حول مفهومها وبدايتها 
ونهايتها وطريقة ممارستها، وبيان أنواعها وهل 
يختلف مضمونها باختالف الزمان والمكان، بل 
أجلها  من  واإليمان، شنت  العقيدة  وباختالف 
في  وح��ار  الفتن،  بسببها  واندلعت  ال��ح��روب، 
على  الدساتير  وحرصت  الفالسفة،  تعريفها 
مفهومها  مازال  ذلك  ومع  بنودها  في  إدراجها 
غامضا لم يستقر له قرار، وأصبح كل واحد يفسر 
مضمون الحرية حسب هواه، ووفق نزاعاته، غير 

مباٍل بمفهوم اآلخرين.
 لكن تم االتفاق على حد أدنى من القواعد التي 
يجب أن يقوم عليها مفهوم الحرية، وأن يؤخذ 
بعين االعتبار عند ممارستها، ومن تلك القواعد 
أن للحرية حدود يجب عدم تجاوزها وإال انقلبت 
أي  في  فرد  كل  حرية  وأن  عارمة،  فوضى  إلى 
مجتمع تنتهي عندما تبدأ حرية اآلخرين، وأن 
لحق  ولو  يستخدم  مطلقا  حقا  ليست  الحرية 
ل��ه��ا وظيفة  ال��ح��ري��ة  وأن  ب��اآلخ��ري��ن،  ال��ض��رر 
اجتماعية أكثر من كونها آلة مسخرة في يد من 
يعبث بها، ليمس الثوابت والمقدسات ويطعن 

في الشرف والكرامة والمشاعر.
من يمارس الحرية يجب عليه أن يتذكر أنه ال 
يعيش وحده في عالم تتجاذبه التيارات المختلفة 
والمعتقدات المتباينة، ويسود فيه تنوع السلوك 
والعادات واألع��راف، والحرية لها فروع، منها 
التفكير،  وحرية  الرأي،  وحرية  التعبير،  حرية 
وحرية االعتقاد، وحرية التجول، وحرية اإلضراب، 
والحرية اللصيقة بشخص اإلنسان كحريته في 

جسده.
وغير  مطلقة  التعبير  حرية  بأن  أخذنا  وإذا 
مقيدة بأي قيد، فسنطلق العنان للساننا، ونرمي 
ونترك  الشرفاء،  سمعة  ونشوه  المحصنات، 
جوارحنا ترتكب ما يحلو لها، ولماذا ال نقول 
بأن حرية التجول ال يقيدها أي قيد مثل حرية 
المنازل  باقتحام  ألنفسنا  فسنسمح  التعبير، 
ال��ح��دود والدخول  وه��ت��ك ح��رم��ات��ه��ا، وع��ب��ور 
لألراضي بصفة غير مشروعة، ولماذا ال نقول 
الناس  أم��وال  على  فنستولي  التملك،  بحرية 
ولما ال  وممتلكاتهم، ونستولي على ودائعهم، 
نقول بأن حرية اإلضراب حرية مطلقة فنعتصم 
في بيوتنا ونطالب بأداء أجورنا، ولماذا ال نقول 
بأن الحرية تسمح لنا بالعبث بأجسادنا فنقترف 

المنكرات جهارا، ونرتكب الفحشاء نهارا.
التعايش في هذا العالم الذي أصبح بمثابة 
قرية صغيرة، وسكانه كالجيران بعضهم لصيق 
بالبعض اآلخر يفرض علينا هذا التعايش أن 
نحترم المشاعر، ونتجنب المواقف والتصرفات 
المؤذية لتلك المشاعر، تصرفات ليس من عواقبها 
سوى توليد الشحناء والبغضاء، وأن ما استقر 
في األذهان وآمنت به القلوب عبر قرون وأجيال 
ال يمكن أن تمتد له األيادي لتسخر منه وتستهزئ 
ل��ل��م��ض��ارب��ات والكسب  م��ن��ه وس��ي��ل��ة  وت��ت��خ��ذ 

المقيت.
إن الفئة التي ترى أن الحرية ال حدود لها، وأنه 
ال توجد قوانين تردع من تجاوز تلك الحدود، 
عليها أن تراجع مواقفها، وأن تطبق مفهوم تلك 
فتلك  للخارج،  في بالدها وال تصدرها  الحرية 

صادرات ممنوع دخولها إلى بالد الغير.
إن الفئة التي ترى أن الحرية ال حدود لها هم  
أولئك الذين قالوا بأن حرية الملكية حرية غير 
مطلقة وأن حرية التملك مقيدة بمراعاة المصلحة 
العامة وسمحوا بانتزاع الملكية للمنفعة العامة؟ 
وأن الملكية أصبحت لها وظيفة اجتماعية، فكذلك 
حرية التعبير لها وظيفة اجتماعية وهي التنوير 
وانتهاك  بالمقدسات  المس  وليس  والتثقيف 
وتمزيقها  السماوية  الكتب  وتحقير  الحرمات، 
وإحراقها، والتطاول على الرموز الدينية، وكلها 
تصرفات خرقاء ال فائدة من ورائها سوى الكسب 
الحرام، وزرع الفتنة في عالم يتوق للعيش في 

هدوء ومحبة وسالم.

الحـــــريـــــة
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

*من هيئة المحامين بالرباط

alousbouea@gmail.com

< العدد: 826
< الخميس 26 فبراير 2015 كواليس األخبار7

> الرباط. األسبوع

م��ؤت��م��ر شبيبة حزب  م��وع��د  اق��ت��راب  م��ع 
األصالة والمعاصرة خالل منتصف شهر مارس 
ارتفعت حرارة االستقطاب وانتقلت  المقبل، 

إلى الجهات واألقاليم.
مصادر من داخل »البام« تؤكد أن االستقطاب 
الجهويين  األم��ن��اء  ع��ب��ر  ان��ط��ل��ق  ب��ال��ج��ه��ات 
يعدون  س���اروا  ال��ذي��ن  للحزب،  واإلقليميين 
الذين  ال��ش��ب��اب  أس��م��اء  بعناية  و»ي��ن��ت��ق��ون« 
س��ي��ح��ض��رون إل���ى ب��وزن��ي��ق��ة ال��ش��ه��ر المقبل 
للمشاركة في المؤتمر الوطني لشبيبة الحزب، 
العام  األمين  اختيار  في  المشاركة  تم  وم��ن 

للتنظيم الشبابي لحزب الجرار.
المصادر ذاتها، أكدت أن األمناء الجهويين 
واإلقليميين للحزب هم من سيحسمون في اسم 
من  المقبل،  للحزب  الشبابي  التنظيم  رئيس 
خالل توصياتهم التي ستمنح لهذا المرشح 
أو ذاك بعد اختيارهم لشباب موالين لهم قصد 

السفر إلى بوزنيقة.
األقاليم  في  الحزب  ويطالب بعض شباب 
بتدخل المكتب السياسي للحزب لوضع شروط 
صارمة للترشح ألمانة التنظيم الشبابي كما 
حصل على مستوى التنظيم النسائي للحزب، 
وذلك من خالل منع مثال الشباب النواب في 
الالئحة الوطنية من الترشح على غرار منع 
نساء الالئحة الوطنية للبرلمان من الترشح 
لقطع  وبالتالي  النسائي،  التنظيم  لرئاسة 
السياسي«  ال���ري���ع  »ش���ب���اب  ع���ن  ال���ط���ري���ق 

المستفيدين من كعكة البرلمان.
عام  كاتب  انتخابات  تحمل  قد  ذل��ك،  إل��ى 
شباب حزب الجرار مفاجأة غير متوقعة تطبخ 
على نار هادئة اليوم، بحيث في الوقت الذي 
المهدي  ال��ش��اب  بانتخاب  الجميع  يتكهن 
بنسعيد رئيسا لهذا التنظيم، هناك جهات قوية 

في الحزب تخبئ مفاجأة كبرى تتمثل في الدفع 
الشاب  العلوي   عمر  اسمه  آخر  باسم شاب 
المتلعثم في اللغة العربية وصديق ابن القيادي 
العلوم  دارس�����ي  وأح����د  ال���ع���م���اري  إل���ي���اس 

السياسية)..(.
أخ���ذ يستقر  ال���ذي  ال��ع��ل��وي  بعمر  ال��دف��ع 
ب��ال��م��غ��رب ب��ع��د دراس��ت��ه ب��ال��خ��ارج وخاصة 
يفسر  ما  وه��و  م��دة  منذ  انطلق  ببريطانيا، 
مؤخرا،  ال��ح��زب  ألنشطة  المكثف  ح��ض��وره 
وإلياس  الباكوري  مصطفى  من  كل  بجانب 

مختلف  في  ويتجلى العماري  التحركات، 

كذلك في انخراطه في تمثيل الحزب في اآلونة 
األخيرة خارج المغرب آخرها باألردن في دورة 
ت��ك��وي��ن��ي��ة ل��ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات ال��ش��اب��ة في 

العالم)..(.
يذكر أن عمر العلوي عضو المجلس الوطني 
لحزب األصالة والمعاصرة هو صاحب كتاب 
  »ce que je veux pour mon pays« )ما 
أريده لبلدي(، الذي تم »التأشير« عليه داخل 
مقر حزب األصالة والمعاصرة بالرباط، حيث 
أراد أصحاب الحزب من وراء هذا الكتاب فسح 
ال��ط��ري��ق أم���ام ه���ذا ال��ش��اب، ن��ح��و مستقبل 
مرسوم)..(، وهو ما يؤكده حضور عدد كبير 
من أعضاء المكتب السياسي في حفل التوقيع 
الذي نظم في الفترة األخيرة، وفي مقدمتهم 
األمين العام للحزب مصطفى الباكوري والشيخ 
وبلجيكا  ألمانيا  م��ن  وض��ي��وف  ال��ل��ه..  بيد 
هو  الكتاب  فكرة  أن صاحب  علما  وهولندا، 
صحفي فرنسي اسمه »فانسون بيرو« حضي 
هو اآلخر بفرصة للظهور في المعرض الدولي 
للكتاب بالدار البيضاء، إلى جانب عمر العلوي 
الذي وجد مكانا بسرعة كبيرة في منصات أكبر 

مهرجان للكتاب تنظمه وزارة الثقافة.
إلى ذلك، تميزت الفترة األخيرة بتحركات 
كبيرة على المستوى اإلعالمي لبعض الشباب 
والمعاصرة  األصالة  ح��زب  في  غيرهم  دون 
كوكوس،  نجوى  »ال��ودادي��ة«  الشابة  أم��ث��ال 
المحسوبة على رئيسة بيت الحكمة خديجة 
الرويسي بحكم اشتغالها في نفس الهيئات 
التي تشتغل فيها خديجة)..(، والتي كتبت عنها 
»ت��ع��رض��ت لتهديد  ك��ون��ه��ا  ال��م��واق��ع  ب��ع��ض 
بالتصفية الجسدية« بحكم مساندتها للصحفية 
»الناجية« من مجزرة »شارلي  الغزوي  زينب 
من  المقرب  الشباب  من  أيضا  وه��ي  إيبدو« 
ال��م��ه��دي ب��ن��س��ع��ي��د ال����ذي ي��وج��د ف���ي مركز 

الدائرة)..(.

الفرق بين »ما أريده لبلدي« و»ما أريده لنفسي«

ما هي حكاية أكثر المرشحين حظا
 لرئاسة شبيبة حزب األصالة والمعاصرة؟

خبايا األمور2
 في ما يجري 

ويدور

عمر العلوي عضو المجلس الوطني 
لحزب األصالة والمعاصرة هو 

 «ce que je veux   صاحب كتاب
«pour mon pays )ما أريده 
لبلدي(، الذي تم »التأشير« عليه 

داخل مقر حزب األصالة والمعاصرة 
بالرباط، حيث أراد أصحاب الحزب 

من وراء هذا الكتاب فسح الطريق 
أمام هذا الشاب نحو مستقبل 

مرسوم)..(، وهو ما يؤكده حضور 
عدد كبير من أعضاء المكتب 

السياسي في حفل التوقيع الذي 
نظم في الفترة األخيرة

من اليمين إلى اليسار: ناجي العماري وصديقه عمر العلوي ونجوى كوكوس
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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

الرابحون والخاسرون
 في 20 فبراير

يقدم  ال  ال��ح��ال��ي  ال��وق��ت 
لقراءة  الضرورية  العناصر 
والخسارة  ال���رب���ح  م���ي���زان 
الفاعلين  إل������ى  ب���ال���ن���س���ب���ة 
المتعاطين مع حراك 20 فبراير، 
ألن المشهد الحالي غير واضح، 
ومن يبدو لك اليوم رابحا وفق 
قراءة متسرعة لألشياء، قد يصبح 
خاسرا في العام المقبل. يمكننا أن 

نقرأ الربح والخسارة على ضوء نتائج االنتخابات، فنقول 
إن المبتعدين عن الحراك هم المستفيدون منه، ولكنها قراءة 
تقنية محضة، وقد ال تصلح للتحليل النهائي. ربما علينا 
أن نتريث قليال قبل أن نصدر أحكاما في هذا الصدد، وأن 
ننتظر المرحلة المقبلة. بضع سنوات قليلة ستقدم لنا من 

ربح ومن خسر فعال من حراك 20 فبراير.
> عبد اهلل ساعف »وزير سابق«

نحن فعال حزب »الكراطة« 
ن�����ح�����ن ف�����ع�����ال ح�����زب 
التي  السياسية  »الكراطة« 
الوحيد  ال��ح��زب  »ك���رط���ت« 
 ،1956 سنة  منذ  بالمغرب 
العدائي  ال��ف��ك��ر  و»ك���رط���ت« 
الستينيات  في  للمؤسسات 
وال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات، و»ك���رط���ت« 
للتعددية  ال��م��ع��ادي  ال��ت��وج��ه 

اللغوية والثقافية ببالدنا.
ومستعدون كحركة ذات جوهر 
نجفف  أن  وطني  وعمق  شعبي 
الساعية  ال��م��ن��اورات  ك��ل  منابع 
للحفر تحت جداريات المغرب اآلمن والمستقر، والتصدي 
أو  العرق  أو  الدين  باسم  كانت  إن  التطرف  أشكال  لكل 

الحريات الفردية.
> عدي السباعي »حزب الحركة الشعبية«

في إمكانية ظهور زعيم ال يؤمن 
بالديمقراطية

أوم�������������ن ش���خ���ص���ي���ا 
بالمؤسسات داخل الحزب 
الداخلية  القوانين  وبقوة 
الحزب  س��ت��ح��ص��ن  ال���ت���ي 
وتسلمه لألجيال الالحقة قويا 
متماسكا وأداف��ع عن ذلك ما 
استطعت إلى ذلك سبيال رغم 
إيماني بأن تميز عبد اإلله بن 
الكاريزمية  وشخصيته  كيران 
االستثنائية منح للحزب الشيء 

كيران  بن  بأن  أومن  كما  الكثير، 
ال  أنه  اتفقت، غير  أو  اختلفت معه  ك��ان،  كبير مهما  رجل 
يؤمن  ال  زعيم  ظهور  إمكانية  م��ن  ال��ح��زب  تقي  ضمانات 
بالديمقراطية الداخلية، الضمانة بعد الله تكمن في المبادئ 
وفي صرامة القوانين والضوابط الداخلية وقوة المؤسسات 
بعيدا عن تطلعات وحسابات األفراد، عموما تدبير العدالة 
لباقي  مدرسة  الحقيقية  الداخلية  وديمقراطيته  والتنمية 

األحزاب البعيدة كل البعد عن معاني الديمقراطية.
> آمنة ماء العينين »العدالة والتنمية«

أنا هو بودريقة وبودريقة هو أنا
لنكن واضحين. أنا 
هو بودريقة وبودريقة 
هو أنا. يجب أن تعلم أن 
بودريقة لم يسمحوا له 
الفريق  رئ��اس��ة  ب��ت��ول��ي 
هكذا. لقد كانوا مضطرين 
كان  الفريق  ألن  ذلك  لفعل 
يعيش أزمة مالية خطيرة.

يستمر  أال  توقعوا  لقد 
الرئيس ألكثر من ثالثة أشهر. 
وأك���ث���ره���م ت���ف���اؤال ق����ال إنه 
سيضطر إلى الرحيل بعد ستة 
أش��ه��ر. لقد ك��ان ال��ف��ري��ق مثل 
قنبلة موقوتة أو هدية مسمومة، 
لكن عندما بدا لهم أن األمور تسير على نحو جيد، حاولوا 
ضرب »البارشوك«، وبعد ذلك ركزوا ضرباتهم على امحمد 

فاخر.
> رشيد البوصيري »مستشار فريق الرجاء«

تضم سجون المغرب أكثر من 70 ألف 
سجين موزعين على نحو 73 سجنا، في 
حين أن طاقتها االستيعابية ال تتجاوز 
48 ألفا. أي أن المساحة المخصصة لكل 
1.6 متر مربع فقط.  سجين ال تتجاوز 
معتقلين  منهم  ال��م��ئ��ة  ف��ي   49 وي��ع��د 
يخضعوا  ل���م  أن��ه��م  أي  اح��ت��ي��اط��ي��ي��ن 
لمحاكمات، في ما يشكل الذكور النسبة 
األكبر )نسبة 97 في المئة(، أما الذين 
عاما،  و50   21 بين  أعمارهم  ت��ت��راوح 

فتصل نسبتهم إلى 87 في المئة.
من بين هؤالء المترددين على السجن، 
»الواعر« وهو شاب يعرف كل زاوية من 
ال��س��ج��ن، ب��ل ب��وس��ع��ه أن ي��ت��ج��ول في 
فقد  العينين.  مغمض  الضيق  الفضاء 
ألف التردد على المؤسسة ألكثر من مرة 
في السنة، حتى إن الفترات التي قضاها 
أن  هناك تمثل زهاء نصف عمره. وما 
يدخل السجن وهو معتقل احتياطي حتى 
يرتدي اللباس ويتسلم مهماته كمعاون 
يتولى النداء على السجناء للمحكمة أو 
الزيارة أو عيادة الطبيب، كأي »خبير« 
في المكان. ويستغل »الواعر« صفته هذه 
م��ن أج��ل ت��روي��ج ال��م��خ��درات واالتجار 
بالممنوعات، ما يمكنه من قضاء فترة 
عقوبة دون الحاجة إلى زيارة من ذويه 
المعوزين أصال. فعلى رغم كثرة اإلتاوات 
التي يدفعها، إال أن »الواعر« تمكن من 
جمع مبالغ مالية كبيرة يسرت له اقتناء 

عقارات خارج أسوار السجن.
وما أن غادر المؤسسة حتى أغرته 
المحمية  ال��م��خ��درات  ت��ج��ارة  ع��ائ��دات 
للعودة من جديد، بخاصة أن الظروف 

على  ي��ق��ول،  كما  ومشجعة«،  »م��وات��ي��ة 
ال���م���خ���درات داخل  ال���ع���ودة. ف��ت��ج��ارة 
السجون »محمية وليست لها أي مخاطر 
باستثناء  قضائية  متابعات  أو  مهنية 
حاالت محدودة يراد بها ذر الرماد في 

األعين«، كما يقول.
إلى  باستخفاف  »ال���واع���ر«  وينظر 
والمهني،  المعرفي  التأهيل  شعارات 
فالمندوبية غير قادرة على أن توفر له 
ظروف  ف��ي  ع��ق��وب��ت��ه  ليقضي  أج����واء 
أن  لها  فكيف  كرامته،  تحفظ  إنسانية 
توفر له إمكانات التأهيل لحياة ما بعد 

اإلفراج، بحسب قوله.
في المقابل، قرر »اإلدريسي« االنصراف 
عن كل تلك التصرفات الطائشة وعراكه 
الدائم. فهو سريع الغضب وحين يفقد 

صوابه يمطر غريمه بالضرب ويتسبب 
إلى  نقله  تفرض  في جروح خطيرة  له 

المستشفى أحيانا.
ويقول اإلدريسي إن االعتداءات التي 
كانت تصدر عنه سببها تعاطيه حبوب 
من  المزيد  بها  فكان يحصد  الهلوسة، 
14 سنة  راك��م  أن  إلى  السجن  سنوات 
ضيعها خلف القضبان بسبب لحظات 
الطيش. فهو دخل السجن بالتهمة نفسها 
11 م�����رة، إل����ى أن ت����اب ع���ن ك���ل هذه 
الممارسات أخيرا، مصرا على أن يتحول 
إلى مواطن صالح وأن يتحلى باألخالق 
وأال  العادية  حياته  ويعيش  الحميدة 

يعود إلى السجن من جديد.
في حراسة  اليوم  اإلدريسي  ويعمل 
ال����دراج����ات وي���رج���ع ال��ف��ض��ل ك��ل��ه لله 

ولعزيمته في التغيير وليس لشيء آخر، 
يلقن  السجن  موظف  »ف��ال  ي��ق��ول،  كما 
األخالق، وال المحيط يساعد على ذلك«. 
يحول  السجن  العكس  »على  ويضيف: 
بعض المبتدئين إلى مجرمين محترفين 
يحترفون  مع سجناء  االحتكاك  بسبب 

السرقة والعنف«.
ورغ����م أن آخ���ر دراس�����ة ق��ام��ت بها 
»مؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج 
العودة  السجناء«، أوضحت أن حاالت 
في صفوف النزالء الذين استفادوا من 
المتابعة ال تتجاوز نسبة  في المئة إال 
أن بعض المشرفين يؤكدون أن اندماج 
ذوي السوابق العدلية يحتاج إلى مقاربة 
أكثر شمولية. فرغم اإلمكانات البشرية 
واللوجستية واالعتمادات المالية المهمة 
التي وضعت رهن إشارة قطاع السجون 
العدل  وزارة  ج��ب��ة  م��ن  إخ��راج��ه  م��ن��ذ 
ووضعه تحت وصاية رئيس الوزراء عبر 
للسجون«،  العامة  »المندوبية  إنشاء 
والمبالغ  وال��م��ش��اري��ع  ال��ب��رام��ج  ورغ���م 
المالية التي تصرفها المؤسسة إلعادة 
إدماج السجناء سنويا وتأهيل النزالء 
أخالقيا ومعرفيا ومهنيا ليندمجوا في 
المجتمع من جديد وبشكل سليم، فإن كل 
في  العودة  بأن نسبة  تفيد  المؤشرات 
ارتفاع. فالحد من الجريمة يقتضي قبل 
العميقة  لألسباب  التصدي  ش��يء  ك��ل 
والبنيوية التي تنتج الجريمة كالتهميش 

والفقر والبطالة، 
بحسب ما يراه 
متخصصون في 

المجال.

من أجل موطئ قدم في سوق »الحالل«

قراءة في خبر

سجناء لكنهم قادرون على شراء العقارات بفضل 
عائدات تجارة المخدرات داخل الزنازين

غرائب األمور.. نصف المعتقلين مسجونون على سبيل االحتياط

مجزية  فرصا  المغربية  الحكومة  ترى 
لصادراتها في السوق العالمية للمنتجات 
الزراعية  منتوجاتها  عن  فضال  »الحالل«، 
أوروبا،  إلى  طريقها  تجد  التي  والغذائية 
أكبر شريك تجاري للمملكة. ويتطلع المغرب، 
إلى رفع مبيعاته من منتجات »الحالل« إلى 
حدود ثمانية ماليير دوالر سنويا بحلول 
لالقتصاد  دعما  سيشكل  ما   ،2020 العام 
االجتماعي، ويساهم في التخفيف من عجز 
الميزان التجاري، فضال عن دعم احتياطي 

الدولة من النقد األجنبي. 
وقال رئيس نادي المنتجات الحالل في 
المغرب، نجيب ميكو، في تصريح ل�«العربي 
الجديد«: إن صادرات الحالل في العالم تصل 
أنها  علما  سنويا،  دوالر  مليار   800 إل��ى 
تسجل ارتفاعا يتراوح ما بين نسبتي %15 
و20% كل عام، ما يمثل حافزا كبيرا للمغرب، 

بهذه  ق���دم  م��وط��ئ  ع��ن  لنفسه  يبحث  ألن 
السوق. 

المنظمة  بها  قامت  إلحصائية  ووف��ق��ا 
الواليات  ف��ي  التجزئة  ل��ت��ج��ارة  الوطنية 
المتحدة، فإن حجم تجارة األغذية الحالل 
في العالم، تجاوز 3.5 ترليونات دوالر في 
عام 2012، مقابل 2.1 ترليون دوالر في عام 

.2011
رئيس  أوض��ح  االستنكار،  من  وبشيء 
نادي منتجات الحالل المغربية، الذي يدعم 
كي  معاييرها  تأهيل  عملية  في  الشركات 
توافق مواصفات تلك المنتجات، أن نسبة 
92% م��ن ص�����ادرات »ال���ح���الل« ت��أت��ي من 
وأوروب����ا،  األم��ري��ك��ي��ة  المتحدة  ال��والي��ات 

ويصدر نسبة 80% منها 
اإلسالمية،  البلدان  إلى 

خاصة اآلسيوية منها.

األوق����اف  وزارة  أص����درت 
وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة بيانا 
وصف ب�»التاريخي« بالتزامن 
الرابعة  ال��ذك��رى  حلول  مع 
لحركة 20 فبراير، هذا البيان 
مراسلة  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���و 
وجهتها الوزارة لمندوبيها 
من  اخ��ت��ارت  األقاليم  ف��ي 
الرضاعة  خالله موضوع 
كموضوع  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
لخطبة الجمعة، أي عالقة 
العربي«  »ال��رب��ي��ع  ب��ي��ن 
الطبيعية«،  و»الرضاعة 
على  م���ط���روح  س�����ؤال 
ال�����������ت�����������وف�����������ي�����������ق 

وأصحابه)..(.

كالم الصورة

علمت »الشروق«، من مصادر مطلعة أن جزائريين 
ينحدران من والية بشار أطلقا سراحهما قبل أسبوع 
م��ن ط���رف ح���رس ال��ح��دود ال��م��غ��رب��ي، ب��ع��د أن تم 
اعتقالهما في أقل من يومين، كانا بصدد البحث عن 
حماقير،  بمنطقة  ب���«ال��ت��رف��اس«  المعروف  الفطر 
المغربي  الجزائري  الحدودي  للشريط  المتاخمة 
بنواحي دائرة العبادلة )88 كلم عن عاصمة الوالية 

بشار(.
وأكدت المصادر أن عائلتي الشابين البالغين من 
العمر 30 و33 سنة كانت قد أبلغت عن اختفائهما 
بعد خروجهما في رحلة جني »الترفاس«، ولم تتبينا 

مصير أبنائهما إال بعد إطالق سراحهما.. ويشهد 
والبدو  للموالين  كبيرا  توافدا  الحدودي  الشريط 
السهلية. على غرار  المناطق  القادمين من  الرحل 
الجلفة، والمسيلة، واألغواط.. وغيرها، وباإلضافة 
إلى العناية بالماشية، فإن هؤالء يستغلون تواجدهم 
مواٍز، وهو  لممارسة نشاط  بشار  بحمادات والية 
جني »الترفاس« وبيعه بأسعار مغرية تمكنهم من 
تأمين مصروفهم اليومي واقتناء العلف لمواشيهم، 
من  الكثير  تكلفهم  أض��ح��ت  ال��ت��ي  العملية  وه��ي 
المخاطرة، إذ يجدون أنفسهم دون شعور يتجاوزون 
الشرطي الحدودي الجزائري، نظرا لشساعة المنطقة 

الحدودية الجنوبية مع المغرب ليجدوا أنفسهم في 
قبضة حراس الحدود الذين يعتدون عليهم بالضرب 
ويطلقون سراحهم فيما بعد. ويقول أحد الشباب 
المحليين إن دوافع إقدام بعض الشباب على جمع 
هو  للمخاطر  يعرضهم  ما  كثيرا  الذي  »الترفاس« 
الحصول على مدخول من هذا  الفقر والرغبة في 
الفطر، الذي يباع بأسعار جد مغرية تصل إلى 4 
آالف دينار للكلغ الواحد، ال سيما إذا كان الزبون 

الذين  الخليجيين،  الرعايا  من 
هذه  مثل  ف��ي  بالمنطقة  يحلون 

المواسم ويقبلون على اقتنائه.

»الشروق« الجزائرية تتحدث عن الجزائريين الذين يخترقون حدود المغرب عن طريق الخطإ

جزائريون تدفعهم الحاجة إلى دخول المغرب بحثا عن »الترفاس«
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أتاحت وزارة العمل االستقدام بشكل رسمي 
العمالة  للراغبين في استقدام  15 دولة،  من 
المنزلية للجنسين، من بينها دولة »تشيلي« 

الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وحددت الوزارة استقدام العمالة المنزلية 
بالرجال  يتعلق  م��ا  منها  تخصصات،  ل�7 
منها  وثالثة  ممرض«  منزلي،  عامل  »سائق، 
مربية،  منزلية،  »عاملة  النسائية  للعمالة 
ممرضة«، مؤكدة بأن الدول المسموح االستقدام 
والسودان،  »ال��ج��زائ��ر،  م���ن:  ك��ل  ه��ي  منها 
واليمن،  وال��ه��ن��د،  وال���م���غ���رب،  وال��ف��ل��ب��ي��ن، 
وباكستان، وبنجالديش، وتشيلي، وتنزانيا، 

ومصر،  والفيتنام،  وس��ري��الن��ك��ا،  وت��ون��س، 
وموريتانيا«.

وتراوحت أسعار االستقدام بحسب الموقع 
التابع  المنزلية  العمالة  الستقدام  الخاص 
ريال   1500 بين  ما  »مساند«  العمل  ل��وزارة 

وصوال إلى 23 ألف ريال.
وفي ما يخص االستقدام من دولة تشيلي 
الخدمة،  ه��ذه  بتقديم  فعليا  مكاتب  ب���دأت 
وأتاحت االستقدام من الجنسين للتخصصات 

المذكورة، وأن مهلة وصول 
العمالة بحسب هذه المكاتب 
تتراوح من 5 إلى 6 أشهر. 

األمريكي  ال��م��وق��ع  أك���د 
الشؤون  في  المتخصص 
فاير  »غ��ل��وب��ال  العسكرية 
باور«  أن الجيش المغربي 
الجيوش  أق���وى  م��ن  ي��ع��د 
»بين  يمزج  ألن��ه  العربية، 
التقليدية  ال����م����ع����دات 
والحديثة، إلى جانب توفره 
بشرية  م����ؤه����الت  ع���ل���ى 
تفصيال  مقدما  ضخمة«، 
للترسانة العسكرية للجيش، 
والمكونة من أسلحة برية 
دبابة،   1348 إل��ى  ت��ت��وزع 
2120 مدرعة مقاتلة، و192 
مدفعية مقاتلة، وأخيرا 72 
جهازا مضادا للصواريخ.

ال��م��وق��ع، فإن  وح��س��ب 
الملكية  المسلحة  القوات 
تحتل المرتبة 5 من حيث 
المنطقة  ج��ي��وش  أق����وى 
ال��ع��رب��ي��ة، وال��م��رت��ب��ة 49 
عالميا بعد أن كان ترتيبه 
ف��ي ال��ع��ام ال��م��اض��ي 65، 
واحتلت مصر الصف األول 
عربيا و18 عالميا من حيث 

قوة جيشها.
وفي ما يخص الترتيب 
الموقع  فحسب  العالمي، 
جيش  يعد  المتخصص، 
الواليات المتحدة األمريكية 
العالم،  ج���ي���وش  أق������وى 
متبوعا بالجيش 

الروسي في الصف الثاني، 
الذي  الصيني  وال��ج��ي��ش 
الجيش  يليه  ثالثا  صنف 
الهندي في المرتبة الرابعة 

ثم البريطاني خامسا.
ويعتبر الجيش المغربي 
من أقوى الجيوش العربية 
يمتلك  حيث  واإلف��ري��ق��ي��ة، 
األمريكية  األسلحة  أحدث 
والفرنسية ومجهز بأحدث 

اعترف  وق����د  ال��ت��ق��ن��ي��ات، 
الذين  األمريكيون  الجنود 
تدربوا معه في المناورات 
األسد  كمناورة  العسكرية 
وعزم  بشجاعة  اإلف��ري��ق��ي 
المغربي  ال��ج��ي��ش  أف����راد 
وب�����ذك�����ائ�����ه وب����ق����درات����ه 

القتالية.
الجوية  ال��ق��وة  وتتوفر 
للمملكة على أزيد من 428 

طائرة عسكرية إضافة إلى 
هليكوبتر،  ط���ائ���رة   133
بحرية  قوة  مع  بالموازاة 
مؤلفة من 6 فرقاطات و70 
ق���ارب���ا ع��س��ك��ري��ا وط����رادة 
عسكرية واحدة. أما في ما 
البرية  باألسلحة  يتعلق 
فهي  ال��م��غ��رب��ي،  للجيش 
تتوزع حسب نفس الموقع 
بين 1348 دبابة، وأكثر من 

2120 مدرعة للقتال، وأكثر 
مدفعية  ق��ط��ع��ة   192 م���ن 
متحركة و72 جهازا لكشف 

الصورايخ.
وأكد خبراء عسكريون أن 
الجيش المغربي قادر على 
صد مخاطر اإلرهاب القادمة 
من بعض الدول المغاربية. 
المغربي  الجيش  أن  يذكر 
عسكرية  خطة  بتنفيذ  بدأ 
أج�����ل منع  م����ن  م��ح��ك��م��ة 
تستهدف  ق����د  ه���ج���م���ات 
أراضيه من قبل الجماعات 
في  المنتشرة  المسلحة 
بلدان شمال إفريقيا، وعلى 
وجه التحديد تلك التي بدأ 
يتسع نفوذها في األراضي 

الليبية.
ون��ش��رت ق��وات الجيش 
م����ن����ص����ات ل���ل���ص���واري���خ 
قرب  للطائرات  المضادة 
ش����واط����ئ م���دي���ن���ة ال�����دار 
البيضاء، في وقت سابق، 
ح���ي���ث ت���ن���اق���ل���ت م���واق���ع 
صورا  مغربية  إلكترونية 
وف��ي��دي��وه��ات ت��ظ��ه��ر هذه 
في  العسكرية،  ال��م��ع��دات 
الوقت الذي لم يصدر فيه 

توضيح  أي 
رس������م������ي 
بشأن هذه 
التطورات.

المغرب يتوفر على ما يناهز  600 طائرة
حربية و3500 مدرعة

الليبيون يسعون الجيش األمريكي ينوه بالجيش الملكي في تقرير
للتصالح في 

الرباط بدل جنيف
الهيئة  ورئيس  الليبي  الحوار  لجنة  عضو  قال 
التحضيرية للحوار الوطني الفضيل األمين، مؤخرا، 
إن جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين في المغرب 
قد تأجلت. وكان من المقرر عقد جلسات الحوار في 

المغرب ابتداء من يوم األحد.
وي��أت��ي ال��ت��أج��ي��ل ف��ي أع��ق��اب ال��ت��ف��ج��ي��رات التي 
استهدفت مدينة القبة شرق ليبيا، وأسفرت عن مقتل 
وإصابة العشرات، وكان عضو لجنة الحوار الشريف 
الوافي وأحد الشخصيات المشاركة في الحوار قد 
قال في تصريحات لوكالة »األناضول« التركية، في 
الشهيبي  توفيق  وزميالي  أنا  »قدمت  سابق  وقت 
)عضو المؤتمر السابق(، وأحمد عبار )عضو المجلس 
االنتقالي السابق(، وهما مشاركان معي في الحوار، 
ليبيا،  في  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس  لمكتب  طلبا 
بتأجيل الحوار الوطني الذي كان مقررا عقده اإلثنين 
المقبل، لمدة أسبوع على األقل، ألسباب عدة من بينها 
الجمعة  القبة  تفجيرات  ضحايا  ألرواح  احتراما 

الماضي«.
أننا نطلب  آخ��ران هما:  »هناك سببان  وأض��اف: 
توفير معلومات بشأن محاور الحوار الوطني، والتي 
مشاركة  عامة  كشخصيات  عليها  إطالعنا  يتم  ال 
آراء  ال��ث��ان��ي ض���رورة معرفة  وال��س��ب��ب  ب��ال��ح��وار، 

المشاركين بشأن التفجيرات األخيرة«.
المنعقد  النواب  مجلس  وف��د  لموقف  وبالنسبة 
بطبرق )المنبثق عن حكومة عبد الله الثاني المعترف 
بها لدى المنظمات الدولية(، فقد جرت اتصاالت بين 
الثالث شخصيات وأعضاء الوفد لمناقشتهم بشأن 
اتخاذ نفس الموقف، وهو ما دفعهم إلى دراسة طلب 
التأجيل حاليا، دون اتخاذ قرار بعد، وفق ما قاله 

شريف الوافي في تصريحات سابقة ل�»األناضول«.
وكانت مصادر ليبية أبلغت »بوابة الوسط« في وقت 
من  المقبلة  الجولة  أن  الماضي،  األس��ب��وع  سابق 
الحوار الليبي ستنعقد في المغرب، األحد المقبل، 
وذكرت أن المشاركين في الحوار سيتوجهون لحضور 
جلسات الحوار في المغرب عن طريق تونس، التي 

يتواجد فيها اآلن عدد ممن شاركوا 
في الجلسات السابقة.

كاريكاتور
األسبوع

خاص بمحبي العمل في الخليج

البلدان المعنية بعقود العمل
 في السعودية

وقد  العنف،  أن��واع  لشتى  يتعرضن  القاصرات  الفتيات 
تعددت أشكاله: كزواج القاصرات، والعنف الجنسي والجسدي 
واللفظي، واالغتصاب والتحرش الجنسي.. وفي ظل غياب 
قانون إطار، تعنف آالف القاصرات بشكل يثير القلق داخل 

المجتمع المغربي.
)اسم  الرباط، مريم  إلى  الرحال  من مدينة برشيد شدت 
مستعار( أتت برفقة والدتها تطرق باب مركز النجدة لمساعدة 
النساء ضحايا العنف )منظمة غير حكومية تابعة التحاد 
كرامة  إلنصاف  تسلكه  طريقا  تجد  لعلها  النسائي(  العمل 
ابنتها القاصر التي تجرعت من ويالت عنف زوجي أنهك 

جسدها النحيف وحول حياتها إلى جحيم يومي. تقول مريم 
بصوت متهدج: »أفضل الموت على أن أعنف يوميا وأسمع 

الكالم القبيح«.
حالة مريم، ليست الوحيدة، بل هي واحدة من العديد من 
الحاالت التي تتعرض فيها الضحايا إلى أبشع صور التعنيف 
في مغرب اليوم. ويظل مركز النجدة مالذ العديد من النساء 
والفتيات على حد سواء الستقبال ضحايا العنف، وهو يضم 
ومساعدة  ومحامين  محاميات  تتضمن  عمل،  مجموعة 

اجتماعية وطبيبة نفسية وطبيبة عامة.
وكشفت دراسة وطنية أعدت من قبل منظمة األمم المتحدة 

اإلنسان،  لحقوق  الوطني  والمجلس  »يونيسيف«  للطفولة 
وجمعية »أمان من أجل مستقبل أفضل ألطفالنا«، أن العنف 
الجنسي يمثل أهم أشكال العنف الممارس على األطفال، وأنه 
بحسب معطيات اإلدارة العامة لألمن الوطني فقد تم تسجيل 
ما بين سنتي 2007 و2012 ما مجموعه 11 ألفا و599 حالة 
عنف جنسي تجاه القاصرين، أغلب ضحاياها من الفتيات: 
8129 حالة. فاطمة مغناوي مديرة مركز النجدة تقول في 

حديث خصت به »DW عربية«: »العنف ضد 
الفتيات القاصرات يتنامى بشكل كبير مما 

يجعل أجراس اإلنذار تدق يوميا«.

أرقام صادمة تؤكد عجز القانون عن حماية فلذات األكباد

نموذج لمناورات 
»األسد 

اإلفريقي«



بهيجة سيمو: نصوص بيعة الملوك والسالطين
 دليل على مغربية الصحراء

< الرباط: سعيد الريحاني
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سئل الوزير المنتدب لدى وزير االقتصاد 
إدريس  بالميزانية،  المكلف  والمالية 
»الشرفاء  م��ن  واح���دا  باعتباره  األزم���ي، 
األدارس��ة« عن رأيه في الجدل الذي أثير 
إدريس  المولى  التشكيك في نسب  عقب 
سنة 2013، فقال، خالل شهر ماي من تلك 
السنة: »صدمتني تلك التصريحات، ولم 
أن  كما  ال��ج��دل..  ه��ذا  م��ن  المغزى  أفهم 
انفعالي«،  يثير  الموضوع  عن  الحديث 
تأثير  تحت  وقتها  يعيش  األزم��ي  وك��ان 
صدمة غير مسبوقة على خلفية تصريحات 

التي  عصيد)..(  أحمد  الثقافي  الناشط 
شككت في نسب مؤسس الدولة العلوية)..(، 
صنعه  وه��م  مجرد  األنساب  أن  معتبرة 
»المرينيون«، وأن شجرة األنساب مجرد 

أسطورة، مثلها مثل األشجار الوهمية..
ال��ت��ص��ري��ح، أصدرت  ه��ذا  بعد  ع��ام��ان 
وزارتا الداخلية والعدل والحريات، بالغا 
صارما، أكدتا من خالله صدور تعليمات 
ال���والة وال��ع��م��ال والوكالء  إل��ى  وج��ه��ت 
العامين للملك ووكالء الملك قصد التصدي 
لمن يسلمون »بطائق الشرفاء« للمواطنين، 

مشروع  غير  ال��س��ل��وك  ه��ذا  أن  معتبرة 
البالغ  نفس  إن  ب��ل  للقانون،  ومخالف 
الرميد  مصطفى  الوزيرين  عن  ال��ص��ادر 
الهيئات  »إن بعض  قال:  ومحمد حصاد 
وتوزيع  طبع  إل��ى  يلجأون  واألش��خ��اص 
خاصة  »ب��ط��اق��ة  تسمية  ت��ح��ت  ب��ط��ائ��ق 
للمنتسبين،  ص���ورة  تحمل  ب��ال��ش��رف��اء« 
واألخضر،  األح��م��ر  باللونين  مخططة 
المشابهة  ال���رم���وز  ببعض  وم��خ��ت��وم��ة 
للموظفين  المخصصة  المهنية  للبطائق 

العموميين«.

وتبعا لما ورد في بالغ وزارتي الداخلية 
والعدل فإن القرار الحكومي األخير يجد 
سنده في استعمال بطائق النسب الشريف 
المواطنين،  على  واالحتيال  النصب  في 
غ��ي��ر أن م��ا ف��ه��م م��ن األم���ر ه��و »رغبة« 
الحكومة في إلغاء قيمة النسب الشريف، 
في هذا اإلطار يقول أحمد اليونسي رئيس 
وأبناء  اليونسيين«  ال��ش��رف��اء  »راب��ط��ة 
القرار  ب��م��وض��وع  »ارت��ب��اط��ا  عمومتهم: 

الداخلية  وزي���ري  بين  المشترك 
والعدل والحريات بشأن استغالل 

< العدد: 826
< الخميس 26 فبراير 2015

»األسبوع« تنفرد بنشر 
صورة وثيقة بيعة 

الملك محمد السادس 
ودور النسب الشريف فيها

على هامش النقاش حول إلغاء بطائق النسب الشريف.. هل من تأثير على البيعة?

متابعات

النسخة األصلية لوثيقة 
بيعة امللك محمد السادس 
كما تضمنها كتاب مديرة 

الوثائق امللكية
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< العدد: 826

< الخميس 26 فبراير 2015 متابعات
بطائق األنساب المزورة، والتي يسترزق 
هذه  م��ن  فإننا  المسترزقين  بعض  بها 
ال���ق���رار ونسجل  ن��ث��م��ن ه����ذا  ال��ن��اح��ي��ة 
إيجابياته، حيث باتت الكثير من الروابط 
الشريف  النسب  تستغل  والجمعيات 
ل��اب��ت��زاز وال��ن��ص��ب واالح��ت��ي��ال، وهذه 
الخطوة كانت مطلوبة منذ زمان.. لكننا 
بالمقابل نرفض التعميم على الكل فهناك 
أشراف ال يسعون للتكسب بانتسابهم آلل 
ال��ب��ي��ت، وق���د ك���ان���وا دوم����ا ف���ي طليعة 
أنفسهم  استرخصوا  الذين  المجاهدين 
ومقدساتها  األم���ة  ث��واب��ت  ع��ن  ل��ل��دف��اع 
مستعدين  ومازالوا  الوطنية،  ووحدتها 
للقيام بأي دور كسائر المواطنين للدفاع 

عن هذه الثوابت..«.
جواب اليونسي يؤكد بالملموس وجود 
سوء فهم للقرار، والسبب هو أن بعض 
النشطاء طالما انتقدوا الحديث عن وجود 
مواطنين لهم أصل شريف)..( لكن السؤال 
الذي يطرح نفسه بعد هذا القرار هو: ألن 
يكون لمثل هذا التصرف الحكومي انعكاس 
على السلطة الدينية للملك، على اعتبار 
أنها تتلخص أساسا في النسب الشريف 
وفي البيعة)..( والكل يعلم أن أحد تجليات 
البيعة هو حفل الوالء الذي يقام كل سنة، 
بين  بالربط  ق��ام  اآلن  حتى  أح��د  ال  لكن 
»إمارة  على  انعكاسها  وم���دى  األم����ور، 
المؤمنين«، وكان الهجوم على البيعة قد 
مع  ب��ال��م��وازاة  طويلة،  م��دة  منذ  انطلق 

الهجوم على الدستور، وهو ما أشارت إليه 
»بعد  عنوان:  تحت  ملف  في  »األس��ب��وع« 
الهجوم على البيعة.. هل تمهد الدعوة إلى 
وحدة  لتفكيك  المؤمنين  إم���ارة  ح��ذف 
دجنبر   18 ع���دد  )األس���ب���وع،  ال��ش��ع��ب?« 

.)2014
بهيجة  تقول  المشككة  اآلراء  بخاف 
»أجمع  الملكية:  الوثائق  مديرة  سيمو، 
مغاربة  وال��ن��س��اب��ون  واألدب����اء  العلماء 
ومشارقة على اعتبار أن النسب العلوي 
الشريف من األنساب الصريحة في تاريخ 
النبوية  للدوحة  االنتساب  وأن  بادنا، 
عناصر  أهم  من  عنصرا  يشكل  الشريفة 
بهيجة  وتضيف  والتماسك«،  االلتحام 
سيمو: »من هذا المنظور يمكن إدراك البعد 
المغرب  رج���االت  فيه  فكر  ال��ذي  الدقيق 
الستقدام الذرية النبوية من قرية ينبوع 

النخل المقر المحتضن لميراث اإلمامة 
كان  الذين  الحسنيين  الشرفاء  وموطن 
بالزيارة، والتبرك  المغاربة يتعهدونهم 
وإعان  لحالهم  واالطمئنان  بأرومتهم، 
والئهم الروحي لهم كلما حجوا إلى بيت 
مناسكهم  أن��ه��وا  ك��ل��م��ا  وأي��ض��ا  ال��ل��ه، 
النبوة  لروح  الباقية  البقية  ليستمدوا 
الماسكة للسند األصلي بين الناس من 

نبعها الغض الطري..«.
في  الكام  هذا  قالت  سيمو،  بهيجة   
تحت  ضخم  لمؤلف  تقديمها  م��ع��رض 
عنوان: »البيعة ميثاق مستمر بين الملك 
وال��ش��ع��ب«، ه���ذا ال��ك��ت��اب ال����ذي تنشر 
»األسبوع« بعض مضامينه، والذي يعود 
تاريخ تأليفه لسنة 2011، ولكنه مازال 
يخلق الحدث على مستوى الدوائر العليا 
باعتباره منتوجا محرجا لبعض الجهات 
التي يفترض فيها اإللمام بتاريخ المملكة 

أكثر من غيرها)..(.
وتؤكد صاحبة الكتاب على أن البيعة 
في المغرب تتخذ من الخافة اإلسامية 
اإلطار  باعتبارها  لها  شرعية  مرجعية 
البيعة  بأن  وتضيف  للحكم،  التنظيمي 
للملك  أه��ا  وتجعلهم  البيت  آل  ت��ك��رم 
والخافة، ))حيث أجرى الله األقدار على 
حسب ما اقتضاه حكمه وعدله، واطلع 
ال��ش��رف شمسا الئحة  ف��ل��ك  ف��ي  ال��م��ل��ك 
َع من دوحة النبوة فروعا  األن��وار، وَف��َرّ
طيبة شامخة القدر والمقدار.. اصطفى 
من  واصطفى  قريشا،  ال��ك��ون  عالم  م��ن 
قريش بني هاشم، وآتهم الملك والحكمة 
والله يوتي ملكه من يشاء(( )مقتطف من 
بيعة أهل فاس للسلطان موالي الحسن، 
عن كتاب البيعة ميثاق مستمر بين الملك 

والشعب(.
وال تقف أهمية البيعة عند حدود كونها 
نصوص بالغة األهمية من حيث باغتها 
يمكن  بل  التاريخية،  وقيمتها  اللغوية 
اعتبار نصوص البيعة من بين الوسائل 
»من خال  الصحراء  مغربية  تؤكد  التي 
نصوص بيعتها لقبائل الساطين والملوك 
العلويين، ومنها بيعة قبائل أهل الساحل، 
وأوالد ادليم، وبربوش، والمغافرة، وأوالد 
مطاع، وجرار،.. وغيرها، للمولى إسماعيل 
سنة 1089م، وذلك بواسطة حركته لناحية 
سوس وصحرائها حيث تزوج خناتة بنت 
بكار المغفرية. ويندرج في نفس السياق 
بيعة أهل توات للسلطان موالي عبد الملك 
بن موالي إسماعيل سنة 1140 ميادية، 

وبيعة الشيخ المختار الكتاني للسلطان 
الشيخ  ابنة  وبيعة  الرحمن،  عبد  موالي 
أحمد البكاي للسلطان نفسه، وبيعة إمام 
تندوف الشيخ محمد بن المختار بن لعمش 
هذا  بيعة  عن  فيها  يعلن  التي  الجنكي، 
عبد  بن  محمد  سيدي  للسلطان  اإلقليم 
البيعات  م���ن  ذل���ك  غ��ي��ر  إل���ى  ال��رح��م��ن، 
إلى  مسترسلة  ظلت  التي  الصحراوية 

اليوم« )المصدر نفسه(.
المغرب  في  البيعة  يميز  ما  أن  يذكر 
فضا عن ارتباطها بالنسب الشريف هو 
كونها تتميز بخاف باقي الدول اإلسامية 
بأنها بيعة مكتوبة »ذلك أن المغرب هو 
الدولة الوحيدة في العالم اإلسامي التي 
لم تكتف بالبيعة الشفوية«، تقول بهيجة، 
الوثائق  م��ن  ع��ددا  كتابها  تضمن  التي 
النفيسة من بينها وثيقة بيعة الملك محمد 
السادس )أنظر الصورة( بإشراف الهيئة 
الوطنية لعدول المغرب، والمؤرخة بتاريخ 

23 يوليوز 1999م، والتي جاء فيها:
أمير  ب��وف��اة  ال��ل��ه  قضى  لما  وإن���ه   ..«
وإمام  المؤمنين  أم��ي��ر  اب��ن  المؤمنين، 
المسلمين في هذا البلد األمين جالة الملك 
الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن 
قدس الله روحه وطيب ثراه وعطر بأريج 
الرحمة مثواه. ولما كانت بيعته الشرعية 
في أعناق المغاربة جميعا من طنجة إلى 
هي  الشرع  من  البيعة  وكانت  الكويرة، 
المؤمنين  تجمع  التي  المقدسة  الرابطة 
المسلمين  بين  الصلة  وتوثق  بأميرهم 
وإمامهم وكان فيها ضمان حقوق الراعي 
واألمراء  السمو  أصحاب  فإن  والرعية.. 
ورؤس���اء  ومستشاريها  األم���ة  وع��ل��م��اء 
األحزاب السياسية وكبار رجاالت الدولة 
للقوات  العليا  ال��ق��ي��ادة  ض��ب��اط  وك��ب��ار 
أسفله..  الموقعين  الملكية،  المسلحة 
ووارث  لخلفه  الشرعية  بيعتهم  يقدمون 
بن  محمد  سيدنا  المؤمنين  أمير  س��ره 
الحسن بن يوسف بن الحسن« )مقتطف 

من وثيقة البيعة(.
يذكر أن وثيقة البيعة كان قد وقعها كل 
موالي  واألم��ي��ر  رشيد  م��والي  األمير  من 
هشام، واألمير موالي إسماعيل، والوزير 
ورئيسا  اليوسفي،  الرحمن  عبد  األول 
مجلس النواب، ومستشارو الملك، ورئيس 
المجلس الدستوري، والضباط السامون 
بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، 
ورؤساء  الوطني،  لألمن  العام  والمدير 

األحزاب السياسية، والحاجب الملكي..

«««

يذكر أن ما يميز البيعة 
في المغرب فضال عن 
ارتباطها بالنسب الشريف 
هو كونها تتميز بخالف 
باقي الدول اإلسالمية 
بأنها بيعة مكتوبة »ذلك 
أن المغرب هو الدولة 
الوحيدة في العالم 
اإلسالمي التي لم تكتف 
بالبيعة الشفوية«، تقول 
بهيجة، التي تضمن 
كتابها عددا من الوثائق 
النفيسة من بينها وثيقة 
بيعة الملك محمد السادس

بعد غياب  طويل، تسجل دورة أشغال 
المجلس البلدي لشهر فبراير للسمارة 
حضورا غير متوقع لرئيس مجلس 
المستشارين محمد الشيخ بيد الله 
بصفته عضوا بالبلدية التي يترأسها 
لحزب  المنتمي  ال��ج��م��ان��ي  م��ح��م��د 

»التراكتور«.

يوم  الداخلة  مدينة  سلطات  قامت 
أربعة  ب��ت��رح��ي��ل  األخ���ي���ر،  ال��س��ب��ت 
إسبانيين إلى مدينة العيون ثم إلى 
إثارة  بتهمة  وذل���ك  ب��ال��م��اس،  الس 
معادية  بأنشطة  وال��ق��ي��ام  ال��ق��اق��ل 

والتحريض على العنف.
اإلس��ب��ان حلوا  فالسياح  ل��إش��ارة،   
وقامت  أي���ام  منذ  ال��داخ��ل��ة  بمدينة 
ورود  ب��ع��د  ب��ت��ت��ب��ع��ه��م  ال��س��ل��ط��ات 
واتصاالت  بعقدهم  تفيد  إخباريات 
السياسيين  ال��ن��ش��ط��اء  ب��ع��ض  م��ع 
والحقوقيين من أجل التشويش على 
مؤتمر »كريس مونتانا« المزمع عقده 

بمدينة الداخلة.

الداخلة،  جهة  ب��وال��ي  لقائه  خ��ال 
المغربي لحسن  السياحة  وزير  أكد 
ح��داد أن وزارت��ه ستنظم رحلة يوم 
الرحات  لمنظمي  المقبل  م��ارس   4
ورجال اإلعام نحو مدينة الداخلة، 
وأن هذه الرحلة ستكون من تمويل 
وزارة السياحة، وأن الهدف منها هو 

التعريف بمؤهات مدينة الداخلة.

من جديد يعود أبناء قبيلة البيهات، إلى 
تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر أمانة 
البوليساريو بتندوف، وذلك احتجاجا 
من  البوليساريو  قيادة  تنصل  على 
التزاماتها التي قطعتها للقبيلة خال 

انتفاضتها األخيرة.
ت��ط��وي��ق م��ك��ان االحتجاج  ت��م   وق���د 
بمختلف التشكيات األمنية لما يسمى 
ب�»الجيش الصحراوي«، الذي يرابط 
بشكل دائم حول المخيمات تحسبا ألي 
طارئ قد ينتج عن خروج األمور عن 
السيطرة خاصة بعد تعدد انتفاضات 

قبيلة البيهات.

للودادية  ال��ج��ه��وي  المكتب  أص���در 
بيانا  بالعيون،  للقضاة  الحسنية 
يندد من خاله ما أسماه التصرقات 
الامسؤولة التي بات يقوم بها قاٍض 
بالمحكمة االبتدائية بالعيون، الذي 
أصدر في حقه وزير العدل والحريات 
مصطفى الرميد عقوبة التوقيف في 
انتظار إحالته على المجلس التأديبي 
القانون  في  عليه  متعارف  هو  كما 
الساري به العمل في جميع اإلدارات 
والمؤسسات العمومية. وأشار بيان 
ودادية القضاة إلى أن القاضي تجاوز 
الخطوط الحمراء وشرع في توجيه 

االتهامات لمسؤولين قضائيين.

وصف عبد الله البقالي رئيس النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية وعضو 
االستقال  لحزب  التنفيذي  المكتب 
مهمة المينورسو بأنها »أفضل مهمة 
لبعثة دولية في العالم«، وهي فرصة 
المتحدة بأخذ  األمم  لممثلي  تسمح 

صور تذكارية مع رؤساء الدول.
وجاء هذا التصريح خال استضافته 
بقناة  المباشرة  األخ��ب��ار  نشرة  في 
»العيون«، وقد خلق ردود أفعال قوية 
ومتباينة، وأضاف البقالي بأن قضية 
الصحراء وما تعرفه من تطورات كلها 

في صالح المغرب.

بهيجة سيمو 
مديرة الوثائق 

امللكية

 إعداد: عبد اهلل جداد
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صدر حديثا 2015

 PH21  يحتضن رواق الفنون
بالعاصمة الهنغارية بودابست، 
م����ع����رض����ا ج���م���اع���ي���ا دول����ي����ا 
للصورالفوتوغرافية تحت عنوان: 
»طفح األلوان«، يتضمن إنتاجات 
عدة  من  فوتوغرافيين  فنانين 
بلدان أجنبية بمشاركة الفنان 
المغربي »أشرف بزناني« ممثال 

للعرب.
الفوتوغرافي  وي��ش��ت��غ��ل 
المغربي »أشرف بزناني« على 
أنواع مختلفة من التصوير، 
كتصوير  م��أل��وف  ه��و  م��م��ا 
إلى  وال��ب��ورت��ري��ه،  الطبيعة 
الماكرو وغيره. لكن اهتمامه 
التصوير  على  أكثر  يصب 
التعبيري والسريالي الخارج 
والمتعارف  ال��م��أل��وف  ع��ن 

عليه الذي من خالله يمكن خلق 
النقيضين،  بين  تجمع  ص��ور 
الحقيقة والخيال بحيث يمتزجان 
واحد  فني  قالب  في  ويتشكالن 

يكون مدعاة للغرابة والتساؤل 
والدهشة. 

باتوري«، مدير  »زول��ت  وق��ال 
الرواق، الجهة 

هذه  تنظيم  ع��ل��ى  ال��م��ش��رف��ة 
التظاهرة الثقافية العالمية: »إن 
 19 من  يستمر  ال��ذي  المعرض 

فبراير إلى غاية 11 مارس القادم، 
يتضمن 50 صورة فوتوغرافية 
من إنتاج 26 فنانا فوتوغرافيا 
من أمريكا وبريطانيا وإيرالندا 
وأس���ت���رال���ي���ا وال���ي���ون���ان 
ممثال  والمغرب 
هذه  ف��ي  للعرب 
التظاهرة الدولية، 
التي تظهر تنوعا 
م����������������ن ح������ي������ث 
كما  اإلن���ت���اج���ات، 
فتح  إل����ى  ت���ه���دف 
ال�����م�����ج�����ال أم������ام 
ال������م������ص������وري������ن 
من  الفوتوغرافيين 
م���خ���ت���ل���ف ال�������دول 
لالحتكاك بنظرائهم 
وتبادل التجارب في 
االرت����ق����اء بفن  أف����ق 
التصوير في هنغاريا«، 
يشهد  المعرض  أن  إلى  مشيرا 

ألول مرة مشاركة عربية.

ستنظم وزارة الثقافة تحت 
لصاحب  ال��س��ام��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
الجاللة الملك محمد السادس 
الندوة  أش��غ��ال  ال��ل��ه،  ن��ص��ره 
للدورة  ال��خ��ت��ام��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
التاسعة عشرة لجامعة موالي 
موضوع:  ف��ي  ال��ش��ري��ف  علي 
»محمد الخامس وبناء المغرب 
المستقل: 1955-1961«، وذلك 
 2015 أبريل  و18   17 يومي 

بمدينة الداخلة.
تهيب  ال��م��ن��اس��ب��ة،  وب��ه��ذه 
بالمؤرخين  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
في  المتخصصين  والباحثين 
تاريخ المغرب المعاصر، تقديم 
ت��رش��ي��ح��ات��ه��م ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
وذلك  الجامعة،  ه��ذه  أش��غ��ال 
المشاركة،  استمارة  بتعبئة 
وتوجيهها لوزارة الثقافة عبر 
»my. اإلل���ك���ت���رون���ي  ال��ب��ري��د 
alichrif@minculture.gov.
يوم  أق���ص���اه  أج���ل  ف���ي   ma«

الجمعة 13 مارس 2015.  
الوثائق  ت��ح��م��ي��ل  ي��م��ك��ن 
وشروط  بالجامعة  الخاصة 

المشاركة من الموقع اإللكتروني 
لوزارة الثقافة:

www.minculture.gov.ma

مكتب تنسيق التعريب 
يصدر  العدد 74 من 
مجلته »اللسان العربي«

أصدر مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع للمنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو( العدد )74( من 

من  العدد  افتتاحية  في  ونقرأ  العربي«.  »اللسان  مجلة 

تنسيق  مكتب  مدير  الحجمري  الفتاح  عبد  أ.د  توقيع 

العدد الجديد من مجلة  التعريب ما يلي: »يتضمن هذا 

في  تهتم،  العلمية  األب��ح��اث  من  جملة  العربي  اللسان 

مجملها، بتحليل قضايا لغوية ومعجمية ونحوية وصرفية؛ 

هي أبحاث تتسم بالراهنية وُتغني حقل البحث في اللغة 

العربية وتحليل بنياتها التركيبية 
اإلصدار،  والثقافية.  بهذا 
تنسيق  م��ك��ت��ب  ي���س���اه���م 
مدار  تنويع  ف��ي  التعريب 
اللغة  س��ؤال  ح��ول  التفكير 
المؤرخ  ل����دى  وم��رج��ع��ي��ت��ه 
وال�����م�����ح�����ق�����ق وال�����ل�����غ�����وي 
من  االق��ت��راب  واألديب بغاية 
بلورة رؤى متجانسة منهجيا، 
وعلمي  نقدي  تقويم  واقتراح 
الفكر  م����ع  ال���ل���غ���ة  ل���ت���ف���اع���ل 

والمجتمع«.

بعد نفاد ما طبع من كتاب 
صحفي وثالثة ملوك، صدرت 

الطبعة الثانية، ووزعت في 
جميع أنحاء المغرب دون زيادة 

في ثمن النسخة: 60 درهم.

التاسعة عشرة لجامعة الدورة 
 موالي علي الشريف

للمرة األولى فيلم 
مغربي يعكس أزمة 

الحدود بين 
المغرب والجزائر

عرض للمرة األولى في مهرجان السينما المغربية في 
طنجة فيلم »الوشاح األحمر« للمخرج محمد اليونسي، بطولة 
كل من الراحل محمد البسطاوي ومحمد الشوبي وعدد من 

وجوه السينما المغربية.
يلتفت الفيلم إلى األزمة التي خلقتها السياسة بين البلدين 
المغرب والجزائر، وأدت إلى إغالق الحدود التي تقع شرق 
المغرب، هذه المنطقة التي تشبه كثيرا الجزائر بعاداتها، 

ونمط عيش أهلها لغة وثقافة.
وتبنى قصة الفيلم الدرامية على عالقة زوجية تجمع 

يضطر  حيث  الجزائرية،  وزوجته  مغربي  زوج  بين 
الزوج أن يعود بالقوة إلى المغرب يوم والدة ابنه 

والذي لن يراه أبدا في حياته، كما يقدم الفيلم 
عرضا عابرا لحاالت أخرى تعيش نفس األزمة 

األحباب  بين  المسافة  أن  رغم  اإلنسانية، 
قصيرة جدًا

التراث الفني اإلسالمي في المغرب
كتاب:  أهمية  تأتي 
»ال��������ت��������راث ال���ف���ن���ي 
اإلسالمي في المغرب«، 
في  العلمية،  وقيمته 
س��د ث��غ��رة ك��ب��ي��رة في 
التراث  دراس��ة  مجال 
اإلسالمي بصفة عامة، 
وال����ت����راث ال��ف��ن��ي في 
ع��ل��ى وجه  ال���م���غ���رب، 
الخصوص، والذي قام 
بتأليفه األستاذ الدكتور: 
ال���ع���زي���ز صالح  ع���ب���د 
س���ال���م، أس���ت���اذ اآلث���ار 
اإلسالمية،  وال��ف��ن��ون 
جامعة  اآلث����ار،  بكلية 

التراث  وخبير  اإلس�����الم�����ي القاهرة، 
باإليسيسكو لمدة اثنتي عشرة عاما، وهو ما 
يزيد من أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية حيث 
طويلة،  لفترة  بالمغرب  مقيما  كان  مؤلفه  أن 

االطالع  خاللها  استطاع 
على ما تحتفظ به المملكة 
المغربية من كنوز التراث 
على  اإلس��الم��ي،  الفني 
أراض��ي��ه��ا س����واء في 
العمائر األثرية نفسها 
المتاحف،  ف����ي  أو 
والمجموعات الخاصة، 
عالوة على تلك الروائع 
واألندلسية  المغربية 
المحفوظة في المتاحف 
العربية واإلسالمية، بل 

والعالمية األخرى. 
تقديم  م����ن  ال���ك���ت���اب 
األس���ت���اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��د الحق 

المريني مؤرخ المملكة المغربية، 
وقام بالتصدير له األستاذ الدكتور 

كلية  عميد  إسماعيل  حمزة  محمد 
اآلثار، جامعة القاهرة.

المغرب المشارك العربي الوحيد
في معرض جماعي بهنغاريا 



صدر عدد جديد من المجلة الرياضية 
"البطولة" يتميز بتسليط األضواء على 
العديد من المواضيع الرياضية المختلفة 
ضد  الوطني  للمنتخب  القادم  كاللقاء 
األورغ��واي، والعقوبات الصادمة التي 
أصدرها االتحاد اإلفريقي لكرة القدم ضد 
المغرب، كما يتضمن العدد، ملحقا خاصا 
عن نادي الوداد الرياضي بطل الخريف 
يصارع  وال���ذي 
ال��������زم��������ن 
ل������ل������ف������وز 
ببطولة هذا 
ال���م���وس���م، 
فة  ضا إل با
إل������������������������ى 
روب���ورت���اج 
فريق  ع�����ن 
ح����س����ن����ي����ة 
أك���������ادي���������ر 
هذا  ظ��اه��رة 
ال����م����وس����م، 
عن  ن���اه���ي���ك 
ال���ع���دي���د من 
ضيع  ا لمو ا
ال���ري���اض���ي���ة 

المختلفة.

جماهير  ت��ح��ت��ف��ل 
المولودية الوجدية هذه 
ب��م��رور سبعين  األي���ام 
هذا  تأسيس  ع��ن  سنة 
الفريق العريق الذي كان 
سكان  ل���ك���ل  م���ف���خ���رة 
الشرقية  ال���م���ن���ط���ق���ة 
للمملكة. فريق المولودية 
الوجدية فاز بأول لقب 
ب��ع��د االس��ت��ق��ال، وهو 
لقب كأس العرش خال 
 1957-1956 م��وس��م 
بفضل مجموعة كبيرة، 
يقودها الحارس الكبير 

الداي وثلة من الاعبين المرموقين وبقيادة المدرب 
بنبراهيم. كما يحتفل الفريق بأربعين سنة  على 
آخر لقب حصل عليه، وهو فوزه بالبطولة الوطنية 
المرحوم  المدرب  إش��راف  1975 تحت  في موسم 
الذي تمكن من تكوين فريق قوي  العماري  محمد 
تحدى كل األندية الوطنية. فريق يتكون من الحارس 

اج�����ب�����ارة، واألخ����وي����ن 
الفيالي 1 و2، ومصطفى 
ومغدر  ال���ط���اه���ي���ري، 
والسميري،  ج��وي��ي��ط، 
ومغفور،  وح����دي����دي، 
ومحمد..  وب��ل��ح��ي��وان، 

وآخرين.
العاصمة  م���م���ث���ل 
ال��ش��رق��ي��ة ي��ع��ي��ش في 
السنوات األخيرة، أرذل 
أي����ام����ه، وي���ع���ان���ي من 
واإلهمال  ال���ام���ب���االة 
اللذين يلقاهما من طرف 
المحليين  المسؤولين 
الذين يجهلون ولألسف الشديد تاريخ هذا الفريق 

العريق.
نتمنى أن تكون مناسبة احتفاله بالذكرى السبعين 
لتأسيسه، فرصة لجميع الفعاليات الوجدية الغيورة 
على فريقها، أن يعملوا على إعادة ناديها إلى مكانه 

الحقيقي وهو القسم الوطني األول.

المغربية  ال���راب���ط���ة  ن�����ددت 
للصحافيين الرياضيين باألسلوب 
الجامعة  رئيس  اعتمده  ال��ذي 
القدم،  لكرة  المغربية  الملكية 
اإلعامي  الجسم  مع  للتواصل 
دعاه  عندما  الوطني  الرياضي 
إلى لقاء تواصلي مساء األربعاء 
18 فبراير بمقر الجامعة الجديد 

بالرباط.

فأضاف الباغ القوي للرابطة، 
بأنها تنتقد بشدة اختيار توقيت 
غير مناسب للتواصل مع مكونات 
الرياضي،  اإلع���ام���ي  ال��ج��س��م 
خ��اص��ة وأن���ه ك���ان ي��ت��زام��ن مع 
الرسمية  ال��م��ب��اري��ات  إح����دى 
بأن  ال��ب��اغ  وأض���اف  للبطولة، 
الرابطة تستنكر بقوة ما تعرض 
له الصحفيون من تبخيس خطير 

ألدوارهم، كما تؤكد أن ما حصل 
من طرف رئيس الجامعة فوزي 
لقجع، يتعارض جملة وتفصيا 
مع خطاباته السابقة التي كان 
يعبر فيها عن تقديره واحترامه 
اإلعامي  ال��ج��س��م  ل��م��ك��ون��ات 
بأهمية  إيمانه  وعن  الرياضي، 
وتطوير  إص��اح  في  التواصل 

المشهد الكروي الوطني.
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أن  ننتظر  كنا  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي 
تلتئم فيه جميع مكونات المجتمع، 
من رياضيين وسياسيين، من أجل 
الدفاع عن القرار الجائر الذي اتخذه 
االتحاد اإلفريقي ضد المغرب وذلك 
بحرمانه من المشاركة في نهائيات 
متتاليتين  لدورتين  إفريقيا  ك��أس 
)2017-2019(، باإلضافة إلى تغريمه 
مبالغ مالية ضخمة، بعد أن طلب من 
"الكاف" تأجيل نهائيات كأس إفريقيا 
ال����ت����ي ك�����ان م����ن ال����م����ف����روض أن 

ينظمها.
ب��ال��ذات، الحظنا  الوقت  ه��ذا  في 
تعامل  ك��ي��ف  ال���ش���دي���د  ول���ألس���ف 
المهم  الحدث  هذا  مع  المسؤولون 
ج���دا، حيث ت��ن��اس��وه، ودخ��ل��وا في 
م���ت���اه���ات ب��ع��ي��دة ك���ل ال��ب��ع��د عن 
الرياضية  الجماهير  اه��ت��م��ام��ات 
رئيس  من  كانت  البداية  المغربية. 
الذي  كيران  بن  اإلله  الحكومة عبد 
ب�"البلطجية" خال  الوداديين  اتهم 
تجمع حزبه العدالة والتنمية، هذا 
المهتمين  جميع  اع��ت��ب��ره  االت��ه��ام 

بمثابة حملة انتخابية لهذا الحزب، 
الذي لم يجد إال فريق الوداد النطاق 

حملته االنتخابية المبكرة.
وحين أراد رئيس الحكومة "الذي 
زلته،  أن يصلح  بركته"،  ننتظر  كنا 
صرح بأنه ال يعرف ال وداد وال رجاء، 

وأنه "ماعندوش مع الكرة".
ف���م���اذا ن��ن��ت��ظ��ر م���ن رئ��ي��س هذه 

الحكومة الذي صرح بعظمة لسانه 
بهذا الكام غير المسؤول؟

فإذا كان ال يعرف الكرة كما يدعي 
اجتماعه  في  ال���وداد  أدخ��ل  فلماذا 
ال���ح���زب���ي؟ وك���ي���ف س���ي���ك���ون رده 
بخصوص عقوبات "الكاف" المجحفة، 
وهو الرئيس الذي من المفروض أن 
ي��ك��ون ف���ي ال���واج���ه���ة ب��ط��ري��ق��ة أو 

بأخرى؟
رئيس الجامعة الملكية المغربية 
األندية  وت��ح��ت ضغط  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
الوطنية، هدد رئيس الحكومة بإيقاف 
البطولة إذا لم يعتذر عن تصريحاته 

المستفزة لبعض الفرق.
فمن أين يستمد رئيس الجامعة 
كل هذه القوة إليقاف البطولة التي 
تعتبر المتنفس الوحيد للمايين من 
الذين  والكهول  واألط��ف��ال  الشباب 

يتابعونها كل نهاية أسبوع؟
ففي حالة توقف "بطولة لقجع" أين 
سيذهب كل هؤالء المواطنين؟ ربما 
لمنزله!! ترى هل فكر فوزي لقجع هو 
القرار  بهذا  التصريح  قبل  اآلخ��ر، 
الخطير الذي يدل على انعدام تجربة 
هذا الرجل الذي انتظرنا منه إصاح 
ما أفسده سلفه، لكن العكس هو ما 

نرى حاليا.
ورئيس  يتهم،  الحكومة  رئيس 
الكرة  ي��ه��دد، وم��ص��ال��ح  ال��ج��ام��ع��ة 

المغربية في مهب الريح.
رجاء، أوقفوا هذا العبث.

70 سنة عن تأسيس املولودية الوجدية

قالوا ونقــــــــــــــــول
ويبيع  تيشري  اللي  شكون  كنعرفو   <<

الماتشات
< الكاتب العام للوداد

يا كما عاداك لمريني؟
>> الوداد أكبر فريق في المغرب

< الناصيري رئيس الوداد
هادي كاينة...

إلى  إلع��ادت��ه  خ��رج��ة  يلتقي  ال��زاك��ي   <<
المنتخب

< الصباح
خ��رج��ة راه ب��ي��ري��م��ي، خ��ل��ي ال��راج��ل ي��رت��اح مع 

راسو!
>> قرار "الكاف" ظالم

< رئيس الحكومة بن كيران
ياك صرحت بأنك ما عندكش مع الكرة؟

فريقنا  وأس���ل���وب  إي��ط��ال��ي��ة  ك��رت��ن��ا   <<
براغماتي

< الورزازي رئيس الكوكب المراكشي
بيرلوسكوني هذا، وال الورزازي؟ وعليها خسرتو 

برباعية نظيفة
>> أشتغل على مشروع ثاثي األبعاد

< الناخب الوطني الزاكي
أنت مدرب وال مخرج سينمائي

>> إل����ى أي����ن ت��م��ض��ي س��ف��ي��ن��ة ال�����وداد 
الفاسي؟

< مواقع
إلى قسم الهواة طبعا...

>> لو بقي ال��وداد وحده في المغرب لن 
ألعب له!

< المدافع بلمعلم
ياك  أم ريال مدريد،  تلعب، فبرشلونة  فين باغي 

فريقك الرجا جرا عليك
>> كنا قريبا من توقيف الكرة فالباد

< فوزي لقجع
الكرة راه واقفة شحال هاذي، بيك وال بال بيك

>> المدافع عصام عدوى: السقاء بالصين 
لتعزيز اليقين!

< المنتخب
وأنت تخلصت بالين

ببالغ  ت��ل��ق��ي��ن��ا 
األس������ى وال���ح���زن 
ال���ع���م���ي���ق، وف����اة 
ال������ح������اج أح���م���د 
العدوي تغمده الله 
ب���رح���م���ت���ه، وال����د 
اإلعامي  ال��زم��ي��ل 
عبد  ال���م���ت���م���ي���ز 

الرحمن العدوي.
وبهذه المناسبة 
تتقدم  األل���ي���م���ة، 
بأحر  "األس���ب���وع" 
التعازي والمواساة 

القلبية لجميع أفراد أسرة وعائلة العدوي، طالبين 
من الباري تعالى، أن يسكن الفقيد فسيح جناته، 

وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعــزيــة

مصالح الكرة المغربية في مهب الريح
سجال عقيم لن يخدم كرة القدم الوطنية

شبه  غ��ي��اب  بعد 
طويل عن الممارسة 
ن��ت��ي��ج��ة ت��س��ب��ب��ه في 
العديد من المشاكل أينما 
حل وارتحل، عاد يوسف 
المثير  المدرب  لمريني 
ل��ل��ج��دل ل���إش���راف على 
لفريق  التقنية  اإلدارة 
شباب المسيرة الذي انفصل عن 
مدربه السابق، الصامت والمتزن 

حنوني.
يوسف لمريني لم ُيضِيع الوقت 
كثيرا، فسرعان ما عاد إلى هوايته 
االحتجاجات  وه���ي  ال��م��ف��ض��ل��ة، 
المبالغ فيها، والتصريحات النارية 

في كل االتجاهات.
آخر ما قام به هذا المدرب الذي 

لم يستفد من العديد من األخطاء 
هو  مسيرته،  طيلة  ارتكبها  التي 
القدم  لكرة  طنجة  التحاد  اتهامه 
بشراء ذمم الحكام الذين يساعدونه 

على الفوز.
اتهام خطير جدا، موثق بشريط 
فيديو بالصوت والصورة، سجله 
أحد المحبين لفريق اتحاد طنجة 
في لحظة غضب لمريني الذي دخل 
بعد  المحب  ه��ذا  م��ع  ف��ي خصام 
في  جمعت  التي  المباراة  نهاية 
الدورة ما قبل األخيرة بين شباب 
المسيرة واتحاد طنجة، وانتهت 

بالتعادل السلبي.
المكتب المسير التحاد طنجة لم 
يبق مكتوف األيدي، حيث سرعان 
ل���دى الجامعة  م��ا وض���ع ش��ك��اي��ة 

الملكية المغربية لكرة القدم، ولدى 
القضاء ضد هذا المدرب الذي له 

سوابق مختلفة في هذا المجال.
في خضم هذه األح��داث، دخل 
عبد الحق ماندوزا رئيس ودادية 
الخط،  على  وكعادته،  المدربين 
وتمكن وبفضل تجربته الطويلة في 
هذا الميدان، أن يقنع المسؤولين 
عن فريق اتحاد طنجة على التنازل 
اعتبرها  التي  الشكاية،  هذه  عن 
تصريحاته  وح���س���ب  ل��م��ري��ن��ي، 
"كيدية"، حيث أضاف بأن الشريط 
المسجل "مفبركا" وليس حقيقيا.. 
ترى ماذا سيجني ذلك المحب من 
لمريني  وص��ف��ه  ال����ذي  ال��ش��ري��ط 
بهذه  يقم  ل��م  ول��م��اذا  بالمفبرك، 
العملية ضد مدربين آخرين، لعبوا 

ضد اتحاد طنجة؟
ن��ح��ن ه��ن��ا ل��س��ن��ا ض��د يوسف 
ل��م��ري��ن��ي ال��ش��خ��ص، ول��ك��ن ضد 
التصرفات الامسؤولة لهذا المدرب 
مدرب  بأنه  يفهم  لم  م��ازال  ال��ذي 
ي��ك��ون قدوة  أن  وم��رب��ي، وع��ل��ي��ه 
الذي  الفريق  ولجمهور  لاعبين 

يشرف عليه.
لمريني لم يترك فريقا دربه إال 
ودخل في صراعات مجانية، تارة 
مع المسيرين، أو الاعبين، وتارة 

أخرى مع المحبين.
عليها  أش��رف  التي  الفرق  فكل 
خال السنين األخيرة، اشتكت من 
الطريقة غير العادية )حتى ال نقول 
أشياء أخرى( التي يتصرف بها، 
األحيان  معظم  ف��ي  كلفته  وال��ت��ي 

منصبه.
نتمنى أن يتعقل وأن تكون هذه 

"الحادثة" هي األخيرة بالنسبة 
ل��ه��ذا ال��م��درب ال���ذي يعرفه 
ال��وط��ن��ي بسبب  ال��ج��م��ه��ور 
تصرفاته، أكثر ما يعرف عنه 

كإطار تقني..
أما بالنسبة التحاد طنجة الذي 
يحتل حاليا المرتبة األولى في 

الوطني  ال��ق��س��م  ب��ط��ول��ة 
الثاني وبفارق عشر نقط 
على مطارده، فهو يسير 
إلى  ث���اب���ت���ة  ب��خ��ط��ى 
مكانه  إل���ى  ال��ع��ودة 
أن  دون  ال��ح��ق��ي��ق��ي، 
يحتاج إلى مساعدة 

الحكام.

االتهامات المجانية ليوسف لمريني
قـــف

عدد جديد
لمجلة "البطولة"

الخبر
هذا

واهلل عيب

مولودية وجدة بطل 
موسم 1975

يوسف 
لمريني

بن كيرانلقجع
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<  أعد الملف: سعيد الريحاني
الله  بيد  الشيخ  محمد  جلس 
محفوفا بأنصاره في مكان رسمي 
العربي  المغرب  وكالة  مقر  هو 
لألنباء، وكانت الوكالة في شخص 
أحد مديريها قد رتبت الموعد مع 
ال��س��اب��ق لحزب  ال���ع���ام  األم���ي���ن 
األص��ال��ة وال��م��ع��اص��رة، ق��ب��ل أن 
إلى  األخيرة  الفترة  في  يتحول 
تقديره  مستتر«،  »ضمير  شبه 
المكتب  ف����ي  إل����ي����ه«  »م����ض����اف 
السياسي )لم ينتخب في المؤتمر 
الله،  بيد  سيقول  ماذا  األخير(.. 
اإلعالمي  الخروج  اختار  ولماذا 

في هذا التوقيت بالذات؟

بحكم المنطق، يمكن القول 
إن بيد الله باعتباره الرابع 
بعد  الدولة  هرم  ترتيب  في 
الحكومة،  ورئ��ي��س  ال��م��ل��ك، 
النواب،  م��ج��ل��س  ورئ���ي���س 
س��ي��س��اه��م م���ن ج��ه��ت��ه في 
على  ال��م��واط��ن��ي��ن  تحفيز 
في  السياسية  المشاركة 
»منتوج  فهو  االنتخابات، 
انتخابي« واالنتخابات هي 
التي أوصلته لرئاسة الغرفة 

الثانية في البرلمان.. العكس 
ال���ذي ح��ص��ل، فقد  تماما ه��و 

العزف  الله  بيد  الشيخ  اختار 

على أوتار يمكن أن تطرب مستمعا 
في الخارج لكنها ال يمكن أن تطرب 
مستمعي الداخل)..(، فقد أكد 
يكن  ل��م  أن��ه  لسانه  بعظمة 
االنتخابات،  ف��ي  ي��ص��وت 
عندما كان أستاذا جامعيا، 
م��ث��ل��ه م��ث��ل ال��ع��دي��د من 
أن  واعتبر  المواطنين، 
مرتبط  ال��ت��ص��رف  ه����ذا 
ب��إش��ك��ال��ي��ة ال��ن��خ��ب في 
المغرب والتي »إما كتهرب 
ألوروبا ويا إما يغيبون عن 

الفعل السياسي«.
هكذا ببساطة يوفر بيد الله 

األمر  تعلق  دائما، سواء  الرابح 
بوجوده في اإلدارة )كان عامال(، 
أو في المجالس المنتخبة )مجلس 
للعزوف  السند  المستشارين(، 
إلى  الحاجة  ع��ز  ف��ي  االنتخابي 
محفزات سياسية، فهو لم يكلف 
عناء  ال��ل��ق��اء  ذات  خ���الل  ن��ف��س��ه 
استئنافه  توقيت  ع��ن  ال��ح��دي��ث 

للحياة السياسية.
بيد  إن  بل  ه��ذا فحسب،  ليس 
الذي  الحزب  تشبيه  اختار  الله 
»كاديما«  ب��ح��زب  إل��ي��ه  ي��ن��ت��م��ي 

من  ولعله  اإلس��رائ��ي��ل��ي، 
غ����رائ����ب ال����ص����دف أن 

ـاري
حليلإخبـ
ت

تحركات مريبة لصناعة نموذج انفصالي 
في الريف على غرار  »البوليساريو«

هكذا ببساطة 
يوفر بيد اهلل الرابح 
دائما، سواء تعلق 
األمر بوجوده في 

اإلدارة )كان عامال(، 
أو في المجالس 

المنتخبة )مجلس 
المستشارين(، السند 

للعزوف االنتخابي 
في عز الحاجة إلى 
محفزات سياسية

السياسيون الذين سكتوا ظهرا ونطقوا كفرا

كيف تورطت بعض األحزاب في خدمة 
األجندة الصهيونية لتقسيم المغرب؟

لعب صهيوني.. مجندات إسرائيليات بعضهن يرفع حرف تيفناغ وأخريات يؤدين نفس التحية التي يؤديها ناشطو الحركة األمازيغية بثالثة أصابع
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أيام من  تصريحاته  جاءت بعد 
بالذكرى  »كاديما«  حزب  احتفال 
»أرييل  مؤسسه  ل��وف��اة  األول���ى 
شارون« رئيس الوزراء الصهيوني 
 13 الذي توفي بتاريخ  السابق، 
انعقد  الم��اب،  )لقاء   2014 يناير 

بتاريخ 17 فبراير 2015(.
م����ن ي���ك���ون ح�����زب »ك���ادي���م���ا« 
اإلسرائيلي الذي اختاره بيده الله 
ليكون نموذجا »لتوأمة حزبية« مع 
والمعاصرة؟  األص���ال���ة  ح����زب 
ت��وف��ره مختلف  ال���ذي  ال��ج��واب 
وكاالت األنباء يؤكد ما يلي: حزب 
كاديما تأسس في نونبر 2005 من 
قبل أرييل شارون بعيد انسحابه 
من حزب الليكود. اشترك الحزب 
البرلمانية  االن���ت���خ���اب���ات  ف���ي 
اإلسرائيلية وحاز على 29 مقعدا 
من أصل 120 صوتا في الكنيست، 
وأصبح بذلك يمثل أكبر كتلة في 
الكنيست بقيادة »تسيبي ليفني«.. 
إح����دى ال��م��داف��ع��ات ع��ن حقوق 
الشواذ.. ومنهم: أيهود أولمرت، 
وتسيبي ليفني، وشمعون بيريز، 
وحاييم رامون، وشاؤول موفاز، 
أون،  بار  وروني  إيتسك،  وداليا 
وموشيه ديختر، وتساحي هنغبي، 
وهبة،  ومجلي  ع��زرا،  وج��دع��ون 

ومئير شطريت، ونحمان شاي..
البرامج  ح��ي��ث  م��ن  ع��اق��ة  ال 
واأله�����������داف ل����ح����زب األص����ال����ة 
والمعاصرة بحزب »كاديما«، اللهم 
إال إذا كان بيد الله يقصد الترحيب 
في  زميله  غ��رار  »على  ب��ال��ش��واذ 
مصطفى  ال��م��ك��ن��اس��ي  ال���ح���زب 

»نريد مغربا  قال:  الذي  المريزق 
»تسيبي  غرار  وعلى  للشواذ..«، 
التي  الحزب  هذا  زعيمة  ليفني« 
رق��ص��ت م��ع ال���ش���واذ ط��م��ع��ا في 
موثق  هو  ما  حسب  أصواتهم، 

بالفيديو)..(.
قد يقول البعض إن األمر مجرد 
مصادفة، لكن بيد الله لم يقف عند 
ه���ذا ال��ح��د ب��ل إن���ه ش��ب��ه حزبه 
هذه  وطبعا  س��ي��ري��زا«،  ب�»حركة 
ال��ح��رك��ة ال ع��اق��ة لها م��ن حيث 
البرامج واألهداف مع »حركة لكل 
ينهل  ك��ان  التي  الديمقراطيين« 
منها حزب األصالة والمعاصرة، 
تقريري  ع���ل���ى  ت���ق���وم  وال����ت����ي 
اإلنصاف  وه��ي��ئ��ة  الخمسينية 

»سيريزا  فحركة  والمصالحة.. 
هي  تعريفها  حسب  اليونانية« 
حركة الئتاف اليسار الراديكالي، 
»نحو  اليونانية  باللغة  وتعني 
الجذور«، وهو ما يفسر تحمس 
أصحابها لانسحاب من منطقة 
عملة  إل�����ى  وال�����ع�����ودة  األورو 

»الدراخما«.
الحديث عن إسرائيل في ارتباط 
بحزب األصالة والمعاصرة ليس 
وليد اليوم بل إن الحزب سبق أن 
إلى   2013 غشت   30 ي��وم  وق��ع 
جانب أحزاب أخرى مثل: العدالة 
االستقال،  وح���زب  وال��ت��ن��م��ي��ة، 
والتقدم  االش��ت��راك��ي،  واالت��ح��اد 
واالشتراكية، على مقترح قانون 
في  إسرائيل  مع  التطبيع  يجرم 
كافة المجاالت الثقافية والتجارية.. 
غير أن الحزب سرعان ما تبرأ من 
المبادرة وسحبها، لتقول المواقع 
عدم  فضل  مصدر  عن  اإلخبارية 
المكتب  م��ن  هويته  ع��ن  الكشف 
السياسي قوله بأن مقترح القانون 

للمسطرة  يخضع  ل��م  ال��م��ذك��ور 
ال���ت���داول ال داخل  ف��ي  ال��ع��ادي��ة 
الفريق النيابي وال داخل المكتب 
كونه  إلى  إش��ارة  في  السياسي، 
ك��ان خ��ط��وة ان��ف��رادي��ة م��ن طرف 
رئيس الفريق في مجلس النواب.. 
ولم يكشف أحد لحد اآلن ظروف 

القانون  ه��ذا  سحب  ومابسات 
بشكل غامض من الحزب، كما أال 
أحد سيشرح اليوم سبب انتقال 
الحزب من مناهضة التطبيع مع 
إسرائيل سنة 2013 إلى التشبه 

بأحزاب إسرائيلية سنة 2015.
في  أنه  التاريخ سيذكر  وحده 
البحث  الصحراء، وفي عز  أزمة 
عن مخرج لمطالبة أمريكا بتوسيع 
ص���اح���ي���ات ال���م���ي���ن���ورس���و في 
الصحراء لتشمل حقوق اإلنسان، 
تقدمت األحزاب المغربية بمقترح 
إسرائيل،  مع  التطبيع  لتجريم 
المستوى  على  يعني  م��ا  وه��و 
العملي افتعال مشكل مع اللوبي 
دول  وباقي  أمريكا  في  اليهودي 
قد  كان  السادس  محمد  العالم.. 
سافر وقتها للقاء أوباما في البيت 
األبيض، وتوجت الزيارة بالتراجع 
عن المقترح لكن اليهود كانوا قد 
لاحتجاج  مائما  الجو  وج��دوا 

على ملك المغرب.
الجالة،  صاحب  غيابكم  »في 
حاولت بعض التنظيمات اإلساءة 
إلى صورة المغرب كبلد للتسامح 
ال����دوام حليفا  على  ظ��ل  وال���ذي 
عاقات  على  وح��اف��ظ  تاريخيا، 
الطائفة  م��ع  م��ت��م��ي��زة  ورواب�����ط 
المتحدة  ب��ال��والي��ات  ال��ي��ه��ودي��ة 
وإسرائيل«،  وأوروبا  األمريكية، 
هكذا تحدث »شيمون صاموليز« 
األخبار  م��واق��ع  وص��ف��ت��ه  ال����ذي 
بالصهيوني في رسالة بعثها إلى 
من  دع��اه  السادس  محمد  الملك 
هذا  إليقاف  التدخل  إلى  خالها 

القانون.
المغاربة  ب���أن  ال���ق���ول  ي��م��ك��ن 
يعرفون حزب األصالة والمعاصرة، 

ويعرفون  ت��اري��خ��ه،  وي��ع��رف��ون 
يعرفه  ال  م���ا  ل��ك��ن  أه�����داف�����ه)..(، 
المغاربة هو أهداف إسرائيل، في 
هذا الصدد يقول أحمد ويحمان 
رئيس المرصد الوطني  لمناهضة 
ما  إلى  االنتباه  ينبغي  التطبيع 
مصطلحات  غ��ط��اء  تحت  ي���روج 
المتمرد  للشباب  طمعا  تشكل 
جمهورية  غ��رار  على  بطبيعته، 
في  لها  يحضرون  التي  الريف، 
»الفيس بوك«، حيث تطورت األمور 
بالنسبة  فالقصد  كبير..  بشكل 
للمشروع الصهيوني األمريكي في 
في  يسمى  م��م��ا  ج���زء  منطقتنا 
االستراتيجية األمريكية بالشرق 
وبالفوضى  ال��ك��ب��ي��ر،  األوس�����ط 
لهذا  بالنسبة  المهم  ال��خ��اق��ة.. 
المشروع هو أن تنفصل الريف، 
قرنا  ذلك  بعد  سيضمنون  ألنهم 
على  الداخلي  االقتتال  من  آخ��ر 
حدود جمهورية الريف..« )مقتطف 
م��ن ح����وار األس���ب���وع م��ع أحمد 
دجنبر   19 الخميس  وي��ح��م��ان، 

.)2013
قد يقول قائل إن الحفاظ على 
إسرائيل ضروري،  مع  العاقات 
قضية  ف��ي  م��ا  دورا  يلعب  وق���د 
هذا  من  اعتقادا  لكن  الصحراء، 
القبيل ال سبيل إليه عند الناشط 
ويحمان الذي يقول: »هذا المنطق 
الصهيونية  ألن  مقلوب،  منطق 
تحاول تمزيق المغرب، وال تدافع 
عن وحدته الترابية.. هذا تضليل 
المغاربة..  على  ينطلي  لن  كبير 
الصهيونية واللوبي الصهيوني 
المواقع  بعض  م��ن  مستفيدان 

الحساسة في الباد، وتحاول 
وتشتيته  المغرب  تمزيق 

«««

وحده التاريخ سيذكر أنه 
في أزمة الصحراء، وفي 
عز البحث عن مخرج 
لمطالبة أمريكا بتوسيع 
صالحيات المينورسو في 
الصحراء لتشمل حقوق 
اإلنسان، تقدمت األحزاب 
المغربية بمقترح لتجريم 
التطبيع مع إسرائيل، وهو 
ما يعني على المستوى 
العملي افتعال مشكل مع 
اللوبي اليهودي في أمريكا 
وباقي دول العالم..

قد يقول قائل إن الحفاظ على العالقات مع 
إسرائيل ضروري، وقد يلعب دورا ما في قضية 

الصحراء، لكن اعتقادا من هذا القبيل ال سبيل إليه 
عند الناشط ويحمان الذي يقول: »هذا المنطق 

منطق مقلوب، ألن الصهيونية تحاول تمزيق 
المغرب، وال تدافع عن وحدته الترابية..

 هذا تضليل كبير لن ينطلي على المغاربة..

ما رأي مناهضي 
التطبيع مع 
إسرائيل في 

»التطبيع 
اللغوي« ?
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وضرب وحدته عبر إشاعة الفتنة، 
التنوع  استغالل  ف��ي  وال��دخ��ول 
الثقافي من أجل خلق التناقضات 
الذي  ال��س��ودان  غ���رار  على  فيه 
أصبح سودانين، وعلى غرار ما 
جرى في العراق الذي أصبح ثالث 

دول عمليا..«.
مما  خطورة  أكثر  سياق  وفي 

رئيس  ويحمان  أحمد  قال  سبق 
لمناهضة  ال��م��غ��رب��ي  ال��م��رص��د 
التطبيع خالل ندوة بمدينة طنجة 
»إن إسرائيل تدعم مساٍع ألمازيغ 

من منطقة الريف من 
أج��ل إح��داث حكومة 
منفى..« وجاء حديث 

ويحمان خالل األيام التضامنية 
وحذر  الفلسطيني،  الشعب  مع 
فيها من التطبيع مؤكدا أن األمر 
إل���ى دويالت  ال��م��غ��رب  س��ي��ح��ول 

صغيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل 
ت��ق��وم ب��دع��م م��ن ي��ري��دون إنشاء 
)اقرأوا  بهولندا«  منفى  حكومة 

ج�����ي�����دا: ح����ك����وم����ة م���ن���ف���ى في 
هولندا(.

وبغض النظر عن صور الجيش 
متطرفي  يدعم  الذي  اإلسرائيلي 
الحركة األمازيغية)..( فإن التأكيد 
العملي لما ورد على لسان أحمد 
ويحمان جاء من هولندا، حيث تم 
 18 حركة  تأسيس  ع��ن  اإلع���الن 
شتنبر الستقالل الريف«، بمبادرة 
هذا  ش��ع��و،  ال��ري��ف��ي سعيد  م��ن 
األخير »قطع كل األوراق« وظهر 
ف��ي ش��ري��ط ف��ي��دي��و وه���و يقارن 
بتحركات  ح���رك���ت���ه  ت���ح���رك���ات 
ال  من  ب��دأت  التي  البوليساريو 
شيء وانتهت باعتراف مجموعة 

من الدول بها، حسب قوله)..(.
سعيد شعو واحد من العارفين 
بخبايا الريف، وكان من الممكن 
أن يكون اليوم في حزب األصالة 
والمعاصرة، لو لم يتم طرده، أو 
على األقل سيكون صوته  محسوبا 
على هذا الحزب لوال فك االرتباط 
الطبيب  ق�����اده  ال�����ذي  ال��م��ب��ك��ر 
ال���م���ت���خ���ص���ص ف�����ي ال���ع���ظ���ام 
والمفاصل)..( نجيب الوزاني، مع 
حزب األصالة والمعاصرة مؤسس 

حزب »العهد الجديد«.. 
إط����الق حركته  اخ��ت��ار ش��ع��و 
52 لرحيل  الذكرى  بالتزامن مع 
محمد بن عبد الكريم الخطابي، 
ودبج بيانا انفصاليا توصلت به 
سفارات عدة دول بعد أن حصل 
على الضوء األخضر من منظمة 
أدرجت  التي  دول«  بال  »شعوب 
الريف كسادس منطقة يجب أن 
تتمتع باستقاللها ضمن 46 جهة 

في العالم..
ي��ق��ول أص��ح��اب ال��ح��رك��ة: »إن 
على  تأسست  شتنبر   18 حركة 
الريف  جمهورية  رئيس  مبادئ 
تصورها  وت��س��ت��م��د  األول��������ى، 
الستقالل الريف من الفكر التحرري 

لرمز الوحدة الوطنية الذي حارب 
االحتالل بكل أنواعه..«.

تصرفات شعو، المتهم بالضلوع 
ف������ي م����ل����ف ض����خ����م ل����ت����ج����ارة 
رغ��م خطورتها  ال��م��خ��درات)..(  
بواقع ميداني هو كون  تصطدم 
هذه الحركة لم تجد امتدادا ظاهرا 
إن بعض  ب��ل  ال��م��غ��رب،  ف��ي  لها 
»ريافة« بادروا إلى الهجوم على 
شعو بمجرد إعالن المبادرة، وفي 
هذا الصدد يقول الناشط الريفي 
شكيب الخياري: »إن لسعيد شعو 
تصورا خاصا للصراع السياسي 
يبنيه على العنف..« موضحا أن 
ي���ت���ج���اوز عدد  ال  ح���رك���ة ش��ع��و 
أعضائها 7 أف��راد، فقط ال غير.. 
ل���ه مصالح  ال���م���ب���ادرة  ص��اح��ب 
شخصية تتمثل أساسا في تصفية 
ملف قضائي من الحجم الثقيل، 
هكذا يتحدث الخياري، في الوقت 
الذي لم تتمكن فيه »األسبوع« من 

أخذ رأي سعيد شعو.
مهما يكن فسعيد شعو منتوج 
مرة  أول  استقدامه  ت��م  ح��زب��ي، 
لغرض حزبي)..(، ومهما يكن فإن 
األحزاب المغربية بشكلها الحالي 
قد تسبب في أزمة كبيرة للدولة، 
الذي  المنحى  ذل��ك  على  كمثال 
أخذته مناقشة مشروع الجهوية، 
الذي تم إفراغه من محتواه وتم 
تحويله من مقترح لتقوية الدولة 
إلى وصفة لنسفها من الداخل، وال 
من  إلى  الرسالة وصلت  أن  شك 
يهمهم األمر، والدليل على ذلك ما 
السادس  محمد  الملك  به  صرح 
خالل شهر نونبر األخير بمناسبة 
الخضراء،  للمسيرة   39 الذكرى 
مناطق  نريد  »إن��ن��ا  ق��ال:  عندما 
ومتكاملة،  متضامنة  وج��ه��ات 
غيورة على بعضها البعض.. إذ 
والريفي،  الجبلي  بين  ف��رق  ال 

والصحراوي والسوسي«.

مهما يكن فسعيد شعو 
منتوج حزبي، تم 
استقدامه أول مرة 
لغرض حزبي)..(، ومهما 
يكن فإن األحزاب 
المغربية بشكلها الحالي 
قد تسبب في أزمة كبيرة 
للدولة، كمثال على ذلك 
المنحى الذي أخذته 
مناقشة مشروع 
الجهوية، الذي تم 
إفراغه من محتواه وتم 
تحويله من مقترح لتقوية 
الدولة إلى وصفة 
لنسفها من الداخل

«««

سعيد
 شعو

مخطط دولي.. نموذج 
لبعض األنشطة التي يجتمع 

فيها العلم األمازيغي والعلم 
اإلسرائيلي وعلم »جمهورية 

الريف« وعلم »كردستان«

أحمد
 ويحمان



العاصمة  ف���ي  ت���ص���وروا 
قلبها  وفي  للمملكة  اإلداري��ة 
»يا  النابض، مقاطعة حسان 
من  الساكنة  تعاني  حسرة«، 
ويالت األخطار التي تهددها 
يوميا في حياتها وتتسبب في 
أمراض فتاكة تفتك بها وتنخر 
أجساد أطفالها وتشوه المنظر 
ال���ع���ام وت���ل���وث ال��ج��و الذي 
يستنشقه السكان، وفي تقارير 
أمراض  تحتل  رسمية  طبية 
والربو  واألورام  ال���ك���آب���ة 
المراتب األولى األكثر انتشارا 
وحتى  األحياء،  من  عدد  في 
تشير  الوفيات  إحصائيات 
»بقتل«  األمراض  وتتهم هذه 

الناس.
فعندما يكون شارع واحد 
بين  أكثرها،  وما  منطقة  في 
مصانع  ال��ش��اه��ق��ة  ع��م��ارات��ه 
ل����ص����ب����اغ����ة ال�����س�����ي�����ارات، 
في  ميكانيكية  وإص��الح��ات 
ال��ش��ارع ال��ع��ام، وب��ي��ع مواد 
خطيرة قابلة لالنفجار، وعلى 
جوانبه حاويات هي نفسها 
وعلى  األزب���ال،  لجمع  مزبلة 
التاكسيات  عشرات  قارعته 
محركاتها  ب��ه��دي��ر  ال��ك��ب��ي��رة 
المتهالكة وأوساخ وقاذورات 
تبول  مخلفات  و»ح��اش��اك��م« 
ال����رك����اب، وض��ج��ي��ج م���رور 

ال��ط��وب��ي��س��ات وك��أن��ه��ا »رعد 
وبرق«، واحتالل األرصفة من 
والمستودعات  ال��م��ق��اه��ي 
وهرجها وفوضاها حتى بعد 

حلول الليل.
الرئيسي هو  الشارع  هذا 
الضاربة  ل��ل��ف��وض��ى  م�����رآة 
أطنابها في باقي المقاطعات 
ل���ل���م���رء بأن  ح���ت���ى ي��ت��خ��ي��ل 
السلطات والمنتخبين قدموا 
اس��ت��ق��االت��ه��م، وت��خ��ل��وا عن 

مسؤولياتهم، وتركوا السكان 
يصارعون هذه المصائب في 
صمت وهم يشاهدون يوميا 
من »يمر« ويجمع »اإلتاوات«، 
و»تغميض«  السماح  مقابل 
القنابل  ه���ذه  ع��ل��ى  األع���ي���ن 
الموجودة في كل أحياء مدينة 
األنوار من حسان إلى يعقوب 
المنصور، إلى اليوسفية، إلى 
دي����ور األح���ب���اس، ث��م شارع 
الحسن الثاني، ومئات اآلالف 

من  ي���ؤدون  المواطنين  م��ن 
صحتهم أثمنة باهظة تبينها 
المرضية  اإلح���ص���اءات  تلك 
التي تعشش بيننا على مرأى 
ومسمع من المجلس الجماعي 
الذي يخصص ميزانية سنوية 
البلدي  ال��ص��ح��ف��ي  للمكتب 
وتقدر بمئات الماليين بما في 
الموظفين  أج��������ور  ذل�������ك 
وم������ص������اري������ف ال���م���ك���ات���ب 
والمعدات  وال��ت��ج��ه��ي��زات 

والتليفونات، وال ندري هل هو 
أم  بلدي  صحي  مكتب  فعال 
»مكتب مرضي بلدي«، والحل؟ 
الحل هو إنشاء أحياء صناعية 
في األحياء خاصة بالحرفيين 
الخطيرة،  ال��م��واد  وتسويق 
مواقف  ب��ن��اء  ه���و  وال���ح���ل: 
تحت  ال��ك��ب��ي��رة  للتاكسيات 
عربات  ف����رض  م���ع  األرض 
بمواصفات إيكولوجية تراعي 
صحة السكان، وتكون سيارات 
مدينة  م��س��ت��وى  ف���ي  أج����رة 
األنوار عاصمة المملكة، وليس 
السموم  ت��ن��ف��ث  ت��اك��س��ي��ات 
فهذه  األل��ف،  للمرة  ونقولها 
أن  يجب  المملكة،  عاصمة 
بيئتها  في  االستثناء  تشكل 
وطرقها  ونقلها،  وعمرانها 
وإناراتها وحدائقها، وتنظيم 
تجاراتها، وتقنين صناعاتها 
ترفيهية  أن���ش���ط���ة  وخ���ل���ق 

لسكانها.
أصبحت  ال���رب���اط  م��دي��ن��ة 
اليوم مرتعا لألمراض الفتاكة، 
وأصحابنا المنتخبون »وال هم 
في  »يتشقلبون«  إنهم  هنا«، 
تزكيات  الن���ت���زاع  األح�����زاب 
االنتخابات، ونسوا بأنهم لم 
ف���ي مدينة  ل��ه��م م��ك��ان  ي��ع��د 
األنوار التي هي في حاجة إلى 

متنورين.

الفتاكة وسط األحياء السكنية النووية«  »القنابل 

يعقوب  جماعة  مؤسس  الله  رح��م 
المنصور المرحوم محمد بالفريج، والله 
يذكر بخير سعيد أولباشا رئيس مجلس 
العمالة القادم من الحي الشعبي اللذان 
دافعا دفاعا مستميتا، وقدما تضحيات 
ج��س��ي��م��ة »ل��ن��ق��ش« م��ك��ان��ة ال��ح��ي في 
العاصمة، فأما اليوم فهو »يتيم« مريض 
عملية جراحية  إج��راء  إلى  في حاجة 
خبيثة  أورام  الستئصال  مستعجلة 

انتشرت كالسرطان في أرجائه.
الحي الذي كان جماعة ثم »هوى« إلى 
مقاطعة يعد حاليا األكبر ديمغرافيا في 
كل الوالية بحوالي 300 ألف نسمة في 
رقعة أرضية مساحتها 24 كلم². وعدد 
ألف   50 إلى  لالرتفاع  السكان مرشح 
المقبلة،  الخمس  السنوات  في  نسمة 
وم��ب��اش��رة ب��ع��د ال���ش���روع ف��ي تهيئة 
الدواوير الصفيحية وهي كثيرة وكبيرة، 
البناء إلى المراجعة  وإعادة تصاميم 
الملكي  المشروع  في  جاء  لما  تنفيذا 
الذي سيجعل من حي يعقوب المنصور 
أجمل  المنتظر  كورنيشه  خصوصا 

س��اح��ل ف��ي ك��ل ال��م��م��ل��ك��ة، وه���ا أنتم 
تالحظون الجمود، والنوم العميق في 
مجلس المقاطعة، وتلمسون بالملموس، 
وال استعدادات جارية سواء بتقارير أو 
ملتمسات أو توصيات أو حتى نداءات، 
الستقبال الوضع الذي ينتظر المقاطعة 
في أقل من خمس سنوات، وغير بعيد 
حي  منها  يعاني  مريرة  تجربة  عنها 
لم يكن مهيأ وال مستعدا  الذي  أكدال 
ليتحول من فيالت سكنية إلى عمارات 
ومجمعات تجارية ومركبات سياحية 
عنه  نتج  مما  مدرسية،  ومجموعات 
السير  ف���ي ح���رك���ة  ره���ي���ب  اخ���ت���ن���اق 
وتوابعها، وأزمة كبيرة في مجال البيئة 
اإلسمنت  ك��ث��رة  م���ن  ت���ض���ررت  ال��ت��ي 
والياجور وتلوث العربات الميكانيكية، 
وضيق الشوارع، وهذا الضيق هو سبب 
المصائب، إضافة إلى »إعدام« المناطق 
كنتم  إن  عين  رمشة  ففي  ال��خ��ض��راء، 
تذكرون تحول حي أكدال من حي أخضر 
إلى حي أسود! وهذا مصير حي يعقوب 
الحي  أبناء  يتحرك  لم  إذا  المنصور 

الغيورون على حيهم، للتنديد بأوضاع 
وبالريع  بسرعة،  تتدهور  التي  حيهم 
االنتخابي المتفشي في الحي، وأبطاله 
يستغلون أراضي جماعية ومستودعات 
بلدية، وشقق شيدت من المال الجماعي 
ومحتلين لعشرات البراريك القصديرية 
وانتخابيا،  م��ال��ي��ا  ف��ي��ه��ا  ل��ل��م��ت��اج��رة 
العشوائية  ل���ألس���واق  وم��ش��ج��ع��ي��ن 
سوى  تهمهم  ال  وآخ��ري��ن  وال��س��ري��ة، 
بمقاعد  ال��ت��ص��ق��وا  وق���د  م��ص��ال��ح��ه��م 
الجماعة منذ ربع قرن، ومرة أخرى رحم 
الله مؤسس ورئيس أول جماعة ليعقوب 
كان  عندما  بالفريج،  محمد  المنصور 
رحمه الله يشيد الحدائق والطرقات من 
تبرعات أصدقائه ومعارفه، والله يذكر 
الذي  بخير ولد الحي سعيد أولباشا 
عمالة  مجلس  ل��رئ��اس��ة  ح��ي��ه  أوص���ل 
العاصمة. فماذا يخبئ القدر للحي في 
االنتخابات المقبلة؟ الموت البطيء أم 
الصحوة الوطنية في أدمغة أوالد حي 
من  حيهم  إلن��ق��اذ  المنصور  يعقوب 

الهالك؟
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الحي الذي يسكنه 300 ألف مواطن!

مدينة األنوار في حقل ملغوم

 87.00 ال��ق��ان��ون رق��م  ال��ب��اب التاسع م��ن  ف��ي 
المتعلق بالميثاق الجماعي، تصنف مدينة الرباط 
وعند  الخاصة،  األنظمة  ذات  المدن  ضمن  من 
االضطالع على هذا النظام الخاص نجده يتكون 
من مادة واحدة هي المادة 133 التي تنص على: 
أحكام  للرباط  المجلس  رئيس  على  يطبق  »أال 
المادتين 13 )الفقرة الثانية( و47 )البنود من 1 
إلى 4(، فبالله عليكم هل هذا نظام يليق بعاصمة 
استثناء  مجرد  إن��ه  األن���وار؟  ومدينة  المملكة؟ 
محتشم ل�»تعطيل« نصف المادتين ال غير! فاألنظمة 
الخاصة تستوجب ديباجة تبرر الخاص من العام، 
وكان على المشرع المعد لقانون الميثاق الجماعي 
في بابه التاسع أن يعتمد على الدستور كمرجع 
الستثناء العاصمة من نظام الجماعات ويلحقها 
كما أراد لها الدستور الذي هو أسمى من قانون 
الميثاق الجماعي، »بنظام خاص للعاصمة« وليس 
بالجماعة  خ��اص  »نظام  الميثاق:  في  ج��اء  كما 
الحضرية للرباط«، فالرباط عاصمة بقوة الدستور 
وليست جماعة، ألنها ليست مثل باقي الجماعات 
الحضرية والقروية، ولنا تجارب رائدة سبقتنا 
إليها عواصم عربية وغربية وكلها تنظمها قوانين 
خاصة مثل العاصمة التونسية التي يرأس بلديتها 
منتخب يلقب ب�»شيخ العاصمة« بينما باقي رؤساء 
ال��م��دن وال��ق��رى ه��م رؤس����اء ال��ب��ل��دي��ات، وشيخ 
العاصمة له مرتبة وزير ويحضر مجالس الحكومة 
الحكومة،  من  ميزانية  من  العاصمة  وتستفيد 
وبالضبط من رئاسة الحكومة ورؤساء العواصم 
اسم:  يحمل  فيهم  واح��د  وال  والغربية  العربية 
رئيس بلدية أو رئيس جماعة، كما هو عندنا، بل 
وحتى في العواصم األمريكية هناك استثناء في 
والعمدة  القوي  العمدة  فمنهم  رؤسائها؛  مهام 
التي يحصل عليها،  الضعيف حسب األص��وات 
أو  الجنوب  في  ال��ش��رق،  أو  الغرب  في  وس��واء 
الشمال، رؤساء العواصم، وكل العواصم تتوفر 
فيهم شروط غير مكتوبة وال مقننة ولكنها ملزمة 
في القوانين الداخلية لألحزاب التي لن ترشح إال 
حقائب  تحملوا  أن  لهم  سبق  العاصمة  مواليد 
معرفة  على  الصفات سيكونون  وبهذه  وزاري��ة، 
بتاريخ وتقاليد األهالي، ويتوفرون على تجارب 

تسيير الشأن العام.
من  الجماعة  رئيس  ولعلو  ه��ا  وستقولون: 
الوزراء السباقين والقياديين الحزبيين واألساتذة 
الكبار، وقدماء المنتخبين منذ 1977، وابن الرباط، 
لم ينجح في مهامه، نعتقد يجب إعادة صياغة 
السؤال كالتالي: هل نجح أو لم ينجح؟ في نظرنا 
نجح ولم ينجح، فرئيس الجماعة معروف عنه أنه 
بقي منذ 30 سنة مجرد مستشار، وعندما اقترحته 
بعض األحزاب لرئاسة الجماعة وهي تعلم بأن 
حزبه ليس له سوى 5 أعضاء في الجماعة من بين 
85 عضوا، كانت تعرف أيضا بأن أعضاء المكتب 
المسير سيكونون منها والرئيس تحت رحمتها 

وفيتو أصواتها، ولن نزيد فالبقية تعرفونها.
فالرباط العاصمة هي أهم مدينة في المملكة 
الهيئات  لكل  مقر  فهي  السياسية؛  الناحية  من 
الدبلوماسية من سفارات ومنتديات دولية، وهي 
ال��س��ي��اس��ي��ة وك���ل المرافق  م��رك��ز ك��ل األح�����زاب 
الحكومية، وكبريات المؤسسات البنكية والمكاتب 
الوطنية والمدارس العليا، والكليات المتخصصة، 
ومجلس  برلمان  من  التشريعية  والمؤسسات 
دستوري ومجالس تهتم بحقوق اإلنسان، إلخ...
وأمان،  وأم��ن  من حماية  له  الب��د  الكل  وه��ذا 
وليس  ق��وي  بعمدة  للعاصمة  مجلس  وأي��ض��ا 
واألسفار  و»ال��ب��ري��م��ات«  التليفونات  بمجلس 
التي  للجمعيات والصفقات  والسيارات والمنح 
من أجلها أسسوا الشركات حتى »بهدلوا« الجماعة 

وشوهوا مهام المنتخبين.
فعاصمة المملكة هي اليوم مدينة األنوار، ولن 
تكون كذلك إال إذا كان متنورون ووطنيون من أهل 
على  يعطفون  المدينة،  وحب  واإليمان  التقوى 
سكانها ويتقون الله في أموالها، فيتقدمون على 
االنتخابات من أجل المحبوبة الرباط التي كانت 
لإلنقاذ،  وال��ي��وم  والكفاح  للجهاد  رباطا  دائما 
وننتظر من األحزاب أن تدافع عن مدينتها وتحافظ 
عليها مدينة سياسية لكل السياسيين المتنورين، 
عاصمة تكون بقانون يحميها من انزالقات انزلقت 

فيها منذ زمان، والله المستعان.

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

الرباط عاصمة
وليست جماعة

أسطول متهالك من 
التاكسيات البيضاء 
تجول وسط الرباط

صورة التقطت في فترة 
القرن  م��ن  السبعينيات 
الماضي لفريق اليوسفية 
الرباطي الذي كان مشهورا 
لكزة  ب��ح��وم��ة  وم��ح��ب��وب��ا 
القديمة  المدينة  داخ��ل 
من  ف��ق��ط  يتشكل  وك���ان 
العتيق،  ال���ح���ي  ش���ب���اب 
واختفى الفريق، واختفت 
معه دوريات كرة القدم في 
واألم���ل معقود  رم��ض��ان، 
على شباب الرباط إلحياء 

أمجاد آبائهم.

حتى ال يختنق حي يعقوب المنصور 
وينفجر كجاره حي أكدال!

املغربية  اجلالية  وزارة  اخ��ت��ارت 
مائة  سكنيا  حيا  اخل��ارج  في  املقيمة 
في املائة وبالضبط في زنقة املرينيني 
علما  اجلديد،  مقرها  لتشييد  بحسان، 
أحياء  ل��ه��ا  واإلدارات  ال�����وزارات  أن 

خاصة بها.

واحد، جد خطير  باب  األوداية  لقصبة 
على الراجلني الذين يختلطون في داخله مع 
السيارات والدراجات النارية، ويستحيل أن 
يخرج أو يدخل منه مسن أو مريض أو معاق 
لوعورة العقبة التي تربط الباب باحلي. فهل 
املسنني  عزلة  فك  في  املجلس  عباقرة  يفكر 
ال  حتى  أدراج،  ببناء  واملييعيياقييني  واملييرضييى 
نقول مصاعد؟ وبجانب الباب أدراج ومدخل 
الزيت«،  وسييراق  »الطوبات  تستغله  مقفول 

فرحمة بالضعفاء يرحمكم الله.

ان��ط��ل��ق��ت أش��غ��ال ت��وس��ع��ة بعض 
ال��ط��رق��ات ال��ت��ي ض��اق��ت ع��ل��ى حركة 
أي  يحل  لن  »البريكوالج«  هذا  السير، 
مشكل إذا ما لم يتم مراجعة التصميم 
حتت  محطة  وبناء  للطرقات،  املديري 
اإلشارات  أض��واء  في  للتحكم  أرضية 
العاصمة  ال��ع��رب��ات،  مل����رور  امل��ن��ظ��م��ة 
إلى  وليس  إصالحات  إل��ى  حاجة  في 

»بريكوالج«.

مقر  أمييام  إلييى  وصلت  السير  فوضى 
»اليييبيييليييديييية«؛ فييبييشييارع مييحييمييد بييين احلسن 
بتخصيص  اجلييميياعيية  تييفييكيير  ليييم  الييييوزانييييي 
الكائن  املييسييجييد  تييربييط  لييلييراجييلييني  ممييييرات 
حمان  وشييارع  السكنية  باملجموعات  هناك 
الفطواكي، والنتيجة »قربلة في السير« عند 

كل نداء للصالة.

أسرار العاصمة

أرشيف الرباط



بنيابة  أس�����ت�����اذة  ت���ع���رض���ت 
ل��م��ح��اول��ة نصب  ت����ارودان����ت 
لها،  زميلة  من طرف  واحتيال 
األخيرة  ه��ذه  أغرتها  أن  بعد 
المؤسسة معها.  تبادل  بقبول 
»المحتالة« طلبت من الضحية 
وثائق شخصية إلجراء التبادل 
وصورة  األج���رة،  ب��ي��ان  منها: 
لبطاقة الوطنية مصادق عليها، 
العمل،  وشهادة  بنكي،  وشيك 
وسلمت الضحية هذه الوثائق 
ل�»المحتالة« دون أدنى شك فيها، 
ب��ي��ن��م��ا ان��ت��ق��ل��ت »األس����ت����اذة 
إلحدى  ال��ف��ور  على  النصابة« 
الوكاالت البنكية لسحب قرض 
مستعملة  ال��ض��ح��ي��ة  ب���اس���م 
نفسها  ه���ي  ال���ت���ي  ال���وث���ائ���ق 
المطلوبة لسحب قرض قيمته 

ما يناهز 15 مليون سنتيم.

حسمت الغرفة األولى بمحكمة 
أطوار  في  بأكادير،  الجنايات 
القضية التي شغلت الرأي العام 
المحلي، والتي كان بطلها أحد 
السريع  التدخل  عناصر قوات 
بشرطة المدينة، والذي كان قد 
حاول قتل خليلته ووضع حد 
سالحه  باستعمال  لحياتها 
الوظيفي خالل شهر شتنبر من 
قضت  الماضي. وهكذا،  العام 
هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة 
بمؤاخذة الظنين بتهمة محاولة 
القتل العمد والحكم عليه ب�20 
ف��ي حين  ن��اف��ذا،  س��ن��ة سجنا 
أوخذت خليلته من أجل الفساد 
أشهر  بثالثة  عليها  وحكمت 

موقوفة التنفيذ.

بدأ ناقوس الخطر يدق أجراسه 
في ما يخص انتشار المخدرات 
بجماعتي  أن���واع���ه���ا  ب��ش��ت��ى 
انشادن، وبلفاع. ففي كل الدروب 
التجمعات  وح��ت��ى  واألح���ي���اء 
السكنية المجاورة للمركز، يتم 
أمام  ممنوعة  ب��م��واد  االت��ج��ار 
واضحة  وف���ي  الجميع  أع��ي��ن 
النهار، في مشهد خطير يهدد 
سالمة المنطقة ومستقبلها، لكن 
هي  من  هو  التساؤل  يثير  ما 
حماية  ع��ن  المسؤولة  الجهة 
تجارة هذا المروج الذي انتشرت 

عنه أخبار كثيرة?

تعرضت حافلة للنقل الحضري 
بأكادير، مؤخرا، للرشق بواسطة 
مجهولين  ط��رف  من  الحجارة 
»اكيو«  ب��ح��ي  م���روره���ا  أث��ن��اء 
بالدراركة، مما أدى إلى تكسير 
ووفق  الحافلة.  ن��واف��ذ  زج��اج 
تعرضت  فقد  محلية،  مصادر 
مجموعة من الحافالت للرشق 
بالحجارة بدوار دار بوبكر من 
طرف قاصرين، يستغلون ظلمة 
ال��م��ك��ان ن��ظ��را ل��غ��ي��اب اإلن���ارة 
أعمالهم  لتنفيذ  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اإلجرامية، في ما لم يعرف بعد 
سبب الهجوم على الحافلة وال 

هويات المهاجمين.

وسط تكبيرات المصلين، أعلن 
مواطن إفريقي يحمل الجنسية 
الجمعة  ي�����وم  اإلي����ف����واري����ة، 
الماضي، إسالمه بأحد مساجد 
إنزكان  عمالة  الدشيرة  مدينة 
يوم  ص��الة  أداء  بعد  مباشرة 
الجمعة الماضي. وقد تم النطق 
ب��ال��ش��ه��ادت��ي��ن ف��ي أج����واء من 

الفرحة وتقديم التهاني.

> عزيز باديس

مشاكل  مدينة صفرو  تشهد 
احتالل  رأس��ه��ا  على  بالجملة 
م��ن ط��رف بعض  ال��ع��ام  الملك 
والفراشة  المتجولين  الباعة 
تفشت  وق��د  الخضر،  وبائعي 
الظاهرة بشكل خطير أمام عجز 
والمجلس  المحلية  السلطات 
بواجبها،  القيام  ع��ن  البلدي 
االحتجاجية  ال��وق��ف��ات  ف��رغ��م 
الذين  وال��ح��رف��ي��ي��ن  ل��ل��ت��ج��ار 
ي��دف��ع��ون ال��ض��رائ��ب وه����ددوا 
غير ما مرة بإحراق دكاكينهم 
بشكل  ت��ده��ورت  تجارتهم  ألن 
أن  ف��ال��واق��ع  ال��م��زي��د،  يقبل  ال 
المتفشية  ال���ظ���اه���رة  ه���ات���ه 
المقدمين  بعض  ورائ��ه��ا  م��ن 
ف��ال حديث  وال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن)..( 
بالمدينة إال عن »األعوان« الذين 
رجال  دور  يلعبون  أصبحوا 
بسيارة  ي��ت��ج��ول��ون  ال��س��ل��ط��ة 
ما  لجمع  وي��ت��ج��ول��ون  ال��دول��ة 

تجود به أيدي الباعة)..(.
األمني،  ال��م��س��ت��وى  وع��ل��ى 
مازال المواطنون غير مطمئنين 
على سالمتهم من جراء األفعال 
المتزايدة وعمليات  اإلجرامية 
السرقة والسطو على ممتلكات 
الناس، فكم من شكاية وضعت 
ولم  المعنية  ال��م��ص��ال��ح  ل���دى 
تستطع أن تضع يدها على أي 

من المجرمين واللصوص.
المتتبعين،  ب��ع��ض  وق����ال 
يتدهور  أن  جدا  الطبيعي  من 
بصفرو  األم�����ن�����ي  ال�����وض�����ع 
بالمنطقة  المسؤولين  فبعض 
توقيت  يعرف  الكل  اإلقليمية، 
على  مكاتبهم  يلجون  عملهم 
الساعة 10 صباحا ويغادرونها 

على الساعة 4.30 مساء.

مطالب السكان هي األمن ومحاربة
 احتالل الملك العمومي

> األسبوع

الوطنية  ال��ج��ام��ع��ة  وج��ه��ت 
لهيئات مهنيي الصيد الساحلي 
شريحة  تمثل  التي  بالمغرب، 
مهمة من بحارة ومهنيي قطاع 
ال��ص��ي��د ال��ب��ح��ري رس���ال���ة إلى 
السادس  محمد  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة 
أجل  من  به  وتستنجد  تلتمسه 
لمعاناتهم،  حد  لوضع  التدخل 
ما  في  ملكي  بتحكيم  مطالبين 
بينهم  القائم  االختالف  يخص 
الفالحة  وزارة  مسؤولي  وبين 
أكدت  الذين  البحري،  والصيد 
متمسكون  أن���ه���م  ال���ج���ام���ع���ة 
ومهنيو  البحارة  يرى  بقرارات 
ال���ب���ح���ري أن���ه���ا غير  ال���ص���ي���د 

منصفة.
القوانين  بأن  البحارة  وق��ال 
التي أصدرتها الوزارة، مؤخرا، 

يصطلح  م��ا  تطبيق  إط���ار  ف��ي 
أليوتيس«  ب�»استراتيجية  عليه 
التي  اإلج���راءات  من  هي جملة 

»ل��م ول��ن ت��خ��دم ال��ف��ئ��ات الهشة 
ف��ي ال��ق��ط��اع، ب��ق��در م��ا وسعت 
ب��ي��ن األط�������راف، وساد  ال���ه���وة 

اإلقصاء  سياسة  وطغت  الريع، 
البعض  ع��ن  وغ��اب��ت  الممنهج، 
الراحل  للملك  الحكيمة  المقولة 

الحسن الثاني »الثروة السمكية 
م��ل��ك ل��ك��ل ال���م���غ���ارب���ة«، حسب 
الجامعة  ال���رس���ال���ة. وأش���ارت 
إل���ى أن��ه��ا ل���م ت��ق��دم ع��ل��ى هذه 
استنفذت  ب��ع��دم��ا  إال  ال��خ��ط��وة 
جميع األش��ك��ال وال��وس��ائ��ل من 
أجل إيصال صوتها إلى وزارة 
ال تريد اإلصغاء، وتعتبر كل ما 
بمثابة  استراتيجيتها  في  جاء 
ألحد  ي��ح��ق  وال  م���ن���زل،  وح����ي 
إلى وجود  التنبيه  أو  انتقادها 
خلل ب��ه��ا، م��ؤك��دة أن��ه��ا ل��م تقم 
بهذه الخطوة وتطالب بالتحكيم 
الملكي إال بعد أن طرقت جميع 
المسؤولين  ون��ب��ه��ت  األب����واب 
إلى  البحري  الصيد  وزارة  في 
والقوانين  اإلج����راءات  تبعات 
التي اتخذتها، وخصوصا على 
واالجتماعي  البيئي  المستوى 

واالقتصادي.

»الثروة السمكية ملك لكل المغاربة«

مة
سي

لح
ا

صفرو

alousbouea@gmail.com

< العدد: 826
< الخميس 26 فبراير 2015 كواليس جهوية18

ما يجري2
 ويدور في 

المدن

بحارة يطالبون بالتحكيم الملكي ضد الوزير أخنوش

توقيف المتهم بضرب 
القائد في »الزنقة 10«

التسيب التعليمي.. تلميذ 
يدخل كلبا إلى القسم

>  الناظور.األسبوع

ألقت عناصر الضابطة القضائية بالناظور، 
بتهمة  متجول  بائع  على  القبض  م��ؤخ��را، 
االع��ت��داء على رئيس ال��دائ��رة األول��ى لألمن 
الحضري، إثر رشقه بواسطة »شيء« صلب 
أصابه على مستوى الرأس، خالل المواجهات 
القريبة من سوق   »10 »الزنقة  التي عرفتها 
فور  العامة  النيابة  وق���ررت  ميمون.  أوالد 
المعني  توقيف  الواقعة  بتفاصيل  توصلها 
شريط  عبر  هويته  تحديد  تم  ال��ذي  باألمر، 

فيديو تم تصويره.

> األسبوع

المواقع  »ال��ي��وت��وب« وف��ي  ف��ي موقع  ي��روج 
االج��ت��م��اع��ي��ة خ���الل األي�����ام األخ���ي���رة، شريط 
إلى  ك��ل��ب  ب��إدخ��ال  ق���ام  تلميذا  ي��وث��ق  ف��ي��دي��و 
خاللها  من  يسعى  بطريقة  ال��دراس��ي  الفصل 
إل��ى االس��ت��ه��زاء م��ن أس��ت��اذت��ه على م���رأى من 

التالميذ.
وي���الح���ظ م���ن خ���الل ال��ش��ري��ط، أن���ه بينما 
غير  التلميذ  تصرف  على  األس��ت��اذة  احتجت 
بإخراج  التلميذ  ق��ام  الفصل،  داخ��ل  المقبول 
والفرجة  السخرية  م��ن  ن��وع  إلض��ف��اء  الكلب 
تالميذ  ب��اق��ي  وض��ح��ك  ب��ص��راخ  الممزوجتين 

الفصل الدراسي.
االجتماعية  ال��م��واق��ع  رواد  ب��ع��ض  وأث����ار 
استفهام  عالمة  م��ن  أكثر  »ال��ي��وت��وب«  وم��وق��ع 
حول مظاهر التسيب واالنحالل التي تشهدها 
المؤسسات التعليمية، بشكل أصبحت الوزارة 
مطالبة  والتكوين  التربية  قطاع  على  الوصية 
بالقضاء على مثل هذه المظاهر المشينة التي 
تضرب في العمق المجهودات المبذولة للرفع 

من جودة التعليم.
س..

ك
ـل

انتقلت عناصر تعمل بدائرة الشرطة ألمن الحي الحسني بعد تلقيها إخبارية من مجموعة من ت
المصلين أشعروا المصالح األمنية بوجود امرأة منقبة تحمل حقيبة متوسطة الحجم، اشتبهت 
النساء في أمرها، ما زرع حالة من الخوف في نفوسهن. وتبعا لذلك تحركت عناصر األمر نحو 
أحد المساجد بإقامة وليلي، المتواجد على مستوى شارع ابن سينا، أثناء أداء صالة يوم الجمعة 
الماضي، فتبين لها أن السيدة تعمل مستخدمة بإحدى شركات النظافة، وأن الحقيبة التي اشتبه 

في أمرها تخصها، وأنها مجرد حقيبة شخصية تحوي مالبسها الخاصة.

حوادث السير  الوهمية.. وسيلة المتالعبين لالغتناء
> وادي زم.سعيد الهوداني

ثالثة  ت��وق��ي��ف  م��ؤخ��را،  مت 
وادي  م���دي���ن���ة  م����ن  أش����خ����اص 
النصب  ف���ي  م��ت��خ��ص��ص��ن  زم 
واالح����ت����ي����ال ع���ل���ى ش���رك���ات 
القيام  ط��ري��ق  ع���ن  ال��ت��أم��ن، 
مناطق  في  سياراتهم  بصدم 
والقرى  امل����دن  م��ن  مختلفة 
امل���غ���رب���ي���ة، ومت���وي���ه رج���ال 
الدرك بأنها حوادث سير)..( 
وع��ن��د االت��ص��ال ب��ه��م قصد 
املعاينة  م��ح��اض��ر  حت��ري��ر 
بأنهم  املتورطون  يتظاهر 

أصيبوا بكسور وجروح للحصول 
تعزز  ط���ب���ي���ة  ش������ه������ادات  ع����ل����ى 
ل��ت��ح��ال على  م��ل��ف��ات��ه��م، 

التأمن.  ش��رك��ات  وك���ذا  احمل��اك��م، 
وحسب مصادر مطلعة، فقد أمرت 
احلراسة  بتمديد  العامة  النيابة 
تعميق  قصد  للموقوفن  النظرية 
إلى  ل��ل��وص��ول  ال��ب��ح��ث 
ح��ج��ج وأدل������ة ت���ورط 
الشبكة  عناصر  باقي 
محامن   م���ن  امل��ك��ون��ة 
وسماسرة،  وأط����ب����اء 
ف���ي بعض  امل��ن��ت��ش��ري��ن 
كسيدي  اململكة  أقاليم 
قاسم،  ومكناس، ووادي 
وزاوي������ة  وت�����ادل�����ة،  زم، 

الشيخ، وخنيفرة.

صورة الكلب 
داخل القسم

احتجاجات سابقة لمواطني 
صفرو ضد التهميش 

واالنفالت األمني

أخنوش في معرض 
»أليوتيس« 2015



> األسبوع

با  قرية  أبناء  من  عدد  يتساءل 
تاونات،  بإقليم  الموجودة  محمد 
تطورا  مدينتهم  تعرف  لم  لماذا 
ملموسا ولم تلحق بمصاف المدن 
المتقدمة، وذلك بالنظر إلى تاريخها 
الطبيعية  وم��ؤه��ات��ه��ا  ال��ع��ري��ق، 
العظيمة، ومواردها البشرية التي 
ب���أي ح���ال م��ن األح���وال  ال يمكن 
االستهانة بها؟ ولماذا ال تزال قرية 
با محمد تعيش تحت وطأة التخلف 
المهترئة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 

ال��ت��ي توحي  وال��ط��رق��ات 
للمستثمر والزائر على حد 
سواء بأنه سيدخل عالما 

مجهوال؟ 
المتتبعين  بعض  وقال 
أسئلة  ع���ل���ى  ك����إج����اب����ة 
السبب  إن  ال��م��واط��ن��ي��ن 
ي���ك���م���ن في  ال���ح���ق���ي���ق���ي 
ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن ال����ذي����ن ال 
أعينهم  ن��ص��ب  ي��ض��ع��ون 
المدينة  ه��ات��ه  م��ص��ل��ح��ة 
الصغيرة، فا برامج تذكر 
ذات  ت���ض���ي���ف  ال����ل����ه����م 

يقتادون  السكان  أن  ال��م��ص��ادر، 
ك�»الخرفان« وراء منتخبين يجعلون 
منهم ورقة رابحة، فما الفرق بين 
فترتي  ف�����ي  م���ح���م���د  ب�����ا  ق����ري����ة 
السبعينيات والثمانينيات وقرية 
با محمد اليوم؟ ال شيء.. ال طرق 
لمحركات  وج�����ود  وال  م��ع��ب��دة، 
للتنمية، ألن الوضع تؤكد المصادر 
غير مشجع على االستثمار ليبقى 
وب���دون  ع��اط��ا  المنطقة  ش��ب��اب 
البطالة  تمتص  ش��غ��ل  م��ن��اص��ب 
ومصير العشرات من أبناء القرية 

االرتماء في براثن اإلدمان.

من المسؤول عن التخلف في »قرية با محمد«؟

المستشـفى الشبـح
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ماذا تركوا للصوص.. بوليس متهمون بتكوين
 عصابة إجرامية واالختطاف والرشوة

>  عبد اهلل الشرقاوي

الجنايات  غ��رف��ة  ش��رع��ت 
بمحكمة االستئناف بالرباط 
في مناقشة ملف 4 أمنيين من 
للشرطة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��رق��ة 
القضائية، المتابعين رفقة 15 
ظنينا في ملف مرتبط بتهم 
تكوين عصابة، واالختطاف، 
واالحتجاز من أجل الحصول 
على فدية، واستغال النفوذ، 
السر  وإف���ش���اء  وال����رش����وة، 
ال���م���ه���ن���ي، وال����ش����ط����ط في 

استعمال السلطة.
وقال مصدر مطلع إن دفاع 
عن  ت��ح��دث  المتهمين  أح��د 
»بيت  سماه  ال��ذي  التعذيب 
لم  إذ  الملف«،  ف��ي  القصيد 
رغم  للعاج  موكله  يخضع 
رصاصات،  بثاث  إصابته 
واحدة منها اخترقت جسده 

اليسار،  إل���ى  ال��ي��م��ي��ن  م���ن 
وأصابت كبده، حيث إنه ظل 
ب��ي��ن ال��ح��ي��اة وال��م��وت بعد 
تأجيل عملية جراحية لكونها 

معقدة، والتي لم يتمكن من 
إجرائها لحدود يوم الجلسة 
وهو ما اعتبره مساسا بحق 
ال��دف��اع وال��ح��ق ف��ي العاج 

وال��ح��ي��اة، رغ���م ت��أك��ي��ده في 
موكله  أن  ع��ل��ى  ملتمساته 
مستعد لتحمل نفقات عاجه 
تكون  بمصحة  وح��راس��ت��ه 

قريبة من المحكمة.
الدفاع على أن يد  وش��دد 
موكله كانت مكبلة باألصفاد 
وأنه  بالمصحة،  على سرير 
كان في اعتقال تحكمي، وهي 
وضعية تكتسي طابع اإلجرام 
النية،  ت��وف��رت س��وء  م��ا  إذا 
الجرائم،  أخ��ط��ر  م��ن  وه���ي 
ي��خ��ش��اه هو  م���ا  م���ب���رزا أن 
ان����ح����راف ال���م���س���ط���رة عن 
متسائا  الحقيقي،  مسارها 
بقوله: »ماذا كان سيضر لو 
بمصحة  ال���م���ت���ه���م  وض�����ع 
ل��ع��اج��ه، م��ع ف���رض جميع 
التدابير القضائية المنصوص 
ملتمسا  القانون،  في  عليها 
منفصل  ح��ك��م  ف���ي  ال���ق���ول 
المحالة  المساطر  ببطان 
على المحكمة وإطاق سراح 
خبرة  على  وع��رض��ه  موكله 

طبية«.

> محمد سعدوني 

مازال جنراالت الجزائر يراهنون 
باعتبارها  الشرقية  المنطقة  على 
المهلوسة  لألقراص  المهم  المنفذ 
»القرقوبي«، حيث أسفرت كل عمليات 
المغربية  ال��م��خ��اب��رات  وت��ح��ري��ات 
وق��وات األم��ن األخ��رى عن توقيف 
أخطر المهربين مغاربة وجزائريين، 
وحجز آالف األقراص المخدرة التي 

كانت موجهة للسوق السوداء.
تشكلها  التي  للخطورة  ونظرا 

المناطق الحدودية مع الجزائر، فقد 
في  المغربية  األم��ن  مصالح  كثفت 
اآلونة األخيرة من يقظتها، وأحبطت 
محاولة تهريب مليون 1.000.000 
قرص قرقوبي، عمد أصحابها إلى 
ال���رج���وع ب��ه��ا إل���ى ال��ج��زائ��ر بعد 
المغربية  الحدود  محاولة اختراق 
عبر جهة بني بوس�عيد بالقرب من 

تويست.
والخطير في األمر، أن هذه الكمية 
الهائلة من القرقوبي، وحسب مصدر 
مطلع من جهة تويست بني بوسعيد، 

أي���دي عناصر  ف��ي  ت��ق��ع  ك���ادت أن 
شبكات تهريب جزائرية تنشط خارج 
سيطرة العسكر الجزائري، مما حدا 
بجمارك بوتفليقة والقائد صالح إلى 
التلفزية  القناة  عبر  عنها  اإلخبار 
بطريقة  ال��رس��م��ي��ة  ال���ج���زائ���ري���ة 
محتشمة، وفي نفس الوقت، إطاع 
الصحافة على حجز 12 قنطارا من 
ال��ك��ي��ف ال��م��ع��ال��ج ب��م��ن��ط��ق��ة بني 
بوسعيد، مع ماحظة هي أن نفس 
ال��ج��م��ارك ومركز  ع��ن��اص��ر  ص���ور 
والسلع  ال���ج���زائ���ري  ال���ج���م���ارك 

المحجوزة ببني بوسعيد بثها - في 
الجزائري  التلفزيون   - ال��س��اب��ق 
الرسمي من مدينة تبسة القريبة من 
يف�ضح  مما  ت��ون��س،  م��ع  ال��ح��دود 
ويشي بأن العسكر الجزائري يكرر 
فيها  يتهم  التي  األسطوانة  نفس 
بمخدر  الجزائر  ب��إغ��راق  المغرب 
الشيرا، في حين أن عدة جمعيات 
جزائرية دقت ناقوس الخطر بما أن 
سموم حبوب الهلوسة قد انتشرت 
الشباب  أوس��اط  في  بشكل مخيف 

الجزائري.

التلفزيون الجزائري  يتناول »القرقوبي« ويستعمل
> األسبوع  صورا قديمة التهام المغرب

تدبير  س������وء  أص����ب����ح 
السمة  البشرية  ال��م��وارد 
ال���ط���اغ���ي���ة ف����ي ك��ث��ي��ر من 
المؤسسات الحيوية، حيث 
في  عسكرية  ثكنة  تحولت 
عهد الحماية إلى مستشفى 
عرف  الصدرية  ل��ألم��راض 
العياشي  مستشفى  باسم 
معظم  أن  وب��م��ا  ب���أزم���ور، 
م���ص���ال���ح وأق�����س�����ام ه���ذا 
فقد  تهالكت  المستشفى 
تم إضافة مستشفى محلي 

مستشفى  ل��ي��ظ��ل  ج���دي���د، 
من  اللهم  فارغا  العياشي 
الذين  الممرضين  ب��ع��ض 
ن����ادرا م��ا ي��ل��ت��ح��ق��ون، وما 
المتتبعين  بعض  الح��ظ��ه 
هذا  ك����ان  وإن  ح��ت��ى  أن����ه 
ال��م��س��ت��ش��ف��ى ف����ارغ����ا من 
ال�����ن�����زالء ال���م���رض���ى ف���إن 
ال��ت��م��وي��ن تظل  م��ص��ل��ح��ة 
مصاريف  بإنجاز  مشتغلة 
المرضى  ل��ح��اج��ة  وه��م��ي��ة 
ال��ذي��ن ال يستطيع  ال��ن��زالء 
أح���د ت��أك��ي��د وج��وده��م في 

المستشفى.

وجــدة

الرباط

> شجيع محمد

أصدرت 5 نقابات بمدينة خنيفرة بيانا 
سمته  ما  خاله  من  تدين  استنكاريا 
التراجع الخطير واألوضاع المزرية التي 
بالمستشفى  الصحة  ق��ط��اع  يعيشها 
بقسم  خصوصا  بالخنيفرة،  اإلقليمي 
التوليد نظرا للنقص الذي يعاني منه 
هذا األخير في األطر الطبية؛ حيث إن 
طبيبين في عطلة في ما لم تلتحق طبيبة 

إلى  إضافة  بعد،  بالمستشفى  أخ��رى 
االكتظاظ الذي يعاني منه المستشفى 
اإلقليمي نظرا لتوافد المرضى ومنهم 
النساء عليه من كل مناطق اإلقليم، مما 
يساهم في تمديد المواعيد إلى أجل غير 
على  ال���ذي شجع  األم���ر  وه��و  مسمى، 
تنامي ظواهر مرفوضة)..( حيث أضحى 
المستشفيات  إل��ى  ال��م��رض��ى  توجيه 
الجهوية بكل من فاس ومكناس، أمرا ال 
معاناة  عنه  يترتب  م��ا  وه��و  منه  مفر 

أخرى للمريض في ظل بعد المسافة.
أن أوضاع  ال��م��واط��ن��ي��ن  ب��ع��ض  وذك���ر 
المستشفى اإلقليمي بالمدينة أصبحت 
حالة  الجميع  على  يخفى  فا  م��زري��ة، 
الشخص الذي تم طرده من المستشفى 
سنة 2012 ليلفظ أنفاسه وسط الشارع 
الطائشة  السلوكات  إلى  العام، إضافة 
األمن  ع��ن��اص��ر  ب��ع��ض  يرتكبها  ال��ت��ي 
ما  غالبا  الذين  »السيكريتي«،  الخاص 

يقومون بتعنيف الزوار والمرضى.

تكتل  أكبر 
نقابي 

ضد وزير 
في  الصحة 

ة خنيفر
رة

يف
خن

تجمع ساحة لا رقية كل ليلة 
نماذج من المتشردين والعاطلين 
مدينة  ض��واح��ي  م��ن  القادمين 
مراكش،  فتجد بينهم بائعات الهوى، 
والمدمنون..  والمتسولون،  وال��ل��ص��وص، 

وغيرهم، دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا.

ما رأي عمدة المدينة في مقهى بساحة جامع 
ومعدات  بالكراسي  الشارع  يحتل نصف  الفنا 
الوجبات الغذائية الخفيفة، خالقا بذلك فوضى 

عارمة تعرقل حركة السير والجوالن.

النقل  عربات  تقوم  للقانون،  سافر  تحد  في 
المزدوج بساحة لا رقية بنقل الركاب سيما منهم 
التفات  دون  وكأنهم صناديق  والنساء  األطفال 

للعواقب الخطيرة لذلك؟

مازال ضريح يوسف بن تاشفين »بطل الزالقة« 
محاطا بالسياج في انتظار إتمام اإلصاحات 
الجارية منذ شهور بمواصفات هندسية تضفي 
فنية  ب���»رت��وش��ات«  التاريخية  هالته  الضريح  على 

صرفة.

النساء على السوق الخاص  تتهافت بعض 
ببيع أنواع »العشوب« التي تستعمل في أمور 
السحر دون ضمير إنساني، وذلك إليذاء العباد 

بالتعاطي لما حرمه الله.
هذا  من  لنساء  كيف  المواطنين  بعض  وتساءل 

النوع أن يكن أمهات لجيل الغد؟

تاونات

أزمور

مستشفى 
العياشي 

لألمراض 
الصدرية

إحدى جلسات 
المحكمة

قرية
با محمد



إعــــداد:
األسبوع   زهير البـوحاطي ان��ق��ل��ب��ت 

تابعة  حافلة  امل��اض��ي، 
إلح���������دى ال����ش����رك����ات 
قطاع  ل���ه���ا  امل����ف����وض 
بتطوان، مبدخل  النقل 
كانت  ط��ن��ج��ة،  م��دي��ن��ة 
املنطقة  م����ن  ق����ادم����ة 
ال���ق���روي���ة »إس����ب����رادة« 
مدينة  ن��ح��و  م��ت��ج��ه��ة 

تطوان.
وت��س��ب��ب احل����ادث 
ال������������ذي اس����ت����ن����ك����ره 
املواطنني  م��ن  ال��ع��دي��د 
إصابة  في  واملتتبعني، 

بعض الركاب بجروح، 
ن������ددوا مب���ا آلت  ك��م��ا 
النقل  أوض������اع  إل���ي���ه 
مبدينتهم، في ظل غياب 
جلان املراقبة والتتبع، 
علما أن الشركة املعنية 
ت���س���ت���ع���م���ل ح����اف����ات 
لتقطع  احلجم  صغيرة 
طويلة،  ك��ي��ل��وم��ت��رات 
مما يسبب لها أعطابا 
خصوصا  خ����ط����ي����رة 
ف�����ي ج����ه����از احمل������رك، 
والنتيجة كما هو مبني 

في الصورة.

للشأن  امل��ت��ت��ب��ع��ني  ب��ع��ض  أك���د 
املنطقتني  أن  الشمال  مبدن  احمللي 
و»أزال«،  »أم����س����ا«  ال��س��اح��ل��ي��ت��ني 
له من طرف  مثيل  ال  إقباال  تعرفان 
املخدرات  ب��ارون��ات  أس��م��وه��م  م��ن 
يذهب  مغامرات  يخوضون  الذين 
الذين  ال��ش��ب��اب  ب��ع��ض  ضحيتها 
على  دراه���م  بضع  مقابل  يعملون 
حمل املخدرات من املداشر القريبة 

من  ت��ن��ط��ل��ق  ق����وارب  ف��ي  بشحنها 
ال���ش���واط���ئ امل����ذك����ورة ف���ي اجت���اه 
األمن  رج��ال  ق��دوم  وعند  إسبانيا، 
يصبحون  امللكي  الدرك  عناصر  أو 
كبش فداء، في حني ينفذ املسؤولون 

الكبار بجلودهم.
اخلناق  ت��ض��ي��ي��ق  مت  ف��ب��ع��دم��ا 
على املهربني الدوليني الذين كانوا 
يتخذون من شاطئ القصر الصغير 

طنجة  ميناء  عليه  أنشئ  ال��ذي 
لتهريب  لهم  ملجأ  املتوسطي، 
ي��ج��د هؤالء  ل���م  امل����خ����درات، 
الشواطئ  غ��ي��ر  امل���ه���رب���ون 
الساحلية التابعة للجماعات 
ملواصلة  الصغرى  القروية 
املشروعة،  غ��ي��ر  أع��م��ال��ه��م 
مستغلني املناطق التي تنعدم 

فيها اإلنارة العمومية.

اليوم  التطوانية  األوس���اط  ف��ي  حديث  ال 
تطوان  ج��م��اع��ة  م��س��ت��ش��اري  ب��ع��ض  ع���ن  إال 
باملدينة،  التعمير  الذين يسيطرون على قطاع 
بناء  في  للراغبني  ب�»التوسط«  يقومون  حيث 
لتطوان  احلضرية  اجلماعة  ل��دى  مساكنهم، 
تعب  دون  البناء  رخص  على  قصد حصولهم 

أو كلل فقط.
ومن لم يقصدهم أو امتنع عن استشارتهم 
قبل عملية البناء »يحرم« من رخصة البناء أو 
قصد  ضدهم  تعميرية  مخالفات  تسجيل  يتم 

هدم تلك البنايات.
وع����ل����ى س���ب���ي���ل امل�����ث�����ال، ي��س��ي��ط��ر أح���د 
مستشاري جماعة تطوان على حيي »كويلمة«، 
باالستحواذ  آخ��ر  يقوم  م��ا  ف��ي  و»م��وك��ات��ة«، 
و»طابولة«،  ال���زرب���وح«،  »خ��ن��دق  أح��ي��اء  على 
و»الصومال«)..( وال ميكن البناء بهذه األحياء 
دون اللجوء إلى هؤالء املستشارين، أو انتظار 
قرار توقيفهم عنه بالتواطؤ مع بعض مراقبي 

البناء في اجلماعة احلضرية.

الوجهة الجديدة لتجار  المخدرات

عندما يتحول المنتخبون 
إلى »سماسرة« في العقار

حافالت مصنوعة من »الكارطون«
عيـن علـى الشمال

alousbouea@gmail.com
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> األسبوع

ع��������اش م�����ط�����ار ف��������اس - 
سايس، مؤخرا، حالة استنفار 
املستخدمني  عثور  بعد  كبرى 
بالعجات  س��ري  مهاجر  على 
كانت  التي  للطائرة  اخللفية 
تهب لإلقاع إلى مطار »شارل 

دو غول« بفرنسا.
مطلعة  م���ص���ادر  وق���ال���ت 
أرجل  حمل��وا  املستخدمني  إن 
عجلة  ف���ي  ال���س���ري  امل���ه���اج���ر 
الطائرة،  خل��ل��ف��ي��ة  ال���ي���س���ار 
عثروا  امل��ك��ان  تفتيش  وأث��ن��اء 
يحاول  ك�����ان  م����واط����ن  ع���ل���ى 
إل����ى اخل������ارج سرا  ال���ه���ج���رة 

معرضا نفسه للخطر.
املصالح  جميع  وت��دخ��ل��ت 
استنفار  ح���ال���ة  إع�����ان  ومت 
عن  تأخرت  التي  الطائرة  في 

ساعة،  نصف  بحوالي  اإلقاع 
في ما عاش املسافرون جحيم 

الرعب واخلوف.
املصادر،  نفس  وأض��اف��ت 
أن ربان الطائرة رفض اإلقاع، 
األمنية  ال��س��ل��ط��ات  وط���ال���ب 
وإحضار  ال��ط��ائ��رة  بتفتيش 
الكاب املدربة، غير أنه لم يلَق 
جوابا، مما أرغمه على مغادرة 
املسؤولية  وحت��م��ي��ل  امل���ط���ار 

للجهات املسؤولة.
عناصر  تدخلت  وباملقابل، 
يدعي  الذي  املتهم  لنقل  الدرك 
اضطرابات  م���ن  ي��ع��ان��ي  أن���ه 
ن��ف��س��ي��ة، ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه في 
أرضية  اق��ت��ح��ام��ه  م��اب��س��ات 
واألسباب  ال���ط���ائ���رات  إق����اع 
التي جعلته يضحي  احلقيقية 
الهجرة  س��ب��ي��ل  ف���ي  ب��ح��ي��ات��ه 

السرية.

> األسبوع

نفذ العشرات من الباعة 
خريبكة  مبدينة  املتجولني 
من  انطلقت  مسيرة سلمية 
وس���ط امل��دي��ن��ة ص���وب مقر 
شارع  عبر  خريبكة  عمالة 
يوسف، لاحتجاج  م��والي 
املضايقات  أسموه  ما  على 
مجموعة  ي��ع��ان��ي��ه��ا  ال��ت��ي 
املتجولني  ال���ب���اع���ة  م����ن 
ب���ال���س���اح���ات وال����ش����وارع 
العمومية، بسبب التضييق 
متارسه  ال������ذي  ال���ي���وم���ي 
إلخاء  ع��ل��ي��ه��م  ال��س��ل��ط��ات 

وسط املدينة.
وط�����ال�����ب احمل���ت���ج���ون 
ف��ي ش��ع��ارات��ه��م م��ن عامل 

حل  إليجاد  التدخل  اإلقليم 
ومعاناتهم  ل��وض��ع��ي��ت��ه��م 
بعيد  مشهد  ف��ي  ال��ي��وم��ي��ة 
بتشييد  اإلذع��ان، وذلك  عن 
س����������وق من�������وذج�������ي ف���ي 
محاربتهم  عوض  املستوى 
مضيفني  أرزاق���ه���م،  وق��ط��ع 
خريبكة  م��دي��ن��ة  وس���ط  أن 
يعرف وجودا كثيفا للباعة 
ما  غالبا  الذين  املتجولني، 
بينهم  يومية  مشادات  تقع 
وب�����ني أص����ح����اب احمل����ات 
التجارية، في ظل عدم وجود 
ملعاجلة  ش��م��ول��ي��ة  م��ق��ارب��ة 
األزم�����ة وت���ض���ارب ال����رؤي 
من  والسلطات  التجار  بني 
والباعة  وال��ت��ج��ار  ج��ه��ة، 

املتجولني من جهة أخر.

>  األسبوع

نساء   10 ت���ع���رض���ت 
اخ���ت���ن���اق حاد  ل���ح���االت 
بالغاز داخل حمام شعبي 
مؤخرا،  مكناس،  بمدينة 
ب��س��ب��ب ت���س���رب ال���غ���از 
حمام  داخ����ل  »ال���ف���ي���ول« 
الزيتون  تقليدي في حي 
استنفر  وق���د  ب��م��ك��ن��اس، 
األمن  م��ص��ال��ح  ال���ح���ادث 
فتحت  ال���ت���ي  ال��م��ح��ل��ي��ة 
ت���ح���ق���ي���ق���ا ف�����ي ظ�����روف 
الغاز  تسرب  ومابسات 

إلى الحمام.
عليمة  وذك��رت مصادر 
في  تسبب  ال��ت��س��رب  أن 
إغماء مجموعة من النسوة 
وخارجه؛  الحمام  داخ��ل 
بعضهن وجدن في حالة 
غ��ي��ب��وب��ة ت����ام����ة، ج����راء 
استنشاقهن كميات كبيرة 
في  المستعمل  الغاز  من 
الحمام،  م��ي��اه  تسخين 
والذي رجحت المصادر أن 
ي���ك���ون ق���د ت���س���رب عبر 
مواقع  إلى  الماء  أنابيب 

االستحمام.

هل تخلق مشكلة الباعة مهاجر سري في عجالت طائرة
المتجولين بوعزيزي جديد؟ حمام  في  إغماء  حاالت   10

للنساء بسبب الفيول

هل يسمع والي مراكش مطالب سكان زنقة فاطمة الزهراء؟
 عزيز الفاطمي

مازالت معاناة املواطنني مستمرة 
رغم التنديدات والشكايات املوجهة 
إلى اجلهات املعنية وعلى رأسها 
املدينة،  وع��م��دة  م���راك���ش،  وال���ي 
م��ق��دم��ة م��ن ط���رف جت���ار وسكان 
باب  بحي  ال��زه��راء  فاطمة  زن��ق��ة 
بوضع  املطالبة  أج��ل  م��ن  دك��ال��ة، 
امل��ت��ن��ام��ي��ة نتيجة  ل��ل��ف��وض��ى  ح��د 
واملشبوه  فيه  املبالغ  االستغال 
جنبات  من  املستفيدين  طرف  من 

املسجد الكبير ومحيطه.
وقد شوه هذا االستغال املسجد 
الكبير املعلمة احلضارية املنتسبة 
األضرار  عن  عدا  السعديني  لعهد 
التجار  ت���ه���دد  أص��ب��ح��ت  ال���ت���ي 
باإلفاس والتشرد، وعرقلة حركة 
السير واجلوالن واالختناق الذي 

يسببه، حيث يجد رجال اإلسعاف 
أو الوقاية املدنية صعوبة في أداء 

مهامهم داخل احلي. 

التجار  ب��ع��ض  وط���ال���ب 
اجلهات  الصدد،  هذا  في 

أجل  م��ن  بالتدخل  املعنية 

تصحيح وضع ما أسموه بالنقطة 
املساحة  م��ع حت��دي��د  ال���س���وداء، 
املخصصة لركن السيارات ووضع 
السيارات  وق���وف  مل��ن��ع  ع��ام��ات 
ف��ي األم��اك��ن غير امل��رخ��ص��ة وفق 
القوانني املعمول بها، مع ضرورة 
إلزام مستغل هذا املوقف باحترام 
باجلهة  يربطه  ال��ذي  العقد  بنود 
للمصلحة  حماية  وذل��ك  املعنية، 
العامة واملتضررين 
الذين يناشدون 
اجلهة  وال���ي 
خل  لتد با
م������ن أج����ل 
فهم  نصا إ
وحمايتهم 
م������������������������ن 
اإلف������������اس 

والتشرد. 

<< تم اإلعالن مؤخرا، عن حملة وطنية لتلقيح األطفال وقد 
شهور،  منذ  مريم  لال  الملكي  السمو  انطالقتها صاحبة  أعطت 
وبالمقابل قال بعض مسؤولي المراكز والمستوصفات الصحية 

بأزمور إنهم ال علم لهم بهذه الحملة ولم يتوصلوا بأي شيء.

>> أصبحت الامباالة واالستهتار بالمسؤولية العملة 
المصالح  بعض  رؤس���اء  م��ن  ع��دد  معاملة  ف��ي  السائدة 
المسؤولين  هؤالء  يتخذ  أزم��ور، حيث  بمدينة  الحيوية 
مهمتهم كوظيفة فقط، أما الواجب المهني فا حاجة لهم 

به خاصة إذا كان يجلب لهم »صداع الراس«.

<< سجل بعض المواطنين أن استبدال اإلنارة القديمة باإلنارة 
الجديدة يتم في بعض األحياء دون غيرها، وهي األحياء التي تعتبر 
خزائن انتخابية مضمونة كحي الحفرة نموذجا، في حين تم إهمال 

معظم أحياء أزمور لتنعم بالظالم.

>> انتهى الطور األول من السنة الدراسية، ومازالت 
بعض الثانويات واإلعداديات في أزمور تعاني نقصا مهوال 
في األساتذة)..( وعندما يستفسر اآلباء عن هذا الخصاص 
الذي سيحرم أبناءهم من كثير من المواد يكون جواب 

المدير المسؤول »الكرة ماشي عندي«.
< شكيب جالل

زنقة فاطمة 
الزهراء.. الفوضى 

بكل المقاييس

الوالي
 بيكرات
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شخصيات عرفتها

بقلم : رمزي صوفيا

الشريف  نور  تجسدت حالة 
في تعرضه لنوبات آالم حادة 
بساقه اليمنى. وبعد فحوصات 
بأنه  ل��أط��ب��اء  تبين  م��ت��ع��ددة 
جريان  في  انقطاع  من  يعاني 
الدم على مستوى تلك الساق، 
وهي الحالة التي أكد األطباء 
عملية  إج����راء  تتطلب  ب��أن��ه��ا 
أنه  كما  مستعجلة،  جراحية 
حاد  رئوي  التهاب  من  يعاني 
أج��م��ع ك��ل األط��ب��اء م��ع��ه على 
ضرورة توقف نور الشريف عن 
ال��ت��دخ��ي��ن ف���ورا م��ع خضوعه 
إجراء  انتظار  في  تامة  لراحة 

العملية الالزمة.
زوجته  ع��ن  انفصاله  ورغ��م 
السابقة بوسي »صافيناز قدري« 
أنها  إال  طويلة  س��ن��وات  منذ 
وبمجرد علمها بمرضه سارعت 
ل��ل��ح��ض��ور إل�����ى ج���ان���ب���ه مع 
اب��ن��ت��ي��ه��م��ا ال��م��خ��رج��ة س���ارة 
والفنانة مي، كما أن شقيقتها 
التزاماتها  ك��ل  ت��رك��ت  ن����ورا 
الشخصية والعملية والتحقت 
صهرها  مع  للوقوف  بالعائلة 

السابق.
ويتمتع نور الشريف بصفات 
عالية  وأخالق  نادرة  إنسانية 
ق�����ل ن���ظ���ي���ره���ا ف�����ي ال���وس���ط 
السينمائي العربي، كما أن كل 
ن��ال��ت ش��ه��رة ونجاحا  أف��الم��ه 
م��ن��ق��ط��ع��ي ال��ن��ظ��ي��ر ح��ت��ى أن 
التي  التلفزيونية  المسلسالت 
قام ببطولتها 

في السنوات األخيرة 
حطمت أرقاما قياسية في نسبة 

المشاهدة ومن أجملها: 
بنات«،  وال��س��ب��ع  »ال��ع��ط��ار 
متولي«،  ال���ح���اج  و»ع���ائ���ل���ة 
و»الرحايا«، و»الدالي«. وخالل 
السنوات الطويلة التي حصد 
ونجومية  ن���ج���اح���ات  ف��ي��ه��ا 
مستحقة استطاع نور الشريف 
ج��م��ع ث���روة ال ب���أس ب��ه��ا كان 

أس��اس��ه��ا م��ن ع��ائ��دات أدوار 
لخزانة  قدمها  التي  البطولة 
في  وخاصة  العربية  السينما 
السبعينيات  ف��ت��رة  منتصف 
القرن  م����ن  وال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات 

األدوار  كانت  عندما  الماضي، 
ال���رج���ال���ي���ة األول�������ى ف����ي كل 
اإلنتاجات السينمائية المصرية 
الشريف  ن��ور  بين  متقاسمة 
محدودة  رجالية  أسماء  وبين 
العزيز،  ع��ب��د  م��ح��م��ود  م��ث��ل: 
وحسين فهمي.  وقد تزوج نور 
بوسي  حبيبته  م��ن  ال��ش��ري��ف 
وهما في مطلع حياتهما الفنية 

وفي سن مبكرة جدا حيث ظلت 
»نور  للجميع  ت��ق��ول  ب��وس��ي 
أخ��ذن��ي ع��ل��ى م��ش��م��ي« أي أن 
زيجتهما كانت على حين غرة. 
شقيقة  دخلت  زواجهما  وبعد 
بوسي الشابة الفاتنة نورا التي 
كانت تتمتع بجمال تركي يخلب 
األلباب كما أنها كانت محدثة 
بقصصها  األسماع  تشد  لبقة 

وحكاياتها وطريقة كالمها. مما 
يقنعها  ال��ش��ري��ف  ن���ور  ج��ع��ل 
أوسع  م��ن  السينما  ب��دخ��ول 
لنورا  أسندت  حيث  األب���واب، 
أدوار البطولة في أكبر األفالم 

بفضل تدخل نور الشريف. إال 
أنظار  شد  في  تنجح  لم  أنها 
انتشرت  وي��وم��ه��ا  ال��ج��م��ه��ور. 
الشائعات بوجود عالقة عاطفية 
بين نورا وزوج شقيقتها فدبت 
الشقيقتين  ب��ي��ن  ال��خ��الف��ات 
تلك  ع�����دم ص���ح���ة  وإلث�����ب�����ات 
الشائعات سارعت نورا بوسي 
إلى االرتباط  بأول فنان طلب 
وكان  ل��ل��زواج،  يدها 

ال�����م�����م�����ث�����ل 
الذي  الفقار  ذو  حاتم  الراحل 
كانت تسند إليه أدوار معينة، 
حيث نجح بفضل وسامته كنجم 
الكثيرون  ل���ه  ت���وق���ع  ج���دي���د 
مستقبال زاهرا، إال أن مستقبله 
تحطم تحت صخرة وقوعه بين 
مخالب اإلدمان على المخدرات. 
وق������د ق����ام����ت زوج����ت����ه ن����ورا 

بالمستحيل إلنقاذه من اإلدمان 
ولكنها  سويا  إنسانا  وجعله 
عناصر  دخ��ول  بسبب  فشلت 
وعجزه  دمائه  في  المخدرات 
التام عن التخلص من اإلدمان. 

فلم تجد نورا خيارا آخر سوى 
طلب الطالق من حاتم ذو الفقار 
وتعود  بالها  راح���ة  لتشتري 
كإنسانة  ال��ع��ادي��ة  ل��ح��ي��ات��ه��ا 
وكامرأة. ولم تمض فترة طويلة 
على الطالق حتى انتقل حاتم 
ذو الفقار إلى جوار ربه بسبب 

تعاطيه للمخدرات.
وبعد طالقهما تأكدت بوسي 
تهمة  من  شقيقتها  ب��راءة  من 

بينهما  األخ����وة  ع��ه��د  خ��ي��ان��ة 
وإقامتها عالقة مع زوجها نور 
الشقيقتان  ف��ع��ادت  ال��ش��ري��ف، 
أقرب من األول وصارت بوسي 
ت����م����د ش���ق���ي���ق���ت���ه���ا ب���ال���م���ال 
اعتزالها  بعد  وال��م��س��اع��دات 
وت��ح��ج��ب��ه��ا واب���ت���ع���اده���ا عن 
ن��ورا تحمل  األض���واء. وظلت 

البنتي  األمومة  مشاعر  أجمل 
بوسي ونور.

ولكن التعاسة كانت بالمرصاد 
لزيجة نور وبوسي، حيث تعرف 
نور بعد مرور سنوات طويلة 
على فتاة لبنانية رائعة الجمال 
ف��ي حبها وارت��ب��ط بها  ف��وق��ع 
بواسطة زواج سري سرعان ما 
أس���م���اع زوجته  إل���ى  ت��ن��اه��ى 
بوسي عن طريق أوالد الحالل 
الفور.  على  بالطالق  فطالبته 
ما  لها  ك��ان  إص��راره��ا  وتحت 
الزوجية  بيت  فغادرت  أرادت 
حاملة معها ابنتيها سارة ومي 
وذكرياتها مع زوجها ووالدهما. 
بمرض  علمها  وبمجرد  ولكن 
الشريف  نور  السابق  زوجها 
بجانبه  الوقوف  إلى  سارعت 
ج��زاه��ا ال��ل��ه خ��ي��را، ت��ارك��ة كل 
لمساندته  ظهرها  خلف  شيء 
معه  والتواجد  نفسيا  ودعمه 

ليل نهار. 
وي��ع��ت��ب��ر ن���ور ال��ش��ري��ف من 
ال��ع��الم��ات ال��ف��ارق��ة ف��ي تاريخ 
بعدد هائل  المصرية  السينما 
الفنية، لكن  من أجمل األعمال 
المرض جعله اليوم عبارة عن 
ذكرى جميلة في سجالت الفن 
أنه  كما  وال��ع��رب��ي،  ال��م��ص��ري 
كإنسان عاش فترات مد وجزر 
التي  ال��ق��وي��ة  ال��ص��دم��ة  منها 
عاشها عندما علم بإصابة ابنته 
الكبرى المخرجة سارة بمرض 
نادر في الطحال. كما أنه تعرض 
حجزت  عندما  أخ��رى  لصدمة 
ال��م��ص��ري��ة على  ال��س��ل��ط��ات 
رصيده في البنك 
ب���س���ب���ب دع�����وى 
أق���ام���ت���ه���ا ض���ده 
كان  إنتاج  شركة 
قد وقع معها عقدا 
لبطولة فيلم ولكنه 
القيام  ع���ن  ع��ج��ز 
العقد  بمقتضيات 

بسبب مرضه.
وبسبب المكانة الكبيرة التي 
لدى  الشريف  ن��ور  بها  يتمتع 
الكبير والصغير فقد تدخل عدد 
من األثرياء واستطاعوا إنهاء 
الشركة  وبين  بينه  الموضوع 

المذكورة بطريقة ودية.

النجـم نـور الشـريف مهـدد
بعمليـة جراحيـة خطـيرة

يبدو أن المرض ومتاعب الشيخوخة بدأت تغزو رواد الفن المصريين مؤخرا، فقد نشر الزميل 
مرعي عبد اهلل رئيس تحرير مجلة »ألوان« اللبنانية التي تعتبر المجلة الفنية األولى في العالم العربي بأن النجم 

السينمائي الكبير نور الشريف مريض منذ ثالثة أشهر، وبأنه دخل عدة مستشفيات بسبب معاناته من مرض لم يكشف 
عنه في حينه.

ويتمتع نور الشريف بصفات إنسانية نادرة وأخالق عالية قل نظيرها في الوسط السينمائي العربي، كما أن كل أفالمه 
نالت شهرة ونجاحا منقطعي النظير حتى أن المسلسالت التلفزيونية التي قام ببطولتها في السنوات األخيرة حطمت 

أرقاما قياسية في نسبة المشاهدة ومن أجملها: »العطار والسبع بنات«، و»عائلة الحاج متولي«، و»الرحايا«، 
و»الدالي«.

يعتبر نور الشريف من العالمات الفارقة في تاريخ السينما المصرية بعدد هائل من أجمل 

األعمال الفنية، ولكن المرض جعله اليوم عبارة عن ذكرى جميلة في سجالت الفن 

المصري والعربي

الصحفي رمزي صوفيا أثناء لقائه بالفنان نور الشريف ببيت هذا األخير



أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل

»الجيش  كتاب  ��ف  ُم��َؤِلّ لمراد  القارئ  يتساءل  قد 
العرمرم الخماسي« من تسميته بهذا االسم، وما 
المقصود باأللوية التي يذكرها للرايات وألوانها 
من أبيض وأحمر وأزرق، وهذا ما يشير إليه بعنوان 
»اللواء األول األبيض األكبر« حيث يقول: »والذي 
جمع األلوية والرايات تحت الحمد لسيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم سيدنا وموالنا محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
بن  معد  بن  ن��زار  بن  مضر  بن  إلياس  بن  مدركة 
عدنان، إلى هنا يرفع هذا النسب الطاهر، وُنِهَي 
عن الزيادة فوقه، ورايات هذا اللواء خمٌس، وإن 
والسادسة  خضر،  كلها  خمٌس  س��ت،  قلت  شئت 
حمراء« )الجيش العرمرم الخماسي، الجزء األول، 
الصفحة: 38(. فهذه »اللوحة« التي رسمها مؤرخ 
مغربي في زمان قبل أن تخلق مذاهب فنون الرسم 
واتجاهاته بين ما هو رمزي وساذج وعلل وضعه 
لذلك بقوله: »وقد جعلت هذه األلوية والرايات ملونة 
بألوان مختلفة بمراعاة النسبة بين حاالت أهل ذلك 
الملون ولونه، فالبياض يوصف به الخالص الكامل 
في أحواله الصالحة في الدين والدنيا، واألسود 
واألحمر  وعزته،  سيادته  في  الثابت  به  يوصف 
به  االفتتان  مع خوف  الشهير  القوي  به  يوصف 
واألصفر يوصف به الفرح القصيف )الشديد( مع 

واألخضر  المفرط،  اللهو 
المعتدل  ب��ه  ي��وص��ف 

عليه  غ��ل��ب  ال�����ذي 
الخير والصالح، 
عكس  واألزرق 
األخ����������ض����������ر، 
وال�����م�����م�����ت�����زج 
بحسب مزاجه، 
واألغبر يوصف 

المجهول،  ب����ه 
والله أعلم وأحكم 

العرمرم،  )ال��ج��ي��ش 
الصفحة: 37( فلنتصور 

أن الكاتب المؤرخ الكنسوسي 
الذي كتب تاريخه بأمر ملك البالد كما يظهر من 
صميم بقية قراءة العنوان: »في دولة أوالد موالنا 
علي السجلماسي« فقد اتخذ من عنوانه تشكيلة 
تصورية لما ينبغي أن يكون عليه التنظيم العسكري 
للجيش المغربي، في شكل لوحة فنية تتراقص فيها 
األلوان كطبائع سامية تسعى إلى تحقيق ما رسم 
خدمة للوطن بواسطة األجنحة البشرية المنظمة 
حيث يقول تحت عنوان »الجناح األيمن في الجيش 
العرمرم في دول المشرق«: »ويشتمل على خمسة 
ألوية كبار، وتحت كل لواء رايات متعددة صغار، 
الملوك  بالرايات  والمراد  الدولة،  باللواء  المراد 
الصفحة:  العرمرم،  )الجيش  الصولة«  لهم  الذين 
تحد  م��ن  المغرب  يعيشه  ك��ان  م��ا  وباعتبار   )37
الساحلين  في  الممتدة  سواحله  في  استعماري 
األطلسي،  والمحيط  المتوسط،  األبيض  )البحر 
وداخل صحرائه( وهذا ما خطط له المؤلف بالكتابة 
في »جيشه« فالمراد عنده بالرايات الملوك الذين 
لهم صولة.. ويرمز الكنسوسي إلى ضرورة التوحد 
قبل أن يعرف المغرب التمزق بما كان يرمي إليه 
على أيدي المكتسحين بضعف من كان ال يتحلى 
بالصولة ممن ينوب عن ملك البالد في تلك المناطق 
المهددة »والمراد بالرايات الملوك الذين لهم صولة 

)كمطلب(«.
الخالئق  الكتاب  ه��ذا  ف��ي  نذكر  إنما  أننا  »اع��ل��م 
األعاظم ال مطلق األمراء والخوارج، واعلم أن قصدنا 
إنما نوجهه إلى لواء خاص ودولة خاصة، وهي 
الله  أدام  السجلماسية  الحسنية  الشريفة  الدولة 
فخرها ورفع ما ارتفعت السماء قدرها، وهي التي 
واالحتماء  ظاللها  تحت  باالكتناف  الله  أكرمنا 
بجمالها وجاللها وهي التي تستفرغ الطاقة في 
بيان أحوالها وذكر جملة من مفاخرها ومحاسنها 
أذكره  فإنما  وغيرها،  وأواخرها  أوائلها  وأخبار 
استطرادا وتتميما للفائدة ليكون الكتاب مجموع 

النظائر« )الجيش العرمرم، الصفحة: 37(.

حرصت في الحلقات السابقة على إبراز بعض الجوانب االجتماعية 
التي كانت مرتكزا لسلوكات السلف الصالح الذي ترك لنا عادات 
وتقاليد لو تمسكنا بها لما كان هذا حالنا اليوم، حيث انهارت فيه 
آباؤنا  كنفها  في  ع��اش  التي  التضامن  روح  وانعدمت  األخ��الق 
وأجدادنا، وهي اآلن السبب الرئيسي في تفسخ المجتمع الذي 
طغت فيه الفوارق االجتماعية، فكان من الواجب التذكير بأن حال 
هذه األمة ال يصلح إال بما صلح به ماضيها، فالطفل الوجدي القديم 

كان ينشأ نشأة أخالقية ودينية سليمة ألنه كان يلج الكتاب 
ويتعلم فيه الكتابة والقراءة وحفظ القرآن وسنه ال يتعدى 

5 سنوات، كما أن والده كان يصحبه معه كل يوم جمعة 
ليتدرب على أداء الصالة، أما الفتاة فكانت إذا بلغت 
اثنى عشرة سنة، تلتزم بارتداء الحائك الذي يستر 
جميع أطراف جسدها وتلتزم المكوث في المنزل 
الطبخ  ف��ن��ون  تعلم  ف��ي  أوق��ات��ه��ا  تقضي  ح��ي��ث 
والخياطة والتطريز، وهي مهارات كانت األم تقوم 
بتلقينها البنتها حتى إذا طرق بابها عريس خرجت 
إلى بيت زوجها وهي مسلحة بما يلزم من تكوين 

منزلي يساعدها في تدبير شؤون عشها، أما األمهات 
فكن بعد االنتهاء من إعداد وجبة الغذاء يذهبن إلى 

أقرب زاوية ليشاركن في حلقات الذكر واألدعية وأداء 
الصلوات جماعة مع قريباتهن من الجيران، وحين يحل 

شهر شعبان، يشتغلن في أوقات الفراغ بعمل جماعي حيث 
ينظمن حلقات تناوبية تقام في أحد منازلهن بالتناوب إلعداد ما 
مثل  بصنعها  تقوم  أطعمة  من  المبارك،  رمضان  شهر  يتطلبه 
»الدويدة« )وهي نوع من الشعرية التي تكون ضرورية لتحضير 
العمل  إلى  األمهات  ع��ادت  الصيام  شهر  انتهى  وإذا  الحريرة(، 
الجماعي وبنفس الضوابط والنظام لالستعداد لفصل الشتاء حيث 
يشتغلن بصفة جماعية وغالبا ما تشارك فيه أقرب الجارات، وكذلك 

»بركوكش« وهما الوجبتان المفضلتان في أيام البرد، وهكذا تختزن 
النساء هذه المواد الغذائية لتستعملها عند الحاجة دون اللجوء 
إلى شرائها من السوق، وفي ذلك نوع من االقتصاد زمن ضمان 
الجودة. وظاهرة التعاون والتضامن كانت في جميع المجاالت، 
فالفالح حين ينتهي من عملية الحصاد و«الدرس« يخصص النصيب 
المطلوب للزكاة ويوزعه على الفقراء والمحتاجين، وكذلك األمر 
بالنسبة لمربي المواشي الذين كانوا كلما حل عيد األضحى 
إال وسارعوا قبل يوم العيد بأسبوع إلى 
التي  األغ��ن��ام  قطيع  م��ن  نسبة  ت��وزي��ع 
يملكونها على األرامل والفقراء والمعوزين 
من السكان، حيث تعم فرحة العيد جميع 
شرائح السكان دون استثناء، فأين نحن 
اليوم من هذه األخالق وهذا التضامن 
التي  األنانية  روح  فيه  تنعدم  ال��ذي 
أصبحت تسيطر علينا حيث أضحى 
ن��ف��س��ه وفي  ف���ي  إال  ي��ف��ك��ر  ال  ال���م���رء 
مبادئ  جميل  من  متجردا  مصالحه، 
الدين اإلسالمي مصداقا لقول الشاعر:

إنما األمم األخالق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
باإلضافة إلى األنانية، جرفتنا قشور المدنية 
الغربية التي بات شبابنا يتشبث بها إلى درجة 
كادت أن تفقدنا هويتنا العربية اإلسالمية، أما أحزابنا، 
فقد تخلت عن مهمتها األساسية التي خولها لها الدستور الجديد 
والتي تكمن في تكوين وتأطير الشباب وإنقاذه من براثن المدنية 
الزائفة التي أصبح ضحيتها بدعوى مسايرة موجة العولمة، وكأننا 
منابعه  ال��غ��رب  منها  استمد  ال��ت��ي  وه��ي  ح��ض��ارة،  لنا  ليست 

ومرجعياته.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

اتخذ الكنسوسي من 
عنوان »في دولة أوالد موالنا 

علي السجلماسي« تشكيلة 
تصورية لما ينبغي أن يكون عليه 

التنظيم العسكري للجيش المغربي، في شكل 
لوحة فنية تتراقص فيها األلوان كطبائع 

سامية تسعى إلى تحقيق ما رسم 
خدمة للوطن بواسطة األجنحة 

البشرية المنظمة

تخلت األحزاب 
السياسية عن مهمتها 

األساسية التي خولها 
في لها الدستور، والتي تكمن 

تكوين وتأطير الشباب وإنقاذه من 
ية الزائفة التي أصبح 

ِ
براثن المدَن

ضحيتها بدعوى مسايرة موجة 
العولمة، وكأننا ليست لنا 

حضارة

< يتبع< يتبع

15

20

تعيش الحركة الشعبية )الحزب الذي يصارع أزمة وجود بالدرجة 
األولى( شغبا سياسيا إن صحت الكلمة، يثيره أو يؤججه بتوقيت 
معين قناصو »فرص التموقع داخل الحزب بدون وجه حق، وبطريقة 
ابتزازية« كما ورد في بيان )توصلت مؤخرا بنسخة منه(، صادر عن 
أنصار األمين العام امحند العنصر الذي لم يعد يكترث للعب الصبيان 
كما قال أحد الحركيين، أو يهتم بفزاعة االنشقاق التي يلوح بها في 
كل حين وبدون تنفيذ، شعب يشبه إلى أبعد حد ما يحدث في مالعبنا 
الرياضية، إذ بمجرد ما تنتهي المباراة يتوقف »الهبال« وينصرف 

»الحماق« إلى مواقعهم )المنازل، والمستشفيات، والسجون(.
والمؤكد أن ما تواجهه الحركة ليس وليد اليوم )وهذا ما أقر به أحد 
البيانات(، إذ ليست هذه المرة األولى التي يركب فيها بعض الحركيين 
)الذين انتهت صالحيتهم السياسية كما تنتهي صالحية األدوية( 
أشد  تحرص  التي  للمجموعة  سبق  فقد  السلبي،  التحدي  مركب 
الحرص على مصالحها أن تحركت وإن باحتشام قبل المؤتمر الحركي 
األخير، وتقلدت أدوار الوكالء والنواب عن الغاضبين و»المتمردين« 

والرافضين »لسياسة االستئصال واإلقصاء«، ورفعت شعارات 
باهتة لم تغر أحدا من األتباع وباألحرى المعارضين، 

فقرات  )عبر  الكل  ذك��رت  ذل��ك  من  العكس  على  بل 
مكررة(  شهادة  تبقى  أن  لها  أري��د  استرجاعية 

بماض قريب عندما كان  »المنتفضون« يتمتعون 
بالمناصب السامية ويتحكمون في القطاعات 
الدسمة، ولم يسجل لهم التاريخ أنهم تعاملوا 
كما  وأط���ره  ومثقفيه  ال��ح��زب  مناضلي  م��ع 
تتعامل باقي األحزاب وانطالقا من األحقية 
وليس شيئا آخر. فئة قليلة مازالت تراودها 
أحالم وردية ويعاودها الحنين إلى الماضي 

بكل حذافيره꞉ فئة غير مؤثرة وال فاعلة، تحاول 
جهد اإلمكان أن تؤسس لوصاية جديدة، اختارت 

بل اختلقت )بالقاف( لها أسماء حسب الحاجة، ال 
تربطها أو ال يربط بينها رابط )باستثناء المرابط(، يبدو 

أن الحزب ليس في حاجة إليها كجماعة استنفذت كل قواها 
التي تملك في كتابة البيانات وانتقاد األشخاص دون التعمق في 
البنيات واالستراتيجيات واألدوار الطالئعية التي تنتظر المؤسسة 
استيعاب  على  قدرتها  مدى  في  تقلصا  تعاني  فئة  قلت  الحزبية، 
المرحلة المقبلة المتجاوزة لآلتي الضاغط »حتى ولو كانت طرفا في 
تأصيل  وفي  والتأطير،  األداء  في  تراجعا  يشهد  والذي  صناعته«، 
النضال وتطوير الذهنية الحزبية، وتقوية التفكير الجماعي والنقدي، 
العقلية من عاهة أو مرض المصلحة الذي ينخر جسد  وتخليص 
السياسة والسياسيين.. فئة ال تجد حرجا في أن تقول بأن »جبهتها 
في اتساع مستمر وتزايد منقطع النظير« رغم أن واقع الحال يتحدث 
أو يشير إلى أربعة أشخاص أو خمسة أضيف إليهم شخصان انتزعت 
من إحداهما »البزولة« بعد أن بدأ يفكر في الرماية قبل أن يشتد ساعده 

)كما قال الشاعر(، وهذا الذي كان في عهد قريب نكرة أو شيئا منسيا، 
ال يعرف إال بدراجته النارية المهترئة وب�»صنطيحته« العريضة، بينما 
المصادر  وأخ��ذت  السياسي«  »ال��ج��رب  غطاه  أن  بعد  أبعد  اآلخ��ر 
والمساطر أيضا تالحقه وتعلن عن فضائحه واختالساته التي تقدر 
بالماليير، وتصف )أي الجبهة المكونة( ما يحدث بالحركة »باالنحراف 
الممنهج عن اآلليات الديمقراطية في تدبير الملفات السياسية ذات 
التأثير المباشر في مصداقية الحزب«، ووجهوا أصابع االتهام إلى 
األمين العام امحند العنصر الذي اعتبروه المسؤول األول »عما آل 
السياسي  اإلش��ع��اع  مستوى  على  ملحوظ  ت��رد  م��ن  ال��ح��زب  إل��ي��ه 
والتنظيمي، عالوة على األعطاب التي استفحلت أعراضها« بسبب 
»التزكيات وملف تدبير االختالف، وملف إسناد المسؤوليات«، وأكيد 
تذوقوا  الذي  واالستوزار  الترشح  هو  البيان  أصحاب  يهم  ما  أن 
حالوته دون أن يكون البعض منهم مؤهال وفي مستوى المسؤولية 
سياسيا وثقافيا ونضاليا، ولذلك فضحتهم العبارة الواردة والمسطرة 
في البيان الذي قيل عنه بأنه »ناري يا ناري« وأفشت ما يكتمون وما 
ال يرغبون في اإلعالن عنه صراحة، وإن كانوا يتقدمون بخطوات 
س��ري��ع��ة م���ن أج���ل ال��م��س��اوم��ة وال���دخ���ول في 
مفاوضات  مصلحية إن صح التعبير، وهو ما 
يرفضه العنصر الذي يعرف كيف يدبر المرحلة أو 

المراحل دون التنازل عن الكبرياء.
لقد اعتبر جنود األمين العام القدامى أو الجدد 
كوزير السياحة الذي عين ناطقا رسميا للحزب 
ال���ذي���ن ي���ح���ارب���ون ك��م��ا ق��ي��ل ح��ف��اظ��ا على 
االستمرارية والخصوصية والهوية، »اعتبروا« 
الخصوم بدون »وزن وبدون قوة« وإال لدخلوا 
المعمعة السياسية من الباب الواسع، وبسطوا 
بالفضاء  إقناع  وسائل  من  لديهم  ما  عالنية 
الهياكل  داخ��ل  أي  الشريف  للنزال  المخصص 
وتسيجها  معلومة  تحكمها ضوابط  التي  الحزبية 
قوانين معروفة، وعملوا على كسب المؤيدين ألطروحتهم 
إن كانت لهم أطروحة غير تلك التي يرددونها في كل مرة حتى 
أضحت مملة ومقلقة في بعض األحيان، نظرا لكثرة تذييعها بشكل 
منمط به الكثير من الميوعة من قبل وجوه تآكلت إن صح التعبير 
ولم يعد لها مكان داخل الحزب، هذا األخير الذي يتهم تلك األسماء 
ألسباب  عنها  أزيلت  صفة،  بانتحال  بالتشويش(  مشهورة  )وه��ي 
قانونية ومنطقية، )وهو ما سيعرضها إلى المساءلة إذا ما التجأ 
المسؤولون عن الحزب إلى االحتماء بالقانون( وفضلت االنكماش 
والركون إلى الظل مع بعض االجتماعات النادرة والتي تعطي االنطباع 
على الفشل الذريع، نظرا لخطإ االنطالق وانعدام التجربة وتفضيل 
المصلحة، واالحتراز من التواصل مع الحركيين الحقيقيين الذين 
يعرفون جيدا من يكون هذا أو ذاك، ويدركون عدم قدرة أولئك وهؤالء 

على تأسيس حزب جديد، كما يدعون في السر.

alousbouea@gmail.com
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 محمد بركوش
الشغــب السيـاســي

إن ما تواجهه الحركة 
ليس وليد اليوم، إذ سبق 

لبعض الحركيين الذين يحرصون 
أشد الحرص على مصالحهم  أن 

تحركوا وإن باحتشام قبل المؤتمر الحركي األخير، 
وتقلدوا أدوار الوكالء عن الغاضبين والرافضين 

»لسياسة االستئصال واإلقصاء«، ورفعوا 
شعارات باهتة لم تغر أحدا من األتباع 

وباألحرى المعارضين



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/16
حساب عدد 56992

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: بودرايم أحمد
مصطفى  األستاذ  عنه  النائب 

الحوضي المحامي بالقنيطرة
محمد  بن  نينو  الخمالي  ضد: 

حي اإلنارة رقم 302 القنيطرة.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/03/04
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/7182
 302 رق��م  اإلن���ارة  الكائن: حي 

القنيطرة.
وه����و ع���ب���ارة ع����ن: ب��ن��اي��ة من 

طابقين. 
 71 المساحة:  من حيث  البالغ 

متر مربع 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 
عرض  وس��ب��ق  دره���م   456.224

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 478/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/60
حساب عدد 57248

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: عبد القادر المكاوي
كندولة  حميد  األس��ت��اذ  نائبه 

المحامي بالقنيطرة
ض���د: ح��ل��ي��م��ة ال��م��ك��اوي ومن 
أفكا   10 رق��م   200 الزنقة  معها 

القنيطرة.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/03/11
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 19759/ر
الكائن: الزنقة 69 رقم 28 ديور 

صنياك القنيطرة.
قديمة  بناية  ع��ن:  ع��ب��ارة  وه��و 
محلين  به  سفلي   – طابقين  من 

تجاريين وعلوي به سكن. 
 81 المساحة:  من حيث  البالغ 

متر مربع 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 
عرض  وس��ب��ق  دره���م   480.000

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.

 As 479/15
********

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/05
حساب عدد 57238

إعالن عن بيع عقار

للرباط  الشعبي  البنك  لفائدة: 
والقنيطرة

ضد: كمال العمراني بن الهاشمي 
شارع موالي عبد الرحمن العمارة 
76 ال��ط��اب��ق ال��ث��ان��ي شقة رق��م 2 

القنيطرة.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/03/11
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/36454
الكائن: شارع موالي عبد الرحمن 
العمارة 76 الطابق الثاني شقة رقم 

2 القنيطرة.
بالطابق  وهو عبارة عن: شقة 

الثاني. 
 82 المساحة:  من حيث  البالغ 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 480/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2011/6302/20
حساب عدد 51677

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: شركة وفا اموبيلي
ضد: الطاهري عبد الله بواسطة 
بالدار  التجارية  المحكمة  قيم 

البيضاء عبد الله البوشاري.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/03/11
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/62220
الكائن: تجزئة القصبة بقعة رقم 

1089 القنيطرة.
وهو عبارة عن: بناية من طابق 

سفلي. 
 93 المساحة:  من حيث  البالغ 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 481/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري
ملف ح. ت. ع 2015/6101/01

حساب عدد 57280

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: توفيق زراد 
نائبه األستاذ نور الدين خربوش 

محام بهيئة فاس.
ضد: هناء رحاحلة.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/03/11
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/65348
الرحماني  ع��الل  زنقة  الكائن: 
إق��ام��ة ج��وم��ان��ة ال��ش��ق��ة رق���م 16 

الطابق الخامس القنيطرة.
وهو عبارة عن: شقة في الطابق 

الخامس. 
البالغ من حيث المساحة: 116 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 482/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6101/101
حساب عدد 57091

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: فاطمة الحلولي
 نائبها األستاذ فريد بولحديد 

محام بهيئة القنيطرة.
ضد: سهام كنونو ومن معها.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/03/11
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/19193
 68 رقم  »س«  بسكتور  الكائن: 

الفوارات القنيطرة.
وهو عبارة عن: بناية من الصنف 
االقتصادي يحتوي على طابقين 

سفلي وفوقي. 
البالغ من حيث المساحة: 114 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 483/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري
ملف ح. ت. ع 2014/6101/112

حساب عدد 57121

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: ورثة الحسين كوغربو 
نائبهم األستاذ محمد بوجلفة 

محام بهيئة الدار البيضاء.
ض����د: ف��اط��م��ة ك���وغ���رب���و ومن 

معها.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/03/11
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 36593/ر
 58 الرقم   174 الزنقة  الكائن: 

عرصة القاضي القنيطرة.
وهو عبارة عن: سكن من طابقين 
ط��اب��ق أرض���ي ب��ه شقة ومحل   –

تجاري وطابق علوي. 
 56 المساحة:  من حيث  البالغ 

متر مربع.
إن العقار يبعد عن شارع محمد 
الخامس بحوالي مائتي مترا على 

وجه التقريب.
التجاري  وال��م��ح��ل  ال��ش��ق��ة  إن 

يتوفرون على مدخل مستقل. 
االفتتاحي  ال��ث��م��ن  ح���دد  وق���د 
النطالق المزاد العلني في مبلغ: 

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 484/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري
ملف ح. ت. ع 2013/6302/04

حساب عدد 57441

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: مصرف المغرب
الشقري  األستاذة مريم  نائبه   

محامية بهيئة الرباط.
ضد: عماد عريف بن محمد.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/04/01
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/71284
الفطواكي  حمان  زنقة  الكائن: 
العلوي  ال��ط��اب��ق  إق��ام��ة رش��ي��دة 

الثالث الشقة رقم 7 القنيطرة.
بالطابق  وهو عبارة عن: شقة 

الثالث. 
البالغ من حيث المساحة: 117 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 485/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري
ملف ح. ت. ع 2013/6302/76

حساب عدد 57443

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: مصرف المغرب 
الشقري  مريم  األستاذة  نائبه 

محامية بهيئة الرباط.
والحسين  الجبلي  ن��وال  ض��د: 

جنين.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/04/01
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 13/68481
الكائن: تجزئة المغرب العربي 
»ب« 2 حي أوالد أوجيه البقعة 281 

القنيطرة.
بالطابق  وهو عبارة عن: شقة 

العلوي. 
 87 المساحة:  من حيث  البالغ 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 486/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2013/6302/77
حساب عدد 57440

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: مصرف المغرب 
الشقري  مريم  األستاذة  نائبه 

محامية بهيئة الرباط.
ض��د: أح��م��د أوج��ن��ا ب��ن محمد 
مجموعة ابتسام عمارة 2 رقم 11 

القنيطرة.

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  يعلن  
االبتدائية  بالمحكمة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/04/01
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
بالمزاد العلني لبيع العقار موضوع 

الرسم العقاري عدد 4148/ه
 54 رقم  إقامة بنجلون  الكائن: 
العلوي  ال��ط��اب��ق  م��ع��م��ورة  زن��ق��ة 

الرابع الشقة 15 القنيطرة.
بالطابق  وهو عبارة عن: شقة 

الرابع. 
 46 المساحة:  من حيث  البالغ 

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

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

الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو تقديم 
بمكتب  االت��ص��ال  يرجى  ع��روض 

التنفيذ العقاري.
 As 487/15
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لقد اجتهد الشيخ أبو الحسن الندوي 
في الكشف عن عناصر التأثير التي نذكر 

منها:
أوال: عقيدة التوحيد النقية الواضحة، 
التي بنى اإلسالم عقائد المسلم وفروضه 
اإليمان،  أساس  وكانت  عليها،  وواجباته 
وسر  اليقين،  ومظهر  العقيدة،  ورك��ي��زة 
استمرار الدين، »شهد الله أنه ال إله إال هو 
والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله 

إال هو العزيز الحكيم«.
ثانيا: مبدأ الوحدة اإلنسانية والمساواة 
واحد  أصل  من  كلهم  الناس  إذ  البشرية، 
تراب  من  وآدم  آلدم  »كلكم  واحد  ومصدر 

الناس سواسية كأسنان المشط«.
ثالثا: كرامة اإلنسان وسموه على سائر 
المخلوقات »حرمة المؤمن عند الله أعظم 
من حرمة الكعبة« ولذلك أكد اإلسالم مساواة 
المرأة للرجل ورد االعتبار إليها، ومنحها 

حقوقها.
رابعا: قيام الحياة على الجمع بين الدين 
والدنيا، وبين المادة والروح في العبادة، 
وال��س��ل��وك واألخ������الق، وس���ائ���ر األق����وال 
واألفعال، وهو ما أكده الرسول صلى الله 
عليه وسلم للذين أرادوا التفرغ للدنيا دون 
اآلخرة، حيث رد عليهم مؤكدا »أما والله 
إني ألخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم 
وأفكر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن 

رغب عن سنتي فليس مني«.
خامسا: توحيد هدف المؤمنين باإلسالم 
في حياتهم، ومعاشهم ومعادهم نحو جهة 
واحدة ومقصد واحد، وهو الله تعالى »قل 
إن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا 

أول المسلمين«.
سادسا: ربط الدين بالعلم، وقيام أحدهما 
على اآلخر، بإبراز قيمة العقل والعلم في 
والعقيدة، وسائر شؤون  والدين  الحياة، 
»إن في خلق السماوات واألرض  المسلم 
واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب« 

)سورة آل عمران، اآلية: 190(.
سابعا: قيام حياة اإلنسان على الرجاء 
ال��ل��ه، واالع��ت��م��اد عليه، وط��ل��ب عونه  ف��ي 
وإحسانه، بعد العزم والحزن، ومن هنا دعا 
واليأس، وعدم  التشاؤم  نبذ  إلى  اإلسالم 
آمنوا  »الذين  والناس  بالله  الظن  إس��اءة 
وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا 

وفي اآلخرة«.
شهادة  ال��م��ج��ال  ه��ذا  ف��ي  وتحضرني 
التأثير  العلم، على هذا  رواد  عالمين من 
الحضاري لإلسالم يقول »روبرت بريفولت« 
في كتابه »بناء اإلنسانية« ما من ناحية من 
وللحضارة  إال  أوروب������ا  ت��ق��دم  ن���واح���ي 
اإلسالمية فيها فضل كبير وأثار حاسمة، 
ولم تكن العلوم الطبيعية التي يرجع فيها 
الفضل إلى العرب هي التي أعادت أوروبا 
إلى الحياة، ولكن الحضارة اإلسالمية هي 
التي أثرت في حياة أوروبا منذ أن أرسلت 

أشعتها إلى القارة«.
والشهادة الثانية لزعيم الهند وقائدها، 
واعترافه بفضل اإلسالم وتأثيره في ديانة 
قومه وحياتهم، إنه الزعيم جواهر الل نهرو 
الذي قال: »إن دخول اإلسالم له أهمية كبيرة 
في تاريخ الهند، إنه قضى على الفساد الذي 
كان قد انتشر في المجتمع الهندي وأظهر 
الهند معنى  االنقسامات والطبقات وعلم 

المساواة والتمتع بالحقوق اإلنسانية«.
واليوم، هل يعي المسلمون هذه الحقائق 
هذه  ع��ل��ى  وس��ل��وك��ه��م  حياتهم  ليقيموا 
بدأنا  بعدما  وذل��ك  والعناصر،  المبادئ 
المسلمين  دول  في  إليه  ال��رج��وع  نلمس 
ومجتمعاتهم، وهو ما يدفع المسلمين إلى 
والقيام  رسالتهم،  تحمل  في  االستمرار 
وتجاه  أنفسهم،  ت��ج��اه  بمسؤولياتهم، 
الحضارة اإلنسانية التي لم تكن يوما في 
حاجة إلى الخالص، وإلى مبادئ اإلسالم 
وسماحته وفضله، كما هي محتاجة إليه 

اليوم، وبالله التوفيق.
< انتهى

اإلسالم وأثره
 في الحضارات

د. يوسف الكتاني

alousbouea@gmail.com
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ح�������ذار ث����م ح�������ذار من 
أص������ح������اب ال������دراج������ات 
ال���ف���وض���وي���ي���ن ال����ذي����ن ال 
السير  ق��ان��ون  ي��ح��ت��رم��ون 
بمدينة سال، وسواء كانت 
أو  نارية  ال��دراج��ات  هاته 
الدراجات  من  أو  هوائية 
ذات العجالت الثالث، فالكل 
مع األسف الشديد ال يعير 
السير،  ل��ق��ان��ون  اهتماما 
أنهم  ذل�����ك  إل�����ى  ي���ض���اف 
يسيرون ليال بدون إنارة إال 
قليال منهم والقليل ال حكم 

له، والنادر ال حكم له.
ويضاف إلى ذلك السرعة 
احترام  وع����دم  ال��م��ف��رط��ة 
اليمين والشمال، وحت في 
األماكن التي يتواجد فيها 
رجال تنظيم السير، يخترق 
هؤالء الدراجون القانون من 
غير أن يوقفوا أو يعاقبوا، 
كما هو مالحظ في ملتقى 

الخروج  الطرق مثال، عند 
من سال إلى مكناس.

أراقب  بعيد  م��ن  وق��ف��ت 
طريقا يتواجد فيها الضوء 

األحمر فأحصيت أكثر من 
15 دراجة لم تحترم عالمة 

قف.
ومن باب الفضول وقفت 
ليال في نفس الشارع أرقب 
احترام  م����دى  ب��ع��ي��د  م���ن 
القانون، فكانت النتيجة أنه 
قد اخترق الدراجون الضوء 
ذلك  من  واألده��ى  األحمر، 
أنهم يسيرون بدون إنارة.
عظمة  إن  ق���وم���ي،  ي���ا 
بمدى  ت���ق���اس  ال���ش���ع���وب 
هو  الذي  القانون  احترام 
وال  األوراق  ف��ي  م��ك��ت��وب 

يطبق على أرض الواقع.
ول���ه���ذا، ف��ال��ت��م��س ممن 
والهم الله أمر هاته المدينة 
لهؤالء  ح���دا  ي��ج��ع��ل��وا  أن 
الفوضويين الذين ضربوا 
الحائط،  ع��رض  ال��ق��ان��ون 
ح����ف����اظ����ا ع����ل����ى س���الم���ة 

الجميع.
< مالكي علوي موالي 
الصادق )سال(

أصحاب الدراجات والفوضى

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 
2014/6302/15

حساب عدد 57440

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: مصرف المغرب 
مريم  األس����ت����اذة  ن��ائ��ب��ه 
الشقري المحامية بالرباط.

الزنقة  دح��ان  ضد: حسن 
42 رقم 11 القنيطرة.

يعلن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط بالمحكمة االبتدائية 
بتاريخ:  أن����ه  ب��ال��ق��ن��ي��ط��رة 
2015/04/01 على الساعة 
11 صباحا بقاعة البيوعات 
ستقام  بالمحكمة   2 رق���م 
بالمزاد  عمومية  سمسرة 
العلني لبيع العقار موضوع 
ال�����رس�����م ال����ع����ق����اري ع���دد 

13/29272
الحوزية  تجزئة  الكائن: 
البقعة  رق��م   - أوه   - بلوك 

171 القنيطرة.
وهو عبارة عن: بناية من 

طابقين. 
البالغ من حيث المساحة: 

99 متر مربع.
وقد حدد الثمن االفتتاحي 
في  العلني  المزاد  النطالق 

مبلغ: 785.600 درهم.
وعلى من رسا عليه المزاد 
أداء الثمن ناجزا مع زيادة 

3% لفائدة الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو 
تقديم عروض يرجى االتصال 

بمكتب التنفيذ العقاري.
 As 488/15

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 
2013/6302/74

حساب عدد 57442

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: مصرف المغرب 
مريم  األس�����ت�����اذة  ن���ائ���ب���ه 
بهيئة  م��ح��ام��ي��ة  ال���ش���ق���ري 

الرباط.
لعريشي  الشعيبية  ض��د: 

وعالل الفوطي.

يعلن رئيس مصلحة كتابة 
الضبط بالمحكمة االبتدائية 
بتاريخ:  أن����ه  ب��ال��ق��ن��ي��ط��رة 
الساعة  على   2015/04/01
11 صباحا بقاعة البيوعات 
ستقام  ب��ال��م��ح��ك��م��ة   2 رق����م 
بالمزاد  ع��م��وم��ي��ة  س��م��س��رة 
العلني لبيع العقار موضوع 
ال�����رس�����م ال�����ع�����ق�����اري ع����دد 

13/40288
الكائن: تجزئة اإلسماعيلية 
مهدية  ط����ري����ق   22 رق������م 

القنيطرة.
وهو عبارة عن: فيال تتكون 
ب��اط��ن��ي وطابق  ط��اب��ق  م���ن 

سفلي وطابق علوي. 
البالغة من حيث المساحة: 

201 متر مربع.
وقد حدد الثمن االفتتاحي 
في  العلني  ال��م��زاد  النطالق 
مبلغ: 1.418.800.00 درهم.

وعلى من رسا عليه المزاد 
زيادة  مع  ناجزا  الثمن  أداء 

3% لفائدة الخزينة.
وللمزيد من المعلومات أو 
تقديم عروض يرجى االتصال 

بمكتب التنفيذ العقاري.
 As 489/15

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

المجلس  رئ���ي���س  ي��ع��ل��ن 
البلدي لمكناس إلى العموم 
بالمصلحة  أودع  ق��د  أن���ه 
يتعلق  م��ل��ف��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
بإحداث مقهى برقم 2 الزنقة 
12 حي األطلس 1 مكناس من 
ط�����رف ش����رك����ة: »ج���وه���رة 

الحي«.
األمر  يهمه  من  كل  فعلى 
االتصال بالمصلحة القانونية 
بالجماعة الحضرية لمكناس 
ال���ح���ب���ول( قصد  )م��ل��ح��ق��ة 
الملف  ه���ذا  ع��ل��ى  االط����الع 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل 
أجل مدته )15 يوما( ابتداء 
م�����ن ت�����اري�����خ ن����ش����ر ه����ذا 

اإلعالن.
 As 490/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

المجلس  رئ���ي���س  ي��ع��ل��ن 
البلدي لمكناس إلى العموم 
بالمصلحة  أودع  ق��د  أن���ه 
يتعلق  م��ل��ف��ا  ال��ق��ان��ون��ي��ة  
بإحداث مقر لتجويد القرآن 

الكريم برقم 5 درب بنعبود 
القديمة  المدينة  الزيتونة 
»جمعية  طرف:  من  مكناس 
لمجودي  الشاطبي  اإلم���ام 

القرآن العظيم«.
األمر  يهمه  من  كل  فعلى 
االتصال بالمصلحة القانونية 
بالجماعة الحضرية لمكناس 
ال���ح���ب���ول( قصد  )م��ل��ح��ق��ة 
الملف  ه���ذا  ع��ل��ى  االط����الع 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل 
أجل مدته )15 يوما( ابتداء 
م�����ن ت�����اري�����خ ن����ش����ر ه����ذا 

اإلعالن.
 As 491/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون 

القانونية
المصلحة القانونية

إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

المجلس  رئ���ي���س  ي��ع��ل��ن 
البلدي لمكناس إلى العموم 
بالمصلحة  أودع  ق��د  أن���ه 
القانونية ملفا يتعلق بإحداث 
مخبزة وبيع الحلويات برقم 
290 ديور اجداد بني امحمد 
مكناس من طرف السيد)ة(: 

صحري الحسين.
األمر  يهمه  من  كل  فعلى 
بالمصلحة  االت������ص������ال 
بالجماعة  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
)ملحقة  لمكناس  الحضرية 
الحبول( قصد االطالع على 
هذا الملف وإبداء مالحظاته، 
 15( وذلك خالل أجل مدته 
يوما( ابتداء من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن.
 As 492/15

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

نموذج لفوضى 
أصحاب الدراجات



إن اإلف��راط في حب النفس يجعل 
اإلنسان يرى نفسه هو األفضل من 
اآلخرين وإن كانوا فالحقيقة أعلى 
منه درجة وأكثر فضال، وقد يدفعه 
حبه لنفسه وإعجابه بها إلى الكبر 
ال  أنانيا  إنسانا  ويصبح  والغرور 
يفكر إال في نفسه ويحب لها أشياء 
قد يكرهها لآلخرين ويكره لها أشياء 
لنفسه  يعطي  بل  لآلخرين  يكرهها  ال 
ال��ح��ق ف��ي أن يفعل م��ا ي��ش��اء وك��ل ما 

يوافق هواه، في حين أن اآلخرين في 
نظره ليس لهم الحق في ذلك ألنه يتعامل 
معهم بمنطق: »حالل علينا حرام عليكم« 
وه��ذه ه��ي أعلى درج���ات األن��ان��ي��ة. إن 
األن��ان��ي��ة س��ل��وك س��يء وم���رض نفسي 
األذى  إل��ح��اق  ف��ي  يتسبب  ق��د  خطير 
ب��اآلخ��ري��ن وي��خ��ل��ق ل��ه��م ع���دة مشاكل 

اجتماعية أو عائلية..
هذا  تفشى  فقد  ال��ش��دي��د،  ول��أس��ف 
السلوك في مجتمعنا بشكل يدعو إلى 

القلق نظرا لجهلنا وبعدنا عن التربية 
واألخالق الحسنة التي جاء بها ديننا 
الحنيف، ونبينا صلى الله عليه وسلم 
يقول: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه 
ما يحب لنفسه«. إن األنانية سلوك سيء 
تفشى في مجتمعنا بشكل خطير حتى 
أصبح مرتبطا بكل حركاتنا وتصرفاتنا 
وأكثر الناس في مجتمعنا مصابون بهذا 

الداء.
< جد بوشتى )الرباط(

لقد بلغ السيل الزبى.. وطفح الكيل، 
مواقع  ت��داول��ت��ه  ال���ذي  الفيديو  ف��ك��ان 
التواصل االجتماعي والذي يفضح حجم 
نساء  لها  يتعرض  ال��ت��ي  االع���ت���داءات 
ورجال التعليم بمثابة النقطة التي أزالت 
التعليم  قطاع  ف��ي  يحدث  عما  اللثام 
ببالدنا، فأصبح باديا للجميع أن األستاذ 
أدنى  ب���دون  رس��ال��ت��ه  ي���ؤدي  المغربي 
شروط الكرامة ومن دون أدنى حماية!

سابقة خطيرة ال تقع حتى في أعتى 
المجتمعات همجية، ما سمعنا يوما أن 
المدير  أشبعوا  تالميذ  إسرائيل  ف��ي 
ضربا! وما سمعنا بين داعش أو القاعدة 
كما  ب��أس��ات��ذت��ه��م  يلعبون  ت��الم��ي��ذ  أن 
يتالعبون بالكرة!؟وما سمعنا في مجتمع 
من مجتمعات العالم قديما أو حديثا مثل 
وما  اليوم  المغرب  بأساتذة  يفعل  ما 

يحدث بين التالميذ أنفسهم من اعتداءات 
وصلت إلى حد القتل في مناسبات وإلى 

االغتصاب في مناسبات أخرى!
مناسبات  في  نبه  البالد  ملك  ولعل 
التربية  الخلل ودعا وزارة  إلى  سابقة 
الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة 
تجاه هذا النشء إال أن ما يقلق جاللته 
وما يخيفه هو الذي يحصل! وكأن أياٍد 
خفية ال تريد الخير لهذا البلد وال يهمها 
أمر هذا الوطن في شيء تقف حجر عثرة 
تشوه  أن  إال  وت��أب��ى  البلد  تقدم  أم��ام 

سمعته على كافة األصعدة!
إلى  مخدرا  مخمورا  التلميذ  يدخل 
في  المدرسة  بوابة  فيجتاز  المؤسسة 
أمن وأمان ويمر على الحراسة واإلدارة 
مرور الكرام وفي أحايين كثيرة يحمل 
في محفظته بدل الكراسات وبدل الكتب 

الفصل  ويلج  خمر،  وقنينات  سكاكين 
الدراسي وهو يتفوه بما يحلو له من 
كالم فاحش ويعرقل سير الدرس وال حق 
لأستاذ في نهره أو إخراجه من فصله! 
ما  ب��رب��ري همجي  غ��اب��وي  ه��و مشهد 
سبقنا فيه أحد من العالمين! يقولون قم 
للمعلم، وفي بالدي يقال كاد المعلم أن 

يكون أضحوكة!
يقول الحبيب المصطفى: »إنما بعثت 
معلما«، وفي بلدي يقول األستاذ: »أي 

ذنب اقترفت ألكون معلما!«.
إن المصاب جلل وال نملك إال أن نقول 
الذين  ف��ي  الوكيل  ونعم  الله  حسبنا 
إلى  البلد  بهذا  التعليم  حال  أوصلوا 
الحضيض وال حول وال قوة إال بالله، 

إنا لله وإنا إليه راجعون.
< يونس شهيم

األيام ستالحظون  هذه  الله  سبحان 
تزايد  واإلح��س��ان،  البر  عمليات  تكاثر 
نشاط  تزايد  الطبية،  القافالت  حمالت 
جمعيات موازية لأحزاب السياسية... 
تزايد عمليات إصالح الشوارع واألزقة، 
البرلمانية  ال���وج���وه  تزايد تحركات 
في  تراهم  أصبحت  حيث  والجماعية 
والعجيب  العزاء،  في  وحتى  األع��راس 

االبتسامة لم تعد تفارق محياهم!!
الخطير هو اختراق الجمعيات التابعة 
لبعض األحزاب إلى المدارس العمومية 

والخاصة وأصبح الكل يفكر في األطفال 
والتالميذ واألمهات... سبحان الله!!

الخاصة  الجديدة  للخطة  فطن  الكل 
بالحملة االنتخابية السابقة ألوانها لكن 
من نوع آخر حيث تغطي مؤقتا للعملية 

المعروفة 100 أو 200 درهم.
اآلن حان دور المواطن المغربي، فهو 
من سيكون الحلقة الرئيسية في إنجاح 
أو  والتنموي  الديمقراطي  المسلسل 
حقه  يمارس  أن  يجب  وعليه  العكس، 
الدستوري بكل أمانة ومصداقية، وذلك 

خدمة لأجيال القادمة وأيضا من أجل 
إال  ه���ذا  يتحقق  ل��ن  أف���ض���ل...  م��غ��رب 
وسماسرة  االن��ت��ه��ازي��ي��ن  ب��م��ح��ارب��ة 

االنتخابات. 
وال ننسى الكلمة الملكية السامية في 
إحدى خطب العرش إذ قال جاللته قولة 
رؤوسكم  ع��ل��ى  جعلتم  »ف���إن  ح��ك��ي��م��ة: 
فاسدين في مدنكم وقراكم فال تقبل منكم 
الشكايات فأنتم المسؤولون على تدهور 

حقوقكم وحق بلدكم عليكم«.
< سعيد أيت التاجر

هل أصبح مجتمعنا أنانيا؟

االنتخابات 
وحمالت البر 

واإلحسان.. 
إلى أين؟!

»دواعش« التربية الوطنية! 

alousbouea@gmail.com

< العدد: 826
< الخميس 26 فبراير 2015 المنبر الحر25

أشار الدكتور وعالم المستقبليات 
المغربي المرحوم المهدي المنجرة في 
فعالتين  أداتين  إلى  خطاباته  بعض 
األستاذ،  تهميش  هما:  األمة  تهدمان 
وتهميش القيم والهوية، وهما أداتان 
كفيلتان بانحطاط الدولة وتخلفها، وإذا 
كان أمر الهوية والثقافة ال غبار عليه، 
بتدهور  المدرس  تهميش  عالقة  فما 

األمة؟
إن المدرس في واقع األمر يحمل من 
التماثل  ول���ع���ل  أع��م��ق��ه��ا  ال�������دالالت 
المورفولوجي في اللغة الفرنسية بين 
»prof« و»prophète« يحيل على أن 
ه���ذا االش��ت��ق��اق ل��ي��س ع��ب��ث��ا، فقيمة 
أوجهها  ب��ع��ض  ف��ي  تشبه  ال��م��درس 
وظيفة األنبياء، ولعل ذلك ما دفع أمير 

الشعراء شوقي إلى القول:

قم للمعلم أوفه التبجيال
كاد المعلم أن يكون رسوال

بل إن ديننا يؤكد على أن العلماء 
ورثة األنبياء، وليس المعلم واألستاذ 
إال بوابة إلى العلم ودليال عليه، فكل 
أيدي  على  تخرجت  العالم  في  األط��ر 
فيهم  بمن  المسؤولين  وكل  مدرسين 
ال��دول الب��د تكونوا  الملوك ورؤس��اء 
وتربوا على أيدي أساتذة ومدرسين.

واليابان هي أول دولة أدركت قيمة 
المدرس فهي ال تحترمه فقط بل تقدره 
إلى درجة تشبه التقديس، ومما يدل 
راتب  أن  لديها  االه��ت��م��ام  ه��ذا  على 
األستاذ عندها هو أعلى راتب أستاذ 
في العالم، بل هو أعلى راتب في دولة 
اليابان مقارنة مع كل الموظفين، وأكيد 
أن هذا سر من أسرار تقدمها، بل هو 
الحقيقة التي ال غبار عليها، فالمدرس 

وال��م��ع��ل��م ه��و ط��ري��ق ال��ت��ق��دم ف��ي كل 
االقتصاد، والسياسة،  المجاالت؛ في 
واإلدارة،  وال��ث��ق��اف��ة،  واالج���ت���م���اع، 

والحضارة. 
المغرب  في  ما نسجله  أبرز  ولعل 
طيلة عقدين من الزمن على األقل هو 
بكل  التعليم  رجل  و»بهدلة«  تهميش 
الوسائل، منذ أن كان مناضال سياسيا 
وث���ائ���را اج��ت��م��اع��ي��ا ف��ي وج���ه الظلم 
اإليديولوجية  التوعية  في  ومساهما 
ضد اإليديولوجيا التقليدية والمخزنية 
السائدة آنذاك إلى اليوم في عهد محمد 
ال���ذي خ��ص ه���ذا القطاع  ال���س���ادس 
بأهمية كبرى في سائر خطبه السامية، 
الرامية إلى تحسين أوضاع المدرسة 
المغربية والثقافة المغربية والهوية 

المغربية.

رغم كل تلك المحاوالت، فالدولة لم 
تنصف رجل التعليم قط ال ماديا وال 
األولى  مطيتها  تتخذه  إنما  معنويا، 
لتعلق عليه فضائح المدرسة المغربية 
وتدهور مستوى التعليم لدى الناشئة، 
وهي تعلم علم اليقين أن المدرس ليس 
سوى حلقة واحدة ضمن حلقات كثيرة 
يتعلق  ما  منها  المنظومة،  ه��ذه  في 
بالبرامج المستوردة وطبيعة المقررات 
تؤمن  ال  التي  الكبرى  والغايات  بل 
بالتعليم طريقا للنجاح وتنشر ذلك عبر 
ال  كما  الدولة  إن  بل  وغيره،  اإلع��الم 
المدرسة  من  تتخذ  أح��د  على  يخفى 
وسيلة للتفرقة بين أبناء الوطن، ولعل 
أقوى دليل على ذلك هو اعتمادها دون 
أن تكلف نفسها عناء التفكير في مصير 
ذلك، بكالوريات متعددة بلغات متعددة 

أخرى  أسباب  عن  هذا فضال  أخيرا. 
اجتماعية واقتصادية ال يحصرها العد 

والتي ال دخل للمدرسين فيها.
مسؤول  الجميع  أن  يبدو  وأخيرا 
على تحسين وضع المدرس المغربي 
بمن فيه المدرسون أنفسهم الذين يجب 
عليهم أن يوازوا بين القيام بواجبهم 
بحقوقهم  وال��م��ط��ال��ب��ة  ق��ي��ام  أح��س��ن 
ال��م��ش��روع��ة، وع���دم ت��رك ال��ب��اب على 
مسؤول  أو  خائنة  لنقابة  مصراعيه 
ظالم أو مجتمع منكر للجميل، فإذا ما 
تم تحسين حال المدرس ماديا ومعنويا 
سيقوم  محالة  ال  فهو  المستقبل  في 
بوظيفته على أحسن وجه وسيساهم 
من تم في تنمية هذا الوطن وتحسين 

صورته أمام باقي الدول.
< سعيد سهمي 

»بهدلة« الدولة لرجال التعليم: الطريق إلى الهاوية
الشعر في الحقيقة ال يهزنا بما فيه من كالم 
أيضا،  باإلنشاد  يهزنا  وإنما  فحسب،  ومعنى 
وكدليل على تغني الشعراء بشعرهم، نجد أنهم 
عبروا عن اإللقاء باإلنشاد، وعبروا عنه بالحداء 
الذي كانوا يحدون به في أسفارهم وراء إبلهم، 
كان  وإن��م��ا  م��ج��ردا،  بالشعر  التغني  يكن  ول��م 
القيان  ثم  والمزهر،  وال��دف  بالصنج  مصحوبا 
ويثرن  ويرقصن  اآلالت  بهذه  يضربن  ال��الئ��ي 

األحاسيس، وفي ذلك يقول علقمة في ميميته:
قد أشهر الشر فيهم مزهر رنم

والقوم تصرعهم صهباء خرطوم
ويقول األعشى:

ومستجيب تخال الصنج يسمعه
إذا ترجع فيه القينة الفضل
العود، وقد جعل  المقصود بالمستجيب هو 
من العود شخصا والصنج يسمعه وخاصة إذا 
ردعت فيه تلك القينة الفضل وهي الراقصة التي 
ترتدي ثوبا واحدا، وفي هذا الوصف والتعبير 
كناية رائعة عبر بها الشاعر عن اتساق األنغام، 
ب�»صناجة  يعرف  كان  فإنه  األعشى،  ذكر  وعلى 
يتغنى  ك��ان  أن��ه  تعني  صناجة  وكلمة  ال��ع��رب« 
بشعره، وقيل: إن كسرى كان يستمع إليه ببعض 
غنائه فيه، وفي كتاب: »تاريخ النقد األدبي عند 
الرابع  القرن  إل��ى  الجاهلي  العصر  من  العرب 
الهجري« يقول األستاذ طه أحمد إبراهيم: »فما 
كانت األلفاظ عند العربي مجرد أصوات يقذفها 
اللسان، وإنما كانت وسائل حاسمة للتأثير في 
سامعيها واجتذاب من يخاطب بها، أو تغنى له، 
من أجل ذلك كان صانع هذه األغاني شعارا، أي 
صاحب دراية وعلم، وكان له في رأيهم معارف 
محرجة خارقة للعادة وكانوا يجلون تلك األغاني 
الحياة،  زخ���رف  ألن��ه��ا  يجلونها  ويخشونها، 
ويخشونها لما فيها من سحر، ولما فيها من قوة 
خفية« )أنظر الكتاب المذكور، ص: 9، مطبعة دار 

الحكمة، بيروت - لبنان(.
إلى  االستماع  أن  ينكر  أن  منا  ألي  يمكن  ال 
فحينما  ق��راءت��ه،  من  كثيرا  وأمتع  خير  الشعر 
نستمع للشعر وهو ينشد أمامنا نحس به يثير 
نفوسنا، ويمأنا إحساسا قويا، ويؤثر فينا تأثيرا 
كبيرا، وإلى جانب ذلك نشعر وكأننا نهتز مع ذلك 
اإليقاع الجميل واإلنشاد الحي، ونتفاعل مع كل 
عبارة يرددها ذلك الشاعر الذي يحسن اإلنشاد 
ويبرع فيه، ويعرف كيف يخرج مخارج الحروف، 
ويعرف أين يمد الحرف، وأين يقف، ومتى يعيد 
البيت  ق��راءة  تستغرق  وكم  العبارة،  أو  الكلمة 
الشعري من الوقت، فإذا راعى الشاعر في إنشاده 
هذه التقنيات، فإننا نتأثر كثيرا ونعيش لحظة 
ونحس  واإلع���ج���اب،  ب��االن��ب��ه��ار  مفعمة  جميلة 
بعواطفنا وكأنها تحيى من جديد، وبقدر ما يكون 
يكون  وق��د  قويا،  التأثير  يكون  جميال  اإلنشاد 
الشعر جميال ولكنه ال يؤثر فينا لسوء اإلنشاد، 
لحسن  فينا  وي��ؤث��ر  جميل  غير  الشعر  وي��ك��ون 
اإلنشاد، وهذا ما عشناه حقا في موضوع إنشاد 
الذين  المشرق  قائمة من شعراء  فهناك  الشعر، 
نزار  ومنهم  كثيرا  بهم  وتأثرنا  إليهم  استمعنا 
قباني، وعبد الوهاب البياتي، ومحمود درويش، 
فهؤالء  وغيرهم،  القاسم..  وسميح  وأدون��ي��س، 
ألن  كثيرا،  بهم  وتأثرنا  إلقائهم  إل��ى  استمعنا 
اإلنشاد،  رائ��ع، وهذا  فني  إنشاد  عندهم  اإللقاء 
ما  شغلنا عن موضوعات شعرهم، وأخفى عنا 
فيها من تعارض مع العنصر األخالقي مثال، أو 
ما فيها من عيوب بالغية أو أدبية أو غير ذلك، 
ألن اإللقاء الذي هو من طرفهم يعد إنشادا فنيا 
جميال صرفنا عن ذلك، وغيب عنا عنصر النقد 
خليليا،  أو  ح��را  ك��ان شعرهم  س��واء  واالنتقاد، 
وسواء كان خليليا وأتوا به حرا أو غير ذلك، فإننا 
ال ننتبه إلى ذلك ألنهم يتملكون عواطفنا بحسن 
قباني  نزار  قصيدة  ذلك  ومن  اإلنشاد وسحره، 
مثال: »إفادة في محكمة الشعر« التي ألقاها في 
مهرجان الشعر التاسع في بغداد سنة 1969، فقد 
أخذت هذه القصيدة بإعجاب كل من استمع إليها 
في الوطن العربي كله، وذلك لحسن وعظمة اإللقاء 
الذي هو إنشاد عظيم، يراعي مخارج الحروف، 
والمقاطع الموسيقية، وإعادة العبارات الجميلة، 
المناسب،  الوقف  على  والحرص  المد،  وإطالة 
واس��ت��غ��راق ال��وق��ت ال��ط��وي��ل ف��ي ق���راءة البيت 
استحسان  إلى  ي��ؤدي  مما  ذلك  وغير  الشعري، 
الشعر وإي��ث��اره، وف��ي ما يلي ق��ول ن��زار قباني 

مثال:
يصلب األنبياء من أجل

فلماذا ال يصلب الشعراء؟
الفدائي وحده يكتب الشعـر

 وكل الذي كتبنا هراء
عندم تبدأ البنادق بالعزف

 تموت القصائد العصماء
مالنا مالنا نلوم حزيران

 وفي اإلثم كلنا شركاء

اإلنشاد الشعري 
وضرورة الحفاظ عليه

بقلم: مصطفى الطريبق
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وقفة احتجاجية 
سابقة لبعض نساء 

ورجال التعليم الثانوي

خاين الوطن.. 
ما عندو مكان..

يا الطماع باركا من لمغاننا
دابا مخيم تندوف يفنى

وما تبقى ال مساعدة وال معاونة
ما تلقاو غير البالد كتستنى

فاتحا بيبانها بالرحمة والغفران
اللي دخل بخاطرو يعاشرنا
نرفدوه معزز فوق ريوسنا

والعاصي يلحقو السخط واللعنة
وعمرو ما يعاود يحلى لينا

يكعد متشرد بال سكنى
معرض للريح والحرارة والمحنة

ونهار يفيق يلقى مغربنا
خذى حقوقو المشروعة متنة

إيوا سارع وآجي توانسنا
غير تجرب ما تسخاش تفارقنا
تصبح مقتانع بصدق قضيتنا

وترجع كتدافع على رايتنا
ما تنساش بأنك ولدنا وحفيدنا

اك من شيوخ قبيلتنا واَبّ
وفاين راك حتى هي أرضنا
غير االستعمار منها حرمنا

وزادو تنكرو لينا خوتنا
يا ربي منها لهال تحرمنا

قولو آمين: يستجاب لدعاءنا
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كان لسؤال سيد اليماني عن اتصاالتي مع أستاذ الجيل سيدي عبد 
الله شقرون وقع بمثابة دلو ماء أفرغه على رأسي في صحراء قفراء. 
فشعرت وكأنني كنت في غيبوبة أوشكت أن تقودني نحو الالعودة، 
فأيقظني منها وأنقذني. وما كان علي إال أن أطأطئ رأسي متمتما برد 

خجول:
أنا: »ما عملت والو.. حيث مزال ما بان لي ما نعمل«

يلقاه  اللي يمكن  بالنجاح  ليك  »على ما قلت شجعك وتنبأ  هو: 
الصوت ديالك في اإلذاعة«

أنا: »ولكن قاليا ما تتصل بيا حتى تسمع اإلعالن ديال شي مبارة 
في اإلذاعة«

هو: »ما انتاش هنا.. إيوا الله يجيبك على خير.. هادي أسبوع 
واإلعالن في اإلذاعة كيتدار ويتعاود«

أنا: »خاص بفرقة التمثيل؟«
اللي محتاجينو من مواهب  داكشي  ك��اع  فيه  ع��ام  »إع��الن  ه��و: 
وكفاءات.. وفنظري السي بن حسن اجمع راسك دابا واكتب للسي 
شقرون راه هو الراجل الوحيد اللي عندو ما يقول فهاد الوقت وفهاد 

الميدان«.
الجلسة  تلك  تنتهي  أن  بمجرد  ذلك  فعل  إلى  باإلسراع  ووعدته 
الحميمية المغذية في خزانته، للفكر والبطن، وحسن الضيافة المعروف 
بها هذا المغربي األمازيغي الْمُتوِكْي األصيل الذي جعل مسك الختام 
لها - أي للجلسة - هدايا لنا عبارة عن نسخ لبعض المسرحيات 
المترجمة للعربية من إبداع »موليير« و»شكسبير«، وخصني شخصيا 
بنسخة من مسرحية الكاتب اإلسباني »منويل روبليس« وعنوانها 
»الحقيقة ماتت« وأصر على أن يستوقفني قبل المغادرة وهو يلح على 

أهمية المطالعة في كل وقت وحين، ولكل غث وثمين قائال:
هو: »ال ينسيك انسجامك وأنت تقرأ ما كتب عن الفضيلة واليقين، 
أن تولي اهتمامك بنفس القدر لتتدارس حتى ما كتبه دعاة التشكيك 

والمتفلسفين، فبضدها تتميز األشياء«
عدت إلى النادي وبدأت أتسابق مع الزمن ألنهي إخراج مسرحية 
»شيطان الشيخوخة« التي ألفها صديق العمر عبد العزيز موهوب، 
وأسندت مهمة المساعد األول للمخرج لعبد الله العمراني باعتباره 
كان يالزمني دائما، ويتقاسم معي ذات الرؤية في الصغيرة والكبيرة، 
وفي نفس الوقت تحسبا مني لما قد يحدث من تغيير في حياتي 
المهنية. كما أنني كنت قد ضبطت مع الفنان عبد الله العصامي تلك 
المقاطع الموسيقية والقطع الغنائية التي ستشملها المسرحية مع 
تخصيص بعض الوقت للتداريب على مسرحية عدو المجتمع التي 
كنا قد أجلنا بعض عروضها إلى عطلة الصيف، بسبب ارتباط الممثلة 

الرئيسية والوحيدة اللة زبيدة البوكيلي بمهنة التدريس. 
وفي نهاية أمسية فنية في النادي مليئة باألنشطة، وبعد أن غادر 
من غادر، ونام من نام ممن تعودوا بمالزمة النادي مع عبد السالم 
الشرايبي والمختار، لم يبَق من الحاضرين إال صديقي السي احمد 
بن السيد، فانتهزت الفرصة ألتشاور معه في ما اقترحه علي السيد 
اليماني، فزكى بحماس رأي هذا األخير، ثم أخرج من جيبه قلم حبر 
مميز، ومده إلي قائال: »أكتب للسي شقرون وذكره بمداد هذا القلم 

عساه يكون مباركا عليك، واحتفظ به كذكرى مني«
وتوقفت الدراسة وانطلق السي عبد السالم الشرايبي إلى مدينة 
الجديدة على رأس مجموعة لتوفير ظروف تقديم تلك العروض المؤجلة 
على خشبة التحفة القائمة لحد اآلن »المسرح البلدي«. وحاولنا االتصال 
بالبطلة لحضور التداريب النهائية، فعلمنا أنها قد غادرت مع أبويها 
لقضاء عطلة الصيف في الجديدة تاركة لنا خبر أنها مستعدة لحضور 

التدريبات حالما تصل الفرقة إلى الجديدة.
وقبل التوجه إلى الجديدة علمت من السيد عبد السالم الشرايبي 
أن الملصقات التي وضعت على الجدران لم تأِت بشيء إيجابي، وليس 
هناك حديث عن هذه العروض في اإلعالم أو بين الناس. فاهتدينا إلى 
حمل كمية هائلة من المالبس المتنوعة بين التاريخية والمحلية، 
وبمجرد وصولنا وجدنا عبد السالم الشرايبي قد استأجر لنا مجموعة 
من العربات المحلية - الكوتشي - فنزلنا إلى الشارع ونحن في ثياب 
التمثيل نتجول بشكل كرنفالي نردد األهازيج ونضرب الرفوف، وما 
يتبعها من إيقاعات الكفوف حتى لفتنا إلينا انتباه العامة من سكان 

المدينة.
وفي اليوم التالي، كان اإلقبال على شباك التذاكر منقطع النظير 
واستبشرنا خيرا، ثم أرسلنا نستعجل حضور السيدة زبيدة للقيام 
بالتحضيرات النهائية، فلم نجد لها أثرا.. وكانت الورطة. حل المساء، 
واقترب موعد رفع الستارة، وامتألت القاعة عن آخرها والبطلة غائبة. 
ورويدا رويدا بدأ صدر الجمهور يضيق، وبدأ التصفير يستعجلنا 
لبداية العرض، ونحن نأخره على أمل التحاق السيدة بنا في آخر 
لحظة، وكلما انتظرنا إال وزاد الجمهور في غضبه، حتى خشينا أن 

تتطور األمور إلى ما ال يحمد عقباه.
 جاء الشرايبي يستعجلني قائال »أسرع لترى عجبا«.. صرت وراءه، 
فشد طرف الستارة، فإذا بي أرى اللة زبيدة تجلس بين أبويها في 
الصف األول، فاستغربت لما رأيت، وسألت األخ عبد السالم: »هل في 

علمها أننا جميعا هنا في انتظارها؟«
قال لي: »بلغتها ذلك فاعتذرت ألنها ال تستطيع أن تظهر على الخشبة 
أمام والدها الذي رافقها ألول مرة للمسرح، والطريف في األمر هو ما 
جاء في جوابها على سؤال »ولما أنت هنا إذا« قالت »جئت ألتفرج« 
صرخت أنا: »على ماذا..؟ على مهزلتنا«.. فجاءني سؤال الشرايبي 

والعمراني ما : »ودابا.. شنو الحل؟«.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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منــوعـات

الممثلة مليكة العمري تبحث عن دور الجدة
كرم المهرجان الوطني 
للفيلم في طنجة الممثلة، 
تقديرا  ال��ع��م��ري،  مليكة 
لعطائها الفني الغزير في 
ال�����م�����س�����رح واإلذاع�����������ة 
والسينما،  والتلفزيون 
المهرجان   انطلق  حيث 
يوم الجمعة ويمتد إلى 28 
وبهذه  ال��ج��اري.  فبراير 
مليكة  أك���دت  المناسبة 
لم  »أنها  ن��ت«:  ل�»سيدتي 
تعتزل الميدان الفني وما 
ت��زال ق��ادرة على العطاء 
السن،  ف��ي  تقدمها  رغ��م 
األدوار  تليق  أن  ب��ش��رط 
تناهز  س����ي����دة  ب����س����ن  
السبعين من عمرها، كدور 
ال���ج���دة م���ث���ال، غ��ي��ر أنه 
لألسف هذا الدور ال وجود 
الدرامية  األع��م��ال  في  له 
محليا مما يقلل من فرص 

ع��م��ل��ه��ا، ح��ي��ث إن���ه���ا لم 
تشارك في أعمال تلفزيونية 
منذ 20 سنة، أما بالنسبة 
فيلم  آخ��ر  ف��إن  للسينما 
شاركت فيه كان بعنوان: 
لمخرجه  ال��ب��الد«  »أوالد 
محمد إسماعيل الذي خرج 

عام  السينما  قاعات  إلى 
2011، وأشارت مليكة إلى 
غير  االع���ت���زال  ف��ك��رة  أن 
خصوصا  حاليا  واردة 
على مستوى المسرح مع 
لمسرح  الوطنية  الفرقة 

محمد الخامس.

<  بقلم : أبو أزهار

عميت النظرة
فحلت ظروف مرة

على حين غرة
وأهلكت التمرة

وقضت علينا بالمرة
فلما لنا ولهذه الجرة

وقد كنا أمة حرة
ال تعيبها حفرة
وال تزلها عثرة..
وبتشدد النعرة

تناثرت شظايا الجمرة
فأحرقت ربيع الثورة

لتتحول الخضرة
إلى سواد وحمرة

ولتحترق القمرة
بما فيها من زمرة
وال حج وال عمرة!!

عواقب النعرة

األنبياء  خ��ل��ق  ال��ص��ب��ر   <<
الصالحين  وص��ف��ة  وال��م��رس��ل��ي��ن، 
المؤمنين  وزاد  وال���ص���ادق���ي���ن، 
القانتين، وهو مالذنا عند الغضب، 
ومفزعنا في الحوادث، وخالصنا 
من الشقاق والنفاق مصداقا للهدي 
بالسرعة  الشديد  »ليس  النبوي: 
وإن���م���ا ال�����ذي ي��م��ل��ك ن��ف��س��ه عند 

الغضب«.

<< إذا أردنا الفوز بالرضا 
ف���ي األول������ى وال���س���ع���ادة في 
األخرى، فما علينا إال أن نحسن 
األمين،  ب���ال���رس���ول  ال���ق���دوة 
والتأسي بسيرته، والسير على 
رسولنا،  ف��ن��ت��خ��ذه  م��ن��ه��ج��ه، 
ومعلمنا حقا، وقائدنا ومرشدنا 
فعال، ونحدوا حدوه في كل ما 
أمر به ونهى عنه، حتى ندخل 
»ولكم في  تحت، قوله تعالى: 

رسول الله إسوة حسنة..«.
> د.يوسف الكتاني

بعد أن رفض فنانون كثيرون.. 
سميرة سعيد تشارك في مؤمتر 

بالسيدا املصابني  يدعم 
حضرت النجمة سميرة سعيد 
الخاص  ال��ص��ح��اف��ي  ال��م��ؤت��م��ر 
في  اجتمع  حيث  نهر«،  ب�»شبكة 
قاعة واحدة نحو 15 جمعية أهلية 
الضرر  تقليل  م��ج��ال  ف��ي  تعمل 
نقص  مرض  انتشار  من  الواقع 

المناعة أو اإليدز.
وأكد الدكتور شريف سليمان 
فعال  سعيد  سميرة  وج���ود  أن 
في  »اهتممنا  وأض���اف:  وق���وي، 
المؤتمر بتكريم رواد عملوا في 
كما  اإلي���دز منذ س��ن��وات،  مجال 
أعطينا شهادات للمتدربين على 
العمل التوعوي ومن تعلموا كيفية 
كما  والفحص.  المشورة  تقديم 
حضر رجال الدين والحقوقيون، 
كان  الشمولية  تلك  ظل  في  لكن 
ينقصنا دور الفن، إذ وجدنا أن 
الفنانة سميرة سعيد من الفنانين 
ال���ق���الئ���ل ال��م��ه��ت��م��ي��ن ب���ال���دور 

القضايا  وب���دع���م  ال��م��ج��ت��م��ع��ي 
اإلن��س��ان��ي��ة، رغ���م أن��ه��ا ال تحب 
المشاركة  منها  فطلبنا  الظهور، 
ول��ب��ت ال��ط��ل��ب، ف��ي ح��ي��ن رفض 
فنانون آخرون، ألنهم وجدوا أن 
تخص  فعاليات  ضمن  ظهورهم 
األم��راض في وقت مثل هذا غير 
العامة  ول��ألح��داث  لهم  مناسب 
النجمة  وج��ود  ولكن  المحيطة، 
قويا  ع��ام��ال  ك��ان  سعيد  سميرة 
وقدمت بظهورها وسطنا تشجيعا 
للجمعيات وأمال للمتعايشين مع 
المرض، وقد تأثر الموجودون جدا 
بها وسعدوا لظهورها، وأعتقد أن 
موقفها اإليجابي كان خير تمثيل 
لدور الفن في قضية مهمة كانتشار 

مرض نقص المناعة«.
الجدير ذكره أيضا، أن سميرة 
عام  المغرب  في  شاركت  سعيد 

2005 في حملة ضد اإليدز.

شاركت النجمة وسفيرة النوايا الحسنة 
لدى الشبكة الدولية للحقوق والتنمية 

في  سماحة،  ك��ارول   »GNRD«
العالمي  ال��ي��وم  إح��ي��اء  مؤتمر 
بيت  في  االجتماعية  للعدالة 
األمم المتحدة وسط بيروت، 
األمم  منظمة  م��ع  بالتعاون 
والتعليم  للتربية  المتحدة 

وال��������ث��������ق��������اف��������ة 
»األون���ي���س���ك���و«، 
وش���������ب���������ك���������ة 
ال����م����ن����ظ����م����ات 
غير  ال���ع���رب���ي���ة 

ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة 
للتنمية.

وحين اعتلت كارول المسرح وألقت كلمتها، 
»نعيش في زمن ال عدالة  قائلة:  أك��دت 
تكافؤ  وج��ود  لعدم  فيه،  اجتماعية 
الفرص، وحد أدنى للرواتب، وغالء 
التعليم  وح���ق���ي  ال���م���ع���ي���ش���ة، 
جميع  تكون  حين  والتطبيب.. 
النقاط التي ذكرتها مفقودة يتولد 
والغضب،  والنقمة،  الفقر، 
والجهل، وفي بعض األحيان 
اإلرهاب  وأن��واع  التخلف. 
والتعنيف المخيفة التي 
يشهدها الوطن العربي 
لعدم  ج��ذوره��ا  تعود 
وج����������ود ال����ع����دال����ة 

االجتماعية..«.

غياب العدالة االجتماعية في الوطن 
العربي خلَّف لنا اإلرهاب

إشراقات إالهية

ســال األندلسيــة
تنظم جمعية أبي رقراق بدعم من مؤسسة سال للثقافة والفنون، الدورة 
الثانية لمهرجان سال العربي للشعر، وذلك يومي 2 و3 مارس 2015 
تحت شعار: »سال األندلسية«، بمشاركة نخبة من الباحثين والشعراء 

من إسبانيا، والجزائر، وتونس، ومصر، والعراق، والمغرب.

سميرة 
سعيد

مليكة 
العمري

كارول 
سماحة





28  العدد: 826  اخلميس 26 فبراير 2015

زغنون المتأصل من بن كرير  تم وضعه في معسكر  الهمة، 
والورياغلي في معسكر الماجدي

هل أنت من جهة فؤاد الهمة أو  من أصحاب منير  املاجدي
الصحفي،  اإلص�������دار  ت���زام���ن 
الفاعل  ال��ت��ي أص��دره��ا  ل��ل��دراس��ة 
الهادي  عبد  النشيط،  السياحي 
الريع  ظ���اه���رة  ح����ول  ال��ع��ل��م��ي، 
أصبحت  ال���ت���ي  واالم����ت����ي����ازات 
محبسة)...( )مغرب اليوم 30 يناير 
2015( حيث تسلح الثري المحظوظ 
بجرأة يعلم الله دوافعها، ومراميها، 
م��ع م��وض��وع ص��ح��ف��ي آخ���ر عبد 
اللطيف منصور الذي ال يقل ارتباطا 
عبر صحيفته »ماروك إيبدو« بنفس 
الجوقة التي تعود أن يعزف معها 
عبد الهادي العلمي، فكال المصدرين 
معا.. ومعهم آخرون صفقوا وهتفوا 
وط��ب��ل��وا س���ن���وات ط��وي��ل��ة، على 
لمجالتهم،  ال��م��ل��ون��ة  ال��ص��ف��ح��ات 
للنشيد  األزل����ي  ال��ل��ح��ن  م��غ��ردي��ن 

الوطني، الجديد: الدنيا بخير.
ولكن يظهر أن أطرافا من حكام 
ه����ذه ال����دن����ي����ا)...( ص���دق���وا هذه 
السنفونية التي صمكت آذان هذا 
الشعب المتفرج)...( وهو الذي ال 
ي��ف��ه��م ه���ذا ال��خ��ل��ط ال��م��زع��ج بين 
م���ك���ون���ات ه����ذه ال��م��ج��م��وع��ة من 
الصحفي  وضعنا  وقد  العازفين. 
الحقيقية  الصيغة  أم��ام  منصور، 
تحت  المحتفلة،  المكونات  لهذه 
األنظار الشعبية وفرض علينا )مقال 
 )2015 فبراير   13 إيبدو  م��اروك 
حتمية اإلجابة على سؤاله: ))هل 

أنتم مع الماجدي أو مع الهمة((.
عنوان غير معتاد، لواقع هو في 
الواقع، حديث الناس المتفرجين، 
وتفحصوا في مكونات الفرق، بين 
أصحاب الهمة وأصحاب الماجدي 
))كلما تعلق األمر بتعيين في نطاق 
المسؤوليات الحساسة، يبادر إلى 
المحظي  ه���ل  ت��س��اؤل��ن��ا:  ال���ذه���ن 
ب���ال���ت���ع���ي���ي���ن ه���م���ي )ال����ه����م����ة( أو 
المدخل،  ه��ذا  ويكون  م��اج��دي(( 
لتعليق الكاتب حول هذين القطبين 
اللذين حظيا هذه األيام بالتعيين 
ف��ي م��واق��ع ح��س��اس��ة)...( رئاسة 
إمبراطورية بالس بيتري، صندوق 
اإليداع والتدبير، وقد أسندت إلى 
ورئاسة  زغ���ن���ون،  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 
إمبراطورية المجموعة االقتصادية 
الملكية، الشركة الوطنية لالستثمار، 
وقد أسندتا إلى حسن الورياغلي، 
مواطنان اثنان على مستوى عال 
ال���خ���ب���رة وال����م����ق����درة، علو  م����ن 
المؤسستين اإلمبراطوريتين اللتين 
الكاتب  ل��ي��ت��ف��رغ  ل��ه��م��ا،  أس���ن���دت 
على  وتهيمن  ))زغنون  للتحليل: 
ترجمته المسارية، أنه متأصل من 
بن جرير وقد وضع زغنون إذن في 
معسكر فؤاد الهمة، حيث بن جرير 
هي العشيرة)...( أما الورياغلي فهو 
ط�����ب�����ع�����ا م��������ن م����ع����س����ك����ر م���ن���ي���ر 

الماجدي((.
هذين  أن  إل���ى  ال��ك��ات��ب  ليلمح 
التعيينين ليسا استثناء ولكنهما 
يمثالن القاعدة، معلقا بحكمة)...(، 
وها هم الصحفيون بدؤوا يكتبون 
القضايا  أن  نرى  ))وكأننا  الحكم: 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ب��رى ت��س��ي��ر حسب 
من  الشخصي  وال��ت��ق��دي��ر  ال��م��زاج 
طرف العناصر الفاعلة في المحيط 

الغير مرئي((.
وي��ف��رض ال��م��وض��وع ف��ي نهاية 
))هل  المنطقي:  التساؤل  س��رده 
نحن في مغرب المؤسسات، أو مغرب 
ال���ه���ي���اك���ل ال���خ���ف���ي���ة، وال���ق���راب���ة 

الشخصية((.
ورحم الله األمير الصامت، موالي 

وك��ان صهرا  إدري���س،  بن  الحسن 
للملك محمد الخامس، ووزيرا في 
وموريطانيا،  ال��ص��ح��راء  ش���ؤون 
متمتعا بالحكمة، ولكنه كلما أراد 
ردد  جلسائه  ألح���د  ن��ص��ح  ت��ق��دي��م 
سليمان:  م��والي  السلطان  مقولة 
))نحن السالطين، إذا أحبنا أحد 
عذبناه، وإن كرهنا قتلناه، والذي 
ي��رض��ى ع��ل��ي��ه ال��ل��ه، ه��و ال����ذي ما 

عرفنا، وال عرفناه((.
والتفسير لهذه الحكمة، هو الذي 
يرجع بنا إلى الموضوع الصحفي 
اآلخ����ر، وال����ذي ص���در ف��ي جريدة 
الهادي  ع��ب��د  ال��س��ي��اح��ي  ال��ف��اع��ل 
العلمي، والذي دون ذكر اسم منير 
الماجدي حلل الخلل الذي يشوب 
مجال التعامل بالريع، والذي ))رغم 
التي  ف��ب��راي��ر(   20( ال��م��ظ��اه��رات 
ط��ال��ب��ت ب��إس��ق��اط ال���ف���س���اد، فإن 
ال���ري���ع تبطش  اق��ت��ص��اد  ل��وب��ي��ات 
واستغالل  ن��ف��وذه��ا  ف��ي  وت��س��ت��م��ر 

خيرات البالد((.
ليلمح الكاتب إلى إعطاء تفسير 
بها  يجري  التي  ال��ري��ع،  لسياسة 
العمل، إن لم تكن أصبحت قاعدة، 
وكأنه يفسر االستنتاج الذي خلص 
إليه كاتب المجلة األخرى »ماروك 
إي�����ب�����دو«، ع����ن ال����ت����س����اؤل ح���ول 
))االرتباط بين الهياكل الخفية، 
فيكتب  ال���م���ؤس���س���ات((،  وم���غ���رب 
هو  األص����ع����ب)...(  ))إن  العلمي 
النفاذ إلى القالع، قالع الريع، التي 
أطر  كبار  العالية،  بأسوارها  يلوذ 
ال��������دول��������ة)...( وال�����ق�����ض�����اء)...( 
وال�����ج�����ي�����ش)...( وال������������درك)...( 
واألمن)...( هؤالء الذين ال يسري 
أو  ال�����ش�����غ�����ل  ع����ل����ي����ه����م ق�������ان�������ون 

الضرائب((. 
فتسارع إحدى القنوات الرقمية، 
موقع كود للتحلي بمسؤولية نقل 
تكشف  ولكنها  القراء،  إلى  الخبر 
االسم الذي تجنبت جريدة العلمي 
نشره، وتنشر كود، إن المعني، هو 
ل��ل��م��ل��ك، منير  ال���خ���اص  ال��ك��ات��ب 

الماجدي.
الصعب،  من  سيكون  ما  وبقدر 
منير  كلفه  ال���ذي  ال��م��ح��ام��ي  ع��ل��ى 
الماجدي، إقناع المحكمة، بمطالبة 
عبد الهادي العلمي بنصف مليار، 
للمشتكي، وهو الذي لم يذكر اسم 
الريع  عن  وتكلم  الماجدي،  منير 
التجارة  في  شمولية)...(  كظاهرة 

واالقتصاد المغربيين، بقدر ما 
يكون على المحامي المترافع، 
ضد الموقع الرقمي، لمطالبته 
هو أيضا، بنصف مليار، وهو 
مقال  بتلخيص  اكتفى  ال��ذي 
العلمي، ولكنه أضاف صورة 
الماجدي، كمعني باألمر)...(.

الذين  ب��ال��ق��ض��اة  وك���أن���ي 
القضايا  ه��ذه  في  سينظرون 
يجدون أنفسهم، وكأنهم أمام 
رقعة شطرنج، والشطرنج في 
والسالطين  ال��م��ل��وك  ت��اري��خ 
ورجال المال واألعمال هو أنبل 
الحكماء  أح��د  أن  رغ��م  لعبة، 
أيضا  هو  طعن  المعاصرين، 
في نبل هذه اللعبة، بعد أن قال 
ع����ن ال����وض����ع ال����ح����ال����ي)...( 
للشطرنج ))خلت الديار )رقعة 
الشطرنج( من الرخاخ، وفرزنت 

البيادق((.
فحتى لعبة الشطرنج، وها 
لم  رقعتها،  أم��ام  القضاة  هم 
تبق سليمة التركيب، فكيف يتم 

احترامها.
س��ي��ق��ول ق���ائ���ل، وم���ا شأن 
الصحفيين بإمبراطورية منير 
الماجدي، الذي هو مجرد كاتب 
وما  الشأن،  لصاحب  خ��اص، 
ش��أن اآلخ��ري��ن ب��ف��ؤاد الهمة، 
الذي هو صديق صاحب الشأن، 
نفس  الواقع  األمر  قال  مثلما 
المقولة لرئيس الحكومة، الذي 
ال ش���أن ل��ه ف��ي أي���ة م��ن هذه 
اإلمبراطوريات، لنفهم تملص 
رئيس الحكومة، ولكننا ال نفهم 
الماجدي  منير  يخاطر  لماذا 
وحده، بالتقدم إلى المحكمة، 
وه���و ف��ي ال��واق��ع م��واط��ن له 
الحق في اللجوء إلى القضاء، 
ول��ك��ن م��خ��اط��رت��ه ت��ك��م��ن في 
لهذه  اإلع�����الم�����ي  ال���م���س���ار 
اإلعالم  أقصد  وال  المحاكمة، 
صحفنا  ف��أغ��ل��ب  ال��م��غ��رب��ي، 
كالزوج المخدوع، هو آخر من 
وقد  المحاكمة  وه���ذه  يعلم، 
هذه  الماجدي  منير  خاضها 
قبله  خاضها  مثلما  ال��م��رة، 
شريكه في المجال الملكي)...( 
عنه  كتب  عندما  الهمة،  ف��ؤاد 
الفاعل  س��ن��وات،  بضعة  منذ 
الحزبي عبد الله القادري، الذي 
فؤاد  للمحكمة  ب���ه  اش��ت��ك��ى 
ال��ه��م��ة، وط��ال��ب ه��و أيضا 
ب���خ���م���س���م���ائ���ة م���ل���ي���ون  
ك��ت��ع��وي��ض، وح��ك��م��ت له 
المحكمة بخمسمائة مليون 
ك��ت��ع��وي��ض، وم���ن ه��و هذا 
سيرفض  ال����ذي  ال��ق��اض��ي 
الملكي  المستشار  مطالب 
يعرف  بينما  الهمة،  ف��ؤاد 
منير الماجدي، أنه بصفته 
لجاللة  ال���خ���اص  ال��ك��ات��ب 
أي���ة محكمة  ف���إن  ال��م��ل��ك، 
مغربية لن تحكم إال لفائدته، 
م��ع ف���ارق واح���د، وه��و أن 
أوفر حظا  الماجدي،  منير 
من فؤاد الهمة الذي أعطته 
المحكمة نصف مليار، بينما 
له  ستحكم  الماجدي  منير 
نصف  ب��م��ل��ي��ار،  المحكمة 
العلمي، ونصف  من  مليار 
موقع  م���دي���ر  م����ن  م���ل���ي���ار 

»كود«.
دولة  ف��ي  كنا  ل��و  طبعا 
الدولة  ل��ت��ول��ت  ال��م��ن��ط��ق، 

الماجدي،  منير  ع��ن  ال��دف��اع 
لملك  الخاص  الكاتب  بصفته 
العام  الوكيل  ليتقدم  ال��ب��الد، 
لدفع  ال��دع��وى  ب��رف��ع  للملك، 
ال��ض��رر ع��ن ال��ك��ات��ب الخاص 
الملكي، ولو كنا في بريطانيا 
ل��رف��ع ال��م��اج��دي دع���وى لدفع 
الضرر عنه، باسمه الشخصي، 
الخاص  ال��ك��ات��ب  بصفته  ال 
لجاللة الملك، وبصيغة أخرى، 
العام  ال������رأي  ن��ق��ن��ع  ف��ك��ي��ف 
ال��وط��ن��ي، وم��ا أض��خ��م الرأي 
ال��ع��ام ال��دول��ي، ب��أن القاضي 
الذي سينظر في القضية - رغم 
ضخامة اتهامات المشتكي - 
سيحكم بمقتضى فصول قانون 
ضغطت  ال�����ذي  ال���ص���ح���اف���ة، 
المقتضيات الحقوقية العالمية، 
بأن يتم تعديله وإلغاء كثير من 
العقوبات منه، وهو قانون على 
مدى شهور قليلة من الصدور، 
خفف النصوص العقابية حتى 
في ما يتعلق بانتقاد الملكية، 
وألغى مقدسات بشرية أخرى، 
م������ن الئ�����ح�����ة ال���م���ت���اب���ع���ات 
متابعات  لتكون  والعقوبات، 
الكاتب الخاص لجاللة الملك، 
بمقتضى قانون الصحافة، وقد 
أن  بمقتضياته  ال��ع��م��ل  ك���اد 
الماضي  ع�����داد  ف���ي  ي��ص��ب��ح 
الذي  الماضي  ه��ذا  المنبوذ، 
وشعبا  ملكا  جميعا،  نسعى 
ألقلمة قوانينه مع المتطلبات 

الحقوقية العالمية.
الماجدي  م��ن��ي��ر  ه���و  وه���ا 
نفسه، يجد المصالح الملكية 
التي يمارس قضاياها، مهددة 
بحكم قاٍس صدر في حقها، عند 
عرض قضية بترول تالسينت، 
ديجوريا،  األمريكي  وشكاية 
على محكمة التيكساس، التي 
ط��ع��ن��ت ف���ي ح��ك��م ص����ادر عن 
محكمة مغربية، لفائدة الطرف 
المحكمة  فكسرته  المغربي، 
األمريكية مستشهدة، بتصريح 
الخارجية  وزير  إلى  منسوب 
المغربي، وقد عرض تصريح 
له من طرف المشتكي األمريكي 
للوزير  سجل  المحكمة،  على 
المغربي الطيب الفاسي، وهو 
األمريكي  المعهد  أم��ام  يقول 
بروكينغ، في اجتماع بواشنطن، 
استقالل  ))إن   :2011 مارس 
القضاء لم يعد واقعا اليوم في 
مكالمات  هناك  وإن  المغرب، 
تصل بين الفينة واألخرى من 
بعض  إل�������ى  ال�����ع�����دل  وزارة 
تصريحا  ف��ك��ان  ال���ق���ض���اة((، 
القضاء  سمعة  ع��ل��ى  ك��ارث��ي��ا 
المغربي ونزاهته المفترضة.

األمريكيون  القضاة  فسمع 
هذا التصريح، وكسروا حكما 
المغربي  القضاء  عن  ص��ادرا 
لفائدة الشركة المغربية ليصدر 
الحكم لفائدة الشركة األمريكية 
الماجدي،  منير  يعرف  التي 

أسرار الملف وخباياه.
تكرسان  ودرس،  س��اب��ق��ة 
يترك  بأن  المنطقي،  االقتراح 
الملكي،  ال���خ���اص  ال���ك���ات���ب 
يقوم  أن  الملكي  والمستشار 
وكيل الملك العام، بمتابعة كل 
أو  شخص  على  يتطاول  م��ن 
القصر  م��ن  م��ق��رب��ة  م��ؤس��س��ة 

الملكي.

 مصطفى العلوي

الحقيقة الضائعة

طبعا لو كنا في دولة 
المنطق، لتولت الدولة 

الدفاع عن منير الماجدي، 
بصفته الكاتب الخاص 

لملك البالد، ليتقدم 
الوكيل العام للملك، 

برفع الدعوى لدفع الضرر 
عن الكاتب الخاص 

الملكي، ولو كنا في 
بريطانيا لرفع الماجدي 

دعوى لدفع الضرر عنه، 
باسمه الشخصي، ال 

بصفته الكاتب الخاص 
لجاللة الملك
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