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> الرباط. األسبوع

أعادت قناة »فبراير« اإللكترونية، 
المطلعين  اه��ت��م��ام  م���ن  ق��ل��ي��ا 
المغاربة، عندما نقلت ذلك التدخل 
االجتماع  علماء  ألح��د  العجيب 
المغاربة في جلسة ترأسها وزير 
الصحة، ليشاهد النظارة كما لم 
يشاهدوا من قبل)...( د.عبد الصمد 
)الصورة( وهو يتدخل  الديالمي 
ببراعة نادرة، حسا ومعنى، ليفسر 
بعربية سليمة ظروف الترخيص 

أو عدم الترخيص لإلجهاض.
ورغم أن التصفيق يكاد ينعدم 
أن  إال  األخ�����ي�����رة،  األي��������ام  ف����ي 
ال��ح��اض��ري��ن، وب��اس��ت��ث��ن��اء وزير 
بحماس  صفقوا  طبعا،  الصحة 
للمتدخل، عندما حكى ماذا حصل 
ملكية  دولة  في  اإلجهاض  بشأن 
راقية، هي بلجيكا، وحكى أنه في 
البرلمان  ص���وت   ،1993 س��ن��ة 

يرخص  ق��ان��ون  على  البلجيكي 
اإلجهاض، وكان مقررا أن يمضي 
الملك بودوان، بالموافقة على هذا 

القانون، إال أنه وعندما قدم الوفد 
المشروع  ل��ل��م��ل��ك،  ال��ب��رل��م��ان��ي 
إلم���ض���ائ���ه، ق����ال ل���ه���م: أن����ا ملك 

عقيدتي  ل��ي  تسمح  ال  مسيحي، 
وإي��م��ان��ي ب��اإلم��ض��اء ع��ل��ى هذا 
القانون الذي يتعارض مع القيم 

السماوية.
وقدم المتحدث المغربي، وهو 
يشرح لنظارته المتعلقين المهتمين 
بكامه، كيف استطاع المنتخبون 
البلجيكيون تجاوز الرفض الملكي، 
وكان  البرلمان،  عليه  صوت  كما 
ال��ح��ل، أن ق���دم ال��م��ل��ك ب����ودوان 
استقالته من رئاسة الدولة بضعة 
أيام، على أن مر الوقت الضروري 
ليصبح القانون ساري المفعول، 

ثم يرجع الملك لعرشه.
كان شرحها  وإن  فعا،  سابقة 
المعهود  ال��س��ي��اق  ع��ن  خ��ارج��ا 
لتدخات المتدخلين في المغرب، 
الحاضرين  جعل  ال���ذي  ال��ش��يء 
الذي  التطور  هذا  على  يصفقون 
ع����رف����ت����ه م���ن���اق���ش���ة م����وض����وع 

اإلجهاض.

الملك ليس متفقا مع البرلمان

عندما استقال ملك بلجيكا بودوان ثالثة أيام
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أقيمت الخميس 26 مارس 2015، جنازة 
كبرى في إنجلترا لدفن الملك ريشارد الثالث 
ال���ذي واف����اه األج���ل ال��م��ح��ت��وم م��ن��ذ 530 

عاما.
لذلك لم نسمع أي رئيس دولة، يقدم فيه 
التعزية، ألن هذا الملك البريطاني الذي مات 

حربية  معركة  غشت في   22 ي�����وم 
يعثر  ولم   ،1485
على جثته إال في 
األيام األولى من 
ش����ه����ر م������ارس 
الجاري، وقررت 
ال��������������دول��������������ة 
نية  يطا لبر ا
جنازة  إق���ام���ة 
له  رس�����م�����ي�����ة 
بحضور جميع 
األق���������ط���������اب 
اإلنجليز لدفنه 
ف������ي إح������دى 
ال����ك����ن����ائ����س 

البريطانية.

الملك الذي لم يعز 
الملوك والرؤساء 

في وفاته

< عبد الصمد الدياملي

> الرباط. األسبوع

اسمها بثينة، وبقية اسمها تبقى 
التي  القضائية،  الشرطة  عند  س��را 

منذ  م��ع��ه��ا  حت���ق���ق 
أكثر من شهر وهي 
اعتقال،  ح��ال��ة  ف��ي 
ول�������������ن ت�����ع�����رض 
على  ق���ض���ي���ت���ه���ا 
في  إال  احمل���ك���م���ة 
بداية شهر أبريل.

أن  ال����غ����ري����ب 
الصحف  أغ���ل���ب 
التي  امل���غ���رب���ي���ة 
بالشاذة  ت��ه��ت��م 
وال����������ف����������اذة ل���م 
ع��ل��ى هذا  ت��ط��ل��ع 
هز  الذي  احلدث 
أرك������ان ال���رب���اط 
ال�����ع�����اص�����م�����ة، 
استطاعت  حيث 

بثينة أن تلهف مئات املايني 
وبا  الرباط،  في  متميزات  نساء  من 
وساسل،  وج��واه��ر،  عقودا  مبالغة، 
ومضام، كانت في ملك زوجات ثاثة 
م��ن ال����وزراء، مب��ا ف��ي ذل��ك عقد ثمنه 

وكانت  م��ل��ي��ون��ا،  وس��ب��ع��ون  خ��م��س��ة 
بثينة تنصح زبوناتها بالتخلص من 
بحل  أخريات،  وتعد  القدمية،  احللي 
املادية عبر بيع تلك احللي  مشاكلهن 
املجوهرات  ول���ع���ش���اق  خل��ل��ي��ج��ي��ني 

املغربية.
وك��������ان��������ت 
ب��ث��ي��ن��ة مت���ارس 
في  ال�����ت�����ج�����ارة 
عدة  منذ  التحف 
حتى  س�����ن�����وات 
كثير  فيها  وثقت 
م����ن ال���س���ي���دات، 
زوجة  فيهن  مبن 
وزير حالي ووزير 
أن  لدرجة  سابق، 
التحقيق  ق��اض��ي 
مي�����������دد ف������ت������رات 
للتعمق  اعتقالها 
األسرار،  في  كثيرا 
إلى  واالس����ت����م����اع 
الضحايا، مما جعل 
أن  أن سمع  بعد  يطلقها  بثينة،  زوج 
مسؤول  زوجة  هي  صديقاتها  إحدى 
سلبت  بالرباط  سابق  كبير  سلطوي 

من زوجته 30 مليونا.

»بثينة« السمسارة التي ضحكت 
وسلبت نساء الوزراء

اإلماراتيون يفتحون أبناكا إسالمية في المغرب
> الرباط. األسبوع

عن  التنقيب  عالم  دخولهم  بعد 
ب��ال��ت��راب امل��غ��رب��ي، يقترب  ال��ب��ت��رول 
عدد كبير من رؤوس أموال اإلمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��ن ال��دخ��ول إلى 

اقتصاد اململكة.
ال��ض��خ��م��ة التي  ف��ب��ع��د األم�����وال 
تستعد لتعزيز االقتصاد املغربي في 
أسهم  اقتناء  وبعد  العقار،  مجاالت 
ه��ام��ة ف��ي ش��رك��ة ات��ص��االت املغرب، 
وبعد االستثمارات في مجال الصحة 
يستعد  اخل���اص���ة،  وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
اإلماراتيون إلى اقتحام عالم األموال 

في  االستثمارات  خال  من  والبنوك 
مجال البنوك التشاركية »اإلسامية« 
التي يستعد املغرب لفتح مجالها في 

الشهور القليلة القادمة.
وت����ع����ك����ف جل����ن����ة م�����ن خ����ب����راء 
م��ع نظرائهم  اإلم����ارات  م��ن  م��ال��ي��ني 
دراس���ة  ع��ل��ى  االق��ت��ص��اد  وزارة  ف��ي 
مختلف اخليارات واإلمكانيات التي 
اإلسامية  البنوك  قانون  بها  يسمح 

اجلديد.
العاقات  أن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
سياسيا  اإلم����ارات����ي����ة  امل���غ���رب���ي���ة 
واقتصاديا متر هذه األيام من أحسن 

مراحلها عربيا ودوليا.
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واء
تحت األض

القضاء الفرنسي تجاه الدولة المغربية: الجلسة القادمة في السنة القادمة
أقطاب اتحاديون يدافعون عن الحموشي في باريس

> باريس. األسبوع

االحتاد  حزب  في  القطبان  احملاميان  قدم 
االشتراكي املغربي، األساتذة إبراهيم الراشدي، 
عن  كمحاميان  أنفسهما  طبيح  الكبير  وعبد 
عشرة  السابعة  الغرفة  أم��ام  املغربية،  الدولة 
مبحكمة باريس، بصفتهما احملاميان املترافعان 
الدولة املغربية، بجانب احملامية عائشة  باسم 
نصر الراشدي وهي محامية السفارة املغربية 
بباريس، وبحضور محاميني فرنسيني آخرين، 
لدعم  »إيف روبيكي« و»رالف بوسيي«،  النقيب 
ضد  املغربية  ال��دول��ة  ب��اس��م  امل��ق��دم��ة  الشكاية 
املواطن املغربي الفرنسي زكريا املومني، بتهم 
ما اعتبره الطرف املغربي قذفا في حق كل من 
اللطيف احلموشي،  املغربي عبد  املدير األمني 
ورئيس الكتابة امللكية اخلاصة منير املاجدي، 

بواسطة تلفزيون القناة الفرنسية الثانية.
وبينما لم يحضر في اجللسة محامي زكريا 
املومني، املشهور »باتريك بودوان« وأناب عنه 
قدمت  التي  دي��ك��ت��ارت«  »كليمونس  مساعدته 
باحملكمة،  اجلميع  فوجئ  عنه،  للدفاع  وثائق 
م��ن ج��دي��د في  القضية  ب��ع��رض  ق���رارا  ت��ص��در 

أبريل من السنة القادمة 2016.
إال أن هذه السابقة، التي تستوجب الكثير 
إذا  عما  السؤال،  وضع  حتتم  التساؤالت،  من 
كانت االتفاقيات القضائية بني املغرب وفرنسا، 
فوق  املغاربة  محاكمة  موضوع  إلى  ستتطرق 
املشتكي  ك���ان  إذا  س���واء  ال��ف��رن��س��ي،  ال��ت��راب 

مغربيا، أو كان املشتكي فرنسيا.
وإذا كان املغربي الذي يتوفر على اجلنسية 
الفرنسية ليس له احلق مبدئيا، في رفع دعواه 
كأجنبي، فرنسي ألن املغرب ال يعترف قانونيا 
املفروض  فإن  األصلية،  املغربية  باجلنسية  إال 
ضد  قضاياهم  الفرنسيون  يرفع  أن  واملنطقي، 

املغاربة، فوق التراب املغربي..
»ناتالي  ال��ف��رن��س��ي��ة  ال��ق��اض��ي��ة  أن  ورغ����م 
التي  القرائن  أن  للصحافة  أعلنت  قد  توركي« 
ال  املومني  زكريا  املغربي)...(  املشتكي  قدمها 
تبرر الشكاية ضد املغرب، إال أن األصل كان هو 
أن يقدم املشتكي املغربي دعواه ضد املسؤول 

املغربي، أمام محكمة مغربية.
املسطرية  ال��ف��وض��ى  ع��ن  النظر  وب��ص��رف 
عبر  األي���ام،  ه��ذه  يعرفها  العالم  أصبح  التي 
اإلنسان،  ب��ح��ق��وق  امل��رت��ب��ط��ة  األف��ك��ار  ان��ت��ش��ار 
واملنظمات املتكاثرة لهذا الغرض، وأصبح من 
حق القضاء الفرنسي أو البلجيكي أن يستدعي 
مسؤوال مغربيا حملاكمته، مثلما تدعي املنظمة 
املشتركة،  األروبية  للسوق  التابعة  احلقوقية 
املسؤولني  كل  متابعة  في  وحدها،  هي  حقها، 
أن  أروبية  دول��ة  كل  حق  من  وليس  العامليني، 
األسبوع،  )انظر  املسؤولني  من  كان  أيا  تتابع 
عدد 8 ماي 2014( فإنه أصبح من حق املشتكني 
أن يعرفوا دعاويهم، مهما كانت مبرراتها، ضد 
امل��س��ؤول��ني ف��ي دول��ت��ه��م أم���ام أرب���ع أو خمس 

محاكم في مختلف بقاع الدنيا، وهي الفوضى 
بعينها. القانونية 

على  الواجبات  أوج��ب  من  يصبح  وهكذا 
بتعديل  أوال  ي��ب��دأ  أن  امل��غ��رب��ي،  ال��ع��دل  وزي���ر 
الفرنسي  ليصبح  الفرنسية  املغربية  االتفاقية 

يحاكم  واملغربي  بلده،  في  حملاكمته  مستدعى 
في بلده، باستثناء بعض احلاالت التي تتمثل 
في التصرفات اجلنائية التي يرتكبها األجانب 
لتفادي  طريقة  عن  البحث  أو  أخ��رى،  دولة  في 
احلقوقية  امل��ن��ظ��م��ات  إرض�����اء  ف���ي  ال��ف��وض��ى 

توجهات  لها  تكون  ما  غالبا  والتي  العاملية، 
إعطاء  يحتم  ال��ذي  ال��ش��يء  مخالفة،  سياسية 
لتفصيل طريقة محاكمة املشتكى به  األسبقية، 
ارتكب  التي  البالد  في  جناية  عن  املسؤول  أو 

فيها املخالفة أو اجلرمية.

هل منطقي أن يحاكم المغاربة في الخارج

المحاميان الراشدي وطبيح تتوسطهما 
المحامية عائشة داخل محكمة باريس
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> الرباط. األسبوع

لم تمر على دع��وة، إدري��س األزم��ي، رئيس 
فتح  إل��ى  اإلن��س��ان  لحقوق  الوطني  المجلس 
االنتخابات والتسجيل في اللوائح االنتخابية 
أمام حاملي السالح من عناصر الجيش والدرك 
واألمن المغربي، أقل من أسبوع حتى جاء الرد 
اإلسالميين  ِقبل  من  ومباشرا  قويا وصريحا 

الرافض لهذه الدعوة الملغومة)..(.
هذا الرد من حزب العدالة والتنمية اختاره 
بدقة ولم يصرفه عن طريق أي وزير في الحكومة 
الحكومة  بين  كبير  ص��راع  تفجير  من  خوفا 
والمؤسسات الدستورية في موضوع »الجيش« 
الذي من المفروض أن يكون موضوع توافق 
بين الجميع، بل مرره عن طريق رئيس فريق 
العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو 
»م��غ��ام��رة غير  ال��دع��وة  ه��ذه  أن  اعتبر  ال���ذي 
الدول  في  حتى  اعتمادها  يتم  لم  محسوبة« 
في  وب��األح��رى  العالم  ف��ي  ديمقراطية  األك��ث��ر 

المغرب.
مقربون من بوانو أكدوا أن بن كيران غضب 
»على  تطاوال  واعتبره  األزم��ي  لموقف  بشدة 
موضوع حساس وكبير من اختصاص جاللة 
الملك رئيس األركان المسلحة ورئيس المجلس 
ثم  البالد«،  أمن  عن  والمسؤول  لألمن  األعلى 
األزم��ي حين طرح مثل هذه  لم يستشر  لماذا 
المواضيع الحساسة، مشيرا إلى أن بن كيران 
الملغومة  الدعوة  هذه  حول  معطيات  يجمع 
لطرح أبعاد وخلفيات من يريد إقحام مؤسسة 
أقرب  ف��ي  الملك  على  السياسة  ف��ي  الجيش 

لقاء.
وكانت »األسبوع« قد سبقت الجميع لخطورة 
السياسة في مقال  السالح في  إقحام حاملي 
تحت عنوان: »إذا كان حاملو السالح سيشاركون 
في االنتخابات فمع أي حزب سيحارب الجيش؟« 

صدر في تاريخ 12 مارس 2015.

بن كيران يستعد لرفع 
تقارير  عليا حول أبعاد 

إقحام اجليش في السياسة

تتماشى  جريئة  سياسية  سابقة  في 
كشف  اجل����دي����د،  ال���دس���ت���ور  روح  م���ع 
االحتاد  ح��زب  ع��ام  أم��ن  أبيض،  محمد 
الوطني  امل��ؤمت��ر  أن  ع��ن  ال���دس���ت���وري، 
اخل���ام���س ل��ل��ح��زب، ال����ذي س��ي��ن��ع��ق��د ما 
ستترأسه  احلالي،  م��ارس  و29   27 بن 
املكتب  وح��س��ن��اء  ال��ب��رمل��ان��ي��ة  ال��ن��ائ��ب��ة 
غير  وبجرأة  برجال.  بشرى  السياسي 
م��ع��ه��ودة كشف س��را أك��ب��ر ق��د ت��ك��ون له 
املرتقب  احل��ك��وم��ي  ب��ال��ت��ع��دي��ل  ع��الق��ة 
ح��س��ب امل���راق���ب���ن: »ل��ي��س��ت ل��دي��ن��ا أية 
التحالفات  مستوى  على  حمراء  خطوط 
السياسية أو أحزاب في خانة سوداء«، 
برجال  ب��ش��رى  احمل��ام��ي��ة  أن  يعني  مم��ا 

مرشحة بقوة ملنصب وزاري.

من هي عاشقة كرافاتة »الطفل« عبد 
اإلله بن كيران؟

محامية  األب���ي���ض،  م��درس��ة  خ��ري��ج��ة 
»احلصان«،  أذن  ف��ي  تهمس  وش��اع��رة، 

في  األل��وان  تناسق  تعشق  حزبها،  رمز 
ربطة العنق احملكمة ل�»الطفل« بن كيران 
القاعدة  بتعبيرها، وحتلم مبغرب تكون 
فيه »جنس ال جنس له«، وفي خرجة غير 
مفهومة من طرف شاعرة، السيدة بشرى 
ع��ل��ى ح��ف��الت موسيقى  ث��ائ��رة  ب��رج��ال، 

»موازين« وّماليها)...(.
الصمت«  »ح�����ق  دي�������وان  ص���اح���ب���ة 
البركان  ب���ه���دوء  ت��ن��ف��ج��ر  )ال����ص����ورة(، 
البرملان  ف���ي  ع��واط��ف��ه��ا  وك���ل  احل�����ارق 
وخارجه، في حقيقتها.. عواصف، حيث 
جن��ح��ت ف��ي س��اب��ق��ة، ف��ي إخ����راج وزير 
صمته  من  بها  الله  عبد  الراحل  الدولة 
كل  ظهرت  حتى  ضحك  حيث  املشهور، 
في  وجنتاه  واحمرت  البيضاء  أسنانه 
بن  صديقه  عنق  بربطة  »ال��غ��زل  حادثة 

كيران« املعلومة. 
طيع،  ول��س��ان  سليمة  ع��رب��ي��ة  ب��ل��غ��ة 
عياالت  م��ش��اك��س��ة  ب����ش����رى،  ال���س���ي���دة 
أصيلة، ال حتب خلط اللغات وهو حقها 

ونحترمه.
لغة  ي��ت��ق��ن��ون  ل��ل��ذي��ن ال  ب��امل��ن��اس��ب��ة، 
منهم  ال��رس��م��ي��ة وخ���اص���ة  دس���ت���وره���م 
أصحاب »موازين« الذين تكرههم بشرى 

برجال، هي كذلك بلسانهم:
 Une cavalière pas comme 
 les autres, il faut le dire, B. B
 Bouchra Berjal, mérite toute
 l’attention des décideurs
 de notre pays, y compris le
 BOSS de MAWAZINE)…(.
 Cette Jolie dame d’Assilah, est
  non seulement une cavalière
 politique confirmée, mais déjà,
 à l’Opposition parlementaire, un
 phénomène et une femme d’Etat

affirmée.
ك���دت أن��س��ى، م���ب���ادرة م��ن ق��د يكون 
األمن  ملنصب  املرشحن،  الثالثة  أح��د 
العام املقبل حلزب »احلصان«، وسابقته 
اجلمعوية في سنوات الرصاص. يتعلق 
للحزب،  السياسي  املكتب  بعضو  األمر 
اجلامعات  خ��ري��ج��ي  »جمعية  ورئ��ي��س 
الدكتور  باملغرب«،  السعودية  واملعاهد 

حسن عبيابة. 
ك��ت��ب��ت حت��ل��ي��ال ص��ح��ف��ي��ا ح����ول هذه 
نسائية  »قيادة  عنوان:  حتت  السابقة، 
مب��ج��ل��س م��ن��ظ��م��ة إس��الم��ي��ة م��غ��رب��ي��ة - 

القول  »ميكن  باحلرف  وقلت  سعودية«، 
بكونها  أساسا  تتميز  اجلمعية  هذه  إن 
املغربية  امل���رأة  متنح  إسالمية  منظمة 
فريدة  ظ���اه���رة  ق��ي��ادي��ا وه����ي  م��ن��ص��ب��ا 
)األسبوع  األصولية«  التنظيمات  داخل 
 .)1995 أب���ري���ل   7 ب��ت��اري��خ  ال��ص��ح��ف��ي 
»اإلخوان  أن  مبعنى  أهميته؛  وللتوقيت 
بجماعة بن كيران احلاكمة اآلن«، كانوا 
الوسائل)...(  بكل  يبحثون  ي��زال��ون  ال 
السياسي،  العمل  لدخول  الشرعية  عن 
مطبعة  ل��ت��س��ج��ي��ل  ي��ض��ط��رون  وك���ان���وا 
منظمتهم في اسم بن كيران الشخصي، 

وبقية القصة تعرفونها)...(.
مل����ا س���ب���ق؟ نعم،  ه����ل م����ن خ���الص���ة 
األس����ت����اذ ال����ب����ارز ح��س��ن ع��ب��ي��اب��ة قام 
املخزن  يحسن  لم  استراتيجية  مببادرة 
واستقرار  ال��وط��ن  ملصلحة  استغاللها 
»الصامت«  وال��زع��ي��م  ال��س��ي��اس��ي  أم��ن��ه 
بصيغة  امل��ب��ادرة  ك��رر  األب��ي��ض،  محمد 

أقوى في زمن »اإلرهاب االسالمي«.
السؤال: هل يتكرر إجهاض املبادرات 
األح���زاب  ل��ق��ي��دوم  اجل��ري��ئ��ة  السياسية 

املعارضة؟
ننتظر، وللمداولة قبل احلكم طقوسها 

السياسي«  »العبث  زم��ن  ف��ي  وأع��راف��ه��ا 
حكيم  وتقييم  ب��رج��ال،  ب��ش��رى  بتعبير 
مرحلة  ف���ي  ش���ؤون���ه  وم���دب���ر  احل�����زب 

»االبتالء«، السيد العلوي احملمدي.

  B. B La femme qui murmure :المحامية بشرى برجال
 à l’oreille du «Parti du cheval»

بقلم: رداد العقباني

> الرباط. األسبوع

رئ��اس��ة اجلهات  أن ح��رب  ي��ب��دو 
املعارضة  أح���زاب  إل��ى  انتقلت  ق��د 
الباردة  معاركها  وس��ارت  بدورها، 
العلنية  معاركها  من  ض��راوة  أكثر 
احلكومية،  األغ��ل��ب��ي��ة  أح����زاب  م��ع 
وخ��ص��وص��ا ف���ي ح��رب��ه��ا م���ع عبد 
اإلله بن كيران رئيس حزب العدالة 

والتنمية ورئيس احلكومة.
مختلف  داخل  املعارضة  أح��زاب 
ج��ه��ات امل��م��ل��ك��ة ش��رع��ت ف���ي خلق 
تقاطبات داخل صفوفها بن حزبي 
االشتراكي  واالحت�����اد  االس��ت��ق��الل 
داخل  قياديا  قطبا  يشكالن  ال��ذي��ن 
أن يسيطر  يريد  املعارضة،  صفوف 
أحزاب  باقي  على  توجهه  ويفرض 
ع���ل���ى حزب  امل���ع���ارض���ة وخ����اص����ة 
واملعاصرة(  )األص���ال���ة  »اجل�����رار« 
وح��������زب »احل������ص������ان« )االحت��������اد 

الدستوري(.
مصادر من داخل حزب »اجلرار« 
احتجوا  القيادين  بعض  أن  أكدت 
حزب  ع��ام  أم��ن  شباط  حميد  على 
الهيمنة  سلوكات  بسبب  االستقالل 
تقودها  التي  واحل��رب  والسيطرة، 
حزب  ف��ي  النافذة  العائالت  بعض 
حزب  مناضلي  حق  في  االستقالل 
»اجل���������رار« مب��ج��م��وع��ة م����ن امل����دن 
سارع  وال��ت��ي  املغربية،  واجل��ه��ات 
ف��ي��ه��ا ح���زب االس��ت��ق��الل إل���ى بسط 
وإجراء  املناضلن  على  سيطرته 
صفوف  في  واسعة  اكتساح  عملية 
كما  الطرق،  ومبختلف  احلزب  هذا 
ال���ذه���ب -  ف���ي ج��ه��ة وادي  ح��ص��ل 
لكويرة، وجهة فاس، وجهة طنجة، 

والغرب، ووزان.. وغيرها.
من جهة أخرى، مقربون من شباط 
األخيرين  ه��ذي��ن  أن  أك���دوا  ولشكر 
يرفضان الرد على حزب »اجلرار« في 
هذا املوضوع، وينتظران منه إعالن 
م��واق��ف أك��ث��ر إي��ج��اب��ي��ة م��ن حزبي 
االشتراكي،  واالحت����اد  االس��ت��ق��الل 
حتالفه  تعميق  عن  صراحة  ويعلن 
الصريح مع أحزاب املعارضة، وهي 

مواقف مربحة وضبابية.

اندالع حرب تنظيمية 
بين أحزاب االستقالل 

واالتحاد والبام
هذا الخبر

> الرباط. األسبوع

المفاوضات بين قياديين  تتجه 
حزبيين والحكومة ومكتب مجلس 
المستشارين نحو رفع عدد أعضاء 
مجلس المستشارين إلى أزيد من 

120 عضوا.
وأفادت نفس المصادر أن الرفع 
من عدد أعضاء مجلس المستشارين 
اتفق عليه الجميع لكن تنزيله هو 
ف��ي الوقت  ي��ط��رح إش��ك��اال  ال����ذي 
إجراء  ص��ع��وب��ات  بسبب  ال��راه��ن 
الحالي  ال���دس���ت���ور  ع��ل��ى  ت��ع��دي��ل 
بواسطة استفتاء شعبي للرفع من 
عدد المستشارين في سنة انتخابية 
ب��ام��ت��ي��از ي��ص��ع��ب م��ع��ه��ا إج����راء 
»االستفتاء« على  انتخابات أخرى 

الدستور.
أن  ال���م���ص���ادر  ذات  وأض���اف���ت 
أعضاء  عدد  برفع  يطالب  الجميع 
 120 إل���ى  ال��م��س��ت��ش��اري��ن  مجلس 
الدستور  في  حد  كأقصى  عضوا 
الحالي، وذلك لعدة إشكاالت منها 
الغرف  ج��م��ي��ع  تمثيلية  ت��وس��ي��ع 

المهنية بالمغرب التي عددها اليوم 
يفوق عدد المقاعد )20 المخصصة 

لها في الدستور الحالي(.
تستبعد  ل��م  نفسها،  ال��م��ص��ادر 
ال���رف���ع م���ن ع���دد أع���ض���اء مجلس 
المستشارين إلى 180 عضوا ولكن 
بمبادرة والتماس لتعديل الدستور 
المستشارين  م��ج��ل��س  ط���رف  م��ن 

الجديد إلى الملك الذي قد يدعو إلى 
تعديل الدستور بمصادقة البرلمان 
بالضرورة  المرور  دون  بغرفتيه، 

عبر االستفتاء الشعبي فقط. 
االتفاق  تم  ما  إذا  اإلج��راء  هذا 
عليه فقد يحدث السنة المقبلة قبيل 
إجراء االنتخابات التشريعية لسنة 

.2016

مقدمات التحايل على الدستور لرفع 
عدد أعضاء مجلس املستشارين

خطة الشيوخ

أرشيف األسبوع

موالي عبد الحميد 
العلوي، باشا القنيطرة، 

وليس مراكش كما 
نشرنا في العدد 

الماضي، يظهر في 
الصورة وهو يستقبل 

رئيس الجمهورية 
األمريكية الجنرال 

إيزنهاور عند زيارة هذا 
األخير للمغرب

بشرى
برجال

قاعة
البرلمان



ال��دي��ن��ي��ة، وصل  ال��ف��وض��ى  ت��ف��اق��م   >
في  رغدة  الفنانة  وقفت  حني  الفن،  مجال 
أوب���را ال��ق��اه��رة األس��ب��وع امل��اض��ي، وهي 
وأم  الرسول  زوج��ة  عائشة  السيدة  تسب 
ساقطة  ب���أوص���اف  وت��ص��ف��ه��ا  امل��ؤم��ن��ني، 
إل���ى غاضبني،  احل���اض���رون  ح��ني حت���ول 
املغنية وضربوها ضربا  وقفوا وهاجموا 

مبرحا.

درسا  اجلزائرية،  املعارضة  تعطي   >
للمعارضة املغربية، وخالفا حلزب العدالة 
العدالة  ح��زب  ينضم  املغربي،  والتنمية 
والتنمية اجلزائري للمعارضة، ويعقد مع 
قالوا  املعارضة اجلزائرية مؤمترا  أقطاب 
إنه سيكون سريا، في أبريل الشهر القادم، 
ونظام  حكومة  م��ن  موحد  موقف  الت��خ��اذ 

بوتفليقة. الرئيس 

الطريقة  ع��ن  بعد  الكشف  يتم  ل��م   >
التي طويت بها صفحة اخلالف بني رئيس 
تخصيص  ح��ول  ونائبه،  ال��ن��واب  مجلس 
راتب يفوق 32 ألف درهم، ملوظف سيوضع 
اإلفريقي  االحت����اد  جمعية  إش����ارة،  ره���ن 
أي  ت��ق��دم  ل��م  ال��ت��ي  ال��ش��ب��اب،  للبرملانيني 
دعم للقضية الوطنية، كما لم يتم الكشف 
مبوجبه  متنح  الذي  القانوني  السند  عن 
حكومية  غير  ملؤسسة  حكومية  مؤسسة 

»منصبا ماليا«)..(.

ل��ل��رأي نشرته  أك���د آخ���ر اس��ت��ط��الع   >
ألف   64 وشمل  أجنبية،  إخبارية  م��واق��ع 
دولة  أك��ث��ر  أن  دول����ة،   65 م��ش��ارك ض��م��ن 
بينما  أم��ري��ك��ا،  ه��ي  العاملي  ال��س��الم  ت��ه��دد 
التي  املواقع  نشرتها  التي  اخلريطة  تؤكد 
تهدد  التي  ال��دول��ة  أن  ب��ال��دراس��ة،  اهتمت 
اس��ت��ق��رار امل��غ��رب ه��ي إس��رائ��ي��ل، حسب 

املستجوبني)..(.

< قصة أحد »احلركيني«، الذي أكل ما 
زميله  يد  على  العيد)..(،  ي��وم  الطبل  أكله 
ك��ب��رى، عادت  ف��ي احل���زب، داخ��ل مؤسسة 
مبناسبة  ج��دي��د،  م��ن  السطح  إل��ى  لتطفو 
ظهور املعني باألمر على صفحات اجلرائد 

كمناضل عنيد..
< وج����د أح����د »احل����ج����اج« ال���ذي���ن مت 
أول  ف��ي  الصحافيني  باستقبال  تكليفهم 
أيام عمل املكتب املركزي للتحقيقات التابع 
املالءمة  ف��ي  كبيرة  صعوبة  »للديسطي« 
ب��ني ال��الئ��ح��ة امل���وج���ودة ب��ني ي��دي��ه وعدد 
الصحفيني الذين حضروا، فاضطر لالتصال 
بوزارة الداخلية للتأشير على دخول بعض 

األسماء في إطار الئحة ثانية.. 

النقاش  على  بعد  الستار  يسدل  لم   >
الدائر حول »منع« بطائق النسب الشريف، 
ح��ي��ث ت��ع��ت��زم »ج��م��ع��ي��ة ع��ب��د ال���س���الم بن 
في  امل��وض��وع  ح��ول  ل��ق��اء  تنظيم  مشيش« 
ب��ال��رب��اط، حتى ال يستغل  ن��ادي احمل��ام��ني 
املوضوع »لإلساءة لألشراف«، حسب بيان 

للجمعية.

اإلسبانية  ال��ش��رك��ات  إح����دى   ت��ب��ح��ث 
العاملة في مجال التلفزيون عن شبيه مللك 
إسبانيا وشبيه آخر مللك املغرب عن طريق 
مسلسل  ف��ي  املشاركة  أج��ل  م��ن  كاستينغ، 
سبتة  مدينة  أح��ي��اء  »أح��د  ع��ن��وان:  يحمل 
احملتلة«، فهل هي خطوة الستفزاز املغرب؟ 

< العدد: 830كواليس األخبار
< الخميس 26 مارس 2015
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جطو يقدم معطيات عن 
ممتلكات الوزراء والوالة 

والعمال للصحافة

> الرباط. األسبوع 

األعلى  املجلس  يفتح   ،1979 سنة  إنشائه  منذ  مرة  ألول 
للحسابات، غرفة التصريح باملمتلكات، في وجه طاقم صحفي 
التي كانت حتاط بها أشغال  القناة األولى، ورغم السرية  من 
ه��ذه ال��غ��رف��ة إال أن رئ��ي��س امل��ج��ل��س، إدري���س ج��ط��و، ك��ان قد 
أعطى األوامر لكي يتم فتح األبواب من أجل اطالع الصحافة 
من  البلد  ملسؤولي  والعينية  املالية  التصريحات  »واق��ع  على 
الكبار  امللزمني   من  وغيرهم  وعمال..  ووالة  وبرملانيني  وزراء 

بالتصريح اإلجباري..«، حسب مصدر مطلع.
أكبر  النفتاح  مقدمة  مجرد  ه��ذه  كانت  إذا  ما  يعرف  ول��م 
بتقدمي ممتلكات املسؤولني عن تسيير الشأن العام من عقارات 
وثروات.. للصحافة، من أجل تقدميها للرأي العام، أم أن األمر 
يتعلق مبجرد إجراء استثنائي، حصل عليه طاقم برنامج »في 

الصميم« الذي يقوده الصحافي محسن بنتاج.

بعد »مقاضاتهم« من طرف الماجدي

أصحاب موقع »كود« يكذبون على »األسبوع« واملستشار  الهمة
> الرباط. األسبوع

في خطوة ال عالقة لها 
بالصحافة المهنية، زعم 
أص��ح��اب م��وق��ع »ك���ود« 
جريدة  أن  اإلخ���ب���اري، 
الصحفي«  »األس���ب���وع 
نشرت في عددها الصادر 
بتاريخ 19 مارس 2015، 
معطيات عن المستشار 
الملكي الهمة في »الملف 

األسبوعي« للجريدة.
وت��ب��ع��ا ل��ذل��ك، نسب 
إلى  ال��م��ذك��ور  الموقع 
ال��ج��ري��دة خ��ب��را تحت 
يتبرأ  »الهمة  عنوان: 
من قياديي البام ويحذر 
اسمه  إق�����ح�����ام  م�����ن 
الحزب«،  ب��ص��راع��ات 
وبخلفيات غامضة)..( 
اج���ت���ه���د أص���ح���اب 
المقال الذي تم حذفه 
ربط  في  بعد،  فيما 
بعينها  م��ع��ط��ي��ات 
»األسبوع  بجريدة 

الصحفي« ومنها: »حديث 
للملك«  كمستشار  موقعه  م��ن  الهمة 
الحكومة«،  رئ��ي��س  ل��ح��زب  و»إش��ارت��ه 
لم  الصحفي«  »األس��ب��وع  أن  وال��واق��ع 

تنشر ذلك، ليظل التساؤل مطروحا 

عن سر هذا »التزوير اإلخباري« 
في واضحة النهار.

الخبر األصلي، والذي تعيد »األسبوع« 
»إنصاف  له، نشره موقع  نشر صورة 

وأعادت  بريس«، 
»األسبوع«  نشره 
ضمن ركن جريدة 
)أنظر  ال��ج��رائ��د 
الذي  ال���ص���ورة(، 
يعنى بأهم األخبار 
في  ال�������ص�������ادرة 
الوطنية  الجرائد 
والدولية والمواقع، 
ت����ح����ت ع�����ن�����وان: 
»ال��ه��م��ة ي��ت��ب��رأ من 
ح�������زب األص�����ال�����ة 
وال��م��ع��اص��رة«، في 
ال�����ع�����دد ال����ص����ادر 
م���ارس   5 ب��ت��اري��خ 
2015، جاء فيه أن 
تعد  ل���م   ..« ال��ه��م��ة 
تربطه أية عالقة مع 
ح���������زب األص������ال������ة 
أية  أو  والمعاصرة، 
ش��خ��ص��ي��ة داخ���ل���ه، 
كباقي  معه  ويتعامل 
األح��������زاب األخ�����رى 
ب��ش��ك��ل م���ت���س���او«.. 
فلماذا يكذب أصحاب 
موقع »كود« المتهمين 
ف�����ي ق���ض���ي���ة أخ�����رى 

معروضة على القضاء، 
لها عالقة بالكاتب الخاص للملك منير 

الماجدي.

> مكناس. األسبوع

التي  ال��ت��ص��ح��ي��ح��ي��ة«  »احل���رك���ة  ان��ت��ق��ل��ت 
املهني،  التكوين  في  السابق  ال��وزي��ر  يقودها 
الشعبية  احلركة  حزب  داخل  أولباشا،  سعيد 
إلى التحرك امليداني، حيث اختار »الغاضبون« 
مدينة  ف��ي  تنسيقي  لقاء  تنظيم  العنصر  م��ن 
التوقيعات  التمهيد جلمع  إلى  يهدف  مكناس، 
املوازين« داخل احلزب املشارك  »قلب  من أجل 

في األغلبية احلكومية.
وق���د أط��ل��ق امل��ش��ارك��ون ف��ي ل��ق��اء مكناس 
أساتذة  ان��ض��م��ام  خ���الل���ه  م���ن  أك�����دوا  ن�����داء، 
ل�«احلركة  ونقابيني  أعمال،  ورج��ال  جامعيني، 
امحند  ب��ه��ا  ي��ع��ت��رف  ل��م  ال��ت��ي  التصحيحية« 
ال��ي��وم، ه��ذا األخ��ي��ر بات  إل��ى ح��دود  العنصر 
الريع  بتشجيع  م��ك��ن��اس  ن���داء  ح��س��ب  متهما 
غير  حالة  إل��ى  احل��زب  أوص��ل  السياسي، مما 

مسبوقة من التردي، حسب البيان.

»نداء« يتهم العنصر بتشجيع الريع السياسي

أحزاب المعارضة تفضل الشرقي اضريس على حصاد 
> الرباط. األسبوع

قالت مصادر مقربة من بن كيران إن رئيس 
على  موسع  تعديل  إجراء  في  فشل  احلكومة 
أوزين  احلركي  بتعويض  واكتفى  حكومته، 
وزير الشباب والرياضة السابق بوزير حركي 
الداخلية  جديد مع احلديث عن تغييرات في 
ظل  في  خاصة  املقبلة،  لالنتخابات  حتسبا 

ومحمد حصاد  املعارضة  أحزاب  بني  التوتر 
وزير الداخلية احلالي، وهو ما ربطته بعض 
األسبوع  املعارضة  أحزاب  بجلوس  اجلهات 
الشرقي  م���ع  ال���ق���وان���ني  مل��ن��اق��ش��ة  امل���اض���ي، 
بدل  الداخلية  في  املنتدب  ال��وزي��ر  اضريس 
محمد حصاد الوزير احلالي كرسالة واضحة 
على شمول التعديل احلكومي لرأس حصاد، 

كما كانت املعارضة تطالب بذلك.

ألول مرة.. خطوة »في الصميم«

المقال األصلي في اليمين عن موقع »إنصاف بريس« والمقال »المزور«

 في اليسار عن موقع »كود«

إدريس 
جطو

جانب من 
الحضور 
في لقاء 
مكناس



< العدد: 830كواليس األخبار
< الخميس 26 مارس 2015

 alousbouea@gmail.com
6

>  الداخلة. األسبوع

تصريحات  أجمعت 
اقتصادية  ف��ع��ال��ي��ات 
واجتماعية  وسياسية 
ل�»األسبوع« على أهمية 
تنظيم منتدى »كرانس 
بالداخلة،  م��ون��ت��ان��ا« 
المفتعلة  وال���ض���ج���ة 
البوليساريو  لجبهة 
التي سخرتها الجزائر 
ل��ل��ض��غ��ط ع��ل��ى ال����دول 
واألوروبية  اإلفريقية 
المشاركة  م��ن  لمنعها 
والتأثير فيها، غير أن 
إرادة منظمي المنتدى 
كانت أقوى من الجزائر 
حيث  والبوليساريو، 
أكد كل من: محمد سالم 
ناشط  ال����م����ع����روف����ي 
والحبيب  ح���ق���وق���ي، 
اهويدي صحفي، وماء 
عضو  بوكرن  العينين 
الملكي   ال���م���ج���ل���س 
للشؤون  االس��ت��ش��اري 

الصحراوية، والدليمي 
جمعية  رئيسة  سيتو 
للتضامن  أط���ف���ال���ن���ا 
وزينب  االج��ت��م��اع��ي، 
اتحاد  رئيسة  الكوري 
بأن  النسائي،  العمل 

رهان  كسبت  الداخلة 
قفزة  وحققت  التحدي 
ستمكنها  ن����وع����ي����ة 
مستقبال من أن تصبح 
ق���ط���ب���ا ج�����ذاب�����ا أله���م 
العالمية،  المنتديات 

واع�����ت�����ب�����رت زه�������راء 
المديرة  ال���م���ع���اف���ري 
العامة للمركز المغربي 
إلنعاش المبادرات، هذا 
للمنتدى  االح��ت��ض��ان 
فرصة تستجيب ألهداف 

وفلسفته  ال����م����رك����ز 
العمق  وخ���ص���وص���ا 
اإلف��ري��ق��ي ال��ذي يشكل 
المئة،  ف��ي   22 نسبة 
لسوق  م��وج��ه��ة  ك��ل��ه��ا 
إف�����ري�����ق�����ي�����ا ج����ن����وب 
يعتبر  إذ  ال��ص��ح��راء، 
تنمية التجارة البينية 
من خالل المشاركة في 
العالمية  ال��م��ع��ارض 
س�����واء ب���ب���ام���اك���و، أو 
أبيدجان، أو بواكادوكو، 
سيفتح  وبوكوتونوا، 
آف����اق����ا واس����ع����ة أم����ام 
وم���ن جهته  ال��م��غ��رب، 
أبرز  حسن السنتيسي 
الجمعية  رئ�����ي�����س 
للمصدرين  المغربية 
البعد  ب����ال����داخ����ل����ة 
العميق  ال���س���ي���اس���ي 
للمنتدى والفرصة التي 
بأن  ل��ل��ع��ال��م  س��م��ح��ت 
يكتشف مدينة الداخلة، 
وما تنعم به الصحراء 
المغربية من استقرار.

إجماع على ربح الرهان في الداخلة

> الداخلة. األسبوع

تناولت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية مؤتمر »كرانس مونتانا« 
ولكن من زاويتها الخاصة، حيث اعتبرت أن موضوع المؤتمر 
لم يكن هو المشكل ولكن مكانه هو الذي أثار كثيرا من الجدل 

في الجارة الجزائر.
»لوفيغارو« عن »جون بول كارتيرون« رئيس منتدى  ونقلت 
»كرانس مونتانا« أن الداخلة أصبحت ضمن خارطة المدن المهمة 
في العالم باحتضانها لهذا المؤتمر، الذي ال تقل قيمته عن مؤتمر 

»دافوس« االقتصادي.
أيام  طيلة  بتحركات  قامت  الجزائر  إن  »لوفيغارو«  وقالت 
المشاركين  بعض  لثني  دبلوماسيا  تحركت  حيث  المؤتمر، 

وإعالميا عبر قنواتها وصحافتها.
غير أن الجريدة أوضحت أنه رغم كل هذه التحركات إال أن 
المؤتمر عرف حضور شخصيات وازنة أمثال »دومينيك دوفيلبان« 
رئيس الوزراء الفرنسي السابق، و»خوسي ماريا ثاباتيرو« رئيس 
ال��ع��دي��د م��ن الشخصيات  إل���ى  ال������وزراء اإلس��ب��ان��ي، إض��اف��ة 

العالمية.
وزادت »لوفيغارو« إن المؤتمر كان بشراكة مع هيئات دولية 
لها وزنها على الساحة الدولية كاإليسيسكو واليونيسكو، مما 

أضفى قوة على  المؤتمر المقام في الداخلة المغربية.

لوفيغارو الفرنسية ونجاح 
مؤتمر »كرانس مونتانا«

العالج بالقرآن الكريم  والسنة 
النبوية

عبر الرقية الشرعية

إعـــــــــالن...
> عبد اهلل جداد. األسبوع

جمعيون  ف��اع��ل��ون  عبر 
العاصمة  م����ن  م���غ���ارب���ة 
األسترالية ملبورن عن فشل 
الندوة الدولية األولى حول 
التي  الطبيعية  ال��ث��روات 
نظمتها جبهة البوليساريو، 
م����ارس  19و20  ي���وم���ي 

وحاولت  ال��ج��اري، 

البوليساريو  جبهة  قيادة 
إعطاء زخم إعالمي للندوة 
التي غاب عنها العديد من 
الوجوه السياسية المؤثرة 
السياسي  ال��م��ش��ه��د  ف���ي 
نقاش  وتحول  بأستراليا، 
إلى  الطبيعية  ال���ث���روات 
م������داخ������ل������ة س���ي���اس���ي���ة 
المحسوبة   للصحراوية 
الجبهة  ع���ل���ى 

»سلطانة خيا« التي اتهمت 
احترامه  ب��ع��دم  ال��م��غ��رب 
وعللت  اإلن��س��ان،  لحقوق 
أك���اذي���ب���ه���ا ب���ك���ون أق���رب 
العيون  م���ن  م��س��ت��ش��ف��ى 
يتواجد على بعد 700 كلم، 
الواقع  ي��خ��ال��ف  م��ا  وه���و 
تنتشر  ب��ح��ي��ث  ال��م��ح��ل��ي، 
المستشفيات في كل المدن 

الصحراوية.

ندوة للبوليساريو حول الثروات 
الطبيعية تتحول إلى محاضرة حقوقية

> تندوف. األسبوع

المتحدة  لألمم  العام  األمين  ممثل  بدأ 
»كريستوفر روس« زيارته  للمنطقة للمرة 
الثانية قبل تقديم تقريره المقبل، وجلسة 
مجلس األمن السنوية حول تطورات ملف 
الصحراء المغربية، ويشرع روس في زيارة 
التقرير  قبل  ت��ن��دوف  مخيمات  إل��ى  عمل 
المرتقب تقديمه لمجلس األمن الدولي شهر 

أبريل المقبل.
وتدوم الزيارة ثالثة أيام، وذلك من أجل 
التحضير لعقد جولة جديدة من المفاوضات، 
ويبدو أن بقاء روس في مخيمات تندوف 
ولدى قيادات البوليساريو طيلة هذه المدة 
يعتبر سببا كافيا لبسط مقترحات جديدة 
إيجاد  في  أم��ل  بصيص  تحمل  ومشاريع 
الحلول المتداولة لحل مشكل النزاع المفتعل 

حول مغربية الصحراء.

روس في تندوف

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

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

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

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

> سيدي إفني. األسبوع

الدرهم  المرحوم  مؤسسة  دشنت 
بدوار »تامروت« بجماعة »اثنين أملو« 
بإقليم سيدي إفني، مشروع »حصاد 
بتزويد  سيسمح  ال����ذي  ال��ض��ب��اب« 
والمؤسسات  الدواوير  من  مجموعة 
التعليمية بالماء الصالح للشرب عبر 
مياه  ت��ج��م��ي��ع  ت��ق��ن��ي��ة  اس���ت���ع���م���ال 

الضباب.
ويتكون هذا المشروع الذي يشكل 
ثمرة 10 سنوات من البحث والتطوير، 
الشباك  م���ن  م���رب���ع  م��ت��ر   600 م���ن 

التي  »بوتمزكيدا«  بجبل  المنصوبة 
 20 )بمعدل  ال���رذاذ  بالتقاط  تسمح 
وحدة من 30 مترا مربعا( وخزانين 
متر   500 إلى  تصل  إجمالية  بسعة 
مكعب وبئر، ومد ما يزيد عن 9000 
للتصفية  ون��ظ��ام  السواقي  م��ن  متر 
والتعقيم، باإلضافة إلى أربعة خزانات 

فرعية ومرصد للضباب.
األمريكية  ال��س��ف��ارة  ممثل  وأب���رز 
بالمغرب »ماثيو لوسنهو« بأن الوكالة 
تعتز  ال��دول��ي��ة  للتنمية  األم��ري��ك��ي��ة 
بمشاركتها في هذا اإلنجاز الذي يقدم 

أحسن مثال عن الحلول البديلة.

إطالق 
مشروع 
»حصاد 

الضباب« 
لمواجهة 

المياه شبح 

هذا الخبر

< مدينة الداخلة

الشرقاوي  سالم  محمد  فراش  ازدان 
بيت  السابق ومدير وكالة  الصحفي 
مريم  السيدة  وح��رم��ه  ال��ق��دس،  م��ال 
ذكر  بمولود  الحسن  منت  الركيبي 
ل���ه اس����م »ال���ش���ي���خ سيدي  اخ����ت����ارا 

أحمد«.
وهي المناسبة التي يتقدم فيها أحد 

أفراد العائلة بالتهاني لألبوين.

<< ان��ط��ل��ق ب���ث »رادي������و م����ارس« 
والموسيقى  الرياضة  في  المتخصص 
من األقاليم الجنوبية، بمشاركة المدير 
العام هشام لخليفي والصحفيين الذين 
ف��ت��ح��وا م��ل��ف��ات م��ب��اش��رة م��ع مختلف 
الفعاليات الرياضية من أبرزها: حسن 
المسيرة،  شباب  فريق  رئيس  الدرهم 
وحمدي ولد الرشيد رئيس عصبة ألعاب 
رئيس  ع��وي��س  ب��ن  والحسين  ال��ق��وى، 

عصب الصحراء لكرة القدم.

الوطني  األم��ن  عناصر  أوق��ف��ت   <<
بالعيون من داخل حافلة للنقل »ستيام« 

لهذا  فهل  المدينة،  مدخل  في  عنصرا 
العنصر عالقة بالشبكة اإلرهابية التي 
تم تفكيك عناصرها وتوقيفهم، مؤخرا، 
خاصة أن العيون تعتبر الممر المحتمل 

نحو موريطانيا.

<< انتخب القيادي أحمد بابا عبان 
األقاليم  ل��ن��ق��اب��ات  ال��ج��ه��وي  ال��ك��ات��ب 
الصحراوية وعضو المجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي، عضوا بالمكتب 
الوطني لالتحاد المغربي للشغل، خالل 
مؤتمره المنعقد نهاية األسبوع بالدار 

البيضاء.

روس
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خبايا األمور
 في ما 

يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

البرملانيني  من  كثير  يتوقع  بدأ 
مبجلس النواب اقتراب ساعة حل 
أول جلنة نيابية لتقصي احلقائق 
والقانون  احل��ال��ي  ال��دس��ت��ور  ف��ي 
تقصي  ل��ل��ج��ان  امل��ن��ظ��م  اجل���دي���د 
طالبت  قد  كانت  والتي  احلقائق، 
في  للتحقيق  امل��ع��ارض��ة  ف��رق  بها 
ضربت  التي  الفيضانات  موضوع 

مناطق اجلنوب.
امل���ص���ادر ن��ف��س��ه��ا، ت��ت��ح��دث عن 
الباكوري  ضغط ميارسه مصطفى 
أم���ني ع���ام ح���زب »اجل������رار« رفقة 
م��ق��رب��ني م��ن��ه ع��ل��ى ال���ق���ي���ادي في 
الذي  اللطيف وهبي،  عبد  احلزب، 
فاز بانتخابات رئاسة هذه اللجنة، 
من  استقالته  بتقدمي  ويطالبونه 

شباط  حميد  يريد  كما  الرئاسة 
بعدما خسر حزبه ذلك.

يضغطون  ورف��اق��ه  ال��ب��اك��وري 
ع��ل��ى وه��ب��ي حت���ت ذري���ع���ة قرب 
رئاسته  بسبب  املعارضة  انفجار 
مازال  املقابل  اللجنة، وفي  لهذه 
الدستور  اح���ت���رام  ورق����ة  ي��ش��ه��ر 
البرملان  وص��ورة  والدميقراطية 

أمام الرأي العام.
األغلبية  ف��رق  ذل��ك، دخلت  إل��ى 
احلكومية التي ساندت وهبي في 
اخلط،  على  اللجنة  ه��ذه  رئ��اس��ة 
وطالبت من وهبي عدم اخلضوع 
االستقالة  تقدمي  ورفض  للضغط 
فهل  بدورها،  هي  انسحبت  وإال 
يستقيل وهبي من رئاسة اللجنة 
هو  األخ��ي��رة  ه��ذه  ويكون مصير 

احلل واإلقبار النهائي؟

فيضانات كلميم لها وجه آخر في الرباط

الباكوري يحاول »إقبار« أول لجنة لتقصي 
الجديد الدستور  بعد  الحقائق 

دخلت فرق األغلبية 
الحكومية التي 

ساندت وهبي في 
رئاسة هذه اللجنة 

على الخط، وطالبت 
منه عدم الخضوع 

للضغط ورفض تقديم 
االستقالة وإال 

انسحبت هي بدورها

< لقطة من فيضان كلميم وفي اإلطار صورة الباكوري

ابتعدنا في قوانيننا عن مبادئ 
التشريع اإلسالمي وما تركه السلف 
ولذلك  فقهي،  ت��راث  وم��ن  الصالح 
منصفة  غير  األح��ك��ام  بعض  كانت 

وغير عادلة ومنها مثال:
ال��ح��ك��م بسقوط  ف��ي  اإلف�����راط   -

الحقوق بسبب التقادم.
المديونية  ب��س��ق��وط  ال��ح��ك��م   -
األمر  هو  كما  مقنعة  غير  ألسباب 
بالنسبة لما ورد في نظام صعوبة 
المحالت  بإفراغ  والحكم  المقاولة، 
أو  ال���ص���ن���اع���ي���ة  أو  ال���ت���ج���اري���ة 

الحرفية.
- البطء في الفصل في المنازعات 
وال سيما بالنسبة لمن يوجدون في 

حالة االعتقال االحتياطي.
النسب  م��وض��وع  ف��ي  التشدد   -
يعرضهم  م��م��ا  األط���ف���ال  وح��م��اي��ة 
للضياع واإلهمال، والقائمة طويلة 

ويصعب حصرها.
الفكر  ل��م��وض��وع »ح��ري��ة  ن��ع��ود 
الهيئة  وندعو  والتعبير«  وال���رأي 
منظومة  ب��إص��الح  المكلفة  العليا 
إصالح  إل��ى  تبادر  أن  إل��ى  العدالة 
وفي  بالصحافة،  المتعلق  القانون 
مقدمة اإلصالحات المستعجلة نقترح 

ما يلي:
بأخالقيات  يتعلق  قانون  وضع 
المهنة وكيفية ممارستها وفق أحدث 
النظم المتعارف عليها دوليا. إحالة 
كل نزاع يتعلق بالصحافة إلى نقابة 
وفق  أوال  فيه  لتفصل  الصحافيين 
قوانين المهنة، قبل إحالة المشتكى 

به على النيابة العامة.
حذف الشكاية المباشرة في مجال 
الصحافة واإلعالم، فكل من تضرر 
ي��ق��دم شكايته  ف��ع��ل ص��ح��اف��ي  م��ن 

حق  تستعمل  التي  العامة  للنيابة 
المالءمة في المتابعة، لكن إذا رفضت 
الشكاية  بحفظ  قامت  أو  المتابعة 
فيمكن للمتضرر أن يطعن في ذلك 
لدى  الجنحية  الغرفة  أم��ام  القرار 

محكمة االستئناف.
ب����ه وفق  ال��م��ش��ت��ك��ى  م��ت��اب��ع��ة 
المنصوص  الزجرية  المقتضيات 

عليها في قانون الصحافة.
قانون  م���ن   73 ال��ف��ص��ل  ح����ذف 

ال��ص��ح��اف��ة ألن����ه ي��ت��ع��ارض مع 
مقتضيات الفصل 119 و120 
من الدستور، حيث تقرر أن 
والحق  األصل  البراءة هي 

العادلة،  المحاكمة  في 
وأن المتهم له حق 
الحجج  ت���ق���دي���م 
التي تثبت براءته 

من  م��رح��ل��ة  أي  ف���ي 
مراحل الدعوى وال يمكن وضع قيد 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ح��ق، وب����أي ح���ال من 

األحوال.
دائرة  ف��ي  المحاكمة  تجرى  أن 
المقر  فيها  يوجد  التي  المحكمة 
األساسي للجريدة أو الصحيفة حتى 

تكون بالقرب من وثائقها.
أن تعفى الطعون المتعلقة بجرائم 
الصحافة بالنسبة للصحافيين من 

الرسوم القضائية.
نشاط  بتوقيف  أم���ر  ي��ص��در  أال 
أو  منعها  أو  ح��ج��زه��ا  أو  ج��ري��دة 
قضائي  بمقرر  إال  أماكنها  اقتحام 

تراعى فيه جميع الضمانات ولو كان 
إلى  هنا  ونشير  استعجاليا،  قرارا 
القرار عدد: 233 بتاريخ 2001/2/8 
عدد  اإلداري  ال��م��ل��ف  ف��ي  ال��ص��ادر 

97/1/5/521 وجاء في قاعدته: 
))جريدة �  قرار اإليقاف أو المنع 

� الطعن � تعليل األسباب )نعم(.
إن األصل هو حرية طبع ونشر 
بعد  وال��ن��ش��رات  وال��ج��رائ��د  الكتب 
وأن  القانونية،  بإإلجراءات  القيام 
المنع هو االستثناء، وكل استثناء 
بما  مدعما  يكون  أن  يجب 
اإلدارة  كانت  إذا   � يبرره 
غير ملزمة بتعليل قراراتها 
عند صدورها، فإنها تكون 
بعد  ملزمة  المقابل  ف��ي 
القضاء  أمام  فيها  الطعن 
والدواعي  األسباب  ببيان 
التي حذت بها إلى اتخاذ 
أو  توقيف صحيفة  قرار 
حجزها أو منعها من 
لتمكين  ال���ص���دور 
ال��ق��ض��اء م��ن بسط 

رقابته((. 
المتعلق  ال���ق���ان���ون  ص����در  وق����د 
إداري،  ق���رار  ك��ل  تعليل  ب��ض��رورة 
الفصل  من  الثانية  الفقرة  ونصت 
118 من الدستور على أن كل قرار 
اتخذ في المجال اإلداري سواء كان 
تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه 

أمام الهيئة اإلدارية المختصة.
9( أن يحاكم الصحافي وهو في 
حالة سراح إال إذا كانت الجريمة لها 
مساس بالدين اإلسالمي، أو مجادلة 
المس  أو  ال��م��ل��ك��ي،  ال��ن��ظ��ام  ف���ي 
بمقدسات األمة كوحدتها الترابية، 
أو اإلشادة باإلرهاب، على أساس أال 

تطول فترة االعتقال االحتياطي، وأن 
يصدر الحكم داخل أجل معقول كما 
ي��ن��ص ع��ل��ى ذل���ك ال��ف��ص��ل 20 من 

الدستور.
10( حذف العقوبة الحبسية.

بالسراح  المتهم  يمتع  أن   )11
على  ي���ت���وف���ر  ك�����ان  إذا  ال���م���ؤق���ت 
الضمانات، وأال تفرط النيابة العامة 
في استئناف األحكام الصادر بإطالق 
سراح المتهم مؤقتا تحت كفالة مالية 

أو شخصية.
12( أن تتجنب المحاكم عند الحكم 
في الدعوى المدنية التابعة الحكم 
إلى  ترمي  فيها  مبالغ  بتعويضات 
وأن  وإف��الس��ه��ا،  ال��ج��ري��دة  تصفية 
بقرارات  الموضوع  محاكم  تتقيد 
محكمة النقض التي حكمت بنقض 
أن  ي��ب��دو منها  ال��ت��ي  األح��ك��ام  تلك 
م��ح��ك��م��ة ال���م���وض���وع ت��ح��ك��م على 
بعقوبة  وليس  ب��اإلع��دام  الصحفي 
ج��زي��ة ع���ادي���ة، ك��م��ا ج���اء ف��ي قرار 
المجلس األعلى سابقا عدد 3/1178 
بتاريخ 2011/12/07 ملف جنحي 
يتعلق   2011/3/6/12389 ع��دد: 
بجريدة »األسبوع الصحفي«، والقرار 
عدد: 10/944 بتاريخ 2009/06/24 
بتاريخ   7636/37 ع�����دد:  م��ل��ف 
2008/10/06 يتعلق بنفس الجريدة، 
وهو القرار الذي رفض فيه المجلس 
األعلى الطعن بالنقض الذي تقدمت 
به النيابة العامة ضد مدير جريدة 
بعض  تلكم  الصحفي«.  »األس��ب��وع 
الخواطر التي تساورني وأنا أتتبع 
بإصالح  المكلف  المجلس  س��ي��ر 

منظومة العدالة.

حول إصالح منظومة العدالة:

األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

»خير  لنا أن نكون بال برلمان.. من أن نكون بال حرية الصحافة«
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< انتهى
من هيئة المحامين بالرباط

> سال. األسبوع

أفادت مصادر مطلعة أن مسؤولي 
ومنتخبي العدوتين »الرباط وسال« 
قبل  كبرى  ملكية  غضبة  لحقتهم 
التي  األش��غ��ال  بسبب  أسبوعين 

تعرفها مدينتي الرباط وسال.
الملك  أن  أكدت  ذاتها  المصادر 
فور عودته من فرنسا الحظ تعثر 
توسيع  إع��ادة  تهم  التي  األشغال 
سال  من  بكل  الرئيسية  ال��ش��وارع 
تزال  ال  األش��غ��ال  وأن  وال���رب���اط، 
ت����راوح م��ك��ان��ه��ا ك��م��ا ت��رك��ه��ا قبل 
ف��رن��س��ا، مما جعله  إل��ى  ال��ذه��اب 
يغضب بشدة على عمدتي مدينتي 
ال��رب��اط وس��ال، وعلى وال��ي والية 
جهة الرباط - سال - زمور – زعير، 
المعين  ال��ف��ت��ي��ت  ال����واف����ي  ع��ب��د 

حديثا.
وف�����ور ع��ل��م ه�����ؤالء ع��ب��ر وزي���ر 
الداخلية بالغضبة الملكية، تجندوا 
للرفع من وتيرة األشغال والوقوف 

بصفة شخصية على سيرها.

أول غضبة كبرى
 على والي الرباط

عبد الوافي 
الفتيت



جريدة
الجرائد

تنتمي  فردا   12 تتكون من  بعثة  هي 
المتحدة  ال��والي��ات  في  اليهودي  للوبي 
الدعوة  »م��ن��ظ��م��ة  اس��م��ه��ا  األم��ري��ك��ي��ة 
كبيرة  ع���اق���ات  ول��دي��ه��ا  ال���ي���ه���ودي���ة«، 
بمسؤولين في الواليات المتحدة األمريكية 

وفي فرنسا.
وحسب ما أورد موقع مجلة »تيل كيل« 
في خبر منشور بتاريخ 20 مارس 2015، 
فإن رئيس الحكومة عبد اإلله بن كيران 

استقبل هذا الوفد في سرية تامة.
وأضافت »تيل كيل« بأن هذه المنظمة 
نشرت بيانا في 16 من مارس أوضحت 
كيران،  ب��ن  اإلل��ه  بعبد  التقت  أنها  فيه 
أن  دون  كبار  مسؤولين  إل��ى  باإلضافة 
يوضح البيان أين تم اللقاء، لتضيف أنه 
الدعوة  منظمة  بيان  نشر  بعد  يومين 
اتصلت  م���ارس،  م��ن   18 أي  ال��ي��ه��ودي��ة 
المجلة بأحد مستشاري رئيس الحكومة 

لكنه لم يجب على أسئلتها.
»منظمة يهود الواليات المتحدة« تقدم 
نفسها على موقعها بكونها أقوى منظمة 
للدفاع عن اليهود، ويكشف موقع »صالون. 
كوم« األمريكي أن المنظمة تعتبر أقوي 
لوبي مواٍل إلسرائيل في الواليات المتحدة 
باد  داخل  مكاتب  لديها  كما  األمريكية، 
»ال���ع���م س�����ام« وف����ي ك���ل أن���ح���اء الكرة 

األرضية.
وتقول »تيل كيل« إن المنظمة تدعي أن 
من بين أهم القيم التي تدافع عنها هي 
اليهودي،  ال��ش��ع��ب  ح��ق��وق  ع��ن  ال��دف��اع 

وتحسين ظروف عيشه، كما تتبنى الدفاع 
عن قيم الديمقراطية للجميع.

األمريكيين  اليهود  منظمة  وتعتبر 
مساندة لمشروع الحكم الذاتي الموسع 
»تيل  نقلت  الجنوبية، حيث  األقاليم  في 
كيل« عن »جاسون أزاكسون« رئيس وفد 
المنظمة  بيان  في  كتب  ال��ذي  المنظمة 
األخير عن المغرب: »المغرب نموذج فريد 
في المنطقة مقارنة بما يجري في محيطه 

اإلقليمي«.
وحسب »تيل كيل« فإن أزاكسون ووفده 
المرافق زاروا 5 مدن مغربية التقوا فيها 
مع مسؤولين كبار في المملكة، فالمنظمة 
لها عاقات متينة مع المغرب حيث سبق 

وأن وشح الملك محمد السادس »جاسون 
أزاكسون« سنة 2009، ليقوم ذات الشخص 
فيها  التقى   2010 سنة  للمغرب  بزيارة 
بوزير الدولة آنذاك محند العنصر، وصاح 
الدين مزوار وزير المالية، وأندري أزوالي 
مستشار الملك محمد السادس، حسب ما 

نقلت »تيل كيل« عن موقع »يا بادي« .
لها  المنظمة  فإن  كيل«  »تيل  وحسب 
عاقة قديمة مع المملكة تصل إلى أكثر 
من خمسين سنة، حيث نشرت المجلة على 
موقعها وثيقة مسربة ل�»كريس كولمان« 
في خريف العام الماضي، مضمونها هو 
دعوة ياسين المنصوري من قبل »جاسون 
أزاكسون« لحضور المؤتمر 104، والذي 

كان سينعقد آنذاك في ثاثة أيام، عبر من 
 15 بتاريخ  المرسلة  الرسالة  تلك  خال 
أبريل 2010 عن شرف المنظمة في لعب 
المملكة  ح��ق  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  مهم  دور 
المتمثل في مشروع الحكم الذاتي الموسع، 
والذي حسب الرسالة المنشورة على موقع 
»تيل كيل« إن المنظمة تدافع عن إيصال 
الشيوخ  لمجلس  ال��م��غ��رب��ي  ال��م��ق��ت��رح 
األمريكي بالضغط في هذا االتجاه، وذلك 
من أجل ضمان االستقرار في منطقة شمال 

إفريقيا والشرق األوسط.
األمريكيين في  اليهود  ودعت منظمة 
بيانها األخير واشنطن إلى ربط عاقات 
إذ  وال��رب��اط،  تونس  م��ن  ك��ل  بين  متينة 
تحدثت في بيانها عن زيارة وفدها للبلدين 
نقله موقع مجلة  ما  المغاربيين، حسب 
»تيل كيل«.  وتطرقت »تيل كيل« في األخير 
إلى قوة هذا اللوبي في التأثير في بعض 
سياسات الواليات المتحدة األمريكية مثل 
إب��ع��اد ال��ج��م��ه��وري »ش���وك ه��اغ��ي��ل« من 
منصب سكرتير في وزارة الدفاع األمريكية، 
نظرا لمعارضته الشديدة لتدخل اللوبي 
ف���ي سياسات  ال��ت��أث��ي��ر  ف���ي  ال��ي��ه��ودي 

واشنطن.
ق��وة هذا  ب��أن  ك��ي��ل«  »ت��ي��ل  واختتمت 
اللوبي ال تقف عند هذا الحد بل تصل إلى 
فرنسا، حيث يقوم بالتأثير في قضايا مثل 

السامية  م���ع���اداة 
المسلمين  ع���ن���د 

هناك.

قراءة في خبر

عبر االئتاف الوطني من أجل اللغة العربية في 
أسماه  بما  متوقعة  توصية  م��ن  عن قلقه  المغرب 
»فرنسة« التعليم في الباد، وأدان هذا التوجه داعيا 
إلى ضرورة االهتمام باللغة العربية تطبيقا لما جاء 
يضم  الديني  لائتاف  بيان  وق��ال  ال��دس��ت��ور.  ف��ي 
مجموعة من الجمعيات المدافعة عن اللغة العربية، إنه 
يتابع بقلق »ما تناقلته بعض المنابر اإلعامية من 
أخبار عن اعتزام المجلس األعلى للتربية والتكوين 
التقرير  ف���ي  ت��وص��ي��ات  ف���رض  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 
إص��داره، تنص على ضرورة  المزمع  االستراتيجي 
اللغة  واعتماد  التعليمية،  المناهج  جميع  فرنسة 
المستويات  جميع  ف��ي  للتدريس  لغة  الفرنسية 

الدراسية«.
وعبر االئتاف عن إدانته لهذا الموقف الذي يعد، 
إن حدث، انقابا مكتمل األركان على التوافق الذي 
النقاش  وت��راك��م��ات  ال��دس��ت��وري  ال��ن��ص  ف��ي  تمثل 

المجتمعي واألكاديمي، بحسب ما ورد بالبيان.
وتنص المادة الخامسة من الدستور المغربي على 
أن العربية »تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة 
على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، كما تعد 
األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا 

مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء«.
واعتبر البيان أن هذه التوصيات »ردة ضد نضاالت 
الفاعلين المدافعين عن اللغتين الرسميتين )العربية 
واألمازيغية( للمغرب«، مشددا على كون »اللغة العربية 
في المغرب خط أحمر، وأي مساس بوضعها كلغة 

رسمية للدولة يعني مسا بالوجود 
للدولة والمجتمع وهو  الوطني 

ما لن يسمح به المغاربة«.

8
9
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الفرنسية لغة االستعمار 
واإلنجليزية لغة التطور

س��ن��ك��س��ب ك���ث���ي���را لو 
اإلنجليزية  اع��ت��م��دن��ا 
كلغة ثانية، وأعتقد أن 
حاليا  ي��ت��ق��ن  ال  م���ن 
اللغة اإلنجليزية فهو 
كثيرة.  أم��ور  تنقصه 
وال���������م���������ق���������ارب���������ة 

في  األنغلوساكسونية 
ال���ح���ك���ام���ة واالق���ت���ص���اد 

كبير  بشكل  متقدمة  والتدبير 
فإنني  ذلك  ومع  األخ��رى.  المقاربات  على 
عن  ورث��ن��اه  تراثا  الفرنسية  اللغة  أعتبر 
الحقبة االستعمارية، وتفاعلنا معه وال يجب 
أن نفرط فيه، ومصالحنا االقتصادية تحتم 
علينا االستمرار في التعامل بشكل إيجابي 
مع الفرنسية. هناك لغة أخرى مهمة وأكثر 
انتشارا هي اللغة اإلسبانية التي يجب أن 

نعطيها العناية الازمة.
> لحسن حداد »وزير السياحة« 

لن أشارك في االنتخابات
بلدي،  إش��ارة  أنا رهن 
وعلى أتم استعداد في 
أن  ي��م��ك��ن  ات��ج��اه  أي 
خدمة  ف����ي  ي���س���اه���م 
المغرب. أما بالنسبة 
ل������ان������ت������خ������اب������ات 
التشريعية، فأعتقد أن 

لها أناسها.
> سميرة سعيد »مغنية«

الحيوان السياسي..
إذا كان اإلنسان حيوانا 

ناطقا فهو في نفس اآلن 
من  سياسي،  ح��ي��وان 
العلمية  النظر  وجهة 
فكرة  ت���س���ت���ق���ي���م  ال 
بالسياسة  الامباالة 
االهتمام،  ع����دم  أو 

بمعنى أن هذا السلوك 
الذي يوصف بالامبالي 

ه���و ف���ي ح���د ذات�����ه موقف 
في  الذي حدث  سياسي وسلوك سياسي. 
هذه المرحلة هو بداية تشكل وعي رافض 
منظمة.  بكيفية  ع��ن��ه  معبر  غ��ي��ر  ص��ام��ت 
ساهمت في إنتاجه الدولة أوال، ثم األحزاب 

التي تتحمل مسؤولية ثانوية.
> إدريس بنسعيد »سوسيولوجي«

الفشل في خلق البديل 
التنظيمي

أغ���ل���ب إل����م أق����ل كل 
المنشقين عن االتحاد 
في  االش������ت������راك������ي 
السابق لم ينجحوا 
ف����ي خ���ل���ق ب���دائ���ل 
وإن  فهم  تنظيمية. 
كانوا قد تمكنوا من 
على  ال����م����ح����اف����ظ����ة 
ن����ظ����اف����ت����ه����م وص�������دق 
طروحاتهم، فإنهم لم يتوفقوا 
في ترجمة ذلك إلى قوة ميدانية في ساحة 
التنافس السياسي. لكن هذا ال يعني أن هذه 
االنشقاقات لم تضعف االتحاد االشتراكي، 
أثناء  الحزب  لهذا  إذ يصعب فهم ما وقع 
ربطها  دون  بعدها  وم��ا   2002 انتخابات 
باالنشقاق الذي تعرض له في 2001. فلو 
روافده  وعلى  وحدته،  على  الحزب  حافظ 
النقابية والشبابية، فا أظن أنه كان سيلقى 

المصير نفسه.
أحمد البوز »أستاذ جامعي«

لهم نفوذ في فرنسا وأمريكا

قصة اللوبي اليهودي الذي استضافه رئيس 
الحكومة في سرية تامة

حتدثت جريدة »لوموند« الفرنسية عن امللك 
محمد السادس، وقالت إنه أخذ بزمام املبادرة في 
اإلجهاض.  قضية  حول  الدائر  الوطني  النقاش 
عليه  ه��ذا  بتحكيمه  امللك  إن  »ل��وم��ون��د«  وق��ال��ت 
في  باحلداثيني  يسمون  م��ن  حماية  ي��ح��اول  أن 
يعتبرونه  وال��ذي��ن  اإلس��ام��ي��ني  وك���ذا  امل��غ��رب، 
أن  دون  امل��ؤم��ن��ني  أم��ي��ر  ب��اع��ت��ب��اره  لهم  ضمانة 
يخسر أي طرف منهم . وعادت »لوموند« إلى سنة 
2001، حيث أوكل امللك آنذاك إلى الوزير األول 
بوستة،  محمد  امل��ع��روف،  االستقالي  السابق 
وعينه على رأس هيئة استشارية مهمتها إعداد 
محل  وحلت  إطاقها  مت  وبعدها  لألسرة  مدونة 
مدونة األحوال الشخصية، وقد اعتبرت من بني 

إجنازات امللك في فترات حكمه.
واعتبرت »لوموند« أن امللك محمد السادس 
أبان في الفترات السابقة عن مهارة سياسية في 

التعامل مع مثل هذه القضايا ذات البعد الديني 
والسياسي واالجتماعي.

وأضافت اجلريدة أن اإلساميني في احلكم 
ظلوا  والتنمية،  ال��ع��دال��ة  ح��زب  ف��ي  واملتمثلني 
سعد  موقف  باستثناء  املوضوع  إزاء  متحفظني 
حلزب  الوطني  املجلس  رئيس  العثماني  الدين 
املصباح، ووزير اخلارجية السابق والذي اعتبر 
منفتحا وأكثر مرونة مقارنة مع باقي األصوات 

داخل احلزب.
احلداثي  التيار  بكون  »لوموند«  واختتمت 
فيه صفان: صف يرى أن امللك بتدخله وحتكيمه 
الرمزية  بسلطته  يضيف  القضايا  هذه  مثل  في 
معها،  التعامل  في  وامل��رون��ة  احلنكة  من  كثيرا 

ف��ي ح��ني يدعو ص��ف آخ��ر إلى 
ال��ت��دخ��ل في  ع��ن  امل��ل��ك  حتييد 

القضايا الكبرى.

الحداثيون يطلبون الحماية من الملك

حذف صالح الدين األيوبي.. وعقبة بن نافع
املصري  والتعليم  التربية  وزي���ر  ف��اج��أ 
التعليمية  األوس��اط  الرافعي،  محب  الدكتور 
والرأي العام املصري، بقراره الصادم بحذف 
قصص اثنني من أبطال التاريخ اإلسامي من 
الطاب،  على  املقررة  العربية  اللغة  مناهج 
وه��م��ا ال��ق��ائ��د ص���اح ال��دي��ن األي���وب���ي، قائد 
الصليبيني،  مواجهة  ف��ي  املسلمني  جيوش 
والصحابي  ال��ق��دس،  حترير  من  متكن  ال��ذي 
عقبة بن نافع أحد أبرز قادة الفتح اإلسامي، 
ال����ذي ف��ت��ح ب���اد امل���غ���رب ال��ك��ب��ي��ر ف���ي صدر 

اإلسام. 
قرار الوزير جاء في إطار اللجنة املشكلة 
بإجراء  واملكلفة  امل��ن��اه��ج،  تطوير  مركز  م��ن 
من  العربية  اللغة  لكتب  امل��راج��ع��ات  جميع 
الثالث  الصف  إل��ى  االب��ت��دائ��ي  األول  الصف 
املوضوعات  م��ن  تنقيحها  ب��ه��دف  ال��ث��ان��وي، 
أو  سياسية  ت��وج��ه��ات  أي  إل��ى  تشير  ال��ت��ي 
أن تستغل بشكل  مفاهيم ميكن  أي  أو  دينية 

ن��ق��ل��ت صحف  س�����يء، ح��س��ب��م��ا 
ووسائل إعام مصرية.

»لوموند« الفرنسية: انقالب على الدستور 

ومس بالوجود 

الوطني للدولة

بن كيران خالل 
استقبال بعض 

اليهود
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يحملون  أن���ه���م  رغ�����م 
أسماء مسلمة مثل: محمد 
ه�����ؤالء  ف�������إن  ع����ل����ي  أو 
ال������م������س������ي������ح������ي������ي������ن 
المغاربة، يواظب كل واحد 
منهم على حضور القداس 
حنق  رغ��������م  ال�����دي�����ن�����ي 
اإلسالميين وشكوك رجال 
عبد  وي���ق���ول  ال���ش���رط���ة. 
الكنيسة  منسق  الحليم 
اإلنجيلية المغربية »عددنا 
نحو ألف ونتبع نحو 50 
كنيسة مستقلة في المدن 

الكبرى للمملكة«.
الطبيب  ه��ذا  وي��وض��ح 
البالغ من العمر 57 عاما، 
المسيحية  اعتنق  والذي 
منذ 16 عاما أثناء إقامته 
ف���ي ال����خ����ارج »ب���م���ا أنه 
بممارسة  ل��ن��ا  م��س��م��وح 
شعائرنا دون االعتراف بنا 
فإننا وأيضا ألسباب أمنية 
سرية،  كمنظمة  نتحرك 
وبمجرد أن يزيد عدد أتباع 
العشرين  عن  كنيسة  أية 

تنقسم إلى قسمين«. 
ويشعر عبد الحليم الذي 
البالد منذ سبع  إلى  عاد 

لتزايد  بالدهشة  سنوات 
ال���ت���ح���ول، حيث  ح�����االت 
ي������ق������ول: »ف��������ي ب����داي����ة 

عددنا  ك��ان  التسعينيات 
400 ومنذ 4 سنوات كان 
واآلن   700 ن��ح��و  ال��ع��دد 

تجاوز عددنا األلف«.
هؤالء  معظم  وينتمي 
المتوسطة  الطبقة  إل��ى 
وه���م م��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
من  أو  ال��خ��اص  القطاع 
بينهم  لكن  المهندسين، 
أي��ض��ا ف��ن��ان��ون ورب���ات 
وشبان  وط��ل��ب��ة  ب���ي���وت 
العمل.  ع����ن  ع���اط���ل���ون 
المسيحية  وان��ت��ش��رت 
ق��دي��م��ا ف��ي ال��م��غ��رب في 
الميالدي  الثالث  القرن 
اإلسالم  يدخلها  أن  قبل 
في القرن السابع ليصبح 

حاليا دين الدولة.
وقال إن نسبة 60 في 
إلى  المئة منهم تحولوا 
نتيجة  ال���م���س���ي���ح���ي���ة 
شخصية،  ات�����ص�����االت 
ونسبة 30 في المئة من 
خ���������الل ال����ت����ل����ف����زي����ون 
واألنترنيت، نسبة 10 في 

عن  ال���م���ئ���ة 
ط���������ري���������ق 

المبشرين.

ال��ح��م��ار ب��ال��م��غ��رب ال ي��ص��ل��ح فقط 
لقضاء  البادية  سكان  حياة  لتسهيل 
وحمل  تنقالتهم،  خالل  أو  حوائجهم، 
أثقالهم من مكان إلى آخر، بل هو حيوان 
يفضل البعض وجوده بجانبهم، حتى 
دون أن يقوم بالضرورة بالمهام التي 

عرف بقيامه بها منذ قرون خلت.
بلمو، مدير مهرجان  الشاعر محمد 
الحمير،  بتكريم  الشهير  باز«  »فيستي 
قال إن الحمار يعتبر من أكثر الكائنات 
األرض���ي���ة ت��ع��رض��ا ل��ل��ظ��ل��م واإله���ان���ة 
وال��ت��ع��ذي��ب وال��ت��ج��ري��ح، وك��ل صنوف 
التحقير واالستخفاف، ومع ذلك فهو ال 

يزال وفيا لنهجه المسالم.
وتابع بلمو، في تصريحات ل�»العربي 
الجديد« بأن الحمار هو »البروليتاري« 
األول الذي ال يتعب من الصبر والعمل، 
والمبدعين  للكتاب  ملهم  أيضا  لكنه 
والمفكرين عبر تاريخ البشرية، وهذا ما 
الموقف  ق��وت��ه وص��الب��ة  إل���ى  ي��ؤش��ر 

المساند له.
ولفت المتحدث بأن مهرجان »فيستي 
ويذكر  سنة،  كل  بالحمار  يحتفي  باز« 
الناس،  ع��ل��ى  ال��م��ت��واص��ل��ة  بفضائله 
المناطق  وف��ي  المغرب  في  خصوصا 
الجبلية باألساس التي يمكن أن تتجمد 
الحركة بها إذا غاب هذا الكائن أو توقف 
القيام بدوره األساسي والحيوي.  عن 
من  »كنز  بأنه  الحمار  بلمو  ووص��ف 
الكنوز التي حباها الله للمغرب الذي 
كان قبل عقد يتصدر دول العالم في عدد 
الصف  إل��ى  يتراجع  أن  قبل  الحمير، 
الكائن،  ه��ذا  تهميش  بسبب  ال��ث��ان��ي 
وان��ت��ه��از ال��ف��رص��ة م��ن ط���رف شركات 
إسبانية لتصدير أعداد كبيرة منه، من 
الجبلية  السياحة  ف��ي  تشغيله  أج��ل 
ه���ن���اك«. واس���ت���رس���ل ال��م��ت��ح��دث بأن 
متخصصين في الحمية والتغذية أكدوا 
صحية  ومشتقاته  الحمير  »حليب  أن 
جدا، وأفضل من سائر منتجات الحليب 
إقباال  يعرف  لذلك  األخرى،  الحيوانية 
كثيفا في أوروبا الغربية بأثمان مرتفعة، 
ح��ي��ث ال ي��ن��اف��س ك���روات���ي���ا أح����د في 

اإلنتاج«.
ودعا بلمو وزارة الفالحة المغربية 
وتشجيع  المجال،  بهذا  االهتمام  إلى 
وإنتاج  ال��ح��م��ي��ر،  لتربية  ت��ع��اون��ي��ات 
ال��ح��ل��ي��ب وم��ش��ت��ق��ات��ه وت��ص��دي��ره إلى 
لم  المسؤولين  أن  مضيفا  أوروب����ا«، 
يتخلصوا بعد من تلك النظرة االحتقارية 

يتعلق  ما  لكل  الدونية 
ب�������ه�������ذا ال�����ك�����ائ�����ن 

الجميل«.

من هنا 
وهناك

الفسيفساء  ل��غ��ة  ه���و  ال���زل���ي���ج 
تعابيرها  تصدح  التي  المغربية، 
على  ال��ب��دي��ع��ة  وتشكيالته  الفنية 
م��س��اح��ات ال���ج���دران واألرض���ي���ات، 
وتزينها بلوحات قائمة على مفهوم 
بطريقة  واللون،  الشكل  في  التكرار 
من  متجدد  فن  وه��و  عالية،  حرفية 
حيث التقنية، وحافظ على تواجده 
في مختلف أنماط الديكور الحديث، 
وما يزال حاضرا في ردهات المنازل 
ليعبر عن مكنون الفن المغربي على 

وجه التحديد.

حول تاريخ »الزليج«، يقول توفيق 
الغالي مسؤول إحدى الشركات: إن 
العربي،  بالمغرب  عريق  فن  الزليج 
ويعتقد أنه يرجع إلى القرن العاشر 
الميالدي، وقد ورثه أهل بالد المغرب 
عن الموركسيين القادمين من األندلس 

بعد سقوطها. 
ويضيف أن الزليج يشير إلى نوع 
من الفن يقوم باألساس على تجميع 
قطع حجرية طينية، بعد أن تجهز، 
باع  لهم  حرفيين  ي��د  على  وتشكل 
طويل في هذه التقنية، ويتم إدخالها 

تلوينها  يتم  ثم  خاصة،  أف��ران  في 
األزرق  ت��ش��م��ل  ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب����أل����وان 
واألخضر واألصفر واألحمر، وهذه 

كانت الطريقة التقليدية لصناعته.
ويؤكد أن فن الفسيفساء اإلسالمي 
هو األكثر تفردا وتميزا من بين كل 
وحافظ  األخرى،  »الموزاييك«  فنون 
على امتداد أربعة عشر قرنا لعب فيها 
الفن اإلسالمي دورا مهما في التأثير 
في الحضارات لمكانته، موضحا أن 
العصر اإلسالمي  الباقية من  اآلثار 
الوسيط تعطي صورة بديعة عن شكل 

الحياة في ذلك العصر، والذي تمثل 
بأفضل صوره في الزخارف الهندسية 
التي استخدمت بدقة في المساجد 
والقصور التي تظهر براعة الحرفيين 

في ذلك الوقت.
ال  المغرب  »ف��ي  الغالي  ويوضح 
يزال الحرفيون يستخدمون األنماط 
والدائرية  ال��ن��ج��م��ي��ة  واألش����ك����ال 
والرباعية  والسداسية  والخماسية 
المصنوعة  ال��م��ع��ق��وف��ة  واألش���ك���ال 
والخزف  الرخام  م��ادة  من  جميعها 
الملون، بحيث تعطي في تجميعها 
النجمية  األط����ب����اق  م����ن  أش����ك����اال 
والتشكيالت الهندسية المتمازجة«، 
مشيرا إلى وجود عدد من الحرفيين 
عن  الصنعة  ه���ذه  ت���وارث���وا  ال��ذي��ن 

آب��ائ��ه��م ول��ه��م خ��ب��رة ط��وي��ل��ة، في 
القديم،  ال��ف��ن  ه���ذا  م���ع  ال��ت��ع��اط��ي 
بعض  تطوير  خ��الل  من  وعصرنته 
مع  الزبون،  لرغبة  وفقا  التصاميم 
المحافظة على التصاميم التقليدية، 
وتقنيات  بوسائل  معها  والتعاطي 
حديثة، لتظهر بطريقة متقنة، وأكثر 

جودة.
»يسعى  ال��غ��ال��ي:  توفيق  وي��ق��ول 
الحرفيون إلبراز قدراتهم ومهاراتهم 
في دمج مربعات حجر الزليج بتقنيات 
ع��ال��ي��ة ال���ج���ودة، وب��ط��ري��ق��ة سهلة 
ومقننة، ابتداء من األبحاث األولية 
إلخراج النموذج الزخرفي إلى عملية 

النهائي  ال���ت���رك���ي���ب 
للقطع«.

التراث الموريسكي الذي ورثه المغاربة 

»الحمار« كنز  من 
كنوز  الله في المغرب

المسيحيون يعتمدون على »العمل السري« حتى إشعار آخر

كتبت مجلة »جون أفريك« أن المغرب في 
حالة استعداد دائم للتصدي لكل المحاوالت 
اإلره���اب���ي���ة ال��م��ح��ت��م��ل��ة ض���د أه������داف في 

المملكة.
عددها  في  األسبوعية  المجلة  وأضافت 
20/03/2015 أن المملكة  الصادر بتاريخ  
قبل  تلقت تهديدات من  أن  لها  والتي سبق 
تنظيم الدولة المعروف اختصارا ب�»داعش« 
بتعزيزات  تقوم  المملكة  جعل  الذي  الشيء 

أمنية دائما، حسب المجلة.
السلطات  أن  أف���ري���ك«  »ج����ون  وأش�����ارت 
مع  التعامل  ف��ي  خططها  غ��ي��رت  المغربية 
اإلره����اب، وال���ذي وضعت ل��ه ق��وات خاصة 
تسمى »حذر« متمحورة  في مدن المملكة في 
أكتوبر من سنة 2014، وذلك حتى ال يتكرر 
ما وقع في حادث »أركانة« بمراكش في أبريل 
2011، ال��ذي  خلف 17 قتيال و20 جريحا. 
المغربي  االقتصاد  أن  المجلة عن  وتحدثت 
المبني جزء منه على السياحة وجب حمايته 
من كل الهجمات أو االعتداءات التي قد تطاله 

خاصة مع حلول الربيع وقرب 
دخول الفترة الصيفية.

»جون أفريك« تتحدث 
عن الخطة  األمنية 

االستباقية في المغرب

كاريكاتور
األسبوع

كنسية القديس 
بيير في مدينة 

الرباط
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الفكرة التي مهدت لخرق مبدإ السيادة عند الدول »الناشئة« والمرفوعة في وجه المغرب

»عصابات حقوق اإلنسان« التي تسعى
إلى التحكم في العالم

قضى الباحث األمريكي »تشارلز 
جامعة  خ���ري���ج  وه�����و  ب���ي���ت���ز« 
واألستاذ  األمريكية  »برنستون« 
في عدة جامعات أزيد من 30 سنة 
حول  كتاب  تأليف  يحاول  وهو 
حقوق اإلنسان، لكنه فشل طيلة 
سنوات في الخروج بفكرته إلى 
حيز الوجود قبل أن يترجمها إلى 
كتاب صدرت له، مؤخرا، ترجمة 
»فكرة  ع��ن��وان:  تحت  بالعربية 
حقوق اإلنسان«، من إعداد شوقي 
»عالم  سلسلة  ل��ص��ال��ح  ج����ال، 
المعرفة« التي يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الكويتي، والمدهش في األمر أن 
نحو  على  اختفى  الكتاب  ه��ذا 
غريب من األسواق، ففي الرباط 
م��ادة خصبة  الكتاب  مثا شكل 

للمضاربة طيلة األيام األخيرة.
»شرعت  بيتز«:  »تشارلز  يقول 
ف���ي ت��س��ط��ي��ر ك��ت��اب ع���ن حقوق 
مضت،  ع��ام��ا   30 منذ  اإلن��س��ان 

خال  ذل��ك  أنجز  أنني  متوهما 
إجازة أكاديمية لي، غير أني وبعد 
القراءة والتفكير  أن عكفت على 
زهاء عام كامل، خلصت إلى أن 
موضوع حقوق اإلنسان، لم يكن 
للفلسفة  المناسب  ال��م��وض��وع 
السياسية، وذلك لسبب واحد هو 
أن القضايا المتنازع حولها بدت 
في األغلب األعم مفتعلة لمصلحة 
وب��دت حقوق  ال��ب��اردة..  الحرب 
اإلنسان أشبه بالتعبير عن فهم 
للعدالة االجتماعية، غير أنه في 
هذه الحالة سيكون الموضوع ذو 
االهتمام الحقيقي هو فكرة العدالة 
االجتماعية، ومعها على األرجح 
حقوق  فكرة  وليست  الكوكبية، 
عن  بالعجز  إذ شعرت  اإلنسان، 
اإلمساك بناصية الموضوع، فقد 

تحولت إلى أمور أخرى«.
بعد 30 سنة من العمل، وصل 
»تشارلز« إلى خاصة مفادها أن 
مبدأ حقوق اإلنسان هو التعبير 

العامة  األخاقيات  في  المحكم 
الفكرة  ع��ن  العالمية  للسياسة 
ك���ل ش��خ��ص هو  »إن  ال��ق��ائ��ل��ة: 
موضوع اهتمام كوكبي«، أي إن 
الموقع الجغرافي للشخص ليس 
الفصيل  ش�����أن  ش���أن���ه  م��ه��م��ا 
السياسي أو الفريق االجتماعي 
الذي ينتمي إليه: »إذ كل امرئ له 
حقوق إنسانية، وعليه مسؤوليات 
الحقوق،  ه��ذه  واح��ت��رام  حماية 
يتسع  أن  ال��ذي من شأنه  األم��ر 
السياسية  ال��ح��دود  عبر  ويمتد 
انتشار  وي��م��ث��ل  واالج��ت��م��اع��ي��ة. 
وذي����وع ه���ذه ال��ف��ك��رة أح���د أهم 
ت���راث الحرب  ع��ن��اص��ر  وأع��ظ��م 
نقول  أن  ولنا  الثانية،  العالمية 
اقتداء بعبارة »ريتشارد رورتي«: 
اإلنسان  ح��ق��وق  أصبحت  »ل��ق��د 
بلغ مداها  عالميا، بحيث  واقعا 
من  دهشة  يثير  ح��دا  وتأثيرها 
الدولي  المشروع  إط��ار  صاغوا 

لحقوق اإلنسان«.

يؤكد صاحب الكتاب الذي خلق 
جدال حقوقيا كبيرا وجود شك في 
فكرة حقوق اإلنسان، وهي أحد 
المبادئ التي طالما تم إشهارها 
من أجل شرعنة التدخل في شؤون 
بعض الدول، والمغرب ليس بعيدا 
عن ذلك، إذ يكفي االنتباه إلى ما 
يحاك في ردهات المنتظم الدولي 
صاحيات  توسيع  يافطة  تحت 
بعثة »المينورسو« في الصحراء 

لتشمل حقوق اإلنسان.
»تبتدئ نزعة الشك إزاء حقوق 
اإلنسان في صور كثيرة، ويعتقد 
بعض الفاسفة أنها جزء من فكرة 
ينبغي أن تتوافر لها آلية ما من 
موضع  ووضعها  إنقاذها  أج��ل 
التطبيق، بيد أن ممارسة حقوق 
بشكل  تفتقر  ال��دول��ي��ة  اإلن��س��ان 
فاضح إلى قدرة دائمة على تنفيذ 
وفرض كثير من حقوق اإلنسان 
الكبرى..  المعاهدات  أغلبية  في 

في حالة  فإنه حتى  كذلك 

< الرباط: سعيد الريحاني

بعد 30 سنة من 
العمل، وصل »تشارلز« 
إلى خالصة مفادها أن 

مبدأ حقوق اإلنسان 
هو التعبير المحكم 

في األخالقيات العامة 
للسياسة العالمية عن 

الفكرة القائلة:»إن 
كل شخص هو 

موضوع اهتمام 
كوكبي«

فكرة حقوق 
اإلنسان كورقة 

للضغط على 
المغرب وخطة 

توسيع صالحيات 
المينورسو في 

األقاليم 
الجنوبية، بريشة 

الكاريكاتريست 
خالد كدار
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فإن  التنفيذية،  ال��ق��درة  ت��واف��ر 
تطبيقها يجري انتقائيا، بل في 
األغلب يتم بشكل فيه إكراه لتلك 
الدول المستخدمة ضدها، ويزيد 
كيفية  وض���وح  ع��دم  بلة  الطين 
ت��ص��ورن��ا ل��م��ع��ن��ى اإلك������راه في 
بعض  إل���ى  بالنسبة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ، 
الشروط التي يتطلبها مبدأ حقوق 
اإلن��س��ان. م��ث��ال ذل���ك: م��ا معنى 
»اإلنفاذ القسري« لحق في مستوى 
معيشي مالئم، إذ يمكن بطبيعة 
الحال تصور اإلجراءات السياسية 
الحق،  بهذا  ال��وف��اء  تكفل  التي 
التمتع  أن  أب��دا  واضحا  وليس 
بالحق يمكن فرضه قسرا بشكل 
التي  نفسها  بالطريقة  مقبول 
بحقوق  االستمتاع  بها  يتحقق 
مألوفة أكثر.. وإذا ظن امرؤ أن 
الحقوق األصلية يتعين أن تكون 
قابلة للتطبيق قسرا وبشكل فعال، 
على  يحثه  م��ا  يجد  ب��ذل��ك  ف��إن��ه 
االعتقاد، أسوة بما قاله »رايموند 
غوس« بأن فكرة حق إنساني هي 
بطبيعتها مفهوم فارغ من المعنى 
اإلنسان،  ح��ق��وق  ف��ك��رة  )ك��ت��اب 
تشارلز بيتز، ترجمة شوقي جالل، 

الصفحة: 16(.
فكرة حقوق اإلنسان تبدو في 
بعض الحاالت غير قابلة للتحقيق 
على المستوى الميداني كما يؤكد 
يكون  فقد  الكتاب،  صاحب  ذلك 
الرأي السائد هو أن الموارد غير 
متاحة لتحقيق حق معين، أو أن 
الموارد التي ينبغي تخصيصها 
نحو  على  مرتفعة  الغرض  لهذا 
غير معقول، وثمة شكالن آخران 
يترتب عنهما الشك في موضوع 
ح��ق��وق اإلن���س���ان: »ث��م��ة شكالن 

آخران من نزعة الشك ينبعان من 
الريبة في أن تكون فكرة حقوق 
اإلنسان كونية الطابع بأية طريقة 
المباشر  والتأويل  أهمية،  ذات 
لهذه الفكرة هو أن حقوق اإلنسان 
تنطبق على كل إنسان أو يمكن 
ألي فرد كان أن يطالب بها لنفسه، 
وينبثق الشك عند التفكير لماذا 
كذلك؟  ال��ح��ال  ت��ك��ون  أن  ي��م��ك��ن 

)المصدر نفسه، الصفحة: 17(.
ولعله حري بكل الدول الصاعدة 
أن تنتبه إلى المحتوى الخطير 
لفكرة حقوق اإلن��س��ان، وه��و ما 
الكتاب  معطيات صاحب  تؤكده 
األمريكي »تشارلز بيتز«، فالفكرة 
اإلنسان  ح��ق��وق  ف��ي  المحورية 
الدولية هي أن الدول مسؤولة عن 
الوفاء بشروط معينة، عند تعاملها 
الفشل  مع شعوبها، وأن حاالت 
الفعلية أو المتوقعة عن تحقيق 
ما من  تبرر شكال  أن  ذلك يمكن 
من  الوقائي  أو  العالجي  العمل 
من  أو  العالمي  المجتمع  جانب 
الدور،  بهذا  يقومون  من  جانب 
في  متضمنة  الفكرة  هذه  ونجد 
اإلنسان  ح��ق��وق  وم�����واد  ب��ن��ود 
الواردة في ميثاق األمم المتحدة 
الذي يوضح، على نحو ما بينته 
إحدى محاكم الواليات المتحدة 
األمريكية: »إن معاملة أي دولة مع 
مواطنيها بمقتضى هذا العصر 
الحديث هي شأن دولي، وأخذت 
الفكرة مع نهاية الحرب العالمية 
الثانية صورة ما أسميه الممارسة 
الطارئة لحقوق اإلنسان )المصدر 

نفسه، الصفحة: 25(.
بالتاريخ  ال��ك��ات��ب  يستعين 
ليتحدث عن نشأة »ممارسة حقوق 

إل��ى ما  أن يصل  اإلن��س��ان« قبل 
سماه، انتشار »عصابات حقوق 
اإلنسان في أوروبا«، يقول الكاتب: 
»يرجع تاريخ الممارسة الحديثة 
لحقوق اإلنسان إلى وقت وضعت 
الثانية  العالمية  ال��ح��رب  ف��ي��ه 
أوزارها، وإقرار اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان عام 1948، بيد 
أن فكرتها المحورية لها تاريخ 
الدولية  المنظومة  داخل  طويل 
وقد نشأت  ألوروبا واألطلسي.. 
قومية  عبر  حركة  الحرب  عقب 
إليها  وح��ف��ز  اإلن��س��ان،  لحقوق 
الدولي  ال��ع��ه��د  ات���ف���اق  ج��زئ��ي��ا 
بنودا  تضمينه  ع��ن  للعصبة 
لحقوق اإلنسان، وانتشرت عبر 
كل أنحاء أوروبا عصابات حقوق 

اإلنسان«.
الكتاب  ص���اح���ب  ي��ف��ت  ول����م 
حقوق  فكرة  كساد  عن  الحديث 
اإلنسان في مرحلة من المراحل، 
غير أن الحياة دبت فيها حسب 
مع  جديد  من  الكاتب  يؤكده  ما 
اشتعال الحرب العالمية الثانية، 
ويرجع ذلك لعدة أسباب من بينها 
غلبة االعتقاد بأنه كان باإلمكان 
تجنب الحرب لو توافرت آليات 
دول��ي��ة ف��ع��ال��ة ل��ت��ح��دي��د وفرض 
جزاءات بسبب انتهاكات ألمانيا 

النازية لحقوق اإلنسان..
المذكور  ال��ك��ات��ب  ي��ف��وت  ل���م 
الفرصة دون إثارة االنتباه إلى 
تناقضات اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلن��س��ان ع��ب��ر ع���دة م��راح��ل من 
تطوره، »فإذا تحدثنا بشكل عام 
متمايزتان  فكرتان  توجد  نقول، 
في التشخيص الوارد في ديباجة 
إن  ألهدافهما..  تبريرا  اإلع��الن 

االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان 
ض��������روري ل���ح���م���اي���ة ال���ك���رام���ة 
المتكافئة، لجميع األشخاص، وإن 
احترام حقوق اإلنسان شرط لقيام 
ع��الق��ات ودي��ة بين ال���دول، ومع 
الثاني  األم��ر  كان  الحرب  نهاية 
يحتل الخلفية األساسية صراحة، 

على الرغم من أن سجالت حقوق 
ل��م تثبت ذل��ك، وال في  اإلن��س��ان 
أن  ويبدو  المشاركين،  رواي���ات 
وج���ه���ة ن��ظ��ر ال��م��س��ؤول��ي��ن عن 

النظم  أن  ت��رى  كانت  الصياغة، 
خطيرة  انتهاكات  ترتكب  التي 
لحقوق اإلنسان، إنما تهدد أيضا 
والسلم  األم�����ن  األرج������ح  ع��ل��ى 
الدوليين، وحقيقة األمر أن حالة 
ألمانيا النازية أفادت ضمنيا بأن 
كال النوعين من السلوك يمكن أن 
العامة  الخصائص  م��ن  يتولد 
نفسها ألي نظام، وهي في حالة 
التفوق  إيديولوجيا  من  ألمانيا 
الدولة  جهاز  عمد  التي  العرقي 
وفرضها  نشرها  إل��ى  القمعية 
الفكرتان  ه��ات��ان  وتمثل  ق��س��را، 
التفكير،  من  مختلفين  ط��رازي��ن 
وليس ثمة سبب لالعتقاد مسبقا 
وفي  مستقبل،  منهما  ألي  ب��أن 
حدودها هي ذاتها، سوف تتولد 
عنها قائمة الضمانات نفسها مثل 
األخ�����رى، أو ال��ن��وع ن��ف��س��ه من 
الممارسة المعيارية، معنى هذا 
أن التوتر الذي كنا نالحظه أحيانا 
في ممارسة حقوق اإلنسان بين 
المصالح  ح��م��اي��ة  م���ن  ال���ه���دف 
من  والهدف  األساسية،  الفردية 
والسلم  االس����ت����ق����رار  ح���م���اي���ة 
الدوليين، إنما كان له أساس في 
اإلعالن نفسه )على الرغم من أن 
احتمال النزاع لم يكن كما يبدو 
المعنيين  ب�����ال  ي��ش��غ��ل  أم������را 
نفسه،  )ال��م��ص��در  ب��ال��ص��ي��اغ��ة( 
أخرى  تفاصيل   ،)31 الصفحة: 
وتناقضات أخرى في مجال حقوق 
اإلنسان ضمن الكتاب الذي يمهد 
اإلنسان  حقوق  فكرة  لمراجعة 
من  كورقة  استعمالها  يتم  التي 
المجتمع  ف��ي  المتحكمين  ل��دن 
الدولي للتدخل في سيادة بعض 

الدول. 

فكرة حقوق اإلنسان تبدو في بعض الحاالت غير قابلة للتحقيق على المستوى الميداني 
كما يؤكد ذلك صاحب الكتاب، فقد يكون الرأي السائد هو أن الموارد غير متاحة لتحقيق 

حق معين، أو أن الموارد التي ينبغي تخصيصها لهذا الغرض مرتفعة على نحو غير معقول

ولعله حري بكل الدول الصاعدة 
أن تنتبه إلى المحتوى الخطير 
لفكرة حقوق اإلنسان، وهو ما 
تؤكده معطيات صاحب الكتاب 

األمريكي »تشارلز بيتز«، 
فالفكرة المحورية في حقوق 
اإلنسان الدولية هي أن الدول 

مسؤولة عن الوفاء بشروط 
معينة، عند تعاملها مع 

شعوبها، وأن حاالت الفشل 
الفعلية أو المتوقعة عن 

تحقيق ذلك يمكن أن تبرر شكال 
ما من العمل العالجي أو 

الوقائي من جانب المجتمع 
العالمي

متى تراجع الدولة 
طريقة فهمها 

لموضوع »حقوق 
االنسان«?
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بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي 
وثالثة ملوك، صدرت الطبعة الثانية، 
ووزعت في جميع أنحاء المغرب دون 

زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

الدولي  ت��ون��س  م��ع��رض  يستقبل 
على  ش��رف  كضيف  المغرب  للكتاب 
خالل  ستلتئم  التي  فعالياته  امتداد 
الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 5 

أبريل 2015.
بفضل  المغربية  ال��م��ش��ارك��ة  تتم 
الثقافة  وزارة  يجمع  ال��ذي  التعاون 
إلى  ومكتب مغرب تصدير. ويشارك 
من  ع�����دد  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  ج���ان���ب 
المؤسسات الحكومية ومقاوالت النشر 
المغربية، التي ستقدم عرضا وثائقيا 
المساحة  ذي  المغربي  ال���رواق  ف��ي 

النشر  180م2، يشمل منشورات دور 
وإفريقيا  رق���راق،  أب��ي  دار  التالية: 
الشرق، ودار األمان، ودار التوحيدي، 
ودار الثقافة، ومرسم، وملتقى الطرق، 
وينبع الكتاب، باإلضافة إلى منشورات 
كل من وزارة الثقافة، ووزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، والمعهد الملكي 
للثقافة األمازيغية، والرابطة المحمدية 
المغربية  الجالية  ومجلس  للعلماء، 
بالخارج، ومعهد الدراسات اإلفريقية، 
ووكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية 
واالجتماعية ألقاليم الجنوب، وكلية 

بجامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
محمد الخامس.

المشكور  التكريم  بهذا  واحتفاء 
من طرف األشقاء التونسيين، أعدت 
الوزارة برنامجا ثقافيا على مستوى 
فيه  ت��ش��ارك  الثقافي  ال��ح��دث  ه��ذا 
في  وفنية  وفكرية  إبداعية  أسماء 
إطار ندوات موضوعاتية، وقراءات 
شعرية، وعروض فنية كاشفة لمغرب 
ال��ت��ع��دد ال��ث��ق��اف��ي، وك���ذا ح���وارات 
ثنائية بين أسماء مغربية وأخرى 

تونسية.

المغرب ضيف شرف في معرض تونس الدولي للكتاب 2015

 مراكش تحتفي على إيقاعات الدورة أي مواطن في مغرب 2030؟
الخامسة للموسيقى الصـوفية والروحية البيداغوجي  العمل  مؤسسة  تنظم 

ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن ب��ش��راك��ة م��ع قناة 
الضفتين، الدورة الخامسة من جامعتها 
و27   26 أيام  مراكش  بمدينة  الربيعية، 
و28 و29 مارس 2015، وذلك في موضوع: 
»سؤال القيم في المنظومة التربوية: أي 
بمشاركة  2030؟«،  م��غ��رب  ف��ي  م��واط��ن 

من  وب��اح��ث��ي��ن  مفكرين 
داخل المغرب وخارجه، 
الفلسفة  ح���ق���ول  م����ن 
والعلوم  وال���ح���ق���وق 
اإلن��س��ان��ي��ة واإلع�����الم 
واالت�����ص�����ال، وس���وف 
تتمحور ندواتها حول 
التالية:  ال��م��واض��ي��ع 
المغرب التربوي بين 
الحاضر  إك����راه����ات 
ومتطلبات المستقبل، 
المدرسة والتحوالت 
االجتماعية والقيمية، 
المنظومة  في  القيم 
الكائن  ال��ت��رب��وي��ة: 
قيم  أي��ة  والممكن، 

نريد؟
أشغال  ت���ت���وزع 
ه��������ذه ال���ج���ام���ع���ة 

 300 نحو  فيها  التي سيشارك  الربيعية 
باحث ومهتم من ميدان التربية والتكوين، 
من المغرب وتونس وموريطانيا والجزائر 
واألردن وفرنسا وبلجيكا وكندا، على درس 
الدين  س��ع��د  ال��دك��ت��ور  يلقيه  اف��ت��ت��اح��ي 
العثماني، وأربع جلسات علمية، وورشات 
تكوينية وموائد مستديرة وحفالت توقيع 
ل��ل��ك��ت��ب، ف��ض��ال ع��ن ح��ف��ل ت��ك��ري��م بعض 

الحقل  أغنت  التي  التربوية  الفعاليات 
وإسهاماتها  ب��م��ن��ج��زات��ه��ا  ال���ت���رب���وي 

النوعية.
وستتواصل أشغال الجامعة الربيعية 
على مدى ثالثة أيام بفندق رياض موغادور 
م��ن��ارة ب��م��راك��ش، ب��ح��ض��ور ال��ع��دي��د من 
أمثال: علي بن  المهنيين والمفكرين من 
مصطفى  الدريج،  محمد  مخلوف، 
حدية، سعد الدين 
عبد  ال��ع��ث��م��ان��ي، 
العالم،  ال��رح��ي��م 
إي���م���ان أغ���وث���ان، 
رجاء ناجي مكاوي، 
أحمد أوزي، إدريس 
محمد  ب��ن��س��ع��ي��د، 
عبد  ال��ق��ادر،  بنعبد 
الله الجعفري، محمد 
محمد  ال����دروي����ش، 
الشيكر، العالية ماء 
مصطفى  ال��ع��ي��ن��ي��ن، 
محسن، حسن قرنفل، 
عبد الرحيم العطري، 
ع��ب��د ال���ل���ه ح���ري���ري، 
وجمال بوطيب، أحمد 
ش��������������������راك، ح����س����ن 
إدريس  الوخشاشي، 
فاوبار،  محمد  ك��ث��ي��ر، 
الخمار العلمي، محمد بنطلحة الدكالي، 
سعيدة دوكي دوديو، زهور كرام، سمير 
الصمد  عبد  رشيد  جرموني،  ب��ودي��ن��ار، 
محمد  ك����وب����ري����ت،  س���ع���ي���د  ب���ل���ك���ب���ي���ر، 
البومسهولي، محمد الكباص، إسماعيل 
البقالي،  بهيجة  المريني،  أمينة  زوريق، 

نجيب المنصوري، حميد الشمسدي.

تنظم جمعية »منية مراكش« إلحياء وصيانة تراث المغرب الدورة الخامسة 
من سماع مراكش للقاءات والموسيقى الصوفية. وتهدف هذه الموسمية على 
غرار سابقاتها إلى الحفاظ على تراث عالمي فني وثقافي وروحي من خالل 
اللقاءات العلمية الرصينة والسماع الصوفي والموسيقى الروحية، وتسهم في 
جعل مدينة مراكش واسطة في حديث الشرق والغرب. وتسعى الموسمية كذلك 
للتعريف بالدعائم األساسية لطرائق التصوف والتي هي المعرفة والمحبة، 
وذلك من خالل إقامة مجالس للمذاكرات العلمية ومجالس سماع السماع. وكذا 
إلى االحتفاء بالذاكرة الثقافية للكتبيين بتكريم دار النشر المرموقة »عين الحياة« 

ومديرتها السيدة عائشة كراي هنري التي كرست عملها 
بلدها  بين  وروح��ي  ثقافي  موصول  إلقامة  ال��دؤوب 

أمريكا والثقافة الدينية والفنية اإلسالمية العالية 
النفس. كما تحتفي هذه الدورة بالكاتب والمفكر 
المصري الكبير يوسف زيدان صاحب المؤلفات 
األدبية والعلمية الواسعة االنتشار في وقتنا، 
والذي اقترن اسمه بتجديد األدب العربي بوصله 
بجذوره الروحية العميقة. سماع مراكش لهذه 
السنة يحيي ذكرى الكتبيين وفنون الكتاب كذلك 

بابا  أحمد  الشيخ  ُمقام  استحضار  خ��الل  من 
التمبوكتي في مراكش نهاية القرن 16، والذي يعد 

عن  الحديث  وي��دور  اليوسفية  علماء جامعتها  من 
خزائن المخطوطات بتمبوكتو. وعلى هامش المعرض 

السادس  محمد  وبمتحف  بباريس  »اللوفر«  بمتحف  الكبير 
بالرباط: »المغرب الوسيط إمبراطورية من إفريقيا إلى إسبانيا« تحتفي الموسمية 
بهذه العصور المشرقة الوهاجة من تاريخ المغرب، وذلك من خالل لقاء مع 
الملكية  الوثائق  ومديرة  مؤرخة  سيمو  بهيجة  السيدة  المعرض  مندوبتي 
)الرباط(، والسيدة يانيك لينز مؤرخة ومديرة جناح الفنون اإلسالمية بمتحف 
اللوفر بباريس )فرنسا(. وختاما تحتفي باحة الكتبيين بمجالس السماع والمديح 
وتالوة دالئل الخيرات تكريما ألحد كبار المنشدين من الجيل الجديد األستاذ 

محمد عز الدين.

وزارة الثقافة تحتفل باليوم العالمي 
للمسرح لسنة 2015

وضعت وزارة الثقافة برنامجا وطنيا لالحتفال 
باليوم العالمي للمسرح )27 مارس(، وذلك بتعاون 
بنصالح  الفقيه  لمدينة  ال��ب��ل��دي  المجلس  م��ع 

وبتنسيق مع مؤسسة المسرح 
الخامس  م��ح��م��د  ال���وط���ن���ي 
الجهوية  وال�����م�����دي�����ري�����ات 
اإلقليمية  وال���م���ن���دوب���ي���ات 
وهيآت  المحلية  والجماعات 
وتغطي  ال��م��دن��ي.  المجتمع 
مجمل  البرنامج  هذا  فقرات 
والمسارح  الثقافية  المراكز 
عبر  ال���ع���رض  وف����ض����اءات 
م���خ���ت���ل���ف ج����ه����ات وم�����دن 

المملكة.
ويحفل البرنامج بفعاليات 
عروض  مختلفة:  مسرحية 
مسرحية للكبار والصغار، 
وتوقيع إصدارات مسرحية، 
وتكريم شخصيات مسرحية 
وطنية، وورشات تكوينية 

وتحسيسية، ولقاءات مع فنانين ومبدعين...
وعلى غرار باقي الفضاءات والمنشآت الثقافية، 
بنصالح  الفقيه  بمدينة  الثقافي  المركز  سيشهد 
مسرحيين  ب��ح��ض��ور  م��ت��ن��وع��ة،  فنية  ف��ق��رات 
وش����خ����ص����ي����ات رس���م���ي���ة 
وتتضمن على الخصوص:

- يوم 26 مارس 2015 
على الساعة السابعة مساء: 
»قنبولة«  مسرحية  ع��رض 

لفرقة الشهاب المسرحية. 
 2015 27 م��ارس  ي��وم   -
على الساعة السابعة مساء: 
»شغل  م���س���رح���ي���ة  ع������رض 

العياالت« لفرقة أرلوكان.
قراءة  بالمناسبة  وسيتم 
في  للمسرح  العالمي  ال��ن��داء 
وقاعات  ال��م��س��ارح  م��خ��ت��ل��ف 
العروض. وقد أعده هذه السنة 
البولندي »كريستوف  المخرج 

ورليكوفسكي«.
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العام  السكرتير  ب��إم��ك��ان  ك��ان 
لالتحاد اإلفريقي )كاف( المغربي 
كل  يتفادى  أن  العمراني  هشام 
االنتقادات الالذعة التي وجهت له 
والتي وصلت إلى اتهامه بالخيانة 
العظمى تجاه بلده، وكان بإمكانه 
الوضعية  م���ن  ي��خ��رج  أن  ك��ذل��ك 
عليها،  يحسد  ال  ال��ت��ي  ال��ح��رج��ة 
الماكر  تصميم  من  كانت  والتي 

عيسى حياتو...
كان بإمكانه كذلك أن يتفادى كل 
هذه األشياء الدنيئة لو أنه طلب 
من  يعفيه  أن  »حياتو«  سيده  من 
مهمة المرافعة لصالح الكاف ضد 

بلده المغرب.
بهذا  جميعا  المغاربة  تفاجأ 
نفسه  ل��ه  سولت  ال��ذي  الشخص 
الوقوف ضد المغرب الذي طلب في 
وقت سابق تأجيل نهائيات كأس 
إفريقيا التي كانت ستنظم بالمغرب 

خالل شهر يناير األخير.
ال��ت��أج��ي��ل ول��ي��س ال��رف��ض كما 
إيبوال  داء  بسبب  ال��ك��اف  ت��دع��ي 

الفتاك.
بالرفض  ق��وب��ل  ال��م��غ��رب  طلب 
التام، ووعد حياتو المغاربة بأقسى 
هو  وكما  حرمه  حيث  العقوبات، 
معلوم من المشاركة في نهائيات 
و2019   2017 لسنتي  إفريقيا 
باإلضافة إلى غرامة مالية ناهزت 

10 ماليير سنتيم.
لدى  الموظف  العمراني  هشام 
الكاف، لم يجد أي حرج في الوقوف 
أمام المحكمة الرياضية بسويسرا 
التي  العقوبات  ه��ذه  ع��ن  للدفاع 
أن��زل��ه��ا ح��ي��ات��و وزب��ان��ي��ت��ه ظلما 

وعدوانا ضد المغرب.
البعض سيقول بأن العمراني لم 

يقم إال بمهمته كأجير لدى »الكاف« 
ذلك  يتفادى  أن  بإمكانه  كان  لكن 
بطلب إعفائه من هذه المهمة القذرة 
الكونفدرالية  رئ��ي��س  أراد  ال��ت��ي 
المغرب  بها  يحرج  أن  اإلفريقية 

أمام هذه المحكمة.
تعيين هشام للدفاع عن »الكاف« 
هذا  قبلها  النية،  س��وء  ع��ن  ك��ان 

األخير دون أن يدرس عواقبها.
سكرتير الكاف المغربي األصل 
دخل إلى موسوعة »غينيس« ودخل 
إل���ى م��زب��ل��ة ال��ت��اري��خ م���ن بابها 
الرئيسي، حيث لم نر طوال حياتنا 
شخصا ما، يقف ضد بلده من أجل 

حفنة من الدوالرات.
بالنسبة للمكتب المديري لهذه 
سوى  منها  نر  لم  التي  الجامعة 

األخ���ط���اء ت��ل��و األخ�����رى، ل���م تقم 
تدافع  ولم  البداية،  منذ  بواجبها 
عن الملف المغربي، بكل القوة التي 
كانت تنتظر منها، خاصة بعد أن 
الذي  حياتو  العجوز  ف��ي  وثقت 
وعدها في إحدى االجتماعات التي 
بأن  وال��ص��ورة،  بالكلمة  »وثقها« 
الكاف ستكون »رحيمة« بالمغرب 
شريطة البوح باألسباب الحقيقية 
المغرب  »رفض«  وراء  كانت  التي 

تنظيم هذه البطولة.
ال  ولألسف  الجامعي  المكتب 
تجربة  ذوي  أعضاء  على  يتوفر 
طويلة في هذا الميدان الذي يتطلب 
أعضاء  أن  كما  والدهاء،  الحنكة 
المسائل  ت��رك��وا  ال��ج��ام��ع��ة  ه���ذه 
الجدية، وتفرغوا للصراعات في ما 

المصالح  ع���ن  ول��ل��دف��اع  ب��ي��ن��ه��م 
الضيقة ألنديتهم.

أصبح  ال��ذي  العمراني  هشام 
شخص  مجرد  للمغاربة  بالنسبة 
حياتو  ل�»سيده«  اشتكى  »خائن« 
الضغوطات التي تعرض لها والتي 
وصلت إلى حد االستفزاز والسب 
وال��ش��ت��م م��ن ط���رف أح���د أعضاء 

المكتب الجامعي.
لن ينسى المغاربة هذا الشخص 
الذي أصبح مضطرا أن يبحث عن 
بلد آخر يأويه، كالكاميرون موطن 
ناكر الجميل عيسى حياتو، ألنه لم 
يعد له مكان بين ظهرانينا، وألن 
الوطنية ال تباع وال تشترى، وحب 
الوطن من اإليمان، وال خير يرجى 

من أي شخص يبيع بلده..

قالوا ونقــــــــــــــــول
>> غالم أو ال أحد؟

< لقجع رئيس جامعة كرة القدم
المكسيكية  المسلسالت  إلح���دى  ع��ن��وان  ه��و  ه��ل 

الغبية؟
>> أنا عزيز علي فريق ال��وداد، وما عندي 

معاه حتى مشكل!!
< بن كيران رئيس الحكومة

ياك ما عندكش مع الكرة؟
>> نحن أكبر من أن نغتر بثالثية الذهاب

< باطنا مهاجم الفتح الرباطي
شيء من التواضع...

>> الحارس لعلو ال يملك محتوى »الموديل« 
الذي نشتغل عليه

< فوهامي مدرب حراس المنتخب الوطني
وأنت آش من موديل عندك، واش بعدا عندك مستوى 

وتجربة الحارس الدولي لعلو؟
عاصفة  أم����ام  تنحني  ل��ق��ج��ع  ج��ام��ع��ة   <<

األندية
< المساء

من الخيمة خرج مايل
>> علينا إنقاذ االتحاد الزموري

< المدرب جواد الميالني
حتى فات الفوت...

>> الكرتيلي يجمد الحسابات البنكية التحاد 
الخميسات

< األخبار
تجميد، وإنقاذ، الله يحد الباس...

>> هناك عقليات هاوية في القسم الوطني 
األول، ولن نصل إلى االحتراف

< الركراكي مدرب شباب هوارة
كن تحشم شوية، دربت ثالثة فرق في موسم واحد، 

وتتكلم عن االحتراف، الله يعطينا وجهك
>> الجامعة تعلن الحرب على المنشطات في 

الدورتين األخيرتين من البطولة
< األخبار

اللي نشط راه نشط منذ بداية البطولة
>> مغربي يرافع ضد بلده أمام »طاس« 

< الصباح
مسخوط بالدو هذا

>> العمراني يستنجد بعيسى حياتو
< صحف

تشبث غريق بغريق
ي��ج��ردن��ي من  ب��خ��ائ��ن وال أح���د  ل��س��ت   <<

مغربيتي
< هشام العمراني

أوداكشي اللي درت لبالدك، على من نحسبوه؟

من أخطاء ألخرى..

»خيانة« العمراني وسذاجة المكتب الجامعي

بدون عنوان

المكتب  عليها  أق��دم  طيبة  ب��ادرة 
المسير لنادي الرجاء الرياضي الذي 

اقتنى شقة 
لعائلة المرحوم عبد القادر جالل 
سكنها  من  للطرد  تعرضت  التي 

الوظيفي الذي تملكه وزارة 
الشبيبة الرياضة التي كان 

يشتغل بها المرحوم.
المرحوم عبد القادر جالل الملقب بعبد القادر 
اشتغلوا  الذين  المربين  أكبر  من  كان  »العزبة« 
بصمت، ووهبوا حياتهم من أجل تأطير المئات 
من الشباب الذين وجدوا في هذا الرجل نعم األب 

والمؤطر والمربي.
عبد القادر جالل لم يستفد ولم يعر أي اهتمام للمادة، 
هو  الوحيد  همه  كان  بل  المأذونيات،  وراء  يجر  ولم 

البحث عن المواهب وإعدادهم للمستقبل.
المرحوم اختفى عن األنظار بسبب المرض وقلة ذات 
اليد منذ التسعينيات، حيث »اعتكف« في بيته المتواضع 
بحي درب غلف الشعبي إلى أن غادرنا إلى دار البقاء 

في صمت.
بادرة نبيلة يستحق عليها المكتب المسير كل الشكر 
والتنويه، ألنه أنقذ عائلة بأكملها من الضياع والتشرد، 
وفي نفس الوقت رد الجميل لهذا الرجل الذي أعطى 
ال��ش��يء ال��ك��ث��ي��ر ل��ل��ف��ري��ق األخ��ض��ر ال����ذي س��اه��م في 

تفعيال للتوجه الذي حدده الرئيس كمال 
الملكية  ال��ج��ام��ع��ة  ع��ق��دت��ه  ال���ذي  لحلو 
المغربية لرفع األثقال خالل جمعها العام 
األخير المنعقد بالدار البيضاء يوم 27 
المغربي  المنتخب  األخير، دخل  فبراير 
لرفع األثقال معسكرا تدريبيا طويل األمد 
بالمعهد الوطني موالي رشيد بضواحي 
استعدادا  وذل����ك  ال��ع��اص��م��ة،  ال���رب���اط 
المقبلة  واإلفريقية  العربية  للمنافسات 
اإلقصائية  المنافسات  رأس��ه��ا  وع��ل��ى 
المؤهلة لأللعاب األولمبية المقبلة والتي 
ستقام بريو دي جانيرو البرازيلية صيف 

سنة 2016.
وف���ي ه���ذا اإلط����ار، ق���ام ال��م��دي��ر التقني 
الوطني محمد النحاسي باستدعاء ما ال 
يقل عن عشرين رباعا ورباعة من خيرة 
المغاربة  األب����ط����ال 

ذكورا وإناثا، والذين تألقوا في المنافسات 
على  المغرب  فيها  ش��ارك  التي  الدولية 
امتداد سنة 2014. وقد بلغ عدد الرباعين 
ابتداء  التدريبي  المعسكر  الذين دخلوا 
من يوم الثالثاء 17 مارس 14 بطال وبطلة 
منهم عشرة من الذكور وأربعة من اإلناث، 
على أن يلتحق بهم خالل العطلة المدرسية 
بينهم  من  آخرين  رباعين  ستة  المقبلة 
من  يتمكنوا  ل��م  وبطلتان  ذك��ور  أرب��ع��ة 
بسبب  ب��داي��ت��ه  منذ  المعسكر  ح��ض��ور 

التزاماتهم المدرسية.
ويراهن الناخب الوطني في هذا المعسكر 
التدريبي على األبطال الذين تألقوا في 
بعض المنافسات كالبطولة العربية التي 
التونسية خالل شهر  بالعاصمة  نظمت 
الشاب  رأسهم  وعلى  الماضي،  أكتوبر 
حامل  سنة(   21( بقاضي  أي��وب  الواعد 

الجديد في وزن  العربي  القياسي  الرقم 
أكثر من 105 كلغ. كما يشارك في المعسكر 
كل األبطال الحاصلين على لقب بطولة 
وأيضا  األوزان  مختلف  ف��ي  ال��م��غ��رب 
في  تألقوا  الذين  والرباعات  الرباعين 
خالل  واإلفريقية  العربية  المنافسات 
السنة الماضية، ويتعلق األمر على وجه 
الخصوص بكل من  خالد العابيدي )20 
سنة( من جمعية القدس البيضاوي بطل 
المغرب، ووصيفه أيوب أبو الحبيب )22 
سنة( من نادي أولمبيك اليوسفية في وزن 
85 كلغ، كما يشارك في المعسكر كل من 
مصطفى حالل من نادي القدس البيضاوي 
من  )22 سنة(  لحما  وأي��وب  سنة(   19(
69 كلغ، ثم  أولمبيك اليوسفية في وزن 
أشرف لويزات )19 سنة( من نادي القدس، 
الفتح  من   )28( أفوناس  الجليل  وعبد 

البرنوصي في وزن 62 كلغ، إضافة إلى 
العالي لكصير من أولمبيك  كل من عبد 
اإلله  وعبد  كلغ،   94 وزن  ف��ي  الجديدة 
حلبان من أولمبيك الجدية في وزن 77 
الشهناوي من  الزوبير  إلى  كلغ، إضافة 
جمعية القدس في وزني 77 كلغ و69 كلغ. 
أما في فئة اإلناث فتشارك أربع رباعات 
واعدات كلهن من نادي أولمبيك الجديدة، 
ويتعلق األمر بسكينة جورنان المزدادة 
وسكينة  كلغ،   53 وزن  في   2000 سنة 
مديني البالغة من العمر 17 سنة في وزن 
58 كلغ، وسميرة عراس بطلة العرب لسنة 
2014 في وزن 75 كلغ، وأخيرا خديجة 
لمعيش 19 سنة في وزن أكثر من 75 كلغ، 
قطاع  م��ن  ب��دع��م  المعسكر  ه���ذا  وي��ق��ام 
الشبيبة والرياضة وبمساهمة من اللجنة 

الوطنية األولمبية المغربية.

المنتخب المغربي لرفع األثقال يدخل معسكرا تدريبيا طويل األمد

يكن  ل��م  المتشائمين  أك��ب��ر  حتى 
شباب  ف��ري��ق  يتخبط  أن  ي��ت��وق��ع 
لمدينة  األول  الممثل  المحمدية 
الزهور في كل هذه المشاكل التي 
رمت به إلى القسم الوطني األول.. 
المراتب  ي��ح��ت��ل  ح��ي��ث  »ه������واة«، 
األخيرة المؤدية إلى القسم الثاني 
»هواة« طبعا. فريق شباب المحمدية كان باألمس 
القريب الشبح المخيف لمعظم األندية الوطنية 
بفضل المواهب الكبيرة التي كان يتوفر عليها، 
أصبح اليوم شبحا وقاب قوسين من االنقراض. 
أيننا من شباب الستينيات تحت قيادة بيطابوط، 
والبشير..  ومحمد كالوة، وطرابا، وروبيرطو 

وآخرون.
أين شباب السبعينيات بزعامة المايسترو فرس 
الحدادي  إدريس  الذي شكل ثالثيا مرعبا مع 

واعسيلة.
جيل السبعينيات لم يكن يتكون من هذا الثالثي 
كاإلخوة  كبار  العبون  هناك  ك��ان  بل  فحسب، 

الرعد، واألخوين ميكيل، وولد عايشة، والبشير 
2، وعبد اإلله، وإبراهيم كالوة، والمتألق شان، 

والقائمة طويلة جدا...
المرحوم  باقتدار  يقودها  ك��ان  الجوقة  ه��ذه 
المدرب عبد القادر لخميري الذي تمكن من الفوز 
مع هذه المجموعة بالعديد من األلقاب الوطنية 

وبكأس المغرب العربي.
ولم يقتصر الفريق على هذا الجيل فقط، بل جاء 
من  مجموعة  من  يتكون  جديد  جيل  بعده  من 
الصبار  وال��ح��ارس��ي��ن  كالفاطمي،  ال��م��واه��ب 
والعطومي، وأوبيال، وزوهو، ثم جيل الزياتي، 

وروكي، وشهاب.
كل هؤالء النجوم الذين كانت تزخر بهم مدينة 
كان  بل  الصدفة،  طريق  عن  ت��أت  لم  »فضالة« 
وراءه��م رجال وجنود يعملون في صمت، من 
مدربين، ومربين ومسيرين كالمرحوم أيت منا، 
محمد  الحاج  المرجعي  والمسير  والمتوكل، 
النصيري الذي أعطى الشيء الكثير لهذا الفريق، 
بل كان بمثابة إطفائي لكل المشاكل التي عاشها 

الفريق خالل العقدين األخيرين.
تراكمت  أن  وبعد  النصيري  محمد  السي 
المصائب على الفريق ومن كل جهة، وبعد 
أن تمكن العديد من الوصوليين واالنتهازيين 
من »االنقضاض« على الفريق، فضل االنسحاب 
خدمة  في  الطويلة  خبرته  ليضع  بصمت، 

العديد من الفرق الوطنية التي استفادت 
كالمغرب  ال��رج��ل  ه���ذا  م��ن  ك��ث��ي��را 
الفاسي،  وال��م��غ��رب  ال��ت��ط��وان��ي، 
وحاليا الرجاء البيضاوي. نتمنى 
أن تجتمع كل فعاليات المدينة من 
ومؤسسات  عقاريين،  منعشين 
وسلطات  وت���ج���اري���ة،  ص��ن��اع��ي��ة 
المدينة، حول هذا الفريق الذي ال 
المزرية  الوضعية  ه��ذه  يستحق 
التي ال تليق بهذه المدينة العمالية، 
الماضي  ذو  ال��ف��ري��ق  ب��ه��ذا  وال 

التليد.
فأنقذوا الشباب قبل فوات األوان.

شباب المحمدية يغرق.. يغرق: قـــف

العمراني في 
قفص االتهام

ليـت الشبـاب يعـود يومـا..

املرحوم 
اخلميري

ازدان فراش الودادي المسير السابق والمنخرط حميد حسني 
وحرمه سناء أجراوي بمولود جميل اختارا له من األسماء 

عبد السالم تيمنا بجده.
لصديقنا  التهاني  بأحر  نتقدم  السعيدة  المناسبة  وبهذه 
حسني المعروف بطاسيلي، وإلى زوجته وابنته الصغيرة 
مالك التي كانت تنتظر هذه المناسبة على أحر من الجمر.

المولود الجديد عبد السالم سينضاف وال شك إلى كثيبة 
الوداديين الجدد، والذين سيعول عليهم الفريق األحمر في 
ال��ق��ادم م��ن ال��س��ن��وات، س��واء على أرض��ي��ة الملعب أو في 

المدرجات...
نتمنى أن يعيش عبد السالم حياة سعيدة رفقة أخته مالك 

وبين أحضان والديهما العزيزين.
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الحكاية كما يؤكدها شاهد عيان، تشير 
إلى أن وزير العدل في حلته الجديدة، لم 
تعد تربطه أية عالقة بالمحامي المتشبث 
أكبر  ولعل  اإلن��س��ان،  حقوق  بنظريات 
إحراج لوزير العدل هو صوره القديمة 
التي التقطت له وهو يدافع عن »الملكية 
البرلمانية« قبل أن يتنازل عن كل شيء 
مقابل منصب وزير، تحت ظل »الملكية 

الدستورية..«.
مثل كل »المحتاجين« الذين تفتح لهم 
مصطفى  انقلب  فقد  السماء)..(  أب��واب 
مقدمة  ف��ي  ليقف  ن��ف��س��ه،  ع��ل��ى  ال��رم��ي��د 
األيام  خالل  دشنوا،  الذين  المسؤولين 
للتحقيقات  المركزي  المكتب  األخيرة، 
القضائية، بل إنه وقف مبتهجا إلى جانب 
ومدير  ح��ص��اد،  محمد  الداخلية  وزي��ر 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني 
يراقب  وه��و  الحموشي،  اللطيف  عبد 
باندهاش التجهيزات الرياضية المتطورة 
على  خاصة  ف��رق  لتدريب  المخصصة 
التدخل في ظروف صعبة، على غرار فرق 

التدخل األمريكية.
بشكل  وظ����ه����وره����ا  ال���ف���رق���ة  ه������ذه 
يربطون  الصحفيين  استعراضي، جعل 

بين التجربة المغربية والتجربة األمريكية 
بل إن الجرائد الوطنية أصبحت تتحدث 
عن )إف بي أي »FBI« المغرب(، هل يوجد 
مجال  في  التجربتين  بين  تشابه  فعال 

»التحقيقات المركزية«؟
التحقيق  ف�«مكتب  الشكل،  من حيث   
الفيدرالي األمريكي« تأسس سنة 1908 
وهو تابع لوزارة العدل األمريكية ومقره 
بواشنطن، ويضم مئات المكاتب المنتشرة 
ع��ب��ر ال��ع��ال��م، وه���و أح���د ع��ن��اوي��ن قوة 
االستخبارات األمريكية، التي تصنف من 
بين 10 أقوى أنواع المخابرات في العالم، 
باإلضافة إلى كل من: وكالة االستخبارات 
الخدمات  واس��ت��خ��ب��ارات  البريطانية، 
والموساد  ب��اك��س��ت��ان،  ف��ي  ال��م��ش��ت��رك��ة 
الفيدرالية  وال��م��خ��اب��رات  اإلس��رائ��ي��ل��ي، 
األلمانية، وخدمات األمن الفيدرالية في 
الصينية،  الدولة  أم��ن  ووزارة  روسيا، 
واإلدارة العامة لألمن الخارجي الفرنسي، 
واالستخبارات السرية األسترالية، وجناح 

التحليل والبحث في الهند. 
المركزي  ف�»المكتب  المغرب  في  أما 
للتحقيقات القضائية الذي أسندت مهمة 
اإلش��راف عليه لوالي األم��ن، عبد الحق 

الخيام، الرئيس السابق للفرقة الوطنية 
البيضاء، هو  بالدار  القضائية  للشرطة 
أمني  منتوج  لتقليد  مغربية  محاولة 
أمريكي. وكانت ظاهرة تقليد أمريكا قد 
برزت للعيان بشكل ملحوظ أيام المدير 
حميدو  الوطني،  لألمن  السابق  العام 
العنيكري، الذي كان يحلم بتأسيس هذا 
المكتب بعد أن أسس فرقة شرطة القرب 

»كيس«.
»المكتب  يتبع  ال  أم��ري��ك��ا،  ب��خ��الف 
لوزارة  القضائية«  للتحقيقات  المركزي 
العدل بل إنه يشكل »الوجه المكشوف« 
لعناصر المخابرات التي كانت تشتغل، 
لمراقبة  العامة  »اإلدارة  يافطة  تحت 
اختصارا  والمعروفة  الوطني  ال��ت��راب 
ب�»الديسطي«، وقد سبق ميالد هذا المكتب 
نقاش طويل طاله النسيان فجأة، حول 
عناصر  وأحقية  »أه��ل��ي��ة«  أحقية  م��دى 
الضابطة  صفة  ممارسة  في  الديسطي 
القضائية، وقد كان وزير العدل مصطفى 
الرميد واحدا من معارضي فكرة »إسناد 
الصفة الضبطية« للديسطي، »إنها نقطة 
الذي يغير  القانون  س��وداء في مشروع 
ويتمم قانون المسطرة الجنائية، ويتعلق 

األمر بإسناد صفة الضبطية القضائية 
التراب  لمراقبة  العامة  المديرية  إل��ى 
مصطفى  يتحدث  كان  هكذا  الوطني..«، 
الرميد في شهر أكتوبر من سنة 2011، 
عندما كان رئيسا لفريق العدالة والتنمية 
بمجلس النواب. »نحن نعتقد أن الحكامة 
طرح  أوال  تقتضي  الديمقراطية  األمنية 
ومنحها  اخ��ت��ص��اص،  ذات  م��ؤس��س��ات 
إمكانية الرقابة ووسائلها على األجهزة 
األمنية عموما..«  )المصدر: هسبريس، 
13 أكتوبر 2011(، وقد كان كالمه قريبا 
ال  ال��ذي��ن  الحقوقيين  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م��ن 
ينظرون بعين الرضى إلى إسناد الصفة 
الرئيسة  ومنهم  للديسطي،  الضبطية 
لحقوق  المغربية  للجمعية  ال��س��اب��ق��ة 
كانت  التي  الرياضي،  اإلنسان، خديجة 
غياب ضمانات حقيقية  »في ظل  تقول: 
للشفافية، ومراقبة المؤسسات التشريعية 
والشعبية للشرطة بشكل عام، بما فيها 
ودولة  الوطني،  التراب  مراقبة  مديرية 
حقيقة  يمثل  وبرلمان  والقانون،  الحق 
إرادة الشعب، وفصل حقيقي للسلط حتى 

يتمكن القضاء من لعب دوره، فإن 
لهذه  الصالحيات  ه��ذه  إع��ط��اء 
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مكتب التحقيقات المركزي.. هل هو شيك على بياض من حكومة بن كيران

المغربية  المخابرات  وجه  لتبييض  صفقة  أكبر 

مثل كل »المحتاجين« 
الذين تفتح لهم 

السماء أبوابها)..( 
فقد انقلب مصطفى 

الرميد على نفسه، 
ليقف في مقدمة 
المسؤولين الذين 

دشنوا، خالل األيام 
األخيرة، المكتب 

المركزي للتحقيقات 
القضائية

كان مصطفى الرميد من ألذ 
أعداء المندوب السابق 
إلدارة السجون حفيظ 

بنهاشم، الذي تمت اإلطاحة 
به في ملف مغتصب 

األطفال »دانيال كالفان«)..(، 
ورغم أن العداوة ثابتة بين 

الرجلين، إال أن بنهاشم، 
باعتباره واحدا من رموز 

التحكم في عهد الحسن 
الثاني، كان قد سجل، في 
آخر أيامه، بالمندوبية، ما 

يشبه الهدف على مصطفى 
الرميد باعتباره محاميا 

سابقا للسلفيين)..( خالل 
تبادلهما أطراف الحديث 

في آخر لقاء جمعهما، 
عندما قال له، وهو يضع 

يده على كتفه:»لقد 
أصبحت أكثر تعقال..«، وكان 

بنهاشم يقصد أن الرميد 
أصبح يميز بين العمل داخل 
المؤسسات و»االنتقاد« من 

خارجها.

صحافيون يلتقطون 
بإعجاب كبير صورا ألحد 

أعضاء الفرقة الخاصة 
التابعة للمكتب المركزي 

للتحقيقات القضائية

ـاري
حليلإخبـ
ت
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المؤسسة المعروفة باالنتهاكات الجسيمة 
لحقوق اإلنسان، التي مورست لسنوات 
عديدة، لن يكون إال شرعنة لهذا النوع من 
االنتهاكات، يعني أنها ستصبح تمارسها 

بالقانون« )نفس المصدر(.
كالم الرميد وخديجة الرياضي في وقت 
سابق، يعكس نوعا من عدم االطمئنان 
فريق  بحجم  فريقا  إن  بل  لـ»الديسطي« 
العدالة والتنمية في مجلس ظل يعارض 
حــتــى األيـــــام األخـــيـــرة إســـنـــاد الصفة 
الضبطية لهذا النوع من المخابرات، وهو 
ما تؤكده تصريحات عبد العزيز أفتاتي 
والمحامي محمد بنعبد الصادق كما هي 
موثقة في أرشيف البرلمان: »إن المجال 
ألن  تنظيم،  إلــى  يحتاج  مـــازال  األمــنــي 
لبعض  أصــبــحــت  وإن  »الـــديـــســـطـــي« 
الشرطة  ضابط  صفة  اليوم  مسؤوليها 
القضائية، فهي مازالت تعمل في ظروف 
لحقوق  الــدولــي  القانون  مــع  تــتــالءم  ال 
اإلنسان«.. »إن حفظ األمن حق أساسي 
للمواطنين ويجب أن يكون مصونا من 
حرية  تثبيت  أجــل  من  السلطات  طــرف 
للقانون  محترما  ذلــك  كــان  مــا  التعبير 
الدولي وفي إطار سلمي..«، هكذا كانوا 

يتحدثون.
هذا في ما يتعلق بـ»الديسطي« أما من 
المركزي  المكتب  فـــإن  الــشــكــل،  حــيــث 
للتحقيقات القضائية سيحل عمليا محل 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي 
هي نفسها كانت محل انتقاد دائم بسبب 
غموضها رغم الملفات الكبرى التي كانت 
كملفات:  داخــلــيــا  ســـواء  بــهــا  تضطلع 
اإلرهاب، وكريم الزاز، وخالد عليوة.. أو 
الــنــيــابــة عــن بــعــض البلدان  فــي إطـــار 
البحث  فــرق  عمل  »وبانطالق  األخـــرى، 
المركزي  للمكتب  الــتــابــعــة  والــتــحــري 
بساط  سيسحب  القضائية  لــأبــحــاث 
االختصاصات من الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية، لتباشرها فرق المكتب الجديد 
والتي تضم أزيد 200 إطار أمني، خضعوا 
لتكوينات دقيقة وعالية المستوى داخل 
فرنسا  مثل  دول  في  وخــارجــه  المغرب 
ـــه بعض  وأمـــريـــكـــا«، حــســب مـــا أكـــدت

الصحف.
الصفة  له  أصبحت  إذن،  »الديسطي« 
الفرقة  محل  عمليا  وسيحل  الضبطية 
كانت  التي  القضائية  للشرطة  الوطنية 
بمكتب  الــوطــنــيــة  الــصــحــافــة  تشبهها 
التحقيقات الفيدرالي األمريكي، غير أن 
الحقوقيين كانوا يؤاخذون عليها كونها 
على  دورهـــا  يقتصر  جهة  إلــى  تحولت 
لها  يتعرض  التي  »االنتهاكات  تبييض 
المعتقلون على أيدي فرق أمنية أخرى«، 

»الحقيقة  منتدى  رئيس  أكده  ما  حسب 
واإلنصاف« سابقا، محمد الصبار، الذي 
أصبح اليوم أمينا عاما للمجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان.
»من المؤاخذات التي تسجل على عمل 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي 
للمكتب  رئيسا  اليوم،  رئيسها  أصبح 
كونها  القضائية،  للتحقيقات  المركزي 
»ليس لها مقر محدد من أجل التثبت مما 
على  يتعذر  كما  موقوفون،  بها  كان  إذا 
التأكد من  العامة والحالة هاته  النيابة 
أسماء األشخاص الموقوفين، وتواريخ 
الوضع تحت الحراسة النظرية. باختصار 
إذن، إن هذه الفرقة تبقى غير مراقبة من 
طرف النيابة العامة، كما يسجل عليها 
الحراسة  بتمديد مدد  آخر مرتبط  عيب 
يثبت  محضر  هناك  ليس  إذ  النظرية، 
تمديد مدد الحراسة النظرية للموقوفين«، 
الدار  بهيئة  المحامي  يؤكده  ما  حسب 
في  الحاتمي  اللطيف  عبد  الــبــيــضــاء، 
تصريح سابق )المصدر: المساء، عدد 26 

ماي 2009(.
»المخابرات«  تكليف  إن  القول  يمكن 
بالتحقيق مع بعض المشتبه فيهم، يعني 
عمليا أن الجهاز المكلف بالتجسس هو 
وتقديم  االعتقال  سيتولى  الــذي  نفسه 
ذلك  أال يعني  لكن  للمحاكمة،  المتهمين 
أننا أصبحنا في »دولة بوليسية«؟ ومتى 

تــوصــف إحــــدى الـــــدول بــكــونــهــا دولة 
الدولة  »تــوصــف  الــجــواب:  بوليسية؟ 
بكونها بوليسية ألن االستخبارات األمنية 
األمني  الحكم  نظام  قطب  تشكل جوهر 
الحاكمة  والطبقة  الحاكم  عن  المدافع 
كجزء ال يتجزأ من الطبقات المسيطرة 
كأقلية مهيمنة، ثم إن هذا القطب األمني 
المخزني  للهرم  المركزية  النواة  يشكل 
أجهزتها  بـــتـــعـــداد  لـــلـــدولـــة  الـــقـــهـــري 
االستخباراتية«.. )مقتطف من محاضرة 
ألقاها عبد السالم شاوش، عضو مرصد 

العدالة بالمغرب في مارس 2012(.
الشاوش واحد من الحقوقيين الذين 
ال ينظرون بعين الرضى إلسناد الصفة 
الضبطية إلدارة مراقب التراب الوطني، 
لماذا؟ ألنه كغيره من الحقوقيين يعتبر 
أن »الديسطي ظلت مسؤولة لعدة سنوات 
عن ملفات االختطاف واالعتقال واالحتجاز 
وإعداد ملفات ملفقة..« )نفس المصدر(، 
غير أن الحديث بهذا الشكل المطلق قد 
ال يكون له مكان في مغرب اليوم، حيث 
عمل جميع  الدستور  يؤطر  أن  يفترض 

المؤسسات.
قد يقول قائل إن عمل المكتب المركزي 
للتحقيقات القضائية يشكل طفرة نوعية 
المجال األمني، ال سيما أن الصور  في 
التدخل  لطريقة  التلفزيون  بثها  التي 
تعطي االنطباع بأن المغرب أصبح أكثر 

اإلرهابية،  الجريمة  محاربة  في  نضجا 
لم  مكتبا  أن  نفسر  أن  يمكن  كيف  لكن 
ساعة،   48 ســوى  تأسيسه  على  يمض 
الرأي  فيها  يخبر  صحفية  نــدوة  ينظم 
الــعــام بــأنــه ألــقــى الــقــبــض عــلــى شبكة 
الغتيال  تخطط  كانت  خطيرة  إرهابية 
شخصيات مدنية وعسكرية، بعد 5 أشهر 
من التعقب.. ليطرح السؤال عن الجهة 
فالحالة  اإلرهابيين،  تتعقب  كانت  التي 
هاته ال تخرج عن أمرين؛ إما أن عبد الحق 
اإلعالن  قبل  كان يمارس مهمته  الخيام 

تكلفت  »الديسطي«  أن  أو  عنها رسميا، 
بالمهمة قبل مجيئه)..(.

تجدر اإلشارة كذلك إلى أن »الديسطي« 
فروع  مــن  واحـــدا  فرعا  تشكل ســوى  ال 
المخابرات المغربية فضال عن كونها لم 
تخرج إلى العلن بشكل كامل، فهي تشكل 
أحد األجهزة التي يحكمها النزوع نحو 
التنافس مثل: اإلدارة العامة للدراسات 
يترأسها  التي  »الدجــيــد«  والمستندات 
ياسين المنصوري، وجهاز االستعالمات 
العامة »RG«، والمديرية العامة للشؤون 
الداخلية »DAG«، باإلضافة إلى مكاتب 
ومكاتب  الملكية،  المسلحة  الــقــوات 
وأجهزة  الــمــلــكــي..  الـــــدرك  ــرات  مــخــاب

أخرى.
ما الذي حصل بين األمس واليوم حتى 
البحث  الرميد مثال من  انتقل مصطفى 
يؤكده  ما  حسب  تــمــارة)..(  معتقل  عن 
سؤال شفوي سابق طرحه بالبرلمان، إلى 
الدفاع عن »الديسطي«، حيث أصبح يقول: 
»ال أرى مانعا في إسناد الصفة الضبطية 
المسؤول  لقاء  طلبت  وقــد  للديسطي.. 
)الحموشي(  الــجــهــاز  هـــذا  عــن  األول 
فبراير   8 بريس،  هبة  موقع  )المصدر: 

.)2012
فالرميد  والــيــوم،  األمــس  بين  شتان 
اليوم يقول: »ال وجود لمعتقالت سرية 
فــي الــمــغــرب« )الــمــصــدر: مــوقــع تلكس 
بريس، 28 فبراير 2014(، ويمكن اعتباره 
واحــــدا مــن مــتــزعــمــي خــط الـــدفـــاع عن 
»الديسطي«، منذ اليوم الذي تكلفت  فيه 
عناصر المخابرات بحراسة الفيال التي 
يقطنها عن طريق المداومة، وال شك أنه 
عـــرف قــيــمــة الــمــخــابــرات عــنــدمــا وجد 
األمنيين يحاصرون بيته من أجل حمايته 
الداخلية،  بعد تهديده شأنه شأن وزير 
محمد حصاد، من طرف جماعات إرهابية 
12 غشت  عــــدد:  ــمــســاء،  ال )الــمــصــدر: 

.)2014
في  للعلن  »الديسطي«  إخــراج  صفقة 
أوج قوة مدير المخابرات عبد اللطيف 
في  أوســمــة  على  الــحــاصــل  الحموشي 
لم تظهر قيمتها بعد  الداخل والخارج، 
من  مــدة  بعد  إال  نجاعتها  تظهر  ولــن 
الممارسة، وال شك أن التسريع بتشكيل 
المجلس األعلى لأمن سيكون له دوره 
في ضبط توازنات هذا الجهاز، أو على 
المركزي  المكتب  تحركات  »ضبط  األقل 
أمريكا  فتقليد  القضائية«..  للتحقيقات 
ليس بالشيء الذي يمكن الوثوق بوجاهته 
من  مهما  جــزءا  أن  طالما  سهولة،  بكل 
الــشــعــب األمــريــكــي ال يــثــق فــي حكومة 

بلده.
للوقوف على ذلك، يكفي أن نقرأ مقتطفا 
من النداء التاريخي الذي رفعه المئات 
المعارضين  أمريكا،  في  المثقفين  من 
»للحرب والعدوان«، وسانده مثقفون من 
تبرؤ  ما يؤكد بجالء  أخــرى، وهو  دول 
الشعب من إدارته، منذ أحداث 11 شتنبر 
2001، وفي ما يلي أهم فقرات هذا النداء 
في  الشعب  إن  يقال  ال  »كــي  التاريخي: 
الواليات المتحدة األمريكية لم يفعل شيئا 
حين أعلنت حكومته حربا ال حدود لها 
وأسست لمبادئ قمعية متصلبة جديدة، 
نحن الموقعون والموقعات أدناه، ندعو 
إلى  األمريكية  المتحدة  الواليات  شعب 
مقاومة السياسات والتوجهات السياسية 

 11 غــداة  انبثقت  التي  العامة 
تشكل  والـــتـــي   ،2001 شــتــنــبــر 

كي ال يقال إن الشعب في الواليات المتحدة األمريكية لم يفعل شيئا حين أعلنت حكومته حربا ال 
حدود لها وأسست لمبادئ قمعية متصلبة جديدة، نحن الموقعون والموقعات أدناه، ندعو شعب 

الواليات المتحدة األمريكية إلى مقاومة السياسات والتوجهات السياسية العامة التي انبثقت غداة 
11 شتنبر 2001

إن هذه الفرقة 
تبقى غير مراقبة 

من طرف النيابة 
العامة، كما يسجل 

عليها عيب آخر 
مرتبط بتمديد مدد 

الحراسة النظرية، 
إذ ليس هناك 

محضر يثبت تمديد 
مدد الحراسة 

النظرية 
للموقوفين..

الرميد قبل الوزارة ليس هو الرميد بعد الوزارة.. انتقل من مهاجمة »الديسطي« إلى الدفاع عنها

»األسبوع« كانت أول جريدة توقعت تعيين عبد الحق الخيام مديرا للمكتب 
المركزي للتحقيقات القضائية في عدد 19 فبراير 2015



مخاطر جدية تهدد شعوب العالم أجمعين.. إذ نؤمن 
بأن الشعوب والدول تملك حق تقرير مصائرها، حرة 
من القيود العسكرية التي تفرضها القوى العظمى 
كما نؤمن بأن األشخاص الذين إما اعتقلتهم الحكومة 
األمريكية أو حاكمتهم، البد من أن يتمتعوا بالحقوق 
واإلج����راءات  األع����راف  عليها  تنص  ال��ت��ي  عينها 
المتعارف عليها.. ونحن نؤمن أيضا بأنه البد من 
إذ  التساؤل والنقد والمعارضة وحمايتها،  تثمين 
أننا نعي أن حقوقا وقيما كهذه تكون دوما موضع 
نقاش والبد من النضال من أجلها.. إننا نؤمن بأنه 
يجب على أصحاب الضمائر الحية، ذكورا وإناثا، 

أن يتحملوا مسؤولية ما تفعله حكوماتهم، فيجب 
علينا أوال معارضة الظلم الذي يرتكب باسمنا، لذا 
ندعو كل األمريكيين واألمريكيات لمقاومة الحرب 
والقمع اللذين فرضا على العالم أجمع من قبل إدارة 
بوش، كونهما عمل ظالم، ال أخالقي وغير شرعي، 
وقد أخبرنا مناصرة شعوب العالم أجمعين. نحن 
أيضا شاهدنا مصدومين أحداث 11 شتنبر 2001 
األبرياء  آالف  بمقتل  فجعنا  أيضا  نحن  المرعبة، 
وذعرنا من مشاهدة المجزرة الفظيعة، حتى عندما 
بغداد..  من  كل  في  مماثلة  ذكرى مشاهد  استعدنا 
وقبلها فيتنام وال يسعنا إال أن نضم صوتنا إلى 

صوت ماليين األمريكيين الذين تساءلوا لماذا حدث 
شيء كهذا.. إال أن الحداد ما كان بالكاد يبدأ حتى 
الثأر.. ووضعوا  لروح  العنان  األرض،  قادة  أطلق 
سيناريو مفرط في التبسيط عن الخير مقابل الشر، 
والذي تم تناوله من قبل وسائل إعالم طيعة وخائفة 
في آن واحد.. فقالوا لنا أن التساؤل عن سبب حدوث 
الكارثة يقارب الخيانة، ولم يعد هناك حيز ألي جدل.. 
أو  أخالقية  أو  أسئلة سياسية  أية  تعد هناك  ولم 
شرعية، وأمسى الجواب الوحيد المحتمل هو الحرب 
في الخارج والقمع في الداخل.. ولم تكتف إدارة بوش 
بمهاجمة  وباسمنا،  الكونغرس،  من  إجماع  بشبه 

ولحلفائها،  لنفسها  عنوة  انتزعت  بل  أفغانستان، 
الحق في أن تغدق في إرسال قوات عسكرية ألي مكان 
لذلك  الوخيمة  النتائج  زم��ان.. وقد طالت  أي  وفي 
الفلبينيين وصوال إلى فلسطين، حيث خلفت الدبابات 
والخراب  الموت  وراءه��ا  اإلسرائيلية  والجرافات 
الهائل.. وتحضر الحكومة اآلن علنا لشن حرب شاملة 
 11 بأحداث  صلة  تربطه  ال  بلد  وهو  العراق  ضد 
شتنبر المرعبة، أي عالم سيصبح عالمنا إذا باتت 
الحكومة األمريكية حرة طليقة ترسل فرق الكوماندو 
والمجرمين والقنابل حيثما تشاء؟ )المصدر: جريدة 
الحياة، عدد 20 غشت 2002(. انظروا للمصادفة مع 
المغرب، من حيث  في  الملك والشعب  ثورة  ذكرى 

تاريخ اإلصدار.

تجدر اإلشارة إلى أن 
»الديسطي« ال تشكل سوى 

فرعا واحدا من فروع المخابرات 
المغربية، فضال عن كونها لم 

تخرج للعلن بشكل كامل، 
فهي تشكل أحد األجهزة 
التي يحكمها النزوع نحو 

التنافس مثل اإلدارة العامة 
للدراسات والمستندات 

»الدجيد«
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أحد مظاهر »التخلف األمني« لطريقة 
تفكيك حقيبة يشتبه في كونها مفخخة، 

وهي إحدى الصور التي عجلت بخروج 
المكتب المركزي للتحقيقات



الماراطون 
األول للرباط

ستحتضن العاصمة بتاريخ 19 أبريل 2015 
الماراطون األول للرباط، وهو تظاهرة رياضية 
والدار  مراكش  مدينتي  إليه  سبقتنا  عالمية 
البيضاء. ودون شك بدأت مالمح مدينة األنوار 
واالهتمامات  األن��ظ��ار  إليها  لتجذب  تظهر 
من مؤهالت سياحية  به  تزخر  بما  للتعريف 
هو  الماراطون  وحدث  وإنسانية.  وتاريخية 
تنمية  في  واستثماره  لتوظيفه  ثمينة  فرصة 
مجاالت ظلت جامدة ومجهولة ومهمشة منها: 
اآلثار التاريخية الثمينة التي توجد في المدينة 
العتيقة، وفي حي يعقوب المنصور وفي حي 
اليوسفية وفي حي أكدال، وفي حي المحيط، 
وفي حي العكاري. فبدال من االستفادة من تلك 
اآلثار وجعلها في خدمة التنمية المحلية لتلك 
المغاربة  ال��س��ي��اح  زي����ارات  بفضل  األح��ي��اء 
واألجانب، »أعدموا« كل ما هو آثار وأحاطوه 
من كل جانب باألسواق العشوائية والفوضى 
في كل شيء حتى تحولت تلك الحومات إلى 
مناطق يصعب التجول فيها أو حتى المرور 
تفوت  التي  الجوطيات«  »مافيات  ألن  منها، 
»البنيقات« بمقابل مادي يوميا مدخوله حوالي 
أرب��ع��ي��ن م��ل��ي��ون��ا، ه���ي ال��ت��ي ت��س��ي��ط��ر على 

الوضع.
وقبل شهر، بدأت معالم تحرير هذه اآلثار 
من الحصار الذي كان مضروبا عليها وتم فك 
»البنيقات«  في  تتاجر  كانت  التي  اللوبيات 
وتنفس  حريتها  القديمة  المدينة  واستعادت 
ال��س��ك��ان ال��ص��ع��داء، وس��ت��ق��ول��ون م��ا عالقة 
الماراطون بهذه »الفدلكة«؟ فنجيب: لها عالقة 
وطيدة، ألن اختيار المدينة المرشحة يتم بناء 
على مواصفات ومعلومات عن مرافقها وآثارها، 
لذلك  وتجارها،  سكانها  وتنظيم  وتاريخها، 
الماراطون  تظاهرة  من خالل  ملزمة  فالرباط 
بتأكيد تغيير مسارها العشوائي في األسواق، 
والسير، واآلثار، إلى مسار في اتجاه النهضة 

اإلنسانية لتصحيح ما أفسده الفاسدون.
فالماراطون األول سينقل عبر جل القنوات 
التلفزية العالمية ومعه المناظر العامة للرباط 
من طرق، وحدائق، وممرات للراجلين، وعالمات 
مرور  تنظيم  وأض����واء  وال��ت��ش��وي��ر،  ال��س��ي��ر 
ال��س��ي��ارات، إل���خ... وك��ل ه��ذه األم���ور ه��ي من 
اختصاصات »حبيبنا« المجلس الجماعي، فهل 
يا ترى على علم بهذه التظاهرة حتى ال نقول 
ماذا هيأ لها؟ فلقد كان من المفروض أن يجند 
لها لجنته المكلفة بالرياضة والشباب ولجنته 
المختصة في األنشطة الثقافية واالجتماعية 
والسياحية لوضع الترتيبات الالزمة إلظهار 
الرباط للعالم بأنها فعال مدينة األنوار، وأنها 
مسيرة من طرف منورين ومبتكرين ومناضلين، 
 250 حوالي  استدعاء  سيتم  ه��ذا  من  وأكثر 
جمعية التي تستفيد من طرف البلدية من منح 
سخية كل سنة، ويطلب منها التطوع للوقوف 
مع المدينة في هذه التظاهرة، فهذه الجمعيات 
ومنذ سنوات وهي تتوصل بماليين الماليين 
من أموال السكان، وجاء الوقت لتقدم خدمة 
تفعل؟ وهل  فهل  »بصلة«!  ال تساوي  صغيرة 
التنظيم بدعوة  المكلفتان في  اللجنتان  تفكر 
في  للمساهمة  التقليدية  ال��ص��ن��اع��ة  ق��ط��اع 
التظاهرة، بمعرض لمنتوجات الفخار والخزف.. 
وغيرها تخلد تاريخ هذا الماراطون؟ فتعرض 
تلك المنتوجات على طول الطرقات التي سيمر 
منها الرياضيون؟ ثم ما هو دور السكان؛ هل 
مثل:  للمتسابقين  خدمات  تقديم  أم  الفرجة؟ 
والنظام  وال���ت���ش���ج���ي���ع  ال����م����اء  ق���������ارورات 

والتنظيم..؟
عن  تفصلنا  ال  للرباط  األول  ال��م��اراط��ون 
وك��م��ا تالحظون،  ي��وم��ا،   25 ت��اري��خ��ه س��وى 
فالمجلس الجماعي )وال هو هنا(، فنتمنى أن 

يتحرك إلنجاح هذه التظاهرة العالمية.

حديث العاصمة

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

ال���ش���رط���ة اإلداري���������ة هي 
للمجلس  ت��اب��ع��ة  »م��ص��ل��ح��ة« 
مهامها:  وم����ن  ال��ج��م��اع��ي 
ال��م��راق��ب��ة وض���م���ان األم����ن، 
وتعزيز دور الجماعة في مجال 
السير والجوالن في الطرقات، 
ال��م��ج��ال بالضبط  وف��ي ه��ذا 
ه��ن��اك ان��ت��ك��اس��ة ك��ب��ي��رة في 
لتطور  مواكبته  وفي  ضبطه 
المجتمع الرباطي. في الواقع 
التي  الشرطة  لهذه  ال وج��ود 
الجماعي  ال��م��ي��ث��اق  أق���ره���ا 
والدليل أمامكم في الفوضى 
لنأخذ  الطرقات.  في  العارمة 
العشرات،  م��ن  واح���دا  م��ث��اال 
»المنظمة«  األض�����واء  م��ث��ال 
فهذه  ال����س����ي����ارات؛  ل���م���رور 
األضواء سواء في تقنيتها أو 
تموقعها  في  أو  منظرها  في 
تعود إلى فضاء قرية وال عالقة 
مدينة  ب���ش���وارع  ب��ت��ات��ا  ل��ه��ا 
المملكة،  ع��اص��م��ة  األن������وار 
أضواء تكلف طاقة وتجهيزات 
سنة،  كل  وف��ي  ماليين  بعدة 
ومع ذلك فهي أض��واء بشعة 
هذه  التقنية،  سيئة  المنظر، 
التقنية التي تطورت في عدة 

مدن، حتى بلدية مدينة لشبونة 
البرتغالية اقترحت منذ سنة 
1992 تجهيز الرباط بمحطة 
تحت أرضية للتحكم في السير 
من خالل األضواء والكاميرات، 
ك���ان ذل���ك االق���ت���راح ف��ي تلك 
السنة من القرن الماضي، فأما 

الوضع  ت��ده��ور  فلقد  ال��ي��وم 
في  وب��األخ��ص  فظيع  بشكل 
مفترق الطرق التي »تنظمها« 
متجاوزة  جد  أض��واء  حاليا 
الحقيقة  ف��ي  وق��دي��م��ة، وه��ي 
تعرقل السير بدال من تسهيل 
انسيابه، فيضطر السائق إلى 

االنطالق من نقطة ليتوقف بعد 
20 م��ت��را ف���ي ن��ق��ط��ة أخ���رى 
الممل  ال��وق��وف  ه��ذا  ويتكرر 
المدينة،  كل  في  المنظم  غير 
في حين توجد اليوم تقنيات 
كانت منذ 1990 موجودة في 
كبريات عواصم الدنيا تسمح 

بتسهيل مرور السيارات من 
نقطة  آخ��ر  إل��ى  ملتقى  نقطة 
في  للتوقف  يضطر  أن  دون 
تقنية  بفضل  أمامه  ملتقيات 
األضواء التي عندما تكون في 
اللون  فذلك  األخ��ض��ر،  اللون 
التالية،  األض�����واء  ك��ل  ي��ع��م 
وعندما ينتقل إلى األحمر، ففي 
عندنا  أما  أحمر،  الشارع  كل 
ش�����ارع محمد  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق 
الخامس لتتوقف في ضوء وما 
حتى  ب��أم��ت��ار  ت��ت��ج��اوزه  إن 
تتوقف في نفس الشارع وتكرر 
ذلك أكثر من خمس مرات على 
طول مائة متر، وهذا بالطبع 
من مأموريات الشرطة اإلدارية 
التي  الجماعي  المجلس  في 
ت���ن���اس���ت م��ع��ض��ل��ة وك���ارث���ة 
ومصيبة التوقف في األضواء 
المهيكل  وغير  المنظم  غير 
لالرتفاع  ال���م���واك���ب  وغ���ي���ر 
العربات  ع���دد  ف���ي  ال��م��ه��ول 

بمدينة الرباط.
الشرطة اإلدارية هي قبل كل 
شيء آلية لضمان أمن السير 
وال����ج����والن، ف��ه��ل ت��ع��ي هذه 

المسؤولية؟

الشرطة اإلدارية في الرباط غير منظمة
 وال مجهزة وال واعية بخطورة اختصاصاتها

لنبدأ بحزب االستقالل، عندما سجل 
بفوزه  العاصمة  ف��ي  انتصاراته  أول 
بمقعد برلماني ورئاسة مجلس العمالة 
عواد،  الحميد  عبد  االستقاللي  بفضل 
وفاز فوزا تاريخيا بمقاطعة حسان التي 
وترأسها  ل��الش��ت��راك��ي��ي��ن  ق��ل��ع��ة  ك��ان��ت 
االستقاللي سعد بنمبارك، وفتح فتحا 
مبينا مقاطعة الجامعة أكدال - الرياض، 
البوزيدي،  وترأسها االستقاللي محمد 
فأين هي اآلن هذه األسماء االستقاللية؟ 
فاألول غادر، والثاني استقال، والثالث 

انشق والتحق ب�»بال هوادة«.
ولنعرج على حزب الحركة الشعبية، 
وهو الذي ذاق أول حالوة للذة الرئاسة 
في الرباط على يد الحركي سعيد أولباشا 
العاصمة  عمالة  مجلس  ت���رأس  ال���ذي 
الحزب  وينتصر  للمملكة،  السياسية 
مجلس  برئاسة  ملحوظة  ان��ت��ص��ارات 
المرافق  ك��ل  على  ويسيطر  الجماعة 
الجماعية بقيادة الحركي عمر البحراوي 
برلمانيا،  مقعدا  للحزب  ضمن  ال���ذي 
مقعد  ب��إض��اف��ة  االن��ت��ص��ارات  وتستمر 
برلماني ورئاسة مجلس العمالة للحزب 

ال��ق��ادر تاتو،  ال��ح��رك��ي عبد  ه��دي��ة م��ن 
ه���ؤالء  م��ص��ي��ر  ش���ك  دون  وت���ع���رف���ون 
الفاتحين؛ فاألول انتفض وترأس لجنة 
لإلصالح والتصحيح، والثاني ابتعد من 
في  عضويته  جمدوا  والثالث  الحزب، 

الهياكل الحزبية.
فهؤالء األطر سواء في حزب االستقالل 
نجحوا  الشعبية  الحركة  حزب  في  أو 
على  حزبيهما  رس��م  في  باهرا  نجاحا 
الرباط  لمدينة  السياسية  الخريطة 
وع��م��ل��وا ع��ل��ى ف����رض م��ك��ان��ت��ه��م��ا في 
العاصمة، والجهة. واليوم نتساءل: ما 
مصير الحزبين بدون صناع أمجادهما 
»الصناع«  الفتح؟ وهل هؤالء  رباط  في 
أدوا ثمن انتصارات الحزبين؟ أم أنهم 
ضايقوا بهذه االنتصارات زمالءهم؟ أم 
أن الحزبين يفضالن مدنا غير العاصمة؟ 
كل شيء ممكن؛ فباستثناء حزب االتحاد 
أكثر  األح��زاب  باقي  تهتم  االشتراكي، 

بالمدن والقرى األخرى.
نعلم بأن هناك مشاورات واتصاالت 
وتدخالت لمحاولة جمع الشمل، ونعلم 
الحركة  ف��ي  الغاضبين  ال  ب��أن  أي��ض��ا 

ف���ي حزب  ال��م��ن��ش��ق��ي��ن  وال  ال��ش��ع��ب��ي��ة 
االستقالل ينوون »الطالق« الرجعي، بل 
يرغبون وهذا من حقهم في اعتبارهم من 
في  المتموقعين  المدافعين  المكافحين 
إلسماع  »القتالية«  األمامية  الصفوف 
وإبراز سياسة حزبيهما، وذلك بتقريبهما 
من القرارات، فال يعقل أن يبقى ممثلو 
العاصمة السياسية خارج التغطية، إننا 
بكل  قوي  استقالل  حزب  نريد  كسكان 
سياسية  بحنكة  تمتاز  التي  عناصره 
فريدة، وبتكوين في الممارسة الجماعية، 
ونرغب في َلِمّ شمل حزب الحركة الشعبية 
في  االن��ت��خ��اب��ات  مواجهة  م��ن  ليتمكن 
جماعة الرباط، وليفاجئنا كما هي العادة 
بالنتائج الحسنة. وإال، فالكارثة تنتظر 
الحزبين في مقاطعات المدينة، ولن نغفر 
الحركة  لحزب  وال  االستقالل  لحزب  ال 
الشعبية السماح في العاصمة ال لشيء 
لتيارات  شخصية  ن���زوات  إلرض���اء  إال 
على  ن��الح��ظ  أن  ويؤسفنا  مصلحية. 
عبد  مثل:  مناضلين  »نسيان«  الحزبين 
وعمر  االس��ت��ق��الل،  م��ن  ع���واد  الحميد 

البحراوي من الحركة الشعبية.

هل يتخلى حزبا االستقالل والحركة عن الرباط؟

في  التقطت  ص���ورة 
لعلو  لشارع   18 القرن 
العتيقة،  ب��ال��م��دي��ن��ة 
البنايات:  في  وتمعنوا 
وفنادق  راق���ي���ة،  م���ق���اٍه 
بهندسة  ودي��ور  فخمة، 
م����ع����م����اري����ة م���م���ي���زة، 
فأما  جميلة،  وحديقة 
في القرن 21، فالحظوا 
الجمالية  اخ���ت���ف���اء 
وظ������ه������ور ال���ب���ش���اع���ة 
وال���������������ف���������������وض���������������ى 

والجوطيات.

كل الناجحين من المناضلين تم
طردهم أو انشقوا أو استقالوا!

جمعيات   3 ت��ط��وع��ت  السبعينيات،  ف��ي 
اخلامس  محمد  بشارع  ن��اف��ورات   3 لتشييد 
»تلهف«  وال���ي���وم  ف���ي اجل���م���ال،  آي���ة  ت����زال  ال 
وعينية  مالية  مساعدات  جمعية   250 حوالي 
ليسأل  منتخب  أي  يتشجع  ولم  اجلماعة،  من 
عن مردودية اجلمعيات املستفيدة على ساكنة 

العاصمة؟

شفاه  بركاش،  مصطفى  القائد  كان 
الثمانينيات  أواخ��ر  في  املتقاعد  الله، 
ينظم كل سنة في شهر مارس »مهرجان 
فيه  وت��ش��ارك  ح��س��ان  بحديقة  ال��رب��ي��ع« 
واجلمعيات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ؤس���س���ات 
أي  السكان  ميزانية  يكلف  وال  احمللية، 
مقاطعة حوالي  كل  تنفق  واليوم  درهم، 
يسمونها  »ش���وه���ة«  ع��ل��ى  م��ل��ي��ون��ا   25
»مهرجان«، فشافى الله السي مصطفى.

األزرق  امل���وم���ن  ع��ب��د  اجل��ل��ي��ل  ال��ش��ي��خ 
ال���ف���راش م��ن��ذ ش���ه���ور، وق����د اشتهر  ط���ري���ح 
بعدها،  وم��ا  والتسعينيات  الثمانينيات  ف��ي 
مب��س��اه��م��ات��ه ال��ق��ي��م��ة ف��ي ت��أط��ي��ر رب���اط الفتح 
للسي  فدعواتنا  ورياضيا،  واجتماعيا  ثقافيا 
عبد املومن بالشفاء، ومدينته الرباط لن تنسى 

تضحياته من أجل نهضتها.

نصادف  عندما  كرباطيني  نخجل 
س���واح���ا ي��ب��ح��ث��ون ع���ن م���رح���اض فال 
بالتقاط صور معبرة  فيكتفون  يجدونه، 
على  حاجاتهم  يقضون  وه��م  ملواطنني 
أكشاكا  أن  علما  واحل��ي��ط��ان،  األس���وار 
كل  ف��ي  م��وج��ودة  متنقلة  م��راح��ي��ض   -
عاصمة  ف��ي  إال  امل��ت��ح��ض��رة  ال��ع��واص��م 

مدينة األنوار.

أسرار العاصمة

أرشيف الرباط

< العدد: 830الرباط يا حسرة
< الخميس 26 مارس 2015

 alousbouea@gmail.com
17

نموذج لفوضى السير 
والجوالن بالرباط



»إرفالن«  قبيلة  ساكنة  نظمت 
بطاطا،  »أق���اي���غ���ان«  ب��ق��ي��ادة 
وقفة  ال���م���اض���ي،  األس����ب����وع 
المحكمة  أم����ام  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
لمؤازرة  ب��ط��اط��ا،  االب��ت��دائ��ي��ة 
المعتقلين الثالثة المتواجدين 
حاليا بالسجن المحلي لطاطا، 
ولم يخلف تدخل عناصر األمن 
أية  ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن  ل��ت��ف��ري��ق 

إصابات.
»إرفالن«  منطقة  وعرفت  ه��ذا، 
احتجاجات  أق��اي��غ��ان،  بقيادة 
ق��وي��ة ف���ي األس���ب���وع م���ا قبل 
الماضي، احتجاجا على ترامي 
أح��د األش��خ��اص م��ن المنطقة 
أراضي  م��ن  هكتار   200 على 
امتالكه ألي سند  القبيلة دون 

قانوني.

بجماعة  »تمنات«  دوار  اهتز 
اشتوكة  بإقليم  عميرة«  »أي��ت 
أي��ت ب��اه��ا، م��ؤخ��را، على وقع 
جريمة قتل بشعة نفذتها زوجة 
في حق زوجها بعدما وجهت له 
طعنات قاتلة بسكين المطبخ.

مطلع،  مصدر  شهادة  وحسب 
ف���إن خ��الف��ا ح����ادا ن��ش��ب بين 
الزوجة  معه  دخلت  الزوجين، 
لتتوجه  هيستيرية  حالة  ف��ي 
المنزل  م��ط��ب��خ  إل���ى  م��ب��اش��رة 
وتوجه  الخضر  سكين  حاملة 
مستوى  على  لزوجها  طعنات 

القلب أردته قتيال.

على  تارودانت  استفاق سكان 
وقع جريمة اغتصاب بطلها ابن 
ص����اح����ب ض���ي���ع���ة ف���الح���ي���ة، 
وضحيتها طفلة ذات 3 سنوات 
بمنطقة »أوالد مسعود« ضواحي 

المدينة.
وبدأت تفاصيل الواقعة، عندما 
كانت الطفلة عند خالتها بإحدى 
نواحي  الفالحية  الضيعات 
 10 تزيد عن  لمدة  ت��ارودان��ت، 
البالغ  أيام، حيث أقدم المهتم 
س��ن��ة مستغال   26 ال��ع��م��ر  م��ن 
بضيعة  الطفلة  وج��ود  فرصة 
أفعاله  عليها  ليمارس  وال��ده، 

الوحشية)..(.

األفارقة  م��ن  ال��ع��ش��رات  احتج 
البريد  أم���ام س��اح��ة  األج��ان��ب 
الشرطة  وج����ه  ف���ي  ب���إن���زك���ان 
دون  ل��ل��ح��ي��ل��ول��ة  اإلداري����������ة، 
المعروضة  مصادرة سلعهم 
بالساحة المذكورة بالرغم من 
من  للحد  المتتالية  الحمالت 
اح��ت��الل األرص���ف���ة ب��ي��ن مؤيد 
ومعارض، واستنكر المواطنون 

هذا المشهد)..(.

أحالت الشرطة القضائية ألمن 
الملك  وك���ي���ل  ع��ل��ى  ت��ي��زن��ي��ت 
بالمحكمة االبتدائية 3 أشخاص 
االعتداء  بتهمة  فتاة،  ضمنهم 

على حقوق الملكية الفنية. 
القضية،  هذه  تفاصيل  وتعود 
شركة  بها  تقدمت  شكاية  إلى 
البصري  ال��س��م��ع��ي  ل��إن��ت��اج 
لدى  ب��إن��زك��ان،  مقرها  الكائن 
مصالح النيابة العامة بتيزنيت، 
أن  علمها  إل��ى  تناهى  أن  بعد 
مجموعة من المصنفات الفنية 
األمازيغية،  األغاني  خصوصا 

تعرضت للقرصنة)..(.
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> سعيد الهوداني

شهدت الطريق الوطنية »رقم 
مدينة خريبكة،  مدخل  عند   »11
حادثة سير مميتة راح ضحيتها 
رجل في األربعينيات من عمره، 
بعدما دهسته سيارة من الحجم 
الكبير فضل سائقها الفرار إلى 
دهست  ما  في  مجهولة،  وجهة 
الضحية  ج��ث��ة  أخ���رى  ش��اح��ن��ة 
أن  قبل  ال��ط��ري��ق،  على  الملقاة 
ت��خ��ت��م س���ي���ارة خ��ف��ي��ف��ة فصول 

الحادثة بدهسه للمرة الثالثة.
الوقاية  ع��ن��اص��ر  وت��م��ك��ن��ت 
انتشال  من  بصعوبة،  المدنية، 
جثة الضحية التي علقت أسفل 
جرى  حيث  الخفيفة،  السيارة 

األم���وات  م��س��ت��ودع  إل���ى  نقلها 
الحسن  اإلقليمي  بالمستشفى 
المصالح  فتحت  ما  في  الثاني، 

الحادثة  ف���ي  ب��ح��ث��ا  األم���ن���ي���ة 
ل��ت��ح��دي��د ت��ف��اص��ي��ل أك��ث��ر حول 

أسباب وقوعها.

>  األسبوع
 

اسمها  مغربية  مواطنة  كتبت 
في  تقطن  منقبة  وه���ي  »أس���م���اء« 
م��دي��ن��ة س��ال أن��ه��ا ت��ع��رض��ت بحر 
األسبوع املاضي العتداء من طرف 
أشهر  سنة   17 حوالي  يبلغ  فتى 
بنزع  وطالبها  سكينا،  وجهها  في 
نقابها بحجة أنها املنقبة صاحبة 
تعتدي  بأنها  يروج  التي  اإلشاعة 
إنه  الفتاة  وق��ال��ت  الفتيات،  على 
إلنقاذها  جيرانها  أحد  تدخل  لوال 
ل��وق��ع��ت ال��ك��ارث��ة، ك��م��ا ج���اء على 

الفيسبوكي. حائطها 
وزادت أسماء قائلة: »أنا منقبة 
هاد  لالعتداء،  البارحة  وتعرضت 
اإلش��اع��ة م��وص��الت��ن��ي ح��ت��ى لشي 
وماكنتش  أس��ب��وع  أو  أي���ام  عشر 

باغني  ه������ادو  ق���ل���ت  م��ت��ي��ق��اه��ا 
ي��ش��وه��و ص���ورة ال��ن��ق��اب، وفني 
ما وليت تنخرج كلشي تيشوف 
عادي  وقلت  غريبة  شوفات  في 
عاد سقت  اجلديد  باألمر  ماشي 
اخلبار من بزاف د املصادر بلي 
واحد وال وحدة تيضرب البنات 

ويهربو«.
مجموعة  بأن  أسماء  وحكت 
م��ن امل��ن��ق��ب��ات ف��ي ح��ي »ال����واد« 
وكشفت  ل���ل���ض���رب  ت���ع���رض���ن 

وجوههن دون إرادتهن.
يشار إلى أن أسطورة »املرأة 
املدينة  في  الكل  شغلت  املنقبة« 
واستنفرت السلطات التي أكدت 
ل��ت��ش��وي��ه صورة  إش���اع���ة  أن��ه��ا 
امل��ن��ق��ب��ة، وه���و م���ا زك����اه بعض 

خطباء املدينة.

السلطات: ال وجود المرأة منقبة تهاجم الفتيات

ال
س

خريبكة

ما يجري2
 ويدور في 

المدن

الرجل الذي دهسته ثالث عربات متتالية

إشاعة المرأة »المنقبة« تتحول إلى وسيلة
 لمهاجمة وابتزاز  المواطنات

استقالة جماعية لمفتشين 
بأكاديمية سطات

س..
ك
ـل
قادمة صوب ت كانت  للنقل  انقالب حافلة  توفي شخص وأصيب آخرون جراء 

مدينة كلميم على بعد 5 كيلومترات من المدخل الشمالي للمدينة.
ومن المرجح أن تكون المياه المفرغة من شاحنات نقل األسماك هي سبب 
وقوع الحادث، لكون مكان وقوعه ال يبعد كثيرا عن إحدى المناطق المخصصة 

لتفريغ تلك المياه.

سطات

> نور الدين هراوي 

حسب مصادر موثوقة، قدم هذا األسبوع إلى أكاديمية 
المنسقين  المفتشين  م��ن  مجموعة  بسطات  التعليم 
لبعض المواد التعليمية وعددهم 9 من أصل 13 مفتشا، 
استقالة جماعية من المهام المكلفين بها في إطار حركية 

التنسيق والتكوين والتأطير والتتبع باألكاديمية.  
االستقالة  ق��رار  ف��إن  المصادر،  نفس  إل��ى  واستنادا 
المقدم إلى مدير أكاديمية جهة الشاوية - ورديغة، جاء 
المزري  الوضع  سموه  ما  على  بناء 
الذي أصبح  العام 
ع����ل����ي����ه ق����ط����اع 
ال������ت������ع������ل������ي������م 
عموما،  بالجهة 
االرتباك  وح��ال��ة 
واالح��������ت��������ق��������ان 
النيابات  بمختلف 
ل��ه��ا بين  ال��ت��اب��ع��ة 
المراقبة  ج����ه����از 

والنواب.

أخبار مراكش
الكوتشي  ع��رب��ة  تسعيرة  تعريفة  م��ازال��ت 
في  بعد  تقر  لم  السياحة حيث  وزارة  عن  غائبة 
املدينة،  داخ���ل  للجولة  بالنسبة  ال��س��اع��ة  ثمن 
يتساءلون عن  السياح  الذي جعل بعض  الشيء 
ظل  في  تالعب  دون  للعربة  القانونية  التعريفة 

غياب التسعيرة احلقيقية.

جتارة  في  مميزات  بعدة  »العطارين«  س��وق  يتميز 
والباهظة  النفيس  ال��ط��اب��ع  ذات  ال��ق��دمي��ة  ال��ت��ح��ف  ب��ي��ع 
تنفرد  التي  النادرة،  والتحف  احلائطية  كالساعة  الثمن 

مبواصفات تقليدية نظرا حملتواها الغني الصرف.

سوق  مبدخل  تعريفية  لوحة  وض��ع  وج��ب 
»ال��س��م��اري��ن« ل��إش��ارة إل��ى ض��ري��ح س��ي��دي بن 
ال��ع��ري��ف األن��دل��س��ي، وال���ذي ي��رق��د ب��ني أسواق 
املدينة وقرب العطارين، وذلك إلفادة الزوار عن 

املكان الذين غالبا ما ال ينتبهون إليه.

حتولت زنقة موجودة قرب شركة لالتصاالت تضم 
للسيارات،  موقف  إل��ى  ال��ش��رف��اء  وف��ن��دق  طبية  ع��ي��ادة 
في  تتسبب  فوضى  تعرف  الزنقة  جعل  ال��ذي  الشيء 
حوادث مؤسفة، باإلضافة إلى سيارة اإلسعاف والتي 

جتد صعوبة في الوصول إلى العيادة املذكورة.

العالمة  ملؤلفه  ال��زالل«  »العذب  كتاب  عرف 
القراء،  طرف  من  كبيرا  إقباال  ال��رزاق  عبد  بن 
وذلك ملا يتضمنه من علوم فقهية وأدبية حول 
وجود  وك��ذا  البصرية،  ال��ه��الل  رؤي��ة  مباحث 
موالي  الشاعر  للفقيد  امل��وض��وع  ف��ي  قصيدة 

الطيب املريني.

أصدرت الشاعرة مليكة العاصمي كتابها »أناشيد 
مرت  جميلة  ألح��داث  ي��ؤرخ  للبنات«  الفضيلة  مدرسة 
منها الشاعرة في مدرسة لعبت دورا كبيرا في تربية 

الفتاة املراكشية.

أكاديمية التعليم لجهة 

الشاوية – ورديغة
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مسيرة نحو الرباط لمطالبة بحقوق حراس األمن الخاص
>  األسبوع

الخاص  األم�����ن  ح�����راس  خ����اض 
ض��ح��اي��ا ال��ط��رد ال��ت��ع��س��ف��ي إلحدى 
ال���ش���رك���ات ب���ت���اوري���رت، ب��ح��ر هذا 
األسبوع، مسيرة مشيا على األقدام 
مدعومين  ال��رب��اط،  العاصمة  نحو 

بإطارات نقابية وحقوقية محلية.
إليقافهم  ال��درك  عناصر  وتدخلت 
قرب باحة االستراحة بحضور رئيس 
الدائرة الذي ربط االتصال بالشركة 
المشغلة، وقد انتهت المسيرة بمنح 
المسؤولة  للجهات  ساعة   48 مهلة 
ألداء مستحقات العمال كاملة متمثلة 

في راتب شهرين.
وت��أت��ي ه���ذه ال��خ��ط��وة ب��ع��د عدة 
العمال  نظمها  احتجاجية  أش��ك��ال 
من  معهم  ومتضامنون  المتضررون 
وأساتذة  ونقابية  حقوقية  إط��ارات 
إحدى  قيام  خلفية  وتالميذ.. على 

حيث  تعسفيا،  ب��ط��رده��م  ال��ش��رك��ات 
توصل مدراء المؤسسات التعليمية 
النائب  ب��خ��ات��م  م��ذي��ل��ة  ب��م��راس��ل��ة 
الطرد  ب���ق���رار  ت��خ��ب��ره��م  اإلق��ل��ي��م��ي 

انتقاما  وذلك  بآخرين،  وتعويضهم 
النضال  في  لحقهم  ممارستهم  من 
ال��ن��ق��اب��ي، ح��س��ب م��ا أك���ده ضحايا 

الطرد التعسفي.

كانت تسكن  التي  تعيش مجموعة من األسر 
بحي  حاليا  والقاطنة  سابقا  »سكويلة«  بكاريان 
السالم أوضاعا مزرية، في ظل غياب شبه تام للبنية 
التحتية من شوارع وأزقة مزفتة، ونقص كبير في 

اإلنارة العمومية.. وغير ذلك من الخدمات. 
بين  فرق  من  ما  إنه  المواطنين  بعض  ويقول 
العيش هناك )كاريان السكويلة( والعيش هنا )حي 
يقطنونه،  ال���ذي  المسكن  ش��ك��ل  غ��ي��ر  ال��س��الم( 
أجل  من  بالتدخل  المسؤولة  الجهات  ويناشدون 
التهميش  ظ����ل  ف����ي  ل���م���ع���ان���ات���ه���م  ح����د  وض�����ع 

و»الحكرة«.

تشتكي عدة أسر تقطن بإحدى العمارات 
بحي سيدي مومن من غياب األمن وانتشار 
المخدرات،  واإلزعاج المستمر الناتج عن 
المشاجرات التي تحدث بين عدد من سموهم 

ب�»المشرملين«.
وأكد السكان أنهم ندموا على اقتنائهم 
لغياب  نظرا  المنطقة  ه��ذه  ف��ي  لمنازلهم 
الحرية  يتيح  الذي  األمر  األمنية،  المراقبة 
للمنحرفين ليفعلوا ما شاءوا و»على عينيك 

يا ابن عدي« وهو كما يهدد سالمتهم.

القبض  إلقاء  من  الشق  عين  أمن  تمكن 
على مجرم معروف باتجاره في المخدرات 
وم��ب��ح��وث ع��ن��ه م��ن��ذ ش��ه��ور ع���دي���دة، قام 
بالسالح  المواطنين  أح��د  على  باالعتداء 
بعد  الشرطة  عناصر  وتحركت  األب��ي��ض. 
شكاية توصلت بها من طرف عائلة المعتدى 
عليه، من أجل توقيف المتهم، خصوصا وأنه 
وقد  غاز،  وقنينة  كبيرا  سكينا  يحمل  كان 
وجدت العناصر صعوبة في القبض عليه 
لكونه كان يهدد في حالة االقتراب منه بأنه 
سيفجر القنينة التي بيده، وهو ما لم يفلح 

فيه في آخر المطاف.
> محمد برزوق

> األسبوع

وأولياء  آب����اء  ج��م��ع��ي��ات  ارت�����أت 
مدرسة  من  كل  وتالميذ  تلميذات 
ومدرسة  ع���ب���اد«،  اب���ن  »ال��م��ع��ت��م��د 
والثانوية  الجليل«،  عبد  »سيدي 
التأهيلية »تالمست«، وكذا عدد من 
صوب  التوجه  عليهم،  المعتدى 
محكمة االستئناف بآسفي من أجل 

العام  الوكيل  لدى  شكايات  وضع 
للملك بذات المحكمة ضد شخص 
روع المنطقة باعتداءاته المتكررة 
والتالميذ  ال���ت���ل���م���ي���ذات  ع���ل���ى 

والساكنة. 
وإضافة إلى ذلك، تم تقديم عرائض 
تضم أزيد من مائتي توقيع، حيث 
توجه آباء وأولياء التلميذ األخير 
بآسفي  االستئناف  محكمة  صوب 

من أجل وضع شكايات لدى الوكيل 
العام للملك بذات المحكمة.

شكايات  بين  الشكايات  وتوزعت 
منفردة للضحايا وعرائض جماعية 
خاللها  م��ن  ط��ال��ب��وا  للمواطنين، 
الوكيل العام بالتدخل العاجل من 
أج���ل وض���ع ح���د ل��س��ل��وك��ات هذا 
الشخص الذي يظل يعترض سبيل 

التالميذ والتلميذات.

جماعية  شكايات 
يترصد  بلص 

المدارس تالميذ 

ي
سف

آ
والي مدينة مكناس 

يخرق الدستور
> األسبوع

عقده  لقاء  آلخ��ر  الحاضرون  استغرب 
عمالة  عامل  تافياللت  مكناس  جهة  والي 
افتتاح  بمناسبة  قاديري،  محمد  مكناس، 
برنامج استراتيجية »تنمية مكناس الكبير 
19 مارس  الخميس  2020« يوم   -  2015
2015 بقاعة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بحمرية، من إلقاء كلمته باللغة الفرنسية 
وفي  »موليير«.  بلغة  عرضه  تقديم  وك��ذا 
 ،2011 دس��ت��ور  لمقتضيات  س��اف��ر  خ��رق 

الفرنسية  باللغة  ال��وال��ي  ع��رض 
وذلك  النقاط،  من  مجموعة 

تقديمه  م����ع����رض  ف�����ي 
لمشروع تنمية »مكناس 
خصص  ال��ذي  الكبير« 
المدني  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
العقاريين  والمنعشين 
ورجال المال واألعمال.

تاوريرت

فوضى المستشفى المركزي بالرماني
> جد بوشتى

المركزي  ال��م��س��ت��ش��ف��ى  ت��ح��ول 
لسلوكات  م��ك��ان  إل���ى  ب��ال��رم��ان��ي 
يكون  أن  ع���وض  م��ش��روع��ة  غ��ي��ر 
األمراض  مختلف  لمعالجة  فضاء 

العضوية والنفسية.
لمراقبة  ت����ام  غ���ي���اب  ووس�����ط 
بالمنطقة  الصحة  وزارة  مندوبية 
احتجاجات  تسجل  للمستشفى، 
في  الراغبين  للمواطنين  ع��دي��دة 

العالج.

الرماني

مكناسأكادير

بيضاويات

> األسبوع 

الثالثاء  ل��ي��ل��ة  ت��ع��رض 
الماضي، شاب يدعى »ل. ب« 
م���ن ط����رف ثالثة  الع���ت���داء 
»تامعيت«  بمنطقة  ملثمين 
لجماعة  ت��راب��ي��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
الشاب  وأصيب  ال��درارك��ة. 
إصابة بليغة على مستوى 
بعد  وذلك  والوجه،  ال��رأس 
بواسطة  للضرب  تعرضه 

السالح األبيض »سيف«.
الضحية  وت������ع������رض 
لالعتداء عندما كان متوجها 
هو وصديقه إلى »تكيوين«، 
وبعد مرورهم بحي بمنطقة 

»تماعيت« تغيب فيه اإلنارة 
ثالثة  ف��اج��أه��م  العمومية 
دراجة  م��ث��ن  ع��ل��ى  ملثمين 
نارية، ووجهوا ضربة على 

مستوى الرأس للشاب الذي 
كان هو اآلخر خلف صديقه 
على مثن دراجة نارية، مما 
ل��ه ج��رح��ا يمتد من  خ��ل��ف 

ال�����رأس إل����ى ال���وج���ه على 
المستوى السفلي، وبالرغم 
من إصابة صديقه بجروح 

إال أنه تمكن من الفرار.
للسلطات  وب��ال��ن��س��ب��ة 
بهذه  ال��م��ع��ن��ي��ة  األم���ن���ي���ة 
من  تمكنت  فقد  المنطقة، 
معاينة الحادث بعد أن تمكن 
الضحية من المشي لحوالي 
125 مترا من مكان تعرضه 
عليه  عثر  حيث  ل��الع��ت��داء، 
القاطنين  األش��خ��اص  أح��د 
األخير  هذا  المنطقة،  بتلك 
ما  بعد  ال���درك  بإخبار  ق��ام 
يقارب 30 دقيقة من تعرض 

الضحية لالعتداء.

مجهولون يستغلون غياب اإلنارة
العمومية لالعتداء على شاب

> األسبوع
فريق  منسق  س��ودو  اللطيف  عبد  كتب 
العدالة والتنمية بمجلس الرباط العاصمة 
االجتماعي   ال��م��وق��ع  ع��ل��ى  ح��س��اب��ه  ف���ي 
مناقشة  بصدد  المجلس  أن  »الفيسبوك« 
ت��م��دي��د  م��ش��روع ال��ش��ط��ر األول م��ن خط 

الطرامواي.
في  المشروع  يشمل  أن  المتوقع  ومن 
الشطر األول من 2015 و2017 تمديد الخط 
رق��م 2 إل��ى س��ال ليصل إل��ى ح��ي موالي 
إسماعيل، والقرية أمام المستشفى اإلقليمي 

بطول 4.6 كلم.
في حين سيتم تمديد الخط رقم 
2 إل��ى ال��رب��اط ليصل إل��ى يعقوب 

المنصور بطول 2.3 كلم.
في  كذلك  المشروع  وسيشمل 
2016 و2019  من  الثاني  الشطر 
تمديد الخط رقم 2 إلى سال ليصل 
إلى سال الجديدة بطول 4.5 كلم.
تمديد  يتم  أن  المتوقع  وم��ن 
الخط رقم 2 إلى الرباط ليصل إلى 
حي المنال وحي الفتح بطول 4 

كلم.

ونبشرى لسكان الرباط سال.. الطرامواي قريب
شؤ

ية
هو

ج سلطات برشيد تقضيالرباط 
على الفضاءات الخضراء

> برشيد.األسبوع

من  واستيائهم  غضبهم  عن  المواطنين  من  عدد  عبر 
على  ال��ق��ض��اء  على  ببرشيد  المحلية  السلطات  إق���دام 
جنبات  على  تتشكل  كانت  التي  الخضراء  ال��ف��ض��اءات 
الطريق الوطنية رقم 10، حيث استغلت الساكنة األراضي 
لتبدو خضراء  القاحلة وقامت بتشجيرها والعناية بها 
تنير العين وتلطف الجو وتتيح الظل، غير أن السلطات  
كان لها رأي آخر في كل هذا، حيث أجهزت على األشجار 

والغطاء النباتي.
وينتظر المواطنون أن تقدم السلطة المحلية بالمدينة 
ما  يكن، حسب  لم  الذي  الفضاء  لهذا  بديل  على تجهيز 

عبروا عنه، يعرقل السير أو يسبب لهم أي مشكل.

بعض »السكيرتي« ضحايا الطرد التعسفي في 
وقفة احتجاجية  بتاوريرت

مستشفى 
الرماني

الجرح الذي خلفه 
اللصوص على وجه 

ورأس الضحية
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إعــــداد:
إقليم   زهير البـوحاطي ع���ام���ل  ت���دخ���ل 

األسبوع،  ه��ذا  احلسيمة 
املساجد  إن��ق��اذ  أج���ل  م��ن 
املوجودة باملدينة،   وذلك 
مبراسلة  ت��وص��ل��ه  ب��ع��د 
جلنة  إلي����ف����اد  ن���اش���دت���ه 
جميع  وت���ف���ق���د  ل��ل��م��ك��ان 

املساجد والقيام بالالزم.
وعانت ساكنة جماعة 
القروية  ج��م��ي��ل«  »ب���ن���ي 
احلسيمة  لعمالة  التابعة 
م���ن اإله���م���ال ال����ذي طال 
املساجد،  م����ن  ال���ع���دي���د 
بسبب تسرب مياه األمطار 
من جميع جنبات وأسقف 
املساجد، والنموذجان من 
املتواجد  »السالم«  مسجد 

اجميل«،  »ب���ن���ي  مب���رك���ز 
»تاغزوت«  دوار  ومسجد 
على  ب���االن���ه���ي���ار  امل���ه���دد 
أية  ف��ي  امل��ص��ل��ن  رؤوس 
حلظة، وذلك بسبب وجود 
في  وت��ص��دع��ات  تشققات 
جدرانه، مما يشكل خطرا 
املواطنن  ح���ي���اة  ع���ل���ى 
أجل  من  يقصدونه  الذين 

تأدية شعائرهم الدينية.
التدخل  ه����ذا  وج����اء 
ت��ام لتحرك  غ��ي��اب  وس��ط 
األوق����اف  وزارة  مم��ث��ل��ي 
وال�����ش�����ؤون اإلس���الم���ي���ة 
باملنطقة  ومم���ث���ل���ي���ه���ا 
ل��ل��ت��دخ��ل إلص����الح وضع 

هذه املساجد.

ومرتيل،  والفنيدق  املضيق  مدن  شهدت 
وانسداد  فيضانات  املاضي،  األسبوع  خالل 
ال��ط��رق ف��ي وج���ه س��ال��ك��ي��ه��ا، ح��ي��ث أحلقت 

أضرارا بالغة في محركات السيارات. 
التحتية  البنية  ضعف  حالة  وتسببت 
املجاري  فيضان  ف��ي  امل��ي��اه  مسالك  وغ��ي��اب 
م��ي��اه األمطار،  م��ع  ال��ت��ق��ت  ال��ت��ي  ال��ص��ح��ي��ة 
هذه  ساكنة  على  خطرا  شكل  ال��ذي  ال��ش��يء 

املناطق.

هذه  تعيشها  التي  احلالة  هذه  ووس��ط 
امل���دن ف��ي ك��ل م���رة ت��س��ق��ط ف��ي��ه��ا األمطار، 
املجلس  احمل���ل���ي  ال���ع���ام  ال������رأي  ي��ط��ال��ب 
اجلهوي للحسابات بالتدخل العاجل لفتح 
البنية  طالت  التي  األشغال  حول  حتقيق 
عليها  صرفت  والتي  املغشوشة،  التحتية 
القطرات  فهذه  اخليال،  تفوق  ميزانيات 
املطرية تفضح في كل مرة املسؤولن عن 

جماعات املضيق، والفنيدق، ومرتيل. 

سيارات  لتسجيل  املخصص  املكتب  يعرف 
بتطوان،  الطرقية  احملطة  أم��ام  املتواجد  األج��رة 
فوضى ال مثيل لها وعشوائية في طريقة تسجيل 
العمل  به  اجلاري  القانون  يلزم  حيث  السيارات، 
يبدأ  يوم  كل  يسجل  بأن  أج��رة  سيارة  سائق  كل 
فيه العمل. غير أن العديد من السائقن ال يعملون 
هذا  عن  السائقن  بعض  يغيب  األمر، حيث  بهذا 
املكتب لثالثة أو أربعة أيام دون تسجيل أنفسهم، 
وهذه الطريقة حسب العارفن بخبايا هذا املكتب 

يكون لها مقابلها)..(.

مغشوشة تحتية  بنية  في  بالتحقيق  مطالب 

فوضى »الطاكسيات«
 تتجاوز  الحدود

عامل إقليم الحسيمة ينوب عن وزارة األوقاف
عيـن علـى الشمال

الدريوشفاس

غريب.. استغالل سيارة 
إسعاف  في تهريب البنزين

القبض على الضحية بدل المجرم
 عبد العزيز الشرايبي 

لثانوية  ال��رئ��ي��س��ي  ال���ش���ارع  ش��ه��د 
»م���والي رش��ي��د« ب��ب��اب اخل��وخ��ة بفاس، 
شنيع  اعتداء  حادث  املاضي،  األسبوع 
على تلميذ يدرس باملستوى األول ثانوي 
من طرف مجرم يلقب ب�»الفح«، حيث قام 
برش التلميذ باملادة الكيماوية املعروفة 
ب�»الكرميوجن«، الشيء الذي ترتب عنه 
دخول التلميذ في غيبوبة دامت مدة 24 

ساعة.
غير أن الغريب في األمر أن املجرم 
في  اإلسعاف،  مثن سيارة  على  نقله  مت 
سيارة  مثن  على  التلميذ  نقل  مت  ح��ن 
الشرطة إلى املستشفى في حالة اعتقال، 

إال  التلميذ  إط��الق س��راح  يتم  ولم 
الثانوية  ت��الم��ي��ذ  ق����ام  أن  ب��ع��د 
في  اح��ت��ج��اج��ي��ة  م��س��ي��رة  بتنظيم 
مختلف  ج��اب��ت  امل���وال���ي،  ال���ي���وم 
مدارس وثانويات املنطقة، وكادت 
أن تتحول إلى انفالت أمني كبير.

التواطؤ  اف���ت���ض���اح  وب���ع���د 
التلميذ  اعتقال  عقب  امل��ج��رم  م��ع 
في  الظالم  امل��ج��رم  وت��رك  املظلوم 
ي��ك��ن ملسؤولي  ل���م  س����راح،  ح��ال��ة 
األم��ن م��ن ب��د س��وى إط��الق سراح 
خوفا  امل��ج��رم  واع��ت��ق��ال  التلميذ 
بعد  خصوصا  الوضع،  تطور  من 
إقدام التالميذ على تخريب بعض 

جتهيزات املؤسسة.

> األسبوع

مشهد  ف���ي  ن��ق��ل��ت 
غريب سيارة إسعاف 
ب��إق��ل��ي��م ال���دري���وش 
ك��م��ي��ات م��ه��م��ة من 
من  املهرب  البنزين 

اجلزائر.
مجموعة  وق���ام 
من ساكنة اجلماعة 

الغريب،  امل��ش��ه��د  ه���ذا  ب��ت��ص��وي��ر 
حيث استغالل سيارة اإلسعاف في نقل البنزين املهرب.

الصويرة
مشرع بلقصيري

> سعيد أحتوش

في  ب�����ق�����وة  راج���������ت 
اآلون����ة األخ���ي���رة بعض 
بأن  تفيد  التي  األخ��ب��ار 
تتكون  ش��ب��ك��ة  ه���ن���اك 
م�����ن جت�������ار ش����ه����ادات 
يبيعونها  ودب���ل���وم���ات 
بن  م��ا  ت��ت��راوح  بأثمنة 

3000 و15000 درهم.
وت�����س�����ت�����ع�����ن ه�����ذه 
ال����ش����ب����ك����ة ب����وس����ط����اء 
ي��ت��ص��ي��دون م���ن ه���م في 

وملفاتهم  العمل  إل��ى  ماسة  حاجة 
ال���وث���ائ���ق أو ال  ب��ع��ض  ت��ن��ق��ص��ه��ا 
يتوفرون على دبلومات، أو يريدون 
تثقل ميزان  إغناء رصيدهم بأخرى 
ل��ل��ح��ص��ول على  س��ي��ره��م ال���ذات���ي���ة 

مناصب عمل  بشكل مضمون. وبعد 
مرور حوالي ستة أشهر على بداية 
عملهم، انكشف أمرهم بعد أن تبن 
عالقة  أي��ة  لهم  ليس  أن��ه  ملشغليهم 
والدبلومات  ال��ت��خ��ص��ص��ات  ب��ت��ل��ك 

التي يعملون في قطاعاتها.

>  األسبوع
 

ات������ه������م أع�����ض�����اء 
ملدينة  البلدي  املجلس 
بلقصيري  م����ش����رع 
رئ�������ي�������س امل����ج����ل����س 
ب���«ال��ت��ع��ن��ت« ف��ي عدم 
تنفيذه وعودا بتسليم 
محاضر  م����ن  ن���س���خ 
امل���ج���ل���س  دورات 
ال����ب����ل����دي ال�����ع�����ادي 
لسنة  واالستثنائي 

.2014
وأضاف أعضاء 
بيان  ف��ي  امل��ج��ل��س، 
رئيس  أن  ل����ه����م، 

تقدمي  في  يتماطل  املجلس 
اجتماعات  ح����ول  ت��ق��ري��ر 
امل���ك���ت���ب 

الدائمة  وال��ل��ج��ان  املسير 
املستمرة.

اتهموه باستغالل  كما 

مم��ت��ل��ك��ات اجل���م���اع���ة من 
في خدمة  وآليات  سيارات 
مصلحته اخلاصة وإرضاء 
باإلضافة  ل�����ه،  امل����وال����ن 
إل����ى ح���رم���ان ال���دوائ���ر 
املمثلة من طرف أعضاء 
امل����ع����ارض����ة م����ن إن�����ارة 
صرف  وق��ن��وات  عمومية 

صحي ونظافة.
واخ����ت����ت����م أع����ض����اء 
باستنكار  بيانهم  املجلس 
عملية الطرد التي قام بها 
البلدي  امل��ج��ل��س  رئ��ي��س 
للمواطنن حلضور وتتبع 
العادية  ال������دورة  أط�����وار 

لشهر فبراير لهذه السنة.

كشف شبكة حشيش متخصصة 
أعضاء مجلس مدينة مشرع بلقصيري ضد الرئيسفي تزوير الدبلومات

أسماء  أعضاء المجلس البلدي الموقعون على 
البيان ضد الرئيس

الفيضان الذي 
أتى على شوارع 

بعض مدن 
الشمال
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ارتفعت في اآلونة األخيرة حاالت السرقة واللصوصية بواسطة قطع الطريق والنشل، وقد يتطور األمر إلى الضرب 
والرفس في حالة قيام الضحايا بمقاومة اللصوص. والمثير للقلق بل للهلع هو أن السرقات تحدث نهارا جهارا 

وعلى مرأى ومسمع من المارة دون أن يقدم أحد على التدخل.
وعندما سألت بعض الناس عن سبب إحجامهم عن إنقاذ ضحايا اللصوص واكتفائهم بتتبع حوادث السرقات من 

بعيد، قالوا لي بلسان واحد: »نحن تركنا واجب نجدة ضحايا اللصوص والنشالين حتى نتجنب مشاكل الذهاب 
واإلياب نحو مراكز األمن والمحاكم، ألننا سنصبح عناصر في ملفات تلك السرقات ويضيع وقتنا بسبب 

التحقيقات وكثرة االستدعاءات للشهادة..«.

اشتكت لي، مؤخرا، فتاة تعمل 
في إحدى الشركات مقابل راتب 
في  دره��م  آالف  ثالثة  يتعدى  ال 
أدراج  راتبها  ذه��اب  عن  الشهر 
الرياح ذات مساء وهي عائدة من 
عملها، أما تفاصيل الحادث فتعود 
راتبها  فيه  استلمت  الذي  لليوم 
حتى  كالعادة  عملها  وواص��ل��ت 
بعد  والنصف  الرابعة  الساعة 
الزوال. وفي طريق عودتها راجلة 
إلى بيت والدتها المريضة توجهت 
األدوية  نحو الصيدلية لتشتري 
فاعترض  ل��وال��دت��ه��ا  ال��ش��ه��ري��ة 
طريقها شاب كان ينتظره رفيقه 
مشغلة  ن��اري��ة  دراج���ة  مثن  على 
اللص أرضا  المحرك، وأسقطها 
أمام المارة الذين كانوا يتابعون 
المشهد المزري من بعيد وكأنه ال 
عدة  ورفسها  شيء،  في  يعنيهم 
رفسات ألنها كانت تصرخ طالبة 
النجدة وهي ممسكة بحقيبة يدها 
من  الحقيبة  اقتلع  ثم  ق��وة،  بكل 
ليركب خلف  طيرانا  وطار  يدها 
رفيقه ويطير اللصان نحو وجهة 
مجهولة. وظلت المسكينة تبكي 
وتولول ألن الحقيبة كان فيها كل 
تنتظره طيلة  كانت  الذي  المبلغ 
شهر كامل لتنفق به على والدتها 
به  ولتسدد  الصغار،  وإخوتها 
وفاتورة  وال��ج��زار  البقال  دي��ون 
الماء والكهرباء وتشتري به أدوية 

والدتها المريضة. 
أما سيدة أخرى فقد تعرضت 
للسرقة بطريقة أخرى، حيث كانت 
تضع حقيبة يدها التي كان فيها 
مبلغ مالي محترم وهاتفان نقاالن 
ودفتر  شخصية  وث��ائ��ق  وع���دة 
شيكات في اسمها، وكانت السيدة 
ببطء  تسير  سيارتها  مثن  على 
أمامها  ع��ن��دم��ا ص��رخ��ت  ش��دي��د 
لقد صدمتني  لها  وقالت  سيدة، 
على مستوى كتفي، فنزلت السيدة 
من سيارتها لتعتذر لها وتسألها 
إن كانت في حاجة لمساعدة ما، 
وكان خلف السيارة لص يبدو أنه 
افتعلت  ال��ت��ي  ل��ل��س��ي��دة  ش��ري��ك 
الحادث، ففتح اللص باب السيارة 
تاركا  بالحقيبة  وط��ار  الخلفي 
المكان في رمشة عين، في الحين 
قالت النصابة للسيدة بأن األمر 
السيدة سيارتها  فركبت  بسيط، 
لتفطن إلى العملية المحبوكة التي 
دور  األخرى  السيدة  فيها  لعبت 

الفخ.
ولم يسلم الرجال من هجمات 
أنا  تعرضت  حيث  ال��ل��ص��وص، 
هواتفي  لسرقة  مرتين  شخصيا 
من  طبيب  تعرض  كما  النقالة. 

أص��دق��ائ��ي ل��ن��ف��س ال��ح��ال��ة ذات 
رياضة  ن�����زاول  ون��ح��ن  ص��ب��اح 
يجيب  الطبيب  ك��ان  إذ  المشي، 
على مكالمة هاتفية وهو يتمشى 
ف��اق��ت��رب م��ن��ه ل���ص وط��ل��ب منه 
المساعدة، وبمجرد توقف الطبيب 
النقال  ه��ات��ف��ه  ال��ل��ص  اخ��ت��ط��ف 
وأطلق ساقيه للريح تحت نظرات 
ال���ذي���ن كانوا  ال��ده��ش��ة م���ن ك���ل 

يمشون معنا.
وفاحت روائح السرقات حتى 
بين زوار وسياح المغرب، حيث 
في  كان  تقريبا  شهرين  منذ  إنه 
زيارة للمغرب اإلعالمي العراقي 
ال����م����ع����روف األس�����ت�����اذ ص����ادق 
الموسوي الذي كان يشغل منصب 
لرئيس  ال��ص��ح��ف��ي  ال��م��س��ت��ش��ار 
الجمهورية العراقية السابق جالل 
ال���ل���ه، وكان  ال��ط��ال��ب��ان��ي ش��ف��اه 
الزم  ف���وزي  ال��دك��ت��ور  بصحبته 
أخصائي القلب الذي يشرف على 
مستشفى خاصة بأمراض القلب 
يسيران  االثنان  وكان  لندن.  في 
إقامة  أم������ام  أق���دام���ه���م���ا  ع���ل���ى 
األستاذ  هاتف  فرن  الزرقطوني، 
ص����ادق، وب��م��ج��رد م��ا إن وضع 
الستقبال  أذن����ه  ع��ل��ى  ال��ه��ات��ف 
من  لص  هاجمه  المكالمة، حتى 
الخلف ودفعه بقوة بالغة فأسقطه 
أرضا على وجهه متسببا له في 

جروح بليغة في كل أنحاء وجهه 
وسرق الهاتف من يده وركب وراء 
رفيق له كان على مثن دراجة نارية 
قريبة من عين المكان وطارا نحو 
وجهة مجهولة. وتم نقل األستاذ 
صادق الموسوي بواسطة سيارة 
اإلسعاف نحو المستشفى حيث 
تم تقطيب جروحه وهو يتلوى من 
األل�����م، وق����د س��ج��ل ش��ك��اي��ة في 
ال���م���وض���وع ب��ع��د خ���روج���ه من 

المستشفى.
أن حتى وسائل  والغريب هو 
النقل العمومية هي اليوم مرتع 
خصب للصوص، إذ قال لي صديق 
مثن  على  شقيقي  »ك��ان  مغربي: 
القطار المتوجه من مدينة الدار 
البيضاء نحو مدينة الرباط. وفي 
حيث  المحمدية  مدينة  محطة 
يقيم، وقبل توقف القطار اقترب 
المحطة،  ف��ي  ال��ن��زول  ب���اب  م��ن 
أخرج  هاتفية  مكالمة  ف��ج��اءت��ه 
جيبه  من  النقال  هاتفه  جراءها 
وبدأ يتحدث بهاتفه الذي كان من 
النوع الثمين، وبمجرد فتح أبواب 
الهاتف  منه  نشل  حتى  القطار 
شاب كان يقف قريبا منه ونزل من 
أدراج القطار بسرعة البرق تاركا 

الركاب في حالة دهشة كبيرة. 
حاالت وحاالت ينتهي بعضها 
أو  النقالة  الهواتف  بسرقة  إما 

الحقائب بكل محتوياتها من مال 
ووث���ائ���ق، ي��ك��ون م��ت��وج��ب��ا على 
الضحايا تحمل مشاق تجديدها 
وكلنا نعرف المتاعب الكبيرة التي 
الراغبون في الحصول  يتكبدها 
إدارية، والمتطلبات  على وثائق 
وثيقة  على  للحصول  الكثيرة 
واح���دة وال��ذه��اب واإلي���اب نحو 
مكاتب الموظفين إلنجاز معامالت 
كثيرة  ح��االت  وه��ن��اك  التجديد. 
الضرب  إل��ى  األم��ر  فيها  يتطور 
مقاومة  ح�����االت  ف���ي  وال����ج����رح 
الحقائب  ل��ل��ص��وص  ال��ض��ح��اي��ا 
والهواتف النقالة. والمؤسف أن 
الناس لم يعودوا يتحركون لنجدة 
ض��ح��اي��ا ال��ل��ص��وص م��م��ا شجع 
هؤالء على مهاجمة المارة نهارا 
األماكن  في  مكان حتى  كل  وفي 
سألت  وعندما  ب��ال��م��ارة،  اآله��ل��ة 
بعض الناس عن سبب إحجامهم 
اللصوص  ض��ح��اي��ا  إن���ق���اذ  ع���ن 
واكتفائهم بتتبع حوادث السرقات 
من بعيد، قالوا لي بلسان واحد: 
»نحن تركنا واجب نجدة ضحايا 
اللصوص والنشالين حتى نتجنب 
م��ش��اك��ل ال��ذه��اب واإلي����اب نحو 
م��راك��ز األم���ن وال��م��ح��اك��م، ألننا 
سنصبح عناصر في ملفات تلك 
بسبب  وقتنا  ويضيع  السرقات 
االستدعاءات  وكثرة  التحقيقات 
للشهادة ولإلجابة عن الموضوع 
اليومية  مشاغلنا  لدينا  ونحن 
العادية، فلماذا نورط أنفسنا في 
مشاكل وذهاب وإياب لهذا تركنا 
هذا الواجب اإلنساني تالفيا لكل 

تلك المشاكل«.
بكل  أهيب  فإني  جهتي،  ومن 
حماية  عن  المسؤولة  السلطات 
ممتلكات وأرواح الناس أن تهتم 
بسالمة  يمس  ألنه  بالموضوع، 
والمقيمين  ال��م��واط��ن��ي��ن  وأم���ن 
والسياح ويعطي فكرة سلبية عن 
بلد من أجمل بلدان العالم وأكثرها 
وهو  أال  لله  والحمد  اس��ت��ق��رارا 

المغرب.
وأقترح على السيد المدير العام 
لألمن الوطني تجنيد فتيات من 
سلك الشرطة للوقوف في األماكن 
السرقة  فيها حوادث  تكثر  التي 
وتعمد الحديث في هواتف نقالة 
لنصب كمائن للصوص، مع وجود 
عناصر من الشرطة بأزياء مدنية 
اللصوص  على  القبض  إلل��ق��اء 
بدون  الهاتف  سيجذبهم  الذين 
أدنى شك. كما أهيب بالمسؤولين 
بأن يشددوا العقوبات الجزائية 
على اللصوص حتى يكونوا عبرة 

لآلخرين.

حاالت وحاالت ينتهي 
بعضها إما بسرقة 

الهواتف النقالة أو 
الحقائب بكل 

محتوياتها من مال 
ووثائق، يكون متوجبا 

على الضحايا تحمل 
مشاق تجديدها 

وكلنا نعرف المتاعب 
الكبيرة التي 

يتكبدها الراغبون في 
الحصول على وثائق 

إدارية، والذهاب 
واإلياب نحو مكاتب 

الموظفين إلنجاز 
معامالت التجديد

سرقة حقائب وهواتف الناس في الشوارع العمومية

للصوص بشرية  كمائن  لتنصب  شرطيات  تجنيد  المطلوب 
بقلم : رمزي صوفيا
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المولودية الوجدية سندباد المغرب الشرقي

تميزت الفترة التاريخية في أواخر الدولة السعدية بكثير من 
مظاهر التفكك في وحدة البالد، وكانت بداية هذه الفترة بعد 
وفاة المنصور السعدي، ومما زاد األزمة حدة التنافس بين 
أبناء المنصور على الحكم خصوصا بين المامون وأبي فارس 
وزيدان، فكانت النتيجة أن وقع انقسام في المغاربة ما بين 
مؤيدين ومعارضين.. ونتيجة لذلك أصبحت مراكش بمملكتها 
يحكمها زيدان، ومملكة فاس يحكمها المامون، فتولد عن هذه 
الوضعية أن هناك مناطق أصبحت غير خاضعة للمملكتين، 
وعندما كتب أكنسوس تاريخه المحصور في الدولة العلوية 
هذه  ج��راء  م��ن  وساكنته  المغرب  ع��ان��اه  م��ا  على  يعرج  ل��م 
الوضعية الموروثة، والتي سيكون لها أثر في تدخل األتراك 
الذي  الذين كانوا بالجزائر عندما ساعدوا السلطان زيدان 
»التجأ عندهم ضد أخيه المامون«، فعاد ببعض الجنود وبسط 
سيطرته على تارودانت ومراكش وطرد أخاه أبا فارس الذي 
كان متمركزا بهذه المدينة، كما أجبر أخاه المامون على الفرار 
من فاس، وذهب هذا األخير إلى إسبانيا يطلب المساعدة، 
النزاع، واستطاعوا  وهكذا تدخل اإلسبان بدورهم في هذا 
مدينة  ع��ن  تنازله  لقاء  بفاس  عرشه  إل��ى  المامون  إرج���اع 
العرائش، وتسليمها إليهم وكان ذلك سنة 1029ه�/1610م، 
وقد أحدثت هذه القضية ردود أفعال كثيرة في أوساط المغاربة 
عمله  يبرر  أن  المامون  لذلك حاول  والعلماء خاصة،  عامة، 
بالضغط على العلماء المغاربة في إصدار فتوى بذلك، لقد 
ركزت على ما ذكر في كثير من المراجع تالفيا لما راج من 
المقررة في  التاريخية  المصادر  أقوال وما كتب في بعض 
المراجع المطبوعة منذ السبعينيات.. وبانتهاء العهد السعدي 
ظهرت قوات سياسية جديدة بالمغرب تمخضت عنها أوضاع 
سياسية واقتصادية كنتيجة حتمية الضمحالل السعديين، 
فقد صار ملوكهم بمراكش وفاس أسيادا للعاصمتين فقط، في 

حين تقوى نفوذ أصحاب الزوايا سواء في الشمال أو في 
الجنوب، وكان الجهاد ضد العدو 

هو الطابع الذي يميز هذه 
ال��ح��رك��ة، وه��ك��ذا تجزأ 

المغرب إلى عدة مناطق 
الحكم  ع��ن  مستقلة 
)السعدي  المركزي 
والعلوي( ومن أبرز 
الجنوب  أن  ذل����ك 
ال�������ص�������ح�������راوي 
أصبح  ال��م��غ��رب��ي 
ينسلخ عن السعديين 

ليبقى أثره تحت حكم 
أب�����������ي م�����ح�����ل�����ي ث���م 

وأبو محلي  السمالليين، 
اْوَرة  الَسّ في  الصوفيين  من 

قال  1020ه�،  سنة  ف��ي  وذل��ك  أوال 
اإلفراتي في كتابه »نزهة الحادي« عن أبي محلي: ))لما كثرت 
جموعه وأتباعه أمرهم بوجوب القيام بتغيير المناكر التي 
شاعت في الناس وذاعت كقوله: »إن أوالد المنصور قد تهالكوا 
في طلب الملك حتى فنى الناس في ما بينهم، وانتهبت األموال، 
وانتهكت المحارم، فيجب الضرب على أيديهم وكسر شوكتهم« 
العدة  يعد  أخذ  حيث  إلى سجلماسة،  محلي  أبو  انتقل  ثم 
لمقاومة السعديين الذين كانوا في نظره أناسا مارقين عن 
الدين خصوصا بعد أنه وقع التنازل عن العرائش لإلسبانيين.. 
ولقي أبو محلي تشجيعا من أتراك الجزائر فاستطاع أن يطرد 
السعديين من درعة ويستولي مدة قصيرة على مراكش، لكن 
السلطان زيدان سلط عليه زعيما دينيا آخر هو يحيى بن عبد 
الله الحاحي، فقتل أبو محلي سنة 1022ه�/1613م في مراكش، 
وقد ظل الحاحي في مراكش حيث االستقالل بالحكم على غاية 
1037ه��������������/1627م((. ))وق�����د ظ��ه��رت ح��رك��ة أخ����رى سنة 
1036ه�/1627م في سوس واألطلس الصغير تزعمها صوفي 
آخر هو أبو الحسن السماللي المعروف بأبي حسون، وقد 
الواحات  الحاحي وعلى  تارودانت بعد موت  استولى على 
المجاورة في درعة وتافياللت، فأصبح بذلك سيدا للجنوب 
فجعل عاصمته في »إيليغ« واتخذ التقاليد السلطانية، وتعاملت 
التجارة مع  على  كما سيطر  األوروب��ي��ة،  ال��دول  معه بعض 
السودان، وقد ظل السمالليون يحكمون هذه المنطقة إلى أن 

نحاهم عنها العلويون((.
وم��ن األف��ي��د أن نخلص م��ن ه��ذا ال��م��وض��وع ب��ذك��ر م��ا كان 
بتطوان  والمستقلين  إسبانيا  من  المطرودين  لألندلسيين 
وضفتي أبي رقراق من فضل كبير في تشجيع الجهاد البحري، 
فبعد أن سقطت األندلس في يد اإلسبانيين، سلك هؤالء سياسة 
قاسية مع المسلمين الذين مكثوا بإسبانيا، فقد أرغموهم على 
التنصر، وفتكوا بعدد كبير منهم، وعلى الرغم من طول المدة 
التي قضاها هؤالء المسلمون وهم على هذه الوضعية، فإن 
الملك اإلسباني قرر - ابتداء من سنة 1609م - ترحيلهم لعدم 
ثقته بهم، فتوزعت أعدادهم على مجموع المغرب الكبير، وقصد 
جزء منهم مدن المغرب األقصى فاستقر بعضهم في تطوان 
والشاون حيث استقل آل النقسيس بالحكم على أن أكبر عدد 
من هؤالء األندلسيين استقروا في الرباط، حيث حملوا معهم 
أمواال كثيرة استطاعوا بواسطتها شراء األسلحة والسفن 
وتكوين حركة جهاد بحري واسعة النطاق، وقد نظموا أنفسهم 

داخل هذه المدينة وكان لهم الفضل في تعميرها.

في الوقت الذي كان فيه المراقب 
القادة  أنفاس  يحصي  المدني 
الوطنيين المندسين في صفوف 
ال��ف��ري��ق ال���وج���دي، ك���ان هؤالء 
ما  ك��ل  ع��ل��ى  يطلعون  ب��دوره��م 
كواليس  ف���ي  وي������دور  ي���ج���ري 
ودهاليز العمالة بواسطة السائق 
الخاص لرئيس الناحية المسمى 
عامال  كان عضوا  الذي  أتواتي 
االستقالل،  ح���زب  ص��ف��وف  ف��ي 
وهكذا استمرت لعبة القط والفأر 
بين مخبري البوليس االستعماري 
وبين الحزب إلى أن وقعت حادثة 
الهجوم على منزل المرحوم عبد 
مصطفى  أب  ب��ل��ه��اش��م��ي  ال��ل��ه 
بلهاشمي، رئيس فريق المولودية 
يوم اجتمع الباشا الكالوي الذي 

كان يقود حملة شعواء ضد الملك الشرعي ببعض رجال الداخلية القواد 
والباشوات لينتشل منهم عن طريق الترغيب والترهيب توقيعاتهم ومصادقتهم 
على عريضة يطالبون فيها بعزل ونفي الملك المجاهد محمد الخامس طيب 
الله ثراه، وهو الحدث الذي ألقى بظالله على وضعية أعضاء المكتب المسير 
لفريق المولودية، حيث حامت حولهم الشكوك واإلشاعات التي كان يروجها 
رئيس الناحية بهدف توريطهم في الهجوم الذي تعرض له منزل بلهاشمي 
إذ قام الوطنيون الوجديون بإدرام النار فيه، وهي أول شرارة قامت بها حركة 
المقاومة بالمغرب الشرقي، وكان أكثر الناس تأثرا بهذه العملية الفدائية 
مصطفى الذي ظلت تتنازع في ذهنه تيارات متضاربة جعلته يتأرجح بين 
شعور البنوة نحو أبيه وبين الحس الوطني الذي كان متشبعا به، وقد جاءته 
الفرصة ليتخلص من هذا االرتباك الذي جعله يعيش حالة نفسية صعبة يوم 
اتصل به أبوه هاتفيا ليخبره عن وصوله بالقطار إلى وجدة، حيث كانت له 
الشجاعة ليقول ألبيه: »أرجوك يا والدي أن تبحث عن جهة أخرى تقيم فيها 
ألنه لم يعد لك مكان بيننا، ألن وجودك هنا يشكل خطرا على جميع أفراد 
العائلة«، وتحت تأثير هذه الكلمات التي كان لها وقع الرصاص في نفس 

الوالد، قرر أن ينتحر في مقصورة 
القطار بطلقة نارية من مسدسه، 
جثة  وج��دة  محطة  إل��ى  فوصل 

هامدة.
وهكذا انتهت المرحلة العصيبة 
بلهاشمي  مصطفى  ك��ان  ال��ت��ي 
يحيى في كنفها، ومن تم انطلق 
قيادة  رأس  على  م��ش��واره  ف��ي 
أجمل  معه  ع��رف  ال��ذي  الفريق 
وأبهى صفحات التاريخ الكروي 
لمدينة وجدة وللمغرب الشرقي 
عامة، ولم يكن الفريق الوجدي 
المالية  األزمات  أبدا يعاني من 
ألنه كما أسلفت كان يستفيد من 
مداخيل مختلفة وقارة نذكر منها: 
ح��ص��ي��ل��ة ال���ت���ذاك���ر ال���ت���ي كان 
على  يواظب  الوجدي  الجمهور 
البلدي تشجيعا  الملعب  في  التي تجرى  اللقاءات  ليحضر جميع  شرائها 
للفريق مهما كانت النتائج، ألن الجمهور المساند يبقى يشجع الفريق في 
السراء والضراء، وكانت للفريق موارد أخرى تتجلى في المساعدة المالية 
الضخمة التي كان يتوصل بها سنويا وتقدر بثالث مائة مليون سنتيم من 
طرف معمل اإلسمنت بمدينة العيون، والتي مازال الجمهور يتساءل لماذا 
تم إلغاؤها؟ وكذلك البطاقة الشرفية التي كانت توزع على المحامين واألطباء 
والصيادلة والمهندسين.. وغيرهم من التجار، مقابل مساعدات تختلف حسب 
أريحية العضو الشرفي الذي كان يمكنه استعمال هذه البطاقة إما شخصيا 

أو من طرف أحد أفراد عائلته.
وسبق لي أن قدمت اقتراحا للمكتب المسير وقد أعطى نتائج مالية ضخمة، 
حيث قام الفريق بصنع آالف حاملي المفاتيح   »portes clés« يباع الواحد 
منها بعشرة دراهم، وقد كتب عليه في الواجهتين اسم المولودية الوجدية 
باللغتين العربية والفرنسية، وقد شاع بين كل الوجديين سواء داخل المدينة 
أو خارجها بأن من ال يتوفر على هذا الرمز يعتبر »مسخوط الفريق« وقد 

نجحت الفكرة نجاحا باهرا.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

تميزت الفترة التاريخية 
في أواخر الدولة السعدية 
بكثير من مظاهر التفكك في 

بعد وفاة وحدة البالد، وكانت بداية هذه الفترة 
المنصور السعدي، ومما زاد األزمة حدة التنافس 

بين أبناء المنصور على الحكم خصوصا بين 
المامون وأبي فارس وزيدان، فكانت النتيجة 

أن وقع انقسام في المغاربة ما بين 
مؤيد ومعارض..
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األستاذ  انتخاب  بإلغاء  والقاضي  بمراكش  االستئناف  محكمة  قرار 
الصباري ابن رجل التعليم الذي تخرج على يده مجموعة تحب البالد 
وتدافع عن الوطن وال تفرط في المواطنة هو قرار تاريخي، وليس بقاتل 
للتاريخ كما قيل ألن هذا األخير ليس له جيد أو عنق وإنما له ذاكرة، 
القضاء  المؤيدة وألنه األول من نوعه في  األط��راف  تاريخي في نظر 
المغربي الذي تشهد له كل المجامع والملتقيات باإلتقان والجودة في 
األحكام )مجموعة من رؤساء المحاكم يمثلون المغرب في دول عربية 
مهمة، وكنموذج األستاذ النجاري الرئيس السابق لمحكمة االستئناف 
بفاس(، وألنه يعيد التذكير بأهمية إعادة ترتيب شؤون المهنة النبيلة 
والحرص على كبريائها وسمو قدرها وااللتزام بأخالقها وأعرافها، وألنه 
أيضا صدر عن هيأة تداعب النصوص والقوانين بمراس واحترافية، 
في المقدمة الرئيس األول لمحكمة االستئناف الذي تتحدث كل جوارحه 
بالقانون، والفقيه العالمة والشاعر األستاذ الغالي بورحيم، واألستاذ 
مصطفى اجرايف الذي تحمل المسؤولية في عدة محاكم ولفترة طويلة 
كان فيها رمزا لالستقامة والجدية والنزاهة، واألستاذ سيف اإلسالم 
الرسالة  الكبير صاحب  والدكتور  تأكيد،  بكل  مسمى  على  اسم  وهو 

القانونية الضخمة األستاذ عبد الله الجرني، زيادة على أنه 
سيؤسس ال محالة لقواعد مضبوطة عبر تالقح اآلراء 

واألفكار  الديماغوجية  ع��ن  بعيدا  واالج��ت��ه��ادات 
الجاهزة.

المعني بأمر القرار لم يرفع فأس الحطاب لضرب 
كل المكتسبات )وإن كانت ضربة هذا األخير ال 
تأتي بالموت وإنما بالحياة( بل أحسن صنعا 
األسلوب  نفسه، حيث طور  في  أسرها  عندما 
عمليا وفعليا باختيار السير في الدرب المضاء، 
التعبير،  صح  إن  التأثيرية  النزعة  عن  بعيدا 
والتي استقلها البعض ليس دفاعا عن الصباري 

ولكن رغبة في استعراض العضالت، واستنفار 
كل الحواس لخلق عالم من الجدل االفتراضي على 

مقاس كلماتهم وآرائهم، خاصة وأن الفترة التي تمت 
فيها المحاكمة لم تسلم من نغمات الدعاية وأساليب 

الحملة التي تخبر بقرب االنتخابات.
ساندوا  وال��ذي��ن  المهنة  في  عليهم  المعول  الشباب  المحامون 

الصباري في لحظات الحسم النهائي داهمهم القرار وهم في حالة انتشاء، 
كبروا )من التكبير( وكأنهم أصيبوا بضربة نزوة جامحة، أصروا على 
أن يكون »غضبهم« هادئا وبأسلوب متحضر، ال ينطوي على أي إحراج 
وتوجيه لوم، حامال إلضافة أو إضاءة إن شئنا ليس لها هجوم أو عنف 
لغوي، إضافة تحبب فكرة االنتماء إلى أسرة واحدة يقف الجميع على 
قدم التفاعل واالندماج والتكامل، إذ ال أحد كما قيل قادر على أن يتحمل 
وزر العدالة كلها، أحسنوا )أي المحامون الشباب رغم حداثة عهدهم 
ثنايا  في  ح��ال  كل  على  ليست  التي  الحكمة  التقاط  الرسالة(  بنبل 
في  ما هي  بقدر  الشرود،  واستغالل حاالت  التهم  وتبادل  الصراعات 

االقتدار على تدبير نقطة المالَءمة )بفتح الهمزة( للحالة المالئمة في 
السياق المالئم.

لقد وضع النقاش حول القرار الذي أفضى إلى ما أفضى إليه، في مرتبة 
سفلى أو في مرتبة التشكيك »في الصالة والصوم كما قال عبد الحميد 
جماهري في أحد أعمدته« بل حتى في األسرار والنوايا، رغم أن الموضوع 
)وأقصد الطعن( مطروح فقط للمقاربة القانونية الصرفة دون غيرها، 
وهي مقاربة يتحكم فيها االجتهاد والذكاء والتحلي بالَمَلَكة القانونية، 
إضافة إلى المهنية التي ليست بغائبة في نازلة الحال، هذه األخيرة 
جعلتنا نتابع ما كتب عنها ُنستفز في إعادة طرح سؤال بحيوية األسئلة 
الهادفة تنبسط أمامه كل البداهات الممكنة هو: لماذا استعمال األساليب 
الملغومة والمتجاوزة بحد السخرية والقذف، والتي تنمطنا وتبسط 
قانونية  التي هي  الحقيقية  المواجهة  بين  األقواس  معارفنا، وتضع 
بالدرجة األولى )والتي يتقيد الماسكون بها بحرمة المكان والمؤثثين 
له(، وبين استغالل الحدث لحرق كل األوراق وخرق كل اآلفاق بكالم 
تتوغل أشكاله في لبس يقدم كوضوح، دون استشهادات كافية لإلقناع 
»اللهم ما كان من الرفض السلبي والملفوظ االحتجاجي«، كالم تحول 
كما يقال »إلى عربات نقل الجثث دون أن يسعف ولو 
جريحا واحدا« بمؤشرات منفصلة عن الزمن أو 
السياق، تحكي فقط عن شر مستطير وتكشف عن 
الكل  في  الكل  بأنهم  أصحابها  يرى  قديمة  عقلية 

»وهذه منتهى درجات الفهامة«.
إن األستاذ الصباري الذي انساق بإرادته لتوجه 
المحكمة بعد أن ضاق مما يقال هو في حاجة 
إلى وفاء األصدقاء، وإلى دعم الزمالء لوضع اليد 
على الحقيقة )التي ليست منتهى الطريق بل هي 
إلى  بالمرة  حاجة  في  وليس  نفسه(،  الطريق 
بكل  األنانية  تسكنهم  الذين  المتنكرين  وقاحة 
تالوين  شتى  بين  يجمعون  بحيث  أن��واع��ه��ا، 
المفارقات، ويتهمون بالغموض المقصود والتمحل، 
وبإعادة اكتشاف األشياء الصغيرة وإبراز حضورهم 
في تلك العودة باقتناص غير مبرر حسب قول الدكتور 
الحلول  مكونات  من  أنهم  على  أنفسهم  وتقديم  »برهون«، 
القانونية والحقوقية في البالد، ومن حراس المعبد المهني الذي 
لم يعد في حاجة إلى نسج خيوط الشدو من عنفية اللفظ )وهي اللذة 
التي تستهويهم(، بقدر ما هو في حاجة إلى من يضحي في سبيل سمو 
المهنة ورفعتها، ويحقق مكاسب للمهنيين ويوفر لهم الحماية في حدود 
القانون، ويمد يده إلى باقي مكونات األسرة الواحدة التي تربط بينها 
روابط العدالة التي هي أقوى من المساعدة القضائية وغيرها، وأن يقف 
إلى  بالمحاماة ويسعون  يتربصون  الذين  الخصوم  لند في وجه  ندا 
تدجينها وتحنيطها باعتبارها القوة الوحيدة التي مازالت مستعصية 
على االحتواء »أو على فهم بعض األغبياء«، رغم ما تحمله األخبار السيئة 

بطرق أسوأ من قبل من هم أكثر سوءا.

ال أحد قادر على تحمل 
وزر العدالة كلها، وقد 

أحسن المحامون الشباب رغم 
حداثة عهدهم بنبل الرسالة 

التقاط الحكمة التي ليست على كل حال 
في ثنايا الصراعات وتبادل التهم واستغالل 
الصراعات التي تكشف عن عقلية قديمة 

يرى أصحابها بأنهم الكل في 
الكل »وهذه منتهى درجات 

الفهامة«

 

 محمد بركوش
المتربصون بمهنة المحاماة

التشكيلة الكاملة لفريق املولودية الوجدية، وهم 
يحيون جاللة امللك املغفور له محمد اخلامس 

حاملني الفتة فيها »حتية خاصة للملك«
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أظن أنه آن األوان لتؤخذ األمور على نطاق 
السنوية  الكتاب  جائزة  ح��ول  الثقافة  وزارة 
الجد  مأخذ  الشعر،  جائزة  األخص  وباألخص 
واالهتمام حتى تسير سيرها الطبيعي وتكون 
جائزة يستحقها من هو أولى وأجدر وأحق بها، 
دون نعت من يشرف عليها، ويناط بقسط من 
المسؤولية فيها بالعبث وعدم تقدير المسؤولية 
ودون إقحام عنصري المحاباة والمواالة، وحتى 
على  بأمرها  يكلفون  الذين  األش��خ��اص  يكون 
مستوى عال من اإلدراك لمعنى المسؤولية، فال 
أحد  يتهم  اللجنة، وال  أس��رار  أحد منهم  يذيع 
أحدا، وال يكون ما قاله أحد أو ما صرح به داعيا 
إلى الريبة والشك، أو مؤيدا لجانب دون آخر، 
أو عامال من عوامل إذكاء جذوة الغيظ بعيدا عن 
مسطرة العمل التي يجب أن تكون واضحة في 
مثل هذا العمل ومتفقا عليها، مع ضرورة االلتزام 
الحترام  الكاملة  والمثالية  الفاضلة  باألخالق 
الواجب وإعالء كفة الحق استجابة لنداء الضمير 

الحي.
أقول هذا بعد الذي جرى، وذاع وأذيع وكتب 
السنة، وعلى  لهذه  الكتاب  ونشر حول جائزة 

الخصوص جائزة الشعر.
فما أثار استغرابنا وعمق حب معرفة ما جرى 
حول جائزة الشعر لهذه السنة هو أن شاعرا 
عبقريا معروفا سحب ديوانه قبل اإلعالن عن 
إنها  فيها  القول  يجوز  الجائزة، وهذه  نتيجة 
سابقة لم يتقدم مثلها ببالدنا على مستوى جائزة 
الشعر، وهي حادث غريب يدل على ما يدل عليه، 
فسحب دي��وان شعري أو مؤلف، أو بحث، أو 
رسالة علمية بعد توصل اللجنة بها وقرب موعد 
البت فيها وإصدار الحكم في حقها شيء مثير 
للجدل، ولعل لهذه السابقة شروطا معلن عنها 
مسبقا، فالبد أن يدفع المشارك نسخا عديدة من 
عمله سواء كان كتابا أو ديوانا شعريا أو غير 
ذلك، والبد من أن تتوصل به الوزارة في أجل 
محدد، وربما يدفع المرشح العديد من باكورة 
أعماله لتوزع على أعضاء اللجنة، ولهذا يصبح 
من الصعب أن يتم سحب ما تقدم به المرشح، 
وال يمكن أن يرد ما قدم للمسابقة إلى صاحبه 
قبل اإلعالن عن النتيجة، وربما هناك حيثيات 
الوزارة  ل��دى  توجد  ال��ص��دد  ه��ذا  ف��ي  قانونية 
المسؤولة ال أعرفها ولكن ما أعرفه هو أن ما 

وقع وحدث في موضوع جائزة الشعر من إقدام 
الوطن  على صعيد  وم��ع��روف  م��رم��وق  ش��اع��ر 
العصماء  وشاعريته  الغزيرة  بمقدرته  العربي 

بأن يسحب ديوانه أمر صادم.
وعلى كل حال، فهذا أمر ليس بالمقبول أبدا 
في مجال جائزة سنوية في الشعر، وهي جائزة 
لها قيمتها التاريخية ولها صداها الواسع على 
صعيد الوطن العربي، ويظهر أن الشاعر محمد 
رآها  ألس��ب��اب  إال  دي��وان��ه  يسحب  ل��م  بنطلحة 
موضوعية، ولما شاب هذه الجائزة من عوامل 
وأسباب مسيئة لها للغاية، ويؤكد ذلك ما نشر 
في جريدة »االتحاد االشتراكي« يوم الخميس 
2015/03/05 - العدد: 10948، ص: 6 تحت 
حيث  للكتاب«،  الشعر  جائزة  »حجب  عنوان: 
يصرح األستاذ حسن مخافي في هذا الموضوع 
بخصوص  عصيد  األستاذ  اتهام  على  ويصر 
تسريب مداوالت لجنة الشعر الخاصة لجائزة 
سحب  عملية  ب��أن  وي��ص��رح  للكتاب،  المغرب 
األستاذ محمد بنطلحة لديوانه تمت في وقت 
بنطلحة  الشاعر  دي���وان  اللجنة  فيه  اخ��ت��ارت 
باإلجماع ضمن ثالثة أعمال كان من المفروض 

أن تبت فيها، ثم يقول األستاذ مخافي: ولماذا 
ال يكون األستاذ عصيد الذي لم يرشح السيد 
بنطلحة لنيل الجائزة في أي مرحلة من مراحل 
االنتقاء هو من أشاع أن حظه في الفوز ضئيل، 
مما حدا بالناشر إلى سحب ترشيحه، والحقيقة 
أن م��ا ج���رى وح���دث ش���يء ي��دع��و إل���ى األسى 
والحيرة، ويدل على هبوط في مستوى التعامل 
مع موضوع الجائزة، فأحد األعضاء يتهم عضوا 
ويقول  التسريب،  عملية  وراء  بوقوفه  آخ��ر 
بالحرف الواحد: الذي ينبغي التأكيد عليه إن 
عملية تسريب النقاشات الداخلية للجنة والتي 
أفسدت كل شيء قد تمت من طرف أحد أعضائها 
السيد حسن مخافي الذي لم يتحل بالمسؤولية، 
فنقل مناقشة اللجنة ومداوالتها السرية إلى أحد 
الشعراء المتبارين من أجل الجائزة، أو إلى دار 
بهذا  أدى  مما  بترشيحه،  قامت  التي  النشر 
النقاش  أن  معتقدا  ديوانه  إلى سحب  المبدع 
داخل اللجنة يسير في اتجاه عدم منحه الجائزة، 
ثم يذكر أن ما تم تسريبه كان عبارة عن انتقادات 

وجهت لديوان الشاعر المذكور.
< يتبع

تعيش مراكش حركية ملحوظة في 
من  الحمراء  المدينة  تعرفه  ما  إطار 
مشاريع وإصالحات، وأخص بالذكر 
ما تعرفه بعض المعالم التاريخية من 
يستوقف  ما  ولعل  وإص��الح،  ترميم 
الناظر في هذا المجال عملية اإلصالح 
ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا ض��ري��ح ي��وس��ف بن 
تاشفين المتواجد بالقرب من ساحة 
جامع الفنا، وال يسعنا من هذا المنبر 
إال التنويه بهذه المبادرة التي ال تخفى 
االعتبار  رد  إط��ار  ف��ي  ودالل���ة  أهمية 
والعناية بمؤسس عاصمة المرابطين، 

خصوصا أن هذه االلتفاتة تأتي في 
سياق الدينامية التي تعرفها المدينة، 
وإذا كان البد من اإلشادة بهذا العمل، 
ف��إن��ه الب���د م��ن أن ن��ؤك��د، وم���ن باب 
اإلن���ص���اف، ع��ل��ى ض����رورة أن تشمل 
في  هي  التي  األمكنة  باقي  العناية 
حاجة إلى اهتمام، خصوصا أن مدينة 
السبعة رجال تزخر بالعديد من الرموز 
ضمنهم العشرات من أضرحة األولياء 
والصالحين الذين هم في حالة يرثى 

لها.
< العلوي محمد )مراكش(

بقلم: ذ. مصطفى الطريبق

يدمـي حالـك  الشعـر  1أجائـزة 

مؤخرا، في جلسة عامة لمجلس النواب صرح الوزير 
في  أدن��ى  دره��م كحد   3000 الحكومة منحت  ب��أن  الوفا 
الوظيفة العمومية، إال الجماعات المحلية، وهذا حيف في 
حق هذه النملة الشغالة ليل نهار.. هذه الفئة هي القلب 
النابض لحل مشاكل المواطنين: قسم المداخيل، والبناء، 
وتصحيح اإلمضاء، والحالة المدنية، واألشغال البلدية، 
واإلنارة العمومية، واألغ��راس..! ففي الواجبات تخضع 
الميز  هناك  الحقوق  وف��ي  العمومية،  الوظيفة  لقانون 
العنصري ونظام السخرة، بالله عليكم ورقة بيان االلتزام 
بالراتب األساسي هو 1250 درهم والباقي تعويضات، هل 
تجاهلته حتى  س��ؤال  وال��ق��ان��ون؟  الحق  دول��ة  في  نحن 
النقابات التي كممت أفواهها وأصبحت تدافع عن توريث 
الزوجات واألبناء في تقاعد البرلمانيين المحترمين. وحتى 
أعبر عن صمتي وحسرتي وفقري لن أشارك في انتخابات 
انتداب األعضاء الثنائية، السبب هو أن ليس هناك من 

يمثلني.
< عبد اإلله السعداوي )بني مالل(

لن أشارك في انتخابات 
ال يمثلني فيها أحد تحدثوا عني في الكتب والمراجع، 

ف��ي ق��ص��ائ��د ال��ش��ع��ر، ف��ي الصحف 
والمجالت، في الروايات والقصص، 
في المسرح والسينما، وعبر وسائل 
والمكتوبة  ال��م��س��م��وع��ة  اإلع������الم 
خاصة  ب��رام��ج  ونظموا  وال��م��رئ��ي��ة، 
مناسبة  في  بي  واالحتفاء  لتكريمي 
حلول 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، 
وكنت موضوع الندوات واالجتماعات 
والمحاضرات والحمالت التحسيسية 

للحديث عن مشاكلي ومعاناتي.
أنا المرأة المغربية التي جاهدت 
إلى  ال��خ��اص��ة  بوسائلها  وك��اف��ح��ت 
حتى  االستعمار  أي��ام  الرجل  جانب 
وتمتعت  اس��ت��ق��الل��ه��ا  ال��ب��الد  ن��ال��ت 
التاريخ  ع��ن��ي  اس���أل���وا  ب��ح��ري��ت��ه��ا، 
عن  الكاملة  التفاصيل  سيعطيكم 
وتضحياتي  ون���ض���ال���ي  ج���ه���ادي 
وبعد  ط����وال،  ل��س��ن��وات  الجسيمة 
االستقالل لم أعد ربة بيت فقط تهتم 
تابعت  ب��ل  البيت  ول����وازم  بالطبخ 
دراستي في الجامعات ونلت شهادات 
عليا منحتني مناصب كبرى، فتفوقت 
في ميادين شتى: في الطب والهندسة، 
القانون  في  والثقافة،  التعليم  في 
السياسة،  ف��ي  وح��ت��ى  واالق��ت��ص��اد، 
أصبحت وزيرة وسفيرة ومستشارة 
ناجحة،  أع���م���ال  وس���ي���دة  ووال���ي���ة، 
وم���ق���اول���ة، وم��ح��ام��ي��ة، أش�����ارك في 
المؤتمرات الدولية والندوات وعلى 
والعمل  ل��ل��ظ��ه��ور  ف��ك��ري  اس��ت��ع��داد 

والتميز.
لكن في كثير من األحيان تواجهني 
مشاكل عائلية منها: العنف، والطالق، 
واالغتصاب،  الجنسي،  والتحرش 
األسرة..  الزوجية، وتفكك  والخيانة 
للنصب  كنت ضحية  م��رة  م��ن  وك��م 
واالح���ت���ي���ال وال����خ����داع واإلغ������راء 
نيتي  وحسن  سذاجتي  واستغالل 
المرأة  أختي  مشاكل  أما  وضعفي. 
القروية فحدث وال حرج؛ فهي تعيش 
من  وتعاني  ش��يء  ك��ل  م��ن  محرومة 
والجهل  وال���ب���ؤس  وال��ف��ق��ر  األم��ي��ة 
فإنها  ذل��ك  وم��ع  الشاقة،  واألش��غ��ال 
وجه؛  أح��س��ن  ع��ل��ى  مهامها  ت���ؤدي 
وتربي  الحقول  ف��ي  ال��رج��ل  تساعد 
أطفالها وتضحي بكل شيء من أجل 

العيش بكرامة.
< نجيبة بزاد بناني )الرباط(

أنـا المـرأة 
المغربيـة

أوقفوا 
هذا 

النزيف

الندوات  وتنظم  اإلشهارية  الوصالت  على  الماليين  تصرف  الدولة  كانت  إذا 
والمؤتمرات واأليام الدراسية، وغيرها من برامج التوعية التي تدعو لالستهالك 

المعقلن للماء الصالح للشرب، فإن هناك العديد من قنوات الماء الصالح للشرب 
المتهالكة التي تسرب المياه ليل نهار ومنذ سنوات وال أحد من مسؤولي 
قطاع الماء انتبه لهذا النزيف اليومي الذي تضيع فيه عشرات األمتار المكعبة 
من الماء التي تذهب سدى بغير حق، وعلى سبيل المثال أنبوب للماء الصالح 
للشرب ينزف منذ سنوات وسط استنكار المارة في الطريق الرئيسية الرابطة 
بين مدينتي أزمور والجديدة بجوار النقطة الدائرية المقابلة لدوار الشاريج 

بأزمور.
< شكيب جالل )أزمور(

ما رأي عمدة مراكش؟

صندوق االقتراع

ساحة جامع الفنا 
بالمدينة الحمراء
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الحكومـة تتناسـى القسـم
من  الكثير  كانت حكومات  إذا 
جاهدة  تعمل  المتقدمة  البلدان 
وشعوبها  ب���ل���دان���ه���ا  ل���ص���ال���ح 
تجري  الحكومة  فإن في المغرب 

ضد التيار.
بين  القسم  وزراؤن���ا  أدى  لقد 
محمد  ال�����ب�����اد  ي�����دي ع�����اه�����ل 
السادس نصره الله قبل مباشرة 
مرور  لألسف مع  لكن  مهامهم، 
األيام، وفي الوقت الذي يشكو فيه 
الميزان  في  العجز  من  المغرب 
ال����ت����ج����اري وض���ع���ف ال����م����وارد 
المالية تكشر الحكومة عن أنيابها 

ف������������ي وج����������������ه ال��������ف��������ق��������راء 
المغاربة، مجبرة إياهم على تحمل 
الوخيمة ومتوعدة  العواقب  كل 
الغاز،  قنينة  ثمن  ف��ي  ب��ال��زي��ادة 
وثمن الخبز.. وأثمنة باقي المواد 
األس��اس��ي��ة، وف���ي ال��وق��ت نفسه 
في  درج��ة  ب�180  تغير تعاملها 
مواجهة أغنياء الباد. حيث تظهر 
كرما مبالغا فيه، وهكذا قرروا أن 
يحصدوا ما بقي من أموال الشعب 
وضخها في جيوب العمال والوالة 
سكنية،  يليهم كتعويضات  ومن 
وكأن هؤالء يشكون العوز ويبيتون 

في العراء.
المالية المهولة  التكلفة  إن 
ل����وزرائ����ن����ا وب����رل����م����ان����ي����ي����ن����ا 
العليا  المناصب  وكذلك أصحاب 
لدليل قاطع على أن هناك خلا في 
فكلهم  ال���ب���اد،  ش����ؤون  ت��س��ي��ي��ر 
يستفيدون من كل شيء وال يفيدون 
ال����ب����اد وال����ع����ب����اد ف����ي ش����يء، 
وباستثناء الملك محمد السادس 
يصول  ال��������ذي  ال����ل����ه  ن����ص����ره 
إخ���اص  ب��ك��ل  ويجول ويعمل 
وتفان من أجل شعبه وباده نجد 
اآلخرين ال َهَمّ لهم إال مصالحهم.

تتحلى  أن  ال���دول���ة  ع��ل��ى  إن 
وتعمل بكل  الكافية  بالشجاعة 
صرامة وحزم على التخفيض من 
أج�������������������������ور ال������������������������������وزراء 
األجور  والبرلمانيين وأصحاب 
االمتيازات  ك��ل  وإل��غ��اء  العليا 

والتسهيات الممنوحة لهم، كما 
يجب عليها إلغاء مهزلة معاشات 

الوزراء والبرلمانيين.
وتقدمها  ال��ب��اد  اس��ت��ق��رار  إن 
رهين بتلبية مطالب الشعب الفقير 

وليس بمحاباة أغنياء الباد.
< عتيق التوفيق )صفرو(

صباح العيد امتشقت »فاطنة« حبلها 
الحطب،  أك��وام  لتجمع  الغابة  وقصدت 
كونت حزمة ثقيلة َأَنّ لها ظهرها، وقطعت 
الوديان والمنعرجات والشعاب وهي تنوء 
بها قبل أن تصل بها إلى المنزل وتشعل 
خبز  لطهي  عيدانها  من  ج��زء  في  النار 
أيقظت  عجنته قبل أن يصبح الصباح، 
الشاي،  أوان��ي  أمامه  ووضعت  ال��زوج، 
ليحظى بحظوة صب الشاي بيد تمرست 
على رفع »البراد« عاليا، ثم انصرفت إلى 
حقل القمح الجتثاث النباتات الطفيلية 
منه، في حين خرج الزوج للعب الورق مع 
جيرانه، وبعدما عادت عند الزوال انهمكت 
في تحضير وجبة غذاء بئيسة.. لم تكن 
فاطنة في كل هذا على علم بما يسمونه 
األعياد  من  تعرف  ال  فهي  النساء،  عيد 
سوى »العيد الصغير« و»العيد الكبير«، 
أما ما دونهما، فهي أيام متشابهة عندها، 
أو  الروتين،  لم تكن فاطنة لترفض هذا 
تتضجر منه، فهي تؤمن، وزوجها يؤمن 
بأنها من نسل حواء، وبأنها خلقت لتكون 

رهن اإلشارة.
وعلى بعد كيلومترات وضعت أكاليل 
المبدعة،  الشاعرة  أمام »منال«  ال��ورود 
ألقت  أن  بعد  عليها  الهدايا  وتساقطت 
قصيدة شعرية بحروف من ذهب، صفق 
النقاد  وتولى  اإلن���اث،  قبل  ال��ذك��ور  لها 
تفكيكها مهنئين إياها على الفتح اللغوي 
واألدبي والغزوة المعنوية التي اقتحمت 
بها عالم الكلمة المبدعة من بابه الواسع، 
لتتوج في األخير ب�»أميرة النساء« وتحمل 
لواء المرأة المناضلة، وتصدر التوصيات 
عن اللجنة المحتضنة بضرورة تشجيع 
ليكن سفيرات  مثلها  النسائية  الطاقات 
المجتمع  على  ال��ث��ورة  وق��ادة  التغيير، 
ممتنة  شاكرة  منال  انحنت  األبيسي..، 
للمكرمين على حسن صنيعهم، وانصرفت 
إلى غرفتها بفندق مجاور لمكان االحتفال، 
ال��غ��رف��ة ح��ت��ى تواترت  أغ��ل��ق��ت  أن  وم���ا 
الرسائل القصيرة على هاتفها من جمع 
جاءت  ال��وص��ال،  تطلب  السالم  المذكر 
الرسائل تباعا، وتساقطت كأمطار عاصفية 

على هاتفها المحمول، وكانت التوقيعات 
بأسماء من استضافوها وكرموها، تركت 
فيها  بما  الغرفة  في  أشيائها  كل  منال 
على  ورحلت  واألوسمة،  ال��ورود  أكاليل 
من  خوفا  مدينتها،  إلى  السرعة  جناح 

افتراس الذئاب.
بين فاطنة التي ال تعرف شيئا عن عيد 
المرأة، ومنال التي خدعوها فقالوا سيدة 
تارة  األن��ث��وي  الجسد  يحضر  ال��س��ن��ة، 
كمنتوج ال يصلح إال لحمل األثقال والرضا 
الرجل وتجنب غضبه، وتقمص  بخدمة 
مآربه..،  ل��ق��ض��اء  اإلش�����ارة«  »ره���ن  دور 
وي��ح��ض��ر ت���ارة أخ���رى ك��م��وض��وع للذة 
والمتعة وتزجية الوقت واالنتصار للذات 
الذكورية المتوارية خلف عناوين براقة 
ظاهرها تكريم المرأة واالحتفال بها أمام 
اقتناص  وباطنها  الكاميرات،  عدسات 
الفرصة لممارسة استعباد واستغال من 
نوع آخر، وبين الموقفين يمارس االمتهان 

في حق المرأة.
< نور الدين الطويليع

عيد النساء 
العالمي 

بين فاطنة 
ومنال

واهم من يعتقد أن النساء وحدهن من يعانين 
من  وحدهن  الكرامة،  وه��در  المعاملة  س��وء  من 
والمعاملة  واالحتقار  االضطهاد  مرارة  يتجرعن 
الاإنسانية.. المعاناة قاسم مشترك بين جميع 
أفراد المجتمع سواء كانوا ذكورا أم إناثا، كبارا 
أبهى  ف��ي  ال��م��س��اواة  أم ص��غ��ارا، وه��ن��ا تتجلى 

تجلياتها ففي الموت يعاني الكل في صمت.
المعاناة هي الصفة المشتركة بين الذكر واألنثى 
كثيرة،  أم��ور  في  بينهما  الطبيعة  فرقت  بعدما 
وجعلت لكل واحد منهما صفات مختلفة عن اآلخر 
بل مكملة له، فالمرأة وهبها الله رقة وحنانا لتلين 
بها طبيعة الرجل الخشنة، والرجل ال يحيض لكنه 
مبعث الثقة والطمأنينة للمرأة، فا سعادة وحياة 
للرجل من غير امرأة وال طمأنينة وهناء للمرأة من 

غير رجل، بعضكم من بعض.
فإذا ما حاولنا أن نخالف هذه الطبيعة ونثور 
بداء  شبيه  البشر،  جنون  ب��داء  سنصاب  عليها 
واألبقار  المواشي  لتغذي  كنتيجة  البقر،  جنون 
على العظام المطحونة من أجل نموها وازدياد 
غذاء  وه��و  طبيعي،  وغير  سريع  بشكل  وزن��ه��ا 
مخالف لطبيعتها لكونها حيوانات عاشبة وليست 

الحمة.
فالمعاناة ال تفرق بين نون النسوة وتاء التأنيث 
الساكنة أو المتحركة وبين مذكر سالم أو معاق، 
وتتجلى مظاهرها في المستشفيات، وفي اإلدارة 
حين تحتاج لوثيقة جد هامة، بالنسبة لك حياة 
تقاذفك  لجي  بحر  وس��ط  نفسك  لتجد  م��وت،  أو 
األمواج، لتضغط على مبادئك بحذائك، وتخرج من 
يهدأ ويمنحك  للبحر حتى  تمنحه  قربانا  جيبك 
حقك، وإن لم ترد خنق مبادئك فإنك ستخرج بدون 
وثيقة، خاوي الوفاض، لتعلق نفسك في أول عمود 
تنتهك  حيث  ال��ش��ارع  وف��ي  يصادفك،  كهربائي 
البراءة من طرف مرضى  الطفولة، وينهش لحم 

نفسانيين وبيدوفيليا.
عن  وارحلوا  أساطيلكم  وجهة  غيروا  فرجاء 
ام��رأة، وحقوق  ليست قضية  فالقضية  بحورنا، 
مهضومة ومناصفة ومساوة، وعيد المرأة وثامن 
مارس، بل القضية، قضية مجتمع يعيش خارج 

الحقوق األساسية. 
< خالد كمال )ورزازات(

جنـون البشـر
»كرانس مونتانا«: رسائل سالم

فاجأت الداخلة المدينة الهادئة 
عروس الصحراء زوارها الذين 
العالم  أنحاء  جميع  من  حجوا 
في  ي��ت��داول��ون  يومين  ومكثوا 
التعاون  وسبل  التنمية  قضايا 
جنوب - جنوب الذي يعتبر بلدنا 
من خال  نماذجه  أحد  المغرب 
الزيارة أو الجولة التي قام بها 
خالها  من  وأطلق  الباد،  ملك 
وقع  لها  سيكون  ع��دة  مشاريع 
غير  البلدان  تلك  مواطني  على 
آبهين بتشويش من فاتهم القطار 
وبقوا حبيسي أحقادهم التي لم 
رغم  منها  التخلص  يستطيعوا 
ما عرفه العالم من تغيرات كثيرة 
العالمية  األن��ظ��م��ة  ج��ل  جعلت 
السياسية  حساباتها  ت��راج��ع 
واالقتصادية. وما تنظيم مؤتمر 
إال  بالداخلة  مونتانا«  »كرانس 
دليا قاطعا على ذلك رغم الحملة 
واالتحاد  الجزائر  شنتها  التي 
إن  قلت  تنظيمه،  ضد  اإلفريقي 
الداخلة فاجأت زوارها بجماليتها 
وهدوئها  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وب��ن��ي��ت��ه��ا 
وأمنها وحفاوة استقبال سكانها، 
ل���ك���ن ال����ش����يء ال���وح���ي���د ال����ذي 
استغربوا له هو أنهم لم يقفوا 
على معالم االحتال التي طالما 
سمعوا وحكوا لهم عنها، وعن 
الوضع المتردي، وعن مخيمات 
األساك الشائكة، وعن استنزاف 
الثروات، وعن.. وعن... إال أنهم 
ال��ي��وم ف��ي م��دي��ن��ة أخ���رى تشد 

السام وتأبى إال أن تكون همزة 
وصل للتنمية تجمع بين شمال 
إفريقيا وجنوبها وملتقى للتاقح 
الثقافي والحضاري، وتقول لهم 
نعم  محتلة  مدينة  إنني  كذلك 
االجتماعية  التنمية  احتلتني 
واالقتصادية. وهي تحتضن هذا 
الحدث العالمي بنجاح باهر فاق 
المتوقع بجمعه 112 دولة وأكثر 
من 600 مشارك، بينهم شخصيات 
اإلنسانية  تاريخ  وازنة بصمت 
ف���ي مجاالت  س����واء  ب��ع��ط��ائ��ه��ا 
أو  االق���ت���ص���اد،  أو  ال��س��ي��اس��ة، 

ساهمت في ترسيخ الديمقراطية 
ف��ك��ان حضورها  ب��ل��دان��ه��ا،  ف��ي 
رسائل لمن يهمه األمر بأن العالم 
اضطرابات  ي��ح��ت��م��ل  ع����اد  م���ا 
وحروب أخرى وأنه ينشد السام 
التنمية  وأن  واالس����ت����ق����رار، 
االق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ض��ام��ن بين 
الشعوب هو السبيل إليقاف سبل 
ال��ح��روب واإلره����اب ال���ذي بات 
»كرانس  مؤتمر  ال��ع��ال��م.  ي��ه��دد 
جعل  قوية  لحظة  ك��ان  مونتا« 
العديد من الدول المشاركة تراجع 
حساباتها المبنية على مغالطات 

حضور  أبرزها  ك��ان  الخصوم، 
رئيس الوزراء اإلسباني السابق 

ووفد عن جنوب إفريقيا.
رسائل الداخلة لم تتوقف هنا 
أنا  للعالم  ل��ت��ق��ول  تعدتها  ب��ل 
بطابع  مغربية  مدينة  الداخلة 
صحراوي وفضاء سياحي يجمع 
وبإمكاني  ال���ع���ال���م،  دول  ك���ل 
احتضان مشاريع كبرى تساهم 
في  التنمية  بعجلة  ال��دف��ع  ف��ي 
المغرب، أوال، والدول المجاورة، 

ثانيا.
< مصطفى عماي

الدين يتخلص
 يتخلص

شحال من مرة سولت بعض المواطنين
على مصير بادنا من تصرفات الفاسدين
والجواب اللي عندي موجود عند اآلخرين

كلنا على نقطة وحدا راحنا متافقين
الجميع كيقول فاين راهم بهبالهم زايدين

وبهاد السلوك اللعين والدنيء محزمين
واش كاع ما شبعوش من الغصب المبين؟!

سنين وهما يزورو، ينهبو ويسرقو فالمايين
وال عياو ولعنو الشيطان

 وتجنبو أعمال النهاشين
وحلفو بالقسم الغليظ يكونو مسؤولين مخلصين
إيوا حاولو تتراجعو والتاحقو بصفوف الثائبين

حنا عمر ما فكرنا نعيشو معاكم متساويين
فالزرق، حاشا ولله.. ألننا باآلية مآمنين

لكن على حقنا ما يخصناش ثاني نبقاو ساكتين
يكفينا أنكم صنفتونا في درجة المساكين

اللي عقود هادي وحنا فيها الصقين ومجمدين
منهار خرج االستعمار سنة ستة وخمسين
وانتما متاهيين بينا كتسفكو دمنا الثمين

خذيتو ما يكفيكم للحياة ويشيط مازال للبنين
وحنا ما لقيناش حتى بيت صغير من أربعين

متر يسرتنا من خزي العيش المهين
فعاش هاد الجور والحيف والظلم البين؟!

رانا زعما كلنا أوالد هاد الشعب األمين
كندافعو على الوطن بكل اعتقاد ويقين

يهديكم الله.. رطبو قلوبكم ما تبقاوش زايغين
طويو نهائيا صفحة الماضي المظلم الحزين

وخليونا شاهدين غير على ما شافت العين
رجعو األمانة مستورة وإال غادي تبقى دين

عليكم حتى لعند الله وتخلصوها فالحين
< أحمد محمد العرابي )وجدة(

جانب من 
أشغال 

منتدى 
»كرانس 
مونتانا« 

بالداخلة
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المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2014/6302/17
حساب عدد 57730

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

م��س��ط��رة الحجز  ع��ل��ى  ب���ن���اء  
في  ال��ج��اري��ة  ال��ع��ق��اري  التنفيذي 
الملف المشار إليه أعاله للوصول 
الرسم  موضوع  العقار  بيع  إل��ى 
العقاري عدد 13/74003 بالمزاد 

العلني.
للرباط  الشعبي  البنك  لفائدة: 
جمال  األس��ت��اذ  نائبه  القنيطرة 

صادق المحامي بهيئة الرباط
في مواجهة: الجياللي حراكي.

وب��ن��اء على األم���ر ال��ص��ادر في 
ال�����م�����ل�����ف ال����م����خ����ت����ل����ف ع�����دد 
ب���ت���اري���خ   14/109/2001
بتعيين  القاضي   2014/05/16
السيدة لمياء شيخي بكتابة الضبط 
قيما على السيد الجياللي حراكي 
في ملف حجز تنفيذي عقاري عدد 

.14/6302/17
لمقتضيات  وتطبيقا  وع��ل��ي��ه 
الفصل 441 من ق.م.م يعلن رئيس 
مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة 
سلوك  أن  بالقنيطرة  االبتدائية 
إجراء مسطرة بيع العقار المشار 
ملكية  في  وال��ذي هو  أع��اله  إليه 
مباشرة  سيتم  حراكي  الجياللي 
ب��ع��د م�����رور أج����ل ث��الث��ي��ن يوما 
أن  علما  النشر  لتاريخ  الموالية 

القيم بلغ بتاريخ 2015/02/19.
 As 535/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
المحكمة االبتدائية بالقنيطرة

قسم التنفيذ العقاري

ملف ح. ت. ع 2015/6101/03
حساب عدد 58013

إعالن عن بيع عقار

لفائدة: منصورة الشبري 
محام  علي  بكار  األستاذ  نائبه 

بهيئة القنيطرة 
ضد: فاطمة بوسبع ومن معها

كتابة  مصلحة  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن  
االبتدائية  ب��ال��م��ح��ك��م��ة  ال��ض��ب��ط 
ب���ال���ق���ن���ي���ط���رة أن�������ه ب����ت����اري����خ: 
 11 الساعة  على   2015/04/08
 2 رق��م  البيوعات  بقاعة  صباحا 
بالمحكمة ستقام سمسرة عمومية 
عدد  العقار  لبيع  العلني  بالمزاد 

19881/ر 
شارع   151 ال��زن��ق��ة  ال��ك��ائ��ن: 

فلسطين رقم 117 القنيطرة
وهو عبارة عن: منزل يتكون من 
طابق أرضي وطابق علوي بناؤه 

قديم جدا
 البالغ من حيث المساحة: 157 

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

850.000.00 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 536/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
القانونية ملفا يتعلق  بالمصلحة 
بإحداث محل لبيع وترييش الدجاج 
برقم 21 تجزئة العزيز 1 تواركة 
مكناس من طرف السيد)ة(: رشيد 

ناعم.

فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
ق��ص��د االط����الع ع��ل��ى ه���ذا الملف 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
 As 537/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
القانونية ملفا يتعلق  بالمصلحة 
بإحداث مقهى برقم 779 مرجان 5 
مكناس من طرف السيد)ة(: سليمي 

أحمد.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
ق��ص��د االط����الع ع��ل��ى ه���ذا الملف 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
 As 538/15

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

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

البلدي  المجلس  رئيس  يعلن 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
القانونية ملفا يتعلق  بالمصلحة 
 150 برقم  ف��رن عصري  ب��إح��داث 

سعيد  سيدي  الزرهونية  تجزئة 
السيد)ة(:  ط����رف  م���ن  م��ك��ن��اس 

اليوسفي ميلودة.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال 
بالجماعة  القانونية  بالمصلحة 
الحضرية لمكناس )ملحقة الحبول( 
ق��ص��د االط����الع ع��ل��ى ه���ذا الملف 
وإبداء مالحظاته، وذلك خالل أجل 
مدته )15 يوما( ابتداء من تاريخ 

نشر هذا اإلعالن.
 As 539/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل
المحكمة االبتدائية بجرسيف

ملف التنفيذ رقم 2012/972
إعالن عن بيع عقار محفظ 

بالمزاد العلني

لفائدة: البنك الشعبي لفاس تازة 
في شخص ممثله القانوني
ضد: القندسي ابن علي

الضبط  ك��ت��اب��ة  رئ��ي��س  ي��ع��ل��ن 
بالمحكمة االبتدائية بجرسيف إلى 
ع����ل����م ال����ع����م����وم أن�������ه ب���ت���اري���خ 
 11 الساعة  على   2015/05/07
بهذه  ال��ب��ي��وع��ات  بقاعة  صباحا 
قضائيا  ب��ي��ع��ا  س��ي��ق��ع  المحكمة 
بالمزاد العلني للعقار اآلتي وصفه 

وبيانه:
العقار المسمى »سمبوط زهاري« 
ذي الرسم العقاري عدد 0/8159 
الحسن  م����والي  ب��ش��ارع  ال��ك��ائ��ن 
بجرسيف، عبارة عن عمارة حديثة 
وأربع  سفلي  من  متكونة  البناء 
طوابق علوية، مساحة العقار 162 
م م، الطابق األرضي يحتوي على 
مقهى يشغلها صاحب الملك تسمى 

مقهى الفرس.
تم تحديد الثمن االفتتاحي للبيع 
مليونان   2800000.00 مبلغ:  في 

وثمانمائة ألف درهم.
يؤدي  ال��م��زاد  عليه  وال��راس��ي 
لفائدة   %3 زي��ادة  الثمن حاال مع 
ضمان  ويشترط  العامة  الخزينة 
األداء، وللمزيد من المعلومات أو 
بمكتب  االت��ص��ال  ع���روض  تقديم 
المدني حيث يوجد ملف  التنفيذ 

اإلجراءات.

اإللكتروني:  الموقع  زي��ارة  أو 
www.mahakim.ma

 As 540/15

********
المملكة المغربية

وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية

بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات المقاولة
في  بيتون  ل���:  قضائية  تصفية 
الوهاب  عبد  السيد  م.ق  شخص 

بوعليل
ملف عدد: 2010/15/20

إشعار
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 
2015/02/17 في ملف صعوبات 
قضت   2010/15/20 ال��م��ق��اول��ة 
المحكمة التجارية بمراكش بتمديد 
مسطرة التصفية لرئيس المقاولة: 
شركة حوز بيتون في شخص م.ق 
السيد عبد الوهاب بوعليل المقيدة 
المحكمة  لدى  التجاري  بالسجل 
ال��ت��ج��اري��ة ب��م��راك��ش ت��ح��ت عدد 

.6037
ب�:  االجتماعي  مقرها  الكائن 
عمارة  ال��ث��ان��ي  ال��ح��س��ن  ش����ارع 
الثاني  األحباس بلوك ب الطابق 

شقة رقم 2.
وعينت األستاذ/ة امجاظ قاضيا 
أمزيل  محمد  وال��س��ي��د  م��ن��ت��دب��ا، 
بالعنوان  الكائن  مصفيا  سنديكا 

اآلتي: 10 تصومعت ورزازات.
وحددت تاريخ التوقف عن الدفع 
السابقة  الثمانية عشر شهرا  في 

عن تاريخ الحكم.
الدائنين  من  فالمطلوب  وعليه 
التصريح بديونهم للسنديك المعين 
ضمن قائمة موقعة تتضمن المبالغ 
وذلك  بالوثائق،  مرفقة  المطلوبة 
داخل شهرين )1( من تاريخ نشر 
الرسمية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
 /569 ال��م��واد:  لمقتضيات  طبقا 

686 و687 من مدونة التجارة.
بشهرين  األج��ل  ه��ذا  يمدد   )1(
بالنسبة للدائنين القاطنين خارج 

المملكة المغربية
 As 541/15

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

إن ال��ق��وان��ي��ن ال��م��ع��م��ول ب��ه��ا ف��ي ال���دول 
تختلف  الديمقراطية  في  العريقة  األوروبية 
إلى حد ما عن القوانين المعمول بها في الدول 
السائرة في طريق  الدول  لدى  أو  المتخلفة 
النمو.. وبقدر ما تتطور البالد اقتصاديا بقدر 
ما يتطور حتما قانونها في إطار الحفاظ على 
الوطني  الرأسمال  وصيانة  العباد  مصالح 

واألجنبي على حد سواء..
وال  كفاح  ب��دون  يأتي  ال  األمثل  والقانون 
التليد  اليوناني  الفيلسوف  وصدق  نضال، 
سيادة  أج��ل  من  الناس  »ليقاتل  ق��ال:  حين 
القانون، كما يقاتلون من أجل أسوار المدينة«، 
إذ م��ن خ���الل ق����راءة ت��اري��خ��ي��ة ف���إن معظم 
تشريعات الشرق القديم كانت إرادة اإلله هي 

األساس النهائي للحق والباطل.
على  ل��ل��ذود  يستعمل  الجيش  ك��ان  ف���إذا 
الحدود وحماية الوطن من كل اعتداء أجنبي، 

فإن هناك بعض األنظمة تتخذه معوال لقمع 
الحريات من خالل قوانين تخدم مصلحة فئة 
الطبقة  لخدمة  ميسرة  تكون  أن  دون  قليلة 
الساحقة من األمة، وقد صدق ابن رشد حين 
اعتبر أن ليس على الجيش واجب غير السهر 

على حرمة األمة.
على  يجهز  ق��ان��ون  أي  أن  البديهي  وم��ن 
الحريات العامة يصعب الدفاع عن سيادته، 
عمال بمبدإ عدم جواز قانون جائر.. ويحق 
بجميع  الجائر  القانون  مناهضة  للشعب 
طريق  عن  س��واء  لديه،  المتوفرة  الوسائل 
عن  بالتعبير  أو  اإلض��راب��ات،  من  التكثيف 
السخط تجاه ذلك القانون الجائر عن طريق 
الحوارات مع الفعاليات المختصة التي تعري 
يرفع  حتى  القانون  بهذا  الالحقة  النقائص 

الجور عن المواطنين.
م��ث��ال حقوق  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ي��ن  إن 

الظهير  في  السير  ح��وادث  من  المتضررين 
المعدل في سنة 1984 بالمغرب ألحقت ضررا 
التعديالت  م��ن  ب��ال��رغ��م  بحقوقهم  ف��اح��ش��ا 
البسيطة والهزيلة التي لحقت به فيما بعد، 
ولن أكون مغاليا إذ ألحقت فعال غبنا من نوع 
خاص بهم ال سيما أنه ال يواكب التضخم الذي 
تعرفه البالد بشكل مضطرد، مما جعل أغلب 
وكذا  تغتني على حسابهم  التأمين  شركات 
على حساب رجاالت الدفاع الذين يدافعون عن 

مصالحهم.
ولعل من مظاهر التسلط على القانون ولو 
في ظل الدستور، وجود بعض األجهزة التي 
من  أسمى  الممارسة  بحكم  نفسها  تعتبر 
ال��ق��ان��ون ب��ل أع��ل��ى م��ن ال��دس��ت��ور، فترجيح 
التعليمات على القانون مازال ظاهرا للعيان 
من خالل انتقاء الملفات التي تطالها المتابعة 
الدولة،  خزينة  بتفقير  أساسا  والمرتبطة 

بحيث هناك تجاوزات خطيرة يتم السكوت 
عنها بمقتضى ممارسة سلوك االزدواجية في 
الشخصية الذي أصبح مظهرا بارزا في النفاق 
المجتمعي والسياسي.. وهذا ما يجعل أفراد 
األمة يستشعرون يوميا في الخروقات التي 
يعيشونها ويسمعون عنها من خالل التغطيات 
الصحفية أن القواعد العامة للقانون تتعرض 
لالمتهان وتعاني محنة جد مؤسفة.. ثم إن 
المسطرة  ق��ان��ون  ف��ي  س��ت��رد  ال��ت��ي  العيوب 
في  يعاني  م���ازال  ال���ذي  ال��ج��دي��د  الجنائية 
لمحاضر  تعطي  م��ازال��ت  العسير  مخاضه 
الضابطة القضائية قوة إثباتية في الجنح، 
االحتياطي  االعتقال  معضلة  أن  جانب  إلى 
مازالت قائمة، وهو ما من شأنه أن يعصف 
ب��ك��رام��ة ال��م��واط��ن ف��ي أي���ة لحظة وف���ي كل 

حين.
< عبد الرحمن المريني )القنيطرة(

قد يكون القانون جائرا
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»أغكمي« وهناك من ينطقها بالعين بدل الغين األصل األمازيغي، 
وإذا توسط الجملة هذا المصطلح تمزج العين بالغين في بعض المناطق 
فيقال مثال: »ْنّكيْوْر إميك عوغكمي« ومعناها بالعربية »جلسنا قليال 
في السطوان« كما يسمى »أغكمي« في الشمال الشرقي أو الغربي. وهو 
ممر يراعى في بنائه تكييف الهواء للدفء في الشتاء، والحد من هجوم 
الحرارة في الصيف، وكلما توفرت إمكانيات األسرة المادية ازدادت 
عنايتها بأغكمي، أبسطه في البناء الطين والحجر، وأرقاه »ياجور« 
الفرن السميك. ويوظف أغكومي ألغراض عديدة، فهو فضاء لالستقبال 
واالنتظار، وهو بديل للثالجة التي لم تكن قد اخترعت بعد وال خطرت 
على البال، حيث يقع االختيار على أنسب مكان لوضع الخوابي التي 
يحفظ فيها الماء العذب، ويحافظ على نكهة برودته الطبيعية، وهناك 
من ال يرى بأسا في زركشة بعض أطراف الخوابي بالقطران. وحتى 
يحافظ الناس على طراوة النعناع لمدة أطول، وعلى ما يفوح من رائحة 
تجعل جو أغكومي أنعش وأعطر، فإنك تراه مدسوسا بين زير وزير 

يكمل الصورة ويزين المنظر.
 ومن مآرب أغكمي بعض الحاالت التي ترغم رب المنزل على أن 
يستتر حين يلجأ إلى بيع بعض أغراضه من مالبس وحلي وكل ما 
يكره أن يراه الجار أو المار من مظهر، مثل ما حدث مع اللة رقية وما 
استدبرته من نوائب الدهر بعد وفاة زوجها الذي كان يؤمن بأنه كل من 
تصدق بماله أو تبرع ببعض ممتلكاته، وأهمل اهتمامه بموارد رزقه، 
وتفرغ للذكر في زاويته، إال ويرى أنه قد استثمر، وآمن من الزمان كل 
شر وغدر، غفر الله لي ولكل ذوي النيات الحسنة، وفقهنا في أمور دنيانا 
وديننا حتى نكتشف أن هذه الجبال من المصائب والفتن التي تحيط 
بنا، ما هي إال نتيجة جهلنا، وسوء فهمنا لما أنعم به ربنا علينا، فلم 
ندرك تقدير مسؤوليتنا ومعنى رعايتنا لرعايانا »كلكم راٍع وكل مسؤول 

عن رعيته«.
 تسلمت فطومة مساعدة اللة رقية من يد ُموشي القدر المالي الذي 
استخلصه من بيعه القفطانين وحلقات األذن، وسلمت ذلك المبلغ بدورها 
إلى الوالدة التي كانت تحاور موشي من وراء خوخة، بين »باب الفصيل« 
وأغكمي، وأعطته قدرا مقابل أتعابه، ثم عادت لتجدني أضفت على ما 
رتبته لي من مالبس وأغراض في تلك الحقيبة التي كانت تحفظ فيها 
بعض مالبس األف��راح، أيام عزها وتهافت زوج��ات القياد والخلفاء 
والشيوخ على دعوتها، وزيارتها باعتبارها سيدة منزل السي الحسن 
احجام اليد اليمنى للشيخ الجليل سيدي محمد النظيفي.. تقربا وسعيا 

لنيل »الرضى والبركة«. 
قلت أضفت بعض الكتب والمسرحيات مما خف حمله وسبق تدارسه 
واالطالع عليه، وأنا أدعو وأتوسل أن يصادف مقرر االختبار ما انتقيته 
من هذه المسرحيات وبعض األشعار، وحتى ال أخالف ما أوصتني به 
أمي حين قالت »اسكن قد فلوسك ونسا فشوشك«، أفصحت لها أنني 
ِعفت الركوب في الدرجة الرابعة لهذا القطار الرابط بين مراكش والرباط، 

وهي تشبه ُسوًقا أسبوعيا متخلفا، ال مجال فيه لراحة وال أمان.
فأذنت لي أن أركب في الدراجة الثانية حتى أنعم بالجلوس وآخذ 
قسطا من الراحة، وربما قليل من ُسبات، أو أغتنم على األقل فرصة 
االطالع على تلك الهدية الثمينة التي خصني بها سيد اليماني المتوكي.. 
وهي مسرحية الكاتب اإلسباني إيمانويل روبلس »الحقيقة ماتت«.. 
وبعد العاشرة ليال دارت عجالت القطار على مهل حتى ُتعدي في 
سيرها على خير من الحي الصناعي الذي يعرف طيلة الليل حركة شحن 
المعامل  تنتجه  وكلما  المربى  علب  وصناديق  ال��زي��ت��ون،  براميل 

والمطاحن..
 وعندما عبر القطار تلك السكة الفاصلة بين ثكنات الجيش الفرنسي 
الذي بدأ يتخلى عن بعضها للسلطات المغربية الجديدة، وبين مزارع 
»تاْرَكة« التي مايزال كبار المعمرين يحتفظون بأجمل القطع األرضية 
فيها، وأغزرها إنتاجا ومردودا، وتفاوض مع بعض االنتهازيين الذين 
ركبوا على ثورة الملك والشعب وانطلقوا باسم الوطنية يتهافتون على 
اقتسام الكعكة مع المستعمرين، مستغلين عفة الوطنيين والمجاهدين 
وأبناء شهداء الحرية واالستقالل من جيلنا العظيم الذي يحمل شعار 
»ما كان لله والوطن فهو لله وللوطن.. فال نريد من أحد ال جزاء وال 
شكورا«، قلت مع هذه االنطالقة السريعة للقطار، شرعت أقلب أولى 
صفحة في مسرحية »الحقيقية ماتت«، فهي اإلبداع الثاني لصاحبها 
كاتب مسرحية مونسيرة »ثمن الحرية« التي قيل إنها أغنته، فجاءت 

هذه األخيرة لتعيده إلى الفقر والضنك من جديد.
وعندما دخل القطار محطة الرباط، وضعت كل ما كان بين يدي في 
تلك الحقيبة، وأحكمت إقفالها، وبقيت الورقة الوحيدة في جيبي هي 
رسالة األستاذ عبد الله شقرون أفتحها بين مرة وأخرى وأركز على 
تلك العبارة المختصرة »يسرني أن تحضر ألداء االختبار باستوديوهات 
اإلذاعة«. وبالقدر الذي كان خط يد األستاذ يمنحني الشعور بزوال 
عقدة الخط عندي، ويخلف الرغبة في النفس بتلك االبتسامة المريحة، 
بقدر ما يعاود قلبي ذلك الخفقان عند كلمة »اختبار«، فأحاول أن أشغل 
البال بالتطلع إلى شوارع الرباط النظيفة الهادئة التي يتحسن شكلها 
باستمرار منذ العودة المظفرة للملك، غير أن تلك العناية ظلت منحصرة 
في الشارع الحديث وال نصيب للسويقة وحي »الجزاء« والفروع المؤدية 
النظافة  ه��ذه  في  العتيقة  المدينة  سكان  أغلبية  وأزق��ة  دروب  إل��ى 

والعناية. 
وهناك في ممر يطلق عليه زنقة الطاجين وجدت السكن الذي يتناسب 

مع ما في الجيب، ومع وصية اللة رقية ينسجم ويستجيب.

»ولـــد القصـــور«

< يتبع..
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بقلم : محمد 
حسن الجندي

بلجيكية من 

أصول مغربية 

تفوز برئاسة حزب 

»إيكولو« البلجيكي

>> إذا بوأك الله مسؤولية، 
ومنحك نعمة ومكرمة، ووكل إليك 
مصالح العباد، فاحفظ حق الله 
عليك، وتوخى أداء حق المسؤولية 
التي وكلت إليك، وأنيطت بك، وكن 
ل��ح��ق��وق ال��ن��اس ح��اف��ظ��ا، وعن 
مدافعا،  وأم��وال��ه��م  أع��راض��ه��م 
صادقا في قولك وفعلك، وسائر 

تصرفاتك، يكن الله لك معينا.

أن  تحب  كما  ال��ن��اس  عامل   >>
يعاملوك بالحسنى وزيادة، وال تعاملهم 
بحسب غناهم أو فقرهم أو سمعتهم 
في  والقيم  األخ��اق  وراع  وجاههم، 
التعامل معهم ومعاشرتهم، فذلك هو 
األساس الصحيح للعاقات، اإليمانية، 
واألخ����������وة اإلس����ام����ي����ة، ت���ك���ن من 

الفائزين. ية
ه

إال
ت 

قا
را

ش
إ

صنفت المجلة اإلفريقية »أفريكا كرادل« األميرة 
»لال سلمى« عقيلة الملك محمد السادس كأجمل 
سيدة أولى بإفريقيا، حيث وضعتها على رأس 
إفريقيا  س��ي��دات  عشر  تتضمن  التي  الالئحة 
األوائل. وبوأت المجلة اإلفريقية األميرة لال سلمى 
المركز األول في التصنيف الذي أعلنته يوم األحد، 
حيث عددت صفات الجمال لديها، بينها شعرها 
الجذابة  ابتسامتها  الملكي، فضال عن  األحمر 
ومؤهالتها العلمية، كما نوهت المجلة باألميرة 
السرطان  مكافحة  حملة  تقود  التي  المغربية، 

وصفتها ب�«الجمعية الرائدة«.
وفي المركز الثاني وفق التصنيف نفسه، حلت 
»سيلفيا بونغو« زوجة الرئيس الكونغولي عمر 
بونغو، وكان المركز الثالث من نصيب »شانتال 
بيا« زوجة الرئيس الكاميروني، بينما حلت زوجة 
رئيس التشاد »هيندا ديبي اتنو« رابعة، وزوجة 
الرئيس الغامبي زينب سوما جمال خامسة، وفي 
المركز السادس ملكة سوازيالند »انخوكيساتي 
المبيكيزا«، بينما جاءت زوجة الرئيس األنغولي 
»أنا باوال دوسانتوس« سابعة، في ما حلت زوجة 
رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية »أوليف 
ليمبي كابيال« ثامنة، وحلت »دومينيك واتارا« 
زوجة رئيس ساحل العاجل تاسعة، في ما تديلت 

الترتيب زوجة رئيس كينيا »ماركريت غاكو«.

<  بقلم : أبو أزهار

قد نرضى بالمنية
وال نرضى بالدنية
وكلنا نفس أبية

ال تهمنا البلية
وال الظروف العتية

وال غدر الحمية
والحقيقة جلية

فصحراؤنا العصية
في عيشة هنية

شامخة قوية
غداة وعشية

كرايتنا العلية
وكيف ال يا شقية
وهويتنا الوطنية

صلدة نقية
صافية الطوية

فاستوعبي الوصية

الو�صــيــة
> د.يوسف الكتاني

ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى 
األرب���ع���ي���ن���ي���ة ل���وف���اة 
الله،  برحمة  المشمولة 
سعود،  أمينة  الحاجة 
تتقدم عائلة عادل سعود، 
وعاللو بأحر تشكراتها 
لكل من واساها في هذا 
المصاب الجلل طالبين 
م��ن ال��ب��اري ت��ع��ال��ى أال 
ي��ص��ي��ب��ه��م ب���م���ك���روه، 
ومتذرعين لله أن يتغمد 
برحمته،  ال���ف���ق���ي���دة 
فسيح  وي����س����ك����ن����ه����ا 

جناته.
إنا لله وإنا أليه راجعون

شكر
 على تعزية

تثمينا بإحداث اللجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة 
»إكرام« في أفق المناصفة 2012 - 2016، بهدف مأسسة مبادئ 
اإلنصاف والمساواة وإرساء قواعد المناصفة، وذلك عبر اقتراح 
لتطبيق  اتخاذها  الواجب  والتنظيمية  التشريعية  التدابير 
مضامين الخطة التي نص عليها الفصل 19 من الدستور.. 
وتسريع اإلجراءات والقرارات الضرورية ذات الصلة، تنظم 

الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء 
المغرب بسال، الدورة الثانية لمنتدى 

االتحاد الوطني لنساء المغرب بسال 
تحت شعار: »المناصفة والمساواة 
رافعتان للتقدم والحداثة«، وذلك يوم 
السبت 4 أبريل 2015 على الساعة 
بمقر  الندوات  بقاعة  زواال  الثالثة 

عمالة سال حي السالم - سال.

الدورة الثانية ملنتدى 
االحتاد الوطني

 لنساء املغرب

تصنيف األميرة
  لال سلمى كأجمل 

سيدة أولى في إفريقيا
البلجيكية  السياسية  م�����ن أص���ل تمكنت 

مغربي، زكية الخطابي، 
من الفوز في انتخابات 
رئاسة حزب »إيكولو« 
لتصبح  البلجيكي، 
بلجيكية  أول  بذلك 
مغربي  أص����ل  م���ن 
ت�������ت�������رأس ح����زب����ا 

س��ي��اس��ي��ا في 
بلجيكا.

واختيرت النائبة الفيدرالية ذات األصول 
المغربية، من طرف الجمعية العامة للحزب 
ثالثة  استمرت  حملة  بعد  الماضي   األح��د 
»باتريك  مع  مشترك  وبشكل  لتتولى  أشهر، 
ديبريز« رئاسة الحزب لمدة تمتد إلى أربع 

سنوات.
وقد تمكنت الخطابي البالغة من العمر 39 
في  »إيكولو«  برئاسة حزب  الفوز  من  عاما، 
الدور األول من عملية التصويت، وذلك بعدما 
حصلت رفقة »باتريك ديبريز« على نسبة 60 
في المائة من مجموع األصوات، وهو ما 

يعادل 654 صوتا.
الخطابي





كريستوفر ينتقد تقليد قبلة اليد في المغرب

األمريكيون يضربون في املغرب 
لتخويف الـمشرق

بعد عمر مديد من التتبع اليومي لما يجري 
ويدور، وسط األحداث والتعيينات واالنقالبات، 
لم نسمع عن تتويج ملك إال بعد وفاة أبيه، أو 
قريبه في الملك، وال يفوت الملك ألحد - رغم أن 
الملك لله - إال بحكم وصاية أو والية عهد، في 
حالة ما إذا سارت األمور على ما يرام، وإال فقد 
عشنا سقوط ملكيات متعددة، تساقطت كأوراق 
الخريف، وكأننا نعيش تصديقا مسبقا لمقولة 
ساخرة صدرت عن فيلسوف غربي قال: سيأتي 
زمان لن يبقى فيه من الملوك، إال ملكة بريطانيا، 

وملوك أوراق الكارطا األربعة.
وإذا كان الملوك العرب القدماء، وهم نموذج 
الستمرار العائلة العلوية أربعة قرون، أعرق بكثير 
من الملوك األروبيين في مجال الحكمة والثقافة 
المتوارثة أبا عن جد، فألن العرب سبقوا الغرب، 
في ابتداع ملوك آخرين غير الملوك القابعين في 
القصور، فابتدعوا ملوك الشعر وملوك الطرب 
سلطان  ابتدعوا  المغرب  وفي  البيداء،  وملوك 
الطلبة، بينما ليس بين الملوك والسالطين فرق، 
فكلهم يستمدون علياءهم من انحناءات اآلخرين.. 
هناك طبعا ملوك وسالطين يباَيعون باستمرار 
يعلو  ال  تدبيرهم، حيث  مراتبهم، وحسن  لعلو 
ألهمية  مدركا  أو  لها،  أهللال  كللان  من  إال  مرتبة 
آخر،  بأي شيء  أو  بالقلم،  أو  بالسيف  علوها، 
الذي  الموقع  الللنللاس،  أعلى  يكون  ألن  يؤهله 

يكتَسب وال يعطى.
وطبقا للتقاليد التي لها في المملكة العربية 
السعودية مثال، دور كبير في فرض ذلك التناوب 
الذي جعلت منه األنظمة الديمقراطية العالمية 
مستقرا وأمانا، فإنه بعد أن ألقى جثمان الملك 
السعودي الراحل عبد الله، في حفرة مهجورة، 
حشر جثمانه فيها كأي الناس)...( بال ضريح وال 
مزار، كان تتويج أخيه الملك سلمان، الذي كان 
صحفه  يستعمل  لم  إعالميا،  قطبا  شبابه  في 
وقنواته التلفزيونية، وهو مؤسس جريدة الشرق 
األوسط، وسيلة للوصول إلى الحكم، ألن الحكم 
في السعودية وراثي حسب المقاييس العائلية، 
إال أن التناوب السعودي المالزم للتقاليد ال يتأثر 
بالضغوط الخارجية، بقدر ما يبلور طريقة أخرى 
في اإلصالح، تجعل المهيمنين على مقاليد الحكم 
يخسرون سلطاتهم األبدية، بمجرد تغيير الملك، 
وهكذا وفي األيام القليلة التي أعقبت تنصيب 
الملك سلمان، على العرش السعودي، سقط عرش 
عائلة كانت مهيمنة على العرش)...( وهي عائلة 
عبد العزيز التويجري الذين كانوا لسنوات طويلة 
واالستخباراتية  العسكرية  التجربة  أقللطللاب 
بتحالف مع حليفهم بندر بن سلطان، حيث كان 
التويجري يعتبر علبة أسرار الملك عبد الله ومن 
قبله، كما رأينا أفول نجم الوليد بن طالل، الذي 
يعتبر من أغنى أثرياء العالم، لتتضاءل مع أفوله 
الملك  ويسارع  واالمللتلليللازات)...(  المصالح  كل 
سلللللمللان، فللي نللفللس الللوقللت، ليضع علللللى رأس 
سلمان،  الملك  ولد  محمد،  الشاب  المسؤولين، 
وعمره خمس وثالثون عاما وزيرا للدفاع ومديرا 
للديوان بدل التويجري لتظهر ميزات األسلوب 
السعودي في إخراج المملكة من القبضة الدائمة 

لنفس المجموعة.
ال خوف إذن، على احتفاظ السعودية بالدور 
الريادي في منطقة الخليج، مادام الملك الجديد 
سلمان، أقدم على زعزعة الكراسي التي يهيمن 
الملك،  مع  ورثللة  أنفسهم  يعتبرون  من  عليها 

لمقاليد الدولة.
وينفرد السلطان قابوس، ملك سلطنة عمان 
في  الحكم  عليها  قللام  التي  الوسائل  بتكريس 
منطقة الخليج سنوات طويلة، لم يكن فيها بترول 
وال نفوذ أمريكي، حيث مزج قابوس بين التقليد 
الغازية،  الحضارة  وبين  العربي،  اإلسالمي 
مصغرة  صللورة  إلللى  مسقط،  عاصمته  فحول 
لمدينة لندن البريطانية، رغم أنه ألزم موظفيه، 

كيفما كان مستواهم، بأال يدخلوا مكاتبهم إال وهم 
يلبسون الزي التقليدي القديم لسكان عمان. وها 
هو العالم كله يتتبع حالة مرض السلطان قابوس 
الذي لم يخلف ولدا وال وليا للعهد، وسكان عمان، 
ينتظرون المفاجأة، وهي الرسالة التي لن تفتح 
إال بعد وفاة السلطان قابوس، والتي سيكشف 
فيها عن اسم من سيتولى السلطنة بعده، رغم أن 
هو  المرشح  هذا  يكون  أن  يتوقعون  الكثيرين 
الشريف علوي، الرجل الثاني اليوم في السلطنة، 
قطبا من  قبل،  قليلة من  إلللى سنوات  كللان  وقللد 
أقطاب الحركة االنفصالية على غرار البوليساريو، 
وقد  »ظللفللار«  ثللوار  عمان  سلطنة  فللي  ويسمون 
كبار  إليه  وأسند  قابوس،  السلطان  استقطبه 
المهام، كوسيلة راقية، لوضع حد إلحدى كبريات 

حركات االنفصال في تاريخ عمان.
وبينما الملوك الحاليون، حسبما نسمع ونرى، 
أصبحوا يشعرون بثقل المسؤولية، إن لم يكونوا 
في أغلبهم، متفقين على أن مهمة الملك، أصبحت 
معرضة لالنتقاد، سواء أحسن الملك أو أساء، 
فإن هؤالء الملوك واألمراء، يعرفون أن بقاءهم 
مهدد بهذا الفشل والفوضى التي تجعل الليبيين 
مثال، يتمنون الرجوع إلى عهد االستقرار كما كان 

أيام الملك السنوسي.
والذي  الله،  عبد  الملك  األردن،  ملك  هو  وها 
الملك  فيها  ارتقى  التي  الفترة  نفس  في  نصب 
محمد السادس، في نفس السن تقريبا، سدة عرش 
طبق  الصورة  الصديق  الثاني،  الحسن  الملك 
األصل، للملك حسين والد الملك عبد الله، الذي 
عين هو أيضا في نفس الفترة التي أصبح فيها 
بشار األسد، خلفا لوالده الجبار العظيم حافظ 
األسد، وهو - أي الملك عبد الله - يتحول إلى 
صورة ناطقة لوالده الملك حسين، رأيناه يقفز 
بللالللمللظلللللة ملللن اللللطلللائلللرة بللجللانللب زمللللالئلللله)...( 

العساكر.
ملك األردن، عبد الله الذي سبق له أن صرح 
معترفا بأنه »ال مستقبل للملكية في األردن«، على 
ضوء التصرفات النازية لصديقه بشار األسد الذي 
سيكتب عنه التاريخ أنه - كي يبقى - فقد تسبب 
في هدم دولته سوريا، وآثارها التي تخلد أمجاد 

اإلسالم.
ال فرق إذن، بين الملوك والرؤساء عند مواجهة 
صعوبة الموقف، ولكن الغيوم الداكنة التي تحجب 
عن كثير من الرؤساء والملوك آفاق التفاؤل، تحتم 
على كل ملك أو رئيس، أن يطلب حسن العاقبة)...( 
حتى ال يجد نفسه غدا في جانب آخر من الزنزانة 

التي يقيم بها الرئيس المصري حسني مبارك، 
وال الحفرة المجهولة، التي ألقيت فيها بقايا جثة 

الزعيم األوحد)...( معمر القذافي.
فأين نصنف مستوى تفكير أمير البحرين، الذي 
بدل االحتفاظ بنفسه في عداد أمراء الخليج، الذين 
يقربهم  قد  الذي  التموليك)...(  فكرة  تغريهم  ال 
نفسه  ليلة وصبحها  بين  يعلن  ها هو  للخطر، 
ملكا، وأسبغ على نفسه هالة الملوك وتقاليدهم، 
بروتوكوالت  وألزم  العالم،  على  فرضها  إنه  بل 
رؤساء عظام، مثل رئيس الواليات المتحدة، كي 
يللغلليللروا الللعللنللوان، وبلللدل سلللملللوه)...( يكتبون 

جاللته.
تصوروا ملكة بريطانيا التي ورثت العرش جدا 
عن جد، يصحونها ذات صباح ليقولون لها: لقد 
أصبح لجاللتك زميل جديد في الملك، وهي التي 

أصبحت تعتبر نفسها آخر ملكات الدنيا.
أما هيرو هيتو، الذي يعتبر عرشه أقدم من 
اليابان نفسها، فإنه ال شك سيحك عينيه قبل أن 
يصدق أن حاكم أحد أقاليم الخليج، أعلن نفسه 

ملكا.
لقد كان العالم ينتظر من العرب أن يعلنوا عن 
الصهيوني،  الطغيان  على  للرد  جديدة  طريقة 
وتعريض بيوت الفلسطينيين لصواريخ وقنابل 
القاذفات، بأن يؤسسوا من كيان االتحاد الخليجي، 
االقتصادية  بإمكانياتها  قللويللة  واحلللدة  دوللللة 
والبشرية، تذوب في حرارة قوتها أسطورة الكيان 
اإلسرائيلي التي ال مكان لها إال كعضو نشيط في 

مجموعة الدول العربية الموحدة.
إن األخالق تحتم علينا أن نتمنى أيضا لجاللة 
الملك البحريني طول العمر، والمزيد من التألق، 
رغم أنه ال تألق أعلى من الملك، وليت جاللة ملك 
البحرين يركب حصانه أو ناقته ويقود جيوشه 
غزو  وربما  كلها،  البترولية  اإلملللارات  لتوحيد 
على حد  ملكا  نفسه  ويعلن  األخللرى،  اإلملللارات 
السيف، ولو فعل، لوقف العالم إجالال لجاللته، 
الللذي وحد  آل سعود  للملك  إجللالال  مثلما وقف 
أطراف مملكة كانت مشتتة، فنصرته قبائل تميم، 

وحرب، ومطير، وعتيبة.
الملك عبد العزيز آل سعود، الذي خلف للعالم 
الحالي)...( معلمة تاريخية ضد اإلرهاب، وضد 
الجريمة، وضد الفوضى، فنصب في وسط مدينة 
جدة، حديقة محاطة بالقضبان الحديدية، يتم فيها 
كل جمعة، وأمام المتفرجين، قطع رأس كل ثائر 
وقطع أيدي السراق، حتى أصبحنا طوال عشرات 
السنين، ال نسمع في السعودية عن ثورة وال تمرد، 

وال سرقة، وحتى ثوار داعش عندما تراودهم فكرة 
يزور  عندما  فإنهم  السعودية،  على  التطاول 
هم   - رؤوسهم  يتخيلون  جدة،  مدينة  أقطابهم 
المتفرجين، ألن تقليد قطع  أمام  أيضا - ملقاة 

الرؤوس، متوارث عن السعوديين وقبائلهم. 
مثلما نصرت قبائل همذان، وحاسك، وخوالن، 
ورامان ملوك اليمن الذين ورثوا الملك منذ عهد 
عن  الملك  العمانيون  ورث  وكللمللا  سللبللأ،  ملكة 
في  العلويون  الملوك  استمد  حيمر،  أجللدادهللم 

المغرب أمجداهم من ساللة اإلمام علي..
ومن يضمن للملك الجديد في البحرين، وكل 
من يفكر في أن يصبح ملكا من أمراء الخليج، أن 
يرتبط الملك بالخلود، وهذا شيء مستحيل، فقد 
شهدنا كيف أن عرش شاه إيران سقط في أيام، 
ألنه لم يكن غائرا في جذور الشعب اإليراني، بقدر 
ما كان الشاه يعتبر نفسه أذكى المخلوقات، حتى 
إنه عندما فاتحه األمريكيون في التنازل لفائدة 
ولده محمد رضى، أجابهم بغرور: إن ولدي في 
حاجة إلى خبرتي سنوات طوال، قبل أن يتولى 
العرش. ليظهر له بعد سنوات قليلة، أن خبرته 
وتللجللربللتلله هلللاتللله للللم تللغللنلله شلليللئللا ملللع اإلمللللام 

الخميني.
ربما لو كان ملك البحرين قد احتفظ بنفسه 
أميرا بين األمراء، لما أعلنت داخل عاصمته هذه 
بالتغيير  فوجئت  التي  المنظمة)...(  المعارضة 
هناك  تكن  فلم  الملكية،  طقوس  فرضته  الللذي 
احتجاجات من قبل، في البحرين، وال مظاهرات، 

إال بعد أن اختار أميرها لنفسه لقب ملك..
اإلنجليز،  رسمها  التي  الخريطة  هذه  لنجد 
حسب مصالحهم في توزيع شركات النفط، وها 
هم خبراء السياسة اإلمبريالية، كما قالت وزيرة 
كلنتون«  السابقة »هيالري  األمريكية  الخارجية 
في مذكراتها، يفكرون في عملية تقسيم هذه الدول 
حركات  أن  وتكتب  أصلللال،  المقسمة  العربية 
التقسيم، ستشمل مصر وليبيا والجزائر وحتى 
المغرب)...( وتذهب بعيدا، لتكشف أن األجهزة 
األمريكية، كانت وراء تأسيس داعش. داعش التي 
لم تقنع بأن تكون رمزا للبديل اإلسالمي، ففاجأت 
هي  عليها  نصبوا  دولللة،  بتأسيس  األمريكيين 
أيضا، أميرا، وها هي أمريكا تعجز هي وحلفاؤها 
عن ضرب داعش. داعش التي تحتل اليوم، نصف 
العراقية،  الخريطة  ونصف  السورية  الخريطة 
تخطط مستقبال، الحتالل دول الخليج، بملوكها، 
وأمرائها، الذين تصوروا، أن بقاءهم رهن بعلو 
ناطحات السحاب التي تهافتوا وتسابقوا على 
من يؤسس أعالها، دون أن يفطنوا إلى أن األمجاد 
ال تقاس بعلو العمارات، ودون أن يتعمقوا في 
نوايا أسياد العالم، األمريكيون، وقد تنامى في 
زمانهم جيل من الحزبين األمريكيين، الجمهوري 
والديمقراطي، ال يخفى تبرمه من هذه الثروات 
قطب  ويتزعم  الخليج،  دول  أعماق  في  الكامنة 
منهم، وزير الخارجية األسبق، وارين كريستوفر، 
»فلسفة احتقار الثروات السهلة«، وتفاديا لفضح 
مخططهم تجاه الشرق األوسط، فإن كريستوفر 
هذا، ابتعد عن نماذجهم، واكتفى بظاهرة الثروات 
السهلة، عند النظام المغربي، الذي رغم أن ثرواته 
ليست مرتبطة بالبترول، فإن كريستوفر هذا كتب 
بالكاتب  مرفوقا  للمغرب،  زيللاراتلله  إحللدى  عللن 
األمريكي مارتن أنديك: ))أثناء مأدبة على مائدة 
األثرياء  بعض  بحضور  الثاني،  الحسن  الملك 
وزراؤه  ك��ان  أوالده،  وبحضور  الخليجيين)...( 
الفياللي، والبصري، وأزوالي، وهم الواحد بعد 
لبوس  الملك  أمام  وينبطحون  ينطوون  اآلخر، 
ي���ده، وه��و ي��دف��ع��ه��م(( )مللذكللرات مللارتللن أنديك 

.)2009
أكيد، أن الفرق بين الثروات السهلة، وتقبيل 
األمريكيون،  هم  ولكن  كبير،  فرق  الملك،  أيدي 
يضربون في المغرب، ليتخوف الخليجيون في 

المشرق.

ال فرق بين الملوك والرؤساء عند مواجهة صعوبة الموقف، ولكن الغيوم 
الداكنة التي تحجب عن كثير من الرؤساء والملوك آفاق التفاؤل، تحتم 

على كل ملك أو رئيس، أن يطلب حسن العاقبة)...(
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