
تقرؤون

سري
احملتفون  ال��ف��رن��س��ي��ون 
ب�����رأس ال���س���ن���ة مب���راك���ش، 
يتحدثون بغير حماس، على 
محمد  للملك  جريئة  محاولة 
السادس، لعقد صلح بني الرئيسني 
وسركوزي.  السابقني شيراك  الفرنسني 
املراكشي  بيته  في  أق��ام  ال��ذي  س��رك��وزي 
تشم  الذي  املكيس، البيت  بحي  اجلديد 
اإلماراتية  ال��ب��خ��ور  رائ��ح��ة  أط��راف��ه  ف��ي 
الرئيس سركوزي،  يفضل  بينما   .)...(
الذي  الفندق  مطعم  في  املغربي  الطبخ 
إذا كان  عما  إليه،  التوجه  قبل  يستفسر 
الرئيس  أو  ستروتسكان  الفضائح  ملك 

السابق شيراك يتواجدون به.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 

حكيمة خلقي
alousbouea@gmail.com
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>  »جمهورية الراط وسال« التي  متردت على السالطني
>  حركية جديدة غير مسبوقة في صفوف جنراالت اململكة
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 عندما يفاجئ امللك أعوانه
ويقصد مواقع ال علم لهم ها

فاجأ  عندما  السادس  محمد  امللك  جاللة  فيها  ويرى  باألسبوع  خاصة  فريدة،  الصورة 
أعوانه ومرافقيه ذات يوم بالتوجه إلى الزاوية الريسونية بتطوان.

> أنظر التفاصيل ص 3

Queen Sheba>s Fort - Dhoafar,Oman

One of the Queen Sheba Fort is located at Khor-
rori Dhofar region in Oman

لوحة تخلد ساعة دخول بلقيس، ملكة سبأ، على النبي سليمان، وهذا 
آثاره  أصبحت  الكرمي  القرآن  في  املذكور  احلــادث  هذا  عرف  الذي  القصر 

التي الزالت قائمة، مزار السياح في مدينة »بليد« بصاللة.

الصحـراء: درس 
والسلطان الـملـك  ني 

28الحقيقة الضائعة

هل تُشرعن الدولة ملشاركة 
الورثة في إرثهم

الرباط.األسبوع 

تــشــكــل وفــــد مـــن مــســؤولــي حــــزب االحـــــــرار،  يضم 
بيرو  وانـــس   ، الطالبي  ورشــيــد   ، مـــزوار  احلـــزب  رئــيــس 
بيت  الــى  وقامتهم  بقدهم  وتــوجــهــوا   ، الطالب  وبــن   ،
في  وكان   ، الباكوري   ، واملعاصرة  االصالة  حزب  رئيس 
بدراسة  يتعلق  االمر  ان  من  راج  ملا  تاكيدا   ، انتظارهم 

مشروع  حتالف او دمج للحزبني في بعضهما.
العناصر  كـــل  اســتــبــعــد  مـــــزوار  ان  لـــوحـــظ  وبــيــنــمــا 

ملـــا يــســمــونــه بــيــع حـــزب عــصــمــان، والذين  املــعــارضــة 
يشكلون تيار تغيير سياسة احلزب ، فلم يكن اوجار وال 
احلافظي العلوي وال غيرهما من زوار بيت الباكوري ، 
معاصرة   « ان  يكشف  الــوالئــمــي  االجــتــمــاع  هــذا  ولكن 
االحرار » اصبحت تبدو للكثيرين  هي املخرج الوحيد 
معها  تنفع  لــم  الــتــي   ، السياسية  الــعــزلــة  مــن  لــلــخــروج 
انهم سيحولون  مسار  قباحة )...( بعض الذين ظنوا 
التاريخ بانتقاد حركات وسكنات بن كيران ، وهو ادنى 

التعامل السياسي.  مستويات 

درس امكانية حتالف حزب االحرار مع االصالة واملعاصرة

> البقية ص 2

بالموازاة مع انشغال الحكومة باستثناء الجيش من الشفافية العمومية
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ه���ذه ال��راي��ة احل��م��راء التي 
تتوسطها جنمة سداسية رفقة 
الهالل، هي راية اجلمهورية 
الريف  ب��ط��ل  أع��ل��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
اخلطابي  الكرمي  عبد  محمد 
في أوائل العشرينيات، وهي 
م��ع��روض��ة ه����ذه األي������ام في 
اإلسباني  العسكري  املتحف 
مبدينة طليطلة الذي يحتضن 
االستعمار  ح����ول  م��ع��رض��ا 
املغرب،  ل��ش��م��ال  اإلس��ب��ان��ي 
حيث مت عرض مجموعة من 
واملادية  الفنية  اإلن��ت��اج��ات 
وال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��ود إلى 
ح��ق��ب��ة »احل���م���اي���ة« )م����ا بني 

1912 و1956(.

راية »جمهورية الريف« 
معروضة  في املتحف 

العسكري اإلسباني

 درس امكانية حتالف حزب االحرار
 مع االصالة واملعاصرة 

تتمة ص 1

بعض املنتمني حلزب االحرار، 
مزوار  زي��ارة  تكون  ان  يتوقعون 
واصحابه لبيت الباكوري  صورة 
لزيارة بعض احملرجني لالضرحة 
حزب  الن   . ال����س����ادات  وق���ب���ور 
واغني  واق�����دم  اع����رق  االح������رار 
الذي  االص��ال��ة  ماضيا من ح��زب 
»ع����اد ق��ط��ر ب���ه ال��س��ق��ف« وك���ان 
مفروضا في الباكوري ان يتوجه 

لبيت مزوار. 
التي  احل���ت���م���ي���ات  ول���ك���ن���ه���ا 
الرديئة  ال����ظ����روف  ت��ف��رض��ه��ا 
باملغرب،  السياسية  ل��الوض��اع 
في  م��ف��روض��ا  ك��ان  منطقيا  الن��ه 
مزوار ومن معه ان يشكلوا وفدا 
العام  الكاتب  لبيت  ويتوجهوا 
اجلديد حلزب االحتاد االشتراكي 
ادريس االشكر ، املسؤول اجلديد 
القدمي  احلكومي  التحالفي  ف��ي 
اليوسفي  الرحمان  عبد  وخليفة 
الذي كان مسؤولو حزب االحرار 

يغدقون عليه كامل االحترام. 
خلفيات  ي�����راج�����ع  وال���������ذي 

بحزب  االح���رار  ح��زب  استنجاد 
ان  مقولة  ي��ك��ت��ش��ف  االص����ال����ة، 
»تعلق غريق بغريق« تكاد تنطبق 
على حتالف بني مجموعات فقدت 
االمل في اسقاط حكومة فرضتها 
واخلارجية،  الداخلية  ال��ظ��روف 
وح��ص��ل��ت ع��ل��ى م��ص��داق��ي��ة من 
خالل بعض قراراتها، ولو كانت 

ان��ه��ا اع��ط��ت مللك  ض��ع��ي��ف��ة،. اال 
ال��ب��الد م��ا يكفي م��ن ال��ب��راه��ني ، 
حسن  تقل  ال  حكومة  انها  على 
احلكومات  عن  النظام  نية جتاه 
السابقة التي كانت تشمل وزراء 
، والذين  من االحرار واملعاصرة 
تعودوا على احلكم ولم يتعودوا 

على احلكامة.

يف مواجهة النفوذ اإلنتخابي 
لحزب العدالة والتنمية

مصطفى المريني

أب��ان��ت االن��ت��خ��اب��ات اجل��زئ��ي��ة األخ��ي��رة التي 
ج��رت � م��ؤخ��را � ب��دائ��رة إن��زك��ان � أي��ت ملول، 
وقبلها في كل من طنجة ومراكش عن احتفاظ 
االنتخابي  بعنفوانه  والتنمية  العدالة  ح��زب 
وذلك  الناخبة،  الهيأة  على  ال��ق��وي  وت��أث��ي��ره 
رغم إكراهات التدبير احلكومي فقد حصد جّل 
املقاعد املتبارى عليها )4 مقاعد من أصل 6(، 
دوائ��ر ظلت  يزيح مرشحني من  أن  واستطاع 
حكرا عليهم، كما حصل في طنجة ومراكش، 
وأخ��ي��را ف��ي إن��زك��ان أي���ت م��ل��ول، ح��ي��ث حاز 
صوت   17800 مجموع  على  املصباح  مرشح 
على  متقدما  عنها،  املعبر   28474 أص��ل  م��ن 
أحزاب: امليزان والكتاب والوردة، بفارق كبير 
في األص��وات يقدر ب��اآلالف، وخاصة باملقارنة 
مع حزب اإلستقالل، اخلصم االنتخابي اللدود 
مرشحه  يحصل  ل��م  حيث  والتنمية،  للعدالة 
سوى على 7378 صوتا، وذلك رغم نزول حميد 
االنتخابية،  إلى معترك احلملة  بنفسه  شباط 
وقيامه بحملة واسعة لفائدة مرشح حزبه، شن 
خاللها هجوما كاسحا على حزب »اللمبة« على 
حد تعبيره، لكن كل ذلك لم مينع مرشح حزب 
املصباح من إكتساح نتائج اإلقتراع، وإزاحة 
ليس فقط ح��زب امليزان من ه��ذه ال��دائ��رة، بل 
وأس��اس��ا ح��زب ال���وردة ال��ذي ظ��ل يعتبر هذه 
الدائرة إحدى قالعه التي ال ينافسه فيها أحد، 
فإذا بها تتهاوى أمام اآللة االنتخابية اجلبارة 

حلزب العدالة والتنمية.
التي  االنتخابية  ال��ق��وة  ه��ذه  ف��إن  وبالتأكيد 
يتمتع بها حزب العدالة والتنمية، صارت تثير 
مخاوف متزايدة في أوساط األحزاب املنافسة 
له، وذلك بسبب ما حتمله من مؤشرات مقلقة، 
املجتمع، ومتدد  في  ت��دل على جت��ذر شعبيته 
املغربي،  الشعب  أطياف  مختلف  بني  نفوذه 
مما يضاعف من إمكانية سيطرته على نتائج 
االستحقاقات القادمة، وهذا حتديدا ما يقض 
العدالة  حل��زب  السياسيني  اخلصوم  مضجع 
احلد  إلى  الرامي  مسعاهم  ويوحد  والتنمية، 
م��ن إت��س��اع ن��ف��وذه ف��ي املجتمع، ل��ت��ف��ادي أي 
ومن  القادمة.  لإلستحقاقات  محتمل  إكتساح 
األحزاب  تتوانى  ال  ال��غ��اي��ة،  ه��ذه  بلوغ  أج��ل 
والتنمية،  العدالة  املنافسة في«شيطنة« حزب 
إلى  يسعى  ال��ذي  األص��ول��ي  باحلزب  ووصفه 
إقامة إمارة إسالمية في املغرب!، وذلك إمعانا 
في تخويف املجتمع والدولة من خطره، وإتهام 
معارك  وخ��وض  والضعف،  بالعجز  حكومته 
ض��ده��ا ف��ي ال��ب��رمل��ان وامل��ؤس��س��ات واإلع����الم 
الذي تعجز عنه هذه األحزاب  واملجتمع. لكن 
لم  أنها  هو  والتنمية  العدالة  املنافسة حلزب 
تستطع حتى اآلن أن تطرح منوذجا سياسيا 
منافسا  ومجتمعيا  وأخ��الق��ي��ا  وإج��ت��م��اع��ي��ا 
لنموذج حزب العدالة والتنمية، ومتناغما مع 
بأن  قمني  وح��ده  وه��ذا  املواطنني،  إنتظارات 
يولد الثقة في هذه األحزاب، ويجعل الناخبني 
أما  اإلن��ت��خ��اب��ات،  ف��ي  ملرشحيها  ي��ص��وت��ون 
الفارغة  واإلتهامات  والدمياغوجية  التضليل 
فلن تزيد حزب العدالة والتنمية إال قوة وآثارا 

في األرض!

الرباط.االسبوع

رئيس  الستقبال  امل��واط��ن��ني  ع��ش��رات  إحتشد 
احل��ك��وم��ة عبد اإلل���ه ب��ن ك��ي��ران ي��وم اخلميس 
املاضي أمام باب الثانوية اإلعدادية ”الكتبية“ 
في سال، وهي نفس اإلعدادية التي شهدت واقعة 
اإلعتداء على أستاذ بالسالح االبيض من طرف 
أحد التالميذ باملدرسة. بن كيران دخل إلى بيت 
أستاذ الرياضيات محمد الشاوي، واستمع إلى 
كلمات مديرة االكادميية التي حتدتث عن منوذج 
جديد من التالميذ يتميزون بسلوك منحرف )..(، 

قبل ان ينتقل إلى اإلعدادية ويخطب في 
التالميذ..

وزير  ال��وف��ا  محمد  ك���ان  وبينما 
التربية الوطنية يغادر املؤسسة 
 ،)..( انفه  ي��ده على  وه��و يضع 
عبد  ال��س��ي��دات  إح���دى  خاطبت 
اإلل�����ه ب��ن��ك��ي��ران ون��ب��ه��ت��ه إلى 
»بجالبتها«،  امللتصقة  الصباغة 

ان  أي  ال��رس��ال��ة،  بنكيران  ففهم 
احلائط كان قد طلي للتو بالصباغة، 

فضحك وقال لها، أنا عايق بيهم.

نكيران في 
اإلعدادية: 

»أنا عايق 
يهم«

افتتاحية

الثقافي  التبادل  إطار  في 
عمان،  وسلطنة  امل��غ��رب  ب��ني 
نظمت وزارة التربية والتعليم 
ال���ع���م���ان���ي���ة، ع���ب���ر إدارت����ه����ا 
ظ���ف���ار، صاللة  ع��اص��م��ة  ف���ي 
من  مجموعة  لتكوين  ن���دوات 
األس����ات����ذة واألس�����ت�����اذات في 
املعاهد العليا، دعت لها مدير 
العلوي،  مصطفى  األس��ب��وع 
مهنة  حول  محاضرتني  ليقدم 
الصحافة، األولى أمام مجموعة 
الباحثات  األس�����ت�����اذات  م���ن 
من  مجموعة  أم���ام  وال��ث��ان��ي��ة 

األساتذة الباحثني.
اإلدارة  ه������ذه  وت���س���ه���ر 
ال��ن��ش��ي��ط��ة ع��ل��ى إش������راك كل 
التعليم،  مجال  ف��ي  العاملني 
لتنمية معارفهم، علما أن عددا 

املغاربة،  األس��ات��ذة  من  كبيرا 
ق���ض���وا س���ن���وات ط��وي��ل��ة في 
ممارسة مهنة التعليم بسلطنة 
الندوتني  أدار  وق����د  ع���م���ان، 

األسبوع  مدير  عقدهما  التي 
مصلحة  رئ���ي���س  امل���غ���رب���ي���ة، 
محمد  األس�����ت�����اذ  ال���ت���ك���وي���ن 

الشحري.

بالزربة
على  سنة   70 م���رور  بعد 
التاريخي،  أنفا  لقاء  انعقاد 
ي����ح����ل ج����ي����م����س روزف�����ل�����ت 
الرئيس  ح��ف��ي��د  ج��ي��ن��ي��ور، 
فرانكلني  السابق  األمريكي 
روزف���ل���ت، ض��ي��ف��ا ع��ل��ى كلية 
اآلداب والعلوم االنسانية بن 
يوم  بالدارالبيضاء،  امسيك 
وسيلقي  اجل��اري،  يناير   16

محاضرة  امل���ن���اس���ب���ة  ب���ه���ذه 
مب����درج ع��ب��د ال��ل��ه ال��ع��روي، 
يتمحور  ال���ل���ق���اء  أن  ع��ل��م��ا 
التاريخية  »األب���ع���اد  ح���ول 
الجتماع  واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
بالبيضاء  انعقد  الذي  انفا« 

في يناير1943 .

ظفار صاللة  في  يحاضر  األسبوع  مدير 

 مدير األسبوع مع
 األستاذ محمد
 آل سعيد مدير

 التشريفات بوزارة
اخلارجية

في الصورة الشاب العراقي علي 
يعتبره  وال��ذي  )21 سنة(  عباس 
احلرب  أيقونة  مبثابة  امل��راق��ب��ون 
العراقية، كونه فقد ذراعيه في عمر 
الثانية عشرة إثر إصابته بصاروخ 
تزوج  بغداد،  على  أمريكي سقط 
مؤخرا من الفتاة العراقية »أنغام 
تواصلت  احتفاالت  حمزة« وسط 
على مدى يومني في العراق، علي 
بريطانيا  في  حاليا  يعيش  ال��ذي 
وال يأتي للعراق إال من أجل زيار 

بعض أفراد عائلته املتبقيني 
قال لوسائل اإلعالم انه لم 
يكن يتوقع البقاء على قيد 
بالزواج  بالك  فما  احلياة 
)ال���ص���ورت���ان ف���ي حلظة 
اإلصابة وحلظة الزواج(.

البقاء  أتوقع  لم 
احلياة  قيد  على 
الزواج الك  فما 

امليناجيت  ب���داء  إص��اب��ة   13 ه��ن��اك  اآلن،  حل��د 
س��ج��ل��ت��ه��ا امل��ص��ال��ح ال��ص��ح��ي��ة ف���ي ت����ازة وفاس 
الصحة  وزارة  مندوبية  أكدت  تازة  ففي  وتطوان، 
أن داء التهاب السحايا أصاب شخصني ومت تلقيح 
اقربائهما من أجل تفادي انتقال العدوى، وكان قد 
مت تسجيل تسع حاالت في إقليم تازة خالل الشهر 

املاضي.
وفي فاس تتحدث األخبار عن إصابة ثالثة أفراد 
أدت إلى وفاة واحدة، بينما سجلت إصابة حالتني 

في تطوان.
وتأكيده  ال��وردي  الصحة  وزير  تطمينات  ورغم 
على أن هذه اإلصابات ال تدعو للقلق، ورمبا تبقى 
أقل من عدد احلاالت التي يتم تسجيلها في العادة، 
وزير  من  وينتظرون  مطمئنني،  غير  املغاربة  فإن 
لعدد  احلقيقية  األرق���ام  على  يطلعهم  أن  الصحة 
يتم  لم  أخ��رى  كانت هناك ح��االت  إذا  اإلص��اب��ات، 
إحصاؤها في مدن أخرى كالدار البيضاء ومراكش 

والرباط وغيرها، وخصوصا في املناطق النائية.

الوزير الوردي يطمئن المغاربة 
و»الميناجيت« تسجل اإلصابات

مزوار



هل تشرعن الدولة ملشاركة الورثة في إرثهم
الرباط.األسبوع

واملوثقون،  احمل��اس��ب��ون  يستغرب 
مشروع  ل��ت��ف��اص��ي��ل  وامل��ت��ت��ب��ع��ون 
البرملانيني،  أن  ك��ي��ف  امل��ي��زان��ي��ة، 
صوتوا على مشروع قانون، يقضي 
الثلث،  إلى  العقارية  الضريبة  برفع 
أو م��ا ي��ق��ارب ال��ث��ل��ث، »ث��اث��ني في 
أو  لعقار  بائع  ك��ل  يدفعها  امل��ائ��ة«، 

بناء، أرض أو عمارة.
وب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن خ��ط��ورة هذا 
القرار، على مبدإ التعامل، ألنه سيدفع 
على  االت��ف��اق  إل��ى  واملشتري  البائع 
اإلجمالية،  بالقيمة  التصريح  ع��دم 
م��ن الصفقة حتت  أكبر ج��زء  ودف��ع 
مجال  ف��ي  يسمى  م��ا  أو  ال��ط��اول��ة، 

التعامل العقاري، »لونوار«.
أخطر من ذلك كله، أن تكون احلكومة 
رئيس  يترأسها  ال��ت��ي  اإلس��ام��ي��ة، 
مست  ق��د  والتنمية،  ال��ع��دال��ة  ح��زب 
عند  مقدسا  ركنا  ذك��ي��ة)...(  بطريقة 
الثاني  احلسن  امللك  كان  املسلمني، 
طوال أزيد من ثاثني سنة يتعرض 
ل�����ه.. ومي���ان���ع ف���ي ت��ط��ب��ي��ق��ه، وهو 
بعض  وف��ي  اإلرث،  امل��س، مبصالح 
يرى  الراحل،  امللك  كان  التلميحات، 

أن املس باإلرث حرام.
وفي حاالت أزمات اقتصادية عرفها 
املالية  وزراء  أح��د  اق��ت��رح  امل��غ��رب، 
الضريبة على  أن تفرض  السابقني، 
التي  املايير  لضخامة  نظرا  اإلرث، 
وفاة  بعد  الكثيرون  يرثه  م��ا  متثل 
أح���د أق���ط���اب ال��ع��ائ��ل��ة، وك��ث��ي��ر من 
الفقراء حتولوا إلى مايرية، نتيجة 
اإلرث، ورغم ذلك عارض امللك احلسن 

الثاني، هذا املشروع.
إال أن وزير مالية حكومة بن كيران، 
وج��د ح��ا أك��ث��ر ده���اء وم��ك��را، وهو 
اإلرث  على  الضريبة  قيمة  يرفع  أن 

بطريقة غير مباشرة.
لورثته  ويترك  ث��ري،  مي��وت  فعندما 
اشتراها  قد  يكون  وعقارات  أراض 
منذ عشرات السنني، بثمن رخيص، 
ون��ح��ن ن��ع��رف أن ال��ه��ك��ت��ارات في 
أط�����راف امل�����دن، ك��ان��ت ت��ب��اع بألف 
دره��م للهكتار، وهي اآلن في بعض 
اجل��ه��ات وف���ي أط����راف امل����دن، تبلغ 
املالية  ق��ان��ون  ف��إن  للهكتار،  مليارا 

العقارية،  الضريبة  يرفع  اجل��دي��د، 
بناء أو أرضا، إلى ثاثني في املائة، 
على الفرق، بني الثمن األصلي للعقار 

والثمن الذي يباع به اآلن.
درهم،  ب��أل��ف  امل��ش��ت��رى  الهكتار  إن 
يدفع وارثه إذا أراد بيعه، ثاثني في 
الشراء  ثمن  الثلث بني  قرابة  املائة، 
أن  البيع مليار، مبعنى  أل��ف، وثمن 
الدولة، تدخل شريكا، بنسبة تقارب 
ال��ذي حدده  اإلرث  اإلرث،  في  الثلث 
القرآن بالتفصيل وأعطى للذكر مثل 
حظ األنثيني، وهو التفسير احلقيقي 
تخطط  فالدولة  ف��إذا  الثلث،  لقيمة 

لهذا في قانون املالية الذي لم يطلع 
املنتقدون على ما فيه، إال على بعض 

امليزانيات املتعلقة بكبار املوظفني.
بن  حكومة  مخططات  تشرعن  فهل 
البيع  عن  املواطنني  لتوقف  كيران، 
والشراء، أو دخول الدولة شريكا في 

اإلرث.
أم تشرعن إلفاس مكاتب التسجيل، 
أنها  أم  امل���ع���ام���ات،  ت���ن���زل  ح��ت��ى 
الشرعنة احلقيقية لسياسة التعامل 
ال���س���ري ب��أك��ي��اس األم������وال، بدون 
شيك، وال تصريح بالقيمة احلقيقية 

للصفقة.

تحت

 األضواء

وزير املالية نزار  بركة

بخريبكة،  احملامني  لهيئة  العامة  اجلمعية  كشفت 
ل��ت��دارس أوض����اع املهنة  ال��ت��ي خصصت  م��ؤخ��را، 
للهيئة  وامل��ال��ي  األدب��ي  التقريرين  على  واملصادقة 
عن درجة التوتر بني احملامني والوكيل العام للملك 
على  وطغت  س��رح��ان.  جمال  خريبكة  باستئنافية 

التدخات  من  مجموعة  العمومية  اجلمعية  أشغال 
املتعلقة بتصرفات الوكيل العام اجتاه ملفات بعض 
فيها  للبث  الهيئة  أنظار  على  واملعروضة  احملامني 
بخصوص التأديبات، حيث يعمد الوكيل العام إلى 
وصفها  وبطريقة  النقيب  ق���رارات  كافة  في  الطعن 

بعض احملامني ب�»العشوائية« قصد تطويعهم. ورفعت 
اجلمعية العمومية توصية إلى املسؤولني القضائيني 
أولى،  القضائية خريبكة كخطوة  بالدائرة  األوليني 
قبل اتخاذ أشكال تصعيدية واحتجاجية في حالة 

متادي الوكيل العام في تصرفاته.

عالقة سرحان املتوترة مع 
احملامني تنتقل إلى هيئة خريبكة
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ما خفي

 ألول مرة في التاريخ، أوق��ف موظفو 
اخل��ط��وط امل��ل��ك��ي��ة مب��ط��ار س��ا سائحا 
صغيرا..  كلبا  يديه  بني  يحمل  أجنبيا 
 2( الكلب  ع��ن  ي��دف��ع  أن  على  ف��أرغ��م��وه 
ليركب  دره���م،  خمسمائة  ت��ذك��رة  كيلو( 
في الطائرة املغربية. وفعا دفع املسافر 

تذكرة الكلب. 
فرانس،  إي���ر  ل��ه��م  تسمح  ال��ف��رن��س��ي��ون 

مبرافقة كابهم مجانا.

 نقيب في احلرس امللكي، جتاوز سن 
التقاعد بحوالي 15 سنة، والزال يحتفظ 
بسيارة الدولة.. وبعد نبش الفضوليني 
في أمره، اكتشفوا أنه ينتمي إلى جهاز 

للمخابرات.. وال نعرف أي مخابرات.

الوطنية  اجلمعية  ب��ني  ق��ائ��م  ص���راع   
املهنية  وال��ن��ق��اب��ة  ال���ن���ظ���ارات،  ملهنيي 
احلبيب  إال  فيه  يفصل  لن  للنظارتيني، 
البرملان  مع  العاقات  وزي��ر  الشوباني، 
الذي راسلته اجلمعية  املدني  واملجتمع 
التي  والتهديدات  »املضايقات  من  للحد 
على  النقابة  أع��ض��اء  بعض  مي��ارس��ه��ا 

اجلمعية«.

يوم  والفضيلة  النهضة  ح��زب  ينظم   
ي��ن��اي��ر اجل����اري ع��ل��ى الساعة  األح���د 6 
الثالثة زواال، لقاءا تواصليا حتت عنوان: 
»احلركة اإلسامية بني االختاف احملمود 
والتفرق املذموم«. اللقاء حتتضنه القاعة 
الكبرى ملجلس مدينة سا – بطانة )قرب 

احملطة الطرقية(.

 َتراهن متحدثان على أن وزير النقل ال 
يقرأ الصحف، وإال لو كان يقرأها ملا بقي 
مكتوف األيدي أمام قتلى حوادث السير 
في  ال��وزي��ر  ظهور  منذ  تضاعفوا  الذين 
بأنه سيصدر قوانني  التلفزيون ووع��ده 

صارمة ملعاقبة أصحاب احلافات.

سنة  امل��ص��ري��ون  ال��ص��ح��ف��ي��ون  ودع   
2012، وهم الزالوا يبحثون عن بئر لدفن 

خجلهم من تصرف صحفي األهرام أحمد 
ال��ذي تخيل أنه أج��رى استجوابا  مطر، 
اإلله  عبد  املغربي،  احلكومة  رئيس  مع 
بن كيران، ونقل عنه قوله بأنه ال يوجد 
ص���راع ب��ني امل��ل��ك وح��ك��وم��ة ب��ن كيران، 
اع��ت��ذار اجل��ري��دة امل��ص��ري��ة ال��ك��ب��رى، لم 
تاريخ  من  الفضيحة  هذه  لنسيان  يكف 

الصحافة املصرية.

 أعطاب طرامواي الدار البيضاء كثيرة 
وم��ت��ع��ددة م��ن��ذ ان��ط��اق��ه ي���وم 12-12-

2012.. وقد توقف يوم اجلمعة املاضي 

ع��ن احل��رك��ة ف��ي ك��ل احمل��ط��ات، بعد أن 
صدمت شاحنة أحد األعمدة الكهربائية.. 
التي  األول���ى  املشكلة  ه��ي  ليست  وه��ذه 
تواجه شركة الطرامواي، بل هناك أعطاب 

أخرى تستلزم حلوال استعجالية.

  عقد املكتب السياسي حلزب احلركة 
لقاء  امل��اض��ي  األس��ب��وع  نهاية  الشعبية 
اخلافات  ص��ف��ح��ة  ل��ط��ي  م��س��ت��ع��ج��ا، 
مع  السطح  إل��ى  طفت  التي  التنظيمية 
العادة  وكما هي  املؤمتر،  موعد  اقتراب 
هي  بالطرد  والتهديد  الوعيد  لغة  كانت 
في  املتمردين  حملاربة  الوحيد  السبيل 
العام  االم��ني  احل��زب حسب وجهة نظر 
وزير  مستشار  ط��رد  وبعد  ومسانديه، 
املنسقني  من  عدد  طرد  ينتظر  السياحة 
السياسي  املكتب  أعضاء  أح��د  وجتريد 

من مهامه.

فتحت الشرطة البلجيكية حتقيقا في التهم 
العلمي  امل��ج��ل��س  أع��ض��اء  لبعض  امل��وج��ه��ة 
املغربي ألروبا، املتهمني بالفساد املالي، حيث 
تورط  وفاتورات  ملفات  على  الشرطة  تتوفر 

أصحابها الفقهاء)...( في فضائح مالية.
بعد  يبدأ  لم  البلجيكي  القضاء  كان  وإذا 
وزير  ف��إن  امل��ل��ف،  ه��ذا  ف��ي  التحقيق رسميا 
التوفيق  أحمد  املغربي  اإلسامية  الشؤون 
الفقهاء  ه��ؤالء  من  حقيقية  ضربة  تلقى  قد 
أعضاء  ليكونوا  الوزير  اختارهم)...(  الذين 
وهو  ألوروب�����ا،  امل��غ��رب��ي  العلمي  باملجلس 
املجلس الذي عينه امللك محمد السادس منذ 

أربع سنوات.
وأك��ي��د أن ال���وزي���ر ال��ت��وف��ي��ق ي��ض��ع هذه 
األيام يده على قلبه، منتظرا ما ستسفر عنه 
سيقوله  وما  البلجيكية،  الشرطة  حتقيقات 
القضاء البلجيكي في حق هؤالء الفقهاء إذا 

ما ثبتت في حقهم تهم االختاسات.

فقهاء لجيكا يورطون 
الوزير التوفيق

مطار محمد اخلامس في حالة يرثى لها

عندما يفاجئ امللك أعوانه ويقصد مواقع ال علم لهم ها

البيضاء.األسبوع

العائد من أية باد في العالم، عندما ينزل 
في مطار محمد اخلامس، يجد نفسه فعا، في 
مطار متخلف، فا ما صرفه البياز، وال مايير 
طابعا  امل��ط��ار  ه��ذا  إع��ط��اء  ف��ي  نفعت  بنعلو، 

عصريا، أو على األقل كمطارات العالم.
االزدحام  وأم���ام  األخ��ي��ر،  الثاثاء  مساء 
فارغ  الشرطة، ونصفها  على شبابيك  الشديد 
رغم الزحام، ارتفع صياح أحد الليبيني، وهو 
يكاد ينفجر من الغيظ، ويصيح أنا متنعوني 
أن��ا هنا ول��و تضربوني  امل��غ��رب،  م��ن دخ���ول 
باملدفع، ليبيون آخرون معه لم يستطع رجال 
الشرطة قراءة أوراق الدخول املكتوبة بحروف 

غير مقروءة.
أما الفضيحة الكبرى، فهي التي حصلت 
لسحب  مسافر  أربعمائة  من  أكثر  نزل  عندما 

ال توجد عربة واحدة،  أنه  فوجدوا  حقائبهم، 
يعرضون  الذين  فاملساعدون  احلقائب،  لنقل 
عرباتهم لنقل احلقائب باملقابل، حرصوا على 
ال  املطار، حتى  العربات خارج  إخ��راج جميع 
توجد  ال  يقولون:  وه��م  عرباتهم،  إال  تشتغل 
عربات في هذا املطار، علما بأن إحدى الفواتير 
التي تركها بنعلو تتحدث عن ألفي عربة، رمبا 

لم تصل منها للمغرب إال خمسون أو مائة.
وقد أغلقت سلطات املطار الطريق املؤدي 
من منطقة 1 إلى منطقة 2 بجدار من  الكرطون، 
في  مسجلون  امل��س��اف��ري��ن  م��ن  كثيرا  أن  رغ��م 

املنطقة املغلقة.
وع��ن��دم��ا ي��ذه��ب أص��ح��اب ال��س��ي��ارات في 
موقف السيارات رقم 1 كان عليهم أ�ن يبحثوا 
عن مخارج ألن كل املخارج مقفلة، أما شبابيك 
األداء فلم يكن مفتوحا منها إال شباكا واحدا، 

واآلخرون مغلقون.

تتمة ص1

ورمبا كان جالته على علم، بأن هناك في 
ويبعدون  الزاوية  هذه  يحاربون  من  محيطه 

الساهر عليها من عائلة الريسونيني.
لذلك أصر امللك محمد السادس شخصيا 
حي  إل����ى  ل��ل��ت��وج��ه   ،2011 دج��ن��ب��ر   9 ي����وم 
ال��ص��ب��اغ��ني ب��ت��ط��وان، وق��ص��د ض��ري��ح قطب 
مقفا،  الباب  كان  حيث  الريسونية،  الزاوية 
كما نرى في الصورة )أنظر الصفحة 1(، ألن 
األعوان املكلفني مبراقبته لم يخبروا الشرفاء 

الريسونيني بالزيارة.

عمق احلدث ينطلق من رسالة بعثها نائب 
الريسوني  علي  الريسونية،  ال��زاوي��ة  رب��اط 
للطريقة  وتهميشه  األوق���اف  وزي��ر  بعنوان: 
الشاذلية املشيشية، وهي الرسالة التي كانت 
النقيب  إلى  امللكية  األوام��ر  بإصدار  متبوعة 
علي الريسوني باحلضور إلى جانب جالته 
لصاة اجلمعة مبسجد عمر بن اخلطاب حيث 
شوهد النقيب الريسوني على ميني احلاجب 
امللكي الثالث على اليمني، كان ذلك في 5 مارس 
2011، ليقرر جالة امللك زيارة الضريح يوم 9 

دجنبر 2011، دون أن يتم إخبار الريسونيني 
بهذه الزيارة.
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بقلم رداد العقباني

حكومة  حتت  ودعناها  التي  السنة 
املقاييس  ب��ك��ل  ك��ان��ت  اإلس��ام��ي��ن 
استعادة  م��ن  طائل  ال  لذلك  بيضاء 
ما عرفته من أحداث هامشية تتعلق 
ب��ت��دري��ب »ال�����وزراء ال��ب��اج��دي��ة« على 
تدبير الشأن العام وترويضهم لفهم 
املخزن.  مؤسسات  داخ��ل  االشتغال 
اللهم ما كان خارج إرادتها وجتلى في 
انتخاب قادة جدد على رأس حزبي 
االستقال واالحتاد االشتراكي. مما 
كف  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ة  مصير  يجعل 
- في  عفريت - حميد شباط ممثله 
هذه  ب��داي��ة  احلتمي  التعديل  إط���ار 

السنة.
اخلارجية)..(  للجهات  يحسب  ه��ذا 
التي سهرت على عملية إقصاء القادة 
ال��ت��اري��خ��ي��ن ل��اس��ت��ق��ال واالحت���اد 
وألخطاء بنكيران الذي أصبح »ملكيا 
نعمته  لولي  وتنكر  امللك«  من  أكثر 
الراحل الدكتور عبد الكرمي اخلطيب 

مؤسس حزب العدالة والتنمية.
قد  السلوك  ه��ذا  أن  البعض  وي���رى 
في  سابقة  عن خطايا  تكفيرا  يكون 
مساره داخل الشبيبة االسامية وما 
قام به من ردود أفعال بعد أحداث 16 

ماي اإلرهابية 2003.
وثيقة سرية بصيغة مذكرة للتعديل 
احل���ك���وم���ي امل���رت���ق���ب ت��ف��ي��د حسب 
مصادرنا أن حميد شباط )الصورة 
مع السفير كابان( سيصبح املراقب 
ب«باب  مكتبه  م��ن  للحكومة  ال��ع��ام 

العزيزية«.
أول ضحايا شباط سيكون الوزيرين 
والعثماني  األزم������ي  اإلس���ام���ي���ن 
عباس  وصهر  االستقالي  والوزير 
إلنهاء  األول  ال��وف��ا.  محمد  الفاسي 
التي  املالية  وزارة  تدبير  ازدواجية 
ب��ف��اس عادل  الب��ن صديقه  س��ت��ؤول 
املعروف  لفشله  والثاني  ال��دوي��ري 
في تدبير شؤون وزارة سيادية وفي 
صفعة  بعد  خاصة  الصحراء  ملف 
روس.  كريستوفر  األمم��ي  امل��ن��دوب 

والعثماني مجرد كبش فداء.
في  تتجسد  مزية شباط س��وف  ام��ا 
والعنصر  املغربية  امل���رأة  إن��ص��اف 
مناصب  ب��ت��ول��ي��ه��م��ا  ال���ص���ح���راوي 

حكومية مشرفة.
»أن  ع��ام االس��ت��ق��ال  أم��ن  اذ اعتبر 
التعديل  اس��ت��غ��ال  ال���ض���روري  م��ن 
احلكومي لرفع متثيلية حضور املرأة 
استوزار  داخ��ل احلكومة فضا عن 
األقاليم  م��ن  م��ت��ح��درة  ش��خ��ص��ي��ات 
اجل��ن��وب��ي��ة«. واجل��م��ي��ع ي��ع��رف أن 

بنكيران ارتكب خطأ قاتا بإقصائه 
للصحراوين من حكومته.

ق��ال حميد شباط،  آخ���ر،  ف��ي سياق 
أفريك«،  »ج��ون  مجلة  مع  ح��وار  في 
ب��األم��س احلديث  لنا  ج��از  »إذا  إن��ه 
فإننا  والتنمية،  العدالة  حكومة  عن 
اليوم بصدد قيادة العدالة والتنمية 
الحظ  وق��د  للحكومة«.  واالس��ت��ق��ال 
بنكيران  عنترية  حت��ول  امل��راق��ب��ون 
املعهودة  في كلمته الدعوية األخيرة 

أمام برملان حزبه فضا عن استئساد 
رجال األمن على برملانييه.

لكن العفريت شباط جنح في ما هو 
أهم بحنكة وحكمة. حيث حصل على 
واألمريكان.  ال��ق��رار)..(  مراكز  بركة  
وبالتالي رفع احلصانة على حكومة 

بنكيران.
بعد زيارته للزعيم االستقالي اجلديد 
بتاريخ 24 أكتوبر 2012 قال صامويل 
املتحدة  ال���والي���ات  ك���اب���ان، س��ف��ي��ر 

األمريكية بالرباط، »إن األمن العام 
اجل��دي��د حل���زب االس��ت��ق��ال، حميد 
املغلق  اللقاء  له، خال  شباط، عبر 
للواليات  حبه  ع��ن  جمعهما  ال���ذي 
»إن  وأض���اف  األم��ري��ك��ي��ة«.  املتحدة 
رؤية  لاستقال  العام  األم��ن  ل��دى 
عيش  وحتسن  االقتصاد  لتطوير 

املغاربة«.
واعتبر شباط أن الزيارة متثل حلظة 
تاريخية في مسار حزب االستقال 
السفير  ل��ل��س��ي��د  خ��ال��ه��ا  »ق��دم��ن��ا 
املستقبلية  اآلف��اق  تصوراتنا حول 
التي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  إل���ى  بالنسبة 
نعتبرها  وال��ت��ي  امل��غ��رب؛  يعيشها 
العالم  ف���ي  ي���ح���دث  مل���ا  من���وذج���ا 

العربي«.
هو  كما  شباط  عند  والدميقراطية 
للوصول  آلية  مجرد  بنكيران  حال 
للسلطة. أما السفير كابان يكفيه حب 
حزب الزعيم الراحل عال الفاسي في 
زمن لم يفهم األمريكيون ملاذا يكرههم 

العالم العربي اإلسامي.
وال كام بعد حب شباط لألميريكان 
احملتمل  بنكيران  ع��زل  انتظار  ف��ي 
بعد أن ارتكب خطأ حرق ورقة حركة 
التي  الضاغطة  فبراير   20 ش��ب��اب 

أوصلته لرئاسة احلكومة.

شباط يرفع الحصانة عن حكومة بنكيران : وثيقة سرية 
القرار السياسي

البيضاء.األسبوع

استطاعت جمعية أقواس أبي 
الجعد وأصدقاء الفقيد االتحادي 
الرئيس  ال��ش��رق��اوي،  ال��ل��ه  ع��ب��د 
أن  المعاريف،  لجماعة  السابق 
تجمع في ليلة الوفاء مساء الجمعة 
الزفزاف  محمد  بقاعة  المنصرم 
بالمعاريف، شمل العائلة االتحادية 
وأقطاب اليسار  في ليلة شهدت 
االتحاد  لقيادة  وازن  حضور 
االشتراكي يتقدمهم عبد الواحد 
المؤتمر  رئ��ي��س  ال����راض����ي، 
الوطني التاسع والقائد الجديد 
إلى  لشكر  إدري���س  المنتخب 
جانب الوزير السابق وصديق 

درب عبد الله الشرقاوي، الدكتور 
الراشدي الغزواني.

صوفية،  نغمات  إيقاع  وعلى 
الزاوية  إل��ى  تنتمي  فرقة  أدت��ه��ا 
الشرقاوية بأبي جعد جلس حسن 
بنعدي، الرئيس السابق للمجلس 
الوطني لحزب األصالة والمعاصرة 
يدر  أي���ت  بنسعيد  ج��ان��ب  إل���ى 
وال��م��ق��اوم أح��م��د ص��وت العرب. 

وشهد الحفل حضور القائد الجديد 
لحزب النهج الديمقراطي مصطفى 
ابراهمة إلى جانب أحمد زاكي عن 
حزب التقدم واالشتراكية نيابة عن 

بنعبد ن���ب���ي���ل 
الله. كما حضر الحفل الذي تميز 
الرحمن  ع��ب��د  م���ؤث���رة،  ب��ك��ل��م��ات 
لنقابة  ال��ع��ام  الكاتب  ال��ع��زوزي، 
الفيدرالية للشغل وخالد السفياني 

كاتب  العراقي،  أحمد  والدكتور 
البيئة والذي  السابق في  الدولة 

واكب الحالة الصحية للفقيد.
ال��م��اي��س��ت��رو صاح  وأن���ج���ز 
عن  فيلما  ال��ش��رق��اوي  المرسلي 
المقربين،  أصدقاءه  أبكى  الفقيد 
دربه  رفيق  دم��وع  انهمرت  حيث 
الدكتور ابراهيم راشيدي، عضو 
لاتحاد  ال��وط��ن��ي  ال��م��ج��ل��س 
االش���ت���راك���ي.  ال��ح��ف��ل شهد 
حضور كل من المحام محمد 
البشير  وال��ق��ائ��د  ال��ص��ب��ري 
شقيق  المنصوري،  وحسن 
وعياش  المنصوري  ياسين 
عن  سابق  برلماني  المدني 
الفقيد.  درب  ورفيق  خريبكة 
ومن أبي الجعد حضر رئيس 

بلديتها.
وكان أبرز الغائبين عن الحفل 
المذكور موالي الطيب الشرقاوي، 
اب���ن ع��م ال��ف��ق��ي��د وع��ب��د الرحمن 
اليوسفي واألموي، الذي يوجد في 
الخارج للعاج، لكن لم يحضر أي 
ممثل عن حزب المؤتمر الوطني 

االتحادي. 

ليلة الوفاء للشرقاوي تجمع أقطاب العائلة االتحادية

أك���د ك��ل م��ن ال��ب��ش��ي��ر دخيل 
رئ��ي��س م��ن��ت��دى ال��ب��دائ��ل وعبد 
المنعم الفتاحي المحامي بهيئة 
بوجوب  إيمانهم  عن  الناظور، 
علم  راف�����ع�����ي  ع�����ن  ال������دف������اع 
»البوليسايو« داخل تراب المملكة 
المغربية ، شأنهم في ذالك شأن 
باقي مكونات اللجنة التحضيرية 
ل » منتدى شمال جنوب لحقوق 
المتحدثون  وأضاف   . اإلنسان 
في إجتماع اللجنة التحضيرية 
السبت  يومه  ال��ذي عقد صباح 
الحقوقي  االط��ار  أن   ، بالرباط 
المرتقب عقد مؤتمره التأسيسي 

شهر فبراير يؤمن بالدفاع عن 
حقوق االنسان في شموليتها 
كما هو متعارف عليها أمميا 
الرأي  حرية  رأس��ه��ا  وعلى 
والتعبير، دون اإلحتكام إلى 
وأن  السياسية  اإلعتبارات 
ال���دف���اع ع��ن راف��ع��ي ع��ل��م » 
البوليسايو« أو المساندين 
لهم »لن يخرج عن إطار دفاع 
التعبير  المنتدى عن حرية 
عليها  المنصوص  وال��رأي 
كذلك في الدستور المغربي. 
حسب موقع ناظور سيتي 

الذي أورد الخبر.

أول إطار حقوقي يتبنى الدفاع عن 
أعالم البوليساريو

اعتادوا  ال���ذي���ن  امل��راك��ش��ي��ون  ك���ان 
العالم كل  استقبال كبار شخصيات 
الرئيس  حلول  يتوقعون  سنة  رأس 
الفرنسي السابق، نيكوال ساركوزي 
ب����رون����ي، صحبة  ك�����ارال  وزوج����ت����ه 
امللكية  ب��اإلق��ام��ة  ج��ول��ي��ا  اب��ن��ت��ه��م��ا 
املعروفة باجلنان السبيل، على غرار 
ال��س��ن��ة امل��اض��ي��ة، ل��ك��ن س��اك��ن قصر 
اإلليزي سابقا اختار أن يدشن قصره 
اجلديد الذي اشتراه مبنطقة النخيل 
هو  ليحجز  املاين،  مبئات  أطلس، 
األخر مكانا بن أزقة املدينة العتيقة 
إلى جانب شخصيات مرموقة سبقته 

للمنطقة.
هياري  االمريكية  اخلارجية  وزي��رة 
املؤمتر  في  تشارك  لم  التي  كلنتون 
اص��دق��اء سوريا  عقده  ال��ذي  األخير 
صحية،  وع���ك���ة  ب��س��ب��ب  ب���امل���غ���رب 
فترة  أن متضي  كذلك  هي  إخ��ت��ارت 
نقاهة بالتزامن مع عطلة رأس السنة 
في بيت أختها املتزوجة من مغربي 
ضواحي  احل��وز،  مبنطقة  والقاطنة 

مراكش.
بينهم  فيما  مراكش  سكان  وت���داول 

عدة اسماء لشخصيات عاملية قضت 
البهجة،  مبدينة  السنة  رأس  ليلة 
جاء بعضها في سرية تامة على منت 
الكوميدي  كاملمثل  خاصة،  طائرات 
الدبوز،  ج��م��ال  ال��ف��رن��س��ي  امل��غ��رب��ي 
و»كزافيي  أن��ي��س��ت��ا«  و»أن����دري����س 
برشلونة،  فريق  جنمي  فرنانديس« 
وكذلك جنم املنتخب الفرنسي السابق 
»زين الدين زيدان« وجنم ريال مدريد 
السابق في  »كرمي بن زمية« وزميله 

نفس الفريق »لسانا ديارا«.
ويبقى أش��ه��ر ض��ي��وف م��راك��ش في 
رأس السنة الفرنسيون بدون منازع، 
الدولي  الصندوق  مدير  إختار  فقد 
كان،  س��ت��راوس  دومينيك  ال��س��اب��ق 
ه��و األخ���ر اإلح��ت��ف��ال ب���رأس السنة 
رفيقته اجلديدة  مراكش صحبة  في 

املغربية.
أفراح  البهجة  مدينة  عاشت  هكذا 
رأس السنة، حيث فضل ضيوفها من 
والشخصيات  الدبلوماسي  السلك 
والفن  املغربية  األط��ب��اق  امل��رم��وق��ة 
املغربي )..( من اجل اإلحتفال بقدوم 

العام اجلديد.

الطنجية المراكشية تجمع ساركوزي 
وهيالري كلينتون في احتفال رأس السنة

 ساركوزي
 الرئيس السابق

 لفرنسا رفقة
زوجته

 البشير
صورة ناظور سيتيالدخيل
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بن  اإلل���ه  عبد  حكومة  إخ��ت��ارت 
كيران أن تجنب نفسها كل صداع 
يوم  بمصادقتها  للرأس  محتمل 
مرسوم  على  الماضي  الجمعة 
قانون يستثني صفقات الجيش 
م��ن إج������راءات ال��ش��ف��اف��ي��ة التي 
جميع  ف��ي  بها  العمل  يفترض 
الصفقات العمومية األخرى، ورغم 
قانون  يطرحه  ق��د  ال��ذي  ال��ج��دل 
أن  إال  ال��ن��وع  ه��ذا  م��ن  اسثنائي 
الجدل  ه���ذا  ف��ض��ل��ت  ال��ح��ك��وم��ة 
المتوقع على فتح »ملف الشفافية 
في الجيش المغربي« العتبارات 
سياسية وتاريخية معروفة )..(.

وب��ي��ن��م��ا ك����ان »ال��س��ي��ف��ي��ل« كما 
منشغلون  ال��ع��س��ك��ر  ي��س��م��ي��ه��م 
واللغط  النواب  بقوانين مجلس 
المحتمل، كانت األوامر قد صدرت 
ب���إج���راء ت��غ��ي��ي��رات ه��ام��ة على 
مستوى خريطة جنراالت المملكة 
األس��ب��وع من  علمته  م��ا  ح��س��ب 
مصادر موثوقة، إذ ينتظر أن يحل 
المفتش  الجنرال أحمد بوطالب 
الملكية  الجوية  للقوات  ال��ع��ام 
المغربية بدل الجنرال دكور دارمي 
عبد العزيز بناني٬ المفتش العام 
قائد  الملكية٬  المسلحة  للقوات 
األخير  هذا  الجنوبية٬  المنطقة 
ابن مدينة تازة يعد واحدا من بين 
ثالثة جنراالت فقط حاصلين على 
رت��ب��ة »ج���ن���رال دوك����ور دارم����ي« 
عروب  بوشعيب  إلى  )باإلضافة 
صفة  وهي  بنسليمان(  وحسني 
تضمن لصاحبها مكانا اعتباريا 

كبيرا.
بينما ينتظر أن يحل محل الجنرال 
أحمد بوطالب في القوات الجوية 
ج��ن��رال أخ���ر ه��و ال��ج��ن��رال عبد 
العالي هواري، وهو نائب المفتش 
المسلحة،  الملكية  للقوات  العام 
وله تاريخ كبير في القوات الجوية 
الصحراء  حيث ش��ارك في حرب 
كربان لطائرة مقاتلة، قبل وصوله 
المدرسة  م���دي���ر  م��ن��ص��ب  إل����ى 

بمراكش.
الله حمدون،  الجنرال عبد  وكان 
قد  الثاني  المكتب  في  المعروف 
يزيد عن  استأنف بدوره منذ ما 
شهرين عمله على رأس المخابرات 
العسكرية )المكتب الخامس( خلفا 
للجنرال محمد معيش الذي أحيل 
على التقاعد في بداية شهر نونبر 
الجنرالين  شأن   شأنه  الماضي 

حميدو العنيكري 
ال���م���ف���ت���ش ال���ع���ام 

المساعدة  ل���ل���ق���وات 
والجنرال  الجنوبية،  بالمنطقة 
محمد بلبشير المسؤول السابق 
جمدت  ال��ذي  الخامس  بالمكتب 
من  وثائق  تسرب  منذ  وضعيته 
إلى  باإلضافة  للصحافة،  مكتبه 
جنراالت اخرين إما بسبب المرض 
أو  ال��س��ن  ف��ي  ال��ك��ب��ر  نتيجة  أو 
شكلية  م��س��ؤول��ي��ات  ل��ت��وي��ل��ه��م 
وأحيانا بدون مسؤوليات رسمية. 
وكانت بداية شهر نونبر بمثابة 
الجنراالت  ع��ه��د  ن��ه��اي��ة  إع����الن 
الخالدين، باإلضافة إلى االسماء 
السالفة الذكر، أعلن عن تقاعد كل 
والجنرال  باموس  الجنرال  من 
القنابي والجنرال بنسعيد ومدير 
المدرسة العسكرية الجنرال عالم 

وأحد رؤساء المحكمة العسكرية 
الجنرال بليل، والجنرال العزاوي 
الجنرال  لحقبة  ينتمي  ال����ذي 
الدليمي، وكانوا كلهم قد تجاوزا 

60 سنة.
وللعلم فإن الجيش المغربي يضم 
حوالي 60 جنراال، جزء كبير منهم 
حاصل على رتبة »جنرال دو 
والباقي  دي���ف���زي���ون« 
ب��رت��ب��ة »ج��ن��رال دو 
بريكاد«، باإلضافة 
الجنراالت  إل��ى 
الذين  ال��ث��الث��ة 
ت��م��ت اإلش�����ارة 
إل������ي������ه������م ف���ي 
السابق، ومعلوم 
أغ����ل����ب����ي����ة  أن 
الجنراالت ينصرفون 
إلى مشاريعهم الخاصة 
مباشرة بعد إحالتهم على 
بعضهم  يمتهن  حيث  التقاعد، 

التجارة والفالحة.
يذكر أن وسائل اإلعالم كانت قد 
تداولت الئحة بأسماء الجنراالت 
الذين تمت إحالتهم على التقاعد 
منهم  ال���ب���ع���ض  ت���ك���ري���م  ب���ع���د 
كالجنراالت الذين ارتبطت قضيتهم 
)..(، الجنرال  بملف جزيرة ليلى 
والجنرال  )الدرك(  بنونة  ادريس 
احمد الحرشي والجنرال العمراني 
واألم���ي���رال اح��م��د ال��ت��ري��ك��ي في 
البحرية، والجنرال بلحسن )قائد 
حامية وقائم على مديرية التسليم 
الطامدي  والجنرال  واإلي��ص��ال( 
)المكتب الرابع( والجنرال الصقلي 

)حامية الرباط(..

حركية جديدة غير مسبوقة في صفوف جنراالت المملكة
حتت عنوان »األنظمة امللكية: الهدف املقبل للربيع العربي؟«، يعالج 
األمير موالي هشام في مقال مطول في شهرية لوموند دبلوماتيك 
عدد يناير 2013 قضايا الربيع العربي مؤكدا أنه رغم عدم سقوط 
أي ملك حتى اآلن، فاألنظمة امللكية تعتبر خاسرة بسبب ما ينتظرها 
من احتجاجات مستقبلية، مبرزا ارتفاع مطلب العدالة االجتماعية 

الذي يوتر األجواء بني اجلهات والطبقات.
أنه  بحكم  مقاله  ف��ي  كبيرا  حيزا  للمغرب  األم��ي��ر  يخصص   ولم 
أيضا  »وامل��غ��رب  املغرب  ح��ول  ،وج��اء  ككل،  العربي  العالم  يعالج 
عن  الناجتة  الواعدة  اآلف��اق  أن  مظاهرات ضخمة. صحيح  عرف 
ولكن  الشعبي،  والغضب  التوتر  ح��دة  خففت  الدستور  مراجعة 
غياب إصالحات عميقة يثير تخوفات من مستقبل مضطرب. وقد 
يخسر إسالميو حزب العدالة والتنمية الكثير من مصداقيتهم على 
غرار باقي الطبقة السياسية، بعد أن قبلوا تشكيل احلكومة دون 
تنازل حقيقي من قبل امللك محمد السادس. أضف إلى ذلك تراجع 
حدة القطيعة بني سكان املدن والبوادي، حيث عم الشعور بالنقمة 
واملطالبة بالعدالة االجتماعية بشكل جتاوز االنقسامات السابقة بني 
الطبقات واملناطق«.  وينطلق األمير املعروف بلقب »األمير األحمر« 
بسبب انتقاداته لألنظمة امللكية من أطروحة أن الربيع العربي-
األمازيغي هو مسلسل سياسي مستمر زمنيا وليس محدودا، وهذه 
االستمرارية هي التي ستجعله يغير الكثير من املفاهيم السياسية 
ويحدث تغييرات لم تكن مرتقبة ألن الفاعلني هذه املرة منبثقني من 

الشعب وليس من هياكل سياسية متواجدة سابقا وذات مصالح.
ال��ذي��ن خانتهم  ل��دور بعض املثقفني  وي��وج��ه األم��ي��ر نقدا ش��دي��دا 
عواطفهم السياسية وبدأوا يروجون ألطروحة أن مؤامرة إسرائيلية-
أمريكية« تقف وراء الثورات والربيع العربي السيما بعدما امتدت 
في  في سوريا.  اآلن  مثلما يحدث  القومية  ترفع شعارات  ألنظمة 
الوقت ذاته، ينتقد مثقفني آخرين رفضوا وجود اإلسالميني مبن 
فيهم املعتدلني ضمن املشهد السياسي العام واعترضوا على أي 

دور لهم في تسيير الدولة رغم حضورهم القوي.
ورغم عدم سقوط أي نظام ملكي في العالم العربي، فاألمير العارف 
فريق  ضمن  يعتبرها  إليها  وينتمي  امللكية  األنظمة  هذه  بخبايا 
اخلاسرين خاصة على ضوء ما ينتظرها مستقبال. وفي تفسيره 
أن األنظمة  التي ترى  لهذه األطروحة، يؤكد األمير صحة األفكار 
امللكية لديها جذور سياسية وثقافية في املجتمعات التي حتكم فيها 
خاصة تلك امللكيات التي واجهت وتزعمت محاربة االستعمار. لكنه، 
يعتقد أن ما يسمى بالشرعية التاريخية لم تعد تصمد أمام ارتفاع 
املطالب واخلطابات السياسية اجلديدة التي جتعل الدميقراطية 
األنظمة  ه��ذه  بعض  ويستعرض  السلطة.  في  شرعية  كل  مصدر 
وعلى رأسها البحرين التي يرى أن احتواء الربيع العربي  فيها 

مؤقتا يتم عبر  تواجد قوات درع اجلزيرة التابع 
امللكية  وح���ول  ال��ع��رب��ي.  اخلليج  ملجلس 

املجتمع،  على  تهيمن  التي  السعودية 
يؤكد سعيها توظيف م��وارد البالد في 
مطالب  الحتواء   محاولة  ف��ي  التنمية 
اإلص���الح اجل��ذري��ة. وي��رى أن الصراع 
الكويت  في  امللكية  العائلة  بني  احلالي 

كثيرا  الصباح  آل  يكلف  ق��د  وامل��ع��ارض��ة 
في حالة غياب إصالح حقيقي. وال 

يقل وض��ع امللكية األردن��ي��ة عن 
تواجه  فهي  امللكيات،  ب��اق��ي 
تطالب  متصاعدة  معارضة 
حقيقية  اجتماعية  بعدالة 
امللف  اآلن  حتى  وينقذها 

الفلسطيني.

األمير موالي هشام يتوقع تضييق 
اخلناق على االنظمة امللكية

من معركة ن كيران وهبوط الهمة إلى احتراق لشكر وتعاسة مرمي ن صالح
اخلطابي  العزيز  عبد  املغربي  الفلكي  أطلق 
مجموعة من التوقعات للعام اجلديد 2013، 
تخص بعض الشخصيات البارزة في املغرب، 
وقال ملوقع »كود« أن رئيس احلكومة بن كيران 
»سيجد نفسه في معركة كبيرة جدا في بداية 
سنة 2013، إذ ينتظره أفق مسدود، ولن يجد 

مخرجا للمأزق الذي سيقع فيه.
كما أن بنكيران سيكون مكبال باألغالل التي 
من الصعب تكسيرها، خاصة في شهري 3 

و4 من السنة املقبلة.
وسيجد  الصحية،  حلالته  ينتبه  أن  يجب 
نفسه بني كتل من الثلج، وسيحاول البحث 

عن الشمس لتذيبها، إال أنه لن يجدها.

اضطراري،  حكومي  تعديل  أم���ام  سيكون 
التي  امل��ش��اك��ل  وراء  السبب  ه��و  وس��ي��ك��ون 
الهمة..  ع��ال��ي  وع���ن ف���ؤاد  ع��ن��ه��ا«،  حت���دث 
مستشار امللك، قال اخلبير الفلكي أنه »إنسان 
مقاماته  في  سنجد  لكن  موسيقي،  اس��م  له 
املوسيقية ارتفاع وهبوط. هذا الرجل ارتفع 
إلى القمة، ولكنه سيواجه هبوطا اضطراريا 
في سنة 2013، إذ أنه سيكون في دائرة من 
نفسه  فمثال سيجد  منها.  الصعب اخل��روج 
أليما  أنه سيواجه حزنا  م��ن��اورات، كما  في 
هذه السنة، وهو على استعداد حلماية نفسه 
يجد مخرجا«.  ل��ن  أن��ه  غير  اآلخ��ري��ن،  بترك 
األصالة  في  القيادي  العماري..  »إلياس  أما 

واملعاصرة، هذا الرجل بني املاضي العنيف 
واحلاضر املؤلم. قد يكون هذا اإلنسان قائدا 
أو حاكما، وهو يعشق الفن، ويريد أن يكون 
أو ال يكون. وهو اآلن في ما يعرف بالدائرة 

احلمراء، ويحيط به أناس سلبيون.
فالرجل يعيش بني تيارين، املادي والروحي، 
أن  وعليه  ط��رق  مفترق  ف��ي  اآلن  يقف  وه��و 
رئيسة  بنصالح..  وبالنسبة ملرمي  يختار«. 
الباطرونا، قال اخلطابي: »هذه السيدة كانت 
تتحقق،  لم  وأحالمها  وأح��الم.  أفكار  لديها 

لكن أفكارها حتققت، منها املال والسلطة.
شيء،  منها  يتحقق  لم  الروحية  فأحالمها 
وسوف تعيش أحداثا غير سعيدة في سنة 

2013، وهذا سيغير حياتها رأسا على عقب«. 
لشكر..  بأن إدريس  الفلكي  اخلبير  وتوقع 
على  يعيش  »س��وف  ل��الحت��اد  األول  الكاتب 
جمرة من ن��ار، كما أن��ه س��وف يحترق وهو 
وهو شخصية  الوزارية.  احلقائب  في  يفكر 
اندفاعية وانطوائية، ورجل طموح ال حدود 
له. لديه بعض األمراض الداخلية، ويجب أن 

يعير االنتباه أكثر لصحته.
عليه أن ينتبه إلى خطواته، حتى ال يقع في 

مجموعة من األفخاخ التي تنصب له.
داخل  م��ش��اك��ل  س��ي��واج��ه   ،2013 س��ن��ة  ف��ي 
احلزب، الذي يوجد فيه معارضني له أكثر من 

املؤيدين«.

الفلكي الخطابي يطلق تنبؤاته لسنة 2013:

عاشت مدينة مراكش يوم الجمعة الماضي 
فصوال مرعبة للمواجهات بين قوات االمن 
ومئات المحتجين، الذين احترقت جيوبهم 
بلهيب أسعار فواتير الكهرباء فقرر بعضهم 
إحراق مدينة البهجة، وإذا الستار قد أسدل 
 45 عن  يزيد  ما  باعتقال  المواجهات  عن 
محتج قبل أن يستقر العدد عند حدود 13 
شخصا من بينهم قاصر تمت إحالتهم على 
حسب  الماضي  اإلثنين  ي��وم  العدالة، 
مصادر االسبوع )قضيتهم أجلت إلى 7 

يناير المقبل(.
مصادر االسبوع أكدت أن نقطة التحول 
الكبرى في المظاهرات كانت هي إقتحام 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م����ن لدن  ال���م���ؤس���س���ات 
المحتجين، حيث عمد البعض إلى إخراج 

تالميذ ثانوية يعقوب المنصور والثانوية 
التأهيلية يوسف بن تاشفين، وهكذا وجدت 
جحافل  مواجهة  ف��ي  نفسها  األم��ن  ق��وات 
مجهولين  أي��ادي  تكلفت  فيما  المراهقين، 
العامة عبر تخريب  الممتلكات  بالعبث في 

المدارس والسيارات المرابضة قربها.
وإذا كان بالغ وزارة الداخلية قد تحدث عن 
قوات  فإن  مرخصة«،  غير  »تظاهرة  تفريق 
األمني الوطني لم تكتف بالتفريق بل دشنت 
لبعض  تمشيطية  الجمعة حملة  ليلة  طيلة 
العساس  وحي  الكبص  درب  مثل  األحياء، 
الفطواكي  ح��م��ان  وش���ارع  ب��وع��الم  ودرب 
المنطقة،  ب��ذات  ق��دور  ب��ن  وس��اح��ة مسجد 
لإلشتباه في ضلوع مبحوث عنهم في اندالع 

شرارة المواجهات.

وكانت المواجهات قد أسفرت عن عن إصابة 
االمن  قوات  ومن  المحتجين  من  العشرات 
وتناقلت مواقع االنترنت صورا لرجال األمن 
وه��م ي��ه��رب��ون م��ن ح��ي س��ي��دي ي��وس��ف بن 

علي.
وبعد ان عاد الهدوء إلى أحياء مدينة مراكش 
يومي االحد واإلثنين بمناسبة راس السنة 
في ساحة  جديد  من  اإلحتجاجات  تحركت 
جامع الفنا، بعدما قرر منتسبون لحركة 20 
معتقلي  مع  تضامنية  وقفة  تنظيم  فبراير 
بين  ال��ص��راع��ات  فنشبت  الشغب  أح���داث 
تكسير  عنه  نجم  ما  والتجار،  المحتجين 
بعض المحالت حسب شهود عيان بسبب 
المناوشات بين أصحاب الوقفة اإلحتجاجية 

وبعض التجار.

مراكش »احترقت« عد إقحام تالميذ الثانويات في اإلحتجاجات

بالموازاة مع انشغال الحكومة باستثناء الجيش من الشفافية العمومية

الجنرال أحمد 
بوطالب وفي 

اإلطار  الجنرال 
دوكور دارمي عبد 

العزيز بناني

ألف بوست
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حكومة عبد اإلله نكيران أمام إختبار األداء
بعد مرور سنة كاملة على تنصيبها

سنة كاملة مرت على تنصيب الحكومة »نصف الملتحية«، بقيادة أمين عام حزب العدالة والتنمية، األستاذ عبد اإلله بنكيران، ذي التوجه 
اإلسالمي.

والشك أن الجميع يتذكر السياق المغربي واإلقليمي والعربي، الذي تشكلت فيه هذه الحكومة، التي يرأسها حزب »إسالمي« ألول مرة في تاريخ 
الحكومات المتعاقبة بالمغرب، حيث إتسم )السياق( بحراك شعبي غير مسبوق، بدأ بإحتجاجات عفوية ذات طابع إجتماعي، لتنتقل بسرعة إلى 
إنتفاضات شعبية أطاحت في وقت قياسي برؤساء دول )تونس، ليبيا، مصر، اليمن وقريبا سوريا(، بينما هبطت على المغرب بردا وسالما،إذ 

توجت بإصالحات دستورية وسياسية، وإنتهت بصعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكومة، وليس الحكم طبعا.
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 مصطفى المريني
Elmarini.mustapha@gmail.com

املعارضة  ال��ذي ظل في   إستطاع ه��ذا احل��زب 
بفضل  املاضي،  القرن  تسعينيات  في  إنشائه  منذ 
العلن،  إلى  تفاصيلها  كل  تظهر  لم  سياسية  صفقة 
الشعبية  اجلماهير  ومطالب  إحتجاجات  يحول  أن 
تعبير  إلى  فبراير   20 »حركة«  إطار  في  الشارع  في 
 25 إنتخابات  ف��ي  اإلق��ت��راع  صناديق  عبر  سلمي 
نونبر، التي أسفرت عن فوزه بأكبر عدد من املقاعد 

)106 مقعدا(. 
حزب  على  الناخبني  تصويت  ف��إن  وبالتأكيد، 
العدالة والتنمية وتبويئه املرتبة األولى على خارطة 
تقاطع  بسبب  ح��ص��ل  إمن���ا  ال��س��ي��اس��ي��ة،  األح����زاب 
برنامجه اإلجتماعي والسياسي مع آمال املواطنني 
وإنتظاراتهم في الشغل والتعليم والصحة والكرامة 
األس��اس مت  هذا  وعلى  الكرمي،  والعيش  واملساواة 
والتنمية،  ال��ع��دال��ة  وح���زب  الناخبني  ب��ني  التعاقد 

والعقد كما يقال شريعة املتعاقدين.
عموما  للمواطنني  يحق  ذل��ك،  على  وتأسيسا 
أن يقفوا اليوم، بعد مرور سنة كاملة على تنصيب 
حكومة اإلسالميني، ليمحصوا وعودها على األرض، 
م���اذا أجن���زت منها؟ وم��ا ه��ي ح���دود ه��ذا اإلجناز؟ 
وماذا لم تنجز؟ ومل��اذا؟، وذلك في إطار تقييم أولي 
برنامجها  تفعيل  في  احلكومة  إرادة  إختبار  يتغيا 
وعدت  ال��ذي  واإلقتصادي،  واإلجتماعي  السياسي 
بتحقيقه في حال حصولها على تفويض الناخبني، 
إذن  ه��ي  فما  ال��ع��ام.  ال��ش��أن  تدبير  دف��ة  وتسلمها 
واليتها  م��ن  كاملة  سنة  خ��الل  احلكومة  إجن���ازات 
مدى خمس سنوات،  على  تستمر  أن  يفترض  التي 
للفئات  اإلجتماعية  املطالب  مستوى  على  وخاصة 

العريضة من املواطنني؟
تباينت وجهات النظر في تقييم أداء احلكومة 
فبينما  عاديني،  ومواطنني  وخبراء  سياسيني  بني 
تعتبر األحزاب املعارضة، أن احلكومة، بقيادة حزب 
التي  وع��وده��ا  من  أي��ا  تنجز  لم  والتنمية،  العدالة 
التشريعية  اإلنتخابات  غ��داة  املواطنني  بها  وع��دت 
وخاصة  احلكومة،  سدة  إلى  أحزابها  حملت  التي 
حزب العدالة والتنمية الذي وعد املواطنني بإجراءات 
اإلجتماعية  األوض��اع  بتحسني  يتعلق  فيما  فعالة، 
واإلقتصادية للفئات العريضة من املواطنني، الذين 
في  الفرص  وضعف  والهشاشة  الفقر  من  يعانون 
إل��ى احلقوق واخل��دم��ات، وف��ي مقابل هذا  ال��ول��وج 

كاملة  سنة  خ��الل  احلكومة  ألداء  السلبي  التقييم 
حزب  يؤكد  العام،  الشأن  تدبير  مقاليد  توليها  من 
العدالة والتنمية، النواة الصلبة للحكومة، أن هذه 
مجاالت  شملت  ه��ام��ة،  إجن����ازات  حققت  األخ��ي��رة 
القضاء وأنظمة التقاعد والتعليم والصحة والسكن 
وهلم  الريع  وإقتصاد  الفساد  ومكافحة  والتشغيل 

إجنازات!،
وف���ي ه���ذا اإلط����ار ي��ت��م إس��ت��ح��ض��ار مجموعة 
احلكومة  إتخذتها  التي  واإلج���راءات  التدابير  من 
خالل سنة من توليها مقاليد احلكومة، ومنها على 

لوائح  نشر  امل��ث��ال  سبيل 
املستفيدين من مأذونيات 
إستغالل  ورخ���ص  النقل 
مقالع الرمال وقوائم الدعم 
للجمعيات،  امل��خ��ص��ص 
لكن املواطن البسيط الذي 
يتلمس أداء احلكومة من 
اليومي،  معيشه  خ��الل 
مثل هذه  بأن  ال يشعر 
شأنها  م��ن  ال��ت��داب��ي��ر 
على  إيجابا  تؤثر  أن 
أنها  ط��امل��ا  م��ع��ي��ش��ه، 
ل���م ت��ت��ب��ع ب���إج���راءات 
م����وازي����ة ت��ت��م��ث��ل في 
لهذه  احلكومة  سحب 

األثرياء  من  اإلمتيازات 
يستحقونها،  ال  ال���ذي���ن 
ت��وزي��ع��ه��ا على  وإع������ادة 
ال����ف����ق����راء واحمل���ت���اج���ني، 
هكذا  ج�������دوى  م����ا  وإال 

إجراءات؟!
وبديهي أن يتحسس 

من خالل  اإلصالح احلكومي  آثار  البسيط  املواطن 
أن���ه م��ج��ال عمل  ي��ف��ت��رض  ال���ذي  ال��ي��وم��ي،  معيشه 
احلكومة، أو على األقل املجال األهم الذي   يستقطب 
إهتمامها، وتبعا لذلك، فإن إجراءات من قبيل، الزيادة 
في أسعار احملروقات واملواد األساسية وإثقال كاهل 
في  تعتبر  بالضرائب،  والفقيرة  الوسطى  الطبقات 
تستهدف  شعبية  ال  تدابير  البسيط  امل��واط��ن  نظر 
معيشه اليومي، بغض النظر عن الظروف التي تدفع 
يكون  وبالتالي  ق��رارات،  هكذا  إتخاذ  إلى  احلكومة 

موقفه من احلكومة سلبيا.
وف���ي ه���ذا اإلط����ار مي��ك��ن تقييم م��ج��م��وع��ة من 
في  وتسببت  احل��ك��وم��ة،  إتخذتها  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ي��ر 

وزيادة  البسيط  للمواطن  اليومي  املعيش  تهديد 
إستمزاح  خ���الل  وم���ن  الضعيفة،  ال��ف��ئ��ات  م��ت��اع��ب 
بعض  أجرته  املواطنني  أوس��اط  في  للرأي  محدود 
اجل��رائ��د ال��وط��ن��ي��ة وامل���واق���ع اإلك��ت��رون��ي��ة أجمعت 
مختلف أراء املستجوبني على أن سياسة احلكومة 
في املجال اإلجتماعي شكلت تهديدا كبيرا ملتطلبات 
العيش الكرمي، وخاصة بالنسبة للفئات اإلجتماعية 
الضعيفة، التي تعاني من الهشاشة والفقر وصعوبة 

التكيف مع إرتفاع تكلفة العيش.
البسيط  امل��واط��ن  تقييم  عموما  ه��ذا  ك��ان  وإذا 
ل��ل��ت��دب��ي��ر احل��ك��وم��ي، ب��ع��د سنة 
تولي  ع��ل��ى  ك��ام��ل��ة 
حكومة اإلسالميني 
تدبير  م���ق���ال���ي���د 
فإن  ال����ع����ام،  ال���ش���أن 
والباحثني  للخبراء 
تقييم  وامل��ت��ت��ب��ع��ني 
خاص، حيث يرى 
ضريف،  م��ح��م��د 
العلوم  أس���ت���اذ 
ال��س��ي��اس��ي��ة أن 
حصيلة  تقييم 
احلكومة مرتبط 
وفائها  مب�����دى 
ب����االل����ت����زام����ات 
اإلج����ت����م����اع����ي����ة 
واإلق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
قطعتها  ال������ت������ي 
أم������ام امل���واط���ن���ني في 
نونبر،   25 إن��ت��خ��اب��ات 
بتحسني  أس��اس��ا  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
لفئات  االج��ت��م��اع��ي��ة  األوض������اع 
التي إصطدمت بإرتفاع  عريضة من املواطنني، 
أس��ع��ار احمل��روق��ات وامل���واد األس��اس��ي��ة، كما إعتبر 
احلكومة  أداء  مساءلة  أن  إي��اه  السياسي  احمللل 
بعد مرور سنة على توليها أمور الشأن العام يطرح 
الدستور  مقتضيات  تنزيل  مستوى  على  إشكاالت 
اجلديد، حيث يتسم تنزيل املخطط التشريعي »مثال« 
يطبع  ال��ذي  التردد  إل��ى  باإلضافة  الشديد،  بالبطء 
إرادة احلكومة في أجرأة بعض املقتضيات اخلاصة 
مبجموعة من املؤسسات، فيما يذهب خبراء آخرون 
إلى أنه ال ميكن تقييم آداء حكومة عبد اإلله بنكيران 
دون إستحضار السياق العام الذي نشأت في إطاره، 
وإلى األزمة املالية واإلقتصادية التي عصفت بالدول 

األوربية، الشريك اإلقتصادي األول للمغرب، وتأثيرها 
على اإلقتصاد الوطني، ويلتمس هذا التحليل أعذارا 
حلكومة عبد اإلله بنكيران فيما عجزت عن إجنازه، 
ويرى  املستقبل،  ف��ي  أداءه���ا  يتحسن  أن  ويتوقع 
آخرون أن مرور سنة من عمر احلكومة ال يكفي لتقييم 
أدائها، وأنه ال بد من إنتظار إنقضاء نصف الوالية 
احلكومية على األقل للحديث عن إجنازات وإخفاقات 
نفسه،  احلكومة  رئيس  يعتقده  ما  وهذا  احلكومة، 
حيث سمعناه في اجللسة الشهرية األخيرة بالبرملان 
يرد على إنتقادات املعارضة بقوله، إن احلكومة لم 
ميضي على تنصيبها سوى سنة، وال شك أن رئيس 
أمهلوا احلكومة  للمغاربة،  يقول  أن  يريد  احلكومة 
وهذا  حاسبوها!،  وعندئذ  كاملة،  س��ن��وات  خمس 
ال  وتدابير  إج���راءات  ثمة  ألن  عليه،  م���ردود  مطلب 
يكفي  وإمنا  تتبلور،  لكي  الطوال  السنوات  تتطلب 
فيها تبلور اإلرادة السياسية للحكومة، أليس حزب 
العدالة والتنمية هو من وعد املغاربة ب� 100 إجراء، 

معظمها ال تتطلب كلفة مالية؟
حكومة  أداء  تقييم  في  اآلراء  تتباين  وعموما 
تسلمها  على  كاملة  سنة  بعد  بنكيران،  اإلل��ه  عبد 
لم  أنها سنة بيضاء  مقاليد احلكومة، بني من يرى 
حتقق فيها احلكومة أي إجناز ذا بال، وبني من يرى 
احلكومة،  ي��رأس  ال��ذي  والتنمية،  العدالة  حزب  أن 
بشدة  مست  شعبية،  ال  إج����راءات  إت��خ��اذ  ف��ي  بالغ 
املعيش اليومي للمواطن العادي، وآخرون يعتقدون 
من  مجموعة  حت��ق��ق  أن  أس��ت��ط��اع��ت  احل��ك��وم��ة  أن 
اإلصالحات اإلقتصادية واإلجتماعية، وخاصة فيما 
وإصالح  الريع  وإقتصاد  الفساد  مبحاربة  يتعلق 
املقاصة، وهي إصالحات  التقاعد وصندوق  أنظمة 
املتعاقبة  احلكومات  تستطيع  لم  »بحسبهم«  هامة 

حتقيق ولو جزء يسير منها.
هذه  أداء  تقييم  ف��ي  اإلخ��ت��الف  ه���ذا  دل  وإن 
على  قدرتها  على  ي��دل  فإمنا  ش��يء،  على  احلكومة 
احلكومي،  بالعمل  امل��واط��ن��ني  إه��ت��م��ام  إستقطاب 
طيلة  هجروه  ال��ذي  السياسة  مجال  إلى  وإعادتهم 
احل��ك��وم��ات ال��س��اب��ق��ة، بسبب إب��ت��ع��اده��ا ع��ن متثل 
إجناز  ذات��ه  حد  في  وه��ذا  وتطلعاتهم،  إنتظارتهم 
العدالة  ب��ق��ي��ادة ح���زب  ل��ه��ذه احل��ك��وم��ة،  ي��ح��س��ب 
حتافظ  أن  احل��ك��وم��ة  ستستطيع  ف��ه��ل  وال��ت��ن��م��ي��ة. 
أم  واليتها،  من  املتبقية  األرب��ع سنوات  عليه خالل 
سينقلب املواطنون ضدها ويديرون لها الظهر؟ ذلك 
هو التحدي الذي سيواجه احلكومة عموما، وحزب 
سنوات  األرب��ع  خصوصا.خالل  والتنمية  العدالة 

املتبقية من والية هذه احلكومة.

تصويت 
الناخبين على حزب 

العدالة والتنمية 
وتبويئه المرتبة األولى 

على خارطة األحزاب السياسية، 
إنما حصل بسبب تقاطع برنامجه 
اإلجتماعي والسياسي مع آمال 
المواطنين وإنتظاراتهم في 
الشغل والتعليم والصحة 

والكرامة والمساواة 
والعيش الكريم
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من القلب

ملاذا خانت معظم أزواجها؟
شحرورة  أو  ص��ب��اح  الكبيرة  املطربة 
عقودا  قطعت  لفنانة  ن��ادر  ال���وادي. ص��وت 
وه���ي م��ت��رب��ع��ة ع��ل��ى ق��ل��وب م��اي��ن العرب 
الذين عشقوا صوتها الشجي. وقد كافحت 
كثيرا، وحتدت  الفنية  صباح خال حياتها 
الصعاب واحلساد حتى استطاعت الوصول 

إلى مكانتها الفنية. 
وأذكر أن أول مرة شاهدت فيها صباح 
كانت خال طفولتي، وذلك في السينما حيث 
كان ٌيعرض لها أول فيلم في حياتها حتت 
الفنان  م��ع  اجلامعة«  ف��ي  »لبناني  ع��ن��وان: 

اللبناني الكبير الراحل محمد سلمان.
الكبرى  انطاقتها  الفيلم  هذا  كان  وقد 
نحو الشهرة، حيث انهالت عليها العروض، 
السينما  جن��م��ات  وأك��ب��ر  امل��ط��رب��ات  أش��ه��ر  فنافست 
وفريد  كعبد احلليم  الطرب  عمالقة  أمام  أفامها  في  وقفت  العربية، حيث 
األطرش ومثلت مع مشاهيرالشاشة الفضية مثل محمد فوزي، أنور وجدي 
وإسماعيل ياسن وغيرهم ممن كان يقام لهم وٌيقعد. فقد كان ذكاؤها الشديد، 
وأنوثتها الطاغية مع جمالها األشقر عبارة عن مؤهات جعلت كل الذين 
مثلوا معها وجها لوجه من الفنانن الكبار يبهرون بها ومينحونها املزيد 
من فرص الظهور حتى صارت أدوار الدلع واألنوثة ملتصقة بصباح وصار 
احلبيبة  أو  احلسناء  الفتاة  ب��أدوار  للقيام  سواها  يطلبون  ال  املخرجون 
املظلومة. وهذا إضافة لصوتها الطروب الذي كانت تضفي به نكهة متميزة 

على أفامها من خال أداء وصات غنائية في تلك األفام اجلميلة.
األحلان  أع��ذب  حصد  من  متكنت  اجل��ه��ور،  الشجي  صوتها  وبفضل 
والكلمات فتمكنت أغانيها من عبور العقود والسنوات والوصول إلى قلوب 
األجيال املتعاقبة، بل إن املوسيقار محمد عبد الوهاب منحها أجمل أحلانه 

من فرط ولعه بصوتها وبأدائها.
الرجال  كان  فقد  احللوة«،  »الصبوحة  من سيرة  اآلخر  اجلانب  وعلى 
يترصدونها ويتسابقون على الفوز باهتمامها. فقد كانت صباح من أكثر 
طائلة  مبالغ  تنفق  كانت  بجمالها.  واهتماما  أناقة  العربيات  الفنانات 
بأغلى  الشيخوخة وكانت تعالج شعرها  للحفاظ على بشرتها من مظاهر 
املزينن واملعاجلن. وهكذا ظلت منذ ظهورها  املستحضرات ولدى أشهر 
لقلوب  واملريح  اجلميل  مظهرها  على  محافظة  العمر  أرذل  بلوغها  وحتى 

معجبيها عبر القارات اخلمس للمعمور.
متنقلة  حياتها  وعاشت  األزواج  من  كبير  بعدد  صباح  ارتبطت  وقد 
بينهم بحثا عن االستقرار واحلب والسعادة، ولكن زيجاتها كانت تنتهي 
دائما بأبغض احلال. فقد كان أول أزواجها هو جنيب الشماس الذي أثمر 
ابنها البكر الدكتور صباح الشماس،. وقد عاشت معه خمس سنوات انتهت 

بطاقهما. 
وبعد طاقها، وافقت صباح على الغناء في ملهى طانيوس في عاليه، 
واملهتمن  للناس  مفاجأة  مبثابة  اطالتها  تكون  أن  ال��ى  تسعى  وكانت 
بشؤون الفن. وكانت هي املرة األولى التي تتحمل مسؤولية عملها الفني 
أثرياء  أحد  وبن  بينها  ربطت  حب  شائعة  سرت  الفترة،  هذه  في  كاملة. 
الكويتي  الثري  من  صباح  تزوجت  حتى  األم��ر  يطل  لم  وبالفعل  العرب. 
ال��زواج شهرًا واح��دًا، مت بعده الطاق  الله املبارك، ودام هذا  الشيخ عبد 

بسبب عدم قبول صباح اعتزال الفن بناًء على طلب زوجها.
وانطلقت صباح باحثة عن احلب من جديد، فالتقت األمير السعودي 
خ��ال��د اب��ن س��ع��ود ال���ذي اشتهر بقصص غ��رام��ه م��ع ال��ف��ن��ان��ات ف��ي فترة 
الستينيات والسبعينات من القرن املاضي. وبعد قصة حب ملتهبة تزوج 
األمير من صباح. ولكن عائلته وقفت لذلك الزواج باملرصاد وأمطرته والدته 
الراحلة باالتصاالت الهاتفية ليمحو من سجل زيجاته إسم صباح، فطلقها 

فعا بعد أقل من خمس أشهر على زواجهما.
منسي،  أن��ور  املصري  الكمان  ع��ازف  من  الرابع  زواجها  ج��اء  وبعده 
سنة  في  هويدا  ابنتها  أجنبت  ومنه  كبيرة.  فنية  عائلة  من  ينحدر  ال��ذي 
1952. ولكن الطاق كان في انتظار أسرة صباح اجلديدة والتي لم يعمر 
أنور منسي وهو في عز  أربع سنوات. وبعد ذلك مات  عمر شملها سوى 
املذيع  من  تزوجت صباح  ذلك  وبعد  الهرم.  بسفح  أليم  ح��ادث  في  شبابه 
املصري أحمد فراج وذلك ملدة ثاث سنوات انتهت أيضا بالطاق. ثم جاءت 
كانت متثل  أباظة. حيث  رش��دي  األم��س  مع وسيم شاشة  الرنانة  قصتها 
فيلما جمع بينها وبينه في لبنان. وفي إحدى الليالي حضرت صباح سهرة 
على  السهرة  طيلة  يجالسها  رش��دي  وك��ان  روا.  دو  الكافي  بنادي  هادئة  
نفس املائدة. وفي فجر اليوم املوالي رافقها إلى بيتها مبنطقة احلازمية. 
وخال الطريق عرض عليها الزواج بإحلاح. فطلبت منه التريث ألن زوجته 
سامية جمال كانت من صديقاتها املقربات. ولكن رشدي ومبجرد وصولها 
إلى بيتها هاتفها في متام الساعة اخلامسة من صباح اليوم املوالي طالبا 
منها النزول من بيتها بسرعة. فنزلت إليه. ومبجرد وقوفها احتضنها بقوة 
قائا لها بأن قرار زواجه منها لن يوقفه شيء وأنه واثق من حبها له بنفس 
الدرجة التي يحبها بها. وهنا طلبت منه صباح حا مناسبا لزواجه من 
سامية جمال فقال لها بدون تردد: »بعد أن أعقد قراني عليك الليلة سوف 
أسافر غدا إلى القاهرة وسأطلق سامية وأعود آلخذك معي لتعيش كأسعد 
األزواج. فوافقت صباح ومت عقد قرانهما مبحكمة صيدا الشرعية في يوم 2 
ماي 1967. ولكن رشدي سافر في اليوم املوالي ونسي وجودها في حياته 
باملرة. فظلت تتصل به ليأتي إلى لبنان ويحل مشكلتها ويعتقها من ذاك 
االرتباط ويعيد إليها حريتها فظل يتجاهلها بل إنها فوجئت بحوار فني 
أجراه مع مجلة فنية مؤكدا فيه أن زواجه من صباح هو مجرد شائعة وأنه 

يحب زوجته سامية ولن يطلقها أبدا.

 رمزي صوفيا

أسدل الستار على فعاليات املؤمتر الوطني التاسع حلزب 
اإلحتاد اإلشتراكي للقوات الشعبية بانتخاب ادريس لشكر 
كاتبا أوال للحزب خلفا لعبد الواحد الراضي، وبعد أن رضي 
كل من فتح الله ولعلو واحلبيب املالكي مبا متخضت عنه 
صناديق اإلقتراع التي استعملت بطريقة بدائية )..(، الزال 
احمد الزايدي رئيس الفريق النيابي ألكبر حزب يساري في 
املغرب يغرد خارج السرب، لألسبوع الثالث على التوالي، 

وه���و ي��ص��رخ ب���ان أي���ادي 
كفة  لتمييل  امتدت  خفية 

ادريس لشكر.
الزايدي وبعدما خشي من 
سارع   ،)..( االم��ور  تأويل 
خ��ال ه��ذا األس��ب��وع إلى 
ال��ت��أك��ي��د ب���ان م��ا يقصده 
ب���اجل���ه���ات اخل��ف��ي��ة هو 
لكن  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
الزايدي  ك��ام  ف��ي  املثير 
ه���و اب��ت��داع��ه مل���ا سماه 
في  السياسي«  »الطعن 
نتائج املؤمتر، فاملعروف 
هو الطعن القانوني أمام 
احمل���اك���م م��ث��ل��م��ا حصل 
م��ع ال��ط��ع��ن ال���ذي تقدم 
الواحد  عبد  ان��ص��ار  ب��ه 

الفاسي في مواجهة حميد شباط، لكن الطعن السياسي هو 
طريقة في الكام فقط، بحيث ميكن للمرء ان يقول ما يشاء 

دون ان تكون لذلك تبعات قانونية )..(.
السباق على  رتبة مشرفة في  احتل  قد  ال��زاي��دي  ك��ان  وإذا 
الكتابة األولى بحصوله على 761 صوتا مقابل   975 صوتا 
إلدريس لشكر فإن حديثه عن »الطعن السياسي« بدل الطعن 
القضائي، قد جر عليه سخرية بعض اإلحتادين الناشطن 
في االنترنت.. يقول أحد اإلحتادين في الصفحة الفيسبوكية 
الداخلية  وزارة  تدخل  صاحب  إلى  فبراير:«   20 الحتاديي 
في اختيار مؤمتري الدور الثاني إلدريس لشكر كاتبا اوال،  
احمد الزايدي مادمت مقتنعا أن الداخلية تدخلت للضغط 
الدور  في  ادري��س  لفائدة  للتصويت  املؤمترين  بعض  على 
الثاني، وما دمت تتوفر على أدلة هذا التدخل، وألنك أشهدت 
جميع املغاربة بهذا التدخل من خال وسائل اإلعام، ومبا 
البرملاني  الفريق  ت��رأس  وحيث  تدخلها،  نفت  الداخلية  أن 
أن  للحقيقة وإق���رارا للحق  إظ��ه��ارا  االحت���ادي، هل سنأمل 
جلسة  في  الداخلية  وزي��ر  على  املوضوع  وتطرح  تتشجع 
األسئلة الشفوية في اجللسة املقبلة مادمت عممت االتهام 
وأصبح املؤمتر واملومترون املوضوع الرئيسي في الساحة 
الوطنية؟ أرجو ان ال يكون جوابك .. هو أنك رفضت اللجوء 
إلى الطعن القانوني في نتائج املؤمتر الوطني التاسع حلزب 
الوردة، وأن ماقمت به يدخل في إطار الطعن السياسي فقط 
وهو مبثابة تسجيل ماحظات حول األجواء التي مر فيها 
املؤمتر«. هكذا إدن حتول الزايدي من موقع قوة، إلى موقع 
مساءلة، واجلميع ينتظر منه تقدمي األدلة على ادعاءاته، وإال 
فإن ذلك ال يعدو كونه مجرد ضغط من أجل ضمان ثمتيلية 
كبيرة ملسانديه داخل اللجنة اإلدارية التي يجري تأسيسها 

حسب ما يعتقده بعض اإلحتادين، علما أن ادريس لشكر 
كان قد صرح في أول خروج إعامي له بعد إنتخابه كاتبا 
أوال لإلحتاد االشتراكي بأنه لن يقبل منطق الكولسة، ولكنه 

مع ذلك كان يصر على تكرار عبارة »أخونا الزايدي«..
ماهي األدلة التي ميكن أن ميتلكها الزايدي حول تدخل وزارة 
الداخلية، املعني بالقضية يجيب بأن األمر يتعلق ب�»األجهزة 
تابعة  للدولة  أجهزة  أي  والسياسي«،  األمني  مبفهومها 
في بعض  تدخلت  الداخلية،  ل��وزارة 
األح��ي��ان، في بعض 
من  لتطلب  املناطق 
يصوتوا  أن  الناس 
ل�����ف�����ائ�����دة م���رش���ح 
قوله،  حسب  م��ع��ن، 
ال��ذي��ن سمعوا  وك��ل 
تذكروا  اإلت��ه��ام  ه��ذا 
الشرقي  أن  ب��اش��ك 
اض�����ري�����س ال����وزي����ر 
الداخلية  في  املنتذب 
كان هو أول شخصية 
ح�������ض�������رت مل����ؤمت����ر 
اإلشتراكي  اإلحت�����اد 
ب��وزن��ي��ق��ة، ورمبا  ف��ي 
يعتبر أنصار الزايدي 
املؤمتر  ف���ي  ت���واج���ده 

أحد األدلة.
هذا ما يقوله الزايدي لكن تصريحه هذا دفع خصومه إلى 
النبش في ملفات اجلماعة التي يرأسها رئيس الفريق النيابي 
حلزب اإلحتاد اإلشتراكي  )..(، وكذا النبش في ماضي الرجل 
عندما كان صحفيا في القناة االولى القناة املخزنية ومنودجا 

لإلعامي املجتهد داخلها )أنظر الصورة(.
وكانت فصول احلرب بن الزايدي وادريس لشكر قد برزت 
بجاء منذ شهر مارس املاضي عندما هدد الزايدي بتقدمي 
لم  الوقت  ذلك  في   ،)..( يفعل  أن  دون  الفريق  من  استقالته 
لشكر،  م��ع  ود  ع��اق��ة  أي��ة  تربطه  ال  ال���ذي  ال��زاي��دي  يتقبل 
انسحاب الفريق البرملاني من الغرفة االولى احتجاجا على 
انتخاب كرمي غاب رئيسا للمجلس، دون ان يكون هو على 
ال��زاي��دي ال ميلك زمام  ان  بذلك، وك��ان واضحا  علم مسبق 
السياسي  املكتب  »جهابدة  يضم  فريق  ف��ي  متاما  األم���ور 
للحزب«،  وقتها كان الصراع قد وصل إلى ابعد مدى واتخذ 
طابع تنافس غير شريف عندما كاد األمر يتحول إلى نشر 
لغسيل البيت الداخلي، لكن الصفحة طويت قبل أن تنفجر 

األمور في املؤمتر.
فرصة  البعض  فيه  وج��د  وال���ذي  ولشكر  ال��زاي��دي  ص���راع 
سانحة للتخلص من التبعية لإلحتاد اإلشتراكي، قد يتحول 
إلى لعبة لنشر غسيل البيت الداخلي، وقد تتحول القضية 
كلها إلى كشف مللفات خطيرة لم تكن تفاصيل معروفة، كما 
هو الشأن لعاقة بعض اإلحتادين بوزراء الداخلية، وملفات 
عن اإلعام احلزبي اإلحت��ادي ومطبعته )..(، باإلضافة إلى 
اإلقتراع  بصناديق  يحسم  ال  فما  النفوذ  استغال  قضايا 
املفهوم  حسب  اجل��رائ��د  صفحات  على  بالفضائح  يحسم 

اجلديد للدميقراطية احلزبية.

اإلحتاديون ينتظرون حجج الزايدي حول تدخل 
الداخلية وحرب ملفات الفساد في األفق

صباح...تسعة أزواج منهم رشدي أباظة

هل تتدخل إدارة البوليس ملنع رامج اجلرمية عد 
محاولة اختطاف انة االعالمية ديعة ريان

رئيس الفريق اإلشتراكي في مرمى خصومه

يتبع
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املعروفة  اإلعامية  إبنة  كانت  بينما 
تغادران  وص��دي��ق��ت��ه��ا  ري����ان  ب��دي��ع��ة 
عن  ش��اط��ئ  اجت���اه  ف��ي  سيارتيهما 
ال���ذي���اب ب���ال���دار ال��ب��ي��ض��اء م���ن أجل 
الركض،  املفضلة  هوايتهما  ممارسة 
فإذا بهما جتدان انفسهما محاصرات 
املنحرفن  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ل����دن  م���ن 
وفي  البيضاء،  باألسلحة  املدججن 
إبنة  فيه  تتمنى  كانت  ال���ذي  ال��وق��ت 
قضاء صبح  ري���ان  بديعة  اإلع��ام��ي��ة 
نفسها  وج���دت  الشاطئ  ق��رب  جميل 

حتت رحمة »الغزاة«.
العصابة  ن���ف���ذت  ال����ب����رق  ب���س���رع���ة 
من  أح���د  يكلف  ل��م  بينما  هجومها، 
أجل  م��ن  التدخل  ع��ن��اء  نفسه  امل���ارة 
إنصاف الضحيتن،  فلم جتد كل من 

إطاق  وصديقتها  ري��ان  بديعة  إبنة 
مواجهة  ف��ي  ل��ص��رخ��ات��ه��م��ا  ال��ع��ن��ان 
الشباب الذين كانوا يباشرون عملية 
قبل  امل��ج��رم��ون،  فارتبك  إختطافهن، 
أن ينتبه أحدهم إلى مفاتيح السيارة 
ف��ي ي��د ص��دي��ق��ة إب��ن��ة ب��دي��ع��ة ليطلب 
م��ن زم��ائ��ه م��غ��ادرة امل��ك��ان بواسطة 

سيارتها، التي كانت قد ركنتها للتو.
ما عاشته إبنة بديعة ريان وصديقتها، 
يبدو وكانه مقتطف من حلقة برنامج 
بثته  قد  كانت  ال��ذي  اجلرمية  مسرح 
قناة ميدي 1 تي في، قبل ذلك اليوم 
إال  يطبقوا  لم  فاملجرمون  بساعات، 
ما شاهدوه من »عصابة فاندام« التي 

حتدث عنها برنامج اجلرمية.
بديعة ري��ان توجهت إلى اق��رب مركز 

سرقة  ع��ن  التبليغ  أج��ل  م��ن  للشرطة 
سيارة )لم يتم العثور عليها إلى حدود 
اليوم( وعن محاولة إختطاف ابنتها 
يقول  بالشرطي  لتفاجأ  وصديقتها، 
لها »واش هادو بغاو يعاودو احللقة 
ديال البارح«، يقصد مسرح اجلرمية.. 
قد  االص�����وات  م��ن  وك��ان��ت مجموعة 
تعالت في االون��ة االخ��ي��رة حت��ذر من 
مغبة صناعة اللصوص وقطاع الطرق 
واملجرمن عن طريق برامج تلفزية إال 
ان هذه البرامج إستمرت في الوجود 
وزارة  إل���ى  امل��ش��ك��ل وص���ل  أن  رغ���م 
الداخلية، وكان الشرقي اضريس وهو 
مدير عام لامن الوطني قد منع رجال 
البرامج،  ه��ذه  مع  التعامل  االم��ن من 
قبل أن يعود احلال على ما كان عليه.

الزايدي عندما كان 
موظفا في التلفزة



عبد  البرملاني  النائب  حت��ول 
فريق  م��ن  اإلدري���س وه��و  الصمد 
حزب العدالة والتنمية إلى أشهر 
املاضي،  االس��ب��وع  خ��ال  برملاني 
ليس إلجنازه التشريعي أو لكونه 
سار على خطى البرملاني الوجدي 
عبد العزيز أفتاتي ولكن ألنه أول 
برملاني يأكل »طرحة« من العصى 

على يد قوات االمن.
يسَع  ل���م  ال�����ذي  اإلدري����س����ي 
إلى  إل��ى ش��ه��رة وال  ق��ول��ه  حسب 
كفاعل  ت���دخ���ل  ع��ن��دم��ا  ب���ط���ول���ة، 
س��ي��اس��ي وك��ن��اش��ط ح��ق��وق��ي في 
منتدى الكرامة ليحث قوات االمن 
جرجرة  في  االستمرار  ع��دم  على 
أن  غير  وإه��ان��ت��ه،  املعطلني  أح��د 
امل���س���ؤول االم��ن��ي ق���ال ل��ه نهاية 
امل���اض���ي:« س��ي��ر تقو..  األس���ب���وع 
إيا كنتي برملاني« وبعدها انهال 
البوليس بالضرب والرفس،  عليه 
ل��ي��ط��رح ال���س���ؤال ع��ن س��ب��ب هذا 
استعمال  إل���ى   الكبير  اجل��ن��وح 
القوة، في وقت يعتبر فيه رئيس 

كيران هو  بن  اإلل��ه  احلكومة عبد 
»اآلمر بالضرب«.

وليست هذه هي املرة االولى 
التي يحدث فيها اصطدام بني قوات 
االمن وحزب العدالة والتنمية، فقد 

احلكومة  رئيس  منع  أن مت  سبق 
في  خطابي  مهرجان  تنظيم  م��ن 
ساحة عمومية بطنجة، وسبق أن 
هاجمت قوات األمن عضو االمانة 
الكرامة  منتدى  ورئ��ي��س  ال��ع��ام��ة 

عبد العالي حامي الدين.
العدالة  حزب  جتنب  وبينما 
والتنمية إثارة موضوع »فرشخة« 
نائبه من لدن قوات األمن، انتفض 
ف��ري��ق االص���ال���ة وامل��ع��اص��رة في 
جلسة يوم اإلتثني املاضي للدفاع 
االولى  امل��رة  عنه، وتعد هذه هي 
االصالة  ح��زب  فيها  ي��داف��ع  التي 
العدالة  ح���زب  ع���ن  وامل���ع���اص���رة 
والتنمية، والسبب يعزوه رئيس 
إلى  وهبي  اللطيف  عبد  الفريق 
التشريعية  املؤسسة  عن  الدفاع 
في عاقتها مع باقي املؤسسات.

عبد الله رئيس فريق العدالة 
متأخرا،  املوضوع  أثار  والتنمية 
االصالة  ح��زب  إليه  سبقه  بعدما 
واملعاصرة، والسبب هو انه إلتزم 
مبا اتفق عليه مع رئيس مجلس 
امحند  الداخلية  ووزي���ر  ال��ن��واب 
العنصر الذي طلب مهلة 24 ساعة 
قبل إثارة املوضوع بعد التحقيق 
فيه، هذا هو الواقع عندما يلبس 

ثوب املكيدة.

ألول مرة...االصالة واملعاصرة يدافع عن حزب العدالة والتنمية

قراءة في خبر

أوفقير والدليمي افسدا عالقة 
احلسن الثاني ونبركة

من  ال�����ع�����دي�����د   
اتخدها  التي  امل��واق��ف 
تكن  لم  بنبركة  املهدي 
احلسن  لكن  واض��ح��ة، 
الثاني واملهدي بنبركة 
يتوصان  دائ��م��ا  ك��ان��ا 
فيما  ت���واف���ق���ات  إل�����ى 
بينهما، إال أن ما أعاق 
بني  التوافق  استمرار 
بنبركة وامللك هو تدخل 
منها  األط����راف،  بعض 

أوفقير والدليمي، لتسويد صورة املهدي بنبركة في 
عيني احلسن الثاني وخلق التوتر بني الرجلني.

أحمد عصمان )مؤسس حزب التجمع الوطني لألحرار(

انتصار الشعبوية ليس الضرورة 
قدحي

عكس  ع���ل���ى   
ب�����ع�����ض امل������واق������ف 
عليها  ت��ط��غ��ى  ال��ت��ي 
واحتكار  اإلنتهازية 
فظهور  ال����ت����اري����خ، 
وج���وه ج��دي��دة ليس 
للشعبوية  ان��ت��ص��ارا 
للعقانية،  وتراجعا 
التوصيف  ه��ذا  ففي 
والختياراتهم،  احلزبيني  املناضلني  لذكاء  تبخيس 
بل واحتقار مللكات القيادات اجلديدة وقدرتها على 

التعبئة وحشد األتباع بقوة اإلقناع.
طارق اتالتي )أستاذ جامعي(

الريع العري هو الطوفان الذي 
حتدث عنه الشيخ ياسني

ملسار    املتتبع 
العربية  ال������ث������ورات 
اآلن  حل�����د  امل����ن����ج����زة 
تونس  م�����ن  ك�����ل  ف�����ي 
يخرج  وليبيا،  ومصر 
رئيسي  ب���اس���ت���ن���ت���اج 
مخاضا  تعيش  كونها 
ع����س����ي����را وص�����راع�����ا 
م����ري����را ب����ني إرادت������ني 
متناقضتني، هناك إرادة 
يرغبون  ال��ذي��ن  ال��ث��وار 

الطوفان«  أو  »اإلس��ام  رسالة  كانت  ما  في حتقيق 
عبد  املرشد  بعثها  التي  الرسالة  وهي   ، به  تنادي 
السام ياسني رحمه الله إلى امللك الراحل احلسن 
�، وهناك إرادة فلول  الثاني رحمه الله سنة 1974 
األنظمة السابقة ممن يحاولون االلتفاف على هذه 

الثورات ومتييعها واإلبقاء على تسلطهم«.
عمر أمكاسو )العدل واإلحسان(

رئيس احلكومة ضد املرأة
رئ���������ي���������س   
ال  املغربية  احلكومة 
العنف  قضية  ي��أخ��ذ 
مأخذ  ال��ن��س��اء  ض���د 
انفلتت  ح��ي��ث  اجل���د 
من  التخوين  رسائل 
في  ثنايا خطابه  بني 
ج��زئ��ه امل��رجت��ل الذي 
ب����ص����دق عن  ي���ع���ب���ر 
ن��واي��ا وأف��ك��ار رئيس 
احملترم؛  احل���ك���وم���ة 
حيث قام بتوجيه طعنات من اخللف إلى أكثر من 
أربع عشرة سنة من العمل املضني من أجل تصديع 
نتائج  خلخلتها  التي  العنف  ع��ن  السكوت  ق��اع 

املسح الوطني
ليلى ابو زيد )اإلتحاد اإلشتراكي(

يتضمن هذا الركن األسبوعي بعض وجهات 
النظر المعبر عنها خالل هذا األسبوع 
لوسائل اإلعالم وهي تعبر عن رأي أصحابها

وجهــات نـظـــر
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سكان املغرب سيصبحون 
شيوخا سنة 2050

يسير  امل��غ��رب  أن  ي��ب��دو 
ن��ح��و ش��ي��خ��وت��ه، وم��ن��ذ اآلن 
ب���دأت ال���دراس���ات حت��ذر من 
دراسة  كشفت  فقد  التقاعد،  صناديق  إنهيار 
أن  للتخطيط،  السامية  املندوبية  عن  ص��ادرة 
 2050 بحلول  للعجز  معرضة  التقاعد  أنظمة 
ب��س��ب��ب ش��ي��خ��وخ��ة ال��س��ك��ان، م��ا س��ي��ك��ون له 
وأوضحت  االق��ت��ص��اد،  على  سلبية  ت��أث��ي��رات 
الدراسة أن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 
2،7 مليون في  م��ن  60 سنة وأك��ث��ر س��ي��زداد 
2010 إلى 10،1 مليون عام 2050، ما سيمثل 
%24،5 من مجموع السكان، مقابل %8،1 في 

.2004
وأش�����ارت ال���دراس���ة، ف��ي حت��ل��ي��ل لعامل 
لدميغرافية  مستمر  ”تدهور  إلى  الشيخوخة، 
من  انتقل  حيث  املغربية،  التقاعد  صناديق 
15 ش��خ��ص��ًا ي��س��اه��م��ون ف��ي م��ع��اش متقاعد 
واحد خال عام 1980، إلى 3،9 شخص سنة 
النفقات  أن متثل  ال��دراس��ة  وتوقعت   .“2009
إجمالي  %7،7 من  للتقاعد ستمثل  اإلجمالية 
الناجت الداخلي بحلول عام 2050، عوضًا عن 

%3 فقط سنة 2010.
العجز  نسب  تؤدي  أن  الدراسة  وتوقعت 
”انخفاض  إل��ى  التقاعد  أنظمة  ف��ي  الكبيرة 
ما  ال��ك��ل��ي،  العمومي واالدخ����ار  االدخ����ار  ف��ي 
سينعكس بشكل مباشر على معدل االستثمار 
الذي سينخفض ب�10 نقاط من إجمالي الناجت 
فإن  وه��ك��ذا،   .“2050 سنة  بحلول  ال��داخ��ل��ي 
النمو االقتصادي، حسب الدراسة نفسها، قد 
ينخفض تدريجيًا ليستقر عند نحو %1،8 في 

سنة 2050.

دفاتر التحمالت.. زوعة في فنجان وانتهت
مي�����ك�����ن  ال 
احل���������دي���������ث 
املشهد  ع����ن 
 2012 في  املغربي  التلفزيوني 
اجلدل  إل���ى  ال��ت��ط��رق  دون  م��ن 
ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي وص����ل إل����ى حد 
دفتر  ب���خ���ص���وص  ال�����ص�����دام 
لإلعام  اجل���دي���د  ال��ت��ح��م��ات 
حتديدًا  ال���ب���ص���ري  ال��س��م��ع��ي 
التلفزيوني  ال���ب���ث  م����ي����دان 
املرام  اإلعامية  اخلدمة  ون��وع 
تقدميها، وهذه األخيرة ُسطرت 
الدستور  ت��ن��زي��ل  م��ب��ادئ  ع��ل��ى 

حكومة  وص��ول  بعد  اجلديد 
اجلهاز  دف��ة  إل��ى  ائتافية 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، وال����ذي يحّض 
على سيادة إعام عمومي 
مسؤول  وتنافسي  مهني 
وش���ف���اف، خ��ص��وص��ًا في 

م��ج��ال اإلن��ت��اج ال���ذي ُيراد 
بهدف  مغاير،  مسار  له 

ال�����ق�����ط�����ع م���ع 
مم���ارس���ات 
لهيمنة  ا
والوصاية 
بع  لطا ا و
سمي  لر ا

الطاغي.
حول  متوتر  ن��ق��اش  وس���اد 
في  ومكانتهما  والدين  الهوية 
»دوزمي«  قناة  القنوات، بخاصة 
التي كان يعدها املكّون اإلسامي 
قناة  احل��ك��وم��ة،  على  املسيطر 
فرانكوفونية مغالية في التوجه 
لكن  أحيانًا،  الصادم  احلداثي، 
سوى  ي���دم  ل��م  التسييس  ه���ذا 
له  أراده  ال��ذي  التوظيف  فترة 
أص��ح��اب��ه، وع���ادت األم���ور إلى 
على  وص��ادق��ت  املهني  مجالها 
دفتر التحمات اجلديد 
العليا  ال���ه���ي���ئ���ة 
للسمعي البصري، 
املنظمة  املؤسسة 

للقطاع.
في  زوب�����ع�����ة 
ف���ن���ج���ان اإلع������ام 
ل����م جتدد  امل����رئ����ي 
ش�����ي�����ئ�����ًا ول�����م 
ت����ض����ف 
 ، عًا نو
جلهة 

خاصة  لفضائيات  الترخيص 
مثًا، وهو املشروع الذي سيظل 
حبيس األماني. وهكذا استمرت 
قنوات القطب العمومي الثمانية 
وقناة  واملوضوعاتية،  العامة 
1 تي في« في برمجتها  »ميدي 
بعض  إضافة  مع  السابق  كما 
الطابع  لكّن  اجلديدة.  البرامج 
محليته،  ف��ي  ُمغرقًا  ظ��ل  ال��ع��ام 
بانخراط  االن��ط��ب��اع  يعطي  م��ا 
وهكذا  العام.  الهم  في  حقيقي 
طغت البرامج االجتماعية التي 
اجلماهيرية،  باملتابعة  حظيت 
و »جرب  األبيض«  »اخليط  مثل 
واحكم« و »نهار تبدالت حياتي« 
القناة  على  املجرمني«  و »أخطر 
و »45  وحلول«  و »أسر  الثانية، 
على  نتعاونو«  و »أجي  دقيقة« 
القناة األولى، و »مواطن اليوم« 
و »ب���دون  اجل���رمي���ة«  و »مسرح 
1 تي  »م��ي��دي  قناة  ح��رج« على 
ف���ي«. ه��ذه األخ��ي��رة استطاعت 
التلفزيوني  امل��ش��ه��د  اخ���ت���راق 
الوطني بقوة، وذلك عبر برامج 
احل�����وارات احل��س��اس��ة، وليس 
غريبًا أن حتصل على جائزتني 

في مسابقة إشعاع العامات.

نويل«  »اا 
الطريقة  على 

ية    ملغر ا

بعد »السلخة« التي تعرض لها نائب من »البي ج يدي«
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مسلسل 
اص���������������������رار 
ال�������ن�������ج�������وم 
ع��ن منتخب  ب��االب��ت��ع��اد  امل��غ��ارب��ة 
بالدهم مستمر ، بعدما رفض جنم 
كوينز بارك رينجرز االنكليزي عادل 
ال���ى منتخب  ت��ع��راب��ت االن��ض��م��ام 
ب����الده ق��ب��ل امل��ش��ارك��ة ف��ي بطولة 
ولم   . املقبلة  اإلفريقية  األمم  كأس 
يكن تاعرابت الالعب الوحيد الذي 
رفض املشاركة مع منتخب املغرب 
ذكرت  إذ  اإلفريقية،  البطولة  في 
العبني  ثالثة  أن  مغربية  تقارير 
نهجه،  ع��ل��ى  س�����اروا  آخ���ري���ن 
وفي مقدمتهم املهاجم مروان 
للمدافع  باإلضافة  الشماخ، 
ك��ري��ت��ي��ان ب��ص��ي��ر وح���ارس 
أمسيف،  م��ح��م��د  امل����رم����ى 

في  محترفون  الثالثة  وهؤالء 
إنكلترا وتركيا وأملانيا.

حجة تعرابت هي ان الطاوسي 
لم يتعامل معه في لندن كمحترف، 
الالعبني  م��ن  ب��ع��دد  اجتمع  حيث 

ه���ن���اك وجت��اه��ل��ه ، 
ال����ى سوء  اي���ض���ًا 

من  امل����ع����ام����ل����ة 
اجلامعة  ق���ب���ل 
وأنه   ، املغربية  
رفض االستجابة 

ل������دع������وة 

رشيد  ب������الده  م��ن��ت��خ��ب  م������درب 
الطاوسي، محماًل إياه مسؤولية 
ذلك، جراء سياسته الفاشلة في 
التواصل مع الالعبني احملترفني، 

على حد زعمه.
اب���ت���ع���ادًا ع���ن امل��ش��اك��ل بني 
فريق  اي  في  وامل��درب��ني  الالعبني 
ميلك  م��ن��ت��خ��ب  واي  ع��امل��ي 
وتنتظره  اجن��������ازات 
مستحقات مصيرية، 
ت������ب������ق������ى ه��������ذه 
غير  االس�����ب�����اب 
للتخلي  مقنعة 
منتخب  ع����ن 
ال��������وط��������ن ، 
سمعنا  فكم 
نا  هد شا و
عن املشاكل 
ب�����������������������ني 
يينو  ر مو
وكاسياس 
وراموس ، اال 
عن  يبتعدون  نراهم  لم  اننا 

فريقهم ، حتى وان كان قرار مدرب 
افضل  بحق  قاسيًا  مؤخرًا  الريال 

حارس في العالم كاسياس.
الالعب  تعرابت  ك��ان  لو  رمب��ا 
الوحيد املبتعد عن منتخب املغرب، 
ان هناك  الى  بنا  الشك ذهب  لكان 
مشكلة شخصية مع الطاوسي، لكن 
أهم  بني  من  العبني  اربعة  ابتعاد 
املتواجدين على الساحة املغربية، 

امر يثير الدهشة والتساؤل!
الرياضية  والثقافة  التفكير 
املغاربة  ال��ن��ج��وم  ميتلكها  ال��ت��ي 
يجب ان ال تقودهم الى هذه احلالة 
الغاضبة  ثقة اجلماهير  فقدان  من 
والتي باتت تطالب بإبعاد تعرابت 
الالئحة،  م���ن  وش��ط��ب��ه  ن��ه��ائ��ي��ًا 
خصوصًا وانه قام باألمر عينه في 
لو تساءلنا لو  ايام غيريتس، هنا 
أن هاري ريدناب مدرب كوينز بارك 
ري��ن��ج��رز اث���ار بعض امل��ش��اك��ل مع 
، هل سيعلن انشقاقه عن  تعرابت 
الفريق ، بالطبع ال ، لعدم خسارته 

بعضًا من امواله ! .

الضسارة«..العبون يتخلون عن املنتخب الوطني حجج واهية

مغارة ضمن املشاركني في ندوات الدوحة 
إحداها حول األكراد

ينظم مركز اجلزيرة للدراسات 
العراقي  املركز  مع  بالتعاون 
االستراتيجية  ل���ل���دراس���ات 
ن���دوة ح��واري��ة ب��ع��ن��وان »امل��س��أل��ة ال��ك��ردي��ة في 
املشرق«، تعقد على مدى يومني بالدوحة يومي 
الندوة  2013. ويشارك في هذه  يناير  12 و13 
والسياسيني  واألك��ادمي��ي��ني  اخل��ب��راء  من  نخبة 
وستناقش  ال���ك���ردي،  ب��ال��ش��أن  وامل��ت��خ��ص��ص��ني 
أداة  أصبحت  التي  الكردية  املسألة  الفعالية 
في النزاعات اإلقليمية بني الدول املشرقية، كما 

في  مخلفًة  اخل��ارج��ي��ة  للتدخالت  م��ج��ااًل  ب��ات��ت 
وعدم  األهلي  للنزاع  دائمًا  احلالتني وضعًا  كال 

االستقرار، ومآسَي إنسانية واجتماعية.
اجلزيرة  مركز  سينظم  ال��ن��دوة  ه��ذه  وبعد 
للدراسات ندوة بحثية بعنوان »املغرب العربي.. 
وذلك  الراهنة«،  اإلقليمية  التحوالت  سياق  في 
بالدوحة،  املقبل  فبراير  و17   16 يومي  خ��الل 
الباحثني  م��ن  ال��ن��دوة نخبة  ف��ي ه��ذه  وي��ش��ارك 
والسياسيني ورموز املجتمع املدني في كل من: 

ليبيا، تونس، اجلزائر، املغرب وموريتانيا.

القدمي  املسلسل  حلقات  م��ن  ج��دي��دة  حلقة  ف��ي 
الرئيس  أدى  املغاربية  الفرنسية  بالعالقات  املتعلق 
فرنسوا هوالند زيارة قيل عنها إنها »تاريخية« للجزائر 
بالفعل حلقة جديدة  وه��ي  امل��اض��ي  األس��ب��وع  خ��الل 
تضاف لزيارات مماثلة قام بها الرؤساء الذين سبقوه 
للجزائر و نعتت هي أيضا بالتاريخية و أثبتت األيام 
بأنها مرت مرور الكرام على مجرى التاريخ و لم تغير 
املغاربية.  الفرنسية  العالقات  طبيعة  في  يذكر  شيئا 
الشعبني  بني  الذكريات  تراكم  و  اجلياشة  فالعواطف 
تشكل عوائق نفسية متنع قيام عالقات عادية طبيعية 
بني فرنسا املستعمرة القدمية و اجلزائر املتحررة منها 

بل ومع اجلزائر وسائر بالد املغرب اإلسالمي.
وهنا ال بد أن أوضح أمرين قبل التطرق لنتائج 
للمغرب  تسميتي  س��ب��ب  ه��و  األول  ه���والن���د:  زي����ارة 
باإلسالمي و ليس العربي فأنا أصررت و ثابرت منذ 
على  ليس  باإلسالمي  املغرب  نعت  على  عاما  ثالثني 
و  اإلقليم  بهذا  الراهنة  السياسية  التنظيمات  ه��وى 
لكن من أجل اإلقرار باحلقيقة التاريخية و احلضارية 
فالشعوب املغاربية يجمع بينها اإلسالم وتفرق بينها 
العروبة على عكس شعوب املشرق العربي التي جتمع 
بينها العروبة ويفرق بينها اإلسالم ففي الشام بسوريته 
العرب  تعايش  العراق  و  لبنانه و فلسطني واألردن  و 
عرقا مع بعضهم البعض وهم ينتسبون ألديان مختلفة 
و  الكاثوليكي  بفرعيها  املسيحية  و  اإلس��الم  أبرزها 
متفرعة  أخ��رى  نحل  و  ملل  جانب  إل��ى  األرثوذكسي 
والعلويني  كالدروز  القدمية  املعتقدات  و  الطوائف  عن 

واإلسماعيليني و البهائيني و السامريني وسواهم.
أما الناس في بلدان املغرب فهم مسلمون سنة 
في أغلبيتهم حتى لو لم يكونوا عربا بل إن جزءا هاما 
منهم أمازيغ عرقا و لغة و ثقافة و لكن ينتمون حضارة 
إل��ى فضاء اإلس���الم ال��واس��ع. فاملصطلح األن��س��ب و 
العربي  املغرب  ليس  و  اإلسالمي  املغرب  هو  األصح 
و لم نسمع بعبارة املغرب العربي إال سنة 1948 حني 
على  القاهرة  ف��ي  العربي  امل��غ��رب  مكتب  تأسيس  مت 
أيدي زعماء االستقالل املغاربيني مثل بورقيبة وعالل 
الفاسي و عبد الكرمي اخلطابي و لم يكن ذلك إال تنازال 
عند موجة القومية العربية السائدة في املشرق آنذاك 
و خاصة في القاهرة و دمشق بدفع ممنهج من النخبة 
بأن  تعتقد  التي  املشرقية  املسيحية  العربية  املثقفة 
اإلسالم يهمش األقليات غير املسلمة.. أما األمر الثاني 
وهو إشارتي في العنوان بأن اجلرح ما يزال نازفا و 
إلى  فمرده  اإلسالمي  املغرب  و  فرنسا  بني  يلتئم  لم 
إصرار غريب لدى كل احلكومات الفرنسية املتعاقبة 
على  اليوم  إلى  اجلزائر  استقالل  تاريخ   1962 منذ 
نكران جرائم االستعمار ضد شعوبنا و رفض تقدمي 
اعتذار الدولة الفرنسية ألجيالنا املغاربية على فظائع 
 1881 إل��ى  اجل��زائ��ر  باحتالل   1830 منذ  متراكمة 
باحتالل تونس ثم املغرب سجلها التاريخ و تتمثل في 
عمليات إبادة عنصرية لقبائل كاملة و إحراق قرى و 
حقول بالنابلم و تغيير هوية هذه الشعوب ببرامج تعليم 
و ثقافة مشوهة و مدلسة لروح األمة ما نزال نتحمل 
املغاربيني  نسمع جل  و  نرى  اليوم حني  إلى  تبعاتها 
يعجزون عن التعبير باللغة العربية و يلجأون إلى تأتأة 
لغة فرنسية ركيكة أو خليط عجيب من اللغة العربية و 
الفرنسية وهو خطر على مستقبلنا ألن هذه العاهة في 
التفكير و تهديد لسالمة االنتماء  اللغة هي عاهة في 

إلى أمة لها حضارة.

من هنا وهناك

فرنسا واملغرب 
اإلسالمي..اجلرح النازف

التسويق  إح���دى ش��رك��ات  م��ن  ع��رض��ًا  األه��ل��ى  ال��ن��ادى  تلقى مسؤولو 
الرياضى، إلقامة معسكر إعداد للفريق األحمر، خالل شهر يناير املقبل بعد 
اقتراب إلغاء العرض املقدم من وكالة األهرام لإلعالن، خلوض معسكر إعداد 
مبدينة دبى اإلماراتية، يلعب خالله مباراتني وديتني مع شاختار األوكرانى 

وزينت الروسى.
فى هذا الشأن، علم »اليوم السابع« أن أحد وكالء الالعبني حتدث مع 
حسام البدرى املدير الفنى لألهلى بشأن املعسكر املغربى، وطلب املدير الفنى 
من وكيل الالعبني إحضار عرض رسمى للنادى بشأن املعسكر لدراسته من 

النواحى الفنية والبث فيه سواء بالرفض أو القبول.
ويطمع البدرى خوض عدة مباريات ودية قوية استعدادًا ملباراة السوبر 
األفريقى أمام ليوبار الكونغولى بالقاهرة يوم 23 فبراير املقبل، ولم يوافق 
السعودى  الهالل  أم��ام  ودي��ة  مباريات  ث��الث  على  إال  رسميًا  الفنى  املدير 

يناير ورايو  أواخ��ر  الكويتى  الكويت  ثم  يناير   11 يوم 
فاليكانو األسبانى فى فبراير.

استفسر رئيس احلكومة واألمني العام حلزب العدالة والتنمية 
عبد اإلله بنكيران وزير الداخلية امحند العنصر عن نتائج التحقيق 
الليمون  بحي  احل��زب  مقر  له  تعرض  ال��ذي  الغامض  االقتحام  في 
بالرباط، بعد أن أمرت النيابة العامة بفتح حتقيق في حادث االعتداء 
على مقر احلزب الذي يسير احلكومة احلالية. وكان مجهولون في 
الساعات األولى من صباح السبت املاضي أقدموا على سرقة املقر 
بالرباط،  الليمون  حي  في  الكائن  والتنمية،  العدالة  حلزب  املركزي 
ولم يتم إلى حدود صباح األحد الكشف عن اجلهة التي تقف وراء 
هذه العملية. وحسب مصدر مطلع، فإن مجهولون تسللوا إلى مقر 
احلزب في حدود الساعة الثالثة بعد منتصف ليل اجلمعة املاضية، 
األمني  مكتب  بعدها  ليقتحموا  املركزي  املقر  سور  تسلقوا  أن  بعد 
العام عبد اإلله بنكيران، ومكتب املسؤول املالي الوطني للحزب، وقاعة 

املخصصة  اإلع���الم  قاعة  وك��ذا  االجتماعات 
لصحافيي املوقع اإللكتروني للحزب.

يوم  القضائية مبراكش،  الشرطة  عناصر  أحالت 
األحداث  خلفية  على  شخصا   13 امل��اض��ي،  اإلث��ن��ني 
التي شهدها حي سيدي يوسف بن علي يوم اجلمعة 

املاضي. 
ووفق مصادر حقوقية، فإن قاصرا يوجد من بني 
املعتقلني.. وكانت وزارة الداخلية أعلنت اجلمعة عن 
األمن  ق���وات  ت��دخ��ل  خ��الل  شخصا   30 نحو  اعتقال 
علي  ب��ن  ي��وس��ف  س��ي��دي  بحي  اح��ت��ج��اج��ات  لتفريق 
والكهرباء حتولت  امل��اء  فواتير  غ��الء  ض��د  مب��راك��ش 
إلى مواجهات بني املتظاهرين وقوات األمن ما أسفر 

عن إصابات واعتقال العشرات من 
احملتجني.

ن كيران يسأل عن الذين سرقو مكتبهدعوة لفريق األهلي املصري التدرب في املغرب

املريض ني الدواء والضريبة

إحالة املتاعني في أحداث سيدي 
يوسف ن علي على النياة العامة

ية
ون

تر
لك

ة إ
اف

صح

عبد الله اها و»سحاة الصيف« 
في جريدة االخبار املوريتانية

بينما لم يستقبل رئيس موريطانيا محمد ولد 
عبد العزيز، عبد الله باها، وزير الدولة في قصره 
على غرار بعض الشخصيات التي استقبلها من 
املؤمتر  انعقاد  م��ع  بالتزامن  وت��ون��س  اجل��زائ��ر 
بنواكشوط  انعقد  ال��ذي  »تواصل«  حلزب  الثاني 
م���ؤخ���را، خ���رج ب��اه��ا ل��ي��ص��رح ل��وس��ائ��ل اإلع���الم 
املوريتانية  العالقات  تعرفه  ما  بأن  املوريتانية، 
املغربية »سحابة صيف وستنقشع«، مؤكدا أنهم 
يرون »أن العالقات باجليران ال تكون دائما على 
بعض سوء  فيها  يقع  أن  ب��د  ال  واح����دة،  وت��ي��رة 
التفاهم في بعض األحيان، لكن هذا –كما نقول- 
فقط،  جيرانا  لسنا  فنحن  قضية،  للود  يفسد  ال 
وإمنا إخوانا، ولنا مصالح مشتركة بني البلدين، 

ولنا تداخل في عدد من املجاالت«.
بقلم: أحمد القديدي) كاتب وأكاديمي تونسي(
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حاوره:سعيد الريحاني

< متى بدأت متارس العمل الصحفي؟
 ،1947 العمل الصحفي سنة  ب��دأت   {
شهادة  على  ذل���ك  قبل  حصلت  ق��د  كنت 
الباكالويا سنة 1945، هذه الشهادة كانت 
تخول الصحابها اإللتحاق بسلك احملامني 
أو سلك األطباء، بالنسبة لي كنت رياضيا 
)يقصد كرة السلة(، وكان قد تعرف علي 
 ( بجريدة  الرياضي  القسم  في  مسؤول 
 ،)l’écho du Maroc «  ،إيكو دي ماروك
وكان هو من اقترح علي أن أتعلم الصحافة 

ومن مت مساعدته..
أساعده  ب����دأت  ه��ك��ذا 

ف���ي امل��ه��ن��ة اجل���دي���دة ملدة 
عام كامل، وفي أحد األيام 
وكالة  م��دي��ر  م��ع  إلتقيت 
»ف����ران����س ب����ري����س«، في 
عندما  رواي�����ال،  سينما 
ك��ل��ف��ت��ن��ي اجل���ري���دة بأن 
أكون ضمن هيئة مراقبة 
جودة بعض األف��ام التي 

عرضت ذلك اليوم، وقال لي 
يقصد  إليك..كان  أحتاج  أن��ا 

إلي  ي���ح���ت���اج  أن�����ه 
في  ك���ص���ح���ف���ي 

الوكالة.
)مقاطعا(   >
نتحدث  أن  قبل 
عن جتربتك مع 
»فرانس  وك��ال��ة 
هل  ب��������ري��������س« 
ميكنك أن حتدثنا 
ع��ن جت��رب��ة »ايكو 

دي ماروك »
»إيكو  جريدة   {

للحماية  تابعة  م��اروك« كانت جريدة  دي 
في  تصدر  هي  كانت  وبينما  الفرنسية، 
أخرى  جريدة  هناك  ك��ان  ال��رب��اط،  مدينة 
تصدر في الدار البيضاء تسمى »لوبوتي 
ماروكان« ) le petit marocain(، ومعها 
بصحافة  املعروفة  الصحافة  هناك  كانت 
»مجموعة ماص«، بينما كانت تصدر في 
في   ...)  le corier( جريدة  ف��اس  مدينة 
ذلك الوقت لم تكن هناك جتارب صحفية 

مغربية.
دي  »ليكو  صحيفة  ف��ي  عملي  خ��ال 
تأتينا   األخبار  قصاصات  كانت  م��اروك« 

انتقل 
مامون الفاسي 

الفهري من الصحافة إلى 
العمل كملحق إعالمي في وزارة 

الخارجية المغربية، إلى جانب أحمد 
السنوسي الذي أصبح فيما بعد سفيرا 
للمغرب في االمم المتحدة، ثم انتقل 

إلى العمل في سفارات مغربية 
بالخارج، كان اولها سفارة المغرب 

في السنغال، عندما جاءته 
االوامر ليفتح سفارة في 

دكار

احلسن الثاني كان وداديا ومحمد اخلامس 

رجل  متواضع منفتح على الصحافة

الصحفي مامون الفاسي الفهري عميد عائلته الذي عايش أربعة ملوك  في 

حوار حصري مع األسبوع الصحفي 

داخل بيته الهادئ في حي أكدال بالرباط الذي كان حيا راقيا قبل أن يتحول إلى حي شعبي مثله مثل »حي دوار الحاجة« الذي يسكنه المهمشون في العاصمة، يحافظ الرجل 
التسعيني على يقظة فكرية ناذرة، فرغم أنه لم يعد يمارس العمل الصحافي منذ زمان إال انه الزال يفكر أكثر مما يتكلم، وهو يحترم واجب التحفظ، ورغم األسرار الكبيرة 

التي يعرفها بحكم قربه من مجريات األمور داخل القصر الملكي في عهد محمد الخامس على وجه الخصوص، إال انه يفضل الصمت والوفاء للسر المهني، وال يسعى إلى توظيف 
المعلومات التي يعرفها في إطار لعبة »الشونطاج السياسي« التي بات يمتهنها كثير من الناس.

ولد مامون الفاسي الفهري يوم 15 غشت 1921، وهو بذلك يعتبر عميد عائلة الفاسي الفهري التي شغلت عدد كبيرا من المناصب السامية في البالد منذ عهد اإلستقالل إلى اليوم، 
لكن المامون بخالف بعض المنتسبين لعائلة الفاسي )..( يظهر متواضعا، وال تبدو عليه عالمات الغنى الفاحش، ويبقى أول ما يثير انتباه زواره هو إلتزامه وحرصه على انتقاء الكلمات بشكل 

»صوفي«.
بدأ العمل الصحفي سنة 1947، عندما كانت جرائد اإلستعمار الفرنسي وحدها ناطقة باسم البالد، وبينما كان يدشن مساره في الصحافة عبر بوابة » l’écho du Maroc« التي كانت تصفف بالليل 
وتصدر في الصباح بالرباط، كانت للدار البيضاء جريدتها اإلستعمارية بدورها وهي جريدة » le petit marocain ».. وبما أنه كان وفيا للرباط، ولجوالته اليومية في شارع دار المخزن )شارع محمد 
الخامس( فقد قاده القدر صدفة إلى العمل في الراديو »راديو دي ماروك«، غير أن هذه التجربة لم ترق له وهو الصحفي القادم من وكالة »فرانس بريس« التي حجزت مكانها في قلب العاصمة 

منذ زمن.
عايش الفاسي الفهري اربعة ملوك هم موالي يوسف ومحمد الخامس والحسن الثاني واآلن محمد السادس.. يحكي عن موالي يوسف ويقول بأنه لم يكن يعرفه باسثناء انه ولد في عهده، ولكنه 

بالمقابل يتحدث بإيجابية كبيرة عن الملك الراحل محمد الخامس، الذي رافقه في جل خرجاته خارج البالد وداخله بصفته الصحفية، » في ذلك الوقت كانت الملكية منفتحة على الصحافة«، يقول 
مامون. عاش الفاسي الفهري مختلف مراحل تطور الصحافة المغربية، وكان يؤدي واجب اإلنخراط في نقابة الصحافة إبان الحماية، لكنه لم يجد مقعدا في النقابة الوطنية الجديدة للصحافة التي 

تأسست بعد اإلستقالل، ولعله الوحيد من ذلك الجيل الذي كان يحصل على بطاقة الصحافة من تلك الوزارة التي كانت تجمع بين قطاعين مختلفين تماما وهي »وزارة األنباء والسياحة«، تلك 
الوزارة يتذكرها المامون وهو يضحك لكنه ال يحكي عنها أي شيء.

من الصحافة انتقل مامون الفاسي الفهري إلى العمل كملحق إعالمي في وزارة الخارجية المغربية، إلى جانب أحمد السنوسي الذي أصبح فيما بعد سفيرا للمغرب في االمم المتحدة، ثم انتقل إلى 
العمل في سفارات مغربية بالخارج، كان اولها سفارة المغرب في السنغال، عندما جاءته االوامر ليفتح سفارة في دكار، لم يكن سفيرا ولكن االوامر كانت تقضي بان يفتح هو السفارة في انتظار ان 

يلتحق به السفير..
يسرد مامون الفاسي الفهري حكايته، ويفترض فيمن يسمعها أن يكون على دراية كاملة بجميع تفاصيل الحياة في المغرب، لذلك فهو يتحدث في كثير من األحيان بالمرموز، كأن يتحدث عن 

االحداث األليمة التي عاشها المغرب في الخمسينات، أو االحداث الكبيرة التي عاشها حزب اإلستقالل.. دون أن يوضح المقصود من ذلك، فهو دائم اإلحتياط ويتصور أن كل تصريح غير محسوب قد 
يجر عليه بعض التبعات التي هو في غنى عنها.

رفض المامون الحديث عن حزب اإلستقالل في الوقت الراهن، ولكنه مع ذلك يعتبر أن عبد الواحد الفاسي رجل خير، وبالمقابل ال يتحدث أبدا عن حميد شباط األمين العام الحالي.. يفضل أن يلعب 
لعبة الصمت وفي صمته يمكن استخالص الكثير..

 محمد اخلامس حلظة عودته من املنفى
 وخلفه موالي احلسن وفي أقصى يسار
الصورة الصحفي مامون الفاسي الفهري

مامون
الفاسي 



العدد: 722  اخلميس 3 يناير 112013 حوار

من الوكاالت عبر التلكس، بالنسبة كنت 
العلم  في  أشرع  وكنت  بالرياضة،  مكلفا 
ليال،  ال��واح��دة  إل��ى  مساءا  السابعة  من 
وكان هذا هو توقيت العمل، وقتها كانت 
اجلريدة تصدر كل صباح ولم يكن األمر 
كما هو عليه احل��ال اليوم، ورغ��م أنه لم 
تكن هناك سيارات من أجل التوزيع إال أن 
اجلريدة كانت تباع بسهولة في الرباط، 
طاملا انها توزع في مدينتها فقط، بينما 
امل��دن األخ��رى كانت تبدو غير مكترثة ال 

للرياضة وال للسياسة.
< مبا أنك كنت صحفيا في مجال الرياضة، 

ما هي األنشطة الرياضية التي تتذكرها؟
ال��رب��اط تتميز  في ذل��ك الوقت ك��ان   {
بوجود فريقني فقط هما »سطاد ماروكان« 
و»أوملبيك ماروكان«، وفي الدار البيضاء 
كان هناك فريق الوداد البيضاوي، لم تكن 
هناك أنشطة رياضية كثيرة، ولم يكن عمل 

الصحفي الرياضي معقدا كماهو اليوم.
لم يعجبني العمل في الراديو 

دي  »ليكو  في جريدة  العمل  من  انتقلت   >
ماروك« إلى العمل في وكالة فرانس بريس، في 

الرباط، حدثنا عن هذه التجربة؟
من  األول  ال��ط��اب��ق  ف��ي  نعمل  كنا   {
الرباط،  القطار  حملطة  املقابلة  العمارة 
وبينما كنت أتابع ما يحدث في الرباط 
على وجه اخلصوص في جتربة »ليكو 
دي ماروك«، كان علي هذه املرة أن أهتم 
التي يشهدها  لألنشطة  أوس��ع  بتغطية 
خالل  نشتغل  كنا  وبينما  ككل،  املغرب 
كان  السابقة،  التجربة  في  الليل  فترة 
علينا أن نشتغل مع وكالة فرانس بريس 
فترات  على  األسبوع  حسب  بالتناوب 
امل��س��اء وال��ن��ه��ار، كنا أرب��ع��ة صحافيني 

نتناوب على ذلك.
»فرانس  وك��ال��ة  ف��ي  العمل  استمر 
بريس« إلى غاية سنة 1956، وفي احد 
الفرنسي  القسم  صحفيو  دخ��ل  األي���ام 
ب»رادي����و دي م���اروك« ف��ي إض���راب عن 

العمل، ولم يكن هناك من سيقدم األخبار، 
فاتصل بي مسؤول كبير وقال لي إذهب 
الراديو، ورغم  في  االخبار  لتقدم نشرة 
املجال  ذلك  في  لدي جتربة  تكن  لم  انه 
إال أنني قدمت أخبار الواحدة زواال )..(، 
حتى ال يقال باننا »معندناش اللي يقدم 
االخبار«، كما قال لي ذلك املسؤول الكبير 

)لم يذكر إسمه(.
كانت تلك هي بداية عملي في راديو 
مجموعة  اس��ت��ق��دم  ال����ذي  م�����اروك،  دي 
ص��ح��ف��ي��ني  م�����ن  ج����ري����دة ف����ي ال�����دار 
لم  ب��ري��س«،  »م����اروك  اسمها  البيضاء 
تكن ضد املغرب، ولكنها كانت تتعرض 

ملضايقات..
بصراحة لم يرق لي العمل في »راديو 
دي ماروك«، ال سيما بعدما استقدم رجل 
لإلذاعة،  كمدير  ب��ارون«  »موسيو  يدعى 
لم يكن صحفيا ولم أكن أقبل حتكمه في 

الصحفيني.. 
< كيف كنت تعيش عالقات العمل بوصفك 

إعالمية  منشآت  ف��ي  يعمل  مغربي  صحفي 
فرنسية؟

معهم  اش��ت��غ��ل��ت  ال���ذي���ن  ال���ن���اس   {
يكونوا  ولم  »نقية«  عقلية  عندهم  كانت 
بيننا  تكن  ولم  أصدقاء  كنا  عنصريني، 
مشاكل.. أتذكر أني في فترة من الفترات 
وأقوم  العمل  ج��ري��دة  إل��ى  أذه���ب  كنت 
في حزب  كنا  األخ��ب��ار،  بعض  بصياغة 

اإلستقالل..
هذه قصة التحاقي بوزارة الخارجية

< ما هي قصة التحاقك بوزارة اخلارجية، 
سفارات  ع��دة  ف��ي  العمل  إل��ى  انتقلت  وكيف 

مغربية في اخلارج؟
في أح��د األي��ام، كنت أزور القصر   {
امللكي عندما كان احلاج أحمد بالفريج 
وزيرا للخارجية، هذا األخير كان يعرفني 
من خالل حزب اإلستقالل، فعرض علي 
العمل في وزارة اخلارجية، أتذكر أنه قال 
رجل  فيها  كان  اخلارجية  وزارة  أن  لي 
واحد مكلف بالصحافة هو »السي احمد 

السنوسي«.
ب��وزارة اخلارجية في قسم  التحقت 
الصحافة، وبقيت هناك إلى أن جائتني 
للسينغال من أجل  أتوجه  ب��أن  األوام��ر 
افتتاح مقر للسفارة بالسينغال، لم أكن 
افتتاح  مبهمة  كلفت  ولكنني  س��ف��ي��را 
السفير  بها  يلتحق  أن  إل���ى  ال��س��ف��ارة 
املغربي قاسم الزهير.. وبعدها إلتحقت 
ب��س��ف��ارة امل��غ��رب ف��ي ب��اري��س إل��ى غاية 
سنة 1959، ثم التحقت بسفارة املغرب 
في القاهرة، إلى جانب السفير الطريس 
بوصفه أحد أبناء احلزب، قضيت ثالثة 
التقارير  أعد  كنت  القاهرة  في  سنوات 
اإلعالمية، ولكن الطريس لم يكن محتاجا 
تخدم  »سير  ل��ي  يقول  ك��ان  بحيث  إل��ي 
على راسك باش يعرفوك خدام«، غادرت 
سفارة القاهرة بعد أن عني فيها السفير 
احمد بن املليح، هذه األخير أحضر معه 

طاقمه، وبالتالي لم يعد لي مكان فيها.
علي  م���والي  ع��ني   1964 وف���ي سنة 
إلى  فذهبت  باريس،  العلوي سفيرا في 
وبقيت  امل��غ��رب،  إل��ى  رجعت  ثم  باريس 
بلجيكا  في  قنصال  عينت  أن  إل��ى  كذلك 
سنة  1969، كان العمل في بلجيكا صعبا 
مع املغاربة الذين كانوا يأتون مختبئني 

حتت النعناع كما يقال..
ف���ي القصر  ع��م��ل��ت  ل���ك أن  ه���ل س��ب��ق   >

امللكي؟
مع  نشتغل  كنا  امللكي  القصر  في   {
في  كنت  عندما  العلوي،  احمد  م��والي 
وكالة فرانس بريس، ورغم أنني انتقلت 
للخارجية إال أنني كنت دائما معه، في 

األنشطة امللكية..

كنت ال عبا »للباسكيط« وموالي 
احلسن كان رياضيا وشعبيا

سنة  ل��ي  التقطت  ال��ص��ورة  ه���ذه 
1949، لم أكن من مؤسسي رباط الفتح، 
كان يسمى اإلحتاد الرباطي السالوي 
وتوقف سنة 1954 بعد التوقيع على 
اإلحتاد  باإلستقالل،  املطالبة  وثيقة 
كان تابعا حلزب اإلستقالل.. هناك من 
ذهب الوملبيك ماروكان وهناك من ذهب 
أن��ا ذهبت إلى  إل��ى سطاد م��اروك��ان، 
»للباسكيط«  كالعب  ماروكان  أوملبيك 

)كرة السلة(..
ح��ص��ل��ن��ا ف��ي��م��ا ب��ع��د ع��ل��ى اإلذن 
ب��ت��أس��ي��س ف���ري���ق، ك���ان ه��ن��اك ثالثة 
أش��خ��اص ه��م ال��ذي��ن س��ه��روا على كل 
باخاي  العيساوي واملعطي  شيء هم 
واليزيدي، كنت صغيرا وكنت أحضر 
معهم فقط، وجاء عندنا موالي احلسن 
)ول����ي ال��ع��ه��د وق��ت��ه��ا( وأخ��ب��رن��ا بأن 
الرباطي،  الفتح  نسمي فريقنا بفريق 

وك��ان��ت ه���ذه ه��ي رغ��ب��ة امل��ل��ك محمد 
إلى  ه��ن��ا  اإلش������ارة  أود  اخل����ام����س.. 
املعلقون  يرتكبه  ال��ذي  الكبير  اخلطأ 
الرياضيون اليوم عندما يتحدثون عن 
الفتح الرباطي واحلال أنهم يجب أن 

يتحدثوا عن إحتاد الفتح الرياضي.
ن��ع��رف موالي  أن��ن��ا كنا  وال��واق��ع 
وكان  رياضيا  كان  ألنه  احلسن جيدا 
قريبا منا، ويحضر مباريات كرة القدم، 
يكن يحجز  ول��م  ك��ان يشاهدها معنا، 
على  يصر  ك��ان  بحيث  شرفيا،  مكانا 
اإلقتراب منا قرب خط الشرط ويناقش 

معنا االمور. 
موالي احلسن كان رياضيا، وكان 
يحب كرة القدم لكنه كان وداديا، فهذا 
الفريق كان قدمي نسبيا وكان معروفا 
أكثر من الفتح، وقتها كان موالي عبد 

الله هو رئيس الفريق.

بصراحة لم 
يرق لي العمل في 
»راديو دي ماروك«، 

رجل ال سيما بعدما استقدم 
يدعى »موسيو بارون« كمدير 
لإلذاعة، لم يكن صحفيا ولم 

أكن أقبل تحكمه في 
الصحفيين

 مامون الفاسي
 بلباس احتاد

الفتح الرياضي

 احلسن الثاني عندما كان
 وليا للعهد مع بعض أصحاب
 القاعات السنمائية وخلفه

مامون الفاسي



بعد نفاذ 
ما طبع 

من كتاب 
صحفي 
وثالثة 
ملوك، 
صدرت 

الطبعة 
الثانية، 
ووزعت 

في جميع 
أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 

في ثمن 
النسخة: 

60 درهم.

تنظم مؤسسة أونا يوم غد الجمعة 4 يناير 
الجاري، في فيال الفنون بالرباط، لقاء فنيا مع 
الباحثة في مجال الفن، ريم اللعبي، بعنوان: 
»كيف ننظر إلى قطعة فنية«، حيث من المنتظر 
أن يطرح اللقاء مجموعة من األسئلة بما أن 
االشتغال سيتم كنموذج على لوحة تعود إلى 

عصر النهضة الفالمانية.

كيف ننظر إلى قطعة فنية؟
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««

من أرشيف األسبوع

الله  عبد  اإلذاعة:  وفي  المسرح  في  ومرموقان  مبدعان  فنانان 
والتلفزة  لإلذاعة  العربي  التمثيل  فرقة  ديكورات  صانع  الفياللي 

المغربية، ومحمد المجدولي األديب والمذيع والممثل.

جائزة املغرب للكتاب لسنة 2012

»املسألة التعليمية في املغرب« 
موضوع مناظرة الراط

زاكورة والتنوع الثقافي في املغرب

تعلن وزارة الثقافة عن تنظيم 
جائزة المغرب للكتاب برسم 
سنة 2012 ، والتي ستمنح 
الدورة  افتتاح  حفل  في 
للمعرض  عشرة  التاسعة 
الدولي للنشر والكتاب بالدار 
البيضاء، المزمع تنظيمها ما 
أبريل  و7  مارس   29 بين 

.2013
فعلى الراغبات والراغبين، 
من األدباء والنقاد والباحثين 
وال��م��ف��ك��ري��ن ال��م��غ��ارب��ة، في 
المشاركة أن يوجهوا طلبهم 
من  نسخ   )8( بثمان  مرفقا 
الكتب الصادرة بالمغرب سنة 
2012 التي يودون ترشيحها 
للجائزة، إضافة إلى نسخة من 
أصل الكتاب المرشح إذا كان 
الكتاب مترجما مع اإلدالء بما 

الترجمة،  ح����ق����وق  ي���ث���ب���ت 
الضبط  بمكتب  وي��ودع��ون��ه��ا 
والخزانات  الكتاب  بمديرية 
شارع   17 وال��م��ح��ف��وظ��ات، 
مشليفن، أكدال، الرباط. كما 
يحق ترشيح الكتب المغربية 
الصادرة بالخارج خالل سنة 

.2012
ترشيح  ق����ب����ول  وي���م���ك���ن 
المصنفات لنيل الجائزة من 
مؤلفي الكتب، وكذا من لدن 
الناشرة،  المهنية  الهيئآت 
الثقافية  وال����م����ؤس����س����ات 
واألكاديمية والتربوية الوطنية، 
ترشيحها  ي���ك���ون  أن  ع��ل��ى 
مصحوبا بطلب خطي موقع 
من طرف المؤلف، وذلك في 
أجل أقصاه يوم االثنين 21  

يناير 2013.

تنظم النقابة الوطنية للتعليم 
ال��ع��ال��ي م��ن��اظ��رة وط��ن��ي��ة في 
موضوع: »المسألة التعليمية 
الجمعة  أي����ام  ال��م��غ��رب«  ف��ي 
يناير  و19   18 وال���س���ب���ت 
في  بلماحي  بمدرج  الجاري، 

كلية العلوم أكدال بالرباط.
وت���ش���ارك ف��ي أش��غ��ال هذه 
سياسية،  أح���زاب  المناظرة 
وهيآت  تعليمية،  ون��ق��اب��ات 
تشريح  سيتم  حيث  حقوقية، 
التربية  م��ن��ظ��وم��ة  وض��ع��ي��ة 
مستوياتها  ب��ك��ل  وال��ت��ك��وي��ن 
االب����ت����دائ����ي����ة وال����ث����ان����وي����ة 

تقديم  وبمحاولة  والجامعية، 
أجوبة عن هذه الوضعية التي 
أضحت تؤرق الفاعل والمتتبع 
اختلفت  م��ه��م��ا  وال���م���ه���ت���م 
مسؤولياتهم.. كما سيتم طرح 
لغة  ف��ي  المتمثلة  اإلش��ك��االت 
البحث،  ول���غ���ة  ال���ت���دري���س، 
والتعميم والجودة، والبنيات 
والنقل،  والتمويل  التحتية، 
والعنف والمناهج والبرامج، 
وغيرها من مواضيع الساعة 
والتعليم  التربية  مجال  ف��ي 
األستاذ  ب����ال  ت��ش��غ��ل  ال���ت���ي 
والتلميذ والمدرسة واألسرة.

بزاكورة،  ال��ث��ق��اف��ة  دار  ف��ي 
يجتمع باحثون في مجال الثقافة 
يناير  و13   12 أي���ام  وال��ت��راث 
يومين  إط�����ار  ف���ي  ال����ج����اري، 
دراسيين حول التنوع الثقافي 

ب��ال��م��غ��رب، وذل���ك ب��م��ب��ادرة من 
والشبكة  الجنوب  أدباء  رابطة 
والمواطنة  للتنمية  الجمعوية 
بزاكورة، وبدعم من عمالة زاكورة 

والمجلس البلدي.

مركب اجتماعي ثقافي طنجة ملهنيي اإلعالم
قال المدير الجهوي لوزارة االتصال 
بطنجة - تطوان٬  إبراهيم الشعبي٬ إن 
تخصيص مركب اجتماعي ثقافي بطنجة 
لمهنيي اإلعالم٬ يوجد حاليا في طور 
اإلنجاز٬ يمثل تجربة رائدة٬ هي األولى 
من نوعها في المغرب٬ ومن شأنها أن 
تساهم في تعزيز مهارات الصحفيين 
الشعبي٬ في حديث  المغاربة. وشدد 
على  لألنباء٬  العربي  المغرب  لوكالة 
أهمية هذه البنية التحتية٬ التي ستكون 
نقطة التقاء وتبادل للصحفيين٬ وستوفر 
خدمات متنوعة في مجال تكوين وتعزيز 
قدراتهم وتوفير سبل الترفيه لهم. وأشار 

إلى أن نسبة تقدم هذا المشروع٬ الذي 
م��ن خالل  عالمي  ام��ت��داد  ل��ه  سيكون 
استضافته لمركزين عربي ومتوسطي 
المائة٬  في   80 تجاوزت  للصحافة٬ 
مؤكدا أن األشغال سيتم االنتهاء منها 

خالل األشهر المقبلة.
االجتماعي  المركب  هذا  وسيتوفر 
والثقافي٬ الذي يمتد على مساحة تفوق 
مركز  على  م��رب��ع٬  متر  آالف  خمسة 
متوسطي لإلعالم ومركز عربي للتكوين 
وقاعة محاضرات تسع أكثر من 200 
مقعد ومسرح مفتوح على الهواء الطلق 
تم  وقد  والترفيه.  للرياضة  وفضاءات 

تخصيص غالف مالي قدره 12 مليون 
درهم لهذا المشروع٬ الممول بشراكة 
بين المجالس المنتخبة ووزارة االتصال 
ووكالة تنمية األقاليم الشمالية. وبحسب 
الشعبي٬ سيكون هذا الفضاء٬ الذي 
سيستفيد من تدبير تشاركي يستدعي 
انخراط مهنيي اإلعالم٬ مفتوحا أمام 
مجموع صحافيي جهة الشمال وباقي 

جهات المغرب والمحيط المتوسطي.
الشعبي  وعلى صعيد آخر٬ أشار 
إلى أن افتتاح مديريات جهوية لوزارة 
االتصال يتوخى تنفيذ سياسة الحكومة 
في مجال اإلعالم على مستوى الجهات٬ 

المكتوبة  الصحافة  مهنيي  وم��واك��ب��ة 
والسمعي البصري والسينما في سياق 
الالمركزية وأفق الجهوية المتقدمة. وقال 
في  تندرج  تطوان  مديرية طنجة -  إن 
المحدثة  الفرعية٬  الهيئات  هذه  إطار 
مؤخرا لهذا الغرض في عشر من جهات 
المملكة٬ معبرا عن استعداد المديرية 
الفاعلين  مجموع  مع  للعمل  الجهوية 
اإلعالميين بغرض إيجاد حلول لمختلف 
تنفيذ  في  المهنيين  ومواكبة  المشاكل 
مشاريعهم. والهدف من ذلك٬ يضيف 
المتحدث٬ ضمان تدبير جهوي للقطاع 
بغرض تحسين أداء وزارة االتصال٬ 

س���واء ع��ل��ى م��س��ت��وى دع���م مقاوالت 
الصحافة المحلية٬ وتيسير إجراءات 
الصحافة٬  بطاقة  على  الحصول 
المؤسساتية  المعلومات  وت��ق��ري��ب 
وخدمات الوزارة٬ وكذا دعم الصحافة 

التمويل  خالل  من  المحلية 
المستمر  والتكوين 

التقنيات  ع��ل��ى 
ال�������ج�������دي�������دة 

ل��������إلع��������الم 
واالتصال.

 ابراهيم
الشعبي
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سردت املذيعة العراقية الكبيرة سهاد حسن، 
التي كانت تعرف بحسناء الشاشة الصغيرة، جانبًا 
من سيرة حياتها املليئة بالشجن والعذابات، قالت 
عشرين  من  أكثر  االولى بعد  للمرة  حتكيها  إنها 
من حكم  ناجية  السجن،  من  على خروجها  عامًا 
صدر ضدها باإلعدام شنقًا حتى املوت في زمن 
صدام حسني. وذلك حني احتفى ملتقى اإلذاعيني 
التي  احلسناء  باملذيعة  العراقيني  والتلفزيونيني 
عملت في تلفزيون العراق للفترة بني عام 1970 
بالشهرة  تتمتع  زالت  وما  وكانت   .1989 ولغاية 
ما  أنها  كما  الناس.  حب  منحتها  التي  الواسعة 
زالت حتتفظ مبسحة من اجلمال رغم إقترابها من 

عامها الستني.
التي  القضية  بدأت سهاد حديثها حول  وقد 
أدت بها الى مواجهة حكم باإلعدام: قضيتي كانت 
االخبار  قسم  في  كنا  عندما  ب��دأت   ،1989 ع��ام 
جدا  كبيرة  مجموعة  طويلة،  طاولة  على  جالسني 
األخبار  مدير  املانع  وك��ان غسان  احمل��رري��ن،  من 
موجودا، وحدث أن ظهر في األخبار على الشاشة 
نشاط للرئيس صدام حسني في زيارة له للبصرة، 
وكان يرتدي مالبس كاوبوي وقبعة اميركية، وكنا 
نتأخر اذا ما ظهر نشاط، فقلت متأففة: )أهوووو.. 
صغير،  ابني  وان��ا  كثيرا،  سيتأخر  النشاط  ه��ذا 
والنشاط سيعيدونه مئة مرة(. وقلت ايضًا )كيف 
للرئيس أن يلبس هذه املالبس )كاوبوي(، ال تليق 
به، ما يصير رئيس دولة يلبسها وهو الذي طيلة 

الوقت يحكي عن األميركيني(.
ولم أعرف من من بني املوجودين نقل احلديث 
إن كان هناك نقل من أحدهم، والظاهر كان هناك 
باغتوني  هم  رمب��ا  ل��ي،  يظهروه  لم  لكن  تسجيل، 
ب��ه��ذا ال��ق��ول، وب��ال��ت��أك��ي��د ه��ن��اك وك��ي��ل ل��أم��ن في 
الدائرة، وبعد شهر جاءني رجال األمن إلى البيت 
استفسار،  لدينا  ساعة  نصف  نريدك  لي  وقالوا 
وكنت طيلة الطريق أفكر من عمل مشكلة أخي أو 
أبي؟ ولكن أتضح أنها أنا !!، فوجئت مبا حصل، 
أين  أتذكر  وال  احلديث  كنت نسيت  أص��ال  ألنني 

قلته؟
األمن  في  اخلامسة(  )الشعبة  إلى  أحالوني 
في  أس���وأ شعبة  ه��ي  اخل��ام��س��ة  الشعبة  ال��ع��ام، 
واحلزب  ال��دع��وة  ح��زب  فيها  يحاكمون  ال��ت��اري��خ، 

لم  ولكنني  أنا حكيت،  للمحقق  فقلت   : الشيوعي 
أقصد اإلساءة لشخص، رمبا انتقد أحد املوظفني 
أو أخي، فهل إذا انتقدته كرهته؟ فرد: ستأخذين 
ولو  اإلع��الم،  تعملني في  ألن��ك  قاسية ج��دا  عقوبة 
أن واح��دة غيرك قالت هذا الكالم من اجلائز أن 

أعيدها إلى بيتها، ولكنني لن أعيدك إلى منزلك.
ك���ان ك��ل اع��ت��ق��ادي أن��ن��ي ف��ي فيلم مصري، 

سألني القاضي : هل أنت بريئة أم مذنبة ؟
قلت : سيادة القاضي ماذا ترى أنت ؟ أوراقي 
بالكلمة  أقصد  لم  أن��ا  القاضي  سيادة  يا  عندك، 
بلدي،  واح��ب  ووطنية  مخلصة  إنسانة  أنا  شيئًا، 

ولكن اإلنسان أحيانا يخطىء.
الثورة  محكمة  )حكمت  ال��ق��رار  ص��در  لكن 
محي  حسن  سهاد  املجرمة  على  الشعب  باسم 
الدين باإلعدام شنقا حتى املوت ومصادرة األمالك 

املنقولة وغير املنقولة( !!
ذهلت، سبحان الله، كانت هنالك سكينة من 
رب العاملني، متاسكت كي ال أقع، لكنني شعرت 
كمن ضرب على رأس��ه، زاغ بصري، دارت بي 
الدنيا، دخل ضباط إلى القفص، قال لي أحدهم 
: هات يدك.. جلست خارج القاعة أسأل نفسي 
غ��ي��ر م��ص��دق��ة: ه��ل وص���ل ب��ي ال��ظ��ل��م إل���ى هذه 
الدرجة، هل هذا حكم ؟ قال لي ضابط: انتظري.. 
إن شاء الله ال ينفذ احلكم وإن شاء الله تفاءلي 
خيرا، فرئيس محكمة الثورة واألعضاء سوف 
يطلبون  اجلمهورية  رئيس  إلى  مذكرة  يرفعون 

فيها الرأفة والعون والسماح، وقد تأملوا 
ال��ق��اض��ي، ألن��ه يعلم  ورمب���ا حتى 

هذا  تستوجب  ال  القضية  ب��أن 
احل���ك���م، ل��ك��ن��ه م��ج��ب��ور على 
تأتي  التنفيذ، فاألحكام كانت 
من الرئاسة، وهو مثل املذيع، 

ال يستطيع أن يفعل شيئًا.
 بعدها أخذوني بسيارة 
سوى  فيها  ليس  مصفحة 
األعلى،  من  صغير  شباك 
إل����ى س��ج��ن ال���ن���س���اء في 
وبعد  )ال���رش���اد(،  منطقة 
في  سمعت  يوما،  ال�17 
الساعة السابعة صباحا، 

وأنا نائمة، فوضى وصياحا ومن ثم نساء يزغردن 
لهن  ص��در  عفًوا  أن  واعتقدت  الهالهل(  )يطلقن 
أو ما شابه ذلك، ثم سمعت طرًقا قوًيا على باب 

القسم، حتى قلت هل صارت ثورة !!
كنت  امل��دي��رة،  ودخ��ل��ت  ال��ب��اب  الرقيبة  فتحت 
أيقظتني  ب�����أوالدي،  وأف��ك��ر  االرض  ع��ل��ى  ن��ائ��م��ة 
وه���ي ت��ق��ول ل��ي اق��ع��دي س��ه��اد احل��م��د ل��ل��ه على 
ما  افهم حلظتها  لم  لك،  حياتك رجعت  السالمة، 
تقول، وأضافت : انهضي جاء مرسوم جمهوري 
خفضوا احلكم فيه إلى املؤبد، فاملؤبد فيه مجاالت 
للعفو، وبالفعل جاء عفو أول لم يشملني، وفي عام 

 1 9 9 جاء عفو بعد حرب الكويت، 1
وهذا شمل السياسيني 
كلهم، يعني جماعة 
ح�����زب ال����دع����وة 
كلهم،  خرجوا 
وخ��رج��ت من 
بعد  السجن 
أمضيت  أن 

فيه سنتني .

والتنمية  وامل����رأة  واألس����رة  ال��ت��ض��ام��ن  وزي����رة  حملت 
ظاهرة  ارت��ف��اع  مسؤولية  احل��ق��اوي،  بسيمة  االجتماعية 
في  فشلها  معتبرة  السابقة،  للحكومات  املغرب  في  التسول 

تطويق الظاهرة سببا مباشرا في انتشارها.
وأكدت احلقاوي يوم االثنني املاضي خالل جلسة األسئلة 
الشفوية مبجلس النواب، ردا منها على أسئلة لنواب األمة 
حول ظاهرتي التسول والتشرد أنه مت خالل هذه السنة ضبط 
9 آالف حالة في ال��دار البيضاء و 6 آالف حالة في الرباط، 
كبيرة  ميزانيات  لغياب  نتيجة  باملنخفض  الرقم  معتبرة 
مخصصة لهذا الغرض. وأوضحت احلقاوي أن املشكل يكمن 
عند األسرة التي تتخلى على أطفالها، داعية املجتمع املدني 
أماكنهم  في  األطفال  على  للحفاظ  ال��وزارة  مع  التعاون  إلى 
الطبيعية والتي هي املدرسة واألسرة. احلقاوي قالت إن في 
مدينة الدار البيضاء حوالي 300 طفل مشرد يتجمعون في 
أكثر من 200 موقع، مشيرة أنهم يرتادون اجلمعيات وأماكن 
لتلقي اإلسعافات دون أن تكون  اإلسعاف في حاالت عديدة 

لهم النية في البقاء في هذه املؤسسات.

الوزيرة الحقاوي تتهم 
الحكومات السابقة برفع 

عدد المتسولين في المغرب األميرة لال سلمى تقترح 
صالونات الحالقة للمستفيدات 

من العالج الكيميائي
مراكز  إلى خمسة  الوصول  أفق  في 
املؤسسات  بأهم  السرطان  لعالج 
املستوى  على  االستشفائية 
أن  املنتظر  من  والتي  الوطني، 
يدشن امللك محمد السادس في هذا 
الدار  مبدينة  منها  واحدا  الشهر 
»الصباح«  جريدة  قالت  البيضاء، 
في عددها الصادر يوم فاحت يناير 
سلمى  لال  األميرة  أن  اجلاري، 
التفاصيل  أدق  شخصيا  تتابع 
حيث  املراكز،  هذه  جتهيز  في 
للمركز  زياراتها  إحدى  في  وقفت 
اجلديد، طويال عند قاعات النوم، 
نوعية  على  مالحظاتها  وأبدت 
من  وطلبت  وشكلها،  الستائر 
فاحتة  ألوان  اختيار  املشرفني 
النفسية  الراحة  بعض  تضفي 
على املرضى، كما فضلت شكل 
فيها  يتحكم  التي  الستائر 
وترفع  آلي  مقبض  طريق  عن 
التي  الستائر  وليس  أعلى،  إلى 
أو  اليسار  إلى  اليمني  من  تسحب 
من  املرضى  أن  مؤكدة  العكس، 
إطاللة  من  يستفيدوا  أن  حقهم 

على الفضاء األخضر احمليط باملركز. 
على  مالحظاتها  األميرة  أبدت  كما 
الكراسي املخصصة ملرافقي املرضى 
غير  واعتبرتها  النوم،  قاعات  داخل 
التفكير  إعادة  واقترحت  مريحة، 
نفسه  الوقت  في  تستخدم  أريكة  في 
للمرافق  ميكن  الليل  وأثناء  كرسيا، 
ثم  مريح.  سرير  إلى  يحولها  أن 
نفس  حسب   – سلمى  لال  اقترحت 
واملاكياج  للحالقة  وحدة   – اجلريدة 
والتجميل اخلاص بالنساء والرجال 
الذين يعانون آثار العالج الكيميائي، 
عليها  تتردد  قد  التي  الوحدة  وهي 
يرغبون  الذين  واملرضى  املريضات 
على  الرونق  بعض  إضفاء  في 
من  بنوع  لإلحساس  وذلك  شكلهم، 
بالنسبة  خصوصا  النفسي،  الدعم 
للنساء اللواتي يفقدن شعرهن أثناء 

حصص العالج الكيميائي.
التي  املالحظات  هذه  كل  وكانت 
قد  سلمى  لال  األميرة  بها  أدلت 
أثارت انتباه املشرفني على املشروع 
لدقتها وانطوائها على حس إنساني 

واجتماعي مؤثر.

في تتبعها ألدق التفاصيل في 
تجهيز مراكز عالج السرطان

المذيعة سهاد: حاكموني باإلعدام ألنني انتقدت مالبس صدام!!!

»العلم«  ج���ري���دة  م���دي���ر  ش��ب��ه 
ع��ب��د ال��ل��ه ال��ب��ق��ال��ي زع��ي��م��ة اليمني 
بالسجني  لوبني،  مارين  الفرنسي، 
الرئيس املصري  جمال مبارك جنل 
امل���خ���ل���وع ح��س��ن��ي م����ب����ارك، وق���ال 
فإن  لكثيرين  »بالنسبة  ال��ب��ق��ال��ي: 
عن  يختلف  ال  لوبني  السيدة  مسار 
جتربة جمال مبارك، والفرق الوحيد 
أن  بيد  السجن،  في  يقبع  أن جمال 
مراكش  في  تستمتع  لوبني  السيدة 
اجلميلة، فكالهما راهن على الوراثة 
في خالفة الوالد«. وأضاف البقالي 
عن مارين لوبني التي اختارت هذه 
ال��س��ن��ة م���راك���ش ل��الح��ت��ف��ال برأس 
السنة امليالدية: »إن املغاربة بطبعهم 
التعامل  ال يستحملون وال يطيقون 
م��ع م��ن ال ي��ؤم��ن ب��ح��ق��وق اإلنسان 
خصوصا  ال��ك��ون��ي،  مفهومها  ف��ي 
باملساواة  ي��ؤم��ن��ون  ال  ال��ذي��ن  م��ع 
الدين  عن  النظر  بغض  البشر  بني 
والعرق واللون، لذلك فإن خبر إقامة 
السيدة لوبني بني ظهرانهم لبضعة 

أيام غير مفرح بالنسبة لهم«.

»جمال مبارك« في 
السجن و»مارين 
لوبين« تستمتع 

في مراكش



14
العدد: 722 اخلميس
ملف3 يناير 2013

 »جمهورية الراط وسال«
 التـي  متردت على السالطيـن 

 الرباط.سعيد الريحاني

ال��س��ادس ع��ش��ر، تبادلت  ال��ق��رن  م��ن��د 
وأروبا  املسلمة  الشمالية  افريقيا  من  كل 
كان  النظير،  منقطعة  ع���داوة  املسيحية 
العقيدة،  ف��ي  اجل��دري  اإلخ��ت��اف  سببها 
»رامون  اإلسباني  املؤرخ  ذكره  ما  حسب 
لوريدو دياث« في كتابه الذي صدر أخيرا، 
املتبادلة والتي  الكراهية  وقد جتلت هذه 

في  ال��ع��ق��ائ��دي،  اإلخ��ت��اف  ك��ان مصدرها 
أضرت  التي  الشرسة  القرصنة  عمليات 
كبير  وجزء  املتوسط  األبيض  البحر  بكل 
طويلة  حقبة  خال  األطلسي،  احمليط  من 

من الزمن.
وإذا كان الواقع يجعل من دول شمال 
احلكم،  نظام  مختلفة حسب  دوال  افريقيا 
فإن اجلهاد ضد املسيحيني جعل كا من 
اجلزائر،  إلى  باإلضافة  املغربية،  اململكة 
كانت  التي  )ال���دول  وت��ون��س، وط��راب��ل��س 

قوة  موقع  في  العثماني(  للنفوذ  خاضعة 
اروب��ا، هذه  في مواجهة عدو مشترك هو 
للقرصنة  حد  وض��ع  تستطع  لم  األخ��ي��رة 
بينها،  ف��ي��م��ا  ال��ت��ن��س��ي��ق  غ��ي��اب  ب��س��ب��ب 
»املسلمون«  ال��ق��راص��ن��ة  اس��ت��ط��اع  وق���د 
»السياسة  ك��ت��اب  ص��اح��ب  يسميهم  كما 
السلطان  عهد  على  للمغرب  اخل��ارج��ي��ة 
محمد بن عبد الله«، إحلاق خسائر كبيرة 
كانت  كذلك  أوروب��ا  أن  العلم  مع  باروبا، 
ما  كل  أن  غير  القرصنة،  بدورها  متارس 

األمر  يتعلق  عندما  بالقرصنة،  يسمى 
بسكان شمال إفريقيا كان يسمى شجاعة 
فرسان  عن  احلديث  عند  صليبية  وروحا 
وهم  استيبان،  القديس  وف��رس��ان  مالتا، 
وكانت  البحار  كل  جابو  شراسة،  األكثر 

قاعدتهم في مدينة »بيزا«.
القراصنة ال دين لهم

املسلمني  ب���ني  ال��ق��ات��ل  »ال���ك���ره 

كيف حول محمد بن عبد اهلل  القرصنة من بطش عشوائي إلى 
قوة في السياسة الخارجية 

تقول الحكاية الشعبية المتداولة على نطاق واسع بان سكان مدينة سال يصابون بالجنون كل يوم بعد صالة العصر، ويتداول المواطنون فيما 
بينهم هذا األمر على سبيل المزاح، ورغم أن المدينة قد ال تشكل اليوم سوى قاعدة خلفية للعاصمة الرباط حسب اعتقاد البعض، فإن البحث 

في الوثائق التاريخية يقود أصحابه إلى اكتشاف تفاصيل مدهشة لم تعد معروفة، مثل القول بأن هذه المدينة كانت تشكل لوحدها دولة 
مستقلة تسمى »جمهورية سال« )..(. اليوم، ال يمكن الحديث عن سال دون الحديث عن الرباط عاصمة الحكم )..(، لكن ما ال يعرفه كثير من الناس هو أن ما 
يصطلح عليه العدوتين، كانتا تشكالن مدينة واحدة عند مصب آبي رقراق، وكلتا المدينتان كانتا تشكالن قاعدة صلبة النطالق الهجومات الكاسحة »لسفن 

القراصنة« في عمق البحر.
اعتماد سال والرباط على القرصنة لم يشكل مصدر إزعاج لدول أوروبا فحسب، ولكنه شكل مصدر تحدي داخلي كبير للسالطين الذين تعاقبوا على حكم 
المغرب وأخرهم العلويون، وبرز ذلك جليا مع السلطان محمد بن عبد اهلل العلوي، هذا األخير، يحكي عنه التاريخ أنه اصطدم بتمرد كبير من المدينتين 

سنة 1755، وتم االعتراض على دخوله إليهما. ما هي حكاية تخلي مدينة الرباط وسال عن ممارسة نشاط القرصنة البحرية ? وكيف تمكن السلطان محمد 
بن عبد اهلل من تحويل هذا النشاط من عمل مشين وغير مشروع، إلى قوة في يد الدولة يرهب بها خصومه األوروبيون في إطار التقسيم المعروف، دولة 

صديقة ودولة عدوة، وما سر ذلك األسطول الكبير التابع للسلطان إذا علمنا أن المغاربة طالما كانوا يتوجسون من البحر ?
الجواب على هذه األسئلة حمله كتاب »السياسة الخارجية للمغرب في النصف الثاني من القرن الثامن عشر«، وهو المؤلف الذي صدر أخيرا باللغة العربية 

ضمن سلسلة ضفاف التي تعدها منشورات الزمن، وهو عمل مترجم للمؤرخ اإلسباني »رامون لوريدو دياث«، الذي عاش لما يزيد عن 30 سنة في المغرب.. 
فيما يلي قراءة في كتابه »المعرب« من طرف الدكتور موالي احمد الكمون و الدكتورة بديعة الخرازي، مع تقديم لبعض أجزائه المثيرة، قبل اإلنتقال إلى 
كتاب آخر ال يقل قيمة من الناحية التاريخية وهو كتاب »مدينة سال- رباط الفتح بضفتها، من التأسيس إلى نهاية القرن السابع عشر الميالدي، لمؤلفه 

الدكتور محمد السمار.

التاريخ 

المنسي

خريطة تاريخية ملدينة »سال- الرباط« )عن كتاب مدينة سال- رباط الفتح بضفتيها للدكتور محمد السمار(

فصول مثيرة من كتاب 
السياسة الخارجية للمغرب 

في النصف الثاني من 
القرن 18 للمؤرخ اإلسباني 
الراحل رامون لوريدو دياث 
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واملسيحيني، والذي كان مصدره 
الصليبية..  واحل���روب  اجل��ه��اد 
عشر  السادس  القرن  منذ  اتخذ 
ذريعة للدفع بالفريقني املتنازعني 
شنيعة،  ق��رص��ن��ة  مم��ارس��ة  إل���ى 
القراصنة  ورائ���ه���ا  م���ن  س��ع��ى 
إلى  وامل��س��ي��ح��ي��ون  امل��س��ل��م��ون 
فقط،  م���ادي���ة  أه������داف  حت��ق��ي��ق 
الباهضة  املبالغ  شكلت  وهكذا 
الذين  األسرى  فك  يتطلبها  التي 
وكذلك  البحر،  في  عليهم  قبض 
األرب�����اح امل��غ��ري��ة احمل��ص��ل��ة من 
بيع السلع املشحونة في السفن 
حوافز  احمل���ج���وزة،  ال��ت��ج��اري��ة 
من  بالعديد  دفعت  وفريدة  قوية 
البحر  في  املغامرين  األشخاص 
القرصنة.  إلى ممارسة  املتوسط 
ذا  يكن  فلم  الديني  احل��اف��ز  أم��ا 
العملية،  ه��ذه  ف��ي  بالغة  أهمية 
إال أن كلمتي اجلهاد والصليبية 
بدون  اجل��م��ي��ع  ل���دى  استعملتا 
أساسيني  ب��ص��ف��ت��ه��م��ا  مت��ي��ي��ز، 
إلى  القرصنة  فتحولت  ثابتني، 
البحر  ضفتي  بني  بشعة  جت��ارة 
)نفس  ك���ل���ي���ه���م���ا..«  امل���ت���وس���ط 

املصدر(.
 جمهورية سال في عهد 

الموريسكيين
شكل النصف األول من القرن 
السابع عشر، حقبة ازدهرت فيها 
ال  مسبوق،  غير  بشكل  القرصنة 
إسبانيا  ملوك  سيما عندما عمد 
إلى معاقبة »املوريسكيني«، وهو 
م��ا دف��ع��ه��م إل���ى ال��ه��ج��رة شيئا 
فكان  افريقيا،  شمال  إلى  فشيئا 
مساندة  ه��و  ب��ه  ق��ام��وا  م��ا  أول 
س��ف��ن ال��ق��رص��ن��ة امل��ن��ت��ش��رة في 
انخراط  أن  غير  إفريقيا،  شمال 
امل��وري��س��ك��ي��ني ب��ش��ك��ل ك��ام��ل في 
عندما  إال  ي��ح��دث  ل��م  القرصنة، 
عمد امللك اإلسباني فليب الثالث 
إل���ى ط��رده��م ب��ش��ك��ل ن��ه��ائ��ي من 
1614، حيث  خالل مرسوم سنة 
للقرصنة  جديدة  قاعدة  شكلوا 
ف��ي ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا س��رع��ان ما 
بقاع  مختلف  اسمها  س��ي��غ��زوا 

العالم.
ال��ق��اع��دة سوى  ل��م تكن ه��ذه 
يكن  لم  مدينة  وهي  سال،  مدينة 
لها تاريخ حسب ما يورده املؤرخ 
اإلس��ب��ان��ي رام�����ون، ول��ك��ن عدد 
سكانها تزايد بشكل غير مسبوق 
بعد أن توافد عليها عدد كبير من 

البداية  في  »عرفت  األندلسيني، 
هورناشوس  موريسكيي  ق��دوم 
ثم  اك��س��ت��رام��ادورا،  منطقة  م��ن 
قدوم  ب��ع��د  سكانها  ع���دد  ت��زاي��د 
ع��ن��اص��ر أن��دل��س��ي��ة ج���دي���دة.. من 
لوكار  وس���ان  وق���ادس  اشبيلية 
بسابقيهم  فالتحقو  وال��ي��رن��ا.. 
على  واس��ت��ول��و  الهورناتشيني، 
إل��ى جمهورية  وح��ول��وه��ا  س��ال، 
صغيرة مستقلة سخرت نشاطها 
للقرصنة«، يقول املؤرخ املذكور.

القرصنة  وج���دت  أن  وب��ع��د 
ق��اع��دة ل��ه��ا ف��ي امل��غ��رب ك���ان من 
على  ذل��ك  ينعكس  أن  الطبيعي 
س��ف��ن ال��ت��ج��ارة األروب���ي���ة، رغم 
عرفت  امل���ق���اب���ل���ة  ال���ن���اح���ي���ة  أن 
ت���أس���ي���س شبه  األخ��������رى،  ه����ي 
ج��م��ه��وري��ات ت��رت��ب��ط م���ن حيث 
مثل  ب���ال���ق���رص���ن���ة،  وج�����وده�����ا 
وليورنة  والف���ال���ي���ت  الروش���ي���ل 
وتراباني  وب��ال��ي��رم��و  وم��س��ي��ن��ا 
ومالتا وباملا دي مايورقة.. وكلها 
مدن مسيحية.. غير أن جمهورية 
ت��س��ت��م��ر ط��وي��ال بعدما  ل���م  س���ال 
ب���رزت اإلن��ش��ق��اق��ات ف��ي صفوف 
والهورناتشوس،  املوريسكيني 
وس������رع������ان م�����ا وق�����ع�����ت حتت 
الزوايا  رؤس���اء  بعض  سيطرة 
الزاوية  ورؤس��اء  العياشي  مثل 

عليها  يسيطر  أن  قبل  الدالئية، 
امللوك العلويون الحقا.

مع ذلك ظلت مدينة سال وفية 
تستحوذ  ظلت  حيث  لقرصنتها، 
بفضل نشاطها على كميات كبيرة 
املسيحيني،  واألسرى  السلع  من 
للسلطان،  ب��ي��ع��ه��م  ي��ت��م  ال���ذي���ن 
هذه  ك��وارث  وتخفيف  و«لتفادي 
املعمورة  إلى  امتدت  التي  اآلف��ة 
القوى  فإن  وتطوان،  والعرائش 
إما  ت����ق����وم،  ك���ان���ت  امل��س��ي��ح��ي��ة 
بتفاهم مباشر مع امللوك املغاربة 
وهي   – ف���ك األس�����رى  م���ن أج����ل 
عملية كانت دائما مهينة ومكلفة 
انتقامية  غ��ارات  بتنظيم  وإما   –

إليها  يلجأ  التي  السواحل  على 
القراصنة«، )املرجع نفسه(.

سيدي محمد بن عبد اهلل 
العلوي.. بداية التغيير

توثر  ف��ي  القرصنة  تسببت 
دول  من  كدولة  املغرب  بني  كبير 
اروبا  دول  وبني  افريقيا،  شمال 
املسيحية، غير أن هذه الوضعية 
س��ت��ع��رف ت��غ��ي��ي��را ج���دري���ا، عند 
اعتالء سيدي محمد بن عبد الله 
للعرش العلوي،« يؤكد العديد من 
سيدي  موقف  أن  العصر  شهود 
مغايرا  كان  الله،  عبد  بن  محمد 

القرصنة  ب���خ���ص���وص  ل��س��ل��ف��ه 
امل��وج��ه��ة ض���د ال��س��ف��ن وال����دول 
ألبيه  خليفة  ك��ان  منذ  املسيحية 
النظر  وب��غ��ض  ال��ب��الد،  بجنوب 
تطبعه  املوقف  هذا  كان  إذا  عما 
هدف  أو  صرفة  إنسانية  دواف��ع 
عند  هامة،  فوائد  على  احلصول 
م��ن مزاولة  ق��راص��ن��ة س��ال  م��ن��ع 
واستبدالها  ال��ب��ح��ر  لصوصية 
فإن  وشرعية،  منظمة  بعمليات 
عبد  بن  محمد  سيدي  أن  املؤكد 
ال��ل��ه ك���ان ي��ص��ر، م��ن��ذ ك���ان وليا 
للعهد، على إحداث تغيير جدري 
البحارة  زاوله  الذي  النشاط  في 
والسفن التابعة للموانئ املغربية 

منذ قرون«.
محمد  ال��س��ل��ط��ان  ي��ك��ن  ل���م 
مع  يتفق  ال��ع��ل��وي  ال��ل��ه  عبد  ب��ن 
الدليل  ويبقى  القرصنة،  همجية 
ال����واض����ح ع���ل���ى ذل�����ك ه����و تلك 
ال��ت��ي أورده����ا املؤرخ  ال��ش��ه��ادة 
لوريدو  الراحل رامون  اإلسباني 
للقنصل  وهي شهادة  كتابه،  في 
فيها:«  ويقول  ساملون  اإلسباني 
إن اح���د أرك����ان اإلس����الم ه��و أن 
ت���ص���رف أم������وال امل��س��ل��م��ني في 
الكفار،  ض���د  واجل���ه���اد  ال���زك���اة 
بن  محمد  اجلاللة  ولكن صاحب 
وقال  أخر،  رأي  له  كان  الله  عبد 

العمل  إن  ع��دي��دة  مناسبات  ف��ي 
تصرف  أن  هو  الله  عند  املتقبل 
األموال في أعمال اخلير بدال من 

احلروب ضد املسيحيني«.
ويبقى ابرز ما يؤكد التوجه 
امل��خ��ت��ل��ف ل��ل��س��ل��ط��ان م��ح��م��د بن 
الله، هو تلك اإلتفاقية التي  عبد 
وقعها )رغم أنه كان حتت سلطة 
أبيه( مع الدمنارك في 18 يونيو 
الثامن  ال��ب��ن��د  وي��ن��ص  1753م، 

االحترام  على  املعاهدة  هذه  من 
الدمناركية  السفن  بني  املتبادل 
واملغربية وإجبار البلدين كليهما 
بجوازات  سفنهم  ت��زوي��د  ع��ل��ى 
تثبت هويتهما، )حسب الكتاب(، 
ولعل إدراك امللك الشاب في وقت 
بفائدة  القرصنة  ألض���رار  مبكر 
يشرف  جعله  ما  هو  االستقرار، 
عسكرية  ح��م��ل��ة  ع��ل��ى  شخصيا 
املغربية  ال��ش��واط��ئ  ك��ل  ش��م��ل��ت 
من  ي��ت��أك��د  ح��ت��ى   ،1755 س��ن��ة 
لنشاط  املمارسني  اح��ت��رام  م��دى 

القرصنة لبنود هذه اإلتفاقية.
سال والرباط تتمردان على 

الملك الشاب 
قبل توقيع هذه اإلتفاقية مع 
ك��ان��ت حت��ض��ى مدينا  ال��دمن��ارك 
شبيه  ب���وض���ع  وس����ال  ال����رب����اط 
ب��اإلس��ت��ق��الل، ف��ي ع��الق��ات��ه��ا مع 
بن  محمد  سبقوا  ال��ذي��ن  امل��ل��وك 
الله، لذلك كان من الطبيعي  عبد 
على  املدينتان  هاتان  تتمرد  أن 
هذه الزيارة، خاصة وأنها كانت 
توحي بان هناك توجه نحو طي 
نهائي،  بشكل  القرصنة  صفحة 
كانت  القدمية،  سال  فجمهورية 
لنفوذ  رم�����زي  ب��ش��ك��ل  ت��خ��ض��ع 
السالطني الذين كانوا يجبرونها 
القرصنة  غ��ن��ائ��م  اق��ت��س��ام  ع��ل��ى 
مقابل السماح باستمرارها، لكن 
هذه الوضعية تأثرت بشكل كبير 
الدمنارك، وهذا  مع  املعاهدة  مع 
الرباط وسال  الذي جعل  السبب 
تعارضان دخول سيدي محمد بن 
عبد إليهما سنة 1755م، » كانت 
في  حاملة  الدمنارك  مع  املبادرة 
توسيعها  إم��ك��ان��ي��ات  ط��ي��ات��ه��ا 
أخرى،  أوروب��ي��ة  ب��ل��دان  لتشمل 
نهائيا  ال��ق��ض��اء  يعني  م��ا  وه��و 
فهل  بسال،  القرصنة  نشاط  على 
ك��ان��ت م��ث��ل ه���ذه امل���ب���ادرات هي 
معارضة  ف��ي  احلقيقي  ال��س��ب��ب 
الله«،  ع��ب��د  ب���ن  م��ح��م��د  س��ي��دي 
السياسة  كتاب  صاحب  يتساءل 
النصف  ف��ي  للمغرب  اخلارجية 

الثاني من القرن الثامن عشر.
لتمرد  أخ�����ر  س���ب���ب  ه���ن���اك 
ال����رب����اط وس�����ال على  م��دي��ن��ت��ي 
عبد  بن  محمد  العلوي  السلطان 
اإلسباني  امل����ؤرخ  ح��س��ب  ال��ل��ه، 
العدوتني  أن  وه�����و  رام��������ون، 
ساهمتا في الصراعات الطاحنة 
اب��ن��ي املولى  ب��ني  ن��ش��ب��ت  ال��ت��ي 
املولى  ن��اص��رت��ا  إذ  اس��م��اع��ي��ل، 
امل���ول���ى عبد  امل��س��ت��ض��يء ض���د 
بكل  م��راك��ش  خليفة  وال���د  ال��ل��ه، 
األمير  زي��ادة على غيظ  وض��وح، 
على هاتني املدينتني من الناحية 
رغم  املدينتان  ولكن  السياسية.. 
إال  اجلديد  للوضع  معارضتهما 
النهاية  ف��ي  استسلمتا  أن��ه��م��ا 
ل��س��ل��ط��ة األم��ي��ر م��ح��م��د ب��ن عبد 
ال��ل��ه، ه��ذا األخ��ي��ر رغ��م أن��ه كان 
يسعى للقضاء على القرصنة إال 
أنه حافظ على امليوالت البحرية 

للسالويني.
املدينتان  خ��ض��ع��ت  إن  ف��م��ا 
إلى  ب���ادر  ح��ت��ى  األم��ي��ر  لسلطة 
من  العديد  ببناء  األوام��ر  إعطاء 

رأسها  ع��ل��ى  ال��س��ف��ن ووض����ع 
منهم  وري���اس���ا،  قباطنة 
املعروف  ع����واد،  م��ح��م��د 

الله  عبد  ب��ن  محمد 
ب��ن اس��م��اع��ي��ل، ك���ان قد 
رسميا  احل���ك���م  ت���ول���ى 
سنة 1757 غير أنه حكم 
 ،1746 املغرب منذ سنة 
العلماء  »سلطان  يلقب 
وع�����ال�����م ال����س����الط����ني«، 
بحرية  ميوالت  له  كانت 
كبيرة، ويتجلى ذلك من 
الكبير  ح���رص���ه  خ����الل 
نشاط  ت���ن���ظ���ي���م  ع����ل����ى 
البحر  ف���ي  ال���ق���رص���ن���ة 
وكذا  املتوسط  االبيض 
استيراد  ع��ل��ى  ح��رص��ه 
جت�����ه�����ي�����زات ال���س���ف���ن 
واإلتفاقيات  ال��ب��ح��ري��ة 
ال��ت��ي اب��رم��ه��ا م���ع عدة 
التعاون  أج��ل  م��ن  دول 

في املجال البحري.
محمد  سيدي  بويع 
بن عبد الله بن إسماعيل 
1171ه�،  سنة  مبراكش 

»وازدحم  السالوي:  قال 
على بيعته أهل مراكش 
وقدمت  احل��وز،  وقبائل 
السوس  وف������ود  ع��ل��ي��ه 

وح����اح����ة ب���ه���داي���اه���م، 
العبيد  ع��ل��ي��ه  ق����دم  ث���م 
وال����وداي����ا وأه����ل فاس 
واألشراف  العلماء  م��ن 

وقبائل  األعيان  وسائر 
العرب والبربر واجلبال 
وأهل الثغور، كل ببيعته 
لم يتخلف عنه  وهديته، 
املغرب  أه����ل  م���ن  أح����د 
ف���ج���ل���س ل���ل���وف���ود إل���ى 
شأنهم  م����ن  ف������رغ  أن 
العبيد  وزاد  وأج��ازه��م، 
خيال  أع����ط����اه����م  ب������أن 
عرفوا  وس��الح��ا  ك��ث��ي��را 
الدولة  م��ن  م��ح��ل��ه��م  ب��ه 
مسرورين  وان���ق���ل���ب���وا 

مغتبطني«. 
تولى محمد بن عبد 
ال��ل��ه احل��ك��م ف��ي ظروف 
استطاع  لكنه  ص��ع��ب��ة، 
مع ذلك أن يخرج املغرب 
من عزلته الدولية نتيجة 
ال��ك��ب��ي��ر على  ان��ف��ت��اح��ه 
األورب����ي����ة، وقد  ال�����دول 
عدة  وق���ع  أن  ل���ه  س��ب��ق 
كل  م��ع  س��الم  معاهدات 

وملك  ال��س��وي��د  ملك  م��ن 
كريستيان  ال���دامن���ارك 
إجنلترا  وملك  السابع، 
ج�����ورج ال���ث���ان���ي، وك���ذا 
وفرنسا،  البرتغال  م��ع 
املغرب  ك��ان  عهده  وف��ي 
تعترف  دول����ة  اول  ه��و 
املتحدة  ب�����ال�����والي�����ات 

األمريكية.
دليل  أك���ب���ر  ول���ع���ل 
امللك  ه��ذا  قيمة  أن  على 
املنتظم  ف����ي  ال���ع���ل���وي 
املنجزات  ه��و  ال���دول���ي 
في  وياتي  حققها،  التي 
لإلعتراف  نيله  مقدمتها 
مبغربية سبتة وامليلية 
ملغربية  ض���م���ان  وك�����ذا 
عهده  ف��ف��ي  ال���ص���ح���راء 
من  بيعته  تتجدد  كانت 
نون  واد  وقبائل  شيوخ 
وأدرار وماسة والساقية 

احلمراء.

السلطان العلوي الذي »سخط« على مدينتي سال والرباط

لوحة للرسام مانويل مورينو غونثالث متثل طرد املوريسكيني من غرناطة )اجلزيرة نت(
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والعربي  ال���س���اوي،  بالقنديل 
أشغار  انتهت  ال���ذي  املستيري 
سفينته سنة 1757، وهي نفس 

امللك  اعتلى فيها  التي  السنة 
قبل  وك��ان  للعرش،  اجل��دي��د 
ذلك قد شرع في جتديد فن 
يتوالها  كان  التي  املاحة 

اجانب بدل املغاربة.
من قرصنة عشوائية إلى 
قرصنة منظمة في عهد 

الثالث  محمد 
عندما وصل سيدي محمد 

بن عبد الله إلى احلكم، كان له 
املنظمني، وهم بخاف  قراصنته 
ال��ق��راص��ن��ة اآلخ��ري��ن وال��ذي��ن لم 
ع���ن قضية  ل��ي��داف��ع��وا  ي��ك��ون��وا 
السلطان  ق��راص��ن��ة  ه��م  معينة، 
ي��رف��ع��ون شعار  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
اجل��ه��اد ف��ي وج���ه أروب�����ا، وإذا 
للسلطان  حقق  ق��د  اجل��ه��اد  ك��ان 
باملقابل  أن��ه  إال  مهمة  مكاسب 
القرصنة،  ن��ش��اط  على  انعكس 
حيث لم يعد القراصنة يجازفون 
ب��أن��ف��س��م ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر م��ن أجل 
السلطان،  ع��ن��د  تنتهي  غ��ن��ائ��م 
ب��خ��اف م��ا ك��ان عليه األم���ر في 

زمن جمهورية سا.
»لم يغامر الساويون عندما 
كانوا حتت سلطة خليفة مراكش 
نوفا  تيرا  سواحل  إلى  ليصلوا 
كما فعل أسافهم ورغم ذلك فقد 
كبيرة  م��ادي��ة  خ��س��ائ��ر  احل��ق��وا 
اإلسبانية مع  البحرية  بالتجارة 
سيدي  اعتلى  فعندما  اجنلترا.. 

محمد 
ال�������ل�������ه ب��������ن ع���ب���د 

استولت   1757 س��ن��ة  ال���ع���رش 
س��ف��ن ال��ق��رص��ن��ة اخل��اض��ع��ة له، 
والتي كانت حتت قيادة الرياس 
املستيري  والعربي  عواد  محمد 
التجارية  السفن  على  واخ��ري��ن، 
وس���ف���ن ال���ص���ي���د ال���ب���ح���ري، )2 
وقد  سويدية..(  و3  برتغاليتان، 
أثنى امللك الشاب على هذا العمل 
م��ن��ح هؤالء  ب��ح��ي��ث  ال��ب��ط��ول��ي، 
الرياس سنة 1758 و1759 هديا 
قيمة مكافأة لهم«، يقول أصحاب 

الكتاب السالف الذكر.
محمد بن عبد اهلل بمرآة 

المؤرخين
اإلسباني  امل����ؤرخ  ن��ظ��ر  ف��ي 

رامون  الفرنسيسكاني  والراهب 
السلطان  ف���إن  دي����اث،  ل���وري���دو 
سيدي محمد بن عبد الله لم يقم 
الساوية،  القرصنة  بتجديد  إال 
كما  عليها  ب��ال��ق��ض��اء  ي��ق��م  ول���م 
من  ويستشهد  البعض،  يعتقد 
املراكب  رؤس������اء  ب����أن  ال����واق����ع 
أي  باملجاهدين  يسمون  ك��ان��وا 
العقيدة،  اج����ل  م���ن  احمل���ارب���ني 
كان  التي  لإلتفاقيات  وبالنسبة 
يبرمها السلطان مع دول أروبية 
يصفها  امل������ؤرخ  ف����إن  م��ع��ي��ن��ة، 

دائما  م��ع��اه��دات  ك��ان��ت  بكونها 
مكلفة لألروبيني.

مسلما  كونه  رغم  »السلطان 
املبادئ  ي��س��خ��ر  ان����ه  إال  ورع����ا 
الدينية ألغراض سياسية«، هذه 
معها  يتفق  ال��ت��ي  النظر  وج��ه��ة 
جائرة،  ي��ع��ت��ب��ره��ا  وال  رام�����ون 
السلطان  رأي  حسب  ف��اجل��ه��اد 
املسلمني  أس���رى  ف��ك  وض����رورة 
السجناء  س���راح  إط���اق  وع���دم 
املسيحيني إال عن طريق اإلفتداء، 
الوسائل  بني  من  اعتبر  هذا  كل 

األروبية..  ال��دول  بها  ابتز  التي 
بأنه  وع��ي  على  ك��ان  فالسلطان 
للحديث  م��ج��ال  ه��ن��اك  ي��ب��ق  ل���م 
هذا  تبنى  ول��ك��ن��ه  اجل��ه��اد،  ع��ن 
متعددة  م���آرب  ل��ب��ل��وغ  امل��ف��ه��وم، 
سياسية  أه��������داف  وحت���ق���ي���ق 
واقتصادية..«، حسب وجهة نظر 
التي  سينيفال،  الفرنسي  املؤرخ 
رامون  اإلسباني  املؤرخ  أورده��ا 
بأنها  يعلن  أن  قبل  كتابه،  ف��ي 
فيها،  مبالغا  أح��ك��ام��ا  تتضمن 

وبالتالي فهو ال يتفق معها.

عندما وصل 
سيدي محمد بن عبد 
اهلل إلى الحكم، كان له 
قراصنته المنظمين، وهم 

بخالف القراصنة اآلخرين والذين لم 
يكونوا ليدافعوا عن قضية معينة، 

هم قراصنة السلطان الذين 
كانوا يرفعون شعار الجهاد 

في وجه أروبا

مدينـة الـجهاد والقرصـنة
ل��ي��س مل��دي��ن��ة س���ا ت���اري���خ م���ع���روف في 
معروفة  غير  حاضرة  فهي  الغابرة،  العصور 
الراحل  اإلس��ب��ان��ي  امل���ؤرخ  عنها  حت��دث  كما 
شهرة  اكتسبت  لكنها  دي��اث،  لوريدو  رام��ون 

قاعدة  إل����ى  ب��ف��ض��ل حت��ول��ه��ا  ك��ب��ي��رة 
املوريسكيني  ه��ج��رة  م��ن��ذ  للقرصنة 
الرواية  ه���ذه  أن  غ��ي��ر   ،)..( إل��ي��ه��ا 
كبير  بشكل  تتائم  ال  قد  اإلسبانية 
مع رواية أصحاب البلد من الباحثني 
الفينيقي  العهد  فمند   « امل��غ��ارب��ة، 
رق����راق بشهرته  أب���ي  م��ص��ب  ع���رف 
احمللية  امل��واد  منها  تصدر  كبوابة 
وتستورد  االم��ازي��غ��ي��ة  امل��غ��رب��ي��ة 
القرطاجية  الفينيقية  امل��واد  منها 
مناطق  م��خ��ت��ل��ف  م���ن  امل���ج���ل���وب���ة 
املتوسط،  األب��ي��ض  البحر  ح��وض 
وخ���ال ال��ع��ه��د ال��روم��ان��ي متيزت 
الرومانية   )sala( س���ا  م��دي��ن��ة 
العسكري  اإلستراتيجي  مبوقعها 
داخل  األهمية،  البالغ  والتجاري 
الغربية  ال���روم���ان���ي���ة  امل��ق��اط��ع��ة 
ف��ي املصادر  ت��ع��رف  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
الطنجية..  مبوريطانيا  املعاصرة 
وفي العهد اإلسامي زادت القيمة 
أبي  لنهر  واملكانة اإلستراتيجية 
في  تعرف  كانت  وال��ت��ي  رق���راق، 
أسماء  ب��ع��دة  العربية  امل��ص��ادر 

كسلى وسا وشلة وشالة..«.
الدكتور  ي���ت���ح���دث  ه���ك���ذا 
محمد السمار عن مدينة سا في 
مقدمة كتابه »مدينة سا- رباط 
الفتح بضفتيها« من التأسيس 
إلى نهاية القرن السابع عشر 
بينه  الفرق  أن  غير  امليادي، 
وبني صاحب كتاب »السياسة 

اإلسباني  ل��ل��م��غ��رب..«  اخل��ارج��ي��ة 
اجلهاد،  استعمال مصطلح  في  يكمن  رامون، 
ك��ان رام��ون قد حت��دث عن القرصنة في  ف��إذا 
امللوك  عهد  في  والقرصنة  املوريسكي،  العهد 
ي��ت��ح��دث عن  ال��س��م��ار  ف���إن محمد  ال��ع��ل��وي��ني، 

»اجلهاد«.
يقول محمد السمار في كتابه بأن احلركة 
رباط  مدينة  عرفتها  التي  البحرية  اجلهادية 

أهم وأخطر وأجنح احلركات  الفتح، تعد من 
ال��ب��ح��ري��ة التي  ال��ب��ري��ة آو  اجل��ه��ادي��ة س���واء 
احلديث،  تاريخه  في  اإلسامي  الغرب  عرفها 
ويقسم السمار تاريخ مدينة سا بشكل أولي 
التأسيس  مرحلة  أول��ه��ا  م��راح��ل،  أرب��ع��ة  إل��ى 

ثم  1627م(،  إل����ى  )1610م 
مرحلة اإلستقال )احلكم الذاتي املوريسكي(، 
إلى  )1641م  ال��دالئ��ي��ة  الهيمنة  م��رح��ل��ة  ث��م 
من  املمتدة  الرايس غيان  مرحلة  ثم   ،)1660

1660م إلى 1666م..
بالنسبة للمرحلة األولى، يرى السمار بأن 
اجلهادية  احلركات  بعض  عرفت  سا  مدينة 

تنشط  كانت  التي  السفن  بعض  في  املتمثلة 
العتراض  تخرج  كانت  حيث  املدينة،  مبيناء 
للمرات  ال��س��ال��ك��ة  األروب���ي���ة  ال��س��ف��ن  س��ب��ي��ل 
البحرية األطلسية، لكن هذا العمل اجلهادي لم 
يشهد أوجه إال مع قدوم اجلاليات املوريسكية 
)1609م   17 القرن  من  األول  العقد  نهاية  في 
»حيث  و1610م(، 
الهورناتشيون  ب��دأ 
على  واملوريسكيون 
تنظيم  في  حد سواء 
أسطول بحري مجهز 
ب�����أح�����دث األج����ه����زة 
واملائمة  ال��ع��ص��ري��ة 
اجلهادية  لعملياتهم 
التجارية  السفن  ضد 

األروبية.
وق��������������������د ك����������ان 
»امل�����������ج�����������اه�����������دون 
يحظون  املوريسكيون« 
لدن  من  كبير  بإعجاب 
ال���س���ك���ان األص���ل���ي���ني، 
ح������س������ب ش�������ه�������ادات 
منها  أورد  م���ع���اص���رة 
واحدة  الكتاب  صاحب 
ي���ق���ول:«  دان«،  »ل������ألب 
يحضى  ك������ان  أح������د  ال 
الشعبية  األوس�����اط  ف��ي 
ب���ال���ت���ق���دي���ر واإلع����ج����اب 
م��ث��ل��م��ا ك����ان ي��ح��ظ��ى به 
نفس  القراصنة«،  أوالئ��ك 
ال����ك����ت����اب ي���ض���ي���ف ب���أن 
احلركة اجلهادية البحرية 
الفتح  برباط  املوريسكية 
لدن  من  كبيرا  دعما  لقيت 
امل��ول��ى زي����دان ال����ذي كان 
الغنائم  من  بدوره  يستفيذ 
واألس�����رى امل��س��ي��ح��ي��ني، إذ 
الغنائم  عشر  له  يدفعون  املوريسكيون  ك��ان 

واألسرى«.
املوريسكي  اجلهادي  األسطول  كان  وقد 
أقل جتهيزا مقارنة مع أساطيل أخرى كالتي 
ت��وج��د ب��اجل��زائ��ر وت��ون��س وط��راب��ل��س، لكن 
املراكز  ن��ت��ائ��ج  بكثير  ت��ف��وق  ك��ان��ت  ال��ن��ت��ائ��ج 

األطقم  م���ه���ارة  ب��س��ب��ب  األخ�����رى  اجل���ه���ادي���ة 
موراطو  ال��راي��س  ومنهم  ال��ري��اس،  وشجاعة 

امللقب بأمير سا.
وصلت قوة األساطيل املوريسكية أوجها 
سنة 1627، حسب نفس املصدر، واستطاعت 
أن حتقق من حيث املداخيل اجلمركية أرباحا 
اإلسبانية  )العملة  دوكة  مايني  الستة  تفوق 
فترة  ه���ي  ال��ف��ت��رة  وه����ذه   ،)17 ال���ق���رن  ف���ي 
من  كبير  ع��دد  فيها  اشتهر  ال��ت��ي  التاسيس 
بيرم  الرايس  امثال  الكاتب  يذكرهم  الرياس 
جزوليت  محمد  والرايس  التريكي  والرايس 
احلكم  نظام  أن  عباس..غير  احلاج  والرايس 
ال���ذات���ي امل��وري��س��ك��ي ل��م ي��ص��م��د ط��وي��ا بعد 
األندلسية  الفرق  بني  نشبت  التي  الصراعات 

والهورنتشيون. املريسكيون 
نفوذ  مدينة سا حتت  إذن سقطت  هكذا 
الزاوية الدالئية، سنة 1660 ميادية، غير ان 
لنوع  مترجما  كان  للسلطة  الدالئيني  وصول 
التنازل  في  املتمثل  السياسي  اإلستقرار  من 
لألندلسيني على بعض اإلمتيازات السياسية 
بالزاوية  اإلع���ت���راف  م��ق��اب��ل  واإلق��ت��ص��ادي��ة، 
في  لزعيمها  والدعاء  كسلطة شرعية  الدالئية 

املساجد.
»ع��م��ل االم��ي��ر ع��ب��د ال��ل��ه ال���دالئ���ي، نائب 
زعيم الزاوية الدالئية على محمد احلاج على 
االروبية  امل��ص��ادر  في  وامل��ع��روف  سا  مدينة 
البحري  األس��ط��ول  تنظيم  على  س��ا،  بسيد 
اجلهادي بسا، وحرص على تأسيس أسطول 
جتاري إلى جانبه، حرصا منه على العاقات 
الهدوء  ه��ذا  وبفضل  أوروب���ا،  م��ع  التجارية 
عافيته  البحري  اجلهاد  استعاد  السياسي، 
واشتهر في هذه املرحلة أيضا رياس كثيرون« 

)نفس املرجع(.
لم يستمر نفوذ الدالئيني طويا، فسرعان 
امل��وري��س��ك��ي��ون، ومت��ك��ن��وا من  ث��ار عليهم  م��ا 
محاصرة األمير عبد الله الدالئي داخل قصبته، 
قبل أن تدخل املدينة في عهد الفوضى، أثرت 
لم  ال���ذي  ال��ب��ح��ري  اجل��ه��اد  على  كبير  بشكل 
يسترد عافيته إال مع دخول السلطان العلوي 
حيث  س��ا،  إل��ى   1666 سنة  الرشيد  امل��ول��ى 
للدولة  رسميا  تابع  البحري  األسطول  أصبح 
املؤرخ اإلسباني  إليه  ما أشار  العلوية، وهو 

بفترة القرصنة املنظمة.

تشكيالت مختلفة من االعالم التي كانت ترفعها سفن القرصنة في أزمنة 

مختلفة )عن كتاب محمد السمار(

إحدى السفن 
اجلهادية - 

فرقاطة - عن 
كتاب مدينة 

سال رباط الفتح 
بضفتيها
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لماذا مات الدستوريون 
سياسيا في الرباط ؟

»تكرفيس« ريضال على السكان !

حزب االتحاد الدستوري في الرباط 
حكم وسير وأنجز إنجازات ومشاريع 
أعطت  ال����ذي  األول  ال��ح��زب  جعلته 
بلدياته للعاصمة وفرة من المنجزات 
العرفان  مدينة  إنشاء  مثل  الكبيرة، 
والحي  ب����أك����دال  اإلداري  وال���ح���ي 
الصناعي »فيتا«، وبناء قاعات مغطاة 
للرياضة ومركب ثقافي وقنطرة تربط 
وتجديد  ال��ع��ك��اري  بحي  أك���دال  ح��ي 
قنوات الصرف بالمدينة العتيقة، وشق 
ط��ري��ق إل���ى م��دي��ن��ة س��ا ع��ب��ر قنطرة 
أكدال  ح��ي  تصميم  وتغيير  ال��ف��داء، 
وتصميم حي الرياض وتهيئ حدائق 
بيعقوب المنصور، ومرافق اجتماعية. 
بينما فشل الحزب في جماعة اليوسفية 
هذا  سنتين،  س��وى  فيها  يمكث  ول��م 
ال��ص��ع��ود ال��ص��اروخ��ي ك���ان م��ا بين 

1983 و1994 حيث أعطت بلدياته 3 
1995، وكما كان  وزراء في حكومة 
الصعود صاروخيا تاه هبوط مدوي 
إلى حد التشردم والموت السياسي.. 
لماذا؟ ألن الحزب لم يسوق إنجازاته 
في السوق السياسي ولم يفتح قنوات 
للتواصل مع الساكنة، وبالقدر ما هو 
ب��ف��ض��ل أطره  ال��ت��ن��ظ��ي��ر  ن���اج���ح ف���ي 
التأطير  في  فاشل  فإنه  الجامعيين، 
على  توفره  ع��دم  بسبب  الجماهيري 
والدواوير،  ال��ح��وم��ات  م��ن  م��ؤط��ري��ن 

الشعبية. والطبقات 
للحزب مؤيدون لكنهم موزعون على 
أحزاب أخرى ويملؤون مقاعد انتخابية، 
إذا  يبعث من جديد  أن  الممكن  ومن 
التائهين  مناضليه  استعادة  نجح في 

با تأطير منظم أو تنظيم محكم.

ريضال هي فقط شركة تقوم بتدبير مفوض لتوزيع 
الماء والكهرباء على زبناء منخرطين للتزود، بهاتين 
الحقيقية  االمتياز  وصاحبة  الحيويتين،  المادتين 
الشركة  لتلك  امتيازها  فوضت  التي  الجماعة  هي 
بناء على شروط وضوابط تراعي بالدرجة األولى 
الجماعة  ممثل  ويوجد  المستهلك،  المواطن  خدمة 
لينوب  التسيير  لجنة  وف��ي  اإلداري  المجلس  في 
ويدافع عن المواطنين ويتقاضى تعويضات عن كل 
الناس متذمرون  اجتماع يحضره. وفي العاصمة، 
مع  تتعامل  تعد  لم  التي  الشركة  هذه  خدمات  من 

المواطن إال من منظور الربح، فلم يعد الجابي يطرق 
مدخل  عند  يرميها  ولكنه  الفاتورة،  ويسلم  الباب 
العمارة ويستأنف طريقه وكأن ذلك المواطن حيوان 
ال يستحق تسليمه يدا بيد فاتورته، وصارت الشركة 
تراكم استهالك شهرين أو ثالثة في فاتورة واحدة، 
الثاني  الشطر  ف��ي  ال��م��واط��ن  ال��زب��ون  يسقط  مما 

المرتفع الثمن.
فرحين  ال��ج��م��اع��ي  المجلس  وممثلو  ه���ذا  ك��ل 
بالتعويضات وربما االمتيازات التي يستفيدون منها 

على حساب سلخ المواطن، فاللهم إنا هذا منكر.

حديث العاصمة

ف������ي ال���ع���اص���م���ة 
مختلفان،  ج���ه���ازان 
الوطني  األمن  جهاز 
وه���و ت��اب��ع ل����وزارة 
وجهاز  ال��داخ��ل��ي��ة، 
ال��ش��رط��ة وه��و تحت 
سلطة المنتخبين، إال 
ال  ال���م���واط���ن���ي���ن  أن 
يفرقون بين الشرطة 

واألمن. فبالنسبة إليهم البوليس هو األمن 
للصواب،  مجانب  وه��ذا  الشرطة  وه��و 
فالظهير المنظم الختصاصات الجماعات 
البلدي  المجلس  رئيس  يكلف  المحلية 
بالشرطة اإلدارية التي لها مهام واسعة 
ومراقبة  البناءات  إلى  السير  تنظيم  من 
كل ما يتحرك في العاصمة وال يتململ إال 
بإذن هذه الشرطة. واألمن الوطني الذي 
البوليس،  أو  الشرطة  من:  قانونه  يخلو 
من مهامه السهر وحفظ أمن المواطنين 
أو  أعراضهم  أو  ممتلكاتهم  على  س��واء 
بخططه  العاصمة  أمن  ويتميز  راحتهم، 
االستباقية للوقاية من حدوث عدة جرائم. 
نعم، هناك بعض التجاوزات لبعض رجال 
على  السير  مجال  ف��ي  خصوصا  األم��ن 
م��ن اختصاص  م��ج��ال  ال��ط��رق��ات، وه���و 
وفرنسا  إسبانيا  ففي  اإلداري��ة.  الشرطة 
وعندنا  البلدي«،  »البوليس  يسمونها: 
وبإمكانياته  ال��وط��ن��ي  األم���ن  بها  ي��ق��وم 
ورجاله ونسائه دون أن يتدخل الشرطي 
إشارة  رهن  ليضع  البلدية  رئيس  األول 
المرور  بتنظيم  المكلفين  األم��ن  رج��ال 
الوسائل التي تسهل مأمورياتهم وتحفظ 
ممتلكات المواطنين من الحوادث أو من 
»حرق« األعصاب في الطرقات كما هو عليه 
المعمولة  األضواء  وحتى  حاليا.  الحال 
لتنظيم تنقل العربات، فهي تعرقل بدال من 
األم��ن في  أن تنظم، ول��وال تواجد رج��ال 
المدارات والنقط السوداء لوقعت كوارث، 
والسائقون اليوم يعيشون نماذج إنذارية 
األم��ن جهاز  أن  ال��ك��وارث، وبما  من هذه 
صامت فهو ينفذ التعليمات دون مناقشة 
ودون حتى وسائل وإمكانيات، فالشرطي 
 6000 على  يتوفر  البلدية  رئيس  األول 
سيارة   500 ت��ص��رف��ه  وت��ح��ت  م���وظ���ف، 
وفاركونيط وشاحنة و900 دراجة نارية، 
فهل تساءل ما هي اإلمكانيات التي يعمل 
بها األمن في الرباط؟ ونحن السكان كلما 
طلبنا البوليس إال ولبى النداء سواء في 
الحوادث اإلجرامية أو في السير والجوالن 
ألمن  وهل  والفيضانات،  الحريق  في  أو 
العاصمة 500 سيارة و900 دراجة نارية 
يتصرف  ال  بالتأكيد  أم��ن؟  رجل  و6000 
ح��ت��ى ع��ل��ى ع��ش��رة ف��ي ال��م��ائ��ة م��ن هذه 
رهن  الموضوعة  الضخمة  اإلمكانيات 
إشارة الشرطي األول رئيس البلدية الذي 
كتعويض  كل سنة  بمليار سنتيم  يتبرع 
بعض  »تلمس«  أن  يمكن  التي  لألوساخ 
موظفيه، بينما عشرات رجال األمن يقفون 
8 ساعات يوميا تحت األمطار أو الشمس 
تحترق  بل  تتوسخ  ال  ورئاتهم  الحارقة، 
بأدخنة محركات السيارات والطوبيسات، 
فيعودون إلى بيوتهم ليس باألوساخ ولكن 
علقت  وق��د  والفتاكة  القاتلة  ب��األم��راض 

ببدالتهم الرسمية كل تلوث الرباط.
رئيس  العاصمة  في  األول  والشرطي 
البلدية يتبرع على جمعية موظفيه ب�100 
مليون سنويا وبتجرئات من األرض وشيد 
المنصور  ي��ع��ق��وب  ف���ي  ع���م���ارات  ل��ه��م 
الذين  الكادحين  يتذكر  ولم  واليوسفية، 
يحرقون صحتهم ويضحون بأنفسهم من 
وإن  العاصمة،  سكان  وسالمة  أمن  أجل 
الشرطة  واج��ب  فمن  واجبهم  ذل��ك  ك��ان 
المجلس الجماعي  المتمثلة في  اإلدارية 
وانضباطهم  تضحياتهم  على  مكافأتهم 
وعملهم الذي هو في الحقيقة عمل مصالح 
تهنئتهم  اإليمان  أضعف  ومن  الجماعة. 
بالسنة الجديدة ونقول لهم سنة سعيدة 

أيها المناضلون الكادحون الحقيقيون.

بقلـم:
بوشعيب اإلدريسي

الشرطي األول 
في العاصمة

يتوصل مركز اجتماعي من 
الجماعة بمبلغ مليار 

كمساعدة إليواء المتسولين. 
مع األسف ال أحد من أعضاء 

مجلس الجماعة طلب بتفتيش 
لهذا المركز للوقوف على أين 
يصرف المليار وفي كل سنة.

النافورات في مقاطعة 
يعقوب المنصور رغم قلتها 
»طارت« تجهيزاتها ومعداتها، 

فمن الفاعل السارق؟ ولم 
السكوت عن المسروق؟

مريضة إفريقية كانت نزيلة 
في مصحة قريبة من 

ضريح محمد الخامس وتصارع 
مرض السرطان، اعتكفت في 

الضريح بصلواتها وابتهاالتها 
وطوافها، لتفاجأ بأن المرض 
اللعين شفيت منه مما أذهل 

أطباءها.

سوق جماعي بمقاطعة 
يعقوب المنصور به 271 

دكان، ال أحد يعرف كيف ومتى 
تم تفويت تلك الدكاكين، وما 

عالقة المستفيدين بالمنتخبين؟

في مقاطعة السويسي 
سكان عين خلوية غاضبون 
من رئيس المقاطعة ومتذمرون 

من قطع اإلنارة عن جزء من 
شارع خلوية بسبب تالعب ما 

يشاع عن »سرقة« الكهرباء.

ك�����ان�����ت ال���ع���اص���م���ة 
المغربية سباقة حتى من 
في  األوروبية  العواصم 
الطرامواي،  اس��ت��خ��دام 
دشنت   1921 سنة  ففي 
»الكومباني دوطرانسبور« 
خطين للنقل عبر عربات 
الطرامواي وكانت تربط 
ب���اب ال��ح��د وب���اب زعير 
ال��ط��ي��ارات وحي  وح���ي 
أكدال، ومدينة سال. لكن 
الفرنسية  ال��ك��وم��ب��ان��ي��ة 
أوقفت نشاطها وانسحبت 
من طرقات المدينة سنة 
1930 بعد 9 سنوات من 
فيها  ت��ك��ب��دت  ال��خ��دم��ة 
جعلتها  مهمة  خ��س��ائ��ر 
تعلن عن إفالسها بسبب 
عدم إقبال الناس عليها، 
التنقل  ل��ق��ي��ود  اع��ت��ب��ارا 
التي كانت مفروضة على 
المغاربة في ذلك الوقت، 
وانعدام األمن، ومحدودية 

رقعة المدينة التي كانت 
االوداي���������ة  ت���ت���ع���دى  ال 
والمدينة القديمة، وتعداد 
ال���س���ك���ان ال�����ذي ك����ان ال 
نسمة  آالف   10 يتجاوز 

ومساحتها: 10 كلم2.

العاصمة  وال�����ي�����وم 
 200 ح��وال��ي  مساحتها 
وعدد  م��رب��ع��ة  كيلومتر 
مليون  ح��وال��ي  سكانها 
ن����س����م����ة ت������ع������ود إل�����ى 
بنفس  ال������ط������رام������واي 

نفس  وتقريبا  الخطين 
االتجاهات.

تم   1910 س��ن��ة  وف���ي 
إنجاز خط سككي للقطار 
من  وي��م��ر  األرض  تحت 
تحت المدينة، وهو عمل 

في ذلك الوقت وحتى في 
وقتنا، جبار، وعمل جنب 
كثيرة  مشاكل  العاصمة 
مهندسو  فهل  وك��ب��ي��رة، 
وتقنيو ذلك الوقت أفضل 
هندسة  أص���ح���اب  م���ن 
فلماذا  ال��ي��وم؟  وتقنية 
تشييد  م���ن  ق���رن  وب��ع��د 
رائعة النفق الذي يقطع 
وعلى  ط���وال  ال��ع��اص��م��ة 
مسافة 8 كيلومترات، لم 
يفكر مهندسو اليوم في 
سكة  ش���ب���ك���ة  إن�����ج�����از 
الطرامواي تحت األرض 
القطار؟  ب��س��ك��ة  إس����وة 
الحالي  ف��ال��م��س��ت��ق��ب��ل 
للنقل  ه�����و  وال������ق������ادم 
الجماعي عبر الطرامواي 
أو الميترو، فلقد وصلت 
للرباط السكتة الطرقية، 
ح���ي���ن غ����اب����ت األف����ك����ار 
هذه  وإن����ق����اذ  إلن���ع���اش 

الطرقات من الموت.

الطرامواي اشتغل في الرباط ما بين سنة 1921 و 1930

التجارة في المدينة القديمة تحتضر

أين هي غرفة التجارة والصناعة والخدمات؟ 
وأين هي غرفة الصناعة التقليدية؟ وآالف التجار 
والصناع التقليديين على أبواب اإلفالس إن لم 
يكونوا قد أفلسوا أمام غزو الباعة المتجولين 
بمنتوجات أسيوية وغير صالحة، وانعدام مواقف 
السيارات الكافية الحتواء الوافدين على المدينة 
القتناء سلع أو منتوج تقليدي، فيغيرون اتجاههم 
إلى وجهات تضمن لهم وقوف السيارات وعدم 
فقد  الرشوة  أما  المتجولين.  بالباعة  إزعاجهم 
التجار  وق��ه��رت  وأفلستها  المدينة  »خ��رب��ت« 
والصناع أمام »العساسة« الذين يتغاضون عن 
التي تعرض في شارع  والسلع  المنكر والغش 

اليوم  الرباط  فاتح..  وسيدي  ولكزة،  السويقة، 
تراث  إنساني عالمي، ومدينتها القديمة اليوم 
الممكن  م��ن  للسيارات  م��واق��ف  إل��ى  حاجة  ف��ي 
وبشارع  حسان،  حديقة  أرض  تحت  تشييدها 
ي��ا مجلس  أن��ق��ذوه��ا  ذل���ك،  ان��ت��ظ��ار  لعلو، وف��ي 
المقاطعة ويا مجلس الجماعة من مخالب البيع 
أثري في  أكبر حي  الذي يشوه وجه  بالتجوال 

مدينة التراث اإلنساني العالمي. 
تاجر   5500 حوالي  القديمة  المدينة  وداخل 
بسبب  باإلفالس  مهددون  اليوم  كلهم  وصانع 
الفوضى الضاربة أطنابها في البيع بالتجوال، 

وانعدام مواقف كافية للسيارات.

من أرشيف الرباط

ال��ص��ورة لطفل م��ن األرج���ح أن ي��ك��ون ف��ي سن 
العاشرة من عمره، هو اليوم رئيس جمعية رباط الفتح 
السيد عبد الكريم بناني، الرجل اإلنسان الذي حمل 

على عاتقه كل هموم العاصمة.
وال  للرباطيين،  ت��ع��د  ل��م  ت��غ��ي��رت  ال��ي��وم  ال��م��دي��ن��ة 
للمغاربة، بل صارت مدينة للتراث اإلنساني العالمي، 
الجمعية  عضوية  فتح  يقتضي  وهذا  عالمية،  مدينة 

على كل قاطن بدون استثناء.
وسنة طيبة لكل سكان العاصمة.



مريرت.شجيع محمد 

مسجد مريرت هذه المعلمة التي تم 
تشييدها سنة  1930 ، في ظروف 
وحساسة  صعبة  جد  تاريخية 
شهد  كما  المستعمر،  أنف  رغم 
من  الملك  عودة  على  الحداد  فترة 
الذي  الوحيد  المسجد  و  المنفى 
يظهر  و  المدينة  سماء  ينير  كان 
على بعد كيلومترات، و هو خاضع 
للوزارة الوصية، لكن عوامل الزمن 
أطرافه  جميع  لتتحول  ساهمت 
األمر  تصدعات،  و  شقوق  إلى 
الذي جعل المصلين يخشون على 
حياتهم ألنه مهدد باالنهيار في أي 
وقت وخصوصا في فصل الشتاء.

خالل السنة الفارطة و في إطار 
إلى  الرامية  السامية  التعليمات 
لجميع  ميدانية  بمعاينة  ال��ق��ي��ام 
مساجد المملكة، قامت لجنة مشتركة 

بزيارة ميدانية للمسجد المذكور بما 
ممثلوا  و  التقنية  المصالح  ذلك  في 

الداخلية  ووزارة  الوصية،  ال��وزارة 
عن وجود تصدعات  تقريرا  وأعطت 
في الجزء األمامي للمسجد مما حذا 

بالمصلين إلى عدم أداء الصالة في 
التقرير  لكن  الشطر  هذا 

جاء متأخرا كون 

أن السقف أضحى متالشيا بشكل 
كامل مما حذا بالوزارة الوصية إلى 
إغالقه بشكل نهائي و إلى أجل غير 
مسمى .. األمر الذي أدى بالمصلين 
و السكان إلى طرح أكثر من سؤال 
 .. متى سيتم هدمه و إعادة بنائه 
نظرا لموقعه اإلستراتيجي بالمدينة 
وق��رب��ه م��ن ال��س��وق األس��ب��وع��ي و 

العديد من المرافق الحيوية.
ال��م��ص��ل��ون ي��ل��ج��ؤون إل���ى أداء 
العمومية،  الساحات  في  الصالة 
الوضع  أما  االزق��ة  في  وينتشرون 
الجمعة  أي��ام  فيزداد س��وءا، خالل 
وفصل الشتاء األمر الذي ِيؤدي بهم 
إل����ى ق��ط��ع أم���ي���ال م���ن أج����ل أداء 
فريضتهم في المساجد األخرى نظرا 
لمشكلة االكتظاظ التي تعانيها هذه 
المطروح  السؤال  ليبقى  األخيرة، 
دائما متى سيتم بناء المسجد و ما 
بهذا  ال���م���ت���خ���ذة  ال���ت���داب���ي���ر  ه����ي 

الصدد.

عائالت »تنشر« بعضها بدل 
نشر الغسيل في برشيد

بعد افتتاح مقر السطات.. أين 
هي المساواة يا وزير الداخلية؟

سيدي يحيى الغرب بدون 
صحة يا وزير الصحة

برشيد.األسبوع

تعرضت إحدى العائالت في مدينة برشيد إلعتداء 
هذا  الجيران،  بعض  ط��رف  من  وصف»بالشنيع«، 
اإلعتداء وقع يوم السبت الماضي بسبب نشر غسيل 

بسطح المنزل.
هذه العائلة كانت قد اخدت اإلذن من أصحاب الدور 
يفاجؤوا  أن  قبل  للسطح،  الصعود  األول من اجل 
بهجوم مباغت من بعض اصحاب الطابق الثاني في 
العمارة، أصيبت على إثره  إمرأة في يدها اليمنى 
وبعض الخدوش  في ووجها، وتم تسجيل شكاية 
في الموضوع بمصلحة الديمومة وسيتم إحالتهم 
الثالثة قصد اإلستماع للضحية  في  الدائرة  على 
محضر رسمي، علما أن زوج الضحية قرر مراسلة 

وكيل الملك حسب بعض المتبعين للحادثة.

سطات.نور الدين هراوي

في الوقت الذي اعتقد فيه متتبعي الشأن المحلي بسطات، 
الشعبية تكثف من اجتماعاتها وتواصلها مع  الحركة  أن 
ساكنة المدينة، وأصبح لها مقرا كبيرا يوازي مقر المصباح 
اتهمت جهات حزبية أخرى  الطرقية،  المحطة  القريب من 
حزب السنبلة بقيامه بحملة انتخابية سابقة ألوانها لمرشح 
الحزب لالنتخابات الجزئية التي ستجرى بالدائرة االنتخابية 
المجلس  الغى  بعدما  ال��ق��ادم،  فبراير  شهر  في  بسطات 
اللطيف  عبد  الدستوري  اإلتحاد  مرشح  مقعد  الدستوري 
للدائرة  المخصصة  م��ق��اع��د  س��ت��ة  أص���ل  م��ن  م���ي���رداس، 

المذكورة.
المفوض  العام  األمين  يقوده  وفد وزاري حركي  زار  وقد 
افتتاحه  أج��ل  م��ن  الجديد  المقر  م��ؤخ��را  السنبلة  لحزب 
وتدشينه، وفي نفس الوقت قياس شعبية السنبلة التي ازداد 
منسوبها بعد رئاستها ألول مرة في تاريخها مجلس جهة 
سطات مسنودة من المكتب المسير لبلدية المدينة ممثال في 
قدم استقالة جماعية ساخطا على  ال��ذي  األح��رار،  حزب 
يقود  ال���ذي  العنصر  إل��ى ح��زب  وراح���ال  م���زوار  سياسة 
الداخلية.  بعض المتتبعين من أحزاب اخرى يرون أن الزيارة 
تروم توظيف الوفد الحركي في حملة انتخابية، ما يشكل 
خرقا للقوانين االنتخابية قام بها حزب الداخلية الذي يفترض 
ال��ف��رص بين  ي��ك��ون أك��ث��ر ح��رص��ا على ض��م��ان تكافؤ  أن 
المرشحين تحت غطاء تدشين المقر، وهو األمر الذي أثار 
استياء لدى باقي المتنافسين على المقعد الشاغر بمجلس 
بدائرة  المنافسة  دائرة  المصادر  النواب، ووصفت بعض 
الموت إذ تطمح مجموعة من الوجوه المعروفة لترشيح نفسها 
لعلها تحضى بثقة الناخبين من أجل حلم الحصول على 

مقعد في البرلمان.

سيدي يحيى.وليد الميموني

في  ضعفا  ال��غ��رب  يحيى  س��ي��دي  مدينة  تشهد 
اليحياوي،  للمواطن  المقدمة  الصحية  الخدمات 
التغاضي  ه��ذا  يدفع  طويلة  لسنوات  ظل  وال��ذي 
الوصية  والمصالح  الجهات  قبل  من  والتجاهل 
لمختلف نداءاته المتكررة بضرورة تسجيل مشروع 
مستشفى لسكان المنطقة التي يعيش في كنفها 
أكثر من 36 ألف نسمة، ناهيك عن سكن الجماعات 
100 ألف نسمة،  التي يفوق تعدادها  المجاورة 
ظلت لسنوات طويلة من الزمن تعاني الكثير من 
النقائص ويظل ضعف الخدمات الصحية الهاجس 
األكبر الذي يؤرق المواطنين، ومطلب تحسينه يبقى 
من أولوية األولويات لسكان المدينة . ورغم توفر 
المدينة على مستوصف ، إال أن هذا الهيكل ال 
يحمل من الصحة إال االسم فقط، حيث تنقصه 
الكثير من التجهيزات التي من المفروض أن تتوفر 
عليها أي وحدة صحية، ومن ذلك انعدام اإلطار 

الساكنة  فجل  ال��ض��روري،  الطبي 
تضطر للتنقل بين مدينتي سيدي 
ما  وه���ذا  وال��ق��ن��ي��ط��رة،  سليمان 
م��خ��ي��ف��ا وموتا  ي��ش��ك��ل ش��ب��ح��ا 
م���ح���ق���ق���ا ل���ب���ع���ض ال�����ح�����االت 
ما  إلى  وينضاف  المستعجلة. 
المستلزمات  ان���ع���دام  س��ب��ق 
الواجب  األخ������رى  ال��ص��ح��ي��ة 
توفرها، كاألدوية وأجهزة الكشف 
باألشعة، الوضع الذي يترتب عنه 

تأتي  باهظة  وتكاليف  ثقيل  عبء 
على عاتق المواطن من حيث صرفه 

لمبالغ مالية معتبرة، مقابل ذلك لجأ 
البعض من المرضى خصوصا ذوي 

الدخل الضعيف وأولئك الذين يعيشون 
تحت طائلة الفقر، إلى االعتماد على الطب 

التقليدي بالرغم من المخاطر الصحية التي قد 
تنجم عن مثل هذا العالج. 

بن جرير:محمد الدفيلي

أدت قلة األمطار في الشهرين األخيرين إلى 
تراجع ملحوظ في نمو المحاصيل الزراعية 
ما  أو  البرد  فترة  دخ��ول  وبعد  بالرحامنة، 

مواد  أس��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  »ب��ال��ل��ي��ال��ي«،  يسمى 
األعالف.

 وفي استطالع للرأي مع مجموعة من كسابة 
المنطقة وخصوصا ما بين ابن جرير وسيدي 
بوعثمان، تبين وجود تدمر كبير عند الفالحة 

الصغار الذين يعانون كثيرا من غالء األعالف، 
األسبوعين  في  األغنام  أسعار  تراجع  وكذا 

األخيرين.
بعض الكسابة الصغار استنفدوا مخزونهم 

من التبن بشكل الكامل، فمن يغيثهم.

وزارة التوفيق كتبت تقريرا سيئا عن مسجد مريرت ونسيته في الرفوف

الرحامنة صاحبة المشاريع الكبرى نسيت الكسابة الصغار

ما يجري ويدور في المدن
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مريرت.غزواني إبراهيم

يعاني عدد كبير من المعطلين خاصة حاملي 
الشهادات العليا ببلدية مريرت غياب منافذ 
)خنيفرة(،  بإقليمهم  و  بمدينتهم  التشغيل 
الموجهة  البرامج  إل��ى  منطقتهم  وتفتقر 
إلنعاش الشغل وتدبير الموارد البشرية، و 
إلقامة  الضرورية  التسهيالت  تقديم  ع��دم 

المشاريع الخاصة. 
و تعبر هذه الفئة عن استيائها العميق من 
أساليب اإلقصاء و التهميش التي تطالها، 
بها  ت��ت��ع��ام��ل  ال��ت��ي  ال��ط��رق  تستنكر  ك��م��ا 
السلطات معها، خاصة عندما يتعلق األمر 
ذلك  و  رزقها،  لتأمين مصدر  بابتكار طرق 

باحترافها لبعض المهن للهروب من جحيم 
البطالة لذا يطالب جميع المعطلين بمريرت 
المسؤولين محليا و إقليميا بااللتفات إلى 
أوضاعهم، كما يلتمسون من المجلس البلدي 
لمدينة مريرت إيراد و تسطير نقط خاصة 
هذا  اجتماعات  انعقاد  خ��الل  بقضاياهم 
المجلس، ألنهم تعبوا من طرق األبواب ومن 
مع  تتزايد  طوابير  في  والترقب  اإلنتظار 
تخرج أفواج جديدة من المعطلين كل سنة 
فهل أصبح مصير ومستقبل شبابنا في كف 
المسؤولين  بعض  تجاهل  أم���ام  عفريت 
للقضايا اإلجتماعية.أال نضع بهذا التدبير 
ثروتنا البشرية في سالت المهمالت و نقتلها 

تدريجيا في عز عمرها؟.

 زاوية المختارين بحي الباروديين أصبحت مغلقة ألسباب 
بجانب  الخمس  األوق��ات  بها  ت��ؤدى  كانت  بعدما  معروفة  غير 

الصناع التقليديين، وخاصة في فصل الشتاء.

 بحي باب دكالة الزالت دار العامل الكبير األستاذ المختار 
بالحاضر ألصدقائه  الماضي  تذكر  للعيان،  السوسي شاهدة 
ورفاقه العلماء داخل مراكش وخارجها الذين يتذكرون نفحات 
وعطائه  علمه  م��ن  الكثير  ال��ش��يء  أع��ط��ى  ال���ذي  الفقيه  وع��ل��م 

الغزير.

 الشاعر المراكشي األديب عبد الجليل بنعباد سبق أن نظم 
قصيدة عصماء تقشعر لسماعها األبدان بعنوان، اليوم غزة كانت 
بمثابة قوة شاعرية في وصف المآسي الكبرى لغزة المجاهدة.

بين  أشدها  على  دكالة  باب  بمحطة  النقل  الزال��ت فوضى   
سماسرة األوراق بجانب الشبابيك، أضف إلى هذا الحافالت 

التي تنقل المسافرين خارج المحطة.

 ال تكاد تمر من حي سيدي إسحاق إال بشق األنفس نتيجة 
محاصرة باعة مختلف البضائع في ممرات الطرق دون اعتبار 
للراجلين، زيادة على مشكل النقل الذي يساهم بدوره في أزمة 

المرور.

 ساحة مدرسة ابن يوسف، كانت بمثابة سوق عكاظ في بيع 
الكتب )دالل��ة( آن��ذاك بحضور نخبة من علماء وأدب��اء المدينة، 
والزلت أتذكر شيخنا الفقيه واألديب عبد الحق الرباطي وغيره، 
وه���و ي��ح��م��ل )ك��م��وس��ة( م���ن ال��ن��ق��ود ي����ؤدي ب��ه��ا ث��م��ن الكتب 

المشتراة.

> مراكش.عزيز الفاطميلقطـات مراكشـية 

من المفارقات المدهشة أن القصر البلدي بالمدينة الحمراء يقع في قلب عرصة 
الحامض بحي باب دكالة،  عرصة تتفرع منها مجموعة من الحدائق العمومية، 
و األدهى  من هذا أن جناح السيدة العمدة يطل على هذه الحدائق، ومن المعلوم 
الذي ال تحتاج إلى تعليل أن اإلنارة العمومية من مسؤوليات مجلس الجماعي 

للمدينة لكن ذلك لم يشفع لهذه الحدائق لكي تنعم باإلنارة.
 إن حدائق مجلسنا المحترم التي تعد  متنفس للساكنة والزوار قد تحولت إلى 
بؤر لالنحراف واالنحالل الخلقي  ومكان لإلغراء بالقاصرات و المتربصين 

بتلميذات إحدى الثانويات المجاورة.
 كما أن هذه الحدائق أضحت نقط أمنية سوداء، وتعد محطات مفضلة لدى 
بعض الخارجين عن القانون، من أجل اعتراض سبيل المارة مستغلين 

انعدام اإلنارة  العمومية من اجل السرقة تحت التهديد و أخطر هذه 
الحدائق تلك التي يتواجد بها المعهد الموسيقي )سابقا( الذي 

تم إغالقه مند مدة وهو اآلن مهجور و مدمر، وأضحى مأوى 
لبعض قطاع الطرق، وسبق لجريدة األسبوع  الصحفي 

أن تطرقت للموضوع أكثر من مرة دون تحرك 
أي جهة من الجهات المعنية .

حدائق مراكش التي تطل 
عليها شرفة العمدة بال إنارة

المعطلون في سلة المهمالت بمريرت

أحمد التوفيق
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الى قرائنا 
ومراسلينا األعزاء

»األسبوع  عبر  الجهات،  كل  إلى  يصل  والذي  األنحاء،  كل  في  يسمع  الذي  مدينتك  صوت  »الجهات«  صفحات  من  إجعل 
الصحفي«.

أويكفيكم  الظروف،  نتمكن من معالجتها في أحسن  العادي بخط واضح حتى  البريد  الواردة عبر  الرسائل  يرجى كتابة 
alousbouea@gmail.com: مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني التالي

تلكس

في إطار التفاعل مع تصريحات وزير 
لجريدة  ح����داد  ل��ح��س��ن  ال��س��ي��اح��ة 
العدد  حوار  في  الصحفي  األسبوع 
الماضي الصادر بتاريخ 27 دجنبر 
من  بطلب  الجريدة  توصلت   ،2012
على  الموقعة  األرب���ع  التنسيقيات 
2011، من أجل  20 يوليوز  محضر 
اإلدالء برأيها في الموضوع، جاء في 

هذا الرد:
السياحة  وزي�����ر  ال��س��ي��د  ت��ف��ض��ل   
أن  المحترمة  لجريدتكم  بالتصريح 
باب التوظيف المباشر قد أغلق بشكل 
نهائي و أن السبيل الوحيد لولوج 
المباراة  ه��و  العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة 
متحججا بالدستور الجديد حتى مع 
السابقة  بالحكومة  تربطهم  اللذين 
محاضر و التزامات باإلدماج، نذكركم 
سيادة الوزير و لتنوير الرأي العام، 
من  توقيعه  تم  يوليوز   20 فمحضر 
قبل القائمين بالشأن العام و المنوطة 
الحكومة  ف��ي  التوظيف  م��ه��ام  لهم 
السابقة، و قد تم توقيع محضر 20 
يوليوز قبل سن مرسوم رقم 2.11.621 

الصادر في 25 نوفمبر 2011 و الذي 
كيفيات  و  ش���روط  بتحديد  يقضي 
ت��ن��ظ��ي��م م���ب���اري���ات ال��ت��وظ��ي��ف في 
المناصب العمومية، و معلوم أنه ال 
القوانين  في  رجعية 

تسقط  وال  المكتسبة  ال��ح��ق��وق  و 
بالتقادم، باإلضافة نذكر بتوظيف 67 
الصحراوية توظيفا  األطر  إطار من 
هيئة  توصية  على  ب��ن��اءا  م��ب��اش��را 
اإلنصاف و المصالحة، و هذا يعتبر 

أبناء  بين  التعامل  ف��ي  ازدواج��ي��ة 
الوطن الواحد. 

األطر  ب��أن  الوزير  معالي  أق��ر  ثانيا 
من  هم  الرباط  بشوارع  المحتجين 
م���ح���ور م��دي��ن��ت��ي ال���رب���اط و ال����دار 
لمعلومتكم  إضافة  و  هنا  البيضاء، 
 20 محضر  ملف  ح��ول  المتواضعة 
يوليوز نخبركم سعادة الوزير أن ما 
يفوق ثلثي الموقعين على محضر 20 
عن  بعيدة  مناطق  م��ن  ه��م  ي��ول��ي��وز 
العاصمة و أطر محضر 20 يوليوز 
المغربية هناك  المناطق  كل  من  هم 
أطر من زكورة، ومن أكادير، من وجدة، 
من طنجة و من غيرها من المدن و 
البوادي المغربية. و تواجد كل هؤالء 
الرباط من أجل  لالحتجاج بشوارع 
بناء  جاء  العمومية  الوظيفة  ولوج 
على صدور قرار حكومي سابق يقضي 
بتوظيف جميع حملة الشواهد العليا 
الموافقة للسلم 11 توظيفا مباشرا، 
و  اإلذاع��ة  أرشيف  يكفي مراجعة  و 
التلفزة المغربية و الجرائد الوطنية 

للتثبت من اإلعالن المنشور.

>  تابريكت.األسبوع    

 توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان 
بسال بشكاية وطلب دعم من عائلة المواطنة ح.ح 
تابريكت،  الله  عبد  م��والي  حي  بسال،  الساكنة 
والتي تقول إنها تعرضت لالحتجاز واالغتصاب 
وهتك العرض والتعذيب لمدة ثالثة أيام  من 18 
إلى 20 دجنبر 2012 على يد شخص استدرجها 
للمحطة  المجاور  الحرية  بحي  الشقق  إلح��دى 
الطرقية سال تابريكت، حيث عرض عليها االشتغال 
ببيته واالعتناء بزوجته المقعدة ثالث ساعات في 
اليوم بعد االنتهاء من عملها داخل محلبة بشارع 

لال أسماء بسال.
ولما زارت الضحية البيت لتتعرف على العائلة 
المذكور  الشخص  وج��دت  لها  ستشتغل  التي 
صحبة امرأتين ادعى أنهما بنتاه، وبعد انصراف 
ولما  بها.  يتحرش  وب��دأ  الباب  أغلق  المرأتين 
ويهددها  يصفعها  ب���دأ  ل��ه  االن��ص��ي��اع  رف��ض��ت 
باالنتقام من أبنائها إن هي لم تستجب لطلباته، 
فقام باحتجازها داخل إحدى الغرف لمدة ثالثة 

أيام واغتصابها..
وفي اليوم الرابع أي يوم الجمعة 21 دجنبر 
2012، نفذ صبرها وحاولت في البداية استعطافه 
والتوسل إليه بتقبيل رجليه ليخلي سبيلها، لكنه 
واجه توسالتها بالضرب والصفع وهي تتراجع 
إلى الوراء نحو الشرفة المطلة على الشارع وهو 
الثالث  الطابق  من  فهوت  عنقها،  من  يمسكها 
مسلسل  لينطلق  ل��وع��ي��ه��ا..  ف���اق���دة  وس��ق��ط��ت 

المساومات )..(.
مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان 
بسال نبه المسؤولين إلى ضرورة الحرص على 
احترام القانون في ظل عدم اعتقال المعني بالنازلة 
الذي شوهد وهو يبحث عن استشارات قانونية 

في مكاتب المحامين.

نحن أبناء وجدة وأكادير وطنجة وزاكورة.. ولسنا من الرباط فحسب
احتجزها ثالثة أيام.. 

ومازال حرا طليقا 
بتابريكت

تأسست مؤخرا في مدينة اخريبكة جمعية للصحافة 
واإلعالم، وانتخب  بوشعيب سحنون باإلجماع رئيسا 
لها، فيما انتخب أحمد مسعيد ونجيد كباسي نائبين 
له،  كما ضمت الالئحة مجموعة من االسماء االخرى 
مثل نجيب مصباح وادريس سحنون والحسن بولكجام 
والشرقي  مسحت  الرحمان  وعبد  الهوداني  وسعيد 

بكرين والمصطفى بكالي وحسن أكريدس..

المعطلون يتفاعلون مع حوار لحسن حداد

رب أسرة يحن إلى أيام السكن في مرحاض سال بسبب »الزلط« والمرض
من  ب��ط��رده  السلطات  ق��ي��ام  بعد 
المرحاض الذي كان يعمل فيه و 
سال،  بمدينة  أسرته  رفقة  يؤويه 
يعاني عز الدين ولد بجة اليوم من 
دفع  مما  أص��اب��ه،  م��رض خطير 
ببتر أصابع  القيام  إلى  باألطباء 
يديه ورجليه، حسب ما ذكره موقع 
المعني  ع��ن  نقل  ال���ذي  ص��اف��ي، 
باألمر قوله،»وضعنا الراهن أسوأ 

بكثير مما مضى، في ظل المرض 
والذي  أصابني،  ال��ذي  المزمن 
يتطلب العديد من األدوي��ة تكلف 
400 درهما شهريا، انقطاعي عن 
تناولها يعرضني لبتر باقي أصابع 
اليد وربما األرجل بشكل كلي«.

وكان ولد بجة عمل لمدة 23 سنة 
في مرحاض بمدينة سال قبل أن 
قضيته،  اإلع���الم  وس��ائ��ل  تفجر 

وكان قد حصل على اإلقامة داخل 
الوساطة  جهود  بعد  المرحاض 
التي باشرها بعض السكان مع 
لزرق،  الدين  ن��ور  المدينة  عمدة 
ذات  أن  اإلنتقال  هذا  وتفاصيل 
لموقع  ول��د بجة  ي��وم كما يشرح 
صافي،« تعرضت ابنتي للخطف، 
كان ذلك قبل سنوات، اضطررت 
للبحث عنها مدة سنة كاملة قبل 

لتتراكم  الح��ق��ا،  عليها  نعثر  أن 
البيت  ف��ي  ال��ك��راء  أق��س��اط  علينا 
الذي كنا نقطنه، حينها قام بعض 
األشخاص بالتوسط لدى رئيس 
الدين  ن���ور  ال��ج��م��اع��ي  المجلس 
المكوث  أس����اس  ع��ل��ى  االزرق، 
المرحاض،  داخ��ل  مؤقت  بشكل 
بتدبير  السلطات  وعدتنا  حيث 
مسكن لنا لكنها لم تف بوعدها 

لحد الساعة«. ويضيف »كنفضل 
الكابينة على هاد العيشة«، »فعلى 
األقل كنت أعمل وكان المحسنون 
»كنبيع  ح��ال��ي��ا  ع��ل��ي،  ي���ج���ودون 
المأكل،  تأمين  وألج��ل  الميكة«، 
أذهب أسبوعيا للسوق المركزي 
ال��خ��ض��ر، أما  لجلب ح��ب��ات م��ن 
زوجتي فتذهب للموقف بحثا عن 

الكسب الحالل«.

والد عياد في 
أبي جعد يطرقون أبواب العامل

>  خريبكة.سعيد الهداني

طالب سكان جماعة أوالد عياد بإقليم أبي الجعد  بتدخل عامل إقليم 
خريبكة لحل مشاكلهم، جاء هذا بعد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر 
عمالة خريبكة يشتكون و يستنكرون بشدة ممارسات قبيلة أخرى تستحوذ 
على مجموعة من األراضي الساللية التابعة للقبيلة، حيث قامت بتشييد 
بعض البنايات، من أجل السكن وممارسة أنشطة فالحية غير آبهة بحقوق 
الغير. واستنادا إلى الشكاية المرفوعة للعامل ،فقد تعرضت نساؤهم 

وأبناؤهم لإلعتداء من طرف300 شخص 
و   أن قبيلة أوالد عياد تتوفر على حكم قضائي من محكمة خريبكة 

وأبي الجعد والدارالبيضاء، علما
ومن جهة أخرى فالقبيلة تناشد المسؤولين في الجماعة وعمالة 

اإلقليم بالتدخل لرفع الضرر والظلم عنهم وكذا العمل على 
توفير سيارة للنقل المدرسي تخفف عن أبنائهم أعباء 

ومعاناة تمدرسهم، وتأهيل قبيلتهم من حيث 
البنيات التحتية الضرورية ..

>  الناظور.األسبوع 

نشرته  الذي  الشرقية  الصحراء  ملف  مع  تفاعل  أول 
جريدة االسبوع الصحفي تحت عنوان »القصة الكاملة 
ل��ض��ح��اي��ا ال��م��س��ي��رة ال���ك���ح���ل���ة«، ج����اء ع��ل��ى لسان 
محّمد الهرواشي، رئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع 
عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، هذا 
عن  األسبوع  تسائلت  التي  الصورة  أن  أوض��ح  األخير 
1976 وان  التقطت سنة  بانها  فيها،  الموجودين  مصير 
الشباب  دار  س��اح��ة  مخيم  ف��ي  ك��ان��وا  االط���ف���ال،  أوالئ����ك 

بالناظور.
كما أوضح الهرواشي أن هذه الصورة تنتمي لألرشيف الخاص 
للجمعية لكنها استعملت من لدن عدة مواقع إخبارية شأنها 

شأن صور أخرى.

جمعية المطرودين من الجزائر 
تروي حكاية صورة الناظور

 سبق أن اتهم المواطن محمد بن كريش وهو 
األطلسية  بتجزئة  مقيم  سابق،  مغربي  مهاجر 
بالدشيرة، في شكاية وجهها إلى كل من عامل إقليم 
انزكان ايت ملول ووكيل الملك بابتدائية انزكان 
ووزير الداخلية ووزير العدل، لجنة مختلطة مكونة 
من سبعة أشخاص يمثلون كل من قسم الجماعات 
المحلية عمالة انزكان ايت ملول والقسم االقتصادي 
الصحي  والمكتب  الدشيرة  ببلدية  واالجتماعي 
البلدي للدشيرة ومصلحة الوقاية المدنية، وممثل 
عن الدائرة  الحضرية الدشيرة الجهادية وممثل 
عن المقاطعة الحضرية األولى الدشيرة الجهادية، 
األشخاص  ه��ؤالء  ُكلف  معاينة  محضر  بتزوير 
بانجازه، بعد شكايات تقدمت بها ساكنة التجزئة 
ترخيص  على  حصل  مواطن  حق  في  المذكورة، 
البلدي  المجلس  م��ن  ال��ق��ان��ون��ي  بغير  وص��ف��وه 
للدشيرة..والجديد هذه المرة هو ان يطالب بفتح 
تحقيق مع مفوضية الشرطة لعدم تحركها من أجل 

اإلستماع إلى المعنيين باالمر. 

شكايات



انتقد مجموعة من الشبان الصحراويين )اغلبيتهم أطر موظفين( الذين 
اجتمعو مؤخرا في الرباط، سياسة األحزاب فيما يتعلق بالتعاطي مع الوضع 
في األقاليم الجنوبية، وأوضح المتحدث باسم هؤالء الشباب الذين أسسوا 

»منتدى ائتالف الشباب الصحراوي من أجل الديمقراطية«، أن الناخبين في 
الصحراء يصوتون على القبائل وليس األحزاب، وهو ما يجعل خطابات 

االحزاب في وادي والواقع في وادي آخر. 

حديث الصورة

صحراويون في الرباط 
»يهاجمون« األحزاب
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««
450 مليون سنتيم تضمن السراح 

ألصحاب فضيحة الغرفة التجارية بمكناس
مكناس.عدنان حسين 

تمتيع  م��ؤخ��را  المحكمة  ق��ررت 
التجارية  لغرفة  سابقين  رئيسين 
والصناعة والخدمات بمدينة مكناس 
بذات  وموظف  )أ.ط(و)س.ز(  هما 
اإلعتقال  ره����ن  ك���ان���وا  ال���غ���رف���ة، 
االحتياطي بسجن عين قادوس، على 
ذمة التحقيق في قضية تبديد أموال 
ال��م��ؤق��ت مقابل  ب��ال��س��راح  ع��ام��ة، 
مليون   450 قدرها  مالية  ضمانة 
سنتيم، وذلك في انتظار مثولهم أمام 
بالجرائم  المكلف  التحقيق  قاضي 
المالية بمحكمة االستئناف بفاس 
التفصيلي  التحقيق  في  للشروع 

معهم، في أول جلسة حدد لها تاريخ 
يوم 15 يناير الجاري، إضافة إلى 
عضو آخر بالغرفة،  سبق تمتيعه 

بالسراح المؤقت. 
 وتعود هذه القضية إلى يوم 03 
دجنبر الماضي عندما القت الشرطة 
القضائية القبض على مجموعة من 
المحسوبين على الغرفة بمكناس، 
على خلفية تهم باختالسات مالية 
مكناس  بمدينة  النفوذ  واستغالل 
والحاجب وافران، بناء على شكاية 
ألحد أعضاء الغرفة. وقدرت بعض 
المصادر، الميزانية المبددة من هذا 
الحساب البنكي، بنحو 500 مليون 
سنتيم، صرفت دون تبرير أو احترام 

الشروط القانونية خاصة في مجال 
اإلطعام والتغذية ومنح مبالغ مالية 
مختلفة ومتباينة إلى عدة جهات ال 
التجارة  بغرفة  عالقة  أي  تربطها 
بمدينة  وال���خ���دم���ات  وال��ص��ن��اع��ة 
مكناس. ويتهم األعضاء المذكورون 
بالتصرف بغير وجه حق في سيولة 
حساب بنكي بدون اإلدالء بوثائق 
قانونية أو تقديم حسابات وتبرير 
مصاريف ومبلغ مالية مستخلصة 
منه، ما كان موضوع بحث باشره 
قضاة المجلس الجهوي للحسابات، 
اختالالت  تسجيل  إل���ى  وأف��ض��ى 
واضحة تطلبت إحالة الملف على 

القضاء...

كيف تستقبل مدينة تازة سنة 2013 ؟
تازة.عمار قشمار 

 2013 س��ن��ة  ت���ازة  م��دي��ن��ة  تستقبل 
بالملفات  مثقلة  ومسؤوليها  بسكانها 
ظروف  هو  شانا  أقلها  لعل  الضخمة، 
عن  ف��ض��ا  ف��ي��ه��ا،  ال��ص��ع��ب��ة  المعيشة 
استمرار احتجاجات المجازين المعطلين 
وعدم الوفاء بتنفيد الوعود التي قدمت 

لهم مع نهج سياسة ربح الوقت. 
الزيادات  فيما  سعيدة،  سنة  يقال 
مهولة في األسعار، خصوصا العقار و 
الكراء وفواتير الماء والكهرباء، فضا 
ع��ن ال��زي��ادات ال��ص��اروخ��ي��ة ف��ي أثمنة 

الخضر والفواكه بجميع أنواعها.
س��ن��ة س��ع��ي��دة، رغ���م وج����ود أحياء 
هامشية بشكل كبير على ضفاف األنهار 
التي يمر بها الصرف الصحي، نموذجا 
مما  والملحة،  والربايز  الشلوحة  دوار 
الوفاء  وع���دم  المدينة  بجمالية  يضر 
بالوعود التي أعطيت لساكنيها في إطار 

محاربة دور الصفيح.
تازة تستقبل سنة 2013 وهي تعرف 
انتشار األكشاك والفضاءات القزديرية،  
في اآلونة األخيرة  بشكل كبير بترخيص 
انتشار  وك������ذا  ال���م���س���ؤول���ي���ن،  م�����ن  

اإلجرام.

أما فيما يخص الرياضة فهي بدورها 
المدينة  ففرق  خطيرا  تراجعا  تعرف 
والجمعية  ال��ت��ازي  ال��ري��اض��ي  ال��ق��دس 
التازية بقسم الهوات تعرف مشاكل جمة 
ل��م ت��ع��رف م��ن��ذ س��ن��وات ط��ري��ق��ه��ا إلى 

الحل.
المقام  يتسع  لم  أخ��رى  مشاكل   -
النظافة  كمشكل  بالتفصيل  ل��ذك��ره��ا 
والحافات المهترئة والبنية التحتية، في 
ظل وجود مجلس جماعي همه الوحيد 
تبذير المال العام في مشاريع ال طائل 
منها..نتمنى صادقين أن تعرف مدينة 

تازة العزة  سنة 2013.

المسؤولون نائمون والمضيق مدينة سياحية تموت في صمت
روبورتاج.زهير البوحاطي

السكان  عند  تسمى  ال��ت��ي  المضيق  مدينة 
القدماء واإلسبان بالرينكون، هذه المدينة ورغم 
البحرية  ومؤهالتها  االستراتيجي،  موقعها 
والعقارية والسياحية، لم يسعفها الحظ لتكون 
ن��م��وذج��ي��ة ف��ي ال��ت��ن��م��ي��ة، ب��ع��دم��ا غ��ل��ب على 
مسؤوليها الطمع حتى صار الملك العمومي 
مهدد باالستيالء عليه، وتحولت جبالها إلى 
ثروات  واستنزفت  العشوائي،  البناء  ب��ؤرة 
البحر من السمك الصغير، وتحكمت االنتقائية 
وتراكمات  األح��ي��اء،  لبعض  اإلص��الح��ات  في 
األزبال بين الجدران وتكسرت الحاويات أمام 
اتخاذ  دون  ب��األم��ر  المعنية  الجهات  م��رأى 
التدابير الالزمة للحد من هذه المعضلة التي 
تشكل خطرا على الساكنة  وتقلل من جمالية 

المدينة . 
البناء العشوائي واحتالل الملك العمومي

لم يعد المسؤولين عن هذه المدينة يهتمون 
بمعاناتها حتى يقبل موسم الصيف، عندئذ 
تتحرك عجالتهم ويتفقدون الشوارع واألزقة 
كما  المغشوشة  اإلصالحات  على  ويشرفون 
وص��ف��ت��ه��ا ال���س���اك���ن���ة خ�����الل ح��دي��ث��ه��ا مع 
))األسبوع((، ورغم كل ذلك تبقى العديد من 
الملفات عالقة بالجماعة وبدون حلول من بينها 
البناء العشوائي الذي لم تأخذ فيه المسطرة 
لحظة   أي��ة  في  خطرا  يشكل  كما  القانونية، 
الطبيعية  للكوارث  الساكنة  حياة  ويعرض 
التهيئة  كالزالزل وغيره، وفي غياب تصميم 
وبرنامج محاربة السكن غير الالئق نجد أن 
بعض العاملين في مجال البناء يكترون غرفة 
خمسة  م��ع  ويتقاسموها  الصغيرة  ال��ن��وم 

أشخاص بدون مرحاض وال مطبخ وفي ظروف 
أقل ما يقال عنها كارثية بامتياز، والعديد من 
السكان يقومون ببناء البيوت صغيرة يتراوح 
حجمها ما بين 5 إلى 6 متر مربع والغرض 
منها كرائها بدون شروط قانونية وضريبية، 
هذه الظاهرة جعلت من المنطقة مسرحا للبناء 
العشوائي كما أصبحت حديث العام والخاص، 
قرب  أخ��رى  وأح��ي��اء  »عيساوة«  وم��ن حومة 
الطريق السيار نموذجا لهذه الظاهرة، حيث 
ال��م��ن��ازل بدون  م��ن  ال��ع��ش��رات  ش��ي��دت فيها 
تراخيص وال موافقات الوكالة الحضرية، وفي 
غياب شبه التام للسلطات التي تتحمل جزءا 

كبيرا من المسؤولية في الموضوع.
ظاهرة االحتالل الملك العمومي ليس في هذه 
المدينة فقط بل في المغرب بأسره، وتعود إلى 
في  الجماعة  عنها  وتغيب  السلطات،  صمت 
أنه  المواطن  يفاجأ  حتى  ال��رخ��ص  مراقبة 
والمطاعم  المقاهي،  ك��راس��ي  بين  محاصر 
وموقف السيارات ويضطر لتقاسم الطريق مع 
السيارات وتعريض حياته للخطر، يحدث هذا 
في غياب الجهات المسؤولة، رغم االحتجاج 
الذي قام به السكان خالل األسبوع الماضي 
شعارها تحرير الملك العمومي، لكنها لم تلق 

أذن صاغية.

غياب اإلنارة العمومية والحاويات المخصصة 
لوضع األزبال

الطابع  ذات  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي  ت��ت��ج��ول  وأن����ت   
السياحي تتلقاك حاويات مكسرة ودون غطاء، 
والروائح  بعضها  ف��وق  متراكمة  واألزب���ال 
الكريهة تنبعث منها وتحولت أرصفة الراجلين 
إلى مستودع لهذه األزبال، هذا يدل على غياب 
الجماعة وتقصيرها اتجاه ملف النظافة الذي 
أن  وخصوصا  الحساسة  الملفات  من  يعد 
مدينة المضيق المطلة على البحر تستضيف 
م��ا يخص  ف��ي  أم��ا  للملك.  الصيفية  اإلق��ام��ة 
اإلنارة العمومية فإن معظم الشوارع واألزقة 
ال تتوفر عليها مما يشكل خطرا على المارين 
منها أثناء الليل حيث تحولت إلى ثكنة يختبئ 
الضحايا، وفي  انتظار  في  اللصوص  فيها  
رفع  أج��ل  م��ن  الجماعة  تتدخل  أن  ان��ت��ظ��ار 
الحصار على هذه الشوارع فإن الساكنة تناشد 
لحماية  العاجل  للتدخل  األمنية  السلطات 
المواطنين من قطاع الطرق كما تطالب بإنشاء 
فروع أمنية في األحياء المهمشة والمقصية 
من اإلصالحات والمغلوبة على أمرها.             
استنزاف السمك الصغير ومندوبية الصيد 

خارجة التغطية
األطنان من األسماك الصغيرة والتي هي في 
التربية والرعاية يتم اصطيادها  إلى  حاجة 
من طرف البحارة بميناء المضيق، وأمام أعين 
المسؤولين عن مندوبية الصيد وال من يحرك 
ساكنا، وهذا ما سيؤدي إلى تصفية نهائية 
لهذه الثروة الذهبية، إن بقيت على حالها ولم 
تبادر الجهة المعنية بتوقيف هذه المعضلة 
ال���ت���ي ت��ش��ك��ل خ���ط���را ع��ل��ى م��ص��ي��ر الصيد 

بالمنطقة.

أسالك كهربائية عشوائية في مدينة املضيق

بين البناء العشوائي واحتالل الملك العمومي وغياب المعنيين 
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 إدريس أبايا

م��ا نشرته في  ان��ت��ق��ادا ح��ول  اإلل��ك��ت��رون��ي  ب��ري��دي  ف��ي  تلقيت 
وكدت أجتاوز  مدارس محمد اخلامس مبراكش  بناء  موضوع 
املوضوع وال أعطيه حسابا ملا جاء في املوضوع من مغالطات 
أو عدم إحاطة مبلف بناء )مدارس محمد اخلامس بباب أغمات 
املراسل  أبداه  الذي  اإلحلاح  االنتقاد( ورغم  يقول صاحب  كما 
علي في أكثر من – خطاب- اضطررت أن أجيبه قصد تصحيح 
اخلامس  محمد  م��دارس  )بناء  بذكره  أو جهله  عليه  ما غمض 
تدشني ووضع احلجر األساس  بباب أغمات( والصواب هو – 
لبناء مدارس محمد اخلامس بروض العروس ال بباب أغمات.. 
للجيل  بالنسبة  وإرش���اد  تصويب  إل��ى  يحتاج  امل��وض��وع  ه��ذا 
الذي يخاطبنا كباحثني يلحون وينتقدون، بل األكثر من هذا أن 
التقول بأن ليس هناك قصيدة ألقيت أثناء التدشني من طرف 
العجيب  مرجتلة!!  خطبة  ألقاه  ما  كل  بل  السوسي،  املختار 
أن  العلم  مع  عيان،  شاهد  كأنه  يخاطبني  املنتقد  أن  األمر  في 
في  السوسي  املختار  الس��م  ومنسوبة  منشورة  قصيدة  هناك 
يقول  حيث  الثالثة،  الصفحة  في   1950 مايو   3 العلم  جريدة 
فيها الشاعر املختار السوسي بعد مقدمة تقول )جادت قريحة 
صاحب )سوس العاملة( بهذه الباقة من الشعر حيا بها صاحب 
اجلاللة املعظم مبناسبة وضع احلجر األساسي ملدارس رياض 

العروس والقصيدة كما نشرت بالتمام والكمال هي:
أديب للمغرب األقصى الذي وجبا

يا من رأى الشعب في أيامه عجبا
مازلت موالي مذ توجت حتفزه

إلى استعادة ماضيه بكل أبا
كل امللوك لهم في ملكهم أرب

ومجد شعبك ال تبغي به أربا
دريت في العلم ما تدريه فاتخذت

كأنك للشعب منه معقال أشبا
أعلنت رأيك بني الشعب تندبه

للعلم حتى استفاق الشعب فانتدبا
نبهت للعلم من أبنائه همما

قعساء ما نشبت أن أقبلت خببا
والقصيدة من عشرين بيتا، أما اخلطبة فهي منشورة بجريدة 

العلم كذلك بتاريخ 2 مايو 1950 في الصفحة األولى..
املؤسف أن توثيق مثل هذه املعطيات غالبا ما يقع إتالفها وعدم 
رصدها رغم ما توثقه من أحداث قد يتأفف البعض من ذكرها 

غير  أن��ه��ا  ب��دع��وى  كتابتها  مفيدة.أو 
كانت  التي  اجل��رائ��د  وم��ن 

األح���داث  ه���ذه  تسجل 
العلم  ج���ري���دة  جن���د 

وال������������رأي ال����ع����ام 
وك����ذل����ك ج���ري���دة 
الشعب،  م��ن��ب��ر 
التي  ف���األح���داث 
وقتها  ف���ي  مت���ر 
تاريخا  ت��ص��ب��ح 
منها  ي���س���ت���ف���اد 

وت������ض������ب������ط ب���ه 
غيرها  أح����������داث 

م����رور جيل  مب��ج��رد 
بناء  وق��ص��ة  وأج���ي���ال، 

محمد  م�����دارس  وت���دش���ني 
وط���������ن���������ي اخل��ام��س ي��دخ��ل ف��ي إط���ار عمل 

محمد  الراحل  في  ووج��دوا  وطنيون مبراكش  رج��ال  له  جتند 
القائمة  اللجنة  وكانت  األول،  ومساندهم  عضدهم  اخلامس 
اللغة  تدرس  وطنية  م��دارس  تأسيس  إلى  تسعى  البناء  بعمل 
كانت  التي  احل��رة  امل���دارس  وجتمع  األول��ى  بالدرجة  العربية 
مبراكش أكثر من ست مدارس في أمكنة ال تتوفر فيها الشروط 
فكرية  املدارس حركة  تلك  تأسيس  عن  أنشئت  لقد  التعليمية.. 
مثل هذه  إنشاء  أه��داف  ي��درك  املستعمر  وك��ان  مراكش  مبدينة 
امبارك  السيد  أمثال  من  ويرصد حتركات مؤسسيها  امل��دارس 
الغراس أحد املوقعني على وثيقة االستقالل واألستاذ احلبيب 
العاصمي  والفقيه  الزمراني  الكبير  عبد  واألس��ت��اذ  الفرقاني 
كان  ال��ذي  الفالح  مدرسة  مدير  اجلرموني  بكر  أب��و  واألس��ت��اذ 
يدرس بدار البارود بعدما انتهى التدريس اليوسفي باملسجد 
فاملستعمر  قلت  وكما  الفرائض.  ص��الة  أداء  إل��ى  ال��ذي حت��ول 
إنشاء  على  الساهرين  بني  التنافر  من  نوعا  يخلق  أن  ح��اول 
)حزب  بني  احلزبي  االنتماء  ذل��ك  في  واستغل  امل��دارس  وبناء 
االس��ت��ق��الل وح���زب ال��ش��ورى واالس��ت��ق��الل( وك���اد امل��ش��روع أن 
يتوقف بعد طرح مسألة إشراف البناء من طرف إدارة املعارف 
التي أرادت االستيالء على هذه املجموعة من وطنيي مراكش، 
العلم ومنبر  بينهم مما جعل اجلريدتني  فيما  التناوش  وخلق 
الشعب يطوقان هذا االحتواء وهذا ما يالحظ في عنوان )حول 
شتنبر   30 )العلم  اخلامس مبراكش(  محمد  م��دارس  مجموعة 
1951(، و)وفد مراكشي بني يدي صاحب اجلاللة( )منبر الشعب 

1950( وهكذا جند أنه لم يكن ما يدعو إلى ما أشار  4 أبريل 
إليه األخ املتسائل على أنه لم تكن هناك أية بادرة منشورة أو 
أن هناك خالفا يدعو إلى إلغاء املشروع من طرف أفراد اجلمعية 
الساهرة على البناء، وقد توصلت الصحف االستعمارية لتذييع 
هذا اخلبر ونشره فكانت مواجهته من طرف الصحف املغربية 

التي لها صبغة وانتماء ملصلحة أبناء الوطن املخلصني.

مراكشيون يعانون 
في مراكشهم

يتبع

7

تدشين مدارس 
محمد الخامس 
يدخل في إطار عمل 
وطني تجند له رجال 

وطنيون بمراكش ووجدوا في 
الراحل محمد الخامس عضدهم 
ومساندهم األول، وكانت اللجنة 
القائمة بعمل البناء تسعى إلى 

تأسيس مدارس وطنية 
تدرس اللغة العربية 

بالدرجة األولى

اجلراح  أسباب  تتوقع  ال  عندما  أكثر  )احمل��ام��اة(  الشريفة  املهنة  تنزف 
والضربات، ومع ذلك متضي إلى أقصى حد في مصادقة الظل كما يقال بكل 
شموخ وبكل كبرياء عزفا على وتر احلقيقة، وذلك ملد ظالل االطمئنان ونشر 
مجادف األمان، ولنزع ذل اخلنوع واالستكانة، متضي بأنبيائها ورثة عرش 
الكرامة في دروب السكينة والنضال املرير إليصال عبير احلرية، وفض قيد 
االنكسار، وتسييج دولة احلق والقانون من العبث املستشري في األرض 
وفي السماء كما في البحر، ال يهمها ما أنتجته األقالم امللونة، أو ما سجله 
نقيب أكبر مدينة في املغرب، وأكبر نقابة بإشعاعها وعظمائها وفقهائها 
التلويح  رغ��م  جريئا،  وال  صريحا  يكن  ل��م  النقيب  أي  ألن��ه  القانونيني، 
على  اإلتيان  في  يوفق  لم  فهو  النغمة،  وبنفس  القرطاس  نفس  في  بذلك 
األسباب التي تشكلت ككرة ثلج كما يقولونه لتزيد في تراكم ديون النقابة 
البيضاوية، وأدت إلى دخول هذه األخيرة خانة األصفار بالناقص، وهي 

فترة سابقة  في  والنقاش  اجل��دل  من  الكثير  أث��ارت  أسباب 
كما  واحمل��اس��ب��ة،  االفتحاص  م��ب��دأي  بتفعيل  وعجلت 

عندما  خاصة  الواضح،  التناقض  من  يسلم  لم  أنه 
املشاكل  معاجلة  ف��ي  صعوبات  وج��ود  ع��ن  أب��ان 

كما  ع��اش  ال��ذي  وه��و  بتعقيدها،  اصطدم  التي 
قال مع املهنة كفرد من أفرادها لعقود، وتعمق 
في همومها وهموم زمالئه كعضو من أعضاء 

مجالسها.
بأن  احمل��ت��رم  ال��ن��ق��ي��ب  األس���ت���اذ  ل��ن��ا  ليسمح 
إلى  املختارة(  بالطريقة  )وليس  معه  نغضب 
احلد الذي يروم، وأن نعتبر ذلك الغضب غير 

ك��اف إلض���اءة س��ب��ل االن��ح��راف وال��ق��ب��ض على 
تالبيبه في واضحة النهار، ليسمح لنا كي نضع 

يدا في يد للبحث عن موقع صلب خلطوات جادة 
تقوي االنضباط والتخليق، وتطور املعاجلة بالتي هي 

أحسن وليس بالتقليم وفضح ما ال يقبل الفضح: املعاجلة 
داخل البيت عوض اللجوء إلى نشر الغسيل على أسالك صدئة 

وفي  مواتية  تكن  لم  في حلظة  إليه  اللجوء  قلت  تصلح،  أكثر مما  تفسد 
سياق مقتطع من سلسلة من اللقاءات واالنتقادات وردود الفعل العنيفة، 
رجل  محاكمة  متت  أن  بعد  املهنة،  تعيشها  كانت  التي  لالنتفاضة  نظرا 
في  صفحات  بتخصيص  وذلك  عقود،  منذ  ارتكبت  بأخطاء  اليوم  الدفاع 
باألمس  وقع  وكأنه  املاضية  السنوات  في  نشره  سبق  ما  لكل  واحد  عدد 

القريب.
مهنة املصاعب أي احملاماة لها أزماتها وإكراهاتها، شأنها في ذلك شأن 
عن  الناجمة  أعطابها  لها  الفساد،  عباب  تصارع  التي  القطاعات  باقي 
أكلها كل حني  مقاومتها ووقوفها في وجه االختراق كنخلة باسقة توتي 
ولكن أصحابها مستعدون لتقومي كل اعوجاج )إذا كان فعال(، وترميم كل 
انحراف بأيديهم ال بأيدي األغيار، وغير مستعدين اآلن وال بعد اآلن، وكما 
كان األمر من قبل للسكوت املطبق أو االنكماش في دائرة الصمت القاتل 
عندما تكون احملاماة مستهدفة في حلظة إكبار وحتد، حلظة اإلعراب عن 
الذات وعن الوجود الذي ال يقبل أن ميزح معه )كما يقال(، من أي طرف 

كان، أو يفرض تهميشها وتغييبها بعلة أو بأخرى، وباألخص عندما تكون 
أجل  رجالها ونسائها من  إلى خدمات وعقول واجتهادات  ماسة  احلاجة 
تطوير العدالة وإعطائها نفسا جديدا )بطعم الدفاع( يسير بها إلى األمام، 
باعتبارهم أهل مكة العارفون بشعابها ومسالكها حتى الوعرة منها، ولذلك 
)باجلمع(، بقدر ما أضاف  قائليه  إلى  قامة  لم يضف  الذي قيل  الكالم  كل 
أحزانا أخرى ملهنة ال نريد لها أن تكون بقعة سيادية مفصولة عن مجتمع 
هي جزء من عمقه املتحرك، اجلزء الذي يناهض ويكافح ويتصدى للخروقات 
الكثير من  بها  أو نشرة  عابر  تدبيج نص  يهمه  باحلريات، وال  واملساس 
التحامل واملؤاخذة على الشروع في إقامة صروح عالية ومشرفة، بعيدة 
عن هاجس االغتناء والثروة، صروح تعيد لها رفعتها ومكانتها التي كانت 

لها أيام زمان: أيام القمع واالضطهاد واالعتقاالت باجلملة.
الطالع  الكثيرين وهذا من سوء  نظر  في  متهم  اإلخ��وان  أيها  أن احملامي 
يدافع  الذين  موكليه  قناعة  في  واردة حتى  غير  وبراءته  رمبا، 
عنهم وي��ن��اض��ل م��ن أج���ل ح��ري��ت��ه��م، ت��ل��ك احل��ري��ة التي 
املواد  بعض  قبر  ف��ي  مدفونة  تكون  أن  دائ��م��ا  لها  ي��راد 
ف��ي ش��رح��ه��ا وت��أوي��ل��ه��ا والقابلة  ال��واس��ع��ة  وال��ن��ص��وص 
للمالئمة في بعض جوانبها إرضاء لالعتقال االحتياطي 
أو املستمر، ولذلك فهو غير مطالب بإرضاء كل األطراف 
التي يدافع عنه أو يدافع ضدها، غير مطالب وكما قال 
النقد  من  بدائرة  أحيط  كلما  شكله  بتربيع  جماهري 
لضميره،  ب��االن��ش��راح  فقط  مطالب  ه��و  التشكيك،  أو 
واإلص��غ��اء بكل ما أوت��ي من سمع وح��دس إل��ى صوته 
القوي الذي يهز األوتاد، مطالب بأال يتنازل عن كبريائه 
وش��م��وخ��ه، وأال ي��ت��زح��زح ع��ن م��ب��ادئ��ه وأع����راف مهنته 
اجلماعة  في  األول  انخراطه  منذ  اليمني  عنها  أدى  التي 
ومستقبله،  مصاحله  وعن  عنه  وتدافع  تأويه  التي  الكبيرة 
وال )بالنفي( ترفع العصا إال في وجه املعتدي عليه أو املترامي 
على اختصاصاته، التي أضحى البعض يتضايق منها، أو يحاول 
تقليصها واحلد من اتساع دائرتها، ذلك االتساع الذي أعطاه املشرع رحابة 
أكبر ملصلحة املواطن التائه بني احلقوق والواجبات، بني املساطر املعقدة 
وبني  البوابة  قرب  يركنون  الذين  السماسرة  بني  القانونية،  واإلشكاليات 
مروجي الفتاوى الرخيصة، هو ملزم بأن يكون قويا بدون قسوة، متمعتا 
باملصداقية في القول والفعل، متحليا باملروءة واألخالق الفاضلة، متشبثا 
بالقيم واألعراف والتقاليد، محترما للزمالة التي تفرض الكثير من األمور 
ال  القوية،  والوحدة  التماسك  على  التضحيات حفاظا  من  الكثير  وتوجب 
إلى  املجازي  التعبير  إن صح  التسلل  يفضل  متخاذال،  يكون  أن  )بالنفي( 
حقائب زمالئه وحاجياتهم الستغالل نيابة أحدهم واستعمالها في مواجهة 
زميل آخر، كما حدث مؤخرا في مراكش، عندما فوجئ زميل هادئ مسالم 
بتواجهه مع زميل آخر في قضية ال علم له بها على اإلطالق، وهذه بالشك 
ظاهرة خطيرة بدأت تتدرج في األيام األخيرة لتأخذ مكانها كأسلوب في 
التي  مخاطرها  إلى  االلتفات  دون  املهنة،  وسط  ومقبول  مشروع  التعامل 
ميكن أن تؤدي إلى إصابة املهنة في العمق إذا لم يتدارك النقباء املوقف، 

ويضعوا حدا لالمتداد والتسرب.

حتى ال تكون مهنة احملاماة قعة سيادية مفصولة عن املجتمع
 محمد بركوش

المحامي  
ملزم بأن يكون 
قويا بدون قسوة، 
متمعتا بالمصداقية 

متحليا في القول والفعل، 
بالمروءة واألخالق الفاضلة، متشبثا 
بالقيم واألعراف والتقاليد، محترما 

للزمالة التي تفرض الكثير من 
األمور وتوجب الكثير من 
التضحيات حفاظا على 
التماسك والوحدة 

القوية

لقد صدقت الرأي حني تساءلت في حلقة من هذه السلسلة التي أخصصها 
التجاوزات واملمارسات الالقانونية التي يرتكبها رجال األمن أثناء قيامهم 
مبهامهم، إذ جاءت حادثة غير مسبوقة تعرض خاللها نائب برملاني إلى 
الضرب والتعنيف أمام مجلس النواب عندما حاول أن يسعف ويخلص 
أحد حملة الشهادات العليا من أيدي بل مخالب رجال األمن الذين كانوا 
يجرونه من رجليه على مسافة تفوق ثالثني مترا غير عابئني مبا يترتب 

عن هذه املعاملة القاسية من عواقب وخيمة على صحته.
في محاولة  يكونون  الرجال حني  أن هؤالء  في حلقة سابقة  لكم  أقل  ألم 

يخرجون  ال��ذي��ن  الثيران  يشبهون  املتظاهرين  فلول  لتفريق 
من إصطبالت قضوا بها عدة أيام في ظلمة حالكة وحني 

كذلك  أمامهم،  يتحرك  شيء  كل  يهاجمون  النور  ي��رون 
شأن عناصر فرقة التدخل السريع الذين ميكثون في 

ثكناتهم مدة تطول أو تقصر حسب الظروف األمنية 
داخلها  يقطنون  التي  داخل سيارات سطافيت  أو 
وهم  كذلك  ال��ظ��روف  أي��ام حسب  أو  ع��دة ساعات 
جالسون على مقاعدهم ينتظرون اإلشارة للتحرك 
التي  ومهاجمة اجلماهير احملتشدة في الشوارع 
في  مشارك  هو  من  بني  التمييز  دون  يالحقونها 
شاءت  الذين  العاديني  املواطنني  وب��ني  املظاهرة 

والوقت  املناسب  غير  املكان  في  يوجد  أن  األق��دار 
املسكني  البرملاني  ظروف  كانت  وتلك  املناسب،  غير 

الذي رغم أنه أدلى مبا يثبت أنه نائب من نواب األمة 
لم يشفع له ذلك في نيل حصة من هراوات وعصي رجال 

األمن عفوا رجال األمر! وقد سبق لي في نفس املقال وردا على 
خطاب السيد رئيس احلكومة أمام البرملان حني حاول تبرير تدخل 

رجال األمن لتفريق املتظاهرين تساءلت عن ذنب املارة من املواطنني الذين 
في  الشباب  يالحقون  الذين  األم��ن  رج��ال  وه��راوات  عليهم عصي  تنهال 
املظاهرات عبر األزقة والشوارع املجاورة لشارع محمد اخلامس بالرباط 
هؤالء  في  غليلهم  يشفون  بهم  وكأني  هستيرية  هيجان  حالة  في  وه��م 
املواطنني األبرياء الذين ال صلة لهم باملظاهرات، وقد يوجد من بني هؤالء 
املعنفني أخ أو ابن عم أو جار لهم، فالكل بالنسبة لهم سواء يستحقون 
هي  فهل  بذلك!!  السلطات  ت��أذن  أن  دون  للشارع  خرجوا  ألنهم  الضرب 

تباشير لعودة سنوات القمع والرصاص؟! ومبا أن الشيء بالشيء يذكر 
أعوذ بكم إلى محنتي مع الرجال الذين ذقت بسببهم وعلى أيديهم األمرين 
عرضت عليكم بعض حلقات التعذيب والتنكيل التي مارسوها علي ظلما 

وعدوانا.
الشرطة  عناصر  ضيافة  ف��ي  قضيتها  ال��ت��ي  الثالثة  الليلة  ك��ان��ت  فقد 
القبض  إللقاء  والتي جاءت خصيصا  بالرباط  األمن  القضائية مبحافظة 
علي واستنطاقي ملدة دامت تسعة أيام أدهى وأمر من سابقتها حيث أن 
جالدي قاموا بتنويع أساليبهم في تعذيبي، فأضافوا إلى عملية الطيارة 
جفنة  في  رأس��ي  غطس  عليها  زادوا  لكم  وصفتها  التي 
قد  أنني  ويبدو  قولهم  حسب  والبول  باملاء  مليئة 
تعودت على ظروف احلياة في الزنزانة حيث وقفت 
وأدرت وجهي إلي احلائط مبجرد ما سمعت قرع الباب 
احلديدي مبفاتيح احلارس من خارج الزنزانة، ولكن 
أق��ل خشونة من زميله  م��رة  ك��ان ه��ذه  ه��ذا األخير 
وكالعادة  اإلن��س��ان��ي��ة،  م��ن  ب��ش��يء  عاملني  حيث 
سلمني لشخص آخر وعيناي مغطاة بخرقة ثوب 
إلى  الدهاليز  نفس  عبر  مرافقي  وقادني  س��وداء، 
األول،  بالطابق  العمليات  قاعة  إل��ى  أوصلني  أن 
وهناك مت جتريدي كالعادة من جميع مالبسي قبل 
اجلالدين  رئيس  الحظ  وقد  الطيارة،  في  أحلق  أن 
تركيز عمل  منهم  فطلب  ت��ورم  اث��ار  عليهما  قدمي  أن 
قدرة  حسب  تتكرر  التي  الغطس  عملية  على  زبانيته 
حتملي ولم أدر كم دامت حصة التعذيب بل كل ما أتذكره 
حارس  أخبرني  وق��د  غيبوبة،  ف��ي  ودخ��ل��ت  علي  أغمي  أنني 
الزنازين أنهم حملوني في كاشة )بطانية( حسب لغة احلارس، وقد 
فوجئت عندما أفقت من غيبوبتي بوجود ضيف اضطروا إلى إسكانه معي 
الذي كان خالل طول  الزنازين األخرى،  الذي حصل في  بسبب االكتظاظ 
مدة معاشرته لي يصب املاء على وجهي ألستفيق من حالة الغيبوبة التي 
كنت أصاب بها بعد نهاية كل حصة من االستنطاق التي صممت على أن 
ال أبوح بشيء عن تهمة أنا أجهلها متاما خصوصا وأن جالدي امتنعوا 
على أن يدلوني على ماذا كانوا يريدون إقراري به بل ضاعفوا من شراسة 

وقسوة أساليبهم في ممارستهم ألبشع أنواع التنكيل علي.

نعم: يحق للمواطن أن  
 الحسين الدراجييحاكم رجال األمن !؟

حتى ال يبقى الشعب 
في دار غفلون

تعرض 
نائب برلماني 
للضرب والتعنيف 
أمام مجلس النواب 

غير من طرف الممارسات 
القانونية لرجال األمن، عندما حاول 

اسعاف وتخليص أحد حملة الشهادات 
العليا من مخالب رجال األمن الذين كانوا 

يجرونه من رجليه على مسافة تفوق 
ثالثين مترا غير عابئين بما يترتب 

عن هذه المعاملة القاسية 
من عواقب وخيمة 

على صحته

يتبع
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الحـر

أيها اجلرار يون دعوا اخلالفات جانبا 
واحتدوا من أجل منطقتكم

نسمع  ونحن  جدا  هو جميل  كم 
ك��ل��م��ة ل��ه��ا م��ج��م��وع��ة م��ن ال����دالالت 
العميقة في طابعها الذاتي ومدلولها 
اإلنساني وهي تردد على ألسنة كل 
جراري نسبة إلى أوالد جرار بدار 
بوعزة وهو مزهو بالفخر واالعتزاز 
بقبيلة أوالد جرار لما حباها الله من 
جمال وموقع وشريط ساحلي مهم 
وطبيعة خالبة وثروة سمكية ووفرة 

للخضراوات.
إن عبارة »أحنا أوالد لبالد« ليس 
ولكن  ون��ردده��ا  نتداولها  أن  عيبا 
العيب والعار يكمنان في عدم تطبيق 
التنزيل  تنزيلها  وعدم  ايجابياتها 

الحقيقي على أرض الواقع.
هذه القبيلة التي أعطت كل شيء 
ألبنائها ولم تدخر أي شيء من أجل 
إسعادهم لكنهم خذلوها في صراعات 
ذاتية  مصلحية  وتطاحنات  ضيقة 
»فكل يلغي بلغاه« علما إن قبيلة أوالد 
جرار أنجبت العديد من المقاومين 

والمثقفين والفنانين والكتاب ورجال 
رياضيين  وأب����ط����ال  ال���س���ي���اس���ة 

وشخصيات مدنية وعسكرية.
إن قدر قبيلة أوالد جرار هو هذا 
الصراع المجنون وتضارب لمصالح 
أبناءها سواء على المستوى المحلي 
أو على مستوى مراكز القرار في كل 
على  غيرة  وج��ود  وع��دم  المجاالت 
منطقتهم وأيضا الحزازات السياسية 
واألط���م���اع االن��ت��خ��اب��وي��ة. ك��ل هذه 
لم  المنطقة  هذه  جعلت  المسببات 
تواكب قطار الرقي رغم اإلمكانيات 

المشار إليها أعاله.
فلماذا يا ترى... ونترك الغيورين 
وال��ش��رف��اء م��ن أب��ن��اء ه��ذه القبيلة 
ليتأملوا في كنه اإلجابة وأنا على 
بأعلى  س��ي��ص��رخ��ون  أن��ه��م  ي��ق��ي��ن 
أصواتهم ويقولوا »أيها الجرار يون 
اتركوا الخالفات جانبا واتحدوا من 

أجل صالح منطقتكم«.
جواد البوهالي من داربوعزة

املساواة ني ان الوزير وان 
اخلفير هو السبيل إلى اإلصالح

والوعي  الفاسد،  الواقع  رفض  هو  اإلصللاح  إلى  الدعوة 
ورمبا  تللقللدملله،  ويللعلليللق  املجتمع  يللعللتللري  اللللذي  التخلف  بللحللالللة 
تاريخ  عبر  والللثللقللافللي  السياسي  اخلللطللاب  نفس  إنللتللاج  إعلللادة 
الوصول  دون  الصفر  نقطة  إلى  دائما  يعيدنا  احلديث  املغرب 
وإشكالية  واإلقلللاع،  االنللطللاق  في  تساهم  التي  األهلللداف  إلللى 
اإلصاح تطرح العديد من األسئلة، هل عدم قدرتنا على احلسم 
في قضايا الفساد الذي أضحى مثل »الطوفان« يجرف معه أية 
تتجلى في منط سياسي وحيد  املسألة  أن  أم  محاولة لإلقاع؟ 
القضايا  لكل  جذرية  حلول  إليجاد  واملبادرة  اإلبللداع  من  يخلو 

التي تهم التنمية؟
احلديث  دون  اقتصادية  إصاحات  عن  احلديث  ميكن  ال 
عللن حللزمللة مللن األولللويللات األخلللرى الللتللي تللدور فللي فلك نهضة 
التنمية:  الكلي في عملية  إلى االنخراط  مكتملة حتفزنا وتدفعنا 
السياسية  األحللزاب  أغلب  ولعل  إعللام،  ثقافة،  صحة،  تعليم، 
االنطاق  ملرحلة  املجتمع  تعبئة  في  فشلت  وتنوعها  بتاوينها 
اإلشكال  لكن  السياسية،  برامجها  في  ليس  والعيب  والتطور، 
املطروح دائما هو مدى صاحياتها في تطبيق برامجها، ليتحول 
التسيير والتدبير إلى مجرد وظيفة يتحكم فيها إماء التعليمات 
لتبقى بعيدة عن وعودها والتنزيل احلقيقي لبرامجها، في حالة 
هاته  كانت  وإذا  االعللتللذار  أو  االنسحاب  على  جتللرؤ  ال  الفشل 
تفعل  أن  لها  فكيف  برامجها  ترجمة  على  قللادرة  غير  األحللزاب 

الدستور اجلديد؟
ولعل اقتصاد الريع الذي يتحكم في جل القطاعات احليوية 
وحجم الفساد املستشري هو نتيجة حتمية لفشل اإلصاحات 
واملعيق ألي انطاقة تنموية سليمة، والتعامل االنتقائي مع هذا 
الفساد في محاربته ال يحقق األهداف املرجوة منه. ولعل حترك 
فساد  لقضايا  متابعات  عملية  في  للحسابات  األعلى  املجلس 
تبقى  لكنها  حميدة  مبادرة  أمللوال..«  تهريب  العام،  املال  »نهب 
املتابعة  عمليات  يتجاوز  والنهب  الهدر  طوفان  ألن  متواضعة 
للمغاربة  الثقة  الذي يعيد  بكثير. وأعتقد أن اإلصاح احلقيقي 
ومجتمعا  دولللة  اجلميع  فيه  ينخرط  نهضوي  مللشللروع  أي  فللي 
ابن  مللن  الللقللانللون  أمللام  املللسللاواة  إلللى مرحلة  هللو حينما نصل 
باحملاسبة  املسؤولية  ترتبط  وحينما  اخلفير  ابللن  إلللى  الللوزيللر 
نعيد  حينها  الظالم،  ويعاقب  املظلوم  ينصف  مستقل  قضاء  مع 
أموالنا املهربة إلى اخلارج ونعيد النظر في املأذونيات ورخص 
إلى  حاجتنا  أخللرى  جهة  من  تعرقل  التي  واإلكراميات  الصيد 
تصور واضح وشفاف لشرايني االقتصاد الوطني، إضافة إلى 
الصناديق السوداء التي ال نعرف عنها شيئا والتي حتتاج إلى 
الهشاشة  محاربة  في  بها  املنوط  دورهللا  لتؤدي  هيكلة  إعللادة 

والفقر املذقع الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم.
إذا  مستحيا  للليللس  حللداثللي  دميللقللراطللي  مبجتمع  احللللللم 
توفرت شروط اإلصاح املنشودة، وقواميس السياسة احلديثة 
ترفض اليأس والهروب من العمل السياسي املبدع، لذلك نسعى 
إلى الكثير من اليقظة والتأثير اإليجابي في عملية املخاض التي 
مير منها مجتمعنا للوصول إلى تنمية مستدامة تعيد سكة هذا 

الوطن إلى مسارها الصحيح.
حسن جامعي

باحلارس..  يعرف  ما  أو  »السيكوريتي« 
أو باللهجة الدارجة العساس.. هذا املوظف 
السخيف  املرتب  صاحب  توظيف  دون  من 
يقضي زهاء إحدى عشرة ساعة أو ما يزيد 
في حراسة الفيالت أو الشركات أو احملالت 
بالليل  إل���خ..  واملقاهي  واألب��ن��اك  التجارية 
وصعبة  بالسهلة  ليست  طبعا  بالنهار..  أو 
اجلسام..  التضحيات  ي��ق��دم  فهو  للغاية.. 
تغفل  ال  وعينه  واألم��ان  األمن  على  ويحافظ 
يجب  كبرى  مسؤولية  عاتقه  على  ت��ن��ام.  ال 
سالحه  أم��ا  عليها..  واحل��ف��اظ  بها  العناية 
يدوي  ومصباح  عصا  أق���ول:  عساني  م��اذا 
وه��ات��ف نقال وك��رس��ي، أم��ا إن ك��ان يحرس 

بالليل فهو يصطحب معه كلبه.
أما الشركات التي توظف هؤالء احلراس 
فأغلبها عشوائية تفتقد لكل قوانني الشغل، 
به  خ��اص��ا  مكتبا  ينتج  ودب  ه��ب  م��ن  ف��ك��ل 
عليها  مكتوب  عريضة  طويلة  الئحة  ويعلق 
عن  الباحثون  إليها  ويتوافد  شركته..  اسم 
أعمارهم وفي مقدمتهم  العمل على اختالف 
املتقاعدون  وح���ت���ى  ال���ع���اط���ل...  ال��ش��ب��اب 
وأصحاب السوابق.. بسعر هزيل جدا، على 
سبيل املثال ال احلصر، ال أقول كل الشركات 
فهي تختلف في أسعارها، فبعض الشركات 
عن  دره���م   3500 تتقاضى  ال��ذك��ر  السالفة 
احلارس الواحد مثال وتعطيه 1600 درهم.. 
كم  فأنظر  عليها..  ح��الل  فهو  تبقى  م��ا  أم��ا 
لديها..  املستخدمني  ع��دد  الله  ويعلم  تربح 
لهم  وترمي  دمهم  ومتتص  حقوقهم  تسلب 
ما  يوجد  ال  فحسب،  ه��ذا  وليس  العظمة.. 
حتسني  وال  الترسيم  وال  بالتأمني  يسمى 
باملستحقات  االع��ت��راف  حتى  وال  األج����ور، 
امل��ت��ب��ق��ي��ة، وإن ق���در ال��ل��ه أص����اب احل���ارس 
ما  أو  سرقة  أو  حلادثة  تعرض  أو  مكروها 
له وقد تستغني عن  تتنكر  ذلك.. فهي  شابه 

خدماته..
أما ما يعرف مبفتشية الشغل أو مديرية 
وبالتفتيش  م��وج��ود،  فعال  فاملكتب  الشغل 
الدقيق ال يوجد، لو كان كذلك ملا كثرت هذه 
الشركات العشوائية مثل اجلراد حتى فاقت 
هي  وها  واألجنبية،  الوطنية  الشركات  كل 
ترى  يا  فهل  رقيب  وال  مراقبة  ب��دون  تعمل 

من التفاتة؟ 
سعيد احديدو )الدار البيضاء

املمثل املغري غريب في املهرجان الدولي 
للسينما مبراكش

اع���ت���اد امل��م��ث��ل امل���غ���رب���ي أن 
املهرجان  ف��ي  س��ن��ة  ك��ل  ي��ت��ظ��اه��ر 
ال�����دول�����ي ل��ل��س��ي��ن��م��ا مب���راك���ش 
الالمباالة  ويتصنع  بالشجاعة 
أنيقا  األحمر  البساط  على  ومير 
راف��ع��ا ي��دي��ه إل��ى اجل��م��ه��ور وهو 
وحتياته  ق��ب��الت��ه  ع��ل��ي��ه  ي�����وزع 
بأنه  البعض  يوهم  حتى  احلارة 
ع��ل��ى ث��ق��ة م���ن ن��ف��س��ه وإن�����ه في 

مستوى احلدث.. 
ادعائه  في  صادقا  يكون  قد 
ل���و مت��ك��ن امل���س���ؤول���ون ع���ن هذا 
املهرجان أن يلعبوا دور الريادة 

وتنظيمه  امل��ه��رج��ان  رئ���اس���ة  ح��ي��ث  م���ن 
املغاربة  امل��م��ث��ل��ني  ط���رف  م��ن  وت��ن��ش��ي��ط��ه 
)غريب  املثل  هذا  عليهم  ينطبق  ال  وحتى 
خارج  ي��غ��رد  نفسه  ي��رى  وه��و  بيته(  ف��ي 

السرب..
ل���م ي��ش��ع��ر امل��م��ث��ل امل��غ��رب��ي أن���ه عاد 
يرى  عندما  إال  إليه  ع��ادت  أو  نفسه  إل��ى 
يؤدون  البالد  عن  غرباء  يقوده  املهرجان 
ما كان عليه أن يؤديه هو، فأصبح يشعر 
بإحساس غامض.. إنه أصبح ضيفا على 

ه����������ذا 
ضحية  األم��ر  حقيقة  في  فهو  املهرجان.. 

املنظمني الذين تخلوا عنه..
الدولي  امل���ه���رج���ان  ان��ت��ه��ى  وه���ك���ذا 
املغرب  يحصد  ول���م  مب��راك��ش  للسينما 
خاوي  خ��رج  نحاسية،  ميدالية  ول��و  منه 
التي  األفالم  حتى  املشاركة،  من  الوفاض 
ال��ل��ه( و)زيرو(  )خ��ي��ل  امل��غ��رب  بها  ش��ارك 
وتوجته  اللبناني  الفيلم  اختارت  اللجنة 

باجلائزة الكبرى.
أحمد موافي )مراكش(

محنة الفرنسيني مع اجلوع واملرض
بالديار  وج������ودي  ف���رص���ة  ان���ت���ه���زت 
ال��ف��رن��س��ي��ة ف��ق��رأت ك��ت��اب��ا م��خ��ت��ص��را عن 
 Une Histoire عنوانه  فرنسا،  تاريخ 
.Pierre Joubert :ملؤلفه de la France

أق���ول، ق���رأت ال��ك��ت��اب امل��ذك��ور أعاله 
العقل،  أفاجأ بأشياء ال يصدقها  فإذا بي 
قائلها  أن  ل���وال  ال���ب���ال  ع��ل��ى  ت��خ��ط��ر  وال 
دما  فرنسا  اب��ن  وه��و  الكتاب  مؤلف  ه��و 
فرنسا  يتحدث عن بالده  فاملؤرخ  وحلما، 
ذاك����را ال���وي���الت ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا ب���الده، 
فاجلوع والعري واملرض واجلهل والظلم 
والبروتستانت  الكاثوليك  بني  واحلروب 
وهي حروب داخلية واحلروب اخلارجية 
بني اإلجنليز والفرنسيني وبني الفرنسيني 
املقام  ذلك مما ال يتسع  إلى غير  واألمل��ان 

لذكره اآلن.
وم��ن غريب م��ا ذك��ره ه��ذا امل��ؤرخ في 
 1870 سنة  ف��ي  ب��اري��س  سكان  أن  كتابه 

ال��ث��ال��ث��ة كانوا  وع��ل��ى ع��ه��د اجل��م��ه��وري��ة 
القط  الدكاكني لشراء حلم  أمام  يصطفون 

والكلب والفأر )الصفحة 105(.
قراءة  يتعني  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ومل��زي��د 
Les Misérables  للعالم  كتاب البؤساء 
ترجمه  وال���ذي  ه��ي��ك��و«  »ف��ي��ك��ت��ور  الكبير 
إبراهيم  حافظ  النيل  شاعر  العربية  إلى 
بالقاهرة  ال��ت��رج��م��ة  ص����درت  امل���ص���ري، 
زمن  كتاب:  بالفرنسية  انظر   .1903 عام 
األخطاء:  Le Temps des Erreurs ص 
كان  ملا  مرآة صادقة  البؤساء  فكتاب   .48

عليه الشعب الفرنسي فيما مضى.
املصلحون  خاضه  مرير  كفاح  وبعد 
اآلن  ه��م  فها  حالتهم،  الله  غير  بفرنسا 
ينعمون مبا بذله آباؤهم وأجدادهم، ولذلك 
باملناسبات  احل��ف��الت  لهم  يقيمون  فهم 

وغير املناسبات.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(

»السيكوريتي« ال 
زهر وال سويرتي

إعـالنـات
تقدمي أصل جتاري كحصة عينية في 

رأسمال شركة
ملف عدد 289/ 2012

حساب رقم 20401

مبقتضى عقد عرفي مسجل ببني مالل بتاريخ 
الغيوان،  محمد  السيد  فإن   ،2012/06/27
التعريف  لبطاقة  احلامل  راشد،  مغربي، 
رأسمال  في  عينية  حصة  قدم  قد   I   91034
هذه   Ste،MJ،ELGHIOUANE sarl شركة 
الكائن  التجاري  األصل  عن  عبارة  احلصة 
 70 رقم  باعريب  الثاني جتزئة  بشارع احلسن 
احلصة  مقدم  فيه  يستغل  والذي  مالل،  بني 
املذكور مخبزة عصرية، وقد قومت هذه احلصة 
علما  درهم،   90.000 مبلغ  في  التسجيل  غداة 
التجاري  بأن املعني باألمر غير مقيد بالسجل 
وأن الشركة املستفيدة من احلصة هي بدورها 

في طور اإلنشاء.
التجاري  السجل  مبكتب  التعرضات  ستقبل 
غاية  إلى  وذلك  مالل  بني  االبتدائية  باحملكمة 

15 يوما من صدور اإلعالن الثاني.

AS 0069/12

إعالن عن بيع أصل جتاري
ملف البيع عدد : 271/ 2012

حساب رقم : 20139
باحملكمة  الضبط  كتابة  مصلحة  رئيس  إن 
االبتدائية ببني مالل، تطبيقا ملقتضيات الفصل 
 ،19.95 رقم:  القانون  التجارة  مدونة  من   83
يعلن أنه مبقتضى عقد توثيقي منجز من طرف 
األستاذة أمل وكيلي، موثقة ببني مالل، بتاريخ 
24 أكتوبر 2012، باع السيد حمية رشيد، مغربي 
 ،I 406925 :حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم
الساكن ببني مالل، حي الشرف، رقم 06، للسيد 
لبطاقة  احلامل  مغربي،  احملبوبي،  بوعزة 
التعريف رقم: IA 40655 والساكن بقصبة تادلة، 
أوالد حلسن أوالد سعيد الواد، األصل التجاري 
الكائن ببني مالل، أوالد عياد، حي الشرف، بلوك 
للبقالة واملسجل بهذه  17، واملخصص  04، رقم 
قدره  بثمن  وذلك   ،12504 رقم:  حتت  احملكمة 

300.000.00 درهم.
التجاري  السجل  مبصلحة  التعرضات  ستقبل 
باحملكمة االبتدائية ببني مالل وذلك إلى غاية 15 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
AS 0070/12
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باراك  األمريكي  الرئيس  ق��ال 
أخ���ي���را بشكل  امل��ن��ت��خ��ب  أوب���ام���ا 
عندنا  امل��وظ��ف  »إن  دمي��ق��راط��ي، 
يتقاضى مبلغا ماليا بقيمة 6000 
منها  ي��ص��رف  ال��ش��ه��ر،  ف��ي  دوالر 
له  وي��ت��ب��ق��ى  دوالر،   3000 م��ب��ل��غ 
مبلغ 3000 دوالر، ومبا أننا دولة 
نسائله  ال  وحضارية  دميقراطية 
عما يفعل بالباقي«، يؤكد أوباما.
البلد  ه���ذا  ف���ي  ه��ن��ا  ون��ح��ن 
عندنا  امل��وظ��ف  املطمئن،  اآلم���ن 
ي��ت��ق��اض��ى م��ب��ل��غ��ا  م��ال��ي��ا قيمته 
ولكنه   ، الشهر  في  دره��م   4000
نفس  ف��ي  دره���م   9000 ي��ص��رف 
دولة  أن��ن��ا  ومب��ا  طبعا،  الشهر 
ودميقراطيتنا  دمي���ق���راط���ي���ة، 
كل   �� أمريكا  ليست كدميقراطية 
نسائل  ال   �� ودميقراطيته  واحد 
نحن كذلك موظفنا احملظوظ من 

الذي  الفرق  على  يحصل  أي��ن 
هو 5000 درهم، 

وبينهم،  ب��ي��ن��ن��ا  ال���ف���رق 
الوطن  ه����ذا  ف����ي  ه���ن���ا  ن���ح���ن 
إنسان  ك���ل  ن���ح���ارب  ال��ع��زي��ز 
وهم  يفشل،  حتى  مجد  طموح 
ويحفزون  ي��ش��ج��ع��ون،  ه��ن��اك 
وينصفونه  متعثر،  مظلوم  كل 
يؤمنون  ه���م  ي���ن���ج���ح؟؟  ح��ت��ى 
ب�������إرادة اإلن����س����ان وك���ف���اءت���ه، 
ق����درات����ه، ونحن  ف���ي  وي��ث��ق��ون 
والزبونية،  باحملسوبية  نؤمن 
وال�����ع�����اق�����ات ال����رش����وائ����ي����ة، 
املبنية  العشوائية  واملنظومة 
وعلى  يسير؟  السير  ده��ن  على 
هذا،  لكم  أين  من  قانون  تغييب 
لهذا  امل��خ��ل��ص��ون  أع�����ده  ال�����ذي 

الوطن.
محمد الصغير الجبلي

ما هي إال أطروحة
من أعدائنا بلحقد عقولهم ممسوحة
قضية وطنية بلحكم الذاتي مربوحة

خاو قلوب محتجزة وذويهم مجروحة
انتهاكات وجتاوزات للعالم مفضوحة

مشكل الصحراء أمام مجالس دولية مطروحة
وطن أبوابو لكل أبناؤو مفتوحة
بكل دمقراطية وشفافية ممنوحة

سمير لعكيري )مراكش(

دميقراطيتهم ودميقراطيتنا 

بقلم:ذ. عبد الرحمان المريني

تبعا للفصل 152 من ظهير املسطرة اجلنائية، فإن اإليداع في السجن 
يعتبر إجراء استثنائيا إذا ما أمر به قاضي التحقيق، حيث أن هذا اإلجراء 
أو  الفاعل تشكل جناية  إلى  املنسوبة  األفعال  إذا كانت  إال  يتم  أن  ال ميكن 
جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية طبقا للفصل 153 من نفس 
الظهير، وال يتم أخذ هذا األمر إال بعد أخذ رأي النيابة العامة إذا كان املتهم 
ويدفع   154 الفصل  اململكة حسب  أراض��ي  مقيما خارج  أو  فرار  في حالة 
بتسلمه  إشهادا  األمر  بالتنفيذ  املكلف  العون  إلى  السجنية  املؤسسة  رئيس 
بهذا  املستهدف  املتهم  فإن   ،157 للفصل  وطبقا   155 للفصل  طبقا  املتهم 
االعتقال االحتياطي ميكنه في كل مناسبة أن يتقدم بطلب سراح مؤقت إلى 

قاضي التحقيق الذي له احلق البث فيه بالقبول أو الرفض.
وقد حدد املشرع ثمانية عشرة إجراءا من أجل التطبيق السليم للوضع 
حتت املراجعة القضائية من ضمنها على اخلصوص إذا كان الفعل يشكل 
جنحة، فإن الظنني يظل في حالة سراح مؤقت ملتزما بأن يختلف أسبوعيا 
يستلزم  ما  مع  محاكمته  انتظار  في  حضوره  ليبرر  الشرطة  محضر  إل��ى 
الوضع حتت  إل��ى  يشير  ال��ذي   160 الفصل  أم��ا  تقدمي ضمانات،  من  ذل��ك 
املراقبة القضائية، فإنه يخول للسيد قاضي التحقيق أن يلغي الوضع حتت 
املراقبة القضائية أثناء جميع مراحل التحقيق إذا لم يحترم املتهم االلتزامات 
املعروضة عليه مبقتضى األمر الصادر عنه وفي هذه احلالة يصدر ضده أمر 
باإليداع في السجن أو أمر بإلغاء القبض عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة 
مع مقارنة ذلك بكفالة شخصية أو عينية يحددها قاضي التحقيق تستهدف 

باألساس ضمان حقوق الضحية.
هذا من ناحية النصوص القانونية باختصار أما من حيث التطبيق فإن 
هناك أسبابا كثيرة جتعل قاضي التحقيق األخذ من هذا اإلجراء قاعدة عامة 

لتكريس االعتقال االحتياطي بدل جعله استثناء وذلك يتجلى في عدة أمور:
فيه  املشتبه  متتيع  ض���رورة  ه��و  ب��ه  املعمول  للقانون  تبعا  ال��ق��اع��دة   1-

بالسراح املؤقت في حني يصبح األمر بإيداعه في السجن استثناء.
-2 استنكار عدة جهات معنية بحريات العباد بضرورة أخذ إجراءات 
معاجلة  في  وطنية  مناظرة  تنظيم  طريق  عن  وذل��ك  االعتقال  ملسطرة  بديلة 

اإلشكالية السياسية اجلنائية.
-3 من ضمن هذه اإلج��راءات الوضع حتت املراقبة القضائية والعمل 
أو سحب جواز  عينية  أو  تقدمي ضمانات شخصية  تكريسه عن طريق  على 

السفر وما إلى ذلك.
-4 يالحظ أنه في بعض املناطق من اململكة املغربية %65 من املشتبه 
فيهم الذين ميرون أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق يخضعون ملسطرة 

اإليداع في السجن في معدل بنسبة %47 على الصعيد الوطني.
التحقيق في  أو قاضي  العامة  النيابة  تتخذها  التي  اإلج��راءات  إن   5-
مسألة األمر باإليداع في السجن ال تخضع ممارسة في بعض األحايني إلى 
الذي  اجلنائية  املسطرة  ظهير  من   161 الفصل  ملقتضيات  السليم  التطبيق 
يحدد ثمانية عشرة إجراءا لتصفية الوضع حتت املراقبة القضائية ألنه أصال 
ال يخضعان ألي مراقبة حني اتخاذهم مثل هذا القرار، وأمام غياب مثل هذه 
املراقبة فإن حليمة تظل على حالتها القدمية ويظل قرار اإليداع بالسجن هو 
تتكدس  سجوننا  يجعل  ما  وهذا  استثنائيا،  كإجراء  يتخذ  أن  بدل  القاعدة 
حقهم  في  األح��ك��ام  يصدر  حني  قضاياهم  في  عمليا  تبث  الذين  باملعتقلني 
فيكون ما يرمي على نسبة %70 منهم يحكم عليهم بالبراءة أو بعقوبة موقوفة 

التنفيذ أو بعقوبة حبسية أقل من األيام التي قضوها في املعتقل.
يكون  احل��ل  ه��ذا  ملثل  التحقيق  قاضي  أو  العامة  النيابة  جل��وء  إن   6-
يتحمل  بأن  للقضاء اجلالس  دوم��ا  األم��ر  ورف��ع  الشبهات  درأ  منه  األس��اس 

مسؤوليته.
على  األم���ور  وي��ع��وص  فيهم  املشتبه  ومصالح  بحقوق  يضر  م��ا  وه��ذا 
تكريس  إن  بل  الله..  يرضي  الذي  النحو  على  مهامهم  في ممارسة  دفاعهم 
حريات  على  احل��رص  وهي  النبيلة  رسالته  من  الدفاع  يفرغ  االعتقال  مبدأ 

العباد في إطار تكريس دولة احلق والقانون وهنا يكمن اإلشكال.

ما إن يحل فصل الشتاء كل سنة ويبدأ موسم البرد والثلوج 
تبدأ  ح��ت��ى  بادنا وال��ت��س��اق��ط��ات  من  املناطق  من  مجموعة 

)امل���ن���اط���ق اجل��ب��ل��ي��ة( في 
احلصار  مشاكل  مواجهة 
قبل  م��ن  عليها  امل��ض��روب 
سكان  يبدأ  حيث  الثلوج، 
ينتظرون  امل��ن��اط��ق  ه���ذه 
إلنقاذهم  احلكومة  تدخل 
وفك احلصار عليهم وعلى 

أسرهم وممتلكاتهم.
ي���ع���ي���ش���ه  م��������ا  إن 
امل����واط����ن����ون ف����ي ت���زي 
نتيشكا، وأنفكو، وأزيال 
ومعاناة  م���ش���اك���ل  م����ن 
يشيب لها الرضيع، ففي 
تزي نتيشكا هذه السنة 
الشاحنات  اص���ط���ف���ت 
وقافات  وال���س���ي���ارات 
حاملة  السياحي  النقل 
ال����ن����س����اء واألط�����ف�����ال 
بهم  وقطعت  وال��ك��ه��ول 

ال���ط���ري���ق ال���راب���ط���ة بني 
السلطات  وتدخلت  الغذائية  امل��واد  لتسوق  وورزازات  مراكش 
احمللية مبا لها من إمكانيات بسيطة ومن موارد بشرية محدودة 
والبرد  الثلج  م��ع  امل��واط��ن��ون  وع��ان��ى  عونها(  ف��ي  اي��ك��ون  )ال��ل��ه 

أزيال  في  أما  احلصار،  جراء  من  قاسية  وليالي  أياما  واجلوع 
واملنتوجات  وامل��اش��ي��ة  وال��ن��س��اء  وال��ك��ه��ول  فالصبيان  وأن��ف��ك��و 
طيلة  جسيمة  أض��رارا  تكبدوا  الزراعية، 
الثلجي  احل����ص����ار  أي������ام 
املفروض على هذه املناطق 

منذ بداية فصل الشتاء.
أم��������ام ه�������ذا ال����واق����ع 
يعيشه  ال���ذي  وامل��ؤل��م  امل���ر 
املناطق  ه���ذه  ف��ي  ال��س��ك��ان 
خ���ال ك��ل س��ن��ة إب���ان فصل 
تتنب  ال  مل��������اذا  ال����ش����ت����اء، 
قارة  استراتيجية  احلكومة 
وذلك  الوضع،  هذا  ملواجهة 
أوريكة  نفق  بشق  بالتعجيل 
مراكش  ب����ني  ي���رب���ط  ال������ذي 
وورزازات وبإحداث مشاريع 
وأزيال  بأنفكو  للدخل  مدرة 
تعيش  التي  املناطق  وب��اق��ي 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة خال  امل���ش���اك���ل 
يستطيع  حتى  الشتاء،  فصل 
التغلب  م��ن  ال��س��ك��ان  ه����ؤالء 
على مشاكلهم بأنفسهم، وذلك 

املشاريع بإجناز بنيات  وإنشاء  قوية  حتتية 
االقتصادية واالجتماعية وتسخيرها في خدمة السكان.

أوشيخ يدير )أيت أورير(

مسطرة االعتقال االحتياطي ني النصوص والتطبيق

فكي احلصار عن املناطق املعزولة أيتها احلكومة

ما هي إال أطروحة !

عام الهواال طلع من والى..
يمكن هادا عام الهوباال..!!

طلعو فيه غير من والى
جروهم من عناقهم السوق الداللة

وحطو قدامهم كمية د العلف والنخالة
وكلفوهم بقطيع هام من لحولة

طلبو منهم ايراعيوهم وايعلفوهم كبالة
باش ما ايخليوهمش ايعاودو ايفكرو 

فالمسألة
أو ايذكروهم مازال بنضال الرجالة

ألن السياسة رجعت اليوم هجالة
واوالدها األيتام اتبناوهم بعقد الكفالة

شي لبسوه بشماق وشي اعطاولو صانداال
وصبحو يتجولو أحرار كدوك الرحالة

كل مرة تلقاهم امغبرين الدربالة
يمشيو با ما ايقولو ليهم تعالى

وايرجعو راكبين كروسة ايصوگوها خيالة
ما معروفين ما عندهم حتى رخصة الحمالة

داخلينها لمساخيط غير بشهادة الدخالة
وبوسان اليدين هي شهيوتهم المفضلة
اتعلموها فلمسيد مللي كانو عاد أطفال

فهنيئا مريئا لهؤالء الغشاشة الدجالة
اللي كتبو صفحة تاريخهم في عجالة

رغم أن حالتهم ما هي حالة
اعتابرناها احنا بعدا مهزلة وبهدلة

واتمنينا من قلوبنا ترجع األمور مبجلة
كيف كانت زمان مضرب األمثال

وتصبح بين يدين المخلصين العقاال 
ايسيروها بتبصر وإمعان كأنبل رسالة

أحمد محمد العرابي )وجدة(

ســـؤال
سولني راسي؟

شكون جهض فيك لحام؟
شكون عدم فيك السؤال؟

شكون...وشكون؟
شكون كفن الضحكات؟

شكون خطف منك لفكار؟
شكون خنق فيك لحام؟

وهي ما زال تحبو مع صبيان؟
شكون زمت فيك 

كام لحق؟
وخا عينيك بدموع تنطق

ش��ك��ون خ��ل��ق ب��ي��ن��ك وب��ي��ن راسك 
فجوْه

وخاك تهرس طريق ساعه ساعه
وتمشي مع ليام مقوس

ظهرك با عكاز.
بوعتالوي تورية)برشيد(
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كثير من الكالم الملغوم الذي إعتدنا سماعه 
في كل مرة يعقد فيها حزب ما، مؤتمره ليصعد 
-وليس ليفوز - شعبوي من الشعبويين إلى 
رئاسة الحزب. بعد أن مَر الدور على حزب 
العدالة والتنمية  وعلى  اإلستقالل، ها نحن 
اليوم نسمع مثل ذاك الكالم على حزب اإلتحاد 
إسمه  آخر  شعبوي  حيث صعد  اإلشتراكي 
اليوم  الرائج  الكالم  فمفاد  الشكر.  إدري��س 
والذي يحمل أكثر من عالمة إستفهام ومعنى. 
هو لماذا أصبح اإلختيار اليوم لقيادة األحزاب، 

ينحصر في الشعبويين فقط ؟
فلعل الجواب نلتمسه في المشهد السياسي 
برمته الذي أضحى أمرا يستعصي على الفهم، 
ولعل من بين العناصر األساسية التي تجعله 
هكذا هو عنصر الركود والجمود. األمر الذي 
يحصل معه عدم التجديد وعدم إنتاجية نخب 
دماء  تجديد  شأنها  من  قوية  كاريزما  ذات 
األحزاب. وها نحن اليوم نرى ولقلة الكاريزمات 
أناس يجعلون اإلرث السياسي كأصل تجاري 
أردنا  ول��و  م��ق��دس.  ك��ش��يء  وف��ي نفس اآلن 
إخ��ت��زال ك��ل ت��اري��خ ح��زب اإلس��ت��ق��الل مثال. 
لوجدناه مختزال في عالل الفاسي. ولو أردنا  
ك��ذل��ك، اخ��ت��زال ح��زب اإلت��ح��اد اإلشتراكي 

لوجدناه منحصرا في المهدي بن بركة وعبد 
الرحيم بوعبيد وعمر بن جلون. والحاصل أن 
أمرا خالءا كهذا يمكن لنا معه أن نتصور أي 
شيء من أي واحد كيفما كان. بمعنى أنه لو 
سمعنا أن اختيارات القيادة يتم التحكم فيها 
ل��ص��دق��ن��ا ذل����ك. ف���أش���واك القنافذ  ب��ع��د  ع��ن 

تحميها.
الحرب  تدَكها  لم  لو  اليابان  أن  قيل  فقد 
واالزدهار  التقدم  عرفت  لما  الثانية  العالمية 
المواهب  تولد  فالمحنة  اآلن.  فيه  هي  التي 
التقدم. والرخاء  وتقوي الشخصيات وتبتكر 
يولد الخمول والكسل. فالشخصيات والزعامات 
السياسية المغربية التي جعلها البعض محطة 
على  الحرب  ظ��روف  كونتها  إنما  استغالل، 
اإلستعمار. فانقضت الحرب وذهب االستعمار 
ولو نسبيا ومعهما انقضت الكاريزمات. لكن 
التساؤل الذي يفرض نفسه هنا. هو: الفرق 
بيننا وبينهم. أي اليابان ومن في شاكلتها. فقد 
مر البلدان معا في نفس الظروف ولهما نفس 
المعطيات. إذن ما الذي يجعلهم ال يتوقفون. 
سافلين.  أسفل  وعدنا  توقفنا  نحن.  عكسنا 
أألننا ننسى بسهولة. أم أننا نحتاج لظروف 

قاسية أكثر؟

وحتى ال نبتعد في كالمنا هذا عن موضوع 
الشعبوية وأسباب إفرازها. فنرى أنها شيء 
السببية  والعالقة  والمعلول  العلة  تركيبي. 
التشكيلة  ه��ذه  م��ن  عنصر  فانتفاء  بينهما. 
للكل. وإال أصبحنا  المركبة يحصل االنتفاء 
في فعل العبث.من المعلوم أن الحزب السياسي 
دوره كبير في تقدم أي بلد والعكس صحيح. 
ومن الواضح أن العالقات السببية يتم التحكم 
فيها. فلو أردنا جعل حزب في مستوى معين. 
يتطلب األمر توفير وتحضير األسباب المناسبة 
نجد  المعلول  لحالة  وبالنظر  لذلك.  والالزمة 
أنه  يقال  فالدستور  ذل��ك.  أسباب  وبالنتيجة 
أسمى القوانين ولكن السمو يسمو بصاحبه 
وليس العكس. والمعنى، أن في دستورنا نص 
يطلق  ما  أو  الحزبية  التعددية  يجيز  صريح 
عليها بالبلقنة. فهل العقل يستطيع أن يتقبل 
إثنان  فيه  يتواجد  بلد،  أمور  إليه  ما ستؤول 

وثالثون حزبا وما زال العاطي يعطي.
نستطيع الجزم أن بلدا فيه أح��زاب بهذا 
الكم. لن يكون بحال مثل ما هو عليه اآلن حال 
المغرب. الفشل والركود والبلبلة. فأكبر بلد 
في العالم والذي يتحكم في العالم األن يوجد 
من  العالم  ف��ي  بلد  وأق���وى  فقط  ح��زب��ان  فيه 

الناحية اإلقتصادية الذي هو الصين يوجد فيه 
حزب وحيد. وكما يقال نحن نتكلم في السياسة 
كثيرا وال نطبقها إال قليال وهم يتكلمون في 
السياسة قليال ويطبقونها كثيرا. فالفائدة ليس 
في الكم وإنما في الكيف وفي الفعالية. وهذا 
السبب الذي هو النص الدستوري يجيز من 
حيث يدري أو ال يدري بما يمكن أن نسميه 
بحزب العائلة. فالمؤسس األول للحزب وأي 
حزب يبقى إسمه لصيق به إلى يوم يبعثون. 
األمر الذي يجعل من يختلف معه - المؤسس- 
الله  أرض  مقولة  ويطبق  يغضب  ال��رأي  في 
األشياء  بأبسط  آخر  حزبا  ليؤسس  واسعة. 
المدنية الخاص به  ويقيده في كناش الحالة 

وهكذا...
إننا اليوم في حاجة ماسة لشجاعة كبرى 
وعلى أعلى مستوى. لكي ننظر في مثل هاته 
الحالة  استفحال  في  تساهم  التي  األسباب 
فالنية  المغرب.  بلدنا  يعيشها  التي  المزرية 
الحسنة تقتضي أن نبذل الغالي والنفيس في 
ولو  والدولة.  الدين  الوطن في صالح  صالح 
التغيير  النية الحسنة متوفرة فإن أمر  كانت 

إلى األحسن لن يكلفنا الكثير.
بوز عبد الغاني )القنيطرة(

 الدستور وشعبوية األحزاب

القراء  كل  أن  الفاضل،  سيدي  علم،  على  كن 
يقرؤون  الصحفي«،  »األسبوع  لجريدة  األوفياء 
مقاالتك السياسية االقتصادية منها أو الثقافية 

الفنية.
أما بالنسبة لذكرياتك مع الفنانين المصريين 
واللبنانيين والعراقيين واآلخرين، التي تحدثنا 

فهي  واألخ���رى،  الفينة  بين  عنها 
طبعا ذكريات جميلة وشيقة، ولكن 
األسرار  م��ن  كثيرا  فيها  أن  أظ��ن 
وحب  عالقة  فمثال  بهم.  الخاصة 
الفنانة المصرية نبيلة عبيد ورجل 
نزار  المهندس  العراقي  األع��م��ال 
النقيب، خصوصا وأنها عالقة مع 

رجل متزوج وأب لعدة أطفال.
طبعا لكل شخص أسرار يحتفظ 
الناس:  عن  ويخفيها  لنفسه  بها 
عالقات غرامية، حب، صداقة متينة، 
لقاءات، مغامرات، سهرات خاصة، 
أسفار..  عائلية،  وخالفات  مشاكل 
إذا  خاصة  عليها  التكتم  يريدون 
خيانة  شرعية،  غير  عالقة  كانت 

زوجية، أو زواج عرفي..
العالم  ف��ي  الفن  عمالقة  ه��ؤالء 
ممثلون،  م���ط���رب���ون،  ال���ع���رب���ي: 
مسرحيون، موسيقيون.. نكن لهم 
ال���ح���ب واإلع�����ج�����اب واالح����ت����رام 

والتقدير.
يلعبون  والممثالت  فالممثلون 
أحسن  ويؤدونها  مختلفة  أدوارا 
أداء: أدوار المجرمين، النصابين، 
العصابات  اللصوص،  الخائنين، 
ال��خ��ط��ي��رة.. ف��ي ال��ش��اش��ة أو في 

السينما. ولكن في الواقع هم أشخاص محترمون. 
محمود المليجي مثال لقب »بمجرم الشاشة« ولكن 

على ما يحكى فقد كان من أطيب خلق الله.
فأظن أن أسرار الفنانين في ما يخص حياتهم 
تبقى  الحميمية، البد وأن  العائلية،  الشخصية، 
خاصة بهم وال يكشف عنها. هذا ال يقلل من جمال 

يسوء  ولكن  وكرامتهم،  ومبادئهم،  شخصيتهم 
إليهم شيئا ما، ألن لديهم معجبون ومعجبات في 

كل األعمار، ويمثلون لهم مثال وقدوة وحلما.
الكريم  األستاذ  ال��رأي،  يشاطرني  أن  أتمنى 

رمزي، إن كنت على صواب وإال فمعذرة.
نجيبة بزاد بناني )الرباط(

هل ننتظر إصالح التعليم حملارة الفساد ملاذا ال تهتم وزارة 
الحكومة األوقاف املؤذنني ؟ ف���ي  وزي����ر  أدل����ى 

مؤخرا بأن محاربة الفساد، 
هو  الرئيسي  مدخلها 

المنظومة  إص������الح 
التربوية، وذلك بإعادة 
المناهج  في  النظر 
يرى  أال  الدراسية. 
أن  م����ع����ه  ون�����ح�����ن 
يتجاوز  ال���ف���س���اد 
المنظومة التعليمية، 

ي����س����ري في  وه�������و 
عموديا  ال��م��ج��ت��م��ع 

كذلك  وه�����و  وأف���ق���ي���ا، 
أنتجت  تاريخية  صيرورة 

في  التفنن  من  كبيرا  تراكما 
ممارسة الفساد، كالرشوة والصفقات 

المشبوهة والسرية؟
المنظومة التعليمية في بالدنا، تحتاج هي 

كذلك إلى محاربة الفساد قبل 
إصالح مناهجها، التي ال 
تستدعي التغيير، بحيث 
أن هناك مناهج تربي 
على محاربة الفساد، 
ك����ت����دري����س م�����ادة 
ال���������ت���������رب���������ي���������ة 

اإلسالمية.
القيم  إنتاج  إن 
النبيلة التي تساعد 
على احترام اآلخرين، 
وإشاعة الديمقراطية 
اإلرادة  وت���س���ت���ل���زم 
الحقيقية  ال��س��ي��اس��ي��ة 
جميع  لتشخيص  والصادقة 
ال��ف��س��اد وإع���ط���اء وصفة  م��ن��اب��ع 

لمحاربتها.
محمد أحلوالي )الرباط( 

من األمور غير العادلة التي قامت بها وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية أنها زادت في 
رواتب األئمة في العام المنصرم 300 درهم، 
التغطية  من  واستفادوا  لألوقاف،  التابعين 
الصحية، بينما المؤذنون لم يستفيدوا لحد 
تعترف  ال  ال������وزارة  ف��ه��ل  ش����يء؟  م���ن  اآلن 
بالمؤذنين؟ وإال لماذا تم إقصاؤهم وحرمانهم 
من الزيادة في رواتبهم؟ لماذا تقوم الوزارة 
ال��زي��ادة في  بالتمييز بين اإلم��ام وال��م��ؤذن؟ 
األجور يجب أن تعم الجميع، فالمؤذن يقوم 
بدور مهم في المسجد والوزارة ال يخفى عليها 
هذا األمر. فأغلب المؤذنين مستائين من هذا 

التصرف.
فاتقوا الله في المؤذنين.

أبو نزار الرملي )تطوان(

كلمة إلى الصحفي رمزي صوفيا

بقلم:
مصطفى الطريبق

-1 الرشوة فساد 

وإفساد:
ال���رش���وة ب��ف��ت��ح ال���راء 
يدفعه  م��ا  ه��ي  وكسرها، 
الظالم ألخذ حق ليس له، 
بواسطة  أن��ه  ذل��ك  معنى 

ال��رش��وة ي��ت��م ت��ف��وي��ت ال��ح��ق ع��ل��ى صاحبه، 
دون  على منصب  الحصول  يتم  وبواسطتها 
صاحب  حرمان  ويمكن  استحقاق،  أو  أهلية 
ي��دف��ع رشوة،  ل��م  ألن��ه  واالس��ت��ح��ق��اق  األهلية 
والرشوة لغة مأخوذة من »الرشا« أو الرشاء« 
البئر  في  ندليه  ال��ذي  الحبل  أو  الدلو  وه��و 
للحصول على الماء، فالراشي حينما يدفع أو 
يقدم رشوة إلى حاكم مثال، فهو يريد أن يصل 
إلى ما يريد بسبل خسيسة دون أن ينتبه أنه 
من  الحقوق  أصحاب  ويحرم  ال��ع��دل،  يعطل 
حقوقهم، ويقوم بعمل حقيقته فساد وإفساد 

وقد رأى العلماء أن الرشوة ثالثة أنواع:
النوع األول: محاولة أخذ الشيء بغير حق، 
وذلك كدفع رشوة لحاكم أو صاحب منصب، أو 
مسؤول للحصول على شيء من غير وجه من 
الجمارك  في  لموظف  أو  االستحقاق،  أوج��ه 
لترويج سلعة فاسدة أو مهربة أو ممنوعة، أو 
من أجل أخذ مناقصة، أو للجنة مكلفة بمباراة 
للنجاح، ويضيع بذلك عدد كبير من المستحقين 

والمستحقات.
النوع الثاني: دفع رشوة لتفويت حق على 
أو  الغيرة  أو  االنتقام  أج��ل  من  إم��ا  صاحبه 

الحسد.
النوع الثالث: دفع رشوة لتولي منصب.

الراشي  كلها  الثالثة  األقسام  في  ويدخل 
والمرتشي والرائش، وكلهم ملعونون عند الله، 
البالد،  ف��ي  ال��ب��الء  رأس  ه��م  الثالثة  ف��ه��ؤالء 
وبسببهم انتشرت الرشوة في المغرب، وأصبح 
القضاء عليها أمرا يستعصي على المسؤولين، 
المواجهة  مواجهته  الصعب  من  أصبح  كما 
الفاصلة. ويكفي أن نذكر أن التقرير السنوي 
الذي أعدته الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة 
الرشوة  تفاقم  أك��د   2011/2010 لسنتي: 
وامتدادها نحو التوسع في مختلف مجاالت 
الهيأة  هذه  أع��ادت  وقد  العام،  الشأن  تدبير 
منها  أسباب  إلى  وتوسعها  الرشوة  انتشار 
بإرساء  الكفيل  االستراتيجي  البعد  غياب 
سياسة مكافحة الفساد، وذلك ما يؤدي بالمغرب 
إلى سمعة سيئة وإلى الدرك األسفل في موقعه 
بين الدول من حيث سلم النزاهة، وإلى تصنيفه 
في مقدمة الدول ذات السمعة السيئة في هذا 
الباب، وقد أظهر الجمعويون والمسؤولون عن 
الرشوة  ذي���وع  أن س��ب��ب  ال���رش���وة  م��ح��ارب��ة 
وتفاحشها يعود ألسباب كثيرة منها: ضعف 
المساءلة وعدم إعطاء الحساب وصعوبة ولوج 
المواطنين إلى المعلومات وعدم فعالية آليات 
العمومية والصفقات  المقاوالت  الرقابة على 
المبرمة، وعدم فعالية آليات الوقاية والقصور 
الحياة  وشفافية  نزاهة  مجال  في  الحاصل 
السياسية واإلدارية واالجتماعية. وعدم مراقبة 
من  فيها  يجري  وما  عنها  المعلن  المباريات 
تالعب وتدليس وضياع لعدد كبير من الشبان 
استحقاق،  ودون  كفاءة  دون  هم  من  وقبول 
وكفى ما يحكيه الشبان عن هذه المباريات من 
إلى  وت��دع��و  األج��س��ام  ل��ه��ا  ع��ج��ائ��ب تقشعر 
الحسرة، حيث يشاع بينهم أن هذه المباريات 
تنظم حقا بين الفينة واألخرى، ولكن أغلبها 
يكون النجاح والقبول فيها على الشكل التالي: 
%80 رشوة، و%15 قرابة وزمالة وتوصيات 
%5 عن جدارة واستحقاق، وإذا كان األمر كذلك 
هذه طامة كبرى يجب التصدي لها بكل صرامة 
ومعاقبة شديدة للمرتشين والمتالعبين. ألنه 
إذا كان واقع الرشوة على هذا المنوال فإنه 
يهدد البالد في تعايشها السلمي ويشكل خطرا، 
مباريات  لمراقبة  خطة  وضع  من  البد  ولهذا 
أن  والغريب  ذل��ك،  في  التدقيق  مع  التوظيف 
على  للقضاء  الجهود  بعض  يبذل  المغرب 
الرشوة، والجمعيات االجتماعية تقوم بأعمال 
ج��دي��رة ب��اإلش��ادة، وم��ع ذل��ك الزال���ت الرشوة 
يخشون  وال  أصحابها  يتعظ  وال  متفاحشة، 
العقاب الذي ينالهم يوم الحساب، وال ينتبهون 

إلى اإلسالم وموقفه الحازم من الرشوة.

الرشوة من منظور 
الشرع والقانون

انتهى

كنت ومازلت أتتبع باهتمام متميز كتابات الصحفي 
بجريدة  القلب«  »من  القار  عموده  عبر  صوفيا  رم��زي 

األسبوع الصحفي، لما تحمله في 
في  طليعي  إس��ه��ام  م��ن  طياتها 
والثقافية  ال��ف��ك��ري��ة  ال��ت��وع��ي��ة 
أن  إال  ل��ل��ق��ارئ،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
بالعدد  األخير  للمقال  ق��راءت��ي 
 2012 دجنبر   20 بتاريخ   720
عبيد  ن��ب��ي��ل��ة  ال���ف���ن���ان���ة  ح�����ول 
االمتعاض  من  بنوع  أصابتني 
واالشمئزاز، ولم يكن مصدر ما 

أصابني هو تصريحات الفنانة نبيلة عبيد حول قصة 
والتي ظلت  النقيب  نزار  العراقي  األعمل  لرجل  حبها 
محافظة عليها طي الكتمان تلبية لرغبة حبيبها، بل إن 
مصدر االمتعاض هو تورط صحفي من العيار الثقيل 
في إفشاء سر عاطفي ألحد أصدقائه والنبش في حياته 
الخاصة، معلال هذا التصرف بما قاله في الفقرة األخيرة 
من المقال وقد جاء فيها ما يلي »واليوم بعد أن انتقلت 
حرم صديقي نزار النقيب إلى جوار ربها، فقد آن األوان 
حبيبها  على  عبيد  نبيلة  ف��ن  وع��ش��اق  ال��ق��راء  ألع��رف 

الحقيقي، ولن يسعني سوى االعتذار لصديقي الدائم 
نزار على كشفي لهذا السر الذي لم يعد هناك ما يدعو 
إلخفائه«. أي اعتذار هذا الذي قدمت يا سيد رمزي؟! 
اإلق���دام على  ك��ان عليك قبل 
إفشاء سر صديقك من حياته 
حرمه  في  تفكر  أن  الخاصة 
وزوجته الراحلة، وأن تراعي 
نفسية وسمعة أبنائه وأحفاده 
وكل من يرتبط مع أسرة نزار 
فلو  دم.  عالقة  أو  بمصاهرة 
أقدمت الفنانة نبيلة عبيد على 
بنزار  ع��الق��ت��ه��ا  س���ر  إف���ش���اء 
النقيب لكان أمرا عاديا وطبيعيا، ولكنها بقيت محافظة 
على عهدها لنزار بالتكتم على هذه اآلصرة، وتركت أمر 
إفشائها لصديق عزيز لم يحترم روح الزوجة الراحلة، 
ولم يقم أي اعتبار لسمعة األبناء واألحفاد. الواقع أنني 
وأنا أقرأ المقال وأعيد قراءته لمرات لم أستطع التوصل 
إلى سبب هذا التورط الذي أدى إلى كبوة جواد أصيل 

زاغ فارسه عن مضماره.

»من القلب« إلى األستاذ صوفيا

إدريس بوطور )آسفي(
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الى قرائنا 
ومراسلينا األعزاء

نرجو منكم أن تعتادوا على مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني اخلاص باجلريدة حتى 
نتمكن من معاجلة و نشر مقاالتكم في أحسن الظروف، وإليكم البريد اإللكتروني:

alousbouea@gmail.com

أكبر وأقدم ممثلة
ال هي : فاطمة الركراكي )أوفيلى في هملت( لويليام شكسبير 
)المعمورة 1969-1971(، وال هي أمينة رشيد )اإلذاعة المغربية(، 
وال هي فاطمة بن مزيان )اإلذاعة( وفرقة فنوان )أنور الجندي(، 
وال هي حبيبة المذكوري )رحمها لله()اإلذاعة(، وال هي خديجة 
جمال )المعمورة 1958(. هي من هي: يا سادة يا كرام يا عشاق 
الخشبة.. والمتتبعون للحركة المسرحية من زمان.. هي: الحاجة 
فاطمة عصفور.. التي جاءت سائحة في عز شبابها 18 سنة من 
ألمانيا.. بعد مغادرتها الباخرة من ميناء طنجة الدولية آنذاك.. 
وهي تبحث عن فندق بشوارع طنجة، فوجدت نفسها في شارع 
األمم )اليوم( بين جمهور غفير يتفرج على تصوير شريط أمريكي 
»رجل طنجة« )L’Homme de Tanger(، بطولة: ستيوار 
تتمتع  األلمانية  الشابة  ه��ذه  جلست  لوبيز.  وتينا   – كروجني 
الواحدة زواال.. فانصرف  الذي طال حتى  التصوير  بمشاهدة 
الجمهور.. وبقيت صاحبتنا جالسة على الرصيف تراقب المحافظ 

العام Regisseur، يوزع الغذاء على الطاقم التقني والفني..
لحظة أخرجت سوندويش جاءت به من الباخرة.. فرآها رجل.. 
من ضمن الطاقم التقني.. مغربي اسمه محمد عصفور.. رآها 
جالسة لوحدها.. عزت عليه وتقدم نحوها، مرحبا بها، فردت عليه 
العربية  الفرنسية وال  يعرف ال  بالفرنسية، وعصفور ال  التحية 
الفصحى، يعرف الدارجة فقط.. أذهله جمالها وبساطتها وهي 
سندويس  ألك��ل  يستعد  وه��و  بجانبها  جلس  السندويش  تأكل 
السينما مع علبة كوكا كوال.. أيام زمان ما أحالها.. قدم عصفور 

كوكا كوال إلى الفتاة الجميلة، فقبلتها بصدر رحب.
وهنا بدأت قصة أب السينما المغربية وفتاة ألمانية الجميلة. 
بعد الغروب رحل فريق الفيلم ورحل عصفور مع عصفورته التي 

قبلت الدعوة وهي مازالت تبحث عن فندق تنام فيه.
مرت سنة على هذا اللقاء العجيب.. وعادت األلمانية الجميلة 
إلى المغرب.. وفي الدار البيضاء.. بدأت تبحث عن عصفور.. 
محمد عصفور  حياة  ب��دأت  هناك  تزوجا..  وبعد شهر  التقيا.. 
مسيرته السينمائية بمساعدة الحاجة فاطمة عصفور التي دعمته 
ماديا ومعنويا وساعدته على الكتابة والقراءة.. وأنجبت منه 5 

فتيات و2 طفلين.. بحي الرميطاج بالدار البيضاء.
توفي عصفور سنة 2005 وبقيت اللة فاطمة عصفور لوحدها 
تحت رعايتها أصغر بناتها تعيش في فيال جميلة جدا بمدينة 
الجديدة بالحي الصناعي طريق آسفي مراكش، هي اليوم في 
سن 86 سنة.. ال تغادر فيالتها، إال لنزهة مرة كل أسبوع على 
شاطئ الجديدة وباعة الورود والنباتات.. صحبة ابنتها ياسمين. 
مات عصفور رحمه الله وترك عصفورته التي لم يفكر ال النداي 
السينمائي وال حتى المركز السينمائي المغربي في تكريمها مع 
أنها مثلت 10 أفالم قصيرة وفلم طويل، وكانت مصورة وممثلة 

ومتابعة لجل أعمال عصفور.. أب السينما المغربية.
فاطمة عصفور هي اليوم في دار النسيان، وكلما زرتها تقول 
لي: السي مصطفى: أنا حامدة الله.. والسي محمد الزال يناديني.. 
قائال: احتفظي بمعداتي السينمائية حتى ال تضيع كما ضعت، 
ولم أحقق ما كنت أحلم به.. هذه وصيتي إليك يا أعز فنانة توجت 

58 و59  بكاميرات  وأفالمي  حياتي 
التي جائتني كهدية من بلدك ألمانيا 

أيام عز السينما.
أملي أن تحظى اللة فاطمة عصفور 
يوما بتتويج وتكريم، تقديرا لها ألنها 
أول وأكبر وأقدم ممثلة مغربية والله 

سبحانه ولي التوفيق.
- سنة سعيدة -

مصطفى منير

تروج جمل بشكل مكثف وسط المجتمع المغربي 
هذه السنين األخيرة وسط الفئة المثقفة وغيرها 
كما  بالمدن  والنساء  الرجال  استثناء.عند  بدون 
حيث  من  مفهومة  غير  اعتراضية  جمل  بالقرى. 
عند  بالشارع  يقال  ما  مثل  والمضمون  المعنى 

الحوار والمناقشة.
استيل  عندي  »أن��ا  أو  فدماغي«  أوروب���ي  »أن��ا 

كاوري« أو »لي تربية فرنسية«.
جمل لبساطتها تبدو مخيفة ولسذاجتها تبدو 
غريبة، ونحن المستمعون لمثل هذه الجمل الدخيلة 
وسلوكيات  المحلية  العربية  لغتنا  قاموس  على 
حياتنا اليومية نتساءل باستمرار. هل ما نسمعه 

من تشبيه ولغو في الحديث هي جمل صحيحة
مفيدة واقعية أم هي تعابير ذات دالالت ومعاني 
منطقه  له  محافظ  مجتمع  وس��ط  مضبوطة  غير 
الخاص في طريقة الحكي واالقتباس.؟ أم أن الناطق 
والمروج لمثل هذه الجمل غير قادر على التمييز 

بين الشيء المنطوق ومغزاه اللغوي.؟
أروبي  »أنا  ما معنى  بتدقيق  افهم  أن  حاولت 
القيم  حيث  وم��ن  المعنى،  حيث  م��ن  ف��دم��اغ��ي« 
والحضارة المغربية واإلنسانية التي لها ما لها 
من أسس ومبادئ ال تمحى. فالناطق بمثل هذه 
التميز وسط مجتمعه أو  الجمل فقط يبحث عن 
باألحرى عن ذاته الغائبة وسط محيطه .أو ربما 
في إطار البحث عن أسلوب جديد في الحياة ووسط 
والتقليد  التشبيه  فخ  في  يسقط  والضياع  التيه 
ما  ال��خ��ص��ال  م��ن  ل��ه  مسلم  مغربي  ان��ه  وينسى 

تطرب.
فبعجرفة قال الرجل: أنا أوروبي فدماغي.

سمعت هذه الجملة من رجل تبدو عليه مالمح 
عربية مغربية وذو ثقافة وصاحب خبرة والتزام 
تأسفت ألنه لم يقل ولم اسمع منه على األقل. أنا 
عربي مسلم ذو أخالق ومبادئ بها يحافظ على 
لكن لجهله  والديني.  الحضاري  أصله ومستواه 
استغرب في وطنه وتملص من هويته وهو غافل 

بوعي أو ال وعي عن ما يقول
الجمل  ه��ذه  مثل  ي��ق��ول  لمن  م��رش��د  م��ن  فهل 
مغربي  ع��رب��ي  ن  يكو  أن  ي��خ��اف  أم  السخيفة؟ 

فدماغو؟
يبحث بقصد عن اآلخر داخل ذاته داخل عقله 

فأي ضرب من الجنون هذا؟
باستنكار أرفض مثل هذه الجمل واشطب عليها 
باللون األحمر، ألنه ليس هناك ميزة بين هذا وذاك 
ف���دم���اغ. إن���م���ا ه���ن���اك س���ل���وك واخ���ت���ي���ار تربية 

واحترام.
وإن كنت ال أدري ما المقصود بالدماغ لغويا 
عند أصحاب هذه الجمل فأنا أطرح السؤال: هل 
لقيط  مصطلح  هو  أم  الفكر  أم  العقل  به  يعنون 
ضعيف افتراضي يراد به تفكيك الذات المغربية 
عن الجسد. أو باألحرى تفكيك الروح عن العقل 
واحدة  في شخصية  المتضادة  الثنائيات  لتبرز 
تعيش االنفصال الفعلي ما بين المتخيل اللغوي 

والواقع. 
بحيث يصبح الناطق لمثل هذه الجمل المشارة 
إليها أعاله مثل. »الفاكهة لملقمة«. ليس لها أصل 
وال فرع. تتعايش وال تعيش مع محيطها الذي ربما 
هو في حاجة إلى إصالح وتخليق فعلي ال هروب 

فردي من مرجعية المسؤولية اللغوية.
المشكلة ليست في اختيار استيل موضة التفكير 

والحياة.
لكن أي نمطية نحن لها مؤيدون ؟ المشكلة هنا 
أكبر من االختيار االمر هنا نوع من الترويج لثقافة 
مغلوطة لثقافة حربية تسلب منك لباسك الثابت 
فيك بالوراثة. لباسك المغربي الذي ال يباع حسب 

المزاج.
ولمحاربة السائد والمسموع من لغو  الكالم

يمكن محاربة  ك��ي��ف  ال��س��ؤال  ط���رح  م��ن  الب���د 
الحال؟

هنا ربما تكون عملية تحسيس اآلخر المخدوع 
السليم  اختياره  لتنوير طريقة  أجدر طريقة  هي 
مادام يحيى بوطن عربي مغربي. له أسس ومقومات 

ومبادئ ال تخفى عن احد.
الضعيفة  الشخصيات  وحتى نساند أصحاب 
التي تلهث وراء السراب..البد من تقوية إيمانها 
ومساندة طموحها الالمشروط في الحياة. وبلورة 
أفكارها وتصحيحها من حين آلخر حسب معطيات 

ومستلزمات اللحظة المعاشة.
فتيحة زريعي)الرباط(

»أنا أوروي فدماغي«

»قاليك الدستور«
إال  املغربي  الشعب  أفراد  من  فرد  كل 
فقط  تطبيق  الصبر  بفارغ  وانتظر 
الدستور  بنود  من  كل  وليس  بعض 
اجلديد الذي وافق عليه الشعب املغربي 
أن  علما  يقولون،  كما  جدا  عالية  بنية 
مغايرة،  آراء  لهم  كانت  املغاربة  أغلب 
وظللنا  العتبة  هذه  جتاوزنا  أننا  إال 
بسيطا،  ولو  ملموسا  تغييرا  ننتظر 
باءت  انتظاراتنا  األسف  مع  ولكن 
إلى  يحتاج  ال  بلد  فاملغرب  بالفشل، 
يحتاج  ما  بقدر  الدستوري  التغيير 
أغلب  عقول  في  اجلذري  التغيير  إلى 
كلمة  األخالقي  الوعي  وإن  مسيريه، 
القليل،  معناها  وفهم  الكثير  بها  نطق 
في  أماكنهم  اندثرت  أشخاص  وطبقها 
زمننا هذا، وإن قمنا بإطاللة على أحد 
يعطي  بندا  الدستور سنجد  هذا  نقاط 

النقابي  العمل  مبمارسة  للعامل  احلق 
بكل حرية وننظر اليوم ليس باملقصود 
وإمنا بوجه الصدفة لتفقد حالة العمال 
مع البند اجلديد للدستور لنجد املناطق 
مجموعة  األقاليم  مبختلف  الصناعية 
أبوابها  على  علقت  قد  الشركات  من 
النقابي،  مكتبها  طرد  تستنكر  الفتات 
نفسه  لطرح  األبرز  السؤال  يأتي  وهنا 
إذا  اجلديد  الدستور  أهمية  مدى  ما 
طرف  من  استعبادا  نعيش  الزلنا  كنا 
الشركات املشغلة التي ترى في نفسها 
أرادت  كيفما  العمال  في  تتحكم  سلطة 
فظيع  صمت  وسط  شاءت  ووفقما 
ألصحاب البذالت وربطات العنق الذين 
بإعالء  األيام  من  يوم  في  وعدا  قدموا 

احلق وإزهاق الباطل.
يوسف بنعزون )القصر الكبير(

الوظيفة  وزارة  بها  تقوم  التي  التحسيسية،  الحملة 
العمومية وتحديث اإلدارة، في هذه األيام، عبر الملصقات 
والوصالت اإلشهارية في وسائل اإلعالم السمعية البصرية، 
من أجل الحد من إستفحال ظاهرة الرشوة، بالنظر إلى 
تفاقمها وإنتشارها كفيروس خطير، في المجتمع المغربي، 
مبادرة محمودة، برأي الكثيرين، بحيث ال يمكن لعاقل، أن 
يجحد المجهودات، التي تقوم بها الوزارة المعنية، للحد 
من هذا الفيروس الفتاك، الذي أصبح يفرض نفسه، بقوة 
والمؤسسات  اإلدارات  ف��ي  ال��م��ع��اش،  ال��ي��وم��ي  ال��واق��ع 
اتجاه  بواجبها،  تقوم  أن  المفروض  من  التي  والهيئات، 
المواطنين، لكنها تسير وفق منطق »دهن السير يسير« 
وغيرها من األساليب غير الشريفة، التي تجبر المواطنين 
على ركوب قطار »الرشوة« ضدا على قناعاتهم ومبادئهم 

الشخصية. وألن األمر استفحل بشكل كبير، وبات يشكل 
أمرا واقعا، لم يعد أمر السكوت على مثل هذه الظواهر، 
في دولة الحق والقانون، أمرا مقبوال، من طرف الجهات 
المعنية، بمحاربة الظاهرة، وذلك بدق ناقوس الخطر، عبر 
الحمالت اإلشهارية والتحسيسية، لتوعية المواطن بحقوقه 
في  والشفافية  الفرص  تكافؤ  لتحقيق  وك��ذا  وواجباته، 
اإلدارات والمؤسسات العمومية في عالقتها مع المواطنين. 
ترحيبا  ولقيت  مسبوقة،  وغير  محمودة  م��ب��ادرة  وألنها 
وإستحسانا، من طرف الجميع، إال أن طرحها، في هذه 
الظرفية بالذات وبهذا الشكل، يطرح عدة إشكاليات وأسئلة، 
لعل أبرزها : هل الحمالت التوعوية وحدها تكفي للحد من 
إستفحال الظاهرة ؟خاصة إذا إتفقنا، بأن النوايا الحسنة 
وحدها ال تكفي... فالرشوة، كغيرها من الفيروسات الفتاكة، 

التي أصبحت تنخر المجتمع المغربي، ما كانت لتستفحل 
للترعرع في  لم تجد األرضية، خصبة  لو  الشكل،  بهذا 
مجتمع، غاب فيه الوازع الديني والقيم األخالقية والدينية، 
جرفتها  التي  وسلوكاتهم،  معامالتهم  في  األف���راد،  عن 
اإلغراءات المادية وعصر الكماليات واإليتيكيت، التي زادت 
األمر، إستفحاال بالنظر إلى محدودية اإلمكانيات الفردية 
والطموحات الجارفة، في مجتمع اإلستهالك. ما أصبح 
السلبية،  اإلجتماعية  الظواهر  من  الكثير  معالجة،  أم��ر 
»األسرة،  من  اإلجتماعية  التنشئة  إستحضار  يستدعي 
الشارع، وسائل اإلتصال  المدرسة، اإلعالم،  المسجد، 
الحديثة«، ليقوم كل بدوره، في تربية جيل، قادر على مقاومة 

اإلغراءات المادية، بثقافة القناعة. 
علي مسعاد

النوايا احلسنة وحدها ال تكفي ...

يوميات فنان

اإلنسان  فبداية  ونهاية،  بداية  شيء  لكل 
عالم  إلى  واالنتقال  الموت  ونهايته  الحياة 
بداية  له  كانت  فيه  ما  بكل  والكون  اآلخ��رة. 
عندما خلقه الله وأبدعه وستكون له نهاية عند 
أن  يمكن  ما  أو  العالم  ونهاية  الساعة  قيام 
نسميها بظاهرة االنقالب الكوني، عندها تنشق 
السماء وتزلزل األرض وتفجر البحار ومن شدة 
ب��ال��ذع��ر والهلع  ال��ه��ول س��ي��ص��اب اإلن��س��ان 
»يا  وتعالى:  سبحانه  الحق  يقول  والذهول، 
أيها الناس إتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عما  ك��ل مرضعة  ت��ذه��ل  ت��رون��ه��ا  ي��وم  عظيم 
وترى  حملها  حمل  ذات  كل  وتضع  أرضعت 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب 

الله شديد« )سورة الحج اآليتان 2-1(.
وثيق  ارتباط  لها  الساعة  قيام  مسألة  إن 
بعقيدة المسلم وإيمانه ألنها جزء من اإليمان 
بالغيب ومتى ستكون الساعة، فإن علم ذلك 
عند الله خالق الكون إذ ال يستطيع أي مخلوق 
هذا  ك��ان  كيفما  الغيبي  ال��س��ر  ه��ذا  معرفة 
المخلوق ملكا مقربا أو نبيا مرسال يقول الله 
سبحانه وتعالى: »إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما في األرحام وما تدري 
ت��دري نفس بأي  م��اذا تكسب غدا وما  نفس 
أرض تموت إن الله عليم خبير« )سورة لقمان 
اآلية 34(.وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن الساعة في حديث جبريل فكان جوابه: »ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل« إنه جواب 
بليغ يضع حدا لكل التكهنات وكل ما قد يروج 

له الجهلة من خرافات وإشاعات.
متى  وس��ل��م  عليه  ال��ل��ه  وم���رة سئل صلى 
الساعة؟ فقال للسائل: »ماذا أعددت لها« ألن 
المطلوب هو االستعداد أما متى ستأتي فإن 
ذلك عند العليم الخبير وأنها آتية ال ريب فيها 
ع��الم��ات صغرى  ل��ه��ا  وأن  آج���ال  أو  ع��اج��ال 

وعالمات كبرى تسبقها. فمن عالماتها الصغرى 
»إذا  الحديث:  ففي  األمانة  كضياع  ظهر  ما 
أن  ومنها  الساعة«  فانتظر  األم��ان��ة  ضاعت 

يتطاول الناس في البنيان..
فهي  تظهر  لم  التي  الكبرى  عالماتها  أما 
السالم  عليه  المسيح  ونزول  الدجال  خروج 
الدابة  وخ��روج  مغربها  من  الشمس  وطلوع 
من  مؤخرا  له  الترويج  تم  ما  العظيمة..وإن 
طرف علماء غربيين عبر وسائل اإلعالم الهدف 
منه إثارة الفتنة وزعزعة عقيدة بعض ضعاف 
اإليمان، فحسب اعتقاد هؤالء فإن قيام الساعة 
ونهاية العالم سيكون في يوم الجمعة الواحد 
ونحن   2012 دجنبر  شهر  م��ن  وال��ع��ش��ري��ن 
وإيماننا  الصحيحة  عقيدتنا  لنا  كمسلمين 
الصادق بما جاء في القرآن الكريم الذي ليس 
فيه نقص أو تحريف، فال يجب أن نقبل لهذا 
ونصدق كل اإلشاعات والخرافات التي يروج 
لها هؤالء سواء كانوا وثانيين كشعب المايا 
أو من أتباع بعض الديانات كما يدعون أو من 
علماء الغرب وغيرهم، ألن ديننا الحنيف جاء 
بما يكفي وأجاب بما يشفي ووضح كل السبل 
فالساعة  وعقيدتنا  بإيماننا  يتعلق  ما  وكل 
علمها عند الله وهي من الغيبيات التي خص 
الله بها نفسه فكيف يدعي البعض معرفة ذلك؟ 
وإن الذي يدعو إلى األسف واألسى أن تروج 
مثل هذه الخرافات بين أبناء المسلمين وفي 
هي  ت��ك��ون  أن  ال��م��ف��روض  المسلمين  ب���الد 
للحائرين  ال��ط��ري��ق  ينير  ال���ذي  ال��م��ص��ب��اح 
المسلمين  أبناء  من  الكثير  لكن  والتائهين، 
إلى  الفتن  ري��اح  وساقته  التيار  مع  انجرف 
مستنقع الجهل والضالل حتى أصبح ما يعرفه 
عن أهل الفن والرياضة أكثر مما يعرفه عن 

دينه وعقيدته وتاريخ آبائه وأجداده.
جد بوشتى )الرباط(

القرآن الكرمي ونهاية العالم
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قالت طفلة ناعمة
كنت حاملة

وعلى الدراسة عازمة
عساني أكون عاملة
أو ركيزة داعمة..
ولظروف داهمة
جيئ بي هائمة
كخادمة دائمة

إلى أسر غاشمة
لها وجوه واجمة

وأجواء قامتة
وقاذفات راجمة !!
ويا لسوء اخلامتة
فاليوم أنا خادمة
وقد أكون ناقمة

وعلى الضمائر النائمة
تقع الالئمة..

الكالم الموزون

>  أبو أزهار )الرباط(

14نفحات من سيرة الذات

بقلـم:
حسن الجندي

بدأنا فعال نشعر بالتغير في 
ملا  والفهم،  والسلوك  املنهج 
بني  شاسع  فرق  من  وجدناه 
واملدرسة  »احلضار«  الكّتاب 
احلديثة. فالتكّدس في حجرة 

املواسني،  بحي  الشرفاء  درب  داخ��ل  ضيقة  واح��دة 
 ، للعب  بهيج يضم ساحة  رح��ب  فضاء  إل��ى  حت��ول 
جتلب  نوافذ  لها  وانتظام،  بنظام  ندخلها  وأقسام 
ال��ن��ور وال��ه��واء وت��ط��رد الكآبة وت��وف��ر ب��دل حصير 
الذي ال يتغير حتى تذوب أرضيته وتتقطع  الكتاب 
مبنضدة  ملتصقة  لتلميذين  تتسع  كراسي  حباله، 
»ُدواية  مصير  من  امل��داد  محبرة  حلماية  ثقبا  توفر 
وتلطخ  حركة  بأبسط  تنقلب  كانت  التي  السمخ« 
املجلس والثياب. وأستعيض عن قلم القصب، الذي 
بريشة معدنية.  قطراته،  تكن جالبيبنا تسلم من  لم 
فاملسطرة  وأدوات��ه،  أساليبه  تغيرت  التأديب  وحتى 
تنوب عن مسوطة مفتولة من أوراق أكمام النخيل، 
بقضيب  املتوكي  محماد  السي  الفقيه  وشحطات 
األذنني  ق��رص��ات  ف��ي  مختزلة  أص��ب��ح��ت  ال��زي��ت��ون، 

بأصابع املعلم السي بوعبيد.
أي���ام »احل���ض���ار« بوضع  الفقيه  م��ن  ن��س��ت��أذن  ك��ن��ا   
صوت  إص���دار  و  الشفتني  على  )السبابة(  األص��ب��ع 
احتكاك اللسان باللهاة ، حتى نأخذ اإلذن باخلروج 
مكان  من  خطوات  بعد  على  احلاجة،  قضاء  لغرض 
الدرس، متقرفصني لنجنب ثيابنا كل »طرطشة«. أما 
باملاء  ُمزود  للتالميذ مرحاض  فقد غدا  املدرسة،  في 
للنظافة وال��ش��رب ف��ي وق��ت االس��ت��راح��ة احمل��دد بني 

حصة وحصة.
تالمذته  ارت��ب��اط  الغيغايي  األس��ت��اذ  ُي��ق��وي  وحتى   
التي  احلسنية  للكشفية  ف��رع��ا  أس��س  مبدرستهم، 
كنت أسمع عنها فقط من موالي الزكي، ابن عبد الله 
ابراهيم، عندما كان يتحدث لي عن شغفه بها ومتعة 
قائدها  وعن  اجلميلة،  العسكرية  وحلتها  رحالتها، 
الدائم على  موالي عمر السعدي، وكذلك عن فضلها 
واالعتماد  اخلير  بفعل  التزامها  و  والعقل،  اجلسم، 

على الذات، وصنع الشيء من ال شيء.
وفي مدرسة الفرقاني أيضا، سمعت كلمة مسرح ألول 

مرة. 
بتشخيص  قاموا  قد  ببضع سنوات  من سبقنا  كان 
مسرحيتني، األولى بعنوان: آخر ملوك بني األحمر، 
حدثني  التي  عباد،  اب��ن  املعتمد  بعنوان:  والثانية 
عنها صديقي الشاعر الرقيق األستاذ محمد واحي، 
والذي قام بدور اعتماد زوجة املعتمد ابن عباد في 
غياب الفتيات وغياب ثقافة السماح لهن مبثل هذه 

املشاركات. 
كانت العادة أن ُتسند أدوار النساء إلى من توفرت 
فيه وسامة الوجه ورشاقة القد ونعومة الصوت، وقد 
كان الشاعر واحي ممن تتوفر فيهم هذه الصفات. وقد 
تيسر لي في السنة األولى أن أحضر التمارين على 
مسرحية كسرى ملك احليرة ألن أخي األكبر كان هو 
أيضا مشاركا فيها بدور صغير، ومت عرض املسرحية 
في حفل اختتام السنة الدراسية ملوسم ستة وأربعني 

وسبعة و اربعني من القرن العشرين. 
كان األستاذ الغيغايي ومن معه من املعلمني، يشرحون 
أهمية هذا النشاط الثقافي والفني وفضائله في نقش 
يقنع  كان  و  معلوماتهم،  تنمية  و  التالميذ  حفيظة 
اآلباء للسماح ألبنائهم باملشاركة في هذه األنشطة، 
القيم  هذه  لترسيخ  بدورهم  احلضور  على  ويحثهم 

في نفوس أبنائهم.
 لم تكن ظروف وال��دي تسمح له بحضور مثل هذه 
احتياجات  ك��ل  على  األم��ني  الساهر  فهو  األنشطة، 
شيخه وقدوته: العالم اجلليل سيدي امحمد النظيفي 
مقدم الطريقة التيجانية النظيفية. وهو املكلف أيضا 
بشؤون أسرته إلى جانب بكره السيد حماد النظيفي، 
بعد أن قرر الشيخ االعتزال داخل خلوته في حجرة ال 
تزيد عن ثالثة أمتار، وال يتعدى فراشها حصيرا من 
نوع »سجادة الدوم« وبعض »الهيادير«. كانت حجرة 
اخللوة تقع بني مقر سكن أهل الشيخ وزاويته. وقد 
االتصال  قطع  قرر  الشيخ حني  أن  والدتي  لي  روت 
مع العالم اخلارجي، جمع منهّن في عصمته، وطلب 
إناءا فيه حليب البقر، فشرب كل من حضر من أهله 
ثم أمر بإدخال والدي، وأشار عليه أن يشرب ما تبقى 
من حليب في ذلك اإلناء، وبعد أن مت األمر، قال ألهله 
»هذا أخوكن في الرضاعة، وهو الصديق األمني، فال 
في شؤون حاجيات  مباشرة  تخاطبنه  أن  في  ضير 
كان، حتى يضمن  ما  الشيخ  من  كان  وقد  أبنائكن«. 
أن من  رغم  والتساوي،  باإلنصاف  للجميع حقوقهم 

أبنائه من بلغ سن النضج، والله يعلم سر ذلك.

األمانة 

يتبع

شخير الضمائر

تنظم اجلمعية الوطنية للفنون التشكيلية يوم 8 
شعار  حتت  الثاني  الوطني  الصالون  القادم،  مارس 
سيتم  حيث  املغربية،  للمرأة  تكرميا  األل���وان«  »حفل 
الراحالت  الفنانات  أعمال  لعرض  فضاء  تخصيص 
حسن  وفاطمة  أم��زي��ان  م��رمي  ط��الل،  الشعيبية  مثل: 

وغيرهن.
البيضاء  ال����دار  مب��دي��ن��ة  ال����دورة  ه���ذه  وستنظم 
مب��ش��ارك��ة أزي���د م��ن 100 ف��ن��ان وف��ن��ان��ة م��ن مختلف 

األجيال والتيارات.

الزال الكثير منا يتذكر 
األميرة ديانا التي 
ارتبط اسمها بأزمة 
كبيرة داخل العائلة 
امللكية البريطانية، بعد 
انفصالها عن ولي العهد 
األمير تشارلز، والتي 
لقيت حتفها في حادثة 
سير مميتة يوم 31 
غشت سنة 1997 هي 
وصديقها املصري عماد 
الفايد.
ابن األميرة ديانا، األمير 
ويليام وزوجته ينتظران 
هذه األيام مولودا، وإذا 
أجنبا أنثى سيسمونها 
»ديانا« وهذه هي الشائعة 
التي أرهقت قصر 
باكنغهام امللكي مؤخرا، 
حتى أن الصحيفة 
األملانية »بيلد« كتبت نقال 
عن القصر البريطاني 
أنه إذا قام األمير ويليام 
بتسمية ابنته املنتظرة 
على اسم والدته ديانا، 
فإن ذلك سيسبب خالفا 
داخل القصر امللكي، 
ألنه سيعتبر انتهاكا 
للتقاليد امللكية التي 
متيل إلى تسمية أبناء 
أولياء العهد على أسماء 
ملوك سابقني مثل جورج 
وفيكتوريا.

األميرة 
ديانا تعود 
إلى القصر 

البريطاني ؟

«

«

«

«

الفئران والصراصير في 
القطارات المصرية

»كريستين ستيوارت« الممثلة 
األمريكية ذات الرائحة الكريهة

يشتكي ركاب القطارات املصرية، سواء القطارات الفاخرة 
أو العادية، من كثرة الصراصير والفئران املتواجدة فيها 

كضيوف دائمة، حيث جتري الصراصير فوق أذرع الركاب، 
بينما تلعب الفئران بني أقدامهم، لدرجة أن راكبا قال 

مازحا: »يجب أن يكتبوا على ظهر التذكرة: فأر لكل راكب«.

كشفت املجلة الفرنسية »كلوزير« أن 
»كريستني  األمريكية  املمثلة  صديق 
بقطع  األخيرة  هذه  هدد  ستيوارت« 
رائحتها  على  ظلت  إذا  بها  عالقته 
بنظافتها  تهتم  ال  وبقيت  الكريهة، 
أن��ه��ا ال تغسل  ال��ش��خ��ص��ي��ة، ح��ي��ث 
شعرها إال نادرا، وال تنظف أسنانها، 
عندما  إال  ال��ع��ط��ور  ت��س��ت��خ��دم  وال 
الفنانة  وتعتبر  امل��ن��زل.  م��ن  تخرج 
العالم،  نساء  أجمل  من  »كريستني« 

قذارتها  أن  إال 
وعدم  ورائحتها 
مها  ستحما ا
يخلق املتاعب مع 
صديقها »روبرت 
باتينسون« الذي 
ن���ق���ل���ت امل���ج���ل���ة 
عن  ال���ف���رن���س���ي���ة 
منه  مقرب  صديق 

هذه األسرار.

الروسية،  ال��ب��رمل��ان��ي��ة  ق���ال���ت 
تاتيانا موسكالكوفا، إن موسكو 
تدرس إمكانية استدعاء الفتيات 
للخدمة في اجليش، بعدما وردت 
وزارة  إل��ى  الرسائل  من  العديد 
الضابطات  وم��ج��ل��س  ال���دف���اع 
يطالنب  فتيات  م��ن  ال��روس��ي��ات، 
إلى  ب��االن��ض��م��ام  لهن  بالسماح 
وقالت  ال���ع���س���ك���ري���ة.  اخل����دم����ة 
ال��ن��ائ��ب��ة إن���ه م��ن امل��ت��وق��ع تقدمي 
مجلس  ف��ي  للمناقشة  امل��ش��روع 
فبراير  شهر  حلول  قبل  ال��دوم��ا 
املشروع  معدو  وأوض���ح  املقبل. 
أنه مبساعدة الفتيات املتطوعات 
امل���م���ك���ن حتسني  م����ن  س���ي���ك���ون 
في  والنفسية  الطبية  اخل��دم��ات 
حال  ف��ي  أن���ه  اجل��ي��ش، مضيفني 
فإن كل شابة  القانون،  إق��رار هذا 
روسية ستتلقى استدعاء للخدمة 
في العسكر، ويبقى عليها أن تقرر 

بنفسها الذهاب للخدمة أم ال.

الفتيات الروسيات يطالبن
 باالنضمام إلى العسكر

الفنانة املغربية ليلى غفران التي تعتبر من أوائل املطربات 
افتتحت  املصرية،  الديار  إلى  هاجرن  اللواتي  املغربيات 
من  مستعينة مبجموعة  باملغرب،  مصريا  مطعما  مؤخرا 

الطباخني املصريني لتقدمي وجبات بنكهة مصرية.
وقد صرحت ليلى لبعض وسائل اإلعالم أن إقدامها على 
إجازاتها  إح��دى  عندما قضت  »ج��اء صدفة  هذه اخلطوة 
مصرية«  وجبات  يقدم  واح��دا  مطعما  جتد  ولم  باملغرب، 
أخرى،  ب��ل��دان  ف��ي  التجربة  ه��ذه  ستعمم  أنها  وأض��اف��ت 

ملطعمها ب������ع������د اف�����ت�����ت�����اح  ف��������روع 
»نفرتيتي«.

ليلى غفران تستثمر 
أموالها في فتح مطعم 

مصري بالمغرب

»حفل األلوان« يكرم 
المرأة المغربية



منظمة 
المرأة الفاضلة 

والصحراء المغربية
مبناسبة  فكرية  ن���دوة  الفاضلة،  امل���رأة  منظمة  تنظم 
حول  و»ع��رض  االستقالل«  عريضة  على  التوقيع  »ذك��رى 
الباحثني  األساتذة  من  نخبة  بتأطير  املغربية«  الصحراء 

واألكادميني.
2013 على  ي��ن��اي��ر   11 ي���وم اجل��م��ع��ة  وذل���ك 

ال��س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د ال�����زوال، ب��ق��اع��ة نادي 
حي   – أفغانستان  زنقة   – احملامني 

احمليط – الرباط.

 العدد: 722  اخلميس 3 يناير 272013
a l o u s b o u e a@ gm a i l . c om

حقيقة عمليات التجميل 
التي خضعت لها دنيا باطما
تألقت  التي  باطما،  دنيا  املغربية  الفنانة  نشرت 
أي��دول، مجموعة من الصور  سابقا في برنامج عرب 
عن  مختلف متاما  بلوك جديد  تظهرها  بها  اخلاصة 

سابقه وخاصة على مستوى الوجه.
 وحسب بعض املصادر الصحفية، فإن دنيا باطما 
األنف،  مستوى  على  جتميل  عملية  ب��إج��راء  ق��ام��ت 
تيليكسبريس  موقع  نشرها  التي  ال��ص��ور  تظهر  إذ 
في  عليه  كان  عما  أنفها  وشكل  تغير حجم  بوضوح 

إطالالتها السابقة مما منحها مظهرا أكثر تألقا.
على  الظهور  دائما  تتحاشى  باطما  دنيا   وكانت 
وقد  ب��ه.  خلقت  ال���ذي  مبظهرها  العربية  ال��ش��اش��ات 
كثرت شكاويها بخصوص حجم انفها الكبير والذي 
كفنانة  عليها  أصبحت  التي  والوضعية  يتناسب  ال 

مشهورة.

««

كل فتاة لبست »شورت« أو 
تنورة قصيرة ستدخل السجن

ت�����دع�����و م����ؤس����س����ة ع����الل 
ال������ف������اس������ي، ف�������ي إط�������ار 
لسنة  الثقافي  برنامجها 
2013، الباحثني واملثقفني 

إلى  امل��ه��ت��م��ني،  وج��م��ي��ع 
احل��ض��ور وامل��ش��ارك��ة في 
االفتتاحية،  احمل���اض���رة 
الدكتور  ي��ل��ق��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
مدير  بنمخلوف،  سمير 
باملغرب،  م��ي��ك��روس��وف��ت 
وذل���ك ي���وم ال��ث��الث��اء 25 
موافق  1434ه�،  س��ف��ر 

08 يناير 2013م، على الساعة الرابعة 

بعد الزوال، مبقر املؤسسة. حول موضوع: »اللغة 
العربية في منظومة املعرفة«.

في سوازيالندا  القانون صدر  هذا 
قدمي،  ق���ان���ون  وه���و   ،1889 س��ن��ة 
الشرطة  وستطبقه  موجود،  ولكنه 
السوازيالندية على السيدات الالتي 
ي��ق��ررن ل��ب��س ت��ن��ورات ق��ص��ي��رة أو 
مالبس تكشف أجزاء من جسمهن. 
الشرطة  باسم  متحدثة  قالت  حيث 
»إن ارتداء مثل هذه املالبس يسهل 
عمليات االغتصاب في هذه اململكة 
القانون  أن  وأض��اف��ت  احمل��اف��ظ��ة« 
القدمي لم يطبق لكن احلكومة أرادت 
تنبيه السيدات لوجوده بعد تلقيها 
عدة شكاوي من رجال بهذا الشأن، 
للقانون  وفقا  أنه  املتحدثة  فأكدت 

املذكور، فإن من يتم إلقاء القبض 
عليها بتهمة ارتداء مالبس »غير 
دفع  عليها  يتعني  ق��د  أخ��الق��ي��ة« 
غ��رام��ة تصل إل��ى م��ا ي��ع��ادل 10 
دوالرات، والسجن ملدة تصل إلى 

6 أشهر.
السوازيالندية  احلكومة  وكانت 
قانونا   2000 ع��ام  أص���درت  ق��د 
تخطني  ال��الت��ي  الطالبات  ي��ل��زم 
تنورات  ب��ارت��داء  العاشرة  س��ن 
بطول الركبة في إطار محاوالتها 
تزيد  التي  املمارسات  من  للحد 
م���ن م���ع���دالت اإلص���اب���ة مبرض 

السيدا.

» القبطان علي« يحتفل بعيد ميالده ويتحدى أوباما

اللغة العربية في 
منظومة المعرفة 

بمؤسسة عالل الفاسي

احتفل النجم التركي أركان بتككيا 
الذي يجسد شخصية »القبطان علي« 
بعيد  ال��زم��ان«  م��ر  »على  ف��ي مسلسل 

واألربعني  الثالث  ميالده 
وس�����ط ح���ش���د غ��ف��ي��ر من 
امل��ع��ج��ب��ني  والصحفيني 
حوله  جت���م���ع���وا  ال����ذي����ن 
شيشلي  م���ن���ط���ق���ة  ف�����ي 
أقيمت  حيث  باسطنبول 
نظمها  ال��ت��ي  االحتفالية 
له شريكه في محل »بزار 

املجتمع الراقي«.
قال:  بتككيا  ال��ف��ن��ان 
حياتي  ف���ي  اح��ت��ف��ل  ل���م 
كمثل هذا اإلحتفال الذي 
شريكي،  ب����ه  ف���اج���أن���ي 
أعمل  12 عاما  منذ  وأنا 
وفي  الدولي  املسرح  في 

أرى حشدا  كلما  ومازلت  التلفزيون 
بالتوتر  وأص���اب  أنفعل  ال��ن��اس  م��ن 
كأنني أقف أمامهم ألول مرة. وعندما 

نقوم بالتصوير أمام كاميرا السينما 
التصوير  إعادة  التلفزيون ميكننا  أو 
لعدة مرات لكي نخرج بنتيجة أفضل 

في األداء، أما اآلن وأمامكم هنا فمن 
املستحيل التوقف وإعادة التصوير.

وأحب  مؤمن،  إنسان  أنا  وتابع: 
وعندما  وال����دي.  أح���ب  ك��م��ا  عائلتي 
نعمل بكل نزاهة وحب وضمير، عندها 
محبتكم.  نستحق  فقط 
بائع  كنت  ل��و  وأعتقد 
اتقنته،  ل��ك��ن��ت  ش����اي 
أعمل  ك��ن��ت  ل���و  ك���ذل���ك 
بعمله  اإلنسان  طبيبا. 
وليس بشهرته. وأعتقد 
لنا  أعطته  ش��يء  أع��دل 
السعادة  ه��ي  الطبيعة 
أعتقد  وال  وال���ش���ق���اء. 
سعادة  أكثر  أوباما  أن 
من  أسعد  ولست  مني، 
في  يرعى  ال��ذي  الراعي 

مدينة قارص 
وفي نهاية االحتفال 
بتككيا  ال���ف���ن���ان  غ���ن���ى 
للفنان  ش��ع��ب��ي��ة  أغ��ن��ي��ة 
نشأت أرطاش، بعنوان »أين أنت« بعد 

إصرار محبيه ومعجبيه.

ينظم »قفطان باب املدينة« يوم 12 يناير اجلاري عرضا لألزياء 
في مدينة فاس، وسيأخذ في هذه ال��دورة، التي هي دورته الثانية 
اسم »فاس فاشن« حتت إشراف شركة رشدي فاشن ومبساهمة من 

بلدية فاس.
وسيشارك في هذه التظاهرة 12 مصمما ومصممة من مختلف 
مدن املغرب في إطار املنافسة الشريفة والراقية، حيث سيتم عرض 

يزاوج بني القفطان التقليدي واللباس العصري.

من أجل اطالع وسائل اإلعالم، ومن خاللها الرأي العام الوطني 
والدولي على تفاصيل املعاناة اإلنسانية للمغاربة املطرودين تعسفا 
املغربية  للعصبة  املركزي  املكتب  سيعقد   ،1975 سنة  اجلزائر  من 
للدفاع عن حقوق اإلنسان، وجمعية املغاربة املطرودين من اجلزائر 
ندوة صحفية يوم اخلميس 03 يناير 2013 مبقر النقابة الوطنية 

للصحافة املغربية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

قفطان باب المدينة في فاس

معاناة المغاربة المطرودين من 
الجزائر في ندوة صحفية

»تايم« األمريكية تدخل 

على خط »حريم السلطان«

قام البرملان التركى بإصدار قرار بوقف عرض مسلسل »حرمي 
السلطان« بصفة نهائية، وهو املسلسل التركي األشهر حاليًا 

فى الوطن العربي وعدد من الدول األجنبية.
 وتعود قصة وقف املسلسل إلى أحد نواب البرملان التركي 
ويدعى أوكتاي سارال عن احلزب احلاكم الذي يرأسه رئيس 
ال��وزراء التركي رجب طيب أردوغ��ان، عندما تقدم بعريضة 
في  يعرف  كما  أو  العظيم«  »ال��ق��رن  مسلسل  بوقف  تطالب 
الوطن العربي باسم »حرمي السلطان« بسبب تشويه صورة 
بإصدار  ق��ام  ال��ذي  املشرع  أو  القانوني  سليمان  السلطان 

العشرات من القوانني خالل فترة الدولة العثمانية.
واحملاط  املغرم  السلطان  شكل  في  يظهره  املسلسل   ولكن 
بالنساء، حتى إن رئيس الوزراء التركي قام بنفسه بانتقاد 
املسلسل، وبهذا القرار سيتم وقف املسلسل بداية من عام 
2013، وان حلقات اجلزء الثالث التي مت تصويرها ستكون 

بعد  املسلسل  م��ن  راب��ع  ج��زء  هناك  يكون  ول��ن  مختصرة، 
األمريكية حتدثت  »ت��امي«  مجلة  عرضه.  بوقف  قرار  صدور 
وراء  السبب  أن  وق��ال��ت،  املسلسل  ه��ذا  توقيف  ع��ن  أيضا 
التركي، على املسلسل  ال��وزراء  الذي يقوده رئيس  الهجوم 
الزعيم  به  يشعر  ال��ذي  القلق  إل��ى  يعود  السلطان«  »ح��رمي 
التركي من أن يتسبب هذا املسلسل في تفسيرات وتصورات 
»مغلوطة« عن تاريخ اإلمبراطورية العثمانية، تتنافى مع قيم 
الدين اإلسالمي. وأضافت املجلة في حتليل إخباري أوردته 
على موقعها على شبكة اإلنترنت، إن تعرض املسلسل حلياة 
السلطان العثماني »سليمان القانوني« على أنها كانت مليئة 
في شرب  و«م��ف��رط  نساء«  »زي��ر  وكأنه  وإظ��ه��اره  بالصخب 

املسكرات« هو مبثابة خروج عن امللة بالنسبة ألردوغان.
واستدلت املجلة، على طرحها هذا باإلشارة إلى ما جاء على 
املاضي  الشهر  خطابه  التركي خالل  ال��وزراء  رئيس  لسان 
حني قال: »هذا ليس سليمان الذي نعرفه نحن، وإنني أدين 
لنا  سبق  أننا  كما  املسلسل،  ه��ذا  إنتاج  على  عمل  من  كل 
رد  املعنية وننتظر  السلطات  إلى  إن��ذارا  أن وجهنا  بالفعل 

القضاء حول هذا الشأن«.
 يذكر أن وزارة الثقافة التركية كانت قد أعلنت من قبل أن 
مليون   150 من  أكثر  يشاهده  السلطان«  »ح��رمي  مسلسل 
شخص حول العالم فى نحو 76 دولة، ويحقق عائدات تبلغ 

ماليني الدوالرات.
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درس الصحراء:
بين الملك والسلطان

محمد  امل����ل����ك  ك�����ان  ع���ن���دم���ا 
برئيس  م��ج��ت��م��ع��ا  ال�����س�����ادس، 
عن  وبعيدا  ك��ي��ران،  بن  احلكومة 
في  م��ع��ه،  يتسار  احل��س��اد،  أع��ن 
موضوع العمرة التي كان سيقوم 
ويخبره  امل��ق��دس��ة،  ل��ل��دي��ار  ب��ه��ا 
طائرته  إشارته  ره��ن  وض��ع  بأنه 
اخلاصة، والفقيه بن كيران، يكاد 
ال���ف���رح، وه���و ينحني  ي��ط��ي��ر م��ن 
م���غ���ادرا.. اس��ت��رج��ع امل��ل��ك وزيره 
بن  س���ي  ي���ا  ل����ه:  ل��ي��ق��ول  األول، 
العمرة،  بعد  عليك  أقترح  كيران، 
لترتاح  جميل،  بلد  إلى  تذهب  أن 
مسقط،  وه��و  األي����ام،  بعض  فيه 

عاصمة سلطنة عمان.
ولم يكن أحد يعرف التفاصيل، 
سلطان  ل��دى  املغربي  السفير  إال 
عمان، طارق حسيسن، الذي ميثل 
الدفعة  في  السادس  محمد  جيل 
والذي  اجل���دي���دة،  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
كان في استقبال رئيس احلكومة 
حيث  مسقط،  مبطار  ك��ي��ران،  ب��ن 
الكبار،  الزوار  صالون  إلى  رافقه 
كيران،  ب��ن  ال��رئ��ي��س  ك���ان  ح��ي��ث 
ب��ال��ط��ورت��ي كولي،  ي��ص��اب  ي��ك��اد 
ال��ع��ن��ق«، وه���و يقلب  »اع���وج���اج 
أنظاره في أطراف الصالون، وهو 
دولة،  رئيس  بسكنى  يليق  قصر 
أنفاسه  كيران  بن  السيد  ليحبس 
بعد أن انتقل إلى مقر إقامته في 
فندق قصر البستان، أجمل فندق، 

رمبا، في العالم أجمع.
كيران،  ب���ن  ال��س��ي  ف��ت��ح  ل��ق��د 
عينيه وهو في الطريق بن املطار 
أم��ر واق���ع، وهو  وال��ف��ن��دق، على 
ي��رأس حكومته،  ال��ذي  املغرب  أن 
مقارنة  ج�����دا)...(  متخلفا  الزال 
م����ع م���س���ق���ط، ال���ت���ي جت���م���ع بن 
وحدائق  أجنلس  ل��وس  ضخامة 
كاليفورنيا، وأناقة لندن، وزخرفة 

األندلس.
محمد  امل����ل����ك  ب���ع���ث���ه  رمب������ا 
السادس، ليأخذ درسا، كيف تكون 
الدول والعواصم، محمد السادس 
الذي سبق له أن زار هذه العاصمة 
1986، عندما ناب  الساحرة سنة 
عن والده احلسن الثاني في أحد 
امل��ؤمت��رات، ون���زل ه��و أي��ض��ا في 
نزل  ال��ذي  البستان،  قصر  فندق 
بعد  تعشى  ال��ذي  كيران،  بن  فيه 
ج���والت ف��ي أط���راف ه��ذه املدينة 
املغربي  امل��ط��ع��م  ف���ي  امل���ع���ج���زة، 
جوق  كان  حيث  البستان،  بفندق 
امل���غ���ارب���ة، يعزف  ال��ع��ازف��ن  م���ن 
سعيدة  »ساعة  الشعبية:  األغنية 
ما تباع باملال« ال مبناسبة زيارة 

املغربي  املطعم  ألن  ك��ي��ران،  ب��ن 
من  لسواح  السنة  ط��ول  مفتوح 
وأصحاب  أمراء  األولى،  الدرجة 
ماليير وممثلن من فصيلة سن 
كوتري، وأخونا بن كيران، يفكر 
يسأل  لم  حيث  التفكير،  ويعيد 
جاء  ألنه  وزي��ر،  وال  عنه سلطان 

كمجرد سائح.
لوزيرنا  م��ف��ي��دا  درس����ا  ك���ان 
أن  كيف  اس��ت��غ��رب  ال���ذي  األول، 
امل��م��ت��دة على طول  امل��دي��ن��ة  ه��ذه 
ستن كيلومترا على أطراف بحر 
العرب، ال يوجد بها شرطي واحد، 
اإللكترونية،  الرقابة  فالكل حتت 
األحمر،  الضوء  اخترق  من  وكل 
حتى  السجن،  إل��ى  رأس��ا  يؤخذ 

ولو كان قريبا من السلطان.
امل������ؤس������ف ح�����ق�����ا، ه������و أن 
يستوعب  لم  كيران،  بن  الرئيس 
ال����درس األه����م، م���ن ت���اري���خ هذه 
ال��ت��ي تعيش  ال��ع��ظ��ي��م��ة،  ال���دول���ة 
نقط  أن  رغ�����م  اط���م���ئ���ن���ان.  ف����ي 
جدا،  كثيرة  املغرب،  مع  تشابهها 
فمساحتها تعادل مساحة املغرب، 
تكاد  السكان،  قلة  رغم  وقبائلها، 
تعادل قبائل املغرب، هي واملغرب 
بوابتن  ع��ل��ى  ج��غ��راف��ي��ا  ت��ق��ع��ان 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ن، ت��ت��ح��ك��م��ان في 
عمان  س��ل��ط��ن��ة  ال���ع���ال���م،  م��ص��ي��ر 
ع��ل��ى مضيق  ب��ش��م��ال��ه��ا  ت��ه��ي��م��ن 
ع��ل��ى مضيق  وامل����غ����رب  ه���رم���ز، 
املغرب ملكية وُعمان  جبل طارق، 
البريطانيون  احمل��ت��ل��ون  أي��ض��ا، 
ك����ان����وا ي���ك���ت���ب���ون ع���ل���ى أب�����واب 
العمانين  على  ممنوع  أحيائهم 
وال��ك��الب، وه��ن��ا ف��ي امل��غ��رب كان 
على  ممنوع  يكتبون:  الفرنسيون 
املغاربة والكالب. قبل ذلك، توقف 
حدود  ع��ن��د  العثماني  االح��ت��الل 
العثمانيون  توقف  مثلما  ُعمان، 

عند حدود وجدة.
مسقط  ش���وارع  ف��ي  تصادفك 
في  توقفك  مثلما  مكناس،  مطاعم 
شوارع صاللة، مطاعم بن عتيق، 

غير بعيد من قصر الرباط.
ل���م ي��س��ع��د ب���ن ك���ي���ران ومن 
م����ع����ه)...( ب���زي���ارة أط����الل قصر 
عليه  دخلت  الذي  النبي سليمان، 
قبر  وال  س��ب��أ،  ملكة  بلقيس  فيه 

الله  ال��ذي كشف  أي��وب،  الله  نبي 
عنه الضر، وال قبر النبي عمران، 
فكلها مواقع متجذرة في التاريخ، 
ولكن الرئيس بن كيران لم يزرها 
ألن��ه��ا ب��ع��ي��دة ف��ي أط����راف مدينة 
كيلومتر،  أل��ف  بعد  على  صاللة، 
ورمبا  ظ��ف��ار.  منطقة  أع��م��اق  ف��ي 
أن��ه الزال  ك��ي��ران، يتوهم  ك��ان بن 

الذي  ظفار  حترير  جيش  ه��ن��اك، 
بنفس  العاملي،  العام  الرأي  شغل 
املستوى الذي ينشغل العالم اآلن 

بجبهة البوليساريو عندنا.
كان طبعا.. واجبا على رئيس 
حكومتنا أن يستفسر مرافقيه عن 
احلالة في ظفار، مثلما يستفسره 
في  احلالة  عن  للمغرب  الزائرون 
ال��ص��ح��راء، ول���و ك���ان ب��ن كيران 
الصحافية،  ب��ال��ن��زوة  م��ل��س��وع��ا 
لسأل ع��ن احل��ال��ة ف��ي ظ��ف��ار، ولو 

ع����رف م���ا ح���ص���ل، ل���س���ارع بعد 
رجوعه للمغرب، إلى إرسال خبراء 
اجليش وامل��خ��اب��رات، وع���ددا من 
في  الغارقن  املستشارين  أولئك 
الصحراء  وأق��ط��اب  الصالونات، 
الصفقات،  ف��ي  ع��ن��دن��ا  ال��غ��ارق��ن 
ل��ي��ذه��ب��وا إل��ى ه��ن��اك ف��ي سلطنة 
جبهة  مصير  عن  ليسألوا  عمان 

حترير ظفار.
كان  وعندما   ،1963 سنة  في 
ملنظمة  رئ��ي��س��ا  ب��ن��ب��رك��ة  امل��ه��دي 
وأمريكا  إفريقيا  الثالث،  القارات 
انطلقت  وال��ف��ي��ت��ن��ام،  اجل��ن��وب��ي��ة 
 ،1965 سنة  عمان،  حترير  ث��ورة 
 ،1970 البوليساريو سنة  وثورة 
لدعم  واجلزائر  وقد هبت سوريا 
ثوار ظفار قبل أن يرسل القذافي 
باألسلحة  م��ح��م��ل��ة  ط���ائ���رة  أول 
1973، ويهدد  والعتاد في نونبر 
لدعم  العسكري  بالتدخل  القذافي 
ثوار ظفار، وطبعا تدخل االحتاد 

السوفياتي: 
السوفياتي  االحت��اد  ))دخ��ل 
ب�����ق�����وة، وت������وال������ى دع������م ال������دول 
الشعبية  للجبهة  االش��ت��راك��ي��ة 
االحتاد  وأص��ب��ح  ع��م��ان،  لتحرير 
الرئيسي  امل���م���ول  ال��س��وف��ي��ات��ي 
التسليح  ن���اح���ي���ة  م����ن  ل��ل��ج��ب��ه��ة 
السوفياتية  ال��ب��ح��ري��ة  ول��ع��ب��ت 
األسلحة  إرس����ال  ف��ي  ه��ام��ا  دورا 
لتأتي  اليمن،  م��وان��ئ  طريق  ع��ن 
هافانا  من  كوبية  عسكرية  بعثة 
وضباط  عسكرية  عناصر  ومعها 
ليحتل  ومم��رض��ون،  استخبارات 
»ضلكوت«  م��دي��ن��ة  ظ���ف���ار  ث�����وار 
وم���دي���ن���ة »رخ����ي����وت« وي��ع��دم��وا 
خيانة  ب��ت��ه��م��ة  ال����دول����ة  مم��ث��ل��ي 
الثورة.  ظ��ف��ار  )ك��ت��اب  ال���وط���ن(( 

محمد دريبي(.
عمان،  س��ل��ط��ن��ة  ف���ي  وال���ي���وم 
ولم تبق الصحف األجنبية، تبتر 
كما  ظ��ف��ار،  منطقة  خارطتها  م��ن 
والقنوات،  الصحف  بعض  تبتر 
خريطة  م���ن  ال��ص��ح��راء  خ��ري��ط��ة 
ظفار،  عاصمة  وأصبحت  املغرب، 
صاللة، تنافس مسقط في جمالها 
اجلبال  حتى  ط��رق��ه��ا،  وش��س��اع��ة 
وكأنها  ليال،  تضاء  بها  احمليطة 
ب��ي��ن��م��ا مطار  ب��ال��س��الم،  حت��ت��ف��ل 

مسقط  مطار  بشبه  يكاد  صاللة 
السواح  وتهافت  ضخامته..  في 
بن  يا سي  إذن  م��اذا ج��رى  عليه. 
كيران، وما هي الوصفة السحرية 
التي أطفأت نار الثورة الظفارية.

ُعمان،  س��ل��ط��ان  إذن  اس��أل��وا 
ق��اب��وس ب��ن س��ع��ي��د، ه���ذا الرجل 
واختار  امل���ع���ج���زة،  ح��ق��ق  ال����ذي 
اقطاب  م��ن  ومستشاريه  وزراءه 
ث���ورة ظ��ف��ار، ال��ت��ي ك���ان م��ن بن 
العلوي،  سعيد  بن  زعمائها)...( 
الذي هو اآلن، ومنذ سنوات وزير 
اخلارجية، كما اختار من العائلة 
الشحري  الكبرى، عائلة  الظفارية 

النخبة املسيرة لشؤون عمان.
املهتمن  البريطانين  إن  حقا 
باملنطقة، والفارضن للغتهم كلغة 
السلطنة،  ف��ي  وأس��اس��ي��ة  ث��ان��ي��ة 
تصفية  في  مصيريا  دورا  لعبوا 
ظفار،  ث��وار  من  املتنطعة  األقلية 
أكبر  هو  األساسي،  العامل  ولكن 
بإقرار  األم��ر  تعلق  عندما  مغزى 

األمن واالستقرار في ظفار.
مرة أخرى، وخليق باملغاربة، 
يكمن  ال����درس،  يستخلصوا  أن 
ل��ق��ض��ي��ة جبهة  ال��ع��م��ان��ي  احل����ل 
حترير ظفار في هذا التشابه بن 
حالتي املغرب، وُعمان، والذي كان 
من حق املغرب، أن يستعمله حلل 
إشكالية جبهة حترير الصحراء.

سنة  ظفار  ث��ورة  اندلعت  لقد 
األب  السلطان  كان  عندما   ،1965
مع  ي��ت��ص��رف  ت��ي��م��ور،  ب��ن  سعيد 
التي  الطريقة  نفس  على  الثوار، 
الثاني  احلسن  امللك  بها  تصرف 
وكان  ال��ب��ول��ي��س��اري��و،  جبهة  م��ع 
رج����ال ع��ن��ي��ف��ا، ه���و أي���ض���ا: نظم 
انقالب،  م��ح��اول��ة  اجل��ي��ش ض���ده 
هو أيضا في شهر يوليوز 1970. 
بتنصيب  انتهى  ال��ذي  االن��ق��الب 
ب��ن سعيد سلطانا  ق��اب��وس  ول��ده 

محله.
قد  قابوس  السلطان  ))وك��ان 
حاول إقناع والده بضرورة تغيير 
بالبالد  واخل�����روج  احل���ك���م،  من���ط 
تعيشها،  التي  التخلف  حالة  من 
إال أن والده لم يستجب ألفكاره، 
من  ومنعه  ول��ده،  إقامة  ح��دد  بل 
االخ��ت��الط ب��ال��ع��ام��ة وع��زل��ه عن 
فاستطاع  ال��س��ي��اس��ي��ة،  احل���ي���اة 
وهو  عالقاته  ي��وط��د  أن  ق��اب��وس 
املواطنني  ب��ب��ع��ض  ع���زل���ت���ه،  ف���ي 
من  ه��ام��ا  ع��ن��ص��را  يشكل  وأص��ب��ح 
)ظفار.  أب��ي��ه((  معارضة  عناصر 

محمد دريبي العمري(.
حل  عندما  قابوس،  السلطان 
عن  مسؤوال  يكن  لم  وال��ده  مكان 
أخطاء والده في صحراء ظفار)...( 
ووج��د من حقه وم��ن حظه، أن ال 
والده،  بأخطاء  ال��ث��وار  ي��واخ��ذه 

فانتهت احلرب بالتفاهم.. 
امل��غ��رب، إن كنتم  وف��ي ح��ال��ة 
وفاة  بعد  كثيرة  م��رات  ت��ذك��رون، 
أرس����ل رئيس  ال��ث��ان��ي،  احل��س��ن 
العزيز،  ع���ب���د  ال���ب���ول���ي���س���اري���و 
محمد  امللك  إل��ى  كثيرة  إش���ارات 
السادس، وهي الفرصة التي كان 
محمد  يواخذ  ال  أن  معها،  ممكنا 
ال���س���ادس ب��أخ��ط��اء وال�����ده، وأن 
تفرغ  كما  السادس  محمد  يتفرغ 
بالده  لبناء  سعيد،  ب��ن  ق��اب��وس 
رئيس  رآه��ا  كما  أصبحت،  التي 
من  واح��دة  ك��ي��ران،  بن  حكومتنا 
في  ال��دول  وأجمل  وأعظم  أح��دث 

منطقة اخلليج العربي.

 مصطفى العلوي

فتح السي بن 
كيران، عينيه وهو 

في الطريق بين 
المطار والفندق، 

على أمر واقع، وهو 
أن المغرب الذي 
يرأس حكومته، 

الزال متخلفا جدا)...( 
مقارنة مع مسقط، 

التي تجمع بين 
ضخامة لوس أنجلس 
وحدائق كاليفورنيا، 

وأناقة لندن، وزخرفة 
األندلس

السلطان قابوس بن سعيد، يقتعد األرض مع أقطاب من ظفار الثورة، وهو أيضا من مواليد ظفار.


