
سري
توصل  وأخ����ي����را.. 
ال������ث������ري ال����ي����ه����ودي 
امل��������غ��������رب��������ي ج����������ودا 
أزوي���������ل���������وش، ب����ج����واز 
س��ف��ره امل��غ��رب��ي ب��ع��د س��ن��وات من 
بعالقات  اتهامه  منذ  االغتراب، 

متميزة مع اجلنرال أوفقير.
احلركة  أقطاب  من  أزويلوش 
ال��وط��ن��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ت��ع��رض هو 
الله  ول���ك���ن ع��ف��ا  ال���ظ���ل���م،  أي���ض���ا 
بيته  عما سلف وهو مستقر في 

مبراكش.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
م���ديرة ال���نشر: 

حكيمة خلقي
alousbouea@gmail.com

4 > العدد: 723/1160  اخلميس 27 صفر 1434 املوافق ل�10 يناير 2013 السنة السادسة واألربعون > صدرت عام 1965 > الثمن                           دراهم 

>  درهـم صحراوي دل الدرهـم الـمغرـي
>  رلـمان صـحراوي ال دخـل للمغارة فـيه

>  ملك املغرب يحتفظ فقط لقب سيد الصحراء
>  ملياري دوالر لتعويض ما خسره البوليساريو

>  الصحراء ال عالقة لها إال سلطان املغرب
>  امتيازات خاصة للجزائر  وإسبانيا

11 10

لم يحدث في تاريخ أية حكومة سابقة، 
التي  التناوب  حكومة  عهد  في  حتى  وال 
الرحمان  عبد  االحت����ادي  يترأسها  ك��ان 
عن  احلكومة  رئيس  تنازل  أن  اليوسفي، 
مجلس  ولكن  اجليش،  ميزانيات  مراقبة 
احل��ك��وم��ة ال����ذي ي��ت��رأس��ه ب��ن ك��ي��ران قد 
ل��ه ف��ي األسبوع  ص���ادق ف��ي آخ��ر اجتماع 
األخير من سنة 2013 على مرسوم يحدد 
كيفية إبرام الصفقات العمومية من طرف 

مؤسسات الدولة التابعة للجيش امللكي.
وم��ن خ��الل ه��ذا امل��رس��وم ق��ررت احلكومة 
عدة  ال���وط���ن���ي،  ال����دف����اع  إدارة  ل���ف���ائ���دة 
من  اب��ت��داءا  بها  العمل  سيتم  استثناءات 
شهر يوليوز املقبل، بحيث لن تخضع ادارة 
لعمليات  صفقاتها  ف��ي  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع 

لها باقي  التي تخضع  واملراقبة  التدقيق 
ملزمة  غ��ي��ر  ف��إن��ه��ا  وب��ال��ت��ال��ي  اإلدارات، 
باإلبالغ عن إعداد وإب��رام وتنفيذ عقود 
أهمية  أو  حقيقة  تقييم  أو  ال��ص��ف��ق��ات، 
األشغال املنجزة فعال من طرف الشركات.

وفضال عن كون املرسوم اجلديد لم يضع 
العادية  ال��ص��ف��ق��ات  ب��ن  ح����دودا ف��اص��ل��ة 
والتجهيز  وال���ش���رب  ب���األك���ل  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
الوطني،  ب��ال��دف��اع  املتعلقة  وال��ص��ف��ق��ات 
للمراقبة  إمكانية  كل  يلغي  املرسوم  ف��إن 
ال��ب��ع��دي��ة، وي��ن��ض��اف ب����دوره إل���ى سلسلة 
إج��راءات اسثنائية تضع اجليش املغربي 
خ������ارج دائ�������رة ال��ش��ف��اف��ي��ة وم���ن���ه���ا ع���دم 
اإلجباري  التصريح  ملقتضيات  خضوعه 

باملمتلكات.

أيها المغاربة إذا أردتم الحكم الذاتي فهذه صيغته:هدية ن كيران للجيش

 صحـفية تـشـبه
املنتخبني األغنام
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البيضاء.األسبوع

الصحفية  األوس����اط  ق��ال��ت 
توقيف  أن  ال���ب���ي���ض���اء،  ف����ي 
مديراها  وك��ان  أكتويل،  مجلة 
ي���أخ���ذان خمسة  ال��ف��رن��س��ي��ان 
للواحد،  ال��ش��ه��ر  ف��ي  م��اي��ن 
ه�����ذا  أي 
قيف  لتو ا
ج��������اءن��������ا 
ب��أوام��ر من 
ف���������وق)...( 
يقل  ول��������م 
م�����دي�����ره�����ا 
رش����������ي����������د 
ني  لتلمسا ا
من هم فوق، 
وه���������������ل مت 
توقيف املجلة إثر صدور العدد 
وب���ه س��ب��ع صفحات  األخ���ي���ر 
لإلعان عن اخلمر والويسكي.
ال يخفى أن هذه املجلة كانت 
الكبير  ال��ن��ف��وذ  ل���ذوي  ت��اب��ع��ة 
ولكنها كانت ستوقف في العام 
ملفات  نشرت  عندما  املاضي 
واتهام  الدليمي  اغ��ت��ي��ال  ع��ن 
احلسن الثاني بإغماض العن 

على هذا االغتيال.

أكتويل  توقيف 
فال شؤم على ذوي 

الكبير النفوذ 

العمال والوالة واآلخرون يتهافتون على تهنئة االشكر
ت�����ت�����ق�����اط�����ر ع���ل���ى 
لشكر  إدري����س  مكتب 
عشرات  األي�����ام،  ه���ذه 
والتبريك  ال��ت��ه��ان��ي 
انتخابه  مب��ن��اس��ب��ة 
حل���زب  أوال  ك���ات���ب���ا 
االشتراكي  االحت�����اد 

للقوات الشعبية.
من  ك���������ان  وإذا 
يتلقى  أن  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
األستاذ لشكر التهاني 
م��ن رؤس����اء األح����زاب 
ومنظمات  والنقابات 
امل����ج����ت����م����ع امل����دن����ي 
فإن  وال��ش��خ��ص��ي��ات، 
أن  ه��و  الطبيعي  غير 
التهاني  ه����ذه  ت��أت��ي 
من  وال����ت����ب����ري����ك����ات 
ورؤساء  ووالة  عمال 
العمومية،  املؤسسات 
في  امل����ف����ت����رض  ألن 
الشخصيات  ه������ذه 

جتاه  سلوكها  يكون  أن  هو  العمومية 
األحزاب السياسية واملنظمات النقابية 
باحلياد،  متسما  املدنية  واجلمعيات 
مغرضة،  ق���راءة  سلوكها  يقرأ  ال  حتى 
خاصة وأن هذه الشخصيات العمومية 
حساسة،  مؤسسات  رأس  على  توجد 
باألحزاب  صاحيتها  ب��ع��ض  ي��رت��ب��ط 
السياسية، سواء من خال السهر على 
مراقبة  أو  االنتخابية  االستحقاقات 
امل��ش��ه��د ال��س��ي��اس��ي. وم���ن ب��ن العمال 
وال��والة ورؤس��اء املؤسسات العمومية 

ال���ذي���ن ب������ادروا إل����ى ت��ه��ن��ئ��ة إدري����س 
جهة  وال���ي  ال��ع��م��ران��ي،  حسن  لشكر، 
املوساوي،  أحمد  زعير،  زم��ور  الرباط 
محمد  تافيالت،  مكناس  جهة  وال��ي 
رؤساء  وم��ن  ت��ازة،  إقليم  عامل  فتال، 
املؤسسات العمومية، إدريس بنهيمة، 
امللكية  للخطوط  العام  املدير  الرئيس 
املغربية إلخ.. وما يضفي على رسائل 
التهاني الصادرة عن هذه الشخصيات 
والغموض  اإلث���ارة  طابع  العمومية، 
ال��ذي قد يخرج بها عن  هو أسلوبها 
ويجعله  واحل���ي���اد،  التحفظ  س��ي��اق 

واختيارات  معينة  مبواقف  يشي 
يشرفون  ال��ت��ي  امل��ؤس��س��ات  متثل 
رسالة،  اإلط����ار  ف��ي  )ان��ظ��ر  عليها 
ت���ازة(.  إقليم  ع��ام��ل  ف��ت��ال،  محمد 
واحلال أنها ملزمة بواجب التحفظ 
السياسية.  األحزاب  إزاء  واحلياد 
الرسائل  ه��ذه  ف��ي  األم���ر  ه��ل  لكن 
ه��و ه��ك��ذا، أم أن��ه ال ي��ع��دو تقليد 
ومدراء  رؤس��اء  عليه  دأب  مخزني 

املؤسسات العمومية؟

مذكرة شباط إلى 
بنكيران: عدّل تسلم!

مصطفى المريني
elmarini.mustapha@gmail.com

يبدو أن حميد شباط، أمن عام حزب امليزان، 
مصّر على إحراج رئيس احلكومة، السيد عبد 
اإلله بنكيران، ووضعه أمام األمر الواقع، حتت 

طائلة تفجير األغلبية احلكومية من الداخل.
هذا ما يتضح من خال املذكرة التي وجهها إلى 
رئيس احلكومة، وضّمنها مقترحاته وشروطه 
لتحسن أداء احلكومة والرفع من وتيرته، مع 
إعادة اإلنسجام إلى العمل احلكومي، وتفعيل 
ميثاق األغلبية، وفق منهجية جديدة تتأسس 
العمل  وروح  والتضامن  التشاور  مبادئ  على 

املشترك.
شباط   حميد  يقترح  األه���داف  ه��ذه  ولتحقيق 
ب���األح���رى ي��ش��ت��رط ف���ي م��ذك��رت��ه ع��ل��ى رئيس 
احلكومة، وعلى باقي مكونات األغلبية، إجراء 
العمل  ف��ي  قوية  جرعة  لضخ  حكومي  تعديل 
احلكومة  ف��ي  ال��ث��ق��ة  يعيد  بشكل  احل��ك��وم��ي، 
ويرفع  عملها  وت��ي��رة  ت��س��ري��ع  ف��ي  وي��س��اه��م 
الوفاء  م��ن  ال���ذي ميكنها  بالشكل  أدائ��ه��ا  م��ن 

بالتزاماتها عند متم سنة  2016.
حميد  عليها  يركز  التي  املسوغات  ب��ن  وم��ن 
مشروعية  إعطاء  أجل  من  مذكرته،  في  شباط 
كون  من  اإلنطاق  املقترح،  احلكومي  للتعديل 
األداء احلكومي يتسم بالضعف والبطء، وهزالة 
اإلجن��ازات، باإلضافة إلى غياب اإلنسجام بن 

مكونات األغلبية. 
لكن هذه املسوغات التي يؤسس عليها حميد 
شباط مشروعية اقتراحه للتعديل احلكومي ال 
يشاطره فيها باقي مكونات التحالف احلكومي، 
الذي  والتنمية،  العدالة  ح��زب  رأس��ه��ا  وعلى 
وجناحها  احلكومة،  إنسجام  عن  يعبر  اليني 
ف���ي حت��ق��ي��ق إص���اح���ات ه��ام��ة ف���ي ع����دد من 
االجنازات  م��ن  ع��دد  حتقيق  وك��ذا  القطاعات، 
جاحد.  أو  أع��م��ى  إال  ينكرها  ال  األرض  على 
وهذا ما يجعل مبررات شباط لتعديل احلكومة 
منها  يتوخى  ما  أن  طاملا  موضوع،  ذات  غير 
هو أمر حاصل بالتشكيلة احلكومية احلالية، 
كان  إذا  اللهم  إذن؟!  تغييرها  إل��ى  ال���داع  فما 
والوفاء  احلكومة  في  وزراءه  تغيير  هو  هدفه 
عملية  في  أنصاره  أم��ام  قطعها  التي  بوعوده 
اإلطاحة بآل الفاسي على رأس األمانة العامة 
له عاقة  بالطبع  وه��ذا  الفاسي،  ع��ال  حل��زب 
وال  اإلستقال،  حلزب  السياسية  باحلسابات 
يبرره أداء احلكومة سلبا أو إيجابا، لكن حميد 
شباط ال يفصح عن هدفه احلقيقي من التعديل 
احلكومي، وإمنا يحاول أن يغلفه بضعف األداء 
احلكومي، إلحراج حليفه اللدود، حزب العدالة 
والتنمية وإرغامه على القبول بشروطه، حتت 

تهديد مبطن بتفجير األغلبية.
رئيس  إل���ى  ش��ب��اط  حميد  م��ذك��رة  أن  صحيح 
لكن املطلب  احلكومة، تتضمن مطالب أخ��رى، 
األساس فيها هو التعديل احلكومي، أما املطالب 
لتبرير املطلب  األخ��رى فتبدو مجرد مزايدات، 
األساس، الذي ترتبط به مصداقية حميد شباط 
أم��ام أنصاره، وه��ذا ما يذكرنا مبوقف سلفه، 
عباس الفاسي، الذي وجه مذكرة مشابهة إلى 
الوزير األول عبد الرحمان اليوسفي، متضمنة 
مذكرة  تضمنتها  ال��ت��ي  لتلك  مماثلة  مطالب 
شكلي،  حكومي  بتعديل  األم��ر  ليتوج  شباط، 
حمل عباس الفاسي إلى احلكومة، ليكف حزب 
اليوسفي،  حكومة  ألداء  انتقاده  ع��ن  امل��ي��زان 
ول��ل��م��ق��ارن��ة، ف���إن ث��م��ة ت��ش��اب��ه ب��ن اللحظتن 
تواجه  حيث  والراهنة،  املاضية  السياسيتن 
حكومة عبد اإلله بنكيران اليوم نفس اإلكراهات 
مع  طبعا  اليوسفي،  حكومة  واجهتها  التي 
إختاف السياق واملتغيرات، سواء في عاقتها 
بحليفها حزب اإلستقال، أو بأطياف املعارضة 
السياسية أو املتنفذين في دواليب الدولة ممن 

يخيفهم جناح التجارب احلكومية اجلادة.
الفاسي وحميد شباط،  الفرق بن عباس  لكن 
مطالبه  يفرض  أن  يحاول  األخير  ه��ذا  أن  هو 
وهذا  أوام���ر،  شكل  ف��ي  ويسوقها  بإستعاء، 
بنكيران،  اإلل��ه  ما يغيظ رئيس احلكومة، عبد 
حتت  بينهما  التعايش  إمكانية  من  ويصّعب 
ملذكرته  ت��ك��ون  أن  يتوقع  ل��ذل��ك  واح���د،  سقف 
التحالف  م��س��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  ه���ام���ة  ت���داع���ي���ات 

احلكومي.

مراكش.االسبوع

بعض  محاكمة  ع��ن  بعد  ال��س��ت��ار  ي��س��دل  ل��م  بينما 
املتهمن في اندالع أحداث مراكش التي سبقت نهاية 
لسير  متابعة  مصادر  لكن  بيومن،  املاضية  السنة 
املنتخبن  أح��د  ضلوع  فرضية  رجحت  التحقيقات 
املعروفن في املدينة، في اندالع شرارة األحداث التي 

جعلت من غاء فواتير الكهرباء مرتكزا لها.
الكبير، ترجح بعض  املعروف بنفوذه  املنتخب  هذا 
بعملية حتريض بعض احملتجن،  قام  انه  املصادر 

وهو نفس السيناريو الذي باشره البعض بعد نهاية 
السنة، حيث مت احلديث عن حفات باذخة أقيمت في 
املدينة تتطلب الكثير من الكهرباء، الذي سيؤدي ثمنه 

املراكشيون الفقراء )حسب مصادر إعامية(.
وكان احلاضرون في أحداث سيدي يوسف بنعلي قد 
شاهدوا كيف أن بعض األشخاص كانوا يدفعون في 
اجتاه التصادم مع قوات األمن، ليطرح السؤال عما 
إذا كانت هذه األي��ادي قد حتركت من جديد إلشعال 
الفتنة في مراكش بعدما هدأت ملدة مؤقتة مبناسبة 

رأس السنة.

الرباط.االسبوع

في سابقة من نوعها يستقبل ملك الباد تعازي 
أفراد عائلة الفنان الراحل الطيب العلج، ولكن 
الدكتور  أن  ه��و  االس��ت��ق��ب��ال  ل��ه��ذا  مهد  ال���ذي 
رمزي، وزير الصحة السابق كان له ولد درس 
مع امللك محمد السادس في املدرسة املولوية 
الذي يعيش سنوات  الدكتور كرمي رمزي  ولد 
طويلة في الكندا لم يحظ باالجتماع برفيقه في 
الدراسة، امللك محمد السادس، إال في ظروف 
الوزير  وف���اة  ف��ي  امللك  لرفيقه  تعازيه  تقدمي 
رمزي، الذي كان ولده سيشتغل سنوات طويلة 
في اإلذاعة والتلفزيون، دون أن يحظى مبنصب 

سامي كما هو حال رفاق الدراسة امللكية.

عضو منتخب 
في مراكش 
تسبب في 

إحراق املدينة 
احلمراء

افتتاحية

هكذا عرض نهيمة على جميلة موسم
 حب امللوك العمل في »الرام«

سنة  بنهيمة  ادري���س  اتصل 
»بشرى  ب��ال��ص��ح��اف��ي��ة   2012
الضو« وهي وصيفة ملكة جمال 
حب امللوك، ليقترح عليها العمل 
اجلوية،  امللكية  اخل��ط��وط  ف��ي 

كمكلفة باإلعام في ديوانه.
حصل ذل��ك ف��ي م���ارس سنة 
بشرى  حكته  م��ا  2012، حسب 
على صفحتها في الفيس بوك، 
وقد وجدت نفسها مجبرة على 
للجميع  احل��ك��اي��ة  ه���ذه  ش���رح 
يخاطبها  اجلميع  ب��ات  بعدما 

في  بنهيمة  للسيد  كمستشارة 
حن أنها تعمل صحافية بإحدى 

اإلذاعات اخلاصة.
تقول بشرى في صفحتها على 
الفيس بوك: » قبل حوالي سنة، 
ف��ي م����ارس 2012،  وب��ال��ض��ب��ط 
بنهيمة،  إدري������س  ب���ي  ات���ص���ل 
ال��رئ��ي��س امل��دي��ر ال��ع��ام لشركة 
اخلطوط امللكية املغربية »الرام«، 
ك���ان ذل���ك ي���وم س��ب��ت، يعرض 
علي االشتغال مستشارة مكلفة 
ب��دي��وان��ه، كنت وقتها  ب��اإلع��ام 

ص��ح��اف��ي��ة مب��ج��م��وع��ة م����اروك 
اتفقنا  اقتراحه  درس��ت  س���وار، 
في البدء على العديد من النقاط، 
االشتغال  ق��ررت  كثيرا،  ت��رددت 
معه، أخبرت املدير العام ملاروك 
سوار باألمر، قال لي: ) نحن ال 
بهذه  كفاءاتنا  مبغادرة  نسمح 
السهولة، لكن الرام الباس عليهم 
بزاف ماديا، إن وجدت في األمر 
مصلحة مادية فأنا لن أمنعك(، 

زاد ذلك من حيرتي«.
مع  ت����ض����ي����ف:»اس����ت����ش����رت 
أصدقاء لي أثق بهم حذروني من 
االشتغال في »الرام«، كنت وقتها 
استقالتي  ق��رار  في  قد حسمت 
»م����������اروك س����������وار«، بعد  م����ن 
ق��ررت عدم  ص��راع داخلي كبير 
واالنضمام  ب�����»الرام«  االلتحاق 
بلوس«...  »رادي�����و  ف��ري��ق  إل���ى 
أجدني مضطرة لتوضيح األمر 
ألن هناك العديد من املسؤولن 
وال�����زم�����اء، ال��ت��ق��ي��ت ب��ه��م في 
يتحدثون  مختلفة،  مناسبات 
معي بصفتي مستشارة لبنهيمة، 

ال صحافية..«. 
توضيحها  ب��ش��رى  وختمت 
بقولها:»شكرا  ب��وك  الفيس  في 
للباقتك وألخاقك العالية وشكرا 
)تقصد  ل��ي«  استقبالك  حلسن 
بنهيمة(، قبل أن تختم ما عساني 
أفعل؟ »مهنة صحافية جتري في 
مهمة  ندير  ماكنعرفش  عروقي، 

مكلفة باالتصال.. معذرة«.

مزوار

تعازي  يتقبل  امللك 
الدراسة في  صديقه 

بالزربة
يعيش سوق اجلملة مبدينة 
الرباط، على وقع احتجاجات 
والذين  للتجار،  مسبوقة  غير 
ق�����رروا ف��ض��ح م���ا أس���م���وه، ريع 
السلطات  أن  غ���ي���ر  ال����س����وق، 
إجتماعات  عقد  في  تتماطل 
وترغمهم  م��ع��ه��م  م��س��ت��ع��ج��ل��ة 
كزيادة  املئة  0.2 في  أداء  على 
ف��ي ال���رس���وم م��ق��ارن��ة م��ع مدن 

أخرى قريبة، مثل سال مثال.

لشكر

 بشرى
الضو
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سعيد شهبون* لألسبوع: نتائج المؤتمر 
16 لحزب االستقالل أفرغت الحزب من 

محتواه وحولته إلى ملجإ لمأدبات اللئام؟؟

بقلم رداد العقباني
املكلف  ال��وزي��ر  ال��ش��وب��ان��ي،  احلبيب 
واملجتمع  ال��ب��رمل��ان  م���ع  ب��ال��ع��اق��ات 
امل��دن��ي، س��ي��ك��ون أول امل��غ��ادري��ن في 
حكومة بنكيران في أول تعديل وزاري 
سمية  دي��وان��ه  م��دي��رة  وستصاحبه 
بنخلدون )الصورة( التي لن تستطيع 

إيقاف قطار حميد شباط. 
اليوم«  »أخ��ب��ار  يومية  في  الصحفية 
في  كبير  مب��ك��ر  علقت  ب��اك��ور  ح��ن��ان 
ترقية  ع��ل��ى  ال��ف��ي��س��ب��وك��ي  ح��ائ��ط��ه��ا 
ب��ن��خ��ل��دون. وك��ت��ب��ت »ال���وزي���ر املكلف 
احلبيب  ال���ب���رمل���ان  م���ع  ب���ال���ع���اق���ات 
بنخلدون،  سمية  استفسر  الشوباني 
عن  ب��دوان��ه  مستشارة  تشتغل  التي 
بعدما  بتمارة  لقطار  توقيفها  ح��ادث 
»زك��ل��ت« احمل��ط��ة ال��ت��ي ت��ري��د النزول 
تنكر  لم  املستشارة  السيدة  عندها... 
األمر، وتبعا لذلك قرر الوزير الشوباني 
لديوانه...  مديرة  وتعيينها  ترقيتها 
ك��ون وق��ف��ات ط��ائ��رة ك��ون ت��ن��ازل ليها 

على باصتو كاع..«.
امل��ع��ارض��ة االحت��ادي��ة ب��دوره��ا دخلت 
النائبة  ملساءلة  وتستعد  اخل��ط  على 
بنخلدون،  سمية  السابقة  البرملانية 
والتنمية،  العدالة  حزب  في  القيادية 
نفوذها،  اس��ت��غ��ل��ت  ت��ك��ون  ق���د  ال��ت��ي 
النقل  ب���وزي���ر  احل���زب���ي���ة  وال���ع���اق���ة 
عزيز  القنيطرة  وع��م��دة  والتجهيز 

 ،2012 دجنبير   28 اجلمعة  الرباح، 
محطة  في  السريع  القطار  وأوق��ف��ت 
فيها.  بالوقوف  املرخص  غير  متارة 
مما يضع »ربيع خلليع« مدير املكتب 
الوطني للسكك احلديدية في موقف 
ح����رج ف���ي ح���ال���ة ف��ت��ح حت��ق��ي��ق في 

النازلة.
 الرواية التي قدمتها بنخلدون حول 
أث��ار تساؤالت أكثر مما  ما وقع لها 
أث��اره اخلبر األصلي، حيث لم يفهم 
القطار  اس��ت��ج��اب س��ائ��ق  أح��د كيف 
بتلك البساطة لطلب سيدة »مجهولة«، 
ووق�����ف ف���ي غ��ي��ر م��ح��ط��ت��ه معرضا 

املسافرين للخطر بدون تأمني.
م����ن خ�����ال حت��ل��ي��ل��ي مل����ا ق���ي���ل في 
ف��ي التعاليق  امل���وض���وع، وم���ا ج���اء 
حسناء  »ح��ص��ل��ة«  ح���ول  الصحفية 
مراكش احملجبة يسمح بالقول انها 
مظلومة وأن املسألة برمتها تقتضي 
تصرفا مختلفا أوله حتقيق كامل في 
الذين  م��ن  واح��د  أنني  رغ��م  القضية، 
يدعون الله  ألكثر من سبب أن تكون 
احلقيقة لصالح سمية بنخلدون التي 
السهو.  م��رض  من  تعاني  انها  يبدو 
وأن  مصير ملف 50 ألف جمعية الذي 
كان وراء ايقافها للقطار »قهرها« الى 
حد التهور. هي التي دبرت »حصلتها« 
السابقة في ماي 2008 بلبنان ببرودة 
طرف  م��ن  االغ��ت��ي��ال  جنبها  مم��ا  دم 

قناصي حزب الله.

تذكروا سهوها بعدم ذكر اسم سوريا 
حزبها  مؤمتر  لضيوف  تقدميها  في 
األخير. سوريا التي حمتها من موت 
محقق سنة 2008. وأصبح العثماني 
في  بالوكالة  يعاديها  بنخلدون  زميل 

إطار خطة خاطئة إستراتيجيا.
محاصرتها  تفاصيل  ت���روي  م��ن��اب��ر 
بنخلدون  سمية  »سجلت  بيروت  في 
املغربية  السفارة  موقف  من  تذمرها 
التي أمرتها بتدبر أمرها كما  بلبنان 
السفارة  جل��ه��ود  تثمينها  س��ج��ل��ت 
املغربية بسوريا وحزب البعث العربي 

العربي  البرملان  واحت���اد  االشتراكي 
بسوريا«.

وه��و سبب  القضية  ف��ي  األه���م  يبقى 
املهندسة  خطأ  ع��ن  للدفاع  مرافعتي 

سمية بنخلدون.
 حتقيق مصادرنا أظهر زاوية مشرقة 
إذ  حسنة.  ببدعة  تتعلق  امل��ل��ف  ف��ي 
على  ي��ت��ج��رأن  ن��س��اء  بلدنا  ف��ي  الزال 
إي���ق���اف ال��ق��ط��ار ب»ال���ص���ح���ة« خارج 
الوصول  أج��ل  من  القانونية  محطته 
ملكاتبهن ويشتغلن بدون راتب - حالة 
بنخلدون- في زمن املوظفني األشباح.

عياالت الوزير الرباح يوقفون ترانات لخليع خارج محطاتها..: السيبة
القرار السياسي

+.األسبوع

ق����������ص����������ف����������ت 
ال������م������روح������ي������ات 
العسكرية الجزائرية 
قافلة للسيارات قرب 
المغربية  ال��ح��دود 
في المناطق القريبة 
وذكرت  فكيك،  من 
الخبر  ص��ح��ي��ف��ة 
ال��ج��زائ��ري��ة خال 
الماضي  األسبوع 
»م���روح���ي���ات  أن 
الجيش الجزائري 
تمكنت من قصف 
قافلة مكونة من 4 
سيارات ذات الدفع 
رباعي تسللت من 

الحدود  ع��ن��د  ال��غ��رب  أق��ص��ى 
تدمير  إل��ى  أدى  ما  المغربية، 
جميع السيارات ومقتل ثاثة 
لتنظيم  ت��اب��ع��ي��ن  إره��اب��ي��ي��ن 

القاعدة«، غير أن أصحاب الخبر 
لم يحددوا اتجاه اإلرهابيين، 

هل كانوا قادمين إلى المغرب 
أم خارجين منه.

عملية  أول  ه���ذه  ول��ي��س��ت 
ينفذها الجيش الجزائري الذي 

يقوم بحملة تمشيطية واسعة 
ان��ط��اق��ا م��ن والي���ات جرادية 
وت����م����ن����راس����ت 
وأدرار بحثا عما 
تسميه الصحافة 
ال�����ج�����زائ�����ري�����ة 
فقد  اره��اب��ي��ي��ن، 
ق���ت���ل ال���ط���ي���ران 
ال�����ج�����زائ�����ري 9 
بوالية  اشخاص 
بومرداس )50 كلم 
شرق العاصمة(، 
ق�������ي�������ل أن������ه������م 

ارهابيون.
وكانت التقارير 
قد  اإلخ�����ب�����اري�����ة 
كشفت النقاب على 
األمن  أج��ه��زة  أن 
بمكافحة  المعنية  الجزائرية 
مسلحا،   161 قتلت  اإلره���اب 
واعتقلت 309 آخرين فيما سلم 

34 أنفسهم خال عام 2012.

الطيران الجزائري يضرب أطراف فكيك

حاوره: زهير البوحاطي

بين  االستقالل  ح��زب  ت��رون  كيف   >
الماضي والحاضر.؟

الحزبية  تجربتي  من  انطاقا   {
ومسؤوليتي في هياكله ومنظماته، 
أق��ول لكم ال راب��ط وال واص��ل بين 
م��اض��ي ال��ح��زب وح��اض��ره، وبين 
العهدين مفارقة معقدة، وأبسط ذلك 
ف��ي ك���ون م��اض��ي��ه ي��ش��ك��ل مدرسة 
للنضال الوطني والتكوين السياسي 
والدفاع عن مصالح وقضايا الشعب 
بكل شرائحه وفئاته بناء على قيم 
ومبادئ ومواقف هي عمود مذهبيته 
التعادلية  وشعارها  ومرجعيته، 
والحرية  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ع��دال��ة 
كذلك  يشكل  وماضيه  اإلنسانية، 
مسيرة تحديات ورهانات من أجل 
هي  وخلفيتها  وال��ب��ن��اء  اإلص���اح 
تعميق الوعي السياسي لدى الشعب 
إلشراكه في المشروع المجتمعي... 
أما حاضر الحزب فهو ملجأ يديره 
والوصولية،  االن��ت��ه��ازي��ة  ح���راس 
إلى  ي��ه��دف  الشعبوي  وخطابهم 

الثروة والسلطة.
وأنت  الحزب  مناضلو  اختفى  أين   >

واحد منهم.؟ 
} نحن استقاليون في الشارع، 
تحترم  ال��ت��ي  النخبة  أف���راد  وم��ن 
نفسها، لها وفاء وإخاص لمبادئ 
الحزب األصيلة، وال يمكن أن نكون 
بين حراس الملجأ ولسنا شعبويين، 
ونضالنا السابق في حزب االستقال 
وراء  واللهث  المال  لجني  يكن  لم 
المناصب ومراكز السلطة، بل كان 
نضاال من أجل خدمة الباد والعباد 
وفق برنامج استقالي أو برنامج 
معها  نتقاسم  أح��زاب  مع  مشترك 
نفس المبادئ والقيم السياسية، وقد 
عشنا هذه التجربة مع إخواننا في 

بإيجابياتها  االش��ت��راك��ي  االت��ح��اد 
سياسية  قوة  وحققنا  وسلبياتها، 
الجميع  ل��ه��ا  ي��ش��ه��د  ت���ط���وان  ف���ي 
وكسبنا االنتخابات الجماعية لسنة 
1998 عن جدارة واستحقاق، وأما 
االستقال  ح���زب  م��وق��ع  م��ا  اآلن، 
ت��وارى؟ وما هو  بالمدينة؟ ولماذا 
حال مقره الكبير؟ ومن يتردد عليه؟ 
مطروحة  أسئلة  فيه؟  ينشط  وم��ن 
وخطابهم  ال��م��ل��ج��أ  ح����راس  ع��ل��ى 

الشعبوي.
 < ما رأيكم في الحزب بعد المؤتمر 

األخير؟
} ل��م يعد ل��ح��زب االس��ت��ق��ال ما 
يميزه عن األحزاب األخرى ووضعه 
المأسوف عليه ظهرت مؤشراته مع 
الفاسي أي  الوالية األولى لعباس 
ونتائج  الثالث عشر  المؤتمر  بعد 
ال��م��ؤت��م��ر ال���س���ادس ع��ش��ر حملت 
الحقائق المؤلمة التي أفرغت الحزب 
م��ن م��ح��ت��واه وح��ول��ت��ه إل���ى ملجإ 

لمأدبات اللئام. 

+.األسبوع 

صادقت اللجنة الداخلية بمجلس 
ال��ن��واب ي��وم األرب��ع��اء االول من 
مشروع  على  ال��ج��دي��دة  السنة 
قانون يتعلق بوقاية األشخاص 
وحمايتهم من أخطار الكاب، 
الجميع  ينتظر  ك��ان  وبينما 
التسريع من وثيرة خروج هذا 
الوجود،  ح��ي��ز  إل���ى  ال��ق��ان��ون 
خرجت الكاب الشرسة بعد 5 

ال���ي���وم  لتواجه  أي����ام م���ن ذل���ك 
كانوا  عندما  ف��اس  ف��ي  البوليس 

عصابة  على  القبض  إل��ق��اء  ب��ص��دد 
»منفلويي«  حي  سكان  روع��ت  إجرامية 

الشعبي.
وحده الرصاص خلص البوليس من 
عناد الكلب الشرس، بعدما أصابته 
الرأس،  مستوى  على  رص��اص��ة 
شلت حركته، لتتمكن العناصر 
إلقاء  م��ن  بعد  م��ا  ف��ي  األمنية 

القبض على المجرمين.
يذكر أن أول برلماني طرح 
في  الشرسة  الكاب  موضوع 
البرلمان كان البرلماني فوزي 
الشعبي ابن رجل األعمال الكبير 
ميلود الشعبي، غير أن اإلستجابة 
لهذا المطلب تطلبت عدة سنوات، 
لتواصل الكاب الشرسة والعصابات 

استعراض قوتها على عباد الله.

الكالب.. أقوى من البرلمان
 على أرض الواقع

* كاتب )سابق( لفرع حزب االستقالل 
بتطوان وعضو المكتب الوطني للنقابة 

أطباء القطاع الخاص بالمغرب

الوطني  األم��ن  إدارة  ق��ررت 
شرطة،  عميد  معاقبة  مؤخرا 
بتنقيله من المنطقة الحضرية 
في تطوان إلى مدينة الراشيدية 
بعد ضبطه وهو يغني في ملهى 

ليلي بكابونيكرو.
وهذه هي المرة االولى التي 
لمعاقبة  اإلدارة  فيها  تتدخل 
الغناء، وقد  »بوليسي« بسبب 
يكون لهذا القرار عاقة بسلسلة 
إجراءات اتخذها المدير العام 
الجديد لألمن الوطني بوشعيب 
ارميل، هذا األخير يعد منتوجا 
وال  الشرطة،  ألس��اك  خالصا 
ينظر بعين الرضى لكل مظاهر 
»الخفة« التي بدأت تظهر على 

بوليس اليوم.
رجل األمن المعني بموضوع 
ليلة  عاثرا  حظه  كان  التأديب 
إلى  وباإلضافة  السنة،  رأس 
عاقبه  ف��ق��د  األم���ن���ي  ال��ع��ق��اب 
اللصوص أيضا بسرقة سيارته 

وإشباعه ضربا.

الغناء 
ممنوع على 
البوليس في 
عهد الرميل

سمية 
بنجلون



عن أي فوق يتحدث االستقاللي األنصاري 
في أزمة حزب االستقالل

الرباط.األسبوع

أث��ن��اء االج��ت��م��اع ال��ش��ه��ري للفريق 
االستقاللي في مجلس املستشارين، 
االس��ت��ق��الل��ي��ن رئيسه  أح���د  س���أل 
األنصاري عن مصير هذه الدعاوى 
املرفوعة ضد شرعية مؤمتر شباط، 
فأجابه األنصاري، وأمام عدد كبير 
من املستشارين: إذا لم يكن تدخل من 

فوق، فإن دعوة بنسودة ستقبل.
كما سأل املستشار الغربي، رئيسه 
االستدعاءات  ق��ب��ول  ي��رف��ض  مل���اذا 
التي تأتي من احملاكم فأجابه رئيس 

الفريق: ذلك شغلهم.
وتتكرر التخوفات االستقاللية، من 
والشكاوى  احملاكمات  ه��ذه  تطور 
التي يقدمها استقالليون ضد شباط، 
عدد  يستعجله  ال��ذي  حزبه،  وهيأة 
من »أنصاره« إلعادة هيكلة احلزب، 
حسب املنطق اجلديد، حجيرة الذي 
للمجلس  رئ��ي��س��ا  تعيينه  ينتظر 
الوطني للحزب، يتبادل النظرات مع 
األنصاري وبادوية، نظرات مشحونة 

بالغضب، بعد أن سمعوا أن شباط 
أصدقائه  م��ن  ثالثة  إدخ���ال  اق��ت��رح 
والبقالي  الكيحل  احل��ك��وم��ة،  ف��ي 
اختيارهم  فلماذا  بنحمزة،  وع��ادل 

 18 اطلع على  الذي  بالذات. شباط 
من  للتحقق  جمعيات،  م��ن  شكاية 
االتهامات املوجهة للوزيرة السابقة 
أمالك  على  التوفر  بتهمة  ب��ادوي��ة، 

بينها شكاية منظمة  في اخل��ارج، 
وث��الث جمعيات  السباعي،  ط��ارق 

استقاللية حلقوق اإلنسان.
تعقيدا،  وضعيته  شباط  زاد  لقد 
حينما طلبت منه احملكمة في قضية 
الطعن في املؤمتر، محضرا جللسة 
ف��ق��دم محاميه  ال��وط��ن��ي،  امل��ؤمت��ر 
املؤمتر  رئ��ي��س  ب��إم��ض��اء  الئ��ح��ة 
الرئيس  بينما  ش��ب��اط،  ال��وط��ن��ي 
القانوني ه��و األن��ص��اري وه��و ما 
يعتبر انتحاال للصفة، ألن احملكمة 
وال  وال��ق��وان��ن  النصوص  ت��راع��ي 
وعلى  واألشخاص  األلقاب  تراعي 
املستوى األعلى يقرأ الناس الكبار 
»التقييم  ب��ع��ن��وان:  ش��ب��اط  م��ذك��رة 
احلكومة«  ل��ع��م��ل  امل����وض����وع����ي 
حكومي،  تعديل  إج����راء  مقترحا 
بدعوى أن احلكومة، لم ترق ال كما 
وال كيفا إلى السقف املطلوب، وكان 
مفروضا في هذه الرسالة أن توجد 
بتشكيل  ال��دس��ت��ور  يكلفه  م��ن  إل��ى 
الذي  رئيسها،  واختيار  احلكومة 

هو ملك البالد.

تحت

 األضواء

األنصاري

الرباط.األسبوع

عندما قدمت القناة 24 الفرنسية استجوابا مع رئيس 
مشروعه  عن  بنموسى،  شكيب  االقتصادي  املجلس 
الرئيس  مباشرة، مستشار  أجابه  الصحراء،  إلعمار 

عميمور،  الدين  محي  بومدين،  السابق  اجل��زائ��ري 
يذكرنا  بنموسى،  السيد  ق��رار  إن  مرتفع:  وبصوت 
باجلنرال دوكول، رئيس فرنسا الذي قدم عندما كانت 
اجلزائر محتلة مشروعا تنمويا كمشروع املغرب، ولكن 
الكلمة تبقى للشعب الصحراوي. احلكومة اجلزائرية، 

ورمبا لم جتد أحدا يشعل صراع النقاش السياسي 
السابق  الرئيس  مستشار  على  فعثرت  املغرب،  مع 
بومدين، لم تلق من يرد عليه من احلكومة املغربية 
وال من تكلم باسم شكيب بنموسى، وإمنا يظهر أن 

اجلزائر حتتاج إلى من يرد عليها من املغرب.

مستشار ومدين يرد 
على شكيب نموسى
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ع��م��ر، يترشح  م���راك���ش   ج���زول���ي 
لرئاسة حزب االحتاد الدستوري بعد 
أبيض،  احل��زب  رئيس  مهمة  انتهاء 
ك���ل م���ن النائب  ي��ن��اف��س��ه  اجل���زول���ي 
إدريس الراضي، وحسن عبيابة لكن 
اجلزولي  ف��وز  يتوقعون  املالحظن 

برئاسة احلزب.

 القنوات اإللكترونية مبناسبة رأس 
ميلود  احلاج  املقاول  السنة، صنفت 
الذي  االنفتاح  رجل  بصفته  الشعبي 
املاليير دون أن ميد يده ألحد  كسب 
اختارت  بينما  النفوذ،  اصحاب  من 
السالم  ع��ب��د  اي���ب���دو،  م����اروك  مجلة 
الرشوة،  مب��ح��ارب��ة  املكلف  ب����ودرار، 

رجل السنة.

 أصبحت الشركة العمرانية اليانس، 
لقب  على  حتصل  األزرق،  برئيسها 
ق��ط��ب ال��ب��ن��اء ف���ي امل���غ���رب، لتحتل 
البناء  ف��ي  القطبن  أم���ام  مكانتها 
الشعبي والصفريوي. العلمي األزرق 
آالف  سبعة  سيبني  اليانس،  رئيس 

سكن في أبيدجان بساحل العاج.

 تعزية جبهة اإلنقاذ اجلزائرية، في 
وفاة الشيخ عبد السالم يس، كشفت 
خيوط العالقات التي ربطت بن حركة 
جبهة اإلنقاذ اجلزائرية والشيخ يس، 
الذي كانت هذه العالقة، إحدى أسباب 
سوء عالقته مع امللك احلسن الثاني.

 وزي��ر السياحة ح��داد أب��دى علنا، 
تبرمه من سوء تسيير اخلطوط اجلوية 
مما  خطوط  عدة  ألغت  التي  امللكية، 
وكانت  السياحية،  الساحة  على  أثر 
عدة شركات أجنبية، أغلقت مكاتبها 
من  املغرب،  لطرد  مقدمة  املغرب،  في 

نادي السماء املفتوحة.

 النساء اجل��زائ��ري��ات زغ���ردن على 
رئيس فرنسا هولند بينما قالت مجلة 
تشرف  بوتفليقة  الرئيس  أن  ماتش: 

جدا بزيارة هولند.

 توسع محلل اقتصادي مغربي في 
األمريكي  الرئيس  مصاعب  حتليل 
إلذاعة  وتوسع  االقتصادية،  أوب��ام��ا 
ميدي آن، الطنجوية في األخطار التي 
لم  وطبعا  األمريكي،  االقتصاد  تهدد 
ال���ذي تنقصه في  امل��غ��رب  ع��ن  يتكلم 
امليزانية 105 مليار درهم منذ أكتوبر 
السنة  من  أق��ل   17% 2012، مبعنى 

املاضية. 

املغاربة  وش��ك��ل  ال��دن��ي��ا،  مسخت   
في إسبانيا، جمعيات خيرية لتقدمي 
اإلسبانين  ال��ف��ق��راء  إل���ى  امل��ع��ون��ات 
كثير  إسبانيا،  في  اجل��دد  والبؤساء 
البناء  في  يشتغلون  أصبحوا  منهم 

بتطوان ونواحيها.

 املغاربة لم يصل مستواهم املالي 
لدرجة التعامل بورقة 500 درهم، لذلك 
قرر بنك املغرب، التراجع عن طبع هذه 
الورقة، نظرا خلطورة التعامل بها في 

املجتمع املغربي.

املناضل احملجوب يجلس مكان نهاشم ليزرع ثقافة حقوق اإلنسان  
+.األسبوع

احلقوقي  امل���ن���اض���ل  ي���واص���ل 
احمل����ج����وب ال��ه��ي��ب��ة امل���ن���دوب 
الوزاري حلقوق اإلنسان إصالح 
مقر إدارته اجلديدة بحي أكدال 
في الرباط، وهو نفس املقر الذي 
رحلت منه املندوبية العامة إلدارة 
السجون التي يوجد على رأسها 
خريج مدرسة البوليس املندوب 
الطريف  ولعل  بنهاشم،  حفيظ 
في حكاية الهيبة الذي عن منذ 
ل��ه مقر  س��ن��وات دون أن ي��ك��ون 
تضاهي  التي  مبؤسسته  يليق 
حقوق  وزارة  قيمتها  حيث  من 
سابقة،  حكومات  ف��ي  اإلن��س��ان 
هو أنه يجلس اليوم على نفس 
الكرسي وفي نفس املكتب الذي 

كان يجلس فيه بنهاشم.
احملجوب الهيبة قرر مند دخوله 
إلى اإلدارة القضاء على مظاهر 

التمخزن في إدارت��ه، وك��ان أول 
م��ا ات��خ��ذه ه��و إزال���ة »املوكيط« 
من أرضية إدارته، كما عمل على 
صباغتها باللون األبيض، وقرر 
األثاث  مظاهر  لكل  ح��د  وض���ع 

الفاخر.
يستكمل  ل��م  الهيبة  احمل��ج��وب 
ب��ع��د ه��ي��ك��ل��ة إدارت������ه غ��ي��ر أنه 
استراتيجية  عمل  خطة  وض��ع 
إل���ى   2012 س���ن���ة  م����ن  مت���ت���د 

دالئل  ع��دة  وأع���د   ،2016 سنة 
الدستورية  »الضمانات  ح��ول 
حلماية  املؤسساتية  واآلل��ي��ات 
حقوق اإلنسان، وتعتبر إدارته 
مبثابة مركز يرعى ثقافة حقوق 
حيث  احلكومة  داخ��ل  اإلنسان 
س��ي��ع��م��ل ع��ل��ى اط�����الع جميع 
املستجدات  ع��ل��ى  اإلدارات 
بهدف  الباب،  هذا  في  الدولية 
على  اإلدارة  رج�����ال  ت��ك��وي��ن 
احلقوقين  زي�����ارات  م��واج��ه��ة 
ومعلوم  اخل��ارج،  من  القادمن 
أن احلكومات املغربية املتعاقبة 
كانت تكتب تقارير رديئة حول 
وضعية حقوق اإلنسان باملغرب 
مما كان يعرضها لإلحراج أمام 
املنتظم الدولي، واستمر الوضع 
كذلك إلى أن تفوقت احلكومة على 
املضادة  بتقاريرها  احلقوقين 
وصول  م��ع  املتحدة  األمم  أم��ام 

اإلحتادين إلى احلكومة.

أصدرت الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري بإمضاء 
مديرها العام جمال الدين الناجي مذكرة حول تدخالت 
الشخصيات السياسية واملهنية والثقافية في النشرات 

اإلخبارية بوسائل اإلعالم.
األم��ر يتعلق  النشرة، أن  ويظهر من االط��الع على هذه 
مبحاسبة املتدخلن على األوقات املسموح لهم بالتقيد 

بها.
ويظهر من كشوف التدخالت، أن األمر يتعلق بإحصاء 
الذي  الشيء  اجلوهر،  مبناقشة  ال  والثواني،  الدقائق 
يحتم على رئيس الهيأة أن يعرف أن املغاربة في حاجة 
إلى الكالم، بدون تقيد بزمن معن، وأن االهتمام احلقيقي 

يجب أن ينكب على اجلوهر، ال على الزمن.

السمعي البصري: إحصاء 
الكلمات يتعارض مع احلوار

الرباط.األسبوع

العثماني،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  أن  حقا  ه��ل 
كالزوج، الذي هو آخر من يعلم.

حقا أن الئحة السفراء اجلدد، يتم تداولها 
ب��ن األي���دي امل��ق��ررة، ورمب���ا ليس للوزير 
لنائبه  دور  ال  وطبعا  فيها،  دور  املعني، 
ال��وزي��ر امل��ن��ت��دب ال��ع��م��ران��ي، ال���ذي يشبه 
ال��ذي ال يعرف من  بالفقيه  العارفون دوره 
القرآن، إال السور التي تقرأ على األموات. 
فبعد أن أرس��ل إل��ى ب��اري��س ق��رار ترشيح 
للمغرب  معتمدا  سفيرا  بنموسى  شكيب 
الفرنسيون  هم  ها  الفرنسية،  الدولة  لدى 

يصبح  بنموسى  ب��أن  يفاجؤون  أنفسهم، 
وبعد  ال��ص��ح��راوي،  امللف  ف��ي  فاعال  قطبا 
لتطبيق  انطالقة  يعتبر  مشروعا  ق��دم  أن 
احلكم الذاتي في الصحراء، حسب الرغبة 
السعودية،  الدولة  املغربية. وبينما أعطت 
االستقاللي  القطب  تعين  على  موافقتها 
في  للمغرب  سفيرا  العلمي  ال��دي��ن  سعد 
الرياض، ها هي إج��راءات رسمية اتخذت 
لترشيح العلمي سفيرا للمغرب لدى حكومة 
الرئيس مرسي، في مصر، لتظهر إمكانية 
إخراج السفير املغربي السابق عبد السالم 
لتعيينه سفيرا  االنتظار،  ثالجة  من  بركة، 

في السعودية.

حيرة العثماني، ني العلمي ونموسى

احملجوب 
الهيبة
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 حظي الشيوخ الذين زاروا مدينة 
من  كبيرة  باستقباالت  مؤخرا  ال��رب��اط 
الكبرى  النيابية  ال��ف��رق  رؤس���اء  ط��رف 
)األصالة  البرملان  في  املمثلة  لالحزاب 
لالحرار،  الوطني  التجمع  واملعاصرة، 
العدالة  االستقالل،  الشعبية،  احلركة 
اخلارجية  وزي��ر  وخ��ص��ص  والتنمية( 
العثماني  ال���دي���ن  س��ع��د  ال���ت���ع���اون  و 
مبقر  للشيوخ  متميزا  استقباال  ب��دوره 
مطلع  أكد مصدر  وقد  اخلارجية  وزارة 
الهوية  حت��دي��د  ش��ي��وخ  مجموعة  م���ن  
املقصيني املتكونة من 27 شخص أن كل 
الرؤيا  في  بالوضوح  متيزت  اللقاءات 
وكسب املزيد من التأييد والتضامن من 
عليه  ومتوافق  ناجح  حل  إيجاد  أج��ل 
شيوخا  بتعيينهم  ال��ق��اض��ي  ملطلبهم 
املمثلني  ب��اع��ت��ب��اره��م  ال��ه��وي��ة  لتحديد 
عبر  قبائلهم  و  لعشيراتهم  الشرعيني 
له حق  من  ومنهم  التاريخية،  الشرعية 

األمم  معايير  حسب  ألبيه  اإلستخالف 
املتحدة.

 في سابقة هي األولى من نوعها 
الترابية  للوحدة  املناوئني  بعض  عمد 
يبلغ  البوليساريو  جبهة  علم  رفع  إلى 
مكانه  في  العلم  وترك  مترا،   14 طوله  
أمام  ذلك  اجلزائري، مت  التراب  وداخل 

اعني قوات املينورسو.
 

امل����ن����خ����رط����ون  م������ل  أن  ب����ع����د   
االدارات  ملوظفي  العامة  بالتعاضدية 
ال��ع��م��وم��ي��ة وال���ش���ب���ه ال��ع��م��وم��ي��ة من 
املقدمة  اخلدمات  مجال  توسيع  وع��ود 
املومني  عبداملولى  اختار  للمواطنني، 
ملدينة  بزيارة  القيام  التعاضدية  رئيس 
خاللها  أشرف  األسبوع،  نهاية  العيون 
الطبية  العيادات  مصحة  تدشني  على 
االسنان  و  العيون  ب��أم��راض  املتعلقة 

األطفال  وط����ب  وال��ت��ول��ي��د  وال���ن���س���اء 
الطبي،  والترويض  الهضمي  واجلهاز 
والي  استحسنها  التي  اخلطوة  وه��ي 
بضرورة  طالبا  الدخيل  اخلليل  اجلهة 
للنمو  نظرا  الطبية  العيادات  توسيع 

للمنطقة. الدميغرافي 

أطويف  البشير  م��ن  ك��ل  اخ��ت��ي��ر   
رياضي  ك��أح��س��ن  ب��وع��س��ري��ة  وك��ل��ث��وم 
الصحراوية،  ب��األق��ال��ي��م   212 س��ن��ة 
وميارسان  آس��ا،  ملدينة  ينتميان  وهما 
ذلك مبشاركة  القوى، مت  ألعاب  رياضة 
وسائل  وم���راس���ل���ي  امل���ن���اب���ر  ج��م��ي��ع 
واملكتوبة  والبصرية  السمعية  االع��الم 

واإللكترونية.

 ترأس عامل إقليم السمارة محمد 
كبيرا،  تواصليا  لقاءا  السبطي  سالم 
ناقش خالله املجتمعون كل  إشكاليات 

املندوب  ب��ح��ض��ور  ال��ص��ح��ي  ال��ق��ط��اع 
عبد  الدكتور  الصحة  ل��وزارة  اجلهوي 
ال��وح��ي��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وط��ال��ب السيد 
املعنية  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  م���ن  ال��ع��ام��ل 
وامل��ت��دخ��ل��ني ض���رورة االرت��ق��اء بجودة 
قسم  ع��رف  حيث  الصحية،  اخل��دم��ات 
حالة  أل��ف   11 استقبال  املستعجالت 
واجراء 156 عملية قيصرية و58 عملية 
السريري  واالستشفاء  كبرى،  جراحية 
1815 ح��ال��ة، وأج��م��ع امل��ت��دخ��ل��ون على 
اخلصاص املهول في املوارد البشرية .

الصيد  ه���واة  م��ن  ث��الث��ة  اختفى   
ب��ال��ق��ص��ب��ة ف���ي امل��ن��ط��ق��ة م��اب��ني ال����واد 
الواعر بني طانطان والعيون، وقد يكون 
جبل  أعلى  م��ن  ق��د سقطوا  ال��ص��ي��ادون 
مصادر  أك��دت  حيث  البحر،  على  مطل 
ع��ل��ى شاطىء  ع��ل��ى أح���ده���م  ب��ال��ع��ث��ور 

البحر.

»ال هوادة« تيار استقاللي يعتذر 
للسفارة املصرية في الراط

الغاضبون  اإلس��ت��ق��الل��ي��ون  ق����رر 
أمينا  ش��ب��اط  ان��ت��خ��اب حميد  م��ن 
معركتهم  مواصلة  للحزب،  عاما 
وباملقابل  احمل��اك��م،  في  القضائية 

أخرى  مجموعة  قررت 
ت��ي��ار جديد  ت��أس��ي��س 
»ال  إس��م  عليه  أطلقت 
ه��وادة في الدفاع عن 
الثوابث«، وأول نشاط 
ال���ت���ي���ار متثل  ل���ه���ذا 
ف��ي اع��ت��ذار ت��ق��دم به 
أص��ح��اب ه��ذا التيار 
للسفارة املصرية في 
خلفية  على  ال��رب��اط، 
شباط  ت��ص��ري��ح��ات 

التي قال فيها إن بن كيران يسعى 
»ملصرنة املغرب«. وفي الوقت الذي 
حتتفل فيه أسرة املقاومة بذكرى 11 
يناير، ذكرى تقدمي عريضة املطالبة 
ال��ت��ي��ار اجلديد  ف���إن  ب��اإلس��ت��ق��الل 
م��ن ه��ذا احلدث  اخ��ت��ار أن يجعل 
فرصة للتعبئة من أجل، ملا أسماه 

و«خطابات«  اإلن��ح��راف  م��س��ارات 
الهرطقة التي تقول بأن احلزب لم 
ذلك  ج��اء  اليوم.  إال  استقالله  ينل 
»ال هوادة«  تيار  بالغات  أول��ى  في 

بصفتنا  »إننا  أيضا  قالو  والذين 
الوطني  امل��ج��ل��س  ف���ي  ك��أع��ض��اء 
حلزب اإلستقالل، لن نكون أدوات 
لتحقيق نزوات فردانية باستغالل 
مؤسسات احلزب، بطريقة مسيئة، 

لصورته ولتاريخه النضالي.

يعيش حزب الحركة الشعبية 
غليانا داخليا على وقع التمرد 
امحند  ض��د  المسبوق  غير 
العنصر، حيث لم ينجح آخر 
السياسي  للمكتب  إجتماع 
للحركة الشعبية، وتهديدات 
بطرد  ال����داخ����ل����ي����ة  وزي��������ر 
صفحة  طي  في  المشاغبين 
البيت  داخ��������ل  ال�����خ�����الف 

الحركي.
قرارا  الحزب  اتخد  وبعدما 
بطرد أحد الحركيين الشباب 
تتجه االنظار إلى ما سيتخذه 
المكتب السياسي إزاء أمين 
تاتو  ال����ق����ادر  ع��ب��د  ال���م���ال 
»مهندسي  أح���د  ب��اع��ت��ب��اره 
التمرد ضد العنصر« حسب 
مصادر حركية، غير أن معاقبة 

تاتو في حالة ما إذا حصلت 
فإنها لن تكون سوى خاتمة 
لسلسلة إجراءات سيتخذها 
حق  ف��ي  السياسي  المكتب 
الجهات  بمختلف  الحركيين 
الذين  ال��م��ن��س��ق��ي��ن  خ��اص��ة 
اإلطاحة  في  برغبة  جاهروا 
باألمين العام الحالي، حسب 

نفس المصادر.
معقدة  األم��ور  تبدو  وبينما 
هذه المرة بالنسبة للعنصر، 
الذي أعلن أنه لن يترشح مرة 
أخرى لمنصب األمانة العامة، 
يتوقعون  ال��ح��رك��ي��ون  ب���ات 
إمكانية تكرار نفس السيناريو 
في  الذي حصل  »الشعبوي« 
واإلتحاد  االستقالل  حزبي 
االشتراكي، والوصفة األكثر 

شعبية في الحركة الشعبية 
العسالي  هي صعود حليمة 
لكرسي االمانة العامة، وهي 
على  بقدرتها  لها  المشهود 
وعالقاتها  األم�����ور،  ض��ب��ط 

المتشعبة داخل الحزب..
الحركيون الذين تداولوا فيما 
العسالي  إسم حليمة  بينهم 
الحركة  لحزب  عامة  كأمينة 
هذا  إن  ق���ال���وا  ال��ش��ع��ب��ي��ة، 
السيناريو لن يتحقق إال إذا 
انهزم تيار امحند العنصر في 
الجدد«  »المتمردين  مواجهة 
شعار  ي��ح��م��ل��ون  وال����ذي����ن 
الشعبوية، فشعبوية وشعبية 
أنها  رغ��م  العسالي  حليمة 
بكثير، حسب  تفوقهم  امراة 

قولهم.

حليمة العسالي.. »أمينة عامة لحزب الحركة الشعبية«
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بوجدور.األسبوع

لم يتمكن املغني العراقي كاظم الساهر 
الذي اختار االستقرار في مدينة الرباط، 
في  السنة  نهاية  بعطلة  اإلحتفال  من 
منزله، واضطر إلى اإلنتقال على وجه 
لندن  ال��ض��ب��اب  إل��ى عاصمة  ال��س��رع��ة 

حيث يدرس إبنه.
كاظم الساهر كان قد بلغه 
خبر إصابته ابنه بجروح 
ب��ع��د سقوطه  ف��ي رأس�����ه، 
فاختار  األرض  ع���ل���ى 
اإللتحاق بفلذة كبده، بدل 

اإلحتفال..

كاظم الساهر اختار السكن 
في الراط لكنه لم يحتفل 

ب»البوناني« فيها

الرباط.األسبوع

اإلحتاديون  يطرح  تاريخهم  ف��ي  م��رة  لثاني 
س���ؤاال ح��ول امل��رش��د ال��ع��ام ال��راح��ل جلماعة 
العدل واإلحسان داخل البرملان، فبعد سابقة 
التساؤل عن أسباب محاصرة الشيخ ياسني 
في بيته في زمن وزير الداخلية الراحل ادريس 
الشاب  البرملاني  ط��ارق  حسن  عاد  البصري، 
التلفزيون  تغطية  ع��دم  ح��ول  س���ؤاال  ي��ط��رح 
املغربي خلبر وفاة الشيخ ياسني، ويعد ذلك 
بوزير  جمعته  ساخنة  مواجهة  فصول  أح��د 
اإلتصال مصطفى اخللفي حتت قبة البرملان، 

يوم اإلثنني املاضي.
ان  يعتقدون  السياسيني  بعض  كان  وبعدما 
صفحة الشيخ ياسني قد طويت من املناقشة 
ب��ع��د وف���ات���ه، إال أن اس��م��ه كان  ال��س��ي��اس��ي��ة 
حاضرا داخل املناقشات البرملانية بشكل غير 
مسبوق، فإذا كان حسن طارق قد حتدث عن 
فإن  التحمالت،  دفاتر  باب  الشيخ ياسني من 
قد  ع��ادل تشيكيطو  نائبا استقالليا أخر هو 
ك��ان قد فعله  ك��رر خ��الل االسبوع املاضي ما 
اإل ستقالل  امحمد اخلليفة في حزب  م��والي 
عن  احلصار  بفك  طالب  عندما  سنوات،  منذ 
مرشد جماعة العدل واإلحسان، غير أن عادل 
هذه املرة يطالب بضرورة التوقف عن مضايقة 
املرشد اجلديد العبادي، الذي شمعت السلطات 

منزله في وجدة دون قرار واضح أو مكتوب.
اخلاصة  التحمالت  دف��ات��ر  مناقشة  أن  يذكر 
بالقنوات العمومية، متيزت بتشنج كبير بني 
البرملاني حسن طارق الذي يتحدث عن سنة 
تلفزيونية وبني الوزير الذي يتحدث عن عدم 

التزام شركات اإلنتاج.

الشيخ ياسني«ينبعث« 
في نقاشات البرملان

بعد صعود شباط ولشكر، حركيون يتوقعون وصفة شعبوية 

سرق البرلماني عبد العزيز أفتاتي األنظار خالل األسبوع الماضي 
بزيارة  والتنمية،  العدالة  برلمانيي حزب  من  وفد  رفقة  قام  بعدما 
القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية حماس ورئيس الحكومة المقالة 
رأسه  يقبل  وهو  ظهوره  عن  النظر  وبغض  هنّية،  إسماعيل  بغزة 
)الصورة(، فإن ما أهداه نواب »البيجيدي« لهنية، من براد وصينية 
وطربوش أحمر وجالبة، قد كان مثارا لسخرية نشطاء الفيس بوك، 

الذين تساءلو عن مدلوالت هذه الهدية الغريبة.

حديث الصورة

افتاتي يقبل رأس هنية 
بعدما أهداه البراد والصينية

 حليمة
العسالي

 الراحل الشيخ
ياسني

 كاظم
الساهر
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من القلب

ملاذا خانت معظم أزواجها؟
ال��ك��وي��ت إلحياء  إل����ى  س���اف���رت ص��ب��اح 
حفالتها الصيفية بعد أن أوكلت إلى احملاميني 
ملف  الزين  ومعني  بجاني  اميل  اللبنانيني  
طلب طالقها من رشدي. ومبجرد وصولها إلى 
تلك البالد العربية وجدت نفسها وجها لوجه 
مع أمير ينتمي لعائلة الصباح، فدعاها على 
وهناك  الفنادق.  أفخم  أح��د  قاعة  في  مائدته 
انطلقت قصة حب قوية بينها وبينه. وقضت 
معه عدة أيام، ثم طارت إلى لبنان عندما اتصل 
بها احملاميان مؤكدين لها أنهما توصال إلى 
زواجها  م��ن  تتخلص  يجعلها  ش��رع��ي  ح��ل 
طلقتها  كان حيث  وهكذا  بسرعة.  رش��دي  من 
احملاميان  أثبت  أن  بعد  بسرعة  منه  احملكمة 
أنها ارتدت من اإلسالم إلى دين املارونية وهذا 

يحرمها متاما على رشدي املسلم.
وبعد طالقها منه خرج رشدي على املأل ذات ليلة وقد لعبت اخلمرة برأسه 
وقال للجميع: »نعم. لقد جنحت في التحرر من زواجنا. ولكني لم أحببها أبدا 
بل كنت مخمورا ليلة زواجي منها واعتقدت أنها هويدا ابنتها التي أحببتها 

من كل قلبي رغم فارق السن بيننا.«
وتواصلت زيجات الشحرورة في نفس الوقت الذي تواصل فيه جناحها 
وتألقها بأغاني خالدة ورائعة. حيث تزوجت من الفنان الوسيم يوسف شعبان 

بعد صعقة حب لم تعمر طويال حيث طلقها بعد شهر واحد. 
1970. والذي  السياسي جو حمود في سنة  الكبير من  ثم جاء زواجها 
صرحت مرارا وتكرارا بأنه الرجل الوحيد الذي جعلها حتبه وحتترمه والرجل 
الوحيد الذي تزوجها لذاتها وليس بحثا عن مالها أو شهرتها. وعمر زواجهما 
عنها  انشغاله  بسبب  احلياة  عن  عالقتهما  توقفت  أن  بعد  طلقها  ثم  سنتني 
ارتبطت  الفني حيث  للزواج من احلقل  عنه. وبعده عادت صباح  وانشغالها 
بالفنان اللبناني وسيم طبارة الذي كان يصغرها بسبع عشرة سنة. وكان من 
زواجهما  وعّمر   .1973 عام  في  ذلك  وكان  السنغال.  بفريق  املوسيقى  جنوم 
سنتني ثم اكتشفت صباح أن وسيم كان يسعى للشهرة عامليا على حسابها، وأنه 
كان يستغل ذلك الزواج ملصاحله الفنية فقط. فطلقته وهما مسافرين بدون تردد 
ثم طارت إلى لندن تاركة وسيم في كندا. وتزوجت بعده من راقص الدبكة فادي 
لبنان الذي كان يصغرها بأربعني سنة بالتمام والكمال، والذي دام زواجها منه 
سبعة عشرة سنة. أما آخر عالقاتها الغرامية فقد عاشتها صباح مع صديقي 
الراحل مدير حترير جريدة السياسة الكويتية محمد زين. وكان ذلك في لندن، 
حيث التقينا صباح في محالت هارودز الشهيرة بالصدفة. فدعاها محمد زين 
على مائدة العشاء بتيراس فندق هيلتون. وبعد العشاء انطلقت موسيقى حاملة 
بفضاء املطعم. فطلب محمد زين من صباح أن يراقصها. وفعال قام االثنان إلى 
احللبة وتقاربا خالل الرقصة حتى نسيا وجودي ووجود احلاضرين باملطعم. 
ففهمت املوضوع وغادرت املطعم بصمت تاركا صباح وهي غارقة في أحضان 
محمد زين. وفي اليوم املوالي قال لي محمد زين وهو في قمة السعادة: »لقد 
جمعتني  التي  الرائعة  العالقة  وهو  حياتي،  حلم  املاضية  الليلة  في  حققت 
ولم  نهار.  ليل  االثنان مع بعض  اليوم بصباح«. وهكذا ظل  من  وستجمعني 
يفترقا حتى سافرت صباح من لندن نحو القاهرة بعد أسبوع على التقائهما 
زي��ن. وقد متيزت  ت��زوج محمد  األول��ى. وظلت عالقتهما متوطدة حتى  للمرة 
عبر  بها عشاقها  الصراحة طالعت  املتناهية. وهذه  دائما بصراحتها  صباح 
البرنامج  ملذيع  دراما« حيث صرحت  »بانوراما  الشهير  التلفزيوني  البرنامج 
طوني خليفة: بأنها قد خانت كل أزواجها متاما مثلما خانوها. وقالت للمذيع 
النائب جو حمودة. وقالت له  بأن الرجل الوحيد الذي ارتاحت معه كان هو 
بأن أغلب الذين تزوجوها كانوا طامعني في ثروتها وفي شهرتها. كما صرحت 
بأنها لو عاد بها الزمن إلى ال��وراء ملا تزوجت كل هؤالء الرجال وملا أجنبت 
أبدا مؤكدة أنها تعذبت كثيرا بعد أن نزع منها زوجها األول جنيب الشماس 
ابنها صباح وحرمها منه لعدة سنوات. كما أنها تعذبت كثيرا مع ابنتها هويدا 
خالل مراهقتها حيث انضمت للهبيز وعاشت عابثة وتائهة عن الواقع بسبب 
املخدرات، مما جعل والدتها صباح تعاني كثيرا من جراء طيشها وحتررها 
املفرط. واليوم وقد بلغت صباح أرذل العمر، فقد انطلقت عشرات الشائعات 
حول عالقاتها وحول تاريخها متناسية تاريخها احلافل بالعطاءات الفنية. بل 
إن هناك من أطلق شائعة وفاتها منذ ثالث سنوات بعد أن ظهرت منذ ثالث 
سنوات صورها في مستشفى وهي في حالة صحية متأخرة وكانت الشيخة 
موزة زوجة أمير دولة قطر في زيارتها.واليوم ال يسعني واليسع من عايشوا 

هذه الفنانة الكبيرة سوى الدعاء لها بالصحة.

بقلم:د. محمد السماحي رمزي صوفيا

بين الحق في نزع الملكية والحق في محاكمة 
عادلة

Procès équitable
المنفعة  إع��الن  أن  إليه هو  اإلش��ارة  ما تجب  إن 
العامة إذ يستهدف حق الملكية الخاصة، فإنه يفضي 
بسبب ذلك إلى ميالد حق آخر مواز له، متالزمين ال 
الثاني،  الملكية دون تفعيل الحق  يتحقق معه نقل 
بتعويض المالك عما انتزع منه. حق يعود للقضاء 
سير  وحسن  نفاذه  وضمان  احترامه،  على  السهر 
مسطرته، ف��ي إط��ار ح��ق آخ��ر ك��ذل��ك، ه��و الحق في 
حماية  ب��دوره��ا  ال��ق��ان��ون  يوليها  ع��ادل��ة،  محاكمة 
الدستور  م��ن   120 الفصل  عليها  ن��ص  دس��ت��وري��ة، 
المغربي الحالي، وتضمنتها الفقرة األولى من الفصل 
6 م��ن االت��ف��اق��ي��ة األورب��ي��ة لحقوق اإلن��س��ان كذلك. 
الميثاق  أو  المغربي  بالقانون  س��واء  وجميعها، 
األوروبي، تضمن للمنزوع ملكيته الحق في مسطرة 
عادلة كذلك، يتحتم أن تأتي وفق مبدإ تساوي األسلحة 
بين طرفي الخصومة، نازع الملكية والمنزوع ملكيته. 
وهو ما أقرته المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 
وأكدته محكمة النقض الفرنسية أيضا، وفق محطات 

نوجزها فيما يلي.
المحاكمة العادلة وتساوي األسلحة

L’égalité des armes
ذهبت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قرار 
تاريخي لها، ضمن ما اعتبر أكثر الحقوق المتشبت 
وفق  عادلة،  تكون  ال  المحاكمة  أن  إل��ى  لديها،  بها 
مقتضيات الفقرة األولى من الفصل 6 من االتفاقية 
م��وض��وع تحديد  ف��ي  اإلن��س��ان،  األوروب��ي��ة لحقوق 
التعويض عن نزع الملكية، إذا كان من شأنها أن تجعل 
أحد المتقاضين في وضعية غير مساوية بالنسبة 

للطرف اآلخر في القضية.
وهكذا قضت بقرارها الصادر بتاريخ 2003/03/24 
)مجلد رقم 44462/98( أن صالحيات مندوب الحكومة 
في مسطرة تحديد التعويض عن نزع الملكية، ينتج 
عنه بحكم وضعه في النزاع، وعلى حساب المنزوع 
ملكيته، إخالل للتوازن بينهما، ال يتوافق مع مبدإ 
المساواة في األسلحة الواجب إعماله بين األطراف 

المتنازعة)1(.
الفرنسية بدورها عن  النقض  ولم تتأخر محكمة 
الجهر بموقف مماثل، بعد أقل من ثالثة شهور على 
ذلك، حين صرحت غرفتها المدنية الثالثة من جهتها 
أعلنت   ،2003/07/02 بتاريخ   140 ع��دد  بقرارها 
بواسطته أن مندوب الحكومة إذ يتمتع بوضع متميز، 
يجعله يستفيد دون المنزوع ملكيتهم من الوصول 
إلى معلومات هامة، وخاصة منها، تلك التي تتضمنها 
السجالت العقارية، حيث تدرج بها جميع الصفقات 
الحديثة التي عرفتها العقارات محل المقارنة، فإن 
ذلك يعتبر في حد ذاته إخالال بالتوازن الواجب بين 
أطراف الدعوى، ومتنافيا مع مبدإ تساوي األسلحة 
بينهما، وخرقا لمقومات المحاكمة العادلة ومقتضيات 
6 من االتفاقية األوروبية  الفقرة األولى من الفصل 

لحقوق اإلنسان)2(.
الفرنسية  النقض  لمحكمة  الثالثة  الغرفة  إن  ثم 
ذهبت أبعد من ذلك، حين أكدت بقرار لها صادر بتاريخ 

2008/04/09، أن مجرد تطبيق القاعدة المسطرية 
يحقق   Procédure contradictoire للحضورية 
النتيجة نفسها، نتيجة تتلخص في شجب التمييز 
في المعاملة بين طرفي الدعوى، وتأكيد حق نفاذهم 
المعلومات،  نفس  إلى  المساواة،  قدم  على  جميعا، 
وضرورة إقرار التوازن بينهم، يتحتم معه على مندوب 
نزع  قاضي  رقابة  تحت  كذلك  يطرح  ب��أن  الحكومة 
الملكية، جميع العناصر الضرورية، لتنوير المحكمة 
اعتمدها  التي  المراجع  كل  خاصة  بصفة  تتضمن 
مندوب الحكومة في عملية المقارنة، للوصول بها إلى 
التحديد المقترح للقيمة التجارية للعقار محل نزع 

الملكية.
وما يستحق التوقف عنده كذلك، أن الغرفة الثالثة 
المدنية نفسها لمحكمة النقض الفرنسية، قد أكدت 
بنفس القرار المشار إليه، على أنه من حق المحكمة 
بجميع  وبالمجان،  موافاتها  اإلدارة  من  تلتمس  أن 
المعلومات المتعلقة بالقيم التجارية التي كانت محل 
عقود النتقال ملكيتها خالل السنوات الخمس األخيرة، 

التي سبقت قرار نزع الملكية.
بعد هذا العرض الموجز لمواقف الفقه والقضاء 
المحاكمة  مقومات  تطبيقات  موضوع  في  المقارن 
بين  األسلحة  لتساوي  المسطرية  والقاعدة  العادلة 
جميع أطراف الخصومة، في موضوع تحديد التعويض 
عن نزع الملكية، أال يحق لنا أن نطرح على ضوئها 

التساؤالت اآلتية:
-1 أال يعتبر مسا بمبدإ المساواة في األسلحة بين 
عندنا،  الملكية  ن��زع  عن  التعويض  دع��وى  أط��راف 
العقارية  المحافظة  مديرية  عبر  ل���إدارة  التسليم 
المدخلة في الدعوى، بأن تمنع معلومات دليلها عن 
المالك والمحكمة، فتعوق بذلك المقارنة مع أثمنتها، 
في وقت تسمح بالتمكين من معلوماته للجميع، حين 
يتعلق األمر باستحقاق الرسوم الجبائية على نفس 

العقار.
-2 وهل يكون الحكم بالتعويض عن نزع الملكية 
 Procès العادلة  المحاكمة  مقومات  على  متوفرا 
équitable، مع أن ما يمكن أن يقضي به للمالك في 
المنع  بسبب  يتعدى  ال  التقليدية،  المنظومة  إط��ار 
المذكور، عشر القيمة التجارية الواردة بدليل المنظومة 

الرقمية، المحظور على المحكمة والمالك.
ال أعتقد أن مقومات المحاكمة العادلة متوفرة في 

النازلة.

 )1(- La Cour européenne des droits de
 l’homme a jugé que le rôle du commissaire
 du Gouvernement dans la procédure de
 fixation des indemnités d’expropriation
 créait au détriment de l’exproprié un
 déséquilibre incompatible avec le principe

.de l’égalité des armes
 )2(- La Cour de cassation a، par arrêt du
 3è Civ، Bull.2003، III، n° 140،( ،2003/07/02
 pourvoi n°02 -70.047( retenu notamment
 que le commissaire du Gouvernement، à
 cette procédure، occupait une position
 dominante et bénéficiait par rapport aux
 expropriés d’avantages dans l’accès aux
 informations pertinentes publiées au fichier

.immobilier

التعويض عن نزع الـملكية

صباح...تسعة أزواج منهم رشدي أباظة

الصحفي رمزي صوفيا رفقة الفنانة صباح

انتهى

2

كنت قد انتهيت في نفس الموضوع بالمقالة األولى المنشورة بتاريخ 2012/12/13 على صفحات 
هاته الجريدة، إلى أن االتفاقية المبرمة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح 

العقاري والخرائطية، قد أسفرت عن ميالد منظومة رقمية وطنية حديثة، وعن دليل لتحديد القيم 
التجارية للعقارات، تواكب به في نفس الموضوع ما تعرفه الدول النامية منذ مدة طويلة.

تتمتع المنظومة الرقمية المغربية بكامل المصداقية بحكم مصدرها الوطني، وتحيينها المستمر، 
ومرجعيتها التقنية، تستجيب بها للمعايير االقتصادية المتطلبة، ومن شأنها أن تلبي انتظارات رجال 
القضاء وتطلعات الباحثين، وتحقق آمال المتقاضين، بما يكفل لهم البت السريع والتعويض العادل 

عن ممتلكاتهم المنزوعة ملكيتها. لكن الوصول إلى معلومات دليل المحافظة العقارية لتحديد القيم 
التجارية للعقارات Guide des valeurs Vénales، يصطدم حاليا لألسف الشديد، بما قلناه عن موقف 
اإلدارة، التي تحاول حجب نتائجه عن الباحث والمتهم والمتقاضي، واالستئثار به في مجاالت استحقاق 
الرسوم الجبائية. وقد تساءلنا عن مشروعية هذا الموقف، ونتساءل اليوم هال يكون منافيا للمحاكمة 

العادلة الحكم بالتعويض المتجاهل له.



مقتل  خ����ب����ر  ح����ض����ي 
فريد  امل��غ��رب��ي  امل���ل���ي���اردي���ر 
عائلته  أف�����راد  رف��ق��ة  ب�����رادة 
الصغيرة إثر سقوط طائرته 
في فرنسا مبتابعة كبيرة من 
الوطنية  اإلعالم  لدن وسائل 
كانت  وإذا  واألج���ن���ب���ي���ة، 
فضلت  قد  احمللية  الصحف 
كمالك  بصفته  عنه  احلديث 
»كلورادو«،  الصباغة  لشركة 
أجنبية  إع���الم  وس��ائ��ل  فعن 
لم تفتها اإلشارة إلى أنه إبن 
املسؤول اإلستقاللي السابق، 
وأول مدير جلريدة لوبنيون 

الناطقة باللغة الفرنسية.
وزوجته  ب����رادة  وأق��ل��ع 
وهما  ال��ث��الث��ة  وأب��ن��ائ��ه��م��ا 
بطائرة  وب����ن����ت،  ص���ب���ي���ان 
يقودانها  ك���ان���ا  مب��ح��رك��ن 

امضوا  بعدما  بنفسيهما، 
احتفال نهاية رأس السنة في 
منطقة  في  ميريبيل  منتجع 
الفرنسية(،  )االل����ب  س��اف��وا 
ف��ي الدرك  ق��ال م��س��ؤول  كما 
الفرنسي، ولم تعرف أسباب 

لم  وبينما  ال��ط��ائ��رة،  حتطم 
جتد وكاالت االنباء الفرنسية 
ف��ي فرنسا  م��غ��رب��ي��ا  س��ف��ي��را 
السفارة  باسم  املتحدثة  فإن 
رشيدة  باريس  في  املغربية 
خلية  »إن  ب��ال��ق��ول:  تكلفت 

أزمة هي التي ستواكب باقي 
تطورات املوضوع.

ليس حديث  برادة  فريد 
الطائرة  ب��س��ي��اق��ة  ال��ع��ه��د 
اخل����اص����ة ب����ل إن�����ه إع���ت���اد 
سنة،   20 م���ن���ذ  ذل�����ك  ع���ل���ى 
نقلت  ب��امل��وض��وع  ع��الق��ة  و 
ج���ري���دة أخ���ب���ار ال���ي���وم في 
اإلثنن  ي��وم  ال��ص��ادر  عددها 
امل���اض���ي م���ا ق��ال��ت ع��ن��ه أنه 
حياة  من  األخيرة  اللحظات 
أس���رة ب�����رادة، ح��ي��ث أف���ادت 
الطائرة  تقلع  أن  ق��ب��ل  أن���ه 
زوجته  أج�����رت  امل���ط���ار  م���ن 
والدها،  م��ع  هاتفيا  ات��ص��اال 
بن  بوشعيب  األع��م��ال  رج��ل 
أن��ه كان  ق��ال  ال��ذي  احميدة، 
ابنته،  ب��ه  اتصلت  م��ن  آخ��ر 
»توحشتك  قائال  خاطبها  و 

و توحشت أحفادي« و طلب 
زوجها  م��ع  يتكلم  أن  منها 
ف���ري���د ل��ك��ن��ه��ا أخ���ب���رت���ه أنه 
ال��ط��ائ��رة، و  ب��إع��داد  منشغل 
أضاف » كنت أسمعها وهي 
هي  الطائرة  لركوب  تستعد 
أحتدث  كنت  أبنائها حن  و 
ودع��ت��ن��ي«.و صرح  ث��م  إليها 
للجريدة أنه »ليست هذه هي 
التي يقود فيها  املرة األولى 
ف��ري��د ط��ائ��رة ص��غ��ي��رة حيث 
تعود على ذلك منذ 20 سنة 
و أن الطائرة التي هوت بهم 
هي طائرة جديدة، و من نوع 
جديد ألن الفقيد يغير طائرته 
 « ليؤكد  ع��اد  و  باستمرار«، 
أن  ك��ان��ت  ال��ل��ه  مشيئة  ل��ك��ن 
ميوتوا جميعهم فيها »... إنا 

لله وإنا إليه راجعون.

نهاية حزينة لنجل مدير جريدة »لونيون« اإلستقاللية
قراءة في خبر

مذكرة شباط شخصية وغير 
مقبولة

مطلب  إن   
احلكومي  ال��ت��ع��دي��ل 
من  شخصية  قضية 
وال  س��ن��د  ال  ش���ب���اط 
م��س��وغ��ات ل��ه، ميكن 
احلكومة  ل���رئ���ي���س 
عبد اإلله بنكيران أن 
مذكرة  ع��ن  يجيب  ال 
احلكومي  ال��ت��ع��دي��ل 
ُتوجه  ل���م  م����ادام����ت 
رئيسا  بصفته  إل��ي��ه 

للحكومة احلالية، ولكنها تتضمن »قلة احترام« 
للشخص املوجهة إليه، وهو أمر غير مقبول.

عبد الواحد الفاسي )حزب اإلستقالل(

حدفنا إسم العراق ولكننا لن 
ننسى األمة

اإلب���ق���اء  إن   
فقط  فلسطن  على 
»مجموعة  إس��م  في 
الوطنية  ال���ع���م���ل 
مل���س���ان���دة ال���ع���راق 
وف��ل��س��ط��ن« ل���ه ما 
ن��ظ��را لكون  ي��ب��رره 
القضية الفلسطينة 
وجوهر  محور  هي 
وبوصلة قضايا األمة.. واملجموعة ستظل وفية 
العربية وستتخذ ما ينبغي من  األمة  لقضايا 
مواقف في حالة وقوع أي اعتداء »ال قدر الله« 

على أي قطر عربي.
خالد السفياني )ناشط جمعوي(

نداء 13 يناير متناقض
يطبع  م���ا  إن   
نداء 13 يناير )دعوة 
هو  ل����إح����ت����ج����اج( 
الغموض واالختالف 
ب�������ن ال����ص����ف����ح����ات 
الداعية  الفيسبوكية 
بهذا  ل���الح���ت���ج���اج 
فهناك  ال�����ت�����اري�����خ، 
مختلفتن  دع���وت���ن 
مختلفن:  ب��ب��ي��ان��ن 
ملكية  بسقف  األول 

والثاني  دميوقراطية،  مدنية  ودول��ة  برملانية 
يدعو إلى تغيير جذري، األول يتحدث عن شكل 
عن  يتحدث  والثاني  فبراير   20 حلركة  جديد 

حركة جديدة.
منير الجوري )شبيبة العدل واإلحسان(

دفاتر الراح »لقيطة«
مي���ك���ن  ال   
الناس  حقوق  دب��ح 
بإسم حقوق الناس 
الشفافية  ب���اس���م 
إلى  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
إلى  ف���ي احل��ق��ي��ق��ة 
الفرصة  إع����ط����اء 
النفوذ  ألص���ح���اب 
األموال  ومبيضي 
على  ل���إس���ت���ي���الء 
فبعد  النقل،  قطاع 
من  ع��ددا  والنقل  التجهيز  وزارة  وضعت  أن 
دفاتر التحمالت ملهني النقل، فقد حولتها إلى 
مكتبة وليس وزارة.. هذه الدفاتر لقيطة بحكم 
أنها مولودة قبل ال��زواج،، كما أنها تأخذ وال 
ألشخاص  جاهزة  دفاتر  لكونها  شيئا  تعطي 

جاهزين ممن ميلكون أمواال مدسوسة. 
خديجة الزومي )نقابة اإلتحاد العام للشغالين 
بالمغرب(

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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املغرب عيد عن الريع العري
قالت صحيفة »اجلارديان« إن بقاء املغرب 
احتماال  يبقى  العربي  الربيع  رياح  مبنأى عن 
في  املاضي  األسبوع  خالل  لها صدر  تقرير  ذلك حسب  وفسرت  قائما، 
موقعها على االنترنت، بحرص حزب »العدالة والتنمية« اإلسالمي احلاكم، 
وأن  ال سيما  العرش،  على  منذ جلوسه  السادس  امللك محمد  على رضا 
هذه هي املرة األولى التي يحكم فيها احلزب في تاريخ البالد بعد سنوات 
قضاها معارضا، مشيرة إلى اتخاذ امللك عددا كبيرا من التدابير للحيلولة 
دون اختراق رياح الربيع العربي حدود مملكته. وقالت اجلريدة الواسعة 
االنتشار إن امللك محمد السادس مواكب لإليقاع، حيث يرأس اجتماعات 
احلكومة ويقدم األولويات، ويحسن اختيار مستشاريه املتواجدين باستمرار 
جذب  على  والقادرين  اإلعللالم  وسائل  في  حتى  السياسية  الساحة  على 

قطاعات كبيرة من اجلماهير. 

في  عاطلون 
احلركة  مقر 

لشعبية ا

نت  كا
سللللللنللللللة 
 2012
سنة حافلة بالهجوم العلماني 
املغربية  األمللللة  هللويللة  علللللى 
وثوابتها، فبعد صعود حزب 
العدالة والتنمية ذي املرجعية 
إلللى سللدة احلكم  اإلسالمية 
اإلستئصالي  الللتلليللار  عللمللل 
على الضغط بقوة واستغالل 
خاصة  امللللتلللعلللددة،  قلللنلللواتللله 
اإلعللالملليللة واحلللقللوقلليللة منها 
اجلديدة،  احلكومة  إلحللراج 
وحلللصلللرهلللا وحلللشلللرهلللا في 
بعيدة  ومللواضلليللع  نللقللاشللات 
كللل الللبللعللد عللن الللغللايللة التي 
العديد  صللللوت  أجلللللهللا  ملللن 
من املواطنني لصالح احلزب 
األغلبية،  علللللى  احللللاصلللل 
وبعيدة أيضا عن هموم الناس 
وانشغاالتهم.  وحللاجللاتللهللم 
األسبوعية  السبيل  )جريدة 

عدد 1 يناير 2013(.
منلللللللللللاذج ملللللللن الللللهللللجللللوم 
العلماني على ثوابت املغاربة 
ملف  مللن  حرفية  )مقتطفات 
املوجودة  الللسللبلليللل  جلللريلللدة 
فللي الللسللوق وهلللي تعبر عن 
وجهة نظر اجلريدة صاحبة 

امللف(: 
• حملة احلريات اإلباحية: 
التصريحات  خلللضلللم  فللللي 
والسجاالت  اللللسللليلللاسللليلللة 
امللللللدافلللللعلللللة عن  الللللفللللكللللريللللة 

في ضوء  الفردية  »احلريات 
تولي »اإلسالميني للحكم« ما 
فتئ بعض العلمانيني يضعون 
احلكومة  طريق  في  الفخاخ 
يعلن  أن  قبل  حتى  اجلديدة 
عن تشكيلتها، محاولة منهم 
للظهور  وسللعلليللا  إلربللاكللهللا، 
املكتسبات  حلللراس  مبظهر 
وسدنة  »الللللدميللللقللللراطلللليللللة« 
 ، الفردية«  »احلريات  معابد 
حول  وهمية  معركة  مفتعلني 
هللذه احلللريللات، رافللعللني بدل 
فزاعات  واألدللللللللة  احللللجلللج 
يرهبون بها الناس، وفي هذا 
الصدد قال أحمد عصيد في 
في  الغائب  مقاالته:«  احللدى 
احترام  هو  الرميد  تصريح 
يختلفون  اللللذيلللن  امللللغلللاربلللة 
الدميقراطي  الوعي  عنه، أي 
أن  مللن  ينطلق  اللللذي  احللللق 
مثل حرية  واملللشللرب،  املأكل 
املعتقد وحرية التعبير وحرية 
اللللللللبلللاس وحلللريلللة اإلبللللللداع، 

احلريات  اطللللار  فلللي  تللدخللل 
الللفللرديللة الللتللي للليللس لطرف 
بعينه أن يقننها حسب هواه 
ميوله«..وفي  أو  عقيدته  أو 
حقيقتان  غابت  الللكللالم  هللذا 
البد من إبرازهما وهما أننا 
وثانيهما   )..( مسلمة  أملللة 
عامة  ومللنللهللم  املللسلللللمللني  أن 
آخر  مفهوم  عندهم  املغاربة 
وهو  اإلنسان  حقوق  ملفهوم 

»حقوق الله«.
• مطالبة العلمانيني بحرية 
تختلق  الزنا: من حني ألخر 
جوقة اإلستئصاليني أحداثا 
تشغل  إعالمية  قنابل  وتلقي 
بها الرأي العام.. ومن جملة 
تلك القنابل اإلعالمية، املطلب 
اجلمعية  بللله  تللقللدمللت  الللللذي 
اإلنسان  حلللقللوق  املللغللربلليللة 
من   490 الللفللصللل  بللإلللغللاء 
القانون اجلنائي الذي ينص 
الفساد  جرمية  معاقبة  على 
بللللني رجل  وإقللللامللللة علللالقلللة 

وامرأة ال تربط بينهما عالقة 
به  طالبت  ما  وهللو  الزوجية. 
رئيسة  الللريللاضللي  خللديللجللة 
املللغللربلليللة حلقوق  اجلللمللعلليللة 
اإلنسان ونائبها عبد احلميد 
اجلنساني  والللبللاحللث  أملللني، 

عبد الصمد الدياملي..
• مقاومة دفاتر التحمالت: 
سليم  امللللللرح  فللالللثللالثللي   ..
سيتايل  وسللملليللرة  الللشلليللخ 
ملللوظلللفلللون تلللابلللعلللون للللللوزارة 
اإلتلللصلللال ورغلللللم ذلللللك فقد 
خرجوا في خرجات اعالمية 
املغرب  تاريخ  لها  يشهد  لم 
ملللثللليلللال، وحتلللللللدو قلللللللرارات 
وزارتهم وعارضوها عالنية، 
وكللأنللهللم حلللزب مللعللارض أو 
منافس..  سلليللاسللي  تلللوجللله 
ومن األمور التي ال يجبر أن 
تغيب عن أذهاننا، وحري بنا 
هذا  حللول  نستحضرها  أن 
املوضوع بالذات، أن النخبة 
العلمانية ظلت مسيطرة على 

املللؤسللسللات اإلعللالملليللة منذ 
تأسيسها حتى يومنا هذا.

قانون  مللحللاولللة متللريللر   •
نظمت  اإلجلللهلللاض:  إبلللاحلللة 
املللغللربلليللة حملاربة  اجلللمللعلليللة 
باملكتبة  السري  اإلجللهللاض 
الوطنية بالرباط يوم الثالثاء 
مؤمترها   2012 يونيو   12
حضرته  الللثللانللي  الللوطللنللي 
ملللجلللملللوعلللة ملللللن اللللللوجلللللوه 
وأكللللدت خديجة  اللللبلللارزة.. 
الرويسي عن حزب األصالة 
القوانني  أن  وامللللعلللاصلللرة، 
الوطنية التي متنع اإلجهاض 
انكار حلق املرأة في احلياة 
في  حلقها  وإنكار  والصحة 

متلك جسدها والتحكم فيه.
• هلللجلللوم حللللزب اجلللللرار 
مباشرة  امللللللغلللللراوي:  علللللى 
بها  مني  التي  الهزمية  بعد 
واملعاصرة  األصللالللة  حلللزب 
في  اجلزئية  اإلنتخابات  في 
مراكش وطنجة، اتهم الياس 
األوقللللاف  وزارة  اللللعلللملللاري 
بأنها  والللشللؤون اإلسللالملليللة 
جندت املساجد ودور القران 
وبعض املدارس الدينية لدعم 
مرشحي العدالة والتنمية في 
اإلنتخابات اجلزئية، وتساءل 
هل أصبحت الوزارة الوصية 
الديني  الللشللأن  تللدبلليللر  علللللى 
والللدفللاع عن إمللارة املؤمنني 
يستهدف  مخطط  مللن  جلللزء 

املغرب.

حسب جريدة السبيل ذات الميوالت السلفية
»أخطر العلمانيني« الذين واجهوا حكومة ن كيران سنة 2012

اقتحم عشرات العاطلني مؤخرا مقر احلركة الشعبية، احتجاجا ما أدلى به حلسن حداد 
وزير السياحة من تصريحات جلريدة األسبوع الصحفي.. في الصورة عاطلون يحتلون 

مقر احلركة الشعبية.

الرويسيعصيدالعماري
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ف�����ت�����ح�����ت 
في  البرملانية  
ح���زب اإلحت���اد 
الدستوري »بشرى برجال« الباب 
أمام الفنانات املغربيات من اجل 
التعبير عن اعجابهن بكل طالقة 
ب��ب��ع��ض ال��س��ي��اس��ي��ن ال���رج���ال، 
بربطة  ب��ش��رى  »ت��غ��زل��ت«  وبينما 
عنق رئيس احلكومة عبد اإلله بن 
كيران، فضلت الفنانات املغربيات 

بعض السياسين االخرين.
املمثالت  اح���دى  صقر  أم���ال 
في  اشتهرن  اللواتي  املغربيات 

ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة، ت��رى أن ياسر 
السابق،  السياحة  وزير  الزناكي 
وامل��س��ت��ش��ار امل��ل��ك��ي ح��ال��ي��ا هو 
الشخص األكثر أناقة، فهو »يتميز 
بلباسه  ب����زاف،  وزوي����ن  بجمله 

املتناسق« حسب قول أمال.
أحالم  للممثلة  وب��ال��ن��س��ب��ة 
الشبيبة  وزي��ر  ف��إن  الدين  ش��رف 
والرياضة هو »الطوب« من حيث 
األن��اق��ة واجل��م��ال وأس��ل��وب��ه في 
تكمن  األناقة  بأن  احل��وار، وترى 
في طريقة كالم الشخص وحسن 
معاملته لألخرين. وكان اوزين قد 

نور  الراقصة  إعجاب  أيضا  أثار 
)نور الدين سابقا(، هذه األخيرة 
قالت:»أعتقد أن أجمل الوزراء هو 

محمد اوزين«.
واختارت ليلى البراق املغنية، 
أخنوش،  ع��زي��ز  ال��ف��الح��ة  وزي����ر 
وق���ال���ت أن���ا أق��ت��ن��ع ب���ص���ورة أي 
وزير شريطة أن يكون ذلك مرافقا 
وأظن  ملموس،  ومجهود  لعمل 
قطاع  2008، عرف  منذ سنة  أنه 
الفالحة والصيد البحري حتقيق 
جعلني  ما  وه��ذا  مهمة،  مشاريع 
)تتحدث عن  أعجب بشخصيته.. 

أخنوش(.
ايجورك  ب��ش��رى  املمثلة  أم��ا 
بنعبد  ن��ب��ي��ل  م��ح��م��د  أن  ف��ت��ق��ول 
في  اناقة  األكثر  الوزير  هو  الله 
ألوانا  ي��خ��ت��ار  ألن���ه  احل��ك��وم��ة، 
ليس  وأناقته  ومتناسقة،  جميلة 
مبالغا فيها..، بينما تؤكد املمثلة 
»البوكوص«  أن  أح����رار  لطيفة 
ف��ي احل��ك��وم��ة احلالية  ي��وج��د  ال 
يعجبني  تؤكد،«  مع  ذلك  ولكنها 
صمت جنيب بوليف، ألنه يكرس 
التواصل  مستوى  على  احلكامة 

والهدرة«.

»أجمل رجال« السياسة عيون فنانات مغريات
أت��أّم��ل ظ��اه��رة، لعلها من  س��ن��وات مضت وأن���ا 
وتكنولوجيا  ال��ّرق��م��ي��ة  ال��ث��ورة  ظ��واه��ر  أس��خ��ف 
بيئات  في  وتترّسخ  تتكاثر  ظاهرة  االت��ص��االت. 
الّتخلف والّتوّحش الثقافي. وتساهم في اغتيال 
العقل وتسطيح الثقافة. أعني مهنة املعّلق املوّظف 
القرون  املقّنع عن جاّلدي  التعويض  الذي ميّثل 
أن  الذي ما  التفتيش.  الوسطى وزبانية دواوي��ن 
تضع مقالك في موقع إلكتروني حتى تصّب فوق 
رأسك عشرات التعليقات كما لو كّنا أمام كتيبة 
منظمة حترس املقاالت، وتراقب كل هسيس غير 
للمحتوى  أهمية  وال  ص��ّف��ا.  صّفا  فيه،  م��رغ��وب 
الثقافي لهذا النوع من التعليقات، لكن املثير فيها 
هو تفاهتها الاّلأخالقية وعّدتها الثقافية البدائية 
وغموض جنس هذه الكائنات« البر � إلكترونية«.

ويبدو أن ظاهرة املعّلق اإللكتروني هي أبعد 
من أن تكون ظاهرة بريئة. ال سيما حينما تستمر 
سنوات طوال وعلى الترتيب نفسه كما لو أن ال 
عارض يعرض على كتيبة التعليق اإللكتروني وال 
طارئ ميكن ان ينتشل من بني أعضائها إسما. 
فهم على املوعد نفسه ال ميرضون وال يتأخرون 
وال يذهبون حتى إلى الكنيف، وهم أيضا كائنات 
القول.  سخف  يعييها  وال  التفاهة  من  تتعب  ال 
نحكي عن العياء وال نحكي عن اخلجل. فاخلجل 
اإللكترونيون  املعلقون  وه��ؤالء  ضميرا.  يقتضي 
التعليق  ف���ي  امل��وظ��ف��ني  أع��ن��ي  ال��ب��ري��ئ��ني،  غ��ي��ر 
اإللكتروني، يعتقدون أّنهم باالختباء وراء األسماء 
املستعارة هم في مأمن من أي مالحقة قانونية أو 
مواجهة بلطجية. لكنهم يؤّكدون في الوقت نفسه 
على  يتوّفرون  ال  ألّنهم  الّضمير،  عدميي  بأّنهم 
ملكة اخلجل من ضمائرهم. وحينما نحلل ظاهر 
املعلقني اإللكترونيني غير البريئني يتأكد يوما بعد 
الشتم  يعتبرون  رسميني  موّظفني  أمام  ّأننا  يوم 
أسمائهم  إخ��ف��اء  يعتبرون  كما  وظيفة،  وال��ق��دح 
على  وهم حريصون  الوظيفة.  هذه  متطلبات  من 
تأدية اخلدمة بوسائل قذرة. وأخشى ما يخشاه 
أفكار  تنوع  هو  اإللكترونيون  الكادحون  ه��ؤالء 
خ��ص��وم��ه��م وت��ع��دد اه��ت��م��ام��ات��ه��م. ف��ه��م يجدون 
الراحة في من يجاريهم بردود الفعل ويسقط في 
شباك آرائهم الكيدية التي تكرس الكراهية. لذا 
فهم يحفظون متنا واحدا من القذارة. فإذا غّيرت 
النمط استعملوا األسلوب نفسه وإن افتضحوا. 
نفسه  النمط  في  بالبقاء  يقنعوك  لو  متّنوا  رمب��ا 
ضحاياهم  تسامي  يذهب  وال  وظيفتهم  لتستمر 

بأرزاقهم.
ومع ذلك فإّن املعلقني اإللكترونيني غير البريئني 
هذه  أثناء ممارستهم  كثيرة  يواجهون صعوبات 
يتكّيفوا  أن  استطاعوا  فلئن  االنحطاطية.  املهمة 
ملهنتهم  وال��اّلأخ��الق��ي  االنحطاطي  ال��وض��ع  م��ع 
الثقافية  املتابعة  استحقاق  يواجهون  فهم  ه��ذه، 
وع���دم ال��س��ق��وط ف��ي تبّلد اإلح��س��اس. وم��ث��ل ما 
نسميه نحن في املغرب بكاري حنكه، فإن وظيفة 
أضراس  على  يتوّفر  أن  تقتضي  حنكه  ك���اري 

اجلوز.  لتكسير  متينة 
اإلحساس  ت��ب��ّل��د  ل��ك��ن 
والفكري  األخ���الق���ي 
هو قدر هذه الكائنات 
التي  إلكترونية«  »البر� 
التشغيب  حت����ت����رف 
وراء  م��ن  والتخبيص 

حجاب.
ادريس هاني 

من هنا وهناك

مهنة كاري حنكو

بيزنيس  »أوك��س��ف��ورد  البريطانية  التفكير  مجموعة  ب��رزت 
2013 وتيرة  غروب«٬ أن االقتصاد املغربي سيسجل خالل سنة 
منو متسارعة٬ بفضل التدابير التي مت اتخاذها من أجل تطوير 
الوضعية املالية للمملكة. وأوضحت املجموعة٬ في تقرير لها٬ أن 
املغربي  أن االقتصاد  إلى  الدولي تشير  النقد  خالصات صندوق 
سيتمكن خالل السنة اجلارية من حتقيق منو بنسبة 5.5 باملائة 
بفضل التدابير واإلج��راءات التي مت القيام بها من أجل حتسن 
وكذا  والطويل٬  القصير  املدين  على  للمملكة  املالية  الوضعية 
»أوكسفورد  وأب��رزت  االقتصادية.  القطاعات  من  عدد  أداء  حسن 
مجال  ف��ي  مرموقا  دول��ي��ا  مكتبا  تعد  ال��ت��ي  غ���روب«٬  بينزنيس 
الدراسات والتحليالت االقتصادية٬ مقره بلندن٬ أن املغرب تصدر 

قائمة اقتصاديات منطقة شمال إفريقيا بعد 
اقتصادي  من��و  نسبة   2011 سنة  حقق  م��ا 

بلغت4.5  باملائة.

اإلجتماعية  الشبكات  في  املنضوون  املغاربة  اليهود 
فيس بوك وتويتر، الحديث لهم هذه األيام سوى عن رمزية 
في  والتنمية  العدالة  حزب  أهداها  التي  والسلهام،  البراد 
شخص عبد العزيز أفتاتي، السماعيل هنية. املثير في حديث 
البراد  بأن  قالوا  املغرب،  لبلدهم  املتشوقن  اليهود  هؤالء 
اليدخل في أي أصل من أصول املسلمن وهو رصيد يهودي 
بالعرب  وال  والتنمية  العدالة  بحزب  ال  والعالقة  خالص، 
أجمعن، فالعرب لهم الدلة التي يطبخون فيها الشاي، أما 
البراد والصينية والطويبلة وحتى البرنس هي من التراث 
اليهودي الذي حرص الدستور املغربي على احملافظة عليه.
رمبا  العدالة  هدية حزب  بأن  بالقول  اليهود  بعض  وتهكم 

ترمز لرأس البراد بسخونيته، وبببطنه 
آخر  أمر  وال��ى  ال��ذي ال يشبع،  الغليظ 

الداعي لذكره في هذا املقام...

أفَقَد الربيع العربي »جتّمع دول الساحل والصحراء« بوصلته، بعدما 
االحتاد  رك��ائ��ز  وه���ّز  واألم����ن«،  للسلم  األفريقية  »الهندسة  أس��س  زع���زع 
األفريقي عبر إطاحة معمر القذافي الذي كان داِعما أساسيا له. قّدم جتّمع 
اإلقليمية  االقتصادية  املجموعات  بقدر  معروفا  ليس  وه��و  »س��ني-ص��اد«، 
وبعيدة  السقف  عالية  رؤى  األف��ري��ق��ي،  ل��الحت��اد  التابعة  األخ���رى  السبع 
االحتمال للوحدة االقتصادية والتبادل السياسي والثقافي بني عدد متزايد 
من البلدان األفريقية، فقد توّسع من أربعة أعضاء إلى 28 عضوا بفضل 
السخاء الليبي. لكن بحلول أواخر العام 2011، بدا أن التجّمع يّتجه نحو 
أتاح  األثناء،  هذه  القذافي.في  معمر  قائده  وف��اة  مع  واالضمحالل  األف��ول 
الربيع العربي فرصا جديدة للشراكة أمام املغرب، البلد األفريقي الوحيد 

غير العضو ف��ي االحت���اد األف��ري��ق��ي، وامل��ع��زول منذ 
الغربية  الصحراء  ح��ول  ال��ن��زاع  بسبب  طويل  وق��ت 

وخصومته مع اجلزائر املجاورة.

هدية يهودية من أفتاتي لهنيةمجموعة ريطانية تتوقع خيرا القتصاد املغرب

ن كيران الفيس وكي

هل يتولى املغرب قيادة جتمع دول 
الساحل والصحراء؟
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حصيلة حكومية اهتة في 2012
ب��������دأ ع����ام 
ف����ي   2012
املغرب بكثير من 
التفاؤل، خصوصًا بعد دخول الدستور 
انتخابات  وإجراء  التنفيذ،  حّيز  اجلديد 
العدالة  »ح�����زب  ف����وز  ش���ه���دت  ن��زي��ه��ة 
والتنمية« اإلسالمي الذي وعد مبحاربة 
الفساد، والقضاء على مظاهر االقتصاد 
مرتفع  اقتصادي  الريعي، وحتقيق منو 
تصل ثماره إلى الفئات املعوزة واملناطق 
املهّمشة في البالد. بيد أن العام انتهى 
على حصيلة سلبية لم تْرَق إلى التوقعات، 
يتجاوز،  ل��م  االق��ت��ص��ادي  النمو  فمعدل 
ثالثة  التقديرات، سقف  أح��دث  بحسب 
في املئة في ظل تراجع اإلنتاج الزراعي، 
ال��ذي سّجل  إن��ت��اج احل��ب��وب  خصوصًا 
املئة،  ف���ي   40 إل���ى  ان��خ��ف��اض��ًا وص���ل 

النمو  األم��ط��ار. وج���اء  م��ت��أّث��رًا بضعف 
لآلمال  مخّيبًا   2012 لعام  االقتصادي 
املسّجلة  املئة  في  بنسبة خمسة  مقارنًة 
التي  املئة  4.8 في  2011، ونسبة  عام 
قانون  إعدادها  عند  احلكومة  اعتمدتها 
 .2012 لعام  )امل��وازن��ة(  العامة  املالية 
املوازنة احلكومية تدهورًا  ل عجز  وسَجّ
حدود  في  يستقر  أن  ��ح  وُي��رَجّ إضافيًا، 
س��ب��ع��ة ف���ي امل���ئ���ة م���ن ال���ن���اجت احمللي 
عجز  تفاقم  ذلك،  عن  فضاًل  اإلجمالي. 
في  ليستقر  اجل��اري��ة  امل��ب��ادالت  حساب 
ح��دود 10 ف��ي املئة م��ن ال��ن��اجت احمللي 
اإلج��م��ال��ي، ف��ي ظ��ل االرت��ف��اع املستمر 
االستهالكية،  وال��س��ل��ع  النفط  ألس��ع��ار 
املغربية،  ال��ص��ادرات  تنافسية  وضعف 
وحتويالت  السياحة  إي���رادات  وت��راج��ع 

قرر رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران أخيرا اإللتحاق بالعالم اإلفتراضي من املغاربة القاطنني في اخلارج. 
خالل إنشاء صفحته اخلاصة على الفيس بوك.
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بينما يتصور المغاربة أن ضغوطا أمريكية تصب في صالح المغرب فيما يتعلق بملف الصحراء )..(، ساهم صعود 
فرانسوا هوالند إلى كرسي الرئاسة بقصر اإلليزي الفرنسي، في »تضعضع« الموقف الفرنسي من القضية األولى 
في البالد، والشك أن اختيار هوالند للجزائر كوجهة أولى  ألولى سفرياته الخارجية ليس سوى البداية في مسلسل 

تحركات فرنسية جديدة غير معهودة )..(.
وتتسارع األحداث على أرض الواقع لتؤكد يوما بعد يوم، حتمية الوصول إلى حل عاجل لقضية الصحراء، سيما 

بعدما راجعت بعض الدول حسابتها وقررت اإلصطفاف وراء الطرح اإلنفصالي، كما حصل مع البرلمان السويدي، وبينما كثير من 
المغاربة صحراويين مستفيدين )..( أو سياسيين مكلفين )..( كلهم نائمون في دار غفلون، كشفت الظروف عن مخطط جهنمي 

كبير يتم التحضير لإلعالن عنه، وربما يتعلق بمخطط رسمه السيد كريستوفر روس المبعوث الشخصي لألمم المتحدة في 
قضية الصحراء، هذا المخطط الذي تداولته دوائر صحفية عالمية ولم يكذبه السيد روس، هو مشروع مكتوب يستحق لعنوانه أن 

يكون كما يلي : » أيها المغاربة إذا أردتم الحكم الذاتي، فهاهو مشروعه كما يجب أن يكون«.
ويبقى السؤال مطروحا، كيف أن المهتمين المغاربة من أحزاب وسياسيين، ومعلقين لم يعلقوا على هذا المشروع الذي رغم عدم 

معرفة من كتبه إال أنه متقون ومفصل بشكل ال يمكن أن يتم إال في مكتب خبير عالمي كبير مثل السيد كريستوفر روس.
وكانت جل األحزاب السياسية المغربية قد قطعت شعرة معاوية مع المبعوث الشخصي لالمم المتحدة كريستوفر روس ووصل 

األمر إلى حد شتمه )..(، وبعدها طالبت الحكومة بسحب الثقة منه، وتكلف وزير الخارجية الجديد سعد الدين العثماني بإيجاد كل 
المبررات التي أكد من خاللها على ضرورة طرد المبعوث األمريكي، قبل أن يفاجأ شأنه شأن باقي السياسيين، بتكريس تواجد 

كريستوفر روس في منصبه بدعم من األمم المتحدة، فبدا هذا األخير وكأنه يستعير كلمة رئيس الحكومة عبد اإلله بن كيران، 
الذي قال عفا اهلل عما سلف، وهو يعلن ضرورة التعجيل بإيجاد حل لملف الصحراء، قبل أن يعلن الحرب على الرايات المغربية 

المعلقة قرب مقر بعثة األمم المتحدة في العيون)..(.
ويكتسب الربط بين مضامين الوثيقة الخطيرة، التي نسبتها أوساط في »البوليساريو« إلى كواليس األمم المتحدة، والسيد 

روس، مشروعيته من سابقة هذا االخير في سنة 2010، عندما فضحت الصحافة اإلسبانية، رسالة سرية بعثها إلى مجموعة 
دول من أصدقاء الصحراء، ضمنها اتهامات للمغرب بعرقلة المفاوضات غير الرسمية حين رفض القبول بمناقشة مقترح جبهة 

البوليساريو )..(.
ودول أصدقاء الصحراء لمن ال يعرفها هي خمسة دول، الواليات المتحدة األمريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا، إسبانيا، وكلها دول 
سعى روس إلى تأليب مواقفها ضد المغرب، حسب المحللين الذين اجتهدوا في تحليل مضامين الرسالة، وإحصاء مظاهر انحياز 

روس للطرح اإلنفصالي.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد »ضربت الطم« على كواليس عودة روس إلى الصحراء، فبعدما سحب المغرب ثقته من 

هذا المبعوث األممي عادت الخارجية لتؤكد في بالغ مقتضب أن عودة روس تندرج في إطار »الجهود المبذولة لتحريك العملية 
السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي وتفاهمي للخالف اإلقليمي بشأن الصحراء«، بعدما كان العثماني وزير الخارجية  

يصرخ ال مكان لروس بيننا )..(.

أيها المغاربة إذا أردتم الحكم الذاتي فهذه صيغته:

>  درهـم صحراوي دل الدرهـم الـمغرـي

>  امتيازات خاصة للجزائر  وإسبانيا

>  ملك املغرب يحتفظ فقط لقب سيد الصحراء

> الصحراء ال عالقة لها إال سلطان املغرب

>  رلـمان صـحراوي ال دخـل للمغارة فـيه

> ملياري دوالر لتعويض ما خسره البوليساريو

وثيقة 

خطيرة

 كريستوفر
روس
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الرباط:سعيد الريحاني

تتضمن الوثيقة التي قال عنها مؤيدو 
»البوليساريو« أنها مسربة من كواليس االمم 
املتحدة، والتي لم يصدر أي تكذيب بشأنها 
حتى اآلن من لدن مبعوث األمني العام لألمم 
تفاصيل  ع��دة  روس،  كريستوفر  املتحدة 
صحراوي،  برملان  اعتماد  من  تبدأ  مثيرة 
صحراوية،  وش���رط���ة  وق���ض���اء  وح��ك��وم��ة 
وتنتهي بإعطاء امتياز »للجزائر« من أجل 

النفاذ إلى احمليط األطلسي.
في  ال��ذات��ي«  احلكم  »م��ش��روع  ويتكون 
ويحدد  ب��ن��دا،   24 م��ن  املشبوهة،  صيغته 
منط اإلقتراع الذي يتم من خالله التصويت 
كما  الصحراوية«،  احلكومة  »رئيس  على 
التنزيل  مقتضيات  تنفيذ  بداية  يحدد  أنه 
إبتداءا من األيام الثالث األولى، على أساس 
مراجعة الصيغة النهائية مع امللك بعد عشر 

سنوات.
ي��ع��ت��رف مبغربية  امل���ش���روع  أن  ورغ���م 
لكن تفاصيله  ب��ن��ود،  ع���دة  ف��ي  ال��ص��ح��راء 
يتحدث عن  لإلرتياب، خاصة عندما  تدعو 
إمتياز قضائي إلسبانيا، وامتياز جزائري 
على أرض الواقع، فضال عن تأكيده على أن 
ملك املغرب صاحب السيادة على الصحراء، 
وهذه  الصحراء،  سيد  بلقب  فقط  يحتفظ 
واسع،  نطاق  على  املتداولة  الوثيقة  بنود 
طرف  من  تأكيدها  أو  تكذيبها  انتظار  في 
املبعوث الشخصي لألمم املتحدة األمريكي 

كريستوفر روس: 
>  بعد مرور 72 ساعة من تاريخ 
توقيع االت��ف��اق، يتم إط��الق س��راح كل 
السجناء  سمتهم  )الوثيقة  السجناء 
املنفيني  جلميع  ميكن  كما  السياسيني(، 
»الصحراء  أرض  إل����ى  ب��ح��ري��ة  ال���ع���ودة 

الغربية«.
ملعاجلة  م��ح��ك��م��ة  خ���ل���ق  ي���ت���م   <
التعويضات  حت��دي��د  ق��ص��د  األض�����رار 
الداخل  في  الصحراويني  بكل  املتعلقة 
الطويلة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  ضحايا  واخل����ارج 
تصفية  مبرحلة  الوثيقة  تسميها  )مرحلة 
اإلس��ت��ع��م��ار(، ال��ذي��ن ت��وف��وا وال��ذي��ن بقوا 
قضائية  ظ���روف  أو  حالة  ف��ي  طويلة  م��دة 
مت  ال��ت��ي  امل��ادي��ة  التعويضات  استثنائية 
االسبانية،  اململكة  تقريرها سوف متنحها 
احملكمة الشرفية، محكمة جبر الضرر يتم 
دميقراطي  ب��رمل��ان  أول  ط��رف  م��ن  تعيينها 
األول  الوثيقة(،  )حسب  الغربية  للصحراء 

املنبثق عن مسلسل حر و دميقراطي .
> ينشأ صندوق تعويض تاريخي 
بقيمة قدرها ملياري يورو، متنح خالل 
مدة 6 سنوات توضع رهن تصرف محكمة 
إش����راف أول حكومة  ال��ض��رر حت��ت  ج��ب��ر 
احلرة  االنتخابات  عن  منبثقة  صحراوية، 
أموال  استعمال  ميكن  ال  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  
الصندوق ألي غرض آخر غير ما خصص 

له وفق هذا االتفاق.
التنظيمات  تقييد  ب���اب  يفتح   <
املوجودة  ال��ص��ح��راوي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة 
من  يوما   30 بعد  الغربية  بالصحراء 

توقيع هذا االتفاق .
ال��غ��رب��ي��ة« ستنشئ  »ال��ص��ح��راء   <
نسقا تشريعيا ثنائي الغرف،  البرملان 
منتخب عن طريق االقتراع العام ) فرد = 
صوت(، وستكون له وظائف تشريعية كاملة، 
وغرفة الشيوخ ) جمعية القبائل ( منتخبة 
بصفة غير مباشرة، يعني شيخ عن كل 1000 
)عن  تاريخية  قبيلة  عن  ممثل  أول  عائلة، 
القبائل التي التصل إلى 1000 ( ذات سلطة 
استشارية في العالقات مع اململكة املغربية، 

و الدول املجاورة، والسياسة اخلارجية .
إلى  الغربية  الصحراء  تنقسم   <
ان��ت��خ��اب��ي��ة وه����ي: العيون  م��ن��اط��ق   4
زمور،  وكلتة  ال��س��م��ارة،  و  ب��ج��ودور، 

والداخلة و الكويرة أوسرد .
تعدد  يقبل  أغلبي  االنتخابي  النظام 
امل��ت��رش��ح��ني، ذو ال��ل��وائ��ح امل��ف��ت��وح��ة، هذا 

البرملان، سينتخب  انتخاب  به  يتم  النظام 
اعتماد  500 مصوت وسيتم  كل  عن  نائب 

18 سنة السن األدنى القانوني للتصويت.

الصحراء  ح��ك��وم��ة  رئ���ي���س     <
الغربية يتم انتخابه في اقتراع مباشر، 
االنتخابية  املنطقة  ف��ي  دورت����ني  ذو 
الواحدة )الصحراء الغربية (، ميكن تقدمي 
لل�رئيس  واح�����دة  ورق���ة  ف��ي  ال�مترشحي�ن 

ون�ائبه.
مصدرين  لهما  والتشريعي  التنفيذي 
منفصلني للشرعية، ال توجد حدود لتقدمي 
ال��ت��رش��ي��ح، ل��ك��ل م��واط��ن��ني رئ��ي��س ونائب 
18 سنة يحق  يتجاوز  ال  الرئيس، عمرهم 

لهم الترشيح.
> يقوم أول برملان بصياغة الدستور 
الذي ال يجب أن يتعارض في أي حال 
م��ن األح���وال م��ع ات��ف��اق احلكم الذاتي 
ويصادق عليه قبل عرضه على اإلستفتاء، 
وإذا متت املوافقة عليه حل البرملان ودعي 
حالة  في  أما  جديدة،  تشريعية  النتخابات 
عدم املوافقة عليه في االستفتاء فإن نفس 
البرملان يستمر في صياغة الدستور املعدل 
ل��ي��ع��رض ع��ل��ى اس��ت��ف��ت��اء ث��ان��ي ف����إذا متت 
إلى  ودع��ي  البرملان  هذا  عليه حل  املوافقة 
رفض  إذا  أما  جديدة،  تشريعية  انتخابات 
مرة أخرى فيتم كذلك حل البرملان وتنظيم 
انتخابات تشريعية جديدة ليسهر البرملان 
للدستور  التعديلية  الصياغة  على  اجلديد 

إلى أن تتم املوافقة عليه باالستفتاء.
> ت��ت��ش��ك��ل ل���وائ���ح ال��ن��اخ��ب��ني من 
األشخاص الذين تتضمنهم لوائح اللجنة 
 ) )املينيرسو  الهوية  لتحديد  األممية 
وإض��اف��ات جلنة ح��ق��وق اإلن��س��ان، ويجب 
إنهاء إعداد لوائح  الناخبني خالل 4 أشهر 
أعضاء  عدد  سيتحدد  أساسها  على  حيث 

مجلس النواب.
> السلطة األولى لالنتخابات املكلفة 
في  تعيينها  سيتم  اإلح��ص��اء  ب��إع��داد 
وثيقة منفصلة من طرف املوقعني على 
هذا االتفاق، اململكتني املغربية واإلسبانية 
لدعم  املادية والبشرية  الوسائل  سيقدمون 
االنتخابات األولى ستتم مبعية  اإلحصاء، 

مراقبني دوليني.
> ال���ب���رمل���ان ل���ه س��ل��ط��ة ع��ل��ى كل 
تشريعية  وق����درة  ال��داخ��ل��ي��ة  القضايا 
تامة على الشؤون املدنية ، و اجلنائية 
واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ض��ري��ب��ي��ة وامل���ال���ي���ة و 

االجتماعية واألمنية - الشرطة -
> صاحب السيادة على الصحراء 
الغربية سيكون ملك املغرب بلقب سيد 
في  وظيفته  عن  ينوب  الغربية،  الصحراء 
القضائي  والنظام  العام،  احلاكم  املنطقة 

مستقل عن املغرب .
املسؤولة  ه��ي  املغربية  اململكة   <
عن التمثيل الدولي، والدفاع عن حسن 
القانوني  ال��ن��ظ��ام  م��ع  املتوافقة  احل��ك��ام��ة 
من  بالرغم  الغربية«  ب»الصحراء  اخل��اص 
مكاتب  يفتح  أن  الذاتي ميكنه  احلكم  ذل��ك 
إداري��ة لإلتصال في األماكن التي تتطلبها 
ذلك  يتم  والبشرية،  اإلقتصادية  املصالح 

مبعاهدة مع وزارة اخلارجية املغربية .
> تنبثق احلكومة الصحراوية عن 
البرملان عن طريق اإلنتخاب ويعتمدها 
الذي  ال��ع��ام  امل��غ��رب بحضور احل��اك��م  ملك 
ي��رع��ى ب��روت��وك��ول ال��ع��الق��ة م��ع امل��ل��ك، وال 
بعد  إال  أشغالها  املنتخبة  احلكومة  تبدأ 

االعتماد.
> ال يبدأ برملان الصحراء الغربية 
أشغاله في كل دورة انتخابية إال بعد 

خطاب افتتاحي مللك املغرب .
الصحراوية  احل��ك��وم��ة  تنشئ   <
قوات أمنية - الشرطة - من أجل حفظ 

النظام العام و مالحقة اجلرمية.
الدرهم  الغربية  الصحراء  عملة   <
الصحراوي، وميكن للدرهم املغربي أن 

يتداول به بحرية.
> حتول مبدأيا %20 من املداخيل 
إلى  املغربية  الصحراء  في  الضريبية 
اخلزينة العامة للمملكة املغربية، وذلك من 
أول حكومة صحراوية،  بدء أشغال  تاريخ 
مع  مفاوضات  تفتح  سنوات  عشر  بعد  و 

احلاكم العام لتحديد النسبة النهائية.
ال��ص��ح��راوي��ة تصدر  > احل��ك��وم��ة 
اململكة  ع��ن  متميز  خ��اص  ج��واز سفر 

املغربية، يظهر على صفحته األولى اململكة 
املغربية – الصحراء الغربية - وبني طياته، 

مواطن مغربي.
القوانني حول الهجرة من الصالحيات 
اخلاصة بالبرملان الصحراوي بعد االستماع 

إلى مجلس الشيوخ واحلاكم العام .
بصياغة  املخولة  الغرفة  ه��و  البرملان 
للمواطنني  باملقيمني  اخل��اص��ة  املنظومة 
املدنية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وح��ق��وق��ه��م  امل��غ��ارب��ة 

والسياسية.
> ح��ري��ة اإلع����الم وإن���ش���اء مراكز 
ال��ت��ع��ل��ي��م س��ي��ص��ادق ع��ل��ي��ه��ا م���ن اآلن 
الدستوري  النظام  ل��دن  م��ن  وص��اع��دا 

وتطويره القانوني الحقا.
> حرية األعمال واقتصاد السوق 
احلرة سيصادق عليها الحقا من طرف 
من  الحقا  وتطويره  الدستوري  النظام 

طرف النظام.
> تلتزم احلكومة الصحراوية بعدم 
وضع أية عراقيل أو عوائق من أي نوع 
في وجه أو أمام أنابيب الوقود والغاز 
الطبيعي والسكك احلديدية والطرق السيارة 
اجلزائرية التي تعبر ترابها نحو سواحل 
مناطق  حتديد  أن  غير  األطلسي،  احمليط 
العبور واملسائل التقنية املتصلة به تتطلب 

املوافقة املسبقة للبرملان الصحراوي.
> ت��رج��ع ت��راخ��ي��ص ال��ت��ن��ق��ي��ب و 
الطبيعية  والثروات  املعادن  استغالل 
البحري  الصيد  رخ��ص  كما  الباطنية 
الساحلي وفي أعالي البحار لسلطة وموافقة 
حكومة و برملان الصحراء الغربية املسبقة، 
املمنوحة  التراخيص  تكون  أن  يجب  كما 
س��اب��ق��ا م��وض��وع ت��راخ��ي��ص ج��دي��دة وفق 
والبرملان  احلكومة  قبل  من  املسطرة  نفس 

الصحراوي )حسب لغة الوثيقة(.
للمصادقة  االت��ف��اق سيقدم  ه��ذا   <
الصحراوي  ال��ش��ع��ب  ط���رف  م��ن  عليه 
بعد  األول���ى  اللحظة  منذ  استفتاء  خ��الل 
ح��ص��ول اإلح��ص��اء، ه��ذا االت��ف��اق ف��ي ذاته 
سيكون وثيقة شرعية أساسية التي يتفرع 
منها الفعل الدستوري والتشريعي من تلك 

اللحظة.

في انتظار تكذيبها من طرف كريستوفر روس:

اخلطوط العريضة ملخطط جهنمي منسوب إلى كواليس األمم املتحدة
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صحراويون في استقبال امللك محمد السادس
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بعد 
نفاذ ما 

طبع من 
كتاب 

صحفي 
وثالثة 
ملوك، 
صدرت 

الطبعة 
الثانية، 
ووزعت 

في جميع 
أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 

في ثمن 
النسخة: 

 60

درهم.

»تبين«  المحّكمة  ال��دوري��ة  م��ن  الثاني  ال��ع��دد  ص��در 
للدراسات الفكرية والثقافية التي يصدرها المركز العربّي 
لألبحاث ودراسة السياسات. ويقترح العدد ملف »الرواية 
كمساهمة  والثقافّية«  االجتماعّية  وال��ت��ح��ّوالت  العربّية 
أكاديمّية في إثراء النقاش الروائّي العربّي. وقد شارك 
في هذا العدد مجموعة من األكاديمّيين والنقاد العرب، 
بمساهمات تحاول مقاربة التحّوالت التي عرفتها التجربة 
الروائّية العربّية في ُبعديها االجتماعّي والثقافّي عبر مناهج 
وزوايا متنوعة. كما يضم العدد الثاني من مجلة »تبين« 
دراسات متنوعة وقراءات في إصدارات حديثة في مجال 
الفكر والفلسفة والثقافة أشرف على ملف العدد الناقد 
واالكاديمي صبري حافظ، وكتب في مقدمة الملف يقول 
: »الواقع أّن دراسات هذا الملف مجتمعة تكشف لنا أّن 
النص الروائّي العربّي لم يكتف برصد ما دار في الواقع 
العربّي، بل قام أيًضا بأحد أدوار المثقف المهّمة، وهو 
إبقاء جذوة العقل النقدّي متقدة، وكشف التدليس الذي 
يمّوه على الحقائق أو يطمسها، وتعرية الواقع الحقيقّي، 
مصداقيتها،  تؤسس  أن  م��ن  الحقائق  أن��ص��اف  ومنع 
يدور،  ما  إزاء  الدائمة  اليقظة  من  حالة  على  والحفاظ 
والكشف عّما ينطوي عليه من مضمرات دالة. وقد فعل 
ذلك من دون أن ينسى نفسه، أو يتجاهل نّصيته، أو يغفل 
عن أهمية الجدل بين إستراتيجيات النص وتعزيز صيرورة 
متزامنة  أخ��رى  ي��دور من ص��ي��رورات  ما  وبين  الكتابة، 

ومتفاعلة معها«.

الرواية العرية والتحوالت 
اإلجتماعية والثقافية

 المدير العام  ورئيس التحرير 
مصطفى العلوي 

 مديرة النشر: 
حكيمة خلقي 

h.khalki@voila.fr

 سكرتير التحرير:
سعيد الريحاني 

journal_said@yahoo.fr

 كتاب الرأي:
رمزي صوفيا

محمد بركوش
الحسين الدراجي

إدريس أبايا
رداد العقباني

 بوشعيب االدريسي
مصطفى الطريبق

يوسف الكتاني

 المراسلون: 
عبد الله جداد

زهيرالبوحاطي
نور الدين هراوي

محمد شجيع
عزيز الفاطمي
سعيد أحتوش
أحمد موشيم

عبد الرحيم عواد
 القسم التجاري:
أسماء بوزيان
0661876984

 اإلخراج الفني:
عصام مطعم

 mat.issam@gmail.com 

 العنوان:
شارع األمير موالي عبد الله
صندوق البريد: 439 الرباط

 الهاتف:
0537708047

 الفاكس:
0537708049

 اإليداع القانوني:
28 جوان 1965

 السحب:
ماروك سوار

 التوزيع:
سابريس

األسبوع تصدر عن دار النشر 
دنيا بريس شركة محدودة
طبع من هذا العدد 50.000

««

من أرشيف األسبوع

ممثلو فرقة التمثيل العربي لإلذاعة والتلفزة المغربية أثناء التدريب.
)عن كتاب أعمال إبداعية لعبد الله شقرون( 

تم انتخاب قيدوم مجلس المقاومة 
محمد بن جلون األمين العام السابق 
كاتبا  للمقاومة،  الوطني  للمكتب 
لقدماء  العالمية  للفيدرالية  عاما 
المحاربين المدنيين والعسكريين، 
وهو منصب سيشغله لثالث سنوات 
 .2013 الجديدة  السنة  من  ابتداء 
ويكرس هذا التقدير، أهمية الموقف 

المغربي تحت إشراف منظمة األمم 
االعتراف  مجال  في  المتحدة، 
ال��م��غ��رب��ي��ة على  ب���ال���س���ي���ادة 
الصحراء، علما بأن األعضاء 
المؤسسة لهذه الفيدرالية، هي 
فرنسا، بلجيكا، اللوكسمبورغ، 

والواليات  ت��رك��ي��ا،  ه��ول��ن��دا، 
المتحدة.

محمد ن جلون: قطب مكتب املقاومة حتى في األردن

الندوات العلمية للدورة الساعة عشرة 
جلامعة موالي علي الشريف

دعم اجلمعيات الثقافية والفنية رسم سنة 2013
باب  فتح  ع��ن  الثقافة  وزارة  تعلن 
الترشيح لالستفادة من الدعم المخصص 
لفائدة الجمعيات الثقافية والفنية برسم 
سنة 2013، وأن آخر أجل لتلقي الطلبات 
 .2013 يناير   31 الخميس  ي��وم  ه��و 
وتقول الوزارة في إعالنها أنه يتعين أن 
تندرج المشاريع أو البرامج المقترحة 
ضمن مجاالت الفنون أو التراث الثقافي 
أو الكتاب والقراءة العمومية، شريطة 
وإنتاج  السينما  ب��م��ج��ال  ت��رت��ب��ط  أال 
وترويج األعمال المسرحية أو بإحداث 
المسرح  مجاالت  في  للتكوين  بنيات 
والموسيقى أو بترميم وتأهيل المواقع 
للقراءة  ب��ن��ي��ات  ب��إح��داث  أو  األث��ري��ة 
العمومية وتجهيزها وتزويدها بالكتب. 

كما يتعين على الجمعيات التي سبق 
تقدم  أن  ال��دع��م  م��ن  اس��ت��ف��ادت  أن  لها 
تقريرا أدبيا ومحاسباتيا خاصا ودقيقا 
أوبرنامجها  م��ش��روع��ه��ا  إن��ج��از  ع��ن 
بالوثائق  م���ع���ززا  ال���دع���م،  م���وض���وع 
والمستندات المثبتة ألوجه صرف هذا 
الدعم. وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعيات 
ال��ت��ي ل��م ت��ت��ج��اوز ال��س��ن��ة األول����ى من 
لها  التي ليس  تأسيسها، والجمعيات 
المستوى  على  وازن  ثقافي  ح��ض��ور 
لن  المحلي  أو  الجهوي  أو  الوطني 
يسمح لها بالترشح لهذا الدعم، كما أن 
على  تتوفر  ال  التي  الترشيح  ملفات 
وثائقها كاملة أو التي تم تقديمها خارج 

األجل المحدد تعتبر الغية.

أشغال  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ن��ظ��م 
الدورة  لفعاليات  العلمية  الندوات 
السابعة عشرة لجامعة موالي علي 
»السلطان  م��وض��وع  ف��ي  ال��ش��ري��ف 
سيدي محمد بن يوسف: من البيعة 
إلى النداء السلطاني 1939 »،وذلك 

وفق البرنامج الزمني التالي:
• وجدة: 22-23 فبراير 2013

• أكادير: 5-6 أبريل 2013
• تطوان: 17-18 ماي 2013

ولتمكين الباحثين والمختصين 
من اقتراح مداخالت ذات قيمة علمية 
كبرى من شأنها اإلسهام في تسليط  

الضوء على جزء هام من هذه الفترة 
المتميزة من تاريخ المغرب المعاصر، 
تم إعداد استمارة المشاركة ووثيقة 
خاصة بهذه الندوات العلمية يمكن 
اإللكتروني  الموقع  من  تحميلهما 
www.minculture.لوزارة الثقافة

. gov.ma
وتم تحديد يوم 25 يناير 2013 
كآخر أجل لتلقي الترشيحات سواء 
my.alichrif@ بالبريد اإللكتروني
عبر  أو    minculture.gov.ma
للوزارة  ال��م��رك��زي  الضبط  مكتب 

الكائن ب 1 شارع غاندي الرباط. 



13
 العدد: 723  اخلميس 10 يناير 2013
a l ou sbouea@gma i l . c om

الفنانة  ص���ب���ري..  ع��ب��ي��ر 
امل��ص��ري��ة ال��ت��ي س��ب��ق ل��ه��ا أن 
وحتجبت  توبتها)...(  أعلنت 
خلعت  ث����م  س����ن����وات،  ل���ع���دة 
ح��ج��اب��ه��ا ب����دع����وى أن���ه���ا لم 
جت��د ف���رص ع��م��ل، وق��ال��ت أن 
صعوبة  تواجهها  »احمل��ج��ب��ة 
شديدة جدا في احلصول على 
شغل«.. هذه الفنانة التي عادت 
ساخنة،  وب������أدوار  للتمثيل، 
في  استقبلها  ق��د  امل��غ��رب  ك��ان 
املرأة  لفيلم  الدولي  املهرجان 
املاضية  ال���س���ن���ة  ف����ي  ب���س���ا 
التحكيم،  جل��ن��ة  ف��ي  ك��ع��ض��وة 
قد  آن����ذاك  مشاركتها  وك��ان��ت 
ال���ذاك���رة بتلك  ف���ي  ال��ت��ص��ق��ت 
»الطيحة« فوق البساط األحمر 
)أنظر الصورة(، حيث سقطت 
وكانت  أرض����ا،  ص��ب��ري  عبير 
ولباسا  ع��ال��ي��ا  ك��ع��ب��ا  ت��رت��دي 
قصيرا)...( وكانت قد صرحت 
لبعض الصحف املغربية بعدة 
الفنانة  أن  إال  ت��ص��ري��ح��ات، 
املصرية عندما واجهتها مجلة 
يوم  الصادر  عددها  في  »لها« 
2 يناير اجل��اري بسؤال حول 
الصحف  إلحدى  »تصريحاتها 
الفنان  ت��ع��رض  ع��ن  امل��غ��رب��ي��ة 
بلده،  ف���ي  ل��إه��ان��ة  امل���ص���ري 
التصريح من  أث���اره ه��ذا  وم��ا 
وطلبت  غ��اض��ب��ة«  ان���ت���ق���ادات 

اتهمت  توضيحا،  املجلة  منها 
املغربية  الصحف  تلك  عبير 
أن  ال ميكن   « وق��ال��ت:  بالكذب 
وكل  الفارغ  الكام  بهذا  أنطق 
نسبت  ال���ت���ي  ال��ت��ص��ري��ح��ات 
لها من  إل��ّي كاذبة وال أس��اس 
الصحة، فالدولة تهتم بالفنانني 
وبالفن وحريصة على تكرميهم 
من وق��ت إل��ى آخ��ر، خاصة أن 
دور  تلعب  املصرية  السينما 

الريادة في الوطن العربي.

لك  أص����ف  أن  مي��ك��ن  وال 
التصريحات  من  غضبي  مدى 
البعض  يطلقها  التي  الكاذبة 
أن  ل��س��ان��ي، وال مي��ك��ن  ع��ل��ى 
بأنهم  س����وى  ه�����ؤالء  أص����ف 
م��رض��ى ن��ف��س��ي��ون ف���ي حاجة 
يحاولون  ف��ه��م  ع�����اج،  إل����ى 
إزعاجي خاصة أنني مقلة في 
لكنني  الصحافية،  ح��وارات��ي 
عرفت  بعدما  جتاهلهم  ق��ررت 
الدائمة  ومحاولتهم  أغراضهم 

الستفزازي للرد عليهم. 
فقد فوجئت أخيرًا بتصريح 
اإللكترونية  امل��واق��ع  على  ل��ي 
إن مابسي  م��ن خ��ال��ه  أق���ول 
ال  فأنا  بلدي،  تشرف  اجلريئة 
الكام  ب��ه��ذا  أص���رح  أن  ميكن 
اجلميع  أن  وأع��ت��ق��د  ال���ف���ارغ، 
ويعرفون  ج��ي��دًا  ي��ع��رف��ون��ن��ي 
أنني ال ميكن أن أحتدث بهذا 
األسلوب، فهذا الكام ال يطلقه 

سوى شخص مجنون«.

طريقة نوم الفنان اللبناني 
وائل كفوري في الطائرة 
المغربية أزعج المضيفات

حتدثت  امل�����رح�����ة،  ب���روح���ه���ا 
ماهماه  ع��ائ��ش��ة  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة 
األولى  القناة  عبر  جمهورها  إل��ى 
طريحة  وهي  املاضي،  االثنني  يوم 
وقالت  ب��امل��س��ت��ش��ف��ى،  ال����ف����راش 
النشرة  ف���ي  ال��ت��ل��ف��زة  مل��ي��ك��روف��ون 
تعاني  »إن��ه��ا  املسائية  اإلخ��ب��اري��ة 
من ضيق في التنفس، وأن حالتها 
»لكن  ل��ت��ض��ي��ف«  خ���ط���ي���رة«  ك���ان���ت 

زارني  لقد  حاليا أطمئن جمهوري، 
واألدوية  السيروم  أن  إال  عزرائيل 
روحي  أخ���ذ  ع��ن  ي��ت��راج��ع  جعلته 

معه«.
والزالت الفنانة عائشة تخضع 
مستشفى  في  الطبية  للفحوصات 
ونتمنى  البيضاء،  بالدار  الصوفي 
ل��ه��ا ال��ش��ف��اء ال��ع��اج��ل ل��ت��ع��ود إلى 

أعمالها الفنية وإلى جمهورها.

الفنانة »عائشة ماهماه« تعود للحياة بعد لقائها مع عزرائيل

الشهيرة  التركية  النجمة  تقدمت 
بران سآت بطلة مسلسل 
إلى  بشكوى  »ف��اط��م��ة«، 
في  العام  املدعي  مكتب 
اسطنبول ضد احملاسب 
لديها  ي���ع���م���ل  ال�������ذي 
باإلختاس  قام  والذي 
صحيفة  وال����ت����زوي����ر. 
قالت  التركية،  الوطن 
قدمت  س��آت  ب���ران  إن 
املدعي  ملكتب  عريضة 
ال��ع��ام أوض��ح��ت فيها 
على  ت���ع���رف���ت  أن���ه���ا 
احملاسب ُمَحرم أ. عن 
الذي  زميلها  ط��ري��ق 
أحد  ف��ي  معها  ع��م��ل 
امل���س���ل���س���ات وأك����د 
احملاسب  ب����أن  ل��ه��ا 
أيضا  يعمل  املذكور 

حل��س��اب ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��ف��ن��ان��ني ولذا 
وثقت فيه واتفقت معه شفهيا وبدأت 
املالية. وكان  العمل معه في مسائلها 
ك��ل أم��وره��ا املالية  ي��ت��اب��ع  احمل��اس��ب 

م���ن دف���ع ال��ض��رائ��ب وإج�����راء بعض 
الضمان  في  واملساهمات  املدفوعات 

عليها،  ال���ذي  وال��رس��وم  االج��ت��م��اع��ي 
الدفع  بواسطة  يتم  الغالب  في  وكان 
وقال  ب��ال��ي��د.  أو  املصرفية  ال��دف��ع��ات 

خبرة  ع��دم  بسبب  إن��ه  الفنانة  دف��اع 
موكلته في األمور املالية، وضعت كل 
ثقتها في احملاسب الذي يدير أمورها 
الفترة  ف��ي  ول��ك��ن  امل��ال��ي��ة 
األخيرة لم يسدد احملاسب 
ال�����ض�����رائ�����ب امل����ف����روض����ة 
ل������ل������دول������ة.  ك����م����ا ات���خ���ذ 
دون  ق��رارات  عدة  احملاسب 
أن يخبرها بأنه استغل أحد 
الضرائبية  ال��دي��ون  قوانني 
الضرائب  دف��ع  يسمح  ال��ذي 
ولكنه  الشهرية،  ب��األق��س��اط 
يدفع  ول����م  ق��س��ط  أول  دف����ع 
للبنك األقساط الباقية والذي 
من  الكثير  س��آت  ب���ران  كلف 

اخلسائر املالية. 
احمل�����ام�����ي من  وط�����ل�����ب 
معاقبة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  مكتب 
باالحتيال  امل��ذك��ور  احمل��اس��ب 
والغش حيث قدم شكوى لدى 
التي  موكلته،  باسم  املعنية  األجهزة 
بدورها ُفتحت قضية االحتيال وإحالة 

احملاسب إلى املدعي العام املختص.

الفترة  في  اإلعام  االبتعاد عن  أصالة  السورية  الفنانة  قررت 
احلالية، وذلك بعد شعورها بأن تصريحاتها لوسائل اإلعام يتم 
نقلها بشكل خاطئ إلى اجلمهور واملستمعني. وقالت في تصريح 
لها  وأصبح  حّساسة  أصبحت  أخبارها  بأن  تشعر  إنها  صحفي 
موقف خاص مختلف عن أي فنان، وذلك بسبب رؤيتها السياسية، 
مشيرة إلى أنها أصبحت حتتاج إلى أصحاب أقام 
كما  أخبارها  لنشر  ح��ّي  بضمير  يتمّتعون 

هي. 
واعترفت أصالة بأنها أحيانا تندفع 
وأن  رأيها،  عن  التعبير  في  قصد  دون 
ذلك يتسبب لها في »خلق قصة كبيرة 
بينها  مؤخرا  حدث  مثلما  وقضية«، 
وب���ني ال��ف��ن��ان��ة اإلم���ارات���ي���ة أح���ام. 
وش�����ددت أص���ال���ة أن���ه���ا ل���م تقصد 
وأنها  أح��ام،  الفنانة  أب��دا جتريح 
مجوهرات  ع��ن  ب���راءة  بكل  حتدثت 
ولم  أح���ام،  الفنانة  وإك��س��س��وارات 
تقصد أبدا التقليل من ذوقها، وأن كل 
ما قالته أن إكسسوارات أحام تتناسب 
أي  ول��ك��ن��ه��ا-   شخصيتها  م��ع 
أصالة - كفنانة متيل أكثر 
وبالتالي  البساطة  إل��ى 
فإكسسوارات أحام ال 

تتناسب معها.

ال��ت��ق��ط��ت إح������دى ال���ع���دس���ات ص����ورا 
شخصية للفنان اللبناني وائل كفوري أثناء 
نومه في الطائرة، بينما كان يسافر على منت 
خطوط الطيران املغربي عائدا إلى العاصمة 
اللبنانية )بيروت(. وذكرت حلقة يوم األحد6  
قدمتها  حبايب-   برنامج  من  يناير2013  
خديجة الوعل - أن نوم كفوري ليس مشكلة 
في حد ذاته، ولكن املشكلة جاءت حينما أبدت 

املغربيات   املضيفات  الطائرة إح��دى  على 
م���ن نوم  كفوري. ان��زع��اج��ه��ا 

الوعل  ن وأض����اف����ت  أ
املغربية  املضيفة 
مل���ا رأت  ان��زع��ج��ت 
كفوري يرفع قدميه 

وكأّنه  احلائط،  على 
ب��ي��ت��ه وق���د رددت  ف���ي 
البعض  مسمع  ع��ل��ى 

ال�����ذي�����ن ك���ان���وا 
متيّقظني 

النجوم  أن 
أن  ي�����ج�����ب 
ي�����ك�����ون�����وا 
م�����������ث�����������ااًل 
ُي��ح��ت��ذى به 
كل شيء  في 
عشاقهم  لدى 

ومعجبيهم. 
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اجلزائرية  العقدة  الرمال..  حرب 
 الرباط.سعيد الريحاني

املكان:   ،1963 أكتوبر   8 التاريخ: 
محاميد،  ق���رب  بيضا  ح��اس��ي  منطقة 
احل���دث جت��ري��دة ج��زائ��ري��ة حت��ت إمرة 

الضابط كطاف اجلزائري تهاجم بشكل 
في  قتلى   10 والنتيجة  املركز،  مفاجئ 
الثكنة  ب��ع��د ح���رق  امل��غ��ارب��ة..  ص��ف��وف 
اجليش  ط��رف  م��ن  املغربية  العسكرية 
الرئيس  ي���خ���رج  ب��ع��ده��ا  اجل����زائ����ري، 

اجلزائري بن بلة ليصرح بأن مواجهات 
اجليش  بني  بشار،  ناحية  في  اندلعت 
العناصر  وب��ع��ض  ال��ش��ع��ب��ي،  ال��وط��ن��ي 
اجلرحى  ب���ع���ض  ذل����ك  خ���ل���ف  وق����د   ..

والقتلى..

حاسي  مركز  مهاجمة  ح��دث  يعتبر 
القوات  ط����رف  م���ن  وت���دم���ي���ره  ب��ي��ض��ا، 
أس��اس��ي��ا ألكبر  م��ن��ط��ل��ق��ا  اجل���زائ���ري���ة، 
مواجهة عسكرية بني املغرب واجلزائر، 

فيما  سميت  التي  املواجهة  وه��ي 

دائما يجد المسؤولون الجزائريون الحبل جاهزا، لتعليق مشاكلهم على المغرب، فعندما كانوا يرزحون تحت وطاة اإلستعمار 
إلى درجة تحولت معها الجزائر إلى مقاطعة فرنسية، لم يكن أمامهم من مخرج سوى اإلستنجاد بملك المغرب الراحل محمد 
الخامس، لكي يوفر لهم قاعدة تحمي ظهورهم في وجدة المغربية، وتوفر للجزائريين المهاجرين المساعدات اإلنسانية من 

أجل البقاء على قيد الحياة، وعندما نجحوا في تحقيق اإلستقالل متأخرين )..(، فكروا في تصدير أزمتهم الداخلية إلى المغرب مرة أخرى، 
وهكذا وبدل أن يفي الرئيس أحمد بن بلة بمعالجة الحدود مع الراحل الحسن الثاني طبقا لما نصت عليه اإلتفاقيات الموثقة، اختلق هذا 

األخير حربا مع المغرب حتى يوحد الصف الداخلي الجزائري الذي كان منقسما بعد تمرد القبايل.
الحكاية كلها بدأت بهجوم الجيش الجزائري على منطقة حاسي بيضا المغربية في إقليم ورزازات، وبينما كان المغاربة يقولون لبن بلة 
»اهلل يهديك«، اختار هو التصعيد فأحرق أشجار النخيل ودمر ثكنة المنطقة بالراجمات، وردد دون خجل جملته الشهيرة إلى حدود اليوم 

»المغاربة حكرونا« وكان هدفه تعبئة الرأي العام الجزائري من أجل الحرب ضد المغرب.
بن بلة كان يقصف األراضي المغربية ويتلو بالغات يقول فيها إن مواجهات داخلية نشبت بين جيشه وبين بعض الخارجين عن القانون، 

ولم يستقيظ من »سباته« إال عندما فاجأه الجيش المغربي وهو على أبواب تيندوف، ولوال أن الحسن الثاني أرغم جيشه على التراجع 
لكان الجيش المغربي اآلن في الجزائر )..(، حسب ما يحكيه العسكريون.

حكاية حرب اختلقها بن بلة وأهين فيها عسكره

الهواري بومدين الرئيس اجلزائري السابق وهو في ضيافة باشا مدينة وجدة محمد املعزوزي )على ميينه(.. الصورة تعود إلى زمن 
احلرب في اجلزائر وبومدين كان مكلفا باجليش اجلزائري الذي ينطلق من وجدة ملقاومة اإلستعمار )خاص باألسبوع(.
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تلك  أي  ال���رم���ال،  ب��ح��رب  ب��ع��د 
احل������رب ال���ت���ي اس���ت���ط���اع من 
سحق  املغربي،  اجليش  خاللها 
جعلت  وه������ي  اجل�����زائ�����ري�����ن، 
حدود  إلى  ي��رددون  اجلزائرين 
اليوم مقولتهم الشهيرة: املغاربة 
حكرونا، فما هي الظروف التي 

هيئت لهذه احلرب؟
الظروف التي هيئت للحرب

وهو  املعزوزي  محمد  يقول 
املكلفن  وأح�����د  س���اب���ق  ع���ام���ل 
مبهام كبرى في ملف الصحراء 
بأن  الثاني،  احلسن  عهد  على 
في  يتسائلون  ك��ان��وا  امل��غ��ارب��ة 
ب���داي���ة اإلس���ت���ق���الل ع���ن ح���دود 

املغرب الطبيعية والتاريخية.
على  اإلج��اب��ة  تكن  ل��م  طبعا 
س����ؤال م��ن ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل سهلة 
ق��ط��ع��ا، ف��اإلس��ت��ع��م��ار ك����ان قد 
الروح  تنامي  استباق  في  شرع 
التحررية، بتقطيع احلدود على 
يضمن  ال��ذي  وبالشكل  مزاجه، 
له اإلستفاذة الدائمة من خيرات 

شمال إفريقيا.
إقترحت  ال���ص���دد  ه���ذا  ف���ي 
منذ  امل�����غ�����رب،  ع���ل���ى  ف���رن���س���ا 
الشروع   ،1956 سنة  استقالله 
ترسيم  ح���ول  امل��ف��اوض��ات  ف��ي 

تكرر  ال��ذي  الطلب  وهونفس  احل���دود، 
محمد  له  املغفور  أن  غير   ،1957 سنة 
اخل���ام���س ك����ان ق���د وض����ع ع��ل��ى رأس 
أوال،  اس��ت��ق��الل اجل���زائ���ر  ان��ش��غ��االت��ه 
جديدة  خطة  تنفيذ  إلى  فرنسا  لتنتقل 
هذه  وت��ت��ل��خ��ص   ،1957 ي��ول��ي��وز  ف���ي 
ملا  خاضعة  منطقة  ان��ش��اء  ف��ي  اخل��ط��ة 
من  ضمنت  ال��ص��ح��راء«،  »وزارة  سمي 
خاللها جزءا كبيرا من املناطق املغربية 
اجلزائر  أن  علما  جزائرية،  مناطق  إلى 

كانت في ذلك احلن ماتزال مستعمرة.
لكسر  تسعى  كانت  فرنسا  أن  ومبا 
شكل  ب��أي  اجل��زائ��ري��ة،  املقاومة  شوكة 

من األشكال فقد اقترحت على املغرب 
استعادة السيطرة على املناطق التي 
»املنظمة  تأسيس  ش��رط  بها،  يطالب 
غير  الصحراوية«،  للمناطق  املشتركة 
املعروف  اخل��ام��س  م��ح��م��د  امل��ل��ك  أن 
باصطفافه وراء قضايا األمة العربية، 
فاختار  اإلق��ت��راح  بهذا  ليقبل  يكن  لم 
رئيس  م��ع  منفصلة  بصفة  اإلت��ف��اق 
فرحات  املؤقتة  اجلزائرية  احلكومة 
األخير  هذا  التزامات  أن  غير  عباس، 
ذهبت مع الرياح بعد صعود الرئيس 
مدعوما  احل���ك���م  إل����ى  ب��ن��ب��ل��ة  اح���م���د 

باجليش.
وجدة.. المدينة التي حمت ظهر 

الجزائريين
امللك محمد اخلامس،  أن  ومعلوم 
التي  للقالقل  اه��ت��م��ام  يثير  ي��ك��ن  ل��م 
اإلستعمارية،  الدولة  فرنسا،  زرعتها 
قواعد  ع����دة  ب��ت��رك��ي��ز  س���م���ح  ح���ي���ث 
وهكذا  املغربي،  التراب  في  عسكرية 
حتولت مدينة وجدة إلى قاعدة خلفية 
الن���ط���الق امل��ق��اوم��ة اجل���زائ���ري���ة ضد 

املستعمر.
ولنا،  ع��ل��ي��ن��ا  ش���اه���د  »ال���ت���اري���خ 
الثورة  س��ان��د  امل��غ��رب��ي  ال��ش��ع��ب  إن 
ودمه،  بقلبه  وقضيتها  اجل��زائ��ري��ة 
وفكره وأرضه، وهذه حقيقة ال يتنكر 
واحد  مبدأ  ك��ان  امل��ب��دأ  ألن  أح��د،  لها 
املغاربي،  امل���واط���ن  اس��ت��ق��الل  وه���و 
عهد  في  كاألنصار  فكان سكان وجدة 
الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوونا 
فكل  عنا،  الله  ف��رج  حتى  وناصرونا 
علينا  بجميلكم  يعترفون  اجلزائرين 
قضيتنا«.  على  فضلكم  ينكرون  وال 
في  مدرجة  جزائري،  مواطن  )شهادة 
كتاب العامل املعزوزي/ تأمالت قبيل 
املغرب  تضحيات  وك��ان��ت  ال��رح��ي��ل(. 
منذ  انطلقت  التي  اجلزائرية  للثورة 

السنوات  ف��ي  أوج��ه��ا  بلغت  ق��د   1954
األمر  ال��ب��الد، ووص��ل  األول��ى الستقالل 
إلى حد قطع عالقات املغرب مع فرنسا 
األمر،  ل��ه��ذا  اإلق��ت��ص��ادي��ة  التكلفة  رغ��م 
من  بأموالهم  يساهمون  املغاربة  وك��ان 
اجلزائرية،  للثورة  السالح  توفير  أجل 
إلى  مثال،  مكناس  قاعدة  حتولت  حيث 
قاعدة يتم فيها تسليم السالح الروسي 
إلى  وج���دة  حت��ول��ت  فيما  للجزائرين، 
اجلزائرين  للمهاجرين  احتضان  مركز 

واملعطوبن واملرضى.
الحسن الثاني كان يفترض حسن 

النية في الرئيس بنبال

سبق للراحل احلسن الثاني أن طرح 
بل  اجلزائر،  اجلارة  مع  احلدود  مسألة 
إن ذلك كان موضوع زيارة خاصة اجتمع 
فيها احلسن الثاني مع الرئيس بن بال 
في 13 مارس 1963، وكان امللك املغربي 
إليه ملفا متكامال، عن املناطق  قد حمل 
في  مب��ا  الشرقية،  احل��راء  ف��ي  املغربية 
ذل��ك ال��وث��ائ��ق احمل���ررة م��ن ل��دن فرنسا 
رئ��ي��س احلكومة  ط���رف  م��ن  وامل��وق��ع��ة 
غير  عباس،  فرحات  املؤقتة  اجلزائرية 
أن بنبال طلب من احلسن الثاني تأخير 
اجلزائر  استكمال  ح��ن  إل��ى  امل��وض��وع 

الدستورية. لبنياتها 
املغاربة  ال�����وزراء  ب��ع��ض  أن  ورغ���م 

الذين كانوا حاضرين في اللقاء بن بن 
من  مرتابن  كانوا  الثاني  واحلسن  بلة 
املغرب  ملك  أن  إال  اجل��زائ��ري،  الرئيس 
ك���ان ح��ري��ص��ا ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ف��ي الطرف 
الصدد  هذا  في  الرجول  ويكفي  األخ��ر، 
إل��ى م��ا ك��ان ق��د ص��رح ب��ه وزي��ر اإلعالم 
بوطالب  ال��ه��ادي  عبد  ال��ف��ت��رة  تلك  ف��ي 
قال:«  ح��ن  الوطنية،  الصحف  لبعض 
أطلعهم  ال���ذي���ن  ال������وزراء  ض��م��ن  ك��ن��ت 
اجتماعه  إثر  على  الثاني  احلسن  امللك 
بالرئيس اجلزائري، على ما راج بينهما 
ف��أب��دى بعضنا  ف��ي م��وض��وع احل����دود 
تشككا، وارتيابا في حسن نية الرئيس 
اجلزائري، لكن احلسن الثاني، قال أنه 
ال يشاطرنا رأينا، وإنه ال يتصور أن 
يلجأ الرئيس اجلزائري إلى األسلوب 
امللتوي، وانه يثق في حسن نيته، إذ 
ال يعقل أن يكافئ املغرب على سنده 
املوصول للجزائر بالعمل على إدامة 
يعتقد  ك��ان  ه��ك��ذا  احل����دود«.  مشكل 

احلسن الثاني.
حكرونا.. ضربني وبكا وسبقني 

وشكا
وتعاطيها  اجل��زائ��ري��ة،  احل��ال��ة 
عليها  ي��ص��دق  ال����رم����ال،  ح����رب  م���ع 
وبكا  »ضربني  القائل،  املغربي  املثل 
ل��ن��ت��أم��ل احدى  وس��ب��ق��ن��ي وش���ك���ا«.. 
اجلزائري  الرئيس  م��ذك��رات  ف��ق��رات 
السابق الشاذلي بنجديد التي يقول 
منا في اجلزائر نسي  أحد  ال  فيها:« 
أن امل��غ��رب ح���اول اح��ت��الل ج��زء من 
التراب الوطني في وقت خرجت فيه 
باجلراح،  متخنة  من  اجلزائر ممزقة 
بعد ح��رب ض���روس دام���ت أزي���د من 
سافرا،  اعتداءا  ذلك  كان  سنوات،   7
الشهيرة  ب��ن��ب��ل��ة  ص���رخ���ة  وك���ان���ت 
اليائسة )حكرونا.. حكرونا(، حتلينا 
باملرارة  اح��س��اس  ع��ل��ى  ب��اس��ت��م��رار 
وخيبة األمل..« انتهى كالم الشاذلي 
بنجديد، الذي ال ميت للواقع بصلة.

تعيش  كانت  اجلزائر  أن  الواقع 
حيث  ح��ادة  داخلية  أزم��ة  وق��ع  على 
بعضها  جلأ  سياسية  تكثالت  برزت 
إلى التمرد العسكري مبنطقة القبائل 
على احلكومة الشرعية، ولكن احلسن 
اخلامس  محمد  امللك  وقبله  الثاني 

كانوا دائما في صف الشرعية.
املسؤولون  اه��ت��دى  إذن  ه��ك��ذا 
ت��ص��ري��ف أزمتهم  إل���ى  ف��ي اجل��زائ��ر 

اجتاهات  ن��ح��و  ال��داخ��ل��ي��ة 
ق��ادة اجليش  فأمروا  أخ��رى 

العامل السابق املعزوزي وسط الصورة 
وبعض أثار الدمار الذي خلفته الراجمات 

اجلزائرية في منطقة حاسي بيضا

الد من جهاز منسق يجمع قضية 
الصحراء املشتتة ني اإلدارات

محمد  ي���رف���ض 
امل�������ع�������زوزي وه����و 
متقاعد،  اقليم  عامل 
كلف  أن  ل����ه  س���ب���ق 
مب���ه���ام ك���ب���ي���رة في 
م���ل���ف ال���ص���ح���راء، 
وأحد أعضاء اللجنة 
رف���ع���ت ملف  ال���ت���ي 
املغربية  ال��ص��ح��راء 
العدل  محكمة  إل���ى 
)يرفض(  ال��دول��ي��ة، 
مشكلة  عن  احلديث 
في  ال�������ص�������ح�������راء 
اجلنوبية  األق��ال��ي��م 
مجرد  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
مستحدث  م��ش��ك��ل 
إمنا  ل����ه،  ج�����دور  ال 
أصول املشكل تربط 
مبلف  إليه  بالنسبة 

معروف  ملف  وه��و  الشرقية  ال��ص��ح��راء 
عليه،  شاهدة  كانت  أن  دول  لعدة  وسبق 

حسب قوله.
اجلزائريون يقولون املغاربة حكرونا، 
لكن املعزوزي ينفي ذلك ويؤكد أن املغاربة 

ق��ام��وا ب��خ��الف ذلك 
اجلزائر  مب��س��اع��دة 
على تخطي محنتها 
الداخلية، ومواجهة 
الفرنسي  املستعمر 
مقرات  ط��ري��ق  ع���ن 
كانت  التي  القيادة 
مدينة  في  موجودة 
وجدة. وفي معرض 
سؤال  على  ج��واب��ه 
بهذه  ملفات  مصير 
م��ع توالي  احل��ج��م، 
ال�����س�����ن�����وات، ق����ال 
كان  بأنه  امل��ع��زوزي 
دائما يطالب بجهاز 
منسق، يجمع فتات 
الصحراء  ق��ض��ي��ة 
امل��������ش��������ت��������ت ب����ن 
ويعمل  اإلدارات، 

على ضمان حقوق املغرب وحدوده.
لألسبوع  تصريحاته  ختم  املعزوزي 
بالتأكيد على أن املغاربة يجب أن يعرفو 
أن التراب املغربي تعرض لعملية بثر من 

طرف فرنسا التي ورتثه للجزائر.

محمد المعزوزي:

املعزوزي
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والشروع  ال��ط��ائ��رات  بامتطاء 
املغربية،  األراض���ي  قصف  ف��ي 
يخدم  بشكل  األحداث  وتسويغ 

التوجه اجلديد)..(.
كرونولوجيا.. حرب الرمال 
على  امل����ؤرخ����ون  ي��ج��م��ع 
ثالثة  دامت  الرمال  حرب  أن 
أي�����ام، ان��ت��ه��ت ب��ت��دخ��ل دول 
الوساطة  قضية  في  إفريقية 

من أجل وقف إطالق النار، 
التاريخية  الوثائق  لكن 

أكتوبر  شهر  أن  تؤكد 
من  ش������ه������را  ك���������ان 
بني  امل�����ن�����اوش�����ات 
املغربي  اجل��ي��ش 
واجل�������������ي�������������ش 

اجلزائري.
بدأ  م��ن  أول 
كان  امل���ن���اورات 
ه��������و اجل����ي����ش 
اجل���������زائ���������ري، 
اختلط  ورمب������ا 
ع��ل��ي��ه األم����ر بني 
احل������������رب ع���ل���ى 

كنزاع  ال���ق���ب���اي���ل 
داخ���������ل���������ي ي���ه���م 

وحدها،  اجل���زائ���ر 
وب����������ني امل�����غ�����ارب�����ة 

التراب  في  املوجودين 
فشل  ف��ب��ع��د  امل����غ����رب����ي، 

مساعي تنظيم لقاء مشترك 
ال���راح���ل احلسن  امل���ل���ك  ب���ني 

الثاني والرئيس بن بلة، ورغم 
خارجية  وزي����ري  ت��ص��ري��ح��ات 
واكديرة،  بوتفليقة  ال��ب��ل��دي��ن 
في  العالقات  بتطبيع  املتفائلة 
جتريدة  نفذت  فقد  املستقبل، 
على  مباغتا  هجوما  جزائرية 
منطقة »حاسي بيضا« وتسبب 
ومقتل  املركز،  تخريب  في  ذلك 
الثكنة  داخ������ل  م���غ���ارب���ة   10
املغاربة  كان  وبينما  املذكورة، 
ملا  جزائريا  تفسيرا  ينتظرون 
ح��ص��ل، حت���دث ب��ن ب��ل��ة وكأنه 

بأن  بقوله،  داخليا  يفسر حدثا 
ناحية  ف��ي  اندلعت  م��واج��ه��ات 
الوطني  اجل���ي���ش  ب���ني  ب���ش���ار 
العناصر  وب��ع��ض  ال��ش��ع��ب��ي، 

اخلارجة عن القانون.

كذبت  ال����ي����وم  ن���ف���س  ف����ي 
تصريحات  املغربية  السلطات 
بن بلة، قبل أن يصدر عن وزارة 
اليوم  ف���ي  امل��غ��رب��ي��ة  اإلع�����الم 
املوالي بالغ قالت فيه إن موقع 

بعد  على  الواقع  بيضا  حاسي 
احملاميد،  ج��ن��وب  م��ن  ك��ل��م   40
من  مفاجئ  لهجوم  عرضة  كان 
هذه  اجلزائرية،  القوات  طرف 
داخل  توغلت  األخ��ي��رة 

في  وتسببت  املغربي،  التراب 
حرق  ومت  وج��رح��ى  قتلى  ع��دة 

الواحات.
البالغ  ن��ف��س  خ����الل  وم����ن 
الثاني  احل��س��ن  أن  ي��س��ت��ش��ف 

ك���ان ق��د ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا طارئا 
ف��ي أس��ف��ي ض��م ك��ب��ار اجليش 
مت  كما  احلاضرين..  وال���وزراء 
بعث  عبد الهادي بوطالب وزير 
والرياضة  والشبيبة  اإلع���الم 
مرفوقا بالكومندو املدبوح إلى 
اجلزائر لكي يطلبا من الرئيس 
ب����ن ب���ل���ة ات����خ����اد اإلج��������راءات 
طاملا  ال��واق��ع��ة،  إزاء  املناسبة 
يكن  لم  اجل��زائ��ري  الرئيس  أن 
للحسن  بالنسبة  شك  محط 

الثاني.
عودة  بعد  ومباشرة 
الرباط،  إل��ى  بوطالب 
ع���ق���د ه������ذا األخ���ي���ر 
قال  صحقية  ن���دوة 
فتحنا  »لقد   : فيها 
الطرشان  ح�����وار 
م�������ع إخ�����وان�����ن�����ا 
اجل������زائ������ري������ني، 
ال�����ذي�����ن ي���دع���ون 
وقع  اإلع��ت��داء  أن 
داخ��������ل ال����ت����راب 
اجل����������زائ����������ري«، 
ق���ررت  إذن  ه���ك���ذا 
ترد  أن  اجل����زائ����ر 
من  للمغرب،  اخلير 
على  منازعته  خ��الل 

حدوده.
املناوشات  استمرت 
اجلزائرية  واإلستفزازات 
عدة أيام قبل أن تنظم هجوم 
أكتوبر   15 يوم  جديدا  كبيرا 
على حاسي بيضا، لكن اجليش 
املغربي متكن من صد الهجوم، 
ومتكن من صد هجوم آخر يوم 
17 أك��ت��وب��ر، ه��ذا األخ��ي��ر تكبد 
خسائر  اجلزائري  اجليش  فيه 

كبيرة.
وق�����د س���ع���ى ب����ن ب���ل���ة إلى 
تعويض فشل اجليش الشعبي 
امليدان  أرض  على  اجل��زائ��ري 
يهاجم  تصعيدية  ب��خ��ط��اب��ات 
ال��ث��ان��ي، احمد  ف��ي��ه��ا احل��س��ن 
وزيرا  بصفته  اك��دي��رة  رض���ى 

للخارجية هو الذي تكلف بالرد 
على بن بلة قائال: إن األمر هنا 
يكون  أن  إال  ش��ي  ب��أي  يتعلق 

خطابا للرئيس«.
الفادحة  اخل��س��ائ��ر  ورغ����م 
التي تكبدها اجليش اجلزائري 
والثاني  األول  ه��ج��وم��ه  ف���ي 
حاسي  منطقة  ع��ل��ى  وال��ث��ال��ث 
بيضا إال أنه عاد ليهاجم منطقة 
مغربية  منطقة  وه���ي  »اي����ش« 
ملقتضيات  خ��اض��ع��ة  ب��ام��ت��ي��از 
ات��ف��اق��ي��ة الل����ة م��غ��ن��ي��ة، أن����داك 
عرف احلسن الثاني أن مشكلة 
بل  احل��دود  ليست مع  اجلزائر 

مع أشياء أخرى مشبوهة.
 الجيش المغربي يتوغل 

في الصحراء الشرقية  لكن 
الحسن يأمره بالعودة

ك�����ان�����ت ق����������وات اجل���ي���ش 
هجومات  ت��ن��ظ��م  اجل����زائ����ري 
م��ب��اغ��ت��ة ع��ل��ى م��رك��زي حاسي 
بيضا وتينجوب، غير أنه ما إن 
أعطيت األوامر للجيش املغربي 
من أجل املواجهة حتى وجدت 
هاربة  ن��ف��س��ه��ا  األخ���ي���رة  ه���ذه 
اإلجتاهات،  جميع  في  مشتتة 
حتى أن اجليش املغربي وصل 
إلى عمق الصحراء اجلزائرية، 
تيندوف  ع��ن  يفصله  يعد  ول��م 

سوى 26 كلم.
لقضية  املتتبعون  ويتذكر 
اجلنرال  أن  ك��ي��ف  ال��ص��ح��راء 
ادريس بنعمر، رفض اإلنصياع 
ألوام�����ر احلسن  ال���ب���داي���ة  ف���ي 
اجليش  أم�����ر  ال������ذي  ال���ث���ان���ي 
أنه كان  املغربي بالتراجع رغم 
»موالي  امل��ي��دان،  ف��ي  منتصرا 
احلربي  امل��ن��ط��ق  ف���ي  ي��ق��ب��ل  ال 
يعود  أن  العسكرية  والتقاليد 
منطلقاته  إل��ى  منتصر  جيش 
األولى كأنه جيش منهزم«، هكذا 
بزته  يخلع  وه��و  بنعمر  ص��رخ 

العسكرية املثقة بالنياشني.

عن حرب  احلديث  يتم  ما  غالبا 
الرمال كحدث امتد على مدى ثالثة 
يلي  فيما  املوضوع،  وانتهى  أي��ام 
األحداث  لبعض  األسبوع  تعرض 
ال��س��اخ��ن��ة ف���ي ش��ه��ر أك��ت��وب��ر من 

من  وثيقة،  ترجمة  خ��الل 
الصحراء  قضية  أرشيف 
حصلت عليها من مصادر 

موثوقة:
 :1963 أك���ت���وب���ر   5  •
وبوتفليقة  اك��دي��رة  لقاء 
ب���اع���ت���ب���اره���م���ا وزي������را 
خ��ارج��ي��ة ال��ب��ل��دي��ن في 
على  وتأكيدهما  وج��دة 
قرارات  سلسلة  ات��خ��اد 
تطبيع  إل������ى  ت����ه����دف 
املغرب  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
واجل��������زائ��������ر، وع���ل���ى 
التدخل  ع���دم  رأس���ه���ا 
الداخلية  الشؤون  في 
هذا  ف����ي  ل���ل���ب���ل���دي���ن.. 
بوتفليقة  صرح  اليوم 
بأن الشعب اجلزائري 

امل��وق��ف األخ���وي الذي  ل��م ينس 
حرب  أوج  ف����ي  امل����غ����رب  ت���ب���ن���اه 

اجلزائر.
جتريدة   :1963 أك���ت���وب���ر   8  •
الضابط  ام�����رة  حت���ت  ج���زائ���ري���ة 
بشكل  ت��ه��اج��م  ك���ط���اف  اب���راه���ي���م 
مفاجئ مركز حاسي بيضا، النتيجة 
الثكنة، فيما  10 قتلى بعد إح��راق 

يصرح  بلة  بن  اجلزائري  الرئيس 
منطقة  في  اندلعت  مواجهات  بأن 
بشار مع بعض العناصر اخلارجة 

عن القانون.
وزارة  بالغ   :1963 أكتوبر   9  •
)عبد  امل���غ���رب���ي���ة  اإلع������الم 

الهادي بوطالب(: إن موقع حاسي 
كلم   40 ب��ع��د  ع��ل��ى  ال��واق��ع  بيضا 
جنوب احملاميد، في اقليم ورززات 
كان عرضة باألمس لهجوم مفاجئ 
وقد  اجلزائرية  ال��ق��وات  ط��رف  من 
دخلت هذه األخيرة إلى عمق 100 
امل��غ��رب��ي، وقد  ال��ت��راب  داخ���ل  كلم 

القتلى  من  العديد  في  ذلك  تسبب 
كما  املادية،  واخلسائر  واجلرحى 
بواسطة  ن��خ��ي��ل  واح����ة  ح���رق  مت 
الراجمات، ومبجرد ما علم صاحب 
اجلاللة باألحداث، عقد جلسة عمل 
احلاضرين  ال�������وزراء  ك���ل  ض��م��ت 
والضباط  ب��أس��ف��ي، 

للقوات  العامة  للقيادة  السامني 
امللك  جاللة  وقرر  امللكية،  املسلحة 
الذي ال يشك في حسن نية الرئيس 
بن بلة، إرسال كل من عبد الهادي 
مرفوقا  اإلع�����الم  وزي����ر  ب��وط��ال��ب 
الديوان  مدير  املدبوح  بالكومندو 

الرئيس  انتباه  إلث��ارة  العسكري، 
بن بلة خلطة هذه األحداث«.

1963: صدور بالغ  • 10 أكتوبر 
اجلزائرية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن 
ي��ق��ول ب���أن ب��ع��ض امل��ع��ارك وقعت 
املسماة  املنطقة  في  تينفوشي  في 
وتينجوب،وكلها  بيضا  ح��اس��ي 
م����ن����اط����ق ت���اب���ع���ة 
للتراب اجلزائري، 
اجتمع  ب��اامل��ق��اب��ل 
م��ج��ل��س ال������وزراء 
عشية  امل���غ���رب���ي، 
عقد  ال���ي���وم  ن��ف��س 
ع������ب������د ال�������ه�������ادي 
ب����وط����ال����ب ن�����دوة 
ص�����ح�����ف�����ي�����ة ق������ال 
فتحنا  ل��ق��د  ف��ي��ه��ا،« 
ح�������وار ال���ط���رش���ان 
م���������ع إخ������وان������ن������ا  
الذين  اجل��زائ��ري��ني، 
اإلعتداء  بأن  يدعون 
التراب  داخ����ل  وق���ع 
بينما  اجل�����زائ�����ري 
اإلعتداء حصل داخل 

مناطق مغربية«.
أكتوبر •  و13  و12   11

واجليش  ال����درك  ع��ن��اص��ر   :1963
خفية  التسلل  ت��خ��ت��ار  اجل��زائ��ري 
يتم  أن  قبل  املغربي،  ال��ت��راب  إل��ى 
القاء القبض على بعض املتسللني 
امل���ت���ن���ك���ري���ن م����ن ط�����رف ال���ق���وات 

املغربية.
اجليش   :1963 أك��ت��وب��ر   14  •
املغربي يتحرك لصد الهجوم على 
اخلارجية  ووزي���ر  بيضا،  ح��اس��ي 
استرجع  امل��غ��رب  ي��ص��رح  اك��دي��رة 
ما أخد منه، وميكن وقف األحداث 

عند هذا احلد.
خطاب   :1963 أك���ت���وب���ر   15  •
ع��ن��ي��ف ل���ن ب��ل��ة، ي��ه��اج��م احلسن 
الثاني، ويقول إن الفتنة قد وقعت 
والشعب  امل��غ��رب��ي  ال��ش��ع��ب  ب���ني 
اجلزائري، حصل ذلك بينما كانت 
املغرب  ف��ي  ج��زائ��ري��ة  بعثة  ه��ن��اك 

تلقت تصريحات الرئيس بذهول.
1963: حلول امللك  أكتوبر   16 •
اإلثيوبي هايلي سيالسي باملغرب، 
اكديرة  فيها  ي��رد  صحفية  ون��دوة 

على بنبلة..
1963: هجوم أخر  أكتوبر   17 •
على منطقة حاسي بيضا من طرف 
ل��ك��ن اجليش  اجل��ي��ش اجل���زائ���ري 
فادحة،  خ��س��ائ��ر  ي��ك��ب��ده  امل��غ��رب��ي 
املغرب  يستقبل  بينما  ذلك  حصل 
أجل  م��ن  ت��ف��اوض  ج��زائ��ري��ة  بعثة 

السالم.
• 17 و18 أكتوبر 1963: القوات 
اجل���زائ���ري���ة ت��ه��اج��م م��وق��ع إيش 
ربطه  يستحيل  ال��ذي  املوقع  وه��و 
يتأكد  املغرب  اجلزائري،  بالتراب 
يتعلق  ال  إي��ش  على  الهجوم  ب��أن 

مبشكل احلدود.

تفاصيل دقيقة غير معروفة في حرب الرمال

املقري،وفي  دار  في  وأنا معتقل   ..
نائم معصوب  أن��ا  وبينما  األي���ام  أح��د 
ال��ع��ي��ن��ن، س��م��ع��ت ص��خ��ب��ا واه����ت����زازا 
وحركة  امل���ق���ري،  دار  ح����ول  ك���ال���زل���زال 
وصياحا وكأن االمر يتعلق بهجوم على 
ال��دار، وإذا بباب الغرفة يفتح في  تلك 
تلك الساعة املتأخرة من الليل، فسارعت 
إلى الركون إلى أحد أركان الغرفة في 
أصوات  وارت��ع��اش، مت سمعت  خ��وف 
بدا  سالسل  أص��وات  ومعها  أجساد 
الوضع  هدأ  بها..  مربوطة  أنها 
ل���ف���ت���رة ق���ص���ي���رة، ق���ب���ل أن 
الوافدين  هؤالء  يشرع 
اجل���دد في 

ت���ب���ادل ه��م��س��ات وه��م��ه��م��ات، وإذا 
ليبحث  زاحفا  يتحرك  منهم  بواحد 

ع��م��ا ي��وج��د ف��ي ت��ل��ك ال��غ��رف��ة، ووضع 
إلى  وع��اد  يده علي ثم سحبها بسرعة، 
في   « مصرية  بلهجة  ليخبرهم  رفاقه 
ح��د ه���ن���ا«... ل��ق��د ك���ان األم����ر يتعلق 
ال���ذي���ن ألقى  امل��ص��ري��ن  ب��ال��ض��ب��اط 

في  القبض  املغربي  اجليش  عليهم 
بينهم  ومن  بيضا«،  »حاسي  موقع 

)املخلوع(  امل���ص���ري  ال���رئ���ي���س 
حسني مبارك.)مقتطف من 

وثالثة  صحافي  مذكرات 
مصطفى  م�����ل�����وك/ 

العلوي(.

اخلط املتصل في اخلريطة يوضح 

املناطق املغربية التي استولت 

عليها اجلزائر بني 1938 و1972.. 

مشكلة احلدود كانت إحدى اهم 

أسباب اندالع حرب الرمال

مبارك.. أشهر معتقلي 
حرب الرمال في

  دار املقري

انفراد
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حديث العاصمة

رباطية  سيدة 
»ظلت مع األسف 
مجهولة« وارتأينا 
بمناسبة تصنيف 
مدينة  ال����رب����اط 
للتراث  ع��ال��م��ي��ة 
اإلن�������س�������ان�������ي، 
عنها  ال���ح���دي���ث 

وهي التي جعلت من إنسان: قطبا 
والفقه  العلوم  ف��ي  شهرته  فاقت 
والعبادة والبركات حدود المملكة، 
في وقت لم تكن فيه ال تليفونات وال 
جرائد وال إذاعات. هذا اإلنسان هو 
سيدي العربي السايح رضي الله 
عنه، وهو من ساللة سيدنا عمر ابن 
المزداد  عنه،  الله  رضي  الخطاب 
يوم عيد األضحى 1229ه� )1813م( 
تعليمه  وتلقى  م��ك��ن��اس،  بمدينة 
مدينة  إل��ى  ع��اد  ثم  ف��اس،  بمدينة 
مكناس ومارس فيها التدريس. وفي 
إحدى  وف��ي  ه��ج��ري��ة   1256 س��ن��ة 
زياراته لمدينة الرباط وهو في سن 
األربعين طلب الزواج من السيدة 
العالمة  ابنة  الحفناوي  لالعائشة 
الشرقاوي  الحفيان  محمد  سيدي 
تدخل  وهنا  المدينة،  أعيان  أح��د 
عندما  الرباط  تاريخ  السيدة  هذه 
اشترطت كشرط واجب للزواج من 
سيدي العربي السايح رضي الله 
عنه اإلقامة في مدينتها رباط الفتح. 
الورع  الشاب  ه��ذا  على  ك��ان  وم��ا 
العارف بالله إال أن لبى كل شروط 
لالعائشة وانتقل من مدينة مكناس 
إلى مدينة الرباط، وهي بذلك حولت 
حياة ذلك الرجل الذي اشتهر بعلمه 
وتقواه،  وعبادته  ونسكه  وفقهه 
وبركاته، لتشتهر معه مدينة الرباط 
اتباع الطريقة  وتلمع كلؤلؤة عند 
والشرق  إفريقيا  ف��ي  التيجانية 

العربي.
وكانت لالعائشة الحفناوية امرأة 
تبادل  بالله،  عارفة  عابدة  صالحة 
تبارك  واالحترام،  المحبة  زوجها 
خطواته، تقدم مشورتها وخدماتها 
فارقها  أن  إلى  لمرضاته  وتسعى 
عنها،  راض  وه��و  البقاء  دار  إل��ى 
وعند وفاته رضي الله عنه قال لها: 
»إني تركت عندك كل شيء«، واسلم 
الروح إلى الله جل جالله يوم 29 
رجب 1309 )1891(، ودفن بالروض 
الذي كان يدرس فيه، وقد رزق من 
وبنت  بولدين  لالعائشة  السيدة 

توفوا وهم صغار.
وبعده بعشر سنوات في 5 صفر 
1319 هجرية، توفيت هذه الرباطية 

العظيمة لالعائشة الحفناوية التي 
ساهمت رضي الله عنها في إبراز 
والعرفان  للعلم  كمدينة  ال��رب��اط 
دوليا  ملتقى  وجعلتها  وال��ف��ق��ه، 
وهي  التيجانية،  الطريقة  التباع 
اليوم ترقد إلى جانب زوجها رضي 
الله عنهما بزاوية في شارع لعلو، 
وتشهد الزاوية يوميا ومن الفجر 
القرآن  ترتيل  العشاء  ص��الة  إل��ى 
الكريم وأذكار في مدح سيد الخلق 

صلى الله عليه وسلم.
وعلى شارع المهدي بنبركة بحي 
السويسي، زنقة متفرعة من الشارع 
تحمل اسم: سيدي العربي السايح، 
العالم  ل���ه���ذا  ال���رب���اط  م���ن  وف����اء 

الجليل.

بقلـم:
بوشعيب اإلدريسي

على بعد مئات األمتار من وزارة الصحة، 
وبشارع الحسن الثاني بباب البويبة يوجد 

المركز الوطني لتشخيص األمراض، هذا المركز 
أصبح في حاجة لمن يشخص العطب الذي أصاب 
راديو المعدة )فبروسكوبي( منذ حوالي 16 شهرا، 
والمرضى معذبون حائرون يبحثون ليس على أدوية 

تعالجهم، ولكن لقطع الغيار للراديو الخاسر منذ 
سنة وأربعة أشهر، وفي العاصمة يا حسرة.

عودة رئيس الجهة برقية إلى حزب 
الحركة قطعت الطريق على العمدة 

السابق البحراوي للترشح في انتخابات 
الجهة المقبلة. ومن المرشحين األقوياء 

لهذه االنتخابات: لشكر من االتحاد 
االشتراكي، وابن خلدون من العدالة 

والتنمية، وبنشماس من األصالة 
والمعاصرة، وطبعا برقية من الحركة 

الشعبية.

تم التخلي بصفة نهائية عن تأسيس شركة 
للتنمية المحلية لتدبير شؤون نظافة العاصمة 
وتكون تابعة للجماعة، وتقرر استئناف العمل مع 

الشركات الحالية لمدة سنتين ونصف السنة، 
بعدما تمت تسوية وضعية جمع األزبال في حسان 
ويعقوب المنصور – فهل لهذا التخلي عالقة بفشل 
شركة مواقف السيارات التي راكمت األخطاء بدون 

حساب.

خليفة العمدة الكرومي لم يظهر له أثر 
في مجلس الجماعة منذ انهزامه في 
انتخابات مجلس النواب، ومع ذلك ظل 

التعويض 4000 درهم لكل شهر يصب في 
حساب بنكه.

ثالث ماليير هو مبلغ فقط لرسوم األراضي 
غير المبنية في عكراش، وقد اجتهد المجلس 

في العثور على هذا المبلغ ليمول به شركة تم 
رفضها من طرف سلطات الوصاية، ألنها ربما 

»عاقت« بالغاية)...( فكم هي الماليير الضائعة على 
األراضي غير المبنية خصوصا في حي الرياض؟ 
فهل البد من فكرة تأسيس شركات إليجاد التمويل؟

ستكون   2013 س���ن���ة 
تنزيل  س���ن���ة  ب���ام���ت���ي���از 
الدستور وتطبيق مضامينه 
بإجراء انتخابات جماعية، 
مهنية، وجهوية ثم الغرفة 
هذه  في  ما  وأه��م  الثانية 
االنتخابات، انتخاب مجلس 
الذي سيكون  الرباط  جهة 
ألول مرة باالقتراع المباشر، 
تشريعية  س��ل��ط��ت��ان  ول���ه 
وتنفيذية، مما سينزع من 
رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة ع���دة 
خصوصا  اخ��ت��ص��اص��ات، 
ال���ت���ع���ي���ي���ن���ات في  م���ن���ه���ا 
التي  الجهوية  المناصب 
منها  ال��ع��دي��د  س��ي��خ��ض��ع 
المقبل.  ال��ج��ه��ة  ل��رئ��ي��س 
لجهة  المنتظر  فالمجلس 
بمثابة  س��ي��ك��ون  ال���رب���اط 
كل  ت��دب��ر  محلية  ح��ك��وم��ة 
مدينة  م��ن  الجهة  ش���ؤون 
مدينة  إل���ى  ال��ص��خ��ي��رات 
ورئيس  ال��ك��ب��ي��ر،  ال��ق��ص��ر 
الجهة سيكون رئيسا لهذه 
ال�����ح�����ك�����وم�����ة وي���ت���م���ت���ع 
بصالحيات واسعة يساعده 
سيقومون  ال��ذي��ن  ن��واب��ه 
ب����أدوار ال�����وزراء، ك��ل في 
وبالطبع  م��ع��ي��ن،  م��ج��ال 
سيكونون من مختلف مدن 
التي  ال��رب��اط  جهة  وق���رى 
ستحمل اسما جديدا يراعي 
كل  وتاريخ  الجهة  تركيبة 

منطقة.

الغرب  جهة  كانت  ف��إذا 
إلى  ستنضم  ش����راردة   –

جهة الرباط، فال ينبغي أن 
ع��ل��ى حساب  ه���ذا  ي��ك��ون 
ه����وي����ت����ه����ا، وب���ال���ت���ال���ي 
كل  تضمين  فسيستحيل 
تسمية  ف��ي  الجهة  قبائل 
يقبلها  مختصرة  إداري���ة 
ال��ج��م��ي��ع م���ن زع���ي���ر إلى 
شراردة، ونعتقد أن تسمية 
نسبة  ال���ض���ري���ح«  »ج���ه���ة 
الخامس  محمد  ل��ض��ري��ح 
س���وف ت��رض��ي ك��ل سكان 
عرب  وق��ب��ائ��ل��ه��ا  ال��ج��ه��ة 
من  ك���ان  وإذا  وأم����ازي����غ. 
السابق ألوانه الحديث عن 

مجلس  وأع���ض���اء  رئ��ي��س 
من  فإنه  الضريح«،  »جهة 
األن����س����ب ال���ت���ط���رق إل���ى 
ستكون  ال��ت��ي  ال��وض��ع��ي��ة 
عليها مدينة الرباط عاصمة 
المملكة، فهل تبقى محافظة 
العاصمتين؟  لقبي  ع��ل��ى 
ال����ع����اص����م����ة اإلداري�����������ة 
فال  الجهوية؟  والعاصمة 
شيء يمنع من ذلك كما هو 
معمول به في كل العواصم 
هذه  إن���م���ا  األوروب������ي������ة، 
العواصم األوروبية وحتى 
العربية يتميز العمدة فيها 
في  وس�����ل�����ط�����ات  ب���ل���ق���ب 

المستوى.

فعاصمة المملكة اإلدارية 
والسياسية والدبلوماسية 
والعلمية فيها أزيد من 60 
وفي  عليا،  وكلية  مدرسة 
بروكسيل  ال���ع���اص���م���ة 
والعاصمة  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة، 
والعاصمة  األردنية  عمان 
ت��ون��س ال��ت��ون��س��ي��ة، وهي 
والشرق  الغرب  من  أمثلة 
ال��ع��رب��ي، هناك  وال��م��غ��رب 
لعمداء  خ��اص��ة  تسميات 
عواصمهما، فعمدة تونس 
مثال يسمى: شيخ العاصمة 
رئاسة  م���ن  وم��ي��زان��ي��ت��ه 
الحكومة، ويحضر مجالس 
مرتبة  ف��ي  ألن��ه  الحكومة 

العمدة  عمان،  وفي  وزير، 
العاصمة  أم��ي��ن  ي��س��م��ى: 
الحكومة  م��ن  وميزانيته 
وليست من ضرائب األزبال 
ورسوم البيع بالتجوال كما 
هو الحال عندنا في الرباط، 
فأما نموذج الغرب، فعمدة 
عليه:  يطلقون  بروكسيل 
»ب��وك��وم��ي��س��ت��ر«، ف��أم��ا في 
من  نوعان  فهناك  أمريكا 
العمدة، عمدة قوي، وعمدة 
األصوات  حسب  ضعيف 
ال��م��ح��ص��ل ع��ل��ي��ه��ا وه���ذه 
في  وعندنا  أخرى،  حكاية 
رئيس  م��ج��رد  ال��ع��اص��م��ة 
أي  م��ث��ل  ج��م��اع��ي  مجلس 
رئ����ي����س م���ج���ل���س ق���ري���ة، 
الجبايات  م��ن  م��ي��زان��ي��ت��ه 
تصاميم  ع���ن  وال����رس����وم 
المهنية  واألرب��اح  السكن 
للتجار الصغار، وحاشاكم 

حتى من األزبال.
ن�����ع�����م ل����ج����ه����ة ق����وي����ة 
ولكن  باختصاصات مهمة 
ليس على حساب عاصمة 
المملكة التي يجب أن يعود 
لها اعتبارها كباقي عواصم 
الدنيا في ميزانياتها وفي 
»ال  حتى  عمدتها،  تسمية 
المقبلة  ال��ج��ه��ة  ت��ب��ل��ع« 
ألنها  ال��م��م��ل��ك��ة،  ع��اص��م��ة 
المقبلة  الجهة  بالتأكيد 
يصدر  ل��م  إذا  ستهمشها 

قانون يحميها.

قريبا حكومة محلية جهوية للرباط

جوهرة  كان  الذي  المركزي  البلدي  السوق 
ومعروضاته  لمنتجواته  المغربية  األس���واق 
وجودة سلعه، مع األسف تحول إلى شبه جوطية 
لتقادم بنايته التي لم يطرأ عليها أي تغيير أو 

ق�������������رن، إص���الح م��ن��ذ أزي���د من 
األسماك  بائعو  فمثال 
في  أسماكهم  يبيعون 
متردية  ج���د  ظ�����روف 
دون  قرن  في  وكأنهم 
بالرغم  فهم  كهرباء، 
للجماعة  أدائ��ه��م  م��ن 
واج�������ب�������ات أك����ري����ة 
تكلف  ل��م  »ب��ن��ي��ق��ات« 
هذه الجماعة نفسها 
بيع  ج��ن��اح  لتجهيز 
األس����م����اك وف���واك���ه 
بمبردات  ال���ب���ح���ر 
يوضع فيها المنتوج 

البحري أمام الزبائن، نفس اإلهمال يلقاه تجار 
الواجهة  م��ح��الت  ف��أم��ا  وال���دواج���ن،  ال��ل��ح��وم 
الخارجية فهي تتحول بالتدريج إلى »شوايات 
وكسكروطات ومحلبات« بدال من اإللتزام بدفتر 
تحمالت السوق، الذي هو سوق للمواد الغذائية، 
ومقهى أمام باب لكزة. السوق مع األسف فقد 

فوضى  أم��ام  يعيش  وأصبح  وشهرته  رونقه 
والكسكروطات  ل��ل��ش��واي��ات  ال��رخ��ص  تسليم 
وجوطية لمأل البطون بما يعرض بدون مراقبة 
وال فحص بيطري. ولو كانت »الطوبات« تصوت 
المنتخبين  لصالح  لصوتت  االنتخابات،  في 
الذين  ال���ح���ال���ي���ي���ن 
يرتعون  ت��رك��وه��م 
ويصولون ويجولون 
ف��������ي ال�����م�����ارش�����ي 

سنطرال يا حسرة.
وه������ذه ال���ص���ورة 
مع  ال�����م�����ن�����ش�����ورة 
الموضوع هي للسوق 
ال��������م��������رك��������زي ف����ي 
ال����خ����م����س����ي����ن����ي����ات، 
األشجار  والح����ظ����وا 
والنظام،  وال��ح��دائ��ق 
فمزودو  ال���ي���وم  أم����ا 
ال������س������وق ب����ال����م����واد 
ألنهم  ال��س��وق  لهذا  عرقلة  أكبر  ه��م  واللحوم 
بضائعهم  لتسليم  صباحا  العاشرة  يختارون 
وبها »ينطحون« الزبائن ويوسخون ألبستهم، 
فهل يتدخل الفقيه ابن خلدون المكلف بالشؤون 

االقتصادية إلرجاع األمور إلى نصابها؟
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من عظماء رجال العاصمة، المرحوم عثمان جوريو 
الذي ازداد بالرباط في سنة 1916، وانتقل إلى 

الرفيق األعلى يوم 6 دجنبر 2009.
مقاوم، وموقع على وثيقة االستقالل، وخاض معركة 
وحربا ضروسا إلنقاذ اآلالف من أطفال الرباط الذين 

كانت تطردهم المدارس الحكومية بسبب حاجز 
امتحان الشهادة االبتدائية، فكان يحتضنهم في 

مدارس محمد الخامس ويعيد تكوينهم، واستمر في 
ذلك العمل التطوعي اإلنساني لمدة أربعين سنة، 

فتخرج على يديه وزراء وأطباء ومحامين وأساتذة. 
لم يقبل ال وظيف وال امتياز على نضاله الوطني، بل 

نذر نفسه لخدمة أبناء الشعب بصمت ونكران 
الذات. رحمه الله تعالى.



ألسرة  الوطنية  الرابطة  تقرير 
توقيفات  عن  بالمغرب  المساجد 
وحالتهم  وأنواعها  األئمة 
توصلت  كما  والمعنوية  المادية 
وذلك  الصحفي   االسبوع  به 
نهاية  حدود  2008الى  سنة  منذ 

 2012
قررت وزارة االوقاف والشؤون 
مسجد،   1600 إغللاق  اإلسامية 
نتج عنها توقيف 1000 إمام، 200 
منهم لم يتوصلوا بوثائق مكتوبة 
عما تعرضوا له، حسب ما أعلنته 
الرابطة الوطنية ألسرة المساجد 
تقريرا  بعتث  والللتللي  بالمغرب، 

مفصا حول الموضوع.
الرابطة  أعلنتها  التي  األرقللام 
تعد كبيرة مقارنة مع المدة الزمنية 
التي يرصدها التقرير )إبتداء من 
الللذي يفرض  األمللر   ،)2008 سنة 

للللدن وزارة  تللحللركللا عللاجللا ملللن 
األوقللللللاف إمللللا لللتللكللذيللب األرقللللام 

المعلنة، أو تاكيدها، وشرح 
مابساتها، حسب 

ما يقوله األئمة، الذين أزيح 600 
بسبب  الخطابة  منابر  عن  منهم 
تتدخل  أن  دون  اإلنلللتلللخلللابلللات، 

الجهات الوصية لحمايتهم.
رابللطللة األئللمللة تللقللول كللذلللك أن 
القائمين على الصاة لم يتوصلوا 
منذ مدة طويلة بأجورهم، بعدما 
والشؤون  األوقللاف  وزارة  عممت 
إنها  فيه  قالت  باغا  اإلسامية 
فباتت  درهلللللللم،   300 زادتللللهللللم 
يأخذون  أنهم  تعتقد  الجماعات 
أجرا محترما من الوزارة، وبذلك 
أداء  تنغير  من  قبيلة   16 رفضت 
واجب الشرط لألئمة بحجة انهم 
يتقاضون راتبا محترما، لتتبعها 
الريصاني،  الراشيدية،  مناطق 
كلميمة،  ميدلت، تنجداد، الصويرة، 
وكللثلليللر ملللن الللقللبللائللل فلللي شتى 

المدن.

سكان برشيد ممنوعون من 
تحويل بيوتهم إلى متاجر

أين هي الطرق التي وعدتنا 
بها يا مجلس الفقيه بنصالح

ساكنة سيدي يحيى 
الغرب بدون صيدلية

أساتذة يلجؤون للقضاء لنشر 
غسيلهم في بوعرفة

برشيد.خالد خالد

في  برشيد،  بمدينة  المسؤولة  السلطات  تقوم 
المدة األخيرة بالتصدي ووقف عدد من مخالفات 
التعمير بعدة أحياء سكنية وخصوصا الشعبية 
بمقاطعات  التعمير  مللصللالللح  وتللشللدد  مللنللهللا، 
وباشوية المدينة في اآلونة األخيرة على وقف 

تحويل بعض البيوت لمحات تجارية.
كما تشمل الحملة عملية التصدي لبناء شقق غير 
مرخص لها وخارج الضوابط القانونية، باإلضافة 
إلى تسجيل مخالفات  ووقف لعدد من األوراش 
التي التحتوي على التراخيص الجاري بها العمل 

أو إشهار رخص البناء واإلصاح.

لفقيه بنصالح.لكبير غط

يطالب مجموعة من سكان  الجماعة القروية أهل 
المربع في إقليم الفقيه بن صالح من المجلس 
القروي  بالتحرك من أجل برمجة الوعود التي 
وزعها على  الساكنة من أجل إصاح وترميم 
أصبحت  التي  الطرقات  من  مجموعة  وتعبيد 
متآكلة، و جنباتها محفرة والتي اصبحت تشكل   

خطرا حقيقيا  لمستعمليها.
  كما تطالب ساكنة أهل المنزل  بإصاح الطريق 
التي تربطهم بمساكنهم بحيث يصعب التنقل 
تصبح  التي  الكارثية   للوضعية  نظرا  عليها 
عليها،  وخصوصا في فصل الشتاء هذا،  وعن 
من  مجموعة  يقول  الكارثية   الوضعية  هللذه 
المواطنين: ال المجلس القروي إلتزم بوعوده 
إلصاح  هذه الطريق وال الشركات التي تنعم 
التي  الشركات  وخصوصا  الجماعة  بخيرات 
تشتغل في مجال جرف الرمال واألحجار دون 
من  الساكنة  لفائدة  يذكر  شلليء  بللأي  تقوم  أن 

الناحية التنموية.
وأمام هذه المطالب االستعجالية لساكنة أهل 
المربع بصفة عامة وساكنة أهل المنزل بصفة 
خاصة، هل ستتحرك الجماعة المذكورة وبتعاون 
مع هذه  الشركات وجمعيات المجتمع المدني 
من أجل تهيئ مجموعة من الطرقات التي تبقى 
ضرورة ملحة في الظرف  الحالي، وذلك من أجل 
تنمية   محلية  شاملة لتحسين ظروف عيش 

الساكنة بصفة عامة.

>  سيدي يحيى الغرب.وليد الميموني

العشرية  في  الغرب  عرفت مدينة سيدي يحيى 
األخيرة، توسعا عمرانيا ونموا ديموغرافيا ملفتا، 
والمؤسسات  القطاعات  كل  مواكبة  يستوجب 
الخاصة والعامة لهذا التوسع، إال أن الماحظ 
هو تخلف بعض القطاعات عن االستجابة إلى 
ذلك التطور العمراني والبشري. من تلك القطاعات 
إلزام  قللرار  أن  يبدو  الللذي  الصيدلة  قطاع  نجد 
يجد  لم  ليا  الللدوام  صيغة  باحترام  الصيادلة 
طريقه إلى التجسيد وبقي حبرا على ورق ليبقى 
غياب  مشكل  يكابد  اليحياوي  المواطن  بدلك 
الصيدليات التي تفتح أبوابها ليا، مما يدفعه 
اللللى خلللوض سللبللاق لللسللاعللات وقللطللع عشرات 
الكيلومترات بحتا عن الدواء.  والمقلق في األمر 
هو اضطرار المواطنين بهذه المدينة إلى التنقل 
الى مدينة القنيطرة للحصول على الدواء خاصة 
تصبح  حين  الليل  مللن  المتأخرة  األوقلللات  فللي 
إمكانية الحصول عليه صعبة نظرا النعدام وسائل 
النقل، بعض المواطنين يطرحون غياب االعام 
فيما يخص المناوبة الليلية، حيث أكدوا غياب 
االعانات التي تتضمن توقيت وبرنامج المناوبة 
الليلية غائبة تماما في العديد من الصيدليات، 
ليجد الباحث عن الدواء نفسه تائها في العديد 
من الممرات بين أزقة وشوارع القنيطرة لعله يجد 
صيدلية مفتوحة وفي انتظار تصحيح هذا الوضع 
من  محرومون  المواطنين  من  كبير  عدد  يبقى 

الخدمات الصيدلية ليا.

بوعرفة.االسبوع

عن  الوطنية  التربية  وزارة  أفرجت 
النتائج النهائية لعملية تغيير اإلطار 
بالنسبة لنساء ورجال التعليم، وخلقت  
بعد  عميقا  استياء  فجيج  نيابة  في 
إقصاء بعض األشخاص ألسباب غير 
مقنعة، كما هو  شأن األستاذ مصطفى 
بوهراوى بدعوى أنه يزاول مهمة مدير 

وهذا مجانب للصواب.
تتوفر  أن  دون  آخرون  استفاد  بينما 
ما  حسب  المطلوبة  الللشللروط  فيهم 
علمناه من مصادر فهناك شكوك تحوم 
حول الوثائق التي اعتمدتها اللجنة 
الوطنية التي أشرفت على عملية تغيير 
اإلطار وقد يعرف هذا الموضوع طريقه 

إلى المحكمة اإلدارية قريبا.

كما  أن تداعياته ستكون 
بعض  فلللللللي  كلللللبللللليلللللرة 
التي عرفت  المؤسسات 
على  قوية  احتجاجات 
الائحة اإلضافية خاصة 
مللدرسللة الللزالقللة،  التي 
خللللللاضللللللت إضللللللرابللللللا 
احتجاجيا على ما لحقها 
من حيف يوم نهاية شهر 

ماي الماضي، توج بلقاء 
مع النائب اإلقليمي لوزارة 

التربية الوطنية الذي أخبر 
األستاذات واألساتذة بتراجع 

اإلضافية  الائحة  عن  النيابة 
الخاصة بتغيير االطار، ولقي هذا 

الخبر استحسانا من طرفهن، ولكن 
الشيء تغير.

شيشاوة:األسبوع

حل يوم الخميس الماضي بتراب جماعة كماسة 
الجموع  أراضللي  عن  المسؤول  شيشاوة،  بإقليم 
والشؤون القروية لمعاينة حوالي 15 هكتارا من 

أراضي الجموع في منطقة »المحروم« القريبة من 
الطريق الثانوية الرابطة بين مدينة مراكش وحد 
المجاط، وقد رصدت اللجنة التي حضرها كل من 
ممثل العمالة وخليفة القائد، مظاهر اإلستياء على 
بعض االراضي، بناء على شكايات رفعها المواطنون 

إلى المسؤولين على اإلقليم و من بينهم العامل. 
ومشكل أراضي الجموع أصبح  حديث المتتبعين 
للشأن المحلي واإلقليمي، في انتظار الحسم  ووضع 
حد لكل ما تم االستياء عليه،  بكل من دوار العواد 

وأرض »المحروم« بتراب جماعة كماسة.

التوفيق أعلن الزيادة وحرم االئمة »المشارطين« من أجورهم

لجنة ترصد اإلستيالء على أراضي الجموع في شيشاوة

ما يجري ويدور في المدن
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مكناس.عدنان حسين

بللمللديللنللة مكناس  الللذهللب  رفلللع سللكللان حللي وادي 
مؤخراعدة شكايات مرفقة  بعريضة تحمل أكثر من  
200 توقيع، إلى والي جهة مكناس تافيالت و إلى 
رئيس المجلس البلدي، أكدوا فيها أن هذا  الحي 
و  بامتياز،  الهشاشة  من  تعاني  التي  األحياء  من 
لكونه   ، واحتجاجهم  استيائهم  عن  فيها  أعربوا 
ينتمي إلى المدار الحضري منذ أكثر من ثاثين سنة 
ويفتقر إلى ما لم تعد تفتقر له أحياء تنتمي إلى 
اهتراء شبكة  من  يعانون  الللقللروي،  حيث  المدار 
الطرقات داخل الحي التي تحولت مع مرور الوقت 
إلى حفر عميقة يصعب للراجلين وأصحاب سيارات 
تجاوزها بسهولة ال سيما في فصل الشتاء، باإلضافة 

إلى  قنوات الصرف الصحي، التي تمتلئ عن آخرها 
عند ا تساقط أمطار الخير التي تتسبب في ضغط 

على مسالك الشبكة نظرا للنقص في ترميمها.
 ونتيجة لهذه الوضعية الصعبة يضطر قاطنو الحي 
لتجنب  أكياس  أو  باستيكية  أحذية  الستعمال 
األوحال والمياه الراكدة شتاء ، وأكد القاطنون في 
من  تللزيللد  األوحللللال  أن   لللألسللبللوع،  تصريحاتهم 
معاناتهم الكارثية، وهي التي  يسبب فيها  السوق 
األسبوعي المجاور  للحي، الذي يفتح أبوابه مرتين 
و  النفايات  انتشار  فللي  يساهم  و  األسللبللوع،  فللي 
وتكاثر  الوبائية   األملللراض  و  الكريهة  الللروائللح 
الحشرات المضرة و الحيوانات تجوب األزقة التي  
المصادر  نفس  الللحللي.  معالم  تشويه  فللي  تسبب 
المتقاعدين وأرامل  السكان هم  أن معظم  أضافت 

الشهداء ومعطوبي الحرب، وفي ذات اإلطار فإن هذه 
الفئة أصبحت تقضي خالها ما تبقى من حياتها 
مراعاة  دون  المعانات  أنللواع  وشتى  البؤس  في 
تفاقم  الشديد جراء  تذمرهم  و  الحالية،   ظروفهم 
معاناتهم، محملين السلطات المحلية مسؤولية هذه 
لم  الذي  الحي  لهذا  تجاهلها  من خال  الوضعية 
منها  استفادت  التي  التهيئة  برامج  ضمن  يللدرج 
العديدة  الشكاوى  رغم  المجاورة  األحياء  بعض 
المقدمة، وعليه ُيناشد سكان حي وادي الذهب تدخل 
السلطات المحلية إلدراج حيهم ضمن شبكة األحياء 
التي تعتني بها البلدية في إطار برامجها التنموية، 
واالستجابة لمطالبهم المرفوعة في عدة مناسبات، 
، إضافة إلى التهيئة الحضرية التي أصبحت أكثر 

من ضرورية في الوقت الحالي...

> فكيك.ابراهيم الوهابي

عادت مدينة فجيج إلى هدوئها المعتاد بعد غليان شعبي  دام حوالي 
أسبوع احتجاجا على أوضاع الساكنة التي تتسم بالتردي مسجلة ملحمة 

أخرى أضافتها إلى رصيدها النضالي.
وقد أبان المواطنون عن نضج أبهر كل المتتبعين، فلم يسجل أي انفات أو 
احتكاك بالقوات العمومية او تكسير للممتلكات العمومية وغيرها، كل هذا 
تم في غياب أي تأطير من أية جهة، وبهذه الطريقة الحضارية بعثت ساكنة 

فجيج رسائل متعددة في اتجاهات مختلفة.
 واهم ما تتضمنه هذه الرسائل: إن الشعب المغربي قابل أن ينظم إذا 
أتيحت له الفرصة كما أنه يجنح دائما إلى السلم، ضرورة النظر في 
الذي  فالحزب  التمثيلية،  كمسالة  السياسية  المفاهيم  من  العديد 

يسير الشأن المحلي لعقود من الزمن لم يستطع التأثير على 
مجريات األحداث بل أصبح على الهامش،  ونفس الخطاب 

تردده الحكومة الحالية، ضرورة اصطفاف المنتخبين 
إلى جانب المواطنين وليس العكس، واعتماد 

المقاربة  بلللدل  الللتللنللمللويللة  الللمللقللاربللة 
األمنية. 

أيها المحتجون.. خذوا 
العبرة من فكيك

مواطنون يغرقون في الواد الحار واألوحال بمكناس

يحدث هذا في تنغير و الراشيدية والريصاني والصويرة..



19
 العدد: 723  اخلميس 10 يناير 2013
a l o u s b o u e a@ gma i l . c om

إلى 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

الصويرة:عشير عبد الرحيم 

أفاد المشاركون خالل الملتقى السياحي 
المجلس  ال��ذي نظمه     االع��الم��ي األول 
االقليمي للسياحة بالصويرة  بشراكة مع  
نادي الصحافة بمراكش  نهاية األسبوع 
رهان  »السياحة  شعار  تحت  الماضي   
وفاعلين  إعالميين  بحضور  التنمية«  
بحكم  ال��ص��وي��رة   م��دي��ن��ة  أن  سياحيين 
موقعها  الجغرافي والتاريخي يمكنها أن 
تلعب أدوارا طالئعية في النسيج السياحي 
الوطني والدولي من حيث جلب السياح 
األجانب من مختلف الجنسيات العالمية 
خاصة أن الرؤية السياحية لمدينة  الصوير 
المهنيين  جل  صفوف  توحيد  تتطلب  ة 
السياحيين بالمدينة و العمل على تطوير 

المنتوج وتأهليه.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار  أك��د رئ��ي��س  المجلس 
االقليمي للسياحة أمين الشباني  أنه منذ 
سنة 1992 أخذت السياحة تنتعش بفضل 
تحسن البنية اإليوائية والخدمات الفندقية، 
سياحة  من  االنتقال  يزكيه  التطور  ه��ذا 
التي ال تتجاوز مدة اإلقامة فيها  المرور 
ليلة واحدة، إلى سياحة »اإلقامة«،بفضل 

مجموعة من العوامل. 
كما شدد رئيس المجلس الجهوي للسياحة 
على فتح باب الحوار وقناة التواصل مع 
مجموعة مع الجمعيات المهنية السياحية  

وتأطيرها، والمساهمة من الرفع من قيمة 
ومساعدة  السياحية  ال��خ��دم��ات  ج���ودة 
المجال  ف���ي  ال��م��س��ت��ث��م��ري��ن  وم���واك���ب���ة 

السياحي.

طنجة:كادم بوطيب 

على بعد أمتار قليلة من الدائرة 
الدرادب  بمنطقة  الثالثة  األمنية 
الخميس  يوم  مساء  تلقى شاب 
الماضي طعنات خطيرة بسكين، 
من طرف مجهولين ملثمين الذوا 
بالفرار بعد تنفيذهم هذه الجريمة 
البشعة  في وجه هذا الشاب الذي 
يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، 
حيث تلقى عدة طعنات في ظهره 
وتحت حزامه، حسب شهود عيان 

حضروا الواقعة .
على  المصاب  ال��ش��اب  نقل  وق��د 
وصفت  حالة  في  السرعة  وج��ه 
المستشفى  إل����ى  ب��ال��خ��ط��ي��رة 
المركزي محمد الخامس بطنجة،  
حيث أحيل على قسم المستعجالت 
الضرورية  ال��ع��الج��ات  ل��ت��ل��ق��ي 
والتزال وضعيته الصحية حرجة 
إلى حد كتابة هذه السطور، فيما 
ب��وش��رت ال��ت��ح��ري��ات م��ن طرف 

ظروف  ح��ول  األمنية  العناصر 
ومالبسات الحادث، وقبله بيوم 
تعرض شاب مساء يوم  األربعاء 
الماضي، العتداء خطير من طرف 
أرب��ع��ة أش��خ��اص ب��أح��د األزق���ة 
بشارع موسى بن نصير بمدينة 

طنجة.
وح����س����ب ت���ص���ري���ح���ات وال�����دة 
الضحية، البالغ من العمر 22سنة، 
أكدت أن ابنها كان بمقشدة، قبل 
أن يهاجمه أربع ملثمين حاملين 
لسيوف ويطاردوه وانهالوا عليه 
أنحاء  م��خ��ت��ل��ف  ف���ي  ب��ال��ض��رب 

جسمه.
وباإلضافة على الحوادث السالفة 
في  س��رق��ات  سجلت  فقد  ال��ذك��ر 
مجهول،  ض��د  أم��ن��ي��ة  م��ح��اض��ر 
ويعتقد العارفون بخبايا المدينة 
في السياسة األمنية الجديدة أنها 
السيارات  محاربة  على   تعتمد 
الشوارع  ب��ج��ان��ب  ت��رك��ن  ال��ت��ي 
واألزقة وكأن هذه السيارات هي 

المجرم الحقيقي الذي يهدد أمن 
وهكذا   ال��م��واط��ن��ي��ن،  وس���الم���ة 
تحولت عدد من األحياء السكنية 
إلى  األخيرة،  اآلون��ة  في  بطنجة 
الطرق  وقطاع  للمجرمين  م��الذ 
الذين استباحوا أموال المواطنين 
بالضرب  عليهم  االع��ت��داء  بعد 

والجرح.
وباألحياء الهامشية للمدينة كبئر 
وحومة  الحداد  وحومة  الشفاء 
الشوك وموح باكو وحومة أرض 
ال��دول��ة  غ��دت م��غ��ادرة المنازل 
م��ح��رم��ًة ع��ل��ى ق��اط��ن��ي ع���دد من 
األحياء السكنية بسبب تهديدات 
ق���ط���اع ال����ط����رق، وخ���اص���ة بعد 
تتمكن   لم  بعدما  ليال،  العاشرة 
مصالح األمن بطنجة  وضع حد 
هذه  من  تنزل  إجرامية  لعصابة 
كورنيش  ق��اص��دة  ليال  األح��ي��اء 
المدينة، وهي عصابة متخصصة 
في االعتداء على مرتادي الحانات 
تترصد  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ال��ل��ي��ل��ي��ة، 

في  يكونون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص 
حالة سكر طافح. 

، اشتكى عدد  المدينة  وبساحة 
استفحال  م��ن  ال��م��واط��ن��ي��ن  م��ن 
غالبية  إجرامية،  عصابة  نشاط 
أفرادها من ذوي السوابق ممن 
مؤخرا  س���راح���ه���م  إط�����الق  ت���م 
حيث  األض��ح��ى،  عيد  بمناسبة 
يهددون المارة بالسيوف من أجل 
أموال  من  بحوزتهم  ما  سلبهم 
هذه  تقوم  كما  نقالة،  وهواتف 
الشبكة بمداهمة المنازل في غفلة 

من أهلها والسطو عليها.
وال تقتصر اعتداءات قطاع الطرق 
يمتد  بل  الشعبية  األحياء  على 
األحياء  إلى  اإلجرامي  نشاطهم 
الراقية، حيث استوطنت عصابة 
إجرامية، تستعمل دراجات نارية 
وتجوب  محركاتها،  تعديل  ت��م 
شارع محمد الخامس المعروف 
تعترض  وأصبحت  بالبوليفار  
س��ب��ي��ل ال����م����ارة وت��س��ل��ب��ه��م ما 
بحوزتهم من أموال وهواتف نقالة 
ووفقا  بالسيوف،  التهديد  تحت 
فإن  متطابقة،  أمنية  ل��م��ص��ادر 
ظاهرة السرقة المقرونة بالعنف 
كثرت في اآلونة األخيرة، وخاصة 
ذوي  م��ن  المئات  استفادة  بعد 

السوابق من العفو. 
وعزا مواطنون من طنجة، ظاهرة 
بعاصمة  ال��ط��رق  قطاع  انتشار 
البوغاز  إلى الحالة االقتصادية 
على  يعيش  ال��ت��ي  ال��م��ت��ده��ورة 
انهيار  وإل���ى  المغرب  إيقاعها 
نفس  ودعا  العمومية.  المدرسة 
تصريحات  ف��ي   ، ال��م��واط��ن��ون 
متطابقة إلى إعادة هيكلة اإلدارة 
وإرساء  الوطني  لألمن  العامة 
تستجيب  جيدة   أمنية  حكامة 

للتحديات الجديدة.

إتهم المواطن العطاوي محمد، القاطن في دير 
القصيبة ببني مالل، أنه تعرض في شهر نونبر 
الماضي العتداء من لدن أحد أصحاب السوابق، 
وتسبب له هذا األخير في كسر بأنفه، وبينما كان 
يتوقع المعني باألمر سيسلك مسارا قانونيا عاديا 
من أجل رد اإلعتبار إلى شخصه، فوجئ برفض 
يتم  لم  للشكاية، حيث  بتاكزيرت،  الملكي  الدرك 
اإلستماع إليه حسب شكاية بعث بها إلى القائد 

الجهوي للدرك الملكي ببني مالل.
»وبتاريخ2013/12/13 تقدمت بشكاية للسيد 
وكيل الملك بالمحكمة اإلبتدائية ببني مالل، ضد 
المشتكى به، دون أن يتخذ في حقه أي إجراء، 
نفسه  ال���م���ل���ك  ل���وك���ي���ل  ب���ش���ك���اي���ة  وت����ق����دم����ت 
بتاريخ2012/12/17، والذي أحالني على مركز 
الدرك الملكي بتاكزيرت، وعند وصولي، تقدمت 
وعوض  بالمداومة،  المكلف  للدركي  بالشكاية 
اإلستماع إلي في محضر رسمي، قال لي بالحرف« 
الداعي لوضع شكايتك، فهذا المشتكى به، تعود 
على الجرائم، وله سوابق عدلية«.يقول العطاوي 
في شكايته المرفوعة إلى القائد الجهوي للدرك 

الملكي.
العطاوي يحمل رئيس المركز كل ما سيحدث 
له جراء ما يسميه الممارسات التهديدية للمشتكى 
عليه،فإنني  وبناء  طليقا،  ح��را  م��ازال  ال��ذي  به 
ألتمس من سيادتكم إنصافي من رئيس مركزالدرك 

الملكي بتاكزيرت، يقول صاحب الشكاية.

الصويرة.. مدينة السياحة تناقش غياب السياح

سكان طنجة يصرخون.. نريد األمن أوال وليس الخبز

»الداعي لوضع شكاياتكم 
لدى الدرك ألن المجرمين 

أصحاب سوابق«

 الزال المواطن عبد الرحيم فاخوري 
ينتظر تحرك النيابة منذ 10 سنوات من 
خصمه،  حق  في  المتابعة  تحريك  أج��ل 
الذي يتهمه بعدم توفير مؤونة شيك عند 
تقديمه للوفاء والوشاية الكاذبة وإهانة 
الشكاية  القضائية، وهو ملف  الضابطة 
الجنائية  الشؤون  مديرية  على  المحال 
والعفو تحت عدد 1361/6 بتاريخ 22 ماي 
2012 والصادر عن المفتشية العامة بعد 
محامي  أن  يذكر  لديها..  التظلم  إي��داع 
المواطن الفاخوري بعث هو اآلخر بتذكير 
دون  والعفو  الجنائية  الشؤون  لمديرية 

فائدة.

 لم يتمكن المواطن محمد الشاوي من 
استخالص المبلغ الذي حكمت به المحكمة 
مواجهة  في  لصالحه  بوجدة،  التجارية 
من  البالغ  الشاوي  كان  فبعدما  مشغله، 
العمر 67 سنة واألب ل 8 أبناء يتوقع أن 
مرور عقد من الزمن أمام المحكمة سيفضي 
إلى حصوله على حقه فإذا به يفاجئ بأن 
مشغله يلجأ إلى مسطرة النقض بنفس 

الحيثيات القديمة.

  هل تتحرك إدارة عبد السالم احيزون 
لوضع حد للسيبة في وكالة انزكان، حيث 
أن إحدى المستخدمات تحن إلى األساليب 
البائدة في معاملة المواطنين، ورغم أنها 
مكلفة بمهمة استخالص فواتير الهاتف 
الثابت واألنترنيت  إال أن تماطلها الدائم 
وإصرارها على الحديث في الهاتف يساهم 

في تراكم طوابير المواطنين أمامها.

شكايات

عاصمة البوغاز تقترب من حالة »اإلنفالت الأمني«

مواطن من بني مالل يتهم 
الدرك الملكي بإهمال شكايته

مدينة 
الصويرة



أخر القرارات التي اتخدت هي منع المعطلين من ركوب القطارات، 
وقد تداولت مجموعات المعطلين التي اعتادت اإلحتجاج أمام البرلمان 

يوم األربعاء الماضي خبر منعها من السفر على متن القطارات، وتم 
إعتبار ذلك خطة جديدة من لدن الحكومة للقضاء على ظاهرة 

احتجاج حاملي الشهادات.
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حتى ال يقال إن محاربة الفساد حق يراد به باطل»»
سيدي قاسم.عدنان حسين 

عن  قاسم  بسيدي  الحديث  كثر 
إلى  المفسدين،  و  الفساد  محاربة 
درج���ة أن ال��ب��ع��ض ج��ع��ل م��ن هذا 
الخطاب حقا يراد به باطل، بعد أن 
ظاهرها  إج��راءات  أحيانا  اتخذت 
حماية  باطنها  و  الفساد  محاربة 
من  ت���ه���رب���ه���م  او  ال���م���ف���س���دي���ن، 
على  أخ��ذن��ا  وإذا  ال��م��ح��اس��ب��ة)...( 
بالسويقة  يقع  م��ا  ال��م��ث��ال  سبيل 
)الحفرة( التي تباع فيها المالبس 
كانت  التي  و  الجديدة،  و  القديمة 
لكن  نموذجي،  س��وق  لبناء  معدة 
أي  براريك.  بناء  الى  اآلية  انقلبت 
ت��غ��ي��ي��ر ب���راك���ة ب��ب��راك��ة،ل��ك��ن هذه 
المرة)بالثمن الغالي(. ليعطى بذلك 
للبناء  الحقيقي  الفساد  في  المثل 
العشوائي. الذي طال هذه المدينة 
و ال ناهي و ال منتهي. فهناك خيوط 

المال  إه��دار  في  تتحكم  عنكبوتية 
العام بدون حسيب و ال رقيب... و 
ح��ت��ى ح��ي��ن ت��ق��دم ال��ش��ك��اي��ات أو 
المطالبة بالتحقيق غالبا ما تتكون 
اللجن التي من المفروض أن تشرف 
على هذه المسالة من اعضاء يكون 

لهم ماضي معروف )..(. 
و الغريب في األمر أن هذه الحالة 
الجهات  أع����ي����ن  أم�������ام  ت���ح���ص���ل 
المسؤولة، والتي لم تحرك أي ساكن 
لم  والفساد  يعنيها.  ال  األمر  وكأن 
إلى  بل وصل  الحد  هذا  عند  يقف 
قطاع االنعاش الوطني الذي يتفنن 
في تشغيل االهل و االحباب، و كأنه 
الشأن.  هذا  في  على)كوطا(  يتوفر 
دون نسيان ان اغلب موظفي القطاع 
فارهة  و  س��ي��ارات  على  يتوفرون 
محترمة  بنكية  أرص��دة  و  عقارات 
)اللهم ال حسد(، رغم أن األجرة على 
أين  من  يعرفون  لكنهم  الحال،  قد 

تؤكل الكتف.
 أليس منتهى الغرابة أن يتم بناء 
عدة بنايات اجتماعية كبناية االطفال 
المتخلى عنهم ،    و دار المرأة في 
م��رك��ز متعدد  وض��ع��ي��ة ص��ع��ب��ة، و 
الوظائف، و مركز ذوي االحتياجات 
الخاصة و دار الطالبة، هذه المراكز 
أغلبها  م��وج��ودة بحي ص��ح��راوة، 
مغلوق، لسبب أو آلخر. زيادة على 
فضاء الجمعيات الموجود بطريق 
لبعض  ي��س��ت��ع��م��ل  ال�����ذي  ط��ن��ج��ة 
االجتماعات رغم أنها صرفت عليها 
أموال طائلة فانها لم تستغل بالشكل 
يتم  أن  العار  من  أليس  المطلوب. 
للحفالت و االجتماعات  قاعة  بناء 
تسير من طرف العمالة يا حسرة ، 
ت���ت���رك ع���رض���ة ل��ل��م��ت��س��ك��ع��ي��ن و 
»الشماكرية« يقضون فيها لياليهم ، 
حتى أصبحت الطريق المجاورة لها 

خطيرة بالنسبة للراجلين.

رئيس بلدية تطوان المنتمي للمصباح يرفض تنفيذ أحكام القضاء
روبورتاج.زهير البوحاطي

لم يكن يعلم رئيس الجماعة الحضرية لتطوان 
محمد  ال��دائ��رة  نفس  ع��ن  البرلماني  وال��ن��ائ��ب 
إدعمار، أن القضاء سينصف نائبه الرابع عبد 
السالم أخماش، لكن فجأة تغير كل شيء بعد 
منصبه،  من  األخير  هذا  إقالة  على  التصويت 
ابتدائي  بحكم  اإلداري�����ة  المحكمة  وح��ك��م��ت 
واستئنافي من أجل إعادته إلى منصبه، وفرضت 
غرامة مالية لصالح الطرف المتضرر.  ))األسبوع(( 
طرقت األبواب كل من رئيس الجماعة الذي امتنع 
زود  ال���ذي  ونائبه  ال��ه��ات��ف،  عبر  أجابتنا  ع��ن 
الجريدة بكل الوثائق واألحكام من أجل توضيح 

للرأي العام المحلي والوطني.
 انعدام الخبرة والتشبث بالمواقف 

كل المؤشرات والمصادر كانت تدل على أن رئيس 
المجال  ف��ي  كافية  خبرة  ل��ه  تكن  ل��م  الجماعة 
السياسي، وخصوصا منها الشأن المحلي ولم 
في  ف���از  أن  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ل��ح��زب  يسبق 
االنتخابات الجماعية بالمدينة، فكانت االستعانة 
بأخماش أمرا ال ما فر منه حيث يعتبر من ذوي 
الخبرة في مجال السياسة، وانضم إلى الحزب 
وصعد »المصباح« في االنتخابات األخيرة بعد 
تحالفه مع االتحاد االشتراكي وأسند  ل� أخماش 
اآلمر  إدع��م��ار هو  راب���ع.. وص��ار  نائب  منصب 
والناهي بالجماعة وهذا ما لم يستحمله النائب 
الرابع وقدم استقالته من الحزب، هذه االستقالة 
لم ترق للرئيس وبدل جهدا كبيرا من أجل إقالته 
ال��ن��ائ��ب.  تؤكد م��ص��ادر م��ن داخل  م��ن منصب 
الجماعة على أن إدعمار طلب من األعضاء العشرة 
وفعال   ،)..( اإلقالة  على  بالتصويت  المعروفين 
تمت إقالته، لكن النائب الرابع لم يقف متفرجا 
بل أسرع بتقديم شكاية وطعن في اإلقالة، التي 
ال تتوفر على الصيغة القانونية، حيث  أن مسطرة 

انتخاب وإقالة نواب رئيس المجلس الجماعي، 
الفقرتين 6 و7 من المادة 6 المعدلة تقول: »في 
حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن مزاولة 
أو  ال��ق��ان��ون،  بمقتضى  ب��ه  المنوطة  األع��م��ال 
بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقوانين، 
أو في حالة ارتكابه أخطاء جسيمة تخل بسير 
القطاع الذي فوض له، يجوز لرئيس المجلس أن 
يطلب من المجلس إقالته«، لكن وال سببا واحدا 
من هذه األسباب توفرت في اإلقالة الغريبة من 
نوعها وال توجد مثلها سوى في بلدية تطوان.

القضاء يحكم لصالح أخماش بـ 50 
مليون سنتيم

لم يبق أمام أخماش سوى اللجوء للقضاء بعد 

أن تحالف األعضاء العشرة مع الرئيس من أجل 
إقالته، في نقطة جدول األعمال لدورة يوليوز التي 
كانت مخصصة إلقالة النائب من منصبه، وبرر 
رئيس رئيس الجماعة هذه اإلقالة بكون النائب 
لم يف بما ينبغي أن يلتزم به فضال على أنه غير 
في  ت��دخ��ل  النقطة  وه���ذه  نفسه،  م��ع  منسجم 
اختصاص  م��ن  ول��ي��س  الشخصية،  ال��ح��ري��ات 
الجماعة أن تعاقب األشخاص الذين ال ينسجمون 
رفضته   ال��ذي  السبب  ه��و  وه��ذا  أنفسهم،  م��ع 
المحكمة لإلقالة التي تقدمت بها الجماعة لكون 
أن المادة 6 من القانون رقم 78.00 كانت غائبة، 
عدد  تحت  حكمه  أص��در  المستعجل  والقضاء 
2662 بتاريخ 2011/9/15 يقضي بإيقاف تنفيذ 
المجلس  لرئيس  كنائب  مهامه  من  إقالته  قرار 

الجماعي.
 وحسب الوثائق التي تتوفر عليها ))األسبوع(( 
إدعمار  رأسها  على  يوجد  التي  الجماعة  ف��إن 
امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن 
العدالة  في  القيادي  وزارتها  يترأس  مؤسسة 
لنفس  منتمي  وهو  الرميد  مصطفى  والتنمية 
الحزب، وهذا يدل حسب ما هو مدرج في الحكم 
قضائي  لحكم  تعطيال  يشكل  التصرف  هذا  أن 
مشمول بالنفاذ المعجل ويمس بالقواعد العامة 
للتنظيم القضائية والمسطرة، حيث أن القضاء 
لم يقف متفرجا بل عزز حكمه غير المنفذ بغرامة 
قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من 
تاريخ االمتناع، كما أن الغرامة التهديدية يومية 
حصرها القضاء الذي يتوفر على سلطة تقديرية 
فيه  تتأخر  ي��وم  كل  عن  دره��م   1000 مبلغ  في 
في  ليست  المبالغ  وهذه  التنفيذ،  عن  الجماعة 
ص��ال��ح ال��س��اك��ن��ة ال��ت��ي ت��ع��ان��ي أح��ي��اؤه��ا من 
التهميش، واإلقصاء والفقر والهشاشة وانعدم 
البنية التحتية واإلنارة العمومية واألرصفة، علما 
أن المحكمة اإلدارية رفضت جميع الطلبات التي 
تقدمت بها الجماعة ضد نائب الرابع من أجل 

إقالته بجميع الطرق

المصائب ال تأتي فرادى
لم يتبق أمام هذا الواقع سوى االستسالم وتأدية 
المبالغ للنائب الرابع، وكما يقال أن المصائب 
ال تأتي فرادي فقد أكدت ذلك وزارة الداخلية حين 
تقدمت الجماعة بملف النقل الحضري لصاحبه 
بعض  ال��ق��رارات حسب  أص��ح��اب  م��ن  المقرب 
المصادر، ألن رأس المال الشركة التي تقدم به 
طالب الصفقة غير كافي وال تستطيع أن تزود 
المدينة بالحافالت المطلوبة، ورغم ذلك حصلت 
على صفقة النقل كيف؟ ولماذا؟ هذا السؤال  يبقى 
مطروحا بحدة على الجماعة حتى تصدر بيان 

توضيحي للرأي العام.

رئيس بلدية تطوان إدعمار

المحكمة عابت على إدعمار إقالة نائبة بسبب »عدم انسجامه مع نفسه«

جائزة لمن يعثر على المجلس العلمي
>  الصويرة.األسبوع

أصبح سكان الصويرة، إضافة 
المؤسسات  أع��وان بعض  إل��ى 
اإلداري��ة يجدون صعوبة بالغة 
في اكتشاف مقر المجلس العلمي 
كان  أن  فبعد  للمدينة،  الجديد 
يتواجد على طول شارع العقبة 

المصالح  م��ن  للعديد  م��ج��اورا 
اإلدارية كمديرية التجهيز والنقل 
ومندوبية الشغل...، تم تحويله 
إل��ى مكان مجاور  ق��ادر  ب��ق��درة 
والمطاعم  الفنادق  من  للعديد 
المملوكة أغلبها لبعض األجانب؟ 
إليه  ال����وص����ول  م��ع��ه  ي��ت��ع��ذر 
بسهولة. ومما يصعب األمر، عدم 

تواجد أي الفتة تشير أو تساعد 
المقر  اك��ت��ش��اف  ع��ل��ى  ال���ن���اس 
العلمي  ل��ل��م��ج��ل��س  ال���ج���دي���د 
للصويرة.. بعض السكان باتوا 
يتداولون على سبيل المزاح فيما 
بينهم سؤاال كلغز، يقول من عثر 
ع��ل��ى ال��م��ج��ل��س ال��ع��ل��م��ي فله 

جائزة.
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 إدريس أبايا

ال أعرف كيف يعاق الكاتب عندما يدرك ما كتبه قد أصابته 
البيت  هذا  قراءة  أعيد  وأنا  الشعور  هذا  انتابني  إعاقة، 
مما كتبته ونشر لي في احللقة السابقة.. فقد كتبت أبياتا 
شعرية للراحل املختار السوسي وهو بصدد إلقاء قصيدة 
أثناء تدشني ولي العهد )امللك احلسن الثاني( رحمه الله.. 

القصيدة تقول:
أديت للمغرب األقصى الذي وجبا
يا من رأى الشعب في أيامه عجبا

فقرأ القارئ الكلمة األولى »أديب« ولرمبا رددها مع نفسه 
القارئ أكثر من مرة دون فهم معناها إن لم يكن له علم بها 
قراءة!! فكتابة الكلمات على غير وجهها أصبحت حكايات 
السوداء شفاء  قرأ )احلبة  الذي  األلسنة مثل  تتردد على 
ك��ان. وف��ي شأن  ما  فكان  ال��س��وداء(  )باحلية  داء(  من كل 
مدارس  لتدشني  تخليدا  مراكش  شعراء  كتبه  ما  تأكيد 
وملا نشرناه من شعر ملوالي  لها  محمد اخلامس نضيف 

الصديق العلوي قوله:
إن هذا البناء وهو لسان

في لهاة الزمان زادك خلدا
قد رفعت األساس للنهضة الكبـ

رى فكان الهتاف شكرا وحمدا
معقل  من معاقل العلم قد شيـ

د وركن من اجلهالة هدا
يا ربيع البالد انعشت آ

مال نفوس بها شبابيك يفدى
كلما سرت أخصبت بني خطو

بك عقول وأبصر القوم رشدا
أمل ال يزال يبسم للشعب عـ

لى راحتيك عهدا فعهدا
مفرد في امللوك ذكرك في الشر

ق وفي الغرب باملكارم يندى
ما رأى الناس مثل عصرك من قبـ

ل ولم يبصروا لقدرك ندا
جريدة )الرأي العام 5 مايو 1950(.

اإلبداع  في  ثنائية  العلوي  الصديق  م��والي  شعر  يطرح 
واملعنى،  اللفظ  في  التلقي  أوالها خفة  املغربي،  الشعري 
للبال،  مطمئن  معنوي  بجناس  التذوق  مسايرة  وثانيها 

اخلاطر،  مل��ن��اغ��م��ة  وه�����ات�����ان وم��س��ع��ف 
اخل���اص���ي���ت���ان ه��م��ا من 

حببا شعر الشاعر – 
 – م��والي الصديق 
وتكراره  ل��ق��راءه 
ف�����ي احمل����اف����ل، 
الزيادة  وط��ل��ب 
م����ن إن���ت���اج���ه، 
الشاعر  وك���ون 
قد نشأ في بيت 
حيث  ش���اع���ري 

رحمه  والده  كان 
عبد  م�����والي  ال���ل���ه 

فطاحل  م��ن  ال��س��ام 
مبراكش  امللحون  إن لم شعر 

فكم  له،  متعاطيه  قصاد  شاعر أقل  م��ن 
ملحوني قد أصبح قوله أمامه مرجوحا ال راجحا، فتهيب 
الناس اإلنشاء واإلنشاد بحضوره.. إذن فهذه العطية من 
ما  على  زد  األعصية،  تلك  من  العصا  وتلك  األعطية،  تلك 
قلت أن الشاعر الشاب مترس بعلوم أشياخه في جامعة 
ابن يوسف، ونال عامليته فيها، ومارس القيافة والسياسة 
في أرض العراق وهو يعمل في السفارة املغربية، وكم من 
عطاءاته الشعرية شهدت بها أفول عالم قضى، فأرخ شعره 
وفاته، وردد الناس بقراءاته عزاءه، ومن أولئك ما قاله في 

رثاء شيخ اجلماعة الراحل محمد باحلسن الدباغ:
أيها الشيخ ضاع فيك الشباب

وبكتك العلوم واآلداب
وبكى كل معجب بك في در

سك إن املصاب فيك مصاب
كنت ريحانة ابن يوسف هل بعـ

دك يزكو ريحانه واملالب
روعتنا أنباء نعيك حتى

لم يسع صدقها من القلب باب
أهكذا تقبر الكنوز ويبقى

في ميني احلياة هذا السراب
قد مترست بالصعاب وللمص

لح شأن مع احلياة عجاب
من قريرا فأنت ضيف كرمي

يصل املخلصني منه الثواب

مراكشيون يعانون 
في مراكشهم

يتبع

8

يطرح شعر 
موالي الصديق 
العلوي ثنائية في 

اإلبداع الشعري المغربي، 
أوالها خفة التلقي في 

اللفظ والمعنى، وثانيها مسايرة 
التذوق بجناس معنوي مطمئن للبال، 
ومسعف لمناغمة الخاطر، وهاتان 

الخاصيتان هما من حببا شعره 
لقراءه وتكراره في 

المحافل

املراكشيون أصبحوا اليوم يهتمون مبدينتهم اخلالدة) بزايد(  أي أكثر من 
أي وقت مضى، يخافون على طيبوبة طينها كما قيل، احملروس بقمم جبال 
منغرسة في التاريخ األبدي، يحاولون من جديد أن يعيدوا نظم قصيدة أو 
قصائد بلون تتوحد فيه آالف األلوان، كما كانوا يفعلون باألمس القريب، 
 « املفضلة  أغنيتهم  لترديد  األمامية  الصفوف  في  الوقوف  إلى  يسعون 
مراكش يا وريدة بني النخيل«، وألبوم للكل بعد االنتهاء من األغنية بأن 
في منطقة سيدي  املصانة مؤخرا خاصة  املدينة  التي عاشتها  األح��داث 
يوسف بن علي العظيمة لم تكن أي األحداث في مجملها سليمة املرمى 
وزير  قال  كما  امل��دارس  أبناء  الصغار  األطفال  أشركوا  ملا  وإال  والهدف�، 

الداخلية امحند العنصر في مسيرة االحتجاج.
املثمر  احلوار  تؤيد  واملهن  والنخب  الشرائح  وكل  املراكشية  الفئات  كل 
والتواصل اجلاد، وتساند احلركات السلمية التي تهدف إلى نقل الصورة 

كما هي، صورة األوضاع املزرية التي تتخبط فيها بعض 
بعض  وت��ن��اوب  والتغييب  التهميش  نتيجة  املناطق 

وفي  والنهش،  العض  على  اجلماعيني  املسؤولني 
ق��ط��ع��ي الفوضى  ب��ش��ك��ل  ت��رف��ض  ال���وق���ت  ن��ف��س 

يعتبر  ال��ذي  باالستقرار  واملساس  والتخريب 
خاصية مراكشية بامتياز، نظرا الن املراكشي 
في  حتى  وبسيط  متسامح  املديني  الكائن 
العنف  وينبذ  اخلنوع  يكره  ولكنه  مطالبه، 
الش����يء مييزنه  أن  ب��س��ي��ط  ق��ل��ت  واحل���ك���رة، 
ع���ن ب��اق��ي ال��ب��س��ط��اء ف���ي م��غ��رب��ن��ا احلبيب 
الكرمية  احلياة  وحب  التلقائي  الوعي  سوى 

بها،واستنشق  ترعرع  التي  باملدينة  واالرتباط 
دياولها(  )اخلطاطر  في  وسبح  النقي،  هواءها 

تغلب  بسبب  السلسبيل،  م��اؤه��ا  ينقطع  أن  قبل 
إن  الهجومي  البناء  وانتشار  اإلسمنتية  السياسة 

صح التعبير.
في حي  وقع  منددين مبا  األج��اء خرجوا عن صمتهم  العماء 

بالعقول  قلت  أن  سبق  كما  يزخر  علي(  بن  يوسف  )سيدي  ج��دا  جميل 
وبالرجال  امل��ك��ان،  بحب  املفعمة  والقلوب  ال��ق��وي��ة،   وال��س��واع��د  النيرة، 
كبير  العارمة،  واملشاكل  الصعبة  الظروف  أن��ف  رغ��م  للوطن  املخلصني 
أجل  م��ن  صفهم  ف��ي  ووق��ف  املظلومني  ساند  امل��غ��راوي  الفقيه  الشيوخ 
وديننا  الله  كتاب  ذلك  إلى  دعا  كما  أحسن،  هي  بالتي  املطالب  حتقيق 
بيان  في  وقال  الرعونة،  الذي تتضاءل معه  الهادف  أي احلوار  احلنيف 
له بأن اخلروج عن مسار السلم مفسدة وأية مفسدة داعيا إلى ضرورة 
إلتزام الهدنة واالحتراس من االرمتاء في مغبة الفتنة التي هي أشد من 
القتل كما قال  الله عزوجل. الوالي اجلديد محمد فوزي في لقاء موسع 
رمبا األول من نوعه أقر بوجود مشكل على مستوى فواتير املاء والكهرباء 
وما تعرفه من ارتفاع في قيمة االستهاك، وهو نفس اإلقرار الذي التقطته 
3958 من فم الوزير بوليف الذي أضحى يتوسل  جريدة الصباح العدد 
إلى الله كي يعفى من املسؤولية ليزداد حرية، وهذا رمبا منتهى التجرد 
والتواضع وتصور للحياة من زاوية املنطق األكثر اقترابا من اإلنسانية، 
التي  ونشرته مع تفاصيل أخرى تهم احللول واإلشكاليات والصعوبات 

حتركات  بوجود  القول  في  معه   اتفق   ال  كنت  وإن  التطبيق،  تعترض 
مبدن أخرى الن كامه ال ميكن أن يحمل إال على التفاؤل والتهدئة وطمأنة 
تنير  التي  للصحافة  شكره  فوزي  محمد  الوالي  أي  وجدد  العام،  ال��رأي 
التحري في االختبار وفي  الكل  الفساد راجيا من   العام وتفضح  الرأي 
نقلها مبوضوعية وبدون تشويش، وعدم االستمرار في تضخيم فاتورة 
االحتجاج واالعتصامات، ألن من شان ذلك )وهذا ليس كامه( أن يحرض 
على  املضاد  العنف  ويحرك  الفتائل،  إشعال  إل��ى  ويدفع  املواجهة  على 
الصور  بعض  تنقلها  التي  التجليات  بكل  سابقا  عنفا  هناك  أن  اعتبار 
خطأ أو عن قصد، مذكرا في نفس الوقت باحللول املقترحة أو املتوصل 
املعنية  األط��راف  كل  والتي ستعمل  وتفاوض،  نقاش  بعد جلسات  إليها 
على ترجمتها واقعيا وبشكل ملموس، يشعر املواطن باهتمام املسؤولني 
وحرصهم على سعادته التي ال تقبل املزايدة سواء على املستوى السياسي 
أو النقابي أو االجتماعي وذلك طبعا من أجل وضع حد لازمة 
)أو  معينة(مفتعلة،  )ح��دود  في  البعض  يعتبرها  التي 
عن  يعرف  ملا  نظرا  املراكشيون،  يقول  كما  نغزة(  بزايد 
أبناء املدنية احلمراء سواء في منطقة سيدي يوسف بن 
وتعقل  تبصر  م��ن  األخ��رى  املناطق  م��ن  غيرها  أو  علي 
نبيلة  إنسانية  مشاعر  من  به  يتمتعون  ومل��ا  وحكمة، 
عميق  ومن حب  اإلي��ذاء،  مع  وتتعارض  العنف  متقت 
التي يرون فيها زيادة على مسقط  ملدينتهم احلمراء، 
البشري،  للعيش والتسامح واالختاط  الرأس مكانا  
الفن والثقافة  قلت يرون فيها موقعا متاحا ملزيج من 
وقراءة التاريخ املدون على األبواب واألسوار وأضرحة 
األولياء، ولكل الذين يحتفون باألبدية ويعشقون سرقة 
الطالبي  رج��اء  الشاعرة  تعبير  حسب  اخلصبة  الهنيهة 
دون التفات إلى اللغة أو اللون أو العقيدة ألن الكل من آدم 

وآدم من تراب.
سكان منطقة الداوديات اآلهلة بالطبقة املتوسطة والطبقة املثقفة 
وأفراد  أبنائهم  مع  يتحركون  الذين  واألح��رار  واألب��رار  التعليم  وبرجال 
متولدة  راس��خ��ة   قناعة  وحسب  التعبير  صح  إن  بامتهانية  عائاتهم 
جانب  إلى  رفضوا  السكان  أولئك  معروفة،  وظروف  معرفة وجتارب  عن 
بكل  وأعلنوا  األوه��ام،  وراء  االنسياق  املتحضر  املدني  املجتمع  فعاليات 
وعن  واملؤسفة  املؤملة  األح���داث  من  تبرمهم  عن  صراحة  وبكل  وض��وح 
»والذي  احملتجني  مع  »التضامن  إلى  الداعي  الباغ  محتوى  من  تبرئهم 
آباءهم  للمدينة وتضحيات  الساهرة ألن حبهم  األعني  وزع في غفلة عن 
)وأجدادهم من قبل( يشجعهم على مواصلة احلفاظ عليها وعلى مآثرها 
ومنشآتها، ووقاية شبابها من  الضياع والتهور واالنصياع وراء املفسدة 
إلى  بقدر ما تؤدي  الفاح  إلى  لن تؤدي  املغراوي ألنها  قال شيخنا  كما 
الهاك وهو ماال نبغيه ملدينتنا اجلميلة، وال ملغربنا احلبيب، الذي نطلب 
جدارة  وعن  ألنهم  املغاربة،  كل  ويحفظ  السنني  مر  على  يحفظه  أن  الله 
ال تخشى  آمن ومستقر بحكومة  نظام  في ظل  الكرمي  العيش  يستحقون 
التماسيح وال العفاريت وال تهتم باألساس بنشر اللوائح ألن  نشر هذه 
األخيرة ال يضيف إال حقدا و كراهية وال يزيد إال غضبا وحنقا مادامت 

غير مقيدة أو متبوعة بإجراءات ما.

الفقيه املغراوي يدعو املراكشيني إلى االحتراس من الفتنة
 محمد بركوش

كل الفئات 
المراكشية وكل 

الشرائح والنخب 
والمهن تؤيد الحوار 

الجاد، المثمر والتواصل 
وتساند الحركات السلمية التي تهدف 

إلى نقل الصورة كما هي، صورة 
األوضاع المزرية التي تتخبط فيها 

بعض المناطق نتيجة التهميش 
والتغييب من طرف بعض 
المسؤولين الجماعيين 

قرائي األعزاء  أنظار  أن أحتف  السنة اجلديدة  بداية  كان بودي في 
مبقاالت مطعمة ومنمقة باملستملحات وبالطرائف بدال من سمة الهم 
والغم التي اتسمت بها سلسلة احللقات السابقة حيث جاءت ملطخة 
مبشاهد التعذيب والتنكيل التي وصفتها لهم بالتدقيق املفزع والتي 
من  مجردون  وهم  آدم  لبني  انتمائهم  بدعوى  أوب��اش  علي  مارسها 
اإلنسانية وقلوبهم حجر يجدون في إيام بني البشر متعة يتلذذون 
بها حيث لم تنفعني معهم ال توساتي وال انهياري من جراء شراسة 

الركن  هذا  ق��راء  إرغ��ام  في  أستمر  ال  وحتى  العدوانية  أعمالهم 
اجللسات  سأختصر  محنتي  وه��ول  آالم��ي  تقاسم  على 

أيام خضعت خالها  التي استمرت تسعة  التعذيبية 
بلغت  التي  طويل(  ب�)كرسي  تسمى  عمليات  إل��ى 

أقسى أنواع التعذيب إذالال لكرامتي وإنسانيتي 
وهي كلها أساليب مارسها علي أولئك األوغاد 
اخل��م��س��ة م��ح��اول��ني ان��ت��ش��ال اع��ت��راف��ات حتت 
ماذا  مت��ام��ا  أج��ه��ل  كنت  أن��ن��ي  رغ��م  التعذيب 
يريدون أن أبوح به، ولوال احلل الذي اقترحه 
ليسلمني  يأتي  ك��ان  ال��ذي  العنصر  ذل��ك  علي 
من حارس الزنازين والذي الحظ أنني لم أعد 

أقدر على املشي وأنني كنت على وشك االنهيار 
متثاقلة  بخطى  أرافقه  وأن��ا  لي  قال  حيث  التام 

ملاذا  يتامى  أبنائك  وتترك  زوجتك  ترمل  أن  أتريد 
تستمر هكذا في تعنتك، قل لهم اكتبوا ما شئتم أن 

أقر به وأنا مستعد أن أوقع على كل ما تريدون، فأدركت 
حينئذ أن هذا االقتراح كان بإيعاز من رئيس اجلادين، وذلك 

ما فعلت مبجرد ما علقوني على الطيارة، وكدت أنطق بهذه الكلمات 
حتى سارع محمد زنان رئيس الشرطة القضائية بوجدة، إلى أمرهم 
بإنزالي وتنحية اخلرقة السوداء التي كانت على عيني، وهنا تعرفت 
ألول مرة على جميع الفرقة التي جاءت من وجدة خصيصا للتحقيق 
كان  ال��ذي  احملضر  بقراءة  تفضلوا  أن  بعد  عليه  سأطلع  فيما  معي 
جاهزا قبل قدومي إلى قاعة العمليات والذي مفاده أن السيد محمد 

بن دميراد، والسيد محمد اجلهري وهما من رجال األعمال بوجدة، 
قد  للقضاء  األعلى  باملجلس  مستشار  ال��ت��ازي  عمر  ل��أخ  باإلضافة 
البيضاء  بالدار  يوجد  فرنسي  مواطن  ملكية  في  فندق  ق��رروا شراء 
سنتيم  مليون  أرب��ع��ني  مبلغ  ف��ي  منهم  واح��د  ك��ل  مساهمة  ووزع���وا 
بالنسبة  املذكورين، وعشرين مليون سنتيم  األعمال  لرجال  بالنسبة 
للسيد املستشار، أما أنا فقد حددوا مساهمتي في هذه العملية في 
عشرين مليون سنتميم، مما يجعل من شراء الفندق في مجموع مائة 
وعشرين مليون سنتيما قام األخ عمر التازي الذي وصفه احملضر 
مدينة  إلى  املبلغ  هذا  بتهريب  العصابة،  برئيس 
في  حيث وضعه  ب��اري��س  إل��ى  ثمة  وم��ن  مليلية 
دمي��راد، وهي  بن  السيد  لزوجة  البنكي  احلساب 
وجدة  ثانويات  ب��إح��دى  تعمل  فرنسية  مواطنة 
من  زنان  انتهى  وملا  اإلجنليزية،  للغة  كأستاذة 
قراءة احملضر وعرضه علي ألمضي عليه، قلت 
له من أجل هذه التهمة عذبتموني طيلة أسبوع 
حرام عليكم كان عليكم أن تخبروني في اليوم 
األول من قدومكم وكنت سهلت عليكم املأمورية 
لم  ب��ال��رب��اط، ومل���اذا  أي���ام مقامكم  واخ��ت��ص��رت 
فرد  الصفقة،  هذه  في  شركائي  مع  تواجهوني 
لهم من  باملنسوب  اعترفوا  كلهم  أنهم  زنان  علي 
أن أصدقه  إلى اخل��ارج، كدت  العملة  تهريب  تهمة 
امل��رح��وم احل��اج الطالبي الذي  ل��وال أن أح��د أص��ه��ار 
يعمل في سلك الشرطة بنفس املفوضية في قسم احلوادث 
زارني في نفس اليوم التي وقعت فيه على احملضر وأخبرني أن 
زوجتي حاولت االتصال بالسيد أحمد عصمان الذي رشحته للرئاسة 
العام وذلك  التي كنت مؤسسها وكاتبها  الثقافية  الشرفية للجمعية 
قصد حثه على التدخل بصفته تلك ألن األمر ميس بسمعة جمعية هو 
رئيسها الشرفي غير أن عصمان لم يستقبلها وكلف بذلك أحد أعوانه 
الذي قال لها، ليس لدينا ما نقوم به من أجل زوجك، فإذا كان بريئا 

كما تدعني فستبرئه احملكمة.

نعم: يحق للمواطن أن  
 الحسين الدراجييحاكم رجال األمن !؟

حتى ال يبقى الشعب 
في دار غفلون

الجلسات 
التعذيبية التي 
استمرت تسعة 

أيام التي بلغت 
إذالال أقسى أنواع التعذيب 

لكرامتي وإنسانيتي وهي كلها 
أساليب مارسها علي أولئك األوغاد 

المجردون من اإلنسانية حيث 
يتلذذون في تعذيب بني البشر، 

النتزاع اعترافات كنت 
أجهلها تماما

يتبع
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اإلسالم عقيدة وعمل
د. يوسف الكتاني

قلت لصاحبي وأنا أحاوره إثر رجوعي من صالة اجلمعة 
هل حضرت صالة اجلمعة؟ وأين؟ فأجابني على الفور: ال فإنني 

قليال ما أشهد صالة اجلمعة أو أؤديها.
قلت: وملاذا؟

قال: ألنني ال أصلي إال ملاما وخاصة في األعياد واملناسبات 
كرمضان وليلة القدر.

الدين  ع��م��اد  ال��ص��الة  أن  ت��ع��رف  أال  ف���ورا:  عليه  ف���رددت 
وأساس اليقني وهي الفارق بني اإلميان والكفر؟

قوي  مؤمن  لله  وأنا واحلمد  ذلك جيدا،  أعلم  مبادرا:  قال 
اإلميان، وأحب الله ورسوله، وبعد ذلك ال تهمني الشكليات.

تقصد  وم���اذا  اإلمي���ان؟  تفهم  وك��ي��ف  مستغربا:  فقاطعته 
بالشكليات؟

قال: إن بعض املأمورات ال يهم التقيد بها مادام املرء مؤمنا 
ونيته صادقة كما يقول الرسول األمني: إمنا األعمال بالنيات.

قلت: كال، فقد اختلطت املعاني في ذهنك، فهناك فرق بني 
شروطها  توفرها  مع  أدائها  من  البد  التي  والفرائض  األرك��ان 
ك��ال��ص��الة وال���زك���اة واحل����ج وال��ص��ي��ام وغ��ي��ره��ا، وب���ني السنن 
واملندوبات، أما االقتصار والقول على أنك مؤمن ونيتك صادقة 
فهذا وحده ال يكفي ألنه يختلف مع حقيقة اإلميان التي هي قول 

واعتقاد وعمل، أي تطبيق والتزام وسلوك.
الله  فقاطعني مبادرا وكيف تفهم أنت قول الرسول صلى 

عليه وسلم إمنا األعمال بالنيات؟
فالنبي  قلت،  كما  وليس  واض��ح  صريح  احلديث  ل��ه،  قلت 
أو  أو هي األعمال  النيات تكفي عن األعمال  إن  يقل  لم  الكرمي 
بالعمل  والقيام  النية  وهي  بروحها  األعمل  ربط  بل  عنها  تغني 
املساجد  لتعطلت  فهمت  كما  األمر  كان  ولو  تعالى،  لله  خالصا 
بالعبادة  القيام  دون  بالنية  اكتفاء  اهلها  من  وخلت  واحمل��ارب 
اكتفاء  الله  سبيل  في  اجلهاد  فريضة  ولتعطلت  حقها،  وأداء 

بالنية حسب رأيك.
وملا فتحت البالد على عهد اخللفاء الراشدين ومن بعدهم، 
الذي هو قوام احلياة  الدنيا كلها عن احلركة والعمل  ولتعطلت 

ودعامتها.
مؤمنا،  ك��ان  إذا  اإلن��س��ان  أن  توافقني  أال  ق��ال صاحبي: 
ذلك  يكفي  أال  وسلوكه،  وأفعاله  أقواله  في  الناس  مع  صادقا 

خاصة وأن الصالة تخص الفرد دون سواه؟
لفهم حقيقة  محتاجا  ت��زال  ما  فأنت  كال،  وال��ف  كال  قلت: 
والعبادة ومقاصدهما، ألن اإلميان قول وتصديق، وعمل  الدين 
بعضها  يغني  وال  األخ��رى  منها عن  واح��دة  تنفك  وال  وال��ت��زام، 
والقول  بالنية  أي  جميعا  بها  إال  حقيقته  تقوم  وال  بعض،  عن 
باألركان  القيام  وكماله من  لتمام اإلميان  والعمل جميعا، والبد 
وال���ف���روض، ألن��ه��ا ليست ق��اص��رة ع��ل��ى ال��ف��رد وح���ده، ب��ل هي 
قربة  بالذات  والصالة  املؤمنني،  من  وبغيره  به  مرتبطة  مشتركة 
ألمر  واالستجابة  الطاعة  مظهر  وهي  أوال،  بربه  للمصلي  عملية 
وحاجته  وافتقاره،  الفرد  بعبودية  اعتراف  وهي  ثانيا،  اخلالق 
الدائمة إليه وإلى مدده، وهي قبل كل هذا وبعده مظهر التضامن 
والتكاثف بني املسلمني، باجتماعهم املنتظم  دوما صفا واحدا، 
لوحدة  العملية  الصورة  إنها  بل  واحد،  اجتاه  في  واحد،  بقلب 
ومن  تعالى،  ال��ل��ه  ه��و  واح��د  ه��دف  على  واجتماعهم  املسلمني 
بني  والفيصل  لإلميان،  احلقيقي  املظهر  هي  الصالة  كانت  هنا 
اإلميان وغيره، وكانت أهدافها وغاياتها لصالح الفرد واجلماعة 
في آن واحد كما أوضحت وبينت ال كما كنت ترى وتعتقد قبل 

حوارنا.
قال صاحبي: أشهد أنك اآلن جليت لي حقيقة كنت عنها 
أساسيا  إسالميا  ركنا  والدليل  بالبرهان  لي  وأوضحت  غافال، 
وكذلك  واجلماعة  الفرد  في حياة  وأهميته  أفهم حقيقته  أكن  لم 
والدعاة  اخل��ط��ب��اء  انتبه  ل��و  وح��ب��ذا  وال��ف��رائ��ض،  األرك����ان  بقية 
عقالني  بأسلوب  لشبابنا،  وغاياته  وحقائقه  الدين  مزايا  لبيان 
عن  فروضه،  أداء  في  ويرغبهم  الدين،  إليهم  يحبب  توضيحي 
العصر  ه��ذا  في  خصوصا  وأه��داف��ه  ملقاصده  تفهيمهم  طريق 
الذي تكاد فيه املادية أن حتجب احلقائق والغايات عن الناس إن 

استطاعت إلى ذلك سبيال.
األول،  والعلماء  الدعاة  واج��ب  ه��ذا  ك��ان  إن  م��ب��ادرا:  قلت 
من  ألنه  ومربني،  وآب��اء  مسؤولني  جميعا،  املشترك  واجبنا  فإنه 
األمر  باب  الالزم ومن  والتعليم  الواجب،  والتقومي  التوجيه  باب 
أينما  املنكر، وهو واجب املسلمني جميعا  والنهي عن  باملعروف 
وقاموا  الواجب،  هذا  املسلمون  فهم  ولو  كانوا،  وحيثما  كانوا 
وانتظمت  واستقامت سيرتنا،  حالنا،  لتبدلت  األداء،  بأدائه حق 

حياتنا، وأمر مجتمعنا من أدائه وانحرافاته.
لي  فتحت  أن  بعد  أع��دك  في ص��دق:  معقبا  ق��ال صاحبي 
اآلفاق، وأطلعتني على أسرار العبادة ومزاياها، وعلمتني ما لم 
أكن أعلم، فإنني سأقرب منذ اليوم القول بالعمل، والنية بالفعل، 
املسلمني  إخ��وان��ي  م��ع  وسأشهد  بانتظام،  صلواتي  وس���أؤدي 
يفعل  وكما  ورس��ول��ه،  الله  أم��ر  كما  باستمرار،  اجلمعة  ص��الة 
املؤمنون الصادقون، وسأؤدي جميع واجباتي وفروضي الدينية 
الله  فسيرى  اعملوا  »وق��ل  تعالى:  لقوله  مصداقا  تقصير  دون 

عملكم ورسوله، واملؤمنون« وبالله التوفيق.

أن مرض اخلوف  اآلراء،  من  تناقلت مجموعة 
11 سبتمبر2001.  من اإلسالم ابتدأت قبل أحداث 
أن بداية اخلوف من اإلسالم  الكل يجمع على  لكن 
موسع  بشكل  وتضخيمها  وتعميمها  واملسلمني 
الذي  غيرنا  نلوم  أن  قبل  لكن  األح���داث.  تلك  منذ 
اإلسالم.  على  مغايرة  نشر صورة  في  وينوع  نوع 
سارت  التي  املصطلحات  من  مجموعة  يعتمد  فهو 
سواءا  املسلمون  ب��ه  يقوم  عمل  بكل  فقط  لصيقة 
متشددين أو غير ذلك.يجب أن نرجع إلى الوسطية 
واالعتدال، قبول اآلخر واحتوائه ومعاجلة مواقفنا 
االجتماعي.  والتعايش  والسلم  بالهدوء  ومشاكلنا 
هذه الصورة النمطية التي يسوق لها الغرب،جانب 
كبير منها نساهم فيه بشكل أو بآخر. ال أحد يريد 
غالبيتهم  الذين  الغربيني  لعموم  الصورة  تبسيط 
وأحداثا  إال ص��ورا  اإلس��الم  على  تعلم  ال  الساحقة 
السياسيني  نفسه.فسواء  الغرب  قبل  نحن  ندينها 
واحلقيقة  الواقع  بنقل  يقومون  ال  اإلعالمييني  أو 
املسلمة  اجل��ال��ي��ات  إليهم  ينضاف  كما  ه��ي،  كما 
بصفة  املسلمة  غير  الدول  في  املتواجدة  والعربية 
عامة. باإلضافة إلى غياب تام لعموم علماء ودعاة 

ومشايخ املسلمني.
صرنا  حتى  اإلسالموفوبيا  على  ال��ك��الم  كثر 
نخوف بعضنا البعض داخل القطر العربي واملسلم 
بحد ذاته. وهذا غير بعيد منذ بدأ ما سمي بالربيع 
العربي أو الثورات العربية، شهدنا خطابا سياسيا 
من  واملسلمني  الناس  عموم  مخوفا  مائعا  وفكريا 
صعود اإلسالميني إلى احلكم.وسمعنا على أخونة 
علينا  خرج  قالئل  أي��ام  إلى  و.و..  املصرية  الدولة 
السيد العماري متهما حزب العدالة والتنمية بأنه 
كما  امل��غ��رب،  ه��ذا في  إم��ارة إسالمية  إل��ى  يؤسس 
اتهم نظيره في تركيا مبحاولته إعادة اإلمبراطورية 

العثمانية.
بدقة  إليها  التطلع  وج��ب  خطيرة  أم��ور  ه��ذه 
كبيرة، فالغرب من جهة قسم املسلمني على العرب، 
لتخويف  الخ.  باإلرهاب  اتهمها  الوقت  نفس  وفي 
إلى  يحيلنا  م��ا  ه��ذا  املسلمني.  م��ن  ال��ع��ال��م  ع��م��وم 
في  وب��رام��ج ممنهجة  خ��ط��وات  يتبع  ب��أن��ه  اجل���زم 

تشويه صورة اإلسالم واملسلمني بصفة عامة.
دوامة  في  املغرب  دخ��ول  مغبة  من  نحذر  كما 
ولن  اآلن،  إل��ى  لبنان  منها  يعاني  زال  ال  خطيرة، 
تتوقف إال بتصفية مهمة كما حتدث عن ذلك ميشيل 
حايك. قبل أيام البام يتهم البيجيدي بإقامة إمارة 
إسالمية، وبعد هذا االفتراء يتم سرقة املقر الرئيسي 
للحزب. كل هذا يحيلنا إلى دق ناقوس اخلطر، هذا 
تعزيز كبير وواضح للخوف من وصول اإلسالميني 

للحكم.
محمد الدفيلي

الطاهر نجلون واللصوص احملميون
ففي  الفيحاء،  فاس  ابن  بنجلون  الطاهر 
 1944 احل��ي��اة، سنة  ن��ور  رأى  امل��دي��ن��ة  ه��ات��ه 
أصدرها  ال��ت��ي  ك��ت��ب��ه  ف��ي  لنفسه  ت��رج��م  ك��م��ا 
جوع،  م��ن  تغني  وال  تسمن  ال  ت��رج��م��ة  وه��ي 
بتفصيل  ترجمته  لنا  فكتب  تفضل  لو  وحبذا 
بأسرته  كذلك  عرفنا  لو  وحبذا  نستفيد،  حتى 

املعروفة  بنجلون  آل  أس��رة  النبيلة 
عالم  ف���ي  وامل���ش���ه���ورة  ب��ف��اس 

والطب  واالق���ت���ص���اد  امل����ال 
والقضاء..إلخ.

ول������ن������رج������ع إل�����ى 
الذي  بنجلون  الطاهر 
فقد  ب����ص����دده،  ن��ح��ن 
إنه  ترجمته  في  ج��اء 
كاتب  إنه  نعم  كاتب، 
الفرنسية  ب���ال���ل���غ���ة 
أكثر  ي��ت��ق��ن��ه��ا  ال���ت���ي 

الطاهر  إن  أهلها،  من 
بنجلون ليس كاتبا فقط 

اجتماع  ع��ال��م  ه��و  وإمن����ا 
خالل  من  ذل��ك  ويتجلى  كبير 

عن  تكلم  ف��ق��د  أل��ف��ه��ا،  ال��ت��ي  كتبه 
املغربية  وال��ق��ري��ة  امل��غ��رب��ي��ة  احل��اض��رة 

التي  الرشوة  عن  وتكلم  املغاربة،  واملهاجرين 
وجتعل  ظاملا  واملظلوم  مظلوما  الظالم  جتعل 
الباطل حقا، واحلق باطال، فلنستمع إليه وهو 

يقول:
اللصوص نهبوا منزلنا ونحن  أن  »أتذكر 
والزجاج  ال��ن��واف��ذ  ك��س��روا  أن  ب��ع��د  غ��ائ��ب��ون 
والثريا  وال����رادي����و  وال���دت���ي  ح��ل��ي  ف��ح��م��ل��وا 
القليل  على  اللصوص  فاستولى  والتلفون، 

والكثير، فلما قدم والدي شكاية لألمن الوطني 
قدم  فلما  طويلة  مل��دة  الشرطة  مخفر  في  بقي 
املكلف بالشكايات لم يسأل والدي عن السرقة 
وماذا سرق؟ بل أخذ يسأله عن حالته وجتارته 
وأبنائه.. فلم يسأله قط عن السرقة متاما، فلما 
البالد  هاته  ف��ي  ق��ائ��ال:  خاطبنا  وال���دي  رج��ع 
 Dans ce( محميون  اللصوص 
 pays، les voleurs sont

 .»)protégés
عاملنا  ت��ك��ل��م  ث���م 
عن مدينة فاس مهد 
متحسرا  ال��ص��ب��ا 
وم���ت���أمل���ا ع��ل��ى ما 
هاته  إل���ي���ه  آل�����ت 
امل����دي����ن����ة ف����ق����ال: 
فاس  م��دي��ن��ة  »إن 
بجروح  أص��ي��ب��ت 
فعندما  ت��ن��دم��ل،  ال 
املدينة  ف���ي  أجت�����ول 
أراه�����������ا ق������د ش���وه���ت 
واصبحت جسدا بال روح 

منهكة القوى«.
مدينة  على  أحتسر  ب��دوري  وأنا 
ينظروا  أن  كانوا  أينما  أهلها  وأن��اش��د  ف��اس 
لهاته املدينة ذات الفضل الكبير على الفاسيني 
أن  أرج��و  فالله  جميعا،  امل��غ��ارب��ة  وع��ل��ى  أوال 
م��ك��روه، راج��ي��ا من  ك��ل  يحفظها وأه��ل��ه��ا م��ن 
املولى  لدعاء  يستجيب  أن  القدير  العلي  الله 
البن  القرطاس  كتاب  في  كما  املشهور  إدريس 

أبي زرع.
مالكي علوي موالي الصادق)سال(

الرياضـة الـيوم
الرياضة  ت��راج��ع وت��راج��ع.. ه��ذا ح��ال 
املغربية اليوم، فبعد أن كان املغرب بهيبته 
أدنى  في  اليوم  أصبح  والكروية  األوملبية 
أنواعها،  بجميع  الرياضية  الترتيب  ساللم 
حتى السباقات التي حطمتها أرقام مغربية 
أص��ب��ح��ت ال��ي��وم ف��ي خ��ب��ر ك���ان ف��إل��ى متى 
متى  وإلى  على هذا احلال  ستظل اجلامعة 
ستظل الرياضة املغربية في هذا االنحطاط. 
عن  نتكلم  أن  نخجل  أص��ب��ح��ن��ا  ف��ص��راح��ة 
القدم أو الطائرة أو  منتخب سواء في كرة 
السلة أو غيرها من الرياضات، والغريب في 
األمر أن املواهب املوجودة في املغرب ال تقل 
بالذهب،  املتوجة  نظيرتها  وتفوق  بل  شأنا 

اإلمكانيات  ودع���م  امل��واه��ب  ع��ن  فالتنقيب 
الغد  لتكوين جن��وم  ال��الزم��ة  األس���س  أح��د 
في  فلنستفد  امل��ي��دال��ي��ات.  إل��ى  وال��وص��ول 
املؤسسات  إل���ى  ول��ن��ن��ظ��ر  ال��ع��ال��م  أب���اط���رة 
على  وحت��رص  بشدة  تدعم  التي  الصينية 
أفضل تكوين رياضي، وعندما زار مسؤول 
وجد  الصينية  امل��دارس  أحد  كبير  رياضي 
باقي  عن  معزولون  ع��ال  مبستوى  تالميذا 
تفاجأ  أنه  إال  السبب  عن  فتساءل  التالميذ 
ب��ج��واب األس��ت��اذ ال���ذي أخ��ب��ره ب��أن هؤالء 
أوملبيون  أبطال  هم  وإمن��ا  بتالميذ  ليسوا 

جاهزون للتتويج بالذهب.
يوسف بنعزون )القصر الكبير(

الإلسالموفويا:خوف 
الداخل قبل اخلارج

الخطوات القادمة

خطبة اجلمعة في اإلسالم
الله  عند  األي���ام  أف��ض��ل  ه��و  اجلمعة  ي��وم 
املسلمني  نفوس  ف��ي  عظيمة  مكانة  م��ن  ل��ه  مل��ا 
فيه  املسلم  وينال  احلسنات  تتضاعف  فيه  إذ 
األيام  في  يناله  مما  أكثر  وال��ث��واب  األج��ر  من 
الله عباده املؤمنني بالسعي  األخرى لهذا حث 
إلى صالة اجلمعة في هذا اليوم املبارك وترك 
البيع والشراء وكل ما يشغل عن ذكر الله وعن 
إذا  آمنوا  الذين  أيها  »يا  تعالى:  قال  الصالة 
إلى  فاسعوا  اجلمعة  ي��وم  م��ن  للصالة  ن��ودي 
كنتم  إن  لكم  خير  ذل��ك  البيع  وذروا  الله  ذك��ر 

تعلمون..« سورة اجلمعة اآلية 9.
االستجابة  س���اع���ة  ال���ي���وم  ه����ذا  ف���ي  ألن 
شيئا  ال��ل��ه  س��أل  م��ؤم��ن  عبد  يوافقها  ال  ال��ت��ي 
بذلك  أخ��ب��ر  كما  ال��ش��يء  ذاك  ال��ل��ه  وأع��ط��اه  إال 
احلبيب املصطفى صلى لله عليه وسلم، كما أن 
اليوم هو أشبه مبؤمتر وملتقى أسبوعي  هذا 
األجر  لنيل  بينهم  فيما  املسلمون  فيه  يجتمع 
في  والتفقه  واملعرفة  بالعلم  والتزود  والثواب 
أمور الدين والعقيدة، وهنا يأتي دور اخلطباء 
ولألسف  لكن  واإلرش��اد  والنصح  التوجيه  في 
كما  رسالتهم  ي���ؤدون  ال  اخلطباء  بعض  ف��إن 
يجب حتى أن خطبهم تبقى شبه فارغة وجافة 
ومملة وليس لها تأثير على السامع أو املتلقي 
ألهمية  نظرا  واإلن��ص��ات  باإلصغاء  أم��ر  ال��ذي 

خطبة اجلمعة لكنه قد يخرج من املسجد خاوي 
عالقة  لها  ليس  خطبة  يسمع  عندما  الوفاض 
طريقة  يتقن  ال  يؤديها خطيب  اجلمعة  بخطبة 
اإللقاء أو يتحدث في مواضيع ليس لها عالقة 
بأمور الدين وليس لها ارتباط بحياة املسلمني 
الدينية أو الدنيوية أو أنه ينساق وراء بعض 
أن  أو  البعض  يفعل  كما  األساطير واخلرافات 
له بعض اخللفيات األيديولوجية أو احلزبية أو 
وإثارة  والتطرف  الغلو  إلى  يدعو  أو  الطائفية 
بعض  إص���دار  خ��الل  م��ن  املسلمني  ب��ني  الفتنة 
منابر  استغالل  يجب  ال  إذ  املضللة،  الفتاوي 
واملسائل  األم��ور  بعض  إل��ى  للدعوة  املساجد 
التي هي بعيدة عن املنهج الصحيح الذي دعا 
إليه اإلسالم وهو العقيدة الصحيحة والتوحيد 
اخلالص واالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
أشياء  عن  يتكلمون  أصبحوا  اخلطباء  فبعض 
تافهة عندما يخرجون عن موضوع اخلطبة حتى 
أنهم ال يدرون ماذا يقولون وعلى سبيل املثال 
فإن أحد خطباء اجلمعة بالرباط والذي بلغ من 
بارجتال  اجلمعة  يخطب  وم���ازال  عتيا  الكبر 
في  املصلني  فاجأ  ومم��ل  فضفاض  وبأسلوب 
أضرحة  زي��ارة  إل��ى  دعاهم  عندما  خطبه  أح��د 
األولياء لنيل البركة من أصحابها وأفتى بأكل 
احلائط  عرض  ذلك  في  عليها ضاربا  يذبح  ما 

في  ذكرها  ورد  التي  الشرعية  النصوص  بكل 
القرآن الكرمي والسنة النبوية والتي تتعارض 
مع دعوته وأفكاره فأين هو دور وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية؟
األضرحة  زي���ارة  أن  افترضنا  ل��و  وح��ت��ى 
إلى  زي���ارة  ب��اس بها ألنها  وق��ب��ور األول��ي��اء ال 
ذلك  يعتبر  ال��ذرائ��ع  سد  ب��اب  من  فإنه  القبور، 
به بعض  يقوم  ما  مقارنة مع  غير جائز شرعا 
اجلهال وضعاف النفوس من تسمح بها والذبح 
عليها وطلب االستغاثة من أصحابها، ألن ذلك 
من اختصاص احلق سبحانه وتعالى وقد نهي 
اإلسالمية  ال��دع��وة  ب��داي��ة  ف��ي  أصحابه  النبي 
الشرك  في  الوقوع  من  القبور خوفا  زيارة  عن 
وعندما  باجلاهلية،  العهد  حديثي  كانوا  ألنهم 
قوي إميانهم وقويت معرفتهم باإلسالم أمرهم 
»كنت  وس��ل��م:  عليه  الله  صلى  فقال  بزيارتها 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ألنها تذكركم 
باآلخرة«. إن خطبة اجلمعة ينبغي أن تتضمن 
الشريعة  به  ج��اءت  ما  وف��ق  واإلرش���اد  النصح 
تعالج  وأن  األه�����واء،  ع��ن  ب��ع��ي��دا  اإلس��الم��ي��ة 
مواضعها الواقع اليومي للمسلمني أما الكالم 
فهو  الفنت  إث��ارة  أو  واألساطير  اخلرافات  عن 

ليس من الدين في شيء.
جد بوشتى )الرباط(
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إعـالنـات
اململكة املغربية

وزارة العدل واحلريات
محكمة االستئناف التجارية بفاس

احملكمة التجارية مبكناس
مكتب التسوية والتصفية والتسيير 

القضائي

إشعار 
بقفل مسطرة التصفية القضائية

مبقتضى احلكم عدد 75 الصادر بتاريخ 
2012/12/13 في امللف التجاري عدد 

56-6/2012 قضت احملكمة التجارية 

مبكناس. »بقفل مسطرة التصفية القضائية 
املفتوحة في مواجهة صيدلية السكة 

لصاحبتها نوال أجاني الكائنة بالرقم 41 
شارع السكة برج موالي عمر مكناس، 
واملسجلة بالسجل التجاري حتت رقم 

45506 حتليلي، مع ما يترتب عن ذلك من 

آثار قانونية..«.
As 0071/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف التجارية بفاس
احملكمة التجارية مبكناس

مكتب التسوية والتصفية والتسيير 
القضائي

إشعار 
باستبدال السنديك

مبقتضى احلكم عدد 76 الصادر بتاريخ 
2012/12/13 في امللف التجاري عدد 

73-6/2012 قضت احملكمة التجارية 

مبكناس
»بإعفاء السنديك رضوان كيفاني من مهامه 
في إطار مسطرة التصفية القضائية ملقاولة 

سعيدة وهابي موضوع امللف 6/05-27 
وبتعيني السيد رشيد العماري اخلبير 

مبكناس بدال عنه..«.

As 0072/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف التجارية بفاس
احملكمة التجارية مبكناس

مكتب التسوية والتصفية والتسيير 
القضائي

إشعار 
باستبدال السنديك

مبقتضى احلكم عدد 77 الصادر بتاريخ 
2012/12/13 في امللف التجاري عدد 

74-6/2012 قضت احملكمة التجارية 

مبكناس
»بإعفاء السنديك رضوان كيفاني من مهامه 
في إطار مسطرة التصفية القضائية ملقاولة 

ورثة مامو بنسالم موضوع امللف: 
57-6/05 وبتعيني السيد محمد فؤاد 

سحنون اخلبير مبكناس بدال عنه..«.

As 0073/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف التجارية بفاس
احملكمة التجارية مبكناس

مكتب التسوية والتصفية والتسيير 
القضائي

إشعار 
باستبدال السنديك

مبقتضى احلكم عدد 78 الصادر بتاريخ 
2012/12/13 في امللف التجاري عدد 

75-6/2012 قضت احملكمة التجارية 

مبكناس
»بإعفاء السنديك رضوان كيفاني من مهامه 
في إطار مسطرة التصفية القضائية ملقاولة 
محمد بوسعيد موضوع امللف 6/05-41 

وبتعيني السيد عبد العزيز لبيب اخلبير 
مبكناس بدال عنه..«.

As 0074/13

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف التجارية بفاس
احملكمة التجارية مبكناس

مكتب التسوية والتصفية والتسيير 
القضائي

إشعار 
باستبدال السنديك

مبقتضى احلكم عدد 79 الصادر بتاريخ 
2012/12/13 في امللف التجاري عدد 

76-6/2012 قضت احملكمة التجارية 

مبكناس
»بإعفاء السنديك رضوان كيفاني من مهامه 
في إطار مسطرة التصفية القضائية ملقاولة 

حلنني موبل موضوع امللف 6/05-68 
وبتعيني السيد عبد العزيز لبيب اخلبير 

مبكناس بدال عنه..«.

As 0075/13

ذاك  ك���ث���ي���را  اس���ت���غ���رب���ت 
ب���ارد وجميل،  واجل���و  امل���س���اء، 
الليمون  حي  أشجار  وأنا حتت 
اح��ي��ي بحرارة  ال���رب���اط،  مل��دي��ن��ة 
يوما  أزرمت  امل��ع��ط��ل��ن.  م��س��ي��رة 
النفق اجلديد  إنه  الليمون؟  حي 
الوجهة  إن����ه  أو  ل��ل��م��ع��ط��ل��ن. 
بالشغل  املطالبة  للفئة  البديلة، 
ب��ع��د س��اح��ة ال��ب��رمل��ان. إن���ه حي 
راق����ي حل��س��ن ح��ظ��ه.  يحتضن 
وفيالته  وأس���واره  مسافته  بن 
والتنمية.  ال��ع��دال��ة  ح���زب  م��ق��ر 
لتلك  الغضب  قبلة  أصبح  ال��ذي 
املجموعات املعطلة. بعدما كانت 
وجهتها ليس بالبعيد نحو مركز 
حزب االستقالل الوطني. الكائن 
لعاصمة  األح�����د  ب����اب  ب���ش���ارع 
ب����دأت قبيل  ال��ع��م��ل��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة. 
االستفتاء حول الدستور األخير. 
وص��ع��ود ال��س��ي��د ب��ن ك��ي��ران في 
األخيرة  التشريعية  االنتخابات 
احلكومة   رئاسة  إل��ى  باألغلبية 
هو  بعدها  من  ليصبح  بشهور. 
املميز  احلكومي،  الرئيس  ذاك. 
واملسؤول، واملطالب باحملاسبة. 
السياسية  احل���ي���اة  وت��خ��ل��ي��ق 

وأجواء العمل اإلداري. بالتنسيق 
بالفعل مع أطر األحزاب األخرى. 
لكن السؤال الكبير. هل تستطيع 
التشكيلة اجلديدة للحكومة حل 
يستطيع  وه��ل  ؟  البطالة  ملف 
مواقفهم  حت���دي���د  امل���ع���ط���ل���ون 
النضالية؟  ووجهتهم  املطلبية 
حزب  يستطيع  ه��ل  واألخ���ط���ر، 
املعطل؟  كيران تعريف هوية  بن 
وه��و ال���ذي، ك��ان وال ي��زال ورقة 
حرب باردة، أنتجتها احلكومات 

الكثير  منها  وع��ان��ى  ال��س��اب��ق��ة، 
صمتا وجهرا.

من هو املعطل، في زمن بن 
الذي استوجب  كيران؟ ومن هو 
احلكومة  زم�����ن  ف����ي  إن���ص���اف���ه 
يراد  ال����ذي  ذاك  ه��ل  اجل���دي���دة؟ 
في  تهميشه  مت  بعدما  إنصافه؟ 
زمن احلكومات السابقة؟ أم ذاك 
بكل  وظيفة  عن  له  نبحث  ال��ذي 
منا  ي��راد  من  أم  املباحة؟  الطرق 
احتضانه كظاهرة اجتماعية؟ أم 

الوزارات  الذي تشرد مابن  ذاك 
باحثا عن عمل بدون جدوى؟ أم 
هو الذي سنجده قريبا مع الئحة 
الفقراء واملعوزين لتتكفل الدولة 

بدفنه؟
ه�����ذه  أن  ل����ن����س����ت����ن����ت����ج 
االح��ت��ج��اج��ات ه��ي ال م��ن أجل 
البقاء.  أجل  من  بل  فقط،  العمل 
فلمن البقاء يا بن كيران؟  فكيف 
يستطيع حزب العدالة والتنمية 
ح����ل ك���وم���ة م����ن امل���ش���اك���ل هي 
وضد  احل��ي��اة،  ض��د  بطبيعتها 
التيار  خلف  تسير  اإلن��س��ان��ي��ة، 
م��ش��اك��ل ع��ظ��م��ى، م��رك��ب��ة معقدة 
ملتوية في هيكلتها. مشاكل وان 
االقتراع؟  ص��ن��ادي��ق  م��ن  ورث��ه��ا 
ف��ك��ي��ف ل���ه م���ن ت��رت��ي��ب��ه��ا وسط 
برامجه  وحسب  احل��ي��اة  زحمة 

السياسية؟ 
بهذه  اه���ت���م���ام  م����ن  ف���ه���ل 
ال��ش��ري��ح��ة، ق��ب��ل احل���دي���ث عن 
فرمبا  واحمل���اس���ب���ة؟  احل��ص��ي��ل��ة 
على  مفرحة  إجابة  هناك  تكون 
في  الزال  أم  الليمون.  عتبة حي 

قعر الزير ما يبكي؟
فتيحة زريعي )الرباط(

استشهاد  على  مرت ست سنوات  قد  تكون   2012 دجنبر  نهاية  عند 
الرئيس العراقي صدام حسن الذي يتذكر اجلميع كيف متكن الصفويون 
- الذين جاء بهم املريكان على ظهر الدبابات- على قتله ليلة عيد األضحى 
وحتت شعارات طائفية حاقدة غريبة عن العراق، بلد التعايش والتآخي 
بن الطوائف وامللل والنحل حتى جاء هؤالء األوباش بدعم أمريكي ايراني 
فحولوا هذا التآ خي إلى فتنة وتنافر لعل أكبر نتائجه ما تعيشه املناطق 
احملسوبة)...( على أهل السنة، اعتصامات واحتجاجا ت لرفض االعتقاالت 
واملطاردات التي تطال سياسيي السنة وباقي أحرار العراق... طائفية هؤالء 
سوريا  لصعلوك  الالمحدود  والدعم  املساندة  زكتها  الصفوية  ونزعتهم 
ومخربها األسد سواء عن طريق بعث املقاتلن أو عن طريق تسهيل مرور 
انتفاضة  ستنجح  فهل  الصامد.  السوري  الشعب  لذبح  االيراني  السالح 
السنة في نيلهم حقوقهم املشروعة أم أن ايران وأزالمها سيستمرون في 

خنق عراق العروبة واالسالم؟
بوطيب الفياللي )انزكان(

يزال  وال   ،2013 س��ن��ة  ح��ل��ت 
التابعة  ال���دواوي���ر  س��ك��ان  آه��ال��ي 
قيادة  ال���دون���ي���ت  إم����ن  جل��م��اع��ة 
أس��ي��ف امل���ال دائ���رة م��ج��اط عمالة 
إق��ل��ي��م ش��ي��ش��اوة، ي��ط��ال��ب��ون بفك 
العزلة عن دواوير املنطقة، إذ سبق 
اجلهات  م��ن  العديد  راس��ل��وا  وأن 
الفارطة،  ال��س��ن��ة  خ���الل  امل��ع��ن��ي��ة، 
ضمن مراسالت مرفوقة بتوقيعات 
ل��ل��س��اك��ن��ة، ال���ت���ي ت��ت��ج��رع م����رارة 
احلرمان من أبسط حقوق احلياة، 
م��ن م���اء وك��ه��رب��اء وط����رق معبدة 

ومدرسة ومستشفى.
 وتشير رسالة موجهة بتاريخ 
جهة  وال���ي  إل��ى   ،2012/  11/20

ووزير  احل���وز  م��راك��ش  تانسيفت 
والنقل،  التجهيز  ووزي��ر  الداخلية 
للمسؤولن  ال��س��ك��ان  دع����وة  إل���ى 
يطلق  مسلك  إص���الح  على  للعمل 
ع��ل��ي��ه »أي����ت ك���اس���ا«، وي���رب���ط بن 
وتفيد  تاغرات،  ودوار  إكلون  دوار 
ال��ط��ري��ق سبق  ال��رس��ال��ة أن ه���ذه 
ل��ع��رض مفتوح  ط��ب��ق��ا  إص��الح��ه��ا 

وتضيف   ،  2011  –  01 رق�����م 
املسلك  ه��ذا  أن  امل��ذك��ورة  املراسلة 
املطلوب،  بالشكل  إصالحه  يتم  لم 
بل تضيف الرسالة أن السكان هم 
بوسائل  الطريق  أصلحوا  ال��ذي��ن 

بدائية ومن مواردهم اخلاصة.
وُيشار أن مسلك »أيت كاسا«، 
أنه  بحكم  كبيرة،  أهمية  يكتسي 
س��ي��س��اع��د ع��ل��ى ف���ك ال���ع���زل���ة عن 
الدواوير املعنية، خاصة في فصل 
الساكنة  ت��ت��ج��رع  ح��ي��ث  ال��ش��ت��اء، 
ص���ع���وب���ة ال��ت��ن��ق��ل جل���ل���ب امل�����واد 
الغذائية من األسواق املجاورة أو 
الذهاب إلى املستشفيات ومختلف 

املرافق االجتماعية الضرورية.
سكان  م��ن  العديد  أن  وُي��ذك��ر 
دواوي�����ر امل��ن��ط��ق��ة م��ح��روم��ون من 
ي��ش��ي��ر أحد  إذ  امل����اء وال��ك��ه��رب��اء، 
سكان املنطقة أن من بن الدواوير 
احمل��روم��ة م��ن ه��ذه اخل��دم��ة، دوار 
ودوار  إس����ق����ال  ودوار  ت����ن����دري 

تيريست ودوار أوفور.
أبو يونس

البطالة والعقول العانسة؟

ن��ح��ن ش���ب���اب امل���غ���رب اآلخ����ر، 
مهمشون،  األري��������اف،  ف���ي  ن��ع��ي��ش 
ملا  منسيون، ومعذبون ومحرومون. 
تتحدثون عن شباب املغرب، تفكرون 
طبعا في شباب املدن، ولكن لألسف، 
ال أحد يتكلم عنا ويفكر فينا ويأتي 
لزيارتنا.. رأينا النور وترعرعنا في 
الصفيح، نعيش في  الدواوير ودور 
والنفايات  ب���األوس���اخ  مليئة  بيئة 
عنه  تغيب  ف��ي وس���ط  واحل���ش���رات، 
الصالح  امل���اء  الرئيسية:  امل��ن��ش��آت 
ل��ل��ش��رب وال���ك���ه���رب���اء، اإلع����دادي����ات 
ل���ل���ت���الم���ي���ذ، امل���ط���اع���م امل���درس���ي���ة، 
املستوصفات للمرضى، فرض الشغل 
ألبنائنا، الطرق، املالعب الرياضية.. 

الفقر،  بسبب  فقط  وجيزة  ملدة  ولكن  املدرسة،  إلى  ذهب  من  منا  قليل 
الهجرة  في  وآخ��رون  الكبرى،  امل��دن  إلى  الهجرة  في  يفكر  منا  وكثير 
السرية بحثا عن العمل ولقمة العيش.. لو أتيتم لزيارتنا لرأيتم أننا 
نعيش في عزلة كبيرة وبرد قارس بسبب العواصف وتساقط الثلوج في 
فصل الشتاء. صور محزنة وواقع مر لوسط نسكنه مع أسرنا، عائالت 
فقيرة مهمشة، أطفال أميون يرعون الغنم والبقر، محرومون من التعليم 
والترفيه، فتيات يشتغلن خادمات في البيوت عند سكان املدن بأجرة 
هزيلة، أما أمهاتنا فهن أكثر تعرضا للتهميش والفقر واإلقصاء، يعشن 

ويشتغلن في ظروف قاسية. البعض 
منا ذهب إلى املدن يبحث عن الشغل 
ولكن بدون جدوى، وأغلبهم حتولوا 
إلى متسولن أو مجرمن، وأكثرهم 
تشردوا فتعاطوا للخمر واملخدرات، 
ووجدوا أنفسهم مع الشباب الضائع 
في  عمرهم  س��ن��وات  أجمل  يقضون 

السجون.
نحس باألسى واحل��زن ملا نرى 
شباب املدن يلجؤون إلى اجلامعات 
تؤهلهم  ال��ع��ل��ي��ا  ال���ش���ه���ادات  ل��ن��ي��ل 
في  القيادة  وألدوار  كبرى،  ملناصب 
احلماس  بلغة  يتحدثون  املستقبل، 
مستقبل  ل��ص��ن��ع  ط��م��وح��ات��ه��م  ع���ن 

جديد.
ملا يجتمعون في املؤترات والندوات، نسمعهم يطرحون تصورات 
ونقاشا، يرسمون صورا مشرقة لغد يرتقي فيهم بأفكارهم وأساليبهم 
اجلديدة. شباب له همومه أيضا ولكنه واع بالتحديات التي تنتظره: 
طاقاته  له  الرشوة..  الفساد، محاربة  الشغل، محاربة  التعليم،  قضايا 
أما  ملموس.  إجن��از  إلى  يحولها  أن  ويستطيع  وطموحاته،  وأحالمه 
نحن شباب القرى، فأي مستقبل لدينا، وما هو مصيرنا، ومن سيهتم 

مبشاكلنا ومعاناتنا ويسألنا عن أحالمنا؟
نجيبة بزاد بناني )الرباط(

نحن شباب القرى والبوادي

نتفاضة أهل السنة...في ذكرى استشهاد صداما

آهالي جماعة إمني الدونيت 
يتجرعون مرارة احلياة
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بقلم:
مصطفى الطريبق

-2 موقف اإلسالم من 

الرشوة:
الشريعة  تأملنا  إذا 
اإلسالمية فإننا نجد أنها 
ما  وكل  طاهرة،  شريعة 
جاءت به وحثت عليه فيه 

منفعة وسعادة لإلنسان، وكل ما نهت عنه 
فيه ضرر له، لذلك قيل أين ما كانت مصلحة 
اإلنسان فتم شرع الله، سواء كان ذلك بالنهي 
أو األمر، فكل شيء أمر به اإلسالم ففي فعله 
ففيه  عنه  نهى  ش��يء  وك��ل  وخير،  مصلحة 
ضرر، ومن ذلك الرشوة، فهي شيء مذموم 
فهي  ضررها  شدة  ومن  باإلنسان.  ومضر 
الفرنسية  باللغة  عليها  ويطلق  إف��س��اد، 
CORRUPTION. وقد قال أحد الكتاب هي 
»أخطر داء يصيب الوظائف العامة ويلوث 

شرفها وسمعتها«.
وقد فتح اإلسالم بابا واسعا على الرشوة 
وأتى بآيات كريمة وأحاديث شريفة جعلت 
والربا  وال��ح��رام  الكفر  منزلة  في  ال��رش��وة 
والسحت والباطل والغلول، ومن تعاطاها 
فهو حقير تافه، وكفى به حقارة أن الله تعالى 
فيها،  اللعن  الملعونين، وحقيقة  جعله من 
البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، وقد ثبت 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أصنافا 
كثيرة تزيد على العشرين، وفيه دليل على 
جواز لعن العصاة من أهل القبلة، واإلسالم 
يؤكد أن الرشوة ح��رام، ففي اآلي��ة: 42 من 
حق  ف��ي  تعالى  الله  يقول  المائدة  س��ورة 
للسحت«  أكالون  للكذب  »سماعون  اليهود: 
فالسحت من الرشوة، واليهود كانوا معروفين 
أخذهم  طريق  عن  السحت  يأكلون  بأنهم 
الرسول  بعث  فقد  بها،  وتعاملهم  الرشوة، 
رواحة  بن  الله  عبد  عليه وسلم  الله  صلى 
رضي الله عنه إلى خيبر، ليخرص بينه وبين 
اليهود، والخرص هو ما يجب من زكاة في 
الثمر المستخرج من النخل، فجمع له اليهود 
له هذا لك،  حليا من حلي نسائهم، وقالوا 
وخفف عنا وتجاوزنا في القسم، فقال عبد 
الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم 
لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي 
على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم علي 
نأكلها،  ال  وإن��ا  فإنها سحت،  ال��رش��وة  من 

فقالوا: »بهذا قامت السماوات واألرض«.
فالرشوة مال يؤخذ باطال، وقد نهى الله 
عن إعطاء األموال بالباطل إلى الحكام، فقال 
سبحانه وتعالى في سورة البقرة، اآلية 188 
»وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
أموال  من  فريقا  لتأكلوا  الحكام  إل��ى  بها 

الناس باإلثم وأنتم تعلمون«.
المعطي  يلحق  ال��رش��وة  ف��ي  ال��ت��ح��ري��م 
واآلخذ: هناك من يرى أن التحريم في الرشوة 
يلحق اآلخذ ليس إال، إال أننا نجد في كتاب 
لمن  »ال حجة  يلي:  ما  الحاج  المدخل البن 
اآلخذ  حق  في  هو  إنما  التحريم  إن  يقول 
وقوع  في  تسبب  قد  المعطي  ألن  للرشوة، 
أخيه المسلم في هذا المحرم، فصار شريكا 
له في إثم ذلك، وقد ورد أن الظلمة يحشرون 
وأعوانهم حتى من مد لهم مدة، فإذا كان من 
مدلهم مدة يحشر معهم، فما بالك بمن أخذ 
ماال من أخيه المسلم على شيء هو مأمور 

بأن ينفعه بغير عوض؟«.
وفي كتاب التفسير لإلمام أبي عبد الله 
محمد بن ظفر الحموي رحمه الله تعالى لما 
تكلم عن قوله تعالى: »سماعون للكذب أكالون 
للسحت« قال الحسن رضي الله تعالى عنه: 
كل  والسحت  السحت«  من  الحاكم  »رش��وة 
من  ما خبث  وقيل هو  ال��ذك��ر،  قبيح  ح��رام 
السحت  العار، وقيل  فلزم  المكاسب وحرم 
الحرام الذي ال يحل كسبه ألنه يسحت البركة 
»م��ن شفع  اب��ن مسعود:  وق��ال  أي يذهبها، 
لرجل ليدفع عنه مظلمة، فأهدى إليه هدية 
أن  كنا نرى  له  فقيل  السحت،  فذلك  فقبلها 
السحت الرشوة في القضاء، فقال: ذلك الكفر، 
وتال قوله تعالى: »ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون« مائدة آية 44، فأراد من 
أكل الرشوة في القضاء أكل السحت وكفر.

الرشوة من منظور 
الشرع والقانون

يتبع

»عرفتي اليوم، گاع لعياالت لي جاو 
لمحال ديال الخياطة، بغاو شي تكشيطة 
مسلسل  بطلة  ه��ي��ام،  البسة  ل��ي  بحال 
الفصالة  نفس  بغاو  السلطان«،  »حريم 
والخياطة وحتى الزواق لي فيها«، أسرت 
لي، زوجتي ذات مساء، بصوت خافت 
وبسرعة ال تضاهيها إال سرعة »التي جي 
ف���ي«، ح��ت��ى ال ت��زع��ج اآلخ���ري���ن، أثناء 
مشاهدتم للحلقة الجديدة من المسلسل 
الجديد، حتى وإن كان أغلبهم، يتابعه 
في  ف��ي،  تي   1 وميدي  دب��ي  قناتي  في 
صمت تام، ال حركة، ال كالم، التفاهم فقط 
تنتهي  حتى  وال��ه��م��س��ات،  بالحركات 

الحلقة بسالم.
هذا هو حال األسرة المغربية، اليوم، 
مع المسلسالت المدبلجة التركية منها، 
على وجه الخصوص، بحيث أن هناك 
ش���ب���ه  إج����م����اع ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ة، ذات 
طقوس  بنفس  التركية،  المسلسالت 
ال����م����ش����اه����دة، ول����ع����ل ال����رس����وم����ات 
الكاريكاتورية، التي أتحفتنا بها، بعض 
المواقع اإلجتماعية ك�»الفايس بوك« عن 
أمهات تركن الطبيخ حتى إحترق، وعن 
الزوج  إه��م��ال  بسبب  طلقن  زوج����ات 
واألبناء، بسبب إدمانهن على المسلسالت 
المدبلحة وغيرها من المشاهد الحزينة 
منها والطريفة، التي عادة ما تقع أثناء 
مشاهدة هذه المسلسالت، التي سحبت 
البساط عن الدراما المصرية والسورية، 
هذا دون الحديث عن المغربية ألنها غير 
المجال  ه��ذا  في  المنافسة  على  ق��ادرة 

بالذات.بل إن األمر، قد أصبح جديا هذه 
الصحف  بعض  تناقلت  بحيث  المرة، 
الرصينة، أخبار عن مساهمة  الوطنية 
اإلقتصاد،  ف��ي  ال��ت��رك��ي��ة  المسلسالت 
وساهمت نسبة اإلقبال الكثيف عليها من 
طرف األسر المغربية، في إرتفاع نسبة 
وأن  تركيا  إلى  المغاربة  السياح  عدد 
نسبة اإلقبال على المنتوجات التركية، 
حركة  الوتيرة.  بنفس  كذلك،  إرتفع  قد 
إقتصادية وسياحية، لم تتحقق بالصدفة، 
بل بالكثير من الجهد والتعب، وقد كان 
للدراما الدور الكبير، في تحريك عجلة 

ال��ت��رك��ي. درام���ا تتوفر على  اإلق��ت��ص��اد 
قوة   : منها  الفنية  الشروط  من  الكثير 
اآلداء وجمالية المناظر الطبيعية وأناقة 
أصبحوا  الذين  والممثالت،  الممثلين 
النجوم المفضلين لدى جيل اليوم، تأثير 
وصل مداه إلى تقليدهم، في كل شيء، 
في الذقن الخفيف على الوجوه وتسريحة 
الشعر وموضة اللباس وأسلوب حياة 
أبطال هذه المسلسالت، التي تسللت في 
قلب  إل��ى  المغربية،  ال��درام��ا  من  غفلة، 

المشاهد المغربي.
يحدث كل هذا وألن الدراما المغربية، 

تركت المجال مفتوحا لآلخرين، بالنظر 
إلى الضعف في اآلداء وكتابة السيناريو 
وفي التشخيص، إنها تعيش على إيقاع 
أزمة حقيقية، في اإلبداع والخيال الفني 
وما يزيد الطين بلة، هي صورة الممثل 
المغربي، التي التصقت لدى الكثير منا، 

بالمعاناة والمأساة.  
ولعل أقرب المشاهد التي تتقافز إلى 
التي  الفنية  الوجوه  تلك  هي  الذاكرة، 
تدوالت على الموقع الشهير »يوتوب«، 
تحكي عن معاناتها مع البطالة الفنية 
الرسمي  اإلهتمام  وغياب  الحيلة  وقلة 
والنقابي والوساطة وغيرها من المشاكل 
الفنية التي غالبا ما تسيء إلى الفنان 

المغربي أكثر مما تخدمه.
أما الحديث، عن غياب الدعم المالي 
ظروف  أو  ال��ن��ق��اب��ي  اآلداء  ض��ع��ف  أو 
اإلجتماعية  الحالة  أو  الفني  اإلشتغال 
أو  المغاربة  الفنانين  لبعض  المزرية 
غياب القوانين في المجال، تبقى كلها 
مبررات واهية، ألنه آن األوان، على أن 
مسؤولية  ال��م��غ��رب��ي،  ال��ف��ن��ان  يتحمل 
هو  دوره  أن  يعي  وأن  الفني  إختياره 
الجمهور  ل��دى  الفني  بالذوق  اإلرت��ق��اء 
وليس بسرد معاناته مع  المرض والفقر 
ألن  واإله��م��ال.  الشغل  وقلة  والحاجة 
الجمهور المغربي في حاجة، اليوم، أكثر 
من أي وقت مضى، إلى قليل من الكالم 
كثير من اإلبداع والفن و ليس إلى دموع 

الفنانين.
علي مسعاد

إدمان العياالت على املسلسالت التركية

وياك أو تزرب..!!
اللي ما عندو فالسياسة مبدء وال مذهب

فاين ما قالولو مسكين اذهب.. يذهب
ألنه عمرو ما اسبقلو اقرا وال كتب

وحتى اصحابو ما يعرفوهش فين كان يلعب
مازال ما يفهم ايفرق بين النحاس والذهب

وال بين الجلد القاسح وال الزوين لرطب
كلشي عندو بحال بحال.. گاع ما مستوعب

غير القى راسو انتج شويا واكسب
وجالس الناس فلقهاوي وليهم ابدا يتقرب

گال أرى حتى انا انولي زعيم قطب
دشنها بالذبايح وعرضات األكل والشرب
ولكذوب على الجيران بحبو ألوالد الدرب
بانلو دغيا الميدان فارغ والجو مناسب

قرر يدخل للتيران البس قميص حزب
ما يعرف لونو.. ما ذاق معاه لمحاين واتعذب

إيال جابت.. قال جبنا بالدراع الغلب
وإيال خابت.. يبقى همو مستور فالقلب

هادا حالنا مع الدخالء.. نستاهل نتعاقب
ايخصنا هاد المرة نتافق وتغلق الثقب

باش الحشرات ما عندها منين اتفوت للعشب
وكل واحد يرجع الحرفتو ايهرس لحطب

ويلعب مع قرانو إيال خالوه ايعاود يلعب
أما هاد الميدان راه اصبح اليوم صعب
گاع اللي طاح علينا بحال مرض الجرب
يمشي فحاالتو مع غسيل السطل والقب

ويرميه الواد الحار بعيد عند المصب
لهادا اللي بغا يدخل: عندو يزرب 

راه باقي الحال، ايحاول يتعقل ويرتب
وإيال ما حشمش.. ها هو.. يدخل وايجرب

أحمد محمد العرابي )وجدة(

هنيئا لالحتاد الرياضي الصويري للمسايفة على 
مشاركة ثالث عناصر ضمن املنتخب الوطني املغربي. 
الزالت  الصويرية  ف��األم  اإلقليم.  أبناء  و  بنات  شرفتم 
تنجب األبطال. إلتفاتة ودعم من طرف اآلباء واجلمعيات 
الرياضية فهناك مجموعة معروفة عند العام واخلاص 
أصبح النادي من ممتلكاتها تتصرف فيها كيف تشاء. 
فمشكل األندية الرياضية بالصويرة هو التسيير وعدم 
قبول اآلخر وإسناد مهمة تدريب الفئات الصغرى إلى 
- الفاهم يفهم عار ثم عار -. اتقوا الله في أنفسكم. 
أرجو من اجلهة الوصية على الدعم الرياضي لألندية 

التي لها اجنازات محلية، جهوية ووطنية وكذلك دولية 
وباخلصوص : الرياضة البحرية، ألعاب القوى، رياضة 
بدون  املنح  ت��وزي��ع  ف��ي  بحياد  تتصرف  أن  املسايفة. 
دراية  له  من  إلى  املنح  توزيع  مهمة  وإسناد  محسوبية 
ومتواصل.  مستمر  وبحث  جلنة  طريق  وعن  بالتسيير 
ومن خالل النتائج احملصل عليها. فهذا مال الشعب ال 

يجب علينا توزيعه ميينا ويسارا. 
... إن املال يشتري الوسائل وال يشتري الغايات... 
فقد يشتري املال الطعام، لكنه ال يشتري الشهية للطعام 
ويشتري  الصحة،  يشتري  ال  لكنه  ال���دواء،  ويشتري 

الوسائد واألسرة، لكنه ال يشتري حلظة نوم واحدة ... 
سيكولوجيا  ك���ت���اب  زي�������دان،  أك�����رم  )ال���دك���ت���ور 

املال: هوس الثراء وأمراض الثروة(.
والقارية  الدولية  التظاهرات  ملختلف  وحتضيرا 
استدعت اإلدارة التقنية الوطنية للجامعة امللكية املغربية 
للمسايفة مؤخرا مجموعة من الالعبني والالعبات قصد 
املدير  قيادة  حتت  التداريب  في  والشروع  االستعداد 
عبد  مفتوح  الوطني  وامل��درب  الله  نصر  رشيد  التقني 

الرحيم. 
حفيظ صادق

شوشرة التلويح التعديل احلكومي

أحداث سيدي يوسف ن علي .. ومراكش تغلي..

كثر الكالم والضجيج حول التلويح بالتعديل احلكومي 
ولسيما من طرف القادة اجلدد، بحيث يقدمون هذه املادة 

الدسمة، لتغطية الفضاء السياسي وملئ فراغه.
هل املغرب احلالي، الذي يعاني من مشاكل عميقة على 
الصعيد االقتصادي واالجتماعي والسياسي، يحتاج إلى 
إلى  محتاج  املغرب  أن  أم  احلكومي؟  كالتعديل  مسكن، 
أكثر جدية، إلصالح ما ميكن إصالحه قبل فوات األوان؟ 
إننا كمغاربة نصبوا إلى جعل القطار على السكة، بدل 

البهلوانيات الفكرية، وتضييع الوقت.

ذلك  ك��ان  حلها،  ب��دأ  التي  املشاكل  بعض  أن  نالحظ 
الضرائب،  ع��دد  وزي���ادة  املديونية  ك��ارت��ف��اع  بتعميقها، 
ورهن مستقبل البالد ومستقبل األجيال القادمة.ألم يأت 
الوقت لترك احلسابات غير املجدية جانبا، والعمل على 
وحترير  واملواطنات،  املواطنني  ق��درات  بتعبئة  يسمح  ما 
طرح  ب��دل  أن��ه  اعتقادي  في  احمل���دودة؟  غير  إمكانياتهم 
بأفكار  اإلت��ي��ان  وج��ب  ك��أش��خ��اص،  احل��ك��وم��ي  التعديل 

ملموسة، حلل املشاكل العالقة...
محمد احلوالي )الرباط(

ما عاشتها منطقة سيدي يوسف بن علي من 
والكهرباء  امل��اء  فواتير  غالء  نتيجة  مؤملة  أح��داث 
الهامشية  ه��ي أح���داث م��ن إجن��از ساكنة األح��ي��اء 
إن  اجتماعية جد صعبة.  في ظروف  تتخبط  التي 
2012.12.28 ظهرت مؤشراتها قبل  أحداث جمعة 
احلدس  لها  كان  وال جهة مسؤولة  الواقعة  وق��وع 
لوقوع  تفاديا  الوضع  احتواء  أجل  من  اإلستباقي 
ما وقع كما ال يجب إنكار الدور الفعال الذي قام به 
احملتجني  هيجان  إخماد  أجل  من  السابق  الوالي 
حيث كان الرجل يدبر األزمة بحزم وصرامة حتى 
مرت العاصفة بسالم. فذهاب الوالي أمهيدية سجل 
تراجع مستوى التواصل بني املسؤولني واحملتجني 
الفتور  وب��دأ  الصفر  نقطة  إل��ى  األزم��ة  ملف  وع��اد 
املتضررين  مطالب  على  بظالله  يرخي  والتراخي 
الوكالة  مسؤولي  أما  والكهرباء،  امل��اء  فواتير  من 
الصارمة  ال��ض��غ��وط��ات  م��ن  ف��ت��ح��رروا  )ل���رادمي���ا( 
للسيد الوالي السابق وتنفسوا الصعداء مما دفع 
بالساكنة املتضررة تفسير الوضع على أنه انقالب 
على ما حققوا من مكتسبات مطلبية التي متت بني 
اإلشراف  الوكالة حتت  الساكنة ومسؤولي  ممثلي 
هذا  على  الساكنة  وحجة  السابق  للوالي  الفعلي 
االنقالب عدم إلتزام الوكالة ببعض بنود االتفاقية، 

منها البند الذي ينص على عدم فوترت أكثر من 30 
يوما )فاتورة شهر شتنبر 32 يوم ( أما البند الذي 
يتعلق بتقدمي تسهيالت في أداء الفواتير املرتفعة 
التكلفة فتطبيق هذا البند يختلف من فرع إلى فرع 
إلى آخر، كل وما  الوكالة ومن مستخدم  من فروع 
نفسه  يطرح  ال��ذي  التساؤل  مزاجيته.  ب��ه  ج��ادت 
الوكالة في مطالبة زبنائها بتسديد  ملاذا تقاعست 
ما بذمتهم لفترة تراوح السنة بدل السكوت حتى 
الزبون  وأصبح  املبلغ  وتضخم  الفواتير  تكدست 
وقوع  تفادي  باإلمكان  يكن  ألم  ؟  األداء  عن  عاجزا 
املعنية  لو حتركت اجلهات  املؤسفة  اإلح��داث  هذه 
متثيلية  له  اجلماعي  فاملجلس  موقعه  حسب  كل 
داخل املجلس اإلداري للوكالة، واملستشار اجلماعي 
مسؤوليته تدبير الشأن احمللي والتواصل مع ساكنة 
دائرته والسادة البرملانيون لهم من االختصاصات 
ما يجعلهم مساهمني ومؤمترين. أين دور األحزاب 
السياسية التي تستفيد من الدعم )مال الشعب( من 
تخريبية  أعمال  ألي  جتنبا  املواطنني  تأطير  أجل 
القوانني  واح��ت��رام  الغير  مبمتلكات  مساس  وأي 
املعمول بها وجتنب كل ما من شانه اإلخالل باألمن 

العام.
عزيز الفاطمي )مراكش(

مجنون الرياضة
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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

الصايل .. ومن ال يعرفه
أمام محطة القطار بالرباط هناك باعة الجرائد والصحف من 
الثامنة ليال إلى منتصف الليل، وقفت أنتظر دوري لكثرة الزحام 
في هذا المساء وأنا أتسلم جريدتي األسبوع الصحفي أثارت 
انتباهي جريدة أخرى على صفحتها األولى صورة لألستاذ الفنان 
مدير المركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل مع عنوان 

»سينماتك يا الصايل«.
وكتبت في تلك الجريدة مقالة تهين مدير المركز السينمائي 
المغربي المعروف في الساحة السينمائية الوطنية والدولية وله 
يرجع الفضل في دعم الفن السابع وتأسيس أندية سينمائية أعطت 

جيال كبير من الفنانين: مخرجين، مصورين ونقاد مبدعين..
وبعد عمله كمدير للبرامج بالتلفزة المغربية في السبعينيات 
ثم ترأسه لعدة أنشطة بالقناة األولى قبل أن ينتقل إلى القناة 

الثانية.
ومن منا ال يعرف تلك الوقفة وذلك االهتمام الذي جند له خيرة 
التقنيين والخبراء في عالم التلفزيون عندما جاء الخبير باكار 
PACARD الذي عينه الراحل الملك الحسن الثاني على رأس 
هذه المجموعة لتغيير مسيرة التلفزة المغربية التي أطلق عليها 

)التلفزة تتحرك(. 
عمل مع باكار في المسرح الطيب الصديقي وعبد الصمد 
دينية وفي النشاط السينمائي أفالم وثائقية صورت فوق سماء 
الرباط وسال بطائرة هيليكوبتر كنت آنذاك مساعد مخرج ، وكان 
المسؤول عن هذا النشاط طيلة شهرين األستاذ نور الدين الصايل، 
الله..  سبحان  يا   --0 الصايل  الجريدة  تلك  عنه  كتبت  ال��ذي 

الصايل ال يستحق هذه اإلهانة هذا عار وعيب وحشومة.
الصايل نور الدين ما جاش للساحة هكذاك: أستاذ فلسفة، 
سيناريست ل�: ابن السبيل، باديس، واللة حبي. افالم حازت على 

جوائز داخل المغرب وخارجه.
درس العديد من رجاالت األدب والفن والسياسة، هم اليوم 
رجاالت المغرب الحديث أطر بمختلف الوزارات.. وال ننسى عندما 
عينه الحسن الثاني رحمه الله مدير القناة 2M ثم عين مديرا 
عاما للمركز السينمائي المغربي بعد عودته من باريس حيث كان 
ضمن المديرين الفرنسيين كنال بلوس، وأنه اليوم نائب رئيس 

بمراكش  للفيلم  ال��دول��ي  المهرجان 
األمير موالي رشيد مع السيد فيصل 
العرايشي المدير العام للقناة األولى، 
وأنه مؤسس مهرجان خريبكة اإلفريقي 
السينما  ن��ق��اد  كبير  وأن���ه  للسينما، 
الوطنية والدولية وزميل لكبار الفنانين 
وفوتيز  ك���ان  ب��م��ه��رج��ان  ال��ع��ال��م��ي��ي��ن 

وقرطاج.
مصطفى منير

مرت سنة على تنصيب حكومة عبد اإلله بن كيران وهي 
الزالت لم تبارح مكانها، فبلغة المتفائلين الزالت تتلمس طريقها، 
وبلغة المتشائمين الزالت تخبط خبطا عشواء، لكن مع هذا الكم 
من المعلومات الرائج حاليا في الساحة السياسية حول تعديل 
حكومي يطالب به أمين عام حزب اإلستقالل حميد شباط، وما 
بين إسقاط الحكومة كما جاهر بذلك األمين العام الجديد لحزب 
اإلتحاد اإلشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، ومتمنيات 
الحكومة  تجربة  إلس��ق��اط  فرصة  أول  تنتظر  أخ��رى  أح���زاب 
اإلسالمية كحزبي األصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني 
لألحرار تبقى جميع االحتماالت واردة وجميع السيناريوهات 

ممكنة.
السيناريو األول، إسقاط الحكومة:

 في حالة سقوط الحكومة وتولي أحزاب أخرى زمام السلطة 
في المغرب فإن ال أحد باستطاعته التنبؤ بما سيقع، سيما وأن 
جميع األحزاب استهلكت سياسيا ولم تعد لها قاعدة شعبية 
يمكن االعتماد عليها، بل وأن جميع األح��زاب دخلت تجربة 
حكومات سابقة ولم تحقق للمغاربة ماكانوا يطمحون إليه، وهذا 
الشيء الذي يجعل من حزب العدالة والتنمية الورقة الرابحة، 
على األقل في الفترة الراهنة، وهذا ما يعرفه بن كيران ويجعله 
يزايد على خصومه بأن ال بديل له اليوم وأن حزبه هو حزب 
المرحلة، كما أن جميع األحزاب التي من الممكن أن تنافس 
مستوى  على  كبير  من ضعف  تعاني  والتنمية  العدالة  حزب 
أحزابها والدليل على ذلك ما وقع لحزب اإلستقالل واالتحاد 
االشتراكي بعد انتخاب أمينيهما العامين، حيث عرف الحزبان 
انقساما شديدا واتهامات بين أقطابه، الشيء الذي يجعل حزب 
العدالة والتنمية الحزب األقوى حاليا في المغرب. ولهذه األسباب 
وغيرها من المستبعد حاليا قيام هذا السيناريو الذي يعتبر 
مغامرة بمستقبل المغرب في ظل حراك لم يخمد أواره لحد 

اآلن.
السيناريو الثاني، قيام انتخابات مبكرة وإعادة اللعبة 

من جديد:
 هذا السيناريو إذا حدث فهو أيضا ال يمكن ألحد التنبؤ 
الميدان  في  الحاصلة  التغيرات  ظل  في  خصوصا  بنهايته، 
السياسي، أولها أن حزب العدالة والتنمية الزال قوة ال يستهان 
أفرزته  م��ا  بعد، وه��ذا  ل��م تحرق  أوراق���ه  بها والزال���ت جميع 
االنتخابات الجزئية األخيرة، حيث من أصل ستة مقاعد وقع 
التباري بشأنها حصل الحزب اإلسالمي على أربعة منها، وهو 
فوز رمزي يمثل جسا لنبض الحزب الذي أبان بأنه الزال ينبض 
بشدة ولم يدخل مرحلة االحتضار بعد، كما أن هناك معطى 
آخر متمثل في وفاة األب الروحي والسياسي  لجماعة العدل 
واإلحسان عبد السالم يس، وهي أكبر جماعة إسالمية في 
المغرب، فلو تحولت الجماعة من جماعة غير معترف بها إلى 
حزب سياسي فإن ذلك من شأنه أن يخلط جميع األوراق، حيث 
أن جميع األصوات ستحصدها األحزاب اإلسالمية وتحصل 
على األغلبية المريحة دون اللجوء إلى تحالفات هجينة كما يطلق 
على التحالف الحكومي الحالي، هذا دون أن ننسى جماعة 
أخرى إذا تم الترخيص لها والمتمثلة في التيار السلفي الذي 
ال يخفي بعض رموزه إمكانية إنشائهم لحزب سياسي، فذلك 
يعني أن األحزاب األخرى لن يبقى لها من حصة األصوات إال 
النزر اليسير، وسيدخل المغرب في دوامة أكبر من التي يدور 

في فلكها حاليا مع حزب إسالمي واحد.
هذا السيناريو هو اآلخر مستبعد حاليا ألن الجميع ال يريد 
حدوثه خصوصا القوى العلمانية والحداثية التي تآكلت شعبيتها 
واضمحل خطابها ولم يعد يطرب الشعب، فإذا وقع هذا التكتل 

اإلسالمي فمن الصعب أن يقف أمامه أي من األحزاب.
وتقوية  الحالية  الحكومة  بقاء  الثالث،  السيناريو 

المعارضة:
 يبدو أن هذا السيناريو هو األقرب للواقع، بل والعقالني، ألن 
المعارضة الحالية تعرف أنها ليست بالقوة التي يمكنها أن 
تنافس حزب العدالة والتنمية حاليا، ومن الواجب عليها إصالح 
قوة  وتوجه جهدها في خلق  أحزابها،  تعتري  التي  األعطاب 
المغربي،  الشعب  تقنع  أن  يمكنها  مصداقية  ذات  معارضة 
وتخرج من دائرة المعارضة الحالية التي ال تركز على مصلحة 
قبيل  الحكومة من  التشويش على  بقدر ما تركز على  البالد 
لها  التابعة  النقابية  تسفيه جميع جهودها أو تحريك األذرع 
لخلق قالقل المغرب في غنى عنها، أو محاولة خلق البلبلة داخل 
البرلمان بإثارة قضايا ال تهم المغاربة من قريب أو بعيد، أو 
تسخير بعض وسائل اإلعالم إلرسال رسائل مبطنة لتشويه 
سمعة الحكومة. أما الحكومة يجب عليها أن تنتقل إلى السرعة 
القصوى في تنفيد ما وعدت به الشعب الذي صوت لها، وأن 
تخرج هي األخرى من دائرة الحسابات الضيقة قبل أن تخرج 
األمور من بين يديها، فالشعب يريد... حكومة قوية بصالحيات 
واسعة، ويريد معارضة بناءة تؤازر الحكومة إن أحسنت وتقف 
مغامرة مجهولة  يريد  ال  الشعب  أس��اءت.  إن  بالمرصاد  لها 

العواقب بمستقبله.

احلكومة املغرية.. سيناريو 
اإلسقاط وسيناريو البقاء

اإلشهار في الشعر العري 
  من خالل اطالعنا على ديوان الشعر العربي نجد 
مجموعة من الشعراء كانوا يقومون بدور اإلعالن واإلشهار 
في قصائدهم الشعرية، حيث كانوا يقومون بحفظ تاريخ 
العرب وبتدوين الحوادث واألخبار واأليام، وكذا األشخاص 
واألدوات والبضائع ذات األهمية والقيمة، وتكون ذات مغزى 
في  قصائد  فينظمون  الشعراء  باهتمام  فتأخذ  ومعنى، 
موضوعها، ويبرزون أحسن وأجمل مما جاء فيه بكل دقة 
وجمال، ويتفننون في الوصف والرسم والتصوير لموضوع 
القصيدة، مع االحتفاظ بكل عناصرها، حتى يبدو للقارئ 
لها  فيضمنون  الشاعر،  يقوله  ما  يرى  أنه  المستمع  أو 

الذيوع واالنتشار وإشاعتها بين الناس. 
وبذلك تشيع تلك القصائد بين الناس من المستمعين 
ومن القراء، وتثير انتباه الجميع، فيهتم بها كل من علم 
بها أو سمع عنها، فيكون الشعراء قد قاموا بدور اإلشهار 
التجاري بالمفهوم المعروف في وقتنا الحاضر، الذي يعتمد 
على اإلعالن في وسائل اإلعالم العامة، كاإلذاعة والصحف 
والمجالت وما أشبهها. وإني في موضوعي هذا المتواضع، 
سأسرد قصيدتين استطعت االهتداء إليهما، مما يزخر به 
ديوان العرب من شعر، ألضرب بهما مثال، وهي قصيدة 
لألعشى األكبر وأخرى لمسكين الدارمي. األعشى األكبر 
)توفي سنة 7ه� /629م( هو أبو بصير ميمون بن قيس 
البكري، لقب باألعشى أي األعمى أو من قل بصره، وسمي 
»صناجة العرب« ألنه كان يتغنى بشعره بالصنج وهي آلة 
للطرب. عاش في العصر الجاهلي وبداية العصر اإلسالمي، 
له ديوان كبير، جل قصائده تدور حول المدح، ونظم في 
الهجاء والغزل ووصف الخمر، وتعد قصيدته »ودع هريرة« 

من المعلقات ومن أشهر شعره، يقول في مطلعها : 
ودع هريرة، إن الركب مرتحــــــل

وهل تطيق وداعا أيها الرجــــل
غراء، فرعاء، مصقول عوارضها

تمشي الهوينى كما يمشي الوجى الوحل

جاء في قصة األعشى مع المحلق الكالبي، ما يلي )كان 
األعشى يوافي سوق عكاظ في كل سنة، وكان المحلق 
من  يمنعك  ما  إم��رأت��ه:  له  فقالت  مملقا،  مئناثا  الكالبي 
التعرض لهذا الشاعر، فما رأيت أحدا اقتطعه إلى نفسه 
إال أكسبه خيرا. قال: ويحك ما عندي إال ناقتي. قالت: الله 
يخلفها عليك. فتلقاه قبل أن يسبقه إليه أحد، وابنه يقوده، 
غلبنا على  الذي  فقال األعشى: من هذا  الخطام.  فأخذ 
خطامنا؟. قال: المحلق. قال: شريف كريم. ثم سلمه إليه، 
فأناخه، فنحر له ناقته وكشط له عن سنامها وكبدها ثم 
سقاه خمرا، وأحاطت به بناته يخدمنه ويمسحنه. فقال: 
ما هذه الجواري حولي؟. فقال بنات أخيك وهن ثمان. فلما 
رحل من عنده، ووافى سوق عكاظ، جعل ينشد قصيدته 
في مدحه. فسلم عليه المحلق، فقال له األعشى: مرحبا يا 
سيدي بسيد قومه. ونادى يا معشر العرب، هل فيكم مذكار 
يزوج ابنه إلى الشريف الكريم؟. فما قام من مقعده وفيهن 
مخطوبة إال وقد زوجها. )كتاب: أدباء العرب في الجاهلية 
وصدر اإلسالم. بطرس البستاني. الصفحة 161. الطبعة 
مدح  قصيدة  في  ج��اء  ومما  ص���ادر(.  مكتبة  الخامسة. 

المحلق :
لعمري، لقد الحت عيون كثيرة

إلى ضوء نار، في يفاع تحــرق
تشب لمقرورين يصطليانهــــــا

وبات على النار الندى والمحلق
رضيعي لبان ثدي، أم تحالفـــــــا

بأسحم داج: عوض ال نتفــــرق...
والمحلـّق هو: عبد العزى بن حنتم بن شداد بن 
ربيعة بن عبد الله بن عبيد. وهو أبو بكر بن كالب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. سمي محلقًا؛ ألن 

حصانًا له عضه في وجنته، فحلق فيه حلقة.
  عبد القادر الغزاوي

في الوقت الذي توج فيه األمريكيون 
المغاربة  احتار  السنة،  رجل  أوباما 
رجل  حكومتهم؛  رئــيــس  واخـــتـــاروا 
»ْنسانا«.. َنسينا بعد عام على تنصيب 
الفريق الذي انتظر الجميع أنه سيمر 
بهم الى الدور الثاني من التطلعات في 
مجتمعات  بين  بالفرق  اإلطاحة  أفق 
أن  نسي  التكتم،  ومجتمعات  التقدم 
دوره يتمثل في القطع مع االخفاقات 
وماضي التوافقات وانخرط في عمل 
مع  خطته  تختلف  ال  روتيني  يومي 
في  حضور  اللهم  سبقوه  مــن  خطط 
الدفاع والهجوم والملعب والمدرجات 
في آن واحد. الذين اختاروا بن كيران 
في  يومه  يمضي  موظفا  يــريــدون  ال 
التدقيق في الپارافورات ولكن يريدون 
وييسر  السبل  أحسن  يسن  مسؤوال 
الطرق ال أن يغرق وسط سيل األوراق 
والـــمـــذكـــرات والــمــراســيــم! مـــن حق 
المواطنين أن يقولوا عمن ذاع صيته 
أنه  بعدها  الحملة وضاع صوته  في 
نسيهم، ألن اإلجماع كان بحجم التعاقد، 
مع  تقطع  كبيرة،  كانت  واالنتظارات 
أسلوب الترقيع، بعد عام مر سريعا، 
سريعا جدا كان الجميع ينتظر قرارت 
شجاعة تضع البالد على سكة التنمية 

الديمقراطية  محطة  اجــتــازت  بعدما 
بنجاح. ما الذي يمنع رئيس الحكومة 
من التقرب أكثر من كل شرائح المجتمع 
عن طريق تنويع قنواته اإلعالمية؟ بدل 
بشروط  البئيستين  القناتين  اثــقــال 
وتحمالت تزيد من هروب المشاهدين 
إلى محطات كانت في األمس القريب 
تبث من سراديب المخابرات لتصبح 
اآلن مضرب المثل في التعددية. ماذا 
هذه  تولي  فترة  عن  لألبناء  سيدٌرس 
الحكومة مسؤولية تدبير الشأن العام، 
كيف سيختصر أستاذ التاريخ  حقبة 
بن كيران إذا لم يتخذ قرارت شجاعة 
كان  لقد  الذاكرة،  في  موشومة  تبقى 
نصح  عندما  حكيما  الفاسي  عباس 
اتباعه عقب تسليمه مفاتيح الحزب بأن 
مليئة  االدارة  ألن  سياسيين  يكونوا 
من  ينتظرون  ال  المغاربة  بالخبراء.. 
وزيرهم أن يتبجح بكون ميزانيته قد 
حظيت بموافقة الغرفة الثانية بالقدر 
يـــريـــدون مــنــه أن يــشــرح لهم  الــــذي 
الغرفة  هذه  وجود  بالتفصيل جدوى 
»رجل  كيران  بن  توج  من  باألساس!! 
توجهات  مــنــه  ينتظر  كـــان  ــســانــا«  ْن
استراتيجية منسجمة مع طموحه ال 
قرارات ادارية تعبث بالواقع وتكسر 

األمل في تغيير حقيقي. 
ستمر هذه السنة سريعة كسابقتها، 
سنرى فيها بن كيران في كل مكان، في 
وفي  والمسجد  والــمــدرســة  الملعب 
مهرجان  في  نــراه  لن  ولكن  البرلمان 
أن  يقول  سنسمعه  بمراكش،  الفيلم 
ندير  بغيتوني  و»آش  عميق  الشرخ 
سينضبط  كرهت«  أنــا  و«واش  ليكم« 

فيالقه  ويجيش  التشريعي  لمخططه 
سنسمع  إلنــجــازاتــه،  للدعاية  الــبــارة 
باهتمام كالمه في شهرياته الشهيرة 
التي ربما ستعرض على سيديات في 
فيلم  بها  لنعوض  نقتنيها  درب غلف 
الــســهــرة قــبــل أن نــنــام ونــحــلــم بغد 

أفضل.
الحسين العيساتي

ن كيران : رجل نْسانا  !!

يوميات فنان

إن ما يتعرض له أئمة المساجد من جميع المشاكل 
الصعبة، ال حماية لهم وال قانون يراعيهم، ولكن ال 
حياة لمن تنادي، فوزارة األوقاف والمجلس العلمي 
األعلى صامتون عن هذه الشريحة، وأئمة المساجد 
هم أهل الله وخاصته: »قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أشرف أمتي حملة القرآن. فكل الوزارات عندهم 
أئمة  نحو  عشوائية  فهي  األوق���اف  وزارة  إال  نظام 
المساجد الذين ليس لهم نظام في عملهم وال حماية 
ف��وزارة األوقاف  تحميهم وال أجرة قارة وال تقاعد، 
أضاعت حقوق أئمة المساجد ومنحت لهم منحة هزيلة 

جدا ال تسمن وال تغني من جوع رغم أنها وزارة غنية 
جدا. يجب على ال��وزارة أن تسرع لتسوية أوضاع 
ق��ان��ون��ا يحميهم مما  ت��ص��در  ب���أن  ال��م��س��اج��د  أئ��م��ة 
يتعرضون له ونظاما في خدمتهم لكي ال يتدخل أحد 
في شؤونهم ومسؤولياتهم النبيلة. إن أئمة المساجد 
الترسيم  في  تصنفهم  أن  األوق��اف  وزارة  يطالبون 
لجميع الوظائف في القطاعات فلهم الحق في ذلك، 
ألنهم مشردون وال أحد يتكلم عنهم في البرلمان وال 

أحد يحاورهم.
جمعية أئمة المساجد بالمغرب

معاناة أئمة املساجد مع وزارة التوفيق

يونس كحال
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15نفحات من سيرة الذات

بقلـم:
حسن الجندي

إن الذي زادنا يقينا في رواية 
»إناء احلليب« الذي آخى به 
والدي  بني  النظيفي  الشيخ 
ذل��ك املشهد  بيته، هو  وأه��ل 
عندما  ال����رائ����ع،  ال��ع��ج��ي��ب 

أصيب الوالد بوعكة صحية مفاجئة، ظنها اجلميع 
خفيفة ولكنها لم تكن كذلك، فقد أفقدته القدرة حتى 
طالبا  بالبكاء  يجهش  وال���دي  ب��دأ  ال��وق��وف.  على 
زيارة  م��ن  يتمكن  ك��ي  املستحيل  فعل  و  املساعدة 
إال  يفارقه  يكن  لم  ال��ذي  وشيخه  وق��دوت��ه،  حبيبه، 

سويعات قليلة.
عندما يئس الوالد من محاوالت الوقوف على رجليه، 
توجد  حيث  ُقبتها  إل��ى  تصعد  أن  ل��ل��وال��دة  همس 
صندوقا  تخرج  أن  منها  وطلب  الكبرى،  خزانته 
متر.  نصف  حوالي  وعمقه  متر،  من  عرضه  يقرب 
فأشار الوالد رحمه الله على لاّلرقية أمي أن تفتحه، 
ففعلت. كان الصندوق ممتلئا باألوراق املالية املرتبة 
بعناية، ورمبا تعمد الوالد أن تفتح أمي الصندوق 
وهو  شهودا  احلاضرين  من  ليتخذ  اجلميع  أم��ام 
ال��وف��ي  األم���ني. ث��م رف��ع صوته ق��ائ��ال: »ه��ذه أمانة 
في  بقفلها، واربطي  إغالقها  أعيدي  الفقيه.  سيدنا 
ولترافقك  »قيطانا«  ناعما  قويا  خيطا  املفتاح  ثقب 
-الذي  الصانع  وأحمد  الثانية-  زوجته   - رق��وش 
كفله منذ صباه- وعبد الله -أخي األكبر- واطلبوا 
أمانة  حتملون  أنكم  بّلغوه  ثم  ال��دخ��ول،  في  اإلذن 
مني، وأنني أسأله الدعاء، والسماح، واشرحوا له 
مفتاح  ُتعلقي  أن  رقية  يا  وعليك  وعجزي،  حالتي 
ذلك الصندوق في مربط قميصه »الركابية« احمليطة 
السيد  ل��ك  يقول  مسموع:  بصوت  وك���رري  بعنقه، 

حلسن : »أسيدنا هذه األمانة ديالك«
فعلت والدتي كما ُأمرت، وملا قالت له »أسيدنا هذه 
يا حلسن..  »الله  ي��ردد  الشيخ  ب��دأ  دي��ال��ك«،  األمانة 
آش  ع��رف  شكون  حلسن  يا  الله  حترقني..  بغيتي 
والدي  وإل��ى  املنزل  إل��ى  الوفد  ع��اد  وبينك«.  بيني 
ك��ان حزنه على ع��دم رؤي��ة شيخه، أعظم من  ال��ذي 
حزنه على عّلة جسمه. في منتصف ليلة ذلك اليوم 
نفسه، أفزعنا طرَق عنيف باخلرصة احلديدية التي 
الفقيه  الباب  العتيق. فتح  املنزل  تعلو خوخة باب 
في  يسكن  مايزال  كان  الذي  املتوكي  محماد  السي 
حيث  الرئيسي،  الباب  على  املشرفة  الدويرية  تلك 
بعد  حتى  املقرر،  احل��زب  لقراءة  باجللوس  يلزمنا 
الباب  فتح  أن  وبعد  احلسنية.  باملدرسة  التحاقنا 
الرئيسي، بدأ يطرق الباب الفاصل بني صحن الدار 
و»أعگومي«. فانطلق األخ عبد الله يستطلع اخلبر، 
احماد،  السي  النظيفي  الشيخ  اب��ن  أم��ام  ب��ه  ف��إذا 
وم����ؤذن ال���زاوي���ة ال��رس��م��ي ال��س��ي م��ب��ارك صاحب 
في  الشيخ  مأموُم  وكذلك  الشهيرة،  اللطيفة  اللكنة 
الزاوية ومالزمها، السيد اجلياللي الذي كان يحمل 
ذلك الصندوق السالف ذكره. دخل اجلميع للسالم 
على ال��وال��د، ث��م وض��ع��وا ال��ص��ن��دوق أم��ام��ه، فقال 
السي احماد: »إن سيدنا يدعو لك بالشفاء ويرجوك 
ي��ذق طعم  لم  فإنه  األم��ور كما كانت عليه،  ت��دع  أن 
هذا  بسبب  ليلته،  طيلة  وجيزة  للحظة  ولو  النوم 
الصندوق«. أجهش الوالد مرة أخرى بالبكاء وهو 
يصارع مرضه صائحا: »الله يجازيكم بخير أرجعوا 
هنا حترقني«.  تخليوها  واش  أبدا  أمانته  لسيدنا 
الدامعة  بعيونه  واستعطافه  الوالد  إحلاح  وحتت 
وهم  الّرسل  انصرف  اخلاشعة،  صوته  حشرجة  و 

يحملون صندوق األمانة. 
أباهم  ي��رددون أن  الفقيه  أبناء  أن  سمعنا بعد ذلك 
السي حلسن  عليه  أمتن  قد  كان  ال��ذي  الكنز  تسلم 
احلجام. كما سمعنا أنه قّسم ذلك على أبنائه وبناته 
والله يعلم بخفايا األمور. أما أنا فُأشهد الله أنني 
أوراق  م��ن  فيها  ترتب  وم��ا  الصندوقة  تلك  رأي��ت 
زهد  في  بها  يتقاذفان  احلبيبان  والرفيقان  مالية، 
رائ��ع وغريب عشناه مع  ص��ادق. وه��و فعال مشهد 
مشهد آخر أغرب منه؛ سأبدأ به احلصة القادمة إن 

شاء الله.

األمانة 

األخالق هدي واستقامة، وعبادة وتقوى، 
للمؤمن  امل��وج��ه  وذك���ر واع��ت��ب��ار وه��ي نعم 
له  واملعني  القومي،  الطريق  إلى  له  والهادي 
على  فاعمل  وامل��ب��رات  اخل��ي��رات  فعل  على 
التخلق بأخالق الله، والتزم هدي الله تكن 

من الفائزين.

املجتمع  في  املسلمني  بني  العالقة 

ومحبة،  أخ�����وة  ع���الق���ة  اإلس����الم����ي 
ومواساة،  وعطف  وتكاثف  وتضامن 
إذا اشتكى منه  الواحد  فهم كاجلسد 
عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر 
واحلمى فلنلتزم هذا التوجيه النبوي 
واستقراره،  احت��اده  ملجتمعنا  ليعود 

ونفوز بالرضا والقبول.
د.يوسف الكتاني

إشراقات إالهية

في إحدى املناطق 
أثارني دخان باسق

وجذبني ريحه الرائق
وبلهفة العاشق
وخطى الواثق

دنوت من الطارق
فإذا هي النقانق

بعضها عالق
وبعضها على احلارق
يشويها عامل حانق..

وأقولها والواقع صادق
فكم من حيوان ناطق

وكم من بهيم نافق
وكم من اللقالق

صنعوا منهم النقانق
ولم يكترثوا للخالق

إنهم الزناديق !!

الزناديق
الكالم الموزون

>  أبو أزهار )الرباط(

أن  الوهاب  الفنانة املصرية شيرين عبد  رفضت 
إسوة  حياتها،  ي��روي سيرة  مسلسل  تقدمي  يتم 
بعدد من الفنانني والنجوم العمالقة، وأكدت في 
حوار تلفزيوني أنه في حال تقدمي مسلسل عن 
حياتها، فإنها ترشح نفسها ألداء دور البطولة، 

ألن ما حصل في املسلسل الذي روى سيرة حياة 
حسب قولها –  عبد احلليم حافظ من تشويه – 
احلليم  عبد  وأن  فاشال،  كان  املسلسل  أن  أثبت 
حافظ لو كان الزال على قيد احلياة العتزل الغناء 

بعد مشاهدته لهذا املسلسل.

  الرباط. األسبوع

األستاذة  املغربية،  الباحثة  أجنزت 
بهيجة سيمو، ما عجز عن إجنازه أولئك 
الذين حضنوا على الوثائق امللكية في 
ط��وي��ل��ة، وكشفت في  رف��وف��ه��ا س��ن��وات 
بعنوان:  أج��زاء،  ثالثة  من  كتاب ضخم 
الوثائق  خالل  من  املغربية  »الصحراء 
كلها  تثبت  التي  الوثائق  عن  امللكية«، 
وسائل تعامل سالطني املغرب، مع إقليم 

الصحراء، انطالقا من سنة 978 ميالدية، 
الباحث  كتب  حينما  سنة  أل��ف  م��ن  أك��ث��ر 

املغربية  الصحراء  أن  البغدادي،  حوقل  ابن 
ذلك ومن عهد  قبل  إقليم سوس.  هي جزء، من 

الفتوحات اإلسالمية إلى املرابطني إلى املوحدين 
والعلويني،  والسعديني  والوطاسيني  املرينيني  إلى 

لكل عهد وثائقه، ومراسالته، لكي ال تترك 
الوثائق  مديرة  اليوم،  هي  التي  الباحثة 
قيمتها  لها  وثائق  على  أي حجر  امللكية، 
ولقد  السياسية  وأهميتها  التاريخية، 
الثالثة  أجزائها  بداية  الباحثة في  ذكرت 
الضخمة مبا كتبه الباحث الفرنسي بيير 
م��ارت��ن، ص��اح��ب ك��ت��اب أرب��ع��ة ق���رون في 
له  تاريخ الصحراء واملغرب، والذي كان 
ح��ظ االط���الع على ه��ذه ال��وث��ائ��ق، وألف 
كتابا يعتبر أكبر املراجع التاريخية عن 

صحراوية املغرب.
تصوروا وثيقة يكتب فيها السلطان 
موالي حفيظ إلى عامله على طرفاية، أن 
يتوجه للبحث في مصير سفينة فرنسية 
جنحت بشاطئ صحراوي، فكتب سفير 

إلى  خارجية ف��رن��س��ا  وزير 
امل���������غ���������رب 

عن  ل��ه  ليبحث  ال��ك��ب��اص، 
مصير هذه السفينة.

أحمد  م����ن  ورس�����ال�����ة 
ال��ه��ي��ب��ة، اب���ن ال��ش��ي��خ ماء 
يخبر  وال��������ذي  ال���ع���ي���ن���ني 
ال��س��ل��ط��ان ب��أن��ه ب��ع��ث لهم 
مرسوال خاصا ليبلغه رسالة 
للحيطة  م����راع����اة  ش��ف��وي��ة 
مديرة  أن  أك���ي���د  واحل������ذر. 
ستنشر  امل��ل��ك��ي��ة،  ال��وث��ائ��ق 
وثائق  ع��ن  مستقبال  الكثير 
أخرى يرجع إليها الفضل في 
لعهد  جت���اوزا  عنها  الكشف 
كانت فيه الوثائق، أسرارا ال 

يطلع عليها أحد. 

الوثائق الملكية 
تكذب العجز المغربي

»قلوب 
دافئة« تزور 

المحاصرين بالثلوج في أنفكو
نبيلة  وطنية  م��ب��ادرة  نهج  إط��ار  دافئة«، وفي  شعار »قلوب  حت��ت 

العمومية  امل��درس��ة  أط��ف��ال  ب��ني  والتضامن  املواطنة  قيم  لترسيخ  تسعى 
القاتل  الصقيع  وط��أة  تعيش حتت  التي  أنفكو  قرية  العزلة عن  فك  أفق  في 
2013 من حي شماعو بسال  يناير   12 الثلوج. تنطلق يوم السبت  وحصار 
بالتنسيق مع  أنفكو  إلى قرية  النبيلة  قافلة منظمة من طرف جمعية األه��داف 
قسم العمل االجتماعي لعمالة ميدلت محملة مبساعدات عينية متنوعة لفائدة 
أطفال مجموعة مدارس أنفكو. وسيرافق هذه القافلة التضامنية أيضا فنانون 
معهم  املغاربة  بأن  وذويهم  األطفال  هؤالء  لتحسيس  مغاربة  وصحافيون 
يؤطرها  اإلط��ار  ه��ذا  في  أنشطة  وال��ض��راء. حيث ستنظم  السراء  في 

الفنان املسرحي عبد الناجي ميراني وأنور اجلندي باإلضافة إلى 
رائد األغنية املغربية االستاد عبد الواحد التيطواني ومحمد 

الغاوي ومختلف الفعاليات املشاركة إلى جانب أطفال 
القافلة من أناشيد وأشعار لالنصهار في عالم 

الطفولة املليئ بالبهجة. 

صدر العدد العاشر من دورية »صدى 
جل��ن��ة ال���ق���دس«، ال����ذي ت��ص��دره��ا وكالة 
ال��ش��ري��ف. ويتضمن  ال��ق��دس  ب��ي��ت م���ال 
صاحب  مل��ب��ادرات  متابعة  اجلديد  العدد 
رئيس  ال���س���ادس،  محمد  امل��ل��ك  اجل��الل��ة 
بحماية  ال��ص��ل��ة  ذات  ال����ق����دس،  جل��ن��ة 
القدس الشريف، واحلفاظ على موروثها 

الديني واحلضاري ودعم صمود سكانها 
لبعض  رص���دا  ي��ق��دم  كما  أرض��ه��م.  على 
التحديات التي تواجهها املدينة املقدسة، 
ويخصص حيزا مهما لتقدمي مناذج من 
املشاريع االجتماعية التي تنفذها الوكالة 
في القدس، مبا يعود باألثر امللموس على 

حياة املقدسيني.

شيرين: لو كان عبد الحليم حافظ 
حيا العتزل الفن

الباحث  اختار  ملاذا  نفهم 
فاطمة  السيدة  زروق،  محمد 
ال���زه���راء م���اء ال��ع��ي��ن��ني، من 
في  نساء  عشرة  أحسن  بني 

املغرب لسنة 2012.
ماء  ال�����زه�����راء  ف���اط���م���ة 
ال��ع��ي��ن��ني، ه��ي ع��ض��و املكتب 
املغربية  للمنظمة  ال��وط��ن��ي 
حلقوق اإلنسان، وبهذه الصفة 
حلضور  ال��ع��راق،  إل��ى  توجهت 
لدعوة  إس���رائ���ي���ل���ي���ة  اس���ت���ج���اب���ة 
اجلمعية املغربية بإطالق سراح هذا 
ال��ش��اب ال��ع��راق��ي ال���ذي ق��ض��ى سنوات 

طويلة في األسر اإلسرائيلي.
ابنة  هي  العينني  م��اء  ال��زه��راء  فاطمة 
ماء  األستاذ  للقضاء  العليا  عضو احملكمة 

العينني، ماء العينني.

يتبع
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الفنان  إنفصال  منذ 
التونسي صابر الرباعي 
وإرتباطه  زوج���ت���ه،  ع��ن 
أخرى،  تونسّية  بفتاة 
ُيبعد أخبار حياته  وهو 
اخل���اص���ة ع���ن اإلع����ام 
وعن عدسات املصّورين، 
ولكّن حضور »إخاص« 
معه إلى احللقة األخيرة 
من The Voice- أحلى 
إلى  وجلوسها  ص��وت، 
ج��ان��ب ك��ول��ي��ت زوج���ة 
ع�����اص�����ي احل�����ان�����ي، 
إلى  امل����وض����وع  أع�����اد 

الواجهة.
إصطحب  الرباعي 

خطيبته إلى حفل ليلة رأس السنة الذي أحياه 
املصّورين  عدسات  رصدتها  وقد  بيروت،  في 
وإلتقطوا لها الصور التي إنتشرت عبر مواقع 
إرتبطت  »س��ّي��دت��ي«،  مجّلة  فحسب  اإلنترنت. 

بعدما  بصابر  إخاص 
مّتت خطوبتهما وكتب 
كتابهما شرعًا دون أن 
ت��ن��ت��ق��ل ب��ع��د إل���ى بيت 
ال��زوج��ي��ة، وت���روي أّنه 
في إح��دى امل��ّرات تقّدم 
طالبًا  م��ن��ه��ا  ال��رب��اع��ي 
لكّنها  إل��ي��ه��ا،  ال��ت��ع��رف 
إليه  ال��ت��ع��رف  خ��ش��ي��ت 
غير  أّنه  منها  ظّنًا  أكثر 
جّدي ولكن عندما عرفت 
حقيقة مشاعره جتاهها 
وافقت على اإلرتباط به.

ومعلوم أن إخاص، 
ك���ان���ت ت��ع��م��ل ف���ي أحد 
امل��ط��ارات، وق��د إنتشرت 
الذي  الغذاء  عديدة خال  ولصابر ص��ورًا  لها 
من  ع��دد  وحضره  بعلبك  في  شرفه  على  أقيم 
الصلة  موضوع  نفي  آن��ذاك  ومّت  الفن،  جن��وم 

بينهما.

املاضي،  االث���ن���ن  ي����وم  م��ن��ذ 
تشهد  اللبنانية  واألراض����ي 
غزيرة،  وأمطار  ثلوج  هطول 
منذ  مثيلها  لبنان  تشهد  ل��م 
أي  لم تسلم  ع��ام، حيث   100

العاصفة،  ه���ول  م��ن  منطقة 
األمر الذي تسبب في خسائر 
يواجهه  م���ا  وأم�����ام  ك��ث��ي��رة. 
الكارثة  ه��ذه  م��ن  امل��واط��ن��ون 
رواد  نشاط  تزايد  الطبيعية، 
االجتماعي،  التواصل  شبكة 
التعبير  إل��ى  الفنانون  وعمد 

عن آرائهم فيما يحصل.
وجاءت أغلب التغريدات التي 
كتبوها على »تويتر« سطحية 
حملبيهم  متنياتهم  ع��ن  تعبر 
على  واحل���ذر  احليطة  ب��أخ��ذ 
سفراء  بعضهم  أن  من  الرغم 
ل��ل��ن��واي��ا احل��س��ن��ة، ك��م��ا يقع 
على عاتقهم جميعا العمل في 
سبيل مساعدة الناس أو على 
باعتبارهم  أزره���م  ش��د  األق��ل 
فيما  امل���ج���ت���م���ع،  ف����ي  ق������دوة 
مت��اي��ز ال��ف��ن��ان راغ����ب عامة 
رسائل  ��ًه��ا  م��وِجّ اجلميع  ع��ن 
أوال  ب��اإلن��س��ان��ي��ة  إت��ص��ف��ت 

والسياسية ثانيا.
وع�����ب�����ر راغ���������ب م������ن خ����ال 
ت��غ��ري��دات��ه ع��ل��ى ت��وي��ت��ر عن 
املعروف  وهو  الصريح،  رأيه 
ع��ن��ه وض���وح���ه وك���ت���ب: »في 
واملاطر،  العاصف  اجلو  هذا 
ه��ن��اك ن���اس م��ات��وا م��ن املاء 
امل��اء وهذه  ون��اس ال تصلهم 
من عجائب الدنيا، ويأتي ذلك 
الضرائب  كل  من  الرغم  على 
اَلّتي يأخذوها منا«، وذلك في 
إل��ى ضحايا  واضحة  إش��ارة 
العاصفة واألمطار اَلّتي غمرت 

األرض  وس�����وت  �����وارع  ال�����َشّ
إنقطاع  مقابل  في  بالسماء، 
املنازل  من  العديد  عن  املياه 
الرغم  على  السنة،  مدار  على 
من الضرائب املفروضة واَلّتي 
منها  اإلستفادة  املفترض  من 

ألعمال التنمية واإلمناء.
النازحن  كل  راغب  ر  تذَكّ كما 
ذنب  عن  وتساءل  السورين، 
األطفال  وخ��ص��وًص��ا  أول��ئ��ك 
وأين  يحصل  فيما  ��س��اء  وال��ِنّ

لج. سيحتمون من البرد والَثّ
انة ميريام فارس فقد  ا الفَنّ أَمّ
طلبت من معجبيها أّنْ يأخذوا 
احليطة واحل��ذر في ظ��ِلّ هذه 

وأضافت  العاصفة،  األج��واء 
���ك���ات  مم����ازح����ة م����ن ج����و ال���ِنّ
ان��ت��ش��رت ع��ل��ى مواقع  ���ت���ي  اَلّ
واصل: »هذه نعمة من الله،  الَتّ
ة طايفة في كِلّ لبنان  ل مَرّ ألَوّ

ة طوائف«. وليس عَدّ
انة إليسا  هت الفَنّ في حن توَجّ
عليهم  ��ت  ومت��َنّ يها  محِبّ إل��ى 
تنقاتهم،  ف���ي  ي���ح���ذروا  أّنْ 
��ه��ا أل��غ��ت كَلّ  م��ش��ي��رة إل���ى أَنّ
في  تبقى  أن  على  مشاريعها 
انة  الفَنّ فعلت  وكذلك  البيت. 
هيفاء وهبي اَلّتي أشارت إلى 
هذه  خ��ال  املنزل  في  بقائها 
انة  الفَنّ رأت  فيما  العاصفة. 

قس  الَطّ أَنّ  ع��ج��رم  ن��ان��س��ي 
املنزل  ف���ي  ل��ل��ب��ق��اء  م��ن��اس��ب 
ط��وال ال��ي��وم، داع��ي��ة اجلميع 
انة  رت الفَنّ إلى احلذر. فيما عَبّ
لهذا  الزغبي عن كرهها  نوال 
في  البقاء  لت  وفَضّ قس،  الَطّ
املنزل بسبب إغاق كِلّ الطرق 

ياضة. وممارسة الِرّ
على  ��ة  ��اع��رَيّ ال��َشّ ��ت  ح��َلّ بينما 
لم  ��ت��ي  اَلّ ك��رم  انة جن��وى  الفَنّ
لج  الَثّ بياض  من  أشرف  جتد 
تساقطه  ��ل  ت��ت��أَمّ بقيت  ال���ذي 
من نافذة منزلها قائلة: »كيف 
بجوار  ج��ال��س��ة  أن����ا  أن������ام؟ 

لج يغزل غزاًل«. اك والَثّ الشَبّ

ق����ررت ف��رن��س��ا م��ن��ح وس���ام���ا ف��رن��س��ي��ا رفيع 
الرومي،  ماجدة  اللبنانية  للفنانة  املستوى 
أصرت  وق��د  ال��راق��ي،  الفني  لعطائها  تقديرا 
االحتفال  ه��ذا  يكون  أن  على  ماجدة  الفنانة 
عائلتها  أف��راد  بن  اللبنانية  األراض���ي  ف��وق 

وأصدقائها، عوض السفر إلى فرنسا.
الرومي  م��اج��دة  النجمة  ف��إن  ج��دي��ده��ا،  وع��ن 
ألبوم غنائي جديد ستطرحه  تستعد إلصدار 
املقبل، ويضم مجموعة  خال موسم الصيف 
جانب  إل��ى  وال��ش��ع��راء،  امللحنن  م��ن  كبيرة 
األغ��ن��ي��ة امل��ف��اج��أة ال��ت��ي س��ت��ك��ون ع��ب��ارة عن 

قصيدة للشاعر الراحل نزار قباني.
ويظهر أن السنة اجلديدة 2013 ستكون حافلة 
تستهلها  إذ  ماجدة،  للمطربة  الفني  بالنشاط 
بحفل غنائي ضخم حتييه يومه اخلميس في 
بالدوحة،  املكشوف  امل��س��رح  على  قطر  دول��ة 
يوم  بلبنان  الفرنسية  السفارة  في  حفل  يليه 

ي��ن��اي��ر اجل�����اري، بعد   24

صندوقا  افتتحت  أن 
ي���ح���م���ل اس���م���ه���ا في 
األمم  جل���ن���ة  م���ب���ن���ى 
االقتصادية  املتحدة 
وسط  واالجتماعية 
بيروت، حيث تعرفت 

ع���ل���ى اخل���ط���وات 
تتخذها  ال���ت���ي 

للحد  املنظمة 
الفقر  م����ن 

ل����������������دى 
الشباب.

الفرنسيون يكرمون 
ماجدة الرومي

الطبعة  صدور 
نسية  لفر ا

صحفي  لكتاب: 
ملوك وثالثة 

دار  ع��������ن  ص������������درت 
ماجيالن في باريس، 
الفرنسية  ال��ط��ب��ع��ة 
مل���������ذك���������رات م����دي����ر 
مصطفى  األس���ب���وع، 
الذي صدرت  العلوي 
م���ن���ه ط���ب���ع���ت���ان في 
صحفي   : امل������غ������رب 

وثالثة ملوك.
الكتاب،  ص����در  وق����د 
ال�������������ذي ط������ب������ع ف���ي 
 ،SEPEC م��ط��ب��ع��ة 
مبقدمة كتبها مدير 
لوتيليغرام،  يومية 
الصحفي املختص في 
شؤون املغرب، هوبير 
 HUBERT كودوريي
 COUDOURIER

امل��غ��رب األستاذ  وم��ن 
الباحث، عبد الزاهد 

املنصوري.
الفرنسية  ال��ط��ب��ع��ة 
ب������دأ ت���وزي���ع���ه���ا  في 

املغرب.

اخلميس  ي��وم  األعلى،  بالرفيق  التحق 
احلاج  الله،  برحمة  املشمول  امل��اض��ي، 
ميمون بودجنان، بعد مرض عضال عن 

سن 74 عاما.
وكان الفقيد معروفا بفعل اخلير وبدماثة 
أخاقه، خصوصا بن أعضاء مؤسسة 
كان  حيث  بنصالح،  القادر  عبد  احل��اج 
إلى جانب  العام،  يشغل منصب كاتبها 

اشتغاله كنائب رئيس الهال األحمر.
الله احلاج ميمون وأسكنه فسيح  رحم 

جنانه.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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هل حقا أن نواب البرلمان كالكباش

الصحفية  قلم  الله  كسر  ال 
ال��ف��رن��س��ي��ة امل���ت���م���غ���رب���ة)...( 
حتدثت  عندما  ص���اح،  ن��ادي��ا 
البرملان،  ن���واب  ان��ش��غ��ال  ع��ن 
اهتمامهم  ب����دل  ب��امل��ي��زان��ي��ة 
التي  االق��ت��ص��ادي��ة  ب��ال��ك��ارث��ة 
ت���ه���دد امل����غ����رب، ب���ع���د ن����زول 
السنة  ف��ي  امل��غ��رب  ص�����ادرات 
في  خمسة  بنسبة  املنصرمة 
املائة، فشبهت هؤالء املنتخبني 
مقالها:  وع��ن��ون��ت  ب��األغ��ن��ام، 
 »les Moutons »ال���ك���ب���اش 
منتخبينا  ))إن  وزادت: 
ت��ص��رف��وا ك��ك��ب��اش ال��ع��ي��د حني 
ت���ب���ادل���وا ال����ت����ه����ان����ي)...( ألن 
اجلزار تأخر عن الوصول، وكان 
بشحذ  م��ش��غ��وال  ال���واق���ع  ف���ي 
سيذبحهم  ال�������ذي  ال���س���ك���ني 
 4 ع��دد  )ليكونوميست  ب��ه��ا(( 

يناير 2013(.
التي  الصحفية،  ال��ك��ات��ب��ة 
تقرأ  ل���م  ال��ك��ب��اش،  أن  ي��ظ��ه��ر 
ك��ت��ب��ت��ه)...( ه��ل ألنهم فعا  م��ا 
ك��األغ��ن��ام... أو رمب��ا ل��م يفطن 
املتشبهة  األغ��ل��ب��ي��ة  رئ���ي���س 
ك��ي��ران، ليحتج  ب��ن  ب��األغ��ن��ام، 
الصحفية،  ه��ذه  على  كعادته 
وك����أن����ه مي���س���ك ال���ع���ص���ا من 
تصرف  وي��ت��ص��رف  ال���وس���ط.. 
النبي موسى، الذي ملا سئل عن 
أجاب:  بيده،  التي  العصا  تلك 
عليها  أت����وك����أ  ع����ص����اي  »ه�����ي 
غنمي)...(  ع��ل��ى  ب��ه��ا  وأه����ش 
ولي فيها مآرب أخرى« )سورة 
موسى  غ���ن���م  ل��ي��ل��ت��ق��ي  ط������ه(، 
ولتبقى  ك���ي���ران  ب���ن  غ��ن��م  م���ع 
الصحفية  بيد  احلكمة،  عصا 
سياق  في  أش��رت  التي  ناديا، 
من  أخطر  هو  ما  إلى  حديثها 
وتدهور  ال��ن��واب،  غ��ن��م��ي��ة)...( 
فكتبت  االق��ت��ص��ادي��ة،  احل��ال��ة 
ف��ي��م��ا ب���ني ال���س���ط���ور، م���ا هو 
أبعد مما في السطور، وقالت: 
))ك����ان ع��ل��ى ال����رب����اط)...( أن 
وتشكل  العام،  االستنفار  تعلن 
وحتضر  االس���ت���ع���ج���ال،  جل����ان 
لوحة القيادة، وكل ما يتطلبه 
ال��وض��ع م��ن حت��رك��ات(( )نفس 

املصدر(.
تفسير  م���ن  زادت  وإمن����ا 
الذي  خطورة دور اجل��زار)...( 
بأن  فقالت  األغ���ن���ام)...(  أمهل 
املصيبة، هي أنه، ال النواب وال 

سيدفعون  امل��ع��ارض��ة، 
امل���خ���ط���ط  ألن  ال�����ث�����م�����ن، 
على  م����رس����وم  ال���س���ي���اس���ي، 
أح��د من  أن ال يعاقب  أس��اس 
األغلبية وال املعارضة في هذه 

الباد على سوء تصرفهم.
لنا  ت���ق���ل  ل�����م  ط����ب����ع����ا..  
الصحفية، من سيدفع الثمن.. 
وت���رك���ت ال����ق����ارئ ي��ك��م��ل من 

رأسه.
كانت  إذا  م���ا  أدري  وال 
قرأت  امل��ت��م��غ��رب��ة  ال��ص��ح��ف��ي��ة 
ال���ق���رآن، ول���و ف��ع��ل��ت ل���زادت 
م��ن آي���ات ال���ق���رآن، م��ا يحرج 
املشتبهة  األغ��ل��ب��ي��ة،  رئ��ي��س 
باألغنام،  ال��ب��رمل��ان،  إط��ار  ف��ي 
ولكشفت أنه أخطر من اخلطر 
االق��ت��ص��ادي، أن األغ��ن��ام، هي 
فصيلة من املخلوقات التي قال 
الدواب  شر  ))إن  القرآن:  عنها 
البكم((  ال���ص���م  ال����ل����ه،  ع���ن���د 

)املائدة(.
استعاذ القرآن إذن، وتشاءم، 
من هؤالء احلواريني)...( الذين 
))هل  عيسى:  للرسول  قالوا 
علينا  ينزل  أن  ربك  يستطيع 
))وقالوا  السماء((  من  مائدة 
وتطمئن  منها  ن��أك��ل  أن  ن��ري��د 

قلوبنا(( )سورة املائدة(.
بهم،  األم������ر  ت��ع��ل��ق  ول�����و 
وخرجوا عن صممهم وبكمهم، 
البرملان،  مب��ي��زان��ي��ة  الك��ت��ف��وا 
ول��ي��أك��ل ال��ش��ع��ب ال���ت���ن.. إن 
وج�������ده، خ���ص���وص���ا ب���ع���د أن 
القمح  ب��س��ع��ر  ال��ت��ن،  أص��ب��ح 

هذه األيام.
هذا  يوم صدور  نسمع  ألم 
املقال، عند انتهاء هؤالء الناس، 
اخلمائلية،  االح���ت���ف���االت  م���ن 
احلكومة  أن  ال��س��ن��ة،  ب����رأس 
أعلنت  تونس،  في  اإلسامية 
يوم بداية السنة اجلديدة، أنه 
أجور  به  تدفع  ما  لها  يبق  لم 
املوظفني، وأضافت، يا للهول، 
ممتلكات  بيع  ينتظرون  إنهم 
علي،  ب���ن  ال��س��اب��ق  ال��رئ��ي��س 
في  ال��ت��وازن  بعض  ليحدثوا 

امليزانية.
قاله  ال��ذي  املثل  ك��ان  وإذا 
إذا  األجداد، ينصحنا بقولهم: 
رأي���ت حل��ي��ة ص��اح��ب��ك حتلق، 

فبلل حليتك، فإننا نحن أيضا 
في املغرب، على أبواب الكارثة 

االقتصادية.
إلى  التشاؤم،  بنا  يذهب  ال 
ق��ال��ه أح���د صحابة  ق����راءة م��ا 
الرسول صلى الله عليه وسلم، 
))ك��ان عصمة بن  املغرب:  عن 
الصحابة  م��ن  ال��ه��وزن��ي،  قيس 
املشرق،  فتنة  من  بالله  يتعوذ 

املغرب،  فقيل له: فكيف فتنة 
قال: تلك أعظم وأعظم، وكان 
ف���ي ص��ات��ه ي��ت��ع��وذ م���ن فتنة 
األوابد،  قيد  )كتاب  امل��غ��رب(( 

محمد الناصر الكتاني(.
ال����رب����اط،  م���س���ؤول���ي���ة  إن 
التي  األزم�������ة  م���واج���ه���ة  ف����ي 
إذا  س��ن��واج��ه��ه��ا، خ��ص��وص��ا 
املقاصة،  ص��ن��دوق  إل��غ��اء  مت 
ثمن  يدفعون  ال��ن��اس  وأص��ب��ح 
بقيمتها  األس���اس���ي���ة  امل������واد 
احل���ق���ي���ق���ي���ة، ف���ق���د ق�����ال أح���د 
إلغاء  إن  امل��ع��ل��ق��ني  احل��ك��م��اء 

سيكون  امل���ق���اص���ة  ص����ن����دوق 
ال���ق���رار ال����ذي س��ي��ن��ت��ه��ي معه 
ب��ل سيكون  امل��غ��رب��ي،  ال��ن��ظ��ام 
الضربة القاضية، ألن صندوق 
املقاصة، أقيم في اليوم األول، 
من طرف امللك احلسن الثاني، 
الشعبية،  ال��غ��ض��ب��ة  ل��ت��وق��ي��ف 
تعود  أن  ن��ن��ت��ظ��ر  ال  ف��ك��ي��ف 
ألغي  ما  إذا  الشعبية  الغضبة 

صندوق املقاصة.
احلاليني  ال�������وزراء  ع��ل��ى 
العدالة  حل��ك��وم��ة  ال��ت��اب��ع��ني 
الوزير  وخ��اص��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة، 
أن  ب��االق��ت��ص��اد  امل��ك��ل��ف  منهم 
يراجع الظروف التي نزل فيها 
صندوق املقاصة قبل أن ينصح 
ملجرد  ألغاه  إذا  ألنه  بإلغائه، 
سيعرض  ف��إن��ه  رأس،  ض��رب��ة 
مع  هو  ويذهب  للفتنة  الباد 

احلكومة، وتبقى الفتنة.
ورح���م ال��ل��ه امل��ل��ك احلسن 
الثاني، الذي كان من قصره في 
األزمات،  يسابق   )...( الرباط 
واالقتصادية،  ال��س��ي��اس��ي��ة 
واحدا  أزم��ة،  كل  على  ويسلط 
م���ن م��س��ت��ش��اري��ه، ك���ل واح���د 
مجال،  ف��ي  متخصص  منهم 
والرؤساء،  امللوك  إلى  يرسله 
ومعك  إال  ترجع  ال  ل��ه:  ويقول 

ما أرسلت من أجله.
استفحلت  وع��ن��دم��ا  م���رة 
املغرب،  ف���ي  امل��ال��ي��ة  األزم�����ة 
أرس�����ل م��س��ت��ش��اره امل���رح���وم 
امللك  إل����ى  ب���ن���س���ودة،  أح���م���د 
ال��س��ع��ودي ف��ي��ص��ل، ول���م تكن 
املرة األولى، ورمبا أظهر امللك 
هذا  من  التبرم  بعض  فيصل 
فقال  للمغرب،  املتكرر  ال��دع��م 
لم  إن��ي  ب��ن��س��ودة،  للمستشار 
أرف����ض ل��ك ط��ل��ب��ا، ول��ك��ن هذه 
الوقت،  ب��ع��ض  أمهلني  امل���رة 
أن���ه سيعود  ب��ن��س��ودة  وف��ه��م 
ل��ل��رب��اط، ف���ارغ ال��ي��دي��ن.. وأن 
سيعاقبه  الثاني  احلسن  امللك 
ثم جلأ  مليا،  ففكر  فشله،  على 
إلى احليلة.. عبر النكتة، فقال 
للملك فيصل، إذا كانت جالتكم 
فأرجوكم  طلبا،  ل��ي  ترفض  ال 
أن تستجيبوا لي، لطلب آخر، 
هو  وما  فيصل:  امللك  له  فقال 
املستشار  له  فقال  الطلب،  هذا 
بنسودة: أرجوك يا موالي 
أن تزوجني، فضحك امللك 
أزوجك  ل��ه:  وق��ال  فيصل، 
بنسودة:  ف��أج��اب��ه  مل����اذا؟ 
اب�����ق�����ى ه����ن����ا في  ل����ك����ي 
ال��س��ع��ودي��ة، وال أع���ود ملا 
ينتظرني في املغرب، فزاد 
امللك فيصل ضحكا، وقال 

له، زه.. وأعطاه املايني.
يعرف  ك���ان  ب��ن��س��ودة 
احلسن  امل���ل���ك  غ��ض��ب��ات 
الثاني، الذي ال يقبل أن 
مستشاروه،  يفشل 
وإال فما هو دور 
امل���س���ت���ش���اري���ن، 
مقابل  ه����و  وم�����ا 
املخصصة  امليزانيات 
ل�����ه�����م، ون�������راه�������م س����را 
في  بالتلفونات  يتدخلون 
األساسية  القضايا  جميع 
فلماذا  وال���س���ي���اس���ي���ة، 

الي��ت��دخ��ل��ون ل��إس��ه��ام ف��ي حل 
األزمة االقتصادية. 

مرة فشل بنسودة في مهمة 
امل��ل��ك احلسن،  ف��ط��رده  أخ���رى 
أريد  ال  القصر:  وق��ال حل��راس 

أن أرى وجهه مرة أخرى.
بنسودة  أخ��رى جلأ  وم��رة 
أسابيع  وب��ع��د  احل��ك��م��ة،  إل���ى 
وخ����ال أح����د األع����ي����اد، خرج 
ليتلقى  ال��ث��ان��ي  احل��س��ن  امل��ل��ك 
املشور،  مخازنية  م��ن  ح��ش��دا 
يبارك  ال���ل���ه  ي��ب��اي��ع��ون  وه����م 
ف��ع��م��ر س��ي��دي، وف��وج��ئ امللك 
املخازنية  وس�����ط  مب���خ���زن���ي 
وعرف  فيه  ت��ف��رس  املبايعني، 
يبايع  ب���ن���س���ودة  أح���م���د  أن����ه 
عليه  لينادي  املخازنية،  وسط 

ويرجعه إلى منصبه.
احلسن الثاني نفسه، عرف 
لكنه  كبرى  اقتصادية  أزم��ات 
واجهها عند البداية باالعتماد 
مع  وحتالفاته  صداقاته  على 
ل��م يكن  ول��ك��ن��ه  دول اخل��ل��ي��ج، 
يتوقف عند هذا احلد، ويعترف: 
البداية،  ف��ي  ن��ك��ون  ))ع��ن��دم��ا 
نكتشف  ال  ف���إن���ن���ا  ش����ب����اب����ا، 
أسباب الفشل بسرعة، الفشل 
ال�������ذي ي����ك����ون ن��ت��ي��ج��ة ع���دم 
نتيجة  أو  األه�����داف،  م��ع��رف��ة 
التجربة  م����ع  ول���ك���ن  جل���ه���ل، 
إلى  ولننظر  األم����ور.  ت��ت��ح��ول 
اخلارجية)...(  دي��ون��ن��ا  أزم���ة 
ما  وإذا  ع����اجل����ن����اه����ا  ف���ل���ق���د 
الشهور  في  األم��ور  استفحلت 
ال�������ق�������ادم�������ة)...( وه������و ش���يء 
أنه  لكم  أؤك��د  فإني  مستبعد، 
ل���ي س��ت��ك��ون فشا  ب��ال��ن��س��ب��ة 
إيريك  م��ل��ك.  )ذاك����رة  ذري���ع���ا(( 

لوران(.
االق��ت��ص��ادي��ة هذه  األزم�����ة 
األي������ام، ق���ادم���ة ص��ع��ب��ة الشك 
ذل���ك اجلهل  أس��ب��اب��ه��ا  م��ن  أن 
خلصته  ال����ذي  ال��ت��ج��اه��ل  أو 
امل���وض���وع سواء  ب���داي���ة ه���ذا 
ع��ل��ى م��س��ت��وى األح�������زاب أو 
الفاعلني،  أو  ال���ب���رمل���ان���ي���ني، 
احلالية،  احل��ك��وم��ة  ه��ي  وه���ا 
من  ق���رارات  لتحمل  حتضرنا 
الوزير  أعلن  الصعوبة مبكان، 
ستبدأ  أنها  ك��ي��ران،  بن  األول 
بإلغاء الدعم احلكومي للمواد 
سندفع  أن��ن��ا  مبعنى  األول��ي��ة، 
ثمن  دره��م،  إل��ى عشرين  حتى 
ثمن  درهم  ومائة  البنزين،  لتر 
ثمن  يرتفع  وقد  الغاز،  قارورة 
أعلنت  وق���د  وال���زي���ت،  اخل��ب��ز 
أن���ه���ا س���ت���دف���ع ألف  ال����دول����ة 
احملتاجني،  من  ملليونني  درهم 
وستفاجأ بأن باملغرب أكثر من 

عشرة مايني من احملتاجني.
ولكن الوضعية االجتماعية 
ضروب  تتحمل  ل��ن  ل��ل��م��غ��رب، 
األزمة، لوال أن احللول متوفرة 
لكنها حتتاج إلى عقول، وإلى 

مفكرين.
عمر  الشاعر  الله  رحم  لكن 

بن معد الذي قال:
لقد أسمعت لو ناديت حيا

ولكن، ال حياة ملن تنادي
بها  ن���ف���خ���ت  ن�������ارا  ول������و 

أضاءت
ولكن أنت تنفخ في الرماد

 مصطفى العلوي

كان عصمة بن 
قيس الهوزني، 

من الصحابة 
يتعوذ باهلل من 
فتنة المشرق، 

فقيل له: فكيف 
فتنة المغرب، 

قال: تلك أعظم 
وأعظم، وكان 

في صالته يتعوذ 
من فتنة المغرب

هل املستقبل للكباش ?

)كتاب قيد األوابد، محمد 
الناصر الكتاني(

البرل�مان


