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الذين  المغاربة 
على  ي��ت��ه��اف��ت��ون 
في  الشقق  شراء 
اكتشفوا  إسبانيا، 
التي  السابقة،  الوزيرة  أن 
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الحقيقة الضائعة

الصحـراء: قـتلت أوفـقير 
والدليمي والبصري 
فمن ستقتل عدهم؟

البوحمارة  هذا   من 
شخص  تقمص  الذي 

غيبته؟ في  امللك 

خبايا مصرع اجلنرال املذوح لم يكشفها
ال احلسن الثاني وال االحتادي احلباي 
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وشعيب ارميل
ينشر »األسرار« 

األمنية 
ألحداث 

»16ماي«
1617

مجموعة من النصاني استولوا على 6 ماليير دوالر
األناك املغرية مطالبة تحويل األموال إلى القضاء األمريكي

احملكمة األمريكية حتجز على أناك مغرية

املــــلــــف الــــــــذي تـــكـــشـــف عنه 
األسبوع، عبارة عن حكم صادر 
املنطقة  مــحــكــمــة  طــــرف  مـــن 
الغربية، في نيويورك )انظر 
احلكم،  مــن  األولــــى  الصفحة 
الرسمي  بـــالـــرقـــم  مــخــتــومــة 
للملف( بعد أن كشفت أجهزة 
املخابرات األمريكية جزئيات 
خطيرة ملجموعة من الشركاء 
العامليني أغلبهم روس، وبينهم 
مغربيان، صدرت األحكام في 
حقهم يوم 13 مايو 2013 بعد 
أن وضعت احملكمة يدها على 
مــا ســمــاه احلــكــم أخــطــر شكل 
لــلــنــصــب واالحـــتـــيـــال، حصد 
مــنــظــمــوه فـــي الــفــتــرة مـــا بني 
ما   ،2013 ومــايــو   2006 سنة 
مجموعه، ستة ماليير دوالر 
)ستة ماليير دوالر( ما يقارب 

ميزانية  دولة
الفقرات التي تنص على الحجز في األبناك المغربية، وأرقام الحسابات المحجوزة. البقية ص 2

بعد إشاعة العملية الجراحية 
في أمريكا

موالي هشام في اريس

باريس. األسبوع
 وص���ل األم���ي���ر م����والي ه��ش��ام إلى 
 12 ب�����اري�����س، ص����ب����اح األرب�����ع�����اء 
املتحدة  الواليات  من  قادما  ج��وان، 
األمريكية، ليلقي محاضرة في املركز 
CERI للعلوم السياسية،  اجلامعي 
املوسم،  هذا  في  الثانية  احملاضرة 
ألقيت  قد  األول��ى  احملاضرة  وكانت 

ببريطانيا. سكوتلندا  في 
إلى  ي��ص��ل  أن  ينتظر  ال���ذي  األم��ي��ر 
املغرب في األسبوع القادم، سارعت 
إلى  اإللكترونية)...(،  املواقع  إحدى 
للمستشفى  دخ���ول���ه  خ��ب��ر  إش���اع���ة 
أن  دون  القلب  على  عملية  وإج��راء 
علما  األكذوبة..  هذه  أسباب  تعرف 
محمد  امللك  آخ��ر حت��رك حلفيد  ب��أن 
اخل����ام����س، ف���ي أم���ري���ك���ا، ك����ان هو 
تسجيل ابنتيه في إحدى اجلامعات 

األمريكية.

سنعيد طرح »ملف 16 ماي« 
على الواجهة السياسية 

وعالقتي مع السلفيني 
اخلارج معروفة

مجلس مدينة الدار البيضاء 
رملان للمواطنني وليس 

حلبة للمالكمة
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أبو حفص:

أحمد ابريجة:

 <
 <
 <
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كواليس األخبار
 العدد:745   اخلميس 13 يونيو 2013

األسبوع الرباط. 
الوزير األول املعطي بوعبيد،  كان 
 1979 ح��ك��وم��ة  ف���ي  ع���ن  أن  ب��ع��د 
في  تقليدا إضافة  ابتدع  قد  و1981، 
حفل  إقامة  وهو  األول،  الوزير  مهام 
سنوي يدعو له امللك احلسن الثاني، 
بنفس  امل���س���ؤول���ن  ك���ل  وي���ح���ض���ره 

املناسبة.
ومرة وكان احلفل مقاما في فندق 
 )1980 م��ارس   15( الفخم  املامونية 
تناول املعطي بوعبيد كلمة رحب فيها 
امللك،  م��ن  وطلب  احل��ك��وم��ة،  بضيف 
فأجابه  وتكرميه،  ترحيبه  يقبل  أن 
قال  مطول،  بخطاب  الثاني  احلسن 
فيه لرئيس احلكومة: إني منذ أديت 

القسم وأنا عبد مشرط احلناك.
رمبا يتلقى الوزير األول عبد اإلله 
عشاء  حفل  ويقيم  الفكرة،  كيران  بن 
على شرف امللك، ليكون فرصة لتبادل 

األفكار على مستوى أوسع.

األسبوع تامسنا. 
في ضيعة كبيرة مجاورة ملشروع تامسنا السكني بضواحي الرباط، 
وجد صاحب املزرعة حيث تتم تربية العجول، عجال غاضبا منعزال عن 
إنه  قالوا:  معزول؟  العجل  هذا  مل��اذا  مساعديه،  فسأل  العجول،  باقي 
قبيح، يضرب العجول األخرى ويتسبب في هروبهم، لذلك عزلناه هنا، 

وأطلقنا عليه اسم شباط.
وحتى ال يظن القراء احملترمون وال شباط نفسه، أن في اخلبر »ليس 
إال«، فإنه ميكن االتصال بسلطات تامسنا، منطقة سيدي يحي زعير، 

لسؤال املقدم أو الشيخ عن الضيعة التي يوجد بها العجل شباط.

األسبوع الرباط. 
أراد مواطن في سيارة محترمة)...( 
قبل  ليتوجه  السفراء،  باب  يدخل  أن 
فاس،  أهل  إلى مسجد  صالة اجلمعة 
وقد أوقفه الشرطي وقال له إلى أين؟، 
فقال له إلى املسجد، فقال له ال ميكنك 
الوطنية،  بطاقتك  أعطني  ال��دخ��ول، 
ع��ن��ده��ا ق���ال امل���واط���ن، ه��ل أصبحت 
قفل  ثم  الوطنية؟!،  بالبطاقة  الصالة 
راجعا بسيارته، ليحكي هذه السابقة 
مل��س��ؤول ف��ي ال���دول���ة)...( ق��ال ل��ه هذا 

منكر، هذا ال يصح.

جلريدة  اإلل���ك���ت���رون���ي  امل����وق����ع  ح���ق���ق 
»األس���ب���وع ال��ص��ح��ف��ي« ن��ت��ائ��ج ب��اه��رة من 
ذلك  في  الفضل  زواره، ويرجع  حيث عدد 
أنحاء  مختلف  ف��ي  األس���ب���وع  ق���راء  إل���ى 
العالم، وجتاوز عدد زي��ارات املوقع خالل 
الشهر اجلاري عتبة  بداية  يوم واحد في 
180 ألف قارئ، وهو رقم كبير تعجز أقدم 

املواقع اإللكترونية على حتقيقه.
اإللكتروني  امل���وق���ع  زوار  ع���دد  وب��ل��غ 
وحدها  ف��رن��س��ا  ف��ي  الصحفي  ل��أس��ب��وع 
م��ا ي��زي��د ع��ن 68 أل���ف م��ت��ص��ف��ح، مبعدل 
8 صفحات عند ك��ل زي���ارة، وم��ا يزيد عن 
 5 مب��ع��دل  إسبانيا  ف��ي  متصفح  أل��ف   56

صفحات عند كل زيارة..

اإللكترونية  امل��واق��ع  من  ع��دد  وانتبهت 
األسبوع،  ملتصفحي  امل��ت��زاي��د  ل��ل��ح��ج��م 
فأصبحت تبادر إلى سرقة املواد اإلخبارية 
امل��ن��ش��ورة ف��ي امل��وق��ع دون اإلش����ارة إلى 
ال��ش��ه��رة على  ب��غ��رض حتقيق  م��ص��دره��ا، 
احلقوق  جميع  أن  رغ���م  ال��غ��ي��ر،  ح��س��اب 

محفوظة.  

القراء يتساقون على قراءة موقع
 www.alousboue.net

ملاذا ال يحيي
ن كيران تقليد سلفه 

املعطي وعبيد

فالح يطلق اسم شباط على عجل غاضب

جامع أهل فاس 
ممنوع على املصلني

تتمة ص 1
نهبوها   
بحكم حتويل 
صهم  شخا أ
أبناك،  إل���ى 
وش������رك������ات 
وأب��������ن��������اك، 
ي�����وه�����م�����ون 
زبناءهم، في 
وفي  املغرب 
دول  ع��������دة 
ر  ستثما ال با
وشراء أسهم 
ف�����ي أب���ن���اك 
عاملية، ودول 
م����ت����ع����ددة، 
ويحتفظون 
في كل دولة 
ب�����األم�����وال 
ال�����������ت�����������ي 
أخ������ذوه������ا 
م��ودع��ة في 
أب���ن���اك���ه���ا، 

احملكمة  أص����������درت  ح����ي����ث 
ال���ن���ي���وي���ورك���ي���ة ب���ع���د األم����ر 
املجموعة  هذه  على  بالقبض 
ومن بينها املغربيان، عزالدين 
األم����ن، وأح��م��د ي��اس��ن عبد 
احملكمة  وق�����ام�����ت  ال���غ���ن���ي 
أحكام  ب���إص���دار  األم��ري��ك��ي��ة، 
حجز  مبقتضاها  مت  ن��اف��ذة، 
واملودعة  املسلوبة،  األم���وال 
ونص  عاملية،  أبناك  ع��دة  في 
يتعلق  فيما  أن��ه  على  احلكم 
حسابات  حجز  مت  ب��امل��غ��رب، 
أبناك  في  املعتقلن  املغربين 

والبنك  ب��ن��ك،  وف���ا  ال��ت��ج��اري 
املغربي للتجارة اخلارجية.

نفس الشيء، ونفس احلجوزات، طبقت في شأن 
أبناك خليجية وإسبانية مثل بنك باركليز بنك.

ويستخلص من حوالي مائتي صفحة، املتضمنة 
عبارة  العملية،  أن  واحل��ك��م،  البحث  لتفاصيل 
العصابة،  هذه  أعضاء  بن  اتصاالت  عن سلسلة 

وطرق لم يسبق لها نظير في 
تاريخ النصب، مع إشارة إلى 
اختيارهم للظروف السياسية 
ويفكر  العالم،  يعرفها  التي 
أصحاب  م����ن  ك��ث��ي��ر  ف��ي��ه��ا 
األم��وال، تهريب األم��وال من 

دولهم إلى اخلارج.
استجواب  م��ن  وسيظهر 
األب���ن���اك امل��غ��رب��ي م��ث��ال، عن 
الثروات  هذه  إي��داع  مبررات 
مصادر  معرفة  دون  عندها، 
فتحت  من  ولفائدة  األم���وال، 
ينص  التي  احلسابات  ه��ذه 
احل���ك���م ع��ل��ى أرق���ام���ه���ا، إن 
مثل  م��ث��ال،  املغربية  األب��ن��اك 
األخ���رى، ستتوصل  األب��ن��اك 
لتحويل  ق��ان��ون��ي��ة  ب��ط��ل��ب��ات 
إل���ى احملكمة  ت��ل��ك األم�����وال، 
نيويورك،  ف���ي  األم��ري��ك��ي��ة 
على  ينص  احلكم  ب��أن  علما 
إيداع املغربين املعتقلن في 

السجن.
املغاربة  وم����ادام  وط��ب��ع��ا، 
في دار غفلون، ومادامت السفارة املغربية في 
واشنطن، لم تطلع على املوضوع، الذي يهمها 
البريطانية،  الصحافة  ف��إن  األول���ى،  بالدرجة 
ه���ذا احلكم،  ع��ن  ن��ش��ر ملخص  إل���ى  س��ارع��ت 
وكيف  األم��وال،  ملسار  تقريبيا  رسما  ونشرت 
تنتقل من يد إلى يد، ومن بنك إلى بنك )انظر 
جريدة  وق��دم��ت  اإلجن��ل��ي��ري��ة(  باللغة  ال��رس��م 
عن  ملخصا  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة،  ت���امي  ال��ف��اي��ن��ش��ال 
احلكم�،  من نصوص  مثلنا،  وأخذت  املوضوع 
بريطانيا  أث��ري��اء  تنبه  أن  شأنها  م��ن  بيانات 
وال��ش��رق األوس���ط إل��ى ض���رورة متابعة هذا 
األم��وال املستولى عليها  أن  املوضوع، حيث 
عبر  حتولت   - البريطانية  اجلريدة  تقول   -
45 بنكا في كوسطاريكا - قبرص - روسيا - 
الصن - املغرب)...( - إسبانيا - أوسطراليا 

- والواليات املتحدة.

احملكمة األمريكية حتجز على أناك مغرية

6 ماليير دوالر مجموعة من النصاني استولوا على 
األناك املغرية مطالبة تحويل األموال إلى القضاء األمريكي

أسماء املتهمني في هذه الشبكة ومن بينهم املغربيني أحمد ياسني عبد الغني، وعز الدين األمني

 الصفحة األولى من احلكم  مختومة بالرقم السري للملف

فقرة من امللف تتكلم عن األموال املنهوبة وحتددها في ستة ماليير دوالر

رسم تقريبي ملسار األموال وكيف  انتقلت من بنك إلى بنك

»غزالن  الثانية  القناة  مذيعة  أن  البعض  يعتقد  ق��د 
يعهدها  ل��م  كما  )ال���ص���ورة(،  احل��ج��اب  ارت���دت  الطيبي« 
السلفية  ري��اح  أن  البعض  يعتقد  وقد  قبل،  من  زمالؤها 
القناة التي ال تربطها أية عالقة ود مع  هبت فجأة على 
اإلسالمين، غير أن غزالن التي تنشر صورها بن الفينة 
تؤكد  العالم،  أن��ح��اء  شتى  ف��ي  تتجول  وه��ي  واألخ���رى، 
اخلاصة،  طريقتها  على  ال��ق��دمي  لباسها  ل��روح  وف��اءه��ا 

مجرد  كان  ملاليزيا  خاصة  زيارة  في  للحجاب  وارتدائها 
لقطة عابرة، مثل سحابة الصيف، بخالف ما ذهبت إليه 

بعض املصادر اإلعالمية التي قالت إنها إرتدت النقاب.
)..( مع  التكيف  يعرفها، جتيد  الطيبي ملن ال  وغ��زالن 
وتارة  ع��اري��ة،  وه��ي شبه  تظهر  ت��ارة  األج���واء،  مختلف 
املكان  حسب  ال��زاب��ور،  ترتل  وت���ارة  »التسبيح«،  حتمل 

والزمان الذي توجد فيه )..(.

مذيعة القناة الثانية »تتكيف« مع األجواء ..دينا ودنيا





قططه ! طريق  عن  لبنكيران  وجهها خليدي  قوية  صفعة 
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كواليس األسبوع

بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

 العدد: 745  اخلميس 13 يونيو 2013

ميالد موقع متخصص في إحصاء 
أنفاس إلياس العماري وأصدقائه 

الرباط: األسبوع
فوجئ رواد األنترنت بإطالق موقع إلكتروني متخصص في إحصاء انفاس إلياس 
العماري، ويدعي أصحاب املوقع أنهم قادرون على نشر كل أسرار الرجل القوي في 

حزب األصالة واملعاصرة )..(.
حتى اآلن جتاوز عدد املقاالت التي ميكن أن تندرج في إطار صحافة »البابراتزي« 
ما يزيد عن ستة مقاالت، تقول إحداها إن محامية معروفة في الريف تقطن باألراضي 
املنخفضة قد طرقت أبواب أحد الصحفيني حيث ينتظر أن يتم نشر كتاب خاص عن 

إلياس العماري، ستتولى طبعه إحدى دور النشر بهولندا )حسب املوقع(..
نفس املوقع يتحدث عن لقاءات العماري مع بعض أصدقائه في مقاهي الرباط، غير 
أن نفس املوقع يولي اهتماما خاصا بأخبار البرملاني السابق سعيد شعو الهارب إلى 
هولندا منذ اتهامه في قضية مخدرات )..(، مما جعل بعض متصفحني يعتقدون أن 

لألمر عالقة بتصفية حسابات، بني القريبني دمويا )..( والبعيدين سياسيا.

ساقة.. أستاذ جامعي يدعو إلى 
عدم مصافحة موظفي األناك 

الرباط: األسبوع
إلقاء  منصة  جامعي  أستاذ  يعتلي  مرة  ألول 
الدروس في اجلامعة املغربية، ليلقي على مسامع 
التصريحات،  أغ���رب  وج��ي��ز،  ظ��رف  ف��ي  الطلبة 
التي ميكن أن تدرج في باب الفتاوى الطائشة، 
الدولية  اجل���ام���ع���ة  ط��ل��ب��ة  ده���ش���ة  ك���ان���ت  ف��ك��م 
أستاذهم  يسمعون  وهم  كبيرة  بالدارالبيضاء 
يقول:«إن من يتعامل مع األبناك غير اإلسالمية 

كأمنا يعاشر أمه ثالثني مرة«.
درس���ا حول  ي��ن��ت��ظ��رون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الطلبة 
وهو  بأستاذهم  ف��وج��ؤوا  اإلس��الم��ي��ة«  »األب��ن��اك 
موظفي  مصافحة  وع��دم  مقاطعة  إل��ى  يدعوهم 
نحو  يلتفت  أن  ق��ب��ل  اإلس��الم��ي��ة،  غ��ي��ر  األب��ن��اك 
شاب  مع  ضحكت  من  إن  لهن،  ليقول  الطالبات 
غريب عنها »فكأمنا زنت معه«، حسب قوله الذي 

نقلته عنه مصادر إعالمية.
هذه التصريحات دفعت عائالت الطلبة للتحرك 
من أجل وضع حد الرتباط اجلامعة املذكورة مع 

هذا األستاذ، صاحب التصريحات اخلطيرة.

احلاج 
املديوري 
لن يعود 
الفريق، وُطبع للكوكب لرئاسة  للترشح  الكوكب  املديوري طلب العبي  يلب احلاج  لم 

االجتماع االستثنائي الذي عقد صباح الثالثاء 11 يونيو اجلاري باالستعجال 
يوسف  شخص  في  للكوكب  املديري  املكتب  رئيس  على  للتصويت  واإلجماع، 

ظهير، الكاتب العام السابق للكوكب.

محمد خليدي

خليدي كان من أقرب الناس إلى قيادة حزب العدالة والتنمية وخاصة 
إليصال  جرى  ما  مطبخ  على  مطلعا  وكان  اخلطيب،  الكرمي  عبد  الراحل 
اخلطيب..  طريق  عن  املشروع  املؤسساتي  العمل  إلى  وجماعته  بنكيران 

وغيره.
السلفية  لتأطير »قطط«  لبنكيران  للعب دور منافس قوي  هذا ما أهله، 
اجلهادية حسب مقولته ومفهومه »قطط مدجنة أحسن من قطط متوحشة«. 

وقد استجاب املخزن لندائه بعد جتربة طويلة.
الفقيه  من  جاءت  بنكيران  جلماعة  األقوى  والصفعة  املفاجأة  لكن 
املقاصدي أحمد الريسوني، مرشد جماعة رئيس احلكومة املغربية. وهي 

مفاجأة احلدث 
تبنى الريسوني، أول رئيس حلركة التوحيد واإلصالح وعضو 
مكتبها التنفيذي، خطوة انضمام بعض شيوخ التيار السلفي إلى 
حزب محمد خليدي، وهنأهم على ذلك وبعث رسالة، اطلعت عليها، 
إلى عبد الوهاب رفيقي، املعروف بأبي حفص، يهنئه وزمالءه من 
النهضة  حزب  إلى  بانضمامهم  السلفي،  التيار  على  احملسوبني 
للمبادرة  التبني  والفضيلة، وبارك خطوتهم، وهي مباركة تعني 

والتي قد تفجر التناقض داخل حزب العدالة والتنمية
الرجل  الهياللي،  حملمد   الشاذ  الرد  حسب  حصل،  ما  وفعال 
الثاني في حركة التوحيد واإلصالح، الذراع الدعوي حلزب العدالة 
والتنمية، الذي هاجم حزب خليدي وانتقد بشدة انضمام قياديني 
بأقبح  ورئيسه  األخير  ناعتا  والفضيلة  النهضة  إلى  سلفيني 
النعوت. وقد علمت أن ردا أقبح ينتظر صدوره من طرف خليدي 
الذي يعرف مسار الهاللي عن قرب. وبالتالي سوف ينشر غسيل 

اإلخوان مبا يليق مبقامهم وأساطيرهم..
والفضيلة،  النهضة  حلزب  الوطني  املجلس  صادق  للتذكير، 
أخيرا، على األمانة العامة اجلديدة  للحزب والتي ضمت عددا من 
رموز التيار السلفي باملغرب وفي مقدمتهم الشيخ محمد عبدالوهاب 
رفيقي املعروف بأبي حفص، وهشام التمسماني، وجالل املودن، 
وعمر احلدوني، كما ضمت القيادة عبد العالي احلارث، املعتقل 
السابق في صفوف الشبيبة اإلسالمية والذي مت انتخابه رئيسًا 

للمجلس الوطني. وهي جزئية لها أهميتها في أفق عودة الشيخ مطيع. 
للتربية  البصيرة  جمعية  عضو  هو  حفص،  أبو  كذلك، الشيخ  وللتذكير 
والدعوة وناطقها الرسمي، ويرأس اجلمعية الشيخ حسن الكتاني الرافض 
للمبادرة االندماجية رغم تلقيه عرضا لالنضمام فيها. فيما مت إقصاء الشيخ 

محمد الفيزازي. وهو إقصاء فيه خير له مستقبال حسب مصادري.
كان لي لقاء مبنزل الشيخ حسن الكتاني، تداولنا فيه مواضيع مختلفة  
وتبادلنا النصح إبان مرحلة محاولة الدولة احتواء السلفيني في مبادرة 
مخزنية مفضوحة مبا سمي »باحلوار مع السلفيني« بقيادة موالي اسماعيل 
العلوي، زعيم احلزب الشيوعي سابقا. وهي املبادرة التي فشلت في بدايتها 
رغم مكيافيلية الوزير »الشوباني« حملاولة تصريفها حتت مظلة شخصية 

وطنية محترمة
وخلط األوراق ليس بريئا في عمل قادة حركات اإلسالم السياسي في 
احلكومة واملعارضة واملبادرة احلالية خلليدي، سيكون لها ما بعدها حسب 

املراقبني، في إطار إعادة هيكلة املشهد اإلسالمي باملغرب.
الوطن مع  وخارج  داخل  واتصاالت  مكوكية  زيارات  لي  كانت  كما 
قيادات احلركة اإلسالمية املغربية املؤثرة ملتابعة املبادرات املختلفة )هناك 
مبادرات موازية سرية( لتأطير املشهد اإلسالمي على هامش إعادة هيكلة 
األغلبية احلكومية. وأغلب حتركاتي هذه كانت أساسا، لتحيني معطيات 
كتابي»حزب العدالة والتنمية بداية ونهاية« في أفق صدور طبعته الثانية 

وملآرب مهنية أخرى.
وعكس ما ذهبت إليه الكثير من التحاليل ومن املواقف الرافضة 
خطأ واملشككة في اجلهات التي هندست مبادرة خليدي، خصوصا 
من طرف بعض قادة التوحيد واإلصالح وحزب العدالة والتنمية، 
كان موقف الشيخ أحمد الريسوني حكيما ومسايرا ملشروع الدولة، 
مما يؤهله للعب دور في العملية، مستقبال، إلى جانب الشيخني 
والشيخني  املؤسسات  داخل  كمال  وإبراهيم  مطيع  الكرمي  عبد 
العبادي وفتح الله أرسالن خارجها. وسوف يقود الفلوكة، الزعيم 
محمد خليدي )الصورة( بعقلية رجل الدولة، بعد ضوئه األخضر..

ولقطط خليدي، ما يكفي من أكل وشرب، على طاولة بنكيران، رغم 
أنفه، وعلى حساب حزب رئيس احلكومة. هو جزاء املخزن خلدامه 

األوفياء.
املشروع  جزئيات  لكشف  يتسع  ال  املجال  ألن  بكلمة،  وختاما 
تختلف  رهانات  هناك  اجلزئيات،  هذه  في  يسكن  والشيطان 
باختالف أطرافها، فالرهان السلفي ال يتجاوز مرحليا، البحث عن 
التعبير عن وجوده املؤسساتي، أما الرهانات األخرى، فمختلفة، 
بعضها مرتبط بخلفية إضعاف احلزب اإلسالمي احلاكم وبعضها 
الفاعل  متثيل  شرعية  بتعدد  يرتبط  املشروع،  في  األهم  وهو 
اإلسالمي باملغرب على غرار الفاعل السياسي به، ليستمر القصر 
امللكي حكما وبطانته، رئيسة األوركسترا وضابطة سامفونيتها 

على إيقاع دار املخزن.

وزارة األوقاف تتحول إلى وزارة السياحة الراقية في احلج 
الطبقية  إن  ق�������ال  م������ن 
التعساء  ومتاعب  والرفاهية 
القوم  كبار  وف��ش��وش  الفقراء 
ممارسة  عند  وتنتهي  تنتفي 
فعلى  ال���دي���ن���ي���ة؟  ال���ش���ع���ائ���ر 
تطبع  التي  الرمزية  كل  عكس 
الدينية  ال��ش��ع��ائ��ر  مم���ارس���ة 
التي  احل��ج  فريضة  وبخاصة 
بني  تساوي  أن  امل��ف��روض  من 
وزارة  الت��زال  والغني،  الفقير 
اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف 
تغيب البعد الروحي واملرافقة 
ألداء  ال��س��ل��ي��م��ة  ال���ت���رب���وي���ة 

امل��ن��اس��ك ع��ل��ى ح��س��اب ال��ت��رك��ي��ز على 
ال��س��ي��اح��ي��ة عفوا  ال��س��ك��ن واإلق���ام���ات 

السكنية لكبار القوم.
الئحة  م����ؤخ����را  ط���رح���ت  ال��������وزارة 
وخ���دم���ات���ه���ا  أثمنة  منتوجاتها 
ب��ال��س��ع��ودي��ة اخل���اص���ة ب���احل���ج على 
وتفاوت  االجتماعية  الطبقات  اختالف 
مستوى  على  خاصة  خذماتها  ج��ودة 
السكن  ال��وزارة  طرحت  حيث  السكن، 

السكن هنا، حيث  هناك بنفس تسمية 
ث��م السكن  االج��ت��م��اع��ي واالق��ت��ص��ادي 
العادي وأخيرا السكن الراقي أو سكن 

الدرجة األولى.
األوقاف  وزارة  أن  علمت  األس��ب��وع 
وال��ش��ؤون اإلس��الم��ي��ة ق��د وج��ه��ت هذا 
امل���وس���م دوري�����ة وه���ي الئ��ح��ة خاصة 
وعلى  املعنيني  كل  على  السكن  بأثمنة 
الئحتها  في  وجاء  العمومية  اإلدارات 
السكن  أثمنة  جعلت  ال��زي��ادات  بعض 

كاآلتي:
ال���س���ك���ن االج���ت���م���اع���ي أو 
الله  ب��ي��ت  ف���ي  اإلق���ت���ص���ادي 
الغرفة  ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ  احل�����رام 
الواحدة من 4 أفرشة 48 ألف 
دره����م، ب��ي��ن��م��ا ال��ت��ي ت��ض��م 5 
عن  45  اليقل  فثمنها  أفرشة 

ألف درهم.
السكن العادي أو املتوسطي 
التوفيق  وزارة  دوري��ة  حسب 
ف��ث��م��ن ال��غ��رف��ة ال���واح���دة فيه 
عن  67  يقل  ال  أف��رش��ة   2 م��ن 
التي  الغرفة  بينما  درهم  ألف 
حتتوي على  3  أفرشة فال يقل ثمنها 
الغرفة من  4  أما  درهم،  ألف   64 على 
االجتماعي  ال��س��ك��ن  ه���ذا  ف��ي  أف��رش��ة 

فاليقل ثمنها على  57 ألف درهم.
أم���ا س��ك��ن ال���درج���ة األول�����ى اخلاص 
فثمن  ال��ق��وم  وعلية  ال��راق��ي��ة  بالطبقات 
الغرفة الواحدة من  2 أفرشة فيه يقدر ب 
87 ألف درهم بينما الغرفة من 3 أفرشة 

فال يقل ثمنها عن   79ألف درهم.

يوسف ظهير في أقصى اليسار 
أثناء اجتماع يوم الثالثاء



السماح للمواطنني حمل السالح
ما خفي كان اعظم

عناق طويل، بني الرئيس عبد اإلله بن 
الشرايبي،  رشدي  امللكي  واملستشار  كيران 
املدغري.  العلوي  الوزير  زفاف  حفل  في 
تبني  اآلخرون،  التقليديون  املخزن  أقطاب 

أن بن كيران ال يعرفهم كلهم.

برأت فيه محكمة فاس،  الذي  الوقت  في 
برهانا  املخدرات،  في  االجتار  من  شباط  ولد 
ضبط  العدالة،  وزير  عدل  مصداقية  على 
فرنسي  برملاني  نائب  ولد  الفرنسي  البوليس 
من  كيلوغرام  عشرون  ومعه  املغرب  من  قادما 

احلشيش.

العجز التواصلي عند كثير من املؤسسات، 
باالنقراض،  الثقافية  األنشطة  يهدد  أصبح 
الصحفية الفرنسية زكية داوود تناقش مسيرة 
عبد الرحيم بوعبيد في اخلزانة العامة دون 
علم أحد إال من رحم ربك، ومنذ أسبوع تغيب 
بلعربي  اإلسالم  شيخ  تكرمي  عن  الصحفيون 
ومهرجان  يشعرهم،  لم  أحد  أي  ألن  العلوي، 
لال  األميرة  حضور  لوال  للموسيقى،  فاس، 

سلمى ملا نشر عنه سطر واحد.

تصغيرا  فتو،  واسمها  بنسودة،  مدام 
كبير،  اتهام  بصدد حترير صك  فاطمة  السم 
ليست  بنسودة  مدام  الدولة،  رئيس  حملاكمة 
تابعة  ولكنها  الرميد،  العدل  لوزير  تابعة 
حملكمة العدل الدولية، بصفتها وكيلة الدولة، 
للرئيس  قوية  اتهام  عناصر  عن  تبحث  وهي 
جبارا  رئيسا  كان  الذي  كباكبو  اإليفواري 

لساحل العاج، وهو اآلن معتقل.

أبشع صورة للوضع املغربي، قدمتها امرأة 
من  مدينة  وسط  احملمدية،  ضواحي  في 
طاحو  ثالثة  للتلفزة  حتكي  وهي  القصدير 
إلنقاذهم  ثالثة  وجاء  بوخرارب  قادوس  في 
قالوا  املطافئ  رجال  جاء  وملا  معهم،  فسقطوا 

لي هبطي نتي طلعيهم.

غاضب  أنه  أكيد  الصحة،  وزير  الوردي، 
تصوروا  حقه..  في  هوجاء  اتهامات  بشأن 
طول  وهو  الطائرة،  في  باريس  من  عائد  وهو 
لم  وتخميناته،  ألفكاره  مستسلم  الطريق 
كان  والذي  ملقعده،  املجانب  املقعد  إلى  يلتفت 
السابق  الوزير  القضايا  صاحب  فيه،  يجلس 
الوزير  أن  تصور  الذي  ستروتسكان  الفرنسي 
حتى  له  يقل  فلم  عليه،  غاضب  املغربي 

»بوجنور«.

الطريقة  وجد  وزين،  الشبيبة  وزير 
ظروف  تعقدت  فعندما  املشاكل،  حلل  املثلى 
الفاسيون  جلسة في إطار جمعيات التخييم، 
يقولون: لعنوا الشيطان، أما الوزير فقد نصح 

بقراءة الفاحتة.

جاء  أنه  يقول  املهاجرين،  أحد  كشف 
أنه  السيارات،  مجال  في  للمغرب  لالستثمار 
باريس،  في  اإلسرائيلية  السفارة  مع  تعاقد 
املقفل  التي باعت له سواريت مكتب إسرائيل 
في شارع بن بركة، بنصف مليار، والية الرباط 
أغلقت احملل، ألسباب يعرفها املغربي املتعاقد 

مع إسرائيل.

نقباء  أحد  أن  حتكي،  مراكش  مدينة 
عن  املسؤوالت  إلحدى  زوج  هو  احملامني، 
زوجته،  أمام  الزوج  ترافع  فإذا  هامة،  محكمة 
كما  الزوجة  أن  رغم  القضية،  ستنتهي  فأين 

يقول الشهود، شاطة ماطة.

يفتح  البام)...(  حزب  يضحكون،  الناس 
يصرف  وما  وأمستردام،  بروكسيل،  في  مكاتب 
ال  بينما  اخلارج،  في  والتنقالت  األسفار  على 

توجد مكاتب للحزب في أطراف املغرب.

بالرباط،  العقارية  احملافظة  إدارة 
املراحيض  تصوروا  التعليقات  مرتع  أصبحت 
البالية  واملكاتب  والكراسي  الصحية،  الغير 
الكراسي  مسامير  من  يتضايقون  واملوظفون 

التي تثقب مؤخراتهم.

تحت

 األضواء
للحد من الجريمة في المغرب

أع�����ل�����ن وزي������ر 
محاند  الداخلية، 
ال���ع���ن���ص���ر، وق���د 
أصبح وزراء الداخلية في هذا الوطن، 
إحصاء  فأعطانا  أح���دا،  يخيفون  ال 
أمنية،  ح��ال��ة  أل���ف   570 أن  ي���ق���ول: 
واحد،  عام  خالل  املغرب  في  حصلت 
تسمى  التي  احلالة  أن  يعني،  وه��ذا 
أو  قتل،  تواجد جرمية،  تعني  أمنية، 
فوزير  سرقة،  أو  اغتصاب،  أو  ذب��ح، 
باستفحال  يخيفنا  إذن  ال��داخ��ل��ي��ة 
اجلرمية، ويناقش الصحافة، في نشر 

أخ����ب����ار اجل����رائ����م 
أصبح  ال����ت����ي 
ن  لصحفيو ا
ن  فتو يتها
ع������������ل������������ى 

الكوميساريات ملعرفة التفاصيل.
فعندما يكون املواطن نائما، ساكنا 
إلى الليل، ليستجمع قواه ليصحى غدا 
ويتوجه لعمله، ويفاجئه في منتصف 
عليه  يدخلون  اثنني  أو  س��ارق  الليل 
كثيرا  والذين  وأوالده،  حرمه،  وعلى 
يسمعون  عندما  النوم  يتعمدون  ما 
سراقا في البيت، حتى ال يقفوا ليكون 
بوسيلة  ال��ق��ت��ل  أو  ال��ذب��ح  مصيرهم 
أخرى، جند املئات ممن يحكون الطرق 
الذين  اللصوص،  بها  هاجمهم  التي 
ويعتقلون،  املعجزة  حتصل  أن  بعد 
أن  بعد  السجن،  إل��ى  يرسلون  فإنهم 
عنهم،  ال��دف��اع  احمل��ام��ني  أح��د  يتولى 
أو  الشقاء،  أو  البؤس،  عن  ويتحدث 
ف��ي��دخ��ل��ون السجن  ال��ع��ق��ل��ي،  امل���رض 
بعفو،  ي��خ��رج��ون،  ث��م  ش��ه��ور  بضعة 
انتهاء  بعد  أو  ع���ف���و)...(،  ب��ش��راء  أو 
ليعودوا  احل��ك��م،  م���دة 
متحلني  ل����ل����س����رق����ة، 
وباخلصال  بالتجربة، 
ال��ت��ي تصبح  اإلج��رام��ي��ة 

مهنة لهم.
الرقم  أن  يعني  وه���ذا 
الداخلية  وزي��ر  أعطاه  ال��ذي 
السنني،  م��ر  م��ع  سيتضاعف 
مواطن مسالم،  كل  وسيصبح 
هو  فما  مسلح،  بلص  م��ه��ددا 

احلل إذن.
تعرف  الدنيا،  ف��ي  دول��ة  أعظم 
واملالي  ال��ن��م��وذج��ي  االس���ت���ق���رار 
وح��ي��ث األب���ن���اك ال��ت��ي ي���ودع فيها 
الناس اللي على بالكم أموالهم)...( 
وه�����ي س���وي���س���را، ك���ش���ف بحث 
ك��ت��ب��ت��ه عنها  ص��ح��ف��ي م���ؤخ���را 
الفرنسية  اإلك��س��ب��ري��س  مجلة 
 )2013 مايو   1 )ع��دد  بإعجاب 
سويسرا،  اس��ت��ق��رار  سبب  أن 
كلهم  سكانها  أن  هو  وأمنها، 

يحتفظون بسالح للدفاع عن أنفسهم.
مرتبط  س���الح  ع��ل��ى  ال��ت��وف��ر  ))إن 
ب��ع��ق��ل��ي��ة احل���ري���ة ف���ي احل���ف���اظ على 
ثقافة شعبية  إنها  وال��ب��الد،  احل��ي��اة، 
إن  حقا  الصحفي،  يقول  مقتسمة(( 
ال��دف��اع ع��ن امل��واط��ن��ني، ه��و م��ن مهمة 
رجال األمن، ولكن هل ستضع شرطيا 

في كل بيت.
السويسرية،  الفلسفة  ه��ي  وه���ا 
األبناك  ف��ي  عندنا  شائعة  أصبحت 

حيث يوجد مسلحون في كل قنت.
وهو  آخ��ر،  بتقليد  متتاز  سويسرا 
أنه بعد اخلدمة العسكرية اإلجبارية، 
رغم أن سويسرا ال عدو لها وال تستعد 

اخلدمة  ف���إن  حل����رب، 
هي  ال����ع����س����ك����ري����ة 
املواطنني  لتكوين 
ف����ي ال�����دف�����اع عن 
وعندما  أنفسهم، 
اخلدمة  ت��ن��ت��ه��ي 

يحتفظ  العسكرية 
العسكري ببندقيته، 

وي������ب������ق������ى 

سنويا  تدريبا  ويجري  عنها  مسؤوال 
األساليب  ليتعلم  يوما  عشر  خمسة 

اجلديدة في محاربة اجلرمية.
موثقا  أن  تقول  الفرنسية  املجلة 
س��وي��س��ري��ا اس��م��ه دوم��ي��ن��ي��ك سبوال 
يتوفر على 300 قطة سالح في بيته. 

وإذا كانت احلكومة املغربية تبحث 
عن مصادر مالية فإن كل حامل سالح 

للدفاع عن نفسه وأوالده، يدفع ضريبة 
سنوية عن كل سالح..

كما أن نوادي التدريب على السالح، 
وعددها في سويسرا الصغيرة ثالثة 
يشغل عشرين  ن��ادي  كل  ن��ادي،  آالف 

إطارا، فهكذا توجد مناصب الشغل.
على  التوفر  ب��أن  يقولون  باحثون 
ف���ي ذه����ن صاحبه  ي��رت��ب��ط  ال���س���الح 
بالسالح  اجلرائم  فعدد  باملسؤولية، 
في سويسرا بلغت في 2012 عدد 47 
عند  وأربعون  سبعة  السنة  في  قتيل 
يقول  الساكنني،  م��ن  ماليني  ثمانية 
في  واحل��ي��اة«  »ال��س��الح  معهد  تقرير 
جنيف، إن أغلبهم منتحرون، مضيفا 
أن ثمانية مليون سويسري عندهم 3 

مليون و400 ألف قطعة سالح.
السالح  توفر  آخ��ر وض��ع  إحصاء 
ليضيف  األمريكيني،  عند  الشخصي 

لشخصي أول دولة في التسليح  ا
ال���ي���م���ن، هي أمريكا، وبعدها 

العربية  ة ال��دول��ة  حيد لو ا
يدافع  ال��ت��ي 
فيها كل شخص 
بسالحه  نفسه  ع��ن 

وبعدها سويسرا.
ف��ه��ل ي��ف��ك��ر ن���واب 
املغربي،  ال���ب���رمل���ان 
للقضاء  طريقة  ف��ي 
اجلرائم  ه��ذه  على 
في  امل���س���ت���ف���ح���ل���ة 
بالسماح  امل���غ���رب، 
وتسجيله  س��الح،  بشراء  للمواطنني 
للقفز  ع��ن��ه  ودف�����ع ض��ري��ب��ة س��ن��وي��ة 
يعتمد  ال��ذي  البلد  ذل��ك  من  باملغرب، 
ال��دف��اع ع��ن أمنه،  على ال��ش��رط��ي ف��ي 
املواطنون  ي��س��ه��م  ال����ذي  ال��ب��ل��د  إل���ى 
وقطع  النظام،  فرض  في  بأسلحتهم، 
دابر اجلرمية التي أصبحت تستفحل 

في املغرب.
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كواليس األسبوع

األسبوع الرباط. 
البريطانية  املغنية  وصف  يستحيل 
السروال،  لبس  نسيت  التي  جي،  جيسي 
في  املتفرجني  جمهور  أم��ام  صعدت  عندما 

مهرجان موازين.
فعند انتهاء حفلها، ذكرت لقناة البي بي 
سي التي كانت ترافقها ))أنها نقلت مباشرة من 
املسرح، إلى مكان غير بعيد، ليتم تقدميها ملن سمته 
امللك، وقالت أنه كان ملكا بدون تاج، وأضافت أنه ظريف((.

فهل هي مجنونة أو مخبولة إلى هذه الدرجة، أم أن أحدهم 
وفي غيبة امللك احلقيقي، مثل عليها دور امللك، واستقبلها في إطار 

ملكي)...(مثلما كان يعمل الفتان بوحمارة في تاريخ املغرب.

برنامج  على  املشرفني  تقارير  على  اطالعها  وبعد  البريطانية،  املغنية 
أدخلوها  أنهم  على  أص��رت  ب��اخل��ارج،  متواجد  امل��غ��رب  ملك  ب��أن  حياتها 
طلبها  تويتر،  في  موقعها  في  ونشرت  امللك  هو  هذا  لها  وقالوا  لشخص، 
للشرطة املغربية أن تبحث في املوضوع، وتفتح حتقيقا في حقيقة الشخص 

الذي استقبلها، وقيل لها أنه امللك.
أكيد أنها عندما تكلمت عن الشرطة، مرتني في تصريحها فإنها تعني أنه 
كان هناك رجال شرطة يرافقونها عندما مت نقلها من املسرح، إلى حضرة 
امللك املزور.ولعل املسؤولني عن تنقالت الفنانني املدعوين من طرف موازين، 
لدى  ه��زًؤا  املغرب،  يبقى  ال  امللكية، حتى  املقابلة  يكشفوا عن سر هذه  أن 
للتصريح  تكذيب  يصدر  لم  اآلن  حلد  ألنه  والعاملية،  اإلجنليزية  األوس��اط 
في  حتقيق  بفتح  مطالبتها  على  تعليق  وال  البريطانية،  للمغنية  األول، 

املوضوع.

من هذا  »البوحمارة« الذي تقمص شخص امللك في غيبته؟

من هو املاريشال املغري اجلديد
الرباط. األسبوع

أثناء احتفاالت عيد العرش سيتم اإلعالن عن ترقية واحد من اجلنراالت املغاربة 
احلاليني، لرتبة ماريشال، أعلى رتبة عسكرية ينص عليها الظهير اجلديد، الذي صدر 
مؤخرا والذي يشير كبار اجلنراالت الذين أدركوا رتبة »جنرال دوكور دارمي« بأن يصبح 
واحد منهم ماريشاال.. بعد أن كان امللك احلسن الثاني، قد أوقف هذا املنصب رغم أنه 

كان تشريفا أكثر منه خدمة عسكرية.
وكان آخر ماريشال مغربي، هو املاريشال أمزيان الذي مات معه املنصب.

ولكن اجلنراالت الكبار حاليا واملرشحني لرتبة ماريشال، هم اجلنراالت حسني بن 
سليمان، وعبد العزيز بناني، وبوشعيب عروب.

ورمبا أدخل الظهير اجلديد إصالحا حلاالت استثنائية كانت تكرس الغضب، عند 
كثير من الضباط، فعندما يصل كولونيل إلى التقاعد كثير منهم يعطى رتبة كولونيل 
ماجور، ضمانا ألجرة تعادل أجرة وزير، بينما يبقى كولونيالت عديدون آخرون، في 

رتبة كولونيل محال على التقاعد بأجرة هزيلة جدا.
فنرى عشرات الكولونيالت يأخذون أجور موظف، وواحد أو ثالثة، تعطى لهم رتبة 
ماجور، فيأخذ أجر وزير، وهو ما نص الظهير اجلديد، على أنه ممارسة لن تبقى، ولن 

يرقى ضابط عند احلصول على التقاعد.
سنرى رمبا أيضا في هذه االحتفاالت، في 30 يوليوز ترقية أمراء وأميرات، إلى رتب 

عسكرية عالية، كما نص على ذلك نفس الظهير.

صورة من األرشيف أول وأخر مارشال في املغرب ،املارشال 
امزيان الى اليمني يصافح اجلنرال إدريس بنعيسى 



بنك  من  تقترب  لم  األزم��ة  ري��اح  أن  يبدو 
القرض الفالحي، فقد صوتت عليه 80 مؤسسة 
في  تمويل  مؤسسة  كأفضل  إفريقية،  مالية 
االقتصاد  وزي��ر  بحضور  ال��س��م��راء،  ال��ق��ارة 
الوزير  برفقة  كان  الذي  بركة  نزار  والمالية 

المنتدب المكلف بالميزانية إدريس األزمي.
الحكامة الجيدة، والنجاعة التجارية هي 
أهم مميزات القرض الفالحي، حسب ما أشار 
»أريتيس«، تم  إليه بالغ صارد عن مؤسسة 
القرض  تتويج  أن  على  خالله  م��ن  التأكيد 
الفالحي بهذه الجائزة يؤكد وعي المجموعة 
اإلنتاج  نظم  تحسين  على  العمل  بضرورة 

وتطوير االبتكار وهو المجهود الذي انخرط فيه البنك منذ سنوات.
حصول القرض الفالحي على هذه الجائزة يعزز مكانة طارق السجلماسي 
مدير البنك ضمن الئحة، أحسن مدراء المؤسسات المالية في المغرب، السيما 
وأنها ليست المرة األولى التي يحصل فيها البنك على اعتراف دولي بمجهوداته 

في العالم القروي.

الله  عبد  املتقاعد  الكلونيل  م��ع  استجواب  نشر  ظ��روف  سمحت 
الزهراء  فاطمة  مراكش  عمدة  مع  عالقته  تفاصيل  مبعرفة  املنصوري 
املنصوري، فهو عمها، أخ أبيها، وليس خالها كما ورد في العدد املاضي.

alousbouea@gmail.com

العودة الجماعية للمنحدرين
من الصحراء ستنهي خرافة البوليساريو

بقلم: ادوارد موحا  
ضد  المنهجية  التحطيم  معاول  رفعوا  الذين  أولئك  إن 
االنفصاليين الطوارق باألمس، هم من ينصبون أنفسهم اليوم 

كمدافعين عن حقوق اإلنسان في الصحراء.
في سنة 1968 كان مجلس الثورة لجبهة التحرير الوطني 
قد  بومدين،  الهواري  الراحل  يرأسه  كان  الجزائرية، حينما 
اتخذ قرارا باإلجماع بإبادة الطوارق الجزائريين االنفصاليين. 
وعبد العزيز بوتفليقة الذي تزعم إلى جانب رئيسه اتخاذ هذا 
القرار، هو الرئيس الحالي للجزائر، ويعد من بين األصدقاء 
العديدين للسيد كريستوفر روس المبعوث األممي في الصحراء، 

والمعروف عن هذا األخير قربه من دوائر الحكم الجزائرية.
لقد تم في ذلك الحين إحصاء أكثر من 20 ألف ضحية من 
لهم جبهة  رجال ونساء وأطفال سقطوا في كمين نصبتهم 
التحرير الجزائرية، في زمن كانت فيه الجزائر ما تزال حديثة 

عهد باالستقالل.
وفي الوقت الذي كان منتظرا مبدئيا أن يتفاوض بومدين 
مع االنفصاليين الطوارق حول السبل السياسية الستقاللهم، 
في هذا الوقت باغتتهم المصفحات والطائرات الحربية لتعيث 

فيه تقتيال.
اكتفت األمم المتحدة في الجواب عن ذلك بكونها ال تتدخل 

في الشؤون الداخلية للجزائر.
إدماج  فرنكو  االسباني  الجنرال  1972 سيقرر  وفي سنة 
صامتة  المتحدة  األم��م  هيأة  وظلت  إسبانيا.  في  الصحراء 
للمغرب  الملحة والصارمة  المطالب  األيدي، ولوال  ومكتوفة 
لكانت اليوم هذه األقاليم ستظل جزءا ال يتجزأ من إسبانيا، 

على غرار ما هو قائم بالنسبة لجزر الكناري.
داخل  سائدة  كانت  التي  العقلية  على  مثاال  نعطي  ولكي 
حظيرة األمم المتحدة ،جاء جواب دبلوماسي من هذه المنظمة، 
التي  المذكرة  على  الدولية،  العدل  محكمة  في  حاضرا  كان 
قدمتها أمام المحكمة باسم المغرب، جاء جوابه لي مباشرا 
الرحل  البدو  أولئك  تعني  »ه��ل  المغربية:  الصحراء  ح��ول 

لفرنكو؟«.
إن العدل والحياد الذي كان من الواجب أن يكون المبدأ 
األساسي الذي يحرك هيأة األمم المتحدة قد تحول هنا، بكل 
أسف، إلى سياسة الكيل بمكيالين. وتاريخ األمم المتحدة مليء 
الصحراء  م��ن  بموقفها  ت��ذك��رن��ا  ال��ت��ي  المماثلة  ب��ال��ح��االت 

المغربية.
وهكذا فبإمكاننا بكل بساطة أن نالحظ كيف أن قدرتها على 
تدبير شؤون العالم تتأرجح بين مد وجزر، كما يدل على ذلك 

تصرفها حيال هذا الملف.
وعليه، فلن نقبل أبدا أن يأتي من يحدثنا عن حقوق اإلنسان 
إزاء هذه المؤامرات الجزائرية التي يجتمع فيها ويتشابه كل 
أولئك الذين يستهدفون ضرب استقرار المغرب، والذين يريدون 
أن يحرموا سكان صحرائه، البالغ عددهم مليون و800 ألف 

نسمة، من أراضي أجدادهم.
ولكي أواجه ما يدبجه عدد من الدبلوماسيين، أتبنى مباشرة 
المتحدة،  األم��م  ممثل  إلى  وأتوجه  وصريحة،  واضحة  لغة 
وأيضا إلى الرأي العام الدولي من أجل أن أحذرهم ضد كل 
تحيز يخدم المسؤولين عن اإلبادة الجماعية المرتكبة سنة 
1968 في منطقة تامنراست ضد االنفصاليين الطوارق، نظرا 
لكون مثل هذا اإلنجاز ال يمكن إال أن يثير مواجهة دموية بين 
المنحدرين من الصحراء المغربية والذين يعيش 80 في المائة 
منهم في شمال الوطن. إذ الواقع أن مثل هذا االنحياز من شأنه 
ستتقوى  التي  البوليساريو،  ميليشيات  تعنت  من  يزيد  أن 
النظامي  الجيش  وبين  بينها  القائم  ال��رب��اط  ذل��ك  ب��وج��ود 

الجزائري.
إن لغة العقل، وكذلك الحكمة التي أظهرها المغرب، اعتبرت 
كمظهر ضعف من قبل تلك الميليشيات التي جعلت نفسها في 

خدمة دولة تحركها أطماع الهيمنة اإلقليمية.
مدننا،  في  جرذانها  مستعملة  الجهات  تلك  تحركت  لقد 
وهاجمت، متناسية أن القوات المسلحة الملكية وعناصر األمن 
المغربي ليست من قبيل القوات الجزائرية، وبأنها لن تقتدي 
أبدا بالمثال الذي سجله األمن الجزائري في تاريخه، خصوصا 
عندما ارتكب سنة 1968 تلك المجزرة الرهيبة والفظيعة في 

تامنراست.
الصحراء  تشمل  أن  لها  أري��د  التي  الفوضى  ه��ذه  وأم��ام 
من  المنحدرين  البوليساريو  عمالء  أي��دي  على  المغربية 
الصحراء، نرى أنه من الواجب الرد بالوسائل المناسبة، وذلك 
في إطار من الشرعية المعتمدة على الحق المقدس إلخواننا 
المنحدرين من الصحراء ليعودوا إلى مهد أجدادهم. وستتمثل 
مهمة هؤالء العائدين بأن يلتحقوا بأقاليمهم بعشرات اآلالف 
العمالء، والقضاء بصفة نهائية على  أولئك  بهدف مواجهة 

أوكارهم وقطع كل مساندة لوجستيكية يتلقونها.
أش��ه��ر ستجد  ظ��رف بضعة  وف��ي  ال��ع��م��ل،  فبهذا  وه��ك��ذا 
البوليساريو نفسها في طي النسيان، ويصبح تاريخها مجرد 

أسطورة وخرافة مصطنعة. 

الكبير  الغضب  العديد سر  يفهم  لم 
رئيس  نفذه  ال��ذي  الكاسح  والهجوم 
الفريق الحركي بمجلس النواب محمد 
مبدع وهو يعنف ويهاجم المدير العام 
للمحافظة العقارية  أمام رئيسه المباشر 
والصيد  الفالحة  وزير  أخنوش  عزيز 

البحري.
م��ص��ادر م��ن داخ���ل إح���دى اللجان 
وسط  تناقش  كانت  التي  البرلمانية 
األسبوع الماضي مشروع قانون جديد 
حول التحفيظ العقاري بالمغرب تحكي 
لألسبوع أن السيد محمد مبدع حضر 
إلى االجتماع في حالة غضب شديدة 
وأخذ الكلمة بطريقة متشنجة وشرع في 
جالسا  كان  الذي  العام  المدير  تقريع 
بالقرب من وزير الفالحة والهجوم عليه 
ب��م��خ��ت��ل��ف االت����ه����ام����ات وال���رس���ائ���ل 

المشفرة.
بنصالح  الفقيه  بلدية  رئيس  مبدع 
وبعدما عبر عن امتعاضه الشديد من 

شخص المدير، أكد وهو يشير باألصبع 
إلى شخص المدير أن وجود واستمرار 
م��ث��ل ه����ؤالء ال��م��س��ؤول��ي��ن ع��ل��ى رأس 
مؤسسات وطنية رغم تغير الدستور ال 
مستوى  على  المغرب  تقدم  عن  يعبر 

الحقوق والحريات والمسؤوليات.
وأضاف مبدع وسط دهشة الجميع 
»ه��ذا المدير م��ن ال��ن��وع ال��ذي يضرب 
عرض  المؤسسات  وحرمة  القوانين 
إلى  البالد  الحائط، مثل هؤالء يردون 
في  ال����ج����ذور  دارو  ه�����ؤالء  ال��������وراء، 
بال  يشتغلون  العمومية  المؤسسات 
وجامدة  متحجرة  أفكار  ولهم  وطنية 
تغلق عليها الباب وتشتغل بأسلوبها 
مصالح  ت���ع���ط���ي���ل  ع���ل���ى  ال�����خ�����اص 

المواطنين«.
الدهشة  أج���واء  نفس  وس��ط   وزاد 
هذا  الوزير  السيد  تتركوا  أن  »اليمكن 
ال��م��ج��ال ألن�����اس غ��ي��ر ق���ادري���ن على 

تسييره«.

»تصبني« مدير احملافظة في حضرة الوزير أخنوش

اجليش اجلزائري يصور وقفة للمحامني املغارة في السعيدية

امتحانات »الباك« طعم اإلرهاب 
الرباط: األسبوع

وكأن األمر يتعلق بأنشطة إرهابية، جند محمد الوفا مصالح وزارته ليتابع 
أخبار الغشاشين في امتحانات الباكالوريا، وكانت خلية التواصل تصدر البالغ 
تلو البالغ، لتؤكد اعتقال تلميذ هنا وتلميذ هناك، بل إنها المرة األولى التي 

يقال فيها »اعتقال الرأس المدبر لعملية تسريب امتحانات الباكالوريا«.
من جهتهم تحرك التالميذ الغشاشون بوسائلهم الخاصة معلنين تحديهم 
لكل إجراءات الوزارة من خالل تحقيق رقم قياسي من حيث توقيت تسريب 

االمتحانات، وتم تسريبها بعد ثالث دقائق من انطالقتها.
غزوات الوفا ضد الغشاشين ختمها في اليوم األول ببالغ أكد فيه ضبط 
تلميذ يغش بوسائل تقنية جد متطورة )شبيهة بوسائل اإلرهابيين(، كما أكد 
أن أغلبية الحاالت المضبوطة وعددها ثمانية سجلت في صفوف المرشحين 

األحرار.

الالئحة السرية التي نشرت رمبا 
لشغل الرأي العام عن أشياء أخرى

البيضاء. األسبوع
اهتزت مدينة الدار البيضاء صباح األربعاء 
لالئحة نشرت في موقع إلكتروني جديد تتضمن 
أسماء شخصيات مغربية كبيرة مورطة في تجارة 

الكوكايين.
ويظهر أن هذه الالئحة سربها عن قصد واحد 
من المقربين لألجهزة األمنية أو االستخباراتية، 

ال ندري.
وربما كان هذا التسريب، في هذا الوقت بالذات 
لتحويل الرأي العام عن وقائع وقعت أو ستقع، 
على الصعيد السياسي، والظروف الغامضة التي 
تلف خاصة ما أشيع عن أطراف مغربية كلفت 
باالتصال مع أقطاب من البوليساريو، مباشرة 
ب��ع��د االج��ت��م��اع ال��م��ط��ول ال����ذي ع��ق��ده رئيس 
وزارة  مكاتب  ف��ي  ال��ع��زي��ز  عبد  البوليساريو 
الخارجية األمريكية، واستقباله فيما بعد من طرف 

األمين العام لألمم المتحدة بان كيمون.
والشك أن مقاصد نشر هذه الالئحة في هذه 

الظروف بالذات ستظهر فيما بعد.

القرض الفالحي أفضل نك في إفريقيا 

أعلن النقيب اللبناني محمد عمر زين أمين عام اتحاد المحامين 
المغاربة  المحامين  م��ن  مشتركة  هيئة  تشكيل  ع��ن  ال��ع��رب 
والجزائريين بمشاركة آخرين من باقي الدول العربية ستنكب 
فتح  في  المغرب  لطلب  لالستجابة  الجزائر  على  الضغط  على 

الحدود  البرية بين البلدين.
وأضاف النقيب زين خالل وقفة للمحامين المغاربة والجزائريين 
وبعض المحامين العرب على الحدود بين البلدين نظمت السبت 
هيئات  لجمعية   28 رقم  المؤتمر  انعقاد  هامش  على  الماضي 
المحامين بالمغرب، أن هذه اللجنة ستنكب خالل األيام القادمة 
على دراسة كل السبل واإلمكانيات الكفيلة بتحقيق هذا المطلب 
لكل  للبلدين ومخالفا  بالنسبة  الذي يظل مخجال  الملف  وهذا 

المواثيق الدولية بما فيها مواثيق حقوق اإلنسان.
هذا الكالم الذي وجهه أمين عام المحامين العرب قرب الحدود، 
الوطني  وال��درك  الجزائري  الجيش  إلى  الصوت  بمكبر  وصل 
الجزائري الذي ظل يراقب الوقفة عن قرب ويسجلها من وراء 

الحدود بالصوت والصورة.
واسترسل نقيب المحامين العرب في بعث رسائله إلى الحكام 
من  رسالة  أرى  وأن��ا  جسمي  »ارتعش  ق��ال:  حين  الجزائريين 

اتصاالت الجزائر عبر هاتفي تقول )اتصاالت الجزائر ترحب بكم( 
وأنا فوق أرض مغربية. قبل أن يجمع المحامين المشاركين في 
هذه الوقفة ببدالتهم وينطقهم في أداء قسم جديد على عدم التخلي 
أقرب  في  بحلها  للدفع  بوسعهم  ما  والعمل  القضية  هذه  عن 

اآلجال.
من جهته نقيب هيئة المحامين بتلمسان المشارك في هذه 
إرادة  أن  أب��رز  تلمسان  بلدته  على  تطل  التي  بالحدود  الوقفة 
الشعبين واضحة هي فتح الحدود، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
المشاكل والصعوبات التي يطرحها إغالق الحدود البرية بين 
مغلقة، وختم  والبرية  مفتوحة  الجوية  الحدود  البلدين، حيث 
بالقول »كيف يعقل أن أسافر من تلمسان إلى الدار البيضاء وأعود 
من البيضاء إلى السعيدية أي إلى تلمسان  للمشاركة في هذا 

المؤتمر«.
وبالعودة إلى أشغال مؤتمر المحامين بالسعيدية التي تابعت 
أطوارها جريدة األسبوع، فقد أوشك المؤتمر أن يتفجر خالل 
الجلسة االفتتاحية التي حضرها الرميد وزير العدل والحريات 
والتي حولها إلى قاعة للفوضى والسفير واالشتباكات كادت أن 

تنهي المؤتمر مبكرا.
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كواليس األسبوع

قضية الصحراء المغربية:

ع��ل��ي س��ال��م ال��ت��ام��ك،  ال����ذي ي��ن��ش��ط ض��م��ن  جماعة 
إل��ى مخيمات  ب��زي��ارة  م��ؤخ��را  ق��ام  وال���ذي  االنفصاليني، 
آيت  قبيلة  إلى  ينتمي  لكونه  بصحراوي  ليس  تندوف، 
يوسة املرفوضة من هيئة األمم املتحدة املينورسو، هذا 
الهوية.. حت��دي��د  ش��ي��وخ  أح��د  لعوينة  محمد  ق��ال��ه  م��ا 
بدورها أمينتو حيدر رئيسة »كوديسا«، ُرفضت من قبل 
املينورسو في حتديد الهوية، لكونها تنتمي إلى قبيلة 
من  ورمز  كصحراوية  تقدم  أنها  الغريب  لكن  »ازركيني«، 

رموز االنفصال. 

للمكتب  اإلقليمية  املديرية  م��ن  خاصة  جلنة  تقوم 
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب )قطاع الكهرباء( 
منذ أيام،  بحمالت يومية مبشاركة تقنيني متخصصني 
مبدينة طانطان والوطية، حتت إشراف إطار مفوض له 
استخالص مستحقات املكتب الوطني وضبط االختالس 

الكهربائي في املنازل واحملالت وغيرها. 

للدفاع  املستقلة  الهيئة  رئيس  أع��زة  بن  محمد   ق��ال 
عن حقوق اإلنسان بالصحراء، إن االستغالل السياسي 
مؤخرا،  تفاقم  اجلنوبية  األقاليم  في  اإلنسان  حلقوق 
سياسية  مطالب  إلى  اجتماعية  مطالب  حتويل  بسبب 
ه��ي تلك  امل��ع��رك��ة احل��ال��ي��ة ليست  ب��أن  م��ب��رزا  حقوقية، 

املعركة التقليدية، التي شهدتها املناطق اجلنوبية.

حركة  م��ي��الد  للمملكة،  اجل��ن��وب��ي��ة  األق��ال��ي��م  ع��رف��ت 
سياسية شبابية، أطلقت على نفسها »حركة رد االعتبار 
»الرجال  ازركيني«،  اعتبار  رد  أو»حركة  للصحراويني«، 
التي  إل��ى مواجهة جملة من اإلك��راه��ات  ال���زرق«، تهدف 
والفئات،  ال��ش��رائ��ح  مختلف  م��ن  ازرك��ي��ني  قبيلة  ت��واج��ه 
وحسب مصادر من اجلنوب فإن احلركة املذكورة تسعى 
إل����ى رد االع���ت���ب���ار وال����وق����وف ض���د م���ا ي��س��م��ون��ه الظلم 

واإلقصاء والتهميش.

صحراوية
س 

كوالي

تلكس

       الس   



من القلب

والغني،  الفقير  خلق  األرض،  الله  خلق  عندما 
القادر واملستضعف، ولكنه لم يحرم ذلك الفقير من 
نعمة األمل، ولوال األمل ملا كان للحياة معنى وال مبرر 
للتشبث بها.. وعندما تعوز احليلة والوسيلة فإن 
األمل يتحول إلى خيال جميل يظل يراود صاحبه 
إلى أن تشاء الصدف تغيير مسار حياته، وإذا لم 
نحو  الطريق  يعبر  الناعم  خياله  ف��إن  ذل��ك  له  يتم 

السراب ليترك أشالءه يأسا وحسرة في قلبه..
تراودني هذه اخلواطر وأنا أتابع حديث العامة 
اليوم.. حديث ينصب في مجمله حول السكن كحق 
مشروع للجميع.. السكن كغاية ومبتغى لكل واحد.. 
والسكن كوسيلة في ذات الوقت للتخلص من شبح 
الكراء واملشاكل االجتماعية للحلول املوازية.. ولكن 
عندما يفكر صاحب الدخل احملدود في السكن فإن 
كمطية  )القرض(  هو  وأخيرا  أوال  يظل  أمله  قرين 
وحيدة لبلوغ غايته ألن ظروف احلياة اليوم لم تعد 
املالية  املوارد  كانت  إذا  إال  اللهم  باالدخار،  تسمح 
ميكنها  حتى  السيولة  ودائ��م��ة  متعددة  للشخص 
تغطية حاجاته وترك الفوائض لتمكينه من آماله..

وك���م اس��ت��ب��ش��ر ال��ن��اس خ��ي��را ب��ظ��اه��رة الشقق 
من  املنطلقة  األث��م��ن��ة  ذات  االجتماعية  السكنية 
الطلب  وتيرة  الرت��ف��اع  ذك��ي  دره��م كحل   200.000

على مضمار العقار.. وبالفعل حظي اآلالف - بقبر 
قروض  بواسطة  احمللي  التعبير  حسب   - احلياة 
ولكن  احل��ال..  بطبيعة  معينة  فوائد  مقابل  بنكية 
القروض العقارية الزالت بعيدة كل البعد عن تلبية 
اقتناء سكن..  في  الراغبة  الشابة  الفئات  كل  طلب 
كأجل  سنة   15 عند  متوقفة  األداء  أسقف  الزال��ت 
عليها  ل��أداء  اإلجمالي  املبلغ  تقسيط  يتم  أقصى 
لتصبح الفاتورة في أحيان كثيرة أكبر من الدخل 

العام لطالب القرض والسكن نفسه. 
فال أحد يجهل اليوم أن سوق العمل ليست في 
متناول اجلميع وأن االدخار الفردي مرتبط بتاريخ 
املعيشية للشخص  الظروف  إذا سمحت  فيه  البدء 
بأي ادخار – هكذا يصبح متوسط عمر طالب القرض 
في األربعينيات مما يدفع بالبنك إلى حتديد فاتورة 
شهرية تتناسب مع سنه تكون ذات ضغط كبير على 
له ولعائلته، وكلما تأخرت سن  املستوى املعيشي 
التقدم بطلب قرض سكني فإن تلك الفاتورة تصبح 
أثقل اعتبارا القتراب الشخص من السن القانونية 

للتقاعد ومحدودية دخله كموظف أو مستخدم.
يراود  رق��ي��ق  حلم  ه��و  ال��س��ادة  أي��ه��ا  السكن  إن 
اجلميع.. حلم يعطي الشعور باالستقاللية وحتقيق 
الذات.. حلم مينح اإلحساس بالثقة في املستقبل، 
أن  إل��ى  ما  ش��يء  عن  باحثا  الهثا  يظل  فالشخص 
تلك  الشخصي فتستقر حياته فوق  يقتني مسكنه 
لأنفس..  احملبب  وال��ت��راب  اإلسمنت  من  األط��ن��ان 

حلم ال يجب أن يظل حلما لدى الفقير.
الدخل  ذوي  من  يعتبرون  اآلالف  ألن  ه��ذا  أق��ول 
املطلوبة  الفاتورة  سقف  يغطي  ال  ال��ذي  احمل��دود 
ويزيحهم بالتالي من خانة املقبولني من طرف البنك 

الدائن..
اجتماعية  حلول  في  املسؤولون  فكر  لو  فحبذا 
ومالية لهذه الشريحة وما أعرضها وما أكثر املنتمني 
إليها - لو فكروا في تسهيل عملية حصولهم على 
الشهرية  مداخيلهم  مع  تتناسب  بفواتير  ق��روض 

وتعطيهم حق اقتناء مسكن شخصي.
ح��ب��ذا ل��و ف��ك��ر امل��س��ؤول��ون ف��ي مت��دي��د اآلج���ال 
القصوى ألداء القرض اخلاص بالسكن االجتماعي 
ملا فوق 15 سنة حتى يتضاءل القسط املطلوب وال 
معينة..  سنا  ج��اوزوا  أن��اس  قلوب  اليأس  يجوب 
حبذا وحبذا.. واألمل كبير ودائم مع دوام البشرية 

فوق األرض.
نشر في عدد 18 دجنبر 1998

القروض السكنية
 والفواتير الثقيلة..

خبايا مصرع اجلنرال املذوح لم يكشفها
ال احلسن الثاني وال االحتادي احلباي 

الرباط: االسبوع
غالبا ما يلتفت املارة ويتهامسون فيما بينهم، 
قرب  توجد  التي  »الفيال«  تلك  إلى  ينظرون  وهم 
الكولف امللكي بالدار البيضاء، غير أن قليال من 
صاحبتها  قصة  يعرفون  الذين  هم  فقط  الناس 
املاريشال  بنات  إحدى  وهي  زليخة«،  »مدام 
»املاريشال  املغربي  امللكي  اجليش  في  الوحيد 
البعيدة  النظرة  ذو  الرجل  هذا  أمزيان«،  محمد 
النافذة  العائالت  بعيد مصاهرة  زمن  منذ  اختار 
عن طريق بناته، وهن: مرمي الفنانة الكبيرة التي 
تدرس لوحاتها في املدارس محمد الصقلي تاجر 
كبير مات، وطامي )فاطمة( زوجة امللياردير جليل 
الفالحة في سيدي سليمان حي،  التازي صناعة 
وفاطمة الزهراء الصيدالنية زوجها املرحوم عبد 
الدكالي،  شعيب  الشيخ  حفيد  الدكالي  الباقي 
وليلى )أصغرهن( الطبيبة زوجة عثمان بنجلون 
وهي  زليخة  إلى  باإلضافة  املغرب،  أغنياء  أغنى 

أرملة اجلنرال املذبوح.
املذبوح  اجلنرال  بحكاية  العارفون  وحدهم 
بالصخيرات  االنقالبية  احملاولة  قتل خالل  الذي 
)..( قد يفهمون ملاذا اختارت هذه املرأة االبتعاد 
في  ما  كل  عملت  وقد  األضواء،  عن  كامل  بشكل 
وسعها لكي تربي أبناءها الذين توفي أبوهم وهم 

صغار السن، بعيدا عن كواليس السياسة )..(.
الله  عبد  املتقاعد  للكولونيل  سبق  وقد 
استقدام  مت  كيف  لأسبوع  حكى  أن  املنصوري 
االحتاديني عبد الواحد الراضي )أستاذ الفلسفة( 
ومحمد احلبابي )أستاذ في االقتصاد(، من طرف 
كي  العسكري  للديوان  مديرا  كان  عندما  املذبوح 
)خاصة  الثورية  النزعة  ذات  دروسهما  يلقيا 
العسكرية  األكادميية  أقسام  داخل  احلبابي( 

بالقنيطرة.
وجود  أن  على  أكد  قد  املنصوري  كان  وإذا 
االحتاديني داخل فصول الدراسة العسكرية، دليل 
على تورطهم في االنقالبات التي شهدها املغرب 
 ،)2013 ماي   30 عدد  )األسبوع   1971 بعد سنة 
في  يؤكد  احلبابي  محمد  االحتاديني  شيخ  فإن 
مذكراته أن األجواء التي عاشها سنة 1971 كانت 
حبلى باملؤشرات التي تؤكد أن »شيئا خطيرا يتم 

التحضير له في املغرب«.
الوحيد  االحتادي  يكون  قد  احلبابي  أن  غير 
الذي يتحدث عن املذبوح بطريقة إيجابية، حيث 
للمذبوح  يعطي  كان  الثاني  »احلسن  إن  يقول 
في كل مناسبة أغلفة مالية مهمة«، ويضيف بأن 
»املذبوح لم يكن يفتح تلك األظرفة بل كان يضعها 
في خزنة حديدية، وقد مت العثور عليها مغلقة بعد 
راضيا  يكن  لم  املذبوح  أن  يعني  ما  وهو  مقتله، 
بتلك اإلكراميات وال بطريقة حكم احلسن الثاني« 

)املساء عدد 5 دجنبر 2012(.
احلسن  حكم  فترة  على  املذبوح  رضى  عدم 
حكاها  التي  الواقعة  تلك  بجالء  تترجمه  الثاني 
وزراء  ثالثة  إن  قال  عندما  للصحفيني،  احلبابي 
مغاربة: هم وزير املالية مامون الطاهري، ووزير 
الشفشاوني،  يحيى  والنقل  العمومية  األشغال 
اجلعايدي،  محمد  والصناعة  التجارة  ووزير 
لبيع أرض  أمريكية  كانوا يتفاوضون مع جهات 
الدارالبيضاء  لوالية  املقابلة  العسكرية  )الثكنة 
القانون  خارج  هوت«(،  ب»ثكنة  املعروفة 
بالدارالبيضاء )سنة 1971(. وعندما جاء املذبوح 
احلسن  فوجد  الكولف  إلى  ذهب  أمريكا،  من 
الثاني يتحدث إلى هؤالء الوزراء، وبالضبط إلى 
مامون الطاهري، وزير األشغال العمومية والنقل، 
وكان املذبوح يحمل عصا غولف فكسرها بتشنج، 
عناصر  »أن  يعتبر  الذي  احلبابي  قول  حسب 
اجليش التي قامت بانقالب 1971 لم تكن راضية 
املغرب  إليها  وصل  التي  والرشوة  الفساد  على 

حينها« )املصدر/مذكرات احلبابي(.
أجواء  عن  نفسه  الثاني  احلسن  حتدث  وقد 
مع  حوار  في   ،1971 سنة  الصخيرات  انقالب 
بعد  قليلة  أياما  الفرنسية،  ماتش«  »باري  مجلة 
أجرى  الذي  الصحفي  سأله  وعندما  االنقالب، 

احلوار، »فيما كنتم تفكرون أول مرة عند سماعكم 
وحدة  أن  أعتقد  »كنت  له:  قال  النار؟«،  إطالق 
احلرس حتت تأثير شعورها باحلرارة، أصبحت 
سرعان  أنني  ..إال  عشوائي  بشكل  النار  تطلق 
ما غيرت رأيي عندما رأيت قنبلة تتدحرج حتت 
طاولتي، وسماعي إلطالق نار متتابع من أسلحة 
هاون،   مدفع  من  صماء  وطلقات  أوتوماتيكية، 
وخالل الدقائق القليلة التي تلت انفجار الوضع 

قلت للجنرال أوفقير إنه انقالب املذبوح«.
بعدم  املذكورة  للمجلة  اعترف  الثاني  احلسن 
لكن  املذبوح،  وفاء  حول  حقيقية  شكوك  وجود 
بنفور جتاه هذا  أنه أصبح يشعر  يؤكد  ذلك  مع 
»بتقلبات غريبة  قوله  املوصوف حسب  اجلنرال، 
أن  دون  ليمر  يكن احلوار  لم  املزاج«، وطبعا  في 
يتساءل الصحفي الفرنسي، عن الظروف الغامضة 
التي قتل فيها اجلنرال املذبوح )..(، لكن احلسن 
يقول:»  حيث  للموضوع  روايته  له  كانت  الثاني 
أرسلت الدكتور بنيعيش )وسط أجواء االنقالب( 
طبيبي الشخصي لالطمئنان على أسرتي وأطفالي 
الذين كانوا يوجدون بأحد أجنحة القصر، وعند 
عودته مر الدكتور بنيعيش على مقربة من إقامتي 
اخلاصة فدخل غرفة نومي، وأخذ رشاشا صغيرا 
نفسه  وجد  ..عند خروجه  كهدية  تلقيته  قد  كنت 
وجها لوجه مع زعيم االنقالبيني الذي صرخ في 
وجهه: ماذا تفعل بهذا أعطني الرشاش بسرعة.. 
كان املذبوح يريد احلصول على السالح في نفس 
الدقيقة خرج الرصاص من صفوف القوات التي 
احلسن  حوار  )املصدر:  الرجالن«  فسقط  ترافقه 

الثاني مع مجلة باري ماتش سنة 1971(.
هكذا يرسم احلسن الثاني نهاية أحد جنراالته، 
كان  الذي  بنيعيش  الدكتور  اخلاص  وطبيبه 
هو  »بنيعيش  القصر  أدراج  على  يقول:سأموت 
والد املستشار احلالي »فاضل بنيعيش« بالقصر 
امللكي«، وكان قبلها قد ألقى خطابا على الشعب 
أخطر  من  بنكبة  ستمر  كانت  البالد  أن  فيه  أكد 
النكبات، بعدما هجم بعض الضباط »حتت إمرة 
البالط  مدير  يشغل  كان  الذي  املذبوح«  اجلنرال 
الساعة  على  الصخيرات  قصر  على  العسكري 
بني  الغذاء  بصدد  ذاك  إذ  ونحن  ربع  إال  الثانية 
احلسن  خطاب  )من  ومغاربة  أجانب  ضيوفنا 

الثاني بعد انقالب الصخيرات(.
تهافتوا  قد  الصحفيون  املصورون  كان  وإذا 
الثاني  احلسن  الراحل  للملك  صور  التقاط  على 

يسيرا  عددا  فإن  الكولف،  رياضة  يلعب  وهو 
منهم فقط هم الذين يعرفون أن اجلنرال املذبوح 
الراحل  للملك  الكولف  حبب رياضة  الذي  هو 
بالواليات  اكتشفها  أن  بعد  الثاني،  احلسن 
تدريبا  بها  يجتاز  كان  عندما  املتحدة األمريكية 
أول  تشييد  على  أشرف  الذي  وهو  عسكريا، 
ملعب  باملغرب،  الرياضة  هذه  ملعب ملمارسة 
)كتاب   1967 و   1966 سنتي  بني  السالم  دار 
املتقاعد  الكومندار  اجلاللة/  صاحب  ضباط 

محجوب الطوبجي، كومندان متقاعد(.
بعض  تقول  الكولف  برياضة  وارتباطا 
املعطيات التاريخية إن املذبوح كان حريصا على 
عدم التسبب في مقتل امللك احلسن الثاني، وإن 
رغبته كانت تتلخص في نفيه، بعد االنقالب عليه 
مبناسبة تدشني الكولف امللكي في الدارالبيضاء 
بعد  املوالي  اليوم  في  مبرمجا  كان  والذي 
لم  الصخيرات  أحداث  تسارع  أن  غير  االنقالب، 
الكبير  مجهوده  رغم  ذلك،  حتقيق  فرصة  مينحه 
عندما  االنقالب  يوم  الثاني  احلسن  قتل  لتفادي 
كان هذا األخير »مخزونا« في أحد حمامات القصر 

امللكي بالصخيرات.
لسان  على  املعطيات  هذه  من  جزء  ورد  وقد 
احملاولة  في  أدين  الذي  الرايس  محمد  الضابط 
ونقلوا  آخرين  عسكريني  جانب  إلى  االنقالبية 
عام 1973 من سجن القنيطرة إلى املعتقل السري 
»تازممارت«، حيث يقول إنه في حلظات الصخب 
املرعب والفوضى العارمة خرج اجلنرال املذبوح 
من زاوية ما ووجه كالمه إلى اعبابو قائاًل: »ماذا 
اعبابو:  فأجابه  اتفاقنا«،  حتترم  لم  أنت  تفعل؟ 
اآلن  وعليك  األولى  املرحلة  أنهيت  لقد  بأس.  »ال 
احلديث  واستمر  الثانية«.  املرحلة  إلى  االنتقال 
هل  اآلن؟  هو  أين  اعبابو  فسأل  الرجلني،  بني 
تنازل؟ فرد املذبوح »إنه في مكان آمن ويريد رؤيتك 
للحديث معك، وإن تنازله في جيبي«. لكن اعبابو 
استدرك: »ملاذا أذهب لرؤيته إن كان قد استسلم؟«. 
امللك،  لوجود  املفترض  املكان  إلى  الطريق  وفي 
اجلنرال  أن  خصوصًا  االرتياب،  اعبابو  انتاب 
بتغيير  خطتي  »أفسدت  بالقول:  فاجأه  املذبوح 
األوامر، ولم يكن عليك أن تصدرها إلطالق النار، 
لقد كنت أريد انقالبًا أبيض«..، وهكذا أمر العقيد 
مع  فانهارت   ..)..( املذبوح  بقتل اجلنرال  اعبابو 
لكن بعض  مقتله اخلطة األصلية النقالب فاشل، 

أسراره الزالت غامضة )..(.

7
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كواليس األخبار

خبايا األمور في ما يجري ويدور
الصخيرات انقالب  إلى  بقلم: رمزي صوفياعودة 

صورة خاصة باألسبوع : احلسن الثاني 
يوشح اجلنرال أوفقير بيده بحضور 
اجلنرال املذبوح الواقف على اليسار
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أثارت تصريحات الفقيه عبد الباري الزمزمي عضو االحتاد العاملي 
تعدد  ملنع  دعوته  بعد  العلماء،  بني  واسعا  ج��دال  املسلمني  لعلماء 

الزوجات قانونيا. 
وشن الشيخ محمد الفيزازي، أحد أبرز وجوه السلفية، انتقادات 

الذعة على الشيخ عبد الباري الزمزمي ودعاه للتوبة. 
قانونا،  الزوجات  تعدد  مبنع  احلكومات  طالب  قد  الزمزمي  وكان 

ألن العدل يقتضى ذلك باعتبار أن األكثرية 
في  »يفرطون  األزواج  من  الساحقة 

حق العدل بني زوجاتهم«. 
وق����ال ال���ف���ي���زازي، إن����ه يجب 
الله  على  ل  َت���َق���ُوّ ألن��ه  ي��ت��وب  أن 
مضيفا  شريعته،  على  واع��ت��داء 
أن »هناك من يريد إرضاء النساء 
العاملني،  رب  إرض��اء  على حساب 
ومن يتحايل على شرع الله حتى 

ترضى عنه زوجته والنساء«. 
وأب�������������رز ال�����داع�����ي�����ة 

احلديث  أن  اإلسالمي 
الزوجات  تعدد  ع��ن 

ع���ن شرع  ح���دي���ث 
وشريعة  ال���ل���ه، 
إلى  باقية  ال��ل��ه 

قيام الساعة ال ميكن ألحد أن يعطلها، مشيرا إلى أنه إذا كانت شريعة 
ليس عيب  فهذا  التنزيل ممارسة سيئة،  في  ُتارس  الله  من شرائع 
الشريعة بقدر ما هو عيب ذلك الشخص الذي لم يحسن أن يعبد الله 

بتلك العبادة«. 
وشدد املتحدث على أنه ال ميكن القبول بتحرمي ما أحل الله إرضاء 
للناس، فنساء العاملني ال يقبلن بتعدد الزوجات ليس ألنهن يرفضن 
تركيبتهن  ل��ك��ون  ول��ك��ن  ال���ل���ه،  ش����رع 
مثال  ال��غ��ي��رة  مشاعر  م��ن  النفسية 
من  وهذا  التعدد،  لرفض  تدفعهن 
حقهن رمب���ا م��ن ب���اب ال��غ��ي��رة ال 

أكثر.  
مطالبة  أن  إلى  الفيزازي  ولفت 
الزوجات  تعدد  مبنع  احلكومات 
عبر سن القوانني لذلك هو »تقدمي 
بني يدي الله ورسوله، وهذا حرام وال 
يجوز أبدا«، متسائال بالقول: »هال 
الزنا  مبنع  احلكومات  طالبنا 
واتخاذ  العشيقات  ومنع 
وهال  والعهر،  األخدان 
تعاوّنا مع احلكومات 
من أجل تطبيق هذا 

املبتغى النظيف«.

الحشيش المغربي في 
الخبر الجزائرية 

الفرقة  أح���ب���ط  أع�������وان 
مبغنية  ل��ل��ج��م��ارك  املتنقلة 
ب�����والي�����ة ت���ل���م���س���ان، أم���س 
 10 تهريب  محاولة  االثنني، 
املعالج  الكيف  م��ن  قناطير 
ق���ادم���ة م���ن امل���غ���رب، وق���ال 
اجلزائرية  ل��ل��ج��م��ارك  ب��ي��ان 
كمني  إث��ر  ت��ت  العملية  إن 
نصبته وحداتها ملهربي هذه 
الكمية من املخدرات مبنطقة 

الشريعة ببلدية حمام بوغرارة التابعة لدائرة مغنية احلدودية، حسب 
ما أعلنته جريدة اخلبر اجلزائرية خالل األيام القليلة املاضية.

ألواح  حتمالن  سيارتني  منت  على  محملة  البضاعة  ضبطت  وق��د 
ترقيم مزورة ترمز إلى اجلزائر، حيث وجد بداخلهما 25 و21 حقيبة 

بها املخدرات احملجوزة.

ما ذنبي إذا كان هناك من يعاكس اإلصالح 
ه������ن������اك ج����ه����ات 
ت����ع����اك����س االجت������اه 
بشأن  ي���ق���وم  ال�����ذي 
منظومة  إص��������الح 
ذنب  ال  وأن��ا  العدالة، 
لي في ذلك باعتبار أن 
خ��ص��وم.. إص��الح  لكل 

للحوار  وب���ال���ن���س���ب���ة 
ح���ول إصالح  ال��وط��ن��ي 
فقد  ال��ع��دال��ة،  منظومة 

هيآت  جمعية  م��وق��ف  أن  أع��ت��ق��د  وال  ان��ت��ه��ى 
القضائية  امل��س��اع��دة  م��رس��وم  م��ن  احمل��ام��ني 
صدرت  التي  التوصيات  أهمية  على  سيؤثر 

العدالة.  العليا إلصالح منظومة  الهيئة  عن 
مصطفى الرميد )وزير العدل(

الدعم يوزع على احملظوظني
أن�����������ا أت�������أّل�������م 
املضروب  للحصار 
ع�����ل�����ى ث������ّل������ة م���ن 
م��������ن امل�����خ�����رج�����ني 
وامل���ب���دع���ني، وأن�����ّدد 
الّسخي  ب��ال��ّت��وزي��ع 
ل��ف��ائ��دة بعض  ل��ل��ّدع��م 
ذوي  احمل�����ظ�����وظ�����ني 
املعارف والقرابات، من 
الّسينمائي  املركز  طرف 
املغربي على حساب من 
املغربية  األف���الم  مبستوى  وأن���ّدد  يستحّقه، 
اّلتي تتطّرق في ماهيتها ملا يناسب رهاناتها 
الفّنية  األب��ع��اد  م��راع��اة  دون  فقط  ال��ّت��ج��اري��ة 
تبّرر  فهي  اجلمالية،  اإلب��داع��ي��ة  والتجّليات 
مبالمسة  واملستهلكة  املسففة  مواضيعها 
تتكّرر،  م��ا  قليلة  ش���اّدة  اج��ت��م��اع��ي��ة  ظ��واه��ر 
رسائل  ت��ري��ر  أج��ل  م��ن  سينمائيا  وت��ب��ّرره��ا 
وهذا  محض  جتاري  لهدف  معّينة  لقطات  أو 

طبعا. مرفوض 
محمود فريطس )مخرج(

حقوق اإلنسان وحقوق الدولة 
ط�����رح  مي�����ك�����ن  ال 
م������س������أل������ة ح����ق����وق 
اإلنسان باملغرب دون 
واجبات  ع��ن  احل��دي��ث 
وع��ن حقوق  اإلن��س��ان 
أن  إلى  مشيرا  الدولة، 
له  تنتبه  ال  األم���ر  ه��ذا 
احلقوقية،  امل��ن��ظ��م��ات 
الذي  ال��ن��ق��اش  واص���ف���ا 
ي���ع���رف���ه امل����غ����رب ح���ول 

عكس  الصحية،  ب��ال��ظ��اه��رة  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
فيها  يتكلم  أن  ال��ص��ع��ب  م��ن  ال��ت��ي  اجل��زائ��ر 
املرء عن شيء اسمه حقوق اإلنسان على حد 

وصفه.
منار السليمي )أستاذ جامعي(

تساؤل الد منه 
م���ن اجل��م��ي��ل أن 
التظاهرات  حتظى 
بتغطية  ال��وط��ن��ي��ة 
اإلعالم العمومي ألن 
واجبها  من  هذا جزء 
ك��إع��الم ع��م��وم��ي، لكن 
التساؤل  م��ن  لنا  الب��د 
عن املعايير التي جتعل 
املهرجانات  م���ن  ع����ددا 
ت��ه��ي��م��ن ع���ل���ى اإلع�����الم 
ذات  وف���ي  معينة،  م��ص��ال��ح  خل��دم��ة  وت��س��خ��ر 
الوقت ال جتد فيه مهرجانات حتتفل بالتراث 
الفرصة  الثقافي  وال��ت��ن��وع  التعدد  وتعكس 

العمومي. للولوج لإلعالم  حتى 
آمنة ماء العينين )العدالة والتنمية(

يتضمن هذا الركن األسبوعي 
بعض وجهات النظر المعبر عنها 

خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 
وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

بين الفيزازي والزمزمي 
تعدد الزوجات.. هل هو حالل أم حرام ؟

أعلنت جلنة الدفاع عن استقالل الصحافة، 
أشرف  الراحل  الزميل  جثمان  دف��ن  تقرر  أن��ه 
املعلومات  على  بناء  وذلك  باملغرب،  البيومي، 
الزميل  أه��ال��ي  م��ن  اللجنة  إل��ى  وردت  ال��ت��ي 
وفقا  ب��امل��غ��رب  دف��ن��ه  ال��ذي��ن فضلوا  ال��راح��ل، 

لوصية كأن قد أوصى بها الفقيد الراحل.
الرسمية على  اللجنة عبر صفحتها  وأكدت 
أنها  »فيس بوك«،  التواصل االجتماعي  موقع 
أجرت اتصاالت مكثفة منذ صباح يوم السبت، 
قام  وال��ذي  رش��وان،  الصحفيني ضياء  بنقيب 
ب����دوره ب��االت��ص��ال ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة وكل 
األطراف املعنية، كما قام بإجراء اتصاالت مع 
سكرتير عام النقابة كارم محمود، لترتيب يوم 

لتأبني الزميل الراحل.
وأضافت اللجنة أن املعلومات األولية التي 

حصل عليها مقرر اللجنة »بشير العدل« بعد اتصاالت مكثفة مع كل األطراف، أنه 
تقرر نقل جثمان الراحل إلى القاهرة، وكان مقررا وصوله إلى مطار القاهرة مساء 
غد األحد، إال أنه وبعد تعقد أمور اإلفراج عن اجلثمان باملغرب، ونظرا للعطلة 
التي فيها سفارة مصر باملغرب، توقفت كافة اإلجراءات اخلاصة بنقل اجلثمان 
إلى القاهرة أو حتى دفنه باملغرب، وذلك نظرا ملا يتطلبه ذلك من إجراءات يقوم 
إيهاب  السيد  قيام  إلى  األمر  وانتهى  البيومي،  أشرف  املرحوم  أقارب  أحد  بها 
لتواجده  نظرا  بجدة،  مصر  سفارة  في  إق��رار  بكتابة  الراحل،  شقيق  البيومي، 

هناك، بإنهاء إجراءات دفن الزميل الراحل في املغرب.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستعلن في وقت الحق، عن حتديد موعد لتقبل العزاء 
في الزميل الراحل وتأبينه بنقابة الصحفيني بعد االنتهاء من إجراءات التنسيق 

مع النقابة.

إماما  يعاقب  قضائي  ساقة..حكم 
زوجته »إغتصاب«  تهمة 

حكما  املغربية  باجلديدة  االستئنافية  احملكمة  أص���درت 
ينام مع  ك��ان  ،حيث  مل��دة سنتني  إم��ام مسجد  يقضي بسجن 
والشذوذ،  اجلنسي  بالعنف  تتسم  وحشية،  بطريقة  زوجته 
وهو ما تسبب لها بحسب الشواهد والتحاليل الطبية املدلى 

بها أمام احملكمة بأمراض جنسية عديدة. 
و قد شهدت ابنتهما وفقًا لوسائل إعالمية ضد أبيها حيث 
األرض  يقوم بجر زوجته من شعرها في  كان  األب  أن  أكدت 
أمام  شاء  ما  كيف  نزواته  تنفذ  بأن  التعنيف  بعد  ويطالبها 
متكدسني  يعيشون  كانوا  الذين  الثالث  أبنائه  ومسمع  أعني 

إلى جانب األبوين في غرفة واحدة. 
و اعتبر محامي الزوجة أن هذا احلكم يعد األول من نوعه 
في تاريخ احملاكم املغربية ، حيث سيشكل مرجعا واجتهادا 

يحد من ظاهرة اغتصاب األزواج لزوجاتهم.
الفجر

الصحافي المصري الذي اختار أن 
يدفن في المغرب

يقوم الوزير املنتدب لدى وزير الدفاع الفرنسي 
الفترة  في  عريف،  ق��ادر  احملاربني،  بقدماء  املكلف 
ب��زي��ارة رسمية  11 و13 يونيو اجل���اري،  ب��ني  م��ا 
ل��ل��م��غ��رب، ي��ج��ري خ��الل��ه��ا م��ح��ادث��ات م��ع الوزير 
املنتدب املكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف 
لوديي، ويسلم أوسمة خلمسة من قدماء احملاربني 

املغاربة باجليش الفرنسي.
وكان آالف اجلنود املغاربة حاربوا في صفوف 
األولى  العاملية  احل��رب  خ��الل  الفرنسي  اجليش 
وض��ح��وا ب��أرواح��ه��م م��ن أج��ل حت��ري��ر فرنسا من 

االحتالل النازي خالل احلرب العاملية الثانية.

املكلف الفرنسي مبلف قدماء 
احملارني في املغرب

قادر عريف

الزمزميالفيزازي
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للمهاجرين  احلقوق  بتوفير  حقوقية  جمعيات  تطالب 
األفارقة الذين قصدوا املغرب للعمل أو لكونها محطة في 
األوروبية،  ال��دول  إح��دى  إلى  للهجرة  فرصة  أول  انتظار 

خاصة أن غالبيتهم ال يحملون أي وثائق قانونية.
إلى  السنغال  م��ن  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  املهاجرين  أح��د  وق��ال 
املغرب، ويدعى دميبو ساني ل�سكاي نيوز عربية إن »حقوقه 
اضطهدت« بعد أن سحبت منه وثائقه نتيجة خالفات مع 
مديره في العمل، ما أدى إلى »رميه في الشارع«، وأضاف: 
مغربية  عائلة  احتجزتها  التي  وثائقي  استعادة  »أح��اول 

كنت أعمل معها طباخا، بعد أن طردوني«.
أحمل  وال  بي،  اخلاصة  الوثائق  يسلموني  »لم  وتابع: 
اآلن إال النسخ«، من جهته، قال الكاتب العام لنقابة العمال 
املهاجرين باملغرب مارسل أميياتو إن »الهدف الرئيسي من 
النقابة هو إصالح الوضعية القانونية لكل املهاجرين غير 

الشرعيني املوجودين في املغرب«.
وأضاف ل�سكاي نيوز عربية: »هناك أهداف أخرى على 
املجتمع  ف��ي  إلدماجهم  املهاجرين  ه��ؤالء  تأهيل  رأس��ه��ا 

املغربي، واملساهمة في إحداث التنمية«، ويشار 
إلى أن أول نقابة تدافع عن حقوق املهاجرين،  
تأسست في املغرب حتت اسم »نحن أيضا لنا 

حقوق«.

هكتار   100 م��س��اح��ة  تخصيص  احل��ك��وم��ة  ق���ررت 
القنيطرة  مبدينة  سعودية  صناعية  مدينة  إلن��ش��اء 
األعمال  رئ��ي��س مجلس  وق���ال  ال���رب���اط،  م��ن  ب��ال��ق��رب 
النقل  وزارة  إن  احلمادي،  محمد  املغربي  السعودي 
تصريح  عبر  ذل��ك  عن  أعلنت  قد  املغربية  والتجهيز 
لوزير النقل والتجهيز املغربي عبدالعزيز الرباح على 
استضافته  ال��ذي  املغربي،  اخلليجي  امللتقى  هامش 
إلى  املستثمرين  ودعا احلمادي  مدينة طنجة مؤخرًا 
اقتناص مثل هذه الفرص التي تعكس تشجيع املغرب 

لالستثمارات السعودية.
وبحث رجال األعمال السعوديون برئاسة احلمادي 
مع نظرائهم املغاربة، خالل امللتقى سبل تعزيز عالقات 
وأشار  البلدين،  بني  والتجاري  االقتصادي  التعاون 
احلمادي إلى أن مشاركة رجال األعمال السعوديني في 
امللتقى جاءت انطالقًا من العالقات املتميزة التي جتمع 
القيادتني والشعبني في البلدين الشقيقني، منوهًا بأن 

برنامج الوفد السعودي كان حافاًل باللقاءات 
املغاربة،  األع��م��ال  امل��س��ؤول��ني ورج���ال  م��ع 
االستثمارية  العالقات  تنمية  بهدف  وذل��ك 

والتجارية املشتركة بني اململكتني.

بني  خفيا  صراعا  هناك  أن  السابع«  »اليوم  علم 
الساهر  كاظم  والفنان  الوهاب  عبد  شيرين  الفنانة 
على تاريخ حفلة في املغرب ضمن مهرجان أصوات 
الشهر  ه��ذا  تطوان  مدينة  في  يقام  وال��ذي  نسائية 

على مدار يومني هما 28 و29 يونيو.
ال��ف��ن��ان كاظم  ال��ص��راع بسبب رغ��ب��ة  وي��أت��ي ه��ذا 
ف��ي ح��ني أن شيرين   ،29 ي��وم  ال��غ��ن��اء  ف��ي  ال��س��اه��ر 
ملنور  وأسماء  كاظم  وأن  التاريخ  ذل��ك  في  ستغني 
 28 وهو  بيوم  يسبقه  ال��ذي  التاريخ  في  سيغنيان 
تعديل  امل��ه��رج��ان  إدارة  م��ن  م��ح��اول��ة  وف��ي  ي��ون��ي��و، 
كاظم  مكان  شيرين  تكون  بحيث  املواعيد،  وتبديل 
وكاظم مكان شيرين، إال أن األخيرة رفضت وقالت إن 

الرتباطاتها  لها  األنسب  هو   29 يوم 
يتم  ل��م  اآلن  أخ����رى، وح��ت��ى  ب��أم��ور 

حسم األمر.

قال رئيس احلكومة عبد اإلله بن كيران إن صندوق النقد 
الدولي أبلغ احلكومة املغربية أنها مترددة جدا في 

لكنه  العامة  املالية  لتحسني  إص��الح��ات  تنفيذ 
الدعم  خلفض  خطط  في  قدما  باملضي  تعهد 

وإجراءات أخرى.
الدولي  النقد  ص��ن��دوق  م��ن  وف��د  زار  وق��د 
إذا  ما  ليرى  العامة  ماليته  في  ودقق  املغرب 
كانت البالد ملتزمة مبعايير تسهيل ائتماني 
احترازي ألجل عامني بقيمة 6.2 مليار دوالر 

وافق عليه الصندوق في 2012.
وق���ال ب��ن ك��ي��ران ف��ي اج��ت��م��اع حل��زب العدالة 

أمس  إليه  ينتمي  ال��ذي  اإلس��الم��ي  والتنمية 
الصندوق،  ب��وف��د  ال��ت��ق��ى  إن���ه  األول 

املغربية  احلكومة  ب��أن  وأبلغوه 
م��ت��رددة ف��ي اإلص��الح��ات لكنه 

أكد لهم أن احلكومة متضي 
قدما في اإلصالحات في 
الوقت املناسب. وامتنع 

عن اإلدالء مبزيد من التفاصيل وذلك وفقا ملا أورده املوقع 
اإللكتروني للحزب.

إصالح  على  املغرب  ال��دول��ي  النقد  صندوق  ويحث 
أنظمة الدعم واملعاشات خلفض اإلنفاق العام، ويريد 
حزب العدالة والتنمية وهو أكبر حزب في االئتالف 
معارضة  ي��واج��ه  لكنه  إص��الح��ات  تنفيذ  احل��اك��م 
أن  م��ن  ال��ذي��ن يخشون  االئ��ت��الف  ف��ي  م��ن شركائه 
إذكاء  إلى  أخ��رى  وإصالحات  الدعم  ي��ؤدي خفض 

اضطرابات.
وب��ي��ن��م��ا ت���ت���واص���ل األزم�����ة 
مكونات  ب����ني  احل���ك���وم���ي���ة 
يخرج  أن  ينتظر  األغلبية، 
للوجود في غضون األسابيع 
وفد  تقرير  املقبلة  القليلة 
البنك الدولي الذي يشكل 
لتقدم  حقيقيا  تقييما 

اإلصالحات.

أمير قطر يتنازل عن 
عرشه هذا الصيف

تستعد قطر للدخول 
انتقال  م���رح���ل���ة  ف����ي 
الصيف،  هذا  السلطة 
األمير  سيسلم  حيث 
الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني السلطة البنه 
الشيخ متيم بن حمد، 
قريبه  سيتخلى  ك��م��ا 
مالك محالت »هارودز« 
التجارية الشهيرة في 
منصبه  عن  بريطانيا 

كرئيٍس للوزراء. 
صحيفة  وأف�������ادت 

»ديلي تلغراف« أن شخصيات ذات شأن في قطر رأت أن 
حمد  بن  متيم  الشيخ  الشاب  األمير  ليتسّلم  حان  الوقت 

البالغ من العمر 33 عامًا السلطة في اإلمارة اخلليجية. 
وسيتخلى رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم، وهو 
واحد من أكبر املستثمرين في اململكة املتحدة، عن منصبه. 
وستعلن حينها احملكمة امللكية بأن األمير الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني البالغ من العمر 61 عامًا والذي عانى من 
لنجله األمير خريج  السلطة  مشاكل صحية سيتخلى عن 
اململكة  في  »ساندهورست«  امللكية  العسكرية  األكادميية 

املتحدة. 
وعلم مصدر بريطاني مقّرب من الدولة اخلليجية بهذه 
املصدر  العام. وذكر هذا  في وقت سابق من هذا  اخلطط 
أنه مت إعالم دول أخرى مهمة مبا فيها الواليات املتحدة 

األميركية وإيران بعملية نقل السلطة.

قال بنك املغرب إن احتياطي البالد من النقد األجنبي ارتفع بنسبة 
%4،2 خالل األسبوع األخير من شهر مايو املاضي.

وأرجع املركزي املغربي هذا االرتفاع إلى احلصول على750 مليون 
دوالر قيمة السندات السيادية التي طرحها املغرب في السوق الدولية 
دوالر  مليار   18.2 نحو  املغربي  االحتياطي  ليسجل  املاضي،  الشهر 

بنهاية مايو2013.
وقال البنك املركزي املغربي، منتصف األسبوع املاضي: إن احتياطي 
البالد من النقد األجنبي وصل إلى 146،9 مليار درهم، مبنتصف ماي 
من العام 2013، تكفي لتغطية واردات البالد من السلع واخلدمات مدة 

أربعة أشهر ويومني.
احتياطي  بإبقاء  اجل��اري،  العام  مطلع  املغربية،  احلكومة  وتعهدت 
أشهر على  أربعة  لتغطية  يكفي  في مستوى  األجنبي  النقد  من  البالد 

األقل من واردات البالد من السلع واخلدمات.
في  سيادية  سندات  طرح  عن  املاضي،  مايو   24 في  املغرب،  وأعلن 
السوق الدولية بقيمة 750 مليون دوالر، موضحا أن املبلغ يتوزع إلى 
قسمني، األول بقيمة 500 مليون دوالر بفترة سداد متتد حتى 2022، 
والثاني 250 مليون دوالر ُتسدد بحلول عام 2024، دون الكشف عن سعر 

الفائدة واملؤسسات املالية التي تعامل معها املغرب في 
هذه العملية لتسويق اإلصدار في األسواق الدولية.

المهاجرون األفارقة:
»نحن أيضا لنا حقوق« معكم أيها املغارة 

مبعوثو البنك الدولي يتساءلون: أين هي اإلصالحات؟ 

هل هي هدية للراح. ..مدينة 
سعودية في القنيطرة؟ 

صراع ني كاظم الساهر وشيرين 
حول الغناء في تطوان

الجواهري يعلن ارتفاع احتياطي 
المغرب من العملة األجنبية    

يؤرخ  وث��ائ��ق��ي  فيلم  ه��و  وم��خ��زن��ي«  »أن���ا  فيلم 
إلى بداية احلراك الشعبي والسياسي في املغرب 
األملانية،  امل��دن  من  ع��دد  وف��ي  برلني  في  سيعرض 
ال���ن���دوات تنظمها  وذل����ك ف��ي إط����ار س��ل��س��ل��ة م��ن 
احلركات  ح���ول  احل���ر  للفكر  رش���د  اب���ن  م��ؤس��س��ة 

الدميقراطية في املغرب.
ب���رل���ني والي��ب��ت��س��ي��غ وم���ي���ون���خ وك���ارل���س���روه 
التي  األمل��ان��ي��ة  امل���دن  ه��ي  وم���ارب���ورغ  وتوبينغن 
ومخزني«  »أن��ا  فيلم  عرض  جامعاتها  ستحتضن 
الفيلم  بوحموش.  ن��ادر  الشاب  املغربي  للمخرج 
ال���ن���دوات حول  م��ن  إط���ار سلسلة  ف��ي  س��ي��ع��رض 
أحد  يلقيها  والتي  املغرب  في  السياسي  الوضع 
»ع��ش��ري��ن فبراير«  ال��ف��ي��ل��م وع��ض��و ح��رك��ة  ص��ن��اع 
ابن  مؤسسة  من  بدعوة  بلغازي،  يونس  املغربية 

رشد للفكر احلر.
توزيع  على  أش��رف  ال��ذي  بلغازي  يونس  يقول 
الفيلم،  وكان أحد شخصياته الرئيسية: »أريد أن 

بالوضع  الفيلم  وعرض  الندوات  خالل  من  أعّرف 
وأن هناك  املغرب، خاصة  في  السياسي احلقيقي 
األمر  امل��غ��رب��ي«  »االس��ت��ث��ن��اء  ع��ن  ش��ائ��ع��ا  تعبيرا 
:»الفيلم  بلغازي  ويتابع  صحيحا«.  أراه  ال  الذي  
سيعرض في اجلامعات، أي أن اجلمهور سيكون 
رأيهم  وه���ؤالء  واألك��ادمي��ي��ني،  الطلبة  م��ن  أغلبه 

بإمكانهم  ال��ذي��ن  األمل���ان،  السياسيني  ل��دى  م��ؤث��ر 
لتحريك  املغربي  النظام  على  أن ميارسوا ضغطا 

الدميقراطية«.
يعتمد الفيلم على مشاهد أرشيفية من اليوتيوب 
من  مشاهد  وه��ي  أخ��رى،  إلكترونية  مواقع  وم��ن 
من  دول  شهدتها  ال��ت��ي  االحتجاجية  امل��س��ي��رات 
ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن ف��ري��ق العمل 
مسيرات  ف��ي  ص��وره��ا  التي  املشاهد  على  اعتمد 
حركة عشرين فبراير في املغرب. أما املشاهد التي 
مشاهد  أغلبها  فكانت  الفيلم  شخصيات  تناولت 
داخلية، لذلك لم تواجه فريق الفيلم مشاكل كبيرة 
بلغازي:»املشاكل  يونس  ويقول  التصوير،  أثناء 
كنا  نسبيا،  عادية  كانت  التصوير،  التي صاحبت 
نحرص على أن يكون التصوير بكاميرات صغيرة، 
كان  االنتباه، وطبعا  تلفت  الكبيرة  الكاميرات  ألن 
ماذا  ليعرفوا  السلطة،  أع��وان  كالعادة  يتتبعنا 

نفعل بالضبط«.

مخرج 20 فبراير في فيلم ضد »االستـثناء املغري«

اوباما

يونس بلغازي

الساهر وكاظم  شيرين 

اجلواهري

بن كيران

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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> حاوره: كرمي إدبهي 
س: هل يتحقق حلم الدار البيضاء 
م��دي��ن��ة ب���ا ص��ف��ي��ح؟ وم���ا ه���ي اآلجال 
املوضوعة لتحقيق هذا الهدف، واملراحل 

التي قطعتموها على هذا املستوى؟
> ج: أوال هذا احللم بدأ يتحقق 
ألن���ه م��ن أص���ل 110 أل���ف أس���رة، 
أس���رة، وهذا  أل��ف   40 إال  ل��م يبق 
التجربة  ه��ذه  إن  بل  كبير،  حت��دي 
الناجحة بالبيضاء أصبحت مثاال 
الوطنية،  الساحة  به على  يحتدى 
ألنه ليست هناك مدينة في املغرب 
استطاعت أن تزيل 70 ألف »براكة« 
مثال  األخيرة.  سنوات  العشر  في 
اجلماعية  املقاطعة  ف��إن  ذل��ك  على 
ل��س��ي��دي م��وم��ن ك��ان��ت حت���وي 23 
ألف سكن صفيحي، ولم يبق حاليا 
أك��ب��ر جتمع  7 آالف، وه��ي  س��وى 
الفضل  ويرجع  باملغرب  صفيحي 
لهذا اإلجناز إلى جميع املتدخلني 
من الدولة، واملنتخبني والسلطات 

احمللية وجلان احلي الصفيحي.
االتفاقيتني  وب��ف��ض��ل  أن���ه  ك��م��ا 
اللتني وقعتا أمام صاحب اجلاللة 
 2004 سنة  السادس  محمد  امللك 
الصفيح  بدور  اخلاصتني  و2010 
بالدار البيضاء، متكنا من الوصول 
البرنامج  أن  كما  الهدف،  إلى هذا 
الشركتني  م���ع  م��س��ت��م��را  م������ازال 
للدولة،  ال��ت��اب��ع��ت��ني  امل��س��ؤول��ت��ني 
إدماج  ال��ع��م��ران،  مؤسسة  وه��م��ا 
املشاريع،  لهذه  املنفذين  السكن، 
احمللية،  ال��ل��ج��ان  إش�����راف  حت���ت 
واللجنة  اإلق��ل��ي��م��ي��ة،  وال���ل���ج���ان 
ي��ت��رأس��ه��ا والي  ال��ت��ي  اجل��ه��وي��ة 
مدينة الدار البيضاء الكبرى، علما 
بأن هاتني االتفاقيتني اللتني كانتا 
أم���ام ص��اح��ب اجل��الل��ة ك��م��ا قلت، 

تنصان على ثالثة سيناريوهات:
أوال: مشروع إعادة اإلسكان.
ثانيا: مشروع إعادة اإليواء.

ثالثا: إعادة الهيكلة.
قطعنا  ال����ص����دد  ب���ه���ذا  ف��ن��ح��ن 

أشواطا مهمة لنحارب بشكل كامل 
السكن الصفيحي.

صراع من أجل المصلحة 
العامة في برلمان البيضاء

املتتبعني  أن  عليكم  يخفى  ال  س: 
وسائل  خ��ال  من  املدينة  مجلس  لعمل 
اإلعام فقط، يخيل إليهم أنه عبارة عن 
الشتائم  ت��ب��ادل  فيها  يتم  ماكمة  حلبة 
وال���ض���رب وال��ت��ه��م ال��ش��ن��ي��ع��ة، ه��ل هذه 
الصورة مطابقة للواقع أم أنه مبالغ فيه؟
برملان  املدينة هو  ج: مجلس   <
ومنه  والبيضاويني،  البيضاويات 
تهم ساكنة  التي  ال��ق��رارات  تخرج 
البرملان  ه����ذا  ال��ب��ي��ض��اء،  ال�����دار 
البيضاوي الذي عمر تسع سنوات، 
كانت هناك نتائج إيجابية الحظها 
بامللموس،  ال��ب��ي��ض��اوي  امل��واط��ن 
التقنية  ال��ع��وائ��ق  ب��ع��ض  وه��ن��اك 
نحاول  التي  والقانونية،  واملالية 
شركائنا.فالصراع  م��ع  جت��اوزه��ا 
ي��ع��ي��ش��ه مجلس  ال����ذي  واجل������دال 

املدينة هو صراع من أجل املصلحة 
ال��ع��ام��ة ول��ي��س م��ن أج��ل املصالح 

الشخصية لألعضاء.
وهي  االخ��ت��الف��ات،  بعض  هناك 
االخ��ت��الف ال  لكن  ظ��اه��رة صحية، 
الدار  ومدينة  قضية.  للود  يفسد 
البيضاء وكما يعلم اجلميع، مرت 
وبفضل  لكن  بظروف صعبة جدا، 
والبيضاويني،  احلسنة  ال��ن��ي��ات 
ترفعوا عن احل��زازات الشخصية، 
واأللوان السياسية، ليبقى الهدف 
ه���و مصلحة  وال���وح���ي���د  األوح�����د 

البيضاويات والبيضاويني.
متثل الدار البيضاء 70 في املئة 
من الرواج االقتصادي في اململكة، 
مقاطعة   16 ع��ل��ى  ت��ت��وف��ر  وك��م��ا 
الواقع يصعب  أمام هذا  جماعية، 

تلبية حاجياتها املتزايدة.
هذه هي ميزانية الدار البيضاء 

س: وماذا عن ميزانيتها؟
البيضاء  ال���دار  ميزانية  ج:   <

املداخيل  م���ن  م��ل��ي��ار   267 ت��ب��ل��غ 
من  املبلغ  نفس  أي  مليار  و267 
املصاريف ويبقى الفائض ضعيفا 
التي  املدينة  حاجيات  مع  مقارنة 
حيث  م��ن  خطير  وب��ش��ك��ل  تتسع 
واملشاكل  السكان،  وعدد  املساحة 
لكن  االج���ت���م���اع���ي���ة،  وال���ظ���واه���ر 
التي  السامية  العناية  وبفضل 
يوليها صاحب اجلاللة، ولإلرادة 
والسلطات  للمنتخبني  ال��ق��وي��ة 
تنخرط  مدينتنا  جعلت  التي  هي 
تفوق  كبرى،  هيكلية  مشاريع  في 

إمكانياتها.
مثال مشروع الترامواي الذي جنح 
كبير  بشكل  وساهم  باهرا  جناحا 
املواطنني،  عن  العبء  تخفيف  في 
سنتيم  مليار   600 تكلفته  ك��ان��ت 
الدار  ملدينة  فالزائر  العموم،  فعلى 
التحوالت  هذه  سيالحظ  البيضاء 
من بنيات حتتية، وتهيئة احلدائق 

وامل�������دارات خ��ص��وص��ا في 
السنتني األخيرتني.

مجلس مدينة الدار البيضاء رملان 
للمواطنني وليس حلبة للمالكمة

ملف
اأحمدابريجةالنائبالأولللعمدة�ساجيديفحوارمعالأ�سبوع:

قلل أحمد ابريجة النائب األول لرئيس مجلس مدينة الدار البيضاء من أهمية اخلالف الذي نشب مؤخرا بني 
العمدة وأحد نوابه، معتبرا أن مجلس مدينة الدار البيضاء مبثابة برملان، وأن أي صراعات يعرفها هي عبارة عن 

صراعات من أجل املصلحة العامة حسب قوله.
كما يؤكد بريجة اإلصطفاف الكامل ألعضاء املجلس وراء السكان فيما يتعلق بانتقادهم لغالء الفواتير، ويدعو الشركة 

املكلفة بتوزيع املاء والكهرباء، إلى عدم الزيادة في الفواتير وااللتزام باالتفاق املبرم سنة 2008.
وفي حديثه عن األزمة احلكومية، يؤكد ابريجة أن انسحاب حزب االستقالل شأن داخلي يحترم، كما يشرح في احلوار التالي 

أسباب تعلقه بفريق الرجاء البيضاوي وليس الوداد..

البونيا لغة احلوار في مجلس 
مدينة الدار البيضاء
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الخالف حول مشروع 
المياه العادمة مرتبط 

بالمسطرة فقط 

داخل  الصراعات  ذكر  على  س: 
اخلالف  حقيقة  هي  ما  املدينة،  مجلس 
العادمة  امل���ي���اه  ت��ص��ف��ي��ة  م��ل��ف  ح����ول 
الذي  ال��ب��رن��وص��ي،  ال��ش��رق��ي��ة  للمنطقة 
الرئيس  بني  شديد  نزاع  موضوع  كان 

وأحد نوابه.
م��ه��م جدا،  م��ش��روع  ه��ذا  ج:   <
يفتخروا  أن  للبيضاويني  وميكن 

به.
هذا  ينفذ  أن  املفروض  من  ك��ان 
30 س��ن��ة م��ن اآلن،  ق��ب��ل  امل��ش��روع 
صاحب  إل�����ى  ال���ف���ض���ل  وي����رج����ع 
إلى  املسؤولني  نبه  ال��ذي  اجلاللة 
املنطقة  في  البيئي  التلوث  مشكل 

الشرقية.
امل��ش��ك��ل امل����ط����روح ح��ال��ي��ا بني 
ن����واب����ه، حول  وأح������د  ال���رئ���ي���س 
الصفقة،  هذه  في  املتبعة  املسطرة 
وأعتقد أن اجلميع مع هذا املشروع 
البناء، الذي احترم التاريخ واملدة 
الزمنية والغالف املالي احملدد له، 
ميزانية  رب��ح��ت  ب��ف��ض��ل��ه  وال����ذي 
م��ل��ي��ار س��ن��ت��ي��م، مع   14 امل��ج��ل��س 

للجودة واآلجال. احترامه 

»امليترو  مشروع  وصل  أين  س: 
الذي   Métro Aérien امل���ع���ل���ق« 
كثافة  ت��ع��رف  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  س��ي��رب��ط 

مرتفعة؟ سكانية 
مجلس  في  لقد خصصنا  ج:   <
للدراسات  سنتيم  مليار   3 اجلهة 
لشركة مختصة،  الصفقة  وأعطيت 
التمويل  وسائل  عن  نبحث  حاليا 
مليار   800 تبلغ  التي  اخلارجية 
تتهافت  وبفضله أصبحت  سنتيم، 
املغرب  ع��ل��ى  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د 
باخلصوص  البيضاء  الدار  وعلى 
وبلجيكا،  وت����رك����ي����ا،  ك���ف���رن���س���ا 

واليابان.  وإسبانيا 
املدينة  م��ج��ل��س  داخ�����ل  ن���ح���ن 
السياسية  ال��ع��الق��ات  س��ن��راع��ي 
وال����ت����اري����خ����ي����ة واالق����ت����ص����ادي����ة 
وال��ت��ن��م��وي��ة ال���ت���ي س��ت��ك��ون في 

البيضاء. املغرب والدار  مصلحة 

برنامج  م��خ��ط��ط��ات  ه��ي  م��ا  س: 
في  البيضاء  ل��ل��دار  احلضرية  التنمية 

العريضة؟ خطوطه 
طموح،  ب��رن��ام��ج  ه��ن��اك  ج:   <
السكن  على  القضاء  في  ويتجلى 

اآليلة  وامل����ن����ازل  ال����الئ����ق،  غ���ي���ر 
املدينة  تأهيل  وبرنامج  للسقوط، 
بالبنيات  االه���ت���م���ام  خ����الل  م���ن 
األحياء  عن  العزلة  وفك  التحتية، 
إعداد  وكذلك  الهامشية،  واملناطق 
حيز  إلى  التعمير  وثائق  وإخراج 
جميع  ع��ل��ى  ل��ت��ج��ي��ب  ال����وج����ود، 
كانوا  سواء  املواطنني،  انتظارات 
اجتماعيني  أو  اقتصاديني  فاعلني 
مواطنني  أو  م��س��ت��ث��م��ري��ن  أو 

عاديني.
مجلس المدينة يشاطر 

السكان همومهم

البيضاء  ال��������دار  م���دي���ن���ة  س: 

النابض  ال��ق��ل��ب 
ل�������الق�������ت�������ص�������اد 
ال���وط���ن���ي، وم����رآة 
امل���������غ���������رب ع����ل����ى 
لألسف  اخل�������ارج، 
م�����ازل�����ن�����ا ن����الح����ظ 
النقط  م���ن  ال���ع���دي���د 
كاألزبال  وال����ت����ل����وث، ال���س���وداء، 

املدينة  مجلس  ب��أن  ال��ق��ول  ميكننا  ه��ل 
فشل في هذا القطاع؟

> ج: ال ميكن أن نقول بأن هناك 
فشال عاما، بل إخفاق نسبي راجع 

لعدة عوامل:

السكان، والتجزئات  تزايد  أوال: 
حيث  ال���س���ك���ن���ي���ة،  وامل�����ش�����اري�����ع 

املدينة. مساحة  تضاعفت 
العمومي  امل��ط��رح  ب��ع��د  ث��ان��ي��ا: 
ال�������ذي ي����ت����واج����د خ�������ارج ال������دار 
مبديونة  وب��ال��ض��ب��ط  ال��ب��ي��ض��اء 
إمكانات  يتطلب  املفوض  فالتدبير 
يجب  الذي  الشيء  ضخمة،  مادية 
الوضعية  أن  ه��و  عليه  ن��ؤك��د  أن 
احلالية أحسن بكثير من الوضعية 
مازلنا  فإننا  ذل��ك  ورغ��م  السابقة، 

باملردود احلالي. غير مقتنعني 

س: معظم البيضاويني يستنكرون 
ال����غ����الء ال����ف����اح����ش ل����ف����ات����ورات امل����اء 

ب��اإلض��اف��ة إلى  وال��ك��ه��رب��اء، 
ليديك. ملستخدمي  املشينة  املعاملة 

ليديك،  لشركة  بالنسبة  ج:   <
املدينة  مجلس  نشكر  أن  ينبغي 
على تضامنه املطلق مع املواطنني، 
ينبغي  وال  التسعيرة،  يخص  فيما 
حسب  زي�������ادة  ه���ن���اك  ت���ك���ون  أن 
سنة  كانت  التي  العقدة  مراجعة 

.2008

ثانيا: فشركة ليديك مجبرة على 
االستثمارية،  امل��ش��اري��ع  تشجيع 
البيئي،  بالتلوث  املتعلقة  خاصة 
واملشاريع االجتماعية واالقتصادية 
جادة  مفاوضات  في  دائما  ونحن 
له  نريد  ال��ذي  شريكنا  مع  ودائمة 
ليس على  ولكن  أرباحا،  أن يحقق 

املواطنني. حساب 

س: ماذا عن شراكتكم مع مديرية 
الوطني؟ األمن 

ينخرط  امل��دي��ن��ة  م��ج��ل��س  ج:   <
بالدار  الوطني  األم��ن  برنامج  في 
ع��ل��ى سالمة  ح��ف��اظ��ا  ال��ب��ي��ض��اء، 

امل���واط���ن���ني، 
صوت  ف��ق��د 
امل����ج����ل����س 
م��������ؤخ��������را 
وب��������اإلج��������م��������اع ع���ل���ى 
سنتيم  300م  م��ب��ل��غ  ت��خ��ص��ي��ص 

املدينة. كاميرات وسط  لتنصيب 
األخيرة  األيام  س: سمعنا خالل 
عن بناء مسجد، وتفويت متاجر جلهات 

معينة في حي املعاريف؟
تفويت،  ه���ن���اك  ل���ي���س  ج:   <
مسجد،  بناء  في  يتجلى  فاملشروع 
الذين  املؤقتني  الباعة  دون حرمان 

كانوا في هذه املنطقة.

من حكومة  باخلروج  االستقالل  ح��زب  تهديد  ت��رى  كيف  البام،  ح��زب  في  البرملاني  ابريجة  أحمد  عن  اآلن  نتحدث  س: 
بنكيران؟

< ج: أرى شخصيا، أن هذا املشكل شأن داخلي حلزب االستقالل وهو قرار يحترم، كل ما نتمنى هو أن يصلوا 
إلى اتفاق ملا فيه اخلير ومصلحة البالد.

س: هل أنتم مستعدون للدخول إلى احلكومة في حالة ما انسحب حزب االستقالل؟
الذي سيراعي فيه  ج: هذا كذلك يبقى من اختصاص برملان حزب األصالة واملعاصرة واملكتب السياسي   >

الدخول أو عدمه.

س: كيف ترى املشهد السياسي بشكل عام في املغرب، في ظل هذا التشنج الذي يعيشه؟
< ج: أظن أن املغاربة أجمعوا على التصويت بنعم على الدستور اجلديد الذي ينظم العالقات بني املؤسسات، 

كما ينبغي أن يفعل ويجسد على أرض الواقع وضرورة احترامه إلجناح هذه التجربة احلالية.

دخول البام إلى احلكومة مرتبط األجهزة التقريرية

السياسة،  ه��م��وم  ع��ن  ب��ع��ي��دا  س: 
الفاعل  اب���ري���ج���ة  أح���م���د  م����ع  ن���ت���ح���دث 

اجلمعوي؟
<  ج: انطلقت مع العمل اجلمعوي 
مبكرا إلى السياسي، وأول انخراط 
لي كان بدار الشباب بن امسيك في 

الدار البيضاء سنة 1976.

هذه  ك���ل  ب���ني  ت������وازن  ك��ي��ف  س: 
املهمات؟

<   ج: أح��اول قدر املستطاع أن 
أكون عادال بني كل هذه االلتزامات.

س: الحظنا خالل األسابيع األخيرة، 
املواطنني  م��ن  العديد  واستنكار  غضب 
إلى  ينتمون  الذين  اجلمعويني  والفاعلني 

ساكنة سيدي مومن التي تترأس مقاطعتها بسبب فيلم »يا خيل الله« ملخرجه نبيل 
عيوش، ما سبب هذا الغضب؟

<  ج: أوال يجب احترام اإلبداع والفن بشكل عام، هذا الفيلم كان فرصة 
رائعة للتصالح بني منفذي وضحايا أحداث الدار البيضاء فقد تعايشت 
الصفحة  ه��ذه  لتطوى  بهم،  املغرر  الشباب  وعائالت  الضحايا  عائالت 
مناسبة النخراط هذه  الفيلم  هذا  وبفضل  اللقاء  هذا  كان  كما  السوداء، 

األحياء في التنمية القوية التي تعرفها منطقة سيدي مومن.

فيلم »ياخيل الله« فرصة للتصالح في سيدي مومن 

س: كنت من األعضاء النشيطني للفريق األخضر،  
ملاذا بالضبط الرجاء وليس الوداد؟

أعرق  م��ن  ال����وداد  ف��ري��ق  أوال  ج:   >
من  العديد  ول��دي  الوطنية،  األن��دي��ة 
األصدقاء داخل الوداد من مسيرين 
الرجاء  ن��ادي  ويبقى  ومنخرطني، 
م��ن نصف  أك��ث��ر  القلب وم��ن��ذ  ف��ي 

قرن.
العائلة  ف���ف���ي  ال���ع���م���وم  ع���ل���ى 
ورجاويني،  ودادي��ني  نرى  الوحيدة 
كل ما أمتنى هو أن يتجاوز فريق 
ال������وداد ك���ل خ��الف��ت��ه ل��ي��ع��ود إلى 

التوهج.

س: ماذا عن كرة القدم مبنطقة سيدي مومن.
< ج: يجب التذكير بأن مقاطعة سيدي مومن تتوفر على ثماني فرق 
في عصبة الدار البيضاء الكبرى، وهي تلعب حتت لواء اجلامعة امللكية 
املدن  من  العديد  عليه  تتوفر  ال  قياسي  رقم  وه��ذا  القدم،  لكرة  املغربية 

املغربية.
هناك فريقان في القسم الوطني الثاني هواة وهما وفاء سيدي مومن، 
والثبات الرياضي التي جاءت من احلي احملمدي بعد انتقال ساكنة هذا 
لغالم،  أهل  وفاء  العطور،  فرق  إلى  باإلضافة  مومن.  إلى سيدي  األخير 

شباب أناسي، املصير ونادي السالم.

 الرجاء في القلب وسيدي مومن تتوفر على 
رقم قياسي في عدد األندية 

> النائب األول لعمدة الدار البيضاء.> رئيس مقاطعة سيدي مومن.> برملاني عن حزب األصالة واملعاصرة.>  أحمد ابريجة من مواليد الدار البيضاء سنة 1958.

البيضاء  الدار  جهة  مبجلس  وامليزانية  والتخطيط  املالية  جلنة  رئيس   <
الكبرى.

والبيئية  والثقافية،  الرياضية  اجلمعيات  من  العديد  في  عضو  واالجتماعية.> 

بريجة رفقة نبيل عيوش 
مخرج فيلم يا خيل الله
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كواليس  إ سبانيا
إسبانيا في  املغرية  اجلالية  خاصة  صفحة 

مدريد: من محمد عالء الدين

المراقبين  من  العديد  يجمع  يكاد 
الهجرة  بشؤون  المهتمين  اإلس��ب��ان 
السرية على وجه الخصوص على أن 
هذه الظاهرة أخذت منحى جديدا خالل 
ال��ش��ه��ور األخ��ي��رة وال���ذي ب��دأ يشهد 
مغايرا  ومسلكا  محلوظا«،  »نشاطا 
جزر  نحو  المرة  هذه  وجهته  متخذا 
مغربية تستعمرها إسبانيا قريبة من 
بوصفيحة  كجزيرة  الحسيمة،  مدينة 
التي ال تفصلها عن المدينة سوى 30 
مترا من شواطئها.. وكل المهاجرين 
ال��س��ري��ي��ن ال��ذي��ن ي��ص��ل��ون إل���ى تلك 
الجزيرة يصبحون تحت حكم القانون 
اإلسباني، وبحكم مسؤولية إسبانيا 
وجزر  المحتلة  ال��ج��زي��رة  ه��ذه  على 
أخرى! حيث وجد األفارقة حال سريعا 
لالنتقال نحو أرض مغربية مستعمرة 
إليها  يصلون  فهم  التكاليف،  وبأقل 

سباحة!!
وفي كثير من األحيان تقوم الحكومة 
اإلسبانية بنشر فيالق عسكرية تابعة 
الجزر  ف��وق  المدني  ال��ح��رس  ل��ق��وات 
المغرب  ي��ط��ال��ب  ال���ت���ي  ال��ج��ع��ف��ري��ة 
استرجاع السيادة عليها وفوق الجزر 
للمهاجرين  التصدي  بذريعة  األخرى 
هذه  المخدرات،  ولمهربي  السريين 
اإلجراءات تزيد في انزعاج الرباط، كون 
دون  تتخذها  اإلسبانية  الحكومة  أن 
مشاورات بشأنها مع المغرب، ودون 

أي تنسيق مسبق..
وكتبت صحيفة »الباييس« في أحد 
األفارقة  ال��م��ه��اج��ري��ن  أن  أع���داده���ا 
السريين أصبحوا يدركون المسالك من 
الحدود الجزائرية إلى مليلية المحتلة، 
ورغم  ال��م��غ��رب،  أن  إسبانيا  وت���درك 
العديد من االتفاقيات المبرمة بينهما، 
المهاجرين  ه����ؤالء  ي��ق��ب��ل  ل���ن  ف��ه��و 

نهائيا..
إسبانية  حقوقية  منظمات  وت��رى 
مدافعة عن المهاجرين السريين، بأن 
أعداد  وت��زاي��د  ارت��ف��اع  وراء  السبب 
المغامرين خالل الثالثة أشهر الماضية، 
يرجع باألساس إلى تحسن في أحوال 
الطقس، وأيضا في قرب المسافة بين 
السواحل المغربية )شواطئ الحسيمة 
وجزيرة بوصفيحة(، فبمجرد ما تقوم 
الشرطة اإلسبانية بترحيلهم، يعاودون 

المغامرة من جديد!
تصريحات  »الباييس«  نقلت  كما 
لبعض المهاجرين الذين جرى طردهم 
نحو الجزائر، وقالت إنهم عادوا اآلن 
إلى منطقة في وجدة، ومنهم من وصل 
المحتلة، وحسب  إلى نواحي مليلية 
نفس الصحيفة، فإن السلطات المغربية 
طرد  عمليات  ع��ن  ال��ح��دي��ث  ت��ت��ف��ادى 
المهاجرين السريين، حتى ال تدخل في 

جدال مع الجمعيات الحقوقية..
وقد أعلنت المفوضية األوربية عن 
نيتها النظر في الشكاوي المقدمة إليها 
المهاجرين  طرد  قانونية  بخصوص 
السريين من صخرة بوصفيحة أو من 
جزيرة األرض كما تسميها السلطات 

اإلسبانية.
وي���رى م��راق��ب��ون إس��ب��ان أن ملف 
جديد،  من  برز  الذي  السرية  الهجرة 
الداخلي  ال��ش��أن  ب��ظ��الل��ه ع��ل��ى  أل��ق��ى 
أية  ف��ي  لالنفجار  ال��ق��اب��ل  اإلس��ب��ان��ي 
لحظة، وقد أشارت صحيفة »بوبليكو« 
الطارئ  ال��م��أزق  ه��ذا  إل��ى  التقدمية 
والجديد، بعدما اختار مهاجرون من 
الصخور  نحو  التوجه  إفريقية  دول 
تحتلها  ال��ت��ي   – المغربية  وال��ج��زر 
سوى  تفصلها  ال  والتي   – إسبانيا 
عشرات األمتار عن الشواطئ المغربية 

والوصول إليها سباحة..
ح���ول ه���ذا ال��وض��ع ال��ج��دي��د الذي 

اتخذته الهجرة علق قارئ إسباني في 
الصحيفة المذكورة بقوله: »إنه وضع 
عن  ناتج  حقيقي،  ولكنه  سوريالي، 
استمرار إسبانيا في استعمار جزر من 
ولكن  الماضي،  إمبراطورية  مخلفات 

بشكل كاريكاتوري..
وما يمكن اإلشارة إليه بهذا الصدد 
أن أجهزة األمن اإلسبانية عندما تضبط 
تعيدهم  السريين  المهاجرين  قوارب 
إلى التراب المغربي ومعهم مهاجرين 

أفارقة ومن جنسيات مختلفة!
ولتبرير هذه اإلجراءات التي تقدم 
عليها، تلجأ كعادتها إلى نهج وسيلة 
المغرب  تحمل  ممنهجة،  إع��الم��ي��ة 
ذل����ك، وب��ال��م��ق��اب��ل تقدم  م��س��ؤول��ي��ة 
السلطات اإلسبانية تقارير مبالغ فيها 
وتطالب  األورب��������ي،  االت����ح����اد  إل����ى 
بمساعدتها في إعادة بناء سياج أمني 
إلكتروني، وتحصين السياج الموجود 
المغرب  بين  الوهمية  ال��ح��دود  على 
سبتة  ال��م��ح��ت��ل��ت��ي��ن  وال��م��دي��ن��ت��ي��ن 

ومليلية.
وهكذا جعلت إسبانيا من مكافحة 
حساسا،  موضوعا  السرية  الهجرة 
وحاضرا بقوة في جدول أعمال جميع 
المحلي  ال��م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ل��ق��اءات 

واإلقليمي.
ويشار أيضا إلى أن اللجنة األوربية 
في آخر اجتماعها ببروكسيل قد أكدت 
على دعم ومساعدة الهجرة القانونية 
شمال  دول  من  القادمين  للمهاجرين 
إفريقيا تحديدا منها المغرب وتونس 
وذلك  الساحل،  دول  وبعض  ومصر 
لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وتسهيل 
تأشيرات  لمنح  القانونية  المساطر 
بطريقة  األورب���ي���ة  األراض�����ي  ول����وج 
قانونية، بالرغم من ارتفاع البطالة في 
األورب����ي����ة، والدفع  ال�����دول  م���ن  ع���دد 
التعاون مع  نقاط  بالحوار، وترسيخ 
دول شمال إفريقيا، وتطبيق مجموعة 
من اإلج��راءات التي تهم حرية تحرك 

المهاجرين القانونيين.

سجل المشاركون اإلسبان والمغاربة في منتدى األعمال 
الغاليسي بمنطقة »سان جاك كومبو ستيال« شمال إسبانيا 
ضرورة  على  أجمعوا  الذين  للمستثمرين  متميزا  حضورا 
التعاون في قطاعات حيوية متعددة، بخلق مشاريع استثمارية 
بالمغرب، نظرا لتسهيل مساطر االستثمار في اآلونة األخيرة.

ويبدو أن الوجهة المفضلة للعديد من المستثمرين اإلسبان 
بعد تفاقم األزمة االقتصادية بإسبانيا هي المغرب، فخالل 
تعمل  إسبانية  مقاولة   500 من  أزيد  2011، سجلت  العام 
بالمغرب متعددة التخصصات حققت أرقام معامالت مهمة.

وبالمقابل بلغ عدد المقاوالت التي أفلست بإسبانيا خالل 

بسبب  وذلك  قياسيا،  2013 مستوى  من سنة  األول  الربع 
تجميد القروض البنكية..وفي هذا الصدد أوضحت دراسة 
2564 إعالن  أنه تم إحصاء ما مجموعه  )اكسيور(  لوكالة 
إفالس، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة خالل األشهر 
الثالثة األخيرة في سنة 2012، وزيادة قدرها 45 في المائة 
خالل سنة واحدة، حيث تم تسجيل 28 ألف إعالن إفالس 

بإسبانيا منذ اندالع األزمة االقتصادية.
ويذكر أن إسبانيا أضحت أول مزود وثاني زبون للمغرب، 
وبأن جهة غاليسيا تحتل المرتبة الثالثة في مجال التجارة 

مع بالدنا.

قامت عامالت مغربيات في »ألميريا« شرق إسبانيا 
بوقفة احتجاجية على خلفية قرار مقاولة زراعية التخلي 
عن خدماتهن مبررة ذلك بتعرضها لإلفالس التام، بعد 
أن تراكمت الديون عليها، وبعد عجزها أيضا عن أداء 
مستحقات العامالت وبقية العمال اآلخرين والذي وصل 
المبلغ اإلجمالي غير المسدد إلى خمسمائة ألف يورو 
ولحوالي 1200 من المشتغلين بالحقول الفالحية الذين 

لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ 14 شهرا.
وتعتبر »ألميريا« ذات طابع قروي، الفالحة أهم نشاط 
والعامالت  العمال  من  نسبة  أكبر  رص��د  ويمكن  بها 

المغاربة بمنطقة »اإلخيدو« وكان يشتغل بهذه المناطق 
قبل اندالع األزمة االقتصادية ما يناهز 25 ألف عامل 
مغربي يشتغلون في قطاع الفالحة في مساحة تبلغ 17 
الرسمية  ألف هكتار - حسب اإلحصائيات اإلسبانية 
غير  بصفة  يشتغلون  ه��ؤالء  من  عامل  آالف  - خمسة 
قانونية، ويقيم بألميريا وضواحيها أربعون ألف عامل 
مغربي، ويعتبر العمل داخل الحقول الفالحية النشاط 
بالبيوت  العمل  يليه  المغربي،  يتعاطاه  ال��ذي  األول 
في  التجارة  ممارسة  ثم  النسوي،  للعنصر  بالنسبة 

المرتبة األخيرة.

اإلسبان يفضلون االستثمار في المغرب

مقاولة زراعية تحرم عامالت مغربيات من أجورهن لمدة 14 شهرا

كشفت دراسة حول السكان النشيطين نشرها 
)الخميس  لإلحصاء  اإلسباني  الوطني  المعهد 
الماضي( أن معدل البطالة على المستوى الوطني 
اإلسباني قد سجل ارتفاعا خالل الثالثة أشهر 
األولى من العام الجاري بنسبة 4 في المائة بعد 
تسجيل 237 ألف و400 عاطل إضافي، ليصبح 
ستة  بإسبانيا  للعاطلين  اإلجمالي  العدد  بذلك 

ماليين ومائتي ألف وسبعمائة عاطل.

وبالنسبة إلقليم األندلس وحسب نفس الدراسة 
أن البطالة ارتفعت إلى 36.87 في المائة بعدما 
انضاف إلى فئة العاطلين خالل الثالثة أشهر من 
ما  أي  ومائة شخص،  ألف   31 الجارية  السنة 
يعادل ارتفاعا بنسبة 2.16 في المائة مقارنة مع 

نفس الفترة من سنة 2012.
ألف   144 دخ���ول  أي��ض��ا  ال��دراس��ة  وسجلت 
العاطلين  الماضية سجل  السنة  شخص خالل 

وهو ما يعادل نسبة ارتفاع قدره 84 في المائة، 
مشيرة إلى أن عدد المستخدمين تقلص في نفس 
الفترة ب�: 155 ألف و800 شخصا أي ما يمثل 
5.82 في المائة، كما أن الربع األول من سنة 2013 

إقليم  في  لوظائفهم  ألف عامل   57 فقدان  شهد 
األن��دل��س مقارنة م��ع ال��رب��ع األخ��ي��ر م��ن السنة 
الماضية، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 2.21 

في المائة.

ارتفاع نسبة البطالة يهدد إقليم األندلس

بعد خمس سنوات من العمل والبحث المتواصل 
المعماريون  والمهندسون  اآلث���ار  علماء  توصل 
الحمراء  بقصر  السباع«  »فناء  لغز  إل��ى  اإلسبان 
توقف  الفناء  أن  ذل��ك  إسبانيا،  جنوب  لغرناطة 
المجرى الرئيسي للمياه به والذي يغذي النافورة 
المحاطة بإثني عشر أسدا، بعد أن ظهر على النافورة 
أثار التلف، ولم تشملها أية صيانة نظرا لصعوبة 
الوصول بسهولة إلى تلك األلغاز المحيطة بمعالم 
قصر الحمراء وتحديدا بفناء السباع الذي هو على 
وتنطلق  األعمدة،  بها  تحيط  واسعة  ساحة  شكل 
المياه من أفواه السباع وتحمل صحنا دائريا في 

وسط النافورة.
وحسب كتاب التاريخ فإن بناء قصر الحمراء بدأ 
خالل القرن السابع الهجري، على الرغم من أن بعض 
يتميز  الهجري،  الثامن  القرن  إلى  يعود  أجنحته 
بزخرفات بديعة غطت جدرانه الخارجية، عمل على 
الحين  ذل��ك  في  إب��داع��ا  الفنانين  أكثر  تصميمها 

توافدوا من مختلف البقاع اإلسالمية آنذاك.
وأكثر ما يميز قصر الحمراء أسوارها وجنانيها 
القرمزية التي ال تزال تقف معاندة الزمن على الرغم 
مما حل بها من خراب.. وأيضا فهي شاهدة على 
التاريخ ألنها جمعت في آن واحد بين وظيفة الدفاع 
القصر  ودور  المركزية،  القلعة  ومهمة  العسكري 

الملكي وتنظيم المدينة السكانية..
يكن  ال��ذي  غ���ارودي(  )روجيه  الفيلسوف  يقول 
لألندلس محبة خاصة متحدثا عن قلعة الحمراء: 
»هنا يبدأ الحلم لكل ساعة لونها، لكل خيال ظالله 
إلى حد أن تعاقب النهار والليل والصباح والمساء، 
القبة  تشارك  يجعلها  والنجوم،  الشمس  ومسار 
الهندسية،  واختالفاتها  تحوالتها  في  السماوية 
اسم  أي  الكونية،  الحركة  في محاكاة  هنا  تشارك 
يمكن إعطاؤه لهذه الحقيقة خارج المكان والزمان«.

قصر  اعتبرت  اليونسكو  أن  إل��ى  نشير  أن  بقي 
الحمراء عام 1984 جزءا من التراث اإلنساني.

عودة احلياة »لفناء السباع« 
قصر احلمراء

شخص يضرم النار في 
جسده بمالقا

ذكرت صحيفة »دياريو سور« الصادرة 
في مالقا في عددها الصادر ليوم االثنين 
ال��ن��ار في  ال��م��اض��ي أن شخصا أض���رم 
جسده أمام مصلحة الشؤون االجتماعية 
لمدينة مالقا، احتجاجا على حرمانه من 
عادة  تمنحها  التي  البطالة  مساعدات 
صناديق الضمان االجتماعي للمواطنين 
الذين فقدوا وظائفهم ولم يحصلوا بعد 
الصحيفة  ت��ذك��ر  ول���م  ع��م��ل.  أي  ع��ل��ى 
الشخص،  ه��ذا  ع��ن  إضافية  معلومات 
واكتفت بالقول أنه يوجد في حالة حرجة 

بالمستشفى.
العام  منذ  إسبانيا شهدت  أن  ويذكر 
2012 سبع حاالت إضرام النار في الذات، 

الجنسية  ي��ح��م��ل  ش��خ��ص  ب��ي��ن��ه��م  م���ن 
المغربية فضال عن حاالت وفاة أخرى عن 
فقدان أشخاص  االنتحار بسبب  طريق 
شقق سكناهم تم حجزها ومصادرتها من 

طرف األبناك.

ارتفاع معدالت البطالة في أوربا
تصدرت كل من إسبانيا واليونان قائمة 
أعلى معدالت البطالة بين دول االتحاد 
األورب��ي، بعد أن وصلت فيهما إلى 27 
النمسا  من  كل  مع  مقارنة  المائة،  في 
وألمانيا اللتان سجلتا أقل نسبة بطالة 

بخمسة في المائة على التوالي.
األوربية  اإلحصائيات  آخ��ر  وكشفت 
الرسمية أن حجم البطالة في دول االتحاد 
وصل إلى أعلى مستواه ببلوغه 12.2 في 
المائة خالل شهر أبريل الماضي بزيادة 

100 ألف شخص.

االقتصاد اإلسباني دخل في 
ركود مزدوج

المكتب  عن  ص��ادرة  بيانات  أظهرت 
استمرار  لإلحصاء،  اإلسباني  الوطني 
الثالثة  خالل  الصناعي  اإلنتاج  تراجع 
انخفض  حيث  الجارية،  للسنة  أشهر 

اإلنتاج بنسبة 10.4 في المائة..
وحسب نفس المصدر فإن االقتصاد 
اإلس��ب��ان��ي دخ��ل ف��ي رك��ود م���زدوج بعد 
على  المائة  ف��ي   0.3 بنسبة  انكماشه 
أساس فصلي في الربع األول من العام 
الحالي، وهو األمر الذي يزيد من صعوبة 
إلى  ت��ه��دف  ال��ت��ي  اإلسبانية  الحكومة 
بخفض  القادم  العام  الميزانية  موازنة 

العجز إلى ثالثة في المائة.
وكانت نقابة اللجان العمالية واالتحاد 
العام للعمال قد رفضتا مشروع »إصالح 
قانون العمل« الذي تم اعتماده في العاشر 
اإلج���راءات  ضمن  الماضي  فبراير  م��ن 

التقشفية الجديدة.
ويقول أعضاء النقابتين المذكورتين 
مشروع  أن  صحفية،  ت��ص��ري��ح��ات  ف��ي 
اإلصالح يقلل من مقدار التعويض الذي 
يصرف للعمال لدى تسريحهم، ويزيد من 
للشركات  يتيح  ك��أن  التسريح  دواف���ع 
العاملة التخلي عن العمال ألسباب مالية 
يعادل  تعويض  مقابل  األولى،  بالدرجة 
20 ي��وم��ا ع���ن ك���ل ع����ام، ب���دال م���ن أيام 

التعويض التي كانت تبلغ 45 يوما قبل 
المصادقة على اإلصالح الجديد.

مغارة »يحركون« إلى اجلزر املغرية املستعمرة
المنحى الجديد للهجرة السرية نحو إسبانيا
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> إعداد: كريم إدبهي

قالوا ونقول
idbihi62@gmail.com

عن أزمة وداد األمة

اجلامعة تفسد فرحة الرجاء بالبطولة.
»جرائد«

اجلامعة أفسدت املشهد الكروي بشكل عام.
أنا مدربكم إلى غاية كأس إفريقيا باملغرب.

»رشيد الطاوسي«
موحال أ السي رشيد

الزنيتي،  أنس  احلارس  إغراء  يحاول  الرجاء 
واملاص يغازل ملياغري.

»صحف«
بطولة اإلغراء والغزل!!

أكرم يقترح الطاوسي لتدريب الوداد.
»المساء«

أكرم ال يقترح وال يتشاور مع محيطه..
إلى  أكرم  على  احتجاجاتهم  ينقلون  وداديون 

شوارع الدار البيضاء.
»مواقع«

.. ألنه ال يقترح، وكل قراراته انفرادية.
احتاد طنجة يعاني مرضا مزمنا.

»المدرب يومير«
منذ سنوات طويلة أالسي عبد القادر.

ملواجهة  مليون  و700  مليار  يشترط  الريال 
الوداد.

»الصباح«
خلصوا غير الالعبني ديالكم بعدا.

بارما يرغب في خطف عدوة وعدوة مرشح للعودة 
إلى الوداد.

»صحف«
من نصدق؟ ال حول وال قوة إال بالله.

منحة البطولة تفجر غضب أمل الرجاء.
»المساء الرياضي«

اهتموا بالشباب، فهم مستقبل الفريق.
أنا املسؤول عن انتدابات الرجاء.

»امحمد فاخر«
ومن بعد!!

هل يتبادل الطاوسي والزاكي األدوار؟
»األخبار الرياضية«

مسرحية هزلية وتافهة.

 العدد: 745  اخلميس 13 يونيو 2013

مشكل الوداد في القرارات االنفرادية للرئيس
... بعد أن ضاق ذرعا من املناورات واملشاكل 
سببا  كانت  والتي  األم،  بفريقه  التحاقه  منذ 
ال��ن��ت��ائ��ج واالب��ت��ع��اد عن  ت��ده��ور  ف��ي  حقيقيا 
أك��ب��ر املرشحني  م���ن  ك����ان  ال����ص����دارة، ح��ي��ث 
الزاكي  املدرب  وصل  البطولة،  على  للمنافسة 
الوداد،  رئيس  أك��رم  مع  ودي  حل  إل��ى  أخيرا 
وليس مع املكتب املسير لالنفصال بالتراضي، 
الظروف  البقاء في ظل  أن استحال عليه  بعد 

واألجواء املشحونة التي تعيشها وداد األمة.
بادو الزاكي فضل االنسحاب، ليفسح املجال 
املفضلة وهي  ال��وداد ملمارسة هوايته  لرئيس 
اجلنسيات،  كل  من  امل��درب��ني  وجلب  اإلق���االت، 
ال��ب��ي��ض��اوي مختبرا  ال��ف��ري��ق  أص��ب��ح  ح��ت��ى 

للتجارب.
عبد اإلله أكرم تقلد رئاسة فريق الوداد الفائز 
آنذاك ببطولة املغرب في موسم 2007-2006، 
20 مدرب، كأن املشكل الوحيد  جرب أكثر من 
األحمر،  ال��ف��ري��ق  منه  يعاني  ال���ذي  واألوح����د 
تقني.. ولم يفكر ولو مرة واحدة، ويقوم بنقد 
ذاتي، يخرج بخالصة تتجلى في مشكل الوداد 
الذي  والتدبير  التسيير  س��وء  ه��و  احلقيقي 

يتحمل مسؤوليته لوحده.
مشكل الوداد في رئيسه الذي استحوذ على 
املسير  املكتب  أصبح  حتى  الصالحيات،  كل 
مبثابة كومبارس أو ديكور فارغ ال يصلح ألي 

شيء.
انفراد  في  الشديد  ولألسف  ال���وداد  مشكل 
رئيسه بكل القرارات، وترك »املسيرين« يبحثون 
أو  اإللكترونية،  املواقع  في  فريقهم  أخبار  عن 

في اجلرائد كأيها الناس.
أف��راد مكتبه  كذلك في معظم  ال��وداد  مشكل 
املسير رضخوا لألمر الواقع، بل أصبح همهم 

تاركني  التشكيلة  داخ���ل  ال��ب��ق��اء  ه��و  ال��وح��ي��د 
»الرئيس« يغرد خارج السرب.

الذين  »منخرطيه«  بعض  في  ال��وداد  مشكل 
لم يستطيعوا تغيير هذا املنكر، ألنهم يعرفون 
مسبقا، املصير الذي سينتظرهم إذا ما خرجوا 
من بيت الطاعة، مادام أغلبهم يتوصل ببطاقة 

االنخراط بدون أن يؤدوا ثمنها..
وملا وصل السيل الزبى بالوداديني احلقيقيني 
وعبروا عن غضبهم واستيائهم اجتاه الرئيس، 

وصفهم هذا األخير بالبلطجية وباملرايقية.
بالله عليكم، هل تصدقون رئيسا لفريق في 
النابية  الكلمات  بهذه  يتفوه  األمة  وداد  حجم 

التي تسيء لسمعة وتاريخ الوداد. 
نحن لسنا ضد عبد اإلله أكرم كشخص ولكن 
ال نتفق مع رئيس ال��وداد الذي يجب عليه أن 
الكروي،  ال��ه��رم  ه��ذا  بتاريخ  علم  على  يكون 
والذي حظي بشرف رئاسته شخصيات وطنية 
وزان����ة س��اه��م��ت وب��ش��ك��ل كبير ف��ي ب��ن��اء هذا 
بكلمة صغيرة  ول��و  تتفوه  أن  ب��دون  ال��ص��رح، 
اجت��اه جمهور ال��وداد ال��ذي صنف من أحسن 

اجلماهير العاملية..
أو يترك  إلى صوابه،  أكرم  أن يعود  نتمنى 
مكانه وبدون ضجيج لشخص آخر يعرف قيمة 

هذا الفريق العريق.

إقصائيات كأس العالم 2014: املغرب/ تانزانيا: 1-2
انتصار غير مقنع ودون طعم

املنتخب  حققه  ال���ذي  االن��ت��ص��ار  يفيد  ل��ن 
ال��ت��ن��زان��ي بهدفني  ن��ظ��ي��ره  امل��غ��رب��ي ض���د 
التي  العالم  ك��أس  إقصائيات  برسم  لواحد 

ستحتضنها البرازيل في صيف 2014.
لن يفيده في أي شيء، بعد أن عاد املنتخب 
بانتصار  املجموعة  هذه  متصدر  اإليفواري 
كبير من غامبيا )3-0( ليحافظ على صدارة 
يتوفر  حني  في  نقاط،   10 برصيد  الترتيب 

املنتخب املغربي على خمس نقاط.
املنتخب  ال��ل��ق��اء ظهر  ه��ذا  إل��ى  ول��ل��ع��ودة 
الوطني بوجه باهت، وبتشكيلة جديدة، بدون 
روح وال قتالية، حيث افتتح الالعب حمد الله 

حصة التسجيل على إثر ضربة جزاء، ليضيف زميله العربي الهدف الثاني، قبل أن 
يحصل املنتخب التانزاني على هدفه الوحيد بواسطة الالعب أموي على إثر تسديدة 
املعنويات،  لرفع  سيكون  رمبا  الوطني  املنتخب  انتصار  متر.   25 حوالي  من  مركزة 

مادام أن املنتخب اإليفواري هو القريب إلى التأهيل إلى املونديال البرازيلي.
ماذا بعد؟

إال   2015 سنة  املغرب  سينظمها  التي  إفريقيا  كأس  نهائيات  عن  تفصلنا  تعد  لم 
شهور معدودة، ومازالت اجلامعة امللكية املغربية غارقة في سباتها العميق، ومازالت 

لم تقرر موعد جمعها العام بعد أن أصبح وضعها غير قانوني.
فعلى الغيورين عن الشأن الكروي في بلدنا أن ينقذوا ما ميكن إنقاذه وذلك بالبحث 
عن  يبحث  وأن  املظلم،  النفق  ه��ذا  من  للخروج مبنتخبنا  اآلن  منذ  جديد  م��درب  عن 
مجموعة قوية بإمكانها الدفاع عن القميص الوطني بكل رجولة خاصة وأن النهائيات 
املقبلة ستحتضنها بلدنا، وعلى األقل علينا أن نظهر بوجه مشرف، مادامت البطوالت 

واأللقاب لم تعد صناعة مغربية.

بحال  الشفقة  تأخذه  ال  منا  من 
البيضاء،  ال��دار  مبدينة  احل��دائ��ق 
ذات املساحات اخلضراء الشاسعة، 
املليئة باألشجار واألغراس الزاهية 
الناظرين،  ت��س��ّر  ال��ت��ي  اجل��م��ي��ل��ة 
وراء  تسّرهم  الشديد  لألسف  لكن 
ُضربت  سميكة  ح��دي��دي��ة  قضبان 
عليها خوفا من بطش البيضاويني 

والبيضاويات!!!
من حدائق  الناس  ماذا يستفيد 
وأسياج  أس�����وار  ع��ل��ي��ه��ا  ُض���رب���ت 
عليها  تخاف  ماذا  ِمن  حديد؟؟  من 
من  الدافع  ما  املسؤولة؟؟  اجلهات 
متى  احلديدي؟؟  الطوق  ذلك  وراء 
وق��ت محدد  ل��دخ��ول احلديقة  ك��ان 

كما هو احلال عليه اآلن؟؟
املواطنني،  ب���ال  تشغل  أس��ئ��ل��ة 
أن  ي��ت��ع��ودوا  ل��م  فضولهم،  وتثير 
نشاطهم  مم���ارس���ة  م���ن  ُي���ح���َرم���وا 
مدينتهم،  ب���ح���دائ���ق  ال���ري���اض���ي 
مع  ح��اف��ال  دّونت تاريخا  ري��اض��ٌة 
كانت  التي  اخل��ض��راء  ال��ف��ض��اءات 
ي��ح��رص على  ُح���ّرة طليقة،  آن���ذاك 
أمنها حارس بزي شاوش محترم، 
الرم��ي��ط��اج وك�����ازا ب��الن��ك��ي��ز خير 
إلى  باإلضافة  ذل��ك،  على  شاهدين 
وأخريات،  ال��ش��ق  وع���ني  م����رذوخ 
العديد  إب��راز  في  ساهمت  حدائق 
الرياضات،  جميع  في  األبطال  من 
جمال والنيبت وحمراوي  فتحي 
والشريف، وسعيد زمارة، وفاطمة 
وآخرون، لم  املتوكل  ون��وال  ع��وام 
وال  بوقت  مقيٌد  لها  دخولهم  يكن 
املغرب  علم  وحملوا  أبدعوا  حني، 
القوى  ألعاب  أو  الكرة  في  عاليا، 
وف�����ي أن���ش���ط���ة ري���اض���ي���ة أخ����رى 

أيضًا...
لن نحلم برياضة متميزة بدون 
الفرصة  تتيح  خ��ض��راء  ف��ض��اءات 
أنشطتهم،  مب���زاول���ة  مل��رت��ادي��ه��ا 

املوهبة في  ن��ص��ق��ل  أن  ج��م��ي��ل 
أن  األجمل  القدم، لكن  كرة  مدرسة 
للممارسة  م��ج��اال  للمتعلم  نتيح 
وترسيخ أبجديات الكرة في فضاء 
خارجي عام، يصل إليه أيضا من لم 
يستطع ولوج مراكز التكوين، هذه 

األخيرة التي لم تثبت إلى 
السطور  ه��ذه  كتابة  ح��د 
التكوين،  ف���ي  جن��اع��ت��ه��ا 
الفئات  إم����داد  وب��ال��ت��ال��ي 

األولى بعناصر ذات مستوى عال، 
إال قلة ال تتجاوز عدد أصابع اليد 

الواحدة.
احلدائق وجدت  تلك  ظننا أن 
إلخراجنا  ع��ّن��ا،  للترفيه  وزي��ن��ت 
م���ن ع�����زوف غ���ري���ب ي��ن��ت��اب��ن��ا كل 
مقابر  إل��ى  تتحول  وم��دن��ن��ا  ي���وم، 

إسمنتية.
آذانكم،  ف��ي  نهمس  ل��ن  ال��ي��وم 
نّگافة  ِبُلَغِة  عاليا،  بها  بل سنجهر 
األيام اخلوالي، حني تزف العروس 

فنقول:
واحلدائق  مرهونة...  الرياضة 

مسجونة!!

رأي

mohamed.talal@hotmail.com

بقلم: م.ع. طالل

تعزية
احل���اج سعيد  وف���اة  األس���ى واألس����ف،  ب��ب��ال��غ  تلقينا 

أمزيل.
وبهذه املناسبة األليمة، نتقدم بأحر التعازي واملواساة 
إلى جميع أبنائه وبناته، وأخيه احلاج احلسن وأبناءه، 
الفقيد فسيح جناته  أن يسكن  الله عز وجل  طالبني من 

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

رياضة مرهونة .. 
وحدائق مسجونة

املرحوم مكوار الرئيس 
املرجعي لفريق الوداد.

بلهندة حاضر ضد غامبيا

األسالك احلديدية بدل 
احلدائق املفتوحة



عبد الوهاب رفيقي )أبو حفص( يشرح تفاصيل إدماج السلفيني في العمل السياسي ويصرح:
سنعيد طرح »ملف 16 ماي« على الواجهة السياسية وسنطالب بإنصاف املعتقلني املظلومني  
صنع عبد الوهاب رفيقي امللقب بأبي حفص احلدث خالل األيام القليلة املاضية، بعدما أعلن 

عن انضمامه رفقة مجموعة من احملسوبني على التيار السلفي للعمل السياسي داخل حزب 
النهضة والفضيلة املنشق عن حزب العدالة والتنمية.

أبو حفص على إميانه بالعمل املؤسساتي، بخالف بعض احملسوبني على  ويؤكد 
التيار السلفي والذين يرون أن شروط املشاركة السياسية لم تنضج بعد، كما 
العام محمد  النهضة والفضيلة جاء بدعوة من األمني  يؤكد أن التحاقه بحزب 
املفاوضات. الكتاني كان حاضرا في  اخلليدي، مضيفا أن »صديقه« الشيخ حسن 

النهضة والفضيلة،  أولويات األعضاء اخلمسة الذين دخلوا إلى حزب  ومن 
16 ماي«، وهي املرة األولى التي سيتبنى  »العمل على إطالق سراح معتقلي 

السياسية، بعد تسجيل  الواجهة  املوضوع على  فيها حزب سياسي إعادة طرح 
ما يسميه أبو حفص تباطؤ في تعاطي احلكومة مع ملف السلفيني داخل 

السجون.
وفي حديثه عن الصراعات احملتملة بني التيارين السلفي والعلماني، قال 

إن صراعات من هذا النوع »تبقى هامشية وال يستفيد منها إال رعاة الفساد 
واالستبداد«.

سنعيد طرح »ملف 16 ماي« 
على الواجهة السياسية وعالقتي 

السلفيني اخلارج معروفة

حاوره: سعيد الريحاني 
< التحقت مؤخرا بحزب النهضة والفضيلة، هل 
يتعلق األمر بمراجعة فكرية أم هي انعطافة جديدة في 

مساركم؟
< هي ليست مراجعة، ألنني منذ أكثر من 10 
سنين وأنا أومن بمشروعية التدافع السياسي، 
وكنت قد دعوت للمشاركة في االنتخابات، ودعم 
الحزب اإلسالمي ممثال في حزب العدالة والتنمية 
خالل انتخابات 2002 قبل دخولي إلى السجن.. 
أما بالنسبة لإليمان بالمشروعية فأنا أومن بذلك 
فإن  األم��ر،  لهذا  كتطبيق عملي  لكن  زم��ان،  منذ 
الظروف لم تسمح به إال في هذه اللحظة، وبالتالي 
ي��م��ك��ن اع��ت��ب��اره��ا ت��ج��رب��ة ج��دي��دة ف��ي مساري 

الشخصي..

الكتاني كان حاضرا في 
المفاوضات مع حزب 

النهضة والفضيلة
< مباشرة بعد دخولك لألمانة العامة للحزب المذكور، 
انبرت بعض األصوات لتنتقد دخولكم لهذا الحزب، حتى 
أن أحد المنتسبين لحركة التوحيد واإلصالح، قال إن أسوأ 

خبر سمعه على اإلطالق هو دخولكم للحزب، ما ردك؟
< ليس لي تعليق خاص على تصريح بذاته، 

لكني أقول بأن حدثا مثل دخولنا للسياسة، سيخلق 
بال شك ردود فعل واسعة، ومتباينة من كل األطراف 
ومن كل التيارات، وهذا بالنسبة لي أمر إيجابي 
سأستفيد منه، وسأعمل على جمع كل ردود الفعل 
أما  منها..  واالس��ت��ف��ادة  تحليلها  أج��ل  م��ن  هاته 
التوحيد  لحركة  ال��رس��م��ي  ال��م��وق��ف  بخصوص 
واإلصالح، فال شك أنه موقف قد يختلف عن موقف 
بحيث  االن��ت��ق��ادات(،  )صاحب  الهياللي  األس��ت��اذ 
التقينا مع قيادات الحركة وكانوا متفهمين لهذه 
المشاركة ولهذا االختيار، وحتى األستاذ الهياللي 
التقيته بعد التصريح، وأكد لي على ثقته  نفسه 
فينا، وهو فقط يرى أن االختيار والتقدير كانا غير 

مناسبين.
< ما هي قصة دخولك لحزب النهضة والفضيلة؟

< ب��دأ األم���ر بطلب م��ن األم��ي��ن ال��ع��ام محمد 
الخليدي، حيث اجتمع بي والشيخ حسن الكتاني، 
وعرض علينا الفكرة، وشرح لنا دوافع طلبه، لكن 
الشيخ حسن الكتاني كان واضحا من البداية، وعبر 
عن رغبته في التفرغ للعمل الدعوي وعدم االشتغال 
في العمل السياسي، أما بالنسبة لي فقد وافقت 
دراسة  م��ن  الب��د  ك��ان  لكن  ال��ع��رض،  على  مبدئيا 
مجموعة من التفاصيل، فعقدنا عدة لقاءات أخرى 
ماراطونية، وكان عضو األمانة العامة خالد مصدق 

المحرك  هو  اإلسالمية  الشبيبة  قدماء  أحد  وهو 
للمفاوضات.. كل ذلك أسفر عن دخول األمانة العامة 
ف���ي المجلس  ب���ه  5 أع���ض���اء، وع����دد الب����أس  ب���� 

الوطني..

 أنا من اخترت »فريق السلفيين« 
وهذه حقيقة المرأة المنقبة

< السؤال  الذي يطرح نفسه بالنسبة لألعضاء الخمسة 
الذين دخلوا لألمانة العامة، هل يوجد رابط بينهم؟

تيارا  ليس  السلفي  فالتيار  تعرفون،  كما   >
منظما، إنما هو اختيار فكري بالدرجة األولى، يتسم 
بوجود عدة أفكار وتيارات، وضوابط غير متجانسة، 
قد تصل أحيانا إلى درجة التناقض والتعارض، 
مع اتحاد في المرجعية، والفريق الذي دخلت به 
إلى الحزب، كانت لي مسؤولية اختياره، واخترته 
بناًء على التوافق في المرجعية والرؤية والتصور 

لما بعد دخول الحزب.
< في إطار الفريق الذي اخترته لدخول العمل الحزبي، 
وسائل  جل  اهتمام  المنقبة  ظاهر  نعيمة  السيدة  أث��ارت 
اإلعالم، باعتبارها أول منقبة تدخل مجال العمل السياسي، 

من تكون هذه المرأة؟
< لعلها تكون المرأة المنقبة األولى في العالم 
العربي التي تتبوأ منصبا قياديا في حزب سياسي، 
فاعلة جمعوية بمدينة  واألخت نعيمة ظاهر هي 
مراكش، معروفة لدى كل األوساط الجمعوية وهي 
خريجة دور القرآن، وكانت مسؤولة سابقا بلجنة 
العمل النسائي، في جمعية الحافظ بن عبد البر، 
المعروفة في مراكش، وهي اآلن رئيسة »جمعية من 
أجل الشباب« )قال اسمها باللغة اإلنجليزية(، وهي 

جمعية نشيطة في مراكش..
< ِاخترتم الدخول في حزب قائم، لماذا لم تختاروا 
تأسيس حزب جديد أو االلتحاق بالشيخ الفيزازي الذي 

يقول بأنه يريد تأسيس حزب جديد؟
< هناك إكراهات كبيرة في الواقع تمنع من هذا 
وذاتية..  وموضوعية  مادية  إكراهات  هي  األم��ر، 
فكرنا في ذلك، لكن تبين صعوبة تنفيذه، وبمجرد 
إلى  الدخول  إمكانية  »الخليدي«  علينا  عرض  ما 
وبعد  األن��س��ب،  الخيار  هو  ه��ذا  أن  رأينا  حزبه، 
مشاورة وتقدير المسائل المترتبة على هذه الخطوة 

قررنا الدخول في الحزب.

هناك فرق كبير بيننا وبين التوحيد واإلصالح
< بالنسبة لكم أبديتم اقتناعا كبيرا بفعالية المشاركة 
السياسية، بالمقابل يرى بعض إخوانكم المحسوبين على 
للمشاركة  بعد  تنضج  لم  ال��ش��روط  أن  السلفي،  التيار 

السياسية، وقد تصطدمون معهم، ما رأيك؟

< بطبيعتي أنا ال أريد التصادم مع أي أحد، ومن 
يرى بأن الشروط لم تنضج بعد للدخول في العملية 
السياسية، هو رأي له أصوله، ونحن نحترمه وهو 
تقدير خاص بأصحابه، بالمقابل، نحن في تقديرنا 
نرى أن المشاركة أجدى وأنفع، ومسألة المشاركة 
في العمل السياسي من عدمها هي مسألة اجتهادية 

تقديرية، قد تتباين فيها اآلراء وكل اآلراء 
في هذا الباب محترمة.
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عبد الوهاب رفيقي )أبو حفص(

"أبو حفص"بعد دخوله لحزب النهضة والفضيلة:

 دخولكم للعمل الحزبي، يضعكم أمام سؤال، ماذا ستفعلون 
»إلخوانكمّ« الذين مازالوا في السجون؟

> ال شك أنه من أولى أولوياتنا الختيار العمل السياسي، 
هو التفاعل مع هذا الملف من منبر أكثر، ألننا نرى أن المجال 
المظلومين  قضايا  عن  للدفاع  أكبر  قوة  يعطي  السياسي 
من  سيكون  المعتقلين  ملف  أن  شك  وال  والمستضعفين، 
أولوياتنا خاصة وأن الحزب كان له تفاعل إيجابي مع هذا 

الملف..
 بشكل واضح، هل ستعيدون فتح »ملف 16 ماي« على الواجهة 

السياسية من بوابة حزب النهضة والفضيلة؟
> طبعا هذا مطلبنا منذ زمن بعيد، ولكن ما نركز عليه 
اآلن بشكل كبير هو اإلفراج عن المعتقلين المظلومين الذين 

الزالوا داخل السجون..

 ماذا ستطلبون بشكل واضح؟
> مطلبنا هو اإلفراج عن المظلومين الذين الزالوا في 
السجون، وكذا رد االعتبار للمظلومين.. هذا مطلب عام، لكن 

آليات تنفيذ هذا األمر تناقش.
 سبق لعبد اإلله بن كيران أن طالب بإعادة التحقيق في أحداث 
16 ماي لكنه سكت عن األمر عندما أصبح رئيسا للحكومة، ما هي 

انتقاداتكم له من حيث تعاطيه مع الملف؟
> نحن ال يمكن أن ننكر الجهود التي بذلها حزب العدالة 
والتنمية سواء من داخل موقعه الرسمي أو من خارج موقعه 
الرسمي، للدفع بهذا الملف واإلفراج عن المعتقلين المظلومين، 
دخوله  بعد  بالبطء  تتسم  ب��دأت  تحركاته  أن  ن��رى  لكننا 
للحكومة، وقد يكون ذلك بسبب إكراهات، لكننا نرى ضرورة 

إسراع بن كيران والرميد للتدخل لحل هذا الملف..

أولويتنا إطالق المعتقلين المظلومين في ملف 16 ماي

 تعيش الدول التي مر منها الربيع العربي، صراعا 
خطيرا بين السلفيين والعلمانيين، هل ترى أن المغرب مهدد 

بصراع من هذا النوع؟
> بالنسبة لي هناك كثير من القضايا التي تثار 
قضايا  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  ذاك،  أو  التيار  ه��ذا  بين 
مصطنعة وهذا شيء يراد به شغل المجتمع عن 
قضاياه الرئيسية، هذه االستقطابات والصراعات 
اإليديولوجية ليست مما نحبه ألننا نرى أن هناك 
ال��ح��ري��ة والكرامة  ق��ض��اي��ا  ك��ب��ي��رة، ه��ي  ق��ض��اي��ا 
يستفيد  فال  الهامشية  الصراعات  أما  والعيش.. 

منها إال رعاة الفساد واالستبداد..
 في المغرب مثال، وصف الناشط األمازيغي، أحمد 

عصيد، رسالة الرسول باإلرهاب؟
> طبعا، أنا ضد اإلساءة لشخص الرسول صلى 
الله عليه وسلم، حيث ال ينبغي المساس به ال غمزا 
لمزا وال إش��ارة، هذا ثابت من ثوابت األمة،  وال 
والنبي هو رمز هذه األمة ورمز هذا الدين وال أقبل 
المساس به في أي حال من األحوال، لكني أرى أن 
ال ننشغل بهذه القضايا، حيث يمكن أن يستفز بها 

بعض الناس األطراف المقابلة..

الصراع ين السلفيين والعلمانيين 
يستفيد منه رعاة الفساد واالستبداد 



 العدد:   اخلميس  يونيو 

< نأخذ مثال رأي المعتقل حسن الخطاب، الذي يقول 
ب���أن رم����وز ال��س��ل��ف��ي��ة ال��ذي��ن غ�����ادروا ال��س��ج��ن ال يملكون 

مشروعا؟
< أنا ال أحب مناقشة األشخاص أنا أحب مناقشة 
األفكار، واأليام وحدها هي التي ستبين ما إذا كنا 
نملك مشروعا سياسيا أو ال نملكه، ودخولنا إلى حزب 
النهضة والفضيلة لن يكون لمجرد أن ندخل العمل 
رقما  والفضيلة  النهضة  ليكون حزب  أو  السياسي 
عاديا من بين األرقام الموجودة.. نحن دخلنا لنتفق 
مع شركائنا على برنامج بأهداف واضحة، نريد أن 
كبير  نفوذ  له  قويا،  حزبا  ال��ح��زب،  ه��ذا  من  نجعل 
وقواعد، ويستطيع أن يساهم في عملية اإلصالح، لما 

فيه مصلحة الوطن واألمة.
• هناك من يقول بأن دخولكم إلى حزب النهضة والفضيلة 
بهذا الشكل، هو تقريبا نفس السيناريو الذي دخل بمقتضاه 
أعضاء من حركة التوحيد واإلصالح، إلى حزب الخطيب، 
قبل أن تتم السيطرة على الحزب بشكل كامل.. كيف ستردون 

على من يشبهون تجربتكم، بتجربة التوحيد واإلصالح؟
< ال شك أن هناك نوعا من التشابه بين العمليتين، 
لكن هناك أيضا فروقا كبيرة من حيث الزمن والتوقيت 
وشكل الدخول، نحن لدينا كل الثقة في الذين يشتغلون 
معنا في الحزب، ولدينا كل الثقة في أعضاء األمانة 
العامة، ولم ندخل إلى الحزب لنفرض عليه رؤيتنا 
أن هذا  ألننا وجدنا  وبرامجنا.. دخلنا  وتصوراتنا 
والتصورات  ال���رؤى،  م��ن  كثير  م��ع  يتوافق  اإلط���ار 

والبرامج التي ننوي عملها..
< معروف عنك وعن الشيخ حسن الكتاني كونكما قياديان 
في جمعية البصيرة، هل ستتحول هذه الجمعية إلى ذراع 
دعوي للحزب على غرار التوحيد واإلصالح بالنسبة للعدالة 

والتنمية؟
التوحيد  أن  المفرقة وهي  أوج��ه  إح��دى  هذه   >
واإلصالح، اختارت العمل السياسي، ودخل قياديو 
حركة التوحيد واإلصالح من العمل الدعوي إلى العمل 
السياسي.. نحن األمر مختلف عندنا وجمعية البصيرة 
ال عالقة لها بحزب النهضة والفضيلة، وهي جمعية 
مستقلة في خياراتها عن الحزب، لكن قد يكون هناك 

نوع من التعاون أو التنسيق في المستقبل.

 ال نتحمل أي مسؤولية عن التقارب 
السابق بين البام والنهضة 

< الحزب الذي توجدون داخله اليوم هو حزب يوجد 
في المعارضة، هل ستدفعون في اتجاه معارضة الحكومة 

أم مساندتها؟
< هذا قرار ال يمكن أن يكون من مسؤوليتي أنا 
وحدي، واألمانة العامة ستجتمع في األيام المقبلة 

وهي المخولة باتخاذ قرار المساندة من عدمه..
< حزب النهضة والفضيلة سبق له أن اندمج في إطار 
ح����زب األصالة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  أح������زاب   8 م���ع  ت��ح��ال��ف 

والمعاصرة؟
النهضة  ل��ح��زب  دخ��ول��ي  ع��ن  أعلنت  حين   >
أية  نتحمل  ال  أننا  بيان  ف��ي  أك��دت  والفضيلة، 
مسؤولية تاريخية أو معنوية، في أي اختيارات 
سابقة للحزب، وفي أي موقع، وأننا نتحمل هذه 
فيه  ص��ادق  ال��ذي  اليوم  من  اب��ت��داًء  المسؤولية 
النهضة  لحزب  دخولنا  على  الوطني  المجلس 
المستقبلية  لتموقعاتنا  وبالنسبة  والفضيلة، 

فاألمانة العامة هي التي ستدرس األمر.
في  كبيرا  دورا  واإلح��س��ان  العدل  جماعة  لعبت   >
الحراك الشبابي الذي عرفه المغرب، هل من عالقة مع 

هذه الجماعة؟
< ع��الق��ت��ي ب��ك��ل ال��ح��رك��ات اإلس��الم��ي��ة وبكل 
أطيافها، هي عالقة طيبة، نحترم الجميع ونحترم 
الدعوي  أسلوبها  على  واإلحسان  العدل  جماعة 
والتربوي.. قد نختلف في التصور والرؤيا لكن 

ذلك ال يفسد قضية.

 ال أحب أن تفشل الحكومة 
< هل أنت راض عن أداء الحكومة الحالية؟

< أنا أرى أن الوقت الذي منح للحكومة غير 
كاف للحكم عليها، وإعطاء تقييم عادل ومنصف 
ظلم  ه��و  وج��ي��زة  فترة  ف��ي  عليها  والحكم  لها، 
ألصحابها، ويجب أن نعطيهم فرصة أكبر لكي 

يؤكدوا نجاعة برامجهم..
< تعيش الحكومة الحالية أزمة خانقة، بعد أن أعلن 

حميد شباط عن رغبته في سحب وزرائه منها؟
< ال أريد التدخل في الشأن الداخلي ألي حزب 
من األحزاب، ولكني كنت أفضل أن يعطى لهذه 
ال��داخ��ل��ي، حتى  ن��وع م��ن االس��ت��ق��رار  الحكومة، 
التي  الوعود  صدقية  على  تبرهن  أن  تستطيع 
أعطت للشعب، وكنت أتمنى أن تسير األمور بشكل 
عادي، وهذا ال شك سيعود بالضرر على الحكومة، 
وبالتالي سنشهد ال قدر الله عز وجل فشال لهذه 
أن تفشل..  لها  التجربة، وأنا شخصيا ال أحب 
وكما يقول البعض إن التجربة المغربية شكلت 
استثناًء.. أتمنى أن ال تضيع الجهود التي بذلتها 
مختلف أطراف المجتمع من مختلف المواقع ومن 

مختلف االختيارات السياسية..
< بن كيران يقول بأنه اصطدم بمن يسميهم التماسيح 

والعفاريت، هل تتفق مع هذا القول؟
< التدافع بين الخير والشر هذا أمر طبيعي، 
والشك أن المغرب مثله مثل مجموعة من الدول 
يعرف صراعا بين قوى تريد اإلصالح ومحاربة 
الفساد واالستبداد وقوى تنتفع من بقاء الفساد 
واستمراره، أمر طبيعي أن يقع هذا الصراع وأن 
يقع هذا التدافع، ولو لم يكن األمر على هذا الشكل 

لوكانت الطريق مفروشة بالورود..

هل  المغرب،  ف��ي  للسلفية  ك��رم��وز  لكم  بالنسبة   >
في  السلفية  رموز  مع  العالقات  تطوير  على  ستعملون 

بلدان عربية أخرى؟
< بالنسبة لي شخصيا، هذه العالقات قائمة 
قبل دخولي للعمل السياسي، وقد كنت مؤخرا في 
والرموز  المشايخ  أغلب  هناك  وقابلت  مصر 
المعروفة للتيار السلفي، وتشاورت معهم فيما 
يتعلق بدخولنا للعمل السياسي واستفدت كثيرا 

من توجيهاتهم وآرائهم.
< أنتم تسمون رموز التيار السلفي، بالمقابل هناك 
أوماهي  الفرق  هو  ما  إسالمية،  مرجعية  ذات  أح��زاب 

اإلضافة التي يشكلها التيار السلفي؟
النهضة  ح���زب  ب���أن  ن��ق��ول  ال  اآلن  ن��ح��ن   >
والفضيلة أصبح حزبا سلفيا، نحن ذوي مرجعية 
سلفية قررنا الخضوع لشروط العمل السياسي 
بكل ضوابطه، بالتالي نحن مجموعة من المنتمين 
السياسي  المعترك  غمار  دخلنا  السلفي  للتيار 
ودخلنا حزبا ذا مرجعية إسالمية، نحن ال نزعم 
أننا في حزب سلفي بل في حزب تتوافق مرجعياته 
العامة مع توجهاتنا، وبالتالي الموضوع السلفي 
ليس له دخل كبير في المعترك الذي نريد الدخول 

إليه.
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أبو حفص في اليمني رفقة صديقه حسن الكتاني
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> الرباط: سعيد الريحاني 
 تحديد الهوية..

يتحركوا  أن  الشرطة  رجال  على  كان 
وتأمني  الضحايا،  إغاثة  عملية  لضمان: 
واحلفاظ  الهجوم،  بعد  ما  اجلرمية  مسرح 
القضائية،  والتحقيقات  العام،  النظام  على 
هذه  استهدفتها  التي  اخلمسة  واملواقع 
الهجمات اإلرهابية وهي: فندق فرح الواقع 
وشارع  امللكي  اجليش  محج  ملتقى  عند 
تبعد  التي  إسبانيا  ودار  الصغير،  حسن 
للموقع  الشمالي  اجلانب  عن  بكيلومتر 
املستهدف األول وتقع بزنقة فايدي خليفة، 
تبعد  التي  اإلسرائيلية  الرابطة  ودائرة 
فندق  من  الشرقي  اجلانب  من  بكيلومترين 
شارع  في  الرئيسي  مقرها  ويوجد  فرح، 
بعيد  غير  بوزيتانو  ومطعم  اخلوارزمي، 
400 متر  عن املوقع الثالث ويقع على بعد 
القنصلية  من  بالقرب  الفارابي  زنقة  من 
البلجيكية، أما املوقع اخلامس فقد كان يبعد 

بكيلومترين عن فندق فرح ويقع بالقرب من 
حسب  القدمية،  باملدينة  اليهودية  املقبرة 
الترتيب املوجود في »التقرير« غير املوقع.

بأن  االنطباع  يعطي  الذي  التقرير  يقول 
قسم  رئيس  الصايغ«  »توفيق  هو  كاتبه 
توجد  )صورته  والعلمية  التقنية  الشرطة 
الشرعي  الطب  مصلحة  إن  التقرير(،  مع 
مقطوعة  رأسا،   11 األحداث  عقب  أحصت 
بوحشية، و«تظهر عليها عمليا نفس ميزات 
قوة  عن  الناجمة  األضرار  نتيجة  البشاعة 
سمح  الذي  الشيء  االنفجار..  حرارة 
مرتكبي  أن  مفادها  إلى خالصة  بالوصول 
يحملون،  كانوا  اإلرهابية  الهجمات  هذه 
نفس  من  ناسفة  عبوات  املكان،  نفس  وفي 

القوة والنوع..«.
الذي  األول  الهاجس  أن  يتضح  هكذا 
حتديد  هاجس  هو  الشرطة،  تدخل  رافق 
عملية  وهي  واالنتحاريني  الضحايا  هوية 
جد صعبة، »وقد وجد تقنيو حتديد الهوية 
تقنية  في هذه احلقبة صعوبات  القضائية 
لتحديد هوية الضحايا على أساس بصمات 

وخصوصا  الضحايا  جثث  ألن  األصابع، 
من مختلف  كانت حتمل جروحا  أصابعهم 
متقدمة.. درجات  من  وحروقا  بل  األنواع، 

22 ضحية مغربية  وهكذا مت حتديد هوية 
و9 ضحايا من جنسيات أجنبية بناًء على 
أقاربهم،  بها  قام  والتي  أساسا  املعاينة 
التحديد،  عمليات  إجراء  ممكنا  بات  وملا 
مت التأكد من ذلك في وقت الحق من خالل 
مقارنة بصمات أصابعهم التي مت رفعها في 
املشرحة مع تلك املوثقة لدى املديرية العامة 

لألمن الوطني«. )حسب نفس املصدر(.
باملقابل لم يتم حتديد هوية االنتحاريني 
مستوى  على  االعتداءات  ارتكبوا  الذين 
الهجوم  ظروف  بفضل  إال  مواقع،  خمسة 
وفي  الحق،  وقت  في  فندق  موقع  على 
املوقع  على هذا  الهجوم  تنفيذ  كان  الواقع 
انتحاريني، وحلسن  مبرمجا من قبل ثالثة 
كان  القضائي  للتحقيق  بالنسبة  احلظ 
على  قادرين  االنتحاريني  من  فقط  اثنان 
تفجير نفسيهما عند مدخل الفندق، بعد أن 
مت منعهما من الدخول من قبل عناصر أمن 

االنتحاري  متكن  باملقابل  املذكور.  الفندق 
انشغال  حلظة  استغل  الذي  الثالث، 
عناصر األمن في منع شركائه، من الدخول 
مصلحة  إلى  املؤدية  األولى  الردهة  إلى 
لديه  يكن  لم  ولكنه  الفندق،  في  االستقبال 
كان  التي  الناسفة  عبوته  لتفجير  الوقت 
يحملها أيضا على ظهره، ألنه دفع باجتاه 
داخل الفندق، نتيجة القوة الهائلة املنبعثة 
نفس  يشرح  السابقني،  االنفجارين  من 

املصدر.
فشل االنتحاري الثالث في تنفيذ عمليته، 
وتعرضه لصدمة نفسية، عندما قذفته قوة 
مبثابة  جعله  الفندق،  داخل  إلى  االنفجار 
التحقيقات،  من  ذلك  ملا سيلي  أولي  مفتاح 
إلى  نقله  قبل  وتفتيشه  توقيفه،  مت  حيث 
رفع  قبل  الشرطة،  املستشفى حتت حراسة 
حتديد  من  مكنت  التي  أصابعه  بصمات 
هويته بدقة، وفيما يتعلق بالعبوة الناسفة 
فقد  الظهر  حقيبة  في  موجودة  كانت  التي 

متخصصني  لدن  من  تفكيكها  جرى 
في إزالة األلغام.

وشعيب ارميل ينشر »األسرار« 
األمنية ألحداث 16 ماي

ملف

تفا�صيلاأولتقريريفعهداملديرالعاماجلديدللأمنالوطني

بن كيران رئيس احلكومة هو نفسه األمني العام حلزب العدالة والتنمية الذي طالب عندما كان في املعارضة بفتح حتقيق في 
أحداث »16 ماي« التي كانت الدار البيضاء مسرحا لها سنة 2003، ومصطفى الرميد وزير العدل، هو نفسه ذلك احملامي الذي طاملا 

ساند املعتقلني السلفيني.. لكن الرجالن كالهما باتا يتجنبان اخلوض في مثل هذه األمور )..(، وآخر تصريح لرئيس احلكومة بهذا 
اخلصوص ذلك الذي قال فيه :« إذا كان وراءها شخص ُمغرض)يقصد أحداث 16 ماي( ، في جهة ما، فإن الله تعالى سيفضحه كما فضح وزير الداخلية 

املصري الذي تسبب في مقتل 27 شخص في كنيسة القديسني«.
في عز هذا السكوت، وبعد أكثر من 10 سنوات حترك »بوشعيب ارميل« ليؤشر على نشر »تقرير«، يتضمن جل التفاصيل األمنية، التي رافقت عملية 

التحقيق، وهي املرة األولى التي يتحدث فيها مصدر أمني »موثوق« عن اخلطة األمنية، وطريقة البحث والتحري والصعوبات امليدانية )..(.
ويعترف أصحاب التقرير املنشور في مجلة األمن الوطني )شهر ماي(، والتي يشرف على إدارتها، املدير العام لألمن الوطني بوشعيب ارميل ، بأن مصالح 

األمن لم تكن لها التجربة في تدبيرمثل هذا احلادث املأساوي الذي ضرب الدار البيضاء، حوالي الساعة العاشرة بالضبط من ليلة 16 ماي 2003.

بوشعيب أرميل مدير األمن الوطني
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.. بمساعدة محققين أجانب 

أيضا  فيها  ش��ارك  م��اي،   16 حتقيقات 
املساعدة  لتقدمي  ج���اؤوا  أج��ان��ب،  خ��ب��راء 
التقنية  بالتحقيقات  املتعلق  اجلانب  في 
ساعات  ب��ض��ع  اجل��رمي��ة..وب��ع��د  مل��س��ارح 
التي  التحليالت  مكنت  ال��ت��ق��ري��ر(  )ي��ؤك��د 
التي  املتفجرات  محتويات  على  أج��ري��ت 
من  ال��ن��اج��ي  االن��ت��ح��اري  ب��ح��وزة  ضبطت 
ناسفة  ب��ع��ب��وة  يتعلق  األم���ر  ب��أن  حت��دي��د 

الصنع  تقليدية  ي��دوي��ة  قنبلة  شكل  على 
الناسفة  عبوتها  وتتكون  غرام،   200 تزن 
قوية  املتفجرات  من  نوعني  من  مزيج  من 
من  مجموعة  إليها  يضاف  التي  املفعول 
من  محتواها  وي��ت��ك��ون  املعدنية  ال��ك��رات 
زجاجة بالستيكية يصل حجمها إلى 250 
على  صغير  ثقب  على  وحت��ت��وي  ملمترا، 
م��س��ت��وى ج��ان��ب س��ط��ح��ه��ا، ح��ي��ث مت زرع 
املواد  مع  دائ��م  اتصال  على  ليكون  فتيل 

املتفجرة.

االنتحاري  ه���وي���ة  ل��ت��ح��دي��د  ون��ت��ي��ج��ة 
التابع  احمل���ق���ق���ني  ف���ري���ق  ق����ام  ال���ن���اج���ي 
القضائية  للشرطة  ال��والئ��ي��ة  للمصلحة 
بتوقيف مجموعة من املشتبه بهم ميكن أن 
الهجمات  لهذه  باإلعداد  عالقة  لهم  تكون 
من خالل الكشف على آثار املتفجرات على 

ومالبسهم. أيديهم 
أن  الوطني  األمن  مجلة  تقرير  ويكشف 
األحداث  غ��داة  انقسمت  العلمية  الشرطة 
بالتحقيقات  مكلف  أحدهما  فريقني،  إل��ى 

)املواقع  اجل���رمي���ة  م��س��رح  ف���ي  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
مكلفا  ك����ان  ال���ث���ان���ي  ب��ي��ن��م��ا  اخل���م���س���ة( 
يجمعها  ال��ت��ي  واألدل���ة  اآلث���ار  باستغالل 

الفريق األول.
ومت��ك��ن��ت ال��ش��رط��ة ال��ع��ل��م��ي��ة رغ���م قوة 
املواقع  صعيد  على  املسجلة  االنفجارات 
 45 س��ق��وط  ف��ي  تسببت  وال��ت��ي  اخلمسة، 
املادية  اخلسائر  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  ضحية، 
األماكن  من  عينات  أخذ  من  جدا،  الكبيرة 
وقد  متفجرات،  آثار  على  قد حتتوي  التي 
طبيعة  حتديد  من  العينات  هذه  أخذ  مكن 
التي  املواد  نفسها  وهي  املتفجرة،  املواد 
ت��ت��ك��ون م��ن��ه��ا ال��ع��ب��وة ال��ن��اس��ف��ة ال��ت��ي لم 
من  كبير  عدد  على  احملققون  تنفجر.وعثر 
أضيفت  التي  املعدنية  والكرات  املسامير 
قوة  ف��ي  الناسفة،»للزيادة  العبوات  إل��ى 
البيئة  في  العناصر  هذه  وقذف  االنفجار 
وف���ي ك��ل االجت���اه���ات، وب��ال��ت��ال��ي إحداث 
ق���در مم��ك��ن م��ن اخل��س��ائ��ر املادية  أق��ص��ى 

والبشرية«.
حصيلة انفجارات 16 ماي 

خلفية  على  فيهم  املشتبه  م��ئ��ات  اعتقل 
أح��داث 16 م��اي، ومنهم م��ازال معتقال إلى 
ال��ي��وم داخ���ل ال��س��ج��ون، ف��ي إط���ار م��ا بات 
»السلفيني  أو  السلفيني،  باملعتقلني  يعرف 
اجلهاديني«، لكن التحريات األولية كانت قد 
أثبتت أن 11 انتحاريا هم الذين تورطوا في 
املواقع  مختلف  شهدتها  التي  االنفجارات 

وهي: 
لفندق  الرئيسي  املدخل  عند  انفجاران   •

فرح.
• ثالثة انفجارات في وسط شرفة النادي 

اإلسباني، دار إسبانيا.
• انفجاران في دائرة الرابطة اإلسرائيلية، 
واح����دة ع��ن��د م��س��ت��وى امل��دخ��ل وأخ����رى في 

الداخل وسط الفناء.
الفارابي  زن��ق��ة  ف��ي  ان��ف��ج��ارات  ث��الث��ة   •
القنصلية  من  القريب  بوزيتانو  مطعم  بني 

البلجيكية.
انفجار واح��د ق��رب ن��اف��ورة بالقرب من   •

املقبرة اليهودية في املدينة القدمية.

ملف

الصور التي ال ميكن أن ينساها أحد: صور اخلراب بعد انفجارات 16 ماي 2003

لشهر  الوطني  األمن  مجلة  تتحدث  لم 
موضوع  في  السياسي  اجلانب  عن  ماي 
نسج  إعادة  محرروها  وفضل  ماي،   16

إلى  التخطيط  من  األحداث،  سيناريو 
تفاصيل  أية  في  الدخول  دون  التنفيذ 
»مول  احلق  عبد  من  كل  تكلف  حيث   ،)..(
بصنع  »ع.ب«  و  العملية  مدبر  السباط« 
هو  مما  انطالقا  الناسفة  العبوات  أولى 
قبل  األنترنيت  صفحات  على  منشور 
أمر  قد  السباط«  »مول  وكان  جتريبها، 
باستقطاب عدد كبير من الشباب، قسمهم 
إلى أربع مجموعات، يوجد على رأس كل 
و»ي.ل«  و»خ.م«  »ع.أ«  من  كل  منها  واحدة 
و»ع.ب«.. هؤالء مت حثهم من طرف أميرهم 
االستعداد  على  السباط  مول  احلق«  »عبد 

للقيام »بعمل جهادي«.
إلى مجموعات  االنتحاريني  بعد تقسيم 
الناسفة،  العبوة  جتريب  من  البد  كان 
شكوك..  أية  يثير  ال  حتى  بعيد  مكان  في 
»مول  احلق  »عبد  لتوجيهات  وتطبيقا 
إلى  و»ع.ب«  »م.أ«  من  كل  توجه  السباط«، 
مكان خال قرب مقبرة سيدي مومن وأجريا 
وكللت  املتفجر،  اخلليط  على  التجربة 
إبالغ  الالزم  من  فكان  بالنجاح  العملية 

أمير اخللية )مول السباط( بهذا النجاح.
البشري  العنصر  وتوفر  التجربة  جناح 
الثانية  املرحلة  إلى  االنتقال  فرض 
وتوفير  الناسفة  العبوات  تصنيع  وهي 
جانبا  »ع.ب«  أعد  حيث  اللوجستيك، 
اخلياطة  في  والدته  تستغله  محل  من 
وصنع  لتحضير  التشارك،  بحي  والواقع 

املتفجرات، فعمل على اقتناء املواد الالزمة 
دفعات  على  درهم تسلمها   18.800 مببلغ 

من »مول السباط«.
يقوم  كان  ابنها  أن  أكدت  »ع.ب«  والدة 
املنزل،  في  املواد  بعض  بتحضير  بالفعل 
لكن من أين لها أن تعرف أن األمر يتعلق 

يصنع  بأنه  لها  يقول  كان  فاإلبن  بقنابل، 
أحد مستحضرات تنظيف األواني..

باملوازاة مع ذلك كان »مول السباط« يعقد 
املفترضني،  االنتحاريني  مع  اجتماعاته 
أهداف  أربعة  ضرب  على  الرأي  واستقر 
هي: »فندق فرح« ومطعم وحانة »الكازا دي 

إسبانيا« ومطعمني يهوديني آخرين، فيما 
أخبر الثالثة اآلخرون »ع.ب« و»خ.م« و»ي.ل« 
االنتحارية  بعملياتهم  سيقومون  أنهم 
الدار  تفجيرات  بعد  تأتي  الحقة  فترة  في 
البيضاء بثالثة أشهر، وذلك بكل من طنجة 
حسب  ومراكش..،  وأكادير  والصويرة 

تفاصيل كان ينتظر أن يتسلماها في وقت 
الحق.

ومن سوق سبت تيط مليل، اقتنى كل من 
»ع.ب« و»م.أ« 50 كيلوغرام من مادة السماد 
الكيماوي الذي يستعمل ألغراض فالحية، 
احتفظ منها »ع.ب« ب25 كيلوغرام، وسلم 

ساعة   14 اقتنيا  كما   ، »م.أ«  إلى  املتبقي 
بني  الوقت  ضبط  في  الستعمالها  يدوية 
للظهر  حقائب  وثالث  االنتحاريني،  جميع 
وعلبتني  الكبير،  احلجم  من  وسكينني 
الفتا  وكان  كلغ..   5 فئة  من  للمسامير 
لالنتباه أن تشير مجلة األمن الوطني إلى 
كون االنتحاريني كانوا قد اقتنوا 14 علبة 
للحبة السوداء تزن كل علبة منها 3.5 كلغ، 

للواحدة، أي ما يعادل 39 كيلو غرام.
من  كمية  جلب  مت  ذلك  بعد  أسبوعا 
من  كيلوغرام   30 حوالي  قدرها  اخلليط 
طرف  من  حتضيره  سبق  الذي  املتفجر 
املسيرة  حي  إلى  التشارك  حي  من  »ع.أ« 
اإلعداد  يجري  كان  حيث  حقيبة،  داخل   3

لصناعة القنابل في شكلها النهائي.
كانت العملية ستنفذ يوم 9 ماي 2003، 
ماي، ألن   16 غاية  إلى  تأجيلها  تقرر  لكن 
حمولتها  من  العملية  سيفرغ  كان  »س.ع« 
من  ألخيه  االنتقام  قرر  بعدما  اجلهادية 
»نادي  في  حملهم  الذين  األشخاص  بعض 
أمير  رأي  حسب  اليهودية«  الرابطة 
ينفذها  من  وجدت  العملية  لكن  اجلماعة، 
حرفيا بتاريخ 16 ماي 2003، وهو تاريخ 
إعالن دخول اإلرهاب للمغرب.. وكان جميع 
حتولوا  قد  االنتحارية  املجموعات  أفراد 
العصابة  بحياة  أودت  بشرية،  قنابل  إلى 
إيقافهما،  مت  اللذين  و«ر.ج«  »م.أ«  عدا  ما 
كما خلفت العملية وفاة 35 شخصا وجرح 
العشرات ومت تشريد عائالتهم، إضافة إلى 
مشاكل أخرى اجتماعية واقتصادية التزال 

تداعياتها مستمرة.

االنتحاريون اشتروا 39 كيلوغراما من "الحبة السوداء" قبل تنفيذ مخططهم الرهيب



حي الفتح احلي الراقي في مقاطعة يعقوب 
"كسوة"  الرت��داء  مسرعا  يخطو  ب��دأ  املنصور، 
الدوار، وذلك "بفضل" التجاوزات في البناءات 
املساحات  وفي  املشتركة  للملكية  العشوائية 
بعض  مداخيل  ساحات  في  وحتى  اخلضراء 
العمارات، والضحايا هم سكان العشرات من 
يحترمون  الذين  باآلالف  ويقدرون  العمارات، 

قانون املعمار وقداسة اجليران.
فهل يكفي بأن يكون ساكن مقربا من عون أو 
رجل سلطة أو منتخب ليفعل ما يريد في أسفل 
اخلضراء  املساحة  وي��ش��وه  يحتل  ال��ع��م��ارة؟ 

ويحرم منها السكان بإحلاقها إلى داره؟
ألف  ح��رم��ان  أش��خ��اص  لعشرة  يحق  وه��ل 
اخلضراء  للمناطق  مشترك  حق  من  شخص 

التي شيدت عليها غرف؟
الفتح، احل��ي الذي  ف��ي ح��ي  م��ا وق��ع ويقع 
ومبساحاته  بتصميمه،  وملتزما  راق��ي��ا  ك��ان 
اخلضراء وكان بذلك حيا منوذجيا في احترام 
وهذه  السوسة،  تدخله  اليوم  هو  ها  البيئة، 
إن استمرت  ال��ت��ي  م��ع��روف��ة وه���ي  ال��س��وس��ة 

ستحول حي الفتح إلى دوار.
املنصور  يعقوب  مقاطعة  رئيس  يفتح  فهل 

بحثا في املوضوع إلنصاف الساكنة املتضررة؟ 
وه��ل يعمل على إص��اح م��ا أف��س��ده م��ن وراء 

ظهره أصحاب "السوسة"؟.

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

كبير  ع���ال���م  ص�����ادف 
كاتبا عاما يعنف ويهدد 
بائع جرائد بالسجن إن 
هو غامر وع��اود عرض 
سلعته أمام مقهى قبالة 
تدخل  ح��ي��ث  ال��ب��رمل��ان، 
وينقذ  ل��ي��داف��ع  ال��ع��ال��م 

املارين،  ب��ه��رت  مبرافعة  اجل��رائ��د  ب��ائ��ع 
وان��ت��ص��ر امل��س��ك��ن امل��غ��ل��وب أم���ام رجل 
أواخر  في  ذل��ك  وك��ان  وسلطة  نفوذ  ذي 

التسعينات من القرن املاضي.
ه����ذا احل�����دث رغ����م ب��س��اط��ت��ه، حوله 
يفترش  بائع صحف  لصداقة  عالم  وفاء 
الباب  فتحت  إلى قضية وطنية  األرض، 
لبائعي اجلرائد بعرض منشوراتهم على 
األرض وفي أكبر الشوارع ولو أن صديق 
العالم استقل بكشك غير بعيد عن مكان 

خته العاصمة. احلدث الذي أَرّ
فمن هو هذا العالم الرباطي الذي كان 
وناصر  واملستضعفن  الفقراء  صديق 
امل��ظ��ل��وم��ن؟ أع��ت��ذر ع��ن ذك���ر االس���م ألن 
»اإلشهار«  يكره  الرباطين  ككل  الرجل 
هذا  ولكن  وأع��م��ال��ه،  وأف��ع��ال��ه  ملنجزاته 
اليوم في سن  تاريخ ملسيرة عبقري هو 
ومتعه  الله  شافاه  عمره،  من  الثمانن 
أجيال  ح��ق  وم���ن  وال��ع��اف��ي��ة،  بالصحة 
إعادة  اململكة  وباقي  ال��رب��اط  في  اليوم 
فتح صفحات هذا الرباطي الذي يحترمه 

العالم أجمع.
إجازة  على  يحصل  مغربي  أول  ك��ان 
من  السياسية  والعلوم  البيولوجيا  في 
جامعة عريقة أمريكية، وينتزع دكتوراه 
من جامعة إجنليزية مشهورة وكل هذه 
الثمرات العلمية جناها في اخلمسينات 
من القرن املاضي، ليعود بها إلى اململكة 
محمد  ب��ج��ام��ع��ة  أس���ت���اذ  أول  وي���ك���ون 
بعدها  ليتقلد   ،1958 س��ن��ة  اخل��ام��س 
ودبلوماسية  وعلمية  إداري��ة  مهام  ع��دة 
فيدرالية  أول  بتأسيس  وليتميز  دولية، 
العلوم  وهي  املستقبليات  لعلوم  عاملية 
ثم  ب��ه��ا،  واش��ت��ه��ر  فيها  ال��ت��ي تخصص 
املغربية  املنظمة  أسس  السبعينات  في 
حلقوق اإلنسان كقضية إنسانية وليست 
اململكة  أكادميية  تستقطبه  ثم  بهرجة، 
دولية  أك��ادمي��ي��ات  وف���ي  فيها  ليصبح 
أجل  من  حقوقيا  وناشطا  فعاال  عضوا 

إحقاق احلق ونصرته.
دراسة   500 ح��وال��ي  الكبير  للعالم 
واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  تتناول 
وم��ؤل��ف��ات ت��رج��م��ت إل���ى 12 ل��غ��ة، ومن 
العربي،  العالم  أرعبت  التي  ال��دراس��ات 
التسعن  سنوات  في  نشرها  التي  تلك 
بقيادة  عربية  ث��ورات  بقيام  فيها  وتنبأ 
الشباب، قبل اندالعها بعشر سنوات، مع 
األسف وألن اسمه ليس »جاك« أو »إدوار« 
الدراسات، فهو  تلك  لم يتحدث أحد عن 
له  تعترف  أن  مدينته  حق  وم��ن  رباطي 

بتنبؤاته العلمية وتذكر بها.
هذا العالم الرباطي، قادم من املستقبل 
رأى م��ا ل��م ن��ره، وت��وق��ع م��ا ل��م نتوقعه، 
ف����األزم����ة االق���ت���ص���ادي���ة ال��ع��امل��ي��ة حذر 
وكل  ال��ي��وم،  من  سنة   15 قبل  بوقوعها 
ن��دوات��ه وم��ح��اض��رات��ه ال��ت��ي أل��ق��اه��ا في 
كانت  واليابان  وإنكلترا  أمريكا وفرنسا 
خريطة طريق لتلك الدول للنجاة من تلك 

األزمات.
أقولها  ل��ذل��ك  للمستقبل  خ��ل��ق  ع��ال��م 
أو نتفهمه حملدودية  لم نفهمه  بصراحة 
فهمنا وعندما كان في كامل صحته جعل 
علمه في خدمة بلده، وحان الوقت لتكون 
التي  املدينة  وه��ي  جانبه  إل��ى  مدينته 
بائع  دور  ج��اء  وأع��ت��ق��د  تنساه  ول��ن  ل��م 
اجلرائد للتذكير بصديقه مع كل صحيفة 

يسلمها.

العاصمة جماعة  صرفتها  مليار   400
ما بين يونيو 2009 ويونيو 2013 حديث العاصمة

العالم الراطي الذي تنبأ قيام ثورات 
التي الريع العري منذ عشر سنوات االنتخابات  على  مرت  سنوات  أربع 

الرباط،  جلماعة  احلالي  املجلس  أفرزت 
أغلبية  البداية  في  شكلت  انتخابات  وهي 
ومعارضة، مبعنى التسيير واملراقبة لينقلب 
مسيرين  إلى  املعارضن  بعض  سنة  بعد 
مما  سياسي  توازن  بدون  املجلس  ويصبح 
اختارت  التي  اجلماهيرية  الشرعية  أفقده 
املجلس  أجنز  فماذا  ومعارضة.  أغلبية 
تصرف  وقد  سنوات  أربع  طيلة  اجلماعي 
دافعي  أموال  من  مليار   400 حوالي  في 
الضرائب والرسوم؟ ماذا حقق من مشاريع؟ 
قرارات  من  رتب  ماذا  إدارية؟  إجراءات  ومن 
من  للحد  اتخذ  ماذا  السكان؟  حياة  لتنظيم 
السيبة  عامات  من  أصبح  الذي  التبذير 
املالية في العاصمة؟ هل عالج مشاكل السير 

في الطرقات؟ هل صحح اعوجاجات القوانن 
بادر  هل  اجلماعية؟  والرسوم  اجلبائية 
الريع  من  حد  هل  املوظفن؟  نفقات  بترشيد 
الذي تستفيد منه مجموعة من مصاصي دماء 
السكان؟ هل راجع ملفات التفويتات حلماية 
تفقير  ومن  االندثار  من  اجلماعية  األماك 
امللك البلدي؟ وهل فكر يوما بأنه مجلس يدبر 
مدينة هي عاصمة اململكة؟ أسئلة رمبا ليست 

لها أجوبة. إذن كيف صرفت 400 مليار؟
في العاصمة السياسية انتحرت السياسة 
على يد املجلس الذي برهن على أنه مجلس 
ميينا  ويتقلب  يتخبط  سبيل  عابر  وكأنه 
ويسارا بحثا عن "طريق" تعجبه وتضمن له 
راحته، وفي املجلس أقلية ال حول لها وال قوة 
بأيديهم  ليس  الذين  النزهاء  الوطنين  من 

سلطة وال قرار، ولكن هذا ال مينع من اجلهر 
باحلقيقة والتنديد باخلروقات.

للعاصمة  صار  سنوات،  أربع  وملدة 
املعجزة  والنفق  والكورنيش  الطرامواي 
مثل  أخرى  مشاريع  جدا  وقريبا  والقناطر 
والبحيرة  رقراق  أبي  ومدينة  األوبرا  دار 
ونزهة  التقليدية  الصناعة  وحي  العماقة 
والوادي،  البحر  زاوية  بجاني  للمارين 
إجنازات ال دخل للمجلس اجلماعي فيها ولم 
تكلف السكان وال درهما واحدا، كانت هدية 

مستترة إلى املواطنن في الرباط.
املنتخبن،  وصول  على  سنوات  وأربع 
الراية  لتعليق  املناسبة  بهذه  يتأهبون  وهم 
"الغالي"  بالفشل  وإقرارا  اعترافا  البيضاء 

الذي كلفنا 400 مليار.
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الراط يا حسرة

"مبارك ومسعود" يا مقاطعة يعقوب املنصور: حي 
الفتح تتحول إلى دوار

بالرغم من املساحيق التي 
أخ��ف��ت جت��اع��ي��د ال���دواوي���ر 
بأسماء  تزيينها  وم��ح��اول��ة 
ال����رش����اد، وال����ف����رح، وأب���ي 
رق������راق، ف����إن م��ش��اك��ل هذه 
األح���ي���اء ط��ف��ت ع��ل��ى سطح 
بحر  في  لتغرقها  العاصمة 
ال��ت��ي يعاني  امل��ص��ائ��ب  م��ن 
املغلوبون  ال��س��ك��ان  م��ن��ه��ا 
وامل����ع����ذب����ون واحل�����ائ�����رون 
وكأنهم  ي��ع��ي��ش��ون  وال���ذي���ن 
سلطة  ال  عشوائية  قرية  في 
وال منتخبن فيها وال قانون 

يحميها.
واحملظور  مباح،  املمنوع 
في  تتحكم  واملافيات  متاح، 
ك���ل ش���يء م���ن ب��ي��ع طوابق 

إلى  ال��ع��ش��وائ��ي��ة  ال����دي����ور 
ال��ذب��ائ��ح ال��س��ري��ة م��ن أبقار 
إلى  شابهها  ما  أو  وخرفان 
مسكرات  وت��ص��دي��ر  ص��ن��ع 

ومخدرات.
أح���ي���اء ب���أزق���ة ض��ي��ق��ة ال 
املوتى  إلخ��راج  حتى  تتسع 
من دي��وره��م، وأح��ي��اء بدون 
شجرة واحدة أو متر واحد 
من العشب األخضر، وأحياء 
بدون مراكز لألمن حلمايتها 
واخلارجن  املشعوذين  من 

عن القانون.
إلى  األم��ور  فكيف وصلت 
الذين  اس���أل���وا  ه���ذا احل����د؟ 
يبيعون، كيف ميررون العقود 
في املقاطعة، واسألوا الذين 

اليومية  التقارير  ي��ح��ررون 
كيف يقفزون على املمارسات 
تلك  ف��ي  امل��ف��روض��ة  املشينة 

األحياء، وكم ثمنها؟
ظلم  من  يشتكون  السكان 
جبروتها  وم����ن  امل���اف���ي���ات 
طمس  وم������ن  وط���غ���ي���ان���ه���ا 
حقيقتها عن السلطات، بينما 
مينحهم  ال��دس��ت��وري  حقهم 
ال���ع���ي���ش ف����ي أم�����ن وأم�����ان 
ال  السلطات،  حماية  وحت��ت 
وتسلمهم  فيهم  تسمح  أن 
العقارين  ل���ل���م���ض���ارب���ن 
وللبائعن لكل ما هو حرام، 
استغاثة،  ص��ي��ح��ات  إن��ه��ا 
من  لسكان  مغيث  م��ن  فهل 

العاصمة يا حسرة؟!.

من

 أرشيف

 الرباط
في  وزير  منصب  تتقلد  امرأة  أول 
الثمانينات،  سنوات  خالل  احلكومة 
مندوب  منصب  في  عينت  امرأة  وأول 
تتمكن  امرأة  وأول  للمعاقني،  سامي 
كلية،  عميدة  استحقاق  بعلمها 
تترشح  مسلمة  عربية  امرأة  وأول 
العاملية  العام للمنظمة  ملنصب املدير 
املنظمة حققت  اليونسكو، ومن هذه 
وقرية  مدينة  بـ11  االعتراف 
زمن  في  قياسي  رقم  وهو  مغربية، 
في  آخرها  كانت  عاملي  كتراث  وجيز، 
التي  اململكة  عاصمة  املاضية  السنة 
هذه  بفضل  عامليا  تراثا  أصبحت 
السيدة الرباطية عزيزة بناني، التي 
حتى  الذات  ونكران  بصمت  تناضل 
أنها ال تكاد تذكر، لكن الرباط تقول 

البنتها: شكرا.

دواوير: الدوم، الحاجة، والمعاضيد: 
عن الوجه القبيح للعاصمة تتحدث  السياسة  صــالــونــات 

إمــكــانــيــة اســتــمــرار وزيــريــن مــن وزراء 
ـــــذي أعـــلـــن عن  حــــزب االســـتـــقـــالل ال
مهامهما  فــي  احلكومة،  مــن  انسحابه 
ألية  المنتميني  بصفتهما  الــوزاريــة 

هيأة سياسية.
السكان  يتهامس  النهضة  حي  في 
انــتــحــار خـــادمـــة، وبقدرة  عـــن حــالــة 
قادر حتول االنتحار إلى وفاة عادية، 
يدفن  لم  السر  ولكن  اخلادمة  ودفنت 

معها.
جمعية  لرئاسة  املرشحني  أغــلــب 
يراكمون  احملــلــيــة  اجلــمــاعــات  رؤســــاء 
رئــيــس جماعة،  خــمــس صــفــات هـــي: 
بـــــرملـــــانـــــي، رئــــيــــس جلــــنــــة، واملـــهـــنـــة 
الرؤساء  رئيس  انتظار  في  الرئيسية، 
لــلــجــمــاعــات مــرشــح واحــــد فــقــط هو 

الذي يوجد في وضعية شبه متفرغ.
وألول  سيشرع  رمــضــان،  شهر  بعد 
1920 فــي تــرمــيــم وإصـــالح  مـــرة مــنــذ 
ســـوق اخلــضــر الــكــائــن بــجــوار املارشي 
نتمنى  املدينة،  مركز  وسط  سنطرال 
أن يواكب ذلك بصدور دفتر للتحمالت 
مستوى  تناسب  وبأثمنة  البيع  ينظم 

السكان.
تــوجــد رســـالـــة فـــوق مــكــتــب وزيـــر 
من  مــجــمــوعــة  لــه  كتبتها  الــداخــلــيــة 
بيعقوب  الــــكــــورة  دوار  حــــي  ســـكـــان 
املـــنـــصـــور، تـــذكـــره مبـــشـــروع إحــــداث 
سبق  والـــذي  بــالــدوار،  للشرطة  مركز 
مربع  متر   400 مساحة  له  وخصصت 
الله،  عبد  بــن  محمد  ســيــدي  بــشــارع 
حلد  أنــه  إال  الداخلة،  مدرسة  قبالة 
البقعة  تـــزال  ال  السطور  هــذه  كتابة 
األرضية خالية واملشروع لم ير النور. 
انعدام  يعرف  الــدوار  هذا  أن  العلم  مع 
طريق  اعـــــتـــــراض  وفــــوضــــى  األمــــــــن، 
املقرقبني  املنحرفني  طــرف  مــن  املـــارة 

واللصوص.

أسرار العاصمة

 



    

حرب »جامعية« ني شباط ون كيران تنطلق من طنجة

)احملكمة(،  إنزكان  ابتدائية  زار  من  كل    <
ألسلوب  االرتياح  عن  يعبر  أن  إال  الميكنه 
مصلحة  على  مهيمنا  أصبح  الذي  التعامل 
كتابة الضبط  من خالل حسن االستقبال، وكذا 
أن  غير  اإلدارية،  الوثائق  إجناز  في  السرعة 

هذه العدوى لم تنتقل إلى املصالح املجاورة.

< تنفس املواطن الشوفاني موالي بوشعيب 
اإلقليمية  املديرية  من  توصله  أثناء  الصعداء 
بأكادير  التصحر  ومحاربة  والغابات   للمياه 
مبراسلة مفادها أن الشكاية التي تقدم بها في 
مواجهة حارس متطوع  للقنص،  قد  أحيلت 

على املصالح املختصة )..(.

احلي  لصفقة  »األسبوع«  تعرية  بعد   <
أن  علمنا  بيبي،  سيدي  بجماعة  الصناعي 
وضع  في  منهمك  بيوكرى   بلدية  مجلس 
الترتيبات إلحدى الصفقات )..( يستفيد منها 
صفقات  بكل  استأثر  الذي  العقاري   املنعش 
إلى  املعنية   اجلهات  تبادر  فهل   ... اإلقليم 

املزمع عقدها. الصفقات  التحقيق في 

تضرب  أن  إنزكان  بلدية  أرادت    >
تثبيت   خالل  من  واحد،  بحجر  عصفورين 
قامت  حيث  الطرقية  التشوير  إشارات 
بواجبها  في نصب تلك عالمات املرور، إال أن 
ولو  تسقط  لم  البلدية   أن  يؤكدون  السائقني 
طيرا واحدا، ألن لوحات تنظيم املرور يصعب 
رؤيتها في غالب األحيان بسبب تواجدها في 

أماكن غير مناسبة .

> تتعرض إحدى املدارس القتحام دائم من 
باملجلس  عضو  أنه  يدعي  مثقف  رجل  طرف 
على  التردد  في  احلق  له  وأن  اجلماعي، 
إعالم  دون  واألخرى  الفينة  بني  املؤسسة 
إعالم  دون  بل  خطيا،  وال  هاتفيا  اإلدارة 
مسبق..مدعيا أن له عالقة قوية مع مسؤولني 

التعليم. نيابة  في 

بلقدار  إقدام  إثر  املنع  طالهم  أن  بعد   >
تأسيس  ملف  تسلم  من  احمليط  دائرة  رئيس 
مهمة  قضائي  ملفوض  أوكلوا  التي  جمعيتهم 
أن  ينتظر  احمللية،  السلطة  ملمثل  تبليغه 
صفيح  بدون  أكادير  برنامج  ضحايا  يتوجه 
بهذا  دعوى  لرفع  بأكادير  اإلدارية  للمحكمة 

اخلصوص.

خروقات  على  وقفوا  الذين  الضحايا   <
إلى  املدينة«  »عقدة  تنفيذ  من  بدءا  الحتصى 
واملتاجرة  الصفيح  ساكنة  عن  التام  التخلي 
في بقعها بطريقة فجة توحي بانسحاب الدولة 
الصفيح،  للوبي  غنيمة  وتركها  آكادير،  من 
التي  النضالية  األشكال  كافة  إلى  سيلجؤون 

يخولها لهم القانون .

قدمه  في  بليغة  بجروح  شاب  أصيب   >
تف  لم  للعالج  عدة  محاوالت  وبعد  اليسرى، 
فعالية  وعدم  اإلهمال  وبسبب  باملطلوب، 
العالج أدت التعفنات إلى تكون الديدان حيث 
األيام.  بدأت تتساقط قطع من حلمه مع مرور 
مصادر من عائلة الشاب، الذي يبلغ من العمر 
ثالثني سنة، تتحدث عن كون األمر مرتبط بألم 
وأن جميع محاوالت  إلى ثالث سنوات،  يعود 
معاينة  ميكن  حيث  معه،  تنفع  لم  العالج 
حلمه  تنهش  وهي  ودخولها  الديدان  خروج 
بالعني املجردة، في حني أن الشاب ال يستطيع 
بإمياءة  مكتفيا  بجسده،  يجري  عما  التعبير 
ببعض  إصابته  إلى  يؤشر  مما  رأسه،  من 

النفسية. األمراض 

> بعد اكتشاف قيمته النادرة غذائيا وطبيا، 
الدموية،  واألوعية  القلب  أمراض  من  كواقي 
مت  لألنسجة،  ومجدد  املناعي،  للجهاز  ومعزز 
إلى  للمائدة  خالص  زيت  من  »أرگان«  حتويل 
غاسول  بني  جتميل  مستحضرات  مجموعة 
للتجاعيد  ومزيل  للوجه،  وكرمي  للشعر، 
للمساج  وجيل  بشرة  ومرطب  سيروم  إلى 
هذا  على  األوروبي  الطلب  وانفجر  والعالج، 
أصبح  حتى  النادر  الطبيعي  املغربي  الكنز 
الزيوت  بني  من  واألثمن،  األغلى  أركان  زيت 

العالم كله. ومكونات املستحضرات في 

أصداء سوسية  ما يجري ويدور في المدن

طنجة: األسبوع 
حت�������������رك م�������ؤخ�������را 
لطلبة  ال��ع��ام  »االحت����اد 
تنظيم  وه����و  امل���غ���رب« 
حزب  من  مقرب  طالبي 
االستقالل، لتنظيم ندوة 
عنوان:  حت��ت  صحفية 
املستجدات  »ت��داع��ي��ات 
املشهد  على  احلكومية 
النمو  و  ال���س���ي���اس���ي 
املغربي«،  االق��ت��ص��ادي 
املنظمون  يؤكد  وبينما 
تنظيم  أن  لهم  بالغ  في 
ه�����ذا ال���ن���ش���اط داخ����ل 
الثانية  امللحقة  رح��اب 
بطنجة،  احلقوق  لكلية 

ال��ط��ل��ب��ة كفاعل  ل����دور  »ت��ف��ع��ي��ال  ي��أت��ي 
الوطني«.  ال��ع��ام  ال��ش��أن  ف��ي  أس��اس��ي 
واملتتبعني  الطلبة  م��ن  مجموعة  ف��إن 
للصراع  بزحف  يتعلق  األمر  إن  قالوا 

بني شباط وبن كيران نحو الفضاءات 
ينتسبون  امل��ن��ظ��م��ني  ألن  اجل��ام��ع��ي��ة، 

حلزب اإلاستقالل.
باإلشارة  اكتفوا  قد  املنظمون  وكان 
فيها،  واملشاركني  ال��ن��دوة  عنوان  إل��ى 

العلي  عبد  الدكتور  وه��م 
القانون  أستاذ  احلنودي 
عبد  بجامعة  ال��دس��ت��وري 
بطنجة  ال��س��ع��دي  امل���ال���ك 
عبدالرحيم  وال���دك���ت���ور 
رئيس  اس��ل��ي��م��ي  امل���ن���ار 
للدراسات  املغاربي  املركز 
األم�������ن�������ي�������ة وحت����ل����ي����ل 
السياسات وأستاذ العلوم 
محمد  بجامعة  السياسية 
أكدال،   � ال��رب��اط  اخلامس 
الصديقي   وع��ب��دال��رح��م��ن 
م  العلو  كلية  عميد  نائب 
واالقتصادية  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
واالج���ت���م���اع���ي���ة وأس���ت���اذ 
ال����ع����ل����وم االق���ت���ص���ادي���ة 
وفؤاد  ال��س��ع��دي،  امل��ال��ك  عبد  بجامعة 
حلزب  امل��رك��زي��ة  اللجنة  عضو  م��س��رة 
التنفيذي  املكتب  وعضو  االس��ت��ق��الل  

االستقاللية.. للشبيبة 

الدار البيضاء: األسبوع
اس��ت��ن��ك��ر ع���دد م��ن سكان 
سيدي مومن القدمي انتشار 
بكل  ال���ق���رق���وب���ي  جت�������ارة 
1و2و14و11   ال��زن��ق��ة  م���ن 
دوار  الك���وط���ا،  ف���ي ش�����ارع 
أصبحت  وق���د  ال��رح��ام��ن��ة.. 
هاته املخدرات تشكل خطرا 
وسالمة  صحة  على  كبيرا 

األطفال والشباب.
األس���ر تعيش  وأص��ب��ح��ت 
اآلفة  هاته  بسبب  رع��ب  في 

اخلطيرة، وقبل أيام مت نقل أحد األطفال إلي مستشفي األمراض العقلية 
خطرا  يشكل  أصبح  األخ��ي��ر  ه��ذا  إن  حيث  القرقوبي  بسبب  والنفسية 
على  االع��ت��داء  على  الشبان  أح��د  أق��دم  كما  اجل��ي��ران،   وعلى  نفسه،  على 
الكراطة، مما تسبب لها في جروح بليغة، ولكن األم  أمه بواسطة عصى 
رفضت تقدمي ابنها إلى القضاء، كما هناك شباب يتنافسون على من يقدر 

على وضع أكبر عدد من اخلطوط في جسده..

اليوسفية : عبدالرحيم عواد
     مند توقيف املسؤول عن اإلمضاءات 
الكائن  اليوسفية  لبلدية  املركزي  باملكتب 
والسكان  العمالة،  ق��رب  احلسني  ب��احل��ي 
نشاط  توقيف  ج��راء  م��ن  األم��ري��ن  يعانون 
من  العديد  يستقبل  ك��ان  ال��ذي  املكتب  ه��ذا 
بحكم  اإلم��ض��اءات،  تصحيح  في  الراغبني 
العمومية،  اإلدارات  م��ن  ق��ري��ب��ا  ت��واج��ده 
ي��ت��واف��دون على  ال��ذي��ن  السكان  وب��األخ��ص 
احمل��ك��م��ة االب���ت���دائ���ي���ة، وال��ب��ل��دي��ة  وحتى 

العمالة.
للتنقل  مضطرا  نفسه  يجد  بات  املواطن 
الثالث  اإلداري���ة  امللحقات  ف��روع  عن  بحثا 
لتصحيح اإلمضاءات، وكثير منهم يعودون 

إلى ديارهم دون إجناز املطلوب.
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إنتشار كبير »للقرقوي« سيدي مومن

الفوضى تعم قطاع البريد
رسالة من الراط إلى الراط.. لم تصل

تبق  لم  الفوضى  أن  غريب 
ال���ت���ي تهم  امل����م����ارس����ات  م����ن 
بل  وإدارية،  قطاعات حكومية 
في  مستوى  أقبح  إلى  وصلت 

قطاع البريد.
حسرة،  ي����ا  »ال���ب���وس���ط���ة« 
نعرفها  ك��ن��ا  ال��ت��ي  ال��ب��وس��ط��ة 
والوفاء  ال��دق��ة  ف��ي  من��وذج��ا 

ألنها تهم رسائل الناس.
يوما،  ع��ش��ر  خ��م��س��ة  م��ن��ذ 
مايو   25 ي�����وم  وب���ال���ض���ب���ط 
الدار  من  سيدة  بعثت   ،2013
عشرة  فيه  مظروفا  البيضاء 
بريدي  ط��اب��ع  ع��ل��ي��ه  أوراق، 
لم  املظروف  دره��م،   18 بقيمة 
كتابة  لغاية  الرباط  إلى  يصل 

هذه السطور.
أكثر من هذا يا مدير البريد، 
ن��ش��اط مؤسستك  ت��وس��ع  وق��د 
أموالهم  ال��ن��اس  ي����ودع  ل��ك��ي 
رسالة،  هي  ها  مصلحتك  في 
منطقكم  في  تسموها  مسجلة، 
من  م��واط��ن  بعثها  )أول���وي���ة( 
الرباط إلى: ))األستاذ مصطفى 
ال����ع����ل����وي، م����دي����ر األس����ب����وع 
ال���ص���ح���ف���ي، ش�������ارع األم���ي���ر 
ب439،  ص.  الله  عبد  م��والي 
ال����رب����اط(( ودف�����ع ع��ن��ه��ا )27 
فرجعت  الوصل،  انظر  دره��م( 

إليه وقد سطر باإللغاء، وطبع 
وعادت  مجهول،  البريد  مكتب 
28 درهم،  ملرسلها الذي خسر 
وخ��س��ر وص���ول رس��ال��ت��ه إلى 

العنوان الثابت واملؤكد.
ول��و ك��ان ه��ذا األم���ر حصل 
مستقبله  ي��ت��وق��ف  ط��ال��ب  م��ع 
بإجراء  ت��ب��ل��غ��ه  رس���ال���ة  ع��ل��ى 
وبسبب  م��ب��اراة،  أو  ام��ت��ح��ان 
»البريدية«  ال���ف���وض���ى  ه����ذه 

ويضيع  ال���رس���ال���ة  ت��ص��ل��ه  ال 
مستقبله نظرا لهذا االنحطاط 

في التعامل مع املواطن.
إلى  الفوضى،  وصلت  فهل 
البريد،  مدير  يا  املستوى  هذا 
الفوضى،  عهد  نعيش  أننا  أم 
ليست  أم  واالنحالل،  والتفكك 

هناك محاسبة، وال مراقبة.
إننا في انتظار جواب مدير 
البريد، ليفسر لنا أسباب هذه 

الفوضى.
أك��ي��د أن م��دي��ر ال��ب��ري��د في 
مكتبه العصري، لم يطلع على 
أن  عليه  ولكن  اجلزئيات  هذه 
ف��ي جنبات  ي����دور  م��ا  ي��ع��رف 
ما  ه��ذا  ك��ان  إذا  ألن��ه  مكتبه، 
من  ال��رب��اط،  بريد  ف��ي  يحصل 
ال��رب��اط إل��ى ال��رب��اط، فماذا يا 
ت���رى ي��ج��ري ف��ي ب��ري��د آس���ا.. 

والطاح.

محنة تصحيح اإلمضاءات 
متواصلة اليوسفية

بن كيرانشباط



طنجة. زهير البوحاطي

ضد  املقاتلني  بني  وجودها  تفرض  أن  سبتة  مدينة   استطاعت 
حي  عليها  حصل  التي  الشهرة  بعد  األسد،  بشار  السوري  النظام 
جماع املزواق بتطوان والذي صدر العديد من شبابه إلى العراق من 
واستغل  املاضية،  األعوام  خالل  األمريكية  القوات  ضد  القتال  أجل 
اإلعالم األوروبي املوضوع، ليروج لوصالت إشهارية مزعومة تهدف 

إلى اإلساءة للمغرب.
القتال بسوريا  الغريب في األمر هو أن معظم املشاركني في  لكن 
يتوفرون على جنسية إسبانية، لكن إعالمهم ضرب الصمت املطبق 
حول هؤالء الذين تركوا أسرهم ليلتحقوا بسوريا عبر تركيا، ألن هذه 
اجلديد،  القرن  وبداية  التسعينيات  موجودة خالل  تكن  لم  الظاهرة 
قبضتها،  والشرطة  املالية  ووزارة  اإلسبانية  السلطة  أحكمت  حيث 
للبطالة  بسبتة  شباب  فتعرض  املخدرات،  في  االجتار  وحاصرت 
وأصبحوا يزاولون األعمال غير املشروعة كاعتراض سبيل العاملني 

هؤالء  وبعض  سبتة،  مبعبر  التهريب  مجال  في 
الشباب انضموا إلى اجليش بحيث  يقدر عدد الذين 
جتندوا بخمسني في املائة على األقل من ذكور احلي 

الذين تتراوح أعمارهم ما بني 18 و 30 سنة.
عن  واالستقالل  األسرة  لتكوين  السبيل  إنها 
بيت الوالدين )بعض شباب احلي- برغم زواجهم- 
لم  البعض  لكن   آبائهم(،  مع  املنزل  في  يعيشون 
يكن يتوفر على مستوى دراسي فحرموا من العمل 

فوجدوا باب القتال في سوريا مفتوحا أمامهم.

عملية العبور إلى سوريا تتم 
بدعم من الشيعة

أحد  التي جتمع  القوة  تؤكد  على  املؤشرات  كل 
جمعية  أحدث   )..( سبتة  في  املعروفني  السوريني 
مضت  أن  بعد  العدل  وزارة  في  بتسجيلها  وقام 
أن  بفضلها  واستطاع  بإسبانيا،  تواجده  على  سنة 
يفرض وجوده ويسيطر على  اجلمعيات اإلسالمية 
اإلسباني  امللك  طرف  من  توشيحه  وسبق  بسبتة، 

خوان كارلوس، وبهذا حتكم في جميع املساجد التي أهملتها وزارة 
دول  من  الوهابي  الفكر  ذوي  املرشدين  يستقطب  وصار  توفيق«،   «
الشباب  فأصبح  دينه،  عن  التائه  الشباب  لتوعية  العربي  اخلليج 
جميع  لهم   ووفروا  والشيعية  اجلهادية  السلفية  بأفكار  يتشبعون 
أنواع الدعم املادي واملعنوي، وإرسالهم إلى سوريا للجهاد عبر تركيا 
مبدينة  للسلطات  وسبق  اجلمعيات،  إحدى  مع  التنسيق  يتم  حيث 
مدريد أن فككت عصابة تعمل على نشر أفكار متطرفة كما مت الكشف 
عن منازل وشقق وصل عددها إلى 40 في مدن متفرقة خصوصا أربعة 

في برشلونة واثنان في فالنسيا يتلقون فيهم تدريبات خاصة.   

مساجد حي برينسيبي  تتحول إلى ثكنة 
للسلفية الجهادية

إخوان  إلى  وضحاها  ليلة  بني  قاطنوه  حتول  الذي  احلي  هذا 
مواظبني على الصلوات  وملتزمني بالدروس الدينية، وغير معترفني 

املضيق، ويصفونهم  بالفنيدق-  األوقاف  ملندوبية  التابعني  بالفقهاء 
باملبتدعة، ال يتوفر أغلبهم على حلية، ويحرمون قراءة القرآن جماعة، 
ذلك  بسبب  طاعاتهم،  عن  خرج  أو  آراءهم  خالف  من  كل  ويكفرون 
يصعب على الغرباء التجول في هذا احلي، بعد أن حتولت مساجده 

إلى ثكنة للسلفيني اجلهاديني.
 مسجد األمة و الحراق نموذجا

مسجد األمة املطل على البحر )طرخال tarajal( والبعيد من باب 
مت  الذين  السكان  أمام  املسجد  هذا  بني  متر،   200 بحوالي  سبتة 
ورغم  قانوني،  سند  على  تتوفر  ال  التي  املنازل  بعض  من  ترحيلهم 
الفقر احملدق بهم  فإن املسجد بني بسرعة فائقة حتى صار جاهزا 
أحياء  كل  من  املسجد  يقصدون  الذين  امللتزمني  اإلخوان  طرف  من 
سبتة، علما أنه ال يتوفر على العادات والتقاليد التي ورثها املغاربة 
عن آبائهم وأجدادهم، لكونها في نظر هؤالء اإلخوان الدين يحبون 

تسمية »أخي فالله« بدعة وضاللة.
 ويشترطون في اإلمام أن ال يقرأ على امليت 
وال يحضر الليالي القرآنية التي تقام على امليت، 
كما  ذلك،  وغير  الدينية  باألعياد  يحتفل  وال 
يستقطبون  شبابا من مدينة طنجة ال يتجاوز 
سنهم  25 سنة  ليؤموا بهم. إضافة إلى إمامهم 
استجوبته  والذي  املتشددة  بأفكاره  املعروف 
السلطة األمنية السنة املاضية بخصوص ثالثة 
أشخاص الذين التحقوا باملقاتلني ضد األسد من 
ترك  الذي  )وهبي(  األجرة  سيارة  سائق  بينهم 
أجل  من  يحاربون  وطفلني  زوجته،  ورائه  من 
سبتة  بسلطات  دفع  الذي  األمر  العيش،  لقمة 
كما نصبت  األمة،  على مسجد  إلى فرض طوق 
في  بعد  عن  تنصت  وأجهزت  املراقبة  كاميرات 

أعمدة اإلنارة العمومية. 
اسم  له  أصبح  الذي  احلراق  مسجد  لكن 
التوبة، ال يخضع للمراقبة حيث تؤدى فيه صالة 
اخلليج،  دول  مع  وموازية   مباشرة،  العيدين 
في  داهمته  أن  األمنية  لألجهزة  سبق  والذي 

مطلع عام 2005.

عمليات التهجير تتم بمساعدة شيعيين وأغلبية المشاركين يحملون جنسية إسبانية

سبتة احملتلة تتزعم املدن املصدرة للمجاهدين ضد شار األسد
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كواليس جهوية

ربورتاج

متى تنعم مدينة خنيفرة احلق في الصحة؟
مريرت: محمد شجيع

جملة  خنيفرة  بإقليم  الصحة  ق��ط��اع  يعيش 
مدة  منذ  القطاع  وضعية  وت��ع��رف  املشاكل  م��ن 
أجلموس ونواحيها  قرية  من  بدأ  تفاقما خطيرا 
عدة  وسخطهم  تذمرهم  عن  سكانها  عبر  والتي 
م���رات  جت��اه اخل��دم��ات »ال��ه��زي��ل��ة« ملستوصفهم 
الذين  املرضى  من  هائلة  أع���دادا  يستقبل  ال��ذي 
حاجياتهم  تلبى  أن  دون  طوابير  في  يتكدسون 
ل��ت��زداد أوض��اع��ه��م ت��ده��ورا أم���ام ال��غ��ي��اب التام 
خرجوا  مرة  وكم  ب��ه،   العاملة  الطبية  للعناصر 
الكارثية  األوض��اع  هذه  على  احتجاجا  للشوارع 
ومتابعتهم  العشرات  اعتقال  كان  نصيبهم  لكن 
دستور  فيه  الذي يضمن  الوقت  في  واهية  بتهم 

البالد حق االحتجاج  وحرية التعبير.
املثل  ه��ذا  تستغرب،  ف��ال  امل��غ��رب  ف��ي  فمادمت 
بخنيفرة  اإلقليمي  املستشفى  على  أيضا  ينطبق 
وال��ذي يعيش جملة من املشاكل التي ال تعد وال 
خفي  وما  منها  بعض  بعرض  ونكتفي  حتصى، 
ك���ان أع���ظ���م،  ح��ي��ث ال��ن��ق��ص ف��ي األط����ر الطبية 
والتجهيزات ال ترقى للمستوى املطلوب، وانتظار 
يتطلب  املستعجالت  مبصلحة  الوحيد  الطبيب 
ال��ت��ج��اذب ع���دة س���اع���ات م���ع ع��ن��اص��ر احل���راس 
اخلاصني » السيكوريتي »  والذين اعتادوا على 
تعنيف املرضى ورواد هذه املصلحة، التي حتولت 

إلى كوميسارية..
احلاالت  عشرات  يستقبل  ب��دوره  واملستشفى 
يوميا مبن فيها احلاالت املستعجلة والتي غالبا 

ما يتم نقلها للمستشفيات اجلهوية مبكناس نحو 
املركز  أم��ا  الطريق    أم��ام مشقة  150 كيلومترا، 
الصحي احلضري مبريرت،  فحدث و ال حرج، إذ 
لم يبق فيه سوى االس��م، حيث النساء احلوامل 
تتعرضن لسوء املعاملة واإلذالل واإلهمال ويعشن 
احلاالت  وأغلب  اجلبني،  لها  يندى  مؤسفة  حالة 
يتم نقلهن للمستشفى اإلقليمي بخنيفرة ، وذلك 

عبر وسائل خاصة يستعيرها أقاربهن.
أم���ام ه��ذا ال��وض��ع امل��أس��اوي ي��ت��س��اءل سكان 
امل��دي��ن��ة ع���ن م��ص��ي��ر امل��س��ت��ش��ف��ى احمل��ل��ي الذي 
رصدت له ميزانية تقدر مباليني الدراهم وطاقته 
االستيعابية 45 سريرا، لكنه إلى يومنا هذا الزال 
مغلقا في وجه العموم منذ سنة 2009، واملعاناة 

مستمرة..
 الصويرة / سعيد أحتوش

العديد  وسخط  تذمر  بلغ  أن  وبعد  أخيرا،    
بعد  وأيضا  يطاق،  ال  حدا  املدينة  ساكنة  من 
تطرق جريدة األسبوع الصحفي في عددها 732  
اجلارية  السنة  من  مارس   14 بتاريخ  الصادر 
للموضوع حتت عنوان  »من رخص بتشييد املدار 
القاتل في الصويرة«، والذي تسبب في العديد من 
حوادث السير، حتركت املفوضية اإلقليمية لألمن 
الوطني بالصويرة، لتحذر من خطورة ذلك املدار 

العجيب.. 
بعد كل هذا، رضخت اجلهات املسؤولة لفداحة 
الصورة(  توضح  لتبادر)كما  األمر،  وخطورة 
مسلسل  مجددا،  وليتواصل  تعديله،  أو  إلزالته 
التشييد يليه الهدم أو احلفر، الذي اعتاد السكان 
وبالتالي  واألخرى،  الفينة  بني  مشاهدته  على 
بها  حريا  وكان  أموال،  تبديد  مسلسل  تواصل 
التساؤل  ليبقى  عدة..،  مجاالت  في  تصرف  أن 
املدارات  باقي  على  الدور  سيأتي  هل  مطروحا، 
العقبة  شارع  طول  على  املتواجدة  العديدة 
والتي أصبحت تشكل مجاال للفرجة والسخرية، 
بسبب االختناق املروري الذي تسببه الشاحنات، 
تنعطف  وهي  باألحصنة  املجرورة  والعربات 

نحوها.

الخريبكيون 
ينتظرون نتائج 

تشريح جثة عثر 
عليها في مرحاض

سطات: نور الدين هراوي

طالبت العديد من اجلمعيات املقصية 
البشرية  بالتنمية  واملهتمة  الدعم  من 
املصالح املختصة سواء ببلدية سطات 
بضرورة  بالعمالة  اجل��ه��ة  مجلس  أو 
من  املستفيدة  اجلمعيات  لوائح  نشر 
م��ن��ح امل��وس��م احل��ال��ي م��ع ال��ك��ش��ف عن 
إدراج  يعقل  ال  إذ  االس��ت��ف��ادة،  م��ب��ال��غ 
عددها،  وت��ض��خ��ي��م  ج��م��ع��ي��ات  أس��م��اء 
واس��ت��ف��ادت��ه��ا وه���ي لم 
ت���ت���وص���ل ب�����أي دع���م 

غير  اجلمعيات  من  عدة  مصادر  حسب 
الوصية،  للجهات  وزعت  إذ  املستفيدة 
اجلمعيات  ل���دع���م  م���ن���ح  وك���ع���ادت���ه���ا 
التوزيع  منطق  أن  غير   ،2013 املوسم 
إقصاء  م��ع  م��ب��ه��م��ة  ت��ظ��ل  وم��ن��ه��ج��ي��ت��ه 
ت���ق���زمي منح  األح�������وال  أح���س���ن  وف����ي 
والفعالة  والناشطة  اجلادة  اجلمعيات 
الفاعلني  ب��ع��ض  ت��ص��ري��ح��ات  )ح��س��ب 

اجلمعويني(.
وغالبا ما تتخذ املنح منطق احملاباة 
جهة سطات،  ف��ي  واألح��ب��اب  واألق���ارب 
خلفت  التي  اجلمعيات  تهميش  يتم  إذ 

احلياة  ف���ي  ون���وع���ي���ا  ك��م��ي��ا  ت���راك���م���ا 
وأنشطة  ت��ن��ظ��ي��م  ذات  أو  اجل��م��ع��وي��ة 
تشجب  وعليه  وجهوية.  محلية  تنموية 
اجلمعيات املتضررة ما أسمته بالتعامل 
منطق  على  املعتمد  السلبي  التمييزي 
والزبونية  واحمل���س���وب���ي���ة  ال�������والءات 
وخ��دم��ة االن��ت��خ��اب��ات، ف��ي ال��وق��ت الذي 
على  سخية  منحا  اجلهة  مجلس  يوزع 
على  إال  توجد  ال  أو  موسمية  جمعيات 
األوراق، وال تظهر إال في املناسبات أو 
املنح  م��وس��م  أو  االنتخابية  احل��م��الت 

اجلمعويني. أحد  يقول  املالية، 

مقصيون يتساءلون عن معايير توزيع منح سخية على جمعيات موسمية في سطات

تواصل مسلسل تبديد أموال 
الدولة الصويرة

سعيد الهداني. خريبكة
عثرت مصالح األمن بخريبكة، األسبوع املنصرم على جثة قاصر متشرد عمره  15 سنة، ممددة 
على سطح  مرحاض مهجور  يطل على السكة احلديدية بالقرب من قنطرة شارع موالي يوسف.

اعتبره  اجلثة  بجانب  بالدماء  ملطخ  احلجم  متوسط  حجر  على  العلمية  الشرطة  عثرت  كما 
من  مجرد  كان  ،الذي  الضحية  رأس  مؤخرة  في  كسر  لوجود  وذلك  اجلرمية  أداة  احملققون 

سرواله.
ومت نقل جثة الهالك إلى مستودع األموات مبستشفى احلسن الثاني بخريبكة  إلجراء التشريح 

الطبي والكشف عن مالبسات اجلرمية. 
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القدس  م��ال  بيت  وك��ال��ة  تنظم 
اجلديدة  م��دي��ن��ة  ف���ي  ال��ش��ري��ف 
يوليوز   2 إل���ى  ي��ون��ي��و   19 م���ن 
للمخيم  السادسة  ال��دورة   2013

أطفال  ل��ف��ائ��دة  ال��ص��ي��ف��ي 
ال�����ق�����دس ال���ش���ري���ف 

التي  ال��دورة  وهي 
بحمل  ت��ت��ش��رف 

اس��������م ج���ال���ة 
امل��������غ��������ف��������ور 
ل��������ه م���ح���م���د 
اخل�������ام�������س، 
ط����ي����ب ال���ل���ه 

ثراه.
وع����������ل����������ى 
الدورات  غرار 

أعدت  املاضية، 
برنامجا  الوكالة 

غ�����ن�����ي�����ا، س���ي���ت���ي���ح 
الشريف  ال��ق��دس  ألط��ف��ال 

وعددهم  ال��دورة  في  املشاركني 
50 طفا وطفلة، تتراوح أعمارهم 
ما بني 11 و14 سنة، التعرف على 
املغرب وعلى أهله والوقوف على 

موروثه احلضاري وتنوع مجاله 
أوراش  بعض  ومعاينة  الطبيعي 

الباد. تشهدها  التي  التنمية 
ع��ل��ى ه���ام���ش هذه  وس��ي��ن��ظ��م 
القدس«  »ي����وم  ال�����دورة 
املخلد لذكرى زيارة 
املغفور  ج���ال���ة 
ل���������ه م����ح����م����د 
اخل�������ام�������س 
القدس  إل���ى 
ال���ش���ري���ف، 
يوم  وذل�����ك 
اخل���م���ي���س 
يونيو   20
على   2013
ال������س������اع������ة 
ال�����س�����اب�����ع�����ة 
وال�������ن�������ص�������ف 
 ،)19:30( م��س��اء 
ي����ت����ض����م����ن م���ع���رض���ا 
والكتب  وال��ل��وح��ات  للصور 
وعددا  اخل��ام��س  محمد  بساحة 
والقراءات  الفنية  األن��ش��ط��ة  م��ن 

عفيفي. الشعرية مبسرح محمد 

نخبة  ت�����رف�����ع 
ت�������ت�������ك�������ون م����ن 
منشدا  خ��م��س��ني 
الباحث  ي��ق��وده��ا 
علي  ال������ف������ن������ان 
الستار  الرباحي، 
ع������ن ف���ع���ال���ي���ات 
اخلامسة  ال���دورة 
مقامات  ملهرجان 
اإلمتاع واملؤانسة 
حتتضنها  ال��ت��ي 
إلى   16 م��ن  س��ا 

21 يونيو اجلاري، وتنظمها جمعية أبي رقراق بالشراكة مع وزارة 
الثقافة واجلماعة احلضرية لسا.

الدورة اخلامسة التي يفتتحها املؤرخ األديب الدكتور عبد احلق 
املعاصر«،  املغرب  تاريخ  من  »محطات  كتابه  حول  بعرض  املريني 
تشارك فيها مجموعة موسيقى اجلوال من فلسطني، ومجموعة ستار 
أنسومبل من تركيا، وفرقة النيل لآلالت الشعبية، وفرقة أنغام التراث 

من ليبيا.
سميرة  الفنانة  ملجموعة  عروضا  فتتضمن  املغربية  املشاركة  أما 
القادري وجنم الفن الكناوي حميد القصري، ورائد التجديد في الفن 
العيساوي الفنان ياسر الشرقي، وجنمة األغنية األمازيغية الفنانة 
تاشنويت، كما حتضر الفنون اجلبلية وألول مرة في هذا املهرجان 

من خال عرض ملجموعة الفنان بوعام الصنهاجي.
برنامج  خريجو  يحيي  العلج  الطيب  أحمد  املبدع  ل��روح  ووف��اء 
أميمة أمسعدي ورشيد رشدي ليلة  استوديو دوزمي أمني الرينكا – 
والفرقة  م��ارس   2 ك��ورال  العلج، مبشاركة  روائ��ع  بعض  فيها  تقدم 

املوسيقية جواهر الرقراق.

قضية اعتقال مدير صندوق النقد الدولي، ستراوس كان، ووضع األصفاد في 
يديه، قبل أن تثبت إدانته، وصلت إلى النماذج االجتماعية املتعلقة، باحلداثة 
واإلعان واملتعمقة في مجتمع يدعي احلداثة، »ونحن أصبحنا غير قادرين على 
كيخدم  »ما  ألنه  الشغل،  يرفض  أزبالنا« مجتمع  وقمامات  نفاياتنا،  أمر  تدبير 

غير احلمار«.
مواضيع شيقة جدا، عن صعوبات مجتمع ))تسربت إلى أدمغته أغبرة كثيفة، 
وأدخنة سامة تلقي بها الرياح الهوجاء التي تتسبب فيها الضغوطات الثقافية 

واحلضارية القوية((.
كتاب األستاذ عبد الله اخللوفي، بعنوان »احلداثة واإلعام« قد يفتح عيوننا 

على واقع مكذوب.

الذي  للمقاومة  الوطني  لليوم  تخليدا 
للثقافة  الزرقطوني  محمد  مؤسسة  ستنظمه 
ببيت  املقبل  يونيو   18 يوم  واألبحاث 
بإقليم  الكائن  الزرقطوني،  محمد  الشهيد 
عمالة النواصر مبدينة الدار البيضاء ابتداء 
مع  بتنسيق  صباحا،  العاشرة  الساعة  من 
وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامية  املندوبية 
احلالية  الدورة  ستخصص  التحرير.  جيش 
كل  للمقاومة   13 الوطني  املهرجان  لفعاليات 
والوطنية  الفكرية  بالسيرة  لاحتفاء  فقراتها 

للزعيم عال الفاسي حتت شعار: »معا من أجل صيانة الذاكرة الوطنية«.

للشاعر  ص��������درت  وال�����ت�����وزي�����ع  ل���ل���ن���ش���ر  األم����������ان  دار  ع�����ن 
»لعنة  بعنوان  جديدة  رواية  بلقائد  بريكي  والروائي واملوثق محمد 
294 صفحة  في  الرواية  له. تقع  تصدر  رواي��ة  عاشر  وهي  ال��ردة«، 
بأسلوب سلس وسرد محكم قصة شاب  املتوسط، حتكي  القطع  من 
في مقتبل العمر، سدت في وجهه اآلفاق وأعياه البحث املضني عن 
اخلروج من عطالته.. فارتد عن دينه ظنا منه أن ذلك قد يفرج ما ألم 
باملآسي  ومطوقا  ومنبوذا  معزوال  ليجد نفسه  وكرب..  عسر  من  به 
ليجر،  الرذيلة..  في  فانغمس  الكل،  منه  تبرم   واحمل��ن..  واأله��وال 
الرواية  السوي.. هذه  وفقدان  شفير االنهيار  إلى  املطاف،  آخر  في 
الروايات  شأن  شأنها  املتوقعة،  غير  واملفاجآت  بالتشويق  حافلة 

التي سبق أن صدرت لنفس الكاتب.        

»عبد الرزاق أفيال، كفاح نقابي في صفوف حزب االستقال«، كتاب ملؤلفه 
كتاب  وه��و  ال���رزاق،  عبد  النقابي  جنل  اإلدري��س��ي،  العلمي  أفيال  رشيد 
1929، وفي نفس الوقت  عبارة عن بحث ميداني يؤرخ ملسار الرجل منذ 

النقابي والسياسي في املغرب. يؤرخ للعمل 
الفرنسية  باللغة  جديدا  كتابا  قريبا  الذي سيصدر  أفيال  رشيد  الكاتب 
سنة  ش��ارك  حيث  التشكيلي،  بالفن  أيضا  مهتم  املوضوع،  نفس  حول 
في  وأيضا  بالبيضاء،  التشكيلية  للفنون  ال��دول��ي  املعرض  في   2009
يوم  الثاني  احلسن  مسجد  مكتبة  احتضنته  الذي  اجلماعي  املعرض 

15 ماي األخير.

ريع سوس التشكيلي أكادير
يستضيف الكاتب والناقد محمد أديب السالوي

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

دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

للمخيم  السادسة  الدورة 
لفائدة  املغرب  في  الصيفي 

القدس أطفال 

حاليا في األكشاك

كتاب جديد:
احلداثة واإلعالم .. ولكن

الدورة اخلامسة ملهرجان مقامات حتتفي 
املوسيقى التراثية الفلسطينية

»معا من أجل صيانة الذاكرة الوطنية« لعنة الردة



»األخالق  بعنوان  كتاب  مبارك  زكي  الراحل  املصري  للكاتب 
عند الغزالي« وقد خلف هذا الكاتب عدة أعمال فكرية ميزته 
عن غيره بجرأته إلى حد التحامل في إبداء آراء تخصه في 
مبارك  زكي  ودراس��ة  والتصوفي..  والتاريخي  األدب��ي  النقد 
للرجل -  املواجهة  الغزالي تدخل في إطار  اإلمام  لشخصية 
الغزالي - بكيفية توحي للقارئ أن للتعاطف األدبي حدا في 
مجال إبداء الرأي في اآلخرين.. وبهذا املفهوم نقرأ الغزالي 
انطالقا من تصور )زكي مبارك( أنه مجرد كاتب يبدي رأيه في 
كاتب ال كما يتصوره )الزبيدي( الذي ألف في اإلمام الغزالي 
كتابا نيف عن عشرة أجزاء، أو كما يتداوله مريدوه بأنه )حجة 
اإلسالم( أو أنه سلك طريق القوم إلى حد وقف غيره من كبار 
املتصوفة عند شواطئها دون اخلوض في جلجها، ومن مزايا 
العلم وتفهمه واخلوض  الغزالي أنه سلك سبل طلب  اإلمام 
في مناحيه مبجهوداته، وسبر أغوار العلوم النقلية والعقلية 
على شيوخ زاد عنهم مبا كان يتوفر لديه من استعداد فكري 
في  بهم  االستخفاف  حد  إلى  العلماء  محاجاة  في  استعمله 
يقارع  ألن  نفسه  هيأ  فقد  ب��ال��ذات،  والفلسفة  املنطق  مجال 
غيره في الفلسفة، وهذا ما ذكره مؤلف كتابه )األخالق عند 
الغزالي( لزكي مبارك عندما قال في مقدمة كتابه معلقا عليها 
)منصور فهمي(: فزكي مبارك له من الصفات ما كان يظنه في 
الغزالي بقوله: ))درس الغزالي الفلسفة، ولكنه درسها بنية 
سيئة.. درسها ليسبر غورها، ثم ينشر مساويها في العاملني! 
وقد درسها بنفسه، ولم يتتلمذ ألستاذ، فكان ذلك داعية لهذا 
البغض العميق الذي جعله ينسى الفالسفة، ولم يذكرهم إال 
كما  أستاذ  على  تلقاها  أنه  ولو  األخالقية،  كتبه  في  بسوء 
الغزالي(  عند  )األخ��الق  والتوحيد((  والتصوف  الفقه،  تلقى 
للفالسفة  الغزالي  مواجهة  وم��ن   ..64 صفحة  مبارك  لزكي 
إزاء ما كان يؤلفه من كتب  تأليفه لكتاب )تهافت الفالسفة( 
التربية الصوفية والفقهية كان أهمها )إحياء علوم الدين( في 
ودقة  بأسلوبه  الغزالي  اإلم��ام  إحياء  ويتميز  أج��زاء  خمسة 
أدائه وإقناعه ومقارعة املناوئني واملنكرين حتى قيل عن هذا 
الكتاب: )كل الكتب حتتاج إلى اإلحياء واإلحياء غني عنها( 
ولم يلق الغزالي من الفقهاء من املعارضة فيما كتب ما لقيه 
من متعاطي الفلسفة كالفارابي الذي رد عليه بكتاب )تهافت 
املغرب  عرفهم  علماء  يد  على  اإلحياء  نقد  وتأخر  التهافت( 
بأنه  الغزالي(  )أي  عنه  وقيل  تصوفه..  في  الغزالي  ملخالفة 
يورد أحاديث ضعيفة في كتابه مع أن هناك تخريجا  ملا في 
أشار  وقد  العراقي،  من طرف احملدث  األحاديث  من  اإلحياء 
على  ال��وق��وف  إل��ى  بعضه  أو  كتابه  تتبع  ع��دم  إل��ى  الغزالي 
التدليل على درجة ما ذكره من األحاديث التي أوردها لكونه 
يقصد بها اإلش��ارة فال تخلو من صحة األثر النبوي ليبقى 
للباحث أو املختص صالحية الوقوف على الفحوى اللفظي 
على املعنوي، وهذا ما ينفي درجة االتهام للغزالي بالتعمد 
املتأخرين..  من  له  املعارضون  يدعي  كما  فعل  ملا  اجلهل  أو 
فيما نسب  الغزالي  اإلم��ام  إلى  يبعدنا عما نسب  كل هذا ال 
إال  مذهبه  يحدد  لم  ولكن  الفقه،  في  الغزالي  )كتب  فقد  إليه 
عن  ي��زد  لم  ولكنه  املنطق  في  وكتب  فتنة،  يثر  فلم  مب��ق��دار، 
سواه غير اإلبانة واإليضاح، وكتب في األصول ولكن ال يثير 
تغنى  أن  على  يزد  لم  ولكنه  الفلسفة  في  وكتب  اخلصومة، 
األشاعرة  يخالف  فلم  التوحيد  في  وكتب  معاصريه،  بليلى 
إال قليال، فظل مستور احلال( )األخالق عند الغزالي صفحة 
276(  وذك��ر زك��ي مبارك في كتابه ما قيل عن اإلحياء )وملا 
اسمه  وسار  جانب،  كل  من  إليه  الناس  التفت  اإلحياء  كتب 
مسير الشمس، وشغلت به جميع القلوب، شوقا إليه أو عتبا 
عليه، أو بغضا له، أو رفقا به وقد شهد هذه الضجة وسمع 
هذه الصيحة، وهو حي يرزق، وحاول أن يهدي ناقديه بكتاب 
يوضح فيه ما غمض في اإلحياء وهو )اإلمالء على إشكاالت 
اإلحياء( ولكنه في الواقع لم يزده إال إشكاال إلى إشكال )انظر 
الظروف  هذه  في   )276-277 الغزالي صفحة  عند  األخ��الق 
واإلمام الغزالي يتلقى خبر إحراق كتابه في أسواق مراكش 
ومتابعة كل من وجدت عنده نسخ منه، فيؤدي به احلال إلى 
الدعاء على املعتدين واآلمرين بذلك بتمزيق ملكهم، وتشتيت 
شملهم فكان األمر كم قال رحمه الله، ولبعت الفرصة لصالح 
يده  على  ذلك  يكون  بأن  الغزالي  ليسأل  تومرت  بن  املهدي 
الدعاء من قبيل محاربة  الغزالي على ذلك.. فليس  فيصادق 
البدع وإقامة السنة ولكن من أجل تولي األمور واحلكم في 
الناس إلى درجة تكليمهم في قبورهم وهم أحياء كما يذكر 

التاريخ..
ورغم ذلك ال جند لزكي مبارك أثرا لهذه القصة عندما تناول 
ذلك  إل��ى  يشير  ك��ان  وإن  األخ��الق��ي..  كتابه  في  اإلحياء  كتاب 
إشارة املتشكك كقوله: ))والذين أحرقوا )اإلحياء( لم يحرقوه 
ألنه كتاب هني، والذين ألفوا الكتب في نقده، لم يفعلوا ذلك ألنه 
أولئك، ألنه فيما يرون  كتاب هني، وإمنا نقده هؤالء وأحرقه 

كتابا خطيرا(( )األخالق عند الغزالي صفحة 277(.

يتبع

وزير الصحة الدكتور احلسني الوردي مهدد في حياته وحياة األسرة الكرمية 
)ضريبة اجلدية واحلزم(، وهذا يتطلب منا جميعا أن نتضامن مع السيد الوزير، 
ال  قيل  كما  الوسيلة  مدبري  ألن  العابرة  أقول  العابرة  في محنته  نسانده  وأن 
ميكنهم أن يستمروا في مواجهة تيار اإلصالح والتطهير، هو مهدد ومستعجالت 
آسفي هي األخرى مهددة بالشلل كما أوردت ذلك بعض الصحف نظرا للخصاص 
املهول الذي تعانيه وتعطل األجهزة املشتغل عليها، وبعض األدوية في العرائش 
مهددة بانتهاء الصالحية بعد أن عثر عليها »مخزونة« في أحد األقبية عوض 
إليها، وما أكثرهم في منطقة الزالت حتافظ  أن توزع على املرضى احملتاجني 
على رتبتها املتدنية في جل املجاالت، وليس مجال الصحة فقط، ثم مستشفى 
األنطاكي مبراكش مهدد باالندثار إن صح التعبير بسبب احلرائق التي عصفت 
ببعض غرف العمليات، كما حدث في الشهر املاضي من السنة احلالية )جريدة 
األحداث املغربية عدد 4976( ومستشفى ابن طفيل بنفس املدينة احلمراء مهدد 

بتقليص مساحته التي كانت في )زمن الرخا( كما قال أحد املواطنني 
في  أية  االستشفائي،  الفضاء  على  الوافدين  تسر  جنة  مبثابة 

النظافة واالخضرار كما كان يلقى من عناية وما يضم من 
أطباء أكفاء وممرضني وممرضات في مستوى املسؤولية، 

من  اجلهد  مضاعفة  في  يتأخرون  ال  مصالح  ورؤساء 
االشتغال  الطبي وحتسني ظروف  العمل  تطوير  أجل 
واستقبال املرضى، على أساس أن هذا األخير يجعل 
املريض يرتاح للمعالج ويتقبل الدواء، حيث مت حتويل 
مفتوحة  أوراش  إلى  املستشفى  من  أي  منه  مساحة 
املوظفني  علم  الهوية وخارج  بنايات مجهولة  إلجناز 

عليه  أقدمت  والذي  األخير  التطاول  هذا  واملسؤولني، 
بعض اجلهات غير املعروفة كما ورد في الرسالة والشكاية 

املوجهة من طرف الشغيلة الصحية بواسطة نقابتني إلى 
والي جهة مراكش تانسيفت احلوز من أجل إيقاف البناء وإيفاد 

جلنة حتقيق ذلك التطاول لم يكن ليحصل لوال تستر املسؤولني كما 
نطقت بذلك الشكاية، رغم ما فيه من عرقلة للعمل وإزعاج للموظفني واألطباء 
االهتمام  وتوجيه  راحتهم  احترام  الصحية  أوضاعهم  تفرض  الذين  واملرضى 
للخلود إليها، ولذلك حرصت الشغيلة الصحية التي نقف لها باملناسبة وذلك 
املقام إجالال وتعظيما ملا تقوم به من أعمال زائدة على املطلوب رغم األجواء التي 
تسود داخل املستشفيات بسبب تعنت بعض الرؤساء وانعدام الضمير والرغبة 
في التجاوز واحتقار املمرض واعتباره رقما زائدا في املنظومة الطبية رغم أنه 

الرقم األول واألجدر باالهتمام.
التي  احملاوالت  كل  وجه  في  »حسكة«  الوقوف  على  الشغيلة  حرصت  قلت 
للقوانني  سافر«  »خرق  كل  ومنع  واإلنسان  والعمل  للمكان  اإلساءة  شأنها  من 
العلم عدد2013/5/3(،  البناء )جريدة  املعمول بها خاصة في مجال  واألنظمة 
وعلى مواجهة كل اخلطوات التي تستهدف التقليل من العمل النقابي والتضييق 
على النقابيني، وذلك العمل الذي أصبح له دور إضافي غير الدور الكالسيكي 
إن صح التعبير، انضم مبقتضاه منخرطو النقابات إلى املجتمع املدني وبعض 

املنظمات واجلمعيات التي حتارب الفساد وتتعارك مع لوبياته وجتلى هذا الدور 
األخير في البيان الناري املشترك بني اجلامعة الوطنية للصحة مبراكش واملنظمة 
الدميقراطية، الذي صدر بعد االجتماع املطول بني املنظمتني استغرق ساعات من 
يوم 07 أبريل من السنة احلالية، حيث تدارس فيه احلاضرون »تردي األوضاع 
الصحية مبراكش« واألسباب املباشرة في الوصول إلى تلك األوضاع التي هي 

عليه اآلن.
لقد ركز البالغ املشترك رقم 2 والذي قيض للنقابيني تدبيجه استجابة لكثرة 
ل  تَغُوّ مواجهة  في  النقابي  للعمل  احلقيقي  الدور  على  واالستغاثات  النداءات 
العمل  ذلك  إلى ضرورة تطوير  بالقطاع الصحي مبراكش، ودعا  الفساد  لوبي 
وجعله يتميز باملبادرة في نشر قيم العدالة واملساواة والدفاع عن حقوق الشغيلة 
من خالل املساهمة بشكل فعال في أجرأة هذا التصور على أرض الواقع، وفي 
خلق مناخات طبيعية إلثراء االنتماء املهني وتقوية العالقات بني األفراد وقطاع 
الصحة الذي ميثل إحدى املرايا الصادقة التي تعكس بجالء كثيرا من 
تكريس حق من أهم حقوق اإلنسان والتأسيس لرؤية متقدمة على 
حسب  يعطي  الذي  والتشاركي  االقتراحي  الفكر  مستوى 
الدستور اجلديد  النقابي وفق  للعمل  البالغ قيمة مضافة 
رؤية ميكن بلورة أبعادها وسط بيئة صاحلة وقادرة على 
تغيير مالمح املرحلة الراهنة املتميزة بتغول لوبي الفساد 
عبر  واملعنوية،  املادية  املقدرات  جميع  على  وهيمنته 
»ابتزاز املسؤولني وإرغامهم على االستجابة ملصاحلهم 
وأغراضهم، وفي ذلك ما فيه من تكريس للريع الصحي 
»حملاربته  البالغ  قال  كما  املغربية  الدولة  تسعى  الذي 
بكل الوسائل، عبر تقوية جهاز املراقبة وافتحاص املالية، 
والتحقيق مع املتورطني في كل امللفات املخالفة للقانون، 
ومنها سرقة املال العام باملصالح اإلدارية، أو عبر االلتفاف 
حول املالية العامة وفبركة مسرحيات خجولة لتبرير تلك األموال 
)كالم  وموافقتهم«  املوظفني  علم  دون  مشبوهة  مشاريع  خالل  من 
البالغ(، ضربا ملبدإ التشاركية املطلوبة والتي أصبحت عنوانا كبيرا ملرحلة ما 
بعد الدستور اجلديد، وفي ذلك رمبا إشارة إلى »اخلواض« املعشعش كما قيل 
بجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي الصحة مبراكش ملدة تزيد عن 12 سنة، وهي 
مدة ظلت فيها اجلموع العامة مجمدة، وظل فيها كرسي األمني العام فارغا بعد أن 

فارق هذا األخير احلياة »رحمة الله عليه«.
إن اجلهود املبذولة من طرف الشغيلة ال ميكن أن تذهب سدى أو تضيع دون 
أن توتي أكلها بإذن الله، ألن املسؤولني الكبار باجلهة في املقدمة واملدير اجلهوي 
أيدي  في  أيديهم  ويضعون  ترسيخه،  على  ويعملون  اإلصالح،  مبدأ  يساندون 
بعض الستهداف الفساد الذي يرون في انتشاره ببعض املراكز الصحية السبب 
في  الثقة  وفقد  املواطن  وتذمر  اخلدمات  وتراجع  األوضاع  تدهور  في  املباشر 
قطاع يشرف عليه طبيب غيور متحمس، يعشق ركوب التحدي والصدح باحلقيقة 
ويفضل مواجهة التهديد بالعمل اجلاد ومحاربة العبث الطبي وتوفير الدواء، 

وتغطية اخلصاص الذي يعاني منه القطاع.

كان الله في عون احلكومة احلالية التي ال ينفك خصومها وما أكثرهم 
يوجهون لها ضربات موجعة تكاد تقضي أو تقلل من جناعة كل املجهودات 
التي يبذلها وزراؤها في شتى امليادين، والتي ال ينكر إال جاحد أنها حققت 
نتائج ال بأس بها مقارنة مع الفترة القصيرة التي قضتها في تدبير الشأن 
الوزراء  بعض  خبرة  قلة  إلى  احلكومة  هذه  عمر  قصر  أضفنا  وإذا  العام، 

القرارات،  بعض  اتخاذ  في  الوزارات  جل  بني  االنسجام  وانعدام 
أدركنا األسباب احلقيقية التي تعيق سير حكومة عبد اإلله بن 

كيران، وقد جند في ارتكاب بعض الهفوات من طرف أعضاء 
أو  بانتقاد  للخصوم  يسمح  آخر  مبررا  احلكومة،  هذه 

التذبذب والتردد  الوزراء، كما أن  التحامل على بعض 
رئيس  وقرارات  أعمال  به  تتسم  الذي  والتراجع 
التي  والشرسة  املتكررة  الهجمات  يبرر  احلكومة 
حزب  يرأسها  حكومة  على  املعارضة  رجال  يشنها 
في  التذبذب  هذا  ويتجلى  والتنمية،  العدالة 
إليها  يلجأ  التي  باالستقالة  والتهديد  التلميحات 
بطرح  األمة  نواب  كلما حاصرهم  كيران  بن  وزراء 
أسئلة محرجة وعلى رأسهم رئيس احلكومة، فهو 
نفسه  في  الثقة  على  معتمدا  صامدا  يبدو  تارة 

وفي حكومته ويصرح أمام املإل أنه ال يخشى أحدا 
قيادة  في  عديدة  أشواطا  يلعب  أن  مستعد  وأنه 

سيقدم  أنه  العام  للرأي  يؤكد  أخرى  وتارة  احلكومة، 
استقالته إن هو فشل في حتقيق اإلصالحات التي جاء 

تؤدي  املستقبلية  الرؤية  في  االزدواجية  وهذه  أجلها.  من 
بالرأي العام املغربي إلى الشك في حظوظ جناح جتربة حزب 

أساليب  في  السيطرة  بحب  يتهمه خصومه  الذي  والتنمية  العدالة 
املصيرية.  واإلصالحات  القرار  اتخاذ  عند  حلفائه  استشارة  وعدم  احلكم 
ولهذا السبب األساسي تكالبت عليه قوات وفعاليات كثيرة قد ال يستطيع 
الصمود في وجهها زمنا طويال، وقد تكون بعض هذه التيارات املناهضة 
منوذجا(  االستقالل  حزب  لوزراء  املؤقت  )االنسحاب  احلكومة،  داخل  من 
للمقاوالت  الفيدرالية  تلته  ثم  التيار  هذا  ليعزز  النقابات  موقف  جاء  وقد 
أحزاب  وتأتي  املعطلني  الشباب  تنسيقيات  احتاد  إليها  يضاف  املغربية 

املعارضة لتكيل الضربة القاضية حلكومة بن كيران التي باتت تركب فلوكة 
أصابتها الثقب من كل جهة األمر الذي يهددها بالغرق اللهم إال إذا سارعت 

إلى جندتها الرعاية امللكية بتدخل قوي وسريع.
التشكيلة احلكومية فهي تتصرف وكأن األمر  أما األحزاب املشاركة في 
بعضها  أن  بل  مدة  أطول  احلكومة  عمر  يستمر  أن  أمل  وكلها  يعنيها  ال 
فرصة  تنتظر  االستقالل(  حزب  إلى  باإلضافة  الشعبية  )احلركة 
صفوفها  ألن  احلقائب  من  مبزيد  لتطالب  الوزاري  التعديل 
يندس  التي  التصحيحية  بالتيارات  تعج  وقواعدها 
االستوزار  في  بحقهم  يطالبون  أشخاص  وراءها 
اجلانبية  املعارك  وهذه  التجاذبات  هذه  خضم  وفي 
كان  التي  االنتظارية  الفترة  هذه  ثمن  يؤدي  من 
األحزاب  جميع  جهود  تتضافر  أن  املفروض  من 
لتقوية  أوال  احلالية  احلكومة  في  املشاركة 
املخاطر  بل  التهديدات  أمام  الداخلية  اجلهة 
البالد  وسيادة  الترابية  وحدتنا  تستهدف  التي 
طرف  من  كليا  االنخراط  اجلنوبية  أقاليمنا  على 
مبقوماتنا  للنهوض  بالبالد  احلية  القوى  جميع 
االقتصادية والسير باملغرب نحو آفاق متكننا من 
الرغيد  العيش  يضمن  زاهر  مستقبل  استشراف 
املواطنني،  جلميع  والكرامة  االجتماعية  والعدالة 
في  العاملني  جميع  على  كان  التي  األهداف  هي  هذه 
قواعدها  جتند  أن  ومعارضة  أغلبية  السياسي  املجال 
من أجل بلوغها بدال من ضياع اجلهد والوقت في الترهات 
مستنقعات  في  تنغمس  وجعلتها  جرفتها  التي  واخلزعبالت 
التنابز باأللقاب الذي ينهى عنه الدين اإلسالمي، وهنا يجد قادتنا 
املصالح  مع  والقطع  الذات  نكران  إما  خيارين  بني  أنفسهم  السياسيون 
اجلديد  للجيل  السياسي  امليدان  ترك  وإما  الضيقة،  واحلزبية  الشخصية 
الذي يشكل خزانا كبيرا لألطر الشابة التي هي على استعداد حلمل املشعل 
لتسير هذه األمة إلى بر األمان بعيدا عن حب الكراسي ومراكز القرار التي 
يتبرأ منها البعض وهم يشدون عليها باأليدي والنواجد كالغضبان الذي 

ينش على عشاه!

 محمد بركوش
 إدريس أبايا

مراكشيون يعانون 
28في مراكشهم

الصحة املغرية املريضة التي عشش  
الفساد في عض مستشفياتها

إذا أضفنا قصر عمر 
هذه الحكومة إلىقلة 

خبرة بعض الوزراء وانعدام 
االنسجام بين جل الوزارات في اتخاذ 

بعض القرارات، أدركنا األسباب الحقيقية 
التي تعيق سير حكومة عبد اإلله بن كيران، 

وقد نجد في ارتكاب بعض الهفوات من 
طرف أعضاء هذه الحكومة، مبررا آخر 

يسمح للخصوم بانتقاد أو التحامل 
على بعض الوزراء

حرصت الشغيلة 
على الوقوف »حسكة« 

في وجه كل المحاوالت التي 
من شأنها اإلساءة للمكان والعمل 
واإلنسان ومنع كل »خرق سافر« 
للقوانين واألنظمة المعمول بها 

خاصة في مجال البناء
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 الحسين الدراجي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

عشاه! على  وينش  غضبان 
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املنبر  احلر

 يوم األربعاء 22 ماي 2013، كررت اإلذاعات 
املعارضة  م��ن  ح���ارا  ن���داء  العاملية  وال��ق��ن��وات 
من  تستعطف  سوريا،  في  املجاهدة  املسلحة 
ب���اإلس���راع إلن��ق��اذ اآلالف من  ال��ع��امل��ن  خ��ال��ه 
اإلخوان املقاتلن السورين املعززين بإخوانهم 
واألردنين  والليبين  التونسين  املكافحن 
مدينة  ف��ي  ب��ش��دة  محاصرين  وه��م  وآخ��ري��ن، 
السوري  العربي  اجل��ي��ش  يخنقهم  »لقصير« 
ويسقطهم جثثا مغمسة في بقع من الدماء.. إال 

أن العن بصيرة واليد قصيرة.
أمريكا،  خارجية  وزراء  الساعة،  نفس  في 
وبريطانيا، وفرنسا، وتركيا، وإيطاليا وأملانيا، 

واألردن والسعودية وقطر، وهم أصدقاء الشعب 
اململكة  عاصمة  عمان  في  مجتمعون  ال��س��وري، 
الهاشمية قصد إيجاد مخرج يوقف الكارثة التي 

أصابت اإلخوان املجاهدين، فلم يجدوا حا، ألن 
هناك ولألسف الشديد، قوات أقوى اسمها إيران، 

وروسيا، والصن، والهند.. والله أكبر.
عبد الكبير بن الشريف )البيضاء(

كثيرة هي املأكوالت التي نأكلها واملوجودة إما 
في بعض محات األكل أو التي تعرض خارج هذه 
احملات والتي تسمى باألكات السريعة وهي التي 
تكون خطرا  وقد  بكثرة  على شرائها  الناس  يقبل 
على صحتنا، إذ ما أكثر حاالت التسمم التي سجلت 
غياب  ه��و  والسبب  الوجبات  ه��ذه  ت��ن��اول  نتيجة 
حيث  الصيف،  فصل  على  مقبلون  ونحن  النظافة 
يفضل الناس تناول الوجبات السريعة لكن اخلطر 
قد يأتي باخلصوص من جراء شراء املأكوالت التي 
تباع في الشوارع واألزقة أو بجانب الشواطئ أو 
قرب محطات املسافرين، ورغم احلمات التي تقوم 
أو  الصحة  ل��وزارة  التابعة  املختصة  اجلهات  بها 
وبقي  شيئا  يغير  ل��م  ذل��ك  ف��إن  احمللية  السلطات 
األف��ران املختصة  احل��ال على ما هو عليه، وحتى 
في صناعة اخلبز وبعض احللويات فإنها تبدو في 
معيار  االعتبار  بعن  تأخذ  ال  إذ  لها،  يرثى  حالة 

اجلودة والنظافة.
بكثرة  ب��ادن��ا  ف��ي  يستهلك  اخلبز  أن  ومعلوم 
عنها  التخلي  يستطيع  أح��د  ال  حيوية  م��ادة  فهو 
خصوصا نحن املغاربة فهو يصاحب كل وجباتنا 
اليومية ومن أجل هذا تنتشر األفران باملدن لتلبية 

حاجيات الناس من هذه املادة.
إن تعدد املخابز واألفران التقليدية بأحياء املدن 

تزايد  عند  اخلصاص  سد  في  كبير  بشكل  ساهم 
ال  ببادنا  األف���ران  بعض  لكن  اخلبز  على  الطلب 
حتترم معايير اجلودة وال تخضع لشروط النظافة 
األفران  ه��ذه  أح��د  إل��ى  ال��دخ��ول  ويكفي  املطلوبة 
يكون  م��ا  غالبا  إذ  السيئة  حالته  على  ل��ل��وق��وف 
األوساخ،  بداخلها  تنتشر  خربة  بناية  عن  عبارة 
قد  فإنك  اخلبز  ب��إع��داد  واملكلفون  العاملون  أم��ا 
أوراش  أح��د  في  يشتغل  من  وب��ن  بينهم  تفرق  ال 
ثيابهم وقد جتد منهم من  امليكانيك نظرا التساخ 
يدخن السجائر وهو يقوم بإعداد اخلبز وقد يسقط 
العرق من جبينه وسط العجن، أما احلشرات من 
صراصير وغيرها فإنها تتجول بكل حرية بل حتى 
اجل���رذان فإنها ف��ي بعض األح��ي��ان مت��ر م��ن حتت 

أقدامهم.
إنه ليس من املعقول أن تغفل اجلهات املسؤولة 
ك��ل م��ا يجري داخ��ل ه��ذه األف���ران ألن ذل��ك يتعلق 
املستهلك؟  حماية  فأين  املواطنن،  صحة  بحماية 
السريع  الربح  يهمهم سوى  ال  أن��اس  أم��ام  ونحن 
شيئا  ع��ن��ده��م  ت��س��اوي  ال  امل���واط���ن  ص��ح��ة  بينما 
إذ من امل��ف��روض أن تخضع كل ه��ذه احمل��ات مبا 
وإنزال  املستمرة  للمراقبة  واألف��ران  املطاعم  فيها 

العقوبات في حق املخالفن.
 جد بوشتى )الرباط(

يجب أن ميوت الفنان املغربي أوال حتى نقول رأينا 
وهنا  الطيبة،  أخاقه  وفي  الفنية  مسيرته  وفي  فيه 
يتبلور الشك في مدى مصداقيتنا، حيث كان من املمكن 
أن تكون هذه اآلراء واردة قبل رحيله، فلماذا نتجاهل 
مل��اذا ال  ه��ذه األش��ي��اء اجلميلة ع��ن حياته وم��س��اره؟ 
نحتفل به وهو على قيد احلياة؟ والبد أيضا أن نتذكر 
مواقف كثيرة لفنانن حقيقين عاشوا بيننا، وقاموا 
اللحظات  أجمل  معهم  وعشنا  حياتنا،  في  ب��دوره��م 
عن  يتراجعوا  ولم  اجلميل..  والفن  التمثيل  زمن  في 
رسالتهم اجلليلة ولم يفقدوا أبدا القدرة على اإلبداع 
غير  الفنية  امل��ع��رك��ة  واق��ت��ح��م��وا  وح��م��ل��وا س��اح��ه��م 
دائ��م��ا على ض��وء موقف  وات��خ��ذوا موقفهم  آس��ف��ن، 
اجلماهير..  كافة  من  االح��ت��رام  كل  فوجدوا  املجتمع 
الزمن  من  احملن  عليهم  حتالفت  من  منهم  هناك  لكن 
األوضاع  انقاب  سر  واكتشفوا  واألص��دق��اء،  الغادر 
عليهم فارتدوا منطوين على أنفسهم في يأس قاتل.. 
وتعرضوا إلى اإلهمال والنسيان واملتاعب حتى ماتوا 

في صمت رهيب وبدون سابق إنذار.
 أحمد موافي )مراكش(

قمعتم فينا حرية الرأي والتعبير
وحرية املبادرة والتقرير

فأدخلتمونا غرفة اإلنعاش بالتخدير
وتركتمونا نواجه املصير

أي مصير إذا كان الواقع جد عسير
هذا الواقع الذي قتله سوء التسيير

وعشوائية النهج والتدبير
أموال شعب ضاعت في التبذير

ال ترسموا لنا أحاما وردية في ليل قصير
وعند الصباح متنحون املناصب بالتقتير

ال تتركونا ننبح والقافلة تسير
فلسنا من فصيلة حمير وبخير

إن حب الوطن ال يقايض بالدنانير
وملك الباد مع املسكن والفقير

ال تنسفوا مبادرة عاهل حكيم وقدير
إن من يضحي من أجل املغرب بالكثير

يستحق منا االحترام والتقدير
 رشيد ضاميني )تمارة(

ونحن نشاهد مآدب الوليمة عن طريق 
اختاف  على  البصرية  اإلع��ام  وسائل 
أنواعها وأشكالها الكثيرة، حيث يسيل 
لعاب املشاهد على ما لذ وطاب من نعم 
باهظة  مبيزانية  وطبعا  وخيراته،  الله 

التكلفة بامتياز!
وكان من األفضل أن توجه األطباق بعد 
نهاية كل حلقة إلى دار البر واإلحسان من 
خيريات، وغيرها إلى الفقراء احملتاجن 
الذين ال حول لهم وال قوة للوصول ولو 
طبقا واحد يجعلهم على األقل يشعرون 
بالتفاتة إحسانية وإنسانية، فهل نتذكر 

والذكرى تنفع املؤمنن. 
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ط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ن��ا ص��ح��ف��ي��ة مبقال 
يوم  الوطنية  الصحف  إح��دى  ف��ي 
إلى  ف��ي��ه  ت��ط��رق��ت   2013/05/24
مدلية  بيننا«  ينمو  ال��ذي  »التطرف 
ب��ع��دة أم��ث��ل��ة م��ن��ه��ا أس���ت���اذ اللغة 
بتهمة  املتابع  ب��اجل��دي��دة  العربية 
ب��ك��ون مسألة  م��ت��ح��س��رة  اإلحل�����اد 
مناقشة ارتداء احلجاب ال ميكن أن 
تشكل إحلادا، في حن أن دور هذا 
أصول  التاميذ  تلقن  هو  األستاذ 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ط��ري��ق��ة املثلى  ال��ل��غ��ة 
وليس  الشائعة  األخ��ط��اء  الجتناب 
التشكيك في تعاليم الدين احلنيف، 
وتتأسف على الطريقة املهينة التي 
األستاذ  هذا  اعتقال  بواسطتها  مت 
م��ن ق��ل��ب ال��ق��س��م ال���ذي ي���درس فيه 
بدعوى أن الدرك نهج هذا األسلوب 
محتمل  اعتداء  أي  من  عليه  خوفا 
إليه  بالنسبة  ناجعة  فرضية  وهذه 
على  بالتحسر  االختباء  ميكن  وال 
تنقل  أن  ت��ري��د  قيمة  منظومة  »أي 

لتاميذنا وللجيل املقبل؟«.
أن  حريصة  ال��دول��ة  بالفعل  إن��ه 
تلقنهم األفضل وهو أن هناك قانونا 
ي��س��ري ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ال ف���رق بن 
املغربي  الدستور  ألن  وزي��د  عمرو 
على حالته ال ينص على أن املغرب 
 heureusement علمانية..  دول��ة 
لغة  إل��ى  ال��ذي��ن يحنون  ي��ق��ول  كما 

االستعمار.
الصحفية  ه�������ذه  وت����ط����رق����ت 
اليسارية  مسألة  إل��ى  »احل��داث��ي��ة« 
اعتبرتها  ال��ت��ي  ال��رج��وان��ي  ف���دوى 
لشيء  ال  ي����س����اري����ة«  »م���ن���اض���ل���ة 
صفحتها  ف���ي  ت��دع��و  ل��ك��ون��ه��ا  إال 
الفايسبوكية إلى عدة مواقف داعمة 
املغاربة  على  متحسرة  للعلمانية 
العلمانية  ب���ن  مي���ي���زون  ال  أن��ه��م 
واإلحل������اد ك��أن��ه��م ال مي���ي���زون بن 
اخلصم والعدو، أو كأنهم ال مييزون 
أن  ح��ن  ف��ي  والنخلة،  النحلة  ب��ن 
تاميذ الثانوي يدركون جيدا أثناء 

سواء  التاريخية  ال���دروس  تلقيهم 
اإلسام  بانتشار  يتعلق  األم��ر  كان 
الصليبية  ب��احل��روب  يتعلق  ما  أو 
بكل  اإلس��ام  أبطال  واجهها  التي 
وقفة  ذل��ك  على  وال��دل��ي��ل  استماتة 
»عرفات« التي ينبهر لها األوربيون 
ق��ب��ل امل��س��ل��م��ن، وحت���س���رت على 
في  عليهما  حكما  اللذين  املثلين 
التي  الوقحة  العبارة  بهذه  مت��ارة 
حتث على الفساد »محزن أن يتدخل 
القانون في خصوصيات املواطنن 
أال يعد مثل هذا  ه��ذا احل���د«.  إل��ى 
التعبير حتريضا على الفساد بدءا 
من   504 ل��غ��اي��ة   497 ال��ف��ص��ل  م��ن 
القانون اجلنائي في إفساد الشباب 
وفي البغاء، السيما أن حرية التعبير 
لها ح��دود وال ميكن ب��أي ح��ال من 
األحوال التستر في إشكالية حقوق 
اإلن���س���ان ب���ض���رورة ص��ي��ان��ة حرية 
مبباركة  السماح  ل��درج��ة  التعبير 
كان  م��ث��ل��ي��ي مت����ارة  امل���ن���اك���ر.. ألن 

العلني  اإلخال  اجتناب  بإمكانهما 
القانون  ي��ج��رم��ه  ال����ذي  ب��احل��ي��اء 
اجل��ن��ائ��ي ب����دءا م���ن ال��ف��ص��ل 483 
لغاية 496 في انتهاك اآلداب عما 
ابتليتم  ما  »إذا  الشريف  باحلديث 

بإحدى املوبقات فاستثروا«.
أن  ت��ري��د  الصحفية  ه���ذه  وك���أن 
املغربي  اجلنائي  القانون  تستبدل 
ب���اإلجن���ي���ل.. أو ال����ت����وراة.. ب���ل إن 
ينج  لم  النهاري  الله  عبد  الداعية 
ماحظاته  مسألة  ف��ي  لسانها  م��ن 
على خرجات صحفي ينحو منحى 
كل  على  »ال��ث��ائ��رة«  الصحفية  ه��ذه 
في  أهمس  التي  التليدة،  التقاليد 
لن  الصهيونية  أفكارها  أن  أذنها، 
املغاربة  وتشبث  ص��ف��اء  م��ن  ت��ن��ال 
وميكر  »وميكرون  احلنيف  بدينهم 
الله والله خير املاكرين«.  صدق الله 

العظيم.
 ذ. عبد الرحمان المريني

في  بالسير  العزيز  كتابه  ف��ي  تعالى  الله  أم��ر 
األرض، والسير في األرض يعني السياحة واالطاع 
في عن املكان على أرض الله وعلى مخلوقات الله 
بشرا كانت هاته املخلوقات أو حيوانا أو نباتا أو 

بحارا أو جباال أو أنهارا.. الخ.
العظيمة  اإلسبانية  الدولة  بزيارة  سعدت  وقد 
وك���ان���ت إق��ام��ت��ي حت���ت س��م��ائ��ه��ا وف����وق أرضها 
إقامتي مبدينة  كانت  أق��ول:  اإلسبان،  أهلها  وبن 
»الكوركون« وهي مدينة جميلة جمعت بن البادية 
باسقة  وأش��ج��ار  يانعة  ورود  كلها  واحل��ض��اري��ة 
جانب  على  ومقاعد  تامة  ونظافة  منعش  وه��واء 
التعب  من  يستريح  أن  أراد  ملن  واألزق��ة  الشوارع 
إنها مدينة  للشيوخ واملرضى واملقعدين وغيرهم، 
في  مثلها  رأي��ت  وما  فيها،  بالبقاء  زائريها  تغري 

بادي املغرب إطاقا ولو مدينة إيفران باألطلس.
وكان بودي أن أزور قرطبة وغرناطة وإشبيلية 
أي���ام حكم  خ��ال��دة  آث���ار  ذات  امل���دن  ه��ات��ه  باعتبار 
املسلمن لهاته الباد لكن ظروفا مادية حالت دون 
ذلك ألن العيش في إسبانيا يتطلب مصاريف كثيرة 

تنقا ومبيتا وتغذية.
ومن حسن احلظ أن املدينة التي كنت مقيما فيها 
كانت قريبة من العاصمة مدريد تقريبا 30 كيلومترا 

باملترو، ولذلك قمت بزيارتها ثاث مرات.
ولندن  كباريس  أروب��ا  عواصم  من  مدريد  تعد 
طرفا  فن  كل  من  خلقه  من  فيها  الله  جمع  وب��ون، 
اختلفوا لسانا ولونا وأجساما، شوارع في منتهى 
الروعة وفي تنظيم محكم لنظام السير وللمطاعم 
والكل  وث���م���ود،  وع���اد  إَرم  ع���م���ارات  ول��ل��دك��اك��ن، 
مرصوص، بنيان يشد بعضه بعضا، مما يدل على 
الظرفية  األزم��ة  أن  ل��وال  عظيمة  دول��ة  اإلسبان  أن 
الله  نسأل  بها،  يتأثرون  وغيرهم  اإلسبان  جعلت 
لنا من كل ضيق مخرجا،  أن يجعل  القدير  العلي 
الذي  النحوي  ابن  الله  ومن كل هم فرجا، ويرحم 

يقول في منفرجته:
اشتدي أزمة تنفرجي

قد آذن ليلك بالبلج   

 مالكي علوي موالي الصادق )سال(

الله  رس��ول  قال  الله،  عند  اإلس��ام محبوب  في  العامل  الرجل 
صلى الله عليه وسلم: »إن الله يحب العبد املؤمن احملترف« )انظر 

فيض القدير شرح اجلامع الصغير للسيوطي، ج 3/290(.
وكان عمر بن اخلطاب رضي الله عنه يحب العمل ويحث عليه، 
أبو  فقال  تعمل؟  أال  له  فقال  عنه  الله  رض��ي  هريرة  أب��ا  لقي  فقد 
العمل  قد طلب  بن اخلطاب:  له عمر  فقال  العمل،  أريد  ال  هريرة: 
: »اجعلني  من هو خير منك، يوسف عليه الصاة والسام، قال 
 .)55 اآلية:  عليم« )سورة يوسف  إني حفيظ  األرض  على خزائن 
الفريضة  العمل من أجل طلب احلال فريضة بعد  أن  وال ننسى 
كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان األمر هكذا 
للعمل في اإلس��ام، فا تباعد بينه وبن الصاة، ولكن  بالنسبة 
يبقى للصاة مقامها العالي ومكانتها السامية، حيث ال يضاهيها 
ال��ص��اة إن  » فأقيموا  ق��ال تعالى:  ال��ث��واب وامل��غ��ف��رة،  ف��ي  ش��يء 
الصاة كانت على املؤمنن كتابا موقوتا« وقال سبحانه وتعالى: 
فأقيموا  واملنكر«  الفحشاء  عن  تنهى  الصاة  إن  الصاة  »وأق��م 
أمر للوجوب ويفيد فريضة الصاة فرضا ذا وقت يؤدى فيه هذا 
الفرض، فدل كل ذلك على فرضيتها، والصاة في جوهرها عمل 
محبوب إلى الله، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: الصاة في وقتها، قال ثم أي؟ قال: بر 
الوالدين، قال ثم أي؟ قال: اجلهاد في سبيل الله، قال: حدثني بهن، 

ولو استزدته لزادني، رواه األربعة.
فإنه يؤدي فرضا واجبا  الله مصليا،  إلى  إنسان يتوجه  وكل 
عليه، والصاة كانت والزالت كتابا موقوتا، قال تعالى: » فأقيموا 
الصاة إن الصاة كانت على املؤمنن كتابا موقوتا« وقال تعالى: 
»أقم الصاة إن الصاة تنهى عن الفحشاء واملنكر« فوقوف العبد 
لله  بن يدي ربه هو عمل تعبدي في إطار من اخلشوع والتذلل 
ألن  املطلوب،  الوجه  على  يكون  أن  يجب  الصاة  وأداء  تعالى، 
الصاة عماد الدين وأفضل العبادات، من ضيعها كان ملا سواها 
الرب  ففيها يتجلى  أضيع، ومن حافظ عليها حافظ على غيرها، 
لعباده فيثوب عليهم ويغفر لهم، والصاة كفارة لصاحبها، فعن 
حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »فتنة الرجل في أهله 
واألمر  والصدقة  والصوم  الصاة  تكفرها  وج��اره  وول��ده  وماله 

باملعروف والنهي عن املنكر« )رواه الشيخان والترمذي(.
الناس  والفتنة هي اخل��روج عن احل��ق، وهي في األص��ل ظلم 
وعدم القيام بحقهم، وفي املال كجمعه من احلرام أو صرفه فيه أو 
عدم زكاته، وفي الولد بعدم تعليمه. والفتنة باجلار ظلمه أو عدم 
فتنة، والصاة وما  القيام بحقه، واخل��روج عن احلق مع هؤالء 
معها تكفرها، وقد ذكرت في القرآن الكرمي لفظة »صلى« في أكثر 
أكثر  النفس، وفي  تهذيب  ملكانتها في  ثمانن موضعا، وذلك  من 
لم تذكر إال وهي مقرونة بالزكاة والعطاء وعمل اخلير وذكر الله، 
فالصاة خشوع وعبرة ويقظة للضمير، وقيل إنها إفساح ملجال 
النفس اللوامة، فحن يتوجه اإلنسان إلى القبلة، فإن تلك اللحظة 
تكون حلظة صحو الضمير، وحلظة احملاسبة واالستغفار وطلب 
التوبة، فيقرر اإلنسان الكف عن اخلطإ، وباستطاعته أن يكف عنه 
إلى  بها  ابتلي  ترمي كل من  التي  األرب��ع  املصائب  إذا تغلب عن 

الهاوية وهي كما قال الشاعر:
إني بليت بأربع يرمينني
بسهام قوس ما له تفتير

إبليس والدنيا ونفسي والهوى
يا رب أنت على اخلاص قدير

فالصاة تعيد املرء إلى التوازن، وإلى اجتناب النواهي واتباع 
األوامر وتخلق منه إنسانا فاضا، والسيما إذا حافظ على أدائها 

مع اجلماعة.
إذ ال ننسى أن صاة الرجل في اجلماعة تضاعف أي تزاد على 
صاته منفردا في بيته وفي سوقه، خمسا وعشرين ضعفا، وفي 
ابن عمر  فعن  ذل��ك،  تزيد على  وقيل  ج��زءا،  لفظ خمسة وعشرين 
»صاة  ق��ال:  وسلم  عليه  الله  النبي صلى  عن  عنهما  الله  رض��ي 
مع  والصاة  درج��ة«  بسبع وعشرين  الفذ  تفضل صاة  اجلماعة 
البرد  منها:  كثيرة  وه��ي  أع���ذار،  لم حت��دث  ما  واج��ب��ة،  اجلماعة 
الشديد، أو احلر الشديد، أو الريح الشديدة، أو املطر، أو الظلمة، 

أو اخلوف، أو املرض.
علماؤنا  عليه  يجيب  أن  الذهن سؤال ميكن  إلى  يتبادر  وهنا 
األجاء وهو هل ميكن أن يدخل في هذه األعذار املوظف وهو في 
عمله وحوله أفواج من املواطنن كل واحد يريد قضاء مصلحته، 
بحيث ميكن للموظف أن يؤدي صاته في مكتبه دون أن يؤدي األمر 
املوظفن  من  اإلدارة  إف��راغ  ودون  املواطنن  إلى تضييع مصالح 
إنهم  ثم  إلى املسجد ومكوثهم هناك وقتا طويا،  كلهم وذهابهم 
حينما يذهبون إلى املسجد يذهبون في جلبة قوية وحركة  وجري 
وتسابق، ووضع مخالف لتعاليم الشريعة في موضوع املشي إلى 
الصاة حيث يجب أن يكون املشي إلى الصاة في سكينة وتأن 
نحن نصلي  »بينما  قال:  عنه  الله  قتادة رضي  أبي  فعن  ومتهل، 
مع النبي صلى الله عليه إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما 
أتيتم  إذ  تفعلوا،  فا  قال:  الصاة،  إلى  استعجلنا  قالوا  شأنكم؟ 
الصاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا« 

رواه الثاثة.

 بقلم: مصطفى الطريبق 

قيمة الصالة والعمل 
في اإلسالم

  فتح اهلل شهيد )مراكش(

ملاذا تخلى العالم عن املجاهدين السوريني؟

ال تقتلوا املبادرة امللكية..

مآدب وليمة واخليرية

إلى الذين يريدون تغيير القانون الجنائي المغربي باإلنجيل أو التوراة!؟

املغري  الفنان 
الغادر بين شوارع مدريدوالزمن 

إننا نأكل السموم يوميا في غياب املراقبة



بعد مرور سنة على وصول االشتراكيين إلى اإلليزيه
ميتران فرانسوا  ني  فرنسا 

هوالند  وفرانسوا   
احلكم إلى  الفرنسي  اليسار  عودة 

                             
االنتخابات  خللال  الفرنسي  االشللتللراكللي  احللللزب  حلللاول    
مدى  وعلللللى   1995 سنة  منذ  جللرت  والللتللي  الللثللاث  الرئاسية 
سبعة عشر سنة، إيجاد مرشح أو مرشحة للعودة إلى قمة هرم 
السلطة بفرنسا لكنه لم يوفق في ذلك. ولم يكن السيد فرانسوا 
هوالند املرشح املرتقب لتمثيل احلزب في احملاولة الرابعة بل 
احملنك  واالقتصادي  القوي  للرجل  ستؤول  املهمة  هذه  كانت 
السيد دومنيك ستروسكان. وكان اجلميع يعلم أن هذا األخير، 
وأنه  العاملية  واملالية  االقتصادية  األزمللة  في ظل  املرحلة  رجل 
من سيخلف ساركوزي في احلكم. وهو ما دفع بهذا األخير إلى 
املساهمة في إبعاده إلى الواليات املتحدة األمريكية بعدما عني 
مديرا عاما لصندوق النقد الدولي وهناك حدث له ما حدث مع 
نوفيساتو ديالو وأبعد من السباق على الرئاسة الفرنسية وفتح 
الباب على مصراعيه أمام الشخصيات االشتراكية للتباري على 
من ميثل احلزب في تلك االنتخابات. كما أن جتنب االشتراكيني 
املقامرة مرة أخرى بامرأة في الرئاسات إلدراكهم بأن املنصب 
أمامه  أزاح  الرجال،  على  حكرا  الفرنسيني،  عقلية  في  اليللزال، 
عقبة املرأة القوية في احلزب السيدة مارتني أوبري.                                
  فالرئيس هوالند الذي لم يسبق له أن ترأس حكومة أو شارك 
فيها، وهذه مشكلته في املرحلة األولى، وهو بحاجة إلى التأقلم 
مع ممارسة الشأن العام قبل اخلوض في أي توجه استراتيجي 
وفي  األيللام  هللذه  وفللي  منه.  جللزء  املغاربية  للمنطقة  يكون  قد 
الذكرى األولى لوصوله إلى قصر اإلليزيه، ميكن القول أنه فيما 
يتعلق مبنطقتنا قد جنح في موضوعني أساسيني وهو ما قد 
يؤهله إلى لعب دور محوري في إحياء وتفعيل االحتاد املغاربي:                                                                                                                          
أ- قراره التدخل في مالي حملاربة االنفصاليني واإلرهابيني، في 
ظرفية اقتصادية صعبة وحصوله على إجماع وطني في هذا 
الشأن ومساندة الدول األوربية وعدة دول في العالم ومنها أغلب 
الدول املغاربية. كما أن قراره وضع حدا للصراع واجلدل الذي 
وعرى  املغاربية  املنطقة  دول  مكونات  بني  املالي  املشكل  خلفه 
أطروحة املساندين إلبقاء الوضع »كما هو عليه« والرافضني ألي 
تدخل عسكري أجنبي مبالي. والرئيس الفرنسي واع بنجاحه 
في مالي حيث قال خال زيارته األخيرة ملدينة تومبوكتو املالية، 
في ثاني فبراير من السنة اجلارية، إن ذلك اليوم »أسعد يوم في 
حياته السياسية«. وبخصوص املغرب، فإن في مساندته للقرار 
أمام  مجاله اجلوي  وفتح  األمن  في مجلس  وتأييده  الفرنسي 
القوات العسكرية الفرنسية، تأكيد من أنه اجلدار الذي يحمي 
ومنها  اجلللرائللم  أشكال  كل  ومللن  اإلرهلللاب  من  العجوز  الللقللارة 
يتبوأ  أن  ويستحق  البشر   في  واملتاجرة   املنظمة  اجلرمية 
برهان  ذلك  في  أن  كما  األوروبية.  السياسة  في  متميزة  مكانة 
للحليف الفرنسي أن املغرب من بني الدول القائل التي ميكنه 
السراء والضراء والتي تعمل بصدق مع  أن يعتمد عليها في 
حلفائها األوربيني وتسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية للدول 
اإلفريقية الشقيقة والصديقة. ولقد صدق املغفور له جالة امللك 
احلسن الثاني حني قال إن املغرب كالشجرة عروشها في أوروبا 
وجذورها في إفريقيا.- تخصيص زيارته األولى ملنطقة شمال 
عليه  كان  الللذي  العرف  بذلك  مخالفا  اجلزائر  للجارة  إفريقيا 
سلفه من رؤساء اجلمهورية الفرنسية اخلامسة. ولم يكن ذلك 
من أجل املبدإ القائل »خالف تعرف« بل ميكن قراءة هذا االختيار 

بنظرتني أساسيتني :
  األوللللى : أنلله جنللح فللي تصالح بلده مللع اجلللزائللر وألغى 
حيث  البلدين  بني  الثنائية  العاقات  تعكر  كانت  التي  العقبة 
اعتذر بطريقة ذكية عن ممارسات اجليوش الفرنسية خال فترة 
عدة  مترير  واستطاع  املاضي  صفحة  طوى  وبذلك  االستعمار 
اتفاقيات جتارية وطاقية وعسكرية لصالح باده. وميكنه اليوم 
في  للجزائر  املتعصب  املوقف  لتغيير  أساسيا  دورا  يلعب  أن 
خافاتها مع املغرب سيما وأن اجلزائر - مع الوعكة الصحية 
للرئيس بوتفليقة- قد تدخل في منعطف جديد ميكن أن يتحول 
واملخابراتية  العسكرية  بالنخبة  ويعصف  جزائري  ربيع  إلى 
الربيع  يؤثر  وقللد  بللاجلللزائللر.  احلكم  دواللليللب  فللي  حتكم  التي 
انتخابات  إلللى  بالباد  ويدفع  بوتفليقة  بعد  ما  على  العربي 
تطلعات وحدوية  ّذات  بنخبة جديدة  تأتي  ونزيهة  دميقراطية 
وأخوية مغاربية وتقطع مع األساليب املوروثة عن فترة احلرب 
مع  هوالند  الرئيس  عاقة  توظيف  مفيدا  يكون  وقللد  الللبللاردة. 
ميتران  الرئيس  عهد  في  الضائعة  الفرصة  لللتللدارك  اجلللزائللر 
للعب دور أساسي في املنطقة املغاربية بدءا بالعاقات املغربية 

اجلزائرية.
الذي  العشاء  حفل  خللال  هوالند  الرئيس  قالها   : الثانية 
البيضاء  بالدار  السادس  محمد  امللك  جالة  شرفه  على  أقامه 
مبناسبة زيارة الدولة التي قام بها الى املغرب في بحر شهر 
أبريل املنصرم حيث صرح أن »العاقة التي جتمع بلدينا فريدة. 
فهي تقع فوق التناوب بفرنسا واخلافة باملغرب واالختافات 
السياسية...« وأشاد باملوقع »الفريد« للمملكة كصلة وصل بني 
ذلك  وفي  وإفريقيا...  العربي  والعالم  املتوسط  األبيض  البحر 
إشارة إلى أن املغرب يبقى املدخل األساسي في عاقة فرنسا 
من  أكبر  وفرنسا  املغرب  يوحد  ما  وأن  مع محيطها اجلنوبي 
الشكليات سيما وأن جالة امللك كان أول قائد دولة يزوره بعد 
انتخابه لرئاسة اجلمهورية الفرنسية. واملتتبع لعقلية الساسة 
ما  للمغرب وقال  بزيارته  بدأ  لو  أن هوالند  اجلزائريني يعرف 
أجل  إلى  تقبر  لم  إن  إلى اجلزائر  زيارته  قاله في حقه ألجلت 

غير معلوم.

24
 العدد: 745  اخلميس 13 يونيو 2013

alousbouea@gmail.com

املنبر  احلر

 بقلم: بنعاشر مرشيش

تعيش العديد من األضرحة حالة يرثى لها، وذلك 
التي  األمكنة  بهذه  واالهتمام  العناية  غياب  نتيجة 
وتعرف  الناس،  عند  خاصة  مبكانة  حتظى  كانت 
في  الراغبني  من  كبيرا  إقباال  مضى،  وقت  في 
إطار عدد  باألولياء والصاحلني في  للتبرك  زيارتها 
أنه  اليوم  املاحظ  لكن  واملعتقدات..  الطقوس  من 
والسلوكات  العقليات  أصاب  الذي  التغير  وبسبب 
في املجتمع، عرفت األضرحة نوعا من التهميش، مما 
جعلها تصبح عرضة لإلهمال رغم كونها متثل تراثا 
لألمة ينبغي احلفاظ عليه والعناية به، بل إن بعض 
هذه األضرحة، وجلها أصبح بنايات مهدمة، حتولت 
إلى شبه مراحيض عمومية، على مرأى من اجلميع، 
والشؤون  األوقاف  وزارة  من  مبادرة  أي  غياب  في 

اإلسامية إلصاحها وترميمها.
  العلوي محمد )مراكش(

كللل املللجللتللمللعللات، طللبللعللا، تتكون 
من فئات، والناس معادن بأفعالها 

وأعمالها تقاس.
وال يختلف اثنان أن أي وظيفة أو 
البشري  العنصر  إلى  يحتاج  عمل 
القدرة  مبعنى،  وأمينا  كفؤا  يكون 

اجلسمية والنفسية كذلك.
التلميذ  وفي الزمان القريب كان 
مطيعا وكان األستاذ األب احلنون 
مبللا فيهم األسللاتللذة األجللانللب، وال 
عليهم،  الللصللفللات  هلللذه  ينكر  أحلللد 
املناسب  األسللتللاذ  نفتقد  وأحلليللانللا 
في الفصل املناسب مراعاة لبعض 
أحيانا  لنا  تبرز  وهكذا  التاميذ، 
مشاكل  فللي  يتخبط  أسللتللاذ  حللالللة: 
كأفراد  واقللتللصللاديللة  اجللتللمللاعلليللة 
آخلللريلللن ملللن املللجللتللمللع، وميللللارس 
الشريفة،  املهنة  والتعليم،  التربية 
بتلميذ  الوظيفية  ظللروفلله  جتمعه 
األيام  هللذه  وكلنا  طللائللش،  مللراهللق 
نقرأ ونسمع األحداث األليمة التي 
جتللللري فلللي بللعللض امللللللللدارس بني 
األساتذة والتاميذ، أحيانا يؤسف 

لها أو يندى لها اجلبني.
أال  ُينصح بكل صدق  وعلى هذا 
جنمع بني أستاذ وتلميذ في نفس 
إذا كان معا يعيشان حياة  الفصل 
غير مستقرة وظروفا سيئة، فنكون 
في  للعنف  حللدا  وضعنا  قللد  بللذلللك 
املدارس، وهذا لن يتأتى إال بجهود 
التي  امللللدرسلللة  إدارة  بللني  جللبللارة 
الوعي  كللل  واعلليللة  تللكللون  أن  يجب 
وآباء  البشرية،  مللواردهللا  بظروف 
االنتباه  عليهم  الللذيللن  الللتللاملليللذ 
والسعي  بهم،  واالهتمام  ألبنائهم، 
مكروه،  كللل  جتنبهم  فللي  احلثيث 
وإذا دعت الضرورة، تغيير املدرسة 
هذا  نفسية  تتفهم  بأخرى  البنهم، 
األخير وذلك لتجنب عنف املدارس 

ووياته.
 شهيد عبد الجليل الشرادي )البيضاء(

شجرة،  ثمرة  هو  فالسام  والللسللام،  السلم  مدينة  الصويرة 
جذورها العدل وفرعها اإلرادة وزهرتها احلب. فالصويرة تراث 
إنقاذ  ألجللل  وقلللوة  عللزميللة  على  تثمينه  يجب  وعللريللق  تللاريللخللي 
وفق  االشتغال عليها  يجب  الللذاكللرة  وهللذه  الضياع  مللن  ذاكلللرة 
اإلهمال.  أصابها  مدينة  ذاكللرة  إحياء  بينها  ومن  علمي.  منظور 
فهل هناك أفام وثائقية عن املدينة، أين ذلك األرشيف الذي كان 
من  أيلللادي  فللي  أصبح  وضحاها  عشية  وبللني  البلدية  إدارة  فللي 
باملدينة  واملؤسسات  اإلدارات  جميع  املؤسسة؟  هذه  داخل  عمل 
فالرجوع  للساكنة.  ومفخرة  كنز  املدينة  أرشيفها. وثائق  أهملت 
الشعوب.  ذاكللرة  األرشيف  يعتبر  لذا  املنال.  الوثائق صعب  إلى 
فاألرشيف له امتداد وله عاقة بالذاكرة وتدبير املعلومة. كل األمم 
تعتمد على األرشيف والتوثيق. أما نحن في إقليم الصويرة أهملنا 
كل شيء حتى أنفسنا. أين أرشيف املقاومة، األحزاب السياسية، 

املدافع  أيللن  وامللليللنللاء...  اإلدارات  الرياضة،  السياحة،  التجارة، 
التي كانت موجودة أمام بعض اإلدارات. وبفندق اجلزر والقليل 
موجود بصقالة املدينة وامليناء؟ أين الساعة التي كانت موجودة 
واحملتويات  القصبة  مبسجد  الشمسية  الساعة  أيللن  بالبلدية؟ 
القدمية مبسجد بن يوسف قبل إعادة ترميمه من جديد. أين دور 
دار  من  نهبه  مت  املنجور  حجر  الثقافة؟  ووزارة  األوقللاف  وزارة 
الكثير  املدينة. سرق  الديابات وصقالة  بقرية  املهدومة  السلطان 
من األحجار النفيسة واملقتنيات بالبحر احملاذي جلزيرة موكادور 
من طرف بعض الغطاسني. أين نحن من كل هذا. يجب على من 
يهمه األمر أن يخصص مكتبا أو مصلحة جلمع وتوثيق كل ما 
يهم املدينة وكل من ساهم في احلفاظ على هذا املوروث التاريخي 

ملوكادور. التي أصبحت تسمى مدينة اإلسمنت.
   حفيظ صادق )الصويرة(

أوالدي لعزاز.. أنا األرض
أنا أمكم الطيبة حلنينة

عاش ما ابقالي معاكم سعد
وما خليتونيش كيف كنت ازوينة
افراشي املبسوط خلضر احرقتوه

وعامات الكيات باينا عليا
مايا حللو لطختوه وغيرتوه
وزدتوا نشفتوه من الساكية

بطني الزاخر افكرتوه وخويتوه
والديتو منو اخليرات الكافية

بحري الصافي دنستوه وسممتوه
واقتلتوا كل ما فيه غالية

اهوايا النقي بالدخاخن لوثوه
وما عادش ينعم بالنسمة الصافية

حتى السما العالي اثقبتوه
واعطاني حرارة غير عادية

اغطايا باش امغطيا زولتوه
وخليتوني امعرضة للشمس الكاديا
ضيعتوا خيري.. واخميري تلفتوه

باش نلقاكم فاأليام اجلايا
ما تنساوش أن كل مخلوق

البد ما يرجع البطني يستقر
حتى واحد ما يبقى الفوق

إال أنا واترابي وحلجر
يا اوالدي قلبي عليكم محروق

ما ابغيتش انشوفكم فالتراب حلمر
ربيتكم على حسن الذوق

وعودتكم على اللون األخضر
إذا ما اتخليونيش فالشوق

اسقيوني باملا ولو غير بلقدر
وانا نعطيلكم العاهد املوثوق

ما نسمح فيكم حتى اآلخر الدهر
 أحمد محمد العرابي )وجدة(
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 انتهى 

حتى  األضرحة  األوقاف  وزارة  تنقذ  هل 
للعموم«؟ »مراحيض  تصبح  ال 

أمنا األرض..

الضائع الصويرة  أرشيف 

االحترام   عوض  العنف 
وتلميذه األستاذ  ني 

ي ملغر ا  . . حمر  أل ا لقمر  ا

ظاهرة االغتصاب وجتارة األطفال
منها  الدينية  املللراكللز  فللي  والنقص  بالله،  اإلميلللان  قلة 
الكتاتيب القرآنية التي حترص كل احلرص على قول الله 
سبحانه وتعالى وتعاليمه والقوانني السماوية التي يجب 
في  كللان  كما  بالدين  والتشبع  اإلنسان  حياة  في  تطبيقها 
زمن مضى، واحلرص على تربية األبناء واألخاق العالية، 
التي  األسللرة  داخللل  الكرمي  والعيش  االجتماعية  والعدالة 
والعناية  بهم،  والتجارة  أطفالها  عن  التخلي  إلى  تدعو  ال 
الفائقة بالشباب وتوجيههم حلماية الطفولة من االغتصاب 
منتشرة  كانت  بحيث  علينا،  دخيلة  االغتصاب  ظاهرة  ألن 
العاقات  عبر  بلدنا  إلللى  وانتقلت  الهند  بللاد  فللي  كثيرا 
التجارية وكذلك الثقافة الغربية التي انضافت إلى ثقافتنا 
وعاداتنا وتقاليدنا العريقة، وكانت الفتاة املغربية تتخلق 
بخلق القرآن الكرمي. أما اليوم ابتعدت عن الدين وأصبحت 
فاألسرة  والتعامل.  السلوك  في  الغرب  في  هو  ما  تطبق 
وخللصللوصللا بعض اآلبلللاء الللذيللن أصللبللحللوا يللسللخللرون من 
الذي  التصرف  وهو  ومصاحلهم،  شهواتهم  لصالح  الدين 
»والله  األطفال وتفكيرهم،  تربية  انعكاسات سلبية على  له 

يهدي من يشاء« صدق الله العظيم.
بنت الوادي )القنيطرة(

كل بنيان بني بإخاص وبتفان وبنية صادقة.. يدوم.. ويدوم السنني واألعوام وملا ال األحقاب.
كذلك الشأن بالنسبة لألغنية املغربية إن بني صرحها بأعمدة متينة وعلى أرض صلبة.. ستعمر 
الفنية ال  طويا وتبقى دائما في الطليعة.. شمس ال تغطيها غيوم وصومعتها 
حتط عليها الغربان وال البوم.. ومغربنا احلمد لله يزخر مبثل هاته اخلالدات 
القمر األحمر التي تعد من أروع  وعلى سبيل املثال ال احلصر.. أوبريت 
الوهاب  الكبير محمد عبد  املوسيقار  بها  أعجب  والتي  العربية  األغاني 
أي إعجاب، والقت استحسان النقاد واملهتمني واملستمعني، وكل امللحنني 
العرب.. فا غرابة أن تكون كذلك! ومن وراء هاته التحفة الفنية النادرة.. 
فالذي  املغربية،  األغنية  أهللرامللات  من  تعد  مرموقة  وازنللة  أسماء  ثاثة 
صاغ كلماتها اليانعة شاعر محنك له باع طويل في هذا املجال وأعني 
اللحن  هذا  عليها  الذي أضفى  أما  الرفيع اجلواهري،  عبد  األستاذ  به 
اجلميل الراقي املوسيقار املغربي الراحل األستاذ عبد السام عامر، أما 
األداء فهو لصاحب احلنجرة الذهبية وسيد األغنية املغربية احلاج 

عبد الهادي بلخياط.
وستبقى هاته األغنية خالدة ألنها فن إبداعي محض 
خارج من صميم األعماق ومن يخرج من األعماق يصل 
لألعماق، أما الفن الرخيص الهابط الذي يخرج من 
األنفاق فبدل أن يصل لألعماق يصل إلى األنفاق. 

 سعيد إحديدو )الدار البيضاء(
عبد الهادي بلخياط

أحمد التوفيق
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املنبر  احلر

وئـــام

حتتضر  التي  املدن  من  قاسم  سيدي  تعتبر 
في صمت بعد أن طالها النسيان والتهميش 
أي  ارتكابها  ب��دون  املستويات  جميع  على 
ذنب. جعل النيات احلسنة من أبناء املدينة 
تفكر بالقيام بانتفاضة ضد اإلقصاء املمنهج. 
يربط  الذي  املتميز  اجلغرافي  موقعها  فرغم 
لم  فإنه  بالغرب  والشرق  باجلنوب  الشمال 
يشفع لها أن تكون من املدن املسايرة للنمو 
األزب���ال  ه��ش��ة،  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وال��ت��ق��دم: 
منها  تسلم  لم  احلفر  وهناك،  هنا  منتشرة 
فقد  الشغل  أم��ا  وال��ش��وارع.  األح��ي��اء  حتى 
الساكنة  شباب  ي��راود  ال��ذي  احللم  أصبح 
الشواهد  على  طالبها  توفر  رغ��م  بأكملها. 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ك��ن ال��ل��ه غ���ال���ب. م��ش��اري��ع اخلير 
لكنها  قاسم  لسيدي  محادية  مت��ر  والنماء 
جعل  وه��ذا  امل��ج��اورة.  املناطق  ف��ي  تستقر 
اجلهات  أو  اجلهة  هي  من  يتساءل  اجلميع 
جعل  مم��ا  التهميش.  ه��ذا  وراء  تقف  التي 
ما  إذا  ملكية  بزيارة  يطالبون  املدينة  سكان 
مطلب  وه��ذا  كبيرا.  إشعاعا  ستعطي  متت 
بعد  مفتعال.  قهرا  يعيشون  الذين  السكان 
النفس بأن تشمل مدينتهم  أن كانوا مينون 
البرامج التنموية التي كانت تستهلك خالل 
احلمالت االنتخابية. لكن كل األماني ذهبت 
أدراج الرياح. حتى قطاع اإلنعاش الوطني 
الفينة  ب��ن  العاملة  ال��ي��د  ي��ح��رك  ك��ان  ال��ذي 
مباشرة  اآلخ��ر،  هو  أبوابه  أغلق  واألخ��رى 
القطاع.  على  اجل��دي��د  امل��س��ؤول  ق��دوم  بعد 
الطفيلية  باألعشاب  غارقة  املدينة  أن  رغ��م 

على قارعة الطرق الرئيسية يا حسراه. 

 عمران أبو جاسم )سيدي قاسم(

     كثيرا ما يكون صاحب األنف الطويل في أغلب املجتمعات البشرية 
محط  سخرية الناس وال أحد منا يتمنى أن يكون له أنف طويل  

للذين  احتراماتي  كامل  مع  الكالم  هذا  أقول  للسخرية.  مثير 
الله سبحانه وتعالى  أرادها  خلقوا مبثل هذا األنف حلكمة 

في خلقه. في حياتنا اليومية، كم من 
بعمليات  ق��ام  ع��ادي  بأنف  شخص 
جتميلية لألنف ملا يحمله هذا العضو 

اجلسمي من معان رمزية وجمال أو قبح 
وعالقة  القصيرة،  املقدمة  هذه  ومن  لصاحبه.. 

قراءاتي  قادتني  الطويل،  األن��ف  مبوضوع 
أديب  كتبها  ل��ألط��ف��ال  ق��ص��ة  ق����راءة  إل���ى 
إيطالي يدعى »كارلو كولودي«، كتبها في 
يبدو على  كما  التاسع عشر  القرن  مطلع 
واسم  الكتاب  ظهر  على  املوقع  التاريخ 

محورها  ي��دور  القصة  »بينوكيو«.  القصة 
في أسلوب خيالي مثير مثلما نشاهد اليوم 

ومحور  ل��ألط��ف��ال،  املتحركة  ال��رس��وم  أف���الم  ف��ي 
النجارين صنع دمية من اخلشب تتحرك  القصة يدور حول أحد 

ألنه  حقيقيا  أن جتعلها صبيا  اآللهة  على  ومتنى  اخليوط  بواسطة 
حرم من اإلجن��اب. حتققت رغبته كما في األفالم الكارتونية حن ظهرت 
البصر  ملح  في  فصارت  السحرية  بعصاها  الدمية  وملست  جميلة  جنية 
صبيا – من حلم ودم – واشترطت عليه أن يكون »شجاعا وصادقا« وأن ال 
يكذب حتى ال يستطيل أنفه، لكنه استخف بكالم وشرط اجلنية وهرب من 
بيت والده، وصار يكذب على الناس وأنفه يزداد طوال مع كل كذبة حتى 
صار مثيرا للسخرية وبات الناس يضحكون عليه، فبكى و بدأ يبحث عن 
اجلنية لكي يخبرها بأنه تاب من الكذب وسيصبح.. صادقا!! وكله أمل في 
أن يعود أنفه إلى سابق عهده حتى ال يكون موضع سخرية الناس.. قرأت 
هذه القصة اخليالية ومتنيت كثيرا أن لو كان مثل هذا يحدث في الواقع 
للعديد من املسؤولن في بلدنا. طبعا أقصد املسؤولن الذين يكذبون على 
الناس حتى نرى أنوفهم تستطيل مع كل كذبة لكي نعرف كم من »بينوكيو« 

عندنا في هذا البلد. لكن لألسف أنوف الناس ال تستطيل مع الكذب 
أريحية  بكل  ويكذبون  يكذبون  املسؤولن  بعض  جتد  ولهذا 
وهم فرحن، يكذبون بثقة زائدة ألن أنوفهم لن تستطيل مع 
األكاذيب كما حدث ل� »بينوكيو«. وال غرابة أن جتد بعضهم 
بخطى  نسير  بأننا  أنفسنا  نعي  بدأنا  أن  منذ  يصرحون 
حثيثة إلى التقدم، دائما نحن نتقدم إلى اإلمام مع فالسفة 
يخشون  وال  الكالم  صناعة  في  البارعن  الفاضلة  مدينتنا 
استطالة أنوفهم حتى يسخر منهم الناس خاصة 
العاملي  ترتيبنا  رق��م  الدولي  البنك  يعرض  حن 
للكذب  استمرائهم  طول  ومع  التنمية..  سلم  في 
واستصغارهم لعقول الناس، ترى هؤالء يتحدثون 
أبناء شعوب  مع  يتحدثون  وكأنهم  أحيانا  إلينا 
»امل���اي���ا« وق��ب��ائ��ل »ال��س��ام��ب��ا«، وب��ق��اي��ا حضارات 
فقط  ليس  أك��ث��ر،  واقعين  ن��ك��ون  اإلن��ك��ا!.. وح��ت��ى 
يكذب  ال��زوج  مجتمعنا..  ففي  يكذبون..  من  وحدهم  املسؤولون 
على  واألب  األب،  على  االبن  زوجها،  على  والزوجة  زوجته،  على 
االبن، الطبيب على املريض واملريض على الطبيب، الصنايعي على 
صاحب العمل، وصاحب العمل على الصنايعي، املالك على املستأجر، 
واملستأجر على املالك.. الكل يكذب على الكل.. حتى البعض يكذب على الله 
وميضي إلى حاله كأن شيئا لم يحدث!.. شخصيا كم مرة جنوت بأعجوبة 
أن  زاوي��ة ميكن  أية  في  أدري  الكذب. وال  استهدفتني بسبب  إس��اءة  من 
تكون  اإلنسان حن  يبتدعها  التي  األكاذيب  النوع من  منوضع مثل هذا 
مخرجا ليفلت بجلده، مما يجعلني أتساءل أحيانا مع نفسي، هل ميكن أن 
نتحدث عن الكذب األبيض املباح؟ وهل الكذب دائما سلبي؟.. في مجتمعنا 
املقلوب، مشكوك دائما في عقل من يواجه الناس باحلقيقة، وال غرابة أن 
جتد عامة الناس تنعت من يصارحهم باحلقيقة بكونه رجل مسكن ال يزال 
يتحدث على نيته.. وال غرابة أن جتد الناس في مجتمعنا قد أنتجوا حكمة 
متواترة تقول »إن الكذب ملح الرجال«، وهل يلزمنا الكذب فعال لكي نصبح 

رجاال؟، ومتى كان الكذاب رجال؟. 
 محمد حدوي

أنف »بينوكيو«الطويل للرجل الكذاب

سيدي قاسم مدينة حتتضر
املاء.. من مورد طبيعي إلى سالح سياسي في صمت 

»إيريك  الفرنسي املعروف  الروائي والباحث األكادميي  قام مؤخرا 
الدولي  املعرض  في  إص��دارات��ه  آخر  بتقدمي  باريس  في  أورسينا« 
للكتاب يحمل عنوان »مستقبل املاء« الصادر عن منشورات »سيديا«، 
يتضمن الكتاب مجموعة من التحقيقات التي حتمل صبغة صحفية، 
حول أهم مناطق العالم التي تعاني أزمات تزويدها باملاء، والتي 
تتعدى  ال  التساقط  نسبة  حيث  أستراليا  ص��ح��اري  م��ن  انطلقت 
بالهند  كالكوتا  منطقة  إلى  االنتقال  قبل  مليمترات.  بضعة  سنويا 
التي يعتبر املاء فيها من بن أهم االنشغاالت اليومية. حيث أدت 
ثم  الكوليرا،  خصوصا  األوبئة  بعض  انتشار  تواصل  إلى  ندرته 
تعتبر  والتي  ببنغالدش  اليومية  احلياتية  للصعوبات  التعرض 
التزود  العالم والتي مازالت تتخبط في أزمة  أفقر املناطق في  من 
باملاء، وانتقل بعدها إلى الصن التي تعيش حالة من عدم توازن 
في توزيع املوارد املائية، قبل االنتقال إلى منطقة الشرق األوسط مع 
بداية تبلور أزمة جيوسياسية بسبب محاوالت تركيا احتكار بعض 
املنابع الطبيعية، ثم تزايد الصراع العربي اإلسرائيلي الذي صار 

يراهن على مطلب االستحواذ على مصادر املاء، ثم يتطرق »إيريك 
إلى احلديث  الكتاب  الفرنسية في هذا  أورسينا« عضو األكادميية 
عن اجلزائر منذ عهد االستقالل إلى يومنا هذا وكيف أن اجلزائر 
مازالت تبحث عن سياسة أكثر رشدا بغية توفير مجمل حاجياتها 
من املاء، ويشير الباحث األكادميي الفرنسي إلى أن املاء قد حتول 
في أيامنا هذه وفي هذا العصر من مورد طبيعي إلى سالح سياسي 
ووسيلة ضغط تستخدمها بعض الدول في بلوغ مآرب دبلوماسية.
امللك  ج��ائ��زة  أح���دث  للماء  ال��ع��امل��ي  املجلس  أن  ب��ال��ذك��ر  واجل��دي��ر 
بجهود  قامت  مؤسسة  أو  لشخصية  تعطى  للماء  الثاني  احلسن 
الثمينة  اجلائزة  وهذه  العالم  في  املياه  مبسألة  متعلقة  ملحوظة 
تشكل تكرميا لذكرى املغفور له جاللة امللك احلسن الثاني ملا قام به 
من بناء السدود التي تعتبر من اإلجنازات العظيمة في عهده ألنه 
رحمه الله كان يعرف أن املاء بات في كثير من البلدان في العالم 

سلعة نادرة وصعبة املنال.
 األحمادي عبد الرزاق )باريس(

ومجتمعنا  مت����وت،  ت��ق��رأ  ال  ال��ت��ي  األم����ة 
مبالغة،  ب���دون  ثقافي  اح��ت��ض��ار  ح��ال��ة  ف��ي 
وهناك  هناك  تنظم  التي  الكتاب  ومعارض 
تبن مدى االنخفاض املهول القتناء الكتاب، 
أو  للزينة  ف��ه��ي  ب��ع��ض االس��ت��ث��ن��اءات  أم���ا 
لغايات أكادميية مع العلم أن ديننا احلنيف 
يحفز على القراءة والعلم وأول سورة تبدأ 
تنادي حيث  لكن ال حياة ملن  »اق��رأ«  بكلمة 
املعارف  مكان  والتخلف  اجلهل  استوطن 
على  الشباب  معارف  واقتصرت  والعلوم، 
فرق كرة القدم وأسماء الالعبن وأسعارهم 
وكل التفاصيل اخلاصة بهذا املجال، فحتى 
العناوين  ق��راءة  تتعدى  ال  الصحف  ق��راءة 
انتظار فرصتك  أكبر تقدير وذلك عبر  على 
إلطاللة سريعة على جرائد املقهى..!؟ ليجد 
املثقف املنتج للنص املقروء نفسه في حيرة 

ال تنتهي..!
إن ظاهرة العزوف عن القراءة قضية شغلت اجلميع، مثقفون خبراء 
الشبه  العزوف  وأزم��ة  القراءة  تراجع  أسباب  عن  للبحث  ومهتمون 
اجلماعي عن الكتاب، لذلك هناك من عزا املشكلة إلى تراجع جودة 
النص املقروء وبالتالي إلى ظاهرة انقالب املثقف التقدمي وحتوله 
سمسار  مجرد  إلى  مراحله  من  مرحلة  في  تاريخ  صانع  مثقف  من 
وانفتاحي ووكيل أجنبي حيث وجد نفسه أمام ذاته العاطلة والتي 
الوعي  التحرير،  امل��أل��وف،  القدمي  عاملها  م��ف��ردات  بانهيار  صدمت 
معها  والتفاعل  معاناتها  خ��الل  من  اجلماهير  معانقة  السياسي، 

وال���ع���داء ل��ل��ص��ه��ي��ون��ي��ة، وق���د ع��ج��زت عن 
الزمن  ثقافة  في  القدمي  قاموسها  تسويق 
العوملة  فضفاضة،  شعارات  حتت  اجلديد 
إلخ  التكيف..  وثقافة  اجلديدة  والليبرالية 
ليجد املثقف نفسه بن شقي املقالع. املبدأ 
املثقفن  من  الكبيرة  الفئة  لكن  واملصلحة، 
لهيب  فضلوا معانقة مصاحلهم بعيدا عن 
ورمب��ا حالة ضياع  رسالته،  وم��رارة  املبدإ 
وبالتالي  ال��ق��ارئ  تيه  حالة  تلتها  املثقف 

عزوفه عن القراءة.
وه���ن���اك م���ن رب����ط ظ���اه���رة ال����ع����زوف عن 
في  أث��رت  التي  التحوالت  بطبيعة  القراءة 
من  بعالم  حوصر  حيث  احلديث  اإلن��س��ان 
النقال  والهاتف  احلاسوب  التكنولوجيا، 
إضافة إلى عالم األنترنيت وكثرة القنوات 

الفضائية..!
فدخل عصر السرعة وأصبحت املعلومة في متناوله بكل سهولة فولج 
عاملا معلوماتيا وصل حد اإلدمان فتحول مع الزمن إلى كائن شبه 
آلي يتحرك مبواعيد وتتحكم اآللة في مجريات حياته لذلك انحرف 
اإلنسان إلى عوالم أخرى بعيدا عن القراءة وتذوق املعاني والغوص 
في األفكار أو االستمتاع بعمل روائي أو قصيدة شعرية، وغاب معه 
تتغذى من  التي  الروح  العاطفي وطهارة  وال��دفء  اإلنساني  احلس 
املعارف، واكتفى اإلنسان احلديث املسكن باإلبحار في مواقع النت 

ال يحصد إال ثقافة فقيرة ال ترقى إلى مستوى املطالعة املنشودة.
  حسن جامعي )مكناس(

أزمة املثقف ني الهوية وظاهرة العزوف عن القراءة

م��ن تسميات  ي��ط��ل��ق  م��ا  ال��ق��دم  م��ن��ذ  أل��ف��ن��ا 
واألقطار  ال����دول  ح��ك��وم��ات  ع��ل��ى  وأل��ق��اب 
ب����: حكومة  ون��س��م��ع  س��م��ع��ن��ا  واألن���ظ���م���ة، 
الفرنسية،  احلكومة  بريطانية،  ملكة  جاللة 
كان  اليوم،  وقبل  إل��خ..  الهندية  احلكومة 
هو  بيننا  فيما  عليه  واملتعارف  امل��ت��داول 
امللك  جاللة  وحكومة  املغربية«  »احلكومة 
برئاسة فالن«، لكن منذ التناوب التوافقي« 
اإلعالم  وسائل  وأصبحت  املفاهيم  تغيرت 
تنسب احلكومة إلى الوزير األول ثم رئيس 
املغرب  ف��ه��ل  وال��ص��ف��ة.  ب��االس��م  احل��ك��وم��ة 
دولة  دون  محجورين،  أصبحوا  واملغاربة 
حكومتهم  تنسب  حتى  نظام  وال  وطن  وال 
إلى شخص مثل »دفتر املداولة«، الذي كان 

االبتدائية! املدارس  في  قدميا  به  يعمل 
وطننا  رج��االت  كرامة  من  النيل  أح��اول  ال 
أعمال  ورج����ال  وأس���ات���ذة  م��ن��اض��ل��ن  م���ن 
ينسب  ال  احلكومة  مفهوم  ولكن  وغيرهم، 
الشخص  أما  وملكها،  والدولة  للوطن  إال 
ف��ه��و منسق  رأس���ه���ا  ع��ل��ى  ي���وج���د  ال�����ذي 
حال  ب��أي  مالكا  وليس  وم��س��ؤول  ومسير 
بها  ل��ه  ك��ان��ت  ول��و  للحكومة  األح���وال  م��ن 

محالة. ال  زائل  فهو  املطلقة،  األغلبية 
احلكومة  أن  تعي  أن  اإلع��الم  وسائل  على 
والوطن  وال��ش��ع��ب  ال���دول���ة  ح��ك��وم��ة  ه���ي 
اململكة  ح��ك��وم��ة  ه���ي  ح��ك��وم��ت��ن��ا  واألم�����ة، 
تكون  ول����ن  امل���غ���رب  ح��ك��وم��ة  امل���غ���رب���ي���ة، 
ح��ك��وم��ة أي وزي����ر م��ه��م��ا ك���ان ش��أن��ه، مع 
لكل  واالمتنان  واالحترام  التقدير  عبارات 
ومزية  فضل  لها  أتيح  التي  الشخصيات 

واملغاربة. املغرب  خدمة 
 الحاج محمد عروصي الشنتوفي )الدار البيضاء(

هذه حكومتنا

رسالة
من باريس
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نفحات من سيرة الذات

بعد تناول وجبة العشاء كما تيسر، أخذت قنديل 
»الكاربون« بعيدا عن اجلماعة التي كانت تشاركنا 
الطعام واملبيت فوق سطح املنزل نفسه الذي نشتغل 
فيه، وارمتيت على حصير بعد أن وضعت املصباح 
احلشرات  من  أسرابا  يجلب  املصباح  كان  جانبا. 
الطائرة، تظل حتوم إلى أن تسقط ميتة، ومنها من 
النار فتظهر لتختفي ثم  ميلك حاسة اإلدراك لفعل 
تظهر من جديد إلى أن تنطفئ جميع القناديل إال ذاك 
الذي أمامي، فقد تعودت أن أتركه إلى أن يستهلك 
كل ما فيه من طاقة كاربونية.. وهو ما يحدث بعد 
أن يكون العياء قد أرغمني على االستسالم لُسَبات 
ما هو بنوم عميق، ترافقه الكوابيس. أما في تلك 
وما  املفلعص  املعلم  بحبل  »املدلوكة«  وبعد  الليلة 
النوم  جفاني  فقد  أطرافي،  كل  على  آث��ار  من  تركه 
سني  مثل  في  ملن  وكيف  األرق..  على  األرق  وح��ل 

وواجه من املتاعب ما واجهت، أن ال يؤرق...
القوة  من  ال��ذي ال ميلك  »املفلعص«  أراق��ب  كنت 
إال شر لسانه وهو النحيل، الهزيل، إذا قفزُت عليه 
أسقطه أرضا ال محالة. انتابتني ساعتها رغبة بأن 
ألكمه في وجهه مثلما كان يفعل األبطال باألشرار في 
األفالم األمريكية، التي كنت أصفق لهم بإعجاب في 
السوليما القنارية.. خطرت ببالي ألف فكرة وفكرة، 
ولكنني وبعد صراع وتقلب فوق احلصير، وجدت 
التي  اإلسالمية  التربية  تلك  من  بواقي  نفسي  في 
أنشأنا عليها السي احلسن، واهتديت أن أفضل من 
كل ذلك أن أنزل إحدى غرف ذلك املنزل وأحمل ُرزمة 
اجتاه  في  هاربا  وأنطلق  ج��دا،  املتواضعة  ثيابي 
مراكش، وهكذا كان. بالبعد عن مثل ذلك الشر زال 
وحيواناتها  األرض  حشرات  كل  من  اخل��وف  عني 
بلغت  أن  إلى  ِبَها،  ُيستهاُن  ال  قطعت مسافة  حتى 
الطريق املَُعّبد. ومن حسن احلظ أن الكالب الضالة 
عندما  واحل��ج��ر،  بالعصا  العدة  لها  أع��ددت  التي 

صادفتها وجدتها منشغلة عني ببعضها البعض.
بعد ولوج النهار في الليل، كان أول من يعبر تلك 
الطريق هو الشاحنات العمالقة التي حتمل املعادن 
املهربة من اجلبل بحق احلماية الذي يراد به باطل. 
التلويح  ال��زم��ان على  ذل��ك  ف��ي  أح��د يجرؤ  ل��م يكن 
باليد - أوطو سطوب- وخاصة ملثل هذا النوع من 
والشاحنات  واحلافالت  السيارات  النقل..  وسائل 

فال أمل في الركوب إال ملن ميلك الّرياالت.
في  ظلوا  من  بعض  مع  رقية جتلس  الل��ة  كانت 
رعاية دار السي احلسن من الّنساء، وهن »ينّقني« 
انتباهها ص��وت خوخة  أث���ار  م��ن احل��ج��ر.  ال���زرع 
الباب الذي أصبح بال بواب. رفعت رأسها وتوقفت 
نظراتها في اجتاهي وكأنها ال تستبعد هذا القدوم 
املبكر. ومبجرد ما اقتربت منها وقبلت رأسها حتى 
ق��ال��ت: »ك��ان قلبي حاسس أول���دي م��ا غ��دي يشدك 
اليوم غدا  إلى ما جيتي  كنقول  قنت.. وكل صباح 

تبان.. حيث عارفاك قليل الصبر«
قلت ل��وال��دت��ي:»واش ندير أم��ي؟ ه��داك املعلم ما 
عرفوه غير هدوك اللي سماوه املفلعص واملنحوس.. 
بغيتي نبقا ناكل العصا صباح عشية بسبب وبال 

سبب؟«.
والدتي: »ما عرفت آش نقول لك أول��دي.. الرجا 

فالله«.
وأنا  ونهار  ليل  راني  نعتق  باش  »اعطيني  أنا: 

فالطرقان واخلوف واجلوع والعيا«.
نهضت اللة رقية وسرت وراءها إلى املطبخ. 

أفك  ب��دأت  حتى  الثالثة  العطلة  شهور  تنته  لم 
ال��ه��وائ��ي��ة وأح��س��ن إصالحها،  ال���ّدراج���ة  ع��ج��الت 
سواء كانت من نوع ما يعرف ب� - البانطاج - وهو 
عبارة عن قطع دائرية كقروش من الكاوتشو تثقب 
في وسطها وتنظم في سلك معدني لني وتشد عند 
الدراجات  وأيضا  بتحكم،  العجلة  دائ��رة  اكتمالها 
ذلك  تعلمت  املطاط،  من  عجالت  لها  التي  املمتازة 
الذي  »السكليس«  احلنش«  »ام��ب��ارك  املعلم  بفضل 
بيتنا  في  املنزليات  املساعدات  إلح��دى  زوج��ا  ك��ان 
أيام عزه. كان املعلم مبارك يقدر ما سبق من شأننا 
معه، ويظهر كل ذلك في سلوكه معي: عفة، وأجرة 
الذهاب  ف��ي  أرك��ب��ه��ا  ودراج����ة صغيرة  أس��ب��وع��ي��ة، 

صباحا واإلياب مساء. 

الرحلة 4 

يتبع

وتني وزوجته ليودميال يعلنان طالقهما 
بقلـم: حسن الجنديعد مشاهدتهما عرضا للباليه

ع��ن احلق  وال��س��اك��ت  املنكر منكر،  إن��ك��ار  ع��دم  إن 
باملعروف وتنهى  األم��ة  تأمر  لم  وإذ  أخ��رس،  شيطان 
عن املنكر، فقد تودع منها، وفقدت صفتها، وضاعت 
مسؤولية العلماء فيها، ولله األمر من قبل ومن بعد، 

اللهم ألطف.

والنهي  باملعروف  االئتمار  إل��ى  ديننا  وجهنا  لقد 
وأمة  واملسلمني  امل��ؤم��ن��ني  ص��ف��ات  فتلك  امل��ن��ك��ر،  ع��ن 
انهارت  الواجب  ف��إذا لم نقم بهذا  اإلس��ام بخاصة، 
القيم، وماتت الهمم، وسرى البهتان في املجتمع، ولم 

يأمر الناس على دين أو خلق أو مروءة.
د. يوسف الكتاني

إشراقات إالهية

موازين
»فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون«.

صدق الله العظيم )سورة املؤمنون اآلية 103(.
عدد  حيث  من  كبيرا  موازين جناحا  مهرجان  لقي  لقد 

امل��ش��اه��دي��ن ون��وع��ي��ة ال��ع��روض ال��ت��ي ق��دم��ت م��ن طرف 
النجوم العاملية التي شاركت فيه.

ولكي تتصالح جمعية »مغرب الثقافات« املنظمة لهذه 
مع  العاملية  الفنية  التظاهرة 
أن  ي��ج��ب  عليها  ال��غ��اض��ب��ني 

تكون جمعية مواطنة.
وللوصول إلى هذا الهدف 
نسبة  ت��خ��ص��ص  أن  ع��ل��ي��ه��ا 

املهرجان  مداخيل  من  مئوية 
)10 أو %20 مثال( كل سنة لبناء دور الشباب والعجزة ودعم 

اجلمعيات اخليرية في األحياء الهامشية.
وهكذا تساهم هذه اجلمعية في تخفيف معاناة الطبقة احملرومة بعد أن أطربت 

جمهورا غفيرا من املواطنني.

بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس  أعلن 
قناة  وذك���رت  طالقهما  ليودميال  وزوج��ت��ه 
)روسيا اليوم( أن بوتني شاهد مع زوجته 
عرض الباليه »اسميرالدا«، وأعلنا بعد ذلك 
أن  بوتينا،  ليودميال  وقالت  قرارهما.  عن 

ذلك كان »قرارا مشتركًا«.
وكان فالدميير بوتني، وليودميال بوتينا، 
ولديهما   .1983 عام  في  قرانهما  عقدا  قد 
ابنتان هما ماريا )28 عامًا( ويكاترينا )27 

عامًا(.
حتبذ  كانت  بوتينا  ليودميال  أن  يذكر 
على الرغم من منصبها كسيدة أولى البقاء 

بعيدة عن األضواء.

يونس مجاهد ينتخب كبيرا لنواب رئيس 
الفيدرالية الدولية للصحافيني

األستاذ علي بركاش في ذمة اهلل

تهنئة
في  واملقاومة  الوطنية  احلركة  أس��رة  رزئ��ت 
الشيخ  الكرمي   احملسن  الوطني  رجالها  أزه��د 
ع��ل��ي ب��ن ام��ح��م��د ب���رك���اش  ال��ع��ض��و املؤسس 
جلمعية رباط الفتح للتنمية املستدمية والعضو 
العلم  وعضو  املؤسس لهيئة حترير  بجريدة 
جمعية االقتصاديني العرب  الذي وافته املنية 

زوال يوم االثنني 3 يونيو 2013.
»األسبوع«  تتقدم  األليمة  املناسبة  وبهذه   
بأحر التعازي إلى أبناء الفقيد وبناته وجميع 
والسلوان  بالصبر  لهم  داع���ني  عائلته  أف���راد 
وللفقيد باملغفرة والرضوان و»إنا لله وإنا إليه 

راجعون« .

أط�����ف�����أ ال���ص���غ���ي���ر 
شمعته  الغافري  زي��اد 
فرحة  وس����ط  األول������ى 

األهل واألحباب .
املناسبة  وب����ه����ذه 
األب  يتقدم  السعيدة 
ال�����غ�����اف�����ري رض�������وان 
بالتهاني  ربيعة  واألم 
واألماني البنهما زياد.                                                                          

ب لغيا ا في  مي  مر
ب ثيا شبه  عليه 

ب لكتا ا في  قعه  مو
ب ئا لذ ا ني  ة  كشا

ب ا للذ ن  محطتا ه  عينا
ب كتئا ا لنظر  ا ن  تختلسا

ب للكبا ت  يا مشو نحو 
ب مها ن  خا د لها 

. . ب للعا ا يسيل  شمه 
ب ا جلو ا ه  ء فسا ل  ء تسا

ب لكبا ا ت  جبا و ن  أ
ب ا لنو ا ق  حقو من  فقط 

ب لنا ا و جلبهة  ا ب  صحا أ
ب حلجا ا و ء  ا ر ز لو ا لك  كذ و

ب حبا أل ا و ء  قا صد أل ا و
ب نيا أل ا و لب  ملخا ا ي  و ذ و

! ! ب حلسا ا من  لتني  لفا ا و

ذوو احلقوق
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(

الكبير  احلفل  رشيد،  م��والي  األمير  حضر 
ال��ك��ب��ي��ر العلوي  ال��دك��ت��ور ع��ب��د  أق��ام��ه  ال���ذي 
ال��س��اب��ق ورئيس  األوق�����اف  وزي����ر  امل���دغ���ري 
نزهة  الشريفة  وحرمه  القدس،  دعم  صندوق 
ابنته  زف����اف  ال��ط��اه��ري مب��ن��اس��ب��ة  ال��ع��ل��وي 
املصون، فضيلة العلوي املدغري، إلى الشاب 
رجال  من  الكثير  حضره  حفل  بصري،  سعد 
كما  الفكر،  وأقطاب  والدبلوماسيني  الدولة 
رئيس  كيران  بن  اإلل��ه  عبد  األس��ت��اذ  حضره 

احلكومة، وعدد من كبار الضباط.
واألس�����ب�����وع ت���ت���ق���دم ب��ت��ه��ان��ي��ه��ا احل�����ارة 
ل���ل���ع���روس���ني ال���س���ع���ي���دي���ن وإل������ى األس���ت���اذ 
الشريفة  وحرمه  املدغري  العلوي  عبدالكبير 
وإلى  وبناتهما  وأبنائهما  ال��ع��ل��وي،  ن��زه��ة 
الفياللية  مدغرة  وإلى  العائلة،  أف��راد  جميع 

كلها.

مدغرة حتتفل زفاف 
الشريفة املدغرية

أعيد انتخاب رئيس النقابة الوطنية 
للنقابة املغربية، الزميل يونس مجاهد، 
الفيدرالية  رئ��ي��س  ل���ن���واب  ك��ب��ي��را 
 Senior Vice ،الدولية للصحفيني
املؤمتر  ف��ي  وذل���ك   ))President

املنعقد في دبلن، عاصمة إيرلندا، 
 .2013 يونيو   07/06/05 أي��ام: 

وحصل على ثلثي أصوات 
ال��ن��اخ��ب��ني. وق���د نال 
دعم  مجاهد،  يونس 

والعربية  اإلفريقية  املجموعة 
وامل���ت���وس���ط���ي���ة وأم���ري���ك���ا 
الالتينية ونقابات أوروبية 
عدد  إل��ى  باإلضافة  كبرى، 
املجموعة  نقابات  من  ه��ام 

األسيوية.
أع���اد املؤمتر  ذل���ك  وق��ب��ل 
ان��ت��خ��اب ج��ي��م ب��وم��ل��ح��ة من 
البريطانيني،  الصحفيني  نقابة 

رئيسا للفيدرالية.





>  مصطفى العلوي

األخيرة

الصحراء: قتلت أوفقير والدليمي والبصري
فمن ستقتل عدهم؟

الحقيقة
الضائعة

هناك  أنه  يحكون:  الصحراويون 
»جوج  ركب  »الطاح«،  من  بعيد  غير 
على  األطلس،  من  يعني  شلوح«، 
ناگة، وهما غير متعودين على ركوب 
إلى  عليها،  بالركوب  وفرحا  الناگة، 
فبركت  النزول،  لوضعية  وصال  أن 
الشلح  ليسقط  اخللف،  إلى  الناگة 
الراكب في اخللف سقطة كشفت عما 
الشلح  إليه  فالتفت  دراعيته،  حتت 
عليه،  يضحك  األمام،  إلى  اجلالس 
تخاف،  ما  الساقط:  الشلح  له  فقال 
َبْركات،  جوج  عندها  الناگة  راه 
األمام  إلى  ظهرها  الناگة  لتحرك 

ويسقط الراكب األمامي.
الصحراوية،  الناگة  أن  واحلقيقة 

عندها جوج َبْركات.
ناگة  هو  إذن،  املستخلص  الدرس 
الصحراء، تسقط الذين ال يعرفونها 
بني  ما  يعرفون  أوال  ركوبها،  قبل 
ملا  الصحراء..  وتاريخ  الناگة  تاريخ 

فيهما من تكامل وتشابه وعادات.
يلخص املؤلف الصحراوي موالي 
با علي محمد، هذه االزدواجية)...( في 
الصحراويني،  عن  السياسي  املجال 
اخلضراء  املسيرة  قبل  حتى 
عن  ))حدث  فيكتب:  عاما  بسبعني 
وكبيرها  السياسة  زعيم  سياسة 
الذي  حمد،  بن  اخلليل  بن  محمد 
اليسرى،  يده  في  الفرنسيني  جعل 
واملجاهدين في يده اليمنى، وصوره 
الفرنسيون رافعا يده، واحدة ينادي 
بها املجاهدين هلموا، واألخرى يلوح 
بها للفرنسيني: اطمئنوا، ومكث بهذا 
ما يقارب من أربعني سنة إلى أن وافاه 
)موالي   ))1927 سنة  احملتوم  األجل 

با علي. خالفة الشرفاء الرگيبات(.
إدريس  وكان   ،1992 سنة  في 
الصحراء،  مبلف  مكلفا  البصري، 
هو  من  اليوم،  نتساءل  ونحن 
قرأنا  وقد  الصحراء  مبلف  املكلف 
جتري  مفاوضات  أن  األسبوع  هذا 
املعلق  مبشاركة  البوليساريو  مع 
فجمع  اتالتي،  طارق  الصحفي 
البصري في مكتبه بوزارة الداخلية، 
املسؤولني)...(  الصحراويني  كل 
الله«:  »بيد  إلى  بالسؤال  ليتوجه 
الصحراء،  في  دولة  هناك  كانت  هل 
ثم  أبدا.  الله:  بيد  ليجيبه  قبل،  من 
توجه بالسؤال، إلى عمر احلضرمي، 
دولة  هناك  كانت  نعم  فأجابه: 
األدارسة، وحدث هرج ومرج سمع به 
استدعى  الذي  الثاني،  احلسن  امللك 
الدويهي،  رشيد  احلاضرين،  أحد 
مؤسسي  من  كان  أن  له  سبق  الذي 
جبهة التحرير والوحدة مع اجلنرال 
في  جرى  عما  وسأله  الدليمي، 
دار  وما  البصري،  إدريس  اجتماع 

عن موضوع دولة األدارسة.
حقا إن الصحراويني عرب، عندما 
يتعلق األمر بأن تنطبق عليهم مقولة 
يتفقوا..  ال  أن  على  اتفقوا  العرب: 
سيغضبون،  من  فيهم  كان  وإذا 
املجلس  في  حصل  عما  فلنسألهم 
 1981 منذ  الصحراوي  االستشاري 

الرشيد،  ولد  خليهن  يرأسه  والذي 
وكأنه في طول املدة، معمر القذافي، 
أنه  امللكية  اخلطب  في  نسمع  وكنا 
املجلس،  هذا  تشكيل  إعادة  سيتم 
املأدبة  والزالت  شيء،  يحصل  فلم 
ولعلها  على حالها،  الدائمة خلليهن 
احليرة أمام ما يجب القيام به، فماذا 

جرى من اجلانب الصحراوي:
تتناقض  فعل،  ردود  عدة  حصلت 
مع الرغبة امللكية، في تكييف املجلس 

االستشاري الصحراوي.
حزب  أصحاب  ركب  فعندما 
الناگة  على  واملعاصرة،  األصالة 
الصحراوية)...( جتاوز قطب احلزب، 
االستشاري،  املجلس  اختصاصات 
رئاسته:  حتت  الله  بيد  وأسس 
الصحراويني،  املنتخبني  جمعية 
أخ  االستقاللي،  الصحراوي  ليقوم 
حمدي  االستشاري،  املجلس  رئيس 
على  ضدا  وأسس  الرشيد،  ولد 
جمعية  وعلى  االستشاري،  املجلس 
»الساريو«  سماها  جمعية  الله،  بيد 
احلمراء  الساقية  منتخبوا  يعني 
مع  كيران  بن  ليتوجه  الذهب،  وواد 
ويعلنوا  الداخلة  إلى  حزبه  أقطاب 
االنفصاليني،  حملاربة  جاؤوا  أنهم 
املغربية  الدول  أغلب  أن  متناسني 
أتت من الصحراء، ومتناسني أيضا، 

أن التاريخ قد يعيد نفسه.
في  مرة  البصري  إدريس  وصدق 
بقوله:  صرح  عندما  بباريس،  منفاه 
امللك  يطلعون  ال  املسؤولني  »إن 
يجري«،  ما  على  السادس  محمد 
أن  يريد  البصري،  إدريس  وكأن 
اجلنرال  قتلت  الصحراء،  أن  ينسى 
االنفصال،  فيها  قاتل  الذي  الدليمي، 
الذي  أوفقير،  اجلنرال  قتلت  وقبله 
في  ألنه  ال  انتحر،  إنه  يقولون 
ألنه  ولكنه  بالرصاص،  قتل  الواقع 
هاجم  عندما  انتحارية،  بعملية  قام 
بوعده  يوف  فلم  امللكية،  الطائرة 
لهم  قال  عندما  الصحراويني  جتاه 
من طنطان سنة 1971، وقبل انقالبه 
أبناء  يا  ستفرحون  »قريبا  بسنة: 
بيد  ميسك  وهو  قالها  الصحراء«، 

عامله التعارجي.
التي  االزدواجية  أن  الشك  طبعا، 
الصحراء،  من  املسؤولون  تعلمها 
هي التي قتلت الرجل الذي كان مكلفا 
البصري،  إدريس  الصحراء،  مبلف 
املهم  ندري،  ال  معنى؟  أو  حسا، 
»مشرط  عبدا  نفسه  يعتبر  كان  أنه 
احلناك« في باب القصر امللكي، مكلفا 
بإجناح املسيرة اخلضراء، ما إن وجد 
باريس،  إلى  هاربا)...(  الجئا  نفسه 
يبحث عن وثيقة تعريف، حتى أخذ 
ينطق مبا سكن)...(، فقال للصحفية 
))إني  فرنسا:  إذاعة  في  البنا«  »منى 
يعني  الثالث  احلل  فكرة  أستثني 
إما  املستقبل:  إن  الذاتي،  احلكم 
املغرب((  مع  البقاء  وإما  االستقالل، 
من  عاد  وعندما  املنفى،  قبل  وحتى 
هوسنت، حيث أمضى مع زميله عبد 
اخلارجية،  وزير  الفياللي  اللطيف 
وثيقة شبه اعتراف بدولة الصحراء، 
فقد صرح البصري بقوله: ))إذا جنح 
البوليساريو في االستفتاء فسنكون 

أول من يعترف به((.
حتى وزير اخلارجية عبد اللطيف 
الفياللي، الذي عاش أطرافا شاسعة 
في  ألف  الصحراء،  قضية  من 
والعالم  »املغرب  كتابه  حياته  آخر 
احلقيقي  امللف  عن  فسكت  العربي« 

كان  وما  جرى،  وعما  للصحراء 
جزئيات  عن  وحدثنا  عليه،  شاهدا 
حذائه  نزع  على  إرغامه  قبيل،  من 
على  سيدخل  طهران  في  كان  عندما 
اإلمام خامنائي، ولكنه عندما حتدث 
عن  بعمق  ))أتأسف  فقط:  كتب  عنا 
لكن  صعبة،  فترة  يجتاز  املغرب  كون 
انتصارات  هناك  األمم  حياة  في 

وهزائم، أنا مقتنع أنه بالرغم من كل 
احملن، سننتهي بتجاوز كل الصعاب(( 
)املغرب والعالم العربي. عبد اللطيف 

الفياللي(.
إذن  كلمنا  الفياللي،  الدكتور)...( 
فنجان  قرأت  التي  الشوافة،  مبنطق 
أحد التعساء، وقالت له: سنة سوداء 
لها:  فقال  اجتزتها،  التي  هاته 
هذه  سيقع  ماذا  لي  انظري  أرجوك 
ستكون  بالقول:  فسارعته  السنة، 
وقال  هلعه  فازداد  سابقتها،  مثل 
لها: وماذا سيحدث لي في املستقبل، 

على  تعودت  قد  ستكون  أجابته: 
التفسير  وهو  واحملن،  املصائب 
لقول الفياللي عن املغرب ))سننتهي 

بتجاوز كل الصعاب((.
لذلك يصح اعتبار الفياللي، وزيرا 
آخر ممن قتلتهم الصحراء، فرمبا لم 

يحك لنا حقيقتها خوفا منها.
الصحراء  ستقتل  منهم)...(  فمن 

مستقبال.
احلالي  اخلارجية  وزير  تقتل  هل 
انسحب  أن  بعد  الذي  العثماني، 
سنة  اإلفريقية  الوحدة  من  املغرب 
1984، رافع الرأس رافضا أي تنازل 
عن الكرامة املغربية، ها هو العثماني 
يخاطر بعجرفة املغرب، ويذهب إلى 
املؤمتر األخير )مايو 2013( للوحدة 
اإلفريقية ليقف مقهورا في باب قاعة 
من  الصدقة  يطلب  وكأنه  املؤمتر، 
مجلس يتوسطه رئيس البوليساريو 
محمد عبد العزيز، والوزير الرسمي 
انتظار  في  بالباب  واقف  للمغرب 
غير  في  كان  الذي  النهائي  القرار 

صالح املغرب.
تسقط  الزالت  الصحراء،  ناكة 
كلما  واحدا،  واحدا  عليها  الراكبني 
َبْركت، حتى املبعوثني األمميني، رغم 
فإنهم  املتحدة،  األمم  ميثلون  أنهم 

تكردعوا واحدا واحدا.
»االم  إذاعة  في  قال  بيكر،  جيمس 
ب سي« سنة 1997، ))بحتمية احلل 
في  االستفتاء  واستحالة  التوافقي 
 ،2003 سنة  ويعود  الصحراء(( 
بني  الصحراء  اقتسام  عن  ليتحدث 
ها  وأخيرا  والبوليساريو،  املغرب 
هو املبعوث كريستوفر روس يتأرجح 
ميله  مؤخرا  ليكشف  املواقف،  في 
فيعلن  البوليساريو)...(،  ألطروحة 
املغرب للمأل منذ سنة )مايو 2012( 
توقفه عن التعامل مع هذا املبعوث، 

ثم يتراجع املغرب عن موقفه.
ازدواجية الناگة طبعا، ونقول هنا 
شعرا  صحراؤنا،  الصحراء  جميعا، 
ونثرا.. غناء على املسارح وعنادا في 

مواقف األحزاب، ليأتي الرجل املقرب، 
لم  رمبا  مبا  ويصارحنا  الهمة  فؤاد 
الصحراء  وضع  ))إن  نسمعه:  نكن 
املنتظم  يدي  بني  يوجد  اليوم 
يعترف)...(  ال  الذي  الدولي)...( 
فوق  مغربية)...(  سيادة  بوجود 
األرض، لكنه يعترف باملقابل بوجود 
إدارة)...( مغربية للتراب(( )اجلريدة 

األولى. 18/12/2009(.
أزمتها  أب  الصحراء،  ستقتل 
وصانع ملتها، عبد العزيز بوتفليقة، 
الذي سيموت بغصة الصحراء وهو 
حني  قبل،  من   ناگة  يركب  لم  الذي 
بها  توجد  ال  التي  وجدة  في  تربى 
تعامل  أيضا  ولكنه  ناگة  وال  جمال 
صرف  أن  وبعد  الناگة،  بازدواجية 
املاليير من أموال الشعب اجلزائري 
لتحيا  باألزمات،  ميوت  الذي 
واضطر  الصحراوية  اجلمهورية 
للمبعوث  يقول  أن  األخير،  في 
امللك  حل  أقبل  إني  »روس«  األممي 
الصحراء  باقتسام  الثاني،  احلسن 
فاعطوا  وموريطانيا،  املغرب  بني 
أعطاه  الذي  النصف  للصحراويني 

احلسن الثاني ملوريطانيا.
وستقتل  قتلت  الصحراء:  إن  حقا 
بالتناقض  ستقتلهم  هل  الكثيرين، 
في املواقف، أم ستقتلهم مبا قتل به 

الدليمي، وأوفقير والبصري.
أقطاب  من  صحراوي  حكيم 
السيد  مصطفى  البشير  االنفصال، 
للقتل  أخرى  طريقة  عن  يحدثنا 
السياسيني  بعض  ))رمبا  ويقول: 
السم  ويخشون  السم)...(  يخشون 
وفي  احلقيقة  في  ولكن  الدسم،  في 
أعرف  باملغرب،  مررت  الذي  الوقت 
كذلك  تقدر  املغربية  احلكومة  أن 
الناس، وتعرف مع من ممكن الشراكة 
طبعا  تغتال((  رمبا  وبالتالي:  معها، 
املتفهمة  احلكومة  اغتيال  يقصد 
كليب  سامي  حوار  اجلزيرة.  )قناة 

.)2010
لقاء  تفاصيل  مؤخرا،  قرأت 
االحتادية  الصحفية  بني  سري)...( 
املسؤول  مع  الراضي،  بديعة 
بلخادم  العزيز  عبد  اجلزائري، 
تفاؤل  عن  الزائرة)...(  أعربت  حيث 
ولكنه،  اجلزائري  اجلانب  من  كبير 
بدهاء، رمبا لم تفطن إليه الصحفية 
حدود  لها  رسم  حني  االحتادية، 
القادم،  اجلزائري  املغربي  التعاون 
كيران،  بن  حلكومة  ))وانتقاده 
اجلزائري  املغربي  التعاون  مستبعدا 
واخلوجنة)...(  الدين  استعمال  من 
اجلزائر  من  جبهة  تأسيس  مقترحا 
الدينية  األصولية  ملواجهة  واملغرب 
 30 )االحتاد االشتراكي.  املتطرفة(( 

مايو 2013(.
عبد  وكأنه  بلخادم  العزيز  عبد 
بني  بديعة،  بلغ  بوتفليقة،  العزيز 
املغرب  في  يتعامل  لن  أنه  السطور، 
لن  وطبعا  كيران،  بن  حكومة  مع 
حزب  مع  اجلزائر  في  يتعامل 
اإلنقاذ،  جبهة  حزب  اإلسالميني، 
لعلي بن احلاج، الذي أعلن مؤخرا، 

أن الصحراء مغربية.
الزموري،  الفيلسوف  يحكي 
حرب  بعد  أنه  أحرضان،  احملجوبي 
للجيش  األوامر  وصدور  الرمال، 
بعدم الدخول إلى تندوف)...(، صرح 
اجلنرال أوفقير: لقد كسبنا احلرب، 
كسبنا  ))لقد  أحرضان  ويكتب 

احلرب، وخسرنا األرض((.
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اوفقير والدليمي والبصري الذين قتلتهم الصحراء

يحكي الفيلسوف 
الزموري، احملجوبي 

أحرضان، أنه بعد حرب 
الرمال، وصدور األوامر 
للجيش بعدم الدخول 
إلى تندوف)...(، صرح 
اجلنرال أوفقير: لقد 
كسبنا احلرب، ويكتب 
أحرضان ))لقد كسبنا 

احلرب، وخسرنا األرض((.


