
سري
السفير  ي��ط��رد  م����رة  ألول 
امل�����غ�����رب�����ي م������ن ت����ون����س، 
مهينة،  بطريقة  ال��زروال��ي، 
ح����ي����ث أرس��������ل ل�����ه وزي�����ر 
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ون��س��ي وهو 
زوج ابنة الغنوشي، أمرا مبغادرة تونس 
بالقرار.  توصله  م��ن  س��اع��ات  أرب��ع  بعد 
فكان هذا احلادث سببا في إعادة النظر 

في تعديالت السفراء. 
إلى  القاهرة  من  الدكالي  ينقل  لن  فرمبا 
تونس. ولن يعني العلمي في القاهرة. ولن 
السعودية.  في  السالم  عبد  البركة  يعني 
فارغا  بسويسرا  بيرن  منصب  وسيبقي 
السفير  العثماني  ال��وزي��ر  أن ط���رد  بعد 

بريان الذي قلل األدب على وزيره. 

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 

حكيمة خلقي
alousbouea@gmail.com
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باريس.األسبوع

حضر السفيران اجلزائري 
افتتاح  حفل  وال��ت��ون��س��ي 
املغاربي  الكتاب  معرض 
رئيس  ت�����رأس�����ه  ال��������ذي 
العربي،  العالم  مؤسسة 
ج���اك الن����ك، وال����ذي ألقى 
غياب  إلى  فيه  ملح  خطابا 
سفير املغرب، الذي لم يعني 
هذه  مباضي  مذكرا  بعد، 
املؤسسة بأمر من الرئيس 
شيراك، وكيف أن الرئيس 
الفلسطيني عرفات، عندما 
أسر  امل��ؤس��س��ة،  ه��ذه  زار 
بوصف  مستشاروه  إليه 
الفلسطيني  ال�����رف�����ض 
ل���ل���م���ش���روع األوروب���������ي 
الفلسطينية،  ل���ل���دول���ة 
فنطق   Caduque بكلمة
بها عرفات بالعربية وقال 

»كدووك«. 
احلفل الذي حضره وزراء 
ثقافيون  وم����س����ؤول����ون 
ل�����وح�����ظ ف����ي����ه ال���غ���ي���اب 
مفضوح،  بشكل  املغربي 
هيأة  رئيس  تعاطف  رغ��م 
»جورج  املغاربي  الكتاب 
موران« مع املغرب وحرصه 
على تقدمي اخلدمات لكتب 
تلك  من  أكثر  املنطقة  هذه 
التي تقدمها وزارة الثقافة 
املغربية.. 

الغياب الرسمي 
المغربي عن حفل 
الكتاب المغاربي

ضيوف امللك اإلفريقيون ضحكوا علينا ليتحول 
ضحكهم إلى كاء

سال.خاص باألسبوع

ضحك األفارقة على املغاربة حتى 
ذلك  في  عيونهم،  من  الدموع  سالت 
 16 السبت  الصباح احلزين من يوم 
رك��اب طائرة اخلطوط  فبراير، وك��ان 
ق���د اس��ت��ي��ق��ظ��وا كلهم  ال��ف��رن��س��ي��ة، 
في الرابعة صباحا ليكونوا في مطار 
س��ا ع��ل��ى األق���ل ف��ي اخل��ام��س��ة، ألن 
الطائرة ستقلع في اجتاه باريس في 
السادسة والنصف. وستضحكون مع 
الوفد اإلفريقي الذي كان في الضيافة 
بوركينا  م��ن  وزي���ر  ب��رئ��اس��ة  امللكية 
فاسو وأقطاب من جامعتها مع سبعة 
يا حسرة  ج��اؤوا  املديرين الذين  من 
املغربية،  اخل��ب��رة  م��ن  ليستفيدوا 
ليرغموا أمام ما جرى لهم في مطار 
احتجاجية،  وقفة  تنظيم  على  س��ا 
عليها،  كتبوا  الف��ت��ة  خالها  رف��ع��وا 
نحن ض��ي��وف ص��اح��ب اجل��ال��ة، فا 

تهينونا. 
واألجانب  والفرنسيون  املغاربة 
الطائرة، وكان بينهم  اآلخرون ركاب 
الصحفي الوزير السابق عبد احلميد 
عواد، تعرضوا ملا لم يتعرض له أي 
إال في ظروف  رك��اب طائرة من قبل، 
مبنتهى  التفاصيل  واليكم  احل���رب. 
األسبوع  مراسل  كتبها  كما  الصدق 

الذي كان من بني ركاب الطائرة. 
الطائرة التي كان مقررا أن تقلع في 
السادسة والنصف، صباح السبت لم 
موقع  وعلى  في التاسعة،  إال  تقلع 
اإلق�����اع، وب��ع��د وق���ت ط��وي��ل، أعلن 
رب��ان ال��ط��ائ��رة أن ف��ي ال��ط��ائ��رة خلل 
وج��اء من فسر لهم بكل اع��ت��ذار، ان 
على ركاب الدرجة األول��ى، مبا فيهم 

الوفد الرسمي من بوركينا فاسو، أن 
لتتمكن  الطائرة  مؤخر  إلى  يرجعوا 
من اإلقاع.. وتزاحم كل ركاب الطائرة 
في اخللف، وحاولت الطائرة اإلقاع 
فلم تستطع. ثم رجعت إلى املطار في 
متام العاشرة ونصف. ليخبر الركاب 
التقنيني  لقدوم  االنتظار  عليهم  بان 

من باريس. 
وخرج جميع الركاب لقاعة املطار. 
كل هذا وال ماء وال فطور، رغم الفطور 
السادسة  في  عند اإلقاع  مقررا  كان 
عشرة،  ال��ث��ان��ي��ة  واآلن  وال��ن��ص��ف. 
وال ج��دي��د. بعدها ج��اء م��س��ؤول من 
املطار ليقول لهم أن طائرة اخلطوط 
الفرنسية األخرى، ستأتي في الواحدة 
وال��ن��ص��ف، وع��ن��د ع��ودت��ه��ا لباريس 
ستأخذ ستني راكبا من بني املنتظرين. 
أما  والنصف.  الثالثة  ف��ي  وستقلع 
بتذاكر  تعويضهم  فسيتم  ال��ب��اق��ون 
أخرى أليام أخرى. واآلن يجب سحب 
ال��ب��اك��اج م��ن ال��ط��ائ��رة وع��رض��ه على 

اجلمارك )...( إال أن طائرة اير فرانس 
لم  والنصف  ال��واح��دة  ف��ي  املنتظرة 
تصل. وأعلن أن عطب تسرب، منعها 

من اإلقاع من باريس. 
وقتها، الثالثة والنصف بعد الظهر، 
حصلت الفوضى في قاعة مطار سا 
واالعتصامات والصياح، وال أكل وال 
شرب من السادسة صباحا. ليتدخل 
م��ت��ك��ل��م ب���اس���م م���ط���ار س����ا، مبشرا 
ال��ض��ح��اي��ا، ب���ان ط��ائ��رة س��ت��أت��ي في 

السابعة مساء إلنقاذ املوقف. 
ال��س��اب��ع��ة وال��ن��ص��ف، اعتذار  ف��ي 
ال���ط���ائ���رة س��ت��ت��أخ��ر، ألن  آخ�����ر. إن 
الطائرة  أك��ل  حتمل  التي  الشاحنة 
متوقفة بالطريق إلى املطار ألن فيها 
ركاب  ف���إن  أخ���رى  عطب. وبصيغة 
طائرة صباح السبت من سا وصلوا 
إلى مطار شارل دوك��ول بباريس في 
األحد  ص��ب��اح  م���ن  الساعة األولى 
املوالي. وهم يقسمون جميعا بأنهم 

لن ينسوا هذه املغامرة.

الصايل يف باريس 
للتعاقد بشأن 

الفيلم اإلسرائيلي
باريس.األسبوع

ب��اري��س، عشية اخلميس 14  إل��ى  وص��ل 
فبراير، على منت طائرة تابعة للشركة

الفرنسية اير فرانس، نور الدين الصايل 
منذ  امل��غ��رب��ي،  السينمائي  امل��رك��ز  م��دي��ر 
)...(. حيث جتري  عاما  أكثر من عشرين 
مفاوضاته من أجل املوافقة على تصوير 
باملغرب، وهو املشروع  إسرائيلي  فيلم 
ال���ذي أك��دت��ه ج��ري��دة ال��ت��ج��دي��د، التابعة 
للحزب احلاكم في املغرب، )عدد 14 فبراير 

.)2013
مسؤول  سفر  جزئية  النظر عن  وبصرف 
مغربي، مدفوع التذكرة من طرف صندوق 
اخلطوط  عبر  بالسفر  يلزمه  الدولة، مما 
من  ب��دع��وة  مسافرا  ك��ان  وإذا  املغربية، 

جهات أخرى)...(. فانه 
االتصال،  ل��وزي��ر  اإلداري���ة  تبعيته  بحكم 
م��ط��ال��ب ب���احل���ص���ول ع��ل��ى رخ���ص���ة من 
وزي��ره، ليتم االستغراب، عن تناقض بني 
مشروع  ومسار  الوزير،  جريدة  احتجاج 
عليه  احتجت  ال���ذي  اإلسرائيلي  الفيلم 
عدة منظمات حقوقية مطالبة بإقالة املدير 
الصايل)...(. اللهم إال إذا كان نفوذ اللوبي 

أقوى  في املغرب اإلسرائيلي 
وزي����ر م��������ن س���ل���ط���ة 

االت�������ص�������ال 
الذي يعطيه 
ال����ق����ان����ون 
حق تعيني 
مدير آخر.

البديل  ال��ع��ام حل���زب  األم����ني  امل��ع��ت��ص��م  ق���ال مصطفى 
احلضاري واملفرج عنه بعفو ملكي، في رده على اإلتهام 
الذي وجهته له زوجة عبد القادر بليرج احملكوم باإلعدام، 
بكونه عقد صفقة مع الدولة للخروج من السجن،« لو كان 
زوجها خارج السجن ألجبتها جوابا يتحدث عنه العرب 
والعجم.. هذه املرأة إما أنها مفترية أو أنا كذاب، ولعنة 

الله علي إن كنت من الكاذبني«.
وإذا كان املعتصم قد وجد مبررا في عدم إجابة »إمراة 

إليه  القادر بليرج وجه  مكلومة » كما سماها، فإن عبد 
هو األخر عدة إتهامات، أقلها أن كا من املعتصم وزميله 
في حزب األمة تنصا من مسؤوليتهما األخاقية، وقال: 
»خروج املعتصم واملرواني من السجن هو أكبر دليل على 
العفو امللكي جاء ليصحح اخلطأ  أن امللف مفبرك، ألن 
الدفاع عن  القضاء، رمبا هم استطاعاو  فيه  ال��ذي وقع 
بليرج/  ال��ق��ادر  عبد  مع  )ح���وار  م��ن��ا..«  أحسن  أنفسهم 

األسبوع الصحفي عدد 17 يناير 2013(.

املعتصم 
أجاب 

الزوجة ولم 
يجب ليرج

الرباط. األسبوع

في الوقت الذي قررت فيه إدارة املكتب الوطني للنقل توقيف أكثر من 75 سيارة تشتغل عبر ربوع اململكة وتؤمن 
التغطية املباشرة وغير املباشرة للشركة الوطنية لاذاعة والتلفزة، يتزامن هذا التوقيف مع رفض مصالح وزارة 

املالية لصفقة السيارات اجلديدة بعد أن تأخرت املديرية املالية واإلدارية للشركة  في وضع ملف الصفقة داخل 
اآلجال القانونية، كما أن الغاف املالي اخلاص بها وصف ب»املبالغ فيه«.

هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف العاملني وكذلك لدى العديد من املديريات التابعة للشركة 
الوطنية لإلذاعة والتلفزة املغربية، خصوصا أن الفرق التلفزية العاملة مبختلف ربوع اململكة 

ستكون مضطرة إلى التوقف عن العمل في انتظار رفع احلجز عن أسطول السيارات، 
علما أن الصفقة اجلديدة كانت تتضمن سيارات اقتصادية شبيهة بتلك التي 

يستعملها موزعو احلليب واخلبز، في حني تتوفر القناة الثانية 
على أسطول جديد من السيارات الفخمة.

الضرات تسقط تباعا فوق رأس علي الفاسي الفهري
الرباط.األسبوع

أسبوع  ظ����رف  ف���ي   
علي  وج������د  واح�������د 
الفهري  ال���ف���اس���ي 
ياسمينة  زوج 
ب�����ادو، ن��ف��س��ه في 
محرجة  م���واق���ف 
متتالية، بدأت مع 

محاصرته من طرف البرملانيني 
الذين كانوا يسألونه عن سبب 
ال��ع��ج��ز امل���ال���ي ال��ك��ب��ي��ر الذي 
تشهده إدارته والذي حدده هو 
نفسه في 5 مايير درهم دون 
العجز  كيف وصل  يوضح  أن 

إلى هذا الرقم.
م��ه��م��ة ال��ف��اس��ي ال��ف��ه��ري في 
وحدها  ل��ي��س��ت  ال���ك���ه���رب���اء، 

األمور  إن  ب��ل  اإلح���راج  سبب 
القدم  كرة  إلى جامعة  وصلت 
هدده  أن  بعد  ي��رأس��ه��ا،  ال��ت��ي 
اإلحتاد الدولي للعبة بإمكانية 
سحب اإلعتراف بشرعيته، في 
حالة ما لم يعقد اجلمع العام 
للجامعة داخل أجل ال يتعدى 
تاريخ  امل��ق��ب��ل،  أب���ري���ل  ش��ه��ر 

انتهاء واليته الكروية.

توقيف أسطول سيارات القناة األولى عن العمل

قصة الطائرة التي غادرت سال السبت ووصلت باريس يوم األحد

 Librairie والريشة  الصفحة  مكتبة  الطنجوية  املكتبة  تنظم 
Page et Plume حفلة إمضاء مدير األسبوع مصطفى العلوي 

لكتابه صحفي وثاثة ملوك، باللغتني العربية والفرنسية.
وتقع املكتبة في 3 زنقة احلريري بطنجة، على أمل أن تكون 
هذه املناسبة، فرصة الجتماع مدير األسبوع بأصدقائه في طنجة 

وسيكون اإلمضاء في هذه املكتبة يوم السبت 2 مارس 2013.

مصطفى العلوي 
ميضي كتاه طنجة

نور الدين 
الصايل

علي الفاسي 
الفهري
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اإلنفصالية اميناتو تبكي في الخبر الجزائرية بعد 
حكم المحكمة العسكرية

حركة 20 فبراير: ورقة »جوكير« رابحة أم ذكرى للتأبين؟
القرار السياسي

بقلم رداد العقباني

استطاعت احلركة فرض اإلصالح على 
أجندات سياسية ومؤسساتية كثيرة، 
وكسرت الثنائية )أي امللكية واألحزاب( 
كسرت،  كما  فيه.  متحكمة  ظّلت  التي 
وهو األه��م، حاجز اخلوف من املخزن 
املؤسسة  إقحام  فخ  في  السقوط  دون 

امللكية في مربع الصراع.
ملؤسسات  شعاراتها  توجيه  اختيار 
واحلكومة  البرملان  قبيل  م��ن  رسمية 
ورموز،  ن��اف��ذة  مخزنية  وشخصيات 
كان  امللكي،  احمليط  بطانة  م��ن  قريبة 

حكيما.
امللكية  املؤسسة  ن��ظ��رت،  جهتها  م��ن 
الفساد  إلسقاط  الداعية  املطالب  إل��ى 
واالس���ت���ب���داد )ال����ص����ورة( ع��ل��ى أنها 
لقيادة  بحكمة  وت��ص��رف��ت  م��ش��روع��ة، 
ورش اإلص����الح وزم����ام امل���ب���ادرة، بل 
جعلت سقف اإلص��الح يتجاوز مطلب 
 9 خطاب  فكان  السياسية.  األح���زاب 

مارس 2011 وما بعده.. 
م��ج��رد ت��ذك��ي��ر حمل��ط��ات ق��د جت��ع��ل من 
حركة 20 فبراير ورقة »جوكير« رابحة 
بديلة )..( أو االجتاه نحو املجهول في 
حالة عدم تصحيح مسارها على ضوء 

أخطائها االستراتيجية السابقة.
جلأ الشاب الثائر سابقا اسامة اخلليفي 
في صفقة ال غبار عليها الى خيمة  فؤاد 
الهمة والباكوري وأختار الثائر األحمر 
مبسار  ذكرني  طريقا  البلغيتي  رشيد 
االحتادي حميد برادة ليشتغل صحفيا 
ومديرا لبرنامج »نصف ساعة« مبجلة 
شوقي  جنيب  اخ��ت��ار  كما  هسبريس. 
طريقته اخلاصة لالستمرار في النضال 
صورة  سلخ  في  وتخصص  السلمي 

وضاع  املعهودة.  بجرأته  بنكيران 
صوت مسموع بعد وفاة صديق 

ش��ب��اب ح��رك��ة 20 
فبراير االقتصادي 
بنعلي  إدري�������س 
للحركة،  وك����ان   .
انطالقتها  ف����ي 
أص���دق���اء آخ���رون 
الثقيل  العيار  من 
سبلهم  ت���ف���رق���ت 
ب���ع���د خ����ط����اب 9 
م��ارس،أذك��ر منهم 
رج�������ال األع����م����ال 
الشعبي  م��ي��ل��ود 
وك�������رمي ال����ت����ازي 
واملقاوم  بنسعيد 

املتمردين على  ايدر واإلسالميني  ايت 
وسعد  الرميد  مصطفى  حزبهم  ق��رار 
حامي  العلي  وعبد  العثماني  ال��دي��ن 
بجماعة  القيادي  إغفال  دون   . الدين 
احلمداوي  محمد  واالح��س��ان  ال��ع��دل 
والعلماني فؤاد عبد املومني واحلقوقي 
بنعمر واملنسق الداعم للحركة العوني 
وع������ي������اش وال����الئ����ح����ة 
طويلة.. منهم من 
نسحب  ا

م���ن م��ع��رك��ة ال���ش���ارع ألس���ب���اب يطول 
ش��رح��ه��ا وم��ن��ه��م م���ن أص��ب��ح وزي����را 
ينتظر.  الزال  م��ن  ومنهم  مخبرا.  أو 
»الشعب  يرفع شعار  أصبح  وبعضهم 

يريد إسقاط .. املطر« )..(.
ه����ؤالء أش���رف���وا، إل���ى ج��ان��ب آخرين 
نعفيهم من ذكر أسمائهم، على الوالدة 
بنكهة  شعبية  حركة  ألول  القيصرية 
علمانية، باركها بحكمة املغرب، ووقعت 
مصاحله  م��ض��ط��رة  ب��ال��ع��ط��ف  عليها 
وآخرين  واالس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  األم��ن��ي��ة 
ب���درج���ة م��س��ت��ش��ارامل��ل��ك، وأش���رت 
ع��ل��ي��ه��ا م��ض��ط��رة ك���ذل���ك - 
أهميتها  لها  وه��ذه جزئية 
وهذا  وأم��ري��ك��ا.  فرنسا   -
ليس سرا بشهادة اخلليفي 

وممثلي الدولتني.
الطريق  ب�����داي�����ة  ك����ان����ت 
 20 حركة  مسار  لتصحيح 
اختراقها)..(  بعد  فبراير 
وك�����ان خل���ط���اب 9 م���ارس 
تأطيري  م��ف��ع��ول   2011
لبداية افتراق السبل ما بني 
مكوناتها. والنهاية يعرفها 

اجلميع.
احل���رك���ة سوقا  أص��ب��ح��ت 

الرحيل  بعد  بضاعة  ب���دون  مفتوحا 
رموز  لبعض  ترقية  بصيغة  الطوعي 
بعض  أصبحت  وبالتالي  امل��خ��زن)..( 
الواقع وكل  بقوة  الشعارات متجاوزة 
معروفة  شخصيات  رح��ي��ل  ع��ن  ك���الم 
بقربها من مربع القصر امللكي أو حزب 
الباكوري فقد اليوم عمليا مصداقيته. 
مما يفسر االحتقان الذي يسود داخل 

احلركة.
السؤال: هل هي نهاية احلركة وأين هم 
شبابها املطالبون بالتغيير؟. سأجيب 
وهو  »ش���وان���الي«  ق��ال��ه  م��ا  مستعيرا 
يرد على سؤال حول الثورة الفرنسية 
»الوقت مازال مبكرا للجواب« وشباب 
احلركة سيشكلون، في نظر املراقبني، 
مفتاحا  الستمرار عملية اإلصالح أكثر 
من كونهم جيال للتغيير. وسيبقى األمر 
في دائرة االحتجاج حلركة 20 فبراير 
حركة  وه��ي  أم.  وال  أب  لها  ي��ع��رف  ال 
مطلبية وليست عقائدية. وهذا ال يلغي 

االنتماءات.
للذين  فقط  موجهة  اطمئنان  رس��ال��ة 
اليزال لديهم بقية من بصر أو بصيرة 
وضرورة   - ال��وط��ن  يحبون  جعلتهم 
يكرهون شباب  بأكثر مما   - إصالحه 

احلركة.

طنجة.كاظم بوطيب

ارتفعت ح��رارة األس��الك الهاتفية في طنجة منذ مدة، 
ووصلت سخونتها إلى الرباط )..(، والسبب هو ذلك الصراع 
الخفي بين أقطاب مدينة طنجة الذين يتحركون المتالك 
القطعة األرضية التي سبق تخصيصها لمعرض طنجة 

الدولي 2012 )لم تحظى طنجة بشرف استضافته(.
أحد أباطرة العقار بالمدينة أقام هو اآلخر عشاء فاخرا 
في إحدى فيالته )..( حضرته أطياف سياسية مختلفة من 

طنجة ومسؤولين كبار من الرباط.
وكشف أحد الحاضرين في هذا العشاء األسطوري أن 
واحدا من الشخصيات الوازنة في حزب كبير )..( قال وهو 
في حالة غير طبيعية)..(: »هاذ األرض ما تديها غير نتا أ 

السي الحاج خلي الصحافة تكتب آش غادي يوقع«.
وعلى جو الطرب والمرح والمجون ثم اإلتفاق باإلجماع 
ح��ول المستفيد م��ن ه��ذه القطعة األرض��ي��ة وح��ول ثمن 
»التدويرة« المتفق عليه والذي وصل ماليير السنتيمات، 
يقول مصدر الخبر الذي لم يكن بعيدا عن مائدة الكؤوس 

.)..(
وكانت البقعة المذكورة قد أثارت جدال كبيرا، بعد 
إدراجها من طرف رئيس مجلس العمالة عبد الرحيم 
أبرشان، ضمن النقط التي سيصادق عليها المجلس 

في أفق تفويتها.

اجتماعات سرية في 
طنجة من أجل التحضير 

لتفويت بقعة أرضية

إلياس يعترف بممارسة 
التقية في الصالة

ماذا ستكون ردة فعل أولئك املواطنني الذين كان يصلي 
منهم  وي��أخ��د  طنجة،  مدينة  ف��ي  ال��ع��م��اري  غلياس  بهم 
ب��ع��ض امل��ب��ال��غ مقلبل حت��ري��ر رس��ائ��ل إل���ى اب��ن��ائ��ه��م في 
اخلارج عندما يسمعون أن هذا القيادي النافذ في حزب 
ول��م يكن  »تقية«،  ك��ان يصلي بهم  االص��ال��ة وامل��ع��اص��رة، 

بلسانه  ذل��ك  أك��د  ال��ع��م��اري  ف�������ي متدينا. 
حوار سجله مع املوقع اإللكتروني 
هسبيرس. خرجة إلياس العماري 
غير مسبوق  بشكل  رافقتها  التي 
شخصه،  حول  إيجابية  تعليقات 
عندما  ح���رج  م��وق��ع  ف��ي  ستجعله 

العدالة  ف��ي  خصومه  ع��ن  يتحدث 
يتهمهم  ال��ذي��ن  وال��ت��ن��م��ي��ة، 

ب���اس���ت���غ���الل ال����دي����ن في 
السياسة، واحلال أنه كان 
سباقا إلى ذلك، ووصل به 
االم��ر إل��ى درج��ة الصالة 
ميوه  حتى  ال��ل��ه،  بعباد 
البوليس، حسب روايته، 

في نصف ساعة.

الرباط.األسبوع 

أكبر دليل على األزم��ة التي 
تعيشها جبهة البوليساريو، 
مي����ك����ن اس����ت����ن����ت����اج����ه من 
الصحفي  التصريح  خ��الل 
اإلنفصالية  ب��ه  أدل���ت  ال���ذي 
أم��ي��ن��ات��و ح���ي���در، ال���ت���ي ال 
املغربية  بالسيادة  تعترف 
اجلنوبية،  األق��ال��ي��م  ع��ل��ى 
التي  األح��ك��ام  ه��ام��ش  على 
أصدرتها احملكمة العسكرية 
في الرباط، على املتهمني في 

أحداث اكدمي إزيك.
جلريدة  ق���ال���ت  أم���ي���ن���ات���و 
اخلبر اجلزائرية بداية هذا 
األسبوع »إن املجتمع الدولي 
واألمم املتحدة لم ينتبه إلى 
كانت جتري  التي  احملاكمة 

أسمتهم  مل���ن  ال���رب���اط«  ف���ي 
وأعضاء  بارزين  »مناضلني 

املغربية  ال��دول��ة  حت��اوره��م 
أن  قبل  أجهزتها«  مبختلف 

بالقول  ت��ص��ري��ح��ه��ا  ت��خ��ت��م 
»بالنسبة لنا نتوقع األسوأ، 

من الدولة املغربية«.
أميناتو منوذج للصحراويني 
خيرات  م���ن  امل��س��ت��ف��ي��دي��ن 
املغرب دون أن يكون لهم أي 
والء للوطن، فهي متلك جواز 
سفر مغربي وتقيم في مدينة 
العيون رفقة طفليها، وسبق 
تعويض  من  االستفادة  لها 
واملصاحلة  اإلنصاف  هيئة 
الراحل  يرأسها  ك��ان  ال��ت��ي 
إدريس بنزكري في إطار جبر 
الضرر الفردي، وبلغت قيمة 
التعويض الذي حصلت عليه 
48 مليون سنتيم، كما سبق 
لها أن كانت موظفة بالهيئة 
املذكورة وكانت تتلقى راتبا 

شهريا عن عملها .

مسؤول سكران: »هاذ األرض ما 
تديها غير نتا أ السي الحاج«

»الرواح« يصيب بن كيران 
لم تستثن 

موجة 
البرد التي 

يشهدها 
املغرب 

حتى رئيس 
احلكومة 

عبد اإلله 
بنكيران 

والذي يبدو 
في الصورة 
قد أصابه 

»الرواح«.
إلياس 
العمري

أميناتو حيدر رفقة ابنة كينيدي املنحازة إلى البوليساريو

آخر اجتماع ملجلس مدينة طنجة



عد جناحه  مبهرجان اليهود..
 ن كيران مؤهل لكتاة خطاب العرش

البيضاء.األسبوع

الذي يقرأ الرسالة امللكية، مبناسبة 
افتتاح السيناكوغ اليهودية بفاس، 
سيكتشف أن أسلوب الرسالة، شيء 
جديد، بالنسبة لثقافة املخزن. وطرق 
واخلطب  ال���ع���رش  حترير خطب 
أن  ذلك  امللكية.  والرسائل  الرسمية 
التقليد املخزني، منذ القدم، يقضي 
بأن قارئ الرسالة أو اخلطاب امللكي، 
هو نفسه الذي يكتب ذلك اخلطاب، 
أو تلك الرسالة. وبصيغة أخرى فإن 
كاتب الرسالة امللكية، إلى سيناكوغ 
بن  الرئيس  هو  الفاسيني«  »ص��اة 
إلى  يطمئن  ما  وه��و  نفسه.  كيران 
أن الرئيس بن كيران، اجتاز مرحلة 
اخلطب«  حترير  في  األدب  »منتهى 
واس��ت��وع��ب ال��ع��ق��ي��دة ال��ف��ك��ري��ة في 
االستشباع بالطرق املخزنية، بل ان 
اإلساميني  حكومة  رئيس  أسلوب 
أحيى  الفاسيني،  ص��اة  معبد  ف��ي 
أمجاد العقيدة املخزنية، منذ بداية 
أزمنة  م���ن  ان��ط��اق��ا  تضعضعها، 
املرحوم  ال��ق��ط��ب  أم���ج���اده���ا، أي���ام 
األس���ت���اذ ام��ح��م��د ب��اح��ن��ي��ن��ي، الذي 
اخلامس  محمد  امل��ل��ك��ني  أي���ام  ك���ان 
اخلطب  ك��ات��ب  واحلسن الثاني، 
خطاب  باستثناء  وملقيها،  امللكية 
تخليده،  ف��ي  ال���ذي تسهم  ال��ع��رش، 
لذلك  بها،  مكتوب  ه��و  التي  اللغة 
يكتبه  ال���ذي  امل��ل��ك، اخل��ط��اب  يلقي 
وزير الدولة، الذي هو مبثابة الوزير 
البال،  األول، اخلطاب وهو مطمئن 
اطمئنان امللك محمد السادس، وهو 
 .)...( في اإلمارات  رمب��ا  سفره،  في 
إلى اخلطاب الذي كتبه وألقاه نيابة 

ع��ن��ه، اخل���دمي األرض�����ى، ع��ب��د اإلله 
عباراته  تنطق  وال���ذي  ك��ي��ران،  ب��ن 
املغرب،  يهود  يطمئن  مبا  وثناياه، 
بأنهم لم يكونوا، كما لن يكونوا أكثر 
ف��ي عهد  اط��م��ئ��ن��ان��ا مم��ا ه��م عليه 
ال���س���ادس، وحكومة  م��ح��م��د  امل��ل��ك 
لدى  مندوبه  يرأسها  إس��ام��ي��ة)...( 
ك��ي��ران. وإذا  ب��ن  اإلل��ه  حفلهم، عبد 
حفات  خطب  ف��إن  التفسير،  أردمت 
مثل هذه في أيام احلسن الثاني كان 
ي��ك��ت��ب��ه��ا)...( وي��ق��راه��ا أم���ا رئيس 

هيأتهم، سيرج بردوكو، الذي عندما 
جنح مرة في إلقاء الرسالة امللكية، 
عينه احلسن الثاني وزيرا، كما كان 
ما  كثيرا  أزوالي  أن���دري  املستشار 
يلقي اخلطب امللكية في اجتاه يهود 

املغرب. 
املهمة اجلديدة  النظر عن  وبصرف 
ل��ل��رئ��ي��س ب��ن ك���ي���ران، ف���إن جناحه 
صاة  في  »اليهود  ل��دى  مهمته  في 
مبهام  للقيام  تؤهله   )...( الفاسيني 
لكتابة خطاب  صعبة أخرى، ورمبا 

تتصوروا  ال  ألنكم  ال��ق��ادم،  العرش 
أن امللك يجلس األيام والليالي وهو 
يكتب خطاب العرش، بل يسند ذلك 
إلى رجل ثقة يفهمه ويفهم أسلوبه 
وطريقة حكمه، وهو ما جنح فيه عبد 
اإلله في فاس، مؤخرا وقد ينجح فيه 
)...( مستقبا. وكم هي  تواركة  في 
بليغة، أمنية بائع السجائر الفاسى 
الرئيس  اعترض  وال��ذي  بالديطاي 
بن كيران، وهو خارج من املاح )...(. 

ليقول له: الله ينصرك عليهم.

بن كيران أثناء مشاركته في افتتاح السيناكوغ اليهودية بفاس. ويظهر في الصورة أيضا 
أزوالي و السفير األمريكي بالرباط وزوجته

حسن عاريف برملاني مدينة عني العودة 
أو »ستراوس كان« كما يحب أن يسمي 
القضاء  أم���ام  م��ج��ددا  سيمثل  نفسه، 
بعدما طعنت النيابة العامة في احلكم 
القاضي ببراءة هذا األخير )احلكم الذي 

تتم متابعة  أن  صدر مؤخرا(، وينتظر 
كل من حسن عريف ومليكة السليماني 
موظفة وزارة االوق��اف التي سبق وأن 
اتهمته باغتصابها، بتهمة الفساد، غير 
استبعدت  امللف  من  قريبة  مصادر  أن 

ل��ك��ون��ه، س��ب��ق وأن ح��ص��ل على  ذل���ك 
زوجته،  ل��دن  من  املتابعة  بعدم  تنازل 
ه��ذه احل��ال��ة ستسقط عنه تهمة  وف��ي 
اخليانة الزوجية، كأحد السيناريوهات 

املتوقعة.

»ستراوس كان« املغري لن 
يتاع تهمة الفساد
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ما خفي

الفرنسية  ل��وم��ون��د  ج��ري��دة  تستعد   
الفرنسية  »املمتلكات  خط  على  للدخول 
أن  ينتظر  حيث  امل��غ��رب«،  ف��ي  املنهوبة 
تنشر ملفا خاصا عن املوضوع بالتزامن 
مع الزيارة املرتقبة لهوالند إلى الرباط، 
للموضوع  تطرقت  قد  األس��ب��وع  وكانت 
ليتم   )728 )ع��دد  املاضي  اخلميس  يوم 
زعيمي  امل���وال���ي  ال��س��ب��ت  ليلة  اع��ت��ق��ال 

الشبكة بالبيضاء أحدهما طبيب.

باستضافة  اإلت��ص��ال  وزارة  تكلفت   
خال  العرب  الصحافيني  من  مجموعة 
»واكلني شاربني«، من  األسبوع املاضي، 
أجل الترويج ملنجزات املغرب في بلدانهم، 
وه��ي إح��دى ال��ع��ادات التي أع���ادت إلى 
األذهان أسلوب إشتغال وزارة الداخلية 

واإلعام أيام الراحل إدريس البصري.

 مباشرة بعد دخولها في صفقة القتناء 
قمر اصطناعي من أجل التجسس على 
اجلزائر  اجل��وار، وضعت  ودول  املغرب 
ك��ل احل��س��اب��ات امل��ال��ي��ة ل��أج��ان��ب حتت 
أقطاب  يتهافت  ل��ذل��ك  نتيجة  امل��راق��ب��ة، 
إقتصاديون مغاربة على سحب ثرواتهم 
إجراء  ألي  اجل��ي��ران، حتسبا  أبناك  من 
التجسسية  احلملة  هذه  في  يطالهم  قد 
التي شرعت فيها اجلزائر مببرر محاربة 

تبييض األموال.

 ردد بعض أقطاب الريف الذين شاركوا 
في »خمسينية عبد الكرمي اخلطابي« التي 
منتصف  هولندا  ف��ي  لها  التحضير  مت 
اجلمهورية  ن��ش��ي��د  اجل������اري،  ال��ش��ه��ر 
واستغل   ،)..( الريفية  األع���ام  ورف��ع��وا 
قضية  لتحريك  املناسبة  نفس  بعضهم 
شعو،  سعيد  الهارب  املغربي  البرملاني 
للمخدرات،  دولية  شبكة  بتزعم  واملتهم 
والذي يوجد هو اآلخر في نفس الدولة 

منذ هروبه سنة 2010.

حزب  ال��ت��ي شهدها  »ال��وزي��ع��ة«  بعد   
انفرد خيرات  اإلشتراكي، حيث  اإلحتاد 
أحمد  وب��س��ط  احل����زب،  ج��ري��دة  مبلكية 
الزايدي سيطرته على الفريق البرملاني، 
املكتب  على  لشكر  أنصار  هيمنة  مقابل 
أيديهم  االستقاليون  يضع  السياسي، 
على قلوبهم وهم يسمعون األخبار التي 
تقول أن منعشني عقاريني وأرباب شركات 
في  العلم  جريدة  مقر  لشراء  يتحركون 
شارع احلسن الثاني، ومقر احلزب وسط 

العاصمة.

 وق��ع��ت ش��رك��ة س��ام��ي��ر م��ع مجموعة 
Paribas BNP، على اتفاق لتجديد خط 

متويل بقيمة 180 مليون دوالر أمريكي 
بشروط تفضيلية، يوجه أساسا لضمان 
متويل واردات الشركة من البترول اخلام 

ومواد أولية أخرى.
تنويع مصادر  إلى  االتفاق  هذا  ويهدف 
من  حاجياتها  وت��أم��ني  الشركة  مت��وي��ل 

اإلمدادات في أحسن الظروف.

للمطالبة  الوطنية  اللجنة  أص���درت   
باغا  واجل���زر،  ومليلية  سبتة  بتحرير 
فيه  تستنكر  اجل���اري،  فبراير   14 ي��وم 
السياسية«  النخبة  وجت��اه��ل  »ص��م��ت 
إلى حترير  الرامية  اللجنة  عن نضاالت 
باستثناء  املغتصبة،  املغربية  األراض��ي 
احلزب الليبرالي الذي أعلنت اللجنة عن 
التحاقها به، نظرا للمقاربة التي جتمعها 
ب��احل��زب »م���ن أج���ل إي��ج��اد ح��ل جذري 

لإلشكالية االستعمارية«.

التطرف  قمة  األمازيغية  احلركات  مطالب  بعض  بلغت 
النشطاء  عندما طالب بعض  امل��اض��ي،  األس��ب��وع  خ��ال 
باعتماد نسخة من القرآن الكرمي مكتوبة بحروف تفيناغ 

في املساجد املغربية )أنظر املقتطف رفقته(.
قرأن مكتوب بهذه احلروف رمبا لن يقراه حتى االمازيغيون 
إن  قالوا  »الفيسبوكيني«  النشطاء  بعض  لكن  انفسهم، 
املصحف،  ه��ذا  طبع  رفضت  ال��س��ادس  محمد  مؤسسة 
مع العلم أنها هي املؤسسة املكلفة بطبع القرآن باللغة 
األمازيغية،  للغة  الكراهية  هذه  ملاذا  وتساءلو  العربية، 
رمبا غاب على كثير منهم أن القطب األمازيغي، املختار 

السوسي كان يكتب األمازيغية بحروف عربية.

القرآن األمازيغي املمنوع 
عد النزيف .. جاءت مرحلة عودة الروحفي املغرب

البيضاء.كريم إدبهي

عدة  والسياحي  العقاري  الصندوق  ع��رف 
محطات حاسمة في تاريخه إلى أن ارتطم 
التدبيرية  والتراكمات  االختاالت  بصخرة 
امل��ج��ل��س األعلى  ت��ق��ري��ر  ك��ش��ف عنها  ال��ت��ي 
للحسابات برسم عام 2009 حيث أن قضاة 
احملاكم املالية وضعوا األصبع على مكامن 
ال��ذي تسبب في نزيف حاد  الغائر  اجل��رح 
ملؤسسة  التابع  املراقبة  مبجلس  دف��ع  مما 
القرض العقاري والسياحي في نفس السنة 
إلى إعفاء الرئيس املدير العام خالد عليوة 

في اجتاه البحث عن سبل جديدة إلخراج 
ال���ص���ن���دوق م���ن م��ت��اه��ة اإلف����اس 

وإعادة قطاره إلى السكة بعد أن 
زاغ عنها بشكل مشهود ووسط 

ضجة إعامية مدوية.
وقد حالف النجاح هذه املهمة 
رحو  أحمد  إل��ى  أس��ن��دت  التي 
اجلديد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئيس 
للصندوق العقاري والسياحي 
ك��ان من ضمن أسبقياته  ال��ذي 

تطبيع وضع املؤسسة بصفتها 
م��ؤس��س��ة ب��ن��ك��ي��ة م��ك��ت��م��ل��ة لكل 

عليها  املتعارف  امل��واص��ف��ات 
املجال  ه����ذا  ف���ي 

كأول بنك 
مغربي 

في  وك��ذا  والسياحة  العقار  في  متخصص 
ال��ق��روض فضا عن  إي���داع األم���وال ومنح 

باقي اخلدمات البنكية األخرى.
وقد عمل أحمد رحو على أن تستعيد مؤسسة 
تذبذبت  ال��ت��ي  األول���ى  هويتها  ال��ص��ن��دوق 
م��ا ب��ني ال��ص��ع��ود وال��ه��ب��وط م��ن��ذ تأسيس 
الصندوق عام 1920 ليحرز في بداية سنة 
2013 على ك��اف��ة م��ق��وم��ات امل��ص��داق��ي��ة من 

خال األرق��ام التي مت اإلع��ان عنها مؤخرا 
أعطت  التطهير  عملية  أن  عن  كشفت  حني 
ثمارها وأن صفحة املاضي قد طويت نهائيا 
تنعكس  ج��دي��دة  ديناميكية  محلها  وحلت 
إيجابا على ما أجنز حلد اآلن من أهداف 
ما  للفترة  االستراتيجية  اخلطة 
وقد متكن  و2014،   2010 بني 
من  ذل��ك  على  بناء  الصندوق 
ترشيد نفقات التسيير والرفع 
التجاري  ال��دخ��ل  ق��ي��م��ة  م��ن 
واملالي ومستوى احلسابات 
االجتماعية، كما أن املعامات 
البنكية حققت منوا ملحوظا 
سواء على مستوى اإليداع أو 
القروض  نشاط  مستوى  على 
واإلن����ع����اش ال���ع���ق���اري، وه����و ما 
جعل الصندوق يلج أبواب األرباح 
في  دق  أن  بعد  الواسع  بابه  من 
أبواب  على  القريب  املاضي 

اإلفاس.

تحت

 األضواء

الصندوق العقاري والسياحي

مقتطف من النسخة األمازيغية للقرآن الكرمي

أحمد رحو
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تناقضات عامل الرشيدية في قضية احلزب العمالي 
الرشيدية.األسبوع

ينتظر أن تأخد محاكمة برلماني حزب العمل، المهدي 
العلوي، والذي يشغل أيضا منصب رئيس جماعة 
ملعب بإقليم الراشيدية تطورات مثيرة، بعدما قرر 
الوكيل العام لدى محكمة اإلسثئناف إحضار المعني 

باألمر بالقوة.
وإذا كان عبد الكريم بنعتيق قد بادر في وقت سابق 
إلى التنديد بقرار محاكمة هذا البرلماني بناءا على 
قرار إحالة وقعه خصمه السياسي في نفس المدينة 
الحبيب الشوباني، وزير العالقات مع البرلماني، 
فإن حيثيات الملف ينتظر أن تكشف بعد التفاصيل 

)..(، سيثيرها دفاع ال������غ������ي������ر  المعروفة 
ال��ح��زب ال��ع��م��ال��ي، في 
المحاكمة التي يجري 
لها  ال���ت���ح���ض���ي���ر 

قريبا.
وكان وكيل الملك 
على  ح���ري���ص���ا 
المتهم  إح��ض��ار 
ب��ال��م��ش��ارك��ة في 
قائمة  بناية  هدم 
بالقوة،  )ك��ش��ك( 
ذل����ك  أن  غ����ي����ر 

منطوق  م���ع  ي��ت��ع��ارض 
التي  الجنائية  المساطر 
المسطرة  إع��م��ال  تفترض 
اإلحضار،  ب��دل  الغيابية 
حسب المذكرة التي 
رف��������ع��������ه��������ا 

ال�����م�����ح�����ام�����ي 
فيها  يصف  والتي  العدل،  وزير  إلى  حاجي«  »الحبيب 
المحاكمة بكونها »أغرب محاكمة في التاريخ«، ويتحدث 

فيها عن مجموعة من المساطر التي تم خرقها.
القضية التي يتابع فيها البرلماني المذكور، تتلخص في 
المشاركة في هدم كشك سبق أن رخص ببنائه ألحدى 
الفاعالت الجمعويات، غير أن المحكمة لم تأخد إلى غاية 
اليوم عنصر مشاركة السلطة المحلية في الهدم بعين 
رسائل  بشأنها  تتناقض  التي  الجزئية  وهي  اإلعتبار، 

ع��ام��ل إق��ل��ي��م ال��راش��ي��دي��ة إل���ى وك��ي��ل ال��م��ل��ك )أنظر 
المقتطفات(.

الرباط.األسبوع

يوم  مساء  اجلبالي  حمادي  احلكومة  رئيس  حزم 
إقامة  مقر  إل��ى  وت��وج��ه  امل��اض��ي حقائبه،  اإلث��ن��ن 
الرئيس التونسي منصف املرزوقي ليخبره بفشله 
مهمته  وكانت  »تقنوقراطية«،  حكومة  تشكيل  في 
املعارض  إغتيال  بعد  كبيرة  بنسبة  تعقدت  قد  قد 

اليساري »شكري بلعيد« مؤخرا.
وقبل أن يلتقي املرزوقي، قام اجلبالي الذي ينتمي 
إلى حزب النهضة اإلسالمي بتوديع مجلس الوزراء 
وطلب منهم تصريف الشؤون اليومية،  و لم ينبس 
بكلمة -استقالة- لكن اجلميع فهم انه سيستقيل، 

حسب ما اعلنته وكالة األنباء الفرنسية.
15 حزبا شاركت في امل��ش��اورات لكن الهوة بينها 
كبيرة، واخلالف حول وزارات السيادة التي يتردد 
حزب  وغليان  عنها،  التخلي  ف��ي  النهضة  ح��زب 
عوامل  كلها  املرزوقي،  منصف  التونسي  الرئيس 
جعلت تونس تطرق من جديد أبواب املجهول، وقد 
يكون ذلك مجرد بداية لسقوط األحزاب اإلسالمية، 
كما حصل مع مسلسل الدكتاتورين، الذي بدأ هو 

االخر من تونس.

اجلبالي يستقيل.. هل هي داية 
سقوط احلكومات اإلسالمية

لباسه  يستلهم  الوفا 
القدافي من 

استطاع محمد حدث
الوفا وزير 

التربية الوطنية 
أن ينتزع مؤخرا 

ابتسامة عدد 
كبير من النواب 
البرملانين ومن 

بعض زمالئه في 
احلزب، بعدما قرر 

دخول البرملان وهو 
يرتدي سلهاما 

ذو لون بني، ولم 
ينتبه الوفا إلى أن 

بعض الساخرين 
من لباسه )..(، 

تذكروا ذلك 
السلهام الذي كان 
يرتديه الدكتاتور 

الراحل معمر 
القدافي ويحضر به 

اللقاءات الرسمية.
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للبوليساريو  مناصرين  ش��ب��اب  ع��دة  ط��ال��ب   
قيادة اجلبهة مبقاطعة املفاوضات غير الرسمية املقرر 
امل��غ��رب حت��ت إش���راف األمم املتحدة،  م��ع  إج��رائ��ه��ا 
معتبرين الرجوع للكفاع املسلح الطريق الوحيد حلل 
لدن  من  الصادرة  األحكام  على  فعل  ك��ردة  املشكل، 
إزيك،  اك��دمي  معتقلي  ملف  ف��ي  العسكرية  احملكمة 
الذين توجد منازل عائالتهم حتت املراقبة االمنية منذ 

صدور االحكام.

 ترأس األمني العام حلزب الوسط االجتماعي 
بقاعة  امل���رأة  ملنظمة  الثالث  الوطني  امل��ؤمت��ر  أش��غ��ال 
املؤمتر  هذا  السمارة،  كلميم  جهة  ملجلس  امل��داوالت 
التي  طبعته اإلرجتالية وجتلى ذلك من خالل املنصة 
أنه  نسي  الذي  األعضاء  وأحد  العام،  األمني  شغلها 
االتهامات  م��ن  مجموعة  مطلقا  رسمية  منصة  ف��ي 
اتهمها  الفقرات حيث  تربط بني  فقط  كانت  فتاة  على 
لعقد  كلميم  مدينة  اختيار  املتدخلني..  بعض  باقصاء 
لقاءات سياسية رغم سيطرة اإلحتاد اإلشتراكي على 
صائبة،  تكن  لم  سياسية  حسابات  أملته  مجالسها، 
وكان شبه فارغ وبارد ورغم أن األمني العام، وبعض 

األخ����وات ح��اول��وا ج��اه��دي��ن االرت���ق���اء ب��ال��ن��ق��اش إلى 
مستويات عليا لكن الله غالب.

 انتخب ابراهيم الضعيف كاتبا إقليما حلزب 
العدالة والتنمية بالعيون الساقية احلمراء، وذلك خالل 
شعار«الحياة  حتت  املنعقد  الرابع  االقليمي  املؤمتر 
األخير  األحد  يوم  وتوافق«  بدون مصداقية  سياسية 
بدارالثقافة، وعلى الرغم من أن املؤمتر كان احلضور 
فان  للحزب  التنظيمية  املسطرة  بسبب  متواضعا  فيه 
مل��ني دي���دة والنائب  ال��ك��ات��ب اجل��ه��وي محمد  ك��ل م��ن 
البرملاني محمد سالم لبيهي حاوال أن يرسال اشارات 
لقواعد احلزب بأن دوام احلال من احملال، أي تغيير 
الطاقات واألطر أصبح تقليدا سياسيا بقواعد حزب 
العدالة والتنمية، وصادق املؤمتر على الئحة أعضاء 
الشتوكي،  من: محمد سالم  املكونة  اإلقليمية  الكتابة 
احلجة الركيبي، مونى الديد، محمد بن جعفر، موالي 

ابراهيم اريفي، ومحمد سالم عبد ربو..

العدد  ال����ى  »ال����ب����ارب����اد«  دول�����ة  ان���ض���اف���ت    
باجلمهورية  اع��ت��راف��ه��ا  س��ح��ب��ت  ال��ت��ي  ال�����دول  م���ن 

دولة،   32 ال��ى  ال��ع��دد  ليصل  الوهمية  ال��ص��ح��راوي��ة 
س��ح��ب��ت اع��ت��راف��ه��ا ب��اجل��م��ه��وري��ة ال��وه��م��ي��ة م��ن��ذ عام 
من  انسحابه   أعلن  أن  للمغرب  سبق  وق��د   ،2000
اخلطأ  بعد   1982 منذعام  االفريقية  الوحدة  منظمة 
كيان  عضوية  بقبول  اإلفريقية  املنظمة  ارتكبته  الذي 
ألبانيا هي آخر دولة في أوروبا  وهمي، وكانت دولة 
قد سحبت  املزعومة  الصحراوية  باجلمهورية  تعترف 

اعترافها منذ عام 2004.

التي  االنسانية  امل��س��اع��دات  م��وض��وع  شكل   
حت��ول��ه��ا ج��ب��ه��ة ال��ب��ول��ي��س��اري��و ال���ى ب��ض��اع��ة مربحة 
أرخت بضاللها على جتارة موريتانيا وشمال مالي، 
االشتراكي  البرملاني  النائب  جعل  ال��ذي  األم��ر  وه��و 
يوجه  ب��اري��ن��و«  »ج��ي��ل  األوروب����ي  بالبرملان  الفرنسي 
املساعدة  حول  األوربية  املفوضية  إلى  كتابيا  سؤاال 
 ،1993 م��ن��ذ  امل��ف��وض��ي��ة،  متنحها  ال��ت��ي  االن��س��ان��ي��ة 
إذا  عّما  بارينو  وتساءل  ت��ن��دوف..  مخيمات  لساكنة 
الالزمة  التدابير  كل  تأخذ  األوروبية  املفوضية  كانت 
ل��ل��ت��أك��د م��ن أن ه���ذه امل��س��اع��دة ت��ص��ل ب��ش��ك��ل جيد 
من  الكثير  ب��أن  بارينو  رسالة  وكشفت  ملستحقيها٬ 

إلى  تشير  اإلعالمية  فيها  مبا  والتحقيقات  االبحاث 
تورط قيادة البوليساريو في كسب املال على حساب 
احملتجزين في املخيمات، وهو ماجعله يطالب باتخاذ 

عقوبات ضد البوليساريو.

   اجتمع الوالي مدير املالية احمللية باملديرية 
رئيس  مع  الداخلية  بوزارة  احمللية  للجماعات  العامة 
بلدية كلميم عبدالوهاب بالفقيه بخصوص تتبع وتنفيذ 
برنامج التنمية احلضرية ملدينة كلميم 2015/2010، 
واملجالس  اجلنوب  وكالة  اجن��ازه  في  تساهم  وال��ذي 
املنتخبة، وهو البرنامج الذي استطاع أن مينح ملدينة 
وقد  جديدا،  وجماليا  معماريا  بعدا  الصحراء  ب��اب 
اجلارية  السرية  بالترتيبات  عالقة  اللقاء  لهذا  يكون 
اجلنوبية  لالقاليم  وشيكة  ملكية  ل��زي��ارة  اس��ت��ع��دادا 
امللك  خاللها  أعطى  التي  كلميم  مدينة  من  ستنطلق 
م��ح��م��د ال���س���ادس ان��ط��الق��ة م��ج��م��وع��ة م��ن األوراش 
مبشروع  مكلف  للدراسات  مكتب  ويعكف  الكبرى، 
اجناز  في  اإلس��راع  على  اجلماعية  االدارة  عصرنة 
من  اإلدارة  تقريب  في  ستساهم  التي  الدراسة  هذه 

املواطنني من خالل العديد من اإلجراءات املبسطة.

حاضر  ال��م��غ��رب��ي  اإلس���ث���ن���اء 
دائما. لم تندلع فضيحة لحوم 
ال��خ��ي��ل ك��م��ا ان��دل��ع��ت مؤخرا 
ول��ك��ن مصالح  ف��رن��س��ا،  ف���ي 
الوطني  ل��ل��م��ك��ت��ب  ت���اب���ع���ة 
للمنتجات  الصحية  للسالمة 
الغذائية، قامت بحملة سرية 
المغربية  المدن  مختلف  في 
كميات  خاللها  م��ن  ح��ج��زت 
بمختلف  بمختلف  ك��ب��ي��رة 
المدن المغربية من منتجات 
الفرنسية  التجارية  العالمة 

بالخصوص  وت��ه��م  ”فيندوس“، 
و“الزان  ”بارمونتيي“،  ال��م��ف��روم  ال��ل��ح��م  وج��ب��ة 

بولونيز“، وذلك كإجراء احترازي..
ويعزى تحرك السلطات المغربية إلى محاولة تطويق 

التي  ال��ف��ض��ي��ح��ة 
انفجرت في فرنسا 
وهزت فرنسا وبلدانا 
أوروبية أخرى، بعد 
تحقيق  ك���ش���ف  أن 
ص���ح���ف���ي ع����ن غش 
وت��دل��ي��س ق��ام��ت به 
الشركة المذكورة في 
منتجاتها، حيث قامت 
بترويج لحوم الخيل 
يفترض  منتجات  في 
الزبون أنها لحوم بقر، 
الحكومة  وح���م���ل���ت 

الشركة  ه��ذه  مسؤولية تصنيع هذه الفرنسية 
المنتجات بعد استيرادها لحوالي ثالث مائة طن من 

لحم الخيل من رومانيا.

املغارة اكلوا حقهم من 
حلوم اخليل األروية

رئيس احلكومة املؤقتة في تونس حمادي اجلبالي

 عبد الكرمي
بنعتيق

تعليق: مقتطفات من مراسلتين صادرتين عن عمالة الراشيدية بتاريخ 15 

فبراير 2012 والثانية بتاريخ 16 مايو 2012 موقعتان من طرف العامل لكن 

واحدة تتحد عن الهدم بعلم السلطة المحلية واألخرى تقول عدم احترام 
المساطر القانونية. 
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من القلب

»هذا الرجل يسجد لغير اهلل؟؟..«

توالت أفالم شركة ماجدة حتى أنتجت فيلما 
عاطفيا كبيرا حمل نفس عنوان قصته األصلية 
وهو فيلم :«أين عمري« عن قصة للكاتب العربي 
الكبير إحسان عبد القدوس. ونجح الفيلم نجاحا 
جماهيريا وفنيا ساحقا. فقامت قيامة إحسان 
عبد القدوس وانطلق يطالب ماجدة بمبلغ كبير 
قال للجميع بأنه بقية أتعابه التي لم تؤدها له 
ماجدة مقابل استخدامها لقصته. واندلعت حرب 
صحفية بين الكاتب الكبير والنجمة المنتجة. 
اتهامات  لآلخر  يوجه  منهما  واح��د  كل  فصار 
ردت  أعمدتها. وهكذا  على  الصحافة  استغلتها 
بهضم  اتهمها  عندما  القدوس  عبد  على  ماجدة 
حقوقه المادية قائلة: »إن هذا الرجل يسجد لغير الله« كناية عن كونه شاذا 
جنسيا...فتضاعف وتيرة الحرب بينهما. وهنا قررت التدخل ألن االثنان كانا 
كبيرين: فإحسان عبد القدوس كان كبيرا بإبداعاته األدبية والقصص التي 
السينمائية.  بأمجادها  كبيرة  كانت  وماجدة  العربية.  الخزانة  له  خلدتها 
فاتصلت بالكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين، ورجوته بأن يحقن الحقد 
القائم بين ماجدة وعبد القدوس. وفعال لم يتأخر مصطفى أمين بقلبه الكبير 
وحبه للدخول بالخير بين كل أصدقائه. فأقام حفل عشاء ودعا االثنين دون 
أن يخبر أحدهما بوجود اآلخر ضمن قائمة الضيوف. وبمجرد دخول ماجدة 
إلى بيت مصطفى أمين وقعت عيناها على إحسان عبد القدوس، فحاولت 
مغادرة المنزل فورا. فلحقتها راكضا وأمسكت بذراعها وأنا أقول لها. »ماجدة. 
أنت كبيرة بقلبك وليس فقط بفّنك وعطاءاتك. ونحن جميعا هنا لجمع الشمل 
بينك وبين أخيك إحسان عبد القدوس وبين أخته ماجدة. فهل أخطأنا في 
ذلك؟« وبطيبوبتها المتناهية وقلبها الكبير، انخرطت ماجدة في موجة بكاء 
فركض إحسان عبد القدوس نحوها وعانقها وبكى معها من فرط محبة كل 
منهما لآلخر واألخوة الكبيرة التي ربطت بينهما. وهكذا قضينا بقية الليلة 

في النكث والقفشات وانتهى الخالف بين ماجدة وإحسان.
وبعد سنوات قليلة، جاء موعدها مع الزواج في سنة 1963 عندما التقت 
شابا وسيما وأرستقراطيا، وكان هو إيهاب نافع، الطيار الخاص بالرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر، وشاء القدر أن تتعرف ماجدة على نافع مصادفًة 
في حفل نظمته السفارة الروسية بالقاهرة. ويومها أصّر نافع، بعد تعطل 
سيارة ماجدة، على توصيلها إلى المنزل، واستغرقت التوصيلة نحو ثالث 
ساعات تقريبًا، تبادال خاللها أطراف الحديث، وطافا شوارع القاهرة كلها، 
وحكى قصة حياته وإعجابه الشديد بها، وأدركت وقتها على الفور كم هو 
إنسان حنون، مرهف األحاسيس والمشاعر، وكانت المرة األولى التي يرتجف 
الذي  أنه فارس األح��الم،  جسدها فيه وتتعالى دقات قلبها بشدة، فعرفت 

انتظرته طوياًل، وبعد أيام تّم الزفاف بعد خطوبة استمرت 20 يومًا فقط.
وبرغم تلك القصة النادرة الحدوث، إال أن الزواج لم يستمر طوياًل، فقد 
كانا مختلفين عقليًا وفكريًا، ولكن حتى الطالق كان نادر الحدوث، حيث تم 
في هدوء شديد وبدون أي مشكالت، أثناء حضورهما حفال ببيروت، وخالل 
رقصة »تانجو« جمعتهما سويًا، وظلت بينهم بعد ذلك صداقة قوية من أجل 

ابنتهم »قصة حياة ماجدة في مسلسل بطولة ابنتها« غادة.
وقد دخلت غادة مجال الفن إسوة بوالدتها ولكنها لم تحقق النجاح الذي 
حققته ماجدة، فتزوجت من شاب عراقي كردي كان يدرس معها بالجامعة 
باختيار  قبلت  فقد  الزيجة،  لهذه  والدتها  ارتياح  عدم  ورغم  القاهرة.  في 
وحيدتها غادة وأهدتها شقة كبيرة بالعمارة التي تملكها بالدقي حتى تبقى 
بجوارها. ومنذ بضع سنوات زارت ماجدة المغرب بدعوة من المخرج المغربي 
الصديق عبد الله المصباحي. وجاءت معها ابنتها غادة نافع. فأقمت حفال 
رجال  الشخصيات ومن  من  لفيفا  دعوت  على شرفها حيث  بمنزلي  كبيرا 
األعمال والفنانين. وخالل الحفل حدث من ماجدة ما لم أتوقعه، حيث وقفت 
أمام كافة الحضور ونظرت إلى ابنتها قائلة: »هل تعلمون بأنني كنت سأتزوج 
من رمزي صوفيا. وهل تعلمون بأنه كان هو الذي سيكون والد غادة؟« هذه 
حقيقة لم يكشف عنها رمزي أبدا من فرط رقي أخالقه رغم أننا عشنا معا 
قصة حب جميلة توقفت عند باب المأذون. وهل تعلمون سبب انفصالنا. لقد 
عرضت عليه التحول إلى نجم سينمائي كبير ولكنه رفض قائال لي بأنه خلق 

ليكون صحفيا حتى آخر رمق من حياته«.
واليوم وأنا أكتب هذا المقال عن نجمة كبيرة من نجمات الزمن الجميل 
أال وهي عذراء الشاشة وكوكب السينما العربية ماجدة الصباحي، فالبد من 
التذكير بأن عدد أفالمها التي تناهز المائة فيلم من أجمل وأنجح ما قدمته 
السينما العربية لماليين المشاهدين. وقد استحقت ماجدة التكريم والتنويه 

في عدة مناسبات  كما تلقت الفنانة العديد من المناصب الهامة ومنها: 
 نائبة رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما المصرية، عضوة بلجنة 
السينما بالمجالس القومية المتخصصة وذلك منذ أكثر من 10 أعوام، مقررة 
للجنة السينما بأمانة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، رئيسة 
شرفية ألول جمعية للسينمائيات المصريات بعد أن انتخبت باإلجماع لهذا 

المنصب مما خولها أن تتولى رئاسة مجلس إدارة هذه الجمعية. 
العديد من  لتكون حكما دوليا في  العالم  الكثير من دول  كما اختارتها 
مهرجاناتها السينمائية لما تتمتع به من خبرة متميزة في تقييم األعمال 
السينمائية وذلك في كل من نيودلهي وموسكو وطشقند وتشيكوسلوفاكيا 
وفينسيا هذا عالوة عن كونها اختيرت ألكثر من مره عضوة للجنة التحكيم 
في وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية.  وفي ختام حديثي ال يسعني 
إال أن أقول بأنه تمر السنوات وتبقى الذكريات الخالدة الجميلة وتبقى عالقتي 
الذي  باليوم  أفتخر دائما  الذين عرفتهم وسأظل  الفنانين  بماجدة وبكافة 

عرفت فيه كل واحد من رواد سينما وطرب ومسرح الزمن الجميل.

 رمزي صوفيا

الرباط :األسبوع

اإلقتصادي  المجلس  رئيس  بنموسى  شكيب  دش��ن 
واإلجتماعي عرفا غير مسبوق في تاريخ عمل مؤسسات 
الدولة، عرى من خالله واقع الهشاشة والنهب الذي 
سنة  استرجاعها  منذ  الصحراوية  األقاليم  عرفته 
للملك  قدمها  ال��ت��ي  األرض��ي��ة  تلك  م��ن خ��الل   ،1975
محمد السادس في بداية السنة الجارية،تحت عنوان: 

»نموذج التنمية الجهوية لألقاليم الصحراوية«.
وإذا كان تقرير بنموسى قد أوضح جانبا من الفساد 
طيلة  الجنوبية  األقاليم  وطأته  تحت  عاشت  ال��ذي 
كان  الميدانية  الزيارات  عنه  كشفت  ما  فإن  سنوات 
بادر  السبب  )..(، ولهذا  بكثير من مجرد ورق��ة  اكثر 

النافذون إلى انتقاده ومقاطعته 
بعض  مع  حصل  كما  احيانا، 
تبدو  ال���ذي���ن  ال��ب��رل��م��ان��ي��ي��ن، 
الغنى  ع��الم��ات  بعضهم  على 
أحد  يعرف  أن  دون  الفاحش، 
مصدر الثروات التي راكموها، 
حيث انتقل بعضهم من مجرد 

موظف بسيط إلى ملياردير.
أرضية  م��ع   للتفاعل  ن��م��وذج 
التقرير  هو  بنموسى  شكيب 
السري الذي وضعه مجموعة 
طاولة  على  كلميم  أب��ن��اء  م��ن 
شكيب بنموسى، حيث أن هذا 
تفاصيله  ت��خ��رج  ل��م  التقرير 
بنموسى  أن  إال  الوجود  إلى 
الجلوس  على  حريصا  ك��ان 
مع أصحاب الجمعيات التي 
صاغته، وعددها 10 جمعيات، 
كما كان حريصا على تناول 
ال���غ���داء م��ع ج��م��ع��ي��ات ظلت 
من  مقصية  نفسها  تعتبر 

المشاركة في التنمية.
التقرير الذي تم تجميعه في 

سابقة  يتضمن  صغير،  كتيب 
»اإله���داء«، حيث يقول اصحابه:  من نوعها في ركن 
نهدي هذا العمل المتواضع إلى كل ناهبي المال العام 
بعيد  أو من  قريب  وإل��ى كل من ساهم من  المحلي، 
في تكريس تراجع اقتصادي، اجتماعي وتنموي لهذا 
المغربية  الدولة  إلى  الكتاب  هذا  نهدي  كما  اإلقليم، 
التي كرست سياسة اإلقصاء في هذه المنطقة«. انتهت 

عبارات اإلهداء التي قرأها شكيب بنموسى بإمعان.
يقول أصحاب التقرير بأن منطقة وادي النون )بوابة 
التجاري  المركز  تعتبر  كانت  كلميم(،  ال��ص��ح��راء/ 
الثقافة  روافد  الصحراوية، وملتقى  للقبائل  الجميل 
مكانة،  لتبوأ  ال��م��وق��ع  ه��ذا  اهلها  وق��د  الحسانية، 
الصدارة بين االقاليم الصحراوية، غير أن هذه الصورة 
واإلقصاء،  التهميش  سياسة  م��ع  تالشت  ال��زاه��ي��ة 

حسب التقرير، الذي وقعته عدة جمعيات هي: جمعية 
الخيمة الدولية، وجمعية أمان أوشان، وجمعية رابطة 
الدفاع عن حقوق اإلنسان، وجمعية ساحل الشاطئ 
الزكراوية، وجمعية شباب  األبيض، وجمعية المرأة 

الجهوية الموسعة.. )أنظر الئحة التوقيعات(.
عن  بنموسى  مع  تحدثوا  قد  التقرير  أصحاب  وإذا 
ذلك المنتخب الذي تحول إلى متخصص في توزيع 
الخريطة اإلنتخابية، ومصدر الفساد األول من خالل 
عن  الحديث  فضلوا  فإنهم   ،)..( العقارية  تالعباته 
نماذج صارخة إلهدار المال العام، في كلميم وتتمثل 
في التركيز على مشاريع مثل القاعة الرياضية التي ال 
يمارس فيها أي أحد الرياضة، والخزانة الوسائطية 
ال��ذي تسكنه  ال��ن��دوات  أح��د، ومركز  يعرفها  ال  التي 
والمسبح  البلدي  السوق  مثل  مثله  »البوصيحات، 
البلدي وكلها مشاريع مقفلة 

)حسب التقرير(.
يتحدث  األرق��������ام  وب���ل���غ���ة 
أص��ح��اب ال��ت��ق��ري��ر ع��ن 10 
ماليين درهم كانت مخصصة 
منها  يستفد  ل��م  ل��ل��واح��ات، 
توزيعها  وت��م  اإلقليم  أبناء 
فقط،  اللوبيات  بعض  على 
وه��ذا جزء من واق��ع فالحي 
خ��ط��ي��ر، ي���ن���درج ف��ي��ه خلق 
جمعيات صورة بشراكة مع 
ب��ع��ض ال��م��ؤول��ي��ن م��ن أجل 
اإلستفادة من بعض مشاريع 
مخطط المغرب األخضر دون 
يتم  ل��م  وج��ه ح��ق )معطيات 

تكذيبها لحد اآلن(.
كلميم،  ب���إق���ل���ي���م  وي����وج����د 
»مستشفى عسكري ومستشفى 
إقليمي، هذا األخير يعاني من 
كالنقص  مزرية،  وضعية  من 
الحاد في األطر الطبية، وتردي 
خدمات المستعجالت، وسوء 
معاملة المرضى..والتأخير في 
نقلهم إلى المستشفيات األخرى المجاورة بسيارات 
اإلسعاف، كما يتم احيانا إخراج بعض المرضى دون 
االدوية  توفير  الضرورية، وعدم  العالجات  استكمال 
إلى  الجراحية، إضافة  العمليات  ومستلزمات إجراء 

انتشار الرشوة والمحسوبية«.
أعضاء  رب��ط��ه��ا  ذك��ره��ا  س��ب��ق  ال��ت��ي  المعطيات  ك��ل 
المجتمع المدني بتفشي الفساد في اإلقليم، وهو األمر 
الذي انعكس على مبادرات التشغيل بالمنطقة، حيث 
بلغ عدد المعطلين ما يناهز 3000 معطل من حاملي 
شهادات اإلجازة والتقنيون، وحوالي 300 معطل من 
حاملي شهادة الماستر، وهي كلها معطيات لن تساهم 
في إقالع اقتصادي بالمنطقة، ف«ال مستقبل للصحراء 

بدون وادي نون مزدهر«. حسب التقرير.

تفاصيل التقرير السري الذي رفعه أناء 
الصحراء إلى شكيب نموسى

هدية المجتمع المدني إلى 
ناهبي المال العام

تنفرد االسبوع بنشر هذه الصورة لشكيب بنموسى وهو يتناول وجبة الدجاج مع مجموعة من أبناء كلميم على هامش زيارته لها مؤخرا

عندما قالت ماجدة الصباحي عن 
إحسان عبد القدوس:

انتهى

إهداء »إلى ناهبي 
المال العام« كما وردت 

في الكتاب
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قراءة في خبر

العلماء واحلرية
إل�����ى  دع�����������وت   
مؤسسات  دم���ق���رط���ة 
ال���ع���ل���م���اء ب���امل���غ���رب، 
تعطى  أن  ي��ع��ق��ل  ف����ا 
وحرية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
هب  م��ن  لكل  االنتخاب 
ودب وال تعطى للعلماء، 
ننادي  أن  ي��ع��ق��ل  وال 
القضاء  ب���اس���ت���ق���ال 
واس����ت����ق����ال اإلع������ام 
واس��ت��ق��ال ال��ف��ن��ان��ن...

الخ، ونستكثر ذلك على العلماء.
أحمد الريسوني )عالم في مقاصد الشريعة(

تدريجي  شكل  ماتت  فبراير   20
ال���ت���وص���ي���ف   
امل���م���ك���ن حل���رك���ة 20 
الذكرى  ف���ي  ف��ب��راي��ر 
النطاقها،  ال��ث��ان��ي��ة 
ماتت  احلركة  أن  هو 
تدريجية  ب��ط��ري��ق��ة 
السنة  ف���ي  وب��ط��ي��ئ��ة 
األولى بعد انطاقها، 
اليوم  تتحول  أن  قبل 
إلى »ثقافة سياسية«، 
كمرجعية  تستعمل 
احلكومة  ط��رف  م��ن  س���واء  و»ال��ت��خ��وي��ف«،  للتذكير 
»التذكيري«  السلوك  جعلت،  بصورة  املعارضة.  أو 
من  وعي،  بدون  أو  بوعي  املستعمل،  و»التخويفي« 
الصراع،  حل��ظ��ات  ف��ي  السياسين  الفاعلن  ط��رف 
)جعلت( ديناميكية االحتجاج حية بالرغم من موت 

حركة 20 فبراير.
منار السليمي )أستاذ جامعي(

قمنا بناء غرف اخللوة الشرعية
أنني  أع���ت���ق���د   
حلظات  ك��ل  استغليت 
السعادة في السجن مبا 
في ذلك حلظات اخللوة 
كنت  ال���ت���ي  ال����رائ����ع����ة 
شيء،  ك��ل  فيها  أن��س��ى 
كانت تنطلق من الساعة 
ال���ت���اس���ع���ة ص���ب���اح���ا، 
وتنتهي حوالي الساعة 
اخل��ام��س��ة وال��ن��ص��ف..

أكن  لم  أنني  أخفيكم  ال 
اخلامسة  ح��ل��ول  عند  إال  السجن  ف��ي  أن��ن��ي  أت��ذك��ر 
تخضع  أن  احتمال  وأثرنا  الشك  راودن��ا  والنصف، 
موضوع  ن��ك��ون  وأن  للمراقبة،  الشرعية  خلوتنا 
لعدة  ضعيفا،  ظل  الشك  لكن  جتسس،  أو  تلصص 
اإلدارة  بوركايز،  بسجن  استثناء  أنه  منها  أسباب 
باخللوة  اخل��اص��ة  ال��غ��رف  ب��ب��ن��اء  املعتقلن  كلفت 

الشرعية، فكان ذلك مطمئنا ..
أبو حفص )سلفي(

املشكل مع اها وليس ن كيران
أكثر  ي��ح��ك��ى   
من عضو من األعضاء 
ضمن  امل����ن����ض����وي����ن 
املعطلن  تنسيقيات 
بالرباط،  املعتصمن 
اليوم  مشكلتهم  أن 
رئيس  م�����ع  ل���ي���س���ت 
ابن  السيد  احلكومة 
ك���ي���ران ف��ح��س��ب، بل 
يشعرون أن مشكلتهم 
الوزير  م��ع  أصبحت 
بدون حقيبة السيد عبد الله بها. ففي لقاء لهم مع 
مشكلتهم  صباح  أن  املعطلون  استنتج  كيران  اب��ن 
يوشك أن ينبلج، ثم يأتي عبد الله بها لكي يرجعهم 

إلى نقطة الصفر.
عبد الرحيم العالم )باحث في القانون الدستوري(

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

وجهــات نـظـــر

محاكمة  ع��ن  ال��س��ت��ار  أس����دل 
ازيك«  »اك���دمي  ملف  ف��ي  املعتقلن 
ب����إص����دار أح����ك����ام ت����ت����راوح بن 
املؤبد و30 سنة سجنا، للمتهمن 
مدينة  اح����ت����راق  ف���ي  ب��ال��ت��س��ب��ب 
العيون وقتل 11 عنصرا من الدرك 
واألمن  املساعدة  والقوات  امللكي 

الوطني.
األحكام  ه���ذه  ق��س��اوة  ورغ����م 
الصادرة عقب مداوالت ماراطونية 
ام���ت���دت إل���ى س��اع��ة م��ت��أخ��رة من 
أنها  ليلة يوم السبت املاضي، إال 
إلى  املتتبعن  من  مجموعة  دفعت 
احملكمة  جتنبت  مل���اذا  ال��ت��س��اؤل 
بعض  ب��إع��دام  احل��ك��م  العسكرية 
اجلميع  وأن  خ��اص��ة  امل��ع��ت��ق��ل��ن، 
يتذكر أسلوب الذبح الرهيب الذي 
اس��ت��ع��م��ل ف���ي ح���ق ب��ع��ض قوات 

األمن.
الصحف  ك����ل  أج���م���ع���ت  وق�����د 
امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي غ��ط��ت ه���ذا احلدث 
الضمانات  إل����ى  امل���س���ب���وق  غ��ي��ر 
املتهمون،  بها  حظي  التي  الكثيرة 
خال  من  عادلة،  محاكمة  أج��ل  من 
السماح بحضور املراقبن الدولين 

للجلسات.
ارتاحت  ال��ض��ح��اي��ا  ع���ائ���ات 
ل��اح��ك��ام ال���ص���ادرة رغ���م أن��ه��ا لم 

تصل إل��ى درج��ة اإلع���دام، أكثر من 
ذلك، يقول منسق عائات الضحايا 
بأن مطلب اإلعدام الذي مت التعبير 
اإلحتجاجية  ال���وق���ف���ات  ف���ي  ع��ن��ه 
ال��ت��ي ص��اح��ب��ت احمل��اك��م��ة، ل��م يكن 
لبعض  مطلبا  بل  للعائات،  مطلبا 

احملتجن فقط.
وكانت النيابة العامة قد أكدت 
ايزيك  اك��دمي  التخطيط ألح��داث  أن 
ب���اخل���ارج م��ن ط���رف املتهم  ق��د مت 

الذي  األص���ف���اري،  نعمة  الرئيسي 
وأنشأ  املتهمن،  على  األدوار  وزع 
املولوتوف  ق��ن��اب��ل  ل��ص��ن��ع  خ��ل��ي��ة 
العمومية  القوات  بأن  علم  أن  بعد 

ستتدخل إلخاء املخيم.
قد  العسكرية  احملكمة  وكانت 
أص���درت ف��ي ال��س��اع��ات االول���ى من 
االحكام  املاضي  االح��د  يوم  صباح 
االت���ي���ة: ال��س��ج��ن امل���ؤب���د ف���ي حق 
ك���ل م��ن:ح��س��ن ع��ل��ي��ا امل���وج���ود في 

و  السباعي  أح��م��د  و  ف���رار،  ح��ال��ة 
و  اجلليل  عبد  س��ي��دي  ال��ع��روس��ي 
الله خلفاوني و ملجيد سيدي  عبد 
و  االسماعيلي  اب��راه��ي��م  و  اح��م��د 
محمد  و  بوتنكيزة  البشير  محمد 

باني و أبهاه سيدي عبد الله.
في  سنة   30 مل��دة  بالسجن  و 
ك��ل م��ن :اص���ف���اري النعمة و  ح��ق 
محمد ب��وري��ال. و ال��داه احلسن و 
 25 مل��دة  بالسجن  و  الشيخ.  بنكا 
سنة في حق كل من :التوبالي عبد 
لفقير  ال��ض��اف��ي و  ال��دي��ش  ال��ل��ه و 
احلسن  ال����زاوي  و  م��ب��ارك  محمد 
و محمد خونا  و محمد ملن هدي 
بوبيت و البكاي العربي.و بالسجن 
من:خدا  كل  في حق  20 سنة  مل��دة 
البشير و محمد التهليلي و محمد 
األيوبي)املوجود في حالة سراح (

أي  27 شهرا  ملدة  بالسجن  و 
مبا قضوا من العقوبة في حق كل 
التاقي  و  زاي��و  الرحمان  عبد   : من 
احملجوزات  مبصادرة  املشظوفي.و 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����األم����وال و األج���ه���زة 
الاسلكية لفائدة الدولة ، و بإتاف 
حتميل  و  احمل��ج��وزات.  من  الباقي 
باملؤبد  احملكومن  لغير  املصاريف 
البدني في  االك���راه  م��دة  و حت��دي��د 

األدنى.

ملاذا لم حتكم احملكمة العسكرية إعدام املعتقلني في قضية اكدمي ازيك
قراءة في خبر

اجلزائر تدعم شار سبب 
تسلحها من موسكو

أعلن وزير اخلارجية الروسي أن اجلزائر وروسيا تتفقان في 
الرأي حول ضرورة تسوية الوضع في كل من سوريا ومالي 
بطرق سياسية ودبلوماسية من دون أي تدخل خارجي، وأكد 
في  خاصة  املشترك،  التعاون  تعميق  على  الدولتن  تصميم 
املجال العسكري، حسب ما ذكرته جريدة الشروق اجلزائرية 
12 فبراير اجلاري. نفس املصدر يتأكد من  في موقعها يوم 
خاله أن التوافق بن السياستن اجلزائرية والروسية سببه 
صفقات التسلح بن البلدين، وتصدرت اجلزائر قائمة الدول 
األكثر إقباال على شراء األسلحة الروسية، خال الفترة ما بن 
بقيمة  أن عقدت صفقات القتناء أسلحة  2008 و2011، بعد 

2.3 مليار دوالر..
الشرق األوسط  أح��داث  انه ناقش مع بوتفليقة  أكد  الف��روف 
املنطقة،  بلدان  من  وغيرها  ومالي  وسوريا  افريقيا  وشمال 

وقال »خال املباحثات تبن تطابق وجهتي نظرنا..«

ب���ه الباحثة  ك��ت��اب ن��وع��ي ذل���ك ال����ذي أحت��ف��ت��ن��ا 
»أمريكا  عنوان:  وج��اء حتت  إي��ك،  ل.  ديانا  األمريكية 
املسيحية«  »ال��دول��ة  أصبحت  كيف  اجل��دي��دة..  املتدينة 
يساعد  دام  ما  العالم«،  في  دينيا  تنوعا  األكثر  األم��ة 
يزات التعددية الدينية في  املتلقي في فتح أعينه عن ممُ
أنها  البعض  يعتقد  والتي  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
أصبحت رهينة مشاريع تيار »احملافظني اجلدد« على 
عهد الرئيس األمريكي السابق جورج بوش اإلبن، أو 
اليهودي« دون سواه، مع تهميش كلي  »اللوبي  رهينة 
جهة،  م��ن  وعسكرية  واقتصادية  مالية  لوبيات  ل��وزن 
وأيضا، تهميش أكبر لثقل التعددية الدينية التي تتميز 
على  االشتغال  يمُبرر  يكاد  بشكل  اليوم«،  »أمريكا  بها 
وصفي  وأسلوب  استطالعية  املوضوع، مبنهجية  هذا 
هذا  في  عليها  نطلع  التي  تلك  آن،  في  تأملية  ونزعة 
الكتاب. )ديانا ل. إيك، أمريكا املتدينة اجلديدة.. كيف 
دينيا  تنوعا  األكثر  األم��ة  املسيحية«  »الدولة  أصبحت 
في العالم؟ ترجمة جناة يونس، مراجعة وتدقيق عمار 
عمر، دار األهلية للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2008، 

661 صفحة(.
معطى  على  للكتاب  الرئيسية  األطروحة  تتأسس 
في  الديني  التنوع  قصة  ب��أن  يفيد  ميداني/تاريخي 
أمريكا بدأت مع التنوع الشديد الذي كان عليه سكان 
األوروبيني  املستوطنني  وصول  قبل  األصليون  أمريكا 
بوقت طويل: الوابنانواغ وبيغوت في الشمال الشرقي، 

والكرمي والسمينول في الشمال، والبالفيت والكوتا في 
البراري، وهوبي في اجلنوب الشرقي، املاكاه وكالماث 
َظَنّ  حيث  بالطبع،  كثير  وغيرهم  الغربي،  الشمال  في 
األرض  واجهوا سكان  الذين  املسيحيون  املستوطنون 
مع  ليست  هذه  مواجهتهم  أن  ع��ام،  بشكل  األصليني، 
املختلفة عن معتقداتهم، وإمنا هي  له معتقداته  شعب 
مع »شعب ال حياة روحية له أبدا«، بل اعتقد املبشرون 
إل��ى شعب ال  ب��دي��ن  أن��ه��م »رس���ل ج���اءوا  املسيحيون 
بالذات،  اجلزئية  هذه  املؤلفة حول  وتتأّسف  ل��ه«،  دين 
بخصوص انتظار عام 1968، لصدور نصوص قانونية 
تنصمُّ بوضوح على حرية املواطنني األصليني ملمارسة 
مت  عندما  بالطبع  ذل��ك  ح��دث  الدينية،  حياتهم  طقوس 

إقرار قانون احلرية الدينية لسكان أمريكا األصليني.
ف��ق��رة واح����دة ج���اءت ف��ي ال��ص��ف��ح��ة 29، توجز 
املتحدة  الواليات  في  والعرقي  الديني  التعدد  بامتياز 
إيك عن دهشتها من  ديانا ل.  تمُعبر  األمريكية، عندما 
ي��وج��د مسلمون  أن��ه  م��ف��اده  م��ي��دان��ي مثير،  اك��ت��ش��اف 
ال��ك��ن��ي��س��ة األسقفية،  أع���ض���اء  م���ن  أك��ث��ر  أم��ري��ك��ي��ون 
ومسلمون يفوق عددهم أعضاء الكنيسة املشيخية في 
عددهم  يقدر  ومسلمون  املتحدة،  األمريكية  ال��والي��ات 
أصيبت  كما  م��الي��ني.  ستة  ح��وال��ي  أي  اليهود،  بعدد 
املؤلفة بالدهشة عندما اكتشفت أن لوس أجنلوس هي 
العالم،  في  للبوذيني  أضخم جتمع  تضم  التي  املدينة 
وأن هؤالء أتوا من جميع أنحاء العالم البوذي اآلسيوي 

املمتد من سيريالنكا إلى كوريا، باإلضافة إلى العدد 
أمريكا.  على  ف��ي  ول���دوا  ال��ذي��ن  ال��ب��وذي��ني  م��ن  الكبير 
املستوى القومي، ميكن أن يصل عدد هذا الطيف من 
آخر،  أربعة ماليني؛ على صعيد  إلى حوالي  البوذيني 
ألن  اخلصوص  على  األمريكي  ال��ق��ارئ  الكاتبة  تدعو 
يستحضر دالالت وجود العديد من األطباء األمريكيني 
واجلراحيني، جلهم  الباطنية،  باألمراض  املتخصصني 
من أصول هندية، دون أن يتوقف هذا القارئ األمريكي 
للتفكير َملّيا بأن لهؤالء حياة دينية أيضا، وأنهم ميكن 
أن يتوقفوا في الصباح ليقيموا صالة تستغرق دقائق 
قليلة عند مذبح في غرفة العائلة في بيتهم، وأنهم ميكن 
فيشنو«  »شيفا  ملعبد  وال���ورود  الفواكه  يحضروا  أن 
احمللي في نهاية األسبوع، وأن يكونوا جزءا من التنوع 

الهندوسي الذي يبلغ عدده أكثر من مليون.
إذا ك���ان امل��ش��ه��د ال��دي��ن��ي ب��ه��ذا ال��ت��ع��دد، فكيف 
يتقبل  عندما  أمريكا  ومفهوم  أمريكا  ص��ورة  ستكون 
التنوع؟  ه��ذا  ك��ل  واجل���دد،  منهم  القدماء  امل��واط��ن��ون، 
تالقي  نتيجة  ال��ي��وم  تطرح  التي  األسئلة  أن  وواض���ح 
تعد  لم  والدينية،  الثقافية  التقاليد  مختلف  من  الناس 
على  األم��ري��ك��ي  امل��واط��ن  جتبر  ألنها  سطحية،  أسئلة 
التساؤل بطريقة أو بأخرى: »ما هو الذي نقصده عندما 
نحن شعب  من دستورنا،  األول��ى  الكلمات  نستحضر 

الواليات املتحدة األمريكية«؟

مأزق املسيحية اإلسالم في أمريكا

منتصر حمادة )إسالم مغربي(

مأساة  لكنها  صورة...  أحسن 

هذه الصورة التي التقطها املصور السويدي باول هانسن هي أحسن صورة لسنة 2012، ويظهر 
الثانية  السنة  في  لطفلني صغيرين،  جثتني  الشوارع  أحد  في  يحملون  غزة  مدينة  من  أهالي  فيها 
والثالثة من العمر، قتال في غارة اسرائيلية على غزة في شهر نونبر املاضي. الصورة حصلت على 
»جائزة وولد برس فوتو« يوم اجلمعة املاضي، وتكمن قوة هذه الصورة في التباين بني غضب وحزن 

البالغني وبني براءة األطفال، حسب ما قالته عضوة جلنة التحكيم، »موهانا« من البيرو.
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مدينة  م���ن  ك��ل��ي��وم��ت��را   38 ب��ع��د  ع��ل��ى 
ميسور، يوجد ما ميكن وصفه مبركز شركة 
وعلى  ومشتقاته،  للغاسول  الصفريوي 
مبعدة  منه بنحو 15 كلم من املركز هنالك 
يثيرا  أن  امل��ك��ان��ن  لهذين  يكن  ل��م  امل��ق��ل��ع، 
اإلنتباه لو صمت وزير التجهيز والنقل عبد 
بانفعال  الرباح حتدث  لكن  الرباح،  العزيز 
ب��ن ف��ي ج��ل��س��ة ال��ب��رمل��ان، ف��أخ��د اجلميع 
الصفريوي«  »أل  أن  أي  السيء،  اإلنطباع 
يعملون ما بوسعهم لتنمية ثرواتهم بصفة 

غير قانونية..
العثور  الغاسول مادة دسمة ويصعب 
عليها خارج هذا املكان، ورمبا حتى بعيدا 
عنه في أرجاء العالم كله، ومن هنا كسبت 
أن  كيف  محمد  حكى  قيمتها.  امل���ادة  ه��ذه 
سعيد الصفريوي، وقد كان معروفا بولعه 
أحد  داخ��ل  بنفسه  م��رة  ذات  ول��ج  باملقلع، 
من  كمية  على  العمال  عثر  بعدما  األنفاق 
الغاسول اخلام والنظيف في كتلة واحدة، 
وهذا أمر نادر، فرح الصفريوي كثيرا بتلك 
الكتلة، التي تزن حوالي 4 قناطير، فحملها 
ع��ل��ى م��ن س��ي��ارت��ه م��ب��اش��رة ن��ح��و مخازن 

فاس.
رابطة  على  أسست  شركة  وبوصفها 
تبجيل  كانت موضع  فقد  األشقا،  الدم بن 
من لدن أفراد آل الصفريوي جميعا يديرها 
عمه صالح  واب��ن  الصفريوي  سعد  اليوم، 
شركتهما  مكاتب  م��ن  ال��ص��ف��ري��وي،  ال��دي��ن 

بالدار البيضا،.
ي���دل ع��ل��ى أن عائلة  ل��ي��س ه��ن��ال��ك م��ا 
عن  التدريجي  التخلي  بصدد  الصفريوي 
غاسولها، حتى وإن كانت طبيعة اإلستغالل 
يحي  وكما  العكس،  إل��ى  تشيران  وحجمه 
مهد  ال��غ��اس��ول  ف��إن  بالشركة،  م��س��ؤول��ون 
كثيرا السم الصفريوي، وأصبحت ألقابهم 
ترتبط بالغاسول في كثير من األرجاء، قبل 
ان يكون هنالك حديث عن الضحى، أو أنس 

الصفريوي نفسه.
.. ماذا يريد وزير التجهيز والنقل من 
مقلع الغاسول، بشكل ملخص يريد تكسير 
وغير  ال��ض��روري  غير  اإلحتكار  يسميه  ما 

املناسب مع طبيعة اإلستغالل.

من هنا وهناك

مقالع الصفريوي التي 
أغضبت الراح

فرنسا  ف��ي  تتواصل 
يعتد  ل��م  مرعبة  مشاهد 
حيث  الفرنسيون،  عليها 
احملتجن  ع�����دد  ارت����ف����ع 
النيران  أض��رم��وا  ال��ذي��ن 
ف��ي ج��س��ده��م، ف��ي مشهد 
شبيه مبا وقع في تونس 
احرق  عندما   2010 سنة 
الشاب محمد البوعزيزي 
نفسه ممهدا لهروب زين 
الرئيس  بنعلي  العابدين 

املخلوع.
ان��ت��ح��ار أحد  ف��ب��ع��د 
ط������الب ك���ل���ي���ة احل���ق���وق 
ف��ي »ن��ان��ت«  أم��ام إحدى 
وك�������������االت ال���ت���ش���غ���ي���ل 
ثالثة  أق����دم  ال��ف��رن��س��ي��ة، 
آخ���ري���ن على  م��واط��ن��ن 
تنفيذ محاوالت مشابهة، 
وقد قام أحد املراهقن في 
ثانوية الروشيل مبحاولة 

في جسده  النار  إلض��رام 
غير أن زمالئه تدخلوا عن 
طريق رشه باملاء ففشلت 
احملاولة، حسب ما ذكره 

Le progres موقع
نهاية  ال���ف���رن���س���ي 

الذي  املنصرم،  األسبوع 
تفاصيل  ي����ش����رح  ك�����ان 
»امل��س��ل��س��ل االس�����ود في 

فرنسا.
ن���ف���س امل����وق����ع أك���د 
م��ح��اوالت أخرى  وج���ود 

الذي  ال��ش��اب  ح��ال��ة  مثل 
أض���رم ال��ن��ار ف��ي جسده 
أم���ام ال��ش��ارع ال��ع��ام، في 
احتجاجا  دونيس،  سان 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ل��ك��ن امل���ارة 
ط���ل���ب���وا ح���ض���ور رج����ال 

إلى  ثم هرعوا  اإلسعاف، 
أن  ليكتشفوا  املستشفى 
حالته غير خطيرة.. وانه 
بعض  م��ن  اي��ض��ا  يعاني 

املشاكل العائلية.
حملاولة  أخ��رى  حالة 
ال��ذات تبدو غريبة  ح��رق 
جدا، فصاحبها هو مدير 
متخصص  جت��اري  مركز 
ف���������ي امل�����س�����ت�����ل�����زم�����ات 
الرياضية، أقدم هو األخر 
على محاولة حرق نفسه 
املنصرم،  األسبوع  نهاية 
أص�����ي�����ب ع����ل����ى إث����ره����ا 
بحروق شديدة اخلطورة 
بعدما احتجز نفسه داخل 
على  نقله  ومت  س��ي��ارت��ه، 
هيليكوبتر  ط��ائ��رة  م��ن 
أولى  وتشير  ليون،  إل��ى 
كونه،  إل����ى  ال��ت��ح��ري��ات 
مشاكل  م������ن  ي����ع����ان����ي 
لها  ع��الق��ة  وال  شخصية 
بالضرورة، حسب  بعمله 

نفس املصدر.

البوعزيزيون في فرنسا 

 عندما نقرأ أو نسمع عن تعنيف االزواج 
لزوجاتهم فهذا لن يثير االندهاش حيث اعتدنا 
على ذلك، ولكن عندما نسمع عن عكس ذلك أي 
من  واللفظي  اجلسدي  للعنف  أزواج  تعرض 

قبل زوجاتهم ، فهذا هو اخلروج عن املألوف.
الزوجة  ت��ع��رض  ع��ن  نسمع  امل��ع��ت��اد  ففي 
حوالي  تعاني  حيث  زوج��ه��ا  قبل  م��ن  للعنف 
الواحدة  السنة  ف��ي  العنف  م��ن  ام���رأة   4700
الرجال  وأصبح  األم��ر  أنقلب  واآلن  باملغرب، 
أنواع  لكافة  ويتعرضون  يقهرون  النساء  مثل 
عدد  ع��ن  إح��ص��ائ��ي��ة  ل��ل��م��رأة  ومثلما  ال��ع��ن��ف، 
عدد  ع��ن  إحصائية  للرجل  أص��ب��ح  املعنفات 
امل��ع��ن��ف��ن م��ن ق��ب��ل زوج��ات��ه��م ، ح��ي��ث كشفت 

حقوق  ع��ن  ب��ال��دف��اع  ُت��ع��ن��ى  حقوقية  جمعية 
الرجال في املغرب عن ارتفاع في عدد الرجال 
الذين تعّنفهم زوجاتهم خالل السنوات القليلة 
األخيرة، من جانبها سجلت اجلمعية أكثر من 
1700 حالة تعنيف ضد الزوج من طرف الزوجة 
سنة 2012، بعضهم ُمصاب بجروح خطيرة أو 
عن  للدفاع  املغربية  الشبكة  وأف���ادت  ك��س��ور، 
 8000 م��ن  ألكثر  باستقبالها  ال��رج��ال  حقوق 
تشكل  األخ��ي��رة،  سنوات  اخلمس  خ��الل  حالة 

حوالي  فيها  اجل��س��دي  ال��ع��ن��ف  نسبة 
الضرب  طريق  عن  وذل��ك  منها،   20%
أو  من سكن  املختلفة  املنزل  ب��أدوات 

مقالة أو صحون، وغيرها.

 أعلن نادي قضاة املغرب يوم السبت 
املاضي في بيان منشور في موقعه على 
التقرير  نشر   ع��زم��ه  اإلن��ت��رن��ت  ش��ب��ك��ة 
على  التأثير  م��ح��اوالت  ح��ول  ال��س��ن��وي 

القضاة في مختلف امللفات. 
وجاء هذا اإلعالن في أعقاب اجتماع 
ن���ادي ال��ق��ض��اة ال���ذي ت����دارس ع���ددا من 
ومن ضمنها  بالقضاة  املتعلقة  القضايا 
كان  وإن  زاك���ورة،  محكمة  في  يجري  ما 
أه���م ن��ق��ط ال��ب��ي��ان ه��و : ال��ت��ش��دي��د على 
مطالبة »املجلس األعلى للقضاء باعتماد 
في  وال��ن��وع��ي  امل��ه��ن��ي  التقييم  معايير 
القادرين  القضائين  اختيار املسؤولين 

تنفيذا  لالصالح  امليداني  التنزيل  على 
للتوجهات امللكية السامية ، والسهر على 
املتعلقة  الدستورية  الضمانات  تفعيل 
باستقالل القضاة و السلطة القضائية«.

ف��ي ال��وق��ت نفسه، ي��ب��رز ال��ب��ي��ان أن 
املغرب  قضاة  لنادي  التنفيذي  »املكتب 
السنوي  ال��ت��ق��ري��ر  ن��ش��ر  ع���زم���ه  ي���ؤك���د 
مبحاوالت التأثير على القضاة، تكريسا 
الدفاع  في  القضاة  لتكتل  الفاعل  للدور 
ع���ن اس��ت��ق��الل ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة و 

وضمانا حلق  القضاة، 
املواطنن في احلصول 

على املعلومة«.

النساء اللواتي يضرن أزواجهن  املقالي والصحون القضاة يعكفون على صياغة تقرير خطير

ية
ون

تر
لك

ة إ
اف

صح

اليازغي يحقق حلم احلسن 
الثاني في القضاء على اإلحتاد

أع��ل��ن ال���ق���ي���ادي اإلحت����ادي 
ووزي����ر ال��دول��ة ال��س��اب��ق محمد 
اليازغي مؤخرا أن امللك الراحل 
اإلحتاد  على  القضاء  في  فشل  قد  الثاني  احلسن 
السكتة  »خطاب  في  بذلك  اعترف  وأنه  اإلشتراكي، 
اإلحتاد  ام���ام  ال��ب��اب  فتح  ال���ذي  الشهير  القلبية« 
اإلش���ت���راك���ي، م��ن أج���ل ق��ي��ادة م��ا س��م��ي بحكومة 

التناوب.
وإذا كان امللك الراحل قد فشل في قيادة اإلحتاد، 
كما يزعم اليازغي، فإن هذا األخير جنح فيما فشل 
فيه امللك الراحل.. نعم عاد عبد الرحمان اليوسفي 
الثاني، وقاد  لنداء احلسن  إلى املغرب، واستجاب 
جتربة التناوب التوافقي، ثم بعد تعين التقنوقراطي 
إلى  وذه��ب  املغرب  اليوسفي  غ��ادر  ادري��س جطو، 
قبل  الشهيرة،  محاضرته  ألقى  حيث  بروكسيل  
أسماه  عما  يتحدث  وهو  اليوم،  من  سنوات  عشر 
يستطع  ل��م  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  املنهجية  ع��ن  اخل���روج 
العودة  عليهم  أن  لإلحتادين  يقول  أن  اليوسفي 
إلى املعارضة، ألنه كان يعرف بان الرجل القوي في 
احلكومة  في  املشاركة  مع  اليازغي،  محمد  احل��زب 
ولتذهب املنهجية الدميقراطية إلى اجلحيم. وبعد 
اليازغي  أوال، حرص  وزي��را  الفاسي  عباس  تعين 
على املشاركة في احلكومة ولو بدون حقيبة، وعن 
5 وزراء من حزبه، دون استشارة أحد، وهكذا جنح 

اليازغي فيما فشل فيه احلسن الثاني.
مجلة أآلن

الرئيس و»املسمن« و»الزيت البلدي«

مظاهرة حاشدة في فرنسا بعد إحراق شاب لنفسه

الرئيس التونسي منصف املرزوقي منهمك في أكل املسمن والزيت البلدي.. مشهد 
لم يكن يراه التونسيون حتى في أحالمهم، في زمن الدكتاتور املخلوع زين العابدين 

بنعلي الهارب إلى السعودية.
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حاوره:سعيد الريحاني

مرت إلى حدود اليوم 3 أشهر تقريبا على وفاة 
املرشد الروحي األول جلماعة العدل واإلحسان 
من  مقربني  بصفتكم  ياسني،  الشيخ  صهركم 
تفتقدونه من عدم  أكثر ش��يء  ما هو  ال��راح��ل 

وجوده؟
حتسنب  »وال  نفقده،  ل��م  لكن  افتقدناه    {
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء«، 
وجدناه  التفتنا  كلما  وبيننا،  فينا  حي  هو 
في كتاب من كتبه أو في شريط من أشرطته، 
أو  من مجالس اجلماعة  زرن��ا مجلسا  كلما 

توجيهاته  وج��دن��ا  ف��ي��ه،  وج��دن��اه  اجتماعا 
وتربيته وبناءه. أال جتد نور الشمس ساطعا 
املطر  ثمار  أال جتد  غروبها؟  بعد  القمر  من 
يانعة ولو بعد انقطاعه؟ إمنا حالي معه إال 

كما قال الشاعر:
ومن عجب أني أحن إليهم

وأسأل شوقا عنهم وهم معي
وتبكيهم عيني وهم في سوادها

ويشكو النوى قلبي وهم بني أضلعي
ودعنا الشيخ ياسين بقراءة سورة يس

هل عشت مع الشيخ ياسني اللحظات األخيرة 

قبل وفاته؟
ن���ع���م، ع��ن��د اح���ت���ض���اره ص���ب���اح ذلك    {
احلكيم  والقرآن  ب�»يسن  ودعناه  اخلميس، 
إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم«، حزنت 
قلوبنا ودمعت عيوننا.. صعدت الروح أثناء 
ن��زع األطباء  ال��ش��روق بسكينة ورح��م��ة، ثم 

أجهزة اإلنعاش وانصرفنا لننعي الرجل.
عرف املغرب تشييع جنائز كبيرة مثل جنازة 
القيادي اإلحتادي عبد الرحيم بوعبيد وجنازة 
احلسن الثاني، كم كان عدد احلاضرين في 
أنها  جنازة الشيخ ياسني برأيك، وهل تعتبر 

األكبر في تاريخ املغرب، كما يقول البعض؟ 

ألهل  ن��ت��رك  ال��ع��دد  ت��ق��دي��ر  أستطيع  ال   {
االختصاص ذلك، إمنا هناك فرق بني جنازة 
الشاحنات  في  شحنا  الناس  إليها  يشحن 
هبا  الناس  إليها  يهب  وجنازة  واحلافالت 
بقلوبهم وأجسامهم ومن  كل حدب وصوب.
تتحدث عن مستقبل  التي  الوصية  بعيدا عن 
ي��اس��ني وصايا  اجل��م��اع��ة، ه��ل ك��ان��ت للشيخ 

أخرى؟
} كان يوصي رحمه الله دائما باالستعداد 
ويوصي  احلقيقية  احل��ي��اة  ف��ه��ي  ل��آخ��رة 
بحفظ القرآن وبتالوته والعمل به، ويوصي 

بالصالة، وبجماعة العدل واإلحسان، 

ن كيران يبحر وسط الفساد السياسي 
واإلقتصادي وخالفاتي مع ارسالن حتسم الشورى  

ألول 
مرة

عبد اهلل 
الشيباني 

صهر الراحل 
الشيخ ياسين 
يروي قصة 
زواجه من 

نادية ياسين 
ويصرح:

عبد اهلل الشيباني هو صهر الشيخ الراحل عبد السالم ياسين زوج ندية، كان البعض يرشحه ليتولى مهمة خالفة 
المرشد الروحي بعد رحيله )..( لكن الندوة الصحفية التي عقدها مجلس الشورى خالل شهر دجنبر الماضي وضعت 

حدا لكل التكهنات بإعالن محمد العبادي أمينا عاما وفتح اهلل أرسالن نائبا لالمين العام.
غاب الشيباني عن القيادة الجديدة وغابت معه زوجته، لكن عبد اهلل يؤكد رضائه التام بالنتائج،»إن الجماعة تؤسس 

لسلوك جديد وتجديدي في تنصيب المسؤولين، يؤهل للمناصب القيادية من تقدمهم وقدرتهم وكفاءتهم وصدقهم 
وبذلهم لذلك، ال من تقدمهم القرابة أو المحسوبية أو الكولسة..«.

ألول مرة يتحدث الشيباني عن قصة المصاهرة بينه وبين الشيخ ياسين ويكشف بعض تفاصيل الخطبة والزواج 
واللقاء االول في فاس مع الفتاة المحتجبة.. كما يتحدث عن اللحظات األخيرة من حياة المرشد الراحل.

يحرص الشيباني على تأكيد وحدة صف الجماعة، لكنه ليس متفقا تماما مع فتح اهلل ارسالن الذي يقول عنه »رضي 
اهلل عنه«، ويؤكد عدم وجود أي حوار بين الجماعة والقصر ويصرح: »لن نستجدي حزبا سياسيا من دولة المخزن«.

وعن رسالته إلى عبد اإلله بن كيران رئيس الحكومة قال الشيباني: إنها »عبارة عن تنبيه مشفق لرجل ذي نية حسنة 
في مسار خاطئ، مثله كمثل من ركب سفينة خربة تُبحر في طوفان الفساد السياسي واالقتصادي«.

نادية ياسني رفقة زوجها عبد الله الشيباني
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االستمرار في بنائها وصيانتها واالنخراط 
في  االن��س��ج��ام  على  واحل��ف��اظ  ف��ي صفها، 

مؤسساتها.
هل تتذكر آخر مرة تكلم معك فيها؟ 

أي��ام من  الله  قبل  في زي��ارة له رحمه   {
مرضه،  ف���راش  على  مستلقي  وه��و  وف��ات��ه 
سلمت عليه فرد علي السالم وقال: »أراضني 
أجبت  وق���دره؟«  الله  بقضاء  الله  عبد  آسي 

»راضني يا سيدي عافاك الله وشافاك«.

المعلقون على أشغال مجلس الشورى 
محكومون بتقاليد الوراثة عند الملك 

إلى حدود اليوم مازال غيابك وغياب زوجتك 
نادية ياسني عن ذلك اللقاء )الندوة الصحفية 
لدجنبر املاضي( الذي أعلن فيه عن األمني العام 
اجلديد جلماعة العدل واإلحسان لغزا محيرا، 
التوضيحات،  بعض  لتقدمي  الوقت  يحن  أل��م 
علما أنك سبق وأن أكدت مشاركتك في أشغال 
مجلس الشورى التي انتهت بانتخاب العبادي 

أمينا عاما؟
}  أنشطة اجلماعة ومجالسها واجتماعاتها 
كثيرة واحلمد لله، والندوة الصحفية واحدة 
من هذه األنشطة وال يستطيع الكل أن يحضر 
في الكل، وحتركاتنا ال يحددها ما سيقوله 
أولويات  حتددها  بل  اإلع���الم،  يقوله  ال  أو 
أخ��رى، نحن معتزين بأمني جماعتنا العام 
في  ال��ش��ورى  تفرزه  ما  بصواب  ومقتنعني 

مجالسنا اقتناعا جازما.
محكومون  النتائج  على  املعلقني  أولئك 
بتقاليد الوراثة سواء عند امللك الوراثي أو 
األحزاب  بعض  حتى  أو  الصوفية  الطرق 
أن  بعد  ي��درك��وا  لم  املمخزنة،  واجلمعيات 
اجلماعة تؤسس لسلوك جديد وجتديدي في 
تنصيب املسؤولني، يؤهل للمناصب القيادية 
وصدقهم  وكفاءتهم  وقدرتهم  تقدمهم  من 
وبذلهم لذلك، ال من تقدمهم عبر القرابة أو 
احملسوبية أو الكولسة، وال يرتبط الربح 
واخلسارة عندنا باملسؤوليات الرئاسية، 
الصادقة وإخالص  والنية  باخلدمة  إمنا 
العمل لله، ومن عائلة السيد املرشد رضي 
الله عنه من لهم مسؤوليات حسب املعايير 

السالفة الذكر.
بخالف تأكيدكم على أن سبب الغياب مرتبط 
ب��ع��دد امل��ع��زي��ن ال��ذي��ن ك��ان��وا ي���ري���دون تقدمي 
التعازي، هناك من حتدث عن خالفات جذرية 
داخل بيت اجلماعة، وقدم الدليل على ذلك من 

خالل احلديث عن استقالة نادية ياسني من 
املسؤولية عن القطاع النسائي، ويعتبرون 
يتميز بعدم  أن كالكما لكما موقف موحد 

الرضى على القيادة احلالية للجماعة.
جذرية  خ��الف��ات  ه��ن��اك  ليست    {
داخل اجلماعة إمنا هناك اختالف 
طبيعي في اآلراء حول كيف ومتى 
ومن، ويحسم القرار فيها بالشورى 
في املجالس واملؤسسات، يشارك 
ال��ذي يحتوي على قدر  كل برأيه 
م��ن ال��ص��واب وق���در م��ن اخلطأ، 
مت����زج ه����ذه األق������دار ف���ي عملية 
البعض  بعضها  ويعدل  ال��ش��ورى 
اآلخر دون حتجر على رأي شخصي 
إلى أن يولد منها رأي املجلس الذي 
ه��و األص����وب، وم���ن ل��م ت��ت��رب��ى نفسه 
ولم يتدرب بسلوكه على هذه العملية ال 

يستطيع فهم العمل اجلماعي و ال حتمله، 
أمد  اجلماعي  العمل  ثقافة  وب��ني  بيننا  و 
بعيد في مجتمعاتنا التي هيمنت على إدارة 

شؤونها الفردية املستبدة.
بشكل واضح، هناك من يقول بأن عالقتك مع 
فتح الله ارس��الن ليست على ما ي��رام، بسب 
اخل���الف ف��ي ال��ت��ص��ورات، م��ا رأي���ك ف��ي هذا 

القول؟
}  عالقتي بسيدي فتح الله أرسالن حفظه 
الله وعالقتي بجميع إخواني وأخواتي في 
اجلماعة على أحسن ما يرام، وليست لدينا 
الغايات  و  العامة  التوجهات  على  خالفات 
واملقاصد، لكن تكون لدينا اختالفات أحيانا 
أن  شأنها  من  التي  التقديرات  بعض  على 

تغني الشورى وترفع األداء إلى األعلى.
ما تقصدون بخالفات حول التوجهات العامة 

و الغايات؟
امل��ت��ق��ن األستاذ  ال��ل��ه احمل��س��ن  رح���م    {
ل��ل��م��درس��ة ال��ت��ي أنشأها  امل���رش���د، وض���ع 
و  األوراق  على  مكتوبا  واضحا،  منهاجا 
في العقول والقلوب، منهاجا يحدد الوجهة 
و الغايات و املقاصد واملبادئ و الوسائل 

التربوية والتنظيمية والسياسية.  

صور نادية ياسين.. أسلوب مخزني  
التأكيد  تصر من خالل بعض خرجاتك على 
ع��ل��ى أن ن��ادي��ة ي��اس��ني زوج��ت��ك ه��ي املخولة 
دائما  لكنك  بقراراتها،  يتعلق  عما  باحلديث 
جتد نفسك في مواقف تفترض الكالم أحيانا، 
اسمح أن أسألك عن رأيك بخصوص الصور 
التي مت الترويج لها على أنها فضيحة في بيت 
جماعة العدل واإلحسان البنة الشيخ الراحل 

ياسني )يونيو 2011 في أثينا(..
} لم نعر أدنى اهتمام لهذا الكيد وسط 
ثقة وتقديرا  قوية  رواب��ط أعضائها  أسرة 
بعضها للبعض اآلخر، ولديها جتربة عقود 
من الزمن مع أساليب املخزن تربأ بها أن 
تسقط في فخاخ ال غاية لها إال استنزاف 

اجلهد وتطعيم اإلشاعة املغرضة.
)مقاطعا( ولكن ما حقيقة هذه الصور..

)يرفض التعليق(.

 هذا ما تريده جماعة الشيخ الراحل 
ي��ت��زام��ن ه����ذا احل������وار م���ع ذك�����رى احل����راك 
اإلجتماعي الذي قادته حركة 20 فبراير في 
العدل واإلح��س��ان انسحبت  امل��غ��رب.. جماعة 
من حركة 20 فبراير، هل تسعى اجلماعة إلى 

إسقاط النظام؟
جذور  اجتثاث  إل��ى  اجلماعة  تسعى   {
النظام االستبدادي من قلوب وعقول أبناء 
أم���ة رس���ول ال��ل��ه ص��ل��ى ال��ل��ه عليه وسلم 
بالتربية والتعليم والتدريب بالكلمة القوية 
الشباب  صرخة  ساندنا  الثابت،  واملوقف 

بوصفك أحد أبناء احلركة اإلسالمية، ملاذا       
فشلت هذه احلركات في ضمان اإلستقرار 
في كل البلدان التي شهدت ث��ورات، رغم 

توليها احلكم، منوذج تونس ومصر..؟
وعمل  ل��ل��دول��ة،  يهيئ  ال��دع��وة  عمل   {
الدولة،  عمل  مرافقة  في  يستمر  الدعوة 
املسلمني  جماعة  يبني  ال��دع��وة  وع��م��ل 
االجتماعية  ال��ق��وة  ومت��ث��ل  وراب��ط��ت��ه��ا 
واجلماعية التي يكون لها ضغط يوجه 
العمل السياسي، ويضمن تداوله لكي ال 
يبقى على رأس جهاز الدولة إال األصلح 

واألخلص واألصدق.
في  كبيرا  ف��س��ادا  اإلس��الم��ي��ون  ورث 
بني  يصلح  أن  ال ميكن  ال��دول��ة  أج��ه��زة 
وجهال  ظلما  وورث���وا  وضحاها،  عشية 
والتعليم  الصحة  ف��ي  كبيرا  وتفسخا 
واإلعالم والبنيات األساسية تتطلب زمنا 

للعالج.
ال ميكن الوصول إلص��الح حقيقي إال 
إذا اجتمعت جهود اإلسالميني في رابطة 
للجماعات اإلسالمية تتعاون في تعبئة 
منعطف  ثقل  لتحمل  وتأهيله  الشعب 

التغيير.
جتربة تونس ومصر أظهرت مدى عدم 
بالدميقراطية وكرههم  الالئكيني  اقتناع 
قيم  بإدخال  السياسة  تخليق  يريد  ملن 
وكشفت  السياسي،  العمل  في  اإلس��الم 
غيظهم ونياتهم. وفضحت تواطؤ الكثير 

منهم مع األنظمة الفاسدة املستبدة. 
هناك من ق��رأ في تعيني أم��ني ع��ام ونائب 
له على رأس اجلماعة مقدمة للتطبيع مع 
عليه،  متعارف  هو  كما  السياسي  العمل 
متى ميكن للجماعة أن تشرف على ميالد  

حزب سياسي تابع لها؟
}  في دولة احلق والقانون والدميقراطية 
حزبا  اجلماعة  تنشأ  أن  ميكن  النزيهة 

سياسيا يطرح مشروع دولة القرآن وسط 
املاركسية  أو  الليبرالية  الدولة  مشاريع 
احلق  ولكل  غيرها،  أو  االشتراكية  أو 
إقناع الشعب مبشروعه  العمل على  في 
والتعبئة له بكل شفافية ونزاهة وحرية 
اجلماعة  تستجدي  حزبية...لم  وتعددية 
قط ولن تستجدي حزبا سياسيا من دولة 

املخزن.

لن نستجدي حزبا سياسيا من دولة المخزن

عالقتي بسيدي 
فتح اهلل أرسالن 

حفظه اهلل وبإخواني 
وأخواتي في الجماعة على 

أحسن ما يرام، وليست لدينا 
خالفات على التوجهات 

العامة و الغايات 
والمقاصد

 فتح الله أرسالن إلى
جانب نادية ياسني

مظاهرة حاشدة جلماعة العدل واالحسان خالل محاكمة نادية ياسني سنة 2005
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آلة  ب��دأت  عندما  لكن  املستضعف 
متسخه  لكي  تلتهمه  االس��ت��ب��داد 

توقفنا. 
بصفتها  ي���اس���ن  ل���ن���ادي���ة  س���ب���ق 
ف��ي اجل��م��اع��ة أن هاجمت  ق��ي��ادي��ة 
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م ف��ي امل��غ��رب، وكان 
يكفي  أال  محاكمة،  م��وض��وع  ذل��ك 
ذلك للقول أن الرغبة احلقيقية هي 

التحضير إلسقاط النظام؟
} يجب أن يسقط كل نظام مستبد 
قالت  كما  والعقول...  القلوب  من 

نادية في بعض استجواباتها.
بسلمية  ق���وي���ة  ج��م��اع��ة  ن��ح��ن 
بإسقاط  لها  ش��أن  وال  أسلوبها، 
ن���ظ���ام، ب���ل ب��ب��ن��اء رج����ال ونساء 

وجماعة تبني األمة، وال تخرب.
ماذا تريد اجلماعة بالضبط إذا لم 

تكن تريد إسقاط النظام؟
} جماعة العدل واإلحسان مدرسة 
ت��رب��ي��ة وت��ع��ل��ي��م وت���دري���ب لرجال 
يرغبون  ال��ذي��ن  ال��ش��ع��ب  ون��س��اء 
ف���ي إص�����اح أن��ف��س��ه��م وإص����اح 

يريد  مل��ن  م��درس��ة  مجتمعهم، 
أن يترقى في مدارج اإلميان 
تثبيت  بعد  اإلحسان  نحو 
املقامات  ه����ذه  اإلس������ام، 
في  وردت  التي  التربوية 
الذي يحكي  الدين  حديث 
جبريل  سيدنا  زي��ارة  عن 
ل��رس��ول ال��ل��ه ص��ل��ى الله 
عليه وسلم والذي ختم ب 

»ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم«، ديننا هو أن نرتقي 

م��ن إس���ام ف���ردي خ��ام��ل إلى 
حركة إميانية في القلب والسلوك 

حركة  واإلت��ق��ان،  لليقني  الطامحة 
جماعية حتقق العدل باإلحسان و 

اإلحسان بالعدل.
تعيد  واإلح��س��ان  العدل  جماعة 
األمة اإلسامية على  تاريخ  قراءة 
ض���وء م��ن��ه��اج رس����ول ال��ل��ه صلى 
الذي ربط نقض  الله عليه وسلم، 
عرى اإلسام بنقض العروة األولى 
التي هي احلكم، عندما انقلب من 
شورى إلى استبداد ووراث��ة، أدى 

إل���ى ن��ق��ض ال���ع���رى األخ�����رى إلى 
ال��ص��اة.ه��ذا هو  أن نقضت حتى 
اإلسام الذي تعلمه جماعة العدل 
التعلم بني  في  للراغب  واإلحسان 
صفوفها، إسام اجلماعة ال الفرد، 
ال��ظ��ل��م، إسام  ال  ال���ع���دل  إس����ام 
الشورى ال التسلط، تعلم هذا في 

العقل وتثبته في النفس وترسخه 
في السلوك والعمل.

)م��ق��اط��ع��ا( ه����ذا اجل������واب يعطي 
ب����أن اجل���م���اع���ة، تركز  اإلن���ط���ب���اع 
ع��ل��ى أه�����داف روح���ي���ة، ول��ك��ن في 
الواقع اجلماعة نزلت إلى الشارع 
وخ��رج��ت ف��ي م��ظ��اه��رات، إضافة 
يوجد  حيث  الثنائية  هيكلتها  إل��ى 
التنظيم السياسي والتنظيم التربوي 
من  منفصالن  تنظيمان  وكالهما 

حيث آليات العمل؟ 
ت���ق���ري���ري���ة في  أع���ل���ى ه���ي���أة   {
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات اجل���م���اع���ة هي 
هيأة  أع��ل��ى  و  ال���ش���ورى،  مجلس 
مجلس  هي  تدبيرية  و  توجيهية 
اإلرشاد الذي يؤطر أعمال الهيآت 
التربية،  ه��ي��أة  ال��ث��اث:  امل��رك��زي��ة 
التربية  وهيأة  لإلخوان،  والدعوة 
والدعوة لألخوات ثم األمانة العامة 
معها  تعمل  السياسية،  ل��ل��دائ��رة 
اختصاصات  في  ومجالس  جل��ان 
مختلفة علمية و دراسية 
و قطاعية، و لكل إقليم 
مجالسه  و  ه���ي���آت���ه 

احمللية. 

 يد المخزن ال تمتد 
إال لكي تُركع أو 
تصفع أو ترشي.

دخل  أن  للنظام  س��ب��ق 
ف��ي ح��وار م��ع اجلماعة 
عن طريق املبعوث حسن 
اوريد، ولكن املفاوضات 
توقفت عند حدود مناقشة 
ياسن،  ال��ش��ي��خ  ح��ص��ار 
اجلماعة  تتفاعل  ل��م  مل���اذا 
من  لها  امتدت  التي  اليد  مع 

القصر؟
} ال متتد يد املخزن إال لكي 
أما  ت��رش��ي،  أو  تصفع  أو  ُت��رك��ع 
عن  غريب  مصطلح  فإنه  احل���وار 

قاموسه.
ه��ن��اك م��ن فسر فشل احل���وار بن 
التصعيد  بلغة  والقصر  اجلماعة 
تعبر عنها اجلماعة، في هذا  التي 
اإلط��ار حتدث البعض عن رسالتك 
املفتوحة إلى رئيس احلكومة والتي 

دعوته من خاللها إلى اإلستقالة؟ هل 
كنت تتوقع انه سيستقيل؟ ولنفرض 
أنه استقال ما هو البديل، أال يصب 
ذلك في نفس اإلجتاه الذي حتدثنا 

عنه؟
القصر،  وب��ني  بيننا  ح��وار  ال   {
للملكني  املوجهة  ال��رس��ائ��ل  ق��ال��ت 
لهما،  ق��ول��ه  اجل��م��اع��ة  أرادت  م��ا 
الله  أم���ام  املسؤولية  وحملتهما 

والعباد وكفى.
أما رسالتي إلى األخ بن كيران 
هي عبارة عن تنبيه مشفق لرجل 
خاطئ،  مسار  في  حسنة  نية  ذي 
ركب سفينة خربة  من  كمثل  مثله 
ُتبحر في طوفان الفساد السياسي 
واالقتصادي، يريد ترميم وإصاح 
أعمال  الصغيرة،  شقوقها  بعض 
ف��اش��ل، كأني  ف��ي م��ش��روع  حسنة 
بعبد اإلله يدبر الُفتات الذي يلقى 
تارك  وه��و  امل��ائ��دة  أسفل  للشعب 
ي���وزع م��ن ثروات  وراء ظ��ه��ره م��ا 
و  امللكي  الهولدينغ  ب��ني  الشعب 

حاشيته ودوائره على املأدبة.
ق��ل��ت ف��ي رس��ال��ت��ك ال��ش��ه��ي��رة التي 
رفعتها إلى رئيس احلكومة إن عبد 
اإلله بن كيران عليه أن يستقيل من 
قولك  لإلنتباه  الفتا  وك��ان  منصبه، 
الذين  أبناء احلركة اإلسالمية  بأن 
قد  السبعينيات  ف��ي  بها  التحقوا 
سكنوا الفيالت ولم يعودوا يقنعون 
بجالبات 3000 درهم، بعدما كانوا 
م��ن كنت  ال��ب��ال،  يقنعون مب��الب��س 
تقصد بكالمك؟ أو هل ميكن القول 
والتنمية  العدالة  قيادي  بعض  أن 
احلركات  ف����ي  ل��ل��ف��س��اد  من������وذج 

اإلسالمية؟   
هم  والتنمية  العدالة  قياديي   {
وأطهرهم  ال��س��ي��اس��ي��ني  أش�����رف 
وأخ��ل��ص��ه��م ن��ي��ة وأص���دق���ه���م في 
نني  العمل، فا نحن وال هم باملُؤَمّ
م��ن االن��ح��راف واالجن����راف بتيار 
ال��دن��ي��ا، وال��رك��ون إل��ى الظاملني و 
مس  إل��ى  امل��رء  يعرض  صحبتهم 

النار.
الفكرة غير واضحة؟

} )يكتفي بالقول( يقول الله عز و 
جل » وال تركنوا إلى الذين ظلموا 

فتمسكم النار«.

متى تعرفت عليه؟ وما هي قصة املصاهرة 
بينكما )زواجك من ابنته نادية ياسن(؟ 

} دجنبر 1979 مير طالب بكتبي متجول، 
املهراز  لظهر  اجلامعي  احلي  مطعم  قرب 
بفاس، ملقاة كتبه على األرض فيلفت نظره 
عليه  مكتوب  الغاف  أبيض  مَؤلف  نحو 

بخط مغربي أخضر جميل »اجلماعة«.
 حرصت على اقتناء النسخة الوحيدة 
التي لديه فورا وفررت بها أللتهم كلماتها 
»اجلماعة«  مجلة  إنها  التهاما،  وحروفها 
في عددها األول ملديرها ورئيس حتريرها 

األستاذ عبد السام ياسني.
 قرأت مقالها االفتتاحي وسرت كلماته 
في قلبي وعروقي قبل عقلي سريان النور 
ال��ذي يضيء ويظهر ما خفي،  في الظام 
أيقنت آنذاك أن الله أكرم األمة برجل على 
ويجدد،  لها  وج��ل  ع��ز  الله  سيفتح  يديه 
وقررت أن أزوره في مراكش.. هكذا بدأت 

القصة.
درجة  إل��ى  تطورت  االم���ور  ولكن  )مقاطعا( 

املصاهرة؟ 
} في نفس األسبوع لفت انتباهي منظر 
احلقوق،  كلية  في  وحيدة  محتجبة  بنت 
معتزة بإسامها وإميانها وسط مضايقة 
يهيمنون  كانوا  الذين  اليساريني  الطلبة 
ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��ط��اب��ي��ة، ت��ع��رف��ت عليها 
سنتها  في  املجلة  بنت صاحب  فوجدتها 

السياسية،  ال��ع��ل��وم  إج����ازة  م��ن  األخ��ي��رة 
بعد  أبيها  زي��ارة  عند  أخطبها  أن  فقررت 

مفاحتتها في رغبتي في الزواج منها.
.. زرته في بيته بالداوديات في مراكش 
كانت  أخ��ب��رت��ه  وك��م��ا   ،1980 م���ارس  ف��ي 
زيارتي له في الله ثم للتقريب بينه وبني 
جماعة الدعوة اإلسامية التي كنت أنتمي 
إليها ثم طلب يد جنلته، وكم كان احتفاؤه 
الثاثة  األه���داف  بنبل  وإش��ادت��ه  بقدومي 
التي أزوره من أجلها  خصوصا »الزيارة 
في الله«، طلب مني املكوث ثاثة أيام في 
ضيافته التي كانت منتظمة بأوقات الصاة 
زيارات  وبينها  املسجد،  في  نؤديها  التي 
ل��ش��ب��اب ال��دع��وة م��ن ع���دة م���دن وزي����ارات 
وصحافيني  قياداتها  و  ال��دع��وة  مشايخ 

أجانب.
قبل طلبي للزواج بناء على قبول ابنته 
بعد أن سأل عن أسرتي وتعرف على نشاطي 
الدعوي في فاس، ولم يشترط شيئا على 
طالب لم يتخرج ولم يشتغل بعد، اجتمع 
فيه، في نظري آنذاك، العلم والذكر واجلهاد 
وحفاوة الكرم واخللق الرفيع وقول احلق، 
وتطابق عندي ما قرأت في »اجلماعة« على 

ما عشت في ضيافة األيام الثاثة.
ماذا عن مراسيم العرس؟ 

الله  امل��اخ رحمه  تكلف سيدي أحمد   {
بتدبير شؤون العقد وتكلف سيدي مومن 

كان  ال��زف��اف،  بحفل  عمره  ف��ي  الله  ب���ارك 
احلفل بسيطا ُمْكِرما ال تكلف فيه، منتدى 
لذكر الله و التعارف و املذاكرة في شؤون 
يدار على  زفافا  الدعوة، ألول مرة أحضر 
سنة املصطفى صلى الله عليه وسلم فيه 

تلقى خطبة ولي العريس لطلب يد العروس 
وحتديد املهر الذي كان زهيدا جدا ثم خطبة 
مبلغ  وتسلم  الطلب  لقبول  العريس  ول��ي 
الصداق علنا و تسليمه للعروس، تعرفت 

فيه على سيدي محمد العلوي رحمه الله.

تعرفت على نادية في اجلامعة ومهر الزواج كان زهيدا جدا

ال تمتد يد 
المخزن إال 

لكي تُركع أو 
تصفع أو ترشي، أما 
الحوار فإنه مصطلح 

غريب عن 
قاموسه

آخر ندوة عقدها مجلس الشورى جلماعة العدل واإلحسان خالل دجنبر 2012

نادية ياسني
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مصريات يهددن بخلع مالبسهن في 
ميدان التحرير إلجبار مرسي على الرحيل

الفدائية المغربية التي اقتحمت »إسرائيل« وأسرت لسنوات ..
اس��ت��وق��ف��ن��ي اس��م��ه��ا ب���ش���دة م��ن��ذ زم���ن، 
لالهتمام،  املثيرة  قصتها  ملتابعة  واضطررت 
ج��رأت��ه��ا، شجاعتها  ش��راس��ت��ه��ا،  وأذه��ل��ت��ن��ي 
وثوريتها  بصفاتها  تقل  ال  فهي  وفدائيتها، 
شاركن  الفلسطينيات اللواتي  ال��ن��س��اء  ع��ن 
بأعمال فدائية في صفوف الثورة الفلسطينية 
عظيم  سيناريو  تصلح  وقضيتها  املعاصرة، 

لفيلم كبير جدًا.
العربية  األس��ي��رة  تلك  ال��ب��رادل��ي«  »ن��ادي��ة 
املغربية احملررة التي لم تنل حقها في اإلعالم 
العربي الذي أخفق ولم مينحها املساحة التي 
َتستحقها، ولم ُيعطها حقها من كلمات اإلشادة 
والثناء، ورمبا الكثيرين من الفلسطينيني ومن 
األشقاء املغاربة يجهلون قصتها وال يعرفون 
أن مواطنة مغربية أدارت ظهرها ملتاع الدنيا 
من  واالستشهاد  واجلهاد  النضال  واختارت 
الكلمة  معنى  بكل  بطلة  فهي   .. فلسطني  أجل 

وتستحق لقب »الفدائية« عن جدارة.
 1945 برادلي( عام  خليل   ولدت )نادية 
الفلسفة  ف��ي  دراس��ت��ه��ا  املغرب، وتابعت  ف��ي 
السوربون، وتعرضت  بجامعة  واآلداب 
فينقذها   1971 ع����ام  م���ؤس���ف  حل�����ادث 
جارها الذي كان يرأس املكتب األوربي 

فخلق  فلسطني«  لتحرير  الشعبية  ل�»اجلبهة 
أطلعها  ث��م  وم���ن  ص���داق���ة،  احلادث بينهما 
صديقها الفلسطيني على القضية الفلسطينية 
وم��ا مت��ارس��ه »إس��رائ��ي��ل« بحق أب��ن��اء شعبه، 
بضرورة  وشحنت أفكارها  للقضية  فانتمت 
الفلسطيني  الشعب  لنصرة  ما  بعمل  القيام 
ودعم حقه بالتحرر، فقررت اقتحام »إسرائيل« 
للثورة  دعما  ونوعية  فدائية  عملية  وتنفيذ 
أبريل عام  الفلسطينية.وفي احلادي عشر من 
اإلسرائيلي،  »ال��ل��د«  مطار  إل��ى  وصلت   1971
»هيلني  اسم  م��زور حتت  فرنسي  بجواز سفر 
فعثر  ال��ص��غ��رى،  شقيقتها  ب��رف��ق��ة  م��ات��ري��ن« 
شديدة  متفجرات،  ب��ودرة  أمتعتهما على  بني 
كانت  التفجير  ألج��ه��زة  وب��ط��اري��ات  االنفجار 
معدة بشكل محكم وداخل أكعاب أحذية وضمن 

مساحيق التجميل وداخل املالبس.
فاعتقلت مع شقيقتها، وتعرضت األختان 
»برادلي« لصنوف مختلفة من التعذيب لبضعة 
شهور وداخل غرف انفرادية معتمة، ويقال أنه 
ومع توالي التحقيقات، استقدم اإلسرائيليون 
وتفكيك  ف���ي ص��ن��اع��ة  م��ت��خ��ص��ص��ني  خ���ب���راء 
املتفجرات وتأكدوا من أن املالبس التي كانت 
بحوزة األختني مشبعة مبواد بالستيكية قابلة 

التسعة  تدمير الفنادق  على  وق��ادرة  لالنفجار 
بسهولة فائقة.ومن ثم أصدرت إحدى احملاكم 
عشرة  اثنتي  ملدة  بسجنها  حكمًا  اإلسرائيلية 
سنة، وسجن شقيقتها ملدة عشر سنوات، وفي 
ثالث سنوات  مرور  أي بعد   1974 عام  أبريل 
من االعتقال في السجن اإلسرائيلي املخصص 
للنساء »نفي تريستا«، أفرج عنها جراء تدهور 
وضعها الصحي وإصابتها ببعض األمراض، 
»إسرائيل« في طائرة  وأبعدت من السجن في 
توجهت بها إلى باريس في حني بقيت شقيقتها 
وعملت  إلى لبنان  توجهت  وبعدها  بالسجن، 
أستاذ  من  وت��زوج��ت  الفلسطينية  ال��ث��ورة  مع 
جامعي فلسطيني ُيعتبر من  نشطاء  »اجلبهة 

الدميقراطية لتحرير فلسطني«.
للمغرب،  ع��ودت��ه��ا  م���ن  س���ن���وات  وب���ع���د 
الصحافة  ف���ي  وع��م��ل��ه��ا  ف��ي��ه،  واس��ت��ق��راره��ا 
واإلعالم، خطفها املوت في صيف عام 1995، 
السجون  عن  ورثتها  التي  باألمراض  متأثرة 

اإلسرائيلية أثناء فترة اعتقالها.
 عبد الناصر فروانة

)أسير سابق، وباحث 
مختص في شؤون األسرى(

األسير الفلسطيني السابق »عبد الناصر فروانة« يذكرنا بقصة الصحفية نادية برادلي:

نادية برادلي

هددت مجموعة من الناشطات السياسيات بخلع مالبسهن مبيدان التحرير حتى 
رحيل الرئيس مرسي عن احلكم. وقالت سيدة منهن إن سيدات مصر ستنزلن إلى 
ميدان التحرير، وسيخلعن مالبسهن إلجبار الرئيس الذي لم يف بأي من وعوده على 

التنحي عن سدة احلكم.
الطريقة  على  بالتظاهر  يفكرن  اللواتي  املصريات  السيدات  تلك  كانت  وإذا 
الروسية، أو األوكرانية يرغنب في التعري مبيدان التحرير فإنهن بذلك يقدمن هدية 

على طبق من فضة ألولئك املتحرشني واملغتصبني في امليدان.

برلمانيات تركيات 
يرقصن احتجاجا على 

العنف ضد المرأة

المصريون يضغطون 
على البحرينيين لمنع 
قناة الرقص الشرقي

احلقوقية  ال���ن���اش���ط���ة  دع������ت 
البرملانيات  إنسلر«  »إيفا  األمريكية 

التركيات إلى مقاطعة أعمالهن يوم 
اجلاري(،  فبراير   14( احلب  عيد 
واخلروج للرقص جماعة تعبيرا 
العنف ضد  عن رفضهن ألعمال 
البرملانيات  لبت  وفعال  امل��رأة.. 
ال���دع���وة، وب����دأن ي��رق��ص��ن في 
وه��و احلدث  ال��ب��رمل��ان،  مبنى 
اه��ت��م��ام وسائل  ل��ف��ت  ال����ذي 
كتبت  التي  التركية  اإلع��الم 
أن أعضاء ذكور من جمعية 
مراسلي البرملان دعموا هذا 
العديد  هناك  وأن  احل��دث، 
ألداء  تستعد  ال��ب��ل��دان  م��ن 

للعنف  رفضا  الرقصة،  ه��ذه 
ض��د ال��ن��س��اء وال��ف��ت��ي��ات، حيث 

مليار  أن  إلى  اإلحصائيات  تشير 
امرأة في العالم تتعرض للعنف.

احل������ك������م 
عن  ال������ص������ادر 
م���ح���ك���م���ة ال���ق���ض���اء 
مصر  ف����ي  اإلداري 
إلي������ق������اف ب������ث ق���ن���اة 
)التت(  ال��ش��رق��ي  ال��رق��ص 
اصطدم باستحالة تنفيذه، 
من  ت��ب��ث  ال  ال��ق��ن��اة  ألن 
الصناعي  ال��ق��م��ر  ع��ل��ى 
سات«،  امل��ص��ري»ن��اي��ل 
القمر  ع���ل���ى  وإمن�������ا 
ال����ص����ن����اع����ي »ن������ور 
س���ات«.. ل��ذل��ك يسعى 
األيام  ه��ذه  املصريون 
اإلعالم  وزارة  ملخاطبة 
والشركة  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
سات«  »ن��ور  للقمر  املالكة 
مملكة  م�����ن  ت���ت���خ���ذ  ال����ت����ي 
البحرين مقرا لها، إليجاد حل 
القضاء  محكمة  حكم  وتنفيذ 

اإلداري املصري.



 ملف
العدد 14

العدد: 729 اخلميس
21 فبراير 2013

 الرباط.سعيد الريحاني
 

البيضاء  ب��ال��دار  اإلب��ت��دائ��ي��ة  احملكمة  وج��ه��ت 
صفعة قوية لشركة اخلطوط امللكية املغربية اجلوية 
نونبر   13 ال��ث��اث��اء  ي��وم  أص���درت  عندما  )الرام(، 
املاضي، حكمها القاضي بقبول الدعوى التي رفعتها 
الشكل  حيث  من  علوي  صوصي  انتصار  املضيفة 
مليون   52 ق��دره��ا  مالية  بغرامة  الشركة  وب��إدان��ة 
سنتيم )مجموع التعويضات(، كتعويض عن فصلها 

شخصية  إزع����اج  بتهمة  مرموقة.تعسفيا 
الصحفي  األس��ب��وع  وك��ان��ت 
أول جريدة طرحت قضية املضيفة 
انتصار إلى الرأي العام من خال 
مقال حتت عنوان: مضيفة سلمت 
العمل  م��ن  فطردوها  أمير  على 
من  ث��م   )2011 1دجنبر  )ع���دد 
خال ملف شامل حتت عنوان: 
املضيفة  ق��ض��ي��ة  ت��ط��ي��ح  »ه����ل 
انتصار بادريس بنهيمة« )عدد 
8دجنبر 2011(  قبل أن تتحول 

قضيتها إلى رمز ملواجهة الظلم 
داخل طائرات الرام، من خال 
واملضيفات  املضيفني  إج��ب��ار 
ع��ل��ى طلبات  ال��ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى 

املغادرة الطوعية.
قد  الرام  ش��رك��ة  وك��ان��ت 
بارتكاب  ان��ت��ص��ار  ات��ه��م��ت 
خطأ جسيم على منت الرحلة 
AT 201 بتاريخ 26 أكتوبر 

فصلها  ي��س��ت��وج��ب   ،2011

أحد  إزع���اج  بتهمة  العمل،  ع��ن 
وأنها مضطرة التخاد هذا  األول���ى،  ال��درج��ة  رك��اب 
اإلجراء بناية على اتصال هاتفي من هذا الشخص 

املرموق..
الشخص املرموق الذي أشارت إليه شركة الرام، 
أول  كان  األخير  هذا  م��والي هشام،  األمير  كان هو 
املبادرين إلى تكذيب شركة اخلطوط امللكية اجلوية، 
من خال بيان قال فيه أنه لم يتعرض لإلزعاج من 
طرف أي مضيفة أو مضيف، خال شهر أبريل من 
اجلمعيات  من  مجموعة  التفت  عندما   ،2012 سنة 
احلقوقية حول املضيفة انتصار، وحولتها إلى رمز 

للنضال ضد بنهيمة.

في  امل��دون��ة  الواقعة  تفاصيل  إل��ى  وب��ال��رج��وع 
خوفا  الرام  شركة  تسأنفه  لم  ال��ذي  احلكم  محضر 
قد  أن احملكمة  )..(، يتضح  الفضيحة  تداعيات  من 
اقتنعت برواية املضيفة انتصار وتتلخص في كونها 
» تقدمت نحو مقدمة الطائرة بعد حدوث اضطراب 
األحزمة  بوضع  الزبائن  إشعار  في  وب��دأت  ج��وي، 
وفي طريق العودة إلى مكانها سألها زبون بالدرجة 
األولى )موالي هشام(، عما يجري فطمأنته وعادت 

إلى مكانها«.
كانت  موالي هشام،  األمير  على  السام  واقعة 
لها رواي��ة أخرى عند شركة 

حيث  الرام 
قالت للمحكمة عن طريق نائبها: »إن انتصار غادرت 
مكان عملها احملدد حصرا مبؤخرة الطائرة )الباب 
حديثا  وطنية  شخصية  على  ه��ن��اك  وف��رض��ت   ،)4
املضيفني  طاقم  رئيس  وأن  منه،  تضايق  م��ط��وال، 
حاول إبعادها بلباقة عن الشخصية املذكورة، لكن 

دون جدوى..« .
القانوني  املمثل  ب��رواي��ة  احملكمة  ت��أخ��ذ  ول��م 
لشركة الرام، بعدما تبني لها أن اخلطأ املزعوم قد 
ارتكب في 26 أكتوبر 2011، بينما لم يتم اإلستماع 
إلى املضيفة »صوصي علوي« إال بتاريخ 29 نونبر 

2011، وبالتالي تكون قد خرقت املادة 62 من 

التي تفرض ض��رورة استدعاء  الشغل  مدونة 
صاحب اخلطأ داخل أجل ال يتعدى 8 أيام.

إل��ى شهود  اإلس��ت��م��اع  ورف��ض��ت احملكمة 
صحة  ع��دم  لها  ثبت  »بعدما  املشغلة،  الشركة 
بصيغة  عليها  امل��ن��ص��وص  املسطرية  اإلج�����راءات 
امل��دون��ة، مبا فيها أجل  62 من  امل��ادة  الوجوب في 
اإلستماع داخل أجل ثمانية أيام.. وتبعا لذلك لم يبق 
للمحكمة املجال للتأكد من وجود اخلطأ من عدمه ما 
دامت املشغلة )الرام( لم تتقيد باملسطرة«. )مقتطف 
من حيثيات احلكم الصادر حتت عدد: 8152/ ملف: 

.)2012 /560

كما تفاعلت احملكمة مع مطالب دفاع انتصار، 
مشوب  حقها  في  اتخد  ال��ذي  ال��ق��رار  أن  واعتبرت 
أم���رة وأم���رت  ق��ان��ون��ي��ة  ق��واع��د  بالتعسف خل��رق��ه 

أجرتها  أس���اس  على  تعويضات  ب��ع��دة  لصاحلها 
إنهاء  لتاريخ  السابقة  أسبوعا   52 خال  الشهرية 
عاقة الشغل، حسب مقتضيات املادة 57 من مدونة 

الشغل وتقرير اخلبير.
تعويضا  احملكمة  حسب  انتصار  واستحقت 
عن غياب مهلة اإلخطار وتعويضا آخرا عن الضرر 
وتعويضا عن فقدان الشغل، لكنها رفضت باملقابل 
آخر  ومنحة  السنوية  العطلة  عن  تعويضا  منحها 
السنة.  يذكر أن قضية انتصار حضيت بدعم حقوقي 
كبير، تزعمته العصبة املغربية التي يترأسها محمد 
زهاري، كما حظيت بالتفاتة من االمير موالي هشام 
الذي كذب من خال بيان له رواي��ة شركة اخلطوط 
أن شخصا  إل��ى  تشير  ظلت  التي  اجل��وي��ة،  امللكية 

م��ن تصرفات  اشتكى  ال���ذي  ه��و  م��رم��وق��ا 
املضيفة انتصار.

المضيفة انتصار تنتصر قضائيا على »الرام« بعدما انفردت األسبوع بنشر تفاصيل قضيتها:صدق موالي هشام وكذت إدارة ادريس نهيمة

الموضوع الذي تتفاداه بعض الصحف 
بسبب اإلعالنات المدفوعة الثمن

انتصار في 
الواليات املتحدة 

األمريكية

مقاالت األسبوع التي حتدثت عن قضية املضيفة انتصار



 شكرا موالي هشام 
»نود أن نوضح للقراء الكرام أن األمير اجلليل 
م��والي ه��ش��ام، ل��م يسبق ل��ه أن تقدم ل��دى اخلطوط 
امللكية املغربية بأية شكاية ضد السيدة الوارد اسمها 
في امل��ق��ال، أو أي موظف أخ��ر، وف��ي الوقت ذات��ه ال 
يتذكر أنه صافح هذه السيدة، وإن حدث وصافحها 
فإن ذلك يعتبر أمرا عاديا، ألنه يصافح ويسلم على 
كل مغربي تقدم للسالم عليه، كما تقتضي األخالق 
أبريل   10 بتاريخ:  املوقع  بهذا اجلواب  والتقاليد«.. 
2012 وضع م��والي هشام حدا »إلشاعة الرام« التي 
كانت تقول بأن موالي هشام هو الذي رفع شكاية ضد 

انتصار صوصي علوي..
املضيفة،  ذه��ن  في  راسخة  ظلت  الكلمات  ه��ذه 
فكان أول ما اختطته أناملها هو تدبيج رسالة شكر 
إل��ى حتركات  شهادته  انضافت  ال���ذي  األم��ي��ر،  إل��ى 
اجلمعيات احلقوقية ساندتها في عقد ندوة صحفية 
خالل ذلك الشهر..« اخلطوط امللكية املغربية ظنت أن 
اتهامي مبضايقة األمير موالي هشام سيظل حبيس 
على  أحد  يجرء  ولن  واإلدارة،  الطائرة  طاقم  تقارير 
طردا  تطردني  الشركة  جعل  مم��ا  تكذيبه،  أو  نفيه 
تعسفيا دون اإلستفادة من أي تعويض مادي يذكر 
بعد 12 سنة من العمل املضني، لكن تويضيحاتكم 
امللكية  اخلطوط  جعلت  امل��ذك��ورة،  اإلتهامات  بشأن 
املغربية تسقط في احلفرة التي حفرتها بنفسها..« 
)مقتطف من رسالة الشكر التي ترفعها املضيفة إلى 
األمير موالي هشام عن طريق األسبوع الصحفي(.

صاحبة الرسالة أشادت باألخالق العالية والنبيلة 
لألمير موالي هشام، واعتبرت أن ذلك مرتبط بثقافته 
فيها  يخاف  ال  التي  الشجاعة  وآرائ���ه  ال��واس��ع��ة، 
لومة الئم، »مبادئ سامية تدافعون بها عن حقوق 

املظلومني، واملقهورين، جزاكم الله خيرا.
الرام  شركة  على  انتصرت  انتصار  أن  ورغ��م 
ال��ذي وقع لها دفعها إلى  قضائيا، إال أن احل��ادث 
م��ن أجل  أم��ري��ك��ا  جمع حقابها واإلن��ت��ق��ال ص��وب 
العيش، كما جاء في رسالتها إلى األمير،« إنني لم 
أحضانه،  من  يطردني وطني  بأن  يوما  أحلم  أكن 
جراء كذبة واهية اسمها املغادرة اإلجبارية.. وإنني 
أخاطبكم سمو األمير بعد مغادرة وطني احلبيب، 
التي  ال��دول��ة  ه��ذه  بأمريكا،  حاليا  أستقر  حيث 
استقبلتني باألحضان، والتي على ما يبدو ستوفر 
لي حقوقي كاملة، تلك احلقوق التي حرمت منها 

في وطني ومن أهمها احلق في الشغل«.

األسبوع الصحفي آمنت بالظلم الذي 
تعرضت له

لألمير  رسالتها  في  أك��دت  انتصار  أن  رغ��م 
موالي هشام أن جريدة األسبوع الصحفي كانت 
سباقة إلى تبني قضيتها، إال أنها حرصت على 

بطاقم  فيها  ت��ن��وه  ي��ده��ا  بخط  أخ���رى  رس��ال��ة  كتابة 
موالي  سيدي  »يسعدني  األسبوع،  ومبدير  اجلريدة 
مصطفى أن أتقدم إلى جنابكم الكرمي، ومن خاللكم 
الشكر  بجزيل  الفني،  والطاقم  التحرير  هيئة  إل��ى 
صفحات  عبر  إعالمية  خدمة  من  لي  أسديتموه  ملا 
جريدتكم أثناء تعرضي لظلم الطرد التعسفي، الذي 
تعرضت له من طرف الشركة للخطوط امللكية املغربية، 
وإن��ن��ي أق���در وق��وف��ك��م إل��ى ج��ان��ب احل���ق، ومساندة 
املظلوم..«، تقول انتصار في رسالتها التي تبدو مثل 

تغريدة قبل الرحيل.

من الحلم الجميل إلى الكابوس المزعج 
يونيو  شهر  في  »الرام«  لشركة  انتصار  دخلت 
1999، وك��ان ذل��ك حلم طفولتها، وج��اء ذل��ك بعد أن 
تتابع  وقتها  كانت  الباكالويا،  شهادة  على  حصلت 
في  ه��ي  وبينما  اإلجن��ل��ي��زي..  األدب  ف��ي  ال���دراس���ة 
اجلامعة سمعت مبباراة توظيف مضيفني ومضيفات، 
فقررت إجتياز املباراة لكنها فشلت، قبل أن تنجح في 

احملاولة الثانية. 
»أتذكر أنني اجتزت االختبار الشفوي أمام مجموعة 
الشيكر وبعض  من الصحافيني من بينهم عتيق بن 
اإلداريني من شركة اخلطوط امللكية اجلوية فطرحوا 
علي بعض األسئلة من بينها سؤال حول وضعية املرأة 
هؤالء  بني  من  كان  وأفغانستان..وطبعا  اجلزائر  في 

احل�����اض�����ري�����ن 
بعض رجال األعمال الذين كانوا يسافرون على منت 
اخلطوط امللكية اجلوية ويتم اختيارهم للمشاركة في 

هذا »الكونكور««.
انتصار كما أكدت ذلك لألسبوع قالت إن السنوات 
األولى كانت سنوات حلم يتحقق، وتتذكر جيدا فترة 
املدير العام محمد حصاد، عندما كان الناس يحترمون 
مهنة املضيفة قبل أن تسقط في أعني البعض منهم 

مؤخرا..
محمد  العام  املدير  فترة  أيضا  إنتصار  عايشت 
إيجابيا،  انطباعا  لديها  ت��رك  االخ��ر  لكنه هو  ب��رادة، 
ادريس  عليها  أش��رف  التي  األخ��ي��رة  الفترة  بخالف 
بنهيمة، حيث أصبح املنطق العسكري واخلوف هما 

السائدين )األسبوع عدد 8 دجنبر 2011(.

قضية انتصار ليست الوحيدة 
ك��ان��ت حتلم  ال��ت��ي  ليست انتصار وح��ده��ا ه��ي 
مئات  حلم  لكنه  كمضيفة  عملها  ف��ي  ب��اإلس��ت��ق��رار 
الشباب من جيلها، الذين اصطدموا مبخطط بنهيمة 
الذي عمل كل ما في وسعه حتى اآلن لتسريح أكبر 
عدد.. احلكاية كلها انطلقت في شهر أكتوبر من سنة 
2010 |، عندما تسربت أخبار عن إعادة هيكلة شركة 
اخلطوط امللكية اجلوية وتسرب معها خبر االستغناء 
عن بعض الطائرات من األسطول، أنداك قررت إدارة 

ب�����ن�����ه�����ي�����م�����ة 
االستغناء عن خدمات عشرات املضيفني واملضيفات 
مبعدل يصل إلى حوالي 200 حالة..وعرضت اإلدارة 
ما  أن  غير  الطوعية،  املغادرة  مشروع  اجلميع  على 
هو  تصريحاته  في  طوعية  مغادرة  بنهيمة  يسميه 
» حسب تصريحات  اإلجبارية  املغادرة  على  »إجبار 

املضيفني واملضيفات.
مغريا  يكن  ل��م  الطوعية  امل��غ��ادرة  اق��ت��راح  وألن 
يكون  أن  الطبيعي  من  ك��ان  واملضيفات،  للمضيفني 
هناك  ك��ان  مت  وم��ن  التسجيل ضعيفا  على  اإلق��ب��ال 
من  التخلص  تريد  التي  اإلدارة  توجه  بني  تناقض 
واملضيفات  )املضيفني  الطائرات  في  اخلدمة  طاقم 
ترفض  ال��ت��ي  ب��األم��ر  املعنية  الشريحة  وب��ني  ف��ق��ط( 
املغادرة الطوعية الغير متفاوض بشأنها واملفروضة 

من جانب واحد.
وكانت أولى ردود فعلهم هي تخليهم عن البذلة 
وقفة  تنظيم  إل��ى  وجلوئهم  االبتسامة  وع��ن  األنيقة 
احتجاجية أمام البرملان من أجل إثارة انتباه الرأي 
العام لقضيتهم، في بداية شهر يونيو من سنة 2011، 
على  اإلدارة(  رواي��ة  )بخالف  التأكيد  على  وأص��روا 
وجود مخطط غير معلن يستهدف تسريح املضيفني 
واملضيفات رغم أنهم قضوا في خدمة اخلطوط امللكية 
اجلوية ما بني 10 و25 سنة )أنظر األسبوع الصحفي 

عدد 8 دجنبر 2011(.

محنة العمل على متن الخطوط 
الجوية الملكية 

عدد  استقبلت  أن  الصحفي  لألسبوع  سبق 
كبيرا من املضيفات واملضيفني الذين حجوا إلى 
زميلتهم  مع  التضامن  إط��ار  في  بالرباط،  مقرها 
إن��ت��ص��ار، ول��ك��ل واح����د م��ن��ه��م ح��ك��اي��ت��ه املؤملة، 

)األسبوع الصحفي عدد 8 دجنبر 2011(. 
املستعار ملضيفة شابة  االس��م  هو  مثال  رمي 
في مقتبل العمر، قررت أن تبوح بأسرار معاناتها 
اخلطوط  منت  على  سنة   13 طيلة  العمل  بسبب 
امللكية اجلوية، قالت إنها قضت أزيد من 13 سنة 
امللكية اجلوية  ف��ي ط��ائ��رات اخل��ط��وط  العمل  م��ن 
األرضي  بالعالم  ارتباطاتها  ك��ل  خاللها  ف��ق��دت 
فباإلضافة إلى كونها لم تتزوج فقد أصبحت تعاني 
من الضغط، وتضطر لتناول بعض األدوية املهدئة 
درهم   300 ب  تقدر  شهرية  ميزانية  تكلفها  التي 
على األق��ل.. لم يعد لي أي مكان حميمي وحتولت 
عمره  سنوات  أغلبية  يعيش  افتراضي  كائن  إل��ى 
محلقا في السماء، وما تلك اللحظات التي أقضيها 
أجل  من  قوتي  ألستجمع  حلظات  إال  األرض  على 
التحليق من جديد هكذا تصف رمي حياتها وتضيف 
بأن وضعها شكل دائما مصدر قلق لعائالتها، خاصة 
أمها التي تعاني من الضغط.. أما أحمد فهو االسم 
املستعار ألحد املضيفني، قضى أزيد من 20 سنة في 
خدمة »الرام« تعود فيها بحكم راتبه الشهري على أخد 
أبنائه وزوجته في نزهة عند كل عطلة مدرسية، كما 
أنه كان يتكلف باإلنفاق على أخته املطلقة التي تعيش 

معه في نفس البيت الذي تعيش فيه أمه.. 
يقول أحمد الذي جتاوز مرحلة األربعينيات بأن 
مالمح  كل  فقد  عائلته  رفقة  فيه  يعيش  ال��ذي  املنزل 
البهجة وحتول إلى شبه »م��أمت« دائم ألن الدموع لم 
تعد تفارق عيني والدته وزوجته اللتان تنظران إليه 
كمعطل سيتحول من معيل للبيت إلى عالة عليه، إنه 
جزء من املشاكل التي جعلت أحمد يسهر ليالي طويلة 
وال يجد عزاءه إال فيما يكتبه من خواطر املعاناة قبل 
صالة الفجر )صاحب هذه الشهادة طرده بنهيمة من 

العمل بتهمة إفشاء أسرار الشركة للصحافة(.
ليسا س��وى حالتني ضمن  م��ن رمي وأح��م��د  ك��ل 
أكثر من عشر حاالت أغلبتهن مضيفات جاؤوا طرقوا 
أب��واب األسبوع، من أجل سرد معاناتهم، ولكن كان 
فرغم  كتضحك«  الهم  »كثرة  أن  القول  عليهم  يصدق 
األلم إال أن االنسجام بينهم كان كبيرا جدا متاما كما 
هو احلال داخل العائلة.. إنها العائلة التي تعوضنا 

عائالتنا احلقيقية تقول إحدى املضيفات.
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قررت المضيفة انتصار صوصي علوي اإلستقرار في أمريكا، بعد مسار قضائي صاخب مع شركة الخطوط الملكية الجوية، غير أنها توقفت بضع لحظات قبل 
الرحيل وهي تجمع حقائبها لتوجه رسالتي شكر، إحداهما لألمير موالي هشام والثانية لجريدة األسبوع الصحفي.

قضية انتصار ليست سوى واحدة من بين عشرات المضيفين والمضيفات الذين أرغموا على مغادرة عملهم، لكنها الوحيدة التي قررت التصعيد، ورفضت التسوية 
الودية مع إدارتها، منذ استدعائها للمثول أمام المجلس التأديبي بتاريخ 16 دجنبر 2011، بدعوى إزعاج أحد زبائن الدرجة األولى.

إنتصار: شكرا لألمير موالي هشام ولجريدة األسبوع الصحفي

رسائل انتصار إلى األسبوع وإلى األمير موالى هشام

 موالي هشام محاطا
 بالصحفيني
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األسبوع تصدر عن دار النشر 
دنيا بريس شركة محدودة

طبع من هذا العدد 50.000

ما  الممتدة  الفترة  في 
بين 29 و31 مارس 2013 
التي سيقام فيها المهرجان 
الوثائقي  للفيلم  ال��دول��ي 
أيضا  ستنظم  ب��زاك��ورة، 
دول��ي��ة حول  فكرية  ن��دوة 
والفيلم  ال��م��رأة  موضوع 
الوثائقي، بمشاركة عدد من 
والمفكرين  ال��ب��اح��ث��ي��ن 
والمهتمين بقضايا المرأة 

واألفالم الوثائقية.
التي  ال��ن��دوة  وت��ه��دف 
الثقافي  بالمركب  ستقام 
ف���ي زاك�������ورة إل����ى طرح 
مجموعة من األسئلة حول 
القضايا،  م���ن  ال���ع���دي���د 
تناول  كيفية  وخصوصا 
ال���م���رأة وح��ض��وره��ا في 
بالعالم  الوثائقي  الفيلم 

العربي.

املرأة والفيلم الوثائقي 
في زاكورة

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
صدرت الطبعة الثانية، ووزعت في جميع أنحاء 
المغرب دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

لقاء وطني حول: 
»املجتمع املدني 

والبرملان .. أية عالقة 
لتكريس الدميقراطية«
الدميقراطية  م��ج��م��وع��ة  ت��ن��ظ��م 
أسفي  جمعيات  وفيدرالية  واحل��داث��ة 
بأسفي  التخصصات  املتعددة  والكلية 
للمواطنة  احل����ر  ال���ف���ض���اء  وش��ب��ك��ة 
باحملمدية  وال��ت��ن��م��ي��ة  وال���ت���ك���وي���ن 
بدائل  مل��ن��ت��دى  ال��ش��ب��اب��ي��ة  واحل���رك���ة 
التنموي  اجلمعوي  والنسيج  املغرب 
مواطنة  بدائل  وحركة  أزي��الل  بإقليم 
بسال  املستقبل  س��ال  وجمعية  بفاس 
ومنتدى بني زولي للتنمية والتواصل 
بزاكورة اللقاء الوطني حول: »املجتمع 
لتكريس  عالقة  أي��ة  والبرملان،  املدني 
 23 السبت  ي��وم  وذل��ك  الدميقراطية«. 
توليب  ك��ول��دن  بفندق   2013 ف��ب��راي��ر 
التاسعة  الساعة  على  ب��ال��رب��اط  ف��رح 
مناسبة  اللقاء  هذا  وسيكون  صباحا. 
بطلب  أجن��زت  التي  ال��دراس��ة  لتقدمي 
واحلداثة  الدميقراطية  مجموعة  من 
البرملانية: احلصيلة  حول »املمارسات 
اخلالصات  أه����م  وت���ق���دمي  واآلف�������اق« 
الصادرة عن النقاشات اجلهوية التي 
حقوقيني،  ن��ش��ط��اء  ج��م��ع��ي��ات،  ض��م��ت 
محليني  منتخبني  برملانيني،  باحثني، 
ف��ي ك��ل م��ن احمل��م��دي��ة وأس��ف��ي والدار 
ال��ب��ي��ض��اء وأزي����الل وم���راك���ش وفاس 
وفتح   ،2012 س��ن��ة  خ���الل  وزاك�����ورة 
برملانيني وناشطني  نقاش عمومي مع 
سيتم  التي  امل��ذك��رة  إلغناء  جمعويني 
والبرملان  ال��ع��ام  ال���رأي  إل��ى  تقدميها 
إجراءات  اتخاذ  أجل  ومن  واحلكومة 
بغية حتسني  ومالية  وإدارية  قانونية 
أداء البرملان وحتسني دوره في إرساء 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة. ث��م ف��ت��ح ن��ق��اش حول 
متابعة  ل��ض��م��ان  ال��ع��ري��ض��ة  اخل��ط��وط 
خلق  خالل  من  املشروع  واستمرارية 

إطار لرصد العمل البرملاني.

السلطان سيدي محمد ن يوسف »يحل« يوم غد وجدة
الندوة  الثقافة  وزارة  تنظم 
لفعاليات  األول��������ى  ال���ع���ل���م���ي���ة 
جلامعة  عشرة  السابعة  ال���دورة 
ال�����ش�����ري�����ف في  م���������والي ع����ل����ي 
محمد  سيدي  موضوع«السلطان 
بن يوسف: من البيعة إلى النداء 
وذلك   ،»1939 لسنة  السلطاني 
و23   22 السبت  اجلمعة  ي��وم��ي 
الثقافي  ب��امل��رك��ب   2013 ف��ب��راي��ر 

بوجدة.
االعلمية  ال���ن���دوة  وت��ت��ض��م��ن 
أنشطة  ال�������دورة،  ل���ه���ذه  األول�����ى 
حياة  م��ن  جل��ان��ب  ت���ؤرخ  ثقافية 
السلطان سيدي محمد بن يوسف، 
حيث تشمل محاضرات ومعرضا 
ومعرضا  وال����دراس����ات،  ل��ل��ك��ت��ب 
شريط  وتقدمي  والوثائق،  للصور 
الندوة  ف��إن  ول��إش��ارة  وث��ائ��ق��ي. 
كانت  اجلامعة  لهذه  االفتتاحية 
الريصاني  مبدينتي  انعقدت  قد 

16 و17 نونبر  والرشيدية يومي 
امللكية  بالرسالة  ومتيزت   2012

ال��س��ام��ي��ة ال��ت��ي وج��ه��ه��ا صاحب 
اجلاللة للمشاركني في أشغالها.

أصدرت اللجنة التنظيمية 
ُكتيبا  مؤخرًا  بوهدلي  لقافلة 
ي����ؤرخ حل���دث امل��ع��رك��ة، هذه 
ُت��ع��ت��ب��ر أقوى  امل��ع��رك��ة ال��ت��ي 
التي خاضها  امل��ع��ارك  وآخ��ر 
املستعمر  ض��د  وراي����ن  آي���ت 
بنواحي منطقة باب بويدير، 
جمعيات  ث������الث  وك�����ان�����ت 
محلية بتاهلة-إقليم تازة قد 
السنة  من  ماي  شهر  نظمت 
لتخليد  ق��اف��ل��ة  امل��ن��ص��رم��ة 
بوهدلي  ملعركة   89 ال��ذك��رى 

التي دارت بني سكان املنطقة واملستعمر الفرنسي 
وذلك سنة 1923 والتي خلفت شهداء كثر.

ويعتبر هذا الكتيب، الذي يقع في 28 صفحة 

من احلجم املتوسط، جتربة 
خاللها  م��ن  تطمح  ج��دي��دة 
عليه  ال��س��اه��رة  اجل��م��ع��ي��ات 
التوثيق  ل��ف��ع��ل  ال��ت��أس��ي��س 
معلومات  ق���اع���دة  وإن���ش���اء 
يضم  أرش�����ي�����ف  وت����وف����ي����ر 
شأنه  من  وتواريخ  شهادات 
للمهتمني  مرجعًا  يشكل  أن 

بتاريخ املنطقة.
التنظيمية  اللجنة  ودعت 
من خالل الكتيب إلى التعبئة 
من أجل القافلة الثانية، والتي 
على  العمل  إلى  ودع��ت  املقبل،  ماي  شهر  ستنظم 
لتحقيق  فيها  واملساهمة  املشاركة  عبر  إجناحها 

أهدافها لرد االعتبار لتاريخ املنطقة املنسي.

اللجنة التنظيمية لقافلة وهدلي تصدر كتيبا يوثق للمعركة

صوره  يعرض  نكيران 
الفاسي رواق  في 
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خطأ واضح وبخط عريض 
بالعربية والفرنسية على مدخل 
مقر العمدة ولعلو باليوسفية مكتوب: 

بلدية مدينة الرباط، وهذا خطأ 
قانوني وإداري، ألنه ال وجود للبلدية 
في القانون الجماعي، والبلدية كلمة 
تركية، والصواب هو: جماعة مدينة 
الرباط، فإذا كانت الجماعة أخطأت 
في كتابة اسمها فما بالكم بأسماء 

المواطنين في سجالت الحالة 
المدنية.

بلغ عدد المرضى الذين استفادوا 
من خدمات مستشفى ابن سنا 
خالل سنة 2012 حوالي 186500 

مريض، هذا المستشفى الجامعي يشتكي 
من خصاص كبير في األطر يقدر بـ: 800 

منصب، منها الصحية والتقنية وجماعة 
الرباط يمثلها مستشار في المجلس 

اإلداري للمستشفى، فهل أحاط المجلس 
الجماعي بهذا الخصاص؟

قريبا ستتعزز مقاطعة 
اليوسفية بإحداث مشروع 

سكني وتجاري مساحته 30 هكتار 
على ضفة أبي رقراق سيكون هو مركز 

المقاطعة بفضل نوعية تصاميمه 
الفاخرة، فهل يتوج هذا المشروع 

بفتح قنطرة نحو مدينة سال إلنقاذ 
اليوسفية من عزلتها؟

أين اختفى البرلمانيون التسعة 
الذين يمثلون ويدافعون عن 

العاصمة؟ سكان البراريك والديور المهددة 
باالنهيار، و»المكرفسون« المعذبون من 

ممارسات الباعة الفوضويين المحميين من 
»العساسة«، يبحثون عنهم! والتجار 

القانونيون متذمرون منهم.

70 مليون لصيانة 9 مقابر و500 

مليون للثرثرة في التليفونات !
بند  الجماعة  ميزانية  ف��ي 
 22 ال��ف��ق��رة   419 رم���ز  ت��ح��ت 
واإلصالح  »الصيانة  بعنوان: 
االع��ت��ي��ادي ل��ل��م��ق��اب��ر« ب����: 70 
بحوالي  أي  س��ن��ت��ي��م  م��ل��ي��ون 
ثمانية آالف درهم لكل مقبرة. 
مقابر  ل��وح��ده��ا  ح��س��ان  ف��ف��ي 
والمسيحيين  ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن 
واليهود، وفي يعقوب المنصور، 
وحي الرياض، واليوسفية عدة 
مقابر للمسلمين، كلها بما في 
ذلك مقابر المسلمين في حسان 
توجد في حالة إهمال كامل، ال 
وال  والصيانة  األمن  من حيث 
بحيث  اإلص������الح،  ح��ي��ث  م���ن 
والمنحرفون  السكارى  حولها 
وإلى  إل��ي��ه  ي��ل��وذون  م���الذ  إال 
مصيدة لإليقاع واالعتداء على 
أه�����ال�����ي األم�����������وات وس���ل���ب 

حاجياتهم.
ومقابر بدون مساجد للصالة 
كهرباء  وب��دون  الجنائز،  على 
مياه  وب��دون  ممراتها،  إلن��ارة 
حراس  وب��دون  قبورها،  لبناء 
لحمايتها من التدنيس وبدون 
الضارة،  ل��أع��ش��اب  ت��ش��ذي��ب 
الفئران  إلب���ادة  م���واد  وب���دون 
والزواحف والحشرات، وبدون 
تبليط أو تنظيم ألرضيتها.فهذه 
هي مقابر العاصمة وهذه هي 
نتيجة »ميزانية 250 درهم في 
مبلغ  وه��و  مقبرة  لكل  ال��ي��وم 
مدخول يومي ألي متسول في 
اليوم  فالرباط  المقبرة.  ه��ذه 
تعيش أزمة خانقة اسمها أزمة 
ال���م���ق���اب���ر ب���س���ب���ب اإله����م����ال 

واالرتجال، وتقاعس المهندسين 
الجماعيين وعدم تقديم دراسات 
وحلول واقتراحات إلنقاذها من 
هذه األزمة، وتكاسل المنتخبين 
الذين لم يقيموا بعد حجم هذه 
المشكلة التي وصلت إلى حد 
مقفولة  المقابر،  بعض  إعالن 
والباقي  آخرها  عن  ومملوءة 
فما  بعد شهور،  بها  سيلتحق 
ه��و ال��ح��ل؟ الحل م��وج��ود وال 
التقنيين  تقنيات  إال  يتطلب 
وتصاميم المهندسين واستبدال 
التي  ال��ت��ل��ي��ف��ون��ات  م��ي��زان��ي��ة 
مليون   500 حوالي  تستهلك 
المقابر  م���ي���زان���ي���ة  س���ن���وي���ا 
والمسيحية  اإلس����الم����ي����ة 
واليهودية والتي ال تتعدى 70 
يثرثر  من  فمع  مليون سنتيم؟ 
مع  وموظفوهم؟  المنتخبون 
األب����ن����اء  م�����ع  أم  ال����م����ري����خ؟ 
واألصدقاء في الخارج؟ فكل ما 
موجود  بالجماعة  له  عالقة  ال 
في المدينة من وزارة ووالية، 
ومقاطعات.. فمع من يتحدثون؟ 
فهل من غيور على أموال سكان 
المنتخبين  م���ن  ال��ع��اص��م��ة 
بلوائح  وي���ط���ال���ب  ي��ت��ش��ج��ع 
نفقة  ع��ل��ى  إل��ي��ه��م  ال��م��ت��ح��دث 
ال��م��واط��ن��ي��ن؟ وه��ل م��ن مؤمن 
المستشارين  من  الله،  يخاف 
إلعداد  م��ل��ي��ون   500 وي��ق��ت��رح 
م���ل���ي���ون  و70  ال�����م�����ق�����اب�����ر 

للتليفونات؟
فالمنتخبون في تلك المقابر 
الدائم،  االستقرار  سيستقرون 

فهل يهيئون الستقرارهم؟!

منارة الرباط تصارع الزمن
البرج،  ومعلمة  الشاطئ  بين 
تقع المنارة التاريخية التي كانت 
إلى  ال��ب��واخ��ر  ت��وج��ي��ه  مهمتها 
منارة  وه��ي  ال��م��وان��ئ،  مداخيل 
تمتاز بهندسة فريدة وبناء جميل 
الجريدة  عليه  ن��ص��ت  وإن��ج��از 
الرسمية في أحد أعدادها لسنة 

.1920
تحفة معمارية شيدها وصممها 
مهندس معماري إنجليزي اعتنق 
اإلس����الم وص����ار اس���م���ه: أحمد 
االسم  ه��ذا  ليتطور  اإلنجليزي 
ويصبح: أحمد لعلج الذي ساهم 
ف�����ي ال���ع���اص���م���ة ب����إن����ج����ازات 
وخصوصا منها بعض األسوار. 

 ،1919 منارة الرباط شيدت في 
تصارع  وهي  الحين  ذلك  ومنذ 
الزمن لتبقى شامخة تؤرخ لحقبة 
من التاريخ كانت فيه المدينة هي 
عاصمة الموانئ المغربية. واليوم 
تمر من أمامها ما يزيد على 50 
أل���ف س��ي��ارة ي��وم��ي��ا، ف��ه��ل هذا 
النزيف الطرقي بكل تلوثه، وهدير 
محركات السيارات، ال يؤثر على 
المدى البعيد على هذه التحفة؟ 
التكفل  الجماعة في  تفكر  ألم  ثم 
بأغراس  وإحاطتها  بصيانتها 
تبقى  ال  ال��م��راف��ق حتى  وب��ع��ض 
للمقبرة  ت���اب���ع  ك��ق��ب��ر  وح���ي���دة 

األمامية؟
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المرحوم الحاج أحمد بنطوجة، من الضباط
 العسكريين المغاربة القدماء )خريج المدرسة 

العسكرية »الدار البيضاء« بمكناس فوج 1924( 
والذي ساهم بشكل كبير في تأسيس القوات  

المسلحة الملكية عند االستقالل سنة 1956، ليكون أو 
رئيس لمكتب االنخراط بها وكذلك مسؤوال عن مكتب 

التجنيد. وقد تقلب عدة سؤوليات ومناصب طوال مزاولة 
مهامه وشوهد له باالستقامة والكفاءة في ذلك. كان له 

دور مهم في تدبير كارثة زلزال أكادير سنة 1960، إذ 
أنه تكلف بتدبير وتزويد الساكنة )والجيش( بالمواد 

األساسية للتخفيف من معاناتهم. يذكر أن الحاج أحمد 
بنطوجة ينتمي لعائلة رباطية عريقة ومن أجداده محمد 

بنطوجة الذي كان عامال لسال ورئيسا للعبيد في القرن 
السابع عشر. وجدير بالذكر أيضا أنه حائز على العديد 

من األوسمة الوطنية واألجنبية كوسام العرش ووسام 
جوقة الشرف الفرنسي légion d’honneur. وقد 

توفي الحاج أحمد بنطوجة سنة 1981 بالعاصمة 
الرباط عن سن يناهز 76 سنة.

حزب العدالة والتنمية في الرباط تمكن 
في ظرف وجيز من اكتساح كل المقاطعات 
وم���ن ف���رض ت��ن��ظ��ي��م��ات��ه ال���م���وازي���ة في 
بذلك  وزعزع  الجمعيات،  وفي  النقابات 
تنظيمات حزب االتحاد االشتراكي ووصل 
إلى مكانها محموال على أكتاف الناخبين 
وه��و ال��ي��وم ق��اب ق��وس��ي��ن م��ن اكتساح 
العاصمة في االنتخابات المقبلة، والتربع 
عمالتها  ومجلس  جماعتها  رئاسة  على 
والجهة، وحزب االتحاد االشتراكي الذي 
ص��ال وج��ال ف��ي ال��رب��اط م��ن 1977 إلى 
2003 يوجد اليوم في موقف حرج لسبب 
واحد هو أن الكاتب األول إدريس لشكر 
يترشح دائما في العاصمة على مستوى 
هو  وحاليا  النواب،  ومجلس  الجماعة 
نائب للعمدة ولعلو الذي هزمه لشكر في 

انتخابات الحزب.
لالتحاد  األول  ال��ك��ات��ب  يصمد  ف��ه��ل 

العدالة  زح���ف ح���زب  أم���ام  االش��ت��راك��ي 
والتنمية، ويحافظ على األقل على رئاسة 
االنتخابات  في  المدينة  جماعة  مجلس 
المقبلة؟ أم يضيع ما أنجزه غريمه ولعلو؟ 
ففي ذلك دون شك ضربة قاضية للمستقبل 
فاالتحاد  لشكر.  للمخضرم  السياسي 
االشتراكي له قوة نائمة في الرباط، وال 
شتات  ب��ج��م��ع  إال  ت��س��ت��ي��ق��ظ  أن  ي��م��ك��ن 
معهم،  وال��م��ت��ع��اط��ف��ي��ن  االش��ت��راك��ي��ي��ن 
وتقويتهم بتحالفات مع أحزاب متجذرة 
في العاصمة ومع وجوه انتخابية مشهود 

لها بشعبيتها.
فالمواجهة االنتخابية المقبلة ستكون 
بين العدالة والتنمية واالتحاد االشتراكي، 
وألول مرة ستكون بنكهة خاصة تنافسية، 
ألن ال��ع��دال��ة وه���ي ت��ق��ود ال��ح��ك��وم��ة لن 
يشرفها أن ال تقود جماعة العاصمة، وهي 

قادرة على ذلك حتى بدون تحالفات.

العدالة والتنمية واالتحاد االشتراكي وجها لوجه في العاصمة
حديث العاصمة

بقلـم:
بوشعيب اإلدريسي

»س�����ي�����م�����وت« س���ك���ان 
إن  بالضحك  العاصمة 
)ألن  »بالغدايد«  أقل  لم 
تضحك(  ال���ه���م  ك���ث���رة 
بأن  ي��ع��ل��م��ون  ع��ن��دم��ا 
العاصمة  م��ن��ت��خ��ب��ي 
عاصمة،  أي���ة  ول��ي��س��ت 
اململكة،  عاصمة  فهي 

السياسة،  وع��اص��م��ة  اإلدارة،  وع��اص��م��ة 
العلوم،  وعاصمة  الدبلوماسية،  وعاصمة 
وعاصمة اآلثار اإلنسانية، وعاصمة عاملية 
ثقافية)...(  ع��اص��م��ة  وق��ري��ب��ا  ل��ل��س��ي��اح��ة، 
حلوض البحر األبيض املتوسط، خصصوا 
حملاربة  الرباط  سكان  أم��وال  من  ميزانية 
األم���ي���ة ال��ت��ي ت��ل��ق��ي ب��ظ��الل��ه��ا ع��ل��ى طبقة 
شيء  أي  يفقهون  ال  ال��ذي��ن  املنتخبني  م��ن 
»األميون«  وه��ؤالء  اجلماعية.  الثقافة  في 
ب��ش��ه��ادة زم��الئ��ه��م، ه��م ال��ذي��ن ب��ع��د أيام 
سيحاسبون العمدة فيما يسمى باحلساب 
اإلداري، ويقترحون، ويبرمجون، ويدرسون، 
ويزودون  املشاكل،  ويواجهون  ويخططون 
ويحللون  والنصائح،  بالتوجيهات  العمدة 
ويطالبون  امل��داخ��ي��ل  وينمون  امل��ص��اري��ف 
قبض  أو  ص��رف  تبرر  التي  الوثائق  بكل 
ذل��ك مع  أي دره���م، ويبحثون ع��ن م��الءم��ة 
القانون اجلماعي. وعندما تتحول اجلماعة 
إلى »مسيد« لتلقني املنتخبني أبجدية العمل 
برامج  وق��دم��وا  ترشحوا،  أجله  م��ن  ال��ذي 
وزكتهم  واقتصادية،  واجتماعية  تنموية 
التسيير  ف��ي  عمالقة  وقدمتهم  أح��زاب��ه��م 
اجل��م��اع��ي، ف��ذل��ك ه��و امل��ب��رر مل���وت سكان 

العاصمة بالضحك.
بالضرب  تعارض  معارضة،  املجلس  وفي 
ع��ل��ى ال���ط���اوالت، ب��ال��ص��راخ، ب��ال��ك��الم، ثم 
»سليت«  إال  ه���و  م���ا  ال����ذي  ب��االن��س��ح��اب 
للتحرر من ضياع الوقت في صدام الرأس، 
ورفع  بالكالم  ليست  امللتزمة  فاملعارضة 
مقارعة  ثقافة  ولكنها  األص��اب��ي��ع،  ش���ارات 
الرأي بالرأي، والوثيقة بالوثيقة، واألرقام 
م��دروس��ة، وم��ص��اري��ف مضبوطة  ب��أخ��رى 
وليس  بوثائق  موثقة  مرتفعة  وم��داخ��ي��ل 
ف��امل��ع��ارض��ة تعلم بأن  ك��الم��ي��ة،  مب��زاي��دات 
وآلية،  سيارة   500 في  تتصرف  اجلماعة 
منها سيارات ببنزينها وزيوتها وتأميناتها 
وضرائبها »يبرع« بها املعارضون أنفسهم 
من  جيشا  للجماعة  بأن  تعرف  واملعارضة 
املوظفني يتكون من 6000 موظف، ويكلفون 
كل  ف��ي  مليار   40 ح��وال��ي  السكان  جيوب 
التليفونات  سنة، واملعارضة على علم بأن 
اجلمعيات،  ب��أس��م��اء  م��ل��ي��ون،   500 تكلف 
املستشارين  زم��الئ��ه��م  ج��م��ع��ي��ات  وم��ن��ه��ا 
على  بناء  االستفادة  في  لهم  الح��ق  الذين 
القانون اجلماعي، ومع ذلك تتهاطل مئات 
منتخبني.  على جمعيات  املاليني  وعشرات 
وامل��ع��ارض��ة ت��ش��اه��د أك��وام��ا م��ن املعدات 
منتخبون،  زم��الء  منها  يستفيد  الرياضية 
املداخيل  على  تتفرج  امل��ع��ارض��ة  وأي��ض��ا 
الهزيلة، وعلى الضرائب التي تقتطع منها 
عن  لها  تفرج  أن  قبل   10% املالية  وزارة 
الباقي، وال من يتدخل من املعارضة مبذكرة 
استفسار أو سؤال موجه لوزير االقتصاد 
من  املقتطعة  »العمولة«  هذه  على  واملالية 

جماعة فقيرة.
فالسكان يعتبرون املجلس اجلماعي احلالي 
ورمبا  العاصمة،  شهدته  مجلس  أضعف 
الضعيفة،  معارضته  م��ن  املستمد  ضعفه 
فاملجلس لن يكون قويا إال مبعارضة قوية 
يكون هدفها الرئاسة املقبلة للجماعة. كان 
طموح سكان العاصمة أن يكون مقر اجلماعة 
داخال في الترتيبات البروتوكولية لزيارات 
كما  األجانب،  وال��وزراء  رؤساء احلكومات 
هو معمول به في عواصم عاملية راقية، ولكن 
بعد أن تستكمل اجلماعة برنامج »محاربة 
األمية للمنتخبني«، وفي انتظار ذلك ينتظر 
املجلس  يتخذه  سوف  ما  العاصمة  سكان 
من ق��رارات في اجللسة التي ستنعقد بعد 
هناك  وهل  اإلداري،  احلساب  لدراسة  أيام 
كما  عجز  فقط  أم  مشاريع  لتمويل  فائض 
مرتبطا  ك���ان  إذا  خ��ص��وص��ا  ال���ع���ادة،  ه��ي 
اللجن،  ورؤس��اء  ونوابه  الرئيس  »بعجز« 
العاصمة  ميزانية تخدم  وثيقة  على وضع 
ميزانية  فقط  وليس  وسكانها،  ومرافقها 

»داخلية« في خدمة بعض املنتخبني.

»مسيد« ولعلو

بنكيران ولشكر

هذه »ماركة مسجلة« لجماعة الرباط

إعادة  جماعي  مستشار  كل  عل 
الميثاق  م���ن   22 ال���م���ادة  ق�����راءة 
»يمنع  على:  تنص  التي  الجماعي 
على كل عضو من المجلس الجماعي 
وفق  يتم  الذي  العزل  طائلة  تحت 
الشكليات المنصوص عليها بالمادة 
بالمتابعة  اإلخالل  ودون  السابقة 
القضائية، أن يربط مصالح خاصة 
فيها  هو عضو  التي  الجماعة  مع 
أو أن يبرم معها أعماال أو عقودا«.. 
انتهت المادة 22. فكم من مستشار 
م���������ورط ف������ي ص����ف����ق����ات وم���ن���ح 

وتوظيفات؟

كم من مستشار 
متورط في الصفقات 

ومنح التعويضات



وج��ه��ت م��ام��ون��ي س��م��ي��رة وهي 
مواطنة تقطن بدوار اوالد اسبيطة في 
مدينة القنيطرة رسالة إلى وزير العدل 
التدخل  م��ن��ه  ت��ل��ت��م��س  وال���ح���ري���ات 
ابنتها  وف���اة  ظ���روف  ف��ي  للتحقيق 
الماضي  شتنبر  شهر  ف��ي  ال��ح��ام��ل 
وقد  بالقنيطرة،  »الغابة«  بمستشفى 
الشكاية عن طريق  توصلت صاحبة 
بأرقام  العدل  وزارة  في  المسؤولين 
الملف الذي يروج أمام أنظار المحكمة 
تحت عدد 2412/2013، حيث أكدوا 
محكمة  اب���واب  ط��رق  عليها  أن  لها 
لمتابعة  ج���دي���د  م���ن  اإلس���ت���ئ���ن���اف 

قضيتها.
إلى  سميرة  ماموني  ل��ج��أت  وق��د 
وزارة العدل بعدما تأخرت المحكمة 

في تحريك الدعوى التي رفعتها ضد 
بنفس  ع���اق���ة  ف����ي  اب���ن���ت���ه���ا،  زوج 

الموضوع.
تقول سميرة والدة الضحية أنها 
تلقت اتصاال هاتفيا من اختها على 
الساعة الثانية عشرة ليا، تخبرها 
فيه أن ابنتها قد نقلت إلى المستشفى 
قالت  السبب  عن  استفسرتها  ولما 
مادة  ب��ه  عصيرا  ش��رب��ت  إن��ه��ا  لها 
حالتها  تدهور  إل��ى  أدى  ما  سامة، 
الصحية،  حسب مضمون الشكاية 

المرفوعة إلى وزير العدل.
 2009 شتنبر   23 ي���وم  ف��ي   ..«
توفيت ابنتي، وهي حامل في شهرها 
بمدينة  الغابة  بمستشفى  الثالث 
ابنتي  ماتت  لقد  سيدي  القنيطرة، 
بقتلها عن  قام  من  وم��ات معها سر 
هذا  ب��خ��ص��وص  تسميمها،  ط��ري��ق 

الموضوع ومن أجل معرفة من قاموا 
إلى  أهتدي  جعلني  ما  هذا  بقتلها.. 
مند شهر شتنبر  اب���واب  ع��دة  ط��رق 
رغم  ه��ذا،  يومنا  غاية  إل��ى  الماضي 
أنني قمت بالتشريح الشرعي للجثة 
اية  إل��ى  التقرير  بهذا  ات��وص��ل  ول��م 

نتيجة..«، تقول سميرة.
وكانت سميرة التي طرقت ابواب 
وزارة العدل يوم الثاثاء الماضي قد 
طرقت أبواب وكيل الملك في محكمة 
اإلستئناف يوم 27 شتنبر الماضي، 
غير ان المحكمة لم تتحرك إلى اليوم 
سكينة  ابنتها  وف���اة  ف��ي  للتحقيق 
الجعيدي، التي تقول أنها ماتت عن 
طريق السم الذي شربته وهي حامل 

في شهرها الثالث.

  كشف تقرير أعّدته التنسيقية اإلقليمية للبيئة على 
مستوى إنزكان مجموعة من الحقائق المرتبطة بظاهرة 
تربية المواشي داخل المدار الحضاري، حيث رصدت 
التنسيقية مجموعة من النقط التي تعرف انتشار هذه 
الظاهرة في مدينة إنزكان والدشيرة الجهادية، ويتعلق 
األمر بمجموعة من المواطنين الذين أقاموا حظائر لتربية 
األب��ق��ار واألغ��ن��ام والمعز ف��ي ك��ل م��ن ح��ي بوعشرة 
على  ل��واد سوس  اليمنى  للضفة  المحاذية  والمناطق 
مستوى حي الجرف وتّراست، حيث تم تشكيل شريط 
من »الزرايْب« على امتداد هذه الضفة، ويعمد أصحاب 
»هزيلة«  أبقار  إلى استقدام  العشوائية  الحظائر  هذه 
ويتم تسمينها عن طريق »بقايا الخبز«، الذي يتم جمعه 

بواسطة العربات المجرورة بالدواب..

  تعالت شكوى ساكنة مركز بلفاع  في االونة 
االخيرة جراء سلوكات مرتادي  إحدى المقاهي 
المفتوحة بتجزئة ”ازم“ ، وحسب عريضة وقعها 
بها  التوجه  يعتزمون   ، 38 متضررا  من  ازي��د 
المجلس  ورئيس  الملكي،  ال��درك  من  إلى  كل 
القروي و رئيس المقاطعة القروية، حيث انهم 
و  المنحرف  الشباب  تصرفات  م��ن  يشتكون 
في  المتمثلة  الذكر  السالف  المقهى  م��رت��ادي 

الصراخ و الشجار و التلفظ بكام ساقط .

بإقليم  والمداشير   الدواوير  من  العديد  ماتزال    
اش��ت��وك��ة أي��ت ب��اه��ا، تعيش إه��م��اال م��ن ط��رف بعض 
الشركات الفاعلة في ميدان االتصال، وتعتبر جماعة 
ماسة وادي الصفاء وايت اعميرة  من أكبر المتضررين، 
في  التغطية  مشكل ضعف  من  السكان  يعاني  حيث 
شبكات اإلتصاالت، ورغم أن الجماعات المذكورة  تضم 
كثافة سكانية مهمة والتي تتزايد بشكل ملفت،  تبقى 
معاناتهم مستمرة من غياب التغطية، حيث يصعب ربط 
إتصاالتهم الهاتفية  أو إستعمال الشبكة العنكبوتية..

  تمكنت مصالح السلطة المحلية بقيادة امي 
مقورن باقليم اشتوكة ايت باها من ضبط عملية 
تهريب الدقيق المدعم واعتقال سائق الشاحنة 

التي كانت تحمل 07 اطنان من الدقيق..

  استيقظ سكان حي ليراك بأكادير صباح االحد 
نارية مدوية خلفت خوفا  وقع طلقات  الماضي على 
ورعبا في نفوسهم وقد تضاربت اآلراء حول تفاصيل 
الحادث وحيثياته بين من يشير إلى أن األمر يتعلق 
بمطاردة بوليسية بين مصالح أمنية وتجار مخدرات 
عصابات  ب��ي��ن  ش��خ��ص��ي��ة  ح���س���اب���ات  ت��ص��ف��ي��ة  أو 

إجرامية.
ولكن التحقيقات التي أجرتها مصالح األمن الوالئي 
كشفت أن أسباب الواقعة تعود الى مطاردة بين مجموعة 
من الشباب وشقيقين بين أزقة الحي، ليلجأ أحد األخوة 
الفارين إلى محل سكنه، ويستعين ببندقية صيد في 
ملكيته ويشرع في إطالق الرصاص يمنة ويسرة وهو 
يالحق مطارديه، لألخد بثأره وثأر أخيه وقد أصيب في 
إحدى  اآلخر في  فيما أصيب  الرقبة،  والفخد  الظهر 

قدميه.

والدة مكلومة تبحث عن قاتل ابنتها وهي حامل في شهرها 
الثالث بالقنيطرة

ما يجري ويدور في المدن
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تلكس
قررت محكمة االستئناف بمدينة بني مال٬ يوم االثنين٬ 18 
فبراير إرجاء النظر٬ إلى غاية 11 مارس المقبل٬ في قضية ستة 
أشخاص يتابعون على خلفية األحداث التي عرفتها مدينة بني 
مال في السنة الماضية٬ وذلك من أجل إعداد الدفاع. وقد مثل 
هؤالء المتهمون ألول مرة أمام هيئة المحكمة في حالة سراح 
مؤقت٬ من أجل تهم منها٬ على الخصوص٬ »العصيان٬ وإهانة 
موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم٬ والمشاركة في الضرب 

والجرح بواسطة الساح األبيض« كل حسب ما نسب إليه.

اعتقال »مول 
التشويكة« و»الهوتة« 

بسبب أحداث جامعة مراكش
مراكش.االسبوع 

داهم عدد من رجال االمن عدة بيوت في حي الداودية بمدينة مراكش، على 
التي شهدتها جامعة مراكش خال نهاية االسبوع  العنيفة  خلفية األحداث 
األزقة  داخل  األمن  قوات  باشرتها  التي  الواسعة  التمشيط  الماضي. عملية 
القريبة من الحي الجامعي يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن اعتقال الطالب 
الطلبة  من  ومجموعة  ب�)الهوتة(،  الملقب  وصديقه  ب�)التشويكة(،  الملقب 

اآلخرين من بين طلبة محسوبين على االقاليم الجنوبية.
وقد أكدت مصادر أن الطلبة الذين شملتهم حملة اإلعتقاالت، هم الطلبة 
الذين واجهوا رجال االمن بزجاجات »المولوتوف«، ولم يتسن التأكد 

من هوية المصابين وما إذا كانوا موظفين في سلك األمن أم طلبة. 
وكانت قوات االمن قد تدخلت من أجل توفير االجواء للطلبة 

من أجل اجتياز اإلمتحانات التي يقاطعها بعض الطلبة 
كوسيلة إلرغام اإلدارة على تسجيل أسماء بعض 

األمنية  ال���ح���راس���ة  وال���غ���اء  ال��ط��ل��ب��ة 
للجامعة.

أصداء سوسية

االزدحام »قتل« السائقين في طرق آيت ملول
آيت ملول.بوطيب الفياللي

والمقامة  ملول  الرئيسية آليت  القنطرة  تعد  لم 
السيارات  اكتظاظ  من  تعاني  س��وس  واد  على 
وازدحام للمركبات الذي كان سابقا يعرقل حركة 
المرور. والسبب في ذلك راجع لتوسيع الطريق 
دائري  م��دار  وأق��رب  القنطرة  هذه  بين  الرابطة 
للمدينة.غير أن هذا التوسيع جعل المدار المذكور 
يعاني بدوره من االزدحام وطول انتظار السائقين 
ألنه يعتبر ملتقى الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه 

الصحراء المغربية - والطريق الوطنية رقم 10 
في اتجاه تارودانت - والطريق األخرى المتجهة 
المستمر  فالتواجد  لهذا  القليعة.  جماعة  نحو 
لشرطة المرور في هذه النقطة خصوصا خال 
أوقات الذروة سيحقق التوزيع العادل والمتكافئ 
لألسبقية في المرور بين هذه االتجاهات الثاثة 
وسيجنب بالتالي المواطنين التزاحم مع طول 
انتظار  في  وه��ذا  مصالحهم.  وضياع  االنتظار 
المكان  هذا  لتزويد  ملول  آيت  بلدية  تحرك)...( 
بأضواء المرور اقتداء ببلدية الدشيرة التي صفق 

لها الجميع نتيجة هذا االختيار في تدبير المرور 
بتلك الجماعة الحضرية... أما من جهة أخرى فإذا 
لضبط  وسيلة  المرور  وعامات  إش��ارات  كانت 
حركة السير والجوالن فانه وجب االعتناء بحالتها 
حتى تبقى واضحة للسائقين وتلعب إذن الدور 
المنوط بها. وحتى ال تتحول إلى مشكل، وكمثال 
على ذلك عامة )الصغيرة ف الكبيرة( القريبة من 
مطاحن آيت ملول والتي أصبحت باهتة المنظر 
باإلضافة إلى عامة تحديد السرعة 60 القريبة 

من دوار الخطارات والتي توجد بين القصب؟؟

>  سطات.نور الدين هراوي 

اصطدمت سيارة من نوع ايسيزي   يوم االحد 02/17 
2013 على الساعة الثانية ليا بالعمود الكهربائي ذو 

قرب  الطرقي   المحور  وس��ط  المتواجد  العالي  التوتر 
التكوين المهني بمدينة سوق السبت أوالد النمة، اصطدام 

خلف خسائر مادية جسيمة. 
ف��ان ه��ذا المحور الطرقي ب��دأ يشكل خطرا  ول��إش��ارة  
ح��وادث  سير  ع��دة  في  إحداثه حيث تسبب  منذ  حقيقيا 
خطيرة،  فمتى تتحرك الجهات المسؤولة من أجل تغيير 
هذا العمود الكهربائي إلى مكان آخر في الوقت الذي نسمع 
فيه أن المجلس البلدي قد أدى جميع المستحقات للمكتب 
الوطني للكهرباء من اجل تحويل هذا العمود من وسط المحور 

الطرقي.

الخطر وسط سوق السبت

 نتأسف لتحريف شارع حمان الفطواكي بعرصة 
المعاش من حمان إلى كلمة )حومان( هكذا، وهو 
تحريف عن األصل لهذا المقاوم الذي دوخ االستعمار 
إبان المقاومة، فما رأي المندوبية السامية للمقاومة 

وجيش التحرير.

 أزقة مراكش ملئت عن آخرها بالطاكسيات الكبرى التي 
ازدادت حدتها مع وسائل النقل األخرى، باإلضافة إلى 
الراجلين ووقوف العربات المجرورة بين أرصفة الشوارع 
النقالة  لهؤالء  محطة  تخصيص  في  الجماعة  تفكر  فهل 

بعرصة المعاش؟

 قريبا من ساحة جامع الفناء هناك عمارة تسمى 
القنصلية بجانب األبناك تأوي عددا من النزالء، لكن 
ما يجري بالداخل يجعل الماحظ يشك في أشياء 

تثير االنتباه، فهل من متابعة للعمارة المذكورة؟

 متحف بنجلون يعرف حركة دائبة من تقاطر السياح، 
وكان يعرف بقصر المنبهي قبل تحوله إلى متحف، لكن فئة 
من الشباب العاطل تقف بالمرصاد لهؤالء السواح كمرشدين 

للسياحة دعتهم الحاجة إلى ذلك.

 نترحم على موالي هاشم الذي كان حارس مدرسة 
ابن يوسف بدماثة أخاقه وحسن استقباله لزوار 
مغاربة وأجانب رغم عدم معرفته للسان األجنبي 

سوى النزر القليل.

لقطـات مراكشـية 

العمود الكهربائي بعد احلادثة

وزارة العدل أعطتها رقم الملف وأرجعتها إلى المحكمة



الصويرة.حفيظ صادق

تبدو الصويرة على مستوى العالقات 
الدولية، واحدة من المدن المغربية 
ال��ت��ي تعتبر أق���رب م��ن غ��ي��ره��ا من 
إلى  والقروية  الحضرية  الجماعات 
: فسواء في  المعمور  ذاك��رة سكان 
الخصوص  على  أمريكا  أو  أوروب��ا 
بذكريات  للصويرة  الناس  يحتفظ 
طيبة وأيام دافئة. فقد ألفوا التردد 
عليها في الصيف والشتاء والربيع 

والخريف.
وقد عمل المجلس البلدي لسنة 1986 
على توثيق الصالت وربط عالقات 
وهيآت  منظمات،  م��ع  وت��ع��اون  ود 
وسمعة  صيت  تأكيد  بهدف  دولية 
أمامها  ال��م��ج��ال  وف��س��ح  ال��م��دي��ن��ة، 
في  اآلخ��ري��ن  ت��ج��ارب  على  للتعرف 
المجلس  وب��ادر  الميادين،  مختلف 
البلدي آنداك دون تأخير إلى تسجيل 
عضوية المدينة في المنظمة العالمية 
المدن  ومنظمة  ال��م��ت��وأم��ة،  للمدن 

ال��ع��رب��ي��ة، واس��ت��ف��اد ال��م��ج��ل��س من 
المنظمتين  ه��ات��ي��ن  ف��ي  عضويته 
لتأسيس عالقات ود وتآخ مع بعض 
المدن العربية، حيث حصل الشرف 
البلدي  المجلس  رئيس  بانتخاب 
نائبا  عفيفي  الطاهر  السيد  آن��داك 
لرئيس المؤتمر الثامن للمدن العربية 
المنعقد بالرياض سنة 1986، وخالل 
هذا اللقاء تمت االتصاالت األولية مع 
شقيقة  عربية  بلديات  ع��دة  رؤس��اء 
ظهرت نتائجها بتاريخ 1988/01/1 
ف��ق��د ق����ام وف����د ع���ن م��ج��ل��س بلدية 
العقبة  لمدينة  ب��زي��ارة  ال��ص��وي��رة 
بروتوكول  على  للتوقيع  األردن��ي��ة 
األردنية  العقبة  مدينة  بين  التوأمة 

ومدينة الصويرة المغربية . 
..وعلى نفس الشاكلة تم التوقيع على 
اتفاقية التوأمة بين مدينة الصويرة 
ومدينة العريش المصرية بين شهر 
نونبر 1989 وشهر مارس 1990، كما 
آنداك على  البلدي  المجلس  صادق 
ربط عالقات التعاون والصداقة مع 

مدن عربية وأوروبيية وأمريكية . 
 أين نحن اآلن من كل هذه المشاريع، 
وماذا استفادت المدينة من االتفاقيات 
المبرمة مع المدن، بعد 23سنة مرت، 
أين هي البرامج المعلنة في الحمالت 
وأبواب  أس��وار  فكل  االنتخابية؟.. 
شاهدة  وه��ي  إهمالها  ت��م  المدينة 
عليكم، وأصبحت من ذاكرة الماضي 
منها  وال��ب��ع��ض  أهملت  وال��م��داف��ع 

سرق.
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الخميسات.يوسف الشريف 

في حي بسيط، في مدينة الخميسات، اختار رجل 
خمسيني، قادم من العمل في سفارات غربية في 
الرباط، إطالق العنان ل� »حلم العمر« بالشروع في 
بناء ورشة تصنع مادة يعرفها جميع المغاربة، 
الزليج التقليدي، في مغامرة تستمر ل� 4 سنوات، 
أركان  وتحقق »نجاحات متراكمة« بإيصال أحد 
الزينة المغربية إلى جدران المنازل الفاخرة في 
وإلى  المنخفضة،  األراض��ي  اسمه  أوروب��ي  بلد 
العاصمة  ف���ي  ال��ه��ول��ن��دي  ال��م��ت��ح��ف  ج������دران 

أمستردام.
من مدينة فاس، العاصمة التاريخية لمغرب ما بعد 
دخول اإلسالم، يأتي حميدصاحب الورشة بالطين، 
باعتباره المادة الخام، لصناعة الزليج التقليدي 
المغربي، وفي الطين نوعان اثنان، األزرق ويصلح 
للزليج التقليدي واألحمر وهو الذي يتم استعماله 
في صناعة الفخار المنزلي، وما بين الطين الخام 

وما بين الحصول على المنتوج النهائي رحلة من 
التصنيع، هندس مراحلها حميد، ليزاوج ما بين 
الحفاظ على السر الذي يتوارثه الصناع باستعمال 
التقنيات اليدوية، وما بين اآلالت العصرية التي 
تساعد على رفع الجودة وعلى تطوير األداء في 
المراحل التي يكون فيها للصانع اليدوي صعوبة 

التدخل.
.. في نفس الورشة تشتغل نسوة، على غير ما هو 
متعارف عليه في كل الصناعات التقليدية المشتغلة 
على الطين، فللنساء هنا دور تصفيف قطع الزليج 
الخام في قوالب غير قابلة لالحتراق، قبل أن يأخذ 
 6 إل��ى  تصل  لمدة  األول  حمامه  النيئ،  الزليج 
في  نوعه  من  األول  هو  ف��رن  في  كاملة،  ساعات 
المغرب، متوفر على شروط السالمة التي يوافق 
عليها االتحاد األوروبي، ومصنوع من قبل شركة 
إسبانية، ويعمل بالغاز الطبيعي في احترام للبيئة، 
الملوثة،  الدافئة  الغازات  النبعاث  مسبب  وغير 
إلى  الفرن  الطين مطهوا تصل حرارة  وليصبح 

960 درجة مائوية، وفي هذه الورقة تتواجد 3 أفرنة 
غازية، بكلفة مالية وصلت إلى 38000 يورو.

الذي  المشروع  »هذا  أن  الورشة  ويؤكد صاحب 
المادة  من  أي شيء  ال يضيع  رجليه  على  وقف 
األولية الخام« أي الطين، ألن كل ما يسقط خالل 
التقطيع يعود من جديد لبداية سلسلة اإلنتاج، 
وفي سلسلة المفاجآت التي يعمل بها حميد، بعيدا 
عن األنظار في مدينة صغيرة اسمها الخميسات، 
يستقدم ألوانا كيميائية من إيطاليا حاصلة على 
من  خالية  أنها  األوروب��ي  االتحاد  من  االعتراف 
الرصاص، وفي عملية الصباغة يرتدي الصانع 
الصباغة  تسديد  ويتم  للتنفس،  قناعا  التقليدي 
قطرات  تنتشر  فيما  ب��م��س��دس،  ال��زل��ي��ج  ص��وب 
الصباغة المتناثرة في اتجاه لوح معدني مبلل 
من  بقايا  بأية  الصانع  إصابة  لتجنب  بالماء، 
الصناعة وإلعادة تدوير الصباغة بعد فصلها عن 

الماء.
من  الكافية  كميتها  زليجة  كل  تحمل  أن  وبعد 

الصباغة، يصففها الصناع التقليديون في قوالب 
الفرن  للطهي في  ثاني حمام  لتعود في  الطهي، 
الغازي، لمدة زمنية تصل إلى 6 ساعات، ليخرج 
من  علب  ف��ي  للوضع  ج��اه��زا  ال��ف��رن  م��ن  الزليج 
الكرتون الخاص المستورد من هولندا، قبل أن 
تأتي الشاحنة التي تحمل المنتوج صوب األراضي 
المنخفضة، في مشروع يقول صاحبه حميد »إنه 
يصدر كل المنتوج من الزليج التقليدي المغربي 
صوب أوروبا«، فكل زليجة »تستغرق أسبوعا كامال 

في دورة اإلنتاج«.
وفي هذه الورشة المتوارية عن األنظار في مدينة 
الخميسات، يشتغل 15 صانعا تقليديا، منهم 4 
متخصصون في عملية نقش الزليج، أي تشذيب 
جنبات كل زليجة تقليدية الصنع، لجلعها قابلة 
لحمل كمية أكبر من اإلسمنت خالل تركيبها من 
ب�  التقليدية  الصناعة  لغة  ف��ي  يسمى  م��ن  قبل 
»الفراش« أي صانع تركيب الزليج على الجدران 

أو األرضيات..

قصة زليج الخميسات الذي وصل إلى متاحف امستردام

إلى قرائنا 
ومراسلينا األعزاء

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

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

قصبة تادلة.خالد عبداللطيف        
    

أقدمت مؤخرا مجموعة من لجان التفتيش التابعة 
لنيابة التربية الوطنية ببني مالل على زيارة أغلب 
المؤسسات التعليمية الخصوصية بمدينة قصبة 

تادلة.
اكتفت  اللجنة  هذه  »بأن  مطلعة  مصادر  وقالت 
بمعاينة البنيات التحتية بهذه المؤسسات )وضعية 
النوافذ واألبواب والمراحيض، ومعرفة عدد التالميذ( 
وأضافت نفس المصادر، بأن هذه اللجن النيابية لم 
بهذه  العاملين  واألس��ت��اذات  األس��ات��ذة  تستسفر 
والمالية  اإلداري����ة  وضعيتهم  ع��ن  ال��م��ؤس��س��ات، 

واإلجتماعية، والظروف التي يشتغلون فيها.
اإلبتدائي  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��ش��ت��غ��ل  أس���ت���اذ  وق����ال 
الخصوصي » أن وزير التربية الوطنية، قد أعطى 
ولجان  التعليم  ن��ي��اب��ات  لكل  م��ؤخ��را  تعليماته 
بهذا  العاملين  وضعية  على  بالوقوف  التفتيش، 
القطاع، وهل هم مسجلون في الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي أم ال.؟
التعليمية  بالمؤسسات  العاملون  وي��ت��س��اءل 
الخصوصية بقصبة تادلة، عن األسباب الحقيقية 
التي جعلت هذه اللجان تغض الطرف عن حقوق 
هذه الفئة المهمشة؟ أم أن هناك جيوب مقاومة تريد 

أن تبقى دار لقمان على حالها.
بالمؤسسات  العاملون  يقوم  أن  المنتظر  ومن 
بوقفة  ت��ادل��ة  بقصبة  ال��خ��ص��وص��ي��ة  التعليمية 
الوطنية  التربية  وزارة  نيابة  أم���ام  احتجاجية 
قيامها  وع���دم  ال��ل��ج��ان  ه��ذه  عمل  على  احتجاجا 

بواجبها على الوجه األكمل.

لماذا يسأل مبعوثو 
الوزير إلى تادلة عن 
الضمان اإلجتماعي

رائحة فضيحة كبرى تحوم 
حول سوق الجملة بالحسيمة

الحسيمة.األسبوع
 

300 أل��ف دره��م هو حجم االموال 
التي تضيع على خزينة الدولة في 
الحسيمة،  بمدينة  الجملة  س��وق 
الصادر مؤخرا عن  التقرير  حسب 
الهيئة الوطنية لحماية المال العام 
بالمغرب، التي ربطت ذلك  بالتالعبات 
ال��ت��ي ش��اب��ت ع��م��ل ال��وك��الء داخل 
التقرير  أصحاب  أن  غير  السوق، 
مجرد  تبقى  أرقامهم  أن  ي��ؤك��دون 
الوثائق  غ��ي��اب،  ظ��ل  ف��ي  فرضيات 

وعدم تجاوب المجلس البلدي.
السوق ينعدم فيه أي نظام أو جهاز 
للتبريد بشكل مخالف تماما للقانون، 
داخل  اإلش��ت��غ��ال  ظ����روف  أن  ك��م��ا 
السوق تعتبر جد مزرية من حيث 
النظافة والسالمة وجودة الخدمات 
مهدد  ال��س��وق  ان  علما  الصحية، 
بالسرقة بسبب سوره القصير والذي 
ال يتعدى في أحسن االحوال 1.5 متر 

من حيث االرتفاع.
وقد وجه التقرير اتهاما 
مباشرا لبعض الوكالء 
ال�����ذي�����ن ي���م���ارس���ون 
التجارة داخل السوق 
وه�����و األم������ر ال����ذي 
يتعارض مع القانون، 
ال  بعضهم  أن  ك��م��ا 
نهائيا  ي��ح��ض��رون 
للسوق ويستعينون 
للقيام  عنهم  بنواب 
بالعملية، وهي عملية 
وغير  واض���ح���ة  غ��ي��ر 

منظمة قانونا.
إلى  ال��وك��الء  يلجأ  كما 

فرض زيادات غير قانونية 
التقرير  قدرها  التجار  على 

في 0.35 في المئة، ظل الوكالء 
يستخلصونها خارج الضوابط 

عن  بعيدا  لمدة طويلة،  القانونية، 
الرقابة.

> العرائش.األسبوع

عقد المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية 
فرع بلدية العرائش مؤخرا اجتماعا تطرق خالله إلى وضعية موظفي القطاع 
بالجماعات الترابية، أكد في ختامه وجود ممارسات لتقزيم الحق النقابي.
أجور  من  اإلقتطاع  ق��رار  أن  المذكورة  النقابة  عن  بيان ص��ادر  في  وج��اء 
المضربين قرار تعسفي وغير مؤسس قانونا، »الهدف منه إسكات األصوات 
الموظف  الديمقراطية قصد تمرير قوانين مجحفة تمس بكرامة  الحرة 
)مشروع قانون اإلضراب، نظام التقاعد، صندوق المقاصة...(، حسب 

البالغ.
وطالب الموظفون بتسوية الوضعية اإلدارية و المالية للموظفين 

و إدماج حاملي الشهادات في االطار المناسب، والعمل على 
معيار  وفق  بهم  الخاصة  المالبس  من  العمال  استفادة 

الجودة في النوع، و إشراك ممثليهم في عملية اختيار 
الصفقة لرفع اللبس الذي يحيط بهذه العملية 

و إرساء مبدأ الشفافية و الوضوح.

عمال بلدية العرائش 
ينتظرون تسوية 

أوضاعهم

تصنعه أنامل الرجال والنساء معا

منازل مهجورة تأوي مشردين حتى الموت بالجديدة
الجديدة.محمد الغوات

المهجورة  ال��م��ن��ازل  زال����ت  ال 
ال��م��ت��ن��اث��رة ه��ن��ا وه���ن���اك بجل 
الشوارع القديمة لمدينة الجديدة، 
تعتبر الملجأ الوحيد الستقبال 
ظاهرة  المشردين والمتسولين 
الذين  والمنحرفين  والحمقى 
ي���ت���واف���دون ب��ك��ث��رة ع��ل��ى هذه 
فيها  وج��دوا  لكونهم  المدينة، 
مالذهم ومأواهم، في ظل غياب 
ال����ت����ص����دي ل����ه����ذه ال���ظ���اه���رة 
االجتماعية، من طرف السلطات 
ال�����ط�����رف على  ت���غ���ض  ال����ت����ي 
المشردين وهم يتعاطون ألنواع 

وفي  أعينها  أم���ام  ال��م��خ��درات 
واضحة النهار، وبأماكن معروفة 
وخاصة بجوار المحطة الطرقية. 
ال��ل��ي��ل ستاره  ي��رخ��ي  وع��ن��دم��ا 
يتوجهون إلى المنازل المهجورة  
دون أن يراقبهم أو يمنعهم أحد. 
وج��ل ال��م��ن��ازل ال��م��ه��ج��ورة إما 
التي  قديمة  مباني  ع��ن  ع��ب��ارة 
غادرها أصاحبها وينتظرون بيع  
البقعة المجودة عليها، أو مباني 
عنها  التي تخلى  العهد  حديثة 
أصحابها ولم يستطيعوا إتمام 
التي  كتلك  م��ا،  لسبب  بنائها  
توجد بقلب شارع محمد الخامس 
أمام بنك المغرب والتي سبق أن 

شهدت معارك بالسالح األبيض 
بين المنحرفين الذين يقصدونها 
الخمر،  واحتساء  القمار  للعب 
وكم من منزل مهجور عثر به على 
جثة مشرد أو مشردة أو منحرف 
أو متسول، كان آخر هذه منازل 
حتى  تأويهم  التي  المهجورة 
المهجورة  الفيال  تلك  ال��م��وت، 
الموجودة بشارع المقامة بالقرب 
من مصحة أم الربيع، حيث تم 
العثور  الماضي،  األسبوع  في 
متسول  أو  م��ش��رد  ج��ث��ة  ع��ل��ى 
مجهول الهوية، كانت جثته قد 
منها  التحلل، وتفوح  في  بدأت 
الروائح الكريهة، لحظة نقله إلى 

بالمستشفى  األموات  مستودع 
اإلقليمي.

ستتحرك  هل  هو  اإلشكال  لكن 
ال����س����ل����ط����ات ع����ل����ى اخ����ت����الف 
تكاثر  ل��م��ع��ال��ج��ة  م��س��ؤول��ي��ات 
خالل  م��ن  المهجورة،  المنازل 
وإجبارهم  أصحابها  استدعاء 
ع��ل��ى إي���ج���اد ح���ل ع��اج��ل لهذا 
نفس  ستأخذ  وه��ل  ؟  المشكل 
السلطات العبرة للتصدي لظاهرة 
والحمقى  ال��م��ش��ردي��ن  ان��ت��ش��ار 
بشوارع الجديدة؟ أم أن الوضع 
بالعثور  اإلشعار  إلى  سيستمر 
على جثة أخرى بإحدى المنازل 

المهجورة.



كادت صاحبة هذه السيارة أن تتسبب في وضع حد لحياة صاحب هذا الكشك 
الموجود في حي حسان بالرباط.. هذه الحادثة النموذجية، التي تزامنت مع 

الحملة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وقعت األسبوع الماضي في حي حسان 
بالرباط قرب المكان الذي يتقاطع فيه شارع العلويين مع شارع موالي اسماعيل.

حديث الصورة

تزامنا مع حملة الرباح.. السيارة 
تدخل في الحانوت
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إنهيار سقف مندوبية السياحة بالصويرة
الصويرة.سعيد أحتوش

ما إن فتـح العــون التـابع للمنـدوبيــة اإلقليميــة 
للسيـاحـة بالصويرة باب المؤسسـة، حتــى صعـق 
وهي  بانتظـاره،  كانـت  التـي  المفاجــأة  لهـول 
انهيار السقـف مخلفا بعض الخسائــر، دون أن 
تكــون بشـريـة لحــسن الحــظ، بسبب مغادرة جـل 

مسلسل  يعيد  مما  للمندوبيـة،  المـوظفيـن 
يســرع  قـد  أنــه  إال  الـواجهـة،  إلــى  اإلنهيارات 
وثيـرة حلحلـة قضيـة المبانـي اآليلـة للسقــوط، 
المـرة،  خاصـة و أن الضحيـة والمتضـرر هذه 
مـؤسســة إداريـة يعمها باإلضافـة إلـى المـوظفين، 
نكــون  العديد من السياح األجانـــب، وبالتالـي 

أمــام قــولــة : رب ضــارة نــافعـة كمـــا يقــال.

الفنيدق.زهير البوحاطي

الفنيدق، المدينة التي صدرت المجاهدين إلى 
ثكنة  إلــى  المطاف  آخــر  في  وتحولت  سوريا 
لجميع أنواع الجرائم، بعدما تخلت عنها جميع 
السلطات من المنتخبين، إلى قلة أجهزة األمن، 
وتحتوي على 60 ألف نسمة من أصول مختلفة 
أقصى شمال  في  الساحلي  بموقعها  وتتميز 
المغرب وتحد بمدينة سبتة، ويقصدها العديد 
من الزوار المغاربة من أجل التبضع من السلع 
سبتويون  كــذلــك  سبتة،  داخـــل  مــن  المهربة 
يتبضعون منها الخضر والفواكه نظرا لجودتها 
وانخفاض في أسعارها، لكن الفنيدق ال تتوفر 
على حدائق وأماكن ترفيهية قد تساعد المنطقة 
يتيم  كورنيش  عــدى  مــا  السياح،  جلب  على 
ومليء بالمنعرجات يتحول مع هطول األمطار 

إلى برك للمياه.
))األسبوع(( زارت المنطقة ووقفت على معاناة 
المواطنين بسبب الطرق المتآكلة، وعدم مراقبة 
البناء العشوائي من طرف الجهة التي تسهر 
مهب  ذهــبــت  المنتخبين  ووعـــود  ذلـــك،  على 

الرياح.
غياب الموظفين أثناء أوقات العمل ورئيس الجماعة 

خارج التغطية
تعود السلطة المطلقة داخل الجماعة للرئيس الذي ربما ال 
يعرف معاناة المواطنين من االنتظار خلف األبواب حين 
يريدون الحصول على الوثائق بسبب غياب أغلب الموظفين 
أثناء أوقات العمل القانونية والتي ال يمكن الغياب فيها 
إلى بعذر قاطع أو شهادة طبية، فكثرة الغياب تزيد الوضع 
سوءا وتشجع الموظفين األشباح الذين ال يخضعون للمراقبة 
وبدون  متكرر  الدائم وبعضه  الغياب  على  الجماعة  بهذه 

مبرر.   

بسبب غياب لجان المراقبة األسواق العشوائية تغزو 
المدينة

غزت أسواق عشوائية وغير منظمة جميع شوارع وأزقة الفنيدق 
بعد أن استطاع الباعة المتجولون فرض سيطرتهم عليها بقوة 
مستغلين غياب مسؤولي الجماعة والسلطة المحلية ، حيث 
الوسخ واألزبال ترفق البضاعة التي تريد شرائها، ناهيك عن 
السلع المهربة والمجهولة الهوية والتي تشكل خطرا على صحة 
بعض  إلى  باإلضافة  عامة،  الزائرين  وعلى  خاصة  الساكنة 
أصحاب المحالت الغذائية التي ال تتوفر على التراخيص من 
طرف الجهات المعنية، حتى تكاثرت العديد من الظواهر السلبية 
كارتفاع أصوات المشاجرات بين الباعة وأصحاب المحالت، 

كما يخلفون ورائهم كميات كبيرة من األوساخ 
والقمامة لدى مغادرتهم في المساء حتى أن 
شركة النظافة تجد صعوبة في تنظيف أماكنهم، 
ورغم أن هذه األسواق شكلت جحيما ال يطاق 

للمواطنين فإنها في تزايد مستمر.   
انعدام األمن يقلق راحة السكان ويهدد 

حياة الزائرين
مع  حديثهم  خــالل  السكان  مــن  العديد  عبر 
))األسبوع(( على أن مدينتهم تشهد غيابا أمنيا 
قــاتــال فــي الــعــديــد مــن األحــيــاء حيث تنشط 
عصابات منظمة ليال ونهارا وتروع  الساكنة 
وال من يحرك ساكنا في الموضوع، ويضيف 
السكان على أن المركز األمني اليتيم المتواجد 
بشارع محمد الخامس ال يغطي جميع المناطق 
الشوارع  على  تقتصر  األمنية  الدوريات  وأن 
الرئيسية دون األحياء التي هي في حاجة ماسة 
المرور  المواطنين من  األمن وحماية  لتوفير 
بها، كما طالبوا الجهات المعنية بتوفير المزيد 
المركز األمني  الشرطة، وإصالح  من عناصر 
الذي يعاني اإلهمال وال مباالة حيث جدرانه 

في حالة سيئة. 
البناء العشوائي متزايد بالفنيدق.. فهل السلطة 

تزكيه؟
لم تعد السلطة المحلية تراقب البناء العشوائي الذي طالما 
حاربته وزارة الداخلية وجهزت له جميع اإلمكانيات، حيث تم 
تشييد العشرات من البنايات الغير قانونية والتي ربما سمحت 
لها الجماعة ألن هذه األخيرة لم تقم بإنجاز محاضر المخالفة. 
حتى صارت جمالية المدينة الساحلية والتي كانت في وقت 
سابق معبرا للمجاهدين نحو مدينة سبتة مهددة في جماليتها 
وتهدد  الضياع  مــن  تنقذها  قــد  مشاريع  عنها  غابت  بعدما 

موقعها.

بسبب عدم تنفيذ المنتخبين لوعودهم

مدينة الفنيدق التي لم تستفد من اإلصالح

مدينة الفنيدق الساحلية لم يصلها قطار اإلصالح

مريرت.األسبوع

من  الزبناء  من  العديد  يشتكي 
تصيب  التي  المتكررة  األعــطــاب 
الشباك األوتوماتيكي لمصلحة بريد 
الــمــغــرب بــمــريــرت والــتــي تستمر 
يتعطل  وأحيانا  إلى شهر  أحيانا 
هذا الجهاز تماما، كما يكون فارغا 
في جل األوقــات بدون اهتمام من 
وأعرب  المعنية.  المصالح  طــرف 
المواطنون عن تذمرهم وسخطهم 
المتردية  الـــخـــدمـــات  هــــذه  عـــن 
وخــصــوصــا خــالل األوقــــات التي 
تكون فيه أبواب األبناك مغلقة وأيام 
السبت واألحد والعطل والمناسبات 
يطالبون  كما  والوطنية،  الدينية 
عن  بعيدا  ناجعة  حلول  بإيجاد 

اإلهمال والالمباالة.

القضائية  الشرطة  تمكنت 
اخيرا خالل االسبوع الماضي 
من فك لغز، المولود الذي عثر 
إقامة  بــاب  أمـــام  مرميا  عليه 

العامل في مدينة الجديدة.
االم التي تخلت عن مولودها 
وسط »كارطونة« بعد 24 ساعة 
من إنجابه، قالت إنها حملت به 
بعد عالقة مع احد العمال في 
مصنع مجاور ال تعرف إال إسمه 

الشخصي.
منطقة  مـــن  األم  ــنــحــدر  وت
خميس متوح، وقد تخلت عن 
ال  الفضيحة،  من  خوفا  ابنها 
ــمــا بـــعـــدمـــا رفـــــض أبــــوه  ســي
تجهل  وقت  في  به،  اإلعتراف 
حيث  الكامل،  اسمه  هــي  فيه 
كانت على عالقة معه عندما كان 
يشتغل بالحي الصناعي، حسب 

اعترافاتها امام الشرطة.

بريد المغرب في 
»عطلة« بمريرت

حقيقة الرضيع الذي وجد أمام 
إقامة عامل الجديدة
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 إدريس أبايا

كان من املفروض أن أتناول الدولة اإلدريسية بالكتابة قبل 
الدولة العلوية باعتبار األسبقية الزمانية في تولي شؤون 
املغرب، وكان هذا العمل هو ما اندرج عليه من كتب تاريخ 
املغرب في املؤلفات أو في املقررات التي كانت تدرس للطلبة 
وكلياتنا  مدارسنا  في  الدراسية  املراحل  أط��وار  جميع  في 
وحتى في الرباطات والزوايا، بل كان هناك من يؤرخ للحقبة 
اإلسالمية التي عرفها املغرب واملغاربة بدخول األدارسة من 
طرف املولى إدريس األول ومواله راشد فكان هذا التوجيه 
ببناء  لصيقا  عليه  التركيز  وق��ع  ق��د  وكتاباته  التاريخي 
الفهرية،  فاطمة  يد  على  القرويني  مسجد  أو  ف��اس  مدينة 
وهنا يطرح سؤال: هل املغرب كان يجهل الرسالة احملمدية 
والديانة اإلسالمية قبل مجيء األدارسة؟ وهل كان للبرابرة 
باإلسالم  مبشرا  ج��اء  مب��ن  عالقة  األوائ���ل  امل��غ��رب  كسكان 
)البرابرة(  موقفهم  ك��ان  وكيف  والتابعني،  الصحابة  م��ن 
ال��دي��ن اجلديد،  ل��واء  امل��غ��رب احلاملني  ال��واف��دي��ن على  م��ن 
وقبلهم  بالرومان  دفع  الذي  واالقتصادي  السياسي  والفكر 
بإفساد  الوافدين  أولئك  ومواجهة  والبزنطيون  الفنيقيون 
تربة املغرب املعطاء وقطع أشجار والغلل واملنتوجات على 
يد الكهنة؟! هذه أسئلة وغيرها جعلت البربر ال يترددون في 
تأكيدها بالطرح وترجمتها إلى واقع بقتل كثير من الدعاة 
املبعوثني للمغرب حاملني لواء التبشير باإلسالم وتعاليمه 
للمولى  هيأ  مم��ا  ظهورهم  ب��داي��ة  ف��ي  خصوصا  السمحة 
إدريس األول السبيل إلى مؤازرته على يد األوربي بجانب 
رفيقه الراشد الداعية له، ولكن بعد اقتناع السكان املغاربة 
بالوحدانية  لإلقرار  املتلخصة  ودعواهم  الوافدين  بصدق 
دفاعا  غيرهم  من  أكثر  أصبحوا  حيث  النبوية  والرسالة 
وحرصا على تطبيق تعاليم اإلسالم، وقواعده املتجلية في 
قبل  والوندال  الرومان  املغاربة  لقد حارب  والسنة.  الكتاب 
إدريس  املولى  فأصبح  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  بعثة 
األول قد أسلم البرابرة إليه القياد بالسمع والطاعة، وتأكد 
بالولد   – كنزة   – البربرية  جاريته  منه  حملت  بعدما  ذلك 
ال��ذي سمي إدري��س بن إدري��س وكانت والدت��ه ي��وم االثنني 

وم�����ائ�����ة ثالث رجب سنة سبع وسبعني 
أشرت  ق��د  كنت  ه��ج��ري��ة.. 

إلى وفاة املولى إدريس 
وق����د دفن  ب��ول��ي��ل��ي، 

بصحن عند وليلي 
الناس  ل��ي��ت��ب��رك 
فهذا  ب���ت���رب���ت���ه، 
ال��والء ال��ذي كان 
املغاربة  دف��ع  ق��د 
وع����ل����ى رأس���ه���م 
إسحاق  ك��ب��ي��ره��م 

عبد  ب��ن  محمد  ب��ن 
إلى  احلميد األوربي 

مناصرة املولى إدريس 
ستة  عنده  وإقامته  أشهر األول 

ال�����ب�����ي�����ت، مل��ا ك���ان ل���أورب���ي م��ن ح��ب آلل 
وهذه امليزة قد سماها بعض الذين كتبوا تاريخ املغرب )أن 
الهجري، حيث  الثاني  القرن  باملغرب منذ  قد عرف  التشيع 
كانت هناك عادات تقام »بكربالء« احتفاال مبقتل أحد أبناء 
من  عاشوراء  في  يقام  كان  وملا  طالب،  أبي  بن  علي  سيدنا 
اإلسالم..  تعاليم  مع  يتنافى  العزاء مما  في  متغال  احتفال 
الثاني  إدري���س  امل��ول��ى  ال��دول��ة اإلدري��س��ي��ة وب��دأ  لقد قامت 
)وخرج  وليلي  مدينة  بهم  ضاقت  بعدما  فاس  مدينة  ببناء 
يتخير البقاع فوصل إلى جبل )زالغ( فأعجبه ارتفاعه وطيب 
يلي اجلوف، وشرع في  املدينة مما  فاختط  هوائه وتربته، 
بنائها فبنى بعضا من الدور ونحو الثلث من السور.. )انظر 

االستقصاء اجلزء 1 ص 164(.
لقد كانت أول الفنت التي سعت إلى إنهاء حكم األدارسة هو 
)حدوث الفتنة بني بني إدريس( )حيث خرج على محمد بن 
إدريس أخوه عيسى بن إدريس مبدينة أزمور ونبذ طاعته 
وطلب األمر لنفسه..( )االستقصاء اجلزء 1 ص 173( وكان 
مسجد  بناء  ف��اس  مبدينة  التاريخ  سجله  م��ا  وأه��م  أعظم 
ملا  إسالمية  وجامعة  مسجد  أول  أصبح  حيث  ال��ق��روي��ني 
والرياضيات  كالتوقيت  عقلية  علوم  تدريس  من  فيها  كان 
مقصد  وك��ان��ت  النقلية،  العلوم  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  والفلسفة 
الطالب من داخل املغرب وخارجه من األجانب الذين وفدوا 
لهم  ئت  ُهيِّ بعدما  العربية  باللغة  الرياضيات  علم  لدراسة 
بنفس  مراكش  مدينة  دور  جاء  كما  واإلي��واء  التعلم  فرص 
وغيرهما...  واملوحدية  املرابطية  الدولة  أيام  بتعمق  املهمة 
عهد  ف��ي  البورغواطيون  لعبه  ال��ذي  السلبي  ل��ل��دور  وك��ان 
ودعوتها  اإلدريسية  للدولة  املشوه  الوقوف  في  األدارس���ة 
الدعوة  م��ن  اإلس����الم  ب��ه  ج���اء  م��ا  وحت��ري��ف  مبعاكستها 
اخلالصة لعبادة اخلالق ومواجهة أصحاب امللل والنحل.. 
قال البكري في تاريخه: )إن راشدا لم ميت حتى أخذ البيعة 
إلدريس باملغرب، وإن إدريس ملا مت له من العمر إحدى عشر 
سنة أظهر من وفور عقله ونباهته وفصاحته ما أذهل عقول 

اخلاصة والعامة( )االستقصاء ج1 ص162(.

مراكشيون يعانون 
في مراكشهم

)يتبع(

14

لقد قامت 
الدولة اإلدريسية 
وبدأ المولى إدريس 
الثاني ببناء مدينة فاس 

وليلي بعدما ضاقت بهم مدينة 
)وخرج يتخير البقاع فوصل إلى 

جبل )زالغ( فأعجبه ارتفاعه وطيب 
هوائه وتربته، فاختط المدينة 
مما يلي الجوف، وشرع في 

بنائها فبنى بعضا من 
الدور ونحو الثلث 

من السور

دائرة مستديرة )كما سميت( نظمها موثقو جهة تانسيفت احلوز مراكش يوم 
2013/2/14 بفضاء أكثر روعة يذكرنا في كل حني بقوة  اخلميس املاضي 
واالستقرار،  باألمن  املس  ترمي  محاولة  لكل  وتصديهم  املغاربة وصمودهم 
باملجال  املهتمني  جانب  إل��ى  باجلهة،  القضائيني  املسؤولني  كل  حضرها 
من  البعض  ك��ان  وإن  بالقطاع،  وعاملني  وفاعلني  متدخلني  من  التوثيقي 
إن صحت  له  حليفا  املوثق  يعتبر  ال��ذي  احملامي  غياب  الح��ظ  قد  احلضور 
إدراج  بسبب  املداخالت  في جل  ت��ردد  ال��ذي  العقاري  وك��ذا احملافظ  الكلمة، 
الضريبة  ممثل  ش��أن  ذل��ك  في  شأنه  اجل��دي��دة،  النصوص  بعض  في  اسمه 
الذي كان من األفيد واألليق استدعاؤه لتكون الدائرة جامعة لكل اآلراء وكل 

النقاشات التي توفر غنى للموضوع املطروح.
الرئيس األول حملكمة االستيناف مبراكش بعد ترحيب رئيس الغرفة اجلهوية 

للموثقني استهل كلمته املقتضبة واملختصرة باعتذار لبق عن التأخير 
)15 دقيقة فقط(، نظرا ملشاغله الكثيرة ولقاءاته املتعددة )لقاء في 

موضوع تأمني البضائع في نفس اليوم( وهو شيء جديد أو 
تصرف محمود لم يكن مألوفا لدى املسؤولني الذين يعادون 

واملكانة  للمقام  انتقاصا  فيها  وي���رون  االع��ت��ذار،  ثقافة 
مرجتلة،  كلمة  ب��ال��ذات،  واالفتخار  التعالي  عن  وتنازال 
أبان فيها عن اهتمام املسؤولني القضائيني في مراكش 
حتركاته،  تعترض  التي  والصعوبات  املوثق  مبشاكل 
تليني  في  يساعد  وعميقا،  دقيقا  فهما  تقتضي  والتي 
بنبل  امل��س  إل��ى  ت��ؤدي  ما  كثيرا  التي  املتشددة  املواقف 

عمليات  تتالحق  عندما  خاصة  الرسول،  وعظمة  الرسالة 
أرقام  وترتفع  والتبليغات،  املراسالت  وتتوالى  التشهير، 

املمنوعات خارج أي مقتضى قانوني يسمح بذلك، وقبل صدور 
أي حكم أو قرار، مما يشكل في نظر البعض تطاوال على اختصاص 

القضاء وتدخال في شؤونه وهي صعوبات متولدة كما قيل عن دخول القانون 
اجلديد حيز التطبيق قبل أن تختفي الثغرات وتنتهي التأويالت: وهو قانون 
يقتضي تطبيقه في البداية تعامال خاصا، بدون تسرع، حتى ال تتسع دائرة 
املشرع  إرادة  على  بها، ضدا  التحركات  بعض  وتتسم  واملخالفات  األخطاء 
البشر  كباقي  ولكن  كشيطان،  وال  كنبي  )بالنفي(  ال  املوثق  إى  ينظر  ال��ذي 

يخطئ ويصيب، ألنه يعمل كما قال السيد الرئيس األول.
التيزاري اعتبر اجلمع املبارك مبثابة  العام بالنيابة األستاذ  السيد الوكيل 
انطالقة حقيقية للرقي مبهنة التوثيق واخلروج بها من الظل، واحلفاظ على 
كرامة أعضائها الذين يحملون هم العقود واألطراف املشكلة لها طيلة اليوم، 
الفارغة والتي يلجأ إليها دون مراعاة  زيادة على هم املتابعات والشكايات 
للمهنة وال ألشخاصها، حتى بعد اخللوة بالنفس كما قيل، نظرا ملا يكتنف 
املتدخلني  أح��د  ردد  كما  أح��د  ال  إشكاليات  وم��ن  صعوبات  من  املوثق  عمل 
متابعات  إلى  ترجمتها  على  الكل  يعمل  ما  بقدر  منها  التخفيف  في  يساهم 

التعبير،  صح  إن  املعيشي  اإلع��دام  إل��ى  واإلن���ذار  التوبيخ  تتجاوز  خيالية 
مذكرا، أي األستاذ التيزاري بضرورة التواصل مع النيابة العامة، وعرض كل 
املشاكل عليها من أجل إيجاد احللول املالئمة، في إطار من احلوار والنقاش 
املجاني  الكالم  من  الكثير  املهنة  على  يوفر  ال��ذي  امل��ت��رف،  والغير  اجل��دي 
واالتهامات الرخيصة والتي تصدر في الغالب عن جهل أو حتامل، أو رغبة 
بعض املوثقني في ضرب البعض اآلخر، وهذه ظاهرة متفشية ومنتشرة في 
أصبحت  التي  األخيرة  هذه  واحملاماة،  والهندسة  كالطب  احلرة  املهن  جل 
في األيام األخيرة تعاني من تضييق، ميارس خارج كل الضوابط القانونية 
زيارة  رخ��ص��ة  على  احل��ص��ول  أج��ل  م��ن  كتابي  طلب  كتقدمي  ب��ه��ا،  املعمول 
للسجن، وانتظار جواب أو موافقة النيابة العامة باحملكمة االبتدائية، رغم 
أن القانون صريح في تكرمي احملامي وتخصيصه بالكثير من الصالحيات إن 
صح التعبير والتي تفيده في أداء مهامه على أكمل وجه، وفي أحسن 
الظروف، تلبية طبعا لنداء الضمير وانسجاما مع حقوق 

الدفاع املصانة عامليا.
يقول  كما  »جامدة«  املوثقني،  اإلخ��وان  كانت مداخالت  لقد 
الصادق  عبد  خلناتي  م��داخ��ل��ة  وب��األخ��ص  امل��ص��ري��ون، 
في  وس��ارت  واح��د  قالب  في  كلها  انصبت  وخلريصي، 
اجتاه مرسوم، وهو ضرورة محاربة كابوس املتابعات 
اإلرهاقية كما وصفها أحدهم، وإعطاء املهنة استقاللية 
معينة لتتمكن من تصريف النصوص وتفعيلها في إطار 
والظروف  احلالية  الوضعية  يراعي  وواق��ع��ي  قانوني 
احمليطة بها بعيدا عن األحكام اجلاهزة، وتعريف القرارات 
املؤقتة بشكل يفصلها عن القرارات النهائية، وحصر آثارها 
في البعد أو الصيغة املؤقتة، ال من حيث اإلقصاء الذي يباشر 
املوثقون  فيه  ي��رى  ال��ذي  التسيير  حيث  من  وال  تعسفية،  بطريقة 
عملية بكثير من التجني على املكتب والعاملني به والزبناء زيادة على املسير 
الذي لم يوضع له موقع مضبوط داخل املنظومة كلها رمبا، ولم يعط مفهوما 

محددا يسمح على األقل بإدراجه في إطار معروف ومقبول.
إن املوثقني ليسوا مستعدين اليوم لإلبقاء على الوضعية السابقة التي لم يعد 
لها مكان بعد العدد الهائل من اخلريجني هم ليسوا على استعداد لالشتغال 
والعمل في ظل قانون جديد بنصوص قدمية تعود إلى أيام االحتالل )1925(، 
عندما كان احملتل يختار القوانني وينزلها مبزاجية املستعمر ويفرضها على 
غير األجانب ليتقوى وجوده في البلد، هم مستعدون للدخول من جديد في 
نقاشات غير مترفة ولقاءات مفصلية على الصعيد الوطني من أجل حتقيق 
أمن تعاقدي كما قالت إحدى املوثقات طلعت علينا كالبدر من وسط مجموعة 
الذات  وإلثبات  جهة  من  احل��وار  إلغناء  مكثف  بشكل  حضرت  املوثقات  من 
والتأكيد على املناصفة، في انتظار تفعيل املبدأ العام الذي جاء به دستور 

.2011

موثقون غير مستعدين للعمل في ظل قانون 
جديد نصوص قدمية

إن الموثقين 
ليسوا على استعداد 

لالشتغال والعمل 
في ظل قانون جديد 

بنصوص قديمة تعود إلى 
أيام االحتالل )1925(، عندما 
كان يختار القوانين وينزلها 

بمزاجيته ويفرضها على 
غير األجانب ليتقوى 
وجوده في البلد 

من خالل سلسلة  األم��ن  رج��ال  على  أنني حتاملت  القراء  بعض  يعتقد  قد 
املقاالت التي نشرتها في هذا الركن، واحلالة أنني حرصت على أن أضعهم 
في الصورة من خالل وصفي للظروف وللفظاعات التي ارتكبوها في حقي 
بشكاية  تقدمت  بإنصافي حني  أطالب  أن  حقي  من  كان  أنه  ليدركوا  وذلك 
مباشرة أطالب فيها محاكمتهم، وقد تيسر لي ذلك بعد إجراءات مسطرية 
التي  العدوانية  التسلطية  الغريزة  أما  ثمانية عشرة سنة،  من  أكثر  دامت 
جعلت عناصر الشرطة القضائية يتعاملون بها معي، فهي ناجتة عن حب 
اليومي  لعملهم  خالل ممارستهم  من  السلطة  ميتلكون  من  نفس  في  دفني 
حيث أن السلطة معناها التسلط، الذي يتحول مع مرور الزمن إلى الغطرسة 
والطغيان واجلبروت، وهكذا يصبح من يعمل ضمن الشرطة القضائية إنسانا 
شريرا بصفة ال شعورية ألنه يقضي معظم وقته في تعذيب املواطنني الذين 
يعتبرهم آليات عمله الذي ال يكتمل إال إذا تفنن في إبداع وتنويع أساليب 

انتشالها التنكيل التي متكنه من انتزاع االعترافات التي يحرص  على 
ب������ني من الزبون أو املشتبه فيه الذي ساقته األقدار 

يديه، معتقدا بل موقنا أنه هو القانون، 
وأنه ال ميكن أن يخضع للقانون، ألنه 

ال���ذي يطبقه وامل��واط��ن��ون في  ه��و 
يجرب  مخلوقات  مجرد  فهم  رأيه 
تلك  االستنطاق  أساليب  فيهم 
سائدة  كانت  التي  العقلية  هي 
والرصاص،  اجل��م��ر  عهد  أي���ام 
صادمة  من��اذج  لكم  قدمت  وق��د 
ع���اي���ن���ت���ه���ا ش���خ���ص���ي���ا، وق����د 
اس��ت��ف��ح��ل��ت ه���ذه ال��ع��ق��ل��ي��ة حني 

ال��راح��ل إدري���س البصري  وص��ل 
إلى دفة احلكم بعد أن مر من 
مترس  التي  امل��راح��ل  جميع 
الشرطة  ع��م��ل  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 

واالضطهاد  الترهيب  تعني  التي 
بحيث كان يعتقد أن البوليس هو البعبع 

الذي يخيف الناس جميعا. 
 1965 إل��ى سنة  ال��ذاك��رة  بي  تعود  وهنا 
محمد  احل��اج  أخ��ي  للمرحوم  ك��ان  حيث 
ب���ش���ارع م��ح��م��د اخلامس  ي��دي��ر م��ط��ع��م��ا 
بالرباط إذ زاره إدريس البصري وأوصاه 
األطباق  إعداد  على  بأن يشرف شخصيا 
فرقة  أف���راد  سيتناولها  التي  واألط��ع��م��ة 
يرأس  كان  التي  ملدينة سطات  القدم  كرة 
الفطور  وجبة  ستتناول  والتي  مكتبها، 

الفتح  فريق  مع  ملقابلة  لقائها  إج��راء  مبناسبة  باملطعم  والعشاء  والغذاء 
الرباطي، فتجند أخي رحمه الله ليكون عند حسن ظن السي إدريس الذي 
الضيوف  وبالفعل حضر  العامة،  االستعالمات  مصلحة  مجرد ضابط  كان 
عن  عبر  ال��ذي  البصري  إدري���س  السيد  رأس��ه��م  وعلى  نفرا   24 وع��دده��م 
استحسانه للمأدبة واألطعمة التي قدمها أخي ألفراد الفريق وقد كان أخي 
أو  املطاعم  مراقبة  وأن  خصوصا  مطعمه  اختار  إدري��س  السي  ألن  فرحا 
أخي  مفاجأة  كانت  كم  ولكن  إدري��س،  السي  اختصاص  من  كانت  املالبس 
كبيرة حني قدم الفاتورة إلى ضيفه ضابط الشرطة الذي نهره قائال أال تعلم 
أن البوليس ال يؤدون نفقات املطاعم والفنادق وجميع احملالت العمومية. 
فأخبرني أخي باألمر، ومن حسن حظه أن رئيس األمن اإلقليمي بالرباط كان 
يومئذ صديقي األخ هابي الطيب شفاه الله وأطال عمره، الذي زرته مبكتبه 
يحضر  بأن  وأم��ره  استدعائه  إلى  فسارع  أعوانه  أحد  فعله  مبا  وأخبرته 
فورا املبلغ الذي كان بذمته وأتذكر أنه كان ال يتعدى ثمانية وسبعني ألف 
سنتيما، وبعد أن غاب السي إدريس مدة ال تزيد عن خمس دقائق عاد إلى 
مكتب األخ السي الطيب وبعد أن قدم التحية العسكرية واعتذر عن التأخر 
ألفني سنتيم  بزيادة  ألف سنتيما أي  لرئيسه مبلغ ثمانني  األداء، سلم  في 

اعتبرها األخ الطيب ذعيرة له عن التماطل وأمره باالنصراف.
وبعد فترة من الزمن انتقل األخ هابي إلى مدينة أخرى فوجدها إدريس 
ذات  أمر  محمد حني  احل��اج  أخي  املرحوم  من  لالنتقام  فرصة  البصري 
رخصة،  ب��دون  اخل��م��ور  يبيع  أن��ه  ب��دع��وى  عليه  القبض  بإلقاء  جمعة 
له الرخصة املذكورة بناء على كون املطعم كان  واحلالة أن أخي كانت 
ينوي  إدري��س  السي  وك��ان  األجانب  السياح  من  وف��ودا  يوميا  يستقبل 
يقدمه  أن  قبل  واألح��د  والسبت  اجلمعة  أي  أي��ام  ثالثة  أخي  استضافة 
إدريس  السي  أن  أدرك��ت  بالقضية  علمت  وملا  التهمة،  بنفس  للمحاكمة 
في  دف��ني  أخ��ي حلقد  م��ن  ينتقم  أن  أراد 
جاللة  وكيل  بالسيد  فاستنجدت  نفسه، 
كان  ال��ذي  ال��ق��ادر خلضر  عبد  األخ  امللك 
زميلي بكلية اآلداب، وقد سارع جزاه الله 
إلى  مصاحبتي  إل��ى  عمره  وأط��ال  خيرا 
مفوضية الشرطة بالرباط فاقتحم زنازين 
وبينهم  ن��زالئ��ه��ا  ك��ل  وأخ���رج  املفوضية 
ال��ن��زالء كانوا  أخ��ي حيث الح��ظ أن ج��ل 
باإلفراج  فأمر  قانونية،  غير  وضعية  في 
ع��ن��ه��م، وض��م��ن��ه��م أخ���ي احل����اج محمد، 
وأمر املسؤول عن املداومة في تلك الليلة 
إلى مكتبه  املوالي  اليوم  في  بأن يحضر 
ليستفسره حول التجاوزات التي ارتكبها 
ضدا عن القانون، ولو ال لطف الله لوقع 

أخي ضحية انتقام البوليس.

رجال األمن أمام القضاء 
 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب 
في دار غفلون
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 محمد بركوش

صورة 
يبدو فيها كاتب 
المقال أمام السبورة 

التي كتبت عليها أسماء 
المرشحين لتجديد أعضاء مكتب 
الجمعية الثقافية لقدماء إقليم 
وجدة وذلك خالل االجتماع الذي 

عقدته الجمعية بالمنتجع السياحي 
الناعورة بناحية المحمدية حيث 

تم انتخاب األخ عاشور 
البكاي رئيسا 
للجمعية.



يبدو جليا للعيان بأن المواطنين المغاربة 
م��رارة اإلقصاء  بأن يتجرعوا  قد كتب عليهم 
لكرة  الوطني  منتخبنا  ش��ارك  كلما  والخيبة 
ألن  لألمم.  إفريقيا  كأس  منافسات  في  القدم 
الخروج من الدور األول أصبح سمة المنتخب 
المغربي منذ سنوات مضت وبامتياز، ألن كأس 
مرة  المغرب سوى  بها  يفز  لم  لألمم  إفريقيا 
واحدة في أديس أبابا بإثيوبيا سنة 1976م. 
ومنذ ذلك الوقت والنكسات تالحق المنتخب 
المغربي تباعا حتى حدود سنة 2004م حيث 
شكل  لما  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  نجم  سيسطع 
مفاجأة دورة كأس إفريقيا لألمم التي أقيمت 
بتونس، حيث كاد المنتخب الوطني أن يفوز 
بالكأس القارية لوال سوء الحظ الذي عاكسه 
في المباراة النهائية والتي جمعته بالمنتخب 

التونسي مع العلم أن العناصر التي شاركت 
آنذاك والتي شكل منها منتخبنا الوطني 

مبتدئة  عناصر  كلها  كانت  القدم  لكرة 
وصغيرة السن وتفتقد إلى التجربة 

اإلف��ري��ق��ي��ة ورغ���م ك��ل ه��ذا أبلت 
البالء الحسن وشرفت سمعة 

الفرحة  وأدخ��ل��ت  المغرب 
نفوس  ف����ي  وال�����س�����رور 
كانوا  الذين  المواطنين 
ي�����خ�����رج�����ون أف�����واج�����ا 
وجماعات في جميع مدن 
لالحتفال  ال��م��م��ل��ك��ة 
بمنتخبنا  وال��ت��ن��وي��ه 
الوطني، ومدربه آنذاك 
اإلط�������ار ال���ك���ف���ؤ ب����ادو 

انتصر  ك��ل��م��ا  ال���زاك���ي، 
ال���وط���ن���ي على  ف��ري��ق��ن��ا 
خصمه رغم أنه كان ضمن 
مجموعة الموت ومنذ ذلك 

الحين لم يذق المواطنون طعم الفرحة. بعد أن 
أصبح منتخبنا يخرج دائما من الدور األول، 
كما أشارت لذلك قناة »أورو سبور« الفرنسية. 
واآلن وبعد الخروج المذل من الكان بجنوب 
إفريقيا ورغم األموال الطائلة التي صرفت على 
المنتخب بدون أية فائدة تذكر. فمن المسؤول 
أم  الجامعة  هل  المدوية،  الفضيحة  هذه  عن 
الالعبون  أم  الطاوسي  الوطني رشيد  اإلطار 
الذين يمارس جلهم باألندية األوروبية والذين 
كان لهم نصيب كبير في هذا اإلقصاء بسبب 
تهاونهم وعدم اكتراثهم للدفاع عن القميص 
الوطني باستثناء العبي البطولة الوطنية الذين 
لم يتم إشراكهم منذ بداية المقابالت ولكنهم 
أبانوا عن علو كعبهم أثناء مقابلة جنوب 
إفريقيا مثل يوسف القديوي، عبد اإلله 
على  كان  ال��ذي  األخير  هذا  الحافظي 
أن  قبل  الوطن  ال��ع��ودة ألرض  وش��ك 
في  النظر  الطاوسي  المدرب  يعيد 
آخر لحظة ويقرر إبقاءه ليشركه في 
إفريقيا  جنوب  ضد  المقابلة 
كبيرة  قتالية  ع��ن  أب��ان  حيث 
واستطاع أن يسجل هدفا في 
بطريقة  ال��خ��ص��م  م��رم��ى 
عطف  أكسبته  رائ��ع��ة 
المغربي  ال��ج��م��ه��ور 
رغم أنه أصغر العب 
كما  المنتخب،  في 
نتأسف لعدم إشراك 
عبد الرزاق حمد الله، 
وص����دق م���ن ق���ال »إذا 
أسندت األمور إلى غير 

أهلها فانتظر الساعة«.
الحسين بوكرجومة 
)مراكش(
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الحـر

زيارة »حرمي السلطان« للمغرب حترج حزب العدالة والتنمية تركيا

على هامش : »رحالت رجال التصوف«

بعنوان  مقال  على  اطالعي  إث��ر  على 
»رحالت رجال التصوف« الصادر بصحيفة 
األسبوع بتاريخ 7 فبراير 2013 ويتعلق 
عبد  للمخرج  الوثائقي  بالشريط  األم��ر 
الغني مكريم والذي ركز فيه على بعض 
أولياء المغرب المشهورين في موضوع 
التصوف الذين تمركزوا خالل القرن 11 
و16م بقصبة تادلة، وإلثراء هذا المجال 
طرف  من  إقصاء  هناك  يكون  ال  وحتى 

القائمين على الشأن الثقافي بالمنطقة.
    وبناء عليه، أحيطكم علما على أن 
داود  بن  محمد  سيدي  الصالح  الوالي 
المتوفى حوالي 958 ه� الموافق ل: 1528 
م دفين زاوي���ة »غ��رب ل��ع��الم« ال��ذي يقع 
ضريحه ما بين قصبة تادلة ومحا اسعيد 
والذي يبعد عن هذا المركز بحوالي  10  
كلم وهو سليل األسرة اإلدريسية الشريفة، 
وجده موالي إدريس الثاني دفين مدينة 
زرهون ناحية مكناس ومن احفاده قبيلة 
اوالد سيدي بندا ود إقليم سطات، الذين 
يحجون إليه سنويا للتبرك به خصوصا 

عندما ينتهي موسم الصيف. 
    وع��ل��ى ذك���ر ه���ذا ال���وال���ي، ادعو 
المذكور  الثقافي  المركز  على  المشرفين 
بإدراجه ضمن باقي أولياء المنطقة، هذا 
في حالة إغفاله، وإعطائه المكانة الالئقة 
من حيث البحث »من خالل كتب األنساب« 
على مناقبه وإعداد وثيقة تاريخية لهذا 

الوالي. 
من حفدة الوالي : أحمد الداودي

تشغل الزيارة المرتقبة ألبطال 
سلسلة »حريم السلطان« للمغرب 
الرأي العام التركي حيث تناولت 
كبريات الصحف التركية الزيارة 
بالتحليل معتبرة المبادرة تشيجعا 
لحرية الفن وصابة جام غضبها 
على حزب العدالة والتنمية بتركيا 
لكون أغلبيته البرلمانية هي التي 
أقرت مشروع قانون صودق عليه 
بالبرلمان يقضي بمنع بث األجزاء 
التالية من مسلسل حريم السلطان 
التركية،  العمومية  القنوات  على 
للسالطين  إس����اءة  م��ن  ف��ي��ه  ل��م��ا 

العثمانيين وتاريخهم المجيد.
التركية  ال��ص��ح��ف  وأش�����ادت 
والفنانين  للفن  المغاربة  بعشق 
الحاكم  العدالة  وعدم قدرة حزب 
بالمغرب على مصادرة هذا العشق 
ح��ي��ث ال ت���زال م��ه��رج��ان��ات مثل 
موازين بالرباط، كناوة بالصويرة، 

تستأثر بإقبال الجمهور المغربي 
وأرجعت هذا إلى وجود »ضامن 

خفي« بين الحرية واألسلمة.
فنانو »حريم السلطان« سيحلون 

بالمغرب قريبا بعد أن أبرم العقد 
لتسويق  المحتكرة  الشركة  مع 
أبطال المسلسل السلطان سليمان 
وزوجته سيتلقى كل منهما 150 

ألف دوالر بالعملة الصعبة وأجر 
أدنى زائر هو 70 ألف دوالر فيما 
اشترطت الشركة قيمة تتراوح ما 
500 ألف ومليون دوالر عن  بين 
ك���ل إش���ه���ار ت��ل��ف��زي ل��م��دة سنة، 
وس��ي��ح��ل أب���ط���ال ال��س��ل��س��ل��ة في 
جهة  وال��ي  على  ضيوفا  البداية 
الشاوية ورديغة حيث يتواجد مقر 
الشركة المستضيفة بسطات ومنه 
يقام  حيث  لمراكش  سيتوجهون 
لهم حفل تكريمي يحضره نجوم 
عشاء.  حفل  يليه  بالمغرب  الفن 
لرؤية  التواق  المغربي  الجمهور 
ح��ق��ق��ت نسبة  أب���ط���ال س��ل��س��ل��ة 
4 ماليين سيكون  مشاهدة فاقت 
مضطرا لدفع مبلغ يتراوح ما بين 
1000 دره��م خ��الل حفل التكريم 
و2000 درهم خالل حفل العشاء 

لمشاهدة الفنانين عن قرب.
أحمد منيب

تحل هذه األيام الذكرى الثمانون الندالع 
معركة بوكافر ضد االحتالل الفرنسي جنوب 
المجاهد  قادها  والتي   1933 ع��ام  المغرب 
بسالم  عسو  الحاج  الله  برحمة  المشمول 
قمة  ف��ي  الصغير  باألطلس  ص��اغ��رو  بجبل 
أيت عطا  قبائل  وال��ذي جمع حوله  بوكافر، 
وايت حمو وأيت مرغاد التي رفضت االنصياع 
والخضوع لسلطات الحماية، وصعدت بمعية 
ولقنت  بوكافر،  قمة  إلى  ونسائها  أطفالها 
في  التاريخ  ينساها  لن  دروس��ا  االستعمار 
المقاومة والجهاد. هذه المقاومة التي خلفت 
ما يفوق خمسة آالف من القتلى بين الطرفين 
الضابط  هو  وال��ذي  الحربة  رأس  قتل  وت��م 
االستعماري المدعو »بورنازيل« والذي يطلق 

البيضاء  الدار  في  اسمه حاليا على منطقة 
ورغم وسائله الحربية التقليدية وقلة المؤونة 
ووعورة التضاريس وشارسة وقوة المحتل 
صمد المجاهد »عسو بسالم« وأنصاره ضد 
الغزاة مما أرغم قوى االستعمار على استعمال 
العتاد الجوي )الطائرات الحربية( ضدا على 
ص��م��وده ون��ج��اح ث��ورت��ه، ورغ���م ذل��ك فرض 
حد  وهو وضع  مبدئه  على  شروطه وصمد 
االحتالل وبزوغ عهد االستقالل ولقد  لحكم 
عاش هذا الزعيم فعال حتى تحقق االستقالل 
لمحمد  البيعة  وأدى  ال��رب��اط  إل��ى  وح��ض��ر 
 1955 المنفى عام  الخامس بعد عودته من 
الوطن  ع��ن  وج��زاه��م  ال��ل��ه جميعا  رح��م��ه��م 

والمواطنين خيرا.

أن  التي يجب  الكبار  ال��دروس  من  ولعله 
تستخلص من معركة بوكافر أن الوطنية ليس 
التضاريس  ووع��ورة  الفقر  فرغم  ثمن،  لها 
وضيق العيش وشراسة وقساوة حكم المحتل، 
لم يثني قبائل أيت عطا وأيت  رغم كل ذلك 
حمو وأيت مرغاد وزعيمها الحاج عسو بسالم 
من اللجوء إلى قمة بوكافر ومقاومة االستعمار 
عهد  وإنهاء  واالستقالل  بالحرية  والتشبث 
الحجر والحماية والتشبث بمقدسات البالد 

ورفض حكم االستعمار.
رحم الله الحاج عسو بسالم وكل من قدم 
تضحية من التضحيات صغيرة كانت أم كبيرة 

من أجل تحرر هذا الوطن العزيز.
أوشيخ يدير )أيت أورير(

دروس من معركة وكافر ضد االستعمار

من املسؤول عن نكسة منتخبنا الوطني

بقلم: ذ. شكيب مصبير

ما معنى هيئة مهنية؟ وما 
هي وظائفها؟

المقصود بذلك مهنة حرة 
بمقتضى  ق��ان��ون��ا  م��ن��ظ��م��ة 
نصوص تشريعية سواء كانت 
كالطب  ف���ن���ي  ط���اب���ع  ذات 
والصيدلة والهندسة أو ذات 
كالمحاماة،  ق��ان��ون��ي  ط��اب��ع 
والتوثيق  العدلي  التوثيق 

والمفوضين القضائيين.
وظائف الهيئة المهنية: وظيفة تشريعية ووظيفة 

تأديبية.
-1 الوظيفة التشريعية: والمقصود بها سلطة الهيئة 
بالنسبة  ب��اإلل��زام  تتسم  م��ج��ردة  عامة  ق��واع��د  لسن 
القاعدة  إنشاء  امتياز  تجليات  أهم  ومن  ألعضائها 
القانونية يبدأ في التنظيم والتسيير الداخلي للهيئة 
وذلك من خالل إعداد قانون أخالقيات المهنة فيما بين 

الممتهنين لها والزبناء واألغيار. 
وسلطة تشريع الهيئة المهنية مرتبط بسلطة الدولة 
وهو ما يفسر بوجود المراقبة المالئمة بمعنى تخضع 
التنفيذ  حيز  وتدخل  العمومية  السلطات  لمصادقة 
بواسطة مرسوم مثال ذلك النظام الداخلي لكل مهنة 
على حدة وهو تنازل من الدولة للهيئات وهذا يجد 
مصدره في القانون ودائما تحتفظ الدولة بحقها في 

مراقبة التشريعات الصادرة عن الهيئة.
-2 المهمة التأديبية: إن الهدف الرئيسي والغاية 
المهمة  ه��ي  المهنية  الهيئة  وج���ود  م��ن  األس��اس��ي��ة 
المهنة وكبح من  التأديبية بمعنى تثبيت أخالقيات 
يتمرد عليها ومواجهة األعمال المنافية لها. فالقانون 
الفرنسي: منح للهيئات المهنية اختصاصات تأديبية 
واسعة. فهي تمارس وظيفة وقائية وهو ما نفتقده في 
مهنتنا التوثيق العدلي، وهي ممارسة وظيفة وقائية 
تتجلى في مراقبة الولوج إلى المهنة ووظيفة زجرية 
تتجلى في مراقبة اإلخالل بواجبات المهنة. أما في 
واالختصاصات  منسجمة  غير  فالتشريعات  المغرب 
التأديبية ليس لها نفس االمتداد بالنسبة لكل هيئة.

مثال في المغرب: 
- هيئة المحامون: تتمتع باختصاصات تأديبية جد 
موسعة فهي تمارس وظيفة تأديبية وقائية باعتبارها 
تراقب ولوج األعضاء الجدد إلى المهنة كما تبت أيضا 
في قبول التدريب والتسجيل في الجدول ومكلفة أيضا 
بالسهر على احترام القواعد التي تنظم المهنة وتعاقب 
على اإلخالالت المهنية. إذن فهي تمارس مهمة قضائية 
للهيئة  التأديبية  والقرارات  زجرية،  تأديبية  ومهمة 
محاكم  أم��ام  باالستئناف  للطعن  قابلة  )المحامون( 
االستئناف والقرارات الصادرة عن المحاكم المذكورة 

تقبل الطعن أمام المجلس األعلى.
التأديبي محدود فهي ال  - هيئة األطباء: فدورها 
تمارس الدور الوقائي ألنها ال تراقب ولوج األعضاء 
الجدد للمهنة بل دورها استشاري في الموضوع وال 
يلزم اإلدارة في شيء، في المقابل هيئة األطباء تتمتع 
بدور موسع فيما يتعلق بزجر المخالفات، فعالوة على 
إلى توقيف  اللجوء  الهيئة  بإمكان  اإلنذار والتوبيخ 
لمعاقبة  نهائية  بصفة  عليه  التشطيب  أو  العضو 
األخطاء المرتكبة من قبل أعضائها ولكن تدخل اإلدارة 
يمكنها شل وإفراغ قرار الهيئة من محتواه. وعليه فإن 
هي  األطباء  هيئة  عن  الصادرة  التأديبية  ال��ق��رارات 
عن  ال��ص��ادرة  وال���ق���رارات  قضائية  ق����رارات  بمثابة 
المجلس  أمام  للطعن  قابلة  فهي  الجهوية  المجالس 
الوطني والقرارات الصادرة عن المجلس الوطني فهي 
قابلة للطعن بالنقض أمام الغرفة اإلدارية بالمجلس 
األعلى. - هيئة المهندسين: فدورها محدود أيضا فهي 
تمارس دور وقائي استشاري فرأيها استشاري حول 
ترشيحات الولوج إلى المهنة ونفس األمر فيما يخص 
زجر المخالفات المرتبطة بإخالالت الواجب المهني 
كما أن العقوبات األكثر حدة كالتوقيف أو العزل فهي 
على  قبلها  من  مقترحة  هي  بل  الهيئة  عن  تصدر  ال 
في  فالهيئات  وكخالصة  للحكومة.  العامة  األم��ان��ة 
المغرب ال تتمتع بنفس االختصاصات واالمتداد كما 
هو متعارف عليه دوليا نظرا لتبعية بعضها للوزارات 
ويجعلها  واستقالليتها  قوتها  يفقدها  مما  الوصية 
ضعيفة أما أعضائها مما يشجع على خرق أعرافها 

دون خوف من تأديب الحق.

الهيئة الوطنية للعدول 
أي إصالح نريد؟

يتبع

إصالح منظومة العدالة
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خايف االئتالف 
ليصيبو تالف
راني خايف على االئتالف

ليصيبو هاد ليام تالف
على إثر بروز خالف

فوسطو.. قاس بعض األطراف
بسباب ظهور صاحب األوصاف

اللي دغيا تعطالو اإلشراف
على هيئة صابها رعاف

وبغا ينتاقم من رفاق االحتراف
اللي ما اعطاولوش

 فالحوزة إسعاف
وخالوه يضارب

 وحدو ضد األسالف
هادي هي أساليب األجالف
اللي غير ايشوفو األعالف 

ينساو تماما التقاليد واألعراف
وما يبقاوش يعرفوا

 المساواة واإلنصاف
ألنهم هما بعدا غير أطياف

جابتهم الحملى بعد
 فوات االصطياف

ما بانوا حتى العومان اتعاف
وما ابقى فالشط غير الزفزاف

واللي طالع ليهم الخز والزعاف
من كثرة اإلهمال واالستخفاف

بمصالحهم.. واقفين
 كيطلبو األلطاف

من الله سبحانه يرزقهم العفاف
والغنى عن الحكام الضعاف

اللي ما ايقدروش 
التكالف والتشراف

وتيسيرو أمور الناس باإلجحاف
أحمد محمد العرابي )وجدة(

من  بي  القذف  يتم  صباح،  كل  في 
المنازل  ألن  ال��خ��ارج،  إل��ى  المنزل 
والدور وضعت أصال للنساء وليس 
طبيعية  مساحة  ف��ال��دار  ل��ل��رج��ال، 
من  أكثر  بها  مكوث  وأي  للنساء.. 
الالزم وخارج أوقات النوم أو األكل 
خاص  لمجال  واح��ت��الل  تعد  يعد 
بالمرأة.. لذلك يقذف بالرجال غالبا 
خارج الدور، بل حتى األطفال يقذف 
بهم فيمكثون يومهم الطويل خارج 

الدار.. حيث أن موالت الدار تسترد 
معها  اقتسمه  بعدما  كامال  حقها 

الزوج، الرجل واألبناء كرها..
أين المشكل إذن؟ المشكل في الفراغ 
الذي يعمك في الخارج أين تتجه.. 
تحس فراغا جاثما قاتال ثقيال يحيط 
بك ويغمرك، وتجد الرجال يصارعون 
الفراغ، بعضهم في المقاهي يعيدون 
إلى  ويتطلعون  باألمس،  قالوه  ما 
األزقة  تتقاذفهم  وبعضهم  المارة، 

ويمارسون  وال���ش���وارع  المتآكلة 
النسوة  أم���ا  ال��ت��ح��ن��زي��ز..  ري��اض��ة 
اللواتي مكثن في الدور فيلتجئن إلى 
التخدير عبر اإلدمان على مشاهدة 
التركية والمكسيكية..  المسلسالت 
والفنانات المتحررات، فينذبن حظهن 
والخناق  الشجار  ويكثر  التعيس.. 
ال����رج����ال،  األزواج،  ع������ودة  ع���ن���د 

واألبناء.
 الزاوري دحمان )بولمان(

محصنة باألسوار واألبواب كفتاة مصونة 
من جميع الجهات تلك هي اسويقة لمدينة 
الرباط، وبحكم موقعها الجغرافي تعتبر 
ممر  مابين  الفاصل  االستراتيجي  الخط 
المحيط  رقراق ورمال شاطئ  أبي  وادي 

والبر الساحلي لمدينة الرباط.
يسميها البعض بالمدينة العتيقة وهناك 
من يدللها ويدلعها باسم اسويقة مخافة 
عليها من رياح  نسيم قصبة لوداية، حبيبة 

العشاق والعاشقين.
نتمنى آن يعاد ترميمها من طرف اإلدارة 
المهتمة بشان العمران واإلسكان بطريقة 
حضاري  كمميز  عليها  نحتفظ  تجعلنا 
ج���م���ي���ل م���ث���ل غ���ي���ره���ا م�����ن األس�������واق 
سال  مدينة  ك��أس��واق  القديمة للمملكة، 
وفاس ومراكش ومكناس لنحافظ عليها 
كتيمات بنائية تمازج بين الدور القابلة 
اسم  عليها  يطلق  ما  غالبا  التي  للسكن 
ال���ري���اض. وال��واج��ه��ات ال��ت��ج��اري��ة ذات 
البناء.  دق��ة  نمط  في  المبهجة  السمات 
وتسلسل تالصقها المصمم جنبا لجنب 

بحرص شديد كاللؤلؤ المرصع على عنق 
اسويقة  تراث  تميز  النساء. صفة  أغنى 
المغربي  البازار  وتصنفها ضمن سمات 

القديم.
بكثافة  عليها  يقبلون  زب��ائ��ن  ولسويقة 
لالستفادة من أسعار البضائع المعروضة 
خاصة السلع التي تستهلك وتباع بأسعار 

مغرية ورخيصة.
وإن كان غالبية الزوار يأتون لكسر رتابة 
المتاجر الحديثة الكبرى أي لالبتعاد ربما 
عن طقوس التبضع من السوبيرمارشي 

المنتشرة في كل أنحاء مدينة الرباط.
كل  باألخص  تزدحم  العاصمة  فاسويقة 
بالسياح  ال��س��ن��ة.  ف��ص��ول  طيلة  م��س��اء 
األجانب الغربيين واألفارقة الذين أصبحوا 
أجواء  ف��ي  المنشودة  ضالتهم  ي��ج��دون 
التبضع والتجوال أو ممارسة مهن البيع 
والشراء. وبفضاء اسويقة يعرض التجار 
منتوجات ذات العالمات التجارية بمختلف 
أصنافها ويوفرون جل البضائع من مالبس 
وأقمشة وأحذية وحقائب وعطور وبخور 

ومستحضرات للتجميل وآالت الكترونية 
ومستلزمات المنزل الكهربائية إلى الهاتف 
الجوال وقطع الصوف والحرير والكتب 
ل��أك��الت الخفيفة  وال��م��ج��الت. وم��ح��الت 
والخضر والفواكه. ونزل للغرباء ومساجد 
للعبادة وحمامات للنظافة ومقرات أمنية 
على طول مساحة نسيج أرضية اسويقة. 
تؤدي وظائف لجميع الفئات االجتماعية 
ولمختلف الجنسيات الكونية اإلنسانية 
األشخاص  ولجميع  للمملكة  ال���زائ���رة 
من  والمتبضعين  ال���زوار  م��ن  ال��واف��دي��ن 
واستدراجهم  إلغرائهم  الذين  السياح. 
الشاي  غالبا  لهم  يقدم  المحالت  داخ��ل 
والحلوة من طرف أصحاب الدكاكين. لكن 
الشاطر الذكي من الزوار يمكن أن يخفض 
بالمساومة  أكثر  أو  نصف  إلى  األسعار 

والمفاصلة مع الباعة والتجار.
تشعر بهذا فعال وأنت تتوغل كزائر بدروب 
النابض  القلب  ال��رب��اط  مدينة  اسويقة 

والناطق بأجواء روح منطق التجارة.
فتيحة زريعي )الرباط(

»اسويقة« اسم للدلع لتراث جتاري الراط

مرض جنون حب السلطة عند العرب
العراق  استفزاز  في  إسرائيل  حينما شرعت 
بقتل الفلسطينيين وأسر العديد منهم بسجون 
إسرائيل مما جعل صدام حسين ينقل حربه 
اسكود  ص��واري��خ  بتوجيه  إس��رائ��ي��ل  ن��ح��و 
اإلسرائيليين  جعل  ال���ذي  األم���ر  وال��ع��ب��اس 
الخبيثة،  الجمرة  من  خوفا  األقنعة  يلبسون 
فجاء دور االنتقام األمريكي ضد صدام حسين 
سنة 1990 من طرف بوش األب والذي فشل 
طوال فترة حكمه من إسقاط صدام إلى أن جاء 
بعده ابنه جورج بوش الذي عمل ما في وسعه 
باحتالل  حسين  ص��دام  ق��ام  بعدما  إلسقاطه 
من  طلب  بأن  مواتية  الفترة  فكانت  الكويت 
الدول الحليفة التي بلغت 33 دولة من العرب 
له إسقاط ص��دام، هذا  وال��دول األجنبية فتم 
وأثناء وجوده بالسجن فقد تم اتصال رامسفيلد 
وزير الدفاع وكونداليزا رايس بصدام حسين 
وعرض عليه أن يخرج هو وعائلته ويختار أي 

المتحدة  ال��والي��ات  ل��ه  وتضمن  ي��ري��ده  بلد 
المعاملة على مستوى رئاسي وكل الضمانات 
والحماية مقابل أن يطلب من المقاومين من 
حزب البعث أن يوقفوا المقاومة ولكن صدام 
امتنع من قبول هذا العرض رفضا تاما مفضال 
الموت كشهيد على أن يكون خائنا لوطنه، وفي 
المقابل نجد نور المالكي، وزبانيته ينتظرون 
الفرصة للسيطرة على الحكم في العراق، ولما 
حاول أحد المواطنين المخلصين لبلدهم رشق 
جورج بوش بواسطة حذائه فكان نور المالكي 
الذي أصبح يتولى منصب الوزير األول هو 
بوش  ج��ورج  عن  نيابة  الضربات  يتلقى  من 
وكأنه حارسه الشخصي عمال بقول المثل )ما 
تبدل صاحبك إال بما هو أسوء منه( فما هو 
الفرق بين االنتخابات األمريكية والعربية؟ من 
لالنتخابات  تتبعي  ح��س��ب  ج���دا  ال��واض��ح 
األمريكية التي غالبا ما تكون بين عضوين من 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنها تتميز 
بالشفافية فهناك نقاش حقيقي عندهم فاألجواء 
االنتخابية تسيطر على الجميع كما أن نظام 
االقتراع عندهم يحاول ضمان حق الجميع في 
عبر  ذلك  يكون  وقد  التصويت  في  المشاركة 
البريد واالنترنيت والوقت كاف بين األطراف 
زمنية  لفترة  المرشح  ينجح  وقد  المتنافسة 
معينة أو فترتين، أما الرؤساء عندنا فحدث 
نجد  ال��ج��زائ��ر  لجارتنا  فبالنسبة  ح��رج  وال 
الهواري بومدين سنة 1965 كان وزيرا للدفاع 
الوطني فقام بانقالب عسكري ضد ولي نعمته 
الرئيس أحمد بنبلة وسجنه مدة 14 سنة دون 
محاكمة، أما بالنسبة لالنتخابات ينجح فيها 
%98 وذلك بإضافة أصوات  الرئيس بنسبة 
النتيجة  فتكون  وال���درك  والشرطة  الجيش 

مرتفعة جدا.
جعفر المرتجى

ملينا وعيينا ما نكتبوا
والجرائد ما بقات عندها قيمة

كتبنا وعيينا ما نسبوا
وبقات على حالها دار حليمة

الماليير قدامنا كيتنهبوا
والشعب دارو ليه صريمة

حسبنا شحال قدنا ما نحسبوا
حاسبينا هما بحال لبهيمة

لهفوا لماليير وحنا في جوان 
نضربوا

طاروا بالخيرات وزادوا لكريمة
على ظهرنا كال وشرب نخبو

وخالونا على الدص كيف ديمة
حتى الما اللي ولينا كنشربوا

باين ليا فيه شي تعزيمة
نسينا روسنا ولينا كنجدبوا
أرض لفالحة غزاتها السيمة

آخر أيامنا نوليو كنطلبوا
كولوا لفلوس غنموا لغنيمة

وملي تحماض عنداكم تهربوا
مصطفى بصير )فاس(

عيينا وملينا

كيف يقضي 
أغلب 

املغارة 
أوقاتهم

يعتبر غالء ثمن كراء محالت السكنى بالدار البيضاء من 
املشاكل احلقيقية العويصة التي تؤرق عيش طبقة عريضة من 
سكان الدار البيضاء وتكدر عليهم حياتهم وخصوصا أولئك 
الذين ال يتوفرون أو ميلكون سكنا خاصا بهم، فاملكتري أصبح 
ملزما أن يدفع نصف أو أكثر من نصف راتبه الشهري مقابل 
سكن قد يسعه بالكاد هو وأسرته، فقد أصبح من ميتلك دارا أو 
شقة كمن ميتلك كنزا أو كأنه موظف بأعلى السالليم، ملا تدره 
عليه تلك الدار أو الشقة شهريا، فمنزل من غرفتني وصالون 
أحسن  ف��ي  تتعدى  ال  ق��د  إجمالية  مبساحة  وح��م��ام  ومطبخ 
لكرائه  كثمن  يطلب صاحبه  مربعا  مترا   60 أو   50 األح��وال 
3000 درهم شهريا فما فوق مع تسبيق أجر ثالثة أو أربعة 
أشهر ومقدار 500 أو 1000 درهم كضمانة للماء والكهرباء، 
الشروط  إلى  املشكلة عند هذا احلد، بل تتعداه  وقد ال تكمن 
التعجيزية التي يضعها صاحب املنزل أو الشقة وأهمها أال 
يكون املكتري صاحب أبناء صغار كثر، وأن يكون موظفا هو 
أما  الكراء،  واج��ب  أداء  في  يتعثر  ال  أمكن حتى  إن  وزوجته 
املتقاعد فلن يجد من يكتري له مهما أعطى من ضمانات، وقد 
املنازل على احلصول  دفعت جشاعة وتكالب بعض أصحاب 
على املال بأقصر الطرق وأسرعها إلى اقتسام املنزل أو الشقة 
األحيان  كثير من  )علبتني( وفي  أو  إلى محلني  على صغرها 
مبرحاض واحد مشترك، مما ينم عن سوء االستغالل واللهفة 

واجلشع الذي أصاب الكثير من املالك وأرباب العقارات، ناهيك 
السمسار  أجر  في  واملتمثلة  املكتري  تنتظر  أخرى  كارثة  عن 
كله  وه��ذا  كاملة،  ك��راء شهر  ب��أج��رة  إال  ع��ادة  يقنع  ال  ال��ذي 
يحدث ويوجد في الوقت الذي تشيد فيه بالدار البيضاء ليل 
نهار مئات اآلالف من الوحدات السكنية )االقتصادية( وآالف 
احلضاري،  ومحيطها  البيضاء  ال��دار  ت��راب  عبر  العمارات 
علما بأن سكانها قد ال يتجاوزون تقديرا الثمانية أو التسعة 
البيضاء  بالدار  السكن  أزم��ة  تبقى  ذل��ك  وم��ع  نسمة،  ماليني 
أو  ج��ذري  حل  إيجاد  عن  اآلن  حلد  ويعجز  أطنابها  ضاربة 
ازدي��اد عدد الساكنة بفعل وفود  م��وازاة مع  حتى مؤقت لها 
كعاصمة  البيضاء  بالدار  لالستقرار  الناس  من  كبيرة  أع��داد 
اقتصادية للمملكة، وكمواطن يعاني األمرين من أزمة السكن 
وغالء سومة الكراء أوجه كالمي هذا إلى السادة املسؤولني 
الله( في  الذين مازالوا )سامحهم  في )دولة احلق والقانون( 
)دار غفلون( ويعتبرون أن املوظف الذي يتقاضى راتبا شهريا 
ب�2500 أو 3000 درهم ميكنه أن يعيش في هذا الزمن األغبر 
أو يشعر بالراحة واألمان واالطمئنان على مستقبله ومستقبل 
املعيشة  املتدني وغالء  الظروف وأجره  له  إن سمحت  أبنائه 
املجحفة وكل  املاء والكهرباء  الكراء وفاتورة  وارتفاع سومة 

إكراهات احلياة أن يكون أسرة، وبالتالي ينجب أبناء.
محمد أمين )قلعة السراغنة(

ما سر ارتفاع سومة كراء السكن الدار البيضاء ؟!

يوميات فنان

7 أفالم ال غيرها.
- فوز شريط »الزيرو« بخمس جوائز.

- خيبة أمل أربع مخرجين: حدود وحدود لفريدة 
التازي،  الرحمن  عبد  لمحمد  البايرة  باليازيد، 
القمر األحمر لحسن بن جلون، الغضب لمحمد 
زين الدين، هذا الفيلم الجميل في نظري كان على 
التي  جائزته  من  تحرمه  ال  أن  التحكيم  لجنة 
يستحقها. ثم هناك شريط خيل الله لنبيل عيوش 
رغم فوزه بجائزتين، كان دون المستوى عكس 

الشريط: علي زاوا )نفس الموضوع(.
شريط: مالك لعبد السالم أقلفي )العرائشي( الذي 
ذكر بالراحل المبدع األستاذ عبد الصمد الكلفاوي 
)شريط الحياة كفاح سنة 1968، صاحب الحوار(. 
ومالك كان المفاجأة الكبرى في المهرجان منذ 

عرضه ويستحق أكثر من جائزتين.
شريط: طنجاوي لمومن السحيمي. شريط تنغير 
والقدس )جوروزليم( الذي حاز على جائزة أحسن 

إبداع.
فوجئ الجميع في هذه ال��دورة يوم الخمس 7 
يناير بمقال طويل يقول فيه صاحبه: أن العشاء 

السينمائي  ال��م��رك��ز  أق���ام���ه  ال����ذي 
سهرة  ك��ان  شالة  بفندق  المغربي 
فاشلة كلها رقص وخمر وزيد وزيد.. 
والغريب أن صاحب المقال لم يمضيه 

حتى يتهرب من الحقيقة.
رغم  عرسا  كان  المهرجان  وختاما 

القائلين.
مصطفى منير

مهرجان طنجة للفيلم 
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إلى قرائنا 
ومراسلينا األعزاء

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

alousbouea@gmail.com

الهياكل في  في سابقتها -2011- تساقطت 
منطقتنا، الواحد تلو اآلخر كقصور الورق، وفيها 
-2012- أقيمت هياكل جديدة من الورق أيضا، 
فترى الرياح الموسمية تتهّدُدها عند كل »استحقاق«. 
في 2011 اعُتنقت الثورة »فجأًة«، وفي 2012 ارُتّد 
- َنفسًيّا - عن هذه الثورة وُكفَر بها لصالح ثورة 
الّرمزي  الكمال  بعد  فما  جديد،  إحباط  أو  ثانية 
»للّربيع« إاّل كُلّ الُنّقصان. يجوز أّن ما عاشته بلدان 
وانقسام في  2012 من تخبط  المنطقة في سنة 
الرأي العام وتصادم ُمؤلم، هو أمر ُمتوقع وربما 
منطقٌي أيًضا، كارتعاد الفرائص من البرد: فيبدو 
الجسد ُمنتفضا، وهو في واقع الحال ُيقاوم لَيرفع 
درجة حرارته ويمنَح صاحبُه الحياة. وقد يستمر 
ارتعاُد َفرائص األمم عشرات السنين بعد الهّبات 
قبل أن تستعيد َأوطاُنها العافية. وصحيٌح أن ليالي 
التغيير  أح��دث��ت  ل��ث��ورات  بنماذج  ُحبلى  التاريخ 
الجذري بين عشية وضحاها، فلّما انقشع الغبار 
وبان ما تحتُه، لم يعدو التغيير أن يكون استعاضة 
استبداد قديم باستبداد جديد. والسبب في ذلك 
ببساطة أن االستبداد والفساد ليسا رُجال أو ُأسرة 
أو قبيلة تسقطهما اإلعتصامات او صناديق االقتراع 
: اإلستبداد والفساد ليسا نظاما.. ُهما ثقافة، وثقافة 
االستبداد والفساد ال ُتسقطها من نفس االنسان 
ثم األّمة إاّل الثقة، ومعنى الثقة هنا ال يمت بصلة 
كل  من  المفرغة  اإلع��الم،  في  المستهلكة  للكلمة 
معنى. هي - أي الثقة - أكثر ما كان يعوزنا في 
يكمن  بها  اليوم:  يعوزنا  ما  أكثر  الماضي، وهي 
الخالص و فيها المقتل. عندنا كما في بلدان الجوار 
العربي، أفرزت االنتخابات )النيابية /التشريعية، 
الرئاسية( زعامات سياسية جديدة بخلفية إسالمية، 
وهو أمر ال ُيضير أي مؤمن بالديمقراطية الحقة. 

لكّن ما قد ُيضير أن بعض تلك الزعامات، في مصر 
مثاًل، اعتبرت نجاحها َصّك ثقة ُموقعا من »اإلرادة 
الشعبية« فأصاب بعضها »عظمُة الثقة« وهي أعظم 
من عظمة المنصب، وقد ُتعمي صاحبها عن العواقب 
وتجعله، لسخرية األشياء، يستخف بتلك اإلرادة 
نفسها التي أتت به إلى الحكم. ما قد يضير أو 
أظنه أضر فعال، أن الناس رأوا في هؤالء الّربابنة 
الُجدد، الُمخّلص المنتظر، والحل السحري والسريع 
لكل شيء، فظلموهم إذ حملوهم آمال وأحالم شعب 
ال مقدرة لهؤالء، وال لغيرهم - حتى من المتمرسين 
على  لهم  طاقة  ال   - العريقة  الديمقراطيات  ف��ي 
تحقيقها في ظرفية بلدانهم الراهنة، وفي زمننا هذا، 
حيث تقُضم المصالح المشتركة للدول، من حبال 
سيادة الدول، وحيث ُتهدد أزمات الثروة العالم األول 
الرغيد، فال يرى له منفذا إال أن يبحر »الستكشاف 
عالم جديد«.  الحقيقة أن كال الطرفين: الجماهير 
والزعامات، كانت ضحية نظام ثقافي جديد، جعل 
من تنحي شخص هناك ونتائج انتخابات هنا بداية 
لتأريخ جديد: »سقط فالن.. فال ظلم بعد اليوم«.. 
اليوم«.  الفالني.. فال فساد بعد  »انتخب الحزب 
فإذا هي مراحل ُتحرق، وكأنما بدأنا قراءة الفاتحة 
»بآمين«، فلم ُنصب بركتها ولربما شططنا وأسأنا 
من حيث أردنا صالحا. إن إسقاط ثقافة الفساد 
تبدأ بإسقاط صنمها في نفسي كمواطن وإسقاط 
مظاهر استبدادي على حقوق مواطن آخر، وهذا 
لن يكون، في مرحلة أولى، إاّل إذا استوثق المواطن 
من أن االستغناء عن الحيلة والرشوة والواسطة 
والتطبيب  التعليم  ف��ي  حظه  على  يأثر  ل��ن   )...(
والتوظيف.. والحياة، وفي مرحلة ثانية، إال إذا ثار 

وعيه اإلنساني - الضمير- على سلوكه. 
حليمة الجندي

اإلصاة ب »عظمة الثقة« أخطر
 من »عظمة املنصب«

ال���ن���اس  م����ن  ال���ع���دي���د  زال  م����ا 
 .. ت��رف  ال��ف��ن م��ج��رد  ب��أن  يعتقدون 
.!! ومن  الترف  قمة  الراقي  والغناء 
شعور  للغناء  العاشق  ينتاب  هنا 
عندما  بعده خصوصا  أمل  ال  قاهر 
املباشرين  امل��س��ؤول��ن  أن  ي��اح��ظ 
ويكبر   .. اجلانب  بهذا  يستخفون 
اإلحساس بالغنب والظلم في غياب 
كل رعاية رغم أهمية املوسيقى في 

حياة الشعوب. 
املوسيقى  ع��ن  نتحدث  وع��ن��دم��ا 
تطفو  وأن  الب���د  ب��ب��ادن��ا،  ال��راق��ي��ة 
قادري  سميرة  الفنانة  السطح  إلى 
بكدها  استطاعت  التي  الشرقاوي 
وموهبتها  وب��ح��ث��ه��ا  وج���ه���ده���ا 
اإلدراك  ت���رس���خ  أن  وجت���رب���ت���ه���ا 
من  اللون  ه��ذا  عاشقي  ل��دى  الفني 
املغربية  اململكة  داخ���ل  املوسيقى 
وخارجها .. استطاعت أن تقود إلى 
البشري  ال��وج��دان  وحت��ري��ك  املتعة 
النتائج  ت��أت��ي  أن  إذن  غ��راب��ة  وال 
الباد  داخ��ل  من  تترى  والشهادات 
ال  ول��ع��ل��ي   .. احل�����دود  وراء  وم����ن 
القول  في  والتكرار  الرتابة  أالم��س 
التكرمي  محطات  ب��أه��م  أذك���ر  ح��ن 
التي خصصت للسوبرانو املغربية 
فقد   .. ودعناها  التي  السنة  خ��ال 
رفقة   - سميرة  الفنانة  توسيم  مت 
الطبال  الكرمي  عبد  الكبير  الشاعر 

جلامعة  بالعالم  للثقافة  سفيرة   -
.. ومت  بتطوان  السعدي  املالك  عبد 
لألكادميية  العام  املنسق  اختيارها 
واإلستشارات  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ك��ن��دي��ة 
العربي  املغرب  دول  في  مبونتريال 

واإلحت��اد األوروب��ي. وبالطبع، فإن 
اعترافا بعطاءات  التكرمي جاء  هذا 
تقوم  مل��ا  وتقديرا  الفكرية  سميرة 
صائبة  واجتهادات  أبحاث  من  به 
ف���ي م���ي���دان ت��خ��ص��ص��ه��ا .. وك���ان 
في  وبصماتها  اجن��ازات��ه��ا  نتيجة 
املهرجانات الوطنية والدولية التي 
غير  وفعالية  بتميز  فيها  ساهمت 
هذه  ،خ���ال  غنت  لقد   : مسبوقن 
السنة وألول مرة، باللغة األمازيغية 
أكادير  م��دي��ن��ت��ي  م��ه��رج��ان��ات  ف���ي 
الفنية  ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ب��رز  وورزازات 
وغنت  املغربية،  للثقافة  امل��ض��اف��ة 
الروابط  لتقوية  احل���دود  وراء  م��ن 
وملا  اإلنسانية.  الثقافية  والصات 
كان أسلوب الفنانة سميرة متميزا 
ويتفانى من أجل احملبة، فقد جاءت 
لعلها  احلدود  وراء  من  اإلعترافات 
امل����وروث  ت��ك��س��ر  ال���وق���ت  ف���ي ذات 
اخلاطيء »أن مطرب احلي ال يطرب« 
.. جاءت التنويهات معترفة مبفهوم 
احلق واخلير وسائر القيم األخرى 
.. أليس الفن رسالة نبيلة على هذا 
ال  لألوطان  وحب  الراقي،  املستوى 
؟؟  ب��األب��دان  التضحية  إال  تضاهيه 
رقة  بكل  سميرة  الفنانة  غنت  لقد 
وع��ش��ق وم��ح��ب��ة، وس��ت��ب��ق��ى تغني 

كالعصافير با ملل.
الحاج عمر الزواق )سال(

الفنانة سميرة والرسالة النبيلة

إعـالنـات
اململكة املغربية

وزارة العدل واحلريات
محكمة االستئناف بسطات
احملكمة االبتدائية ببرشيد

مكتب السجل التجاري
إعالن عن بيع أصل جتاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باحملكمة االبتدائية ببرشيد، أنه 
مبقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 

2013/01/03، فوتت السيدة زينب 
الديوري احلامل لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم BE 721900، والساكنة بعمارة 1 
الطابق األول الشقة 2 زنقة ابينال فضاء 

سقراط املعاريف البيضاء، للسيد ربيع 
اكردي احلامل لبطاقة التعريف الوطنية 

عدد BH 555526 والساكن بحي 
املسعودية الزنقة 18 الرقم 24 قرية 

اجلماعة الدار البيضاء، األصل التجاري 
املستغل كصيدلية »صيدلية كنزي« 
والكائنة بتجزئة الوفاء الرقم 244 

الدروة، واملسجل بالسجل التجاري 
حتت عدد 10658، وذلك بثمن إجمالي 

قدره 270.000.00 درهم.
وعليه فإن جميع التعرضات، تقدم بكتابة 

ضبط هاته احملكمة – مكتب السجل 
التجاري – داخل أجل خمسة عشرة 
يوما من تاريخ النشرة األولى والثانية.

As 0086/13

************

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف بسطات
احملكمة االبتدائية ببرشيد

مكتب السجل التجاري
إعالن عن بيع أصل جتاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باحملكمة االبتدائية ببرشيد، أنه 

مبقتضى عقد توثيقي مؤرخ في 
2012/04/26، فوت السيد امبارك 

اموحي احلامل لبطاقة التعريف الوطنية 
رقم W 2989، والساكن ب 58 زنقة 
يوسف بن تاشفني برشيد، للسيد عمر 

اموحي احلامل لبطاقة التعريف الوطنية 
عدد WA 91431، والسيد حسن 

اموحي احلامل لبطاقة التعريف الوطنية 
عدد WA 17670 مناصفة بينهما، 

األصل التجاري املستغل كمقهى ومطعم 
»مقهى اليوسفية« والكائنة بشارع محمد 

اخلامس الرقم 46 برشيد، واملسجل 
بالسجل التجاري حتت عدد 2226، 

وذلك بثمن إجمالي قدره 400.000.00 
درهم.

وعليه فإن جميع التعرضات، تقدم بكتابة 
ضبط هاته احملكمة – مكتب السجل 
التجاري – داخل أجل خمسة عشرة 
يوما من تاريخ النشرة األولى والثانية.

As 0087/13

************

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف بسطات
احملكمة االبتدائية ببرشيد

مكتب السجل التجاري
إعالن عن بيع أصل جتاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باحملكمة االبتدائية ببرشيد، أنه مبقتضى 
عقد توثيقي مؤرخ في 2013/01/03، 

فوت السيد مصطفى نوحي احلامل 
لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

 BE 502556 والساكن بحي النسيم 
الرقم 80 الكارة، للسيد عبد الله احلافة 

احلامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد 
WA 6658، والساكن زنقة 7 الرقم 

13 حي التقدم الكارة، األصل التجاري 
املستغل كمقهى، والكائنة بتجزئة سيدي 

احميدة الرقم 80 الكارة، واملسجل 
بالسجل التجاري حتت عدد 14042، 

وذلك بثمن إجمالي قدره 200.000.00 
درهم.

وعليه فإن جميع التعرضات، تقدم بكتابة 
ضبط هاته احملكمة – مكتب السجل 
التجاري – داخل أجل خمسة عشرة 
يوما من تاريخ النشرة األولى والثانية.

As 0088/13

************

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات

محكمة االستئناف بالقنيطرة
احملكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان
ملف التنفيذ عدد: 278/93م

إعالن عن بيع عقار محفظ
باملزاد العلني

إن السيد رئيس مصلحة كتابة 
الضبط باحملكمة االبتدائية بسيدي 

سليمان املوقع أسفله:
يعلن بأنه سيقع بتاريخ 28/03/2013 
على الساعة العاشرة والنصف صباحا 

بالقاعة رقم 03 باحملكمة االبتدائية 
بسيدي سليمان بيع ما يلي باملزاد 

العلني:
الرسم العقاري عدد 8814/ 13 ره� 
للملك املسمى اجلامعي 1-- والكائن 
بدائرة سيدي سليمان قيادة بومعيز، 

وتقدر مساحته اإلجمالية ب 23 هكتار 
و24 آر تقريبا حسب شهادة احملافظة 

العقارية بالقنيطرة.
وهو عبارة عن أرض فالحية سقوية 
قابلة جلميع أنواع الفالحة العصرية 

ومجهزة باملاء والكهرباء 2 دور سكنية 
وإسطبالت للماشية وغير ذلك من 

التجهيزات.

لفائدة: البنك الشعبي بالدار البيضاء.
ضد: محمد املامون اجلامعي.

وقد حدد الثمن االفتتاحي النطالق البيع 
باملزاد في مبلغ 11.000.000.00 

درهم، يؤدى الثمن ناجزا مع زيادة 3% 
لفائدة اخلزينة العامة.

وللمزيد من املعلومات االتصال مبكتب 
التنفيذات القضائية باحملكمة االبتدائية 

بسيدي سليمان.
As 0089/13

************

اململكة املغربية
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجارية
مبراكش

احملكمة التجارية بأكادير
ملف معاجلة صعوبات املقاولة

عدد: 2359/30/2012 – شركة 
أوضمني –

إشعار
مبقتضى احلكم عدد: 6 الصادر 

بتاريخ: 2013/01/22 في 
ملف صعوبات املقاولة عدد: 

2012/30/2359 قضت احملكمة 
التجارية بأكادير.

- بحصر مخطط االستمرارية لفائدة 
شركة أوضمني ش م م في شخص 

ممثلها القانوني الكائن مقرها 
االجتماعي زنقة ابن العربي رقم 30 

احلي الصناعي أكادير واملسجلة 
بالسجل التجارية حتت عدد 1063 

باحملكمة التجارية بأكادير.
- بتحديد مدة مخطط االستمرارية في 

عشر سنوات.
- باإلشهاد على التخفيض الضمني 

املمنوح من طرف شركة طوطال املغرب 
بنسبة 20 باملائة من الدين املصرح به.

- بتصفية خصوم املقاولة كاآلتي:
* أداء الديون التي تقل عن 

100.000.00 درهم داخل أجل سنة 
من تاريخ صدور هذا احلكم.
* أداء الديون التي تقل عن 

1.000.000.00 درهم داخل أجل 
خمس سنوات من تاريخ صدور هذا 

احلكم.
* أداء باقي الديون داخل أجل عشر 
سنوات من تاريخ صدور هذا احلكم.

- وبأداء أقساط املخطط بشكل دوري 
على رأس كل أربعة أشهر على أن يحل 

القسط األول بتاريخ 2013/06/01.
- باستئناف سريان الفوائد القانونية أو 
االتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون 

املدرجة باملخطط وذلك من تاريخ صدور 
احلكم. 

- باعتبار األصل التجاري املستغل من 
طرف املقاولة بجميع عناصره املادية 

واملعنوية غير قابل للتفويت دون ترخيص 
من احملكمة وطيلة مدة املخطط، وكذا 

حصص املسيرين في الشركة مع تقييد 
هذا املنع في سجله التجاري.

- باإلشهاد على التزام رئيس املقاولة 
بضمان أداء ديون املقاولة بعد حتديدها.

- باإلبقاء على األستاذ املهدي شبو 
قاضيا منتدبا والسيد احلسني ادحلي.
- بتكليف السنديك مبتابعة إجراءات 
تنفيذ املقاولة اللتزاماتها احملددة في 
مخطط االستمرارية وتقدمي تقرير كل 
أربعة أشهر بخصوص تطور نشاط 

املقاولة ودفع املستحقات في آجالها مع 
وجوب إشعار احملكمة بكل خرق لبنود 

هذا املخطط في حينه.
- بشمول هذا احلكم بالنفاذ املعجل 

بقوة القانون.
- باعتبار املصاريف امتيازية.

As 0090/13
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والتجارة  والشراء  البيع  ميدان  تأملنا  إذا 
والعقار والمعامالت التجارية وإنشاء الشركات 
والمؤسسات المالية، نجده ميدانا قائما على 
نفس  في  ولكنه  وال��رب��ح،  الكسب،  في  الرغبة 
الوقت ميدان أو عالم يمأل أصحابه الشره وحب 
المال، وإيثار الربح الواسع، وال يمكن القول بأن 
هذا يجعله عالما خاليا من الوسائل التي تدفع 
والمال  المال،  على  للحصول  أكثر  الربح  إلى 
وهو  المرء  يأتي  وال  السماء،  تمطره  ال  طبعا 
جالس، وال يسقط من السقف، وإنما يأتي بالجد 
والتعب والعمل والبحث عنه، والجري وراءه 
والسعي للحصول عليه، وإذا كان السعي وراء 
المال أو الكسب رغبة من رغبات ذوي األعمال، 
الستغالل  تحايل  إل��ى  ذل��ك  يتحول  أال  فيجب 
فيه  التحايل تدخل  الغير، ألن  ظروف احتياج 
أصبح  ال��ذي  الحلف  جملتها  من  أشياء  ع��دة 
وكأننا  البيع،  لترويج  ووسيلة  ب��ارزة  ظاهرة 
للسلعة،  منفقة  الحلف  أن  تناسينا  أو  نسينا 
وممحقة للبركة وذلك كما ورد في حديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: »الحلف منفقة 
للسلعة، ممحقة للبركة« وهناك غريزة تؤدي إلى 
التحايل وهي الجشع، ثم العداء والتنافس، وكل 
المكاسب، وحول  الحصول على  أجل  ذلك من 
والحرص  واالحتياط  الضبط  يجب  المكاسب 
الشديد وخوف الله تعالى حتى ال يختلط الحالل 
بالحرام، وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى هذا، ونبهنا إلى خطورة األمر، فقال صلى 
الله عليه وسلم: »يأتي على الناس زمان ال يبالي 
المرء ما أخذ منه أمن الحالل أم الحرام« قال 
السفاقسي: »أخبر بهذا عليه الصالة والسالم 
دالئل  من بعض  المال، وهو  فتنة  من  تحذيرا 
نبوته إلخباره بالمغيبات، وهي األمور التي لم 
تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ففي هذا 
الحديث الشريف ذم، ووجه الذم من التسوية 
بين األمرين، وإال فأخذ المال من الحالل ليس 
بمذموم حيث هو« ولهذا فالمطلوب في الشريعة 
اإلسالمية الحذر فيما يتعلق بالمكاسب والحرص 
على أن تكون حالال وأال تختلط بالحرام وال يمكن 
اإلنكار أن هناك من يغريه المال، والكسب الكثير، 
فيعمد إلى التحايل، لدرجة أنه ينسى ما يجب 
عليه في باب طاعة الله، وهذا ما ال نجهله لدى 
البعض، والسيما في ميادين عديدة في مجال 
فقد أصبح  العقار،  وأذك��ر مجال ش��راء  المال، 
 » Le noir « »ساريا في مجاله ما يسمى »لونوار
حيث تشتري شقة مثال بثمن مكتوب ومسجل، 
ولكن قبل ذلك عليك أن تعطي مبلغا مهما دون 
يمكن  ال  م��ا  وه��ذا  ي��ذك��ر،  أن  ودون  أن يسجل 
من  لك  مناص  ال  ولكن  التحايل،  من  إخراجه 
التخلص منه، وهكذا يصبح الكسب ممزوجا ما 
بين الحالل والحرام، وهذا كله من دوافع الشره، 
ولألسف الشديد لم يعد األمر منحصرا في جهة 
واحدة، أو في قطاع معين، وإنما انتشر التحايل 
حتى أصبح طاعونا أو مرضا فتاكا ال دواء له. 
وكم يعز في نفوسنا ويؤلمنا حال بعض التجار 
البيع  ألع��م��ال  يترامون  ن��راه��م  حينما  الكبار 
والشراء والتجارة المتنوعة، وتنظيم الشركات 
وتكبر تجارتهم، ويتضخم دخلهم، وتصعد أسهم 
الربح لديهم، ولكنهم ينسون التحري في هذا 
الحالل  لديهم  فيختلط  المكسب،  وف��ي  الربح 
بالحرام، ويجنون على أنفسهم، ويتمادون في 
وال  الكريم  ال��ق��رآن  بآيات  ال  يتعظون  وال  ذل��ك 
بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما 
الذي  تعالى  لله  منهم  حمدا  ب��ذل��ك،  أول��ى  ه��م 
أعطاهم الزرق الوفير، وأحرى بهم أن يأكلوا من 
طيبات ما رزقهم الله امتثاال لقوله تعالى: »يا 
رزقناكم  ما  من طيبات  كلوا  آمنوا  الذين  أيها 
واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون« سورة البقرة 
اآلية: 172.فأملنا أن تمتلئ قلوب هؤالء باإليمان، 
ومع اإليمان السماحة، والتجاوز عن المعسرين، 
والسيما أن هذا من الصفات التي ذكرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حق التجار وما 
من  تعالى  الله  م��ن  وفضل  خير  م��ن  يلحقهم 
جرائها، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »رحم 
وإذا  اش��ت��رى  وإذا  ب��اع  إذا  رج��ال سمحا  الله 
عن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  وعن  اقتضى« 
تاجرا  »كان  قال:  الله عليه وسلم  النبي صلى 
لفتيانه  ق��ال  معسرا  رأى  ف��إذا  ال��ن��اس  ي��داي��ن 
تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز 

عنه«.

اخلوف من اختالط 
احلالل احلرام

مضى زمن املعلم »يقتل« واألسرة »تسلخ«
ل��ن ي��ك��ون ت��ن��اول��ي ل��ظ��اه��رة العنف 
المدرسي تناوال أكاديميا متخصصا 
 - النفسية  ال���دراس���ات  تحليل  عبر 
االجتماعية، فذلك مجال له رواده الذين 
حيث  للظاهرة  االهتمام  كامل  أول��وا 
تعددت دراساتهم بغزارة وسيكون لها 
األثر الناجع إذا تم تنزيلها على أرض 

الواقع.
تناولي لظاهرة العنف المدرسي سيمر 
عبر النبش في الذاكرة الذاتية اعتمادا 
50 سنة من فجر  دام��ت  على تجربة 
 2005 إل���ى   1955 س��ن��ة  االس��ت��ق��الل 
انطالقا من سنوات الدراسة بالكتاب 
والتعليم االبتدائي، ثم الثانوي مرورا 
بالمسار المهني كأستاذ وأحد رجال 
فقد  ال��ت��رب��وي��ة،  وال��م��راق��ب��ة  التأطير 
اتخذت ظاهرة العنف المدرسي عبر 
ه���ذه ال��ح��ق��ب��ة ال��زم��ن��ي��ة م���س���ارا من 
األول��ى من فجر  المرحلة   : مرحلتين 
الثمانينيات،  أواسط  إلى  االستقالل 
والمرحلة الثانية من النصف الثاني 
الحالي.  زم��ن��ن��ا  إل���ى  للثمانينيات 
فبالنسبة للمرحلة األولى كانت خاللها 
ظاهرة العنف المدرسي متمركزة في 
األستاذ  أو  ال��م��ع��ل��م  سلطة  ط��غ��ي��ان 
واستبداده بالموقف التعليمي لفرض 
االنضباط داخل الفصل عبر ممارسة 
بأبشع  التلميذ  على  البدني  العقاب 
االبتدائي،  بالتعليم  خاصة  ص��وره 
المعلم ومكانته تقاس  وكانت شهرة 
بمدى قدرته على فرض االنضباط داخل 
بشتى  الترهيب  ط��ري��ق  ع��ن  الفصل 
أنواع العقاب البدني، حيث وصل األمر 
في  التسبب  إلى  الحاالت  بعض  في 
إحداث عاهات دائمة. ومع ذلك لم ينتج 
عن هذا العنف في حق التلميذ أي رد 
فعل من طرف المجتمع األس��ري، بل 
وتوافق  انسجام  هناك  كان  بالعكس 

عرفي بين السلطة المدرسية و السلطة 
األسرية على ممارسة العقاب البدني 
على األبناء المتمدرسين اعتقادا من 
االنضباط  إل����ى  ي����ؤدي  أن����ه  اآلب�����اء 
واالنضباط يؤدي إلى نجاح التحصيل 
على  الحصول  إل��ى  ب���دوره  ال��م��ؤدي 
للتلميذ ولوج سلك من  تكفل  شهادة 
أسالك الوظيفة العمومية خاصة وأن 
المغرب في هذه المرحلة كان في أمس 
ل��س��د حاجيات  إل���ى األط���ر  ال��ح��اج��ة 

مؤسسات الدولة الفتية.
منذ  ب��دأت  فقد  الثانية  المرحلة  أم��ا 
أواسط الثمانينيات ومازالت أحداثها 
مستمرة إلى اآلن حيث انقلب السحر 
على الساحر عند نقطة التحول التي 
وقعت بإصدار وزارة التربية الوطنية 

لمذكرة في موضوع »العقاب البدني« 
جرمت فيه هذا السلوك واعتبرت أي 
التلميذ  العنف ضد  أشكال  شكل من 
ألحكام  طبقا  عليها  يعاقب  جناية 
أن  كما  المغربي،  الجنائي  القانون 
إصدار هذه المذكرة كان متزامنا مع 
اإلنسان  حقوق  ثقافة  شيوع  ب��داي��ة 
وهيمنة سلطة الجمعيات والمنظمات 
الوطنية والدولية ودورها  الحقوقية 
في بلورة اتجاهات جديدة في عالقة 
بالمؤسسة  التالميذ  وأول��ي��اء  اآلب��اء 
المرحلة  هذه  عرفت  فقد  المدرسية. 
العنف  ل��ظ��اه��رة  ت��دري��ج��ي��ا  ان��ت��ق��اال 
المدرسي لتصبح سلوكا ممارسا من 
طرف التالميذ ضد المعلمين واألساتذة 
حتى وصلت أخيرا إلى درجة محاولة 

الحجرة  داخ��ل  ألس��ت��اذه  تلميذ  قتل 
ال���دراس���ي���ة، ول���ألس���ف ال��ش��دي��د فإن 
هذه  في  المدرسي  العنف  استفحال 
يمكن  التدريس  هيأة  ض��د  المرحلة 
إرجاع قسط من مسؤوليته إلى الهيأة 
وزارية  مذكرة  ص��دور  فأمام  نفسها، 
لتجريم العقاب البدني ضد التالميذ 
من  لمجموعة  ف��ع��ل  رد  عنها  ت��ول��د 
األس��ات��ذة ك��ان��ت ل��ه ع��واق��ب وخيمة 
أوصلت األمور إلى ما هي عليه اآلن، 
حيث مارسوا على التالميذ بدل العقاب 
البدني كل أشكال التهميش واإلهمال 
والالمباالة والتحقير وبالتالي خلقوا 
واإلجحاف  للتمييز  خصبا  م��ج��اال 
والحيف في حق شريحة عريضة من 
التالميذ خاصة في التعليم اإلعدادي 
التي تعتبر  المراهقة  والبالغين سن 
أصعب فترات العمر، ومنعطفا خطيرا 
يحتاج إلى المزيد من الحذر والعناية 
لتجاوزه بسالم. كما أن هذه المرحلة 
بالتلقين  المدرسين  باهتمام  تميزت 
وفرض  المقرر،  للبرنامج  المعرفي 
الدروس الخصوصية مما أفرغ العملية 
البيداغوجية من محتواها اإلنساني 
آلية  عملية  وج��ع��ل��ه��ا  وال���وج���دان���ي 
مقاوالتية. لذا فإن كل ما سلف انعكس 
ليفتح  التحصيل  سلبا على مستوى 
الطريق أمام انحطاط وتدهور كارثي 
الحالي. ومجمل  الدراسي  للمستوى 
القول فإن ظاهرة العنف المدرسي ال 
أو  تعديلها  أو  عليها  القضاء  يمكن 
العقاب  تجريم  خ��الل  م��ن  تذويبها 
البدني أو عبر التهميش والالمباالة 
المسالك  متشعبة  مسؤولية  هي  بل 
ومشتركة بين مجموعة من المؤسسات 
والقطاعات وأبرزها المدرسة واألسرة 

وفعاليات المجتمع المدني. 
ادريس بوطور )آسفي(

كل إنسان يعشق الحرية ويريد أن يعيش حياته حرا 
بل حتى الحيوان يحب ذلك ألن الحرية ملك لجميع 
المخلوقات. وقد خلق الله الناس أحرارا لذلك كانت 
من  اإلنسان  يدافع  التي  الحقوق  أسمى  الحرية من 
أجلها، لكن بعض الناس فهموا الحرية فهما خاطئا، 
فأصبحت عندهم هي أن يفعل اإلنسان كل ما يريد وأن 
يقول كل ما يشاء دون أية ضوابط أخالقية أو قيود 
دينية أو قانونية، فهم يريدون الحرية المطلقة وهؤالء 
الذين يضربون عرض  هم دعاء االنحالل واإلباحية 
اإلنسانية  وال��ق��ي��م  الدينية  ال��م��ب��ادئ  بكل  ال��ح��ائ��ط 
مستغلين في دعواتهم بعض وسائل اإلعالم كاإلذاعة 
بين  نجدهم  لهذا  والمجالت،  والجرائد  والتلفزيون 
الفينة واألخرى يدعون إلى التمرد عن المبادئ الدينية 
والقيم األخالقية والخروج عن المألوف غير مبالين 
بمشاعر اآلخرين من حولهم فتطبيقهم لقاعدة »خالف 
تعرف« يجعلهم يتبجحون بأنهم أحرار يحق لهم أن 
يفعلوا كل ما يريدون، بل ظهرت في مجتمعنا جمعيات 
عن  تدافع  التي  كتلك  االنحراف  عن  تدافع  وهيئات 
الشاذين جنسيا أو تلك التي تدعو إلى إباحة اإلفطار 
ف��ي ن��ه��ار رم��ض��ان، كما ظ��ه��رت ف��ي ال��م��غ��رب بعض 
لبعض  الخليعة  كالصور  الشاذة  الفردية  المواقف 
الفنانات أو الممثالت على صفحات الجرائد والمجالت 
إلى  إضافة  تعري  من  الفايسبوك  على  ينشر  ما  أو 
السينمائية، وقد  األفالم  الخليعة في بعض  الصور 
أصبح هذا النوع من األفالم يروج بكثرة إذ غزا كل 
القاعات السينمائية بل غزا كل البيوت أيضا بفضل 

قرصنة األفالم وتسجيلها على األقراص المدمجة.
وإذا كانت اإلباحية والمجون والخالعة تجد مرتعا 
لها في الدول الغربية فإن ذلك أمر طبيعي ألن هذه 
الذي يضبط سلوكها  الديني  ال��وازع  الدول ال تملك 
وأخالقها فهمها الوحيد هو الجري وراء شهوتي المال 
مجتمعنا  في  ذاك  نجد  أن  الغريب  لكن  والجنس، 
اإلسالمي الذي له خصوصياته وهويته التي تميزه 
أننا  غير  وقالبا  قلبا  ال��غ��رب  ع��ن  يختلف  وتجعله 
أصبحنا ال نختلف عنه في ش��يء، ألن بعض حملة 
الصحافة  ورج���ال  وأدب���اء  كتاب  م��ن  عندنا  األق���الم 
أصبحوا ال يخجلون من الدعوة إلى اإلباحية والتستر 
بغطاء الحرية وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على أبناء 

هذا المجتمع.
جد بوشتى )الرباط(

بن  الهيبة  أحمد  الشيخ  المجاهد  السلطان 
يحكم  شنقيطي  أول  العينين...  ماء  الشيخ 
المغرب بعد الدولة المرابطية ولد الشيخ أحمد 
الهيبة بن الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد 
فاضل بن مامين القلقمي اإلدريسي الحسني 
موريتانيا  في  »أدرار«  ب  »أزوك���ي«  بمدينة 
 ..1877 سنة  9 سبتمبر  يوم  وذل��ك  الحالية 
والدته هي التقية العابدة ميمونة بنت أحمد 
بن علي. وهو الحادي عشر من أوالد الشيخ 
ماء العينين كانت له عند والده مكانة خاصة، 
حيث كان يصطحبه في أسفاره ويكلفه بمهام 
كبيرة مع السالطين وغيرهم. كان رحمه الله 
عالما شاعرا وماهرا باللغة والنحو، خبيرا 
بالسيرة النبوية وأيام العرب، حاتم زمانه في 
السخاء والكرم بعد وفاة الشيخ ماء العينين 
تولى خالفته الشيخ أحمد الهيبة بإجماع من 
أبناء الشيخ وأقاربه وتالمذته، ثم اجتمع عليه 
أهل سوس وبايعوه على الجهاد سنة 1912 
اكتظت مدينة تيزنيت بالحشود من مختلف 
الهيبة  القبائل وعم خبر بيعة الشيخ أحمد 
وبالد  وال��ص��ح��راء  المغرب  أرج���اء  مختلف 
شنقيط فتوافدت القبائل من كل حدب وصوب 
معلنة البيعة واإلذعان لهذا السلطان المجاهد. 
إعالن  أن  المغاربة  المؤرخين  معظم  يعتبر 
الشيخ أحمد الهيبة سلطانا على المغرب كان 
بتوافق وتنسيق مع السلطان المنصرف موالي 
عبد الحفيظ العلوي الذي أرغمه الفرنسيون 
وأذنابهم كالباشا الكالوي على توقيع إتفاقية 
الحماية وهو ما كانت نفسه تأباه لما عرف 
عنه من عشق للجهاد وأهله، دخل السلطان 
الشيخ أحمد الهيبة مراكش يوم اإلثنين 18 
المؤرخ  وي��ص��ف   ...  1912 سنة  اغسطس 
المغربي محمد المانوزي دخول قوات الشيخ 
إل��ى م��راك��ش فيقول : إن��ه أم��ر ق���ادة جيشه 
بالمسير أمامه فتقدموه في جيوش ال يحصيها 
غير خالقها، رافعين أعالمهم ولما وصلوا إلى 
أبواب المدينة انحشر أيضا أهل المدينة إليهم 
رجاال ونساء بالبارود والزغاريد وأنواع الزينة 
والحبور، وذهبوا به إلى دار المخزن، وفيها 

)وهو  الحفيظ  عبد  المولى  السلطان  خليفة 
موالي أبي بكر أخو السلطان عبد الحفيظ(. 
فأهدى مايناسبه، وأقره في داره ولم يتعرض 
اإلعتراف  فرنسا  حكومة  رفضت  بسوء،  له 
ب��ال��ش��ي��خ أح���م���د ال��ه��ي��ب��ة س��ل��ط��ان��ا على 
المغرب وأعلنت الحرب عليه بعد أن يئست 
من إستمالته ليقبل الخضوع لها... وظل الكر 
والفر بين قوات الشيخ والجيش الفرنسي منذ 
سنة 1912 بداية من معركة سيدي بوعثمان 
التاريخية إلى معارك وجان وتيزنيت وأكادير 
وغيرها، باإلضافة إلى دعم السلطان الهيبة 

للمقاومة في الصحراء وموريتانيا ...
بعد معارك عنيفة مع جيش اإلحتالل الفرنسي 
تحصن الشيخ المجاهد بجبال أكردوس حتى 
توفي هنالك متأثرا بسم دسه له أحد عمالء 
المخابرات الفرنسية وذلك يوم 18 يونيو سنة 
1919 ترك الشيخ أحمد الهيبة عدة مؤلفات 

منها : سراج الظلم فيما ينفع العالم والمتعلم.. 
وسرادقات الله الدافعات.. وتعليق على حزب 
الخيرات.. وأجوبة عن مسائل تتعلق بالقيام 
الولد  وم��دح  اليد..  وتقبيل  ال��رأس  وانحناء 
ل��وال��ده.. وع��ن تقديم ال��زك��اة ف��وق م��ا ذكره 
المختصر، وعن اإلنتقال من مذهب إلى مذهب، 
وله ديوان شعر مطبوع ومسجل في ديوان 
البابطين الكويتي مشكلة الصحراء ومطالبة 
المغرب بموريتانيا في فترة ما سابقة وأمور 
أخرى إقليمية جعلت تاريخ المقاومة في هذه 
األقاليم يتعرض لكثير من التعتيم لمبررات 
كثيرة لكنها لم تعد تقنع أحدا في عالم اليوم 
ثابتا  ال��م��ع��ل��وم��ة ح���ق���ا  م����ن  ال������ذي ج���ع���ل 

للجميع... 
الشاعر  العالم  المجاهد  السلطان  الله  رحم 
الشيخ أحمد الهيبة. )المصادر : كتاب الشيخ 
مواجهة  ف��ي  وأم����راء  ع��ل��م��اء  العينين  م���اء 
اإلستعمار األوروبي، كتاب المعسول للمؤرخ 
في  ال��ت��وغ��ل  ال��س��وس��ي،  المختار  المغربي 
موريتانيا للرائد جيليه، المؤرخ المغربي عمر 

أفا ... الجنرال اليوتي..(. 
الهيبة ماء العينين

أول شنقيطي يحكم املغرباملتسترون غطاء احلرية

يتبع( (
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للعمل  م��رب��ي��ة  م��ط��ل��وب 
ل�����دى ع���ائ���ل���ة ك��وي��ت��ي��ة في 
العاصمة  ت���ون���س  م��دي��ن��ة 
سنوات   5 ع��م��ره��ا  ل��ط��ل��ف��ة 
وي��ش��ت��رط ف��ي امل��رش��ح��ة أن 
شهادة  على  حاصلة  تكون 
اللغة  ال��ب��اك��ال��وري��ا وجت��ي��د 
وكتابة  ق�����راءة  ال��ف��رن��س��ي��ة 
 30 ب��ن  م��ا  وي��ك��ون عمرها 
االت���ص���ال  س���ن���ة.   40 إل����ى 

بتلفون 0522392424

نشرت صحيفة »ديلي ميل« أن االستعدادات جتري إلقامة 
عيادة للصحة العقلية في البرملان البريطاني ملساعدة 

نفسية.  مشاكل  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ال��ن��واب 
البرملانية،  ال��ت��ق��دي��ر  جل��ن��ة  أن  وأض��اف��ت 

املشرفة على ظروف عمل النواب، وافقت 
البرملان من  على متويل عالج أعضاء 

أعراض ما يسمى السلوك املعرفي، 
متخصصون  أط��ب��اء  وسيقوم 

م�����ن م���س���ت���ش���ف���ى »س����ان����ت 
امل�����وج�����ود في  ت�����وم�����اس« 
العاصمة البريطانية لندن، 
املوجودة  العيادة  ب��زي��ارة 
العالج  لتوفير  البرملان  في 

الذين  امل����رض����ى،  ل���ل���ن���واب 
م��ن��ه��م م��ن صعوبة  ع���دد  اش��ت��ك��ى 
زي�����ارة أط���ب���اء م��ت��خ��ص��ص��ن في 
دوائرهم  ف��ي  العقلية  الصحة 

االنتخابية.

عيادة للصحة العقلية في 
البرلمان البريطاني

ستارنا رتوق وأسمال
ولساننا فسوق وسجال
وسيفنا مصاب بالهزال

ودرعنا هش كالقالل
وخطونا موثق باألوحال

وأدمينا مزوق باألزبال
وجونا مكفهر األحوال

وسياحتنا هدر لألموال
وقممنا بال جبال

وسماؤنا بال هالل
وشعارنا العداء واالقتتال
وجامعتنا أنهكها السعال

وأملنا أسير احملال !!
ويبقى السؤال

موجها ألهل احلال
موروثا لألجيال

متى يصفى احلال ؟

سؤال الغيوان
الكالم الموزون

>  أبو أزهار )الرباط(

الحق في التنظيم

سرقة رأس طه حسين 
وتغطية وجه أم كلثوم

اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  املغربية  العصبة  مكتب  يعقد 
بسال ندوة وطنية حتت عنوان: »احلق في التنظيم« بتنسيق 
مع املكتب املركزي للعصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 
الثالثة  ال��س��اع��ة  على   2013 ف��ب��راي��ر   23 السبت  ي��وم  وذل���ك 

والنصف مساء، بدار الشباب – تابريكت – سال.

األحداث  بعض  وأصبحت  املصرين،  غرائب  تعددت 
مثل  لها،  تفسيرا  املعنية  اجلهات  جتد  ال  مصر  في  تقع 
كلثوم  أم  الشرق  كوكب  لتمثال  ح��دث  ما 
امل���ن���ص���ورة، ح��ي��ن��م��ا حاول  مب��دي��ن��ة 
البعض تغطية وجهها وحجبه عن 
احلادث  ه��ذا  وبعد  األن���ظ���ار)...(، 
سرقة  اك��ت��ش��اف  مت  م��ب��اش��رة 
رأس متثال عميد األدب العربي 
ال��دك��ت��ور ط��ه ح��س��ن، مم��ا دفع 
ب�����وزارة ال��ث��ق��اف��ة امل��ص��ري��ة إلى 
»هذا  فيه  تستنكر  بيان  إص���دار 
ال��ع��م��ل اإلج����رام����ي ال���ذي 
القيم  ك��ل  إل��ى  يفتقد 
الوطنية واإلسالمية 

بل واإلنسانية«.

مطلوب مربية

20نفحات من سيرة الذات

بقلـم:
حسن الجندي

تواُفد الُوفود
كان من بَدع بعض املتصوفن 
حياتهم.  في  ُقُبورهم  جتهيُز 
ومنهم من كان ُيجّهُز أكثر من 
قريب  أو  ليمنحُه حلبيب  قبر 
أو عابر سبيل وافته منّيُته في 
أرض غريبة. ورغم أن الشيخ 
النظيفي كان من أعرف الناس 
بقوله تعالى:«وما تدري نفس 

بأي أرض متوت«، فقد وقف على جتهيز قبره بنفسه. 
علي-  فاطمة  السيدة   - زوجاته  إحدى  لرغبة  وتلبية 
بلغه  أن  ومبجرد  قبره.  ُي��ح��ادي  مدفنا  لها  جهز  فقد 
بدفنه  أمر  أحجام،  احلسن  السي  وف��اة صاحبه  خبر 
في واحد من القبرين اجلاهزين و قيل في قبر السيدة 
التي تقاسم معها وال��دي حليب اإلن��اء -  فاطمة على 
ُتناديه  فأصبحت   - ماضية  حصة  في  ذك��ره  السابق 
وأعطى  علي.  فاطمة  بعمتي  نناديها  وص��رن��ا  أخ��ي 
الشيخ »قشابة« بدون عنق وال أكمام، وأوصى أن ُيدفن 
فيها الراحل حتت الكفن، وال أحد يعلم سر ذلك الرداء. 
صالة  بعد  ال��دف��ن  يحضر  أن  أص���ّر  الشيخ  أن  امل��ه��م 
الُظهر، فحملوه من خلوته التي ال تبعد عن قبة الّدفن 
النظيفية  الزاوية  تكن ساحة  لم  إاّل ببضع خطوات.  
بقي خارجها  فمن  املُشّيعن،  الكم من  ذلك  لكل  تتسع 
يتعدى بكثير من دخل. وكان عدد الناس هائال بالنظر 
إلى أن املُسجى رجل عادي، ال هو من أهل السلطة وال 
املال، إن هو إاّل حاّلق زاهد متواضع في علمه، وفهمه، 
وانتمائه. وكان من فضل الله عليه أن سّيَر في جنازته 
وأعيانها  وفقهائها  مراكش  ُعلماء  من  احلشود  تلك 
الطريقة  م��ؤس��س  ح��ف��دة  مقدمتهم  وف���ي  وف��ق��راءه��ا 
»عن  بن  باستمرار  يتنقلون  كانوا  الذين  التيجانية 
ماض« باجلزائر وفاس حيث يوجد قبره، ثم مراكش 
السيد  رأس احلفدة:  أتباعه، وعلى  فيها  انتشر  التي 
زوجته  وال��د  الطيب  الشيخ  وصهره  احلبيب  محمد 
لاّلزهور أم محمود، وهذا األخير أرضعته والدتي معي 
فصار لي أًخا في الرضاعة، وكذلك شقيقه زين العابدين 
والثالثة  فاطمة،  أختي  مع  أّم��ي  حليب  تقاسم  ال��ذي 
دكار  السنيغال  دول��ة  عاصمة  في  املطاف  بهم  استقر 
إلى أن مات محمد  ليتوارثوا َمشيخة الطريقة هناك. 
احلبيب، فتوّلى أخي في الرضاعة محمود هذه املهمة، 
وبعد وفاته هو اآلخر، تسلمها زين العابدين إلى أن 
التحق بأبيه وأخيه رحمهم الله جميعا.عرفت مراسيم 
من  هائلة  مشاركة  أحجام  حلسن  السي  جنازة 
أبناء قبيلة والدي املزامزة: ايت بوخلضرت 
وال��س��ي��د ال��ص��ّب��ان ق��ائ��د امل��ن��ط��ق��ة، وايت 
بوحسن، وايت وانعيم. إضافة إلى أقارب 
ماريغان  يتقدمهم شيخ  »لاّلرقية«  والدتي 
ال��س��ي��د ع��م��ر اي���ت واح��م��ان واب���ن شقيقه 
احمد  السيد  وال��د  رحيم  ابو  محمد  السيد 
اإلسالمية  والشؤون  األوق��اف  وزير  التوفيق 
اشتهرت  ال��ت��ي  املنطقة  ن��ف��س  وم���ن  احل��ال��ي. 
بواديها النفيس - قيادة ويركان- َقدمت 
أس��رة زوجة  أخ��رى من  جماعة 
ابي »احبيبتي رقوش« وكلهم 
من سكان عاصمة املوحدين 
العتيق  مسجدهم  وج��ي��ران 
لهذا  ون��ظ��را  تنمل.  مسجد 
املتنوع  ال����ه����ائ����ل  ال����ك����م 
م���ن ال���ع���ل���م���اء، واأله����ل 
وأت���ب���اع  األق�����رب�����اء  و 
الباشا  فإن  الطريقة، 
بنفسه أظهر اهتماما 
خادمه  وأم����ر  ب��ال��غ��ا 
إدار«  »احل����اج  ال��ق��وي 
التنظيم  ع��ل��ى  ب���اإلش���راف 
احمُلكم تقديرا ملا يحظى به الشيخ 

النظيفي من اعتبار عنده.
يتبع

إثر  األع��ل��ى  بالرفيق  التحق 
المشمول  الشاب  حادثة مميتة 
بن  الكبير  م��والي  الله  برحمة 

زيدان العلوي.
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم 
األس��ب��وع ب��أح��ر ال��ت��ع��ازي إلى 
الفقيد  ع��ائ��ل��ة  أف������راد  ج��م��ي��ع 
الرحمان  عبد  م��والي  وإخوانه 

ولال عائشة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية

مطلوب مهندس زراعي للعمل في اململكة العربية السعودية على أن 
تكون له خبرة في العمل باحلقل الزراعي ملدة ال تقل عن 10 سنوات وله 
إملام بأساليب ومعدات الزراعة واحلصاد واملنتجات الغذائية االستهالكية 

باملواد اخلام وعمليات اإلنتاج.
االتصال بتلفون  0522392525

»تحت األرض« بالمغرب توجد الفنانة 
التركية »نور«

أودن«  »س��وجن��ول  التركية  الفنانة  توجد 
»ن��ور« ضمن  باسم  العربي  العالم  في  الشهيرة 
أبطال املسلسل الدرامي املصري »حتت األرض« 
القاهرة،  ف��ي  األول���ى  مشاهده  سيصور  ال���ذي 
لينتقل فريق العمل إلى املغرب لتصوير مشاهد 
أخرى بن الفنانة »نور« والفنان املصري أمير 

كرارة.

وقد جلأ املنتجون املصريون إلى استقطاب 
جنوم الدراما التركية، بعد النجاح الكبير الذي 
حققته هذه األخيرة، إلى درجة أن جمهور الوطن 
الدراما  متابعة  على  تقريبا  أض���رب  ال��ع��رب��ي 
املسلسالت  غ����زارة  وأن  خ��ص��وص��ا  امل��ص��ري��ة، 
الفضائية  القنوات  ج��ل  ف��ي  وكثرتها  التركية 
استحوذت على أكبر عدد من املشاهدين العرب.

سوجنول أودن

الفنان الغاوي يرأس جمعية نادي الفنانين
الثقافية  ال���س���اح���ة  ت���ع���ززت 
)نادي  بجمعية  ببالدنا،  والفنية 
تلبية  ج����اء  وال�����ذي  ال��ف��ن��ان��ن(، 
مل��ط��ال��ب م��ل��ح��ة م���ن ال���ع���دي���د من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات، ال��ت��ي ك��ان��ت بحاجة 
التقائها،  نقطة  يكون  فضاء  إل��ى 
مبختلف مشاربها، ليشكل منتدى 
دائ����م����ا، ت��ت��وط��د ف��ي��ه األواص�����ر 
اإلنسانية، بن مختلف مكوناتها 

قضاياها،  مناقشة  إلى  باإلضافة 
ومن  إبداعاتها.  من  استجد  وم��ا 
حفالت  تنظيم  ال���ن���ادي:  أه����داف 
الفنية  توقيع مختلف اإلصدارات 
منها،  من��اذج  تقدمي  مع  واألدبية، 
وتنظيم املعارض الفنية، وتنظيم 
ندوات ومحاضرات تعمق املدارك 
التعبيرية،  األش����ك����ال  ك����ل  ف����ي 

واإلبداعات األدبية.

البرملاني املغربي 
ادريس الراضي 

يتعرى في البرملان

مطلوب مهندس زراعي
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للمنتخب  امل��ذل  اإلقصاء  م��ازال   ..
ب���ظ���ال���ه على  ي���رخ���ي  ال���وط���ن���ي 
الشارع املغربي، ومازالت الصدمة 
اجلماهير  على  واض��ح��ة  ال��ق��وي��ة 

الرياضية.
للفريق  املبكر  اخل���روج  ك��ان  ف��إذا 
مغربية،  صناعة  أصبح  الوطني 
وعشنا  الصعداء  تنفسنا  فإننا 
حلظات مثيرة مع برنامج »ساعة 
م��ن ال���ك���ان« ال����ذي ي��ش��رف عليه 
مبحطة  ب����وزرارة،  ج��ال  الزميل 
»ميدي أن تي في« والذي أبان عن 
الحظناها  قلما  كبيرة  احترافية 
خال السنوات األخيرة. جال ابن 
الرسمي  وزان واحلارس  مدينة 
اجلمعية  ل���ف���ري���ق 
امل������غ������رب������ي������ة 
فة  للصحا
 ، بية ملغر ا
وب����ف����ض����ل 
جت���رب���ت���ه 
يلة  لطو ا

أن يجلب  اس��ت��ط��اع  امل���ي���دان،  ف��ي 
العمل  األنظار، وأن يضبط قواعد 
الصحفي املهني، بدون بهرجة التي 
الرياضي من  سئم منها اجلمهور 
الرياضية  لقنواتنا  متابعته  خال 

البئيسة.
التي  الوطنية  لإلذاعات  فبالنسبة 
الهام،  اإلفريقي  هذا احلدث  غطت 
فقد كانت أغلبها ولألسف الشديد 
الزميل  باستثناء  املستوى  دون 
ال��ذي خلق احلدث  ف��ؤاد احلناوي 
بتغطيته الرائعة وباحترافية كبيرة 
إفريقيا.  جنوب  من  األح��داث  لكل 
فهذا هو االحتراف احلقيقي الذي 
على  احلناوي،  الزميل  به  أحتفنا 
ع��ك��س ان��ح��راف ب��ع��ض اإلذاع����ات 
التي »باعت املاتش« وكانت تدافع 
بشدة على اجلامعة امللكية املغربية 
املسؤولة  تعتبر  التي  القدم  لكرة 

الوحيدة على هذه االنتكاسة.
بطل  ال��س��ب��ب  ع����رف  إذا  ول���ك���ن، 

العجب.

احتراف وانحراف

أطال على املضمار وأشباح في الوظيفة
.. ظل العديد من الرياضيني املغاربة الذين »رفعوا« 
كالبطوالت  الدولية  احملافل  في  خفاقة  الوطنية  الراية 
مريح،  بتقاعد  يتمتعون  األوملبية،  األل��ع��اب  أو  العاملية 
وبأجور محترمة، بفضل استفادتهم من بعض الوظائف 
بعض  ف��ي  أو  وال��ري��اض��ة  الشبيبة  وزارة  ف��ي  معظمها 

الوظائف العمومية.
معظمهم  أن  م��ن  ب��ال��رغ��م  ال��ل��ع��اب،  تسيل  وظ��ائ��ف 
الرياضية  ممارساتهم  خ��ال  املايني  وجنوا  استفادوا 
الدكاترة  م��ن  ال��ع��دي��د  أح���وج  وم��ا  عنها،  غنى  ف��ي  وه��م 

املعطلني إليها. محمد أوزين وزير الشبيبة والرياضة 
وفي اجتماع نادى إليه مؤخرا مع هؤالء »األبطال 

األش���ب���اح« ش���دد ع��ل��ى ض����رورة ح��ض��ور هذه 
املجموعة إلى الوزارة، لرد اجلميل لوطنهم 
بإعداد  وذل��ك  الكثير،  الشيء  أعطاهم  ال��ذي 
إبراز  ف��رص��ة  ومنحهم  امل��س��ت��ق��ب��ل،  أب��ط��ال 
مشوارهم  خال  اكتسبوها  التي  جتربتهم 

الرياضي.
فليس من الضروري أن يكونوا موظفني 

»حقيقيني« يأتون ملكاتبهم لقراءة الصحف 
احلقيقية  مهمتهم  ألن  وامل��ج��ات، 

فاملطلوب  للميدان،  النزول  هي 
وبرامج  مشاريع  إع��داد  منهم 

ف��ي إط���ار ال��ري��اض��ات التي 
تألقوا فيها، وتطبيقها على 
أرض الواقع، خاصة وأن 
اإلم��ك��ان��ات أصبحت  ك��ل 

متوفرة. فكيف يعقل أن 
بطا عامليا مثل هشام 
اكتسب  ال�����ك�����روج 
ال���ش���ه���رة وامل������ال 
في  يطمع  م���ازال 
وظيفي،  أج�����ر 
وه��و ال��ذي كان 

من املستفيدين من أراضي صوجيطا وصوديا، كما ينظم 
الطائلة،  األم��وال  ورائ��ه  من  يجني  عامليا  سنويا  سباقا 
واملساعدة  والسبونسورينغ  اإلش��ه��ار  مداخيل  بفضل 
ومن  الرسمية  من اجلهات  العديد  من  بها  يتوصل  التي 

الشركات الوطنية الغنية الشبه عمومية؟
امل��ؤس��ف ف��ي األم���ر أن ه��ن��اك أب��ط��اال ف��ي مستواه، 
ثروته  معظم  ال��ذي خصص  جبريل سياسي  كاإلثيوبي 
أب��ن��اء وط��ن��ه احمل��ت��اج��ني، وذل���ك بخلق العديد  مل��س��اع��دة 
اخلاص،  ماله  م��ن  واألك��ادمي��ي��ة  الرياضية  امل���دارس  م��ن 
ال��ع��ون ملنتخباتهم  ي��د  ال��ذي��ن مي��دون  كبار  أو الع��ب��ون 
أديبايور  والطوغولي  دروكبا،  ديدي  كاإليفواري 
وجورج وياه الذي أنقذ وطنه من حرب أهلية 

دامية.
هناك أبطال يساهمون في مشاريع خيرية 
ألن  واحملتاجني،  لليتامى  البسمة  ومينحون 
البئيسة،  املرحلة  ه��ذه  م��ن  م���روا  معظمهم 
مشاريع  في  غ��ارق��ون  أبطالنا  أغلب  بينما 
جتارية مربحة »الله يزيدهم« وكأنهم ولدوا 

وفي أفواههم ماعق من ذهب.
إنه نوع من الريع الرياضي 
أن نحاربه بشتى  الذي يجب 
ال���وس���ائ���ل، خ��ص��وص��ا في 
االقتصادية  الظروف  ه��ذه 
بها  مت��ر  ال��ت��ي  العصيبة 
الباد، حيث من املفروض 
أن يشارك فيها الرياضيون 
أولئك  خصوصا  ك��ذل��ك، 
الذين أنعم الله عليهم، 
عن  للشباب  ليبرهنوا 
نبلهم وعن إخاصهم 
الذي  ال���وط���ن  ل��ه��ذا 
أع����ط����اه����م ال���ش���يء 

الكثير.

من  ب��داي��ة  للمحليني  ال��وط��ن��ي  املنتخب  دخ��ل 
استعدادا  تدريبيا  معسكرا  امل��اض��ي  االث��ن��ني 
كوت  ض��د  امل��غ��رب��ي  للمنتخب  احل��اس��م  للقاء 
 2014 العالم  ك��أس  إقصائيات  برسم  دي��ف��وار 
املعسكر  ه���ذا  ال��ب��رازي��ل.  ستحتضنها  ال��ت��ي 
سيكون مناسبة للناخب الوطني النتقاء أجود 
األول،  باملنتخب  سيلتحقون  الذين  الاعبني 
إال أن الغريب في األمر هو أن الطاوسي نادى 
مدة  منذ  غ��اب��وا  ال��ذي��ن  ال��اع��ب��ني  بعض  على 
التي  للمنافسة  ويفتقدون  أنديتهم  عن  طويلة 
ال��وط��ن��ي. وم��ن ب��ني هؤالء  امل���درب  يلح عليها 
الاعبني املدافع الودادي خالد السقاط العائد 
وال��ذي عانى  فرنسا،  من جتربة احترافية من 
كثيرا من العطالة قبل أن يعود مجددا للوداد، 
الرباطي  الفتح  وكذلك الشأن بالنسبة لاعبي 
واجليش امللكي زهير فضال ويونس بلخضر 

من  الطاوسي  أسقطهما  اللذين 
ال��ائ��ح��ة امل��ت��وج��ه��ة إلى 

بسبب  إفريقيا  جنوب 
أن  دون  األع�����ط�����اب، 
ياسني  كذلك  ننسى 
ال�����ذي طلب  ل��ك��ح��ل 
م��ن��ه امل������درب ب���ادو 
مضاعفة  ال����زاك����ي 
لكسب  مجهوداته 
ال���رس���م���ي���ة داخ����ل 

فريقه.
اخ�����ت�����ي�����ارات 

عجيبة 
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 مدربون مغاربة بقطر يستنجدون 
باإلدارة التقنية الوطنية.

»الصباح«
إدارة  على  نتوفر  فعا  نحن  وهل 

تقنية؟

يفكر في ضم عادل  الطاوسي    
رمزي )35 سنة( إلى املنتخب.

»صحف«
ه����ل ل��ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه ف����ي إح����دى 
تلفت  »ال��ت��ك��رمي��ي��ة«؟  امل���ب���اري���ات 
آالسي الطاوسي، واللي تلف يشد 

األرض.

لهزم  منحة  أعلى  يرصد  الكاك   
الرجاء.

»صحف«
خلصوهم بعد غير فاملنح القدمية.

والسعيدي  وال��ع��رب��ي  ع����دوة   
ي��دف��ع��ون ض��ري��ب��ة امل���ش���ارك���ة في 

»الكان«.
»المساء«

ضريبة خايبة هاذي.

بخريبكة  ال��ف��وس��ف��اط  م��ل��ع��ب   
يصلح لكل شيء إال إلجراء مباراة 

في كرة القدم.
»المدرب بادو الزاكي«
أي�����ن ذه���ب���ت م���ي���زان���ي���ة إص����اح 

املاعب؟

 الزاكي وبنمبارك أحسن العبي 
القرن في إفريقيا.

»وكاالت«
م����اذا ل���و اس��ت��ع��ان ب��ه��م��ا امل���درب 
كأس  إقصائيات  خ��ال  الطاوسي 

العالم 2014.

 أزم����ة م��ال��ي��ة ت��ض��رب ال�����وداد، 
يهددون  ال��ب��ط��ول��ة  ف���ي  والع���ب���ون 
باإلضراب عن اللعب وديون مبئات 

املايني.
»صحف«

البطولة  ي��س��م��ون��ه��ا  وم����ازال����وا 
اجلامعة  رئيس  وم���ازال   » Pro «
ومن معه يبيعون الوهم للمغاربة.

 حفل عشاء فاخر جدا »يغضب« 
محتاجي الكاك.

»األخبار«
العشاء  أل���ع���ري���ان،  خ���اص���ك  أش 

الفاخر أموالي.

ال���ف���وز لسلة  ح���دي���دان مي��ن��ح   
الوداد أمام سبور بازا.

»الصباح«
حديدان  واش  ف���خ���ب���ارن���اش  م���ا 
فريق  م��ن  آش  واملخنتر،  ودادي! 

كيلعب؟

مبنخرطني  ي��ج��ت��م��ع  ال��ل��ه  ح��رم��ة 
رجاويني

»صحف«
واجتمع مبحبني رجاويني، وبأطر 
متى  ترى  ومبستخدمني،  رجاوية 
الهالة  ب��ع��د  ع��م��ل��ه  ف���ي  س��ي��ش��رع 

الكبيرة التي سبقته؟

  أوزي���ن يلمح إل��ى ح��ل جامعة 
الكرة واللجوء إلى جلنة مؤقتة

»هسبريس«
لذلك غاب رئيس اجلامعة عن جلسة 

املساءلة في مجلس املستشارين.

> إعداد:كريم إدبهي

قالوا ونقول

االختيارات الغريبة يحدث هذا في املغرب
لرشيد الطاوسي

عن الريع الرياضي نتحدث

القوى  أللعاب  املغربية  امللكية  اجلامعة  تعقد  أن  قبل 
جمعها ال��ع��ام، وال���ذي أع��ل��ن م��ن خ��ال��ه ال��رئ��ي��س عبد 
السام أحيزون التخلي عن منصبه بعد أن أنهى واليته 
للبطل  املتكررة  اإلعامية  اخل��رج��ات  الحظنا  الثانية، 

السكاح، وانتقاده الاذع لعمل األوملبي خالد 
معة  جلا مبلحقة ا وص���ف���ه���ا  ال���ت���ي 

املغرب..  التصاالت  تابعة 
يسيرها أشخاص حسب 
البعد  كل  بعيدون  قوله، 
التي  الرياضة  ه��ذه  عن 
طردت أبناءها وأبطالها. 
جميل جدا أن يتخذ بطا 
موقفا  ال��س��ك��اح  قيمة  م��ن 
اجلامعة،  لسياسة  مناهضا 
لكن الغريب في األمر، هو 
هذا املوقف الغريب وغير 
اتخذه  ال���ذي  امل��ف��ه��وم 
 » بطلنا «
خ����ال 

اجل����م����ع 
ال�����ع�����ام، 
ح�������ي�������ث 
من  ك�������ان 
ين  يد ملؤ ا
ل������ب������ق������اء 
ال�����رئ�����ي�����س 
ثالثة،  ل��والي��ة 
ت����رى م���ا س��ب��ب هذا 

التغيير املفاجئ؟

جالل بوزرارة فؤاد احلناوي

هشام 
الكروج

رشيد 
الطاوسي

ملدرب غريب.

خالد 
السكاح
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العظيم،  مصر  باني  أي��ام  في 
صدى  الزال  ال����ذي  ع��ل��ي،  م��ح��م��د 
أم  ص��وت  على  يتردد  به  التنويه 
ت��غ��ن��ي ع��ن أمجاد  ك��ل��ث��وم، وه���ي 
مستشار  ل���ه  ك����ان  ع���ل���ي،  م��ح��م��د 
الكل،  في  الكل  وه��و  ص��دي��ق)...(، 
يتصرف  »ب�����وك�����وص«،  واس���م���ه 
واجليش  ال����دول����ة،  ش�����ؤون  ف���ي 
وال���ت���ع���ي���ي���ن���ات. وك�����ل ش�����يء في 
بوكوص،  ب��اس��م  مرتبط  ال��دول��ة، 
على  املصري  الشعب  تعود  ال��ذي 
يوم،  وذات  ب��اخل��واج��ة،  تسميته 
عسكره  ع��ل��ى  ع��ل��ي،  محمد  ن���ادى 

وقال لهم: علقوه من رجليه.
تنصيب  م����ن  ف����ت����رة  ))ب����ع����د 
م��ح��م��د ع���ل���ي، وك�����ان ب���وك���وص أو 
سيد  تعني  كلمة  وه��ي  اخل��واج��ة 
بينه  مناقشة  له  حدثت  العمل، 
ف����ي بعض  م���ح���م���د ع����ل����ي،  وب������ن 
محمد  فاستشاط  املالية،  األم��ور 
فليسق  ق��ائ��ا:  وص��اح  غضبا  علي 
اعتقال  تعنى  وكانت  قدميه،  من 
ش��خ��ص إلع���دام���ه، ف��ت��ق��دم أحد 
لتنفيذ  ب��س��رع��ة  ال���ق���واس���ة)...( 
باشا.  نوبار  )مذكرات  األوام���ر(( 

دار الشروق(.
أما في املغرب: فالقتل، لم يكن، 
إلى عهد قريب، صعبا وال خطيرا.. 
وك��ث��ي��ر م��ن ال��ك��ب��ار األح����ي����اء)...( 
ي��ذك��رون ال��ش��اح��ن��ة احل���م���راء)...( 
التي كانت تعترض كبار املغضوب 
محضرة..  منعرجات  في  عليهم، 
بالغ،  امل��وال��ي  ال��ي��وم  ف��ي  ليصدر 
ال���ذي ذه��ب ضحيته  ب��االص��ط��دام 

خدمينا األرضى، فالن.
االنقالب  مؤخرا،  تتبعنا  وقد 
مقتل  بعد  حصل  ال��ذي  التونسي 
شكري  ال���ع���ل���م���ان���ي)...(  ال��زع��ي��م 
الرأس  ف��ي  ب��رص��اص��ت��ن  ب��ل��ع��ي��د، 
أطلقهما عليه راكب دراجة نارية.. 
بن  نظام  نحو  االتهامات  لتنطلق 
املناهضة  ال���ق���وات  ون��ح��و  ع��ل��ي، 
حتى  احل��دث،  ويتضخم  للثورة، 
كانوا  ال���ذي���ن  أول���ئ���ك  ط����رف  م���ن 
القتيل،  ال��زع��ي��م  م���ع  ي��خ��ت��ل��ف��ون 
لسبب  معه،  التعامل  ويرفضون 
على  يصر  ك��ان  أن��ه  وه��و  بسيط، 
ضد  علمانية،  تصريحات  إط��الق 
وها  ومقدساته.  اإلسالمي  الدين 
هو باحث مغربي فهيم)...( اسمه 
اخللفيات..  ف��ه��م  ع��ص��ي��د،  أح��م��د 
ق��ت��ي��ل تونس،  ي���وم دف���ن  وس����ارع 
املواقع  إح��دى  عبر  التساؤل  إل��ى 
حتدث  أن  ميكن  هل  اإللكترونية: 
املغرب:  ف��ي  س��ي��اس��ي��ة  اغ��ت��ي��االت 
))ما  الدهاء:  من  بالكثير  مفسرا 
أخ��ش��اه ه��و أن ت��س��ع��ى ج��ه��ات في 
ال���دول���ة، أو ب��ع��ض األط�����راف)...( 
ي��ل��ق م��ن��ظ��وره��ا لألشياء  ل��م  ال��ت��ي 
إج���م���اع���ا ف����ي امل����غ����رب، إل�����ى ه���ذا 
النوع من أساليب العنف، من أجل 

التحريك(( )موقع كود 7 فبراير 
.)2013

عصيد،  األس��ت��اذ  أن  أظ��ن  ال 
وهو يتحدث عن »أطراف الدولة« 
قد تصفح جريدة »لوس أجنلوس 
تامي« )عدد 5 فبراير 2013( التي 
واشنطن،  م��ن  تقرير  ع��ن  كشفت 
أعطاها  ت��ع��ل��ي��م��ات  ي��ت��ض��م��ن 
أوباما،  ال��رئ��ي��س  م��ن  امل��ق��رب��ون 
ال���ذي أم��ر أج��ه��زت��ه ))ب��ق��ت��ل كل 
من ينتمون إلى القاعدة، في أية 
ولو  حتى  الدنيا،  بقاع  م��ن  جهة 

كانوا أمريكين((.
شيئا  ي��ب��ق  ل���م  إذن،  ال��ق��ت��ل 
مهما وال خطيرا.. متاما كما كان 
ال��ق��رون امل��اض��ي��ة، حيث كان  ف��ي 
يجعل  موالي سماعيل،  السلطان 
بهم  يبني  طوبا  امل��ع��ارض��ن،  م��ن 

أسوار مدينة مكناس.
امل��ت��خ��وف)...( عصيد،  وأذك���ر 
نشرت  التي  وهي  أخرى،  بجزئية 
بالواليات  ال���ظ���روف،  ن��ف��س  ف���ي 
والقانون:  احل��ق  دول���ة  امل��ت��ح��دة، 
))كاد الضابط األمريكي »كريس 
مذكراته،  كتابة  ينهي  أن  كايل« 
ال��ت��ي نفذها في  اإلع��دام��ات  ع��ن 
قتلهم،  رجا،  وخمسن  مائة  حق 
ب���أوام���ر م���ن رئ���ي���س���ه)...( م���ا بن 
1999 و2009 في مختلف أطراف 
ال���ش���رق األوس�����ط وأم���ري���ك���ا)...( 
اجليش  ف��ي  ق��ن��اص  أك��ب��ر  بصفته 
في  سيصدر  ملا  ونظرا  األمريكي. 
م��ذك��رات��ه م���ن أس�����رار، ف��إن��ه وهو 
ف����ي ب��ي��ت��ه ف����ي ال���ت���ك���س���اس، ي���وم 
تقدم   ،2013 ف��ب��راي��ر   3 األح����د 
عليه  وأط���ل���ق���ا  ش���خ���ص���ان،  م���ن���ه 
الرصاص، فمات حلينه(( )جريدة 

الكوارديان. 3 فبراير 2013(.
األمريكي،  السنايبر  أن  أكيد 
ولكن  ديني،  بوازع  أحدا  يقتل  لم 
ليبيا،  في  قتلوا،  الذين  من  كثيرا 
تونس،  ف��ي  وآخ��ره��م  وف��ي مصر 
قتلوا من أجل تطرفهم)...( وقذفهم 
ف��ي ح��ق اإلس����الم، ال��دي��ان��ة التي 
وتبناها  ال��ق��رآن،  حقها  ف��ي  أن��زل 
من  مليار  ونصف  مليار  من  أكثر 
هذا  من  تعلموا  الذين  املسلمن، 
والتربية  احلكمة،  أص��ول  الدين، 
الرسالة على  نزول  منذ  واألخالق 
محمد صلى الله عليه وسلم، قبل 
1434 سنة، مثل الديانة املسيحية 
سنة،   2013 م��ن��ذ  ن���زل���ت  ال���ت���ي 
وقد  اليهودية،  الديانة  وقبلهما 

والفالسفة  العلماء  مالين  قضى 
هذه  ج���ع���ل  ف����ي  ال���س���ن���ن،  آالف 
للتعايش  سليمة  قاعدة  الديانات 

واحلياة.
فكيف تأتي شرذمة، من ناقصي 
للمس  األخ��الق،  وعدميي  الوعي، 
الثالث،  الدينية  املقدسات  بهذه 
اإلسالمي  ال��دي��ن  ه���ذا  أن  ورغ����م 
احلنيف، أعطى احلرية لكل من ال 

يلتزم بأركانه.. ليمكن للمسلم في 
رمضان، أن يأكل ويشرب، دون أن 
إحدى  وتأتي  الصائمن،  يتحدى 
العلمانية  تدعي  التي  املعتوهات، 
والتطرف، لتقيم في مطعم بشارع 
م��ح��م��د اخل����ام����س، م���أدب���ة غ���ذاء 
رمضان،  أي��ام  من  واح��د  في ظهر 
التاريخ  ف��ي  أن���ه  نسيت  ولعلها 
القريب هنا في املغرب، وهناك في 
املشرق، كانوا يرجمون املعلن عن 

إفطاره.. مرات حتى املوت.
العالم  ف���ي  ي��ح��دث  ذل���ك  ك���ان 
املسلمن  عدد  كان  اإلسالمي حن 

ال ي��ت��ع��دى اخل��م��س��ة م��الي��ن، أما 
فإن  ونصف،  مليار  وعددهم  اآلن 
حتديهم هنا في املغرب، وهناك في 
أفغانستان، وفي الباكستان، وفي 
الهند، يعتبر نوعا من اجلنون أو 
في  يفطر  أن  أراد  ومن  االنتحار، 
مثل  بيته،  ف��ي  فليفطر  رم��ض��ان، 
من  حتى  يختبؤون  الذين  اليهود 
يريدون  عندما  وأمهاتهم  آبائهم 

التدخن يوم السبت.
أم������ا ال�����ذي�����ن ي������ري������دون هد 
بالتنقيص  اإلس���الم���ي،  ال��ص��رح 
ويستنجدون  ب��أف��واه��ه��م،  م��ن��ه 
للتنكيل  احل��ق��وق��ي��ة  ب��امل��ن��ظ��م��ات 
مبن يدافع عن األديان السماوية، 
أطباء  ي��ق��ص��دوا  أن  عليهم  ف��ك��ان 
ألنهم  مل��ع��اجل��ت��ه��م،  ن��ف��س��ان��ي��ن 
متطرفن  وه��ن��اك،  هنا  سيجدون 
خ���ارج���ن ع���ن ن���ف���وذ ال���دول���ة أو 
بيقينهم  م��ت��ش��ب��ع��ن  األح�������زاب، 
اآلالف  رأينا  الدين،  جنود  بأنهم 
منهم يفجرون أنفسهم، تنفيذا ملا 
متليه عليهم عقيدتهم، وهم طبعا 
مببدإ  يقنعهم  من  إلى  حاجة  في 
تضمنها  ال��ت��ي  ال��ف��ردي��ة  احل��ري��ة 
ال��دي��ان��ات ال��س��م��اوي��ة، ول��ك��ن في 
والتوجيه،  التأطير  ذل��ك  انتظار 
احلرية  دع��اة  ح��ق  م��ن  ليس  فإنه 
ف���ي إف���ط���ار رم���ض���ان، وال������زواج 
أخيرا  سمعناه  وما  عقود،  ب��دون 
يضايقه  ال  بأنه  علنا  ص��رح  ممن 
أخته،  أو  بنته  أو  أم���ه  ي���رى  أن 
تضاجع كل من هب ودب، فإن ذلك 
واإلثارة، وسنرى  التحدي،  اسمه 
ستقلب  االغتياالت،  من  موجة  أن 
نحن  التي  الدميقراطية  م��وازي��ن 

بصدد إرسائها.
ل����ل����م����وض����وع  ع������الق������ة  وال 
بالسياسة، وال باألحزاب، وها هي 
ثورات الربيع العربي، تتحول إلى 

خطر ديني، داهم للعالم العربي.
ت���ص���وروا م��ج��ل��ة ف��رن��س��ي��ة، ال 
ي��ق��رأه��ا ف���ي امل���غ���رب ح��ت��ى مائة 
ايبدو«  »شارلي  وتسمى  شخص، 
الرسول  تتبنى حملة شعواء ضد 
ومنعت،  ال���س���الم،  ع��ل��ي��ه  م��ح��م��د 
من  مقرها،  تفجير  ومت  وتوبعت، 
طرف املتطرفن في فرنسا، وتأتي 
املغربية  ي��س��م��ون��ه��ا  ال��ت��ي  ه����ذه 
ال��ف��رن��س��ي��ة، زي��ن��ب ال���غ���زوي، وقد 
رأيناها على الغالف متشبثة برمز 
بن  تفرق  أنها  أظن  وما  الشيعة، 
السنة والشيعة، وال تعرف التاريخ 

ال��دم��وي ال���ذي ان��ط��ل��ق م��ن��ذ وفاة 
إلى  طالب،  أب��ي  بن  علي  اخلليفة 
اليوم في شكل حرب دموية، بينما 
الشيعة،  برمز  البنت  هذه  تشبث 
يكشف  خباياها،  تعرف  كانت  إذا 
بدءا  ال��دم��وي��ة..  طموحاتها  ع��ن 
للمجموعة  كمأجورة  بانضمامها 
املصدرة للمجلة الفرنسية، املكلفة 
ب��ال��ق��ذف ف��ي ح��ق ال���رس���ول عليه 
السالم، باحثة عن زبناء فرنسين 
عنصرين، يكرهون اإلسالم، بحكم 
انتماءاتهم الصهيونية، أو ضعف 
صوت  بلد  في  األخالقي  تكوينهم 
مؤخرا على زواج الرجل بالرجل، 

وزواج املرأة بصديقتها.
االستجواب  ف���ي  ت����ص����وروا 
محررتها  مع  املجلة،  لهذه  األخير 
احملاور  يتحدث  ال��غ��زوي،  زي��ن��ب 
ب���امل���ن���ط���ق، وي����ق����ول ل���ه���ا ))ه�����ل 
مسيئة  رس����وم����ا  أن  ت��ع��ت��ق��دي��ن 
ل���ل���رس���ول م��ح��م��د، ه���ي ج����زء من 
فتجيبه  اإلخبارية،  االهتمامات 
مجلتنا  إن  ب��ال��ل��ه«:  »واس��ت��ع��ي��ذوا 
واملسيح  للبابا  رس��وم��ا  نشرت  ق��د 
وال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي س���ارك���وزي، 
محمد  ي��ك��ون  مل���اذا  أدري  ال  ف��إن��ي 

استثناء((.
الزمرة  ه���ذه  ))إن  وت��ض��ي��ف: 
يدعون  امل��ل��ت��ح��ن  م���ن  ال��ص��غ��ي��رة 
أن����ه����م ي���ت���ك���ل���م���ون ب����اس����م م��ل��ي��ار 
ون��ص��ف م���ن امل��س��ل��م��ن، إن����ي رغم 
ويقاطعها  م����ل����ح����دة)...(((  أن���ي 
حلدود  العارف  املثقف  الصحفي، 
أن هذه  ت��ع��رف��ن  ))إن�����ك  ح��ري��ت��ه 
ال����رس����وم امل��س��ي��ئ��ة ل���ل���رس���ول من 
ش��أن��ه��ا أن ت��ث��ي��ر غ��ض��ب ع���دد من 
املسلمن وتتسبب في موجات من 
الغزوي:  زينب  العنف((، فتجيبه 
نشرنا  كلما  أننا  هذا  يعني  ))ه��ل 
نتعرض  فإننا  الرسول  كاريكاتور 
حتت  ن���ب���ق���ى  أو  ل�����ل�����ق�����ت�����ل)...( 
احل��م��اي��ة امل��ؤب��دة ل��ل��ش��رط��ة، إنك 
املسيحين  م���ن  ع����ددا  أن  ت��ع��رف 
ولكنهم  م��واض��ي��ع��ن��ا  ي��ق��ب��ل��ون  ال 
يرفعون علينا قضايا في احملاكم، 
ولكنهم ال يذبحون أحدا من أجل 
االنتقام(( )شارلي ايبدو. عدد 7 

فبراير 2013(.
الغزوي  زي���ن���ب  ك���ان���ت  وإذا 
م��ت��ح��م��س��ة ف���ي اخ���ت���ي���اره���ا، فإن 
مدير مجلة شارلي ايبدو، املسمى 
))إنني  وق���ال:  نفسه  ب��رأ  ش���ارب 
الفتنة  أث���ي���ر  أن  ب��ن��ف��س��ي  أرب������أ 
اخلبيرة  ال��ب��اح��ث��ة  ه���ذه  ولكنها 
خبيرة  إنها  تقول  الغزوي  م��رمي 
)إذاعة كندا.  في شؤون الدين(( 

2 فبراير 2013(.
خطورة  تعرف  إذن،  الغزوي 
املسلمن،  رسول  في حق  القذف 
أحضان  ف���ي  ت��خ��ت��ب��ئ  ول��ك��ن��ه��ا 
أكيد  ألنه  الفرنسين  أصدقائها 
الشجاعة  ع��ل��ى  ت��ت��وف��ر  ال  أن��ه��ا 
نحن  األصلي،  وطنها  في  للبقاء 
مأدبة  نظمت  عندما  أنها  نذكر 
غداء في رمضان باحملمدية سنة 
أن  وع��رف��ت  وت��ع��ق��ب��وه��ا،   ،2009
هناك من يريد قتلها، فتخبأت في 
بيت املفكر زعزاع الذي قال: »إن 
زينب جلأت إلي ملا توصلت بسيل 
فاستضفتها  التهديد  رسائل  من 

في بيتي بحي بوشنتوف«.
اآلمن،  الوطن  بهذا  رفقا  أال 
كما  اغ���ت���ي���االت  ن��ري��د  ال  ف��ن��ح��ن 
شعب  ولكننا  عصيد،  يتوقعها 
الدين،  أصول  على  تربينا  مسلم 
يتحدى،  مل���ن  ب��ي��ن��ن��ا  م���ك���ان  وال 
بجهله، أو بإصراره، بتصريحات 
امل��ق��ارب��ة بن  قبيل  م��ن  ح��م��ق��اء، 
الرئيس سركوزي، والنبي محمد 

عليه السالم.

 مصطفى العلوي

زينب الغزوي: ال فرق بين 
سركوزي والرسول محمد عليه السالم

السنايبر األمريكي »كريس كايل« الذي كاد أن يفضح األسرار اخلطيرة في مذكراته، لوال أن 
عملية اغتياله كانت األسرع إلسكاته نهائيا.

في المغرب: القتل، لم 
يكن، إلى عهد قريب، 

صعبا وال خطيرا.. وكثير 
من الكبار األحياء)...( 

يذكرون الشاحنة 
الحمراء)...( التي كانت 

تعترض كبار المغضوب 
عليهم، في منعرجات 
محضرة.. ليصدر في 

اليوم الموالي بالغ، 
باالصطدام الذي ذهب 

ضحيته خديمنا األرضى، 
فالن.


