
ملاذا ألغيت 
احتفاالت الطيران 

في 14 مايو

عندما التحق األمير موالي سري
رشيد، بأخيه الملك محمد 
اإلمارات  في  السادس 
األوساط  رددت  المتحدة،  العربية 
مصاهرة  مشروع  خبر  اإلماراتية 
وإحدى  كبير،  مغربي  أمير  بين 
بن  زايد  المرحوم  الشيخ  حفيدات 

سلطان.
رشيد  موالي  األمير  وصول  وكان 
إلى أبو ظبي محاطا باهتمام كبير 
األميرية  األسرة  أعضاء  من طرف 

في أبو ظبي.

املدير العام  ورئيس التحرير: 
مصطفى العلوي
مـــديرة الـــنشر: 
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الكولونيل  »عبد اهلل أعمار« 

كشف  التحضير النقالب  أوفقير
املخارات املغرية  تفشل  في تطويق حركة يس إسبانيا

الزعيم الصحراوي موحى
 يبرر  قبول احلسن الثاني 
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 ادريس هاني »زعيم الشيعة 
املغاربة« خالل زيارته للعراق. 
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حتالف  »جي 3«   يحضر  إلنقاذ حكومة ن كيران
هل تخطط أمريكا للتدخل في شؤون السعودية

الكولونيل  »عبد الله أعمار« 
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كواليس األخبار

برشلونة. األسبوع
في  واإلحسان  العدل  جلماعة  املنتمون  أقام 
برشلونة احتفاالت كبرى، فرحا بإقدام السلطات 
اإلسبانية على إبعاد نور الدين الزياني بتهمة 
والذي  املغربية،  املخابرات  جلهاز  انتمائه 
مغربية  أزمة  بوادر  إسبانيا،  من  إبعاده  أثار 

إسبانية.
أتباع الشيخ يس، الذين نصبوا منير بن جلون 
رئيسا جلمعيتهم اإلسالمية في إسبانيا، والتي 

تفاوضت منذ قدمي مع السلطات اإلسبانية.
املساجد  كل  تفويت  على  كاتالونيا،  في 
اإلسبانية حتت مراقبة اجلمعية التابعة جلماعة 
الداعية  روح  تهيمن  حيث  واإلحسان،  العدل 
حسن  الشيخ  والد  الكتاني،  علي  اإلسالمي 
الكتاني، السلفي النشيط في املغرب، والذي كان 
والده املرحوم علي الكتاني، هو أول من رفع أول 
نهاية  منذ  بإسبانيا،  مسجد  في  إسالمي  أذان 

التواجد اإلسالمي في األندلس، إلى اليوم.
الزياني  إبعاد  يبررون  الذين  اإلسبانيون 
السياسية  االختيارات  شؤون  في  تدخل  بأنه 
الكاتاالنية التي تطلب االنفصال عن دولة مدريد، 
املذهبية  طموحاته  الزياني  بإبعاد  يحققون 
تبريرات  قالت  كما  كاتالوينا،  النفصال  املؤيدة 
واإلحسان،  العدل  جماعة  ولكن  الزياني،  إبعاد 
هي نفسها تؤيد هذا االنفصال، وها هي حكومة 
كاتالونيا تكلفها باإلشراف على جميع مساجد 

املنطقة.
يكرس  االنتصار،  بهذا  العدليني  تفاؤل 
هيمنتهم على امللف اإلسالمي في إسبانيا، بعد 
إبعادهم من قيادتها، للعنصر الذي كان يتعامل 
محمد  السبتوي  الرسمي،  املغربي  االجتاه  مع 
سنة  جمعيتهم  رئاسة  عن  أبعدوه  الذي  علي 
2011، مبعنى أن مخططا مرسوما لهيمنة العدل 
التعاون  من  جانب  على  املغربية،  واإلحسان 

التنفيذ ورمبا  املغربي اإلسباني، يدخل مرحلة 
إسبانيا  في  تعد  التي  املغربية  اجلالية  يجعل 
مبئات اآلالف، على اتصال دائم بجماعة العدل 

واإلحسان.

الفاسي الطيب 
 يتصل تسعة

 أحزاب
الرباط. األسبوع

فوجئ أقطاب تسعة أحزاب مغربية العدالة 
وحزب  االشتراكي،  واالحتاد  والتنمية، 
واألصالة  الوطني،  والتجمع  االستقالل، 
والتقدم  الشعبية،  واحلركة  واملعاصرة، 
العمالي، باتصال من  واالشتراكية، واحلزب 
رسالة  ليبلغهم  الفاسي  الطيب  املستشار 
جتاه  األمريكي  املوقف  تطور  حول  ملكية 
نيويورك  من  كلمهم  وقد  الصحراء،  قضية 
مؤكدا أكثر من مرة أن األمر يتعلق بتعليمات 

ملكية لالتصال بهم.
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املخارات املغرية تفشل في تطويق حركة يس إسبانيا

مت تسريب هذه الصورة، جلاللة امللك محمد السادس وهو يتجول 
في شوارع باريس، حينما فاجأه مواطن مغربي للتصور معه.

التدخل  ينتظر  كله  املغرب  بينما  الصورة،  هذه  تسريب  ملاذا 
امللكي في األزمة الوزارية املغربية بعد انسحاب حزب االستقالل 

من احلكومة.
باريس،  امللكي في  التواجد  ينشر عن  لم  بيان  أي  أن  الواقع، 
أو في غيرها، وإن كانت مواقع صحفية حتدثت عن املبرر، كونه 
يتعلق ببعض الزيارات الصحية علما بأن والدة جاللته تتواجد 

في حالة صحية صعبة بأحد املستشفيات الباريسية.
إرهاصات أخرى تتوقع من خالل احلصار اإلعالمي املضروب 
على اإلقامة امللكية واالستعجال الذي أحاط بها ، أن األمر يتعلق 
الصحراء.  لقضية  إلى حل  الوصول  اجل  من  سرية  باتصاالت 
السادس  محمد  امللك  بني  التلفونية  املكاملة  بعد  خصوصا 
أن  رغم  محتواها  ينشر  لم  التي  املكاملة  وهي  والرئيس أوباما، 
كان  مما  أحسن  يكون  أن  ال ميكن  األمريكي  الرسمي  املوقف 

منتظرا.
األولى  يراعي بالدرجة  أوروبي  التحضير ملوقف  يتم   ولرمبا 
بتواجد  األمر  يتعلق  يكن  لم  إذا  لفرنسا،  املستقبلية  املصالح 
بوتفليقة،  املريض  رئيسهم  حوالي  اجلزائري،  أقطاب النظام 

عفوا.. ال ميكن لرئيس
 احلكومة  أن يجيبكم

الصـورة التـي..

بنشمسي،  رضى  املغربي  الصحفي  أكد 
إلحدى املواقع الصحفية، إن جنسية املوقع 
الصحفي الذي أطلقه حتت عنوان »العرب 
إن  وقال  أمريكي،  أصل  من  هي  األحرار« 

موقعي اإللكتروني املهني أمريكي.
وكان بنشمسي يتحدث عن الشكاية التي 
قدمها رئيس الكتابة امللكية منير املاجدي 
حول مقال سبق نشره في جريدة »لوموند« 
الشكاية  إن  بنشمسي  ليقول  سنة،  منذ 
القاضي  هذا  باريس،  في  لقاضي  قدمت 
هل  فقط،  وسأله  بنشمسي  استفسر  الذي 
هو فعال الذي كتب مقال لوموند، بنشمسي 
كشف جزئية مهنية)...( من األهمية مبكان، 
لم  الفرنسي،  الدولة  وكيل  بأن  قال  حينما 
سؤاال  له  وجد  وإمنا  شخصيا،  يستقبله 
بواسطة »اإلمييل« املوقع اإللكتروني، وهي 
ظاهرة جديدة في مجال التعامل الصحفي 

مع القوانني التقليدية.
التفاصيل  في  يدخل  لم  الذي  بنشمسي 
هذه  يطال  التقادم  جتعل  التي  املسطرية 
املتابعة حسب قانون الصحافة الفرنسي، 
اشتكوا  والذين  بنشمسي  يجهله  ورمبا 
إال  سنة،  منذ  كتب  املوضوع  مادام  به، 
تصريحه  في  أكد  بنشمسي  الصحفي  أن 

متسكه مبا نشر في جريدة لوموند.
اجلديد في املوضوع، هو موقع »العرب 
باألوضاع  أكثر  يهتم  الذي  األحرار« 
بالسعودية،  واالجتماعية  السياسية 
تنتقد  أمريكية،  لوبيات  عدة  مع  ويتناغم 
امللكية  العائلة  بها  حتكم  التي  الطريقة 
في  انتقدت  والتي  املقدسة،  األراضي  في 
بعض  حتويل  عملية  املاضي،  األسبوع 
حلسابات  السعودية  األبناك  من  األموال 

أمير سعودي في واشنطن.

هل تخطط أمريكا 
للتدخل في شؤون 

السعودية

الصحفي نشمسي 
يؤكد أن موقعه 

أمريكي

الرباط: األسبوع
املغرب  في  املعتمدين  الصحفيني  أحد  ألح 
في طلب إجراء استجواب مع رئيس احلكومة 
مسؤوال  لكن  كيران،  بن  اإلله  عبد  املغربية 
صدمه  والتنمية  العدالة  حزب  في  كبيرا 
»اذهب  له،  قال  عندما  مسبوق،  غير  بجواب 
أن  البرملانيني  أحد  من  واطلب  البرملان  إلى 
بن  عليها  ليجيب  تريد  التي  األسئلة  يطرح 

كيران بشكل مباشر«.
رئيس احلكومة  عند  ذهب  الصحفي  نفس 
معه  استجواب  إجراء  منه  وطلب  شخصيا، 
اعتذر  األخير  هذا  أن  غير  مباشر،  بشكل 
عليه  يتعذر  بأنه  وأخبره  لبق،  بشكل  منه 
بأي  اإلدالء  عدم  قرر  ألنه  لطلبه  االستجابة 

الراهنة. الفترة  في  للصحافة  تصريحات 
قد  املغربية  الصحف  بعض  كانت  وإذا 
رئيس  عن  للحديث  جديدة  طريقة  ابتدعت 
من  مقربة  مصادر  »قالت  بقولها:  احلكومة 
بهذه  املعني  الصحفي  فإن  كيران..«،  بن 
الواقعة التي حصلت خالل األسبوع املاضي 
بتفاؤلها  معروفة  قناة  في  يشتغل  والذي 
عندما  الساخر،  للتعليق  فرصة  )..(، وجدها 
أن  ألسئلته  يريدون  كانوا  إذا  عما  تساءل 
تطرح في شكل »سؤال أني« في البرملان، أم 

أنها ستطرح على شكل »إحاطة علما«.

صبحي وقضية »السفارة في العمارة«
الرباط: األسبوع 

لم يصدر أي بالغ رسمي عن وزارة اخلارجية، ليوضح حقيقة األزمة الصامتة بني الرباط 
يكون  أن  رجحت  إعالمية  ولكن مصادر  املغرب،  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  وسفير 
املسؤولون املغاربة، قد صدموا السفير الفلسطيني  بقولهم ».. أنت شخص غير مرغوب فيك«، 
على خلفية التصريحات التي نسبت إليه والتي انتقص فيها من دور جلنة القدس على غرار ما 

فعله القيادي اإلخواني املصري العريان.
وبينما لم يفهم كثير من املغاربة السبب الذي ميكن أن يدفع سفيرا يعيش معززا مكرما في 
املغرب ليسيء إلى مجهودات بيت مال القدس، الذي يخضع لتوجيهات ملكية، قالت املصادر 
نفسها أن محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بعث شخصية من املستوى 
الرفيع لكي تطوي صفحة اخلالف مع السفير الفلسطيني، ومت التوصل إلى اتفاق أولي يقضي 
ببقاء السفير في سفارته إلى غاية شهر يوليوز، حيث سيتم تكرميه وتوديعه مبناسبة انتهاء 

مهامه )..(.
مصادر مقربة من هذا السفير نقلت عنه قوله  إنه »ال يزال يباشر مهامه بشكل عادي في 
منصبه حتى نهاية واليته«، وأنه يواصل نشاطه املعتاد في مكتبه وهو عبارة عن شقة في 

إحدى العمارات.

احملامي رشيدي يدافع عن حرية الصحافة متهما 
احلكومة شن حمالت مسعورة ضدها

البيضاء. األسبوع
البيضاء، عن حرية الصحافة خالل مرافعته  الدار  دافع األستاذ إبراهيم رشيدي، من هيأة 
هذه  »إن  رشيدي:  وقال  قضائية،  دعوى  عمارة  الوزير  ضدها  رفع  التي  »اآلن«  مجلة  لصالح 
املقروءة  التي تشنها احلكومة على وسائل اإلعالم  الشكاية تدخل في إطار احلملة املسعورة 
واملرئية، كما هو الشأن بالنسبة لقناة 2M وصحافييها«، وأضاف أن »الفصل 25 من الدستور 
يكرس حرية الفكر والرأي والتعبير، وإن هذه الشكاية التي تقدم بها وزير في احلكومة احلالية، 

تهدف أساسا إلى تطويع الصحافيني، وتقييد حرية الصحافة، وترهيبها«.

في  السادس  محمد  أسلوب  والذي يعرف  أيضا،  هم  باريس  في 
قام  قد  املغرب  ملك  يكون  أن  يستبعد  ال  األحداث،  مع  التعامل 
مفروض  الشبه  املسار  بينما  اجلزائري.  للرئيس  مجاملة  بزيارة 
للقضية الصحراوية غير قواعد اللعبة وأصبح يحتم البحث عن 

حل ثالث )..(.
وتؤكد مصادر أخرى أن زيارة ملكية كانت منتظرة إلقليم وجدة، 
بعد زيارة ورزازات، التي غادرها امللك رأسا إلى ما قالت مصادر 

غير رسمية، أنه توجه إلى باريس في زيارة خاصة.
إذا  ما  ليتساءلوا  ذلك  من  أبعد  إلى  ذهبوا  املتعمقني  بعض 
السيناريو  من  االستقالليني مجرد جزء  الوزراء  قرار سحب  كان 
املخطط، رغم أن فترة بقاء الوزراء االستقالليني في مهامهم، في 
بدراسة  يتعلق  األمر  يكون  ورمبا  طالت  سيجري)...(  ما  انتظار 
الذين  الفرنسيون  الدستوريون  اخلبراء  فيها  يستشار  وبحث 

ساهموا في حترير عدة دساتير مغربية.

نور الدين الزياني.

»العرب األحرار« موقع بنشمسي. 





أرميل، أوريد، عصيد وحرب مساجد األمازيغ
اإلس����ام األم��ازي��غ��ي )ال���ص���ورة( ي��دخ��ل ع��ل��ى خط 
إغاقه  يصعب  ب��اب  عبر  الهوياتي  الهوس  م��ؤام��رة 

بقراءة اللطيف.
املؤسساتي  املشهد  في  وازنة  أطراف  رسائل  لنقرأ 

األمن  على  امل��ؤام��رة  خطورة  لفهم  املغربي، 
الروحي والوحدة الوطنية املغربية.

اخ��ت��رن��ا رس��ال��ة ق��ص��ي��رة، م��ن��ش��ورة على 
الفايسبوك، لعمر اللوزي، الناشط األمازيغي 

املثير للجدل، مناسبة لدق ناقوس اخلطر.
اعتمدت  ق����رى  ع����دة  ف���ي  م��س��ج��دا   137«
»أمازيغ  شعارها:  األمازيغي.  العلم  بالفعل 
مبهر  تقدم  بعدها«.  الئكيون  مسلمون  أوال، 
تنظيف  هو  الرئيسي  هدفنا  امل��ع��رك��ة...  في 
املساجد املغربية من حثالة القومية العربية 
العنصرية...اإلسام  الوهابية  اإلساموية 
األمازيغي موجود منذ 14 قرنا... وهي قراءة 
تقدمية علمانية وإنسانية للقرآن... والنضال 

مستمر!.« انتهى كام عمر اللوزي.
األمن  م��ؤس��س��ة  اخل���ط  ع��ل��ى  سبقته  وق���د 

الوطني.
بوشعيب  ال���دك���ت���ور  م��ؤس��س��ة  »ف��ع��ل��ت��ه��ا 

بدعة  بنشر  السماح  وق��ررت  الوطني،  لألمن  أرميل 
حسنة. اليوتوب الذي نقل إلينا حادث الشرطي الذي 
يكتسي  رئيسه،  أنظار  حتت  ال��ق��رآن  من  آي��ات  يرتل 
أهمية بالغة، فلقد أظهر وجها آخر للشرطة من شانه 

خلط أوراق املشهد السياسي املغربي املتأزم والغارق 
ف��ي ال��ه��وس ال��ه��وي��ات��ي. ي��وح��ي ب��واف��د ج��دي��د يحمل 

الساح والزرواطة املهنية حتت ظال القرآن.
املراقبني  حسب  يعتبر،  اخلط  على  الشرطة  دخول 

قواعد  لتجاوز  محاولة   ب��امل��غ��رب،  الديني  للمشهد 
مقال  من  )فقرة  اآلن  إلى  عليها ضمنيا  املتفق  اللعبة 

سابق بجريدتنا(.
يبقى  تسلم«،  »أسلم  رسالة  حول  عصيد  قصة  بعد 

الناطق الرسمي للقصر  موقف الدكتور حسن أوريد، 
بوصلة  غياب  مرحلة  في  العقل،  عني  سابقا،  امللكي 
امل��ؤس��س��ات احل��اك��م��ة، ف���ي م���وض���وع ت��أط��ي��ر األمن 

الروحي.
الوحيد،  الدولة  رجل  هو  أوري��د،  والسيد 
إن��زع��اج��ه مم��ا يسمى حسب  ع��ن  ال��ذي عبر 
سياقه  وكشف  الهوياتي«  »بالهوس  تعبيره 

وخلفياته.
الرصاص،  سنوات  في  شاهدا  كنت   وقد 
على تركيز الراحل عبد الكرمي اخلطيب، على 
محظورا،  يكون  منها  االقتراب  يكاد  قضايا، 
احلركات  مكونات  كل  مع  ح��وار  إقامة  مثل 
ومثل  واملتطرفة،  منها  املعتدلة  اإلسامية، 
ن��ش��أة م��ا ي��ع��رف إع��ام��ي��ا ب��ظ��اه��رة األفغان 
العرب، مبشاركة كبار قادة اإلخوان املسلمني. 
وجنح في مبادرة إدماج جماعة بنكيران في 
مع  يكتمل  لم  حوار  بعد  املؤسساتي،  العمل 
القرار  إط��ار  ف��ي  واإلح��س��ان،  ال��ع��دل  جماعة 
وبقية  اإلس��ام��ي��ني.  الح��ت��واء  االستراتيجي 

القصة تعرفونها.
أن  املؤلم،  الواقع  ه��ذا  تذكير  من  احلكمة 
وقد  حياته،  قيد  التطور  بهذا  تنبأ  اخلطيب،  الراحل 
واالستقرار،  األمن  موضوع  في  رسالته،  وارث  يكون 
وهو مكر التاريخ، ليس بنكيران، بل حسن أوريد، بعد 

خروجه املنتظر قريبا.. عن الصمت.

أوروا  في  امللكيات  خطى  على  املغرب 
األسبوع الرباط: 

ليس  امل��ل��ك«،  أق���ارب  م��ع  حتقق  القضائية  »ال��ش��رط��ة 
أو  اإلسبانية  الصحافة  في  منشور  خلبر  عنوانا  هذا 
التي  للواقعة  ملخص  ه��و  ب��ل  البلجيكية،  الصحافة 
الشرطة  يشاهدون  وهم  اخنيفرة،  سكان  بعض  عاشها 
القضائية وهي »جتر« خالة امللك حفصة أمحزون ملخفر 
في  يحصل  كما  متاما  استنطاقها،  أج��ل  م��ن  الشرطة 

األوروبية. البلدان 
فانهارت  املوقف،  حتمل  على  تقو  لم  حفصة  وحدها 
مغشيا عليها، وهي تستمع ألولى أسئلة احملققني، التي 
منذ  الراكد  ملفها  لتحريك  الرباط  من  األوام��ر  وصلت 
هذه  في  دور  الرميد  ملصطفى  أن  ويرجح  طويلة،  مدة 
املغربية  اجلمعية  من  بشكاية  توصل  أن  بعد  القضية، 
إن  ب��ل  أي��ام،  الواقعة ب10  ه��ذه  قبل  اإلن��س��ان  حلقوق 
بعض املصادر الصحفية قالت أنه هو من أعطى األوامر 

بالشروع في التحقيق مع خالة امللك.
وكانت قضية حفصة قد دخلت منعطفا جديدا بعدما 
من  أبنائها  أح��د  لتعتقل  القضائية،  الشرطة  حتركت 
محامي  أن  علما  مميتة،  سير  حادثة  خلفية  على  جديد 

بعض  رفقة  مفتوح  اعتصام  في  دخ��ل  أم��ح��زون  عائلة 
)اجلهة  مكناس  في  األمن  والية  مقر  أمام  العائلة  أفراد 
عن  بالكشف  املطالبة  أجل  من  التحقيق(،  على  املشرفة 
األبواب  كل  أغلقت  بعدما  ملوكلته،  القانونية  الوضعية 

في وجهه حسب ما صرح به للصحافيني.
وحتضى قضية حفصة أمحزون مبتابعة كبيرة من لدن 
املواطنني في اخنيفرة ونواحيها، بعد أن ورد إسمها في 
عدة قضايا وكانت وراء خروج عدة مواطنني للشارع في 
وقت سابق، وتشير التقارير احلقوقية على الئحة أولية 
اعتقال حفصة  مع  بارتباط  للتحقيق  املعروضة  للملفات 
فقدان  يدعي  ال��ذي  م(  )ب.  امل��واط��ن  ملف  مثل  أم��ح��زون، 
قطيعه من األغنام، وملف احملامية الصابيري فاطمة  من 
هيئة مكناس والتي تتهم املعنية باألمر باالعتداء عليها 

بالضرب واجلرح، باإلضافة إلى ملفات أخرى.
فإن  القضائية،  ال��دع��اوى  مسار  ع��ن  النظر  وبغض 
قضائية،  سابقة  يشكل  أمحزون  حفصة  باعتقال  األمر 
اجلديد  الدستور  ملقتضيات  السليم  للتنزيل  وجتسيدا 
دول  جت��ارب  مع  ومتاهيا  املغاربة،  عليه  ص��وت  ال��ذي 

أخرى رائدة في الدميقراطية.

4
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كواليس األسبوع

بقلم: رداد العقبانيالقرار السياسي

الملك خالة  مع  للتحقيق  األوامر  أعطى  الرميد 
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ألول مرة، يكشف الناشط األمازيغي 
جالية  تواجد  عن  اللوزي  عمر 
أمازيغية في تل أبيب والقدس بعد أن 
دخل اللوزي عالم التجارة، وأطلق في 
جديدة  زيتا  اإلسرائيلية،  األسواق 
أوكوستينوس«  »سانت  سماها  للطبخ 
املستخرجة  الزيت  هذه  إن  وقال 
للجالية  مخصصة  هي  الزيتون،  من 

األمازيغية في إسرائيل.
يادلني«،  »عاموس  اجلنرال  وكان 
لالستخبارات  السابق  الرئيس 
أن  كشف  قد  اإلسرائيلية  العسكرية 
املغرب مخترق من طرف »املوساد« وأن 
كثيرا  تقدمت  اإلسرائيلية  املخابرات 
التجسس  شبكات  نشر  في  األمام  إلى 
املغرب  من  كل  في  املعلومات  وجمع 

وتونس وليبيا.

جنسية  يطلب  مغري  ساقة.. 
يو  ر ليسا لبو ا الرباط: األسبوع 

الول مرة يتجرأ مواطن مغربي على التخلي عن روح الوطنية، لكي 
يطلب بكل أريحية من سفير البوليساريو باجلزائر تزويده مبعلومات 
عن كيفية طلب احلصول على جنسية ما يسمى ب»اجلمهورية العربية 
الصحراوية الدميقراطية«، حسب ما أكده موقع »لكم« اإلخباري، الذي 
نقل عن حسن السغروشني قوله،»لي الشرف أن أحصل على جنسية 

بلد شقيق أكن له كل اإلحترام والتقدير«.
»البوليساريو«، ووفقا لنص  الرجل هو  البلد الشقيق في نظر هذا 
الرسالة التي قال موقع لكم أنه توصل بها املوقع املذكور بنسخة منها، 
باسقاطها  املغربية  الدولة  املغربية، وطالب  كان يحمل اجلنسية  فهو 
كان  التى  واملعانات  للحصار  نظرا  الرسمية،  وثائقه  عن  وتخلى  

يقاسيها حسب قوله.
 وكان السغروشني قد اعتقل في أحداث 1984، ورفع دعوى قضائية  
ضد الدولة املغربية لدى احملكمة اإلدراية  بوجدة غير أن احملكمة قضت 
وتقدم  اإلدارية،  وثائقه  من  حرمانه  في  اإلستمرار   مع  طلبه،  برفض 
تلك  ف�»اقبرت«  الراحل  الداخلية  وزير  البصري  إدريس  ضد  بشكاية 
الشكاية قبل أن يتقدم بشكاية ثانية ضد الوزير األول فجرى حفظها. 

حسب املصدر نفسه.

الودغيري،  إسماعيل  املغربي،  الدبلوماسي  الله  رحمة  إلي  انتقل 
الذي اشتغل طويا مستشارا في سفارات املغرب في األردن وسوريا 

ومؤخرا في لندن.
حرم  وشقيق  الودغيري،  البشير  السابق  العامل  أخ  هو  والفقيد 
الله الفقيد  املندوب السامي للتخطيط األستاذ أحمد احلليمي، تغمد 

برحمته. واسكنه فسيح جناته.               وإنا لله وإنا إليه راجعون.

األمازيغية في إسرائيل الجالية 
مغارة  تستقطب  الفرنسية  املعاهد 

إسرائيل مع  للتطبيع 
الرباط: األسبوع 

 ،HEC( املغرب  في  تشتغل  التي  الفرنسية  العليا  املدارس  اعتادت 
»نسج  شعار  حتت  إسرائيل  إلى  رحات  تنظيم   )ESCP  ،ESSEC

يأتي  اإلطار  هذا  وفي  املتوسط«،  األبيض  البحر  مدار  حول  العاقات 
الباريسية  عشر  السادس  املقاطعة  عمدة  من  بدعم  جديدة  رحلة  تنظيم 

رحلة إلى إسرائيل حتت ذريعة التعرف على الثقافة اإلسرائيلية.
الرحلة  هذه  في  املشاركة  على  املغاربة  إقبال  هو  املرة  هذه  واجلديد 
 20 يناهز  ما  مشاركة  ستعرف  حيث  اجلميع،  يتجاهلها  كان  التي 
هضبة  زيارة  يتضمن  سلفا  محدد  برنامج  في  سيشاركون  كلهم  طالبا، 
ثيودور هرتزل  النجف، وزيارة منزل  اجلوالن احملتلة، وزيارة صحراء 
موضوع  حول  محاضرة  إلى  واحلضور  الصهيونية،  احلركة  مؤسس 

الصهيونية.

الودغيري المغربي  الدبلوماسي  وفاة 



اليوسفي يدعم إدريس االشكر 

ما خفي كان اعظم
إل���ى األس��ال��ي��ب احلزبية  جل��أ ش��ب��اط 
البرملان،  ف��ي  ن��واب��ه  أق��دم  ح��ن  القدمية، 
في  مهامه  من  مهنن  ع��ال  توقيف  على 
ال��ن��واب، ألن��ه يتعاطف مع  مكتب مجلس 
اجت���اه ال ه����وادة، ال���ذي ي��ع��ارض شرعية 

شباط.

وغنية،  صغيرة  إسامية  دولة  سفارة 
ماين  بسبعة  فيا  ال��رب��اط  ف��ي  تكتري 
سنتيم، ويصر املسؤولون فيها على تسلم 
ق��س��ط م��ن ه���ذه ال��ق��ي��م��ة، ن��ق��دا.. وب���دون 
ال��ب��ي��ت رف���ض���وا، فغادرت  وص���ل. أص��ح��اب 

السفارة البيت وألغت العقد.

السابق  ال��ف��رن��س��ي  ال��رئ��ي��س  اب���ت���دع 
مرة  ل��ل��ع��ودة  ج��دي��دة  فلسفة  س���رك���وزي، 
أخرى إلى رئاسة فرنسا، وقال: إني منكب 
اآلن على تعلم لغتن، األولى اإلجنليزية، 

والثانية لغة الصمت.

أحرج السفير السويسري في الرباط، 
ملاذا  سأله  عندما  اخللفي،  االتصال  وزير 
ال ي��ع��ق��د امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس ن���دوات 
ال���س���ؤال م���ب���رر، فإن  ص��ح��ف��ي��ة، ورغ����م أن 
التدخل في  الدبلوماسية متنع  األع��راف 

الشؤون الداخلية.

ما  عصيد،  األم��ازي��غ��ي  ال��ن��اش��ط  نفى 
من  املساجد،  خطباء  بعض  عنه  يقوله 
م��رة أخرى  زار إس��رائ��ي��ل.  أن  ل��ه  أن��ه سبق 
ي��ظ��ه��ر أن ع��ص��ي��د، أص���ب���ح م��ت��وج��س��ا من 
التي  املواقف  اتخاذ  في  التطرف  خطورة 

تثير سخط املغاربة.

العدالة  وج��ه  إن  ك��ذب��وا..  أو  ص��دق��وا 
ف��ي امل��غ��رب ب��دأ يتحسن ف��ي اجت���اه إنقاذ 
البيضاء،  الدار  في  القضاة  أحد  املجتمع، 
كيوم،  اس��م��ه  فرنسيا  معتقا  ل��ه  ق��دم��وا 
م��ث��ق��ا ب���اجل���رائ���م األخ���اق���ي���ة، وإف���س���اد 
املجتمع املغربي فحكم عليه بإثني عشرة 
عاما من السجن، معناها أنه عندما يريد 
الاشرعي  ال��ف��س��اد  مم��ارس��ة  ش��خ��ص  أي 

فإنه سيفكر طويا.

ح��ت��م��ي��ة االح������ت������رام امل�����ف�����روض من 
ط����رف م���دي���ر دي������وان امل���دي���ر ال���ع���ام يتم 
ال��س��ط��و ع��ل��ى ممتلكات  ح��ت��ى ف���ي ح��ال��ة 
املطارات  مدير  بنعلو  قضية  في  ال��دول��ة، 
امل��ع��ت��ق��ل، ع��ن��دم��ا أخ�����ذوا ق��ط��ع��ا أرضية 
كانت مخصصة للشؤون االجتماعية في 
 708 مساحتها  قطعة  بنعلو  أخذ  إيفران 
الله  ب��رق  دي��وان��ه  مدير  أخ��ذ  بينما  متر، 

قطعة مساحتها 692 متر.

الوزير  ق���رارات  خلفته  كبير  ج��دل 
ال��������داودي ال���ق���اض���ي ب��ت��وق��ي��ف ع���م���داء 
البيضاء،  ال���دار  ف��ي  ال��ن��اص��ري  الكليات، 
القنيطرة،  في  الدنكول  الرحمان  وعبد 
ألن����ه����م م���ع���ي���ن���ون ب���ظ���ه���ي���ر ول����ي����س من 
املتتبعن  بعض  أن  علما  ال����وزارة،  ط��رف 
يتساءلون عما إذا كان الداودي يخطط 
من  العالي  التعليم  خريطة  في  للتحكم 
خ���ال ت��ع��ي��ن ع���م���داء م��ح��س��وب��ن على 

املستقبل. في  وحركته  حزبه 

خبير  لسان  على  ورد  تصريح  أخطر 
اق��ت��ص��ادي ج��زائ��ري ه��و ذل��ك ال��ذي قال 
فيه فارس مندور، إن املستثمرين الذين 
باجلزائر،  الرشوة  قضايا  في  يتورطون 
يجدون ماذا آمنا في باد أمير املؤمنن 

.)..( عندما يهربون 

موحى الصحراوي  الزعيم 
 يبرر  قبول احلسن الثاني لالستفتاء

شن رئيس اجليش الصحراوي موريهون، 
الثنائي  على  شنيعة  حملة  موحى،  إدوار 
األممي، جيمس بيكر، وبطرس غالي، واتهمها 
في تصريح بخط يده، بأنهما خضعا للوبي 
املبعوث  حق  في  وكتب  بل  للمغرب  مناوئ 

املتحدة األممي األمني السابق  لألمم 
غالي،  بطرس 

ضعف  بأنه 
ضغوط  أمام 
مادية، وطالب 
موحى، جميع 

احملكمة  أمام  قضية  برفع  الصحراويني، 
بيكر،  وجيمس  غالي،  بطرس  ضد  الدولية 
بتهمة حرمان الشعب الصحراوي من حقه في 

الرجوع إلى أراضيه األصلية.
الثاني،  احلسن  امللك  أن  موحى  وكتب 
القمة،  مؤمتر  أثناء  نيروبي  في  قبل  حينما 
إجراء استفتاء في الصحراء، ألنه حصل على 
الصحراويني  لكل  بالسماح  أممية  ضمانات 
بالتصويت في هذا االستفتاء، وأن العدد الذي 

قبلته األمم املتحدة هو 180 ألف صحراوي.
الذي أسس  املناضل الصحراوي،  ويعطي 
مصدر  الزرق،  الرجال  حركة  الستينات  في 
تواجد صحراويني اآلن في تندوف، ألن أغلب 
قبل  تندوف  في  كانوا  املغرب  صحراويني 

االستقالل.
وسأل موحى، رئيس البوليساريو عبد 
العزيز إذا ما كان يريد إقامة دولة عدد 
وهو  صحراوي،  ألف   114 مواطنيها 
مدينة  في  األمن  رجال  عده  الذي  الرقم 

شنغاي الصينية.
ونوه باملبعوث األممي ديكويالر الذي 
ويعترف  الصحراوي  املشكل  يتفهم  كان 

بحق كل الصحراويني 180 ألف، في االستفتاء.
استقروا   األمريكيني  أن  موحى  وكشف 
مؤخرا في قواعد باجلزائر لتسيير استغالل 
آبار البترول، في شبه معسكرات مغلقة وممنوع 
الدخول إليها، تستغلها شركات يشرف عليها 
ديك شيني الذي حصل على امتياز استغالل 
كوسيلة  اجلزائري،  البترول  من  أطراف 
جزائرية ملجازاته على تبنيه ملواقف الثنائي 
خريطة  غيرا  اللذين  غالي،  وبطرس  بيكر 
الساكنة الصحراوية في املنطقة، وألغيا الرقم 

180 ألف الذي اقترحه ديكويالر.

وطالب إدوار موحى، بالرجوع إلى مشروع 
عسكري  جناح  بتأسيس  الثاني  احلسن 
صحراوي، وضع أسسه في اجتماع عقده في 
أكادير سنة 1974، بحضور اجلنرال الدليمي 
وضعا  اللذين  املدغري،  اللطيف  عبد  ونائبه 
التحرير  جيش  ضباط  من  ملجموعة  الئحة 
املناضلني من الصحراء وقال أن على املغرب 
العام  األمني  مشروع  إلى  يرجع  أن  اليوم، 
األممي ديكويالر، والذي مت إفساده بالتدخالت 
اجلزائرية، عبر تدخالت بطرس غالي وجيمس 

بيكر.
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كواليس األسبوع

تحت

 األضواء

أبريل   20 يوم  الله  عفو  إلى  إنتقلت 
أرملة  الغماد،  ربيعة  السيدة  املاضي 
املرحوم األستاذ بنسالم حللو. والفقيدة 
حللو،  نعمان  الكبير  الفنان  والدة  هي 
وإخوته: فؤاد، ومنصف، ووئام، وآسية، 

ووداد، وإلياس ووفاق.
وخلفت وفاتها حزنا عميقا في نفوس 
جميع أفراد عائلتها وأصهارها.                  

     إنا لله وإنا إليه راجعون 
  

 والدة الفنان لحلو
في ذمة اهلل

الرباط: األسبوع
جنح إدريس لشكر بخالف عادة االحتاديني 
املعروفني بتسريب األخبار )..( في التكتم على 
موضوع التحضير لالندماج مع حزبني خرجا 
كالهما من رحم اإلحتاد االشتراكي، ويتعلق األمر 
باحلزب العمالي لبنعتيق واحلزب االشتراكي 
لبوزبع، وإذا كانت ندوة يوم األربعاء قد بشرت 
مبيالد احلزب االشتراكي الكبير، فإن املعطيات 
االحتاديني  حترك  أن  تؤكد  الواقع  أرض  على 
بهذا الشكل غير بعيد عن األزمة التي تعيشها 
حكومة بن كيران بعد أن أعلن حزب االستقالل 
عن انسحابه من احلكومة مع وقف التنفيذ )..(.

جتميع  محاولة  عن  الغائبني  أكبر  ويبقى 
واالشتراكية  التقدم  حزب  هو  اليسار  صفوف 
املوجود في احلكومة، وتقول مصادر األسبوع أن 
نبيل بنعبد الله »ال دور له في التحالف اجلديد«، 
الذي يضم حزبني سبقا أن إنضما إلى حتالف 
»جي 8« الذي فشل في الوصول إلى احلكومة، 

ورمبا يتم تعويض »فشل« جي 8، بنجاح كبير 
في التحالف اجلديد، الذي أطلق عليه البعض 

حتالف »جي 3« منذ اليوم األول مليالده.
حزب  تصريحات  االعتبار  بعني  أخدنا  وإذا 
مزوار الذي عبر عن رغبته في ترميم احلكومة 
احلالية، وفضل البقاء إلى جانب حزب األصالة، 
فإن التحالف اجلديد يعتبر مؤهال أكثر من غيره 
لسد الثغرة احلكومية التي تسبب فيها شباط، 
العامني  األمناء  أن  رغم   ،)..( امللك  غياب  في 
األمر  أن  يؤكدون  فتؤوا  ما  الثالثة  لألحزاب 
يتعلق »مبسار يجب أن يتوج باندماج«، انطلق 
منذ سنة 2009 مببادرة من األمني العام الشاب 
عبد الكرمي بنعتيق، عندما استدعى إلى بوزنيقة 
كال من إدريس لشكر وحميد اجلماهري بصفتهما 

مبعوثني للكاتب األول عبد الواحد الراضي.
لهذا  املستقبلي  األفق  على  دليل  أكبر  ولعل 
التحالف هو ما تضمنته إحدى األرضيات التي 
نوقشت قبل إعالن التحالف، في اجتماعات سرية 

لم يتسرب منها أي شيء وجمعت بني األحزاب 
ال  »الواقع  باحلرف:  فيها  ورد  والتي  الثالثة 
يتغير بالنوايا احلسنة، وال يتغير بالشعارات، 
هي  إن  القوية،  والعزائم  باإلرادات  يتغير  وال 
خالفت منطق التاريخ، ولم تتفاعل إيجابيا مع 
قوانينه وضروراته. إن التاريخ يتجاهل فعال كل 
اإلرادات التي تتجاهله، فيحكم عليها إما بالتلف 

أو بالعجز الدائم«.
الذكر،  السالفة  األحزاب  حتركات  أن  يذكر 
ميكن أن تكون مدخال لتحالف نقابي كبير قد 
ميهد بدوره لعودة الزعيم النقابي نوبير األموي 
إلى البيت االحتادي، خاصة وأن احلبيب املالكي 
عضو املكتب السياسي لإلحتاد سبق أن مهد 
لألمر قبل مؤمتر اإلحتاد، علما أن أحد القياديني 
في احلزب االشتراكي والذي شارك في االنسحاب 
الشهير، إلى جانب األموي، قبل أن يفترقا من 
جديد، لم يجد حرجا وهو يقول للصحافة »ندمنا 

على خروجنا من اإلحتاد االشتراكي«.  

هل يحضر حتالف »جي 3« إلنقاذ حكومة ن كيران

هكذا سيبيعون منزل مواطن معاق دون شفقة
الرباط: األسبوع 

أن  البراريك،  لقاطني  ميكن  كيف 
التي  احلكومية،  البرامج  في  يثقوا 
االجتماعي  السكن  شعار:  ترفع 
أقصى  أن  يعرفون  عندما  للجميع، 
في  توريطهم  هو  الدولة  به  تقوم  ما 
أقساط شهرية مع األبناك، التي تبيع 
الشقق فوق رؤوس أصحابها عندما 

يعجزون عن التسديد.
حالة  هي  التنكيل،  لهذا  منوذج 
املواطن حميد الودي بن أحمد، املعاق 
منحوا  والذي  القاطن مبدينة متارة، 
االقتصادي  السكن  إطار  في  شقة  له 
كتعويض عن »براكته« القدمية، وعندما 
أصبح عاجزا عن العمل بشهادة طبية 
املائة،  في   70 في  العجز  نسبة  تقدر 

والسياحي  العقاري  البنك  تدخل 
الشقة  ليبيع  قضائي  حكم  على  بناء 
مليون سنتيم  وأصحابها فيها ب17 
تطبق  أن  وينتظر  عروض،  طلب  في 
هذه املسطرة خالل يوم االثنني املقبل، 
إذا لم تتدخل األيادي البيضاء لتحول 

دون طرد هذه األسرة إلى الشارع.
 

الرباط: األسبوع
جمال  الرباط  هيئة  في  احملامي  وضع 
املنظري الذي كان ينتمى في وقت سابق إلى 
حزب »البام« نفسه في ورطة، عندما نشر في 
من  »تهكم«  باسمه،  فيديو  »يوتوب«  موقع 
هي  واملفاجأة  األسبوع..  جريدة  على  خالله 
اجلريدة  أبواب  طرقوا  املواطنني  عشرات  أن 
يقولون  وكلهم  الشريط،  هذا  إلى  للتنبيه 
بالنسبة  احلال  هو  كما  »ضحايا«،  بأنهم 
الذين  سال،  في  اإلنبعاث  حي  سكان  لبعض 

يقولون بأن احملامي املذكور تورط في الدفاع 
على  كامل  حي  بشراء  قامت  التي  والدته  عن 
اإلبتدائية  )احملكمة  خالء  أرض  أنه  أساس 
حكمت لصاحلهم(، واملواطنة »إلزابيت« أرملة 
دخلت  بأنها  تقول  والتي  كورماط  العسكري 
موضوع  حول  احملامي  نفس  مع  نزاع  في 
نبهوا  أخرين  مواطنني  أن  علما  »األتعاب«، 
»الفيس  على  الصفحات  بعض  وجود  إلى 
بوك« املتخصصة في كشف بعض أسرار هذا 

احملامي بهيئة الرباط.

مواطنون يطرقون أواب األسبوع سبب »املنظري«

إدوار موحى



 الرباط: خالد الركيبي
قالت  السالكة سوهايل األمينة العامة التحاد الجمعيات 
مازالت  الحرة  الصحراوية  المرأة  أن  الصحراوية، 
مهمشة ومقصية، وما جرى في أحداث العيون االخيرة 
الفاقة  »نتاج  ازيك« هو  »اكديم  وما حصل في مخيم 
والفقر، وهذين مؤشرين يدفع االنسان أن يتحالف مع 
الشيطان في سبيل سداد وتحقيق قوت عيشه«. محملة 
المسؤولية للسلطات التي ال تلتزم »في بعض األحيان 
ببرامجها ومخططاتها« التنموية المخصصة للساكنة 
وللنساء، قائلة »ال يمكن ألي كان استغالل قدراتها لكن 

إذا كانت بعض الحاالت فهذا راجع ألمر آخر«.

للمرأة  التجديد  جمعية  رئيسة  السالكة  وأضافت 
الصحراوية المغربية، بكون حقوق  المرأة الصحراوية 
وب��أن صحراء  األخ��ي��رة،  السنوات  ف��ي  رق��ي  شهدت 
السبعينيات ليست أبدا بصحراء األلفية الثالثة، مؤكدة 
على  الحضور للمرأة الصحراوية في البرلمان والشأن 
المحلي بالصحراء، وفي المحافل الدولية، مشيرة إلى 
أن  المرأة الصحراوية مقيدة بسبب العادات والتقاليد 
متحفظ   مجتمع  هو  ال��ص��ح��راوي،   المجتمع  داخ��ل 
بتحمل  المرأة  إقناع  فيه   يصعب  األول��ى،  بالدرجة 
المسؤولية أمام الرجل، ألن حضور الرجل يبطل عمل 

المرأة.
وأكدت على أن العمل الجمعوي الموازي له دور مهم 
اليوم،  في التأثير العام سواء في الرأي الوطني أو 
الحل  هي  الموازية  الدبلوماسية  وتعتبر  ال��دول��ي،  
في  وال��ت��راف��ع  المغربية،  الصحراء  لقضية  األن��ج��ع 
الهيئات الدولية لم يعد اليوم فيه مكان للديبلوماسية 
الفاعلين  أم���ام  المجال  فتح  إل��ى  داع��ي��ة  الرسمية، 
الجمعويين من طرف الدولة، عبر التكوين المستمر 
إلدراك القضية الوطنية أكثر، وتحمل المسؤولية في 
الدفاع عن مصلحة الوطن، وإعادة الثقة بين الجمعويين 
الصحراويين والدولة ككل و االنتهاء من أزمة الثقة 

المطروحة.
وتابعت أن المؤتمر الدولي الحقوقي الذي سينظم 
في نهاية الشهر بفاس، بهدف وضع قطار الدبلوماسية 
الموازية على السكة الصحيحة، وعرض التقدم الذي 
تحقق خالل 37 سنة الماضية، ودعم الوحدة الترابية 
بنفس الخط ونفس التوجهات وبتوحيد الرؤى. مبرزة 
شخصيات  عدة  حضور  سيعرف  المؤتمر  هذا  كون 
ما  ومشاركة  دولية،  وكذا شخصيات  ب��ارزة،  وطنية 
يقارب 300 جمعية صحراوية من األقاليم الجنوبية. 
وتدارس  والتجارب  الخبرات  تبادل  خالله   سيتم 
إمكانيات الشراكة، وإعادة الثقة بين المجتمع المدني 
والمؤسسات الحكومية واألمنية، بهدف خلق خط سير 

واضح ال يعرق عمل أي من الطرفين.

بوجدور : سناء صداق
تعيش مدينة بوجدور على 
متتالية،  احتجاجات  وق��ع 
مطالبة برحيل عامل االقليم، 
المتالعبين  وم���ح���اس���ب���ة 
الوطني،  االنعاش  ببطائق 
للفساد  حد  بوضع  مطالبة 
االداري المدوي في البطائق، 
الشيء الذي خلف لدى عامة 
من  المقصيين،  المواطنين 
بعضهم  أن  رغم  االستفادة 
كان يستفيد من البطائق من 
تدخل  يستدعي  م��ا  ق��ب��ل،  
قصد  والداخلية  للحكومة 
التي  ال���ت���الع���ب���ات  اي���ق���اف 
تحصل في البطائق، والتي 
ومنطق  القرابة  عبر  ت��وزع 

والمحسوبية. القبلية 
المدينة  قدوم عامل  فمنذ 
كانت الساكنة تنتظر، إعادة 
البطائق  توزيع  في  النظر 
وتدخله  الوطني،  لالنعاش 
المفسدين  ل���م���ح���اس���ب���ة 

من  بمجموعة  توصله  رغم  ساكنا،  يحرك  لم  لكنه  والمتالعبين، 
شكايات المواطنين، الذين انتزعت منهم بطائقهم دون حق، ولم 
يعرف مصيرها، و بالرغم من تخصيص 350 بطاقة جديدة عقب 
أحداث  مخيم أكديم ازيك، استمر اقصاء المحتاجين، و لم يتم 
توزيع سوى 150 منها، مما يطرح تساؤالت لدى الناس حول مصير 

بقية البطائق.
وقد  تفشت عمليات السمسرة والمتاجرة في البطائق داخل المدينة، 
وأصبحت البطاقة الواحدة تباع بمبلغ يصل إلى 60 ألف درهم، بالنسبة 
للراغبين في االستفادة، من القيمة المالية للبطاقة والتي ال تتعدى 
سوى 1900 درهما، بينما استفاد آخرون عن طريق القرابة والعالقات 

وأعوان  المنتخبين  ببعض 
دون  القبيلة،  أوعبر  السلطة، 

معايير محددة.
البطائق  ع�����دد  وي����ف����وق 
من  أزي��د  ببوجدور  الموزعة 
خمسة أالف بطاقة، لكن عملية 
التوزيع غير عادلة، تتم عبر 
المتحكمة  القبلية   استمرار 
والتي  الساكنة،  معاناة  في 
تعد سببا في التهميش  في 
فيه  يستفيد  ال����ذي  ال��وق��ت 
القبائل  ش��ي��وخ  م��ن  ال��ع��دي��د 
البطائق،  ه��ذه  من  واألع��ي��ان 
ب��أك��ث��ر م��ن ب��ط��اق��ة ل��ل��ف��رد أو 
للشيخ، مما يكرس المزيد من 
ت��ف��ش��ي  ال��ف��س��اد ف��ي الجهة 
أي  غياب  ظل  وفي  الوصية، 
آلية قانونية تحدد بدقة كيفية 

صرف أجور العمال.
ن���ف���س االط������ار يتم  وف����ي 
اقتطاع مبالغ مالية من العمال 
ال��ع��ام��ل��ي��ن ف����ي االن����ع����اش، 
اقتطاعات غير مفهومة، إذ تتم 
أن  فقط دون توضيح، خاصة  قانونية، شفويا  أي مسطرة  دون 
أجرة العامل ال تتعدى 1900 درهم فقط، إذ يتم سحب مبالغ من 
العمال عندما ال يستوفي الشهر أيامه الكاملة، ) 28 أو30 يوما(،  

مما يطرح تساؤالت حول مصير تلك المبالغ المقتطعة؟.
الذين  باألشباح،  ببوجدور  الوطني  اإلن��ع��اش  قطاع  ويعج  
استثناء  مع   يذكر  عمل  أي  تقديم  دون  البطائق  من  يستفيدون 
بعض الحاالت الخاصة، التي يستحق أصحابها بطائق اإلنعاش، 
كونهم من ذوي االحتياجات الخاصة، أو من كبار السن، أو ارامل.  
فان العديد من المستفيدين من هذه البطائق ال يقومون بأي عمل 

في المصلحة العامة.

البوليساريو تلعب ورقة الثروات الطبيعية 
عد فشل القضية احلقوقية 
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غليان في  وجدور سبب السمسرة  في طائق اإلنعاش

الضابط  بطرد  اجلنوبية،  األقاليم  في  املينورسو  بعثة  قامت 
بعض  بتحريض  يقوم  للفيديو  شريط  ف��ي  ظهر  ال��ذي  امل��ص��ري، 
األقاليم. ومت  والفوضى في  العنف  واثارة  للتظاهر،  االنفصاليني 
املتحدة بناءا على شكاية  العسكري املصري من بعثة االمم  طرد 

تقدمت بها اخلارجية املغربية لألمم املتحدة.

 33 البالغ  الصمد  عبد  امل��ال��ك  عبد  ال��ص��ح��راوي  املعتقل  توفي 
سنة، احملكوم ب� 5 سنوات سجنا نافدة  في ملف يتعلق باإلرهاب، 
بسجن سال احمللي، ومن املرتقب أن يدفن املتوفي مبدينته بوجدو 
املعتقل  وف���اة  بعد  ل��ل��وف��اة  الثانية  احل��ال��ة  وه���ذه  رأس����ه.   مسقط 
بسجن  الطعام  ع��ن  املفتوح  اإلض���راب  بسبب  ب��ورح��ي��م«  »محمد 

احمللي أيت ملول.

السامي  امل��ف��وض  ل��ب��رن��ام��ج  التنفيذية  اللجنة  رئ��ي��س  يحضر 
للملتقى  وولكوت،  بيتر  السفير  الالجئني،  لشؤون  املتحدة   لألمم 
ال��ص��ح��راوي امل��غ��رب��ي ال���ذي سينظم ف��ي ال���دامن���ارك خ���الل الشهر 
القادم، للتعريف بالثقافة والتراث الصحراوي املغربي، وعقد لقاء 
الثارة وضعية  الالجئني احملتجزين في مخيمات تندوف، وقضية 

الالجئ الصحراوي مصطفى سلمى مع املفوضية في موريتانيا.

للعديد من  امللكي  ال���درك  م��ن اجل��ن��وب توقيف  م��ص��ادر  أف���ادت 
رج���ال ال��ق��وات امل��س��اع��دة، بسبب ت��ورط��ه��م ف��ي ق��ض��اي��ا ف��س��اد مع 
قاصرات، وضبط بعضهم في شقق مهيأةلالنحراف، رفقة تلميذات 

يدرس في املؤسسات االعدادية والثانوية.

قوات  م��ن  عناصر  ث��الث��ة  ال��داخ��ل��ة،  مبدينة  السلطات  منعت 
التي  السفن  بعض  و  امليناء  تصوير  من  عسكري،  ب��زي  املينورسو 
حتمل منتوجات سمكية طريدة و اخرى مجمدة وقد جرى اتصال 
املتحدة األملاني  العام لألمم  واملمثل اخلاص لألمني  املسؤولني  بني 

»فولف فايسبورد« لسحب عناصره من امليناء.

شوارع  بتأهيل وصيانة بعض  مكلفة  مقاوالت  أربع  مت توقيف   
االلتزام  غياب  بسبب  البلدي،  املجلس  قبل  من  السمارة،  مدينة 
بينما  باملشروع،  اخلاصة  التحمالت  دفتر  ش��روط  احترام  وع��دم 
مع  تعاقد  ال��ذي  للمجلس  املسؤولية  امل��وق��وف��ة  امل��ق��اوالت  حملت 

مكتب للدراسات في الرباط، والذي لم يقدم دراسة ميدانية.

صحراوية
س 

كوالي
األوضاع  في الصحراء

مكروفون 

الصحراء
السالكة سوهايل األمينة 
العامة التحاد الجمعيات 

الصحراوية

المرأة الصحراوية 
مقيدة بسبب العادات 

والتقاليد داخل 
المجتمع الصحراوي

كلميم : األسبوع 
تعرف منطقة »تغجيجت« بإقليم كلميم، 
تسيبا وغيابا للمرافق االجتماعية التي  
تقدم خدمات في المستوى للساكنة، من 
الشباب  ودار  الصحي  ال��م��رك��ز  أهمها 

وغيرها.
وتبقى هذه المرافق مجرد بنايات دون 
للساكنة، وخاصة   أية خدمات  تقدم   أن 
المركز الصحي الذي يعرف مجموعة من 
في  المهول  النقص  نتيجة  االختالالت،  
للمرضين  وغ��ي��اب  ال��ب��ش��ري،  ال��ع��ن��ص��ر 
مناشدات  رغم  بعيد  زمن  منذ  ولألطباء 

الساكنة،  والمراسالت المتوالية للمسؤول 
عن قطاع الصحة باإلقليم، ومن نتائج هذا 
التهميش واإلقصاء االجتماعيين، وتزايد 
بؤر الفقر والجهل واليأس، واإلحباط، هو 
إلى ركوب قوارب  المنطقة  لجوء شباب 
الموت، واللجوء إلى الهجرة السرية بغية 

الوصول إلى الفردوس االوربي.
وقد طالب فرع الطليعة االشتراكي  في 
الفاعلة  المدنية  الجمعيات  المنطقة، 
النبيلة،   اإلنسانية  بمهامها  باالضطالع 
وذلك بالقطع مع الريع الجمعوي، ومع كل 
التجارب الماضية الفاسدة. داعيا الجهات 

ومجالس  محلية  من سلطات  المسؤولة 
الثقافية الجادة،   منتخبة بدعم األنشطة 
ودعم الرحالت والزيارات االستكشافية،  
مع  القطع  م��ع  المنطقة  ش��ب��اب  ل��ف��ائ��دة 
سياسة اإلقصاء والتهميش المنتهجة في 
هذا المجال مند عقود، وأيضا العمل على 
المركز  ف��ي  الصحية  بالخدمات  ال��رق��ي 
الصحي للساكنة، وتوفير طبيبين دائمين 
إنشاء  على  والعمل  الصحي،  بالمركز 
وتجهيزه  مستقبال،  محلي   مستشفى 
الضرورية  الطبية  التجهيزات  بمختلف 

لخدمة لساكنة المنطقة.

االجتماعية المنظومة  خارج  قروية  جماعة  »تغجيجت« 

حتركات جزائرية أمريكا لدعم االنفصاليني في الصحراء
شكلت البوليساريو مع بعض المنظمات 
الجزائرية المقربة من مراكز القرار، »خلية« 
مكلفة بالعالقات الخارجية سواء على صعيد 
أمريكا وأوروبا، وكلفت البوليساريو »الوزير 
األول«  للجبهة عبد القادر الطالب عمار، 
التنسيق مع هذه الخلية الجزائرية،من أجل  
أمريكا  في  غربية  منظمات  مع  التواصل 
وأوروبا، والعمل على حصد المزيد من الدعم 
»االنتفاضة«  لمشروع  الغربي  الحقوقي 

المزعومة في الجنوب المغربي.
الدعم  تقديم  إلى  »الخلية«  هذه  وتهدف 
الداخل، وتحريضهم على جمع  النفصالي 
العنف والشغب في  إل��ى   الناس واللجوء 
الفوضى،  وإث�����ارة  ال��ج��ن��وب��ي��ة،  االق��ال��ي��م 
والمسيرات االحتجاجية المطالبة ب�»تقرير 
بعض  تعاطف  استقطاب  بهدف  المصير« 
الدول واألمم المتحدة، ولفت أنظار بعض 
األمريكية  خصوصا  الغربية،  المنظمات 

لتحقيق، حلم الوصاية األممية على حقوق 
االنسان في الصحراء. إن التحرك الجزائري 
على الصعيد الدولي، يؤكد سوء نية الجزائر 
للرجوع إلى المفاوضات وفتح باب الحوار 
بين المغرب والبوليساريو، إليجاد حل سلمي 
توافقي للقضية مبني على الحكم الذاتي، 
عوض »االستقالل« الذي تريده الجزائر لبسط 
إلى  وال��وص��ول  المنطقة،  على  سيطرتها 

المحيط االطلسي.



من القلب

لم تعد هناك حاجة للتدليل على أهمية الصحافة اإللكترونية في حياة املواطنني املغاربة، 
وخاصة الفئات الشابة منهم. وتفيد إحصائيات صدرت مؤخرا بخصوص استعمال املغاربة 
اإللكتروني  البريد  التواصل عبر  أجل  أولى من  بدرجة  الوسيلة توظف  أن هذه  لإلنترنت، 
بنسبة 66 %، وفي موقع ثان قريب جدا من األول تستخدم من أجل اإلخبار )اإلعالم( بنسبة 
62 %، ثم بعد ذلك تستعمل ألغراض مهنية )45 %(، وللتواصل مع األقارب )40 %(، والشراء 
والتسوق عبر الشبكة العنكبوتية )7 %(. كما أنه بالنسبة للشبكات االجتماعية التي حتتل 
املرتبة األولى من حيث االستعمال، فإن الدافع األول املعبر عنه للولوج إليها يظل هو الرغبة 

في االطالع على األخبار.
وقد عرفت الصحف اإللكترونية باملغرب ارتفاعا هاما خالل العقد األخير، حيث ناهز عددها 
500 موقع سنة 2012، وهو ما يجعل نفاذ اإلعالم الرقمي قويا جدا، مع اإلشارة إلى تزامن 
ذلك مع نقل عدد من ممارسي الصحافة املكتوبة جتاربهم إلى الشبكة العنكبوتية. كل ذلك عزز 
من حضور الصحافة اإللكترونية في تنشيط احلياة السياسية واملجتمعية باملغرب، مع تنامي 

دورها في جتسيد السلطة الرابعة في الدميقراطية املغربية.
البوابات  إح��دى  اإللكترونية  الصحافة  تعد  األخ��رى،  الرقمي  النشر  أشكال  وإل��ى جانب 
األساسية التي يتأسس عليها مجتمع املعلومات واملعرفة، إال أنها تثير في الوقت نفسه جملة 
من األسئلة، إن لم نقل االنشغاالت واملخاوف، املهنية واألخالقية، والتي تقترن حتما باألدوار 
اجلديدة التي  يجب أن تنهض بها هذه الوسيلة ذات العالقة بالتكنولوجيات احلديثة لإلعالم 

والتواصل، خدمة للذات واملجتمع واحلضارة.
التي  ابتداء من فوضى املصطلح  املغربية عدة حتّديات،  اإللكترونية  الصحافة  وتواجه 
تطبعها، إذ ما يزال اجلدل اليوم قائما حول املفاهيم املؤّسسة للحقل كتلك التي ترتبط مباهية 
الصحافة  و»خدمة  احلقل،  في  املمارس  املهني  الصحفي  وتعريف  اإللكترونية،  الصحافة 
اإللكترونية«، إلخ. يضاف إلى ذلك حتديات البيئة التكنولوجية وتأهيل القطاع والنموذج 

االقتصادي، وحتديات املضمون الرقمي، وكذا حتديات أخالقيات املهنة.
ومن املشاكل التي مت تصنيفها في دراسة ميدانية أجنزت حول واقع الصحافة اإللكترونية 
املغربية  ما يلي )بالترتيب حسب األهمية(: صعوبة احلصول على اخلبر أو املعلومة، ضعف 
املوارد املالية والبشرية في مجال الصحافة اإللكترونية، غياب قانون منظم ملهنة الصحفي 
اإللكتروني وللمقاولة اإلعالمية الرقمية، ضعف التكوين األكادميي وقلة الدورات التكوينية 
والتأهيلية، عدم وجود البطاقة املهنية، اإلكراهات التقنية املادية املعلوماتية، كثرة ساعات 
العمل، الضغط الذي متارسه السلطات على الصحفي أثناء ممارسة عمله، مشاكل تتعلق 
باخلط التحريري واألهداف املرجعية للصحيفة اإللكترونية، صعوبة حماية حقوق امللكية 
الفكرية للمقال في املجال اإللكتروني، غياب الوعي في مجال اإلعالم اإللكتروني. ومتثل هذه 
املشاكل املعبر عنها من طرف املهنة، في حد ذاتها مداخل لرفع التحديات القائمة وتأهيل 

احلقل. 
وقد أصبحت شبكة االنترنت جزءا ال يتجزأ من احلياة اليومية للعديد من الناس. كما أنها 
تعتبر أداة حيوية للصحفيني، ولكن كيف كانت البداية؟ بدأت شبكة االنترنت كمشروع قامت 
به وكالة مشاريع البحوث املتقدمة التابعة لوزارة الدفاع األمريكية في السبعينيات لربط املئات 
من أجهزة الكمبيوتر بشبكة تعرف باسم اربانت ARPANET، وكان الهدف من املبادرة إيجاد 
 وسيلة اتصال وتواصل بني الباحثني واملسؤولني احلكوميني في حالة وقوع هجوم نووي.

وحتى الثمانينات لم تكن هناك أية مواقع إلكترونية. كان تداول املعلومات من خالل النص 
وتطبيقات بروتوكول نقل امللفات )PΤF( فقط. بعد ذلك، مت إنشاء النص التشعبي للغات 
 )HTML( أتاح  العلماء أسهل. وقد  االتصال بني  )HTML( جلعل  باسم  املعروف  الرموز 
سهولة عرض النص، والصور، واجلرافيك على نفس الشاشة، وأتاح للمستخدمني سهولة 

التنقل من صفحة إلى أخرى عن طريق الروابط.
من خالل كل ما يسبق يظهر أن الصحافة اإللكترونية أكثر جرأة وأكثر احترافية من كل 
األجناس األخرى كما يظهر بجالء أن العالقة بني الكل عالقة تكامل وتطور وليست عالقة 
إقصاء وإلغاء على اعتبار أن لكل مميزاته ولكل قوته ولكل عشاقه وإن كان التطور احلاصل 
ولغة العصر جعل لالنترنت املكانة األولى نظرا لقابليتها لالنسجام واستيعاب بقية األجناس 

وتطويرها في أشكال أكثر مواكبة لروح العصر ومتطلباته.
نظرا  العارمة  الفوضى  من  نوعا  تعيش  املغربية  اإللكترونية  الصحافة  بالذكر  واجلدير 
ألسباب عدة منها ماهو دولي وما هو وطني وما هو شخصي فالواقع السياسي العاملي 
ومراهنة املنظومة الرأسمالية والليبرالية الغربية احلاكمة على االنترنت للمسك بزمام األمور 
وخلق عالقة مباشرة مع الشعوب من خالل منظماتها الدولية املتداخلة بشكل مباشر مع 
غالبية نشطاء األنترنيت والشباب املتحرك بالعالم بأكمله عامة واملنطقة العربية بشكل خاص 
جعل احلقل يعرف نوعا من الفهم اخلاطئ للمفاهيم وأصبحت االنترنت صوتا يتم التحكم به 
في قضايا سياسية...، أما وطنيا فقد تعاملت احلكومات السابقة وخصوصا وزارة االتصال 
القوانني  بنوع من التحفظ مع هذا احلقل فظلت الصحافة االلكترونية مجرد كلمة في كل 
وحتى باجلائزة الوطنية للصحافة كان العاملون بهذا املجال يحيرون في طروحات الوزارة 
وليس  مهنية  بطاقة  على  عدم حصولهم  اعتبار  على  للمنطق  الشروط  مالئمة  لعدم  نظرا 
بطاقة صحفي »فريالنس«، أما النقابة الوطنية للصحافيني املغاربة فحدث وال حرج فقد ظلت 
ترسم الصحفي االلكتروني على أنه دخيل عليها وأنه مجرد طفيلي وهذه الصورة النمطية 
لن تتزعزع إال بخلق الصحفيني إلطارات قوية مثل الرابطة املغربية للصحافة االلكترونية 
واالحتاد العربي للصحافة االلكترونية والعصبة الدولية للصحفيني الشباب الذين حاولوا 

متثيل احلقل والدفاع عنه ومواجهة كل املتعاملني معه بنوع من اإلقصاء والتصغير.
إن احلرية املوجودة بالصحافة اإللكترونية ال ميكن أن يجدها املمارس للكتابة والنشر 
الصحفي بأي مجال آخر جعلت البعض يفهم األمور بشكل مغاير فأصبح اإلعالم فوضى 
والكتابة سب وشتم واحلرية تطاول والوطنية عداء وهذا ما جعلنا ننخرط في الورش الذي 
أطلقه األستاذ مصطفى اخللفي وزير االتصال والناطق الرسمي باسم احلكومة لوضع خارطة 
طريق إلعالم إلكتروني حقيقي تتوحد فيه احلرية باملسؤولية ويكون للعاملني باملجال من 
احلقوق ما يجعلهم يفتخرون بانتمائهم لوطنهم ويدافعون عليه وخصوصا مع تواجد أيادي 

متربصة مبسار األمة عامة واملغرب خاصة. 

أنصفوا الصحافة اإللكترونية
املستقبل الواعد واحلاضر الشائك

منصب  شغور  إعالن  اجلزائر  تنشر  لم  ملاذا 
اجلمهورية رئيس 

الرباط: األسبوع
اإلتصال  وزارة  صدر  يتسع  لم 
املاضي  األحد  يوم  لتسمح  اجلزائرية 
»جريدتي«  اليومية  اجلريدة  بتداول 
العربية  باللغتني  تصدر  التي 
الرئيس  أن  كتبت  بعدما  والفرنسية، 
قد  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلزائري 
اجلزائر صباحا،  إلى  باريس  من  نقل 
وأنه أصيب في وظائف حيوية جعلت 
متسارع  تدهور  في  الصحية  حالته 

وخطير للغاية.
على  مقالها  في  اجلريدة  واستندت 
»لوبوان«  صحيفة  أوردتها  معطيات 
اإللكتروني،  موقعها  في  الفرنسية، 
من  تطورت  الرئيس  صحة  بأن  تقول 
إليه  أشار  ما  عكس  أسوأ،  إلى  سيء 
البيان الصادر عن رئاسة اجلمهورية 
اجلمهورية  رئيس  أن  حتدث  الذي 
لم  عابرة  إقفارية«  »لنوبة  »تعرض  قد 
الذي  نفسه  األمر  وهو  أثارا«،  تترك 
سالل«  املالك  »عبد  األول  الوزير  أكده 
بحيث  بجاية  بوالية  وجوده  أثناء 
لوعكة  تعرض  بوتفليقة  الرئيس  أن 
ولكن  املستشفى  إلى  ونقل  صحية، 

حالته الصحية ال تدعوا للقلق.
اجلريدة املمنوعة من الصدور نقلت 
أيضا عن مجلة »لوبوان« الفرنسية، أن 
إدارة مستشفى »فال دو غراس« حيث 
كان يرقد الرئيس رفضت، التعامل مع 
الرئيس  صحة  حول  اإلعالم  وسائل 

على  إما  الطلبات  كل  أحالت  وأنها  اجلزائري، 
الرئاسة الفرنسية أو الرئاسة اجلزائرية.

التي  اإلقفارية«  »النوبة  اجلريدة  فسرت  كما 
إحدى  بكونها  بوتفليقة،  الرئيس  لها  تعرض 
أعراض النقص احلاد في التروية جلزء من الدماغ، 
وظيفة  فقدان  متاثل  أعراض  عنه  ينجم  ما  وهو 
النصفي  والشلل  كالفاجلة  الدماغ،  من  اجلزء  هذا 
املقدرة  فقدان  أو  لإلحساس،  نصفي  فقدان  أو 
زمنية قصيرة  لفترة  وذلك  التعبير،  أو  الكالم  على 
أقصاها ساعة، لتختفي تلك األعراض بشكل كامل، 
وتختلف  بالعابرة،  النوبة  هذه  سميت  ولذلك 
أعراض النوبة اإلقفارية العابرة بحسب اجلزء من 
فقدان  في  ويتمثل  التروي،  بنقص  املصاب  الدماغ 
الدماغ،  من  اجلزء  ذلك  يؤديها  كان  التي  الوظيفة 
إال أن هذه األعراض تتراجع بعد دقائق قليلة، وفي 
24 ساعة من بداية ظهورها من  الغالب قبل مرور 

دون أي تدخل طبي.
رئيس  خضوع  منذ  أنه  أوضح،  املصدر  نفس 
والتي   ،2005 في  الصحية  للوعكة  اجلمهورية 
استدعت خضوعه لعملية جراحية دقيقة مبستشفى 
واإلشاعة  باريس،  في  العسكري  دوغراس«  »فال 
غياب  ظل  في  للرئيس  الصحية  احلالة  ترافق 
تعيشها  التي  احلالة  وهي  الصحيحة،  املعلومة 
بعد  مصيرها  حول  حذر  ترقب  وسط  اليوم  البالد 
الرئيس..لكن  غياب  في  الثالث  األسبوع  دخول 
»فال  مستشفى  غادر  بوتفليقة  أن  اليوم  األكيد 
دوغراس« منذ أيام بعد إزالة كل اإلجراءات األمنية 
طرف  من  املستشفى  حول  مفروضة  كانت  التي 
الرئاسي  األمن  عناصر  وتواجد  الفرنسي،  األمن 

اجلزائري في احمليط.
أمام  مفتوحا  الباب  أبقت  قد  اجلريدة  وكانت 
رئيس  يكون  أن  إما  وهي  فقط،  إحتماالت  ثالث 
اجلمهورية قد تعافى من وعكته الصحية)اإلحتمال 
األول(، وهو يتماثل للشفاء، وهنا نتساءل عن سبب 
عدم اإلعالن عن عودته إلى أرض الوطن عن طريق 
نقل  بحيث   2005 أواخر  حدث  مثلما  التلفزيون 
التلفزيون صور عودته للبالد على املباشر، وحتى 
وإن كان الرئيس غير قادر على املشي والكالم فهذا 
وهناك  لها،  تعرض  التي  األزمة  بعد  طبيعي  أمر 
وهو ممدد  حتى  للرئيس،  صورة  لبث  طريقة  ألف 
املرض،  طبيعة  يتفهمون  الناس  فكل  السرير،  على 

ودم  وحلم  شحم  من  بشر  الرئيس  أن  ويعلمون 
أدم،  بني  من  غيره  يصيب  ما  يصيبه  أن  وميكن 
غرار مصر  على  املتخلفة  الدول  من  للعديد  وسبق 
مبارك،  حسني  السابق  الرئيس  صور  بثت  التي 
تعرضه  بعد  أملاني  مبستشفى  غرفته  في  وهو 
كما  بالده،  عن  أسابيع  لعدة  غيبته  صحية  لوعكة 
بثت فنزويال صورا للرئيس الراحل هيغو تشافيز 
هذا  كل  فلماذا  كوبا،  إلى  العالجية  رحالته  خالل 
التي  اإلشاعة  باب  يفتح  الذي  والغموض  التكتم 

تستثمر فيها أطراف مختلفة.
الرئيس  حالة  تكون  أن  هو  الثاني:  اإلحتمال 
يوم  بعد  يوما  تزداد  الصحية متدهورة جدا، وهي 
حسب ما نشرته بعض الوسائل اإلعالمية الفرنسية، 
نقال عن مسؤولني وسياسيني فرنسيني، الذين أكدوا 
أن بوتفليقة نقل في حال صحي خطير إلى باريس 
وهنا  اجلزائر،  في  الرسمية  التصريحات  عكس 
الدستور  من   88 املادة  تفعيل  يتم  ال  ملاذا  نتساءل 
لتواصل  رئيس اجلمهورية،  وإعالن شغور منصب 

اجلمهورية مشوار حياتها بصفة عادية.
وهو  مستبعد،  غير  وهو  الثالث،  اإلحتمال  أما 
األقل  على  توفي  قد  اجلمهورية  رئيس  يكون  أن 
ألسباب  املوضوع  حول  تتكتم  والرئاسة  إكلنيكيا، 
تبقى مجهولة، كما فعلت من قبل مع الرئيس الراحل 
الهواري بومدين، وميكن للخبر أن يتسرب في أية 
حلظة، خاصة وأن العالم قد تغير وال ميكن التحفظ 
يتسرب  أن  حيث ميكن  احلجم،  هذا  من  خبر  على 
أو  الرئاسة  محيط  من  سواء  قناة،  أي  عبر  اخلبر 

من املستشفى الفرنسي أو املطار.
نقلت  الذكر  السالفة  اإلحتماالت  إلى  وباإلضافة 
اجلريدة التي مت منعها، شهادات لبعض املواطنني 
بن  فتيحة  الدستورية  اخلبيرة  مثل  اجلزائريني 
الرئيس حساسة  مرض  قضية  إن  قالت  التي  عبو، 
من الناحية السياسية، مشيرة إلى أن تفعيل املادة 
من  مبادرة  88 من الدستور اجلزائري، حتتاج إلى 
املجلس الدستوري، وإجماع أعضائه املنتخبني من 
هذه  تفعيل  أن  عبو  بن  وأوضحت  الرئيس،  طرف 
املادة، يحتاج إلى إجماع من طرف أعضاء املجلس 
التي  »املنع«  حالة  تطبيق  ضرورة  على  الدستوري 
أعضاء  من  الظهر  في  طعنة  عبو  بن  اعتبرتها 
الرئيس،  طرف  من  املنتخبني  الدستوري  املجلس 

حسب تصريحها الذي نقلته »جريدتي«.
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كواليس األخبار

خبايا االمور في ما يجري ويدور
الجزائر في  الممنوع  المقال  تفاصيل  تنشر  بقلم: رمزي صوفيااألسبوع 

اجلريدة التي مت منعها من التوزيع في اجلزائر.
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االعالمية  احلرب  تعود 
املغرب   اجتاه  اجلزائرية 
للواجهة من جديد، بعدما 
اعالمية  هجمات  شنت 
األقاليم  في  األحداث  على 
اجلنوبية للمملكة، نتيجة 
املغرب  واتهام  التحريض 
االنسان،  حقوق  بقمع 
اخلبر  صحيفة  اتخذت 
أخر  سياقا  اجلزائرية، 
اتهامات  وجهت  بعدما 
على  بالتجسس  للمغرب 
قمر  خالل  من  اجلزائر 
اصطناعي فرنسي الصنع.

وّقع  املغرب  إن  يقول  مقاال،  »اخلبر« اجلزائرية  وكتبت صحيفة   
مع مجموعة »تالس« الفرنسية لصناعة املعدات العسكرية، اتفاقية 
يضمن مبوجبها تزويده بقمر اصطناعي عسكري للمراقبة، مشيرة 
إلى توقيع الصفقة خالل زيارة الرئيس الفرنسي »فرنسوا هوالند« 

للمغرب خالل أبريل املاضي.
وأفادت  أن الشركة الفرنسية التي زودت 
بالقمر االصطناعي،  متتلك فرعا  املغرب 
تزويد  على  تعمل  حيث  باملغرب،  خاصا 
البحرية امللكية بالتجهيزات االلكترونية،  
لفرقاطات  باريس  تسليم  بعد  خصوصا 
إلى  سيغما  »كورفت«  والطرادات  »فرمي« 

املغرب.
خلق  اجلزائرية  الصحيفة  وحتاول 
أن  ادعت  بعدما  ديبلوماسي،  خالف 
القمر االصطناعي  يتمتع بدقة متناهية، 
مع  وحدودها  اجلزائر  ملراقبة  ويهدف  
الصحيفة  أن  يفيد  الذي  الشيء  املغرب، 
وتوجيه  التمويه،  تريد  اجلزائرية 
أنها تريد إطالق قمر اصطناعي ثالث  األنظار عن احلقيقة السيما 
واإلعالم  التكنولوجيات  وزير  »ألسات3«، حسب تصريحات  يسمى 
اجلزائري موسى بن حمادي اليوم اخلميس أن بالده تعتزم إطالق 

قمرها الصناعي الثالث نهاية العام 2013.

يتضمن هذا الركن األسبوعي بعض وجهات النظر 

المعبر عنها خالل هذا األسبوع لوسائل اإلعالم 

وهي تعبر عن رأي أصحابها.

وجهــات نـظـــر

9
قراءة في خبر

جريدة
اجلرائد

الصحف اجلزائرية تسعى إلى تأزمي العالقات الدلوماسية مع املغرب

ثاني  مبصر،  األزه��ر  جامعة  تعتبر 
أق����دم ج��ام��ع��ة ع��امل��ي��ة م��ع��روف��ة، بعد 
جامعة القرويني مبدينة فاس باملغرب. 
الدينية  امل��دارس  أهم  من  تعتبر  التي 
ال��ع��ري��ق��ة ف��ي ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا، ومنذ 
نشأة  جامعة األزهر في القرن الرابع 
ال��ه��ج��ري )ال��ع��اش��ر امل��ي��الدي(، حملت 
لتمارس  اإلس��الم��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ل����واء 
والثقافي،  والفكري  التعليمي  دوره��ا 
حيث يقول عنها مؤرخون إنها »كانت 
أساسا للنظم والتقاليد اجلامعية التي 
والغرب،  ال��ش��رق  ف��ي  ذل��ك  بعد  عرفت 
التي  العلمية  املؤسسات  أول��ى  وم��ن 
الدينية  العلوم  نشر  في  بالغ  أثر  لها 

والشرعية.
وت���س���ع���ى ج���ام���ع���ة األزه���������ر إل���ى 
املنح  م��ن  ممكن  ق��در  أك��ب��ر  تخصيص 
لطالب أفريقيا، خصوصا بعدما وصل 
ع��دد األف��ارق��ة ال��دارس��ني بها إل��ى أكثر 
الربع  وطالبة،  طالب  آالف  أربعة  من 
يوفرها  ال��ت��ي  امل��ن��ح  بنظام  ي��درس��ون 

األزهر لهم.
الشرق األوسط

إقبال كبير على الزواج بالقاصرات   

األمريكية  املغرية  العالقات  في  إنفراج 

املشهد الثقافي في البالد مخجل                                                                                                                                                     
الثقافي  الوضع  إن 
مستمر  بتراجع  يتسم 
واختفاء  للمقروئية، 
كما  املنزلية،  املكتبات 
لم  القراءة  ثقافة  أن 
تترسخ بعد لدى األجيال 
اجلديدة. فاملشهد الثقافي 
إلى  مخجل   البالد  في 
نسخ  من  آالفا  أن  درجة 
في  واملؤلفات  الكتب 

مختلف املجاالت يتم طبعها سنويا ال تتجاوز املبيعات 
الفعلية منها بضع مئات في أحسن األحوال.

فخالل فجر االستقالل كان املسرح موجودا في كل 
املدارس واملؤسسات التعليمية، والروح الوطنية في 
أوجها، لكن اليوم هناك فتور هذه القيم تدريجيا في 

املجتمع املغربي.
أحمد بوزفور )القاص األدبي(   

األزمة السياسية حتيط املغرب 
املغرب  أن  أع��ت��ق��د 
لديه رهانات اقتصادية 
وحتديات  واجتماعية 
متعلقة بالقضية الوطنية 
اجلميع  م�����ن  ت���ت���ط���ل���ب 
ت���رص���ي���ص ال���ص���ف���وف، 
الداخلية  اجلبهة  وتقوية 
واستحضار املصلحة العليا 
من  تقتضيه  م��ا  بكل  للبالد 
واالنكباب  وت��ب��ص��ر،  حكمة 
الدستور واألوراش االقتصادية  على تفعيل مضامني 
واالجتماعية والثقافية لإليقاع باملطلوب، نحن ننظر 
إلى االمام. فحزب التقدم واالشتراكية  يترفع عن اإلجابة 
عن خرجات األمني العام حلزب االستقالل حميد شباط، 

ألن احلزب مهتم باألمور احلقيقية للبالد.
رشيد روكبان )رئيس فريق التقدم واالشتراكية(

ال ينبغي أن نلوم الوفا
ننظر  أن  ع���ل���ي���ن���ا 
م��ن   ك��ان مسؤول على 
ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م، قبل 
ال���وزي���ر ال���وف���ا، فنحن 
نقوم باصالح ومعاجلة 
التي  السابقة  األخطاء 
احلكومة  ف���ي  وق���ع���ت 
ف��ال يجب  قبلنا.   التي 
محاسبة هذه احلكومة، 
يحمل  ك��ل شخص  ألن 
املسؤولية لهذه احلكومة  

وحدها وهذا أمر غير مقبول.
لحسن الداودي )وزير التعليم العالي(

التيار اليساري قادم قوة 
اخ����ت����ي����ار ش����ع����ار ال 
نعم  واالستبداد  للفساد 
للدميقراطية ودولة احلق 
هناك  أن  يعني  والقانون، 
يتشكل،  ج���دي���دا  ي���س���ارا 
يشهدها  التي  فالدينامية 
العالم هي في صالح التيار 
اليساري، بحيث إن ذلك من 
شأنه حتريك النخب والتفكير  
بطريقة مغايرة وإدخال الصراع 

في اطار احللبة االجتماعية.
نبيلة منيب ) االشتراكي الموحد(

الفترة  في  األميركية،  املغربية  العالقات  مرت 
األخيرة مبحطة حرجة، وذلك عقب بلوغ مستوى 
واشنطن  تقدم  إثر  القصوى،  حدوده  التوتر 
حفظ  بعثة  مهام  بتوسيع  يقضي  مبقترح 
الصحراء  في  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم، 
أوضاع  مراقبة  في  واملساعدة  عليها،  املتنازع 
قادت  العالقات  جودة  هناك.  اإلنسان  حقوق 

االتصال،  قنوات  وفتحت  األوضاع  تهدئة  إلى 
دعوة  أوباما«،  »باراك  األميركي  الرئيس  ليوجه 
إلى  بزيارة  للقيام  السادس«  محمد  »امللك  إلى 
يرد  أن  قبل   ،2013 سنة  غضون  في  واشنطن 
عليها العاهل املغربي بدعوة مماثلة إلى الرئيس 

»أوباما« لزيارة املغرب.
إيالف

انتقدت صحيفة الصباح العراقية، ارتفاع ظاهرة تزويج القاصرات 
في املغرب من 18341 فتاة  سنة 2004، إلى 39031 خالل 2011، على 

ما اظهرت إحصائيات لوزارة العدل واحلريات املغربية.
وأفادت الصحيفة أن أكبر معدل تغيير سجل في 2006، حيث ارتفع 
معدل  أن  حني  في   ،2005 مع  مقارنة  باملائة   22 بنسبة  الظاهرة  هذه 
تغيير في 2008 سجيل نسبة ارتفاع ال تتجاوز 3 باملائة ليعاود االرتفاع 

في 2009 بنسبة 8باملائة.

اخلمس  خالل  القاصرين  بزواج  اإلذن  طلبات  بأن  وأبرزت    
مختلفة،  بنسب  سنة  و17   14 سن  بني  توزعت  األخيرة،  سنوات 
بحيث أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل 
بلغت  144346 طلبا، في حني  إلى  األكبر مبجموع وصل  النسبة 
طلبات من يصل سنهم إلى 16 سنة خالل املدة نفسها إلى 55967 

طلبا.
الصباح العراقية

جامعة 
القرويين 

تتفوق على 
األزهر

اإلفراج عن طالب مغري عد تدخل السفير العلمي
مرسي  محمد  املصري  الرئيس  أصدر 
الطالب  عن  باإلفراج  جمهوريا  قرارا 
على  بناء  الله،   عبد  أوالد  خالد  املغربي 
املغربية  اململكة  اتصال هاتفي من سفير 
على  وللحفاظ  العلمي،  سعد  بالقاهرة 
بعدما  البلدين.  بني  الثنائية  العالقات 
إلى  االنتماء  بتهمة  الطالب  توقيف  مت 

تنظيمات محظورة.
الطالب  املصرية  الشرطة  اعتقلت 
اخلميس  الله  عبد  أوالد  خالد  املغربي 
الهجرة  مكتب  إلى  توجه  عندما  املاضي 
جتديد  طلب  تقدمي   قصد  واجلوازات 
خمس  الله  عبد  أوالد  وقضى  اإلقامة. 
على  منها  حصل  البلد،  بنفس  سنوات 
شهادة التخرج من كلية التربية بجامعة 
بسلك  حاليا  دراسته  ويواصل  األزهر، 

املاجستير بجامعة عني شمس.
وقد نفت  السفارة املغربية في القاهرة 
عالقة هذا الطالب بأي تنظيمات محظورة، 

وال يقوم بأي أنشطة خارج القانون.
الرئيس املصري محمد مرسيالعربية نيوز

القرويني. جامعة 
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العريان يتاجر في القضية 
الفلسطينية

برلماني شيشاوة: المغاربة لن يسترجعوا 
صحرائهم إال بعد 30 عاما

الرحمان  ع��ب��د  ال��ب��رمل��ان��ي  ق����ال 
والتنمية،  العدالة  حزب  عن  راب��ح 
يصبروا  أن  امل���غ���ارب���ة  ع���ل���ى  أن 
ليسترجعوا  أخ��رى  ع��ام��ا  لثالثني 
ص�����ح�����رائ�����ه�����م، وس�����ي�����ك�����ون ذل����ك 
ب���ع���د ن���ض���وب ب����ت����رول اجل����زائ����ر، 
جلبهة  مم����ول  أك���ب���ر  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
باالنفصال  املطالبة  البوليساريو 
سنة.  38 م���ن  ألزي����د  امل���غ���رب   ع���ن 

وأضاف برملاني منطقة شيشاوة في 
أن  الندوات  إح��دى  خالل  مداخلته 
اقتصاد اجلزائر قائم على البترول، 

حدود  في  سيزول  األخير  هذا  وأن 
وسيضطر  املقبلة،  سنة  أو30   20
جزء من الشعب اجلزائري للدخول 
مالي  إلى  آخر  وج��زء  املغرب،  إلى 
تونس،  إل����ى  ال���ب���اق���ي  وال���ن���ص���ف 
تندوف  نسترجع  لن  فقط  وعندها 
سنسترجع  ب��ل  ف��ق��ط،  وال��ص��ح��راء 
التي  األراض���ي  م��ن  كبيرة  أط��راف��ا 
التاريخ. ب��ح��ك��م  م��غ��رب��ي��ة   ت��ع��ت��ب��ر 
الشعب  امل���ت���ح���دث  ذات  ووص�����ف 
هذا  في  وقال  بالكسول،  اجلزائري 
الصدد: »الشعب اجلزائري شعب ما 

يخدم بكتافو، شعب كينتظر الدولة 
كسول«. اعيش، شعب  باش   تعطيه 
أن  بالقول  البرملاني  ذات  وأض��اف 
في  فرنسا  رسمتها  دولة  »اجلزائر 
تظن  كانت  ألنها  إفريقيا،  خريطة 
لذلك  ل���أب���د،  ف��ي��ه��ا  أن��ه��ا س��ت��ب��ق��ى 
حيث  الكبير،  االمتداد  ذلك  أعطتها 
والصحراء  امل��غ��رب  م��ن  اق��ت��ط��ع��ت 
وهناك،  ه��ن��ا  م��ن  وج���زء  ال��ك��ب��رى، 
ورسمت بلدا اسمه اجلزائر، مبعنى 

أن اجلزائر بلد بدون تاريخ«.
المستقل

حزب االستقالل مخزني والسياسة أصبحت مخزنية
قضية انسحاب االستقالل من 
حكومة العدالة والتنمية، لقيت 
اعالم  وس��ائ��ل  قبل  م��ن  اهتمام 
عربية في املهجر، فقد أوضحت 
عربية  وه��ي صحيفة  اجل��دي��دة 
ال��ن��م��س��ا واجن���ل���ت���را، أنها  ف���ي 
فاألحزاب  م��خ��زن��ي��ة،  »خ���ط���وة 
امل���خ���زن���ي���ة وامل���م���خ���زن���ة، هي 
أحزاب مرتبطة باملخزن، وتتخذ 
قراراتها، انطالقا من التعليمات 
املؤسسة  م��ن  عليها  ال�����واردة 
امل��خ��زن��ي��ة، وت��ت��ح��رك ب��ن��اء على 
كانت  املخزن، سواء  من  إشارة 
هذه األحزاب حكومية، مبا فيها 

حزب العدالة، والتنمية«.
وك��ت��ب��ت أن���ه ال ي��وج��د معنى 

اتخذه  ال��ذي  االنسحاب  لقرار 
باعتباره  االس��ت��ق��الل،«  ح���زب 
في  تأثيره  ألن  مخزنيا،  حزبا 
احلكومية  املخزنية  السياسة 
هذه  وأن  خ��اص��ة،  وارد،  غير 
اآلن  أص���ب���ح���ت  ال���س���ي���اس���ة 
م��خ��زن��ي��ة« . وأش����ارت إل���ى أن 
رئ��ي��س احل��ك��وم��ة ب��ن ك��ي��ران ، 
العام،  الشأن  تدبير  في  فشل 
وس���اه���م  ف���ي ت��ض��ل��ي��ل ال���رأي 
السالحف  مبمارسات  ال��ع��ام، 
وال���ع���ف���اري���ت، وح���رص���ه على 
اخلرافية،  املصطلحات  إدخال 
ف�����ي اخل�����ط�����اب ال���س���ي���اس���ي 

املغربي«.
الجديدة العربية 

انتقدت جريدة املستقبل اللبنانية تهجم  اإلخوان املسلمني 
في مصر على املغرب، موضحة صمت اإلخوان على إسرائيل، 
وإظهار احترامهم للمعاهدة بغية احملافظة على العالقة مع 
االدارة االميركية،  التي تنظر الى مصر من زاوية العالقة مع 

إسرائيل.
وأبرزت أن العيب الذي يتجلى في اإلخوان احلاكمني ملصر، 
هو املتاجرة بالقضية الفلسطينية بغية حتقيق مكاسب أقل 
ما ميكن أن توصف به أنها من النوع الرخيص، الذي لم يعد 

ينطلي على احد، مبا في ذلك املواطن املصري العادي.
إلى  يحتاج  ال  املغرب  أن  اللبنانية،  الصحيفة  وأش���ارت 
التي يقوم بها من أجل  اح��د، إلب��راز املجهودات  شهادة من 
القدس، خصوصا من شخصيات ال تعرف شيئا عن القدس 
باستثناء املتاجرة بها،  وبقضيتها بدل العمل على استعادتها 
من االحتالل. قائلة » املغرب يريد عودة احلق الى اصحابه 

فيما االخوان يريدون املتاجرة بكّل ما هو فلسطيني«.
اجلهود  يعرف  ال  امل��ص��ري  النائب  ان  املستقبل  وأك���دت 
املتواصلة التي يبذلها محّمد السادس، بصفته رئيس جلنة 
القمم  كل  بها  اش��ادت  والتي  الدولي.  الصعيد  على  القدس، 
العربية واإلسالمية وأشاد بها اصحاب القضية الفلسطينية 

انفسهم في كّل مناسبة. 
المستقبل اللبناني 

املغرب ينهي »زواج الفاحتة« 

ذكرت جريدة »عدن الغد اليمنية«، أن 
السفير املغربي في لبنان علي أومليلي 
التقى في بيروت »الرئيس« علي سالم 
مت  حيث  اجل��ن��وب��ي«،  »اليمن  البيض 
التطرق للعالقات املتميزة السابقة بني 
اليمني«،  و»اجلنوب  املغربي  الشعبني 
وطلب البيض من السفير نقل حتياته  

السادس، معربا عن دور  للملك محمد 
وحاول  العربية.  القضايا  في  املغرب 
استقطاب  اجل��ن��وب��ي«  اليمن  »رئ��ي��س 
إنها  قال  ما  بسبب  له،  املغربي  الدعم 
اجلنوب  حرب  منذ  يومية  »انتهاكات 
مشروع  وف���ش���ل  1994م  ص��ي��ف  ف���ي 
الوحدة الوطنية،  وإعالن فك االرتباط 

واستعادة دولة اجلنوب«. لكن السفير 
هذا  ف��ي  ج��واب  أي  يبدي  ل��م  املغربي 
ملتزم  امل���غ���رب  أن  الس��ي��م��ا  ال���ش���أن، 
بالوحدة  العربية  اجلامعة  إط��ار  ف��ي 
ال��ت��راب��ي��ة ل��ل��ي��م��ن وب���اق���ي األراض�����ي 

العربية.
اليمن  الغد  عدن 

المغرب  يرفض االعتراف باالنفصاليين اليمنيين االملان ال يستطعون 
االستثمار املغرب

أشارت »دوتش ول« االملانية، أن األطر املغربية األملانية، 
تسعى لتدقيم خبراتها لبلدها املغرب، وتساهم في حتقيق 
املغربية  األط��ر  أن  إال  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
إلى  ال��ع��ودة  أث��ن��اء  وعراقيل  الصعوبات  ت��واج��ه  ال��ش��اب��ة،  
مجال  في  املعقدة  اإلداري���ة  االج���راءات  أبرزها  من  املغرب، 
الذي  األملانية  بالشهادات  واالع��ت��راف  الشركات،  تأسيس 

يتطلب وقتا طوياًل مقارنًة مع الشهادات الفرنسية.
وحتدث الصحف األملانية عن احتفاالت اجلالية املغربية، 
مبرور 50 سنة على هجرتها للديار االملانية منذ سنة 1963،  
التاريخ الذي وقعت فيه أملانيا واملغرب اتفاقية جللب اليد 
العاملة، ومنذ هذه االتفاقية وعدد املغاربة الوافدين عليها 
متعددة  اجتماعية  حتديات  خلق  مما  مستمر،  تزايد  في 

لالندماج في املجتمع األملاني.
دوتش ول األلمانية

العدالة  تكريس  إل��ى  املغرب  يسعى 
املجتمع  ط��ب��ق��ات  ب���ني  االج��ت��م��اع��ي��ة 
املساواة  حت��ق��ي��ق  وب��ه��دف  امل��غ��رب��ي، 
التقدم  ثمرة  والكتمال  اجلنسني،  بني 
االجتماعية  ل���ل���ع���الق���ات  احل���ق���وق���ي 
باملغرب، أفادت شبكة اإلعالم أن وزارة 
وطنية  حملة  أطلقت  واحلريات  العدل 
ل��ت��وث��ي��ق ع��ق��ود ال����زواج.وج����اءت هذه 

احلملة في إطار تطبيق الفصل 16 من 
مدونة األسرة، املتعلق بثبوت الزوجية، 
بالتعاون مع  العدل  وزارة  قامت  حيث 
املجتمع  ومنظمات  هيئات،  من  العديد 
املناطق  في  حتسيسية  بحملة  املدني، 
احلضرية والقروية، وذلك قبل انقضاء 

الفترة االنتقالية.
وح��س��ب »ال��ع��رب��ي��ة ن��ت« ف���إن  حملة 

توثيق  لتيسير  ج���اءت  ال��ع��دل  وزارة 
ال��زواج غير املسجل ألع��داد وفيرة من 
األزواج،  الذين يرتبطون فقط من خالل 
تنظيم حفل تقليدي يضم أهالي منطقة 
الصداق،  تسليم  فيه  يتم  ال��زوج��ني، 
وت�����الوة ال��ف��احت��ة وه���و م���ا ي��ع��رف ب 

»زواج الفاحتة«.
العربية. نت

التقارب المقلق إليران 
يسعى املغرب إلى تكريس العدالة االجتماعية 
حتقيق  وب��ه��دف  املغربي،  املجتمع  طبقات  ب��ني 
التقدم  ثمرة  والكتمال  اجلنسني،  بني  املساواة 
أفادت  باملغرب،  االجتماعية  للعالقات  احلقوقي 
شبكة اإلعالم أن وزارة العدل واحلريات أطلقت 
هذه  الزواج.وجاءت  عقود  لتوثيق  وطنية  حملة 
مدونة  من   16 الفصل  تطبيق  إط��ار  في  احلملة 
قامت  حيث  الزوجية،  بثبوت  املتعلق  األس��رة، 
هيئات،  من  العديد  مع  بالتعاون  العدل  وزارة 
ومنظمات املجتمع املدني، بحملة حتسيسية في 
انقضاء  قبل  وذلك  والقروية،  احلضرية  املناطق 

االنتقالية. الفترة 
وحسب »العربية نت« فإن  حملة وزارة العدل 
املسجل  غ��ي��ر  ال����زواج  ت��وث��ي��ق  لتيسير  ج���اءت 
ألعداد وفيرة من األزواج،  الذين يرتبطون فقط 
من خالل تنظيم حفل تقليدي يضم أهالي منطقة 
وتالوة  ال���ص���داق،  تسليم  ف��ي��ه  ي��ت��م  ال���زوج���ني، 

الفاحتة وهو ما يعرف ب »زواج الفاحتة«.
نت العربية. 

في 2013.. املغارة األوائل 
في لسعات العقارب

التي  املتوسطية  ال��دول  من  املغرب  تعتبر 
العقارب،  ل��س��ع��ات  م��ن  نسبة  أع��ل��ى  تسجل 
وي��ص��ل ع��دد ه��ذه احل���االت فيها إل��ى ثالثني 
ألفًا سنويًا، من بينها نحو مائة حالة مميتة، 
بحسب ما ذكر خبراء االثنني في مؤمتر علمي 

عقد في مراكش.
ال��ت��س��م��م والسالمة  م��ك��اف��ح��ة  م��رك��ز  وق���در 
الدوائية عدد األشخاص الذين لسعتهم عقارب 
في املغرب بثالثني ألفًا سنويًا، مشيرًا إلى أن 
لسعات العقارب هي املسبب األول للتسمم في 

اململكة يليها التسمم الغذائي.
وتبلغ نسبة اللسعات القاتلة ثالثة على ألف، 
أي ما يوازي مائة حالة سنويًا، وال سيما لدى 
هذه  عامًا.وتعد  عشر  اخلمسة  دون  األطفال 
أخرى  دول  مع  مقارنة  ج��دًا  »مرتفعة  النسبة 
في حوض البحر املتوسط«. ويعود سبب ذلك 

إلى »املناخ والبيئة وتعدد أنواع العقارب في 
البالد«، بحسب اخلبراء.

وأشار اخلبراء إلى وجود حوالى 50 نوعًا 
نوعًا   22 بينها  من  املغرب،  في  العقارب  من 
بلسعات  اإلص��اب��ات  وتتركز  وخ��ط��رًا.  س��ام��ًا 

العقارب في مراكش.
املتوسطي  امل��ؤمت��ر  ف��ي  امل��ش��ارك��ون  وطلب 
األول حول التسمم بلسعات العقارب مساعدة 
عقارين  انتاج  إل��ى  توصل  مكسيكي  مختبر 
بلسعات  خ��اص  أحدهما  للسعات،  مضادين 
أفريقيا الشمالية والثاني خاص  األفاعي في 
طور  في  العقاران  ه��ذان  زال  وم��ا  بالعقارب. 
التجربة..ويشارك في هذا املؤمتر الذي يختتم 
من  وطبيبًا  ثمانني خبيرًا  من  أكثر  اخلميس 

عشرين دولة.
محمود أحمدي جنادالحياة اللندنية

العريان

شباط.



الكولونيل  »عبد اهلل أعمار« كشف  التحضير النقالب  اوفقير

الله  عبد  املتقاعد  الكولونيل  إندهش 
األسبوع  صفحات  على  يقرأ  وهو  أعمار 
اجلهنمي  املخطط  إحباط  تفاصيل 
مع  تزامن  الذي  أوفقير،  للجنرال 
اجليش  تأسيس  ذكرى  اإلحتفاالت 
امللكي سنة 1972، والذي كان ينتظر 
الثاني  احلسن  الراحل  امللك  يحضره  أن 
في ورززات، وأى إال أن يوضح تفاصيل 
تلك الواقعة التي سبقت شهور احملاولة 
اإلنقالية التي عرفت انقالب أوفقير 
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والكونيل عبد الله أعمار ملن ال يعرفه، هوالذي 
كان  الرجل الثاني في القوات املسلحة اجلوية 
خريجي  من  دفعة  ألول  ينتمي  الذي  امللكية، 
»ابا  الربان  رفقة  الفرنسية  اجلوية  املدرسة 
امللكية  الطائرة  قاد  الذي  و»القباج«  معروف« 
من  ساخن  يوم  ذات  للقصف  تعرضت  والتي 
صيف 1972 )16 غشت(، بأمر من أوفقير، وإذا 
القباج  من  قد جعلت  التاريخية  الصدفة  كانت 
فإن  املغرب،  للطيران احلربي في  األول  الرجل 
نائب قائد الطيران وقتها، فضل اإلستقالة من 

اجليش وخدمة امللك من مواقع أخرى )..(.
املصيرية  التفاصيل  بعض  أعمار  يحكي 
كان  عندما   ،1972 ماي   13 الليلة،  تلك  عن 
من  مجموعة  مع  ورزازات  عامل  بيت  في 
أحمد  الكولونيل  بينهم  من  السامني  الضباط 
دخل  عندما  البقالي،  والكومندان  الدليمي 
للطيران(  قائدا  وقتها  )وكان  اليوسي  احلسن 
لقائد  نائبا  بصفته  املشورة  منه  ليطلب  فجأة 
العسكري  اإلستعراض  بخصوص  الطيران، 
املوالي،  اليوم  في  له  التحضير  يتم  كان  الذي 
والذي كانت ستحلق فيه الطائرات القادمة من 
الرباط إلى ورززات، وهو احلفل الذي سيشهد 
.»f5« إطالق املظليني، مبشاركة طائرات نفاثة

»حتفظت على هذا اإلستعمال لسالح الطيران، 
يكفي  ال  الوقت  أن  اليوسي  للكولونيل  وقلت 
لتنظيم إستعراض، صباح اليوم املوالي«، هذا 
وقتها  إحساسه  عن  ويعبر  أعمار،  يؤكده  ما 
قائال: »في تلك اللحظة، تخيلت أن هذه الفكرة 
ليست على صواب«. ليقرر إلغاء اإلستعدادات 

إلى حني التأكد مما يجري ويدور.
يكشف  أعمار،  احلربي  الربان  عنه  يقول  ما 
احلقيقة  في  هو  على صواب،  ليست  فكرة  عن 
عليه  فرض  قوله(،  )حسب  جهنمي  مخطط 
احلسن  امللك  لتنبيه  مستعجل،  بشكل  التحرك 
الثاني إلى ما يحاك في اخلفاء، ففطن إلى فكرة 
ميكن أن تصل من خاللها الرسالة بشكل سريع 
»الكومندان«  ل  أوامره  أعطى  حيث  امللك،  إلى 
البقالي، وهو الذراع األمين للماريشال أمزيان، 
التي  املناورات  من  قلقه  األخير  لهذا  ينقل  كي 

يتم التحضير لها.
احلسن  امللك  إلى  الرسالة  وصلت  هكذا 
الثاني عن طريق املاريشال أمزيان الذي يصفه 
أعمار  وكان  احملترم«،  املسن  ب»الرجل  أعمار 
قد جتنب بفضل دهائه العسكري، التعبير عن 
شكوكه للجنرال أوفقير أو الكولونيل الدليمي، 
ومنذ ذلك اليوم مت تغيير األمر اليومي الصادر 
املسلحة  للقوات  مسموحا  يعد  ولم  امللك،  عن 
الثكنات  خارج  قواتها  باستعراض  امللكية 
العسكرية، وهو األمر الذي استمر تنفيذه إلى 

حدود الثالث سنوات األخيرة)...(
قد  اإلنقالبية،  أوفقير  حتركات  وكانت 
استهدفت  التي  الدؤوبة  احلركة  مع  تزامنت 
حتسني صورة العسكر لدى الرأي العام وامللك، 
احملاولة  تبعات  من  يعاني  اجليش  كان  حيث 

والتي  الصخيرات،  في  الفاشلة  اإلنقالبية 
أعبابو قائد مدرسة  أمحمد  الكولونيل  دبرها 
املدبوح  اجلنرال محمد  العسكرية و  أهرمومو 
بأن  الصارمة تقتضي  األوامر  )1971(، فكانت 
يظل الضباط في حالة يقظة دائمة، »كنت أصر 
وبصفتي  متناهية،  بدقة  األمور  ضبط  على 
طيار حربي كنت أجلأ إلى إحتياطات إضافية«، 

يقول أعمار.
على  أعمار  الكولونيل  الظروف  تسعف  لم 
مواصلة عمله في القوات اجلوية امللكية، ولكن 
الفيالق  تشكيل  محطات  أهم  يختزل  مساره 
احلربية في املغرب، ورمبا لم يخطر ببال أحد 
أن ذلك التلميذ الذي درس في مدرسة األعيان 
ثانوية  في  الدراسة  إلى  ينتقل  أن  قبل  بسال، 
الثاني(،  احلسن  فيها  )درس  بالرباط  »غورو« 
أشهر  من  واحدا  األيام  من  يوم  في  سيصبح 

ربابنة الطيران احلربي في املغرب.
في  التكوين  من  سنوات  ثالثة  أعمار  قضى 
أن  قبل  للطيران،  الفرنسية  العسكرية  املدرسة 
قاعدة  في  احلربية  املدرسة  إلى  للمغرب  يعود 
للفرنسيني،  خاضعة  وقتها  وكانت  مكناس، 
الذي  اليوم  ذلك  بحماس  يتذكر  اليوم  وهو 
الفيلق  بتشكيل  العليا،  األوامر  فيه  صدرت 
وقتها  املغرب  عند  يكن  ولم  للطيران،   األول 

طائرات نفاتة.
»كنا ثالثة ضباط في املغرب، فقط ال غير، أنا 
و ابا معروف والقباج، كنا قد تخرجنا جميعنا 
من املدرسة العسكرية الفرنسية«، يقول أعمار، 
قبولهم  الثالثة، سبق  الضباط  بأن  الذي يؤكد 
التي  الثامنة  الفرنسية  الوحدة  في  للتكوين 
كانت موجودة في قاعدة سال، قبل أن يسحب 

.1962 4( سنة  الفرنسيون طائراتهم)مستر 
يعرفون  الذين  القالئل  الرجال  أحد  ولعله 
املغرب  من  الفرنسية  الطائرات  سحب  أسرار 
من  مجموعة  اجليش  اعتقل  عندما  مرة،  أول 
للتراب  دخلوا  الذين  الفرنسيني  العسكريني 
بعض  يطاردوا  لكي  اجلزائر،  عبر  املغربي 
وقتها  املغرب  وكان  اجلزائريني،  املقاومني 
اإلستعمار،  ضد  معركتها  في  للجزائر،  حليفا 
فتطور األمر إلى مشكل دبلوماسي )..(، بعدما 
تسليم  اخلامس  محمد  املغرب  ملك  رفض 

لفرنسا. املعتقلني  العسكريني 
مهد  املغرب،  من  الفرنسية  الطائرات  خروج 
وهي   ،»17 »ميغ  الروسية  الطائرات  لدخول 
بعد  فيما  إليها  ستنضاف  التي  الطائرات 
أعمار  كان  مرة  كل  وفي  األمريكية،  الطائرات 
خبرة  راكم  حتى  الطائرات،  هذه  إحدى  يقود 
غير مسبوقة في مجال الطيران احلربي، لذلك 
ليس غريبا أن يرد إسمه في تأسيس مجموعة 
مكناس..  إلى  سال  من  العسكرية،  القواعد  من 
اجلوي  اجليش  قيادة  تأسيسه  إلى  وصوال 
املكتب  وهو  للعمليات  األول  املكتب  وتكوين 

الذي ترأسه حتى يوليوز 1964.
ملتابعة  أعمار  سافر  السنة  نفس  خالل 
بأمريكا،  العليا  القيادة  مدرسة  في  التكوين 
األمريكية  الطائرات  قيادة  على  تدرب  وفيها 
أريزونا،  بوالية  احلربية  القواعد  إحدى  في 
القاعدة  بإنشاء  تكليفه  مت   1966 سنة  وفي 
الذي  بالقنيطرة، وهو نفسه  الثالثة  العسكرية 
قام باستقبال السرب األول من طائرات »ف:5« 
اللجنة  على  مشرفا  وكان  الصنع،  األمريكية 
التي أشرفت على إقتناء املعدات التقنية التي 

العملية. رافقت 
جتربة  كانت  السبعينات،  سنوات  وفي 
أعمار في مجال الطيران احلربي قد اختمرت، 
القواعد  أهم  إحدى  رأس  على  تعيينه  فتم 
قاعدة  وهي  املغرب،  في  اجلوية  العسكرية 
مراكش، وفيها أسس أول كلية لتكوين ضباط 
لها  يرجع  التي  الكلية  باملغرب، وهي  الطيران 
الفضل في استغناء املغرب عن تكوين طياريه 
املغرب  كان  حسابية  »بعملية  باخلارج.. 
من  حاجياته  لتلبية  السنوات  مئات  سيحتاج 
الكلية  هذه  إنشاء  ولكن  العسكريني،  الربابنة 
في بداية السبعينات منحه القدرة على توفير 

املوارد البشرية الالزمة«.
مع كل هذه التجربة، وكل هذا املسار الغني 
بالوفاء للوطن، لم يكن بإمكان أعمار مواصلة 
انه  رغم  امللكي،  اجليش  صفوف  في  مسيرته 
في  الثاني  الرجل  رتبة   1971 سنة  استحق 
»احلسن  القائد  بعد  اجلوية  املسلحة  القوات 
بعد  منصبه  من  إعفاؤه  مت  الذي  اليوسي«، 
محله  ليحل   ،)..(1972 سنة  أوفقير  إنقالب 
أعمار،  الله  عبد  دراسة  صديق  وهو  »القباج« 
املدرسة  في  جمعتهما  التي  األقدار  لكن 
في  فرقتهما  البداية،  في  الفرنسية  العسكرية 
على  متحفظا  أعمار  مازال  ألسباب  املغرب، 

شرحها.
يذكر أن القوات املسلحة اجلوية، قد أعلنت 
املؤهلني  الطلبة  النتقاء  مباراة  عن  األيام  هذه 
لكن  الطيران،  مجال  في  حربي  تكوين  لتلقي 
إسم مؤسس  فقط، سيعرفون  الطلبة  من  قليال 

كلية مراكش، وهو الكولونيل املتقاعد أعمار.

الصورة من اليمني إلى اليسار: اجلنرال الكتاني، اوفقير، موالي أحمد العلوي، الكولونيل أعمار، احلسن الثاني
 في استعراض عسكري لطائرات عراقية بالرباط سنة 1961.

صورة من القاعدة اجلوية 
الفرنسية مبكناس ويظهر 

فيها القباج على ميني 
احلسن الثاني وأمامه أعمار 

جالسا على األرض
)األول يسار الصورة(.

الربان أعمار 
ميتطي الطائرة 

الفرنسية »مستر4«.

ملاذا ألغيت احتفاالت الطيران في 14 مايو 
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ثقافة
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الدورة 11 ملهرجان ني عمار زرهون 
تقدم أجمل حمار  وحمارة   

الدعم املسرحي ملوسم 2014/2013

تستعد جمعية مهرجانات بني عمار للسينما والثقافة لتنظيم الدورة 11 ملهرجان 
.Festibaz بني عمار زرهون

الدورة املقبلة ستقدم جلمهورها كما العادة العديد من األنشطة الثقافية والفنية إلى 
محمد  والتشكيلي  البدوي،  الرزاق  عبد  واملسرحي  علي،  محمد  املطرب  تكرمي  جانب 
وافي، باإلضافة إلى كرنفال احلمير سباقات السرعة ومسابقة أجمل حمار وحمارة، 
وورشات ومسابقات في الشعر والتشكيل، وحملة ختان أطفال األسر القروية املعوزة، 
حمادشة،  لـ: عيساوة،  فنية  عروض  عن  فضال  املهرجان،  وندوة  البيطرية  واحلملة 
5 و7 يوليوز2013   القراءة، ومفاجآت أخرى ما بني  الشعر، وقافلة  كناوة، وحلقات 

حتت شعار: القراءة أساس املعرفة واحلياة.

عندما ترتج ضلوع 
الشاعرة بنشقرون

ديوانها  أصدرت  بنشقرون  خديجة  الشاعرة 
اخلفيفة،  األشعار  من  باقة  عن  عبارة  »عاشقة«، 
املكتوبة بطريقة تغري امللحنني واملغنيني. ترجت 
 - عرقا   - جسمي  األضلع-فيبتل   - صدري  من 

وتفيض من عيني األدمع.

 كتاب صدر

طبقا للقرار املشترك لوزير الثقافة 
والوزير املنتدب لدى وزير االقتصاد 
بتحديد  بامليزانية  املكلف  واملالية 
كيفية منح إعانات مالية لدعم إنتاج 
تعلن  املسرحية،  األعمال  وترويج 
عن  الثقافة  بوزارة  الفنون  مديرية 
فتح باب الترشيح لالستفادة من دعم 
إنتاج وترويج األعمال املسرحية برسم 
املوسم 2014/2013، وذلك إلى غاية 
جلنة  وستجتمع   .2013 يونيو    17
دعم إنتاج وترويج األعمال املسرحية 
18 إلى 30 يونيو 2013 لدراسة  من 
امللفات من الناحية اإلدارية والقانونية 
واملِؤسسات  الفرق  عن  واإلعالن 
املسرحية املرشحة. وعلى ضوء هذه 

الدراسة تقوم اللجنة بوضع برنامج 
يوليوز  فاحت  من  العروض  معاينة 
اإلعالن  ليتم   2013 شتنبر   30 إلى 
عن النتائج النهائية يوم 15 أكتوبر 
2013.   وبناء على ذلك، يتعني على 
الفرق واملؤسسات املسرحية الراغبة 
في الترشح لالستفادة من دعم إنتاج 
سحب  املسرحية  األعمال  وترويج 
مطبوع طلب الدعم من مديرية الفنون 
أو من املديريات اجلهوية واملندوبيات 
أو حتميله  الثقافة،  لوزارة  اإلقليمية 
من املوقع اإللكتروني للوزارة والعمل 
على تعبئته وإرساله أو إيداعه لدى 
مديرية الفنون حسب اآلجال احملددة 

أعاله.

الستينيات  في  املغربية  اإلدارة  عرفت 
والسبعينات مديرا نشيطا في عدة إدارات، 
مكلفا بالشؤون االقتصادية اسمه حمادي 
أمريكية  جامعات  عدة  خريج  احللو، 

وبريطانية.
ما  غالبا  املتقاعد  أن  اكتشف  أنه  أكيد 
يغرق في بحور النسيان، فانتفض حمادي 

احللو من مي النسيان وألف مؤخرا، كتابا 
مجموعة  نوح«  سفينة  »خبايا  بعنوان: 
قصص أغلبها من حكايات جرت منذ مئات 

السنني.
فيما جرى  أن يغوص  إذن  أراد  كل من 
املغربي،  التاريخ  أعماق  في  أحداث  من 

سيجد مبتغاه في كتاب حمادي احللو.

اإلداري حمادي احللو يتحول إلى قصاص

»أصيلة والفنون الشعبية«
للتنمية  »أصيلة  جمعية  تنظم  الشعار،  هذا  حتت 
والفنون  للشباب  األول  الدولي  املهرجان  السياحية« 
العربية  الفرق  من  مجموعة  مبشاركة  الشعبية، 
يونيو   14 إلى   8 من  وذلك  واإلفريقية،  واألروبية 

القادم.
العام  املدير  حسب  التظاهرة،  هذه  تنظيم  وتهدف 
الشعبية  الفنون  لتطوير  وسيلة  أنها  إلى  للمهرجان، 
تسليط  مع  املغربية  والهوية  الثقافة  عن  والدفاع 
الضوء على التراث الشعبي، باإلضافة إلى اإلسهام في 

ووطنيا. محليا  الثقافية  السياحية  احلركة  تنشيط 

المسرح التجريبي في خنيفرة
26 ماي اجلاري، حتتضن مدينة خنيفرة الدورة الثالثة  إلى غاية يوم 
للثقافة  األطلس  منتدى  فرقة  تنظيم  من  التجريبي،  املسرح  ملهرجان 
والوسائطية«  »املسرح  التظاهرة حتت محور  تنظيم هذه  ويتم  والفنون. 
النقاد  من  مجموعة  فيها  ستشارك  التي  املهرجان  ندوة  موضوع  وهو 
الدكتور  املسرحي  بالباحث  الدورة  هذه  احتفاء  جانب  إلى  والباحثني، 
تكرمي  سيتم  كما  واإلبداعية،  املسرحية  بكتاباته  املعروف  زهير  محمد 

ملكاوي. الفنان محمد 

من »أغاني العمر«
 إلى »تقاسيم على إيقاع البكاء«

»أغاني  ديوان  بعد 
استهله  الذي  العمر« 
الدين  عز  الشاعر  مؤلفه 
بالنص  اإلدريسي 
الشعري »القرآن«، وأتبعه 
قصيدة،   550 بحوالي 
آخرا حتت  ديوانا  أصدر 
على  »تقاسيم  عنوان: 
أكثر  ضم  البكاء«  إيقاع 
شعري،  نص   600 من 
مالكة  »إلى  وأهداه 

العيون والبكاء«.

العمل التشكيلي الجمعوي بالمغرب

أية مشاريع للتنمية املجتمعية
للفنون  أكادير  جمعية  تنظم 
 2 غاية  إلى  ماي   31 من  التشكيلية 
سوس  ربيع  مهرجان   2013 يونيو 

التشكيلي في دورته الثالثة عشر.
برنامجا  اجلمعية  ولقد وضعت 
متكامال  تنمويا  ثقافيا  تشكيليا 
برنامج   ،2013 للموسم  منسجما 
تتمحور أهدافه حول البيئة واإلبداع 
والتضامن..،  واإلدماج  واملواطنة 
برنامج مت وضعه والتخطيط له بعد 
وصمود  واحتكاك  وجتربة  دراسة 
ويتضمن  سنة،   19 دام  للجمعية 
مشاريع حتمل رؤية للعمل اجلمعوي 
باملجال  ومرتبطة  مكيفة  االجتماعي 
على  احلرص  مع  السوسيوثقافي، 
إشراك كل املكونات الفاعلة والقطاعات 
التشكيل  فن  مع  واملتفاعلة  املنتجة 
قطاع  القطاعات  هذه  رأس  وعلى 
مبنية  رؤية  والتكوين، وهي  التربية 

على األبعاد التالية.
البعد  التشكيلي،  الفني  البعد 
التربوي  البعد  املعرفي،  الثقافي 
التكويني، البعد التشاركي التفاعلي، 
التضامني  البعد  التحفيزي،  البعد 
اإلشعاعي  البعد  اإلنساني، 

التواصلي.
 13 الدورة  فقرات  أهم  ومن 
من  التي نتطلع  الدراسية  اجللسات 
أنشطة  تطوير  سبل  تدارس  خاللها 

والتحسيسية  االجتماعية  اجلمعية 
أياما  األيام  هذه  والتربوية،  وجعل 
مشتركة  ملشاريع  بامتياز  تأسيسية 
والقطاعات  املكونات  من  عدد  مع 
وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم، 
والتشكيليني احملليني وغير احملليني.

أنشطة  في  ويساهم  ويشارك 
حلسن  األساتذة:  الدورة  هذه 
عن  اإلدريسي  املنصوري  بختي، 
ربيعة  التشكيلي،  الفكر  جمعية 
بصمات،  جمعية  عن  الشاهد 
خالد أسرارفي،  خالد الداودي، 
باحث  الدكتور عبد اللطيف ندير 
وناقد فني وناشر، رشيد احلاحي مف
بأكادمي تش تربوي ومنسق جهوي. 
ية جهة مراكش تانسيفت احلوز، و

إبراهيم احليسن ناقد  ناقد تشكيلي، 
تشكيلي ومفتش تربوي بأكادمييات 
علي  الصحراء وناقد تشكيلي، 
من  وتشكيلي  سينمائي  ناقد  البزاز 
بنحليمة،  حسن  الدكتور  العراق، 
وناقد  كاتب  أديب السالوي  محمد 
فنان  بنيونس عميروش  تشكيلي، 
-l’A  تشكيلي، الباحث اإلسباني

TRANGE، رحال جويبلي مسؤول 
بأكادير،  الدولية  باجلامعة  ثقافي 
البشير  مسرحي،  عبابو  القادر  عبد 
شعشاعي عن جمعية أكادير للفنون 

التشكيلية.
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كواليس  إ سبانيا
إسبانيا في  املغرية  اجلالية  خاصة  صفحة 

مدريد: من محمد عالء الدين
ذك������رت ب���ع���ض وس����ائ����ل اإلع�����ام 
اإلسبانية، أن الحكومة اإلسبانية قررت 
تمديد المساعدات المالية للصيادين 
في  يصطادون  كانوا  الذين  اإلسبان 
المياه اإلقليمية المغربية، بعدما تبين 
واالتحاد  المغربية  الحكومة  أن  لها 
األوروبي لم يحددا بعد تاريخيا للجولة 

السابعة من المفاوضات.
اإلسبانية  الكونفدرالية  وتتطلع 
للصيد البحري إلى تجديد االتفاقية في 
أقرب وقت ممكن حتى يتمكن الصيادون 
بالمياه  مزاولة نشاطهم  من  اإلسبان 
المغربية، بدل االعتماد على المساعدات 
المالية التي يتلقونها عن الضرر الذي 

لحق بهم.
تريث  أن  إس��ب��ان  محللون  وي���رى 
ال��م��غ��رب ف���ي ت��ح��دي��د ت���اري���خ جديد 
للمفاوضات ناتج عن رغبة الرباط في 
إعطاء مزيد من الوقت ألعضاء البرلمان 
األروبي لتغيير موقفهم، والرضوخ إلى 
الشروط والمقترحات المغربية، بعدما 
دار حديث مؤخرا داخل أروقة البرلمان 
األروبي، ونقلت بعض تفاصيله بعض 
تضارب  عن  يفيد  األروب��ي��ة  الصحف 
الرؤى بين أعضاء االتحاد في إشارة 
غير مباشرة إلى الصحراء المغربية، 
احترام  »ض���رورة  على  الحديث  وت��م 
المغرب لالتزامات الدولية المنصوص 

عليها في القانون الدولية«.
وكانت المفاوضات السابقة تتعثر 
بين المغرب واالتحاد األروبي في ملف 
الصيد البحري بسبب ملف الصحراء 
ارتفاع  ي��ب��رز  ال���ذي  األم���ر  المغربية، 
العاقات  ف��ي  ال���ن���زاع  ه���ذا  ح��ض��ور 

المغربية األوربية، ومعارضة تجديد 
االتفاقية من طرف بعض الدول على 
رأسها بريطانيا، إذ تعتبر نقطة الصيد 
في مياه الصحراء الخاف الرئيسي، 
االقتصادي،  الشق  يهمه  ال  فالمغرب 
بقدر ما يهمه التوقيع على االتفاقية 
وهي تضم الصيد في مياه الصحراء.. 
عدم  على  األروب����ي  البرلمان  وي��ص��ر 
االتفاقية  ه��ذه  بنود  على  المصادقة 

بالشروط المعلنة.
وكان البرلمان األروبي قد صادق يوم 
14 دسمبر عام 2011 على إلغاء اتفاقية 
ال��ص��ي��د ال��ب��ح��ري م��ع ال��م��غ��رب تحت 
مياه  في  الصيد  تشمل  أنها  مبررات 
الصحراء المتنازع على سيادتها بين 
المغرب وجبهة البوليساريو، واستطاع 
هذا األخير على حمل البرلمان األروبي 
على رفض االتفاقية التي تجمع المغرب 
واالت��ح��اد األروب���ي منذ ال��ع��ام 2007 
والتي أنهي العمل بها قبل عامين، مما 
انعكس سلبا على قطاع الصيد البحري 
في البلدان األروبية المستفيدة، وخاصة 
وكانت  أكثر،  تضررت  التي  إسبانيا 
االتفاقية توفر 118 رخصة لألسطول 
األوربي مقابل )36( مليون يورو فقط 
إلى  س��ن��وي  بشكل  االت��ح��اد  يدفعها 
المغرب في حين تكون االستفادة لدول 
االتحاد ما مجموعه 157 مليون يورو 
سنويا، ووصفت الصحف اإلسبانية 
المهنيون  تعيشها  ال��ت��ي  الوضعية 
اإلسبان خاصة في إقليم األندلس وجزر 

الكناري حاليا ب»الدراماتيكية«.
ويشار أيضا أن جمعيات الصيادين 
ل��م��رات عديدة  ن��ظ��م��ت  األن��دل��س��ي��ي��ن 
مظاهرات ووقفات احتجاجية بالموانئ 

األندلسية وبقرى الصيادين احتجاجا 
على عدم تجديد االتفاقية مع المغرب، 
آالف  المظاهرات  تلك  في  وقد ش��ارك 
الصيادين المتضررين بشكل مباشر أو 

غير مباشر.
وح��س��ب اإلح��ص��اءات ف��إن 98 في 
المائة من صادرات السمك الطري و40 
في المائة من صادرات السمك المجمد 
تستفيد منه الشركات اإلسبانية، كما 
المياه  في  البحري  الصيد  قطاع  أن 
المغربية يساهم بشكل كبير في الحفاظ 
على آالف مناصب الشغل في إسبانيا، 
العاملة  اليد  من  أخرى  آالف  ويشغل 
المرتبطة  ال��م��ج��االت  ف��ي  اإلسبانية 
بالصيد البحري، حيث هناك شركات 
كبرى تقوم بتلفيف السمك وتوزيعه 
وتسويقه إلى األسواق األروبية وفق 
مواصفات معينة ومحددة لذلك، متفق 

عليها أوربيا.
كما أن االستثمار اإلسباني في قطاع 
الصيد البحري بالمغرب يهم حوالي 
شركات  ملكية  ف��ي  صيد  مركب   180
هذه  وكل  إسبانية،  مغربية  مزدوجة 
إسبانيا،  في  تصنيعها  تم  المراكب 
عاوة على أن كل مواد وآليات التبريد 
وأيضا  إسبانيا،  م��ن  تأتي  وغيرها 
يستفيد قطاع الصيد البحري اإلسباني 
من امتيازات أخرى مرتبطة بالقطاع، 
ونشير بهذا الصدد إلى أن الصادرات 
إلى  المغربي  السمك  م��ن  المغربية 
األس��واق األروب��ي��ة، يتم شحنها عبر 
ش��اح��ن��ات إس��ب��ان��ي��ة م��ك��ي��ف��ة تخص 
الصادرات السمكية، واالستفادة أيضا 
تكون لمصالح قطاع النقل الطرقي في 

إسبانيا..

تحتل  البرتغال  أن  أي��ض��ا  وي��ذك��ر 
المرتبة الثانية ضمن البلدان األروبية 
بعد إسبانيا، من حيث االستفادة من 
رخص الصيد البحري الممنوحة في 
إطار االتفاق ب� 14 سفينة صيد كانت 

تنشط في المياه المغربية.
وكان النواب األروبيون قد رفضوا 
 296 م��واف��ق��ة  مقابل  ص��وت��ا   326 ب��� 
البروتوكول  ت��م��دي��د   ،58 وام��ت��ن��اع 
بين  البحري  الصيد  التفاق  السنوي 
المغرب واالتحاد األروبي الذي دخل 
حيز التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28 فبراير 

.2011
ويدور الحديث في أوساط الصيادين 
بمبادرة،  القيام  عن ضرورة  اإلسبان 
وخصوصا من طرف الحكومة اإلسبانية 
والنقابات للضغط على لوبيات البرلمان 
األروبي لتسريع العمل باتفاقية الصيد 
البحري مع المغرب، واعتبروا أن مسألة 
رفض البرلمان األروبي لتمديد االتفاقية 
جاء نتيجة ضغوطات لوبيات أروبية 
التي تعمل وفق أجندة سياسية معينة، 
ك��م��ا ط��ال��ب��وا م��ن ال��ب��رل��م��ان األورب���ي 
اللوبيات  س���م���وم  م����ن  ال��ت��خ��ل��ص 

الضاغطة.
وفي المقابل، أدرك الفاعلون المغاربة 
في مجال الصيد البحري، أن المغرب 
باعتباره دولة بحرية عليه الحفاظ على 
ثروته السمكية، حيث وضع مخططا 
لتدبير ساحله، واتخذ إجراءات لضمان 
تجدد م��وارده السمكية، خاصة وأنه 
ح��س��ب ال��ت��ق��دي��رات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، فإن 
مصايده  لمخزون  الحالية  الوضعية 
تستوجب التقليص الفعلي لمجموع 

نشاط الصيد البحري.

الجولة السابعة من مفاوضات المغرب مع االتحاد األوربي حول اتفاقية الصيد البحري..

في  إسبانية  إعامية  مصادر  أكدت 
المدن  بعض  ف��ي  لمراسليها  تقارير 
تنظيم  أتباع  من  العديد  أن  اإلسبانية 
القاعدة في المغرب اإلسامي، أصبحوا 
خال  لهم  ملجأ  إسبانيا  من  يتخذون 

السنوات األخيرة..
وكانت صحيفة »إيل بيريو ديكو« قد 
بالمئات،  يقدر  إلى عدد هؤالء  أشارت 
إسبانيا  إلى  اللجوء  يحاولون  وأنهم 
دول  في  األمنية  الماحقات  من  ف��رارا 
المغرب العربي، وأضافت أن ما يعقد 
ال  أنهم  إسبانيا  في  ماحقتهم  مهمة 
ي��ت��وف��رون على س��واب��ق ف��ي اإلج���رام، 
وي��س��ت��خ��دم��ون ن��ف��س األس��ال��ي��ب التي 
ال��ت��ي تبعث  ال��ش��ب��ك��ات  ت��س��ت��خ��دم��ه��ا 
وأفغانستان،  ال��ع��راق  إل��ى  المقاتلين 
األف��راد عبر مدينتي  إدخ��ال  يتم  حيث 
آالف  بين  متخفين  مليلية  أو  سبتة 
المدينتين  يدخلون  الذين  األشخاص 
وثائق  منحهم  يتم  وه��ن��اك  للتسوق، 
التراب  ب��دخ��ول  ل��ه��م  ت��س��م��ح  م����زورة 
إلى إحدى  اإلسباني، وعندما يصلون 
ال��ب��ل��دات اإلس��ب��ان��ي��ة ي��ن��ض��م��ون إلى 

جماعات متطرفة.
ومنذ أن صادقت الحكومة اإلسبانية 
الدولي  اإلره��اب  لمكافحة  قانون  على 
ودخل  سنوات،  ثاث  قبل  والجهادي 
قام   ،2011 ع��ام  أكتوبر  التنفيذ  حيز 
هذا  وف��ق  اإلس��ب��ان��ي  المدني  ال��ح��رس 
القانون بمداهمات شملت عدة مناطق 
خالها  تم  اإلسبانية،  والقرى  بالمدن 
إلقاء القبض على عدد من المشتبهين 
في  ال��ق��اع��دة  بتنظيم  ارت��ب��اط��ه��م  ف��ي 

المغرب اإلسامي والجزائر.
اإلسباني  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  وك����ان 
»خورخي فرناندث« قد أكد على ضرورة 
لكي  التشريع  ف��ي  إص��اح��ات  إج���راء 
تتمكن الشرطة وقوات األمن من التصدي 
لإلرهاب على نحو أمثل، ورأى من جهة 
أخرى أنه من المنطقي اعتبار الحركات 
السياسية التي تشهدها منطقة شمال 
إفريقيا والشرق األوسط، خاصة منطقة 
الساحل »كبؤرة للخطر والقلق بالنسبة 

إلسبانيا«.

مالحقة العناصر 
المرتبطة 

بتنظيم القاعدة

النساء املغريات في املرتبة األخيرة وسط »السوق« اإلسباني
كثف الحرس المدني اإلسباني من حماته 
التمشيطية في العديد من المدن اإلسبانية، 
اعتبرت ضمن العمليات الروتينية للتصدي 
للمهاجرين السريين، والتي تسفر كل يوم 
عن اعتقال العديد من المهاجرين من جنسيات 
االحتجاز  »بمراكز  إيداعهم  ويتم  مختلفة، 
إلى  ترحيلهم  قبل  للمهاجرين«  ال��م��ؤق��ت 
بلدانهم األصلية خال مدة زمنية ال تزيد عن 
ستين يوما بدل من أربعين يوما الذي كان 
العمل به جاريا في السابق، وهي مدة يتم 
غير  المهاجر  هوية  لمعرفة  التحقيق  فيها 
القانوني، وإتاحة الفرصة لمن فقدوا بطائق 
إقامتهم بفعل تداعيات األزمنة االقتصادية 
التي أفضت بهم إلى البطالة لتوكيل محام 

ينوب عنهم في الدفاع عن حقوقهم. 
م��ن طرف  االح��ت��ج��اج��ات  وق��د تصاعدت 
مراكز  بخصوص  الحقوقيين  م��ن  العديد 
من  وطالبوا  االعتقال،  وظ��روف  االحتجاز 
وزارة الداخلية اإلسبانية وإغاق تلك المراكز 
والمعتقات التي اعتبروها صورة مصغرة 
وصف  ح��س��ب  »غ��وان��ت��ان��ام��و«  لمعتقات 
الحقوقيين، ورأوا أنها وضعت إسبانيا تحت 
األوربية  ال��ح��ق��وق��ي��ة  ال��م��ن��ظ��م��ات  م��ج��ه��ر 

والدولية.
وقد خلصت وزارة الداخلية اإلسبانية بعد 
م��ن��ظ��م��ات حقوقية  م���ع  اج��ت��م��اع��ات  ع���دة 

وجمعيات مهتمة بشؤون الهجرة في إسبانيا، 
لهذه  مخرج  إليجاد  الكفيلة  السبل  لبحث 
تعديل  إل��ى  وخلصت  اإلنسانية،  المأساة 
قوانين سير تلك المراكز، أهم ما تم التوصل 
األمن  رج��ال  من  الصاحيات  سحب  إليه، 
ومنحهم دور الحفاظ على األمن العام خارج 
تلك المراكز، بمعنى لن يكون هناك احتكاك 
غير  والمهاجرين  األم��ن  رج��ال  بين  يومي 
الشرعيين المحتجزين في تلك المراكز، وفي 
لمسؤولين  المهمة  ستناط  ال���ذي  ال��وق��ت 
العمومية،  الوظيفة  إل��ى  ينتمون  إداري��ي��ن 
يخضعون لدورات تكوينية، يسهرون على 
النظام الداخلي للمراكز، فيما يتكلف رجال 

األمن بالمراقبة خارج المراكز.
المنظمات  م��ن  ال��ع��دي��د  واع��ت��ب��رت  ه���ذا 
الجديد  اإلج��راء  ه��ذا  اإلسبانية  الحقوقية 
نزالء  من  المهاجرين  لقضايا  ه��ام  مكسب 
اإلنسان،  لحقوق  كبيرة  وخطوة  المراكز، 
تهدف إلى سحب صفة اإلجرام عن المهاجرين 

السريين.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية اإلسبانية 
أطلقت تسمية جديدة على »مراكز االحتجاز« 
»م����راك����ز إلقامة  ت��س��م��ى  أص��ب��ح��ت  ال���ت���ي 
المهاجرين/مراقبة«، وتم تعيين قضاة جدد 
للوقوف عن قرب على سير المراكز، وتفقد 

أحوال النزالء، وأداء المرافق.

الصيادون اإلسبان: على البرملان األوري التخلص من سموم اللويات الضاغطة

أص��ب��ح »إي��ن��اك��ي أون��دن��غ��ري��ن« زوج 
حديث  كريستينا  اإلس��ب��ان��ي��ة  األم���ي���رة 
في  فشله  بعد  اإلس��ب��ان  ل��دى  للسخرية 

الحصول على وظيفة في دولة قطر، إذ تقدم بطلب 
في العمل ضمن طاقم المنتخب القطري لكرة اليد 
كمدير للعاقات العامة، لكن إدارة النادي ردت عليه 

أنها ليست في حاجة إلى موظف جديد!
ويذكر أن »إيناكي« صهر العاهل اإلسباني الملك 
خوان كارلوس قد مثل أمام القضاء بتهمة الفساد 
المعروفة بقضية معهد »نوس« ذو الطابع الخيري 
ومواطن  »كريستينا«  األم��ي��رة  رفقة  أسسه  ال��ذي 
إسباني آخر، حيث وجه قاضي التحقيق »خوسي 

كاسترو« إليهم تهمة االختاس المالي من زوج األميرة كريستينا يبحث عن وظيفة!
دع���م مؤسسات  ع��ل��ى  ال��ح��ص��ول  خ���ال 
مختلف  في  األم��وال  وتوظيف  عمومية، 
المجاالت عبر مؤسسة »نوس«، وهو أول اتهام من 
نوعه في تاريخ القضاء اإلسباني ضد فرد من العائلة 
في  حقيقية  سياسية  رج��ة  ال��ق��رار  وخلق  الملكية، 

الباد..
المتابعة  بتعليق  المحكمة  ق��رار  أخيرا  وج��اء 
من طرف  ترحيبا  ولقي  األميرة  في حق  القضائية 
الحزب الشعبي الحاكم، في حين انتقد حزب اليسار 
الموحد هذا القرار، واعتبره غير جدي ويعطي صورة 

سلبية عن القضاء في إسبانيا.

بشكل مكثف وملفت للنظر، واستفزازي بالنسبة للعديد من 
المواطنين اإلسبان واألجانب، سارعت العديد من »المؤسسات« 
التي تضم أوكار المومسات في توزيع إعاناتها الترويجية 
في كل مكان بالمدن اإلسبانية، وهي تعرض على زبنائها سلعها 
الجنسية، تتضمن صور المومسات ومعلومات عن أعمارهن 

ولون بشرتهن وطولهن، وأيضا جنسيتهن..
وتبدو من خال هذه الحمات الترويجية أن أقدم مهنة في 
التاريخ تأثرت هي األخرى وبشكل كبير باألزمة االقتصادية، 
والتي عرفت بدورها ركودا وعدم اإلقبال على المتعة الجسدية، 
الزبناء  م��ن��ه��ا  ي��ع��ان��ي  ال���ت���ي  ال��م��ال��ي��ة  ال��ض��ائ��ق��ة  ب��ح��ك��م 

المفترضين..
ونظرا لتفشي هذه اآلفة بشكل كبير باآلونة األخيرة، قررت 
السلطات المحلية إلقليم فالنسيا تفعيل قانون كان قد تمت 
المصادقة عليه قبل ثاث سنوات، المتعلق بفرض غرامات على 
دور البغاء وزبنائها غير المرخصة، وزادت بإضافة بند على 
هذا القانون ينص على تجريم االتجار بالبشر الذي يعتبر ثالث 

أكبر جريمة منظمة بعد تجارة الساح والمخدرات.
هذا وياحظ تضارب األرقام حول حجم سوق الجنس في 
إسبانيا، لكن تبقى المعطيات متطابقة فيما يخص عدد شبكات 
االتجار بالبشر التي أصبحت تفضل التعامل مع دول مثل 
كولومبيا ونيجيريا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وكرواتيا 
وجمهورية الدومينيكان، واستقطاب النساء من هذه الدول 

واستغالهن في الدعارة في أروبا ومن ضمنها إسبانيا.
الدولي اإلسباني لتنمية سياسات  المركز  فحسب تقرير 
الهجرة فإن سوق الجنس في إسبانيا يصل إلى 36 ألف امرأة 
يمارسن الدعارة، وتأتي الكولمبيات في المرتبة األولى بنسبة 
تتجاوز 75 في المائة، والمهاجرات في رومانيا في المرتبة 

الثانية بنسبة 35 في المائة، في حين تشكل نساء أمريكا 
الاتينية نسبة 21.7 في المائة، أما النساء المغاربيات فيحتلن 

المرتبة األخيرة بنسبة 7.8 في المائة.
وتتحدث التقارير عن وجود شبكات منظمة واسعة للوساطة 
من  المهاجرات  باستقطاب  تقوم  إسبانيا   في  الدعارة  في 
مختلف الجنسيات إلى هذا الميدان، وتشير تلك التقارير إلى 
أن تجارة الجنس في إسبانيا تدر على أصحابها ما يزيد على 
50 مليون يورو شهريا رغم حالة الكساد والركود االقتصادي 

وهو ما يزيد حيرة المنظرين االقتصاديين!!
لمساعدة  اجتماعية  مؤسسة  ع��ن  ص���ادر  تقرير  وك���ان 
المهاجرات كشف أن ما يزيد عن تسعة آالف امرأة مغاربية 
تستغلن في سوق الجنس في إسبانيا وتتوزعن على النوادي 
وبيوت الدعارة، ويشير التقرير إلى أن غالبية هؤالء النساء 
وقعن ضحايا شبكات التهريب، حيث دفعن ما بين ثاثة آالف 
وستة آالف يورو من أجل العمل في إسبانيا، لكنهن وجدن 
أنفسهن محاصرات ومهددات بالتصفية الجسدية، إلم يشتغلن 

في الدعارة.
في إحدى البرامج التلفزيونية قالت فتاة تنحدر من إحدى 
دول أوربا الشرقية تمارس البغاء في حي »اكرامبيا بايسطا« 
تأثرت كثيرا بفعل األزمة  المهنة  أن  العاصمة مدريد  وسط 
االقتصادية، وأصبحت هي وصديقاتها المومسات تحصلن 

على قوتهن اليومي بصعوبة بالغة.
للزائرين  يبدو  »راف��ال«  وفي برشلونة وتحديدا في حي 
بالمدينة وكأنهم أمام استعراض فلكلوري خاص بالسيدات، 
فالحي يكاد يختنق بالمومسات من مختلف األعمار واألجناس، 
المغرب  م��ن  ال��ق��ادم��ات  ال��م��وم��س��ات  م��ن  ح��ت��ى  يخلو  وال 

العربي.

سحب صالحيات البوليس اإلسباني من السهر 
على النظام الداخلي لمراكز احتجاز المهاجرين

األميرة اإلسبانية كريستينا وزوجها.
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األحمر الفريق  ملكتب  مريب  وصمت  أرون  تصريحات 

> إعداد: كريم إدبهي

قالوا ونقول
idbihi62@gmail.com

رئيس المغرب التطواني ناطقا رسميا باسم الوداد؟

> أوزين يستبعد جامعة الكرة عن عقود 

األهداف.
»صحف«
>  ألن اجلامعة ال طموح وال أهداف لها.

> »خاص أبرون يديها في فرقتو«.

»بادو الزاكي«
>  املثل يقول: إذا تدخلت فيما ال 

يعنيك سمعت ما ال يرضيك. 

 5 إلى  أندرسون  سعر  يرفع  الوداد   <

ماليني أورو. 
»األخبار«

> نعلو الشيطان!!

 <

ماندوزا يدافع عن الزاكي والوداد يلتزم 
الصمت.

 »المساء الرياضي«
> وظلم ذوي القربى أشد مرارة..

تدبير  في  املغربية  التجربة  قدمت   <

املباريات والقت انطباعا جيدا. 
»رشيد الطاوسي«
الحظه  والتدبير  فاشلة،  جتربة    <

املغاربة خالل مباراة جنوب إفريقيا.

الفهري  بالقاهرة،  تصريحاته  بسبب    <

غاضب من الطاوسي. 
»صحف«

>  واملغاربة غاضبون منهما معا.

>  الطاوسي يستنجد بالركراكي. 
»صحف«

>  تشبث غريق بغريق.

 العدد: 742  اخلميس 23 ماي 2013

mohamed.talal@hotmail.com

تبعثرت القراطيس
رأي

بقلم: م.ع. طالل

بالذهول  قد يصاب  املرء  لعل   ..
صندوقا  هناك  أن  يعلم  حينما 
جاءت  مذخراته  الدوليني،  لالعبني 
الالعبني  انتقال  صفقات  من 
إلى  احمللية  فرقهم  من  املغاربة 
وال  أجنبية،  بفرق  االحتراف  عالم 
لفائدة  سنتيم  أي  ولألسف  يذهب 
مازال  حيث  القدامى،  الالعبني 
والغريب  العجيب  الصندوق  هذا 

نفسه«  على  »منغلقا 
قد  فوالذية  وبأقفال 

تفتح لذوي القربى!!
الهدف  كان  وإذا 
خلق  من  األسمى 
هو  الصندوق  هذا 
الالعبني  مساعدة 
حكاية  فإن  القدامى، 
العجيب  الصندوق 
متداولة  أصبحت 
لدى  أكثر  األيام  هذه 
ما  وهذا  املتتبعني، 
الظرفاء  بأحد  دفع 
صندوق  بتشبيه 
بالعلبة  الالعبني 

السوداء ...
األسماء  من  مجموعة  هناك 
هذا  دعم  إلى  فعال  حتتاج  التي 
الصندوق، لكن ال أحد حاول فتحه 
مذخراته  من  نسبة  وتخصيص 
للغاية التي خلق من أجلها. ودعنا 
إلى  حاجة  في  كانوا  كبار  العبون 
هذا الصندوق، كالبطاش، اخللفي، 

التيباري، طاطوم وآخرون.. 
قويا  حضورا  لهم  كان  العبون 
والعاملية،  املغربية  املالعب  داخل 
في  خفاقة  املغربية  الراية  ورفعوا 
العديد من احملافل، وكان مصيرهم 
التهميش والنسيان، وغادرونا إلى 

من  يستفيدوا  أن  دون  البقاء  دار 
مداخيل هذا الصندوق. 

هؤالء  مبثل  االهتمام  عدم  إن 
حياتهم،  في  الشامخة  األسماء 
احلالي  اجليل  لدى  سيطرح 
على  املخاوف  بعض  املمارس، 
الروح  تلك  فيه  ويقتل  مستقبله، 
الوطنية املتشبعة باألهداف النبيلة 
مادي  املنظور  ويصبح  للرياضة، 
حيث  صرف، 
الالعب  سيصبح 
مصيره  في  يفكر 
عائلته  ومستقبل 
سيفكر  ما  أكثر 
عن  الدفاع  في 
الوطن،  راية 
وهذا ما الحظناه 
السنوات  خالل 

األخيرة.
الصفقات  إن 
التي  الضخمة 
منها  استفاد 
هذا  نسبيا 
يجب  الصندوق، 
منها  يستفيد  وأن  تستثمر  أن 
بخلق  وذلك  القدامى  الالعبون 
من  والتكافل  للتضامن  برامج 
اإلطار  إقرار قوانني في هذا  خالل 
الالعبني  هؤالء  على  بالنفع  ترجع 
احملتاجني أكثر من أي وقت مضى 

للمساعدة ورفع الغنب عنهم.
هذا  عن  املسؤولني  على  يجب 
الصندوق أن يبحثوا عن مفاتيحه 
حتى تغيب عن أعيننا تلك الصور 
املؤملة التي نصادفها صباح مساء، 
أولئك  واحلرمان  العوز  أثقل  وقد 
الفرجة  منحوا  الذين  النجوم 

والبسمة للمغاربة.

عن صندوق الالعبين القدامى

مدير المنتخبات الوطنية يخلق الحدث مرة أخرى..
ال مير بعض الوقت، إال ويخلق 
مدير  فيربيك  بيم  الهولندي 
احلدث،  الوطنية،  املنتخبات 
بدون أن تتدخل اجلامعة امللكية 
هذا  لردع  القدم  لكرة  املغربية 
أعضاء  كل  يتحدى  الذي  الرجل 
اجلامعة، ولم يعد أي أحد يقوى 

على مواجهته.
الطريقة  والشك  نتذكر  كلنا 

له  يرجع  الذي  الوركة  احميدو  الوطني  اإلطار  بها  طرد  التي 
الفضل في تأهيل املنتخب األوملبي إلى أوملبياد لندن، حيث فرض 
عنه  االستغناء  اجلامعة  عن  »املسؤولني«  على  الهولندي  هذا 
وتعويضه بأخيه روبير، ومجموعة أخرى من الهولنديني الذين 

كانوا سببا في إقصائنا والعودة مبكرا من لندن.
على  بإحلاحه  وذلك  مجددا  احلدث  يخلق  فيربيك  هو  ها 

الوطني  املنتخب  على  اإلشراف 
العالم  كأس  إلى  املتأهل  للفتيان 
اإلمارات  دولة  التي ستحتضنها 

خالل شهر شتنبر القادم.
مدرب  اإلدريسي  الله  عبد 
وضع  الذي  الفتيان  منتخب 
الالعبني  من  مجموعة  في  الثقة 
بالعديد من  قاموا  الذين  الفتيان 
استعدادا  التدريبية  املعسكرات 
إلقصائيات كأس العالم التي احتضنتها املغرب، مؤخرا، حرمهم 
فيربيك من املشاركة وعوضهم بالعبني ميارسون في أوروبا حيث 
متكنوا بصعوبة من التأهيل، ها هو يستعد حاليا حلرمان املدرب 
عبد الله اإلدريسي من مهمته ليعوضه ظلما وعدوانا أمام أنظار 
لنزوات  وكعادته  سيستسلم  الذي  للجامعة  املسير  املكتب  هذا 

فيربيك.

حكاية الصندوق األسود لليوم األيض!
أمام صمت جامعة الفهري

لإلذاعة  املستمعني  م��ن  ال��ع��دي��د  يستسغ  ل��م 
ال��وط��ن��ي��ة وج��م��اه��ي��ر ك���رة ال��ق��دم ع��ل��ى العموم 
بها  أدلى  التي  واملجانية  النارية  التصريحات 
رئيس املغرب التطواني عبد املالك أبرون الذي 
حمل مسؤولية تراجع فريق الوداد خالل دورات 
أنصار  استغرب  كما  ال��زاك��ي،  للمدرب  اإلي���اب 

عن  دخيال  اعتبروه  الذين  املسير  لهذا  ال��وداد 
الوداد  مدرب  ينتقد  أن  حقه  من  وليس  الفريق 
أو العبيه ألن هذه األمور تخص املطبخ األحمر.

بالفعل فعلى أبرون وكما نعرفه رئيسا لفريق 
ال��ت��ط��وان��ي ول��ي��س م��س��ي��را أو رئيسا  امل��غ��رب 
ال  وأن  ل��س��ان��ه  يحفظ  أن  عليه  ف��ك��ان  ل���ل���وداد، 

تعنيه  ال  أمور  في  ال من القريب أو من يتدخل 
البعيد.

وخالل حديثه ع��ب��د امل��ال��ك أب���رون 
امحمد  الزميل  ال������ع������زاوي، م��ع 

النار  ع���ل���ى ال����زاك����ي أط��ل��ق 
وات��ه��م��ه ب��أن��ه هو 
مشاكل  ف��ي  السبب 
الوداد، وأن الرأي العام 
غير صالح  وه��و  فيه  »ن��ف��خ 
لتدريب املنتخب الوطني«. ترى 
التصريحات  ه��ذه  أس��ب��اب  ه��ي  م��ا 
املجانية والعدوانية من رئيس كان 
وأصبح  نكرة،  القريب  وباألمس 
يتحدث  وض��ح��اه��ا  عشية  ب��ني 
عنه اخلاص والعام، واملتتبع 
للبطولة  دق����ي����ق  ب���ش���ك���ل 
الوطنية يعرف سبب هذه 
ال��ش��ه��رة ال��ت��ي ل��م تأت 

مجانا..
عبد احلق ماندوزا رئيس 
امل��درب��ني دخ��ل على اخلط  ودادي����ة 
الشخص  مشكورا، وندد بتصريحات هذا 
مؤكدا أن بادو الزاكي ال يحتاج إلى شهادة 
أبرون إلثبات كفاءته، شأنه شأن كل األطر 

وأضاف  للمغرب،  مفخرة  تعتبر  التي  الوطنية 
املليء  فتاريخه  ك��فء،  وطني  إط��ار  الزاكي  بأن 
باإلجنازات يشهد له كحارس كبير أبهر العالم 
املنتخب  م��ع  مقتدر وص��ل  ك��م��درب  أو  ب��أس��ره، 

الوطني إلى نهاية كاس إفريقيا لألمم 2004.
للوداد  املسير  فاملكتب  األم���ر،  ف��ي  ال��غ��ري��ب 
الزاكي، ظل وحلد  كفاءة  أو عدم  بكفاءة  املعني 
ال  األم��ر  ه��ذا  ك��أن  السطور صامتا،  ه��ذه  كتابة 
يعنيه، تاركا عبد املالك أبرون يتدخل في شؤونه 
وجد  املسير  املكتب  وكأن  حق،  بدون  الداخلية 

في تصريحات املسير التطواني ضالته..
ما عسانا أن نقول سوى أن وداد األمة ابتالها 
الله مبسيرين ولألسف الشديد ال يعرفون قيمة 
أما  أبناءهم،  مبجهودات  يعترفون  وال  فريقهم 
يهتم  أن  له  األفضل  فمن  املالك  لعبد  بالنسبة 
من  بالرغم  الوفاض  خ��اوي  خرج  ال��ذي  بفريقه 
بغير  أو  مبناسبة  يخلقها  التي  الكبرى  الهالة 

مناسبة.
فانتظر  أهلها،  غير  إل��ى  األم��ور  أسندت  إذا 

الساعة. الزاكي

يقال  كما  بالنابل  احلابل  اختلط 
داخل الوداد البيضاوي، وأصبح الكل 
يأكل  أن  البعض  وُيسعد  الكل،  يتهم 
أن  دون  بشراهة،  ميتا  حلم البعض 

يكرهه... 
مرة أخرى في مسلسل رهيب ال يريد 
أن يعرف النهاية، يتمخض مشكل آخر 
بالوداد، ليس ماديا كاملعتاد، أو تقنيا 
اليوم خطير جدا، حني  بل  أو متردا، 
إعالمي على  منبر  إلى  يتقدم شخص 
األثير، ويتحدث باسم فريق )دون علم 
مكتبه( كما صرح بذلك نائب الرئيس، 

فهذا خطير للغاية....
نافيا  الناصيري  قال  ما  ثبت  إذا 
كلف  قد  املسير  املكتب  يكون  أن 
ُتَكّيف  أن  فيمكن  بتمثيله،  ما  شخص 
صفة،  انتحال  خانة  في  النازلة  هذه 
التقدم بدعوى قضائية ضد  وبالتالي 
هذا  كان  إذا  أما  املنتحل،  الشخص 
جليد  تذويب  به  باطال  يراد  الكالم 
الغضب العارم للجمهور األحمر، فهذا 

أخطر...
ترجع القضية إلى األسبوع املاضي 
حني شارك شخص بحجة انه مبعوث 
إحدى  إلى  باسمه،  والناطق  الرئيس، 
للمشاركة  اخلاصة  اإلذاعية  احملطات 
في برنامج تطرق ملوضوع: أزمة الوداد، 
املواقع  نشرت  جل  مباشرة،  بعدها 
الودادية،  للجمعيات  اإللكترونية 

صورة لنفس الرجل، ويدعى الوزاني، 
شغل في وقت سابق  مستشارا للوزير 
بلخياط، يجلس وسط أعضاء و بعض 
إحدى  ملتابعة  الرجاء  فريق  مسيري 
انه  ويقال  األخضر،  الفريق  مباريات 

كان يدور في فلك رئيس الرجاء...!!!
على رئيس الوداد اليوم واملسؤولية 
تاريخية بكل املقاييس، إما أن يعترف 
بأنه من أوكل لرجٍل خارج أسوار مكتبه 
لتمثيله بإسم الوداد، وإما أن ينفي ذلك 
مقاضاته،  رسمي، ويعلن  بالغ  عبر 

فيريح ويستريح!!!
وفي احلالتني، تبقى سمعة الفريق 
اخلطورة  وتبقى  األكبر،  اخلاسر 
قائمة على مستقبله، وبالتالي نخاف 
الفريق  يأتي على هذا  أن  كل اخلوف 
فيه  وتتبعثر  أقالمه،  فيه  تنكسر  يوٌم 

قراطيسه..!
ل يا تاريخ... سجِّ

أبرون
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إدريس هاني»زعيم« الشيعة المغاربة في تصريحات »صادمة«

 شاركت مؤخرا في املؤمتر الدولي »للزهراء« 
بالعراق، هل شاركت بصفتك كمغربي شيعي أم 

بصفة أخرى؟
املؤمتر، جاءت في سياق طبيعي وهي  لهذا  الدعوة 
أنني أستدعى ملؤمترات كثيرة، بصفتي باحث في الفكر 

اإلسالمي، وكاتب متخصص..
كما  للشيعة،  كان مؤمترا،  املؤمتر  هذا  ولكن 

أشارت إلى ذلك بعض التقارير الصحفية؟
والطوائف،  األديان  جميع  جمع  مؤمتر  هذا  أوال، 
الوحدة  عنوانه  كان  اللقاء  هذا  »الالدينيني«،  وحتى 
اإلنسانية،  وجلميع  األديان،  جلميع  وكان  اإلسالمية، 

ومن يتحدث بهذه اللغة هم أناس خارج التغطية..
صور اللقاء، تؤكد أن حظيت مبكانة متميزة، 
الزعيم  مع  تتحدث  وأنت  فيها  تظهر  إحداها 

الشيعي مقتدى الصدر؟
هذا عادي جدا، وال إشكال في ذلك، وهو يحضى 
بوضع خاص، ألقى كلمته التي تصب في إطار الوحدة 
إلى  الدعوة  أن  واعتبر  بقوة،  الطائفية  ونبذ  اإلسالمية 

املذهبيات والطائفيات، هي دعوى غير إسالمية.

اإلسالميون املغارة يفرضون علي »احلصار«
الذين يعرفونك، يالحظون أنك تقوم بزيارات 
ولبنان،  وإيران  وسوريا  للعراق  متكررة،  شبه 
هو  بينها  املشترك  القاسم  يبقى  دول  وهي 

تبنيها للمذهب الشيعي؟
»دينية«  بقضايا  عالقة  لها  مؤمترات  في  أحضر  أنا 
و»الدينية« أصال، حسب الدعوة، والذين يركزون على مثل 
هذه األمور يفعلون ذلك لغاية في نفس يعقوب.. احلقيقة أن 

هناك حصارا، هل دعتني دول أخرى ولم ألبِّ الدعوة؟ 
من يفرض عليك احلصار في نظرك؟

..هذه حرب استباقية، وال أقول أننا يجب أن نحدد 
معي،  مشكل  لها  معروفة  جهات  هناك  نحارب،  من 
ومع أي إنسان يخالفها التفكير، خصوصا ما يعرف 
ك»السلفيات«،  الواضحة  سواء  الوهابية،  بالتيارات 
تنطوي  الزالت  ولكنها  باإلنفتاح،  تتلبس  التي  تلك  أو 
على خلفيات إعتقادية وهابية، هؤالء يقولون كل شيء، 
ويستبيحون كل شيء، هؤالء عندهم مشكلة مع العالم، 
مع  بلدانهم،  في  املواطنني  مع  حتى  مشكل  وعندهم 

املثقفني واملراة والعلمانيني..مشاكل مع اجلميع..

 حتدثت عن حوار احلضارات قبل صامويل  
لنأخد أمثلة، صحيفة التجديد الناطقة باسم 
العدالة  وحزب  واإلصالح،  التوحيد  حركة 
عن  أول  كمسؤول  صنفتك  أن  سبق  والتنمية، 

نشر »التشيع« في املغرب؟
وأنا  اجلرس،  عليه  يعلقون  »فرفر«  عن  يبحثون  هم 
لست »فرفرا«، هؤالء يتحدثون لغة ال أفهمها، أنا لست 
وكلهم  ذلك،  يدركون  وكلهم  مذهبي  أو  طائفي،  داعية 

لها  عالقة  ال  فكرية  ومطارحات  قضايا  في  لي  قرؤوا 
هم  األفكار،  هذه  إلى  ينسبونني  ال  ملاذا  األمر،  بهذا 
يأخدون أفكاري لكنهم لم يحيلوا علي ولو مرة واحدة، 
هم يحاولون إختزالي، وهذا جزء من اللعبة، أنا أعرف 
هذه اللعبة وقادر على إحباطها، ألني سبقتهم لإلعالم 
والكتابة.. في يوم من األيام كنت أؤلف الكتب، وأطارح 

وهم مجرد أهل دعوة ووعظ وإرشاد..
كالمك يؤكد وجود خالف كبير بينك وبينهم؟

معي،  مشكلة  لهم  الذين  وهم  يختلفون  الذين  هم 
لذلك جتد عندي  العالم،  لي أي مشكلة مع  ليست  أنا 
صداقات مع جميع التوجهات واألديان، واملذاهب، وكنت 
من األوائل الذين حتدثوا في حوار احلضارات، حتى 
لصامويل  احلضارات«  »صدام  كتاب  يصدر  أن  قبل 
واإلصالح،  والنهضة  التعايش  عن  تكلمنا  هنتنغتون، 
كان  الذي  اليوم  في  املفاهيم،  هذه  إلى  سباقون  نحن 
فيه اجلماعة »متخلفون« و»يعكفون« على كتابات الوعظ 
مجال  في  نخوض  نحن  وكنا  والتخلف،  واإلرشاد 
ومجال  اإلسالمي  والفكر  والتطوير  والتقدم  النهضة 

اإلصالح الديني..

كنت أحث عن احلقيقة فوجدت نفسي
 في مدارس الشيعة

من  وهناك  الشيعي،  التوجه  يحارب  املغرب 
يعتبر أن التشيع خطر قادم ينبغي التصدي له، 

ملاذا تختار السباحة عكس التيار؟
هذا إختياري وأنا طفل، الغريب أنهم ال يعرفون أنني 
في  الطفولة..  مرحلة  في  وأنا  فكرية  باختيارات  قمت 
احلقيقة أنا كنت أبحث عن الفكر اإلصالحي والعقل، 
املدارس  في  سقطت  قد  نفسي  فوجدت  والعدالة، 
»املوصوفة« في الفكر اإلسالمي باملدرسة »العدلية« أو 
»العقالنية«، التي ميثلها الشيعة واملعتزلة حتديدا، أنا 
كنت أبحث عن العدل وأبحث عن العقل، وكنت هاربا من 
انتهت  بالظالمية، والتي  التي أصفها  هذه اإلختيارات 
هربت  أنا  منهم،  هربت  أنا  اليوم،  عليه  نراها  ما  إلى 
الفكري،  تخلفها  ومن  املغربية  اإلسالمية  احلركة  من 
وبالتالي كانوا يحاربونني ألني كنت أوسع في ثقافتي، 
وكان لهم مشكل معي وهو أنني ال أقرأ كتب الظالم، 
كان  و»نتشه«،  و»فرويد«  »ملاركس«  أقرأ  كنت  وحينما 
بعض اإلسالميني يقولون أنني سأقع في الضالل.. أنا 
لم أترب في بيئة طائفية، ولم أكن أعرف هذه الفروق، 
وبروح رياضية كنت أبحث عن مساحات للتفكير احلر 

والعقالني وهكذا سارت األمور بكل تلقائية..
أم  املغرب  في  األمور  هذه  على  إطلعت  هل 

خارجه؟
بينما احلركة  احلقيقة  أبحث عن  كنت  أنا 
وأنا  كثيرة،  بأمور  تطعمنا  كانت  اإلسالمية 
حينما  أقول  كنت  لها،  أستسلم  أكن  لم 

الفكر، أو  للتاريخ  ينتمي  يتحدثون بشيء 

الريحاني  سعيد  حاوره: 

 العدل واإلحسان والتوحيد واإلصالح والسلفيون لم ينتجوا إال »املسخ«
شار لن يسقط وإذا تنازل عن الرئاسة سيكون خائنا للشعب السوري 

هرت من تخلف »اجلماعات اإلسالمية املغرية« فأصبحت شيعيا

ناذرا ما يعثر زوار املكتبات على مؤلفات إدريس هاني 
الباحث في الفكر اإلسالمي، والسبب هو تهمة التشيع التي 

تالحقه أينما حل وارحتل، ونادرا ما تتاح له الفرصة في 
وسائل اإلعالم املغربية لكي يعبر عن أفكاره للسبب نفسه، 
األمر الذي جعله مشهورا في اخلارج أكثر من الداخل، وفي 

كثير من احلاالت ظل يطل على املغاربة 
من فضائيات أجنبية ليحلل بشكل مخالف للمعتاد 

تطورات احلركة اإلسالمية في املغرب.
يؤكد هاني في حواره مع األسبوع أنه يعيش حصارا 

على أفكاره، تفرضه عليه بعض احلركات اإلسالمية ذات 
النزعة الوهابية حسب قوله، ويقلل من أهمية املنتوج 

الفكري جلماعة العدل واإلحسان وحركة التوحيد 
واإلصالح والسلفيني، كما يؤكد أنه ال يقرأ ما يسميه كتب 

الضالل التي أنتجتها هذه احلركات، حسب قوله، 
ويؤكد أنه سقط في املدارس »املوصوفة« في الفكر 

اإلسالمي باملدرسة »العدلية« أو »العقالنية«، 
التي متثلها الشيعة واملعتزلة حتديدا، ألنه كان يبحث 

عن العدل والعقل، منذ نعومة أظفاره.
بخالف كثير من املغاربة، يدافع إدريس عن بشار األسد، 

ويبرئه من تهمة قتل األبرياء، ويؤكد بأنه ال يقوم إال 
بواجبه الدستوري الذي يفرض عليه حماية سوريا، 

ممن يسميهم أالف املرتزقة، ويعتبر أن تنازله عن كرسي 
الرئاسة سيكون مبثابة خيانة للشعب السوري.

كما يؤكد الباحث في الفكر اإلسالمي أن املولى إدريس 
مؤسس الدولة العلوية كان شيعيا، ويتساءل كيف ميكن أن 
يكون املولى إدريس سنيا في املغرب وشيعيا في الشرق، كما 

يوضح أن التشيع ال يتعارض بالضرورة مع إمارة املؤمنني، 
شأنه شأن املذهب السني، ويقلل من قيمة األفكار التي 

تشكك في النسب الشريف )..(.
إدريس هاني خالل حضوره ألحد امللتقيات باخلارج .
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أن األمر يستدعي البحث والتحقيق، كنت أبحث.. مثال 
الفكر  أدرس  فكنت  اإلنساني،  الفكر  يكفرون  كانوا  فهم 
اإلنساني، حتى أعرف ما إذا كان فعال فكرا تآمريا، هؤالء 
لألسف نسوا تاريخهم وأرادوا أن يكذبوا على الناس، أنا 
كنت من الذين قلبوا الطاولة منذ وقت مبكر، على فكر التخلف 

بالحركة اإلسالمية..

»العدالويين« و»التوحيد واإلصالح« 
و»السلفيون« متخلفون 

> تصر وتؤكد مرارا على أن التوجهات اإلسالمية 

أن جماعة  بالمغرب، توجهات متخلفة، هل تقصد 
ال��ع��دل واإلح���س���ان وح��رك��ة ال��ت��وح��ي��د واإلص����الح 

والسلفيين، كلها جماعات متخلفة؟
أساسا هذه الجماعات ليس لها فكر حتى نحاسبها، هي 
فقط جماعات للوعظ واإلرشاد وطيلة هذه الفترة كانوا عالة 
على أفكار تأتي من اإلخوان المسلمين، نحن تجاوزنا هذه 
قمنا  قد  كنا  التجربة  ه��ذه  يبدؤوا  أن  قبل  ألنهم  القضية، 
بمراجعات بدون ضوضاء قديمة جدا ضد هذا الفكر المتخلف 

الذي مصدره اإلخوان..
.. هم عالة على فكر اإلخ��وان المسلمين في المشرق، 
لما انحصروا صاروا  ول��و فكرة واح��دة، هم  لهم  وليست 
يحاولون التغطية على التاريخ المرير الذي عاشوه من دون 
فكر وال فقه بس بالعبثية و»النقول« و»التمثالت«، أعتبرهم 
مجرد حركة دعوية سرعان ما تحولت إلى حركات سياسية، 
فجمعت بين التخلف الفكري، والنزوع المصلحي أو النزعة 
الصفقة  بين  جمعوا  »الصفقاتي«،  البعد  ذات  السياسية 
السياسية والتدهور الفكري، لذلك أنتجوا لنا »مسخا« في 

التجربة المغربية.
> أنتم ال تختلفون فقط مع التوجهات اإلسالمية 

المعروفة في المغرب، بل أنتم تختلفون مع الدولة 
نفسها؟

غير  أو  ديمقراطية  أم��ره��ا  ك��ان  وأي���ا  ال��دول��ة مؤسسة، 
اإلجتماع  علم  في  العقالنية  المؤسسة  فهي  ديمقراطية، 
السياسي، قد تكون هناك تخوفات وقد تكون هناك قراءات 
ومصالح، ولكن كيفما كان األمر، تبقى للدولة رهانات ومصالح 
وتصورات، وطريقة في تدبير هذه الملفات تختلف عن أوالئك 
الذين ينطلقون من منطلقات عقائدية، وال يهتمون بالتحقيق 

بقدر ما يهمهم إزالة المختلف معهم. 
هناك صراع على اإلسالم في المغرب بين التيارات الدينية، 
هناك بطبيعة الحال التيارات الوهابية هي التي تفتعل هذه 
األمور، وعندنا الحركات اإلسالمية هي حركات وهابية أيضا 
بعناوين مختلفة، لذلك نحن نواجه جهة واحدة، جهة وهابية 
بكل تشكيالتها وألوانها المختلفة، وال داعي ألن أسمي فهي 

حتى وإن تنوعت تبقى في عمقها، ذات نزوع وهابي..

الشيعة مظلومون وتصرف الدولة معهم 
سياسي وليس نهائي

>  بين الفينة واألخرى، تتخد الدولة بعض المبادرات، 

فهي التي أمرت بإغالق المدرسة العراقية في الرباط 
بتهمة نشر التشيع، وهي التي قطعت العالقة مع سوريا 

ومع إيران.. مارأيك في هذه القرارات؟
حينما يكون هناك سلوك من الدولة مبني على رؤي��ة، أو 
وجهات نظر أو سياسة معينة، فليس في كل تصرفات الدولة 
ماهو نهائي، ألن العالقات الدولية مسرح »للوصل والفصل«. 
أحيانا تحدث حوادث دبلوماسية قد تكون صائبة أو خاطئة، 
ولكن هذا ال يعني نهاية المطاف، ألن هذا الموقف ليس موقفا 

عقائديا، بل هو موقف له أبعاد قد تكون سياسية.
ما رأيك في القول بأن مواقف الدولة لها ما يبررها، 

خاصة أن تاريخ الشيعة، تاريخ دموي؟
هو ليس كذلك، تاريخ الشيعة هو تاريخ »مظلومية الشيعة«، 
هذا كالم وعناوين، تصدر ممن يريدون أن يكرسوا هذه الصورة 
النمطية، يقولون بأن الشيعة قوم معروفون تاريخيا بأنهم قتلة 

وذبيحة، والشيعة لم يقتلوا أحدا ولكنهم كانوا دائما ضحايا 
القتل والقمع، حتى ال يسمح لهم بالتعبير في الماضي واليوم، 
وإذا »غم« عليك أن تعرف ذلك، أنظر كيف يتعاملون مع الشيعة 
فقط ألنهم يريدون التعبير عن أنفسهم.. في كل مناطق الثورات 
أعطني مثاال واحدا على أن الشيعة يقتلون المدنيين؟ بالعكس 
هم أنفسهم يكونون ضحايا التفجيرات الطائفية، وهم الذين 
يتعرضون للقمع الممنهج، وبالتالي هذا كالم، ال يقوله إال بعض 
السلفيين، الذين بدأوا يتعاطون مؤخرا للتاريخ، من أجل تزويره، 
ولكن المؤرخين الكبار بما فيهم المستشرقين، لهم وجهة نظر 

مختلفة تماما..

شار  يقوم  دروه  كرئيس  ملزم  حماية  دولته 
>  نأخد أمثلة، النموذج لحسن نصر الله، األمين 

العام لحزب الله اللبناني، هذا األخير يدعم النظام 
الدموي في سوريا، وهذا األخير يقتل األبرياء؟

هذه متتالية رياضية فاسدة، اثبت لنا أوال أن النظام في 
سوريا، يقتل والنصرة، والمتطرفون ال يقتلون، إذا كانوا يعتبرون 
أن هؤالء »شبيحة« ففي الطرف األخر هناك »نبيشة« و»ذبيحة«، 

وقد كانوا يقولون هذا، »قولوا للشبيحة نحن الذبيحة«، وبالتالي 
هناك حرب ومعركة كبيرة، لها أبعاد متشعبة، ويجب أن تقرأ 
أبعاد  ذات  »إصطفافات«  هناك  أن  أي  السياق،  ه��ذا  ف��ي 
استراتيجية وسياسية، أما إذا إختزلناها في أمر »القتل« 
و»الديمقراطية« و»الطائفية«، فسوف نكذب على أنفسنا، وعلى 

الرأي العام وعلى العالم..
> ف��ي ن��ظ��رك ب��ش��ار األس���د ال يقتل األب���ري���اء في 

سوريا؟
بشار يقوم بدور رئيس دولة مسؤول عن حماية التراب الوطني 
السوري، الذي تعرض لإلختراق من قبل أالف المسلحين من 
»مرتزقة« العالم، فهل ياترى سيبقى الجيش الوطني السوري 
مكتوف األيدي، فقط ألن هناك أطراف إقليمية تريد إسقاط النظام 
السوري، الرئيس مطالب دستوريا بأن يحمي بلده، والجيش 
مطلوب منه أن يحمي بلده وأن يكافح المسلحين، فهل هؤالء 
متظاهرون، هؤالء كما رأينا كذبوا في البدايات، وقالو أنهم ليسوا 
مسلحين، لكننا اكتشفنا في األخير أنهم يأكلون األكباد، هؤالء 
أرجعونا إلى الجاهلية األولى، وبالتالي أنا أعتقد أن موضوع 

سوريا يجب أن يعالج من الناحية اإلستراتيجية والسياسية..
>  )مقاطعا( ولكن بشار بإمكانه حقن الدماء، من خالل 

التنازل عن السلطة؟

)متهكما( لكي يسلمها لإلخوان السوريين والجيش الحر 
والنصرة، و»أكلة« األكباد، و»نبيشة« القبور..إذا تنازل األسد 
عن السلطة اآلن فهو خائن للشعب السوري، ومن يطالب بإسقاط 
وإسرائيل  اإلقليمية  الدوائر  وبعض  »المرتزقة«  هم  النظام 
و«الناتو«، أما األغلبية الصامدة من الشعب فهي التي تسند 

بشار وتمنحه القوة، وعلى فكرة، إن بشار لن يسقط.
> كنت أول من أكد في تصريحاته أن بشار األسد لن 

يسقط، هل مازلت على رأيك؟
أنا كنت أتعجب من الذين يقولون أنه سيسقط وأن قضيته 
قضية ساعات وأيام وشهور، ومنذ ذلك الوقت قلت إن األسد 

لن يسقط، واتضح أن هؤالء جميعا كانوا على غلط.
> نظمت وزارة الخارجية، لقاءا ألصدقاء سوريا في 

المغرب، ودعمت من خالله الثوار، والمغرب ككل يوجد 
ضمن الخندق المضاد لبشار األسد، أال تعتقد أن األمر 

سيضعك في مشكلة؟
أنا عبرت عن رأيي، ولم أمنع المؤتمر، هل أنا أعيش في بلد 
غير ديمقراطي، حتى ال يتحمل رأيا واحدا مخالفا؟..في بريطانيا 
التي »تتحامل« على سوريا، يوجد فيها كثير ممن يختلفون مع 

النظام، نفس األم��ر يحصل في فرنسا وأمريكا، حتى في 
إسرائيل هناك من يختلف مع الدولة في موضوع سوريا، بمعنى 
أنا أعبر عن رأيي فقط،  ثانيا أنا غير مهتم بما يقوم به وزير 
خارجية ينتمي لحركة معروفة بانتمائها لإلخوان المسلمين، 

وعندهم ثأر تاريخي ضد سوريا، لذلك أنا أتعجب.
وعندما كان وزير الخارجية المغربي أمينا عاما لحزب العدالة 
والتنمية، زار دمشق رفقة مجموعة من القياديين في جماعته، 
والتقى مع المسؤولين، وأقاموا عالقة صداقة بين حزب البعث 
العربي اإلشتراكي وحزب العدالة والتنمية، ما الذي تغير، ألم 

يكن هناك »نظام مجرم« وقتها..
وإن شئتم سأقول لكم شيئا لم يقل به أحد من، هل تريدون 
أن تعرفوا م��اذا قال بشار األس��د لوزير الخارجية الحالي 
وللجماعة التي زارته، لقد قال لهم: » بما أنكم في المغرب بعيدين 
عن هذه الصراعات التي تجري في الشرق األوسط، يمكنكم 
أن تلعبوا دورا للمصالحة )الوساطة( بين النظام واإلخوان 
المسلمين السوريين، وهذا يعني أن بشار كانت له مبادرات 
للمصالحة منذ سنوات، لكن سؤالي هل تحرك هذا الحزب في 
اتجاه هذه الوساطة، ولماذا خانته الشجاعة حتى يكشف للرأي 

العام هذه الحقيقة.

الشجاعة  خانتهم  المغارة  القوميون 
في موضوع سوريا 

أن  طالما  المغاربة،  القوميين  في  رأي��ك  ما   <

إرتبط  وفلسطين  وسوريا  العراق  عن  الحديث 
أنهم  تعتقد  هل  المغاربة،  القوميين  بتحركات 

»جبناء« بسكوتهم؟
بعض القوميين هم أشبه بالظاهرة الصوتية، لكن في 
موضوع سوريا إتضح من هو الشجاع وغير الشجاع، 
لألسف هناك خوف، وبعضهم إلتبس عليه األمر فيما 
البعض األخر إنتابته حالة من الذعر، لألسف موضوع 

سوريا وضح من هم الجبناء ومن هم الشجعان.
هناك من يقول بأن بعض القوميين المغاربة، 
كانوا يتلقون أمواال من سوريا وليبيا، وعندما 

انطلق الربيع العربي سكتوا؟
ليبيا  من  دعما  تتلقى  جهات  هناك  كانت  بالتأكيد 
والعراق، من صدام ومن القذافي، ولكن دعني أقول لكم 
أن سوريا ال تعطي أمواال، لذلك لم يقفوا معها كما وقفوا 
»كبونات« حتى في  يقدم  كان  العراق  العراق، ألن  مع 

األزمة، وبالتالي بقوا معه إلى أن تيقنوا أنه أعدم..
على ذكر العراق، عقدت المجموعة الوطنية لمساندة 
العراق وفلسطين، مؤتمرا  خصص للمالئمة وللتشطيب 

ما معنى أن يكون املولى إدريس سنيا  في الغرب وأخوه شيعي في الشرق

>  لو افترضنا أن الشيعة صارت أغلبية هل 
سيطرح هذا األمر مشكلة مع إمارة املؤمنني؟

إمارة املؤمنني في الّنسق السياسي املغربي لها 
شّكل  سياسي   � وسوسيو  تاريخي  بسياق  عالقة 
جدل  ضمن  فهمه  يجب  خاّصا  سياسيا  مكسبا 
الّشرعية واملشروعية. وهي ال عالقة لها باخلصوصية 
املذهبية، فقد يوجد أشاعرة ومالكيني وجنيديني في 
الّداخل أو في اخلارج لهم مشكلة مع إمارة املؤمنني 
له  سياسي  مكتسب  فهي  لذا  سياسية،  ألسباب 

سياقات أعقد من اخلصوصيات املذهبية.

التشيع ال يتعارض 
الضرورة 

مع إمارة املؤمنني

> هل كان املولى إدريس شيعيا؟
التاريخية، وأي  البديهيات  فيما يتعلق بتشيع إدريس األول، هذا أمر من 
شخص يناقش فيها فهو يواجه التاريخ، ألن أكثر املؤرخني الكبار، أمثال عبد 
الهادي التازي وابراهيم حركات وعبد الله العروي.. كلهم يقولون بأن إدريس 
األول كان شيعيا، وحينما ندرس األحداث التي عصفت باملشرق والتي سببت 
هروب املولى إدريس من املشرق إلى املغرب كانت هي معركة »فخ« بني »العلويني« 
و»العباسيني«، وإدريس كان من قادة العلويني هو وأخوه يحيى، وحينما هرب 
يحيى إلى »طبرستان« أسس له الدولة العلوية هناك، وحينما أتى املولى إدريس 
إلى هنا أسس له الدولة اإلدريسية باملغرب، ما معنى أن يكون يحيى شيعي في 
الشرق، وأخوه إدريس غير شيعي في املغرب، علما أن عبد الله الكامل »احملض« 
وهو أبو إدريس، له مزار معروف قرب النجف األشرف، وهو مزار للشيعة، فهذا 
عبد الله الكامل في سجنه الذي هدمه اخلليفة العباسي عليه، هو اآلن مزار 

للشيعة، وبالتالي فأينما حتيط بإدريس جتده شيعي..
مبا أن األمر يتعلق باإلعتقاد، ولو أخدنا بعني اإلعتبار أننا نؤمن باألشعري 
ابن إدريس كان شيعيا،  لنا أن إدريس  الذي يشخص  للعقيدة، فهو  كإمام 
حينما قال في كتاب مقاالت »اإلسالميني«، بأن هناك دول غلب عليها التشيع، 
أتأسف  أنا  ولكن  بطنجة«،  إدريس  ابن  إدريس  و»دولة  و»العراق«  »قم«  مثل 

وأنا  بأثر رجعي،  املغرب  تاريخ  تقرأ  أن  تريد  التي  املتطرفة  األفكار  لبعض 
احتضنه  ملا  املغرب،  إلى  الشرق  من  اليوم  إدريس  املولى  هرب  لو  أتساءل 
املغاربة إذا أصبحوا يفكرون بهذه الطريقة، وهذا يعني أنهم كانوا أكثر انفتاحا 

باألمس من اليوم.
> تؤكد أن أصل الدولة شيعي، ولكن اليوم مذهبها سني، ما الذي 

حدث في نظرك؟
في احلقيقة هذه قضية ملتبسة كثيرا ألن الدول ليس لها مذهب، نعم هي 
ترعى وتدبر الشأن الديني وحتاول أن حتافظ ما أمكنها ذلك على املذاهب 

الغالبة في التاريخ، الدين ليس فقط املدونة أو العقائد وهو هذا الكل الذي تعبر 
عنه حتى التعبيرات السوسيو-ثقافية، والهوية الدينية املغربية مركبة، مبعنى 

أن هناك دول أشعرية مثلنا ولكن تعبيراتهم تختلف عنا.
> ما رأيك في التشكيك الذي طال نسب املولى إدريس الثاني، 
حيث يقول البعض أنه ولد بعد 11 شهر من وفاة املولى إدريس 

األول؟
املقّدمة.  في  خلدون  ابن  عليها  ورّد  قرون  قبل  أثيرت  شاّذة  حكاية  هذه 
وأنا أراها ال تنفع اإلخوة في الّتيار األمازيغي، ألّن فيها قذف للسيدة كنزة 
األمازيغية. هذا في حني أّن الظروف احمليطة بهذا البيت الطاهر الذي يغلب 

عليه الّتقى والطهارة متتنع عن ذلك. 
كان  أنه غير كذلك.إذا  ادعى  أحد  للفراش. وال  الولد  يكون  الّشرع  وفي 
إدريس الثاني بقي في بطن أمه 11 شهرا فإّن ابن خّلكان في وفيات األعيان 
يتحّدث من باب الفضائل عن بقاء اإلمام مالك في بطن أّمه ثالث سنوات.

في نظري ال شيء يؤّكد على ذلك. وأّن هذه احلكايات فيها من الّتكّلف ما ال 
يعقل. واألصل املشهور املعتّد به أّن إدريس الثاني طاهر املولد والّنسب بقرينة 
وجوده في بيت طاهر كما هي قرينة سوق املسلمني في طهارة الّذبيحة، كما 

يقول الفقهاء.    

  إدريس هاني في حوار مع مقتدى الصدر زعيم الشيعة في العراق.
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على إسم العراق وأصبحت المجموعة »مجموعة 
العمل الوطنية لمساندة فلسطين«.

هذا في الحقيقة هو مجرد صدى لمواقف، تتخد عادة 
في بيروت، المعروفة باحتضانها للتيارات القومية، هذه 
التحوالت مصدرها هو »خير الدين حسيب« العراقي، ففي 
فترة من الفترات، كان هو متعاطفا مع النظام العراقي 
السابق، لذلك هم كانوا متحمسين لهذا األمر.. وأصل 
الموضوع في مساندة العراق، كان ملتبسا، ولم نكن نعرف 
من هم الذين يقامون في العراق، وطيلة هذه الفترة كانوا 
يعتقدون أن القاعدة هي التي تقاوم اإلحتالل، لكنهم أدركوا 
مؤخرا أن الذين كانوا يقاومون هم تيارات شيعية وتحديدا 
»العصائب« و»الكتائب«، وهم الذين كانوا يكبدون الخسائر 
لألمريكيين، ولكنهم لم يكونوا يعلنون عن أنفسهم، وكانت 
القاعدة تنسب لنفسها كثيرا من العمليات ألن األخرين 
كانوا  القوميين  أن  بمعنى  خ��اص��ة،  ألس��ب��اب  يسكتون 

يساندون القاعدة في ذلك الوقت، بشكل غير مباشر.

الريع العري يتميز النفاق 
>  تتبعت فصول الربيع العربي، هل عشنا في 

تونس ومصر وليبيا، ثورات للشعوب، أن حصل 
هناك شيء أخر؟

في الحقيقة وقع هناك خلط، حتى بعض الذين يعتقدون 
أنهم محللون إستراتيجيون، التبست عليهم هذه األمور، 
ألنهم غير قادرين على الجمع بين مجموعة من الحقائق 
كلها تفسر لنا هذه الحوادث التي عرفها العالم العربي، 
هم يعتقدون أنهم إذا قالوا أن عنصر التآمر والتدخل 
موجود في هذه الثورات، فذلك يعني أنهم سيحرمون 
الشعوب من ثورات بهذا الحجم.. هذه األمور متداخلة، 
واإلحتقان موجود في العالم العربي والشعوب إنطلقت 
بالفعل، ألنه ارتفع من أمامها المانع، وكانت هناك قرارات 

دولية، مرتبطة بالتحوالت اإلستراتيجية في أمريكا، التي 
قررت عدم التدخل العسكري في الدول، وتعويض ذلك 

بتشجيع  الحركات اإلجتماعية..
الربيع ليست به صفة الشمول، وفيه كثير من  هذا 
النفاق، يتجلى من خالل دعم ثورات وقمع ثورات أخرى، 
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فإن هناك صفقات داخل 
هذه الثورات، والذين وصلوا للحكم لم يكونوا هم قادة 

الثورة، ال في تونس وال في مصر وال غيرها..

وصول ن كيران لرئاسة الحكومة 
صفقة سياسية 

>  الربيع العربي في صيغته المغربية، أوصل 

بنكيران لرئاسة الحكومة؟
بصفقات  الحكومة  إلى  وصلوا  وغيرهم،  اإلخ��وان 
العربي، هذا مجرد عنوان استهالكي،  بالربيع  وليس 
عن  يدفعون  اليوم  وه��م  العام،  ال��رأي  استغباء  هدفه 

مستحقات هذه الكذبة الكبيرة، عندما عبروا عن مواقف لم 
تكن الحكومات السابقة لتعبر عنها بهذه الوقاحة والجرأة، 
سواء فيما يتعلق بالشأن العام الداخلي أو ما يتعلق بالقضايا 
الوطنية، في كل هذه البلدان، بمعنى أن هذه الحكومات، لها 
قدرة هائلة على التنازل، ونحن نعلم أنه في علم الثورات، 
الحكومات التي تأتي عبر الثورة تكون أصعب الحكومات 
في موضوع التنازل، وكونها تتنازل باستمرار هذا معناه 

أنها جاءت بصفقة ولم تأتي بثورة..
>  ولكن أصحاب العدالة والتنمية في المغرب 

طريقتنا،  على  للتغيير  ن��م��وذج  أنهم  ي��ؤك��دون 
»التغيير مع ضمان اإلستقرار«؟

أوال هم لم يغيروا شيئا، ال قبل الربيع العربي وال بعده، 
والربيع العربي كذبة استعملت لزعزعة استقرار كثير 
من الدول ألهداف »جيواستراتيجية« ال عالقة لها بالشأن 
الداخلي،  وعندما كانوا يتحدثون عن تونس مثال، كنت 
أقول لهم أن أوج ما ستصل إليه بعد اإلنفراج السياسي 

هو أنها ستصبح دولة تشبه المغرب.

>  هل تعتقد أن الشيعيني موجودين بكثرة في املغرب؟

هذا احليص بيص الذي »ولغ« فيه اإلعالم املمول من طرف بعض اجلهات اإلقليمية، هدفه أن يطلق بالون 
من الهواء، هذه الظاهرة موجودة في العالم كله، وكل بلد عربي إال ويوجد فيه أناس لهم إختيارات فكرية 
كثيرة، إما دينية أو غير دينية.. هذه األمور موجودة، ملاذا هذا اإلختزال؟ نحن نتحدث فقط عن شباب قد 
حتصل لهم بعض القناعات الشيعية، كما قد حتصل للبعض األخر بعض القناعات املسيحية، كما قد حتصل 
العلم كما عبرت عنه في  اإلنفتاح وليس اإلنغالق، مع  العالم يسير في اجتاه  قناعات غير دينية،  للبعض 
كل كتاباتي أنني ضد التبشير الديني وغير الديني، وأنني مع حرية اإلنسان ومع احترام املختلف الديني 

واملذهبي.
>  في إطار ما تسميه قناعات شيعية قد حتصل للبعض، هل ميكن أن نتحدث عن ميوالت 

سياسية معينة لهذه الشريحة؟
ديني، مدرسة إسالمية  ملذهب  عنوان  أن هذا  ينسون  الشيعة  يتحدثون عن  أنهم حينما  املغالطات،  من 
وليست حزبا، نعم هي فرقة إسالمية كالمية إلى أخره، ولكنهم يتحدثون عنها كحزب، واحلال ميكن أن 
يكون هناك شيعي بنزوعات ميينية، أو يسارية، وقد يكون هناك شيعي منفتح أو العكس.. كما هو احلال في 
الطرف األخر حيث يوجد سني منفتح، وسني منغلق.. هل ميكن أن نقول مثال أن من يوجدون في اإلحتاد 
ستقالل ليسوا من السنة، ملاذا عندما نتحدث عن الشيعة بالضبط، نتحدث كما لو أننا  اإلشتراكي أو حزب اإلإّ
نتحدث عن حزب أو منظمة، هذا تغليط للرأي العام هدفه اإلختزال والتهويل، خلدمة التهويل الطائفي الذي 

يأتينا من الشرق وال عالقة لنا به..
>  بشكل واضح، هل تتوقع اصطداما دمويا بني الشيعة والسنة في املغرب على غرار بلدان 

عربية أخرى؟
)يضحك( الشيعة في بلدان أخرى في الشرق، عاشوا قرون وفي بعض البلدان كانت األغلبية شيعية، وتعيش 
فيها أقلية سنية في نوع من التوافق والوئام..ما يحصل في إيران أو في العراق أو في لبنان، ليس بذلك الشكل 

الذي يتصوره البعض، ألن هناك أطرافا إقليمية هي التي تؤجج الصراعات الطائفية والعشائرية والعرقية..
>  هل يدخل في إطار ذلك، اخلرجات اإلعالمية لبعض احملسوبني على التيار العلماني، مثل 

حالة الهجوم على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم مثال؟
وإن لم نكن نريد أن نتحدث بنظرية املؤامرة، فعلى األقل هذا النوع من اإلثارة هو قابل للتوظيف..

>  الناشط األمازيغي أحمد عصيد، مثال، يقول بأن رسالة الرسول تتصف باإلرهاب؟

إذا صرنا نبتر نصوصا ومواقف ونقرأها باملعجم السياسي احلديث، فسوف نقع على أشياء من هذا 
القبيل، وإال رسالة الرسول لكسرى ولغيره ملا بعث لهم رسله، كان في مرحلة الدعوة ولم يكن عنده جيش 
وكان هو املستضعف، فبعث لهم رسالة على أساس أسلم تسلم، مبعنى أنه يحمله املسؤولية املعنوية عن 
األمور  في وضع  هو خطأ  الصدد  هذا  في  وماقيل  أخالقية،  بلغة  معه  أنه حتدث  أي  والضالل،  التخلف 
النبوي املسالم، ألنه كان يتحدث وهو  للموقف  بالعكس هذه الرسالة كانت منوذج  التاريخي،  في سياقها 
مستضعف في قومه، وهؤالء الذين كان يراسلهم كانوا يشكلون إمبراطورية عظمى )الفرس والروم(، وهو 

حتدث معهم بلغة ميكن أن نسميها لغة حوار األديان..

الشيعيون ليسو حزا والفتنة الدموية مستبعدة 

>  ما هو موقفك من تصريحات »اإلخواني املصري« عصام العريان بخصوص تنقيصه من 

دور جلنة القدس الذي يرأسها املغرب؟
ال أعتقد أنإّ هذا التإّصريح جاء بريئا ألنإّ التإّحرإّش بلجنة القدس له سابقة حتى في عهد حسني مبارك.
طا مدروسا لعزل املغرب وإبعاده عن موضوع القدس، باتفاق بني قطر وتل  ة يبدو أنإّ هناك مخطإّ وهذه املرإّ
أبيب. فال ننسى أنإّ العريان وعموم اإلخوان يريدون الهيمنة على املؤسسات املعنية بالعمل الفلسطيني. وقد 

ة. جاء ذلك في سياق زيارة القرضاوي إلى غزإّ
عن جلنة  بديال  أمنائها  مجلس  القرضاوي  يرأس  التي  الدولية  القدس  مؤسسة  تكون  أن  يريدون  وهم 
ا حقيقيا، حيث اكتفى باإلستغراب من موقف  القدس، ولذا لم جند في تصريح وزير اخلارجية العثماني ردإّ
العريان رئيس الفريق البرملاني حلزب احلرية والعدالة اإلخواني، وذلك ألنإّ اللعبة لها عالقة باملشروع القطري 
الساعي إلى الهيمنة على كل املؤسسات التي انبثقت عن منظمة املؤمتر اإلسالمي كما هو األمر بالنسبة إلى 
ة وأسندت رئاستها للعاهل املغربي   جلنة القدس التي تأسست في املؤمتر السادس للمنظمة في 1975م بجدإّ

في املؤمتر العاشر بفاس.
ه العريان نقدا حملمد مرسي الذي أغلق األنفاق ومعبر رفح، كما كان عليه أن ينتقد  وكان أحرى أن يوجإّ
مرسي في رسالته الغزلية لشيمون بيريز، فاملزايدات اإلخوانية في موضوع القدس وفلسطني باتت مفضوحة 
اب الصفقة بني اإلخوان وواشنطن في سياق مشروع التمكني حتى في  ا العريان فلقد كان هو عرإّ اليوم. وأمإّ
عهد مبارك. وكانت الصفقة تشمل بالدرجة األولى موقف اجلماعة من فلسطني والقدس. ودعني أخبرك عن أمر 
ي للغاية في موضوع العريان حتققت منه شخصيا. فخالل كل هذه السنوات كان العريان يلتقي مبسؤولني  سرإّ
أمريكيني في بيروت للتفاوض على صفقة املستقبل قبل اإلطاحة مببارك. ليس آخرها حينما حضر مؤمترا دعا 
إليه في بيروت ألستر كروك الرئيس السابق لالستخبارات البريطانية بينما كان املقرر على هامش املؤمتر اللإّقاء 
طة في عالقات مشبوهة ويخدم أجندة  فقة. فالعريان هو شخصية متورإّ بعناصر ال�)cia( الستكمال جوالت الصإّ

في إطار مثلث واشنطن � قطر � تل أبيب. وحديثه عن جلنة القدس جاء في هذا اإلطار.

العريان هاجم املغرب
 ألنه يخدم أجندة تل أيب وقطر

هاني: جتمعني صداقات كثيرة مع مختلف التوجهات الدينية في العالم.

عصام العريان



السيارات  مواقف  مشكلة  بدأت 
احلركة  بشل  تهدد  الرباط  في 
التجارية واملهن احلرة وقد تتعداها 
مجلس  ينكب  لم  إذا  الساكنة،  إلى 
اجلماعة على هذا امللف، ففي الوقت 
شاغر  مكان  إيجاد  يستحيل  الراهن 
شارع  في  خصوصا  سيارة  لركن 
مما  والضواحي،  اخلامس  محمد 
اقتصادية  أزمات  ويخلف  خلف 
للتجار وركود في أنشطة باقي املهن، 
وبالتالي »قتل« وقطع شرايني الرزق 
الناس  ودفع  العائالت،  آالف  على 
يسهل  أخرى  أحياء  عن  البحث  إلى 
فيها توقيف السيارات. وهناك حلول 
ناجعة ملعاجلة هذه املشكلة وال تتطلب 
سوى قرارات إدارية بدال من تأسيس 

»شركات« المتصاص أموال الرباطيني 
حتت ذريعة »شراكة جماعية«.

إذا كان شارع بغداد يستغله اليوم 
الطرامواي مبفرده، مما منع عشرات 
السيارات من التوقف بجوانبه، ففي 
نفس الشارع إمكانية إحداث مواقف 
وذلك  سيارة،   500 من  ألزيد  تتسع 
بتسقيف ممر السكة احلديدية الواقع 
مكاتب  إلى  بغداد  شارع  سور  من 
احلديدية،  للسكك  الوطني  املكتب 
محطة املدينة. ويكون هذا التسقيف 
مفتوحا للمرور بشارع زحلة في اجتاه 
للسكك  ملك  هو  فالفضاء  البرملان، 
العامة  املصلحة  ولكن  احلديدية، 
تفرض حتى وإن اقتضى احلال نزع 
امللكية إلنقاذ قلب العاصمة النابض 

من أزمة املواقف.
أن يدخل مجلس اجلماعة  نتمنى 
الوطني  املكتب  مع  مفاوضات  في 
إطار  في  طبعا  احلديدية،  للسكك 
بأن  علما  واملنافع،  املصالح  تبادل 
املكتب  هو  ماديا  سيستفيد  الذي 
أزيد  وقوف  مداخيل  بفضل  نفسه 
قد  والتي  يوميا  سيارة   500 من 
سنويا،  مليار  إلى  مداخيلها  تصل 
األمل  بإعادة  اجلماعة  وستستفيد 

واحلياة إلى مركز العاصمة.
ومبا أن هذا املشروع ليس فيه ال 
دراسات وال أتعاب وال مجالس إدارية، 
لن  املنتخبني  أغلب  بأن  املؤكد  فمن 
املنتخبني  على  واملعول  يقترحوه، 

الالحقني إن شاء الله.

بقلـم: بوشعيب اإلدريسي

املكلفة  اإلدارة  تستعد 
بالتخطيط إلجراء إحصاء 
السنة  خالل  للسكان  عام 
إحصاء  ونتمناه  املقبلة، 
اإلنسان  حاالت  يشخص 
عالمة  ويضع  الرباطي، 
قف عند كل حالة لدراستها 

الرباط؟  في  نحن  فكم  وعالجها،  وفحصها 
وقد كنا في سنة 1913 حوالي 23415، وفي 
ليرتفع  نسمة،   29563 حوالي   1921 سنة 
 41263 حوالي  إلى   1926 سنة  في  العدد 
في  سنوات  عشر  بعد  ليتضاعف  نسمة، 
83379، وفي سنة  1936 إلى حوالي  سنة 
نسمة،   156209 بـ:  املائوية  دخلنا   1952

وبعد االستقالل وفي سنة 1960 وصلنا إلى 
227445 نسمة، وفي سنة 1971 بدأنا نشق 

367620 نسمة،  بـ:  املليونية  الطريق نحو 
ثم في سنة 1982 يقفز العدد إلى 518616 
 621000 1994 أصبحنا  نسمة، وفي سنة 
نسمة، بثالث أصفار تتكرر مع سنة 2000 
هذه  تعود  فهل  نسمة،   658000 بحوالي 
في  نسمة  مليون  إلينا  لتحمل  األصفار 
14 سنة من  بعد  فكم سنكون  2014؟  سنة 
اإلحصاء األخير؟ فبدون شك سينضاف رقم 
منذ  محتفظة  العاصمة  ظلت  بعدما  سابع 
1952 بستة أرقام لتنتقل بذلك من املائوية 

إلى املليونية.
اإلدارية  العاصمة  سكان  نحن  فكم 
والثقافية  والسياحية  والسياسية 
أرواحهم  في  املهددون  والدبلوماسية 
آيلة  ديور  في  »املتشعبطني«  وممتلكاتهم 
الضعفاء  البؤساء  من  نحن  وكم  للسقوط؟ 
القصديرية  البرابريك  في  القابعني  الفقراء 
كم  املنتخبني؟  وعود  لتحقيق  املنتظرين 
عليهم  انطلت  الذين  املغفلني  من  نحن 
»تنصح«  كانت  التي  االنتخابية  احلمالت 
املجندين  الناس«  »أوالد  على  باالنتخاب 
احلمالت  هذه  املعسول.  بالكالم  خلدمتنا 
لزيارات  املليارديرات  بكبار  دفعت  التي 
معهم  واقتسام  البؤساء  وتفقد  الدواوير، 
األتاي  كسرات اخلبز مبللة في كؤوس من 
أوضاع  على  التماسيح  بدموع  ممزوجة 
كارثية لم تكن في بالهم، وعاهدوا وواعدوا 
بطرد البؤس ونفي الفقر، وما أن أصبحوا 
حكاما ومتصرفني في أحوال املدينة وأموال 
من  يطلبون  من  هم  شرعوا  حتى  سكانها، 
والرسوم  الضرائب  البؤساء:  املواطنني 
إلنقاذ العاصمة من السكتة القلبية، فأخذوا 
ليدفعوا  بأموالنا  ومندهم  أصواتنا  من 

بالعاصمة اليوم إلى الهاوية.
فرحوا  الذين  املغفلني  من  نحن  فكم 
عليها  راهن  التي  الوجوه  بعض  بترشيح 
العشرات  بني  من  واختاروها  الناخبون، 
سوى  نكن  ولم  عنهم،  وتدافع  لتمثلهم 
وما  الوزارة،  إلى  عليها  ليصعدوا  سالليم 
أن وصلوها حتى استقالوا من األمانة التي 
أو  إلينا  االنتساب  من  وتبرأوا  حملناهم، 

النيابة عنا.
الذين  الناخبني  املغفلني  من  نحن  كم 
ندموا على املشاركة والتصويت على أمثال 
هؤالء الناس الذين فتحوا أعيننا على واقع 

لن يتكرر أبدا في العاصمة.
لسنا  والدواوير  احلومات  أبناء  نحن 
راشدون  نحن  نائب..  ليمثلنا  قاصرين 
مثقفون واعون، والنائب املقبل لن يكون إال 

منا.
وسجل يا إحصاء من اآلن بأننا رباطيون 
قادرون على الدفاع على العاصمة وبأن زمن 

الغفلة قد انتهى.
والسياسة مثل القانون ال حتمي املغفلني، 

ولكن تنتقم لهم.

للبحر وجهها  تستدير  الراط  وأخيرا..  حديث العاصمة

كم نحن .. من املغفلني؟
هو  الرباط،  مدينة  في  رئيسي  شارع  أول 
»شانزيليزي«  مبثابة  كان  الذي  لعلو  شارع 
وجهها  تدير  املدينة  بدأت  وفجأة  العاصمة، 
نحو وجهتها الغربية وتهمل ناحيتها الشمالية 
وكل ما يحيط بساحلها الذي حولته إلى مقابر 

وجوطيات ودواوير قصديرية.
االهتمام  بدأ  التهميش،  من  سنة   60 وبعد 
حيث  املدينة،  وبشواطئ  األطلسي  باحمليط 
تغير  سوف  عمالقة  مشاريع  فيها  برمجت 
واحمليط  العكاري  أحياء  في  خصوصا  الكثير 
بفضل  مهمة  اقتصادية  قفزة  ستشهد  التي 
تشييد أفخم فندق في العاصمة في مكان بناية 
تتوسط  التي  السابق  العسكري  املستشفى 

احليني املذكورين واملطلة على البحر.
»الفندق باالص« من إجناز شركة سويسرية 
رائدة في السياحة، وهذا ما سيفتح الباب أمام 
ونعرف  فيها،  واملقيمني  السويسريني  السواح 
باملال  ولكن  بالسياسة  تهتم  ال  سويسرا  بأن 
ملحقة  بالرباط  الفندق  يصبح  وقد  واألعمال، 
لتالقي كبار املليارديرات من مختلف اجلنسيات 
إلبرام الصفقات وأيضا للتمتع مبياه األطلسي.

اإلجناز؟  لهذا  ومقدرة  واعية  اجلماعة  فهل 
وأول  األسف،  مع  شيء  ال  لذلك؟  أعدت  فماذا 

أمام  مدارة  إحداث  هو  به  القيام  ينبغي  ما 
خصوصا  املرور  حركة  وتنظيم  الفندق  باب 
إبراهيم  وشارع  جازوليط  املختار  شارع  في 
الروداني، حيث تعتبر املنطقة من أسوإ النقط 

السوداء التي تقع فيها أبشع احلوادث.
وغير بعيد عن الفندق املنتظر: دوار لعسكر 
يستتر  وكلها قصديرية   ،7 بالطو وحي  وحي 
وينبغي  الوطن،  أجل  من  ضحوا  من  فيها 
وعلى  الفندق  »وجه«  على  ولو  فيهم  التفكير 

»وجوه« املليارديرات السويسريني.

الشريط الساحلي الرباطي مرشح ليكون أهم 
املقررة  باإلجنازات  إفريقيا  في  ساحل  وأجمل 
عليه من ضفة أبي رقراق إلى األوداية ومنهما 
من  تعبت  الرباط  مدينة  فهل  الهرهورة.  إلى 
النظر بالقفا واملشي باخللف، فقررت تصويب 
وجهها للبحر وتسوية مشيتها إلى األمام؟ نعم، 
سنة   60 منذ  ارتكبت  أخطاء  صححت  الرباط 
ونتمنى أن ال يكون ذلك على حساب الضعفاء 
العشوائية  الدواوير  تلك  في  القاطنني  الفقراء 

حتى ال تغرق في البحر.

17
 العدد: 742  اخلميس 23 ماي 2013

alousbouea@gmail.com

الراط يا حسرة

العاصمة مركز  وسط  مهمل  مكان   500

للشركات  سنويا  مليار   17 اجلماعة  مجلس  يؤدي 
تكلفة  وهي  العاصمة،  نظافة  شؤون  بتدبير  املكلفة 
ال  املقدمة، وهي خدمات  إلى اخلدمات  بالنظر  باهظة 

ترقى إلى مستوى مدينة هي العاصمة للمملكة.
ففي الثمانينيات كانت البلدية تنظف الشوارع ليس 
بالتشطيب بأجدع النخيل ولكن باملاء ومواد التطهير، 
وبآالت حديثة وفي أوقات مدروسة، وجتمع األزبال في 

ظروف منظمة وأواني مقننة وبعمال مكونني.
اليوم في عهد خوصصة األزبال والتدبير املفوض، 
تراجعت اخلدمات إلى حد التقهقر وارتفعت التكاليف 
مقابل نقصان حاد في اليد العاملة واستعمال شاحنات 
عادية متهالكة جلمع األزبال، وإهمال احلاويات املركونة 
في الدروب لتتحول إلى قطعة من األزبال ومالذا لكل 

أنواع احلشرات واجلردان ومرتعا للكالب والقطط.
فلو لم تكن مياه األمطار لظلت شوارع العاصمة مطبات 
لشحوم دخان السيارات والطوبيسات، واحلمد لله أن 

تلك األمطار تعمل على تنظيفها أيام الشتاء، لتتراكم في 
األيام األخرى وتتسبب في حوادث خطيرة.

نظافة املدينة التي تكلفنا 17 مليار ليست هي جلمع 
ونظافة  الشوارع  نظافة  لضمان  ولكن  فقط،  األزبال 
البيئة ونظافة املعدات املستخدمة لتنظيف العاصمة، 
تستعملها  التي  واألدوات  الشاحنات،  كانت  فإذا 
الشركات متسخة ومن أخوات األزبال والقاذورات فهل 
يعرفون  اجلماعة  أهل  هل  ثم  أحياؤنا؟  ستنظف  بها 
كيف تنظف باقي عواصم الدنيا؟ فلماذا ال يطبق ذلك 
في الرباط؟ ونستغرب كيف أن مصلحة مكلفة مبراقبة 
يراقبها،  من  إلى  في حاجة  النظافة أصبحت  شركات 
فهي مصلحة عاجزة وقد تكون متورطة فيما آلت إليه 

أوضاع النظافة في عاصمة اململكة.
والتقدم  املنصور  ويعقوب  القدمية  املدينة  وزوروا 
لتتأكدوا من علة نظافة مدينة الرباط التي تكلف السكان 

17 مليار كل سنة.

من

 أرشيف

 الرباط
 1954 سنة  التقطت  صورة 
قسم  تالميذ  من  ملجموعة 
بحي  مبدرسة  األول  املتوسط 
يسكنه  كان  الذي  احلي  املالح، 
اليهودية،  الديانة  من  مغاربة 

وهؤالء األطفال من أبنائهم.
اليهود  هجره  املالح  حي 
العاصمة،  أغلبهم  هاجر  كما 
أزقة:  أسماء  سوى  تبق  ولم 
كوتيل،  واحلزان  دافيد،  احلزان 
دي  ودرب  السكويلة،  ودرب 
جوج، وغيرها من األسماء التي 

خلدوها في حي املالح.

17 مليار تكلفة باهظة لنظافة العاصمة
للمدن  الدولي  املؤمتر  سيكلف 
في  سينعقد  الذي  احمللية  واحلكومات 
مليار  حوالي  املقبل  أكتوبر  خالل  الرباط 
بترتيباته  وستتكلف  سنتيم،  مليون  و200 
»جمعية الرباط 2013«. نفقات املؤمتر من 
للعاصمة  مكلف  وهذا  اجلماعة،  ميزانية 
التي توجد على حافة اإلفالس املالي، ونظرا 
التي  هي  الداخلية  فوزارة  املؤمتر  ألهمية 

عليها حتمل املصاريف وليس املدينة.

يعيش  والذي  املالح  بحي  الدباغ  ديور 
سكانه حياة الكهوف واملآسي، انضافت إليهم 
الذين  احلشيش  وباعة  السكارى  مأساة 
الدوار  هذا  نائب  الدوار.  ذلك  استعمروا 
انتقل  الله«  – سيارة »جابها  – ربح  وبعدما 

بسكانه إلى سال وترك السكان في احملن.

مركز  نزالء  ملساعدة  جمعية  تكونت 
اجتماعي. الغريب أن هذه اجلمعية تطلب 
بحوالي  تقدر  املجلس  من  مالية  مساعدة 
للمجلس  صديقة  إذن  فهي  مليون،  مائة 

اجلماعي وليست صديقة للنزالء الفقراء.

هل تعلمون أن األموات الذين غسلتهم 
وكفنتهم اجلماعة كلفوا في السنة املاضية 
احملسنون  يتصدق  حني  في  مليون؟   20

فكيف  يطلبها.  من  وال  مجانا  باألكفان 
صرفت 20 مليون؟

على  حتصل  غيرها  دون  الرباط  في 
جواز السفر في 5 أيام بالرغم من إجراءات 
دار  في  اجلواز  وحتضير  وتهييء  البحث 
السكة على بعد 20 كيلومتر من الرباط، وال 
ميكنك احلصول على عقد ازدياد في بعض 
املقاطعات إال في ظرف أسبوع لتكتشف بعد 

اإلدالء به بأنهم أخطأوا في املعلومات.

أسرار العاصمة

لحل مشكلة وقوف السيارات:

البناية التي ستتحول إلى أفخم فندق.



متاس كهرائي يحرق 41 سرير  
دار للطالبة أسفي

ما يجري ويدور في المدن

من يضع حدا لسرقة األعمدة الكهرائية والبالوعات مبكناس
مكناس : حسني عدنان 

انتشرت ظاهرة سرقة السدادات املعدنية 
الصرف  لقنوات  املخصصة  للبالوعات 
الغطاءات  إلى  إضافة  مبكناس،  الصحي 
املصابح  لألعمدة  السفلى  احلديدية 

الكهربائية في أهم الشوارع باملدينة.
واتسعت الظاهرة لتشمل مختلف املناطق 
ويبقي  االسماعيلية،  املدينة  في  واألحياء  
التساؤل عن غياب مراقبة السلطات، وعن 
دفع  السرقة، مما  عملية  وراء  التي  اجلهة 
بالعديد من املواطنني إلى التقدم بشكايات 
أجل  من  املسؤولة،  واجلهات  للسلطات 
القيام  يلزم  القانونية مبا  حتريك املسطرة 
الذي  االجرامي،  السلوك  هذا  جتاه  به، 

أصبح ظاهرة منتشرة في أرجاء مكناس.
ويشكل غياب السدادات خطرا قاتال على 
واملكفوفني  السن،  وكبار  أطفال  من  املارة 
وضعاف البصر الذين قد يسقطون في هذه 
الصحي،  الصرف  لقنوات  العميقة،  احلفر 

التي يصل عمق بعضها إلى مترين.
أضرار  في  البالوعات،  هذه  تتسبب  كما 
صحية وانتشار لألمراض الوبائية، الناجتة 
مجاري  من  املنبعثة  الكريهة  الروائح  عن 
الصرف الصحي، مما ميس بسمعة ونظافة 
التي حتولت مع  شوارع و أحياء باملدينة، 
على  يصعب  عميقة  حفر  إلى  الوقت  مرور 
بسهولة،  جتاوزها  الرجلني  و  السيارات 
السيما في فصل الشتاء، حيث أنها متتلئ 

عن آخرها جراء التساقطات املطرية.
السدادات  أيضا  السرقات  طالت  وقد 
التي  الكهربائية،  لألعمدة  احلديدية 
أرواح  على  حقيقيا  تهديدا  تشكل  بدورها 
الكهربائية  الصعقات  خطر  من  املوطنني، 
غير  األعمدة  بعض   وأن  خاصة  املميتة، 
مؤمنة ومتواجدة بداخل األحياء السكانية، 
مما  التعليمية  املؤسسات  من  وبالقرب 
شركة  دون حتمل  الصغار،   األطفال  يهدد 
أداء  عن  والكهرباء«  »املاء  الوطني  املكتب 
من  الناس  أرواح  حماية  أجل  من  مهامها 

هذا اخلطر الكهربائي.
فوق  اخلطيرة  األعمدة  أسالك  وتظهر 
األرض،  مما  جعل الساكنة تقوم بتغطية 
عشوائية،  بطرق  الكهربائية  األعمدة  هذه 
خوفا على حياة أبنائهم، في انتظار تدخل 
األضرار  رفع  أجل  من  املختصة،  اجلهات 
عصابة  وتوقيف  العامة،  حياة  تهدد  التي 
من  املتواطئة  واجلهات  السدادات  سرقة  
بينهم جتار املتالشيات الذين يقتنون هذه 
املسروقات، التي تعود في األصل في ملكية 

املصلحة العامة.    

الدشيرة : األسبوع
السلطات  الدشيرة  في  البيئة  عن  الدفاع  تنسيقية  دعت 
احمللية، إلى وضع حد للفوضى التي يعرفها شارع »شيشاوة« 
باملدينة، من غياب  شروط السالمة الصحية والبيئية، وأوقات 

العمل ليال،  لدى أصحاب محالت »الشوايات«.
وحملت املسؤولية للسلطات املعنية، بعدما حصل حريقني 
في محلني بشارع بئر أنزران، ومطالبة بالتعامل اإليجابي مع 
تقريرها األخير. الذي يبرز مكامن اخللل، والنقط السوداء التي 

تلوث املجال البيئي للمدينة، وتسبب أضرار للساكنة.

ال »للشوايات«  بالدشيرة

تارودانت : األسبوع 
السلطات  بتارودانت  املدني  املجتمع  جمعيات  تنسيقية  دعت 
كل  وتوفير  املدينة  وأسوار  واملساجد  املؤسسات  لصيانة  احمللية 
احلضرية  باملنطقة  األمن  رجال  طالبت  كما  حلمايتها،  الوسائل 
األطراف  كافة  وندعو  املواطنني  حلماية  جهودهم  قصارى  ببدل 
الساكنة لالنخراط  األخرى من مجلس بلدي ومجتمع مدني وكافة 

في احلد من اجلرمية واستفحالها.
وعبرت التنسيقية عن تضامنها مع عائلة الطفلة الغندور فطومة 
االنفالت  مستنكرة  بشاعة،  بكل  االجرام  أيادي  اغتالتها  التي 
املتكررة على األشخاص  املدينة، واالعتداءات  في  األمني احلاصل 

األمن. املسؤولية ملسوؤلي  واملمتلكات، محملة 
عمل  لتسهيل  لوجيستيكية،  وسائل  وضع  بضرورة  وطالبت 
العدد  من  والرفع  جدد  أمن  برجال  وتعزيزها  املدينة،  في  األمن 
بيان  وتطرق  املدينة،  ونواحي  األحياء  وتغطية  املواطنني  حلماية 
اخلمور  وجتارة  الدعارة  دور  ظاهرة  استفحال  إلى  التنسيقية 
واملخدرات في األحياء، موجهة نداءها إلى السلطات للحد من هذه 

العام. املخلة باحلياء  الظواهر 
ضد  حتسيسية  مبسيرة  قامت  اجلمعوية  التنسيقية  وكانت 
اتساع االجرام واالنفالت األمني، واالعتداء على االطفال الصغار، 
للتصدي  املدني  املجتمع  رفقة  كليا  لالنخراط  الساكنة  كل  معبئة 

املشبوهة. للظواهر 
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أسفي:  بيضون عاطفي
مرقد  غرفة  في  كهربائي  بسبب متاس  حريق،  مؤخرا  شب 
الثانوية  تلميذات  إليواء  املخصصة  الطالبة  بدار  كبير  

لنيابة أسفي. التابعة  الفقيه اجلزولي،  اإلعدادية 
وحصل احلادث في الساعة احلادية عشرة والربع قبل صالة 
احلريق  إلخماد  املطافئ  رجال  تدخل  استدعى  مما  اجلمعة، 
أسباب  ملعرفة  حتقيق  فتحت  التي  امللكي،  الدرك  وعناصر 
االجتماعية،   املؤسسة  ومدير  لنزيالت  واستمعت  احلريق 
بسبب  حصل  احلريق  أن  التصريحات  بعد  لهم  تبني  وقد 
وخلف  والبنات،  الفتيات  لدى  رعبا  خلق  كهربائي،  متاس 
سرير و أفرشة،  وراءه  خسائر مادية متثلت في احتراق 41 
املرقد  تبليط سقف  خزانة حديدية،  وسقوط  ووسادات و20 

املكان. وبهو 
نيابية  جلنة  رفقة  للتعليم،  االقليمي  النائب  حضر  وقد 
للمؤسسة املذكورة من أجل الوقوف على احلادث واخلسائر 
قاعة  تخصيص  منها  الضرورية،  االجراءات  واتخاذ  املادية، 
أسرة،  بدون  أصبحن  اللواتي  التلميذات  إليواء  الدراسة 
الالزمة  الرعاية  سرير حديدي، تقدمي املساعدة و    32 توفير 
للتلميذات بعد هذا احلادث و تقدمي الدعم النفسي و التربوي 

لهن.

كتابة  يرجى  الصحفي«.  »األسبوع  عبر  الجهات،  كل  إلى  يصل  والذي  األنحاء،  كل  في  يسمع  الذي  مدينتك  صوت  »الجهات«  صفحات  من  إجعل   : األعزاء  ومراسلينا  قرائنا  إلى 
 alousbouea@gmail.com الرسائل الواردة عبر البريد العادي بخط واضح حتى نتمكن من معالجتها في أحسن الظروف، أو يكفيكم مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني التالي : 

جمعيات تارودانت تطالب بالتصدي 
لإلجرام والظواهر المشبوهة  

تعيش بلدية  إنزكان أجواءا مكهربة، وصراع  بعض 
فيه، هذه  كلمته  القضاء ليقول  إلى  املستشارين وصل 
العوامل ساهمت في جمود وتأخر هذا املجلس البلدي، 
الذي يعيش تدبير عشوائي والتسيب، في غياب الرقابة 
على  املسؤولة  الوصية،  الوزارة  قبل  من  واحملاسبة 

تطبيق القانون وإعادة املجلس للطريق الصحيح.

يقوم أحد حراس األمن في قسم مستعجالت مستشفى 
انزكان، بسلوك غير مسؤول اجتاه املرضى واملواطنني، 
الراغبني في تلقي العالج أو الكشف الطبي، إذ تصدر 
من هذا الشخص عبارات لألخالقية، ويصب جام غضبه 
على املرضى، منتشيا بسجارته في قسم املستعجالت، 

متحديا القانون الذي مينع التدخني في املستشفيات.

االنصاف  أجل  من  التدخل  إنزكان  ساكنة   تنتظر 
احليف  ورفع  األشخاص،  بعض  على  الطريق  وقطع 
تفاقم  بعد  واملدينة،  الساكنة  تعرفه  الذي  والتهميش 
واخلدمات،  األوضاع  وتدهور  االجتماعية،  املشاكل 
هؤالء   طرف  من  والالمباالة  املسؤولية  غياب  بسبب 
الذين اعتادوا على استغالل االوضاع لقضاء املصالح 

اخلاصة سواء في االدارات أو خارجها.

يشتكي بعض املسافرين عبر طريق السيار الرابطة 
باحات  إحدى  في  املاء  غالء  من  وأكادير،  مراكش  بني 
املاء  على  صاروخية  زيادة  تضيف  التي  االستراحة، 
املعدني، وتفرض على املسافرين دفع 10 دراهم للحصول 
على قنينة واحدة، بشكل مضاعف عن  الثمن األصلي، 
املسؤولة عن  املصالح  قبل  من  املراقبة  غياب  مستغلة 

مراقبة جودة املواد الغذائية، واملنتوجات الصناعية.

يشتكي سكان » بلفاع«  بإقليم  أشتوكة أيت باها من 
تباع  التي  الغدائية،   للمواد  واملراقبة  اجلودة  غياب 
القابلة  املواد  عرض  يتم  إذ  األسبوعي،  السوق  في 
تفتقر  وبأماكن  صحية  غير  ظروف  في  لالستهالك 
املواطنون بنفس  يشتكي  كما  النظافة،  شروط  إلى 
وسيارات  املزدوج  النقل  تسعيرة  ارتفاع  املنطقة من 
بينما  السري،  النقل  ظاهرة  وانتشار  الكبيرة،  األجرة 
تظل اجلهات املسؤولة غائبة عن مراقبة هذه الوضعية 
الساكنة  على  املفروضة  التجاوزات  لهذه  حد  ولوضع 

دون حسيب.

وقفة  تنظيم   ، شتوكة  مبنطقة  القاطنون  يعتزم 
بالتأخير  للتنديد  احلضرية،  الوكالة  أمام  احتجاجية 
والتماطل احلاصل في مجال البناء والتعمير باملدنية، 
تقدموا مبلفات وطلبات  السكان  من  العديد  أن  بحيث 
منذ مدة طويلة دون أن يحصلوا على تراخيص،  في 
دون  بنايات  تشييد  املال  أصحاب  لبعض  سمح  حني 
بحقها  مطالبة  تتحرك،  الساكنة  جعل  مما  تراخيص، 

الدستوري في السكن.

العرائش: األسبوع 
تطوان  ومدينة  العرائش  بني  الرابطة  الطريق  أصبحت    
جتاهل  ظل  في  ومتردية،  متدهورة  وضعية  في  وشفشاون،  
واجلهات  الطرقية،  والشبكات  النقل  عن  الوصية  الوزارة 
املسؤولة من أجل إصالح وترميم هذه الطريق التي تشهد حركة 

سير كثيفة من جميع وسائل النقل، بالرغم من حالتها املزرية.
السير  حوادث  من  العديد  في  الطريق  هذه  وتتسبب 
املؤملة، مخلفة ضحايا من ركاب سيارات األجرة والسيارات 
املنعرجات  وصعوبة  الطريق  لوعورة  نظرا  اخلاصة، 
ويحمل  وسريع،  جذري  إصالح  تتطلب  والتي  اخلطيرة، 
التي  املنتخبة،  والسلطات  للوزارة  املسؤولية  املواطنون 
أصحاب  لكي يضطر جل  الطريق  هذه  إصالح  عدم  تتعمد 
تعرف  التي  طنجة،  السيار  الطريق  عبر  السفر  السيارات 

زيادة 50 كيلومتر بالنسبة للمسافرين نحو تطوان.

طريق الموت 
بين العرائش وتطوان

: األسبوع  احلسيمة 
التعليم  وزير  احلسيمة،  مدينة  عن  بودرا  محمد  البرملاني  النائب  طالب 
الذي  املنع  ورفع  بالتدخل  إليه،  موجهة  رسالة  في  الداودي  العالي حلسن 

يطال الطلبة املنحدرين من املنطقة، من التسجيل في جامعة فاس.
من  الطلبة  منع  للنائب،  الداودي  حلسن  العالي  التعليم  وزير  نفى  وقد 
التسجيل بجامعة محمد بن عبد الله وخاصة بكلية فاس للعلوم اإلقتصادية 
والقانونية واإلجتماعية، إّن الطلبة املنحدرين من إقليم احلسيمة، إستنادًا 
التسجيل  بطلب  تقدموا  أن  لهم  يسبق  »لم  بفاس،  اجلامعة  رئاسة  جلواب 
بكلية احلقوق، لكون وجهتهم كانت على الدوام هي التسجيل بكلية احلقوق 
بوجدة«. موضحا على أن فئة محدودة من أبناء املدينة هي من تقدمت بطلب 

خالل السنة اجلامعية احلالية ملصلحة الشوؤن الطالبية.
وأكد الوزير على أن عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 
بفاس لم مينع الطلبة من التسجيل باجلامعة، وإمنا طلب منهم التسجيل 
مبؤسسة أخرى تابعة لنفس اجلامعة، وهي الكلية املتعددة االختصاصات 
بتازة،  نظرًا إلرتفاع عدد الطلبات اجلديدة للتسجيل بكلية احلقوق مبدينة 

فاس التي وصلت لـ20 ألف طلب.

طلبة الحسيمة غير ممنوعين 
من الدراسة في فاس

خنيفرة :  شجيع محمد
األسبوع  هذا  بحر  بخنيفرة  االبتدائية  قضت احملكمة 
بإدانة أعضاء جمعية تشرف على » خيرية كهف النسور 
« بعقوبات حبسية تتراوح مابني سنتني وأربع سنوات، 
و  األمانة  خيانة  و  عمومية  أموال  بتبديد  تتعلق  بتهم 

االرتشاء و االختالس.
شابت  إختالالت  ظهور  إثر   القضية،  هذه  وتفجرت 
عملية تسيير دار الطالب، واجلمعية اإلسالمية اخليرية، 
املتورطني  واعتقال  الشكايات،  تقاطر  بعد  املدينة  بنفس 
اعترافاتهم  بعد  قانونية  محاضر  في  إليهم  واالستماع 

باملنسوب إليهم، وإحالتهم على احملكمة االبتدائية.
املال  أمني  من  كل  اجلمعية،  أعضاء  على  احلكم  ومت 
بأربع سنوات سجنا نافدا و30 ألف درهم، وأربع سنوات 
لنفس اجلمعية  السابق  العام  لنائب أمني مال، والكاتب 
بثالث سنوات، وأربع سنوات لعضو باملجلس اجلماعي، 

وعضو أخر بنفس اجلمعية بسنتني سجنا نافدا.

الحبس لجمعويين في اخنيفرة 
بسبب إختالالت في الحساب

أصداء سوسية



19
 العدد: 742  اخلميس 23 ماي 2013

alousbouea@gmail.com

كواليس جهوية

إلى »السيناتور« صاحب الكرش اخلاوية

في غياب مواجهة مسلحة

تعرف ظاهرة احتالل امللك العام في العديد من املدن مدا وجزرا حسب املناسبات، وحسب 
الظروف احمللية لكل مدينة معينة، ففي مدينة سال مثال  تستفحل الظاهرة بشكل ملفت، وكان 
تابريكت  مثل   حضرية  مقاطعة  في  العشوائية  واألسواق  العربات  ألصحاب  انتشار  أبرزها 

وبطانة وحصني وغيرها، باالضافة إلى احتالل املقاهي للرصيف العمومي.
واقع مدينة سال، جعل االحتالل املؤقت للملك العمومي أكثر املجاالت التي تعرف سوء تدبير، 
والسبب يعود لضعف آليات وإجراءات املراقبة اإلدارية، وغياب الشرطة االدارية. ونظرا لغياب 
الوعي  واالحساس باملسؤولية وضرورة احترام امللك العام، فإنه هذا املجال يتعرض لالستغالل 
العشوائي من قبل اخلواص الذين يستحوذون عليه، ليجعلوه ضمن امالكهم أو يقيمون عليه 

منشآت خاصة للتجارة او لشيء آخر.
فقد أصبحت سال غارقة في فوضى االحتالل الغير املشروع للملك العام، أمام أنظار السلطات 
ومبباركة املجالس املنتخبة، ليبقى هذا االحتالل دون ترخيص ممارسة يومية، اذ يتساوى في 
ذلك اجلميع، من خالل بناء املقاهي واألكشاك فوق الرصيف، وزحف الباعة املتجولني، واملقاهي 
املارة،  اعتداءا على حقوق  الفارغة، مما يشكل  املساحات  التجارية واخلدمات، على  واحملالت 
ويسيء إلى جمالية املدينة التي حتولت بعض شوارعها إلى ممرات مغلقة أمام حركة السير 

واجلوالن.
وميكن للمواطن العادي أن يلمس هذا األمر من خالل املضايقات التي يتعرض إليها يوميا في 
الطريق العام، في شارع »عبد الرحيم بوعبيد » أو »عبد الكرمي اخلطابي«، حيث يضطر الراجلون  
األرصفة،  املمتدة على  املقاهي  لتفادي كراسي وموائد  أحيانا،   الطريق  السير على حافة  إلى 

الدخول وسط زبائن املقهى، من أجل املرور.

وإقامة  والطاوالت  الكراسي  نشر  عبر  فاضح،  بشكل  العام  امللك  حتتل  بسال  املقاهي  أغلب 
احلواجز إلى حدود رصيف الطريق، وهناك مقاهي ال تسمح بعبور الراجلني، وتترك مسافة أقل  
من نصف متر بني املقهى عن الشارع، الشيء الذي يسبب االحراج للنساء والشابات، ويجعلهن 
إلى سياسة غض  باألساس  راجع  والسبب  املسؤول.  الغير  والكالم  للتحرش اجلنسي  عرضة 
الطرف التي تنهجها اجلهات التي أوكلت إليها مهمة فرض احترام امللك العام  وحماية الراجلني 

من خطر احلوادث. 
وقد طالبت جمعيات باملدينة بضرورة احلفاظ على جمالية املدينة، وتوحيد استغالل امللك 
والصناعية،  التجارية  للمحالت  بالنسبة  حتى  وإمنا  للمقاهي  بالنسبة  فقط  ليس  العمومي، 
والباعة املتجولني واملطاعم، وتطبيق آلية املراقبة من طرف الشرطة االدارية التابعة للجماعة 

احمللية.

الرباط: االسبوع
إدريس  البرملاني  املستشار  ميمونة«  »اوالد  بقيادة  فالح  وهو  بنعزوز  العسري  املواطن  إتهم 
الراضي عن حزب اإلحتاد الدستوري، الذي عرف بتعرية »بطنه« في مجلس املستشارين، بالترامي 
على أرضه منذ سنة 1995 ذات الرسم العقاري عدد 15816/ر مساحتها عشر هكتارات، بدوار 
اوالد جراي حتدها شماال غابة الفرنان وجنوبا فيرمة سريانو، وشرقا دوار اوالد جراي ، وغربا 

دوار غشاشة، وهي اإلتهامات الواردة في محاضر الدرك امللكي.
تصرف الراضي تسبب لبنعزوز احلاصل على وثائق إدارية ثتبت إستغالله لألرض املذكورة، 
في خسائر مادية فادحة مع األبناك، حسب قوله، من جهته أنكر الراضي أمام الدرك امللكي التهمة 
املوجهة إليه، في إنتظار ما ستسفر عنه هذه القضية في القادم من األيام، بعدما طرق مواطنون 

أخرون أبواب الدرك امللكي.

مراكش : عزيز الفاطمي
يتساءل املواطنون في مدينة مراكش حول عدم التزام رجال الشرطة »الصقور« أصحاب 
الدرجات النارية السريعة بوضع اخلوذة الواقية للرأس،السيما أن املدينة تعرف حمالت 
التزامهم  عدم  نتيجة  مالية،  بغرامات  النارية  الدرجات  أصحاب  ملعاقبة  مكثفة  أمنية 

بالغطاء الواقي للرأس.
سير  باملدينة، حلادثة  السياحية  الفرقة  عناصر  من  الشرطة،  رجال  أحد  تعرض  من  وبالرغم 
مميتة، نتيجة وقع اصطدام بني الدراجة وسيارة خفيفة بالقرب من ساحة جامع لفنا، ال زال عناصر 
الشرطة السياحية و»الصقور« يجوبون شوارع املدينة بسرعة على مثن الدراجات السريعة، دون 
استعمال اخلوذة الواقية عكس بعض املدن األخرى التي تعرف التزام األمنيني بالواقي الرأسي، 

جتنبا لوقوع حوادث سير.

مقاطعات بدون موظفين بسطات
سطات : نور الدين هراوي

كلي  غيابا شبه  املدينة  مقاطعات  تعرف 
للموظفني خالل أوقات العمل، مما يعرض 
في  والتأخير،  لتعطيل  املواطنني  مصالح 

قضاء املصالح واألوراق اإلدارية.

املقاطعات  في  الغياب  هذا  ويسود 
مثل  الشعبية،  األحياء  مبختلف  املوجودة 
بام...بحيث أصبح  ميمونة،  »داالس«،  حي 
احلصول  في  صعوبات  يجد  املواطن 
أتاوات  تقدمي  دون  اإلدارية،  الوثائق  على 

بالراغبني  املتربصني  السماسرة  لبعض 
بعض  لدى  اإلدارية  املصالح  قضاء  في 
التأخير  تعمد  يتم   بينما  املقاطعات. 
هذا  يرفضون  الذين  للمواطنني  بالنسبة 

النوع من االبتزاز.

الذي  احليف  برفع  املواطنون  ويطالب 
والي  وتدخل  املقاطعات،  هذه  في  يطالهم 
من  اإلدارة  تقريب  مفهوم  لتطبيق  املدينة، 
املواطن، وتغيير سلوكيات بعض املوظفني 

املتقاعسني في واجبهم املهني والوطني.

زحف كبير على امللك العام سال 

سائق وميكانيكي يتبادالن تهمة قتل مواطن في مكناس 
مكناس:حسني عدنان

راح الشاب )ع. ت( ضحية حادثة سير بشعة، بعدما صدمته شاحنة كبيرة، وداست عليه الشيء 
الذي جعله يفارق احلياة بسرعة.

وكانت الشاحنة عند ورشة ميكانيكية من أجل اإلصالح، كما أكد شقيق الضحية وشهود عيان 
بعني املكان، وتضاربت التصريحات بني من يحمل املسؤولية للميكانيكي ومن يقول بأن املسؤول 
هو السائق، وقد خلقت الفاجعة استياء من طرف عائلة الهالك، التي مازالت تطالب بالقصاص 

ومعاقبة مرتكب هذه احلادثة املميتة.
وكان الضحية ذو 29 سنة، يعاني من اضطرابات نفسية، ومحبوب لدى أسرته وأصدقائه في 
احلي، لكون شاب نظيف، كان يحب العزلة، وال يخالط الشباب، لكن شاءت األقدار أن يرحل إلى دار 
البقاء، وبالرغم من حضور الشرطة وإعداد محضر للحادثة، إال أن تصريحات صاحب الشاحنة 
وامليكانيكي متناقضة، فهذا األخير يحمل املِسؤولية للسائق، بينما يقول السائق أنه ليس الفاعل 

ولم يكن أثناء احلادثة في الشاحنة، مشيرا إلى  تورط امليكانيكي في هذه القضية.
وقد مت اخالء سبيلهما من قبل النيابة العامة، مع تعميق البحث من طرف الشرطة القضائية، 
الفاعل  الشيء الذي لم تتقبله عائلة الضحية، التي مازالت متمسكة بالعقوبة الزجرية في حق 

احلقيقي.

أمن مراكش على منت دراجات نارية 
دون خوذات واقية ! 

الجزائر تغزو المدن المغربية بالقرقوبي
خالد الركيبي 

ظاهرة األقراص الطبية املخدرة »ريفوتريل« أخذت 
بعدا خطيرا في املجتمع، وأصبحت ظاهرة عادية 
في بعض املناطق واألحياء الشعبية، منتشرة وسط 
الشباب وبني التالميذ املؤسسات التعليمية، تلعب 
بعقول مستعمليها من أبناء الوطن، تساهم في رفع 
معدل االجرام واجلرمية،  هذه احلبوب املهلوسة كما 
يصفها رجال االمن، تعرف وسط املدمنني بـ»القرقوبي« 

أو »البولة حلمرا« ولدى الصيدليات  »الريفوتريل«.
مأساوية  حقيقة  األقراص  هذه  تعاطي  أصبح 
حتصد يوميا عشرات الضحايا اجلدد، من مدمنني 
أغلبهم من التالميذ القاصرين باملؤسسات التعليمية، 

أو شباب ضائع في الشوارع وأوكار االنحراف. 
من  تهريبها  يتم   سامة  بضاعة  »القرقوبي«  إن 
إذ  مفعولها،  حسب  وتختلف  وتتنوع  اجلزائر، 
توجد انواع كثيرة من بينها »الروش« و »الفاليوم« 
و »نيورالون« و »أفرودولز«. وحسب املراقبني، فمنذ 
اواخر التسعينات بدأت الظاهرة تنتشر في صفوف 
الشباب احملبط، وبدات تتصاعد وثيرة بيع أقراص 
»القرقوبي« بشكل الفت للنظر، نتيجة انتعاش تلك 
التجارة، بحيث ازداد الطلب ومعه األرباع، وظهرت 
شبكات متخصصة في تهريب األقراص املهلوسة، 
مباليني  أرباحا  القاتل  السم  هذا  سماسرة  وحقق 

الدراهم بهدف تدمير وتخدير الشباب املغربي.
خطورتها  وتختلف  أنواع  املخدرة  األقراص 
رمز  حتمل  واحدة  فكل  املستهلك،  على  ومفعولها 
مييزها عن االخرى، وتختلف الوانها وأسلوب طلبها 
الدولة  تخسر  إذ  وخيمة،  عواقبها  ولكن  بالسوق، 
ميزانية مهمة ملقاومة هذه املعضلة باعتبارها مرضا 
كل  أساس  التي هي  الشابة  الطاقات  خبيثا ميس 

مجتمع. 
سيما  السموم،  هذه  لترويج  نقط  الرباط  تشهد 
في األحياء الشعبية، لكن مقاومة الشرطة القضائية 
لتجار هذه املادة، تبقى موسمية، لكن بالرغم من ذلك 

انتشار  هناك اجراءات وتدخالت وقائية حتد  من 
هذه املواد على مستوى محيط املؤسسات التعليمية، 
والتلميذات،  التالميذ  على  كبيرا  خطرا  تشكل  إذ 
وهذا القرب  يستغله مروجو هذه السموم، لكونهم 
يجدون جتاوبا كبيرا من قبل القاصرين والتالميذ 
احملظورة  املواد  هذه  لتجريب  أيضا،  والتلميذات 

التي تسبب اتالف للعقل، وتخرب مستقبل التلميذ.
تدخال   تتطلب  خطيرة،  ظاهرة  »القرقوبي«  إن 
من  للحد  الوطنية   التربية  ووزارة  للسلطات 
انتشار هذه الظاهرة في صفوف تالميذ املؤسسات 
التعليمية، وتتطلب حملة توعوية وحتسيسية من 

عن  تغيب  التي  املدني،  املجتمع  جمعيات  جانب 
هذا املجال، السيما أنه يشكل معضلة حقيقة لألسر 
جلرائم  أبنائها  بارتكاب  تتفاجأ  التي  والعائالت، 
انعدام  بسبب  القضبان،  خلف  ترميهم  وحوادث، 
الوعي واملسؤولية في وقاية االطفال والتالميذ من 

خطر هذه اآلفة اخلطيرة.
وجدوا  وقاصرين،  لشبان  وقعت  متعددة  حاالت 
انفسهم مدمنني على األقراص، بسبب إقبالهم على 
أصبحوا  وبالتالي  و«الكولفازور«،   األلعاب  قاعات 
الدراسي،  الفصل  وخارج  الطبيعية،  احلياة  خارج 
إلى  املعضلة  هذه  قادته  اخرا  شخصا  ليصبح 
االنحراف واالجرام وحتى إلى السجن. حاالت أخرى 
مستشفيات  في  انفسهن  وجدن  بتلميذات  متعلقة 
األقراص،  هذه  بسبب  والعقلية  النفسية  االمراض 
التي أصبحن مدمنات عليها بسبب حب االستطالع 

أو التجريب، لكن املصير في األخير هو الهالك.
 لقد أصبح األمر يتطلب خلق مرصد وطني حملاربة 
هذه األقراص، التي جتني من خاللها شبكات التهريب 
الشباب  حساب  على  الدوالرات  املاليير  اجلزائرية 
املغربي، وحتاول تدمير هذه الفئة من املجتمع التي 

تعتبر العمود الفقري له وآمل اجليل القادم. 



طنجة : األسبوع 
احتجاجية،  وقفة  بطنجة  األجرة   سيارات  سائقي  من  العشرات  نظم 
املستشفى  أطباء  بعض  على  باملدينة،  اخلامس  محمد  مستشفى  أمام  
يتهمونهم  مبنح شواهد طبية مزورة ملجموعة من مصابي حوادث السير، 

مقابل إتاوات مالية تصل إلى ألف درهم في بعض األحيان.
وقطع أصحاب سيارات األجرة الطريق املؤدية إلى املستشفى اجلهوي، 
تتهم  شعارات   رافعني  باملرور،  االسعاف  لسيارات  فقط  املجال  فاحتني 
مقابل  يوما،   21 العجز  مدة  تفوق  طبية  شواهد  يعطون  الذين  االطباء 
مبالغ مالية، من أجل تكيف قضايا احلوادث من مخالفة إلى جنحة التي 

يكون فيها السائقني طرف.
إيه  مطالبة  للصحة،  اإلقليمي  املندوب  الطاكسيات  نقابة  راسلت  وقد 
بفتح حتقيق في مجموعة من الشواهد الطبية، التي تورط فيها سائقي 

سيارات األجرة، في جنح لم يرتكبوها أصال، ويقول ممثل سائقي األجرة 
التي  الطبية  الشواهد  إن  للنقابة بطنجة،  العام  الكاتب  الفقيهي  يوسف 
متنح للمصابني تبدأ من 21 يوما لتصل إلى 60 يوما الشيء الذي يؤكد 
أن الرشوة متدخلة لرفع مدة العجز قصد احلصول على تعويضات مغرية 

من التأمينات.
ويروي أصحاب الطاكسيات عدة حاالت متعددة،  تعرضوا فيها لعملية 
تكون  ما  غالبا  األصل  في  التي  احلوادث  تكييف  جرا  بعدما  االحتيال، 
حوادث خفيفة، تنعدم فيها االصابات، لتتحول هذه احلوادث البسيطة من 
مخالفات على جنح سير، بسبب غياب الضمير املهني لبعض االطباء، مما 
يتسبب حسب مدونة السير اجلديدة، في سحب رخصة الثقة، والتوقيف 
عن العمل ملدة سنة، وفي بعض احلاالت يتم اعتقال بعض السائقني ومنع 

آخرين من العودة للعمل بسبب تعقيدات املسطرة.

عندما يتحول صاحب الطاكسي إلي ضحية طنجة
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كواليس جهوية

محمد شرحان عسكري متقاعد 
الشيخ،  بزاوية  أقور  بحي  القاطن 
يلتمس  حاليا،  العمل  عن  والعاطل 
زوجته  إلعادة  التدخل  امللك  من 
في  مؤطرة  عملها  من  املطرودة 
زاوية  مساجد  بأحد  األمية  محو 
 ،2010 إلى غاية   2006 الشيخ منذ 
بحيث يقول أن زوجته مت توقيفها 
لفقت  بتهمة  مؤطرات  أربعة  رفقة 
»العدل  إلى  االنتماء  وهي  لهن 
راسل  أنه  مبرزا  واإلحسان«، 
لكن  واألوقاف،  املعنية  السلطات 

األبواب ظلت مقفلة في وجهه.
  

عبد  الرباطي  احملامي  يطلب     
الرباط،  في  مكتبه  العاقد  الغني 
التدخل،  الداخلية  وزير  من 
الرهوني  إدريس  املواطن  إلنصاف 
والذي  سنة،   60 العمر  من  البالغ 
منذ  الداخلية  بوزارة  اشتغل 
تعرض  ثم   ،1967 غشت  شهر 
 ،1972 سنة  التعسفي  لالعتقال 
وقد  العمل.   من  الفصل  عنه  نتج 
حلقوق  االستشاري  املجلس  أكد 
االنسان االنتهاكات التي تعرض له 
توصية  أصدر  بعدما  املواطن،  هذا 
الالزمة  التدابير  التخاذ  للحكومة 
املواطن  هذا  وتأهيل  الضرر،   جلبر 
االدارية،  وضعيته  وتسوية  صحيا 
ويلتمس احملامي من وزير الداخلية 
التدخل لتسوية وضيعة الرهوني.

ميساوي،  حسان  املواطن  اتهم 
بالبيضاء،  مومن  بسيدي  القاطن 
شقيقة  بتحريض  سلطة  عون 
والقيام  ضده،  وأخيها  زوجته 
كانت  مسئولة،  غير  بتصرفات 
سببا في االعتداء الذي تعرض له 
من قبل زوجة اخت زوجته، مضيفا 
أن محل للمتالشيات »كاراج« املنزل  
حلريق  تعرض  لشقيقها،  يعود 
وقائد  السلطة  عون  لكن  مهول 
احمللقة االدارية لم يتدخال  الفراغ 
التي  املتالشيات اخلطيرة  احملل من 
وسالمة  حياته  على  خطرا  تشكل 

اجليران.

القاطن  األزور،   محمد  يشتكي 
وزير  إلى  مبراكش،  عباد  بسيدي 
احلي  عمالة  رفض  الداخلية 
ببقعة  املتعلق  مللفه  احلسني 
عن  تعويضا  له  منحت  أرضية، 
املياه  مبجمع  الصفيحي،  السكن 
بالبيضاء،  الذئاب  بعني  والغابات 
ويطلب من وزير الداخلية التدخل 
دفع   أن  سبق  أنه  خاصة  ملفه  حلل 
 ،  87 سنة  للعمالة  درهم  ألف   15

والتي اقترضها من البنك للحصول 
البقعة. على 

شكايات

تيداس : األسبوع 
املدني  املجتمع  جمعيات  تواصل 
رفضها  »تيداس«،  القروية  باجلماعة 
السامة  الطبية  للنفايات  إحداث مطرح 
إحدى  قبل  من  الفالحية،  املنطقة  في 
فالحية  أرض  اقتنت  بعدما  الشركات، 

لهذا الغرض.
وتطالب  جمعيات املجتمع املدني من 
احلكومة وقف  هذا املشروع الذي يهدد 
الفالحية،  واألراضي  املائية  الفرشة 
السيما أن املنطقة تعتبر من أهم وأبرز 
طبيعية  موارد  على  وتتوفر  املناطق، 
هائلة من مياه معدنية،  باإلضافة إلى 

منتوجات فالحية ذات جودة عالية. 
املدني  املجتمع  جمعيات  وتدعو  
الفالحة،  وزارة   تيداس  منطقة  في 
ووزارة  بالبيئة  املكلفة  الدولة  وكتابة 
الذي يهدد  الصحة، لصد هذا املشروع 
سالمة البيئة وسالمة الطبيعة واملوارد 
الفالحية، باإلضافة إلى مستقبل ساكنة 
تواجد  بفعل  تتضرر  قد  التي  املنطقة 
مطرح للنفايات الطبية، الذي قد يتسبب 

في انتشار األمراض واجلراثيم.

جمعيات  بتيداس  
ترفض إحداث 
مطرح للنفايات 

الطبية

مرحلو »كريان السكويلة«  يطلبون حقهم في السكن 

البيضاء : األسبوع 
مومن  بسيدي  السكويلة«  »كريان  سكان  طالب 
من  بحقهم  البرنوصي  عمالة  البيضاء،  بالدار 
االستفادة من السكن الالئق، خالل وقفة احتجاجية 
التي   باخلروقات  تنديدا  العمالة  أمام  نظموها 
من  منهم  عريضة  فئة  متكن  لم  والتي  ملفهم  شابت 

االستفادة.
ورفت الساكنة املتضررة الفتات وشعارات تطالب 
احلي  من  املرحلني  بحقوق  »املتالعبني«  بفضح 
من  التدخل  املسؤولة  اجلهات  مطالبني  الصفيحي، 
املنطقة،  لقائد  املسؤولية  محملني  االنصاف،  اجل 
املزرية،  االجتماعية  األوضاع  تفاقم  من  ومحذرين 
في  ومعاناتهم  بيوتهم  هدم  نتيجة  أطفالهم  رفقة 

الكراء. دور 

للوضعية  حد  بوضع  املطالبة  األصوات  وتعالت 
مؤكدين  الكاريان،  من  املرحلة  األسر  تعيشها  التي 
بتواطؤ  »خروقات«  شهدت  تنقيلهم  عملية  أن  على 
في  متورطة  اعتبروها  التي  احمللية  السلطات  مع 
رفقة  تعيشها  األسر  باتت  التي  الضياع  حالة 

أطفالها.
لبعض  ضحايا  أنفسهم  احملتجون  واعتبر 
السماسرة واملتاجرة بحقهم في السكن الالئق، مثل 
الدستور.  لهم  يضمنه  الذي  احلق  املواطنني،  بقية 
عمليات  من  تستفيد  لم  التي  الفئات  بني  ومن 
ومعاقني،  ومطلقات  ويتامى  أراميل  هناك  االسكان، 
امللف  لفتح   بالتدخل  املسؤولة  اجلهات  يطالبون 
إسكان  وإعادة  السكويلة،  دوار  بساكنة  املتعلق 

الصفيحي. احلي  من  واملقصيني  احملرومني 

أصحاب المطاعم البيضاويين
 يشتكون األمن لإلدارة العامة

الدار البيضاء: األسبوع 
عقدت االدارة العامة لألمن الوطني  مع ممثلي التجار 
ملناقشة  خصص  اجتماعا  البيضاء،  بالدار  واخلدمات  
العمومية،  اخلدمات  قطاع  ممثلي  وشكايات  االوضاع 
»مضايقات  من  املطاعم  أصحاب  يواجه  ما  خصوصا 
واالستثمار  الوطنية،  بالسياحة  تضر  واستفزازات، 
بعض  مستغلي  بعض  من  له  يتعرضون  وما  الوطني، 
األمنية«. احلمالت  ومستغلي  القانونية،   الثغرات 

خلص  االجتماع  أن  لهم،   بيان  في  املشتكون  وأوضح 
يعرفها   التي  االستثنائية  للوضعية  العامة  االدارة  تفهم 
البيضاء، معبرة عن استعداد  الدار  السياحي في  املجال 
املسؤولني فيها حلل هذه االشكاليات بتعاون مع ممثلي 
االقتصادية،  والتنمية  االستقرار  في  واملساهمة  القطاع 

واحلرس على مصلحة البالد.

واء غريب يرعب السراغنة 
قلعة  السراغنة : األسبوع 

تعيش ساكنة جماعة زمران اقليم قلعة السراغنة 
خوفا ورعبا، بسبب ظهور وباء غريب أدى إلى وفاة 
الضحية )ح.ك( في ضيعة معروفة باملنطقة، مما دفع 
املسؤولة  اجلهات  ومطالبة  االحتجاج  إلى  بالناس 
عن الصحة، التدخل إلنقاذ الساكنة من انتشار هذا 

الوباء الغامض.
األبقار  ملوت  غريبة  حاالت  ظهور  املنطقة  وتعرف 
القروية،  اجلماعة  تراب  أنحاء  جل  في  واملواشي  
التي  املعنية  اجلهات  قبل  من  املسؤولية  يغاب  في 
لم توضح ما يجري للساكنة، مما خلق مخاوف من 
تطور األمور إلى وباء معدي وخطير، قد يتسبب في 

حصد املزيد من الضحايا، من أطفال  وغيرهم.
األول  الضحية  بأن  الطبية  املصادر  بعض  تفيد 
أصيب ببكتيريا »احلمة الفحمية«، التي انتقلت إليه 
من جثة بقرة، خلقت زوبعة كبيرة بالنسبة للساكنة، 

رفضوا  واألبقار  املاشية  مربي  بعض   ان  خاصة 
االجراءات الوقائية والتلقيح، مما جعل هذا املرض 

ينتشر بني املواشي.
ويسود تعتيم من طرف اجلهات املسؤولة على ما 
املرض اخلبيث من  انتقال  بعد  املنطقة،  يجري  في 
تعيش  التي  الساكنة  جعل  االنسان، مما  إلى  البقر 
التهميش والفقر، تعيش مرة أخرى اخلوف من هذا 
املرض، منتظرة احلكومة والوزارة التدخل وانقادهم 

من خطر املوت.
ورئاسة  الداخلية  وزارة  من  الساكنة  وتطالب 
احلكومة ووزارة الفالحة والصحة التدخل، وإرسال 
األمة  وممثلي  نواب  يطالبون  كما  تقصي،  جلنة 
بعدا  يأخذ  الذي  امللف،  هذا  في  للتحقيق  بالتحرك 
النزيف،  إليقاف  اجلهود  تتضافر  لم  إذا  خطيرا 
الساكنة  وصفته  الذي  املرض  لهذا  والتصدي 

ب»اجلمرة اخلبيثة«.

محطة الطاكسيات في طنجة.



يجب اإلشارة إلى أن تناول املنهج الفلسفي كأطروحة 
كتابية أصبحت حتمل مذهبا فكريا: كالفكر الرشدي، 
أو  اخللدوني  وكالفكر  واألفالطوني،  واألرسطي، 
اخللدونية، وألبي بكر الرازي عدة كتب ورسائل فلسفية 
)السيرة  الروحاني( وكتاب  )الطب  من جملتها: كتاب 
)مقالة  وكتاب  الطبيعة(  بعد  فيما  و)مقالة  الفلسفية( 
في أمارات اإلقبال والدولة( وكتاب )في العلم اإللهي( 
)املناظرة  وكتاب  القدماء اخلمسة(  في  )القول  وكتاب 
عدة  وهناك  الرازي(  بكر  وأبي  الرازي  حامت  أبي  بني 
رسائل ألكثر من مفكر عربي، كالكندي والفارابي وابن 
كتابه  ضمن  لها  وقدم  حققها  وقد  عربي  وابن  باجة 
كتاب  صاحب  بدوي  الرحمان  عبد  الدكتور  اخلاص 
)خريف الفكر اليوناني( وكتاب )ربيع الفكر اليوناني( 
وغيرهما.. ومما يالحظ أن ما كتب فلسفيا من طرف 
)تدبير  كتابه  في  األندلسي  باجة  كابن  عرب  مفكرين 

املتوحد(، و)القول األنسي(، وكتاب )احلركة(.
كل ذلك ال يخرج عن إطاره )االجتهاد الفقهي( للفكر، 
باعتبار أن هناك مواضيع فلسفية تناولها علم الكالم 
على لسان املعتزلة وهذا ما أشرت إليه في فقرة محذوفة 
من مقالي السابق، ملا كان يجري من تهافت الفقهاء مع 
بعضهم وسميت ذلك بصراع )فقهاء لفقهاء( ولإلشارة 
إلى مناذج مما طرحته ومن خالل ما أشرت إليه كما 
رسائله  في  عربي  وابن  ماجة  وابن  الرازي  عند  هو 
املتوفي  باجة  البن  املتوحد(  )تدبير  ككتاب  الفلسفية، 
سنة 533هـ حتقيق الدكتور معن زيادة، الذي الحظ )أن 
املرابطني في تلك الفترة جاءوا كمنفذين لبالد األندلس 
من ضغوط اإلفرجن املتزايدة، إال أنهم لم يكونوا منقذين 
حقيقيني في نظر املشتغلني بالفلسفة، ذلك ألن السلطة 
أيدي  إلى  معهم  انتقلت  قد  كانت  البالد  في  الفعلية 
الفقهاء واملقلدين( )انظر مقدمة كتاب تدبير املتوحد البن 
باجة حتقيق وتقدمي الدكتور معن زيادة(، فكان اجلانب 
مسايرة  الفقهاء  طرف  من  ميارس  كان  الذي  العقلي 
الفالسفة  فيه  كان  الذي  الوقت  في  للحكام وسلطتهم 
أم في مغربه،  العالم اإلسالمي  في مشرق   – سواء   –

الظروف،  هذه  وفي ظل  والتنكيل،  االضطهاد  يعانون 
كان ابن باجة، الفيلسوف واملنطقي والفلكي والطبيب، 
وعالم النبات والرياضي واملوسيقي واملتضلع في كل 
ضروب املعرفة النظرية والعملية في زمانه، باإلضافة 
إلى الشعر واألدب، )يشق طريقه( وبشيء من التجاوز 
خدمة  إلى  الفلسفية  معارفه  سخر  من  هناك  جند 
اجلانب الفقهي في مجال التوفيق بينهما كما وجدنا 
الفقهي  للجانب  التغليب  من  وبشيء  رشد،  ابن  عند 
على الفلسفي عند الغزالي حيث أصبح فكره ونزعته 
املعادية للفلسفة مسيطرين.. والبد من املقارنة وإظهار 
في  مبا  والغزالي(  رشد  )ابن  الرجلني  بني  معاملها 
كتبهما )تهافت الفالسفة( و)تهافت التهافت( وإن كان 
ابن رشد احلفيد يتخذ من كتابه )بداية مجتهد( مبررا 
لتوسيع العلوم الفقهية في مجال املقارنة واإلفتاء في 
حدثا(  يزال  )ما  كونه  فرغم  باجة،  ابن  أما  املذاهب.. 
يسعى وراء املعرفة ويقتنص منها ما تسمح به ظروفه 
في )سرقسطة( في ذلك احلني، وكان جوابه على قلق 
مثله(  عن  للدفاع  بشجاعة  نهض  أن  وتقلبه  عصره 
)انظر: كتاب تدبير املتوحد( وملواجهة املوقف املتخاذل 
جند ابن باجة يعاكس بعضا )من علماء عصره الذين 
أثروا السالمة وابتعدوا عن اخلوض في الفلسفة، فكان 
أن جنى من رفاقه أنه اغتيل بجنب عندما دس السم في 
التراجع  بعدم  تلوح  كانت شعاراتهم  أن  بعد  طعامه، 
املأساوي املؤدي إلى الهزمية املنكرة.. )فامليتة الغادرة 
تلقي  يزال شابا  ما  كان  عندما  باجة  ابن  لقيها  التي 
املضطربني(  وعصره  حياته  على  الضوء  من  الكثير 
)انظر كتاب تدبير املتوحد( لقد أورد محقق ومقدم هذا 
الكتاب تعليال للميتة الغادرة البن باجة عندما كان ما 
يزال شابا نسبيا حيث يقول: وكان من نتائج معاناة 
ابن زهر البن باجة موت هذا األخير على ما يؤكده لنا 
أحد تالمذته )ابن اإلمام( وأورد في موته بيتني شعريني 

يقول فيهما:
يا حضرة امللك ما أشهاك لي وطنا

لوال ضروب بالء فيك مصبوب
ماء زعاف وجو كله كدر

وأكله من بذجنان ابن معتوب
الذي  زهر  ابن  خادم  إال  يكن  لم  هذا  معتوب  وابن 
دس السم البن باجة في طبق من الباذجنان بأمر من 
سيده كما أشيع )انظر نفح الطيب اجلزء الثاني صفحة 
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رغم  صمت  في  مر  يتصور،  مما  أهمية  أكثر  أقل  لم  إن  جدا  هام  حدث 
حمولته العلمية واإلشعاعية بالنسبة لبلدنا، ورغم تشريفه للمغرب والرفع 
ألنها  اهتمام،  أي  وشبيهاتها  اإلعالمية  أجهزتنا  توله  لم  أبنائه،  قيمة  من 
الغنائية  واملسابقات  للمهرجانات  املفرطة  بالدعاية  األيام  هذه  مشغولة 
وشهيوات بالدنا احملترمة، الدول األخرى التي حتترم الثقافة وتعتز بالعقول 
ما  وإعطائه  عنه،  للحديث  كاف  من  أكثر  بل  كافيا  وقتا  خصصت  النافذة 
يستحق من عناية ومن دعاية أيضا، خاصة في دولة البرازيل التي احتضنت 
متناهية  بدقة  تفاصيله  كل  باولو  ساو  مدينة  وهي  الشهيرة  مدنها  إحدى 
منذ انطالق أولى خطواته يوم 9 مايو من السنة اجلارية، احلدث املقصود 
واملعني يتعلق بانتخاب مغربي حتى النخاع ازداد مبدينة مغربية ربت فيه 
الصمود واالعتماد على النفس واختيار املغامرة وحتاشي العيش بني احلفر 
كما قال الشاعر الشابي، قلت انتخاب رئيس جامعة القاضي عياض مبراكش 
السيد عبد اللطيف امليراوي على رأس وهرم الوكالة اجلامعية للفرنكفونية 

)AUF( وذلك من خالل جمعها العام السادس عشر، وهو اجلمع الذي 
اللطيف  عبد  السيد  بني  قويا  وتنافسا  شريفا  صراعا  شهد 

واملرشحة الثانية ممثلة دولة رومانيا السيدة إيكاتيرينا 
على  ومشهورة  مرموقة  شخصية  وهي  اندروسكو، 

في  مبساهماتها  عامليا  ومعروفة  الدولي،  الصعيد 
املجال العلمي، ومبجهوداتها املتواصلة واملثمرة في 
الفرنكفوني سواء في  العالي  التعليم  تنمية  سبيل 
مسؤولياتها  على  زيادة  غيرها،  أو  رومانيا  بلدها 
املتشعبة وتقلدها ملنصب وزيرة في أربع حكومات 

متعاقبة ومختلفة أيضا.
الفرنكفونية  اجلامعية  للوكالة  اجلديد  الرئيس 

الدكتور عبد اللطيف امليراوي اختار أن يبني مساره 
املهني )في نسكية وصمت جليلي بعيدا عن األضواء( 

أولية  تربية  تلقى  أن  بعد  العظيمة  الدولة  بفرنسا 
من  مستعارا  منهجا  يشيد  وأن  باملغرب(،  ودينية  )وطنية 

رؤية موسوعية شديدة الولع بالتفاصيل وأن يحفر له طريقا بالغ 
اخلصوصية بفكر مسلح مبتاع معرفي إن صح التعبير، تنكشف منه بسهولة 
وبدون جهد الطاقة اخلفية التي يتوفر أو يتزود بها الرجل منذ أن كان طفال 
إلى  أقرانه، وتشرئب منها عبقرية نادرة لم تصل أخبارها  كما يحكي أحد 
مدى  على  ذلك  كل  فعل  اخشيشن(،  الوزير  عهد  في  )أي  مؤخرا  إال  املغرب 
طويل جتاوز اثنى وثالثني سنة، وهي مدة كانت كافية لتأهيله وجعله من 
األطر املهمة واملعترف بها على املستوى العاملي، ومن ضمن الكفاءات العالية 
واملشهود لها مبسار مهني متميز )كما قال وزير التعليم العالي األسبق عند 
تعيني صاحب اجلاللة محمد السادس لعمداء اجلامعات اجلدد(، وبقدرات 
تدبيرية تسمح لها بتأكيد التحول الكبير الذي ستشهده اجلامعة املغربية 

)كالم الوزير(، تلك اجلامعة التي عاشت فترة فراغ قاتل بسبب السياسات 
من  املقتطعة  اللحظات  بعض  واستغالل  الالعقالني،  والتسيير  املنتهجة 
حياة اجلامعة إلشاعة الفوضى واحملسوبية والتالعب في التدبير واملالية 

املخصصة للتكوين واملختبرات واملراجع وغيرها.
التي  الرائعة  كلمته  بل  امليراوي  اللطيف  عبد  السيد  ملداخلة  كانت  لقد 
مؤسسات  ميثلون  ناخب  ثالثمائة  وأمام  الترشيح  عن  اإلعالن  عند  ألقيت 
التعليم العالي عبر العالم كله دون استثناء وهم أعضاء في الوكالة اجلامعية 
بالغ وعميق في نفوس كل  أثر  لها  أو باالنتخاب كان  الفرنكفونية بالصفة 
ملا  أبعد حد  إلى  معها  وتفاعلوا  األعماق  من  لها  الذين صفقوا  احلاضرين 
قيل  كما  ساهم  إيجابي  أثر  وتوجهات،  حقائق  ومن  إشارات  من  تضمنته 
وبشكل أكبر في استمالة الناخبني وحملهم عن قناعة واقتناع على التصويت 
ما  لترجمة  كاملة  فرصة  وإعطائه  امليراوي،  السيد  املغربية  اجلامعة  ملمثل 
أعرب عنه في مداخلته الشيقة على أرض الواقع الذي يحتاج فعال إلى همم 
القاضي عياض  رئيس جامعة  اللطيف  الدكتور عبد  في مستوى همة 
في  قيل،  كما  اجلودة  وعالية  قيمة  كانت  كلمة  قلت  مبراكش 
السيد  خالله  من  توج  الذي  العظيم  احلدث  مستوى 
الرئيس، حيث اعتبرها بعض احلاضرين مبثابة خارطة 
وبعناوينها  بأنوارها  االهتداء  ميكن  جديدة،  طريق 
اجلامعية  الوكالة  مهام  وحتيني  لتفعيل  العريضة 
متعددة  فضاءات  داخل  عليها،  مشرفا  أصبح  التي 
دورها  وتوسيع  والسياسات،  واللغات  الثقافات 
التنموي احملوري بالنسبة للبلدان الصاعدة على كل 
املستويات سواء في إفريقيا التي ينتمي إليها املغرب 
أو آسيا أو أمريكا الالتينية أو أوربا، خاصة في ظل 
العاملية  االقتصادية  باألزمة  املتميز  الراهن  السياق 
ورأى  األوضاع،  كل  على  واملؤثرة  املتعددة  وإفرازاتها 
الرئيس( شهادة  امللقاة من طرف  الكلمة  )أي  آخرون  فيها 
حية من مثقف ينتمي إلى اجلنوب رغم اكتسابه ملهارة البحث 
واالبتكار بالشمال، ويسعى إلى نقل خبرات وجتارب هذا األخير إلى 
قلت  واجلنوب،  الشمال  بني  آفاق  ملتقى  املغرب  اعتبار  على  أخرى  بلدان 
يجافوا  أن  إال  به  املسؤولون  يأبى  الذي  احلبيب  البلد  املغرب  إلى  ينتمي 
املتعلق  البلد  الهجرة،  إللتهام  ويتركوهم  الكفاءات  أصحاب  ويعادوا 
الفرنكفونية  عنها  تدافع  التي  النبيلة  بالقيم  الرئيس  مداخلة  في  ورد  كما 
اجلمعيات  كل  تكريسها  أجل  من  تصارع  التي  اإلنسان  بحقوق  واملتشبث 
واملؤسسات، واملتمسك بأسلوب التضامن بني اجلامعات واالنفتاح الدولي 
عليها لتكوينات سلك الدكتوراه وإعادة تشكيله ملرافقة احلركة احلالية التي 
تسعى إلى »إعادة تعريف اخلطوط العريضة للحكامة التي يعرفها الفضاء 

الفرنكفوني« )كالم الرئيس(.

التي غادرها في صباه و)هاجر(  هو من مواليد أرياف مدينة تازة 
إلى مدينة فاس بحثا عن حياة أفضل، بدأ حياته في العاصمة العلمية 
باحتراف إصالح الدراجات الهوائية والنارية حيت نعته خصومه بلقب 
املهنية  قدراته  الصناعية حيث طور  باملعامل  التحق  ثم  )السيكليس( 
حتول إلى عامل تقني يحسن تليني احملركات )تورنور( وجد في وسط 
العمال مرتعا خصبا الكتشاف شخصيته القيادية بني رفاقه في العمل، 
خصوصا وقد ساعدته على نيل تعاطف الرفاق طالقة لسانه وجرأته 

وقوة شخصيته التي وفرتها له بداوته. 
كل هذه العوامل الطبيعية أدت به إلى االنخراط في 

صفوف النقابة التي أسسها حزب االستقالل والتي 
كان يرأسها راعيها األول املناضل املرحوم هاشم 
األولني  النقابيني  القادة  ضمن  كان  الذي  أمني 
وعلى ذكر احلركة النقابية نذكر إنصافا  للتاريخ 
نقابة االحتاد املغربي للشغل كان مؤسسها األول 
املرحوم الطيب بن بوعزة الذي أدرك احملجوب 
بن الصديق انه سيكون منافسا خطيرا فسارع 
إلى إبعاده عن الساحة النقابية، وكال القياديان 

النقابيان ينحدران من املنطقة الشرقية، إذ كانت 
دبلوماسية  بطريقة  بوعزة متت  بن  الطيب  تنحية 

وذكية، فان إبعاد األخ هاشم أمني كانت مكيدة مدبرة 
برقية  إرسال  على  وشجعوه  دفعوه  الذين  خصومه  من 

للديوان امللكي كان نصها يتسم بلهجة قاسية، األمر الذي جعل 
الذي تولى  أفيالل  الرزاق  النقابي، وهنا ظهر األخ عبد  نهاية نشاطه 
رئاسة النقابة العامة للعمال املغاربة، التي أصبح حميد شباط عضوا 
تظهر  بدأت  هنا  ومن  فاس  إقليم  في  عنها  مندوبا  انتخابه  ومت  بها، 
للوجود شخصية القيادي النقابي حميد شباط، مبا أن طموحات الرجل 
لم تكن لها حدود فقد بدا يتسلق مداريج االرتقاء االجتماعي بطريقة 
مدروسة يعتمد على التخطيط احملكم الذي يرتكز على القواعد الشعبية، 
وهي بالذات التي اعتمد عليها األخ شباط ليدخل إلى املجال السياسي 
ويترشح للفوز بعمادة  العاصمة العلمية، الذي زاحم فيها حزبان قويان 
هما االحتاد االشتراكي والعدالة والتنمية، وقد شكل هذا الفوز العظيم 
شحنة قوية جعلت أطماع الرجل وطموحاته تتقوى إلى درجة الغرور، 
حيث بات صاحبنا يوقن انه وصل إلى مرتبة الزعامة وشعوره بهذه 
النشوة دفع به إلى أن يتحامل على رموز احلركة الوطنية معتمدا في 
ذلك على شعار »خالف تعرف« بالفعل فقد نتج عن بعض مواقف في 

إبهار الطبقة الشعبية التي يجهل جلها تاريخ احلركة الوطنية واستمر 
أحاديث  اكتشاف  تفتقت عبقريته على  اإلبهار حيث  شباط في اجتاه 
نبوية متجد مدينة فاس و»سبحان الله« حيث لم يعتر احد قبله على هذه 
األحاديث إال أن أصبح هذا الزعيم الوافد اجلديد على عمادة فاس »ولله 
في خلقه شؤون« حيث اختلط الغرور بنشوة الزعامة يتحول اإلبهار 
إلى البهرجة، املقاربة التي جعلته يجتهد في إبراز مدينته تناسب من 
حيث العظمة العاصمة الفرنسية، التي يعرفها العالم ببرجها وحتفتها 
سكان  فاجأ  أن  منه  كان  فما  إيفيل«  برج  »معلمة  املعمارية 
العاصمة العلمية الذين استيقظوا ذات يوم ففتحوا 
أعينهم على شيء غريب مصنوع من احلديد يربو 
برأسه نحو السماء وهو نسخة طبق األصل للمعلمة 
الفرنسية، وكأن به يريد بصنيعه هذا، التعبير عن 
العلو والشموخ الذي وصل إليه بفضل جناحاته 

في الساحة السياسية. 
لم تنته بهرجته عند هذا احلد، بل كانت رغبته 
في  احلر  من  تعاني  التي  املدينة  سكينة  سلب 
الصيف ومن البرد القارس في الشتاء، فقد وعد 
يبقوا  ال  لهم حتى  البحر  أمواج  بجلب  الفاسيني 
محرومني من نسيم الشواطئ الذي ينفرد به سكان 
الشواطئ، يبدو أن شهية الرجل بلغت من القوة درجات 
باتت تدفعه إلى املزيد من االنتصارات وهكذا أصبح عمدة 
وعلى  النقابة  عرش  على  التربع  بعد  البرملان  في  نائبها  فاس 
تستطيع  قد  قبعات  أربع  رأسه  على  واضعا  االستقالل  أمانتها حزب 
إليه فقد  حتملها لتقل وزنها وهو يروم مرتبة أعلى من كل ما وصل 
تؤدي به هذه املغامرات  إلى رئاسة احلكومة أو على األقل إلى منصب 
وزير دولة أسوة مبا حصل عليه األمناء العامون لالحتاد االشتراكي 
واحلركة الشعبية وقبله عباس الفاسي إذا كان الله يحب العبد امللحاح 
يحبو  الذي  أن  حيث  األبساس«..  قبل  »األيناس  يقول  العربي  فاملثل 
بسرعة يسقط في البئر ال محالة، وإذا كانت كل هذه الطاقة تنشط هذا 
الزعيم الذي حارب على عدة جهات دون عياء وال ملل، فيما لم يخصص 
وقتا لتربية أبنائه الذين ميثلون حاليا أمام احملاكم، أقل ما ميكن أن 
يقال عنها أنها ناجتة عن إهمال الوالد بواجبه العائلي وأخشى على 
صاحبنا أن يكون مصيره كمصير الضفدعة التي بالغت في نفخ نفسها 
الفرنسي الفونتني في  الشاعر  أن انفجرت كما جاء في محفوظة  إلى 

قصة الضفدعة والثور. 

 الحسين الدراجي
حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

 محمد بركوش

الشياط؟ هذا  منوض  اللي  شباط  يكون  من 

 إدريس أبايا

مراكشيون يعانون 
25في مراكشهم

ما معنى أن يترأس املغرب الوكالة اجلامعية للفرنكفونية؟ 

كانت لمداخلة السيد عبد
 اللطيف الميراوي بل 

كلمته الرائعة التي ألقيت 
عند اإلعالن عن الترشيح 

وأمام ثالثمائة ناخب يمثلون 
مؤسسات التعليم العالي عبر 
العالم كله أثر بالغ وعميق 

في نفوس الحاضرين.

كل هذه العوامل
 الطبيعية أدت به إلى 

االنخراط في صفوف النقابة 
التي أسسها حزب االستقالل 
والتي كان يرأسها راعيها 

األول المناضل المرحوم 
هاشم أمين.
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إلى قرائنا ومراسلينا األعزاء:  نرجو منكم أن تعتادوا على مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني الخاص بالجريدة حتى 
a l o u s bouea@gma i l . c om نتمكن من معالجة و نشر مقاالتكم في أحسن الظروف، وإليكم البريد اإللكتروني: 

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

اجلماعة احلضرية ملكناس
قسم املمتلكات والشؤون القانونية

املصلحة القانونية
إعالن للعموم 

بحث عن املنافع واألضرار
يعلن رئيس املجلس البلدي ملكناس إلى العموم أنه قد 
بإحداث مقهى  يتعلق  القانونية ملف  باملصلحة  أودع 
برقم 635 جتزئة مرجان 2 مكناس من طرف السيد)ة(: 

ناجي عبد اإلله.
فعلى كل من يهمه األمر االتصال باملصلحة القانونية 
قصد  احلبول(  )ملحقة  ملكناس  احلضرية  باجلماعة 
وذلك خالل  وإبداء مالحظاته  امللف  هذا  على  االطالع 
هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  يوما(   15( مدته  أجل 

اإلعالن.
As 0130 /13

الـقطـــــار
سواء في سواد الليل أو واضحة النهار

لم تكن يوما في نظري شخصيا مصدر اكتئاب أو انهيار
رمبا من منهم يحس أثناء عبورك بارتباكات ظرفية

ناسني دورك اإليجابي حيث أنك جتسد احلياة وللحديث بقية
رحماك يا قطار ال تكف عن العبور رغم إزعاجك لبعضهم

ألنك كساعي البريد كثيرا ما تزف بأخبار تقلص من عبء همومهم
تلتقط في كل محطة حللت بها من املسافرين العشرات

متجهني إلى كل اجلهات غير مكترثني مبا تنظرهم من مفاجئات
في كل مقصورة يجلسون كبارا وصغارا، فرادى وجماعات

من كال اجلنسني يحدقون بعضهم في بعض في صمت كله تأمالت
الكل يحمل أسرار منها من يعبر عن أفراح وأخرى عن معاناة

ميتطيك أناس كثيرون منهم قصد زيارة األهل واألحباب وآخرون لقضاء احلاجيات
أما أنا بحكم األلفة أصبحت تذكرني تؤنسني تطمئنني عن شتى التساؤالت
يكفيك فخرا إذا تلك القصيدة التي طاملا وال زلت أعتبرها من أجمل األغنيات

لرقة كلماتها وحلو نغمها وحسن أدائها بحنجرة ذهبية لعبد الهادي بلخياط
سالمي ميلود
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املنبر  احلر

بوعبيد،  الرحيم  عبد  مرحلة  كون  في  اثنان  يجادل  ال 
جوهرية  مرحلة  هي  بركة  بن  واملهدي  جلون  بن  عمر 
ألن  الشعبية،  للقوات  االشتراكي  االحتاد  حزب  عمر  من 
هؤالء الثالثة استطاعوا حتقيق ما لم يحققه أي مناضل 
على مدى تاريخ املغرب.. لكن ما ال يفهمه الرفاق اجلدد 
الكالم  أقول هذا  انتهت.  املرحلة  أن هذه  في احلزب هو 
االحتاد  حزب  ينظمها  التي  اللقاءات  خالل  كل  ألنه 
االشتراكي جتدهم يتحدثون عن هذه املرحلة وكأنها جزء 
إخفاء عيوب احلاضر  في  رغبة  من احلاضر.. رمبا هي 
يسقط  أن  ميكن  خطأ  أكبر  وهذا  املاضي،  عن  باحلديث 
فيه احلزب! أكيد نحن نقوم بأخذ العبرة من املاضي حتى 
يحدث النجاح في املستقبل، فال مستقبل ملن ال ماضي له، 
ولكن املتوقع في حالة االحتاد االشتراكي هو أن يحدث 
االحتادية  الشبيبة  عقدته  لقاء  آخر  ففي  بالغد..  الفشل 
بفاس حتت شعار »الشبيبة االحتادية.. الواقع واآلفاق« 
تكريس  الشباب نحو  يقودون  قياديي احلزب  أن  اتضح 
األزمة اخلطيرة التي مير منها االحتاد، فاحلزب لم يعد 

للسلطة  الوصول  في  راغبني  مجرد  بل  املناضلني  ينتج 
عبر الطريق األسهل واألسرع.. انطلق اللقاء بعرض ألحد 
بركة،  وبن  وبن جلون  بوعبيد  عايشوا  الذين  املناضلني 
الثالثة،  هؤالء  مرحلة  مغادرة  يستطع  لم  عرضه  خالل 
رمبا كانت رغبته هي أن يتعظ الشباب وأن يحفزهم على 
التشبه والسير على نفس خطى املناضلني القدامى.. وهذه 
رغبة قد تقود أولئك الشباب إلى امللل السريع، فمرحلة 
احلسن الثاني ليست هي مرحلة محمد السادس، اتسع 
مجال احلريات، واختلفت املطالب واألهداف والغايات.. 
لذلك يجب مخاطبة الشباب بلغة احلاضر، لغة الصراحة، 

لغة ما يجب أن يكون وما ميكن أن يكون.. 
يجب إدراك أن اجليل اجلديد يطمح إلى ما هو عملي، 
ال ميكن إقناعه وإشباعه باخلطابات والكلمات والكتابات 
اجلوفاء، فما معنى أن تخاطب الشاب وتقول له: »أنت غدا 

ستكون كعمر بن جلون!!«.. ال أجد تفسيرا لهذا الكالم. 
عبد السالم المساتي 

 ملاذا »أنت غدا ستكون كعمر ن جلون«؟

.. اخليـر اخليـر 
أم هناك هدف آخر؟

لم أتوصل بعد إلى نتيجة جتعلني أثق في أولئك الذين 
يسيرون بعض اجلمعيات اخليرية. هل هذا الكم الهائل 
من اإلحسان الذين يقومون به لله في سبيل الله أو ألجل 
هدف آخر؟ هل الصويرة بطولها وعرضها ال يوجد سوى 
هؤالء األشخاص؟ أقولها بصراحة هناك مجموعة تسير 
اإلقليم في ميدان األعمال االجتماعية ومن بعيد وتتحكم 
واملساعدات  مالية احملتاجني  وفي  والفادة،  الشاذة  في 
أربع  من  أقل  الصغار  األطفال  بعض  لهم.  املمنوحة 
سنوات مينحون ألجانب ويهاجرون بهم إلى خارج أرض 
الوطن وممكن أن ينصرونهم. السؤال املطروح حاليا كم 
عدد األطفال الصغار الذين تبناهم األجانب بالصويرة، 

فهل هناك مراقبة بالفعل وماذا يقول الدستور. 
بالفعل هناك عمل جاد هناك حتسن وأشياء ملموسة 
الكراء،  املساعدات،  في  محاسبة  هناك  هل  ولكن 
السفريات، إعانات الدولة، الصفقات املبرمة، التغذية... 

هل هناك بالفعل ضمير إنساني.
حفيظ صادق

الشجاعة المغربية
نحن من ابتكر املسيرة السلمية

تطوعت فيها جميع الفئات العمرية
ومن مختلف املناطق الوطنية

بكل حب ومروءة وعفوية
متسلحني باإلميان والقرآن والراية املغربية

وبالشعارات واألناشيد احلماسية
غير آبهني باأللغام أو البندقية

إنها الشجاعة على الطريقة املغربية
األرضية الكرة  من  بقعة  أي  في  لها  مثيل   ال 

الصحراء مغربية وستظل مغربية
بالسلم أو القنابل العنقودية

 رشيد ضاميني )تمارة(

أحزان املاضي الثقافي والفكري
إن احلديث عن األحزان هو احلديث 
التي  القوية  املشاكل  من  مجموعة  عن 
سواء  مساره  في  اإلنسان  منها  مر 
االقتصادي  أو  السياسي  امليدان  في 
والفكري،  الثقافي  أو  االجتماعي  أو 
الشق  هذا  عن  سيقتصر  حديثنا  لكن 
ألنه  نظرا  املجاالت  هذه  من  األخير 
داخله  كثيرة  سنوات  وأفنينا  يخصنا 
أال وهو املجال الثقافي والفكري، فهذا 
واملشاكل  باملعاناة  مرتبط  فهو  املجال 
فهو  معنى،  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل 
التفكير  يكون  فقد  األنساق،  متعدد 
أحلى  وما  اخليال،  أو  بالواقع  مرتبط 
هذا الصنف األخير، فكم من مرة أخذت 

لم  حبيب  عن  أكتب  وبدأت  وقلم  ورقة 
فالفكر  لذلك  الواقع،  في  أبدا  أعشقه 
مجال  له  يكون  باخليال  يرتبط  عندما 
لذلك  احلدود،  والالمتناهي  واسع 
واألدباء  والفالسفة  املفكرين  فجل 
مما  الصنف،  هذا  يحبون  والشعراء.. 
عالم  في  يسقط  منهم  البعض  يجعل 
ما وراء الطبيعة أو )امليتافيزيقا(، أما 
مجاله  فإن  بالواقع  املرتبط  التفكير 
الواقع  لقانون  خاضع  ويبقى  محدود 
نفسه. لذلك فاملعاناة واألحزان تستمر 
الواقع  وحبيس  سجني  الفكر  مادام 

املعاش.
لزرك عبد الغني )الجديدة(

القطار في  لغو 

عبر القطار، وفي خضم لغو كالم املسافرين في ما يجري من اجترار الوقائع 
حياة  تعترض  وصعاب  تعقيدات  من  جاورها  وما  واالجتماعية  السياسية 
املواطن في انشغاالته اليومية يفاجأ الراكبون باملخاطبة التالية: »أنا أصم أبكم 
اشتروا احلروف األبجدية للصم والبكم في العالم بثمن غير محدود وزهيد. 
)لغتكم عبارة، ولغتنا إشارة(« لكن يبقى السؤال املطروح إزاء هذه الوضعية 

هل هناك جمعيات للخروج من املأزق املشار إليه لهؤالء أم ال؟
فتح اهلل شهيد )مراكش(

الـثمن يدفـع  من  نحن 

سمعت  املساجد  بأحد  العلمية  الدروس  أحد  في 
للتربية  يخضعون  ال  اليوم  أطفال  إن  يقول  املتحدث 
تربية  في  صعوبة  يجدون  اآلباء  وحتى  الصحيحة، 
أبنائهم، بل هناك من يعجز عن هذه التربية، ويستسلم 
لألمر الواقع، وأضاف أن سبب قلة الترابي هذه تعود 
لآلباء  بالنسبة  املجتمع،  إلى  ثم  اآلباء  إلى  باألساس 
فهم يدللون أبناءهم أكثر من الالزم، ومينعون اآلخرين 
من التدخل في شؤون أبنائهم، أما املجتمع فبسكوته 
وذكر  تصرفاتهم،  في  يتمادون  األبناء  يجعل  وصمته 
يفعل  عندما  الطفل  كان  جيله  في  أنه  ذلك،  على  مثاال 
شيئا غير الئق يجد من ينبهه لذلك، حتى لو كان غريبا 
عنه، أما اليوم فلم يعد أحد ينهي طفال عن فعل ذميم 

أو غير مستساغ.
شاحنة  وراء  يتبول  طفال  وجدت  فقط  يومني  قبل 
له:  فقلت  الشارع،  وسط  املرور  إشارات  في  متوقفة 
يكمل  فتركته  أعمي،  محصور  لي:  فقال  شوية،  احشم 
هل  أعرف  وال  طريقي،  في  وأمضيت  الشنعاء  فعلته 

أنه سيقصد في كل مرة أقرب شاحنة  أم  الطفل  اتعظ 
للتبول عليها...

يقول املثل: عند اإلمتحان يعز املرء أو يهان، والرجل 
إمنا تقويه الشدائد، ولهذا على الشخص كما قال علماء 
النفس أن يستخدم عقله ويجد احللول املناسبة ألعقد 

املشاكل.
مشكلتنا نحن املغاربة هي أننا دائما نفكر في أقصر 
إدارية  لورقة  محتاجني  نكون  عندما  فمثال  الطرق، 
بسرعة نفكر في أقرب طريق موصلة إلى ذلك، فنمنح 
الرشوة للموظف، عندما نذهب إلى اإلمتحان عوض أن 
جنتهد ونعتمد على قدراتنا نلجئ إلى الغش للنجاح، 
عندما فشل بنكيران في مواجهة التماسيح والعفاريت 

جلئ إلى الزيادة في األسعار، وهلم جرا.
واملصيبة العظمى في كل هذه األفعال هي أن نتائجها 
تكون كارثية مع مرور الوقت، ونحن من يدفع الثمن في 

نهاية األمر.
الهاشمي ربابي )طنجة(

عمر بن جلون

... إعالن ... 



ليس اليوم 
كالبارحة

يطلقون  كما  السباط«  »مول  قضية  إن 
تطورا  هناك  أن  فعال  تفيد  ميدلت  في  عليها 
لم يعد يقبل  الذي  في عقلية املواطن املغربي 
سنوات  في  عليه  تباشر  كانت  التي  املهانة 
الرصاص.. وذلك بفضل حترك الشارع العربي 
أكله في عدة دول عربية  أنتج  الذي  الربيعي 
على رأسها الشقيقة تونس ومصر احملروسة 
طاغيتها  عليها  يطلق  كما  العظمى  وليبيا 

القذافي.. الغير املأسوف عليه معمر 
 2013 فبراير   16 في  الذي وقع  إن احلدث 
مع  السيارات  لتقومي  مرآب  في  بسيط  لعامل 
ميدلت،  مبدينة  العامة  النيابة  نواب  أحد 
مبخفر  حذائه  تقبيل  األمر  منه  تطلب  والذي 
متابعته  عدم  عن  نزوله  مقابال  الشرطة 
سلطة،  رجل  املوظف  سيادة  وإهانة  بالسب 
في وقت يقر هذا العامل البسيط أنه تعرض 
بحضرة  السلطة  رجل  طرف  من  للبصق 
على  إرغامه  جانب  إلى  القضائية  الضابطة 
فإنه  فعال،  حدث  األمر  كان  إن  حذائه  تقبيل 
يجرنا إلى عهد القرون الوسطى.. ولقد جعل 
 2013 فبراير   20 يوم  من  املدني  املجتمع 
هذا  مع  للتضامن  مشهودا  يوما  مبيدلت 
ضم  أنه  قيل  جتمع  خالل  من  املهان  املواطن 
اإلعالم  تتبعه  محتج  آالف  سبعة  من  أزيد 
العام مبدينة  إثره وكيل  على  وقرر  في حينه 
وكالة  طريق  عن  أصدره  لبيان  طبقا  مكناس 
سوف  أنه  ملخصه  لألنباء  العربي  املتغرب 
التحقيق  انتهاء  حني  املالئم  القرار  يتخذ 

لتبليغ الرأي العام به..
إال أن املالحظ هو صاحب الكراج الذي كان 
تبنى  السلطة  رجل  سيارة  بصباغة  مكلف 
شكاية العامل البسيط الذي يعمل حتت إمرته، 
وأبان عن وعيه وتضامنه مع أجيره ومع ذلك 
عمدت بعض وسائل اإلعالم إلى تلميع صورة 
قضية »مول السباط« بعد خروجه من سيارته 
الكات إلى التصريح بكل نخوة أن كل  الكات 

ما نسب إليه ال أساس له من الصحة..
هو  احملير،  السؤال  يبقى  ذلك  مع  أنه  إال 
من  يتمكن  أن  هذا  السلطة  لرجل  تأتي  كيف 
السيارة  جانب  إلى  كات  كات  سيارة  متلك 
والتي  الصباغة،  موضوع  هي  التي  الفاخرة 
هي التي نسبت له في هذه املهزلة.. أن يجمع 
من  يتلقاه  الذي  والراتب  الرغيد  عيشه  بني 
جد  عائلة  من  ينحذر  كان  إذا  عدا  ما  الدولة 

غنية فعندئذ ال لوم عليه.
شخص  في  املدني  املجتمع  أن  وبالرغم 
اإلنسان  حقوق  عن  تدافع  التي  اجلمعيات 
البسيط،  العامل  هذا  قضية  بتتبع  التزمت 
فإن السيد وكيل العام مبكناس لم يبلغ الرأي 
هذا  في  اتخذ  الذي  البحث  إليه  آل  ملا  العام 
العدل  إذا كانت وزارة  اللهم  الشأن حلد اآلن 
في  املستهدف  أعلنه  الذي  بالتكذيب  اكتفت 
واعتبرت  اإلعالم  طريق  عن  الشكاية  هذه 

منهية.. القضية 
قوية  ذاكرة  للمغاربة  فإن  ذلك،  ومع 
جميع  وبإحلاح  باستمرار  يتتبعون  لكونهم 
التجاوزات التي ميكن أن تخدش الرأي العام 
املسؤولون  يتخذ  لم  التي  اخلطايا  يراكمون 
ومع  حينها  في  قانونا  املتوجبة  اإلجراءات 
تداس حقوقه  أن  يتقبل  لن  املواطن  فإن  ذلك، 
أمن  على  والساهرون  تعسفية،  بطريقة 
تعالى  بإذنه  األمني  البلد  هذا  في  العباد 
وإيالئها  وصغيرة  كبيرة  كل  بتتبع  ملزمون 
لكل  تفاديا  املالئم  والعالج  الالزمة  العناية 
استثناء  بدون  املغاربة  جميع  تفلت  قد  هزة 
من السالم النعيم الذي ينعمون فيه حلد اآلن 

تعالى. بحمده 
الشاعر: بقوله  وأختم 

بالدي وإن جارت علي عزيزة
وقومي وإن ظموا علي كرام.

بقلم: ذ. عبد الرحمان المريني

اجلهوية هي نظام اجلهة، وهي حسب فهمي.. تقسيم ترابي إلى 
مناطق كبرى تضم عدة مناطق تابعة لها ترابيا وتنظيميا وإداريا.. 
اإلدارات  في  واملتطلبات  الطلبات  أوراق  تتجمع  أن  فعوض  إذن 
املركزية ستصير هذه الطلبات واملتطلبات تتجمع في مركز ثانوي 
بحل  اجلهة  تتكلف  وقد  يخدم(!  اللي  غير  )خاص  اجلهة  مركز  هو 
مشاكلها إن كانت لها سلطة تنفيذية أو قد تقتصر أشغالها إيصال 
والطلبات واحلاجات.. ومتشي  املتطلبات  أي جتمع  للفران،  اخلبز 

للمركز وحتاول ضرب على رأسها.. 

إلى  يضيف  أن  باجلهة،  النظام  اجلهة،  عسى  ماذا  السؤال: 
النظام الذي كان قبله.. وهل ستصبح اجلهة فقط عبئا على املركز، 
مشكل  فتحل  جهتها،  إطار  في  التصرف  اجلهة سلطة  أم ستصبح 
التشغيل مثال، ومشكل الصحة، ومشكل النقل، ملاذا هذا اإلحلاح في 
هذا السؤال، ألننا نعيش في واقعنا مع بزاف اديال الكائنات لكنها 
غير  اختصار شديد  إنها  ما..  بشلل  ومصابة  زواحف..  األسف  مع 

فاعلة! فما الداعي إلى خلقها أصال؟ أعتذر ليس لدي إجابة.
مصطفى )ميسور(
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املنبر  احلر

اجلمال،  يحب  جميل  الله  إن  يقال 
وهي مقولة حق ال ميكن اجلدال فيها 
وصدقيتها،  حقيقتها  في  التشكيك  أو 
فحب الله سبحانه للجمال وهو خالقه 
ال يقتصر على جمال الصورة واخللقة 
األخالق  جمال  يشمل  بل  فحسب، 
والتصرفات  واألفعال  واألعمال 
من  ذلك  وغير  والكالم  واملعامالت 
أن  إال  وممارساته،  اإلنسان  صفات 
العجلة  من  عليه  جبلوا  ملا  البشر 
األمور  وإعطاء  األحكام  في  والتسرع 
وما  حتتمله  ما  غير  ومفهوما  مدلوال 
أوحى  من  هو  عليه  تكون  أن  يجب 
الثالثة  اإلماراتيني  الشبان  بطرد 
السعودية  السلطات  أبعدتهم  الذين 
مهرجان  في  املشاركة  من  ومنحتهم 
وسامتهم  أن  بدعوة  )اجلنادرية( 
فتنة  قد تتسبب في  الطاغية  الشديدة 
الشبان، وهو  النساء وتعلقهم بهؤالء 
القرار الغريب الذي اتخذته هيئة األمر 
والذي  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
احلدود  تخطب  إعالمية  ضجة  أثار 
العاملية  الصحافة  لتحتضنها  العربية 
وخصوصا الصحافة اإلجنليزية التي 
صورة  األولى  صفحاتها  في  نشرت 
وهو  املبعدين  الثالثة  الشبان  أحد 
والتي  الغال،  بركان  عمر  اإلماراتي: 
القنوات  بعض  عن  نقال  عنه  قالت 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  وبعض 
أن اإلماراتي عمر بركان الغال لم يفنت 
النساء  الشديدة  ووسامته  بجماله 
الرجال  من  الكثير  حتى  بل  فقط، 
تضامنوا  الذين  السعودي  والشباب 
على  احتجاجا  املبعدين  الشبان  مع 
قرار هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر الذي قالوا عنه أنه قرار متسرع 

مقبول،  وال  منصف  وغير  عادل  وغير 
سيئا  انطباعا  يعطي  فهو  وبالتالي 
الهيئة  السعوديني وعن  ومغلوطا عن 
املواقع  تلك  حسب  ويشاع  املذكورة، 
أن العديد من السيدات الثريات سواء 
غيرهن  أو  األوربيات  أو  األمريكيات 
املذكور  اإلماراتي  الشاب  عرضنا على 
بل  بهن،  الزواج  مقابل  طائلة  ثروة 
هناك من طلنب منه قضاء بعض الوقت 
هي  مستحقة  هدية  مقابل  فقط  معهن 
فاخرة  وشقة  ثمينة  سيارة  عن  عبارة 
املعني  الشاب  لكن  لندن  ضواحي  في 
تشكك في األمر ومن ثم رفضه ملا علم 
بلندن  املستقر  أقاربه  أحد  بواسطة 
وكومسير  السمعة  سيء  محام  أن 
الغنية  السيدة  أقارب  من  متقاعد 
هما من يشرفان على إجناز مثل هذه 
وأنها  والغامضة  املشبوهة  الصفقة 
)أي السدة الثرية( حتيط نفسها بهالة 
وبروتوكول غاية في الغاربة والتعقيد 
وبزمرة من احلرس اخلاص، وتسخر 
في  نفوذ  من  به  تتمتع  وما  ثروتها 
الله  حباهم  الذين  الشبان  اصطياد 
بقدر وافر من  الوسامة واجلمال، ولم 
وإفادة  معلومات  حسب  لها  يسبق 
القريب أن تزوجت من أحد من الشبان 
أن  بعد  إذ  شراكها،  في  يقعون  الذين 
من  مبلغا  متنحه  )بالضحية(  تلتقي 
املال مدعية أن ثروتها مت احلجز عليها 
مؤخرا من طرف بعض البنوك، وهكذا 
ونفس  العملية  ونفس  الكرة  تعيد 
يهمها  وال  آخر،  شاب  مع  السيناريو 
وفصله  وأصله  ودينه  ولونه  جنسه 
الشاب  بجمال  التمتع  يهمها  ما  بقدر 

ورجولته.
محمد أمين )قلعة السراغنة(

نقمة  اجلمال  أصبح  هل 
صاحبه؟ على 

اللهم ما بغاش 
وال ما يسواش..

إيال اوقفت.. ايعاتبوني عالش..؟!
وإيال اجلست.. يتبعوني بالتحراش

كيف ما درت معاهم ما نحالش
لهادا قررت اندير بالش

نسمح.. وندخل نتكمش فلفراش
ما انشوف.. ما نسمع.. ما ايقيسني اتشاش

انخليهم يعملوا ما ابغاو فالكناش
ايشطبوا.. ايسجلوا.. ايعمروا بالتحناش

ايغيروا النمرا عشرا برقم احداش
وال ايحولوا صفقات األوراش باألكباش

ايطبلوا وايغيطوا أو يشطحوا رقصة أحواش
أنا كاع ما ابقى ايهمني هاد التنباش

عقلوا.. غادي ايديروها بلبصل وايقولوا ما درناش
فاحلقيق واش ترضاولي نكون فعملي غشاش

يضحك عليا اللي يسوا واللي ما يسواش
سيما داك اللي زعبولتو عامرا ما تخواش

رغم أنه امشلل وألبسط احلروف ما يقراش
لكن خيولو اتظل جتري وكاع ما تعياش

وامالكاتو ملشتتة اهنا والهيه ما اتنحصاش
هو دميا حاكرني، ألني كنرفض التختاش
كنخاف كثير من شوهة املراقبة والتفتاش

ألن جرح التوبيخ يداوا.. لكن ما يبراش
وميكن لو ايدخلك غايب لغرفة اإلنعاش
أو يرميك شي انهار فوق لوح النعاش

متشي وانت بريء عارف ما داير عالش
فاللهم انعيش مستور وايقولوا عليا ما بغاش

وال دميا امروع وبالي مشطون ما يهناش
أحمد محمد العرابي )وجدة(

مرض  أخطر  أن  غير  القلوب،  أمراض  هي  كثيرة 
ال  فاملنافق  النفاق،  اسمه  مرض  القلوب،  هذه  يصيب 
ترسو سفينة قلبه على ميناء مبدإ واحد، فهو إن كان 
إلى شياطينه  وإذا خال  كالما معسوال،  فيك  قال  معك 
العيوب،  ساق  عن  ويكشف  يسب،  عقبيه  على  انقلب 

ومن مت ينطبق عليه قول القائل:
»يسقيك من طرف اللسان حالوة

ويروغ منك كما يروغ الثعلب«
جلودهم  تغيير  بإمكانهم  متقلبون  واملنافقون 
واجلزر(،  )املد  حالتي  في  أمواجه  البحر  يغير  كما 
رغباتهم  إلى  للوصول  الصداقات جسرا  من  يتخذون 

اخلسيسة.
ونحن املغارب حني نصف املنافقني، ننعتهم بكذبهم: 
وجوه؟«،  للمنافقني  »فهل  وجوه(  عندهم  ما  )مقزدرين 
واجلمال  اجلمال،  قوامها  إلهية  تركيبة  فالوجوه 
بطباعهم  واملنافقون  )اخلبث(،  القبح  مع  يتعارض 

خبثا.
امقام عادل )الرباط(

ن فقو ملنا ا

العصيدة والعصيد أغنى  من  املغربي  املطبخ  يعتبر 
موقعه  بفعل  العالم،  مطابخ  وأرقى 
احلضارات  مختلف  على  وانفتاحه 
الوارث  أنه  إلى  باإلضافة  التاريخ  عبر 
الشرعي للحضارة األندلسية، وهو غني 
واملشارب،  املطاعم  من  وألوان  بصنوف 
جعلته يحتل املراتب املتقدمة في مطابخ 

العالم.
لونا  املغربية  البادية  عرفت  وقد 
ممن  الضعفاء  رمق  يسد  الطعام  من 
يحسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف، إنه 
الشعير  دقيق  من  تؤخذ  العصيدة وهي 
أو الدرة، ولنساء البادية خبرة ومهارة 
بالزيت  مصحوبة  وتؤكل  إعدادها،  في 
أو السمن مع اللنب إن وجد، وقد ذكرها 
فوائدها  وعدد  محاضراته  في  اليوسي 

الصحية.

ينمو  شوكي  نبات  فهو  العصيد  أما 
من  وأصله  واملزابل،  املستنقعات  في 
أجالهم  عندما  يهودها  أخذه  وقد  خيبر 
من  عنه  الله  رضي  اخلطاب  بن  عمر 
على  وتآمرهم  ملكرهم  العربية  اجلزيرة 

دولة اإلسالم الفتية.
أن  النبات  هذا  وغرائب  عجائب  ومن 
رائحة  له  وليست  سامة،  حادة  أشواكه 
من  زكي  عطر  منه  يقترب  عندما  أنه  إال 
رائحة  فجأة  منه  تنبعث  وشبهه  مسك 

نتنة عفنة تشبه رائحة اجليف.
مفرداته  في  األنطاكي  منه  حذر  وقد 
الطبية وقال إنه يرفع الضغط ويتسبب 
في اإلصابة بالسكر واجلدام والسرطان 
بالفقسة،  ويعجل  الكحلة،  ولقرينة 

وينصح باالبتعاد عنه.
اللغة  كتب  أن  كذلك  عجائبه  ومن 
العربية من املعاجم والقواميس، حتاشت 
من  متونها  على  تخشى  وكأنها  ذكره 
غرائب  في  مسحل  ابن  أن  مع  العفن، 
قوله  في  بالزبد  املقصود  أنه  ذكر  اللغة 
تعالى: »فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 

ينفع الناس فيمكث في األرض«.
ومن حسن حظ املغرب أن هذا النبات 
الشوكي اخلطير، يقل وجوده في ربوعه، 
وإذا تصادف ووجد منه نزر يسير، فإن 
البيئة  على  باحملافظة  املكلفة  اجلهات 
بالصحة،  املضرة  السموم  من  وتنقيتها 
وتستأصل  جذوره،  فتجتث  له  تتصدى 
شأفته وتقطع دابره. ولله األمر من قبل 

ومن بعد.
محمد السباعي )مراكش(

عمر بركان الغال



والفنت  الثورات  حديث 
طويل  اإلسالم  تاريخ  في 
مرتبطة  سلسلة  وهو 
بدأت في املاضي وتستمر 
أن  ميكن  وال  وستستمر 
تقف أبدا إلى أن يرث الله 
األرض ومن عليها، فلماذا 
الذي  أصلها  عن  نفصلها 
هو الثورات والفنت ونقول 
أنها  العربي،  الربيع 

البشرية  طبيعة  من  هي  التي  والفنت  الثورات 
اإلسالم  تاريخ  في  وذكرت  التاريخ  وبها حدثنا 
وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  وذكرها  وتراثه 

واألحاديث في ذلك كثيرة.
هو  نعيشه  الذي  الزمن  أن  نرى  نحن  وها 
األخبار،  في  نسمعه  فما  االضطرابات  زمن 
الصحف  في  ونقرأه  الفضائيات،  في  ونشاهد 
كله يثير أعصابنا ويبعث انفعالنا، وذلك لكثرة 
وغير  الضحايا،  وتنوع  اجلرائم  وتعدد  القتل، 
الفنت  انتشار  متثيل  حق  ميثل  أصبح  مما  ذلك 
الرسول  به  أخبر  كله  وهذا  واالضطرابات، 
رضي  هريرة  أبي  فعن  وسلم،  عليه  الله  صلى 
قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  عن  عنه  الله 
الشح،  ويلقى  العمل،  وينقص  الزمان،  »يتقارب 
وتظهر الفنت ويكثر الهرج، قالوا يا رسول الله 
الله  رسول  أن  وعنه  القتل  القتل  قال:  هو؟  أمي 
القاعد  فنت  ستكون  قال:  وسلم  عليه  الله  صلى 
من  خير  فيها  والقائم  القائم،  من  خير  فيها 
تشرف  من  الساعي،  من  خير  واملاشي  املاشي، 
معادا  أو  ملجأ  فيها  وجد  من  تستشرفه،  لها 
رضي  بكرة  أبي  وعن  األربعة  رواه  به،  فليعذ 
قال:  عليه وسلم  الله  النبي صلى  عنه، عن  الله 
فيها  القاعد  فتنة،  تكون  ثم  فنت  ستكون  إنها 
من  خير  فيها  واملاضي  فيها،  املاشي  من  خير 
الساعي إليها، إال فإذا نزلت أو وقعت فمن كان 
فليلحق  غنم  له  كان  ومن  بها،  فليلحق  إبل  له 
فقال  بأرضه،  فليلحق  أرض  له  كانت  ومن  بها، 
رجل: يا رسول الله أرأيت من لم تكن له إبل وال 
على  فيدق  سفيه  إلى  يعمد  قال  أرض؟  وال  غنم 

حده بحجر ثم لينج إن استطاع النجاة.
ماذا  تبني  شريفة،  نبوية  أحاديث  هذه 
رعيها  فليلزم  غنم  له  كان  فمن  املسلمني،  سيعم 
أرض  له  كانت  ومن  وأهلها،  الفتنة  وليجتنب 
الفنت  ولكن  الناس،  ويترك  بزرعها  فليشتغل 
فيها  املشاركني  تصيب  ال  ألنها  أحدا  تترك  ال 
املشارك  وغير  فيها  املشارك  وإمنا تصيب  فقط، 
واجلالس  والواقف  والبعيد،  القريب  وتصيب 

الفتنة تصيب أصحابها وغيرهم. ألنها 
اليوم  نسميه  ما  بأن  القول  ميكن  وهكذا 
أصابت  فتنة  احلقيقة  في  هو  العربي،  بالربيع 
أن  وميكن  األقطار  من  عددا  وعمت  املسلمني، 
تتوسع وتنتشر وتصيب قطرا بعد قطر، إال من 
رحم ربي، وانتبه وأدرك أن املشاركني في الفنت 
كلهم يعدون من أهل النار القاتل واملقتول، فعن 
رسول  »سمعت  قال:  عنه  الله  رضي  بكر  أبي 
تواجه  إذا  يقول:  وسلم  عليه  الله  صلى  الله 
النار، قيل:  املسلمان بسيفهما فكالهما من أهل 
فهذا القاتل أي أمره ظاهر في استحقاقه للنار، 
فما بال املقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، رواه 
الثالثة«. وملسلم: إذا املسلمان حمل أحدهما على 
فإذا قتل  أخيه السالح، فهما على جرف جهنم، 
تقي هذه  ولن  أحدهما صاحبه دخالها جميعا، 
وعدم  منها  الوقاية  أجل  من  عمل  من  إال  الفنت 
وأعظم  وأجل  إثارتها،  وعدم  لها  االستجابة 
واملساواة  والدميقراطية  العدالة  منها  وقاية 
وتوزيع ثورة الشعب باعتدال ومحاربة الفساد 
واملفسدين والفاسدين وتقارب الطبقات وتشغيل 

الشباب بال حيف وال زبونية وال رشوة.

ملاذا نسمي الثروات التي تسقط 
فيها األرواح الريع العري؟

بقلم: مصطفى الطريبق

انتهى

أية ثورة كامون يتحدثون عنها والعياذ الله!
عن  هشام  موالي  األمير  حديث  أثار 
املغربية  الصحف  في  ضجة  الثورة  هذه 
إحدى  في  هذا  نشر  أن  بعد  بعضها،  أو 
أسمع  عندما  وأنا  الفرنسية،  املجالت 
بثورة يقشعر بدني وينتابني اخلوف ملا 
والعياذ  وكارثية  وخيمة  عواقب  من  لها 

بالله.
وخصوصا  هؤالء،  على  أرد  أن  أريد 
احلزب  زعيمة  منيب  نبيلة  على 
حوارها  خالل  من  املوحد  االشتراكي 
نظري  وجهة  وأبدي  الريحاني،  األخ  مع 

املتواضعة.
تظنني،  كما  ليس  املغربي  الشعب 
الفقيرة  الشعبية  األحياء  إلى  انزلي 
اهتمام  ال  العجاب،  العجب  لترين 
الوطن  لديه وال مبصلحة هذا  بالسياسة 
بشتى  ماال  عليه  يدر  مبا  يهتم  ما  بقدر 
عيد  كبش  له  سيشتري  ومبن  الوسائل، 
يقيم  أو  مجانا،  ابنه  يخنت  أو  األضحى، 
دروسا خصوصية في سبيل الله لتالميذ 
يطيع  الشعب  طويلة..  والالئحة  احلي، 
في  ويشتري  يبيع  يتركه  ملن  ويسمع 
وال  الطرقات،  ووسط  العمومية  األماكن 

في  إال  املوحد  االشتراكي  احلزب  يعرف 
املناسبات االنتخابية، وال يرى فيه ما قد 
تدخل  التي  األخرى  األحزاب  من  يجنيه 
 – وتعتبرها  ودهاء  بدراية  االنتخابات 
اخلروج  يجب  سوقا   – االنتخابات  أي 
لشهور  له  وتهيئ  وحتضر  كاسبني،  منه 
منها  املواطن  يخرج  أن  مثل  ألعوام،  بل 

مستفيدا ولو بعربة بيض أو سردين.
حوارك  إن  لها  فأقول  منيب  نبيلة  أما 

الشعب،  ولهذا  الوطن  لهذا  حبك  يظهر 
إلى  فاخلروج  تنادي،  ملن  حياة  ال  ولكن 
الظروف  وفي  ما  تظاهرة  في  الشارع 
أحد  يعرف  ال  خطيرة  مقامرة  احلالية 
الرياضيني  املشجعني  في  ولك  عواقبها، 
التي  العربية  الثورات  وفي  مثال،  عندنا 
أثناء  وقع  وماذا  عندهم،  سلمية  خرجت 
وبعد ذلك؟ وتتكلمني عن الهراوات، نعم، 
أو  سيارتك؟  كسرت  إذا  ستفعلني  ماذا 
نوافذ منزلك؟ أو مكتبك؟ أو اعتدي عليك، 
أنك  يقني  على  أنا  مثال،  أنيقة  ألنك  فقط 
أن  ال  عندك  إن وجد  الرصاص  ستطلقني 

تستدعي الشرطة.
الشخص  في  أستاذتي  يا  رأيك  ما 
ويقول  يتقرقب،  أو  خمرا  يشرب  الذي 
لن  منزلك:  حتت  وهو  مرتفع  بصوت 
تناموا هذه الليلة وأنا مستيقظ يا أوالد 
ماذا  فظيع  شيء  ويا..  ويا..  ويا..  كذا، 
الشارع  إلى  خرجوا  إذا  هؤالء  سيفعل 
توقعات  فالسياسة  سلمية؟  تظاهرة  في 

وليست معادلة رياضية.
عبد اهلل حنون )مكناس(

»عاونوا الحكومة«
في إطار األزمة االقتصادية التي يتخبط فيها املغرب، عجزت احلكومة عن 
إيجاد احللول الناجعة ملداواة هذا اجلرح الذي تنبأ به املغفور له احلسن الثاني 
منذ عقدين من الزمن، عندما أعلن رحمه الله على أن املغرب مقبل على »سكتة 
قلبية«.تطل علينا احلكومة من حني آلخر مبصطلحات لم نسمع بها بتاتا في 

عهد احلكومات السابقة.
أصبحنا نسمع بالعفاريت والتماسيح، واخلنازير، فهل بهذه املصطلحات 
الغريبة التي ال متت بصلة ألناس يسهرون على تسيير الشأن العام ميكن لنا 
تسوية الوضعية االقتصادية؟ فاحللول للقضاء على هذه األزمة، ظاهرة للعيان، 
وميكن للحكومة أن تطبقها دون عناء، ودون القفز على احلائط القصير الذي هو 

الفقراء واملساس بقدرتهم الشرائية ألن هؤالء عانوا ما يكفي.
التهرب الضريبي يعرفه اجلميع، وتعرفه احلكومة بأدق تفاصيله، تعرف 
أصحابه بأسمائهم وعناوينهم وعناوين شركاتهم، والفوسفاط الذي يدر املاليني 
وال أحد تكلم عنه، واألموال املهربة للخارج. احلكومة على علم تام بأصحابها 
بأسمائهم وعناوينهم وأرصدتهم بالبنوك اخلارجية، واملنعشون العقاريون 
الذين يبيعون منازل كعلب الكبريت بـ25 مليون سنتيم، ولكل واحد منهم طائرته 
اخلاصة يتجول بها حيث شاء ومتى شاء، والذين استولوا على أمالك الدولة 
بأبخس األثمان، و»لونوار« حيث »الدقة للنيف« في كل املدن املغربية، ووسائل 
النقل البرية واجلوية تتصرف في املاليير دون حسيب وال رقيب، ومجلس 
النواب بغرفتيه، أناس يتقاضون املاليني كل شهر مقابل ال شيء، أو مقابل 

جلسات يتقزز منها الناظر.
وعندما تناقش احلكومة الوضعية، ال يخطر ببالها سوى املساس بالقدرة 
الشرائية للمواطن، إلفقار الفقير وإغناء الغني ألن هذا األخير خط أحمر بالنسبة 
لها. املغرب ليس بالبلد الفقير، ومن يقول هذا فهو منافق وكذاب، فاملغرب غني، 
ولو حصلت الضرائب عن املمتلكات واألرصدة باخلارج ألناس اغتنوا على ظهر 
الفقراء وال زالوا جلمعنا ماليير املاليير، أما الذهب الذي ميلكونه فعلمه عند 
الله. ودون هذا فلتلجأ احلكومة إلى الصينية وبدال من »عاونوا الفريق« فلتقل: 

»عاونوا احلكومة«.
مصطفى بصير )فاس(
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املنبر  احلر

العنف له أسباب عديدة منها احلقد واحلسد وعدم احلمد 
إلثارة  مقصودة  بطريقة  للمخدرات  املروجني  وكذلك  لله، 
العمومي  التعليم  وإسقاط  املجتمع  داخل  والفتنة  الفوضى 
إلى احلضيض للسعي وراء األمية وانتشارها داخل األسر 
املعرفة  من  وحرمانهم  قوة  وال  لها  حول  ال  التي  الفقيرة 
وللتغلب  الشباب.  عقول  وتنوير  واألدبية  العلمية  والثقافة 
على هذه الظواهر يجب اإلكثار من اإلميان بالله ووحدانيته 
وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وسنة  الكرمي  بالقرآن 
الشباب  سلوكات  في  الفعال  ودورهم  العلماء  وتشجيع 
القيم  واتباع  التربية  في  عليهم  والتأثير  ومعامالتهم 

الكرمي. القرآن  األخالقية والدينية والتخلق بخلق 
بنت الوادي )القنيطرة(

العنف ظاهرة هذا العصر

وئـــام
كسرت  وئام  جدار الصمم
كانت وئام تلهو في مرتعها

فهتك الشرف جارحا قلب أمة
حصدت أحالم وئام  مبنجل
أطبق احلماة  على  صمتهم
تغاض  الوسيط  عن  نازلة
فهم  الغرباء   هول  فاجعة

فأمطرت وئام هبات محسنة
في بلدي  وئامات   صامتة

إذا األطفال لبثت بعد مهددة

فكان  صراخها  مرعدا   للقمم
فإذا الوحش على البراءة يهشم
بعد مسح  احمليا  من كل  معلم
و حصد ما كان  مشيدا من  قيم

لوال  صور من  القريب املنتقم
ولم  يهز بهول املصاب  واأللم

و كانت مواساة  باملال  و  الكلم
و آنتشل الطب  الفرحة من مأمت
وتعاني  أعراض  هتكت  بتكتم
فالبد  للغضب احلر أن  يحتدم 
                   جمال  مستكفي

املقاومني  من  مجموعة  رفقة  اطلعت 
سيدي  بإقليم  التحرير  جيش  وأعضاء 
الغراء  بجريدتكم  صادر  مقال  على  إفني 
وفي   .28/03/2013 بتاريخ  عددها  في 
غيور  ومقاوم  وكمواطن  الرد  حق  إطار 
على وطنه ومثله العليا فإننا جند أنفسنا 
الرسالة  في  جاء  ما  الستنكار  مضطرين 
شباب  من  مجموعة  طرف  من  املفتوحة 
ملك  إلى  املوجهة  إفني  سيدي  منطقة 

إسبانيا.
تضمنته  وما  الصدمة  هول  ومن 
الرسالة من تنكر لثوابت األمة واستهتار 
بقيم بلدنا وتنكر واضح لتضحيات رجال 
املقاومة وجيش التحرير وألرواح شهداء 
انتفاضة  واألبطال  واالستقالل  احلرية 
املشهورة  املعركة  في  إفني  سيدي  قبائل 

بتاريخ 23 نوفمبر 1957.
يحتم  املغرب  على  الغيرة  واجب  فإن 
في  نقف  بأن  مضى  وقت  أي  قبل  علينا 
استرخصت  التي  الشرذمة  هذه  وجه 
قيم الوطن وضربت بكل املبادئ الوطنية 

بعرض احلائط.
سببا  االجتماعية  املشاكل  كانت  متى 
في االنخراط املجاني في اخليانة؟ ومتى 
أصبح املغاربة رعايا ملك إسبانيا؟ ومتى 

كانت الصحراء املغربية غربية؟
معركة  شهداء  يا  قبوركم  في  حتركوا 
اجليش  ضد   1957 سنة  طاموشا 
أملو،  ايت  معارك  أحرار  ويا  اإلسباني، 
وثالثاء صبوية، وبيجاريفن، والعركوب، 
هم  ها  التاريخية،  احملطات  من  وغيرها 
مجموعة من اليائسني يتسابقون ويلهتون 
بها  ويطالبون  اإلسبانية  اجلنسية  وراء 

على منت قوارب الذل.
الضمير  ضعفاء  ضد  كمقاومني  إننا 
الذين عوض االنخراط في معارك التنمية 
األكبر  اجلهاد  معركة  في  واالستمرار 
املشاكل  أبسط  أمام  كالفئران  يسقطون 
اإلدارة  باستئناف  ليطالبوا  االجتماعية 
اإلسبانية عملها بسيدي إفني مجددا وكأن 
اإلدارة اإلسبانية تركت هذه املنطقة جنة 
مجبرة  غادرتها  التي  وهي  األرض  فوق 
مقفرة إال من نهب خيرات املنطقة بأحبال 
حديدية الزالت شاهدة إلى اليوم على هذا 
كما  ميناء  تشيده  املنهجي عوض  النهب 

هو الوضع في عهد احلرية واالستقالل.
ارجعوا يا ضعفاء األبصار إلى الصور 
التاريخية لوضع سيدي إفني قبل 1969 
وقارنوا. إننا نعترف بضرورة حل القضايا 
التنكر  درجة  إلى  ليس  ولكن  االجتماعية 

وللمجهودات  واألجداد  اآلباء  لتضحيات 
املبذولة في كل املجاالت.

إننا كمقاومني ورجال ذاقوا العذاب من 
أجل كل شبر من أرضنا احلبيبة نستنكر 
كل ما جاء في الرسالة املزعومة للحاقدين 
على وحدة املغرب واملتسترين وراء قضايا 
معروفة واملدفوعني من أيتام فرانكو، لكل 
من  كفى  العبث،  من  كفى  نقول  هؤالء 
اللعب في الظالم إننا سنظل أوفياء لقيم 
أوفياء  املغرب  عزة  سبيل  في  الشهادة 
للدماء التي سالت في معارك أيت باعمران 
أمثال الشهيد إبراهيم واخزان واملناضل 
الباعمراني  إبراهيم  بن  أحمد  املرحوم 
وغيرهم.. شهداء هذا الوطن الذين رحمهم 
الله امتشقوا سالحهم ولم يركبوا قوارب 
صيد السردين الصغيرة للبحث عن جنة 
صغيرة  ملجموعة  عابر  وحلم  مزعومة 
ذهب بهم خيالهم إلى حد صياغة خارطة 
جديدة لن ترسم إال في القلوب الضعيفة 
واحلاقدين على هذا البلد الذي لن تزيده 
ووحدة  وكرامة  عزة  إال  السموم  هذه 
لرسالة  كبلد  املغرب  ليستمر  نفس  وعزة 

حضارية كبرى.
المقاوم إبراهيم اكوبي الباعمراني
بطاقة الصفة رقم: 508916

على هامش: »سكان سيدي إفني يطالبون عودة االستعمار«

نبيلة منيب



مع  اإلسالم  أعداء  يلتقي  أن  جدا  الطبيعي  من  كان 
الصهاينة في إسرائيل فتم الوصول ومت االتفاق وجتديد 
العهد ثم عاد بعضهم إلى املغرب وهم أكثر شجاعة وجرأة 
والذي  كبره،  تولى  الذي  رأسهم  وعلى  املغرب  فتنة  على 
يقول كالما فاحشا مسموما ال ميكن لعاقل أن يقوله إال إذا 
يفكر  وال  عليه احلقد  استولى  نفسيا  مريضا  كان طائشا 
إال بأسلوب القذف والكراهية حتت مظلة »حرية التعبير« 
السب  هو  التعبير«  »حرية  مبدأ  العالم  في  كان  ومتى 

والشتم والقذف واحلقد والكراهية والضغينة.
أعداء  مواجهة  في  املغرب  تواجد  وقت  اختار  لقد 
امللك  املؤمنني  أمير  وراء  كله  بتعبئته  الترابية  الوحدة 
عله  سمومه  لينفث  الله  حفظه  السادس  محمد  سيدي 
يتسبب في الفتنة، فخاب أمله بعدما تبرأ منه كل املغاربة 
العقالء واستنكروا بكل شدة هذا التجني على كل املغاربة 
أمازيغيا وعربا وغيرهما ألنه جتني أصاب اجلميع وحتى 
النقاش  في  املنحط  األسلوب  هذا  استهجنوا  العلمانيون 

والكالم  السوقية  والتعبيرات  األلفاظ  بأحط  املمزوج 
الساقط واملبتذل.

لكن اجلهة الرسمية املوكول إليها الدفاع عن مقدسات 
على  ذلك  أجل  من  وتتوفر  ولغته  ودينه  املغرب  وتوابث 
إمكانيات بشرية ومادية كبيرة فإنها الزالت مشغولة من 
من  أكثر  عليها  مرت  مغربية  خصوصية  مبحو  جهتها 
محلها،  مغربية  غير  أخرى  خصوصية  لغرس  قرون   8

ومشغولة أيضا باجلدل في حد من حدود الله. ولم تعقد 
حتى  الوارد  على  احلبل  تركت  بل  وندوات  اجتماعات 
االكتراث  وعدم  االهتمام  عدم  نتيجة  سمعناه  ما  سمعنا 
على اخلصوص  األخيرة  السنوات  العشر  في  مبا يجري 
بالفكرة  الفكرة  إليها مقارعة  املوكولة  أن هذه اجلهة  كما 
تلتهي بالكماليات كتأسيس معهد قيل إنه للنظر والبحث 

في تاريخ املغرب فكان لتجاهل أمجاده وبطوالته.
النائب األول لرباط الزاوية الريسونية: 
النقيب علي بن الغالي الريسوني

أمد  أن  جدال  فرضنا  لو 
اخلالق  عبد  عمري  في  الله 
قضائية  دعوى  لرفع  الطريس 
احمللي  بالشأن  القائمني  على 
ملدينة سال، فهذا الشارع بشكله 
عبد  وشخصية  يليق  ال  احلالي 
من  شئت  فما  الطريس،  اخلالق 
أوساخ، وما شئت من حفر، وما 
املنبعثة  كريهة  روائح  من  شئت 
الذي  الصفيحي  احلي  من 
احلي  هذا  الشارع،  بهذا  يقع 
الزمن  خلود  اخلالد  الصفيحي 
في قلب مدينة سال، رغم الوعود 
احلكومات  من  العرقوبية 
البناء  محاربة  على  املتعاقبة 
الالئق  غير  والسكن  العشوائي 
عمر  من  عاما  خمسني  خالل 

االستقالل.
اسم هذا  إطالق  أعتبر  وإنني 
الشارع بشكله احلالي على عبد 
أعتبره  أقول:  الطريس  اخلالق 

ظلما له في حقه رحمه الله.
وتذكير  اجلاهلني  ولتعريف 
القاصرين  وتنبيه  الغافلني 
لهم:  فأقوله  الطريس  مبكانة 
القيم  للكتاب  يرجعوا  أن  عليهم 
»رجال عرفتهم« ص121 لفضيلة 
رحمه  القادري  بكر  أبي  الشيخ 

الله رحمة واسعة.
ابن  الله  رحمه  فالطريس 
البيضاء  تطوان احلمامة  مدينة 
والعلماء  األصيل  املجد  ذات 

املعتمدين  والسفراء  الراسخني 
والوطنيني اخلالدين..

القادري  بكر  أبو  عنه  يقول 
السالف  كتابه  في  الله  رحمه 
اخلالق  عبد  يعتبر  الذكر: 
الطريس من قادة املغرب األبرار، 
كتابه  ومن  األحرار،  وزعمائه 
املفوهني،  وخطبائه  الالمعني، 

وساسته احملنكني، ص122.
أيضا  الشارع  بهذا  ويوجد 
محاطة  ابتدائية  مدرسة 
لفقيه  اسما  حتمل  باألوساخ 
كبير من فقهاء املالكية ذلكم هو: 

أبو احلسن القابسي.
الشريعة  إن  قومي:  يا 
علينا  فرضت  اإلسالمية 
وميتا،  حيا  اإلنسان  احترام 
أبي  الرجلني:  فمكانة  وعليه 
اخلالق  وعبد  القابسي  احلسن 
بإعادة  القيام  يتعني  الطريس 
أعاله  املعنون  الشارع  هيكلة 
كل  من  وتنظيفه  حفره  بترميم 
مكروه وكتابة اسمه تبني مبدأه 

ومنتهاه.
من  عددا  سألت  وقد  هذا، 
الشعبي  باحلي  الساكنني 
الطريس؟  يكون  عمن  الصفيحي 
ماضيه،  وال  اسمه  يعفروا  فلم 
وبهذا يكون الطريس رحمه الله 
مجهوال  بكونه  مرتني:  مظلوما 

عند األكثر، وبشارعه الوسخ.
مالكي علوي موالي الصادق )سال(
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املنبر  احلر

وجهة نظر الزاوية الريسونية عبد الخالق الطريس 
المظلوم في سال

»موازين« وسط أزمة امليزانيات
كثر احلديث، في الشهور األخيرة، عن األزمة االقتصادية 
التي تواجه بالدنا كسائر الدول األخرى في بقاع العالم، 
وعن النتائج الوخيمة التي كان لها أثر كبير على القدرة 
األسعار،  وارتفاع  الشغل  على  واحلصول  الشرائية، 
بعض  عن  واالستغناء  البطالة  ارتفاع  ذلك  من  أخطر  بل 
واملؤسسات.  واملصانع  واملعامل  الشركات  في  املناصب 
وفي املغرب، ال حديث إال عن الصناديق الفارغة والتفكير 
في إصالحها )صندوق املقاصة، صندوق التقاعد، إصالح 

النظام الضريبي..(.
دق  الصعبة،  االقتصادية  الوضعية  هذه  وأمام  وهكذا 
التقشف،  كسياسة  البلدان  من  كثير  في  اخلطر  ناقوس 
والتوفير،  االقتصاد  على  احلرص  األموال،  تبذير  عدم 
والنظر  الضرائب  أداء  على  الناس  وحث  األسعار  رفع 
في  الشركات  بعض  منه  تشكو  الذي  العجز  مستوى  في 
كثير من القطاعات، حتى ال تكون الدولة مفطرة إلى طلب 
والفوائد.  والقروض  الديون  في  تغرقها  مالية  مساعدات 

التي  اإلجراءات  هي  ما  املرء،  فيتساءل  بالدنا،  في  أما 
ألم  األزمة اخلانقة؟  لتجاوز هذه  القرار  اتخذها أصحاب 
يفكروا في إيجاد حلول كإعادة النظر في أجور أصحاب 
املناصب العليا، حث الناس على أداء الضرائب املتراكمة 
تقليص  أشكاله،  بكل  الفساد  مكافحة  سنني،  منذ  عليهم 
من  والكثير  واإلدارات  الوزارات  في  والنفقات  املصاريف 
املصالح؟ عوض ذلك، فوجئ كثير من الناس بأنه لم يحدث 
أي تغيير، وأن البالد ككل سنة تستعد لتنظيم مهرجانات 
موسيقية وحفالت راقصة وسهرات ليلية تتطلب ميزانيات 
كعادته  علينا  يطل  »موازين«  مهرجان  هو  وها  كبيرة، 
وينظم مرة أخرى في العاصمة، ككل سنة، مهرجان تصل 
كلفته إلى 12 مليون دوالر. فبدأت اإلعالنات في كل مكان 
عن أسماء املطربني العرب واألجانب القادمني من كل بقاع 
العالم إلحياء سهرات منها املجانية وأخرى باملقابل، ومن 
عامليني  مطربني  تستدعي  املهرجانات  هذه  أن  الطبيعي 
يتقاضون  املعمور،  أنحاء  كل  من  تأتي  موسيقية  وفرق 

في  وإقامتهم  سفرهم  تكاليف  على  زيادة  خيالية  أمواال 
أحسن فنادق البالد.

وحاجيات  ومشاكل  هموم  في  للتفكير  األوان  آن  أما 
وأمانة  بصدق  املواطنني  ومتطلعات  وطموحات  الناس، 
وجدية وشفافية قبل التفكير في التسلية والترفيه والغناء 

والرقص؟
نجيبة بزاد بناني )الرباط(

لماذا يكون الفقراء من الشباب 
هم المنحرفون؟

واللصوص  املنحرفون  هم  الشباب  الفقراء  يكون  ملاذا 
عن  االنحراف  وزر  وحتميلهم  والفوضويون  واملجرمون 
االجتماعية  باملعادلة  واإلخالل  والفوضى  الصواب  طريق 

واالقتصادية ملقومات املجتمع..
هذا ما نشاهده من الشغب والعنف في كل مكان حتى في 
املالعب الرياضية يحطمون كل شيء في طريقهم: سيارات، 
وميارسون  واألبناك،  التجارية،  احملالت  واجهات  حافالت، 
العنف كآالت جهنمية، وال مشاعر وال أحاسيس وال إنسانية 

وفي يأس يعمي أبصارهم عن النتائج فهم ال يهتمون بها..
وحتى  شيء  كل  من  االنتقام  غريزة  عليهم  سيطرت  لقد 
أصبح  لقد  املجتمع..  ومن  القدر  ومن  وأهلهم  أنفسهم  من 
هؤالء أيتاما آلباء أحياء، حيث ثاروا على حياة أهلهم التي 
ثمن  يجدون  ال  وهم  أحالمهم،  من  بكثير  أضيق  أصبحت 

تذكرة األتوبيس وتذكرة املالعب.

فالذين يشغلون اليوم مواقع اآلباء، قد شاركوا بشكل أو 
بآخر في دفع فلذات أكبادهم إلى هذه السلوكيات التي انتهت 
عن  االنحراف  يكون  ملاذا  ولكن..  لهم  نريده  ال  ما  إلى  بهم 
طريق الصواب بهذه الطريقة؟ وملاذا تكون أحقر الوسائل من 

نصيب الفقراء فقط؟
إن احلالة املادية التي تعيشها هذه الطبقة الفقيرة من هذا 

الشباب هي كما يقول املثل )كاد الفقر أن يكون كفرا(.
جديدة  ليست  األسود  اخلميس  يوم  أحداث  أن  والواقع 
في  وقعت  التي  كتلك  وأحداث  أحداث  سبقتها  لقد  علينا 
مراكش، وأن قصتها تكاد تكون مكررة ومتشابهة في جميع 
سقطت  األبوة  ألن  واملالعب،  املدن  اختالف  وثم  تفاصيلها 
االعتناء  من  بدال  العيش  لقمة  عن  البحث  أجل  من  صريعة 

بأبناءها.
أحمد موافي )مراكش(

دفن املسلمني في إسبانيا
املتوفني  املغاربة  جثامني  نقل  معضلة  إن 
باخلارج يستلزم منا تفكيرا عميقا وحال جذريا، 
أو  املساجد  احملسنني،  من  املال  استجداء  أما 
غيرها يبقى فقط حال ترقيعيا ال يرقى إلى تطلعات 

اجلالية املغربية.
إن اجلالية املغربية خاصة املقيمة منها بالديار 
األمرين  تعاني  زالت  وما  عانت  قد  اإلسبانية 
بضع  منذ  بالبلد  عصفت  التي  األزمة  بسبب 
أعوام، ولعلها بالتأكيد من أكثر اجلاليات تضررا 
من تبعات األوضاع الراهنة، لذا وفي ظل الظروف 
الوزارة  من  ننتظر  أن  يسعنا  ال  الذكر،  السالفة 
املكلفة باجلالية املغربية فقط ترحيل األموات إلى 
املغرب، فهذا من شأنه أن يرهق ميزانية الوزارة 
عوض استثمار هذه األموال في برامج من شأنها 
أن  اخلارج، خاصة  في  املهاجر  حتسني وضعية 

تكلفة الترحيل باهظة جدا .
هو  الوزارة  هذه  من  واملنتظر  املناط  الدور  إن 
التفافها حول شؤون املهاجرين وتأطيرهم حتى 
تكون لهم مبثابة العون والسند وترقى لتطلعاتهم، 
ننتظر من الوزارة التزامها مبا ورد في البرنامج 
احلكومي والذي احتلت فيه قضايا املهاجر حيزا 
كبيرا، فيما يتعلق بالدفاع عن حقوقهم وااللتفاف 
حول اهتماماتهم، خاصة توطيد عالقتهم بوطنهم 
ألبناء  أو األمازيغية  العربية  اللغة  وتدريس  األم 

في  الحقا  انخراط  عملية  لتسهيل  املهاجرين 
األسرة  قررت  ما  إذا  املغربي  التعليم  منظومة 
األزمة  إذ في ظل هذه  الوطن،  إلى أرض  العودة 
أرض  إلى  للعودة  أسر  عدة  اضطرت  اخلانقة 
احلكومية  املساعدات  كل  استكمال  بعد  الوطن 
العمل، مما  عن  للعاطلني  إسبانيا  التي متنحها 
عن  عجزوا  الذين  لألبناء  حقيقية  مأساة  شكل 
االلتحاق باملدارس بسبب حاجز اللغة وال يخفى 
املدارس  في  األطفال  تسجيل  تكلفة  أن  عنكم 
اإلسبانية اخلاصة على قلتها وانعدامها أحيانا 
في بعض املدن، تبقى باهظة بالنسبة ملعظم هذه 

األسر.
ورجوعا إلى إشكالية ترحيل األبناء إلى املغرب 
املدني  املجتمع  فعاليات  الهيئات،  كافة  ندعو 
واملراكز واجلمعيات اإلسالمية خاصة إلى التكتل 
حول املطلب الوحيد الذي من شأنه أن يشكل حال 
مطالبة احلكومة  الوضع، وهي  هذا  ناجعا حلل 
اإلسبانية مبنح املسلمني بقعا أرضية للدفن وفقا 
للشعائر اإلسالمية، كما هو احلال مثال في مدينة 

غرناطة .
الثاني  للفقرة اخلامسة من الفصل  وذلك وفقا 
نوفمبر  من  القانون 26/1992 للعاشر  نص  من 

والذي يرسخ هذا احلق.
محمد العلمي السوسي

حياتنا بين األمس واليوم
كان آباؤنا وأجدادنا سابقا يعيشون 
شكلها  في  وبسيطة  سهلة  حياة 
ومضمونها ولم تكن لهم مشاكل كثيرة 
كمشاكلنا اليوم، ولم يكونوا يعانون من 
األمراض النفسية والعقلية بكثرة كما 
هو احلال عندنا فحتى نسبة اجلرائم 
كانت قليلة مقارنة مع ما يعرفه عاملنا 
البيئة التي يعيشونها فقد  اليوم أما 
كانت نقية ونظيفة وخالية من التلوث 
الذي أصبح خطرا حقيقيا يهدد احلياة 

البشرية.
مع  صراع  في  نعيش  اليوم  إننا 
ونحافظ  نعيش  أن  أجل  ومن  احلياة 
نعيشه  الصراع  وهذا  البقاء  على 
ونحن  احلياة  طيلة  بل  اليوم  طيلة 
الفنت  من  أمواجا  ونواجه  نصارع 
حالة  ونعيش  ثقيلة  هموما  ونحمل 
من الغالء الفاحش في املواد الغذائية 
واالستهالكية وفي أثمنة السكن فكراء 
ثمنا  يكلف  أصبح  شراؤه  أو  منزل 
والكهرباء  املاء  فواتير  أما  باهظا 
ارتفاع صاروخي  في  والتليفون فهي 
دائم وهذا ما يجعلنا مكبلني بسلسلة 
تنتهي  ال  التي  والديون  القروض  من 

أمام متطلبات احلياة الكثيرة.

إن حياتنا اليوم رغم ما تعرفه من 
أصبحت  وتكنولوجي  علمي  تطور 
من  والكثير  ومضطربة  معقدة 
يعانون  أصبحوا  عاملنا  في  الناس 
وأمراض  نفسية  اضطرابات  من 
سيتحول  فهل  مخيف  بشكل  عقلية 
عاملنا إلى عالم مجانني ومرضى عقد 
الصراع  هذا  أمام  واجتماعية  نفسية 
وإكراهاتها  احلياة  متطلبات  مع 
الضروريات  على  نقتصر  نعد  لم  إذ 
فقد  ومسكن  ولباس  وشرب  أكل  من 
كثيرة  أشياء  إلى  نتطلع  أصبحنا 
بأكملها  حتقيقها  يصعب  ومتعددة 
كل  لتحقيق  الكبير  طموحنا  أن  كما 
هذه املتطلبات أصبح مبثابة إدمان ال 
ميكننا التخلص منه وقد كان باإلمكان 
لنا كمجتمع إسالمي أن تكون حياتنا 
هادئة وجميلة وخالية من التعقيدات 
وبعدنا عن  ديننا  لكن جهلنا مببادئ 
التربية الصحيحة واألخالق الفاضلة 
بها اإلسالم جعلنا نتخبط  التي جاد 
األزمات  هذه  كل  ونعيش  الظالم  في 
حتى  مشكل  من  نتخلص  نكاد  وما 

يتولد لدينا مشكل آخر.
جد بوشتى )الرباط(



أكثر من صيحة أطلقت في اجتاه مكتب املقاومة من أجل إنصاف مكناس، 
في شخص مقاومها املرحوم موالي عبد السالم الصحراوي، بطل برج 
موالي عمر، ليقول ولده الدكتور إدريس أبو إدريس في كتابه »دفاعا عن 
احلق« ))لقد راسلنا كل الهيئات الرسمية وغير الرسمية، وراسلنا الديوان 
امللكي، ثم كتبنا للملك محمد السادس، واتصلنا باملندوب السامي للمقاومة 
فكان الرد هو الالمباالة والصمت، وكأننا نتكلم عن شخص ناضل وكافح 

في املريخ((.
إنها قصة ظلم مستدام، يا مدير املقاومة.. فمتى تتدخل إلنصاف مكناس 

في شخص مقاومها.

ر لكسو ا ني  تعا طبقة 
ر و لسر ا يق  طر جتهل 
ر لعبو ا عليها  يصعب 

ر لفطو ا ت  جبا و لى  إ
ر ملطمو ا حقها  لى  إ و

! ! ر و يد و ي  يجر فيما 
ر جسو ة  عد لها  طبقة  و

ر جو أ ما  يا  لى  إ ي  د تؤ
ر لقصو ا هي  تضا كنها  مسا

ر خمو و هي  مال ليها  ليا
ر لظهو ا حب  يتها  ا هو

! ! ر و غر و هي  تبا يثها  حد و
ر و تز ملنية  ا هي  و
ر مقهو و  أ ا  هر قا

ر لقبو ا في  لكل  ا ليغيب 
ر حلبو ا ك  هنا حيث 

ر ثبو و م  ند و  أ

الغياب
الكالم الموزون

أبو أزهار )الرباط(
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نفحات من سيرة الذات

صممت أن ال أعود في ذلك اليوم إاّل ومعي خبر 
احلصول على عمل، ال رغبة في الشغل، وإمنا سعيا 
العزيزة. انطلقت  للتخفيف من حزن وإحباط األم 
مسقط  طبعا  مستثنيا  العتيقة  املدينة  أحياء  في 
»املواسني«  اجلار  واحلي  القصور«  »حي  رأسي 
ألسباب نفسية. وفي حي »الباروديني« وقفت على 
باب ُدّكان ُمعلٍم جنار ألبدي رغبة في تعلم الصنعة 
بعض  لكسب  املدرسية  عطلتي  من  واالستفادة 
الرياالت وشراء الدفاتر واملالبس، وهو ما لم أكن 
أذكره للنصارى في جليز. سألني هذا املعلم الذي 
خدمتي  »فايت  قائال:  خير  بأي  مالمحه  ُتبشر  ال 
رأى  فقد  بالنفي،  أجبته  أنني  رغم  فتنجارت؟«. 
حتى  اختبار  ملدة  تشغيلي  من  بأس  ال  أن  الرجل 
يعرف ما إذا كان عقلي »خفيفا« أو »ُمكلخا« واألجر 

حسب الّرواج.
في  وأنا  ولكنني  املعلم  لهذا  مرتاحا  أكن  لم 
حلظة غروب الشمس وقد نال مني العَياء واجلوع 
ما نااله، قررت أن أعود إلى املنزل وتكون أول كلمة 

مني لاللة رقية هي »غدا صابح عند معلم جنار«.
في أول يوم عمل علمت أن املعلم اسمه »احمد 
بصرت  وكلما  »ُمَفْلَعًصا«،  كان  وفعال  املَْفْلْعْص« 
عيناك ذا لقب... إال معناه إن فكرت في اللقب. كان 
الكالم وهو  في  وفي طريقته  ِمْشَيِتِه  في  مفلعصا 
ياك  املنشار..  »هذا  الصنعة:  أدوات  على  ُيعّرفني 
فهمتي.. وهذا املربوع .. حْل عقلك.. هذا السّروج 
البالنا..  هاذي  املالسة..  هذي  تنساه..  ما  عمرك 
البرمية  وهذي  بواللوالب..  هذا  الضفرة..  هذي 
املا..  والركاب وميزان  والقالى  واملترو  واملطرقة.. 
والفتقية والعلكة والرغا..«. ألح  املعلم »املْفلعص« 
قبل  والتحديد  للضبط  الّرصاص  قلم  أهمية  على 
أن  األدوات  على  يعرفني  وهو  نبهني  ثم  القطع، 
املعلم  اجتاه  في  والقبضة اخلشبية  إّياها  أناوله 
والرأس احلاد في يد املتعلم لتجنب التفاتة عفوية 
ُعرِف  في  وتلك  يؤديه.  مبا  فُيَصاب  املُعلم  تباغث 
وفهِم النّجارين من األشياء التي تدخل في اختبار 

النبوغ والتركيز والذكاء. 
املعلم يشيد  بدأ  لم ميضي أسبوع واحد حتى 
يتزايد  بدأ  وقد  وانتباهي، خصوصا  عقلي  بخفة 
التي  تلك  الطَلبات،  وأهم  خدماته،  على  الطلب 
اْعتبرها صفقة السنة أتته من أحد خلفاء الباشا 
من  عربونا  املعلم  تسلم  اورير.  ايت  في ضواحي 
يد شيخ مْرُسول من عند اخلليفة وأعطاني منها 
اليوم  في  استيقظ  أن  أمرني  ثم  الرياالت  بعض 
ومعي   أالقيه  وأن  الشمس  شروق  قبل  التالي 
مالبسي ألننا مسافرون إلى منطقة بعيدة، ملدة ال 

ميكن حتديدها.
املعلم  مع  الرحلة  هذه  على  الوالدة  اعترضت 
عمتي  ابن  أرسلت  أن  بعد  إاّل  تطمئن  ولم  احمد، 
فجر  في  ّدكانه.  على  ويتعرف  الرجل  عن  ليسأل 
وركبنا  مراكش،  ظاهر  إلى  خرجنا  التالي  اليوم 
تعبأن  ال  قويتني  بغلتني  جترها  مستطيلة  عربة 
هكذا  أو  ركابها،  من  شخصا  الثالثني  بحمولة 
كنت أظن. استعنت ُبرزمة مالبسي لترقيع أرضية 
العربة اخلشبية من حتتي، أما قّفة األدوات التي 
وضعها املعلم في عدتي، فقد دفع عنها ثمن راكب 

ثالث حتى يتسنى لي وضعها بجانبي. 
كانت االنطالقة من باب أغمات. امتألت العربة 
عن آخرها فلوح صاحبها مبسوطته اجللدية ُيلهُب 
البغلتني دون رحمة وال شفقة،  بها ظهر وأطراف 
في انشغال تام من الركاب بأحاديثهم األمازيغية، 
وأغلبيتهم من أهل أيت أورير ونواحيها، وبعضهم 
انطلق بالغناء فال تسمع إاّل ما مت نظمه وحلنه من 
روايس ورايسات شلوح مراكش ونحن منر فوق 
الوادي الغادر الذي ينام طويال وحني يثور كعادته 

فجأة يجر في حملته كل ما وجد من زرع وبناء. 
بها  يطرب  كان  التي  الكلمات  ُجّل  أفهم  أكن  لم 
لبعض  ِذكُرُهْم  اللهم  البعض،  بعضهم  الركاب 
ومتجيدا  متلقا  فيه  أن  أدركت  التي  األسماء 
للحاكمني من الباشا إلى خلفاءه.. القائد إبراهيم، 
ومحماد، وعبد الله، ممن كانوا يتقاسمون املناطق 
َمَدِنّيٍة ال  تنعم في اخليرات، وغير بعيد عن  التي 
أحد يعلم كيف امتلك الباشا وأبناءه القدرة وخبرة 

تأسيسها.

الرحلة  1

يتبع

األميرة األكثر تأثيرا في شراء
 أدوات التجميل

الشرفاء األدارسة يعزون 
في وفاة المرحوم الشيخ أحمد ولد سيدها

بقلـم: حسن الجندي

نانسي  اللبنانية  الفنانة  أكدت 
عن  االعتزال  في  تفكر  ال  أنها  عجرم 
في  مشيرة  الغناء،  عن  والتوقف  الفن 
الوقت نفسه إلى احتمالية اإلقدام على 
هذه اخلطوة في يوم ما ولكنها تراها 

بعيدة جدا.
لقاء خاص ملجلة  في  نانسي  وقالت 
من  تشبع  لم  إنها  اخلليج،  زهرة 
تشهد  أنها  إلى  الفتة  والشهرة،  الفن 

جتديدات فنية كل يوم.
على  تندم  لم  أنها  نانسي  وأكدت 
قد تشعر  الفن، ولكنها  خوضها مجال 
األمور  بعض  من  االنزعاج  أو  بالتعب 
التي تقابلها أو بعض األشخاص الذين 

يتهجمون عليها.

الزال مدير مكتب املقاومة 
يتجاهل مقاوم رج موالي عمر

الرابطة  في  البارز  العضو  الله  برحمة  املشمول  الله  رحمة  إلى  انتقل 
الدين  شمس  سيدها  ولد  أحمد  الشيخ  الشريف  األدارسة  للشرفاء  العاملية 

اإلدريسي احلسني العلوي الهاشمي.
موريتانيا،  في  النهضة  حلزب  رئيسا  سيدها  ولد  أحمد  الشيخ  وكان 
اقتنع ورفاقه مبميزات الوحدة والتحقوا جميعا سنة 1957 بوطنهم املغرب 
بديوان  مستشارا  أحلق  اخلامس،  محمد  امللك  أنداك  البالد  عاهل  وبايعوا 
وزير الصحراء وموريتانيا، وتقلد أسمى املناصب خاصة بعد تقلد ابن عمه 
إلغاء  وبعد  موريتانيا،  في  احلكم  مقاليد  الطائع  احمد  سيدي  ولد  معاوية 
األمير  املرحوم  لديوان  مديرا  عني  وموريتانيا  الصحراوية  الشؤون  وزارة 
موالي عبد الله، وأستاذا البنه موالي هشام، وبعدها احلق بالديوان امللكي 

مكلفا مبهمة إلى أن وافاه األجل احملتوم.  
للشرفاء  العاملية  الرابطة  في  املنخرطني  كافة  عن  ونيابة  اخلاص  بإسمي  األليمة  املناسبة  وبهذه 
إلى  القلبية  تعازي  بأحر  أتقدم  العالم،  أنحاء  كل  وفي  املغرب  في  ومحبيهم  عمومتهم  وأبناء  األدارسة 
كانت  التي  بلفقيه  ربيعة  احلاجة  األستاذة  املصونة  أرملته  بالذكر  وأخص  قاطبة،  الكرمية  أسرته  كافة 
الزوجة بشهادة اجلميع... وابنه محمد أمني، وبنتيه والء  له نعم  السراء والضراء، وكانت  بجانبه في 
وأبرار، وابن أخيه محمد سالم شمس الدين، وابن عمه أحمد ولد سيدي بابا، وابن عمه وصديقه وقرينه 
احلاج ماء العينني ولد الشيخ أحمد امللقب بولد النور، وابنة عمه السيدة تكبر بنت ماء العينني عقيلة 
الرئيس املوريتاني محمد ولد عبد العزيز السباعي اإلدريسي، والشريف أحمد ملغر شمس الدين وزوجته 
املصونة نفيسة... وإلى كل أبناء قبيلة اسماسيد األشاوس، وجميع معارف الفقيد وأصدقائه في املغرب 

وموريتانيا واململكة العربية السعودية وفي كل أنحاء العالم...
وإنا هلل وإنا إليه راجعون

عبد اهلل حافيظي 
األمين العام الرابطة العالمية للشرفاء األدارسة

في ذمة اهلل

الشمري. سعاد  الناشطة 

املنوعات26

رانيا فريد شوقي: هذا رأيي 
في حكم اإلخوان

نانسي ترى خطوة 
اعتزالها  الفن عيدة جدا

كشف استطالع جديد أجراه موقع Lunquom، أن 30 باملائة من النساء 
البريطانيات اشترين منتجات جتميل بعينها حتى يتشبهن بالدوقة كيت.

وكان قد زادت نسبة شراء ظالل العيون البني بعد زفاف كيت من األمير 
ويليام، وأصبحت اآلن الظالل األكثر شهرة ألنها حتاكي طلة الدوقة.

 وكشف االستطالع أن تأثير كيت على عادات اإلنفاق اخلاصة بالنساء 
على مستحضرات التجميل يبلغ ضعف تأثير املوديل الشهيرة كيت موس 
التي جاءت في املرتبة الثانية بنسبة 15 باملائة بينما احتلت املرتبة الثالثة 

فيكتوريا بيكهام بنسبة 12 باملائة.

رانيا فريد شوقي بدأت مشوارها في السينما وتوجهت 
قدمت 9 أفالم  أنها  تقول  التلفزيونية،  الدراما  إلى  كليا 
لم  التسعينات حيث  فترة  في  التلفزيون  وبعدها جذبها 
تكن حال السينما جّيدة حينها. تضيف أنه كان يعرض 
الذي تتمنى  بالقدر  لم تكن  لكنها  عليها أفالم سينمائية 
أن تقدمه فاكتفت بالشاشة الصغيرة. وتؤكد حسب موقع 
»إم. بي. سي. نيت« أنها حتب أن تقدم عمال سينمائيا 

مهما وال يهمها حجم الدور.
الدراما  في  عليها  يعرض  الذي  أن  على  وتشدد 
التلفزيونية من أدوار أجمل من ما ستقدمه في السينما.

من جهة أخرى، ال ترى أن حكم اإلخوان املسلمني في 
مصر سيؤثر على الفن ألن الشعب املصري يعشق الفن.

حقائب اليد الجلدية للنساء ملوثة 
أكثر من المراحيض
النساء ملوثة  أن حقائب  كشفت دراسة بريطانية 

بكميات من البكتيريا تفوق املوجودة  في املراحيض 
العادية، وقالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 

كل  من  واحدا  أن  أظهرت  االختبارات  أن 
يشكل  النسائية  للحقائب  أذرع  خمسة 
التي  البكتيريا  من  كثير  ألنواع  موطنا 
ميكن أن تشكل خطرا على صحة اإلنسان، 
وكشف البحث أن أقذر العناصر توجد في 

حقائب اليد املصنوعة من اجللد.

تكرمي الفنانة نعيمة سميح
يوم 20 يونيو القادم، سيحتضن 
املركب السينمائي »ميغاراما« بالدار 
على  اجلوائز  توزيع  حفل  البيضاء 
ملسابقة  األولى  الدورة  في  الفائزين 
أوورد«،  موروكوميوزيك  »ميديتيل 
وهي املناسبة التي سيتم فيها أيضا 
تكرمي الفنانة املغربية نعيمة سميح.

التحق بالرفيق األعلى في الديار السعودية املشمول 
برحمة الله الفحصي حلسن على إثر أزمة قلبية مفاجئة 

في املدينة السعودية حيث سافر ألداء مناسك العمرة.
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم األسبوع بأحر التعازي 
إلى أخواته فاطمة وثورية وإلخوانه عبد العزيز ويوسف 
وإلى بناته ليلى وياسمينة وزينب ووفاء وإلى جميع 

أفراد العائلة.           وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

األميرة  كيت
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>  مصطفى العلوي

األخيرة

املغرب ليس محتاجا ليكون كل وزرائه ملتحني الحقيقة
الضائعة

االستقالليني،  من  عدد  اكتشف 
غشيم  شباط،  حزبهم  رئيس  أن 
في السياسة، وكشفوا عن جزئية 
من األهمية مبكان، وهي أن قيدوم 
هو  الدويري،  امحمد  احلزب، 
بالتحضير  شباط،  نصح  الذي 
بن  حكومة  من  وزرائه  لسحب 
املغاربة  أن  والواقع،  كيران. 
لنب  بدل  احلامض،  اللنب  شربوا 
مريب  بإسهال  فأصيبوا  السباع، 
ما  فبمجرد  التصريحات.  في 
قرار  بأن  االستقالليون،  أحس 
احلكومة،  من  باالنسحاب  شباط 
لم يكن قرارا مدروسا، وال نتيجة 
لتفكير عميق، فإن اإلعالن عن هذا 
كان  اخلارج..  في  وامللك  القرار، 
ما  إلى  به  يؤدي  قد  فادحا  غلطا 
إن  قالوا:  منهم  وكثير  سنرى)...( 
املجلس الوطني الذي صوت على 
سمع  للحزب،  عام  كأمني  شباط 
»بأن  بساعات:  التصويت  قبل 
تعليمات عليا صدرت بالتصويت 
أن  ال يستحق  »الذي  على شباط، 

يكون رئيسا حلزب االستقالل«.
فكانت الصدمة لتلك الدوائر)...( 
التي نصبت شباط، عندما اكتشفوا 
موسوليني،  إلى  أقرب  فعال  أنه 
اإليطالي،  الشعبوي  الدكتاتور 
شباط،  مثل  نقابيا  كان  الذي 
واحلرائق،  اإلضرابات  واستعمل 
للوصول إلى غايته )انظر احلقيقة 

الضائعة عدد 2012/12/13(. 
إن  قالوا  االستقالليني  نفس 
بشباط،  شخصيا  يتصل  لم  امللك 
كما قال حجيرة، وأن الذي اتصل 
به باسم امللك طبعا، هو املستشار 
الوحيد  املستشار  الهمة،  فؤاد 
إلى  رحلته  في  امللك  رافق  الذي 
باريس، والذي لم يستشره شباط، 

قبل إعالن االنسحاب.
نفسه  شباط،  يحمل  لم  طبعا، 
عناء قراءة الفصل 47 من الدستور. 
هذا الدستور، الذي ال ينص على 
تواجد حزب وال أمني احلزب فيما 
يتعلق باحلكومة، وإمنا ))لرئيس 
احلكومة أن يطلب من امللك إعفاء 
أعضاء  من  أكثر  أو  عضو)...( 
استقالتهم  على  بناء  احلكومة 

الفردية)...( أو اجلماعية((.
الدستور إذن، ال يسمح لرئيس 
األنباء  لوكالة  يعلن  أن  احلزب 
احلكومة،  من  حزبه  بانسحاب 
ألن الوزراء املنتمني حلزبه ليسوا 
هم  وإمنا  إشارته،  رهن  عبيدا 
وزراء في حكومة رئيس احلكومة، 
استقالتهم  يقدموا  أن  عليهم 
بأن  مكلف  هو  الذي  لرئيسهم، 

يطلب من امللك إعفاءهم.
االستقالليون  الوزراء  طبعا.. 
على  يتعودوا  لم  بالتأكيد، 
الدستور اجلديد، فلم يعلقوا على 

قرار شباط بسحبهم من احلكومة 
ال  خائفون)...(  ضعاف  ألنهم 
يقدرون ال على االحتجاج، وال على 

االستقالة.
هو  النهائي،  االستنتاج  وكان 
من   42 للفصل  كانت  الغلبة  أن 
خاصة  عوض،  والذي  الدستور، 
األصلية)...(  الفرنسية  بصيغته 
الذي   ،19 الفصل  القدمي،  الفصل 

يعطي املفاتيح للملك وحده.
و47،   ،42 الفصلني  بني  وما 
احلكومة،  رئيس  على  سيكون 
امللك،  طرف  من  عمليا  املسنود 
الوزراء  استقاالت  يتلقى  أن 
امللك  يستأذن  ثم  االستقالليني، 
بعد االتصاالت مع أحزاب أخرى، 
في تعيني وزراء جدد بدل الوزراء 

االستقالليني.
أولئك الذين كلفوا شباط، بنسف 
احلكومة، فوجئوا بالهزة الكبرى 
إلى  حتى  أصداؤها  التي وصلت 
القنبلة  أن  ليكتشفوا  باريس)...( 
املعدة من طرف شباط، انفجرت له 
بني يديه ونسفته هو بنفسه، على 

طريقة الكاميكاز.
تغيرت،  الظروف  أن  أكيد، 
وصدق الوزير الثاني في حكومة 
بن كيران، األستاذ باها، الذي قال: 
))إن املواقف السياسية ال تتغير 

بالقيل والقال((.
ظروف  حتى  تغيرت  لقد 
حتريك  على  تعود  الذي  القطب 
الهمة،  فؤاد  السياسة،  سواكن 
بامللفات،  مثقال  أصبح  الذي 
واملالية،  والعسكرية  السياسية 
واالستخباراتية  واالجتماعية، 
واألممية والصحراوية، اجلزائرية 
في  أسيرا  فأصبح  واخلليجية، 
موقعه، أكيد أنه لم يبق له هامش 
للمبادرة، ولكنه فوجئ هو أيضا، 
صوتا  كان  الذي  شباط،  بتحرك 
الدستورية  اجلوقة  في  نشازا 

املنسقة التركيب..
داخل  االحتياطية)...(  فالقوات 
البرملان، موزعة على أحزاب جاهزة 
من  ما  »كل  أو  تصويت،  أي  ملنع 
شأنه«)...( إن كنتم تذكرون، حتى 
اجلماعات السلفية التي ال تخيف 
ها  الصحفية،  املصادر  بعض  إال 
هي في تصريحات أقطابها تسند 
ويتعامل  الدستورية،  الشرعية 

مع  ال  املؤمنني  أمير  مع  أغلبهم 
الدستور.

وأمام  أبدا،  مستبعد  وغير 
ملواجهة  الظرفية  االحتياجات 
ومواجهة  االقتصادية،  األزمة 
كتبت  التي  املتحدة  األمم  أخطار 
قررت  أنها  تقاريرها  آخر  في 
الصحراء  في  استفتاء  تنظيم 
الشعب  تسميه  ما  مصير  لتقرير 
أخرى  وصعوبات  الصحراوي، 
التي  الطائفية  الفوضى  قبيل  من 
الوطنية،  الوحدة  تهدد  أصبحت 

هذه  تفرض  أن  مستبعد،  غير 
حكومة  إقامة  كلها،  املصاعب 
وطنية، تشارك فيها أغلب األحزاب 
حزب  بقيادة  اجلادة)...(  املغربية 

العدالة والتنمية.
حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة 
حزب العدالة والتنمية الذي أعطى 
والبراهني،  احلجج  من  يكفي  ما 
تقليديا  حزبا  أصبح  أنه  على 
ملكيا، إذا خرج من احلكومة فإن 
باب اجلحيم االحتجاجي سيفتح 
على املغرب، وإذا تقدم النتخابات 
اخلريطة  فإن  ألوانها،  سابقة 
احلزب  وسيهيمن  ستتغير 
مقاعد  أغلبية  على  اإلسالمي 

البرملان.
وإذا كان عبد الرحمان اليوسفي 
رئيس حكومة التناوب، األولى في 
عهد احلسن الثاني، والثانية في 
تفاوض  قد  السادس،  محمد  عهد 
علنية  مقابلة  في  عرشان،  مع 
البصري،  إدريس  مع  وتعامل 
شبه  حفل  في  وكرمه  وعززه 
عائلي، فلماذا سيرفض بن كيران، 
من  كلها  األحزاب  مع  التفاوض 
أجل تشكيل حكومة وطنية إلنقاذ 

البالد من األخطار التي تهددها.
وحذار من هذه احملاوالت التي 
حتركها األيادي الطويلة، رغم أن 
القامات)...(،  قصار  أصحابها 
والتي تدفع حزب األحرار وحزب 
الدخول  وعدم  للتحالف  األصالة 
في حكومة بن كيران ليتركوه دون 
أغلبية، فإنها لعبة خطيرة، أشبه 
والفقوس)...(  القرعة  بتحالف 
يااله  للثانية:  األولى  قالت  عندما 

نقطعوا الواد.
ألن األحزاب كلها، كثيرة العيوب، 
إال  عيوبها)...(  تستر  أن  ال ميكن 
يدخلون  وطنية،  وحدة  إطار  في 
فيها ويقولون لرئيسها، استر ما 
ستر الله، ليجيبهم: عفا الله عما 

سلف.
وإذا ما كانت أغلب هذه األحزاب 
احلكومة،  تزويد  عن  عاجزة 
هربت  أن  بعد  قوية،  بشخصيات 
فإن  األحزاب،  من  املتميزة  األطر 
أسلوب  إلى  الرجوع  في  احلل 
األطر  صبغ  في  الثاني،  احلسن 

بألوان األحزاب السياسية.
مرغم  كيران،  بن  اإلله  عبد 
مبديرين  حكومته  يقوي  بأن 
محمد  امللك  بهم  احتفظ  كبار، 
االقتصادية  املواقع  في  السادس، 
الفوسفاط،  مثل  االستراتيجية 
والسكك  الفالحي،  والقرض 
واملؤسسات  واألبناك  احلديدية، 
وجناحا  استقرارا  تعرف  التي 
وزراء  الناجحون،  هؤالء  ليصبح 
بعد  ولو  اإلنقاذ  حكومة  في 

صبغهم بألوان سياسية.
من  عددا  أن  يعرف  كيران،  بن 
وزرائه املنتمني حلزبه كشفوا عن 
التي  املسؤوليات  أمام  عجزهم 
يتحملونها والتي اتضح في بعض 
كانت  املسؤوليات  أن  احلاالت، 

أكبر منهم، فاملغرب ليس محتاجا 
ألن يكون كل وزرائه ملتحني، كما 
أن طول اللحي، لم يكن أبدا ُسلما 

لتحمل املسؤوليات.
الوطنية، وهي  الوحدة  حكومة 
احلل الوحيد املتبقي للمغرب، بعد 
فضيحة انسحاب حزب االستقالل 
من احلكومة ال تعني فقط توزيع 
كأوراق  األحزاب  على  املناصب 
تعطى  التي  السينما  مقاعد 
األطر  فأغلب  للمتفرجني)...( 
بني  واملوزعة  واملقتدرة،  الناجحة 
املؤسسات،  لبعض  عامني  مدراء 
املرمية  املقتدرة  األطر  من  وآالف 
أساسي  جزء  هي  الشوارع،  في 
الوطنية،  الوحدة  تركيبة  في 
يتحتم على رئيس احلكومة وهو 
أن  حكومته  ترميم  عن  يبحث 
يستقطبها، وقد أخطأ بن كيران، 
حينما انشغل بالرد على الهجمات 
السخيفة املتخلفة، بدل االستمرار 
حتقيق  أجل  من  النضال)...(  في 
تعهد  الذي  احلقيقي،  اإلصالح 
مهام  لتحمله  األول  اليوم  منذ  به 
أن  حقه  من  يبق  ولم  احلكومة، 
حزبه  مسؤولي  مع  منغلقا  يبقى 
في النظرة احلزبية الضيقة، ذلك 
على  وباال  كان  الذي  االختيار 
أنه  يعرف  وهو  أخرى،  أحزاب 
امللك سيستجيب  أن  لم يبق سرا 
نفسه،  فامللك  يساعده.  وقد  له، 
األخيرة،  األيام  في  رأينا  وقد 
بتدخله،  يستنجدون  كلهم  أنهم 
يعرف أن االحتجاجات تطال عددا 
بطريقة  بحماه..  يحتمون  ممن 
نفسه  وميكيافيل  ميكيافيلية، 
قال: ))إذا كان البد من االختيار، 
يهابك،  أو  الشعب  يحبك  أن  بني 
ألنها  احلب،  على  الهيبة  فاختر 

أضمن لسلطانك((.
والهيبة تنطلق من عظمة الدولة، 
أطرافها،  بعض  تضخم  من  ال 
واجمعوا ما تعلن عنه األبناك من 
أرباح مبئات املاليير، لتستنتجوا 

أن املغرب ليس دولة فقيرة.
الليبيني  األقطاب  أحد  يحكي 
أن  أخيرا،  املغرب  زاروا  الذين 
الثورة  بداية  وأثناء  القذافي 
محملة  باخرة  شحن  الليبية 
أوراق  بأطنان  مليئة  بصناديق 
أحد  يعرف  لم  واألورو،  الدوالر 
مصيرها، وال سمح القتل للقذافي 
أبانت  فقد  بها..  يلتحق  بأن 
أعطاها  التي  األخيرة  الدروس 
الزمن لشعوبنا أن األموال لم تبق 
تساوي شيئا، ال بالنسبة حلسني 
مبارك، وال لزين العابدين بن علي 
وال للقذافي، ولكن الدول احملترمة 
الفرنسيني  الوزراء  حتاكم  التي 
في  حسابات  يفتحون  الذين 
بقيت،  التي  الدول  هي  سويسرا، 
في  صامدة  املادية،  أزماتها  رغم 

وجه هذه األزمات.
كيران  بن  سكت  عندما  أما 
من  نشر  ما  على  العني  وأغمض 
مناذج التهريب املفضوح، والسطو 
احملمي على مقدرات هذا الشعب، 
فإنه، في حالة ما إذا اجتاز األزمة 
املترتبة عن خروج حزب االستقالل 
من احلكومة، فإنه سيكون عليه أن 
يسهم في حتقيق ما يطلبه الشعب 
الصامت، وال يطمئن للصمت، ألن 
إلى  دائما  يؤدي  الشعوب  صمت 

االنفجار.

حذار من هذه 
احملاوالت التي حتركها 

األيادي الطويلة، 
رغم أن أصحابها 

قصار القامات)...(، 
والتي تدفع حزب 

األحرار وحزب 
األصالة للتحالف 
وعدم الدخول في 
حكومة بن كيران 

ليتركوه دون أغلبية، 
فإنها لعبة خطيرة.

الصراع بني بن كيران وشباط، هل هو مسرحية مدبرة، لشغل الرأي العام عن أشياء أخرى.
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