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املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

سر
مدير إمبراطورية بالس
بيتري ،لم ُيمنع من السفر
في إط��ار البحث الجاري في
م��وض��وع «ب��ادي��س» بالحسيمة،
وإنما يظهر أنه وزوجته يتوفران
على شركة تجارية في لوكسمبورغ
لم يصرحا بها ،وأن هذه الشركة
ربما تأسست خالل الفترة التي
ك���ان فيها رئ��ي��س��ا ل��ـ«ال��س��ي دي
جي».

< العدد 805/1242 :اخلميس  7ذواحلجة  1435املوافق لـ  2أكتوبر  2014السنة الثامنة واألربعون < صدرت عام  < 1965الثمن

توقع بيع أغلب األسهم في الشركات
التجارية املرتبطة بالقصر
الرباط .خاص باألسبوع
علمت «األس��ب��وع» أن م��وض��وع ب��ي��ان احلقيقة
ال�����ذي أرس���ل���ه امل���ل���ك م��ح��م��د ال����س����ادس بواسطة
مستشاره القانوني ،إل��ى ج��ري��دة «ل��وب��وان» ،كان
ضروريا خلطورة املوضوع الذي نشرته هذه املجلة
الفرنسية املعروفة بتعاطفها مع املغرب.
إال أن هذه اخلطورة التي رمبا انطلقت من غلطة

تهنئـــــة
مبناسبة حلول عيد
األضحى املبارك تتقدم
«األسبوع» بتهانيها احلارة
ومتمنياتها الصادقة إلى
جاللة امللك محمد السادس
وباقي أفراد األسرة امللكية،
كما تتقدم بتهانيها إلى
الشعب املغربي وكافة
الدول اإلسالمية داعية
الله أن يعيد هذه املناسبة
على اجلميع باليمن
واألمن والبركات.

ـوار
ـ

حــ

ـ

كالمية ملدير املؤسسة االقتصادية امللكي
«س .إ .ن��ي» بوهمو والتي حتمت وض��ع حد
مل��ه��ام��ه ،وأي��ض��ا اس��ت��ف��ح��ال م��ل��ف محاكمة ال���زاز،
ال��ت��ي أرغ��م��ت م��س��ؤوال كبيرا ف��ي شركة
«وان��ا» للتلفونات ،املقربة هي أيضا
من املجموعة امللكية ،على احلضور
للمحكمة مبا قد يشمله ذلك احلضور
من مفاجآت.
< البقية ص 5
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زعيم لوبي «حرية المعتقد»
عيوش في خرجة غير مسبوقة

مـن حـق اليهـود
والأفارقـة �أن يكونوا
برملانيني ووزراء
يف احلكومة
14

15

16

مؤشرات اإلرهاب في
الدار البيضاء

أطلقوا الرصاص
على حاملي السيوف

07
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الحقيقة
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الضائعة
بن كيران
وزوجته.
وفي اإلطار
يرفع
رئيس
احلكومة
وحامي
الدين
اإلشارة
الرباعية

هل سترسل
مدام بن كيران
ميليشياتها للقتال
مع اإلخوان
المسلمين
28
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منع ساجد من
الدخول ومنع العلمي
من اخلروج

وزراء في حزب األحرار ينتظرون «اإلعفاء» من الحكومة للتفرغ لمشاريعهم

أول وال في وزارة الداخلية مرشح
لقيادة حزب سياسي

< الرباط .األسبوع

أنس العلمي

وط���ب���ع���ا ..املغرب
ب���ل���د ال���ت���ن���اق���ض���ات ،فقد
وردت أخبار يوم اجلمعة
امل��اض��ي ع��ن م��ن��ع رئيس
بلدية البيضاء ساجد من
دخ��ول املسجد احملمدي،
ألن�������ه ج�������اء م����ت����أخ����را..
متجاهال أن البروتوكول
امل��ل��ك��ي مي��ن��ع دخ����ول أي
ك�����ان ل��ل��م��س��ج��د ب���ع���د أن

يدخله السلطان.
كما تواردت أخبار عن منع رئيس «السي دي جي»
أنس العلمي من مغادرة التراب الوطني ،حتى ينتهي
ال���ب���ح���ث ف�����ي قضية
التالعبات.
منع هذا من
امل��س��ج��د ،وهذا
م������ن م�����غ�����ادرة
التراب ،هو نوع
من األخبار التي حترك
االهتمامات الصحفية
ب���ع���د ج����م����ود ط���وي���ل،
جعل امللل يتسرب إلى
عقول ال��ق��راء من كثرة
احل��دي��ث ع��ن اجلرائم
محمد ساجد
وضعف الرجال(.)...

< الرباط .األسبوع
ك���ل امل����ؤش����رات داخ���ل
ح����زب ال��ت��ج��م��ع الوطني
األحرار تؤكد توجه القيادة
احلالية للحزب نحو تسليم
قيادته ألط��راف أخرى(،)..
ف��ف��ي ال���وق���ت ال����ذي يركز
ف��ي��ه ال��ب��ع��ض ع��ل��ى معركة
االنتخابات ،يعكف بعض
ال��ق��ي��ادي�ين ع��ل��ى تصفيات
ملفاتهم امل��ع��روض��ة على
ال���ق���ض���اء( ،)..واملرشحة
للوصول إلى القضاء ،من
أجل ضمان تقاعد مريح()..
بعد انتهاء م��دة االنتداب
في مناصب املسؤولية(.)..
وت��ؤك��د م��ص��ادر عليمة
أن محمد بوسعيد وزير
امل��ال��ي��ة ،ش���رع ف��ي ترتيب
أوراقه في الفترة األخيرة
في أفق اعتماده واليا من
«والة» وزارة الداخلية،

محمد بوسعيد

وت��ب��ع��ا ل��ذل��ك ف��ه��و مرشح
ل�����دخ�����ول أم ال����������وزارات
ب����ع����د ان����ت����ه����اء ال����والي����ة

احل���ك���وم���ي���ة( ،)..وه���و ما
ي��ع��ن��ي ب���ـ«ل���غ���ة األرق�������ام»،
ح��ص��ول��ه م��س��ت��ق��ب�لا على

أج��رة تقاعد وزي��ر وأجرة
ت��ق��اع��د ع��ن منصبه كوال
سابق( ،)..غير أن مصادر
أخ����رى ت��ؤك��د أن���ه مرشح
بقوة لقيادة حزب التجمع
ال��وط��ن��ي ل�ل�أح���رار خلفا
ل��ل��رئ��ي��س ص��ل��اح الدين
م�����زوار ،ال����ذي ع���رف عنه
املتتبعون كونه العبا لكرة
ال��س��ل��ة ،لكنهم ال يعرفون
أيضا أنه مستثمر(.)..
لبوسعيد،
وس����ب����ق
أن ع��م��ل وال��ي��ا ع��ل��ى جهة
ال�������دار ال���ب���ي���ض���اء وجهة
س���وس  -م��اس��ة  -درع���ة،
قبل استقدامه« ،كمكلف»
مب��ه��م��ة ف����ي ح���ك���وم���ة بن
ك����ي����ران ال���ث���ان���ي���ة ،التي
ساهمت في إشباع رغبات
ب��ع��ض ال��ق��ي��ادي�ين بشكل
جعلهم مستعدون ملغادرة
احلزب مباشرة بعد نهاية
هذه الوالية االنتخابية.

العسكري املغربي الذي
ترأس الدورة اإلسبانية
التي أوقفت املركب امللكي

مؤسسة الدكتور الخطيب في
زيارة لمصطفى العلوي
دشن الزعيم احلركي الزايغ،
احمل���ج���وب���ي أح����رض����ان ،عودته
لنشاطه بزيارة ملدير «األسبوع»
مهنئا له بسالمة الشفاء ،ليبادله

مديرنا التهنئة حيث إن السيد
أح����رض����ان ك�����ان أي���ض���ا طريح
الفراش لعدة شهور.
وكان املكتب املديري ملؤسسة

سؤال لمن يهمه األمر
ونحن على أبواب مناقشة قانون مالي
جديد ،مل��اذا يرفض بعض املنتخبني في
الصحراء ،خاصة أرباب الشركات الكبرى
أداء الضريبة؟ أال يعرفون أن الضريبة
ع���ن���وان ل��ل��م��واط��ن��ة؟ ول��ن��ف��ت��رض أنهم
يعتبرون أن الضريبة ستثقل كاهلهم،
ملاذا ال تلزمهم الدولة بأداء ضريبة رمزية
«درهم رمزي مثال»؟ ألن يكون ذلك إحدى
احلجج التي ستؤكد مغربية الصحراء
في احملافل الدولية()..؟

ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ك��رمي اخلطيب
ق��د ق��ام ه��و أيضا ب��زي��ارة تهنئة
مل��دي��ر ج��ري��دت��ن��ا ف��ي وف���د كبير،
ترأسه أقطاب املؤسسة السادة:

ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ك��وه��ن ،ومحمد
اخلالدي ،ومحمود عرشان ،وباقي
أعضاء املؤسسة ،مشكورين على
هذه املبادرة الطيبة.

 84عاما رصيد اململكة العربية السعودية
< الرباط .األسبوع
اح���ت���ف���ل���ت امل���م���ل���ك���ة العربية
ال���س���ع���ودي���ة ،ب���ال���ذك���رى الرابعة
والثمانني ،لتأسيسها ،ودعا السفير
ال��س��ع��ودي اجل��دي��د ،ال��دك��ت��ور عبد
الرحمن محمد اجلديع ،حلفل كبير
مبقر سفارته بالرباط ،حضره أقطاب
احلكومة والسياسة والدبلوماسية
ب��امل��غ��رب ،تكريسا لتقليد مغربي
أسس منذ سنوات طويلة ،لصداقة
متينة وتعاون سعودي مغربي.
وف���ي ك��ل��م��ت��ه ال��ت��ي أل��ق��اه��ا في
احل��ف��ل ،ذك���ر السفير اجل��دي��ع بأن
العالقات املغربية السعودية ترجع
إل����ى س��ن��ة  1811أي����ام السلطان

امل��غ��رب��ي امل���ول���ى س��ل��ي��م��ان تاريخ
انطالق أول تعاون ثقافي فكري بني
املغرب والسعودية.

< األسبوع
جتهل األسباب التي جعلت وزير الداخلية
اإلس��ب��ان��ي وف���ي ن���دوة ال ع�لاق��ة ل��ه��ا باملغرب،
يثير موضوع األزم��ة التي تسبب فيها توقيف
املركب امللكي في  7غشت املاضي مبنطقة سبتة
البحرية.
ول��ق��د كشفت صحيفة امل��ون��دو اإلسبانية،
أن العسكري ال���ذي صعد إل��ى امل��رك��ب امللكي،
بدون استئذان وقال له امللك :هل تعرف من أنا،
ه��و عسكري مغربي مجند م��ن ط��رف الشرطة
اإلسبانية ،دون أن ينشر ما إذا كان اإلسبانيون،
قصدوا بتكليف مغربي إسباني بتوقيف املركب
امللكي املغربي ،إثارة إشكالية أبعد من خطورة
توقيف مركب مغربي يركبه ملك املغرب وهو
على بعد أمتار من ترابه الوطني ،أم أن تكليف
م��غ��رب��ي ب��ت��وق��ي��ف امل��رك��ب امل��ل��ك��ي ،ل��ه أغ���راض
أخرى.
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ما خفي

تحـت األضـواء
القضاء الفرنسي سبق القضاء المغربي في قضية مصطفى حيم

املواطن الذي فوجئ بفيال مشيدة على أرضه
قال له مدير احملافظة :سير دبر على وكيل امللك
< الرباط .األسبوع
أخ���ط���ر م����ا ف����ي التصرفات
الوزارية ،هو التناقض بني أقوال
ال���وزي���ر وأف���ع���ال���ه ،م���ن ق��ب��ي��ل ما
صرح به وزير العدل الرميد ،أمام
ال��ب��رمل��ان (أن��ظ��ر األس��ب��وع ،عدد3:
أبريل  )2014حني نصح أصحاب
ال���ع���ق���ارات مب���راج���ع���ة احملافظة
العقارية للتأكد من عدم تزوير تلك
الوثائق ،والوزير بذلك التصريح،
أجنز مالحظة كان لها األثر الكبير
على الرأي العام.
لكن ،ماذا فعل الوزير من أجل
وضع حد لهذه األخطار احلقيقية
ال��ت��ي ت��ه��دد ممتلكات ع��ب��اد الله،
وكان من الواجب على الوزير أن
يكلف واح���دا م��ن أع��ض��اء ديوانه
ب��ه��ذا امل��ل��ف اخل��ط��ي��ر ،ليتسرب
بعض االطمئنان ،من كون الوكيل
ال���ع���ام اجل���دي���د باستيناف
ال��ب��ي��ض��اء ،األس��ت��اذ مطار،
ب���دأ ي��ح��رك ب��ع��ض امللفات
التي كانت راقدة في رفوف
مكتبه ،خاصة وأن عصابات
االستيالء على ممتلكات املغاربة
واألجانب كانت بارعة في إبعاد
الشكايات عن األن��ظ��ار( )...حيث
تظهر اآلن ،حتمية إصدار الوكيل
العام ،لقرار بوضع احلجز على
ممتلكات وأموال أفراد العصابة
املعتقلني ،وبصيغة أوضح :حيم..
ومن معه ،ألنه إذا كان أفراد هذه
العصابة دخلوا السجن كخطوة
أول����ى ل��ل��ح��ك��م ب��ت��ج��ري��ده��م مما
سرقوه ،فإن أخبارا موثقة تؤكد
بأن أفراد عائلة العصابة هم اآلن
ب��ص��دد بيع املمتلكات املسلوبة،
حتى إذا ما صدر احلكم باحلجز،
لن جتد احملكمة وال املستفيدون
من حكمها ،ما يحجزونه.
وك��ان م��واط��ن مغربي يعيش
في مدينة نيس الفرنسية ،اسمه
عبد اجلليل إبراهيم ،قد ق��دم في
األس���ب���وع امل���اض���ي ،ش��ك��اي��ة إلى
السيد الوكيل العام ،يذكر فيها أنه
بعد س��ن��وات م��ن الهجرة اشترى
أرضا في ال��دار البيضاء من أحد
الفرنسيني ،وسجلها في احملافظة
العقارية بأنفا بتاريخ  15نونبر
 ،1989وح����ص����ل ع����ل����ى وص����ل
التسجيل  ،RE 14224وعندما
ج����اء م����رة م���ن ن��ي��س ،وج����د فيال
ض����خ����م����ة

م��ن ب�ين ال��ت��س��اؤالت التي تزامنت
م���ع اس���ت���دع���اء م��ح��ك��م��ة ع�ي�ن السبع
للمسؤولني عن شركة «وانا» ،بطلب من
دف��اع رئيسها السابق املعتقل ،الزاز،
س��ؤال عما إذا ك��ان مدير ع��ام سابق،
ف��رن��س��ي ه���و ال����ذي ح���ل م��ح��ل ال����زاز،
وي��س��م��ى ف��ري��دي��ري��ك ،ه��ل سيستدعى
هو أيضا أم ال ،خصوصا وأنه حسب
املقربني ،سيغادر منصبه.
أج��م��ع��ت ال��ص��ح��ف امل��غ��رب��ي��ة على
ال��ت��أك��ي��د ،ب���أن امل��ل��ك م��ح��م��د السادس
ه����و ال������ذي أم���ض���ى ب���ي���ان احلقيقة
جل��ري��دة «ل���وب���وان» ،ب��ش��أن م��ا نشرته
ح��ول املجموعة االق��ت��ص��ادي��ة امللكية،
واحل��ق��ي��ق��ة أن اجل���ري���دة الفرنسية
ذك��رت أن املستشار القانوني( )...هو
ال��ذي أمضى ال��ب��ي��ان ،فمن يكون هذا
املستشار.
أك��ب��ر فضيحة حكومية استغرب
لها الناس املغاربة ،هي قضية الوزير
ال��ذي ك��ان في فندق بالسعيدية ،على
ب��ع��د خ��م��س ك��ي��ل��وم��ت��رات م��ن احلدود
اجل���زائ���ري���ة ،وال�����ذي ن���زل م���ن غرفته
بالبيجاما ليفك احلصار عن مسؤول
حكومي آخ���ر ،ف��ي نفس األوتيل()...
عربد ..ورفض أداء فاتورة البار.
أستاذ مغربي في جامعة إماراتية،
يسمى الصديقي ،راهن من بعيد على
مستقبل النجاح ،أو منصب كبير في
امل��غ��رب ،ح�ين ش��ب��ه محمد السادس،
ب��ال��زع��ي��م�ين األم��ري��ك��ي�ين اجلنوبيني
تشافيز وك��اس��ت��رو ،واص��ف��ا اخلطاب
امللكي ف��ي األمم امل��ت��ح��دة ،بأنه يشبه
خطبهما ،متناسيا أنه بهذا التشبيه،
يعرض العالقات املغربية األمريكية
للخطر.
فضيحة الوزير املغربي في التعليم
ب��ل��م��خ��ت��ار ،ال��ل��غ��وي��ة ،حت��ت��م بالتأكيد
إب���ع���اده م��ن احل��ك��وم��ة ،ال���وزي���ر الذي
أراد أن يتحدث عن مجموعة ندوات،
فقال نوادي ،مئات اآلالف من األساتذة
املغاربة ،لن يقبلوا طبعا ،التعاون مع
وزير يلحن في اللغة.

بنيت على
أرض����ه ،يسكنها م��ح��ام معروف،
تبني له من زيارة مكتب احملافظة،
أن ذل���ك احمل��ام��ي َغ��� َّي��� َر السجل،
ووض����ع م��ح��ل��ه ع��ق��د ص����دق����ة()...
هكذا ..أن أصحاب األرض ،الذين
ب��اع��وه��ا ل��ل��م��واط��ن امل��غ��رب��ي عبد
اجلليل إبراهيم ،قد تصدقوا بها
على احملامي.
اجلديد في املوضوع ،هو
أن��ه بعد اعتقال مجموعة
حيم ومن م��ع��ه( )...كان

ه�����������ذا
امل���واط���ن ع��ب��د اجل��ل��ي��ل ق���د وضع
شكاية ل��دى الوكيل ال��ع��ام ،لكنها
لم تؤخذ بعني االعتبار( )...ليفاجأ
ال��ض��ح��ي��ة ب����أن احمل���ام���ي س���ارق
األرض ،ات��ص��ل ب��ه ليعرض عليه
احلل الوسط ،قال له أعطيك أرضا
أخرى بدل أرضك ليظهر للضحية
أن األرض األخ������رى ه���ي أيضا
مسروقة.
أغرب ما في موضوع املواطن
الضحية عبد اجلليل ،هو أنه ذهب
ع����ن����د احمل����اف����ظ
ل������ي������س������ح������ب
أص�����ول ملكية
أرض�����ه وعقود
شرائها من عند
ال����ف����رن����س����ي��ي�ن،
ف��ط��رده احملافظ
وش���ت���م���ه ،وق����ال
له :سير دبر عند
وكيل امللك.
ال����ش����ت����ي����م����ة
ن���ف���س���ه���ا تلقاها
املواطن عبد اجلليل
م���ن ط����رف احملامي
ال��ذي بنى فيال على
أرض�����ه ،وال�����ذي كاد

ي����ض����رب����ه
وهو يتكلم معه بعجرفة مخيفة.
س��ب��اق وزي����ر ال���ع���دل الرميد
م���ع اإلص���ل���اح ،ان��ت��ه��ى ي����وم 16
ش��ت��ن��ب��ر األخ���ي���ر  2014بإصدار
مجلس النقض الفرنسي األعلى
لقرار في حق املجموعة املغربية
املعتقلة بسجن ع��ك��اش��ة ،والتي
الزال م��ح��ام��وه��ا ي��ب��ح��ث��ون عن
س���ب���ل ال���ت���أج���ي���ل ،ف����ي انتظار
ت��غ��ي��ي��ر ال��ق��اض��ي ال����ذي سيحكم
باالستيناف( )...فإذا بنفس امللف،
بشأن العصابة املعتقلة ،يعرض
ع��ل��ى امل��ج��ل��س األع��ل��ى الفرنسي،
بعد أن حاولت املجموعة املتابعة
مبحكمة ب��اري��س ،مصطفى حيم
واحل��س�ين احل����وزي ،أن تتالعب
مسطريا ،على الفرنسيني فأصدر
امل��ج��ل��س ال��ف��رن��س��ي ق�����رارا كتب
على رأس��ه كلمة  ،REJETيعني
ال��رف��ض ،أع��ظ��م مالحظة فيه هي
أن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ق��ري��ر وك��ي��ل عام
فرنسي ،من أص��ل مغربي ،اسمه
بركاني.
كل هذا يحتم على وزير العدل
املغربي ،أن يهتم بهذا املوضوع
حتى ال يتناقض القضاء الفرنسي،
مع القضاء املغربي.

دشن بدر الكانوني مدير العمران،
تقليدا يفترض في أصحاب القوانني،
أن ي���درج���وه ف���ي دف���ات���ر التحمالت،
وه��و إل���زام امل��ل��وك اجل��دد ف��ي املغرب،
أقطاب مشاريع البناء ،بأن يكون كل
مشروع متضمنا ملدرسة كالتي دشنها
ال��ك��ان��ون��ي ،بحد ال��س��وال��م ،ومسجدا،
وك��وم��ي��س��اري��ة ،وم��رك��زا جت��اري��ا وإال
يرفض الترخيص للمشروع.
وج��د األم�ي�ن ال��ع��ام حل��زب احلركة
ال��ش��ع��ب��ي��ة ام��ح��ن��د ال��ع��ن��ص��ر ،واألم�ي�ن
ال��ع��ام حل���زب «ال��دمي��ق��راط��ي��ون اجلدد
« محمد ظ��ري��ف ،نفسيهما أم���ام عدد
كبير من الكراسي الفارغة؛ األول خالل
خلوته بغابة امل��ع��م��ورة ،والثاني في
ندوة صحفية نظمها له أصحاب وكالة
امل��غ��رب ال��ع��رب��ي ل�لأن��ب��اء ول���م تنجح،
ب���امل���وازاة ل��ل��ت��روي��ج «ل��ت��ص��دع هيكلة
احلزب» قبل انطالقته.
بوادر تغيير كبير في تعامل الدولة
م��ع دول أمريكا الالتينية ،مب��ا فيها
الدول املساندة للبوليساريو( ،)..حيث
سيعمل املغرب على تشجيع هذه الدول
على مضاعفة حضورها دبلوماسيا في
املغرب ،بالتزامن مع التطورات التي قد
تشهدها قضية الصحراء دوليا(.)..
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هل يلعب دور المستشار الذي ال يستشار؟

هل ولد مجلس نزار
بركة ميتا؟

حصاد يتعامل مع بن كيران كرئيس حزب وليس كرئيس حكومة

< الرباط .األسبوع
دخول مجلس نزار البركة «المجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي» على
خط إصالح نظام التقاعد ،وميله اتجاه
النقابات عجل بمعركة مفتوحة مع
أع��ض��ائ��ه م��ن ط���رف ق��ي��ادة العدالة
والتنمية ونوابها.
فمباشرة بعد صدور قرار مجلس
ن��زار البركة ح��ول التقاعد سيكشف
بعض نواب العدالة والتنمية ،األسبوع
الماضي ،عن عدم دستورية مجلس
ن�����زار ال��ب��رك��ة أص��ل�ا وأن�����ه انتهت
صالحياته .سبب هذا القرار الذي من
ال��م��ن��ت��ظ��ر أن ي��رف��ع ن����واب العدالة
والتنمية خالل األسابيع القليلة القادمة
ورقته في وجه البركة ،في حالة تعرض
مجلسه لقرارات الحكومة وبخاصة في
إصالح التقاعد ،يعود لكون األشخاص
المعينين داخل هذا المجلس قد انتهت
م��دة انتدابهم االنتقالية ،بمن فيهم
الرئيس ن��زار البركة واألم��ي��ن العام
إدريس لكراوي .المصادر ذاتها تقول
ب���أن مجلس ال��ب��رك��ة ي��ح��ت��اج اليوم
لتنصيب أعضاء جدد وفق القانون
المنظم للمجلس الذي جاء في الدستور
الجديد ،والذي صادق عليه البرلمان
ق��ب��ل ش��ه��ري��ن وص����در ف���ي الجريدة
الرسمية قبل شهرين ،وعليه اليوم
م��ط��ال��ب ال��م��ج��ل��س ب��ت��ج��دي��د جميع
أع��ض��ائ��ه ،ك��م��ا ح��ص��ل م���ع أعضاء
المجلس األعلى للتربية والتكوين ،وإال
«أي قرارات تصدر عنه
هي خارجة عن
الشرعية وعن
زمن دستور
، »2 0 1 1
ي��ق��ول أحد
ا لقيا د يين
ف���ي العدالة
والتنمية.
نزار
البركة

القرار

< الرباط .األسبوع
اس��ت��غ��رب ع���دد م��ن ق��ي��ادي��ي حزب
العدالة والتنمية من المبادرة المباغتة
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا محمد ح��ص��اد وزير
الداخلية في ما يرتبط بقانون الجهوية،
بعدما قام بمراسلة عبد اإلله بن كيران
كأمين ع��ام لحزب العدالة والتنمية
وليس كرئيس للحكومة ،يطلب من
خ�لال��ه��ا رأي���ه ف��ي م��ش��روع التقسيم
الجهوي الذي يطرحه للتشاور.
وزراء العدالة والتنمية غضبوا مما
سموه «االنقالب األبيض» الذي يقوده
حصاد على عبد اإلله بن كيران رئيس

ال��ح��ك��وم��ة ف���ي م���وض���وع اإلع�����داد
لالنتخابات ،حيث أع��اد مسك زمام
األمور باسم وزارة الداخلية.
وع��ل��م��ت «األس���ب���وع» أن مرسوم
التقسيم الجهوي الذي يطرحه حصاد
ليس نهائيا بل عبارة عن مشروع
خالصات اللجنة االستشارية التي
كان الملك قد عينها لهذا الغرض،
وأرس��ل��ه��ا ح��ص��اد لجميع األمناء
العامين لألحزاب للتشاور وإبداء
ال�����رأي ف��ي��ه��ا دون ت��ح��دي��د آج���ال
الجواب.
إل��ى ذل��ك ،احتفظ اقتراح محمد
حصاد في نسخة المرسوم المتعلق

ألسبوع
شيف ا

من أر

وجو

بالتقسيم الجهوي «تنشر
األس��ب��وع مقتطفا منه»،
بنفس خالصات التقسيم
التي كانت اللجنة الملكية
االستشارية حول الجهوية
والتي ترأسها عمر عزيمان
وال��م��ان��ون��ي ،ق��د أعدتها،
حيث  12جهة بدل 16جهة.
وان��ط��ل��ق ح��ال��ي��ا الصراع
الكبير ح��ول مضمونها،
وبدأ يتبلور في شكل صراع
ق��ب��ل��ي ق���وام���ه «ريافة مع
كالعة» و«صنهاجة عبدة مع
دكالة».

ه وص
و
ر
م
ن
ا

لتاريخ

المعجزة السياسية للملك الحسن الثاني
عرض وزراء المالية والتجارة والمعادن على محكمة العدل الخاصة لمحاسبتهم.
الصورة يظهر فيها من اليسار المامون الطاهري وبلبشير والجعيدي

الديمقراطية تطرق باب القضاة
< الدار البيضاء .األسبوع
سماه القاضي ن��ور الدين الرياحي ،رهان
الشفافية ،في حديث له مع مجلة «ماروك إيبدو»،
وهو يتحدث عن االنتخابات المقبلة لهيئة القضاة
في إطار جمعيتهم الحسنية ،والتي كانت مقررة
يوم  24شتنبر لتتأخر إلى  15أكتوبر ،ودعما
لهذه الشفافية ،يضاف تغيير آخر ،هو تغيير مقر
االنتخابات ،وبدال من أن يعقد الرهان االنتخابي
في قاعة المجلس األعلى بالرباط ،فقد تقرر عقده
ف���ي ال��م��ع��ه��د ال��ع��ال��ي ل���ل���دراس���ات القضائية
بالرباط.
تغييرات جذرية إذن ،الشك أنها تخفي شبه
ثورة ديمقراطية ،مادامت التقاليد كانت دائما()...
مطبوعة بالتقاليد ،والتقاليد كانت دائما عنوانا
لالستمرار ،واالستمرار في المسؤولية ،كثيرا ما
يؤثر على مصداقيتها ،ومنطقيا ،ومادام االنتخاب
هو المظهر السليم للديمقراطية فإن
ال����م����ج����م����وع����ة ال���م���ح���ض���رة
لالنتخابات المقبلة لهيئة
القضاة ،تدعو إلى أن تكون
هذه أول انتخابات لرجال
ال��ق��ض��اء ،يسلمون فيها
الرياحي
تسيير شؤونهم ،لمنتخب
بطريقة ديمقراطية.

الوالي زينب العدوي تزعج..دقة تابعا دقة وشكون يحد الباس؟

السياسي

بقلم :رداد العقباني

ال أريد هنا
أن أداف�������ع عن
الوالي زينب العدوي،
ف���ي ق��ض��ي��ة ،ل���م حت��ال��ف��ه��ا فيها
حكمة التدبير املناسب ،وال أريد
أن أداف��ع عن ه��ؤالء النافذين في
جهة الغرب ،وال أن أبحث بينهم
ع��ن ال��ن��م��اذج امل��ع��ادي��ة للوالي،
ألن��ي أع��ت��ب��ر أن ف��ي ذل��ك بالذات
إج��ح��اف��ا ف��ي حقهم .ف��ه��ذا يعني
أن��ن��ا نقبل مبدئيا وض��ع��ه��م في
خانة «املتهمني» ،كما يرى بعض
املراقبني لتاريخ مدينة القنيطرة
ولعنة فرعون التي أصابتها.
ي��ك��ف��ي م���ا ف��ع��ل��ت��ه حكومتنا
امللتحية رغ���م أن ع��م��دة املدينة
«الرباح» من كبار قادتها وابنها
مصطفى اخللفي وزي��ر االتصال
وال���ن���اط���ق ال��رس��م��ي للحكومة،
بحذف امتيازات اجلهة ،وتقزميها
ملجرد إقليم تابع للرباط ،و«البركا
في راس» من بقي من الشراردة
بني حسن وأه��ل حاللة ،بعد أن
هاجر املنطقة ،االحت��ادي النافذ،
ال��س�لاوي األص��ل ،البرملاني عبد
ال��واح��د ال���راض���ي ،ومل���ن يتذكره
ل��ت��ق��دمي ن��ع��ي «اجل��ه��ة» ل���ه ،عليه
االتصال برئاسة االحتاد البرملاني

الدولي الشبح..
ل��ن��ع��د إل���ى ص��ل��ب موضوعنا،
بعد البيان التوضيحي ملكتب ذ.
خ��ال��د السنوني احمل��ام��ي بهيئة
القنيطرة ومواقف صحفية أقرب
خللفيات القضية ،نقرأ« :اخلادمة
وال��وال��ي :ش��ي ح��واي��ج ضروري
تعرفوهم» ...الكل أدان «الوالية»،
وال��ك��ل ت��ض��ام��ن م��ع اخل���ادم���ة...
(ولكن) ألن احلكاية ليست نهائيا
م��ث��ل��م��ا روي����ت ،والب����د م��ن بعض
ال��ت��وض��ي��ح» .احل��ك��اي��ة الرابعة
ت��ق��ول إن زي��ن��ب ال���ع���دوي تزعج
العديدين ،وإنها جدية أكثر من
الالزم بالنسبة ملن ألفوا الفوضى
و«التفلية» في كل شيء ،لذلك كان
الب��د م��ن ال��ع��ث��ور ل��ه��ا ع��ل��ى شيء
ما ميس صورتها أم��ام الناس»،
«أح��داث أنفو بتاريخ  27شتنبر
.»2014
وت��ض��ي��ف ال��ص��ح��ف��ي��ة سليمة
ال����ع����ل����وي ،ف����ي ن���ف���س امل���ص���در،
وبصيغة تشبه الصرخة وتقترب
م��ن االس��ت��ن��ك��ار «ل��ذل��ك ارحمونا
رج��اء من كذبكم ،وقولوا للناس
م����ا ي���ج���ري ح���ق���ا أو اصمتوا
وأن��ت��م تلتهمون حل��م ه��ذا البلد
ح��ي��ا وت��ب��ي��ع��ون��ه م��ق��اب��ل بعض

الدنانير».
ال نريد بدورنا إزع��اج أعضاء
ج��ه��ات( )..ب��س��ؤال ،نعلم مسبقا
بأنهم ال ميلكون اجل��رأة الالزمة
ل�لإج��اب��ة ع��ل��ي��ه ،ه���ل ن��ض��ح��ك أم
نبكي لنعي فقدان جهة الشراردة
بني حسن لشخصيتها القانونية
وحت���وي���ل���ه���ا «خ�����ادم�����ة» ملخزن
الرباط؟
لفهم سياق ما يجري باجلهة
املنكوبة ،البد من التذكير بحدثني
هامني ،لم يكن بدونهما ،حسب
املراقبني ،حدوث تغيير باجلهة.
األول :ي��ت��ع��ل��ق بانتفاضة
«ع���ب���د ال��ع��زي��ز ال����رب����اح» ،عمدة
مدينة القنيطرة والوزير النافذ،
ببنسليمان وصرخته املشهورة
«واش اح��ن��ا م��س��اخ��ي��ط امللك»؟
ال�����س�����ؤال ل�ل�اس���ت���ن���ك���ار وليس
ل�لاس��ت��ف��ه��ام ط��ب��ع��ا ،والثاني:
تعيني امرأة عاملة وقاضية ،زينب
ال����ع����دوي« ،ع��ظ��ي��م��ة» ،بشهادة،
ع��ب��د اإلل����ه ب��ن ك��ي��ران أم�ي�ن عام
ح��زب العدالة والتنمية ورئيس
احلكومة املغربية ،قدمها ،أمير
امل��ؤم��ن�ين امل��ل��ك محمد السادس،
لتصعد كرسي الدروس احلسنية،
ل����درس ق��ي��م ،ع��اجل��ت م���ن خالله
ن��ق��ط��ة ح��س��اس��ة ف���ي االقتصاد
اإلس��ل�ام����ي ه����ي« :ح���م���اي���ة امل���ال
ال��ع��ام ف��ي اإلس��ل��ام» .والقضية

الوالي زينب
العدوي

م���وض���وع امل���ق���ال ،ق���د ت��دخ��ل في
«حماية املال العام» ،لكن تدبيرها
ل��م ي��ك��ن م��وف��ق��ا ،مم��ا ف��ج��ر جدال
داخل اإلعالم وشبكات التواصل
االجتماعي.
ف��ي ن��ظ��رن��ا ،يظهر أن م��ا وقع
في قضية ما بات يعرف بـ«خادمة
ال���وال���ي ال���ع���دوي» ،م��ج��رد سوء
تفاهم ،بني مقاربة الوالي للقضية
وت��أوي�لات ج��ه��ات وشبكات(،)..
يشبه قصة غضب اخلليفة عمر
ألقوال الصحابي «حذيفة» .ولوال
تدخل علي بن أبي طالب ،لكانت
الكارثة ..والقصة باحلرف« :روي
عن سيدنا عمر أنه لقي حذيفة بن
اليمان ،فقال ل��ه :كيف أصبحت
ي��ا حذيفة؟ ف��ق��ال :أصبحت أحب
ال��ف��ت��ن��ة ،وأك����ره احل����ق ،وأصلي

بغير وض��وء ،ولي في األرض ما
ليس لله في السماء .فغضب عمر
غضبا شديدا ،فدخل علي بن أبي
طالب ،فقال له ،يا أمير املؤمنني،
على وجهك أثر الغضب .فأخبره
عمر مبا كان له مع حذيفة .فقال
له :ص��دق ،يا عمر :يحب الفتنة،
يعني املال والبنني ،ألن الله تعالى
ق����ال« :إمن����ا أم��وال��ك��م وأوالدك�����م
فتنة» ويكره احلق ،يعني املوت.
ويصلي بغير وض��وء ،يعني أنه
يصلي على النبي بغير وضوء
ف��ي ك��ل وق��ت ،ول��ه ف��ي األرض ما
ليس لله ف��ي ال��س��م��اء ،ل��ه زوجة
وول����د ،ول��ي��س ل��ل��ه زوج���ة وولد،
ف��ق��ال ع��م��ر :أص��ب��ت وأح��س��ن��ت يا
أبا احلسن ،لقد أزلت ما في قلبي
على حذيفة بن اليمان».

ق�����د ي����ك����ون م�����ا ح������دث ح���ول
ال��ق��ض��ي��ة ،م��ج��رد س���وء ف��ه��م عند
ال��ب��ع��ض ،أو ع����دم االط��ل��اع من
طرف آخرين ،ممن أدانوا الوالي
العدوي ،كما قد يحصل اختراق
من طرف عناصر معادية للوالي،
لها أهداف خفية ،في إطار صراع
أكبر من حجم الوالي نفسه.
ترى هل يخرج من بني املهتمني
مبوضوع «خادمة الوالي العدوي»،
من يلعب دور «علي» ،للدفاع عن
امرأة ،الوالي العدوي (الصورة)،
قد ال نشاطرها مقاربتها لتدبير
تصرفات خادمتها ،حتى ال تصبح
فريسة جلهات وشبكات نصبت
نفسها م��داف��ع��ة ع��ن «اخلادمة»
املدانة قضائيا ،من أجل أهداف
أخرى واضحة املعالم(.)..
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توقع بيع أغلب األسهم
في الشركات التجارية
املرتبطة بالقصر
> تتمة ص 1
كلها عناصر علمت «األسبوع» ،أنها كانت سببا في
غضبة ملكية حقيقية ،أص��در معها تعليمات بتصفية
ارتباطاته مع هذه المؤسسات التجارية ،وربما صدرت
تعليمات إلى الرئيس المدير لهذه األعمال ،منير الماجدي،
بإرجاع المشاركات الملكية في الشركات الكبرى ،إلى
الوضعية التي كانت عليها أيام الحسن الثاني ،الذي كانت
مساهماته تكاد تكون رمزية ال تتعدى العشرة في المائة،
وال تحمله أية مسؤولية في تسيير المرافق التجارية.
وهكذا ربما صدرت األوام��ر ببيع أسهم األغلبية في
جميع الشركات التابعة ل��ـ»أون��ا» ،و»إيسيني» ،وحتى
«السيجير» ،لكي يمنح تسيير الشركات التابعة لهذه
المجموعة ،إلى مالكيها الجدد ،ونذكر أن الكاتب الخاص،
للحسن الثاني ،عبد الفتاح فرج ،كان يراقب المساهمات
الرمزية للملك في هذه الشركات ،من بعيد دون أن تثار
أية ضجة على هذه المشاركات.
وقد يعلن عن هذه القرارات التي صدرت التعليمات
بتنفيذها قريبا ،وربما ستكون بداية لقرارات أخرى من
شأنها فك هذا الحصار اإلعالمي الخارجي ،المضروب
على سمعة الملكية المغربية.

كولونيل من «الدجيد»
في الحدود مع موريتانيا
استدعت حالة االحتقان التي عاشتها منطقة «قندهار» الفاصلة بني
حدود «الكركرات وموريتانيا» ،حلول كولونيل من الدجيد باملنطقة،
عقب جتمع مئات السيارات مت منعها من دخول التراب املوريتاني
بسبب شروط قانونية جديدة ،تسبب في خسائر فادحة للسائقني
الذين اعتادوا العبور من هذه املنطقة ،حسب ما ورد في موقع
«آش وقع».

زراء
عيـن علـى الو

مشاريع أخنوش تقلق المنتخبين

الوزيـر الذي يصـرف على الدولـة

< سوس .األسبوع
بدأت تحركات الملياردير السوسي عزيز أخنوش
بجهة سوس تقلق أكثر من جهة ،مع كبر هذا التحرك
خاصة وأننا على بعد أق��ل من سنة من االنتخابات
المحلية والجهوية ،ويزداد قلق الفاعلين السياسيين
بسوس بسبب االستعمال المبالغ فيه للمال واإلمكانيات
المادية الكبيرة تحت يافطة العمل الجمعوي(.)..
تحركات رجل سوس الثري داخل الجهة بدأ يقلق
حتى الكبار ألنه أصبح يوحي بتحرك دولة أخنوش
داخل الدولة ،خاصة عندما يبسط اليد على عمليات
وق��ط��اع��ات اجتماعية حساسة «كالصحة والشباب
وال��ري��اض��ة والتعليم وغ��ي��ره��ا» ،يبقى تدبيرها من
اختصاص الدولة عبر القطاعات الحكومية المعنية،
حسب ما تقوله بعض المصادر.
رجل سوس الذي سبق ونصب الحافيظي رئيسا على
ثاني أكبر جهة فالحية واقتصادية بالمغرب ،انطلق
اليوم بوضع مشاريع اجتماعية هامة باسم مؤسسته
المالية «أكوا» أبرزها وضع سلسلة مشاريع اجتماعية
بأهداف مختلفة ،حيث شرع الجمعة الماضية في تنزيلها
على أرض الواقع ودائما من ماله الخاص ،أولها ،تهييء
وتوسيع قسم المستعجالت بالمستشفى المحلي لمدينة
تيزنيت «الدائرة االنتخابية ألخنوش».
ث��ان��ي ال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي سيهيئها أخ��ن��وش ووقع
ات��ف��اق��ي��ات��ه��ا ب��ح��ض��ور عامل ص��اح��ب ال��ج�لال��ة هذه
وت��ه��ي��ئ��ة سبعة
ال��م��رة ،هو إحداث
محاولة لجلب
مالعب للقرب في
ات���������ج���������اه
شباب المدينة
ي����س����ت����ع����د
أخنوش الذي
ل���ل���م���ج���ال
إلعالن العودة
ب����اب حزب
السياسي من
مرة ثانية.
األح�������رار

أخنوش

مواطن ينظم قصيدة ضد قاضي التنفيذ
< الرباط .األسبوع
ألول م��رة يختار م��واط��ن مغربي
واسمه «عبد العزيز األبيض» مراسلة
الديوان الملكي عبر قصيدة شعرية
يلخص فيها محنته مع حكم جائر(،)..
ن�ف��ذ ع�ل�ي��ه ،رغ ��م ال�خ�ط��إ ال� ��وارد في
ال �ع �ن��وان ،ح�ي��ث ت��م إف��راغ��ه بالقوة
العمومية من سكنه الوظيفي الذي
قضى فيه أزيد من ثالثين سنة ،كإطار
في وزارة التعليم دون أن يكون له
الحق في تسوية وضعية هذا العقار
على غرار زمالئه الذين مكنتهم الوزارة

م��ن ش ��راء مساكنها ال �م��وج��ودة في
الرباط ..يقول عبد العزيز األبيض في

باسمكم قد نفذوا حكما بعون /ليت ذاك
ال�ع��ون م��ا أب��دى انبطاحه /باسمكم

القصيدة التي تحمل عنوان «وا محمداه
وا س��ادس��اه»« :ي��ا أمير المؤمنين..

ج �ح��دوا ف��ي ال�ح��ق حجودا
فتهاوى بعد أن قصوا جناحه.»..

مخبرون مجهولون في محيط المدارس

هل تكون املدرسة مدخال للفوضى الكبرى؟
< الرباط .األسبوع
سجل المواطنون قيام بعض األشخاص
دون التعريف بهويتهم بجمع معلومات دقيقة
ح���ول واق����ع ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ب�ل�ادن���ا .هؤالء
األشخاص الذين ظهروا ،األسبوع الماضي،
ب��ه��وام��ش ع��دد م��ن ال��ث��ان��وي��ات التأهيلية
واإلع��دادي��ة في ال��ب��وادي والقرى البعيدة،
قصدوا أبواب ومحيط المدارس الستفسار
التالميذ والتلميذات عن أحوال الدراسة بتلك
المؤسسات.
أسئلة هؤالء المخبرين الذين رفضوا إعالن
الجهة التي يشتغلون لحسابها ،والتي وجهت

لعدد من التالميذ تركزت حول أجواء الدراسة
في األقسام ،ومدى توفر الكتب المدرسية،
وم��دى ال��ت��زام رج��ال ونساء التعليم بأداء
مهمتهم ،وع���دد ال��غ��ي��اب��ات المسجلة في
صفوفهم ،وأي���ام ال��غ��ي��اب ،وم���دى فعالية
وحضور اإلدارة ،وغيرها من المشاكل التي
تعيق الدراسة في تلك المناطق .هوية هؤالء
ظلت محل شكوك بين من رش��ح تبعيتهم
لوزارة الداخلية ،وبين إيفادهم من المديريات
الجهوية للتربية والتكوين ،وبين من رشح
األمر إلى دراسة ميدانية يقوم بها المجلس
األعلى للتربية والتكوين ،األيام القادمة كفيلة
بكشف لصالح من جمع هؤالء تقاريرهم.

أين غاب «هدهد» بوهدود؟

الوزير المنسي في وزارة
التجارة والصناعة

< الرباط .األسبوع

أزيد من سنة مرت على تنصيب
حكومة ب��ن ك��ي��ران ف��ي نسختها
الثانية ،والتي عرفت دخول عدد
ك��ب��ي��ر م��ن ال������وزراء التقنوقراط
واألحرار على السواء ،وال حديث
وال ظهور لبعض وزرائها بصورة
تكاد تكون مطلقة.
أب��رز الغائبين والمنسيين هو
وزي��ر في حكومة بنكيران اسمه
المامون بوهدود ب��ودالل ابن أخ
القيادي في األحرار الحاج بودالل،
الشاب الذي عين وزيرا منتدبا لدى
وزير التجارة والصناعة واالقتصاد
الرقمي ،مكلفا بالمقاوالت الصغرى
وإدماج القطاع غير المنظم.
هذا الوزير الشاب العاشق
لرياضة ركوب األمواج التي
ت��ع��ل��م ال���ش���خ���ص رك����وب
ال���ت���ح���دي���ات والصعاب
والمعروف بشدة خجله،
فشل في تحديه وفي مهامه
ال��ك��ب��ي��رة ال��ت��ي ت��ه��م قطاع
المقاوالت وقطاع «الفراشة
والباعة المتجولين» القطاع
غ���ي���ر ال���م���ن���ظ���م وق����دم
اس�����ت�����ق�����ال�����ة
بوهدود

طواعية من تدبير هذه الملفات.
ف��اع��ل��ون ف���ي وزارة التجارة
والصناعة يؤكدون أن هذا الشاب
يعيش الخفوت ليس على المستوى
اإلعالمي فحسب ،بل حتى العملي
بعدما جرده وزيره ورئيسه المباشر
موالي حفيظ العلمي من كل المهام،
وكلفه فقط بقراءة الجرائد.
الوزير بوهدود بحسب مقربين
م��ن��ه ال ي��ت��وف��ر ع��ل��ى أي م��ل��ف من
ملفات ال��وزارة األخطبوط ،حيث
تكفل ال��ع��ل��م��ي بجميع الملفات
وف����وض م��ن��ه��ا ال��ع��دي��د للمدراء
المركزين فقط ،والذين قطع حتى
عالقتهم مع الوزير بوهدود.
ال خطة ل��ب��وه��دود وال
مهمة واضحة وال ملفا
حساسا منذ تعيينه،
فقط مهمتين كلفه
العلمي بهما ذات
م���رة ج���واب على
سؤال شفوي في
البرلمان ،والسفر
مرة أخ��رى خارج
ال��م��غ��رب لحضور
م���ؤت���م���رات دولية
ح��������ول ال����ت����ج����ارة
والصناعة.

كيف هدد فيروس إيبوال إطارا كبيرا في «السي دي جي»؟
< الرباط .األسبوع
ق��ص��ة واق���ع���ي���ة ت���ك���ذب ك���ل شعارات
ال����ت����ل����ف����زي����ون ،ع����اش����ه����ا اخلبير
االق��ت��ص��ادي ،واإلط����ار ال��ع��ال��ي في
صندوق اإلي��داع والتدبير ،محمد
ك���ري���ن ،خ�ل�ال ع���ودت���ه ي���وم األحد
امل��اض��ي م��ن دول���ة س��اح��ل العاج
عبر مطار محمد اخل��ام��س ،حيث
دخ��ل إل��ى امل��غ��رب دون أن يخضع
شأنه شأن باقي الوافدين()..
ألي فحص يثبت سالمتهم
من فيروس «إيبوال» بينما
يقول أصحاب التلفزيون
إن مطار محمد اخلامس
ال يسمح بدخول القادمني
كرين

من إفريقيا إال بعد اخلضوع لفحص إجباري.
وشوهد محمد كرين ،وهو يقف أمام مركز
الفحص ال��ذي لم يكن يتواجد به ولو طبيب
واحد ،بينما يفترض أنه خضع في دولة
س��اح��ل ال���ع���اج إلج������راءات دق��ي��ق��ة قبل
ال��دخ��ول تبدأ م��ن تعقيم اليدين ،إلى
قياس احلرارة ،قبل اخلتم على أوراق
الدخول.
ول���س���وء ح���ظ ك��ري��ن أن���ه تعرض
ل��وع��ك��ة ص��ح��ي��ة ،أرب��ك��ت مواعيده()..
ق��ب��ل أن ي��ل��ت��ح��ق ب��ع��م��ل��ه يوم
اإلث���ن�ي�ن امل���اض���ي ،ل��ي��ق��ول له
أحد املوظفني الكبار« ،على
سالمتك مني ج��ات��ك غير
ف���احل���س���اس���ي���ة ..ماشي
إيبوال».

تعديالت سرية في هيكلة وزارة الحقاوي
< الرباط .األسبوع
ي��ع��ي��ش امل���وظ���ف���ون ب�����وزارة
ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة واألس����رة
والتضامن التي تدبرها الوزيرة
اإلس�ل�ام���ي���ة ،ب��س��ي��م��ة احلقاوي،
غ��ل��ي��ان��ا غ��ي��ر م��س��ب��وق��ب��س��ب��ب ما
وص����ف����وه ب���ـ«احمل���س���وب���ي���ة» في
االس���ت���ج���اب���ة ل��ط��ل��ب��ات ورغبات
ال���ب���ع���ض ف����ي ت���ق���ل���د املناصب
واملسؤوليات داخل الوزارة.
آخ���ر م���ا ق��ام��ت ب���ه الوزيرة
ف��ي ه��ذا ال��ب��اب ح��س��ب املوظفني
ه����و إج�������راء ت����ب����ادل س�����ري بني

رئيستني لقسمي امل��رأة واألسرة بكل موضوع على حدة.
هذا ،وتعيش وزارة احلقاوي
واألشخاص املسنني خالل العطلة
الصيفية ،دون العودة إلى مسطرة اضطرابات على مستوى مناصب
ف��ت��ح ب���اب ال��ت��رش��ي��ح��ات وإع�ل�ان املسؤوليات وص��راع��ات صامتة،
امل��ن��ص��ب�ين ال��ش��اغ��ري��ن ،وإح���داث أدت إل��ى جتميد ال��وزي��رة مهام
التباري حولهما من جديد ضمانا مدير عني في املجلس احلكومي
وف������ق ق�����ان�����ون ال���ت���ع���ي�ي�ن في
لتكافؤ الفرص بني جميع
امل���ن���اص���ب ال��ع��ل��ي��ا دون
امل��وظ��ف�ين ،علما أن
أسباب واضحة ،وإلى
فوزهما جاء بناء
ت����ق����دمي اس���ت���ق���االت
ع��ل��ى دراس����ات
م���ن ط����رف رئاسة
وم�����ش�����اري�����ع
م��ص��ال��ح وأقسام
و مقتر حا ت
وغيرها منذ أزيد
ق�������دم�������اه�������ا
من ثالثة شهور.
ل����ل����ن����ه����وض
بسيمة
احلقاوي

األوضاع في الصحراء
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رؤساء البلديات يدشنون تقاربا مغربيا موريتانيا

قندهار تغلي في الصحراء

< موريتانيا بولنوار.
عبد اهلل جداد

< العيون .األسبوع
توتر كبير شهدته المنطقة العازلة بين المغرب
وموريتانيا ،والتي تعتبر لغزا في السياسات الدولية،
المنطقة المعروفة بقندهار ،شهدت منذ يوم األحد األخير
حالة استنفار قصوى ،بسبب تجمع المئات من السيارات
والشاحنات ،بعد رفض شرطة الحدود الموريتانية دخول
ترابها ،طبقا للقانون الجديد الذي أعلنت عنه السلطات
الموريتانية في وق��ت سابق ،والقاضي بمنع دخول
السيارات دون مالكها األصلي بعد إلغاء ما يسمى
بالوكالة التي تنوب عن مالك الناقلة ،أو دفع غرامة مالية
تصل إلى  2مليون أوقية.
وقد خلف القرار الموريتاني ردود أفعال غاضبة
ومتباينة داخل أوساط الصحراويين القادمين من أوروبا
عبر المغرب ،ويعتمدون على طريق موريتانيا في المرور
إل��ى ال��زوي��رات ومنها نحو مخيمات ت��ن��دوف ،وكانت
السلطات الموريتانية قد فرضت في وقت سابق ضريبة
أولية تقدر بـ 2مليون أوقية موريتانية ،وهي الضريبة
التي اعتبرها أصحاب السيارات بالتعجيزية ،وبعد
مفاوضات قلصت السلطات الموريتانية هذه الضريبة
إلى  100ألف أوقية قبل أن تتراجع عن هذا القرار الذي
جعل العديد من العائالت معلقة في الحدود لما يفوق
ثالث أسابيع في ظروف قاسية جدا ،وتدخلت السلطات
المغربية على الخط بهدف حل المشكل قبل أن يتسبب
في خسائر مادية كبيرة نتيجة توقف شاحنات محملة
بالمواد الغذائية واألسماك المتوجهة نحو موريتانيا
والسينغال ومالي ،وتقوم طائرة تجهل هويتها بمراقبة
الوضع ،كما أن سيارتين تابعتين لدرك البوليساريو
تقومان بالمراقبة الميدانية ،وعلى الساعة الواحدة بعد
الزوال تم فض الحصار بقندهار وسمح بفتح الطريق
لمختلف وسائل النقل العالقة لمدة  48ساعة ،بعد
تدخالت عليا منحت حالة االستثناء للوضع السائد
بالنقطة الحدودية التابعة لموريتانيا.

تتقاسم بلدية بولنوار،
والي�������ة داخ����ل����ة ن���واذي���ب���و
بموريتانيا الحدود الجغرافية
مع المغرب ،باعتبارها ملتقى
ال��ج��ن��وب ب��ال��ش��م��ال ،وهو
الخيار الذي جعل وفدا هاما
من منتخبي إقليم طانطان
برئاسة نافع الوعبان رئيس
بلدية الوطية ونائب رئيس
بلدية طانطان يسجل حضورا
م��غ��رب��ي��ا ك��ب��ي��را ف��ي منطقة
حساسة ،وكانت المشاركة
الصحراوية ملفتة للنظر،
وسجلت سبقا في إمكانية
ع���ودة ال��ع�لاق��ات المغربية
ال��م��وري��ت��ان��ي��ة إل����ى سابق
عهدها.
السلطات الموريتانية
والقنصل العام للمغرب حسن
ال��م��زوق ،وأحمد ب��اري ولد
أحمد بابا عمدة ،وأعضاء
بلدية بولنوار سخروا كل
إمكانياتهم إلنجاح الخطوة
األولى التي عرفت حضورا
أمنيا مكثفا لضمان تأمين
الوفد المغربي ،على اعتبار
أن ب��ول��ن��وار تعتبر مدخل
م��وري��ت��ان��ي��ا وب��ه��ا يتواجد
الصحراويون المتعاطفون
م���ع ج��ب��ه��ة البوليساريو،

وحتى بعض الموريتانيين
ال����ذي����ن ج����س����دوا بالفعل
م��ض��م��ون ال��ش��راك��ة أساس
التنمية المستدامة ،فتعاملت
الصحافة الموريتانية مع
مشاركة الوفد المغربي بنوع
من المهنية غير المسبوقة،
سواء تعلق األمر بالقنوات
التلفزية أو باإلذاعة الرسمية
ال��ت��ي نقلت ف��ق��رات الحفل
المغربي مباشرة ،ومنها من
انتقدت استحواذ المشاركة
ال��م��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى مهرجان
بولنوار ،في حين كان تجاوب
ال��ش��ع��ب ال��م��وري��ت��ان��ي غير

مسبوق مع قصيدة العادات
والتقاليد التي ألقاها الطالب
بويا لعتيك الباحث في األدب
الحساني والمدير الجهوي
لوزارة الثقافة ،أمام المئات
من المواطنين والمسؤولين،
ومنحت قيمة إضافية إلى
ج���ان���ب م��ج��م��وع��ة «منات
ع��ي��ش��ت��ة» ل��ل��ط��رب الشعبي
الحساني.
واخ��ت��ت��م��ت زي����ارة الوفد
المغربي بعقد اجتماع رسمي
بين البلديتين ،خلص إلى
التوقيع على محضر رسمي
سيرفع للجهات العليا في

البلدين ،ويرسم لمعالم تقوية
ال��ت��ع��اون ب��ي��ن الجماعات
الترابية ،والتي يعتبر المجال
الثقافي والرياضي والتربوي
من بين أولوياتها ،وتسخير
التجربة المغربية في مجال
تنظيم المهرجانات وفتح
آف���اق واس��ع��ة للتعاون في
م���ج���ال ال��ب��ح��ث ف���ي األدب
الحساني ،وهو ما سيدعم
إنعاش الثقافة والسياحة في
موريتانيا .ويرفع من مكانة
م������ش������ارك������ة ال����ف����ن����ان����ي����ن
والموسيقيين والسينمائيين
واألدب���������������اء وال�����ش�����ع�����راء

الموريتانيين ف��ي مختلف
ال���م���ن���اس���ب���ات الثقافية
بالمغرب.
وق���د ت��اب��ع��ت «األسبوع
الصحفي» كل تفاصيل هذه
ال��زي��ارة األول���ى م��ن نوعها
لوفد مغربي يمثل اإلدارة
ال���ت���راب���ي���ة ،وال���ت���ي عرفت
مشاركة كل من :والي وحاكم
نواذيبو ،ورؤساء المجالس
المنتخبة ،والقنصل العام
للمملكة ،والقنصل الفخري
ل��ل��س��ي��ن��غ��ال م����والي عباس
ب����وغ����رب����ال أح������د أق���ط���اب
موريتانيا.

تكريم ضيوف المغرب بـ«دراعة» في غياب الجزائر
< العيون .األسبوع
اع���ت���راف دول����ي ك��ب��ي��ر ،وضربة
موجعة للبوليساريو وصنيعتها
الجزائر التي رفضت المشاركة في
ال���ن���دوة ال��ع��رب��ي��ة ح����ول التدبير
الحضري بالمناطق القاحلة التي
نظمتها المنظمة العربية إلنماء
ال��م��دن م��ع بلدية ال��ع��ي��ون ووزارة
ال��داخ��ل��ي��ة وم���دي���ري���ة الجماعات
المحلية ،مؤخرا ،وقد أكد الدكتور
وائل يوسف من الجمهورية المصرية
متخصص في الهندسة على دور
ال�ل�ام���رك���زي���ة ف����ي دع�����م التنمية
المستدامة بالمناطق القاحلة .وفي
مداخلة للدكتور «محمد بن صالح
ال���رب���دي» أس��ت��اذ ب��ج��ام��ع��ة اإلم���ام
بالمملكة العربية السعودية ،أعطى
نموذجا للمراكز الحضرية الناشئة،
مستحضرا مدينة «جبة» في منطقة

«حائل» ،كما ساهمت حياة صبري
م��دي��رة ال��وك��ال��ة الحضرية لوادي
الذهب أوسرد بمداخلة حول نموذج

لعبة قناة البوليساريو
< العيون .األسبوع
كشفت قناة البوليساريو ،يوم السبت األخير ،القناع عن
الشاب الصحراوي «أمربيه أحمد محمود» الذي كان معتقال في
سجن الرشيد ،وسبق أن كان وراء األشرطة التي تبنتها قناة
«العيون» ،وزعزعت بذلك استقرار قيادة عبد العزيز.
ظهور «أمربيه أحمد محمود» بعد غياب دام أكثر من  64يوما،
بدراعة بيضاء وعلى أريكة سوداء يوحي بأن التصوير لم يكن
في مبنى التلفزة الصحراوية ،بل كان التصريح الصحفي
تمويها للرأي العام المحلي ،وردا على اإلعالم المغربي .وقد
سبق للمنظمات الدولية أن توصلت بشريط صوتي من داخل
سجن الرشيد بتندوف يتحدث فيه عن المعاملة السيئة منذ
اختطافه ،مما يتناقض ويتعارض م��ع م��ا أوردت���ه التلفزة
الصحراوية ،والتي يبدو أنها تحاول استغباء وتضليل الرأي
العام ،وليتأكد توريط البوليساريو في اختطاف وحجز أمربيه
أحمد محمود.

م��دي��ن��ة ال���داخ���ل���ة ف���ي التخطيط
االستراتيجي والعمراني في خدمة
التنمية المستدامة.

وأك��د الدكتور خالد جالل أحمد
أس��ت��اذ م��ش��ارك ف��ي كلية الهندسة
بجامعة اإلمارات على ضرورة تقييم
استدامة الجمعيات لمشروع البنايات
العمرانية وال��ح��ف��اظ على البيئة،
وجاءت توصيات الندوة منسجمة
واق��ت��راح��ات ال��م��دن األع��ض��اء التي
عززت مكانة مدينة العيون ،وجعلتها
تحظى بشرف قبول اقتراح موالي
حمدي ولد الرشيد باستضافة العيون
للندوة ،التي حضرها وزير الداخلية
محمد حصاد ،وتم تكريم كافة الوفود
العربية بلباس الدراعة قدمها والي
الجهة ورئ��ي��س المجلس البلدي،
معتبرين ذل��ك خطوة إيجابية في
ت���دب���ي���ر م���ل���ف ال����ص����ح����راء وف���ق
استراتيجية تشاركية ،كما أثار انتباه
الوفود المشاركة الشكل العمراني
المتناسق لمدينة العيون التي تعتبر
مدينة حضارية في قلب الصحراء.

مندوب المقاومين يؤبن المقاوم
عبد العزيز خيا
< العيون .األسبوع
أج��م��ع��ت قبيلة «أوالد تدرارين»
ومعها كافة قبائل الصحراء على دور
الفقيد عبد العزيز خيا في الكفاح
الوطني ،وقد ترأس المندوب السامي
لقدماء المقاومين وأع��ض��اء جيش
التحرير مراسم إطالق اسم المقاوم
الوطني الكبير عبد العزيز خيا ولد
عبد الله على مدرسة ابتدائية جديدة
ببوجدور ،رفقة رئيس الفريق الحركي
بمجلس النواب.
وق���دم ع��ض��و ال��ك��ورك��اس سابقا
الباشا «عمر الدبدا» رفيق الفقيد خيا
ف��ي درب ال��ك��ف��اح ش��ه��ادة ف��ي سيرة

وسلوك وتاريخ عبد العزيز خيا الذي
ترك وراءه أسرة متشبثة بالثوابت
الوطنية والمواقف ،وتم بالمناسبة
توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية
األع��م��ال االجتماعية للمقاوم عبد
ال��ع��زي��ز خ��ي��ا أح���د م��ؤس��س��ي مدينة
بوجدور ،وقعها كل من إبراهيم خيا
النائب البرلماني ومدير المدرسة ،كما
لم تفت الفرصة مصطفى لكثيري الذي
أثنى على رجال المقاومة بالصحراء،
وفي مقدمتهم عبد العزيز خيا الذي
اعتبره رجل الدولة المعروف بنضاله
داخل حركة المقاومة وخصه الشاعر،
واألديب يوسف نجاح الفقيد بمرثية
بصفته عاصر المرحوم.

ان��ت��خ��ب ع��ب��د ال��ك��ري��م الشافعي
ال��وك��ي��ل ال���ع���ام ل��ل��م��ل��ك بمحكمة
االستئناف بالعيون ،رئيسا للمكتب
الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة
القضائية باستئنافية العيون ،وذل��ك خلفا
لمحمد أمال الذي عين على رأس غرفة بمحكمة
االستئناف بأكادير ،كما تم انتخاب باقي
أعضاء المكتب الجهوي ،وممثلين عن القضاة
الذين سيشاركون في الجمع العام الوطني
ال��م��ق��رر الن��ت��خ��اب هياكل المكتب المركزي
للودادية.
اعتراف خطير للمدعو «حماده
س��ل��م��ى» وزي���ر ال��ع��دل ف��ي حكومة
االنفصاليين البوليساريو بتندوف،
بإحصاء عدد من الصحراويين في مناطق
الشمال الموريتاني قبيل االنتخابات الماضية،
بقوله «إن من أحصى هؤالء في موريتانيا كان
يعتقد أنه من سكان تلك المناطق األصليين».
وأمام المعايير الصارمة المتخذة في إحصاء
المواطنين الموريتانيين الذين ال يزال بعضهم
عالقا على أب��واب مكاتب اإلح��ص��اء ،بسبب
الصرامة في تطبيق تلك المعايير التي توصف
بالمجحفة ،فإن السؤال سيظل مشروعا حول
ط��ب��ي��ع��ة ال��ت��س��ه��ي�لات ال���ت���ي ت���ق���دم لصالح
الصحراويين المحتجزين ف��ي المخيمات
ليصبحوا موريتانيين بين عشية وضحاها.
أثار الصحراوي «نيجة المدرج»
نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية
للصيد الساحلي بالمغرب خالل
استقباله رفقة عمدة الوطية من طرف محمد
ولد أحمد بداهي المدير العام للمصادر في
منطقة ن��واذي��ب��و ال��ح��رة ،ك��اف��ة الصعوبات
والمشاكل التي يعانيها أرباب مراكب الصيد
المغاربة بميناء نواذيبو بموريتانيا ،ووعد
«محمد ولد أحمد بداهي» بدراسة كافة السبل
الكفيلة بجعل ميناء الصيد قادرا على استيعاب
بواخر الصيد وتوقفها ،وقد أكد من جهته
حسن المزوق القنصل العام للمغرب بنواذيبو
ع���زم���ه ع��ل��ى ت��ق��وي��ة االس��ت��ث��م��ار المغربي
بموريتانيا.

7

كواليس األخبار

> العدد805 :
> الخميس  2أكتوبر 2014

alousbouea@gmail.com

خبايا األمور في ما يجري ويدور

مؤشرات اإلرهاب في الدار البيضاء

أطلـقوا الرصـاص على حامـلي السيـوف

< الدار البيضاء .األسبوع
ت���ع���رض ول����د أح����د المتعاونين
الصحفيين في الدار البيضاء ،خالل
األيام األخيرة العتداء شنيع ،بواسطة
سيف ،ولم يعرف لحد اآلن ما إذا كان
سبب ه��ذا االع��ت��داء ه��و ال��س��رق��ة أو
االنتقام ..وليست هذه المرة األولى
التي تطالعنا فيها أخبار عن «غزوات»
تستعمل فيها السيوف من العاصمة
االقتصادية ،بل إن األمر وصل إلى حد
ال��ه��ج��وم على دائ���رة أم��ن��ي��ة بالحي
الحسني ،بالتزامن مع الزيارة الملكية..
وهو األمر الذي عجل بـ«حملة تمشيطية
واسعة النطاق شنتها مصالح أمنية
مختلفة( ،)..أسفرت عن توقيف 34
مشتبها ب��ه ،ضمنهم متهمون ببيع
الخمور والمشروبات الروحية بطرق
غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة ،وم��ت��ه��م��ون بترويج
المخدرات ،والسكر العلني»( ،المساء،
عدد 27 :شتنبر .)2014
وبينما لم تتحرك أية جمعية حقوقية
أو فعاليات مدنية للتنديد باالنفالت
الخطير( ،)..وحدها والي��ة أمن الدار
البيضاء حاولت نفي رواية «السيوف»
من خالل قولها إن الخبر المنشور:
«تعود أحداثه إلى تاريخ  05يونيو
 2014على الساعة  23و 30دقيقة ،إثر
تبادل عنف بين شخص قاصر وحارس
أمن خاص

بالمقهى .إذ أنه ومن خالل ما جاء
في البحث فقد تبين أن القاصر الذي
يقطن بجوار المقهى بالمدينة القديمة
قد دخ��ل في ن��زاع مع الحارس أثناء
مروره أمام باب المقهى ،فتطور ذلك
إلى سب وقذف ثم إلى اشتباك باأليدي
وتبادل للعنف ،وقد تدخل بعض قاطنة
الحي لفض النزاع الذي استمر بدون
جدوى إلى حين تدخل دورية من فرقة
الدراجين المتنقلة»( ،موقع كزاوي،
اإلثنين  9يونيو .)2014
ورغم إمكانية تصديق رواية والية
أمن الدار البيضاء( ،)..إال أن المعطيات
الميدانية تؤكد وجود حالة من االنفالت،
أليست الدار البيضاء هي التي عرفت

األستاذ :عبد الواحد بن مسعود*

وزير الداخلية حصاد والمدير العام لألمن الوطني يراقبان باستغراب سيوف محجوزة استعملت إلرهاب المواطنين

ميالد ظاهرة «التشرميل» وهي الظاهرة
التي كان يتباهى من خاللها «بعض
ال��ش��ب��ان وال��م��راه��ق��ي��ن باستعراض
غنائمهم ال��م��ن��ه��وب��ة م��ن الضحايا،
باستعمال السالح األبيض ..فقد شهدت
«منطقة أم��ن ال��ف��داء م��رس السلطان،
اعتقاالت في نطاق مكافحة التشرميل،
لتصل إلى  33موقوفا «مشرمال» ،في
حين اعتقل بمنطقة أمن الحي الحسني
ثمانية أشخاص إلى جانب قاصرين،
واعتقل شخصان لنفس

السبب بالبرنوصي»،
(حسب ما ورد في بالغ لوالية أمن الدار
البيضاء بتاريخ 17 :أبريل .)2014
وسبق ل��ـ«األس��ب��وع الصحفي» أن
حذرت من خطورة انزالق الجمهور نحو
«منحدرات» غير مسبوقة بعد رفع علم
«داعش» في بعض المالعب الوطنية،
والهجوم على أحياء سكنية والدخول
ف��ي اش��ت��ب��اك��ات م��ع ال��س��اك��ن��ة (أنظر
األس��ب��وع ،ع��دد 25 :شتنبر ،)2014
وبالفعل حصلت على أرض الواقع
تطورات خطيرة ،تؤكد مشروعية طرح
السؤال الذي طرح في الجريدة خالل
العدد الماضي ،وهو« :من يريد دفع

جمهور كرة القدم لالصطدام مع الملكية
في المغرب» ،وقد تأكد ذلك عمليا مع
ظهور المئات من العناصر المحسوبة
على جمهور الرجاء البيضاوي وهي
تردد عبارات تمجد تنظيم «داعش»،
وه���و األم���ر ال���ذي ت��ط��رق��ت إل��ي��ه عدة
وسائل إعالم دولية تحت عنوان« :أول
مسيرة مساندة ل��داع��ش ف��ي العالم
يتزعمها فريق الرجاء البيضاوي،»..
ولعلها المرة األولى التي يتحول فيها
جمهور كرة القدم المغربي إلى مادة
للسخرية في العالم ،حتى أن القناة
اإلسرائيلية السابعة قالت «إنه
من السخرية أن يساند الجمهور
جماعة داع��ش في الوقت الذي
تحرم فيه هذه الجماعة جميع
الرياضات».
وربما لن يبقى المغرب بمنأى
عما يجري في بعض بلدان العالم،
وقد يكون اإلره��اب قد وصل إلى
البالد ،بعد أن تم تفكيك خلية تابعة
لداعش بمدينتي الناظور ومليلية
يتزعمها مغربي اسمه محمد سعيد،
وكان أفرادها قد تلقوا «تكوينا نظريا
عبر مشاهدة مقاطع فيديو وصورا
لما يسمى بطوالت الدولة اإلسالمية
كالعمليات االس��ت��ش��ه��ادي��ة ،وقطع
رؤوس الجنود السوريين والعراقيين،
باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتطبيق
الشريعة( ،موقع األح��داث أنفو30 ،
شتنبر .)2014
الهجوم على األم���ن ،والتشرميل،
وحوادث السرقة ،واالعتداءات المتكررة
بالسيوف تستلزم وقفة حازمة لتفادي
المس بهيبة الدولة( ،)..وربما لن يكون
أمام رجال األمن سوى إطالق الرصاص
على حاملي السيوف لتفادي التطورات
المحتملة وردع االنفالتات( ،)..فسقوط
هيبة الدولة أمام الحشود المدججة
باألسلحة لن يكون سوى مقدمة لتزيل
مخطط «إحراق البالد» باالعتماد على
م���ب���ادئ ال��ت��ح��ك��م ف���ي سيكولوجية
الجماهير(.)..

وفـاة الوزيـر عبـد اللـه غرنيـط
ان��ت��ق��ل إل���ى ع��ف��و الله
األستاذ الوزير السيد عبد
الله غرنيط ،الذي كان من
أق��ط��اب احمليط امللكي في
عهد امللك احلسن الثاني،
وال�������ذي ك�����ان ل����ه مبثابة

المقتضيات العامة
المنصوص عليها في مشروع
تعديل قانون المسطرة
المدنية 2

ال���ص���دي���ق ال����وف����ي ال����ذي
ع��اش��ره منذ ص��ب��اه ،حيث
أنهما كانا في نفس السن.
وك��ان السيد عبد الله
غ��رن��ي��ط وزي����را ،ومؤسسا
وم��ح��رك��ا حل���زب التجمع

الوطني ل�لأح��رار .ويعتبر
ف���ق���دان���ه ح���دث���ا ه���ام���ا في
تاريخ رج��ال امل��غ��رب ،وقد
واف��ت��ه امل��ن��ي��ة ص��ب��اح يوم
األرب�����ع�����اء ف�����احت أكتوبر
.2014

إن المحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل
األشخاص االعتباريين اآلخرين توجه لهم االستدعاءات
والتبليغات وأوراق االطالع واإلنذرات واإلشعارات
والتنبيهات إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
ولقد حرض المشروع على حسم الخالف الذي كان
يدور حول مفهوم الموطن والفرق بينه وبين محل
اإلقامة ،وإن كانت المادة  683في نظرنا حينما نصت
على جزاء عدم التمسك بالبطالن ،قد أفرغت تلك المادة
من محتواها ،فقد جاء في تلك المادة ،إن الموطن
بالنسبة للشخص الذاتي هو محل سكناه االعتيادي
ومصالحه ،ويفهم مما ذكر أن ذلك الموطن قد يكون
هو محل السكنى العادية أو المحل ال��ذي يزاول
الشخص فيه أع��م��ال��ه ،أو المحل ال���ذي ت��وج��د به
مصالحه ،فهل هذا التعداد أمر إجباري اختياري؟ هل
إذا حصل التبليغ للشخص في مكان مصالحه يعتبر
تبليغا قانونيا وتسري آثاره؟
وقد يكون للشخص موطن بمحل ،ومركز أعمال يقع
بمحل آخر ،ففي هذه الحالة حالة ازدواج المحلين،
يعتبر الشخص مستوطنا بمحل سكناه العادي
بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية ،ويعتد
بمركز أعماله ومصالحه بالنسبة لحقوقه الراجعة
لنشاطه المهني.
كان من المفروض أن من بلغ في مركز أعماله بأمر
يتعلق بحقوقه العائلية أن يتمسك ببطالن ذلك التبليغ،
ولكن المادة  683نصت على خالف ذلك ،وذكرت أن
التبليغ تعتبر صحيحا ،وهذا تماشيا مع ما جاءت به
المسودة من أن كل إجراء تحققت منه الغاية فال يقبل
الدفع ببطالنه.
ومحل اإلقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص
فعال في وقت معين.
وحرصت المسودة على بيان الموطن بالنسبة لفئات
معينة ،وذكرت أن الموطن القانوني للمحجور عليه
هو موطن حاجره ،وأن الموطن القانوني للموظف
العمومي هو المحل الذي يمارس فيه وظيفته ،بحيث
أن الموظف الذي رفعت عليه دعوى تدخل في إطار
األخطاء المرفقية ،يقع تبليغه بمقر وظيفته وليس
بمحل سكناه االعتيادي وذلك لتكون اإلدارة على علم
بتلك الدعوى ،وموطن الشركة هو المحل الذي يوجد
به مركزها االجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات
قانونية تنص على خالف ذلك ،ومعلوم أن القانون
المحدث للمحاكم التجارية سمح لألطراف االتفاق على
عرض نزاعهم على محكمة تجارية تقع خارج موطنهم،
وسمح بأن يقع التبليغ لوكالة من وكاالتها أو فرع من
فروعها.
ونظرا لما للموطن من أهمية ،فقد استمرت المسودة
في بيان وتوضيح ما يتصل بالموطن ،وبينت أحكام
تغيير الموطن بالنسبة للشخص الذاتي ،وبالنسبة
للشخص األجنبي ،ومتى يقع ترجيح الموطن المختار
على الموطن الحقيقي والموطن القانوني ،وبخصوص
ه���ذا ال��ت��رج��ي��ح ح���دده ال��م��ش��روع ف��ي تنفيذ بعض
اإلجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها ،ولم
تقع اإلشارة إلى تبليغ األحكام ،ولم يرد ذكر لنوع تلك
اإلجراءات ولو على سبيل المثال.
وحتى ال يكون القصد من تغيير الموطن القانوني
هو التملص أو اإلضرار بالحقوق ،فإن نقل الموطن
القانوني يشترط فيه أن يتم بصفة فعلية ودون
غش.
وأشارت المادة  689لموطن األجنبي الذي قد يوجد
في المغرب ،وسمحت لذلك األجنبي بأن يكون له موطن
شريطة أن يكون قد دخل للمغرب بصفة قانونية،
ويتوفر على وضعية قانونية وشرعية بالنسبة إلقامته
في البالد ،وعند ذلك تطبق عليه القواعد القانونية
الخاصة بالموطن والتي تطبق على جميع المواطنين
المغاربة.
وك��ل أجنبي مقيم ف��ي المغرب بكيفية قانونية
يفترض فيه أن له موطنا ما لم يقم الدليل على خالف
ذلك.
غير أن مقتضيات المادة المذكورة ال تطبق على
األجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت إليه من طرف
منظمة وطنية أو دولية ،وألن لهؤالء الموظفين وضعية
خ��اص��ة تقترب م��ن وضعية إق��ام��ة الدبلوماسيين
المعتمدين في المغرب.
< يتبع
* هيئة المحامين بالرباط
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يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات
النظر املعرب عنها خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل
الإعالم وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

نجاح فرنسي بين العربية
واألمازيغية
ل���ق���د أص���ب���ح بيد
ال���ب���ي���روق���راط���ي���ي���ن
والتقنوقراط اليوم،
جواب روتيني عن أي
احتجاج على استعمال
اللغة األجنبية ،بفضل
ال���خ���ري���ط���ة اللغوية
ال���ج���دي���دة ،ك��م��ا تحقق
ل���ل���م���ف���رن���س���ي���ن نجاحا
استراتيجيا بتقسيم صفوف المطالبين باحترام
اللغة الرسمية للمغاربة إلى أوس وخزرج.
النجاح االستراتيجي الثاني ال��ذي سوف
يحققه المفرنسون قريبا ،هو االستفادة من
الوضعية اللغوية الجديدة ،باستعمال اللغة
الفرنسية بصفتها لغة الحياد بين أنصار
العربية وأنصار األمازيغية ،بعد أن ينجحوا
ف��ي ال��م��زي��د م��ن ت��وت��ي��ر ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن هذين
المكونين.
< مختار بنعبدالوي «باحث»

إسرائيل هدية لليهود
إس����رائ����ي����ل هي
هدية منحت لليهود
لكي تجعلهم ينسون
المحرقة ،إسرائيل
ه���ي ح��ل��ي��ف حيوي
ل���ل���غ���رب ،إن���ه���ا كلب
حراسة اإلمبريالية في
وجه كل محاولة للوحدة
أو التحرير بالنسبة إلى
العرب.
إسرائيل حطمت حلم
جمال عبد الناصر ،وحولت مصر إلى بلد خاضع
ومطيع ،لذلك ال يوجد هناك أي بلد عربي يمكنه
أن يتحدى الهيمنة اإلمبريالية ،وذلك بفضل
إسرائيل.
< جاكوب كوهين «كاتب يهودي مغربي»

قراءة في خبر
عندما طلب واحد من مفكري الدولة البحث عن سبب ارتفاع عدد المغاربة المشرفين

أخبار «األسبوع» لشهر يوليوز تبعث من جديد
في شهر شتنبر
المعني والجرائد والمواقع الناشرة
للخبر ،هو أن هذه األخبار كانت قد
أخ��ذت مكانها ،بجريدة «األسبوع

في المجال الصناعي ،غالبا ما
يتحدث المصنعون عن تكرير المواد
الخام ،مثل تكرير البترول وتكرير
الصلب ..ومعناه إعادة تدوير
المواد األصلية ،إلنتاج مواد
جديدة من أجل تسويقها(،)..
لكن هذه الظاهرة لم تعد حكرا
على المجال الصناعي بعد أن
انتقلت إل��ى عالم الصحافة
الذي لم يقنن بعد(.)..
مناسبة هذا الكالم ،األخبار
التي تم تداولها مؤخرا ،عن
كون «المغرب طلب من تركيا
ف������رض ال����ت����أش����ي����رة على
مواطنيه» ،وهو الموضوع
الذي تكرر في وسائل إعالم
مكتوبة ومواقع إخبارية
إلكترونية.
المواقع
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نقرأ
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يخ  24يوليوز 2014
اليوميات الصادرة يوم
الخميس في شتنبر بداعش ،حيث الصحفي» في العدد
كشفت عن طلب المغرب من تركيا الصادر بتاريخ  24يوليوز  ،2014قليل ،طلب من مسؤولي وزارة
فرض التأشيرة عن المغاربة ،قصد ونشرت فيما بعد بالموقع اإللكتروني ال��داخ��ل��ي��ة ،أن يبحثوا ع��ن سبب
منع تدفق الشباب على التنظيم الخاص بالجريدة ..تحت عنوان ارتفاع عدد المغاربة ،المجاهدين
اإلرهابي ،»..لكن ما تجاهله الموقع «ال��دول��ة تفكر في ف��رض التأشيرة مع جيش العراق والشام ،ليتبين أن

مطاردة الساحرات في السعودية

حقائق صحية

حقيقتان بارزتان
تلخصان منذ أوائل
القرن الماضي الوضع
الصحي بالمغرب..
ال��ح��ق��ي��ق��ة األول����ى،
ت��م��ث��ل��ه��ا المؤشرات
ال��ع��ام��ة وه��ي مطمئنة
ومغرية في آن واحد..
وال��ح��ق��ي��ق��ة الثانية،
يختزلها واق����ع تفاوت
ال��������ول��������وج ال����م����ج����ال����ي
واالجتماعي واالقتصادي والمالي للخدمات
العمومية األس��اس��ي��ة ..وه��ي مزعجة ،وغير
مطمئنة على اإلطالق.
الحقيقتان معا ،تلتقيان في البحث عن سد
الثغرات ،والثبات على ذات االختيار...
< أحمد العراقي «نقابي»

حرية اإلبداع

أعتقد أن اإلبداع
ي��ت��ن��اف��ى كليا مع
االن�������غ�������راس في
ال�����م�����اض�����ي ،فهو
ب��ال��ض��رورة انتماء
للحاضر والمستقبل،
ول��ذا فنحن ل��ن نجد
رواي����ة ج��ي��دة ،مثال،
م��ن��ط��ل��ق��ات صاحبها
ماضوية كلية...
< مبارك وساط «شاعر»

فوجئ رجال هيئة «األمر باملعروف
والنهي عن املنكر» في السعودية
لدى مداهمتهم أحد أوكار السحر
والشعوذة بحي «أرض محبت»
امل��ج��اور حلي «السيح» باملدينة
املنورة ،يضم أكثر من  20امرأة
وس���اح���رة إف��ري��ق��ي��ة ع���اري���ة كما
ولدتها أم��ه��ا ،وذل��ك صباح يوم
األحد املاضي.
املفاجأة احلقيقية ليس في رفضها
قبول بطانية ألقيت عليها لستر
عورتها لكنها طارت كعصفور من
الغرفة لتختفي متاما من الشقة،
وسط ذهول أكثر من  20شخصا
من أفراد الهيئة.
امل��ط��اردة املاراطونية للساحرة
ل���م ت��ن��ت��ه ع��ن��د ه����ذا احل����د فقد
ان��ط��ل��ق رج���ال الهيئة يبحثون
عن الساحرة في األدوار العلوية
والسفلية للعمارة امل��ك��ون��ة من
أرب���ع���ة ط���واب���ق ،ح��ي��ث اختفت
املشعوذة في الدور الثاني وأثناء
بحثهم فوجئوا بأحد املواطنني
وه���و مب�لاب��س ال��ن��وم يستغيث
وأطفاله من خلفه طالبا النجدة
م��ن امل��واط��ن�ين ،وأف����اد املواطن
بأن امرأة إفريقية عارية سقطت
من سقف الغرفة لتستقر وسط
أطفاله ،وهم نائمون األمر الذي
أث��ار ذع��ره��م وأف��اق��وا يصرخون

بصوت عال ،وأضاف أنه عندما
ذه��ب��ت الس��ت��ط�لاع ال���وض���ع في
ال���غ���رف���ة أب��ل��غ��ن��ي أب���ن���ائ���ي مبا
شاهدوه من منظر غريب ،وبعد
ت���أك���دي م���ن ال���س���اح���رة خرجنا
جميعا من الشقة هاربني.
وع���ن���ده���ا ق�����ام رج������ال الهيئة
ب��ال��ص��ع��ود إل���ى ال����دور الرابع،
حيث وج��دوا الساحرة في شقة
املواطن وهي عارية متاما فرفعوا
أصواتهم باآلذان و«آية الكرسي»
حتى شلت حركتها ،وق���ام أحد
أعضاء الهيئة برمي قماش على
جسدها لستر عورتها إلى حني
إحضار مالبسها وعندما ارتدت
م�لاب��س��ه��ا مت ال��ق��ب��ض عليها.
وأوض����ح م��ص��در ف��ي الهيئة أن
عملية ال��ق��ب��ض ع��ل��ى الساحرة
ومعاوناتها متت بقيادة الشيخ
فهيد العوفي رئيس مركز هيئة
احلرة الغربية.
وقد عثر مع الساحرة في غرفتها
على مباخر ومسابح وطالسم
وأوراق شعوذة وغ��رز وأشرطة
فيديو لتعليم السحر ورباط حزام
مل��ري��ول طالبات االبتدائية ،مما
يفيد بأن إح��دى الطالبات جرى
سحرها كما عثر
على مصحف
حتت مقعدها.

على السفر إلى تركيا».
بخالف ما تقوله األخبار المكررة،
جاء في أخبار «األسبوع» أن «واحدا
من مفكري الدولة وعددهم

ال��ب��اب المفتوح ه��و تركيا ،التي
أص��ب��ح��ت ال���ط���ائ���رات التجارية،
المتوجهة إليها م��ن م��ط��ار الدار
البيضاء ،مشحونة بالركاب ،إلى
درج�����ة ان����ع����دام المقاعد
ال��ش��اغ��رة ،وذل����ك نتيجة
ان���ع���دام ال��ت��أش��ي��رة بين
المغرب وت��رك��ي��ا ..وهكذا
أصبح اتجاه أمني مغربي
يفكر ف��ي ف��رض التأشيرة
ع���ل���ى ال���م���س���اف���ري���ن إل���ى
تركيا.»..
وك��ان آخ��ر ق��رار من هذا
النوع ،قد أصدرته الحكومة
المغربية ،سنة  ،1994بعد
الهجوم على فندق «آنزي»
بمراكش من طرف جهاديين
جزائريين كانوا ملثمين ساعة
ال����ه����ج����وم ع���ل���ى ال���س���ي���اح
الفرنسيين ،فتبين أن السبب
كان هو انعدام ،التأشيرة بين
المغرب والجزائر ،ليتم فرضها،
ويتوقف ت��س��رب الجهاديين
الجزائريين إلى المغرب« ،حسب
ما قالته األسبوع في العدد المشار
إليه».

أطباء المغرب ينقذون نجم
نواذيبو الموريتاني
مت يوم اجلمعة املاضي ،معاينة
إص��اب��ة جن��م أف��س��ي ن��واذي��ب��و محمد
ع���ي���دي م����ن ق���ب���ل ال��ط��ب��ي��ب املكلف
بتشخيص اإلصابة.
وق����رر ال��ط��ب��ي��ب إج����راء العملية
اب����ت����داء م���ن ي����وم اإلث����ن��ي�ن ،بعدها
سيعرف جن��م أفسي نواذيبو موعد
عودته للمستطيل األخضر بحول الله
وقوته.

وك�����ان م��ح��م��د ع���ي���دي قد
أص��ي��ب ف��ي م���ب���اراة أفسي
نواذيبو مع احلرية الغيني
ه���ن���اك ف���ي غ��ي��ن��ي��ا ،وبعد
تعذر التغلب على اإلصابة
على األراضي املوريتانية
اض������ط������ر ل����ل����ذه����اب
محمد
إل�������ى امل����غ����رب
عيدي
للمعاجلة.

لقطة األسبوع

عودة ساركوزي
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alousbouea@gmail.com

طفـل بال وجـه..
ول��د أح��د األط��ف��ال بتشوهات خلقية
في وجهه جعلته يبدو بال أذنني وعينني
وأنف ،وبعد  3سنوات من املعاناة ينتظر
اخل���ض���وع جل���راح���ة ت��رم��ي��م��ي��ة ق���د تنهي
معاناته ،وتعيده طفال طبيعيا.
ك��ان وال��دا الطفل يحيى اجلبيلي «3
أع���وام» يضطران إل��ى تغطية وجهه في
ك��ل م��رة ي��غ��ادرون فيها ق��ري��ة تبعد نحو
 7س��اع��ات ع��ن ال���دار البيضاء ،محاولني
ح��م��اي��ت��ه م���ن ن���ظ���رات امل��ج��ت��م��ع وتهكم
األطفال.
ان��ت��ق��ل��ت ق��ص��ة اجل��ب��ي��ل��ي م���ن قريته
ال��ص��غ��ي��رة إل���ى ف��ض��اء م��واق��ع التواصل
االجتماعي ،بعد أن قرر أحد أصدقاء والد
الطفل نشر قصته على «فيسبوك» أمال في
العثور على طبيب متخصص بعالج مثل
هذه احلالة النادرة.
اس���ت���وق���ف���ت ص������ورة وج�����ه الطفل،
األسترالية فاطمة بركة ،التي ول��دت من

كاريكاتير

ن��ف��س ق��ري��ت��ه ف��ي امل��غ��رب ،ف��س��ارع��ت إلى
االت��ص��ال بعائلته متعهدة مبساعدتهم
إلي��ج��اد ط��ب��ي��ب ب����ارع يتمكن م��ن إج���راء
جراحة ترميمية تعيد معالم وجهه.
وبعد الكثير من األب��ح��اث ،تواصلت
ب��رك��ة م���ع اجل�����راح امل���ع���روف ف���ي مجال
جراحة التجميل والترميم «طوني هوملز»،
ال���ذي جن��ح ف��ي ف��ص��ل ت���وأم س��ي��ام��ي من
بنغالدش ،وعرضت حالته الصحية ملعرفة
مدى إمكانية خضوع الطفل لهذه اجلراحة
اخلطيرة والدقيقة.
ويكمن اخل��ط��ر ،بحسب اجل���راح ،في
معرفة احلالة التي يوجد فيها دماغ الطفل
يحيي وقدرته اجلسمانية على حتمل هذا
النوع من العمليات الصعبة ،لذا سافرت
األسترالية بركة إلقناع الوالدين بالسفر
إل���ى م��ل��ب��ورن األسترالية
ل���ي���ت���م���ك���ن ال���ط���ب���ي���ب من
معاينته عن قرب.

نموذج األخبار المسيئة للمغرب

المرأة التي سرقت أغراض
األمير بندر في مراكش

وقع رئيس املخابرات السعودية السابق األمير
ب��ن��در ب��ن س��ل��ط��ان ضحية س��رق��ة بطاقته االئتمانية
وحوالي  10آالف دوالر في مدينة مراكش املغربية..
وت��س��ب��ب ذل���ك «ف���ي اس��ت��ن��ف��ار امل��ص��ال��ح األمنية
واالستخباراتية في املدينة» ،في ما تقدم ممثل األمير
القانوني بشكوى إل��ى السلطات املعنية في اململكة
املغربية.
ه��ذا واستدعت احلادثة تدخال
سريعا م��ن األم���ن امل��غ��رب��ي ،الذي
جنح بتحديد هوية سيدة «كانت
تتواجد ف��ي مكان إقامته» في
منطقة دار التونسي .وتتوخى
ال��ش��رط��ة ال��س��ري��ة ال��ت��ام��ة في
التحقيقات للكشف عما إذا
كان هناك مشتبه بهم آخرون
شاركوا في سرقة الرئيس
ال��س��اب��ق للمخابرات
السعودية.
األمير
بندر

صنعها األلمان وخلدها المغاربة ..الحياة الثانية
لسيارة «مرسيدس  »240في الرباط وسال
في ساحة «باب شالة» وسط الرباط
 ،حيث كثافة ح��رك��ة السير وكثرة
ال��ت��ن��ق�لات ي��ب��دو امل��ن��ظ��ر ل��ل��زائ��ر في
أول وهلة مثل «س���وق للسيارات»،
بيد أن األمر حقيقة يتعلق بـ«محطة
ل��ل��م��س��اف��ري��ن» ،ال���ذي���ن يستقلون
«سيارات األجرة الكبيرة» ذات اللون
األبيض ،وتنقل الركاب في اجتاهات
مختلفة مب���دن وأح���ي���اء بضواحي
العاصمة ،العشرات من السيارات
وغالبيتها من صنف «مرسيدس »240
متأل الفضاء على مد البصر ،بعضها
متوقف وآخر يسمع حملركها هدير،
وزبائن من مختلف األعمار يجوبون
املكان جيئة وذهابا في جلبة.
أح��م��د رج���ل ف��ي اخلمسينيات من
ال��ع��م��ر ،أس��م��ر ال��ل��ون ط��وي��ل القامة
ورأسه اشتعل شيبا ،يستعد للقيام
بثاني رحلة بسيارته « »240في هذا
الصباح ،هو ينادي بنفسه بصوت
مرتفع على ال��زب��ائ��ن ،فبأقل م��ن 6
رك��اب إضافة إلى السائق ال تنطلق
ه��ن��ا س���ي���ارة ل�ل�أج���رة م���ن الصنف
ال��ك��ب��ي��ر .هيكل س��ي��ارة أح��م��د طاله
ق��دم واض��ح ،أح��د األض���واء اخللفية

ب��ه كسر واألب����واب تغلق بصعوبة
وبقوة يسمع لها صرير ،وال يجيد
إغالقها بإحكام سوى أحمد بنفسه.
في داخل السيارة مقاعد متآكلة في
ل��ون داك���ن ،يشعر فيها ال��راك��ب أنه
قريب من اإلسفلت وفي ضيق وحرج.
ي��خ��رج أح��م��د ع��رب��ت��ه بصعوبة من

املكان نظرا لكثرة االزدحام ،وتنطلق
السيارة في رحلة في اجت��اه مدينة
س�لا امل��ج��اورة .ع���داد الكيلومترات
متوقف ف��ي ل��وح��ة ال��ق��ي��ادة ،وكذلك
عداد السرعة ،وفي بعض منعرجات
الطريق يسمع للمحرك ارت��داد مثل
س��ع��ال وص����وت يشبه خ��ري��ر امل���اء،

وح���ول امل����رآة اخللفية أم���ام أحمد
علقت سبحة ،وميينا أعلى الزجاجة
اخللفية كتب بخط أسود على أبيض
عبارة «على جناح السالمة» ،وحتتها
أخرى تقول «هذا من فضل ربي» ،في
ما تلوح النجمة  -األيقونة منتصبة
في مقدمة السيارة وهي جتابه الريح
على الطريق.
ع����ن أس����ب����اب ال���ت���م���س���ك بسيارة
«م��رس��ي��دس  »240واإلق���ب���ال عليها
يقول أحمد في نبرة افتخار« :إنها في
اختصار صنعة األملان» ،ويضيف في
وبتأن «هم ناس ال يعرفون الديفو»
ثقة
ٍ
ويعترف أحمد ،الذي قضى قرابة 30
سنة يعمل سائقا لسيارة األجرة ،في
حديثه لـ« DWعربية» أنه استطاع
بواسطة سيارته أن يتزوج ويشتري
سكنا ويعيل أوالده ويرسلهم إلى
امل��درس��ة إل��ى أن ك��ب��روا .يقول أحمد
ف��ي ش��يء م��ن الفكاهة ال تخلو من
دالل��ة« :أنا أشتغل حوالي منذ ثالثة
عقود كسائق وهو تقريبا نفس عمر
هذه السيارة ،التي قد
تستمر رمبا على قيد
احلياة بعد رحيلي».

فضائـح األمـم المتحـدة
انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي
كلمة رئيسة األرجنتني «كريستينا فرنانديز
دي كيرشنر» أم���ام اجلمعية ال��ع��ام��ة لألمم
املتحدة ،والتي على ما يبدو عمدت بعض
احملطات الفضائية إلى وقف البث املباشر
خاللها وإلغاء الترجمة .وانتقدت «كيرشنر»
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي تتبعها األمم امل��ت��ح��دة في
ال��ت��ع��ام��ل م���ع «اإلره�������اب» ،م��ش��ي��رة إل���ى أن
ه��ن��اك إره��اب��ا اق��ت��ص��ادي��ا ي���وازي بخطورته
اإلره����اب ال��ع��س��ك��ري .وأك����دت دع��م��ه��ا لقيام
دول��ة فلسطينية مستقلة ،وتطرقت رئيسة
األرجنتني إل��ى ال��ع��دوان اإلسرائيلي األخير
على قطاع غزة ،قائلة «شاهدنا فداحة الكارثة
ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت��ه��ا إس��رائ��ي��ل ف��ي غ���زة وموت
العديد من الضحايا الفلسطينيني ،وكل ما
همكم من األمر هو الصواريخ التي سقطت
على إسرائيل والتي لم حتدث خسائر ،علينا
مراعاة حقوق الفلسطينيني أيضا».
وق���ال���ت «دي ك��ي��رش��ي��ز» ف���ي م���ا يشبه
احملاكمة للدول الكبرى ،إن «اإلره���اب ليس
فقط بالتفجيرات والقنابل والقتل ،ب��ل إن
هناك إرهابا اقتصاديا أيضا متارسه الدول

في جتويع الشعوب ،اجتمعنا منذ عام ،عندها بدأت إسرائيل مبهاجمتنا».
واستنكرت الطريقة العنيفة التي تتبع
كنتم تعتبرون نظام األسد إرهابيا ،وتدعمون
احملاربني الذين كنا نعتبرهم ثوارا ،أما اليوم ف��ي م��ح��ارب��ة اإلره���اب قائلة «أص���درمت قرار
فنحن جنتمع حملاربة تصرفات الثوار الذين م��ح��ارب��ة ال��ق��اع��دة ب��ع��د أح���داث  11شتنبر،
واس��ت��ب��ي��ح��ت ب�ل�اد وق��ت��ل أه��ل��ه��ا حت��ت هذا
أصبحوا أعضاء في تنظيم داعش».
واع���ت���ب���رت أن ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة تخلق ال��ع��ذر مثل ال��ع��راق وأفغانستان ،ومازالت
هاتان الدولتان تعانيان من اإلرهاب بالدرجة
الوحوش وتعجز عن السيطرة عليها.
وردت «كيرشيز» على الدول التي انتقدت األولى».
وأوض���ح���ت «ك��ي��رش��ن��ر» «ال���ي���وم جنتمع
التفاهم بني األرجنتني وإيران قائلة «اتهمتم
إلص���دار ق��رار دول��ي ح��ول محاربة
إي�����ران ب��ت��ن��ف��ي��ذ االن���ف���ج���ار ال����ذي استهدف
تنظيم داعش ،ومصادر أسلحته
ال���س���ف���ارة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي بيونس
معروفة م��ن أي��ن ،وأن��ت��م خير
آي��رس ال��ع��ام  ،1994ولم
من يعلم» ،وتابعت متسائلة
ت��ث��ب��ت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات من
«م����ن أي����ن ت��أخ��ذ داعش
قبلنا ت��ورط إيران
وال���ق���اع���دة أسلحتها؟
ب���ه���ذا االنفجار،
م��ع��ت��ب��رة «أن مقاتلي
وحاولنا التحدث
احل�����ري�����ة ب�����األم�����س هم
م���ع إي�����ران وبناء
إرهابيو اليوم» ،مؤكدة
ع��ل��اق�����ات ج���دي���دة
ع��ل��ى ال����ت����زام بالدها
إال أن���ن���ا ووجهنا
بقرار املجلس ملكافحة
بالرفض مرات عدة
«داعش».
إلى أن وافقت إيران
وع������ن الربيع
أخ�����ي�����را ،وعندها
رئيسة األرجنتني

العربي قالت «دي كيرشنر» «إن��ه خريف ال
بل شتاء» ،مضيفة «رحبتم بالربيع العربي
ون��ش��رمت أف��ك��اره ف��ي ت��ون��س وم��ص��ر وليبيا
وغيرها ،وأوصلتم اإلس�لام املتشدد للحكم
في هذه البلدان بقراراتكم ،ومازالت شعوب
ت��ل��ك ال����دول ت��ع��ان��ي م��ن وص���ول املتشددين
اإلس�لام��ي�ين إل���ى احل��ك��م وال��ع��ب��ث بحريات
املواطنني» .وأضافت «علينا أن جند وسيلة
حمل���ارب���ة اإلره�����اب ال ت��ت��ع��ارض م���ع حقوق
اإلنسان ،إنها مهمة األمم املتحدة ،هذه هي
الطريقة الوحيدة التي ميكننا بها ترك عالم
أفضل ألطفالنا».
وفي سياق «كيرشنر» ،اعتبرت «فرنانديز»
أن املستثمرين يهددون اقتصاد األرجنتني،
مما «يكاد يكون نوعا من اإلرهاب االقتصادي
واملالي» ،مشيرة إلى أن عدم وجود التعددية
ال��ف��ع��ال��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة ه��و س��ب��ب رئيسي
للمشكالت االقتصادية واملالية واإلرهابية
واألمنية.
وعندما استطردت الرئيسة األرجنتينية
باحلديث عن هذا احلال قطعت وسائل اإلعالم
التي نقلت اجللسة الترجمة فجأة!
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على ضوء التطورات األخيرة التي طبعت العالقات المغربية الفرنسية ،والتي ال تمر بأحسن األحوال بل
بأسوئها .نريد أن نعود إلى ماضي العالقات بين البلدين ،وننبش فيه بعض الشيء ،لنخرج ببعض العبر حول
كيفية تعامل أهل الحل والعقد ،مع األزمات التي تنشب بين البلدين ،وما هي القضايا التي تطرح؟ ومن ماذا
يتخوف الفرنسيون عندما تتوتر العالقات بينهما.

وثيقة فرنسية مؤرخة بـ 19يناير 1967

النظام المغربي يعوض فرنسا بأمريكا
كشريك أول والنخبة المغربية وفرنسا قلقتان
بقلم الباحث :الزاكي عبد الصمد

فرنسا هي الخاسر جراء قطع
العالقات بين البلدين في أزمة
1965
لعله لنا عبرة في أهم وأخطر
أزمة مر منها البلدان وهي أزمة
شتاء  ،1965التي نشبت بين
المغرب وفرنسا بفعل قضية
بنبركة ،بعد اختطاف هذا األخير
واغتياله في العاصمة الفرنسية
باريس .ولقد سبق لنا أن خضنا
في بعض نتائج هذه األزمة من
وجهة نظر الفرنسيين ،حيث
أشرنا من خالل وثائق فرنسية
إلى أن فرنسا كانت هي الخاسرة
م��ن ج���راء قطع ال��ع�لاق��ات بين
البلدين في تلك األزمة.
فقد أشرنا أوال ،إلى كيفية
انعكاس قطع العالقات سلبا
ع���ل���ى ف���رن���س���ا م����ن الناحية
االق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ،إذ
نشرنا من خالل وثيقة فرنسية
ت��ش��ي��ر إل���ى أن ف��رن��س��ا بقطع
ع�لاق��ات��ه��ا م���ع ال���م���غ���رب فإن
اقتصادها ق��د تضرر بصورة
كبيرة ،وأن مصالحها االقتصادية
تضررت بشكل كبير.
وثانيا :كيف تخوفت فرنسا
من إمكانية اعتماد المغرب في
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ال����ق����ري����ب ،على
المساعدات الخارجية من دول
أخ�������رى ع���ل���ى ال���م���س���اع���دات
الفرنسية ،وبالتالي فإن فرنسا
ه��ي ال��خ��اس��ر ال م��ح��ال��ة حيث
ستخسر تبعية المغرب لها،
وكيف أن المغرب نحا في ذلك
المنحى بالفعل ،وهو ما تأكد
ب���ج�ل�اء ،ح��ي��ث ات��ج��ه ف���ي تلك
ال��م��رح��ل��ة ن��ح��و ال��ت��ع��ام��ل مع
الواليات المتحدة األمريكية.
وفي هذا المقال نريد أن نعود
إلى بعض تفاصيل تلك األزمة،
من خالل وثيقة جديدة ،وهي
عبارة عن تلغرام أرسله القائم
بأعمال فرنسا بالمغرب ،إلى
وزي��ر خارجيته بعدما سحبت
فرنسا سفيرها من المغرب على
خلفية قضية المهدي بنبركة.
وهي بتاريخ  19يناير ،1967

تخوف فرنسا والنخبة المغربية
من التقارب األمريكي المغربي

الرئيس الفرنسي هوالند خالل زيارته للجزائر
فور وصوله لكرسي الرئاسة مخالفا بذلك العرف
الدبلوماسي الذي احترمه رؤساء فرنسا السابقون

وهذه الوثيقة عبارة عن أفكار
وانطباعات ،جمعها المسؤول
الفرنسي م��ن خ�لال حواراته
ولقاءاته مع وزراء ومسؤولين
مغاربة .وهي تقدم لنا معطيات
جديدة فبعدما أشرنا إلى كيف
نجح الحسن الثاني في تطويع
الفرنسيين وجعلهم يحسون
بالخطر ،فإن الوثيقة الجديدة
تعكس ان��ط��ب��اع��ات مسؤولين
مغاربة رفيعي المستوى حول
األزمة.
النخبة المغربية غاضبة من
انقطاع العالقات الفرنسية
المغربية بسبب ثقافتها
الفرنسية
من خالل هذه الوثيقة يرى

ال��م��س��ؤول الفرنسي أن��ه بعد
مرور سنة على انقطاع العالقات
بين البلدين ،فإن الحالة العامة
في المغرب هي القلق المتزايد
وال���ش���ك ال��ك��ب��ي��ر ف���ي النظام
السياسي ،وذلك باستقالل عن
المخاوف الناتجة عن المشاكل
الداخلية الصعبة بسبب الوضع
االقتصادي غير المالئم ،وكذلك
نتيجة خيبة األمل التي أصبحت
م��ل��م��وس��ة ج�����راء ف��ش��ل نظام
الحكم.
ويرى الرجل بأن هذا القلق،
إنما هو ناتج عن السياق الذي
تمر منه ال��ع�لاق��ات المغربية
الفرنسية ،التي تلقي بظاللها
على الحياة السياسية للبلد.
ويشير إلى أن كل محاوريه من
المغاربة يشعرون بانعكاسات

ويشير صاحب الوثيقة إلى أن
األمريكان يقولون بأن المغرب
يشعر ب��أن��ه م��ح��روم م��ن الدعم
الفرنسي ،ويوجد حاليا في حالة
ع���زل���ة ،و«إن ال��ط��ب��ي��ع��ة تمقت
الفراغ» .وإنهم أمام هذا الوضع،
ال يمكن إال أن يبحثوا في مكان
آخر عن الدعم .وإنهم قلقون في
هذه الظرفية من ناحية الجزائر،
حيث سجل أن هناك عدم التوازن

جمود العالقات بين البلدين.
ألن ذلك يتعارض مع التطلعات
األساسية للمغاربة الذين في
ع��م��ق��ه��م م��ت��أث��ري��ن بالثقافة
الفرنسية ،حيث إن البعض
منهم ال يخفون استياءهم من
تمديد الوضعية الحالية.
وتشير الوثيقة إلى أن الوزراء
وال���م���س���ؤول���ي���ن المغاربة،
يستحضرون المؤثرات العدائية
ال��ت��ي ت��م��ارس ع��ل��ى الملكية،
والتي من المنتظر أن تسمم
األج����واء ،حيث يلمحون إلى
ال����دور ال��س��ل��ب��ي ال����ذي تلعبه
الدائرة المقربة من الملك ،في
هذا الصدد ،والذين من المنتظر
أن يكثفوا م��ن تأثيرهم على
الملك بخصوص التحريض
لمعاداة فرنسا.

إن فرضية دخول
المغرب وفرنسا في
سباق على إفريقيا
أمر غير وارد ،وذلك
ألن المغرب ال يمكنه
نهائيا منافسة
فرنسا في إفريقيا،
فباريس تخصص 7
ماليير أورو سنويا من
المساعدات للقارة
السمراء ،بل ويوجد
تنسيق بين البلدين
ب���ي���ن ال���ب���ل���دي���ن م����ن الناحية
العسكرية ،حيث إن الجزائر
تستفيد من الدعم السوفياتي،
كما أن المغاربة يتكتمون على
المشكل اإلس��ب��ان��ي بخصوص
الحدود.
وه���ذا األم���ر ج��ع��ل المغاربة
يستوعبون الخطر ويشرعون في
التقرب من أمريكا ،ويرى صاحب
الوثيقة أن النخبة المغربية ترى
أن المغرب في خطر من خالل
االن����خ����راط ف���ي ه����ذا االت���ج���اه،
والوقوع في الفلك األمريكي ،وهو
األمر الذي يترجم القلق من
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غياب فرنسا عن المغرب التي
تعتبر عامل ت���وازن ف��ي شمال
إفريقيا.
القائم بأعمال فرنسا :ال يمكن
التفريط في أوفقير ألنه من
أصدقاء فرنسا ومن المدافعين
عن مصالحها
تشير الوثيقة إلى أن ال أحد
يجرؤ على المغامرة بتقديم هذه
المالحظات للملك قبل ذهابه إلى
أمريكا ،والتي يمكن أن تكون مع
بعض السذاجة ،الحل السحري
لجميع المشاكل .وف��ي األخير
يشير الرجل إل��ى أن الحل جد
معقد ،ويشير إل��ى أن م��ن بين
أص���دق���اء ف��رن��س��ا المخلصين
أوفقير نفسه ،وال��ذي يمكن أن
يعتبر واحدا من أكبر المؤيدين
للصداقة الفرنسية ،أكثر مما
يعتبر عدوا في صفوف العدو.
بين الماضي والحاضر ذكريات
مغربية مؤلمة عن تعامل فرنسا
مع المغرب في وقت األزمات
ه��ك��ذا أك���دت م��دي��رة برنامج
الشرق األوسط والمغرب العربي
بالمعهد ال��ف��رن��س��ي للعالقات
الدولية منصورية ُمخفي لشبكة
«الجزيرة» القطرية ،حيث أكدت
بأن القادة المغاربة مازالت لديهم
«ذك��ري��ات مؤلمة» عن «التعامل
المهين» للمغرب من قبل
الرئيس الفرنسي السابق
الجنرال «ش���ارل ديغول»
بعد اختطاف المهدي بن
بركة في باريس عام ،1965
على أيدي عمالء فرنسيين
ك���ان���وا ع��ل��ى ارت����ب����اط مع
مسؤولين مغاربة.
وأض��اف��ت أن ال��رب��اط لم
ت��ن��س ال��ح��م��ل��ة اإلعالمية
الفرنسية التي استهدفت
المملكة ،في بداية تسعينيات
القرن الماضي ،حينما كان
الزعيم االشتراكي «فرانسوا
ميتران» يرأس البالد ،مع صدور
كتاب الصحفي الفرنسي «جيل
بييرو» «صديقنا الملك» الذي قدم
م��ن خالله نظرة س��وداوي��ة عن
نظام الحسن الثاني.
أما األزمة الحالية ،فقد انفجرت
على خلفية شكوى تقدمت بها
منظمة غير حكومية فرنسية في
حق عبد اللطيف حموشي المدير
ال���ع���ام ل��ج��ه��از االستخبارات
المغربي ،اتهمته فيها بممارسة
التعذيب بالمغرب ،إضافة إلى
ت��ص��ري��ح��ات تضمنت عبارات
قدحية تجاه المغرب نسبت إلى
سفير فرنسا بواشنطن.
هل األزمة الحالية أزمة سياسية
بغطاء حقوقي؟
هناك عدة مؤشرات تدل على
أن األزم�����ة ال��ح��ال��ي��ة سياسية
وبغطاء حقوقي ،فقد اعتبرت
الباحثة منصورية ُمخفي أن

الرئيس الفرنسي
هوالند يخاطب
النواب المغاربة
داخل مجلس
النواب

بأن الرئيس الفرنسي يميل إلى
«ح��دة الغضب المغربي يمكن بعد وص���ول ه��والن��د إل��ى سدة فبراير من هذه السنة.
ج��ع��ل ال���ج���زائ���ر «الشريك
ويتساءل الباحث أنه بدل
فهمها على ض��وء القلق الذي الحكم في سنة  ،2012خصوصا
المغاربي الرئيسي» لباريس
ش��ع��رت ب��ه األوس����اط الرسمية وأن الرئيس
في ما يتعلق بقضايا األمن
المغربية
في منطقة الساحل.
ويرى حسين المجدوبي
بأن فرضية دخول المغرب
وف��رن��س��ا ف��ي س��ب��اق على
إف��ري��ق��ي��ا أم���ر غ��ي��ر وارد،
وذلك ألن المغرب ال يمكنه
نهائيا منافسة فرنسا في
إفريقيا،فباريستخصص
س��ب��ع��ة م�ل�اي���ي���ر أورو
سنويا من المساعدات
للقارة السمراء ،بل يوجد
ريكي المغربي
تنسيق بين البلدين .ومع
ء التقارب األم
المغاربة جرا
ذل��ك ف��إن ه��ذه الفرضية
شعر به بعض
ى الخطر الذي
تبقى واردة إل��ى أبعد
ثيقة يشير إل
جانب من الو
الحدود ،وما يدعمها هو الخطاب
البكاء واالستنكار والمظاهرات ،ال��م��ل��ك��ي ب���ذك���رى ث����ورة الملك
االشتراكي زار الجزائر قبل م��������اذا أع��������دت ال����م����خ����اب����رات والشعب ،ال��ذي أك��د من خالله
ال��م��غ��رب م��خ��ال��ف��ا ب��ذل��ك عرفا والدبلوماسية المغربية لوقف على أن المغرب سيعمل على
تأثير البوليساريو والجزائر في ت��وس��ي��ع ع�لاق��ات��ه م��ع إفريقيا
دبلوماسيا احترمه أسالفه.
وأض��اف��ت ال��ب��اح��ث��ة أن قادة فرنسا ،المدافع األول عن مغربية والصين وروسيا ،وهل في ذلك
الرباط انتابهم التذمر ،حينما الصحراء دوليا؟ هذا هو جوهر سحب للبساط من تحت أقدام
منذ مدة والبوليساريو أحسوا بأن الرئيس الفرنسي األشياء ،ألن األشخاص يمرون فرنسا.
وك��خ�لاص��ة :م��ت��ى ستنتهي
يميل إلى جعل الجزائر «الشريك واألوطان تبقى ،حسب تعبيره.
تعمل على محاولة
وهناك فرضية أخرى تزعم أن األزمة الحالية؟ وكيف ستنتهي؟
المغاربي الرئيسي» لباريس ،في
التأثير في الساحة
م��ا يتعلق ب��ق��ض��اي��ا األم���ن في األزمة الحالية سياسية بغطاء وه���ل ستتغير ال��ع�لاق��ات بين
دبلوماسي ،وهي الزيارة الملكية البلدين بعدها؟ في هذا الصدد
منطقة الساحل.
السياسية الفرنسية
وي��ض��ي��ف ال���دك���ت���ور حسين إل���ى دول إف��ري��ق��ي��ا ف��ي السنة أكدت الباحثة في معهد العالقات
لتقليل دعم باريس
ال��م��ج��دوب��ي ف���ي م���ق���ال نشره ال���ف���ارط���ة ،ح��ي��ث رأى بعض الدولية واالستراتيجية خديجة
للمغرب في ملف
ب��ال��ج��ري��دة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة «ألف المحللين بأن أمريكا بدأت تنافس محسن فنان ،أن األزمة لن تضر
الصحراء ،وقد بدأت ب�������وس�������ت» ،أن��������ه م����ن����ذ م����دة فرنسا على إفريقيا ،وتوضح ذلك ع��ل��ى ن��ح��و دائ�����م بالعالقات
والبوليساريو تعمل على محاولة ج���دي���ا ب��ع��د ال��ق��م��ة األمريكية الفرنسية المغربية ،إال أنها
تنجح في التسرب
التأثير في الساحة السياسية اإلفريقية .وهناك البعض يقول شددت على أن «ما حدث يظهر
إلى فرنسا ،وعنوان
الفرنسية لتقليل دع��م باريس بأن أمريكا ستوظف المغرب على الحاجة لخروج عالقات البلدين
للمغرب في ملف الصحراء .وقد اعتباره البوابة الرئيسية إلى من إطار األبوية الذي وضعها
هذا النجاح األيام
ب���دأت تنجح ف��ي التسرب إلى إفريقيا ،وكذلك نظرا لخبرته في فيه الرئيس الفرنسي السابق
التضامنية خالل شهر ف��رن��س��ا ،وع��ن��وان ه��ذا النجاح هذا الباب ،وما يدعم هذا الطرح «جاك شيراك» وإضفاء مزيد من
فبراير من هذه السنة األي���ام التضامنية خ�لال شهر هو إحساس المسؤولين المغاربة الشفافية عليها».
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«هل لجهة طنجة  -تطوان اإلعالم الذي تستحق؟»

لماذا تتجاهل القنوات التلفزية أنشطة المديرية الجهوية بالشمال؟
بمناسبة افتتاح موسمها
اإلعالمي الجديد ،2015-2014
ن��ظ��م��ت ال��م��دي��ري��ة الجهوية
لالتصال بجهة طنجة  -تطوان
م���ائ���دة ع��م��ل ح����ول السؤال
ال��ت��ال��ي« :ه��ل لجهة طنجة –
ت������ط������وان اإلع������ل�����ام ال������ذي
تستحق؟».
وق��د ش��ارك ف��ي ه��ذا اللقاء
اإلعالمي الذي نظم بمقر مجلس
ج��ه��ة ط��ن��ج��ة  -ت���ط���وان يوم
السبت  27شتنبر ،والذي تبين
من خالله الكيفية التي يقارب
بها اإلعالمي والناقد السينمائي
والنقابي والجمعوي إشكالية
اإلع��ل��ام واالت���ص���ال بالجهة
وخاصة بطنجة ،ومدى حضوره
ضمن المشاريع االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ك��ب��رى التي
تشهدها المدينة ،كل من :محمد
الغول ممثال للنقابة الوطنية
ل��ل��ص��ح��اف��ة ال��م��غ��رب��ي��ة ،نبيل
دري��وش ممثال لنقابة مهنيي
قناة «ميدي  1تي في» ،وخليل
ال����دام����ون م��م��ث�لا للجمعية
ال��م��غ��رب��ي��ة ل��ن��ق��اد السينما،
وحسين عتيق ممثال لتكتل
جمعيات طنجة الكبرى ،وربيع
ال��خ��م��ل��ي��ش��ي م��م��ث�لا لمرصد
ح���م���اي���ة ال���ب���ي���ئ���ة وال���م���آث���ر
التاريخية ،والسعدية األشهب
م��م��ث��ل��ة ل��ل��م��دي��ري��ة الجهوية

الت����ص����ال ب���ج���ه���ة ط���ن���ج���ة –
تطوان.
ف��ي ذات ال��س��ي��اق ،أوضح
ال��م��ش��ارك��ون ف��ي ه���ذا اللقاء
اإلع�لام��ي ال��ج��ه��وي أن جهة
طنجة  -تطوان ،رغم ريادتها
التاريخية في مجال اإلعالم
واالت���ص���ال ورغ���م حضورها
اإلع�لام��ي والصحفي القوي
وتصدرها لباقي جهات المملكة،
وقد تبين ذلك من خالل األرقام
وال��م��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي قدمتها
ال��س��ع��دي��ة األش���ه���ب ،رئيسة
مصلحة ال���دراس���ات وتنمية

وس��ائ��ل االت��ص��ال بالمديرية،
عندما قالت إن جهة طنجة –
تطوان ،تعد من أنشط الجهات
إع�لام��ي��ا ،ب��ت��وف��ره��ا ع��ل��ى 40
صحيفة ورقية منها  24تصدر
بانتظام ،من بينها  5من أصل
 15صحيفة جهوية تدعمها
وزارة االتصال .ويعمل بالجهة
أيضا  55موقعا إلكترونيا،
ب����اإلض����اف����ة إل������ى إذاع���ت���ي���ن
عموميتين وإذاعتين خاصتين،
ومكتبين إلذاعتين دوليتين ،ثم
مقر رئيسي لقناة «م��ي��دي 1
تيف ي» ،ومكاتب ومراسلين

أنطولوجيا القصة القصيرة بالمغرب

من جيل التأسيس إلى جيل اإلنترنيت
«أنطولوجيا القصة القصيرة بالمغرب ،من جيل التأسيس إلى جيل
األنترنيت» هو عنوان الكتاب الرقمي الذي أصدرته مؤخرا ،مجلة اتحاد
كتاب اإلنترنيت المغاربية وهي تحتفي بالذكرى السادسة إلطالقها ،وأيضا
تكريما لروح فقيد القصة القصيرة وأحد أصواتها الفائزة إبداعا ونقدا
ودراسة أكاديمية الدكتور عبد الرحيم المؤدن.
وتعد هذه أول أنطولوجيا رقمية مغربية على
الصعيد العربي ضمت أزيد من أربعين قاصا وقاصة
من مختلف األجيال ،من جيل السبعينات «مبارك
ربيع ،ومصطفى يعلى ،وعلي القاسمي ،والعربي بن
جلون ،ومحمد أنقار ،ومحمد صوف »...مرورا بجيل
التسعينيات «عبد العالي بركات ،ومحمد العتروس،
وهشام حراك ،وعبده حقي ،ومحمد شويكة ،وعبد
وال��م��ج��ي��د ال��ه��وس  »...وأخ���ي���را ج��ي��ل الشبكة
العنكبوتية «إدري���س عبد ال��ن��ور ،وعبد العزيز
ال��راش��دي ،ومصطفى لغتيري ،ومحمد سعيد
الريحاني ،والمهدي لعرج وئام المددي ،وأمينة
الشرادي.»...

بعد نفاد
ما طبع من
كتاب صحفي
وثالثة ملوك،
صدرت
الطبعة
الثانية،
ووزعت في
جميع أنحاء
المغرب
دون زيادة
في ثمن
النسخة60 :
درهم.

للقنوات األخرى ،كما تحتضن
الجهة  34شركة إنتاج تلفزي
وسينمائي و 6موزعي صحف
و 5م��ط��اب��ع ،و 8مهرجانات
وينشط في الجهة  33مراسال
للصحف الوطنية ،وبها معهدان
لتكوين الصحفيين ،إضافة إلى
أسالك إجازة مهنية وماستر
في الصحافة ،ثم توفرها على
ب��ي��ت ال��ص��ح��اف��ة ال��وح��ي��د في
المغرب ،في أفق إنجاز مشروع
دار الصحافة المواكب لبرنامج
طنجة الكبرى .إذن رغم كل هذه
ال��م��ع��ط��ي��ات المشجعة التي

ستصدر قريبا في أول دليل
ح������ول اإلع����ل���ام واالت����ص����ال
ستصدره المديرية الجهوية،
وهو أول دليل من نوعه على
الصعيد الوطني ،فإن الجهة
مازالت تعاني من العديد من
اإلك��راه��ات المادية ،المهنية
وال��م��ع��ن��وي��ة (غ���ي���اب هيكلة
للمؤسسات اإلعالمية المحلية
وال��ج��ه��وي��ة ،ض��ع��ف المهنية
وم��ق��وم��ات ال��ع��م��ل الصحفي
االح��ت��راف��ي ف��ض�لا ع��ن تحكم
بعض رجال السياسة والمال
في جزء كبير من المؤسسات
اإلعالمية بالجهة).
المدير الجهوي لالتصال
بجهة طنجة  -تطوان اختتم
ال��ن��ق��اش ال���ذي ك��ان ح���ادا في
بعض األحيان بنبرة تفاؤلية،
معتبرا أن ما قيل ونوقش خالل
المداخالت ،هو حقيقة اإلعالم
المحلي ،مركزا على ضرورة
االه��ت��م��ام أك��ث��ر بالمجال من
طرف الجهات الرسمية وأيضا
من طرف الفاعلين أنفسهم.
كما نذكر أن المدير الجهوي
لالتصال ،إبراهيم الشعبي،
ع��ات��ب ب��ق��وة غ��ي��اب التغطية
اإلعالمية للقنوات التلفزية لهذا
الحدث اإلعالمي الذي أطرته
المنظمات النقابية والمدنية
النشيطة بالجهة.

ملتقى المرأة المبدعة
في نسخته األولى
في إطار أنشطتها اإلشعاعية في المجال الثقافي والفني
ودعمها لإلبداع بشكل عام والنسائي بشكل خاص ،ولجعل
اإلبداع النسائي داعما للمسار التنموي لإلنسانية ،وسعيا منها
إلى تكريس قيم المساواة ومحاربة التمييز المبني على النوع
االجتماعي ،وفي سياق اإلصالحات التي عرفها المغرب على
مستوى النهوض بالمرأة ،ودسترة هيئات تعنى بالشأن النسائي
تنظم جمعية «ؤورثان» الدورة األولى لملتقى المرأة المبدعة والذي
اختارت له شعار« :اإلبداع النسائي دعامة أساسية للتنمية»،
وذل��ك أي��ام  08 - 07و 09نونبر  2014بمدينة جرسيف
«المغرب» ،وذلك احتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية الذي
يصادف  10من أكتوبر.
ويتخلل برنامج الملتقى مجموعة من األنشطة الثقافية والفنية
والفكرية منها الندوات حول مواضيع :فن «تموايت» الفن النسائي
باألطلس المتوسط ،والمرأة المبدعة في اإلعالم الواقع واآلفاق،
والصورة اإلبداعية للمرأة من خالل التشكيل ،والمرأة الحضور
المتجدد في الفنون األمازيغية ،واإلبداع النسائي في الصناعة
التقليدية ،باإلضافة إلى تنظيم معرض يضم المنتوجات
النسائية في مختلف المجاالت ،إلى جانب أمسيات
فنية وتكريم بعض الفعاليات النسائية التي بصمت
بعطاءاتها في مجاالت مختلفة.

تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
ت��ع��ل��ن ال��ن��ق��اب��ات ال��ف��ن��ي��ة ال��م��وس��ي��ق��ي��ة أن���ه دعما
للمبادرات الجريئة والناجعة وللدفعة القوية التي قامت
وتقوم بها السلطات الحكومية الوصية على قطاع
حقوق المؤلفين الممثلة في وزارة االتصال ،من أجل
تأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ومده
بإمكانيات تقوية عمله وتطوير وتنمية القطاع وذلك
م��ن خ�لال عقدي البرنامج الموقعين بين الوزارة
والمكتب برسم السنوات 2012-2010 :و،2016-2014
بغالف مالي قيمته  30.000.000.00درهم.
وتثبيتا لهذه الخطوات التي نظمت بشراكة وتعاون
م����ع ال���م���ن���ظ���م���ات ال���ف���ن���ي���ة ال���م���م���ث���ل���ة للفنانين
والمبدعين ،والهادف إلى الرفع من المستحقات المالية
المتعلقة بالمنخرطين بالمكتب وتحسين وضعيتهم
االجتماعية عن ط��ري��ق ت��ف��ع��ي��ل ق���ان���ون النسخة
الخاصة الذي سيخرج لحيز الوجود والتنفيذ خالل
األشهر القليلة القادمة ،وترسيخا لمبدإ الحكامة الجيدة
وحسن تدبير الشأن االجتماعي للفنانين المنخرطين
بالمكتب انعقد بمقر وزارة االتصال يوم اإلثنين 15
شتنبر  2014اجتماع خصص لتعيين أعضاء لجنة

الدعم االجتماعي لفائدة المبدعين والفنانين المنخرطين
بالمكتب ،والمسماة «لجنة تدبير الصندوق االجتماعي
لفائدة المنخرطين بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين»،
والمكونة من :ممثلين عن المنظمات الفنية المهنية،
وممثلين عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ،وممثل
عن الوزارة الوصية يرأسها مدير المكتب المغربي
لحقوق المؤلفين .وأنيطت بها مهمة تحديد شروط
ومعايير صرف هذا الدعم المتعلق بالحاالت االجتماعية
كالتطبيب والوفيات ،باإلضافة إلى دعم اجتماعي
للمبدعين المنخرطين بالمكتب لجبر الضرر الناتج عن
القرصنة واالستغالل غير القانوني للمصنفات طبقا
لمعايير تضمن الشفافية ،وتكافؤ الفرص ،واالستحقاق،
وجبر الضرر .وسيستفيد من هذا الدعم االجتماعي
جميع المبدعين والفنانين المنخرطين بالمكتب ،والذين
ستتوفر فيهم الشروط والمعايير التي حددها قرار
وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بناء
على اق��ت��راح المهنيين ،وذلك بعد دراس���ة الملفات
المطروحة عليها لطلب دعم اجتماعي ،واتخاذ القرارات
الضرورية في شأنها.
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< إعداد :كريم إدبهي

حول المبارتين الوديتين للمنتخب الوطني

فرصة أخيرة للوصول إلى تشكيلة رسمية
ي���خ���وض المنتخب
المغربي مبارتين وديتين
ض���د م��ن��ت��خ��ب إفريقيا
الوسطى يوم الخميس 9
أكتوبر ،ويوم اإلثنين 13
م���ن ن��ف��س ال��ش��ه��ر ضد
منتخب كينيا ،استعدادا
لنهائيات كأس إفريقيا
لألمم التي سيحتضنها
المغرب في شهر يناير
القادم (.)2015
ال��م��ن��ت��خ��ب المغربي
ال��ذي نعول عليه كثيرا
للظهور بمستوى مشرف
خ�لال ه��ذه النهائيات،
مازال يبحث عن نفسه،
ومازال لم يقنع الجمهور
المغربي الذي ينتظر منه
الشيء الكثير.
المدرب الوطني بادو
الزاكي أبدى تفاؤال كبيرا
حول المنتخب الوطني
وص�������رح ل����ـ"األس����ب����وع
الرياضي"" :بأن ال خوف
على فريقنا الوطني الذي

يتوفر على عناصر وازنة
تلعب في أق��وى األندية
األوروبية" ،وأضاف بأن
األعطاب هي التي تقلقه،
كالغيابات األخيرة لبعض
ال�لاع��ب��ي��ن ،كالشماخ،
وال����ع����دوة ،والعرابي،
والحارس فكروش ،الذي
ت��ع��رض إلص��اب��ة بليغة

خ��ل��ال م����ب����اراة فريقه
القبرصي ضد توتنهام
اإلنجليزي برسم كأس
عصبة األبطال لألندية.
ف�������إذا ك������ان ال����زاك����ي
متفائال ،فإن األغلبية ال
تشاطره الرأي ،فبالرغم
من تواجد العبي المنتخب
الوطني في أقوى األندية

األوروب�����ي�����ة ،كالمهدي
بنعطية مع بايير ميونيخ
األلماني ،وعبد العزيز
ب�����رادة م���ع مارسيليا،
وبلهندة مع ديناموكييف،
وام������ب������ارك ب���وص���وف���ة
ل��وك��وم��وت��ي��ف موسكو،
ف��ب��ال��رغ��م م���ن ك���ل هذه
األس���م���اء ال���وازن���ة على

الورق فقط ،فإن االنسجام
ي���ظ���ل غ���ائ���ب���ا ،بسبب
التغييرات الكثيرة التي
يقوم بها المدرب الزاكي
خالل كل مباراة.
فبعد خوضه ألكثر من
خ��م��س م��ب��اري��ات ودية،
فمازال الناخب الوطني
يبحث عن تشكيلة قارة
ب��إم��ك��ان��ه��ا أن تعطينا
بصيصا من األمل حول
مستقبل الفريق الوطني،
ال��م��ق��ب��ل ع��ل��ى مواعيد
حاسمة أهمها نهائيات
كأس إفريقيا لألمم التي
مازلنا نحلم بالفوز بها
بعد لقبنا "اليتيم" سنة
 1976بإثيوبيا.
نتمنى أن تكون هاتين
ال��م��ب��ارت��ي��ن الوديتين
الفرصة األخ��ي��رة لبادو
الزاكي لوضع يده على
التشكيلة الرسمية التي
س���ي���خ���وض ب���ه���ا ه���ذه
النهائيات.

 3أسئلة لعبد الحق بخات*

يجب إبعاد التطاحنات السياسوية عن محيط فريق طنجة

بخات

ما هو سر االنطالقة القوية التحاد
طنجة؟
<< ليس هناك سر ،الفريق
قام باستعداداته مبكرا ،وجلب
العبين ف��ي ال��م��س��ت��وى ،كما أن
تغيير الطاقم التقني كان إيجابيا،
ه���ذا دون أن ننسى بأن
أغ��ل��ب أن��دي��ة القسم
الثاني انطلقت مؤخرا
بالمقارنة مع فريقنا،
وه���ذا ع��ام��ل ساعد
اتحاد طنجة لكسب
أك��ب��ر ع��دد ممكن
من النقاط.
ما هي حظوظ

الفريق للعودة إلى حضيرة الكبار؟
<< حظوظنا واف���رة لعودتنا إلى
مكاننا الحقيقي وه��و القسم الوطني
األول ،فكل الفعاليات الرياضية وراء هذا
الفريق حتى يحقق حلم كل الطنجاويين،
وه���و ال���ف���وز ب��ب��ط��ول��ة ال��ق��س��م الثاني
والصعود إلى قسم الكبار.
كما أن الظروف مالئمة للوصول إلى
ه��ذا الهدف ل��زرع الفرحة ل��دى جمهور
الفريق ال��ذي يسانده بقوة أينما حل
وارتحل.
أليس من العيب أن تتوفر مدينة طنجة
على مركب دولي ،وفريقها يعيش في
قسم المظالم؟
<< طبعا ،فمن العار أال تتوفر عروسة

ال��ش��م��ال ع��ل��ى ممثل ل��ه��ا ف��ي البطولة
االحترافية ،الفريق ولألسف الشديد ذهب
ض��ح��ي��ة ال��ت��ط��اح��ن��ات السياسوية،
والصراعات نحو المناصب على حساب
اتحاد طنجة.
من المفروض أن يتوفر الفريق على
قائد أو ربان واحد ،فالخوف وكل الخوف
أن نعيش هذا الموسم نفس المشاكل،
فمن الواجب أن نبعد الفريق عن هذه
الصراعات وأن ال نسيسه ،حتى ال نعود
به إلى الوراء.
كل ما أتمنى هو ع��ودة الفريق إلى
تألقه.
* رئيس اتحاد طنجة سابقا وفاعل
جمعوي

< المغرب التطواني استفاق من غيبوبته
> المدرب العامري
على سالمتو ،عنداك غير يرجع ليها
< أعتذر للصحفيين!
> رشيد الطاوسي
حتى فات الفوت...
< حجارة ومشادة في قمة الرجاء والجيش
> األحداث المغربية
هادي ماشي قمة ،راه والت حرب
< مالعب القرب "مضاد حيوي" ضد االنحراف
> أوزين وزير الشباب والرياضة
هي بال ما نمشيو للسبيطارات!!
< فريق البيجيدي يسائل أوزين عن احتضان المغرب
لكأس العالم سنة 2026
> صحيفة الناس
مال البيجيدي غادي يبقى حتى 2026؟
< أع����داء ال��ن��ج��اح ي��ه��ددون��ي ف��ي ع��م��ل��ي وحياتي
الشخصية
> رئيس الرجاء بودريقة
تشي غيفارا ،بدل هاد القافية
< الكالسيكو يكسر عظام ضلع كبير
> المنتخب
الله يهديك باراك من الفتنة والتكسير
< البطولة المغربية غير مفهومة
> الركراكي مدرب الفتح
ارجع لفرنسا وادخل المدرسة باش تفهم
< رزقي وأنا حر فيه (حول الشيك الذي تبرع به لنهضة
بركان)
> بودريقة
تبرع على األقل على فروع الرجاء...
< أحسست بثقل عظيم على قدماي
> بنعطية العب بايير ميونيخ
حيد الصباط!
< أفكر في مغادرة المغرب والعودة إلى بلجيكا
> فوزي جمال مدرب اتحاد الخميسات
طفرتيه حتى فبالدك ،زعما غادي تمشي درب أندرلكت
< قمت بعملي محلال رياضيا فقط
> فؤاد الصحابي
أنت ال محلل وال مدرب ،غير بدل ساعة بأخرى

محمد ابهيجة في ذمة الله
انتقل إلى عفو الله الالعب الدولي
وال���ه���داف ال��س��اب��ق ل��ف��ري��ق الرجاء
البيضاوي محمد ابهيجة ،بعد مرض
لم ينفع معه عالج.
محمد ابهيجة حمل قميصا واحدا
طوال حياته الكروية ،وهو القميص
األخضر الذي دافع عنه ببسالة منذ
ن��ه��اي��ة ال��خ��م��س��ي��ن��ي��ات إل���ى بداية
السبعينيات ،حيث شكل ثنائيا مع
عليوات ،كما ش��ارك في العديد من
المباريات الحاسمة مع المنتخب
الوطني كاأللعاب العربية وإقصائيات كأس العالم .1962
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ،وألهم عائلته الصبر
والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

عــن األمــن والتواصــل

عزيز خربوش ..من حراسة المرمى في فرق وطنية إلى حراسة
الطرق من حوادث السير ضمن فريق أمني..
لفت انتباه األوساط الرياضية
المبادرة التي قامت بها اإلدارة
العامة لألمن الوطني التي انتدبت
عميد الشرطة ممتاز عزيز خربوش
رئيس دائرة أمن بنجدية لحوادث
السير لتمثيلها ف��ي البرنامج
الحواري "الخبراء" الذي ينشطه
اإلذاع����ي فيصل ال��ت��دالوي على
إذاعة "أتالنتيك" ،والذي خصص
لمشاكل المرور وحوادث السير
في العاصمة االقتصادية.
العميد ممتاز خربوش تحدث
بإسهاب عن كل اإلكراهات التي
يعيشها رجال األمن الذين يجدون
أنفسهم في أوضاع ال يحسدون

عليها ،بسبب االزدحام الذي تعرفه
مدينة الدار البيضاء ،وبالرغم من
ذلك يحاول رجل األمن تجاوز كل
المصاعب خدمة للمواطنين ،كما
أكد بأن هناك العديد من السائقين
المتهورين ال��ذي��ن ال يحترمون
قانون السير ،ويكونون سببا في
العديد من الحوادث المؤلمة.
وعن الحلول الناجعة لتجاوز
هذا المشكل ،أكد عزيز خربوش
ب���أن جميع ال��م��س��ؤول��ي��ن وعلى
رأسهم والي األمن عبد اللطيف
م�����ؤدب ،ون��ائ��ب��ه رئ��ي��س األم���ن
العمومي عبد الله الوردي ،ورئيس
منطقة أنفا حميد بحري يقومون

عزيز خربوش

بعمل جبار من أجل فرض القانون
وتنظيم حركة المرور بطريقة لبقة
تساعد البيضاويين على التغلب
على مشاكل المرور.
نقطة حسنة وإيجابية تسجل
ل��ل��م��دي��ر ال���ع���ام ل�لأم��ن الوطني
الدكتور بوشعيب أرميل المعروف
بتواصله وانفتاحه على محيطه
بشكل عام ،فمثل هذه المبادرات
ك��ان��ت��داب رج���ال األم���ن للحوار
والتحاور تدفع المواطن لمحو
ال��ص��ورة غير الصحيحة التي
تلصق برجل األمن بشكل عام.
للتذكير ،فإن العميد ممتاز عزيز
خربوش ،من األشخاص القالئل

الذين مزجوا بين الرياضة والعمل
الوظيفي.
ف��ق��ب��ل ول���وج���ه إلدارة األم���ن
الوطني ،كان حارسا مرموقا داخل
ص��ف��وف ال����وداد ال���ذي ف���از معه
بكأس العرش سنة  ،1981كما
ت���وج م��ع ال���رج���اء ب���أول بطولة
وطنية لهذا الفريق سنة ،1988
وف���از ك��ذل��ك ب��ك��أس ال��ع��رش مع
األول��م��ب��ي��ك ال���ب���ي���ض���اوي ،قبل
االلتحاق بفريق اتحاد الشرطة
ال����ذي ك���ان ل��ل��ح��ارس أو عميد
الشرطة ممتاز ،شرف االنتماء إليه
في أول��ى بداية ه��ذا الفريق في
البطولة الوطنية.
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«زعيم» لوبي «حرية المعتقد» نور الدين عيوش في خرجات غير مسبوقة

منحق
اليهود
واألفارقة
أنيكونوا
برملانيني
ووزراء في
احلكومة

حرية املعتقد
ال تتعار�ض مع
�إمارة امل�ؤمنني
وامللك
�أمري لل�سنة
وال�شيعة
واليهود
وامل�سيح

النظـامالـملكيأفضلبكـثير
من جمهوريـة ديكتـاتورية

نور الدين عيوش يتأرجح..

 :حاوره :سعيد الريحانييعد «ن��ور الدين عيوش» شأنه
ش���أن أص��دق��ائ��ه ال��ن��ش��ط��اء؛ عبد
اللطيف اللعبي ،وكمال الحبيب،
وسيون أسيدون ..أحد الحالمين
بـ»مغرب آخر» ،بل يمكن القول إنه
في مقدمة المدافعين عن مبدإ «حرية
المعتقد» ،الذي يدخل تحت يافطته
مطالب «المساواة بين الجنسين في
اإلرث» ،و«حرية اختيار األديان»،
و«الدعوة إلى زواج المسلمة بغير
المسلم»..
م���ن م��وق��ع��ه ك��ص��دي��ق لبعض
«النافذين»( ،)..استطاع نور الدين
عيوش أن يخلق جدال غير مسبوق
بدعوته إلى اعتماد اللغة الدارجة
في التعليم العمومي ،ووصل األمر
إلى حد تنظيم مناظرة بينه وبين
ال���م���ؤرخ ع��ب��د ال��ل��ه ال���ع���روي في
التلفزيون ،تبعا لذلك ليس غريبا
أن ت��ن��ظ��ر إل��ي��ه ب��ع��ض األط����راف
بتوجس كبير ،وللدور الذي يمكن
أن يلعبه من خالل تعيينه مؤخرا،
ع���ض���وا ف����ي ال���م���ج���ل���س األعلى

للتعليم.
ال يتردد عيوش في إعالن اختالفه
مع نظام الحكم في عهد الحسن
الثاني ،كما ال يختلف اثنان حول
ع�لاق��ة ال��ع��داوة بينه وب��ي��ن وزير
الداخلية الراحل إدريس البصري،
الذي كان منع كلمته (مجلة بعنوان
ك��ل��م��ة) م��ن ال���ص���دور ،بالمقابل،
تحسنت عالقته بشكل كبير مع
وزارة الداخلية ف��ي عهد الوزير
المنتدب ف��ؤاد عالي الهمة ،الذي
أصبح فيما بعد مستشارا ملكيا،
«هذا الرجل يتعامل معي بطريقة
لطيفة ،رغم أنني ساندت حركة 20
فبراير وقلت ب��أن حزبه يجب أن
يحل ،»..يقول عيوش.
ف��ي ح����واره م��ع «األس���ب���وع» لم
يتحدث عيوش عن «ال��دارج��ة في
التعليم» كما لم يتحدث عن بنكيران،
أو شباط ،أو إدريس لشكر ..ولكن
التصريحات ال��ت��ي ص���درت على
لسانه بشكل غير مسبوق قد تثير
دهشة القارئ.

«إحصاء ديني» في المغرب لمعرفة
ع���دد األج���ان���ب ال���ذي���ن يعتنقون
المسيحية أو اليهودية أو غيرها
م��ن األدي����ان ..ولكن يشترط «عدم
تسييس الموضوع» ،كما يعتقد أن
م��ن ح��ق اليهود واألف��ارق��ة الذين
السؤال الذي يطرح في
دخ��ل��وا إل���ى ال��م��غ��رب أن يكونوا
هذه الحالة :أال تتعارض
برلمانيين ووزراء في الحكومة،
وعندما تسأله :في أي إطار يدخل
إمارة المؤمنين مع حرية
ذلك؟ يجيب« :هذا يدخل في إطار
المعتقد ،يجيب ضيف
الديمقراطية واالنخراط واالندماج
«األسبوع» بأن «لقب إمارة
في البالد ،ألن هؤالء يشتغلون في
المغرب ،ويعيشون فيه.»..
المؤمنين» ال يتعارض
إلى حدود اليوم ،مازالت تراود
مع حرية المعتقد ،فأمير
نور الدين عيوش فكرة دسترة حرية
المعتقد ،بل إنه يرى أن الدستور
المؤمنين هو الذي يسمح
الحالي يميل بفصوله ،ويفهم منه
لكل األديان بأن تحترم
أنه يتفق مع «حرية المعتقد» ،لكن
في هذا البلد
السؤال الذي يطرح في هذه الحالة:
أال تتعارض إم��ارة المؤمنين مع
ح��ري��ة ال��م��ع��ت��ق��د؟ ي��ج��ي��ب ضيف
يتفق إمبراطور اإلشهار وصاحب «األس�����ب�����وع» ب�����أن «ل���ق���ب إم�����ارة
فكرة « 2007دابا» مع إمكانية إجراء المؤمنين» ال يتعارض مع حرية

المعتقد ،فأمير المؤمنين هو الذي
يسمح لكل األديان بأن تحترم في
هذا البلد ،وهو نفسه الذي يستقبل
العلماء المسلمين ،ورئيس مجلس
اليهود ورئيس مجلس المسيحيين
ف��ي عيد ال��ع��رش ،وه��ذا م��ا يثبت
ح��س��ب ع��ي��وش أن ال��م��ل��ك «أمير
للمؤمنين كيفما كانوا» ،سواء سنة
أو شيعة أو مسيحا أو يهودا..
ال تقف أف��ك��ار عيوش عند هذا
الحد ،بل يقول بصفته أحد مؤسسي
جمعية «الديمقراطية والحداثة»:
«إن لكل إنسان الحق في اختيار
دينه ،سواء كان مسلما وأراد أن
يدخل في المسيحية أو اليهودية،
أو العكس ،فهذا ح��ق��ه ،»..حسب
قوله ،ويكشف ألول مرة وبخالف ما
تداولته بعض المصادر اإلعالمية،
بكونه لم يعتذر للملك حول ما صرح
به ابنه المخرج هشام عيوش الذي
قال على أمواج الراديو بأنه يحلم
ب��أن يصبح «رئيسا للجمهورية
المغربية»..
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هل شاركت في عملية
اإلحصاء التي نظمتها
المندوبية السامية للتخطيط؟
<< ش���ارك���ت ف��ي��ه��ا كجميع
المغاربة ،لكني ال أستطيع أن
أعطي رأيي بالتدقيق حول ما
إذا كانت هذه العملية قد تمت
بطريقة احترافية أم ال ،لكن مع
ذلك يمكن القول بأن اإلحصاء
مهم في حياة البلدان ،ونتمنى
أن يعطي رؤي��ة شاملة حول
معيشة السكان وتمدرسهم،
وعدد سكان القرى ،وعدد سكان
المدن ..نتمنى أن يكون ذلك
عامال مساعدا للخطاب الملكي
الذي تحدث فيه عن «الرأسمال
الالمادي».

المغاربة «بحال بحال» سواء
تعلق األمر بـ«روبير» أو نور
الدين
في هذا الصدد هل يمكن أن

> الخميس  2أكتوبر 2014

هناك تعديل دستوري يضمن
ذلك ،مثلما يحدث في البلدان
الديمقراطية؟
هل تعتبر أن وجود «يهودي
مغربي» في الحكومة أو
«إفريقي أجنبي» في الحكومة،
سيكون مفتاحا لترويج صورة
مغايرة للمغرب؟
<< قبل كل شيء ،هذا يدل
على الديمقراطية ،واحترام
اآلخ��ر ،أن يكون هناك إنسان
يعيش في هذه البالد ،من أجل
هذه البالد ،ويشتغل لصالحها،
ه��ذا يفترض أن يتم ترتيب
الوضع دستوريا..
حديث جانبي بين
الهمة وعيوش

ال أتفق مع مقاطعة اإلحصاء
ما رأيك في دعوات مقاطعة
اإلحصاء التي صدرت عن
بعض األطراف؟
<< بالنسبة لي ،أنا ال أتفق
مع «مقاطعة اإلحصاء» ،بل إنه
واجب على كل مغربي ،وهذه
العملية «ما فيهاش السياسة»،
وال ت���ت���دخ���ل ف�����ي ال���ح���ي���اة
الشخصية ل�لأف��راد ..ك��ل بلد
كيفما ك��ان ن��وع��ه ،أوروبيا،
أمريكيا ،أو آس��ي��وي��ا ،يشهد
إحصاءات..
ولكن بعض دعوات المقاطعة
اتخذت طابعا عرقيا ،كما
حصل مع بعض الجمعيات
التي تنشط تحت يافطة
«األمازيغية»؟
<< هناك بعض الناس قالوا
بأن عملية اإلحصاء لم تأخذ
ب���ع���ي���ن االع�����ت�����ب�����ار ،اللغة
األمازيغية ..وهذا شيء مهم..
فالعملية المقبلة يجب أن تشمل
جميع اآلراء ،سواء تعلق األمر
بـ»أرباب الشركات» أو ببعض
الجمعيات..

> العدد805 :

نشأت يساريا ،ومازلت
يساريا« ،معمرني كنت
انقالبي» ،كنت ضد
حكم الحسن الثاني،
ضد الملكية الحسنية،
ولكن اليوم هناك
ملكية ديمقراطية
وهناك تحسن على
مستوى الحرية..
رغم وجود مشاكل
«قبيحة»

نتحدث عن عملية «إحصاء
ديني»؟
<< ليس ه��ن��اك مشكل إذا
أردنا أن نعرف عدد اليهود أو
المسيحيين في المغرب ،أو
حتى ديانات أخ��رى ،لكن إذا
كانت هناك رغبة في «تسييس»
اتجاه ديني معين ،فأنا ضد
ه��ذا األم���ر« ..المغربي يعتبر
مغربيا سواء كان يهوديا أو
مسيحيا أو له دين آخر ،»..لكن

مل ي�سبق �أن
اعتذرت للملك
ومل ي�سبق له
�أن قال يل �أية
كلمة «قبيحة»

إذا أردن�����ا أن ن���ع���رف عدد
ال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن أو اليهود
األج��ان��ب الذين يقيمون في
ال���م���غ���رب ،ف���ه���ذا ل��ي��س فيه
م��ش��ك��ل ..لكن إذا ك��ان األمر
يتعلق بـ«المغاربة»« ،فكلهم
ب��ح��ال ب��ح��ال» س����واء تعلق
بـ«روبير» أو «نور الدين»..
لنفترض أن عملية إحصائية
كشفت أن عدد اليهود في
المغرب كبير ،أليس من حقهم
أن يقولوا مثال ،بأنهم
«يطالبون بالتواجد في
الحكومة»؟
<< ه��ن��اك م��س��ت��ش��ار لدى
جاللة الملك «يقصد أندري
أزوالي».
وماذا عن «التشكيلة
الحكومية»؟
<< ك��ان��ت ه��ن��اك تجربة
سابقة في هذا اإلطار ،وقد كان
هناك وزير يهودي في الحكومة،
ويتعلق األمر بـ«سيرج بيرديغو»
وزير السياحة السابق ،وهو
اآلن برتبة سفير ..من حقهم
تماما ،أن يطالبوا بأن يكونوا
وزراء ،والمغاربة «كلهم بحال
ب��ح��ال» ،وال يمكن أن يفرقهم
الدين..
هل نفهم من كالمك أنك تدعو

إلى إشراك اليهود في
الحكومة؟
<< حسب الكفاءة..
ولكن تطبيق هذا األمر قد
يخلق جدال كبيرا؟
<< لست متفقا تماما ،حيث
إن لهم تعبير ثقافي واقتصادي
وس��وس��ي��ول��وج��ي ..ودخولهم
للسياسة ال يمكن إال أن نفتخر
به ..وقد كانت هناك محاولة من
ل��دن إح��دى السيدات لخوض
تجربة ال��ب��رل��م��ان ،ولكنها لم
تنجح ..ليس هذا فحسب ،بل
إني أتمنى أن يدخل ،األفارقة
قريبا إلى البرلمان ،إن أرادوا
ذلك ،فهناك بلدان ديمقراطية
ف���ي ال����خ����ارج ،ت��ق��ب��ل دخ���ول
المغاربة إلى برلماناتها..
تعديل دستوري من أجل
اليهود واألفارقة
في أي إطار ،يدخل ترحيبك
بدخول «اليهود واألفارقة»
للحكومة المغربية؟
<< ه����ذا ي���دخ���ل ف���ي إط���ار
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة واالن����خ����راط
واالندماج في البالد ،ألن هؤالء
األفارقة يشتغلون في المغرب،
ويعيشون فيه ،ويمكن أن يكون

سبق البنك «هشام عيوش» أن صرح على أمواج اإلذاعة بأنه يريد أن
يصبح رئيسا لجمهورية المغرب ،سنة  ،2010هل اعتذرت للملك عن هذه
التصريحات ،التي سببت لك أزمة مع القصر ،كما قالت بعض الكتابات؟
<< أقولها ،صحفيا ،لم يسبق لي أن اعتذرت ،فالناس ال يعرفون مكانة الملك
وذكاءه وإنسانيته وأخالقه ،فهو لم يسبق له أن قال لي أية كلمة «قبيحة» حول
هذا الموضوع ..باستثناء بعض الصحف التي لم تفهم تدخل ولدي الذي قال فيه
إنه يحلم بأن يكون «رئيسا للمغرب» ..هذا إبداع وليس فيه إساءة للملك..
أظن أن الناس لم يفهموا كالم ابني الذي كان يتحدث «سينمائيا» ،وقد سمعت
هذا الكالم وضحكت عليه ،ألنه قالها كمخرج سينمائي ..هو لم يقل بأنه ضد
الملكية ..هناك بعض الملوك غير ديمقراطيين في بعض الدول ،ولكن عندنا الملك
ديمقراطي ،كما أن هناك رؤس��اء غير ديمقراطيين وديكتاتوريين في دول
أخرى..
في هذا السياق ،هناك تصريحات مأخوذة على لسانكم تقولون فيها إن النظام
الملكي أحسن من جمهورية دكتاتورية؟
<< أنا أفضل النظام الملكي ،بشكل أكبر على جمهورية دكتاتورية ،مثل
جمهورية القذافي ،أو بورقيبة ،أو بنعلي ،أو كما كانت مصر قديما ..أنا أظن أنه أحسن
بكثير من بعض البلدان ،رغم أني أعتقد أننا مازلنا لم نصل بعد إلى ديمقراطية حقيقية ،مازلنا
مطالبين بتحسين ديمقراطيتنا ،والقطع مع المشاكل السوسيولوجية واألخالقية ،هناك مشاكل
في العدالة ،باإلضافة إلى مشاكل الفقر ..هذه مشاكل مؤلمة لكن هناك أشياء «مزيانة» في
السياسة واالقتصاد..

أعضاء من العدل واإلحسان
والعدالة والتنمية اتفقوا معنا
أنت تعتبر من بين مؤسسي
مجموعة «الديمقراطية
والحداثة» ،أين وصلت هذه
المجموعة؟
<< الرئيس الحالي هو «كمال
ال��ح��ب��ي��ب» ،أن���ا ك��ن��ت م��ن بين
مؤسسيها رفقة األستاذ عبد
الرحيم الهاروشي رحمه الله،
نحن نقوم بعملنا ،لكن عملنا،
ليس له تلك األهمية التي كانت
منذ زمن ..وهذا هو المشكل في
المغرب ،فالجمعيات ليس لها
عمل مستمر ،وهذا مشكل كبير
عانت منه جمعيتنا أيضا ،لكن،
إح��ق��اق��ا ل��ل��ح��ق ف��رئ��ي��س هذه
الجمعية السي كمال الحبيب
يقوم بعمل مهم جدا ،من خالل
مناظرات كبيرة ،مثل «المناظرة
الوطنية» لحرية المعتقد سنة
 ،2012ومناظرة «الحكامة» التي
نظمت هذه السنة..
من بين األفكار التي تدافعون
عنها في جمعيتكم ،أنكم
تقولون إن من حق المرأة
المسلمة أن تتزوج غير
المسلم ،أين وصل الدفاع عن
هذه الفكرة؟
<< نحن نقول إن لكل إنسان
الحق في اختيار دينه ،سواء
كان مسلما وأراد أن يدخل في
المسيحية أو اليهودية ،أو
ال��ع��ك��س ،ف��ه��ذا ح��ق��ه ..ليست
جمعيتنا وحدها بل والكثير من
الجمعيات ..وبعض األحزاب
مثل العدالة والتنمية وكذلك
جماعة العدل واإلحسان ،كلهم
متفقون معنا ف��ي ال��ق��ول بأن
اإلنسان من حقه أن يختار دينه
كيفما كان ،وأن يطبقه ،ولكن ال
ينبغي عليه بالمقابل أن يلزم
أي إنسان بدخول هذا الدين..
ثانيا :نحن نقول ب��أن حرية
المعتقد ،تدخل فيها إمكانية
زواج ال����م����رأة ب���ي���ه���ودي أو
مسيحي أو شيعي ..ولها الحق
في ذلك ..والشيعيون أيضا لهم
ال��ح��ق ب��أن يعيشوا ف��ي هذا
البلد..
أال تالحظ أن دفاعكم عن
حرية المعتقد يضعكم في
قلب المواجهة مع
اإلسالميين؟
<< نحن نقول ،أيضا ،من
حق النساء أن يأخذوا نصيبا
في اإلرث ،متساويا مع الرجال..
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وهذا من حرية المعتقد أيضا،
ونقول أيضا بأن الرجل ليس من
حقه أن يتزوج امرأتين ،أو ثالثا،
لذلك فالقانون يصعب عليه ذلك..
فالحمد لله ديننا دين االنفتاح،
والتسامح ..والنبي صلى الله
عليه وسلم لم يكن ضد اليهود أو
المسيحيين ..بل إن��ه ك��ان ضد
ال�����ن�����اس ال�����ذي�����ن ي����ح����ارب����ون
اإلسالم..
ال تعارض بين «إمارة
المؤمنين» وحرية المعتقد
يمكن القول إن ما تطرحه يلقى
تجاوبا عند «نخبة معينة» فقط،
لماذا لم تصل هذه األفكار إلى
مستوى االنتشار الشعبي،
وبالتالي تتم ترجمتها انتخابيا..

الوقت ..فأمير المؤمنين ليس
أم��ي��را للمسلمين ،ولكنه أمير
لليهود والمسيحيين والمؤمنين
جميعا كيفما كانوا..
ولكن حرية المعتقد بهذا الشكل
تتعارض مع الدستور؟
<< ال��دس��ت��ور ي��ق��ول «بحال
بحال» ،حرية الدين وحرية الفكر..
يكفي إع��ادة قراءته لنعرف أنه
قريب من «حرية المعتقد» ،أنا
أعرف سيدة تزوجت بمسيحي
وزوجها القديم أراد أن يخلق لها
م��ش��ك�لا ،ل��ك��ن المحكمة قضت
لصالحها ،وهذا يعني أن المغرب
تطور كثيرا ولم تعد هناك تلك
العقلية القديمة ،التي كان يعبر
عنها بعض الناس الذين يريدون
إرجاعنا للجاهلية ،فهناك بعض
ال���م���غ���ارب���ة «ال����ل����ي كيشوفو
للقدام»..
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الحرية لكل األديان..
هل يمكن للملكية أن تتخلى في
نظرك عن لقب إمارة المؤمنين؟
<< هذا اللقب ،ليس ضد حرية
المعتقد ،أمير المؤمنين يسمح
لكل األديان بأن تحترم في هذا
البلد« ،ما خصناش نساو» أن
حرية المعتقد تعزز مكانة أمير
المؤمنين..
ولكن إمارة المؤمنين مرتبطة
بالدين اإلسالمي؟
<< من قال ذلك؟ أنا ال أتفق مع
ذلك ،حيث يوجد عندنا مجلس
ل��ع��ل��م��اء ال��م��س��ل��م��ي��ن ،ومجلس
ل��ل��ي��ه��ود ..أن���ا أس���أل���ك :م��ن هم
األشخاص الذين يستقبلهم الملك
في عيد العرش؟ الملك يستقبل
رؤس�����اء األدي������ان ك��ك��ل؛ رئيس
الكنيسة ،ورئيس اليهود ..كلهم
يسلمون عليه ،ويبايعون الملك
أمير المؤمنين..

تخشى أن يقول عنك الناس إنك
بصدد إحياء الفكر االنقالبي؟
<< نشأت يساريا ،ومازلت
يساريا« ،معمرني كنت انقالبي»،
كنت ضد حكم الحسن الثاني،
ضد الملكية الحسنية ،ولكن اليوم
هناك ملكية ديمقراطية وهناك
تحسن على مستوى الحرية ..رغم
وجود مشاكل «قبيحة» ،تتعرض
لبعض الجمعيات مثل الجمعية
ال��م��غ��رب��ي��ة ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان،
وجمعيات أخرى ..أظن أن الحرية
ال تمنح جرعة جرعة ،فهي إما أن
تكون كاملة أو ال..
أين يوجد الخلل برأيك ،هل هو
في «الملكية» أم في السياسيين
الذين لم يستطيعوا تنزيل
الدستور؟
<< أنا ال أظن أن الملكية في
المغرب ،ملكية دستورية حقيقية،
لم نصل بعد إلى مستوى إسبانيا
أو إنجلترا ،مازال الدستور عندنا
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ل إلى دستور
م ،وأتمنى أن
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تل
ك
ا
أل
ح
زا
ب
ج
لكي تقوم بهذا العم رأة وكفاءة وحرية
ل..

<< «م��ا ن��س��اوش» أن حرية
المعتقد ،كادت أن تكون مدرجة
أال تتعارض حرية المعتقد مع
ضمن الدستور الجديد ،وأظن أن
إمارة المؤمنين في نظرك؟
الملك كان موافقا على ذلك ،وقد
<< حرية المعتقد ال تتعارض
لعب المكلفون بصياغة الدستور مع أمير المؤمنين ،وأكررها إن
دورهم ،لكن مع األسف المغاربة ،أمير المؤمنين ،هو أمير جميع
ل��م ي��ك��ون��وا منفتحين ف��ي ذلك األدي��ان ،ونحن في المغرب لنا

لم نصل بعد إلى ملكية
دستورية حقيقية
حديثك بهذه الطريقة يجعلك في
خانة اليساريين القدامى ،أال

يعطي حقوقا كبيرة للملكية،
تفوق رئيس الحكومة ..لكن مع
ذل���ك يمكن ال��ق��ول إن األح���زاب
ليست ل��ه��ا ال��ش��ج��اع��ة الكافية
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لتدافع بكل حرية عن الديمقراطية
الحقيقية ،وه��ي التي تريد أن
ترجع البالد إلى العهد القديم،
ونشعر أحيانا أن سرعة الملك
أكبر من سرعة بعض األحزاب..
من خالل كالمك يتضح أنك
تنتقد الملكية في بعض
تجلياتها ،وفي نفس الوقت
تظهر بعض الغيرة على مؤسسة
رئيس الحكومة ،أال تشعر
بالتناقض وأنت «تهاجم» الملكية
التي يمكن أن تضمن لك حرية
تعبير أكثر مقارنة مع الحكومة
التي يقودها بن كيران..
<< هل من التناقض أن أقول
لك إن الملكية تقدمت في كثير من
األمور ،ولكنها لم تتقدم في بعض
األش���ي���اء ،ه��ل ي��دخ��ل ف��ي إطار
التناقض أن أق��ول إن الدستور
الحالي ،أعطى إمكانيات لرئيس
الحكومة ،كي تكون له إمكانيات
كثيرة لكنه ال يستعملها ،بالنظر
إلى كون الدستور يعطي للملك
صالحيات تجعله فوق رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ف��ي ال���ق���رار ..هل
تعتقد أن هذا تناقض..
أال تعتقد أن انتقاد الملكية بهذا
الشكل يؤدي إلى إضعافها..؟
<< أن���ا أت��م��ن��ى أن تتفوق
ال��م��ل��ك��ي��ة ،وأن ت���ك���ون أكثر
دي��م��ق��راط��ي��ة ،وأن ن��ص��ل إلى
دستور يسود فيه الملك وال يحكم،
وأتمنى أن تمتلك األحزاب جرأة
وكفاءة وحرية لكي تقوم بهذا
العمل..

الهمة صديقـي واحلسن الـثاني لم يعـترض
على اشتغال بنات أوفقير عندي
كنت تصدر جريدة «كلمة»
التي خلقت لكم مشاكل مع
وزير الداخلية إدريس
البصري..
<< خلقت لنا مشاكل كبيرة،
ولكنها مرتبطة بذلك العهد..
وقد أوقفناها ألننا لم نجد حال
غير إيقافها ،بعد أن خلقوا لنا
عدة مشاكل..
نبقى دائما في وزارة
الداخلية ،لنسألك كيف انتقلت
من العداوة مع إدريس
البصري إلى الصداقة مع
فؤاد عالي الهمة الذي انتمى
في وقت سابق إلى نفس
الوزارة ،وأصبح يظهر حتى
في أنشطتك؟
<< في ذلك الوقت الذي لم
تكن هناك عالقة صداقة بين
ف����ؤاد ع��ال��ي ال��ه��م��ة وإدري����س
البصري ،وكان كل واحد منهما
ي��ن��ظ��ر إل���ى اآلخ����ر ف���ي «شكل
معين» ،وهذا يبين أنه
لم تكن لدي صداقة
م�������ع إدري���������س
ال��ب��ص��ري في
عهد الحسن

الثاني ،وهنا أستغل الفرصة
ألق��ول الحقيقة بكل صراحة،
بأنه لم يخلق لي أي مشكل ال
من طرف البصري وال من طرف
الحسن الثاني عندما كانت
بنات أوفقير يشتغلن عندي..
للحقيقة ،أقول أيضا إنني قمت
بعمل مع مستشار الملك مزيان
بلفقيه ،ولم يخلق لي أي مشكل
مع الحسن الثاني ..إذن الحسن
الثاني مكانش دائما «كيدخل
فالناس» ،ولكنه كان يظلم الناس
ال���ذي���ن ي��خ��ل��ق��ون م��ش��اك��ل في
السياسة ،أنا كنت من هؤالء
الناس لكن من حسن حظي أني
كنت في باريس ..ولو كنت في
ال��م��غ��رب لكنت أن���ا اآلخ���ر قد
دخلت للسجن ..أظ��ن أن عبد
اللطيف اللعبي ،والسرفاتي،
وك����م����ال ال���ح���ب���ي���ب ،وسيون
أسيدون ،قاموا بأشياء فيها
شجاعة ك��ب��ي��رة ،لكن الحسن
الثاني كان قد ظلمهم وأنا كنت
ضد الحسن الثاني لهذا السبب
وألسباب أخرى..
أعود إلى موضوع فؤاد عالي
ال��ه��م��ة ،ألؤك���د أن ه��ذا الرجل

ك��ان��ت معاملته معي معاملة
لطيفة ،رغم أني ساندت حركة
 20فبراير وقلت بأن حزبه يجب
أن «ي��ح��ل» ،م��ا ع��دا ذل��ك فأنا
أحترمه وهو يحترمني..
يمكن القول إن حركة 20
فبراير وقعت خالل األسبوع
المنصرم شهادة وفاتها،
عندما لم يستجب «أي أحد»
لدعواتها من أجل النزول إلى
الشارع؟
<< أن��ا س��ان��دت ح��رك��ة 20
فبراير في البداية ،لكني خرجت
منها فيما بعد ،ألني الحظت أن
هناك أحزابا وسياسيين يلتفون
حولها ،ومع األسف ،لم نسمع
لهؤالء الشباب الذين كانت لهم
أهداف ينشدونها حول الحرية
بن
ات
أو
فق
ير
ع
لى غالف مجلة «ماروك إيبدو
والديمقراطية والعدالة..
لماذا لم يستجب أحد لنداء
 20فبراير األخير ،ألم تعد
للشباب مثال ،هل فقد الشباب
الطريقتين؛
لدينا مطالب يمكن أن يناضل الثقة في السياسة? هل تعوزهم
إما «التظاهرات الحاشدة في
الشباب من أجلها؟
اإلمكانيات المالية ليدافعوا عن
الشارع» أو االنقالبات ،هل
<< ال���ش���ب���اب ل���م يقوموا أفكارهم? ..هذا ما يجب أن نفكر
تعتقد أن المغرب مرشح ألحد
بتأسيس إطار سياسي يحتضن فيه.
هاته السيناريوهات؟
مطالبهم ،كان عليهم أن
«التغيير الذي تقبل عليه بعض
<< في نظري ،إن المغرب
يفكروا في تأسيس حزب
البلدان ،سيتم بإحدى
مرشح «لالستقرار»..

الرباط يا حسرة
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حديث العاصمة

أستسمح لكشف سر لم
تعلن عنه بعد الرباط
بقلم

بوشعيب اإلدريسي

تذكروا االلتماس الذي
وجهناه من هذا المنبر
في مثل هذا الوقت من
ال����س����ن����ة ال���م���اض���ي���ة،
ال���ت���م���س���ن���ا ف����ي����ه من
ال��م��ؤس��س��ة السويدية
المشرفة على منح «جائزة
ن����وب����ل» ،ب����أن ت��ف��ك��ر في
عاصمة المملكة وما فيها من
ع���ل���م���اء وس���ي���اس���ي���ي���ن وكتاب
ومناضلين ومتطوعين لخدمة اإلنسانية ،والذي
في علمنا أن النداء وصل إلى وجهته ،والذي ليس
في علمنا هو :هل ستحظى الرباط بعد القاهرة
وصنعاء من العالم العربي بشرف التتويج بهذه
الجائزة العالمية؟ لقد كان حلما ترجمه نداء السنة
الماضية ليصبح اليوم أمل كل المغاربة الذين
يشعرون بأن كل المؤشرات متوفرة ،واألرضية
مستعدة الستقبال «نزول» جائزة نوبل على أرض
المملكة بعد أسابيع ،وإن لم تسمح الظروف بذلك،
فسنبقى نطالب بها حتى يتحقق رجاء  36مليون
مغربي ،فلن نيأس ولن نقطع األمل ،ولن نغضب
وسنستعين باالبتهاالت إلى الله ليهدي المؤسسة
السويدية على إدخال الفرحة على شعب بكامله
ومعه الشعوب الصديقة.
وفي انتظار ساعة الحسم ،فالرباط تتهيأ في
األيام المقبلة لتنظيم «مهرجان» هو األول من نوعه
لإلعالن عن ستة منتخبين من مختلف المجالس:
جماعية ومقاطعاتية وتتويجهم بـ«أحسن منتخبين
لسنة  ،»2014فعدد من الناس لن يرتاحوا لهذه
المبادرة ،اعتبارا للسخط ال��ذي يولونه لبعض
المنتخبين ،لكن يجب أن نعترف بأن عدد أعضاء
مقاطعات الرباط هو حوالي  200مستشار ،فهل
كلهم «ال يساوون بصلة؟» وهل جلهم أساؤوا إلينا
وإلى مهامهم النضالية؟ وهل ليس فيهم ستة من
 200من أوالد الناس؟ فإذا كان األمر كذلك ،فسالم
على الرباط وأهل الرباط ،وتاريخ الرباط ،ومكانة
الرباط العالمية التي تحاول وتجاهد بأن تكون
محفوفة بأنوار نضال سكانها الطيبين ،فبكل تأكيد
تزين نسبة م��ن المنتخبين ول��و أنها محدودة
كالزهور ،فضاء العاصمة ،المشحون باألشواك
والنفايات والمتسولين واللصوص .وأيضا تلك
النسبة المحدودة من «أوالد الناس» المنتخبين
ال��ذي��ن ظ��ل��وا ص��ام��دي��ن ب��ال��رغ��م م��ن التهميش
والتشويش باإلقالة ،والعرقلة النعقاد الدورات
واجتماعات اللجان واإلشاعات ،واإلقصاء ،مترقبين
اليوم الذي سينصفون فيه ولو متأخرا.
وها هو هذا اليوم يهل بهالله معلنا عن بزوغ
عهد جديد بين الناخبين والمنتخبين ،هالل نتمنى
أن يشاهد في السويد لتتأكد مؤسسة جائزة نوبل
بأن المجتمع المغربي تغير ،وتطور ،وفي حراك
ونضال لتصحيح أخطائه وبهدوء معتمدا على
الحوار ،والنقد ،وملتزما بالديمقراطية الهادفة التي
تعلمناها من المملكة ،ديمقراطية ال غربية وال
شرقية ،ديمقراطية مغربية ستشفع لنا وستزكي
رغبتنا لدى المؤسسة السويدية.
وقبلنا تشرفت عاصمتا مصر واليمن بالجائزة
الدولية وكانت من نصيب كاتب مصري وحقوقية
يمنية ،والله يرحم الفيلسوف الكبير المرحوم عابد
الجابري ،وعالم المستقبليات المرحوم المهدي
المنجرة رحمه ،فلو كانا على قيد الحياة ،لكانا
بدون شك من المرشحين المفضلين لكل المغاربة
لنيل شرف جائزة نوبل ،لكن الخير والبركة في
عشرات الرجال والنساء المجندين في الرباط
وباقي مدن المملكة والذين يعطون ،ويبدعون،
ويضحون ويحملون هموم الناس ،ويعملون على
إسعادهم ،وعلى إشعاع العلم والمعرفة ،والبر
واإلحسان وحب الخير لكافة البشر.
وإذا ارتأت المؤسسة السويدية المحترمة بأنه
لم ي��أت وق��ت الرباط بعد ،وأجلت ذل��ك إل��ى سنة
قادمة ،فسنحترم قرارها ،وسنكتفي هنا في الرباط
باختيار  6منتخبين من «أوالد الناس» ،منتخب عن
كل مقاطعة ومنتخب من الجماعة وستشرف على
هذه المبادرة الفريدة في المملكة منظمة تعنى
بشؤون الناخبين ،وربما تكون بداية للمصالحة
ب��ي��ن ال��ن��اخ��ب��ي��ن وال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن ع��ل��ى األق����ل في
العاصمة.
ونستسمح تلك المنظمة الرباطية على «بوحنا»
بهذا «السر» قبل اإلعالن الرسمي عن الموضوع،
وننتظر من المنظمة السويدية بشرى من
قراراتها التي ستظهر بعد أسابيع.

أول تقسيم إداري للعاصمة في ظل الدستور الجديد:

ينبغي أن يراعي الوافدين على الرباط نهارا ال النائمين فيها ليال!
سيحدد اإلح��ص��اء ال��ع��ام للسكان
األخير مسار التقسيم اإلداري المنتظر
ب��ع��د ش��ه��ور ف��ي ال��ع��اص��م��ة ،ف���إذا تم
االعتماد على نتائج هذا اإلحصاء ،فلن
يكون جديدا مادام عدد السكان حسب
التوقعات لم يتغير على ما كان في
إحصاء  .2004لكن الذي لم يشر إليه
اإلحصاء هو ع��دد الوافدين كل يوم
نهارا والبالغ ضعف عدد الساكنة أي
ح��وال��ي  1200000ش��خ��ص إذا ما
أضفنا إليه تقديرات السكان لهذه
السنة فسيرتفع العدد إل��ى مليوني
نسمة ،وهل التقسيم اإلداري المنتظر
سيدخل في حساباته هذه األرقام أم
سيعتمد على أرقام النائمين في الرباط
فقط؟ فالتقسيم الحالي أنجز في عهد
الدستور القديم ،وفيه ثغرات وعليه
مالحظات وب��دون شك فيه «لمسات
س��ي��اس��ي��ة» ول���ن ت��ك��ون إال سياسية
مادامت بعض األح��زاب ساهمت في
إع����داد التقسيم ب��إب��داء آرائ��ه��ا في
الموضوع .فإذا كان التقسيم إداريا
فيجب أن يكون إداريا صرفا وإذا كان
س��ي��اس��ي��ا ف��ال��ك��ل��م��ة ي��ج��ب أن تكون
لألحزاب ولن نضيف المجتمع المدني
ألن جله احترف من الهيئات السياسية،
وال��رب��اط أص��ب��ح ف��ي ال��وق��ت الحالي
رب��اط��ان :رب��اط النهار ورب��اط الليل،

وعلى ه��ذا األس��اس ينبغي تحضير
التقسيم اإلداري وبنظرة إدارية وليست
سياسية.
فكل مقاطعات العاصمة في حاجة
إلى مراجعة وإعادة النظر في حدودها
اع��ت��ب��ارا لتاريخها ،مثل ح��ي ديور
الجامع الذي شطر إلى شطرين؛ جزء
في ت��راب أك��دال -الرياض وج��زء في
ح���س���ان ،ث���م م���ا ع�ل�اق���ة «ع���ك���راش»
بـ«السويسي»؟ وف��ي المنطقة قبائل
أصيلة من جذور التاريخ ،وما عالقة

األحياء التاريخية والدينية مثل ضريح
الشريف واألوداية ،ولوبيرة ،والمدينة
العتيقة بالمدينة الجديدة؟ أال تستحق
هذه الكنوز الذهبية مقاطعة لوحدها؟
وما هو الرابط بين الحي الصناعي
«فيتا» بمقاطعة أكدال -الرياض وبينها
وبين حي يعقوب المنصور  10أمتار؟
وما عالقة حي اليوسفية بحي النهضة؟
وبراريك السويسي بالفيالت الفخمة؟
وكيش األوداي���ة بتمارة؟ وتجزئات
الحسن الثاني الشاطئية قرب يعقوب

تقرير يفضح الوضع السياحي في العاصمة

رهانات  :2020هل كانت مجرد
كالم طواه النسيان؟

ه��ل ه��ي أخ��ط��اء ف��ي التسيير أم التدبير أم
التقدير؟ أل��م ي��ؤك��دوا لنا بأنه في سنة ،2020
ستستقطب مدينة الرباط  4ماليين سائح؟ وهي
اليوم بالكاد وبفضل السياحة الوطنية ال يتجاوز
عدد سياحها  300000سائح!
ونحن على بعد  5سنوات من موعد  2020ورقم
 4ماليين سائح ،وال تزال مدينة الرباط بمؤسساتها
الفندقية  39مؤسسة مصنفة كالتالي 4 :فنادق من
 5نجوم ،و 5فنادق من أربعة نجوم ،و 6فنادق من
 3نجوم ،و 24رياضا ،فهل هذا كاف الستقبال 4
ماليين سائح؟ طبعا ال ،ولتلبية حاجيات تلك
الماليين يستجوب مضاعفة الطاقة االستيعابية
 15مرة ،أي تجهيز العاصمة بـ 600وحدة فندقية
موزعة كالتالي 20 :فندقا من  5نجوم ،و 50فندقا
من  4نجوم حرف أ ،و 20فندقا من  4نجوم حرف
ب ،و 20فندقا م��ن  3ن��ج��وم ،و 250وح���دة من
اإلقامات السياحية .وهذه األرقام والمالحظات
جاءت في تقرير عبارة عن كتيب من إعداد مهندس
رئيس اللجنة السياحية من المجتمع المدني ،قدمه
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رباطي مثقف خريج المدرسة
الوطنية لإلدارة بباريس ،ازداد في
الرباط سنة  ،1938وتحمل
مسؤوليات في القطاع الخاص إلى
حين تقاعده.
اشتهر بأعمال الخير واإلحسان
والبر بالضعفاء منذ شبابه وال يزال
إلى يومه ،فتحية لهذا الرباطي
الكريم ،فريد بريطل ،الذي وهب
حياته وأمواله للمحتاجين.

وس��ي��ن��اق��ش ف��ي اج��ت��م��اع ل��ل��خ��روج بتوصيات
واقتراحات إلجبار المؤسسات الرسمية من مجلس
ال��ج��م��اع��ة وم��ج��ل��س ال��ع��م��ال��ة وم��ج��ل��س الجهة،
ومندوبية السياحة ووزارة السياحة ،تقديم
مبررات على هذا التناقض والالمباالة في شأن
اإلعداد الستقبال  4ماليين سائح ،ثم تفسيرا لماذا
قالوا للسكان :إن الرباط صنفت كأحسن وجهة
سياحية عالمية واستشهدوا ف��ي ذل��ك بأقوال
أمريكية .ثم جاءت بعد ذلك مؤسسة وطنية لترتب
العاصمة في المرتبة  6من حيث إقبال السياح.
وهذا التضارب يحلله ويفسره التقرير ولم يكتف
بالتفسير والتحليل ليقترح اق��ت��راح��ات جادة
للخروج من هذا التخبط واالرتجال واللعب بسمعة
سكان العاصمة.
فلو كان عندنا مجلس جماعي مسؤول وبدال من
تأسيس لجنة لتوزيع المنح على الجمعيات كان
عليه كما هو موجود في كل بلديات عواصم العالم
تكوين لجنة مكلفة بتطوير السياحة المحلية ،فلو
فعلها ألعفى المجتمع المدني من هذا التقرير.

المنصور بجماعة الهرهورة؟ بل وما
عالقة حي الرياض بحي أكدال؟ نعرف
بأنه يوجد بنك للمشاريع في ما يتعلق
بالتقسيم عند األقسام اإلدارية ،ونعلم
أي��ض��ا اع��ت��م��اد بعض األح����زاب على
معايير معينة «لتفصيل» التقسيم.
وهذا ما أدى إلى العزوف االنتخابي
ألن التقسيم ي��ك��ون م��ف��روض��ا بقوة
اق��ت��راح��ات األح���زاب ال��ت��ي ال تراعي
رغبات المواطنين .واليوم في عهد
الدستور الجديد نتمنى تقسيما إداريا
يأخذ بعين االعتبار مصلحة العاصمة،
وهذه المصلحة تقتضي األخذ بعين
االع��ت��ب��ار ال��واف��دي��ن للعمل والتنقل،
واالستشفاء وال يغادرون الرباط إال في
الليل ،إضافة إلى الساكنين ،وفي هذه
ال��ح��ال��ة يمكن ع��ل��ى األق���ل إض��اف��ة 3
مقاطعات جديدة ،فأما إذا كان التقسيم
المنتظر على أساس اإلحصاء العام
األخ���ي���ر ف���ال���رب���اط س��ت��ق��ت��ط��ع منها
مقاطعة!
إننا نلح على ضرورة تحليل ودراسة
ع��دد الوافدين يوميا وإشراكهم مع
ت��ع��داد ال��س��اك��ن��ة ،ل��وض��ع ب��رام��ج أو
مخططات أو تقسيم إداري.
فهل تتفهم اإلدارة واألحزاب كل هذه
المعطيات لتقديم تقسيم جديد في ظل
دستور جديد؟

أسرار
العاصمــــــة

إش��ع��اع ب��رك��ات ال��ض��ري��ح الشريف
وص��ل إل��ى املصحات الدولية ،فإضافة
إل��ى  6مصحات حتيط ب��ه��ذا الضريح
الشريف ،فتحت مصحة دولية أبوابها
التي ه��ي على أب��واب امل��ك��ان الشريف،
ليرتفع ع��دد املصحات التي جل��أت إلى
 بركات  -سبع مصحات.ف��ض��اء ال��ف��ن��ون التشكيلية الكائن
بشارع يعقوب املنصور ،ابتدع املبدعون
ووضعوا قبالته محطات للطوبيسات،
لتشكل «مهرجانا» كبيرا لألدخنة التي
تنفثها احمل��رك��ات املتهالكة للعربات،
لتستقر فوق اللوحات الثمينة وتشوه
بذلك الفضاء الفني الرائع ،فمكان ذلك
الفن يجب تغييره إلى فضاء في مستوى
الفن الذي يعرضه.
ي��خ��اف املنتخبون م��ن ط��رح سؤال
عن :من يستفيد من تعويض «األشغال
ال���ش���اق���ة» وق�������دره م���ل���ي���ار ث���ق���ي���ل ،ألن
امل��س��ت��ف��ي��دي��ن ه��م م��ن مي��ل��ك��ون مفاتيح
ك��ل م��ل��ف��ات اجل��م��اع��ة مب��ا فيها ملفات
املنتخبني وأق��ارب��ه��م ،وك���ل ع���ام يطير
م��ل��ي��ار ،وال أح����د ي��ع��رف املستفيدين
احملظوظني الذين تنزل عليهم «هدية»
من جيوب سكان الرباط.
ولعلو عمدة العاصمة مرشح لشغل
منصب سام ،وال��ذي رشحه ليس حزبه
املعارض ولكن حزب آخر في احلكومة،
فهل هذا احلزب يريد إزاحة فتح الله من
املنافسة على عمودية الرباط؟
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وجــدة

ما يجري ويدور في المدن

أصداء سوسية

الســفــــارة فــي الــــعــمــارة

امرأتان تريدان إعادة «ختان» بوليسي
< محمد سعدوني
مازالت شطحات وبطش
السيدتين التوأم واللتين
تسكنان قبالة والية األمن
ت����ث����ي����ر االس������ت������غ������راب
واالش��م��ئ��زاز ،إذ مازالتا
تحاوالن فرض نظامهما
ب��ال��ق��وة داخ���ل العمارة،
وال��ح��ي ،وف��ي المدينة...
دون أدن���������ى اع���ت���ب���ار
الختصاصات السلطات
ال���م���ح���ل���ي���ة واألم����ن����ي����ة
والجماعية...
كما أنهما لم تمال من
تلفيق التهم والشكايات
الكاذبة للسكان ،مستغلتان
أي ف����رص����ة أو ح����دث
للمطالبة بلقاء المسؤولين
عن الشأن المحلي ،وإذا لم
يجدا من يستجيب لهما،
تعمدان إلى السب والشتم

كما ح��دث مع شرطي لم
يرضخ لهما في الديمومة
فقالت له إحداهما «سير
ع����اود ط��ـ� ْ�ـ��ه��ارة ديالك»،
وخالل األسبوع المنصرم،
وف������ي م���ك���ت���ب الهجرة
واألج��ان��ب ،انهالتا على
مخزني بالسب ،وبالكالم
ال��س��اق��ط ع��ل��ى مسؤول
ب��رت��ب��ة ق��ائ��د بالفرنسية
وباللهجة الدارجة.
أم��ا م��ن أي��ن اكتسبتا
هذه الجرأة وهذا التطاول؟
فهذا يعزى إل��ى كونهما
ت������ح������م���ل��ان ج���ن���س���ي���ة
أجنبية( ،)..وبها تهددان
ألخ����ذ ح��ق��ه��م��ا ،وه����و ما
يذكرنا بقضية الحماية
القنصلية خ�ل�ال القرن
التاسع عشر التي انتشرت
ف��ي المغرب كالسرطان،
عندما كان مغاربة يعيشون

طاطا

يعيش قسم الطب العام بالمستشفى اإلقليمي
ب��إن��زك��ان على إي��ق��اع اختفاء مجموعة من
المعدات واألدوات الطبية ،باإلضافة إلى
اخ��ت��ف��اء ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة ل��م��ج��م��وع��ة من
المرضى.
وقال مصدر أمني في المستشفى إن حوادث
السرقة تقع كل ي��وم بالمستشفى اإلقليمي
إنزكان ،وال أحد يحرك ساكنا ،وإن الضحية
هم المواطنون البسطاء الذين يحرمون من
قضاء أغراضهم بحجة عدم توفر المستشفى
على المعدات الطبية.
ع���ل���ى أرض ال���م���غ���رب
ي��س��ت��ف��ي��دون م���ن حماية
قناصل أوروبيين ،وغير
خاضعين لقوانين المخزن
المغربي ،وهو ما نشمه

من تصرفات هذا التوأم
ال��ذي تعدى ك��ل الحدود
ع��ن��دم��ا ث��ب��ت كاميرات
م��راق��ب��ة ب�����دون موافقة
السكان على جدار العمارة

وداخلها ،وهي الخطوة
الخطيرة التي رأى فيها
أص��ح��اب ال��ع��م��ارة أنها
ت������م������س ب����ح����ري����ت����ه����م
الشخصية.

هل هي تعيينات على المقاس في وزارة التعليم؟

< سعيد انخيلي
وج����ه����ت الجامعة
الوطنية للتعليم بطاطا
طعنا في نتائج تعيينات
أساتذة التعليم االبتدائي
ال���ج���دد ب��ن��ي��اب��ة طاطا،
ب��س��ب��ب م��ا سجلته من
معطيات أشارت إلى أنها
ت���م���س بمصداقيتها،
وقالت النقابة إنه تم ما
وصفته بـ»التالعب» في
الئحة المؤسسات التي
تم فتحها للتباري ،حيث
ض��م��ت ب��داي��ة مجموعة
مدرسية ،لكن سرعان ما
تم إسقاطها ألسباب لم
تكن واضحة حينها ،رغم
ت��وف��ر ال��م��ج��م��وع��ة على
منصب شاغر.

ومباشرة بعد انتهاء
عمليةالتعييناتوالتحاق
األساتذة بمقرات عملهم،
قامت النيابة اإلقليمية

ب��ت��ك��ل��ي��ف أس����ت����اذة من
ال��خ��ري��ج��ات ،وتعينها
بنفس المجموعة.
وخلصت الجامعة إلى

شيكات مزورة تفضح أصحابها
أل���ق���ت ع���ن���اص���ر ال���ش���رط���ة
ال����ق����ض����ائ����ي����ة ب�����ت�����اوري�����رت،
مؤخرا ،القبض على شخص في
األربعينيات من عمره بتهمة
النصب واالحتيال والتزوير،
ب��ع��دم��ا س��ج��ل أح���د الضحايا
شكاية ل��دى المصالح األمنية
تتعلق بتعرضه لعملية نصب من
طرف ثالثة أشخاص مجهولين،
حيث أكد لرجال األمن أنه تسلم
شيكا بنكيا مقابل شرائهم آلية
للحفر ،ليتبين له بعد ذل��ك أن
ال�����ش�����ي�����ك «م���������������زور» وغ����ي����ر

أن هذه المعطيات تدفع
ل����ل����ق����ول ب��������أن بعض
المسؤولين في النيابة
اإلقليمية ق��ام��وا ،وعن

سبق إص��رار ،بالتستر
على المنصب الشاغر،
قصد تفويته للخريجة
المذكورة ،لعلمهم اليقين
ب�����أن إع����م����ال معايير
االستحقاق لن يمكنها
من المنصب المذكور.
وطالبت وزير التربية
ال���وط���ن���ي���ة والتكوين
المهني بالتدخل العاجل
م��ن أج���ل إع����ادة عملية
ال���ت���ع���ي���ي���ن���ات جملة
وتفصيال ،صونا لمبادئ
النزاهة واالستحقاق،
وب���م���راج���ع���ة الحركة
االنتقالية في حال التأكد
من أنه سبق وأن طلب
بعض األساتذة القدامى
االنتقال إلى المجموعة
المذكورة.

بنسليمان

تاوريرت

< األسبوع

أصيب العشرات من الحجاج القادمين من
مدينتي زاكورة وورزازات بحاالت إغماء جراء
تأخر الطائرة ،التي كان مقررا أن تقلهم نحو
المملكة العربية السعودية ألداء مناسك الحج،
إذ ظل أزيد من  338حاجا محاصرين بالجناح
الدولي بمطار محمد الخامس بدون ماء وال
غذاء؛  159حاجا من زاكورة ،و 179حاجا من
ورزازات(.)..

حقيقي(.)..
وم���ب���اش���رة ب��ع��د ذل���ك ب���دأت
عناصر الشرطة القضائية البحث
في القضية ،األمر الذي أسفر عن
إيقاف سائق الشاحنة الذي كان
يتكلف بنقل كل اآلليات التي يتم
النصب على أص��ح��اب��ه��ا ،إلى
وجهة خصصوها للتخزين ،كما
تبين أن شخصا آخ��ر بنفس
المدينة تعرض لعملية نصب
بنفس الطريقة.
وفي انتظار استكمال البحث
وال��ت��ح��ري وض��ع��ت المصالح
األمنية الشخص الموقوف تحت
تدابير الحراسة النظرية.

مخاطر تهدد حياة المواطنين
بسبب االستهتار
< المصطفى خربوش
ت��ع��ان��ي ال��ع��دي��د م��ن األحياء
ب��م��دي��ن��ة بنسليمان م��ن غياب
إصالح البنية التحتية ،ومنها
مجاري المياه بشارع عالل بن
عبد الله في حي الحدائق ،والتي
تشكل خطرا على المواطنين،
باإلضافة إلى عدد من األعمدة
الكهربائية المعطلة ،بأسالك
ع��اري��ة وب����دون أغ��ش��ي��ة واقية،
وأخ�����رى ب�����دون ت��رم��ي��م وآيلة
للسقوط ت��ه��دد س�لام��ة وحياة
تالميذ مدرسة «ال��ف��اراب��ي» ،في

حين يشهد توزيع حاويات األزبال
على األح��ي��اء تباينا واختالفا
وذلك لحاجة في نفس يعقوب،
حسب قول أحد المواطنين ،حيث
نجدها مرمية هنا وهناك ،كما
أصبحت مكانا تقتات منه القطط
والكالب الضالة ،ونقطة لتجمعها،
وق���س ع��ل��ى ذل���ك م��ا تخلفه من
أمراض وميكروبات.
ويرجع عدد من المواطنين ذلك
إل��ى غياب المراقبة والصيانة
الشيء الذي أدى إلى االستهتار
ب���ال���م���ن���ش���آت وال���ت���ج���ه���ي���زات
العمومية.

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة
تزنيت شخصا متورطا في إص��دار بطائق
مزيفة للشرفاء( )..وشجرة األنساب.
وجاء اعتقال الظنين بعد شكايات توصلت بها
المصالح األمنية بالمدينة في الموضوع ،حيث
تم وضعه تحت المراقبة والترصد بناء على
تعليمات النيابة العامة بالمحكمة االبتدائية،
ليتم اعتقاله متلبسا في قضية مماثلة.
تسببت أمطار الخير األخيرة في إماطة اللثام
عن هشاشة القناطر التي قال عنها مواطنون
إنها «ب��دائ��ي��ة» ،وه��ي ال��م��وج��ودة على طول
الطريق اإلقليمية الوحيدة الرابطة بين جماعة
«توغمرت» وجماعة «أزغارنيرس» ،وتعد هذه
الطريق ذات أهمية قصوى حيث تستقبل
القادمين م��ن ت��ارودان��ت وأك��ادي��ر م��ن جهة
توغمرت ،وأيضا تستقبل الوافدين من جهة
جماعة «أساكي».
يعيش عمال وعامالت أحد الفنادق بمدينة
أكادير حالة مزرية بعد طردهم من العمل منذ
ثالث سنوات ،ويزيد من تأزيم معاناة العمال
تقاعس الجهات المعنية في تبليغ حكم قضائي
صادر عن المحكمة االبتدائية بأكادير يقضي
بتعويض العمال عن الفصل عن العمل ،وجبر
الضرر.
وكانت الشركة التي يسيرها إيطاليون ،قد
قامت في شهر نونبر  2011باالنسحاب من
تسيير الفندق ،وتوقيف العمال به دون سابق
إش��ع��ار ،م��م��ا أدى إل���ى ت��ش��ري��د  183عامال
وعاملة.
يعزم موظفو المحكمة االبتدائية بأكادير على
تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة ،بسبب
ما سموه بالتضييق الذي يمارسه مسؤول
قضائي ،بعينه(.)..
وحسب مصدر مطلع فإن ظروف العمل مكهربة،
بل إن المسؤول قد استأثر بكل شيء هناك ،مما
أثار استياء الموظفين من تصرفاته ،حتى أن
األمر وصل ببعض الموظفات اللواتي يشتغلن
بجوار مكتبه ،إلى حد إصرارهن على التوقف
عن العمل أو مغادرته بفعل التضييق الذي
وصفوه بالممنهج من لدن ذات المسؤول ،لوال
تدخل البعض «لتبريد الطرح»(.)..
ارتأت «مؤسسة المبادرات التنموية» لعمالة
إنزكان أيت ملول تنظيم كرنفال «بيلماون
ب���ودم���اون» ،تحت إش���راف العميد السابق
لجامعة ابن زهر الدكتور أحمد صابر ،والباحث
األنثروبولوجي الحسين أبو يعقوب ،وبعض
الفاعلين الجمعويين في مجال اإلبداع التراثي
المادي والالمادي.
وسيشارك فيه دولة السينغال وممثلين من
ج��زر الكناري ،وق��د اختير له تيمة «الهوية
والذاكرة خدمة للتنمية».
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سطات

«كيف تعيش يا مسكين أسعار الماء والكهرباء دارت جنحين»!
< نور الدين هراوي


ف���وج���ئ ال��ك��ث��ي��ر من
السطاتيين بالزيادة في
أسعار الماء والكهرباء
خالل أشهر فصل الصيف
مقارنة مع باقي شهور
السنة ،األم��ر ال��ذي أثار
استياء وتذمرا كبيرا لدى
ساكنة المدينة ،خاصة أن
ال����زي����ادة ذات التكلفة
الصاروخية والمرتفعة
جاءت تزامنها مع دخول
م��درس��ي ملتهب وعيد
األضحى الذي يحتاج إلى
مصاريف إضافية(.)..
واس����ت����ن����ك����ر ع���م���وم
المتضررين هذه الزيادة
ال���ت���ي وص��ف��وه��ا بغير
المعقولة وغير المنطقية،
م��ب��رر ارت��ف��اع معدل

االستهالك والشروحات
المقدمة في منشور مرفق
ب��ال��ف��ات��ورة ،حيث تدعو
الجهات المسؤولة إلى
تدبير الكهرباء والترشيد

اليوسفية

تلكس
ح��ل��ت ب��ب��ل��دي��ة أزمور
لجنة عن المجلس األعلى
ل��ل��ح��س��اب��ات للنظر في
ال���ص���ف���ق���ات ال����ت����ي تم
ت�����دب�����ي�����ره�����ا ب���ص���ف���ة
ان��ت��ق��ائ��ي��ة( )..وبطرق
مشبوهة(.)..
وتعد ه��ذه هي المرة
األول��ى التي ت��زور فيها
هذه اللجنة بلدية أزمور،
وقد وضعت في الحسبان
زي���ارة ج��م��اع��ات أخرى
كجماعة سيدي علي بن
ح�����م�����دوش ،وجماعة
الحوزية ،وجماعة أوالد
وحمون.

ف���ي ن��ف��ق��ة االستهالك،
ال��ش��يء ال����ذي اعتبرته
نفس ال��م��ص��ادر ضحكا
على الذقون واستبالدا
للمواطن ،وترجع نفس

المصادر أن هذه الزيادة
س��ب��ب��ه��ا إن������ارة موسم
م��ع��روف ب��س��ط��ات وهي
ال��ف��ات��ورة ال��ت��ي يؤديها
ال��م��واط��ن ،ع��ل�اوة على

اس��ت��غ�لال ال��ك��ه��رب��اء من
ط������رف ج����ه����ات ن���اف���ذة
ب��ض��واح��ي المدينة()..
حيث يبقى دائما المواطن
ال��ب��س��ي��ط ه��و الضحية
وال���م���ك���ت���وي ب����زي����ادات
مقنطرة.
وأم����ام ه���ذه الزيادة
التي أثرت سلبا في دخل
س���ك���ان م��دي��ن��ة سطات
يتساءل بعض المواطنين:
أين هو دور المنتخبين
ف��ي ال��دف��اع ع��ن مصالح
ال��م��ت��ض��رري��ن م���ن هذه
الصاعقة ال��ت��ي تكتوي
دائ����م����ا ب���ه���ا الطبقات
ال����ف����ق����ي����رة؟ وم�������ا هي
اإلن��ج��ازات التي قدمها
المنتخبون للناخبين،
خصوصا وأن الموسم
االنتخابي على األبواب؟

< عبد الرحيم
عواد

خ��اص��ة عند نهاية ك��ل شهر،
حيث يجد الوافد إليها نفسه
ف��ي «ط��اب��ور» م��ن المتقاعدين
والمسنين ،يأتون من كل حدب
وصوب لسحب حواالتهم سواء
من الشباك األتوماتيكي الذي
هو أصال «معطل» ،أو من عند

تركت جريدة «الميثاق» فراغا في أكشاك باعة الصحف نظرا
لما تتضمنه من موسوعة آراء لعلمائنا األجالء بحثا ودراسة..
البعض يأمل في إص��دار الصحيفة في حلة علمية زاخرة
بالمعطيات الدينية خدمة للقراء.
تتوفر خلية المجلس العلمي على مجموعة من الواعظات
والمرشدات الالتي يقمن بالتوعية في الفقه وفي أحكام
القرآن ،في لقاءات جهوية بين النساء الجهويات.
الشاعر المراكشي بنعباد شفاه الله ،كان قد نظم قصيدة
بعنوان «اليوم غ��زة» يصف فيها جهاد حماس على رقعة
التاريخ لتطهير فلسطين من الصهاينة الطغاة ،ومن رجسهم
المقيت.

مريرت

مطالب عمال «أنفاق الموت»

< شجيع محمد

طابور «املهانة» من أجل النقود
تعيش منذ ما يقرب
الشهرين ،فئة عريضة
من زبناء مؤسسة
بنكية موجودة بالحي
الحسني بمدينة اليوسفية
حالة من السخط والتذمر
بسبب تلف الشباك اإللكتروني
الوحيد داخل المدينة ،فهو
معطوب ويعطل زبناءه ،الذين
يضطرون إلى البحث عن
شباك مؤسسات بنكية أخرى
قريبة قصد استخراج نقودهم،
مما يزيد مصاريف أخرى على
عاتقهم هم في غنى عنها.
ه��ذا بغض النظر عن حالة
االكتظاظ التي تعرفها المؤسسة

تجرى بعض اإلصالحات بقنصلية
فرنسا تشمل مرافق القنصلية والساحة
المجاورة لها قرب منارة الكتبية.

ال��م��وظ��ف��ي��ن ال���ذي���ن يشكلون
خصاصا كبيرا ،فهم قلة قليلة
ال يمكنهم أن يلبوا خدمات
جميع الزبناء ،في الوقت الذي
يقول بعض المرتفقين للمؤسسة
إن ال����م����س����ؤول����ي����ن خ������ارج
التغطية.

دخل بعض عمال إحدى الشركات المنجمية بجبل عوام
بضواحي مريرت في إضراب مفتوح منذ شهر غشت ،2014
بعدما طرحوا ملفهم المطلبي والرامي إلى زيادة نسبة 5
بالمائة في األجور ،وهي الزيادة التي أقرتها الحكومة
للقطاع الخاص منذ شهر ماي  ،2014حيث قال بعضهم
إن أجورهم ال تصل إلى الحد األدنى لألجور المتعارف
عليها بالنسبة للقطاع الخاص ،مقارنة مع ما يبذلونه من
مجهودات جبارة في باطن األرض أو ما يسمى بـ«أنفاق
الموت» بالمنطقة.
كما أكدوا من خالل ملفهم المطلبي أنهم ال يتوصلون
بالتعويضات عن األخطار التي يتعرضون لها ،وتعويضات
الكراء بالنسبة للعمال المؤقتين ،ويطالبون بتحسين ظروف
وجودة الخدمات ،وتوفير شروط السالمة ،وكذا المكافأة
عن المردودية والزيادة في ثمن ساعات العمل ،وفتح متجر
اقتصادي  .وقد عرف شهرا غشت وشتنبر وقفات احتجاجية
مستمرة ق��ام بها بعض العمال بدعوى ع��دم استجابة
مسؤولي الشركة لمطالبهم ،التي وصفوها بـ«المشروعة
وال���ع���ادل���ة» ،ح��ي��ث أك����دوا ب��أن��ه��م س��ي��ق��وم��ون بتصعيد
اإلحتجاجات في حالة عدم االستجابة لملفهم المطلبي،
حتى وإن وصل األمر إلى التوقف عن العمل.

<

د .عبد الهادي التازي

كان في صدر «األمكنة التي زرناها
مدرسة الحاج أحمد بالفريج أو مدرسة
جسوس كما كانوا يسمونها نسبة إلى
ال��س��ي��د ج��س��وس خ���ال ال��ح��اج أحمد
بالفريج ال��ذي سعى إلنشائها ،وكان
ال��م��ش��رف ع��ل��ى بنائها ال��ع��م الحاج
العباس صهر آل جسوس وشقيق العم
الحاج أحمد والحاج عبد القادر..
كان الحديث في البيت يمتلئ بذكر
الحاج بالفريج الذي سنزور مدرسته،
تخيلت هذا الرجل شيخا يحمل لحيته
على نحو م��ا ي��ع��رف عند الملقبين
بالحاج!
وف���ي ال��ص��ب��اح ال��م��وال��ي قصدنا
(مدرسة جسوس) وكان الحاج أحمد
عند استقبالنا بالباب ،وجدت أن هذا
«الحاج» شاب يجعل على رأسه طربوشا
م��ائ�لا  إل���ى ال��ي��م��ي��ن ...وال لحية وال
عمامة!! الرجل في ميعة الشباب ووهج
النشاط..
لم يطل أمد الترحيب األول وهكذا
فبعد تعرف والدي على الحاج أحمد
ب�لاف��ري��ج دع��ان��ا ه��ذا األخ��ي��ر لزيارة

األق��س��ام ال��دراس��ي��ة وأم���ا أل���زم جنب
وال��دي ..فتح لنا القسم فإذا بي أمام
صفوف تالميذ صغار كأنهم أبناء ليلة
واحدة! يرتدون زيا واحدا ،جالبيب في
ل��ون «قهوي مفتوح» ،على رؤوسهم
طرابيش ،أم��ره��م األس��ت��اذ بالوقوف
فوقفوا آخذين في تالوة نشيد بصوت
واح����د ،ع��رف��ت فيما ب��ع��د أن���ه نشيد
المدرسة.
نحن أبناء محمد جسوس
كلنا لصرح الوطن أسوس!
ثم جلسوا وطلب األستاذ :ما إذا
كانت هنا أسئلة؟ ال تعليق!!
وانصرفنا إل��ى قسم آخ���ر ..فكان
النهج نفس النهج :وق��وف ونشيد..
هناك انتقلت ذاكرتي إلى زمالئي في
المدرسة بفاس مقارنا ومفارقا بين
الحالين ..اختالف األعمار ،اختالف
اللباس إلخ..
رجعنا إلى غرفة االستقبال األولى
حيث كان السؤال المهم الذي وضعه
الحاج أحمد بالفريج على والدي الذي
اختار لزيارة الرباط هذا التاريخ الذي
كان يصادف  17أكتوبر  ،1934هل في
ف��اس نفتح موسمنا ال��دراس��ي بعد
أكتوبر؟! وكيف ساغ لوالدي أن يحملني
معه ل��ل��رب��اط ف��ي وق��ت مثل ه���ذا؟ إن

المدارس فتحت أبوابها في أكتوبر!!
لقد ظن الحاج أحمد بالفريج ،ربما،
أن وال����دي أت���ى ب��ي طلبا لاللتحاق
بمدرسة جسوس!
أج��اب��ه وال���دي :لقد استأذنا مدير
المدرس فأذن! فسأل الحاج أحمد :ماذا
تكون المدرسة؟ ومن هو المدير؟ أجاب
والدي إنها «مدرسة النجاح» ومديرنا

األستاذ السي بوشتى الجامعي ،فأخذ
الحاج أحمد يتساءل :كيف؟ إن السي
بوشتى الجامعي رجل ص��ارم فكيف
يسمح بهذا التنقل في بداية الموسم
الدراسي..
لقد استوعبنا الرسالة ،والدي وأنا،
وقد ظل هذا السؤال يتردد علينا في
ك���ل ال��م��ج��ال��س ال��ت��ي ح��ض��رت��ه��ا مع
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رحلتي األولى للرباط كانت أولى المحطات المفصلية في حياتي

قة
ل

لح

ا

الرباط منذ ثمانين عاما

والدي!!
ولقد كان مما أثار انتباهي في هذا
السن المبكر حادث نجل العم الحاج
العباس الذي كان يدرس في «مدرسة
األعيان» الفرنسية ،أذكر أن ابن العم
ه����ذا ،وك����ان ي���ق���ارب س��ن��ي ،ع���اد من
المدرسة يشكو المدرس الفرنسي الذي
«سمح لنفسه»  -أثناء الدرس -بضرب
المثل ب��اب��ن ال��ع��م على أن��ه «سمين»
« »grasاعتبر الصغير ذلك تشهيرا به
أم��ام زمالئه الصغار!! وع��رض على
والده دفتر المدرسة وفيه كلمة Tazi
.est gras
وقامت قيامة البيت وخاصة لما
وصلت أصداء «الحادث» إلى العمات
المحافظات ال�لات��ي اعتبرن أن هذا
التصرف يوحي بإصابة صغيرهن
بالعين.
وات��ف��ق رأس مجلس العائلة على
«ال���ت���دخ���ل» ح��ت��ى ال ي��ع��ود المدرس
للتعريض بأسماء التالميذ ،وقد قدر
لي أن أصحب العم رفقة وال��دي إلى
بيت أجد الوجهاء الكبار في الرباط من
الجالية الجزائرية التي كانت تؤطر
أساتذة التعليم الثانوي ،وكان له نفوذ
على الطرف اآلخر.
> يتبع

إعالنات إدارية
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المملكة المغربية وزارة الفالحة والصيد البحري
إعالن عن فتح بحث علني
(بناء على القانون رقم  95.10المتعلق
بالماء)
ق��رار مدير المكتب الجهوي بإجراء

بحث علني
رقم  3110بتاريخ 2014/09/16
ينهي مدير المكتب الجهوي لالستثمار
الفالحي ل��س��وس م��اس��ة للعموم ،أنه

بموجب القرار المديري المشار إليه
أعاله ،سيجري بمقر عمالة إقليم أشتوكة
أي��ت باها ،ولمدة ( )5أي��ام ابتداء من
 2014/10/07إلى غاية 2014/10/11
ب��ح��ث ع��ل��ن��ي ب��خ��ص��وص الترخيص

بعمليات جلب المياه الجوفية المنجزة
قبل تاريخ  05فبراير  2009والتي تقدم
بها السادة المدرجة أسماؤهم بالجدول
أسفله:
أنظر الجدول رفقته

وقد وضعت الملفات بمقر عمالة إقليم
أشتوكة أيت باها ،وذلك قصد االطالع
عليها وتقييد المالحظات والمطالب
المقدمة من ط��رف الغير داخ��ل المدة
المذكورة أعاله.

الملفات المحالة على مسطرة البحث العلني بموجب القرار المديري رقم 3110
رقم الملف

االسم لعائلي االسم الشخصي

CH-01320/14

مستعد

حلسن

CH-01306/14

اجضور

مبارك

CH-01223/14

نبيه

اسم الملك
السدرات ،اخلوابي ،بوطويل،1
بوطويل ،2قطعة أرضية

مساحة

الدائرة

الجماعة

الدوار

انشادن

كوحايز

425

املنطقة
املسقية 807

238

احنترن

438
200

الصبيب اليومي

8.8601

دائرة بلفاع ماسة

اكري

4.9095

دائرة بلفاع ماسة

قطع أرضية

9.0000

دائرة بلفاع ماسة

انشادن

CH-01235/14

محنتيش

عياد

ادوز شلح

10.1830

دائرة بلفاع ماسة

بلفاع

اوخريب 806

CH-01236/14

املوهدي

إبراهيم

روتزيك

15.0000

دائرة بلفاع ماسة

بلفاع

اوخريب 806

650

CH-01238/14

الفقير

محمد

يركانت

0.8820

CH-01243/14

بوبيه

عبد الله

حفرة عياش

10.2500

دائرة بلفاع ماسة
دائرة بلفاع ماسة

بلفاع
بلفاع

تقسبيت

44

اوخريب

125

CH-01244/14

بلهواري

سمير

بور املا

8.0000

دائرة بلفاع ماسة

بلفاع

اوخريب 806

300

CH-01252/14

الصائغ

6.2300

دائرة بلفاع ماسة

بلفاع

اوخريب 806

300

CH-01255/14

بيجديكن

43.6890

دائرة بلفاع ماسة

بلفاع

اوخريب

600

CH-01257/14

داموش

سفيان

حدب أيت احلاج

4.2500

دائرة بلفاع ماسة

انشادن

البويبات

200

CH-01267/14

ادمحوم

إبراهيم

حندق اسرسيف

5.4630

دائرة بلفاع ماسة

ماسة

تسيال

50

CH-01272/14

بوعليل

سعيد

بني الواوير

3.0000

دائرة بلفاع ماسة

بلفاع

السطايح

63

CH-01292/14

بوجميع

احلسن

CH-01290/14

بوجميع

احلسان

أشرف
ياسني

احلسن

ادوزواد
ادوز

بلهيري وحليلفة ،ملك اخلير

انشادن

34.4600

دائرة بلفاع ماسة

انشادن

اغروض

1700

44.3500

دائرة بلفاع ماسة

بلفاع

اوخريب 806

1000

 H-01293/14
C
CH-01294/14
CH-01296/14

بوجميع
بوجميع
هاكي

احلسن
احلسن
يوسف

ملك بوجميع 2
حدب أيت احلاج 1
ملك علي امحبوط

0.9028
51.2730
23.7950

دائرة بلفاع ماسة
دائرة بلفاع ماسة

انشادن
انشادن
بلفاع

تني منصور
افريان
بلفاع805

45
2550
188

CH-01297/14

العسري

علي

أرض فالحية

CH-01303/14

أبوداد

هشام

ملك احلسني

12.5570

دائرة بلفاع ماسة
دائرة بلفاع ماسة

سيدي وساي

اغبالو

بن حليمة

حسن

6.0000
3.9040

دائرة بلفاع ماسة

بلفاع

تن الشاوي

275
195

CH-01314/14

كونيت

تييري

ادازن ،االزهر ،ساحل الشانطي

CH-01322/14

الطيب

سحنون

احفرين

4.0000
10.0000

ملك أفقير أحمد

اكرايز

دائرة بلفاع ماسة

200

دائرة بلفاع ماسة
دائرة بلفاع ماسة

املنطقة املسقية
 806قسام اخريب

اخلربة ايت ملود

بلفاع

اسحنان

150
300

CH-01325/14

مساعد

عمر

طريق الربح

8.3100

دائرة بلفاع ماسة

انشادن

توسوس

388

 H-01326/14
C
CH-01193/14
CH-01316/14
CH-00327/14

املودن
صابر
هاونات
عبيا

عبد الله
محمد
إبراهيم
محمد

ملك ضاوي
أيت مولود
بحيرة الدوار
ملك احلضرة

5.0000
21.0012
1.7186
21.4850

 H-01239/14
C
CH-01240/14
CH-01241/14

اكالكال
اجنار
بن وردية

آيت عميرة

الرجيلة

400
79
350

 H-01242/14
C
CH-01245/14

الرصافي
بن وردية

احلسني
محمد
الشرقاوي
محمد
الشرقاوي

ازكار نزويت
شوكة

قطعة أرضية
الضيعة (Q06*1) WS-29

دائرة بلفاع ماسة
دائرة بلفاع ماسة
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى

انشادن
بلفاع
آيت عميرة
الصفا

اغروض
انو عدي
باخير
تني عبيا

238
288
50
1050

CH-01246/14

CH-01313/14

8.1653
6.7300
22.0000
7.0000
28.0000

دائرة بيوكرى

بن وردية

الشرقاوي

)(Q18B*3

بن وردية

الشرقاوي

ملك إغرايسن ،الضيعة )(Q18B*2

22.0000
22.0000

بن وردية
بن وردية

الشرقاوي
الشرقاوي

اكر او غرايس)(Q08*1

14.7500

ملك إغرايسن ،الضيعة )(Q18B*4

انشادن
بلفاع

آيت عميرة تدوارت وازكاو

الصفا

اغرايسن

الصفا
آيت عميرة

املغارة

الصفا

اغرايسن

تني أيت إبراهيم
808

350
450

دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى

الصفا

اغرايسن

250
250

CH-01250/14

بن وردية

الشرقاوي

ملك إغرايسن ،الضيعة )(Q18B*1

22.0000

دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى

سيدي بيبي
الصفا

تدارت
اغرايسن

350
250

الضيعة (Q06*3) WS-29

28.0000

دائرة بيوكرى

آيت عميرة

CH-01251/14

بن وردية

الشرقاوي

الضيعة (Q06*2) WS-29

28.0000

دائرة بيوكرى

آيت عميرة

الشرقاوي

اكر او غرايس )(Q08*2

14.7500

دائرة بيوكرى

سيدي بيبي

تدارت

تقي الدين

قطعة أرضية 2

32.2500

دائرة بيوكرى

الصفا

ازوكار

CH-01247/14

 H-01248/14
C
CH-01249/14

 Cبن وردية
 H-01253/14
CH-01258/14 الشرادي
الفاضلي

تني أيت
إبراهيم 808
تني ايت
إبراهيم 808

500
450
350
750
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الملفات المحالة على مسطرة البحث العلني بموجب القرار المديري رقم 3110
CH-01259/14

مصمود

احلسن

فدان بن شاها

ماجستر
 H-01260/14
C
CH-01261/14 الشرادي الفاضلي
CH-01262/14 الشرادي الفاضلي
CH-01263/14 الشرادي الفاضلي
الشرادي الفاضلي
CH-01264/14
CH-01165/14 الشرادي الفاضلي
بالط
CH-01266/14
بالط
CH-01268/14
ايت وحمان
CH-01269/14
دكير
CH-01270/14
يت احيا
CH-01271/14

ناتانييل
تقي الدين
تقي الدين
تقي الدين
تقي الدين
تقي الدين
احلسن
محمد
عبد العزيز
مصطفى
احلسن

فدان شيشوا
قطعة أرضية
قطعة أرضية 3
فوق الشانطي
ملك كديرا
قطعة أرضية 4
فدان طريق تدارت
اكرنتاكوت
الرويضة السحالني
بحيرة وعسكري
تاعبانت

CH-01273/14

الشرادي الفاضلي

تقي الدين

قطعة أرضية

CH-01274/14

الشرادي الفاضلي

تقي الدين

احلاشيت

CH-01275/14

الشرادي الفاضلي

تقي الدين

CH-01279/14

واغي

أحمد

CH-01281/14

6.0000

23.9759
32.2500
16.0000
10.7500
12.4070
25.5800
9.0000
7.3000
7.5391
3.5500
6.5000

دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى

سيدي بيبي
الصفا
الصفا
الصفا

الصفا

الصفا
آيت عميرة
سيدي بيبي
سيدي بيبي

دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى
دائرة بيوكرى

سيدي بيبي
الصفا
سيدي بيبي

14.0000

دائرة بيوكرى

الصفا

5.0000

دائرة بيوكرى

الصفا

13.2800

دائرة بيوكرى

الصفا

إسماعيل

16.4690

دائرة بيوكرى

اعراب

حفيظ

ملك أعراب

8.7990

دائرة بيوكرى

آيت عميرة

CH-01289/14

أرشا

أحمد

ساحل الدوار

10.0000

دائرة بيوكرى

آيت عميرة

CH-0291/14

بوجميع

احلسن

العني واحلفرة

9.3590

دائرة بيوكرى

CH-01295/14

يوسفي

بحيرة منصور

CH-01299/14
CH-01300/14

CH-01301/14
CH-01302/14

الشرادي الفاضلي
بن املعلم

بنداود
بوفوس

CH-01304/14 سراط عطار

عبد الله

تقي الدين
أحمد

احلسن

بتات-1فدان اجلوف-ملك بتات -ملك
بوشوار -ملك محمد -ملك بوشوار

ازكرينت

201

الزمل

آيت عميرة تني احلاج مبارك
تني عدي عالل

اكورام

آيت عميرة اخلميس 809

544
144

69
450

250

6.8550

دائرة بيوكرى

سيدي بيبي

8.5000

دائرة بيوكرى

آيت عميرة

غزالة

400

سيدي اغفا ،اكر نسيدي اغفا 2ق

12.6000

دائرة بيوكرى

الصفا

اكروروشن

550

قطعة أرضية ،بحيرة بن داود

2.8486

دائرة بيوكرى

الصفا

احلويط

اغريس

142

يوسف

فدان بنشها القبالني

1.8580

دائرة بيوكرى

سيدي بيبي

البرايج

88

منير

فدان احلبيل

4.7010

دائرة بيوكرى

سيدي بيبي

بنكمود

225

فدان اجلوف

5.2343

دائرة بيوكرى

الصفا

تني داود

262

5.5000

دائرة بيوكرى

CH-01305/14
CH-01307/14

أمسكو

بوارين

CH-01308/14

هماد

سيدي بيبي حاسي البقر

263

إبراهيم

قطعة أرضية

4.5000

دائرة بيوكرى

الصفا

ادوز اسعود

اخريشي

كمال

فدان املغارة 2ق ،ادوز احلاج 2ق

7.1424

دائرة بيوكرى

الصفا

تني احلاج علي

أوطالب

سعيد

بوكربة

17.1940

دائرة بيوكرى

آيت عميرة

تني احلاج ابراهيم

قطعة أرضية ،اماللن

50.8700

دائرة بيوكرى

الصفا

تو الرهيم

1150

6.0000

دائرة بيوكرى

آيت عميرة

الفتايح

250

17.6980

دائرة بيوكرى

آيت عميرة

اخلميس 809

127

8.0000

دائرة بيوكرى

سيدي بيبي

تدارت

دائرة بيوكرى

سيدي بيبي

درايد

250

دائرة بيوكرى

الصفا

تو الرهيم

1150

دائرة بيوكرى

الصفا

اغرايسن

800

الصفا

تني عبيا

1050

CH-01311/14

الشرادي الفاضلي

تقي الدين

CH-01312/14

عمراني

عبد الرحمان

اكر  القبلة

CH-01315/14

بيدار

رشيد

امللك هرجنة ،جوف الدوار

CH-01317/14

اكلكال

موسى

تعبانة

CH-01318/14

همام

حمد

فدان القلعة

5.0104

CH-01321/14

الشرادي
الفاضلي

تقي الدين

قطعة أرضية ،اماللن

50.8700

CH-01324/14

ابن عبد
اجلليل

فؤاد

اكرواينون ،قطعة
أرضية

22.9684

CH-01327/14

عبيا

محمد

ملك احلضرة

21.4850

دائرة بيوكرى

CH-01998/14

بوكرمي

محمد

4.4138

دائرة بيوكرى

CH-01328/14

ضعيف

بلعيد

زربال

9.6140

دائرة بيوكرى

احيزون

جميلة

بقعة أرضية

2.792

دائرة بيوكرى

CH-01237/14

بودرقة

موالي البشير

CH-01188/14

الصغير

CH-01278/14

تني فراج

300

احشاش

الراجي

CH-01310/14

350
150
176
300

340

محمد
جمال

CH-01309/14

بنكمود
تني كوري
ازوكار
الزمل
اغريس
اغريس
السوالم
تدارت
تدارت
ايت ميمون
توعسكري
تدارت

275
1150
750
494
350
500
1025
438

بوبكر

أم تسكسوت 3ق ،اكر
أوحجوب ،بحيرة املغارة 2ق

200

350
105

375

الصفا

تني آيت ازم

200

آيت عميرة

زربال

84

الصفا

ازوكار  اداو  كران

125

تاسرة

2.403

دائرة بيوكرى

آيت عميرة

قسم اخلميس

120

بقعة أرضية

7.9273

دائرة بيوكري

آيت عميرة

دوار باخير

396
AS 338/14

22

> العدد805 :
> الخميس  2أكتوبر 2014

alousbouea@gmail.com

لماذا تحولت الشواطئ
العمومية إلى أمالك للخواص؟
ومازال الكثيرون يتذكرون المعركة الشهيرة التي خاضها المجتمع المدني ضد خوصصة مخيم الهرهورة،
فهذه المعركة التي لبست ثوبا قانونيا ،لم تثر كثيرا من الجدال على اعتبار أن المستفيدين احترموا بشكل
عام قواعد احتالل الملك المؤقت ،ومن الصعب دستوريا حرمان مواطن من حق التقدم باالستفادة..
من بوزنيقة إلى المحمدية ،ومن الدار
البيضاء إلى الجديدة عبر منطقة طماريس
ودار بوعزة وشاطئ سيدي رحال ،ومن
الجديدة حتى آسفي وهلم جرا ،على مدى
الخط الشاطئي للمغرب ،لوحظ خالل
السنوات األخيرة بأن البحر لم يعد كما
ك���ان ،ل��ق��د ف��ق��د طبيعته ،وت��ش��ك��ل جدار
إسمنتي بينه وب��ي��ن ال��ع��م��وم ،فالعابر
للطريق الساحلية يصطدم بمشاريع
إسمنتية يجمع بينها شيء واحد :السطو
على الملك العام والتطاول على حقوق
المغاربة في الفضاء الشاطئي لسواحل
المغرب.
فقد تجولت خالل الصيف الماضي بين
عدة مناطق ساحلية قرب الدار البيضاء.
وقادني عشق البحر إلى منطقة سيدي
رح��ال ،وهناك عاينت العجب العجاب،
حيث شاهدت إقامات مغلقة ومحروسة
 24ساعة على  ،24إقامات رائعة الجمال
بمسابح يبلغ عدد بعضها ثمانية مسابح
للكبار والصغار وبمرافق استجمام تحبس
األنفاس .وقد تم تشييد وبيع هذه اإلقامات
بعد انتشار الثقافة االستهالكية الجديدة
للعقار بين المغاربة ،وهي ثقافة السكن
الثانوي أو سكن االستجمام بعد السكن
الرئيسي الذي يكون عادة في المدينة التي
يعمل ويعيش فيها أفراد العائلة .والذي
صعقني وأث���ار استغرابي ه��و أن هذه
اإلق��ام��ات ت��م م��ن خاللها ال��ت��رام��ي على
الشاطئ المفترض أنه ملك لكل المصطافين
ب��دون استثناء أو قيود .وص��ارت هذه
اإلقامات تضع سياجات شائكة على معبر
كامل نحو مياه البحر المحاذي لها بدون
حسيب أو رقيب ألن مياه ورم���ال تلك
المساحة التي تم الترامي عليها هي «ملك
خاص» (خارج القوانين المغربية) لسكان
تلك اإلقامات التي يتم طرد الذين تسول
لهم أنفسهم االقتراب منها بواسطة حراس
خاصين وكالب تروع الناس.
إنه بكل اختصار وبكل صراحة اعتداء
حقيقي على حق دستوري يضمنه القانون
لكل المغاربة؛ حقهم في استغالل الملك
العام وليس تحويله لملك خاص وكأنه
خارج سيادة القانون.
وم��ازال الكثيرون يتذكرون المعركة
الشهيرة التي خاضها المجتمع المدني
ضد خوصصة مخيم الهرهورة ،وهذه
المعركة التي لبست ثوبا قانونيا ،لم تثر
ك��ث��ي��را م���ن ال����ج����دال ع��ل��ى اع���ت���ب���ار أن
المستفيدين احترموا بشكل عام قواعد
اح��ت�لال الملك ال��م��ؤق��ت ،وم��ن الصعب
دستوريا حرمان مواطن من حق التقدم
باالستفادة ،لكن مع مرور

م��ن��ه��ا إل���ى م���ا ي��ص��ف��ه س��ك��ان المنطقة
بـ«ممرات الحلوف» الضيقة جدا والمكسوة
بأغصان النباتات ،مما يجعل من عمليات
العبور محنة للعموم.
وإمعانا ف��ي تجسيد ه��ذه السياسة
المعادية للحدود الطبيعية للشواطئ تم
ضم شواطئ بكاملها إلى بعض المشاريع
السياحية وتغيير معالمها الطبيعية ،دون
احترام للقوانين الجاري بها العمل ودون
احترام أحقية العموم في المرور لهذا
الملك الذي تتم خوصصته ضدا على حق
الجميع في االستفادة منه ،وذلك في ظل
صمت سلطات الوصاية التي يتهمها
البعض بأنها باركت هذا السلوك ببعض
المناطق ،وهو ما شجع المستفيدين من
هذه العمليات وآخرين من االستمرار في
اإلجهاز على أحقية العموم في هذا الملك

و«شاليهات» من طرف أشخاص مسؤولين
في السلطة باإلقليم واإلدارة المركزية
لوزارة الداخلية كان من المفروض فيهم
حماية هذا الملك ،إضافة إلى منتخبين
من بينهم رؤساء جماعات وبرلمانيون
ومقربون من السلطة.
هذه الوضعية تركت الشاطئ الذين كان
يطل على البحر من خلفية طبيعية مميزة
يتعرض للتعري ،وتحول اإلسمنت إلى
مجال للقبح ،ووجد الوافدون على الشاطئ
أنفسهم في مواجهة وضع جديد ،أهم ما
يميزه هو الرغبة في تملك الشاطئ ،من
خ�لال التضييق على العموم ،واعتبار
االقتراب من اإلقامات نوعا من التعدي
على الخصوصية.
وب��ال��ش��اط��ئ الشمالي ال��ت��اب��ع لنفس
البلدية اكتسح اإلسمنت حتى المنافذ

االستغالل المؤقت للملك العمومي إلى
فوضى ،وهذا التفسير للقانون جعل مثل
هذا الشاطئ يتحول إلى ملكية خاصة
ممنوعة على العموم م��ن ط��رف بعض
أص��ح��اب ال��م��ق��اه��ي وال��م�لاه��ي الليلية
المنتشرة به ،والذين يلجؤون إلى فرض
نظام حماية يستغل أسماء من المسؤولين
توفر لهم الحماية وتضع عراقيل في وجه
الشكايات التي تثار ضدهم ،وحين يتم
تركيع الجميع تبدأ عمليات التوسع دون
أن يتعرضوا للردع.
وحين تضطر السلطات إلى تنفيذ أحد
القرارات التي تكون مصادفة الحتجاجات،
سرعان ما يتم التراجع عنها ،ومن بين
ال��ن��م��اذج على ذل��ك م��ا يحكيه مسؤول
باإلقليم رفض الكشف عن هويته ،من أن
عامل اإلقليم اتخذ قرارا يقضي بإغالق

الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع هنري كيسنجر
نموذج الحتالل الشواطئ العمومية من طرف الخواص
وفي واضحة النهار.
ثالثة شواطئ تتعرض لتكالب المال
والسلطة
ولم يفلت شاطئ الداهومي من مسلسل
الترامي غير القانوني على ملك العموم
فقد ك��ان مسرحا ألبشع عملية احتالل
للملك العام والخاص ،حيث تمت المتاجرة
في البقع األرضية من طرف

المؤدية للشاطئ وأقيمت المباني مباشرة
ف���وق رم���ال ال��ب��ح��ر ف��ي ت��ح��د س��اف��ر لكل
القوانين ،واستهتار بالسلطة الوصية على
الملك ،والتي غالبا ما تبقى بعيدة ،في
غياب أدوات الردع الممكنة ،وبذلك تشكل
وضعا قضى على جمالية الشاطئ ،شأنه
في ذلك شأن شاطئ الصنوبر «دافيد».
فعلى بعد يومين من انفجار فضيحة
ش��اط��ئ ال��داه��وم��ي ،على التوقيع على
قرارات فردية وخلق تجزئة سكنية
عشوائية عليها بيعت بقعها بمبالغ

مقهى مشهورة بالمنطقة ،كانت العديد من
الشكايات تتبرم من األجواء المشحونة
التي تخلقها ،وحين أقسم صاحب المقهى
أمام عدد من الحاضرين على إعادة فتحها
لم يأخذه البعض على محمل الجد.
وحين أعيد فتح المقهى ،تأكد الجميع
أن تطبيق ال��ق��ان��ون يحتاج لكثير من
الوضوح ،وبعد تحقيق التحدي يكون
الباقي سهال ،وما الوضعية التي أضحى
عليها الشاطئ بعد إع��ادة فتح المقهى
سوى صورة مصغرة لما تعيشه جل
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الوقت ،انتقل البعض منه إلى معركة
ثانية تتعلق باستدامة هذا االستغالل
وتحويله إل��ى ملكية خ��اص��ة ،فتحولت
«الشاليهات» واإلق��ام��ات الشاطئية إلى
بنايات إسمنتية كبرى ،سواء المطلة على
البحر أو البعيدة عنه.
وف��ي خضم ه��ذا التسابق المحموم،
ظهرت عينة من المضاربين ،الذين حولوا
اإلق��ام��ات القريبة من البحر إل��ى مجال
خاص ،قاموا من خالله بتمديد البنايات
في كل األط��راف ،وتحولت الممرات إلى
مسالك ضيقة جدا ،بل وتتحول في بعض

مجموعة من المنتخبين عبر وصوالت
وقرارات استفادة من هذه البقع موقعة
ع��ل��ى ب��ي��اض م��ن ط���رف رئ��ي��س البلدية
والمتاجرة بها بمبالغ مالية مهمة ،قبل أن
تصل القضية إلى القضاء حيث تم اعتقال
مجموعة م��ن أع��ض��اء المجلس البلدي
وآخرين ،والشاطئ الجنوبي لبوزنيقة
حيث تم اإلج��ه��از على منطقة شاطئية
بكاملها وإق��ام��ة مبان عشوائية عليها
تتكون بعضها من ثالثة طوابق وفيالت

مالية مهمة تعدت مداخيلها المليار
سنتيم ،المبالغ المستخلصة من عمليات
البيع كانت مصدر احتجاجات متواصلة
لمنتخبين ومجموعة م��ن الجمعيات،
ومازالت خيوطها غير منجلية ،وتطرح
في كل تقارير اللجن التابعة للجمعيات
المدافعة عن المال العام.
وبشاطئ «سابليت» الجنوبي التابع
لنفس البلدية ،تحولت عمليات تفويت

شواطئ المنطقة.
«األداء ضروري» األمر ال يتعلق بمطلع
أغنية شعبية ،بل هو حقيقة مرة يعيشها
رواد ال��ش��واط��ئ ق��ب��ل ول��وج��ه��م إليها،
فالمداخل تم احتاللها من قبل أصحاب
اإلق��ام��ات الخاصة ،ومواقف السيارات
وضع لها أصحابها أسعارا مزاجية ،بعلة
غالء كرائها من قبل وسطاء وسماسرة،

بقلم  :رمزي صوفيا

وحين تتم عملية الولوج إلى الشاطئ يبدأ
مسلسل االب��ت��زاز ،انطالقا من الموائد
والكراسي والمظالت واألسرة الصيفية
التي احتلت معظم المساحات الرملية
الممتدة من أبواب هذه المقاهي إلى حدود
مياه البحر.
وبالرغم من كون العديد من الشواطئ
تتسم باتساع محيطها ،ال���ذي يسمح
بممارسة هوايات رياضية مختلفة ،دون
السقوط في التضييق على الجالسين من
المصطافين ،إال أن احتالل هذه المسافات
قلص مساحة الشواطئ إلى ممرات ضيقة
كما عاينت «األح���داث المغربية» أثناء
زيارتها لهذه الشواطئ ،التي يعاني فيها
المصطافون من التضييق الكبير على
حقهم في االستفادة من رمال ومياه البحر،
وتتعاظم المشكلة حين يكون مد البحر
مرتفعا.
تصريحات مجموعة من المواطنين
ك��ان��ت ع��ب��ارة ع��ن استنكار عميق لهذا
ال��وض��ع ،ف��ال��ع��دي��د منهم استنكر هذا
االس��ت��ع��م��ار ل��ل��ش��اط��ئ ،واع��ت��ب��ر عملية
استرجاعه للناس معركة يجب خوضها،
وبالنسبة للعديد م��ن ال��واف��دي��ن على
الشاطئ ،هناك مبالغة في استغالل جزء
من الشاطئ لتوفير خدمات مطلوبة ،سواء
المقاهي أو غيرها ،لكن أن تتحول العملية
برمتها إلى قرار فوقي يلغي حق استفادة
العموم من رم��ال ومياه البحر ،فـ«هذا
م��ن��ت��ه��ى ال���ش���ط���ط» ،ك���م���ا ي���ق���ول أحد
المصطافين.
الجلوس على الرمال أصبح باألداء،
تلك حقيقة تجسدت في هذه الشواطئ ،ألن
احتالل مساحات كبيرة ،يجعل استغاللها
يمر عبر أداء ثمن الطاولة والمشروب
والمظلة والكراسي ،وإال سيكون المتاح
في مثل هذه الحاالت موضع «فوطة» قد
تتعرض لهجوم مياه البحر ،وقد تقوم
عصابات النشل المنتشرة بالواجب ،حتى
ي��ج��د م���ن ي��خ��ت��ار ال��ت��م��رد ع��ل��ى قانون
المضاربين نفسه في ورطة.
االبتزاز سياسة منظمة ،فإذا لم تكن
مستعدا لفقد سيارتك أو جزء منها ،فما
عليك سوى االنصياع لحراس السيارات
وعدم مناقشة األثمنة المفروضة عليك،
وح��ي��ن ت��ل��ج ال��ش��اط��ئ ع��ل��ي��ك أداء ثمن
الكراسي والمظلة .ولكي تستفيد من أشعة
الشمس في هدوء ،ولكي تتناول جزءا مما
تجلبه للتخفيف من العطش والجوع عليك
بحجز المكان الذي ترسمه حبال أصحاب
المقاهي التي ترسم حدود الخاص والعام،
وهو وضع يتعايش معه الناس في غياب
أي تحرك جماعي ،ودرء لسطوة أصحاب
المقاهي ،الذين يبادرون إلى إهانة من
تجرأ على الحديث عن هذا الوضع ،لتبقى
الصورة السائدة فتوة وعربدة منظمتان
لحرمان الناس من الحق في االستفادة من
شواطئ بال قيود.
ال��س��ؤال ال��ذي يبقى
مشوشا هو حول الجهة
ال������ت������ي ت����م����ن����ح ه�����ذه
الترخيصات ال��ت��ي يتم
استغاللها لممارسة سيل
من التجاوزات.
إن المطلوب اليوم هو
تظافر كل الجهود من طرف
الجهات الحكومية لوقف
ه��ذا المسلسل ال��ذي يضرب القوانين
المغربية في صفر ويجعل تطبيقها محدود
النطاق .فالمغرب هو دولة للحق والقانون
والمطلوب من وزارة التجهيز والسلطات
الترابية مواجهة ظاهرة الترامي على
ال��م��ل��ك ال��ع��ام لجعل ال��ق��ان��ون ف���وق كل
االعتبارات.
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حلقة تلفزيونية خاوية مثل فراغ صندوق التقاعد

محمد بركوش

لم يقو السياسي الكبير والمناضل الفد الذي قطع كل األبحر في زمن قضى بعضهم ومازال البعض ينتظر كابن تومرت ،وحدو برقاش،
قياسي كما قيل ...لم يقو رغم كل المحاوالت على تمرير موقف واألستاذ بلحسين ،وموالي علي العلوي ،وغيرهم ممن خلفوا بصمات
الحكومة ال��ذي أملي عليه دون أن يكون ملما ومطلعا على كل في عدة قطاعات كالرحالي رحال.
المعطيات «للعلم وكما قال عبد الله الدامون في جريدة المساء ،عدد :كان الرجل يبتعد عن العمق ويتحاشى األسئلة المحيرة ،والمرتبطة
 ،2489المغرب به أكثر من حكومة وأكثر من عاصمة وأكثر من رئيس بموضوع التقاعد (أو التجاعد كما سماه أحدهم) ،وهي أسئلة حارقة
حكومة» ،الكلمات التي كانت تنفذ بصعوبة متجمدة متثاقلة كانت تحمل انشغاالت المواطن الذي كان ينتظر الخروج من الحلقة بأقل
تفصح أو باألحرى تفضح خوفا وقلقا عميقين ،شكال سمة بارزة الخسائر وأكثر الفوائد:أسئلة من قبيل« ،مفهوم احتياط الصندوق،
وساطعة على طول الحلقة التلفزيونية ،التي استمرت ألكثر من ساعة وحق االطالع على كيفية أو مجاالت استثمار ذلك االحتياط (من باب
ونصف وبعض الدقائق اإلضافية خارج الموضوع والسياق ،رغم الحق في المعلومة) وإل��ى متى سيستمر الصندوق بين كماشة
أن بعض األسئلة التي وردت من خلف الستار كانت توحي بأهمية صندوق اإليداع والتدبير ،مكتفيا كما قال األستاذ عبد القادر طرفاي
االستيقاظ «من الخوف» ،والخروج بوجه مكشوف ،بعيدا عن التعتيم بما يجود به هذا األخير في إطار النسبة الجامدة عند حدود ،%3.2
المزدوج ،الذي فرضه «وضع الضيف» ،وتراجع معه البرنامج عن وهل يمكن التسليم بالحديث عن احتالل التوازنات المالية للصندوق
الحدة التي كانت أسئلته تتحلى بها ،واختيار رجل من الزمن الغابر ،في ظل وضع مهترئ ،ال يمكن أن يصلح بإضافة أعباء على كاهل
وتعريف الوقت بتقنية مقصودة ،قوت صور السخرية لدى المشاهد األجير والعامل ومطالبة المقاوالت بالزيادة في المساهمات في وقت
تناقش فيه منظمة العمل الدولية كيفية االنتقال إلى االقتصاد
الذي «فاق» منذ انطالق البرنامج.
المنظم ،لتوسيع قاعدة المنخرطين ،وهل في نية
كان فم الضيف يتجمد عند منتصف العبارة كما يتجمد
النقابات
المسؤولين اعتماد مقاربة اجتماعية شاملة تشكل
الطير في تحليقه (وصف أحد الشعراء) ،ثم يواصل
نقطة البدء في تفكير جيد يروم وضع حد للتمييز
خطابه المكرر كما لو أن شيئا لم يحدث في البلد...
رفضت مقترح
الحالي بين أنظمة المعاشات وخلق نظام يأخذ
يستمر في ترديد كالم متقطع بدون نهاية وال
الحكومة بإعالن
ما أمكن من إيجابيات كل نظام ،ويفارق بالمرة
بداية مفتقر إلى الجزئية المفقودة إلى المعنى
إضراب عام ..وقد
كل السلبيات ،من أجل طبعا االنتصار إلى مبدإ
والعمق ،مع استعمال مكثف ومبالغ فيه لكلمة
التجأت إليه بعد تجاوزها واختيار
التوزيع الذي يجسد «التضامن بين األجيال»،
«احنا اليوم ،احنا المغاربة»« ،خليو عفاكم
االستنجاد بالمجلس االستشاري
وه��و مبدأ كما ق��ال األس��ت��اذ ط��رف��اي ي��رى بأن
المغاربة في التيقار».
االقتصادي واالجتماعي والبيئي،
نشيطي اليوم (أي الذين يعملون ويشتغلون
كان لحديث السيد رائحة متميزة (كما كل مدن
والذي حذر «قبل أن يتراجع»
وي��س��اه��م��ون) يمولون بمساهماتهم معاشات
ال��ع��ال��م حسب ق��ول محمود دروي����ش) حديث
من سلبيات تطبيق
متقاعدي اليوم ،قلت التفكير في إصالح جذري
يتهاوى بسرعة كالمسافات التي نقطعها ونحن
ي��ؤه��ل للصندوق ويحقق ل��ه اس��ت��م��راري��ة النظام
في مقصورة القطار ،يحاول أن يصفي من خالله
المقترح
وتوازنه ،وليس مجرد إصالح ترقيعي يختزلونه في
حسابات مع ذاته بوجه ينافس الطقس بعد الخروج
إجراء أو إجراءات مبنية على «مقاربة محاسباتية محضة
إلى القيلولة كدفتر في محفظته كما قال الشاعر عز الدين
الماعزي ،فكان يرى ويشاهد كمن يقول للضحكة البلهاء :كم أنت تهدف إلى تسديد بعض ديون الصندوق المتراكمة منذ عقود ،دون
ضمان معاش متقاعدي الغد».
رائعة؟
لقد تحول الرجل الذي أبدع في السياسة وفي النضال إلى راو أو لم أفهم شيئا مما قاله «المناضل» الذي كان قبل االستوزار يهدد
سارد (وليس شارد) ،يتغنى بمكرمات الحكومة الخالية ومنجزاتها بنسف حزبه ومنافسة أمينه العام ،المواطنون الذين تتبعوا الحلقة
وما قامت به في ظرف وجيز ،خالفا للحكومات السابقة التي قزمها أيضا أدركوا أن ليس لديه ما يعطي سوى عبارات «باردة» بعيدة عن
ومنحها نقطة موجبة للسقوط ،ويتبجح بتاريخ الحركة الشعبية موضوع هو في قلب العاصمة كما يقال ،ليس فقط بسبب األزمة
(وهو تاريخ يجهله بالمرة) ،ويعرض المحطات التي قطعتها منذ الحالية الناجمة عن قرب «فراغ الصندوق» ،بل بسبب اإلشكالية
نشأتها إلى اليوم ،متخطيا مرحلة حاسمة (ربما يتخوف منها) ،وهي الكبرى التي تتفرغ فيها إشكاليات جانبية ،تقتضي حوارا موسعا
مرحلة الثمانينيات التي دفع فيها الزعيم أحرضان ثمن جرأته (إن لم أقل استفتاء) يشمل كل الفاعلين اعتمادا على تشاركية بكل
ورفضه االنصياع كما قلت في السابق إلمالءات «اكديرة» رحمة الله األبعاد وليس على االستفراد باتخاذ قرارات بحجم كبير ،والمطالبة
عليه ،واقتراحاته غير القابلة للنقاش أو االنتظار ،ويقدم (أي الرجل) بالتصديق عليها من طرف النقابات ،هذه األخيرة التي رفضت مقترح
التحية من المنبر الذي تموله ضرائب المواطنين إلى ولي نعمته الحكومة بإعالن إضراب عام ،وهو إضراب ال يدعو إلى الدهشة أو
(نسي ولية النعمة) ،وإل��ى الذين استقبلوا اقتراحه لالستوزار االستغراب ألنه مستمد من الدستور كحق من الحقوق ،التجأت إليه
بالترحاب ،نظرا للخدمات التي كان يقدمها للمخزن عندما كان في النقابات بعد تجاوزها واختيار االستنجاد بالمجلس االستشاري
القبة الكبيرة ،وللدفاع المستميت على مواقف هذا األخير وتوجهاته ،االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،والذي حذر (قبل أن يتراجع) من
ولم يفكر إطالقا في االستشهاد على قوة الحركة واستمراريتها برموز سلبيات المقترح ،التي يمكن أن تتولد عن تطبيقه.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

العرب والمسلمون بين الرباط واالنحطاط!!
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الحسين الدراجي

أولى القبلتين وثالث الحرمين هو المسجد األقصى الذي بارك الله وقد كشفت هذه االشتباكات عن أبشع صورة للموقف العربي واإلسالمي
حوله ،بحيث تعتبر المنطقة والباحة المحيطة به أرض��ا مباركة ،حيث لم تكلف الدول العربية واإلسالمية نفسها حتى التنديد وشجب
والصهاينة يدركون أهمية هذه النقطة األرضية لدى العرب والمسلمين ،هذا العدوان على أولى القبلتين وثالث الحرمين ،وقد ألهاها عن واجب
لذلك لم يفتأوا يروجون منذ سنة  1967ألخبار تنم عن رغبتهم الملحة الدفاع عن المقدسات اإلسالمية انغماسها في حروب طاحنة تشنها
في نقل عاصمة إسرائيل إلى مدينة القدس لتكون العاصمة الرسمية تنظيمات إسالمية متشددة على شرائح واسعة بجل البلدان العربية
واإلسالمية التي أصابتها ع��دوى االنشقاق والتقسيم بدءا
لدولة إسرائيل اليهودية ،وقد بدأ احتالل هذه المدينة المقدسة
بالسودان وأفغانستان وباكستان ،ومرورا باليمن
من طرف اليهود بصفة تدريجية عن طريق الزحف المستمر
وليبيا وم��ص��ر ،وق��د ح��اول��ت بعض ه��ذه البلدان
نحوها وطرد سكانها األصليين بجميع الوسائل ولو
حاولت عدة بلدان
الخروج من أزماتها الداخلية باللجوء إلى النظام
أدى ذلك إلى هدم دور الفلسطينيين فوق رؤوسهم،
الديمقراطي ولكنها فشلت ألن قادتها يتصارعون
وذل�����ك ع��ل��ى م�����رأى وم��س��م��ع م���ن ال��ع��ال��م الحر
عربية الخروج من
على دفة الحكم ولو على حساب إزهاق روح آالف
وبالخصوص العالم العربي واإلسالمي الذي ظل أزماتها الداخلية باللجوء
المواطنين ،األمر الذي أدى بالرئيس األمريكي
ساكتا أمام غطرسة وتعنت اليهود الذين وجدوا
إلى النظام الديمقراطي ،ولكنها
أوباما إلى نصحهم بعدم العمل على تعديل دساتير
في ال مباالة العرب والمسلمين تشجيعا لهم في
فشلت ألن قادتها يتصارعون
بالدهم بغية تمديد فترة بقائهم في الحكم ،وقد
تماديهم في بناء مئات المستوطنات في هذه
أدى هذا التشرذم في صفوف الشعوب العربية
المدينة بالذات لطمس معالم العربية والمسيحية،
على دفة الحكم ولو على
واإلسالمية إلى ظهور تيارات وتنظيمات دينية
وهكذا فبعد أن كان العرب والفلسطينيون خاصة
حساب إزهاق أرواح آالف
تدعي الدفاع عن اإلسالم عن طريق قطع الرؤوس
يطالبون بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس
المواطنين
بالعراق وبسوريا ،وهما البلدان اللذان لن تنتهي بهما
الشريف ،حيث ظل حرف واو العطف لصيقا بهذا
الحروب ألن النزاعات القبلية والطائفية التي ترتكز عليها
المطلب ،أخذوا مع مرور األيام يتراجعون عن هذا الهدف
هذه النزاعات ليست وليدة اليوم ،وأستحضر هنا القولة
ويكتفون بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية بعد
أن أحكمت إسرائيل احتاللها وقبضتها على المنطقة الغربية من هذه الشهيرة التي خلدها السفاح الحجاج بن يوسف الثقفي حين خاطب
المدينة ،وهذا التخاذل واالنحطاط أمام زحف اليهود شجعهم على العراقيين بقوله« :والله يا أهل العراق يا معدن الشقاق والنفاق ألضربنكم
التصرف في مصير المسجد األقصى حيث بلغ بهم األم��ر إلى منع ضرب المالمة وألحرزنكم حرز غرائب اإلبل وإني رأيت رؤوسا قد أينعت
المصلين العرب من الدخول إلى المسجد أو حتى االقتراب من باحته ،وقد حان قطافها وإني والله لقاطفها» ،ويبدو أن هذه المقولة قد أصبحت
األم��ر ال��ذي أدى إل��ى وق��وع ع��دة اشتباكات دامية بين المتظاهرين تنطبق على قادة التنظيمات المتحاربة بالعراق وسوريا ،فال غرابة أن
الفلسطينيين وجنود االحتالل الذين لم يترددوا في إطالق الرصاص يعيد التاريخ نفسه لتسقط رؤوس الشبيحة ،والسنة ،واألك���راد،
الحي على المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا بصدور عارية والبشمركة ،بعد أن سقط رأس صدام حسين على أيدي الخلفاء القدامى
وبالحجارة للتصدي لهذا الهجوم على األماكن المقدسة لمدينة القدس ،والجدد.
> يتبع
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الفساد والمفسدون
واالنتخابات المقبلة
إدريس أبايا
أكد وزير الداخلية ،مؤخرا ،أن عملية االنتخابات
الجماعية ستجرى في التاريخ المحدد لها طبقا لما
ه��و م��ق��رر ،وأن��ه ليس هناك أي مبرر لتأخيرها،
وباعتبار م��ا يجري م��ن إص�لاح��ات ف��ي كثير من
الميادين ،كان من أهم ما يمهد لها إج��راء عملية
إحصاء السكان التي تمت في وطننا قبل أيام ..ودفعا
لتكرار عملية الفساد والمفسدين ف��إن الواجب
يقتضي قطع الطريق أمام المستغلين لمناصبهم
التي وقع التالعب فيها باعتبار ما شغلوه من مهام
ت��ع��ارض��ت ف��ي ك��ث��ي��ر م��ن ال��م��ج��االت م��ع مصالح
المواطنين وتعارضت مع ما يخوله لهم الدستور
من حقوق مشروعة ،ولكن تبقى هناك أسئلة تطرح
نفسها لتصفية األج��واء أو تنظيف طريق العمل
للعملية االنتخابية حتى تجري بكل ثقة وقناعة لدى
المواطنين ليكون اإلقبال والثقة متوفرين ،ولذلك
نضمن المشاركة النوعية للمواطنين بنسبة ال تزدري
المشاركة الضئيلة التي لوحظت في االنتخابات
السابقة حتى بين النتائج المحصل عليها في أحزاب
لها وزنها في النضال التاريخي للمغرب ..ودفعا لما
يتردد من أقوال عن أهمية تلك االنتخابات من طرف
المواطنين باعتبار ما تعيشه الساكنة من قبيل
الصيانة الطرقية وانعدام توفر الخدمات االجتماعية
في شؤون المواطنين اإلدارية ،وكذلك انعدام توفر
اإلمكانيات في تسهيل الوصول إلى المركز الصحي
واإلداري والمدرسي خصوصا في المجال القروي،
ث��م م��ا يطرح م��ن مشاكل للمواطنين ف��ي المجال
القضائي من تباطؤ في تناول القضايا التي تطلب
البت في إصدار األحكام في جميع مراحل الدعوى
التي يرفعها المواطن لدفع الظلم عنه ،أو تمكينه
مما سلب منه في المجال العقاري وقضاياه ولما
وقع اغتصابه منه من طرف مؤسسات لها نفوذ
متمكن ،وقد تكون هناك ضرورات ملحة في التناول
قبل غيرها لكسب ثقة المواطن منها إجراء محاكمات
للمفسدين الذين ثبتت في حقهم اإلدانة ،وتنفيذ تلك
األحكام التي لها عالقة باختالسات المال العام سيما
وأن هناك إدارات متفرغة لذلك كالمجلس األعلى
للحسابات ،في القضايا التي ثبت في االرتشاء.
إن ما يجري على ألسنة المواطنين ،وما يتردد في
عدم إدانة
المجامع وما يالحظ من تباطؤ في
ال���م���دان���ي���ن رغ�����م ثبوت
إدان��ت��ه��م ،ك��ل ذل���ك ال
يخرج من إط��ار ما
التعليم الخصوصي
ي��ت��ردد م��ن أمثال
يساهم في تخريج
«إن دار لقمان ما أطر لتسيير شؤون الدولة
تزال على حالها»،
باعتبار مكانتهم ومتطلبات الدولة
ثم ما يشاهد من
لخدماتهم ..في حين يبقى التعليم
ال���م���دان���ي���ن من
العمومي تحت بؤرة المكبرة التي
اس������ت������ع������راض
تجعل األجيال تحت التجارب
ل����ع����ض��ل�ات����ه����م
السالبة باستمرار
بحمايتهم الحزبية
أو ل��ن��ف��وذه��م أو ما
يطرح من ذرائع تبعدهم
عن اإلدانة بالحيل القانونية،
كل ذلك ال يجب أن يكون مبررا لالنفالت من اإلدانة،
ثم إن الوعي السياسي المتوفر في ما تنقله وسائل
االتصال التي جعلت العالم قرية واحدة ،وسرعت
بنقل األخبار والتحركات التي مهدت لكثير من
الحركات التي تسبب انفالتات أمنية مما يؤثر في
المجتمعات التي تسكن العالم ،وق��د ال تسمح
التحركات األمنية بسد ما فتح من أبواب  -لم يقع
إغالقها بالحلول العقلية والتدابير المعالجة
لألخطاء  -إننا نعيش راهنية مشكلة التعليم أكثر
من نصف قرن ،ومن أخطاء هذا التعثر كوننا لم
نتخذ فيه حلوال موصلة إلى نتائج تقنع األجيال
بجدوى ما تم سلكه من سياسة تعليمية توازن بين
التكوين الشخصي للتلميذ ومصيره بعد تخرجه،
وقد يكون الظرف التعليمي محصورا في تولي
وزير في مسؤولية سرعان ما تعاد التجربة أو
سياسة لوزير آخر ،ويضاف لهذا المشكل ما يطرحه
التعليم الخصوصي الذي يساهم في تخريج أطر
لتسيير شؤون الدولة باعتبار مكانتهم ومتطلبات
الدولة لخدماتهم ،وال يمكن أن يقوم بهذه الحظوظ
سوى من توفرت ألهله الدعامات المادية والمعنوية،
ويبقى التعليم العمومي تحت بؤرة المكبرة التي
ت��ج��ع��ل األج����ي����ال ت���ح���ت ال���ت���ج���ارب السالبة
باستمرار.
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تـرى لمـاذا يبكـون؟
نشرت جريدة «األسبوع
ال����ص����ح����ف����ي» ف�����ي ع����دد
الخميس  11شتنبر 2014
الصورة المؤثرة للوكيل
ال��ع��ام للملك م��والي عبد
ال��ل��ه ال��ع��ل��وي البلغيثي،
وه����و ي��ج��ه��ش بالبكاء
ويمسح دموعه ،وقبل ذلك،
ف���ي س��ن��ة  2011كانت
الصحف قد تطرقت ألمر
غريب مفاده ،وهو أن وزير
ال���ع���دل ال��س��اب��ق محمد
الطيب الناصري ،رحمة
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه ،ق���د أجهش
بالبكاء في قبة البرلمان
ي���ج���ي���ب ع���ل���ى األسئلة
الشفوية.
وبعد هذا الحدث بأيام
قليلة ،في نفس السنة ،قيل
بأن وزير الطرق والتجهيز
آن��ذاك قد بكى هو اآلخر
عندما علم بسقوط ميزانية
وزارته.
وه���ك���ذا ن����رى وزراء،
ورؤساء ،وصناع القرار،
وأص�����ح�����اب المناصب
العليا ،وق��ض��اة كبارا..
يذرفون الدموع أمام المإل
لسبب من األسباب ،نحن

نجهلها وهم يعرفونها.
ول��ك��ن م��ا ال��غ��ري��ب في
ذلك؟ أليسوا بشرا مثل كل
ال��ب��ش��ر؟ ل��ه��م أحاسيس
ومشاعر ،يحسون بالفرح
والبهجة وال��س��رور كما
أن��ه��م ي��ح��س��ون بالحزن
واألسى واالكتئاب وخيبة
األمل واإلهانة.
ي��ا م��ا ب��ك��ى الضعفاء
وال���ب���ؤس���اء والبسطاء
والمظلومون ،لكن دموعهم
لم تثر االنتباه ول��م تكن
مؤثرة.
حقيقة أن هؤالء الكبار
يتحملون مسؤولية كبيرة
على عاتقهم وه��ذا ليس
بالسهل ،وف��ي كثير من
األح�����ي�����ان ي���ش���ك���ون من
االك��ت��ئ��اب ،نتيجة العمل
الدؤوب والسهر والمثابرة
والجد والكد والتفاني في
العمل والتفكير في حل
المشاكل.
«االكتئاب» ،هذا اللفظ
الذي صار يتردد كثيرا في
ع��ص��رن��ا ال��ح��اض��ر على
أل��س��ن��ة ال���ن���اس م���ن كل
األعمار واألجناس وفي كل

السياح في أزمور
يبحثون عن املراحيض
أثناء زيارتي لمدينة أزمور ،هذه
المدينة التاريخية الجميلة بأسوارها
ومساكنها القديمة ونهر أم الربيع
الذي يمر منها ويصب في أضرحتها،
الح��ظ��ت ع���دة أش��ي��اء ف��ي الحسن:
الشوارع تتوسع ،واألرصفة تتزين،
والبيئة تتنظف ،إال أن الشيء المهم
للزوار مغاربة أو أجانب ،والذي لم
يفكر فيه المنتخبون والمسؤولون في
الجماعة هو «المراحيض» ..رأيت
رج�����اال وأط���ف���اال وم��ن��ه��م الفتيات
الصغيرات يتبولون بجانب السور
في وسط المدينة والروائح الكريهة
تزكم األن��وف ،ولو فكر المسؤولون
لزوار مدينتهم الذين يحركون اقتصاد
أزم���ور لوضعوا ف��ي ال��ش��وارع ولو
المراحيض المتنقلة ،كما هو األمر
في المدن األوروبية.
فلتشجيع السياحة الداخلية ينبغي
على المسؤولين ابتداء من الرئيس
إلى المرؤوس الجماعي أن يفكر في
حاجيات ال��زوار ،وهذه المهمة ،من
الضروريات األولى للبشر ،ذكرا أو
أنثى« .ارحموا من في األرض ،يرحمكم
من في السماء».
> الفارسي عبد السالم (البيضاء)

بقاع العالم.
وقد ينظر إليها البعض
كمرض ،وبالتالي يلجؤون
إل��ى طبيب نفسي طلبا
للمساعدة ،لكن األغلبية
الساحقة منهم يعتبرونها
مجرد حالة نفسية عابرة
ستزول مع مرور الوقت.
والعالقة بين االكتئاب
وتقلب الفصول لم تأت من
ف����راغ وإن���م���ا ب��ن��اء على
مالحظات اإلن��س��ان منذ
أي�����ام ال��ف��راع��ن��ة الذين
الحظوا أن ثمة عالقة بين
ال��م��زاج ال��ع��ام وفصول
السنة.
ففي أشهر الخريف
وال��ش��ت��اء ت����زداد فيها
ح�����������االت اإلص������اب������ة
باالكتئاب واالنفصام،
إلى جانب ذلك يظهر
دور الظروف السيئة
المقلقة والمحرجة
والضاغطة التي تعتبر
كلها من ضمن األسباب
لإلصابة باالكتئاب.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أنه
مرض بكل معنى الكلمة،
إال أن ال��وق��اي��ة منه أمر

ما أعظم أن يكون اإلنسان
طيبا وأعظم من ذلك
الطاعة واالمتثال لله تعالى
بقلم :مصطفى الطريبق

س���ه���ل
وي��م��ك��ن ال���وص���ول إليه
اب��ت��داء ب��ال��خ��روج نهارا
واالستمتاع بضوء الشمس
وجمال البحر وممارسة
الرياضة ،ومحاولة تبسيط

األم�����ور
وعدم تحميل النفس فوق
طاقتها.
> نجيبة بزاد بناني
(الرباط)

لنحتفل بعيد األضحى دون فوضى
ي��ح��ت��ف��ل ال���م���غ���ارب���ة وباقي
ال��م��س��ل��م��ون ف���ي ال��ع��ال��م بعيد
األض��ح��ى إح��ي��اء لسنة سيدنا
إبراهيم عليه السالم ،لكن هذا
االحتفال يشهد العديد من صور
العربدة والالمباالة،
ف�������ت�������رى ال�����ن�����اس
يتهافتون القتناء
األض���ح���ي���ة بشكل
هستيري يشاركهم
في هذا حتى الباعة
والسماسرة وبينهم
كثير من االنتهازيين
وال��ن��ش��ال��ي��ن فتعم
الفوضى.
يكون يوم العيد
م��ن��اس��ب��ة لتبادل
الزيارات والتهاني
غير أنه في كثير
من الوقائع ترى
ب����ع����ض ال����ن����اس
ي��ن��غ��ل��ق��ون على
أن��ف��س��ه��م ف��ي��ك��ت��ف��ون باالحتفال
وحدهم ،دونما إشراك الغير وهذا
ما يولد أنانية تقتل ذلك الرابط
ال�����ذي ع����رف ع��ل��ي��ه المسلمون
األوائل.
لقد تغير كل شيء حتى أحوال

االحتفال ،ولم نعد نحتفل بشكل
يليق وهذه المناسبة العظيمة..
لم تعد هناك لذة ترافق االحتفال
مع ما شاع من مشاكل على صعيد
المعيش ال��ي��وم��ي ،وم���ا أصاب
ال��ن��اس م��ن ف��وض��ى التهافت...

ت���ه���اف���ت على
ال��ق��روض ..تهافت على إرضاء
الشهوات ..تهافت على الشراء
المبالغ فيه ..تهافت نحو التمايز
والتميز المادي الوهمي ...تهافت
ع��ل��ى اخ��ت�لاق ال��ف��وض��ى ...دون

م���ب���االة ل��ش��ري��ح��ة ع��ري��ض��ة من
المحتاجين ،وحتى هؤالء تراهم
في سباق عنيف نحو االمتالك
وال��ت��م��ل��ك وال��ظ��ف��ر ب��ش��يء مما
يحتاجون للعيش.
فال أحد له الحق في أن يمنع
اآلخر من العيش ،لكن
ه��������ذا ال���ع���ي���ش
ي��ت��ط��ل��ب تدابير
ت��ع��ت��م��د المنطق
السليم وإعمال
العقل حتى يمر
العيد في ظروف
آمنة.
ي���ت���خ���ل���ل ي����وم
العيد كذلك العديد
من مشاهد الفوضى
ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل في
األزبال التي تظهر
مترامية على طول
ال��ش��وارع واألزق���ة،
وك������ذل������ك ال�����رم�����اد
ال��م��ن��ت��ش��ر ف����ي كل
األمكنة.
ليبقى السؤال المطروح هو:
هل سيأتي ي��وم نتخلى فيه عن
ه����ذه ال��ع��ش��وائ��ي��ة والفوضى
لالحتفال بيوم العيد؟..

الذئاب حتجب الشمس بورزازات
إل��ى وق��ت قريب كانت ورزازات
قبلة ،ووجهة لكبريات شركات إنتاج
األف�ل�ام السينمائية ،وملهمة كبار
امل��خ��رج�ين ال��س��ي��ن��م��ائ��ي�ين كـ«ريدلي
س���ك���وت» ،و«م����ارت����ن سكورسيزي»
و«ألفريد هيتشكوك» ،ملا تزخر به من
م��ؤه�لات طبيعية ج��ذاب��ة ومتنوعة،
ح���ت���ى أض���ح���ت ت��ل��ق��ب بهوليوود
إفريقيا.
إال أن انتهازية بعض الوجوه
ال��ب��ل��ي��دة ،واس��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى هذا
القطاع احل��ي��وي ،ال��ذي أنقذ شباب
املنطقة م��ن بطالة دائ��م��ة ،دف��ع هذه
الشركات لتغيير وجهتها والبحث عن
مكان خال من أشباه هؤالء الطفيليني

االنتهازيني ،فأفل وهج املدينة ،وخيم
شبح البطالة على أبنائها من جديد،
وجف نبع هام كان يدر على املدينة
أمواال طائلة.
ال�������داء ك�����اد أن ي���ع���دي قطاع
السياحة ه��و اآلخ���ر ،ليس مبنطقة
ورزازات ل��وح��ده��ا ،ب��ل ع��ب��ر أرجاء
البالد قاطبة ،ل��وال شمسها الدافئة
كحضن األم ،وم��آث��ره��ا التاريخية،
ال��ض��ارب��ة ف��ي ع��م��ق ال��ت��اري��خ ،التي
أخ��ف��ت ع��ن ع��ي��ون ال��س��ي��اح الفارين
من جحيم املدن اإلسمنتية الكبيرة،
وق���اح���ة وخ�����دع وان���ح���ط���اط أخ�ل�اق
أول��ئ��ك ال��ل��ص��وص ع��دمي��ي الضمير،
ال��ذي��ن ي��ت��ح��ي��ن��ون ال��ف��رص��ة كوحش

ك��اس��ر لالنقضاض على فريستهم.
فهذا بزاريست يبيع السائح زربية
بالية بثمن باهظ موهما إي��اه أنها
نسجت في عهد السعديني ،وجلباب
آخر من شعر املاعز على أنه ليعقوب
املنصور املوحدي ،وهذا صاحب دار
ض��ي��اف��ة ،ي��رك��ن س��ي��ارت��ه على قارعة
ال��ط��ري��ق ،راف��ع��ا إل���ى األع��ل��ى غطاء
محركها ،زاعما أن عطبا أصابها ،في
انتظار سائح مغفل ،ليوقفه ويطلب
منه إيصاله ألي مكان مأهول للبحث
عن ميكانيكي ،ول��رد جميل السائح
سيوجهه نحو صديق يعرفه ميلك دار
ضيافة (التي هي من طبيعة احلال
داره) ،لتبدأ عملية امتصاص أموال

ال��س��ائ��ح .ت���ع���ددت اخل����دع والهدف
واح��د وه��و النصب واالحتيال ،مما
سيحجب ال محالة شمس بالدي من
طرف هؤالء الذئاب العاوية.
خدع ستكون لها نتائج وخيمة
على اقتصاد بالدنا العليل ،والراقد
في غرفة اإلنعاش ،بتلقي الصدمات
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ح��ت��ى ي��ت��ف��ادى سكتة
قلبية ،خصوصا أن جرعات مداخيل
السياحة ،من أهم اجلرعات التي لها
الفضل ف��ي بقائه على قيد احلياة،
ل��ذا وج��ب التصدي ب��ح��زم ملثل هذه
الفيروسات الفتاكة التي تعتبر أشد
فتكا من فيروز «إيبوال».
> خالد كمال

لو عرف اإلنسان مكانة الطيبين في اإلسالم ،وما
يحمل ذلك من معان سامية ودالالت رفيعة ،لعض على
هذه الصفة بالنواجذ ،ولتمنى أن يعرف عند الجميع
بأنه إنسان طيب ،فإذا تميز اإلنسان بهذه الصفة عاش
سعيدا ومات مطمئنا ،ففي الصحاح :الطيب خالف
الخبيث ،وطيب كلمة تتسع معانيها ،فيقال أرض طيبة
اي تصلح ،وطعمة طيبة إذا كانت حالال ،وامرأة طيبة
إذا كانت حصانا رزانا عفيفة ،قال تعالى« :الطيبات
للطيبين» وبلدة طيبة أي آمنة كثيرة الخير ،ومنه قوله
تعالى« :بلدة طيبة ورب غفور» ،وتربة طيبة أي طاهرة،
قال تعالى« :فتيمموا صعيدا طيبا» وطاب الشيء طيبا
وطابا لذ وزكا ،وطاب الشيء يطيب طيبا وتطيابا،
قال تعالى« :طبتم فادخلوها خالدين» معناه كنتم
طيبين في الدنيا فادخلوها أي ادخلوا الجنة ،وطوبى
بالضم الطيب وجمع الطيبة ،وقيل تأنيث األطيب ألن
فعلى ليست من أبنية الجموع ،قال تعالى« :طوبى
وحسن م��آب» أي الحسنى لهم وقيل الخير ،وقيل
الخيرة ،وج��اء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
طوبى شجرة في الجنة ،وطوبى علم ال تدخله األلف
والالم ،وقال أبو إسحاق الزجاج« :وطوبى فعلى من
الطيب والمعنى العيش الدائم لهم وفي اللسان العيش
الطيب لهم ،وقال تعلب وقرئ «وطوبى لهم وحسن
مآب» فجعل طوبى مصدرا كقولك سقيا لهم ونظيره
من المصادر الرجعى ،واستدل على أن موضعه نصب
بقوله «وحسن مآب» وقال القرطبي في تفسير اآلية
«طوبى رفع باالبتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصبا
على تقدير جعل لهم طوبى ،ويعطف عليه وحسن مآب،
على الوجهين المذكورين فترفع أو تنصب ،وقال قتادة:
طوبى لهم كلمة عربية ،يقول العرب طوبى لك إن فعلت
كذا وكذا ،وفي الحديث الشريف« :إن اإلسالم بدأ غريبا
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء» ويقال طوبى
لك وطوباك لغتان باإلضافة ،قال يعقوب وال تقل طوبيك
ب��ال��ي��اء ،ون��ج��د ط��وب��اك ف��ي شعر اب��ن المعتز حيث
يقول:
مرت بنا سحرا طير فقلت له
طوباك يا ليتنا إياك طوباك
وفي كتاب الحيوان للجاحظ قال الله تعالى« :يا
أيها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
وال تعتدوا إن الله ال يحب المعتدين» قوله تعالى:
«طيبات» تحمل وجوها كثيرة ،وقال تعالى« :حتى إذا
كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة» أي ليست
بالضعيفة وال القوية ويقال« :ال يحل مال امرئ مسلم
إال عن طيب نفس منه» وقال عز وجل« :فإن طبن لكم
عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا».
ولكن رغم ما لكمة طيب من فضائل وما تدل عليه
من معاني سامية ،فالبد من التذكير بأن اإلنسان ال
ينفعه أن يكون طيبا فقط لينال رضى الله وثوابه
ومغفرته وإنما البد له من الطاعة واالمتثال لله تعالى
واجتناب الخيانة ،وإال فمصيره النار ،ولنا في قصة
امرأة نوح ،وامرأة لوط مثال صادق على ما نقول،
ولنقرأ أوال اآلية الكريمة المتعلقة بذلك.
قال الله تعالى« :ضرب الله مثال للذين كفروا امرأة
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخال
النار مع الداخلين» (سورة التحريم ،اآلية .)10
فامرأة نوح وام��رأة لوط عليهما السالم حينما
خانتا لم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخال النار
مع الداخلين ،فقد كانت امرأة نوح عليه السالم واسمها
«واهلة» تقول لقومه إنه مجنون وام��رأة لوط عليه
السالم واسمها «واعلة» تدل قومه على أضيافه إذ
نزلوا به ليال ،فلم يغنيا أي نوح ولوط عليهما السالم،
عنهما م��ن ال��ل��ه شيئا وق��ي��ل لهما ادخ�ل�ا ال��ن��ار مع
الداخلين وهم قوم نوح وقوم لوط.
وه��ن��ا الب��د م��ن اإلش����ارة وال��ت��وض��ي��ح ب��أن بعض
المفسرين ظنوا أن الخيانة من طرف امرأة نوح وامرأة
لوط عليهما السالم كانت خيانة زوجية وهذا تفسير
مرفوض ،ألن الخيانة كانت في الدين ،فامرأة نوح
وام��رأة لوط خانتا إذ كفرتا ولم يثبت أبدا أن زنت
امرأة نبي وقد جاء عن ابن عباس أنه ما زنت امرأة
نبي قط.
ومعنى هذه اآلية الكريمة أن الله تعالى وتبارك
ضرب مثال لما كان لبعض الكفار من قرابة بالمسلمين
فربما توهموا أن هذه القرابة تنفعهم ،ولما كان لبعض
المسلمين م��ن ق��راب��ة بالكفار ورب��م��ا توهموا أنها
تضرهم ،ضرب الله لكل مثال وضرب بمعنى جعل ،أي
جعل الله حال هاتين المرأتين مشابها لحال هؤالء
الكفرة ،فالكفرة اتصلوا بالنبي والمؤمنين ولم ينفعهم
االتصال بدون الطاعة واالمتثال لله تعالى« :والمرأتان
كذلك ،فلم يدفع نوح ولوط رغم نبوتهما وكرامتهما
عند الله ع��ن زوجتيهما لما كفرتا م��ن ع��ذاب الله
شيئا.
وهذا ما يدل داللة واضحة على أن اإلنسان إذا
أخطأ أو عصى الله فال تنفعه طيبته وال قرابة من ولي
وال شيخ وإنما تنفعه الطاعة واالمتثال لله وحده ،فكن
أيها اإلنسان طيبا وتسلح باإليمان والثقة في الله
تعالى.
آخر الكالم ،قال الله تعالى« :من عمل عمال صالحا
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة».

المنبر الحر
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مـــع المتقــاعديـــن
األغلبية الساحقة من متقاعدي
المغرب اليوم هم من الرعيل األول
الذي انخرط في الوظيفة العمومية
ب��������اإلدارة ال��م��غ��رب��ي��ة بمختلف
مصالحها :تعليم ،ص��ح��ة ،أمن،
جيش ،عدل ،درك ،أحباس ،إلى غير
ذلك...
متقاعدو اليوم هم الذين تسلموا
اإلدارة المغربية من يد الفرنسيين،
ومعلوم أن اإلدارة المغربية كانت
كلها ت���دار باللغة الفرنسية إال
القليل..
أقول ،متقاعدو اليوم هم الذين
عوضوا الفرنسيين بعد االستقالل،
ومن الحق واإلنصاف أن نعترف
لمتقاعدي ال��ي��وم ،رج���ال اإلدارة
ب���األم���س ،ب��م��ا أس������دوه ل��ل��إدارة
المغربية من خدمات جليلة يشكرون
عليها ،وق��د أدوا ال��واج��ب بتفان
وإخالص رغم األجور الزهيدة التي
كانوا يتقاضونها آنذاك ،لكن حب
وط��ن��ه��م وال���غ���ي���رة ع��ل��ى بالدهم
جعالهم يتقبلون تلك األجور رغم
قلتها.

وق���د ب��ق��ي ه���ؤالء المتقاعدون
يعيشون على الكفاف طيلة حياة
عملهم إال من اتبع هواه وتبع طريق
الشيطان فاستغنى ب��ط��رق غير
مشروعة ،فبنوا المنازل الفخمة،

وركبوا السيارات الفارهة ،ولبسوا
أج��م��ل ال��ث��ي��اب ،وم�ل�أوا بطونهم
وأج��س��ام��ه��م ب���ال���ح���رام ،وعلموا
أب��ن��اءه��م ف���ي م�����دارس البعثات
األجنبية الداخلية والخارجية في

«احمـونـا أو سلحونـا»
في ظل تصاعد اإلجرام بكل
أصنافه في كل المدن المغربية
دون استثناء ،وعجز القاطرة
األمنية عن مواكبته والحد من
انتشاره ،حتى أصبح المواطن
مهددا في حياته وغير مؤتمن
على ممتلكاته وأسرته،
يخاف من خياله في عز
ال��ن��ه��ار ،أم��ا ليال فهو
ي��ه��رول ملتفتا يمينا
وش����م����اال خ���وف���ا من
ض��رب��ة م��ف��اج��ئ��ة ،أو
ج���ن���اة يعترضون
سبيله مرغمين إياه
تسليمهم ما بحوزته
وإال مصيره القتل
أو عاهة مستديمة
على أقل تقدير.
القوات األمنية
ب���ك���ل تالوينها
أصبحت عاجزة
تماما عن التصدي
ل���ه���ذه اآلف�����ة ال���ت���ي انتشرت
كانتشار النار في الهشيم ،في
األح��ي��اء وال��زق��اق واألس���واق
والنقط السوداء ،حتى أصبح
م��ن المستحيل أن تستطيع
سيارة األمن اختراقها ،حيث
ال��م��ج��رم��ون وذوو السوابق
العدلية الذين يشهرون سيوفهم

وأس��ل��ح��ت��ه��م ال���ب���ي���ض���اء في
واضحة النهار حتى في وجه
رجال األمن الذين ال حول وال
قوة لهم أمام ضعف التجهيزات
واإلمكانيات البشرية التي ال
ت��س��اي��ر ال��ن��م��و الديمغرافي
للمملكة.
أم��������ا في

الجهات األخرى من المدن
ح��ي��ث ال���ف���ي�ل�ات واإلق����ام����ات
الفاخرة فيسود الهدوء التام،
فأمام كل فيال أو إقامة فاخرة
ه���ن���اك م���ن ي���ح���رس األسياد
وأس���ره���م ،وأض��ع��ف اإليمان
ك��ل��ب��ان أو أك��ث��ر م���ن الكالب

المدربة والشرسة ،والويل لمن
سولت له نفسه ولو باالقتراب
م��ن ه���ذه اإلق���ام���ات ن��ه��ارا أو
ليال.
وأغلب أرباب هذه المساكن
م��س��ل��ح��ون ب��أس��ل��ح��ة خاصة
بالصيد ،مسلمة لهم رخصها
ح��س��ب سلطتهم ونفوذهم،
ي���ح���م���ون ب���ه���ا أنفسهم
وذويهم.
ل��م ي��ذوق��وا ما
ذق���ن���اه م���ن نشل
وس������ل������ب تحت
ال��ت��ه��دي��د ،ك��م��ا لم
يعانوا ما عانيناه
م��ن إح��س��اس بعدم
األم���ن والطمأنينة
والخوف ولم يحسوا
بما نحس به من ألم
وغ���ص���ة ف���ي الحلق
بسبب رحيل قريب أو
ح��ب��ي��ب ذه���ب ضحية
اعتراض السبيل هباء
منثورا.
في ظل هذا الواقع المر الذي
لم نعشه من قبل وال عرفناه،
وفي ظل االنفالت األمني وما
يشكله من خطر على الساكنة
أقول« :احمونا أو سلحونا».
> مصطفى بصير (فاس)

من هن نساء المغرب الحقيقيات؟
في جولة بمدينة فاس العتيقة رفقة
المدير العام للمنظمة الدولية «دي في في»
(تعليم الكبار) السيد أنطوني مارميلر
وزوجته ،صادفنا محال مختصا في بيع
وك���راء تجهيزات األع����راس ،م��ن بينها
«العماريات» ،سألني السيد أنطوني عنها
فشرحت له أنها تخصص لرفع العروس
ليلة زفافها ..حينها ضحك عاليا كما
ضحكت زوج��ت��ه وق���ال« :أن��ت��م ترفعون
ال��م��رأة ليلة واح���دة وتضعونها تحت
أرج��ل��ك��م ب��اق��ي ال��ح��ي��اة»!! اس��ت��م��را في
الضحك ،في حين أحسست وكأني سقيت
ثلجا فلزمت الصمت!!
وجدتني أستحضر مشهد االتحاديات
في مؤتمرهن مطالبات بما لم يطالب به
الشيطان نفسه ،ومشهد نسوة يتظاهرن
بالرباط مطالبات بتقنين الدعارة ،ومشهد
برلمانية عن الحزب الفالني تمد فخذيها
العاريين تحت قبة البرلمان وكأنها في
ح���م���ام ب���ل���دي ..اس��ت��ح��ض��رت مشاهد
حضارية و»حداثية» كثيرة لم يستحضرها
أن��ط��ون��ي وال زوج��ت��ه ،وال غيرهما من

الغربيين .فقد وش��م��وا ف��وق ذاكرتهم
صورة تلك المرأة المعذبة التي تحمل
فوق ظهرها أثقاال من الحطب ال يقدر
البغل على حملها ،وشموا فوق ذاكرتهم
أي��ض��ا ص����ورا ألم���ه���ات ك��ث��ي��رات تلدن
بالشوارع المقابلة للمستشفيات بدل
المستشفيات!!
هذه النظرة الغربية الكالسيكية للمرأة
المغربية ،ليست نظرة دونية وليست
نظرة تعال واحتقار ..وإنما هي نظرة
نابعة من دراسة عميقة للمجتمع المغربي
وتحليل عميق أيضا للبنية المجتمعية
باختالف تجلياتها ،إنها النظرة البعيدة
عن وهم الصورة التي يحاول المغرب
الرسمي والمغرب المدني تسويقها من
خالل اإلعالم المتواطئ الذي بدوره عرى
ه��ذه ال��م��رأة تحت مسميات :الحداثة،
التقدمية ،المساواة ..وغيرها من المفاهيم
التي توظف بطريقة عشوائية!!
إن الرؤية الغربية الكالسيكية للمرأة
المغربية هي المرآة العاكسة للحقيقة،
ف��ب��ع��ض ع��ش��رات ال��ن��س��اء الحداثيات

فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة
وغيرها ،فشب األبناء وهم مشبعون
ب��ح��ب ال��ل��غ��ة ال��ت��ي درس�����وا بها
واحتقروا لغة اآلباء واألجداد.
ذلك ماضي رجال اإلدارة ،فماذا
عن حالهم اليوم؟
إنهم اآلن يجرون أذيال الخيبة،
ه��ذا طريح ال��ف��راش ،وه��ذا مقعد،
وه��ذا يمشي بعكاز وه��ذا يقوده
ش��خ��ص ل��م��ك��ت��ب ال��ت��ق��اع��د بحي
الرياض ،وهذا تقوس ظهره ،وهذا
أعمى ،وهذا أبكم ،وهذا أصم ،وهذا
مصاب بالسكري ،وهاته مصابة
ب��ال��س��رط��ان ،وه����ذا ي��س��ع��ى بين
اإلخوان القدامى ليشتري دواء...
قيل الكثير عن المتقاعدين وكتب
الكثير عن هاته الفئة من المواطنين،
فهل من أذان صاغية إلعادة االعتبار
لمن خدمونا؟
أرج���و ال��ل��ه ال��ق��دي��ر أن يشافي
المرضى منهم ،ويمتع الجميع
بالصحة والعافية دينا ودنيا.
> مالكي علوي موالي الصادق
(سال)

اختيار الصديق
التراث العربي مليء بالحكم الجليلة والكلمات
البليغة ،ومن ذلك قولهم «رب أخ لم تلده لك أمك» في
إشارة منهم إلى الصديق الذي هو بمثابة األخ .وقد
كان هذا في مكان كان فيه للصداقة معنى ،وكان
اإلنسان في حاجة ماسة إلى صديق يشاركه أفراحه
وأتراحه ويقف بجانبه وقت الشدائد واألزمات.
واإلنسان ضعيف بنفسه ،قوي بمن حوله من
اإلخوة أو األصدقاء ،وال يعرف الصديق إال وقت
الشدة والضيق وقد يصبح صديقك نسخة منك أو
تصبح أنت نسخة منه ألن اإلنسان يتأثر بمن يرافقه
ويعاشره حتى قيل« :قل لي من تعاشر أقول لك من
أنت».
واليوم في زمان المصالح المادية من الصعب
إي��ج��اد ال��ص��دي��ق ال��وف��ي ،وم��ا أك��ث��ر م��ن ي��ري��د من
ال��ص��داق��ة س��وى قضاء مصالح م��ادي��ة وأغراض
شخصية ويسمى هذا النوع من األصدقاء بأصدقاء
الحاجة أو أصدقاء المصلحة ،فإذا ما حلت بك أزمة
مادية أو غيرها من الشدائد والمحن التي يتعرض
لها اإلنسان في الحياة رحلوا عنك وتركوك وحيدا،
أو يتركونك ألنك لم تعد من مستواهم االجتماعي
بمجرد أن يستغنوا ويصبح لديهم المال .وبعض
الصدقات تتحول إلى عداوة ويكون لها تأثير سلبي
في حياة الصديق ألنها قد تتسبب له في بعض
المشاكل المادية أو العائلية التي لها عواقب وخيمة
وتوابع خطيرة ،وما أكثر الضحايا من هذا النوع
فكم من صديق خ��دع في صديق مزيف أظهر له
المودة والمحبة ،وفي النهاية طعنه من الخلف،
ونصب عليه أو سرق بعض ما له أو ممتلكاته ،أو
اعتدى على عرضه وشرفه ..أو أفشى أسراره وانقلب
ضده.إن الصداقة اليوم أصبحت مرتبطة بمجموعة
من المصالح المادية وغابت عنها الروابط والعالقات
األخوية ،والقليل القليل من يعرف معنى الصداقة
وقيمة الصديق.
> جد بوشتى (الرباط)

التقدميات والحقوقيات لسن هن الحقيقة،
ب���ل ال��ح��ق��ي��ق��ة ه���ي م���ي ْي� ّ
��ط���و وخالتي
الشعيبية ..وغيرهن من المهمشات بجبال
األطلس وهوامش كتامة! إنهن من يشكلن
األغلبية العظمى من نساء المغرب أما
التقدميات والبرلمانيات فهن مجرد أقلية

ال تتجاوز .7%
ال��م��ج��ت��م��ع ال��غ��رب��ي ال ي��ؤم��ن بوهم
الصورة ،لذلك يجب أن نصلح العمق حتى
ال نسمح مرة أخرى ألنطوني وزوجته بأن
يسخروا منا..
> عبد السالم المساتي

الحج مؤتمرنا السنوي
بقلم :د .يوسف الكتاني

ي��م��ت��از دي��ن��ن��ا اإلس�ل�ام���ي بالمحاسن
والكماالت ،سواء في فروضه وأركانه ،أو
سننه ومستحباته التي جاءت كلها رحمة
للعالمين ،ومنافذ للخير والفضل والصالح
للناس أجمعين.
ومن هنا نجد فريضة الحج بما تزخر به
م��ن تكاليف وواج��ب��ات ،إح��رام��ا وطوافا،
واستالما وسعيا ،ووقوفا وذك��را ،قربات
يؤديها الحاج طاعة وامتثاال ليشعر بحالوة
العطاء وروحانية الصفاء ،وليطفئ الشوق
إلى بيت الله الذي يستقبله في كل صالة
بشهوده ليصل إلى عين اليقين ،ولتتحقق له
وف��ي��ه ال��م��ق��اص��د ال��س��ام��ي��ة ل��ه��ذه العبادة
المقدسة ،كتعميق معاني التوحيد وتقوى
الله وذكره ،واالستجابة لدعوته بالممارسة
الفعلية لشعائر الحج ومناسكه التي هي
رموز محسوسة تجسد معاني اإلخالص لله
تعالى ،وإفراده بالتوجه والقصد والعبادة،
ومغالبة الهوى والشيطان مصداقا لقوله
تعالى« :ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من
تقوى القلوب» ،وقوله جلت قدرته« :ولكل أمة
جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم
م��ن بهيمة األن��ع��ام فإلهكم إاله واح��د فله
أسلموا وبشر المخبتين الذين إذ ذكر الله
وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم
والمقيمين الصالة ومما رزقناهم ينفقون».
كما أن ممارسة هذه الشعائر تؤكد بطالن
أوهام الحياة التي تعود الناس على التعلق
بها ،وتكشف زيفها حيث يتجلى لهم افتقارهم
إلى خالقهم ،وحاجتهم الدائمة إليه ،فتختفي
من جراء ذلك الفروق المصطنعة الناشئة عن
مظاهر الغنى والسلطة ،أو الجاه والمنصب
وال��ن��س��ب ،وتظهر عليهم معاني األخوة
والمساواة الفعلية ،مما يدفعهم إلى تقوية
الروابط اإليمانية بينهم وصوال إلى الهدف
األسمى من عبادة الحج القائم على األخوة
اإلس�لام��ي��ة ،وال��ت��ي جعلها الله رحما بين
المؤمنين ،ولتكون هذه الفريضة في كل عام
مرة تتكرر على الدوام واالستمرار رباطا قويا
بين الموحدين ،وميثاقا خالدا للمؤمنين
يؤلف بين قلوبهم ،ويوحد مشاعرهم ،ويجمع
ش��ت��ات��ه��م ،وي��وث��ق ع���رى ال��م��ح��ب��ة واأللفة
والتضامن بينهم ،ويقضي على التنازع
والتباغض والتنافر الذي قد ينشأ بينهم،
ويدفعهم إلى مدارسة أحوالهم وشؤونهم
وق��ض��اي��اه��م ،وإي��ج��اد ال��ح��ل��ول لمشاكلهم
ون��زاع��ات��ه��م ،وال��ق��ض��اء ع��ل��ى ك��ل أدواتهم
وخ��ص��وم��ات��ه��م ،وت��ق��وي��ة أواص����ر القربى
والوحدة بين دولهم وحكوماتهم ،فهذا هو
المقصد األسمى لحجهم واجتماعهم كما أكد
ذلك القرآن الكريم« ꞉وأذن في الناس بالحج
يأتوك رجاال وعلى كل ضامر يأتين من كل
فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم
الله».
فعلينا نحن المسلمون جميعا قادة ورعية،
أفرادا وجماعات ،زعماء وعلماء ،أن نقوي
العزم ،ونبذل الجهود ،ونبصر الناس ونبين
لهم هذه الغاية العليا والهدف األكبر للحج
والذي بدونه ال تتحقق مقاصده وغاياته ،وال
تقوم في الناس معانيه ومراميه ،حتى ال
تصبح هذه الفريضة طقوسا وشعائر بدون
روح ،م���ج���ردة ع���ن أه���داف���ه���ا ،ب��ع��ي��دة عن
مقاصدها ،وحتى ال تضيع فرصة أتاحها
الباري رحمة بنا وإظهارا لفضله علينا.
وع��ل��ى المنظمات وال��ه��ي��ئ��ات ومختلف
الجهات والمؤسسات اإلسالمية أن تضاعف
الجهود وتكثف النشاط في ه��ذا الموسم
العظيم ،ال للمحاضرة فحسب ،وال لإلرشاد
والتوجيه فقط ،وإن��م��ا لكل ذل��ك وللتفرع
لدراسة شؤون المسلمين ونزاعاتهم ،وما
أكثرها وأحوجها إلى الحل السريع والقرار
السديد .فلنقبل على مناسك حجنا بأرواحنا
وأجسامنا لتتحقق فينا معانيه وفي مقدمتها
عبوديتنا لربنا ،ورجوعنا على حال أفضل
مما خرجنا عليها ،ولنقوي عقد اإليمان في
نفوسنا ،لمغفرة ذنوبنا.
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«محمد اخلامس:
رائد معركة حترير
املرأة املغربية»

بقلـــــم:
حسن الجندي
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بعد

قبل
ظلت دائما تنفي أنها خضعت
ألي عملية تجميل ،وت��ق��ول إن
طريقة وضع ماكياجها هي فقط
التي تغير من شكلها ،إال أن الصور
األخ��ي��رة ال��ت��ي ن��ش��رت للمغنية
المغربية الصاعدة ،دنيا باطما،
تؤكد أنها خضعت ألكثر من عملية

ت��ج��م��ي��ل ،ح��ي��ث ظ��ه��رت بشفاه
مكتنزة ،وبأنف أصغر ،وبشرة
مصقولة ..وربما قد يكون زوجها
الخليجي ،محمد الترك ،هو الذي
شجعها على تغيير شكلها(.)...
وعلى كل حال فإن الشكل الجديد
لدنيا أثار إعجاب متتبعيها.

تهانينا لعائلة القضاء

ورجال األدب والفن واالقتصاد
وفالحي أوالد احريز الذين
ت��ن��ت��م��ي إل��ي��ه��م العروسة
الجميلة ،وأحيته مجموعة من
الفنانين المغاربة.

إشراقات إالهية
ال�ح��ج ه��و ال��رك��ن اإلس�لام��ي ال ��ذي يحقق
إنسانية الناس ،ومساواتهم بعضهم مع بعض،
ويشعرهم أنهم عبيد الله ،مخبتون لخالقهم
وبارئهم ،وأنهم مربوبون لعزته وجبروته ،مفتقرون
إلى عفوه ورحمته ومغفرته ،لينالهم رضوانه
وح �ل �م��ه ،ول� �ي� �ع ��ودوا ك �م��ا ول��دت �ه��م أمهاتهم
طاهرين.
رم��ي الجمار ث�لاث م��رات يعني رجم
الشيطان رم��ز ال��ش��ر وال��غ��واي��ة ف��ي كل
إنسان ،وهو إعالن الحاج عمليا بعد النية
تخلصه من ذنوبه وآثامه السالفة ،عربونا
على التزامه باالستقامة في دينه وحياته،
لكي يتحقق له رضوان الله األكبر ،وقبول
حجه المبرور.
إن اإلحرام بلباس واحد ،والوقوف في مكان
واح��د ،والدعاء بتلبية واح��دة ،كل ذلك يحقق
مساواة الحجاج في هذا الموقف العظيم ،وأمام
خالقهم الكريم ،خاشعين إليه بقلوب واجفة،
ونفوس متشوقة إلى التوبة واالستغفار ،خائفة
من العذاب العظيم.

< د.يوسف الكتاني

> الخميس  2أكتوبر 2014

نفحات من سيرة الذات

ينظم المكتب التنفيذي لمؤسسة
محمد الزرقطوني للثقافة واألبحاث
فعاليات الندوة االحتفائية بالمرأة
ال��م��غ��رب��ي��ة ،ت��ح��ت ش��ع��ار« :محمد
الخامس :رائد معركة تحرير المرأة
المغربية».
وه��ي ال��ن��دوة التي ستحتضنها
قاعة المجلس البلدي بحي النهضة
لمدينة ال��رب��اط ،ي��وم الخميس 09
أكتوبر المقبل ابتداء من الساعة 10
صباحا ضمن فقرات« :تظاهرة 2014
سنة محمد الخامس».

زف الوكيل العام األستاذ
نور الدين الرياحي كريمته
األس���ت���اذة ف��اط��م��ة الزهراء
الرياحي ،إلى األستاذ أمين
م���داح ،نجل ال��وك��ي��ل العام
األستاذ مصطفى مداح ،في
حفل بهيج.
اتسم باألصالة المغربية
ال��ع��ري��ق��ة وال���ح���داث���ة التي
جسدتها الطقوس المغربية
وسط حشد ضم كبار قضاة
المغرب ،وشبابهم من جميع
ج��ه��ات ال��م��م��ل��ك��ة ،وأعضاء
بارزين من الحكومة ،ورؤساء
البرلمان ،ونوابا برلمانيين،
ونقباء المحامين ،ورؤساء
م�����ؤس�����س�����ات ع���م���وم���ي���ة،
وش��خ��ص��ي��ات دبلوماسية،
وعدد كبير من الصحافيين

> العدد805 :

و»األس��������ب��������وع» تتقدم
ب��ت��ه��ان��ي��ه��ا ال����ح����ارة إلى
العروسين وعائالتهما داعية
للجميع بالسعادة والرفاء
والبنين.

افتتاح املوسم
املسرحي
2015 - 2014

تعلن وزارة الثقافة عن تنظيم
افتتاح الموسم المسرحي 2014
  ،2015بمختلف مدن وجهاتالمملكة ،وتتضمن هذه التظاهرة
فعاليات ثقافية وفنية مختلفة:
 عروضا مسرحية للكباروالصغار
 تكريم شخصيات مسرحيةوطنية
 توقيع إصدارات مسرحيةجديدة
وس��ت��ت��وزع ه��ذه الفعاليات
طيلة شهر أكتوبر  ،2014على
م��خ��ت��ل��ف ال���م���راك���ز الثقافية
والمسارح وقاعات العروض.

الفنانة سميرة سعيد منطلقة في أسواق بيروت
اس���ت���غ���ل���ت الفنانة
المغربية سميرة سعيد
فترة وجودها في بيروت
حاليا ،وقامت بنـزهة في
منطقة أس���واق بيروت.
سميرة شاركت محبيها
بصورتين من نـزهتها،
ب������دت ف��ي��ه��م��ا سعيدة
ومستمتعة باألجواء،
وأجمع متابعوها على أن
إطاللتها البسيطة من
م�لاب��س وح����ذاء ،أضفت
عليها المزيد من الحيوية،
ح��ت��ى أن���ه���ا ب����دت فتاة
سميرة سعيد
عشرينية منطلقة بجولة
حرة.
ُيذكر أن سميرة سعيد
وف��اء الكيالني ،تعود بعدها لمصر
سافرت إلى بيروت لتسجيل حلقة من الس��ت��ن��ئ��اف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ألبومها
برنامج «الحكم» مع اإلعالمية المصرية الجديد.

«ولــد القصــور»

اعتدل «إد .ت» في جلسته ،وبدأ شرح ما طلب منه احماد بالهاشمي.
إد .ت« :ببساطة ..أنا ضحيت بصحتي وكل ما عندي فسبيل المبادئ د
الحزب ،وتعتقلت ،وتعذبت فمدينتي ودخلت للسجن ،ونقلوني لمراكش عامين
وانا منسي ،وال عمر واحد سول في وال زارن��ي ،وال سول فعائلتي ال لهيه
فالشمال وال هنا فمراكش ،وبعد الرجوع د جاللة الملك خرجنا جميع قبل ما
نكمل العقوبة اللي كانت غدي تكون طويلة بزاف ،لما كانت اإلعدام كاع ،وال
واحد استقبلني ،وال واحد شار لي حتى بالصبع ..ومعايا أعضاء اخرين
واجهوا نفس المصير ،وجاتنا هاد الفكرة نأسسوا جماعة باسم الحزب،
وكنتسناو بحال ه��اد المناسبة اللي إيجي شي حد يسول ونتحاوروا
معاه».
بالهاشمي« :ولكن السي إد .عمرك ماتصلتي بحد ،والعرضتي مشكلتك على
حد ،والمكاتب ديالنا مفتوحة فكل دائرة ،و المكتب الرئيسي معروف ،كنت
على األقل تزورنا».
إد.ت« :واش انا عمر سول في شي حد باش نسول؟ مشيت للشمال مالقيت
حتى حد من المناضلين اللي كنعرف ..فوقت الفداء و النضال كانوا ناس،
وفعهد االستقالل ضهروا ناس اخرين»
بالهاشمي« :ولكن السي إد .يقال راكم كتستعملوا حتى السالح؟»
تنحنح «إد .ت» ورد بشيء من التلعثم:
إد.ت« :عندنا السالح فعال ولكن عمرنا ما استعملناه»
بالهاشمي« :استعملتوه فتهديد بعض المواطنين»
أجاب بنفاذ صبر:
إد.ت« :هدشي فيه شوية ديال المبالغة»
استرسل بالهاشمي متجاهال جواب «إد .ت»:
بالهاشمي« :الناس اللي تابعين ليكم كيحسبوا روسهم فحزب االستقالل
بالمعقول ،وكل مرة كتواعدوهم بالورقة د االنخراط وكتخالفوا الوعد ..وكتقبطوا
من عندهم عشرين ريال للواحد فاألسبوع»
امتقع لون «إد .ت» عند سماعه بدلك الكالم:
إد.ت« :كاع داكشي اللي قبطناه من عند الناس ،موجود فاألمانة»
رد بالهاشمي« :واشنو ضهر ليك السي «إد.ت» نتعاونوا باش نطويو هاد
الصفحة اللي ما فمصلحة حتى شي حد تبقى مفتوحة؟».
هنا انفرجت أسارير «إد .ت» واشرأب برأسه في اهتمام بالغ:
إد.ت« :واشنو كتقترح األستاذ؟»
استشعر بالهاشمي اهتمامه فقال« :أنا ماشي أستاذ ،قول لي غير احماد
بالهاشمي ،أنا كنقترح عليكم السي «إد.ت» تشرفنا للمكتب الرئيسي ،وتجيب
معاك اإلخوان اللي كيعاونوك فتسيير الجماعة ،ومن األحسن يكون معاكم
السالح اللي عندكم باش يتسلم للدوائر المسؤولة ،وال بأس حتى من ديك
البركة د الفلوس اللي جامعين من عند الناس ،والحزب راهو أنت ،وهو ،أنا
وهو هاد الناس واخرين ،وما غادي يكون غير الخير ،وما أحوجنا باللي يعاونا
فالتسيير ،أو يفكنا كاع».
وتم االتفاق.
التقى بالهاشمي مع «إد .ت» في المركز الرئيسي ،دون أن يطلب مني
الحضور ،وال علمت شيئا عما تم بعد ذلك االجتماع ،إلى أن فوجئت في اجتماع
مسيري الجماعات التابعة للدائرة بالسي احماد بالهاشمي ،يقف ويقدم في
الجمع العام السيد «إد .ت» إلى الحاضرين على أنه من كبار المناضلين في
الشمال ،وأنه سيصبح من المسيريين إلحدى الجماعات في دائرتنا الثامنة،
وأردف «وهذا شرف عظيم لنا».
صفق الحاضرون مرحبين بالمسير الجديد ،وهم ال يعلمون من هو وال كيف
أتى .أما أنا فأسرعت ألشتكي إلى السيد إدريس بن عبد الرازق الذي بادلني
الشعور بالخيبة واإلحباط ،ثم صرح لي أنه لم يعد يفهم شيئا .فأصابني شيء
من الوهم والوسواس ،وأصبحت أخاف على حياتي من ردة فعل تلك الجماعة
التي كشفت سرها ،ولم أعد أطيق البقاء مع أناس يواجهون مثل هذه المواقف
الخطيرة بهذه السذاجة والبساطة ،وقبول عضوية أشخاص لمجرد أنهم سلموا
ما تحت أيديهم أو ربما بعض ما تحت أيديهم من مال وسالح .أبلغت السيد
عبد القادر حسن محتجا ،والتزمت له بعد إصراره على بقائي في الحزب ،بأن
أضع كل مواهبي رهن إشارة الشباب االستقاللي ،خاصة الفنية ،والثقافية،
وأن أبتعد عن الشؤون السياسية .وحمدت الله أن كل ذلك ،لم يزدن إال حبا
وعشقا للفن ،تمثيال وغناء ورغبة في التفرغ واالحتراف .فسلكت السبيل الجاد
لتحقيق هذه األمنية.
من فضل االنتماء إلى الحركة الوطنية علي ،أنني أصبحت شغوفا بالمطالعة
وحب الشعر وقراءة الكتب وحتى المجالت ،وباألخص مجلة الكواكب المصرية
التي كانت نشيطة في نقل أخبار الفن بصفة عامة مع التركيز على كبار فناني
ذلك العصر ،وكان من أبرزهم يوسف وهبي ،ونجيب الريحاني ،وبديع خيري،
وغيرهم من رجاالت المسرح القومي.
وكادت بعض تصريحات يوسف بك وهبي أن تصيبني باإلحباط هي األخرى
وتبعدني عن هذا الميدان ،إذ كان يردد ،أن الفن ال يقبل الجاهل ونصف المتعلم.
وكان يضرب األمثال بنفسه حيث كان ال يمر عليه يوم دون أن يقرأ فيه ما
يوازي كتابا .بدءا ببعض سور القرآن الكريم الذي هو آخر ما ينام عليه ،إلى
جرائد الصباح التي عود من يساعده في المنزل على وضعها فوق مائدة فطوره،
ثم االنصراف مباشرة إلى تمارين اإللقاء ،ومراجعة الربرتوار الشخصي حتى
ال ينسى ،والعمل حيز التحضير بين يديه.
كنت أرى الكثير من اإلعجاز في هذه الطقوس بالنسبة للممثل ،ولكنني
أخذتها من باب التحدي والتجربة .وانطلقت أقرأ .لم تغفل عيني حتى عناوين
الدكاكين والشركات :ال أرى مكتوبا حتى وقفت ألقرأه .ثم أتوج المشوار عند
أكشاك بائعي الصحف والمجالت .كنت أشارك بعض الطلبة حفظهم لمقرر
المطالعة العربية في جزءه الثاني ،شعرا ونثرا ،فتعرفت على المعري ،وإليا
أبي ماضي ،وأبي القاسم الشابي ،واستعدت معلوماتي في النحو الذي درسته
على يد شيخي سيدي عبد السالم المسفيوي جبران ..وكنت قد رجوت أحد
الشبان من المتفوقين أن يساعدني في هذا الباب مع الشرح والتفسير ،وهو
السيد عبد العزيز المغازلي ،أمد الله في عمره إن كان مايزال على قيد هذه
الحياة.
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األخيــــــرة
مخطط أمريكي سري

هل سترسل مدام بن كيران ميليشياتها للقتال مع اإلخوان املسلمني

 :مصطفى العلويانفرد الحزب الحاكم عندنا ،حزب
العدالة والتنمية ،بتبني أطروحة
التضامن مع اإلخوان المسلمين ،وهو
حسب التأثير الضعيف لهذا التبني،
يسحب عن نفسه ميزة األغلبية ،ألن
أغلبية المغاربة ،ال يتفقون مع حزب
السي بن كيران ،في تبنيه ألطروحة
اإلخ��وان المسلمين ،مادام اإلخوان
المسلمون في مصر ليسوا أغلبية،
وإن كانوا أقلية متحركة مثلما هو
حال حزب العدالة المغربي .أوال :ألن
المغاربة ليسوا من الغباء ،لدرجة
تجعلهم ال يفقهون ،األخطاء التي
ارتكبها اإلخ����وان المسلمون بعد
س��ق��وط ن��ظ��ام حسني م��ب��ارك ،وقد
شاهدوا ،التطور السريع لديكتاتورية
جديدة ظهرت في مصر ،مصر التي
كانت في خاطر المغاربة دائما ،هي
الدولة العربية العظمى التي ناصرت
جميع حركات تحرير المغرب الكبير،
وحملت مشعل الثقافة والريادة في
مجاالت الفن والنشر.
وهذا ال يهمنا ..بقدر ذلك االهتمام
الذي جعل حزب النهضة في تونس،
يواكب حركة اإلخوان المسلمين في
مصر ،ويسايرها في اختيارها ،فكادت
تونس أن تحترق ،لوال حكمة رئيس
حزب النهضة الغنوشي ،الذي اكتشف
مبكرا ،أن هناك تناقضا بين بناء
الدولة ،وبين تواجد حكومة إسالمية
متطرفة.
وليس التطرف اإلسالمي  -رغم أنه
ال ت��ط��رف ف��ي اإلس�ل�ام  -أب��ش��ع من
الهمجية التي مارسها أقطاب حزب
العدالة والتنمية المغربي ،تجاه
النظام المصري الجديد وهم يعرفون
أن����ه اس���ت���ج���اب ل��م��س��ي��رة ماليين
ال��م��ص��ري��ي��ن ،ال��ذي��ن م��ل��وا مظاهر
الفوضى ،عندما تسلم مرسي ،مقاليد
الحكم ،وب��دأ حكمه ب��ق��رار توقيف
القاضي األول في البالد ،وأصبحنا
ن��رى شبيبته في ش��وارع القاهرة،
ترمي معارضيها م��ن على أسطح
ال��ع��م��ارات ،همجية ،كيف تريدون
المغاربة أن يقبلوها.
وقد سمح الرئيس بن كيران ،إن لم
يكن ق��د ش���ارك ،بانضمام إشارته
الرباعية بأصابعه ،سمح لزوجته أن
تنزل إلى سوق النخاسة السياسية،
وتنافس أقطاب االنحطاط السياسي،
لتسير على رأس مظاهرة ،تتعارض
مع المهمة الرسمية لزوجها ،تطالب
بطرد السفير المصري من الرباط،
وهي التي تعرف أن زوجها رئيس
الحكومة الذي هو حامي السفارات
األج��ن��ب��ي��ة ،س��اك��ت ع��ن الصهاينة
واإلسرائيليين الذين يتجولون في
شوارع المغرب بكل حرية ،بل عيب
وقلة أدب ،يا مدام بن كيران ،أن تسمي
امرأة مغربية ،دولة اإلمارات بدولة
«الحمارات» كما هو مسجل بالصوت

والصورة ،تعبيرا من طرفها لوقوفها
بجانب المساهمين ف��ي الصراع
الجاري ،بين دول الخليج ،فهل نسيت
ه��ذه السيدة صراعاتنا الداخلية،
لتغوص في الصراعات الخارجية.
ومن قلة األدب ،ومن الخروج عن
أص��ول الحكم التقليدي باحترام
أسس الدولة ،ومقاييس القانون ،أن
تأتي برلمانية تابعة لحزب بن كيران،
آمنة ماء العينين ،لتصدر في حق
رئيس دولة أجنبي ،عبارات قذف،
وسب ،وشتم ،نافسها فيها ،منتم آخر
لحزب بن كيران ،رئيس فرع حزبه
المسمى حركة التوحيد ،امحمد
الهياللي ،ال��ذي ق��ال إن��ه ف��ي حالة
استقبال الرئيس المصري ،فإنه يجب
استقباله كما يستقبل السفاحون،
أفلم يعثر السي الهياللي على أي
سفاح في المغرب ،وها هو يذهب
بعيدا إلى المطالبة باعتقال الرئيس
المصري وتقديمه لمحكمة العدالة
الدولية.
ليظهر من خالل هذا التجنيد الذي
يتبناه حزب العدالة والتنمية ،أن
األم��ر يتعلق بتحويل ه��ذا الحزب
المغربي ،إلى تبني قضية اإلخوان

للكفاح بجانب هؤالء اإلخوان في قتل
المصريين ،مثلما يفعل نصر الله وهو
يدعم بجنوده بشار األس���د ،تاركا
إسرائيل تتبادل كؤوس النشوة ،على
هذا الجنون العربي.
وب��ص��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن أن رئيس
الحكومة ،المغربية ،مطالب بأن يجبد
لزوجته أذنيها ،حتى ال تخوض في
م��ت��اه��ات ال ع�لاق��ة لها بالمشاريع
الخيرية مثال ،فهي المرأة التي تجرأت
في تاريخ حزب العدالة ،على إعالن
معارضتها للملك محمد السادس،
ال���ذي بعث برقية تهنئة للرئيس
المصري السيسي ،ونزلت هي إلى
الشارع لتهدد هذا السيسي بطرد
سفيره من المغرب (خطاب  19غشت
.)2014
وإذا كانت مدام بن كيران راغبة في

المغرب ،من خالل النفوذ األمريكي()...
الذي يدعم هو أيضا حركات اإلخوان
المسلمين ،في تركيا ،وقطر ،وهم
الذين يستغلون االستقرار المغربي،
المغلف بضبوعية بعض المسؤولين،
لجعل مغربنا ،ق��اع��دة ،لتنفيذ هذا
المخطط ،وملعبا لمباراة جديدة من
مباريات لعبة األمم.
فليس س��را ،أن أط��راف��ا مغربية،
أخ��رى( )...تمارس لعبة األمم هاته،
ولكن بطريقة سرية ،كتلك السرية
التي تجري بها تحركات مسؤولي
قناة الجزيرة واستجوابها لرئيس
الحكومة بن كيران ،ذلك االستجواب
ال��ذي ل��م ينشر بعد ربما ألن��ه كان
سيكشف خبايا المخطط المرسوم،
ع���ل���ى ه���ام���ش إط���ل���اق ال���ج���ري���دة
اليومية(« )...العالم الجديد» ،التي

إذا كانت مدام بن كيران راغبة في لعب دور
سياسي لتصبح غدا رئيسة للحكومة مثل
مدام تاتشير ،فليست السياسة هي سب
رؤساء الدول.

زوجة رئيس احلكومة بن كيران ترفع عالمة رابعة خالل مظاهرة في الرباط مؤيدة
للرئيس املصري املعزول مرسي
المسلمين المصريين ،بطريقة تدعو
إلى التساؤل ،عما إذا كان األمر يتعلق
بمخطط م��رس��وم ،ال ن��دري ه��ل هو
مدفوع الثمن ،مقابل ماذا ..المغاربة
ال ي��درون ،ألن لهم مشاكلهم ،وكان
مفروضا في حزب السي بن كيران،
أن يجند إسالمييه ،ومفكريه وموحديه
ومصلحيه ،لمحاربة ال��ف��س��اد في
ال��م��غ��رب ،وق���د س��ك��ت��وا ع��ل��ي��ه ،كان
م���ف���روض���ا ف���ي ال���س���ي ب���ن كيران
ومناضليه ،أن يقدموا لنا برامج
حزبهم االقتصادية والسياسية ،فإذا
بنا لم نسمع من مناضليه ،وها هم
يتكلمون ألول مرة( )...إال الخوض في
مجال القذف والتهديد تجاه رجل
دول������ة ،ل���ه ش��ع��ب ي��س��م��ى الشعب
ال��م��ص��ري ،أط���اح ب��م��ب��ارك ،وأطاح
بمرسي وهو قادر على أن يطيح بكل
من ال يتفق معه ،إال إذا كان السي بن
كيران ،أصبح يعتبر نفسه زعيما
لحزب الله ،وسيبعث هو أيضا جنوده

لعب دور سياسي لتصبح غدا رئيسة
للحكومة مثل مدام تاتشير ،فليست
السياسة ه��ي س��ب رؤس���اء الدول،
وماذا سيفعل زوجك يا مدام ،إذا ما
كانت نتائج هذه الحملة المدبرة ،أو
الممولة ،ال ندري ،ستدفع رئيس مصر
السيسي ،إلى االعتراف بالبوليساريو،
ليدفع الشعب المغربي ،ثمن عجز
حزبه الحاكم ،عن إرغام أعضائه ،على
التفريق بين األفكار وبين الفوضى.
وقد يدرج االختيار الهجومي على
النظام المصري الجديد ،في إطار
عجز مفكري حزب العدالة والتنمية،
وشريكه حركة التوحيد عن االهتمام
بمشاكل المغرب الحقيقية ،لوال أن
القضية من خالل التطورات األخيرة،
أصبحت تكتسي طابعا سياسيا
دوليا ،يتجاوز فيه حزب بن كيران،
ح���دود ال���م���غ���رب( )...ل��ي��راه��ن على
مستقبل يصبح فيه جزءا من مخطط
ك��ب��ي��ر( )...يحكم فيه ح��زب العدالة

خطط لها أن تنافس جريدة الشرق
األوسط بميزانيات تقدر بالماليير،
وقد أسندت إدارتها إلى أحد أقطاب
اإلخ��وان المسلمين «وائ��ل قنديل»،
وه���ي ج��ري��دة وم��وق��ع إلكتروني،
يجعالن م��ن الهجوم على النظام
المصري ،قاعدة لهما ،وقد رأينا بعض
الصحف المغربية ت��دش��ن والءها
وتستلف منهما ،تعابير من قبيل
تشبيه الرئيس المصري السيسي،
باسم الديكتاتور بينوشي.
وإن كانت المجموعة المسيرة لهذه
الصحيفة الجديدة ،الصادرة بلندن،
ال تستعمل تلك الوسائل المتخلفة،
التي يمارسها بعض المرددين لنفس
األسطورة ،من المنتمين لحزب العدالة
والتنمية المغربي ،ألن الحلفاء الجدد
لحزب بن كيران ،يعتبرون المغاربة
بال عقول.
لعبة األمم الجديدة ،والمنطلقة من
التخطيط المحكم( )...إلع��ادة رسم

الخريطة العربية ،بريادة من أموال
دول���ة ق��ط��ر ،م��ش��روع ذك���ي يحسب
مخططوه وح��ده��م( )...أن خسارة
التجربة اإلسالمية في مصر وفي
ت���ون���س ،وخ���ط���ورة دع����وة الدولة
اإلسالمية ،للعراق والشام هي الفرصة
السانحة إلقامة كيان أمريكي عربي،
تركي ،جديد ،يعوض ذلك التقسيم
ال��ذي أطلق رصاصة الرحمة على
الدولة العثمانية ،سنة  1916وسماه
أقوياء ذلك الزمن ،تقسيم «سايس
بيكو» ،ويرسم خريطة جديدة ،على
أس��س ج��دي��دة تستفيد م��ن أخطاء
الماضي ،وتتراجع إلى المنطلقات
اإليجابية ،لمنظمة داعش ،التي الزالت
تهدد النظام العالمي ،اعتبارا ألن
ضربها وتشتيتها ،ه��و أخطر من
وضعها الحالي ،ألن داعش ،هي حركة
انطلقت كرد فعل ،لهذه الفوضى التي
عمت أرج��اء العالم العربي نتيجة
ظاهرة الديمقراطية ،وظهور حركات
انفصالية سنية وشيعية ،وكردية،
وأمازيغية ،وهذه األخيرة ليست في
المغرب وحده ،بل في الجزائر وتونس
وليبيا واليمن ،فينطلق ثوار داعش
في ذبح كل دعاة هذه األقليات ،ذبحا
أصبح يهدد كل افراد هذه الكيانات
االنفصالية ،لنفهم مدلول هذا المخطط
األمريكي الجديد.
لنعود للمغرب ،ونتساءل ،عما إذا
كان حزب العدالة والتنمية ،وحده
سيسند ،وهو يسند منطلقات هذا
التيار ،الذي يجعل من حركة اإلخوان
المسلمين قطب الدولة المقبلة()...
على ح��س��اب المقومات المغربية
األخ��رى ،علما بأن المغرب ،لم يكن
يوما طرفا متعلقا بأطراف أخرى.
فقبل عبد اإلل��ه ب��ن ك��ي��ران ،وفي
الخمسينات ،كان اإلخوان المسلمين
المصريين ،قد أقاموا جذور كيانهم،
عبر أقطاب عرفناهم في الرباط ،أمثال
الدكتور توفيق الشاوي وبهاء الدين
األميري والزال أوالده وأحفاده في
المغرب بعيدين عن كل التزام سياسي،
وهؤالء الدعاة المصريون هم الذين
أس��ه��م��وا م��ع ال��دك��ت��ور عبد الكريم
ال��خ��ط��ي��ب ،ف���ي ت��أس��ي��س الحركة
الشعبية ،قبل أن يستقبل الدكتور
الخطيب ،ويشجع أطرافا إسالمية،
الزالت مخلفاتها متواجدة في حركة
عبد اإلله بن كيران .لكن بعد أكثر من
أربعين عاما من االنتظار ،دون أن
يكون لإلخوان المسلمين أي تأثير
على المجتمع المغربي ،مثلما فشل
البهائيون ف��ي الستينات ،بعدما
تعرضوا ألحكام باإلعدام.
وهي دروس ،كان على حزب بن
ك��ي��ران ،وقبل أن يعلن أقطابه هذا
التأييد الفوضوي لإلخوان المسلمين
في مصر ،أن يضربوا ألف حساب.
وأخيرا ..وليس آخ��را ..فإن هذا
التأييد المعلن ،من طرف حزب العدالة
والتنمية ،لحركة اإلخوان المسلمين
في مصر على حساب التعاون الجدي
مع دول��ة اسمها مصر مهما كانت
دوافعه ومراميه( ،)...لن يكون أبدا،
على حساب الدولة المغربية والتاريخ
المغربي ،وإذا ك��ان ح��زب العدالة
المغربي ي��ري��د أن يبني مستقبال
سياسيا له ،فإنه ال يمكن أن يكون
أبدا ،على حساب الكيان المغربي ،إال
إذا كان مفكرو حزب السيد بن كيران،
ع��اج��زي��ن ع��ن أن ي��ن��ش��روا مبررات
دع��م��ه��م إلخ����وان م��ص��ر ،بدراسات
وأبحاث ،تجعل قارئيها يجدون مبررا
لهذا الدعم اإلخواني المغربي إلخوان
مصر.

