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أطراف إسبانية تتحدث عن 
للمالحة  إس��ب��ان��ي��ة  ش���رك���ة 
البحرية، أصبحت تستعمل ميناء 
الجبهة بالشمال، لتصدير الحشيش 
بالبالة)...( في بواخرها، بل يقولون 
للقوات  ص����درت  ت��ع��ل��ي��م��ات  ب����أن 
بأال تتدخل في  المغربية  البحرية 
والنائب  الجبهة،  ميناء  ش���ؤون 
ال��ب��رل��م��ان��ي ال��م��س��ت��ف��ي��د م���ن هذه 

العمليات.

صباح ترفض مقابلة رئيس 
اجلمهورية اللبنانية والقذافي 

اشترى لها شقتني في بيروت

هل بدأ موسم سقوط 
»الشعبويني«؟

خلفيات عودة عبد الرحمن 
اليوسفي وامحمد بوستة

هل تخطط داعش لنسف 
ضريح موالي إدريس ومزارات 

األولياء والصالحين
هكذا يقتل 
الداعشيون 
ضحاياهم 

ببرودة دم

تفخيخ 
ونسف 
معبد 

»ُحسينية 
القبة« 

في 
مدينة 

الموصل

هدم ضريح ومزار 
»أحمد الرفاعي« في 

ناحية المحلبية
هدم جامع النبي

يونس في مدينة الموصل هدم ضريح ومزار »الشيخ 
إبراهيم« في ناحية المحلبية

هل قرأ »بايدن« األسبوع الصحفي

رئيس الحكومة مسؤول عن فتح هذا الملف

خبايا إغالق األمريكيين ألكبر
  مركز  للتجسس في أصيال-طنجة

إذا مرت أربع سنوات ضاعت
 أمالك المواطنين
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الحقيقة الضائعة



>  الرباط. األسبوع

ك����ان����ت  أن  ب������ع������د 
االستعدادات قد أجريت، 
المقر  ت��دش��ي��ن  ل��ح��ف��ل��ة 
ال�����ج�����دي�����د ل���ل���س���ف���ارة 
األمريكية، بشارع محمد 
ال��س��ادس ب��ال��رب��اط، من 
الرئيس  ن���ائ���ب  ط����رف 
خالل  بايدن،  األمريكي، 
زيارته األخيرة للمغرب، 
تأكد أن الحفل ألغي، وأن 
لم  األمريكي،  المسؤول 
يدشن هذه المعلمة التي 
خارجية  وزيرة  وضعت 
كلنتون،  م���دام  أم��ري��ك��ا 
حجرها األساسي ليقول 
معلق صحفي، بأن بايدن، 
الحقيقة  م��وض��وع  ق���رأ 
»هل ستحضر  الضائعة 
روح المهدي بنبركة حفل 

افتتاح السفارة األمريكية« 
)عدد: 20 نونبر 2014(، 
وترجموه له طبعا تفاديا 

لكل تعليق.
وهكذا لم يتم االفتتاح 
يوم  إال  للمقر  الرسمي 
ال��ث��الث��اء األخ���ي���ر، ولم 
مسؤول  أي  ي��ح��ض��ره 
أمريكي باستثناء السلك 
المعتمد  ال��دب��ل��وم��اس��ي 
إل���ى جانب  ب��ال��م��غ��رب، 
شخصيات مغربية على 
الحكومة  رئيس  رأسها 

بن كيران.
اإلعالن  وسائل  ولكن 
باستثناء  ال��م��غ��رب��ي��ة، 
تلميح للمجلة االقتصادية 
أنتربريز«  »إي��ك��ون��وم��ي 
س��ك��ت��ت ع���ن أك��ب��ر قرار 
أمني، اتخذته السلطات 

األمريكية في المغرب، 

عندما أغلقت وأفرغت 
م�������رك�������ز اإلن�������ص�������ات 
كان  ال���ذي  والتجسس، 
مدينة  طريق  في  مقاما 
ط��ن��ج��ة، غ��ي��ر ب��ع��ي��د من 
ويذكر  أص��ي��ال،  م��دي��ن��ة 
األوطوروت،  مستعملو 
عند االقتراب من طنجة، 
يالحظون  ك��ان��وا  أن��ه��م 
إقامة جدار ضخم لحجب 
ه��ذا ال��م��وق��ع ال���ذي كان 
 ،»NSA« تابعا لمؤسسة
على   2002 س��ن��ة  م��ن��ذ 

التراب المغربي.
وق�������ال�������ت ال���م���ج���ل���ة 
المغربية،  االقتصادية 
إنها قد اتصلت بإلحاح 
األمريكية،  ب��ال��س��ف��ارة 
للتأكد من أسباب تفكيك 
هذا المركز األمني الكبير، 
في  المسؤولين  أن  إال 

سفارة أوباما، لم يعلقوا 
بالتأكيد.  وال  بالنفي  ال 
وزيارة للموقع على يمين 
األوطوروت قبل الدخول 
ذلك  أن  تكشف  لطنجة 
المركز الذي أقيم بماليين 
الدوالرات قد أصبح قاعا 

صفصفا حاليا.

> الرباط. األسبوع 

ف���������ي ك���������ل اخل�����ط�����ب 
املغرب  أن  نسمع  الرسمية، 
اإلمام  بسيرة  يعمل  مالكي 
م��ال��ك ب���ن أن����س، ف���ي وجه 
التي  ال��ع��ق��ائ��دي��ة  ال��ف��وض��ى 
العالم  أط��������راف  ت���ش���ت���ت 

اإلسالمي.
الثاني  احل��س��ن  وك���ان 
يتبنى كل سنة، أعمال ندوة 
اإلم����ام م��ال��ك، وك���ان يدعو 
أنحاء  من جميع  علماء  لها 
العالم، مثلما كان حشد من 
يتبنون  امل��غ��ارب��ة،  العلماء 
م��ن��اس��ب��ة، حتليل  ك���ل  ف���ي 
الذي  م��ال��ك،  اإلم���ام  فلسفة 
مذهبه،  ال��ع��ل��وي��ون  اخ��ت��ار 
م��ن��ذ حوالي  امل��غ��رب  حل��ك��م 

خمسة قرون.
منذ  أن�������ه  وي������الح������ظ 

حوالي عشر سنوات، توقف 
وسكت  امل��ذه��ب��ي  ال��ت��ق��ل��ي��د 
ع��ل��م��اء امل��ال��ك��ي��ة، ول���م يبق 

العمل جاريا بعقد الندوات 
ك��ل سنة  تعقد  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
التساؤل  ل��ي��ب��ق��ى  ت��ق��ري��ب��ا، 

مطروحا على الوزير املكلف 
وزير  ال��دي��ن��ي��ة،  ب��ال��ش��ؤون 
عليه  يتحتم  ال��ذي  األوق��اف 

توضيح هذا املوضوع.
الثاني  احل��س��ن  وك���ان 
ف��ي رس��ال��ة إلح���دى ندوات 
برر حتمية  قد  مالك،  اإلمام 
اجلانب  ب���ه���ذا  االه���ت���م���ام 
وخل��ص��ه ف��ي رس��ال��ت��ه إلى 
م���ال���ك سنة  ن�����دوة اإلم������ام 
ما  ك��ل  ))إن  ب��ق��ول��ه:   1982
الصحف  أس����واق  ب��ه  ت��ع��ج 
وأمواج  والندوات  والكتب 
احلرية  شعارات  من  األثير 
واالشتراكية  والدميقراطية 
وال�����ع�����دال�����ة وامل������س������اواة، 
وح��ق��وق اإلن���س���ان، م��ا هي 
إال بضاعتنا ردت إلينا، ألن 
مذهب اإلمام مالك قائم على 
ي��رد في  ل��م  االج��ت��ه��اد فيما 

الكتاب أو السنة((.

> الرباط. األسبوع أين اختفت جمعية اإلمام مالك  يا وزير األوقاف

بينما كان المشاركون 
العالمي  ال��م��ن��ت��دى  ف��ي 
لحقوق اإلنسان يتوقعون 
»االنفصالية«  ح��ض��ور 
ح���ي���در، خلق  أم��ي��ن��ت��و 
السالك«  »ال��م��ح��ج��وب 
»داود  الحقيقي  واسمه 
عياد«،  م��ح��د  ال��س��ال��ك 
ت�����ي�����ار خط  م�����ؤس�����س 
المفاجأة  ال���ش���ه���ي���د، 
مراكش،  إلى  بحضوره 
بين  يتجول  ك��ان  حيث 
المشاركين بكل أريحية. 
من  واح��د  السالك  داود 
م������ؤس������س������ي ج���ب���ه���ة 
البوليساريو، إلى جانب 
الوالي مصطفى السيد، 
وعبد العزيز المراكشي، 
والحبيب أيوب، وإبراهيم 
بيبا..  ومحفوظ  حكيم، 
وصل إلى مناصب قيادية 
مثل  الجبهة،  في  كبيرة 
نائب الوالي مصطفى ثم 
عبد العزيز المراكشي.. 

مصير  ي��ل��ق��ى  أن  ق��ب��ل 
والتعذيب  ال���س���ج���ن 
إلى  فتحول  ل��س��ن��وات، 
خط المعارضة الجدرية 
»البوليساريو«،  لنظام 
خط  تيار  تأسيس  عبر 

الشهيد.
ط��ي��ل��ة س����ن����وات ظل 
بشكل  يقيم  »ال��س��ال��ك« 
هادئ في إسبانيا، غير 

مراكش،  إلى  دخوله  أن 
والترحيب الذي لقيه)..(، 
فتح الباب أمام توقعات 
المغرب  إل���ى  ب��دخ��ول��ه 
والعيش  نهائية  بصفة 
فيه، على غرار ما حصل 
لنداء:  مع المستجيبين 
رحيم  غفور  الوطن  »إن 
أطلقه  ق���د  ك����ان  ال�����ذي 

الحسن الثاني«.

عودة »المحجوب السالك« سؤال مطروح على التوفيق

هل قرأ »بايدن« األسبوع الصحفي

خبايا إغالق األمريكيين ألكبر
 مركز  للتجسس في أصـــــــيال- طنجة
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التحضير إلطالق مشروع 

مطابع وجريدة

 »إلياس العماري«

> الرباط. األسبوع

أكدت مصادر متطابقة أن إلياس العماري نائب 
األمين العام لحزب األصالة والمعاصرة ومجموعة 
من »الملتحقين« به، يضعون اللمسات األخيرة 
الدار  م��ن  بكل  كبير  إع��الم��ي  م��ش��روع  إلط���الق 

البيضاء والرباط.
ه��ذا ال��م��ش��روع ال���ذي ت��م ال��ح��دي��ث عنه منذ 
سنوات، سيتخذ في البداية شكل جريدة ورقية 
خبري،  إل��ك��ت��رون��ي  وم��وق��ع  بالعربية،  يومية 
ومطبعة، مرشح للتوسع من خالل العزم مستقبال 
وإذاعة  الفرنسية  باللغة  جريدة  إنشاء  على 
خاصة، علما أن إلياس العماري صرح قبل أيام 

بأنه يريد تقديم برنامج إذاعي)..(.
إلى ذلك، أكدت ذات المصادر أن حزب الجرار 
وأمينه العام ال عالقة لهم بهذا المشروع الذي 
ضم مساهمين خواص من خارج الحزب، وينتظر 

أن ينطلق منتصف الشهر الجاري)..(.
الضخم  االستثمار  ه��ذا  أن  بالذكر  الجدير 
المكتوبة  الصحافة  مجال  في  العمري  إللياس 
يأتي في ظرفية يعرف فيها سوق اإلعالم الورقي 
مجلة  إغ��الق  حيث  صعبة،  وضعية  المكتوب 
ورقية أسبوعية األسبوع الماضي، وتوقف يومية 
ورقية  ليومية  مؤقت  وتوقف  أي��ام،  ثالثة  قبل 

بالعربية كذلك)..(.

حسني مبارك كما لم تروه من قبل.. ال 
أحد يستطيع أن يؤكد مكان وزمان 

التقاط هذه الصورة، لكنها اكتسبت 
شهرة كبيرة، عقب النطق ببراءة 
الرئيس المخلوع حسني مبارك من 

تهمة قتل المتظاهرين، ومن تهمة 
تصدير الغاز إلى إسرائيل.. أما 

بخصوص قضية فيالت شرم الشيخ 
فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى 

الجنائية ضد مبارك ونجليه عالء وجمال.. 
هكذا إذن يرد حسني مبارك على 

خصومه، بعد نهاية ما سمي بالربيع 
العربي، في انتظار التأكد من حقيقة 

الصورة المسربة)..(.

براءة
 حسني مبارك..

جو 
باديدن

إلياس 
العماري

المحجوب 
السالك

أحمد 
التوفيق



إذا مرت أربع سنوات ضاعت أمالك المواطنين
رئيس الحكومة مسؤول عن فتح هذا الملف

لدى  املنتدب  ال��وزي��ر  يعلن  عندما 
مائتي  أن  بوليف، رسميا  النقل،  وزير 
بالسقوط،  مهددة  امل��غ��رب،  في  قنطرة 
العابرين  ل��س��ق��وط  م��ع��ل��ن  ت��وق��ع  ف��ه��و 
على هذه القناطر من سيارات وبشر.. 
الوزير كان أكثر وضوحا حينما قال إن 
1200 قنطرة، في وضعية غير سليمة، 
 ،7500 املغرب  في  القناطر  عدد  بينما 

فاحذروا عبور القناطر.

س��ج��ل��ت م���ص���ال���ح اإلح����ص����اء في 
برشلونة، أن أغلب املغاربة احلاصلني 
على اجلنسية اإلسبانية، صوتوا لفائدة 
إسبانيا،  ع��ن  ال��ك��ات��االن��ي  االن��ف��ص��ال 
إذا  االنفصالية  نواياهم  عن  معبرين 
املستقبلية  باالختيارات  األم��ر  تعلق 

باملغرب.

أموالكم،  ح��ض��روا  األث��ري��اء،  أيها 
الدولة،  قررت  فقد  األوط��وروت،  لشراء 
ب��ي��ع ام��ت��ي��از وت��س��ي��ي��ر األوط������وروت، 
أن  معناها  للخواص،  علني  م��زاد  في 
التي  ديونها  وخلصت  شبعت،  الدولة 

اقترضتها لبناء األوطوروت.

املجاورون في طريق زعير للسفارة 
محل  بنيت  التي  اجل��دي��دة  األمريكية 
وبجوار ما كان يسمى في أيام املغرب 
املنشأة  أن  الحظوا   ،P.F.3 ال��س��وداء 
الضخمة، تتوفر في جانب من سطحها 
على مهبط لنزول طائرات الهليكوبتر.

ش��وه��دت ال��وزي��رة ش��رف��ات أفيالل 
تأخذ  لكي  الشباب  م��ع  تتزاحم  وه��ي 
مارسيل  املغني  م��ع  ت��ذك��اري��ة  ص���ورة 
القامة  »منتصب  أغنية  صاحب  خليفة 
حلقوق  العاملي  املنتدى  ف��ي  أم��ش��ي«، 
اإلن���س���ان ال����ذي أس����دل ال��س��ت��ار عنه 

مؤخرا، مبراكش.

مدينة  ع��م��دة  م��ن��ع  ي��ت��م  م���رة  ألول 
مغربية من مغادرة التراب الوطني)..( 
عمدة  ال��ع��م��اري  ب��ف��ؤاد  األم��ر  ويتعلق 
مدينة طنجة، الذي كان  يستعد لزيارة 
»رام الله« و«أنقرة«، والغريب في األمر 
أن »اجلريدة الوحيدة« التي أشارت إلى 
بينما  حزبي،  بقرار  ربطته  املوضوع 
املنع يكون من طرف السلطات األمنية 

وفي حاالت معروفة قانونيا)..(.

وصفت مذيعة راديو »البوليساريو« 
الرئيسة  الرياضي  خديجة  )ميزرات( 
حلقوق  امل��غ��رب��ي��ة  اجلمعية  ال��س��اب��ق��ة 
استضافتها  أثناء  ب�«األخت«  اإلنسان 
ملنتدى  جمعيتها  مقاطعة  عن  للحديث 
باملقابل  م��راك��ش،  في  اإلن��س��ان  حقوق 
دولي  ل��ق��اء  تنظيم  إن  خ��دي��ج��ة  ق��ال��ت 
العام  للرأي  »تضليل  ال��ن��وع:  ه��ذا  من 

باألكاذيب واملغالطات«.

»بنيامني  ال��������وزراء  رئ���ي���س  ع���ني 
مغربية  أص��ول  م��ن  ج��ن��راال  نتنياهو« 
اإلسرائيلي،  اجليش  أركان  رأس  على 
»أمتنى  التهنئة  رس��ال��ة  ف��ي  ل��ه  وق���ال 
ل���ك ال���ن���ج���اح ف���ي م��ه��م��ت��ك ب���اس���م كل 

اإلسرائيليني«.

الوزير  يشارك  أن  املنتظر  من  كان 
الرحمن  عبد  االحت��ادي  السابق  األول 
ن����دوة ح���ول موضوع  ف���ي  ال��ي��وس��ف��ي 
جامعة  أن  غير  والعدالة«،  »الصحافة 
اللقاء  هذا  منع  قررت  اخلامس  محمد 
امل��ن��ظ��م م��ن ط���رف االحت����اد األوروب����ي 
فيه  سيشارك  وك��ان  مجهولة،  ألسباب 
أيضا كل من الصحافي عمر بروكسي، 
النويضي،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  واحمل���ام���ي 

والباحث املعطي منجب.

ما خفي
تحـت األضـواء

> الرباط. األسبوع

أس����س  م����ن����ذ  م��������رة  ألول 
بعد  م����ب����اش����رة  ال���ف���رن���س���ي���ون 
احملافظة  إدارة  املغرب،  احتالل 
العنصر  ب��ص��ف��ت��ه��ا  ال��ع��ق��اري��ة، 
)ظهير  الدولة  لتنظيم  األساسي 
1913( جاء وزير العدل املغربي 
ل��ل��ب��رمل��ان ل��ي��ح��ذر امل���غ���ارب���ة من 
ممتلكاتهم،  على  السطو  خطر 
مكاتب  مب��راج��ع��ة  ل��ي��ن��ص��ح��ه��م 
أن  للتأكد من  العقارية  احملافظة 

ممتلكاتهم الزالت في اسمهم.
ولكن هذا الوزير نفسه، هو 
تطبيقيا  مرسوما  أص��در  ال��ذي 
)2011/7 الفصل رقم 27( ينص 
على أن كل ملف ملكية عقارية، ال 
يراجعه مالكه ملدة أربع سنوات، 
فإنه يسقط منه حق االدعاء بتلك 
يسمى  أصبح  م��ا  وه��و  امللكية، 
م��ش��روع ال��رم��ي��د، ال���ذي يفرض 
يراجع  أن  لعقار  مالك،  كل  على 
باستمرار،  العقارية،  احملافظة 
سنوات  أرب����ع  م��ض��ت  م���ا  وإذا 
آخر  أحد  أي  فإن  مراجعة،  دون 
امللكية،  تلك  في  التالعب  ميكنه 
الطريقة  على  عليها،  السطو  أو 
العقار  عصابات  مارستها  التي 
الذي مت احلكم على قطبها حيم، 
بعشر سنوات سجنا، مثلما حكم 
العقود  ح��رر  ال��ذي  امل��وث��ق  على 

باثني عشرة عاما حبسا.
وق�������د ك�������ان ع�������دة خ����ب����راء 
امللكية  م��ج��ال  ف��ي  متخصصني 
مواضيع  ح����رروا  ق��د  ال��ع��ق��اري��ة 
الصحف، لشرح أخطار  عدة في 
املغاربة  آالف  م��ادام  القرار  هذا 
ميكنهم  ال  أروب���ا  ف��ي  الساكنني 
احملافظة  م��ك��ات��ب  إل���ى  ال��ذه��اب 
من  للتأكد  امل��غ��رب،  أط���راف  ف��ي 
حقهم، وإال فقدوه إذا مرت أربع 

سنوات.
والواقع أن اإلدارة العاصمة 
للمحافظة العقارية، وقد بقي على 
الشرقاوي  امل��دي��ر،  نفس  رأسها 
توفيق منذ أكثر من اثني عشرة 
إلى  اإلدارة  ه���ذه  ح���ول  س��ن��ة، 
شبه إقطاع شخصي، في غفلة 
الذي  احلكومة  رئيس  وغياب 
اإلداري  امل��ج��ل��س  رئ��ي��س  ه��و 
وحده  ل��ه  وال����ذي  للمحافظة، 
العامني  امل��دي��ري��ن  تعيني  ح��ق 

املنصب  ال��ع��ام،  واحمل��اف��ظ 
الذي كان امللك احلسن 
بظهير  يعينه  الثاني 
)1913( بعدما يختار 
ق��ي��دوم اخل���ب���راء في 
لهذا  احملافظة  مجال 
امل���ن���ص���ب، ف������إذا به 
مؤخرا أصبح يعينه 

مدير احملافظة.
تواخذه  ومم����ا 
القانونية  الهيئات 
العام  امل���دي���ر  ع��ل��ى 

للمحافظة،  احل��ال��ي 
أن������ه ي���ع���ني م���دي���ري���ن 

ج�����ه�����وي�����ني، وع���ن���دم���ا 
تعليماته)...(  ي��خ��ال��ف��ون 

يتم طردهم بواسطة تلكس، 
االمتثال،  إل��ى  فيضطرون 

وتنفيذ األوامر)...(.

املسؤولية  وت����رج����ع 
األث����ار  ذات  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
الوزير  ع��ل��ى  اخل��ط��ي��رة، 
احلكومة  رئ��ي��س  األول، 
أب�����دا،  ي���ه���ت���م  ال  ال������ذي 
القانونية  ب��واج��ب��ات��ه 
العقارية،  امللكية  جتاه 
األيام  وأن  خ��ص��وص��ا 
األخ��������ي��������رة، ع���رف���ت 
سابقة جديدة في هذا 
املجال، فلم يقرر امللك 
املدير  الرئيس  إقالة 

العام، 

بالس  إمبراطورية  في 
جي«  دي  »ال��س��ي��د  بيتري 
أن�����س ال���ع���ل���م���ي، وإمن����ا 
اإلداري  امل��ج��ل��س  ك��ل��ف 
بتوقيفه، ورمبا سترجع 
القانونية  امل��س��ؤول��ي��ة 
املجلس  رئ���ي���س  ع��ل��ى 
للمؤسسات  اإلداري 
الذي هو رئيس احلكومة 

في القضايا املستقبلية.
املنظم  القانون  أن  ذلك 
للمحافظة العقارية مستوحى 
للملكية  املنظمة  امل��ب��ادئ  م��ن 
اإلسالمي  ال��دي��ن  ينظمها  التي 

مسا  ب��ه��ا  امل���س  وي��ع��ت��ب��ر  أوال، 
املبنية  العقارية  امللكية  ب��روح 
الصحفي،  اإلشهار  على  قانونيا 
النهائي.  يعتبر هو احلكم  الذي 
وكان املدير احلالي للمحافظة قد 
امللكية،  التشكيك في  بدأ مخطط 
ع��ن��دم��ا أص��ب��ح ي��ف��رض ع��ل��ى كل 
مراجع للمحافظة أن يحضر معه 
رقم العقار، وأصبح اسم املالك ال 
يكفي الستخالص نسخة العقد.

احلقوق  م����دون����ة  أن  ك���م���ا 
حتت  ودائما  فرضت،  العقارية، 
سلطة الوزير األول، إقامة كيانات 
قانونية، تتالءم مع هياكل أمالك 
اجل��م��اع��ات ال��س��الل��ي��ة، وأم���الك 
الغابوية،  واألم�����الك  اجل���ي���ش، 
واألمالك العامة، وأمالك الدولة، 
يفرض  األح��ب��اس حيث  وأم���الك 
رئيس  على  ال��ع��ق��اري  التضخم 
الذي  للمحافظة  األعلى  املجلس 
يحضر  أن  احلكومة،  رئيس  هو 
مشروعا إلقامة احملاكم العقارية، 
التجارية،  احمل��اك��م  غ���رار  ع��ل��ى 

واإلدارية.
م��ث��ل��م��ا ي��ت��ع��ني ع��ل��ى وزي���ر 
حني   ،2011 تعديل  إلغاء  العدل 
من  سليمة  الفردية  امللكية  تبقى 
خطر التأكد أو عدم التأكد أربع 

سنوات.
الدستور  ي��ض��م��ن  وم��ث��ل��م��ا 
ح���ق امل��ل��ك��ي��ة ال��ع��ق��اري��ة، حيث 
))لكل  أن  على   21 الفصل  ينص 
ف���رد احل���ق ف��ي س��الم��ة شخصه 
يضمن  كما  ممتلكاته،  وحماية 
 ،35 ال���ف���ص���ل 

امللكية((،  ح���ق 
رئيس  ح����ق  م����ن  ل���ي���س  ف����إن����ه 
عن  األول  امل��س��ؤول  احل��ك��وم��ة، 
احملافظة العقارية، أن يترك هذه 
شخص  م��ل��ك��ي��ة)...(  ف��ي  اإلدارة 

واحد، منذ اثني عشرة سنة.
م���ث���ل���م���ا ي���ت���ع���ني ال���ب���ح���ث 
والتوفيق، في مبدإ تكليف وزير 
العقارية  ب��احمل��اف��ظ��ة  ال��ف��الح��ة 
سالمته،  ف��ي  مشكوك  كاختيار 
العقارية  احمل���اف���ظ���ة  م����ادام����ت 
في  الفالحة  وزارة  تتعدى  تكاد 

عالقاتها مع املواطنني.

متظاهرون ينددون باستبداد مدير احملافظة العقارية توفيق الشرقاوي 
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المحافظة العقارية

توفيق 
الشرقاوي

عبد االله 
بن كيران



>  الرباط. األسبوع

يبدو أن أحزاب المعارضة بدأت 
موعد  اق�����ت�����راب  م�����ع  ت���ت���ج���ه 
المقبلة  الجماعية  االنتخابات 
إلى رفع سقف إحراج ومعارضة 
حزب  يقودها  ال��ت��ي  الحكومة 
العدالة والتنمية. هذه األحزاب 
الحكومة  معارضة  من  انتقلت 
بالشكل الكالسيكي العادي إلى 

ش��ك��ل ت��ص��ع��ي��دي، ع��ب��ر وضع 
ط���ل���ب���ات ج���م���اع���ي���ة إلج������راء 
افتحاصات مالية دقيقة لعدد من 
عبد  حكومة  وب��رام��ج  مشاريع 
اإلله بن كيران، والوقوف على 
االختالالت التي طبعت تسيير 

هذه البرامج.
هكذا علمت »األسبوع« أن فرق 
النواب  بمجلس  ال��م��ع��ارض��ة 
لدى  م��ت��ع��ددة  طلبات  وض��ع��ت 

حزب  يرأسها  برلمانية  لجنة 
اإلنفاق  مراقبة  »لجنة  العدالة 
العمومي« الفتحاص عدة برامج 
أهمها:  ك���ي���ران،  ب��ن  ل��ح��ك��وم��ة 
وبرنامج  ت��ي��س��ي��ر،  ب���رن���ام���ج 
»راميد«،  الطبية  المساعدات 
وبرنامج مليون محفظة، ومصير 
أموال صندوق مساعدة األرامل، 
ومصير الصندوق الذي كان قد 
أحدثته الحكومة لتقديم اإلعانة 

حالة  في  لألشخاص  المقدمة 
إعاقة. المعارضة وجهت طلبات 
المعنية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س  إل���ى 
الستدعاء  الصقلي«  »إدري����س 
وزراء حكومة بن كيران المعنيين 
مباشرة بكل صندوق على حدة، 
ومجموع  ح��س��اب��ات��ه  إلع�����الن 
األموال التي رصدتها الحكومة، 
االختالالت  وأين صرفت، وكذا 

في تسيير هذه الصناديق.

سبة  محا
عن  الحكومة 

»راميد«  اختالالت 
محفظة« و»مليون 

نموذج 
لقياد 

المخزن غداة 
االستقالل

الصورة للقايد 
محمد بن القايد 

سيمو األعتابي

أرشيف األسبوع
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> الرباط. األسبوع 

السباقات  س���اع���ة  دق�����ت  ه����ل 
االنتخابية المحمومة داخل األغلبية 
الحكومية؟ هذا السؤال طرح بقوة 
داخل كواليس األحزاب السياسية، 
للتحالف  المشكلة  تلك  وبخاصة 
الحكومي الحالي بقيادة عبد اإلله 

بن كيران طيلة األسبوع الماضي.
االنتخابات  نحو  التسابق  ه��ذا 
الجماعية المقبلة جعل حلفاء العدالة 
الحكومي  التحالف  في  والتنمية 
التقدم  ح����زب  م���ن  »ك����ل  ال���ح���ال���ي 
الحركة  وأن���ص���ار  واالش���ت���راك���ي���ة 
الشعبية والتجمع الوطني لألحرار«، 
يمارسون الضغط على قيادتها من 
أجل االحتجاج بدورها على »البي 
تحركاته  جميع  ل��وق��ف  دي«  ج��ي 

الفردية ومبادراته القانونية الخاصة 
المقبلة  باالنتخابات  تتعلق  التي 
حتى يتم تدارسها وسط اجتماعات 

تحالف  وس��ط  وبخاصة  األغلبية، 
األغلبية داخل البرلمان الذي يترأسه 
التقدم  فريق  رئيس  روكبان  رشيد 

الديمقراطي.
أح�����زاب األغ��ل��ب��ي��ة ت��ت��ج��ه نحو 
والتنمية  ال��ع��دال��ة  ع��ل��ى  ال��ض��غ��ط 
قوانينه  مقترحات  جميع  لسحب 
المتعلقة باالنتخابات التي وضعها 
داخل  منفرد  بشكل  اإلس��الم��ي��ون 
مجلس النواب، وشرع المجلس في 
برمجة مناقشتها وسط حياد باقي 

فرق األغلبية.
نواب األغلبية يرفضون أي مقترح 
األغلبية  ف��ي  ف��ري��ق  أي  م��ن  ف���ردي 
ويؤكدون على ضرورة االتفاق على 
وض���ع م��ق��ت��رح��ات م��ش��ت��رك��ة، يتم 
ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ي��ه��ا ب��ش��ك��ل موحد 
وجماعي باإلضافة إلى التراجع عن 
لفائدة  األغلبية  ن���واب  مقترحات 
بها  تأتي  التي  القوانين  مشاريع 

الحكومة في مجال االنتخابات.

من يسبق الدجاجة أم البيضة.. مقترحات الحكومة أم مقترحات األغلبية؟

> مراكش: األسبوع

»أحمد  ال���ع���ال���م  ح����ذر  أن  س��ب��ق 
الحركة  ت���ط���رف  م���ن  ال���ري���س���ون���ي« 
األمازيغية التي قد تجعل المغرب على 
شفا حفرة من مصير شبيه بما وقع 
بمناسبة الحرب األهلية بين »الهوتو 
والتوتسي« التي قتل فيها ما ال يقل 
عن 800 ألف مواطن »رواندي«، وسبق 
ل�»األسبوع« أن تطرقت في عدة أعداد 
إل���ى وق���وف ع���دة أط����راف وراء هذا 
التصعيد، الذي وصل إلى حد التشجيع 
 6 )األسبوع عدد:  على حمل السالح 
المنتدى  شكل  وق��د   ،)2014 نونبر 
العالمي لحقوق اإلنسان فرصة للوقوف 

على حجم »المبالغات«.
اللغوية  »التعددية  ورشة  وشهدت 
وال��ث��ق��اف��ي��ة..«، ص��دام��ات ح���ادة بين 
األمازيغية،  الحركة  على  محسوبين 
بعدما تقدم نحو الميكروفون شاب من 
ب�»إبادة  تنغير ليطالب بأعلى صوته 
ال��ع��رب« م��ن أج��ل م��ا أس��م��اه »حسم 
القضية األمازيغية في المغرب«، كما 
إلى  ت��دخ��ل مقتضب  م��ن خ���الل  دع���ا 
من  العرب  ضد  مسلح  بعمل  »القيام 
أجل االنتصار للقضية األمازيغية في 

المغرب«، حسب مصادر إعالمية.
تدخل بهذا القدر من »االستهتار« لم 
يكن ليعجب حتى الفاعلين في مجال 
الحركة األمازيغية، بعد أن أكد عزيز 
التأسيسية  الهيئة  »ع��ض��و  ه��ن��اوي 
للرابطة المغربية األمازيغية« أن »ما 
يهدد المسألة األمازيغية هو ارتباط 

بعض ناشطيها بالصهيونية«.

يدعو  »متطرف« 
لحمل  األمازيغيين 

السالح وإبادة العرب

> الرباط. األسبوع

احتج عدد من نواب العدالة والتنمية على 
المسؤولين بالقناة التلفزية الثانية بسبب سهرة 
السبت الماضي »الراقصة«، دون مراعاة ظروف 
العديد  التي يعيشها  الحزن والحداد  وأجواء 
التي  األخيرة  الفيضانات  جراء  المغاربة  من 
ضربت الجنوب الشرقي للمغرب وخلفت خسائر 

مادية وبشرية كبيرة.
مساءلة  حد  وصل  والتنمية  العدالة  توجه 
في  شفوية  بأسئلة  البرلمان  داخ��ل  الحكومة 
ف��ي العدالة  ال��ق��ي��ادي  شخص وزي��ر االت��ص��ال 
والتنمية مصطفى الخلفي، من أجل محاسبة 
المتورطين المباشرين في فضيحة »االستهزاء 

بأرواح المغاربة«.

االستهزاء
 بأرواح المغاربة

جدل القوانين االنتخابية

أث�������ار اإلع�������الن، 
العديد من التساؤالت 
ح�����ول م����دل����ول ال���ع���ب���ارات 
وال��ن��واي��ا ال��ت��ي ت��ه��دف ال���دول���ة إلى 
وكذلك  التصريح،  ه��ذا  م��ن  حتقيقها 
األثار القانونية املترتبة عليه، خاصة 

في نظر القانون الدولي اإلنساني.
لم  احلكومة  أن  الحظوا  املراقبون، 
تعلن احلداد، ومنتدى حقوق اإلنسان 
الكارثة  م���ع  امل���ت���زام���ن  مب����راك����ش،  
ووزراء  للتضامن  يدع  لم  اإلنسانية، 
كبيرهم،  أو  »اإلس��الم��ي��ة«  احل��ك��وم��ة 
ينتقلوا  ل���م  ك���ي���ران،  ب���ن  اإلل����ه  ع��ب��د 
يلغوا  ل��م  ب��ل  املنكوبة،  األم��اك��ن  إل��ى 
األمة  ن��واب  »نشاطهم«)..(،  واأله��م،  
في البرملان،  لم يعقدوا جلسة خاصة 

للحكومة  اس���ت���دع���اء  ي��وج��ه��وا  ول���م 
من  للخروج  للمساءلة حول تصورها 
استقصائية  جلنة  يبعثوا  ولم  األزمة 

أو استطالعية. 
ل�«سنة  بالرجوع  نصحوا  وآخرون 
في  وس��ل��م  عليه  ال��ل��ه  ال��رس��ول صلى 

نزول املطر«.
ل��ي��س��ت ل����دي ك��ل��م��ة دف�����اع واح����دة 
أقولها عن هؤالء، ومع ذلك أن نشعل 

شمعة خير من أن نلعن الظالم.
السادس  محمد  امل��ل��ك  ج��الل��ة  أم��ر 
شفاه الله، وزير الداخلية التكنوقراط 
في  للوقوف  بالتنقل  ح��ص��اد،  محمد 
عني املكان وتتبع احلالة التي تعرفها 
الفيضانات؛  م��ن  امل��ت��ض��ررة  املناطق 
وتنسيق اإلجراءات الضرورية لضمان 

حماية أرواح السكان واملمتلكات.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار، ج��اءت »بشرى« 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة »ح��ص��اد« ال���ذي زار 

كلميم وكان مرفوقا بالشرقي اضريس، 
الداخلية،  في  النافذ  املنتدب  الوزير 
هامة  مالية  اع��ت��م��ادات  ب�»تخصيص 

من أجل اعادة بناء املدن والقرى التي 
دمرتها الفيضانات األخيرة«.

حصاد  محمد  كشف  سابقة،  وف��ي 
الرميل  ال��س��ي��دي��ن  رف��ق��ة  )ال����ص����ورة 
األسئلة  جلسة  خ���الل  وبنسليمان( 
ال��ش��ف��وي��ة ف���ي م��ج��ل��س ال���ن���واب، عن 
بها  ت��وص��ل  هاتفية  مكاملة  تفاصيل 
قائد  بنسليمان،  حسني  اجلنرال  من 
الدقيقة  متابعته  تبرز  امللكي،  ال��درك 
ليبقى  أط��راف��ه��ا،  وتصرفات  للكارثة 
السؤال الشائك حول آليات التنسيق 
لتفعيل منظومة باتت تعرف ب�»حكامة 
لصاحبها  واألزم���ات«  املخاطر  تدبير 
الدكتور بوشعيب الرميل املدير العام 
ل��ألم��ن ال��وط��ن��ي، وأه��م��ي��ة رف��ع نسبة 
وتعزيز  األزم���ات  ملواجهة  اجلاهزية 
حجم  لتقليص  االستشعار  مؤشرات 

املخاطر.

لن تسقط الحكومة بسبب إعالن كلميم »منطقة منكوبة«
بقلم: رداد العقباني السياسي

القرار

أخطر لحظة في 
المنتدى العالمي لحقوق 

اإلنسان بمراكش

محمد حصاد 
رفقة الرميل 

وبنسليمان

من سهرة السبت األخير ببالطو »دوزيم«



هل يعلم رئيس الحكومة بذلك؟

تعارض مقترحات العدالة والتنمية
 مع توجهات امللك

تكليف حصاد بفك العزلة عن
 املناطق املعزولة لتجنب أزمة سياسية

>  الرباط. األسبوع

رغم الحسم الملكي في 
جعل رئيس الحكومة عبد 
اإلل�������ه ب�����ن ك�����ي�����ران هو 
على  السياسي  المشرف 
المقبلة  االن���ت���خ���اب���ات 
)ال���م���ج���ل���س ال��������وزاري/ 
ورغم   ،)2014 اك��ت��وب��ر 
العدالة  ح�����زب  وج������ود 
التحالف  داخل  والتنمية 
ورغم  الحالي،  الحكومي 
سلطة عبد اإلله بن كيران 
ف���ي ت��وج��ي��ه وزي�����ره في 
الداخلية، ورغم اإلشراف 
على  كيران  لبن  المباشر 
ورجال  وال��ع��م��ال  ال���والة 
الذين  المحلية  السلطة 
أصبحوا تابعين للحكومة 
ولم يعودوا عمال صاحب 
ال��ج��ال��ة، رغ���م ك���ل هذه 
حزب  يزال  ال  الضمانات 
يثق  ال  والتنمية  العدالة 

في إشراف الداخلية على 
االنتخابات، وقدم مقترح 
الميثاق  ي���ع���دل  ق���ان���ون 
الجماعي ويعطي اإلشراف 
ل�������ل�������ق�������ض�������اء ع��������وض 

الداخلية)..(.
الحزب اإلسامي وضع 
رج���ال ح��ص��اد ف��ي حرج، 
مقترح  ف��ي  ط��ال��ب  ح��ي��ن 
قانون كان سيناقش يوم 

اإلثنين الماضي في لجنة 
الداخلية بمجلس النواب، 
عملية  إج����راء  ب��ض��رورة 
المجلس  رئيس  انتخاب 
بدعوة  ونوابه  الجماعي 

وإشراف رئيس المحكمة 
السلطة  ب��دل  االبتدائية 
المحلية كما جرت العادة، 
محضر  تحرير  حتى  بل 
الجلسة الذي كان يتواله 
عضو من الجماعة تحت 
إشراف السلطة المحلية 
العدالة  ن����واب  ي��ط��ال��ب 
والتنمية بمنحه لمفوض 

قضائي.
تزايد هذه الدعوات من 
الحاكم  ال���ح���زب  ذراع 
تجاوز  إل���ى  ب��ال��ب��رل��م��ان 
في  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
لفائدة  االن����ت����خ����اب����ات 
سلطات وزارة العدل، زاد 
م���ن ال��غ��ض��ب ال����ذي بدأ 
أص��ا ف��ي ص��ف��وف كبار 
أطر وزارة الداخلية الذين 
أخذوا في االحتجاج على 
محمد حصاد من سلوكات 
ال��ح��زب »األغ��ل��ب��ي« تجاه 

وزارة الداخلية. 

>  الرباط. األسبوع 

العدالة  فريق  صقور  قرار  بعد  مباشرة 
والتنمية بمجلس النواب العزم على تنظيم 
رحلة جماعية محملة بالمساعدات الغذائية 
نحو مناطق الجنوب المتضررة بالفيضانات، 
دخل وزير الداخلية محمد حصاد على الخط 
فك  على  المباشر  ب��اإلش��راف  تكليفه  بعد 
وجميع  الجنوبية  األق��ال��ي��م  على  ال��ع��زل��ة 

المناطق المنكوبة بالمغرب.
مقربون من وزراء في الحكومة يؤكدون 
وواضحة  دقيقة  ك��ان��ت  الملك  رس��ال��ة  أن 
وقطعت الطريق على المزايدات السياسية 
المعارضة  أح��زاب  بين  تنشب  ب��دأت  التي 

وأحزاب الحكومة في هذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن فريق العدالة والتنمية 
كان قد أعلن ليلة الجمعة الماضية، في باغ 
له، عن تأجيل الزيارة التي كان يعتزم القيام 
الجنوب، بسبب ما سماه  إلى مناطق  بها 
ب�»سوء األحوال الجوية وصعوبة الوصول 

إلى المناطق المتضررة«.
وفي شبه رسالة إلى خصومه السياسيين 
باغ  ذات  في  والتنمية  العدالة  فريق  قال 
التأجيل، إن عدم السفر إلى هذه المناطق 
من  الفريق  باشره  »ما  يوقف  لن  المنكوبة 
الكشف  ومن  المتضررة،  لألسر  مساعدات 
عن مكامن الخلل في السياسات العمومية، 
واستمرار الفريق في تشكيل لجنة برلمانية 
الفيضانات  ه���ذه  ف��ي  ال��ح��ق��ائ��ق  لتقصي 

وتحديد المسؤوليات«.   

> الرباط. األسبوع

ت��ع��ي��ش ع�����دد م����ن ال���ف���روع 
وأعضاؤها  اجل��ه��وي��ة  احل��زب��ي��ة 
ومؤسسون،  أعمال،  رجال  فيهم 
وم��ن��س��ق��ون م��ح��ل��ي��ون، ورؤس���اء 
»احت���ادي���ات م��ح��ل��ي��ة« ف��ي حزب 
حالة  لألحرار،  الوطني  التجمع 

من الغليان.
األع����ض����اء ل���م ي��ت��ق��ب��ل��وا ما 
وص��ف��وه ب��اجل��م��ود ال��ت��ام الذي 
عاقاته  ف���ي  احل�����زب  ي��ع��ي��ش��ه 
ق���واع���د احلزب  ب���ن  ال��داخ��ل��ي��ة 
وقيادته، حيث لم يعد هناك أدنى 
تواصل للقيادة مع القواعد منذ 
دخ���ول احل���زب إل��ى ح��ك��وم��ة بن 

كيران في نسختها الثانية.
صراعات  تعيش  الفعاليات 
احمللي  املستوى  على  سياسية 

حتالفات  خضم  في  وتسابقات 
محليا  ان���ط���ل���ق���ت  س���ي���اس���ي���ة 

اجلهات  مختلف  داخ���ل  م��ب��ك��را 
جتد  الترابية ال  واجل���م���اع���ات 
ل��ل��ت��ش��اور معها،  ق��ي��ادة احل���زب 
احلزب  ملقر  زي��ارات��ن��ا  »حتى  ب��ل 
بحي راق وسط العاصمة الرباط 
حول  حزبنا  قيادة  إلى  للحديث 
حيث  ب��ال��ف��ش��ل،  ت��ب��وء  مشاكلنا 
امل��ق��ر خ���اٍو على ع��روش��ه إال من 
املوظفن البسطاء، أما املوظفون 
فقد  احل��زب  قيادة  من  املقربون، 
دواوين  داخ��ل  ب��دوره��م  اختفوا 
ديوان  وداخ����ل  األح����رار  وزراء 
ال����ن����واب، ولم  رئ���ي���س م��ج��ل��س 
إلى  اللجوء  س��وى  أمامنا  يبَق 
ملناضليها  تتفرغ  التي  األح��زاب 
ب��امل��دن واجل���ه���ات«، ي��ق��ول أحد 

هؤالء.

»مختفون«.. في حزب التجمع الوطني لألحرار

محمد
 حصاد

محمد
 حصاد
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هذا الخبر

> الرباط. األسبوع

اإلماراتي  املغربي  التعاون  بعد 
اإلره��اب، هل يقدم  في مجال مكافحة 
دولة  ل��ف��ائ��دة  ال��ت��ع��اون  امل��غ��رب نفس 

قطر هذه املرة؟
سبب ه��ذا احل��دي��ث داخ���ل بعض 
ال��ص��ال��ون��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ه��و حترك 
عن  الغبار  لنفض  كيران  بن  حكومة 
قد  كانت  البلدين  بن  ثنائية  اتفاقية 
وقعت شهر مارس املاضي مع احلكومة 
قبل  الرفوف  حبيسة  وظلت  القطرية، 
أن ي��ن��ف��ض ع��ن��ه��ا ال��غ��ب��ار واإلس����راع 
القانونية  اإلج����راءات  استكمال  ف��ي 
عرضها  رأسها  وعلى  بها،  اخلاصة 
أمام البرملان املغربي للمصادقة عليها 
قبل دخولها حيز التطبيق، وهو ما مت 
جلنة  صادقت  حيث  املاضي،  اإلثنن 
النواب على عجل  اخلارجية مبجلس 

على مضمون هذه االتفاقية.
االتفاقية  ه��ذه  أن  بالذكر  اجلدير 
امل����غ����رب محمد  ع����ن  وق���ع���ه���ا  ال���ت���ي 
الداخلية في حكومة بن  حصاد وزير 
املعلومات  »ت��ب��ادل  إل��ى  تهدف  كيران 
التعاون  وإل���ى  اإلره����اب،  م��ج��ال  ف��ي 
اجلرمية  م��ج��ال  ف��ي  أش��ك��ال��ه  بجميع 
في  امل��ش��روع  غير  واالجت���ار  املنظمة، 
األسلحة، والهجرة، واالجتار بالبشر، 
ب���ل يشمل  وال���ت���زوي���ر،  وال��ت��ه��ري��ب، 
املؤسسات  بن  الزيارات  تبادل  حتى 
جيش،  من  الداخلية  ل��وزارة  التابعة 
وش���رط���ة«، وغ��ي��ره��ا، وه���و م��ا يفسر 
إمكانية إرسال جيوش مغربية لدولة 

قطر كذلك.

> الرباط. األسبوع

يسود صمت مطبق حد الصدمة وسط يساريي حزب 
الخميس  ليلة  بعد  مباشرة  والمعاصرة  األص��ال��ة 
الماضي، حيث تصريحات جديدة وقرارات مفاجئة 
لرئيس المجلس الوطني للحزب حكيم بنشماش، تهم 
مستقبل التحالف بين العدالة والتنمية وحزب األصالة 

والمعاصرة.
فقد تمكن حكيم بنشماش رئيس المجلس الوطني 
لحزب الجرار خال استضافته في برنامج تلفزيوني 
نعش  في  مسمار  آخر  دق  من  لإلقناع«،  دقيقة   90«
الحرب العلنية التي كانت تشتعل بصفة دورية بين 
حزب العدالة والتنمية وحزب األصالة والمعاصرة، 
حيث جدد التأكيد على ما كان قد صرح به القيادي 
إلياس العماري قبل أشهر بمصر، واعتبر أن »التحالف 
وليس  دائ��م��ا  بالحرام  ليس  والتنمية  العدالة  م��ع 
السياسة ليس هناك عدو  دائما، حيث في  بالحال 
دائم وال صديق دائم«. تصريحات بنشماش األكثر قربا 
من إلياس العماري اعتبرت من طرف يساريي البام 
وعزيز  القاسم،  وأب��و  الرويسي،  خديجة  وبخاصة 
بنعزوز،.. وغيرهم، قرارات نهائية وهي مبادرات إذا 
تحققت قد تعلن عن نهاية األسماء اليسارية الراديكالية 
دف��ع بعض  ما  2016، وه��و  البام بعد  داخ��ل ح��زب 
اليساريين داخل البام إلى التحرك وسط قيادة الحزب 
في محاولة لبرمجة موقف »الطاق األبدي« صراحة 
الوطني  المجلس  اجتماع  خ��ال  »الخوانجية«  مع 
المقبل. الجدير بالذكر أن المستشارين وأعيان حزب 
يربطون  والذين  اليمين،  ألح��زاب  الموالون  الجرار 
عاقات قوية مع كل من حزب الحركة الشعبية وحزب 
التجمع الوطني لألحرار رحبوا بهذا القرار، واعتبروا 
موقع حزب الجرار هو الحكومة إلى جانب حلفائهم 
8«. إلى ذلك، وصل صدى تصريحات حكيم  في »ج 
بنشماش إلى بيت بعض االتحاديين واالستقاليين 
الذين رفضوا ما وصفوه بلعب البام على الحبلين؛ 
رجل »للتنسيق« مع أحزاب المعارضة، ورجل أخرى 

»للتحالف« مستقبا مع العدالة والتنمية.

نهاية السياسة.. 
حتالف البام

 والعدالة والتنمية 

بعد اإلمارات.. هل 
يتجه المغرب نجو 

دعم قطر عسكريا؟

بنشماس رفقة 
بن كيران

صالح الدين 
مزوار



في  البارز  السابق  القيادي  نجا 
جبهة البوليساريو لحبيب أيوب، يوم 
السبت األخير، من الموت المحقق بعد أن 

غرقت سيارته في »وادي لمسيد«. 
وكان لحبيب أيوب دخل بسيارته رفقة سائقه 
ونجح  منها،  الخروج  من  يتمكن  ولم  الخاص 
رئيس الجماعة القروية »لمسيد« بتدخله بسيارة 
سيارة  انتشال  استطاعت  التي  فيل«  »الن��درو 

لحبيب من داخل الوادي.

»إلباييس«  ص��ح��ي��ف��ة  ك��ش��ف��ت  
اإلسبانية أن فرقاطة إسبانية من نوع 
»إف 102« وصلت بداية األسبوع إلى ميناء 
الس بالماس، وبدأت تجري عمليات تمشيط قرب 
المياه المشتركة بين إسبانيا المغرب، وهو ما 
عسكريا  تصعيدا  المحللين  ب��ع��ض  اع��ت��ب��ره 
خطيرا)..( في حين بررته السلطات اإلسبانية 

بأنه جاء فقط لحماية سفن النفط.

ل��م ت��س��ل��م م��خ��ي��م��ات ت��ن��دوف من 
التقلبات الجوية التي عرفتها المنطقة 
رملية  عواصف  اجتاحت  إذ  ع��ام،  بشكل 
هوجاء وشديدة لم يسبق لها مثيل، ما يسميان 

بمخيم أوسرد، ووالية العيون.
وعرف المخيمات تساقطات مطرية مصحوبة 
للحياة  تاما  توقفا  شكلت  مما  الشديد  بالبرد 

اليومية طيلة يوم الجمعة.

يترأس  بدر الكانوني المدير العام 
اإلداري  المجلس  أش��غ��ال  للعمران 
للعمران الجنوب بمدينة العيون، وسيتداول 
النقط المتعلقة  المجلس اإلداري مجموعة من 
األمطار  وتأثير  بالجنوب،  العمران  بمشاريع 

األخيرة فيها، وكذا دراسة ميزانية الوكالة.

انتهت الدراسات المتعلقة بإحداث 
مشروع كورنيش بلدية المرسى على 
يناهز  بمبلغ  كيلومترات  مسافة ثالثة 

118 مليون درهم بشراكة مع وزارة الداخلية.
فإن  البلدية،  رئيس  الموساوي  بدر  وحسب 
مشاريع أخرى رصدت لها البلدية 220 مليون 
درهم مخصصة لخلق فضاءات ترفيهية وثقافية، 
وقاعة للندوات، ومنطقة سياحية سيتم إنجازها 

في الفترة ما بين 2014 و2018.

> سيدي إفني. األسبوع
 

يعيش إقليم سيدي إفني عزلة 
في  سكانه  أص��ب��ح  بعدما  ت��ام��ة 
محاصرين  والجماعات  المدينة 
بسبب نشاط الوديان، فبعد مرور 
الفيضانات  حوالي أسبوع على 
ال��ت��ي اج��ت��اح��ت اإلق��ل��ي��م م���ازال 
السكان في عزلة تامة، فلوال تدخل 
طائرة الجيش الملكي التي نقلت 
العديد من النساء والمرضى إلى 
حصيلة  الرت��ف��ع��ت  المستشفى 
الموتى وأتى سريان المياه على 
قسم  حيث  واألخ��ض��ر،  اليابس 
تنفع  ول��م  جزئين،  إل��ى  المدينة 
مجهودات تغيير مسار وادي إفني 

بعد انخفاض منسوب المياه.
وأكد صالح داحا عامل اإلقليم 
ف��ي أصعب  متواجدا  ك��ان  ال��ذي 
األم�����اك�����ن ب�����أن ج��م��ي��ع ال���ق���رى 
وتعيش  م��ع��زول��ة،  وال��ج��م��اع��ات 
قبائل أيت باعمران ظروفا صعبة 
اإلغاثة  م���ب���ادرة  ل��ك��ن  وم��ق��ل��ق��ة، 
س��اه��م��ت ف���ي ف���ك ال��ح��ص��ار عن 
االقتصاد بالمدينة بتسخير قافلة 
للصيد  ب��واخ��ر  عشر  م��ن  مكونة 
لنقل المواد االستهالكية الضرورية 
والمحروقات،  ال��غ��از،  وقنينات 

والحليب،  والماء، 
والخضر، والزيت، 
والدقيق، واألرز،.. 
غذائية  وم������واد 
أخ�����������رى، وه����ي 
التي  ال��ع��م��ل��ي��ة 
عليها  ت���ش���رف 
جهة  والي������������ة 
ماسة   - سوس 
- درعة بدعم من 

المحسنين، في ما تكلفت الغرفة 
الوسطى للصيد البحري األطلسي 
اللوجستيكي،  بالجانب  بأكادير 
من خالل توفير النقل من ميناء 
أكادير إلى سيدي إفني مما خلق 

انفراجا في أزمة السكان.
الدرك  م��روح��ي��ات  وم���ازال���ت   
والجيش تواصل عمليات اإلغاثة 
المساعدات  ب��ع��ض  وإي���ص���ال 
الصعبة،  األماكن  إلى  اإلنسانية 
ومع ذلك فالوضع ال يبشر بالخير، 
وي�����زداد س����وءا ي��وم��ا ب��ع��د يوم 
الجبلية  المناطق  في  خصوصا 
النائية التي يجهل عن مصير كثير 
من  عدد  انهيار  بعد  من سكانها 
ال���م���ن���ازل وت���ش���رد ال���ع���دي���د من 

األسر.
مصادر  وتتحدث 
ارتفاع  عن  إعالمية 
محتمل لعدد ضحايا 
سيدي  إقليم  أم��ط��ار 
اكتشاف  ب��ع��د  إف��ن��ي 
ضحيتين، في انتظار 
استعجالية  إج��راءات 
وإعالن اإلقليم منكوبا، 
وإنقاذ ما يجب إنقاذه 
قبل فوات األوان )وقت 

كتابة هذه السطور(.

هل يتم إعالن سيدي إفني منطقة منكوبة؟ 

>  عبد اهلل جداد. 
األسبوع

ك���ان أح��م��د ح��ج��ي رجل 
االقتصاد الذي سبق أن شغل 
بمؤسسات  رئيسية  م��ه��ام 
من  جعل  أن��ه  يعتقد  بنكية 
الوكالة أداة تشاركية فاعلة 
والمنتخبين،  السلطات  مع 
رئيس  ق����رار  ج���اء  أن  إل���ى 
نونبر   25 ي���وم  ال��ح��ك��وم��ة 
األخير، باإلعالن عن فتح باب 
الترشح لشغل منصب مدير 
والتنمية  اإلن��ع��اش  وك��ال��ة 
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة 
ل��أق��ال��ي��م ال��ج��ن��وب��ي��ة، وفق 
شروط ومعايير محددة، وكان 
على  م��ؤخ��را  يعكف  حجي 
إنهاء افتتاح مكتبين جهويين 
بكل من الداخلة الذي يتواله 
لغضف  الصحراوي  اإلط��ار 
بكار، في ما يتولى ابن واد 

مكتب  ال��راح  الحسين  ن��ون 
مع  بتنسيق  ك��ل��م��ي��م  ج��ه��ة 

الحاج حومين والجابري.
وقد سبق لرئيس الحكومة 
وفق الدستور أن قام بنفس 

الشمال،  ب��وك��ال��ة  اإلج�����راء 
ووكالة الشرق اللتين انتقلتا 
إلى كل من طنجة ووجدة، في 
ما انتقلت وكالة الجنوب إلى 

مدينة العيون.

التأهيل  أوراش  وتعتبر 
السمارة،  ل��م��دن  ال��ح��ض��ري 
وال����داخ����ل����ة، وب�����وج�����دور، 
والعيون،  وأس��ا،  وطرفاية، 
وطاطا،  وطانطان،  وكلميم، 

من أهم الملفات التي جعلت 
الوكالة في صدارة اهتمامات 
والسلطات  ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن 
العمومية، وهو ما يعني أن 
تأسيس الوكالة ودورها في 
التنمية بالجنوب، ساهما فيه 
حجي  أحمد  وتجربة  خبرة 
ال����������ذي أص�����ب�����ح خ���ب���ي���را 
قضايا  ف���ي  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ا 

التنمية بالصحراء.
 وعلى مستوى فك العزلة 
بين الشمال والجنوب كانت 
الوكالة حازمة في عقد شراكة 
الملكية  ال����خ����ط����وط  م�����ع 
المغربية، ومفاوضا قويا إلى 
المجالس  رؤس�����اء  ج��ان��ب 
أن  المرتقب  ومن  الجهوية، 
بملفات  حجي  تكليف  يتم 
دقيقة تعنى بقضايا التنمية 
بالجنوب وعالقتها باالتحاد 
األوروب��ي في أفق الجهوية 

الموسعة. 

مفاجأة التخلي عن مدير وكالة تهيئة الجنوب 

>  بويزكارن. األسبوع

نوه أقارب ضحايا »فاجعة وادي تمسورت« بمنطقة بويزكارن 
بسمو ونبل أخالق أبناء الجماعة القروية الذين شاركوا في 
الضحايا، وكذا عثورهم على جثث  البحث عن جثث  عملية 
النساء بينهم بالقرب من الوادي، والحفاظ على مجوهراتهن 
التي كن يرتدينها وهن ذاهبات لحضور حفل زفاف بنواحي 
مدينة  أكادير، وبناء على التعليمات الملكية فقد أقيم حفل 

عزاء جماعي لعائالت الضحايا بجماعة »تيموالي«.

قيادة  أع��ل��ن��ت 
جيش البوليساريو 
عن انطالق مناورة 
بعينات  عسكرية 
م�������ن األس����ل����ح����ة 
من  ب���دءا  الثقيلة 
ي�������وم ال����ث����الث����اء 
وهي  ال���م���اض���ي، 
السنوية  العملية 
بها  ي���ق���وم  ال���ت���ي 
ج������������������ي������������������ش 
 ، يو ر ليسا لبو ا
وستتواصل حتى 
5 دجنبر الجاري، 
استعدادا الحتمال 
العودة للحرب من 
جديد ضد المغرب، 
أصبح  وال���������ذي 

حسب قائد البوليساريو 
جهود  بفشل  م��ره��ون��ا 
األمم المتحدة في إيجاد 
منذ  القائم  للنزاع  حل 

أكثر من 39 سنة)..(.
وت������������ش������������ارك ف����ي 
ومناورة  اس��ت��ع��راض 
عشر  ال��ب��ول��ي��س��اري��و، 
المشاة  م���ن  وح������دات 

كتائب  وث��الث  الثابتة، 
من ناقالت »البي إم بي«، 
وكتيبة من سالح »أورج 
من  وكتيبة  ستالين«، 

سالح »الهاوزر«.

استعدادات البوليساريو للحرب ضد المغرب أقارب ضحايا الفيضانات 
ينوهون بالشباب الذين لم 

يسرقوا المجوهرات

كواليس
صحراوية

هذا الخبر

تعتبر دولة قطر أولى الدول الخليجية والعربية 
التي تفاعلت مع نداءات المواطنين المتضررين 
من السيول األخيرة بكلميم، حيث أقدمت مؤسسة 
قافلة تضامنية بدوار  الخيرية على تنظيم  قطر 

»واعرون« شاركت فيها مؤسسة »بسمة«.
وتشمل القافلة تقديم مساعدات مالية لبعض 
بمنازلهم  األضرار  وإصالح  لترميم  المتضررين 
تتراوح ما بين 1000 و10000 درهم، باإلضافة 
إلى تقديم مساعدات عينية تضم أغطية وأفرشة 

ومواد غذائية.

مساعـدة قطـرية 
للمنكوبيـن

6
alousbouea@gmail.com

< العدد: 814
< الخميس 4 دجنبر 2014 األوضاع في  الصحراء

صورة ألحد 
المستفيدين من 
المساعدة القطرية

أحمد
 حجي 

مشاهد من فيضانات 
سيدي افني

جانب من فيضانات 
»واد تمسورت«



ب��ي��ن حالتين  ن��م��ي��ز  أن  ي��ج��ب  م���ا س��ب��ق  م���ن خ����ال 
مختلفتين:

األولى: تتعلق بالطعن باالستئناف في األمر االستعجالي 
لمحكمة  األول  الرئيس  فيه  يفصل  الطعن  وه��ذا  برمته، 
االستئناف بصفته هذه، أو من ينوب عنه بصفته قاضيا 
لألمور المستعجلة، ويفهم من هذه الفقرة أن المحكمة تكون 
مشكلة من الرئيس األول أو من ينوب عنه فقط ومن كاتب 
الضبط، ويساعد على هذا الفهم أن الفقرة الثانية من المادة 
188 تحيل على المادة 183 المتعلقة بقاضي المستعجات 

كقاض فردي لدى المحكمة االبتدائية.
التنفيذ  إيقاف  طلب  بتقديم  وتتعلق  الثانية  الحالة 
المعجل بقوة القانون، فهذا الطلب يقدم لغرفة المشورة 
فغرفة  وضيق،  محصور  ونطاقه  مقيد  الطلب  هذا  ولكن 
المشورة ال تستجيب للطلب وال تأمر بإيقاف التنفيذ إال 
بواحد  أو  االس��ت��ع��ج��ال  ش��رط��ي  بتوفر  إخ���ال  وق��ع  إذا 

منهما 
أي لم يتوفر في الطلب العنصر االستعجالي، أو وقع 
ال��م��س��اس ب��أص��ل ال��ح��ق وم���ا ي��م��ك��ن أن ي��ق��ض��ى ب��ه في 

الموضوع.
يمكن لغرفة المشورة أن تقبل طلب إيقاف التنفيذ ولو 
كان التنفيذ المعجل بقوة القانون إذا تبين لغرفة المشورة 
أن من شأن التنفيذ المعجل أن يلحق ضررا جسيما بالمنفذ 

عليه.
تتعلق  االستعجالي  القضاء  باب  في  األخيرة  المادة 
بتصفية المصاريف، أو األمر باالحتفاظ بالبت فيها إلى أن 
تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالموضوع، وكون 
ًأصول األوامر االستعجالية تودع بكتابة الضبط ويكون 

منها سجل خاص.
مقارنــــــــــة:

إذا قارنا بين مسطرة القضاء االستعجالي كما وردت 
في قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا وبين مسطرة 
القضاء االستعجالي كما ورد ت في مشروع التعديل يتبين 

ما يلي:
أن قاضي األمور المستعجلة لم يعد مختصا بالبت في 
قابل  سند  أو  حكم  بتنفيذ  المتعلقة  الصعوبات  طلبات 
وهي  التنفيذ  لقاضي  أسند  االختصاص  فهذا  للتنفيذ، 
مؤسسة تعتبر من المستجدات التي حملها مشروع قانون 

المسطرة المدنية لجديد.
فالمادة 530 من مسودة المشروع نصت على أن قاضي 
التنفيذ يختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المتعلقة 
بالتنفيذ، وحتى هذا القاضي لم يسند إليه اختصاص البت 

في الصعوبات القانونية المتعلقة بالتنفيذ.
المدنية  المسطرة  قانون  من   149 الفصل  من  ح��ذف 

الفقرات الثانية والثالثة والرابعة.
الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية الحالية نقل 

إلى المسودة بصيغته تحت رقم 184 
المادة 185 مادة جديدة، تتعلق بالبيانات الواجب ذكرها 

في المقال االستعجالي وإرفاقه بالمستندات.
الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية الحالية المتعلق 
بشرطي قبول الدعوى االستعجالية نصت عليهما المسودة  

في المادة 183.
الفصل 153 من قانون المسطرة المدنية الحالية يحتوي 
مادة  فقرة  لكل  خصصت  والمسودة  فقرات،  خمس  على 

مستقلة وهي على التوالي: 187 و188 و189 
لكن التعديل هو أن الفصل 153 في فقرته الرابعة ينص 
استعجالية«،  االستئناف بصفة  في  »ويفصل  عبارة  على 
بينما الفقرة الثالثة من المادة 188 نصت على أن الرئيس 
األول أو من ينوب عنه يفصل في االستئناف بصفته قاضيا 

لألمور المستعجلة مع مراعاة مقتضيات المادة 183. 
واحتفظت المسودة بالفصل 154 وأصبح رقمه 191.

يكون من المفيد أن نتعرف على موقف الفقه بالنسبة 
لما يسميه بضوابط اختصاص القضاء المستعجل، فقد 
القضائي«  التنظيم   � المرافعات  »أص��ول  كتاب  في  ج��اء 
للدكتور أحمد مسلم صفحة فقرة مهمة تلخص ذلك الضابط 
ويقول فيها: »وإذا فمشكلة االختصاص بالنسبة للقضاء 
المستعجل ليست في توزيع هذا االختصاص على محاكم 
متنوعة، وإنما هي في تحديد هذا االختصاص ذاته في 
مجموعه أو بعبارة أخرى تحديد المنازعات المستعجلة 
التي يصح أن تجري عليها اإلجراءات الخاصة بهذا النوع 
من القضاء، ويتفرع عن هذا التحديد بحث آخر في سلطة 
القضاء المستعجل على موضوع النزاع فضا عن ضرورة 
ه�������ذا  إج������راءات  ف���ي  ال��ع��ج��ل��ة  م��ظ��اه��ر  إل���ى  اإلش�����ارة 

القضاء...«.

مالمح القضاء االستعجالي 
في مشروع قانون

 المسطرة المدنية
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*
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< يتبع

*من هيئة المحامين بالرباط

خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

المحجوبي  ال��ح��رك��ي  ال��ق��ط��ب  ي��ح��ك��ي 
العيون  مدينة  زرت  ق��د  ))ك��ن��ت  أح��رض��ان 
والمواصات،  البريد  حالة  على  لاطاع 
السكان..»تناول«  للقاء  الفرصة  واغتنام 
كان  ال��وح��ل،  ف��ي  يتحرك  كمن  السياسة 
ولكن  ينصتون ويصفقون،  الصحراويون 
في أعينهم، يوجد حزن)..(، كنت أتكلم عما 
ل��ن��ا كحقوق  ب��ال��ن��س��ب��ة  ال��م��ل��ك��ي��ة  ت��م��ث��ل��ه 
وواجبات.. وقد جمع الحفل الذي أقيم على 
شرفي )عندما كان وزيرا للبريد( أكثر من 
اإلقليم  عامل  أصر  وخاله  250 شخصا، 
»سعيد واسو« على أن أزور السمارة على 
مثن طائرة هليكوبتر، وقد كان ذلك مجرد 
مني  اق��ت��رب  المطار  ف��ي  كنا  فبينما  ف��خ، 
ليكلمني على  »الجودان« موحى أوهتيت، 
انفراد حيث قال لي: »إن الذين يريدون منك 
أن تذهب إلى الصحراء، يريدون موتك«، فا 
تذهب ألن المسار ستحلقون فوقه توجد فيه 
صواريخ »صام« والبوليساريو لن يتركوا 
شيئا يمر.. ونادى بعد هنيهة على القبطان، 
بدوره  نصحني  ال��ذي  الهليكوبتر،  رب��ان 
إلى  االلتفات  وع��دم  الرباط،  إلى  بالعودة 
مقترح العامل.. عدت إلى الرباط بينما وقع 
في اليوم ذاته »القبطان« المذكور بين يدي 
البوليساريو، وبقي مسجونا لمدة 20 سنة 
في تندوف.. بفضل »موحى أوهتيت« نجوت 

بأعجوبة((.

ه��ك��ذا ت��ح��دث أح���رض���ان ع���ن »موحى 
أوهتيت«، هذا األخير حظيت شهادته حول 
»مبعوثي األمم المتحدة للصحراء« خال 
العدد الماضي، باهتمام كبير بعد أن تحدث 
لدن  من  »استقطابهم«  وسائل  بعض  عن 
خصوم المغرب، حيث »يوجد من بينهم من 
الشيخ،  شرم  في  منتجعا  الجزائر  أهدته 
باإلضافة إلى توافق وجهة نظر المبعوث 
البوليساريو،  كوفي عنان مع وجهة نظر 
كما أن قرارات جيمس بيكر وروس تفوح 
منها رائحة النفط.. ألن أخ بيكر مسؤول في 
شركة نفطية جزائرية« )أنظر األسبوع، عدد: 

27 نونبر 2014(.
موحى مازال في جعبته الكثير، ويتذكر 
تلك األيام عندما كان تلميذا في ثانوية »أبو 
القاسم الشابي« عندما لم يكن يتجاوز عمره 

13 سنة ويقول: ))فرض علينا مدرس اللغة 
الفاسي  عال  الستقبال  الخروج  العربية 
االستقال،  ح��زب  ف��ي  ناشطا  ب��اع��ت��ب��اره 
واحد..  »زعيمنا  عبارة:  أردد  أن  فرفضت 
األستاذ  فضربني  الفاسي«،  ع��ال  السي 
ب�»طرشة«، وبعدها اتفقت مع أصدقائي وكان 
بعضهم من عائلة أمحزون قررنا الهجوم 
ب��ال��ح��ج��ارة، فاضطر  ال��ف��اس��ي  ع��ال  على 

للهروب من المنصة...((.
م��وح��ى ب��اع��ت��ب��اره واح�����دا م���ن قدماء 
إيصال  على  يحرص  إنه  قال  المحاربين 
رسالة إلى الجهات العليا لينبه إلى تردي 
الحرب،  »إن معطوبي  الفئة:  أوضاع هذه 
يعيشون في البراريك ويشتمون من طرف 
يقول  بقية«،  وللحديث  والمقدمين،  القياد 

موحى أوهتيت.

> الرباط. األسبوع

علمت »األسبوع« من مصادر جد مطلعة أن بعض 
مع  مباشرة  اتصاالت  ربطوا  قد  املغاربة  البرملانيني 
حتريك  أجل  من  الفرنسي  بالبرملان  أصدقائهم  بعض 
إلعادة  محاولة  في  احل��رارة  وخيوط  االتصال  رواب��ط 

الدفء للعاقات املغربية الفرنسية الرسمية.
هذه االتصاالت األولية من املنتظر أن تتحول إلى 
نواب  ط��رف  م��ن  العاجل  القريب  ف��ي  رسمية  زي���ارات 
مغاربة  نواب  من  أي  والعكس،  املغرب،  إلى  فرنسيني 
إلى فرنسا للمشاركة في لقاءات هامة هناك يرجح أن 
الستباق  محاولة  في  اجل��اري،  دجنبر  منتصف  تكون 
عقد لقاءات متهيدية رسمية بني وزراء من حكومة بن 

كيران مع نظرائهم في احلكومة الفرنسية.
إل���ى ذل���ك، ي��ت��س��اءل بعض 
احمل���س���وب���ني ع���ل���ى االحت����اد 
أسباب  ع���ن  االش���ت���راك���ي 
املغربي  ال��س��ف��ي��ر  ص��م��ت 
بنموسى،  بفرنسا شكيب 
أو  دور  أي  ل��ع��ب  دون 
إج���������راء أي������ة م����ب����ادرة 
الراكدة  امل��ي��اه  لتحريك 
في العاقات بني البلدين، 
أم أن هذا األخير ال عاقة له 
الفرنسيني  االشتراكيني  مع 
فرنسا  يحكمون  ال��ذي��ن 
يعلق  ال����ي����وم؟ 
ن�����������ائ�����������ب 

احتادي.

تصريحات مستشار وزير  قد 
تتسبب في أزمة دبلوماسية

موظفو وزارة العدل
 يبحثون عن »العدل«

> الرباط. األسبوع

أثارت ردود أفعال أتباع العدالة 
»العنيفة«  ومهاجمتهم  والتنمية 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
خلفية  على  أط��راف  ع��دة  غضب 
تصنيف االتحاد العالمي لعلماء 
كمنظمة  ال��م��س��ل��م��ي��ن  ال��م��غ��رب 

إرهابية)..(.
هذه الغضبة وصل صداها إلى 
بالرباط  اإلماراتية  السفارة  مقر 
وهي تعد تقريرها الخاص حول 

ال��م��وض��وع، وم���ن ال��م��ن��ت��ظ��ر أن 
تتطور المعطيات بشكل تصعيدي، 
حول  عنيفة  كتابات  إث��ارة  بعد 
كبير  مستشار  وقعها  اإلم���ارات 
قيادي  يديرها  حساسة  ب��وزارة 

كبير في العدالة والتنمية)..(.
ه��ذه ال��ك��ت��اب��ات م��ن رج��ل ثقة 
الوزير قد تفسر على أنها بإيحاء 
منه، مما يعرض عاقات وزارته 
التي تربطها شراكات كبيرة مع 
المتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  اإلم�������ارات 

للمشاكل.

> الرباط. األسبوع

الموظفين  م��ن  ع��دد  اس��ت��اء 
ظروف  المحاكم من  من  بعدد 
المزرية  وال��وض��ع��ي��ة  ال��ع��م��ل 
بها،  يشتغلون  التي  للمكاتب 
هؤالء  من  الكثير  يعمل  بحيث 
داخل قبو ومرآب بناية المحكمة 
بدون إنارة وال نوافذ للهواء وال 

منافذ لإلغاثة.
القابعون  الموظفون  ه��ؤالء 
هو  كما  المحكمة  مرآب  وسط 

لموظفي  ب��ال��ن��س��ب��ة  ال����ح����ال 
بعين  االب��ت��دائ��ي��ة  ال��م��ح��ك��م��ة 
في  يشتغلون  والذين  السبع، 
االختناق  يشتكون  األرش��ي��ف 
وانتشار  وال���ظ���ام  وال��ت��ل��وث 
والربو،  الحساسية  أم���راض 
ويعانون حتى من النقص الحاد 
في المراحيض ومن وضعيتها 
ال��م��زري��ة وغ��ي��اب اإلن���ارة بها، 
يستعدون لانتفاضة في وجه 
إلنقاذ  والحريات  العدل  وزي��ر 

كرامتهم من الحضيض.

7
alousbouea@gmail.com

< العدد: 814
< الخميس 4 دجنبر 2014 كواليس األخبار

االتحاديون طامعون 

في منصب سفير 

المغرب بفرنسا

الحكاية المنسية.. تالميذ يضربون عالل الفاسي بالحجر

عندما أفشل موحى أوهتيت خطة قتل القطب 
الحركي المحجوبي أحرضان

موحي 
أوهتيت

المحجوبي 
أحرضان

شكيب
 بنموسى
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات 

النظر املعرب عنها  خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل 

الإعالم وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
جريدة

اجلرائد

نحن في األغلبية ال نفهم 
المطلوب منا

ال نفهم ما هو المطلوب 
منا في ما يتعلق بمقاربة 
ت���ع���ام���ل األغ���ل���ب���ي���ة مع 
الحكومة، فمرة يقال لنا إنه 
مؤيدين  نكون  أن  يجب  ال 
للحكومة وإنه ينبغي تركها 
لتدافع عن مشاريعها بنفسها، 
في ما معناه أنه ال ينبغي أبدا 
ومشاريع  بمنجزات  التنويه 

وحينما  وانتقادها،  مساءلتها  فقط  بل  الحكومة، 
بأدوار  نقوم  أن  لنا  يحق  ال  إن��ه  لنا  يقال  ننتقدها 
المعارضة، ماذا يريدون بالضبط؟ أن نأتي ونجمع 
أيادينا ونتحول آلالت تصوت فقط، هذا غير معقول، 
كيف  علينا  تملي  أن  جهة  أي  من  ننتظر  ال  ونحن 

سنتعامل مع الحكومة.
> رشيد ركبان »التقدم واالشتراكية«

إجماع سياسي ومدني
بالدنا تعرف إجماعا 
مكوناتها  مختلف  من 
المؤسساتية السياسية 
تقوية  ح��ول  والمدنية 
اإلط�����������ار ال����ق����ان����ون����ي 
والمؤسساتي للوقاية من 
آلية  وإح���داث  التعذيب، 
يكون ضمن  الصدد  بهذا 
جميع  زي��ارة  صالحياتها 
دون  الحرية  سلب  أم��اك��ن 
بمبادرة  إم��ا  إخبار  سابق 

منها أو بناء على شكاية. 
وستتوفر بالدنا على أجل سنة واحدة إلقامة هذه 
اآللية مباشرة بعد وضع أدوات التصديق لدى األمانة 

العامة لألمم المتحدة.
> إدريس اليزمي »مجلس حقوق اإلنسان«

المقاربة األمنية ضرورية 
لمحاربة الجريمة

األمنية  ال���م���ق���ارب���ة 
ضرورية وهي تشكل حال 
بمثابة  فهي  وآنيا  فوريا 
إط��ف��اء ح��ري��ق ن��ش��ب في 
مكان معين وفي زمن ما، 
نهائيا  يمكنها  ال  أنها  إال 
العميقة  األسباب  اجتثاث 
والمؤيدة للجريمة فالرماد 
سيبقى قابال لالشتعال كلما 
االجتماعية  الشروط  توفرت 
والثقافية،  واالق���ت���ص���ادي���ة 
ل��ت��ق��ل��ي��ص حجم  وب���ال���ت���ال���ي 

الجريمة إلى الحد األقصى ألن القضاء عليها أمر غير 
التي  المجتمعات حتى  كل  نهائيا، وذلك في  ممكن 
تمتلك موارد بشرية هائلة ودرجة من التأهيل عالية 
لمواجهة الجريمة فضال عن اللوجستيك والموارد 

المالية المرصودة لذلك.
> فؤاد ابن المير  »باحث سوسيولوجي«

المقاوالت التي تتهرب من 
القانون
م���ن ال����ض����روري أن 
نعتمد المقاربة الزجرية 
المقاوالت  م��ن  ع��دد  م��ع 
تطبيق  من  تتهرب  التي 
التزاماتها  ومن  القانون 
االجتماعية تجاه أجرائها، 
ذلك.  بتبعات  علمها  رغ��م 
القانون  فتطبيق  ول��ه��ذا 
بشكل صارم كفيل بأن ينهي 
المشغلين  ب��ع��ض  ت��ح��اي��ل 

وضمان حقوق األجراء. 
> سعيد احميدوش »الضمان االجتماعي«

أك��دت دراس��ة ص��ادرة مؤخرا عن بنك 
املغرب، الذي يترأسه الوالي عبد اللطيف 
الذين يواجهون  »املواطنني  أن  اجلواهري 
للقضاء،  يلجؤون  ال  األب��ن��اك،  مع  نزاعات 
يحميهم..  لن  القانون  أن  يعتقدون  ألنهم 
واستندت  3000 شخص،  الدراسة شملت 
ملندوبية  اإلح���ص���ائ���ي���ة  امل��ع��ط��ي��ات  إل����ى 
منها  وخ��رج��ت   ،2004 لسنة  التخطيط 
إلى  تلجأ  ال  األغلبية  أن  مفادها  بخالصة 
من  امل��ائ��ة  ف��ي   1 نسبة  إن  حيث  القضاء، 
املستجوبني فقط من قصدوا القضاء، 
قدموا  امل���ائ���ة  ف���ي   1 أن  ح���ني  ف���ي 

املختصة،  احلكومية  للسلطات  شكايات 
املؤسسة  ل���دى  اش��ت��ك��وا  امل��ائ��ة  ف��ي  و11 

املالية نفسها، و50 في املائة أوقفوا 
قبل  املالية  اخلدمة  استعمال 

و69  العقد،  م��دة  انتهاء 
ف���ي امل���ائ���ة جل����أوا إلى 
ط����ل����ب ت�����دخ�����ل أح����د 

األصدقاء أو العائلة.
األرقام  وأظهرت 
تداولها  مت  ال���ت���ي 
ع��ل��ى ن��ط��اق واس���ع، 
املواطنني  ن��س��ب��ة  أن 

البنكية  اخلدمات  من  املستفيدين  املغاربة 
إفريقيا،  شمال  دول  م��ع  مقارنة  مرتفعة 
ودول مماثلة في البحر األبيض املتوسط، 
حيث تصل إلى نسبة 41 في املائة، 
مقارنة مع مصر )10 في املائة(، 
امل����ائ����ة(،  ف����ي   25( واألردن 
امل���ائ���ة(..  ف���ي   37( ول��ب��ن��ان 
اخلدمات  ب��خ��ص��وص  أم����ا 
استعماال،  األك��ث��ر  البنكية 
البنكية،  احل��س��اب��ات  ف��ه��ي 
وحتويل األموال، والقروض 

والرهون العقارية.

قراءة في خبر

ظل المغرب في معزل عن تهديدات 
في  توجد  التي  المتطرفة  الجماعات 
لكن  طويلة،  لفترة  ال��م��ج��اورة  ال���دول 
تهديدات »داعش« األخيرة تجعل خطر 
العنف يقترب من البالد بشكل كبير، فقد 
استقطاب  »داع����ش«  تنظيم  اس��ت��ط��اع 
الذين  المغربي،  الشباب  م��ن  المئات 
اعتنقوا فكر التكفير والقتل، ليغادروا 
البلد كل بطريقته، في اتجاه معسكرات 
التنظيم اإلرهابي التي توجد في سوريا 
والعراق، ال سيما وأنه خالل اليومين 
المغربية  األمن  ألقت قوات  الماضيين 
القبض على بعض العناصر المتطرفة 
»داعش«  لتنظيم  والءه��ا  أعلنت  التي 

ومبايعتها ل�»أبو بكر البغدادي«.
تهديدات »داعش« األخيرة والمتالحقة 
ضد المغرب، جعلت المتابعين يتوقعون 
ال��ن��ش��اط اإلرهابي  ف��ي  ن��وع��ي��ا  ت��ح��وال 
بالمغرب بسبب التحاق التكفيريين في 
الخارج مؤخرا ب�»داعش«، فبعد توجيه 
تنظيم القاعدة تهديدا بضرب سفن نقل 
هددت  المغرب،  عبر  ال��م��ارة  البترول 
األجنبية  المدارس  بعثات  باستهداف 

واألوروبية في المملكة المغربية.
الملك  أعلن  التهديدات،  نتيجة هذه 
م��ح��م��د ال���س���ادس ع��ن ت��أه��ب الجيش 
لمواجهة  ال��داخ��ل��ي  واألم���ن  المغربي 
المخططات المتطرفة والمخططات غير 
القانونية الذي تهدد المغرب، وأصدر 
إلى  صارمة  تعليمات  السادس  محمد 

وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ن أج��ل أخ��ذ جميع 
االحتياطات والتدابير وتعزيز الخطط 
الوطنية لمكافحة مختلف المخاطر التي 
المصالح  رفعت  كما  المملكة،  تتهدد 
األمنية من درجة تأهبها األمني، خاصة 
الدبلوماسية  المصالح  م��ن  ب��ال��ق��رب 

األجنبية.
وزاد من هذا التأهب األمني توقيف 
لوكسمبورغ ضمن خلية  في  مغربيين 
إرهابية كشفت التحقيقات األولية التي 
أجريت مع عناصرها عن أن المغرب من 

ب��ي��ن ال��ب��ل��دان ال��م��س��ت��ه��دف��ة م��ن طرف 
التنظيمات اإلرهابية، كما أعلنت وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ال��م��غ��رب��ي��ة أن���ه ت��م توقيف 
مدينتي  م��ن  بكل  مغربيين  مواطنين 
بالدعاية  يقومان  ووج���دة  الحسيمة 
أن  بعد  ما  في  وتبين  داع��ش،  لتنظيم 
المشتبه فيهما هما من أحفاد مقاتلْين 
إرهابيي  صفوف  ضمن  ينشطان  كانا 
»داعش« قضوا خالل مواجهات مسلحة 
هدد  كما  العراقية،  السورية  بالساحة 
فيديو  عبر  »داع��ش«،  تنظيم  من  ثالثة 

بشن  م��ؤخ��را،  األن��ت��رن��ي��ت،  على  نشر 
واألمريكيين  ف��رن��س��ا  ض���د  ه��ج��م��ات 
المقيمين في المغرب، حيث قال أحدهم 
»لن تكونوا آمنين في فرنسا أو في دول 
أخرى، سوف نطلق نداء لجميع األخوة 
المقيمين في فرنسا ليقتلوا أي مدني«، 
إلى  المغربي  الداخلية  وزي��ر  دف��ع  ما 
التصريح في البرلمان بأن المغرب مهدد 
وبشكل جدي بعمليات إرهابية، وأوضح 
أن عددا من المغاربة من أنصار »داعش« 
مخططات  تنفيذ  في  نيتهم  يخفون  ال 

إرهابية تستهدف المغرب.
وكان وزير الداخلية قد قال إن ما ال 
بتنظيم  التحقوا  مغربيا   20 عن  يقل 
»داعش« قاموا بتنفيذ عمليات انتحارية 
وفارقوا على إثرها الحياة، الفتا إلى أن 
1220 مغربيا يقاتلون مع هذا التنظيم. 
المغربي  العدل  أعلن وزير  من جانبه، 
من  جعل  المغرب  أن  الرميد  مصطفى 
محاربة اإلرهاب هدفا له، داعيا إلى عدم 
واالنتقال  األمنية  بالمقاربة  االكتفاء 
إجراء  معلنا  ش��ام��ل��ة،  م��ق��ارب��ة  ص��وب 
مكافحة  قانون  على  جديدة  تعديالت 
اإلرهاب تقضي بتجريم صريح لاللتحاق 
أو محاولة االلتحاق بجماعات إرهابية 
خارج  أو  داخ����ل  ت��دري��ب��ات  ت��ل��ق��ي  أو 
المغرب، كما تجرم الترويج أو الدعاية 
يقوم  م��ن  معاقبة  وس��ت��ت��م  ل���إره���اب، 
بالتحريض على اإلرهاب بالسجن من 

5 إلى 15 عاما.

هل أصبح المغرب في مرمى نيران »داعش« 
بعد انتحار  مغاربة من أجل البغدادي؟

توقعات بتحول في النشاط اإلرهابي

مضت عدة أيام على انعقاد قمة مجموعة »العشرين«، في مدينة بريزيين بأستراليا، لكن 
المواقع اإلخبارية والمنتديات االجتماعية، مازالت تتداول الصور التي التقطها زعماء العالم 

مع دب »الكواال« الذي يعيش في أستراليا... والكل يبحث عن الفرق بين الصور)..(.

كالم الصورة

توازنـــات عالميــة..

شهدت العاصمة الصينية 
بكين انطالق أشغال منتدى 
الصيني  المغربي  األعمال 
واعدة  »آف���اق  ش��ع��ار  تحت 
االستراتيجية  ل��ل��ش��راك��ة 
ال���م���ت���م���ي���زة«. وأك�����د وزي���ر 
صالح  المغربي  الخارجية 
ال��دي��ن م���زوار، ف��ي كلمة له 
أن  المنتدى  افتتاح  خ��الل 
تطوير  ف��ي  ي��رغ��ب  المغرب 
شراكة قوية ومستدامة مع 
على  بالنفع  ت��ع��ود  الصين 
الشراكة  هذه  وأن  البلدين، 
ترتكز على وشائج الصداقة 
ال��ق��ائ��م��ة بين  وال��ت��ض��ام��ن 
وجدد  عقود،  منذ  البلدين 
للمصالح  ال��م��غ��رب  دع���م 
للصين  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
ول����وح����دت����ه����ا ال���ت���راب���ي���ة 
وال��وط��ن��ي��ة ول��م��ب��دإ صين 
واحدة. كما أشار مزوار إلى 

ترتكز  الشراكة  هذه  أن 
أيضا على التقارب 

حضارتين  ب��ي��ن  ال��ث��ق��اف��ي 
عريقتين، مذكرا بأن الرحالة 
فتح  بطوطة  اب��ن  المغربي 
المسافة  أن  الطريق وأثبت 
لم تشكل عائقا أبدا. واعتبر 
تستمد  ال��ش��راك��ة  ه���ذه  أن 
التطور  م��ن  أي��ض��ا  ق��وت��ه��ا 
المهم للعالقات االقتصادية 

العقود  األخيرة، خ��الل 
ا  كر مذ

بأن الصين أضحت ثالث بلد 
مصدر للمغرب عام 2013.

وأكد أن المملكة المغربية 
جعلت من تنويع شراكاتها، 
محورا لعالقاتها مع شركائها 
على  وانفتاحا  التقليديين، 
فضاءات جديدة، موضحا أن 
هذه المقاربة تترجم طموح 
المغربي  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 
لنسج شراكات رابح � رابح 
م�������ع أب�����������رز ال���ف���اع���ل���ي���ن 

االقتصاديين العالميين.
وأكد أن حضور ثمانية 
وزراء مغاربة والعديد من 
م���س���ؤول���ي ال���م���ق���اوالت 
ال���ع���م���وم���ي���ة وخ����اص����ة 
العشرات من رجال ونساء 
االنخراط  يترجم  األعمال 
إقامة  ف��ي  للمغرب  ال��ج��اد 
ومتعددة  ش��ام��ل��ة  ش���راك���ة 

األبعاد مع الصين.

مزوار يستعين بـ»ابن بطوطة« 
إلقناع الصينيين

هكذا تضحك األبناك على المغاربة
صالح الدين

مزوار 

عبد اللطيف
اجلواهري 
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أعلن رئيس الحكومة االنتقالية في 
بوركينا فاسو المقدم إسحاق زيدا 
أن بالده ستطلب من المغرب تسليمها 
الرئيس المخلوع »بليز كومباوري«، 
وفاة  في  تحقيقات  بفتح  تعهد  كما 
رئيسي  مطلب  وه��و  سابق،  رئيس 
للمحتجين الذين أطاحوا بكومباوري 

من السلطة.
لقاء مع الصحافة  وقال زيدا في 
ال��وط��ن��ي��ة ف���ي ب����الده ب��م��ك��ت��ب��ه في 
العاصمة واغادوغو »سوف نطلب من 
كومباوري  الرئيس  وضع  المغرب 

تحت تصرف القضاء البوركيني«.
 27 لمدة  السلطة  تولى  وبعدما 
عاما إثر انقالب عام 1987 على سلفه 
»توماس سانكارا« الذي اغتيل حينها 
في ظروف غامضة، فر كومباوري من 
31 أكتوبر الماضي إلى  بالده يوم 
ساحل العاج قبل أن ينتقل منها إلى 

المغرب يوم 20 نونبر 2014.
وأكد زيدا أن ملف الرئيس الراحل 

سانكارا )1983 - 1987( الذي يعتبر  
»تشي غيفارا إفريقيا« سوف »يعاد 

فيه«،  الحق  وإحقاق  بالكامل  فتحه 
الذي  االن��ق��الب  على  عاما   27 بعد 
أطاح ب�»أب الثورة« البوركينية كما 

يطلق عليه هناك.
وأضاف »سيتم الشروع في مالحقة 
المذنبين« في اغتيال الرئيس الراحل. 
أكتوبر   15 ي��وم  س��ان��ك��ارا  واغتيل 
1987 في انقالب أوصل إلى السلطة 
بليز  س����الح����ه  ورف����ي����ق  ص���دي���ق���ه 
كومباوري. وكان الرئيس االنتقالي 
»ميشال كافاندو« قد أعلن عند تسلمه 
قبر  نبش  سيتم  أن��ه  منصبه  مهام 
الموجود  الرفات  سانكارا إلخضاع 
بداخله لفحوص الحمض النووي من 
أجل التحقق مما إذا كانت فعال رفات 
عائلة  أن  ذل���ك  ال���راح���ل،  ال��رئ��ي��س 

سانكارا واآلالف من 
أنصاره يشككون في 

هذا األمر.

»بوركينا فاسو« تطالب المغرب باسترجاع »الرئيس المخلوع«
بعدما تولى السلطة لمدة 27 عاما إثر انقالب عام 1987 على سلفه »توماس سانكارا« الذي 
اغتيل حينها في ظروف غامضة، فر »كومباوري« من بالده يوم 31 أكتوبر الماضي إلى ساحل العاج 
قبل أن ينتقل منها إلى المغرب يوم 20 نونبر 2014.

بالمغرب  التقاعد  أنظمة  إشكال  ملف  إن 
نادى  إذ   1995 منذ  بإشكاالته  الوعي  ابتدأ 
االجتماعي  للحوار  االس��ت��ش��اري  المجلس 
اإلش��ك��ال بهدف  ط��رح  التفكير في  ب��ض��رورة 
إيجاد الحلول المناسبة، كما أن الملف طرح 
بحدة سنة 2003 وخالل سنة 2004 فتح هذا 
اللجنة  اشتغال  في  البدء  من خالل  ال��ورش 
)الصندوق  التقاعد  أنظمة  الوطنية إلصالح 
لمنح  الجماعي  والنظام  للتقاعد،  المغربي 
رواتب التقاعد، ونظام تقاعد الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي، ونظام التقاعد التكميلي 

للصندوق المهني المغربي للتقاعد(.
ونسجل في موضوع التقاعد ما يلي :

المعاشات  بلغ في نظام  المتقاعدين  عدد 
 281.794 مجموعه  ما   2013 سنة  المدنية 
في   7 بنسبة  تقدر  سنوية  ب��زي��ادة  متقاعدا 

المئة.
- عدد المنخرطين 660.651 بتطور سنوي 

بلغ 2.2 في المئة.
متقاعد  مقابل  نشيطين  منخرطين  ثالثة 

واحد خالل سنة 2013.
ونحن نتفق على وجود األزمة لكن المعالجة 

الحكومية المقدمة لحلها فيها نظر.
لقد تقدمت الحكومة باالقتراحات التالية:

- الرفع من سن اإلحالة على التقاعد 62 
سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015 وبلوغه 65 
كل  أشهر  ستة  ك��ل  بتمديده  تدريجيا  سنة 

سنة.
- الرفع من قيمة مساهمة الدولة والمنخرط 
بنقطتين سنة 2015 ونقطتين سنة 2016 أي 

من 20 إلى 28 لهما معا.
متوسط  أس��اس  على  المعاش  احتساب 

أجور 8 سنوات األخيرة من الخدمة.
- احتساب النسبة السنوية للمعاش على 

أساس 2 في المئة عوض 2.5 في المئة.
التقاعد  من  االستفادة  ش��روط  تحديد   -

النسبي في:
بالنسبة  21 سنة  ع��وض  عمل  26  سنة 

للرجال.
بالنسبة  15 سنة  ع��وض  عمل  20  سنة 

للنساء.
وبالتدقيق في مشروع اإلصالح الذي تقدمت 

به الحكومة نطرح األسئلة التالية:
* ه��ل نحن أم���ام م��ب��ادرة إلص���الح نظام 
التقاعد أم إنقاذ صندوق بذاته هو الصندوق 

المغربي للتقاعد؟
* لماذا لجأت الحكومة إلى الحل التجزيئي 

ألنظمة التقاعد في محاولة إصالحها؟
* هل ال تتوفر الحكومة على إخراج آخر 
غير هذا الذي يتجه إلى منخرطي الصندوق 

المغربي للتقاعد؟
* لماذا القرار االنفرادي في طرح مشروع 

القانون؟
* لماذا هذا التضارب في التصريحات بين 

مكونات األغلبية؟
قراراتها ضد  كل  الحكومة  تتخذ  لماذا   *

الطبقة المتوسطة والفقيرة؟
* من مثل تجميد ترقيات الموظفين !

تراجع مجموعة من الوزراء عن التزاماتهم 
مع النقابات الممثلة لموظفي القطاعات التي 

يدبرونها )وزارة التعليم العالي نموذجا(
والنقل،..  الغذائية،  ال��م��واد  في  ال��زي��ادة 

وغيرها.
معدل  أن  الحكومة  أع��ض��اء  يعلم  ه��ل   *
التحاق أستاذ باحث مثال بالوظيفة العمومية 
هو 35 سنة؟ ومعدل االلتحاق بأغلب المهن 

هو 30 سنة؟
المهن  بين  الحكومة  أعضاء  يميز  هل   *

وظروف االشتغال؟
الحماية  واقع  الحكومة  أعضاء  يعي  هل 

االجتماعية في أغلب مناطق المغرب؟
لذلك كله وغيره وجب االعتبار.

إلى  تحتاج  المتخذة  ال��ق��رارات  مثل  ب��أن 
معالجات موضوعية تتحمل فيها كل الجهات 
مؤسسات  أم  ك��ان��ت  حكومة  مسؤولياتها 
عمومية أم اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية، 
مسؤولية تقتضي اإلجماع والتدرج في تطبيق 
القرارات مع البحث عن إمكانات أخرى تنضاف 
والموظفين  ال��م��وظ��ف��ات  ت��ض��ح��ي��ات  إل����ى 

والمستخدمات والمستخدمين.
لالتحاد  ال��س��ي��اس��ي  ال��م��ك��ت��ب  ع��ض��و   -

االشتراكي للقوات الشعبية

من هنا 
وهناك

أكاديمية واحدة التحق بها 6 رؤساء 
وملوك حاليين لدول العالم، والمئات من 
أبناء العائالت الملكية من أوروبا إلى 
الخليج العربي إلى آسيا، وتعد خطوة 
أولى لتأهيل من سيجلسون على مقاعد 
عن  نتحدث  ال  إننا  بالدهم،  في  الحكم 
بل  »كمبريدج«،  أو  »ه��ارف��ارد«  جامعة 
العسكرية  »ساندهيرست«  أكاديمية 
ال��م��ل��ك��ي��ة ف����ي ب���ري���ط���ان���ي���ا. م����ا هي 
»ساندهيرست«؟ وما عالقتها بأبناء ملوك 
العرب؟ كلية عسكرية بريطانية تأسست 
في عام 1802، وتعد مركز تدريب أساسي 
لضباط الجيش البريطاني ألكثر من 200 

عام. يلتحق باألكاديمية أبناء العائلة 
الملكية في بريطانيا، لكن برنامجها 
المكون من 44 أسبوعا مكثفا من 
التدريب يجذب عسكريين من بالد 
تقارير  أح���دث  وبحسب  أخ���رى. 
األكاديمية، تحتل اإلمارات المركز 
األول على قائمة أكثر الدول التي 

درس ضباطها في »ساندهيرست« بعد 
بريطانيا، في 2014 استقبلت األكاديمية 
72 ضابطا من خارج المملكة المتحدة، 
العرب.  من  منهم  المئة  في   40 نسبة 
ذكرت شبكة »بي بي سي« البريطانية إن 
استقبال  في  طويل  تاريخ  لألكاديمية 
الذين  أبناء قادة بالد الشرق األوسط، 
يستلمون بعد ذلك دفة الحكم في بالدهم، 
وأبرز هؤالء القادة كان الملك حسين ملك 
األردن، لكنه لم يكن الوحيد. تضم قائمة 
خريجي »ساندهيرست« أربعة ملوك عرب 

حاليين هم: الملك 

عبد الله ملك األردن، والشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البحرين، والشيخ 
تمام أمير قطر، والسلطان قابوس في 
سلطنة عمان. أما عن الملوك السابقين 
فهناك الشيخ سعد أمير الكويت، والشيخ 
وأول��ي��اء عهد  وأم��راء  قطر،  أمير  حمد 
البحرين، والسعودية، واإلمارات، وقطر، 

والكويت، واألردن.
ومن مصر فقد التحق ثالثة من أحفاد 
محمد علي باشا باألكاديمية في أوقات 
مختلفة، وأحدث المتخرجين منها كان 

الرسمي  ال��م��ت��ح��دث 

المصرية  المسلحة  للقوات  السابق 
ال���ع���ق���ي���د أح����م����د م���ح���م���د ع���ل���ي في 

التسعينات.
لماذا »ساندهيرست«؟ يقول المؤرخ 
هيالري بيراتون في كتابه »تاريخ الطلبة 
األجانب في الجامعات البريطانية« إن 
االستعمار  خ��الل  بريطانيا،  سياسة 
وبعده، تعتمد على تشكيل شبكة عالقات 

المملكة  ب��ي��ن  واس���ع���ة 
ال��م��ت��ح��دة وب��ي��ن حكام 
وقادة الدول التي كانت 

تابعة لها.

األكادميية التي صنعت قادة العالم العربي

تأكد مرة أخرى ضرورة إعالن »دوزيم« قناة 
منكوبة الخدمة العمومية، فالقناة في ظل أجواء 
الحزن الذي يعيشها المغرب في جل مناطقه 
بسبب أضرار الفيضانات، وبعد إعالن كلميم 
أنانيتها  تفرض  أن  إال  أب��ت  منكوبة،  مدينة 
والتي  الحزينة،  األج��واء  تلك  عز  في  الثقيلة 
تتطلب حسا وطنيا وتضامنيا في اإلعالم وفي 
منكوبي  م��آس��ي  على  وت��رق��ص  اإلع���الم،  غير 

الفيضانات.
الخدمة  ت��ق��دم  أن��ه��ا  ال��م��ف��روض  ف��ال��ق��ن��اة 
العمومية، ورغم أن دستور المملكة في فصله 
40 يفرض التضامن على الجميع في حاالت 
السبت  سهرة  تقديم  على  أص��رت  ال��ك��وارث، 
األسبوعية، بل وأتبعتها بسهرة ثانية للمغنية 

صباح التي توفيت مؤخرا!
إعالم  في  الالعمومية  السلوكات  هذه  مثل 
ال  التي  فالقناة  نوعه،  من  األول  ليس  القناة 
يتوقف بعض مسؤوليها في كل مناسبة عن 
رفع فزاعة »استقاللية الخدمة العمومية«، تؤكد 
التحريرية،  أولوياتها  أن  عدة  مناسبات  في 
الخدمة  تؤطرها  ال  برامجها،  تعكسها  والتي 
التجارية  النزعة  تؤطرها  ما  بقدر  العمومية 

واألنانية السياسية الضيقة.
< جريدة »التجديد« الناطقة باسم 
التوحيد واإلصالح )عدد: 2 دجنبر 2014(

جماعة التوحيد واإلصالح 
تعلن »دوزيم« قناة منكوبة

أسئلة موجهة للحكومة 
بخصوص إصالح نظام 

التقاعد
< بقلم: محمد درويش )الرئيس السابق 
لنقابة التعليم العالي(

ج 
خار

الحدود

بن كيران يستقبل 
الرئيس المخلوع 

بليز كومباوري

الشيخ سعد أمير الكويتالملك عبد الله )األردن(الشيخ تمام أمير قطر الشيخ بن عيسى ملك البحرين

فيضانات المغرب 
بعيون  رسامي 

الكاريكاتور



كيف قرر المغرب التخلي عن مركزية الدولة بعيون قنصل فرنسي؟

أقوى لحظات الصراع السياسي في الريف بين 
حزب الشورى واالستقالل وحزب االستقالل

نستعرضها  ال��ت��ي  ال��وث��ي��ق��ة 
أعده  تقرير  عن  عبارة  لقرائنا 
بتطوان  ال��ف��رن��س��ي  ال��ق��ن��ص��ل 
خارجيته  وزي���ر  إل���ى  وأرس��ل��ه 
أي   ،1957 يوليوز   30 بتاريخ 
بعد مرور سنة كاملة على اندماج 
جنوبه،  ف���ي  ال��م��غ��رب  ش��م��ال 
»الوضعية  ع���ن���وان  وي��ح��م��ل 
السياسية في المنطقة الشمالية«، 
وهو في الحقيقة تقييم سياسي 
بين  االن��دم��اج  من  كاملة  لسنة 

شمال المغرب وجنوبه.
 ويستعرض في هذا التقرير 
المشاكل السياسية في المنطقة 
الشمالية انطالقا من تقييم ثالثة 
نقط هي: مشكل التسيير اإلداري 
في المنطقة، ومشكل خصوصية 
ومحاولة  الشمالية  المنطقة 
إلغائها من طرف الحكومة، ثم 
األحزاب السياسية ونشاطها في 

المنطقة.
كان تعبير القنصل الفرنسي 
في بداية تقريره عميقا ويحمل 
تعكس  م��ا  ف��ب��ق��در  دالالت  ع���دة 
على مستوى  الطبيعي  التنافر 
التضاريس، فإنها تعكس كذلك 
مستوى  على  الحاصل  التنافر 
االندماج السياسي، حيث قال عن 
تطوان عاصمة المنطقة الشمالية 
في تلك المرحلة »تتكئ على جبل 
درسة الذي يبدو على شكل ركام 
من الحصى البيضاء، وال يمكنه 
النظر إلى الجنوب، ملتفتا إلى 
حيث  الريف  اتجاه  في  األعلى 
في  ت��ت��دف��ق  السطحية  ال��ت��رب��ة 
الوديان مع كل المطر، وال يتبقى 
رمز  البيضاء  الصخور  س��وى 

البؤس والشقاء«.

سكان الشمال ينتقدون
 رسل اإلدارة المركزية

المشاكل  مسألة  بخصوص 
اإلدارية في المنطقة الشمالية، 
يؤكد التقرير أنه يكون على رأس 
فريق  يساعده  عامل  عمالة  كل 

عمل ومستشارين، ويكون العامل 
دوم�����ا م���رف���وق���ا ب��م��ف��وض عن 
أهم  أن  إل��ى  ويشير  الحكومة، 
العامل  سلطات  أن  هو  مشكل 
ت��ك��ون م���ح���دودة، وت���ذه���ب كل 
للنظر  ال���رب���اط  إل���ى  ال��م��ل��ف��ات 

فيها. 
وه���ذا ال��ذه��اب واإلي����اب بين 
فعالية  يبطئ  وت��ط��وان  ال��رب��اط 
اإلدارة، وهو األمر الذي يجعل 
سكان المنطقة الشمالية ناقمين 
اإلدارة،  أداء  على  وساخطين 
حيث صاروا يعتبرون من جراء 
الحماية  مرحلة  أن  البطء  هذا 
اإلس���ب���ان���ي���ة ك���ان���ت ف��ي��ه��ا كل 

قضاياهم اإلدارية تحل في نفس 
المكان وعلى وجه السرعة. 

وعلى هذا األساس فقد صاروا 
يتهمون اإلداريين القادمين من 
الجنوب بالمساهمة في تبطيء 
كما  فاعليتهم،  وع���دم  اإلدارة 
صاروا يعتبرون أال شيء يسير 
ع��ل��ى م��ا ي���رام ف��ي ظ��ل إمساك 
األمور.  بزمام  الجنوب  إداري��ي 
يؤكد  فإنه  األس��اس  هذا  وعلى 
ب��أن الشباب ال��ذي��ن ي��أت��ون من 
الجنوب الحتالل مناصب رفيعة 
في المنطقة الشمالية عوض أن 
يساهموا في الوحدة يكرسون 
االنقسام، حيث ال أحد من سكان 

المنطقة الشمالية يتلقى جوابا 
عن طلبه في العماالت واإلدارات، 
كما يؤكد أن كل اإلدارات مسيجة 
بفرق من قوات األمن، كما لو أن 
المنطقة تعيش على وقع منطقة 
عسكرية وليست مدنية، حسب 

قوله)..(.

صراع الفرنسية واإلسبانية 
للهيمنة على الشمال

ال���م���ش���اك���ل على  ب���ي���ن  م����ن 
المستوى اإلداري التي طرحها 
اندماج الشمال في الجنوب غداة 
حصول المغرب على االستقالل، 

يرى القنصل الفرنسي في تقريره 
أن إداريي المنطقة الشمالية بعد 
بداية المشاكل ال يفعلون شيئا 
من أجل تسهيل سير اإلدارة أو 
المنطقة  من  زمالئهم  مساعدة 
الجنوبية. وعلى العكس حسب 
القنصل الفرنسي، فإنهم يبحثون 
عن كل الوسائل والطرق لعرقلة 
ع��م��ل زم��الئ��ه��م ال��ق��ادم��ي��ن من 
القيام  عن  الجنوبية  المنطقة 

بعملهم.
كما يؤكد أن األمور آلت بعض 
سنة فقط إلى صراع ومعارضة 
الجنوب  مغاربة  بين  إجمالية 
الذين  ب��ال��ف��رن��س��ي��ة  ال��ن��اط��ق��ي��ن 

»األسبوع« تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب

بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد

انخرط المغرب في ورش الجهوية، على غرار باقي البلدان ألنها طريقة في التسيير تسهل فعالية اإلدارة، وتكون قريبة من 
الخصوصية المحلية لكل منطقة أو جهة. ونود في هذا المقال أن نقف وقفة تأمل تاريخية في موضوع مازال يحمل راهنيته 

إلى اآلن، ومازال الجدل حوله واسعا وقائما حول نتائجه، وهو االندماج الكبير الذي وقع في يوليوز 1956 بين المنطقة الشمالية 
والجنوبية. 

كما نود أن نستعرض بعضا من نتائج ذلك االندماج، لكي نستفيد منه في أي خطوة نقبل عليها في المستقبل بخصوص اعتماد 
سياسة الجهوية. 
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عبد اخلالق الطريس الذي قال 
عنه القنصل الفرنسي إنه كان 

يريد ان يصبح وزيرا



ج�����اؤوا 
الحتالل مناصب إدارية رفيعة 

باإلسبانية،  الناطقين  الشمال  ومغاربة 
ويؤكد أال أحد من األطراف المتصارعة 

يحب فرنسا وإسبانيا.
ولكن الكراهية المشتركة لالستعمار ال 
تساهم في خلق تقارب بينهم، وبالعكس 
فإن اللغتين الفرنسية واإلسبانية تساهم 
في تفريق أبناء البلد الواحد. كما يشير 
التي  لألسباب  متفهمة  ب���الده  أن  إل��ى 
جعلت الملك محمد الخامس يسعى إلى 
الذي  والجنوب،  الشمال  بين  ال��وح��دة 
من  الصعب  االندماج  جعل  إلى  يسعى 

أجل مستقبل األجيال القادمة.

األحكام الجاهزة التي زرعها االستعمار 
للتفريق بين الشمال والجنوب

من بين المشاكل اإلدارية أيضا، هناك 
واآلخر،  األنا  الفرنسي  القنصل  حسب 
الشمال ينظرون  إداريي  أن  حيث يؤكد 
إلى أنفسهم كنبالء البلد، ألنهم ينتمون 
إلى عائالت عريقة ومعروفة، كما أنهم لم 
يتخلوا عن نمط عيشهم. وفي المقابل، 
فإن نظرتهم إلى مغاربة المنطقة الجنوبية 
ال تخلو من »احتقار« في ذلك الوقت، حي 
ينظرون  كما  دخ��الء،  مجرد  يعتبرونهم 
إل��ي��ه��م ع��ل��ى أن��ه��م ف���ق���دوا ال��ك��ث��ي��ر من 

دينهم.
 أما إداريي الجنوب الذين درسوا في 
األكثر  يعتبرون  فإنهم  فرنسية  مدارس 
ذكاء واألكثر قدرة على فعل شيء ما، كما 
أنهم يحتجون على عدم كفاءة وخمول 

أهل الشمال.
وقد خلص القنصل إلى أن ما صارت 
تعرفه المنطقة الشمالية من مشاكل إدارية 
ال  والجنوب،  الشمال  اندماج  جراء  من 
ي��ع��ط��ي االرت���ي���اح ألح���د ب��االع��ت��ق��اد أن 
االستقالل جلب عهدا جديدا من شأنه أن 
المنطقة  في  الحياة  تطوير  في  يساهم 
الشمالية، والذي حدث هو العكس حيث 
إن مركزية اإلدارة في الرباط أدت إلى هذه 

المشاكل.

»الخصوصية الريفية«

وهو  الثاني  المشكل  بخصوص  أم��ا 
فيشير  ال��ري��ف��ي��ة،  الخصوصية  مشكل 
القنصل إلى أن هذه الخصوصية دائما 
حاضرة، وبتعبير مجازي يقول »ال شيء 

يأتي من الجنوب وال حتى الرياح«.
ويؤكد القنصل أن الحكومة بدأت تعمل 
على إزالة هذه الخصوصية والسعي إلى 
توحيد المغرب، حيث عملت في مرحلة 
وبناء طريق  العملة،  أولى على توحيد 

ة  حد لو ا
الذي يربط المنطقة الشمالية 

والجنوبية. كما أنها سعت إلى بناء ميناء 
بالمنطقة  المتوسط  األبيض  البحر  في 
الشمالية وإيصاله بطريق تمر من مدن 

الحسيمة، وفاس، ووجدة، والرباط.
ويشير إلى أن من بين المظاهر التي 
تقلد  المغربية  الحكومة  أن  على  تؤكد 
امتحانات  أن  كون  الفرنسي،  النموذج 
ال  الشمالية  المنطقة  في  السنة  نهاية 
تجري إال بإشراف أساتذة من المنطقة 
الجنوبية، وقد تم اعتماد هذا المنهج بعد 
دراسة رسمية أثبتت أن شباب المنطقة 
المنطقة  ش��ب��اب  م��ن  أف��ض��ل  الجنوبية 
الشمالية في اللغة العربية، وهو ما أكده 
بأن  الذي صرح  الوطنية  التربية  وزير 
»هناك شيئا خاطئا في التعليم بالمنطقة 

الشمالية«.
وعلى الرغم من كل محاوالت الحكومة 
فإن المعارضة المتمثلة في حزب الشورى 
على  القضاء  فكرة  تعارض  واالستقالل 
على  تعمل  إذ  ال��ري��ف��ي��ة،  الخصوصية 
التحريض ضد سياسة الحكومة كما تقوم 
بحمالت من أجل إعاقة عمل الحكومة، 

حسب ما يعتقده القنصل. 

تدهور سمعة حزب االستقالل

وبخصوص نشاط األحزاب السياسية، 
فقد تطرق التقرير لنشاط حزب االستقالل 
وحزب الشورى واالستقالل، وأكد أن أي 
شخص كيفما كان سيقوم بجولة قصيرة 
في الشوارع واألحياء سيالحظ أن النساء 
يرتدين حجابا أزرق الذي يدل على حزب 
الشورى واالستقالل، أكثر من الحجاب 
األحمر الذي يدل على حزب االستقالل. 
وي��ص��ن��ف األح�����زاب ال���م���وج���ودة في 
إلى حزب االستقالل  الشمالية  المنطقة 

والشعبية  ال���ح���ض���ور  ذي 
المنطقة،  ف���ي  ال��م��ت��واض��ع��ة 
وحزب الشورى واالستقالل ذي 
الشعبية الكبيرة، ويؤكد أن أي 
ح����زب م��ن��ه��م��ا ل���م ي��ن��ش��أ ولم 
ي����ت����أس����س ف������ي ال���م���ن���ط���ق���ة 

الشمالية. 
فبخصوص حزب االستقالل 
يعاني  أنه  إلى  القنصل  يشير 
كثيرا في المنطقة الشمالية على 
يسير  الذي  الحزب  أنه  اعتبار 
السياسة  أن  وي��رى  الحكومة، 
محمد  السلطان  يتبعها  ال��ت��ي 
الخامس بخصوص الوحدة بين 
المنطقتين تجعل من الحزب كبش 
المنطقة  أه������ل  أم��������ام  ف��������داء 

الشمالية.
ت��ده��ور سمعة  م��ن نتائج  وك��ان 
الحزب أن أدى ذلك إلى تراجع كبير 
ويشير  م��ن��اص��ري��ه،  أوس�����اط  ف���ي 
من  ال��رغ��م  على  أن��ه  إل��ى  القنصل 
المنطقة  إلى  الفاسي  زي��ارات عالل 
الشمالية ومحاوالته القيام بإظهار 
تلك  أن  إال  الحزب،  نوايا  هيبة وحسن 

المحاوالت باءت بالفشل. 

عندما طلب عبد الخالق الطريس أن 
يصبح وزيرا

المهم  الرجل  أن  إل��ى  القنصل  يشير 
إعادة  في  يساهم  أن  شأنه  من  وال��ذي 
الهيبة لحزب االستقالل هو عبد الخالق 
في حزب  حزبه  انصهر  ال��ذي  الطريس 
االستقالل في مارس 1956، والذي صار 
ويشير  بالقاهرة.  المغرب  يشغل سفير 
القنصل إلى أن الطريس جاء من القاهرة 
منصبا  الملك  من  ليطلب  المغرب  إل��ى 

جديدا، ولكنه ال يريد أن يكون في المنطقة 
الجنوبية، ويمكن أن يقبل المنصب في 
حالة واحدة وهي إذا منح منصب وزير، 
والسبب في ذلك هو أن الطريس يريد أن 
حزب  إل��ى  الهيبة  ويعيد  هيبته  يظهر 

االستقالل.
 كما يضيف القنصل أن الملك ال يريد 
أن يمنحه منصبا في المنطقة الشمالية، 
وال يريده أن يبقى في مصر، مشيرا إلى 
أن هذا الرجل المدعوم من طرف اإلسبان 
له وسيلة للضغط على الملك والحصول 
إعادة  ه��ي  ي��ري��د،  ال���ذي  المنصب  على 
تأسيس حزب اإلصالح الوطني وإقصاء 
حزب االستقالل بصفة نهائية من المنطقة 

الشمالية.
ويضيف القنصل أن حزب االستقالل 
يجد الدعم فقط في مدينتي القصر الكبير 
وتطوان، وعلى الرغم من ذلك فإن عدد 
بها  قام  دراس��ة رسمية  أعضائه حسب 
الغزاوي مدير األمن الوطني هزيل جدا 
في المنطقة الشمالية، إذ ال يتجاوز 3000 

عضو.

سيطرة حزب الشورى واالستقالل في 
المنطقة الشمالية

 حسب الدراسة الرسمية التي قام بها 
الغزاوي، فإن عدد أعضائه في المنطقة 
فرق  وهو  24000 عضو  كان  الشمالية 
كبير بين حزب الشورى االستقالل وحزب 
من  المئات  يجند  أن��ه  كما  االس��ت��ق��الل، 
القنصل  ويشير  المنطقة.  في  العائالت 
في  واالستقالل  الشورى  ح��زب  أن  إل��ى 
عن  تماما  مختلف  الشمالية  المنطقة 
الجنوب، حيث إنه أقوى بكثير، والسبب 
ف���ي ذل���ك أن���ه ق���دم ن��ف��س��ه ك��م��داف��ع عن 
الخصوصية الريفية، ومطارد من طرف 
مقاومة  إل��ى  لجأ  كما  التحرير،  جيش 

نصف سرية. 
ويؤكد القنصل أن نفوذ الحزب يتركز 
بصفة خاصة في قبيلة غمارة وبالضبط 
ال��ذي��ن من  ك��ل  ال��ري��ف، ويستهدف  ف��ي 
الممكن أن يستفيدوا من الوقوف في صف 
العام  الخط  يتبع  أن��ه  كما  المعارضة، 
للحزب في قيادة حملة تنادي بمؤسسات 
الشمال  أن شعاره في  ديمقراطية، غير 
كان يختلف عن شعاره في الجنوب، حيث 
إنه كان ينادي بجالء القوات اإلسبانية 
لعودة سبتة ومليلية إلى المغرب، ويشير 
القنصل إلى أن حزب الشورى واالستقالل 
شرع في بناء مستودعات لألسلحة في 

كل أرجاء المنطقة الشمالية.
البارزين فهم:  أما بخصوص زعمائه 
م��ؤس��س حزب  زري����وح  محمد  ال��ش��ي��خ 
لعبد  بعدائه  المعروف  الحر  المغرب 
الخالق الطريس، وعبد السالم التمسماني 
أحد أعيان الريف، ومن المشاركين في 
الناصري  المكي  وبيهي«  »ع��دي  تمرد 
مؤسس حزب الوحدة واالستقالل الذي 
اندمج حزبه في حزب الشورى واالستقالل 

في مارس 1956.        
ولقد كان من نتائج هذا االندماج أحداث 
الريف التي وقعت ما بين خريف 1958 
اآلن  إلى  تزال  ما  والتي   ،1959 وشتاء 
م��ا ج��اء في  ح��اض��رة، ولكن نستحضر 
التقرير بخصوص أن محمد الخامس كان 
يعلم بأن االندماج صعب على أبناء ذلك 
الجيل وأنه يسعى إلى فعل ذلك من أجل 

األجيال الالحقة. 
وفعال، فقد كان محمد الخامس صائبا، 
إذ على الرغم من المشاكل التي اعترضت 
المنطقة  اآلن  ان��دم��ج��ت  ف��ق��د  ذل���ك  ك��ل 
أمنية  وتحققت  والجنوبية  الشمالية 

محمد الخامس)..(. 

«««

حسب الدراسة الرسمية التي قام 
بها الغزاوي، فإن عدد أعضائه 
في المنطقة الشمالية كان 
24000 عضو وهو فرق كبير بين 
حزب الشورى االستقالل وحزب 
االستقالل.. ويقول القنصل إن حزب 
الشورى واالستقالل في المنطقة 
الشمالية مختلف تماما عن الجنوب، 
حيث إنه أقوى بكثير، والسبب في 
ذلك أنه قدم نفسه كمدافع عن 
الخصوصية الريفية، ومطارد من 
طرف جيش التحرير، كما لجأ إلى 
مقاومة نصف سرية

يشير التقرير إلى أن األمور آلت إلى صراع ومعارضة 
بين مغاربة الجنوب الناطقين بالفرنسية الذين 

جاؤوا الحتالل مناصب إدارية رفيعة ومغاربة 
الشمال الناطقين باإلسبانية، ويؤكد أال أحد من 

األطراف المتصارعة يحب فرنسا وإسبانيا.. ولكن 
الكراهية المشتركة لالستعمار ال تساهم في 

خلق تقارب بينهم، بل بالعكس فإن اللغتين 
الفرنسية واإلسبانية تساهمان في تفريق

 أبناء البلد الواحد

11
alousbouea@gmail.com

< العدد: 814
< الخميس 4 دجنبر 2014

مقتطف من تقرير القنصل الفرنسي يصف فيه حزب االستقالل بالحزب الرديء،  

ويتحدث عن قوة حزب الشورى واالستقالل ويشير إلى أن جيش التحرير كان 

يحظى بعطف المولى الحسن )الحسن الثاني(



أخيرا،  ص��درت 
سلسلة  ض����م����ن 
سياسية  دراس������ات 
يشرف  ال��ت��ي  ن��ظ��ري��ة 
العلمي  ال��م��رك��ز  عليها 
السياسية  ل���ل���دراس���ات 
باألردن؛ الطبعة المغربية 
المنقحة من كتاب: »إدارة 
األزمات في عالم متغير« 
لمؤلفه د. إدريس لكريني 
أستاذ العالقات الدولية 
ومدير مجموعة األبحاث 
الدولية  وال���دراس���ات 
حول إدارة األزمات في 

كلية الحقوق بجامعة 
عياض  ال����ق����اض����ي 

بمراكش.
الكتاب الذي صدر 
عن المطبعة والوراقة 
 2014 سنة  الوطنية 
من  ص��ف��ح��ة   184 ف��ي 
المتوسط؛  ال���ح���ج���م 
ي���ت���ن���اول ب���ال���دراس���ة 
والتحليل موضوع إدارة 
حيث  م�����ن  األزم�����������ات؛ 
وأهميتها  م��ف��ه��وم��ه��ا 
ووسائلها  وم��ق��وم��ات��ه��ا 
والتحديات التي تواجهها 

الدولي  ال���واق���ع  ظ��ل  ف��ي 
المتغير.

ويشير الباحث في كتابه 
إلى أن أهمية إدارة األزمات 
تكمن في كونها تجمع بين 
مقومات الفن والعلم؛ فهي 
من جهة اجتهادات ومواقف 
أزمة  تجاه  أفعال  وردود 
احتوائها،  بغرض  معينة 
ومن جهة ثانية، تتم وفق 
سياق نظري دقيق يستمد 
م���ب���ادءه وم��ق��وم��ات��ه من 
علمية  وق��واع��د  ض��واب��ط 

وقانونية.
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القرب ومواكبة ودعم اإلبداع والمبدعين، تنظم 
المديرية الجهوية للثقافة بجهة وادي الذهب- 
الكتاب والخزانات  لكويرة، بدعم من مديرية 
والمحفوظات،  وبتعاون مع والية جهة وادي 
لوادي  اإلقليمي  والمجلس  لكويرة،  الذهب 
الداخلة،  لمدينة  البلدي  والمجلس  ال��ذه��ب 
المعرض الجهوي الخامس للكتاب تحت شعار: 
»نعم للقراءة.. من أجل مجتمع المعرفة«، وذلك 

في الفترة الممتدة ما بين 28 نونبر و07 دجنبر 
2014 بساحة الحسن الثاني بالداخلة.

برنامج  تنظيم  التظاهرة  ه��ذه  وسيواكب 
متنوع�ة،  ثقافية  فقرات  على  يشتمل  ثقافي 
اإلنسان  »حقوق  ح��ول:  ن��دوة  تنظيم  أبرزها 
ثم طاولة مستديرة  ع��الق��ة؟«،  أي��ة  وال��ق��راءة، 
لألشخاص  العالمي  اليوم  تخليد  بمناسبة 
المعاقين، باإلضافة إلى محاضرة في موضوع: 
»تطور الحرف العربي«، ستواكبه ورشة في خط 
مع  م��وع��د  ل��ألط��ف��ال  كما سيكون  ال��دي��وان��ي. 

عروض 
مسرحية وترفيهية، 

تالميذ  ل��ف��ائ��دة  موجهة  زي����ارات  تنظيم  م��ع 
المؤسسات التعليمية.

الدورة الخامسة للمعرض الجهوي 
للكتاب بالداخلة

مشكلة الحاجب 
الداهية مع جثة 
السلطان المعظم

قراءة  في  جديدة  تجربة 
عندما  ال��م��غ��رب��ي  ال��ت��اري��خ 
بالسلطان  األم�����ر  ي��ت��ع��ل��ق 
والحاجب قديما في الكتاب، 
ألنه يتوسع في مرحلة كان 
فيها لليهود المتواجدين في 
السلطانية  ال��م��ح��ي��ط��ات 

تواجدهم.
»الجثة  بعنوان:  الكتاب 
المكوفرة«، الذي يدخل جوهر 
الموضوع حينما نقرأ: »أنا 
سلطان  العزيز  عبد  م��والي 
الحركة  بأن  أق��ول:  المغرب 
التي ال تطلع من قاع الروح، 

ال تنفع معها البركة«.

في  الثقافة  وزارة  تشارك 
بيروت  لمعرض   58 ال��دورة 
الدولي للكتاب، المقرر تنظيمه 
في الفترة ما بين 28 نونبر 
وتعتبر   ،2014 دجنبر  و11 
استعادة  ال��م��ش��ارك��ة  ه����ذه 

هذا  في  المغربية  للمشاركة 
المعرض الذي يعد من أعرق 
العربية،  ال��ك��ت��اب  م��ع��ارض 
والذي تنظمه مؤسسة النادي 
مع  بتعاون  العربي  الثقافي 
في  الناشرين  ات��ح��اد  نقابة 

لبنان. وتأتي هذه المشاركة 
م����ن ال������������وزارة  ف����ي إط����ار 
استراتيجيتها لدعم الكتاب، 
وبخاصة محور المشاركة في 
ال��م��ع��ارض ال��دول��ي��ة، حيث 
يشمل هذا الدعم  إتاحة رواق 

الكتب  وش��ح��ن  م2،   30 م��ن 
وذلك  السفر،  تذاكر  واقتناء 
المغاربة،  الناشرين  لفائدة 
ويتعلق األمر بكل من الدور 
ملتقى  األم���ان،  دار  التالية: 

الطرق، دار توبقال.

المغرب  مشاركة 
في معرض بيروت 

للكتاب الدولي 

كتاب صدر

صدور الطبعة المغربية من كتاب إدارة األزمات في عالم متغير

العاملي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال  مب��ن��اس��ب��ة 
فعاليات  إط�����ار  وف����ي  اإلن����س����ان  حل���ق���وق 
اجلامعة الشعبية ملؤسسة الفقيه التطواني 
السيد  املؤسسة:  تستضيف  واألدب،  للعلم 
إدري���س ال��ي��زم��ي  وحت����اوره ف��ي موضوع: 

»حقوق اإلنسان«.
 2014 9 دج��ن��ب��ر  وذل���ك ي���وم ال��ث��الث��اء 
بعد  والنصف  الرابعة  الساعة  من  ابتداء 
شارع  ب�17،  الكائن  املؤسسة  مبقر  ال��زوال 

فلسطني بطانة - سال.

مؤسسة الفقيه التطواني وحقوق اإلنسان

توقيع الديوان الشعري 
»رماد اليقين« في ملتقى 

الرباط بغداد للشعر
في إطار الدورة الثانية لملتقى الرباط بغداد للشعر، 
الذي نظمته الجامعة المغربية للشعر بتعاون مع وزارة 
الثقافة، والسفارة العراقية، وجمعية الرافدين العراقية، 
والجماعة الحضرية لسال، ما بين 26 و29 نونبر، تحت 

ش��ع��ار: »م��ن أب��ي رق���راق إلى 
دجلة والفرات.. نصنع الحب 
والتسامح والسالم«، احتضنت 
توقيع  حفل  باحنيني  قاعة 
ديوان »رماد اليقين« للشاعر 
د.  بمشاركة  بلمو،  محمد 
بقراءة  ال��ش��اوي  مصطفى 
نقدية: »مستويات الدهشة 
الجمالية، في ديوان »رماد 
اليقين«، وذ. عبد الرحمن 
ب���ش���ه���ادة حول  ب���ن���ون���ة 

الشاعر.

بعد نفاد 
ما طبع 

من كتاب 
صحفي 

وثالثة ملوك، 
صدرت 
الطبعة 
الثانية، 

ووزعت في 
جميع أنحاء 

المغرب 
دون زيادة 
في ثمن 

النسخة: 60 
درهم.
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>>"الماص" أمي الثانية
< األشهبي المدرب المساعد للمغرب الفاسي

الله يرضي عليك أ المرضي
الرجاوي بورزوق يعربد بمركب محمد الخامس

< أخبار اليوم
ع���ادي م��ن الع���ب ن��اك��ر ال��خ��ي��ر، ب��ع��د ت��دخ��ي��ن "ال��ج��وان��ات" ج���اء دور 

التعربيد
>>" فيفا يختار الزاكي لمهمة كأس العالم لألندية

< صحف
دبرو ليه على بريكول، مادام ما كيناش كأس إفريقيا.

>>" الطاوسي يستغني عن مدرب حراس الجيش الملكي
< صحف
النجاري،  الفاضلي، والمكلف باألمتعة بوعزة  بعد المدرب المساعد 

باقي لك غير التيمومي!
>>" كدت أبيت في الشارع الجديدي بسبب مسؤولي الدفاع 

الجديد
< المدرب المصري حسن شحاتة

صافي، قلبتيها تمثيل، ياك تبرعتي مع راسك في منتجع "مازاغان"
>>" لدينا فريق قوي يلعب بنفسية متدهورة

< كركاش مدرب النادي المكناسي
قوي؟ ويحتل المرتبة األخيرة

>> الرجاء والوداد يتجندان للديربي
< الصباح

باراكا من التصعيد، راه غير مباراة عادية بحال كل المباريات
غير  بطريقة  وأبعدت  سنة   51 الملكي  الجيش  خدمت   <<

الئقة
>> بوعزة المكلف السابق بأمتعة الجيش الملكي

الله يجازي اللي كان السبب، نكران الجميل، في أقصى تجلياته

قالوا ونقول

هذا الخبر

المغربية لكرة  الملكية  وجهت الجامعة 
االتحادات  ل��رؤس��اء  كريمة  دع���وات  ال��ق��دم 
كأس  نهائيات  افتتاح  لحضور  اإلفريقية 
العالم لألندية البطلة التي ستحتضنها بلدنا 
في الفترة ما بين 10 و20 دجنبر الجاري.

هذه البادرة النبيلة رفضها وبدون مبرر 
حفل  مقاطعة  ع��ن  وأع��ل��ن  كوسافا  ات��ح��اد 
االفتتاح بسبب رفض المغرب احتضان كأس 
ذات��ه حسب  حد  في  وه��ذا  لألمم،  إفريقيا 
رأيهم إهانة للقارة السمراء، خصوصا وأن 
العالم  كأس  نهاية  احتضان  قبل  المغرب 

لألندية.
اتحاد كوسافا يضم في عضويته بلدان 
ك��ان��ت دائ���م���ا ض���د ال��م��غ��رب ع��ل��ى جميع 
وزمبابوي،  زام��ب��ي��ا،  وه���ي:  المستويات 
وماالوي،  وناميبيا،  وموزمبيق،  وأنغوال، 
وبوتسوانا،  وم��دغ��ش��ق��ر،  وس��وازي��ان��دا، 
وموريشيوش، وليسوتو، وسيشل، وتنزانيا، 
هذا  رئيس  إفريقيا  وجنوب  القمر،  وجزر 
االتحاد والمعروفة بعدائها الشرس للمغرب 
الذي كان أول بلد ساهم في استقالها، بل 
كان يساندها بقوة في حربها ضد "األبيرتايد" 
وكان المغرب موطنا للمقاومين وعلى رأسهم 

الزعيم التاريخي نيلسون مانديا.
فمن خال األسماء التي تشكل هذا االتحاد 
ناحظ أن أكثر من نصف البلدان التي تشكله 
ال تعتبر قوة حقيقية، أو لها تاريخ في عالم 
ك��رة ال��ق��دم كبلد اس��م��ه م��وري��ش��ي��وش، أو 
ليسوتو، وسيشل... ومع ذلك، فهي منخرطة 
في هذا االتحاد وقررت هي األخرى وبدون 

حياء مقاطعة حفل االفتتاح، لكن إذا عرف 
السبب بطل العجب.

فهذا االتحاد الغريب كان وراءه ويحركه 
اإلفريقية  الكونفدرالية  رئيس  يشاء  كما 
عيسى حياتو ِلَلِيّ ذراع المغرب الذي اعتبره 
ابنا عاقا، بعد أن قرر تأجيل نهائيات كأس 
الذي  الفتاك  "إيبوال"  وباء  بسبب  إفريقيا 
مازال يقتل اآلالف من األشخاص في بقاع 

العالم.
وحتى ال نعيد "أسطوانة" عيسى حياتو 
وفضل المغرب عليه في تواجده على رأس 

هذه الكونفدرالية، فعليه أن يعلم بأننا 
لن نخضع لنزواته ولن نقف مكتوفي 

األيدي، بل سندافع على حقوقنا 
لنزوات  نستسلم  ول��ن  العادلة 
شيخ يعاني من مرض النسيان 

ونكران الجميل.
عيسى حياتو بدأ مناوراته 
الحقيرة منذ شهور، ضاعف من 
عدوانيته تجاه المغرب بعد أن 
االستوائية  غ��ي��ن��ي��ا  أق���ن���ع 

باحتضان هذه البطولة، التي 
سيجني من خالها المايين 
التي  ال�������������دوالرات  م�����ن 
س��ي��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا هو 
وب���ع���ض م���ري���دي���ه من 
اإلفريقي،  االت����ح����اد 
ضاربا عرض الحائط 

ص�����������ح�����������ة 

األفارقة، ألن همه الوحيد هو عدم إلغاء هذه 
البطولة ولو على حساب الشعوب اإلفريقية 
التي تعاني من كل األمراض القاتلة واألوبئة، 

آخرها "إيبوال".
ما يهمنا نحن كمغاربة هو أننا فضلنا 
التضامن مع إخواننا األفارقة، وسنظل دائما 
وسنؤكد  المستويات،  كل  وعلى  بجانبهم 
بين  ف��ي��ه  ال��م��رغ��وب  غ��ي��ر  ح��ي��ات��و  للشيخ 
ظهرانينا، بأننا سننجح في تنظيم نهائيات 
كأس العالم لألندية، كما نجحنا فيها خال 
السنة الماضية، وكما كنا دائما متفوقين 
الدولية  التظاهرات  كل  في 
ببادنا،  ن��ظ��م��ت  ال��ت��ي 
كنهائيات كأس إفريقيا 
احتضنها  ال����ت����ي 
المغرب سنة 1988 
والتي انتخب فيها 
ه��������ذا "ال����ش����ي����خ" 
رئيسا  ال��ج��اح��د 
لية  ا ر نفد للكو
اإلفريقية بدال من 
ال���������م���������رح���������وم 

تيسيما.

حرب عيسى حياتو على المغرب، مازالت مستمرة...
بعد مقاطعة اتحاد كوسافا الفتتاح مونديال األندية

الوداد  نادي  واصل 
الرياضي سلسلة نتائجه 
اإليجابية، ليضيف إلى 
ضحاياه فريق الرجاء 
بيضاوي،  دي��رب��ي  ف��ي 
وأمام  غزيرة،  أمطار  تحت 
جمهور رائع، حول المباراة 
ك�����روي، اتسم  إل���ى ع���رس 
العالية  الرياضية  ب��ال��روح 

للفريقين.
فريق الوداد عرف كيف يخرج من 
هذا اللقاء الملغوم باالنتصار، بفضل 
تجربة المدرب الويلزي جون توشاك، 
الذي أبان مجددا عن كفاءته وقدرته 
على العودة بالفريق األحمر إلى سكة 

االنتصارات.
أن  هو  المباراة  ه��ذه  في  الغريب 
المدرب خوسي روماو لم يتعامل معها 
بالجدية المطلوبة، وظهر بأن فريق 
الرجاء لم يعد ذلك الفريق الذي عمم 
خال  المغاربة  جميع  على  الفرحة 
لألندية، حيث  العالم  كأس  مونديال 
أص��ب��ح ف��ري��ق��ا ت��ائ��ه��ا، وغ��ري��ب��ا عن 
بالمستوى  تفاجأت  التي  جماهيره 
بداية  منذ  يقدمه  ال��ذي  المتواضع 

الموسم الجاري.

من يحمي المدرب روماو؟

س����ؤال أص��ب��ح م���ت���داوال ل���دى كل 
ال���رج���اوي���ي���ن ال����ذي����ن م�����ازال�����وا لم 
يستسيغوا اإلقالة المفاجئة للمدرب 
الجزائري عبد الحق بنشيخة عندما 

كان الفريق يتصدر البطولة.
ال��ح��دي��ث ع��ن ه���ذه اإلقالة  ف��ق��ب��ل 
الطريقة  نتذكر  أن  علينا  المستفزة، 
التي تم بها االستغناء عن ابن الفريق 
امحمد فاخر الفائز باالزدواجية، فذنبه 
الوحيد والذي ال يتحمل مسؤوليته 
كأس  نهاية  ف��ي  الفريق  هزيمة  ه��و 
العرش ضد الدفاع الحسني الجديدي 

وبالضربات الترجيحية.
مركب  أس��وار  غ��ادر  فاخر  امحمد 
انطاق  وقبل  م��ص��دوم��ا،  ال��وازي��س 
بأيام  لألندية  العالم  كأس  نهائيات 
قليلة، ليتم تعويضه بالتونسي فوزي 

البنزرتي الذي وجد الطريق معبدة، 
بفضل المجهودات الكبيرة التي قام 
بها فاخر، ليصل بالفريق إلى نهاية 
بطولة العالم وليحتل المرتبة الثانية 
بعد هزيمته في مباراة النهاية ضد 

بايير ميونيخ األلماني.
يفوز  أن  ك���اد  ال��ب��ن��زرت��ي  ف����وزي 
الهزيمة  ل���وال  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
المفاجئة للفريق األخضر وفي الدورة 
األخيرة ضد أولمبيك أسفي الذي نجا 
من مغادرة القسم األول، وليقدم في 
للمغرب  كبيرة  ه��دي��ة  ال��وق��ت  نفس 

التطواني الفائز بالبطولة.
المدرب التونسي وبعد أن حصل 
على المرتبة الثانية التي أهلت الفريق 
البيضاوي إلى المشاركة في عصبة 
األبطال لألندية، سيكون مصيره هو 
امحمد  زميله  إل��ى  لينضاف  اإلقالة 

فاخر.
عبد  الجزائري  المدرب  قدوم  قبل 

مستشارو  ط��ب��ل  ب��ن��ش��ي��خ��ة،  ال��ح��ق 
الرئيس، وقاموا بحملة كبيرة لصالح 
هذا المدرب الذي لم يعمر طويا مع 
الفريق لينضاف إلى ضحايا المكتب 

المسير.
سنعيد السؤال ونقول: من يحمي 
روماو،  البرتغالي  الحالي  ال��م��درب 
الذي ولحد كتابة هذه السطور، لم يقم 
بأي شيء يذكر، ولم يعرف معه الفريق 

سوى الهزائم تلو األخرى.
أو  ال��ش��خ��ص  ذل���ك  طبعا  يحميه 
الرجل الحديدي الذي تمكن من إقالة 
المدرب  ه��ذا  ليجلب  مدربين،  ثاثة 
الذي ال يعرف كلمة "ال" فهمه الوحيد 
هو أجرته، تاركا الجمل بما حمل لهذا 
الرجل القوي وأمين سر الشاب الحاج 
بأنه  يفهم  لم  م��ازال  ال��ذي  بودريقة 
وخ���ال والي��ت��ه ض��ي��ع ع��ل��ى الفريق 
األخضر العديد من مكتسباته، بسبب 
محيطه الفاسد، الذي ذهب ضحيته 
الوداد  ضد  فهزيمته  الرجاء.  فريق 
ليس نهاية العالم، علما بأن الفريق 
س��ب��ق ل���ه أن ف����از ف���ي ال��ع��دي��د من 
الديربيات، لكن المعضلة الكبيرة التي 
السماسرة  ك���ث���رة  ه����ي  ي��ع��ي��ش��ه��ا 
والوصوليين الذين استفادوا كثيرا، 

ومازالوا مصرين على البقاء.

ديربي البيضاء بلون أحمر

متى سيبتعد السماسرة عن محيط الرجاء؟

عيــــب
واهلل

لم يستسغ مهاجم الرجاء حمزة بورزوق 
االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي وج��ه��ت ل��ه م��ن طرف 
الذي  التعادل  الرجاوية، بسبب  الجماهير 
انتهى به لقاء الرجاء البيضاوي ضد المغرب 
الفاسي بمركب محمد الخامس )1-1( برسم 

الجولة التاسعة من البطولة.
بمستوى  وكعادته ظهر  ب��ورزوق  حمزة 
ضعيف جدا، مما دفع ببعض الغيورين على 
من  أج��ج  مما  الستفساره،  الفريق 
غضب هذا الاعب ليحاول االعتداء 
أمام  بكل وحشية  منهم  واحد  على 
أنظار زمائه والعديد من المحبين، 
فلوال تدخل أح��د رج��ال األم��ن الذي 
االع��ت��داء لوصلت  اآلخ��ر  ه��و  شمله 

األمور إلى ما ال تحمد عقباه.
فليست المرة األولى التي يقوم بها 
التصرفات  ه��ذه  بمثل  ال��اع��ب  ه��ذا 
الارياضية، فقد سبق له أن دخل في 

ش��ج��ار م��ع م���درب ال��رج��اء ال��س��اب��ق فوزي 
البنزرتي، ومع بعض حراس األمن الخاص 

بمركب الرجاء.
المكتب المسير للرجاء وكعادته لم يقو 
على معاقبته، مفضا المثل الذي يقول: "كم 

من حاجة قضيناها بتركها".
مباراة  خال  تفاجأ  الرجاوي  الجمهور 
الديربي بوجود بورزوق ضمن الفريق، بل 
تم إقحامه خال الجولة الثانية من المباراة، 
إال أن لعنة المحبين طاردته، وبدا تائها في 

الملعب وبدون فعالية...
جميل  ينسى  أال  ب���ورزوق  حمزة  فعلى 
الجمهور الرجاوي الذي آزره خال محنته، 
لمدة أشهر من طرف االتحاد  بعد توقيفه 

الدولي، حين أثبتت الفحوصات الطبية 
يدخن  ب����أن����ه  ال���م���ف���اج���ئ���ة 

"الحشيش"، وبالرغم 
م��������ن ه������ذا 

الفعل المشين، الذي ال يليق باعب كرة القدم 
ف��ري��ق كبير من  ف��ي  ح���ج���م ي��م��ارس 

سانده  ف��ق��د  ال����رج����اء، 
الجميع، ليكون جزاء 

أحد المحبين هو 
ال������������ض������������رب 

والرفس.
ال����ري����اض����ة 
سلوك وأخاق 
قبل كل شيء.

عربـــدة بــورزوق

اد 2
ود

ال

ء1
جا

 الر

احتضنت قاعة عبد الصمد الكنفاوي بحديقة الجامعة العربية 
بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي، ندوة حول ظاهرة الشغب 

في الماعب )األسباب والحلول(.
هذه الندوة التي نظمت تحت إشراف جمعية العائلة الودادية 
التي يرأسها سعيد رؤوف، جمعت العديد من الفعاليات الرياضية، 
من جمعيات، وممثلي المجتمع المدني، وقدماء مسيري الوداد، 
وممثلين عن وزارة الشبيبة والرياضة، واألمن الوطني، وجامعة 
كرة القدم، باإلضافة إلى مختلف المنابر اإلعامية. وقد أبرز كل 
المتدخلين عن ضرورة نبذ العنف داخل الماعب، والبحث عن 
الحلول الناجعة لمحاربته، وذلك باالتجاه إلى األعمال التحسيسية، 

والضرب بقوة على 
المشاغبين  أيدي 
ال�����ذي�����ن ي���ح���ول���ون 
القدم  كرة  مباريات 
إل��ى م��ع��ارك، يكون 
أبرياء  ض��ح��ي��ت��ه��ا 
مكرهين  أصبحوا 
ع��ل��ى االب��ت��ع��اد عن 
بسبب  ال���م���اع���ب 
الشغب  ظ����اه����رة 
على  ال����دخ����ي����ل����ة 

بلدنا.

قـــف
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حيرة
 عيسى حياتو

حمزة 
بورزوق

خوسيه 
روماو
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تدني النقاش ومستوى غير مسبوق »للشعبوية« في البرلمان المغربي 

المناسبة:  م��راك��ش،  المكان: 
لحقوق  ال��ع��ال��م��ي  »ال��م��ن��ت��دى 
من  مجموعة  الحدث:  اإلنسان، 
االت�����ح�����ادي�����ي�����ن ال���غ���اض���ب���ي���ن 
العالي حامي  عبد  »يحاصرون« 
الكرامة  منتدى  رئ��ي��س  ال��دي��ن، 
العدالة  ح���زب  ف���ي  وال���ق���ي���ادي 
والتنمية، بعضهم كان يلومه على 
التدخل في شؤون حزب االتحاد 
االشتراكي. كيف يمكن لقيادي في 
حزب العدالة والتنمية أن يتدخل 
في ش��ؤون حزب آخ��ر؟ الجواب 
على ذلك يوجد مقال »رأي« كتبه 
عبد العالي حامي الدين أكد من 
انخراط  ض�����رورة  ع��ل��ى  خ��ال��ه 
»خ��ط��وة شجاعة«  ف��ي  ال��ح��زب 

للخروج من درجة التصدع التي 
لم تعد خافية على أحد، الخطوة 
وحدة  على  للحفاظ  الشجاعة 
األول  الكاتب  قيام  هي  الحزب 
إلى  والدعوة  استقالته  بتقديم 
فيه  يختار  استثنائي  مؤتمر 
االتحاديون قيادة جديدة حرصا 
على المصلحة العامة للباد..«، 

يقول صاحب المقال.
لم يقف حامي الدين عند حدود 
الدعوة لمؤتمر استثنائي، بل إنه 
قال أيضا: »إن بعض الشخصيات 
قيادات  تحذر  كانت  االتحادية 
العدالة والتنمية من المبالغة في 
)يقصد  الشخص  بهذا  الوثوق 
لشكر(، وكانت تعتبر بأن تقاربه 

بهدف  والتنمية هو  العدالة  مع 
التفاوضي  م���وق���ع���ه  ت���ع���زي���ز 
واالبتزازي وبحثه المستمر عن 
لقب وزير بأي ثمن، حتى ولو كان 
بوساطة من رموز الوافد الجديد 

في زمن التحكم..
ح��ام��ي ال��دي��ن إذن واح���د من 
الغاضبين على إدريس لشكر، غير 
أن دائرة الساخطين من الكاتب 
األول لاتحاد االشتراكي ال تقف 
عند حدود حزب العدالة والتنمية، 
بل تشمل أيضا عددا ال يستهان 
ب��ه م��ن أع��ض��اء ح���زب االتحاد 
االشتراكي الذين لم يتقبلوا نتائج 
المؤتمر التاسع، بدعوى أن هناك 
لصالح  ل���أص���وات  »ت��وج��ي��ه��ا« 

شخص معين، لذلك التحق جلهم 
بتيار الراحل »أحمد الزايدي«.

الزايدي لم يكن وحده هو من 
االنفتاح  »ت����ي����ار  دف�����ة  ي���ح���رك 
والديمقراطية« بل إنه كان حريصا 
على عقد لقاءات مع رموز الحزب، 
اليوسفي،  الرحمن  عبد  أم��ث��ال 
الذي أوصاه قبل موته بالعمل من 
أجل »حماية الفكرة االتحادية«، 
نونبر   12 ع�������دد:  )ص����ح����ف، 

.)2014
المتتبعين  أغ��ل��ب  ك���ان  وق���د 
»المفاجئة«  الوفاة  أن  يعتقدون 
ألحمد الزايدي، تعني أيضا »وفاة 
تيار االنفتاح والديمقراطية«، لذلك 
أن  اإلع��ام  كتبت بعض وسائل 

والديمقراطية  االن��ف��ت��اح  ت��ي��ار 
أن  قبل  ن��ف��س��ه)..(  لحل  يستعد 
يخرج عبد الرحمن اليوسفي من 
ج��دي��د ل��ي��ب��ارك االس��ت��م��رار في 
»معارضة إدريس لشكر«، فقد قال 
اليوسفي ألحد المقربين جدا من 
ال����زاي����دي، ع��ل��ى ه��ام��ش عشاء 
التأبين: »لقد ترك الرفيق الزايدي 
معالمه  ظهرت  كبيرا،  رأس��م��اال 
خال الجنازة الشعبية والرسمية 
رموز  وطالب  بها«،  حظي  التي 
التيار المعارض للشكر باستثمار 
هذا الرأسمال في المستقبل، وهو 
ال��زاي��دي دعما  رف��اق  اعتبره  ما 

نفسيا وسياسيا لهم، )صحف، 
عدد: 14 نونبر 2014(.

-: الرباط: سعيد الريحاني

هل بدأ موسم
 سقوط »الشعبويين«؟

ـاري
حليلإخبـ
ت

خلفيات عودة عبد الرحمن اليوسفي وامحمد بوستة
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يقول إدريس لشكر: »إن الزايدي 
اتحاديا«،  ومات  اتحاديا  عاش 
لكن المؤكد أن الرئيس السابق 
لفريق االتحاد االشتراكي لم يكن 
االتحاد،  حزب  في  البقاء  ليقبل 
تحالف  خلق  في  يفكر  ك��ان  فقد 
الديمقراطية  الفيدرالية  يجمع 
الرحمن  ع��ب��د  ج��ن��اح  ل��ل��ش��غ��ل، 
»بال  تيار  ومجموعة  ال��ع��زوزي، 
هوادة« في حزب االستقالل، من 
أجل تشكيل جبهة سياسية.. لكن 

الصفحة طويت بموته)..(.
الزايدي إذن كان قاب قوسين 
أو أدن��ى من سحب البساط من 
تحت أقدام إدريس لشكر، ال سيما 
وأنه كان يحظى بتقدير عدد كبير 
السياسية  األح����زاب  ق���ادة  م��ن 
ورجال الدولة بخالف ما أشيع 
يكفي  ذل���ك  م��ن  للتأكد  ع���ن���ه)..( 
العودة إلى مراسم جنازته التي 
مستشارين  ثالثة  فيها  اجتمع 
الهمة،  عالي  ف��ؤاد  ه��م:  ملكيين 
وع��م��ر ع��زي��م��ان، وع��ب��د اللطيف 
مدير  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  المنوني، 
المخابرات ياسين المنصوري.. 

وحشد كبير من السياسيين.
الزايدي قد ساهم  وكان موت 
بشكل كبير في عودة عبد الرحمن 
ال��ي��وس��ف��ي إل���ى األض�����واء، هذا 
األخ��ي��ر ك��ان ح��ري��ص��ا، رغ��م أنه 
تقاعد سياسيا منذ مدة طويلة، 
على إبداء عدم رضاه عن األوضاع 
االتحاد  يعيشها  التي  الصعبة 
االشتراكي، وأكد في لقاء احتضنه 
منزل رئيس الحكومة، أن »جنازة 
ق��وة عن  تقل  ال  ال��زاي��دي  أحمد 
ج��ن��ازة م��ؤس��س االت���ح���اد، عبد 
ف��ي زخمها  ب��وع��ب��ي��د،  ال��رح��ي��م 
الجماهيري ورسائلها السياسية، 
داع��ي��ا ق���ادة ال��ت��ي��ار إل��ى تحمل 
مسؤولياتهم، واستثمار الرصيد 
آمال  عنه  عبرت  ال��ذي  الشعبي 
خالل  المواطنين  وان��ت��ظ��ارات 
الجنازة، مضيفا أن أهم شيء في 

هذه المرحلة العصيبة في تاريخ 
تكون  أن  ه���و  ب��وع��ب��ي��د  ح����زب 
أجل  من  تناضل  وأن  اتحاديا، 
النبيلة  ال��ف��ك��رة  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ 
والمشروع المجتمعي االتحادي 

فقط«، تقول مصادر إعالمية.
اليوسفي عاد للتحرك من جديد، 
دون سابق إشعار، لكن ما الذي 
يجعل هذا المتقاعد السياسي 
فترة  بعد  الميدان  إل��ى  يعود 
»الرسالة«  منذ  طويلة  غ��ي��اب 
ال��م��ح��اض��رة ال��ت��ي أل��ق��اه��ا في 
عندما   ،2003 سنة  بروكسيل 
علق على فشل تجربة التناوب 
التوافقي قائال: »لقد كان قبولنا 
بقيادة تجربة التناوب مخاطرة 
الحسبان  ف��ي  ف��ي��ه��ا  أخ��ذن��ا 
وليس  ال��وط��ن��ي��ة  المصلحة 
واليوم،  الحزبية؟  المصلحة 
وقد انتهت هذه التجربة بدون 
أن تفضي إلى ما كنا ننتظره 
نحو  التوجه  بمعنى  منها، 
خطوات  عبر  الديمقراطية 
التي  األم���ام،  إل��ى  تاريخية 
ستشكل قطيعة مع ممارسات 
الماضي، فإننا نجد أنفسنا 
أم����ام متطلب  أخ����رى  م���رة 
باالنتظار  ي��ل��زم��ن��ا  وط��ن��ي 
نرى  أن  أم���ل  ع��ل��ى  سنين 
في  الحلم  تحقق  إمكانية 

ان���ت���ق���ال ه�����ادئ وس���ل���س نحو 
الديمقراطية، ونتمنى أال نفقد في 
الحلم  ملكة  القريب  المستقبل 

والقدرة عليه«.
»موسم عودة الزعماء« لم يكن 
الرحمن  ع��ب��د  ع��ل��ى  ل��ي��ق��ت��ص��ر 
اليوسفي، بل إن الفترة األخيرة 

للقيادي  مثير  ب��خ��روج  تميزت 
االستقاللي امحمد بوستة، هذا 
تواجده  فرصة  استغل  األخ��ي��ر 
بمركز طارق بن زياد ليلوم عبد 
األول  الوزير  اليوسفي  الرحمن 
ال��س��اب��ق، ل��م��اذا؟ ال��ج��واب على 
لسان بوستة: ))كان على السي 
يدير  اليوسفي  ال��رح��م��ن  عبد 

»س���ك���ان���دال« ب��ع��د إب���ع���اده من 
الحكومة في 2002 ماشي يستقل 

من السياسة والحزب((.
بوستة الذي عاد إلى الظهور 
من  واح��د  وهو  »مفاجئ«  بشكل 
مساندي تيار »ال هوادة« قال إنه 
الرحيم  م��ع عبد  ات��ف��ق  ق��د  ك��ان 
بوعبيد على تفكيك بنية االستبداد 
بتدرج، بناء على وصية من عالل 
بمد  أوال،  فيها،  أوصى  الفاسي 
الجسور مع المنسحبين من حزب 
الحسن  ترك  و»عدم  االستقالل.. 
الثاني محاطا بأولئك الذين كانوا 

يحيطون به«)..(.
بوستة تحدث بأثر رجعي ليلوم 
اليوسفي على قبوله سنة 1998 
بما لم يقبل به هو سنة 1993، 
عندما قال له الحسن الثاني: لقد 
حان الوقت لتتحملوا المسؤولية، 
فأجاب بوستة: »لقد اتفقنا على 
تكون  عندما  المسؤولية  تحمل 
البرلمان«،  ف��ي  األغلبية  عندنا 
فأجابه الحسن الثاني: »ال يجب 

أن تكونوا«، حسب قوله.
في  اليوسفي  عن  قال  بوستة 
ذات اللقاء إنه: »رجل حسن النية، 
قام بأمور جيدة رغم الصعوبات 
داخ�����ل حزبه  واج���ه���ه���ا  ال���ت���ي 
وخارجه، وكانت له القوة ليكمل 
اإلصالح.. لكن في األخير ألبسوه 

الجالبة والسلهام«.
يمكن القول إن بوستة يتحدث 
عن حزب غير الحزب الذي يقوده 
حميد شباط اليوم)..( ويكفي أن 
مهددا  ك���ان  ب��وس��ت��ة  أن  ن��ع��رف 
بالطرد من حزب االستقالل ومن 
مجلس الرئاسة، ألنه ساند تيار 
عن  ال�����دف�����اع  ف����ي  ه��������وادة  »ال 

الثوابت«)..(.
بعض  ي���ت���ق���ب���ل  ل�����م  ل�����م�����اذا 
ان��ت��خ��اب حميد  االس��ت��ق��الل��ي��ي��ن 
اآلن؟  حتى  ع��ام��ا  أمينا  ش��ب��اط 
الحزب على  ولماذا ضاق صدر 
زعمائه التاريخيين؟ ربما يكمن 
ال��ج��واب على ه��ذا ال��س��ؤال في 
بيانات تيار ال ه��وادة، وأحدها 
ت���راج���ع حزب  إن س��ب��ب  ي��ق��ول 
االستقالل هو »فتح أبواب الحزب 
ألصحاب  م���ص���راع���ي���ه���ا  ع���ل���ى 
»ال����ش����ك����ارة«، ف���ي ت��غ��ي��ي��ب تام 

الحزبية  ل���ل���م���ؤس���س���ات 
والمحلية،  واإلق��ل��ي��م��ي��ة 

«««

كان أغلب المتتبعين 
يعتقدون أن الوفاة 
»المفاجئة« ألحمد 
الزايدي، تعني أيضا 
»وفاة تيار االنفتاح 
والديمقراطية«، لذلك 
كتبت بعض وسائل 
اإلعالم أن تيار االنفتاح 
والديمقراطية يستعد 
لحل نفسه)..( قبل أن 
يخرج عبد الرحمن 
اليوسفي من جديد 
ليبارك االستمرار في 
»معارضة إدريس 
لشكر«

صورة مركبة 
لشباط عرفت 

انتشارا كبيرا في 
صفحات

»الفيس بوك«
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وضوابط الترشح باسم الحزب 
المنصوص عليها في قوانينه«.

يمكن القول أيضا إن ما ينتقص 
ه��و خرجاته  مكانة ش��ب��اط،  م��ن 
»ال��ش��ع��ب��وي��ة« ال��ت��ي ص��ن��ع بها 
نجوميته غير أنها لم تكن لتكسبه 
»ثقة العقالء«، حيث يقول إن هناك 
مدينة  عن  حديثا شريفا خاصا 
شبيها  نفسه  ويعتبر  ف���اس)..( 
بالنبي، »أنا يقال عني أمي وحتى 
ال��ن��ب��ي ك���ان أم���ي���ا«، ك��م��ا يقول 
ابتدائية  شهادة  »ل��دي  ساخرا: 
وأحكم مدينة علمية«، وبخالف 

والجغرافيا  التاريخ  دروس 
ف��اس هو  إن أص��ل  يقول شباط 
قبيلة »البرانص« الموجودة قرب 

تازة..
رموز  م��ن  واح���د  إذن  ش��ب��اط 
ال��ش��ع��ب��وي��ة ل���ذل���ك ذه���ب���ت جل 
الكتابات الصحفية إلى التنبيه 
لخطورة تنامي تيار الشعبوية، 
تلخصه  المغرب  في  ح��دث  وم��ا 
الفقرة التالية: »طرح انتخاب عبد 

الحميد شباط في نهاية شتنبر 
االستقالل،  ل��ح��زب  ع��ام��ا  أمينا 
أعرق األحزاب المغربية، التفكير 
الشعبوية  ال��ن��زع��ة  ف��ي  م��ج��ددا 
أصبحت  ال��ت��ي  ال��م��ت��ص��اع��دة، 
أسلوبا مميزا للخطاب السياسي 
ال��م��غ��رب��ي. وق���د اس��ت��ح��وذ هذا 
األسلوب على الخطاب السياسي 
مع صعود العديد من الشعبويين 
اإلل��ه بن كيران رئيس  مثل عبد 
الحكومة وأمين عام حزب العدالة 
والتنمية، الذي يعود نجاحه إلى 
يأتي  كذلك،  الشعبوية.  مقاربته 
عدد من الشعبويين للسيطرة على 
الساحة السياسية بمن في ذلك 
شخصيات مثل: محمد الوفا من 
حزب االستقالل، وإلياس العماري 
والمعاصرة،  األصالة  حزب  من 
الهادي  وع��ب��د  لشكر  وإدري����س 
االشتراكي  االتحاد  من  خيرات 
ل��ل��ق��وات ال��ش��ع��ب��ي��ة. وي��ب��دو أن 
وجه  بتغيير  ب���دأت  الشعبوية 
األحزاب السياسية في المغرب، 
حيث إن الجميع يعتمد هذا النهج 
لالستمرار.. ولم يكن هذا األسلوب 
أفول  ل��وال  بقوة  نفسه  ليفرض 
الذين  ال��ت��ك��ن��وق��راط��ي��ي��ن،  ن��ج��م 
اندحروا أمام مطالب »20 فبراير« 
الملحة من أجل إدخال تغييرات 
جذرية على الممارسة السياسية 
المغربية عموما. هذا التغيير أدى 
الدستوري،  التعديل  إلى  بدوره 
في  االستفتاء  على  عرض  الذي 
يوليوز 2011. فوضع الدستور 
الجديد حدا لهيمنة التكنوقراطيين 
وأعاد  السياسي،  المشهد  على 
إلى األحزاب دورها الرئيسي في 

العمل الحكومي.
ومع تراجع  دور السياسيين 
العقالنيين، المنافسين  

تقدم  للشعبويين،  التقليديين 
في  ملحوظ  بشكل  الشعبويون 
ال��س��اح��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، وب����دأوا 
باقتراح خطاب بديل عن خطاب 
والسياسيين  التكنوقراطيين 
محمد  )ال��ك��ات��ب:  التقليديين«، 

جليد(.
»سقوط«  ه��و  إذن  ح��ص��ل  م��ا 
التكنوقراطيين، نتيجة ما سمي 

ب��ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي، ل��ك��ن صعود 
ش��ري��ح��ة م���ن ال��ش��ع��ب��وي��ي��ن له 
تعجز  »فعندما  أيضا،  مخاطره 
تحقيق  عن  السياسية  العملية 
عالم أفضل وأكثر عدالة للشعوب، 
أو عندما ترفض النخبة الحاكمة 
تحقيق اإلرادة الشعبية)..(، تظهر 
الحركات الشعبوية التي تسعى 
ألن تستبدل بالنخب السياسية 
أخرى أكثر تحقيقا إلرادتها. وفي 

هذا اإلطار، فإن ظهور هذه 
وجود  على  مؤشر  الحركات 
الديمقراطية،  العملية  في  خلل 
يجب علي النخب أن 

ت��ن��ت��ب��ه إل��ي��ه وت��ت��ع��ام��ل معه 
في  ديويكس  كريستا  )الباحثة 

دراسة بعنوان »الشعبوية«(.
صعود الشعبويين هو عنوان 
بارز للخلل في الديمقراطية، ما 
معنى أن يقول حميد شباط عن 
بن  اإلل���ه  عبد  الحكومة  رئ��ي��س 
كيران إنه: »مجرد أحمق ومعتوه«، 

أليس القاموس الذي ينهل منه 
الذي نهل منه  شباط هو نفسه 
مستشار من البام عندما قال عن 
بن كيران: »تفو على وزير شحال 
البرلمان،  قبة  داخ���ل  م��ري��ض« 
دجنبر   7 ك���ي���ف���اش:  )م����وق����ع 

.)2012
طبعا شعبوية شباط وإدريس 
بن  ع��ن  شعبوية  ت��ق��ل  ال  لشكر 
كيران صاحب أسطوانة التماسيح 
والعفاريت.. لذلك يمكن القول إن 
أقرب األبواب إلصالح هذا العطب 
التشريعية،  االن��ت��خ��اب��ات  ه��و 
الداخلية  النهضة  واس��ت��م��رار 
األح�����زاب سواء  داخ����ل 
ب����ع����ق����د م�����ؤت�����م�����رات 
استثنائية أو تصحيح 
المسار)..(، فما معنى أن 
ي��ق��ول ع��ض��و ف��ي حزب 
والمعاصرة،  األص��ال��ة 
مغربا  »ن����ري����د  م����ث����ال، 
للشواذ..«؟ وما معنى أن 
يتحدثوا عن والدة ثانية 
لحزب »البام«؟ أال يعرفون 
أه��داف الحزب  أن تغيير 
يتطلب عقد مؤتمر جديد، 
وإال فإن ذلك يعرض الحزب 
للحل.. وما معنى أن يكتفي 
رئيس الحكومة بالمطالبة 
ب����ح����ل ح��������زب األص�����ال�����ة 
وال��م��ع��اص��رة ب���دع���وى أن 
»خلطته فسدت« دون أن يلجأ 
إلى تطبيق فصول الدستور 
التي تعتبر تحركات األحزاب 
بالدين  المس  على  القائمة 
الملكي  النظام  أو  اإلسالمي 
أو الوحدة الترابية  »باطلة« 
)المادة 4 من قانون األحزاب 

وما بعدها(.
وانظروا لهذا الخروج األخير 
المثير للقيادي في حزب األصالة 
والمعاصرة الذي قال في برنامج 
دقيقة   90« أي�����ام  ق��ب��ل  ع����رض 
الملتحقين  بعض  إن  لإلقناع« 
بحزب األصالة والمعاصرة كانوا 
»انتهازيين« ف�»بمجرد علمهم بأن 
إدارية  شخصيات  الحزب  وراء 

فقط  بااللتحاق  ب��دأوا  مهمة)..( 
لقضاء مآربهم«. وتعد هذه هي 
فيها  تهاجم  التي  األول��ى  المرة 
قناة »ميدي 1«، المستشار الهمة 
على لسان بنشماس، هذا األخير 
رب��م��ا اخ��ت��ار ال��ل��ق��اء ل��ي��رد على 
الرسالة القديمة للهمة عندما قال: 
الذي  السياسي  المشروع  »إن 
األصالة  ح����زب  ع��ل��ي��ه  ت���أس���س 
النحرافات  تعرض  والمعاصرة 
كثيرة.. مما يشكل انهيارا لآلمال 
المعلقة عليه في لحظة سياسية 
دقيقة تمر منها بالدنا«، )مقتطف 
من استقالة المؤسس فؤاد عالي 

الهمة بتاريخ: 14 ماي 2011(.
خالصة القول: الحزب المنحرف 
طريق  عن  ي��رد  الهمة،  نظر  في 
حكيم بنشماس ليقول للمغاربة 
إن االنتهازيين دخلوا إلى األصالة 
الهمة،  زم���ن  ف��ي  وال��م��ع��اص��رة 
السؤال المطروح هو: لماذا تأخر 
بنشماس كل هذا الوقت ليرد على 
رفقاؤه  ي��ن��ادي��ه  ك��م��ا  »ف������ؤاد« 

الحزبيون سابقا؟)..(.
اإلعالمية  الخرجات  من  جزء 
األخ�����ي�����رة ل���زع���م���اء األح������زاب 
مرتبط  الشعبوية  السياسية 
باقتراب األجندة االنتخابية، لذلك 
ال غرابة أن نسمع أن البام يفكر 
في التحالف مع العدالة والتنمية 
علما أن بنشماس كان أول من أكد 
أن التحالف مع هذا الحزب »غير 
ال��ق��ول إن  ل��ذل��ك يمكن  م��م��ك��ن«، 
الموضوع  ف��ي  الفصل  الكلمة 
ستكون لنتائج االنتخابات، غير 
بتنظيم  »م��ط��ال��ب  ال��م��غ��رب:  أن 
خالل  م��ن  حقيقية،  ان��ت��خ��اب��ات 
العودة إلى نمط االقتراع الفردي 
على دورتين، عوض نمط االقتراع 
إال  فيه  ينجح  ال  ال��ذي  الحالي 
أصحاب األموال والقوى النافذة، 
م����ع خطاب  ي���ت���ع���ارض  وه������ذا 
الجهوية ومع الدستور«، حسب 
امحمد  االس��ت��ق��الل��ي  اع���ت���ق���اد 
الخليفة، الذي يعتقد الديمقراطية 

المغربية يجب أن تنقح)..(.

«««

بوستة الذي عاد إلى 
الظهور بشكل »مفاجئ« 
وهو واحد من مساندي تيار 
»الهوادة« قال إنه كان قد 
اتفق مع عبد الرحيم 
بوعبيد على تفكيك بنية 
االستبداد بالتدرج، بناء على 
وصية من عالل الفاسي 
أوصى فيها، أوال، بمد 
الجسور مع المنسحبين من 
حزب االستقالل.. و«عدم 
ترك الحسن الثاني محاطا 
بأولئك الذين كانوا 
يحيطون به«)..(.

من مظاهر الشعبوية.. 
خروج الحمير للشارع 

في مظاهرة نظمها 
شباط 

الوفا لسان بن كيران 

»السليط« بريشة 

الكاريكاتريست 
»الدهدوه«

alousbouea@gmail.com
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أرشيف الرباط

المناضل  ال���م���رح���وم 
رفيق  محمد بوخريص 
العيساوي  ال���م���رح���وم 
س���ي���ط���اي���ل  وال���م���رح���وم 
أح������م������د ال�����ش�����رق�����اوي 
وال�����م�����رح�����وم ال���ع���رب���ي 
الوطنية  أه��������رام  م����ن  وه�����م  ال���م���س���ط���ات���ي، 

والمقاومة.
في  االستعمار  وواج��ه  وكافح  وناضل  ق��اوم 
الرباط خصوصا في أحياء يعقوب المنصور، 
واليوسفية، والتقدم، وبعد االستقالل كان من 

بين النقابيين القياديين في العاصمة.
في  وت��وف��ي   1925 سنة  ح��وال��ي  ف��ي  ازداد 
الرباط بتاريخ 18 فبراير 1998 رحمه الله.

هل تكبر األحزاب الصغيرة و»تنكمش« األحزاب الكبيرة في مقاطعات الرباط؟

 100 اخللتللاس  فضيحة  »ضللوضللاء«  بعد 
ضوضاء  »الباركينكات«  مداخيل  من  مليون 
أخرى حول »خناشي« من القطع النقدية حتمل 
إلى فيا أحدهم، ووضعية 52 موظفا جماعيا 
يعملون في تلك »الباركينكات«، إضافة إلى 86 
في حتصيل  الشركة وضبابية  من  مستخدما 
الذعائر التي تقدر بل400 درهم في اليوم ولكل 
مراقب، فاضربوها في عدد املراقبني لتحصوا 

ما في »اخلناشي«.

مثقفني  من  تتركب  جلنة  من  تسرب  سر 
جدية  منظمة  إلى  ينتمون  ونزهاء  متنورين 
 6 اختيار  شللأن  في  الناخبني  بشؤون  تعنى 
في  منتخب   200 حللوالللي  بللني  مللن  منتخبني 
امللتزمني  »أحسن  بلقب:  لتكرميهم  العاصمة 
)ونعتذر  السر  هللذا  االنتخابية«  بواجباتهم 
على  اللجنة  هللذه  عثور  عللدم  هللو  كشفه(  عللن 

منتخب يتوفر على الشروط احملددة. 
فللعللزاؤنللا واحلللد أيللهللا الللسللكللان فللي هذا 

املصاب الذي أصاب مدينتنا.

طرية  وأخرى  »خامجة«  ملفات  له  رئيس 
مع قضايا تنتظر فقط حتريك املسطرة.. هذا 
الرئيس كثف من لقاءاته ومأدباته وتدويراته 
للحصول على منصب منسق حزب ليكون له 
»تسلت«  التي  الرئاسة  على  للحفاظ  حصانة 
الطبيعي  مكانه  بينما  الغفلة،  زمن  في  إليها 
هو أمام العدالة لتقول فيه ما يستحقه، فإما 

يعز أو يهان.

العاصمة  عمدة  جللذور  بللأن  تعلمون  هل 
بها  حلت  عائلته  وأن  مدينة سا؟  من  ولعلو 
عمدة  أصل  بأن  تعلمون  وهل  16؟  القرن  في 
فلماذا  الرباط؟  مدينة  من  األزرق  سا  مدينة 
ال يجسدان هذا التاحم في مشاريع مشتركة 

على نهر أبي رقراق الذي ينتميان إليه؟

أسرار
العاصمــــــة

هل سكان الرباط راضين عن »نضال« رؤساء 
فعا  عندهم  هل  أخللرى،  وبصيغة  المقاطعات؟ 
رؤساء؟ ثم وهذا أهم: هل تعرف الساكنة وجوه 
وأسماء وهواتف وعناوين ومهن الذين يمثلونهم 

ويقررون باسمهم ويوقعون نيابة عنهم؟
فالرباطيون غير راضين وغاضبين على بعض 
الرؤساء »أشباح« المجهولين والفاشلين ألنهم 
غير مكونين وال مدربين لتحمل مسؤوليات تدبير 
بخبايا  ملمين  وغير  بل  المقاطعات،  وتسيير 
اإلدارة المحلية وخدمات القرب، ومشاكل الناس 
ورغبات السكان وشكايات المواطنين التي يجب 
حلها في عين المكان بفضل قوة ونفوذ وشعبية 
يكونوا  أن  »يللجللب«  الللذيللن  المقاطعات  رؤسلللاء 
وليس  الفعلية  بالسكنى  لمقاطعاتهم  منتمين 

بالمهن الصناعية والتجارية والخدماتية.
»تدفع«  بللعللض األحللللزاب  أن  الللمللؤسللف  فللمللن 
بمرشحين للرئاسة، وكأنها رئاسة شرفية لنادي، 
اليومية  الللشللؤون  لتدبير  تكلف  هللي  حين  فللي 
للمواطنين، هذا التكليف الذي نجده عند السلطة 
التي تعين في كل مقاطعة رئيس دائرة تدرج إلى 
اإلجازة  على  حصوله  بعد  قائد  مللن  الللرئللاسللة 
6 سنوات في  والتكوين والممارسة على األقل 
مهام قائد مع إخضاعه لتنقيات مدروسة ليتعرف 
على عادات وطقوس مختلف الشرائح االجتماعية، 
ويتوغل في أدغال اإلدارة المحلية حتى يتدرب 

على االهتداء للطريق السوي.
رؤساء  »كللفللاءات«  على  تتفرجون  وتللعللالللوا 
مقاطعاتنا، فمنهم  من لم يحلم قط بأن يتولى 
الرئاسة وأغلبهم »جابها له الله« إما لحسابات 
سياسية أو حزبية، و»هبطت« عليه الرئاسة لحل 
مشاكل عباد الله، وهو الذي لم يفك حتى مشاكله 

البسيطة.
ونعتقد حان الوقت لفتح مراكز حزبية لتكوين 
مع  وتقنيا  إداريللا  تكوينا  المقاطعات،  رؤسللاء 
تعليمهم أصول التواصل المجتمعي، وإخضاعهم 
لدروس تطبيقية في التعامل مع القضايا الشائكة، 
وملللع احللتللجللاجللات الللمللواطللنلليللن، وملللع تهدئة 
المحتجين، فعندنا في الرباط أول المحتجين هم 
الرؤساء وهذا دليل على محدودية أفكارهم وعقم 
في ابتكار البديل أو الحلول، فرئيس المقاطعة 
بل وهو  واجتماعي  وتقني  إداري  هو مسؤول 
»نقيب« كل سكان مقاطعته والمدافع والحارس 
على أمنهم وراحتهم بالمفهوم الشامل، وليكون 
كذلك، عليه أن يتوفر على شروط ومزايا وحكمة 
وذكاء  النباء  وحس  العقاء،  وثقافة  الحكماء 
الفضاء، وكرم الكرماء ورئاسة الشرفاء بالمعاملة 
في  عندنا  ودائما  االستقبال،  وحسن  والعفة، 
الرباط بعض الرؤساء يختبئون من المواطنين 
وكأنهم الذين »على بالكم«، ويرفضون حتى رد 
التحية، ونسوا بأنهم مواطنون يمثلون مواطنين 
وفضلوا تقمص شخصيات سلطوية تسلطت على 

المسؤولية.
وفي الرباط، وال رئيس اجتهد ليفاجئ سكان 
مقاطعة بمشروع أو تمويل أو قرار لفائدة السكان، 
وأموالهم  أصواتهم  السكان  من  يطلبون  كلهم 
بمنح  السعادة  أصحاب  ليتمتع  وتضحياتهم 
بالبراريك  المنخورة  المسكينة  مقاطعاتهم 
للسقوط،  اآليلللللة  واللللدور  والضجيج  والتلوث 
ويوظفون تلك المنح في التمتع بسيارات جابها 
الله وتليفونات »فابور« وتعويضات وتأمينات 
وصفقات و... - كملوا من عندكم- رجاء ثم رجاء 
َن أطرها لتحمل المسؤوليات  على األحزاب أن ُتَكِوّ
»البوجاديون«  فيهم  يتعلم  السكان  تترك  وال 
المتدربون، فالرباط هي عاصمة السياسة واإلدارة 
والعلوم، ومن العار على األحزاب، أن تسلط عليها 
متدربين أو أدنى ليكونوا ناطقين باسم مقاطعات 
مدينة األنوار، ومقررين لمصير مليون مواطن.

طبخات األحزاب لتحضير 
رؤساء المقاطعات!

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

حديث 
العاصمة

واألطباء المصحات  تعريفات 
 والخدمات الطبية في ارتفاع صاروخي!

يؤديه  اللللذي  سللقللراط  قسم 
روتين  مجرد  أصبح  األطباء، 
ديكوري، والواقع الذي يعيشه 
المواطنون في الرباط ال عاقة 
له بالقسم المهني الذي يجب 
يضبط  قانون  إلى  يتحول  أن 
وينظم ويحدد واجبات األطباء 

ويضمن حقوق المرضى.
الرباط،  الحكومة  مقر  ففي 
البتزازات،  المرضى  يتعرض 
ومللغللالللطللات، وتللسللويللفللات من 
طرف بعض المصحات وبعض 
األطباء وبعض أصحاب المهن 
كبعض  بللالللطللبلليللة;  الللشللبلليللهللة 
النظاراتيين وبعض الممرضين 
ألجهزة  الللمللقللوملليللن  وبللعللض 
السمع والنطق وبعض بائعي 
األدوات الطبية التي أصبحت 
ال تخضع ألية مراقبة وتتصرف 
كما يحلو لها »لسلخ« المرضى 
بللاألثللمللنللة الللتللي تللروقللهللا وفي 

محات تجارية غير مقننة.
االختصاصي  فللالللطللبلليللب 

يفرض ما بين 300 درهم و400 
مما  اللللعلللادي  للفحص  درهلللم 
في  يوميا  مدخوال  له  يضمن 
سنتيم،  مللللللليلللون  حلللللواللللللي 
والمصحات تفرض أثمنة منها 
ما هو ظاهر ومنها ما هو تحت 
الطاولة، والمختبرات ومحات 
األشللللللعللللللة بللللكللللل أصلللنلللافلللهلللا 
مبلغ  يكفيها  ال  وتخصصاتها 
ألف درهم للصورة الواحدة مما 
للمحل  يوميا  المايين  يوفر 
الواحد، وطبعا نحن ال نعمم، 
عدم  اغتنمت  األغلبية  ولللكللن 
الللمللراقللبللة، والللفللوضللى، وعدم 
المنافسة لاغتناء على حساب 
المرضى المقهورين المجبرين 
على تقبل »جزع« بعض الذين 
ال ضمير وال وطنية وال أخاق 
مهنية وال احترام لقسم سقراط 
المواطنة،  لهم لروح  وال وفاء 
وال شفقة على البؤساء الذين 
يئنون من اآلالم ويتوجعون من 
قلة أو انعدام ما يواجهون به 

أمراضهم وأوجاعهم.
غللريللب عللنللدمللا تللتللحللرك كل 
األحزاب والنقابات والمجتمع 
لمواجهة  والسلطات،  المدني 
زيادة 10 سنتيمات سواء في 
خبزة أو في تذكرة الطوبيس، 
ويغمضون عيونهم ويصمون 
بمليون  زيلللادات  على  آذانللهللم 
جراحية  عللمللللليللة  علللللى  كللامللل 
بسيطة أو زيللادات مهولة في 
تركيب أسنان أو عندما تتحول 
والدات  إللللى  علللاديلللة  والدات 
يضيف  عندما  أو  بالعمليات 
األطباء 100 درهم على تعرفتهم 
تحاليلهم  على  المختبرات  أو 

وال من يحرك ساكنا.
المجال  بفتح  نرحب  لهذا 
للخواص سواء كانوا مغاربة 
أم أجانب في هذا الميدان إذا 
الفوضى  سيفرمل  ذللللك  كلللان 
الرباط،  في  حاليا  الموجودة 
الغاء  من  يشتكون  فالسكان 
الفاحش في الخدمات الطبية.
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في  أحللللللزاب  عللنللدنللا  هلللل  أوال، 
فاألحزاب  الللعللاصللمللة؟  مللقللاطللعللات 
االنتخابات  إبلللللان  فللقللط  تللحللضللر 
المقاطعات  ملللكلللاتلللب  وتللشللكلليللل 
ثم  الللعللمللالللة،  ومجلس  والللجللمللاعللة 
الترحال،  فللوضللى  لتترك  تختفي 
وارتجال اتخاذ القرارات المصيرية، 
وغياب مناضليهم عن الجلسات، بل 
»كعكة«  تقسيم  تللم  أن  مللا  تفرجها 
المنتخبة  غلليللر  حللتللى  الللمللنللاصللب، 
النضال  من  واستقالوا  أحزابهم، 
وكل  »المنتخب«.  مهنة  وامتهنوا 
مقاطعات  فللي  الممثلة  األحللللزاب 
انسحابات  شللللهللللدت  اللللللربلللللاط، 
إلى  بللالللدخللول  إمللا  للمستشارين، 
الللسللجللن وهللنللاك حللللاالت ال داعي 
للتذكير بها أو باالنخراط في أحزاب 
أخرى لتتكرر العملية حتى أصبح 
في  رائللعللا  مللثللاال  الللربللاط  منتخبو 
»التشقليب« الحزبي، وهذا بالضبط 
ما سيؤثر في األحزاب الكبيرة التي 
سمحت بقبول الذين تشقلبوا عندها، 
ودون أن تدري استقبلت فيروسات 
االنتخابات  فللي  عليها  ستقضي 
القادمة، لذلك نتوقع عقابا انتخابيا 
لهذه األحزاب »الكبيرة« لتستفيد منه 

ثاثة أحزاب صغيرة، التي تناضل 
منذ سنتين في كل المقاطعات حتى 
أن حزبا شكل من اآلن مكتب الجماعة 
ومكاتب المقاطعات ومكتب مجلس 
»النضال«  بأن هذا  العمالة، ونعلم 
ليس للتأطير والتنظيم، ولكن لهدف 
عكراش  بأراضي  عاقة  له  تجاري 

وتصاميمها ومرافقها المنتظرة.
فهما  الباقيان،  الحزبان  ويبقى 

حسب علمنا عازمان على استغال 
ضعف األحزاب الكبيرة، للفوز على 
مما يضمن  مقاطعات  بثاث  األقل 
لهما الجماعة. وفي النتائج السلبية 
الكبيرة  األحللزاب  كل  تركتها  التي 
إلى  للتوجه  مللبللرر  الللسللكللان،  لللدى 

أحزاب »عذراء«.
إننا نتوقع إقباال على انتخابات 
سيكون  اإلقبال  وهذا  المقاطعات، 

نللوعللا مللن الللعللقللاب لللأحللزاب التي 
سيرت العاصمة لمدة ثاثين سنة 
بالتناوب في ما بينها، وقد تعاقب 

بالتصويت على أحزاب صغيرة.
ومازلتم تذكرون بدون شك الحزب 
الذي كان يتباهى في الرباط ويقول: 
»إذا رشحت حمارا، فسيصوت عليه 
الناخبون«، فهذا الحزب اندثر من 
الخريطة السياسية للمدينة، وسبب 
اندثاره غروره وعدم فهمه لقواعد 
هي  والسياسة  السياسية،  اللعبة 
لعبة، ولعبة خطيرة »تقزم« العمالقة 
جاء  وكل حزب  األقللزام  و»تعملق« 
ليسيطر ويحتكر الحكم والتسيير 
التناوب  فللكللرة  متجاها  لللوحللده 
وإشراك المنافسين كقاعدة ملزمة 
اللللحلللزب صاحب  يللنللتللظللره مللسللار 

الحمار.
الرباطيين وليست  فالرباط لكل 
ناديا خصوصيا موقوفا على بعض 
األحزاب التي فشلت، وكلما ازدادت 
فشا، ازدادت عمرا لحكم العاصمة، 
المرة،  هللللذه  الللنللاخللبللون  فلللللذلللك 
الللللمللللفللللاجللللأة في  سللليلللصلللنلللعلللون 

العاصمة.

االنتخابات الجماعية المقبلة وغرور الحزب »صاحب الحمار«

صحة سكان الرباط في المزاد العلني فمن يشتري؟

انتخـبونـــــي



األلغـــام فــي طاطـا

> األسبوع

أضرم شاب يبلغ من العمر 
28 س��ن��ة، ال��ن��ار ف��ي جسده 
على  البنزين  سكب  بعدما 
ذات����ه، وت��ح��ول ج��س��ده إلى 
المشتعلة  النيران  من  لهيب 
بنسودة،  ال����وح����دة  ب��ح��ي 
عالقته  ت�����ده�����ور  ب���س���ب���ب 
التي  خليلته  م��ع  الغرامية 

تخلت عنه.
الحادثة هرع  وأم��ام هول 
محاولة  ف��ي  السكان  بعض 
إلخماد النيران التي نالت من 
كما تدخلت  الضحية،  جسد 
نقله  ليتم  اإلسعاف  وسائل 
ع���ل���ى وج������ه االس���ت���ع���ج���ال 
االستشفائي  ال��م��رك��ز  إل���ى 

الجامعي الحسن الثاني.

مطلعة  م��ص��ادر  وأف�����ادت 
بحروق  أصيب  الضحية  أن 
الدرجة  في  صنفت  خطيرة 
الثانية، وأن حالته الصحية 
متدهورة، عجلت بتدخل فرق 

طبية لمحاولة التخفيف من 
التي  ال��م��ل��ت��ه��ب��ة  ال����ح����روق 
إل���ى سواد  ح��ول��ت ج��س��ده 
متفحم، مع تقديم العالجات 

األولية له.

هل أتاك حديث الشاب الذي حرق 
نفسه  في حي بنسودة؟

> عمران أبو جاسم

مستعملي  من  ع��دد  عبر 
فوق  ال��م��ب��ن��ي��ة  ال��ق��ن��ط��رة 
الرابطة  اردم«  »واد  ن��ه��ر 
ب��ي��ن م��دي��ن��ة س��ي��دي قاسم 
كحيي  األح����ي����اء  وب���ع���ض 
ال���ف���اس���ي وال�����زاوي�����ة من 
ال��خ��ل��ف��ي��ة، وبعض  ال��ج��ه��ة 
الفالحية  ال���ت���ع���اون���ي���ات 
وبعض المداشر، كما تربط 
الفالحي  بالسجن  المدينة 
مخاوفهم  ع��ن  »وط��ي��ط��ة«، 
الوضعية  ج���راء  ال��ش��دي��دة 
المزرية التي أضحت عليها 
القنطرة، التي يعود بناؤها 
إلى عهد االستعمار، والتي 
في  للسقوط  آيلة  أصبحت 
األده��ى من  أي��ة لحظة، بل 
كلما  تتحرك  أضحت  ذل��ك، 

عبرتها شاحنة ثقيلة.
ال��ق��ن��ط��رة تعد  أن  ورغ���م 
للحافالت  الرئيسي  الممر 
وموظفي  ع��م��ال  تقل  ال��ت��ي 

السجن الفالحي »وطيطة«، 
ينقلون  الذين  والمساجين 
السجن،  إلى  المحكمة  من 
وكذلك عائالت هؤالء، إال أنه 

التجهيز  ل��وزارة  يسبق  لم 
واللوجستيك  وال���ن���ق���ل 
أو  ب��إص��الح��ه��ا  ق��ام��ت  أن 
رغم  بزيارتها  حتى  قامت 

الزمن  م����ن  ع���ق���ود  م������رور 
من  وبنائها  إنشائها  على 
ال��م��س��ت��ع��م��ر خالل  ط����رف 
ال����ق����رن ال���م���اض���ي، األم����ر 

النقط  م���ن  ج��ع��ل��ه��ا  ال�����ذي 
بالمدينة)...(،  ال���س���وداء 
تشكل  أص���ب���ح���ت  ح���ي���ث 
حياة  على  حقيقيا  خ��ط��را 
يتم  أن��ه  رغ��م  مستعمليها 
حلول  مع  جوانبها  ترقيع 
الصالح  للولي  موسم  ك��ل 
بوعسرية،  ق��اس��م  س��ي��دي 
حديدية  ح��واج��ز  ووض����ع 
الدراجات  ان���زالق  لتفادي 
الزوار  تقل  التي  الثالثية 
فنون  ل��م��ت��اب��ع��ة  ل��ل��م��وس��م 
في  وسقوطهم  التبوريدة، 
يضع  ال��ذي  الشيء  النهر، 
أرواح الناس في كف عفريت 
المئات  ح���ي���اة  وي���ع���رض 
إلى  باإلضافة  هذا  للخطر، 
ال�����زوار ال��ذي��ن ي��أت��ون من 
لزيارة  المغرب  نواحي  كل 
بالسجن  وذويهم  أهاليهم 
ال��ف��الح��ي »وط��ي��ط��ة«، علما 
هو  ال��وح��ي��د  ال��ط��ري��ق  أن 
القنطرة  ه��ذه  ف��وق  المرور 

المتهالكة.

قنطرة بناها االستعمار وال تعرفها وزراة التجهيز
سيدي قاسم

تـــــازة

طاطا

فاس

قانون الغاب
 في حي الجيارين

>  فضيلي عمي

مؤخرا،  ا«،  »ل.  ال���م���واط���ن  ل��ق��ي 
مصرعه بسبب انفجار لغم من تحت 

قرب  احراريش  بمنطقة  سيارته 
وادي درعة على بعد 50 كيلومترا 

من بلدية طاطا.
وأكدت مصادر من عين المكان 
أن قوة  االنفجار أدت إلى تطاير 
أجزاء السيارة الرباعية الدفع، 
ووف����اة راك��ب��ه��ا ال��وح��ي��د الذي 

ينحدر من منطقة تيسينت بإقليم 
طاطا.

> األسبوع
تعرض بائع متجول يتاجر في السمك بالتقسيط، وهو 
متزوج وأب لطفلين، العتداء بحي الجيارين بتازة، أصيب 
على إثره بكسور على مستوى األضالع وباقي األطراف، 
األمر الذي استدعى نقله على وجه السرعة للمستعجالت 
بالمستشفى اإلقليمي ابن باجة بتازة ثم إلى مدينة فاس 
بالمستشفى الجامعي. وتعود أسباب االعتداء حسب شهود 
عيان إلى كون المعتدي كان يفرض ويستخلص »إتاوات« 
من الباعة المتجولين والمرتدين على الحي، حيث رفض 
الضحية الخضوع لنظامه واألداء، الشيء الذي جعله عرضة 

لالعتداء، في غياب تام للمراقبة األمنية.

وزير التجهيز والنقل 
عبد العزيز الرباح

فوجئ بعض رواد البحر بجثة 
بشرية تطفو فوق مياه الساحل 
أكادير  ب��ش��اط��ئ  ال��ص��خ��ري 
الفنادق  ل��ب��ع��ض  ال���م���ج���اور 
الفاخرة، وهي لشاب يبدو أن 
في العشرين من عمره ُفِقَد على 
التي  الفيضانات  إثر  األرج��ح 

تضرب جهة سوس.

تعرض ركاب حافلة تربط بين 
من  لهجوم  وإنزكان  بيوكرى 
طرف عصابة إجرامية تتكون 
من سبعة أفراد، وحسب شهود 
العصابة  أف�����راد  ف���إن  ع��ي��ان 
أشهروا أسلحة بيضاء في وجه 
ركاب الحافلة حوالي الساعة 
باالعتداء  وقاموا  الخامسة، 
وسلبوهم  ب��ع��ض��ه��م  ع���ل���ى 
ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة، ق��ب��ل أن 

يغادروا الحافلة بكل أمان.

أنه  مطلعة  مصادر  أوضحت 
وقفة  لتنظيم  التحضير  يتم 
احتجاجية بمدينة سيدي إفني 
ينحدرون  مواطنين  من طرف 
من منطقة إفني أيت باعمران 
م���ا سموه  ل��الح��ت��ج��اج ع��ل��ى 
الذي  والتهميش  ب��اإلق��ص��اء 
عانى منه اإلقليم بسبب كارثة 
المقابل،  وف��ي  ال��ف��ي��ض��ان��ات، 
ستنظم الجالية »الباعمرانية« 
بفرنسا وقفة احتجاجية أخرى 
المغربية  ال���س���ف���ارة  أم������ام 

بفرنسا.
اعتبروه  ما  ه��ؤالء  واستنكر 
من  باعمران  أي��ت  »استثناء« 
محمد  الداخلية  وزي��ر  زي���ارة 
اعتبروه  بما  منددين  حصاد، 
تعتيما ملحوظا على خسائر 
الفيضانات،  ج��راء  المنطقة 
مقابل توجيه عدسات الكاميرا 

صوب جهات بعينها)..(.

االبتدائية  المحكمة  أدان����ت 
لورزازات نائبا برلمانيا بسنة 
حبسا  ش��ه��ران  منها  حبسا، 
نافذا وغرامة مالية قدرها 50 

ألف درهم. 
وحسب مصدر فضائي فقد تم 
يتابع  التي  ال��دع��وى  تحريك 
فيها هذا البرلماني من طرف 
النيابة العامة، حيث سبق لها 
أن تلقت شكاية ضده تتضمن 
تهما تتعلق باستعماله المال 
التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي 
بعض  وش���راء   ،2011 لسنة 
هيئة  أن  األص�����وات. ك�����م�����ا 
المحكمة استندت في حكمها 
على مجموعة من الشهود، كما 
تسجيالت  إل��ى  االستماع  تم 
صوتية هاتفية لهذا البرلماني، 
باإلضافة إلى بعض الرسائل 
النصية القصيرة التي أرسلها 
من هاتفه الشخصي إلى بعض 

األشخاص.

نجا عدة أشخاص من الموت 
عندما هموا بعبور الطريق قبل 
السور  بانهيار  يفاجؤوا  أن 
الخميس«  »ب���اب  ال��ت��اري��خ��ي 
قد  كان  ال��ذي  تيزنيت  بمدينة 

تهدم جزئيا. 
استنكار  ال��ح��ادث  ل��ق��ي  وق���د 
المواطنين ومختلف الفعاليات 
المدنية، حيث نددوا بتعاقس 
الجهات المسؤولة في ترميمه 

قبل أن ينهار.

ما يجري ويدور في المدن
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تعاني عدة مساكن وظيفية إدارية تابعة لنيابة التعليم ببنسليمان من اإلهمال ت

الموجودان بمدرسة  له، منها  التقاعد  المحالين على  المديرين  بعد مغادرة 
الفضيلة ومدرسة محمد السادس، كما أنه يوجد بشارع موالي يوسف مدرسة 
كانت بها مؤسسة اجتماعية »مقتصدية« وبجانبها سكن وظيفي، إال أنهما 
أغلقا ألسباب مجهولة)..(، ناهيك عن بعض مساكن األعوان )الحراس سابقا( 

التي تم تركها بعد تقاعد قاطنيها، فأصبحت جلها أطالال.

حذار أيها المواطنون.. 
خطر اقتحام المنازل

مريرت

>  شجيع محمد

اقتحمت عصابة إجرامية مكونة من 
ستة أشخاص ملثمين، مؤخرا، منزل أحد 
مصور  بمنطقة  الموجود  المواطنين 
»قيادة الحمام« بضواحي مدينة مريرت، 
األشياء  من  بداخله  ما  على  واستولوا 
آالف  عشرة  ق��دره  مالي  ومبلغ  الثمينة 
درهم. ولتسهيل عملية السرقة قام الجناة 
بقتل كالب الحراسة عن طريق تسميمهم، 
كما قاموا بتكبيل مساعد صاحب البيت، 

وجاره وزوجته، واعتدوا على شخص 
مسن رفقة زوجته نقال على وجه السرعة 
إلى المستشفى لتلقي العالجات. وانتقلت 
إلى  والتقنية  العلمية  الشرطة  عناصر 
عين المكان مباشرة بعد تبليغها بالحادث 
فتح  كما  الضرورية،  األبحاث  وأج��رت 
الموضوع  ف��ي  تحقيقا  األم����ن  رج����ال 
للتوصل إلى هوية الجناة، خصوصا وأن 
الجريمة خلفت استياء عميقا وسط سكان 
المنطقة، وزرعت حالة من الذعر والخوف 

والترقب في نفوسهم.

أحد أحياء
 مدينة تازة



ف����وج����ئ    <<
المشتركين  بعض 

ف������ي ش���ب���ك���ة ال���ه���ات���ف 
ال���م���ح���م���ول ع�����دة م����رات 
باتصاالت ال صلة لها بهم، 
المشترك  على  يختلط  حيث 
األمر بين هذا الرقم وغيره)..(، 
ال����ذي يتطلب  ال��ع��ش��وائ��ي  ال��خ��ل��ط  إن���ه 

اإلصالح.

<< غالبا ما تتعطل أنظمة تنظيم السير 
ال���م���ارة وأصحاب  ف��ي��ج��د  ال��ع��م��ل،  ع���ن 
أنفسهم وسط زحمة وفوضى  السيارات 
السير، مثل أضواء المرور بمساحة الكتبية 

التي تبقى معطلة حتى إشعار آخر.

>> يتساءل بعض المواطنين هل تفكر 
لدفن  بديلة  روض��ات  إيجاد  في  الجماعة 
موتى المسلمين، عمال بقوله تعالى: »كل 
نفس ذائقة الموت« حتى ال تتعب عائالت 
الموتى في البحث بين القبور عن مكان 

فارغ.

<< يمتلئ شارع موالي رشيد عن آخره 
حد  على  والفراشة  المتجولين  بالباعة 
سواء، إلى الحد الذي ال يبقى فيه متنفس 
للراجلين للمرور، باإلضافة إلى أصحاب 
استعمال  إل��ى  يعمدون  ال���ذي  المقاهي 
المساحات الموجودة أمام مقاهيهم دون 

وجه حق.

ال يدري أحد أين ذهبت أطراف الحجابة 
التي أزيلت من موضعها، وهي التي تعد 
نادرة بزخرفتها وفنها المعماري األصيل 
إن���ه���ا حضارة  ذل������ك،  ف����ي  غ����راب����ة  ف����ال 

األندلس.

> شكيب جالل

أوضاع  أزم��ور  مدينة  يتتبع سكان 
مدينتهم المتردية بسبب تقاعس بعض 
ويتذكرون  السلطة،  ورج���ال  أع���وان 
ك��ان��وا يؤطرون  ع��ن��دم��ا  »ال��م��ق��دم��ي��ن« 
السكان في أي عمل وطني سواء كان 
اقتصاديا،  أو  اجتماعيا  أو  سياسيا 
ك��ال��دع��وة إل���ى االن���خ���راط ف��ي العمل 
اللوائح  في  التسجيل  مثل  السياسي 
إلى  المواطنين  ودع���وة  االنتخابية، 
خالل  م��ن  الوطني  واجبهم  ممارسة 
المشاركة المكثفة في عمليات االقتراع 
أو االستجابة  إلنجاح عملية اإلحصاء 

أو االنخراط في إنجاح عمل 
عمل  ألج��ل  كالتبرع  وطني 
كما  خ��ي��ري.  أو  اجتماعي 
ك��ان��وا ي��راق��ب��ون ك��ل كبيرة 
أحيائهم  ف����ي  وص���غ���ي���رة 
وي���س���ج���ل���ون ي���وم���ي���ا كل 
عون  كان  حيث  حاجياتها، 
يراقب  م��س��اء  ك��ل  السلطة 
اإلنارة المعطلة في كل حي 
الصباح  وف����ي  ح����دة  ع��ل��ى 
المعنية  المؤسسة  يطالب 
المعطلة،  اإلن���ارة  بإصالح 
ناهيك عن أن مقدم الحي كان 
ي��راع��ي م��وق��ع��ه ب��أن��ه عون 

يمس  ما  كل  فيتجنبا  الحي  وممثل  السلطة 
بسمعة المؤسسة التي ينتمي إليها، مثل تفادي 
جلوسه في الحانات، أو مقاهي الشيشا، أو لعب 
أو  المخدرات،  تناول  أو  الساحات،  في  ال��ورق 
التفوه بكالم ساقط�، حريصا في ذلك على وظيفته 
التي يؤديها في تفان وإخالص وروح وطنية، 
ويذكر بعض شيوخ مدينة مجموعة ممن مازالت 
المقدم  وبينهم:  األذه��ان  في  خالدة  أسماؤهم 
البوعناني،  والمقدم  مجد،  والمقدم  الذهبي، 
والمقدم الرحيمي، والمقدم السبيطي، والمقدم 
الذين  اسا جدي، وغيرهم  والمقدم  الرحماوي، 
كان لهم الفضل في كثير من األحداث والمناسبات 
الوطنية التي كانوا يسهرون على إنجاحها، رحم 

الله الجميع.

حنيـن لزمـن الشيـوخ والمقدميـن

اتهام رجل سلطة محلية بـ»لكم وركل« رجل تعليم
> نورالدين الطويليع

المغربي  ال��م��رك��ز  ن��ظ��م 
ل���ح���ق���وق اإلن�����س�����ان ف���رع 
الشماعية وقفة احتجاجية 
المدينة،  ب��اش��وي��ة  أم����ام 
سماه  م��ا  على  احتجاجا 
السلطة  رج��ال  أحد  سلوك 
على  اعتدى  الذي  المحلية 
بمؤسسة  ع�����ام  ح������ارس 
عمله  مقر  داخ���ل  إع��دادي��ة 

باللكم والركل. 
نقابة  أي  ت��ح��ض��ر  ول���م 
الوقفة  أخ�����رى  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
باستثناء الجامعة الوطنية 
لموظفي التعليم المنضوية 
تحت لواء االتحاد الوطني 
للشغل بالمغرب، ولم توقع 
التضامني،  ال��ب��ي��ان  ع��ل��ى 
كذلك  لالنتباه  الفتا  وك��ان 
الحزبية  ال��ه��ي��ئ��ات  غ��ي��اب 
العدالة  ح���زب  ب��اس��ت��ث��ن��اء 
الوقفة  وتعززت  والتنمية، 

المحلي  االتحاد  بمشاركة 
الديمقراطية  للفيدرالية 
للشغل باليوسفية رغم عدم 
تلقيه دعوة المشاركة على 

حد تعبير رئيسه.

وبرر إطار نقابي ينتمي 
إل������ى إح�������دى ال���ن���ق���اب���ات 
الممتنعة عن المشاركة، قرار 
في  الرغبة  بعدم  االمتناع 
تحمل مسؤولية الدعوة إلى 

الوقفة، واالقتصار فقط على 
إبداء المساندة وإلقاء كلمة 
تتحمل  أن  على  تضامنية، 
لموظفي  الوطنية  النقابة 
التعليم مسؤولية تنظيمها 

أن  م���ادام  إليها  وال��دع��وة 
األس���ت���اذ ال��ض��ح��ي��ة عضو 
ب���م���ك���ت���ب���ه���ا اإلق���ل���ي���م���ي 
ب��ال��ي��وس��ف��ي��ة، م��ض��ي��ف��ا أن 
النقابات التعليمية أخبرت 
مسؤولي المكتب باألمر في 
إطار اجتماع تشاوري، لكن 
أمام إصرارهم على موقفهم 
بمشاركتنا في الدعوة إلى 
إلى  التراجع  قررنا  الوقفة 
الفاعل  ي���ق���ول  ال���������وراء، 

النقابي.
الفرع  رئ���ي���س  وق�����ال    
للفيدرالية  ال���م���ح���ل���ي 
للشغل  ال���دي���م���ق���راط���ي���ة 
ب���ال���ي���وس���ف���ي���ة ب����أن����ه ق���رر 
المشاركة في الوقفة مساندة 
لحق رجل انتهكت كرامته، 
انتمائه  ع��ن  النظر  بغض 
معتبرا  والنقابي،  الحزبي 
أن ما بدر من الباشا سلوك 
ال يمكن قبوله في المغرب 

الجديد.

الشماعية

سال

أزمور

>  األسبوع

أدانت المحكمة المتخصصة 
بمدينة  اإلره����اب  ق��ض��اي��ا  ف��ي 
»سال« 13 متهما »داعشيا« في 
عالقة  ل���ه���ا  م���ل���ف���ات  خ���م���س 
باإلرهاب، وهي »تكوين عصابة 
إلعداد وارتكاب أفعال إرهابية 
في إطار مشروع جماعي يهدف 
بالنظام  الخطير  ال��م��س  إل��ى 
العام، مع حالة العود وحيازة 
واس��ت��ع��م��ال��ه��ا خالفا  أس��ل��ح��ة 
وتراوحت  ال��ق��ان��ون«،  ألح��ك��ام 

اثنين  عامين  بين  ما  األحكام 
وأربعة أعوام.

ومن بين هؤالء »الداعشيين« 
الذين أدانتهم المحكمة بالسجن، 
الجنسية  ي���ح���م���ل  م���غ���رب���ي 
سنوات  ب�3  حكم  الفرنسية، 
بفعل  »اإلش��ادة  بتهمة  سجنا، 
وعدم  إرهابية،  جريمة  يكون 
إرهابية«،  جريمة  عن  التبليغ 
مغربي  مواطن  إل��ى  باإلضافة 
بتنظيم  »ال��ت��ح��ق  أن  ل��ه  سبق 
ال��دول��ة داع��ش في ب��الد الشام 

داعش للمشاركة في القتال«.

مغربي فرنسي ضمن المدانين في قضايا اإلرهاب

جانب من الوقفة 
االحتجاجية لألساتذة 

أمام باشوية مدينة 
الشماعية

قاطنة  أس��ر  ع��دة  استنكرت   <<
الدار  بمدينة  م��وم��ن  س��ي��دي  ب��ح��ي 
الماء  ف��ات��ورت��ي  ارت��ف��اع  البيضاء 
والكهرباء، حيث قالت إحدى األسر 
إنها توصلت بفاتورة قيمتها 500 
دره���م���ا ف���ي ال���وق���ت ال����ذي كانت 
ت��ت��وص��ل ب���ف���ات���ورة ق��ي��م��ت��ه��ا 150 

درهما. 
حول  الخطر  ناقوس  مواطنون  ودق 
أصبحت  أنها  إلى  أش��اروا  التي  »ليديك«  شركة 
تشكل خطرا على جيوب المواطنين، في ما حمل آخرون المسؤولية 
لرئيس الحكومة الذي لم يتوان في الزيادة في األسعار كلما سنحت 

له الفرصة. 

<< حاولت امرأة االنتحار من الطابق األول بالمحكمة االبتدائية 
بعين السبع يوم األربعاء 26 نونبر 2014 ، بعدما انتابتها نوبة من 
الصراخ إثر طلب المحكمة بإدالء المشتكية لحجج تثبت صحة ادعائها 
الذي يشتركان فيه، وممارسة  المسكن  بكون ربيبها يهددها بإفراغ 

الضغط عليها باستقباله أصدقاءه بنفس المسكن »المشترك«.

>> في الوقت الذي كان لساكنة الدار البيضاء أمل كبير في أن 
يتغلب بعض المنتخبين عما وصفه متتبعون باألنانية والدفاع عن 
المصالح الشخصية الضيقة)..( بعد عدد من الرسائل الملكية، يتضح 
أن بعض جماعات المدينة االقتصادية في حاجة إلى تدخل جهات عليا 
من  عدد  تعطيل  وإث��ر  فيها،  دبت  التي  للفوضى  أجل وضع حد  من 

المشاريع التي كانت ستخدم المواطنين. 

<< أحال أمن ابن امسيك بمدينة البيضاء على المحكمة االبتدائية 
أخيرا »بزناسة« ومساعداها بتهمة االتجار في المخدرات،  بعدما تم 
اعتقالهم وبحوزتهم كيلوغراما من الشيرا على شكل صفائح، باإلضافة 

إلى أربعة هواتف محمولة، ومبلغ مالي.
وحسب مصدر مطلع، فالعناصر األمنية انتقلت مع المتهمة األولى 
في القضية إلى منزلها، وتم العثور داخله على مبلغ حوالي 8000 

درهم، وشريكها الثاني، الذي أكد تورط الجميع.

ون
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>  محمد بورزوق
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 طاكسيات »بوجنيبة«  ال تتجنب المشاكل
> سعيد الهوداني

القاطنين بمدينة بوجنيبة من  المواطنين  العديد من  يشتكي 
زيادات اعتبروها غير مشروعة، يفرضها بعض أصحاب الطاكسيات 
من النوع الكبير، حيث يستغل بعضهم نزول الليل لفرض زيادات 
وصفوها بغير القانونية في سعر تذكرة النقل بين مدينتي خريبكة 
وبوجنيبة، خصوصا في الفصل الحالي حيث تغرب الشمس قبل 
خروج عدد من أبناء بوجنيبة من المؤسسات التعليمية ومقرات 

عملهم.

لحظة اعتقال
 المتهم الفرنسي

صورة تاريخية لبعض 
المقدمين والشيوخ 

بمدينة الجديدة 



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

الطبيبان  أح���ي���ل  ب���ع���دم���ا 
ق���س���م حفظ  ع�����ن  امل������س������ؤوالن 
للجماعة  ال����ت����اب����ع  ال���ص���ح���ة 
التقاعد،  احلضرية لتطوان على 
بيطري  بطبيب  تعويضهما  مت 
آخ����ر ل��ي��راق��ب ج��م��ي��ع احمل���ات 
امل��ت��خ��ص��ص��ة في  ال���ت���ج���اري���ة 
وكذلك  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل����واد  ب��ي��ع 
وغيرها،  وامل���ق���اه���ي..  امل��ط��اع��م 
رغ���م أن ه���ذا امل���ج���ال ي��ج��ب أن 
ي��س��ن��د ل����ذوي االخ��ت��ص��اص من 
األط��ب��اء ال��ش��رع��ي��ن ال��ذي��ن لهم 

وليس  الغذائية  ب��امل��واد  دراي���ة 
احليوانية.

تطوان  جماعة  تكون  وبهذا 
»ت��دب��ي��ر« قسم حفظ  ق��د أس��ن��دت 
عن  بعيدين  ألش��خ��اص  الصحة 
االختصاص، ضاربة بذلك صحة 
متناسية  امل��واط��ن��ن  وس���ام���ة 
التي حتتم على  القوانن  جميع 
اجلماعة  ع���ن  األول  امل���س���ؤول 
قسم  على  شرعي  طبيب  تعين 
يعاني  ال������ذي  ال���ص���ح���ة  ح���ف���ظ 

التطوانيون من غيابه.

في  احمل��ل��ي��ة  السلطة  ت��غ��اض��ت 
قائد مركز أمسا التابع لوالية تطوان 
خروقات  م��ت��ت��ب��ع��ون  اع��ت��ب��ره  ع��م��ا 
آباء  جلمعية  العادي  العام  اجلمع 
وأولياء التاميذ، والتي تتجلى في 
القروية  باجلماعة  مشاركة مسؤول 
ألم��س��ا ألش��غ��ال اجل��م��ع ال��ع��ام، رغم 
بتلك  يدرسون  له  أبناء  وج��ود  عدم 
امل��درس��ة، ب��ل ف��از ب��رئ��اس��ة جمعية 

اآلباء.
محضرا  ال���ق���ائ���د  ي���ح���رر  ول����م 
املناقشة،  تلك  حيثيات  فيه  يوضح 
ال��رئ��ي��س، عاوة  فيها  ال��ت��ي ش��ارك 

قاعة  في  االجتماع  إقامة  على 
املدرسة  ف��ي  ول��ي��س  اجل��م��اع��ة 

وكأنه في دورة جماعية.
إن  املتتبعن  بعض  ويقول 
ج��م��اع��ة أم��س��ا ال��ق��روي��ة تعرف 
التسيير  ف��ي  ك��ب��ي��رة  خ��روق��ات 
ف���ي صرف  اجل���م���اع���ي، وك�����ذا 
ب�560  ت��ق��در  ال��ت��ي  امل��ي��زان��ي��ة 
مبصاريف  س��ن��ت��ي��م،  م���ل���ي���ون 
ف���ض���ف���اض���ة وغ����ي����ر واق���ع���ي���ة، 
من  احملاسبة  عاجا  تستوجب 
واملجلس  ت��ط��وان  والي���ة  ط��رف 

اجلهوي للحسابات.

متنح جماعة تطوان احلضرية تعويضات عن 
الساعات اإلضافية للموظفن من أجل التغلب على 
التي  املفاجأة  أن  إال  وغيرها،  املادية  وضعيتهم 
بها  يتم  التي  الطريقة  املوظفن  بعض  استنكرها 
احملظوظن  إال  منها  يستفيد  ال  حيث  توزيعها، 
باقي  أما  واملقربن من أحد املسؤولن باجلماعة، 
املوظفن فيحرمون منها، علما أن إحدى النقابات 

حتظى بحصة األسد.
وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه للتساؤل 
توزيع  في  اجلماعة  تعتمدها  التي  الطريقة  حول 

الساعات اإلضافية على موظفيها.

قائد أمسا يتواطؤ  مع رئيس الجماعة

»المحظوظون« في 
الساعات اإلضافية

المسؤول عن صحة التطوانيين »طبيب بيطري«
عيـن علـى الشمال

> نور الدين هراوي

إدارة  ق����رارات  م��ازال��ت 
اجلامعي مبدينة  احلي 
سطات تثير العديد من 
املوسمية  االحتجاجات 
إقصاء  فبعد  سنة،  ك��ل 
أبناء  م���ن  ك��ب��ي��ر  ح��ش��د 
السكن  م���ن  امل���ع���وزي���ن 
وتعويضهم  اجل��ام��ع��ي 
»احملظوظن«  ب��أب��ن��اء 
الطلبة  ب��ع��ض  بتعبير 
وبطرق  امل���ت���ض���رري���ن، 
الكثير)..(،  فيها  ق��ي��ل 
املقصيون  الطلبة  ه��دد 
بالدخول في احتجاجات 
وتنظيم  اإلدارة،  ض��د 
احتجاجية  وق����ف����ات 

الهواء  ف��ي  امل��ب��ي��ت  م��ع 
يتميز  مناخ  في  الطلق 

أن  باعتبار  بقساوته، 
احملتجون  سماهم  م��ن 

»أص���ح���اب ال����ق����رارات« 
اهتماما  ي���ع���ي���روا  ل���م 

الصعبة  ل����ل����ظ����روف 
لعشرات الطلبة.

مرتبط،  س��ي��اق  وف����ي   
ت����س����اءل ال���ع���دي���د من 
عن  امل��وج��ازي��ن  الطلبة 
اعتمدتها  التي  املعايير 
بسطات  احل��ق��وق  كلية 
إق����ص����اء،  مت  ع���ن���دم���ا 
املتبارين  من  مجموعة 
للدراسة  متابعتهم  من 
إحدى  ف���ي  ول��ل��ت��ك��وي��ن 
رغم  امل���اس���ت���ر،  ش��ع��ب 
أنهم  »يضيفون«  أن��ه��م 
ميزات  على  ح��اص��ل��ون 
مشرفة أثناء حتصيلهم 
يفتح  مم���ا  اجل���ام���ع���ي، 
ال���ت���أوي���ات على  ب����اب 

مصراعيه)..(.

> محمـد سعدونــي

الذي  ليبن  ال��ق��س ج��وزي��ف  ت��وف��ي 
لوي  سان  كنيسة  على  يشرف  كان 
نانت  84 مب��دي��ن��ة  ن��اه��ز  ع���ن س���ن 
ال��ق��س جوزيف  ال��ف��رن��س��ي��ة. وك���ان 
التي  بوجدة  االرتباط  شديد  ليبن 
والتي  سنة،   40 ق��راب��ة  بها  قضى 
أوصى بأن يدفن باملقبرة املسيحية 
رمزا  يعتبرها  التي  املدينة  بنفس 
الثاث:  ال��دي��ان��ات  التعايش  لقيم 
واليهودية.  واملسيحية  اإلس����ام 
في  جوزيف  القس  جنازة  وأقيمت 
2 دجنبر على الساعة احلادية عشر 
حيث  املسيحية،  باملقبرة  صباحا 
األخ��ي��ر مبدينة وجدة،  م��ث��واه  ك��ان 

كما أراد أن يكون.

> األسبوع

اليوسفية  مبدينة  الكلوي  القصور  مرضى 
ح��ي��ل��ة ل��ان��ت��ق��ال إل���ى م��دي��ن��ة آس��ف��ي، حيث 
مبستشفى  ال��دم  تصفية  حصص  يتابعون 
خلفته  ما  بسبب  اجلهوي،  اخلامس  محمد 
الرابطة  للطريق  العاصفية من قطع  األمطار 
مهددة،  حياتهم  ج��ع��ل  مب��ا  امل��دي��ن��ت��ن،  ب��ن 
ومعاناتهم النفسية جراء ذلك متفاقمة، دون 
أن يجدوا مواسيا، أو تلوح في أفق خيبتهم 
مامح انفراج ألزمتهم املرضية التي يزيدها 
تأزما غياب مقاربة محلية الحتوائهم مبركز 
تصفية الدم مبستشفى لا حسناء اإلقليمي 
الصيف  رح��ل��ة  م��ن  وإع��ف��ائ��ه��م  باليوسفية، 
تكلفهم  التي  املاطرة  الشتاء  احلارقة ورحلة 
على  املتهالكة  أج��س��اده��م  تقوى  ال  إج��ه��ادا 

حتمله مرتن في األسبوع الواحد.

وألقى أحد متتبعي الشأن احمللي باللوم على 
إحدى جمعيات دعم مرضى القصور الكلوي 
باملجلس  مسؤول  يرأسها  التي  باليوسفية 
احلضري للمدينة، مضيفا أنها تستطيع إذا 
توفرت اإلرادة أن توفر على األقل سبعة أجهزة 
للتصفية مبركز تصفية الدم باليوسفية، مبا 
يستوعب 14 مريضا، لينضافوا إلى زمائهم 
بذات املركز البالغ عددهم 16 مريضا، مؤكدا 
أن بناية املركز قادرة على استيعاب أكثر من 
هذا العدد، وأشار ذات املتحدث إلى أن مدنا 
ال تتوفر على نفس اإلمكانيات والدعم يعالج 
بل  ال��ع��دد،  ه��ذا  يزيد عن  ما  مراكزها  داخ��ل 
إن الواقع يشهد على حتمل محسنن بشكل 
فردي، في غياب أي دعم مؤسسي، مصاريف 
عن  م��رض��اه��ا  ي��زي��د  تصفية  م��راك��ز  تسيير 
نفوذ  خ��ارج  م��دن  من  بعضهم  يفد  الثاثن، 

إقليمها الترابي.

»المحظوظون« في الحي الجامعي والمعوزون يهددون باالحتجاج

»قـس« أمنية  تحقق 
هل تخلت الدولة عن عالج  مرضى القصور الكلوي؟ بعد دفنه في وجدة

سطات

اليوسفية
وجــدة

مراكش

إهمال مساجد المرابطين 
والموحدين والسعديين

> عزيز الفاطمي

باملدينة احلمراء  العتيقة  املساجد  العديد من  تشهد 
العبثية  م��ن  ح��ال��ة  احل���ض���اري  ال��دي��ن��ي  اإلش���ع���اع  ذات 
املنوطة  باملهام  مسؤوليها  بعض  قيام  في  والامباالة 
بهم، ومنها على سبيل املثال ال احلصر مسجد بن يوسف 
الذي يعود للعصر املرابطي، ومسجد الكتبية الذي يشهد 
على حقبة العصر املوحدي، ثم مسجد باب دكالة الكبير 

الذي مت بناؤه في العصر السعدي.
على  ظلت  املساجد  هذه  بأن  العلم  أحد طاب  وقال 
مر السنن فضاءات ملمارسات الشعائر الدينية وكتاتيب 
وفقه  الدينية،  ب��األم��ور  يتعلق  م��ا  ك��ل  وتلقن  لتدريس 
العلوم،  من  وغيرها  الفلك..  وعلم  الفقه،  وأصول  اللغة، 
ولضمان استمرارية هذا االشعاع الديني النبيل، فالدور 
دون  مبراكش،  املسؤولن  إلى  يعود  املتحدث«  »يضيف 
سواهم)..(، علما أن هذه املساجد العتيقة نظرا لقيمتها 
الباد  مختلف  من  وزوارا  روادا  تستقطب  التاريخية 
اإلسامية، األمر الذي يتطلب تعين أئمة أكفاء يتمتعون 
بالطريقة  الكرمي  القرآن  قراءة  بأصوات شجية ويتقنون 

املتميزة. املغربية 
باملدينة  الديني  للحقل  متتبعن  حسب  يجب،  كما   
في  الديني  احل��ق��ل  منظومة  م��ن  امل���ؤذن  يستثنى  ال  أن 
وكيفية  ب��ط��رق  تتعلق  تكوينية  دورات  تنظيم  إط���ار 
التنبيه  الرفع من مستواه، وكذلك وجب  األذان من أجل 
املساجد  هذه  بعض  تعرفها  التي  التسيب  ح��االت  إل��ى  
العتيقة منه: سيطرة بعض من وصفهم متتبعون للحقل 
وتسيدوا  قبضتهم  أحكموا  الذين  ب�»املتطفلن«  الديني 
الدينين  القيمن  داخل املساجد مستغلن ظروف بعض 

كالغياب أو التقاعس)..(.

جانب من الوقفة 
االحتجاجية ضد إدارة 
احلي اجلامعي بسطات

دورية سابقة
 للمراقبة الصحية

مركز أمسا
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شخصيات عرفتها

صعبة  عبارة  صباح...  رحلت  و... 
المديد  العمر  هذا  كل  بعد  التصديق 
لم تتركها فيها األض��واء لحظة  الذي 
واح��دة، نعم رحلت صباح، شحرورة 
الحب  األن��اق��ة، عاشقة  ملكة  ال���وادي، 
الفنانة  ص��ب��اح  وال��ح��ي��اة،  والبهجة 
الكبيرة والصوت الطروب الرخيم الذي 

قلما يجود الزمان بمثله. 
الفنان  بواسطة  صباح  عرفت  وقد 
الراحل المطرب محمد سلمان الذي قام 
الجامعة«،  في  »لبناني  فيلم  ببطولة 
الفيلم هي صباح. وبما  وكانت بطلة 
في  أعمل  الفترة  تلك  ف��ي  كنت  أنني 
بمجلة  وخاصة  اللبنانية  الصحافة 
»السينما والعجائب«، و»مجلة الموعد«، 
وم��ج��ل��ة »ال��ش��ب��ك��ة«، ف��ق��د ك���ان معظم 
الفنانين يتقربون مني لكي أكتب عنهم، 
وكانت صباح تتودد إلي كثيرا لكي أكلم 
والعجائب«  »السينما  مجلة  صاحب 
كي  مجاعص  حبيب  األستاذ  الراحل 
حبيب  واق��ت��رح  ج��ي��دا،  عنها  يكتب 
مذكراتها  نشر  صباح  على  مجاعص 
»السينما  م��ج��ل��ت��ه  ص��ف��ح��ات  ع��ل��ى 
وال��ع��ج��ائ��ب«، ول��ك��ن ال��راح��ل جورج 
تحرير مجلة  رئيس  خ��وري،  إبراهيم 
إقناعها بأن تنشر  »الشبكة« استطاع 
وذلك  مجلته  على صفحات  مذكراتها 
أثار  المال، مما  مقابل مبلغ كبير من 
يكتب  فأخذ  مجاعص  حبيب  حفيظة 
عنها مقاالت ومقاالت تفوح منها روائح 
الفضائح حول حياتها الفنية والخاصة، 
إضافة إلى أسرار كانت صباح حريصة 
عيون  عن  بعيدا  بها  االحتفاظ  على 
القراء. فثارت ثائرة صباح ُمْسَتشيطة 
غضبا على ما نشره حبيب مجاعص 
قضائية  دع���وى  عليه  فرفعت  عنها، 
على  كبير  تعويض  ب��ف��رض  مطالبة 
مجاعص لجبر ضررها. ولكن المحكمة 
أخذت في تسويف القضية دون إصدار 
أي حكم ضد حبيب مجاعص أو مجلته، 
المجلة  ي��ت��ج��اوز  غضبها  جعل  مما 
اللبنانيين  المسؤولين  على  ويسري 
الذين اعتبرت بأنهم لم ينصفوها في 
فعندما  لهذا  مجاعص،  قضيتها ضد 
غنت في مهرجان بعلبك بحضور رئيس 
وبمجرد  الحلو،  ش��ارل  آن��ذاك  لبنان 
إنهائها لوصلتها الغنائية طلب الرئيس 
مقابلتها، فرفضت رؤيته وغادرت مكان 
الحفل بدون تردد. وفي اليوم الموالي 
أفاق القراء على خبر تصدر كل الجرائد 
»صباح  كبير:  عنوان  تحت  اللبنانية 
الجمهورية«.  رئيس  مقابلة  رفضت 
وعندما سألوها عن سبب ذلك الموقف 
الغريب منها تجاه أكبر شخصية في 
البلد، قالت والغضب يطفو على محياها 
السينما  مجلة  »إن  ص��وت��ه��ا:  وع��ل��ى 
والعجائب نشرت قصة حياتي مشوهة 
وبدون ترخيص مكتوب مني، والقضاء 
اللبناني لم ينصفن ولم يتخذ أي إجراء 
ضد رئيس تحرير المجلة، ومن خالل 
موقفي أردت جعل رئيس الجمهورية 
المجلة  لمعاقبة  تعليماته  ي��ع��ط��ي 
وصاحبها«، ولكن رئيس الجمهورية لم 

يعر أي اهتمام لتصريحات صباح. 
ولكن والله يشهد على ما أقوله لكم 
الكرام، تمكنت من الجمع بين  قرائي 
انتهى  وه���ك���ذا  وم��ج��اع��ص،  ص��ب��اح 
الخالف الكبير الذي وصل ذات يوم إلى 
كبيرة وصحفي  مطربة  بين  المحاكم 
كبير. فتنازلت صباح عن القضية، وعاد 
مجاعص بدوره للكتابة بكل خير عن 
صباح واإلشادة بها مؤكدا لقراء مجلته 
بأن كل ما كان قد كتبه عنها في السابق 
حدث بسبب تدخل أهل السوء ومختلقي 

الشائعات المغرضة. 
الحياة  تعشق  ص��ب��اح  ك��ان��ت  وق��د 
والحب بكل نهم، فكانت عندما تقع في 
حب رجل ما ال تتردد في االرتباط به 
بالزواج. وذات يوم كنت جالسا على 
مقهى بالروشة اللبنانية مع مجموعة 
من أصدقائي الصحفيين الذين كانوا 
يكتبون في المجالت اللبنانية آنذاك، 
ف��ي تلك  ي���دور  ال��ح��دي��ث بيننا  وك���ان 
نظرا  الفن  وأه��ل  الفن  ح��ول  الجلسة 
تعرفه  ك��ان��ت  ال���ذي  الكبير  ل��الزده��ار 
خمسينيات  ف��ي  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ص��ح��اف��ة 
وستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
وكانت معنا في تلك الجلسة المطربة 
الفن  اعتزلت  التي  ط��روب  اللبنانية 
أحد  فقال  السن.  في  تقدمها  بمجرد 
أصدقائي: »صباح تزوجت من جديد، 
طالق  زواج  صباح،  أمر  والله  غريب 

طروب  فانتفضت  ط������الق....«  زواج 
وقالت  الصحفي  غاضبة من صديقي 
فنانة وإنسانة. والجانب  له: »صباح 
اإلنساني فيها يرفض الحرام، لهذا فهي 
عندما تعشق رجال ترفض إقامة عالقة 
غير شرعية معه، ولكن حظها قليل مع 
فقلت  الصارخ«.  جمالها  رغم  الرجال 
لها: »وهذا هو رأيي الشخصي ألنني 
أعرف صباح جيدا وأعرف أنها تفضل 
دائما أن يكون كل شيء في حياتها في 

النور«.
 وقد تزوجت في مطلع حياتها الفنية 
نجيب  ي��دع��ى  ك���ان  لبناني  رج���ل  م��ن 
الشماس،  وكان يكبرها في السن بفارق 
أرض  له  الحال  ميسور  وك��ان  كبير، 
وضيعات وتجارة وله ولد من زوجة 
ب��دأ يعلن  م��ا  أخ���رى، ولكنه س��رع��ان 
إجبارها  ويحاول  فنها  تجاه  الحرب 
طرابلس  في  فأسكنها  االعتزال،  على 
بعيدا عن المسرح والسينما، وقبلت 
هي في بادئ األمر ولكن الملل تسرب 
سريعا إليها خاصة في بلدة صغيرة 
ال يتجاوز نشاط المرأة فيها الواجبات 

العائلية، في حين أن صباح كانت لها 
طموحات هائلة في مجال الفن، وأنجبت 
عن  عوضها  ال��ذي  صباح  ابنها  منه 
الملل، ولكنها لم تطق البعد عن الفن 
أكثر من ذلك، فتم الطالق بينهما، فبادر 
الزوج إلى منعها من رؤية ابنها لما 
يقرب من العامين، حتى تدخلت ابنة 
الرئيس اللبناني آنذاك ماريا فرنجية. 
ولكن الزوج واصل محاوالته حتى نجح 
في إبعاد االبن عن أمه صباح وهاجر 
الدكتور  م���ازال  التي  أمريكا  إل��ى  ب��ه 
صباح يعيش فيها بعد دراسات عليا 
والدته  متناسيا  بامتياز  فيها  نجح 

تماما.
وهكذا واصلت صباح حياتها الفنية 
وال��خ��اص��ة، ف��وق��ع��ت ف��ي ح��ب عازف 
أنور  وهو  يرافقها  كان  ال��ذي  الكمان 
فرقتها  ض��م��ن  ك����ان  ال�����ذي  م��ن��س��ي 

الموسيقية في ملهى طانيوس بمدينة 
عاليه اللبنانية. وتم الزواج فأتمر طفلة 
جميلة أطلقت عليها صباح اسم هويدا، 
ومن فرط حبها البنتها التي عوضتها 
عن بعد ابنها صباح، غنت لها أغنيتين 
ه��م��ا: »ه��وي��دا ه��وي��دا ل���ك«، و»حبيبة 

أمها«.
ولكن الطالق كان لصباح بالمرصاد 
في زيجتها الثانية، وذلك بسبب إدمان 
القمار  ع��ل��ى  م��ن��س��ي  أن����ور  زوج���ه���ا 
ومطالبته لها باألموال ليواصل اللعب، 
وكانت تشتكي لي عن تصرفاته ألنها 
كانت تثق بي ثقة كبيرة، فكنت أنصحها 
بالصبر لعله يتغير ولكنه بدأ يضربها 
فتم الطالق، وحملت صباح معها ابنتها 

هويدا. 
وبعد طالقها تفننت صباح في إبداع 
أجمل أغانيها وتجولت في عدة بلدان 
ن��ج��م��ة سهرات  أن��ه��ا ص����ارت  ح��ت��ى 
وصارت  والقاهرة،  ولندن،  البراويل، 
إطاللتها  م��ن  يخفن  مصر  م��ط��رب��ات 
وصوتها، حيث كانت صباح ما أن تطل 
أنفاس  تتوقف  حتى  ال��م��س��رح  على 

األشقر  جمالها  ف���رط  م��ن  ال��ج��م��ه��ور 
الشجي  وصوتها  الراقية  وأناقتها 
الشحرورة  ك��ان��ت  الجميل.  ودل��ع��ه��ا 
صباح، التي بلغت من الكبر عتيا. ورغم 
انتكاساتها الصحية الكثيرة فقد كانت 
تعشق  وكانت  لألنوثة  صارخا  رم��زا 
تغيير موديالت أزيائها حتى أن أرقى 
نساء المجتمع اللبناني والعربي كن 
جديد  ك��ل  ويعتبرن  بصباح  يقتدين 
ترتديه صباح موضة جديدة سرعان ما 

يقلدنها فيها بكل ثقة. 
وفي صيف سنة 1967، كان الزواج 
الذي فاجأ الجميع وهو ارتباط صباح 
الوسيم  النجم  م��ن  سريعة  بطريقة 
ال��راح��ل رش��دي أب��اظ��ة. وق��د عايشت 
بحكم  ال����زواج  ه��ذا  وق��ائ��ع  شخصيا 
الصداقة التي كانت تربطني بهما معا، 
نجمة  من  متزوجا  رش��دي  ك��ان  حيث 
التي  جمال  سامية  الشرقي  الرقص 
ف��ي أوج  ال��رق��ص واألض���واء  اعتزلت 
شهرتها وشبابها من أجل رشدي أباظة 
ومن أجل تربية ابنته قسمت من زوجته 
اإلنجليزية. وكان رشدي يحب سامية 
أن  ال��ذي ح��دث هو  ولكن  كبيرا،  حبا 
رش���دي أب��اظ��ة ك��ان ي��وج��د ف��ي لبنان 
لتصوير فيلم جديد وكان يقضي جل 
بعد  بلبنان  ص��ب��اح  بيت  ف��ي  أوق��ات��ه 
انتهائه من التصوير. ففوجئت شخصيا 
ذات ليلة بصباح وهي تتصل بي وتقول 
لي: »رمزي، أنا آسفة على االتصال بك 
بعدة  اتصلت  وق��د  الساعة  ه��ذه  ف��ي 
أصدقاء غيرك من الصحفيين والفنانين 
لالستشارة«، فقلت لها وأنا شبه نائم: 
الواحد:  بالحرف  لي  فقالت  »خ��ي��ر؟« 
»سأتزوج من رشدي أباظة...أعرف بأنك 
ستقول لي هو متزوج من سامية جمال 
ولكن ضروري أتزوج من رشدي أباظة 
وذلك بسبب... إوعدني ما تقول السبب 
أرجوك«، وأعتذر لكم قرائي الكرام ألنني 
لن أستطيع ما حييت خيانة العهد الذي 
بأن  يشهد  والله  نفسي  على  قطعته 
عايشتها  التي  الحقائق  مئات  هناك 
وشاهدتها في حياة صباح، ولكني لن 
أبوح بها أبدا. وهكذا تم الزواج بسرعة 
هائلة وشهدناه جميعا في لبنان ببيت 
صباح. وفي صباح اليوم الموالي أفاق 
وهي  العروسين  ص��ور  على  الجميع 
جنون  فجن  ال��ج��رائ��د،  بكل  منشورة 
بالخبر،  سمعت  عندما  جمال  سامية 
نحو  متوجهة  طائرة  أول  واستقلت 
بيروت، واستقلت صباح بدورها طائرة 
ال��م��غ��رب ألن��ه��ا ك��ان��ت مرتبطة  ن��ح��و 
وأذكر  المغربية.  المدن  في  بالغناء 
بأنها غنت في تلك الفترة أغنية »ما أنا 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة مع  ب��ل��ك��ن��ت��ه��ا  ب���ش���ر«  إال 
الموسيقار المغربي الكبير عبد الوهاب 
الدكالي أطال الله في عمره. وفي نفس 
إلى  سامية  فيه  وصلت  ال��ذي  ال��ي��وم 
العودة  م��ن  س��ام��ي��ة  تمكنت  ب��ي��روت 
بزوجها رشدي إلى القاهرة، حيث كانت 
مشهورة بتقبلها لكل تصرفات رشدي 
نعم  وك��ان��ت  عليه.  الكبير  وصبرها 
الزوجة والحق يقال، وبعد عودة صباح 
من المغرب وج��دت ورق��ة الطالق في 
بل  كلمة  ب��أي��ة  تعلق  ف��ل��م  ان��ت��ظ��اره��ا 
ورحالتها  الفني  مشوارها  واص��ل��ت 

ونجاحاتها.
فقبل  وال��ت��اري��خ،  للحقيقة  ول��ك��ن 
زواجها من النجم رشدي أباظة، كانت 
م��ت��زوج��ة م���ن أم��ي��ر ك��وي��ت��ي اضطر 
طويال  يعمر  لم  زواج  بعد  لتطليقها 

بسبب ضغوط عائلته عليه.
وب��ع��د ط��الق��ه��ا م��ن رش����دي أباظة 
وسيم  مع  قوية  حب  بقصة  ارتبطت 

الشاشة يوسف شعبان فتزوجا لمدة 
ش��ه��ر واح���د ث��م ت��م ال��ط��الق ألسباب 

مجهولة.
وفي صيف سنة 1970 عاشت أجمل 
لي  ت��ردد  كما ظلت  في حياتها  زيجة 
وألصدقائها، حيث تزوجت من النائب 
البرلماني جو حمود الذي قالت لي عنه 
بالحرف: »إنه مختلف عن الرجال الذين 
عرفتهم في حياتي، فهو يحبني حبا 
خالصا وال يقف في طريق فني«. وكانت 
في حفلة  لهما  اجتماعية  إطاللة  أول 
أقيمت في فندق »شبرد« في بحمدون، 
وسام  تقليدها  هي  المناسبة  وكانت 
االستحقاق اللبناني برتبة فارس. وقد 
ضمت الحفلة إلى جانب وزير التربية 
ج���وزف أب��و خ��اط��ر، وال��رئ��ي��س كميل 
عبد  محمد  وال��م��وس��ي��ق��ار  ش��م��ع��ون، 
بركات،  ه��ن��ري  وال��م��خ��رج  ال���وه���اب، 

وشخصيات سياسية وفنية كبيرة.
وبعد طالقها من النائب جو حمود 
الذي دبت الخالفات بينها وبينه بسبب 
من  ت��زوج��ت  عليها،  الشديدة  غيرته 
الفنان وسيم طبارة الذي كان يصغرها 
بسبع عشرة سنة، وعاشت معه في حب 
ووئام لمدة أربع سنوات، ولكن الطالق 
وبعده  لزواجهما.  مؤسفة  نهاية  كان 
الشاب  الدبكة  راق��ص  صباح  عشقت 
فادي لبنان، ورغم فارق السن الكبير 
بينهما فقد عمر زواجها منه لمدة 16 
السابقة  زيجاتها  مثل  ولكنه  سنة، 
انتهى بالطالق. فعاشت لفنها وألناقتها 
وجمهورها رغم الشائعات الكثيرة التي 
لبنان  جمال  ملك  وبين  بينها  ربطت 
الشاب الصغير السن عمر محيو، كما 
ربطت الشائعات بينها وبين عدة شبان 
وعفوية  ل���ل���ح���ي���اة  ح���ب���ه���ا  ب���س���ب���ب 

تصرفاتها. 
لقد عاشت صباح لفنها قبل نفسها، 
وأحبت فنها أكثر من مصالحها، حيث 
قدمت للشاشة السينمائية أجمل األفالم 
التي بلغت أكثر من 83 فيلما من أنجح 
األفالم العربية ما بين مصري ولبناني، 
و27 مسرحية من أجمل المسرحيات 
الرحابنة، وكانت  وخاصة مع مسرح 
آخر مسرحياتها »كنز األسطورة« مع 
الفنان جوزف عازار، وزوجها السابق 
فادي لبنان، والفكاهي كريم أبو شقرا، 

وورد الخال، واألمير الصغير.
وكانت صباح، واسمها الحقيقي هو 
جانيت فغالي، وأصبح اسمها الفني 
ودخلت  م��رض��ت  أن  ي���وم  »ص���ب���اح« 
جمهورية  رئيس  زاره���ا  المستشفى 
لبنان السابق ميشيل سليمان، بعدها 
سئلت من هم أهم الشخصيات الذين 
»بعد  فقالت:  ب��ك  اتصلوا  أو  زاروك 
معمر  العقيد  بي  اتصل  لبنان  رئيس 
القذافي وأبدى استعداده لمساعدتي 
في كل ما أحتاجه، وقال لي لقد أصدرت 
بيروت،  في  شقتين  بشراء  تعليماتي 
هويدا،  البنتك  وواح���دة  ل��ك،  واح���دة 
وفعال اتصلوا بي وسلموني الشقتين، 
لبنان،  غ���ادرت  ه��وي��دا  ابنتي  أن  إال 
فأعطيت شقة هويدا البنة شقيقتي كلود 

التي تالزمني ليال نهارا«.
بإمبراطورة  لقبوها  كما  وك��ان��ت 
األغنية المتكاملة حيث قدمت أكثر من 
3000 أغنية رائعة الجمال، وكانت آخر 
أعمالها الغنائية هي أغنية »يانا يانا«، 
والتي سبق لها تقديمها بالسابق، إال 
أنها عادت وقدمتها بتوزيع موسيقي 
روال  ال��غ��ن��اء  معها  وش���ارك���ت  ج��دي��د 

سعد.
رحم الله صباح وغفر لنا ولها، فقد 

كانت نعم الصديقة ونعم الفنانة.

صباح ترفض مقابلة رئيس اجلمهورية 
اللبنانية والقذافي اشترى لها شقتني في بيروت

رمزي صوفيا مع الراحلة صباح



من أقبر جمعية أنكاد المغرب الشرقي؟

موضوع  كتابة  ع��ن  توقفت  فكرية  مناقشة  بعد 
التصوف لظروف مؤقتة قصد اإلجابة على مناقشي 
لمن أنكر وقال: إن المتصوفة والكتابة عنهم بدعة 
»وكل بدعة ضاللة«، وزاد في اعتراضه عن المتصوفة 
في  للنبي  السيادة  عن  تخرج  ال  أذكارهم  كل  أن 
صلواتهم وتوسالتهم سواء بذكرها في التشهيد 
أو غيره... ال أريد أن أناقش الصديق من وجهة نظر 
الصوفية الذين يسيدون الرسول صلى الله عليه 
وسلم، ولكن أسوق له ما جاء في كتب السلف وفي 
القمة ما ذكره الله سبحانه في وجوب الصالة على 
الله  ق���ال:»إن  حيث  وسلم  عليه  الله  صلى  نبيه 
ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما«، ويكفي في هذا الباب 
قول الخالق سبحانه وتعالى... أما سيادته في غير 
فهو  عنها  م��ج��ردا  ال��ق��رآن  ف��ي  ورد  وم��ا  التشهد 
الصحيح، وهذا ما نص عليه كثير من العلماء مثل 
الفيروز آبادي صاحب »القاموس المحيط« في كتابه 
البشر«،  خير  على  الصالة  في  والبشر  »الصالت 
وذكر أن هناك ثوابا لمن زار قبر النبي وصلى عليه، 
كتب  له  ه�   817 سنة  المتوفى  آب��ادي  والفيروز 
باإلضافة إلى قاموسه من عشرة أجزاء كبار، ثالثة 
عشر جزءا من شرح كتاب »اإلحياء« لإلمام الغزالي، 
وقد عقد فصال في كتابه »الصالت« لقوله فيه:»اعلم 
أن الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم عند 
قبره آكد، فيستحب إعمال المطي إلدراك الفوز بهذا 
الشرف العظيم والمنصب الكريم، إن نذر أن يزور 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي أنه يلزمه 
باستحبابها  صرح  »وممن  كذلك  ويقول  الوفاء«، 
وكونها سنة من أصحابنا الرافعي في )أواخر باب 
بالسيادة في  ذك��ره  ال��ح��ج(، وم��ن وج��وب  أعمال 
الزيارة ما جاء عند الغزالي في »اإلحياء«، واإلمام 
البغوي الشافعي في »التهذيب«، والشيخ عز الدين 
بن عبد السالم في مناسكه )كتاب المناسك(، وأبو 
رحمهم  النووي  زكرياء  وأبو  الصالح،  بن  عمرو 
الله.. ويقتضي ذكر السيادة عند الزيارة توقيره 
صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وقال المرغني 
في »تاج التفاسير«꞉ ال تجعلوا أيها المنادون دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فتقولون꞉ يا 
محمد بل قولوا꞉ يا رسول الله ويا نبي الله بأدب 
وخفض صوت وخضوع وهكذا بعد وفاته ال يقول 
العبد꞉ قال محمد ولكن يقول꞉ قال رسول الله أو 
نبي الله أو سيدنا وموالنا محمد وكذلك يتأدب عند 
ذكر اسمه« )انظر تشنيف اآلذان بأدلة استحباب 
السيادة عند اسمه صلى الله عليه وسلم للعالم 
المحدث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
السادة  اح��ت��رام  وم��ن   .)127 صفحة:  الحسني، 
الصوفية لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
قيامهم ألداء فريضة الحج ال يخلو من زيارة قبر 
سيدنا محمد والسالم عليه، وهناك من ينكر هذه 
الزيارة أو يكتفي بحجة دون زيارة قبره صلى الله 
يؤكدها  ما  فيها  البعض  ي��رى  ال  بل  وسلم  عليه 
مكتفيا بالفريضة، ومع ما هو وارد بالسيادة في 
ذلك من الترغيب في زيارة قبره على ألسنة العلماء 
منسوبا للرسول صلى الله عليه وسلم »ومن حج 
ولم يزرن فقد جفاني«، ومن المتشددين في التحريم 
في مثل هذه الفضائل بما فيها من زيارة لمدينة 
الرسول موطن قبره الشريف وصحابته وآله، ومن 
اآلداب زيارة أولئك والتماس األجر بزيارتهم، وهناك 
من يعتبر ذلك غير مقبول استنادا ألقوال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب، مع العلم أنه يتبرأ ممن يكفر 
المتوسلين بكيفية مطلقة يقول السيد محمد بن 
علوي المالكي الحسني في كتابه »مفاهيم يجب أن 
الشيخ  عن  ج��اء  »وق��د   :)138 )صفحة:  تصحح« 
المجاهد محمد بن عبد الوهاب في رسالته الموجهة 
ألهل القصيم االستنكار الشديد على من نسب الله 
تكفير المتوسل بالصالحين«، وقال: »إن سليمان 
يأت  ولم  أقلها،  لم  أم��ورا  علي  افترى  بن سحيم 
توسل  م��ن  أك��ف��ر  أن��ي  فمنها  ب��ال��ي،  على  أكثرها 
بالصالحين، وأني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم 
الخلق، وأني أحرق دالئل الخيرات وجوابي عن 
هذه المسائل أني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم« 
)أنظر  السياق،  نفس  ف��ي  أخ��رى  رس��ال��ة  وه��ن��اك 
الرسالة األولى والحادية عشرة من رسائل الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب القسم الخامس، الصفحتان 
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يحق لقراء هذا الركن وخصوصا منهم سكان المغرب الشرقي أن يتساءلوا 
عن العالقة بين األحداث التي ذكرت بها في الحلقات السابقة والتي عانيت 
منها في مشواري اإلداري وبين اندثار جمعية أنكاد، ذلك أنني ال أتحمل 
قط ابتعادي عن تلك الربوع وتلك المدينة المجاهدة التي ولدت بها وترعرت 
بين أحيائها ألنني غادرت الديار مكرها طلبا للعلم ثم الشغل، ولو توفرت 

الظروف ألقضي عمري كله فيها ما كنت ألغادرها ورغم هذا االبتعاد 
عن مسقط الرأس، ظل الحنين يشدني إليها ولذلك كنت دائما 

أبحث عن أفضل السبل ألقدم لها خدمات وأيادي بيضاء 
الستمرار تواصلي بها حتى ال أكون عاقا جاحدا لأليام 

السعيدة التي عشتها أثناء طفولتي، وقد كنت أتحين 
الفرص السانحة ألساهم في إخراج تلك المنطقة من 
حالة اإلقصاء والتهميش التي كانت تتخبط فيها، 
وقد وجدت الفرصة لما حان وقت إجراء اإلحصاء 
 1960 المغرب سنة  الذي تم ألول مرة في  العام 
حيث مكنتني وظيفتي من توفير الشغل لما ال يقل 
عن 254 شابا وجديا، وبما أن كل هؤالء الشباب 
درسوا وتعلموا في مدرسة سيدي زيان فقد قررت 

أن أسس أول جمعية ثقافية تجمعهم بمدينة الرباط 
والتواصل  التضامن  من  جو  في  يعيشون  وتجعلهم 

والتآخي يخفف عنهم الشعور باالغتراب، وكانت هذه أولى 
مبادرة قصدت من ورائها خدمة منطقة المغرب الشرقي التي 

أنجبت الكثير من النخبة المثقفين الذين أصبحوا أطرا تحتل المراتب 
ومراكز القرار العالية، ولكنهم نسوا أو تناسوا مدينتهم وتنكروا لها وهو 
أمر أحزنني كثيرا وكان لي حافزا قويا ألستمر في البحث عن كل ما من 
شأنه أن يساهم في تنمية مدينتي في شتى المجاالت ومنها قطاع الرياضة 
الذي كان لي فيه نشاط متميز لدعم فريق المولودية الوجدية الذي تخلى 
عنه أبناء المدينة، وأصبح اليوم يتردى في القسم الوطني الثاني بعد أن 
كان في العصر الزاهر من تاريخه يحتل مكانة راسخة في قلوب جميع 
إلى  أخ��رى  مرة  نعود  األط��الل،  على  نبكي  نبقى  ال  الرياضيين، وحتى 

انتخابات سنة 1963 التي جاءت نتائجها مؤكدة لما قدمته من تخمينات 
وتوقعات لم يصدقها السيد عامل إقليم وجدة حين بشرته بفوز مرشحي 
األحزاب الوطنية وخصوصا حزب االستقالل، ألن مدينة وجدة كانت تعتبر 
حصنا حصينا لقادة هذا الحزب الذين اكتسبوا شعبية قوية بما قدموه 
من تضحيات جسيمة أيام االستعمار، حيث كانوا يتسابقون نحو مناهضة 
السلطات االستعمارية ويجابهون الجنود الفرنسيين بصدور عارية، 
ويتساقطون صرعى تحت وابل من رصاص المستعمر 
بحثا عن الشهادة )حوادث 1948 و1953 نموذجا(، 
وذلك خالفا لما نراه اليوم وقد بات زعماء)...( يهرولون 
لكسب الحقائب الوزارية وللوصول إلى مراكز القرار، 
هذا وقد ظل سكان المغرب الشرقي أوفياء لمبادئهم 
وتشبثهم برموز النضال الوطني رغم ظهور األحزاب 
اإلدارية التي خرجت من مطبخ وزارة الداخلية التي 
حرمتني من محاولة جريئة كادت أن توصلني إلى 
قبة البرلمان في سن مبكر، وإذا كان من نتائج هذه 
المغامرة فقداني لمنصبي السياسي كرئيس لقسم 
إلى بيع دار األجداد  الشؤون اإلداري��ة واضطراري 
واآلباء وهي غلطة ال ولن أغفرها لنفسي، فقد حافظت 
على محبة وعطف شرائح عريضة من الوجديين الذين 
تضامنوا معي في رفضي لإلشراف على  حملة مرشحي 
حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية )الفيديك( الذي 
أراد زعيمه تركيعي باستعمال وسائل التهديد والوعيد، وذلك مصداقا 

لقول الشاعر:

ولي وطن آليت أال أبيعه
وأال أرى غيري له الدهر مالكا

َب أوطان الرجال إليهم وحَبّ
مآرب قضاها الشباب هنالكا

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

التصوف اإلسالمي 
بالمغرب وسطية بين 

الفقه والسياسة

تنكر أبناء 
المنطقة الشرقية 

لفريهم فريق 
المولودية الوجدية 

وتخلوا عنه، حتى أصبح اليوم 
يتردى في القسم الوطني الثاني 
بعدما كان في العصر الزاهر 

من تاريخه يحتل مكانة 
راسخة في قلوب جميع 

الرياضيين

< يتبع< يتبع
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المدينة الخالدة والهاجعة كما قيل في زمن راكد داخل األسوار التاريخية 
الشاهدة على البراعة واالفتنان احتضنت األسبوع الماضي )من 27 
إلى 30 نونبر( بكل دفء وبكل حب المنتدى العالمي الثاني لحقوق 
اإلنسان )وهو تكريم كما قال جاللة الملك لبلدنا وقارتنا(. والذي حضره 
عدد هائل من النشطاء الحقوقيين ورجال السياسة وبعض الفاعلين 
ووكاالت  وطنية  ومؤسسات  الحكومية  غير  والمنظمات  الحكوميين 
األمم المتحدة والحاصلين على جائزة نوبل، أموا المدينة الحمراء من 
مختلف أنحاء العالم »100 دولة« لفتح نقاش جدي، في إطار تفكير 
جماعة حول قضايا حقوق اإلنسان التي ليست لها حدود وال دين وال 
إيديولوجية كما قال »ثاباتيرو«، وكذلك اإلشكاليات التي »عرفها المشهد 
العالمي منذ مؤتمر فيينا 1990« ودراسة الحصيلة العامة ومناقشة 
على طرح بعض  زي��ادة  بها،  االرتقاء  في وجه  تقف  التي  التحديات 
المستجدات )أو القضايا الناشئة( والتي بدأت تأخذ باالهتمام، بعد 
أن أصبحت تسائل بإلحاح الضمير الدولي بعيدا عما يالحظ حاليا 
أحدهم،  سماه  كما  االن��ج��راف  أو  الميل  من  ن��وع  يعتريه  تعامل  من 
ومراجعة مواعد دولية ذات أهمية كبرى على اعتبار أن سنة 2015 

بدراسة  بدءا  اإلنسان  إلى حقوق  بالنظر  استثنائية  ستكون 
حول  بباريس  الدولي  واللقاء  »بيجين«  مؤتمر  حصيلة 

التغيرات المناخية في عالقتنا بحقوق اإلنسان، ولقاء 
ذات حمولة  للتنمية، وهي مواعد بال شك  األلفية 

حقوقية قوية في استطاعتها النفاذ بقوة إلى كافة 
أجيال الحقوق وإعطائها أبعادا أخرى )إن لم أقل 
العمل والتعامل مع  أن تطور  مفاهيم( يمكنها 
ح��ق��وق اإلن���س���ان، وت��ف��س��ح ال��م��ج��ال ل��ك��ل آراء 
من  المنحدرين  خاصة  ومطالبهم  الحقوقيين 
القارة اإلفريقية التي لت تعد قابلة بلعب دور 
المستهلك بقدر ما ترغب في المشاركة والترويج 

من  درج��ة  »بلغت  أن  بعد  اإلفريقية،  للخاصية 
ضمن  تستحقها  التي  المكانة  يؤهلها  النضج 

الهندسة الدولية لحقوق اإلنسان« كما قال صاحب 
الجاللة محمد السادس في كلمته الحماسية التي تليت 

يوم افتتاح المنتدى.
لقد عرف اللقاء الكوني الذي فاقت المشاركة فيه توقعات المنظمين 
إقباال هائال من قبل شخصيات عالمية، وممثلين وممثالت أكثر من 94 
مكن  إقبال  دائ��م،  دولة وحدهم هم مشترك ومسيرة موحدة ونضال 
المغرب من كسب رهان سياسي )كما قال الصبار(، إضافة إلى الرهان 
المركزي الذي سيؤهل المؤتمر لتحقيق نتائج »تعكس التوافقات في 
ك��ل م��ف��اص��ل وم��ح��اور ه���ذا ال��م��ن��ت��دى« رغ���م ان��ع��ق��اده ف��ي »ظ���ل نمو 
إيديولوجيات ينازع في كونية هذه الحقوق وترفض التسامح وترفع 

الخصوصية الحضارية والثقافية سالحا لتعطيلها«.
احتضان المغرب لهذا العرس الحقوقي أو التظاهرة العالمية التي 
تشيح منها كل الحقوق هو رسالة متقدمة وصائبة تنضاف إلى رسائل 
أخرى سابقة، وإشارة واضحة على مكانة الحركة الحقوقية الوطنية 
مفروشة  تكن  لم  التي  وكذا مسيرتها  في مسارها  الحاصل  والتقدم 
بالورود بقدر ما كانت مليئة بالجراح والصراعات واالختطافات التي 
أدت إلى اختفاء وجوه كانت المعة حقوقيا إن صح التعبير، وفاعلة 
بشكل كبير في مجال التوعية والتعبئة والرفع من منسوب االهتمام 
بقبول  تذكير  إلى  يحتاج  لمن  تذكير  االحتضان(  )أي  هو  بالحقوق، 
المغرب الالمشروط باالنخراط الكلي في تعزيز كل المكتسبات، والوفاء 
بكل االلتزامات واحترام كل المعاهدات وتطبيق كل المواثيق الدولية 

التي تتحكم في مشيئة الدول المصادفة أو الموقعة عليها، وبالضبط 
في مجال حقوق اإلنسان »االنكباب على تنصيب هيئة المناصفة، ووضع 
وثائق التفاقيات مناهضة التعذيب يوم 24 نونبر الحالي بمقر األمم 
المتحدة ومصادقة المملكة على البروتوكول االختياري المتعلق بها«، 
هو أيضا إعالن صريح ال يحتاج إلى تأويل أو صرخة بدون بعد من 
األبعاد على العزم الوطيد للبرد على ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان، 
بدءا من المدرسة التي إن اهتمت بالتوعية فإنها ستعطي أجياال تستحق 
أن تفيض فخرا أو اعتزازا بالكرامة والحرية واألمن العقائدي..« )موازاة 
مع ما عرفه المنتدى تمت تعبئة جميع المدارس في المغرب لمواكبة 
الحدث وإشراك األطفال فيه(، قلت إعالن صريح عن المساهمة في »حركة 
إنتاج الفكر الحقوقي والتأثير في منظومته العالمية وعدم االقتصار 
على استهالك الحقوق التي تنتج في الغرب )وليس المغرب( وتصدر 
إلى باقي الدول، وخاصة دول إفريقيا التي تعتبر في نظرهم غير مؤهلة 
للمشاركة في »الهندسة الدولية لحقوق اإلنسان« رغم أنها ظلت لعقود 
تمارس »إغناءها بثقافتها وتاريخها وعبقريتها« وهي أمور مسهلة 

ومؤدية إلى »تبني كل الحقوق وكل األطروحات المتعلقة بها«.
تتبعوا  الذين  الحاضرين  كل  ذلك  على  اتفق  وكما  المنتدى 
الورشات »200 ورشة« هو فرصة مواتية إلظهار كل 
المواقف والتحدث بكل األلسن الحقوقية، وطرح كل 
اآلراء التي يمكنها أن تنير بعض العتمات، وتحقق 
األخطاء  من  الكثير  وتصحح  اإليجابيات  بعض 
»خاصة بالنسبة للمغرب« العالقة بأذهان الكثيرين 
ممن يدفع بهم إلى التلويح بورقة »حقوق اإلنسان« 
في غفلة من السياق، وإلى مجاراة خصوم الوطن 
الذين يعادون حقيقة حقوق اإلنسان ويتعاملون 
اإلنسانية  م��ن  خالية  بقسوة  المحتجزين  م��ن 
وي��ت��ص��رف��ون ف��ي ال��م��س��اع��دات ال��ت��ي ت��ق��دم لهم، 
بال  ليكتبوا  شغل(  عندهم  ما  )اللي  ويستغلون 
مجهود، كما قال صمويل جونسون وبال تأثير وال 
قراءة ولينفذوا ببساطة الغباء إلى بعض »الهيئات« 
التي ال تجد مانعا في تبني أطروحة مشروخة انتهت من 
زمان بانتهاء عناوينها وفهارسها وفرسانها الورقيين، هو أي 
المنتدى فرصة ذهبية ساهمت في إنجاحها السلطات المغربية التي 
»انخرطت في مشروع هائل إلصالح منظومة العدالة يستحق اإلشادة، 
وتحول مهم في إصالح مؤسساته وبشكل خاص نظامه القضائي الذي 
تحديد  أو  أعمال  بدون جدول  وإن  قوانين  مشاريع  من  تولته جملة 
األولويات« كما ورد في تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان حول 
افتتاح  )أي قبل   2014  /11  /26 المغربية، والذي تلي يوم  العدالة 
الدورة بيوم( وشاركت )أي السلطات( في تلطيف المناخ وتهييء األجواء 
المالئمة »لتعميق النقاش والخروج من اللقاء بربح وافر وصفر خسارة 
كما قيل« والمشاركة الفعالة والمجدية، دون تراجع أو تخاذل أو وقوف 
وسط الطريق إلعالن رفض غير مستساغ، في لحظة تاريخية مفصلية 
انتصر فيها المغاربة الحقوقيون والمغرب الحقوقي كبلد بتجربة عميقة 
وغنية بالمواقف والتفاعل مع ماضي االنتهاكات بإيجابية بعيدة عن 
المزايدات، وبقيادة أسياد »حقوقيين« كالمرحوم إدريس بنزكري الذي 
ظل طيفه كما قالت »األحداث المغربية« يرفرف في سماء منتدى عرف 
برنامجا ضخما يدور في فلك محاور مهمة تولتها ورشات مفتوحة 
على كل المشاركين »200 لقاء ومنتدى موضوعاتي«، تالمس األسئلة 
التي تمارس وجاهتها في الظرف الحالي كسؤال حقوق المرأة والطفل 

والمسن، وكذلك حقوق اإلنسان والمناخ.

مراكش.. عاصمة حقوق اإلنسان محمد بركوش

احتضان المغرب 
لهذا العرس الحقوقي 

هو إشارة واضحة 
على مكانة الحركة 

الحقوقية الوطنية والتقدم الحاصل 
في مسيرتها التي لم تكن مفروشة 

بالورود، بقدر ما كانت مليئة 
بالصراعات واالختطافات التي 

أدت إلى اختفاء وجوه 
كانت المعة
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ظهرت نفوس مليئة بالشحناء اليوم سادتي وبعد سنوات على الجالء 
وأصدقاء األمس أضحوا يخلقون الضوضاء االنفصاليون نقضوا العهد وخانوا الوفاء 

وأفعال مشينة تحاك في الخفاء بكالم مطبوع على الكذب والهراء  
واتهامات محبوكة كنسيج الرتيالء شهادات مزيفة كألوان الحرباء  

فبهتانكم ليس كمثله كفاء إلى متى سنتحمل منكم االستياء  
وأن يرحل أبناؤهم للعيش في الشقاء ما ذنب أهلنا أن يحتجزوا في الخالء 

وأصبح رد الجميل يقابل بالدهاء أحقا تحولت محبتنا إلى عداء  
بالجنود والعتاد وجزيل العطاء أنسيتم وقفتنا معكم في العوصاء  
فالتاريخ شاهد بمداد من الدماء مهما صممتم آذانكم عن اإلصغاء  

صحراؤنا ستبقى مغربية االنتماء كلمة أقولها وعليكم االرتياء  
فوحدتنا الترابية ال تقبل االجتزاء لن تنفع مخططاتكم المكراء  

وربيعكم ملتهب رغم كل االدعاء أليس األحرى أن تولوا لشعبكم االعتناء 
فإخواننا على الشريط يجلسون القرفصاء افتحوا الحدود وكفى من الجفاء  

وحنت قلوبنا بلسان الدعاء حقا إخوتي لقد عز اللقاء   
أن ننعم باأللفة والهناء إلى الباري عز وجل إن شاء  

فمهما ارتقيتم لن تبلغوا مراتب العظماء كفاكم تجريحا في سادتكم الشرفاء  

فــداك يــا صحــراء
2

الكوشي سعيد

< يتبع
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نرى أنه ما بين الفينة واألخرى نسمع أو نقرأ 
الحدود  فتح  في  تفكر  الجزائرية  السلطات  أن 
البرية مع المغرب، ويتكرر هذا الخبر وال حقيقة 
لما نسمع أو نقرأ، وقد أثلج صدري الموضوع 
الذي نشرته جريدة »العلم« الصادرة يوم السبت 
واألحد 16 و17 أبريل سنة 2011 بالصفحة األولى 
تحت عنوان: »ملف فتح الحدود البرية بين المغرب 
األحداث«،  سطح  على  مجددا  يطفو  والجزائر 
وتقول »العلم« وهذا الخبر أكدته مصادر صحفية 
زهاء  منذ  الجزائرية  السلطات  إن  الجزائر،  من 
لمراكز  تجديد  صيانة  بأشغال  تقوم  أسبوعين 
العبور البرية على طول الشريط الحدودي المشترك 
أيضا:  »العلم«  وتقول  والجزائر،  المغرب  بين 
»ونسب موقع إخباري جزائري إلى مصدر رسمي 
بالبلد الجار تأكيده بأن هناك اتجاها إلى إعادة 
فتح الحدود البرية بين البلدين«، وهذا أمل كبير 
المغرب  الكريمين  الشعبين  أف���راد  قلوب  يمأل 
والجزائر، ويدفع الجميع لمباركة هذا العمل ألنه 
هما:  شقيقين  بين  األخ��وي  للتواصل  استئناف 
المغرب والجزائر، وقد قرأت في الموضوع الذي 
نشرته »العلم« أن االتحاد األوروبي والبيت األبيض 
على  مسترسلة  ضغوطا  ي��م��ارس��ان  األم��ري��ك��ي 
الحكومة الجزائرية لحملها على تطبيع عالقاتها 

بالكامل مع المملكة المغربية«.
والحقيقة أن تطبيع العالقات الجزائرية بالكامل 
مع المغرب وتمتين الوحدة بينهما وفتح الحدود 
بين المغرب والجزائر ليس في حاجة إلى ضغوط 
االتحاد األوروب��ي والبيت األبيض، ألن المغرب 
أخوان  هما  وإنما  فقط،  جارين  ليسا  والجزائر 
شقيقان، واألخوان يمكن أن يبتعدا عن بعضهما 
ويقاطع أحدهما اآلخر، ولكن هذه القطيعة ال تدوم، 
ألن أواصر األخوة ووشائج القرابة تتغلب دائما، 
فتعود المياه إلى مجاريها، وقد يبقى العناد قائم 
اآلخر، ويطالب  يلين  بينما  أخ واحد،  من طرف 
فإن  لهذا  والتآخي،  والمودة  واللقاء  بالوصال 
المغرب ال تمر فرصة أو مناسبة إال وينادي بفتح 
المشترك،  العيش  إل��ى  وال��ع��ودة  ال��ح��دود  ه��ذه 
والحقيقة أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر 
هو األمر الطبيعي، وهو الخيار االستراتيجي الذي 
ال غنى عنه إذا أردنا لشعبينا نهضة اقتصادية 
في  والتحكم  إفريقيا  شمال  في  قويا  وتمركزا 
دواليب االقتصاد والتصدير، والوحدة المغاربية 
دائما  كانت  العربي،  المغرب  دول  بين  األخوية 
مطمح الشعوب المغاربية، وكانت الغاية الكبرى 
لزعمائنا العظام الذين كافحوا وقاوموا االستعمار، 
والمغرب كان دائما إلى جانب الشعب الجزائري 
العظيم الذي قهر االستعمار رغم قوته وجبروته، 
ورغم طغاوته، والعالم كله يشهد أن الجزائر بلد 
الشعراء منهم:  المليون شهيد، وقد تغنى بذلك 
الشاعر الوطني المسرحي الكبير المصري عزيز 

أباظة الذي قال:
حي قوامة الجهاد الجزائر

حي مليون ثائر في المقابر
كتبوا بالدم الزكي أساطي���

ر فداء لها الليالي ذواكر
وكان الكفاح ضد االستعمار الغاشم مشتركا 
بين المغرب والجزائر فكل منهما كان يعين اآلخر 
ويجد منه يدا بيضاء تمتد إليه، وملجأ دافئا يأوي 

إليه.
بفضل التعاون المشترك بين المغرب والجزائر 
تم التغلب على االستعمار الظالم الذي كان يظن 
أنه قوة ال تقهر، وكان كل شعب من شعوب المغرب 
العربي يؤمن اإليمان الجازم أنه ال يعتبر استقالل 
شعب من هذه الشعوب استقالال تاما وكامال، إال 
كان  وكم  كلها،  المغاربية  الشعوب  استقلت  إذا 
نضال زعماء المغرب العربي كلهم نضاال قويا، 
كانت  وك��م  واضحا،  اتحادا  اتحادهم  ك��ان  وك��م 
الجزائر  أرض  تحرير  أجل  من  موحدة  كلمتهم 
المستعمرين  بعض  وحتى  المسلمة،  العربية 
اعترفوا هم أنفسهم بأن الجزائر بلد عربي مسلم، 
وال ننسى اإلمبراطور نابليون الثالث الذي أطلق 
رأي  له  كان  الجزائري  القادر  عبد  األمير  سراح 
خاص في استعمار الجزائر، فصرح بأن هذه البالد 
قطر عربي وامتنع عن تشجيع نزوح الفرنسيين 
إليها لإلقامة فيها واستغاللها، وقد أصدر مرسوما 
جديدا في 22 أبريل سنة 1863 يعطي القبائل حق 
امتالك األراضي التي يستغلونها، لكن مراسيم 
ذلك  بعد  وحدثت  بالتأييد،  تحظ  لم  اإلمبراطور 
ف��ي منطقة وه���ران  ال��ف��رن��س��ي��ي��ن  ع��ل��ى  ث����ورات 
وقسنطينة والقبائل وسواها، وكان مصالي الحاج 
ب��الده، ففي سنة  أول جزائري فكر في استقالل 
1924م، أسس حزبا وطنيا باسم »النجم اإلفريقي 
الشمالي« وانفصل عن الشيوعية وتبنى الحركة 
اإلسالمية، واعتقل سنة 1929م، وألغي حزبه ثم 
أعاد تنظيمه سنة 1933م، واعتقل مرة أخرى، وفي 

سنة 1936 أنشأ حزب »الشعب الجزائري«.
< يتبع

استجالء معاني الوحدة 
وقوة الترابط بين دول 

المغرب العربي
بقلم. مصطفى الطريبق

»افتحوا الحدود بين  المغرب والجزائر«

النفاق كما هو معروف هو 
أن يظهر اإلنسان خالف ما 
الصدق  يجعل  وأن  يبطن، 
يبدو كالكذب، والكذب يبدو 
يبدو  وال���ح���ق  ك���ال���ص���دق، 

والباطل  ك��ال��ب��اط��ل، 
يبدو كالحق، وهذه 
هي قمة النفاق وأعلى 
والمنافق  درج���ات���ه، 
الذي  ه��و  ال��ح��ق��ي��ق��ي 
يتقمص شخصية غير 
الحقيقية  شخصيته 
وتكون له قدرة كبيرة 
جميع  يلعب  أن  في 
األدوار، فإذا كان ذي 
يطبعها  شخصية 
والعجرفة  ال��ك��ب��ر 
ف����إن����ه ف�����ي إط�����ار 
المصلحة  تحقيق 
قد يظهر التواضع، 
قاسي  ك���ان  وإذا 
يظهر  فإنه  القلب 
والرحمة  ال��ل��ي��ن 
ظالما  ك��ان  وإذا 
فإنه  ومتسلطا 
يبدو متفاهما أو 

يقال،  كما  ديمقراطيا 
الكذب  ع��ل��ى  م��ع��ت��ادا  ك���ان  وإذا 
والتدليس فإنه قد يبدو صادقا 
ونزيها.. وهكذا يرتدي كل منافق 
شخصيته  يناسب  الذي  القناع 
حتى يتمكن من إتقان الدور الذي 

يختاره وكأنه ممثل بارع.

إن أجواء النفاق قد طغت على 
بدون  وكأننا  تصرفاتنا،  معظم 
نفاق نصبح عاجزين عن مسايرة 
الحياة والتعايش مع الواقع حتى 
أصبح النفاق عندنا كعملة رائجة 
وكل  بيننا  م��ا  ف��ي  بها  نتعامل 
واح����������د 

ي�����م�����ارس ال���ن���ف���اق 
التي  الطريقة  وعلى  بأسلوبه 
تناسبه إال من رحمه الله. فالتجار 
لهم  وال���ح���رف���ي���ون  وال���ص���ن���اع 
ال��ن��ف��اق كالغش  ف��ي  أس��ل��وب��ه��م 
وال��ك��ذب وإع��ط��اء ص��ورة المعة 

الصناعات  بعض  ع��ن  وب��راق��ة 
يكون  ما  وكثيرا  والمنتوجات، 
المظهر الخارجي خادعا من أول 
فإنهم  األعمال  رجال  أما  نظرة، 
أوسع  من  النفاق  عالم  يدخلون 
أبوابه فهو لغتهم وأسلوبهم في 
الصفقات  ف���إب���رام  ال��ت��ع��ام��ل، 
على  وال���ح���ص���ول 
ال�������م�������زي�������د م���ن 
االم��ت��ي��ازات ق��د ال 
غالب  ف���ي  ي���ك���ون 
بطريقة  األح���ي���ان 
غ����ي����ر م����ش����روع����ة 
رجال  أما  ونظيفة، 
فهم  ال����س����ي����اس����ة 
أساتذة محترفون في 
النفاق  وأسلوب  فن 
وهم األدرى بشعابه 
تكاد  ال  إذ  ودروب�����ه 
كلماتهم  ت����خ����ل����و 
النفاق  ومواقفهم من 
جليا  ي��ظ��ه��ر  وال�����ذي 
خ����������الل ال����ح����م����الت 
االنتخابية التي تشحن 
الوعود  م��ن  بسلسلة 
ال���ف���ارغ���ة، وال���ت���ي هي 
مجرد كذب الهدف منها 
ك������س������ب األص�������������وات 
الناس  ثقة  وكسب  االنتخابية 
حتى أصبحت هذه الحمالت أكبر 
وأكبر  ال��ض��م��ائ��ر  ل��ب��ي��ع  س���وق 

مهرجان للتهريج السياسي.
< جد بوشتى )الرباط(

النفاق.. العملة الرائجة بيننا
كان يا ما كان

في سالف العصر واألوان
كأس من فضة اسمه الكان

تتبارى عليه عدة بلدان
فجاء مرض لم يكن في الحسبان

غير القوافي واأللوان
اسمه إيبوال يا اإلخوان

كشر عن األنياب واألسنان
وال يعرف سوى األحزان

من بلد إلى بلد زحفان
ليس بفرح دوما زعالن

قال أنا لست فنان
وال بالكرة دريان

أنا دوما عطشان 
للدم واإلنسان

فتراجع المغرب خوفان
وانسحب في أمان

فبقي الجمهور حيران
فقالت الكاف ال للبهتان
أنتم المغاربة شجعان

ألفنا كرمكم الفتان
أتهابون الخسران؟

ال عليكم نحن الضمان
إيبوال طيب ومزيان

ال يمس إال عيان
قال المغرب ال وقدم البرهان

وأصبح الكأس في طي النسيان
< مصطفى بصير )فاس(

ثالثمائة ألفم مغربي
يصلون رحم القطيعة

يقتحمون رهبة الخوف
والحيطان المنيعة

يكسرون حاجز الصمت
ويتبطون كل ذريعة

وال يبالون بنظرات العدو
الحمراء المريعة

ثالثمائة ألف مغربي
بإيقاع خطوات سريعة

برسوم وأشكال وتلوينات
وأهازيج بديعة

يزحفون يقبلون حبات
الرمال الحبيبة في صور بديعة

يعيدون فلذة الكبد لحضن
األم الرؤوم الوديعة

ثالثمائة ألف مغربي أماطوا
اللثام عن الخديعة

وحرروا الصحراء التي كانت
في حكم الصريعة

في جب االستعمار ثاوية
كأحلى وأثمن وديعة

اليوم عادت لألحضان وأزالت
كل أشكال الغصب الوضيعة

< سعيد حطبي

أنــا الحــب.. من منكـم ال يحبـنـي؟
الكل يعرفني، رجال ونساء، شباب 
وشيوخ، ال سعادة لكم بدوني، تحدث 
الفالسفة  واألدب�����اء،  ال��ش��ع��راء  عني 
الفقهاء  وح��ت��ى  ال��ن��ف��س،  وع��ل��م��اء 
والحكماء. وتغنى بي كبار المطربين 
الذين  ه��م  كثير  ال��ع��ال��م،  ل��غ��ات  بكل 
يعشقونني وال يمكنهم العيش بدوني، 
يخافونني  م���ن���ه���م   ك��ب��ي��ر  وع������دد 
ويهابونني. قصصي مع الناس عددها 
وعانى  ق���اس���ى  م���ا  ي���ا  ي��ح��ص��ى،  ال 
المغرمون بسببي وتعذب العشاق من 
وحروب  مشاكل  في  تسببت  أجلي، 
والدول،  واألس��ر  القبائل  بين  شتى 

وذلك منذ القدم. من ال يتذكر قصص 
روميو وجولييت؟ جميل وبثينة؟ عنتر 
وعبلة؟ قيس مجنون ليلى؟ كثير عزة؟ 
عرفوا  بسببي  ووالدة؟  زي���دون  اب��ن 
واألرق،  القلق  وال��ع��ذاب،  ال��س��ع��ادة 
ال��ح��رم��ان وال���ح���زن وخيبة  ع��اش��وا 

األمل..
حياتهم،  دم���رت  ق��ل��وب��ه��م،  م��زق��ت 
حطمت أحالمهم، أفقدت وعيهم، سرقت 
مات  م��ن  منهم  جفونهم،  م��ن  ال��ن��وم 

ضحية الحب والغرام.
حيث  بآخرين  رؤوف���ا  كنت  لكني 
ساعدتهم على االرتباط والعيش في 

والطمأنينة  واألم��ل  والرخاء  الهناء 
والصعاب  المشاكل  ت��ح��دوا  بعدما 

والعراقيل.
الفقراء  ت��ع��رف��ن��ي:  ال���ن���اس  ك���ل 
واألغنياء، البسطاء واألثرياء، األقوياء 
والضعفاء، الملوك والرؤساء، الصغار 
والكبار.. لي أعداء ال أحبهم: البغض 

والكراهية، الحق والحسد.
أنا قيمة إنسانية اجتماعية تخضع 
للظروف والمالبسات، بمجرد ما أسكن 
في قلوب الناس، أوهمهم حتى يعيشوا 
في أحالمهم الوردية، بعد ذلك أبتعد 
فتبدأ  سبيلهم،  لحال  وأتركهم  عنهم 

معاناتهم وحيرتهم ويستمر عذابهم.
القصص  م��وض��وع  وم��ازل��ت  كنت 
األفالم  وحتى  واألشعار  وال��رواي��ات 
ويا  ولكن  واألغ��ان��ي.  والمسرحيات 
ال��ع��واط��ف بتغير  ت��غ��ي��رت  ل��ألس��ف، 
الظروف والقيم األخالقية وسط العالم 
المادي، إال عاطفة األمومة فهي أقوى 

وأنقى وأنبل عاطفة على اإلطالق.
ورغم كل هذا، مازال هناك محبون 
الواقع  فوق  حبهم  يتسامى  وعشاق 
األل��ي��م، وي��رون��ن��ي، أن��ا ال��ح��ب، أقوى 

وأجمل وأسمى من المادة.
< نجيبة بزاد بناني )الرباط(

المسيرة الخضراء..
 مسيرة شعب

الكـــــان
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ليوطي  المقيم  قاله  ما  أحكم  من  لعل 
ذات جفاف عبارة شهيرة له  تفيد بالعربية 
»أن تحكم في المغرب يعني أن تمطر« أو 

بلكنته الفرنسية
 »gouverner au Maroc c’est   
»pleuvoir وهي عبارة تلخص من بين 
ما تلخصه أن المغرب بلد جميل وخيراته 
كثيرة ومحل لالغتناء والسعادة والرفاه، 
فقط يجب أن تمطر السماء ألن األمطار 
ضرورية لكل هذا وذاك، ال سيما أن القطاع 
األس��اس��ي واألول ال��ذي ك��ان وم��ا يزال، 
قطاع  هو  المغاربة  عليه  يعيش  وال��ذي 

الفالحة.
من  الجميل  البلد  هذا  يسلم  لم  وكما 
القحط والجفاف فهو لم يسلم أيضا من 
تشبه  ال  فيضانات  وه��ي  الفيضانات 
التسونامي الذي هز كثيرا من دول آسيا 
اعتادت  عاصفية  أم��ط��ار  مجرد  ه��و  ب��ل 
عليها أوروبا وغيرها، وهي التي تلخص 
ت��ق��دم ه���ذه األم����م، ف��ق��د ل��خ��ص الكاتب 
المصري الشهير أحمد أمين سبب تقدم 
الماء  هما:  ِميَمْيِن  في  األوروبية  ال��دول 

والمرأة.
وإذا كان الماء أساس تقدم تلك األمم 
التي تستطيع أن تنتج مقدار مرتين أو 
ثالث مرات في السنة من الغلة كما هو 
الحال لفرنسا وإسبانيا مثال، وهي دول 
مجاورة وصديقة وشبه شقيقة، فإن الماء 
الذي أحيى أوروبا عندنا قد يقتل، كما 
قتل هذه األيام على الهواء العشرات من 
الضحايا الذين لم تمض سوى أيام على 
قيامهم بصالة االستسقاء طمعا في موسم 
قيمة  يعرفون  الذين  وهم  عامر،  فالحي 
الماء ال سيما أن أغلبهم فالحون بسطاء 

يعيشون على األمطار.
ليست هذه هي المرة األولى التي تقتل 
فيها هذه األمطار التي ال تتجاوز عددا 
قليال من المليمترات التي تؤدي عادة إلى 
فيضانات باألنهار والوديان، كالفيضان 
الذي عرفه وادي بوسكورة فضرب حي 
بوجدور سنة 1996، وخلف وراءه العديد 
من الضحايا وخسائر مادية مهمة تمثلت 
في انهيار مجموعة من الدور السكنية، 

ووادي فليفل الذي فاض على الجديدة في 
السنة نفسها وخلف خسائر مادية كثيرة، 
وكثيرا ما قتلت األمطار أيضا بالصحراء 
واحد من  يوم  التي يحولها  كالرشيدية 
المطر إلى شبه بحيرة لتربتها الطينية.

ليس  عندنا  األمطار  تقتل  ما  وغالبا 
بسبب كثرتها، لكن بسبب قلة اإلمكانيات 
وتخلف أو قلة التجهيزات الوقائية وغياب 
أو  إطفاء  تقود سيارة  قد  التي  الطريق 
سيارة إسعاف، وبسب قلة السدود التي 
قد تمسك هذه الفيضانات وأيضا بسبب 
بالقرى  س��واء  التحتية  البنية  هشاشة 

النائية أو المدن.
ل��ق��د اس��ت��ط��اع��ت كثير م��ن ال����دول أن 
تتخلص من سيطرة الطبيعة وغضبها، 
فاألمطار في كثير من الدول لم تعد رهينة 
بالسماء التي ال تمطر ذهبا أو فضة بل 
شاءت  متى  تستمطر  السحب  أصبحت 
جميعها  البنايات  وأص��ب��ح��ت  ال��دول��ة، 
م���ج���ه���زة وم����ع����دة ل���م���واج���ه���ة ال������زالزل 
والفيضانات، وقبل أن تحدث أي كارثة 
لها  ليستعد  أي��ام  قبل  ُرص��دت  قد  تكون 
الناس فلم يعد أحد يعيش تحت رحمة 

الطبيعة.
وفي الواقع، على المغاربة جميعا أن 
يستبشروا خيرا بهذه األمطار التي تبشر 
بموسم جميل، لكن علينا وهذا هو األهم 
أن ننتهي من ذلك التفكير السلبي التوكلي 
الذي يترك كل شيء لرحمة القدر، فاألخطاء 
التي راح ضحيتها كثير من المواطنين 
أخيرا هي في الغالب إنسانية وتقنية وال 
عالقة لها بالقدر أو ما شابه، فمن العار 
أال يعد اإلنسان العدة لحاضره ومستقبله.  
وأعتقد أخيرا أن الوقت قد حان بالنسبة 
االستعداد  أهبة  على  وهم  للمسؤولين 
لالنتخابات الجماعية لكي يعيدوا النظر 
في تعاملهم مع البنية التحتية الخاصة 
بمدنهم وقراهم، وأن ينتهي المسؤولون 
اآلخرون من التالعب بحياة المواطنين، 
الطرق عندنا بنيت على أساس وال  فال 
التي يسقط بعضها بعد أشهر  القناطر 
من تأسيسها قد بنيت أيضا على أساس، 
نجني  اليوم  فيها  نقع  التي  واألخ��ط��اء 
ثمارها في الغد القريب. فلنفكر جديا في 

مستقبل هذا البلد الجميل!
< سعيد سهمي

 «gouverner:المقيم العام ليوطي
au Maroc c’est pleuvoir» 

غالبا ما يقر أصحاب القرار بالحقيقة المرة، وهي أن 
أجل  من  ضخمة  ميزانية  ترصد  الجماعية  المجالس 
الصيانة ومعالجة قنوات مجاري المياه، وترميم وإعادة 
ترميم البنايات اآليلة للسقوط، وتبليط الشوارع، وتهييء 
دفتر التحمالت، ولكن بمجرد ما تتساقط أمطار الخير 
الشوارع  من  وتتحول العشرات  المدينة،  تغرق  حتى 
واألزقة إلى برك مائية، يستحيل المرور منها، وبالتالي 

تتبخر تلك الميزانية دون أن تفي بالغرض المنشود.
واألنكى من ذلك أن جميع مسؤولي المصالح المعنية، 
خالل وقت الذروة، يختفون عن األنظار، وتتعطل هواتفهم، 
فيصبح المواطن مسؤوال عن أمنه، ملزما بالبحث عن 
حلول لنجاته ونجاة غيره، ولنا في »عالل القادوس« خير 
إلنقاذ ساكنة  تطوع  ال��ذي  الرجل  هذا  ذل��ك،  على  مثال 
يعقوب المنصور بالرباط من الفيضانات التي ضربت 
وذلك  الحار،  ال��وادي  بالوعات  تسريح  عبر  العاصمة، 
بموازاة القيام بحركات بهلوانية وحركات رياضية تشي 
ب��ال��غ��ي��اب ال��ت��ام ل��ع��م��ال ش��رك��ة »ري���ض���ال«، ومسؤولي 
البرلماني  الجارفة  المياه  ضحية  البلدية. كما ذهب 
والقيادي االتحادي أحمد الزايدي، حيث غمرت المياه 
الشراط  واد  مستوى  على  سيارته  بالطين  الممزوجة 
ببوزنيقة، حين ارتفع منسوب مياهه بفعل التساقطات 
األخيرة، وغياب أية إشارة تحذر من عبور الوادي خالل 

التساقطات المطرية.
فهل يعود المشكل إلى سوء التخطيط والتدبير الخاصة 
إلى  أم  الصحي  ال��ص��رف  م��ج��اري  إع���داد تصاميم  ف��ي 
جيوب  إل��ى  ريعها  يذهب  التي  المشبوهة  الصفقات 
لصوص المال العام، أم إلى إهمال المعالجة واإلصابة 
بمرض النسيان بمجرد ما تتوقف األمطار وتحتل أشعة 

الشمس الحارقة مكانها?
جرت العادة، أنه كلما تأخر موسم الحرث، وقلت نسبة 
خطورة  المواطنون  أدرك  السدود  أو  الجوفية  المياه 
الوضع، وخرجوا فرادى وجماعات طلبا للغيث، يرفعون 
أكف الضراعة ويسألون الله الرحمة بالعباد، ويستمرون 
بماء  إذا جادت السماء  السؤال، حتى  في  اإللحاح  في 
الفجاج  وانتعشت  واألنهار،  العيون  وتفجرت  منهمر، 
والشالالت، وضع الجميع أياديهم على القلوب وطلبوا 
من الله الفرج وتجنيب البالد خطر الغرق في السيول 
ال���رؤوس، أو خطر  ف��وق  انهيار األسقف  أو  واألن��ه��ار، 
الصعقات الكهرومغناطيسية بسبب األسالك الكهربائية 

المتمددة فوق الرؤوس والمتهالك بعضها.
األمطار رحمة، ولكن تصريف المياه وتجنيب المواطن 
األخطار المترتبة عنها يتطلب إرادة سياسية، وصيانة 
لألنفاق وقنوات صرف الماء الصحي باستمرار، وإعادة 
اآليلة  ال��دور  القاطنة في  النظر في سياسة دعم األسر 
للسقوط، ألن أغلب الدعم المادي الذي يسلم إلى األسر 
الفقيرة يجد أبوابا أخرى مفتوحة البتالعه، فأغلب تلك 
األسر تجدها مدانة لدى البقال والخضار ووكالة الماء 
والكهرباء والكراء والمرض... مما يتسبب في صرف ذلك 
وإعادة  بالترميم  لها  عالقة  ال  أمور  وإنفاقه في  الدعم 
ال��ب��ن��اء، وف���ي أح��س��ن ال���ظ���روف، وأم����ام ح���رص بعض 
خارج  الدعم  صرف  بعواقب  التذكير  على  المسؤولين 
وليس  الترقيعات  تتم  العقدة،  ف��ي  عليه  المنصوص 
الترميمات، مما يجعل الخطر قائما والتهديدات بسقوط 
السقوف أو الجدران على الرؤوس واردة في كل لحظة 
والخسائر  تهدر،  التي  الميزانيات  جانب  إلى  وحين، 
المادية والمعنوية التي تعيق التنمية وتعطل المصالح 

العامة والخاصة للبالد والعباد.
< محمد السعيد مازغ

مبـروك الزيـادة
مبروك علينا هذا الزيادة
اللي كتزاد غير بالحس

ما بقينا نقولوا آش هذا..?
صمتنا وقطعنا حتى النفس

وحتى الصبر راه منا تقاضى
وتيار المعيشة غادي غير بالعكس

مبروك علينا هذا الزيادة
اللي بحال العقرب الصفراء كتقرس

راه قضات علينا يا سادة
فرغت جيوبنا وخالتنا على الضس

ولعندو األطفال جماعة
 مثنى أو ال فرادة

كيدير في دراستهم
 زائد األكل والملبس

ما يزور طبيب في عيادة
ما يقول آخ ما يهمس بهمس

أما الحاجيات الضرورية
 اللي فيها إفادة

ولينا غير كنشموها
 وممنوع اللمس

والحكومة هي الحكومة
 وكيف العادة

على أعصاب أعصابنا كترقص
< سعيد إحديدو )الدار البيضاء(

ف��ي ال��ج��ن��وب ت��س��م��ى تلك 
األحجار الناعمة المتراصة في 
ب�»بيض  وال���ودي���ان  ال��ش��ع��اب 
الغول«، وتلك السيول الجارفة 
هي الغول الذي يجرف كل ما 
يصادفه في طريقه أو يستحوذ 
الدواوير  وقاطنو  ملكه،  على 
المنتشرة بجنبات وادي درعة 
يدركون جيدا معنى الغول، لهذا 
من  أم��ي��اال  ب��ل  شبرا  يعطونه 
التيساع ولو في فترات الجفاف 
الطويلة، بعكس بعض  المدن 
حيث وحوش العقار يبنون قرب 
مجاري الوديان وفوق الشعاب، 
وه����������ذا ق����م����ة االس����ت����ه����ت����ار 
العباد،  ألرواح  واسترخاص 
فالماء مهما غاب عن مجاريه ال 
بد في يوم من األيام أن يعاود 

بكلميم  وم���ا ح���دث  زي��ارت��ه��ا، 
وسيدي إفني وبتيزنيت وكثير 

من المدن لدليل على ذلك.
فاألمطار الغزيرة والسيول 
الجارفة، أي نعم، هي قدر من 
هذه  في  يسعنا  وال  الله  عند 
الحالة إال أن نطلب اللطف من 
اللطيف حتى ال يكون المصاب 
لكن  وخيمة،  والعواقب  جلال 
ك��ي��ف��ي��ة ت��دب��ي��ر ه���ذه األزم����ات 
وإي����ج����اد ال���ح���ل���ول ل���ه���ا هي 
م��س��ؤول��ي��ة م��ل��ق��اة ع��ل��ى عاتق 
تصادفك  فحين  المسؤولين، 
على  وف����ي����دي����وه����ات  ص������ور 

»ال��ف��ي��س��ب��وك« و»ال���ي���وت���وب« 
المياه،  تجرفهم  لمواطنين 
ولجثث تحمل على ظهر شاحنة 
لألزبال، ولموتى يحملون على 
تتابع  وك��أن��ك  بدائية  ن��ع��وش 
فيلما عن سكان غابة األمازون، 
كوسيلة  تستعمل  ولجرافات 
لإلنقاذ، ال يسعك سوى قراءة 
هؤالء  أرواح  ع��ل��ى  ال��ف��ات��ح��ة 
هؤالء  على  وال��دع��اء  الشهداء 

المسؤولين.
على  التي شيدت  فالقناطر 
تقدر  بميزانيات  الوادي  طول 
بماليين الدراهم، لفك العزلة عن 

ال�����دواوي�����ر وت��س��ه��ي��ل م���رور 
المواطنين لم تستطع الصمود 
طويال أمام هذا الزحف المائي 
لها،  اختبار  أول  في  وفشلت 
الماء  ت��ل��ذذ  شكالطة  وك��أن��ه��ا 
بقضمها، لنكتشف كيف تفنن 
وهدر  غشنا  ف��ي  ال��م��ف��س��دون 
عزلة  ف��ي  وتسببوا  أم��وال��ن��ا، 
لمواطنين  حقيقية  وم��أس��اة 
اختاروا  أنهم  ذنبهم  أب��ري��اء 
ال��ع��ي��ش ف���ي ه����ذه ال���دواوي���ر 
البئيسة. مواطنون لم يصدقوا 
السماء  ي���ل���ت���ح���ف���ون  أن����ه����م 
ويفترشون األرض بعد انهيار 

بالتابوت،  المبنية  منازلهم 
المحيط  ع����ن  وان����ع����زال����ه����م 
جرفت  أن  ب��ع��د  ال���خ���ارج���ي، 
السيول قناطرهم وكأنها لعبة 
خشبية. فأينكم يا ممثلو هؤالء 
تطالبوا  لم  لماذا  المنكوبين? 
نفسها  إلجالئهم،  بمروحيات 
صناديق  بحمل  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
إل��ي��ه��م، أو ليس  االن��ت��خ��اب��ات 
ه�����ؤالء ال���ب���ؤس���اء أول�����ى من 

أصواتهم االنتخابية? لما ال 
بلسان  وتزمجرون  تنددون 
حال هؤالء البؤساء تحت قبة 
البرلمان، وهذا هو دوركم أم أن 
صوتكم ال يصلح سوى للتغريد 
الربيع  ف��ص��ل  ف��ي  ك��ع��ص��ف��ور 

االنتخابي!!?
< خالد كمال

أمطـار الخيـر
 تفضـح المستـور

لكن المطر في المغرب يقتل!

هل نحـن فـي عالـم واحـد؟
هذا  نفسي  على  طرحت  لطالما 
السؤال: هل نحن في عالم واحد أم 
كنا  وإذا  ومختلفة?  متعددة  عوالم 
متعددة،  لغات  فلماذا  واح��د،  عالم 
متعددة،  وأفكار  متعددة،  وديانات 
اآلن  العالم  لماذا  متعددة،  وحياة 
ينحو حول عالم واحد، مثل العولمة 
ينحو  لغويا  وحتى  والديمقراطية، 
موحدة  ك��ل��غ��ة  اإلن��ج��ل��ي��زي��ة  ح����ول 
وواح��دة.. هل اختزال العوالم على 
اختالفها في عالم واحد يعد تسلطا 
على عوالم الغير.. أم هو بديل عن 
التخلف الذي تعيشه الشعوب دون 
الشعوب المتقدمة، الشعوب البدائية 
في  نمحي  بمعنى  البدائية..  وشبه 

حضارة الغير وثقافته أفضل من أن 
نبحث عن هوية وثقافة ولغة تميزنا 

عن غيرنا، ما األفضل لنا?
التخلف.. نذوب في  أم  االنمحاء 
نبقى  أم  هوية  بال  ونصبح  العالم 
متخلفين.. وتلك ميزتنا. بقي التساؤل 
مثال  نأتي  ل��م��اذا  أك��ث��ر،  للتوضيح 
حول  النرويج  في  أجريت  بدراسة 
قناة  في  ونبثها  الزوجية  الخيانة 
»ميدي 1 تيفي« ونسلطها على واقعنا 
وكأننا نحن هم? أين المسؤولية في 
ذلك? أليس لمجتمعنا خصوصيات 

مختلفة عن خصوصيات أوروبا?
< عبد الرحمن بالمصطفى 
)ميسور(

أينكـم يا ممثلـو هـؤالء المنكوبيـن؟

إحدى صور فيضانات
 كلميم املنكوبة



نقط سوداء بمدينة سال

25
alousbouea@gmail.com

< العدد: 814
< الخميس 4 دجنبر 2014 المنـبر الحـر

إذا أردت أن تعرف أصل وتاريخ أي إنسان 
فما عليك إال أن ترجع إلى بيئته األصلية، إلى 
والديه وأسرته التي عاش فيها وولد، وبيئته 
التي نشأ فيها وترعرع، وإلى أصدقائه وخالنه 
تربيته  وك��ذا  وعاشرهم،  معهم  تربى  الذين 
وثقافته وتعليمه، فكذلك األمر مع موالي محمد 
الجعيدي الذي فقدناه أخيرا، وترك فقده ثلمة 
أصدقائه  ح��ي��اة  وف��ي  المجتمع،  ف��ي  كبيرة 

وأحبابه.
موالي محمد الجعيدي نشأ في بيئة الزاوية 
عبد  الشيخ سيدي  وال��ده  يد  على  وأبهائها، 
الزاوية  ومقدم  سال  عالم  الجعيدي،  ال��ق��ادر 
الدرقاوية، كما تربى بين السالويين الملتزمين، 
إذ يعرف الوسط السالوي بتربيته الفاضلة، 
وأخالقه المستقيمة، وجوه العلمي الممتاز، 
هذه  وس��ط  ففي  المتميز،  الطاهر  وتصوفه 
األسرة الشريفة الطاهرة الجعيدية، نشأ وتربى، 
وف���ي أح��ض��ان��ه��ا ن��ش��أ وش����ب، وع��ل��ى هدى 
واستقامة وأخالق والده الشريف ترعرع في 
جو طاهر، وبيئة كريمة شريفة هي بيئة العلم 
والشرف، والزاوية والتصوف، ومن هنا كانت 
تربيته كريمة، وتعليمه مجديا، وأخالقه فاضلة، 
إذ لم يكد يشب بين أترابه وأنداده السالويين، 
ويشتد عوده، حتى عرف بتلك الخصائص التي 
تربى عليها، واآلداب اإلسالمية التي نشأ فيها 
حتى أصبح شابا يافعا طموحا كريما، يشار 
إليه بالبنان، ويضرب به المثال: فقد كان مثقفا 
فصيحا،  وخطيبا  متميزا،  وأدي��ب��ا  ك��ب��ي��را، 
العربية  اللغات  يتقن  وك��ان  لبقا،  ومتحدثا 
والفرنسية، ويتكلم بالبربرية مما سهل عليه 
أن يصبح في آخر عمره ترجمانا لتلك اللغات، 
بل رئيسا ناجحا موجها لجمعيات المترجمين 

المغاربة.
بها،  ع��م��ل  ال��ت��ي  اإلدارات  أظ��ه��رت  وق���د 
والمناصب السامية التي توالها، أظهرت نبوغه 
وثقافته وأخالقه، وأكسبته تجارب، وجعلته 
وكونته  والثقافي،  اإلداري  بالعمل  متمرسا 
المثالي،  المواطن  منه  جعل  كامال  تكوينا 
والموظف الكفء المستقيم، واإلداري الحكيم 
كثيرة  عمومية  إدارات  في  عمل  فقد  الحازم، 

أهمها ثالث:
أولها: األمن الوطني ولعله كان أول مدير 
تاريخ  في  الوطني  لألمن  مدير  أول  لديوان 
المغرب السيد محمد الغزاوي الوطني المقاوم 
اإلداري،  بالعمل  تمرس  فبجانبه  المشهور، 
وتسنم الرتب اإلدارية المختلفة، وتعرف على 
هذه المؤسسة القوية المؤثرة الموجهة لألمن 
على خصائص  وتعرف  واستقراره،  الوطني 
والجهات  واإلداري�������ة،  ال��وط��ن��ي��ة،  ال��ج��ه��ات 
والمؤسسات الرسمية للدولة، وقد كان عمله 
مجديا بها، خاصة وأنها أول مؤسسة لألمن 
الوطني التي استقطبت المقاومين والمجاهدين، 
ونشرت األمن واالستقرار في ربوع بالدنا إثر 
استقاللها، وملء الفراغ الذي أحدثته الفئات 
بعد  ب��الدن��ا  م��ن  المنسحبة  االس��ت��ع��م��اري��ة 

استقاللها.
وثانيها: المكتب الشريف للفوسفاط وهو 
أكبر مؤسسة اقتصادية في البالد والتي أصبح 
يرأسها السيد الغزاوي نفسه، الذي انتقل معه 
قلعة  الفوسفاط  إدارة  إلى  الوطني  األمن  من 
االقتصاد الكبيرة، وكانت في أمس الحاجة إلى 
تنظيم وترتيب، وتقوية وبناء، وإلى تنمية لهذه 
القوة االقتصادية األولى في المغرب، وقد عمل 
بها لفترة طويلة، واستطاع بجانب مديره أن 
الفاعلة،  المؤسسات  مصاف  إلى  بها  يرتقي 
والمركز االقتصادي الهام الذي كان ينتظرها، 
وقد كان موالي محمد في الفوسفاط كعهده في 
والموظف  المثالي،  المسؤول  الوطني  األمن 
إلخوانه  المنجد  والمساعد  النزيه،  الشريف 
العديد منهم، وفتح  بيد  الذين أخذ  المغاربة 
باب المؤسسة في وجوههم مما ال يزال يذكر 

له إلى اليوم..
مديرا  أصبح  التي  العدل  وزارة  وثالثها: 
مشاكل  فيها  كثرت  فترة  في  وزيرها  لديوان 
العدل والمحاكم والمواطنين، فكم من مظلوم 
انتصر له، ومن مهضوم الحقوق انتصف له، 
وم���ن م��س��ج��ون ح����رره، م��م��ا الزال ي��ذك��ره له 

المواطنون بسان الشكر والعرفان.
وأتمنى من كل قلبي أن يوفق الله أصدقاءه 
أب��ي رقراق،  ف��ي جمعية  وأح��ب��اب��ه، وخ��اص��ة 
أدب  يجمعوا  أن  وغيرها  التراجمة  وجمعية 
شاهدة  لتبقى  ومحاضراته،  وخطبه  الرجل، 
على علمه وفضله، وليتعلم منها الجيل الحاضر 

أدبا وحكما، ونبوغا ومعرفة.

رحم اهلل األديب الجمعوي 
موالي محمد الجعيدي
د. يوسف الكتاني

الخطوات 
القادمـــة

ي��ق��وم ال��م��س��ؤول��ون ع��ن ال��ش��أن المحلي 
بمدينة سال بمجهودات ال بأس بها إلصالح 
ما أهمله السابقون من طرق وإنارة وغيرها.. 
ونظرا لما عرفته المدينة من نمو ديمغرافي، 
حيث اشترى السكان السيارات مما نتج عنه 
ضيق في الطرق التي ال تتسع لهذا األسطول 
والشكل  ال��ن��وع  المختلفة  ال��س��ي��ارات  م��ن 
أنفسهم  المسؤولون  وجد  لذلك  والحجم، 

مضطرين إلى القيام بتوسعة عدد 
من الملتقيات الطرقية، وهذا شيء 
هاته  لكن  مشكور،  وعمل  جميل 
الملتقيات تشكل خطرا كبيرا على 
الراجلين الذين هم أطفال وشيوخ 
وعرجى وضعاف البصر ومرضى، 
فهؤالء  معرضون  للخطر أكثر 
من األصحاء، ولنعد لذكر البعض 
من هاته النقط السوداء بمدينة 
س����ال، وه����ي ف���ي ن��ظ��ري فيها 

الخطير وفيها األخطر:
-1 ملتقى الطرق بحي السالم 

والمؤدية إلى مكناس.
-2 مدخل المدينة القديمة من 

باب الخميس.
-3 ملتقى الطرق قرب ثانوية 

الفقيه التطواني.
-4 ملتقى الطرق قرب خزان الماء بحي 

النبعاث.
-5 ملتقى الطرق بجانب اإلدارة المركزية 

لألمن الوطني.
ق��رب حي دي��ار طريق  -6 ملتقى الطرق 

القنيطرة.
البريد  مكتب  ق���رب  ال��ط��رق  ملتقى   7-

تابريكت.
-8 م��ل��ت��ق��ى ال���ط���رق ق����رب ث��ان��وي��ة ابن 

الخطيب.
األخيرة  المحطة  قرب  الطرق  ملتقى   9-

للطرامواي.
العصري  بالسوق  ال��ط��رق  ملتقى   10-

كارفور.
وغير ذلك مما لست أذكره ألن المقام ال 

يتسع لذكر الجميع.
قد تقولون إن الكهرباء تنظم السير فما 
على الراجلين إال احترامها فأقول لكم، لما 
اتسعت الطريق صارت المسافة طويلة، فما 
للسيارات  يسمح  حتى  يمر  المار  يكاد 

المار في  بالمرور، مما يجعل 
حيرة من أمره مما يجعله معرضا للخطر.

متروك  ذل��ك  المشكل؟  لهذا  حل  من  فهل 
للمسؤولين عن الشأن المحلي للمدينة التي 
أنجبت العالمة أبو بكر القادري، والعالمة 
أحمد معنينو، والمؤرخ الدكالي، والمؤرخ 
الناصري، والفقيه زنيبر، والطبيب بنعبود، 
والقاضي موالي الطيب العلوي، وابن عبد 
وغيرهم  خضراء،  واب��ن  القانوني،  النبي 

كثير.
< مالكي علوي موالي الصادق )سال(

لقد صرت أشعر بأنني مسؤول بشكل من األشكال عن 
تدني القراءة بالمغرب ليس لضعف معرفتي بالمهنة، ولكن 
بسبب عامل أساسي هو عدم قدرتي على تدبير المال بشكل 
عقالني؛ وهذا ما يجعلني غير قادر على مواكبة مهنة الكتبي 
وتطوراتها.  فقد جربت كل الطرق والوسائل لكنني أفشل 
في كل مرة؛ لجأت إلى االقتراض، سلمت شيكات بدون رصيد، 
أخذت سلفات بفوائد مرتفعة دون جدوى، فالمهنة أصبحت 
تتطلب أمواال كثيرة لمسايرة الكم الهائل من العناوين التي 
يطلبها التالميذ والطلبة القراء عموما، سواء منها العربية 
أو الفرنسية أو اإلنجليزية وفي كل المجاالت. وهناك أيضا 
الكتب الثقافية بجميع أنواعها؛ ماليين العناوين تتطلب من 
الكتبيين أن يتوفروا على مال قارون وصبر أيوب وعمر نوح. 
لكنني أحب هذه المهنة إلى حد بعيد ومستعد للتضحية 
بكل شيء ألجلها، أما عائلتي فقد تالشت عالقتي بها بمجرد 

وفاة الوالدة التي كنت أكن لها حبا بال حدود.
أتمتع ولو  لم   2000 فمنذ سنة  الشديد،  بالتعب  أشعر 
14 ساعة  يوميا ألكثر من  بأسبوع عطلة واح��دة. أشتغل 
متواصلة وفي ظروف جد صعبة، خصوصا أني أعيش في 
مدينة الدار البيضاء حيث عدد الكتبيين ال يتجاوز 80 كتبيا 
محالت  وفي  الغالب،  في  هامشية  أحياء  في  ويتواجدون 

صغيرة ال تستوعب كل كتبهم.

فرنسا مثال،  أفكر في كتبيي  وأنا  أقول هذا 
المجتمع  ف��ي  خ���اص  ب��وض��ع  يتمتعون  ح��ي��ث 
ويحظون باحترام الجميع ويشتغلون في ظروف 
بامتيازات  ويحظون  رائعة،  أماكن  في  مريحة، 
اجتماعية مهمة كمواطنين منتجين وفاعلين في 
هناك  الكتبيين  وج��ل  والعقل.  المعرفة  مجال 
المستمر  التكوين  بفضل  عاٍل  ثقافي  بمستوى 
وعالقاتهم القوية بجميع المؤسسات التي لها 
عالقة بالكتاب، وهذا ما يؤسس لثقة كبيرة في 

مستقبلهم، ومجتمعهم بكل شرائحه.
ك��م أت��م��ن��ى أن ن��ص��ل ف��ي ي���وم م��ا إل���ى هذا 
المستوى، لذلك ألتمس من وزارة الثقافة المغربية 
أن تتدخل لمصاحبة الكتبيين في تنظيم مهنتهم 
والنهوض بأوضاعهم المعيشية، وذلك حتى ال 

تتعرض هذه المهنة النبيلة لالنقراض.
نحن ال نطلب المستحيل، نريد فقط أن يسمعوا 
صوتنا واقتراحاتنا ألننا معنيون بالشأن الثقافي 
والتعليمي، فقد حان الوقت لكي ننهض بالمستوى 
الثقافي والمهني للكتبي وإعطاؤه المكانة التي 

يستحقها. 
< يوسف بورة

هل تتدخل وزارة الثقافة لتنظيم مهنة الكتبيين؟

أعتقد بقناعتي ومن منظوري الشخصي المتواضع أن 
المغفور له الملك العظيم الحسن الثاني، حين اتخذ قرار 
انسحاب المغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية، كان قصده 
وتعليله للموقف أعمق مما يراه السياسيون االحترافيون 
والتنزيل  التشريعات  فطاحلة  وفلسفة  بعقيدة  وإن��م��ا 
القانوني وأسباب نزوله.. االنسحاب هو رفض لتعايش 
غياب  بسبب  نقيضيهما  م��ع  وال��م��ش��روع��ي��ة  ال��ش��رع��ي��ة 

التجانس.
رفض أن يشغل المغرب الذي تمتد 
التاريخ كرسيا  أعماق  جذوره في 
إلى جانب كرسي أجلست فيه دمية 
من رحم جولة تعترف هي نفسها 
بأال تغيير في الحدود الموروثة 
عن  غابت  دولة  المستعمر..  عن 
المحافل الدولية زهاء 5 قرون.. 

المغرب  لباني  السليم  المنطق 
الحديث وموحده يأبى الخلط ويتمسك 
م��ه��م��ا كانت  ب��ال��ص��ف��اء وال����وض����وح 
التضحيات والمعاناة ضدا على تجاذب 
المصالح الخاضعة مطلقا إلى التغيرات 
الظرفية والمستجدات الفجائية للذين 
يحق  أال  ينتظر.  ال  م��ا  ينتظرون 
كان  متى  يستفسر  أن  للتاريخ 
والرمان  وتامنراست،  الهكار، 
ضمن حدود الدولة المبتكرة من 
طرف من خلفوا الداي والباي، 
وت���وات  وأدرار  ت���ن���دوف  أم���ا 
ف���م���ازال���ت تقر  وال���ق���ن���ادس���ة، 
بأصولها وانتمائها لسالطين 

المغرب.
< الحاج محمد عروصي 
شنتوفي )الدار 
البيضاء(

لماذا قرر الحسن الثاني 
االنسحاب من منظمة 

الوحدة اإلفريقية؟

كتامـة.. غرفـة انتظـار المـوت
تحت  مقاال  كتبت  اآلن  م��ن  سنة  قبل 
عنوان: »كتامة.. قرية النساء« حيث النساء 
النساء  إن  وحيث  الرجال  على  قوامات 
يقمن بجميع األدوار في غياب دور الرجل 
الذي كنت أعتقد بدءا أنه ال يختلف كثيرا 
أو  السيد«  »ال��س��ي  الشرقي  ال��رج��ل  ع��ن 
بمعنى آخر »رجال في السرير فقط«.. كنت 

مخطئا ومتوهما.. أعتذر..
حتى  بكيت«  »صامويل  ق��راءة  أدمنت 
صرت مؤمنا بأنه أكثر من يجيد االنتظار 
دون أن يدري ودون أن أدري ماذا ينتظر! 
فجأة تهدم إيماني وكفرت بصامويل ألؤمن 
لالنتظار  ك��م��ل��ك  ال���ك���ت���ام���ي  ب���ال���رج���ل 

والعبث!! 
أفهم  أن  م����ح����اوال  ن��ف��س��ي  أس����ائ����ل 
سيكولوجية هذا الرجل، أتابع تصرفاته 

هنا  بين  متنقال  أجده  كلماته..  وانزياح 
وهناك، بين هذه الطاولة وتلك داخل غرفة 
السجائر  دخ���ان  حيث  ال��م��وت،  انتظار 
ال��م��ل��ف��وف��ة ي��ش��ك��ل س��ح��اب��ة غ��ي��ر ماطرة 
ع��ب��ث��ا وتيها  ت��م��ط��ر  أن���ه���ا  وال��ح��ق��ي��ق��ة 

وسرابا.. 
داخل  الرجال  ه��ؤالء  بين  مثقفا  أرى 
ما،  جريدة  يحمل  الموت،  انتظار  غرفة 
التي  الوحيدة  الجريدة  أنها  أخبروني 
تصل إلى المنطقة، أراه ينتقل بين عمود 
وآخر ويقلب الصفحات بسرعة ليصل إلى 
قلمه  يخرج  المسهمة،  الكلمات  صفحة 
األزرق.. يفشل في كلمة أو كلمتين ليلتحق 
بطاولة النرد.. ال ليلعب ولكن ليلقي خطابه 
ساردا  والدولية،  المحلية  السياسة  في 
عناوين األعمدة التي رمقها بين صفحات 

الجريدة. وينهي خطابه بدخان سيجارته 
المعلم  أن��ه  داخله  في  متوهما  الكثيف 
مات  وال��ف��اراب��ي!!  أرس��ط��و  بعد  الثالث 
االثنان وصديقنا المثقف مازال يجالس 
أشباه األحياء بغرفة انتظار الموت، الكل 
ينتظر داخل هذه القاعة المنقطعة صلتها 
الكبيرة  الشاشة  تلك  وح��ده��ا  بالعالم، 
المعلقة بالجدار تحاول أن تحدث الصلة 
بين هؤالء وبين عالم ال ينتظر.. ينقطع 
المحاولة فتصير  الكهرباء فتنقطع هذه 
الشموع بديال تقليديا يناسب تماما هذه 
ال��ت��ي ال أع����رف أي س��ب��ب دفع  ال��غ��رف��ة 

صاحبها ألن يسميها »مقهى«. 
تبدأ الحياة داخل هذه الغرفة، عفوا، 
تبدأ رحلة انتظار الموت بهذه القاعة عند 
الساعة الحادي عشرة صباحا، وتنتهي 

عند الحادي  عشرة ليال لتمتد صيفا إلى 
الثانية صباحا.. ألهمس في أذن النادل: 
 : »أليس لهؤالء زوجات وبنات؟« ابتسم 
ل��م��اذا ال يأتين  أي��ن ه��ن إذن؟  »ع��ن��ده��م« 
بدورهن لغرفة انتظار الموت حتى تحدث 
ال��ك��ف��ت��ان؟ أوقفت  ال��م��س��اواة وت��ت��ع��ادل 
أخرى،  بغرفة  أنهن  متذكرا  تساؤالتي 
بتفاؤل  ولكن  الموت  ينتظرن  وبدورهن 
وال شاشة  ج��دران  دون  غرفتهن  أك��ب��ر.. 
معلقة.. فوقهن السماء معلقة بها شمس 
غشت وتحتهن األرض، وتحيط بهن سهول 
خضراء بنبتة قال ابن عمي إنها حرام.. 
وصمت عن ذلك خطيب الجمعة خوفا من 
الموت  ان���ت���ظ���ار  ب���غ���رف���ة  ي��ل��ت��ح��ق  أن 

الرجالية!!
< عبد السالم المساتي



كان األستاذ مودوي يحسن التعامل مع المواقف الكوميدية، ويفسح 
المجال للممثل أن يجتهد ويزيد من عنده، ولقد استعان ببعضنا في تداريب 
مسرحيته ألن جل عناصر المجموعة التي بدأ معها العمل كانت في حالة 
إضراب كما أشرت من قبل.. وكان كلما احتاج لمن ينوب عن غائب، التفت 
إلينا متسائال: من يمكنه منكم أن ينوب عن الغائب؟ فأتصدر باإليجاب 
دائما حتى بدأ يلقبني بـ»صولدا«.. وذات مرة سألني ما ترجمة »صولدا« 

بالعربية فقلت له الجندي.. 
مودوي: »إذن أنا سأناديك من اآلن الجندي«. 

كانت المدة التي قضيناها في التدريب ال تزيد عن الشهر.. ولكنها لغناها 
وغزارتها بدت لنا كالعام. وانتهى التدريب، وطلب منا البقاء كأعضاء في 
التي فضلت  المتميزة  العناصر  بعض  التي ستعوض  المجموعة  تلك 
االنفصال والممارسة بشكل مستقل، غير أنني لم أكن متفرغا، والتحاقي 
بذلك التدريب لم يكن ممكنا إال لكونه في فترة عطلة عملي التي حصلت 
فيها،  بالعمل  التحقت  التي  البترولية  الشركة  من  عليها بسخاء وكرم 
وأسندت لي مهمة مالية حساسة، حتى إذا أردت االستقالة منها فتمت 
مسطرة على اتباعها، ثم هنالك األجرة المقترحة على الراغبين في المشاركة 
ضمن أعضاء الفرقة المسرحية التي ستحمل فيما بعد اسم »فرقة المعمورة« 
والتي ال تزيد عن ستة آالف ريال في الشهر، وهي مبلغ من الصعب أن يوفر 
السكن الالئق والعيش الكريم في العاصمة، بينما كنت في مسقط رأسي 
أتقاضى ما يقارب ضعف ذلك المبلغ، إضافة إلى امتيازات النقل واتساع 
المجال للترقي المفتوح، ثم هنالك سبب آخر حال دون بقائي وهو الحلم 
الذي أصبح يسكننا في النوم واليقظة أنا واألخ العمراني، وهو العودة 
للمدينة الحبيبة مراكش لنفيد غيرنا من العناصر بما استفدناه، ونأسس 

فرقة محلية تضم أجود المواهب المتوفرة في مراكش..
جاء يوم العودة، وكان مشمسا رائعا، وبدأنا نستعد لمغادرة استوديو 
السويسي، فإذا بنا نفاجأ برجوع بعض المضربين إلى عملهم، وباستضافة 
فنانين موسيقيين آخرين ال أذكر منهم إال الراحل عبد الرحيم السقاط الذي 
كان قد عاد للتو من القاهرة التي قضى فيها سنوات من أجل التحصيل 
الفني.  تحلقنا حوله ليسمعنا ألول مرة لحنا سيكون من اللبنات األولى 
في نشأة االتجاه الجديد لألغنية المغربية، وهي القطعة الشهيرة »عالش 
يا غزالي« التي كتب كلماتها العصامي الموفق الزميل أحمد الطيب العلج، 
وغناها بعد ذلك المطرب السالوي الراحل المعطي بنقاسم الذي ستسلط 
عليه األضــواء كنجم المرحلة األولــى بعد االستقالل، وسيتهافت عليه 
الملحنون من كل صوب. ومن حسن الطالع، أن اإلعالن عن حفل االختتام 
لذلك التدريب الفريد من نوعه قد تأخر حتى عادت األمور إلى ما كانت 
عليه، والتحق المضربون بعملهم، وحصل التعارف بين بعضنا البعض، 
وانضافت أسماء أخرى لما سجلناه في تلك الكنانيش حتى نضمن بقاء 
كل ما يجب أن تلتقطه الذاكرة وتحافظ عليه.. ومن الشباب الذين نالوا 
تقديري أخ من مدينة فاس اسمه عبد الرحمن الطاهري ذو قامة رفيعة، 
في  يكن  ولم  واسعة،  ثقافة  على  دالــة  ومعلومات  المعة،  نافذة  ونظرة 
استطاعته التخلص هو اآلخر من لكنته بما فيها من تنافس حرف »الراء« 

مع حرف »الغين« على محطة واحدة. 
لكن ذلك الشاب لم يكن متحمسا لالستمرار في هذه التجربة الفنية، 
خصوصا بعد أن اكتشف بعض »سلبياتها« وأهمها نظرة مجتمع تقليدي، 
محدود اآلفــاق، ال تزيد نظرته لهذا الفن عن وضعه في خانة الضحك 
والتسلي، في حين كنا نتداول نحن ما جاء في رسالة أمام األزهر الموجهة 
المسرح  األزهــري بعميد  العالم  فيها  نوه  إلى يوسف بك وهبي حيث 
المصري وبالدور القيادي الذي تلعبه الفنون في المجتمعات اإلنسانية، 
وشبه في رسالته مهمة الفنان بدور العالم في الرفع من الوعي وتعزيز 

قيم التسامح لدى الشعوب، كل من منبره. 
السبب الثاني الذي جعل عبده الطاهري ال يتحمس لالحتراف، هو 
تشبثه باستكمال تعليمه، وهو نفسه توجه الشاب اآلخر الذي ذكرته في 
حصة سابقة باللقب العائلي الحبابي، ونسيت اسمه إلى أن ذكرني به 
األستاذ عزيز الشغروشني الذي كان يرأس فرقة هواة المسرح الفاسية 
في تلك الحقبة، وهي أهم فرقة نافست بشرف على جوائز الهواة التي 
كانت قد خصصت لها إدارة الشبيبة والرياضة مباريات إقليمية ثم وطنية 
بعد التصفية، وهي الفرقة التي أعطت جملة من الكفاءات والمواهب أبرزها 
واجتهاد  بكد  موهبته  الذي صقل  المسرحي  والرائد  الشعبي  الشاعر 
وعصامية األخ أحمد الطيب العلج غفر الله لي وله، فشكرا لألخ السغروشني 
الذي ذكرني باسم سيدي عبد اللطيف الحبابي أمد الله في عمره. ومن 
الضيوف الذين حضروا حفل االختتام في تلك األمسية، أستاذ الجيل سيدي 

عبد الله شقرون الذي بادرني على الفور عندما تقدمت للسالم عليه:
األستاذ: سبق لي شفتك... فين؟

أنا: في العرض المسرحي بمراكش »هكذا قضت األحوال« لعيسى سبا.. 
اللي قدمناه على مسرح الكازينو

األستاذ: صحيح.. كان دورك صغيرا ولكن صوتك كان متميزا.. عالش 
مافكرتيش في اإلذاعة؟

أنا: أنا من المعجبين باألعمال ديالك أ أستاذ وبجميع أعضاء فرقة 
اإلذاعة .. ولكن باش نكون منهم عمرها ما خطرت على بالي

األستاذ: حاول تكتب لي.. وإال كانت شي مباراة إنشاء الله غادي نرسل 
لك تجرب حظك.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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عرفت جنبات مسرح محمد الخامس 
بالرباط، ليلة 30 نونبر األخير، حدثا لم 
يكن متوقعا، أثناء سهرة تضامنية مع 
الشعب الفلسطيني، أحياها مجموعة من 
الفنان  بينهم  من  المغاربة،  الفنانين 
المشهور محمد الغاوي الذي أدى روائع 
الجمهور،  معها  تفاعل  خالدة  غنائية 
لينتقل  الحسن«  »نــداء  أغنية  وخاصة 
الفنان الغاوي بحماس متواصل إلى أداء 

أغنية »العيون عينيا«.
السفير الجزائري الذي كان حاضرا 
الهيئات  جانب  إلــى  السهرة  هــذه  فــي 
بالرباط،  الــمــعــتــمــدة  الــدبــلــومــاســيــة 

وشخصيات سياسية معروفة، لم يستطع 
الصمود)...( أمام حماس الفنان الغاوي 
والجمهور المغربي المتفاعل مع أغانيه 
الوطنية، فاضطر السفير لالنسحاب من 
المسرح دون إكمال فقرات السهرة، مما 

لفت انتباه كل الحاضرين.
الحدث  الــذي خلق  الغاوي  هــذا هو 
الغنائية،  األمسية  هــذه  في  السياسي 
وقبلها بأسبوع صنع حدثا آخرا عندما 
ارتدى قبعة الفنان السياسي ودافع عن 
قضية وحدتنا الترابية في برنامج »ضيف 
الفرنسية  القناة  تبثه  الــذي  ومسيرة« 

»فرانس 24«.

مدينة  تستقبل  الــشــعــار،  هــذا  تحت 
الداخلة ابتداء من يوم الخميس 4 دجنبر 
الجاري إلى غاية يوم 7 من نفس الشهر، 
الملتقى الثاني لمنتدى الشباب المغربي 
من  الــعــديــد  بمشاركة  الثالثة،  لأللفية 
التعليم  وزيــر  بينهم:  من  الشخصيات، 
العالي لحسن الداودي، ورئيس المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان إدريس اليزمي، 
ووالي جهة وادي الذهب - الكويرة لمين 
بنعمر، ورئيس جمعية الدراسات واألبحاث 
للتنمية إدريس الكراوي، ورئيس منتدى 
الشباب المغربي لأللفية الثالثة 
فهد  مــحــمــد 
الــــبــــاش، 
ورئــــيــــس 
لجمعية  ا
الــــدولــــيــــة 
الفرنكفونية 
ــــــذكــــــاء  ــــــل ل
االقتصادي 
فيليب كليرك، 
والمدير العام 
تنمية  لوكالة 
ـــــــيـــــــم  األقـــــــال
الجنوبية أحمد 

حجي.

 املوقع احلالي 
والدور املستقبلي 

للرأسمال غير املادي

الدورة الرابع عشرة للمهرجان الدولي للفيلم 
مبراكش يكرم شخصيتني من السينما املغربية

ألول مرة في تاريخه، يكرم 
للفيلم  الـــدولـــي  الــمــهــرجــان 
الوقت،  نفس  فــي  بمراكش، 
شخصيتين بارزتين من مجال 
اإلنتاج السينمائي بالمغرب: 
وخديجة  الــعــلــوي،  زكــريــاء 

العلمي.
فــمــن خـــالل تــكــريــم هذين 
المنتجين المغربيين، اللذين 
بعملهما  واضح  بشكل  برزا 
في تنفيذ العديد من اإلنتاجات 
السينمائية األجنبية الكبرى 
المهرجان  يــكــرم  بــالــمــغــرب، 
الدولي للفيلم بمراكش جميع 
الذين  الــمــغــاربــة  المهنيين 
يعملون، كل من موقعه، على 
تــطــويــر هـــذا الــقــطــاع الذي 

يحظى بإمكانيات اقتصادية 
مهمة.

لقد أصبح المغرب منذ سنة 
2000 فضاء متميزا تستقطب 
اإلنتاجات السينمائية الدولية، 
موارد  تــدفــق  مــن  يمكن  مما 

العملة  مــــن  هـــامـــة  مـــالـــيـــة 
األجنبية، ومن خلق العديد من 
يعتبر  كــمــا  الــشــغــل،  فـــرص 
أفضل فرصة لتكوين التقنيين 
المغاربة العاملين في المجال 

السينمائي.

»مرجانة قفطان شو« بالدار البيضاء
ستحتضن مدينة الدار البيضاء 
الدورة  المقبل  دجنبر   14 يــوم 
الخامسة لعرض »مرجانة قفطان 
شو« الذي تنظمه الصحفية الزهرة 
أحــدث تشكيالت  لتقديم  ســالك، 
المصممات  ألــمــع  مــع  القفطان 
والـــمـــصـــمـــمـــيـــن الــــمــــغــــاربــــة 

واألجانب.
 وتتميز هذه الدورة بالحضور 
الكبير للصحافة النسائية التي 
ستختار من العرض ما ينسجم 
مع مواد صفحاتها المخصصة 
لموضة القفطان لشتاء 2014 - 

.2015

<  بقلم : أبو أزهار

آه ثم آه
على عشب األمير عبد اهلل

فقطرات من المياه
أدت إلى منتهاه
ألن الغش احتواه

فكان المركب مثواه
وقد خص بما مؤداه

ما يطعم آالف األفواه
فأواه ثم أواه

على قوم لهم شفاه
تنفخ في المشكاه

ولكل منهم ما اشتهاه
من هدم للقناة

ولكل منهم ما تمناه
من تالعب بالنواة

وهم هدامون جناة
ويدعون أنهم بناة!!

ع�شب الأمري

تنمية األقاليم 
الجنوبية

لــك ومسؤولية  الــلــه  أمــانــة  الــحــيــاة   <<
وال  يعني،  ال  مــا  فــي  تضعها  فــال  تــجــاهــك، 
تصرفها في الملذات والمالهي، وفي كل ما ال 
يرضي الله عز وجل، واصرف كل ساعة من 
حياتك في الطاعة والعبادة، وللذكر وخدمة 
الخلق واإلحسان إليهم، فذلك هو مناط الحياة 

السعيدة التي ترضي الله والخلق جميعا.

<<  إياك أن تطغيك قوتك أو منصبك أو 
عليهم،  وتتسلط  الــلــه،  عــبــاد  فتظلم  مــالــك، 
وتبخسهم حقوقهم، فاعلم أن فوق كل قوي 
الــذي ال يحب  من هو أقــوى منه، وهــو الله 
الظلم، وال يرضاه لعباده، فاعدل بين الناس، 
واحترم حقوقهم، وكن لهم على الدوام نصيرا 

ومعينا. هية
إال

ت 
اقا

شر
إ
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السفير اجلزائري بالرباط 
ينسحب من سهرة مسرح 

محمد اخلامس بسبب الفنان 
محمد الغاوي

زكرياء 
العلوي

خديجة 
العلمي





األخيــــــرة

بعد أن تصفح الكاتب العظيم، عبد 
الفكر  أقطاب  من  جلون،  بن  المجيد 
ألفه  ال��ذي  الكتاب  االستقالل،  غ��داة 
ال��دب��ل��وم��اس��ي اإلن��ج��ل��ي��زي »ج���ورج 
هولت«، واألفكار التي استلهمها من 
المغرب،  في  اإلسالمية  الحركة  قوة 
أيام انطالق حركة الطوائف المغربية، 
ط��وائ��ف حمادشة  خ��اص��ة  وع��اش��ر 
وأتباع سيدي محمد بن عيسى الذين 
هيمنوا بنفوذهم على مكناس، حتى 
إسماعيل  م���والي  السلطان  أم��ره��م 
بمغادرة المدينة، واستخلص الكاتب 
المغربي عبد المجيد بن جلون الدرس 
الذي  الكتاب  هذا  عن  وكتب  الكبير، 
 ،1910 سنة  اإلنجليزي  الكاتب  ألفه 
إلى  نظرته  المغربي  الكاتب  أطلق 
البعيد  المستقبل  وك��ان  المستقبل، 
عنده هو سنة 2000، ونحن في 2014، 
ولنقف احتراما لهذا األديب المغربي 
ال��ذي نقل لنا في كتابه »ج��والت في 
مغرب أمس« )طبع سنة 1974( نقل 
لنا صورتنا اليوم ونحن وجها لوجه 
))لماذا  فكتب:  »داع��ش«  ظاهرة  مع 
نستبعد أن يقوم »الجهاد اإلسالمي« 
ب����إح����داث ال��ت��غ��ي��ي��ر، وم����ن ذا ال���ذي 
يستطيع أن يثبت أن رايات الرسول، 
سوف ال ترفرف فوق باريس أو برلين، 
أو لندن في سنة 2000((. أليست هذه 
ال��ع��واص��م ال���ي���وم، ه��ي ال��ت��ي ترفل 
ومكاتب  وم���ق���االت���ه���ا،  ص��ح��ف��ه��ا، 
مع  وربما  بالتحذير،  استعالماتها 
الكثير من الضعف، أمام الخطر الذي 
تشكله حركة الجهاد اإلسالمي داعش، 
على العواصم األروبية، بل وإن أجهزة 
باللغة  ت��ه��دد  ال��داع��ش��ي��ة،  اإلع�����الم 
اإلنجليزية، بضرب الواليات المتحدة 

نفسها.
وإذا كان العالم المتقدم بطائراته 
رئيس  لسان  على  يعترف  النفاثة، 
الدولة الكبرى، أوباما، بأن قصفه الذي 
كلف ماليير ال��دوالرات، قد فشل منذ 
داعش.  خطر  من  الحد  في  شهرين، 
وإذا كان هذا هو واقع اآلخرين، فماذا 
نقول نحن، ونحن نطلق في الشوارع 
»حذر«  سميناها  أجهزة  المغربية، 
عبارة عن عسكريين وشرطي، يجوبون 
يتدرقون  واألزقة، ورجالها  الشوارع 
بعد  ويتمتعون  المطر  س��ق��وط  م��ن 
شروق الشمس بفسح يتفرجون فيها 
ع��ل��ى االس��ت��ق��رار وال���ه���دوء، وجمال 
المنشغلون  وال���م���ارات)...(  ال��م��ارة، 
بالحياة الهادئة، بين الخطر الحقيقي 
م��ا فطن  ل��م نفطن م��ع��ه، مثل  ال���ذي، 
أقطاب العالم القوي، واعترفوا مؤخرا، 
بأن ظاهرة داعش، ال يكفي أن تواجه 
بمراجعة  وإنما  العسكرية،  بالحرب 
هذه  أس���ب���اب  ف���ي  للتعمق  ف��ك��ري��ة، 
بيقظة  وم���واج���ه���ت���ه���ا  ال����ظ����اه����رة، 

الشعوب.
في 2010، وقبل ظاهرة داعش، كتب 
سعيد  ب��ن  سعيد  المغربي،  المفكر 
وحدة  يتهدد  الخطر  ))إن  العلوي 
األمن، وأمن البالد، مطلوب مقاومته 
والتصدي له بكل وسيلة وكل السبل. 
إن األمر ال يحتمل الهوادة، وال يقبل 
 16 حادثة  أن  ننسى  وهل  التساهل، 
ماي 2003، أبانت عن وجود أمراء)...( 
وعلماء، حظهم من المعرفة عموما 
يكاد  خصوصا،  الدينية  والمعرفة 

يقارب الصفر((.
وصدق الكاتب العلوي، وهو يسابق 

الزمن، الزمن الذي أخطر ما فيه، هو 
ب����دأت تحضر  ال��ع��ظ��م��ى  ال����دول  أن 
المفكر  وه�����ذا  داع�����ش،  ل��م��س��ال��م��ة 
لجريدة  السابق  المدير  الفرنسي، 
لوموند، إدوي بالنيل، رئيس موقع 
»م��ي��دي��ا ب�����ارت«، ي��ت��ن��ازل ع��ن الحل 
التوقف عن  المسلح، ويعلن حتمية 
ضرب داعش، مثلما تم التنازل عن 
بعد  أفغانستان  في  القاعدة  ضرب 
عشر سنوات من الفشل)...(، ويقول 
الفرنسية:  م«  »ب ف  تلفزة  قناة  في 
))مثلما كتب إيميل زوال سنة 1896، 
كتابه »من أجل اليهود« فإني أدعو: 

من أجل المسلمين((.
وقد بدأت »داعش« بإعالن مخططها 
لدولة يوجزها تعبير »داعش« »دولة 
إسالمية في العراق والشام« فإذا بها 
المغاربة  من  بجيل  صفوفها  تغرق 
والتونسيين والسعوديين والمصريين 
ذبح  في  شبانها  يتبارى  والليبيين 
المجال  في  داع��ش،  مع  المختلفين 
العقائدي، مسنودين بمئات من الشبان 
واإلنجليز  واألمريكيين  الفرنسيين 
وحتى الهولنديين، لتعتقل السلطات 
المغربية أسابيع فقط، من بعد، شبانا 
ف��ي شوارع  داع���ش،  راي���ات  يرفعون 
ب���رك���ان، ب��ن��واح��ي وج����دة، وه���ا هي 
البوليساريو، تستعد لقلب كفاحها من 
أجل الصحراء المغربية، لفتح أبواب 
الصحارى  ه��ذه  لداعش،  صحاريها 

الممتدة عبر آالف الكيلومترات الغير 
والصحارى،  الفيافي  من  محكومة، 
جنوب الجزائر ومالي والتشاد، عبر 
ال��ب��واب��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��م��ف��ت��وح��ة على 
هي  التي  والذبح،  والقتل  الفوضى 
المنطق الوحيد عند داعش. داعش، 
ال��ت��ي ب���دأت ب��غ��زو ش��واط��ئ سيناء 

المصرية، بالمراكب الحربية.
لماذا الذبح، وقد برع في ممارسته 
المغاربة  م��ن  ب��داع��ش  الملتحقون 
خصوصا وقد شوهد بعضهم يقطعون 
د  رؤوس ضحاياهم كاألكباش، فيم يعِوّ
آخرون منهم، أوالدهم الصغار، على 
ب����ال����رؤوس  ال�����ك�����رة،  ي���ل���ع���ب���وا  أن 

المقطوعة.
وعلماؤهم  المغاربة،  يعتبر  فهل 
مفقودون)...(  ومفكروهم  ساكتون 
الصراع  في  منهمكون  ومسؤولوهم 
السياسي بينهم، أن العراق في عهد 
ص��دام حسين كانت أق��وى دول��ة في 
عسكري،  بمليون  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��ال��م 
غنية  ض��ارب��ة  ق��وة  بأعتى  مسلحين 
ال��دوالرات وإمكانيات أقوى  بماليير 
دولة منتجة للبترول، وها هي اليوم 
احتلت  أن  بعد  بغداد.  تهدد  داع��ش 
داع������ش، أك���ث���ر م���ن ث��ل��ث األراض�����ي 
ال��ع��راق��ي��ة، وح��ك��وم��ة ال��ع��راق، تعلن 

رغبتها في تكوين جيش جديد، بعد 
أن انضم الجيش العراقي كله بسالحه 
وطائراته ودباباته في خدمة داعش، 
فلماذا نستبعد رؤية هذا السيناريو 

عندنا وحولنا.
داعش التي فضحت وزيرة خارجية 
كتابها  في  كلنتون  هيالري  أمريكا، 
)انظر األسبوع عدد 13 نونبر 2014( 
أن األجهزة األمريكية هي التي صنعت 
داعش، في إطار المخطط اإلمبريالي 
العربية  األم��ة  ن��م��اذج  م��ن  للتخلص 
الناصر،  أرادها عبد  كما  اإلسالمية، 
وصدام حسين، وحافظ األسد، وحتى 
الحسن الثاني، وخطط للقضاء عليها، 
مع  المتحالف  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ده��اء 

الواليات المتحدة.
أما المغرب، فالذي يراجع تاريخه 
القديم، ومكوناته االجتماعية والدينية 
يعتبر  أنه  يجد  الحالية،  والطائفية 

داعش  لمخطط  النموذجي،  الهدف 
المرسوم. 

اإلسالمي  ال��ف��ت��ح  م��ن  وان��ط��الق��ا 
موالي  ال��ف��ات��ح،  ووص���ول  للمغرب، 
القبائل  إدريس، ومبايعته من طرف 
إسحاق  بزعامة  البربرية،  المغربية 
األوربي، في رمضان 172ه� )788م( 
إنما هو صورة متطابقة مع حساب 
قديم يأخذ باهتمام أقطاب داعش في 
الصراع  أس��اس��ه  ال��ح��دي��ث،  العصر 
موالي  جعل  ال��ذي  الشيعي،  السني 
إدريس يهرب على رأس مجموعة من 
يتعرضون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الشيعيين 
داعش  هم  الذين  السنيين،  لمذابح 
اليوم، السنيون الذين يريدون تصفية 

الشيعيين.
وع��ن��دم��ا وص���ل م����والي إدري����س، 
أرض مصر  إل���ى  راش�����د،  وم��راف��ق��ه 
استضافهما  ث��ري  رج��ل  استقبلهما 
))وقال لهما أنتما من شيعة الحسين 
الفارين،   - الحسين بن علي  أوالد   -
فهما باإلنكار خوفا، ولكنه قال لهما: 
من  أي��ض��ا  ف��إن��ي  نفوسكما  لتطمئن 

شيعة آل البيت(( )االستقصا(.
األستاذ عالل الفاسي، وفي موضوع 
كتبه عن الفاتح إدريس استشهد بشعر 
في حق موالي إدريس كتبه صاحب 

»البسامة«:
وسل إدريس غرب العزم منتصبا

بالغرب وهو من األشياع)...( في زمر
ليكشف عالل الفاسي، أن المصري 
إدري��س يسمى  استقبل موالي  الذي 
صالح بن منصور، وأن الملك العباسي 
ه����ارون ال��رش��ي��د ال���ذي ك���ان يرتكب 
المجازر في حق الشيعة، علم بأن هذا 
المصري هو الذي ساعد موالي إدريس 
على الهروب إلى المغرب، فقتله هارون 
الرشيد )اإلمام إدريس. عالل الفاسي 

وعبد الله كنون(.
هارون  تصفية  إط��ار  وفي  وفعال، 
إلى موالي  أرسل  للشيعيين  الرشيد 
إدريس، سليمان الشماخ، الذي جاء 
موالي  ليقتل  زره��ون  إلى  بغداد  من 
إدريس. ولم تمنعه عشرة آالف كيلومتر 
على ظهر الحصان من ارتكاب جريمته 
بقتل موالي إدريس والرجوع عشرة 

آالف كيلومتر أخرى إلى بغداد.
عن  المتفرعة  الطوائف  والزال���ت 
حتمية  على  عقائدها  تركز  السنة، 
في  المتمثلة  الشيعة  رم���وز  ض��رب 
المزارات واألضرحة، مقسمين أغلظ 
األيمان، أن يحطموها أينما كانت، وها 
نحن نرى كيف أنها نسفت مؤخرا، كل 
مزارات وأضرحة األشراف المنتمين 
للدوحة الحسنية، وحتى قبر الرسول 
عليه السالم، وقد قرأنا مؤخرا مخططا 
بنقل جثمان الرسول إلى مكان مجهول 
لهدم مقامه في المدينة المنورة، بعد 
أن كان أحد الملوك الذين تعاقبوا بعد 
حكم العباسيين، الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك، الذي قرر بناء مقصف لَلّهو 

فوق سطح الكعبة.
لنفهم كيف انشغلت قوات داعش، 
ال��م��اض��ي��ة، بنسف كل  ال��ش��ه��ور  ف��ي 
أضرحة أحفاد الحسين )انظر الصور 
المنشورة  الموضوع  بهذا  الخاصة 
التساؤل  ليبقى  األول���ى(  بالصفحة 
القطب  ت��ج��رأ  ))ل����م����اذا  ال��م��ش��روع 
األمازيغي، عصيد، على التلويح بفراغ 
جثمانه،  من  إدري��س  م��والي  ضريح 
وهو يتحدث أمام الطلبة، مؤكدا أنه 
ال وج���ود ل��ج��ث��م��ان ف��ي ق��ب��ر موالي 
إدريس(( )االتحاد االشتراكي. عدد 6 

مايو 2010(، تمهيدا - ربما - لهدم 
عنه  أع��ل��ن  ك��م��ا  مستقبال،  ض��ري��ح��ه 
في  داع��ش  رئيس  البغدادي  مؤخرا 
جريدة  ونقلته   2014 غشت  عاشر 
»ادينلك ديلي« التركية، وهو يعلن ))إن 
داعش، بدأت بهدم أضرحة المنتمين 
وستهدم  ال��ع��راق،  م��دن  ف��ي  للرسول 
أضرحة األولياء، وحتى هدم الكعبة 
وقد  أحجارها  الحجاج  يعبد  التي 
ي���ون���س، مثلما  ال��ن��ب��ي  ه��دم��ن��ا ق��ب��ر 
التي  السور  القرآن كل  سنحذف من 

تبرر هذه التقاليد((.
األخطر بالنسبة للمغرب هو تواجد 
ه���ذا ال��ت��واط��ؤ ال��ع��ل��ن��ي ع��ن��د بعض 
األقطاب األمازيغيين الذين يعتبرون 
أضرحة موالي إدريس، وموالي عبد 
السالم بن مشيش، وأضرحة المنتمين 
لساللة الرسول، والمغرب يرفل في كل 
أطرافه بأضرحة األولياء والصالحين 
انطالقا من الجزولي، والتباع، والقطب 
الكيالني عبد القادر الجيالني مؤسس 
أصال  المنتمية  ال��ق��ادري��ة،  ال��زاوي��ة 
لبغداد، والزاوية الشرقاوية المنتمية 
وقد  الخطاب،  بن  عمر  الخليفة  إلى 
بدأت داعش بنسف قبر حفيده عبد 
الله بن عاصم بن عمر في الموصل، 
ف��ي مراكش  رج���ال  وم����زارات سبعة 
وغيرهم ممن أسهموا في نشر اإلسالم 
الفكر  لحملة  أع��داء  كلهم  بالمغرب، 
يتضايق بعض  ال  ال��ذي  األم��ازي��غ��ي 
أقطابه من اعتبار اإلسالم دخيال على 
المخطط  م���ع  ت��م��اش��ي��ا  ال���م���غ���رب، 
ليوطي  المارشال  أيام  االستعماري 
الذي استشار األقطاب الفرنسيين سنة 
1910، في ))تحويل المغرب إلى دولة 
أمازيغية، وجبال األطلس إلى مناطق 
كردية)...( وبدأ بعض المعلمين في 
تعليم تالمذتهم المغاربة ارتباطات 
ليكولوا((  الفرنسيين  مع  جدودهم 
)ليوطي والمؤسسات. دنييل ريفي(.

وهذا فرنسي آخر عاش في المغرب 
))درق�����اوة  ت��واج��د  ليكتشف  ط��وي��ال 
باالشتراكيين)...(  سماهم  الذين 
محمد،  ال��رس��ول  يعتبرون  وال��ذي��ن 
وغيره من المقدسين، شيئا ثانويا(( 
)هاريس. عهد السالطين(. لنجد توافق 
بعض المكونات المغربية، مع فكرة 

داعش.
رغم أن هؤالء وأولئك، ممن وقفوا 
في وجه االستعمار، أمازيغ وحاملين 
لرسالة اإلسالم، شاهدوا المذابح التي 
قطعت آالف الرؤوس، لكل األقليات)...( 

التي وجدوها في العراق وسوريا.
علما بأن المخطط االستعماري أيام 
المارشال ليوطي، لم يمت مع ليوطي، 
وال انتهى مع انتهاء االستعمار، فها 
كتابها  في  تكشف  كلنتون  مدام  هي 
المذكور سابقا، أن المخطط المرسوم 
وال شك أن داعش جزء منه، وها هي 
جريدة »نيويورك تايمز« عدد 28 نونبر 
2014، تعلن أن الرئيس أوباما، ال يفكر 
الرئيس  إبعاد  في  حتمية  ي��رى  وال 
ال��س��وري ب��ش��ار األس����د، ورب��م��ا هو 
لتكون حليفته مدام كلنتون  يسنده، 
ص���ادق���ة، وه����ي ت��ت��ح��دث ف���ي إط���ار 
المخطط، عن تقسيم دول المنطقة كلها 

وتقول: والمغرب.
مشحونة  المقبلة،  المغرب  أي��ام 
بالمغرب  تجرف  قد  التي  باألخطار 
الطوفانية  األمطار  فعلت  كما  فجأة 
ت��ك��دس في  م��ؤخ��را، ورأي��ن��ا الجثث 
كاميونات األزبال، نحن الذين تعودنا 
هذه األيام، على رؤية الجثث تتراكم 
ت��ح��ت أرج����ل ج��ن��ود داع����ش الذين 
يخططون للكثير من األشياء بدءا من 
وما  واألض���رح���ة،  ال���م���زارات،  نسف 
أكثرها بالمغرب. ليكون الخوف مبررا، 
من أن تكون داعش في حالة تشتيتها، 
محضرة لبرنامج توزع فيه جهادييها 
بينها  ومن  انتحارية،  بمهام  للقيام 
أينما  وال��م��زارات،  األض��رح��ة  نسف 

كانت في المغرب، أو غيره.

28  العدد: 814  اخلميس 4 دجنبر 2014

هل تخطط داعش لنسف ضريح موالي  إدريس
 ومزارات األولياء والصاحلني

-: مصطفى العلوي

أيام المغرب المقبلة، مشحونة باألخطار التي قد 
تجرف بالمغرب فجأة كما فعلت األمطار الطوفانية 

مؤخرا، ورأينا الجثث تكدس في كاميونات األزبال، 
نحن الذين تعودنا هذه األيام، على رؤية الجثث 

تتراكم تحت أرجل جنود داعش الذين يخططون 
للكثير من األشياء بدءا من نسف المزارات،

 واألضرحة، وما أكثرها بالمغرب

تبعا لتقاليد املغرب اإلسالمية، امللك محمد السادس خنت ولي عهده موالي احلسن 
داخل ضريح موالي إدريس


