ي

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

سر
ثرثرة رئيـــس الحكومة بن
كيران ،وترديده ألخبار احتمال
إقفال حزب األصالة والمعاصرة،
ليست مجرد ثرثرة ،بـــل إن موضوع
تأسيس حزب آخر أو حزبين( )...بدل
حزب األصالة ،أثير على مستويات
أخـرى( )...في إطار برنامج تقويمي
قد يعلن عنه إلعادة رسم الخريطة
السياسية المغربية.
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�أزمة يف مايل والعالقات املغربية الإفريقية

أغ الشريف،
قطب أزواد
الذي لم يعمل
بنصائح الملك
محمد السادس
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دراهم

الحقيقة الضـــائعة

أغلقوا هذا البرلمان
المشغول بالعفاريت
والداعي لتحرير
الحشيش
28

األ اسلبملف
وعي

بن كريان طالب
بحــل «البام» يف نف�س
املكــان الـذي قطـع فيــه
اال�ستعمار ر�ؤو�س املغاربــة

إليا�س
�
تنظيم
من
إنها
�
قالت
ال�صحافة
�سيا�سة اخلبز
العمري ومدير املخابرات ي�س املن�صوري و�أتــــــاي

03

16 15 14

وثيقـــــة فرن�ســـية:
كيف عاقبت فرن�سا املغرب
بعد اختطاف املهدي
بنربكة �سنــــة 1965

11 10

غمزة الغنو�شي للهمة
مل تنفعه ملقابلة امللك

خص الملك محمد السادس باالستقبال ،القطب السياسي التونسي الكبير الباجي قايد السبسي
الذي قالت صحف أروبية إنه المرشح المقبل لرئاسة الجمهورية ،ولوحظ أن الملك محمد السادس
لم يستقبل القطب اآلخر الغنوشي الذي كان يحكم تونس قبل المرحلة األخيرة.

alousbouea@gmail.com
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ولد مـوالي �أحمد العلــوي ينفي متلـكه
ملوقــــع �إلكرتونــــي

«النا�س» التي قالت �إنه ميلك موقعا ا�سمه
«مغرب �أنتليجان�سيا» وعر�ض عليها �أن
ترجع �إىل امل�صلحة التجارية مبحكمة الرباط
لتت�أكد مما يقوله.
�إال �أن النا�شط االقت�صادي عبد املالك العلوي،
�سبق �أن قدم ت�صريحا كتب حتت ت�سجيله �أنه
مدير ل�شركة �أخرى(« )...كلوبال �أنتليجان�س
بارتنري» وهي م�ؤ�س�سة ال يخفي عنوانها
ارتباطاتها املهنية(� ،)...إال �أن �أخبارا �أخرى
تقول ب�أن ولد �أقدم وزير للإعالم يف املغرب،
رمبا كان ب�صدد ت�أ�سي�س موقع �إلكرتوين فرع
لأحد املواقع الإلكرتونية الأمريكية الكربى،
و�سمي موقع «هافينكتون» حيث ينتظر �أن
يلتحق به بع�ض ال�صحفيني املغاربة.
الذي �أ�صبحت مواقعه تعد يف املغرب وكان املدير ال�سابق ملجلة «تيل كيل» فهد
البيضاء .األسبوع
باملئات.
العراقي� ،أعلن ان�سحابه من هذه املجلة،
اال�ستعدادات جارية على خم�ص�صات مالية وكان العلوي عبد املالك ،ابن الوزير ال�سابق ورمبا هو ب�صدد االلتحاق هو �أي�ضا ب�أحد
كربى( )...لتنظيم جمال الإعالم الإلكرتوين ،موالي �أحمد العلوي ،قد احتج على �صحيفة املواقع اجلديدة.

املجل�س الد�ستوري بعد د�ستور  ..2011يطبق د�ستور 1996

هل ا�ستعمل الوردي نف�س العبارات
التي جاءت على ل�سان الوزير الوفا؟

الصيادلة المتهمون
باالعتداء على الوردي
الرباط :األسبوع

ينتظر �أن ي�شرع الق�ضاء املغربي
يف البت يف النزاع الذي ن�شب بني
وزير ال�صحة وثالثة �صيادلة من
بينهم عبد الرزاق املنفلوطي رئي�س
الوردي�صيادلة اجلنوب ،واثنني من
جمل�س
مرافقيه؛ واحد منهم هو عبد الإله
املن�صوري �صهر امل�ست�شار امللكي
ف�ؤاد الهمة.
وت�ؤكد بع�ض امل�صادر �أن جمرى
الق�ضية قد يتغري ب�شكل كامل
ففي الوقت الذي حتدثت فيه جل
ال�صحف عن «اعتداء تعر�ض له
وزير ال�صحة» ،ت�ؤكد م�صادر �أخرى
�أن املتهمني �أكدوا خالل التحقيق
�أن الوزير الوردي هو الآخر قال
لل�صيادلة « ،»va te faire..وهي
العبارة نف�سها التي �أثارت اجلدل،
م�ؤخرا ،عندما مت اتهام الوزير حممد
الوفا ب�أنه قال لأحد النواب ما مل يكن
يف احل�سبان(.)..
وقبل �أن ثبت املحكمة يف هذا النزاع
الذي يعطي االنطباع ب�أن له خلفيات

مبهمة( )..زكى املجل�س الد�ستور
بقراره ال�صادر يف امللـــــــف عدد
( /1396 /14قـــــرار رقم 14/937 :م.
د) والقا�ضي بعدم قبول الطعن يف
القرار الذي اتخذته احلكومة بحل
جمل�سي �صيادلة ال�شمال( )..التوجه
الذي �صارت فيه احلكومة وهو حل
املجل�سني ،غري �أن القرار مل ين�شر
بعد يف اجلريدة الر�سمية.
وتقول الفقرة الثالثة من «الف�صل
 »132من الد�ستور �إنه «ميكن
للملك ،وكذا لكل من رئي�س
احلكومة� ،أو رئي�س جمل�س النواب،
�أو رئي�س جمل�س امل�ست�شارين� ،أو
خم�س �أع�ضاء جمل�س النواب� ،أو
�أربعني ع�ضوا من �أع�ضاء جمل�س
امل�ست�شارين� ،أن يحيلوا القوانني،
قبل �إ�صدار الأمر بتنفيذها� ،إىل
املحكمة الد�ستورية ،لتبت يف
مطابقتها للد�ستور» ..وهي الفقرة
التي تنطبق على طلب الإحالة
الذي قدمه الفريق اال�ستقاليل (41
ع�ضوا) .غري �أن املجل�س الد�ستوري

ارت�أى تعطيل هذا الف�صل واال�شتغال
بف�صل د�ستوري ينتمي للد�ستور
القدمي ،والذي ي�شرتط توقيع ثلث
�أع�ضاء جمل�س امل�ست�شارين على
قرار الإحالة حتى يتم قبولها(.)..
وت�ضمن القرار ال�صادر عن املجل�س
الد�ستوري� ،صفعة قوية لرئي�س
الفريق اال�ستقاليل ملجل�س النواب،
هذا الأخري كان قد وقع رفقة 40
ع�ضوا على قرار طلب �إحالة قرار
احلكومة على املجل�س الد�ستوري،
لكن حاول التنازل عن قرار الإحالة،
�إال �أن املجل�س الد�ستوري رف�ض
التنازل لأن الرئي�س وقع لوحده،
وذلك ما ت�ؤكده الفقرة التالية:
«�إن �إحالة القوانني على املحكمة
الد�ستورية  -بغ�ض النظر عن
قبولها �أو عدم قبولها  -ال ترمي
�إىل حتقيق م�صلحة خا�صة باجلهة
املُحيلة للقانون ،بل تروم �ضمان
احرتام مبد�إ �سمو الد�ستور الذي
يعد ،مبوجب ف�صله ال�ساد�س ،من
املبادئ امللزمة».

الملك محمد السادس ..خارج
الرسميات ..في شارع محمد الخامس
بتونس لكن ..ما هذا الضماد الذي
يغطي اليد اليسرى للملك الذي يتجول
في أكبر شارع وسط عاصمة تونس
ويسمى شارع محمد الخامس.

احلزب ال�شيوعي ي�صبح
حــــزبا �إ�ســــالميا
مل يكن هناك مر�شحان للأمانة العامة ،ولكن
اللجنة املنظمة للم�ؤمتر الوطني التا�سع حلزب
التقدم واال�شرتاكية الذي �أ�سدل ال�ستار عن
�أ�شغاله ،م�ؤخرا ،حتت �شعار «مغرب امل�ؤ�س�سات
والعدالة االجتماعية»� ،أ�صروا على �إجراء
انتخابات �شكلية ،فاز فيها نبيل بنعبد اهلل على
نف�سه ،بعد ان�سحاب مناف�سني حمتملني هما
حممد �سعيد ال�سعدي واحممد اكرين ،اللذان
�سجال ما �سمياه «خروقات ف�ضيعة ح�صلت داخل
امل�ؤمتر»( )..وكان بع�ض �أ�صحاب امليوالت
ال�شيوعية ،الوا�ضحة قد �سخروا من هذه
النتيجة لكونها تخدم م�صلحة حزب �إ�سالمي هو
حزب العدالة والتنمية ..لأجل ذلك كان بع�ضهم
يردد عبارة تكبري ،التي يتم ترديدها يف جتمعات
الإ�سالميني(.)..

الحاج نبيل بنعبد اهلل

من هو املمون الذي �سبــــب الت�ســـمم
لـ 20راكـــب يف طائرة قطرية؟

�أ�صيب حوايل  20م�سافرا ،على منت اخلطوط اجلوية القطرية بت�سمم
غذائي مبجرد �إقالع الطائرة من مطار حممد اخلام�س يف اجتاه العا�صمة
القطرية الدوحة ،كانوا قد تناولوا وجبة الدجاج ،ف�شعر بع�ضهم مبغ�ص
حاد ،ا�ضطرت معه ال�سلطات القطرية �إىل نقل امل�صابني على وجه ال�سرعة �إىل
�إحدى امل�ست�شفيات فور نزول الطائرة ..م�صادر �إعالمية �أكدت �أن �أحد مموين
هذه الطائرة القطرية ،مت تعوي�ضه يف اليوم املوايل باملمون ال�شهري رحال.

آخر األخبار السياسية والتعاليق المكتوبة:

رمزي صوفيا  -محمد بركوش  -إدريس أبايا على:
alousboue.com

alousbouea@gmail.com
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الرباط .األسبوع

�ضربها املغرب ب�سكتة �شبه قلبية ،على ما يجري يف مايل
التي تعي�ش حربا جهنمية وخا�صة يف مدينة كيدال التي
ق�صفها الطريان املايل ،وجرت فيها معارك طاحنة ،مع
مقاتلي حركة �أزواد.
وقال مو�سى الطاهر ،الناطق الر�سمي با�سم احلركة
املتمردة� ،إنه �أ�صبح يتكلم با�سم ثالث حركات ،و�إن
قواته ت�سيطر على مدينة كيدال.
امل�شكل هو �أن الطاهر هذا هو الذي ا�ستقبل من طرف
امللك حممد ال�ساد�س ،يف  31يناير  2014ا�ستقباال
ر�سميا �صدر ب�ش�أنه بالغ ر�سمي ،تو�سعت فيه كل
ال�صحف واملواقع الإلكرتونية ،التي �أخربت ب�أن امللك
يتعاطف مع هذه احلركة ،التي ا�ستقبل زعيمها �أنتاال
يف امل�ست�شفى الع�سكري بالرباط ،لتعطي هذه امل�صادر
ال�صحفية ،حالة االنت�صار على امل�شكل املايل ،وتن�سب
(موقع زنقة  )20هذا االنت�صار �إىل من �سمته «ال�سفري
املتنقل(� )...إليا�س العمري» ،و�إىل مدير املخابرات
ي�س املن�صوري ..م�ؤكدة �أن ا�ستقبال زعيمي احلركة

تح

رئيس حركة أزواد بالل أغ الشريف يصلي بجانب الملك محمد السادس

واء
ألض
تا

�أزمة يف مايل والعالقات املغربية الإفريقية

ال�صحافة قالت �إنها من تنظيم �إليا�س
العمري ومدير املخابرات ي�س املن�صوري

وال�صالة معهما( )...بالل ال�شريف ،ومو�سى الطاهر
بح�ضور مدير املخابرات ي�س املن�صوري ،هو اجلزئية
التي ت�ؤكد ما و�صفه املوقع املذكور ،بتدخل ال�سفري
املتجول �إليا�س العمري.
وب�صرف النظر عن املهمة امل�ستعجلة التي كلف بها
الوزير مزوار يف مايل ،الأ�سبوع املا�ضي دون �أن يحقق
فيها �أي انت�صار ،ورمبا مل ي�ستقبل من طرف امل�س�ؤولني
املاليني املحتجني ،دون �أن يعلن ما �إذا كانت مهمته
لتهدئة �أ�صدقاء ي�س املن�صوري و�إليا�س العمري()...
الذين حتولوا يف جميع م�صادر الأخبار العاملية� ،إىل
�شاعلي حرب كربى� ،أدت �إىل ا�ستقالة وزير

الدفاع املايل� ،سوما يومانغا ،وتدخل رئي�س الدول
الفرنكفونية ،عبدو �ضيوف ،وعر�ض اجلزائر لو�ساطة
يف املايل ،وتدخل االحتاد الأوربي ،الذي ينوه()...
بو�ساطة موريطانيا ،وبداية �إعالن الدعم املوريطاين
للبولي�ساريو.
فهل هو خط�أ من ال�ضخامة بهذا احلجم ،ارتكبته
الأجهزة املغربية ،التي دعمت وا�ستقبلت جمموعة من
الثوار الأزواد ،الذين حولتهم معاركهم الأخرية �إىل
م�شيعني للفو�ضى وعدم اال�ستقرار.
�أكيد �أن املغرب تدارك هذا اخلط�أ اخلطري( )...بعد �أن
تكلم يف �إطار احلما�س( )...عن دعم ثوار �أزواد ،لإمارة
امل�ؤمنني املغربية ،ال�شيء الذي مل تعلنه احلركة �أبدا،
و�إنـــــما�أعلنت

حربا داخلية ت�سيء �إىل العالقات الر�سمية بني املغرب
ومايل ،لتتدخل جريدة االحتاد اال�شرتاكي (عدد 3
فرباير  )2014وتتحدث عن �شبه تراجع مغربي وقالت
�إن امللك حممد ال�ساد�س ،طلب من حركة �أزواد �أن تبقى
منفتحة على احلوار ال�سيا�سي واحلل ال�سيا�سي()...
�إذن فاملغرب اكت�شف �أن �ضيوفه امل�ساملني ،الذين مت
ا�ستغاللهم لأغرا�ض �سيا�سية ،ورمبا حزبية( ،)...ال
يتفقون مع ن�صائح ملك املغرب ،و�أ�شعلوا حربا �أهلية
يف مايل ،ال�شك �أن االهتمام العاملي بها� ،سي�ضع املغرب،
يف ورطة �سيا�سية ،ي�صعب اخلروج منها ،ليتعلق الأمر
ب�ضرورة �إ�صدار املغرب ،الر�سمي ،لبالغ يجدد فيه
موقفه الر�سمي مما يجري يف املايل ،ولإر�سال الأ�ضواء
عن حقيقة تدخل �أحد �أع�ضاء مكتب حزب الأ�صالة،
�إليا�س العمري ،الذي �أ�صبح �سفريا متجوال( )...دون
الإعالن عن ذلك ،ومدى ما �إذا كانت الأجهزة ال�ضخمة
للمخابرات املغربية اخلارجية ،ال تعرف مقا�صد
وال هويات �أقطاب ماليني ،كانت طريقة ا�ستقبالهم
يف املغرب ،نوعا من الدعم الختيارهم احلربي ،الذي
يتنافى والتزامات املغرب الر�سمية ،جتاه دولة مايل،
والدول الإفريقية الأخرى.
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الربملان يطلب حما�سبة �أخنو�ش على
م�صري �أرا�ضي «�صوديا و�سوجيطا»
الرباط :األسبوع

و�ضعت بع�ض الفرق الربملانية ،م�ؤخرا ،طلبات لعقد اجتماع عاجل
للجنة القطاعات الإنتاجية بح�ضور عزيز �أخنو�ش وزير الفالحة وال�صيد
البحري ،ل�سببني �أولهما :تقدمي احل�صيلة موثقة بالأرقام وبالو�ضعية
احلقيقية ل�ضيعات الدولة«�صوديا و�سوجيطا» التي مت تفويتها للخوا�ص.
و�إجراء تقييم حقيقي لهذه الأرا�ضي يبني مدى تنفيذ امل�ستفيدين لاللتزامات
املن�صو�ص عليها يف دفاتر التحمالت ،وبخا�صة حجم الت�شجري والغر�س
واال�ستثمار والتجهيزات احلديثة يف جمال ال�سقي يف هذه ال�ضيعات وعدد
اليد العاملة امل�شغلة ،علما �أن بع�ض امل�ستفيدين �شردوا العمال الذين
ورثوهم عن �شركات «�صوديا و�سوجيطا» ،وطردوا النقابيني وغريها من
اخلروقات التي يتوفر النواب على ملفات متكاملة بخ�صو�صها.
وثاين �أ�سباب ا�ستدعاء �أخنو�ش هي الظروف العامة التي يجري فيها حاليا
تفويت �أرا�ض جديدة للدولة «�أمالك خمزنية» لفائدة اخلوا�ص ،مع فرق
كبري هذه املرة هو �أن املِلكِية مبهمة لهذه الأرا�ضي التي ي�ستغلها فالحون
�صغار ل�سنني عديدة عك�س �أرا�ضي «�صوديا و�سوجيطا» التي كانت ملكيتها
للدولة وا�ضحة ،مما ينذر بحرب جديدة �ست�ضاف حلروب حتديد امللك
الغابوي التي ن�شبت يف العديد من الأقاليم بني املواطنني و�إدارة املياه
والغابات.

ثالثة أقطاب من مستشاري الملك محمد الخامس :الزعيم عالل الفاسي،
وشيخ اإلسالم محمد بن العربي العلوي ،ووزير التاج الحسن اليوسي

اخلرجات املك�شوفة

طموح كرمي
غالب لرئا�سة
حزب اال�ستقالل

الرباط :األسبوع

يف �أول خروج �إعالمي متلفز له� ،أكد كرمي غالب
القيادي اال�ستقاليل ،ورئي�س جمل�س النواب �سابقا،
على ما �سبق لـ«الأ�سبوع» �أن ك�شفت ب�أن هذا الطموح
يتمثل يف الرغبة يف الو�صول �إىل من�صب الأمني العام،
وبتف�صيل �إىل طموحه ال�سيا�سي الذي ال يزال قائما،
ويراهن على حتقيقه �سنة .2016
غالب الذي مل يف�صح عن كامل م�ضمون طموحه
ال�سيا�سي ب�صورة مبا�شرة ،ي�ضع رهن �إ�شارته حاليا
قيادة حزب اال�ستقالل خالل م�ؤمتر � ،2016أي بعد
نهاية الوالية الأوىل حلميد �شباط على ر�أ�س حزب
امليـــــزان.

غالب الذي يراهن على وفاء �شباط بوعده بعدم
تر�شحه مرة �أخرى لقيادة حزب اال�ستقالل واالكتفاء
بوالية واحدة كما وعد خالل م�ؤمتر � ،2012أخذ ين�سج
خيوط عالقات متينة وقوية مع الغا�ضبني من �شباط يف
تيار «بال هوادة» ،حيث �شرع يف لقاء عدد من رموزه يف
منا�سبات عديدة «كعبد الواحد الفا�سي ،والوزير حممد
الوفا ،وعالل مهنني ،ولطيفة ا�سمري�س» ،ناهيك عن عدم
الدخول يف مواجهات كالمية مع قيادات هذا التيار.
غالب الذي كانت بع�ض الأو�ساط تر�شحه ملنا�صب
اقت�صادية كربى بالبالد ،يلمح اليوم �إىل من يعنيهم
الأمر �إىل �أن الطموح ال�سيا�سي يف �أجندته ي�سبق الطموح
االقت�صــــــادي.

القرار السياسي

غالب

بقلم :رداد العقباني

لهذه الأ�سباب حممد ال�ساد�س هو احلل ..لإنقاذ �أوروبا

قامت فرن�سا يف �شخ�ص وزيرها يف الداخلية
�آنذاك وعمدة بلدية �إيفري ال�سابق ،مانويل فال�س
(الوزير الأول حاليا) ،بتو�شيح ال�شيخ املغربي
خليل مرون ،عمدة م�سجد �إيفري� ،أكرب م�سجد
بفرن�سا ،بو�سام «جوقة ال�شرف» برتبة فار�س.
التو�شيح الذي مت يوم ال�سبت  15فرباير ،2014
بح�ضور ال�سفري املغربي بفرن�سا �شكيب بنمو�سى،
مل يحظ باهتمام الإعالم املغربي �أو ما ي�سمى
بـ»املجل�س العلمي املغربي ب�أوروبا» �شبه ال�سري.
يف بحثه عن «احلقيقة ال�ضائعة» بتاريخ  30ماي
 ،2014ت�ساءل ال�صحفي م�صطفى العلوي ،هل
ميكن �أن ي�صبح حممد ال�ساد�س زعيما �سيا�سيا؟
وقال« :طبعا ..ال �أحد يتمنى �أن يرى امللك
حممد ال�ساد�س ،زعيما �سيا�سيا من ف�صيلة ه�ؤالء
الزعماء ،بني قو�سني(…) ،التافهني الفارغني،
املن�شغلني بتبادل ال�شتائم مع الآخرين (ه�ؤالء
ذكرهم باال�سم وال�صفة امللياردير واحد من كبار
ممويل حركة  20فرباير كرمي التازي ،يف ندوة
�شاركت فيها حتت عنوان« :الريادة» �أو الزعامة
التي نظمها مركز (ه� .أو .امي) ل�صاحبه عبد العايل
بنعمور ،ليلة  27ماي الأخري ،بالفندق الكبري لأنفا
بالدار البي�ضاء».
و�أ�ضاف العلوي «بينما الذي يعرف بع�ض
مواقف(…) امللك حممد ال�ساد�س ،يكت�شف �أنه
يتمتع يف عمقه مبيزات الأقطاب ال�سيا�سيني ،يف
بع�ض ت�صرفاته امل�سجلة واملحفوظة(…) ،من
قبيل نظرته امل�ستقبلية ،حينما كلف �سنة ،2011

�سفريه يف باري�س املرحوم م�صطفى ال�ساهل
بتو�شيح رئي�س بلدية �إيفري الفرن�سية« ،مانويل
فال�س» بالو�سام العلوي ،لي�صبح فال�س هذا رئي�سا
للحكومة الفرن�سية �سنة  ،2014وهو الذي قال عن
املغرب �سنة � 2011إن املغرب هو منوذج للدول
املتقدمة .طبيعي �إذن� ،أن الأزمة التي خرج منها

املغرب يف الأمم املتحدة م�ؤخرا(� )...أ�سهم فيها
الو�سام العلوي القدمي لرئي�س احلكومة الفرن�سية
(انظر مقال العقباين .الأ�سبوع عدد  1ماي ،)2014
انتهى كالم العلوي.
مع �إلقاء القب�ض على مهدي منو�ش الفرن�سي امل�شتبه
بارتكاب االعتداء الذي ا�ستهدف متحفا يهوديا يف

بروك�سل ،عاد �شبح الإرهاب ليخيم على فرن�سا،
حيث تعي�ش �أكرب جالية مغربية ،ويتزايد القلق
يف الأو�ساط ال�سيا�سية الأوروبية �إزاء احتماالت
عودة الع�شرات من ال�شبان الأوربيني من �أ�صول
مغاربية �أ�سا�سا ،ح�سب عدة م�صادر( )...الذين
ذهبوا للقتال يف �سوريا ،حمملني بـ»�أفكار التطرف
الإ�سالمي» ،وعربت اال�ستخبارات الأوروبية
والأمريكية بدورها عدة مرات عن قلقها من عودة
«اجلهادين» الأوروبيني.
وك�شف وزير الداخلية الفرن�سي برنار كازينوف،
عن الإعداد لت�شريعات داخل فرن�سا و�أوروبا
ملراقبة ال�شبان الذين يرغبون يف اجلهاد.
وارتباطا باملو�ضوع ،عاد �س�ؤال «العلوي» �إىل
الواجهة ،ب�صيغة �أكرث حتديدا ،هل ميكن �أن
ي�صبح حممد ال�ساد�س زعيما �سيا�سيا ودينيا خارج
حدود املغرب؟
اجلواب ح�سب خرباء الإرهاب «الإ�سالمي» ،نعم
دون حتفظ ،لي�س بحكم �صفته �أمريا للم�ؤمنني
وحدها ،بل الأهم يف نظرهم نظرته امل�ستقبلية،
حينما قرر جاللته� ،صرف �أموال طائلة لبناء
م�ساجد ب�أوروبا ،هي لوجي�ستيك ميكن ا�ستثمارها
الآن� ،إىل جانب �شبكات نافذة من �صنف عمدة
م�سجد �إيفري ،ال�شيخ مرون (ال�صورة) للت�صدي
لظاهرة «اجلهاديني» ،مبقاربة ت�ساير ثقافة
�أوروبا احلقوقية ،دون �إغفال اخلربة املغربية يف
حماربة �آفة الإرهاب.
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ا�ستبعاد �شيوخ الأحزاب

حتركات لتعـــديل
الئــحة ال�ســـفراء
اجلــــدد
الرباط :األسبوع

يف الوقت الذي كان جل املتتبعني ينتظرون
ا�ستقبال املــــــلك لل�ســـــفــــراء اجلدد والقيام
بربتوكول تعيينهم بناء علـــــى الالئحة التي
قدمها وزير اخلارجية والتعاون �صالح الدين
مزوار ،و�أ�شر عليها رئي�س احلكومة عبد الإله
بن كريان ،رجحت بع�ض اجلهات من وزارة
اخلارجية �أن تكون الئحة مزوار قد ردت
�إليه ،ويقوم حاليا ب�إعداد الئحة جديدة �سيتم
ترميمها بوجوه جديدة.
ولهذا الغر�ض جمع مزوار ،الأ�سبوع املا�ضي،
عددا من الفاعلني ال�سيا�سيني والربملانيني
واملهتمني بق�ضايا اخلارجية لأخذ �آرائهم
وامل�شورة حول ال�شروط العامة التي يجب
توفرها يف الئحة ال�سفراء اجلدد مع ت�سريب
بع�ض الأ�سماء ال�سيا�سية واحلزبية ،واقرتاح
�سفراء جدد من �أحزاب �سيا�سية ب�شرط
الكفاءة ويكون متو�سط ال�سن يف امل�ستوى يف
�إق�صاء مبا�شر ل�شيوخ الأحزاب من بع�ض
الأحزاب الذين يريدون هذه املنا�صب امل�سيلة
للعاب(.)..
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هل املغاربة مهددون بالبودية؟
الرباط :األسبوع

املغاربة مهددون بالبودية ،هي �آخر التهديدات التي حذر منها بع�ض الفاعلني يف جمال الهجرة
يف لقاء انعقد م�ؤخرا بالرباط.
ا�ستنتاج ه�ؤالء جاء بناء على حتليل عدد من املعطيات املتعلقة باجلاليات الأجنبية الكثرية
التي تتواجد وتتعاي�ش اليوم مع املواطنني املغاربة يف �سالم ،خا�صة بعد �إجراءات وزارة
الداخلية لت�سوية و�ضعية الأجانب من جن�سيات وديانات خمتلفة عن الإ�سالم وتو�صلهم
ببطاقات الإقامة.
ه�ؤالء الباحثون الذين متنوا ت�سوية وزارة الداخلية ملهاجرين �أجانب من جن�سيات خمتلفة
«ت�ؤكد الإح�صائيات الر�سمية لوزارة الداخلية �أنها بلغت حوايل  95جن�سية» هي من دول
خمتلفة ،من «مايل ،والنيجر ،وال�سينغال ،والفيتنام ،و�أندوني�سيا ،والكامبودج ،وفرن�سا،
و�إ�سبانيا ،وغريها» ،حذروا ال�شباب املغربي من املهاجرين الآ�سيويني الذين متت ت�سوية
و�ضعيتهم القانونية والذين يدينون بدين «البودية».

خطة ..اجلي�ش اجلزائري «يخنق»
الفالحني يف بركان والنواحي
يعاين كبار الفالحني واملتو�سطني باجلهة ال�شرقية من �أزمة خانقة وغري م�سبوقة حد الإفال�س،
ب�سبب الك�ساد الذي تعرفه عملية ت�سويق املنتوجات الفالحية من خ�ضراوات وفواكه.
فقد �أحكم اجلي�ش اجلزائري قب�ضته على ال�شريط احلدودي مع املغرب ،وف�شل فالحو اجلهة
ال�شرقية يف ت�سويق الفواكه واخل�ضر على احلدود يف �أ�سواق م�شرتكة ظلت تعرف تبادل
املواد الفالحية املغربية مع املواد ال�صناعية اجلزائرية ل�سنوات عديدة(.)..
ه�ؤالء الفالحون الذين يعانون اليوم يف �صمت ،بعدما وجدوا �أنف�سهم يتفرجون على كميات
هائلة من �أجود الفواكه واخل�ضر ب�ضيعات بركان ووجدة ،ت�ضيع �أمام �أعينهم وتباع يف
الأ�سواق املغربية ب�أثمنة �أقل بكثري من تكلفتها ،ف�أ�صبحوا يعي�شون و�ضعية �صعبة دفعت
بع�ضهم �إىل ترك حم�صوله مهمال يف الأ�شجار ،لكون ثمن بيعه ال يغطي م�صاريف جنيه وحدها
وبالأحرى باقي التكاليف ،والتج�أوا �إىل غرفة التجارة ،والغرفة الفالحية ،ومندوبية وزارة
الفالحة باجلهة دون جدوى.

ب�سبب بث حتقيق �إخباري بثته القناة الثانية

�شركة عقارية تطالب بحق الرد يف ملف
تدخل فيه م�ست�شار ملكي
أكادير :األسبوع الصحفي

يف جديد ق�ضية النزاع العقاري حول
م�شروع �سياحي مبنطقة �أغرو�ض �شمال
�أكادير’’ الذي �شهد �صدور تعليمات
ملكية يف املو�ضوع ،وتدخل م�ست�شار
ملكي يف منا�سبتني حلل النزاع و�صدور
�أحكام ق�ضائية فيه ،طالبت �شركة «يف
بيــــتي» العقارية ،نهاية الأ�سبوع
املا�ضي ،رئي�سة املجل�س الأعلى لالت�صال
ال�سمعي الب�صري متكينها من حق
الرد املكفول لها بعد بث القناة الثانية
ب�إحدى ن�شراتها الإخبارية مطلع ال�شهر
اجلاري لروبورتاج �إخباري مدته �أزيد
من  7دقائق حول ما �أ�سمته ‘’ف�ضيحة
عقارية تتداخل فيها �سلطة النفوذ واملال
والقانون مبنطقة �أغرو�ض ب�أكادير’’.
�إذ عللت ال�شركة املقا�ضية للقناة الثانية
مطلبها يف حق الرد �إىل هيئة جمل�س
الهاكا� ،إقحام ا�سم رجل الأعمال ال�سو�سي
املعروف «احل�سني بي�شا» وا�سم �صاحبة
�شركة ‘’يف بيتي’’ العقارية يف نزاع،
حول حق وهو النزاع الذي ال عالقة له
بال�شركة املالكة اجلديدة للعقار التي
اقتنته ب�صفة قانونية لت�شييد م�شروع
�سياحي ،وذلك بعد �صدور �أحكام ق�ضائية
نهائية ب�ش�أنه .م�شرية يف ذات الطلب �إىل

�أن ت�صريح ممثلة ال�شركة املدرج يف
التحقيق ،مت حذف مقاطع منه ب�سبب
عملية املونطاج مما �أظهر ال�شركة ك�أنها
طرف يف النزاع ،و�أنها �صاحبة نفوذ
تعتدي �ضدا على القانون ،وعلى ورثة
موالي عبد ال�سالم �أوريرت ،مربزة عدم
وجود �أية م�سطرة ق�ضائية جارية يف هذا
ال�ش�أن بني ال�شركة العقارية ،و�أي طرف
بخ�صو�ص هذا امل�شروع ال�سياحي.
كما ا�ستندت الر�سالة املوجهة �إىل �أمينة
املريني الوهابي رئي�سة املجل�س الأعلى
لالت�صال ال�سمعي الب�صري� ،إىل �أن ما
ورد يف الروبورتاج ي�شكل خرقا لنزاهة
الأخبار طبقا ملقت�ضيات «املادة  »54من
دفرت التحمالت للقناة الثانية ،باعتبار
�أن الروبورتاج وفق منظور ال�شركة
مل يتناول الق�ضية بحياد ونزاهة ومل
يحرتم مبد�أ التعددية والأطروحات
املعار�ضة� ،أو ما ماثلها من فر�صة
التعبري عن وجهة نظرها بعدما مهدت
مقدمة الن�شرة للروبورتاج بعبارتها
«الف�ضيحة العقارية ومافيا العقارات’’،
الأمر الذي حدا بال�شركة العقارية �إىل
طلب تقدمي بيان حقيقة �أو جواب ملا
حلق بهم من �ضرر جراء بث املعلومة
التي م�ست مب�صاحلهم االقت�صادية
والتجارية.
يف حني ،ك�شفت م�صادر عليمة �أن ال�شركة

العقارية املقا�ضية للقناة الثانية �أمام
�أنظار م�ؤ�س�سة «الهاكا» رف�ضت مطلبا
�سالفا للقناة الثانية ،ببث روبورتاج
وعر�ض وجهة نظر ال�شركة كاملة يف
ن�شرة �إخبارية الحقة ،ملا خلفه التحقيق
الإخباري من �أ�ضرار مادية ومعنوية،
بعدما مت�سكت مالكة ال�شركة �صاحبة
امل�شروع ال�سياحي باللجوء �إىل حكماء
«الهاكا» لإن�صافها بعيدا عن �أية ت�سوية
ثنائية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن «احلاجة حبيبة»
املر�أة القوية يف جمموعة «بي�شا»
اال�ستثمارية �شاركت يف برنامج ب�صراحة
على راديو «بلو�س» الذي يقدمه الإذاعي
�أديب �سليكي ،وعربت بنربة ال تخلو من
الغ�ضب عن موقفها من النزاع املفتعل،
والذي ي�ستهدف واحدا من �أعيان
�سو�س ،وملحت �إىل �أياد خفية ت�صطاد يف
املاء العكر ،و�إىل �أن القناة الثانية ورطت
نف�سها يف روبورتاج مل يراع �أب�سط
�شروط املهنية ..يف حني عرب حمامي
الطرف الثاين على �أنه ال عالقة لل�شركة
املالكة للم�شروع احلايل «يف بيتي» بهذا
امل�شكل ،و�أنه ب�صفته املمثل القانوين
لورثة احلاج عبد ال�سالم ينفي وجود �أي
�شكاية يف املو�ضوع �ضد احلاج احل�سني
بي�شا� ،أو �شركته.
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ما خفي
ب�شرى �سارة ،للمغاربة يف فرن�سا ،بعد �أن
قررت الدولة الفرن�سية ،ال�سماح جلميع
املتخرجني اجلامعيني املغاربة بالبقاء
يف فرن�سا �سنة كاملة ،بعد التخرج ،وكان
القانون يطالبهم مبغادرة فرن�سا� ،ستة
�شهور بعد التخرج.
مل يفهم �أي معلق ،ملاذا �أقحم ال�صحراوي
حمدي ولد الر�شيد رئي�س بلدية العيون،
ا�سم امل�ست�شار الهمة ،يف مو�ضوع
�أ�سباب ف�شل مو�سم الركيبات يف طنطان،
ومقاطعة قبيلة ازركيني لهذا املهرجان،
لي�شارك فيها فقط املنتمون لقبائل
الركيبات.
و�صف املهتمون ب�ش�ؤون املغرب ،قرار
وزير الداخلية ح�صاد بتوقيف رجال
ال�سلطة الذين نظموا مظاهرة ،ب�أنه قرار
�شجاع داخل يف �إطار تفادي الفو�ضى.
انتقمت ال�صحف اليومية ،بجميع
�أطيافها( )...من القرار الذي منع
ال�صحفيني من مرافقة الرحلة امللكية
لتون�س� ،أغلب ال�صحف مل تن�شر �أخبارا
عن الرحلة ،وبع�ضها ن�شرها يف ال�صفحة
الداخلية.
عجيب كيف مت الإن�صات لأنني  22معتقال
فرن�سيا يف �سجون املغرب ،بينهم �ست
مغاربة يحملون اجلن�سية الفرن�سية ،وقد
قرروا الإ�ضراب عن الطعام ،احتجاجا
على وقف العالقات الفرن�سية املغربية
يف جمال الق�ضاء ،بعد �أزمة احلمو�شي،
ولوال هذه الأزمة ملا طالبوا بنقلهم �إىل
فرن�سا ،رغم �أن �أغلبهم حمكوم عليهم يف
ق�ضايا احل�شي�ش.
م�س�ؤول حكومي كان مر�شحا للعب دور
ما يف امل�ستقبل( )..تعر�ض لـ«�إهانة»
�شديدة ،قد تعجل بنهاية م�ستقبله ،بعد
�أن قالوا له �إن بع�ض خ�صومه ال�سيا�سيني
مازالوا يحتفظون ب�صور لقريبته عندما
كانت ترتاد بع�ض الأماكن ،وهي يف حالة
غري طبيعية (.)..
مكاتب الربملانيني الذين ح�صلوا على
دعم من منظمات �أمريكية تغلي ،منذ
اليوم الذي �صدر فيه مقال «الأ�سبوع»
حتت عنوان« :الربملانيون املغاربة
�أخذوا الدعم من منظمات �أمريكية
ورئي�س احلكومة يف دار غفلون» .وبينما
يقول نواب العدالة والتنمية �إن التمويل
الأجنبي مرفو�ض ،ي�ستعد بع�ض ه�ؤالء
النواب امل�شبوهني( )..لتربير فعلتهم
بكونها حتاكي جتربة جمعيات مدنية
حت�صل على دعم من اخلارج.
بغ�ض النظر عن كون الئحة الأدوية التي
مت تخفي�ض ثمنها تت�ضمن الإ�شارة �إىل
�أدوية انخف�ض ثمنها بب�ضع �سنتيمات..
ف�إن الإعالن عن تخفي�ض ثمن بيع بع�ض
الأدوية يقت�ضي فتح حتقيق ومعاقبة
م�س�ؤويل وزارة ال�صحة ،الذين يخت�صون
يف حتديد ثمن بيع الأدوية بالتق�سيط قبل
نزولها �إىل الأ�سواق� ،إنها الرتاخي�ص
التي ت�ساوي املاليري(.)..
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مهرجان حا�شد تزعمه �شرفاء الركيبات لنبذ
اخلالفات بني ال�صحراويني

األوضاع في الصحراء

alousbouea@gmail.com

وزارة ال�سياحة تقاطع
�أرباب النقل ال�سياحي

لطـــــانطان وطالــــبه باملغادرة نتيجة
ح�سابات مازالت قائمة.
و�إذا كان تغيب بع�ض �أعيان «التهاالت»
ومن بينهم خليهن ولد الر�شيد �أو حممد
عايل احل�ضرمي «العظمي» ب�صفته
املزدوجة وهو امل�س�ؤول الأول عن
جهة كلميم ال�سمارة ،ف�إن جناح هذه
اخلطوة ،قيا�سا مع �سابقاتها ،كان ر�سالة
وا�ضحة للمنتظم الدويل ومعه اجلزائر
والبولي�ساريو ب�أن �ساعة احل�سم يكون
فيها تلبية النداء واجب وطني ،و�أن
ق�ضية ال�صحراء حلها بيد ال�صحراويني
�أنف�سهم(.)..

الــخالف بــني الوالــي احل�ضـــرمي
واملنتخبــني فــي جهـة كلمــيم
كلميم :األسبوع

زراد
العيون :األسبوع

ك�شف حامت بن�شرادية رئي�س الهيئة
الوطنية للنقل ال�سياحي الطرقي باملغرب
�أن زيارته الأخرية جلزر الكناري،
ا�ستطاعت �أن تقرب وت�صحح وجهة
نظر الإ�سبانيني نحو النزاع املفتعل بني
البولي�ساريو واملغرب ،وهو ما مكن
الإ�سبانيني من �إعادة برجمة رحالتهم
الثقافية نحو ال�صحراء ،و�أ�ضاف حامت
بن�شرادية الذي تر�أ�س �أ�شغال امل�ؤمتر
الوطني الثاين لهيئته بالعيون عن عدة
معطيات هامة تتعلق بامل�ساهمة يف
حتقيق ر�ؤية  ،2020التي ت�سعى من
خاللـــها اململكــــة �إىل الو�صـــــول لرقم
ع�شرين مليون �سائح ،وهو معطى ال
يتحقق �إال بتكاثف جهود مهنيي ال�سياحة
فبالإ�ضافة �إىل املجهودات الر�سمية التي
تبذلها اجلهات احلكومية ،فامل�س�ؤولية
يتحملها كذلك �أ�صحاب الفنادق ،ومهنيو
النقل ال�سياحي الوطني ،الذين هم
مو�ضوع اهتمام الهيئة الوطنية التي
ناق�شت يف هذا امل�ؤمتر حتديات دفرت
التحمالت الأخري ل�سنة  ،2012ودور
الهيئة الوطنية للنقل الطرقي ال�سياحي،
يف �صياغة مواده وبنوده ،مع اجلهات
احلكومية ،وهو ما ت�سعى �إليه الهيئة من
خالل تقدمي املقرتحات الكفيلة بتقدم قطاع
النقل ال�سياحي بالبالد ،وتخلفت وزارة
ال�سياحة والنقل عن هذا امل�ؤمتر الذي
�شارك فيه ع�شرات املهنيني الذين �أكـــدو
�أن ا�ستقــــطاب وجذب لل�سياح املغاربة
والأجانب رهني بتنمية ال�صحراء .

�ساد تخــوف بيـــــن �أع�ضاء
جمل�س جــــهة كلميم ال�سمارة
من ت�أثـــــري اخلالف الدائر بني
الوايل احلــ�ضرمي ،واملنتخبني
املحليـــــــــني ،وحتولت �أ�شغال
الدورة �إىل نقا�شات �سيا�سية
وهو ال�شيء الذي مل يتم.
«الأ�سبوع» �إىل جانب جمموعة
من املنابر الإعالمية الوطنية
واملحلية تابعت لت�سع �ساعات
متوا�صلة �أ�شغال الدورة التي
تر�أ�سها عبد الوهاب بالفقيه
نائب رئي�س اجلهة وح�ضرها
منذ انطالقتها الوايل احل�ضرمي
وعمال ال�سمارة ،وطاطا ،و�آ�سا
الزاك ،با�ستثناء عامل �إقليم
طانطان الذي يواجه م�شاكل
مع املنتخبني املحليني الذين
يطالبونه بالرحيل.
النقا�شات التي عرفتها دورة
جمل�س جهة كلميم ال�سمارة
كانت �إيجابية وبدا نوع من
االنفراج يف الإ�شكال احلا�صل
بني بالفقيه واحل�ضرمي من
خالل تبني ال�سلطة كل �أجوبة
ومداخالت اجلهة ،وظهر نوع
من الت�شنج يف ما يخ�ص اتهام
منتخبو طانطان مدير املركز
اجلهوي لال�ستثمار بعرقلة ملفات
اال�ستثمار ونفور امل�ستثمرين
ب�سبب بطء الإجراءات ،وحاول
مدير املركز �أن يدافع عن
م�سريته التي �أجمعت مكونات

اجلهة على �ضرورة �إعادة
تقييم عمل املركز ،ونتيجة
ت�شعب و�صعوبة نقطة تتعلق
بالتحفيظ العقاري بطانطان،
فقد اقرتح الوايل على املجل�س
عقد يوم درا�سي حول م�شاكل
التحفيظ مبدينة طانطان بعد
امل�شاكل اخلطرية التي �أثارها
رئي�س بلدية الوطية و�أع�ضاء
املجل�س الإقليمي لطانطان،
والتي يتهمون فيها املحافظة
العقارية والأمالك املخزنية
بالتواط�ؤ لإقبار مدينة طانطان.
ونال عر�ضا املديرية اجلهوية
لل�صناعة التقليدية ،ومـــديرية
التجهـــــــــيز والنقل ا�ستح�سان
املجلـــ�س ،ملا يحـــــــمالنه من
م�ستجــــــدات وم�شاريع كربى
قادرة على الـــرفع من م�ستوى
مدن و�أقاليم اجلهة �سواء تعلق
الأمر بال�صناعة التقليدية �أو
تو�سيع الطرق وفك العزلة عن

العامل القروي ،وبدا عبد الوهاب
بالفقيه غري مت�أثر باخلالف
الدائر بينه وبني الوايل الذي كان
يتقا�سم معه احلديث لتو�ضيح
بع�ض النقط ال�شائكة ومنها على
اخل�صو�ص م�شاكل اال�ستثمار
واملحافظة العقارية ،واختتم
املجل�س �أ�شغاله بامل�صادقة على
جمموعة من اتفاقيات ال�شراكة
تتعلق بامل�ساهمة يف �إجناز عدد
من امل�شاريع و�إعادة برجمة
اعتمادات من ف�صل �إىل �آخر،
قبل �أن يدعو بالفقيه الأع�ضاء
حلفل غذاء  ..كان اجلميع يعتقد
ب�أن بداية انفراج الأزمة بني
احل�ضرمي وبالفقيه �ستنتهي،
�إال �أن هذا الأخري قاطع الغذاء
وغاب عن الأنظار مت�شبثا
بقرار جمموعته مقاطعة الوايل
احل�ضرمي ،ويبقى �س�ؤال
ال�ساعة مطروحا كلميم �إىل
�أين(.)..

التنقيب عن النفط ب�سواحل بوجدور
بوجدور :األسبوع

�أعلنت ال�شركة الأمريكية «كو�سمو�س �إنريجي»
عزمها حفر �أول بئر ا�ستك�شافية للبرتول �شهر
�أكتوبر املقبل ،بر�أ�س بوجدور قبالة �سواحل
ال�صحراء املغربية« .كو�سمو�س �إنرجي» ت�شتغل
ل�صالح احلكومة املغربية .و�شركائها يف تلك العملية

كواليس صحراوية

العيون :عبد اهلل جداد

تـــحول كبري يف مــــ�سار التكثل القبلي
بال�صـــــحراء املغربية د�شــــنته قبيلة
«الركيبات التهاالت» يف مـــــا اعتربه
مهتمون باحلدث التاريخي لأكرب ملحمة
وحدت قبائل و�أعيان ال�صحراء ،وكان
�أبناء وحفدة الويل ال�صالح �سيدي
عبد الرحمن التهايل قد حولوا منطقة
«وين مذكور» بنواحي مدينة طانطان
�إىل جتمع عائلي �أذاب كل اخلالفات
ال�سيا�سية وركز على ا�ستح�ضار هذا
القطب الرباين املعروف بـ«عزري
وين مذكور» ،ما يقارب ثمانية �آالف

�ضيف من �شيوخ و�أعيان و�شباب
كل القبائل ال�صحراوية من كل اجلهات،
وموريتانيا،و�إ�سبانيا.
وك�شف احلاج �إبراهيم ولد الر�شيد �أن
هذا املو�سم الديني �أظهر وب�شكل جلي
قوة ووحدة قبائل ال�صحراء مع قبيلة
ال�شرفاء الركيبات ،وللت�أكيد على �أن �أي
اختالف يف وجهات النظر ال ميكن� أبدا �أن
يكون على ح�ساب وحدة وثوابت الأمة
وعدم ف�سح املجال �أمام امل�شو�شني .ودعا
حمدي ولد الر�شيد رئي�س جمل�س جهة
العيون اجلميع لنبذ اخلالفات وترميم
ال�صفوف ،و�شكل مو�سم التهاالت بزعامة

�أهل الر�شيد فر�صة �أمام �أبناء القبيلة
بال�سمارة الذين توجهوا يف موكب ي�ضم
ما يقارب � 100سيارة وعدد مماثل من
الداخلة ،وكلميم ،وبوجدور ،حمملني
بع�شرات من ر�ؤو�س الإبل كناية على
�أغلى ما ميلكه الإن�سان ال�صحراوي،
ليكون املقام �أوال مبنزل القائد حممد
�صالح �أبا علي بالطانطان.
وكان رئي�س جمل�س بلديتها «بولون
ال�سالك» قد �أقام حفل ا�ستقبال على
�شرف حمدي ولد الر�شيد �ضمن قبائل
اجلنوب املغربي .وت�سرب عنه �أن ولد
الر�شيد عاتب رئي�س املجل�س الإقليمي
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هما �شركتي «كرين» و»اتوود»وتعترب ال�شركة
الفرن�سية «توتال» هي �أي�ضا �شريك للمغرب يف
املنطقة البحرية «بري �أنزران» جنوب� .شركة
«كو�سمو�س» الأمريكية �أعلنت �أن خططها تتما�شى
والقانون الدويل وتعهدت بالتعامل ب�شكل �أخالقي،
م�شرية �إىل �أن اكت�شاف النفط من �ش�أنه �أن ينعك�س
�إيجابا على ال�سكان.

تر�أ�س �أبــــــهاي الناجم وموالي �إبراهيم
العثـــــماين �أ�شغال دورة املجل�س الإقليمي
لطرفاية ،والتي كانت فر�صة لإثارة مو�ضوع
الإ�شكاالت املجتمعية وحاجيات الطبقات
االجتماعية.
ومتت درا�سة �إمكانية كراء وحدة �إنتاج
�سبريوليـــــن ( ،)spirulineوتـــــــحويل
اعتمادها من ف�صل لآخر ،اعتبارا لأهمية
مناق�شة م�شاكل النقل بني اجلماعة وتقوية
الطريق الرئي�سية انطالقا من الوادي الواعر
يف اجتاه مدينة العيون ،ولغياب ممثل عن
وزراة النقل والتجهيز فقد مت ت�أجيل هذه
النقطة �إىل دورة قادمة.
مازال الغمو�ض يلف الأبحاث املنجزة يف
ق�ضية �سرقة  70خرطو�شة حية من �سيارة
قائد ،تابع لعمالة �أو�سرد ،عندما كانت
مركونة يف حي موالي ر�شيد بالداخلة.
فالقائد ،الذي كان ي�ضع الر�صا�ص يف ال�سيارة
رباعية الدفع التي توجد يف ملكية الدولة،
قد يتهم بالتهاون ،ما مل يتم اال�ستماع �إىل
حيثيات �ضياع و�أ�سباب حمله هذه الكمية
من الر�صا�ص احلي .وال يعرف ما الغاية من
التنقل بهذه اخلرطو�شات اخلا�صة بال�صيد،
و�سط تنا�سل الت�سا�ؤالت حول ما �إذا كان هذا
مو�سم ال�صيد.
ف�شل كبري يالزم �أجهزة الأمن واملخابرات
مبخيمـــــــات تندوف ،نتيـــجة الت�سريبات
الإعالمية اخلطرية التي ك�شفت بعد �أربعني
�سنة زيف �أطروحة البولي�ساريو ،وهو ما �أكده
خطاب ما ي�سمى بـ«وزير الداخلية بجمهورية
البولي�ساريــــــو» امللقى �أمـام ال�صحراويني
املغلــوب على �أمرهـــم ،يف وزارة الثـــــقافة.
خطاب يلقي بظالله على الأزمة الداخلية
باجلبهة ،وهو ما خالف كل التوقعات ورمى
بالعيار الثقيل على امل�شهد الداخلي امللتهب
واملحتدم �أ�صال بعد كل حماوالت التهدئة
واملهادنة ،وهو ما جعل الغليان ال�شعبي
الناجت عن ان�سداد الأفق �أمام ال�شباب و�ضياع
الأمل يف م�ستقبل من�شود عجز النظام منذ
�سنوات عـــن ت�أمينه ل�شرائح ال�شعب املختلفة.
القـــــيادي بجبهة البوليـ�ساريو �أكد �صحة
الرتويج لفر�ضــية «الــحكم الذاتي» !..و�إن
كان ما قاله وزير النظام مق�صودا فذاك م�ؤ�شر
على ف�شل الرجل والنظام نف�سه ..،و�إن مل
يكن ذلك مق�صودا �أو حدث �سهوا ف�إن الوزير
له عذر �أقبح من ذنب.
بعد جناح جتربة افتتاح �أول معهد مدر�سي
تابع لفرن�سا بالعيون ،ك�شف م�صدر موثوق
عن قرار معهد «ثريفانتي�س» املخت�ص يف
تعليم اللغة الإ�سبانية عن افتتاح فرع له
مبدينة العيون ،ولدى معهد «ثربانت�س» حاليا
 6مراكز يف املغرب (الرباط ،الدار البي�ضاء،
وطنجة ،وتطوان ،ومراك�ش ،وفا�س).
انتقلت �إىل عفو اهلل ورحمته والدة رئي�س
ق�سم ال�ش�ؤون العامة بوالية جهة كلميم
ال�سمارة ،وبهذه املنا�سبة الأليمة نتقدم
بخال�ص العزاء واملوا�ساة داعيني اهلل عز
وجل للفقيدة باملغفرة والر�ضوان ،وال�صرب
اجلميل لأ�سرتها ال�صغرية والكبرية .و�إنا هلل
و�إنا �إليه راجعون.
ي�سافر  15ع�ضوا من الفرع اجلهوي
للنقابة الوطنية لل�صحافة املغربية للأقاليم
ال�صحراوية �إىل مدينة طنجة للم�شاركة يف
�أ�شغال امل�ؤمتر الوطني الذي يحت�ضنه بيت
ال�صحافة ،ومن املنتظر �أن يتم توقيع اتفاقية
بني فرع العيون وفرع طنجة يعزز مكانة
ال�صحفيني باجلهتني ال�شمالية واجلنوبية.
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

ف�شل بن كريان يف ال�سيطرة على وزارة الداخلية

بن كيران

حصاد
الرباط :األسبوع

بعد �سجاالت �سيا�سية ماراطونية بالربملان
بغرفتيه� ،أعلن بن كريان عن �أجندة
االنتخابات الرتابية ،واجلماعية ،واملهنية،
انتقل الجدل من البرلمان
وجمل�س امل�ست�شارين اجلديد ،ابتداء من
مباشرة إلى األحزاب
�شهر يونيو � 2015إىل �شتنرب منه.
بن كريان الذي فاج�أ اجلميع بهذا الإعالن،
ورؤساء الجهات ،الذين
الثالثاء املا�ضي ،حني حل �ضيفا على جمل�س
بدأ يطرح بعضهم اليوم
النواب يف �إطار اجلل�سة ال�شهرية� ،أكد
سؤال ترتيب كيفية انتخاب
مقربون منه �أنه تلقى ال�ضوء الأخ�ضر قبل
الإعالن عن هذه االنتخابات التي كان حزب
رئيس الجهة قبل اللقاء
العدالة والتنمية من �أكرب املتحم�سني لها
المرتقب مع وزير الداخلية،
منذ �سنة .2011
كما �أكدوا �أن هذا الأخري �أعلن عن
منتصف الشهر الجاري
�أجندة هذه االنتخابات بنف�سية و�صفوها
ب«املك�سورة» ،خا�صة بعدما ت�أكد له �أن �أم الوزارات الداخلية التي ا�ستعادت
جهات حزبية عديدة من خارج ومن داخل عافيتها و�سيطرتها ،وتقرر �أن ت�شرف على
احلكومة ظلت تعترب �إ�شراف بن كريان على امل�شاورات مع زعماء الأحزاب ال�سيا�سية
املفاو�ضات ال�سيا�سية الأولية حول القوانني كما كان يحدث يف عهد الوزير الب�صري
الراحل ،وبالتايل �سي�صبح وزير الداخلية
االنتخابية خطا �أحمرا.
بن كريان الذي �أراد تك�ســــري القاعدة حممد ح�صاد يف القريب العاجل رئي�سا لنب
التاريخية لــــدى �أم الوزارات وحماولته كريان رئي�س حزب العدالة والتنمية.
رعايــــــة الـــــــحوار ال�سيا�سي حول هذه بالإ�ضافة �إىل ذلك ،انتقل اجلدل من الربملان
االنتخابات ب�صفة �شخ�صية ،ف�شل �أمام مبا�شرة �إىل الأحزاب ور�ؤ�ساء اجلهات،

الذين بد�أ يطرح بع�ضهم اليوم �س�ؤال ترتيب
كيفية انتخاب رئي�س اجلهة قبل اللقاء
املرتقب مع وزير الداخلية ،منت�صف ال�شهر
اجلاري.
وهناك اختــــالف حـــــاد يف طريقة انتخاب
ر�ؤ�ساء اجلهات الذين �أ�صبحوا يتمتعون
بقوة كبرية يف تدبري ميزانية اجلهات يف
القانون اجلديد ،بني من يدعو �إىل اعتماد
كيراناجلهة
بن رئي�س
الأ�سلوب القدمي يف انتخاب
بوا�سطـــــة انتخابات امل�ســت�شارين الكبار
�أي املنتخبني من امل�ست�شارين اجلماعيني
النافذين الذين يعرف بع�ضهم بـ«ال�شناقة»،
هذا الطرح يدافع عنه حزب التجمع الوطني
للأحرار وحزب احلركة ال�شعبية ،وبني من
يدعو �إىل انتخابه ب�شكل مبا�شر من ال�شعب،
ويكون من احلزب الذي فاز ب�أكرب عدد من
الأ�صوات يف اجلهة ،ويدافع عن هذا الطرح
حزب «العدالة والتنمية».
هذا االختالف يف الر�ؤية النتخاب احلاكم
اجلديد للجــــهات �سي�سيطر ال حمالة على
لقاء وزيـــــر الداخلية مع زعماء الأحزاب
ال�سيا�سية ،فكيف �سيدبر ح�صاد هذا
اخلالف خا�صة �أنه �ضد رغبة حزب رئي�سه
يف احلكومة؟.

رئي�س الفريق اال�ستقاليل ي�ستعطف النواب
مـــن �أجـــل تقنـــــني «احل�شـــــيــــ�ش»
الرباط :األسبوع

ي�ستعد �إخوان عبد الإله بن كريان
«نواب العدالة والتنمية» لإقبار مبادرة
رفاق حميد �شباط حول تقنني زراعة
الكيف يف مهدها.
ال�ضربة التي �أعدها نواب العدالة
والتنمية لرفاق حميد �شباط ونواب حزب
اال�ستقالل يف الربملان ب�إحكام ،تعتمد على
احل�ضور املكثف �أثناء الت�صويت الأويل
على مقرتح قانون الفريق اال�ستقاليل
حول «الكيف» باللجنة املعنية و�إ�سقاطه
يف مهده ،و�إقباره ب�صفة نهائية بحكم
االن�ضباط يف نواب العدالة والتنمية
مدعمني بنواب الأغلبية.
نور الدين م�ضيان رئي�س الفريق
اال�ستقاليل الذي قدم مقرتح القانون

مضيان

حول «الع�شبة» باللجنة املعنية
الأ�سبوع املا�ضي يعي هذه القوة،
ولذلك ا�ستعطف �أع�ضاء اللجنة
بالقول» يعول عليكم �إخوتي يف جلنة
القطاعات الإنتاجية كثريا للت�صويت
على هذا املقرتح وامل�صادقة عليه
كي يدخل حيز التطبيق يف القريب
العاجل».
وكان الفريق اال�ستقاليل قد �أكد �أن
هدفه من وراء هذا القانون هو تكري�س
«البعد القانوين لزراعة الع�شبة يف
بع�ض مناطق ال�شمال التي ترجع �إىل
القرن الثاين ع�شر امليالدي ،وبعده
كر�سها ظهري  ،1917والذي رخ�ص
ل�ساكنة كتامة والنواحي زراعة وبيع
«الكيف» �شريطة احتكار ذلك من
�شركة «ريجي طابا» فقط.
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م�ســـطرة جمـــــع
التربعات ..التما�س
الإح�سان العمومي
بقلم  :ذ .عبد الواحد بن مسعود
تبث بع�ض القنوات الف�ضائية املغربية و�صالت �إعالنية تتعلق
بجمع التربعات املالية جلهة �أو جهات معينة ،ويكون الهدف من
جمع التربعات النقدية �صرفها يف �أوجه الرب والإح�سان وتقدمي
امل�ساعدات ملن هم يف حاجة ما�سة لتلك امل�ساعدات.
ومبدئيا ،ال اعرتا�ض على فعل اخلري ومد يد املعونة ((فمن
يعمل مثقال ذرة خريا يراه)) ،ولكن ونظرا ملا يحيط بحركة
جمع الأموال ،واخلوف من ا�ستعمالها ا�ستعماال غري م�شروع،
و�ضعف الرقابة على �أوجه ال�صرف ،ف�إن امل�شرع املغربي كان
�شديد احلر�ص على تنظيم عملية التما�س الإح�سان العمومي،
وو�ضع قانونا �صارما يجب احرتام �شروطه وبنوده حتت طائلة
�إنزال العقوبات الزجرية القا�سية.
فهناك م�سطرة قانونية ودقيقة يجب اتباعها قبل ال�شروع يف جمع
الأموال املتربع بها ،وهناك جهة �إدارية �أ�سند �إليها امل�شرع النظر
يف قبول �أو رف�ض الطلبات املتعلقة بالتما�س الإح�سان العمومي.
تنظيم هذا النوع من الت�صرفات االجتماعية كان البد منه ،حتى
ال يقفل باب �إ�سداء املعروف ،الذي هو من �أهم مميزات املجتمع
الإ�سالمي ،من جهة ،ومن جهة �أخرى حتى ال تبقى الأبواب
م�شرعة جلمع الأموال وا�ستخدامها يف �أغرا�ض مت�س ال�سلم
االجتماعي والأمن والطم�أنينة.
وعلى هذا الأ�سا�س يجب �أن ي�شار يف الإعالن عن جمع الأموال
�إىل رقم وتاريخ امل�صادقة على الطلب من اجلهة املخت�صة،
ويطلع على ذلك امل�شاهدون وليتيقنوا ب�أن العملية �أخذت طابعها
امل�شروع.
فلو فر�ضنا مثال �أن �شخ�صا �ساهم مبال حتت غطاء عمل �إن�ساين،
ثم تبني �أن تلك الأموال ا�ستخدمت يف عمليات تخريبية ،ف�إنه
�سيكون م�شاركا يف اجلرم ،و�سيجد �صعوبات يف �إثبات ح�سن نيته
وانتفاء ق�صده اجلنائي.
�إن القانون املتعلق بالتما�س الإح�سان العمومي يحمل رقم
 004.71بتاريخ � 21شعبان  12( 1391نونرب  )1971ويحتوي
على �سبعة ف�صول .والف�صل الأول �صريح يف �أنه ال يجوز تنظيم
الإح�سان العمومي� ،أو �إجنازه� ،أو الإعالن عنه يف الطريق
والأماكن العمومية� ،أو مبنازل الأفراد من طرف �أي �شخ�ص
وب�أي وجه من الوجود �إال ب�إذن من الأمني العام للحكومة.
�إذا ،الأمني العام للحكومة ح�صريا هو املخت�ص وحده مبنح ذلك
الإذن ،فال يقدم الطلب لوزير �آخر ،وال �إىل وايل جهة من جهات
اململكة ،وال �إىل عامل من عمال الأقاليم ،وال �إىل قائد مقاطعة �أو
البا�شا.
وقد بينت الفقرة الثانية من الف�صل الأول ،املق�صود واملراد
بالتما�س الإح�سان العمومي ،وكانت هذه الفقرة وا�ضحة يف ما
يتعلق بالإ�شارة �إىل رقم الإذن املن�صو�ص عليه يف الفقرة الأوىل،
وهذا هو اخلرق الذي ترتكبه و�سائل الإعالن بعدم الإ�شارة �إىل
رقم قرار املوافقة على جمع الأموال يف �إطار التما�س الإح�سان
العمومي ،وحتى يطمئن امل�شارك يف تلك العملية ويت�أكد من
م�شروعيتها.
�أما الف�صل الثاين فقد بني اجلهة التي تتمتع بالإعفاء من احل�صول
على هذا الإذن ،وهي جهة التعاون الوطني ،وهذا الإعفاء مبني
على كون اجلهة املعفية ،جهة خا�ضعة للرقابة والو�صاية ،وهي
جهة وجدت �أ�صال لإحكام وتقوية روابط التعاون والتكافل
والت�ضامن بني �أع�ضاء املجتمع املغربي ،وينظم تلك اجلهة
الظهري ال�شريف رقم  1.57.099ال�صادر يف  26رم�ضان 1376
(� 27أبريل  )1957ب�إحداث التعاون الوطني.
ومبا �أن طلب التما�س الإح�سان العمومي ،يحدد فيه املبلغ املراد
جمعه واالكتتاب فيه ،و�سي�ستخدم من �أجل حتقيق م�صلحة
عامة ،ف�إن الفقرة الثانية من ذلك الف�صل ن�صت على اقتطاع
�إجباري ن�سبته  15يف املئة من املحدد يف الطلب ،وذلك لفائدة
م�شاريع ذات امل�صلحة العامة(.)..
❋ من هيئة املحامني بالرباط
يتبع
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وجهــات نـظـــر

يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم
وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

الأمازيــغ يحـــبون فل�سطني
عندما يحاول البع�ض
�أن يقول �إن �أمازيغ
املغرب هم مت�صهينون
�أو لهم عالقات مع الكيان
ال�صهيوين ولي�ست لهم �أي
عالقة بالق�ضية الفل�سطينية
فهذا �إجرام يف حق املغاربة،
الذين نا�ضلوا بكل ما ميلكون
من �أجل الق�ضايا الإن�سانية
جمعاء ،والق�ضية الفل�سطينية
على وجه اخل�صو�ص ..ف�شريط الأحداث يف املغرب
حافل بالن�ضاالت من �أجل الق�ضية الفل�سطينية ،وما قام
به �أبناء منطقة الريف ،والأطل�س ،و�سو�س� ،أو �أبناء
املنطقة ال�صحراوية �أكرب مما يقوم به الآخرون يف باقي
ربوع املغرب ،لذلك يجب �شجب كل حماولة تعليق
�صفة ال�صهينة على اجل�سم املغربي �أو على �أي جزء
منه.

خالد السفياني (محامي)

بنعلي هرب ..لذلك مل يعاقب

الرئيـــــــــ�سالتونـــــ�سي
ال�سابق زيـــن العابدين
بنعلي �سبق له �أن حوكم
يف عــــــدة ق�ضايا رفقة
�أ�صهــاره وبع�ض معاونيه
واملقربني منه ،كما �صدرت
�ضده �أحكام عديدة قا�ضية
بال�سجــــــــن مـدى احلياة،
وهناك �أي�ضــــــــــا املطالبة
ب�إرجاعه �إىل تون�س وا�سرتجاع
الأمـوال املنهوبة من طرفه ومن طرف معاونيه .ولكن
مل يتم تنفيذ كل هاته الأحكام لفرار الرئي�س التون�سي
ال�سابق �إىل بلد عربي �شقيق واال�ستقرار هناك(.)..

شفيق حجي (سفير تونس في الرباط)

من �أجل ال�سلم االجتماعي

�أي ارتباك يقع على
م�ســـــــــــــتوى ال�سلم
االجتماعــــــــي يعترب
قنبلة موقــــــــوتة قد
تنفجر يف �أي وقـــــــت
وحني ،وللحفاظ على
ذلك ،ف�إن الأمـر يتطلب
احلفاظ على القدرة
ال�شرائية للمواطن ،بدال
من �إر�ضاء امل�ؤ�س�سات املالية
التي تقع يف �أزمات� .أخال �أن احلكومة مطالبة باتخاذ
�إجراءات �أخرى لإنقاذ م�ؤ�س�ساتها من الأزمات.

بوعزة الخراطي (الجامعة المغربية لحقوق المستهلك)

قراءة في خبر

�صداقة ملك �إ�سبانيا اجلديد مع موالي ر�شيد..
هل تكون مفتاحا لعالقة غري م�سبوقة مع �إ�سبانيا؟

دائما كانت امللكيات العربية تنظر بعني
الر�ضى ملثيلتها يف �إ�سبانيا ،فامللك خوان
كارلو�س اعترب «�سفريا للنوايا احل�سنة»
ملكانته ومواقفه ،وطبعا جمعت امللكيتني
يف املغرب و�إ�سبانيا عالقات متينة رغم
هبوب عوا�صف االختالف ..فهل تزدهر
العالقة بني البلدين اجلارين يف عهد ملك
�إ�سبانيا اجلديد؟
يتذكر املتتبعون جيدا زيارة الر�سمية
للأمــــري «فيليبي دي بــــــوربون»
(امللك حـــاليا) للمغرب �سنة ،2012
خ�صــو�صا ملدينة طـــــــنجة للم�شاركة
يف افـــتتاح املنتدى ال�سابع لال�ستثمار
والتعاون املقاوالتي الإ�سباين املغربي.
زيارة فليبي للمغرب ،الر�سمية منها،
كانت عنوانا للمرحلة املقبلة ،وك�شفت
عالقات فليبي باملغرب ،ف�أكدت وجود
�صداقة متينة مع الأ�سرة امللكية باملغرب،
خا�صة الأمري موالي ر�شيد ،و�أماطت
اللثام عن ع�شق الأمري الإ�سباين ملدينة
طنجة ..وهي االنطباعات التي مل�سها كل
املتتبعني مل�سار ملك �إ�سبانيا اجلديد .لكن
من هو ملك �إ�سبانيا اجلديد؟
«فيليبي �أ�ستوريا�س» هو فيليبي خوان
بابلو �ألفون�سو دي تودو�س لو�س �سانتو�س
دي بوربون �إي دي غري�سيا ،وهو الطفل
الثالث واالبن الوحيد للملك خوان
كارلو�س ملك �إ�سبانيا وامللكة �صوفيا.
ولد الأمري فيليبي يف  30يناير 1968

الدبلوما�ســــية الدينيــــة
جتذب التجربة املغربية يف التعاطي
مع ال�ش�ؤون الدينية يف العديد من
الدول الإفريقية ،التي باتت تق�صده
لتدريب �أئمة م�ساجدها� .آخر هذه
الدول كانت نيجرييا ،وقبلها مايل،
وغينياكوناكري،وتون�س،وليبيا.
و�أو�ضح رئي�س ديوان وزير الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية عبد اللطيف
البكدوري لـ«العربي اجلديد»� ،أن
«الأمر دليل على جناح املغرب
يف تدبري ال�ش�أن الديني» .و�أ�ضاف
�أن «�أئمة امل�ساجد الذين ي�أتون �إىل
املغرب يف �إطار اتفاقيات ثنائية
بغية الت�أهيل والتكوين ،ينخرطون
يف ور�شات تعدهم ليكونوا �أئمة
ين�شرون الإ�سالم املعتدل»،
م�شريا �إىل� أن «هذا التكوين يراعي
خ�صو�صياتكلبلد�إفريقي».
من جهته ،قال اخلبري الأكادميي
تاج الدين احل�سيني �إن «املغرب
يتبع دبلوما�سية روحية �أو دينية

م�صلحة الوطن بعد الربيع العربي

بعد الربيع العربي
وبعــــــــــد الد�ستور
اجلـديد ،ال �أظــــــن
�أن املــــــــــــرجعيات
واملنا�صب مهـــــمة.
الكـــل الـــــيوم مدعو
للم�ساهمة يف ا�ستقرار
البالد ،والــكل مطالب
ب�أن ي�ساهــم يف تنزيل
التعاقـــــــد الذي كــــان
للمغاربة علــــى م�ستوى
الد�ستور اجلديد.
بكل �صدق مل �أ َر يف احلكومة من هو متم�سك
مبرجعيـــته الإ�سالمية �أو الليربالية ،فم�صلحة
الوطن حني حت�ضر نلتقي كلنا(.)..

محمد أوزين (الحكومة)

يف مدريد بعد �شقيقتيه �إنفانتا �إيلينا
وكري�ستينا ،يف وقت والدته �أطلق عليه
�إنفانتا �إ�سبانيا لأن والده مل يكن ملكا
بعد وهو مل يكــــن وليا للعهد ،ويف 30
يناير  1986وهو يف �ســــن الـ� 18أق�سم
فيليبي بالوالء للد�ســــتور وامللك يف
الربملان الإ�سباين ،وقبل خلفا لويل العهد.
ومثل كل ملوك العامل حظي فيلبي بتعليم
�صارم وخا�ص� ،إذ بد�أ تعليمه يف مدر�سة
�سانتا ماريا دي لو�س روزالي�س وهي
املدر�سة نف�سها التي تدر�س فيها بناته

نحو بلدان غرب �إفريقيا ،على غرار
الدبلوما�سية االقت�صادية ،بهدف
تو�سيع منافذه يف القارة الإفريقية،
ومواجهة التحديات التي يفر�ضها
عليه حميطه يف القارة ال�سمراء».
و�أ�ضاف �أن «املغرب ميتلك �أدوات
دينية جتعل جتربته مطلوبة،
وخ�صو�صا �أنه يت�سم باالعتدال
والو�سطية».
من جهته� ،أكد الباحث يف ال�ش�أن
الديني منت�صر حمادة �أن الأمر
ي�أتي يف �سياق ما �سماه التعاطي مع
«الفنت القائمة يف املنطقة العربية
مع تفاعالت �أحداث الربيع العربي»،
م�شريا �إىل «تدبري املغرب للملف
الإ�سالمي احلركي ،مع تروي�ضه
البع�ض وت�ضييقه على البع�ض
الآخر ،وحتكمه ب�شكل �أو ب�آخر
يف املعامل الكربى لأداء التيار
الإ�سالمي احلركي ،يف �شقيه الإخواين
وال�سلفي».

الآن ،ح�ضر فيليبي املدر�سة الثانوية يف
مدر�سة كلية ليكفيلد يف �أونتاريو ،بكندا.
ودر�س يف جامعة مدريد امل�ستقلة ،حيث
ح�صل على �شهادة يف القانون ،و�أنهى
�أي�ضا العديد من الدورات يف جمال
االقت�صاد ،و�أكمل درا�سته الأكادميية عن
طريق احل�صول على درجة ماج�ستري
العلوم يف درجة اخلدمة اخلارجية من
مدر�سة «ادموند �أيه وال�ش» للخدمة
اخلارجية يف جامعة جورج تاون.
جال امللك احلايل يف �أرباع العامل ،بدءا

من �إ�سبانيا واملناطق التابعة لها ،وعرف
عنه �إملامه بالثقافة الإ�سبانية ب�شكل كبري،
لكن نقطة وحيدة كانت حمط اهتمام
ال�صحافة الإ�سبانية ،وهي زيجاته� ،إذ
ارتبط ب�صداقات بع�ض الن�ساء املعروفة
مثل �إيزابيل �سارتوريو�س ،والعار�ضة
الرنويجية �إيفا �سانوم ،ويف فاحت نونرب
� 2003أعلنت خطبته على ليت�سيا �أورتيز
روكا�سوالنو ،وهي �صحافية كانت
متزوجة ،وطلقت من قبل من �ألون�سو
غرييرو يف �سنة  ،1999وتزوج الثنائي
يف  22ماي  2004يف كاتدرائية �أملودينا
يف مدريد ولهما ابنتان �إنفانتا �إليونور
دي تودو�س لو�س �سانتو�س من �إ�سبانيا،
من مواليد � 31أكتوبر  2005و�إنفانتا
�صوفيا دي تودو�س لو�س �سانتو�س من
�إ�سبانيا ،من مواليد � 29أبريل .2007
العالقات مع �إ�سبانيا يف عهد ملكها اجلديد
من املنتظر �أن تعرف تطورا ملحوظا،
فالأخري يرتبط ب�صداقات مع امللك حممد
ال�ساد�س ،والأمري موالي ر�شيد ،فبحكم
انتمائهما �إىل «جيل امللوك اجلدد» ي�سهل
عليهم التوا�صل واحلوار ،قدوم امللك
اجلديد ال�شك �سي�شكل منعطفا جديدا يف
العالقة بني امللكتني الغربية والإ�سبانية.

فرعون م�صر ي�صل �إىل الرباط
�شهدت العا�صمة الرباط ،انطالق
فعاليات معر�ض «كنوز امللك توت
عنخ �آمون» امل�صري �ضمن عدة
تظاهرات ثقافية م�صرية يف املغرب
خالل ال�شهر اجلاري.
و�أو�ضح �سفري م�صر بالرباط �أحمد
�إيهاب جــــمال الدين� ،أن املوقع
املتميز الذي �سيقام به املعر�ض،
ي�ضمن ا�ستـــقطاب عدد كبري من
اجلمهور املغـــــــربي خا�صة طلبة
املدار�س واجلامعات واملهتمني
باحل�ضارة الفرعونية ،م�ضيفا �أن
�شهر يونيو اجلاري �سي�شهد «ن�شاطا
ثقافيا م�صريا مكثفا» ،و�أبرز �أن
هذه التظاهرة �ستطوف ت�سع مدن
مغربية هي :طنجة ،وتطوان،
و�شف�شاون ،وفــــا�س ،ومكنا�س،
ومراكــــ�ش ،و�أكاديــــــــر ،والدار
البي�ضــاء ،واجلديدة ،مو�ضحا �أن
املعر�ض ي�ضم �أكرث من �أربعني قطعة
�أثرية ،ت�سلط ال�ضوء على الكثري من

العقائد الدينية واجلنائزية امللكية
يف م�صر القدمية.
و�أ�ضاف ال�سفري جمال الدين� :أن
من �ضمن هذه القطع �أدوات كتابية
و�ألواح ومالبـــــ�س و�إك�س�سوارات
وحلي ،ومتعلقات �شخ�صية لهذا
امللك الذي يعد �أحد ملوك الأ�سرة
الثامنة ع�شرة ،وحكم م�صر ملدة
ع�شر �سنــوات حتى وفاته يف �ألف
ومائتني وخم�سني قبل امليالد.
وك�شف ال�سفري جمال الدين� ،أن
املركز الثقــــايف امل�صري �سينظم
بالتـــعاون مع املركز ال�سينمائي
املغربي «الأ�سبوع الثقايف ل�سينما
الأفالم الت�سجيلية لرواد ال�سينما
امل�صرية» خالل الفرتة ما بني 19
و 25من يونيو ،يف قاعة الفن ال�سابع
بالرباط ،وتت�ضمن هذه التظاهرة
عرو�ضا �سينمائية وحلقات نقا�شية
بح�ضور نقاد وحمبي فن ال�سينما
من البلدين.

لي�ست هناك امتيازات للبنوك الإ�سالمية

األزمي

قال ادري�س الأزمي الوزير املكلف
بامليزانية �إن بنك املغرب �سيتعامل
مع البنوك الت�شاركية (الإ�سالمية)
بالطريقة نف�سها التي يتعامل بها مع بقية
البنوك املغربية القائمة.
و�أ�ضاف الأزمي �أمام الربملان� ،أن بنك
املغرب �سيتعامل من حيث الرقابة
بالطريقة نف�سها مع البنوك الت�شاركية
املن�صو�ص عليها يف م�شروع القانون،
م�شريا �إىل �أنه لي�س هناك �أي امتياز.
وتابع مبنا�سبة بدء جمل�س النواب
الـــغرفة الأوىل بالربملان يف مناق�شة
م�شـــــروع القانون امل�صريف اجلديد

الذي يت�ضمن بنودا متعلقة بالبنوك
الإ�سالمية (الت�شاركية)� ،أن هذا القانون
لي�س معزوال بل ي�أتي يف �إطار اقرتاح
جمموعة من القوانني التي تدخل �ضمن
�إ�صالح القطاع املايل يف البالد.
وبني �أن القانون البنكي مبثابة مدونة مت
�إعدادها انطالقا من التجربة املغربية،
مع اال�ستفادة من التجارب الدولية
القائمة.
ويذكر �أن املغرب �سمح يف العام 2007
للبــــنوك التقليدية بت�سويق بع�ض
املنتجــــات املالية الإ�سالمية املحدودة
حتت ا�سم (املنتوجات البديلة)،

متجنبا ت�سميتها بالإ�سالمية لكنها
لقيت عزوفا من جانب املواطنني ب�سبب
غالئها .ورخ�ص يف العام  2010للبنوك
التقليدية تقدمي جمموعة حمدودة
من اخلدمات املالية الإ�سالمية التي
تتقيد ب�أحكام ال�شريعة مثل حظر دفع
الفائدة.
وت�سارع م�سعى التمويل الإ�سالمي يف
املغرب ،بعد و�صول حكومة �إ�سالمية
معتدلة �إىل ال�سلطة ،بعد انتخابات
�أواخر  ،2011ومع ت�ضرر االقت�صاد
املغربي من �أزمة ديون منطقة الأورو.

العدد792 :
اخلميس  05يونيو 2014
alousbouea@gmail.com

برتول كرد�ستان ي�صل �إىل املحمدية

احلاجة �إىل  8ماليني رجل

�أظهرت بيانات «�إيه �آي �إ�س اليف» لتتبع ال�سفن� ،أن الناقلة التي حتمل
�أول �شحنة من خام �إقليم كرد�ستان العراق املنقول عرب خط �أنابيب
اجتهت �إىل ميناء املحمدية يوم الإثنني املا�ضي ،بعد �أن غريت م�سارها،
يوم اجلمعة� ،إذ كانت يف طريقها �إىل الواليات املتحدة.
وكانت الناقلة تتجه �إىل ال�ساحل الأمريكي على خليج املك�سيك ،الأ�سبوع
املا�ضي ،وغريت م�سارها فج�أة باجتاه البحر املتو�سط ،يوم اجلمعة.
وبد�أ �إقليم كرد�ستان يف بيع اخلام واملكثفات مبن�أى عن احلكومة
املركزية عرب �شاحنات �إىل ميناءين تركيني �صغريين ،قبل �أن ميد خط
الأنابيب اخلا�ص به �إىل تركيا.
وت�صف بغداد مبيعات النفط «بالتهريب» وتقول �إن م�ؤ�س�سة ت�سويق
النفط العراقية (�سومو) هي وحدها املخــــول لــــها اخلام العراقي.
وهددت احلكومة املركزية باتخاذ �إجراءات قانونية �ضد من ي�شرتي
خام كرد�ستان.
ومع بدء الت�صدير من خط الأنابيب الكردي اجلديد ،ا�شتد التوتر
بني بغداد وكرد�ستان ،وقدم العراق طلبا للتحكيم �ضد تركيا و�شركة
«بوتا�ش» الرتكية خلطوط الأنابيب.

ك�شفت درا�سة حديثة �أجنزتها م�ؤ�س�سة «فاميلي �أوبتيميز»
املتخ�ص�صة يف درا�سة كل ما يتعلق بالأ�سرة واحلياة الزوجية
عن �أرقام خميفة تخ�ص ن�سبة العنو�س يف البلدان العربية ،ومن
بينها املغرب.
فقد �أظهرت الإح�صائيات �أن �أعلى ن�سبة عنو�سة يف العامل العربي
�سجلت يف لبنان ،و�سوريا ،وم�صر ،واملغرب ،فال�سعودية،
والإمارات ،بينما �سجلت فل�سطني �أقل ن�سبة عنو�سة يف الوطن
العربي.
وقد �أثارت الدرا�سة التي همت �شبح العنو�سة الذي يطارد الفتيات
خا�صة يف الوطن العربي جدال وا�سعا خا�صة يف �صفوف العن�صر
الن�سوي الذي �شكك يف �صحة الأرقام واملعطيات ،وهو الأمر الذي
دفع منظمة «وومن �أوف دو فيوت�شر» �إىل �إ�صدار بالغ مناه�ض
للدرا�سة دعت من خالله الن�ساء العان�سات يف العامل �إىل �ضرورة
التم�سك بالتفا�ؤل يف طريق ن�ضالهن من �أجل البحث عن «زوج».
وح�سب نف�س الدرا�سة دائما ،ف�إن ن�سبة العنو�سة يف املغرب ت�صل
�إىل  60يف املائة ،مما يعني �أن �أزيد من  8ماليني فتاة مغربية هن
يف حالة عنو�سة.
● وكاالت

عبد العزيز
بوتعويقة..
أصبح
الجزائريون
يسمون في
ما بينهم
بالمقاهي،
رئيسهم
باسم «عزوز
بوتعويقة»

توافق جمتمعي برعاية الدولة �أم خيارات فوقية دون �سند �شعبي

�إىل �أين ي�سري املغرب ..اندها�ش املفكر عبد اهلل العروي
بقلم :عبد الحق الريكي

�أثار انتباهي رقم جاء �ضمن ا�ستطالع ر�أي املغاربة ،ن�شر
يوم  26ماي  ،2014من قبل «مركز الإعالم حول اجلوار
الأوربي» .كان مو�ضوعه الرئي�سي معرفة وجهة نظر
املغاربة يف ما يخ�ص ال�شراكة مع �أوربا من خالل قيا�س
م�ستوى تقا�سم القيم مع اجلارة ال�شمالية ودور �أوربا يف
دعم تنمية وا�ستقرار املغرب .و�ضمن نف�س اال�ستطالع مت
طرح �س�ؤالني بعيدين عن مو�ضوع العالقة ما بني املغرب
و�أوربا بل يهمان ال�ش�أن ال�سيا�سي واالقت�صادي الداخلي
للمغرب.
هذا اال�ستطالع الذي ا�ستند على نتائج �ألف ا�ستجواب
�أجريت يف الفرتة ما بني دجنرب  2013ويناير 2014
بتمويل من االحتاد الأوربي� ،أفرز عن تفا�ؤل ن�سبة  68يف
املائةمنامل�ستجوبنيبالو�ضعاالقت�صاديللبلد،وارتياح
ن�سبة  79يف املائة مل�سار الدميقراطية يف املغرب(.)..
�أثارانتباهيكثرياهذاالرقمالأخريومغزاهلي�سمنحيث
عالقته بالظرفية ال�سيا�سة الراهنة بل يف بعده التاريخي.
�إن كان طرح علي �س�ؤاال حول �إمكانية و�صول ن�سبة  79يف
املائة من املغاربة �إىل االرتياح لدميقراطية بلدهم ،لكنت
من املت�شائمني من ح�صول ذلك ،لأنني �س�أ�ستح�ضر ن�سب
م�شاركة املغاربة يف انتخابات �سابقة� .سنة  2002كانت
ن�سبة امل�شاركة يف حدود  51.6يف املائة� ،أما �سنة 2007
فلم تتعد الن�سبة  37يف املائة وكانت �صدمة قوية للكل،
دولة و�أحزابا .عقب الربيع العربي عرفت ن�سبة امل�شاركة
ارتفاعا ن�سبيا ،حيث قفز الرقم �إىل  45.6يف املائة ..والآن
ا�ستطالع للر�أي يحدثنا عن ارتياح ن�سبة  79يف املائة
مل�سار الدميقراطية يف املغرب!

هل لهذا الرقم دالالت؟ وهل املرحلة التي يعي�شها املغرب،
على �إثر حركة  20فرباير ،و�إقرار د�ستور جديد،
وانتخابات �أدت �إىل تبوئ حزب �إ�سالمي رئا�سة احلكومة
يف �إطار حتالف وا�سع ،مكنت من خلق ديناميكية جديدة
جتعل املواطن يتفاءل مب�ستقبل بلده على امل�ستويني
االقت�صادي وال�سيا�سي؟ مبعنى �آخر هل دخل املغرب
مرحلة تاريخية نوعية؟ وهل كان هذا متوقعا؟
«ال �شيء متوقع» ،بهذه اجلملة خل�ص املفكر املغربي
الكبري عبد اهلل العروي الو�ضع ،يف حوار مع املجلة
املغربية «زمان» .يف تفكري العروي ،هذا الكالم له دالالت
كربى ،مبعنى �أنه ال ميكن توقع اجتاهات التاريخ �أو م�آل
ال�صراع االجتماعي وال�سيا�سي .ال �أحد توقع «الربيع
العربي» و�أظن �أن ال �أحد ميكن �أن يتوقع م�ستقبل
انتفا�ضات ال�شعوب العربية �ضد القهر واال�ستبداد وال
ن�سب امل�شاركة يف االنتخابات اجلماعية والربملانية
املقبلة باملغرب ..ويزيد املفكر العروي يف �إثارة اهتمامنا
حيث ي�صرح �أنه «خالل ..كل ال�سنوات التي كنت �أحاول
فيها فهم النظام (يق�صد نظام امللك الراحل احل�سن الثاين)
مازلت يف كل مرة �أجدين منده�شا .هذا هو ما ي�صنع
التاريخ .التاريخ موجود لأن ال �شيء متوقع»!!
وعن �س�ؤال جملة زمان «هل تقول كذلك �إنك متفاجئ
بقرارات الدولة؟»� ،أجاب العروي« ،نعم ،يف كل مرة
�أجدين منده�شا ب�سرعة اتخاذ القرارات .مثال ،تتبعت
خطوة بخطوة ،على الأقل ،الن�صف الثاين من حكم
احل�سن الثاين ،الذي كان يت�صرف بناء على حد�سه .ولي�س
هناك واحد من �أفعال احل�سن الثاين مل يرث اندها�شي،
ب�سبب �أنه مل يكن متوقعا» .كما مل يكن متوقعا خطاب

 9مار�س  2011التاريخي ،الذي كان جوابا مبا�شرا
و�سريعا للملك حممد ال�ساد�س على موجة الربيع العربي
وحركة  20فرباير ...هذا اخلطاب الذي يعد خارطة
طريق ملغرب جديد و�إعالنا عن نهاية مرحلة وبداية
مرحلة تاريخية �أخرى( .)..يبقى ال�س�ؤال م�شروعا
�إن كان املغرب دخل مرحلة تاريخية جديدة؛ ففي �أي
اجتاه؟ نحو مزيد من االنفتاح الدميقراطي �أو من �أجل
امت�صا�ص الغ�ضب ال�شعبي وتقوية الدولة على ح�ساب
املجتمع ..خا�صة �أن هناك جدال ،داخل املغرب وخارجه،
حول م�ستقبل املغرب .هناك اجتاهان ،ما بني قائل �إن
املغرب من �ضمن الدول التي مل ت�صلها بع�ض رياح الربيع
العربي ،ومقر ب�أن املغرب «ا�ستثناء» ومنوذج يف طريقة
معاجلته ملوجة ثورة ال�شعوب العربية ،كونه ا�ستطاع
تغيري د�ستوره و�إدماج الإ�سالميني املعتدلني يف احلكم
الذين مازالوا منذ اندالع الربيع العربي �إىل يومنا هذا يف
كرا�سيهماحلكومية(.)..
 ..املفكر املغربي عبد اهلل العروي يرى �أن «التاريخ موجود
لأن ال �شيء متوقع» ،واملفكر امل�صري ح�سن حنفي يذهب
يف نف�س االجتاه كونه ي�ؤكد �أن «التاريخ ق�ضية حبلى
بالتوقعات والإمكانات غري املنظورة» ،لكن املفكر ح�سن
حنفي يرجح فر�ضية موجة ثانية للربيع العربي ت�شمل
املغرب ،وعبد اهلل العروي يعتقد �أن حظوظ حدوث
هذه الثورة �ضئيل ما دامت «ال�سلطة امللكية (املغربية)
لها دور �ضامن لال�ستقرار ،خ�صو�صا �أنها ت�سمح بتفريق
الديني عن ال�سيا�سي» ويزيد العروي تو�ضيحا كون
ال�صراع املجتمعي اليوم هو حول من �سي�ست�أثر بالزعامة
الدينية �أكان �شخ�صا� ،أو فئة� ،أو تنظيما� ،أو جماعة..

ويح�سم يف امل�س�ألة بالن�سبة للمغرب حيث على امللك �أن
يهتم بالأ�سئلة الدينية ،لتفادي ا�ستئثار �شخ�ص �آخر بها،
ثمحتريفاللعبةال�سيا�سية»(.)..
طرحنا ال�س�ؤال :املغرب �إىل �أين؟ و�إذا بنا ن�صل �إىل ن�صف
الطريق نظرا ل�صعوبة اجلواب ما دام �أن �س�ؤاال يحيلنا �إىل
�آخر خمتلف عنه ومرتبط به �أ�شد االرتباط ،يتعلق مبن
�سي�ست�أثربامل�س�ألةالدينية�أومام�صريالإ�سالمال�سيا�سي،
وهو مو�ضوع ال�ساعة والع�صر عامليا وجهويا وقطريا.
�أمريكا من�شغلة بالإ�سالم وامل�سلمني من �أفغان�ستان،
والعراق،مروراب�سوريا،وليبيا،وم�صر،و�صوال�إىلمايل.
الغرب الأوربي القريب من الدول العربية والإ�سالمية
والذي ي�ستوطن �أرا�ضيه ماليني امل�سلمني منهمك يف تتبع
كل�صغريةوكبريةحولتطوراتالربيعالعربيوق�ضايا
اجلهاد وجتنيد مواطنيه يف حرب �سوريا.
 ..املغرب �إىل �أين؟ �س�ؤال �صعب ومعقد .هل الطريق الذي
�سي�سلكه �سيكون نتيجة توافق جمتمعي برعاية الدولة
�أم خيارات فوقية دون �سند �شعبي؟ هل النخبة املغربية
تعترب قرار ال�شعب املغربي االن�سحاب من ميادين
االحتجاج ن�ضجا ي�ستوجب �إ�شراكه �أكرث يف العملية
ال�سيا�سية �أم ا�ست�سالما للأمر الواقع ومن مت فر�صة
للبع�ض للعودة �إىل �أ�ساليب التحكم القدمية؟ وهل هناك
من يعرف بال�ضبط مبا يفكر ال�شعب املغربي؟ الأ�سئلة
كثرية والأجوبة قليلة .لكن الكل� ،شعب ونخبة حاكمة ،ال
ميكنهما �إال �أن يوافقا ر�أي املفكر املغربي عبد اهلل العروي
حني يقول �إن «التاريخ موجود لأن ال �شيء متوقع»،
وينبهنا �إىلمقولةاملفكرامل�صريح�سنحنفيكون«م�سار
التاريخ (دائما) مع احلق»(.)..
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«الأ�سبوع» تنفرد بن�شر وثائق عاملية عن ما�ضي وم�ستقبل املغرب

وثيقـــــة فرن�ســـية:
كيف عاقبت فرن�سا املغرب
بعد اختطاف املهدي
بنربكة �سنــــة 1965
العقوبات الفرنسية االقتصادية ،إضافة إلى السياسة تكون مرتبطة
باألزمات التي تحصل مع المغرب ،ولن تكون األزمة الحالية بشأن مدير
الديسطي ،الحموشي دون خسائر..
وها هي “األسبوع” تنشر وثيقة فرنسية بتاريخ  18أبريل  1966في
أعقاب األزمة التي واكبت اختطاف الزعيم المهدي بنبركة بباريس.
�أكرث من دولة بحفاوة .ويف خ�ضم ن�شاطه جاء

وعلى حني غرة نب�أ اغتياله يف باري�س م�ساء 30
�أكتوبر .1965

سياق
أهم أزمة
في العالقات
المغربية
الفرنسية
لقد كتف املهدي
بن بركة من
ن�شاطـــاته بعد
�أحــــــــداث 23
مـــــــار�س ،1965
بل و�أ�صبح الرجل
مقتنعا متام االقتناع
ب�ضرورة حتول حزب
االحتاد الوطني للقوات
ال�شعبية �إىل �أداة ثورية.
وما يدل على حتول فكر
الرجل بو�ضوح �أنه كتب يوم
 7يونيو  1965ن�صا بعنوان
“ح�صيلة كارثية للو�ضعية
االقت�صادية واالجتماعية ل�سنة
 .”1965ومل يكتف الرجل بذلك،
بل �أخذ يقوم ب�أن�شطة دولية لها
�أكرث من داللة ،ومنها الإعداد
مل�ؤمتر القارات الثالث الذي كان
مو�ضوع ال�ساحة الدولية يف
تلك املرحلة ،وحتول الرجل �إىل
�شخ�صية مرموقة ،وا�ستقبل يف

لقد �أحدث اغتياله �أزمة خطرية يف العالقات
املغربية الفرن�سية ،وهي التي تعترب �أخطر �أزمة
بني البلدين منذ ا�ستقالل املغرب و�إىل الآن ،حيث
هاجم اجلرنال دوغول احل�سن الثاين مبا�شرة،
ب�سبب �شناعة اجلرمية التي تورط فيها النظام
املغربي على �أر�ض فرن�سا ،واعترب دوغول
يومها �أن فرن�سا حتولت �إىل م�سرح لت�صفية
احل�سابات الداخلية بني املغاربة .وقد كانت
العالقات املغربية الفرن�سية تطفو عليها م�سبقا
�أزمة ناجتة عن قرار النظام املغربي با�سرتجاع
�أرا�ضي املعمرين الفرن�سيني باملغرب .وقد
نتج عن هذه الأزمة ا�ستدعاء فرن�سا ل�سفريها
باملغرب ،ودخلت العالقات بني البلدين يف
مرحلة من اجلمود ،ونحن نريد معرفة كيفية
تعامل الفرن�سيني مع هذه الأزمة؟ خا�صة و�أن
البلدين جتمع بينهما عالقات اقت�صادية مرتابطة
ومتداخلة قد يت�أثر من جراء انقطاع العالقات
الفرن�سيني �أكرث من املغاربة .وهذا ما نكت�شفه
من خالل هذه الوثيقة.

هذه الوثيقة من وثائق الدبلوما�سية الفرن�سية،
وهي عبارة عن مذكرة رفعتها مديرية �ش�ؤون
�إفريقيا ال�شمالية (وهي عبارة عن مكتب �أبحاث
تابع لوزارة اخلارجية الفرن�سية ي�ضم خرباء
فرن�سيني حول ق�ضايا �شمال �إفريقيا) �إىل وزير
اخلارجية الفرن�سي ،حتمل عنوان “حول
م�شروع امل�ساعدات للمغرب” ،وهي م�ؤرخة
بـ� 18أبريل  ،1966وم�صدرها باري�س.

المساعدات االقتصادية وسيلة من
وسائل التغلغل االقتصادي الفرنسي
ي�شري �أ�صحاب التقرير وهم م�س�ؤولون فرن�سيون
كبار ،ب�أنه بعد ا�ستقالل امل�ستعمرات عن فرن�سا
كانت امل�ساعدات االقت�صادية لهذه الأخرية ت�شكل
دائما �أداة �أو و�سيلة مف�ضلة للتغلغل االقت�صادي.
وت�شري الوثيقة �إىل �أن معظم امل�شاريع التي تقوم
على هذا الأ�سا�س تكون على املدى الطويل،
وتكون بطريقة منظمة ولها �أهداف حمددة تخدم
االقت�صاد الفرن�سي .فمثال امل�ساعدات
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لماذا تسعى فرنسا إلى أن تبقى هي
المالكة لحقوق تقديم مساعدات
اقتصادية للمغرب ،وتقدم له مساعدات
مالية ضخمة؟ ولماذا سعت لمنافسة
دول عظمى كأمريكا من أجل أن تبقى
هي الدولة الوحيدة التي تنعم على
المغرب بالمساعدات االقتصادية؟ ولماذا
تخوفت فرنسا في شخص مسؤولين
كبار من تخلي المغرب على االستعانة
بمساعداتها االقتصادية؟
الع�سكرية تعترب �ضرورية لإحداث تراكم وحركية
وجمال حيوي يف كثري من خطوط الإنتاج بالن�سبة
لل�صناعة الفرن�سية� .أما امل�ساعدات املدنية ،فح�سب
�أ�صحاب التقرير فهي ت�ضمن لفرن�سا يف كل �سنة
حق االحتكار واال�ستفراد بامل�شاريع االقت�صادية
اجلديدة ،التي تطرحها الدول التي تقدم لها فرن�سا
م�ساعدات اقت�صادية.

تخوف فرنسا من اتجاه المغرب نحو
الواليات المتحدة األمريكية
ملاذا ت�سعى فرن�سا �إىل �أن تبقى هي املالكة حلقوق
تقدمي م�ساعدات اقت�صادية للمغرب ،وتقدم له
م�ساعدات مالية �ضخمة؟ وملاذا �سعت ملناف�سة
دول عظمى ك�أمريكا من �أجل �أن تبقى هي الدولة
الوحيدة التي تنعم على املغرب بامل�ساعدات
االقت�صادية؟ وملاذا تخوفت فرن�سا يف �شخ�ص
م�س�ؤولني كبار من تخلي املغرب على اال�ستعانة
مب�ساعداتها االقت�صادية؟
حتمل الوثيقة يف كل ف�صولها توجيهات واقرتاحات
بخ�صو�ص التطورات الأخرية الناجتة عن التوتر
يف العالقات املغربية الفرن�سية ،ب�سبب ق�ضية
املهدي بنربكة ،ومدى انعكا�سها �سلبا على فرن�سا
من الناحية االقت�صادية وال�سيا�سية� ،إذ تنبه هذه
الوثيقة �إىل �أنه من املمكن يف امل�ستقبل القريب� ،أن
ي�سعى املغرب تدريجيا �إىل تف�ضيل امل�ساعدات
اخلارجية من دول �أخرى على امل�ساعدات
الفرن�سية ،وبالتايل ف�إن فرن�سا هي اخلا�سر ال حمالة
حيث �ستخ�سر تبعية املغرب لها ،وت�شري الوثيقة
�إىل �أن بوادر اجتاه املغرب �صوب بع�ض القوى
العظمى وا�ضحة ،وهو ما ت�أكد بجالء حيث اجته
املغرب يف تلك املرحلة نحو التعامل مع الواليات
املتحدة الأمريكية.

ضرورة الحفاظ على النفوذ المعتاد
للصناعة الفرنسية في المغرب
�أما بخ�صو�ص و�ضعية املغرب ،ف�إن �أ�صحاب
التقرير يلحون ورغم تلك الأزمة ف�إنه “من
ال�ضروري �أن نحافظ يف املغرب على الأدوات
والو�سائل املعتادة للتدخل االقت�صادي” وكذلك
“�ضرورة احلفاظ على النفوذ املعتاد ل�صناعتنا
يف املغرب” .كما �أحلوا على �أنه من ال�ضروري
�إعادة ت�شغيل �آلية امل�ساعدات بنوعيها احلرة
وامل�شروطة املمنوحة للمغرب ،والتي انقطعت
منذ توتر العالقات بعد مقتل املهدي بنربكة .حيث
�شددوا على �أنه من �ش�أن ذلك �أن يجعلهم يدفعون
�أو ي�شجعون احلكومة املغربية على االعتدال
يف �سيا�ستها ،جتاه الرعايا الفرن�سيني باملغرب
وذلك بعدما قرر املغاربة ا�ستعادة �أرا�ضي
اال�ستعمار الر�سمي واخلا�ص .ور�أى �أ�صحاب
التقرير �أنه من �ش�أن ا�ستمرار حركة امل�ساعدات
االقت�صادية �أن ي�ضمن لفرن�سا حق اال�ستفادة
من ق�ضية املعمرين الفرن�سيني املطرودين
الذين انتزعت منهم �أرا�ضي اال�ستعمار اخلا�ص
والر�سمي .وقد اعتربوا �أن من �ش�أن تقدمي حزمة
من القرو�ض �أن يطمئن احلكومة املغربية ،التي

كان قد بدا لفرن�سا من مواقفها
�أنها ت�سعى جلعل فرن�سا تعتقد
�أن املغرب على الأقل لن يغري
موقفه بخ�صو�ص اال�ستمرار يف
عملية ا�سرتجاع �أرا�ضي املعمرين
الفرن�سيني .وعلى هذا الأ�سا�س
�أكد �أ�صحاب التقرير على �ضرورة
ا�ستمرار امل�ساعدات االقت�صادية
الفرن�سية للمغرب.

تحالف الملك مع بعض
األحزاب السياسية يضر
بمصالح فرنسا في المغرب
�أكد �أ�صحاب التقرير ب�أن هناك العديد
من الدالئل قد جتعل تطور الأمور
يتخذ منحى �آخر بالن�سبة للمغرب،
ولعل �أبرزها �أن احل�سن الثاين يواجه
�صعوبات متنامية من جراء احلكم
املطلق الذي �صار ميار�سه ابتداء من
الإعالن عن حالة اال�ستثناء ،حيث �صار
احلل الوحيد املمكن له ح�سب �أ�صحاب
التقرير هو املفاو�ضة واالنفتاح على
االحتاد املغربي لل�شغل� ،أو االحتاد
الوطني للقوات ال�شعبية من �أجل
�إ�شراكهم يف احلكومة ،ومل يخف �أ�صحاب
التقرير تخوفهم من نتائج حتالف امللك
مع هذه التنظيمات ال�سيا�سية ،حيث
ملحوا �إىل �أنه يف حال �صعود االحتاد
املغربــــــــــــي لل�شغل� ،أو
االتـــــــــحاد الوطني
للقـــــــوات ال�شعبية

أكد أصحاب التقرير بأن هناك العديد
من الدالئل قد تجعل تطور األمور
يتخذ منحى آخر بالنسبة للمغرب،
ولعل أبرزها أن الحسن الثاني يواجه
صعوبات متنامية من جراء الحكم
المطلق الذي صار يمارسه ابتداء من
اإلعالن عن حالة االستثناء
�إىل ال�سلطة فال �شك �أنهم �سيح�صلون من امللك
على بع�ض التنازالت ال�سيا�سية ،والتي ح�سب
�أ�صحاب التقرير من املمكن �أن تكون على ح�ساب
نفوذ فرن�سا �أو لي�ست يف م�صلحتها ،حيث قد
يتعلق الأمر بقرارات ت�ؤثر يف احل�ضور والتغلغل
الثقايف الفرن�سي يف املغرب بالدرجة الأوىل ،فمثال
من �ش�أن �صعود تلك الأحزاب �إىل ال�سلطة �أن يحد
من �سيا�سة وقوة الإخوة بنهيمة ،واجلرنال
�أوفقري الذين ي�سعون �إىل احلد من �سيا�سة

التعريب وعرقلتها ،وهو ما اعتربه �أ�صحاب
التقرير يخدم م�صلحة فرن�سا ومن �ش�أن �صعود
تلك الأحزاب �أن يجعل �سيا�سة التعريب تعود �إىل
م�سارها وهو ما ي�ضر مب�صالح فرن�سا الثقافية
باملغرب .كما ر�أى �أ�صحاب التقرير �أن من �ش�أن
�صعود تلك الأحزاب �إىل ال�سلطة �أن يجعل النظام
املغربي ي�شرع يف برنامج جديد يتعلق با�سرتجاع
�أرا�ضي اال�ستعمار اخلا�ص والر�سمي ،وهو الذي
يبقى املطلب الأول حلزب اال�ستقالل .ولهذا

�أكدوا مرة �أخرى على �ضرورة ت�سريع عملية
عودة امل�ساعدات االقت�صادية لتتيح للملك
هام�شا �آخر للمناورة من جديد.

توصيات حول كيفية تقديم
المساعدات االقتصادية
و�إذا �أعطي ال�ضوء الأخ�ضر ال�ستمرار امل�ساعدات
املمنوحة ،فمن الوا�ضح �أنه ينبغي �إجراء العملية يف
تكتم وعلى م�ستوى اخلدمات فقط ،كما �أحلوا على �أن
اجلدول الزمني لهذه امل�ساعدات يجب �أن ي�أخذ يف �أي
حال من الأحوال اعتبار تطور ق�ضية املهدي بنربكة
من الناحية الق�ضائية .كما ر�أوا �أنه لن يكون من
ال�ضروري �أن يرتك للمغاربة حرية الت�صرف يف جميع
امل�ساعدات .ويف املقابل ي�ؤيدون �أنه من ال�ضروري
�أن تدر�س امل�ساعدات يف الرباط على م�ستوى ال�سفري
وباقي الدوائر املهتمة بذلك.
وي�شري �أ�صحاب التقرير �أنه بعد �أن ي�ضمنوا �إجراءات
معقولة من الرباط ،بخ�صو�ص �شكل امل�ساعدات ف�إنه
ميكنهم عندئذ �أن ينظروا يف االلتزام بتقدمي ما بني
� 50إىل  65يف املائة من امل�ساعدات ،بينما يرتك الباقي
للحفاظ على �سالمة االعتمادات املالية ال�ستخدامها
لدفع تعوي�ضات للمزارعني املطرودين يف �أعقاب
�شروع املغرب ب�صفة ر�سمية يف ا�سرتجاع �أرا�ضي
اال�ستعمار .وي�شري �أ�صحاب التقرير �إىل �أنه ال يجب
�إحباط توقعات املغاربة بخ�صو�ص امل�ساعدات ،وال
يجب جتنب تدهور العالقات املغربية الفرن�سية ،بقدر
ما عليهم �أن يحافظوا على و�سائل التعوي�ض عن هذه
امل�ساعدات املقدمة وكيفية ا�ستثمارها.
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�أعلنت وزارة الثقافة عن انطالق
برنامج تكميلي لدعم قطاع امل�سرح
بر�سم الدورة الأوىل ل�سنة  2014يف
�صيغة طلبات عرو�ض م�شاريع ،وذلك
بغالف مايل ي�صل �إىل �أربعة ( )4ماليني
درهم ،ي�ستفيد منه الكتاب امل�سرحيون
واملـــخرجون والتقنـــــيون والوكالء
الفنيون والفرق امل�سرحية وم�ؤ�س�سات
الإنتاج امل�سرحي وم�ؤ�س�سات ترويج
وتوزيع املنـــتوج الفني من مقاوالت
ووكاالت وتعاونيات فنية وفرق م�سرح
ال�شارع.
ويهم هذا الدعم التكميلي لقطاع امل�سرح
املجاالت التالية :اجلوالت امل�سرحية،

والإقامات الفنية وحمرتفات التكوين،
وتنظيم وامل�شاركـــــة يف املهرجانات
والتظاهرات امل�ســــــــــرحية ،وم�سرح
ال�شارع.
وتفتح هذه الطلبات خالل فرتتني:
الأوىل ما بني  2و 16يونيو ،2014
والثانية ما بني  7و 15يوليوز .2014
وللرت�شح لـــهذا الدعــــم يتعني على
املر�شحـني و�ضع ملفاتهم لدى مديرية
الفنون الكائن بـ(� 17شارع مي�شليفن،
�أكدال  -الرباط) ،وذلك وفق دفرت
التحمالت الذي ميكن حتميله من موقع
الوزارة� أو �سحبه من مقر املديرية
املذكورة.

البحـــث فـــي الثقافـــــة املغربـــــية
ينظم خمترب ال�سرديات للخطاب والدرا�سات املقارنة ،وتكوين دكتوراه اخلطاب ال�سردي بكلية
الآداب والعلوم الإن�سانية بنم�سيك ـ الدار البي�ضاء ،الندوة العلمية الأوىل للباحثني يف الدكتوراه ،يف
حمور“ :ق�ضايا يف الثقافة املغربية” ،وذلك يومي الأربعاء واخلمي�س  04و 05يونيو  ،2014بقاعة
عبد الواحد خريي ،ابتداء من ال�ساعة التا�سعة والن�صف �صباحا.
وتروم هذه الندوة فتح النقا�ش يف بع�ض ق�ضايا الثقافة والأدب باملغرب ،قدميه وحديثه ،فقد �شكل
املغرب ،ومنذ القدمي بوتقة ان�صهرت فيها ثقافات وح�ضارات كل الذين ا�ستوطنوه .بالإ�ضافة �إىل
انفتاحـه وقربه من الأندل�س�/أوربا ،وكونه بوابة �إفريقيا والعامل العربي والإ�سالمي ،وموطن
الكثري من العلماء والرحالة ،ونوابغ ال�شعراء ،واملت�صوفة ،واملجاذيب ،وحتى البهاليل ،وال�سحرة،
والكهان ...وغريهم ممن مبثوثة �أفكارهم ،و�أقوالهم ،و�أحالمهم يف م�ضان خمتلفة :ككتب الرحالت،
وكتب التاريخ ،والنوازل الفقهية ،والرتاجم والطبقات ...،بحيث طبعوا مبيا�سم متعـددة كـينونـة
الإن�سان ،واحلياة ،والأدب ،والثقافـة.

الدورة ال�ساد�سة ع�شرة للمهرجان الوطني للم�سرح
�أعلنت وزارة الثقافة عن تنظيم الدورة ال�ساد�سة ع�شرة للمهرجان
الوطني للم�سرح التي انطلقت يوم  03وت�ستمر �إىل غاية يوم 09
يونيو  ،2014مبدن مكنا�س واحلاجب وموالي �إدري�س زرهون.
وتنعقد هذه الدورة ،ك�سابقاتها ،حتت الرعاية املولوية ال�سامية
ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�صره اهلل ،ب�شراكة مع
اجلماعة احل�ضرية ملكنا�س ،وبتعاون مع والية جهة مكنا�س تافيالت.
ويت�ضمن برنامج هذه الدورة فعاليات فنية وثقافية متنوعة:
عرو�ض م�سرحية يف �إطار امل�سابقة الر�سمية ( 12عر�ضا) ،وعرو�ض
م�سرحية للكبار ولل�صغار خارج امل�سابقة ( 12عر�ضا) ،وندوة فكرية
حول «الكتابة خارج الن�ص امل�سرحي» ،ثم توقيع �إ�صدارات م�سرحية
جديدة ،وتكرمي مبدعني وفنانني م�سرحيني ،بالإ�ضافة �إىل ور�شات
تكوينية.
و�ست�ؤثث فقرات املهرجان ف�ضاءات خمتلفة مبدينة مكنا�س (املركز
الثقايف حممد املنوين ،واملعهد الفرن�سي ،وف�ضاء احلبول) ،واملركز
الثقايف باحلاجب ،واملركز الثقايف مبوالي ادري�س زرهون.

الدورة ال�ساد�سة من
ملتقى مغاربة العامل

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

حتت�ضن مدينة ال�سعيدية الدورة ال�ساد�سة من ملتقى مغاربة
العامل يف �إطار فعاليات “معر�ض بالدي” ،وذلك طيلة الفرتة
املمتدة ما بني  6و 10غ�شت من ال�سنة اجلارية ،وهو من تنظيم
جريدة “اجلالية املغربية” بتعاون مع �شركائها املعنيني ،حتت
�شعار“ :مغاربة العامل فاعلون �أ�سا�سيون يف التنمية املحلية”.
تهدف هذه التظاهرة التي �ست�شهدها العا�صمة ال�سياحية
ل�شرق املغرب� ،إىل التعريف بامل�ؤهالت ال�سياحية للمغرب
لدى مغاربة العامل ،والعمل على و�ضع لبنة �أ�سا�سية لرتويج
املنتوجات املغربية ،وكذا خلق ف�ضاءات لتبادل اخلربات
وتوجيه اال�ستثمارات وتوظيفها ب�شكل �أف�ضل� ،إ�ضافة �إىل تقريب
الر�ؤى واال�سرتاجتيات يف املجال اال�ستثماري ببالدنا ،وعر�ض
خ�صائ�ص مناخ الأعمال املتوفر.
وي�ضع املعر�ض �ضمن طموحاته ا�ستقطاب �أزيد من � 50ألف
زائر و 50عار�ضا من خمتلف ربوع اململكة موزعني على �أروقة
خمتلفة ،و�سوف تتخلل هذه التظاهرة لقاءات ين�شطها خرباء
من مغاربة العامل يف جماالت الهجرة واال�ستثمار .كما �سيت�ضمن
برنامج هذه الدورة �أن�شطة فنية ،وثقافية ،وريا�ضية موازية.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن تنظيم هذا املعر�ض يتزامن مع تخليد اليوم
الوطني للمهاجر الذي ي�صادف العا�شر من غ�شت.

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي
مديرة الن�شر:
حكيمة خلقي
h.khalki@voila.fr
�سكرتري التحرير:
�سعيد الريحاين
journal_said@yahoo.fr

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

حركة «ال�شباب امللكي»
تغري ا�سمها لت�صبح «حركة
مغاربة الد�ستور»
�أعلنت حركة ال�شباب امللكي يف بالغ عممته على
و�سائل الإعالم عن تغيري ا�سمها من «حركة
ال�شباب امللكي» �إىل «حركة مغاربة الد�ستور»،
وذلك خالل اجتماع مو�سع ح�ضره منا�ضلو
ومنا�ضالت احلركة وتر�أ�سه م�ؤ�س�سها ومن�سقها
العام يف نف�س القاعة التي عرفت ت�أ�سي�سها الفعلي
يوم  10يناير  2011بزنقة �أبو القا�سم الزهراوي
بالدار البي�ضاء ،و�أو�ضح املن�سق العام للحركة
�أن الهدف من هذا التغيري هو �إعطاء نف�س جديد
للحركة ،والعمل على حماية املكت�سبات الد�ستورية
التي جتاوبت مع جزء كبري من امل�شروع املجتمعي
الذي ت�أ�س�ست من� أجله بعيدا عن ربط ا�سمها
مبعاداة �شباب  20فرباير.
و�أكد من�سقها العام �أن التغيري يف اال�سم جاء
ل�سببني رئي�سيني ،الأول هو ا�ستغالل البع�ض
لهذا اال�سم من �أجل اال�سرتزاق واالبتزاز بعيدا
عن املبادئ الت�أ�سي�سية ،والثاين هو �أن املرحلة
القادمة تتطلب ن�ضاال من نوع �آخر يعمل على
حماية املكا�سب الد�ستورية التي بد�أ البع�ض يعمل
على تهريبها وحتريفها عن م�سارها وا�ستغالل
�صمت احلركات الن�ضالية التي دافعت ب�شرا�سة
عن امل�شروع الد�ستوري وتعبئتها للمواطنني من
�أجل الت�صويت ل�صاحله ،باتخاذ قرارات والقيام
مببادرات بعيدة كل البعد عن روح الد�ستور
وتت�صالح مع الف�ساد واال�ستبداد وقهر املواطنني
الب�سطاء.

امللتقى الأول
ال�سينمائي بال�صويرة
ينظم نادي ال�صحافة مبراك�ش تان�سيفت
احلوز وجمعية احل�ضارات ال�صويريات
وبدعم من املديرية الإقليمية لوزارة ال�صناعة
التقليدية واالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني
بال�صويرة امللتقى ال�سينمائي الأول ،ابتداء
من  23يونيو �إىل غاية  25منه ،بح�ضور عدة
فعاليات �سينمائية و�إعالمية ،وبا�ست�ضافة
املخرج املغربي ح�سن بن جلون الذي �أخرج
�سل�سلة من الأفالم التي لقيت ا�ستح�سان
اجلمهور من قبيل «يا ريت» يف ،1993
و«�أ�صدقاء الأم�س» يف  ،1996و«�شفاه
ال�صمت» ،و«حماكمة امر�أة» يف ،2000
و»الغرفة ال�سوداء» يف  ،2004و«فني ما�شي
�آ مو�شي؟» ،و«املن�سيون» ،و«القمر الأحمر»،
وغريها من الإنتاجات ال�سينمائية.
و�سيتم خالل هذا اللقاء الفني عر�ض �شريطه
ال�سينمائي «القمر الأحمر» ،و�سيتوج هذا
امللتقى ب�سهرة فنية للح�ضارات ال�صويريات
وفرقة كناوة برئا�سة الفنانة لطيفة بومزوغ.

كتاب الر�أي:
رمزي �صوفيا
حممد بركو�ش
احل�سني الدراجي
�إدري�س �أبايا
رداد العقباين
بو�شعيب االدري�سي
م�صطفى الطريبق
يو�سف الكتاين
املرا�سلون:
زهريالبوحاطي
عبد اهلل جداد
نور الدين هراوي
حممد �شجيع
عزيز الفاطمي
�سعيد �أحتو�ش
عبد الرحيم عواد
العنوان:
�شارع الأمري موالي
عبد اهلل
�صندوق الربيد439 :
الرباط
الهاتف:
0537708047
الفاك�س:
0537708049
الإيداع القانوين:
 28جوان 1965
ال�سحب:
ماروك �سوار
التوزيع:
�سابري�س
الإعالنات:
ال�صبار:
0664494024
الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة
طبع من هذا العدد 40.000
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لن �أتنازل عن فل�سفتي

عن البطولة «االحرتافية»

حتفيزات الدقائق الأخرية

كل املتتبعني للبطولة الوطنية يف ن�سختها
«االحرتافية» ا�ستغربوا كثريا للكرم احلامتي
للم�س�ؤولني عن الفرق املغربية ،خا�صة خالل
الدورة الأخرية.
املكتب امل�سري لأوملبيك �أ�سفي وعد العبيه مببلع
� 45ألف درهم يف حالة ح�صولهم على نقطة
واحدة ،نعم نقطة واحدة ت�ضمن لهم البقاء
�ضمنالكبار.

هذا املبلغ �سيتحول ب�سرعة قيا�سية �إىل � 100ألف
درهم ،بعد �أن تلقى منحة من فريق املغرب
التطواين مقابل هزم الرجاء مناف�سه على اللقب،
بالإ�ضافة �إىل منح ال�سلطات املحلية واجلماعات
وو...
فريق �أوملبيك خريبكة الذي كان مهددا بالنزول
هو الآخر ا�ستفاد العبوه من و�ضعيتهم
املت�أخرة ،وح�صلوا على مبلغ � 30ألف درهم بعد

انت�صارهم «املده�ش» على النادي القنيطري..
فريق املغرب الفا�سي الذي انتظر �إىل �آخر دقيقة
من عمر البطولة لي�ضمن مكانته �ضمن الكبار،
انت�صر ب�أعجوبة بعد �ضربة جزاء �ضد �شباب
احل�سيمة قيل عنها ال�شيء الكثري ،املغرب
الفا�سي هو الآخر قام م�سريوه بدورة �شرفية
وبال�صينية جلمع ال�صدقات من حمبيه ،ومن
بع�ض الغيورين على الفريق لت�شجيع العبيهم
على الفوز والبقاء �ضمن ق�سم الأ�ضواء.
فريق اجلمعية ال�سالوية هو الآخر وعد العبيه
مبنحة �ضخمة �شريطة االنت�صار خارج امليدان
�ضد ح�سنية �أكادير الذي حرم ال�سالويني من
هذه املنحة ،ورمى بهم �إىل جحيم الق�سم الثاين.
بالن�سبة للأندية التي كانت تت�صارع على
الفوز بالبطولة ،فقد انح�صرت يف فريقني وهما
الرجاء الذي خ�ص�ص مبلغ  20مليونا لالعبيه،
وهكذا الحظنا كيف خطفت �شا�شة دوزمي لقطة
«م�ؤثرة» لالعب الرجاوي ع�صام الراقي وهو
يبكي ل�ضياع هذا املبلغ الكبري� ،أما الفريق
التطواين فقد متكن من احل�صول على  15مليون
�سنتيم بعد هزمه لفريق نه�ضة بركان الذي �ضيع

بودريقة حلرمة اهلل :احليلة �أح�سن من العار

حرمة اهلل

متكن حممد بودريقة رئي�س فريق
الرجاء البي�ضاوي من التخل�ص من
«اخلبري» واملدير التقني للفريق ح�سن
حرمةاهللبلباقةودبلوما�سية،قلماطبقها
هذا الرئي�س يف العديد من خرجاته.
بودريقة ا�ستطاع وبف�ضل من�صبه
اجلديد كنائب لرئي�س اجلامعة �أن
يفر�ض على هذه الأخرية ،مديره التقني
الذي �ضمن له مكانا مريحا حيث �أ�صبح
وبدون �إ�شعار مديرا تقنيا للجامعة
امللكيةاملغربيةلكرةالقدم.
ح�سن حرمة اهلل مازال عقده �ساري
املفعول مع الفريق الأخ�ضر ،لكنه مل

يقم ب�أي �شيء يذكر مقابل املبلغ
الكبري الذي يتقا�ضاه ،مما دفع العديد
من املنخرطني واملــحبني باملطالبة
ب�إبعاده والبحث عن �إطار كفء ب�إمكانه
ا�ستغالل املواهب ،وما �أكرثها داخل
القلعةاخل�ضراء.
بودريقـــــة ذاق ذرعا لكـــــل هذه
االحتجاجات على مديره التقني الذي
�أ�صبح ي�شكل عبئا ثقيال على ميزانية
الرجاء ،تنف�س ال�صعداء حينما التحق
باملكتب املديري للجامعة ،وانتهز �أول
فر�صة لل�ضغط على رئي�س اجلامعة
الذي وافق على م�ض�ض على تعيني
حرمة اهلل كمدير تقني.
للتذكري ،فقد �سبق حلرمة اهلل �أن حتمل
نف�س امل�س�ؤولية يف عهد رئي�س اجلامعة
الكولونيل الزموري �سنة  ،1993لكن
�سرعان ما طرد من هذا املن�صب ب�سبب
العديد من امل�شاكل التي خلقها ،والتي
دفعته لهجرة طويلة �إىل �أوربا واخلليج
دامت قرابة عقدين من الزمن.
وهكذا يتمكن ال�شاب بودريقة من �إبعاد
حرمة اهلل بكل لباقة وهدوء..
�أمل نقل احليلة �أح�سن من العار؟

�أنقذوا عبد الكبري التي�سري

التيسير

يعي�ش املهاجم الدويل ال�سابق التي�سري و�ضعية
�صحية حرجة ،تتطلب من امل�س�ؤولني الوقوف
بجانبه وم�ساعدته ماديا ومعنويا حتى يت�سنى له
اخلروج من �أزمته.
للجيل اجلديد من حمبي كرة القدم والذين ال
يعرفون هذا الالعب الذي �صال وجال يف املالعب
الوطنية ،وللم�سريين الذين يتجاهلون العديد من
الالعبني الذين �أعطوا ال�شيء الكثري لوطنهم ومل
ي�ستفيدوا كغريهم ،نوجه هذه الكلمة ،فالالعب
التي�سري ابن املدينة القدمية بالبي�ضاء ومعقل
معظم الوداديني ،بد�أ حياته الكروية مع نادي
امليناء البي�ضاوي � R.A.P.Cسابقا (مكتب
ا�ستغالل املوانئ) لينتقل بعد ذلك �إىل العديد
من الفرق الوطنية كاجلي�ش امللكي ،والرجاء

«�أبطال احلي» و�أ�سود الأطل�س

بادرة طيبة وم�شكورة �أقدم عليها الالعب الدويل املتخلق
يو�سف رو�سي ،رئي�س جمعية قدماء �أ�سود الأطل�س ،وذلك
بتوقيعه اتفاقية �شراكة مع وزارة ال�شباب والريا�ضة ،والتي
تن�ص على �أن يتكلف الالعبون الدوليون ال�سابقون بعملية
التنقيب ،وتكوين املواهب الريا�ضية ،والبحث عنها يف �أحياء
خمتلف املدن املغربية.
برنامج «�أبطال احلي» �سيمكننا من خلق جيل جديد من
الالعبني الذين �سيخ�ضعون لتداريب مكثفة من طرف دوليني
يتوفرون على جتربة طويلة يف هذا امليدان.
برنامج «�أبطال احلي» يعود بنا �إىل الزمن اجلميل الذي كنا فيه
نتابع مباريات كبرية يف ف�ضاءات الأحياء ال�شعبية التي كانت
خالية من الإ�سمنت ،وكانت مرتعا ل�شباب مغمورين �أ�صبحوا
جنوما كبارا.
يف الدار البي�ضاء مثال ،كان ملعب ال�شيلي يف درب ال�سلطان
وبال�ضبط بحي الرميطاج ،مكانا يحج �إليه كل «الكوايرية»،
وتخرج منه العديد من الدوليني ،كاملرحوم بيت�شو ،بكار،
حمان� ،سعيد غاندي ،بنيني ،نبي عمار ،احلداوي ،فتحي
جمال ،حمراوي ،هر�س ،ا�سحيتة ،عبد الكبري ،م�صطفى برك،

هو الآخر املنحة التي وعده بها فريق الرجاء،
والتي بلغت � 30ألف درهم.
هكذا ع�شنا خالل الدورة الأخرية ،ور�أينا ب�أم
�أعيننا املاليني التي مل جتد من ي�أخذها ،وتتبعنا
�أمور ه�ؤالء امل�سريين الكرماء الذين مل يبخ�سوا
على العبيهم مبنحهم كل هذه املبالغ ،ويف �آخر
نف�س من عمر البطولة.
ترى �أين كانت هذه املاليني يف بداية املو�سم؟
ماذا ولو �صرفت كل هذه الأموال منذ بداية
البطولة ،وقام ه�ؤالء �أ�شباه امل�سريين برتتيب
بيوتهم ،وت�شجيع العبيهم الذين عانوا ال�شيء
الكثريقبلتو�صلهمب�أجورهمال�شهرية،ومنحهم
البئي�سة.
هل كانوا ملزمني انتظار الدورة الأخرية التي
�أ�صبحت تلد ذهبا ،وماذا لو خل�صنا كل هذه
البطولة الرديئة يف دورة واحدة؟
�أ�سئلة تنتظر من ه�ؤالء امل�سريين الإجابة
عنها ،يف زمن �سميت البطولة باالحرتافية ظلما
وعدوانا.

يوسف روسي :رئيس جمعية قدماء أسود األطلس

والقائمة طويلة جدا..
كذلك ال�ش�أن مبلعب املك�سيك بالعنق (املدينة القدمية) حيث
اكت�شفنا عبد اهلل هيدامو ،ارزيق ،موماري�س ،الإخوة بكاري..
نتمنى �أن تعم هذه الفكرة كل املدن املغربية ،لأنها منا�سبة
لإعطاء الفر�صة للرباعم خا�صة من �أبناء الطبقة املعوزة
واملحتاجة �إىل امل�ساعدة والت�شجيع ،لأن معظم النجوم
العامليني كانوا من الطبقة الكادحة.
برنامج «�أبطال احلي» فر�صة طيبة كذلك لالعبني الدوليني
املهم�شني واحلاملني لرخ�ص التدريب لإظهار كفاءاتهم
وقدراتهم على خلق جيل جديد من النجوم.

البي�ضاوي�،شباباملحمديةواملغربالتطواين،
كما كانت له جتربة ق�صرية خارج الوطن
وبال�ضبطبفرن�سا.
عبد الكبري التي�سري حملقمي�ص املنتخب الوطني
يف بداية الثمانينيات ،وكان �ضمن اجليل اجلديد،
بعد نك�سة اجلزائر  ،1979حيث لعب بجانب
املرحومعزيزالدايدي ،وموح،وجوادالأندل�سي،
وعبد اللطيف حمامة ،والفياليل ،والطاهري
و�آخرون ،و�شارك كذلك يف �إق�صائيات ك�أ�س العامل
ل�سنة 1982حتت قيادة املدرب الفرن�سي جو�ست
فونطني الذين كان يكن لهذا الالعب كل العطف
والتقدير.
التي�سري يعي�ش حاليا و�ضعا اجتماعيا قا�سيا،
كما يعاين من املر�ض يف �صمت ،دون �أن يحظى
باهتمامامل�س�ؤولنيعنال�ش�أنالكروييفهذاالبلد.
ترى ما هو دور م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للأبطال
الريا�ضيني التي ير�أ�سها الوزير ال�سابق من�صف
بلخياط؟ ترى �أين �صندوق الالعبني الدوليني
الذي ينام داخل �أروقة اجلامعة ،و�أين مفاتيحه؟
نتمنى �أن يتم �إنقاذ هذا الالعب الكبري قبل
فوات الأوان ،وقبل �أن نرى امل�س�ؤولني يقدمون
التعازي ،وي�شيدون ب�أخالق هذا الالعب على
�شا�شاتالتلفزة،والإذاعات.
�أنقذوا التي�سري التائه حاليا يف �إحدى غرف
م�ست�شفياتالدارالبي�ضاء.

ع�صام الراقي ودموع التما�سيح
كل من �شاهد العب الرجاء
ع�صام الراقي وهو يذرف
دموع احلزن واحل�سرة
ل�ضياع اللقب ،بعد هزمية
فريقه �ضد �أوملبيك �أ�سفي
بهدف ل�صفر ،كل من �شاهد هذا
الالعب «امل�سكني» �إال ورق
حلاله ،ومتنى له بطولة جديدة مع الرجاء خالل املو�سم القادم.
ع�صام الراقي ،ويف عز الرتكيز على هذه املباراة احلا�سمة والفا�صلة،
ظل يناق�ش طوال الأ�سبوع العرو�ض التي تو�صل بها ،وظل مياطل
املكتب امل�سري للفريق يف م�س�ألة جتديد عقده الذي انتهى بنهاية البطولة
الوطنية.
ع�صام الراقي مل يت�أ�سف على �ضياع لقب البطولة من الرجاء يف الدورة
الأخرية ،بقدر ما بكى وت�أمل على �ضياع منحة د�سمة كان �سي�ضيفها �إىل
املبالغ الكبرية التي ح�صل عليها مع الفريق البي�ضاوي.
فكفى من التمثيل �أمام الكامريات ،ففريق الرجاء �أ�صبح يف حاجة ما�سة
�إىل �أبنائه الذين ميوتون حبا يف القمي�ص الأخ�ضر ،وال يكرتثون للماديات
وللمنح التي يجب �أن تعطى ملن ي�ستحقها.

«المدرب العامري»

● «�سارتر» ديال املدربني!!
الطاو�سي وعدين مبعاودة االت�صال ومل يفعل

«المحترف المغربي بوصوفة»

● م�سكني كان م�شغول تيعطي الت�صريحات
واال�ستجوابات،ورمباتي�صلي!!
العامري و�أن�شيلوتي وجها لوجه

«المنتخب»

● يا اهلل بني على حنة يديك!
بودريقة ربح مليار �سنتيم بخ�سارة اللقب

«صحف»

● وخ�سر ثقة جماهري الرجاء
الدفــاع اجلديـــــدي يخطط لعرقلة انتقال
املدرب بن�شيخة للرجاء

«األحداث المغربية»

● تخطيط فا�شل ،اللي دا �شي داه
بودريقة تخلى عني بطريقة تفتقد �إىل اللباقة

«البنزرتي مدرب الرجاء»

● �سبق له �أن فعل نف�س ال�شيء مع ابن الرجاء
كاع ،املدرب فاخر
عبد الإله �أكرم قريب من رئا�سة «الطا�س»

«صحف»

● اهلل يحد البا�س �أو�صايف�« ..أكرم ارحل»
�ستنتقل �إىل احلي املحمدي!!
لي�س من حق �أي مدرب انتقاد زميل له

«أبرون رئيس المغرب التطواني»

● �سمع على وذنيــك �أ ال�ســـــي العامري
«الفيل�سوف»!!

واهلل عيب

اخلبريان يودعان
الق�سم الوطني الأول..

بنهاشم

الصحابي

الأول يدعي ب�أنه �شبيه باملدرب العاملي
الإ�سباين غوارديوال! وي�ضيف ب�أن جمهور
احتاد طنجة كان يناديه بهذا اللقب ،حينما
كان ي�شرف على تدريب فريقه الذي كاد �أن
يغادر حتت قيادته الق�سم الوطني الثاين..
«غوارديوال» املغربي هو املدرب بنها�شم
الذي �أغمي عليه خالل لقاء فريقه اجلمعية
ال�سالوية �ضد ح�سنية �أكادير ،حيث كان هذا
اللقاء هو الأخري للفريق ال�سالوي يف الق�سم
الوطني الأول.
الثاين منظر فوق العادة ،بد�أ مو�سمه الكروي
مع فريق �أوملبيك خريبكة الذي عا�ش معه
العديد من امل�شاكل منذ انطالق البطولة،
و�ساهم ب�شكل كبري يف النتائج ال�سلبية التي
ح�صدها الفريق ،والتي الحظنا ت�أثريها
بامللمو�س يف نهاية املو�سم.
هذا«املنظر»الكبرييف«الأ�ستوديو»فقط،هو
ف�ؤاد ال�صحابي الذي متكن وبف�ضل جتربته
الطويلة يف هذا امليدان �أن «يرمي» فريق وداد
فا�س �إىل الق�سم الثاين ،ليعود جمددا وب�سرعة
فائقة �إىل �أ�ستوديوهات «ميدي  1تي .يف»
بدون �أن ي�ضيع الكثري من الوقت.
ف�شيء من التوا�ضع يا �سادة ،وعا�ش من
عرف قدره.
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بن كريان طالب بحل «البام» يف نف�س املكان الذي قطع
فيه اال�ستعمار ر�ؤو�س املغاربة

�سيا�سـة اخلـبز
و�أتـــــاي
تقـ
ر
ي
رإ

خب

اري

عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة
والتنمية يفطر بالخبز وأتاي
(الصورة مقلوبة)

الرباط :سعيد الريحاني

وقف بن كريان مزهوا بنف�سه و�سط ح�شود
احلا�ضرين الذي حجوا ال�ستقباله مبدينة
�أكوراي ،وبدا وك�أنه قد فرغ للتو من تناول
«م�شروب للطاقة» ،فطالب ب�أعلى �صوته بحل
حزب الأ�صالة واملعا�صرة ،بل �إنه قطر ال�شمع
على قياديي هذا احلزب مرتني ،عندما قال لهم:
«خلطتكم ف�سدت وال ميكن حلزب فيه عيوب
خلقية ال�صمود» ،ثم �أ�ضاف «�إيال بغاو يكونو
�شرفاء ،خا�صهم يحلو حزبهم».
وكان رئي�س احلكومة قد و�صل �إىل �أكوراي ،يوم
ال�سبت  24ماي املن�صرم ،على ال�ساعة الثانية
بعد الزوال ،ولكنه مل يظهر و�سط احل�شود �إال يف
حوايل ال�ساعة اخلام�سة م�ساء ،ليطرح ال�س�ؤال
�أين كان رئي�س احلكومة؟ ماذا �أكل؟ وماذا
�شرب؟ قبل �أن ي�صعد للمن�صة بعد �أزيد من ثالث
�ساعات من الو�صول �إىل املدينة رفقة زميله يف
احلكومة عبد اهلل باها.
ت�ؤكد م�صادر «الأ�سبوع» �أن بن كريان كان
قد حل �ضيفا عند �إحدى العائالت املتو�سطة
احلال ،وهي نف�سها العائـــــلة التي زارهـــــا
بن كريان مرتني قبل هذا التاريخ ،يف منا�سبات
خطابية( ،)..ويدخل ذلك يف �إطار رد اجلميل
للرجل الذي ا�ستقبله يف �أكوراي ،قبل �أن
ي�صبح رئي�سا للحكومة« ..كانت وجبة الغداء
متوا�ضعة� ..أطباق دجاج و�سلطة وك�أ�س �شاي»،
يقول م�صدر «الأ�سبوع».

هكذا �إذن� ،شرب بن كريان ك�أ�س ال�شاي و�صعد
للمن�صة كي يرد على الذين قالوا �إن �شعبويته
يف تناق�ص( ،)..وقد ت�أكد ب�أن الفر�صة مواتية
�أكرث من �أي وقت �آخر لتوجيه �ضرباته «للخلطة
الفا�سدة» داخل حزب الأ�صالة واملعا�صرة،
ح�سب قوله ،ولوال مرجعية بن كريان املعروفة
لكان قد و�صل به احلما�س ،الذي غذته ت�صفيقات
احلا�ضرين� ،إىل درجة رمبا كاد يقول فيها ،ما
قاله الوزير الوفا لأحد النواب(� ،)..إال �أنه رغم
الهجوم على حزب الأ�صالة واملعا�صرة ،ف�إن
�ضربات بن كريان كانت موجهة نحو �أ�شخا�ص
بعينهم ،رمبا هم الأ�شخا�ص الذين يحاربون
�إمارة امل�ؤمنني من داخل هذا التنظيم ،وهو ما
كانت �أكدته «الأ�سبوع» يف عدد �سابق حتت
عنوان« :كيف حتول حزب الأ�صالة واملعا�صرة
من حزب يتبنى م�شروع امللك �إىل حزب يحارب
�إمارة امل�ؤمنني»( ،الأ�سبوع ،عدد 8 :ماي
.)2014
بن كريان كان قد حظي بك�أ�س �شاي ،رفع له
املعنويات ،رفقة �أ�صدقائه يف �أكوراي ،ولكن ذلك
مل مينعه من م�شاهدة احلقيقة التي تقف �أمامه
دون مكياج ،فقد كان عليه �أن يتجاوز ع�شرات
ال�ضيعات الفالحية املتخ�ص�صة يف �إنتاج العنب
الذي ت�ستخرج منه اخلمور ،قبل �أن يحط الرحال
يف نف�س املكان الذي قطع فيه اال�ستعمار الفرن�سي
ر�ؤو�س املقاومني املكنا�سيني الذي �أبدوا مقاومة
�شر�سة يف مواجهة الغزاة.
ورمبا ال يعرف بن كريان ،احلا�صل على تزكية
مبقت�ضى د�ستور � ،)..(2011أنه كان يقف غري

رؤوس المقاومين المقطوعة من طرف االستعمار
الفرنسي في آكوراي

بعيد عن املكان الذي ارتكبت فيه املجزرة ،بعد
التوقيع على معاهدة احلماية �سنة ،2012
وقد ال يعرف �أي�ضا �أن التمثيل بجثث ،وتقطيع
ر�ؤو�س  15مغربيا ،كان قد حتول عند بداية
ا�ستعمار املغرب� ،إىل بطاقة بريدية مازالت
بن كيران كان قد حظي بكأس
متداولة يف الأر�شيف اال�ستعماري �إىل حدود
شاي ،رفع له المعنويات ،رفقة
اليوم (�أنظر ال�صورة) ..يف املكان نف�سه وقفت
أصدقائه في أكوراي ،ولكن ذلك لم القوات اال�ستعمارية لتعدم الوطنيني ..يف املكان
يمنعه من مشاهدة الحقيقة التي نف�سه وقف بن كريان ليطالب بحل حزب الأ�صالة
واملعا�صرة(.)..
تقف أمامه دون مكياج ،فقد كان وقد ال يعرف كثري من النا�س �أن �صمود املقاومة
يف وجه اال�ستعمار هو الذي جعل رئي�س احلكومة
عليه أن يتجاوز عشرات الضيعات
يقف اليوم لكي ي�شرب بكل �أريحية ك�أ�س �شاي
الفالحية المتخصصة في إنتاج العنب منعنع ،قرب معمل للنبيذ الأحمر ..لو جنحت
خطط اال�ستعمار ،لتم ا�ستقبال رئي�س احلكومة،
الذي تستخرج منه الخمور
�إن قدر له �أن يكون ..بقنينة «�شمبانيا».
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حتركات «ال�سكارى» داخل جمل�س النواب

مكنا�س ..من مهرجانات اخلمور �إىل مهرجانات
بن كيــران للخـــبز و�أتـــاي
لم تكن زيارة بن كيران لمدينة أكوراي األولى من نوعها بل سبقتها زيارة أخرى قبل أن يطالب بحل حزب البام ،عندما كان بالكاد يتلمس
خطواته األولى في العمل الحكومي ،وقتها كان شديد الحساسية إزاء التماسيح والعفاريت( ،)..لكنه وإن كان هذه المرة قد شرب كأس شاي
في بيت مكناسي ،فإنه قال في المرة السابقة« ،راه طرف ديال الخبز وكاس ديال أتاي ،وراحة البال أحسن من أي حاجة ملي كيتفقد االستقرار..
المغاربة موالفين ..هذا هو الشعب الوحيد الذي يعيش بالخبز وأتاي».
قد يعتبر البعض أن بن كيران وظف أكلة شعبية في خطاب سياسي ،ودغدغ من خاللها مشاعر الكثيرين ،غير أن ذلك ليس سوى مقدمة لما
سيحصل فيما بعد ،حيث ستنتشر صور وزراء حزب العدالة والتنمية وهم يتقاسمون مع المواطنين مؤكوالت شعبية مثل «البيصارة» والقهوة..
أو كما حصل مع البرلماني الوجدي عبد العزيز أفتاتي ،الذي سربت صورته وهو يفطر بالخبز وأتاي مثل أي مستخدم بسيط يكسب قوت يومه من
أشغال شاقة(.)..

كل من الوزير الصحراوي
وبن كيران استعمال عبارة
الخبز في خطاباتهما،
وإن كان هذا األخير قد
أضاف إليه الشاي ،ولكن
الظروف تختلف فقد كان
بن كيران يقف غير بعيد
عن معمل مشهور لصناعة
النبيذ األحمر ،في مكناس
التي أراد لها االستعمار
الفرنسي أن تصبح عاصمة
للمشروبات الروحية
بنكيران في آكوراي

مل يكن رئي�س احلكومة �أو من حتدث عن «اخلبز
و�أتاي» يف حمطة �سيا�سية ،بل �إن وزيرا ا�سمه
عبد القادر ال�صحراوي وقف ذات يوم �أمام
برملان �سنة  ،1963وقال كلمته امل�شهورة �إىل
حدود اليوم« :ال�شعب يريد اخلبز يا موالي»..
عبد القادر ال�صحراوي �شخ�ص �أكن له احرتاما
كبريا ،لأنه من �أوائل مثقفي املغرب ،ورجال
الفكر الكبار ،ومن الدعاة االحتاديني �إىل االنفتاح
واحرتام حقوق الإن�سان ..ال�صحراوي ،كانت له
�صوالت وجوالت عندما مت تقدمي ملتم�س الرقابة
الأول من نوعه داخل الربملان املغربي وكانت
ال�ساحة تعرف حينها ت�سابقا بني قطبي االحتاد
الذين يتفاوتان يف الف�صاحة ،وح�سن التعبري،
واختيار العبارات واجلمل التي مل يبق لها وجود
يف القامو�س ال�سيا�سي املغربي ،وهما كل من عبد
القادر ال�صحراوي واملحامي حممد الترب ..ولكن
بقدرة قادر �سوف ينتقل ال�صحراوي �إىل ال�ضفة
الأخرى ،و�أ�صبح وزيرا للإعالم ..فعرفت الرقابة
�أوجها يف عهد هذا الوزير االحتادي ..فهو الذي
ابتدع عر�ض ال�صحف املغربية على وزير الإعالم
قبل ال�سماح بطبعها ..ولذلك كتبنا مرة عنه يف
ال�صفحة الأوىل جلريدتنا :الوزير الذي طلب
اخلبز من مواله ،ف�أكل كعب غزال و�سكت»( ،من
كتاب :مذكرات �صحايف وثالثة ملوك ،م�صطفى
العلوي).
كل من الوزير ال�صحراوي وبن كريان ا�ستعمال

عبارة اخلبز يف خطاباتهما ،و�إن كان هذا الأخري
قد �أ�ضاف �إليه ال�شاي ،ولكن الظروف تختلف
فقد كان بن كريان يقف غري بعيد عن معمل
م�شهور ل�صناعة النبيذ الأحمر ،يف مكنا�س
التي �أراد لها اال�ستعمار الفرن�سي �أن ت�صبح
عا�صمة للم�شروبات الروحية ،لكن ملاذا ركز
اال�ستعمار على مكنا�س دون غريها« :يقول
م�سري �إحدى ال�ضيعات الفالحية التابعة
ل�شركة التنمية الفالحية « ،»sodeaمبكنا�س
ف�ضل عدم ذكر ا�سمه� :أنت ترى ب�أم عينك هذه
الأرا�ضي املرتامية الأطراف ،ف�أغلبها زراعية
بورية  -وي�شري �إىل بع�ض ال�ضيعات التابعة
ل�شركة «ويليام بيتي�س» الفرن�سية التي ت�ستثمر
يف هذا املجال ،ولهــــــا معمل تـــحت ا�ســـــــــم
« »domaine sahariمبنطقة �أكوراي .-
هذا ال�شاب يق�ضي يومه و�سط �سيارة يتجول بها
عرب ال�ضيعات التي ت�صل م�ساحتها �إىل  500هكتار،
يتفقد �أحوال العمال والآليات ،ففي �أول يوم وقع
على كل �شيء ملبا�شرة عمله ،و�إن كان و�ضعه
املادي يختلف قليال عن العمال امل�ؤقتني الذين
كانوا ينتظرونه بجانب �سور معمل �آيت �سوالة
ل�صناعة اخلمور� ،أمال يف تلقي راتبهم الزهيد.
بالإ�ضافـــــــة �إىل ذلك ،فــــــــــ�إن تركز هذه
ال�صناعة مبكنا�س راجع �إىل وجود عدد كبري
من اليهود بها يتاجرون يف هذا القطاع منذ
القدم ،ف�ضال عن وجودها و�سط املغرب.

هناك �سر �آخر يف�سر تركيز اال�ستعمار الفرن�سي
على منطقة مكنا�س� ،سر يتمثل يف مقاومة
املقاومة املغربية عن طريق اخلمور �أي بكلمات
اليوم جتفيف ينابيع املقاومة عن طريق
حرق الب�ساط الذي تتحرك فيه وت�ستقطب
منه رجاالتها مبكنا�س واملناطق املجاورة لها
(�إفران ،احلاجب� ،أزرو ،خنيفرة ،)..ثم وجود
ثكنات ع�ســــكرية فرن�سية باملنطقة»�( ،شهادة
من�شــــــورة بجريدة التجديد املوالية حلزب
العدالة والتنمية 29 ،يونيو .)2004

حيلة ..الحكومة اإلسالمية تعترف
بالخمور كبند في قانون المالية
لو جنح اال�ستعمار يف فر�ض �شروطه مبكنا�س
لكانت قد حتولت �إىل عا�صمة عاملية للخمر ،ولكن
الأقدار �شاءت غري ذلك ،رغم �أن عددا كبريا
من احلا�ضرين يف اجتماع بن كريان ب�أكوراي،
يعملون كفالحني داخل ال�ضيعات الفالحية لإنتاج
اخلمور ،ولكم �أن تت�صوروا �إح�سا�سهم عندما
ي�سمعون �أن رئي�س احلكومة يحثهم على �شرب
اخلبز و�أتاي بينما هم يك�سبون قوت يومهم من
العمل يف م�صانع اخلمور(.)..
الفكرة اال�ستعمارية لت�شجيع زراعة اخلمور
يف مكنا�س ،كانت قد انتع�شت من جديد خالل

ال�سنوات الأخرية مع الدعوة �إىل �إحياء فعاليات
مهرجان اخلمور« ،بعد �أن نظم املجل�س اجلهوي
لل�سياحـــــة مبكنا�س ب�شراكة مع القنــــ�صلية
الفرن�سية ،ومع منتجي املادة حفال بهدف الرتويج
للخمور املغربية باخلارج» (امل�صدر :ه�سربي�س
 4فرباير  ،)2008ولعل من غريب ال�صدف �أن
خ�صوم هذا املهرجان اختاروا هم �أي�ضا الرد
عليه بطريقة خا�صة ال تختلف كثريا عن طريقة
رئي�س احلكومة ،فقد «دعا الفنان املغربي ر�شيد
م�سرور املعروف مب�سرور املراك�شي �إىل �إقامة
حفل تذوق ال�شاي بنف�س القاعة التي �أقيم
فيها حفل تذوق اخلمر ،وذلك لإعادة االعتبار
لتاريخ مدينة مكنا�س و�أ�صالة ال�شعب املغربي»،
(امل�صدر نف�سه).
ال �أحد يعرف ملاذا يختار بن كريان مكنا�س دائما،
ولكن الأكيد �أن ظهوره و�سط جتمع حا�شد غري
بعيد عن �ضيعات العنب هو رد غري مبا�شر على
�أولئك الذين يقولون �إن ا�ستهالك اخلمور قد ارتفع
ب�شكل كبري يف عهد حكومة الإ�سالميني ،حيث
ت�ؤكد وكالة رويرتز للأنباء �أن املغاربة ي�ستهلكون
اخلمر �أكرث من احلليب ،فهم «ي�ستهلكون يف العام
مليون لرت ت�شمل 400
رويدة131
الواحد ما جمموعه
مروة
مليون قنينة خمر،
38
و
جعة،
مليون قنينة بلباس صحراوي
ومليون ون�صف مليون قنينة وي�سكي ،ومليون
قنينة فودكا ،و� 140ألف قنينة �شامبانيا».
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هناك من يقول �إن حكومة بن كريان فعلت ما يف
و�سعها وهي ترفع �سعر ال�ضرائب املفرو�ضة
على اخلمور واجلعة وال�سجائر الفاخرة ،بن�سبة
زيادة ت�صل �إىل � 15ألف درهم لكل  100لرت من
ا�ستهالك اخلمور ..ولكن م�صدرا من الأغلبية
�أكد لـ«الأ�سبوع» �أن ما كان يهم الأحزاب التي
ت�ضم يف �صفوفها بع�ض «النا�شطني»( )..هو
توريط بن كريان يف االعرتاف باخلمور ك�أحد
م�صادر التمويل التي جتد بنودا لها يف قانون
املالية ،واحلال �أن حكومة �شبه �إ�سالمية ،كان
من املحتمل �أن ترف�ض االعرتاف بذلك( ،)..ولعل
هذا هو ما يف�سر افتتاح حمالت جديدة لت�سويق
اخلمور يف عهد بن كريان ب�شكل غري م�سبوق ،يف
الوقت الذي كان ينتظر فيه املتتبعون ح�صول
العك�س( )..طاملا �أن رئي�س احلكومة يف�ضل
احلديث عن اخلبز و�أتاي ،ح�سب قول م�صدر
«الأ�سبوع» يف الأغلبية.
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لكن مصدرا من األغلبية
أكد لـ«األسبوع» أن ما
كان يهم األحزاب التي
تضم في صفوفها بعض
«الناشطين»( )..هو توريط
بن كيران في االعتراف
بالخمور كأحد مصادر
التمويل التي تجد بنودا لها
في قانون المالية

لكل حزب �سيا�سته ،وبغ�ض النظر عن عدم معاقبة
الربملاين الذي دخل �إىل الربملان خممورا ،يف عز النقا�ش
حول القوانني االنتخابية ،طبقا لقوانني ال�سكر
العلني( ،)..ف�إن هناك من يف�ضل احلديث عن «اخلبز
و�أتاي والبي�صارة» وهناك من يف�ضل احلديث عن
دواعي االنفتاح ،لكن �إحدى اجلل�سات �سمحت بظهور
برملاين �سكران ،ويف حالة غري طبيعية ،حيث ا�ضطر
عدد من النواب �إىل تفادي م�صافحة برملاين �سكران
ف�ضحته حركاته( )..ويتعلق الأمر بالربملاين ادري�س
البقايل الذي ت�سبب لأ�صدقائه يف حزب التجمع الوطني
للأحرار يف حرج كبري ،عندما ا�ضطروا لتقبيل ر�ؤو�س
بع�ض ال�صحفيني مقابل عدم خروج �صور ت�ؤكد هذه
الف�ضيحة خالل �شهر �شتنرب � ،2011أي قبل دخول بن
كريان للحكومة.
يف عهد احلكومة احلالية ولي�س قبلها ،فتحت معركة
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اخلمر على م�صراعيها ،فهذا امل�ست�شار حممد ادعيدعة،
رئي�س الفريق الفدرايل مبجل�س امل�ست�شارين يقول،
«�إن الزيادات الأخرية التي فر�ضتها احلكومة على
اجلعة م�س بالقدرة ال�شرائية للمواطنني (�صحف
يناير  ،)2013بدعوى �أن هناك من املغاربة من ي�صلي
�صالة الع�شاء وي�شرب اخلمر يف ما بعد« ..اللهم �إن هذا
منكر» ..كلمة مل يرددها الإ�سالميون ولكن ادعيديعة
قالها حلكومة بن كريان ،باعتبار الزيادة الأخرية
�ست�ساهم يف ارتفاع ثمن �إنتاج «املاحيا».
ما الذي حدث حتى انتقلنا من االن�شغال مب�شاكل
اخلبز و�أتاي �إىل م�شاكل اخلمر؟ قد يكون للأمر عالقة
بتحركات جبهة حقوقية ،تقول �إن القانون الذي يح�ضر
على املغاربة ا�ستهالك الكحول و�شراءه يجب �أال يلغى
لأن الأمر يتعلق باحلرية الفردية ،وهذا التوجه تعرب
عنه ب�شكل ال غبار عليه القيادية يف حزب الأ�صالة
واملعا�صرة خديجة الروي�سي التي قالت لوكالة
الأنباء الفرن�سية�« :إن القانون الذي ين�ص على �إباحة
بيع الكحول للأجانب فقط خمالف للد�ستور الذي يقر
احلريات الفردية».

حكاية شباط والوزير السكران
مل ي�سبق �أن وجهت �أ�صابع االتهام �إىل �أي وزير
يف احلكومة ب�أنه ميار�س عمله وهو �سكران ،ولكن
الذين ح�ضروا احتفاالت فاحت ماي ب�شارع الن�صر
يف مدينة الرباط ،ال�سنة املا�ضية ،مل ين�سوا
اتهام حميد �شباط لوزير يف احلكومة ب�أنه دخل
�إىل الربملان �سكرانا ،ورجحت ال�صحافة �أن الأمر
يتعلق بجل�سة � 29أبريل  ،2013وبالرجوع �إىل
هذه اجلل�سة جند �أن الوزراء الذين ح�ضروها هم:
«عزيز �أخنو�ش وزير الفالحة وال�صيد البحري،
ونبيل بنعبد اهلل وزير ال�سكنى والتعمري ،وعبد
الواحد �سهيل وزير الت�شغيل والتكوين املهني،
وعبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية
وحتديث الإدارة ،ولكن من هو الوزير ال�سكران
من بني ه�ؤالء؟
يقول �شباط« :قلت لرئي�س احلكومة وباقي الأمناء
العامني �إن ت�صريحاتي جاءت يف �سياق معروف،
وهو االحتفاالت بفاحت ماي التي ي�ستعمل فيها
خطابا نقابيا معروفا يوجه �إىل ال�شغيلة»� ،أما
ا�سم الوزير ال�سكايري «فماغادي�ش نقولو ليكم»،
ومن اعترب نف�سه معنيا فليتوجه �إىل املحكمة� ،أما
�إذا اعتربت احلكومة كلها معنية بالأمر ،فلتتوجه
�إىل املحكمة وت�سجل دعوى �ضدي ،و�أنا �س�أم�ضي
�إىل املحكمة و�أمتثل �إىل الق�ضاء ..كان حريا
بك ال�سيد رئي�س احلكومة �أن تفتح حتقيقا يف
املو�ضوع لتعرف كيف يلج ال�سادة الوزراء القبة
الت�شريعية عو�ض �أن تهاجموين وحتا�سبوين ،و�إذا
�أثبتت نتائج التحقيق �أنني خاطئ ،فافعلوا ما
�شئتم» (موقع فرباير 8 :ماي .)2013
هكذا �أغلق ملف الوزير ال�سكران داخل �صفوف
الأغلبية التي ت�شتت فيما بعد ،ولكن �أغلب
التحاليل ال�صحفية �أكدت �أن املعني بكالم �شباط،
كان هو الوزير عبد الواحد �سهيل ،ال �سيما و�أن
هذا الأخري كان �أول املغادرين ل�سفينة احلكومة
الأوىل املعدلة التي خرج منها حزب �شباط(.)..
مل توجه �أ�صابع االتهام �إىل الوزير �سهيل وحده،
بل �إن �شباط نف�سه متهم بالإدمان على �شرب
اخلمر ،بعد الت�صريحات التي �أدىل بها عبد النبي
ال�شراط ،ال�صحفي الذي كان مقربا منه يف وقت
من الأوقات ،هذا الأخري قال �إن �شباط عندما
يجال�س �إ�سالميا ي�صلي معه الفجر وعندما
يجال�س من يحت�سي اخلمر يقت�سم معه ال�سهرة
�إىل ما بعد منت�صف الليل» ..املتحدث قال �أي�ضا:
«�شباط ال يحت�سي �إال الروج ..ولكنه يجل�س يف
�أماكن منعزلة».

صراع في مساحة غير محفظة
ال�صراع حول اخلمر بني بن كريان وخ�صومه
يعطي االنطباع ب�أن هناك معركة بني �شعب
اخلبز و�أتاي ،و�شعب اخلمر ..لكن كال الطرفني
ال ي�ستطيعان حتفيظ م�ساحة خا�صة بهما و�سط
هذا النقا�ش الذي �سخن �أكرث من الالزم يف عهد بن
كريان� ،إىل درجة طرح معها ال�س�ؤال ،ماذا ي�شرب
ه�ؤالء ال�سيا�سيون املغاربة وامل�س�ؤولون احلكومة،
وحتت ت�أثري �أي م�شروبات يتخذون قراراتهم
ويطلقونت�صريحاتهم(.)..

alousbouea@gmail.com

حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

�صراط البكالوريا:
بني هاج�س العائالت
و�إهمال البلديات
لكل عائلة ابن �أو حفيد �أو فرد من الأ�سرة �أو
ابن اجلريان ،مقبل على املرور من «�صراط
البكالوريا»؛ هذا ال�صراط الدنيوي الذي مير
منه �إجباريا كل من يريد جنة العلوم وفردو�س
الوظائف والأعمال الراقية ،ولن يدخل تلك
اجلنة �أو ذلك الفردو�س �إال من يجتاز ال�صراط
الدنيوي ب�سالم وعافية وعلى جبهته «ح�سن»
�أو «ح�سن جدا»� ،أما «متو�سط» �أو «مقبول»
فهاوية جحيم البطالة الفكرية وعذاب احلياة
املعي�شية يف انتظاره ،وابتداء من الأ�سبوع
املقبل ( 10يونيو) �ست�شغل كل الأ�سر الرباطية
بهذا ال�صراط الذي �سيرتك وراءه وكما جرت
العادة لكل �سنة� ،ضحايا يقدرون بحوايل ن�صف
املمتحنني وهم بالآالف ،ف�إذا كنا نتوقع �ضحايا
فمن امل�سلم له هناك جالد يختفي بيننا ال يتوقع
�أي �شيء والدنيا «هانية» يف حني كل الأ�سر
الرباطية يف حالة ا�ستنفار ق�صوى وتعي�ش
يف �أجواء مكهربة يف انتظار �أيام ال�صراط
واحل�ساب.
والذين ينوبون عن الأ�سر وال�ساكنة هم
�أ�صحاب الدنيا «هانية» فلقد مرت دورة �أبريل
املا�ضية ،وكنا ننتظر مناق�شة ور�ش امتحانات
البكالوريا وما بعده وما قبله والتخطيط
ملواجهة كل االحتماالت بت�أ�سي�س جلنة كومندو
للإ�شراف على عمليات �إنقاذ وتوجيه و�إر�شاد
وت�سهيل ،وت�شجيع وت�سوية كل ما يعرتي
املمتحنني كما هو موجود مثال يف بلديات فرن�سا
و�إ�سبانيا حيث تتدخل هذه البلديات ل�ضمان
م�ستقبل �أبناء من انتخبوهم.
وعندنا يف الرباط العا�صمة يا ح�سرة فبدال
من طرح هذا امللف للنقا�ش والتقرير ،جتند
املنتخبون با�ستدعاء «االحتياطيني» وعَ ّْمرو
قاعة االجتماعات عن �آخرها ،وت�سلحوا
باملدافع الكالمية ،وحت�صنوا مبنا�ضلي
�أحزابهم ،و�أعلنوا عن افتتاح احلرب يف ما
بينهم ،وحتت �أنظار املتفرجني بد�أت املعارك
الكالمية ،واالتهامات املتبادلة ،والف�ضائح
املزلزلة ،حتى تخيلنا ب�أن يوم القيامة �آت
ال حمالة ،و�أن هذه ال�شقلبة �سترتك �ضحايا
مثل ما ينتظر �أبناءنا .وبعد �أيام من الق�صف
والق�صف امل�ضاد حول (كما تعلمون) م�س�ألة
حزبية توقف «البارود» امل�شكل من الرثثرة،
و�سحب كل فريق منا�ضليه ،بعدما اتفقوا
ب�أن ال غالب وال مغلوب ،ومنهم من تعانق
ورمبا �أقيمت «زردة» عند �أحدهم لوقف
هذه احلرب ،وانتهت دورة �أبريل ،لتبد�أ
معاناة الأ�سر مع امتحانات البكالوريا وهي
امتحانات لي�ست حربا بال �صراط وما �أدراك ما
�صراط البكالوريا .وهو الأمر الذي مل يتمكن
املنتخبون من فك �شفرات طال�سمه التي �سوف
تق�ضى �إال �إذا تدخلت عناية اهلل على زهاء
ن�صف املر�شحني.
و�سيكون الناجحون والرا�سبون على حد �سواء
يدبرون «�سوق را�سهم» ما دام املنتخبون
�أنهكتهم احلروب احلزبية للمحافظة على
املقاعد اجلماعية� ،أو ل�شقلبة بع�ضهم البع�ض
«للجلو�س» على تلك املاليري ،عفوا ،تلك
املقاعد.
فاللهم �أعن فلذات الأكباد على امتحاناتهم
وي�سر وال تع�سر مبتغاهم ،وقلوبنا معهم ،يف
عهد منتخبني م�شغولني بهواياتهم الكالمية
التي مل منها �سكان العا�صمة الإدارية.
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�إذا كان امل�شروع امللكي اهتم ب�إ�صالح
وترميم وت�شييد كل ما يهم ال�سكان،
مع انطالق امل�شاريع امللكية يف العا�صمة
ابتداء من �إعادة الروح �إىل �صومعة
ح�سان الأثرية التي ظلت لقرون من�سية
ومهملة� ،إىل فتح �أبواب املدار�س
ال�ستقبال وتربية ال�صبيان الذين مل
ي�ستوفوا بعد �سن التمدر�س ،وما بينهما
من �إجنازات كربى مل ترتك حيا �إال دخلته
وال دوارا �إال حمته وال جوطية �إال �شيد
مكانها �سوقا منوذجيا ،ففي ظرف �أربع
�سنوات �ستبلغ نفقات كل الإجنازات
املنتظرة حوايل  2000ملـــيار �ستم�س
كل املرافــــــق االجتماعيــة والعمرانية
والريا�ضيـــــــــــة والرتبوية والديـــــنية
واللوجي�ستيكية والرتفيهية ،والنقل
والطرقات واحلدائق والإنارة ،والبنيات
التحتية و�أحياء جامعية جديدة و�أخرى
للفنون وم�سرح كبري على �شكل �أوبرا
وم�ست�شفيات �إلخ ...م�شروع واحد
غائب يف هذه  2000مليار هو م�شروع
منح جمعيات امل�ست�شارين ،وت�صوروا
لو منها مبالغ ل�شراء ال�سيارات ومنح
وم�ساعدات لبع�ضهم البع�ض ،لكن اهلل
�سلم ،وتكلفت �شركة بتنفيذ امل�شروع
امللكي الذي يعد الأول من نوعه يف الدول
مليار كل �سنة؟ هل �سيزيد املنتخبون يف التاك�سيات الكبرية منها وال�صغرية؟
العربية والإفريقية.
(وهذا يدفعنا �إىل الت�سا�ؤل عن م�صري منح اجلمعيات ليوزعوا تلك املائة مليار وت�شييد حمطة حتت �أر�ضية لتنظيم
ميزانية اجلماعة ،فما دام البناء على جمعياتهم وموظفيهم ،وم�صاريف مرور ال�سيارات بالأ�ضواء كما هو
والإ�صالح والرتميم م�ضمون مائة يف �سياراتهم وهواتفهم� ،أم (�سيلعنون معمول به يف �أوربا؟ وتغيري عالمات
املائة مع امل�شروع امللكي ،ف�أين �ست�صرف ال�شيطان الرجيم) ،ويقررون امل�شاركة الت�شوير ب�أخرى م�ضيئة ويف �أماكن
اجلماعة ميزانيتها؟ مبعدل حوايل مائة (ب�شي بركة) مثل جتديد �أ�سطول مدرو�سة ومرئية؟ فابتداء من هذه

كيف �سيربر املجل�س
اجلماعي نفقات
 100مليار كل �سنة؟

امليزانية �سنعترب كل امل�صاريف على
�أي «�إ�صالح» جمرد تبذير ،مادامت
الإ�صالحات اجلذرية والعميقة تكلف بها
امل�شروع امللكي.
�إننا نفكر يف م�آل م�صري �أموال
امليزانيات.

لأن الرباط مركز لال�ستفتاء يف اململكة

ال�صحة «الد�ستورية» تتخلى عن العمومية
واخل�صو�صية وتزحف نحو التجارية؟
ال�صحة حق ي�ضمنه الد�ستور ،فهي �إذن د�ستورية،
والوزارة املكلفة منذ ب�ضع �سنوات تخلت عن:
ال�صحة العمومية و�أ�صبح ا�سمها :وزارة ال�صحة،
مما يعني �أنها و�سعت اخت�صا�صاتها وتكلفت بال�صحة
يف القطاعني العمومي واخل�صو�صي هذا الذي كان
تابعا للأمانة العامة للحكومة التي كانت خمت�صة يف
البت يف كل ما هو مقنن بقانون ،واليوم تتهي�أ الوزارة
لتحرير القطاع اخل�صو�صي من التقنني وجعله
مفتوحا �أمام من يعنيهم الأمر ودون �شك �سيكون
مقيدا ب�شروط.
والرباط وهي �أكرب مركز ا�ست�شفائي باململكة ويق�صدها
املر�ضى من كل املدن بحكم متوقع جل الأطباء
الأ�ساتذة مب�ست�شفياتها وم�صحاتها وعياداتها،
هذه الرباط ت�شكو من بع�ض الأطباء الذين حولوا
�أج�سام بع�ض املر�ضى �إىل «ب�ضاعات» يتاجرون
فيها ،حتى �أن بع�ضهم ما �إن يك�شف على املري�ض
حتى يوجهه �إىل خمترب «معني» ،وعيادة «معينة»
للأ�شعة ،وحمل«معني» لبيع الأجهزة الطبيعة،
وم�صحة «معينة» .وما يروج يف بع�ض امل�صحات
وما يتعر�ض له بع�ض املر�ضى من ا�ستغالل ،وفر�ض
فواتري باه�ضة وخدمات متدنية ،وعمليات جراحية
غري �ضرورية ،كل هذه الكوارث التي يعاين منها و�إن
كانت تقت�صر على بع�ض الأطباء الذين ال يحرتمون
ق�سمهم املهني ،وال يلتزمون بواجبهم الوطني ،و�إذا
�صورة التقطت يف �أواخر
اخلم�سينيات من القرن
املا�ضي للمغفور له احل�سن
الثاين وهو �آنذاك وليا
للعهد ،برفقة املرحوم
حممد الر�شيد ملني من
�أعيان الرباط ووزير
يف احلكومة الأوىل بعد
اال�ستقالل.
وال�صورة م�أخوذة يف
دْ ِريبة موالي عبد اهلل
بقلب املدينة العتيقة.

كان التوجه اليوم ،ينحو نحو حترير القطاع الطبي
اخل�صو�صي ،خ�صو�صا يف فتح العيادات وامل�صحات،
فنعتقده مل�صلحة املر�ضى ،لأن ذلك التحرر يف ر�أينا لن
يكون م�شرعا يف وجه العموم ولكن رمبا للفئات التي
يهمها الأمر مثل �شركات الت�أمينات والتعا�ضديات
وامل�ؤ�س�سات ،وال�صناديق االجتماعية ،ودون �شك
هذه امل�صالح تعرف �أكرث من غريها ما تكابده من
م�صاريف ال حت�صى ،خالفا لبع�ض امل�صحات وبع�ض
املختربات وبع�ض عيادات الأ�شعة وبع�ض الأطباء.
وقبل �أن ت�سمح الوزارة املعنية ب�إ�شراك من ي�ستحق
ت�أمني حياة املواطنني ،عليها حتديد قانونيا �أثمنة
الدواء ،و�أتعاب الأطباء اجلراحني واملتخ�ص�صني
ون�شرها للعموم وتطبيقها على القادمني �إىل عامل
الطب من «اال�ستثمار».
وبكل �صراحة �إذا كان بع�ض الأطباء يخافون من �أن
تتحول ال�صحة �إىل جتارة ،ف�إننا نحمل امل�س�ؤولية
لبع�ض الأطباء الذين حولوا بالفعل ومنذ زمان هذه
املهنة املقد�سة ال�شريفة �إىل جمرد جتارة للأرباح
ال�سريعة على ح�ساب املواطنني املر�ضى املغلوبني
وامل�ضطرين �إىل ت�سليم �أرواحهم و�أموالهم �إىل بع�ض
من ال يخافون اهلل وال يقدرون �ضعف النا�س .فنعم
لإ�شراك من يعنيهم الأمر يف عالج �صحة املواطنني
�شريطة مراعاة �أحوالهم املادية.
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 27من �أ�صل � 79شاطئا ،هو عدد
ال�شواطـــئ ال�صـــــــاحلة لل�سباحة
لنظافتها وجودة مياهها ،ومع الأ�سف
كــــل �شواطئ الـــرباط مل ت�صنفها
م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للبيئة� ،إال يف
خانة ال�شواطئ امللوثة و«املكرف�سة»
و�أقرب ال�شواطئ للعا�صمة �صاحلة
لل�سباحة� ،شاطئ بوزنيقة جنوبا،
و�شاطئ را�س الرمل بالعرائ�ش
�شماال ،فما ر�أي جمل�س العا�صمة
و�أين �سي�ستحم الرباطيون؟
يف امل�شروع امللكي �ستحدث حمطة
قطار بحي الريا�ض ومتديد خط
الطرامواي �إىل هذا احلي ،وت�شييد
حمطة طرقية مبوا�صفات راقية
لتعوي�ض حمطة القامرة احلالية مع
�إن�شاء مركز كبري لو�سائل النقل.
�سيتم �إحداث  8مواقف لل�سيارات
حتت الأر�ض ،و�إ�صالح  100طريق
رئي�سية على م�سافة  150كلم،
و�إن�شاء موقف حتت �أر�ضي بجانب
حمطة القطار املدينة مع تنظيم
حركة املرور والتوقف بجانب هذه
املحطة ،وتغطية اجلزء املك�شوف
منها بجوار �شارع بغداد وا�ستغالله
يف وقوف ال�سيارات.
�ستنقل املجازر البلدية من العكاري،
و�سوق اجلملة للخ�ضر والفواكه،
من يعقوب املن�صور �إىل «تام�سنا»،
كما �سيتم نقل �سوق «الفرياي» من
�شارع ال�شبانات بيعقوب املن�صور
�إىل خارج املدينة ،بينما مل يتم
التفكري يف نقل احلي ال�صناعي
للمهن ال�صغرى من مقاطعة ح�سان
�إىل مكان �آخر ونقرتح مثال نقله �إىل
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أصداء سوسية

ما يجري ويدور في المدن

عندما يختلط االحتجاج بالفو�ضى!

ال�شاب الذي فقد حياته ب�سبب �إ�ضراب نفذه مهنيو النقل
محمد سعدوني

جلـــــ�أت عائلة املرحوم يو�سف
�شعنوين ،و�أقاربه ،و�أ�صدقا�ؤه� ،إىل
تنظيم وقفة احتجاجية �أمام حمكمة
اال�ستئناف بوجدة ،وذلك يوم
اجلمعة  23ماي  ،2014للتنديد
مبا اعتربوه «�أحكاما غري من�صفة»
يف حق ابنهم (� 26سنة) الذي ذهب
�ضحية جرمية قتل م�ساء يوم
الأربعاء � 16أبريل  ،2008نتيجة
�ضربة قوية تلقاها على م�ستوى
ر�أ�سه بوا�سطة «حجرة» اخرتقت
الزجاج الأمامي ل�شاحنته ،على
الطريق الرابط بني مدينة وجدة
وبلدة النعيمة ،وجهها له �سائقو
�شاحنات م�ضربون عن العمل(.)..
وبعــــــــــــد حتريات وتــــحقيقات
مارتونية من طرف عنا�صر املركز
الق�ضائي ب�سرية وجدة التابعة
للقيادة اجلهوية والنيابة العامة
با�ستئنافية نف�س املدينة� ،أعطى
وكيل امللك تعليماته باعتقال املتهم
الرئي�سي ،من �أجل عرقلة مرور
الناقالت با�ستعمال و�سائل غر�ضها
تعطيل املرور والت�سبب يف حدوث

العدد 792 :اخلميس  05يونيو 2014

◆ عرب العديد من الفقهاء يف �إقليم تيزنيت
عن ا�ستيائهم مما حلق ب�أحد الأئمة يف م�سجد
�إدوجدة بجماعة بونعمان ،م�ؤخرا( )..بعد
�أن �أقدم بع�ض الأ�شخا�ص من الدوار على
طرد الإمام بطريقة و�صفها مواطنون باملهينة
وحتت التهديد ،ب�سبب خالف بني الإمام و�أحد
�أعيان املنطقة على م�س�ألة تزكية �شخ�ص �آخر
للقيام مبهمة م�ؤذن(.)..
◆ دخل جمموعة من معتقلي احلق العام يف
ال�سجن املحلي بتزنيت ،م�ؤخرا ،يف �إ�ضراب
مفتوح عن الطعام احتجاجا على املعاملة
ال�سيئة التي يتلقونها بال�سجن املذكور من
طرف بع�ض م�س�ؤويل وموظفي هذا ال�سجن()..
بالإ�ضافة �إىل مطالبتهم برتحيل ال�سجناء
املبعدين عن ذويهم �إىل ال�سجون القريبة
من حمل �سكناهم� ،أ�ضف �إىل ذلك االكتظاظ
وعدم اال�ستفادة من احلق يف التطبيب
والنظافة(.)..

�أو م�ضايقة نتج عنه وفاة ،يف ما
توبع �شركا�ؤه يف حالة �سراح م�ؤقت
بحكم �أن البحث كان متوا�صال،
للو�صول �إىل احلقائق كاملة بعد
الإحاطة بظروف «اجلرمية».
و�صرح �أب ال�ضحية احلاج

مشرع بلقصيري

دار الثقافة..
احللم امل�ستحيل

ال�شعنوين �أن �أحكام الرباءة
ال�صادرة يف حق املتهمني مل تكن
عادلة ومن�صفة ،ومل حتدد اجلهة
التي ترب�صت بابنه الوحيد ،الذي
مل ينخرط يف �إ�ضراب ال�شاحنات
الذي عرفه قطاع النقل �سنة

 ،2008و�أنه لن يهن�أ ولن يرتاح
له بال حتى يتم اعتقال املجرمني
وتن�صـــــفه العدالة مبعاقبتهم،
كما �سيطــــــرق جميع الأبواب
مبا فــــــيها الربملان وامل�ؤ�س�سات
احلقوقية(.)..

الدار البيضاء

حماولة للقطع مع ف�ساد اجلمعيات
خالد الدريوش

حددت اللجنة التح�ضريية لت�أ�سي�س املجل�س اجلهوي للمجتمع املدين بالدار البي�ضاء تاريخ 7
يونيو  2014لعقد م�ؤمترها الت�أ�سي�سي ،وا�ستطاعت اللجنة التح�ضريية التي اجتمعت طيلة
ال�شهرين الفارطني مع �أزيد من  400جمعية على �صعيد جهة الدار البي�ضاء ،و 11جمعية
ملغاربة العامل ،وبطريقة ت�شاركية �صياغة �أر�ضية م�شروع قانون تنظيمي وت�أ�سي�سي(.)..
وناق�شت اللجنة يف االجتماع عددا من املوا�ضيع والتح�ضريات اجلارية لعقد امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي
يف موعده املذكور ،مع الإجماع على �ضرورة الت�أ�سي�س لفعل جمعوي جديد يقطع مع الف�ساد،
ومع ت�ضارب امل�صالح ما بني ال�سيا�سي واملجتمع املدين ،والعمل على ت�أ�سي�س مقاربة جديدة
تكاملية بني امل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين ،لإ�سراع وترية الإ�صالح واال�ستجابة للتوجيهات
امللكية ال�سامية(.)..

وادي زم

إدير عبد الحميد

ي�صل جمموع جمعيات مدينة م�شرع
بلق�صريي حوايل  115جمعية ،بينما
عدد اجلمعيات الن�شيطة منها ال يتعدى
� 10أو  12جمعية ،رغم �أن �شباب هذه
املدينة ال�صغرية معروف بن�شاطته
وديناميته( )..وتت�ساءل هذه اجلمعيات
الن�شيطة عن عدم فتح �أبواب «دار
الثقافة» يف وجه �أبناء املدينة ،والتي
�أورد فاعل جمعوي �أنها تعترب �إىل حدود
اليوم حلما م�ستحيال ،بعدما �أ�صبحت
مهملة(.)..
ويبقى �سبب عدم فتحها رغم انتهاء
�أ�شغال بنائها وجتهيزها ،غام�ضا ،وال
�أحد يعلمه( )..ف�إىل متى �ستظل دار
الثقافة جامدة بدون حراك على م�ستوى
الأن�شطة؟ وما ال�سبب احلقيقي الذي
ي�ؤخر فتحها؟

تلقيح مدر�سة بكاملها بعد وفاة
تلميذة بـ«املياناجنيت»
س.هـ

توفيت م�ؤخرا ،طفلة يف الثامنة من عمرها مت�أثرة مب�ضاعفات مر�ض التهاب ال�سحــــــايا
«امليناجنيت» ،بعد �أن مت نقلها يف وقت �سابق �إىل امل�ست�شفى اجلامعي ابن ر�شد بالــــــدار
البي�ضاء بعد عالج �أويل بكل من م�ست�شفى حممد اخلام�س بوادي زم ،وم�ست�شفى احل�سن
الثاين بخريبكة(.)..
وك�إجراء وقائي قامت امل�صالح الطبية بوادي زم بتلقيح تالميذ امل�ؤ�س�سة ،و�أطرها
الرتبوية ،وبع�ض �أفراد عائلة وجريان ال�ضحية(.)..

وعود بدون �ضمانات

فك املعت�صون من �أحياء �سكيكيمة ،واحلر�شة ،وملطوع ،والعــــالمة ،واحلاج قدور،
اعت�صامهم �أمام بلدية وادي زم ،بعدمـــــــا تلقوا وعودا من طــــــرف رئي�س املجل�س
البلدي املنتمي للعدالة والتنمية ،بحل م�شاكــــــل الربــــــط باملياه ال�صاحلة لل�شرب،
حيث يتوقع �أن يتم البدء يف ا�ستقبال ومعاجلة امللفات و�إ�صالح «ال�سقايات»(.)..
وكان بع�ض �سكان هذه الأحياء يف وادي زم قد دخلوا يف احتجاجات دورية منذ �أ�شهر ،للمطالبة
بتوفري اخلدمات ال�ضرورية للحياة دون جدوى ،الأمر الذي دفعهم �إىل ت�صيعد االحتجاج بعد
تراجع املجل�س البلدي عن وعود �سابقة ملعاجلة امللف(.)..

◆ يتحرك �أحد النافذين يف مدينة �إنزكان لإيقاف
املبادرة الرامية خللق «اللجنة التح�ضريية
لتن�سيقية املجتمع املدين للدفاع عن مدينة
�إنزكان» يف �إطار دعوة جمموعة من �أبناء
املدينة( )..وهي املبادرة التي يرى �أ�صحابها
�أنها �ستقف يف وجه من و�صفوه بـ«الطغمة
املتجربة» التي جعلت املدينة «بقرة حلوبا»،
وترامت على كل العقارات واملباين يف حتايل
�سافر على القانون(.)..
◆ ت�ستمر معاناة �ساكنة خمي�س �أيت عمرية
يف �أ�شتوكة �أيت باها ،ب�سبب الرتدي اخلطري
للحالة الأمنية( )..و�أ�صبح دوار العرب
«كولومبيا» ملج�أ للمجرمني ،ب�سبب قلة
الأمن ،وغياب ا�سرتاتيجية وا�ضحة من طرف
امل�س�ؤولني عنه ،با�ستثناء بع�ض احلمالت
التم�شيطية التي تعطي �إ�شارتها م�سبقا
للمخالفني واخلارجني عن القانون قبل بدايتها،
وتطبعها �سيا�سة «باك �صاحبي»(.)..
◆ ت�شكل العديد من املقاهي خطرا �أخالقيا
حقيقيا ب�سبب ا�ستقطابها لبائعات الهوى
ب�شكل علني( )..واحلال �أن هذه املقاهي جتلب
الأنظار ب�شكل يغري املراهقات واملراهقني
ب�أجواء الإثارة التي توفرها( )..فهل �ستعمل
ال�سلطات امل�س�ؤولة على ت�شديد املراقبة حول
ما يجري داخل هذه املقاهي املعروفة(.)..
◆ مل يت�أخر منا�ضلو ومنا�ضالت اجلامعة
الوطنية ملوظفي التعليم ب�إنزكان يف تلبية
طلب مكتبهم الإقليمي الذي قرر تنظيم وقفة
احتجاجية �إنذارية يومه اخلمي�س /05 /29
 )..(2014ورفع املحتجون ثالث الفتات
متثل املكاتب الثالثة ،حتمل �إحداها �شعار:
«اجلامعة الوطنية ملوظفي التعليم ب�إنزكان
يف وقفة احتجاجية تنديدا باالختالالت
والتجاوزات التي تعرفها نيابة وزارة الرتبية
الوطنية(.)..
◆ �أ�شرف حميد ال�شنوري عامل عمالة �إنزكان
�أيت ملول ،م�ؤخرا ،على توزيع بطائق الإقامة
على املهاجرين الأجانب بالإقليم ،بح�ضور
عدد من امل�س�ؤولني ،والربملانيني ،واملنتخبني،
وفعاليات من املجتمع املدين واحلقوقي(.)..
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سطات

الوايل مفكر يهدم مقهى �صهر م�ست�شار ملكي
نور الدين هراوي

�شنت ال�سلطات املحلية حتت �إ�شراف وايل
�سطات وعرب �إنزال قوي حلمالت مو�سعة
على �أرباب املقاهي واملطاعم( )..الذين
حولوا الأر�صفة املخ�ص�صة للراجلني �إىل
�صالونات م�ؤثثة بالكرا�سي والطاوالت،
و�شملت احلملة �أ�صحاب مقاه حم�سوبة
على �شخ�صيات وازنة ومبهام ورتب
خمتلفة ،ومل ت�ستثن حتى �إحدى املقاهي
التي ميلكها �صهر م�ست�شار ملكي( )..و�سط
املدينة قرب الويل ال�صالح بويا لغليمي.
هذه املبادرات اعتربها الر�أي العام مبثابة
ربيع �أمني �إيجابي فر�ضتها امل�صلحة
العامة ،وو�ضع حد النتهاك حرمة الأداب
العامة للراجلني(.)..

تلكس
أكدت بعض المصادر أن
الحسين الوردي وزير
الصحة أعفى نهاية
شهر ماي المنصرم مدير
مستشفى الجهوي
الحسن الثاني بسطات،
واعتبرت المصادر نفسها
أن القرار راجع إلى تراجع
الخدمات المقدمة
للمرضى ،وكذا تفجير
فضيحة تعرض مريضات
لالغتصاب(.)..

بيضاويات
ت�شهد مدينة الدار البي�ضاء عملية تفويت الأرا�ضي لبع�ض املنع�شني
العقاريني املحظوظني ،على ح�ساب املواطنني( )..وحتولت هاته
الأرا�ضي بقدرة قادر �إىل جتزئات �سكنية ال تخدم ال�سكان يف �شيء ،فال
م�سجد ،وال رو�ض للأطفال ،وال حدائق ،وال مالعب القرب ..كفى من
زحف الإ�سمنت على ح�ساب راحة املواطنني(.)..
ابتلي حي ال�سعادة ب�أحد �أعوان ال�سلطة ،الذي حطم الرقم القيا�سي يف
ابتزاز املواطنني الراغبني يف احل�صول على �شهادات ووثائق �إدارية،
بغ�ض النظر عن كرثة حتر�شه بالن�ساء(.)..
وقال �أحد املواطنني الوافدين على امللحقة �إن هذا «املقدم» ،و�أمثاله،
ي�سيئون �إىل الإدارة املغربية ،يف الوقت الذي يتم فيه احلديث عن تقريب
الإدارة من املواطن(.)..
نظم ع�شرات العمال �إحدى ال�شركات الكائنة مبمر املوندرين ،يف منطقة
عني ال�سبع ،وقفة احتجاجية �أمام باب ال�شركة ،احتجاجا على توقيف
املكتب النقابي عن العمل ،وعلى عدم احرتام احلق يف احلرية النقابية،
وما و�صفوه بامل�ضايقات ،والتهديدات ،وتلفيق التهم ،من �أجل الت�ضييق
على العمال ،وممثليهم النقابيني( )..يتم ذلك على بعد �أ�سابيع من احتفال
العامل باليوم العاملي لل�شغل(.)..

خريبكة

ليلة ماجنة تنتهي بجرمية قتل
سعيد الهوداني

ودعت مدينة خريبكة �شابا يف الع�شرينيات
من عمره ،كان قد تلقى طعنة قاتلة على
م�ستوى بطنه بوا�سطة �آلة حادة ،ويف الوقت
ذاته �أ�صيب فيه �شاب �آخر يف التا�سعة ع�شر
من عمره� إ�صابة بليغة ،ا�ستدعت خ�ضوعه
لعملية جراحية م�ستعجلة بامل�ست�شفى
الإقلــــيمي الــــح�سن الثاين بخريبكة .
وتعود تفا�صيل احلادث �إىل �أن �شجارا
اندلع بني ثالثة �شبان كانوا يف �سهرة
ماجنة بحي الأمل ،بعدما قام �شابان
اثنان بتعنيف ال�شخ�ص الثالث الذي كان
معهم ،وطالبوه باحرتام اجلريان ،وهو
ما مل ي�ست�سغه اجلاين الذي هاجمهما
بوا�سطة �آلة حادة �أنهت حياة �أحدهما،
وتركــــــت الثـــــاين ي�صارع املوت(.)..

ي�شكل قطاع البناء غري املهيكل مرتعا خ�صبا النت�شار �آفتي الر�شوة والغ�ش
على م�ستوى مواد البناء ،والدرا�سات امليدانية ،والت�صاميم ،ومنح
الرخ�ص ،يف ظل غياب الرت�سانة القانونية ل�ضمان جودة و�سالمة البناء،
ما جعل �آالف الأ�سر مهددة بالت�شرد( )..ف�أزيد من ن�سبة  80يف املئة من
الأورا�ش ال تخ�ضع للمراقبة امل�ستمرة ،و�شروط ال�صحة وال�سالمة بها
منعدمة ،وغالبا ما يتم بناء العمارة فوق �أر�ض «مردومة» ،كانت قبل
�سنوات مقلعا للأحجار(.)..
ت�شتكي عدد من الأ�سر القاطنة يف حي �سيدي مومن ،من حتول «منزل»
كان قد ا�ستفاد �سكانه من �شقق يف �إطار امل�شروع ال�سكني للق�ضاء على
دور ال�صفيح� ،إىل وكر للدعارة( )..حيث ا�ستغل �أحد الورثة فراغ املكان
وا�ستقدم ن�ساء ملمار�سة البغاء( ،)..ويلتم�س امل�شتكون من امل�س�ؤولني
التدخل لو�ضع حد لذلك(.)..

وحلت بعني املكان عنا�صر من الأجهزة
الأمنية املخت�صة ،ومت اعتقال اجلاين الذي
مل يبد �أية مقاومة ،يف انتظار �إخ�ضاعه
للتحقيق ،و�إحالته على الق�ضاء ليقول
كلمته ،كما مت نقل جثة ال�ضحية �إىل
م�ستودع الأموات بامل�ست�شفى الإقليمي
احل�سن الثاين� ،إىل حني اتخاذ الإجراءات
القانونية لدفنه(.)..

ال حديث بحي موالي ر�شيد �إال عن غياب الأمن ،حيث كثريا ما
يتعر�ض طلبة وطالبات كلية بن م�سيك جامعة احل�سن الثاين ،لل�سرقة
والعنف(.)..
كما يتعر�ض زوار حديقة الغابة اخل�ضراء وخا�صة الزائرات منهم
لل�سرقة ،فكم من امر�أة جل�س قربها �أحد ال�شبان ،اعتقدت �أنه من الطلبة
جاء ملراجعة درو�سه ،لتتفاج�أ به ي�ضع �سكينا على بطنها يطالبها مبا
عندها من مال وهاتف نقال(.)..

مراد جالل

افتتحت الندوة ،التي نظمتها الكلية املتعددة
التخ�ص�صات ب�أ�سفي ب�شراكة مع املنتدى
اجلمعوي لأ�سفي ،م�ؤخرا ،باجلل�سة العامة
التي تخللتها مداخالت تروم حتديد املداخل
القانونية وامل�ؤ�س�ساتية للجهوية ،و�إ�شكالية
ت�سويق املجال� ،أطرها خرباء متخ�ص�صون
من خمتلف امل�شارب العلمية(.)..
و�أكد حممد قب (متخ�ص�ص يف علوم
اجلغرافيا الب�شرية) �أن اجلهوية
ت�شكل ق�ضية �سو�سيو �سيا�سية وثقافية
واقت�صادية ،ومدخال لور�ش االنتقال نحو
تعزيز الدميقراطية باملغرب� ،آخذا بعني
االعتبار الديناميات التي م�ست منظومة
املجتمع املغربي ،ومتا�شيا مع التجارب
الدولية املقارنة التي �أخذت من اجلهوية
مطلبا ا�سرتاتيجيا� ،أ�صبح من ال�ضروري
الو�صول �إىل �صيغ تكاملية بني املركزي
واملحلي بناء على تعاقدات اجتماعية
دميقراطية .كل هذا ي�ستلزم اعتماد

ة

هل �سرتاعي اجلهوية التنوع
الثقايف مبدينة ا�سفي؟
مقاربة لتنمية جمالية يف �إطار دميقراطية
ت�شاركية من خالل القرار ال�سيا�سي عرب
االهتمام بال�ش�أن اجلهوي ،وتطوير �آليات
امل�شاركة ال�سيا�سية ،عرب جمال�س جهوية
منتخبة ومنتجة ل�سيا�سات عمومية ناجعة.
هذا مع الت�أكيد على احلاجة �إىل مراعاة
التوازن يف التقطيع الرتابي با�ستح�ضار
مقاربات متعددة :جمالية ،ب�شرية ،ثقافية،
تنموية...
من جهته ،تدخل رئي�س �شعبة اجلغرافيا،
ح�سن فرحات ،م�شريا �إىل �أن هذه الندوة،
جاءت للم�ساهمة يف �إذكاء النقا�ش العام
حول مو�ضوع «�إ�شكاليات تدبري املجال
و�أدوار املجتمع املدين املمكنة يف بناء
اجلهوية الدميقراطية» الذي ال تخفى
�أبعاده اال�سرتاتيجية بالن�سبة مل�سار
التطور العام للبالد� ،سواء على م�ستوى
معاجلة االختالالت املجالية وامت�صا�ص
خمتلف �أنواع اخل�صا�صات االجتماعية،
�أو على م�ستوى منط احلكامة واالختيارات

● محمد برزوق
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التنموية ،وتعبئة النخب املحلية واجلهوية
يف م�سل�سل �إعداد متوازن للرتاب باعتبار
اجلهوية م�سل�سال ديناميكيا تراكميا ممتدا
يف الزمان واملكان ،من �إ�شكاالت وق�ضايا،
�آنية وم�ستقبلية ،ومبا ي�سمح بتالقح الأفكار
واالجتهادات وتقاطع الر�ؤى واملقاربات
عن طريق ك�شف �آليات التنظيم اجلهوي
والتدبري املجايل لتجاوز املعيقات وك�سب
الرهان ،و�أ�ضاف فرحات �أن «اجلهوية
تندرج يف �سياق ر�ؤية جديدة لتدبري �ش�ؤون

التنمية يف �إطار وحدة الدولة والوطن
والرتاب ،وذلك عرب متكني اجلهات من
اخت�صا�صات مهمة يف جماالت اقت�صادية
واجتماعية وثقافية وبيئية ،وفقا ملبد�أي
التفريع والتدبري احلر ،وهما مقت�ضيان
د�ستوريان يكت�سيان �أهمية بالغة».
وتدخل رئي�س املنتدى اجلمعوي عبد
الكبري اجميعي ،م�شريا �إىل �أنه متا�شيا مع
هذا ال�سياق ويف �إطار مبادرة االئتالف املدين
حول اجلهوية الدميقراطية ،التي �أعلن عن

ميالدها مبدينة فا�س واملحطات الت�شاورية
التي تلتها �سواء مبدينة املحمدية �أو مدينة
بوزنيقة ومن ثمة �إطالق هذه الدينامية
لعدد من اللقاءات اجلهوية عرب خمتلف
جهات اململكة والتي ا�ستهلت بندوة مدينة
وارزازات كمحطة �أوىل تلتها ندوة مدينة
الناظور ت�أتي ندوة �أ�سفي املزمع تنظيمها
من طرف املنتدى اجلمعوي لأ�سفي ،وباقي
�شركائه كحلقة من �سل�سلة لقاءات االئتالف
املدين من �أجل جهوية دميقراطية(.)..
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مريرت

الصويرة

حماولة الركوب على م�شروع مولته املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية

�صفقة م�شبوهة
بـ 20مليون �سنتيم
سعيد أحتوش

شجيع محمد

�شرعت �ساكنة قبيلة �أيت �سيدي احمد العربي،
قيادة احلمام ،مبدينة مريرت يف الآونة
الأخرية من �شهر ماي بتوقيع العرائ�ض
(�أنظر ال�صورة جانبه) ،وتوجيه ال�شكايات
لل�سلطات �ضد بع�ض الأ�شخا�ص النافذين،
الذين يحاولون ا�ستغالل البئر مو�ضوع النزاع
لأغرا�ض خا�صة(.)..

وتعود تفا�صيل الق�ضية �إىل كون �أبناء و�ساكنة
القبيلة ح�صلوا على متويل من املجل�س
الإقليمي ومن املبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية من �أجل بناء بئر مبنطقة «ت�شب�شاقت»
بنف�س القبيلة ،حيث �أن هذا الأخري يعد
م�شروعا من امل�شاريع التي تعود بالنفع العام
على القبيلة ،والذي �سيتم ا�ستغالله من طرف
جميع ال�ساكنة دون ا�ستثناء �أو متييز ،رغم �أن

اجلهات ال�سالفة الذكر حتاول ،ح�سب ال�سكان،
�إقحام هذا امل�شروع يف ح�سابات �سيا�سية()..
متهمني �أفراد القبيلة الذين قاموا بحفر
البئر با�ستغالل النفوذ( )..خ�صو�صا �أن هذا
امل�شروع يقع يف �أر�ض تابعة للقبيلة ،ليت�ضح
يف الأخري �أن هذه اجلهات حتاول امل�س ب�أفراد
القبيلة الذين طالبوا بفتح حتقيقات نزيهة يف
املو�ضوع(.)..

مراكش

�أفارقة «يعتدون» على رجل من القوات امل�ساعدة
وقال بع�ض معتدين ل�شهود عيان �إنهم كانوا ي�ضطرون
عزيز الفاطمي
تعر�ض �أحد �أفراد القوات امل�ساعدة ب�ساحة جامع الفنا لأداء ر�شوة  20درهما يوميا من �أجل ا�ستغالل �أر�ض
ال�ساحة لعر�ض منتوجاتهم كباقي «الفرا�شة»()..
مبدينة مراك�ش ،م�ؤخرا ،العتداء ج�سدي من طرف ثالثة وت�ساءل �أحد املواطنني ،كم �سيجني املرت�شي من 20
�أ�شخا�ص ينحدرون من �إفريقيا جنوب ال�صحراء� ،أثناء درهما يوميا �إذا و�ضعنا بعني االعتبار العدد الهائل من
القيام بواجبه املهني ،مما ا�ستلزم ح�ضور رجال الأمن «الفرا�شة» بال�ساحة ،و�شارع الأمري موالي الر�شيد
من �أجل حترير حم�ضر ح�سب وقائع النازلة(.)..
«لربان�س» ،ف�سيكون ال حمال رقما كبريا(.)..

عني على

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

توزيع «�أموال» هباء
منثورا يف تطوان

تقدم م�ست�شار جماعي ب�سيدي احمد �أوحامد ،التابعة دائرة
متنار ب�إقليم ال�صويرة ،بطلب فتح حتقيق ،يف ما و�صفه
بف�صل جديد ت�شهده اجلماعة التي ميثلها ،من ف�صول �سوء
الت�سيري ،وخروقات ،وهدر املال العام(� )..إىل كل من وزير
الداخلية ،ومدير اجلماعات املحلية بالوزارة الأخرية،
ووايل جهة مراك�ش تان�سيفت احلوز ،وعامل الإقليم ،ثم
�إىل رئي�سي ق�سم ال�ش�ؤون العامة ،وق�سم �ش�ؤون اجلماعات
املحلية بعمالة ال�صويرة ،ورئي�س دائرة متنار.
و�أكد ذات امل�ست�شار �أنه خالل الدورة العادية ملجل�س
اجلماعة ،والذي انعقد بتاريخ � 30أبريل من ال�سنة احلالية،
عر�ض م�س�ؤول نقطة متعلقة ،باتفاقية �شراكة مع مكتب
للدرا�سات( )..مت رف�ضها بالأغلبية ،معرت�ضني على تفويت
ال�صفقة بطريقة مبا�شرة ،دون طرحها ك�صفقة عمومية� ،إال
�أنه خالل دورة  26ماي ،يفاج�أ بجدول الأعمال يت�ضمن نف�س
النقطة ،ليتم الت�صويت عليها بعد ا�ستمالة باقي الأع�ضاء ،رغم
ما �شابها من مالحظات( )..حيث ح�ضر �شخ�صان من مدينة
�شي�شاوة ،قدمهما نف�س امل�س�ؤول على �أنهما ميثالن مكتب
الدرا�سات ،ليتم تفويت ال�صفقة بطريقة مبا�شرة ،وبغالف
مايل قدره  20مليون �سنتيم �سنويا ،علما �أن اجلماعة ،ح�سب
امل�ست�شار اجلماعي ،ال تتوفر على �أية مداخيل ،وبالتايل فهي
يف غنى عن مثل هكذا �صفقات(.)..

إنزكان

تالميذ «ين�شون» الذباب يف الأق�سام الدرا�سية

ت�شهد �إحدى امل�ؤ�س�سات االبتدائية مبنطقة
اجلرف يف �إقليم �إنزكان� ،إقباال متزايدا جلحافل
الذباب التي تثري قرف وا�شمئزاز �أطر امل�ؤ�س�سة
وتالميذها ،الذين يخالطونها �سواء داخل
الف�صول �أو يف �ساحة املدر�سة ،رغم تلك الر�شة
«اليتيمة» باملبيد التي ا�ستفادت منها م�ؤخرا،

والتي �أقل ما ميكن �أن يقال عنها �إنها ال ت�سمن وال
تغني من جوع(.)..
ويطالب تالميذ ومدر�سو هاته امل�ؤ�س�سة ال�سلطات
امل�س�ؤولة بالتدخل ،للقطع مع الأ�سباب امل�ؤدية �إىل
تكاثر الذباب داخل املدر�سة وحولها ،يف انتظار
ر�ش ما يكفي من املبيد ،ملنع تفاقم الو�ضع(.)..

م�س�ؤول حزبي يعيث يف الأر�ض ف�سادا
فاحت رائحة االختالالت والتجاوزات من
مكتب م�س�ؤول عن فروع �أحد الأحزاب
بوادي لو ،ف�صارت ف�ضائحه حديث العام
واخلا�ص( )..ومن بينها �إقدامه على «نهب»
رمال البحر والأودية.
و�أكد بع�ض امل�س�ؤولني يف اجلماعة �أنه مت
�ضبط جرار يعود للم�س�ؤول ذاته وعربة

حمملة بالرمال ،ومت و�ضعهما يف املحجز
البلدي .ناهيك عن ع�شرات الهكتارات من
الأرا�ضي املنهوبة واملنزوعة من �أ�صحابها
من بينهم �إحدى قريباته(.)..
و�سبق لهذا امل�س�ؤول �أن عقد اجلمع
العام للحزب يف �إحدى �شوارع املنطقة،
وا�ستعان بـ«بلطجية» من خارج املدينة

من �أجل �إكمال الن�صاب الذي و�صفه
املتتبعون بغري القانوين .وا�ستنكرت
ال�ساكنة وبع�ض املتتبعني الطريقة التي
مت بها عقد اجلمع العام و�إ�سناد املكتب
ملجموعة من الأ�شخا�ص غري م�ؤهلني ،ومن
ذوي ال�سوابق العدلية (.)..

تدمري الغطاء الغابوي من �أجل بنايات ع�شوائية

�شوهد م�ؤخرا ،رئي�س �أحد الفاعلني الريا�ضيني يف
�شارع حممد اخلام�س و�سط مدينة تطوان ،وهو
يوزع عددا كبريا من الأوراق املالية من فئتي 100
و 200درهم ،على جمموعة من ال�شباب ،معظمهم من
«املنحرفني» ،ويتعاطون املخدرات و»القرقوبي»
بكل �أنواعها و�أ�صنافها.
واحت�شد العديد من ال�شباب �صغارا وكبارا ،حول
�سيارته الفاخرة ،يتزاحمون للظفر ب�إكرامياته،
وبالتايل احل�صول على الهمزة( )..بعدما �أكملت
ال�سيارة طريقها وعلى متنها هذا امل�س�ؤول ،وهو
يلوح بيديه ميينا وي�سارا يوزع املال من نوافذ
�سيارته(.)..

ا�ستطاع البناء الع�شوائي املنت�شر بكرثة
�أن يق�ضي تدريجيا على �أ�شجار غابة جبل
در�سة املتواجد غرب مدينة تطوانَ ،
امل�شكلة
من �أ�شجار العرعار ،وال�صف�صاف ،و�أ�شجار
نــــادرة( )..الأمر الذي ي�ســــــتدعي التدخل
العاجل للمديرية اجلهوية للمياه والغابات،
الغائبة عن حماية املجال البيئي والغابوي
باملنطقة.
ويقوم بع�ض الأ�شخا�ص بقطع الغابة
و�إتالفها ،بتواط�ؤ مك�شوف مع بع�ض �أعوان
ال�سلطة وم�س�ؤول باملنطقة ،وحتويلها لبقع
�أر�ضية يتم البناء فيها ع�شوائيا دون ترخي�ص
من اجلماعة احل�ضرية لتطوان.
و�شيدت العديد من املنازل والبيوت على
طول ال�شريط املجاور للغابة املذكورة ،ب�شكل
ع�شوائي وغري منظم ي�شوه �صورة املدينة،
وينظربكارثةبيئيةخطرية(.)..
ويظهر مدى االعتداءات الوا�ضحة على الغابة

بجبلدر�سة،حيثبرزت�أمكنةفارغةب�أطراف
الغابة وو�سطها ،يقتلع �أ�شجارها �أ�شخا�ص
متخ�ص�صون يف امليدان ،لبيعها لأ�صحاب
الأفرنة ،واملخابز ،واحلمامات( )..وكل هذا

يتم حتت �أنظار ال�سلطات املحلية دون اتخاذ
التدابري الالزمة من طرف املكلفني بالقطاع �أو
جمعيات حماية البيئة ،والوقوف �ضد ه�ؤالء
لإنقاذا لبيئة وحماية ل�صحة املواطن(.)..
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�شخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

عندما حللت باملغرب لأول مرة
يف �سنة  1975للم�شاركة يف
امل�سرية اخل�ضراء املظفرة كان
ذلك يوما م�شهودا يف حياتي،
وعندما عدت مع �آالف الذين
�شاركوا يف هذا احلدث كان يوم
العودة نقطة انطالق جديدة يف
حياتي ك�صحفي ،حيث قررت
�إجراء مقابالت �صحفية مع كافة
ال�شخ�صيات املغربية ،وكان �أول
لقاء �أجريته مع وزير املالية
عبد القادر بن�سليمان �أطال اهلل
يف عمره ،وخالل جمال�ستي له
اقرتح علي �إجراء لقاء �صحفي
مع ال�سيد بن�سامل ال�صميلي،
الذي كان ي�شغل يومها من�صب
مدير عام للجمارك وال�ضرائب
غري املبا�شرة ،وكان يوجد
مقره يف مدينة الدار البي�ضاء،
وعند و�صويل يف موعدي املحدد
ا�ستقبلني بحرارة بعد تلقيه
مكاملة هاتفية ب�ش�أين من ال�سيد عبد
القادر بن�سليمان ،وانطلق على
الفور يف تعريفي مبهام من�صبه
احل�سا�س والدور الذي تقوم
به �إدارة اجلمارك وال�ضرائب
غـــري املبا�شــــرة يف املنظـــــومة
االقت�صادية للبالد ،وكان �س�ؤايل
الأول لل�سيد ال�صميلي« :ما هي
�أ�صعب م�شاكلكم يف هذا املجال؟»
فقال يل�« :إن امل�شكلة الكبرية
نعي�شها ب�سبب جتار املخدرات
و�صعوبة �ضبطهم وتقدميهم
للعدالة ،و�أقول لك ب�صراحة ب�أن
مهمة مكافحة ترويج املخدرات
يف املغرب تعــــترب من �أ�صعب
املهام فتجار املخدرات يف ازدياد
متوا�صل ،وهـــــم يتوفرون على
مزارع كبرية بتقنيات بالغة
التطور لإنتاج نبتة احل�شي�ش.
كما �أن لديهم و�سائل خمتلفة
وفائقة الدهاء يف مراوغة
ال�سلطات واال�ستمرار يف �إنتاجهم
وجتارتهم» .ف�س�ألته« :وما هي
تقنياتهم لتحقيق �أهدافهم رغم
احل�صار الذي ت�ضربونه على
هذا النوع من التجارة املخربة
للبــــــالد؟» ،ف�أجـــــــــابني�« :إنهم
يدفعون الر�شاوى لهذا �أو ذاك.
وكلما ـ �ألقينا القب�ض على �أحد
كبار جتار املخدرات ،تنطلق
التدخالت من طرف ر�ؤو�س يف
مراكز كبرية لتخلي�صهم من
قب�ضة العدالة بدعوة كونهم
�أبرياء» .ف�س�ألته« :وما هو رد

بن�سالــــم ال�صميــلي� ..أول مدير عـــام
للجمارك و�أول وزير لل�صيد البحري يف املغرب
وكلما ألقينا القبض على أحد كبار
تجار المخدرات ،تنطلق التدخالت
من طرف رؤوس في مراكز
كبيرة لتخليصهم من قبضة
العدالة بدعوة كونهم أبرياء
فعلك يف هذه املواقف؟ فقال يل
ب�صرامة�« :أنا حا�سم يف هذا ال�ش�أن
وال �أقبل �أية و�ساطة من �أية جهة
للمحافظة على م�صالح بالدي
و�سالمة �شباب املغرب و�صحة
املواطنني ،و�أي�ضا لتنفيذ قرارات
وزير املالية ال�سيد عبد القادر
بن�سليمان الذي يتابع جمريات
التحقيقات مع جتار املخدرات.
ورغم اجلهود اجلبارة التي
نبذلها جميعا للقيام مبهامنا بهذا
اخل�صو�ص ،ف�إنني �أقول لك وبكل
�صراحة ب�أنني عاجز عن تطويق
هذه الظاهرة والق�ضاء عليها
ب�شكل نهائي لأن جتار هذه ال�سموم
يف املغرب يتلقون �إغراءات كبرية
من �أباطرة املخدرات الدوليني،
وخا�صة يف دول �أوربا التي
جتاورنا .وغالبا ما ي�أتون عرب
البحر يف زوارق �سريعة فينقلون
املخدرات من �شمال املغرب .كما

�أن هناك و�سائل �أخرى لنقلها عرب
طائرات �صغرية حتط مبا�شرة يف
مزارع احل�شي�ش .وهذه ي�صعب
اكت�شافها ولكننا واحلمد هلل نعمل
بكل يقظة ،ونحاول بكل طاقاتنا
مكافحة هذه التجارة اخلارجة

عن القانون».
و�س�ألته« :وما هي امل�شاكل
الأخرى التــــــي ي�صعب على
اجلـــمارك مكافحتها؟» ف�ضحك
وقال يل على الفــــور« :امل�شكل
ال�ضخم الآخر هو تهريب الأموال
نحو البنوك اخلارجية .وهي
العمليات التي تتم عرب احلدود
املينائية واملطارات ،وهم يهربون
العمـــــلة ال�صعـــــــبة كالدوالر،
والفرنك ،والأ�سرتليني ..تتم
�أحيانا م�صادرة املبالغ وتقدمي
�أ�صحابها �إىل العدالة و�أحيانا تتم
ت�سوية املو�ضوع �إذا كانت املبالغ
�ضئيلة ...وعدت لأ�س�أله جمددا:
«وملاذا يحاولون تهريب العملة

المشكل الضخم اآلخر هو تهريب
األموال نحو البنوك الخارجية ،وهي
العمليات التي تتم عبر الحدود
المينائية والمطارات ،وهم يهربون
العملة الصعبة كالدوالر والفرنك
واألسترليني ..تتم أحيانا مصادرة
المبالغ وتقديم أصحابها إلى العدالة
وأحيانا تتم تسوية الموضوع إذا
كانت المبالغ ضئيلة()..

الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع بنسالم الصميلي

ال�صعبة؟» فقال يل بح�سرة:
«هناك قانون يف املغرب مينع
�إخراج الدرهم املغربي �أو العملة
ال�صعبة .وكل عمليات �إخراج
الأموال تتم عرب مكتب ال�صرف
الذي له لوحده ال�صالحية يف
املوافقة على حتويل �أية مبالغ،
وخا�صةيفما يتعلق بامل�ستثمرين.
�أما املغاربة ف�إن لهم احلق يف
حتويل العملة نحو اخلارج
للدرا�سة �أو العالج الطبي �أو
اال�ستجمام خارج �أر�ض الوطن».
ثم عاد لي�ؤكد يل ...« :ورغم هذه
الإجراءات ،ف�إنه لي�س من ال�سهل
علينا �ضبط كل مهرب».
ومرت �سنوات فتم تعيني ال�سيد
ال�صميلي وزيرا لل�صيد لأول مرة
يف املغرب يف احلكومة الثانية
للمرحوم املعطي بوعبيد خالل
�سنة  .1981وخالل هذه الفرتة
كنت غالبا ما �ألتقيه يف منزل
�شقيقه رجل الأعمال والفنان عبد
الواحد ال�صميلي الذي كانت لديه
فيال رائعة يف الدار البي�ضاء،
وكان يجمع �أهل الفن والطرب
وال�شعراء يف حفالت راقية،
وكم من فنان �أجنبي له ا�سم
رنان �صادفته يف تلك املنا�سبات
ومنهم �سيدة الطرب العربي �أم
كلثوم .وكنت �أجد ال�سيد بن�سامل
ال�صميلي مرتاحا من عناء العمل
الر�سمي يف بيت �شقيقه و�سط جو
عائلي ي�شرح ال�صدر.
واجلدير بالذكر �أن عبد الواحد
ال�صميلي مل ينجب �أي طفل
من ال�سيدة التي تزوجها والتي
تنحدر من عائلة كبرية ،فقام
�شقيقه الوزير بن�سامل ال�صميلي
بت�سليم �إحدى بناته له ليتبناها
لأن اهلل كان قد رزق ال�سيد بن�سامل
بذرية كثرية .وهكذا عا�ش
ال�شقيقان يف ود و�إخاء �صادق
حتى انتقال �إىل رحمة اهلل واحدا
تلو الآخر رحمهما اهلل.
عبد القادر بن سليمان
حـــــي يـــــرزق
دخلت يف مقايل يف العدد ال�سابق
حول الأ�ستاذ عبد القادر بن
�سليمان وزير املالية ال�سابق
عبارة تفيد ب�أنه انتقل �إىل الرفيق
الأعلى وذلك ب�سبب غري مق�صود.
�أطال اهلل يف عمر الأ�ستاذ عبد
القادر بن �سليمان.
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�شرطيات بزي مدين ينظفن �شوارع مراك�ش من اخلالعة

الرأي

إدريس أبايا
محمد بركوش

مل �أفهم ملاذا حاولوا �أن يجعلوا «املعلومة» التي روجوا لها ،وكتبوا عنها حتت والرجل البولي�سي الكل ي�شتغل يف �إطار حمدد ،وي�ؤدي املهام املنوطة به
عناوين مب�ساحيق مغرية �إىل �أبعد حد� ،أن يجعلوها �سارية ال�سحر ،ميكنها �أن داخل فرقة الأخالق التابعة مل�صلحة ال�شرطة الق�ضائية ،وهي املجموعة التي
تثني رجال الأمن عن ال�سري قدما يف ما �أقدموا عليه من باب �إعادة عقلنة «العمل تتكيف مع الف�ضاءات العمومية خا�صة تلك التي ي�ؤمها ال�سياح الأجانب وكذا
اليومي» وتوزيع املهام بقدرة كبرية على تدبري املتوفر ،يف �إطار �إداري حم�ض ،الأ�سر املغربية املنحدرة من مدن �أخرى يت�سم مواطنوها بااللتزام الأخالقي،
ي�سمح بتغطية بع�ض املناطق التي ت�شهد حاالت �شاذة وخملة بالآداب ،رغم وتتوا�صل (خا�صة ال�شرطيات) مع «امل�شبوهات بالتحري�ض على الدعارة
اخل�صا�ص املهول الذي يعاين منه اجلهاز الأمني بالنظر �إىل ما تعرفه املدينة �أف�ضل من رجال ال�شرطة) ،وت�سعى �إىل توفري اطمئنان نف�سي وعقائدي �إن �صح
احلمراء من تو�سع عمراين ،وما يدور بها من جرائم متطورة وما يتحرك يف التعبري للزائر والوافد على املدينة ،وتتخذ يف نف�س الوقت ما تراه منا�سبا يف
حاالت معينة ال يتنازع اثنان يف كونها حاالت ت�ستحق الإيقاف وتطبيق القانون
�أو�ساطها من جتارة ممنوعة مبقت�ضى القانون.
مل �أفهم ملاذا �أثريت ق�ضية «الأمر باملعروف والنهي عن املنكر» بطريقة غري بريئة اجلاري به العمل بعقلية متنورة و�سلوك ح�ضاري متميز ،ولي�س �سلوكا غري
كما قيل يل ،ملجرد �أن �شرطيات دخلن املجال الأمني مب�ؤهالت وتكوين عاليني �سوي �أو خرقا حلقوق مدنية كما قال �أحدهم يف �إحدى االفتتاحيات.
لقد روج لكالم كبري جدا يف وقت مل يعد لنا من خيار �سوى تخطي
متواز يفعل ويحني مبد�أ امل�ساواة يف الوظيفة
�إىل جانب رجال �شرطة ب�شكل
ٍ
املنحدرات ..كالم �أثار اندها�شا وا�ستغرابا لأننا ل�سنا يف
الأمنية ،قلت «�شرطيات» ميثلن فرقة �أحدثت مبوجب قانون معني
قندهار� ،أثار ردودا متباينة بتباين امل�صادر
كما �أكد على ذلك م�س�ؤول �أمني جلريدة «الأخبار» العدد:
قبل �أن يثري غ�ضبا لدى العامة (التي تطلب
 ،475اقت�ضت الظروف �أن يقمن ب�أعمال داخلة يف �صلب
لم أفهم لماذا
ال�سالمة) خا�صة و�أن املروجني له هم من كانوا
مهامهن ويف �إطار قانوين كما ورد يف رد الإدارة العامة
بالأم�س القريب ينددون بالدعارة ،وي�ستنكرون
للأمن ،وحتت �إ�شراف النيابة العامة التي ال تتوانى
أثيرت قضية «األمر
انت�شارها ب�شكل مهول يف املدينة ،ويلقون
يف متابعة عمل ال�شرطي �أو ال�شرطية ،والت�أكد من
�سالمة امل�ساطر املتبعة وخلوها من �أي �إزعاج بالمعروف والنهي عن المنكر»
بالالئمة على رجال الأمن الذين ت�أخروا كما
قيل عن �صنع مناعة يف درجة ق�صوى ميكنها
حلقوق الإن�سان كما هو متعارف عليها.
بطريقة غير بريئة ،كما قيل ،لمجرد
�أن ت�صد الباب يف وجهها (�أي الدعارة) ،بل
لقد بالغ البع�ض يف «التعليق» دون املحافظة
على قد�سية اخلرب ،بالغ عندما اتهم خروج أن شرطيات دخلن المجال األمني
�إن بع�ضهم خ�ص�ص �صفحات �إن مل �أقل
�أعدادا كاملة ملعاناة ال�سكان وت�ضررهم من
ال�شرطية بزي مدين لتثبيت الأمن ومالحقة بمؤهالت وتكوين عاليين إلى جانب
الظاهرة التي تنا�سلت يف وقت من الأوقات
امل�شتبه فيهم �أو فيهن ،و�أل�صق بها جرمية امل�س
حاولوا رجال شرطة بشكل متواز يفعل
(حتى �أ�صبحت جتارة مربحة) ،وجتذرت
باحلريات ،خا�صة حرية التجول التي
�سواء يف عمق املدينة �أو بال�ضواحي ،ونقلت
يف
فقط
رغبة
�إعطاءها بعدا �أكرب من املفهوم
ويحين مبدأ المساواة في
�شكايات املواطنني الأبرياء �إىل اجلهات املعنية
«الت�شوي�ش» ،و�شل اخلطوات اجلبارة التي تقوم
الوظيفة األمنية()..
من �أجل جتفيف املنبع كما يقال ،مما ت�سرب �إىل
بها عنا�صر الأمن الوطني يف مراك�ش ،ويف املقدمة
الو�سط املراك�شي نتيجة الت�ساهل مع الظاهرة وتركها
الوايل الدخي�سي الذي ال ينفك ي�سجل ح�ضوره الدائم يف
تتوغل يف الأحياء ب�شكل �سافر ومف�ضوح ،مثل حي البديع
كل الأماكن املحاطة ،بال�صياح قبل �أن تفتح الأعني على �شم�س
الذي كان بالأم�س القريب م�ضرب املثل يف الهدوء وال�سكينة
معلقة بغري حبل ،ويربهن على احرتافيته وحزمه املتوا�صل ،وكذا
رئي�س ال�شرطة الق�ضائية الرجل املتمكن واملن�ضبط والذي ال يعرف �إىل الراحة وح�سن اجلوار ،حيث �أ�صبح اليوم قبلة واقية لكل «موم�س» هاربة من قب�ضة
�سبيال كما يحكي مر�ؤو�سوه ،دون �أن نن�سى طبعا نائب الوايل عبد الرحيم �شاهر ال�شرطة �أو فارة من غ�ضبة الأ�سرة �أو راغبة يف و�ضع مولود بعيدا عن �أعني
وباقي الأطر الفعالة والعنا�صر اجلادة التي تتعب من �أجل راحة املواطن الرقباء وحتت حماية �أ�صحاب دور معروفة ،يتكلفون بكل �شيء :بامل�ؤونة،
و�أمنه ،رغم امل�صاعب وامل�شاكل العميقة ،منها قلة املوارد الب�شرية وغياب وبالزبائن ،وبالرعاية الالزمة مبقابل ودون و�ساطة ،لأن املالكني يوفرون كل
اخلدمات �سواء يف النهار �أو بعد منت�صف الليل ،الذي كثريا ما ت�شاهد فيه
�آليات اال�شتغال وظروف العمل ال�صعبة.
�إن الأمن يف مدينة اخللود مراك�ش احلمراء ليهفوا �إىل «طهارة كل الف�ضاءات» ا�صطدامات وعري وحروب بال�سكاكني �أمام �أعني �سكان ب�سطاء يخ�شون على
ويت�شوق �إىل حتليتها (�إن �صح التعبري) مما ي�سيء �إىل �سمعتها ،و�إىل احلد من �أنف�سهم وعلى بناتهم و�أبنائهم من العربدة والهيجان والت�سلط ،فريجعون �إىل
ا�ستفحال غول الدعارة ،وذلك حتى تبقى مدينة بال خالعة كما قيل ،يف انتظار مقراتهم ليقيموا �صلوات �أخرى قبل الأوان تتخللها دعوات وا�ستغفار وكثري
طرح البديل و�إيجاد احلل اجلذري ،ال فرق يف ذلك بني املر�أة البولي�سية من احلمد واحلولقة.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

هل ن�سي عبد العزيز بوتفليقة �أن غدا عند اهلل امللتقى؟!
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الحسين الدراجي

وذلك ب�سبب تعنت الفرقاء الذين يتفاو�ضون معنا وهم غري راغبني يف �إيجاد
الحلقة الثامنة
احلل الذي ير�ضي اجلميع ،مع احلفاظ على �سيادة املغرب على �صحرائه،
� ..إذا كان املغرب يف �صحرائه ،و�صحراء املغرب يف �أح�ضانه ،فما الداعي �إىل فلماذا نذهب �إىل هذه اللقاءات املبتذلة التي مل و�سئم منها اجلميع ونحن نعلم
الرتاجع عن هذا املك�سب الذي قدم املغرب من �أجله مئات ال�شهداء الربرة� ،أن موقف اخل�صوم لن يتغري قيد �أمنلة؟! ومن امل�ستفيد من هذا االبتزاز وهذه
املماطلة املق�صودة ،ف�إذا كانت اجلزائر تعتقد �أن املغرب لي�س له النف�س الطويل
و�صرف مئات املاليري من الدراهم التي حتملها ومازال يتحملها
واملوارد الالزمة وامل�ضنية لال�ستمرار يف جمابهة ماليري الدوالرات
ال�شعب املغربي رغم ال�ضائقة املالية ،وكما يقول فقهاء
التي تخ�ص�صها لربيبها البولي�ساريو ،ف�إنها
القانون «نحن يف دارنا وعلى املت�ضرر �أن يلج�أ �إىل
أصدرت
تن�سى �أو تتنا�سى �أن خم�سة وثالثني مليونا
املحاكم املخت�صة» ،و�إذا كنا �أ�صحاب حق حيث
من املغاربة الذين �ضحوا بالنف�س والنفي�س
�أ�صدرت املحكمة الدولية بالهاي ب�أن ال�صحراء
المحكمة الدولية
يف �سبيل ا�سرتجاع �صحرائهم ،م�ستعدون كلهم
الغربية مل تكن �أر�ضا خالء و�إمنا كانت
بالهاي بأن الصحراء الغربية
للدفاع عن وحدة ترابهم الوطني ولو �أدى ذلك
لها عالقة �سيادة مع املغرب ،وهذا يف ما
�إىل ا�ست�شهاد �آخر مواطن منهم ،م�صداقا لقول
يخ�ص اجلانب القانوين� ،أما على �
أر�ض لم تكن أرضا خالء وإنما كانت لها
ال�شاعر:
الواقع ف�إن الأغلبية ال�ساحقة ل�سكان
ومن مل يذد عن حو�ضه ب�سالحه
الأقاليم اجلنوبية ت�ؤيد مبد�أ احلكم
عالقة سيادة مع المغرب ،وهذا في
يهدم ومن ال يهدم النا�س يظلم
الذاتي الذي يقرتحه املغرب على
�أما �إذا كان الأخوة اجلزائريون يعتقدون
�ساكنة ال�صحراء ،وهو االجتاه الذي ما يخص الجانب القانوني ،أما على أرض
ويعتربون مد يدنا لهم حفاظا على الأخوة
يعزم املغرب على جمموع �أقاليمه
الواقع فإن األغلبية الساحقة لسكان
التي تربط بني ال�شعبني� ،ضعفا قد ت�ستغله
وذلك يف �سيا�سة الالمركزية واجلهوية
يف نزاع ال�صحراء املفتعل من طرفها ،ف�إننا
املو�سعة ،وهو النظام الذي �سيجعل
األقاليم الجنوبية تؤيد مبدأ الحكم
نذكرها بقول ال�شاعر يف و�صف ال�شجاعة
البالد تنق�سم �إداريا �إىل حكومات جهوية
والإقدام على اال�ست�شهاد:
أ�سلوب
م�صغرة وم�ستقلة يف
اخــــــتيار �ملخططات الذاتي الذي يقترحه المغرب على
ونحن بنو ظبة �أ�صحاب اجلمل
تدبريها و�صرف مواردها طبقا
ننازل املوت �إذا املوت نزل
		
ت�صادق عليها احلكومة املركزية وترتك
ساكنة الصحراء()..
�أال نتدبر ما يجري يف العامل العربي من حروب
بلورتها للمنتخبني املحليني.
وتطاحن واغتيال بني الأخوة ويرجعون عن غيهم اعتبارا
و�إذا كانت اجلوالت املتعددة التي خا�ضها املغرب
لوحدة اللحمة؟! م�صداقا لقوله تعاىل« :و�إذا قيل له اتق اهلل
للتجاوز والتفاو�ض مع ممثلي اجلمهورية الوهمية
�أخذته العزة بالإثم» ،فليتذكروا موقف الإ�سالم من حماربة بع�ضهم
بح�ضور ممثل مالحظ عن اجلزائر و�آخــر عـــــن موريتانيـــــا،
قد تعرثت ودامت عدة عقود (� 35سنة) ،وهي الفرتة التي كانت اجلزائر لبع�ض يف قوله عز وحل« :و�إن طائفتان من امل�ؤمنني اقتتلوا ف�أ�صلحوا بينهما
...........بغت �إحداهما على الأخرى فحاربوا التي تبغي حتى تفيء �إىل �أمر هلل».
تراهن عليها يف انتظار انهيار املغرب وتركيعه ،ف�إن لل�صرب حدود ،حيث �إىل متى ف�إن
�سيظل جمل�س الأمن يحدد كل �سنة مدة �إقامة بعثة املينور�سو ب�صحرائنا لأن فمن يا ترى منا يبغي على الآخر.
وجود هذه البعثة مل ي�أت بنتيجة تذكر رغم الأموال الطائلة التي ت�صرف عليها،
يتبع

«ال�شيعة» تتعار�ض
مع كتابة اهلل و�سنة نبيه
الحلقة الرابعة
�أ�شرت يف مو�ضوع �سابق �إىل بع�ض التقاليد والعادات التي تقام
يف ذكرى عزاء احل�سني ،وما يقام يف تلك املنا�سبات من مظاهر
ك�شدخ الر�ؤو�س و�ضرب الظهور بال�سال�سل وو�ضع الأقفال
يف الأرجل ،و�إقامة اخليام باملئات يف كربالء ،هذه التقاليد
التي يفتي علماء ال�شيعة ب�إباحة �إقامتها حمبة يف �آل البيت
وتذكري امل�سلمني مبعاناتهم ،وال جند من يناق�ش ال�شيعة يف
حرمتها وخمالفتها للكتاب وال�سنة ،بالإ�ضافة �إىل ما ينعت به
كل م�شارك يف قناتهم ال�شيعية «�آل البيت» بنعته من طرف
�صاحب القناة ب�أنهم ((من املخالفني العمريني)) �أي امل�ؤيدين
للخليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،فو�صف اخللفاء
الرا�شدين ب�أنهم كفار وو�صف عائ�شة بالفجور ...والت�آمر على
�آل بيت الر�سول ب�أخذ ما خلف من �إرث وقع اغت�صابه من طرف
خلفاء الر�سول ،بالإ�ضافة �إىل التطاول على اخلالفة الإ�سالمية
التي كانت من حق الإمام علي بو�صية من الر�سول ،وهو
يعاين من �سكرات املوت ،ف�إذا كانت �شروط حمبة �آل البيت
تقت�ضي تكفري ال�صحابة وهم املب�شرون باجلنة وامل�ستخلفون
للر�سول بعد وفاته ،وكذلك نعت املتدخلني للم�شاركة يف
قناة «�آل البيت» ال�شيعية ب�أنهم «عمريني» و�أن «العمريني»
ال عقل لهم وال علماء لهم ((ويركز بالأخ�ص على املتدخلني
من مغاربة وجزايريني)) ف�أدب احلوار و�أ�سلوبه غري متوفر
عند �أ�صحاب القناة ال�شيعية حيث يقطع البث عليهم�( ،أي
املغاربة) ويحرمون حتى من الإدالء ب�آرائهم وهم يناق�شون
�أ�صحاب قناة «�آل البيت» وهنا يطرح �س�ؤال ملح �ضد �أولئك
له عالقة ب�أدب احلوار وقواعده ،وما يقت�ضيه الهدي النبوي
يف �إتباع تعاليمه يف خماطبة النا�س و�إر�شادهم ،وكذلك ملا
يدعو له القر�آن الكرمي يف الدعوة احلكيمة واجلدال احل�سن...
زيادة على ما ذكر من عدم الوقوف يف مواجهة كل �سائل
وم�ستفهم على حياة ال�صحابة وعلى ر�أ�سهم خلفاء الر�سول
بعد وفاته ،وكيف ميكن �أن يو�صفوا بالنعوت التكفريية وهم
املب�شرون باجلنة من طرف الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،كل
ذلك ي�ؤكد على �أن امل�شرف على قناة «�آل البيت» يف حاجة �إىل
كثري من املعرفة ب�سرية الر�سول و�صحابته ر�ضي اهلل عنهم،
وبهذا ن�ستخل�ص �أن �أقواله وحججه العلمية والأدبية يجب
مراجعتها �إن مل نقل تقوميها لعدم توفرها على مقت�ضيات ما
ورد يف كتاب اهلل و�سنة نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أ�ضف �إىل
ما ذكر �أن امل�شرف على تلك «القناة» ال يح�سن حتى قراءة
الن�صو�ص التي ينطق بها كحجة على ما يريد اال�ستدالل به
لكونه ال يح�سن النطق مبخارج اللغة العربية ،ففار�سيته،
يغلب عليها التمطيط خ�صو�صا عندما يتلو �آية قر�آنية،
وغالبا ما يقع خلط عنده حينما ي�سرد كالما مكتوبا بزيادة
ما يوافق حجته املذهبية ،مع �أن قراءة اال�ستدالل يجب �أن
يكون منطوقا باحلرف ال زيادة فيه وال نق�صان ،وك�ش�أن غري
املتمرنني على قراءة ما كتب باللغة الف�صيحة فهم عاجزون
عن النطق بها بالطالقة وال�سرد ال�صحيح حتى ال يقعوا يف
اخللط بني القراءة ال�سليمة ،وتوفر املعنى مما وقع قراءته
من الناحية الإعرابية وال�صرفية ،وبالأخ�ص مما ر�سم ونطق
بالقر�آن باعتبار ما ي�ستوجب الإمالة �أو الإدغام خ�صو�صا يف
تعدد وجوه قراءة حروفه كما هو عند القراء وقراءتهم� ،أو
ملا وقع فيها من االتفاق بينهم واالختالف ...ومما يالحظ �أن
امل�شرف على قناة «�آل البيت ال�شيعية» ال ي�ستطيع التفريق
بها يح�صل النطق بهمزة الو�صل �أو القطع ،وال ي�ستطيع
�أن يطبق قاعدة النطق يف ما وقع فيه ا�ستفهام وتعجب �أو
ا�ستئناف �أو �سرد اال�ستدالل ،وال نكلف �صاحب القناة مبا ال
يطيق خ�صو�صا عندما نلزمه بتجويدها ما يقر�أه من قرءان،
لأن ذلك من واجب املقرئ لقول تعاىل (ورتل القر�آن ترتيال)
هذا من جهة ال�شكل لقراءة كتاب اهلل� ،أما بالن�سبة ملن يريد
�أن ي�ستدل بالقر�آن ((فهما و�إدراكا ملعانيه)) فهذا يحتاج
�إىل ممار�سة على يد ال�شيوخ وهذا �شيء مل يتوفر ل�صاحب
«القناة ال�شيعية» خالفا ملا عليه طلبة كتاب اهلل يف مغربنا
قراءة ور�سما ،هذا �إذا اكتفينا بالقراءة والفقهية والنحوية
والأ�صولية ،وم�صطلحات احلديث النبوي ،بالإ�ضافة �إىل
درا�سة علوم البالغة ،والبيان ،والعرو�ض ،والفرائ�ض،
والفلك ،وغريها من العلوم التي �أح�صاها املغاربة فكان من
واجب �صاحب «القناة ال�شيعية» �أن يتخذهم �شيوخا له يف
تلك العلوم.
يتبع
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�أه�ؤالء مــن ميثلون املغاربة؟
فتحـــــــــت
ا لتـــــلفا ز
و و جــــد ت
مقابلة يف كرة
القـــــــدم .امللــــــعب
جميل جدا والت�صوير
والإخراج ،يعــــــــــني
كل �شيء متام التمام
يدفعك للم�شاهدة وعدم تغيري
القناة ،وتعتقد كل االعتقاد ب�أن لن
يكون هذا الإر�سال وال هذا امللعب وال
هذه الأ�ضواء وال ه�ؤالء الالعبني من
عندنا .وما يزيد يف اعتقادك بكل هذا،
هو عندما ت�سمع املعلق ينطق ب�أ�سماء
الالعبني مثل «كار�سيال كونزالي�س»
و«داكو�سطا» وتنده�ش �أميا اندها�ش
عندما تعلم �أن املقابلة هي للمنتخب
املغربي ،وتت�ساءل :من ه�ؤالء الذين
يلعبون �ضمن املنتخب الوطني؟ ومن
�أتى بهم؟ وهل هم مغاربة �أ�صال �أم ن�ص
ن�ص؟ وهل فيهم الغرية الكافية للقتال
يف �سبيل �إدخال تلك الفرحة العابرة يف
قلوب املغاربة بتفوق ولو طفيف �أو حتى
غري م�ستحـق �أو ت�أهـل ولو ع�سري؟ .قلت
لعل املدرب اجلديد يعلم يف ه�ؤالء خريا
ال نعلمه نحن� ،أو رمبا يخرج منهم ما
مل ي�ستطع مدرب قبله �أن يخرجه منهم،
�إنه الزاكي وما �أدراك ما الزاكي الذي

الزاكي

�إىل وزير التجهيز

�إىل وزير التجهيز واللوج�ستيك
الذي دافع عن بائع متجول
يف مدينة مراك�ش ،عليه زيارة
�أزمور ليدافع عن �أطفالنا من
خطر املرور من قنطرة وادي
�أم الربيع التي تال�شى �سياجها
احلديدي ،فكم من طفل يخ�شى
الرباح
املرور بجانب هذا ال�سياج
املتهالك والذي �أ�صبح يخ�شاه
حتى الكبار ،علما �أن هذه القنطرة هي الرابط الوحيد
بني مدينة �آزمور واجلماعات املجاورة لها ،وهي
املمر الرئي�سي للأطفال والتالميذ القاطنني بالدواوير
املجاورة لأزمور ،والذين يتابعون درا�ستهم ويق�ضون
م�صاحلهم اليومية يف املدينة ذاتها.
شكيب جالل ( أزمور)

طالبت به اجلماهري منذ �سنوات ليكون
مدربا للفريق الوطني وليوقع على
بداية �سقوطه من �أعلى يف �آخر م�شواره
الريا�ضي،وتنتهي�سمعةت�سقط�صومعة
هذا املدرب الذي مل يفلح يف تغيري مالمح
ناد متوا�ضع كنادي �أوملبيك �آ�سفي،
و�إنقاذه من الرتهل �أو اال�ستمرار مع
نادي الوداد القوي والغني لإحراز
البطوالت .رمبا يلج�أ الزاكي لتجني�س
�أفارقة مقاتلني للعب بالألوان الوطنية
كما تفعل دولة قطر يف جميع الريا�ضات
لأنه يعلم �أن لي�س لدينا مقاتلني من طراز
«كوكو» يف الفريق الوطني وال مانع من
االعتماد حتى على القرود اال�ستوائية
لت�سجيل الأهداف الغالية �إن ا�ستدعى
الأمر ذلك .اجلواب على مع�ضلة الفريق
الوطني يكمن يف �شيء واحد فقط ،منوذج
نادي املغرب التطواين كفيل بحل كل ما
تتخبط فيه الكرة املغربية .االعتماد على
الن�شء املكون داخل الدار وو�ضع الثقة
فيه و�إحاطته باملحبة والعناية ،وال
مانع من اال�ستعانة باملغاربة الأجانب
الذين ال يحفظون الن�شيد الوطني وال
يعرفون حتى رد ال�سالم وال يحفظون
حتى الفاحتة ،ب�شرط �أن تكون �أكعابهم
عالية جدا لإ�ضافة ما يفتقد له الفريق
الوطني.

المصطفى دريد (سطات)

كم يلزمنا �أن ن�صدق وعودكم؟
ال�سيد رئي�س احلكومة ،ابنتي تريد مقعدا
يف اجلامعة ال م�أذونية وال ريعاً ...ابنتي
طالبة تفهم درو�سها �أكرث وحتب الوطن
�أكرث ،ال حتب ال�سيا�سة رغم �أنني ربيتها
على املواطنة ،ابنتي تقول يل ال�سيا�سة
التزامات وتعاقدات ،و�أنتم �سيدي رئي�س
احلكومة خذلتموين �أمام ابنتي ...ابنتي
تكاد تكفر وهي ترى كل �أحالمها تتهاوى
و�أنا عاجز عن ا�سرتداد حقها الذي
جته�ضه بريوقراطية و�أعطاب �إدارتك...
ابنتي ح�صلت على املنحة ولكن بدون
منحة…! ،هل تنكب ابنتي على حل
معادالت درا�ستها ودرو�سها �أم هي
ملزمة �أن حتل �أوىل معادالت املنحة،مل

تفهم كيف حترم منها رغم �أنها �أدرجت يف
لوائح احلا�صلني عليها؟؟
العهدة على اللجنة الإقليمية ل�سيدي
�إفني التي را�سلت ابنتي كوثر نحا�س
احلاملـــــة لبطاقة التعريف الوطنية
رقــــم  JD 66930ورقـــــــمها الوطني
 ،1311035250طالبة بكلية العلوم
والتقنيات بجامعة القا�ضي عيا�ض
مراك�ش ،عرب ر�سالة من عامل �إقليم
�سيدي �إفني ،حتت رقم  4166بتاريخ
� 26شتنرب  ،2013حيث مت الت�أكيد على
�أن اللجنة وبعد درا�سة ملفها وافقت على
تخويلها منحة التعليم العايل…
نجيب نحاس (سيدي إفني)

�أطفال ال�شوارع  ..م�شروع جمرمني
املق�صود ب�أطفال ال�شوارع ،تلك احلاالت التي
عادة ما ن�صادفها يف خمتلف املدن والأحياء من
الذين فقدوا االرتباط بف�ضاء املنزل والأ�سرة
والعائلة� ،أو �أنهم يعي�شون بدون م�أوى
ويجعلون من الأر�ض فرا�شا ومن ال�سماء غطاء،
واملق�صود بذلك �أي�ضا احلاالت -الأطفال الذين
فقدوا االرتباط بف�ضاء املدر�سة وم�ؤ�س�سات
التن�شئة االجتماعية الأخرى ،يف مقابل الت�شرد
وما �سيتبع ذلك من حرمان ،وب�ؤ�س ،وتهمي�ش.
فمثال تفيد جمموعة من الإح�صائيات �أن ما
يناهز مليون طفل باملغرب ترتاوح �أعمارهم
ما بني  9و� 14سنة ال يتوفون على مقعد داخل
املدر�سة .كما �أن العديد من حاالت الأطفال يتم
ت�شغيلهم بدون �سند قانوين وال �أخالقي ويتم
ا�ستغاللهم يف ظل و�ضعية مهينة� ،إذ �أن الكثري
منهم يتعر�ض لل�ضرب ،والعنف ،واحلرمان
من طرف م�شغليهم (حالة م�شغالت قا�صرات
تعر�ضن لل�ضرب والتعذيب) .كما �أنها عديدة
هي احلاالت التي يكون فيها الأطفال عر�ضة
لتحر�شات خمتلفة.
�أما احلاالت املعهودة واملتعلقة ب�أطفال ال�شوارع
من ال�صنف املعهود ،فهي حالة -ق�ضية �أ�صبحت
تطرح نف�سها ب�شدة على امل�ستوى االجتماعي.
�إنها نوع من امل�أ�ساة ب�ألوان الت�شرد ،واحلرمان،

والق�سوة ،واالنحراف ..يف عز احلديث عن بنود
اتفاقية حقوق الطفل مبا فيها حق التمدر�س،
وحق الرتبية ،وحق الرعاية...
لقد �أ�صبح من املفرو�ض م�ساءلة ح�صيلة
الإجنازات امل�سجلة على م�ستوى هذا القطاع،
وكذا البحث يف الظروف التي ت�ساهم يف ظهور
وتنامي هذه الظاهرة املتمثلة يف مغادرة الأطفال
لأ�سرهم ومنازلهم وف�ضاءاتهم العائلية .عالوة
على معرفة دور م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية
واجلمعيات التي ت�شتغل يف هذا امليدان .وكذا
البدائل املقدمة من �أجل الق�ضاء واحلد من
هذه الظاهرة وما ينعك�س عليها من خطورة
جمتمعية.

�إن التحدي الذي يواجه اجلهات الو�صية
وامل�س�ؤولة هو �ضرورة �إنقاذ هذه الطفولة من
ينابيع و�أوكار االنحراف ،والت�شرد ،والت�سول،
والب�ؤ�س ،وكذا معاجلة االختالالت الأ�سرية
واالجتماعية واالقت�صادية التي ت�ؤدي �إىل
مثل هذه احلاالت والعمل على معاجلة جذور
الظاهرة� ،إذ من ال�صعب ا�ستمرار وجود هذا
الواقع امل�ؤمل يف خمتلف الأماكن� :شوارع،
و�أزقة ،ومزابل� .أطفال عر�ضة لكل ال�سلوكات
واملمار�سات ومظاهر االنحراف ،وهو املحيط
امل�س�ؤول مع توايل الأيام على حتول ه�ؤالء
الأطفال يف امل�ستقبل �إىل جمرمني.
محمد زاهـد

القر�ش امل�سفيوي ينق�ض
على الن�سر الرجاوي
ويهدي للحمامة البي�ضاء
لقبها الثاين

بح�ضور جمهور غفري جاء من الدار البي�ضاء و�أ�سفي
ملتابعة مباراة املتناق�ضات بني ن�سر رجاوي يريد �أن
يحلق عاليا �أمام قر�ش م�سفيوي عنيد ،وحتت �إ�شراف
والية �أمن �أ�سفي وبتن�سيق مع والية �أمن الدار البي�ضاء
من �أجل �إجناح عر�س كروي مر يف ظروف ريا�ضية،
وبح�ضور وايل جهة دكالة عبدة ،وعامل �إقليم �أ�سفي،
الذي وكعادته �ساند �أوملبيك �أ�سفي يف خم�س مباريات
الأخرية وخ�ص�ص للفريق ا�ستقبالني من �أجل حتفيز
الالعبني من خالل تخ�صي�صه منح و�صلت �إىل 45000
درهم ،يف حني حفز عبد املالك �أبرون الفريق امل�سفيوي
مبنحة  ،30000وجمعية ع�شاق �أوملبيك �أ�سفي خ�ص�صت
منحة  10000درهم ،وجنح عميد �أوملبيك �أ�سفي رفيق
عبد ال�صمد يف توقيع هدف الفوز يف الدقيقة  39مانحا
فريقه البقاء يف البطولة االحرتافية ،بعد مو�سم �شاق
وع�سري �شابته العديد من التعرثات ،وحلد ال�ساعة تظل
�أ�سباب توا�ضع �أوملبيك �أ�سفي خالل هذا املو�سم جمهولة
�إىل حني ت�ضافر كل اجلهود ،وقد ظهرت وجوه غائبة
طيلة البطولة وح�ضرت يف هذه املباراة بال�ضبط ،فهل
هي عودة �صلح �أم ت�شجيع �أم؟
وتلقى املكتب امل�سري لأوملبيك �أ�سفي والالعبني ت�شكرات
حارة من نظرائهم التطوانيني عقب حتقيقهم لقب البطولة
االحرتافية الثانية حتت �إ�شراف عزيز العامري.
رشيد زوبيد (أسفي)

غا�ضب على القنوات
املغربية يحن �إىل زمن
�إدري�س الب�صري
و�أنا �أمام التلفاز� ،أتنقل بني الف�ضائيات العربية والدولية،
�أ�ستمتع من خاللها مبتعة وال �أروع ،عن برامج ثقافية،
دينية ،و�سيا�سية ،وريا�ضية ،وحتى الأغاين الرومان�سية التي
ال تخد�ش احلياء ،وخا�صة روائع �سيدة الطرب «�أم كلثوم».
�أما الأفالم فمن اخليايل �إىل الواقعي� ،أفالم مثرية ت�شد �أنظار
امل�شاهد ،وبالأخ�ص الأفالم القدمية ،لرواد ال�سينما من
خمرجني وممثلني.
ثم يجرين احلنني �إىل وطني احلبيب ،عرب ف�ضائياته ،فال
�أحد �سوى املهازل بكل تالوينها ،ال برامج وال �أفالم وال هم
يحزنون� ،سوى برامج تافهة ومنحطة ،ومعادة ت�صيب
امل�شاهد بالغثيان ،وم�سل�سالت حاطة من الكرامة ،كرامة
الإن�سان امل�شاهد ،ومن كرامة خمرجيها وممثلوها ،دون
الكالم عن امل�سل�سالت الرتكية واملك�سيكية امل�ستوردة ب�أبخ�س
الأثمان �أو رمبا جمانا .يقع هذا �أمام �أنظار وزير االت�صال
الناطق الر�سمي با�سم احلكومة «يا ح�سرة».
وهل بلد املغرب واملغاربة مت�سخون �إىل هذه الدرجة؟ بحيث
يرتكز الإ�شهار يف قنواتنا على مواد التنظيف بكرثة.
رحم اهلل زمن �إدري�س الب�صري ملا كان وزيرا للإعالم ،وكان
يوقف هذه املهازل مبكاملة هاتفية ترتع�ش لها فرائ�ص كل من
يف الدار ،حتى حيينا و�شفنا قنواتنا يف الدرك الأ�سفل ،مع �أنه
بف�ضل  30درهما التي تقتطع من جيوب امل�شاهد �شهريا كدعم،
كان من الأجدر �أن نكون يف م�صاف القنوات العاملية والقارية
دون منازع.
واحلمد هلل حبانا بال�صحون املقعرة «بارابول» ،هذه الأخرية
جعلتنا يف غنى عن م�شاهدة هذه الكوارث داخل قنواتنا.
فمن ف�ضلكم �أوقفوا هذه املهازل بقنواتنا ،و�سايروا ع�صر
القرن الواحد والع�شرين ،ع�صر التكنولوجيا والتقدم
واالزدهار ،حتى و�إن كان القطار قد فاتكم.
مصطفى بصير (فاس)
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قراء «الأ�سبوع» يدعون بال�شفاء
ملدرينا م�صطفى العلوي

المنبر الحر

alousbouea@gmail.com

بعد العملية اجلراحية التي �أجريت ملديرنا
القدير موالي م�صطفى العلوي ،و�ضمن
الآالف من الر�سائل والربقيات التي �أر�سلت
له لالطمئنان على حالته ال�صحية ،يتقدم
عبد العزيز الحليمي (طنجة)
م�صطفى ق�شنيني الكاتب املحلي للنقابة الوطنية
لل�صحافة املغربية (فرع وجدة) ،وحممد
�سعدوين مبتمنياتهما اخلال�صة للأ�ستاذ القدير �أمتنى لقيدوم ال�صحفيني ال�شفاء العاجل والعمر
موالي م�صطفى العلوي ،راجني من اهلل �أن يلهمه املديد مع التهاين و�أطيب املتمنيات لنجاح العملية
ال�صحة والعافية ،و�أن يبقيه ذخرا حتى يكمل اجلراحية التي �أجريت له ،راجيا من اهلل تعاىل
ر�سالته النبيلة عرب «احلقيقة ال�ضائعة» ب�صفة �أن يحفظ لنا �أ�ستاذنا القدير حتى يزودنا ب�أعلى
خاـ�صة ،وعرب جريــــــدة «الأ�سبوع ال�صحفي» و�أح�سن املقاالت وخا�صة احلقيقة ال�ضائعة.
عبد السالم الفارسي (البيضاء)
الغراء ب�صفة عامة ،و�أن يحفظه من كل مكروه،
�آمني يا رب العاملني.
من وجدة :مصطفى قشنيني ومـحمـد سعــدوني �شاءت �إرادة اهلل �أن تتعر�ضوا لعملية جراحية
كللت واحلمد هلل بالنجاح ،وبدل اهلل املر�ض �شفاء
متمنياتي �إىل �أ�ستاذنا الكبري موالي م�صطفى والع�سر ي�سرا واحلزن �سرورا.
العلوي بال�شــــــــفاء العاجل وطول العمر ،وبهاته املنا�سبة و�أ�صالة عن نف�سي وعن الأ�سرة،
وحتية �إعالمــــــــــية مل�ؤها التقدير واالحرتام �أهنئكم با�سرتجاع �صحتكم الغالية ونرجوه
�إىل طاقــــــم جريدة “الأ�سبوع ال�صحفي”� .سبحانه �أن يحفظكم من كل مكروه ملوا�صلة جهادكم
الأكرب يف االرتقاء بهذا الوطن ملا هو �أح�سن.

الخطوات القادمة

الإ�سراء واملعراج بينت
ال�شريعة عمليا عن طريق
امل�شاهدوالآيات

تلقينا مبزيد من الأمل نب�أ �إ�صابتكم بوعكة �صحية،
و�إننا كقراء ومتتبعي جريدتكم الغراء «الأ�سبوع
ال�صحفي» ،نتمنى لكم ال�صحة والعافية ،وواثقون
من �أن �إرادتكم احلديدية �ستتغلب على كل مكروه.

سعيد الهوداني (خريبكة)

مالكي علوي موالي الصادق (سال)

● د .يوسف الكتاني

با�سمي اخلا�ص ونيابة عن الرابطة الوطنية
لل�شرفاء الأدار�سة بالدار البي�ضاء �أتوجه ملدير
جريدة «الأ�سبوع» ال�سيد م�صطفى العلوي ب�أحر
التهاين على جناح العملية اجلراحية التي �أجريت
له� ،آملني من اهلل تعاىل جلت قدرته �أن ميده بال�صحة
والعافية �آمني يا رب.

موالي عبد اهلل رضوان (رئيس الرابطة الوطنية
للشرفاء األدارسة بالدار البيضاء)

«اجري يا تاع�س من �سعد الناع�س»

يعترب قطاع النقل من
القطاعات املهمة التي مل
تتمكن �أي حكومة من �إيجاد
حل لها والقطع مع اقت�صاد الريع ،لأن هذا القطاع يحتاج �إىل �إرادة
�سيا�سية قوية من رئي�س حكومة يتحمل م�س�ؤوليته الكاملة ..حاجة
املواطن �إىل النقل و�إىل �شحن الب�ضائع تزداد يوما عن يوم .فمنذ عقود
وهذا القطاع تتحكم فيه �أم الوزارات بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة،
بحيث متنح الدولة امتيازات ملن تكون را�ضية عنه� ،إذ هناك �أ�سماء ال
عالقة لها بقطاع النقل ولها �أكرث من «كرمية» تكرمت بها ال�سلطة بو�ضعها
يف ا�سمه ..من العار �أن جند �أ�شخا�صا لهم م�شاريع و�أر�صدة بنكية مهمة
يحظون بهاته «الكرمية»� ،إن �أ�صحاب هاته الكرميات ميار�سون االبتزاز

مل�ستغليها.
لـــــــقد �أ�صبح مبلغ
«احلالوة» يــــــ�صل �إىل
املاليني� ،صحـــيح �أن هناك عائالت و�أرامل ومعاقني مورد عي�شهم هو هاته
«الكرمية» ،ولكن مع الأ�سف هذا غري مقبول ،هناك و�سائل �أخرى مل�ساعدة
هاته الأ�سر املحتاجة من خالل حتويل مبلغ مايل �إليها .البد من حترير
هذا القطاع و�أن تكون للوزير الأول ال�شجاعة للقطع مع اقت�صاد الريع،
كلنا مغاربة ال ميكن �أن نقبل �سيا�سة «اجري يا تاع�س من �سعد الناع�س»،
البد �أن تعطى هاته الرخ�صة للحرفيني العاملني يف هذا القطاع منذ عقود.
كفى من اقت�صاد الريع ،كلنا مغاربة يجب �أن نكون �سوا�سية يف احلقوق
والوجبات.
محمد برزوق

مــــن �ستعار�ضـــون عنــدما يذهــب بـــن كيـــران؟
مل ي�سبق لأي رئي�س حكومة مغربي �أن تعر�ض
للهجوم الذي تعر�ض له الرئي�س احلايل عبد الإله
بن كريان ،وباملنا�سبة هذا الهجوم لي�س لكرثة
�إجنازاته �أو لقلتها ،ففي كل بالد الدنيا عندما
ت�صعد �أية حكومة تت�صدى لها املعار�ضة ،وهذا
هو دورها الطبيعي ،و�إذا مل تنجز هذه احلكومة
وعودها �أو معظم وعودها لل�شعب فمن الطبيعي
�أن يعاقبها هذا الأخري ،والعقاب هو الت�صويت
للمعار�ضة ،لذلك جتدها م�ستعدة لذلك وتكون قد
جتاوزت جميع العرثات ،وامل�شاكل ،والنواق�ص
التي كانت تعرتيها لتم�سك بزمام احلكم لتربهن
عن جاهزيتها ،و�أنها كانت متار�س معار�ضة
بناءة.
لكن ..يف املغرب اختلط الأمر و�أ�صبحنا ال نفرق
بني املعار�ضة لأنها كثرية وال تتمثل يف الأحزاب
فقط ،بل �أينما تويل وجهك جتد معار�ضة
تعار�ض ،وللأ�سف كلها تعار�ض �شيئا واحدا �أو
لنقل �شخ�صا واحدا ،بن كريان ،فال ت�سمع �إال
بن كريان فعل ،رئي�س احلكومة هو ال�سبب ،بل
املعار�ضة تبنتها جهات غري حزبية حتت م�سمى
النقد واملهنية ،ولي�س �أ�سهل من التدثر بغطاء
املهنية وهلم جرا م�صطلحات من هذا القبيل
ملهاجمة جهة معينة وت�سفيه كل ما تقوم به،
ف�إذا قامت بتفعيل قانون جممد ن�سب للحكومات
ال�سابقة ،و�إن خف�ضت من ثمن بع�ض الأدوية
اعتربت خطوة ناق�صة ،و�إن رفعت من احلد
الأدنى للأجور اعترب ذلك خطوة غري كافية،
عندما اقرتبت من �صندوق املقا�صة اتهمت
ب�أنها متار�س حملة انتخابية ،اجتهت ملحاربة
الريع يف املقالع وامل�أذونيات �شنت عليها حملة

بن كيران

�شعواء� ،سافر رئي�سها حل�ضور جنازة طالب قتل
يف اجلامعة حركت املعار�ضة �آلتها الإعالمية،
وجل�س مقدم برنامج وحيد �أمام الكامريا على
غرار الإعالم امل�صري يخطب ويرغد ويزبد
ويطالب بن كريان بتو�ضيح من �أدى ثمن الطائرة
اخلا�صة التي ا�ستقلها حل�ضور جنازة طالب
مغربي ،حيث تغري مو�ضوع ال�سفر �إىل و�سيلة
ال�سفر ،وعو�ض �أن نطرح ال�س�ؤال جميعا ،كيف
ميكن �أن نقف يف وجه الإرهاب بجميع �أ�شكاله؟
�أ�صبح ال�س�ؤال هو من دفع م�صاريف طائرة
رئي�س احلكومة.
�أنا ال �أحابي حزب العدالة والتنمية ،فورقته هو
الآخر �آخذة يف االحرتاق ،وال �أقول ب�أنه هو �أمل
املغاربة وال �أهاجم حزبا معينا ،بل �أريد �أن �أبلغ
ر�سالة مفادها �أن املغرب يف حاجة لأحزاب قوية،
ال يهم �أن تكون يف احلكومة �أو املعار�ضة ،املهم
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�أن تكون قوية وذات م�صداقية ،و�أن متار�س
ال�سيا�سة ب�أخالق ولي�س بنذالة .نريد مغربا
قويا ،ال نريد ب�أن ي�ستقوي حزب على �آخر ،ال
نريد �شعبوية بئي�سة ،ال نريد حكومة بدون
برنامج ،حكومة تقدر على ال�ضعيف وال تقدر
على القوي ،حكومة ت�ستطيع �أن ت�صل يدها �إىل
جيب الفقري وال ت�ستطيع �أن ت�صل �إىل خزائن
الغني ،وال نريد معار�ضة مري�ضة �ضعيفة جل
�أبطالها ممثلون من الدرجة الثانية ال يح�سنون
الإقناع� ،آن لبع�ضهم �أن يذهب لريتاح ويريح ،ال
نريد �أمناء عامني ينزلون باملظلة من املجهول،
ال نريد �أ�شخا�صا مل يقبل بهم داخل �أحزابهم
فكيف يقبل بهم ال�شعب ،نريد �سيا�سيني �شرفاء
ونريد �إعالما نزيها فيه �صحفيون ال يبيعون
�أقالمهم وال �ضمائرهم ،ال نريد �أن ندخل متاهة
من �أين لك تلك القناة �أو تلك اجلريدة؟ نريد
�إعالما حمايدا ينقل اخلرب كما هو دون حتيز،
نريد جرائد ن�ستمتع بقراءتها ،ال نريد جرائد
بطلها الرئي�سي هو بن كريان ،ال نريد جرائد
يظن �أ�صحابها ب�أنهم هم الذين ميلكون احلقيقة
وغريهم �أغبياء ،ال نريد تخوين بع�ضنا البع�ض،
ال نريد مغرب الفنت ،ال نريد برملانا للمزايدات
الفارغة ،نريد مغربا جميال فعال ،م�ستقرا مطمئنا
�آمنا ،نريد مغربا ي�سع اجلميع ..نريد معار�ضة
بناءة وكفانا من ال�صراخ ومعار�ضة �شخ�ص
بن كريان وحزبه ،فاالنتخابات املقبلة رمبا لن
حتمله �إىل رئا�سة احلكومة و�أنا �أكتبها للتاريخ،
فمن �ستعار�ضون �آنذاك؟ وهل �ستعار�ضون �أ�صال
�أيها املعار�ضون؟.

يونس كحال

لقد كانت معجزة الإ�سراء واملعراج �آية ح�سية باهرة،
ومعجزة �إالهية خالدة� ،أراد اهلل �أن يظهر بها قدرته
و�إرادته� ،أن يرى النا�س منزلة ر�سوله الأمني ،و�أن يعده
ويهيئه ج�سميا وروحيا لي�ستطيع حتمل �أعباء الر�سالة
والقيام بها ،ولذلك كانت احلكمة يف هذه املعجزة تثبيتا
للر�سول وتكرميا له وتذكريا ،تثبيتا لقلب الر�سول،
و�إ�شعاره بالدليل املادي �أن اهلل معه وم�ؤيده ونا�صره
خا�صة بعدما لقي من عناد الكفار وا�ضطهادهم ،كما ظهر
هذا التكرمي يف هذه احلفاوة التي قوبل بها يف الأر�ض
ويف ال�سماء ب�إجماع الأنبياء والر�سل به يف بيت املقد�س
وا�ستقبالهم له و�صالته بهم �إماما ،ونزله يف �ضيافة
الرحمن ،فالداعي هو الرب العظيم ،واملدعو هو �سيد
املر�سلني ،واخلدم هم املالئكة ،والعربة هي الرباق.
كما كانت املعجزة تذكريا للم�سلمني ويظهر ذلك يف
الربط بني امل�سجد احلرام مبد�إ الإ�سراء ،وبني امل�سجد
الأق�صى مبد�إ املعراج ليلفت نظرهم �إىل مكانة هذين
احلرمني واالهتمام بها وهو م�صداق قوله �صلى اهلل عليه
و�سلم «ال ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد ،م�سجدي
هذا ،وامل�سجد احلرام ،وامل�سجد الأق�صى» ،لذلك بينت
يف هذه املعجزة للر�سول الأمني ومن خالله لأمة الإ�سالم
بينت ال�شريعة عمليا ومتثل ذلك يف فر�ض ال�صالة من
فوق �سبع �سموات ،وكذلك امل�شاهد الكربى التي ر�آها
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف معراجه ،وكان ذلك كله
�إيذانا من اهلل للم�سلمني ب�أنهم �سيمكنون من عبادة ربهم
و�أداء فري�ضتهم حيث يكون القرار والأمن بعد الهجرة
واخلوف ،وينتهي عهد الإيذاء والظلم ولذلك جاءت
الهجرة على �أثر الإ�سراء واملعراج ثم على �إثرها قيام
املدينة الإ�سالمية والدولة املحمدية اخلالدة.
وكان من هذه امل�شاهد التي ر�آها �أوال م�شهد اجلهاد
واملجاهدين يف �سبيل اهلل الذي كان بدءا وافتتاحا
ل�سل�سلة امل�شاهد التي ر�آها.
فقد ر�أى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قوم يزرعون
ويح�صدون يف يوم وكما ح�صدوا عاد كما كان في�س�أل
جربيل ما هذا؟ فقال ه�ؤالء املجاهدون يف �سبيل اهلل
ت�ضاعف لهم احل�سنة �إىل �سبعمائة �ضعف «وما �أنفقتهم
من �شيء فهو يخلفه وهو خري الرازقني».
ثم �أتى على قوم ت�شدخ ر�ؤو�سهم بال�صخر وكلما �شدخت
عادت كما كانت من قبل ،في�س�أل جربيل ما هذا؟ فقال
ه�ؤالء الذين ال ي�ؤدون الزكاة.
ثم �أتى بعد ذلك على رجل جمع حزمة ال ي�ستطيع حملها
و�إمنا يزيد عليها في�س�أل ما هذا يا جربيل؟ فقال هذا
رجل من �أمتك تكون لديه �أمانات ال ي�ستطيع �أداءها
ويريد حملها.
ويرى �أقواما بطونها تثقلهم في�سقطون متحطمني
في�س�أل عنهم جربيل ه�ؤالء الذين ي�أكلون الربا ،وقوما
�آخر يطعمون النار فتحرق �صدورهم و�أمعا�ؤهم في�س�أل
عنهم فيقول جربيل ه�ؤالء الغمازون اللمازون.
ومازال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يرى كثريا من
امل�شاهد ت�صديقا لقوله تعاىل «لرنيه من �آياتنا» .وهو
ي�صعد يف ال�سماوات �إىل �أن دخل ال�سماء ال�سابعة ،فوجد
البيت املعمور ،ووجد رجال �أ�سند ظهره �إليه ف�س�أل عنه
جربيل فقال هذا �أبوك �إبراهيم ف�سلم عليه ورد عليه
اخلليل عليه ال�سالم ،ثم مثلت اجلنة �أمام الر�سول فر�أى
نعيمها ،ثم ر�أى النار ور�أى جحيمها ثم رجع بعد ذلك
�إىل �سدرة املنتهى و�سجد الر�سول هلل الواحد القهار
حمدا و�شكرا فتلقى النداء الأعلى من فوق العر�ش
العظيم ال�سالم عليك �أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته
فقال الر�سول ال�سالم علينا وعلى عباد اهلل ال�صاحلني،
ثم عاد النبي �إىل ال�صخرة املقد�سة فودع الأنبياء
واملر�سلني وركب الرباق �إىل البيت احلرام ،وعاد �إىل
فرا�شه يف بيت �أم هاين ،وباهلل التوفيق.
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المنبر الحر

«خذ اليا�سمني و�أقلع عن التدخني »

مرت �سنون على اعتماد قانون منع التدخني
يف الأماكن العامة ،لكن تطبيقه مل يتجاوز
موقع الأمانة العام للحكومة ،وظل حبي�س
رفوف مكاتب امل�س�ؤولني واملتعاقبني.
ومرت �أعوام ،عانى فيها مغاربة مع
التدخني ال�سلبي يف الف�ضاءات وامل�ساحات
اخل�ضراء ،وحتى مقرات العمل ،فرد ي�صل
«الن�شوة» عرب ا�ستهالك كميات كبرية
من النيكوتني ،و�آخر ي�شاركه «الن�شوة»
ق�سرا عرب ا�ستهالك دخانه .ومرت
الأعوام ،وحمالت التوعية ،والتح�سي�س ال
تتوقف ،ول�سنا الأوائل يف هذا الباب ،لكننا
ن�ؤمن ب�أن عملية التوعية ،هي �صريورة
بالأ�سا�س ،وكل يجتهد من موقعه وذلك
لهدف واحد ..جمتمع بدون تدخني.
حلم تقاومه جمموعات عاملية ،لكن
نحن جنود «مبادرة اخلري» �آمنا ب�أن
التغيري ي�صنعه الب�سطاء ،و�أن املعركة
مع «التدخني» �ست�ستمر لقرون قادمة،
لأنها معركة اجلميع ،ونحن �أعلنا
بكل �صدق و�أمانة انخراطنا فيها.
انخراطنا يف حرب على التدخني،
ي�أتي يف م�شروع جمتمعي كبري� ،أردنا،
نحن جنود «مبادرة اخلري» �أن نكون
من الوا�ضعني لب�صمتهم ،لي�س طمعا
يف ن�صيب من ال�صوت وال�صورة،
لكن �إميانا مبجتمع بدون تدخني.
يخلد العامل كل عام هذا احلدث ،كل قطر

مبنا�سبة غزوة بدر يوم
ال�سابع ع�شر رم�ضان

درو�س وعرب
● بقلم:

مصطفى الطريبق

الحلقة الثالثة

ح�سب �سياقه ،ومل نرد يف «مبادرة اخلري»
�أن مير احلدث دون �أن نكون من ال�سباقني
ال�ستح�ضاره على الأقل يف املحيط الذي
ن�شتغل فيه ويف البيئة التي تعي�ش
فينا .ومبجرد اقرتاب موعد احلدث،
حتى �أعلنا عن مبادرة لإطالق �صرخة
وردية ،يف مقاهي العا�صمة من �أجل
�إنقاذ هواء املدينة من دخان املدخنني.
الفكرة ب�سيطة ،لكن ر�سالتها �سامية ،نعتزم
نحن جند «مبادرة اخلري» ق�صد جمموعة

من مقاهي العا�صمة االقت�صادية ،لإقناع
املدخنني بالإقالع عن التدخني ،عرب
توا�صل مبا�شر ،وتوزيع الورود حتت
�شعار« :خذ يا�سمني و�أقلع عن التدخني».
وكلنا �أمل يف �أن ت�صل املبادرة عرب
الأ�شهاد ،و�أن تكون بداية النطالق
مبادرات مثيلة ،عرب دعم الإعالم الذي هو
�أحد �أهم ال�شركاء الرئي�سيني يف احلرب
على التدخني.
دريوش خالد

ملاذا�أغمــ�ض�إدريــ�سل�شــكرعينــاوفتح�أخـــرى
يفم�ؤمتـــرحزبــهالإقليمـــيباليو�سفــــية؟
حتدث �إدري�س ل�شكر يف امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي
الإقليمي حلزبه باليو�سفية مبا يبدو بحرقة
كبرية وح�سرة �أكرب عن �سيا�سة التهمي�ش
والإق�صاء و«حلكرة» التي تنهجها
احلكومة جتاه ما �سماها «مدينة
الرتاب» يف �إ�شارة �إىل مدينة اليو�سفية
املرمية خارج حلبة التنمية
وم�ضمارها ،وبلهجة انفعالية ت�أثرية
افتقدها حتى �أبناء املدينة تعهد
الزعيم االحتادي بجلد احلكومة
و�صب لعنة هذا التهمي�ش عليها
وق�ض م�ضجعها بتوبيخها على جرمها
يف حق «احلمريني واحلمريات»،
و�سلق وزراءها بالأ�سئلة احلارقة يف قبة
الربملان.
�إنه لأمر جميل �أن يتحدث �سيا�سي مغربي
بارز بهذه احلرقة عن يتيمة املدائن ،و�أن جتد
اليتيمة �أخريا من يدافع عنها وينافح ب�صالبة
بعدما هجرها الأبناء قبل غريهم وتركوها
ن�سيا من�سيا ،مع التنويه �إىل �أن الإق�صاء الذي
يتحدث عنه �إدري�س ل�شكر طاعن يف ال�سن قد بلغ
من الكرب عتيا� ،شهدت عليه حكومات اململكة
ال�سعيدة املتعاقبة منذ اال�ستقالل ،وب�صمت
عليه كل حكومة بخامتها اخلا�ص ،فهو �إذن،
من باب الإن�صاف ،لي�س ماركة م�سجلة يف ا�سم
هذه احلكومة ،ولي�س ابنا �شرعيا لها ،وهذه
فقط �إ�شارة ال نريد الدخول يف تفا�صيلها حتى
ال ن�ستغرق فنغرق يف متاهات احلفر يف متاهات
تاريخ املدينة وذاكرتها املن�سية ،مبا يلهينا عن
معاجلة املو�ضوع الرئي�سي الذي نتغيى من
خالله الوقوف عن كثب على �سر �إفراد ل�شكر
ت�صويباته النارية من م�سد�س كلماته الر�شا�ش
على ج�سد احلكومة الوطنية ،وجتاهله جلرم
احلكومة املحلية للمدينة ممثلة يف جمل�سها
احل�ضري الذي كان رئي�سه االحتادي ماثال
�أمامه يف من�صة امل�ؤمتر.
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لشكر

وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا ب�إحلاح هو
ملاذا انتقد �سيادته ب�أريحية تدبري الدولة مللف
التنمية باملدينة ،وهو حمق يف ذلك ،ومل ينب�س
ببنت �شفة عن �أروع تدبري فا�شل تقوم به
رئا�سة املجل�س احل�ضري ل�ش�أنها؟ ملاذا �سكت
ل�شكر عن �إغراق الرئا�سة االحتادية� ،إن �صح
التعبري ،املدينة يف م�ستنقع الفو�ضى والإهمال
و�سوء التدبري ،وعن مراكمتها للأزبال املادية
واملعنوية؟
لقد حتدث الزعيم االحتادي مبعطيات دقيقة
عن الإقليم وعا�صمته ،وفرمل ل�سانه عند طابو
املجل�س ،ونحن هنا �أمام احتمالني� ،أولهما:
�أن الذين �أمدوه باملعلومات دل�سوا عليه� ،أو
على �أقل تقدير حجبوا عنه �صورة املجل�س
احل�ضري املقززة ،وهذا م�ستبعد جدا لعدة
اعتبارات منها �أن ال�شم�س ال حتجب بالغربال،
و�أن �أ�صحاب امل�شورة ميلكون من الذكاء
واحل�صافة ما يجعلهم يعرفون �أن جمرد
كتابة ا�سم املجل�س احل�ضري يف حمرك البحث

«غوغل» كافية لفتح ردم ياجوجه وماجوجه،
و�إخراج غ�سيله املت�سخ يف �أحلك �صورة
و�أقتمها ،ومنها �أن امل�ست�شارين ال ميكن
�أن يجازفوا مبكانة زعيمهم االعتبارية
وي�ضعوه يف موقف ال يح�سد عليه،
وهو يهلل بفار�س املجل�س العظيم
و�إجنازاته التاريخية ،مبا �سيجعل
منه حمط �سخرية احلا�ضرين،
وهو �أمر ال ميكن �أن يقبلوه للأثر
ال�سيء الذي �سيخلفه عليهم وعلى
كيانهم ال�سيا�سي.
�أما االحتمال الثاين ،وهو الأرجح
ح�سب ت�صورنا ،فهو �أن ل�شكر �أحيط
علما بكل نقائ�ص املجل�س الذي يقوده
فتى االحتاد الذي حرم املدينة من فر�ص
تنمية حقيقية ،ولكن حنكته وح�صافته
ال�سيا�سية جعلتاه يحلق بعيدا ،لي�صرف
الأنظار عن واقع املجل�س بواقع احلكومة
و�إجرامها يف حق املدينة ،لكن هذا ال ينفي �أنه
قدم �إ�شارات يفهم منها عدم الر�ضا والتربم من
رفيقه االحتادي ،فاللجوء �إىل ال�صمت و�إطباق
الفم عن دور ما لهذا الرئي�س يف حتقيق التنمية
للمدينة ،مع العلم �أن عمره على عر�شها يفوق
عمر احلكومة يف �سدة احلكم� ،إ�شارة قوية ملن
يهمهم الأمر ،فال يعقل �أن يح�ضر زعيم حزب
�سيا�سي �إىل مدينة ير�أ�سها �أحد �أع�ضاء احلزب،
دون �أن ي�ستغل الفر�صة ليكيل له الأمداح
ويرفع من قيمة �أ�سهمه �أمام ناخبيه ،ومل يكتف
ل�شكر بال�صمت ،بل حتدث مبا ي�شبه االعتذار
ال�ضمني عن مهزلة رئا�سة املجل�س حني غر�س
ب�صره يف احلا�ضرين داعيا �أن�صاره �إىل اختيار
ال�شباب لقيادة املرحلة القادمة ،كما لو �أراد �أن
يقول �إن �أبانا �شيخ كبري ،و�إننا ب�صدد التكفري
عن �أخطائه باختيار وجوه �شابة تغطي كلح
هذه املرحلة التي ر�سمتها �أياد مرجتفة.
نور الدين الطويلي ع

ومن الذين �آذوا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بعد �أبي جهل
عقبة بن �أبي معيط ،فقد �صنع مرة وليمة ودعا لها كرباء
قري�ش وفيهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال له �صلى
اهلل عليه و�سلم ال �آكل طعامك حتى ت�ؤمن باهلل ،فت�شهد ،فبلغ
ذلك �أبي بن خلف ،فقال له وجهي من وجهك حرام �إن لقيت
حممدا فلم تط�أ عنقه وتبزق يف وجهه وتلطم عينه ،ففعل لعنه
اهلل ذلك ،فنزل فيه قول اهلل تعاىل «ويوم يع�ض الظامل على
يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الر�سول �سبيال ،يا ويلتي ليتني
مل اتخذ فالنا خليال ،لقد �أظلني عن الذكر بعد �إذ جاءين وكان
ال�شيطان للإن�سان خذوال» .ومن بينهم �أي�ضا العا�ص بن وائل
والد عمرو بن العا�ص ،ثم الأ�سود بن عبد يغوت الزهري من
بني �أخوال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،والأ�سود بن عبد
املطلب الأ�سدي ابن عم خديجة ،والوليد بن املغرية عم �أبي
جهل الذي قال عن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أنه �ساحر
يفرق بني الرجل و�أهله وولده ومواليه ،ثم الندر بن احلارث،
وكل ه�ؤالء الذين �آذوا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم انتقم اهلل
منهم ،فمنهم من قتل ك�أبي جهل والن�ضر بن احلارث وعقبة بن
�أبي معيط ،ومنهم من ابتاله اهلل ب�أمرا�ض خطرية ماتوا بها
ك�أبي لهب والعا�ص بن وائل والوليد بن املغرية ،ومل يقت�صر
�إيذاء ه�ؤالء على الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم فقط ،و�إمنا
�شمل كل من �أ�سلم واعتنق الدين الإ�سالمي ،وكان �إيذا�ؤهم
للم�سلمني يت�سم بالظلم الفظيع ،والتعذيب والقهر والتجويع،
ف�أوذي بذلك عدد كبري ممن �أعلنوا �إ�سالمهم كبالل بن رباح،
الذي كان مملوكا لأمية بن خلف اجلمحي القر�شي ،فا�شرتاه
�أبو بكر ال�صديق منه و�أعتقه ،ف�أنزل اهلل تعاىل قوله (ف�أنذرتكم
نارا تلظى ال ي�صالها �إال الأ�شقى الذي كذب وتوىل و�سيجنبها
الأتقى الذي ي�ؤتي ماله يتزكى ،وما لأحد عنده من نعمة جتزى
�إال ابتغاء وجه ربه الأعلى ول�سوف ير�ضى).
ومن امل�سلمني الذين عذبوا من طرف كفار قري�ش جماعة �أم
بالل ،وعامر بن فهرية ،و�أبو فكيهة ،وامر�أة ت�سمى زفرية،
وعمار بن �أبي يا�سر و�أخوه ،و�أبوه ،و�أمه ،وخباب بن القرت،
وكان م�شركو قري�ش يعتقدون �أنهم �سينالون نفعا و�سيوقفون
الدعوة الإ�سالمية ويحدون من �إقبال النا�س على الإ�سالم
و�إتباع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولكن الذي ح�صل كان
عك�س ما �أرادوا.
فقد �أ�سلم بعد هذا �أخيار العرب و�سادتهم ،منهم حمزة عم
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،الذي ما �إن �سمع ب�إيذاء �أبي
جهل للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حتى توجه �إليه و�سبه
وقال له كيف ت�سب حممد و�أنا على دينه ،ثم �شج ر�أ�سه
بالقو�س الذي كان معه ،فقد كان �إيذاء قري�ش للم�سلمني �سببا
يف الإقبال على الدين الإ�سالمي ،مما جعل امل�شركني يفكرون
يف حماورة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وعر�ض كل �شيء
عليه ،وطلبوا منه حتقيق كل �شيء له من �أجل التخلي عن
الدعوة ،ولكنهم مل يح�صلوا على �شيء فزاد الإ�سالم انت�شارا
وقوة ب�إ�سالم عمر بن اخلطاب ،وبعد ذلك مل يجد امل�شركون
�إال و�سيلة واحدة وهي مقاطعة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم،
و�أ�صحابه ،وكتبوا بذلك �صحيفة وعلقوها بالكعبة ،ومنعوا
امل�سلمني من كل �شيء ،ف�أمر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�أ�صحابه بالهجرة �إىل احلب�شة ،ولكن هذه ال�صحيفة نق�ضت
و�شقت فوجدوا الأر�ض قد �أكلتها فلم يبق فيها �إال ما فيه ا�سم
اهلل ،وكان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قد �أخرب عمه �أبا طالب
بذلك قبل �أن تفتح هذه ال�صحيفة ،ومع ذلك بالغ كفار قري�ش
يف الإذاية ،فتوجه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل الطائف،
ولكنه مل يجد هناك خريا من ر�ؤ�ساء القبائل وعومل معاملة
�سيئة ،فت�أمل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وانتهى �إىل �شجرة
ودعا اهلل قائال
« اللهم �إليك �أ�شكو �ضعف قوتي ،وقلة حيلتي ،وهواين على
النا�س ،يا �أرحم الراحمني� ،أنت رب امل�ست�ضعفني ،و�أنت ربي،
�إىل من تكلني �إىل بعيد يتجهمني؟ �أم �إىل عدو ملكته �أمري؟ �إن
مل يكن بك علي غ�ضب فال �أبايل ،ولكن عافيتك هي �أو�سع يل،
�أعوذ بنور وجهك الذي �أ�شرقت له الظلمات ،و�صلح عليه �أمر
الدنيا والآخرة من �أن تنزل بي غ�ضبك� ،أو يحل علي �سخطك،
لك العتبى حتى تر�ضى ،وال حول وال قوة �إال بك»..

يتبع

alousbouea@gmail.com
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المنوعات

امللكة الفرعونية كليوباترا تدفع
�أجنلينا جويل �إىل اعتزال التمثيل
يف مقابلة �صحفية �أجرتها ،م�ؤخرا ،اعرتفت النجمة �أجنلينا جويل �أنها تعد
حاليا لعمل فني �ضخم عن امللكة الفرعونية كليوباترا ،ثم �ألقت مبفاج�أتها
الكربى مو�ضحة �أن هذا الفيلم قد يكون �آخر �أعمالها �أمام الكامريا.
وو�صفت جويل �شخ�صية كليوباترا ب�أنها �شديدة التعقيد ،و�أنها تبذل ق�صارى
جهدها للإملام بكل التفا�صيل املمكنة؛ و�أنها اقرتبت كثريا من حتقيق هذا
بالفعـــل.
و�أ�ضافت جويل �أنها ت�شعر �أن هذا الفيلم قد ي�ستنزف كل طاقاتها،
للخروج ب�أف�ضل �شكل ممكن ،و�أنه من الوارد جدا بعدها �أن
جتد �أنها لن ت�ستطيع تقدمي �أي جديد يف ناحية التمثيل ،وهو ما
�سيرتتب عليه اعتزالها.
وبينما مل تكن تلك هي املرة الأوىل جلويل للتعبري عن رغبتها
يف اعتزال التمثيل ،حيث حتدثت عن هذا الأمر منذ �أيام قليلة،
مربرة �أنها بد�أت التمثيل �إر�ضاء لرغبة �أمها ،ولكن بعد
و�صولها �إىل منت�صف الثالثينيات؛ �أدركت �أنها ال حتب هذا
كثريا ،و�أنها ت�ستمتع �أكرث بالكتابة والإخراج ،واالنخراط
�أكرث يف املجال ال�سيا�سي وحقوق الإن�سان.

الندوة الدولية الثانية للدكتوراه
حول اللغة العربية
ينظم خمترب «�إعداد اللغة العربية» التابع لكلية الآداب بالقنيطرة الندوة
الدولية الثانية للدكتوراه حول اللغة العربية ،وذلك يومي  6و 7يونيو 2014
بكلية الآداب مبدينة القنيطرة ،مب�ساهمة �أ�ساتذة من جامعات مغربية ،ومن
اململكة العربية ال�سعودية ،وتون�س ،واجلزائر ،و�إيطاليا ،و�أملانيا ،وفرن�سا.

الكالم الموزون

بقلم :أبو أزهار

�أين املطافئ؟
باسم الجهاد
وحجة رفع العماد
تسلحوا بالعناد

واغتالوا العقل والرشاد

ونشروا األرق والسهاد
وباعوا الضمير بالمزاد
وهام كل في واد
وسيطر الفساد
على الخزائن والعتاد
فاحترق السماد
والنبات والجماد
وارتوى أديم البالد
بإكسير العباد
وتلون فضاؤه بالسواد
وساده الحداد
فيا له من جهاد
ويا لحرقة األكباد!!

♦ ا�ست�صفاك اهلل لطاعته ،وحباك
بعبادته ،واختارك للفناء فيه ،وخدمة
عباده ،ووجهك لح�سن الفعال ،و�صالح
الأعمال ،و�أر�شدك �إلى طريق الخير والحق،
لتكون �سميعا مطيعا ،متبعا م�ستقيما،
فكن كما �أرادك موالك ،وحقق �إرادته في
دنياك وم�سعاك ،تفز في الدارين وتنال
الح�سنَيين.
ُ
♦ اختارك واختار لك ،ودبرك ودبر لك،
فاتبع تدبير موالك ،والتزم طاعته ،وال
تحد عن نوامي�سه ومقاديره ،وال تتنكب
عن �صراطه وطريقه ،فخيرك في التزام
الأوامر ،والتنكب عن النواهي ،ف�إن العاقل
اللبيب من التزام الطاعات ،ون�أى عن
المنهيات.

د .يوسف الكتاني

تعازينا للحاج ميلود ال�شعبي
التحق بالرفيق الأعلى امل�شمول برحمة اهلل ال�سيد حممد
ال�شعبي ،النجل الأكرب لرجل الأعمال املعروف ميلود
ال�شعبي ،عن �سن يناهز  60عاما.
وكان الفقيد ي�شغل من�صب نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة
يينا هولدينغ القاب�ضة ،وي�شرف على ت�سيري جمموعة من
الوحدات ال�صناعية التابعة ملجموعة ال�شعبي التي تعترب
من �أجنح ال�شركات ال�صناعية يف جمال تخ�ص�صها باملغرب،
كما كان رحمه اهلل �أ�صغر برملاين يف عهد امللك املرحوم احل�سن
الثاين ،ومن النا�شطني يف العمل ال�سيا�سي املحلي مبدينة
القنيطرة .وعلى �إثر هذا امل�صاب الأليم تتقدم «الأ�سبوع»
ب�أحر التعازي لوالده القطب االقت�صادي احلاج ميلود
ال�شعبي ،وحرمه ال�سيدة الفا�ضلة لال ماما ال�شعبي ،و�أخته ال�سيدة �أ�سماء ،و�إخوته
ال�سادة� :شفيق ،فوزي ،في�صل ،حم�سن وعمر ،و�إىل جميع �أفراد العائلة املتميزة يف جماالت
االقت�صاد الوطني.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

الربملانية ح�سناء �أبو زيد يف �ضيافة م�ؤ�س�سة الفقيه التطواين
يف�إطارفعالياتاجلامعةال�شعبيةمل�ؤ�س�سةالفقيه
التطواين للعلـــم والأدب والأعمال االجتماعية،
و�ضــــمن �سل�سلة احلوارات التي تنظمها
امل�ؤ�س�سة مع �شخ�صيات ثقافية و�سيا�سية من
خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية وامل�شارب الفكرية
بهدف مناق�شة جملة من الق�ضايا التي ت�شغل
بال الر�أي العام الوطني؛ ت�ست�ضيف م�ؤ�س�سة
الفقيه التطواين واجلامعة ال�شعبية التابعة لها
الربملانية ح�سناء �أبو زيد ،لتحاورها يف ق�ضايا
املر�أة واحلكامة واملجتمع ،وذلك يوم اخلمي�س
 12يونيو  2014ابتداء من ال�ساعة اخلام�سة
والن�صف بعد الزوال مبقر امل�ؤ�س�سة الكائن بـ:
� 17شارع فل�سطني ،بطانة � -سال.

العدد 792 :اخلميس  05يونيو 2014

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي
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من «سكليس» إلى «قهوجي»

عندما تتزاحم الأحداث وترتاكم التجارب يجد املرء بع�ض
املواقف م�ؤملة ،و�أخرى م�ضحكة مثل تلك التي وقعت يل مع
�أمني مهنة �إ�صالح الدراجات الهوائية ،وكرائها ال�شهري يف حي
الق�صبة بابن �إدار ،وذلك عندما �أ�صبح ال�شغل متعذرا على
غالبية الوطنيني ،فكان علينا التعاون لي�ساعد املي�سور املع�سر.
�سلكت �أنا �أي�سر الطرق ،ف�أجرت دكانا من ال�شرفاء العلوييــن
«بدفة واربع» قريبا من مكتبة ال�شعب ل�صاحبيها ال�سيد املهدي
العا�صمي ،وال�سيد �أحمد بلحاج ،وا�شرتيت مع �شركائي ومنهم
�أخي عبد اهلل بع�ض الدراجات وما حتتاجه ور�شة «ال�سيكلي�س»
من �أدوات ،ثم بعد جتهيز املحل فتحته مغتنما فر�صة اجلوار
مع مكتبة ال�شعب لأتردد عليها من �أجل االطالع على ال�صحف،
وخا�صة جريدتي «العلم» و«الر�أي العام» ،وجريدة �شعبية
�أ�صدرها �صاحبها عبد ال�سالم ال�سفياين بالعامية املغربية
الدارجة وعنوانها «املطرقة» كانت ت�صدر يف الرباط� .أ�صبح
العديد من الأ�صدقاء يقومون بزيارتي وي�شاركونني يف مطالعة
ال�صحف املتوفرة ..وذات �صباح مبجرد ما فتحت الدكان ،وقف
على بابي �شخ�ص بدراجته� ،ضخم اجلثة ،يفزع ِب َ�شر نظراته،
متعجرف بق�سمات وجهه ،فخاطبني قائال:
هو :ا�شكون مول احلانوت؟..
�أجبت� :أنا..
قال :ومنني جيتي لهاذ ال�صنعة؟..
�أنا :تعلمتها من زمان..
هو :و�شكون معلمك؟..
�أنا :املعلم مبارك احلن�ش اللي كان يف بوطويل باب دكالة..
هو :وفني الرخ�صة با�ش حليتي؟..
�أنا� :آ�شمن رخ�صة؟ ..ومن عند من غادي ناخذ هاذ الرخ�صة؟..
و�شكون �أنت بعدا؟..
هو� :إىل ما عرفتني�ش دابا تعرفني مزيان  ،اتبعني لدار البا�شا ،
َط َّم ْق علي هاذ اخلربة اللي داير لينا بها هنا حلقة برغوث..
ثم رفع رجله التي كان يحافظ بها على توازنه ،ومل يكلف نف�سه
حتى الوقوف على قدميه وهو يتحدث معي من �شدة ثقته بنف�سه
وغروره ،وكان مثل ه�ؤالء يكتفون بتوجيه الأمر لتعودهم �أن
جمرد كلمة «اتبعني» جتعل املطلوب يلهث وراءهم �إىل دار
البا�شا .غري �أنني مل �أكن من ذلك النوع ،كما �أن جتاربي �أ�صبحت
حت�صنني من كل جنب �أمام هذه النماذج ،خا�صة ونحن ن�شعر
�أنهم يعي�شون حلظاتهم الأخرية .كنت �أعرف هذا ال�شخ�ص الذي
كان �أمينا لهذه املهنة.
�أخرجت كل ما يف الدكان من دراجات و�أدوات و�أدخلت ذلك �إىل
فندق �أمامي للبهائم معروف بفندق «ال�شي�ضمي» ،والتم�ست من
حار�س الفندق �أن يحتفظ ب�أمانتي عنده مقابل بع�ض الرياالت ،ثم
اهتديت �إىل حيلة مازالت ت�ضحكني كلما تذكرتها ،حيث اجتهت
�إىل مكان مقابل لل�سينما احلديثة العهد� ،سينما «�أطل�س» التي
�أ�صبح يديرها ال�سي حممد بن اجلياليل �أمد اهلل يف عمره ،وكان
هذا املحل ل�صاحبه ال�شريف موالي عبد الرحمن العلوي ،املوقر
عند البا�شا ،واملدعوم لكونه من «ال�شرفا» ذوي املواقف ال�سلبية
يف كل ما حدث من نفي للملك و�إبعاد له ،فكانت له اليد الطوىل على
كل ما يدر الأرباح من جتارة ،فهو �صاحب الرتاخي�ص لتوزيع
لعبة البيارات التي مازالت جتلب ال�شباب والأطفال ،كما كان
�أي�ضا ممثال ل�شركة امل�شروبات الغازية املتوفرة حينها ..دخلت
عند موالي عبد الرحمن وقلت له بعد ال�سالم:
�أنا :ال�شريف �أنا كريت واحد املحل يف «دفة واربع» من عند
ال�شرفاء داملا�سني وبغيت نعمل فيه قهوة..
هو :ذوك حلوانت اجلداد اللي قدام الفندق؟..
�أنا� :إيه هما هذوك..
هو� :إيوا مت�سعني ،وجاو يف مكان مهم� ..أنا جيب غري كرو�سة
دابا واجي تدي البيار وامل�شروبات ،بلحـق الثالجـة ما عندي�ش،
غادي ت�شـوف مــع ا�صحاب كوكا
ومل يطلب مني ك�ضمانة �إال �أن يرافقني �أحد �أعوانه ليتعرف على
الدكان .مل مير على زيارة ذلك الأمني امل�ستفز �أكرث من �ساعتني
حتى �أمتمت تغيري مالمح الدكان ،وحولته من «�سكلي�س» �إىل
مقهى ،وا�ستعملت زيرا من الطني بدل الثالجة ،ورفعت قليال من
�صوت الراديو ،وجل�ست �أتفرج على اثنني من املخازنيا يذهبون
ويعودون بحثا عن ور�شة «ال�سيكلي�س»..
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أغلقوا هذا البرلمان المشغول
بالعفاريت والداعي لتحرير الحشيش
هنا� ..إنك جمرد ثعلب يف ثياب قط))

(نف�س امل�صدر).
وا�ستفحل عجز رئي�س احلكومة احلاج

((الذي اكت�شف �أن ال�شاه كان ينوي �إذا
ا�ستطاع(� )...أن يبقيه مغلول اليدين))

والواقع �أنه رغم مهامه كرئي�س للوزارة

 مصطفى العلوي

�سابقة العفاريت والتما�سيح التي ارتبطت
بحكومة رئي�س احلكومة بن كريان ،وما
�أعقبها من ردود فعل ،يف �شكل عبارات
و�صفت بالبذيئة ،و�أفقدت الوزراء� ،أو
بع�ضهم ،ر�شد العقالء ،هي ظاهرة من
اخلطورة مبكان ،وال تخافوا على �أنف�سكم،
لأنها وح�سب احلكاية التي �س�أحكي لكم،
خطرية على رئي�س احلكومة وحده.
فقد ح�صل يف تاريخ �إيران ،الغري بعيد� ،أن
ت�ضع�ضت الو�ضعية احلزبية وال�سيا�سية
يف ال�سنوات الع�شر الأوائل لوالية
ال�شاه ،ر�ضى بهلوي ،بعد �أن تعددت
الأحزاب( )...وكرثت ال�ضغوط ،لي�ضطر
امللك �إىل ت�شكيل حكومة �أ�سند رئا�ستها
�إىل �أحد الأقطاب ،وا�سمه «علي رازم
�أراه» ،ونظرا لل�ضغوط الدينية يف ذلك
الوقت ،وقبل ثورة اخلميني بحوايل ربع
قرن( ،)...كان الر�صيد الديني لرئي�س
احلكومة هذا« ،رازم» مت�ضع�ضعا،
والظروف حمتاجة �إىل رئي�س حكومة
متدين ،لي�شرك معه يف احلكومة� ،أحزابا
�أخرى ،فا�ستقبله ال�شاه للمذاكرة يف
مو�ضوع تلطيف حدة املعار�ضة ،ليطلب
رئي�س احلكومة «رازم» من ال�شاه� ،أن
يعلن مع قرار ت�سميته� ،أنه ي�سمى «احلاج
رازم �أراه» وي�ضيف لل�شاه� :أنت تعرف
يا موالي �أين مزداد يف �أول يوم من ال�سنة
الهجرية ،ونحن يف �إيران ،كل من ازداد يف
ذلك التاريخ ي�سمى حاجا.
وفعال� ،أ�صبح احلاج رازم ،رئي�سا
حلكومة �إيران يوم  25جوان ،1950
ليكتب امل�ست�شار الأمريكي يف طهران،
«وايلي» تقريرا حلكومته ،يوجز مربرات
وظروف تعيني احلاج رازم رئي�سا
للحكومة ((�إن هناك تعاطفا متزايدا
حتى بني �أعداء احلاج رازم ،ال�سيا�سيني
ال�سابقني ،لتعيينه يف هذه الظروف،
ال�سيا�سية واالقت�صادية امل�شو�شة))

(مدافع �آية اهلل .ح�سنني هيكل).
ولي�س من باب ال�صدفة� ،أن يكون �أحد �أبناء
عم ال�شاه ،الأمري عبد الر�ضى متخرجا من
جامعة هارفرد ،جاء منها مت�شبعا ب�أفكار
اقت�صادية جديدة( )...و�أثناء خو�ضه مع
بع�ض ال�سيا�سيني يف التعليق على تعيني
«احلاج رازم» ،قال�(( :إنه �أفعى تكمن يف
الع�شب)) (نف�س امل�صدر).
وهكذا كان الأمري قد �سبق منتقدي رئي�س
حكومتنا بن كريان الذي ابتدع قامو�س
«العفاريت والتما�سيح».
ومرة ،جاء رئي�س احلكومة احلاج
«رازم» للربملان ليقدم نف�سه ،فاعرت�ضه يف
كلمة الرتحيب رئي�س املعار�ضة ،م�صدق،
الذي دخل تاريخ املعار�ضة الإيرانية
مبكرا ،وخاطب رئي�س احلكومة بقوله:
((�أنت ل�ست بحاج فلماذا تريد خداعنا،
ارجع �إىل ال�شخ�ص الذي �أر�سلك �إىل

ف�إنه ((مل يكن ب�إمكانه �أن يحقق الكثري،
فخطوط املعركة بني الق�صر وجبهة
م�صدق �صاحب فكرة ت�أميم البرتول،
كانت قد ات�ضحت متاما ومل يعد هناك
جمال للحلول الو�سط)).

مل ن�صل بعد لتفا�صيل الأخطار التي تهدد
رئي�س احلكومة احلاج رازم« ،الأفعى
التي تكمن يف الع�شب» ،و»الثعلب الالب�س
لثياب قط».
فقد كانت هناك يف �إيران ،جماعات دينية
متطرفة تتمعن يف ما يقال ،وتتفاعل حتت
ال�سطح� ،إىل �أن ح�صل ما مل يكن منتظرا،
ويف يوم  20فرباير  ،1951كان رئي�س
احلكومة احلاج رازم ي�صلي على جنازة
�أحد رجال الدين ،حني هاجمه �شاب وقتله
بالر�صا�ص يف عني املكان ،وعندما اعتقل
احلرا�س القاتل وهو ي�صيح اهلل �أكرب،
�س�ألوه عن ا�سمه كان يجيبهم� :أنا عبد اهلل،
لت�صدر جريدة «�أ�صناف» يف اليوم املوايل
وهي تن�شر كاريكاتور ملالك يحمل م�سد�سا
وكتبت حتت الر�سم :القبلة الأخرية.
طبعا ..نتمنى من اهلل �أن يحفظ احلاج
بن كريان ،الذي ال ندري هل كانت كل
الأخطار يف احتماالته عندما قال م�ؤخرا
لرجل الأعمال كرمي التازي ((دير حزب

ال�صحفي �إدري�س الكنبوري الذي ت�ساءل:
هل يحب �إحراق بن كريان.
�أم �أن رئي�سنا احلاج بن كريان ،مل
يقر�أ ما بني �سطور املطالبة الأخرية،
حلزب الأ�صالة واملعا�صرة يف جمل�س
امل�ست�شارين ،حني جرد الناطق با�سم
احلزب ،وجهه من كل �أقنعة الوقار
االجتماعي ،وطالب ب�إ�صدار عفو عام عن
مزارعي الكيف ،و�إلغاء ظهري  1974الذي
يجرم جتارة احل�شي�ش ،واملطالبة طبعا
بالعفو و�إطالق �سراح جميع املعتقلني يف
ق�ضايا احل�شي�ش ،واعتبار هذه التجارة،
بندا من بنود حقوق الإن�سان ،فهل
يجهل احلاج بن كريان( )...عدد القتلى
الذين ي�سقطون يف ال�شوارع البي�ضاوية
والطنجاوية يف ال�صراعات امل�سلحة بني
�أقطاب احل�شي�ش ،الذين يدفعون املاليري،
وبدون مبالغة ،ويف جميع �أنحاء العامل
للقتلة املتخ�ص�صني يف ت�صفية كل من
يتعر�ض مل�صاحلهم ،واحلافظ اهلل ..من
تهديد املر�أة احلديدية� ،سمرية �سيطايل
لنب كريان ،رئي�س احلكومة ،عندما قالت
له�(( :إن العنف اللغوي �سيعود عليك
يف يوم من الأيام( ،)...لأن خرجاتك
�ستكون مكلفة ،ولها تبعات خطرية)).

الداخلية حممد بنهيمة بالإ�شراف عليه

لعل الملك
الحسن الثاني
سيتقلب مرتين
في قبره ،وهو
يسمع أنه أصبح
في وطنه حزب
ال يطالب بفرض
الديمقراطية وال
بمحاربة الفساد،
وإنما من أجل
استصدار قانون
للترخيص بتجارة
المخدرات

�إن املغرب لي�س هو الدولة الوحيدة
التي قد يتحول فيها العمل ال�سيا�سي �أو
احلزبي� ،إىل التهديد بالقتل واالغتياالت،
ولي�ست �سابقة اغتيال رئي�س احلكومة
الإيراين «رازم» هي الأوىل �أو الأخرية
مثلما �أن رئي�س احلكومة بن كريان ،لي�س
يف مواجهة حماولة اغتياله الأوىل وهو
بحال النا�س واجي �شوف را�سك عال�ش الذي �أعطى تفا�صيل حماولة اغتياله �سنة  ،1995يف باري�س ،حيث �أ�صابت
قاد)) .كما نتمنى �أن يحفظه من دعاء
الر�صا�صة واحدا غريه ليفلت هو من
املوت ..وما كل مرة ت�سلم اجلرة.
لعل امللك احل�سن الثاين �سيتقلب مرتني
يف قربه ،وهو ي�سمع �أنه �أ�صبح يف وطنه
حزب ال يطالب بفر�ض الدميقراطية وال
مبحاربة الف�ساد ،وال من �أجل الهيمنة
على الربملان� ،أو احل�صول على الأغلبية،
و�إمنا من �أجل ا�ست�صدار قانون للرتخي�ص
بتجارة املخدرات.
فهل لغاية مثل هاته نادى اجلرنال �أوفقري
على املحجوبي �أحر�ضان يوما ،و�أبدى له
رغبة �أوفقري يف ت�أ�سي�س حزب �سيا�سي،
وكان ذلك قبل �أن ينظم �أوفقري انقالبه
�سنة � 1972ضد امللك احل�سن الثاين.
وملاذا كان امللك احل�سن الثاين يف بداية
حكمه ،م�صرا وب�شجاعة متناهية ،على
ت�أ�سي�س حزب جبهة الدفاع عن امل�ؤ�س�سات
الد�ستورية ،ومل يترب�أ م�ؤ�س�سو هذا احلزب
من �أن الرغبة كانت ملكية( )...كما ترب�أ
منها م�ؤ�س�سو حزب الأ�صالة واملعا�صرة،
املطالب بتحرير املخدرات( )...بل �إن
احل�سن الثاين �أمر �أحد �أقربائه الأمري
موالي علي ليرت�أ�س االجتماع الت�أ�سي�سي
حلزب الفديك يف بداية ال�سبعينات .و�أمر
�أع�ضاء ديوانه واملقربني �إليه� ،أحمد
جديرة ،واملف�ضل ال�شرقاوي ،ومدير
الأمن االغزاوي ،ووزيره �أحمد باحنيني
وم�ست�شاره �إدري�س ال�سالوي ،والناطق
با�سمه موالي �أحمد العلوي ومدير بنك
الدولة الزغاري ليكونوا هم م�ؤ�س�سي
حزب الفديك؟
طبعا كانت الأحزاب يف ذلك الزمان،
تت�أ�س�س من �أجل �أغرا�ض �أ�شرف و�أنبل،
ورغم ذلك ف�شلت وانتهت ،مثلما ف�شل
عبد اإلله بن كيران يضرب البندير :آلحافظ اهلل
احلزب الريفي ،الذي مت تكليف وزير

((احلزب الريفي ،بعد حزب العمل الذي
�أ�س�سه املرحوم احماد واحلاج ،هو حزب
مرتبط مبا�شرة بالق�صر امللكي  -يقول
بنهيمة  -وامل�شرفون على العملية على
ر�أ�سهم الكولونيل حمو ح�سن ،والفقيه
الركراكي ،وعبد الوهاب بنمن�صور،
والدكتور بنيعي�ش الطبيب اخلا�ص
للملك ،واملن�صوري بن علي ،وال�شيخ
�أمزيان ،ورغم ذلك مل تنجح العملية))

(مذكرات �أحر�ضان).
رحم اهلل زمانا كانت تعترب فيه الأحزاب
�صمامات �أمان ال�ستقرار النظام ،وطم�أنة
الر�أي العام ،على �أن له و�سائل للتعبري
وللو�صول �إىل املجال�س املنتخبة.
وقبح اهلل زمانا تهاوت فيه القيم
والأخالق ،حتى يف قبة الربملان الذي
�أ�صبح وبدون مبالغة �صورة طبق
الأ�صل ل�ساحة جامع الفنا يف مراك�ش التي
ال يعرف �أحد �إ�سما لأي مرو�ض للأفاعي
مثلما ال يعرف الر�أي العام الوطني �إ�سما
لواحد من النواب الربملانيني اجلادين يف
تدخالتهم.
هذا الربملان الذي �أ�صبح فقط عالة على
ميزانية الدولة املغربية ،يعني ال�شعب
املغربي ،ي�صرف �أكرث من �أربعني مليارا
على جمل�س امل�ست�شارين اخلارج عن
الد�ستور ،املنتهية واليته ((كل م�ست�شار
برملاين يكلف خزينة الدولة  112مليونا،
وي�صرف  300مليون لوقود ال�سيارات
ومليار للرحالت �إىل اخلارج ،وثمانية
ماليري لرواتب و�أجور املوظفني بهذا
املجل�س ،و 50مليونا للهدايا ،وفوزي
بنعالل( )...ي�صرف  29مليارا بدون
رقابة)) (الأخبار 17 .دجنرب .)2013

من �أجل �أقل من هذا بكثري� ،أ�صدر احل�سن
الثاين يف  7جوان  ،1965قرارا بالعو�شرة
للربملان ،و�إغالقه ،وكان فيه �أقطاب
جادون وعظام مفكرون� ،أمثال ،عالل
الفا�سي ،والدكتور عبد اللطيف بن جلون،
وعبد الواحد الرا�ضي ،وعبد احلميد
القا�سمي ،والها�شمي الفياليل ،والطاهر
غالب ،وعبد اخلالق الطري�س ،وعبد
الرحمن بادو ،واملعطي بوعبيد ،وحممد
الترب ،وعبد القادر ال�صحراوي ،والدكتور
اخلطيب رئي�س املجل�س يا ح�سرة ،وحدو
ال�شيكر ،وعبد الرحمن اخلطيب ،وبن
عبد اهلل الو َكوتي و�آخرون ،فلم يتوان
امللك احل�سن الثاين عن �إغالق جمل�سهم
حيث كان يرى ((�أن ذلك الربملان مي�ضي
�أوقاته يف نقا�ش عقيم( )...ويتعثـر �سريه
يف احل�سابات ال�سيا�سية بني الفرقاء
داخله ،وكان يقول �إن املغرب يف حاجة
�إىل اال�ستجمام ال�سيا�سي( )...لتقل
حدة هذه النقا�شات حتت قبة الربملان))

(ن�صف قرن من ال�سيا�سة .عبد الهادي
بوطالب).
�أكيد �أن نواب و�سيا�سيي املغرب،
ان�شغلوا بالتما�سيح والعفاريت ،مثلما
ان�شغل قبلهم نواب �شاه �إيران ،بالأفاعي
والثعالب ،لكنه عار يف حقنا� ،أننا مل
ن�سمع نائبا وال �سيا�سيا ال يف احلكومة
وال يف املعار�ضة ،يتحدث عن الق�ضية
الأ�سا�سية بالن�سبة للمغاربة ،وهي ق�ضية
ال�صحراء ..واحلرب العاملية املعلنة
علينا يف ق�ضية ال�صحراء ،وكم هو خميف
�أن ي�ستمر الو�ضع على ما هو عليه الآن.

