ري

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

س
نبش مجلس الحسابات ،بأيدي
الوزير األول السابق جطو ،في ما
يجري بمجاالت الصفقات ،بشكل
أثلج صدور الناس ،بقي له أن يطلعنا على
ما يجري في شركات ترقد فيها الماليير
تحت وسادات أقطاب مقربين من السياسة.
غالب وشركاته لإلكسبيرتيز التي تحدد
التعويضات المدفوعة للشركات ،والذي
باع كوماناف ،وباع لوديب ،ونصب الفرنسي
السعدي على قمة «سومابور» التي تنافس
الدولة ،وقريب من االتحادي ولعلو ،القابع
على شركة فوسفور المغرب ،وشركات
كوربوريشيون صاحبة فيرتيما ،إلخ ..إلخ.
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دراهم

وهكذا أصبح
�أيت �إيدر هو من �أ�شرف على اغتيال زعيم
بعض رجال
جي�ش التحرير عبا�س امل�ساعدي
أنا ملكي ولست «مخزني» ..وإذا تبعنا السلطة يتمردون
فرنسا سنصل إلى «زواج الرجال»
على قرارات
تعيينهم

القطب احلركي املحجوبي �أحر�ضان يجيب على الأ�سئلة املعقدة:

ماذا حكى �أحد
املقربني للق�صر عن
�أ�سرار الأزمة املغربية
الفرن�سية

11 10

عمدة في باريس يتبرع لفائدة
الجزائر والبوليساريو
باريس .األسبوع

رخص عمدة الدائرة الثانية بباريس ،منطقة
البورس ،بأن يقيم الجزائريون حفال في مقر
البلدية األسبوع الماضي وقد حول الجزائريون
هذه القاعة إلى مهرجان خطابي ضد المغرب،
ولفائدة البوليساريو ،وتدخل متكلمون باسم
 20فبراير ،ليتصل عدد من المغاربة ،بالعمدة
محتجين ،وقد رد عليهم بأنه لم يكن يتصور
هذا.
مواطنة مغربية في موقع باريسي آخر،
تناقشت بحدة مع أحد الفاعلين السياسيين
حول حق المغرب في الصحراء ،ثم توجهت
للمترو ،حيث الحقها مجهولون ،وهجموا
عليها واستهدفوا تشويه وجهها.
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هل خسر
االتحاد االشتراكي
قطب الصحراء
حسن الدرهم
02

�أولياء العهد اجلدد :الأبناء الذين
ورثوا �أجماد الأحزاب املغربية

16 15 14

الحقيقة الضـــائعة

 DSTالديسطي تعاطف
الحموشي مع اإلسالميين هل
يرشحه لمنصب وزير الداخلية

الملف
األسبوعي

28

2
هل خ�سر االحتاد اال�شرتاكي
قطب ال�صحراء ح�سن الدرهم

كواليس األخبار

alousbouea@gmail.com

الداخلة .األسبوع

و�أخريا� ..صدرت قرارات ق�ضائية مبنع
الفرن�سي بوي�ش ال�شريط ال�سابق للقطب
ال�صحراوي ح�سن الدرهم من مغادرة الرتاب
الوطني ،يف نف�س الوقت الذي �صدرت فيه
الأوامر بتوقيف موظف البلدية الذي زور
الوثيقة التي ن�شرتها الأ�سبوع يف العدد
املا�ضي .نتيجة هذه القرارات� ،ستكون �إرغام
الفرن�سي الذي ن�صب ولده على ر�أ�س ال�شركة
املغربية (انظر الأ�سبوع عدد  30يناير )2014
على �إرجاع الأموال التي هربها ،وهي �أموال

ترجع �إىل الأبناك املغربية.
نتيجة م�ستخل�صة �أخرى من هذه الأحكام
التي �أن�صفت ال�صحراوي ح�سن الدرهم ،هي
نتيجة �سيا�سية ،ففي الوقت الذي تبنت فيه
الأ�سبوع هذا امللف اخلطري ،بعنوان (ال�شريك
الفرن�سي يبعد القطب ال�صحراوي ح�سن
الدرهم) �سكتت �صحف االحتاد اال�شرتاكي
الذي ينتمي �إليه ح�سن الدرهم ،عن دعمه،
وال الدفاع عنه وال حتى عن ن�شر �أخبار
امل�ضايقات التي تعر�ض لها ،ال�شيء الذي قد
يجعل الدرهم ،يراجع عالقته مع هذا احلزب،
الذي قد يغادره نتيجة �أخطاء احلزب نف�سه.

أمل قبول

مندوب العدل والإح�سان يف قناة الع�صر اجلزائرية

قدمت القناة اجلزائرية اجلديدة،
الع�صر ،وهي قناة حرة متخ�ص�صة
يف معار�ضــــــة نظــــــــام الرئي�س
بوتفليقة ،حديثا مطوال مع النا�شط
املغربي� ،شعيب عاهدي ،م�س�ؤول
العالقـــات اخلارجية يف جماعة
العدل والإح�سان ،يف �أعقاب متثيله
ملنظمته يف م�ؤمتر عن اال�ستثمارات
يف امل�ستقبل عقد برتكيا.
وقد تطرق املتحدث املغربي
للأو�ضــــــاع املغرب الداخـــــــلية
م�ست�شهـــدا بت�صنيف املغرب يف
املرتــــبة  126يف معيار التنمية
الب�شرية على  170دولة.
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وزير اخلارجية التون�سية
يطلب الدعم املايل
من اجلزائر

حسن الدرهم

كان وزير اخلارجية التون�سية اجلديد،
منجي احلمدي� ،أول وزير يف العامل �أجمع،
يقول ب�أن الرئي�س بوتفليقة يف �صحة
جيدة ،و�إنه تكلم معنا وا�ستقبلنا ا�ستقباال
حارا( )...منوها بزميله وزير اخلارجية
اجلزائرية وم�ؤكدا �أن تون�س مع اجلزائر يف
ال�سراء وال�ضراء ،و�أن الأخوة اجلزائرية
التون�سية يف الأوج ،ولكنه �أ�ضاف ،ب�أنه

باريــ�س حتكـــي عن
فو�ضى اخلطوط امللكية
باريس .األسبوع

باري�س ،وكل الفرن�سيني الذين ق�ضوا
العطلة املو�سمية يف املغرب ،والذين
�أر�سلوا �أوالدهم وبناتهم لق�ضاء
العطلة باملغرب ،ندموا على ما فعلوا
حني �شملت الفو�ضى يوم الدخول
يف نهاية الأ�سبوع ال�سبت والأحد
املا�ضيني ،فو�ضى مل ي�شهدها تاريخ
�شركات الطريان ،حيث ت�أخرت طائرات
وافتقدت �أخبار �أخرى من املغرب �إىل
باري�س ومن باري�س �إىل املغرب ،بعد
ع�شر �ساعات من االنتظار ،و�أقفلت
مكاتب الإر�شادات هربا من احتجاجات
امل�سافرين.

منجي الحمدي

�شرح للجزائريني الأو�ضاع وامل�صاعب
االقت�صاديــــــة يف تون�س ،و�أنــــــه يطالب
احلكومة اجلزائرية ،بامل�ساهمة ماديا يف
�إنقاذ الو�ضعية التون�سية.
الوزير التون�سي حتدث باخت�صار عن
زيارته للمغرب رفقة رئي�س احلكومة
التون�سية اجلديد ،و�أنهما ا�ستقبال من
طرف الرئي�س بن كريان ،كما �أننا ا�ستقبلنا
من طرف امللك حممد ال�ساد�س وحتدثنا يف
مو�ضوع املخطط الأمني.

تركت لأمها هذه الر�سالة  ..وذهبت ل�سوريا

الر�سالة التي �شغلت الر�أي العام الفرن�سي ،كتبتها �أني�سة بنت مغربية الأ�صل من �أم مغربية،
فرن�سية ،فوجئت بالعثور على هذه الر�سالة التي تركتها لها ابنتها تخربها فيها �أنها ذهبت للجهاد
�ضد ب�شار الأ�سد.
الأم حتكي كيف �أن �أحد ال�شبان امل�سلمني هو الذي وعد ابنتها بالزواج و�أبعدها �إىل �سوريا.

ﺍﻟﺘﻘﻮﺍ ﺑﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻃﻠﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ,
ﻭ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ ﻣﻨﻜﻢ ،ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻳﺰﻭﺭﻭﻧﻜﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻜﻢ ﻣﻦ:
 ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ. ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺗﺆﻃﺮ ﺑﺤﺜﻜﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ. -ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.

إذا فاتتكم واحدة من حلقات
الحقيقة الضائعة ،راجعوا:

www.alousboue.com
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الزايدي ..احتادي يف الربملان وغري احتادي يف احلزب
ي�ستعد �أن�صار �أحمد الزايدي يف
الفريق  النيابي مبجل�س النواب
لعقد اجتماع ا�ستباقي ،نهاية
الأ�سبوع اجلاري ،وذلك ل�سحب
ب�ساط �إ�سقاط الزايدي من على
ر�أ�س الفريق من يد �إدري�س
ل�شكر.
هذا االجتماع بني نواب الفريق
اال�شرتاكي من املقرر �أن يعيد
انتخاب الزايدي على ر�أ�س
الفريق للدورة الربيعية ب�صفة
ر�سمية و�إخبار جمل�س النواب
بقرار جتديد الثقة يف الزايدي
دون تدخل من ل�شكر.
هذا القرار جاء كرد فعل على
ف�شل �إدري�س ل�شكر الكاتب الأول
حلزب االحتاد اال�شرتاكي،

ف�ضال عن رف�ض قرار الإقالة من
طرف جمل�س النواب.
عدم جمع الن�صاب القانوين
يف �صفوف نواب الفريق دفع
ل�شكر �إىل ت�أجيل هذا االجتماع
�إىل الثالثاء املقبل ،وهو ما يدفع
ب�أن�صار الزايدي �إىل ا�ستباق هذا
التاريخ باجتماع نهاية الأ�سبوع
�أو مبقاطعة ،مرة �أخرى ،اجتماع
الثالثاء املقبل يف حالة ف�شل
اجتماع نهاية الأ�سبوع.
ومن جهة �أخرى ،تلقى �أن�صار
الزايدي دعوة للتن�سيق من
«تيار بال هوادة» الغا�ضب على
�شباط يف �صفوف اال�ستقالليني
الإثنني املا�ضي ،يف جمع الن�صاب للحزب للإطاحة بغرميه �أحمد ومل يرد �أن�صار الزايدي بعد على
القانوين داخل الفريق النيابي الزايدي من على ر�أ�س الفريق ،هذه الدعوة.

حممد اخلام�س غ�ضب ل�سماع
ت�أ�سي�س احلزب امللكي
من روائع الرتاث املغربي ،هذا الكتاب الذي
�أ�صدره الأ�ستاذ ر�شيد العلوي احل�سني ،بعنوان
“الأزمة الع�سرية” وهو عبارة عن ذكريات غنية
باملعلومات ،عن والده موالي الطيب العلوي،
واحد من الأقطاب امل�ؤ�س�سني للحركة الوطنية
املغربية.
ويتابع امل�ؤلف منـــــاورات لال�ستعـــــمار ،ومعاناة
الرجال الذين �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه� ،إىل �أن
يذكر �أنه بعد �إم�ضاء وثيقة اال�ستقالل ،فوجئ
موالي الطيب مرة برئي�س حمكمة اال�ستئناف
العريف ،موالي ال�شريف ،يدخل عليه ليبلغه
غ�ضبامللكحممداخلام�س،غ�ضبا�شديدا
حني �سمع �أن موالي الطيب ،ب�صدد
ت�أ�سي�س حزب ا�سمه احلزب امللكي،
ليترب�أ منه الطيب من هذه التهمة()...
و�أن الأمر يتعلق بو�شاية كاذبة.

اعتقال كرمي الزاز مدير
�شركة «وانا»

اعتقلتال�شرطةالق�ضائيةبالدارالبي�ضاءكرميالزازالذيكانالرئي�س
امل�ؤ�س�س ل�شركة «وانا» التي كانت مناف�سة الت�صاالت املغرب ،وقالت
م�صادر�صحفية�إنهمتهمبت�صرفاتماليةم�شبوهة.
ومعلوم �أن �شركة «وانا» كانت من فروع ال�شركة امللكية «�أونا» ،حيث
مل ين�شر �أي خرب لتف�سري �إغالق «وانا» وتعوي�ضها ب�شركة «�إنوي».

حمكمة طنجة حتكم ل�صالح �شقيق �شيخ العرب

�ش�ؤون �صحفية

إهانة لالنسانية..

واملدعى عليه يرف�ض االمتثال للق�ضاء
ح�صل املقاوم احممد فوزي ـ الأخ
ال�شقيق للمقاوم املعروف �شيخ العرب
ـ على م�أذونية طاك�سي �صغري منذ فجر
اال�ستقالل من باب التقدير والعرفان
لت�ضحياته على عهد نظام احلماية
البغي�ض ،وظل يعتمد على مدخولها
«لرتقيع» راتبه ال�شهري الهزيل
ك�شرطي �إىل �أن �أحيل على التقاعد..
ولكن الأمرا�ض ا�شتدت عليه م�ؤخرا
فوكل �أمره للعلي القدير ،علما �أنه كان
ُمعيال بالإ�ضافة لعائلته زوجة �شقيقه
و�أطفالها ل�سنوات طوال بعد ا�ست�شهاده
�صبيحة يوم  7غ�شت .1964
ولكن ال�شخ�ص الذي يكرتي من عنده
امل�أذونية املذكورة قرر (�إعدامه) يف
�أ�سو�إ حال ..فقد رف�ض منذ �ستة �أ�شهر
�إرجاع امل�أذونية ل�صاحبها بل و�أوقف
الأداء املايل املتفق ب�ش�أنه ،مما فاقم من
الو�ضع ال�صحي املتدهور �أ�صال للمقاوم
احممد فوزي ،ال�سيما و�أنه مل يعد
يقوى على الكالم.
وهاهي حمكمة طنجة حتكم ل�صاحله

بتاريخ  ..2013 /10 /30بينما
يتنطع املدَّعى عليه ويرف�ض االمتثال
للق�ضاء!!
جتدر الإ�شارة� ،إىل �أن املقاوم فوزي
اعتقل رفقة �شقيقه �شيخ العرب على
عهد اال�ستعمار ومل يطلق �سراحهما
�سوى يف م�ستهل �شهر ماي .1956
فمن �سيوقف هذه املهزلة التي ت�ؤكد
وقائعها الوثائق الق�ضائية ،علما ب�أن
كافة التدخالت التي �أجريت �سواء
على م�ستوى مندوبية املقاومة وجي�ش
التحرير وم�صالح العدل والداخلية
ذهبت �أدراج الرياح.

الرباط :االسبوع

تعاين ال�صحف اليومية والأ�سبوعية من تدن يف �أعداد
املبيعات ،قدرتها م�صالح الإح�صاء املهنية ،بنق�ص % 20
من املبيعات وحتى ت�ضمن بع�ض ال�صحف �صدور �أرقام
مرتفعة عن مبيعاتها فقد �أكد م�س�ؤول «متتبع» �أن بع�ض
املديرين ي�شرتون يوميا كميات �ضخمة من �صحفهم يف باعة
ال�صحف لرفع �أرقام مبيعاتهم.
وكان وزير االت�صال اخللفي ،قد اتخذ قرارا مثاليا حينما
�ألغى ميزانية �شراء الورود يف وزارته ،ليخ�ص�ص ذلك املبلغ،
لتكوين بع�ض ال�صحفيني املغاربة يف فرن�سا� ،إال �أنه يظهر
�أنه مل يجد �صحفيني لال�ستفادة من هذه املنحة .وقد يعود
لإرجاع ميزانية الورود ،لإعطاء الوزارة طابعا �أقل حزنا مما
هي عليه الآن.
�أزمة ال�صحافة املرتبطة �أي�ضا ب�أزمة ال�صحفيني ،وقد
التهمتهم القنوات الإليكرتونية ،بينما تربجز بع�ضهم �أمام
الأجور املغرية التي ت�سببت فيها كرثة اليوميات التي
�صدرت م�ؤخرا(� )...ضاربا �أ�صحابها عر�ض احلائط بالأزمة
ال�صحفية.
ويغادر الأ�سرة ال�صحفية يف هذا اخل�ضم ،القيدوم حممد
الربيني الذي يغادر جريدته الأحداث ليقرر املجل�س الإداري
التابع مل�ؤ�س�سة �صحفية جديدة( )...تعيني رئي�س التحرير
ال�سابق املختار الغزيوي مديرا للن�شر خلفا للربيني.

أين أنتم أيها الحقوقيون ،تأملوا
هذه الصورة لتعرفوا أنكم لم
تحققوا شيئا إلى حدود اآلن،
تفرحون بتصويت البرلمان على
قانون يمنع زواج المغتصبة من
مغتصبها ..أليست هذه قمة
اإلغتصاب ،طفلة بريئة تمسح
األحدية في الشوارع لتضمن قوت
يومها ،أليست هذه الصورة كافية
لتسقط كل شعارات وزارة التنمية
االجتماعية ،وشعارات مجلس
حقوق اإلنسان ومندوبية حقوق
اإلنسان ( .)..لألسف ال أحد يعرف
مكان التقاط هذه الصورة شأنها
شأن صورة الرجل الذي فرض عليه
مسؤولو البنك نزع حذائه قبل
الدخول..

تقرير املجل�س الأعلى للح�سابات ال يناق�ش يف الربملان
الرباط :األسبوع

ف�شل مكتب جمل�س النواب يف �إعطاء
ال�ضوء الأخ�ضر لعبد الإله بن كريان
رئي�س احلكومة ،من �أجل �إ�صدار
مر�سوم قانون يعلن عن افتتاح دورة
ا�ستثنائية للربملان ،نهاية �شهر مار�س
اجلاريب�سبباملعار�ضة.
الف�شل جاء بعد اجتماعات ماراطونية
داخل مكتب كرمي غالب رئي�س جمل�س
النواب طيلة يوم الثالثاء الأخري،
جمعت ر�ؤ�ساء الفرق الربملانية ونواب
رئي�س جمل�س النواب ومت�سكت خالله
املعار�ضة برف�ض عقد دورة ا�ستثنائية

ملناق�شة تقريرين للمجل�س الأعلى
أزوالي
للح�سابات يتعلق الأول بالتقرير
ال�سنوي عن �سنة  ،2012الذي هم تدبري
جميعم�ؤ�س�ساتالدولةوماليةالأحزاب

ال�سيا�سية والثاين يهم االفتحا�ص
ال�شاململاليةوتدبري�صندوقاملقا�صة،
وذلك ب�سبب االختالف حول م�سطرة
�إحالة التقرير على اللجنة املخت�صة
بني جلنة املالية التي ترت�أ�سها العدالة
والتنمية وبني جلنة مراقبة الإنفاق
العمومي التي مل يتم تعيني رئي�سها
و�أع�ضائهافيمابعد.
ورف�ضت فرق املعار�ضة مبجل�س
النـــــواب جــــدول �أعمــــال الدورة
اال�ستثنائية ،وكانت ت�أمل �أن ي�أتي
مبناق�شة قوانني هامة وم�ستعجلة
كقوانني تنظيم االنتخابات اجلماعية
والرتابيةوبخا�صةقانوناجلهوية.
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ما خفي كان أعظم

تحت األضواء

ماذا حكى �أحد املقربني من الق�صر

الآفاق املغربية الفرن�سية تزداد ت�أزما
باريس .األسبوع

ال «جرب خواطر» وال هم يحزنون ،يف حديث �إذاعي
�أكد وزير اخلارجية الفرن�سي لوران فابيو�س ((�أن
الق�ضاء الفرن�سي م�ستقل ،وال دخل له يف مو�ضوع
العالقات املغربية الفرن�سية)).
كذلك ال�صحفي الفرن�سي ،فران�سوا �سودان ،ورغم
تبنيه للموقف املغربي الر�سمي ،ون�شره لتفا�صيل
مل تن�شر يف املغرب ،عن بطل املالكمة زكريا مومني،
ب�أنه كان منذ �شهر يتظاهر بني وا�شنطن ونيويورك،
�إال �أن ال�صحفي الفرن�سي ،الذي مل ين�شر �شيئا عن
غ�ضبة الفرن�سيني على ا�ستدعاء �سفريهم لوزارة
اخلارجية( ،)...ف�إن ال�صحفي الفرن�سي املهتم
بال�ش�ؤون الفرن�سية املغربية ،ختم مو�ضوعه
بعبارة بني قو�سني(( :حيث �أن الفرن�سيني نبهونا
�أن امل�شكل ال يتعلق �إال بالق�ضاء الفرن�سي ،و�أن
ق�ضاءهم م�ستقل مبعنى �أنه لي�س ب�إمكانهم �أن
يعملوا �شيئا ،و�أن ما ح�صل ميكن �أن يعاد()...
هل أنستنا األزمة مع فرنسا حقيقة ما يجري في الصحراء
وردنا يتواجد �إذن يف املجال الق�ضائي)) وقال
صورة مأخوذة داخل العيون لجمع هيمن عليه علم البوليساريو.
ال�صحفي �إن تفا�صيل هذا الرد الفرن�سي ،حكاها له
وتلفن وزير داخلية فرن�سا مانويل فال ،لنظريه للملك ،عندما يعود.
�أحد املقربني من الق�صر(.)...
ال�صحفي الفرن�سي ختم ب�أن «امللف الزال معقدا» ح�صاد ،يف مكاملات تلفونية احتفظ بها الوزراء وحيث �أن توقيف املغاربة ،لالتفاقيات الق�ضائية مع
مربرا �إعطاء هذا اال�ستنتاج ،بخطورة الأو�ضاع املغاربة يف طي ال�سرية حتى يبلغوا تفا�صيلها فرن�سا ،يعترب جتميدا لو�ضعية الآالف من امللفات
على م�ستقبل ق�ضية ال�صحراء ،لأن جمل�س
من الرعايا املزدوجي اجلن�سية ،يف عقود االزدياد
الأمن يف �أبريل القادم �سي�صوت على جتديد بعثة
والزواج والطالق ،وكذا املعتقلني الفرن�سيني يف
املينور�سو ،ومن يدري رمبا يدفع اجلزائريون،
�سجون املغرب واملغاربة يف �سجون فرن�سا ،بينما
مرة �أخرى ،بتو�سيع اخت�صا�صات القوات الأممية،
الوا�ضح �أن الغاية املغربية هي توقيف التعامل مع
ملراقبة حقوق الإن�سان يف ال�صحراء.
ق�ضاء ي�صر على اال�ستماع �إىل مدير اال�ستعالمات
مع
أزمته
ل
حل
واملغرب �إذن مطالب بالبحث عن
املغربية ،عبد اللطيف احلمو�شي ،والذي ي�شرتط
فرن�سا ،و�إن كانت فرن�سا ملزمة ،ح�سب وعودها
املفاو�ضون ال�سريون املغاربة(� )...أن يقع جتميد
املعلنة ،بدعم املوقف املغربي يف الأمم املتحدة،
هذا امللف وتلغى اال�ستدعاءات املوجهة �إليه،
وهو ما طم�أن عليه ثالثة وزراء فرن�سيني نظراءهم
�أي مطالبة الفرن�سيني ب�أن يغلبوا م�صاحلهم
املغاربة ،يف مكاملات تلفونية مل تن�شر �أخبارها يف
و�صداقتهم على قرار القا�ضية �سوين خرييز ،التي
اإلسباني «بارديم» الذي فضح السفير
املغرب ،حيث تلفن رئي�س احلكومة الفرن�سية
الفرنسي باألمم المتحدة بأنه هو الذي
�أمرت با�ستدعاء امل�س�ؤول املغربي عبد اللطيف
�إيرو ،لنظريه عبد الإله بن كريان ،كما تلفن وزير
قال :بأن المغرب .......
احلمو�شي.
خارجيتها فابيو�س� ،إىل زميله املغربي مزوار،

و�أ�صبح بع�ض رجال ال�سلطة يتمردون على قرارات تعيينهم
الرباط .األسبوع

عهد جديد ،دخلت فيه هياكل ال�سلطة املغربية� ،أو
بع�ض �أفرادها يف ا�ستعمال الأ�ساليب التي �أ�صبحت
معهودة يف املغرب ،كتخليط ما بني الرف�ض،
والفو�ضى.
وهكذا يتتبع امل�س�ؤولون يف الداخلية ،وهي منهمكة
يف ترتيب مقاعد امل�س�ؤولني اجلدد من والة وعمال مت
�إدخال بع�ضهم للداخلية ،و�إخراج البع�ض الآخر،
حيث لوحظ �أن مديرة يف الداخلية ،عينت عاملة يف
�إحدى جهات الدار البي�ضاء ،فرف�ضت االلتحاق،
يعني �أنها رف�ضت التعيني املدموغ بظهري ملكي،
لي�ؤكد �أحد املقربني من الداخلية ،ب�أنه مت منعها من
دخول الوزارة ،وكانت حتمل �شهادة طبية ،تربر
رف�ضها للذهاب �إىل الدار البي�ضاء.
�أكرب من هذه العاملة ،ذلك الوايل الذي كان م�س�ؤوال
رئي�سيا يف �إقليم كامل يف ال�شمال ،فوجئ بقرار �إدخاله
للداخلية ،ليعلن رف�ضه وغ�ضبه على هذا املن�صب

اجلديد احلايف ،وطبعا على هذا القرار ،املدموغ
هو �أي�ضا بظهري ملكي ،وهذه �أول مرة يعلن فيها
م�س�ؤول مغربي رف�ضه ملن�صبه ال�سامي.
وهكذا كان املحظوظون ،هم الوالة والعمال الذين
�أحلقوا بديارهم( )...ومن بينهم الوايل القوي يف
القنيطرة اخلزاين ،الذي يحكي بع�ض من ح�ضروا
اجتماعاته عندما كان واليا� ،أنه ال يرتك فر�صة
متر دون الإ�شارة كل مرة ليكرر :كنت م�شغوال مع
ال�سي ف�ؤاد ،ال�شيء الذي كان يف كل اجتماع يثري
�أع�صاب ع�ضو املجل�س القنيطري ،الوزير الرباح.
تقلبات الزمن على الوالة والعمال ،الذين كانوا
ذات زمان خالدين بدون مربر يف �أغلب احلاالت،
تظهر �أي�ضا يف م�سارات منوذجية لبع�ضهم� ،أمثال
الوايل اجلديد ،لإقليم الداخلية ،والذي كان يف
البداية ،وزيرا منتدبا لل�سكنى يف عهد حكومة
عبد اللطيف الفياليل �سنة  ،1995وكان يف احلكومة
ب�صفته ع�ضوا يف احلزب الدميقراطي لعبد اهلل
القادري ،ومل يح�صل �أن �أعلن تقدمي ا�ستقالته من
احلزب.
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مت انتـــــــــخاب �أع�ضـــــــاء املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي الذي يخطط
مل�ستقبــــل املغرب( )...فر�شحت
النقابات والهياكل امل�شاركة �أع�ضاء
رغم ما قد يكون لهم من ر�صيد ن�ضايل،
ف�إنهم على م�ستوى التخطيط والوعي
االقت�صادي ،فارغون ،ال�شيء الذي
يحتم �إ�ضافة ن�صو�ص �أخرى تفر�ض
يف �أع�ضاء هذه امل�ؤ�س�سة ال�شبه
ت�شريعية� ،أن يكونوا على الأقل �أ�سماء
على م�سمى هذا املجل�س.
يو�سف التازي الذي تهافتت القنوات
الإليكرتونية على ت�صوير رجاله
وهم يهاجمون بنت زوجته ،تو�صل
بهدية من الزمن عبارة عن اعتقال
الطبيب يف م�ست�شفى ابن �سينا ،الذي
كتب لزوجته �شهادة طبية مزورة،
كانت �سبب احلكم على ولد عبد احلق
التازي.
البد لبولي�س الرباط �أن يزيد يف
املراقبة .الزالت عائلة ال�سفري ال�سابق
العلوي تبكي زوجته التي �صدمتها
�سيارة جمنونة ب�شارع الأمم املتحدة
واختفت بينما ماتت ال�سيدة يف عني
املكان.
اليمنيون ،ثاروا على املبعوث الأممي
املغربي التطواين جمال بن عمر ،بعدما
خ�ص ال�صحفي عبد الباري عطوان يف
التلفزيون اليمني ،لدرا�سة م�شروع
تق�سيم اليمن ،املعلقون قالوا ي�أتي
�أجنبي ليقرر يف �ش�أننا.
مت الأ�سبوع املا�ضي يف كلية احلقوق
تكرمي الأ�ستاذ اجلامعي وزير العدل
ال�سابق م�شي�شي العلمي ،بعد و�صوله
�سن التقاعد .وزير العدل احلايل
الرميد ،كان من امل�شاركني املنوهني
بتجربة الأ�ستاذ امل�شي�شي ،فيم �ألقى
الوزير �إدري�س ال�ضحاك بدوره كلمة
حق ،يف حق العلمي.
و�ضع اال�ستقاليل �شباط ،رجال �أخرى
يف جمال ال�شعبوية ،حيث �أ�س�س موقعا
�إليكرتونيا �سماه مع ال�شعب ،دون �أن
يعرف �أحد مق�صوده من اختيار هذا
الأ�سلوب.
احلكم ال�صادر يف حق ال�شابة املغربية
خديجة املن�صوري التي رفعت �شعار
رابعة العدوية ،وبر�أتها املحكمة
يف �ضجة �إعالمية كبرية ،تنا�سى
يف ف�صوله ،ق�ضية ات�صالها تلفونيا
بال�سفارة امل�صرية ،لتهددهم �إذا مل
يرحلوا ..وهو تهديد م�سجل.

الخزاني:
كنت مشغوال مع سي فؤاد

تعجبت �أطر والية الرباط ،لهذه
املفاج�أة التي ح�صلت بعد وفاة الوايل
ح�سن العمراين ،حيث تويف بعده
ب�أيام ،موظفان كانا ي�شتغالن معه يف
مكاتب الوالية.
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هل ميتلك املغرب «مفعالت نووية»؟

الرباط :األسبوع

قد تدخل الدولة املغربية �إىل نادي
الدول النووية ،لكن لي�س من باب
امتالك الأ�سلحة والقنابل النووية،
ولكن فقط من حيث مالءمة قوانينها
الداخلية مع �شروط هذا النادي،
وبخا�صة �إحداث وكالة وطنية مثل
نظرياتها يف العامل �ستتكفل مبراقبة
املفاعل النووية خمتلفة اال�ستعمال
داخل املغرب.
ويف هذا ال�سياق ،علمت «الأ�سبوع»
�أن حكومة بنكريان �صادقت على
قانون جديد يتعلق بالأمن وال�سالمة
يف املجالني النووي والإ�شعاعي
وب�إحداث الوكالة املكلفة مبراقبتهما،
و�أحالته على الربملان للم�صادقة عليه
داخل جلنة اخلارجية كي يخرج �إىل
حيزالوجود.
هذا القانون يدعو �إىل �إحداث ما ي�سمى

بـ«الوكالةاملغربيةللأمنوال�سالمةيف
املجالنيالنوويوالإ�شعاعي»�ستكون
م�ؤ�س�سة عمومية تتمتع باال�ستقالل
املايل وال�شخ�صية االعتبارية ،من
مهامها اليقظة الدائمة يف ما يخ�ص
ال�سالمةالنوويةوالإ�شعاعيةببالدنا،
وتقوم ب�أي وظيفة تتعلق با�ستعمال
الطاقةالنووية�أوم�صادرالإ�شعاعات
و�إعطاء الرخ�ص والتفتي�ش يف جمال
اال�ستخدام النووي داخل املغرب.
�إحداث هذه الوكالة يفر�ضه املجتمع
الدويل بغاية ت�سهيل عملية املراقبة
الأمميةوكذاربطعالقاتالتعاونمع
الهيئات املماثلة يف الدول الأخرى.
ويبقى ت�سيري هذه الوكالة بعيدا عن
احلكومة حيث �سيتم مبجل�س �إدارة
من �شخ�صيات معروفة بكفاءتها يف
املجال النووي والإ�شعاعي تعني ملدة
�أربع�سنوات.

متا�س كهربائي بني احلركة ال�شعبية والعدالة والتنمية
الرباط :األسبوع

يبدو �أن ر�ؤية فرقاء الأغلبية احلكومية خمتلفة
يف جمال الزيادات يف بع�ض املواد الأ�سا�سية
كمادة الكهرباء مثال ،حيث يف الوقت الذي ت�ستعد
فيه حكومة عبد الإله بن كريان �إىل الزيادة يف
ت�سعريةا�ستهالكالكهرباءعلىال�صعيدالوطني،
«ح�سب ت�صريحات ر�سمية للوزير الوفا» ،تدعو
احلركة ال�شعبية لي�س �إىل عدم الزيادة فح�سب،
بل �إىل تخفي�ض الت�سعرية والإعفاءات وبخا�صة

يف املناطق الغابوية واجلبلية.
قرار احلركة هذا الذي �أعلن عنه قبل �أ�سبوعني
تبلور يف مقرتح قانون تكلف بتقدميه العامل
ال�سابق والربملاين احلايل يف �صفوف احلركة
ال�شعبية علي كبريي .هذا املقرتح الذي و�ضع
ر�سميا لدى جمل�س النواب يدعو �إىل متتيع �ساكنة
العامل القروي باملناطق اجلبلية املحايدة للغابة
ب�إعفاءات عن ال�شطر الأول من ا�ستهالك الكهرباء
و�إعفاءات �أخرى ت�صل �إىل ن�سبة  50باملائة داخل
ال�شطرالثاين،على�أنتتحملالـ 50باملائةاملتبقية

كل من �إدارة املياه والغابات من خالل ال�صندوق
امل�سمى «ال�صندوق الوطني الغابوي» �أو من
طرف اجلماعات القروية الواقعة باملناطق
اجلبلية التي تتوفر على موارد غابوية.
هذا املقت�ضى بح�سب احلركيني جاء لين�صف
�ساكنة اجلبال والعامل القروي ،وجاء من جهة
�أخرىملنحبديلل�ساكنةالعاملالقرويللتخفيف
من حدة الإفراط يف ا�ستهالك حطب التدفئة
الذي يخرب الغابة والبيئة على حد تعبري
احلركيني.

ح�ساب حقوقي ع�سري ينتظر املغرب يف جنيف
الرباط :األسبوع

عقد م�ساء الإثنني املا�ضي ،اجتماع مغلق داخل مقر
املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق الإن�سان وذلك لإجراء
تكوين دقيق وخا�ص مبجال حقوق الإن�سان لفائدة وفد
من النواب والنائبات ،ي�ستعدون لل�سفر للم�شاركة يف
اجتماع دورة جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة
بجنيف املنعقدة من � 3إىل  28مار�س اجلاري.
االجتماع نبه �إىل احل�ساب الع�سري الذي �سيخ�ضع له
املغرب داخل هذا امللتقى الدوري يف جوانب حقوق
الإن�سان ،خا�صة �أن اجلزائر ح�شدت كل قواها ومنا�صريها
احلكوميني واملدنيني دوليا لت�شديد اخلناق على املغرب
وحما�سبته ب�صورة مت�شددة ،علما �أن املغرب �أ�صبع
ع�ضوا ر�سميا بهذا املجل�س للفرتة 1014و 2016وي�ستعد
لتقدمي احل�ساب على هذه الع�ضوية.
املكونون الذين دعموا النواب بوثائق هامة حول حقوق

الإن�سان �أخربوهم مبا ينتظر الوفد املغربي كذلك من
تقارير �إعالمية ومن املجتمع املدين املغربي والدويل حول
بع�ض اخلروقات التي عا�شتها البالد ال�سنة املا�ضية،
وحول ح�صيلة مالءمة قوانينه مع املواثيق الدولية يف
جمال حقوق الإن�سان.
الوفد الر�سمي الذي �سيتكلف بالإجابة املبا�شرة على
الأ�سئلة والذي يتكون من وفد عن املندوبية الوزارية
حلقوق الإن�سان وعلى ر�أ�سها املندوب الوزاري املحجوب
الهيبة ،ووفد عن وزارة العدل واحلريات يرت�أ�سه ووزير
العدل واحلريات م�صطفى الرميد ووفد عن املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان بقيادة الرئي�س اليزمي والكاتب
العام ال�صبار ،ينتظر من الوفد الربملاين الذي �أن يلعب
دورا دبلوما�سيا موازيا قويا على هام�ش م�ؤمتر جنيف
للتخفيف من حدة التقارير وطبيعة امل�ساءلة ،فهل ينجح
الوفد الربملاين املغربي يف هذا الباب �أم �سيحول الزيارة
كالعادة�إىلدبلوما�سيةال�سياحةوالت�سوق؟

كواليس صحراوية

◆ يف الوقت الذي كان ينتظر فيه �أن
يحل وزير ال�صيد البحري عزيز �أخنو�ش
�أو الكاتب العام للوزارة ،مبدينة الداخلة
لالطالع على حجم الكارثة ،التي خلفها
ا�صطدام باخرة �صيد تدعى «ميدوي
الداخلة» ،مع مركب ل�صيد ال�سردين
ي�سمى الطاوو�س» ،اكتفت هذه الأخرية
ب�إ�صدار بيان من الرباط تعلن فيه عن
فتح حتقيق حول مالب�سات احلادث
امل�أ�ساوي ،املر�شحة ح�صيلته لالرتفاع،
يف الوقت الذي تطرح فيه العديد من
عالمات اال�ستفهام حول ال�سالمة البحرية،
وت�صاريح امل�صرح بهم داخل �سفن ال�صيد
التي تكون غالبا غري حقيقية.

اجلاري� ،أن يكون هناك تردد يف تنزيل
ور�ش اجلهوية املو�سعة على اعتبار �أن
اخلطاب امللكي ح�سم يف هذا الأمر وجعل
من اجلهوية م�شروعا جديا وحتقيقه هو
م�س�ألة وقت فقط رغم وجود �إ�شكاليات.
ويف مقارنة بني اجلهوية املتقدمة وبني
احلكم الذاتي اعترب القيادي يف حزب
امل�صباح �أن تطبيق اجلهوية املتقدمة هو
ال�سرعة الأوىل التي ت�سمح باملرور لل�سرعة
الثانية التي هي احلكم الذاتي ،يف �إ�شارة
�إىل �أن تطبيق الأول �سوف ي�سهل تطبيق
الثاين ،م�ضيفا �أن تطبيقهما حتى �إن مل يحل
امل�شكل القائم نهائيا ف�إنه �سوف ي�ساهم يف
حل �إ�شكاليات املرحلة.

◆ نفى �سعد الدين العثماين خالل تر�أ�سه
لقاء حزبيا بالداخلة نهاية الأ�سبوع

◆ ترب�أت الكتابة اجلهوية حلزب االحتاد
اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية جلهة العيون
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عمال التكوين املهني يبكون
بعد ح�صولهم على 6000
درهم يف التقاعد!!
كانت ال�صدمة قوية و�صلت درجة البكاء بالدموع من طرف
رجال �أ�ساتذة مكونون ق�ضوا �أزيد من � 17سنة من العمل يف
م�ؤ�س�سات تابعة للمكتب الوطني للتكوين املهني.
�سبب هذه ال�صدمات هو احل�صة الهزيلة داخل نتائج
امتحانات الرتقية التي �أعلن عنها ،الأ�سبوع املا�ضي ،و�سط
�صفوف �أ�ساتذة التكوين املهني الذين يدر�سون يف خمتلف
م�ؤ�س�سات ومعاهد التكوين املهني باملغرب ،والتابعني �إداريا
للمكتب الوطني للتكوين املهني.
هذه النتائج يف الرتقيات لفائدة �أ�ساتذة ا�شتغلوا �أزيد من 13
و� 17سنة كانت حمدودة جدا وا�ستفاد منها �أعداد جد جد
حمدودة ،والباقي دون ا�ستفادة ودون ترقية ودون حقوق
ودون زيادات يف الأجرة ب�سبب الأقدمية ،ودون تزحزح يف
ذات الإطار رغم مرور � 20سنة من العمل.
م�شاكل رجال التكوين املهني كما عاينتها «الأ�سبوع» ال تقف
عند حدود احلرمان من الرتقية �أو ب�سبب ظروف العمل
ال�سيئة ليال ونهارا فح�سب ،ولكن تبلغ �أ�شد �أوجه «احلكرة»
حني يقرتب ه�ؤالء من التقاعد والذي ي�سمونه بـ«النهاية
امل�أ�ساوية» ،كحالة «م .ن» الذي ودعه رفاقه من �أ�ساتذة
التكوين املهني بالبكاء واحل�سرة املزدوجة ح�سرة الفراق
وح�سرة هزالة املعا�ش حني اكت�شفوا �أن تقاعد رفيقهم يف
الدرب من �صندوق التقاعد اخلا�ص به�ؤالء لن يتعدى ك�أعلى
�سقف � 6آالف درهم وهو من كانت �آخر �أجرته هي � 19ألف
عال« ،وهو تقاعد �أقل بكثري من تقاعد
درهم كمهند�س و�إطار ٍ
معلم يف �إحدى القرى النائية� ،إنها «احلكرة» واملفارقة
الغريبة بني رجال التكوين ورجال الرتبية الوطنية» ،يختم
ه�ؤالء يف ت�صريح لـ«الأ�سبوع».

اختفاء «الئحة» الربملانيني املوقعني
�ضد عقوبة الإعدام؟
بح�سب ل�سان الربملانية والقيادية
يف حزب التقدم واال�شرتاكية
نزهة ال�صقلي انتقل عدد من
الربملانيني والربملانيات
املغاربةاملنتمنيلـ«�شبكة
برملانيون وبرملانيات
�ضد عقوبة الإعدام» �إىل
 ،215بعدما كان العدد
ال يتجاوز � 167أثناء
الت�أ�سي�س.
والغريب يف هذه ال�شبكة
التي هزت برملانات العامل بعدما
اعتربتها ثورة ت�شريعية غري م�سبوقة يف
العامل العربي ،ال تتبلور على �أر�ض الواقع �أو

على الأقل خالل الندوات التي تنظمها هذه
ال�شبكة كتلك التي عقدت ،الأ�سبوع
املا�ضي ،مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
الأوىل على ت�أ�سي�س هذه ال�شبكة
حيث احل�ضور مل يتعد �أربع
نائبات ونائب واحد يف �صورة
كان ال�صحافيون �أكرث من
ال�شبكة.
�إىل ذلك ،ك�شف منظمو الندوة �أن
نواب العدالة والتنمية هم الفريق
الوحيد الذي مل يوقع �أع�ضا�ؤه على
الئحة هذه ال�شبكة التي حت�صي اليوم حوايل
 115حمكوما بالإعدام يف املغرب.

بوجدور ال�ساقية احلمراء من جتديد
مكتب فرع احلزب بالعيون العليا ،جاء
ذلك عرب ر�سالة وقعها حممد بوفو�س عن
الكتابة اجلهوية موجهة �إىل با�شا مدينة
العيون يخربه فيها بعدم االعرتاف بفرع
احلزب العيون العليا الذي مت جتديده
مبقر املنظمة الدميقراطية لل�شغل يوم
ال�سبت فاحت مار�س اجلاري ،وجاء تربير
الكتابة اجلهوية بعدم االعرتاف بقانونية
الت�أ�سي�س بكونه خارج عن نطاق امل�ساطر
املعمول بها ،والتي تفرت�ض احل�صول على
تزكية وتكليف من الكاتب اجلهوي.

الداخلة والدار البي�ضاء و�أكادير ،وقال
�إن امل�صادقة على حتويل اعتماد مبيزانية
الت�سيري يهدف �إىل ر�صد اعتماد مببلغ 70
�ألف درهم كم�ساهمة من بلدية الداخلة يف
نظام امل�ساعدة الطبية «راميد» لفائدة
ال�سكان املعوزين بالداخلة .و�إن مداخيل
امليزانية بر�سم ال�سنة املالية الأخرية
بلغت �أزيد من  167مليونا ،و� 472ألف
درهم من بينها �أزيد من  86مليونا و375
�ألف درهم مداخيل الت�سيري ،و 81مليونا
و� 96ألف درهم مداخيل التجهيز .وبلغت
النفقات �أزيد من  119مليونا و� 19ألف
درهم منها  86مليونا و� 375ألف درهم
م�صاريف الت�سيري ،و 32مليونا و643
�ألف درهم م�صاريف التجهيز.

◆ ك�شف رئي�س املجل�س البلدي ملدينة
الداخلة ثاين كربيات مدن الأقاليم
اجلنوبية� ،صلوح اجلماين تخ�صي�ص 100
مليون �سنتيم ،لدعم اخلط اجلوي بني
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كواليس األخبار

خبايا األمور في ما يجري ويدور

هل هي بوادر حرب الرمال الثانية؟

تفا�صيل مقال �سعودي يك�شف ا�ستبدال القوات
امل�ساعدة باجلي�ش امللكي يف احلدود مع اجلزائر

قالت جريدة الريا�ض ال�سعودية
يف عددها ال�صادر بتاريخ
فرباير املا�ضي� ،إن اجلي�ش امللكي
«�أعلن حالة ا�ستنفار ق�صوى على
احلدود ال�شرقية مع اجلزائر،
وذلك يف �أول رد فعل عملي على
حادث �إطالق جنود جزائريني،
النار على مركز ملراقبة احلدود.
وربطت اجلريدة املذكورة بني
التحركات املغربية ،وبني حادثة
�إطالق عيارين ناريني من طرف
اجلي�ش اجلزائري على مركز
حدودي للمراقبة على ال�شريط
احلدودي ب�إقليم فجيج.
اجلريدة نف�سها ،قالت ا�ستنادا على
م�صادرها� ،إن «اجلي�ش املغربي
كثف وجوده على طول ال�شريط
احلدودي الذي �أ�صبحت حتر�سه
عنا�صر من نخبة القوات امل�سلحة
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عو�ض القوات امل�ساعدة» ..كما
�أ�شارت �إىل ت�صريحات كان قد �أدىل
بها اخلبري اال�سرتاتيجي املكاوي
الذي حذر من �إمكانية تطور الأمور
على اجلهة ال�شرقية ،ومل ي�ستبعد
�إمكانية اندالع نزاع ع�سكري ،بعد
�أن �شكك يف نوايا اجلزائريني الذين
قاموا بحفر خندق كبري مكهرب
على احلدود.
يف نف�س ال�سياق ،ك�شف �أ�صحاب
املقـــــال عن التوجه الع�سكري
املغربي اجلديد من خالل الإ�شارة
�إىل ما قالته �شركة «رايثون»
الأمريكية ،املتخ�ص�صة يف �إنتاج
التكنولوجيا الع�سكرية «عن
توقيعها عقدا مع املغرب لتزويده
مبعــــدات ع�ســــــــكرية متطورة
ورادارات جوية».
وبالعودة �إىل ال�سياق التاريخي
الذي اندلعت فيه حرب الرمال بني
املغرب واجلزائر �سنة ،1963جند

املعطيات نف�سها تتكرر هذه املرة ،الأخرية توغلت داخل الرتاب
قامت كيران
فبتاريخ � 8أكتوبر  ،1963بن
املغربي وت�سببت يف عدة قتلى
جريدة جزائرية حتت �إمرة وجرحى ومت حرق الواحات()..
ال�ضابط كطاف مبهاجمة مركز ومن خالل نف�س البالغ ي�ست�شف
حدودي مغربي يف منطقة حا�سي �أن احل�سن الثاين كان قد عقد
بي�ضا ،ف�أ�سفر هذا الهجوم عن مقتل اجتماعا طارئا يف �أ�سفي �ضم كبار
ع�شرة جنود مغاربة( )..غري �أن اجلي�ش والوزراء احلا�ضرين()..
الرئي�س اجلزائري «بنبلة» حتدث كما مت بعث عبد الهادي بوطالب
يف اليوم املوايل عن مواجهات وزير الإعالم وال�شبيبة والريا�ضة
اندلعت يف ناحية ب�شار ،بني مرفوقا بالكومندو املذبوح �إىل
اجلي�ش الوطني ال�شعبي اجلزائر ،اجلزائر لكي يطلب من الرئي�س
وبع�ض العنا�صر املعار�ضة( .)..بنبلة اتخاذ الإجراءات املنا�سبة
يف نف�س اليوم ،وتتمة لق�صة حرب �إزاء الواقعة ،طاملا �أن الرئي�س
الرمال الأوىل ،كذبت ال�سلطات اجلزائــــري مل يكن حمط �شك
املغربية ت�صريحات بنبلة قبل �أن بالن�سبة للح�سن الثاين .ومبا�شرة
ي�صدر عن وزارة الإعالم املغربية بعد عودة بوطالب �إىل الرباط عقد
يف اليوم املوايل بالغ قالت فيه �إن هذا الأخري ندوة �صحفية قال
موقع حا�سي بي�ضا الواقع على فيها« :لقد فتحنا حوار الطر�شان
بعد  40كلم من جنوب املحاميد ،مع �إخواننا اجلزائريني الذين
كان عر�ضة لهجوم مفاجئ من يدعون �أن االعتداء وقع داخل
طرف القوات اجلزائرية ،هذه الرتاب اجلزائري».

 ..عودة «الإحاطة علما» �إجراءات ملنع ال�شيوخ من الزواج بالقا�صرات

ي�ستعد �أن�صار بيد اهلل يف الغرفة الثانية بالربملان �إىل ا�سرتجاع
حق النقل التلفزي للإحاطة علما التي منع عبد الإله بن كريان
بثها على التلفزيون بقرار من وزيره يف االت�صال م�صطفى
اخللفي.
رئا�سة الغرفة الثانية ومكتبها عمقت امل�شاورات مع جهات
د�ستورية هامة حول كيفية مواجهة القرار الذي و�صفته
بـ«الدكتاتوري واملجحف» لنب كريان قبل �شهرين ،حني قرر
قطع البث التلفزي على �أع�ضاء الغرفة الثانية ،و�أف�ضت �إىل
عدم �إدخال �أي م�ؤ�س�سة د�ستورية �أخرى «الهاكا �أو املجل�س
الد�ستوري» للتحكيم يف هذا ال�صراع بني م�ؤ�س�ستني د�ستوريتني
«احلكومة والربملان» ولأن ذلك من اخت�صا�ص امللك ،بح�سب
ذات امل�صادر.
ومن جهة �أخرى ،اعتربت هذه امل�شاورات �أن واقعة بث الإحاطة
علما من اخت�صا�ص اخلط التحريري للتلفزيون ،وبالتايل يجب
�أن يكون قرار البث من عدمه بيد مدير التلفزيون وهيئة حترير
التلفزيون ويدخل �ضمن اخلط التحريري للتلفزيون ،وال عالقة
له ب�سلطة احلكومة على التلفزيون.

حرب بني الريف
وال�صحراء حول �شبيبة
الأ�صالة واملعا�صرة
تعرف �شبيبة حزب اجلرار �سباقا
�ساخنا وحربا باردة للظفر برئا�سة
التنظيم ال�شبابي داخل احلزب ،حيث
جتري يف خمتلف الأقاليم التحركات
واال�ستقطابات على قدم و�ساق متهيدا
لفعاليات امل�ؤمتر الوطني الأول ل�شبيبة
حزب اجلرار الذي من املنتظر �أن يعقد
�شهر �أبريل القادم.
التحركات وال�صراعات املحمومة
تعرفها جميع جهات اململكة ب�صورة
عامة ويف ثالث مناطق باملغرب ب�صورة
خا�صة وذلك دعما لثالثة مر�شحني فوق
العادة ،منها جهة احل�سيمة التي تدفع
ب�أحد �أبنائها لقيادة هذا التنظيم وجهة
الرباط التي تر�شح وتتعب�أ مل�ساندة
املهدي بن�سعيد ،بينما جهة ال�صحراء
قد تخلق املفاج�أة وتظفر برئا�سة هذا
التنظيم �إذا ما رفع برملانيو ال�صحراء
من وترية حتركاتهم بقيادة الدكتور
ال�شيخ بيد اهلل.

ت�سابق حزبي للظفر
ب�أ�صوات اجلالية

الحسن الثاني رفقة بنبلة والهواري بومدين
رفقة ذبابات مغربية في الجزائر
الرباط :األسبوع

العدد 779 :اخلميس  06مارس 2014

الرباط :األسبوع

قرر رفاق نبيل بنعبد اهلل �أمني عام حزب
التقدم واال�شرتاكية تعزيز موقفهم يف
مواجهة العدالة والتنمية باملجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان.
هذه «احلماية» التي يطلبها رفاق بنعبد
اهلل يف الربملان من جمل�س �إدري�س الأزمي،
جاءت من �أجل الدعم وامل�ساندة يف تعديل
بع�ض ف�صول مدونة الأ�سرة وبخا�صة
يف باب الإذن بتزويج القا�صر التي تلقى
معار�ضة �شديدة من حزب العدالة
والتنمية.
رفاق بنعبداهلل الذين يدعون لتقييد
�سلطات القا�ضي يف منح القا�صر �أو
القا�صرة دون �أهلية الزواج الإذن بذلك،

و�أال ي�صبح هذا الإذن مطلقا بل ي�شرتطون
�أن ال يقل �سن امل�أذون له �أو امل�أذون لها
على � 16سنة على عك�س اليوم ،حيث
تبقي املدونة على الإذن مفتوحا وبدون
�شروط.
من جهة �أخرى يدعو هذا القانون الذي
طلب رفاق بنعبداهلل ب�ضرورة �إحالته
على املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
ليقول ر�أيه فيه ،على �ضرورة تقارب
ال�سن بني الأزواج ،مبعنى قطع الطريق
على ال�شيوخ يف الزواج من ال�صغريات،
فهل يقبل العدالة والتنمية بهذا ال�شرط
علما �أن قياديني ووزراء يف احلزب عددوا
زوجاتهم رغم فارق الع�شرين �سنة بني
الطرفني؟.

دعا حزب االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية
�إىل تخ�صي�ص  30مقعدا برملانيا من �أ�صل
مقعدا برملانيا املخ�ص�صة لالئحة الوطنية للن�ساء
وال�شباب ،وذلك لفائدة اجلالية املغربية باخلارج.
دعوة فريق االحتاد اال�شرتاكي مبجل�س النواب
هاته ،جاءت يف مقرتح قانون يطالب بتعديل
القانون التنظيمي ملجل�س النواب يف هذا الباب
ويعمل على �إ�شراك اجلالية املغربية باخلارج عمليا
يفاالنتخاباتاملقبلة.
هذا املقرتح الذي جاء يف �سياق ت�سابق حزبي
قوي على اجلالية املغربية املج�سد يف ارتفاع عدد
الزيارات الر�سمية لأمناء الأحزاب ال�سيا�سية
�إىل اخلارج ،وبخا�صة الباكوري ول�شكر و�شباط
وقياديني من البيجيدي ،دعا كذلك �إىل مراعاة �أثناء
عملية حتديد الدوائر االنتخابية باخلارج ،البلدان
التي يتوفر فيها املغرب على متثيلية دبلوما�سية.
اجلدير بالذكر� ،أن هذا املقرتح العملي جاء
�شهرا فقط على يوم درا�سي نظمته فرق الأغلبية
احلكومية بالربملان حول احلقوق ال�سيا�سية
ملغاربةاملهجر.
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الفح�ص التقني يجرب
�أ�صحاب ال�سيارات
املبيت يف اخلالء
مكناس :األسبوع

يعي�ش �ساكنة مدينة مكنا�س والنواحي «حكرة»
حقيقية ب�سبب قلة و�أ�سلوب عمل مراكز الفح�ص
التقني لل�سيارات باملدينة.
ال�سائقون ومالكو ال�سيارات يعانون الكثري مع هذه
ال�شركات ب�سبب خدماتها املحدودة وقلتها بالعا�صمة
الإ�سماعلية ،رغم الطلبات الكثرية املو�ضوع رهن
�إ�شارة مندوبية وزارة التجهيز والنقل لإحداث
مراكز جديدة دون فائدة.
هذا االكتظاظ و�صل درجة جعلت املواطنني ينامون
داخل �سياراتهم رغم برودة الطق�س ويف طابورات
طويلة من �أجل الظفر بالفح�ص التقني للعربات ،بل
من املواطنني من انتظر ثالثة �أيام كي يقوم بالعملية
دون فائدة ،فمتى تتحرك وزارة النقل والتجهيز
ومتى يرتجم الوزير الرباح حما�سة خطاباته على
�أر�ض الواقع؟.

 8جريدة
اجلرائد
9
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.

ل�ست مطرودا من احلزب

مل �أتو�صل ب�أي �شيء يفيد
�أين خارج قيادة احلزب .لنا
قانون�أ�سا�سي،ينظمم�سطرة
التحكيم داخل احلزب يف
احرتام حلقوق املنا�ضلني،
�سواء كانوا قواعد �أو قيادات.
و�أذكر هنا� ،أن الزعيم الراحل،
املعطي بوعبيد ،كان اختار
�شعار “دولة احلق والقانون”
للت�أكيد على احرتام امل�ؤ�س�سات،
مبا فيها امل�ؤ�س�سة احلزبية ،و�إذا
كانت و�ضعية منا�ضل ما م�شوبة باختالل ،ف�إن القوانني
الداخلية تفر�ض جمموعة من امل�ساطر ،منها اال�ستدعاء
واال�ستماع �إىل وجهة نظره.

عبد اهلل فردوس (االتحاد الدستوري)

لي�س هناك فن نظيف
و�آخر غري نظيف ،هناك
فن وكفى ..ف�إذا كان غري
نظيف فهو ال ي�ستحق
كلمة فن ،فالفن هو روح،
هو �أرقى �شيء يف الإن�سان،
فكيف ميكننا �أن نقول �إنه
غري نظيف؟ وكما �أقول دائما،
ما يبقى يف الوادي �إال حجره،
�أي �أن البقاء للأف�ضل والأ�صدق..
للفن واملو�سيقى العربية تاريخ ،وميكن ملن ي�صنفون الفن
�إىل هذا التاريخ ،فمجموعة من الأمناط ،الغنائية ظهرت
واختفت ب�سرعة ،فيما بقيت الأغاين اخلالدة واجلميلة،
ودون �أن يكون لأ�صحابها كليبات �أو دعاية متكنت من
تر�سيخ نف�سها يف الذاكرة ،هذا هو الفن ال�صحيح.

جريـــدة بن كـــريان حتــن
للوزيـــر الدويـــــري

لفت انتباه عدد من قراء جريدة
«التجديد» الناطقة بل�سان حال حركة
التوحيد والإ�صالح اجلناح الدعوي
حلزب العدالة والتنمية يف عددها ليوم
الإثنني  3مار�س اجلاري� ،صدور خرب
على �صدر ال�صفحة الأوىل يتعلق بوزارة
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة مرفوقا
ب�صورة الوزير ال�سابق على ر�أ�س القطاع
اال�ستقاليل امل�ستقيل ،عادل الدويري.
هذا «اخلط�أ» �أثار ف�ضول بع�ض املتتبعني
ب�سبب ال�سياق الذي جاء فيه كونه من

جهة قد حمل �صورة وزير ا�ستقاليل
كان من بني الوزراء الأكرث �إعجابا من
طرف بن كريان رئي�س احلكومة ،ومن
جهة �أخرى جاء ليذكر اال�ستقالليني
بوجودهم ال�سابق يف احلكومة وخروج
بع�ض الوزراء مكرهني �إىل املعار�ضة،
ومن جهة ثالثة جاء يف حمل �صورة
الوزير الإ�سالمي «عبد القادر اعمارة»
بعد �أ�سبوع فقط على �إف�صاح بن كريان
عن عدم ارتياحه لتوزير عدد من وزراء
العدالة والتنمية.

الدولة خ�سرت  40مليار
�سنتيم لرتبح  10ماليري
يف مونديال الأندية

كريكاتير

الفن النظيف

قراءة في خبر

�أفادت م�صادر مطلعة �أن احلكومة املغربية تكبدت خ�سائر
كبرية خالل مناف�سات ك�أ�س العامل للأندية ،التي �أقيمت يف دجنرب
املا�ضي بكل من مراك�ش و�أكادير ،حيث بلغت جمموع املداخيل
 10ماليري �سنتيم فقط ،بينما قدم املغرب للفيفا �ضمانة بقيمة 40
مليار �سنتيم ،خالل الن�سخة الأوىل للبطولة ،و�سيكون جمربا على
دفع مبلغ مماثل خالل البطولة القادمة.
وتوزعت مداخيل املغرب بني  4ماليري �سنتيم حت�صل عليها فريق
الرجاء البي�ضاوي من الفيفا باحتالله و�صافة البطولة خلف
بايرن ميونخ ،وبلغت مداخيل التذاكر  600مليون �سنتيم ،فيما
توزعت باقي املداخيل من ال�سياحة والت�سويق.
وكان وزير ال�شباب والريا�ضة حممد �أوزين قد رف�ض يف �أكرث
من مرة احلديث عن مداخيل البطولة ،مكتفيا بالقول �إن البطولة
عرفت جناحا كبريا من الناحية التنظيمية وت�سويق �صورة
املغرب يف اخلارج.

لطفي بوشناق (فنان تونسي)

احلكومة مل تت�أقلم مع الد�ستور
العالقـــــة القائمــــة بني
املعار�ضة واحلكومة هي -
يف اعتقادي -نف�سها العالقة
بيـــــــن املركزيات النقابية
وحكومة بن كريان ولو ب�شكل
�أقل حدة .وحتى �إن اختلفت
املواقع وامل�ؤ�س�سات واملقاربات
واخللفيات ف�إنها جميعها ت�شكو
من �أمر واحد( )..احلكومة ال
ت�ؤمن مبنهجية امل�شاركة يف �صنع
القرار .كما مل تت�أقلم بل مل تالئم
طريقة تدبريها مع الد�ستور اجلديد ،فالن�صو�ص الد�ستورية
يف واد واملمار�سة يف واد �آخر.

علي لطفي (المنظمة الديمقراطية للشغل)

هيمنة وزارة العدل على الق�ضاة
ال يخفى على �أحد �أن
القانونالنظامالأ�سا�سي
للق�ضــــاة �صـــــدر �سنة
 1974وظل مطبقا على
الق�ضاة زهاء � 40سنة،
وقد �أفرز التطبيق العلمي
لهذا القانون منذ �صدوره
�إىل الآن هيمنة كاملة لوزارة
العدل على الق�ضاة ،مما �أثر
�سلبا على ا�ستقاللهم ،فوزارة
من خالل �أجهزتها (املفت�شية
العامة ومديرية ال�ش�ؤون اجلنائية وامل�س�ؤولون
الق�ضائيون� ،إ�ضافة �إىل املجل�س الأعلى للق�ضاء)،
تتحكم يف امل�سار املهني للق�ضاة من خالل ال�سلطات
التي تتوفر عليها (�سلطة االنتداب واالنتقال،
والرتقية ،و�سلطة الت�أديب ،وتوزيع املهام داخل املحاكم).
احمد النويضي (المنتدى المغربي للدفاع عن القضاة)

كيف خذل وزير الثقافة ال�سابق حممد الأ�شعري
�صاحب رواية «اخلبز احلايف»
احتفت طنجة الأ�سبوع املا�ضي ،بذكرى مرور عقد
على رحيل حممد �شكري ( 1935ــ � )2003صاحب
رواية «اخلبز احلايف» ،بعر�ضها م�سرحية «رجل
اخلبز احلايف» ،التي تعالج �سرية الكاتب الراحل
حممد �شكري بقالب م�سرحي ي�شري ،م�ؤلف الن�ص يف
حديثلـ«هنا�صوتك».
«الكاتب املغربي حممد �شكري جتربة �أدبية �سابقة
يف املغرب ،نظر ًا للب�ساطة التي اعتمدها يف �إي�صال
املعنى دون اهتمام بالت�صنع والتكلف ،وهو ي�صف
العامل الهام�شي للمغرب خالل �أربعينيات القرن
املا�ضي ،بالإ�ضافة �إىل جتربته الإن�سانية والأدبية
ككاتب ع�صامي ،بعدما التحق بالتعليم مت�أخر ًا
(يف �سن الع�شرين) ،ال�شيء الذي جعل منه كاتباً
ا�ستثنائياً ذي �صيت عاملي» ،يقول الناقد املغربي
حممد برادة.
�شكري ما يزال حياً يف طنجة! روحه ما زالت ُ
حتلق
فوق �سمائها التي كانت حا�ضرة يف جل �أعماله ،يقول
الزبري بن بو�شتى م�ؤلف م�سرحية «رجل اخلبز
احلايف» ،التي قدمتها فرقة باب البحارة باملعهد
الفرن�سي الأ�سبوع املا�ضي مبدينة طنجة (�أق�صى
ال�شمال) ،مبنا�سبة مرور ذكرى ع�شر �سنوات على
رحيل ال�شحرور الأبي�ض ،بالتزامن مع ت�أ�سي�س
«م�ؤ�س�سة حممد �شكري»« .كان م�ساء بارد ًا حني
حملتُ �سماعة هاتفه من منزله يف طنجة ،وات�صلت
به لأطمئن على �أحواله� .أجابني وهو م�ستلق على

�سريره يف امل�ست�شفى الع�سكري بالرباط ،و�أخربين
ب�أن حالته ال�صحية لي�ست على ما يرام ،لتنهمر
دموعي دون توقف» ،هكذا تقول «فتحية» خادمة
الراحل حممد �شكري .تتابع بعد �أن ت�ستعيد �أنفا�سها
نتيجة الت�أثر« :كان ذلك يف  13نونرب من عام 2003
قبل رحيله بيومني ،الآن مرت ع�شرة �سنوات على
رحيله ،لكنه مازال حا�ضر ًا بيننا بروايته اخلبز
احلايف» .تتذكر بعدها تفا�صيل �أيامه الأخرية:
«�شكري تنب�أ برحيله ،حني قال يل ذات م�ساء :مل
يتبق يل كثريا لأغادر هذا العامل يا فتحية» ،مبرارة
تكمل فتحية التي ا�شتغلت معه ملدة  25عاما« .بعد
مرور خم�سة ع�شرة يوما على دفن حممد �شكري،
طلبنا اللقاء بوزير الثقافة �آنذاك حممد الأ�شعري
من �أجل اال�ستف�سار حول و�صية �شكري التي طالب
فيها �أ�صدقاءه ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة حتمل ا�سمه ،ال�شيء
الذي مل يحدث .وبعد مرور عقد على رحيله يعلن عن
ت�أ�سي�سها قبل �أ�سبوع فقط» ،تقول مليكة �شيكر� ،أخت
حممد �شكري يف ت�صريح لـ «هنا �صوتك» ،متابعة
«نطالب بتفعيل و�صية الراحل «حممد �شكري» يف
�إن�شاء م�ؤ�س�سة تخل ُد ا�سم الراحل» .وعن �سبب ت�أخر
تفعيل م�ؤ�س�سة �شكري ،قالت �أخته �إنها مل تتلق ردا
من �أ�صدقائه «الذين كانوا حميطني به ع�شية وفاته،
والذين �سلمهم ال�شحرور الأبي�ض و�صية م�شروع
م�ؤ�س�سة �شكري ،لتختفي هذه الو�صية بعد ذلك».

غ�ضبة �صحفي على بوتفليقة

ن�شرت جريدة «�أجنري فوكي�س» اجلزائرية الإلكرتونية
�صرخة مدوية على �شكل افتتاحية بقلم ال�صحفي املعروف
كمال داوود رئي�س حترير جريدة «لوكوتيديان دو وهران»
يومية وهران ،وذلك يف عدد فرباير  23املا�ضي(.)..
ال�صرخة تف�ضح مهزلة «العهدة الرابعة» والوجه القبيح
لنظام بوتفليقة ..وهذه �صورة املقال بالفرن�سية ،ح�سب
موقع «الناقو�س».

العدد779 :
اخلميس  06مارس 2014
alousbouea@gmail.com

اجلولة امللكية الإفريقية يف عيون ال�صحافة

رجال الأعمال الذين رافقو امللك حممد ال�ساد�س �إىل �إفريقيا
متيزت الزيارة امللكية لإفريقيا بح�ضور العديد
من رجال الأعمال مت اختيارهم بتن�سيق مع
�صالح الدين مزوار ،وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
ومرمي بن�صالح رئي�سة االحتاد العام ملقاوالت
املغرب ،وقال م�صدر مطلعه لـ»الأ�سبوع» �إن
الزيارة لها �أبعاد اقت�صادية كربى حتمت �إ�شراك
رجال الأعمال املغاربة« ،و�ستعود بنفع كبري على
البالد».
وت�ضم الالئحة ،ح�سب موقع  ،360رجل الأعمال
عثمان بنجلون ،وح�سن بوحمو رئي�س ال�شركة
الوطنية لال�ستثمار ،و�أن�س العلمي املدير العام
ل�صندوق الإيداع والتدبري ،وحممد بن�صالح
الرئي�س املدير العام لأوملاركوم ،و�سعيد
العلج مدير �سانام ،وعبد ال�سالم �أحيزون مدير
ات�صاالت املغرب ،ثم ادري�س بنهيمة الرئي�س
املدير العام للخطوط امللكية املغربية.
كما ت�ضمنت الالئحة ا�سم حممد الكتاين (التجاري
وفا بنك) ،و حممد بن�شعبون (البنك ال�شعبي)،
و �أن�س ال�صفريوي (ال�ضحى) ،وحممد العلمي
لزرق (�أليان�س) ،و�أحمد قباج (ال�شركة الوطنية
للأ�شغال) ،وعمر التازي عن «�سوتيما» ،والعربي
بن ال�شيخ مدير مكتب التكوين املهني و�إنعا�ش
ال�شغل ،وحممد عبد اجلليل عن «مار�صا ماروك» ،للفو�سفاط ،وعلي الفا�سي الفهري املدير العام وم�صطفى بكوري رئي�س الوكالة الوطنية للطاقة
وعمر اليازغي عن «ميدز»� ،إىل جانب م�صطفى للمكتب الوطني للماء والكهرباء ،و�أمينة بنخ�ضرة ال�شم�سية ،ثم �سعيد الإبراهيمي .املدير العام
الرتاب الرئي�س املدير العام للمكتب ال�شريف املديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات ،ملركز الدار البي�ضاء املايل.

البريني يغادر جريدة
«األحداث المغربية» باكيا

مشهد مؤثر،
لمحمد البريني،
مدير نشر صحيفة
األحداث المغربية
السابق ،وهو
يغادر الجريدة
باكيا ..حصل
ذلك خالل األيام
األخيرة ،بمناسبة
تكريمه( )..وإحالته
على التقاعد ،وقد
حل محله الشاب
المختار الغزيوي
في رئاسة التحرير.

م�س�ؤول ليبي يف املظليني يفقد حياته
بعد «ارتطامه» ب�أر�ض املغرب
تويف م�س�ؤول يف القوات املظلية الليبية ،بعد �إ�صابته يف
حادث �أثناء تدريبات ملنتخب بالده للقفز احلر باملظلة،
قبل امل�شاركة يف بطولتني عربية و�إفريقية لهذا النوع من
الريا�ضة ،بح�سب ما �أعلنه م�صدر ع�سكري.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم القوات اخلا�صة وال�صاعقة
العقيد ميلود الزوي �إن «�آمر جناح املظالت و�آمر �سرب
القفز احلر يف القوات اخلا�صة الرائد �سامل عبد املق�صود
بوحرورة الربع�صي ،تويف مت�أثرا بجراحه ع�صر يوم
اجلمعة املا�ضي».
و�أو�ضح الزوي �أن ال�ضابط «تويف خالل قيامه بتدريبات
حت�ضريية كان يجريها مع فريقه ا�ستعدادا للم�شاركة يف
الدورة اخلام�سة للبطولة العربية ،والبطولة الإفريقية
الأوىل للقفز باملظالت» يف املغرب .و�أ�شار �إىل �أن «حادث
ت�صادم ج�سدي وقع بينه وبني اثنني من زمالئه» يف املنتخب
الليبي امل�شارك يف البطولة ،خالل عرو�ض وتدريبات
وحركات جوية كانوا يقومون بها« ،مما �أدى �إىل فقدانه
توازنه و�إقفال مظلته يف الهواء ،ما ت�سبب يف �سقوطه على
الأر�ض ووفاته».
و�إ�ضافة �إىل املهمات الع�سكرية ،كان الربع�صي ي�شغل
من�صب مدرب املنتخب الليبي للقفز باملظالت.
وال ي�سمح يف ليبيا للمدنيني مبمار�سة القفز باملظلة ،لكن ال
ميكن لأي �ضابط �أن يتخرج من الكليات احلربية دون �إمتام
هذا النوع من التدريبات.

ا�ستثمــــار فـي
«زراعة الريـــــاح»

�أعلن «املكتب الوطني املغربي للكهرباء» عن
طرح املناق�صة النهائية لبناء خم�س مزارع رياح،
بطاقة �إجمالية  850ميغاواط قيمتها نحو 1.7
بليون دوالر ،بعدما ت�أهلت خم�س جمموعات من
ال�شركات لدخول املناق�صة.
وت�أهلت جمموعات تقودها «�أك�سيونا �إيه.
�إن�.إيه» الإ�سبانية ،و»�إيه.دي�.إف» الفرن�سية،
و»�أكوا باور» ال�سعودية ،و»ناريفا» املغربية،
و»انرتنا�شونال باور» الربيطانية ،العام املا�ضي
للمناق�صة.
و�أ�شار املكتب �إىل �أن امل�شروع واحد من �أكرب
م�شروعات مزارع الرياح يف العامل .وتهدف
الدولة لال�ستفادة من طاقة الرياح لديها ،لزيادة
توليد الكهرباء من مزارع الرياح �إىل 2000
ميغاواط بحلول عام  2020من  280ميغاواط
حاليا ،بتكلفة تزيد على  30مليار درهم� ،أي 3.7
باليني دوالر.

هل �أ�صيب قائد
حرا�س امللك بوعكة
�صحية يف �إفريقيا
ذكرت جمموعة من امل�صادر جيدة
االطالع �أن احلار�س ال�شخ�صي
للملك حممد ال�ساد�س غادر الطاقم
الأمني املرافق للملك يف زيارته
لدول غرب �إفريقيا وحزم حقائبه
وعاد �إىل املغرب.
ورجحت امل�صادر �أن يكون �سبب
املغادرة راجع �إىل م�شاكل �صحية
تعر�ض لها يف اليومني الأخريين،
مما مل ميكنه من اال�ستمرار يف
قيادة احلرا�س ال�شخ�صيني للملك،
وبالتايل العودة �إىل �أر�ض الوطن.

�إبداعـــــــــات ال�شــــــــباب ال جتــــــد مــــــن ين�شــــــــرها
بابت�سامة خفيفة ولغة �شاعرية يتحدث
ويغازل احلرف والكلمة ،الق�صة
عنده جتمع ما بني ال�شعر والنرث،
عماد الورداين ،قا�ص وباحث مغربي
�شاب من مواليد �سنة  ،1980يعد �أحد
الأ�صوات الإبداعية املغربية التي �أكدت
ح�ضورها يف امل�شهد الأدبي العربي
من خالل منجزه املتنوع بني النقد
الروائي والكتابة الق�ص�صية ،عالوة
على الق�ص�ص «الق�صرية جدا» عرب
الويب ،والتي تلقى �إقباال لدى ال�شباب
املغربي.
يقول الورداين يف حديث خ�ص به DW
عربية حول املوا�ضيع التي ت�شكل م�شتل
�أفكاره الإبداعية «الكاتب حينما يكتب

ال يحدد فئة اجتماعية معينة ،هو يكتب
فقط ما يختمر يف ذهنه ،وما ي�ستفزه،
يكتب ما يختمر يف ذاكرته ،ويقدمه ».هو
�إذن يكتب للجميع دون متييز م�سبق
حول القارئ ما دام يتفاعل مع الن�ص
و«بغ�ض النظر عن �سنه �أو جن�سه �أو
عقيدته �أو عرقه� ،إنه قارئ وكفى»،
ي�ضيف عماد.
 ..يبدو الأمر غريبا يف النظرة الأوىل،
لكن الرجل يثبت ح�سه الأدبي ويفند
الأحكام اجلاهزة .حل�سن باكور ،مفت�ش
�شرطة ،قا�ص وروائي� ،أو حينما ي�صري
رجل الأمن مت�ألقا يف �سماء الإبداع.
ت�سلم عدة جوائز هامة منها «جائزة
دبي الثقافية»« ،جائزة ال�شارقة

للإبداع» (مرتني)« .ال �أعترب نف�سي
رجل �أمن يكتب ،بل �أعترب نف�سي كاتبا
ي�شتغل يف جمال ال�شرطة ،لأن الكتابة
كانت �سابقة ب�سنوات على املهنة» هكذا
يتحدث حل�سن بكل ثقة ،فهو كان مولعا
بالكتابة منذ فرتة درا�ساته الثانوية،
و�صدرت له عدة جمموعات ق�ص�صية،
منها «امل�صعد» و«رجل الكرا�سي»
�إ�ضافة �إىل روايات مثل «�شريط منعرج
من ال�ضوء» و«الربزخ».
« ..ي�صلني رقم غريب ،هو بعيد كل البعد
عن موطني� ،أجيل النظر بعيدا� ،أقلب
كلماته� ،أعيد تركيبها ،يجيبني الوداع..
الوداع» .هكذا يكتب عماد ق�ص�صه
الق�صرية جدا عرب الويب يف املواقع

االجتماعية واملدونات الإلكرتونية
واملنتديات الأدبية� ..،إلخ .وغريها من
الو�سائط احلديثة .رغم �أنه بد�أ م�ساره
بالن�شر يف جمالت وجرائد ورقية ،غري
�أن عماد يقول « كلما ن�شرت ن�صا ورقيا،
�أ�ضعه على مواقع التوا�صل االجتماعي
حتى يتم تدويله بني قراء قد ال ي�صلهم
الن�ص الورقي» .فمثل هذه الو�سائط
متكن املبدع املغربي ،من �إي�صال �صوته
�إىل �شريحة كبرية من القراء ،ومن ثمة
حترره من «عقدة الن�شر الورقي» التي
ظلت مبثابة حاجز منيع يقف يف وجه
ن�صو�صه ،وي�ؤجل والدتها« ،فالن�ص
ال يكتمل �إال حينما يتلقفه قارئ ما،»..
�ضيف القا�ص ال�شاب.

« ..نعاين من غياب الدعم املادي الذي
ال نحظى به من قبل اجلهات امل�س�ؤولة
رغم طرق الأبواب عدة مرات ،وهذا
�شيء م�ؤ�سف للغاية بحكم �أن ال�شباب
يجب دعمهم وت�شجيع �إبداعهم»،
هكذا يتحدث ال�شاعر والأ�ستاذ منجد
النور كوراين لـ  DWعربية وعالمات
االمتعا�ض بادية على حمياه.
عماد وحل�سن ومنجد النور ،مناذج
لتجارب �إبداعية �شابة ،ا�ستطاعت
وبالرغم من كل احلواجز �أن تب�صم
�أ�سماءها ب�إ�صرار داخل احلقل الثقايف
املغربي ب�إرادة قوية وحلم بهي يف غد
م�شرق بدون حماباة ،يحتفي باحلرف
وي�شجع �أقالم امل�ستقبل.

alousbouea@gmail.com
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القطب احلركي املحجوبي �أحر�ضان
يجيب على الأ�سئلة املعقدة:

بن�سعيد �أيت �إيدر هو
من �أ�شرف على اغتيال
زعيم جي�ش التحرير
عبا�س امل�ساعدي
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يقول المثل األمريكي« ،ال نحكم
على الكتاب من عنوانه» ،لكن معظم الذين استمعوا
للقطب الحركي المحجوبي أحرضان بمناسبة تقديم الجزء األول من
مذكراته ،لم يطبقوا هذه النصيحة األمريكية ،فتم إغفال جزئيات كبيرة(،)..
وجل الذين علقوا على الحدث تفاعلوا مع الكتاب حتى اآلن باعتباره صادرا عن أحد
وجوه «المخزن القديم».
يقول أحرضان« ،أنا ديال الملكية ..ماشي ديال المخزن» ،كما يؤكد حرصه على التشبث بكل ما
ورد في مذكراته التي لم ينشر منها سوى الجزء األول في انتظار الجزئين الثاني والثالث( )..أكثر من
ذلك ،فهو يسميها «الماسطرا» ،وتعني بالدارجة «اللي بغا يوقع يوقع».
في هذا الصدد ،وفي حوار خاص مع «األسبوع» ،يؤكد أحرضان أن بنسعيد أيت إيدر ،أحد رموز المعارضة
(الحزب االشتراكي الموحد)« ،هو الذي أشرف على اغتيال ،زعيم جيش التحرير عباس المساعدي»( )..ويفضل
عدم اإلجابة على كل سؤال يتعلق بالوضع السياسي الراهن ،لكنه ينتقد القيادي االستقاللي العربي المساري،
الذي لم يستسغ وصف أحرضان ألوفقير ،بـ«الرجل الوطني» ،ويؤكد أن كالمه يغطي فترة من الماضي عاشها
مع أوفقير ،ال يمكن إنكارها.
وفي معرض حديثه عن العالقات المغربية الفرنسية يؤكد أحرضان تفاؤله بالزيارة الملكية لدول إفريقية،
ويعتبر أن تصريحات بعض الفرنسيين المسيئة للمغرب «كالم باسل» ،ويؤكد أن المغاربة إذا تبعوا
فرنسا سيصلون إلى «زواج الرجال».
قد يكون كالم أحرضان صادما للبعض ،ولكنه يبدو مثل من يرتكب فعال مع «سبق اإلصرار
والترصد» ،فقد كان جالسا بشكل مريح على أريكة صغيرة قرب مدفئة ،فيما كانت أصوات
الموسيقى األطلسية المنبعثة من آلة تسجيل كفيلة بإضفاء هالة فنية على مكان
انعقاد اللقاء ،حيث كان يجيب على األسئلة التالية (نص االستجواب) ،وكان
الفتا لالنتباه اختياره للموسيقى الصامتة ،وكأن يتفادى ذلك
التعصب اللغوي(.)..
حاوره :سعيد الريحاني

تقبيل الجيش ليد الملك يدخل
في باب «الصواب»
● قلت يف مذكراتك التي �أ�صدرتها ،م�ؤخرا� ،إن امللك
حممد اخلام�س قال لك �سنة  1943ب�أننا حاربنا مع فرن�سا
ب�سبب �أخطائنا( )..ماذا كنت تق�صد؟

●●  ..ح�صل ذلك عندما كنت يف املدر�سة احلربية ،كنا قد
التقينا بامللك (يق�صد حممد اخلام�س) ..انحنيت لكي �أقبل
يده ،لكنه قال يل �إن اجلندي يحارب وي�سلم فقط ،بعد �أن
�سحب يده ،وظلت هذه ال�صورة را�سخة يف ذهني ،طيلة
م�شاركتي يف معارك «البارود»� ،إىل �أن ِبتُّ �أطرح ال�س�ؤال:
نحن نحارب ،لكن لأجل من؟ ..ويف �أحد الأيام ا�ستطعت �أن
�أنتزع بندقية جندي �أملاين ،ففعلت كل ما يف و�سعي لألتقي
بامللك حممد اخلام�س ،فكان اللقاء بيننا قويا ،ومنذ ذلك
احلني بقيت عالقتنا جيدة( )..لكنه قال يل“ :هل �سرنبح
ببندقية واحدة؟ لكي تكون هناك معركة ،يجب �أن يكون
هناك احتاد” ،لأجل ذلك خلق االحتاد املغاربي ،الذي �أ�سفر
عن وجود املقاومة وجي�ش التحرير(.)..

● حممد اخلام�س رف�ض �أن تقبل يده ،لكن اجلي�ش اليوم
بكامله يقبل يد امللك؟
● ● فهمت املق�صود“ ،البو�سان ديال اليد من عادتنا”� ،أنا اليوم �إذا
التقيت امللك حممد ال�ساد�س �س�أقبل يده ،هو لن يرتكها ،لكن يف عادتنا
نحن ملكيون ..ملاذا نحن ملكيون؟ لأن امللك هو الذي يجمع املغرب،
ولواله لكانت الريف يف جهة و�سو�س والأطل�س يف جهة �أخرى ..لهذا
كان يف املغرب دائما ملك ،منذ الع�صور القدمية(.)..
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● هناك من يقول ب�أن طقو�س تقبيل اليد مذكراتك ،قال اال�ستقاليل حممد العربي
وعر�ضها على التلفاز ي�ؤدي �إىل الإ�ساءة ل�صورة امل�ساري� ،إن قولك (يف املذكرات) ب�أن �أوفقري
املغرب؟
رجل وطني ناجت عن ت�ضامنكما ك�ضابطني من
نهار
ال�صواب،
فينا
مادام
علينا
البا�س
“احنا
●●
“�ضباط فرن�سا”؟!
نكونوا با�سلني بحال �أروبا� ،صايف” ،من يقول
ولكنذلكهذهال ●● �أنا كنت �ضابطا يف املدر�سة احلربية املغربية،
يقبل يد امللك ،هل �سريغمه �أحد على فعلها،
وكنت �ضابطا يف فرقة “القنا�صني” املغاربة ،وملك
والدي(.)..
عادة مغربية� ،أنا مثال كنت �أقبل يد
املغرب كان متفقا على ذلك .عملي كان هو “البارود”
موادا
اللقطات
هذه
● ولكن الفرن�سيني جعلوا
واملذكرات التي �أ�صدرتها ،م�ؤخرا ،تدخل يف هذا
ال�صدد(� )..أنا كنت مع فرن�سا وتخا�صمت معها ،فماذا
لل�سخرية يف قنواتهم؟
●● �إذا �أردنا �أن نتبع الفرن�سيني� ،سن�صل �إىل “زواج فعل امل�ساري الذي يقول هذا الكالم.
● هو يقول ب�أن �إطالقك للقب وطني على
الرجال” مع بع�ضهم البع�ض.

● هل ميكن احلديث عن فرق يف العالقة بني �أوفقري(.)..
فرن�سا واملغرب بني عهدي امللك حممد اخلام�س ●● (مقاطعا) “بالتي”� ،أنا �أحتدث عن �أوفقري يف
املا�ضي ،كان رجال وطنيا يف �أمور “فاتت” ع�شناها
وامللك حممد ال�ساد�س؟

معه� ،أما باقي الأمور فهي وا�ضحة( ..)..نحن نتحدث
●● يف زمن حممد اخلام�س كانت فرن�سا هنا (ي�ضحك) ،عن الفرتة التي �شملتها املذكرات (من �سنة � 1942إىل
اليوم “احنا ديال رو�سنا” ،وحممد ال�ساد�س اهلل �سنة .)1961
ين�صرو ما مق�صر�ش من جهدو ..واملغاربة خا�صهم
● هل توجد �أمثلة على �أمور قام بها �أوفقري
يعاونوه”.

أوفقير كان رجال وطنيا ..وأنا قلت
للملك إذا أطفأت نفسك بيدك “ما
عندنا ما نديرو”
● من بني �أبرز التعليقات التي رافقت الإعالن عن

تدخل يف �إطار الوطنية؟

●● مثال ،قبل نفي امللك حممد اخلام�س ،بب�ضعة
�أيام ات�صل بي بع�ض النا�س التابعني للمقاومة وجي�ش
عالل الفاسي كان يحتفل
التحرير ،وطلبوا مني �أن ات�صل بامللك و�أ�س�أله ماذا
ميكن �أن نفعل ..جئت �إىل الرباط ،فوجدت �أبواب
بالموسيقى قرب دار بريشة
الق�صر مغلقة ومطوقة بالع�سكر ،ف�أخربوين ب�أن الدخول
● حتدثت �أي�ضا يف مذكراتك ،عن عالل الفا�سي،
ممنوع ،لكن عندما نزلت �إىل

ون من المخزن القديم

شرف لي أن أك

القدمي؟

● هناك من ي�صفك بكونك �آخر وجوه املخزن ر�أيكم يف موالي احل�سن
ماذا
● ● هذا �شرف يل� ،أن �أكون من املخزن القدمي� .. ،أنا «ديال امللكية ما�ش
نه
لأول؟ الرجل مات من �أجل املغرب فوق ح�صا ا�« :أنا �صايف» و«ال�صايف
ا
ذا كان «�أعوج» �س�أقوله
ال املخزن» ،واملخزن �إ
دي
يلعن البيطار»(.)..

التصريحات الفرنسية المسيئة للمغرب
«باسلة» ولم تصدر عن شخص «دبلوماسي»
● ما تعليقك على الزيارة امللكية الأخرية لدول �إفريقية؟

●● «واهلي ،كنا نديروها» ،نحن معروفون يف �إفريقيا ،ولنا دور معروف ،ما قام به «�سيدنا»
�شيء مهم جدا وهو الأمر الوحيد الذي ميكن القيام به(� )..أما احلديث عن «الإ�سالم»
و«العرب» و�أ�شياء �أخرى من هذا القبيل ،مل يعط �أي نتيجة كما هو وا�ضح ،وعندما تطلعون
على اخلريطة� ،ستجدون �أن ر�أ�س �إفريقيا هو املغرب ،وميكننا �أن نقوم بجولة يف �إفريقيا
بكاملها ب�سيدي احمد التجاين فقط (املق�صود قطب الزاوية التيجانية).

● ولكن هذه الزيارة امللكية �أغ�ضبت بع�ض الدول ،مثل اجلزائر مثال؟

●● ..معلوم ،لأن امللك حممد ال�ساد�س «زيرهوم» ..وتبني �أن هناك حدا ال ميكن �أن
يتجاوزوه(.)..

● هل تعتقد �أن املغرب ميهد لعودة حمتملة لالحتاد الإفريقي؟
●● نحن �أفارقة يف �إفريقيا ،نحن م�سلمون ..ولكننا �أفارقة.

● من بني الدول الأخرى التي يعتقد �أنها مل تنظر بعني الر�ضى لهذه التحركات
امللكية ،هناك فرن�سا(.)..
●● ال �أعرف« ..وا�ش اعجبها هاد�شي وال ما عجبها�ش».

● ولكن هناك �أزمة حالية بني املغرب وفرن�سا؟

●● ال �أعتقد �أن الزيارة امللكية ،مل تعجب فرن�سا ..وحتى �إذا مل تعجبهم� ،إذا كانت يف
م�صلحة املغرب يجب �أن نقوم بها.

● ما ر�أيك يف امل�شكل الذي طرح حول مدير املخابرات (احلمو�شي) ،والت�رصيحات
التي قيل فيها �إن املغرب «ع�شيقة فرن�سا»..؟
●● الت�صريحات الأخرية التي تتحدثون عنها مل ت�صدر عن �شخ�ص دبلوما�سي ،وهي
ت�صريحات «با�سلة» ،وامللك ال يجب �أن ي�سمح مبرورها هكذا(.)..

● وما ر�أيك فيما يتعلق مب�شكلة «احلمو�شي»؟
●● �أنا ال �أعود للوراء« ..اللي فات فات».

املدينة ،كنت �أعرف رجال حماميا ،ي�سمى بادو ،هو
�أب يا�سمينة بادو (الوزيرة ال�سابقة) ،جل�ست معه
فدخل عندنا �شخ�ص ي�سمى بن زيدان ،وكان مقربا
من العائلة امللكية ،ف�س�ألته كيف خرجت من الق�صر،
فقال يل خرجت من باب “امل�صلى” ،وهو غري خا�ضع
للحرا�سة ،فطلبت مرافقته ،وهكذا التقيت بامللك
حممد اخلام�س ،وقلت له“ :يف الزمن القدمي ،عندما
يكون هناك خطر حمدق نقوم ب�إ�شعال النريان على
ر�ؤو�س اجلبال ،بدافع اليقظة” ،فقال يل هل تق�صد
“ال�شعالة” ،فقلت له�“ :أنت هو ال�شعالة ديالنا ،ونحن
معك �إىل املوت� ،إذا بقيت م�شتعال ،و�إذا �أطف�أت نف�سك
بنف�سك معندنا مانديرو” .يف تلك اللحظات رن الهاتف،
ف�سمعت امللك حممد اخلام�س ،يقول“ :عندي الأمانة
يف يدي ،لن �أفرط فيها” ،فان�صرفت وفهمت ب�أن الكالم
مل يعد ينفع ..بعدها ،التقيت بال�ضباط �أ�صدقاءنا،
ومنهم “�أوبجة” ،و«عبد الغني القباج» ،و«لوباريز»،
و«ح�سن اليو�سي» ،يف منزل �أوفقري ،الذي كان دائما
جزءا من اجلماعة ،ولهذا قلت �إنه وطني( )..وال�شيء
الوحيد الذي قلته ،هو �أنه كان “وا�ضحا” ومل يهرب،
ذهب نحو موته �أو حياته مبا�شرة(� )..أنا �أحتدث عن
املا�ضي� ،أما ما وقع فيما بعد(حماولة االنقالب) ،فقد
�أدى الثمن(.)..

وقلت �إنه كان يحتفل على �إيقاع الطرب الأندل�سي
بجانب «دار بري�شة» ،حيث كان يعذب املعتقلون؟
●● دار بري�شة معروفة ،وفيها كان يقتل النا�س
وهذا الأمر ال ميكن تغطيته..وعبد الكرمي اخلطيب هو
الذي قال يل ،كنت يف �ضيافة عالل الفا�سي ،وقلت له،
“النا�س كتموت واحنا كن�سمعوا للآلة” ،فقال عالل
الفا�سي«:فليموتوا ب�صوت الآلة»(.)..

● بع�ض ال�صحفيني قالو �إنك قلت ب�أن عالل
الفا�سي من اخلرفان الذين �أ�صبحوا ذئابا،
مبنا�سبة تقدمي مذكراتك؟
●● ال ،ال ميكن �أن �أقول ذلك..عالل الفا�سي له
حما�سنه وعيوبه مثلنا جميعا(.)..

هذه حكاية مقتل عباس
المساعدي بمسدس صغير
● قلت مبنا�سبة تقدمي مذكراتك �إن الرجل الذي قتل عبا�س امل�ساعدي (�أحد م�ؤ�س�سي جي�ش
التحرير) ،مازال حيا بيننا؟
●● قلت �إن الذي �أ�شرف على العملية ،مازال حيا ،ولكنه ف�ضح نف�سه ،يف خروج �إعالمي.

● من تق�صد؟

●● بن�سعيد ،الذي عرف فيما بعد با�سم «�أيت �إيدر» ،وكنا نعرفه كرفيق للفقيه الب�صري رحمة اهلل
عليهم( ،)..وكان قد �أ�شرف على العملية ،بعدما رف�ض «حجاج» تنفيذها ،وهو رئي�س مركز جي�ش التحرير
يف نواحي فا�س ..حيث قال «ال ميكنني �أن �أقتل الرجل الذي تناولت معه ال�سم يف زنزانة واحدة»(.)..

● ماهي الق�صة بال�ضبط؟

●● عندما مات عبا�س امل�ساعدي� ،أر�سلت وزارة الداخلية مفت�شها العام احلمياين (�أ�صبح فيما بعد
وزيرا للعدل ثم الداخلية) ،ليقوم بالبحث ،فتبني �أن عبا�س امل�ساعدي ذهب على �أ�سا�س تناول الع�شاء مع
«حجاج» ،لكنه اختطف على منت �سيارة ،وقتل بوا�سطة م�سد�س �صغري ( ،)6.35وحلد الآن مل يعرف
الرجل الذي قتله ،بامل�سد�س ،ولكن النا�س الذين �أر�سلوه جا�ؤوا عند �إيدر و�س�ألوه �أين هو عبا�س؟ فقال
لهم دفناه ..فانتقل �إيدر وحجاج عند املهدي بنربكة ،و�أخربوه مبا وقع ،وان�صرف بن�سعيد عند الفقيه
الب�صري يف البي�ضاء ..فيما رجع حجاج �إىل فا�س(.)..

● كيف عرفت هذه املعلومات؟

●● ح�ضرت البحث مع احلمياين ب�صفتي ممثال جلي�ش التحرير� ،أنا كنت �أ�ساعد فقط(.)..

● من يعرف هذه الق�صة غريك؟

●● هناك احلمياين ،وويل العهد �أنذاك موالي احل�سن( .)..ر�سميا حجاج هو الذي قتل عبا�س امل�ساعدي،
لأنهم ال يريدون توريط حزب اال�ستقالل �أو املهدي بنربكة ،ولكي تعرفوا املزيد من التفا�صيل اقر�ؤوا
املذكرات(.)..

● هل نعترب هذا جوابا على الفعاليات الأمازيغية التي طالبت بالك�شف عن حقيقة مقتل
عبا�س امل�ساعدي؟
●● �أنا ال �أعرف من قتل عبا�س امل�ساعدي داخل ال�سيارة ،والبحث مع «احلمياين» مل يذهب
بعيدا(.)..
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كتاب املفاكهة يربئ ال�شيخ عبد احلي الكتاين
الثقافة

alousbouea@gmail.com

�صدر م�ؤخرا عن دار �أبي رقراق،
كتاب بعنوان« :مفاكهة ذوي النبل
والإجادة» ،ت�أليف القطب عبد احلي
الكتاين ،الذي ال يعرف عنه املغاربة،
�إال �أنه ت�آمر مع فرن�سا لنفي امللك
حممد اخلام�س.
وي�أتي كتاب «املفاكهة» لينقل الطريقة
الفكاهية التي كانت ت�ستعمل قدميا،
من طرف عبد احلي الكتاين ،وحديثا
من طرف الكانار �أن�شيني الفرن�سية،

و�إن كانت مفاكهة ال�سالطني ت�ؤدي
عادة �إىل ما حتمد عقباه ،وها هو
�صاحب كتاب املفاكهة الكتاين يذهب
�ضحية �أ�سباب �أخرى.
عبد احلي الكتاين يك�شف من خالل
كتاب املفاكهة �أنه كتب هذا الكتاب
النتقاد جريدة اال�ستعمار ال�سعادة
التي �سماها جريدة ال�شقاوة ،كما
�أن ال�شيخ عبد احلي الكتاين يعلن
معار�ضته لل�سلطان موالي عبد

العزيز لأنه ((ا�ستبدل جمال�سة �أهل
العلم واالقتبا�س ،بالأرذال املتجردين
عن املعارف واللطائف)).
ويعار�ض الكتاين وزراء ال�سلطان
عبد العزيز ((وخا�صة وزير املالية
الذي تالعب مبالية املخزن مع
تف�شي ظاهرة الل�صو�صية فلم يكتف
وزير املالية لي�ستخدم �إخوته يف �أهم
م�صالح الدولة)).
يف نف�س كتاب املفاكهة ،يغدق الكتاين

على ال�سلطان اجلديد موالي حفيظ،
الذي �سماه «عامل ال�سالطني و�سلطان
العلماء».
لت�ؤكد اجلزئيات الأخرى يف كتاب
املفاكهة� ،أن �صراع( )...عبد احلي
الكتاين مع امللك حممد اخلام�س،
مل يكن �إر�ضاء لفرن�سا ،و�إمنا كان
معار�ضة �سيا�سية ،ال يخفى �أن
جذورها كانت عندما �أعدم ال�سلطان
موالي حفيظ ال�شيخ حممد الكتاين.
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م�شاريع لدعم قطاع
الن�شر والكتاب
تعــــلن وزارة
الثقافــــــــة عن
انطـالق برنامج
جــــــــديد لدعم
قطــــــــاع الن�شر
والكتاب بر�سم
�سنـــة 2014
يف �صيغة طلبات
عرو�ض م�شاريع ،وذلك بغالف مايل ي�صل �إىل ع�شرة ()10
ماليني درهم ،ي�ستفيد منه الكتاب املغاربة ومقاوالت
الن�شر املغربية واجلمعيات الثقافية وم�ؤ�س�سات ن�شر
املجالت الثقافية والإلكرتونية ومكتبات البيع و�أ�صحاب
�إقامات امل�ؤلفني ومنظمي معار�ض الكتاب.
قد فتحت هذه الطلبات خالل فرتتني:
 1الأوىل من  5فرباير �إىل غاية  5مار�س 2014 2الثانية من  5ماي �إىل  5يونيو 2014ويهم هذا الدعم املجاالت التالية :
ن�شر الكتاب.
ن�شر املجالت الثقافية.
�إطالق وحتديث املجالت الثقافية الإلكرتونية.
امل�شاركة يف معار�ض الكتاب الوطنية والدولية.
م�شاركة الكتاب املغاربة يف �إقامات امل�ؤلفني.
�إحداث وحتديث وتن�شيط مكتبات البيع.
القراءة العمومية والتح�سي�س بها.
وللرت�شح لهذا الدعم يتعني على املر�شحني و�ضع ملفاتهم
لدى مديرية الكتاب واخلزانات واملحفوظات الكائن بـ»17
�شارع مي�شليفن � -أكدال – الرباط» ،وذلك وفق دفرت
التحمالت الذي ميكن �سحبه من مقر املديرية املذكورة
�أو حتميلــــــــه انطــــالقا من موقـــــع وزارة الثقافـــــة:

املقاومة الوطنية واالنتماء الوطني يف قلب ال�شعر احل�ساين الأتيل
يعد ال�شعر احل�ساين احلافظ لر�صيد املالحم البطولية
جلي�ش التحرير خالل فرتة الكفاح الوطني �ضد
اال�ستعمارين الإ�سباين والفرن�سي ،وقد اعتمدته
�ساكنة الأقاليم ال�صحراوية املغربية مرجعا هاما يف
نقل وتداول الأخبار وت�سجيل الوقائع والأحداث،
باعتباره ينبوعا فيا�ضا يف ترويج وتن�شيط احلركة
الوطنية واملقاومة بهذه الربوع .وبناء على هذه
املرتكزات الذاتية واملو�ضوعية ،ارت�أت املندوبية
ال�سامية لقدماء املقاومني و�أع�ضاء جي�ش التحرير
ن�شر م�ؤلف الأ�ستاذ بلعيد �أطويف بعنــوان« :البعد
اجلمايل وجتليات االنتماء والوطنية واملقاومة يف
مناذج من ال�شعر احل�ساين بال�صحراء املغربية».
ي�ضم هذا الإ�صدار ال�شيق زخما من الق�صائد املوثقة
وامل�ؤرخة ملوا�ضيع و�أحداث ووقائع املقاومة والعمل
الوطني يف الأقاليم اجلنوبية املغربية ،ارت�شفها
الباحث من موطنها على �أفواه قائليها �إبان النه�ضة
ال�شعرية الكربى التي �شهدتها هذه املناطق مثلها مثل
كافة الأقاليم املغربية.

جملة ال�سلم و الأمن الدوليني ت�صدر من جديد بلون مغربي� -إ�سباين
بعد فرتة توقف ،ونتيجة للتعاون املثمر والبناء
ل�شعبتي القانون الدويل العام بكل من جامعة
عبد املالك ال�سعدي باملغرب وجامعة قاد�س
ب�إ�سبانيا ،وبدعم من طرف اجلمعية املغربية
للعالقات الدولية والقانون العام ،واجلمعية
الإ�سبانية لأ�ساتذة القانون الدويل والعالقات
الدولية .تقرر ،وفق بالغ �صحفي لهيئة حترير
املجلة� ،إعادة �إ�صدار جيل جديد من جملة ال�سلم
والأمن الدوليني .لت�صبح ،يف �صيغتها اجلديدة،
جملة مغربية� -إ�سبانية تعنى بالقانون الدويل
والعالقات الدولية ب�شكل عام ،وبالعالقات
الأورومتو�سطية والبعد املغربي -الإ�سباين
ب�شكل خا�ص.

.http://www.minculture.gov.ma

الندوة العلمية الثانية للدورة  18جلامعة موالي علي ال�شريف

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

تنظم وزارة الثقافة يومي اجلمعة
وال�سبت  7و 8مار�س  ،2014ابتداء
من ال�ساعة التا�سعة �صباحا باملركب
الثقايف بالناظور� ،أ�شغال الندوة
العلمية الثانية للدورة الثامنة ع�شرة
جلامعة موالي علي ال�شريف يف
مو�ضوع« :املرحلة الثانية من عهد
ال�سلطان �سيدي حممد بن يو�سف:
.»1955 - 1939
ويت�ضمن برنامج الندوة العلمية،
�أن�شطة ثقافية تربز بع�ض املحطات
البارزة من حياة جاللة املغفور
له حممد اخلام�س طيب اهلل ثراه،
وت�شمل:
حما�ضرات يلقيها باحثون من خمتلف
امل�ؤ�س�سات اجلامعية ومعاهد البحث

والتكوين.
عر�ض �شريط وثائقي
حـــــــــــــول« :حممد
اخلــــــــــــــام�س :امللك
املجاهـــد»من�إنتاجال�شركة
الوطنيةللإذاعةوالتلفزة.
معر�ض الوثائق وال�صور
من �إعداد مديرية الوثائق
امللكية.
معــــــــــــــر�ض امل�سكوكات
والأوراق البنكية من �إجناز
م�ؤ�س�سةبنكاملغرب.
معر�ض الكتــــــب والأبحاث
املنجزة حول الدولة العلوية ،من
تنظيم مديرية الكتاب واخلزانات
بوزارةالثقافة.

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
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
الق�سم التجاري:

عادل 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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قالوا ونقول
 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

ال نريد �أن نكون �أ�ضحوكة وال �أر�ضى
بدور املتفرج.

املغرب الفا�سي يف مفرتق الطرق

مـــن ينقــذ املـا�ص مــن الو�صولييـــن؟
يعي�ش فريق املغرب الفا�سي هذا املو�سم
�أو�ضاعا �سيئة ال يح�سد عليها ،من كان يظن
�أن هذا الفريق العريق الذي فاز قبل ثالث
�سنوات بثالثية خالدة ،وكان خري �سفري
للكرة املغربية على الواجهة الإفريقية �أن
ينتقل من القمة �إىل احل�ضي�ض يف ظرف
وجيز.
فبعد فوزه بك�أ�س العر�ش وك�أ�س االحتاد
الإفريقية والك�أ�س املمتازة ،انتظر اجلميع
ب�أن ممثل العا�صمة العلمية �سي�سري على
نف�س اخلطى و�سيعود جمددا �إىل ال�ساحة
الدولية بقوة ،لكن وللأ�سف ال�شديد �سرعان
ما انهار بالرغم من الإمكانيات الب�شرية التي
يتوفر عليها.
ترى ما هي الأ�سباب احلقيقية لهذا
الرتاجع؟
ال�سبب الرئي�سي وكما يعرفه جيدا كل
املقربني من البيت الفا�سي هي التطاحنات
التي و�صلت يف بع�ض الأحيان �إىل ال�شجار
بالأيدي بني �أفراد املكتب امل�سري الذي انق�سم
وبقدرة قادر �إىل مع�سكرين تركا الفريق
وم�شاكله ليتفرغا �إىل ال�صراع على املقاعد.
هناك مع�سكر فا�س ويقوده بع�ض الأ�شخا�ص
الذين من املفرو�ض �أنهم قدموا ا�ستقالتهم،
�إال �أن املنا�صب مازالت تغريهم ،ليقوموا بكل
�شيء من �أجل عرقلة م�سرية الطريق.
هناك كذلك مع�سكر الدار البي�ضاء بقيادة
الرئي�س مروان بناين الذي ي�ستيقظ من حني
لآخر التخاذ �إجراءات انفرادية وع�شوائية
�أغرقت ممثل العا�صمة العلمية يف م�شاكل

كان يف غنى عنها.
الفريق الفا�سي ذهب وعلى غرار بع�ض
الأندية �ضحية ال�سما�سرة الذين جلبوا
جي�شا عرمرما من الالعبني الذين ميار�سون
يف بع�ض بطوالت الهواة يف �أوروبا،
وفر�ضوهم على املكتب امل�سري الذي �صرف
ب�سخاء على ه�ؤالء الالعبني بدون ا�ست�شارة
الأطر التقنية.
اخلط�أ الثاين الذي �سقط فيه مروان بناين
هو الطريقة امل�شينة التي تعامل بها مع ابن
الفريق املدرب ال�شاب طارق ال�سكيتوي الذي
�ضحى بالعديد من الفر�ص من �أجل خدمة
فريقه ،فكان م�صريه الإبعاد بدون مربر،
ليحل حمله ال�سوي�سري املرتزق رو�سلي
الذي كان قدم العديد من ال�شكاوي �ضد
املغرب الفا�سي ،ومع ذلك جلبه بناين و�أعطاه
فر�صته الأخرية لالنتقام وذلك بخلق البلبلة
والتفرقة بني الالعبني الذين احتجوا بقوة
على هذا املدرب «الكارثة» ليفر بجلده تاركا
الفريق يف �أ�سفل الرتتيب.
م�شاكل املا�ص مل تتوقف عند هذا احلد،
بل ت�ضاعفت وذلك بالتفريط يف العديد من
الالعبني الذين رفعوا الفريق �إىل القمة،
كاحلار�س الزنيتي ،والزكرومي ،وحمزة
حجي ،وملراين ،ورجل الو�سط الدحماين
والهداف بورزوق.
هذه املجموعة التي منحت الن�شوة والفرحة
للجماهري الفا�سية كان م�صريها الالمباالة
ب�سبب الت�سيري االرجتايل للرئي�س ومن معه.
فريق املغرب الفا�سي �أ�صبح مرتعا

● عليك �أن تعطي املثال ،وتعرف
حدودك.
املغرب التطواين يرا�سل اجلامعة
لإلغاء الورقات احلمراء لالعبيه.
«صحف»

● قانون جديد من �صنع �أبرون
و�أبنائه!
«اعتذار» يقود ال�شريف لتدريب
الوداد.
«المساء»

● متى يعتذر الرئي�س �أكرم عن
الأخطاء الفادحة التي كانت �سببا يف
�إغراق الوداد.
كنت �أتفادى اخلروج من املنزل.

«الرجاوي بورزوق»

الرئيس بناني يدخن «السيجار الكوبي»
في عز أزمة الفريق.

للو�صوليني الذين ا�ستفادوا ومازالوا
ينتظرون حقهم من الكعكة .من بني ه�ؤالء،
هناك �شخ�ص ال يظهر �إال يف الأزمات،
م�ستفيدا من الفراغ والغياب الدائم للرئي�س،
هذا الرئي�س عاد جمددا مدعيا انه هو الذي
ب�إمكانه �إنقاذ الفريق بف�ضل عالقاته كما
ادعى يف احد الربامج الريا�ضية ،حيث �أكد
ب�أنه جاء بطلب من وايل املدينة ،لكن احلقيقة
�أثبتت عك�س ذلك ،لأن عودته تتزامن مع
�صراعات بع�ض الو�صوليني للظفر مبكان �أمن
�ضمن املكتب امل�سري اجلديد للجامعة امللكية

أسئلــة لـ  :إدريس الشرايبي❋ :

بعد ف�شله ..على �أكرم �أن يحرتم م�شاعر الوداديني ويرحل
● ما هو ال�سبب الذي دفعك �إىل الرت�شيح
لرئا�سة الوداد؟
● ال�سبب الأول ،هو �أنني �أحب هذا
الفريق ،و�أنتمي لعائلة ودادية ،كما
�أن هناك �أ�سبابا �أخرى ،كالت�صريحات
امل�ستفزة لعبد الإله �أكرم الذي �أكد �أن
ال �أحد ب�إمكانه �أن يرت�أ�س الوداد ،ك�أن
هذا الفريق مل يعرف يف تاريخه املليء
بالبطوالت والألقاب �إال �أكرم الذي ف�شل يف
تدبري �أمور فريق كبري يف حجم الوداد.
فكيف يعقل �أن يثقل كاهل الفريق بديون
�ضخمة ب�سبب �سوء تدبريه ،فالفريق
تعاقد منذ واليته مع  22مدربا ،بالإ�ضافة
�إىل املبالغ الباهظة التي �صرفت من �أجل
جلب العبني مل يعطوا �أي �شيء للوداد.
● ما هو برنامج ال�رشايبي يف حالة ما �أ�سندت
له رئا�سة الفريق؟
● قبل اجلواب عن هذا ال�س�ؤال ،يجب �أن
يعرف البع�ض ب�أنني حا�صل على دكتوراه
يف الت�سيري الريا�ضي ،وبرناجمي م�ضبوط
وواقعي هدفه هو �إعادة الوداد لهيبتها
املفقودة .فكيف يعقل �أن فريقا يف هذا
احلجم يتوفر على  150منخرطا فقط.
�سيا�سة �أكــرم هــــي �إبعاد الوداديني
احلقيقيني ،والذي يعرف �أن �إمكانياتهم
ال ت�سمح لهم باالنخراط بهذا املبلغ
التعجيزي ،فهديف الأول هو تخفي�ض �سومة
االنخراط لت�صبح  3000درهم وبالتق�سيط
املربح.
وبف�ضل هذا املبلغ املعقول �سن�ضمن
عودة كل الوداديني �إىل �أح�ضان فريقهم،

«المدافع بنعطية»

و�سنك�سب ثقة �أكرث من  10000منخرط
يف البداية ،وهذا املبلغ وحده ي�ساوي 40

مليون درهم �سنويا.
هناك كذلك العديد من امل�شاريع حول
الإ�شهار والتكوين ،و�أ�شياء �أخرى
�سنتطرق �إليها م�ستقبال.
● كلمتك للرئي�س احلايل عبد الإله �أكرم.
● لو كنت يف مكانه الن�سحبت يف �صمت
وبدون �ضجيج.
فكيف يعقل �أن كل الوداديني يطالبونه
بالرحيل ،وهو مازال م�صرا على �إقبار هذا
الفريق العريق.
فبعد ف�شله الذريع ،فهو مطالب بالرحيل
احرتاما مل�شاعر الوداديني الذين �ضاقوا
ذرعا بت�صرفاته الطائ�شة ،التي مل ولن
تخدم م�صالح وداد الأمة.
❋ املر�شح لرئا�سة وداد الأمة

املغربية لكرة القدم ،وهو الذي ا�ستفاد كثريا
من جامعة اجلرنال ح�سني بن �سليمان.
ترى هل فريق املغرب الفا�سي ال ي�ستحق
م�سريين يف امل�ستوى من �صنف الأب
الروحي احلاج بنزاكور وثلة من الرجال
الذين �ساهموا يف ت�ألق الفريق ل�سنوات
طويلة ،نتمنى �أن يعود �أبناء �أهل فا�س
احلقيقيني الذين �سئموا من هذا الو�ضع
ال�شاذ الذي يعي�شه حاليا املا�ص وكانوا
مرغمني على االبتعاد ،وترك مكانهم
لالنتهازيني والو�صوليني.

● عليك الآن �أن تتفادى داك ال�شي
اللي على بالك.
بنمرزوق يدير ظهره للمنتخب
املغربي ويختار اللعب لفرن�سا.
«وكاالت»

● لأن امل�س�ؤولني منكبني على
البحث عن املنا�صب.
الكرة املغربية ت�شوبها عدة خروقات
«الدولي السابق مصطفى حجي»

● و�شهد �شاهد من �أهلها.

مازالت �سل�سلة الع�سكري «�شو  »Showمتوا�صلة!
م�سكني �أمر احلار�س الرجاوي خالد الع�سكري ،فال يكاد
يخرج من ورطة ،حتى يدخل يف م�شكل جديد هو يف غنى
عنه.
الع�سكري الذي �أعلن اعتزاله قبل �سنوات ب�سبب
احلادثة ال�شهرية التي �ضيعت على اجلي�ش امللكي
الت�أهيل �إىل مباراة نهاية ك�أ�س العر�ش �ضد املغرب
الفا�سي ،حيث دخلت �إىل �شباكه �ضربة جزاء غريبة
تناقلتها جميع املواقع الإلكرتونية العاملية ،مل تقف
مغامراته عند هذا احلد ،فخالل لقاء �آخر للجي�ش امللكي
�ضد الكاك حاول مراوغة �أحد املهاجمني الذي متكن من
خالد العسكري
�أخذ الكرة ورميها يف �شباك الع�سكري الذي غادر امللعب
يف بداية الأ�سبوع الذي ودعناه ،تفاج�أ املكتب امل�سري
مبا�شرة بدون ا�ستئذان ،معلنا عن اعتزاله.
بعد كل هذه الأحداث الغريبة ،تراجع عن االعتزال للرجاء الذي ي�ستعد للرحيل �إىل غينيا ملواجهة حوريا
والتحق ب�شباب الريف احل�سيمي وظهر مب�ستوى جيد كوناكري بر�سم مناف�سات الدور الأول لع�صبة الأبطال،
«تفاج�أ» ب�ضياع جواز الع�سكري للمرة الثانية على
خول له االلتحاق بفريق الرجاء.
الع�سكري وبعد فرتة «�سلم» ها هو يعود �إىل حماقاته التوايل يف ظروف غام�ضة.
م�س�ؤولو الرجاء �أعلنوا عن حالة الطوارئ و�أجروا
وت�صرفاته الغريبة.
قبل بداية املو�سم الكروي ،قام الرجاء البي�ضاوي ات�صاالت مكثفة مع العديد من اجلهات من �أجل
مبع�سكر تدريبي بهنغاريا ،فبعد التوقف يف �إيطاليا تفاج�أ ا�ست�صدار جواز �سفر ثالث ل�ضمان �سفر هذا احلار�س
اجلميع بغياب جواز �سفر خالد الع�سكري الذي ا�ضطر �إىل غينيا .ف�إذا كان املكتب امل�سري قد جنح يف هذه املهمة
�إىل العودة �إىل املغرب وحرمانه من هذا املع�سكر ،بل بعد جهد جهيد ،فال�س�ؤال الذي يحري كل الرجاويني هو،
كاد يحرم من امل�شاركة من نهائيات ك�أ�س العامل للأندية كيف نثق يف الع�سكري الذي مل ينجح يف املحافظة على
البطلة التي احت�ضنها املغرب يف دجنرب املا�ضي ،لوال جواز �سفره ،فبالأحرى �أن متنحه م�س�ؤولية احلفاظ
تدخل اجلرنال ح�سني بن�سليمان قائد الدرك امللكي علما على �شباك الن�سور اخل�ضر؟
وهلل يف خلقه �ش�ؤون!!
ب�أن «�صاحبنا» الع�سكري ينتمي �إىل هذا اجلهاز.
ية
ز
تع تلقينا ببالغ الأ�سف واحلزن العميق ،يو�سف� ،سمرية ،خديجة ،ب�شرى،
وفاة احلاج عبد الرحمان املي�ساوي
�صهر عزيز �إدبهي.
وبهذه املنا�سبة الأليمة ،نتقدم ب�أحر
التعازي واملوا�ساة �إىل زوجته
احلاجة لطيفة ،و�أبنائه �سعيد،

�أمينة ،نادية ،و�إىل كل �أحفاده
وعائلته ،طالبني من اهلل عز وجل �أن
ي�سكن الفقيد ف�سيح جناته ،و�أن يلهم
ذويه ال�صرب وال�سلوان.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
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�أولياء العهد اجلدد ..

alousbouea@gmail.com

الأبـناءالذين
ورثـوا�أجمـاد
الأحـــــــــزاب
املغــــــــربيـة

علي اليازغي :عندما
تتحول �سنوات الر�صا�ص �إىل
«ا�شرتاكيةبورجوازية»

علي اليازغي في نشاط حزبي تحت راية
البوليساريو وصورة عبد العزيز المراكشي

ال
ج
ز
ءا
أل
ول

جلس أحد السياسيين الكبار في حزب االستقالل ليتناول الشاي
رفقة ضيوفه ،فدخل عليهم شاب تبدو عليه تلك العالمات
المخيبة لألمل في هذا الجيل؛ شعر منفوش وسروال أصغر من
الالزم( )..فانتبه هذا الرجل إلى ضيوفه وأغلبهم سياسيون،
كانوا ينظرون باستغراب لهذا اإلبن ،وانتهز األب فرصة خروج
ابنه ليقول لهم بلهجة ساخرة« :العافية» تلد الرماد.
مواصفات هذا اإلبن لم تترك فرصة لهذا الزعيم االستقاللي
كي يفتخر بفلذة كبده ،لكن بالمقابل هناك زعماء سياسيون
أنجبوا أبناء يسعون بكل طاقتهم لملء الفراغ الذي قد يتركه
رحيل اآلباء ،بل إن هناك من استغل سمعة وعالقات والده
ترق سريع في الدرجات(.)..
ليضمن لنفسه ٍ
مثل «أولياء العهد» يظهرون ويختفون ،وتتكرر أسماؤهم
بين الفينة واألخرى في قصاصات األخبار ،ولكنهم بالتأكيد
سيظهرون بشكل جلي في وقت من األوقات عندما تصل
اللحظة المناسبة.
فيما يلي ترصد «األسبوع» شبابا؛ منهم من يصعد على أمجاد
أبيه ،ومنهم من قادته الصدفة للتألق في تجارب مهنية
ناجحة ،ولكن نجاحهم يبقى مرتبطا بأسماء آبائهم مهما
فعلوا( )..أليس المغاربة هم الذين يقولون بأن من عنده أمه
في العرس ،يجب أن ال يخاف.
الرباط :سعيد الريحاني
لأول ال�سابق لالحتاد اال�شرتاكي،
كان ل�سنوات الر�صا�ص �أثرها على وجه حممد اليازغي الكاتب اينتهي �سيا�سيا ،ب�سبب لعبة ق�شور
عندما انفجر يف وجهه ظرف «خمدوم» �سنة  ،1973قبل �أنحري�صا على تكوين �أبنائه بعيدا عن
املوز الذي يجيد الي�ساريون عموما تطبيقها( )..غري �أنه كان عام لل�شبيبة االحتادية ،الذي حجز
من ابنه علي اليازغي ا تب ال
�ألغام ال�سيا�سة ،والنموذج
لكاوطنية التي غلب عليها التوافق.
ئب برملاين �شاب يف �إطار الالئحة ال
أطلق على نف�سه ا�سم تيار «اوالد
مقعده ب�سهولة كنا
�سبق لعلي اليازغي �أن واجه تيارا داخل ال�شبيبة االحتادية �رج اللحظات التي عا�شها على ر�أ�س
ال�شعب» ،غري �أن اوالد ال�شعب �سرعان ما ت�شتتوا ،ولعل �أحل�سحب الثقة منه ككاتب عام ،منهم:
ال�شبيبة عندما وقع  13ع�ضوا من املكتب الوطني على ورقة حاب ،وح�سن �أزرقان ،والطاهر �أبو
عبد الكرمي �أ�شبون ،وجواد فرجي ،وخالد بوبكري ،وحنان ر �سمرية ال�سنو�سي ،ور�ضا حموز،
غنبوري ،وعبد احلق ال�شماخ ،و
زيد ،وحممد مكيل ،وعلي ال
ونوفل بلمري ،ونوفل البوعمري.
اليازغي موظف كبري يف �صندوق
االحتاديون يهم�سون دائما يف �أذن بع�ضهم البع�ض ب�أن عليمح لدور حمتمل لوالده يف الق�ضية،
الإيداع والتدبري ويح�صل على راتب حمرتم ،وهناك من يلربة حمرتمة مكنته من الو�صول �إىل
�أن اليازغي راكم جت
لكن �أحد امل�س�ؤولني �أكد لـ«الأ�سبوع»عة املكلفة بتهيئة املناطق احلرة.
ن�صب مدير «ميد زيد» وهي املجمو
وي�ستبعد فر�ضية �إنزاله باملظلة،
م
امل�س�ؤول نف�سه ،ي�ؤكد �أن علي اليازغي �أحد الأطر املحرتمة،ت ،وي�ؤكد �أن املجهود الذي قام به
نوا
�س
ماين
ث
وق منذ ما يزيد عن
�س يف رحلته الأخرية �إىل جمموعة
ويقول �إنه ي�شتغل يف ال�صندحدا من مرافقي امللك حممد ال�ساد
علي هو الذي �أهله ليكون وا
«�أنا ولد بابا وماما وولد القوات
من الدول الإفريقية.
يو�صف علي اليازغي بكونه �أحد �أبناء «الف�شو�ش» ،لكنه يقولتب الأول لالحتاد اال�شرتاكي �ش�أنه
ال�شعبية» ،وهو معروف بوقوفه على الطرف النقي�ض مع الكا الطويلة التي جمعت بني ل�شكر
�أكرث من غريه تفا�صيل ال�صداقة
�ش�أن �أبيه( )..رغم �أنه يعلم
يازغي قبل �أن تتفرق بينهما ال�سبل.
اء ،حتى �أنه فاج�أ رئي�س احلكومة
وال
هو �أي�ضا واحد من الذين يف�ضلون العزف على �أنغام ال�صحر حلكومة �إزاء ال�صحراء» ،وت�ساءل
ا
ات
راء
صحراويني ال يثقون يف �إج
الطويلة التي ق�ضاها يف من�صبه
يف لقاء خا�ص بقوله�« ،إن ال�كريان �إىل هذه املناطق رغم املدة
م�ستغربا كيف مل ي�سافر بن
اجلديد.
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�صاحباجلمعيةالتي
تبي�ضذهبا
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م�ستع�صيا خا�صة �أن �صاحبه هو ابن
ما الذي ميكنه �أن يفعله �شاب يف الثالثينيات من يبدو خلارجية املغربي ال�سابق املعروف
تلك احلكاية ال�شعبية وزير ا
عمره؟ بغ�ض النظر عن فالثالثني( )..ف�إن �شابا ب�أجندته(.)..
التي تتحدث عن الزين
عندما كتبت ال�صحافة الدولية �أن �إبراهيم
يف هذه املرحلة قد يكون من�شغال بالبحث عن وحتى �أ�صبح مثريا للجدل وهو اليزال يف �سن
عمل �إذا كان ينتمي لأ�سرة متو�سطة احلال ،الفا�سية( ،)..ف�إن ذلك ارتبط با�ست�ضافته على
ورمبا يكون قد و�صل �إىل �سن الي�أ�س يف حاالت � 27سناملغرب لوزيرة اخلارجية الإ�سرائيلية،
�أخرى ،لكن الو�ضع ال ميكن �أن ينطبق بتاتا �أر�ض ليفني ،فكانت تلك ف�ضيحته الأوىل مع
الفا�سي الفهري ،الذي ت�سيبي
على ال�شاب �إبراهيم الطيب الفا�سي الفهري التطبيع(.)..
ينتمي لعائلة يجتمع فيها
ول الن�شطاء الفي�سبوكيون على الإنرتنت
م�ست�شار امللك حممد ال�ساد�س ،والوزير ا ألول ويتدا هات كثرية لإبراهيم الفا�سي وهو يتلعثم
ال�سابق عبا�س الفا�سي ،وعلي الفا�سي الفهري فيديوقاء خطبه( )..غري �أنه مل يتلعثم عندما
رئي�س اجلامعة امللكية لكرة القدم ومدير املاء يف �إل ذات يوم ب�أن االحتجاجات التي يعرفها
والكهرباء ،وعثمان الفا�سي املدير العام ال�سابق �صرح يف �إطار  20فرباير يجب �أن ت�ستمر(،)..
ل�شركة الطرق ال�سيارة ،ونزار بركة رئي�س املغربرغم من �أن عائلة الفا�سي كانت �إحدى
على ال
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي(.)..
العائالت امل�ستهدفة باالحتجاجات(.)..
ية،
وط
خطب
باخت�صار ،ينتمي �إبراهيم لعائلة �أ
براهيم على نفي �أية عالقة حمتملة بينه
�
إ
�صر
ي
دى
إح
�
يف
لأجل ذلك مل ين�شغل بالرتقي
أبيه ،وعندما �س�أله �أحد ال�صحفيني،
ال�شبيبات احلزبية ،بل �إنه حاول �أن يركب على وبني � فيد من دعم والدك (عندما كان وزيرا
جميع الأحزاب ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات عندما �أال ت�ست ية) قال« :والدي له عمله ،وكما تعلمون
ديو�س» الذي ي�شرف على للخارج
عمل جد ح�سا�س ال ميكنه �أن يقدم يل �أي دعم
�أ�س�س معهد «�أما
تنظيم منتدى «ميدايز» ،مبا�شرة بعد عودته فهو ان ،و�إال �سيعر�ض نف�سه خلط�إ مهني.
كيفما ك
من باري�س �سنة .2007
يقة ال �أفهم كيف ميكنني ا�ستغالل نفوذ
حق
و
ري،
تفك
لل
دى
منت
فته
ب�ص
املعهد يحاول �أن يظهر
و�أق�سم لك �أين مل �أ َر والدي منذ �أكرث من
لذلك ف�إن �أول ن�شاط احت�ضنه الفا�سي كان حول والدي،فكيف يل �أن �أطلب منه هذه امل�ساعدة()..
مو�ضوع «ال�سماء املفتوحة» ،قبل �أن ت�سقط �شهر ،رى �أن �سمعة منتدى «�أماديو�س» �صارت
عليه مئات املاليني من ال�سماء عن طريق اليوم �أ �إذ تعرتف بنا جمموعة من الدول
م�ؤ�س�سات مالية كربى و�أبناك ،لكي ينظم دولية،بية واملنظمات العاملية( )..كل هذا �أريد
ندوات تتحدث عن «البحر الأبي�ض املتو�سط» الأجن �ضح من خالله �أنني ال �أ�ستغل عالقتي
�أن �أوي ،و�أن منتدى «�أماديو�س» �صنع نف�سه
و«�إفريقيا».
تكمن قيمة «منتدى ميدايز» يف ال�ضيوف بوالد و�أنا جمرد فرد �ضمن طاقم� .إذا كان
املدعوين للقاءات ،لكن �إبراهيم ي�ؤكد �أن بنف�سه ،عني يف من�صب وزير خارجية البالد،
«جناح املعهد مرتبط بجودة النقا�شات ،والديبودي �أن �أفعل؟ هل �أبقى دون عمل ودون
فماذا
وجودة املتدخلني الذين يقبلون بعفوية ،ن�شاط اجتماعي و�سيا�سي وفكري؟.
مل�شاركة» ،لكن ت�صديق مثل هذا الكالم
على ا

ع
ب
د
ا
ل
�
ص
م
د
ع
ر
�
ش
ا
ن
:
د
مي
ق
ر
ا
ط
ية
ع
ل
ى
ط
ر
ي
ق
ة
�
أ
م
راء قطر

ال �صوت يعلو على
�
صو
ت
ع
ائ
لة
ا
لك
وم
�سري
قر
ب اخلمي�سات( ،)..رغم �أن احلقوقيني حممود عر�شان يف تيفل
ت،
ا
مل
دي
نة
ا
مل
عر
وف
ي
قوي يجد دائما من ين�شر الأخبار التي �صرون على نعته دائما باجلالد( ..ة ،بن�شاطها الدائم،
) ،و
�ص
متجده
لكنه مثل �أي حاكم
دقوا �أو ال ت�صدقوا� ،أن �شخ�صية ال�س ومتجد �أعمال ابنه
ال
رب
ملا
ين
ع
بد
ال
�ص
ا�ستطالع
مد عر�شان.
نة يف «تيفل
ت» ل�سنة 2013
للر�أي �أجراه موقع
«
هو
تي
ع
فل
بد
ت
ال
بر
ي�
�ص
ق
س
مد
»،
ع
ر�شان ،ح�سب
ام به عبد ال�صمد ع
وكتب �أ�صحابه �أ
ن
ر�
شا
ه
ن
ذا
ا
يف
ال
ت
خ
غي
تي
ري
ار
م
كا
عا
ن
بتيفلت وتهيئة �شوارع و�أزقة جممو مل املدينة« ،حيث متت �إعادة هيكلة ب�سبب الدور الذي
عة
�ش
م
�
ار
ن
ع
�
أ
حممد اخلام�س
شركة خا�صة بالنظا
حياء املدينة وكذل
فة
ك
و
ت�
جل
شي
ب
يد
م
جم
ال
مو
ع
ب
عة
على �أر�ض الواقع وال ينكرها �إال جا من امل�شاريع التنموية للمدينة فكل ه للقرب ،والتعاقد مع
ذه
حد.
ا
ل
إ
ور
الكثري ملدينة تيفل
غم االنتقادات فالرجل خالل واليته جنازات موجودة
ت،
و
�
أ
قل
ما
ميك
ن
�
أ
ا
ن
تنفلت»( ،انتهت نتيجة اال�ستطالع ،ح نقدم له هو االعرتاف باخلدمات اجل حلالية �أعطى ال�شيء
لي
لة
ب
ا
ا
�س ملوقع).
لتي قدمها ملدينة
مكانة عبد ال�صمد ،ت
نب
ع
م
ن
م
كا
نة
ا
لك
وم�سري،
بعد
ب ان�شقاقه من حزب احلركة ال�شعبية ،الذي �أ�س�س احلركة
ا
لد
ميق
را
ط
ية
ا
ال
جتما
وبقي
طريقة
عية �سنة 1997
ل�صال م�شابهة ملا يحدث يف بع�ض البلدان مثل يف من�صبه �إىل حدود
�س
نة
1
1
0
2
،
حي
ح ابنه و
قطر ،حي
ث ورثه البنه،
عبد ال�صم يل العهد ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفة ث تنازل «ال�شيح ح
مد
ب
ن
خ
لي
فة
�
آ
ل
ع
د ،ومبا �أ
ن العر�ش
�آل ثاين».
للمجل�س اجلما نه ويل عهده حممود،
ال
ي
ح
بذ
ا
ال
حت
كا
ك
باحل
عي لد
قدمية يف املو�ضو عم دوري «ادري�س
قوقيني وحتى عندما
بنكري» ،مل ينخرط يف هذه املبادرة طرقوا بابه كرئي�س
ع(.)..
بد
عو
ى
و
ج
ود
م�
شاكل
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خولة لشكر:
هل ير�سم معهد
ماكينزي خطة النقاذ
االحتاد اال�شرتاكي

تنفرد «األسبوع» بنشر صورة ناجي العماري بن
إلياس العماري في مظاهرات  20فبراير

لأول ،لكن و�صوله لهذا
كر ملن�صب الكاتب ا
ت الأخرية� ،إبان اندالع
�ست�سغ بع�ض االحتاديني و�صول ادري�س ليم�شي ،انطلق خالل ال�سنوا
مل ي
جا الكت�ساح تنظ
الو�ضع املتقدم لي�س �سوى تتوياملكتب ال�سيا�سي حلزب الوردة( .)..ادري�س ل�شكر يف معركة
«احلرب الباردة» بني �أع�ضاءظيمي كان هو انت�صار الن�ساء املقربات من االنتخابية التي متيزت
�أحد عناوين االكت�ساح التن انعقاد امل�ؤمتر الوطني الأخري ،وهي املحطة للقطاع الن�سائي الذي
ربملان «�سابقا» كمقررة
اع الن�سائي التي �سبقت
املكلف بالعالقات مع ال
قط
ت.
البانتخاب ابنة الوزير
قرياين» ،بدل ن�ساء �أخريا
�شتد ال�صراع� ،إال �أن جل
ال
جة
�أ�صبحت تقوده االحتادية «خ�صديفوف الأمامية �إال يف حاالت نادرة عندما ي ي جدا( )..وهي تدافع
�شريط فيديو بلبا�س عاد
ال
ورغم �أن خولة مل تظهرلكيف الفتاة الذي ظهرت يف
».
يه
عل
االحتاديني يتذكرون ت
ب الأول« ،والذي يعول
ادري�س يعولون عليها
ات
لك
ا
ب
�ص
ي
ملن
صر
ح
�
�ش
نا
رت
والدها ،بل �إن بع�ض م
معركة حامية الوطي�س،
عن حق والدها يف الها هي التي تعول على
�ض
خو
ي
هو
خولة وحد
و
هد
شو
�
ادية يف الرباط ،م�ؤخرا،
لي�ستمما يعولون على �أخيها «احل�سن ل�شكر» ،الذ ايجلهوي لل�شبيبة االحت
بة انعقاد امل�ؤمتر
�أكرث
ة(.)..
انتهت بخ�صام بالكرا�سي مبناامل�س�ؤمتر لكنها مل ت�شاهد �إال يف ال�صفوف اخللفينظيمية دون احلاجة �إىل
حيث ح�ضرت خولة يف نف�س ليمي خلولة يخول لها ح�سم عدة معارك ترتمة يف معهد الدرا�سات
ميكن القول �إن امل�ستوى التع لذي مكنها م�ؤخرا ،من حجز وظيفة حم رر يف الق�ضايا ال�سيا�سية
جمهود ،وهو نف�س الر�صيد اعاملي «ماكينزي» ،وهو �أحد املعاهد التي تق ي�أتي يوم ليقرتح معهد
ال
مات( )..فمن يدري قد
واال�ست�شارات االقت�صادية�سبة لل�شركات واحلكو
على م�ستوى العامل بالنحتاد اال�شرتاكي املغربي.
«ماكيزي» حال لأزمة اال

عبد المجيد الفاسي:

«ال هوادة» يف الدفاع
عن عبد الواحد
الفا�سي
ال يختلف اثنان يف كون عائلة عبا�س
الفا�سي قد تبدو كبرية جدا ،لكن واحدا
من �أبنائه فقط هو الذي ا�ستطاع �أن يحجز
مكانا �ضمن �صفوف ال�شبيبة اال�ستقاللية مثله مثل �أي منا�ضل �آخر يف احلزب ،ورغم
�أنه مل ينل ثقة املجل�س الوطني من �أجل االلتحاق بالربملان ك�أحد �أع�ضاء الالئحة
الوطنية �إال �أنه كان حا�ضرا يف كل االجتماعات ال�ساخنة(.)..
عبد املجيد الفا�سي ،الذي مت تكليفه ذات يوم مبهمة يف ديوان في�صل العراي�شي ،قبل �أن
يختفي عن الأنظار خالل الفرتة الأخرية و�سط دهاليز التلفزيون( ،)..كان له الف�ضل
الكبري يف ف�ضح بع�ض التالعبات التي وقعت قبيل االنتخابات ،ب�سبب الرغبة يف توزيع
«ريع» الالئحة الوطنية ،لكنه مل ي�ستطع الوقوف يف وجه التيار ال�شباطي(.)..
هو �أحد �أ�صهار ادري�س ال�سنتي�سي العمدة ال�سابق ملدينة �سال ،ورغم �أنه مل ي�سمح
بخروج �صور الزفاف� ،إال �أن الذين ح�ضروا حكوا �أن املنا�سبة كانت �أ�سطورية ،بل �إن
بع�ض املواقع كتبت �أن ال�شيخة حليمة( ،)..رق�صت يف العر�س الذي وحد احلركيني
واال�ستقالليني.
ا�شتهر عبد املجيد وهو الأ�صغر �سنا بني �إخوته بكونه كان �أحد �أبرز الأ�شخا�ص
الذين كانوا يعبئون املنا�ضلني للت�صويت ل�صالح عبد الواحد كي يكون �أمينا عاما
حلزب اال�ستقالل ،غري �أن حميد �شباط فاز بالأمانة العامة يف انتظار قرار املحكمة()..
وكان عبد املجيد �أحد ال�شباب الذي �سخر كل �إمكانيته ل�ضمان ح�ضور منا�ضلني
ا�ستقالليني يف اجتماعات حا�شدة انعقد مبنزل اال�ستقاليل ح�سن ال�سنتي�سي �أحد
�أغنياء البحر(.)..
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ناجي العماري�:إليا�س العماري
يف ن�سخة مزيدة ومنقحة

ال�صور املوثقة مل�سريات  20ف
مبحا�سبة �إليا�س العماري( رباير ت�ؤكد �أن بع�ض امل�شاركني كانوا يطالبون
 ،)..لكن ال �أحد يتوقع �أن �أحد امل�شاركني يف بع�ض
هذه امل�سريات كان هو ابن �
اختفى ا�سمه منذ ذلك احلني �إليا�س العماري ،ناجي العماري ،هذا الأخري
«مترد» يف ن�سختها املغربية إىل �أن ظهر ا�سمه ال�سنة املا�ضية� ،ضمن حملة
كان املتمردون امل�صريون قد �وهي ن�سخة «رديئة» حلملة مترد امل�صرية ،ف�إذا
تتجاوز كونها حركة في�سبو أ�سقطوا مر�سي ،ف�إن حركة «مترد» املغربية مل
كية.
الغريب يف حركة «مترد» املغ
ربية
هو �أنها حملت يف البداية �شعار �إ�سقاط
النظام ،قبل �أن تختفي ،وت
كل عنا�صر الإزعاج ،مثلها ظهر حملها ن�سخة مزيدة ومنقحة خالية من
مك�شوف مع ال�شعب دون �أنمثل هذا ال�شاب الذي ي�ستطيع �أن مي�شي بوجه
�صورة ناجي العماري يثري غ�ضب �أي طرف بخالف والده(.)..
يف م
بن�شرها ت�ؤكد وجود وجه � ظاهرات  20فرباير ،والتي تنفرد «الأ�سبوع»
بت�أكيد مالمح هذا التوجه آخر لآل العماري ،غري �أن الوقت وحده كفيل
اجلديد ،التي يتطور خارج مطبخ الأ�صالة
واملعا�صرة(.)..

ياسين الراضي:

عمي هو ملك
الربملان و�أنا �أ�صغر
برملاين
عندما �أ�سدل ال�ستار على االنتخابات الت�شريعية
ل�سنة  ،2011كان من الطبيعي �أن يطرح ال�س�ؤال عن
�أ�صغر برملاين حملته �صناديق االقرتاع �إىل دفء القبة( )..بعيدا عن رياح الربيع العربي
املزعجة �أنذاك ،فجاء اجلواب على ل�سان عدة قنوات �إخبارية ،لي�ؤكد �أن �أ�صغر برملاين ال يبلغ
من العمر �سوى � 21سنة ،ازداد مبدينة �سيدي يحيى الغرب ،ح�صل على البكالوريا يف العلوم
االقت�صادية ورحل �إىل كندا ملتابعة درا�سته ،وبعدها عاد مرة �أخرى �إىل بلده املغرب كمقاول
وع�ضو يف حزب االحتاد الد�ستوري( ،امل�صدر موقع ه�سربي�س).
هذا هو يا�سني الرا�ضي ابن الربملاين ادري�س الرا�ضي ،الذي عرى بطنه ال�سنة املا�ضية يف
جمل�س امل�ست�شارين احتجاجا على رئي�س احلكومة عبد الإله بن كريان( ،)..وعمه هو القيادي
االحتادي عبد الواحد الرا�ضي الذي دخل �إىل الربملان منذ �سنة  ،1963وتر�أ�سه عدة مرات
متتالية.
يقول ادري�س الرا�ضي ،الذي توجه له عدة تهم تتعلق بالأرا�ضي(� )..إن «الوطن واملواطن
�سيحا�سبنا �إن نحن �صوتنا بنعم على م�شروع يفقر الفقري ،ي�ضرب الفالح ويعفي الرثوة،
ويطبع مع الأموال املجهولة املن�ش�أ ويجازي الريع ،ويتنكر حلق املعطلني يف ال�شغل ويلب�س
ثوب الردة على الد�ستور والقانون».
قد يبدو كالم الرا�ضي جميال لكنه لن يطرب بالت�أكيد عددا كبريا من غرباوة الذين يعرفون
ق�صة الرا�ضي( ،)..كما ال ي�ستبعد �أن يكون له دور كبري يف ال�ضغط من �أجل و�ضع ابنه يف
املركز الثاين �ضمن الالئحة الوطنية لل�شباب ،يف حزب مل تك�شف �أ�سراره املالية بعد( )..ولكنها
قد تنفجر يف �شكل قنابل بعدما قرر ع�ضو املكتب ال�سيا�سي عبد الفردو�س املطرود من جريدة
احلزب ،فتح فمه(.)..
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ابراهيمالفا�سيالفهري:

�صاحباجلمعيةالتي
تبي�ضذهبا
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م�ستع�صيا خا�صة �أن �صاحبه هو ابن
ما الذي ميكنه �أن يفعله �شاب يف الثالثينيات من يبدو خلارجية املغربي ال�سابق املعروف
تلك احلكاية ال�شعبية وزير ا
عمره؟ بغ�ض النظر عن فالثالثني( )..ف�إن �شابا ب�أجندته(.)..
التي تتحدث عن الزين
عندما كتبت ال�صحافة الدولية �أن �إبراهيم
يف هذه املرحلة قد يكون من�شغال بالبحث عن وحتى �أ�صبح مثريا للجدل وهو اليزال يف �سن
عمل �إذا كان ينتمي لأ�سرة متو�سطة احلال ،الفا�سية( ،)..ف�إن ذلك ارتبط با�ست�ضافته على
ورمبا يكون قد و�صل �إىل �سن الي�أ�س يف حاالت � 27سناملغرب لوزيرة اخلارجية الإ�سرائيلية،
�أخرى ،لكن الو�ضع ال ميكن �أن ينطبق بتاتا �أر�ض ليفني ،فكانت تلك ف�ضيحته الأوىل مع
الفا�سي الفهري ،الذي ت�سيبي
على ال�شاب �إبراهيم الطيب الفا�سي الفهري التطبيع(.)..
ينتمي لعائلة يجتمع فيها
ول الن�شطاء الفي�سبوكيون على الإنرتنت
م�ست�شار امللك حممد ال�ساد�س ،والوزير الأول ويتدا هات كثرية لإبراهيم الفا�سي وهو يتلعثم
ال�سابق عبا�س الفا�سي ،وعلي الفا�سي الفهري فيديوقاء خطبه( )..غري �أنه مل يتلعثم عندما
رئي�س اجلامعة امللكية لكرة القدم ومدير املاء يف �إل ذات يوم ب�أن االحتجاجات التي يعرفها
والكهرباء ،وعثمان الفا�سي املدير العام ال�سابق �صرح يف �إطار  20فرباير يجب �أن ت�ستمر(،)..
ل�شركة الطرق ال�سيارة ،ونزار بركة رئي�س املغربرغم من �أن عائلة الفا�سي كانت �إحدى
على ال
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي(.)..
العائالت امل�ستهدفة باالحتجاجات(.)..
ية،
وط
خطب
باخت�صار ،ينتمي �إبراهيم لعائلة �أ
براهيم على نفي �أية عالقة حمتملة بينه
�
إ
�صر
ي
دى
إح
�
يف
لأجل ذلك مل ين�شغل بالرتقي
أبيه ،وعندما �س�أله �أحد ال�صحفيني،
ال�شبيبات احلزبية ،بل �إنه حاول �أن يركب على وبني � فيد من دعم والدك (عندما كان وزيرا
جميع الأحزاب ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سات عندما �أال ت�ست ية) قال« :والدي له عمله ،وكما تعلمون
ديو�س» الذي ي�شرف على للخارج
عمل جد ح�سا�س ال ميكنه �أن يقدم يل �أي دعم
�أ�س�س معهد «�أما
تنظيم منتدى «ميدايز» ،مبا�شرة بعد عودته فهو ان ،و�إال �سيعر�ض نف�سه خلط�إ مهني.
كيفما ك
من باري�س �سنة .2007
يقة ال �أفهم كيف ميكنني ا�ستغالل نفوذ
حق
و
ري،
تفك
لل
دى
منت
فته
ب�ص
املعهد يحاول �أن يظهر
و�أق�سم لك �أين مل �أ َر والدي منذ �أكرث من
لذلك ف�إن �أول ن�شاط احت�ضنه الفا�سي كان حول والدي،فكيف يل �أن �أطلب منه هذه امل�ساعدة()..
مو�ضوع «ال�سماء املفتوحة» ،قبل �أن ت�سقط �شهر ،رى �أن �سمعة منتدى «�أماديو�س» �صارت
عليه مئات املاليني من ال�سماء عن طريق اليوم �أ �إذ تعرتف بنا جمموعة من الدول
م�ؤ�س�سات مالية كربى و�أبناك ،لكي ينظم دولية،بية واملنظمات العاملية( )..كل هذا �أريد
ندوات تتحدث عن «البحر الأبي�ض املتو�سط» الأجن �ضح من خالله �أنني ال �أ�ستغل عالقتي
�أن �أوي ،و�أن منتدى «�أماديو�س» �صنع نف�سه
و«�إفريقيا».
تكمن قيمة «منتدى ميدايز» يف ال�ضيوف بوالد و�أنا جمرد فرد �ضمن طاقم� .إذا كان
املدعوين للقاءات ،لكن �إبراهيم ي�ؤكد �أن بنف�سه ،عني يف من�صب وزير خارجية البالد،
«جناح املعهد مرتبط بجودة النقا�شات ،والديبودي �أن �أفعل؟ هل �أبقى دون عمل ودون
فماذا
وجودة املتدخلني الذين يقبلون بعفوية ،ن�شاط اجتماعي و�سيا�سي وفكري؟.
مل�شاركة» ،لكن ت�صديق مثل هذا الكالم
على ا

ع
ب
د
ا
ل
�
ص
م
د
ع
ر
�
ش
ا
ن
:
د
مي
ق
ر
ا
ط
ية
ع
ل
ى
ط
ر
ي
ق
ة
�
أ
م
راء قطر

ال �صوت يعلو على
�
صو
ت
ع
ائ
لة
ا
لك
وم
�سري
قر
ب اخلمي�سات( ،)..رغم �أن احلقوقيني حممود عر�شان يف تيفل
ت،
ا
مل
دي
نة
ا
مل
عر
وف
ي
قوي يجد دائما من ين�شر الأخبار التي �صرون على نعته دائما باجلالد( ..ة ،بن�شاطها الدائم،
) ،و
�ص
متجده
لكنه مثل �أي حاكم
دقوا �أو ال ت�صدقوا� ،أن �شخ�صية ال�س ومتجد �أعمال ابنه
ال
رب
ملا
ين
ع
بد
ال
�ص
ا�ستطالع
مد عر�شان.
نة يف «تيفل
ت» ل�سنة 2013
للر�أي �أجراه موقع
«
هو
تي
ع
فل
بد
ت
ال
بر
ي�
�ص
ق
س
مد
»،
ع
ر�شان ،ح�سب
ام به عبد ال�صمد ع
وكتب �أ�صحابه �أ
ن
ر�
شا
ه
ن
ذا
ا
يف
ال
ت
خ
غي
تي
ري
ار
م
كا
عا
ن
بتيفلت وتهيئة �شوارع و�أزقة جممو مل املدينة« ،حيث متت �إعادة هيكلة ب�سبب الدور الذي
عة
�ش
م
�
ار
ن
ع
�
أ
حممد اخلام�س
شركة خا�صة بالنظا
حياء املدينة وكذل
فة
ك
و
ت�
جل
شي
ب
يد
م
جم
ال
مو
ع
ب
عة
على �أر�ض الواقع وال ينكرها �إال جا من امل�شاريع التنموية للمدينة فكل ه للقرب ،والتعاقد مع
ذه
حد.
ا
ل
إ
ور
الكثري ملدينة تيفل
غم االنتقادات فالرجل خالل واليته جنازات موجودة
ت،
و
�
أ
قل
ما
ميك
ن
�
أ
ا
ن
تنفلت»( ،انتهت نتيجة اال�ستطالع ،ح نقدم له هو االعرتاف باخلدمات اجل حلالية �أعطى ال�شيء
لي
لة
ب
ا
ا
�س ملوقع).
لتي قدمها ملدينة
مكانة عبد ال�صمد ،ت
نب
ع
م
ن
م
كا
نة
ا
لك
وم�سري،
بعد
ب ان�شقاقه من حزب احلركة ال�شعبية ،الذي �أ�س�س احلركة
ا
لد
ميق
را
ط
ية
ا
ال
جتما
وبقي
طريقة
عية �سنة 1997
ل�صال م�شابهة ملا يحدث يف بع�ض البلدان مثل يف من�صبه �إىل حدود
�س
نة
1
1
0
2
،
حي
ح ابنه و
قطر ،حي
ث ورثه البنه،
عبد ال�صم يل العهد ال�شيخ متيم بن حمد بن خليفة ث تنازل «ال�شيح ح
مد
ب
ن
خ
لي
فة
�
آ
ل
ع
د ،ومبا �أ
ن العر�ش
�آل ثاين».
للمجل�س اجلما نه ويل عهده حممود،
ال
ي
ح
بذ
ا
ال
حت
كا
ك
باحل
عي لد
قدمية يف املو�ضو عم دوري «ادري�س
قوقيني وحتى عندما
بنكري» ،مل ينخرط يف هذه املبادرة طرقوا بابه كرئي�س
ع(.)..
بد
عو
ى
و
ج
ود
م�
شاكل
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خولة لشكر:
هل ير�سم معهد
ماكينزي خطة النقاذ
االحتاد اال�شرتاكي

تنفرد «األسبوع» بنشر صورة ناجي العماري بن
إلياس العماري في مظاهرات  20فبراير

لأول ،لكن و�صوله لهذا
كر ملن�صب الكاتب ا
ت الأخرية� ،إبان اندالع
�ست�سغ بع�ض االحتاديني و�صول ادري�س ليم�شي ،انطلق خالل ال�سنوا
مل ي
جا الكت�ساح تنظ
الو�ضع املتقدم لي�س �سوى تتوياملكتب ال�سيا�سي حلزب الوردة( .)..ادري�س ل�شكر يف معركة
«احلرب الباردة» بني �أع�ضاءظيمي كان هو انت�صار الن�ساء املقربات من االنتخابية التي متيزت
�أحد عناوين االكت�ساح التن انعقاد امل�ؤمتر الوطني الأخري ،وهي املحطة للقطاع الن�سائي الذي
ربملان «�سابقا» كمقررة
اع الن�سائي التي �سبقت
املكلف بالعالقات مع ال
قط
ت.
البانتخاب ابنة الوزير
قرياين» ،بدل ن�ساء �أخريا
�شتد ال�صراع� ،إال �أن جل
ال
جة
�أ�صبحت تقوده االحتادية «خ�صديفوف الأمامية �إال يف حاالت نادرة عندما ي ي جدا( )..وهي تدافع
�شريط فيديو بلبا�س عاد
ال
ورغم �أن خولة مل تظهرلكيف الفتاة الذي ظهرت يف
».
يه
عل
االحتاديني يتذكرون ت
ب الأول« ،والذي يعول
ادري�س يعولون عليها
ات
لك
ا
ب
�ص
ي
ملن
صر
ح
�
�ش
نا
رت
والدها ،بل �إن بع�ض م
معركة حامية الوطي�س،
عن حق والدها يف الها هي التي تعول على
�ض
خو
ي
هو
خولة وحد
و
هد
شو
�
ادية يف الرباط ،م�ؤخرا،
لي�ستمما يعولون على �أخيها «احل�سن ل�شكر» ،الذ ايجلهوي لل�شبيبة االحت
بة انعقاد امل�ؤمتر
�أكرث
ة(.)..
انتهت بخ�صام بالكرا�سي مبناامل�س�ؤمتر لكنها مل ت�شاهد �إال يف ال�صفوف اخللفينظيمية دون احلاجة �إىل
حيث ح�ضرت خولة يف نف�س ليمي خلولة يخول لها ح�سم عدة معارك ترتمة يف معهد الدرا�سات
ميكن القول �إن امل�ستوى التع لذي مكنها م�ؤخرا ،من حجز وظيفة حم رر يف الق�ضايا ال�سيا�سية
جمهود ،وهو نف�س الر�صيد اعاملي «ماكينزي» ،وهو �أحد املعاهد التي تق ي�أتي يوم ليقرتح معهد
ال
مات( )..فمن يدري قد
واال�ست�شارات االقت�صادية�سبة لل�شركات واحلكو
على م�ستوى العامل بالنحتاد اال�شرتاكي املغربي.
«ماكيزي» حال لأزمة اال

عبد المجيد الفاسي:

«ال هوادة» يف الدفاع
عن عبد الواحد
الفا�سي
ال يختلف اثنان يف كون عائلة عبا�س
الفا�سي قد تبدو كبرية جدا ،لكن واحدا
من �أبنائه فقط هو الذي ا�ستطاع �أن يحجز
مكانا �ضمن �صفوف ال�شبيبة اال�ستقاللية مثله مثل �أي منا�ضل �آخر يف احلزب ،ورغم
�أنه مل ينل ثقة املجل�س الوطني من �أجل االلتحاق بالربملان ك�أحد �أع�ضاء الالئحة
الوطنية �إال �أنه كان حا�ضرا يف كل االجتماعات ال�ساخنة(.)..
عبد املجيد الفا�سي ،الذي مت تكليفه ذات يوم مبهمة يف ديوان في�صل العراي�شي ،قبل �أن
يختفي عن الأنظار خالل الفرتة الأخرية و�سط دهاليز التلفزيون( ،)..كان له الف�ضل
الكبري يف ف�ضح بع�ض التالعبات التي وقعت قبيل االنتخابات ،ب�سبب الرغبة يف توزيع
«ريع» الالئحة الوطنية ،لكنه مل ي�ستطع الوقوف يف وجه التيار ال�شباطي(.)..
هو �أحد �أ�صهار ادري�س ال�سنتي�سي العمدة ال�سابق ملدينة �سال ،ورغم �أنه مل ي�سمح
بخروج �صور الزفاف� ،إال �أن الذين ح�ضروا حكوا �أن املنا�سبة كانت �أ�سطورية ،بل �إن
بع�ض املواقع كتبت �أن ال�شيخة حليمة( ،)..رق�صت يف العر�س الذي وحد احلركيني
واال�ستقالليني.
ا�شتهر عبد املجيد وهو الأ�صغر �سنا بني �إخوته بكونه كان �أحد �أبرز الأ�شخا�ص
الذين كانوا يعبئون املنا�ضلني للت�صويت ل�صالح عبد الواحد كي يكون �أمينا عاما
حلزب اال�ستقالل ،غري �أن حميد �شباط فاز بالأمانة العامة يف انتظار قرار املحكمة()..
وكان عبد املجيد �أحد ال�شباب الذي �سخر كل �إمكانيته ل�ضمان ح�ضور منا�ضلني
ا�ستقالليني يف اجتماعات حا�شدة انعقد مبنزل اال�ستقاليل ح�سن ال�سنتي�سي �أحد
�أغنياء البحر(.)..
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ناجي العماري�:إليا�س العماري
يف ن�سخة مزيدة ومنقحة

ال�صور املوثقة مل�سريات  20ف
مبحا�سبة �إليا�س العماري( رباير ت�ؤكد �أن بع�ض امل�شاركني كانوا يطالبون
 ،)..لكن ال �أحد يتوقع �أن �أحد امل�شاركني يف بع�ض
هذه امل�سريات كان هو ابن �
اختفى ا�سمه منذ ذلك احلني �إليا�س العماري ،ناجي العماري ،هذا الأخري
«مترد» يف ن�سختها املغربية إىل �أن ظهر ا�سمه ال�سنة املا�ضية� ،ضمن حملة
كان املتمردون امل�صريون قد �وهي ن�سخة «رديئة» حلملة مترد امل�صرية ،ف�إذا
تتجاوز كونها حركة في�سبو أ�سقطوا مر�سي ،ف�إن حركة «مترد» املغربية مل
كية.
الغريب يف حركة «مترد» املغ
ربية
هو �أنها حملت يف البداية �شعار �إ�سقاط
النظام ،قبل �أن تختفي ،وت
كل عنا�صر الإزعاج ،مثلها ظهر حملها ن�سخة مزيدة ومنقحة خالية من
مك�شوف مع ال�شعب دون �أنمثل هذا ال�شاب الذي ي�ستطيع �أن مي�شي بوجه
�صورة ناجي العماري يثري غ�ضب �أي طرف بخالف والده(.)..
يف م
بن�شرها ت�ؤكد وجود وجه � ظاهرات  20فرباير ،والتي تنفرد «الأ�سبوع»
بت�أكيد مالمح هذا التوجه آخر لآل العماري ،غري �أن الوقت وحده كفيل
اجلديد ،التي يتطور خارج مطبخ الأ�صالة
واملعا�صرة(.)..

ياسين الراضي:

عمي هو ملك
الربملان و�أنا �أ�صغر
برملاين
عندما �أ�سدل ال�ستار على االنتخابات الت�شريعية
ل�سنة  ،2011كان من الطبيعي �أن يطرح ال�س�ؤال عن
�أ�صغر برملاين حملته �صناديق االقرتاع �إىل دفء القبة( )..بعيدا عن رياح الربيع العربي
املزعجة �أنذاك ،فجاء اجلواب على ل�سان عدة قنوات �إخبارية ،لي�ؤكد �أن �أ�صغر برملاين ال يبلغ
من العمر �سوى � 21سنة ،ازداد مبدينة �سيدي يحيى الغرب ،ح�صل على البكالوريا يف العلوم
االقت�صادية ورحل �إىل كندا ملتابعة درا�سته ،وبعدها عاد مرة �أخرى �إىل بلده املغرب كمقاول
وع�ضو يف حزب االحتاد الد�ستوري( ،امل�صدر موقع ه�سربي�س).
هذا هو يا�سني الرا�ضي ابن الربملاين ادري�س الرا�ضي ،الذي عرى بطنه ال�سنة املا�ضية يف
جمل�س امل�ست�شارين احتجاجا على رئي�س احلكومة عبد الإله بن كريان( ،)..وعمه هو القيادي
االحتادي عبد الواحد الرا�ضي الذي دخل �إىل الربملان منذ �سنة  ،1963وتر�أ�سه عدة مرات
متتالية.
يقول ادري�س الرا�ضي ،الذي توجه له عدة تهم تتعلق بالأرا�ضي(� )..إن «الوطن واملواطن
�سيحا�سبنا �إن نحن �صوتنا بنعم على م�شروع يفقر الفقري ،ي�ضرب الفالح ويعفي الرثوة،
ويطبع مع الأموال املجهولة املن�ش�أ ويجازي الريع ،ويتنكر حلق املعطلني يف ال�شغل ويلب�س
ثوب الردة على الد�ستور والقانون».
قد يبدو كالم الرا�ضي جميال لكنه لن يطرب بالت�أكيد عددا كبريا من غرباوة الذين يعرفون
ق�صة الرا�ضي( ،)..كما ال ي�ستبعد �أن يكون له دور كبري يف ال�ضغط من �أجل و�ضع ابنه يف
املركز الثاين �ضمن الالئحة الوطنية لل�شباب ،يف حزب مل تك�شف �أ�سراره املالية بعد( )..ولكنها
قد تنفجر يف �شكل قنابل بعدما قرر ع�ضو املكتب ال�سيا�سي عبد الفردو�س املطرود من جريدة
احلزب ،فتح فمه(.)..

17
�أعلى دخل للجماعة من �ضريبة الأرباح :يف �أي م�شاريع
تربمج مداخيل �ضرائب �سكان الرباط؟
الرباط يا حسرة

alousbouea@gmail.com

حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

احلر يفهم بـ «الغمزة »

الزيارة امللكية لدول �إفريقية
تلقن الدر�س ملنتخبي الرباط
بلدية العا�صمة مطالبة وبكل �إحلاح مبراجعة
عالقاتها اخلارجية وتنظيمها وترتيبها ح�سب
الأولويات وامل�ستجدات ملواكبة ال�سا�سية العامة
للمملكة ،فمنذ �شهور الحت �إ�شارات دولية و�إقليمية
ووطنية ت�ؤهل املغرب للقيام مبهام يف عدد من
الدول الإفريقية اعتمادا على مكانته الروحية التي
يتمتع بها عند �شعوبها امل�سلمة ،واعتبارا للتاريخ
امل�شرتك يف الكفاح والن�ضال من �أجل اال�ستقالل
واحلرية.
هذه الإ�شارات وتلك العالقات الأخوية فر�ضت
حترك اململكة لإنقاذ وم�ساعدة �إخواننا الأفارقة؛
�إنقاذهم من االقتتال ،ومن الإفال�س االقت�صادي،
ومن الأزمات اخلانقة التي تكاد تع�صف بدولهم
وجتعلهم لقمة �سائغة للطامعني يف ثرواتهم
و�أرا�ضيهم ،وحتى يف عقيدتهم الإ�سالمية التي
ن�شرها �أجدادنا ملوك اململكة.
والرباط ،عا�صمة �إمارة امل�ؤمنني التي قامت على
اجلهاد يف �سبيل اهلل و�إعالء كلمته ،وكانت رباطا
انطلق منه الفتح الإ�سالمي تلبية لنداءات ورغبات
ال�شعوب الإفريقية التواقة للحرية وامل�ساواة
والعدالة االجتماعية ،والعي�ش الكرمي .الرباط
وبلديتها ومنتخبوها ن�سجوا عالقات مع عوا�صم
يف ال�شرق والغرب ،و�أهملوا عوا�صم دول اجلنوب
وتركوها تتخبط يف م�شاكل ال ح�صر لها� ،إال من
اتفاقية يتيمة ووحيدة مع عا�صمة دولة غينيا
اال�ستوائية التي �أبرمت �سنة  1988وت�آخت
مبوجبها مدينة مالبو مع مدينة الرباط ،وكانت
�ستكون انطالقة للت�آخي مع عوا�صم دول اجلنوب.
العا�صمة الغينية اال�ستوائية بعد التوقيع على
الت�آخي ،طلبت من �أختها الرباط م�ساعدتها
وكرا�س لتجهيز احلجرات الدرا�سية يف
بطاوالت
ٍ
مدار�س املدينة ،وكان رد بلدية الرباط« :مبا �أن
بلدكم غني بالغابات والأخ�شاب ،فمن الأف�ضل
تزويدكم مب�ؤطرين ومكونني وجنارين وتقنيني
لتعليم وتكوين يف عني املكان من ي�صنع لكم ولباقي
املدن ما حتتاجونه من املعدات املطلوبة» ،وهكذا
كان ،ون�ش�أت عالقات �أخوية بني العا�صمتني ،مع
الأ�سف مل ت�ستثمرها املجال�س اجلماعية الالحقة
والتي �أقربت تلك االتفاقية و�أهملت ملف التو�أمات
ودفنته يف �أر�شيفاتها ،وجتندت للأ�سفار يف �شبه
زيارات �سياحية لعوا�صم راقية وتخلت عن
�إفريقيا.
ومنذ  ،1993ابتعدت بلدية الرباط عن القيام
بدبلوما�سية ال�شعوب ،وانتهجت �سيا�سة مغايرة
(وهذا من حقها) ف�أقربت كل االتفاقيات والتو�أمات
واملعاهدات وهذا طبعا لي�س من حقها ،لأن
تلك املعاهدات كانت بني عوا�صم ولي�ست بني
�أ�شخا�ص.
واليوم ،وقد تعززت اجلماعة بق�سم ي�سمونه خط�أ
«العالقات الدولية» بدال من ق�سم الدبلوما�سية
املوازية ،وهو دون �شك م�ؤطر من متخ�ص�صني
يف التوا�صل الدويل ،ومراقب من جلنة مكونة من
بع�ض املنتخبني ،ومع ذلك ن�سمع عن �أ�سفار تنظم
يف �إطار التناوب ولي�س الكفاءة وال التخ�ص�ص
واالخت�صا�ص ،ونتفاج�أ بركود يف العالقات �سواء
مع املنظمات املوازية �أو مع العوا�صم العاملية،
وتقهقر ملكانة العا�صمة يف عدة منتديات.
وبعد � 5سنوات من الأ�سفار وامل�صاريف نت�ساءل:
ماذا حققت اجلماعة من مكت�سبات للمملكة؟ وماذا
�أ�ضافت من عالقات جديدة؟
�أيها املنتخبون ،نتمنى �أن متثلوا بالفعل والعمل
عا�صمة �إمارة امل�ؤمنني وحتاولوا التعاون مع
العوا�صم الإفريقية ،فم�ستقبل �سكان الرباط هناك
ينتظر تدخلكم ومبادراتكم.

من ال�ضرائب التي ي�ؤديها �سكان الرباط
للجماعة� :ضريبة الأرباح ،بحيث
يفر�ض على كل مواطن اقت�سام �أرباحه
يف معامالته التجارية �أو العقارية �أو
ال�صناعية �أو اخلدماتية ،مع «ال�شريك»
بدون علمه :اجلماعة.
ويف احل�ساب الإداري املا�ضي ،بلغت
مداخيل �ضريبة الأرباح حوايل25 :
مليارا ،علما ب�أن هذا املبلغ ال ميثل
حقيقة املح�صول ال�ضريبي من الأرباح
مادامت ال�شركات الوطنية ،واملكاتب
�شبه العمومية ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية،
وغريها من كربيات املقاوالت ،ال تتقيد
ب�إلزامية دفع ح�صتها من الأرباح
للجماعة .وهذه �إ�شكالية� ،سيبقى ال�سكان
يطالبون بحقوقهم �إىل �أن تتحقق حق
ا�ستخال�ص ال�ضرائب من كافة الإدارات
وامل�ؤ�س�سات ،ف�إنهم يف الوقت الراهن
يت�ساءلون عن كيفية برجمة �أموال
�ضرائبهممنطرفاملنتخبني،وهلتربمج
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يف م�شاريع و�إجنازات �أم فقط تنفق على
الكماليات التي على بالكم؟ فمنذ� 5سنوات
والرباط بدون ميزانيات للتجهيز ،لأنها يف
عجز مايل دائم ويف غياب تر�شيد النفقات،
وحتديد الأولويات ،وح�صر التوظيفات،
وتقوية جهاز اجلبايات مبراجعة
النظام اجلبائي ،وعقلنة وهيكلة الأمالك
اجلماعية ،وتنظيم الأ�سواق مع مراقبتها
خ�صو�صا منها املخت�صة يف اجلملة،
وفر�ضمعتنفيذ�إلزامكربياتامل�ؤ�س�سات
ب�أداء �ضرائبها كما ت�ؤدي اجلماعة كل
واجباتها ملختلف الوزارات .فجماعة
العنصر
العا�صمة ال ميكن �أن ت�سرتد عافيتها
املالية �إال �إذا برهن املنتخبون على �أنهم
�ضد الريع والف�ساد ،وا�ستغالل �إمكانيات و�إغراق اجلماعة ب�أزيد من  6000موظف و�صناع وخدماتيون للجماعة ،وكلها مع
ال�سكان يف ق�ضاء م�صاحلهم .فاال�ستفادة مع «تلوث» امليزانية بـ� 500 :سيارة و�آلة الأ�سف تخ�ص�ص لرواتب وتعوي�ضات
من �سيارات اجلماعة هو ا�ستغالل ،و 1000دراجة نارية هو قمة اال�ستهتار املوظفني ،ورمبا لهذه الأ�سباب متتنع
وتبذير الأموال يف التلفونات هو احتيال ،والالمباالةب�آراء ال�سكان يف هذه املع�ضلة الوزارات والإدارات عن ت�أدية �ضرائبها،
والتمتع باملنح املالية لبع�ض اجلمعيات التي ت�ستنزف حوايل  45مليارا .وحوايل خوفا من ا�ستغاللها من طرف املنتخبني
هو نزيف مايل يعرقل تقدم العا�صمة� 30 ،ضريبة ور�سم ي�ؤديها �سكان وجتار واملوظفني.

بالرغم من املاليري املر�صودة

الرباط بني الأحياء ال�شعبية القاحلة
والأحياء الراقية اخل�ضراء
للجماعة ق�سم للأغرا�س واملناطق اخل�ضراء ،وق�سم
للمحافظةعلىالبيئة،وحتتت�صرفها�إمكانياتماديةوب�شرية
تقدر باملاليري �سنويا ،وها هي الرباط �أمامكم بتلوثها القاتل،
وبيئتها امللطخة بكل �أنواع �أدخنة املحركات وم�ستودعات
الأزبال والقاذورات وم�ستنقعات املياه العدمية وخملفات
الباعة و«كراجات» �إ�صالح ال�سيارات و�صباغتها ،وهذه
الكوارث كلها متواجدة يف الأحياء ال�شعبية من املدينة العتيقة
وح�سان �إىل يعقوب املن�صور ،وجزء من �أكدال ،واليو�سفية،
والتقدم ،والنه�ضة ،واملعا�ضيد ،واملحاريك ،والدوم.ويف
الرباط حدائق ،ولكنها يف ملكية مندوبية الغابات ،مثل نزهة
ح�سان ونزهة ابن �سينا وحدائق التجارب وكلها متوا�ضعة من
حيث التجهيزات والأغرا�س والأ�شجار ،واملرافق ال�ضرورية
مثل املراحي�ض واملاء ال�شروب .ف�أما حدائق اجلماعة بالرغم
من قلتها ف�إنها يف حالة من التقهقر والرتدي والإهمال مثل
حديقة الكفاح ،وحديقة ال�شبانات ،وحديقة �شارع اجلي�ش
امللكي ،والغابة الوحيدة الكائنة بجوار حي املنزه بيعقوب
املن�صور ،واحلديقة املقفلة ب�شارع حممد اليزيدي ،واحلديقة
املهملة ب�شارع �صومعة ح�سان واملنطقة اخل�ضراء ب�ساحة
االوداية ،واحلديقة املهجورة بزاوية �شارع حممد ال�ساد�س

و�شارع حمان الفطواكي ،واملناطق اخل�ضراء املهملة ب�شارع
عبد الرحيم بوعبيد �إلخ( .)..وتعالوا �إىل الأحياء البيئ�سة
لتعاينوا �شوارعها الرئي�سية بدون ت�شجري ،هذا الت�شجري
الذي ر�صدت من �أجله املاليري ،ونعتقد ب�أن هذه املاليري ب�صدد
البحث عن �أ�شجارها ،وحتى الأغرا�س التي علقت على �أعمدة
ب�شوارع الإمام مالك و�أزيالل ،ذبلت ثم اختفت ،وكنا نعتقد
ب�أنها �ستعمم يف املدينة القدمية القاحلة اجلرداء التي ال �شجرة
فيها وال نبات.
فمدينة الرباط هي يف الواقع مدينتان ن�سبة  % 80من �سكانها
يعي�شون يف مدينة ملوثة وقاحلة ،و % 20يتمتعون مبناطق
خ�ضراء يافعة ت�سر الناظرين ،وحتى ت�شجري الأ�شجار
والأغرا�س يتم بطريقة وع�شوائية وفو�ضوية على يد عمال من
«املوقف»يفحني�أنالعمليةتتطلبهند�سيةوجماليةو�إبداعية
وفنية ،ولي�ست عملية قطع و«تقزيب» وت�شويه .ونو�صي
ق�سم الأغرا�س ب�أن يتوا�ضع ويطلب من ق�سم �أغرا�س جماعة
مراك�ش ن�صائح و�إر�شادات وتقنيات ملعاجلة و�صيانة املناطق
اخل�ضراء للعا�صمة ،كما هو موجود يف مدينة النخيل.
وعلى ق�سم البيئة اقرتاح الأغرا�س التي تقلل من التلوث
وت�صمد �أمام رياح ال�ساحل يف �شارعي جازوليط وال�سايح.

بعد يومني يحل اليوم العاملي للمر�أة الذي ي�صادف كل �سنة  8مار�س ،وهي منا�سبة نتذكر
فيها رائدات وطنيات وجماهدات نا�ضلن وكافحن و�ضحني من �أجل ا�ستقالل اململكة ،فلقد
برزت منا�ضالت على �صعيد الرباط� ،سال ،ومن بينهن :لالرقية الأمراين ،وفاطمة ح�صار،
وفاطمة زنيربية ،والباتول ال�صبيحية ،وخدوج م�سطي�سية ،وزبيدة الزعرية ،ورقية
عواد ،وفاطمة املالقية ،واللة خناتة الروندة ،ولطيفة الفلو�س ،وغريهن .ونتكلم يف هذا
العدد عن املرحومة لالرقية الأمراين املولودة مبكنا�س  ،1915واملتوفية يف  9دجنرب
 ،2004هذه الأم التي �صنعت �أجيال الوطن وامل�ستقبل والتي دخلت التاريخ بجهادها
لتحرير الوطن ،ون�ضالها من �أجل تعليم املر�أة ،وت�أ�سي�س اجلمعيات الن�سوية ،وهي
التي تعلمت من مدر�سة احلياة وكلية الوطنية وانتمائها للجمعيات ،وكانت رحمها اهلل
تن�شر الوعي الوطني يف املنازل وامل�ساجد واحلمامات واحلدائق العمومية.
رحمها اهلل و�أ�سكنها ف�سيح جناته ،ورحم املنا�ضالت اللواتي خلدن �أ�سماءهن من جهادهن،
وكل �سنة واملر�أة املغربية تت�ألق وتتزعم �صفحات التاريخ.

�أدرجت يف جدول �أعمال دورة فرباير
ملجل�س العا�صمة ،نقطة تتعلق بربجمة
فائ�ض امليزانية ،وهذا م�ؤ�شر على �أن
املجل�س اجلماعي وبعد «�سخ�سخته» �أمام
الر�أي العام ،اجتهد لي�ضمن «�شي بركة»
لري�ش بها بع�ض «الربيكوالج» ،حتى �إذا
حلت االنتخابات بعد �سنة� ،سي�ستعملها
يف احلملة االنتخابية.
الكل يالحظ � -إال جمل�س اجلماعة  -ب�أن
حركة ال�سري يف الطرقات تكون هادئة
وعادية و�سل�سة خالل العطل املدر�سية،
ممل يدل على �أن االكتظاظ واالختناق
مرده �إىل �إبعاد املدار�س من ال�سكان
والرتخي�ص لها بع�شوائية دون التفكري
يف تقريبها من التالميذ .فهل �سرتاجع
اجلماعة خريطة امل�ؤ�س�سات التعليمية
التي هي �سبب �أزمات ال�سري؟
يف ال�صالونات ال�سيا�سية ،يتحدثون عن
ا�ستحالة تنظيم االنتخابات اجلهوية
املو�سعةخاللال�سنةالقادمة،ومناملمكن
ا�ستئنافالعملبالنظاماحلايلللجهات.
حقق جمل�س جهة الرباط و�ضواحيها،
فائ�ضا ماليا من ميزانية ال�سنة الفارطة،
فبعدماكانتتقديراتاملداخيل6ماليري
و 700مليون� ،سجل مداخيل مقبو�ضة 10
ماليري و 300مليون ،و«العقبة» ملجل�س
اجلماعة.
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عندما تدك اجلمال واملاعز ..ما تزرعه � 3000أ�سرة

حروب املياه يف منطقة �سو�س

◆ بنفـــ�س الفعالــية وال�سرعة التي
ي�ستخل�ص بها مكتب «ال�ضو» يف �إنزكان
فواتري الكهرباء ،يجب �أن يعمل على
�إ�صالح بع�ض م�صابيح الإنارة العمومية
يف الطريق الرئي�سي الرابط بني �إنزكان
�صوب �أيت ملول الغارقة يف الظالم منذ
مدة(.)..
◆ يعي�ش �أحد قياد امللحقات الإدارية
ب�إقليم �أ�شتوكة �أيت باها بحبوحة من
العي�ش(« )..ال�شتوكيون» ي�أ�سفون على
الزمن الذي وىل ،حني كان العامل املتقاعد
�أمغوز يطوف باجلبال وال�سهول ملراقبة
�أداء القياد يوما بيوم.

أحمد موشيم

تعر�ض مواطن بدوار «�إكروما» التابع
للجماعة القروية لأنزي بتزنيت،
لهجوم و�صف بـ«ال�شنيع» ،من طرف
�أحد الرعاة الرحل الذي هاجمه قبل
�أن يتهجم على حم�صوله الزراعي
بوا�سطة قطعان من املاعز والأغنام،
حيث �أ�صيب ال�ضحية(حوايل 80
�سنة) ،ب�إ�صابات بلغية على م�ستوى
الفم والر�أ�س ،مما �أدى �إىل نقله على
وجه ال�سرعة للم�ست�شفى الإقليمي
بتيزنيت لتلقي العالجات ال�ضرورية.
وانتقلت عنا�صر درك «�أنزي» والقائد
الإداري ،فور تو�صلها بخرب احلادث،
ملعاينة ال�ضحية والوقوف على حجم
الأ�ضرار التي خلفتها ما�شية املعتدي

مبحا�صيل ال�ضحية ،ومازالت هوية
املعتدي جمهولة حيث عمل على
مغادرة م�سرح االعتداء قبل حلول
رجال الدرك �إىل عني املكان .و�سبق
ل�سكان عدد من الدواوير التابعة
للجماعة القروية لأنزي �أن انتف�ضوا،
على ال�سلطات املحلية ب�سبب الهجوم
الوا�ضح على ممتلكاتهم من طرف
الرعاة الرحل القادمني من مناطق
خمتلفة وخا�صة بع�ض مدا�شري
ال�صحراء ،رفقة �آالف من الإبل واملاعز
والأغنام ،حيث بات �سكان املنطقة
�أكرث ا�ستعدادا ال�ستعمال العنف من
�أجل طرد الرحل الذين ا�ستنزفوا
املوارد املائية ال�ضعيفة ،خا�صة بعد
�أن ف�شلت ال�سلطات املحلية يف �إقناعهم

لقطات مراكشية
◆ مازال وادي �إي�سيل ينتظر �إ�صالحات
جوهرية ،نظرا ملا يحيط به من قرى
�سكنية وخا�صة بع�ض امل�ساكن الع�شوائية
التي توجد على �ضفاف الوادي املذكور.
◆ هل من مراقبة لبع�ض مطاعم
الأكالت اخلفيفة التي تزداد انت�شارا
داخل املدينة؟ كما �أن البع�ض منه ال
يتوفر على رخ�صة قانونية من حيث
اجلودة املطلوبة.
◆ حي “�ضب�شي” احتله الباعة
املتجولون ميينا وي�سارا� ،إىل و�سط
الطريق مما جعل الراجلني وو�سائل
النقل يجدون �صعوبة يف التنقل لق�ضاء
م�آربهم اليومية.
◆ هل تعاد هيكلة حجابة م�سجد
الكتبييني بجمال ورونق يليق بعظمة
هذا امل�سجد العظيم الذي مازالت
�أعمدته تتحدث عن تن�شيد وعمران
ما قام به يعقوب املن�صور من عمارات
دينية يف ربوع املغرب الكبري.
◆�صناعة جتليد وت�سفري الكتب
القدمية كانت بالفعل تعطي جماال
للخزانة املغربية يف �أبهى حلة ،فهل من
اهتمام بهذا اجلانب الثقايف املن�سي؟.

ب�ضرورة الرحيل عن املنطقة ب�سبب
اخلطر الذي باتوا ي�شكلونه على
م�صري �أزيد من � 3000أ�سرة يف منطقة
جبلية فقرية من حيث املوارد ،حيث
معظم ال�سكان يعتمدون على الرعي
وبع�ض الأن�شطة الفالحية املو�سمية
كقوتهم اليومي.
ويف حماولة منها الحتواء الو�ضع،
عقدت ال�سلطات املحلية مبقر قيادة
�أنـزي ،اجتماعا مو�سعا ح�ضره
�سكان الدواوير املت�ضررة وممثلو
الرعاة الرحل ،حيث تطرق خالله
املت�ضررون �إىل عدد من امل�شاكل
واملتاعب التي يخلقها الوافدون
اجلدد على املنطقة من خالل
ا�ستنزاف املوارد املائية وت�ضرر

حما�صيلهم الزراعة خا�صة و�أن
املنطقة ي�سودها مناخ جاف طيلة
ال�سنوات الأخرية ،ومت االتفاق
يف ذات االجتماع على �إعطاء مهلة
ع�شرة �أيام للرعاة للرحيل عن
املنطقة نهائيا ،ح�سب م�صادر
ح�ضرت االجتماع .ويف انتظار
تنفيذ الرعاة الرحل لعملية الرحيل
النهائي عن املنطقة يف ظرف ع�شرة
�أيام ،علق �سكان الدواوير املت�ضررة
احتجاجهم جتاوبا مع املوقف
الإيجابي للقائد الإداري لأنزي،
قبل التفكري يف كل الو�سائل الكفيلة
بالدفاع عن ممتلكاتهم وحقوقهم يف
حالة عدم وفاء ال�سلطات املحلية
والرعاة بوعودها(.)..

خريبكة

غــــارات «الفراق�شـــية» تن�شــط من جديـــد
سعيد الهوداني

مت مبنطقة �أوالد ابراهيم �سرقة قطيع كبري
من املوا�شي يف ملكية ك�ساب باملنطقة ،والذي
يقدر بـ 49ر�أ�سا من الأغنام ،لتن�ضاف �إىل
�سرقات �سابقة �شهدتها قرى مدينة خريبكة.
�أحد املالك الذين تعر�ضوا لل�سرقة �أكد �أن غياب
الأمن والإنارة باملناطق القروية خلريبكة،
�ساهم يف تكرار مثل هاته ال�سرقات ،خ�صو�صا
بعدما عجز امل�س�ؤولون الأمنيون عن فك
خيوط العديد من ال�سرقات ،ال�شيء الذي

يف�سر تكرار نف�س الل�صو�ص لعمليات �سطو
يف مناطق قريبة من بع�ضها البع�ض بكل من
حطان ،واملفا�سي�س ،وبولنوار ،و�أوالد ابراهيم.
ويطالب املت�ضررون ،اجلهات املخت�صة ب�ضرورة
العمل على الت�صدي ملثل هاته اجلرائم ،التي
تهدد �أمن و�سكينة وا�ستقرار فالحي املنطقة.
ويذكر �أن هذا النوع من ال�سطو ،يعاين منه
الفالحون بجهة ال�شاوية ورديغة على وجه
اخل�صو�ص حيث تتكرر االعتداءات وال�سرقات
دون �أن حترك ال�سلطات �ساكنا.

أزمور

ادفعوا  100درهم قبل ركوب �سيارة الإ�سعاف
شكيب جالل

تغرق مدينة �أزمور يف العديد من امل�شاكل،
حيث ي�شتكي املر�ضى املتوجهون من
امل�ست�شفى املحلي ب�أزمور �إىل امل�ست�شفى
الإقليمي باجلديدة ،وخا�صة الن�ساء احلوامل،
من �سائقي �سيارات الإ�سعاف للم�ست�شفى
املحلي ب�أزمور الذين يطالبونهم بدفع مبلغ ال
يقل عن  100درهم( )..مما ي�شكل عبئا �إ�ضافيا
على جيب املر�ضى الفقراء .ومن جهة �أخرى،
عادت ظاهرة احتالل �أر�صفة �شوارع املدينة
من طرف �أ�صحاب املقاهي ،والباعة املتجولني
و�أ�صحاب العربات وباعة اخل�ضر والأ�سماك
من جديد �إىل الواجهة ،يف حت ٍد �سافر لل�سلطة
املحلية واملواطنني الذين �أ�صبحوا مرغمني
على ال�سري يف ال�شوارع جنبا �إىل جنب مع
ال�سيارات وال�شاحنات ،معر�ضني �أنف�سهم
للخطر يف �أية حلظة.

◆ احت�ضنت مدينة تافراوت ،م�ؤخرا،
فعاليات مهرجان اللوز والذي عرف جناحا
كبريا يف كل فقراته ،وم�شاركة �أزيد من 40
عار�ضا من خمتلف مناطق اململكة()..
يتنوعون بني ال�شركات العاملة يف
امليدان الفالحي ،والتعاونيات الفالحية،
واملجموعات ذات النفع االقت�صادي()..
وقد ا�ستقبل خالل اليوم الأول ما يزيد عن
 6000زائر ،ونظم على م�ساحة تقدر بـ800
مرت مربع.
◆ تويف �أحد �أع�ضاء الفريق الليبي
امل�شارك يف الدورة اخلام�سة للبطولة
العربية والبطولة الإفريقية الأوىل للقفز
باملظالت ،املنظمة يف الفرتة ما بني 27
فرباير املن�صرم و 8مار�س اجلاري ،مبطار
�سيدي دحمان بتارودانت� ،أثناء قيامه
بالتداريب على القفز(.)..
◆ مثل �أمام وكيل امللك ب�أكادير ،الأ�سبوع
املا�ضي� ،شخ�ص يف عقده الثالث من ذوي
ال�سوابق الق�ضائية ينحدر من �ضواحي
�آيت باها ،متهم بالن�صب واالحتيال
قا�ض متدرب وممار�سة
وانتحال �صفة ٍ
ال�شذوذ اجلن�سي( )..ومت اعتقال املعني
بالأمر بعد �شكاية تقدم بها �أحد ال�ضحايا
�إىل ال�شرطة الق�ضائية بتِكوين ،تفيد
تعر�ضه للن�صب واالحتيال يف مبلغ مايل
قدره  5ماليني ون�صف درهم ،كان قد قدمه
ال�ضحية يف وقت �سابق للمعني بالأمر()..
بعد �أن وعده بال�سفر �إىل بلجيكا والعمل
ب�إحدى املخبزات التي ميلكها والده
هناك(.)..
◆ عربت جمموعة من �ساكنة �إقامة الأمان
 5بالد�شرية اجلهادية عن ا�ستغرابها
ال�شديد لتماطل اجلهات الإدارية يف هدم
«كوخ م�سيج» رغم وجود العديد من
ال�شكايات املوجهة �إىل عامل الإقليم()..
والتي مرت عليها �سبعة �أ�شهر دون �أن
يكلف نف�سه عناء مراجعة م�صالح عمالته
وما �إن كانت كل القرارات التي يتخذها يتم
تنفيذها طبقا للقانون(.)..
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مريرت

انتحال �صفة مراقب لأعمال القن�ص
شجيع محمد

�أ�صدرت لأول مرة ،العديد
من اجلمعيات املعنية ب�ش�ؤون
القنــــ�ص والرمايـــة والتنمـية
الغابوية والتعاونيات الفالحية
بيانا ا�ستنكاريا جديد اللهجة،
تدين فيه قيام �أحد الأ�شخا�ص
بانتحال �صفة مراقب لأعمال
القن�ص وممـــثل لإدارة املياه
والغابات باملنطقة ،بهدف
الن�صب واالحتيال على جمموعة
من القنا�صني الذين يجربهم
على ت�سليم �أ�سلحتهم والإدالء
بوثائق القن�ص .وقـــد مت توجيه
العديد من ال�شكايات بخ�صو�ص
هذا املو�ضوع للنيابة العامة،
كان �آخرها ال�شكاية التي تقدم
بها «زروايل املكي» لدى النيابة
العامة باملحكــــمة املركزية
مبريـــرت ،والتي يو�ضح من
خاللها �أن املراقب الذي و�صفه
بـ»املزور» �أوهمه ب�أنه م�س�ؤول
عن مراقبة القن�ص وتابع لإدارة
املياه والغابات ،وفر�ض عليه
�أن يديل بوثائقه كما حاول نزع
ال�سالح املرخ�ص منه عنوة()..
علما �أن املندوبية ال�سامية للمياه
والغابات �أ�صدرت مذكرة حتت
عدد  21بتاريخ ،2012 /02 /24

مت مبوجبها منع هذا الأخري من
ممار�سة مهنة مراقب القن�ص
ب�صفة نهائية ،كما �صدرت يف حقه
�أحكام ق�ضائية كان �آخرها القرار
عدد  1327ال�صادر عن حمكمة
اال�ستئناف مبكنا�س بتاريخ /24
 ،2012 /02والذي �أدانه ب�شهرين
�سجنا موقوف التنفيذ وغرامة
مالية(.)..
و�أكدت اجلمعيات عن رف�ضها
التام ملثل هذه الت�صرفات غري
امل�س�ؤولة التي نهجها هذا
ال�شخ�ص الذي يدعي �أنه يتمتع
بنفوذ داخل املنطقة ،والتي
�ست�ؤدي حتما �إىل عواقب وخيمة
خ�صو�صا و�أن هذا الأخري انتحل
�صفة ينظمها القانون للتحايل
على املواطنني ال�ضحايا،
مطالبة اجلهات الو�صية باتخاذ
الإجراءات الكفيلة لإيقافه عند
حده.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلمعيات
املوقعة على هذا البيان
اال�ستنكاري هي :جمعية فتح
بوخمي�س للقن�ص والرماية،
وجمعية �أولبا�س للتنمية
و�إنتاج الع�سل ،والتعاونية
الفالحية للتنمية الفالحية �أزغار،
والتعاونية الفالحية �أزار لرتبية
املاعز ،وجمعية �أزغار للقن�ص

شكايات
حمام
وجه عبد اهلل �شاو�ش وهو
ٍ
بهيئة الرباط� ،شكاية تظلمية لفائدة
نور الدين الفرتوتي �ضد فاطمة
اخلمري�شي� ،إىل م�صطفى الرميد
وزير العدل واحلريات ،ي�ستنكر فيها
القرار اجلنحي رقم  310ال�صادر
بتاريخ  2013 /12 /31عن الغرفة
اجلنحية اال�ستئنافية باملحكمة
االبتدائية بالعرائ�ش يف امللف رقم
 ،2801 /2 /13 /242والقا�ضي
بتربيء املتهمة بخ�صو�ص منع
العار�ض و�أخيه من ا�ستغالل البيت
حمل النزاع بال�سكن ،واملوجود
ب�شارع يعقوب املن�صور باملدينة
نف�سها.
رفعت العديد من الهيئات اجلمعوية
والنقابات برب�شيد ،ر�سالة �إىل وزير
العدل واحلريات ي�ؤازرون فيها
خدوج مدين ،ال�ساكنة بزنقة الباز
�سيدي عمر ،يطالبونه من خاللها
بالتدخل لإن�صافها هي وزوجها الذي
�أجهز عليه �أحد املحامني باملدينة،
�إذ قام بتعنيفه ومتزيق زيه الر�سمي
�أمام امللإ مع ما �صاحب ذلك من �سب
وقذف وتهديد م�ستغال نفوذه ،ح�سب
ال�شكاية.
ا�ستنكر املواطن جبوتي ،متقاعد،
قاطن بدوار �أوالد عبد الكرمي دائرة
�أوطاط احلاج �إقليم مي�سور ،يف
ر�سالة موجهة �إىل وزير الداخلية،
ما حلقه من �ضرر مادي ومعنوي
من طرف �أحد الأ�شخا�ص ،الذي
حرث قطعة �أر�ضية يف ملك الورثة،
حتتوي على الرب�سم (الف�صة) ،ما
نتج عنه اجتثاثها نهائيا ،دون مقرر
ق�ضائي.

�أ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي

❋

خرجنا من اجلهاد الأ�صغر
�إىل اجلهاد الأكرب ..وبعد

الربي والرماية واملحافظة على
الغابة ،وجمعية النور للرماية
و القن�ص ،وجمعية بوخمي�س
للقن�ص الربي والرماية مبريرت،
وجمعية �أزغار للتنظيم والتنمية

امل�ستدامة ،وجمعية �إحروقن
نبوخمي�س لتنظيم الرعي
واملحافظة على املوارد الغابوية،
وجمعية اللحوم احلمراء
وم�شتقاته.

الحسيمة

حي «كوزينــا» باحل�سيــمة ..وت�صفيــة
احل�سابــات ال�سيا�سيـــة
األسبوع

على بعد �أمتار من مركز بلدية احل�سيمة ،يغرق
حي “كوزينا” و�سط ك ٍّم من امل�شاكل والإكراهات
ب�سبب الو�ضعية الكارثية التي �أ�صبحت تعرفها
بع�ض �أزقة احلي خ�صو�صا زنقة ابن خلدون،
و�أكادير ،وال�شهداء ،وتازة ،وغريها( )..فرغم قدم
هذا احلي وكثافته ال�سكانية وقيمته �إال �أن ذلك مل
ي�شفع له يف �أن يحظى قاطنوه ببنية حتتية تليق
بهم ،حيث جعل منه بع�ض امل�س�ؤولني عن ال�ش�أن
العام باملدينة مر َتعا لت�صفية ح�ساباتهم(� )..إذ
تفاج�أت �ساكنة احلي با�ستثنائه من مبادرة تزفيت
�شوارع و�أزقة املدينة على الرغم من تبليطه مت �سنة
 ،1987فمنذ ذلك الوقت واحلي يعرف ح�صارا
و�صراعات �سيا�سية بني بع�ض امل�س�ؤولني يف
املجال�س املتعاقبة ال طائل من ورائها �سوى املزيد
من التهمي�ش ،يف الوقت الذي يرفع فيه املغرب
�شعارات عن وحدة املدينة ،وامل�س�ؤولية يف تدبري
ال�ش�أن املحلي ،وامل�صلحة العامة ،وغريها(،)..
ال�شيء خلف ا�ستنكارا �شديدا و�سط �ساكنة احلي
والتي قررت الدخول يف �أ�شكال احتجاجية تعبريا
عن غ�ضبها على ال�سيا�سة التي ينهجها املجل�س

البلديللح�سيمةومني�سريه.
للإ�شارة ،فقد را�سلت �ساكنة احلي املذكور عدة
مراتاجلهاتامل�س�ؤولةباملدينةتطالبفيهاب�إيجاد
حل للو�ضعية الكارثية التي باتت تعرفها هذه
ال�شوارع �إال �أنها مل َ
تتلق �أي جواب مقابل ا�ستمرار
معاناتها مع تزايد انفجار قنوات املاء ال�صالح
لل�شرب وجماري الوادي احلار ،واحلفر(.)..

مراكش

«منع ال�شي�شا»� ..أوىل قرارات الوايل
اجلديد يف مدينة البهجة
● عزيز الفاطمي

�أقدم الوايل اجلديد جلهة مراك�ش عبد ال�سالم
بيكرات،على�إنزالقراراتمتعلقةب�إغالقجمموعة
من مقاهي ال�شي�شا ملدة �شهر واحد ب�ساحة جامع
الفنا ،بالإ�ضافة �إىل قيامه بتنقيالت و�سط رجاالت
ال�سلطة مبلحقتها الإدارية� ،شملت القائد اجلديد
الوافد من امللحقة الإدارية �سيدي يو�سف بن علي،
دون مراعاة �أهمية النفوذ الرتابي للملحقة الإدارية
«جامع الفنا» وح�سا�سية مكوناتها� ،إذ كان عليه �أن

ي�ستح�ضر �أهمية املنطقة وما لها من خ�صو�صيات
جتعلمنهاب�ؤرةمل�شاكلكثرية()..فمن�أجل�ضمان
ال�سري العادي لهذه امللحقة وجب االعتماد على
عن�صر التوا�صل املبا�شر بكل م�س�ؤولية مع جميع
مكونات ال�ساحة مواطنني ،وجتار ،وحاليقية()..
وفق مفهوم جديد للمواطنة ومقاربة مبنية على
احلق والواجب ،وو�ضع قطيعة مع عهد ال�شطط
والت�سلط ،رغبة من اجلميع يف �إيجاد حلول �آنية
لكل ما من �ش�أنه عرقلة حركية ال�ساحة خدمة للرواد
والزوار.

خرج املغاربة من اجلهاد الأ�صغر �إىل اجلهاد الأكرب (امللك
حممد اخلام�س) .البارود �سالح اجلهاد الأ�صغر الذي
ربحناه ،ف�أين نحن من الرتبية والتعليم �سالح اجلهاد
الأكرب الذي نخو�ضه؟ جنيب مبا هو متداول من املقوالت:
«التعليم قطاع غري منتج ،منهك خلزينة الدولة»« ،التعليم
العايل يخرج املعطلني»« ،التعليم العايل يخرج جمازين ال
يح�سنون الكتابة»« ،االنف�صام اللغوي بني التعليم ما قبل
اجلامعي املعرب والتعليم العايل املفرن�س وغياب التكوين
البيداغوجي لأ�ستاذ التعليم العايل �سببا امل�شكل»« ،عطالة
خريجياجلامعاتجعلتنا�شئتناالتعيريللتعلموالتكوين
�أي اهتمام» ،الخ .فكما يبدو� ،إن مل نكن قد خ�سرنا معركة
اجلهاد الأكرب ،فنحن يف الطريق .الرتبية والتعليم و�سيلتا
كل و�سائل البناء والتعمري يف املجتمعات التي تن�شد التقدم؛
فكل ال�سر يكمن يف منظومة تعليمية متكاملة من حيث
الإمكانات الب�شرية واملادية ،ومتنا�سقة من حيث الأهداف
والو�سائل .ف�أين يكمن اخللل يف منظومتنا الرتبوية؟ هل
مت ت�شخي�ص االختالالت ت�شخي�صا علميا ،بعيدا عن القيل
والقال حتى ن�ضع الأ�صابع على مكامن الداء احلقيقية؟
الوقوف على احلقيقة ال يتطلب �إال متحي�ص ما هو متداول
من مقوالت و�أحكام جاهزة« .التعليم قطاع غري منتج
منهك خلزينة الدولة» عنوان عري�ض ينم عن ق�صور يف
التفكري واختالل يف التدبري .ف�إن كان الق�صد �أن «التعليم
غري منتج للعن�صر الب�شري الكفء» ،ف�إنها كلمة حق ،و�إن
�أريد بها غري هذا فهي كلمة باطل .فالتعليم منتج للعن�صر
الب�شري ،و�سيلة و�سائل الإنتاج� ،إذا �أعطب ت�ضيع كل
الو�سائل ،لي�ضيع الإنتاج ،وهو الأمر الذي ينهك اخلزينة
حقا� .أما مقولة «التعليم العايل يخرج املعطلني» فهي من
�صنف املقولة التي قبلها ،فالتعليم العايل ال ُي�ش ّغل خ ّريجيه.
ف�إما �أنهم غري م�ؤهلني للعمل وهو عنوان لإفال�س املنظومة
التعليمية ،و�إما �أن الدولة مل تتمكن من ا�ستيعابهم وهنا
مكمن �آخر للخلل.
�أما مقوالت «خريجي التعليم العايل ال يح�سنون الكتابة»
و«انحطاط م�ستوى خريجي التعليم العايل املفرن�س ب�سبب
االنف�صام اللغوي مع التعليم ما قبل اجلامعي املعرب
وغياب التكوين البيداغوجي لأ�ستاذ التعليم العايل»
و«عطالة خريجي اجلامعات جعلت نا�شئتنا ال تعيري للتعلم
والتكوين �أي اهتمام» فتنم عن �سوء فهم و�سوء ت�شخي�ص
ملكامن الداء احلقيقية .فالكلمة املفتاح يف هذه املقوالت هي
«�ضياع التكوين اللغوي».
فمتى كان التكوين اللغوي من مهام التعليم العايل؟ لقد ُ�ض ّيع
البناء يف الأ�سا�س ،عند لبنة التعليم الأ�سا�سي ،ثم تواىل
الت�ضييع يف الت�ضخم ككرة الثلج املتدحرجة .الت�شخي�ص
ال�سليم يظهر �أن كل �أطوار التعليم ما قبل اجلامعي
طم�ست معاملها نتيجة تفاعل �سلبيات الربامج واملناهج
الالبيداغوجية.فلقدتف�شىالت�ضخماملعريفالكميوالنوعي،
فا�ضطربت املعارف واختلت ،وا�ضمحلت الكفاءات
وامل�ؤهالت ،وانتفخت معدالت النقط وت�ضخمت .توالت
حمطات �إ�صالح التعليم ،لكن النتائج ظلت خميبة للآمال،
مظهرة الثبات يف خطها الرتاجعي ف�أ�صبحنا نرى املجاز
الذي ال يح�سن العربية وال الفرن�سية ،بل وحتى �أ�صحاب
الدبلومات العليا .من هنا ُي�شار ب�أ�صبع االتهام لتغيري لغة
التعلم من العربية �إىل الفرن�سية عند ولوج التعليم العايل،
ويف �ضعف التكوين البيداغوجي للأ�ستاذ .وعليه فقد مت
اختزال �إ�صالح التعليم يف الإ�صالح البيداغوجي وا�ستعمال
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،لي�صبح التعليم حقال
لتجارب نظريات بيداغوجية عقيمة على ح�ساب االهتمام
بالغايات املتمثلة يف التكوين اللغوي واملعريف للمتكونني.
ومع تغييب جانب املعارفُ ،غيب التكوين امل�ستمر و�إعادة
التكوين بهذا اخل�صو�ص ،ويا لها من مفارقة غريبة .فبدل
الوقوف على العلل احلقيقية مت الرتكيز على الأعرا�ض
والهوام�ش ،فتحولت الو�سائل (بيداغوجيا) �إىل �أهداف يف
حد ذاتها ،فتعاظمت حدة االختالالت ف�أ�صبحنا �أقرب ما
يكون �إىل خ�سران رهان اجلهاد الأكرب.
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين
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بنسليمان

سيدي مومن

�ضاع املواطنون ..بني توقيت ال�سعودية وتوقيت �أمريكا «حمتلون» �أم مواطنون وجب �إن�صافهم
محمد بورزوق

قناص بنسليمان

ت�شهد خمتلف الإدارات مبدينة بن�سليمان
فو�ضى عارمة يف الوقت الذي تتغنى فيه
حكومة عبد الإله بن كريان بالإ�صالح
وحماربة الف�ساد ،منها ما قد يلحظه
املواطن من ا�ستعمال ل�سيارات الدولة
يف �أمور خا�صة ،ك�أن تلحظ �سيارة ذات
ترقيم �إداري تتجول يوم الأحد �أو خارج
نطاق اخلدمة ،ومنها ما يرتبط بال�ش�أن
اليومي للمواطن البن�سليماين ،حيث ال
يلتحق بع�ض امل�س�ؤولني واملوظفني �إال بعد
ال�ساعة العا�شرة( )..وخالل جولة ب�سيطة
مل�ست�شفى املدينة مثال جتد طوابري طويلة
من املواطنني مردها �أن الطبيب الفالين مل
يلتحق بعد! وامل�شهد يتكرر بنف�س احلال
كل يوم .كذلك بالن�سبة للمقاطعة ف�إذا ما
�أراد املرء امل�صادقة على وثيقة ما فعليه مندوبيات الوزارات بالإقليم( )..مما يطرح الأمريكية عند الدخول ،و�إعادة �ضبطها
االنتظار ل�ساعات حتى يلتحق املوظف ،الت�سا�ؤل حول ما �إذا كان ه�ؤالء ي�ضبطون على توقيت ال�سعودية عند اخلروج
وهكذا الأمر بالن�سبة للبا�شوية وخمتلف �ساعاتهم على توقيت الواليات املتحدة ليقل�صوا يوم العمل �إىل دقائق معدودة!؟.

نظم عدد من الأ�سر ب�سيدي مومن وقفة احتجاجية ،ب�شارع حل�سن
ال�سو�سي تنديدا بالو�ضعية امل�أ�ساوية التي يعي�شونها ب�سبب �أحكام
الإفراغ التي تهددهم بالت�شرد ،وطالب املحتجون بتوحيد معايري
اال�ستفادة كباقي �ساكنة مقاطعة �سيدي مومن من بقع  84مرتا ،و�إعادة
الإح�صاء من جديد وكذا ت�سريع وترية اال�ستفادة باعتبار �سيدي مومن
القدمي هو الأ�صل والأقدم.
كما نددت ال�ساكنة ب�إطالق بع�ض رجال ال�سلطة كلمة «حمتل» على
ال�سكان لأنها تطلق على امل�ستعمر فقط ،مطالبني بتعوي�ض �أ�صحاب
الأرا�ضي والت�سريع يف الرتخي�ص للمالكني بالبناء ،ومتكينهم من �شهادات
ال�سكنى ووثائق �أخرى من �أجل �إجناز البطاقة الوطنية اجلديدة()..
كما دعا املحتجون العامل �إىل اخلروج من مكتبه والتوا�صل مع ال�سكان
من �أجل معرفة م�صريهم ،والو�صول �إىل حل ير�ضيهم ،والت�صدي لبع�ض
«املنع�شني» العقاريني الذين جعلوا من �سيدي مومن القدمي بقر ًة حلوبا،
وقاموا مبا �سماه املحتجون بـ«ال�سطو» على جميع الأرا�ضي الفارغة
ب�أثمنة غري مقبولة ،بتواط�ؤ مع بع�ض املنتخبني الذين اغتنوا بني ع�شية
و�ضحاها(.)..
سطات

تلكس
قام �أع�ضاء من املجل�س
البلدي ب�سيدي قا�سم
بنقل مكاتبهم �إىل بع�ض
«املقاهي»( )..حــــيث
�شوهد �أحد امل�س�ؤولني
باملجلـــ�س وهو يقوم
بالتوقيع على وثائق
�إداريــــة ملواطــــــنني،
ال�شـــيء الذي يغنيهم
عن التوجه �إىل الإدارة
وحتمل عناء الوقوف
واالنتظــــار،وذلـــــــــك
مبقابل(.)..

عني على

العامل يو�سع توزيع �صالحيات
الكاتب العام

ثانوية بدون
«دستور»

نور الدين هراوي

ك�شفت م�صادر مطلعة لـ«لأ�سبوع» �أن حت�ضريات هادئة تلوح يف
امل�ستقبل جتري على قدم و�ساق من �أجل �إجراء تغيريات �أو حركة
جديدة يف بع�ض الإدارات وامل�صالح اخلارجية بعمالة �سطات ،ي�سعى
من خاللها حممد مفكر الوايل اجلديد �إىل تو�سيع �صالحيات الكاتب العام
للعمالة ومتتيعه بالإ�شراف الكامل على تدبري وت�سيري �إدارة امل�صالح
اخلارجية التابعة لنفوذ العمالة ،مهام كانت يف ال�سابق حكرا على
م�ؤ�س�سة الوالة املتعاقبني( )..من �أجل التفرع لتنمية جهة ال�شاوية
ورديغة واخلروج امليداين ،وحل م�شاكل املواطن ومتابعة الأورا�ش
�أو امل�شاريع التنموية املفتوحة يف عهد الوايل ال�سابق املتقاعد �أو قيد
الإجناز والتي مازالت تراوح مكانها( )..وما �أكرثها يا ح�صرة!.

نموذج لثانوية لم
تعترف بعد باللهجة
األمازيغية رغم الضجة
الدستورية( )..يحدث
هذا في سطات

إعــــداد :زهير البـوحاطي

التح�ضري لإذاعة روبورتاج م�سيء للمغرب
يتواجد طاقم �صحفي تابع لقناة معادية للمغرب( ،)..حاليا ،باملدن
ال�شمالية للمملكة من �أجل القيام بروبورتاج �صحفي يحكي معاناة
املهاجرين الأفارقة الذين يريدون الهجرة �إىل �إ�سبانيا عرب املعرب
احلدودي باب �سبتة ،حيث طلبت هذه الأخرية دعما �إر�شاديا من
جمعية للدفاع عن حقوق الإن�سان.
ومل ت�ستبعد م�صادر مطلعة �أن يكون روبورتاج هذه القناة غري
املرخ�صة داخل املغرب( )..له عالقة باملبادرة التي قامت بها اململكة،
م�ؤخرا ،مبنح املهاجرين �شهادات الإقامة ،حيث �ست�سلط الأ�ضواء
على الفئات التي مل حتظ بالعناية لت�شوه هذه املبادرة.

مو�صالت كهربائية مك�شوفة تعجل
مبوت �ساكنة تطوان

تعر�ض طفل �صغري كان برفقة �أمه ب�شارع املقاومة ،الأ�سبوع املا�ضي،
ل�صاعقة كهربائية كادت تودي بحياته لوال لطف اهلل( )..يف الوقت الذي
ت�شهد العديد من املو�صالت الكهربائية ب�شوارع تطوان حالة من الإهمال
والالمباالة يف ناحية احلفظ وال�صيانة ،حيث �سرق معظمها( )..و�صارت
جل الأ�سالك مك�شوفة مما ي�شكل خطرا على املارة وخ�صو�صا الأطفال
ال�صغار ،كما توجد �أعمدة تابعة للجماعة احل�ضرية تتوفر على �أ�سالك ذات
ال�ضغط املرتفع والتي تعجل مبوت كل من جتر�أ على مل�سها �أو االقرتاب
منها( )..ال�شيء الذي دفع �أحد املواطنني �إىل الت�سا�ؤل� ،إىل متى �سيالزم
املجل�س اجلماعي ال�صمت جتاه هده املع�ضلة؟ وهل �ستظل ت�شكل هذه
الأ�سالك الكهربائية املك�شوفة خطرا على ال�ساكنة؟

جمعيات �ضد �صاحب فيلم «�أطفال ال�سحاب»

بعد احلملة التي قام بها ومازال يقوم بها املخرج
الإ�سباين «خافيري باردمي» املعروف بعدائه
للمغرب واملغاربة خ�صو�صا يف ق�ضية ال�صحراء
التي تدعمه اجلزائر ل�شنه هجوما بجميع
الو�سائل ال�سينمائية وامللتقيات والندوات ،كما
�سبق �أن قام ب�إخراج فيلم وثائقي عنوانه «�أطفال
ال�سحاب» حول خميمات تندوف الذي عر�ض
بفرن�سا بطلب ومتويل من البولي�ساريو ق�صد
الت�أثري يف الر�أي العام الفرن�سي ،وفعال حظي
الفيلم ب�إقبال من طرف و�سائل الإعالم الفرن�سية،
والأكرث من هذا ي�ستغل «خافيري باردمي» بع�ض
الفعاليات وو�سائل الإعالم ب�إ�سبانيا كو�سيلة
لل�ضغط على الدول التي ت�ساند املغرب يف وحدته
الرتابية.
«الأ�سبوع» قامت ببع�ض االت�صاالت واللقاءات
مع جمعيات �إ�سالمية بالأندل�س جنوب �إ�سبانيا

خافيير بارديم صاحب فيلم
«أصحاب السحاب» رفقة
زعيم البوليساريو

و�سبتة ومليلية املحتلتني ،من �أجل �أخذ �آرائهم
حول العداء الذي يحمله املخرج الإ�سباين حول
املغرب ،حيث قال «�أنا�س الرهوين» ع�ضو اجلمعية
الثقافية الإ�سالمية بالأندل�س« :نحن يف اجلمعية
ن�ستنكر ما تقوم به بع�ض اجلهات املدافعة
واملد�سو�سة يف الهجوم على املغرب وعلى وحدته
الرتابية ،م�ستغلني ما و�صل �إليه املغرب من
�إ�صالحات وا�ستقرار بقيادة �أمري امل�ؤمنني ،وهذا
الو�ضع يح�سد عليه املغرب من طرف �أعدائه،
ونحن كمغاربة يف بلد املهجر مت�شبثون ومقتنعون
بال�صحراء املغربية �أحب من �أحب وكره من
كره(.»)..
كماعرب«كرميالهاليل»فاعلجمعويبقرطبةالذي
مل يختلف ر�أيه عن «�أنا�س» عن ا�ستنكاره ال�شديد
للت�صريحات املن�سوبة لل�سفري الفرن�سي ب�أمريكا
التي كيفها املخرج الإ�سباين لتحقيق مبتغاه.

مرة �أخــــرى ..حـــذار من �ســـالح �سبتـــة الـــذي يبــاع فــي ال�شمـــال
عرفت مدينة طنجة يوم الإثنني  24فرباير ،هجوما
بالأ�سلحة النارية على عربة خم�ص�صة لنقل
الأموال ،حيث كانت ب�صدد تفريغ حموالتها املالية
يف وكالة بنكية متواجدة ب�شارع في�صل بن عبد
العزيز بطنجة ،وقد �أ�صيب حار�سان كانا يعمالن
بالعربة املذكورة ،ب�إ�صابات بليغة اخلطورة نقال
على �إثرها �إىل امل�ست�شفى من �أجل تلقي الإ�سعافات
ال�ضرورية ،وقد خلف هذا احلادث حالة من الرعب
يف نفو�س الطنجويني .و�أكدت م�صادر مطلعة �أنه
قد �شوهد �شابان يقطنان بحي برين�سيبي ب�سبتة
املحتلة يعربان املعرب احلدودي ،يوم اخلمي�س 20

فرباير على ال�ساعة  1.00زواال يف اجتاه املغرب،
يقومان بتوفري الأ�سلحة ملن يريد احل�صول عليها
ب�أثمنة باهظة ،بل �أكرب من ذلك يتم نقلها �إىل املدن
ال�شمالية ح�سب طلب الراغبني فيها .ومل ي�ستبعد
امل�صدر ذاته �أن تكون تلك الأ�سلحة نف�سها املهربة
من �سبتة قد ا�ستعملت يف عملية ال�سرقة التي وقعت
بطنجة.
وقد �أكد العديد من م�ستعملي املعرب احلدودي �أنه
عرف يف الآونة الأخرية ت�سيبا والمباالة للأجهزة
الأمنيةاملكلفةبالتفتي�ش،حيث�ضبطاحلر�ساملدين
الإ�سباين ،يوم الثالثاء  25فرباير � 2014شخ�صني

كانا يحمالن مبالغ مالية كبرية ،مت تهريبها من
املغرب يف جتاه �إ�سبانيا .ناهيك عن تهريب بع�ض
املح�ضورات كاملخدرات والأموال من و�إىل �سبتة،
مقابلغ�ضالطرفلل�سلطاتاملحلية،ماجعل�سكان
ال�شمال يعي�شون حتت وترية اخلوف والهلع،
جراء ما يقع من جرائم �أغلبها تكون بالأ�سلحة
النارية .وقد �سبق لـ«الأ�سبوع» �أن حذرت من
ال�سالح الذي يتم تهريبه �إىل مدن ال�شمال عرب املعرب
احلدودي باب �سبتة املحتلة ،بعنوان «حذار �سالح
�سبتة الذي يباع يف مدن ال�شمال» حتت عدد،768 :
ليوم اخلمي�س  19دجنرب .2013
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�شخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

الأ�ستاذ حممد �أبي�ض هو من �أعز �أ�صدقائي،
ومن ال�شخ�صيات ال�سيا�سية النادرة .وال
يعرف همته يف العمل ال�سيا�سي وذكاءه يف
اتخاذ القرارات �إال الذين رافقوه عن كثب
لأنه قليل احلديث عن نف�سه وال يبحث نهائيا
عن البهرجة والدعاية والظهور الكثري.
فالأ�ستاذ حممد �أبي�ض من ال�شخ�صيات
املغربية القليلة التي عرفت �شخ�صيا فيها
حب العمل يف �صمت تام.
وجاء حممد �أبي�ض �إىل ال�سيا�سة من العمل
النقابي ،فقد كان �أحد العنا�صر القيادية
يف «االحتاد املغربي لل�شغل»( ،احتاد
عمايل) الذي �أ�س�سه وقاده ال�سيا�سي الراحل
املحجوب بن �صديق .وكان حممد �أبي�ض
هو الع�ضو الدائم عندما يتعلق الأمر
بالتفاو�ض بني «االحتاد املغربي لل�شغل»
والآخرين .ويف �سنة � 1976أ�صبح نائبا
لرئي�س بلدية «مر�س ال�سلطان» ،ويف عام
� 1983أ�صبح رئي�سا لبلدية «�آنفا» ،ثم بعد
ذلك رئي�سا لبلدية الدار البي�ضاء الكربى.
وهو موقع مهد له الطريق �إ�ضافة �إىل عالقته
ال�شخ�صية مع املعطي بوعبيد ليتقلد يف عام
 ،1985من�صب وزي ٍر لل�صناعة التقليدية
وال�ش�ؤون االجتماعية ،و�شغل ذلك املن�صب
حتى عام .1992
وقد عمل حممد �أبي�ض بعد توليه قيادة
االحتاد الد�ستوري يف اجتاهني ،الأول
�أن ينقل احلزب فعال �إىل خانة احلزب
«الليربايل» ،ذلك �أن «االحتاد الد�ستوري»
اعتمد فل�سفة تقول «تثبيت جمموعة من
املفاهيم التي �أ�صبحت متداولة على نطاق
وا�سع من قبيل الدميقراطية الفعلية
وال�شفافية التامة واملناف�سة احلرة
والنزيهة ،واحلرية امل�س�ؤولة واجلهوية
املتوازنة ،وكل ذلك يف �إطار ليربالية
اجتماعية واقت�صاد حر وتكافل اجتماعي
متجذر»� .أما االجتاه الثاين الذي عمل
عليه حممد �أبي�ض فهو �أن تكون للحزب
عالقات خارجية متينة مع دوائر ذات وزن
دويل ،وينعك�س ذلك على �سمعة احلزب
داخليا ،ويف هذا الإطار �أ�صبح «االحتاد
الد�ستوري» ع�ضوا ن�شيطا يف «الليربالية
الأممية» وكذلك يف �شبكة «الليرباليني
العرب» و«ال�شبكة الليربالية الإفريقية».
وكان من �أن�شط �أع�ضاء احلزب على
الدوام ،ويف �سنة � ،1989سافرت معه يف
نف�س الطائرة �صحفية كانت تعمل معنا يف
جريدة ال�سيا�سة الكويتية وكانت الرحلة
ليوم واحد �إىل مدينة العيون بدعوة
من املجل�س اال�ست�شاري امللكي ل�ش�ؤون
ال�صحراء .وعادت لتحكي يل كيف ا�ستقبل
جمهور غفري من �أبناء ال�صحراء املغربي
خطاب حممد �أبي�ض الذي �ألقاه ،حيث
اهتزت القاعة بالت�صفيقات وبالهتاف بحياة
امللك الراحل احل�سن الثاين وبالوحدة
الوطنية بني ال�صحراء وباقي جهات
اململكة.
وكثريا ما كنت �أزوره يف بيته بالدار البي�ضاء
الذي يطل على البحر مبا�شرة ف�أجال�سه يف
�شرفة البيت متناوال معه عدة موا�ضيع.
فيذهلني عندما �أجده ينتقل من مو�ضوع
علمي �إىل مو�ضوع �سيا�سي ومن حديث
فني �إىل كالم عن التاريخ �أو اجليولوجيا.
لقد عرفت يف الأ�ستاذ �أبي�ض اطالعا كبريا
وذكاء ثاقبا يف التحدث عن عظماء التاريخ
بطريقة جتعلك حترتمهم كيفما كانوا.

حممد �أبي�ض � ..سيا�سي لكل الع�صور
ع�شق �سينما الأبي�ض والأ�سود
ف�س�ألته ذات يوم عن ذلك ،فقال يل« :التاريخ
ال يعيد نف�سه كما يقال ،بل ي�صنعه نف�س
النوعيات من الرجال ،لأن كل الذين حكموا
غريهم خالل خمتلف القرون كانوا على قدر
هائل من الذكاء .و�أعطيك الأمثلة بزعماء
التاريخ مثل نابليون ،و�سليمان القانوين.
وحتى �أقوى رجال القرن الع�شرين مثل
هتلر ،ومو�سوليني ،وت�شر�شل ،فقد كانوا
ثاقبي الذكاء والدهاء و�إال ملا جنحوا يف
احتالل �صفحات من تاريخ الب�شرية .فكيف
لرجل عادي �أن ي�صل �إىل رئا�سة دولة
وت�سيري �شعب لو مل يتوفر على قدر هائل
من الدهاء والتكتيك» .ويوا�صل كالمه
وهو ينظر �إىل البحر�« :أنظر يا رمزي �إىل
عظمة هذا البحر ،ف�إن فيه ال�سمك القوي
وال�سمك ال�ضعيف وهكذا احلياة ،فالقوي
والذكي هو الذي ينجح فيها دائما».
ف�أرد عليه ممازحا« :وماذا عنك �أنت يا
�أ�ستاذ �أبي�ض ف�أنت ذو مكانة كبرية يف
احلزب الذي تنتمي �إليه وقد ر�شحت عدة
مرات ملنا�صب عليا كما �أن فئة كبرية من
ال�شعب تذكرك باخلري ملواقفك الطيبة؟»
فيجيبني« :احلمد هلل �أنني قمت و�أقوم بكل
ما يف و�سعي خلدمة بلدي .فالذكاء عند �أي
�شخ�صية �سيا�سية يجب توظيفه خلدمة
من هم �أقل مكانة و�أكرث حرمانا وفقرا .لهذا
مل ي�سبق يل يف يوم من الأيام �أن تخليت
عن �أحد �أو جتاهلت طلب مواطن واحد
طرق �أبوابي للم�ساعدة �أو لق�ضاء غر�ض
�إداري .وذلك يف حدود ما ي�سمح به من�صبي
بطبيعة احلال» .ف�أعود ل�س�ؤاله« :وماذا
عن تاريخك مع احلزب وظروف وجودك
فيه؟�« ،أنا وكما تعلم من م�ؤ�س�سي احلزب
الد�ستوري الذي ر�أى النور على يد العالمة
والوطني الكبري الأ�ستاذ املعطي بوعبيد.
وحزبنا هو الذي ر�شحني لعدة منا�صب
وزارية كان �أولها وزير ال�صناعة التقليدية
وال�ش�ؤون االجتماعية يف ثمانينيات القرن
املا�ضي .كما �أن الأ�ستاذ املعطي بوعبيد
كان يثق ّيف ثقة كبرية وي�ست�شريين يف كل

قرارات وبرامج احلزب .وقد كان رحمه
اهلل �شخ�صية فذة حيث ر�شحه امللك الراحل
احل�سن الثاين ملن�صب وزير �أول من فرط
ذكائه وحبه لوطنه».
ويف يوم من الأيام زرت ال�سيد حممد �أبي�ض
يف بيته وقد قررت تغيري دفة �أحاديثنا.
ف�س�ألته مبا�شرة�« :أنت وطني غيور على
بلدك و�سيا�سي كبري ،ولكن لكل �إن�سان حياة
خا�صة ،واليوم �س�أطلب منك التحدث يل

محمد أبيض
من السياسيين
المتمهلين ،السياسة
عنده هي التفاوض،
لذلك يتوقف بعد كل
منعطف ،ليتفاوض
ويأخذ كل شيء
لكن بالتقسيط .في
بعض األحيان يصعب
فهمه .متحفظ جدا.
وفي كثير من األحيان
يبدو حذرا ومنطويا.
رجل إدارة تشغله
التفاصيل .في بعض
المرات تخونه القدرة
على استشفاف
المستقبل

عن هذا اجلانب» .فقال يل مبت�سما« :ماذا
�س�أقول لك� ،أنا مغربي مثل باقي املغاربة
�أحرتم عائلتي و�أحر�ص على راحتها
و�سعادتها لأن الهناء العائلي هو من
دعامات النجاح لأي �شخ�صية كبرية .وجل
�أوقاتي �أق�ضيها �إما يف العمل داخل مكتبي
يف احلزب حلل م�شاكل املواطنني ودرا�سة
ملفاتهم� ،أو يف االجتماعات ال�سيا�سية
املتوا�صلة لتخطيط براجمنا امل�ستقبلية
من وحي املبادئ الكربى حلزبنا .كما
�أعمل جاهدا جلمع �أكرب عدد من امل�ؤيدين
ل�سيا�ساتنا .وال �ألتقي بعائلتي �إال يف وقت
الإفطار .وقليال ما �أزاول ريا�ضة امل�شي
بجانب البحر يف ال�صباح الباكر جدا.
ولكني رغم كل هذه امل�س�ؤوليات والأن�شطة
واملواعيد الكثرية ف�إين ال �أن�سى �أ�صدقائي
�أبدا .و�أواظب على االت�صال بهم لل�س�ؤال
عن �أحوالهم .كما �أغتنم الأوقات التي
ت�سنح مل�شاهدة الأفالم امل�صرية عن طريق
الفيديو كا�سيت وذلك يف منزيل ،وباملنا�سبة
ف�أنا من �أ�شد املعجبني بالراحل �أنور وجدي
الذي تويف وهو يف عز �شبابه ،كما يعجبني
كثريا الفنان الكبري وعميد امل�سرح امل�صري
يف القرن املا�ضي الراحل يو�سف وهبي،
وو�سيم ال�شا�شة امل�صرية ر�شدي �أباظة.
املهم �أنا من �أكرب ع�شاق عباقرة �سينما
الأبي�ض والأ�سود» ،فقاطعته مت�سائال:
«والفنانات؟» فقال يل« :تعجبني الفنانة
ماجدة التي قامت بتج�سيد دور املنا�ضلة
اجلزائرية جميلة بوحريد بطريقة رائعة.
�أما الأ�صوات الغنائية ف�أنا واحد من جمهور
العندليب الراحل عبد احلليم وطبعا حممد
عبد الوهاب �أما الأ�صوات الن�سائية فلي�س
هناك �أف�ضل من الراحلتان �إ�سمهان وفايزة
�أحمد.
وقد متيز م�سار ومواقف حممد �أبي�ض دائما
بالغرية على ثوابت الوطن ومقد�سات
البالد ،ومازال حمافظا على نف�س املواقف
الوطنية حيث �أكد دائما ب�أن حزبه يرف�ض
«رف�ضا قاطعا» �أي تغيري يف طبيعة مهمة

الصحفي رمزي صوفيا في لقاء مع األستاذ محمد أبيض

بعثة (املينور�سو) وتو�سيعها �إىل جمال
حقوق الإن�سان ٬باعتبار �أن ذلك مي�س
بال�سيادة املغربية .وم�ؤخرا �أدىل لعدة
منابر �صحفية بتعليق هام و�صريح على
التطورات الأخرية التي ي�شهدها ملف
الوحدة الرتابية للمملكة قائال�« :إن هذا
االقرتاح مرفو�ض جملة وتف�صيال وال ميكن
قبوله» لكونه مي�س بال�سيادة الوطنية.
و�شدد �أبي�ض على �أن «هناك ثوابت ال ميكن
النقا�ش فيها ٬و�أن ال�شعب املغربي �أدى
الق�سم على عدم التفريط ولو ب�شرب واحد من
�صحرائه» ٬مربزا وجاهة وجدية املقرتح
املغربي املتمثل يف تخويل حكم ذاتي للأقاليم
اجلنوبية للمملكة ،م�ؤكدا ب�أن املغرب ما
فتئ ٬منذ بروز هذا النزاع املفتعل ٬يتعاون
مع هيئة الأمم املتحدة من �أجل �إيجاد حل
ير�ضي جميع الأطراف� ٬أكد �أن «اململكة
تعمل جاهدة من �أجل م�ساعدة اجلميع على
التو�صل �إىل حل� ٬إميانا منها بعدالة ق�ضيتها
الوطنية ٬فاملغرب لن ير�ضى ب�أن مت�س
كرامته و�سيادته مهما كلفه ذلك من ثمن».
وبخ�صو�ص مو�ضوع حقوق الإن�سان٬
فقد �صفق ح�ضور جمع عام كثريا عندما
قال حممد �أبي�ض بكل �صراحة« :وهل
هذه احلقوق نف�سها تطبق وحترتم يف
اجلزائر �أو يف خميمات االحتجاز بلحمادة
وتندوف فوق الرتاب اجلزائري ٬مقابل
التطور الذي يعرفه جمال حقوق الإن�سان
يف املغرب ٬والتي ما فتئت ترت�سخ وتتعزز
من خالل اجلهود التي يتم القيام بها يف هذا
الإطار� ٬سواء على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي
�أو القانوين» ٬معربا ٬يف هذا ال�صدد ٬عن
ا�ستغرابه لعدم احلديث عن دول ال تطبق
وال حترتم حقوق الإن�سان.
وبعد وفاة ال�سماليل يف يناير  ،2001انتخب
حممد �أبي�ض �أمينا عاما حلزب االحتاد
الد�ستوري .ويح�سب لهذا املهند�س
الذي احرتف ال�سيا�سة كثري من املواقف
الوطنية وال�سيا�سية الطيبة الأثر.
وحممد �أبي�ض من ال�سيا�سيني املتمهلني،
ال�سيا�سة عنده هي التفاو�ض ،لذلك يتوقف
بعد كل منعطف ،ليتفاو�ض وي�أخذ كل
�شيء لكن بالتق�سيط .يف بع�ض الأحيان
ي�صعب فهمه .متحفظ جدا .ويف كثري من
الأحيان يبدو حذرا ومنطويا .رجل �إدارة
ت�شغله التفا�صيل .يف بع�ض املرات تخونه
القدرة على ا�ست�شفاف امل�ستقبل .يرفع
حممد �أبي�ض �شعارا حلملته االنتخابية
يقول «اختيارات �سيا�سية من �أجل مغرب
للجميع» رغبته احلقيقية �أن يعود احلزب
�إىل مواقع احلكومة بعد �أن ظل يف املعار�ضة
منذ عام  ،1998وهو يعرف �أن هذه
العودة ال متكن �إال عرب فوز حتالف ثمانية
�أحزاب الذي يطلق عليه «حتالف من �أجل
الدميقراطية» .وهو حتالف �شبيه بـ «قو�س
قزح» لأن لكل حزب داخل هذا التحالف،
مرجعيات تختلف عن الآخر ،وهناك الكثري
من التباينات يف «ظروف الن�ش�أة» .يقول
حممد �أبي�ض «من ال�صعب على �أي حزب
الدخول يف غمار اال�ستحقاقات ،ويقول
�إنه يهدف �إىل امل�شاركة فقط� ،أو للح�صول
على املراتب الأخرية» .ويدرك �أبي�ض (70
�سنة) �أنه رمبا يخو�ض غمار �آخر جتربة
من موقع القيادة ،لذلك رمى كل الأوراق
على الطاولة.
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الرأي

تكرمي وزير العدل ال�سابق العلمي م�شي�شي
الذي �صمد �ضد م�ضايقات �أ�صحاب احلال

محمد بركوش

�أم�سية رائعة �إن مل �أقل يف منتهى الروعة ع�شنا على �إيقاعها العلمي بديل لتجاوز ثقل امل�شاكل ،م�شاكل احلا�ضر وامل�ستقبل لأن طموحه مل
الأ�سبوع املا�ضي بهية (كما قال �أحمد رد�سي من الأحداث املغربية) يكن له �سقف م�ؤقت ،وظف من �أجل ذلك املزيد من االعتناء وحتطيم
من بهاء وجه �صاحبها املحتفى به الأ�ستاذ الإدري�سي العلمي م�شي�شي الت�صانيف القدمية يف حماولة اال�ستمرار كما قيل يف م�صادقة الواقع
الذي كرمته كلية العلوم القانونية واالقت�صادية التابعة جلامعة حممد ب�شفافية والرفع من مكانة الق�ضاء ،ولذلك كان ي�صطدم يف كل مرة
اخلام�س ،عرفانا بعطاءاته الغزيرة واعرتافا مبا �أ�سداه يف املجال ب�أ�صحاب احلال الذين كانوا يهابون وثيقة الإ�صالح التي كان يت�أبط
احلقوقي� ،أم�سية �أعادتنا �إىل الوراء عندما كان الأ�ستاذ وزيرا للعدل ،بها ،ويعملون يف اخلفاء من �أجل الإيقاع به يف حالة تلب�س بتعرية واقع
قبل �أن ت�ضاف كلمة «حريات» �أرجعتنا �إىل فرتة ذهبية كان ميد فيها مري�ض وعدالة معطوبة وف�ساد م�ست�ش ٍر ،كان ي�سعى بكل قواه �إىل �إحداث
الغ�صون �إىل احلياة دون �أن يتملكه الوهم الذي يدفع �إىل ركوب �أح�صنة �شبه انقالب بطريقة هادئة غري ثورية يف املفاهيم ال�سائدة �أنذاك ،انقالب
الغرور ،بعد �أن اختار اخرتاق م�سالك التغيري نحو الأف�ضل يف ف�ضاء كان كما قال ال�شاعر م�صطفى ملح «يف حالة الطق�س ويف وردة امليتمني» يف
�سياديا ،رغم علمه ب�أن الكبار هم الذين كانوا يتحكمون يف اللعبة ،ومع كل �شيء ي�سري بالعدالة �أو ت�سري به ،لأنه كان ينظر �إىل هذه الأخرية
ذلك مل ي�سمح لل�شجاعة �أن تخونه حتى يف حالة طوارئ ،حاالت ال ينزعج كنهر باطني «كما �سماه امليموين» ميكن ب�سهولة �أن ينهار به حتى الذي
منها ،لأنه كان يتلم�س �إ�ضاءة الطريق من عمق القناعة ال�صلبة التي يتقن ال�سباحة ،وميكن �أن ينجو (رغم اجلهل بالعوم) املتحلي بالأخالق
وامل�ؤمن بالعدل ك�صفة من �صفات اخلالق ،واملحتكم �إىل
تكونت لديه من درا�سة القانون ،ومن التجربة الطويلة التي
ال�ضمري.
تر�سخت معها مبادئ قارة ال تتزحزح ،مل يتوقف قط
الكل يف تلك اللحظة املفعمة باحلب
على ت�أكيدها و�إر�سائها يف امل�شهد العام واخلا�ص
الكل في تلك
والإن�سانية كان يتحدث عن جدية الرجل
�أي�ضا ،وجتذيرها يف تربة ال�س�ؤال احلقوقي
و�صموده القوي وعدم ا�ست�سالمه ب�سهولة
با�سمه كرائد وب�أ�سماء �أخرى �أ�سا�سية كانت
اللحظة المفعمـــــة
(للم�سد�سات الكامتة لل�صوت) كما قال
تعمل �إىل جانبه بال �ضجيج وال ادعاء.
بالحب واإلنسانية كــــان
�أحد �أ�صدقائه ،عن نبوغه املبكر وملكته
جمهور غفري من الطلبة امل�سكونني بهم
يتحدث عن جدية الرجل وصموده
النادرة يف قراءة الن�صو�ص وفكها من
الثقافة الذين يعرفون قيمة الرجل،
القوي وعدم استسالمه بسهولة
�أغاللها وق�ساوتها ،ويف الدفع بها لتكون
يعرفونه برحابة ال�صدر و�سعة الأفق
طيعة كالعجني بدون �أ�سرار �أو باطن
و�شمولية االطالع هبوا جميعا مي�شون
«للمسدسات الكاتمة للصوت»
يف �أيدي املتعاملني معها �أو امل�شتغلني
ب�سرعة م�ؤملة ،ي�شاركوا امل�شي�شي فرحته
كما قال أحد أصدقائه ،عن نبوغه
عليها ،ولذلك عندما كان وزيرا للعدل
بتلك اللحظة التي ج�سدت احلب والتقدير
المبكر وملكته النادرة في قراءة
كان يحث على التخفيف ما �أمكن ومراعاة
واالحرتام �إىل جانب عينة من املثقفني
النصوص وفكها من أغاللها
الظروف وعدم الت�سرع يف �إ�صدار الأحكام
وال�سا�سة ورجال الإعالم والأ�صدقاء،
و�إعطاء فر�صة للدفاع لتكتمل �صورة املحاكمة
ك�إدري�س ال�ضحاك الذي كان مبثابة م�صباح يف
وقساوتها
العادلة :قلت ملكة كان لها �أثر بالغ ووا�ضح يف
زجاجة يهتدى بنوره (علمه) حتى وهو يف �أجواء
م�ؤلفاته املتنوعة ،ويف ندواته التي كانت ت�ستدعي
ال تبعث على ال�س�ؤال �أو اال�ست�شارة.
�أق�صى املناطق املنيعة يف جمال القانون واحلقوق،
لقد كان الأ�ستاذ امل�شي�شي (وهو وزير للعدل) يطرح �أفكارا
وكذلك يف البحوث التي �أ�شرف عليها وهي بحوث ب�شهادة اجلميع
و�آراء متقدمة �سابقة للع�صر ،ظل يرعاها بعناية وروية كن�ص �شبيه
باملقد�س ،من �أجل تنوع املعطى القانوين الذي كان يف تلك الفرتة ي�شهد يف منتهى اجلدة واجلودة واللتني يذكران بامل�شرف و�أ�صالته وعمقه
تطورا وا�ضحا وقفزة �سريعة من خالل االجتهادات والأحكام والبحوث وح�سه القانوين.
التي كان ي�شرف عليها �أو ينجزها مبجلون ،تنامت لديهم فكرة االنخراط ق�ضينا �أم�سية يف كامل الروعة �ستبقى عالقة يف الذاكرة ك�شهادة حية
يف جمرى التحول الهادف الذي ال يرجى من ورائه �سوى خدمة احلق على كربياء الرجل واحرتام النا�س �إليه وتقديرهم له ،ق�ضيناها مع
و�إ�صالح العدالة وتكوين القائمني عليها عمليا ،ولي�س داخل مراكز وجوه كدنا نن�سى مالحمها بفعل الأيام لوال عطاءاتها وجتاربها وما
�أ�صبحت اليوم يف حاجة �إىل خلخلة يف جاهزيتها ،هذه الأخرية التي تركته لنا وما �أهدته للجامعة املغربية من �أ�سرار علمية ،وما �صنعت
ال ت�ساعد على تطوير املفاهيم وفر�ض ال�شخ�صية القانونية املح�صنة من نخب ملأت الدنيا ب�إنتاجاتها وت�أطريها ،وا�ستطاعت �أن حتافظ
والقادرة على مواكبة كل امل�ستجدات التي تطر�أ بني احلني واحلني دون على املدر�سة التي �أ�س�سها الأ�ستاذ امل�شي�شي على الإبداع واالختالف
امل�ؤ�س�س وعلى احلرية املطوقة بامل�س�ؤولية ،و�أن ن�ضيف �إليها جرعات
النزول �إىل م�ستويات تنزع املهابة واالحرتام.
ق�ضى الأ�ستاذ الكبري �سنوات حمرتمة �إن مل �أقل عقودا يف البحث عن من اجلر�أة العلمية واالبتكار ونوع من ال�شمولية والعاملية.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

من �أقرب جمعية �أنكاد املغرب ال�شرقي
الحلقة الخامسة

 ..كان من بني املر�شحني للتكرمي
عا�شور البكاي الذي �أ�صدر مذكراته
يف كتاب �سماه «ال�سي بكاي» دون
فيه �أعمال وطرائف عن حياة �أبيه،
واملرحوم بن عبد اهلل الوغوتي الذي
�أ�صدر كتاب «مذكرات مقاوم»،
واملرحوم احلبيب الدرفويف م�ؤلف
كتاب «�أ�شياء من املا�ضي»� ،سجل
فيه ذكرياته مع �أخيه املنا�ضل
واملجاهد املرحوم حممد الدرفويف
قدوة الوطنيني الوجديني ،ومازلت
�أحتفظ بن�سخة من هذه الإ�صدارات
وبال�شهادات التقديرية التي طبعتها
علـــــــى ح�سابي وكذلك ،بنماذج
امليداليات التي قام ب�صنعها تاجر
املجوهرات احلاج �أحمد العلوي
والتي مازلت �أحتفظ بها والتي �أديت
ثمنها من مايل اخلا�ص.
وقد باءت هذه املبادرة هي الأخرى
بالإحباط لأ�سباب ال يعلمها �إال
�أحمد ع�صمان ،وبعد هذه املحاوالت
الرامية �إىل �إحياء ن�شاط جمعية �أنكاد
و�إخراجها من ركودها ،جاءت الطامة
الكربى التي جتلت يف الت�شطيب على

ا�سم بني يزنا�سن من �أكرب و�أطول
�شارع بالرباط وتعوي�ضه با�سم
ال�شهيد املهدي بنربكة ،وهي مبادرة
اتخذها �إدري�س الب�صري ليغازل
بها زعماء �أحزاب الي�سار الذين كان
يحاول ا�ستدراجهم �إىل امل�شاركة يف
الت�شكيالت احلكومية التي كان ي�شرف
على هند�ستها ،فاختار ا�سم بنربكة
وعبد الرحيم بوعبيد ليتحف بهما
�أكرب �شوارع حي الريا�ض ،وقد كتبت
يف هذا ال�صدد عدة مقاالت �أحتج فيها
بقوة و�أ�ستنكر هذا الإق�صاء الذي
اعتربته جحودا يف حق قبائل بني
يزنا�سن ،التي قال عنها املرحوم
احل�سن الثاين يوم ا�ستقبل الوفد
الوجدي الذي قدم له برنامج االحتفال
بالذكرى الألفية ملدينة وجدة ،والذي
مت �إق�صائي منه ،وتكليف عا�شور
البكاي الذي ق�ضى بجانبي �شهرين
لتح�ضري ذلك الربنامج ،قال رحمه
اهلل« :لوال �صمود قبائل بني يزنا�سن
على احلدود ال�شرقية لتمكنت جيو�ش
الإمرباطورية العثمانية من احتالل
املغرب».

الحسين الدراجي

أكتف بتلك ال�سل�سلة من املقاالت
ومل � ِ
بل طلبت من مئات الوجديني التوقيع
على عري�ضة احتجاجية �سافرت
من �أجلها �إىل مدينة وجدة ،حيث
طفت بعدة �أماكن عمومية :مقاهي،
ومطاعم جلمع الإم�ضاءات من طرف
ع�شرات الوجديني الذين عربوا عن
ت�ضامنهم معي �ضد هذا احليف وهذا
اال�ستفزاز ،وقد �صادفت حملتي هذه
وفاة املنا�ضل الغيور املرحوم حممد
بن زيان الذي ق�صدت �إىل منزله
لتقدمي التعازي بالرباط ،حيث وجدت
جمموعة من الوجديني من حزب
اال�ستقالل واغتنمتها فر�صة اللتقاط
الإم�ضاءات على العري�ضة التي
حملتها معي ،وكان من بني احل�ضور،
املنا�ضل املرحوم عبد الرحمن بادو
�أب الوزيرة ال�سابقة الذي �س�ألني عن
فحوى العري�ضة وطلب مني �أن يوقع
هو �أي�ضا عليها قائال� :أنا �أحق منكم
بالتوقيع على هذه العري�ضة ،لأنني
�أنا الذي �أعطى �إ�شارة االنتفا�ضة
التي قام بها الوجديون يوم  16غ�شت
التي اعتقلتني �سلطات اال�ستعمار

من �أجلها ،وحاولت بعد �إخ�ضاعي
ل�شتى �أنواع التعذيب �أن تنتزع مني
اعرتايف بتواط�ؤ ويل العهد حينئذ
موالي احل�سن يف �أحداث مدينة
وجدة املجاهدة ،فتف�ضل رحمه اهلل
و�أم�ضى على العري�ضة التي مازلت
�أحتفظ بها.
ويحق للقارئ �أن يت�ساءل عن
م�صري املبلغ الذي �أخذته من احلاج
املدل�سي ،فقد و�ضعته يف ح�ساب
احلاج م�صطفى بن حمزة الذي وظفه
يف بناء دار للعجزة جزاه اهلل خريا،
�أما ح�ضور الأخ م�صطفى العلوي
يف م�أدبة الغذاء التي �أقامها املرحوم
املح�سن احلاج املدل�سي فذلك لأن هذا
الأخري كان رفيقه يف املعتقل ال�سري
بوجدة ،وهو الذي �أخرب عائلة الأخ
م�صطفى ب�أن ابنهم مازال على قيد
احلياة و�أنه يوجد بذلك املعتقل بعد
�أن ظن اجلميع �أن م�صطفى العلوي
قد مت اغتياله ،بعد اختطافه من طرف
زبانية �أوفقري( )..هي بع�ض احلقائق
�أحببت �أن �أك�شف عنها �إن�صافا
للتاريخ.
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إدريس أبايا

بني حوار اللغة
الف�صحى والدارجة

الحلقة الثانية عشرة
�أخذت اللغة العربية مكانتها بني اللغات املنطوقة واملكتوبة
بف�صاحتها ودقة تعابريها مب�ؤدى قيا�سي و�سماعي  -و�إن كان
ال�سماع فيها �أكرث ا�ستعماال -فلم تكن هذه اللغة جمرد تعبري
يح�صل بوا�سطته التفاهم بني متكلمني فقط ،ولكن البد من مراعاة
اختيار ما ينا�سب التفهم بتمام ما يت�صف به طبيعة املنطوق به
واملو�صوف بكتابته ،ولهذا كان العرب يرحلون ب�أبنائهم �إىل
البوادي متوخني فيها ف�صيح امل�ستعمل من الكلمات والألفاظ
املتوفرة فيها ا�ستعمال واحد ولكن يتوخى الدقة �شعرا ونرثا،
ومبا ي�صدر عن الإن�سان واحليوان من �أ�صوات ،وعن احلاالت
اجلوية وما ي�صدر من �أ�صوات مبهمة كما جند عندما نقول فالن
يتكلم ب�أ�صوات مبهمة ويراد بها تلك التي ي�سمع نغمها دون �أن
يفهم معناها ،وكذلك الهيمنة :وهي �شبه قراءة غري بينة ،وكذلك
الدندنة :وهي كالم غري مفهوم ،والنغم :وهو جر�س ال�صوت
احل�سن �أو وقعه ،وتعترب الأداءات ال�صوتية يف جمال الغناء
والإن�شاد ما ي�سمى عند ال�صوتيني (الأ�صوات ال�شديدة :وهي
التي يعلو فيها ال�صوت ح�سب حاالت النف�س ،كما يدر�س ذلك
عند املخت�صني يف علم – الإي�صائيات -وتختلف هذه الكلمات
مبعانيها ،فال�صياح غري ال�صراخ وغري ال�صخب وغري الزجل
وغري الهديد ،كما توجد �أ�صوات ال تفهم وهي ك�أ�صوات مبهمة �إال
�أنها م�شرتكة بني الإن�سان واحليوان ،وتطلق كلمة  -اللغط  -على
ال�صون املبهم ،واللجب :على �صوت الع�سكر ،والوغى� :صوت
اجلي�ش يف احلرب ،وال�ضو�ضاء :وهو جمموع �أ�صوات حت�صل
بالنداء وغالبا ما تطلق على ما يفعله الإن�سان كمناداة للحيوانات
(يدعوها �إىل طعام �أو غريه) وذلك ما يطلق على �صوت الإن�سان
عندما ينادي �شخ�صا بعيدا (كيا  -هياه) وي�سمى ذلك بـ(التهييت)
وتبقى املنطقة ال�سكنية لها ا�صطالحاتها  -و�إن كان الف�صيح -
فيها م�ستعمال يف ال�شعر العربي ونرثه كـ(القهقهة) وهو �صوت
ال�ضحك وال�صه�صهة :وهو قول الإن�سان� :صه� ،صه �أي ا�سكت)
وعند اال�ستح�سان تقول :ا�ستحق البخبخة� :أي بخ ،بخ ،وجند
للمري�ض �أ�صواتا ح�سبما يخرج من فمه ،كالرنني� :صوت املري�ض
الرقيق ،والأنني� :صوت �أقوى من الرنني و�أقوى منه اخلنني ،كما
ذكر �صاحب الأغاين(.)..
وي�ضاف ملا ذكر جند الزفري :وهو الأنني الطويل ،وكذلك
احل�شرجة :وهو ترديد النف�س عند املوت ،ونزيد عما ذكر �أن
هناك �أ�صواتا لأع�ضاء الإن�سان كال�شخري ،والنخري ،والفرقعة،
والكرير :اخلارج من ال�صدر والقرقرة :من الأمعاء( )..وهذه
الأ�سماء هي من امل�صطلحات امل�سموعة بالأذن واملنطوقة بالل�سان
من الإن�سان واحليوان حتفل بها الدواوين والق�ص�ص والألعاب
التي جترى بني الأطفال وتتداول بينهم وبني من يتوىل تربيتهم
من �أمهاتهم ومن يتوىل رعايتهم( )..فاللغة العربية ا�ستطاعت �أن
تر�صد هذه اللغات الإن�سانية واحليوانية ،ويقع التوا�صل بها
بني راكب اجلمل واحلمار ودابته ،بل يح�صل التفاهم بينهما كما
يالحظ يف احلوا�ضر والبوادي( )..وهنا يطرح هذا ال�س�ؤال هل
ما ذكر يدخل يف �إطار ف�صيح اللغة ودارجتها ،وهل يحتاج تفهيم
ذلك �إىل ح�ص�ص تعليمية خم�ص�صة من الإن�سان للحيوان� ،أو من
الإن�سان لأوالد احليوان كما جاء ذلك يف لغتنا العربية التي تطلق
كلمة :دغفل على ولد الفيل ،وحوار على ولد الناقة ،ومهر على
ولد الفر�س ،وجح�ش على ولد احلمار ،وعجل على ولد البقرة،
وحمل على ولد ال�شاة ،وجدي على ولد العنز ،و�شبل على ولد
الأ�سد(.)..
ومن الإطالقات يف ترتيب �سن املر�أة جند طفلة ،مادامت �صغرية،
ثم وليدة� ،إذا حتركت ،ثم كاعب� ،إذا كعب ثديها ،ثم ناهد� ،إذا زاد
ثم عان�س ثم خود� ،إذا تو�سطت ال�شباب ،ثم م�سلف �إذا جاوزت
الأربعني ،ثم كهلة �إذا كربت وفيها �شيء من القوة ثم حيزبون()..
هذه الأو�صاف املذكورة �سابقا كانت ت�ستعمل يف الأو�صاف
ملو�صوفاتها ،وكلها ت�ؤدي معانيها بح�سب احلاجة اللغوية
املعربة عنها وقد يخطئ كاتب عقد زواج �إذا �أخط�أ يف و�صف
الأنثى ح�سب �سنها الذي يحدد حقها يف التزوج ،وحق بعلها
بالبناء بها �أم ال( )..فاجلواب الذي ما يزال معلقا يقت�ضي القول
�إن تعليم اللغة الدارجة التي ينادي بها  -عيو�ش  -ال حتتاج �إىل
بذل جمهود لأنها ت�أتي تلقائيا بحكم ال�ضرورة الطبيعية للإن�سان
واحليوان يف جميع حاجياته ،فما رفع التكليف فيه فهو فطري وال
يحتاج �إىل بذل جمهود يف معرفته �أو تالفيه لأنه معلوم بال�ضرورة
التي وهب اخلالق ت�سخريها للإن�سان منذ خلقه اهلل حتت ح�ضانة
�أمه و�أبيه.
يتبع
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ال�ضريبة العامة على املعا�ش باطلة وغري قانونية
600

درهم

ملا كانت زيادة
ملوظفي الدولة �سنة
بحكم �ضعف القدرة ال�شرائية
وت�آكلها ،وارتفاع تكاليف العي�ش
طالب املتقاعدون باملعاملة
باملثل لكون اجلميع يذهب �إىل
ال�سوق ويعول الأبناء مبا فيهم
املعطلني ،وقد وجدت حكومة
بن كريان تخريجة تتمثل يف
تخفي�ض ن�سبة ال�ضريبة على
الدخل  -املعا�ش -واعتربتها
زيادة �أعلن عنها الوزير الأزمي
املكلف بامليزانية ،وللتذكري
ف�إن املعا�ش لي�س دخال ،كما �إن
ال�ضريبة العامة على الدخل
قد �أداها املوظف عندما كان
ي�صرف للمتقاعد هي �أموال قد
جمعها له ال�صندوق املغربي
للتقاعد وا�ستثمارها على مدى
�سنوات طويلة.
و�إذا كان هناك خلل ،فامل�س�ؤولية
ترجع للدولة وكذا ملن دبروا
ويدبرون �صندوق التقاعد.

2012

لذلك نقول لوزير املالية
واالقت�صاد من حزب الأحرار
حممد بو�سعيد �إذا وجدت
تخريجة خروج املتقاعد ب�آخر
�أجر ،لإعادة ال�ضريبة العامة
على الدخل كما كانت عليه قبل

العامل املغربي الذي انتقد
كالم امللك احل�سن الثاين
من املعلوم �أن املرحوم العالمة �سيدي اجلواد
ال�صقلي كان عميد كلية ال�شريعة بفا�س حوايل
الثمانينيات(� )..إن مل تخن الذاكرة( )..وقيل
يل ،والعهدة على الراوي �إنه و�صل �إىل علمه �أن
املرحوم احل�سن الثاين حني تعليقه على در�س
ح�سني رم�ضاين ،جاء على ل�سانه �أن ظاهرة ع�صا
مو�سى ماهي �إال ظاهرة علمية فيزيائية.
وعلى �إثر ذلك تو�صل امللك املرحوم من العالمة
حيث مقالنا هذا بخطاب منه ي�ؤكد فيه �أن الأمر
يتعلق مبعجزة �إلهية ،وال ارتباط له بالظاهرة
الفيزيائية( )..ولعل املالحظة الواردة يف خطابه
هذا املوجه �إىل �أمري امل�ؤمنني مل يتم ا�ست�ساغتها
ف�أعطيت الأوامر ب�إعفائه من عمادة كلية
ال�شريعة( )..وانزوى يف بيته.
وهكذا ،ف�إن هذا العامل مل يعلق على هذا الإجراء
الذي اتخذ يف حقه()..
والآية الواردة يف �سورة “طه” والتي يقول فيها
احلكيم العليم« :وما تلك بيمينك يا مو�سى قال هي
ع�صاي �أتوك�ؤا عليها و�أه�ش بها على غنمي ويل فيها
م�آرب �أخرى قال �ألقها يا مو�سى ف�ألقاها ف�إذا هي
حية ت�سعى قال خذها وال تخف �سنعيدها �سريتها
الأوىل ،»..فكان ملوقفه من �أبعاد تف�سري الآية ثمن
ا�سرتخا�صه ملقعده اجلامعي عمال بقول ال�شاعر:
وها �أنا يف خندق العي�ش		
�أحمل قو�سي وادر�أ بالكربياء
وبذلك ف�إن طينة علماء �أجالء �أمثال املرحوم �سيدي
اجلواد ال�صقلي �أ�صبحوا يف زمننا هذا �أقالء،
ال�سيما �أن علماءنا املعا�صرين قلما يتجر�أ �أحدهم
جلعل حد للمناو�شات التي تقع لبع�ض العلمانيني
يف �إ�صدار بع�ض الآراء الهوجاء يراد بها الدو�س
على ثوابت �أمة الإ�سالم عرب ا�ستغالل و�سائل
الإعالم املتعددة ال�سيما منها التي تخدم الأجندة
ال�صهيونية يف الإمعان بالتبخي�س بكل ما هو له
�صلة وطيدة ب�أعراف وتقاليد ديننا احلنيف(.)..
وخال�صة القول ،ف�إن موقف املرحوم العالمة
�سيدي اجلواد ال�صقلي يف م�س�ألة ع�صا مو�سى
ما هو �إال �إبراز م�شع للدور الطالئعي الذي كان
يتجلى يف مواقف العلماء الأجالء انطالقا من �أنهم
ورثة الأنبياء.

عبد الرحمن المريني (القنيطرة)

�سنة  2013وهو لي�س بدخل بل
معا�ش ،نقول فذلك منكر يف حق
املتقاعدين الذين �أفنوا زهرة
حياتهم يف العمل �سنني طويلة
ومنهم من له �شهادات عليا.
يف حني تن�ضاف التعوي�ضات

وترفع الأجــــــور للوزراء
والربملانيـــــــــني وامل�ست�شارين
ومنهم ن�سبة مهمة من �شبه
الأميني ،ويتمتعون مبعا�شات
�سمينة يف ظرف وجيز قد ال
يتعدى حتى ال�سنة يف بع�ض
الأحيان وت�صل �إىل 39.000
درهم مدى احلياة� ،أية عدالة
هذه ؟ بل هناك من له معا�ش
ا�ستثنائي ومل ي�شتغل قط.
لهذا نردد على م�سامع وزير
املالية واالقت�صاد �أن املتقاعدين
يرف�ضون رف�ضا قاطعا البحث
عن حل �أزمة مالية على ح�سابهم
مل يت�سببوا فيها ،وان ال يكونوا
�ضحاياها ،وامل�س بحقوقهم
التي اكت�سبوها فعلى وزير
املالية واالقت�صاد �إعادة النظر
يف القرار املجحف بالإلغاء
الكلي لل�ضريبة العامة على
املعا�ش ولي�س الدخل ،وهي
مغالطة وجب ت�صحيحها.

محمد عباسي (وجدة)

الأخطـاء اللغوية فــي التلفزة املغربيـــة
ال يخفى على �أحد �أن لقواعد اللغة
العربية �أهمية خا�صة حيث يتو�صل
بوا�سطتها �إىل مفهوم وداللة ومبادئ
اللغة العربية الف�صحى العزيزة� ،إال �أن
 مع الأ�سف -بع�ض مقدمي ومقدماتالأخبار املرئية يرتكبون بع�ض الأخطاء
النحوية وال�صرفية( )..ففي بع�ض
ن�شرات �أخبار �شا�شتنا املرئية املحرتمة
وكذلك بع�ض الربامج الثقافية والفنية
والريا�ضية :يتقدم «املفعول» به يف
اجلملة فريفع ،ويت�أخر الفاعل فين�صب
وال ذنب لهما �إال ا�ضطرارهما على
التقدمي �أو الت�أخري �أحيانا يف �سياق
اجلملة العربية الف�صيحة( )..كما
ي�صرف املمنوع من ال�صرف( )..ومينع
اال�سم املت�صرف ،و�أن كلمة �أو ا�سم على
وزن �أفعال لـ»�شاهد عيان» على ذلك
حيث مينعون من ال�صرف كل كلمة �أو
ا�سم على وزن �أفعال يف جل الن�شرات
الإخبارية ولو مل يكن هذا اال�سم خمتوما
بهمزة اجلمع( )..بالإ�ضافة �إىل ن�صب
امل�ضاف �إليه وجمع امل�ؤنث ال�سامل،
وتذكري وت�أنيث العدد كما ي�شاءون
خ�صو�صا �إذا كان هذا العدد مركبا()..
�أما �إعراب الظروف �أو ما ينوب عنها
فحدث وال حرج ،و�س�أكتفي مبثال يتكرر

الصبر تقاضى
وا�ش هاذ احلكومة ما بغات تعيق
وال كظ َّنا �أحنا جمرد بالدة
وعود زائفة من غري توثيق
�أما التطبيق غري يف الزيادة
اللي خالتنا نعي�شو �أزمة و�ضيق
ولكان غال�صرب منا تقا�ضا
ملينا ال�شعارات ملينا التزويق
وهذا احلزب معادي مع هذا
ويف قبتهم ما ت�سمع غري التبقبيق
ولينامي خ�صو بطانية وو�سادة
�أما احلزم يف الأمور ..والت�صديق
ال �شيء يذكر كيف العادة
سعيد إحديدو (الدار البيضاء)

مرات عديدة يف الن�شرات الإخبارية
ويف جل القنوات العربية وهو ما يتعلق
بكلمة «نحو» املن�صوبة وامل�ضافة حيث
تعرب نائب ظرف زمان �إذا �أ�ضيفت �إىل
ا�سم دال على مكان� ،أو نائب ظرف زمان
�إذا �أ�ضيفت �إىل ا�سم يدل على زمان :وهنا
تفتح دائما بالفتحة الظاهرة كما تعرب
مفعوال مطلقا من�صوبا بالفتحة مثل:
«املنادى العلم يبنى على ما يرفع به
نحو :يا �إبراهيم انتبه» ،فكلمة «نحو»
هذه ال جتر �إال يف حالة واحدة فقط:
�إذا �سبقت بحرف جر �أو عند ال�ضرورة
خ�صو�صا يف ال�شعر مثل ما جاء على
ل�سان العدد:
�أُ ْب َنى على فتح اجلز�أين �إذا كنتُ عددا
مركبا يف «نحو» :زارنا خم�سة ع�شر
نحويا.
و�أرجو �أن جتد هذه املالحظات املوجزة
التي هي غي�ض من في�ض �آذانا �صاغية
علنا ن�شفق على املتفرجني واملتفرجات
املتعلمني واملتعلمات كي ال تختلط عليهم
الأمور(.)..
نعم ،ال ننكر �أن هناك اجتهادا وابتكارا
ولكن لي�س على ح�ساب النحو وال�صرف
العربيني.
إبراهيم بن منصور قمشة (أمزميز)

اعتذار عن ق�ضية
عــــزرائيــــل
عليكم �أن ت�ســــــــتغفروا اهلل
وتعتذروا للقراء عن الزور
والبهتان الذي كتبتم عن �أحد
املالئكـــــــة املقربني ف�شهدمت
ب�إ�ضــــرابه عن �أخــــــذ �أرواح
املغاربة بعـــد احل�سن الثاين،
وهــــــــذا ا�ستهزاء وكاريكاتري
يف حـــــــق �أحد �أعظم اخلالئق
الذين يرونا وال نراهم نقد�سهم
ون�ؤمـــــن بهم ونوقرهم ونرجو
دعاءهم ور�ضـــاهم بعد اهلل
�سبحانه وتعاىل .اهلل يهديكم.
حاكي

مقا�صدال�شريعة وم�شاكلالع�صر
● بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة السادسة

�إن عاملنا اليوم يعج مب�شاكل ال ح�صر وال عد لها ،واحلل
الوحيد لهذه امل�شاكل هو الرجوع �إىل �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية مقا�صدها ال�سامية ،مادامت هذه املقا�صد هي
الغاية من هذه ال�شريعة ال�سمحاء ،وهي الأ�سرار التي
و�ضعها ال�شارع عند كل حكم من �أحكامها .فعلى العامل �أن
يدرك �أن ال�شريعة الإ�سالمية جاءت لإنقاذ الب�شرية و�ضمان
�سعادتها .فهي �صمام الأمان للعامل كله ،وهي الينبوع
الذي يفي�ض بال�سعادة واالطمئنان ،ولو انتبه العامل �إىل
�أ�سرار هذه ال�شريعة ،ملا غرق فيما هو غريق فيه اليوم من
�أزمة اقت�صادية حادة �أدت �إىل الركود .و�إىل ت�سريح العمال
واملوظفني و�إىل �إقفال عدد من املعامل ،و�إىل نك�سة اجتماعية
خطرية و�إىل عجز النا�س عن �أداء ديون امل�ساكن التي
اقتنوها ،فمرجع هذه الأزمة الأ�سا�سي هو :الربا بال �شك
وال رجحان ،ولذلك �أخذت ال�شريعة الإ�سالمية موقفا �صارما
من الربا وحرمت ذلك ،فقد حرم الإ�سالم الربا و�أمر برتك
التعامل به ،قال تعاىل« :يا �أيها الذين �آمنوا اتقوا اهلل وذروا
ما بقي من الربا» ،وهدد كل من مل ميتثل لذلك فقال« :ف�إن مل
تفعلوا ف�أذنوا بحرب من اهلل ور�سوله» وفتح الباب للذين
يرتكونه فقال �سبحانه وتعاىل« :ف�إن تبتم فلكم ر�ؤو�س
�أموالكم» ،فالربا هو كل ما زاد من املبلغ الذي يقرت�ضه
ال�شخ�ص حني �سداده ل�صاحبه وهذه الزيادة يف الدين هي
ظلم من الدائن للمدين يف حكم الإ�سالم ،وكذلك ال�سداد
بالنق�ص هو ظلم للدائن ،وكالهما غري مقبول ،فقاعدة
املعاملة يف الإ�سالم هي احلالل .قال تعاىل« :ال تظلمون وال
تظلمون» وقال تعاىل« :يا �أيها الذين �آمنوا ال ت�أكلوا الربا
�أ�ضعافا م�ضاعفة واتقوا اهلل لعلكم تفلحون» ،وقد اجتهد
العلماء امل�سلمون يف هذا املجال ،فقال املف�سرون� :إن «�أل»
يف الربا للعهد� ،أي الربا املعروف املعهود الذي تفعلونه،
فقد ذهبوا �إىل بيانه �إىل �أقوال خمتلفة يجمعها يف احلقيقة
�أن يفر�ض على املدين �أو يطلب هو زيادة على الدين مقابل
مد املدة وت�أخري وقت ال�سداد لعدم القدرة على ال�سداد
يدفعها يف الوقت املتفق عليه ،فهو زيادة على الدين نظري
املدة ،يدفعها املدين للدائم وميكن �أن ت�سمر ال�ستمرار عجز
املدين فعال �أو تقديرا كما كان الأجل لعدة �سنني ،وكل �سنة
فيها زيادة عن �سابقتها وعن الأ�صل حتى يت�ضاعف الدين،
وي�ستغرق ما ميلكه املدين ،فينتزع ملكه مل�صلحة الدائن.
وهذا هو الأ�صل يف الربا الذي كان منت�شرا يف اجلاهلية ،وهو
نف�سه الربا الذي تتعامل به اليوم الدول الأوربية وغريها
فيما يتعلق ب�شراء العقار ،فهناك زيادة ،وهناك ما ي�سمى
«لو نوار» وهو تعامل بالربا ،ولذلك و�صل الأمر �إىل ما و�صل
�إليه من كارثة فوقع العجز عن الأداء ونزعت الأمالك من
�أ�صحابها .والعالج يوجد يف العودة �إىل تعاليم و�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية التي حترك الربا وحترم كل تعامل قائم
على الفائدة ،والدليل وا�ضح �أمامنا وهو الأبناك الإ�سالمية
التي ال تتعامل بالربا وال تتعامل بالفائدة ف�إن زلزال الكارثة
االقت�صادية مل ي�صبها ،وهذا املو�ضوع يعترب من م�شاكل
ع�صرنا ،ولذلك البد من تناوله من باب مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية ،لأننا نرى �أنف�سنا يف معرتك �صاخب ب�أمواج
املبادئ االقت�صادية من ر�أ�سمالية �أو ا�شرتاكية �أو �شيوعية.
ولعلنا يف العامل العربي غرقنا يف النظام املايل الر�أ�سمايل ،وقد
دل الواقع و�أكد �أن هذه الأنظمة املالية االقت�صادية كلها غري
�صاحلة ،وخا�صة بعدما �أ�صيبت بهذه الهزة العنيفة ،ونحن
كم�سلمني منتلك نظاما كامال ي�ؤدي �إىل الإ�صالح ال�شامل من
خالل توجيهات الدين الإ�سالمي احلنيف ،فالدين الإ�سالمي
و�ضع لالقت�صاد املايل مبادئ �أ�سا�سية لو عمل بها العامل
الإ�سالمي وطبقها وفق حقيقتها حللت كل م�شاكلنا لأنها
خالية من الربا وال�سحت �أخذا �أو عطاء.
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مت قبل �أيام من الآن جتديد هياكل
حزب االحتاد اال�شرتاكي للقوات
ال�شعبية مبدينة فا�س ،ول�سوء حظي
كنت حا�ضرا باملكان الذي مت فيه
انتخاب هذه الهياكل حيث �سمعت
�أذناي ور�أت عيناي ما جعلني �أحمد
اهلل كون املهدي بن بركة تويف قبل
�أن ي�شهد هكذا مهزلة حتدث داخل
حزبه الذي كان ي�ضرب له احل�سن
الثاين �ألف ح�ساب! فخالل جتديد
هذه الهياكل غاب الن�ضج ال�سيا�سي
والدميقراطي وح�ضر مكانهما ال�سب
وال�شتم والرتا�شق بالكرا�سي ،فلكل
م�صلحة يدافع عنها.
كانت بداية ال�صراع ناجتة عن عدم
االتفاق حول م�س�ألة �أنه يجب على
كل ناخب �أن يدفع  20درهما قبل
الإدالء ب�صوته ،وعلى كل مر�شح �أن
يدفع  120درهما،وهو الأمر الذي مل
يعهده ال الناخبون وال املر�شحون،
ومن ثم وقع جدال طويل انتهى
بدفع �أحد املنا�ضلني للمبلغ كامال
بدل الناخبني ..بعدها ن�ش�أ �صراع
�آخر ب�سبب �إ�صرار البع�ض على
�أنه لن يدخل قاعة الت�صويت �إال
الناخبون امل�سجلون يف اللوائح
واحلاملون للبطاقة الوطنية ،هذا
الأمر كان كافيا حتى نرى الكرا�سي
تتطاير والكلمات النابية تقذف
امل�سامع والن�ساء ترك�ضن نحو
الباب خائفات مذعورات!! ثم بد�أ
الت�صويت دون �أن تهد�أ العا�صفة...
انتهى احلدث الأول.

قبل هذا احلدث ب�أيام قليلة كان
موعد انعقاد امل�ؤمتر الوطني
للن�ساء االحتاديات والذي ح�ضر
افتتاحه الكاتب الأول للحزب
�إدري�س ل�شكر الذي �سبق له �أن طالب
مبراجعة �أحكام الإرث وجترمي
تعدد الزوجات بحذفه من مدونة
الأ�سرة .فعلى نف�س هذا املنوال جاء
البيان اخلتامي لهذا امل�ؤمتر ال�سابع
حيث دعت االحتاديات �إىل �إقرار
د�ستور ين�ص على امل�ساواة بني
اجلن�سني يف كافة امليادين وبدون
حتفظات ،كما طالنب بالتن�صي�ص
على الف�صل الوا�ضح بني الدين
وال�سيا�سة ،واالعرتاف بكونية
حقوق الإن�سان بحيث ال يجوز

التذرع باخل�صو�صيات الدينية
والثقافية للت�ضييق على حقوق
الإن�سان املغربي امر�أة �أو رجال .من
جهة �أخرى �أكدن على �ضرورة املنع
الوا�ضح للتعدد وجترمي تزويج
القا�صرات ،بالإ�ضافة �إىل التن�صي�ص
على احلق يف الإجها�ض.
هذه جمرد نقاط مما ن�ص عليه
البيان غري �أنها كافية لإدراك رغبة
احلزب يف العزف على وتر املرجعية
الإ�سالمية للحزب احلاكم «العدالة
والتنمية» ولكن الوا�ضح �أن ل�شكر
ورفيقاته قد تنا�سوا كون بن
كريان و�أخواته و�إخوانه قد تركوا
مرجعيتهم خلفهم ومنهم من حلق
حليته وجترد من جلبابه وخنق

نف�سه بربطة العنق التي قالوا عنها
بالأم�س �أنها بدعة! ل�شكر ورفيقاته
قد تنا�سوا �أي�ضا �أنهم ببيانهم هذا قد
يخ�سرون الكثري بحكم �أن الإن�سان
املغربي متدين بالفطرة .انتهى
احلدث الثاين.
ولكن قبل هذا وذاك ،نظمت ال�شبيبة
االحتادية جلهة فا�س بوملان ندوة
جهوية حتت عنوان “ قانون املالية
بني الأزمة االقت�صادية وانعكا�ساته
االجتماعيـــة علـــى ال�شباب” وقد
ح�ضر الندوة جمموعة من �أع�ضاء
املكتــــب ال�سيا�ســـي يف مقدمتهم
ح�سناء �أبو زيد،عبد العزيز عبودي
وعبد العزيز الفاحتي ...ما عاينه
احل�ضور خالل هذه الندوة ومنذ
بدايتها هو �أن املحا�ضرين جتاوزوا
املحاور التي ا�شتمل عليها عنوان
الندوة وخ�صـــــــ�صوها باملقابل
ملهاجمة بن كريان وحكومته بلغة
قا�سية ا�ستفزت ال�شباب احلا�ضر
الذي مل تت�سن له الفر�صة بعد ليفقه
لغة ال�سيا�ســـة ،الأمر الذي جعل
القاعة تبدو �شبه فارغة بعد دقائق
قليلة عن انطالق اللقاء .انتهى
احلدث الثالث.
هذه الأحداث الثالثة ال حتتاج �إىل
مزيد من التعليق فهي ت�شرح نف�سها
وتبني لنا بجالء ما و�صل له حزب
الوردة التي بد�أت تذبل �إن مل نقل
�أنها ذبلت.
عبد السالم المساتي

نقتنع بالنا�س الذين لهم �أقنعة!؟
�أت�ساءل مع نف�سي و�أقول و�أكرر :ملاذا
مل تنته اللعبة بعد؟ ملاذا مل نفهم ب�أن
الآخر فهم املق�صود؟ الكل ت�سابق لأخذ
ق�سط من احللوى وكم هي احلقيقة مرة،
�أهل بالتغا�ضي وال�سكوت وغ�ض الطرف
�سن�صل �إىل ذلك النفق الذي �أغلق من طرف
من �سبقونا .يف بع�ض الأحيان ترى �أنا�س
همهم الربح واملدخول والر�صيد وهلم
جرا ،وهناك �آخرون كالمهم هو ا�ستقبال
�ضيف من خارج املدينة �أو جمعية ما
�أو جوق مو�سيقي ويف الأخري النفخ يف
الفاتورة .الإن�سان الحق عنده وال وجود
له عند الآخر ويه�ضم حقوق الغري وله

�سوابق ويتكلم عن حقوق الإن�سان� .أمل
يحن بعد الوقت ملراجعة ال�ضمري.
غريب �أمر بع�ض �أ�صحاب «الكاميال
والهمزة» فهم مل ي�ستوعبوا حتى الآن
�أن زمنهم قد وىل .و�أن ال �أحد منهم
�سينجو من امل�ساءلة� .إنني �أ�ستن�شق
ريح «اخلوا�ض والتخلوي�ض» منذ مدة
مبدينتي ال حما�سب وال رقيب� .أت�ساءل
مع نف�سي مرة ومرات و�أقول ملاذا ال
�أك�سر قلمي و�أمزق ورقتي و�أ�سبح مع
التيار .و�أعرتف ب�أنني ال �أفقه �شيئا
وك�سوال «خبز الدار ياكلو الرباين».

حفيظ صادق (الصويرة)

عندما ودعت مراك�ش العالمة موالي �صديق العلوي
ال ميكن للمار �صباحا �أمام مقهى
التجار املعروف مبقهى «نيكو�سيا»
( )les négociantsبتحفة مراك�ش
جلي �أال يلفت نظره بني زبناء املقهى
بجلبابه النا�صع البيا�ض وهو منهمك
يف القراءة( )..كانت هذه هي عادته
منذ زمن( )..ذاك هو العالمة ال�شاعر
الذي ودعته مراك�ش ،خريج جامعة
بن يو�سف و�أحد �أ�ساتذتها املرموقني
يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،كان
موالي ال�صديق قارئا نهما ،من�شغال
مبا ينتجه العقل الب�شري ،وهو ما
جعل منه مو�سوعة ثقافية وفكرية
تثري �إعجاب وتقدير جميع من عرفوه
�أو جال�سوه �أو جال�سهم ،وعلى ر�أ�سهم

املغفور له احل�سن الثاين طيب اهلل
ثراه ،تويف �صبيحة يوم اجلمعة
يناير  2014عن �سن يناهز � 94سنة
ودفن مبوالي علي ال�شريف.
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محمد العلوي

الخطوات القادمة

ندوة �صوفية روحية يف تركيا
● د .يوسف الكتاني

الحلقة الثانية
نعود مرة ثانية �إىل هذه الندوة الناجحة املتميزة التي غطت
جميع ع�صور الت�صوف منذ ن�ش�أته �إىل اليوم ،والتي حتدث
فيها العلماء والكتاب عن رواد الت�صوف منذ ال�صحابة
والتابعني ،فاحل�سن الب�صري واجلنيد و�أبو بكر الكتاين
واملوىل عبد ال�سالم بن م�شي�ش ،فالإمام ال�شاذيل وريادته
ال�صوفية ،وال�شيخ الأكرب حميي الدين بن عربي ،فالإمام
زروق حمت�سب ال�صوفية ،فالإمام الرفاعي ،وموالي عبد
القادر اجليالين وغريهم من �شيوخ الت�صوف و�أعالمه حتى
�إننا متنينا لو امتدت الندوة �أياما �أخرى لنتملى بهذا العامل
الروحي اجلميل الذي يرفعك عن الدنايا ومتع الدنيا الغرارة
ومفاتنها� ،إىل عامل علوي �سامي كله روح ،ومبادئ ،وقيم،
عامل الأخالق الكرمية التي ميز اهلل بها ر�سوله الأمني.
و�إذا كانت حما�ضرتي متيزت ب�إرجاع علم الت�صوف �إىل
م�صدريه الأ�سا�سيني :الكتاب وال�سنة ،وكونه علما هو
زبدة القر�آن وال�سنة ،و�سرية امل�صطفى ،وحياة ال�صحابة
والتابعني ،ف�إنها متيزت با�ستقطاب �صويف و�إمام معا�صر هو
ال�شيخ حممد بن عبد الكبري الكتاين ومنهجه ال�صويف الرائع،
وما �أنتج من تراث قيم ،و�أعالم ومريدين �صوفيني ،وما نتج
عنه من زوايا ومدار�س مازالت قائمة مزدهرة بذكر اهلل،
ال�صالة على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبث العلوم
واملعارف ،وخرجت �أعالما كبارا ك�أبي بكر التطواين ،واحلاج
حممد املريني ،واحلاج عبد الرحمن بن�شقرون ومالوي علي
العدلوين ،والفقيه احل�شمي ،والعمراين ،و�سواهم ممن تركوا
�آثارا حافلة يف جمال الت�صوف ال�سني الكرمي.
�إن كان ال�صوفية هم العلماء باهلل ،ومن عملوا على �صفاء
الأعمال والأحوال ،والقلوب والأ�سرار والعقول ،عما يحجبها
عن م�شاهدة امللكوت املنتج للإميان ،ونبذ ال�شوائب التي
حتبط العمال من كرب وحقد ،وح�سد و�شحناء ،مما يجعل
الت�صوف هو عني ال�شريعة ،ويعني اتباع القر�آن وال�سنة.
لذلك ح�صر ال�شيخ الكتاين الت�صوف يف كلمتني:
 الذوق وهو تلم�س املعرفة احلقيقية. وجتلي النور الإالهي يف قلب امل�ؤمن العابد.�أي �أنه تقيد بجوهر ال�شريعة وحقيقتها ،يعي�شه ال�صويف
بوجدانه وروحه قبل ج�سده وقلبه ،وقبل جوارحه ،مما
يجعله �سموا كماليا ينال به ال�صويف �شرف التخلق ب�أخالق
ال�صفات الإلهية ..مما يجعله م�شاهدة وتذوقا ،و�إ�شراق نور
اهلل يف القلب ،وتكون حقيقة الت�صوف هو التقوى والورع
والأخالق كما ذهب �إىل تعريفه ر�ضي اهلل عنه وحتديد �شروط
ال�شيخ �أو املر�شد:
 �إذ البد �أن يتطابق �سلوكه مع ميزان ال�شرع. و�أن يكون عاملا بال�شريعة الإ�سالمية. و�أن يكون عارفا مب�سالك الطريق. و�أن يكون تخرج على يد �شيخ �أو مر�شد كامل. و�أن يكون طيب القلب ،خبريا مبداواة الأمرا�ضاملعنوية.
مما يجعل الت�صوف يقوم على خ�صائ�ص �أهمها:
 - 1الرتقي الأخالقي.
 - 2الفناء يف احلقيقة املطلقة.
 - 3العرفان الذوقي املبا�شر.
 - 4الطم�أنينة وال�سعادة.
 - 5الرمزية يف التعبري.
ولقد خل�ص ذلك يف �أركان طريقته الأربعة:
 ت�صحيح مقام التوجه الواجبة فورا. ت�صحيح مقام التقوى. التما�س املعذرة للم�سلمني. نظرة التعظيم جلميع املخلوقات.وقد جمع خ�صائ�ص الت�صوف وحقائقه يف هذا ال�سالم الرائع
الذي جعله جزءا من ورده ال�شريف بقوله خماطبا الر�سول
الأمني:
«ال�سالم عليك يا عني العيون
ال�سالم عليك يا روح الأرواح
ال�سالم عليك بل�سان �إن الذين يبايعونك �إمنا يبايعون اهلل»،
وباهلل التوفيق.
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بعد مرور ثالث �سنوات ماذا تبقى من حركة  20فرباير؟
�أي م�ستقبل
يريده الوزير
مبلختار للتعليم؟

مرت ثالث �سنوات على ميالد �سفري الربيع
العربي املعتمد باملغرب ،حركة  20فرباير
التي ملأت الدنيا و�شغلت النا�س واتخذت
من ال�شارع ف�ضاء ر�سميا لالحتجاج على
الف�ساد ،ووجد فيها �سيا�سيون وحقوقيون
ونقابيون الأم التي كانت مغيبة وجاء بها
القدر فج�أة ،فارمتوا يف �أح�ضانها بدون
تردد ،رابطني م�صريهم مب�صريها ،ومل
مينع هذا من اتخاذ البع�ض موقفا عدائيا
�صريحا منها حينما اعتربوها نبتة غريبة
ت�ستلزم اال�ستئ�صال حفاظا على �سالمة
اجل�سد املغربي مما �سموه الفتنة الزاحفة
التي تو�شك �أن تع�صف بقد�سية اال�ستثناء
الذي يتمتع به ،ويف ظل هذين املوقفني
املتناق�ضني ثمة فئة ثالثة اتخذت لنف�سها
موقفا من احلركة ميكن �أن ن�صفه باملنزلة
بني املنزلتني ،من خالل تناوب م�س�ؤويل
هيئاتهم على تبادل الأدوار ،و�إظهار وجود
تيارين داخلها �أحدهما ينت�صر للحركة،
والآخر ا�ستئ�صايل عدائي ،وذلك ليت�أتى
لهم الدوران مع الزمن وتغرياته حيثما
دار ،ف�إن كان من ن�صر ،ظهر املنا�صرون
وقالوا �أمل نكن معكم؟ �أمل نخ�ض املعارك
الطاحنة مع زمالئنا من �أجلكم؟ ،...و�إن
كانت الهزمية واالندحار �سكت ه�ؤالء،
و�أخذ الكلمة املناوئون ليعلنوا الرباءة،
وي�ؤكدوا ريادتهم يف الت�صدي واملمانعة
لأباطيلها وترهاتها!.
ويبقى املوقف ال�شعبي من ن�ضاالت
احلركة �أكرث انتهازية وميكيافيلية،
فالغالبية ال�ساحقة التي ظلت تراقب عن
بعد حتركات ن�شطائها ،ا�ستغلت �أ�سلوب
ال�سلطات احلذر ،و�إرخائها للحبل،
ومقاربتها املبنية على التهدئة يف غالب

الأحيان تفاديا لتفجري الو�ضع و�إ�شعال
�شرارة االحتجاج اخلارج عن ال�سيطرة،
والوقوع يف دوامة حلقة مفرغة من االنفالت
الأمني املجهول امل�صري(� )..أقول ا�ستغلت
هذه الفئة العري�ضة �أ�سلوب ال�سلطات هذا،
فحملت ع�صا  20فرباير لته�ش بها على من
ت�سول له نف�سه �سلبها امتيازات اتخذتها
لنف�سها يف دياجري الليل البهيم ،ولتق�ضي
بها م�آربها ال�شخ�صية يف نوع من التهافت
املجنون ،وحتى نخرج من دائرة الكالم
املجرد �سنحاول ب�سط مظهر واحد من
مظاهر الت�سيب التي خلقها قنا�صو الفر�ص
على هام�ش احتجاجات احلركة ،من الذين
جعلوا هدفهم الوحيد قطف ثمار مل تينع بعد
ل�شجرة مل ي�شاركوا يف غر�سها �أو ت�شذيبها،
ولعل ال�شوارع العامة التي امتلأت عن

إعالنات إعالنات

ملف عدد2014 - 17 :
حساب خصوصي9981 :م
تقديم أصل تجاري حصة في شركة
(النشرة الثانية)

مبوجب القانون الأ�سا�سي امل�صحح الإم�ضاء بتاريخ 4
دي�سمرب  2013وتقرير مراقب احل�ص�ص امل�ؤرخ يف 04
دي�سمرب .2013

قدم ال�سيد ر�ضوان زيد ،مغربي اجلن�سية ،احلامل
للبطاقة الوطنية رقم  JC14044وامل�سجلة بال�سجل
التجاري باملحكمة التجارية حتت رقم � 38120أ�صله
التجاري كح�صة يف ال�شركة املدعوة «ASSISTAS
 ،»SARL A.Uالكائن مقرها االجتماعي برقم  11زنقة
 335حي موالي ر�شيد �أكادير.
وبذلك ف�إن رئي�س م�صلحة كتابة ال�ضبط يعلن لكل ذي
م�صلحة �أن التعر�ضات ت�سجل مبكتب �ضبط املحكمة
التجارية ب�أكادير داخل �أجل  15يوما املوالية للن�شرة
الثانية طبقا للمادة  83 84و 104من مدونة التجارة.
AS 225/ 14

المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان

● نور الدين الطويليع

إعالنات إعالنات

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

❉❉❉

الآخر بب�ضائع الباعة املتجولني ب�أنانية
مفرطة مل تراع حق املواطن يف العبور
الآمن املطمئن ،وال حرمة امللك العمومي،
ت�شهد على الرغبة االقتنا�صية الت�صيدية
ملا كانت تفرزه �آلة الربيع املغربي ،والتي
كان يهدف �أ�صحابها �إىل مراكمة االمتيازات
ال�شخ�صية بعيدا عن الروح الوطنية،
وبعيدا عن الأهداف التي �سطرتها احلركة،
وهذا ما �سمح بتدحرج كرة الف�ساد الفارغة
من الهواء �إىل الطبقات الدنيا واملتو�سطة
التي تبادل �أفرادها ركالت اجلزاء وت�سجيل
الإ�صابات يف ال�شباك الفارغة ،مما �ساهم يف
�إلهاء اجلميع عن اللعب املنظم بكرة الف�ساد
احلقيقية ،الذي �أجاد العبوه خطط الت�سلل
واملراوغة والقذف من بعيد يف اجتاهات
ت�ضمن لكرتهم اال�ستقرار ب�أمان يف �شباك

خارج امللعب ،م�ستغلني هرج ال�سوق
ال�شعبي ،وان�شغال من كان من املفرو�ض
�أن يكونوا جمهورا متابعا ي�صيح ويهتف
وينادي على الأ�سماء املخلة بقانون
اللعبة ،وينبه احلكام �إىل مغالطاتهم
وخروقاتهم من �أجل رفع البطاقة احلمراء
يف وجوههم ،وفر�ض العقوبات عليهم)(..
هذا اجلمهور تغيب عن كل �أطوار املباراة
ب�سبب ان�شغاله بتثبيت املكا�سب الفتاتية
حتت تهديد هذا �أو ذاك بتكرار واقعة
البوعزيزي وا�ستنابتها فوق �سطح الرتبة
املغربية.
لقد �ساهم هذا العامل �إىل جانب عوامل
�أخرى ذاتية ومو�ضوعية يف تراجع دور
احلركة وانح�صارها وخفوت جنمها.

 .2014/01/24قدم ال�سيد حمامي حممد ال�ساكن
بتجزئة زنقة ال�سوق � 85إنزكان احلامل لبطاقته
الوطنية عدد  J102839الأ�صل التجاري الكائن زنقة
ال�سوق � 85إنزكان كح�صة يف �شركــــة املدعــــــوة:
 . STE H.M DISTRIBUTION SARLيف �شخ�ص
ممثلها القانوين حمامي حممد بثمن �إجمايل قدره
 2248600.00درهم ح�سب تقرير اخلبري املحلف
ب�أكادير عالوي �إبراهيم وامل�ؤرخ يف .25/12/2013
وبناء عليه يعلن ال�سيد رئي�س م�صلحة كتابة ال�ضبط
لكل ذي م�صلحة �أن التعر�ضات على البيع املذكور
تودع بكتابة �ضبط هذه املحكمة داخل �أجل �أق�صاه
 15يوما املوالية للن�شرة الثانية طبقا للمادة 84
و 104من مدونة التجارة.
الن�شرة االولــــى
As 226/14

❉❉❉
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان

شعبة السجل التجاري
عدد 2014/ 37
حساب 34587
إعالن عن بيع
أصل تجاري
مبقت�ضى القانون التوثيقي امل�ؤرخ يف 2014/01/13

واملودع بكتابة �ضبط هذه املحكمة بتاريخ
2014/01/27
شعبة السجل التجاري
باع ال�سادة بيربان �إبراهيم وح�سن وحممد لل�سيد
عدد 2014 /36
عبد اهلل كرامو الأ�صل التجاري املن�صب علي املحل
حساب 34564
الكائن برقم  02طريق تزنيت عمارة �أبو الهوى �آيت
ملول �إنزكان.
إعالن عن تقديم أصل
وامل�سجل بال�سجل التجاري حتت الرقم 19780-
تجاري حصة في شركة
 19784 - 19782يف ال�سجل التحليلي بجميع
مبقت�ضى القانون الأ�سا�سي امل�ؤرخ يف  2013/12/26عنا�صره املادية واملعنوية بثمن �إجمايل قدره
واملودع بكتابة �ضبط هذه املحكمة بتاريخ  250000.00درهم.

وبناء عليه يعلن ال�سيد رئي�س م�صلحة كتابة ال�ضبط
لكل ذي م�صلحة �أن التعر�ضات على البيع املذكور
تودع بكتابة �ضبط هذه املحكمة داخل �أجل �أق�صاه
 15يوما املوالية للن�شرة الثانية طبقا للمادة  84من
مدونة التجارة.
الن�شرة االولــــى
❉❉❉

As 227/14

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بالدار البيضاء
المحكمة االبتدائية بالمحمدية

حساب خصوصي81435 :
ملف للبيع2014/ 14 :
إعالن عن هبة أصل تجاري

يعلن رئي�س م�صلحة كتابة ال�ضبط باملحكمة
االبتدائية باملحمدية �أنه مبقت�ضى عقد توثيقي امل�ؤرخ
يف ،2014/01/30 :وهب ال�سيد حممد املوحد
احلامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد T42926
جميع الأ�صل التجاري امل�سمى «عطار الأمان» املتمثل
يف املحل التجاري الكائن بدرب الريا�ض  1رقم 28
العالية املحمدية وامل�ستغل يف العطارة بالتق�سيط
وامل�سجل بال�سجل التجاري للمحمدية حتت عدد .12
لفائدة ال�سيدين �إبراهيم املوحد احلامل لبطاقة
التعريف الوطنية عدد  T 87911وال�سيد امل�صطفى
املوحد احلامل لبطاقة التعريف الوطنية عدد
 T 152506على ال�شياع بامل�ساواة فيما بينهما
وبثمن يقدر مبائة �ألف درهم ()100.000.00
درهم.
وعليه ف�إن جميع التعر�ضات يجب �أن تقدم �إىل كتابة
�ضبط هذه املحكمة داخل �أجل  15يوما من تاريخ
الن�شرة الثانية.
As 228/14

�شيك على بيا�ض هو ما قام بتوقيعه ال�سيد
ر�شيد بلمختاربدل امل�سمى زورا «�إعالنا
للنوايا» �أو يف �أح�سن الأو�صاف «اتفاق
�شراكة» .فقد تناقلت املنابر الإعالمية
توقيع ر�شيد بلمختار اتفاقية �شراكة مع
نظريه الفرن�سي حول ال�شعبة الدولية
والبكالوريا املغربية الدولية ودعم الأق�سام
التح�ضريية للمدار�س العليا ونظام التربيز،
والتكوين املهني .وبتعبري �أو�ضح و�أكرث
�صراحة هو ت�سليم تام وعن ر�ضا واقتناع
للتعليم املغربي �إىل �سيد الإليزيه ،حتى
تكون اخلدمة كاملة ،وي�ؤدي دوره جيدا.
وبالتايل هو ت�سليم لعقول �أبنائنا ومقدراتنا
الوطنية وم�ستقبلنا �إىل امل�ستعمر القدمي /
اجلديد.
لي�س مفاجئا �أن يخرج بالغ وزارة بلمختار
ليربر هذا ال�سلوك الالقانوين والالد�ستوري
باال�ستفادة من اخلربة الفرن�سية (ونِعم
اخلربة) يف جماالت الهند�سة البيداغوجية،
وتكوين الأ�ساتذة والتقومي والإ�شهاد،
لدعم البكالوريا الدولية ،بل ويحدثنا يف
جوابه لأحد ال�صحافيني عن �أزمة النماذج
التعليمية عرب العامل ،وك�أين به يتحدث
عن دولة �أخرى وتعليم �آخر وك�أن �صفة
الدويل تعني قبلة ال�شانزيليزيه .فلو كلف
ال�سيد الوزير نف�سه على الأقل مبتابعة ما
تن�شره ال�صحافة الفرن�سية يوميا عن حال
هذا النموذج لتو�صل �إىل كارثيته بالن�سبة
لأ�صحابه.ففي الرابع من فرباير املا�ضي
ن�شرت جريدة لوموند الوا�سعة االنت�شار
حتقيقا معنونا« :التعليم :ملاذا النموذج
الفرن�سي يف عطب» ت�ؤكد فيه �أن الدولة
الفرن�سية تخ�ص�ص  65مليار يورو �سنويا
للتعليم لكن هذا القطاع مل يعد �آلية للرقي
االجتماعي ،حيث ي�شجع على التفاوت
الطبقي ،حمذرة من انغالق وحمدودية
النموذج الفرن�سي يف تعميم املعرفة
واملهنية والإبداع يف وقت حتقق فيه دول
�أخرى تقدما على م�ستوى التعليم الأمر
الذي يعطيها مكانة قوية �سواء لال�ستمرار
�ضمن الكبار �أو االن�ضمام �إىل نادي الدول
ال�صاعدة بقوة.
هل �س�أل ال�سيد الوزير وهو ي�سلم املغرب
التعليمي �إىل �ضيفه عن �أي م�ستقبل يريده
للتعليم؟ ال نعتقد �أنه �أتعب نف�سه يف البحث
عن الأجوبة املقلقة ،و�إال لكان بحث عن
اخلربة التي يتحدث عنها ،هل يف �صناعة
تعليم طبقي �أكرث من املطبق حاليا؟ .ففي
الوقت الذي غدا التعليم اجلامعي الفرن�سي
يتخبط يف ال�ضبابية وعدم القدرة على
التناف�سية ،ي�أتينا من كان من املفرو�ض فيه
الدفاع عن م�ستقبل �أبنائنا ليحدثنا عن بهاء
هذا النموذج وقوته وعلميته.
د .فؤاد بوعلي

alousbouea@gmail.com
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المنوعات

�أعظـــــم امــــر�أة
اقت�صادية يف العامل

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي
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االعتقــــال 4

«ماري بارا» هو ا�سمها ،ولدت حينما كان �أبوها عامال يدويا يف
م�صانع ال�سيارات الأمريكية ،جرنال موطور ،و�أ�صبحت اليوم
الرئي�سة املديرة العامة لهذه ال�شركة� ،سمتها
ال�صحافة الأمريكية «فورتون» املر�أة الأقوى يف
العامل ،رغم �أنه يف كل امل�ؤ�س�سات الأمريكية تتوىل
الن�ساء احتالل ن�سبة  15يف املائة من املقاعد ،ف�إن
ماري بارا هي الأقوى لأنها ت�أخذ �أجرا �سنويا �أربعة
ماليني و�أربعمائة �ألف دوالر ،حوايل �أربعة ماليري
�سنتيم مغربي ،كل �سنة.

◆ الت�صوف علم قائم
على الكتاب وال�سنة،
مبناه تزكية النف�س
و�صفاء القلب ،وال�سعي �إىل
مقامات اليقني ،وت�سليم
الأمور لرب العاملني ،من
غري �إهمال لواجب ،وال
مقاربة ملحظور ،والوفاء
هلل على احلقيقة واتباع
الر�سول الأكرم يف كل �صغرية
وكبرية.
◆ �أ�صول الت�صوف
ومن�ش�ؤه على �أمور �سبعة:
التم�سك بالقر�آن الكرمي،
واالقتداء بالر�سول الأمني،
و�أكل احلالل ،وكف الأذى
عن خلق اهلل ،واجتناب
املعا�صي ،والتوبة يف
كل الأحوال ،و�أداء حقوق
العباد ،فمن فعل هذا بلغ
مقام الإح�سان و»هو �أن
تعبد اهلل ك�أنك تراه».
.د .يوسف الكتاني

الكالم الموزون

بقلم :أ

بو أزهار

السالمة يا ربي
من ثمار الواحة
قطفوا تفاحة
ناضجة فواحة
بل أزاحوها إزاحة
وفي صدر الباحة
استباحوها استباحة
وأباحوها إباحة
واقتسموها بكل
سماحة!!
ومن أطراف الساحة
تجزأت الواحة
وكال بنى مساحة
فيها مسبح للسباحة
ومرفق للسياحة
ومنزه للراحة
فلك اهلل يا واحة
وها نحن نبكيك بالنياحة
ونسأل السالمة للفالحة!!

�أ�سبـــوع الت�شغيل
للطــــالب
تنظم الوكالة الوطنية لإنعا�ش الت�شغيل
والكفاءات يوم  10مار�س  2014بجامعة
حممد اخلام�س ال�سوي�سي بالرباط ،على
ال�ساعة العا�شرة �صباحا مرا�سيم افتتاح
«�أ�سبوع الت�شغيل للطالب».
و�سيتميز هذا احلدث الهام الذي ينظم
�سنويا بح�ضور :وزير الت�شغيل وال�ش�ؤون
االجتماعي ،عبد ال�سالم ال�صديقي ،ووزير
التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين
الأطر ،حل�سن الداودي ،ورئي�س جامعة
حممد اخلام�س ال�سوي�سي ،ر�ضوان مرابط،
واملدير العام للوكالة الوطنية لإنعا�ش
الت�شغيل والكفاءات ،حفيظ كمال.
كما �سيعرف تد�شني املرافق اجلديدة لف�ضاء
الت�شغيل الرباط -العرفان مبركز اال�ستقبال
والإعالم والتوجيه التابع جلامعة حممد
اخلام�س ال�سوي�سي.

نعمان حللو
يغني للن�ساء
يف  8مـــار�س

حبيبتي مغربية

حبيبتي عجيبة غريبة قريبة من عالم المحال
كل مرة فحال  ...سبحان مبدل األحوال!
فالصباح تلبس عصرية
تكلمني باللغات  ..تبهرني بالشخصية
وفالعشيا تلبس قفطان أو جالبة وسبنية
وتحكي ليا حكايات األزلية
مرة قالت لي شلحة ومرة قالت لي عربية
ومرة قالت أندلسية ومرة قالت صحراوية
يال تكلمات تسحركم بكالمها
تتكلم فالعلوم والفنون والقانون
وآه اشحال ذكية
ويال شفتوها فالدار مستحيل تقولوا هيا
لال وموالتي السينية داتاي ومرحبا باللي جاي
األدب والصواب ولمحبانية
مرة كتسمع موزار ومرة عيطة مرساوية
هيا هيا هيا  ...حبيبتي مغربية

تقدمي وتوقيع كتاب احلاج
معنينو املجاهد يف مدينة �سال
تنظـــــــــمجمعية�أبـــــيرقراقحفلتقدميوتوقــــــيع
كـــــتاب «احلاج�أحمــــــــــدمعنينواملجاهد» ال�صادر
عن دار �أبي رقراق للطباعة والن�شر.
ويت�ضمن الكتاب الذي �ألفه الإعالمي حممد ال�صديق
معنينو قراءة حتليلية وتوثيقية ملحطات �أ�سا�سية يف
تاريخ املغرب من خالل ال�سرية الذاتية للراحل التي
مت جتميعها يف ذكرياته ومذكراته ال�صادرة يف �أحد
ع�شرجزء.
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و�سيتوىل عدد
من الأ�ساتذة
الباحثني تقدمي قراءات يف هذا الإ�صدار من زوايا
خمتلفة مب�شاركة حممد العربي امل�ساري ،حممد
�سبيال،و�سعيدبن�سعيدالعلوي.
ينظم اللقاء يوم اجلمعة  7مار�س  2014على ال�ساعة
الرابعة والن�صف بعد الزوال مبقر جمعية �أبي رقراق
بطانة – �سال.

تعزية لعائلة �إدري�س ال�سنتي�سي

تعازينا لعائلة املانوزي

انتقل �إىل رحمة اهلل� ،شيبة احلمد ،ال�سيد احلاج
حميد ال�سنتي�سي ،بعد مر�ض طويل ،و�أقيمت له يوم
ال�سبت املا�ضي جنازة كربى ح�ضرها الكثري من
�أقطاب احلركة ال�شعبية وحزب اال�ستقالل ،و�أ�صدقاء
الفقيد.
رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
و«الأ�سبوع» تتقدم بتعازيها احلارة �إىل ولد الفقيد
ال�سيد �إدري�س ال�سنتي�سي ،و�أخواته نادية وحكيمة
ومنية ،كما تتقدم بتعازيها �إىل �أخوة ال�سي �إدري�س،
ال�سادة حمادي ،وعمر ،وجمال ،راجية من اهلل �أن
ي�سكن الفقيد وا�سع جناته ،ويجعله من ال�شهداء
وال�صديقني وال�صاحلني.

انتقل �إىل عفو اهلل احلاج علي املانوزي ،املنا�ضل
الذي كافح من �أجل حترير الوطن �ضمن خاليا
جي�ش التحرير ،والذي �سخر حياته يف الدفاع
عن حقوق الإن�سان ،وظل مت�شبثا �إىل �آخر يوم يف
حياته بالبحث عن حقيقة م�صري ابنه احل�سني
املانوزي الذي مت اختطافه يوم � 29أكتوبر ،1972
ومل يظهر له �أثر.
رحم اهلل احلاج علي املانوزي ،وعزا�ؤنا احلار
لزوجتهالفا�ضلةخديجة،وجلميع�أبنائهوخا�صة
الدكتور عبد الكرمي املانوزي ،واملنا�ضل م�صطفى
املانوزي ،ولباقي �أفراد عائلة �آل املانوزي ،و�إنا
هلل و�إنا �إليه راجعون.

بلغنا مركز ال�شرطة ،و�صعدنا للطابق الأول والكومي�سري الفرن�سي
يتقدمنا �إىل �أندخلنا مكتبه نحن الثالثة .قام ابن رحال بتفتي�ش جيوبي،
فوجد حمفظة لي�س فيها �إ ّال ورقة لفح�ص طبي يخ�ص �سيدة ما ،وكنت قد
عرثت على املحفظة قريبا من عر�صة مو�سى ،وحاولت �أن �أعيدها �إىل هذا
املركز الطبي �إ ّال �أنه كان مغلقا ،ثم حدث ما حدث من اعتقايل.
نظر ابن رحال �إىل املحفظة و�أخرج البطاقة ال�صحية وعليها �صورة تلك
املر�أة ثم �س�أل:
هو :ا�شكون هذي؟ ..
حاولت �أن �أختبئ وراء ابت�سامة ماكرة متظاهرا باخلجل لأفهم امل�شرفني
عن التحقيق �أنني �أنتمي �إىل عامل املجون والعبث ول�ست بذلك ال�صيد
الثمني الذي ي�ستهدفون .وكذلك كان ،فقد دفعتهم ردة فعلي ال�سريعة
هذه �إىل تبادل النظرات واعتبار الأمر يف منتهى التفاهة.
بد�أ العميد الذي ن�سيت ا�سمه يطرح �أ�سئلته بالفرن�سية ،وابن رحال
يرتجمها �إىل العامية.
هم :فني ا�صحابك ..بن جلون ووهبي؟ ..
�أنا :ا�شكون بن جلون؟ ..اجلياليل؟ ..
هم� :شوف يف مزيان وحل وذنيك ..وحيّد ذاك التربهي�ش كلو ،وجاوب
كود ..اجلياليل بن جلون ..راك عارف على من كن�سول..
�أنا :هذي مدة ما �شفتو�ش ..كان قاليّ غادي ي�سافر..
		
هم :فني؟..
�أنا :لوجدة..
هم :هو وهبي..؟
�أنا :وهبي �أنا ما كنعرفو�ش ،وعمرين ما �سمعت بهاذ ال�سمية..
هم :كيفا�ش ما �سمعتي�ش هاذ ال�سمية؟  ..انتما يف جماعة وحدة..
�أنا� :أنا نعم ال�سي ما داخل يف حتى جماعة ،وعمرين ما عرفت �شي واحد
ا�سمو وهبي ..باحلق اجلياليل �إىل كان هو بن جلون اللي كت�سولني عليه
انعم
ال�سي ..هذاك كنعرفو ،وملي �شفتو كيجبد �شي كالم كيخلعني بعدت
منو..
هم :ا�شنو هاذ الكالم ؟..
�أنا :كان نعم ال�سي �ساعة �ساعة كيقول ليا اهلل يديني للحب�س  ،غري ما
من�شي�ش على ت�شفارت و ّال ال�سكرة و ّال ملدابزة..
هم:وعال�ش بغى مي�شي؟..
�أنا :هذاك ال�شي هو اللي كان كيخلعني با�ش كنتهرب منو ،حتى لهاذي
واحد ال�شهراين و ّال �شهر ون�ص ،كان قايل بغى ي�سافر لوجدة..
فاج�أتني يده القوية التي قب�ضت على �أذين اليُ�سرى حتى كادت تنتزعها
من على ر�أ�سي قائال :هو :راين قلت لوالديك بال تربهي�ش ..وما�شي
فعر�سك عاد بغيت نحني ..فني كتعرف بن جلون ،ووقتا�ش دخلك
جلماعة البقال؟ ..وغادي جتبد ال�سميات ديال �أفراد اجلماعة كلهم واحد
بواحد ..قبل ما جنبد ليك م�صارنك با�صباعي هاذو ..وبالفعل �أخربتهم
بق�صة لقائي الأول مع بن جلون يف يوم حماكمته التي ج ّرتها عليه �أنفته
وجمابهته ملوالي احل�سن ال�سر�سار وزبانيته ،وكيف �أبديت له �إعجابي
به كـ«عزوا» ي�شبه �أبطال ال�سوليما التي كنت وما زلت �أع�شقها� .أخربتهم
�أي�ضا كيف وجدته بال�صدفة مرة �أخرى بباب نادي املالكمة ،فقدمت له
نف�سي وطلبت منه �أن ي�سجلني مبعيته  ..وما �أن ذكرت الت�سجيل يف نادي
املالكمة حتى تبادل الثالثة النظرات ،و�س�ألني «الكومي�سري» هذه املرة
بالدارجة� ،إن كنا نقدم ال�صور عند الت�سجيل يف النادي .ففهمت على الفور
�أن غر�ضهم احل�صول على �صورة البن جلون للتعرف عليه رمبا على
احلدود �إذا مل يكن قد قطعها بعد.
تذكرت �أن ابن جلون كان كلما طلب منه موالي ر�شيد ،مدير النادي،
�إح�ضار �صورة �شم�سية له� ،إ ّال وقدم الأعذار ،و ن�صحني ب�أن �أحدو
حدوه.
�أجبت الكومي�سري «�أن نعم» و�أنا مت�أكد �أنهم لن يجدوا ل�صورته �أثرا .ثم
�سرنا جميعا �إىل النادي.
عند و�صولنا �أخربنا حار�س النادي �أن ال�شريف يف مثل هذه الأوقات يكون
يف املقهى الذي ميلكه يف حي املوا�سني بجوار دكان �صاحب الدراجات
ورئي�س فريق حومة املوا�سني لكرة القدم يف نف�س الوقت الالعب
املخ�ضرم ال�شهري بـ«فاي فاي» .وعند و�صولنا �إىل �سويقة املوا�سني خيّم
اخلوف ال�شديد على كل من يعرفني �أو تربطني به عالقة ما( )..ومل
يكن موالي ر�شيد حا�ضرا يف مقهاه ،غري �أننا وجدنا بع�ض �أبناء احلومة
واقفني عند الباب و�أظن كان بينهم الالعب ال�شهري املتميز يف تاريخ فريق
الكوكب املراك�شي الأخ عبد الكرمي امل�شهور بكرميو ،ومعه رفاقه عبد
الغني احلليب ،واملهدي الكو�شي ،وموالي عبد ال�سالم واملكلف باملقهى
من طرف موالي ر�شيد امللقب بـ«خورو» و�صاحبه «ب�ستوت» .فتطوع
�أحدهما بالذهاب لإخبار ال�شريف يف منزله وطلب ح�ضوره ،بينما �شرع
الآخر يف فتح زجاجات امل�شروبات وتقدميها لرجال الأمن.

يتبع..
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الحقيقة

الضـــائعة
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 DSTالديسطي تعاطف الحموشي مع
اإلسالميين هل يرشحه لمنصب وزير الداخلية
الكوبي يف اليد الأخرى ،وهو
يحكي الأيام اجلميلة عن الأقاليم
الفرن�سية التي يتواجد بها الكثري
من �أ�صدقائه� ،إن العنيكري يذكرين
بالقط(( )))...بيري توكوا .كتاب

 مصطفى العلوي
امل�ست�شار الفرن�سي ،رو�سي ،وقد كان
هو الأ�ستاذ اجلامعي الذي جمع بني
مهمة اال�ست�شارة ،عند امللك احل�سن
الثاين ووزيره �إدري�س الب�صري ،ذكر
يف كتابه (حياة مغربية) �أن �إدري�س
الب�صري ،كلما حترك ،ت�شم رائحة
امل�شوي حواليه..
�إدري�س الب�صري وزير الداخلية
حوايل ع�شرين عاما ،كان طبعا ،ويف
نف�س الوقت هو مدير الدي�سطي،
جهاز حماية الرتاب الوطني ،باللغة
العربية ،و�إدري�س الب�صري منذ �أن
عني على ر�أ�س هذه امل�ؤ�س�سة()...
هو الذي فر�ض القاعدة املاتيماتيكية،
ورحم اهلل املهدي بنربكة ،والتي
تفر�ض� ،أنه �أينما كان هناك ثالثة
بولي�س ،فالبد �أن يكون ثالثهم
�ضابطا يف الدي�سطي ،فيكون هو �أرفع
البولي�سيني الآخرين �أجرا ،و�أكرثهم
م�صداقية( )...و�أو�سعهم نفوذا.
و�إذا كان هذا القف�ص الذهبي()...
ال تفلت منه �أخبار وال تن�شر عنه
معلومات ،قد �أ�صبح كنزا مكنونا
للمخابرات ،بعد �أن دخلت تكنولوجية
الت�صنت التلفوين ،بدون حدود ،حتى
�أ�صبح كل الواعني من املغاربة،
وقبل اجللو�س حول �أية مائدة
يبعدون عنهم ،وك�أنه الطاعون ،جهاز
تلفونهم ،لأن الكثري منهم يعرفون عن
جتربة(� ،)...أن ما �سيقولونه ،ولو
تلفوناتهم غري م�ستعملة قد حتولت
�إىل جمرد ميكروفونات لنقل كالم
النا�س جلهاز الت�سجيل يف املكاتب
الع�صرية املجهزة للمتابعة.
وهي نعم جت�س�سية ،لو كانت
تتوفر بهذه التقنية ،يف عهد �إدري�س
الب�صري �أو عالبو�ش ،ملا �أطاحت
ب�أول مدير للدي�سطي يف عهد حممد
ال�ساد�س ،اجلرنال العنيكري،
الذي يقولون �أن �سخونة تفاعله
مع �ضخامة الدي�سطي ،هي التي
�أحرقته ،وكما يظهر من م�صريه()...
�إىل الأبد ،خ�صو�صا و�أن الإ�شاعات
كانت تتحدث عن ميول اجلرنال
العنيكري �إىل الأ�سلوب الأمريكي،
نتيجة عالقاته ال�سرية والعلنية
مع �أجهزة العم �سام ،خالفا ملا
كان يحكيه كل مرة ،عن ذكرياته
اجلميلة عن فرن�سا(( :اجلرنال
العنيكري ،وهو على ر�أ�س جهاز
الدي�سطي حيث يراقب( )...كل
الأخبار احل�سا�سة( ،)...التي
يقدمها للق�صر( )...وهو الرجل
الودود ،الذي يحب احلياة ،ك�أ�س
الوي�سكي يف هذه اليد ،وال�سيكار

امللك).
طبعا ،هناك اجلانب الغام�ض،
عما جرى للعنيكري ،وهو رئي�س
للدي�سطي ،من �أحداث انفجارات
مايو بالدار البي�ضاء ،وغريها من
الأحداث التي واكبت احلكومة
الثانية ،لعبد الرحمن اليو�سفي،
والتي كانت املطابخ اال�ستعالماتية،
حت�ضر لإبعاده عن احلكومة(،)...
وهي فرتة كان فيها احلمو�شي
نائبا للعنيكري يف الدي�سطي وربط
عالقات متينة هو �أي�ضا مع الأجهزة
الأمريكية والفرن�سية ،مما جعل
ال�صحفي الفرن�سي فران�سوا �سودان
هذه الأيام يذكر احلمو�شي ،بتلك
الأيام ،ويقول يف مقاله الأخري(( :ماذا
يعمل «احلمو�شي» يف هذه امل�ؤ�س�سة
امل�صيبة ،التي الزالت حتمل مالمح
�سنوات الر�صا�ص)) ،لرنجع �إىل

نتيجة تعامله التقني( )...مع حركة
ع�شرين فرباير ،ف�سافر �إىل باري�س
رفقة وزير الداخلية ح�صاد ،حل�ضور
اجتماع �أمني مع وزراء داخلية
فرن�سا و�إ�سبانيا والربتغال ،لرتتكب
يف حقه الأجهزة الفرن�سية ت�صرفا،
بعيدا عن كل جماملة �أو احرتام
للتقاليد الدبلوما�سية ،كما قال وزير
خارجية فرن�سا فابيو�س� ،أو مراعاة
لل�صداقة الفرن�سية املغربية ،ليذهب
�ستة بولي�س فرن�سيني �إىل بيت ال�سفري
املغربي يف باري�س ،لإبالغ احلمو�شي،
ا�ستدعاء للمثول �أمام القا�ضية الأوىل
املكلفة بالتحقيق باملحكمة االبتدائية
بباري�س لال�ستماع �إليه ،يف مو�ضوع
�شكايات� ،أغلبها م�سجلة  -كما قالت
جريدة لوموند عدد  28فرباير 2014
 �صباح الو�صول املحتمل للحمو�شي�إىل باري�س ،عمال بالتعديل القانوين
الفرن�سي ،الذي ((ي�سمح لل�شرطة

الفرن�سية ،بالنظر يف كل ق�ضايا
التعذيب� ،أينما ح�صلت يف جميع
�أنحاء العامل)) ،وهو القانون الذي

مبقت�ضاه ،هجمت فرقة من البولي�س
الفرن�سي على عيادة طبية بباري�س،
العتقال جرنال جزائري متابع
بالتعذيب كان يعالج هناك� ،إال �أن
دي�سطي اجلزائر وخمابراتها ،كانت
�أكرث ن�شاطا يف باري�س( )...لأنها
عرفت بالهجوم البولي�سي على غرفة
اجلرنال اجلزائري ،قبل وقوعه ،ليتم
تهريب اجلرنال من نافذة الغرفة،
قبل و�صول البولي�س الفرن�سي.
�أجهزة احلمو�شي هي �أي�ضا �سجلت
انت�صارا على الأجهزة الفرن�سية ،لأنه
علم بو�صولها ..فغادر �إقامة ال�سفري
قبل و�صول كوماندو البولي�س.
لوموند ،يف هذا العدد ،علقت على
هذا احلادث ب�أ�سلوبها الالذع ،عن
هذه الكذبة التي ت�سمى ال�صداقة
الفرن�ســــــــية املغربــــية فكتبت:

تلك الفرتة التي قامت فيها �أياد
جمهولة( )...ب�إحراق جميع مكاتب
الدي�سطي ،رغم اتفاق اجلميع ،على
�أنه �إدري�س الب�صري املدير ال�سابق
لها هو الذي قام ب�إحراق ما تخلف
عن عهده يف الدي�سطي ،من وثائق
وم�ستندات.
ولكنه رغم هذا املا�ضي املثري،
جلهاز الدي�سطي ،ف�إن اهتمام
الإعالم املغربي ،بهذا اجلهاز كان
�شبه منعدم ،با�ستثناء ما ف�ضحته
الأجهزة الأمريكية ،عن حاالت قدم
فيها هذا اجلهاز ،يد العون()...
ال�ستنطاق معتقلني لدى الأمريكيني
يف كوانطانامو ،وغريهم ،يف معتقل
متارة ،الذي يقال �إنه �سري ،لنفاج�أ
يوم  20فرباير( ،)...وبدل �أن يكون
مدير الدي�سطي ،منذ ع�شر �سنوات�(( ،إنها �شراكة نادرة املثال ،كما
عبد اللطيف احلمو�شي يوم  20تدعي( )...باري�س ،ولكنها �شراكة
فرباير ،يف مكتبه ،متح�سبا ملا قد �أ�صبحت اليوم ،منطوحة بقرنني))
يحدث يف املغرب ،من مظاهرات قالت لوموند هذا ..بعد �أن �أكدت� ،أن
مبنا�سبة ذكرى  20فرباير ،فهو املظاهرات االحتجاجية التي نظمها
كان يعرف� ،أنها �ستكون باردة،

املغاربة بباب ال�سفارة الفرن�سية
يوم  25فرباير كانت منظمة من طرف
ال�شباب امللكي(.)...
مل تتعمق ال�صحف املغربية ،يف جوهر
احلادث ..ولكنها فاج�أت العامل ،ب�أنها
يف �أغلبها� ،صحف تبنت الدفاع عن
عبد اللطيف احلمو�شي ،و�إذا حبوك
ارتاح ،كما تقول �أغنية �سليم هاليل،
فهي �أول مرة يف تاريخ ال�صحافة
املغربية ،حولت مدير الدي�سطي �إىل
بطل ،حيث غطت ،حتى االفتتاحيات
ما كان يوجز ما مل ين�شر ب�صريح
العبارة :عا�شت الدي�سطي .ليعلم اهلل
وحده �سر هذه العالقات احلميمية،
بني �أغلب ال�صحف املغربية ،واملدير
احلمو�شي الذي جمع بني ر�ضى
ال�صحافة ،ور�ضى امللك ،وهو يقدم
له منذ �سنوات التقارير ال�سرية ،وهو
الر�ضى الذي جعل احل�سن الثاين يعني
مديره يف ال�ش�ؤون العامة ،دي�سطي
ذلك الزمان ،وزيرا للداخلية.
الكاتـــــب العقــــــباين يف جــــريدة
«الأ�سبوع» ،قــــرب عبد اللطيف
احلمو�شي من وزارة الداخلية ،من
خالل عالقاته مع الإ�سالميني ،الذين
لن يعار�ضوا تعيينه وزيرا للداخلية
يف حكومة الإ�سالميني ،الذين قدم
لهم احلمو�شي ،خدمات ،هناك من
يقول  -واهلل �أعلم � -إنه يحمل يف
علبة راديو �سيارته ،عدة ت�سجيالت
للقر�آن الكرمي.
لكن ،وقد خرج احلمو�شي من هذه
الأزمة ،ك�صورة جديدة كدنا نفتقدها،
للرجل القوي يف املغرب ،قوة تظهر
من خالل هذا الغ�ضب املغربي -
ال�سيا�سي والدبلوما�سي والق�ضائي،
�إذ مل ي�ستدع ال�سفري اجلزائري يف
الرباط ،بعد �أن اخرتقت ر�صا�صات
جزائرية م�ؤ�س�سة حكومية يف مدينة
فجيج ال�شهر املا�ضي ،ولكن ال�سفري
الفرن�سي يف الرباط ،ا�ستدعي من
طرف الوزيرة املنتدبة ،يف اخلارجية
بوعيدة ،وهي التي ال ت�سمح لها
�شهورها القليــــلة يف اخلــــارجية،
لالطالع على الطقو�س الدبلوما�سية،
بل �إن ت�سل�سل الأحداث� ،أقرب �أزمة
حكومية مغربية� ،أكرب ،حينما

�أبدى الوزير احلقيقي( )...مزوار،
عدم اتفاقه على ا�ستدعاء ال�سفري
الفرن�سي ،فهل رف�ض فعال( )...بل
�إنه ذهب �إىل �أبعد من ذلك ،ف�أمر ب�أن
مي�سح من موقع وزارة اخلارجية،
كل �أثر ال�ستدعاء ال�سفري الفرن�سي
وكل خرب عن الغ�ضبة الفرن�سية
وعن ردود الأفعال املغربية ،ليكون
�أول وزير يف تاريخ الدبلوما�سية
املغربية ،يت�صرف وب�شجاعة نادرة،
�ضد م�سار ،رمبا يعتربه خاطئا.
مبعنى �أنه لو مل يكن عبد اللطيف
احلمو�شي هو امل�ستهدف ،وكان
�شخ�صا �آخر ،فلن تكون ردة الفعل
هاته ،باحلدة التي �أدركتها.
�أكيد �أن التعذيب الهمجي للمعتقلني ،ال
يجرى يف معتقالت الدي�سطي وحدها،
و�إمنا يجرى ،كما نقر�أ يوميا ،يف �أغلب
كومي�ساريات املغرب .و�أبجديات
الع�صر احلا�ضر ،تبد�أ وتنتهي ،ب�أن
التعذيب ،هو الذي يدفع �ضحاياه �إىل
�أن يتوجهوا نحو ما ي�سمى بالتطرف،
واحلمو�شي نف�سه ،كم�س�ؤول عن هذا
اجلهاز ،لو تعمق يف �أ�سباب اعتقال
البطل العاملي ،املومني زكريا،
امل�شتكي به والذي ا�ستقبله امللك
حممد ال�ساد�س ،وو�سمه و�أغدق عليه
من الإكراميات ،ما كان لزكريا �أن
ي�صل �إىل مركز الدي�سطي ،ليعذب كما
يقول ،جزئيات ميكن تفاديها ،حتى ال
ي�ستنجد املغاربة بالبولي�س الفرن�سي،
ليحميهم من ظلم البولي�س املغربي.
ونذكر قطب الدي�سطي� ،إدري�س
الب�صري ،الذي قرر يف نهاية حياته،
ت�أليف كتاب دون فيه جتاربه
احلكومية ،وخبايا الدي�سطي بالت�أكيد،
ورمبا كان الكتاب يت�ضمن درو�سا
لأجيال عبد اللطيف احلمو�شي،
خ�صو�صا و�أن مقدمة الكتاب،
كتبها م�ست�شاره الفرن�سي اخلبري
مي�شيل رو�سي الذي كتب(( :رغم
الظروف التي �أحاطت ب�إبعاد �إدري�س
الب�صري ،ف�إنه كان من ال�صعب علي
�أن �أتبنى كل ما دونه يف كتابه(،)...
ف�إين �أعترب هذا الكتاب �شهادة()...
ت�ؤكد احلقيقة ..ليكون هذا الكتاب
مرجعا))( ،مي�شيل رو�سي .حياة

مغربية).

الكاتب هو الذي �أخربنا ((وبكل
�أ�سف ولأ�سباب ال �أعرفها ف�إن كتاب
�إدري�س الب�صري ،مل ين�شر()...
وولده توفيق املطلع على التفا�صيل
يعرف الأ�سباب التي جعلت �أباه
يرتاجع عن �إ�صداره)).

�أما ال�سي احلمو�شي ،ف�إنه يذكرين،
ويفهم ق�صدي ،يذكرين ب�صديق
احل�سن الثاين ،اجلرنال حممد
ال�شرقاوي ،الذي كتب عنه ال�سيا�سي
الأديب عبد اهلل العروي ،يف خواطر
ال�صباح ((�إن اجلرنال ال�شرقاوي
بقي ي�صغي لأحد رجال الأعمال،
وهو يتكلم عن امل�شاريع فعلق عليه
�سامعه اجلرنال ،وقال له :هذه
ق�سمتنا� ،أنتم جتمعون املال ونحن
نحميكم)).

الجنرال العنيكري أول مدير للديسطي في عهد محمد السادس ..ماذا أصابه ..يا ترى؟

فقليال من حماية هذا ال�شعب،
ممن ينهبونه ويخربونه ويرهنون
م�ستقبله ،ف�أولئك هم املجرمون
احلقيقيون ،املنت�شرون يف جميع
مناطق نفوذ حماية الرتاب الوطني.

