ري
س
أكثر من البترول ،وأثمن من الذهب،

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

صناعة المطاحن في المغرب والتي
يكسب منها أقطابها حوالي مائة
مليون شهريا صافية ،مجموعة مطاحن،
باعت أرض مطاحنها في عين السبع
بأربعين مليارا ،لتبني مطاحنها الجديدة
في بوزنيقة ،وواحد من أصحاب المطاحن
في بوزنيقة بنى مطاحن أخرى في منطقة
أخرى واشترى بالفائض مركبا سياحيا في
شاطئ البيضاء ،والفضل في صندوق
المقاصة.
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دراهم

هذه هي ال�شقق
عنوان مدام
بادو يف باري�س
صورة خاصة
ب«األسبوع»

16 15 14

جذور الصراع الذي دفع الملكية إلى القضاء على األحزاب
الزعيم الزايغ يحكي:

كيــف تــــم
االتفـــاق على
�أن ي�ستقــــر
حممد اخلـام�س
نهائيا يف فرن�سا
اقرأ الحقيقة الضائعة
28

ف�ضيحة الدعاية الكاذبة� ..شباط مل
يتربع ب�أية �شقة للفنانة �صفية الزياين
الكولونيلحممدالقباج:

03

«ل�ست �أنا من �أنقذ احل�سن الثاين ،بل امللك
هو الذي �أنقذ الطائرة»
21

حـ
ـ
ـ
وا

حممد كرين ،القيادي يف حزب الوزير بنعبد
اهلل ال ي�ستبعد التعديل الثاين وي�ؤكد:

خروج حزب التقدم والإ�شرتاكية
من حكومة بن كريان
وارد �إذا قرره امل�ؤمتر
10

ر
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املر�أة القوية يف احلركة تدافع عن العن�صر وتقول ال لـ«�صناديق الت�صويت»

عندما كان احلركيون يقولون« :اهلل والوطن وامللك و�أحر�ضان»
الرباط :األسبوع

حتركت هياكل حزب احلركة ال�شعبية مع
حترك الن�ساء احلركيات مع انعقاد م�ؤمتر
«جمعية الن�ساء احلركيات» التي تر�أ�ست
جلنتها التح�ضريية املر�أة القوية يف حزب
احلركة ال�شعبية حليمة الع�سايل ،زوجة
حفيد موحى �أو حمو الزياين ،القايدي حممد
�أومهروق ،وهو �أي�ضا من م�ؤ�س�سي حزب
احلركة ال�شعبية رفقة �أحر�ضان واخلطيب.
ورغم �أن حليمة تف�ضل القيام بدورها يف
اخللف �إال �أن امل�ؤتمَ ِ َرات كن حري�صات على
انتخابها رئي�سة للم�ؤمتر ،رغم �أن البع�ض كن
يتهمنها بدعم الرئي�سة اجلديدة خديجة �أم
الب�شائر ،التي اختارتها جمموعة «فورب�س»
�ضمن قائمة ال�سيدات الأكرث نفوذا(،)..
وبذلك تكون �أم الب�شائر ثاين رئي�سة لهذه
اجلمعية بعد الراحلة ال�صحراوية ،زهرة
ال�شكاف.
وترتبط ق�صة جمعية الن�ساء احلركيات
بالع�سايل من حيث الت�أ�سي�س ،بكون �أن
حليمة هي التي اقرتحت ت�أ�سي�س هذا
الإطار الذي �ساهم يف ت�أ�سي�سه كل من القطب
التاريخي �أحر�ضان والأمني العام احلايل
حلزب احلركة ال�شعبية احمند العن�صر
�سنة  ،2003ح�سب ما �أكدته الع�سايل يف
ت�صريحات خ�صت بها جريدة «الأ�سبوع»،
وقتها اقرتحت ا�ستقدام ال�صحراوية زهرة
ال�شكاف نظرا لكفاءتها ،من حزب االحتاد

تنفرد األسبوع بنشر هذه الصورة التي يجتمع فيها أحرضان والقيادية الحركية حليمة العسالي

الدميقراطي الذي كان يرت�أ�سه بوعزة يكن،
«وكنت �أنا من �أقنعته بالفكرة بعد �أن ف�شلت
�أطراف �أخرى يف �إقناعه بالأمر» ،فقد كان
يرد�« :أنا ما عندي عياالت فاحلزب» ،تقول
الع�سايل.
هذه الأخرية دافعت عن نتائج امل�ؤمتر
الأخري جلمعية الن�ساء احلركيات ،وقالت
�إن االنتخابات مرت يف ظروف دميقراطية
متيزت بتناف�س �أكرث من الئحة ،وقللت
من �أهمية االتهامات املوجهة لها كما قللت
من قيمة بع�ض الن�ساء احلركيات اللواتي

يهاجمن احلزب فهنَّ ،ح�سب قولها ،ال يظهرن
�إال يف االحتفاالت احلزبية واملنا�سبات
ويعتربن �أنف�سهن منا�ضالت»،هن فقط
يتناولن وجبات الغذاء والع�شاء ويعتربن
ذلك ن�ضاال( )..يف حني �أن الن�ضال هو
الت�ضحية من �أجل احلزب بالأفكار امل�ؤدية
�إىل ال�سجن واملال( ،»)..تقول الع�سايل.
واعتربت رئي�سة جماعة لهري يف خنيفرة
والتي تو�صف باملر�أة القوية يف حزب احلركة
ال�شعبية �أن املغرب مقبل على معركة قوية
�سنة  2015تتجلى يف االنتخابات ،وفيما

يخ�ص حزب احلركة ال�شعبية اعتربت �أن
بقاء العن�صر �أمينا عاما هو ال�سبيل الوحيد
للمحافظة على وحدة احلزب يف الفرتة
الراهنة طاملا �أنه يتمتع ب�صحة جيدة،
و�أكدت �أنها ال توافق على مبد�إ الت�صويت
الذي ال يخدم ح�سب قولها احلزب ،بخالف
مذهب التوافق الذي تف�ضله فيما يتعلق
باختيار الأمني العام.
كما �أكدت �أن االنتخابات املقبلة �ستكون
فر�صة للتخل�ص من عبء الغرفة الثانية
التي ال تتما�شى مع الد�ستور« ،هناك من
ق�ضى � 12سنة يف هذه الغرفة ،هذا عيب»،
و�أو�ضحت الع�سايل �أن حزب احلركة
ال�شعبية من �أكرب املت�ضررين من الرتحال
احلزبي الذي بات مينعه القانون ،ومتنت
�أن ال يحدث ذلك مرة �أخرى� ،أبدت تفا�ؤلها
بخ�صو�ص النتائج املقبلة للحزب حيث قالت
�إن «احلركة �ست�سرتجع النا�س اللي م�شاو
من احلزب».
ويف معر�ض جوابها عما �إذا كانت ال تتخوف
من تعر�ض بع�ض �أع�ضاء حزبها لل�ضغط
من �أجل م�سايرة بع�ض التوجهات الرامية
�إىل ت�شتيت الأحزاب( )..قالت �إن ال�ضعفاء
وحدهم هم الذين ميكن الت�أثري فيهم ،وقالت
“�أنا مثال �أف�ضل قطع ر�أ�سي على مغادرة
حزب احلركة ال�شعبية” ،ف�أنا وعائلتي
منتوج خال�ص للحركة ال�شعبية ،واحلركيون
القدماء مل يكونوا يعرفون �إال “اهلل والوطن
وامللك و�أحر�ضان” ،ح�سب قولها.

تفويت غام�ض
لبناية �سياحية تابعة
لوزارة التجهيز
المضيق :األسبوع

ف�ضح بالغ �صادر عن جمعية الأعمال
االجتماعية التابعة لوزارة التجهيز
والنقل ق�ضية مل تكن يف احل�سبان ،حيث
اكت�شف املوظفون �أن اجلمعية «باعت»
�أو فوتت ب�شكل غام�ض �إقامة �سياحية
عمالقة توجد مبنطقة «الر�أ�س الأ�سود»
يف عمالة امل�ضيق.
و�أكدت م�صادر مطلعة �أن �صراعا كبريا
قد ين�شب يف امل�ستقبل بني عدة �أطراف
ب�سبب عملية التفويت هاته ،خا�صة و�أن
البناية املق�صودة مل مي�ض على �إن�شائها
�سوى عامني فقط ،وكانت عائالت االطر
ت�ستفيد من خدماتها يف ال�صيف.
من اتخذ قرار التفويت؟ ومن ا�ستفاد
منه؟ �أ�سئلة كلها تطرح يف انتظار تقدمي
التقريرين الأدبي واملايل يف اجلمع العام
القريب.

�أقطاب ال�سيا�سة يجتمعون يف جنازة وايل الرباط

الرباط :األسبوع

اجتمع عدد كبري من
�أقطاب ال�سيا�سة يف
جنازة الراحل ح�سن
العمراين وايل جهة
الرباط �سال زمور
زعري والذي وري
جثمانه الرثى م�ساء
يوم ال�سبت املا�ضي،
فمن م�ست�شار امللك �أندري
�أزوالي واحلاجب امللكي،
حممد العلوي �إىل عبد الإله بن
كريان رئي�س احلكومة� ،شكلت املنا�سبة فر�صة
لظهور بع�ض الوجوه مثل املندوب ال�سابق
لإدارة ال�سجون حفيظ بنها�شم والأمني العام
للحكومة �إدري�س ال�ضحاك(.)..
كما حفلت مقربة ال�شهداء يف الرباط بعدد من
ال�شخ�صيات من بينها رئي�س جمل�س النواب،
كرمي غالب ،ورئي�س جمل�س امل�ست�شارين،
حممد ال�شيخ بيد اهلل ،واملدير العام للأمن
الوطني ،بو�شعيب الرميل ،وعامل �سال ،عبد
ال�سالم بكرات وبع�ض الوزراء �أمثال نبيل

بنعبد اهلل وبع�ض
ال�شخ�صيات مثل
�إدريــــــ�س جطو
الذي �شوهد
وهو ي�ضحك
مــــــع بـــــــن
كريان.
و كــــــــــا ن
العمراين يرقد
منذ �أ�شهر يف
�أحـــــــد امل�صحات
يف حالة �صعبة ،بعد
معاناة طويلة مع املر�ض،
وهو ينحدر من مدينة احل�سيمة،
و�سبق �أن عمل يف ال�شركة الوطنية لال�ستثمار
و�شغل عدة منا�صب يف ديوان الوزارة الأوىل
كمكلف بالدرا�سات �سنة  ،1982ثم ُمكلف مبهمة
تن�سيق �إدارة اخلو�ص�صة لدى الوزارة الأوىل
�سنة  .1986ويف �سنة  1996عينه احل�سن
الثاين مديرا عاما لوكالة التنمية االقت�صادية
واالجتماعية للأقاليم ال�شمالية .ثم يف من�صب
وايل الرباط و�سال .وهو املن�صب الذي ظل فيه
حتى وفاته.
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ما خفي كان أعظم

تحت األضواء
لعبة ال�صور املفربكة وا�ستغالل عوز الفنانني

ف�ضيحة الدعاية الكاذبة� ..شباط مل يتربع
ب�أيــــة �شقة للفنانــة �صفـــية الزيانــي
«�شباط» عند العرب هو �شهر فرباير،
وتف�صله �شهران عن �شهر �أبريل،
الذي يف�ضل هواة املزاح افتتاحه
بكذبة كبرية ،غالبا ما ي�صدقها الر�أي
العام ،قبل �أن ت�صدر بيانات احلقيقة
لت�ؤكد �أنها جمرد «كذبة �أبريل»� ،أما
�شباط الآخر فهو الأمني العام حلزب
اال�ستقالل والذي كتبت عنه عدة
�صحف ومواقع �إخبارية �أنه تربع
للفنانة املغربية �صفية الزياين ب�شقة
تعفيها من الإقامة يف فندق قالوا عنه
�إنه يفتقد لأب�سط مقومات العي�ش.
�صدق �أو ال ت�صدق ،ف�شباط مل يتربع
ب�أية �شقة ،ال على ح�سابه اخلا�ص
وال على ح�ساب احلزب ،ل�صالح
الفنانة �صفية الزياين ،وال�صور التي
ت�شاهدونها «انظر ال�صور» �صور
خادعة ،والذين �صوروا الأمني العام
حلزب اال�ستقالل وهو ي�سلم مفاتيح
�شقة للفنانة امل�سكينة ،مل يو�ضحوا
للنا�س �أنه �سلمها فقط «عقد كراء
لل�شقة املذكورة» ،ح�سب ما �أكدته
ابنة الفنانة.
�أ�سماء بنت احمد و�صفية ،كما هو
مثبت يف بطاقتها الوطنية ،ا�ستنكرت
هذه الدعاية الكاذبة حول تربع
الأمني العام حلزب اال�ستقالل ب�شقة
ل�صالح والدتها ،و�أكدت �أن الأمر
يتعلق فقط بعقد كراء با�سم والدتها،
و�أن الإجراءات جارية لتوقيعه
وهو ال يت�ضمن �سوى ت�سبيق ملدة
عامني ،ب�ضمان ،الأمني العام حلزب
اال�ستقالل.
«حزب اال�ستقالل وال�شقق» يبدو
وك�أنه فيلم من �إخراج بع�ض
ال�سيا�سيني ففي الوقت الذي مازالت
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�سائحات فرن�سيات قمن بزيارة
املعــــهد امللكي للغـــــــات ،ففوجئن
بالكتابات بالأمازيغية ،وبعد ال�س�ؤال
ما هي هذه الكتابات الأروغرافية،
قيل لهن �إنها الأمازيغية فقالت
�إحداهن� :إن يف �إفريقيا �ستمائة لهجة
وكلهم يكتبون بالالتينية.
قائد �سابق يف منطقة قريبة من
�أزرو ،قدم دعمه لأحد احلركيني
الذين تر�شحوا يف املنطقة قبل �أن
ي�صبح وزيرا ،فعينه العن�صر ملا
كان وزيرا للداخلية ،با�شا يف نف�س
املنطقة.
�أعفى وزير التعليم العايل ،الداودي،
الكاتبة العامة جلامعة القا�ضي
عيا�ض مبراك�ش� ،إثر �ضغوطات
من نقابتي املوظفني والأ�ساتذة
اجلامعيني الذين طالبوا برحيلها،
بعد اتهامها «بنق�ص الكفاءة
والتجربة املهنية ،بالإ�ضافة �إىل
حماولتها يف ترجيح كفة تر�شيح
�أخيها ل�شغل من�صب مدير املدر�سة
الوطنيـــــة للعلــــوم التطبيــــقية
مبراك�ش».

صفية الزياني رفقة شباط وفي اإلطار هشام الكروج

تتفاعل فيه ق�ضية �شقق يا�سمينة
بادو اختار بع�ضهم الرتويج ل�صور
�شباط ،ويظهر كما لو �أنه يتربع
ب�شقة ،يف حني �أنه تربع بعقد كراء
فقط وت�سبيق مدته عامني ،ح�سب ما
�أكدته ابنة الفنانة لـ«الأ�سبوع».
ولي�ست هذه املرة الأوىل التي تقوم
فيها ال�ضجة ب�سبب «�صور �شباط»
التي يتم ا�ستغاللها من �أجل الدعاية
ملواقف م�ساندة للفن �أو الريا�ضة ،فقد
�سبق �أن مت توريط العداء العاملي يف
نف�س اللعبة بعدما تداولت عدة جرائد
ومواقع �إلكرتونية �صورته وهو
يحمل بطاقة حزب اال�ستقالل ،قبل �أن
يبادر �إىل تكذيب كل الأخبار ليو�ضح

�أن زيارته حلزب اال�ستقالل تدخل
يف «�إطار االنفتاح على امل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة ،من اجلمعيات
واملجتمع املدين والأحزاب ال�سيا�سية
وو�سائل الإعالم ،والتي ت�ستفيد من
خدمات م�شاهري الفن والريا�ضة يف
الأغرا�ض الإن�سانية (غري ربحية)»،
ح�سب بالغه.
وكانت الفنانة �صفية الزياين ،تعي�ش
و�ضعا نف�سيا وماديا �صعبا بعدما
باعت كل ما متلك من �أجل عالج ابنها
من داء ال�سرطان قبل �أن توافيه
املنية �سنة  ،2002وكانت تقيم يف
فندق �شعبي بالرباط ،وهي من �أوائل
الفنانني باملغرب ،حيث بد�أت العمل

على من يضحكون..

امل�سرحي رفقة فرقة املعمورة منذ
�سنة .1958
بع�ض ال�صحف كتبت �أن �شباط قام
مببادرة �إن�سانية ،وهذه حقيقة،
ولكن الدعاية ال�ضخمة التي رافقت
هذا احلدث هي ما يجب ا�ستنكاره،
تقول ابنة الفنانة �صفية الزياين،
التي �أ�ضافت �أن ال�صحف كتبت
�أ�شياء كثرية مغلوطة من قبيل �أن
والدتها تتقا�ضى معا�شا �شهريا قدره
 400درهم� ،ش�أنها �ش�أن الت�صريح
املن�سوب للفنانة القديرة والذي
يقول �إنها عربت «عن بالغ امتنانها
و�شكرها لهذه املبادرة الإن�سانية،
با�سمها وبا�سم �أ�سرة الفن(.»)..

هكذا كان يضحك
كل من إدريس جطو
رئيس المجلس األعلى
للحسابات ،ونبيل بنعبد
اهلل المهدد بمغادرة
الحكومة في حالة
ما إذا قررت اللجنة
المركزية التي ستجمع
عقب المؤتمر المقبل
مغادرة األغلبية ،مع
رئيس الحكومة الذي
يمنعه حضور جنازة
مهيبة «جنازة والي
الرباط» من إطالق
العنان لضحكته.

اختار �صالح الوديع قطب حركة
لكل الدميقراطيني وحزب الأ�صالة
واملعا�صرة االبتعاد عن الأ�ضواء،
امتثاال لأوامر بع�ض النافذين يف
احلزب ،تفاديا لتطورات حمتملة
بعد ت�سرب �أخبار تفيد ا�ستقالته من
احلزب ،كما ف�ضل �صديقه احلميم
�إغالق فمه يف الفرتة الراهنة ،يف
انتظار اتخـــــــاذ القرار املنا�ســـــب،
يرجح �أن يتخذ يف مكان ي�سميه
الوديع «جنة ال�شعراء» وهي
�ضيعة �صغرية على م�شارف الدار
البي�ضاء.
حتركت �أجهزة املخابرات خالل
نهاية الأ�سبوع ،من �أجل معرفة
حكاية وفد جزائري �شرع يف عقد
لقاءات مع ممثلي بع�ض الأحزاب
املغربية ،قبل �أن يكت�شفوا �أن �شابا
نا�شطا مقربا من م�س�ؤول حزبي
كبيــــــر هو الذي جلـــــــبهم يف �إطار
م�ساندة املقرتحات املغربية()..
ح�صل كل ذلك بينما �شوهد ال�ضيوف
اجلزائريون وهم ي�أكلون وي�شربون
و»يت�صورون» يف �أحد املطاعم قرب
منطقة الهرهورة خالل اليوم الأول
من الأ�سبوع.
جمعت جنازة املنا�ضل احلقوقي،
حل�سن موثيق ،املعروف بن�ضاله يف
منتدى احلقيقة والإن�صاف �أطيافا
�سيا�سية خمتلفة ومتنافرة ،ج�سدها
ح�ضور :ادريـــــ�س اليزمي� ،أحممد
ال�صبار ،خديجة الريا�ضي ،ادري�س
ل�شكر ،و حل�سن الداودي ،وعبد
ال�سالم �أبو درار ،و�إليا�س العماري،
وكمال احلبيب( )..ولكن امل�شكلة
التـــــــي ح�صلت هــــــي �أن �أ�صحاب
امليوالت الي�سارية ا�ضطروا لالنتظار
كثريا وهم ينتظرون انتهاء مرا�سم
�صالة اجلنازة خارج امل�سجد.

alousbouea@gmail.com
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الإ�شاعة التي �أغرقت �صناديق ال�ضمان االجتماعي
الرباط األسوع

على �شاكلة �إ�شاعة عزم بن كريان
توزيع مبالغ نقدية مبا�شرة على
الفقراء وما نتج عنها من �إقبال
كبري على فتح ح�سابات بنكية،
يجري حاليا نف�س الأمر �أمام
وكاالت ال�صندوق الوطني لل�ضمان
االجتماعي باملغرب.
حتكي امل�صادر �أن مئات العمال
يقبلون بكثافة على هذه الوكاالت
مبختلف املدن املغربية من �أجل
اال�ستفادة من قرار حكومة بن
كريان ،القا�ضي مبنح تعوي�ض
�شهري عن فقدان العمل يف قانون

املالية اجلديد.
العمال اعتقدوا �أن القانون �سيطبق
خالل فاحت يناير اجلاري وملدة
�سنة ،بينما م�صادر من داخل
احلكومة تقول �إن القانون و�إن دخل
حيز التطبيق بداية يناير اجلاري
فلن يطبق �إال بعد �شهور ،وكفرتة
انتقالية ولن تتعدى �ستة �أ�شهر ولن
ينطلق قبل �أبريل القادم �إن مل يكن
هناك ت�أخري �آخر.
وكانت الأ�سبوع قد نبهت �إىل خطورة
ترويج �أخبار حول التوزيع املبا�شر
للم�ساعدات»الأ�سبوع ،عدد26 :
يوليوز .»2012

التسونامي
الكاذب..

تلفزيون «باداز» �أو حني
يفل�س التلفزيون

تعي�ش قنوات القطب العمومي على م�ستوى
الربامج �إفال�سا غري م�سبوق يف تاريخ املغرب
امل�ستقل.
الإفال�س ال ينح�صر يف تفاهة الإنتاجات املقدمة
وال يف عملية التكرار للمرة الأربعني للربامج
املتنوعة وللم�سل�سالت والأفالم فقط ،بل
انتقلت التفاهة حتى على م�ستوى الن�شرات
الإخبارية وبخا�صة الربورتاجات االجتماعية
«ال�صادمة» التي تقدمها القنوات العمومية،
والتي ال متثل بتاتا برامج القرب التي تعك�س
هموم وم�شاكل ال�شعب املغربي.
�آخر ما تفتقت عنه عبقرية قناة دار الربيهي
هو ما ح�صل ،يوم الإثنني املا�ضي ،ويف الن�شرة
الرئي�سية «الثامنة والن�صف م�ساء» ،حيث
مت تقدمي ربورتاج خربي ال يتعلق باجلبال
والقرى املحا�صرة بالثلوج ،وال يتطرق
لو�ضعية امل�ست�شفيات املهجورة دون �أطباء
يف القرى واملدن البعيدة ،وال �إىل ارتفاعات
الأ�سعار ،وال �إىل الف�ساد املت�سرت حوله وال �إىل
م�شاكل امل�سالك بالريف وغريها من الهموم ،بل
يتعلق الأمر بتقدمي املذيعة لربورتاج مطول
حول �أكلة «باداز» ومدى فوائدها ال�صحية
على املواطنني املغاربة ،قدمت و�سط ن�شرة
الأخبار الرئي�سية ،فهل بلغ الإفال�س والفقر يف
الأفكار داخل قنوات القطب العمومي كل هذه
الدرجة من ال�ضحالة؟.

بني من اعتربها بداية حتقق لنبوءة
الت�سونامي التي توقعتها جريدة م�صرية،
وبني من مل ي�صدق اخلرب ،كانت هذه
ال�صور قد حجزت مكانا لها يف كل املواقع
الإخبارية التي غطت املو�ضوع� ،صباح
يوم الإثنني املا�ضي ،من الدار البي�ضاء �إىل
�أ�سفي �إىل �سيدي مو�سى يف �سال كان اجلميع
يتحدث عن ارتفاع يف من�سوب مياه البحر،
قبل �أن تقول مديرية الأر�صاد اجلوية �إن
ما ح�صل كان نتيجة منخف�ض جوي خيم
على �ساحل املحيط الأطل�سي نتج عنه
ارتفاع �أمواج البحر ملا يفوق � 7أمتار ،مع
ما �صاحب ذلك من ارتفاع �سرعة الرياح
( 100كلم يف ال�ساعة).
وكانت الدار البي�ضاء من �أكرث املدن التي
تعر�ضت خل�سائر نتيجة هذا “الت�سونامي
ال�صغري” فتحطمت بع�ض املرا�سي
و�أ�صيب  4م�ستخدمني كانوا ي�سهرون
على عملية الر�سو ،مت نقلهم �إىل امل�ست�شفى
لتلقي الإ�سعافات الأولية.

القرار السياسي

م�صطفى باكوري�« :إن �شاء اهلل نحكم �سنة »2016

�أب�شروا �أهل الريف ،التطبيع مع «ال�سب�سي»
و»الكيف» حالل� ،أ�صبح م�س�ألة وقت ،قد يطول
�أو ينق�ص ،ح�سب �أ�شواط مباراة الزعيمني،
الإ�سالمي عبد الإله بن كريان واال�ستقاليل حميد
�شباط ومن معه(.)..
العارفون ،ي�صدقون كالم مهند�س الطرق،
«باكوري» ،املعروف برزانته وقربه من مراكز
القرار ،لإعادة ت�أهيل طريق الوحدة من جديد
نحو ال�شمال .و�سوف يكون مل�شروع تقنني
زراعة «الكيف» ،ن�صيب يف عهد «حكم» �صديق
امل�ست�شار النافذ ف�ؤاد عايل الهمة .والعهدة على
الراوي ،م�صطفى باكوري (ال�صورة).
لي�صبح ال�شك م�شروعا حول توقيت وجدية
اجلدل الذي يعرفه امل�شهد ال�سيا�سي يف
مو�ضوع ،ح�سم القرار فيه.
هل حقا يدافع النواب «املحرتمون» عن خزينة
الدولة وعن الفالح الريفي املزلوط؟ ،وهل
حتتاج زراعة «الكيف» �إىل من يدافع عنها،
�أ�صال ،يف وقت يعترب فيه املغرب ثاين منتج
لهذه النبتة بعد الواليات املتحدة� ،صاحبة
القرار الدويل يف احلالل واحلرام وامل�شروع
وغريه(.)..
لي�س الأمر كذلك� ،أو هكذا يبدو الأمر للمراقبني،
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عند حتليل ما بني �سطور مداخالت كنزة الغايل،
النائبة الربملانية وزميلها يف احلزب نور الدين
م�ضيان رئي�س الفريق اال�ستقاليل للوحدة
والتعادلية مبجل�س النواب ،واالحتادي ،طارق
القباج ،عمدة �أكادير وم�صطفى الباكوري زعيم
الأ�صالة واملعا�صرة� ،صاحب مبادرة عقد يوم
درا�سي بالربملان حول« :دور اال�ستعماالت
الإيجابية لنبتة الكيف يف خلق اقت�صاد بديل».
فال ي�ستقيم �أن يح�شر النواب «املحرتمون»،
تقنني زراعة الكيف يف ركن حزبي �ضيق لت�سجيل
�إ�صابة يف مرمى حكومة بن كريان.
�أر�ضية �شكيب اخلياري ،تبقى ح�سب املراقبني،
�أقرب مبادرة لعني عقل املخزن ،الذي بدون
ت�أ�شريته ،لن يرى قانون تقنني زارعة الكيف،
النور ،وكل امل�ؤ�شرات ،تتجه نحو التطبيع مع
«ال�سب�سي» ونعناع الريف.
للتذكري� ،سبق للنا�شط احلقوقي �شكيب
اخلياري ،ع�ضو االئتالف املغربي من �أجل
اال�ستعمال الطبي وال�صناعي للكيف� ،أن �أع ّد
بدعم جمموعة من ال�شركاء� ،أر�ضية بعنوان
«منوذج م�شروع قانون لتقنني زراعة وا�ستغالل
الكيف الطبي وال�صناعي».
بدوري ،لن �أبرر دفاعي عن تقنني زراعة الكيف

بقلم :رداد العقباني

لال�ستخدام الطبي �أو ال�صناعي،
مبكا�سب املغرب املادية ،عرب فر�ض
�ضريبة على �إنتاجه ،كما هو ال�ش�أن
بالن�سبة للخمور امل�ستخل�صة من
العنب� ،أو مبا يتوافق مع االتفاقيات
الدولية ،التي تفر�ض معايري جديدة
يف التعامل مع زراعة وا�ستغالل
النباتات التي تنتج منها املخدرات
اخلا�ضعة للمراقبة الدولية.
بعد ف�شل م�سل�سل الزراعات البديلة
وثبوت عدم جدوى احلرب على
زراعة الكيف من لدن الدولة
وحكوماتها ال�سابقة واحلالية
لأ�سباب يطول �شرحها ،حان الوقت
لرف�ض ابتزاز دول �أوروبا لبلدنا
ولرفع الظلم عن �أحفاد مقاومي
الريف.
ما
ح�سب
�شهادتي،
ؤكد
�
�
أ
نعم،
الباكوري
�سمعت من الراحل عبد الكرمي
اخلطيب ،رئي�س جي�ش التحرير
كان جتار «الكيف» يقدمون امل�ساعدات الالزمة
وم�ؤ�س�س حزب العدالة والتنمية
«احلاكم» ،مبنا�سبة �إحياء �أول ذكرى يف �سنوات للمقاومني املبحوث عنهم من طرف ال�شرطة
أزوالي
املباركة ،بالريف« :قد الفرن�سية وت�سهيل هروبهم �إىل تطوان(.»)..
الر�صا�ص ،ملعركة �أنوال
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غالب يق�ص �أجنحة كبريي

نواب يحنون �إىل �أيام الهمة يف جلنة اخلارجية
الرباط :األسبوع

يف �شبه انتفا�ضة على كرمي غالب ،رئي�س جمل�س النواب احتج
نواب ونائبات جلنة اخلارجية مبجل�س النواب على �سطو غالب
على مهامهم الدبلوما�سية باخلارج.
النواب احتجوا ب�شدة خالل اجتماع للجنة عقد ،م�ؤخرا،
بح�ضور رئي�س اللجنة علي كبريي ورف�ضوا �أن ي�ستمر غالب
يف فر�ض الو�صاية على ه�ؤالء النواب يف خمتلف حتركاتهم
باخلارج.
بع�ض امل�صادر ح�ضرت االجتماع �أكدت �أن غالب ي�سيطر على
الربملان يف مو�ضوع ال�سفريات باخلارج ويحتفظ لنف�سه بحق
املمثل الر�سمي الوحيد للمغرب على �صعيد الدبلوما�سية
الربملانية املوازية ،يف حني يرى �أع�ضاء جلنة اخلارجية �أن
من حقهم القيام بال�سفر خارج �أر�ض الوطن للدفاع عن ق�ضايا
املغرب دون �إلزامية ت�أ�شرية غالب ،خا�صة و�أن هذا الأخري �أخذ
يرف�ض الت�أ�شري للنواب لل�سفر يف اخلارج.
امل�صادر ذاتها ،قالت �إن �ضعف رئي�س اللجنة احلركي علي
كبريي هو من جعل غالب ي�سطو على مهام جلنة اخلارجية
ويجعلها �أ�ضعف جلنة يف برملانات العامل ،م�ؤكدة يف الوقت
نف�سه �أن النواب يحنون للعهد الزاهر حني تر�أ�س ف�ؤاد الهمة
اللجنة والتي كان لها �إ�شعاع كبري قبل �أن تدخل عهد اجلمود
واملوت ال�سريري حاليا.

ثغرة قانونية
تك�شف تخلف املغرب
� 140سنة
الرباط :األسبوع

علي كبيري

يف مغرب ال�سرعة ..القطارات
تت�أخر ثالث �ساعات

غالب

و�ساطة جهات عليا لطي ملف
نزاع بنكريان و�شباط
الرباط :األسبوع

الرباط :األسبوع

ماذا وقع حتى حتولت قطارات ربيع خلليع �إىل جحيم حقيقي عُذب عرب مقطوراته
الآالف من املواطنني واملواطنات �شيوخا و�شبابا ون�ساء و�أطفاال.
فقد حتولت الرحالت عرب القطارات ،يوم الأحد املا�ضي ،الذي �صادف نهاية
العطلة املدر�سية الأخرية �إىل عذاب حقيقي لي�س ب�سبب االكتظاظ الذي عرفته
خمتلف الرحالت فح�سب ،ولكن ب�سبب الت�أخريات القيا�سية التي عرفتها جميع
رحالت القطار ،يوم الأحد املا�ضي.
الت�أخريات التي �سجلها املواطنون خالل ذلك اليوم عرفت �أرقاما قيا�سية وغري
م�سبوقة فاقت �أربع �ساعات يف بع�ض الرحالت ،ومنها مثال عرفت رحلة رابطة بني
الرباط والدار البي�ضاء فقط �أزيد من ثالث �ساعات!
والكارثة كما عاينت ذلك «الأ�سبوع» �أن القطارات التي كانت مكتظة ب�صغار ال�سن
ب�سبب نهاية العطلة املدر�سية عرفت معاناة حقيقية للأطفال مع بع�ض احلاجيات
وبخا�صة املاء والأكل مما �أبكى املئات من الأطفال دون حلول.

يبدو �أن ال�ضربة التي وجهها رئي�س
احلكومة عبد الإله بن كريان �إىل رفاق،
حميد �شباط ،قد فعلت فعلتها داخل حزب
امليزان ،بحيث االجتماعات وامل�شاورات
وكيفية الرد التزال ت�سيطر على قيادة
اال�ستقالل داخل مقر احلزب دون االتفاق
على خطة موحدة ملواجهة بن كريان.
امل�صادر ذاتها تقول �إنه يف اللحظة التي
تدفع قيادات ا�ستقاللية من ال�شبيبة
ممثلة يف اللجنة التنفيذية حلزب امليزان
بتفعيل قرار رفع دعوى ق�ضائية �ضد بن
كريان ،قيادات �أخرى تدعو �إىل املواجهة
ال�سيا�سية مع بن كريان بدل املواجهة
الق�ضائية لأنه ميلك امللفات و�أر�شيف
الوزارات والق�ضاء كذلك.
يف ال�سياق ذاته ،اقرتح حمامو ونقباء
احلزب �إحراج الرميد �سيا�سيا من خالل
اعتباره رئي�س النيابة العامة التي عليها
�أن حترك املتابعة �أتوماتيكيا مبجرد
تو�صلها بالو�شاية الكاذبة وبالأحرى
ت�صريحا ر�سميا متلفزا من �أعلى �سلطة يف
احلكومة.

الرباط :األسبوع

�أما �شخ�ص بن كريان ف�أ�صبح «متورط
مبا�شر» يف النازلة بح�سب ر�أي قانونيي
وفقهاء احلزب ،بحيث �إذا اعرتف
بامتالكه لالئحة مهربي الأموال �إىل اخلارج
ف�سيكون متهما بالت�سرت على املف�سدين،
و�أما �إذا �أنكر ف�سيتابع بتهمة الت�شهري
املجاين بحزب اال�ستقالل .ويف جميع
الأحوال ال�س�ؤال الذي يفر�ض نف�سه اليوم
هو التايل :هل يلج�أ بن كريان لو�ساطة
�أطراف كربى يف الدولة كما وقع مع حزب
«البام» ،حني قرر هذا الأخري رفع دعوى
ق�ضائية �ضده قبل �سنة ون�صف حني اتهمه
بتزوير االنتخابات؟

التوقيع على الأوراق يورط االحتاد واال�ستقالل يف ق�ضية التطبيع مع �إ�سرائيل
واال�شرتاكية على مقرتح موحد مما تتطلب
عملية ال�سحب وتوقيعا م�شرتكا بني هذه
الفرق الربملانية الأربع جمتمعة ،على عك�س
الأ�صالة واملعا�صرة الذي كان قد وقع على
مقرتحه ب�شكل فردي مما مكنه من �سحبه
ب�شكل فردي.
�إىل ذلك ،ت�ؤكد ذات الأخبار �أن التقدم
واال�شرتاكية بدوره ناق�ش �إمكانية �سحب
املقرتح يف حني نواب العدالة والتنمية مل
يناق�شوا الأمر عالنية حتى حدود اليوم.
وكان مقرتح جترمي التطبيع مع �إ�سرائيل
الذي و�ضعته خم�س فرق برملانية قد لقي
ردود �أفعال خمتلفة خا�صة يف خارج املغرب
حيث احتج اللوبي اليهودي بفرن�سا وب�أمريكا
على م�ضمون هذا املقرتح.

و�أخريا املغرب �سي�سوي و�ضعيته التجارية على
ال�صعيد الدويل بعد تخلف فات قرنا من الزمان،
و�سين�ضم ملكتب دويل ينظم القيا�س والأوزان يف جمال
التجارة اخلارجية.
حتكي م�صادر جد مطلعة بوزارة التجارة وال�صناعة
�أنه بعد م�صادقة احلكومة من املنتظر �أن ي�صادق
الربملان املغربي بدوره خالل الأ�سابيع القليلة
القادمة على اتفاقية دولية ت�سمى «اتفاقية املرت
املن�شئ مبوجبها املكتب الدويل للأوزان واملقايي�س»
تعود ل�سنة .1875
امل�صادر ذاتها تقول �إن عددا من امل�ستثمرين الأجانب
ي�ستف�سرون املغرب عن هذه االتفاقية ويرف�ضون
اال�ستثمار داخل املغرب ب�سبب غيابها ،وذلك
باعتبارها االتفاقية التي تفقد الأوزان املغربية
م�صداقيتها.
اجلدير بالذكر �أن هذه االتفاقية لها دور �أ�سا�سي يف
حتديد الأوزان على ال�صعيد العاملي وتعطي م�صداقية
كبرية لتعامالت الدول املوقعة على االتفاقية يف هذا
املجال ،و�أن وزارة التجارة وال�صناعة املغربية هي
من نبهت �إىل هذه الثغرة على ال�صعيد الدويل.

ا�ستنفار يف مديرية
ال�ضرائب للحد من
«الت�سبيقات ال�سوداء»

م�سل�سل الرتاجع متوا�صل
د�شن حزب الأ�صالة واملعا�صرة م�سرية
الأحزاب التي �سترتاجع على مقرتح قانون
�ضد التطبيع مع �إ�سرائيل.
وتقول م�صادر مطلعة ب�أن املكتب ال�سيا�سي
للحزب تداول يف املو�ضوع املقرتح طويال
قبل �أن يقرر �سحبه ر�سميا من مكتب جمل�س
النواب ،الثالثاء املا�ضي.
من جهة �أخرى ،تقول ذات امل�صادر �إن كال
من حزب اال�ستقالل واالحتاد اال�شرتاكي
اللذان يناق�شان بعمق �إمكانية �سحب
املقرتح املجرم للتطبيع مع �إ�سرائيل ،قد
لقيا نف�سهما يف ورطة م�سطرية داخل مكتب
جمل�س النواب ،حيث �إن هذين احلزبني مل
يقدما مقرتحا خا�صا بهما ،بل وقعا ب�شكل
م�شرتك مع العدالة والتنمية والتقدم
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تعكف مديرية ال�ضرائب التابعة لوزارة
االقت�صاد واملالية منذ مدة على �إيجاد حلول
عملية لإ�شكالية تهــــــرب �أداء ال�ضرائب يف
جمال بيع العقار �أو ما ي�سمى بـ«النوار».
م�صادر من وزارة املالية تقول �إن خرباء كبار يف
املالية ي�ضعون خطة عملية من �ش�أنها حل �إ�شكالية
النوار وذلك عرب اعتماد �سعر مرجعي وا�ضح
لبيع العقار وبالتايل تفادي حجم التهرب ال�ضريبي
التي تفر�ضها الدولة على الثمن احلقيقي للعقار.
امل�صادر ذاتها ،ت�ؤكد ب�أن خرباء املالية اهتدوا �إىل
و�ضع مذكرة �سنوية حتدد الئحة �أثمان املرت املربع
من العقار يف كل مدينة وداخل كل حي ،وبالتايل �أي
م�شرتي للعقار يعرف م�سبقا ثمن البيع خالل هذه
ال�سنة.
من جهة �أخرى ،يطالب املهند�سون الطبوغرافيون من
حكومة بنكريان منحهم اخت�صا�ص حتديد م�ساحة
البقعة �أو ال�شقة وجعل �شهادتهم �أ�سا�سية يف عملية
البيع وذلك لتفادي عملية التالعب يف حجم البقع �أو
ال�شقق ،فهل تنجح خطة حكومة بنكريان هاته يف
و�ضع حد لـ«النوار» يف جمال العقار؟
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كواليس األخبار

ال�صحافة اجلزائرية تتهم املغرب ب�إيفاد جا�سو�س �إىل اجلزائر

هل هي حرب ا�ستخباراتية بني املغرب واجلزائر؟
الرباط :األسبوع

�أمر قا�ضي التحقيق مبحكمة عنابة ،يف
اجلزائر ،بو�ضع مواطن مغربي يدعى
(م .ر) ،البالغ من العمر � 48سنة ،يف
احلب�س امل�ؤقت بتهمة امل�سا�س ب�أمن
الدولة والدخول �إىل الرتاب الوطني
دون رخ�صة قانونية.
وذكرت جريدة «اخلرب» اجلزائرية
ح�سب م�صادرها الأمنية �أن توقيف
املواطن املغربي املنحدر من مدينة
الناظور املغربية ،وجرى ذلك �إثر بالغ
تلقته م�صالح ال�شرطة الق�ضائية لأمن
عنابة ،مفادها فرار �شخ�ص من جن�سية
مغربية ،منذ قرابة � 05أيام من داخل
بهو مطار رابح بيطاط بعنابة ،عندما
كان يخ�ضع لعملية تفتي�ش للهوية من
طرف م�صالح �أمن املطار الدويل.
وا�ستغل ال�شخ�ص املغربي ،الذي كان
ب�صدد ركوب طائرة اخلطوط اجلوية
اجلزائرية ،املتوجهة �إىل مطار �إ�سطنبول
برتكيا ،ت�ساهل بع�ض �أعوان الأمن
الداخلي للمطار ،للفرار نحو وجهة
جمهولة ،تاركا وراءه حقيبته وجواز
�سفره احلامل للجن�سية املغربية.
يف حني نفى م�صدر �أمني �أن يكون
املوقوف قد فر من املطار ،و�أن الذي
ح�صل هو مغادرته للمطار بعد رف�ض
اجلهات الأمنية ركوبه على منت الطائرة
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النائب اال�ستقاليل عادل بنحمزة ين�شر تقريره
اخلا�ص عن الباخرة اجلانحة يف طانطان:

التالعبات التي ت�سببت يف
هروبامل�ستثمرينمنطانطان
طانطان :عادل بنحمزة

لكونه غري حا�صل على ت�أ�شرية ال�سفر
�إىل بلد �أجنبي ما جعله يلغي �سفره،
تقول اخلرب.
اجلريدة نف�سها ،حتدثت عن م�صادرة
جمموعة كبرية من وثائق الهوية
وبطاقات التعريف الوطنية اجلزائرية
واملغربية فارغة� ،إ�ضافة �إىل جمموعة
من �أختام وطوابع ودمغ مل�ؤ�س�سات
حكومية جزائرية ومغربية وكذا
جوازات �سفر فارغة مهي�أة لال�ستغالل،
قالت �إن �صاحبها كان يحاول من خاللها
الدخول يف ات�صاالت مع �أ�شخا�ص �آخرين
ين�شطون داخل وخارج اجلزائر للتن�سيق

الفرق بينــــنا وبينهـــم

«اال�ستثنــــاء املغربــــي»
يف الت�سونـــامي �أيــ�ضا

معه.
وربطت اجلريدة املذكورة بني �إيقاف
املعنيبالأمروالعملاال�ستخباراتيحيث
قالت �إن «م�صالح ال�شرطة الق�ضائية،
عرثت ،على �أقرا�ص م�ضغوطة و�شرائح
�إلكرتونية� ،أ�سفرت عملية فتحها وفك
ت�شفريها عن وثائق ومرا�سالت وتقارير
و�صور وفيديوهات لها عالقة ب�أحداث
�شغب وحركات احتجاجية متت عرب
العديد من واليات الوطن ،منها الأحداث
الأخرية التي وقعت يف مدينة غرداية،
بالإ�ضافة �إىل �أحداث �أخرى وقعت ب�شرق
وغرب اجلزائر.

�أوالد
«الف�شو�ش» ..

الرباط :االسبوع

الأمواج العاتية التي
�ضربت ال�سواحل،
ليلة الإثنني املا�ضي،
يف �سيدي مو�سى
ب�سال وكورني�ش الدار
و�أ�سفي
البي�ضاء
وخلفت خ�سائر مادية
تقدر باملاليري مل
ت�ضرب املغرب فقط
و�إمنا �ضربت �أي�ضا
�سواحل دول �أروبية

مثل فرن�سا و�إ�سبانيا والربتغال.
فقد قالت هيئة الأر�صاد اجلوية يف فرن�سا �إن �أمواجا عاتية و�صل ارتفاعها
�إىل ع�شرة �أمتار �ضربت مدينة بياريتز ال�ساحلية ،الواقعة على �ساحل
املحيط الأطل�سي اجلنوب الغربي ،كما غمرت املياه من�ش�آت ومقاه بكورني�ش
املدينة ،مما خلف خ�سائر مادية كبرية و�أعلنت ال�سلطات �أن هناك �شخ�صا
يف عداد املفقودين.
من جهتها� ،أكدت ال�سلطات الإ�سبانية تعر�ض �ساحل منطقة غالي�سيا �شمال
غرب �إ�سبانيا لعا�صفة قوية ،خلفت م�صرع �شخ�ص واحد(.)..
يف كال البلدين مت �إعالن حالة الطوارئ ،ومت تطمني املواطنني ببالغات
متتالية يف التلفزيون ،لكن يف املغرب مل تعلن حالة الطوارئ ،كما كان
على املواطنني انتظار ن�شرة الأخبار التي اكتفت بنقل م�شاهد من خملفات
الأمواج العاتية ،ومل يظهر �أي م�س�ؤول حكومي لي�شرح ما وقع ،ومت االكتفاء
بت�صريح لوجه غري م�ألوف من مديرية الأر�صاد اجلوية(« )..مل ن�سمع
ت�صريحا حكوميا وال تطمينا وك�أننا نعي�ش يف جزر معزولة� ،أين هو ات�صال
الأزمة؟» هكذا ت�ساءل بع�ض املعلقني الذين تداولوا �صور الت�سونامي يف
الإنرتنت قبل �أن ت�صل بع�ضها �إىل التلفزيون.

يف عز الأزمة ،ويف زمن التق�شف ،هناك
مغاربة ي�ستطيعون �أداء ن�صف مليار من
�أجل �شراء هذه ال�سيارة الفارهة(،)..
تلك هي حالة عبد الإله �أكرم رئي�س
فريق الوداد البي�ضاوي ،الذي قال �إنه مل
يتهرب من �أداء ال�ضريبة على �شراء هذه
ال�سيارة ،وقال �إن ابنه كان يقوم بتجريبها
يف �أفق �شرائها� ،أي انه مل يتهرب من �أداء
 130مليون �سنتيم ك�ضريبة( )..وكانت
تلك طريقته اخلا�صة يف تكذيب ال�صحف
التي ن�شرت اخلرب.

تعر�ضت ال�سواحل الأطل�سية للمملكة ملخاطر جدية بعد جنوح �سفينة
كبرية احلجم حتمل  5000طن من الفيول وذلك مبيناء الوطية بطانطان،
و�إن كانت اخلربات الأجنبية التي ا�ستقدمتها �شركة الت�أمني  -مع كامل
التجهيزات ال�ضرورية  -قد مكنت من جتاوز خطر ت�سرب الفيول للبحر،
وذلك عرب �إفراغ ال�سفينة يف �أزيد من � 183شاحنة ،ف�إن ال�سفينة املعنية
مازالت ال تبعد �سوى ب�أمتار قليلة عن ال�صخور مبا يجعلها يف خطر م�ستمر.
�إن هذه الواقعة التي مت الرتكيز فيها على خماطر ت�سرب الفيول ،تك�شف
العديد من املعطيات والتي يراد لها �أن تبقى بعيدا عن الر�أي العام.
لقد قمت �صباح اليوم االثنني  7يناير  2014بزيارة ملوقع جنوح الباخرة
�سيلفر ،وعقدت لقاءا مع مالكها ،كما عقدت لقاء مع حممد الودعان رئي�س
جماعة الوطية ،بالإ�ضافة �إىل ذلك قمت بزيارة �إىل �سوق بيع ال�سمك باجلملة
بالإ�ضافة �إىل زيارة كاملة للميناء ،وبعد هذه الزيارة �أود تقدمي املالحظات
التالية للر�أي العام:
�أن جنوح باخرة �سيلفر ما هي �إال واحدة من احلوادث املتكررة التي يعرفها
ميناء الوطنية بطانطان ،حيث راحت �أرواح الكثري من البحارة و�ضاعت
الكثري من املراكب عند مدخل هذا امليناء الذي �أ�صبح املهنيون يف اجلنوب
ينعتونه باملقربة.
�أنه رغم املخاطر اجلدية التي �شكلها جنوح ال�سفينة �سيلفر ،ف�إن احلكومة مل
تتخذ الإجراءات ال�ضرورية ملنع الكارثة ،بل �إنه �إىل حدود الثالثاء  7يناير
 ،2014مل يقم وزيرا كل من التجهيز والنقل واللوج�ستيك ،والفالحة وال�صيد
البحري ،ب�أية زيارة للمنطقة ،علما �أن جنوح الباخرة يرتبط ب�شكل مبا�شر
بالتجاوزات التي يعرفها ت�سيري ميناء الوطنية بطانطان ،كما �أن امليناء
معروف على ال�صعيد الوطني ب�أنه ميناء لل�صيد البحري بامتياز ،علما �أن
التلوث الذي كان يهدد املنطقة كان من �ش�أنه الق�ضاء على الرثوة ال�سمكية،
وبالتايل الإغالق النهائي للميناء ،وهو ما يثري عالمات ا�ستفهام عري�ضة عن
م�ستوى اجلدية الذي تتمتع به هذه القطاعات الوزارية.
�إن احلادثة ك�شفت ب�أن الدولة املغربية ال متلك �أية و�سائل تقنية ولوج�ستيكية
للتدخل يف مثل هذه احلاالت ،علما �أن بالدنا دولة �ساحلية بامتياز ،وتوجد
على جانب ممرات بحرية تعربها �آالف ال�سفن �سنويا ،مما يجعل ال�سواحل
املغربية مهددة يف كل حلظة مبثل هذه الكوارث ،وقد �أثبتت واقعة �سيلفر
�أن �شركة الت�أمني الأجنبية ،هي من حتمل م�س�ؤولية نقل فرق خمت�صة
بتجهيزاتها من عدد من الدول الأوربية.
لقد ك�شفت احلادثة �أي�ضا ف�ضيحة كربى وهي عدم توفر �إدارة امليناء على
خرائط للميناء مع كافة املعطيات الطبوغرافية للمنطقة البحرية املحيطة
به ،مما �أجل مبا�شرة اخلرباء الأجانب لعملية جر ال�سفينة �إىل البحر ،بحيث
�أ�صبح الأمر يتطلب �أخذ القيا�سات وو�ضع درا�سة جديدة للموقع ،قبل
مبا�شرة �إنقاذ ال�سفينة ،علما �أن املعطيات املتعلقة بالطق�س ت�شري �إىل احتمال
ارتفاع الأمواج يف الأيام املقبلة ،مبا يهدد ب�شكل جدي الباخرة �سيلفر التي
توجد على مرمى حجر من ال�صخور ،ويف حالة انقالب ال�سفينة ف�إن ذلك
�سي�شكل خطرا جديدا على مدخل امليناء.
�إن غياب اخلرائط واملعطيات الطبوغرافية ملوقع امليناء �أ�صبح يثري
خماوف كبرية لدى امل�ؤ ِّمنني وامل�ؤ َّمنني ،حيث ميكن لل�شركات الدولية �أن
ت�ستثني املوانئ املغربية من الت�أمني الذي تقوم به لل�سفن.
�أن احلادثة دفعت العديد من ال�شركات والبواخر الكبرية خا�صة املحملة
باملواد النفطية ال�ضرورية بالن�سبة للمنطقة ولبواخر ال�صيد� ،إىل الإعالن عن
عدم رغبتها يف ولوج ميناء الوطية بطانطان ،وهو ما �سيكون له ت�أثري وخيم
يف جمموعة من القطاعات االقت�صادية.
�إن احلادثة ت�سببت يف �إلغاء م�شروع ا�ستثماري كبري باملنطقة كان يروم بناء
خزانات عمالقة للغاز ،ب�سبب التعقيدات التي يعرفها الولوج �إىل امليناء.
جنوح الباخرة �سيلفر وغريها من البواخر ،ال يرتبط بالقوة القاهرة
وملعطيات مناخية ،بل يرتبط ب�شكل مبا�شر بتدبري وت�سيري ميناء الوطية،
حيث �أكد لنا العديد من املهنيني عن وجود تالعبات يف الأرقام اخلا�صة
بجرف الرمال من امليناء ،حيث ت�شري الأرقام �شبه الر�سمية �إىل جرف حوايل
� 240ألف طن خالل حوايل �شهر يف الفرتة ال�صيفية ،بينما مت تفريغ 5000
طن من الفيول يف �أ�سبوع كامل ،وهو ما يجعل املهنيني هنا بطانطان ي�شريون
ب�أ�صابع االتهام للم�س�ؤولني عن ميناء الوطنية.
�إن غياب جرف الرمال لل�صيانة من امليناء ال يحتاج �إىل دليل ،فحو�ض امليناء
حتول �إىل �شواطئ رملية ال ت�سمح بولوج ال�سفن ،بل وت�ؤثر يف قوة الأمواج
واجتاهها مما ي�ساهم يف جنوح البواخر.
�إن هذه املعطيات اخلطرية ،حتتاج �إىل فتح حتقيق عاجل يف الأ�سباب التي
�أدت �إىل هذه الو�ضعية الكارثية وتقدمي نتائج هذا التحقيق يف �أقرب فر�صة،
وهي منا�سبة للت�أكيد جمددا عن تبعات تخلي الدولة عن جرف ال�صيانة،
وان�شغالها بفتح مناطق جديدة للجرف التجاري لرمال البحر ،علما �أن بالدنا
تتوفر على عدد من املوانئ التي �صرفت عليها ماليري الدراهم ،تتحول اليوم
�إىل مقابر للبواخر ،و�إىل ف�ضاءات للتالعب باملال العام ،من خالل التالعب يف
كميات الرمال التي يتم جرفها يف �إطار ال�صيانة ،وو�ضعية العديد من املوانئ
تقوم دليال على ذلك ،فبعد �إغالق ميناء القنيطرة لذات ال�سبب� ،سيتم �إغالق
موانئ �أخرى �إذا ا�ستمر جتاهل هذه الو�ضعية الكارثية ،وهو ما ي�ستوجب
عودة الدولة �إىل احتكار جرف الرمال وجعل هذه العملية قا�صرة على
جرف ال�صيانة ،حفاظا على احلياة البحرية والتنوع الإيكولوجي لل�سواحل
املغربية.

alousbouea@gmail.com
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خبايا األمور في ما يجري ويدور
خلفيات «قطع البث عن جمل�س امل�ست�شارين»

بن كريان ينتقم لأبو زيد الإدري�سي
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التغريات الدولية
واحلاجة �إىل توزان جديد
لعالقتنا اخلارجية
بقلم :محمد العربي دامون

الرباط :األسبوع

ماذا يجري داخل الربملان بغرفتيه ،جمل�س
النواب وجمل�س امل�ست�شارين بخ�صو�ص
البث التلفزي املبا�شر لنقل جل�سات الأ�سئلة
ال�شفوية املبا�شرة يوم الثالثاء من كل
�أ�سبوع؟
وقد عاد النقا�ش بقوة �إىل الواجهة بني النواب
وامل�ست�شارين الذين يتم�سكون معا بعقد
جل�ساتهم م�ساء يوم الثالثاء من كل �أ�سبوع،
وخا�صة مع عودة حديث بن كريان عن
احتمال قطعه البث التلفزي على تغطية نقط
الإحاطة علما عن جمل�س امل�ست�شارين.
و�شهد جمل�س النواب يف هذا ال�سياق
اجتماعات ماراطونية خالل اليومني املا�ضيني
لف�ض هذا النزاع بالتوافق بني الطرفني ،لكن
حتى حدود اليوم ال حلول يف الأفق بح�سب
ذات امل�صادر.
الإمكانيات املطروحة حلل هذا املو�ضوع
املطروح للنقا�ش وللح�سم النهائي خالل
عطلة الأ�سبوع القادم مبنا�سبة توقف جل�سة
الربملان مبنا�سبة عطلة عيد املولد النبوي
ال�شريف ،تروم طرح مقرتح اقت�سام جل�سة،
م�ساء الثالثاء ،بني النواب وامل�ست�شارين،
بحيث للنواب الفرتة املمتدة ما بني الثانية
م�ساء والرابعة وللم�ست�شارين ما بني الرابعة
وال�ساد�سة م�ساء ،غري �أن امل�ست�شارين ال
يزالون يرف�ضون هذا املقرتح ويتم�سكون
بالبث امل�سائي جلل�ستهم على التلفزيون وملدة
�أربع �ساعات كاملة من الثانية حتى حدود
ال�ساد�سة.
خلفيات هذا املو�ضوع داخل جمل�س
امل�ست�شارين حتول �إىل حرب �سرية تخفي
وراءها �صراعا كبريا جتاوزت حدوده
�صراع الربملانيني وامل�ست�شارين �أو حتى
حدود �صراع الأغلبية واملعار�ضة ،بل و�صل
بني احلكومة وجمل�س امل�ست�شارين حتديدا،
خا�صة بعدما متكن امل�ست�شارون من �إ�سقاط
ميزانية حكومة بن كريان يف �سابقة من نوعها
داخل الربملان املغربي.
هذا ال�صراع اخلفي جعل عبد الإله بن كريان
رئي�س احلكومة يدخل على خط الأزمة
ويطالب مبنع البث التلفزي على نقط �إحاطة
علما التي يتمتع بها امل�ست�شارون عند بداية
كل جل�سة للأ�سئلة ال�شفوية يوم الثالثاء،
والتي تعطى كامتياز للم�ست�شارين فقط وال
حق للحكومة يف التعقيب �أو الرد عليه.
لكن هل حرب القانون املايل وحدها من جعلت
بن كريان ينتف�ض �ضد امل�ست�شارين ويطالبهم
بقطع البث �أم �أن هناك خبايا �أخرى يف هذا

هذا الصراع الخفي
جعل عبد اإلله بن
كيران رئيس الحكومة
يدخل على خط األزمة
ويطالب بمنع البث
التلفزي على نقط
إحاطة علما التي يتمتع
بها المستشارون
عند بداية كل جلسة
لألسئلة الشفوية يوم
الثالثاء ،والتي تعطى
كامتياز للمستشارين
فقط وال حق
للحكومة في التعقيب
أو الرد عليه.
ال�صراع اخلفي؟
حتكي م�صادر مقربة من حزب العدالة
والتنمية �أن جلوء بن كريان �إىل هذا الإجراء
جاء كذلك يف �إطار الرد على ا�ستغالل نائب
من املعار�ضة مبجل�س امل�ست�شارين نقطة
الإحاطة علما وقام بالرد على الدعوة
«العن�صرية» التي تقدم بها النائب الربملاين
يف �صفوف حزب العدالة والتنمية املقرئ
الإدري�سي �أبو زيد والتي تهكم من خاللها
على �ساكنة �سو�س ،وبالتايل غياب العدالة
والتنمية داخل الغرفة الثانية ومنع احلكومة
من الرد على التعقيبات الإ�ضافية التي يقوم
بها امل�ست�شارون هناك ،هو من جعل بن كريان
يتدخل �أخريا لوقف ومنع البث التلفزي على
امل�ست�شارين يف نقطة الإحاطة علما ،م�ستندا يف
ذلك على قرار للمجل�س الد�ستوري �سبق ومنع
النواب يف �إقرار مثل هذه النقطة يف نظامهم
الداخلي املحال عليه م�ؤخرا ،ليبقى ال�س�ؤال
التايل معلقا داخل جمل�س امل�ست�شارين ،هل
�سي�صمت امل�ست�شارون على قرار بن كريان
هذا وعلى تربيراته الد�ستورية وعلى قرارات
املجل�س الد�ستوري هاته؟
خبايا الأمور داخل جمل�س امل�ست�شارين
ومقربني من اللجينة التي ا�شتغلت ،م�ؤخرا،
على تعديالت النظام الداخلي ملجل�س

امل�ست�شارين وفق التعديالت التي �أدخلها
النظام الداخلي ملجل�س النواب ،تقول �إنه
بالفعل امل�ست�شارون عدلوا نظامهم الداخلي
وبعثوا باملواد املعدلة �إىل املجل�س الد�ستوري
ق�صد البت النهائي يف د�ستوريتها من عدمها،
كيران
غري �أنهم تفاج�ؤوا برد بن
الد�ستوري
املجل�س
برف�ضه مطلقا البث يف النظام الداخلي ب�شكل
جمزئ �أي يف املواد املعدلة فقط بل عليهم
بعث النظام الداخلي برمته �إىل املجل�س
الد�ستوري.
لكن �إذا كان الأمر كذلك ملاذا مل يحل جمل�س
امل�ست�شارين نظامه الداخلي برمته على
املجل�س الد�ستوري وليبت هذا الأخري يف
التعديالت وغريها؟
اجلواب على هذا ال�س�ؤال بح�سب عدد
من املتتبعني يعود �إىل التخوف الكبري
للم�ست�شارين من قرار املجل�س الد�ستوري
الذي قد يعلن كما حكم يف النظام الداخلي
ملجل�س النواب� ،أي رف�ضه مطلقا لنقط
الإحاطة علما وبالتايل تفويت على
امل�ست�شارين حقا مكت�سبا ميكن امل�ست�شارين
من «التبوريدة» على احلكومة.
�إىل ذلك ،وبالعودة �إىل مو�ضوع النقل املبا�شر
جلل�سة الأ�سئلة ال�شفوية ملجل�س النواب،
يوم الثالثاء ،على �أمواج التلفزيون ،تتم�سك
جل الفرق بتحويل جل�سات الأ�سئلة ال�شفوية
مبا�شرة خالل اجلل�سة املقبلة �إىل امل�ساء بدل
ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباحا.
خلفيات مت�سك النواب بتوقيت امل�ساء له
ارتباط باجتماعات الفرق للتداول يف الأ�سئلة
ال�شفوية وامل�ستجدات خالل اجتماعات
ر�سمية تكون يف ال�صباح غري �أن جل�سات
ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباحا �أربكت
النواب و�ساروا يعقدون اجتماعات �ضيقة،
�صباح يوم الثالثاء ،على �أ�سا�س ا�ستكمالها
يف امل�ساء ،غري �أن احل�ضور يف امل�ساء �أثر
على ح�صيلة الت�شريع على اعتبار �أن امل�ساء
كان قد خ�ص�صه مكتب جمل�س غالب للعمل
الت�شريعي داخل اللجان الربملانية الدائمة.
هذا ،ويف حالة عدم التو�صل� ،إىل اتفاق بني
النواب وامل�ست�شارين �سيتم�سك بح�سب ذات
امل�صادر كل جمل�س بانطالق جل�سته للأ�سئلة
ال�شفوية على ال�ساعة الثانية والن�صف ،وعلى
احلكومة �أن تدبر حينها �أوال �أمر ح�ضورها
للإجابة على الأ�سئلة بني املجل�سني وثانيا
�أمر تدبري �إ�شكالية النقل التلفزي املبا�شر
لأطوار هذه اجلل�سات.

من الوا�ضح �أن التطورات العاملية �أ�صبحت تت�سارع بعد �إ�ضعاف
التحالف الدويل يف حربه �ضد �سوريا ،كما �أن توقيع االتفاق
النووي بني الغرب و�إيران فتح الباب �أمام �إمكانية حل �سلمي
للو�ضع ال�سوري عرب جنيف ،بعد اتفاق الراعيان له رو�سيا
و�أمريكا.
�إن الوقع يف م�صر والتحوالت اجلارية ب�ش�أنها بعد ف�شل الإخوان
امل�سلمني يف قيادة الدولة وم�شروعهم الهيمني على باقي الدول
العربية بدعم وم�ساندة من تركيا وقطر يفتح املجال للمغرب
بحكم موقعه وا�ستقراره وعالقاته اخلا�صة مع دول ال�شرق
الأو�سط والغرب للتقدم خطوات نحو ح�ضور فعلي على ال�ساحة
العربية عرب مقاربة للواقع اجلديد الذي �سيفرز و�ضعا مغايرا ملا
كان عليه ،حيث بد�أت تربز فيه قوى �إقليمية جديدة �ست�شكلها كل
من تركيا و�إيران و�إ�سرائيل.
�أما بالن�سبة ل�سوريا فقد ت�ستعيد موقعها م�ستقبال على ال�ساحة
العربية يف حال انعقاد وجناح م�ؤمتر جنيف ،وما �سيليه من
اجتماعات يف �ش�أن الت�سوية بعد ح�صول تراجع حذر لل�سعودية
عن معار�ضتها احلالية لهذه الت�سوية ،خا�صة و�أنها تعترب �أن من
حقها �أن يكون لها دور يف املنطقة وبالتايل يف مو�ضوع الت�سوية
ال�سورية ،وقد يرتاجع هذا الدور �إذا مل حت�صل على مطالبها
خا�صة و�أن خالفا جوهريا مع �إيران مازال يلقي بظالله على
الو�ضع الأمني باملنطقة.
الدولة الإيرانية ا�ستطاعت �أن ت�صل �إىل اتفاق جزئي مع الغرب
وهذا �سيمكنها من ت�أكيد قوتها ودورها يف ال�شرق الأو�سط،
وبالتايل �ست�صبح طرفا �أ�سا�سيا يف مو�ضوع حتقيق ال�سلم والأمن
الإقليمي ،وهذا لن يكون ممكنا حاليا مادامت اخلالفات قائمة
مع الريا�ض وكذا �سوء الفهم احلا�صل بني ال�سعودية و�أنقرة يف
املو�ضوع امل�صري ،وبني تركيا وم�صر على �إثر �سقوط الإخوان،
م�صر �أ�صبحت غارقة يف �أتون فو�ضى تنذر بحدوث ما ال يحمد
عقباه ،وهذا ي�ؤثر يف و�ضعها وي�ضعف دورها كدولة رائدة
بالعامل العربي.
�أمام هذا امل�شهد ال�ضبابي للأحداث ونتائجه الدراماتيكية يف حال
وقوع املحظور �إما مذهبيا �أو عقائديا كنتيجة للفتنة الطائفية،
تفتح هذه الأو�ضاع الطريق ملقاربة جديدة ي�ستطيع املغرب
من خاللها تطوير وتنويع دبلوما�سيته من �أجل ح�ضور �أكرث
فعالية يف ال�شرق الأو�سط بتن�سيق مع الريا�ض وتركيا ،يف انتظار
ت�سوية خالفات م�صر وتركيا ،وحتى ميكن ملء ن�سبة من الفراغ
احلا�صل �إقليميا ،ذلك �أن تطور الأو�ضاع حاليا وم�ستقبال حيث
�سوف تعرف جتاذبا كبريا بني الدول الإقليمية الثالث و�سي�صبح
من ال�ضروري �إعادة التوازن لعالقتنا مع دول املنطقة وخا�صة
بتعميق الت�شاور والتعاون ال�شامل مع ال�سعودية وتركيا خا�صة
يف املجال الأمني واالقت�صادي واملايل.
�إن املغرب �أ�صبح يحظى بثقة الدول الكربى ويقوم بدور فعال
يف امل�ساهمة يف حفظ الأمن واال�ستقرار مبنطقتي غرب املتو�سط
وال�ساحل ،ويعترب كذلك من دعامات منظومة حماربة الإرهاب
الذي �أ�صبح يهدد الدول الأوربية بذاتها .لأجل ذلك ميكن ا�ستغالل
هذه الفر�صة الراهنة لإعادة تقييم ال�سيا�سة اخلارجية واملبادرة
�إىل اتخاذ خطوات ا�ستباقية تعبد الطريق للمغرب اجلديد �أمام
�إمكانية اال�ضطالع بدور بارز يف مو�ضوع العالقات العربية
الإ�سالمية ،وبالتايل ي�صبح حمبذا القيام بدرا�سة م�ستفيظة
للظرف ال�سيا�سي لإعادة ربط اجل�سور م�ستقبال مع �إيران بعد
�إزالة خالفاتها مع ال�سعودية م�ستقبال.
�إن العالقات الدبلوما�سية بني �سوريا والغرب بد�أت تعود
تدريجيا خا�صة يف املجال الأمني ،وهذا م�ؤ�شر ي�ساعد املغرب
على اتخاذ مثل هذه اخلطوة اال�ستباقية يف حالة �إذا متت ت�سوية
اخلالف ال�سعودي الإيراين وامل�صري الرتكي ،وقد يكون ممكنا
�آنذاك للمغرب القيام بدور الو�سيط النزيه بعد �أن بلغت خالفات
الدولتني الإ�سالميتني حد القطيعة ب�سبب �سيا�ستهما حول الو�ضع
يف م�صر والو�ضع يف �سوريا نتيجة مواقفهما من حركة الإخوان
امل�سلمني.
يبقى �أخريا الإ�شارة �إىل �أن حذو طريق الأوربيني يف امللف
ال�سوري قد ميكن املغرب من احل�ضور على الأقل يف املجال
الأمني الذي يهم الرباط بعد �أن تبني وجود عدد من امل�شاركني
املغاربة يف احلرب ال�سورية.

 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.

حكومة بن كيران تختار
السيناريو األسمى
حكومـــــة بن كيــــران
�ستختـــــــار ال�سيناريو
الأكرث احتماال هو متديد
�سن التقاعد والزيادة
يف ن�سبة اال�شرتاكات مع
تخفيـــ�ض التعوي�ضات،
و�إن كان هذا ال�سيناريو
هو الأ�سو�أ حلــــكومة بن
كيــران والـــــذي �سيواجه
مقاومة �شر�سة من طرف
�أحزاب املعار�ضة والنقابات
التابعة لها خ�صو�صا حزبي البام واال�ستقالل ،الأمر
الذي �سيفر�ض على رئي�س احلكومة �أن يفتح حوارا
جمتمعيا ودميقراطيا بني الدولة و�أرباب العمل
واملجتمع املدين لإخراج املغرب من واقع �أزمة
اجتماعية.

ميلود بلقاضي ،باحث

ما هو نسب اإلدريسي
املالحـــــظ �أن هذا
ال�شخ�ص هو من طينة
النا�س الذين يعي�شون
ا�ستالبا فكريا يعي�شون
معنا يف املغرب �أج�سادا
�أما عقولهم فهي يف
امل�شــــرق( )..الـــــــخط�أ
الذي قام به �أبو زيد
هو �إ�شارته �إىل عرق هذا
الرجل ،فهل هو متيقن من
نقاء �ساللته؟ ه�ؤالء الأ�شخا�ص يزعمون �أنهم �شجرة
ن�سب ،ما دمت ر�أيته يلحق كلمة الإدري�سي با�سمه،
فال �شك �أنه يزعم �أن له �شجرة زكية من الن�سب والدم
الأزرق.

أحمد عصيد ،باحث أمازيغي

خالف الرميد و المحامين
لي�س بيني وبني وزير
العدل خالف �شخ�صي
�أو حتى �سيا�سي �أو من
�أي نوع �آخر كان()..
اخلالف مع الوزير كما
قلت ،قائم مع املحاميات
واملحامـــــــني املغاربـــة،
ممثلـــني يف جمعيـــتهم؛
املُعَ رب الأمني عن تطلعاتهم
ومطاحمهم ،وهي جمعية
مهنية ولي�ست حزبا �سيا�سيا.
من املقرف حقا �أن تهان مواقفنا ومقرراتها ب�إل�صاق
االعتبار ال�سيا�سي بها افرتاء ،ما يعد تنقي�صا يف حق
رجاالتها الذين يعوزهم احل�س املرهف للتفريق بني
ما هو �سيا�سي �أو مهني �أو حقوقي.

وهبي ،رئيس هيئة جمعيات المحامين

كنت مرشحة لشغل
مستشارة رئيس الغابون

قبـــــل �أن �أكون �صـــاحبة
مقاولة� ،أنــــــا م�ست�شارة
دولية يف جمال البيئة و�إذا
كنت اختــــرت الت�ضحية
مبقاولتي ،ف�أنا �أعرف �أن
الن�ساء والرجــــال هم من
ي�صنعــــون املقاولة ولي�س
العك�س ،علما �أنني كنت قد
اتخــــــذت قرارا ،قبل علمي
با�ستوزاري ،بتغيري ا�سرتاتيجي
يف التوقف عن القيام بالدرا�سات ،وليلة اري كان يل اجتماع
بنائب رئي�س الغابون الذي طلب مني �أن �أكون م�ست�شارة
للرئي�سالغابوين.

حكيمة الحيطي

قراءة في خبر
ر�سالة �أخرى من ر�سائل «الأ�سبوع» ت�صل �إىل من يهمهم الأمر

زلزال مفت�شيــــة املاليـــة ومقـــال «الأ�سبـــــوع»

مقال يومية الناس

مقال األسبوع

يف ظرف �أقل من ثالثة �أ�سابيع وبعد
�صدور مقال «الأ�سبوع» حتت عنوان
«هل يتدخل الديوان امللكي للك�شف عن
احلقيقة يف ملف مدير املكتب الوطني
للمطارات» (الأ�سبوع عدد  12دجنرب
� ،)2013أكدت م�صادر مطلعة املفت�شية
العامة للمالية على نحو مفاجئ
لتجري حتقيقا يف ال�صفقات الأخرية
التي �أجنزها عبد احلنني بنعلو يف
ثالثة مطارات مغربية ،ويتعلق الأمر
ب�صفقات �إجناز مطاري وجدة ومراك�ش
وتو�سيع مطار الرباط ،ح�سب ما �أكدته

يومية «النا�س» ال�صادرة يوم :اجلمعة
 3يناير .2014
اليومية نف�سها� ،أكدت �أن اللجنة
املذكورة �أنهت التحقيقات فيما يخ�ص
مطار وجدة وتوا�صل العمل يف �صفقات
مراك�ش والرباط ،الأمر الذي اعتربته
اليومية تطورا مفاجئا يف حماكمة عبد
احلنني بنعلو ،بعد خم�سة �أ�شهر من
�صدور احلكم االبتدائي الذي ق�ضى
ب�إدانة املدير ال�سابق للمكتب الوطني
للمطارات بخم�س �سنوات �سجنا ،فيما
�صدرت �أحكام متفاوتة يف حق مدير

ديوانه ومدير ال�ش�ؤون املالية.
و�سبق لـ«الأ�سبوع» يف عددها ال�صادر
بتاريخ  12دجنرب � 2013أن ك�شفت
�أن «حماكمة بنعلو مل تتحدث ال عن
املاليري وال عن ح�سابات يف اخلارج»،
كما ك�شفت بع�ض �أ�سرار املحاكمة
ومنها ملف «املوظفة التي اتهمت املدير
وات�ضح �أنها عم�شاء» ،وكذا ق�ضية
املوظف ال�سابق يف املكتب الوطني
قا�ض يف
للمطارات والذي حتول �إىل ٍ
املجل�س الأعلى للح�سابات.
و�سبق لعبد احلنني بنعلو �أن �صرح �أمام

ألمانيا وإسبانيا تعرجان

قادة العالم يسيران على «العكاكز» فبعد أن تداولت وكاالت األنباء
لمدة طويلة صورة لملك إسبانيا وهو يتحرك على «العكاكز» بعد
إصابته بكسر في رحلة صيد الفيلة في بوتسوانا استنكرها أنصار
حقوق الحيوانات( ،)..ظهرت صور أخرى في الفترة األخيرة للمستشارة
األلمانية القوية أنجيال ميركل وهي تمشي بـ»العكاز» في أول
ظهور لها بعد إصابتها بكسر فى الحوض أثناء تزلجها على الجليد
في سويسرا حيث قامت طائرة هلوكوبتر بنقلها من وادي»إنجادين»
بسويسرا حيث كانت تقوم بالتزحلق خالل عطلتها السنوية.

املغني «الريفي» ينفي خرب اعتقاله
قال حممد ريفي ،احلا�صل على لقب
برنامج «�إك�س فاكتور» �إن كل ما تردد
حول اعتقاله ملدة � 48ساعة من قبل
ال�شرطة املغربية غري �صحيح ،م�شريًا
�إىل �أنه �أم�ضى �ساعتني فقط رهن االعتقال
داخل �أحد �أق�سام ال�شرطة ،على خلفية
م�شادة كالمية مع �ضابط �شرطة مغربي.
وتابع« :ال�صورة التي انت�شرت مع خرب
االعتقال ،التقطت يل �أثناء ا�ستقبايل عقب عودتي �إىل �أر�ض الوطن،
مت تتويجي بلقب «�إك�س فاكتور» ،و ّ
بعد �أن ّ
مت توظيفها من �أجل
الرتويج لأكذوبة اعتقايل ملدة � 48ساعة» ،ح�سب ما �صرح به
ملوقع «هبة بر�س».
كانت و�سائل �إعالم مغربية وعربية تناقلت خرب اعتقال «ريفي»
على خلفية م�شادة كالمية بينه وبني عميد يف ال�شرطة املغربية،
بعد �أن طلب «ريفي» من العميد �أن يتعامل ب�شكل �إن�ساين مع
�أحد املت�سولني ،دون �أن يعرف �أن عميد ال�شرطة كان يطلب من
املت�سول عدم �إزعاج املارة يف ال�شارع ،فاعترب عميد ال�شرطة �أن
الطريقة التي حتدث بها «ريفي» غري مالئمة ،وقام باقتياده �إىل
الدائرةالأمنية.

ت�أجيل حماكمة املواطن الربيطاين الذي �سار على خطى «كالفان»
�أرج�أت حمكمة مغربية �إىل فرباير املقبل ،البت يف
ق�ضية رجل بريطاين متهم باختطاف واغت�صاب
�أطفال يف مدينة تطوان يف �شمال البالد.
و�أوقف امل�شتبه به ،البالغ من العمر � 59سنة ،يف
يونيو املا�ضي يف حمطة للوقود حني �سمع املارة
�صرخات طفل منبعثة من داخل �سيارته.
وعلى �إثر ذلك� ،أحاط عدد من النا�س بالرجل
وا�ستدعوا ال�شرطة ،وجرى �إنقاذ فتاة قا�صر
من بني يديه ،ح�سب بيان �سابق ملر�صد ال�شمال
حلقوق الإن�سان.
وقال رئي�س املر�صد ،حممد بنعي�سى� ،إن
«املحاكمة ت�أجلت للمرة الثانية ،وذلك لعدم
ح�ضور املتهم املوجود يف �سجن مدينة �سال»،
قرب العا�صمة الرباط.
و�أ�ضاف بنعي�سى «ال نفهم كيف تتم حماكمة هذا
ال�شخ�ص يف مدينة تطوان ،بينما هو م�سجون يف
مدينة �سال» ،التي تبعد حوايل  270كلم.
وقرر حمامي املتهم الربيطاين يف وقت �سابق
االن�سحاب من الدفاع لأ�سباب غري وا�ضحة.
ويواجه هذا الربيطاين عددا من التهم ح�سب

رئي�س غرفة جرائم الأموال مبحكمة
بالبي�ضاء �أنه راح �ضحية �شبكات حركت
ملفه بعد حرمانها من �صفقات املكتب
الوطني للمطارات ،كما �أ�شار �إىل وجود
ما �أ�سماه ت�صفية ح�سابات مع �أحد
�أع�ضاء املجل�س الأعلى للح�سابات()..
وكان يق�صد وجود عالقة عائلية بني
رئي�س الغرفة الثانية باملجل�س الأعلى
للح�سابات ،وبني املدير ال�سابق للمكتب
الوطني للمطارات( )..غري �أن القا�ضي
علي طر�شي ومن معه مل يقف عند هذه
اجلزئيات.

بنعي�سى ،من بينها «هتك عر�ض قا�صرات بالعنف
والإقامة غري ال�شرعية يف املغرب والف�ساد».
وكان املتهم يقيم يف مدينة �سبتة الإ�سبانية
القريبة من مدينة تطوان ،حيث كان مو�ضوع
مذكرة اعتقال من طرف ال�سلطات الإ�سبانية
بتهمة «اغت�صاب الأطفال» و»االختطاف».
ويحاكم املواطن الربيطاين لتورطه يف اختطاف
طفلتني قا�صرتني ،وحماولة اغت�صاب طفلة
قا�صر �أخرى ،يف مدينة �شف�شاون جنوب مدينة
تطوان.
ي�شار �إىل �أن حاالت االعتداء اجلن�سي على
الأطفال �أثارت �ضجة كبرية يف املغرب ،خالل
ال�سنة املا�ضية.
وخرج �آالف من املغاربة يف �شهر ماي  2013يف
الدار البي�ضاء ل�شجب االعتداء اجلن�سي على
الأطفال و�إ�ساءة معاملتهم ،بعد االعتداء على
طفلة تدعى وئام وجدت غارقة يف دمائها بعدما
دافعت ب�شدة عن نف�سها �أمام املعتدي الذي
ا�ستعمل �أداة حادة مزق بها وجهها.

الجنرال السيسي في عيون
الصحافة األمريكية

العدد771 :
اخلميس  09يناير 2014

alousbouea@gmail.com

ق�ضية �سبتة ومليلية واالتفاقيات املن�سية

وثائق من الأر�شيف تك�شف �سبب تخلي �إ�سبانيا
عن املطالبة بجبل طارق

�أفرجت بريطانيا عن وثائق تعود �إىل
الثمانينيات ت�ؤكد �أن �إ�سبانيا تخلت عن
مطالبتها بال�سيادة على جبل طارق ،كي ال
يطالب املغرب ب�سبتة ومليلية ،يف تفاهم �سري
لتهدئة الر�أي العام يف البلدين.
وكانالعاهلالإ�سباينامللككارلو�س،بريطانيا
قد �أكد ب�أن �إ�سبانيا ال تريد ا�ستعادة جبل
طارق ،لأن ذلك �سيكون �سابقة ت�ؤدي �إىل
أرا�ض ت�سيطر عليها �إ�سبانيا
مطالبة املغرب ب� ٍ
يف �شمال �إفريقيا ،كما ك�شفت ذلك وثائق
من الثمانينيات ،ن�شرتها وزارة اخلارجية
الربيطانية بعد رفع ال�سرية عنها.
واعرتف العاهل الإ�سباين يف لقاء مع ال�سفري
الربيطاين يف مدريد وقتذاك ،ال�سر ريت�شارد
بار�سونز ،ب�أنه «لي�س من م�صلحة �إ�سبانيا �أن
ت�ستعيد جبل طارق يف امل�ستقبل القريب»،
لأنه �إذا ا�ستعادتها ف�إن امللك احل�سن �سيتحرك
على الفور لتفعيل مطالبة املغرب ب�سبتة
ومليلية ،كما جاء يف �إحدى الوثائق ،م�شرية
�إىل �أن اللقاء عُ قد يف العا�صمة الإ�سبانية يف
يوليوز .1983

ون�شر الأر�شيف الوطني الربيطاين تفا�صيل
اللقاء �ضمن جمموعة من الوثائق احلكومية
ال�سرية التي ين�ص القانون على رفع ال�سرية
عنها بعد  30عامًا .ويرى مراقبون �أنها من
املرجح �أن ت�سبب قد ًرا من عدم االرتياح،
بعد �أن �شهد العام  2013دعوة احلكومة
الإ�سبانية جمددًا �إىل �إجراء حمادثات ب�ش�أن
ا�ستعادة ال�سيادة على جبل طارق.

وتك�شف الوثائق �أن امللك كارلو�س اقرتح
�إجراء حمادثات �سرية بني وزيري خارجية
البلدين ،لكي ال تن�ش�أ عقبات ب�سبب الق�ضية
يف طريق ان�ضمام �إ�سبانيا �إىل ما كانت ت�سمى
حينذاك املجموعة االقت�صادية الأوربية ،قبل
�أن ت�صبح االحتاد الأوربي.
وكتب ال�سفري بار�سونز يف ر�سالة �سرية
من مدريد �إىل جيفري هاو وزير اخلارجية

ال�صحافة اجلزائرية مازالت تتهم
املغرب بت�شجيع املخدرات

أحدهما يبيع الليمون واآلخر مات متجمدا بالبرد
مهنة القلم لي�ست مهنة املتاعب فقط بل هي مهنة املوت �أي�ضا ،فبعد وفاة الكاتب
الروائي وال�شاعر والفنان الت�شكيلي ،حممد ح�سني بهن�س ،متجمدا بالربد على �أحد
الأر�صفة و�سط البلد بالقاهرة ،حيث كان يحيا م�شردا بال م�أوى ،هاهي �صورة
�أخرى يظهر فيها �صحفي وقد حتول من رئي�س حترير �إىل بائع حلويات ،وتلك هي
ق�صة «وليد العمايرة» الفل�سطيني �صاحب جريدة «�أخبار اخلليل» ،التي حتتفل
بـ� 14سنة على ت�أ�سي�سها(.)..

الربيطاين يومذاك ،يقول فيها« :ان امللك
�أكد ،كما �أكد يل من قبل� ،أن ذلك يتطلب اتخاذ
خطوة ب�ش�أن جبل طارق ُتبقي الر�أي العام
هاد ًئا خالل هذا الوقت ،و�سيكون مفهومًا
للدولتني �أن �إ�سبانيا يف الواقع ال ت�سعى �إىل
حل مبكر لق�ضية ال�سيادة ،ف�إذا ا�ستعادت
�إ�سبانيا جبل طارق �سيبادر العاهل املغربي
امللك احل�سن فو ًرا �إىل تفعيل مطالبته ب�سبتة
ومليلية».
وتابع ال�سفري يف ر�سالته« :على وزيري
خارجية البلدين �أن يتو�صال �إىل تفاهم
خا�ص بني �أحدهما والآخر ،مييز بني هدفهما
احلقيقيوالطرقاملعتمدةلتهدئةالر�أيالعام
علىاجلانبني».
ويف مذكرة الحقة �أُر�سلت يف اليوم نف�سه،
�أ�ضاف ال�سفري بار�سونز« :قد ال يكون �أم ًرا
�سي ًئا�أنيكونالر�أيالعامالإ�سباينواحلكومة
الإ�سبانيةيفهمان�أنالهدفالرئي�سيلل�سيا�سة
اخلارجية الإ�سبانية� ،أي االن�ضمام �إىل
املجموعة االقت�صادية الأوربية ،ميكن �أن
يتحطم على �صخرة جبل طارق».

توا�صل ال�صحافة اجلزائرية عزف نف�س الأغنية ،ورغم جتميد
العالقات بني البلدين اجلارين �إال �أنها توا�صل ت�صوير املغرب
وك�أنه م�صدر وحيد للمخدرات يف العامل ،والنموذج ت�سوقه
«الأ�سبوع» من جريدة «ال�شروق اليومية» جاء فيها حرفيا كما
يلي:
متكن �أعوان الفرقة اجلهوية ملكافحة املخدرات لتلم�سان والفرقة
املتنقلة للجمارك ملغنية من �إحباط حماولة تهريب  49.2كلغ
من الكيف املعالج قادمة من املغرب ،ح�سب ما علم من املديرية
اجلهويةللجماركلتلم�سان.
كما قامت نف�س الفرقة بحجز  8قناطري من نفايات النحا�س
جمهزة لتهريبها نحو املغرب ،وقد متت العمليتان �إثر دوريات
وكمائن ن�صبت خالل الأيام القليلة الأخرية بال�شريط احلدودي،
خ�صو�صا بالطريق الرابط بني عني الكبرية وفالو�سن ومنطقة
«مغاغا» بناحية مغنية ح�سب م�س�ؤول خلية الإعالم للمديرية
اجلهوية لتلم�سان( )..وقد كانت املخدرات حمملة على �أظهر حمري
بينما كمية النحا�س كانت على منت مركبة.

نموذج لسوء الخاتمة

منوذج ل�سوء اخلامتة

�شارون حري الأطباء وهو يقاوم املوت ..وتزوج �أختني وقتل ابنه
ر�صدت م�صادر �إ�سرائيلية حياة رئي�س الوزراء
الإ�سرائيلي الأ�سبق� ،أرييل �شارون ،الذي �أعلن
الأطباء قبل �أيام �أنه دخل مرحلة االحت�ضار ،و�أنه
�سيغادر احلياة الدنيا يف غ�ضون �ساعات �إال �أنه مازال
يحي �أطباءه
مت�شبثا باحلياة الدنيا بحيث �أ�صبح رّ
امل�شرفني على غيبوبته امل�ستمرة منذ � 8سنوات.
ويف تفا�صيل جمهولة عن حياة �شارون ال�شخ�صية،
قالت م�صادر �إ�سرائيلية �إن هناك معلومات عن
�شخ�صيته ال يعلمها حتى الإ�سرائيليني ،م�شرية �إىل
�أنه تزوج يف حياته �أختني مولودتني يف رومانيا،
الأوىل �أجنبت ابناً ،والثالثة غادروا الدنيا يف موت
م�أ�ساوي الطراز واحد ًا بعد الآخر ،وبع�ضه غام�ض
املالب�سات للآن ،كالذي حدث مع زوجته الأوىل
مارغليت يوم ق�ضت يف  1962بحادث ،وهي تقود
�سيارة موديل “�أو�سنت” على الطريق من القد�س �إىل
تل �أبيب.

احلادث كان غريباً ،و�أحدها يذهب بعيد ًا وي�شري
�إىل �أنه كان انتحار ًا �أقدمت عليه الزوجة التي �ألقى
التحقيق امل�س�ؤولية عليها باحلادث؛ لأنها انحرفت
فج�أة عن م�سارها وا�صطدمت ب�شاحنة قادمة من
االجتاه املعاك�س ،وكان ال�صدم مبا�شر ًا من الأمام
وطحن “الأو�سنت” ال�صغرية و«ك ّومها» كعجينة
معدنية.
من مارغليت التي تعرف �إليها حني كان عمرها
� 17سنة وعمره � 19سنة يف  1947وتز ّوجها بعد 6
�أعوامُ ،رزق يف  1956بابن وحيد �س ّماه غور ،و�سقط
بدوره قتيال يف � 4أكتوبر  1967قبل يوم من ر�أ�س
ال�سنة العربية ذلك العام� ،أي بعد � 4أ�شهر من حرب
�إ�سرائيل ال�شهرية مع م�صر و�سوريا والأردن(.)..
كان غور يلعب يف البيت مع �أحد �أبناء اجلريان،
وعمره � 11سنة مثله ،وتنوع اللعب اىل الإم�ساك
ببندقية قدمية ل�شارون يف املنزل ،فراح ال�صديق

يتالعب بها كيفما كان “وفج�أة انطلقت منها ر�صا�صة
�إىل �صدر غور” و�أ�سرع �شارون وحمله ب�سيارته �إىل
م�ست�شفى قريب ،لكنه مات على الطريق داخلها ودمه
على يدي �أبيه ،وكانت تقيم معهما وقتها “لياال”
املعروفة دلعاً با�سم ليلى ،وهي الأخت ال�صغرى
لزوجته القتيلة بعمر � 32سنة يف احلادث الغام�ض.
وتز ّوج �شارون يف  1963من ليلى� ،أخت زوجته
الأوىل ،ورزق منها بابنني :عومري وجلعاد ،البالغ
عمرهما  49و� 47سنة الآن.
�أما الزوجة فتمكّن منها �سرطان يف  1999ا�ستفحل

من هنا وهناك

الأمريكيون وال�سوي�سريون
�سبقونا �إىل حماربة تهريب
الأموال ،فماذا نحن فاعلون؟
عادل فتحي (قاض بتازة)

ال يجادل �أحد �أن اجلرائم املرتبطة بتهريب الأموال �إىل
اخلارج تفوق خطورتها جرائم احلرب وجرائم الإبادة
اجلماعية وجرائم العدوان التي تبقى من اخت�صا�ص
القانون الدويل الإن�ساين .فقد �سبق �أن �أثري هذا املو�ضوع
يف �أغلب املنابر الإعالمية �سابقا وكانت لنا كلمة يف هذا
ال�ش�أن ملا يحتويه هذا املو�ضوع عند مناق�شته جملة من
امل�ضايقاتوالت�أثرياتوالتحر�شاتبال�سلطةالق�ضائية
خالفا ملا ن�ص عليه د�ستور  ،2011خا�صة و�أن هذا
املو�ضوع يتبعه فقط اللغط دون حتريك املتابعات
املنا�سبة.
وما يزيد الطني بلة هو �أن هذا النوع من الت�أثريات
له �أبعاد وطنية و�أخرى دولية على اعتبار �أن جهات
�أجنبية ك�أمريكا وبريطانيا و�سوي�سرا هم �أول من
وقفوا عند هذه الأفعال الإجرامية عرب تقاريرهم
التي ن�شر ملخ�ص منها باملنابر الإعالمية املغربية،
فتهريب الأموال �إىل اخلارج ينتج عن عدم تفعيل
قانون الت�صريح باملمتلكات وعن جرائم نهب املال
العام واجلرائم االقت�صادية وذلك يف ظل ا�ستغالل تام
لقاعدة الإفالت من العقاب التي تفيد �أن القانون الذي
يطبق هو قانون الغاب مما يفر�ض اعتماد ا�سرتاتيجية
جديدة للنهو�ض ب�أو�ضاع بالدنا ونذكر على �سبيل
املثال اعتماد القطيعة مع جميع احلوارات التي انخرط
فيها املغرب لت�صحيح الأو�ضاع واالقت�صار على حوار
واحد ووحيد يخ�ص تطبيق القانون .فهذه التقارير
الأجنبية عند االطالع عليها يتبني �أنها مل ت�أخذ بعني
االعتبار م�صلحة وطننا بقدر ما كانت تقدم �أجندة لهذه
الدول بالدرجة الأوىل يف �سعي تام لتحقيق مكا�سب
مالية واقت�صادية بغية �إر�ساء توازن �شامل وكامل
داخل �أوطانهم على ح�ساب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف للدول امل�ستهدفة
بهذه املخططات .ولئن كان ن�شر هذه التقارير باملنابر
الإعالمية املغربية مبثابة خطوة جريئة لكونها تف�ضح
وتعري واقع اجلرمية ببلدنا لكون تهريب الأموال �إىل
اخلارج ال ميكن �أن يت�أتى �إال يف ظل تطور اجلرمية
املنظمة ويف ظل التق�صري و الإهمال املرتكب من طرف
مفت�شي الوزارات نظرا لل�صالحيات املخولة لهم للحد
من هذه الأفعال الإجرامية.
فهذه التقارير ميكن �أن ن�ستنتج منها �أن ال�سلطات
الأجنبية ال�سالفة الذكر تتوفر على الئحة كاملة ملهربي
الأموال �إىل اخلارج و�أن ال�شك مازال قائما بخ�صو�ص
توفر ال�سلطات املغربية عليها خا�صة ال�سلطات
الق�ضائية مبا يف ذلك املجل�س الأعلى للح�سابات ،طاملا
�أن امل�ساطر القانونية مل ت�أخذ جمراها الطبيعي وبالتايل
تظل الت�صريحات الأخرية ب�ش�أن هذا املو�ضوع يطبعها
الغمو�ض واللب�س �إن مل نقل جمرد �صيحات يف واد.

�سريعاً برئتيها ،ومل ميهلها �إال �أ�شهر ًا معدودات
لتعي�ش ،فتوفيت العام التايل ودفنها �شارون يف مكان
�أو�صى ب�أن يدفنوه فيه �إىل جانبها بعد وفاته ،طبقاً
ملا ذكرت �صحيفة “جريوزاليم بو�ست” الإ�سرائيلية
يف معر�ض قولها اخلمي�س املا�ضي �إن �إ�سرائيل
تفكر بتنظيم جنازة ل�شارون “�شبيهة بالتي كانت
ملانديال” ،على حد تعبريها.
واملكان الذي �أو�صى �شارون ب�أن يدفنوه فيه هو
مزرعة ا�شرتاها يف  1972و�س ّماها “حفات ه�شيكيم”
بالعربية� ،أو “مزرعة اجلميز” �أنه خ�صها لرتبية
املوا�شي ،و�أنها كبرية وممتدة يف اجلهة ال�شمالية من
�صحراء النقب على م�ساحة  4كيلومرتات مربعة،
�أي تقريباً ربع م�ساحة مدينة رام اهلل� .شارون حتدى
قوانني الطب والأطباء طوال � 33سنة ،التفاقهم
ب�أن العمر ال يطول مبن كان مثله مدخناً ومعت ًال
بال�ضغط والكول�سرتول وال�سكري ،مع �سمنة مفرطة
بد�أت منذ  ،1980وجعلته مت�ضخماً كان وزنه 115
كيلوغراماً يوم ّ
غط يف  2006بغيبوبة �شهرية دامت
� 8أعوام(.)..
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حممد كرين ،القيادي يف حزب الوزير بنعبد اهلل ال ي�ستبعد التعديل الثاين وي�ؤكد:

خروج حزب التقدم واال�شرتاكية من حكومة
بن كريان وارد �إذا قرره امل�ؤمتر
مرة أخرى استبقت بعض األطراف انعقاد مؤتمر
حزب التقدم واالشتراكية للترويج النسحاب جديد
محتمل من حكومة عبد اإلله بن كيران ،كما حصل
مع حزب االستقالل ،األمر الذي قد يفرض تعديل
األغلبية من جديد.
هذا األمر لم يستبعده “محمد كرين “ عضو
مجلس رئاسة حزب التقدم واالشتراكية في
حواره مع «األسبوع» ،بل ويؤكد أن مشاركة
الحزب لمدة  14سنة في تسيير الشأن العام
والمراحل التي مرت منها البالد في السنوات
األخيرة تقتضي وقفة للتأمل« ،كونوا على يقين
أننا في حزب التقدم واالشتراكية لنا الشجاعة
التخاذ كل القرارات ،سواء كان قرارا صعبا
للمشاركة في األغلبية ،أو قرارا آخر» ،يقول
كرين.
المتحدث نفسه ،يكشف محاوالت الحزب الذي
يوصف بالشيوعي للدفاع عن أفكاره من داخل
الحكومة التي يقودها حزب إسالمي ،كما هو
الحال فيما يتعلق بمعارضة مشروع القانون الذي
يسمح بتزويج الفتاة ذات  16سنة ،كما يؤكد أن
مشروع حزبه يتناقض تماما مع مشروع العدالة
والتنمية الذي يقود األغلبية.
في هذا الحوار يلبس كرين قبعة المناضل الحزبي
عندما يتحدث عن الشأن الداخلي لحزبه ،ويلبس
قبعة رجل االقتصاد عندما يتحدث عن أوراش
إصالح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة.
حاوره :سعيد الريحاني
محمد كرين

نتائج تبو�أ من خاللها حزب �إ�سالمي
املرتبة الأوىل وبالتايل قاد احلكومة يف
ن�سختيها يف ال�شكل الأول والثاين(.)..
كل هذه الأمور مت تدبريها من طرف
قيادة احلزب بطرق معينة ،ويجب علينا
�أن نقف وقفة ت�أمل لن�ستخل�ص الدرو�س
منها نحو امل�ستقبل ،علما �أن حزب
التقدم واال�شرتاكية عرف نقا�شا طويال
ووا�سعا ،وميكن القول دميقراطيا ،فيما
يتعلق مب�س�ألة امل�شاركة وعدم امل�شاركة
يف «الكومة» ،و�أف�ضى ذلك �إىل اتخاذ قرار
بامل�شاركة(.)..

◆ بع�ض ال�صحف بد�أت تتحدث عن
�سيناريو حمتمل ،وهو �أن حكومة بن
كريان معر�ضة للتعديل للمرة الثانية على
التوايل ،باعتبار ما �سيحدث يف حزب التقدم
واال�شرتاكية خالل امل�ؤمتر املقبل� ،إىل �أي
مدى ميكن �أن ي�ؤثر تغيري الأمني العام يف
حزب التقدم واال�شرتاكية على ا�ستمراركم
يف الأغلبية احلالية؟
◆◆ امل�ؤمتر املقبل حلزب التقدم
واال�شرتاكية �سيكون منا�سبة لتقييم
عمل احلزب ملدة �أربع �سنوات ،و�سيكون
مترينا دميقراطيا� ،سنتدار�س من
خالله عدة م�ستويات؛ م�ستوى التدبري
احلزبي وهو �ش�أن داخلي ،ثم امل�س�ألة
الحاجة إلى وقفة تأمل
املتعلقة بتدبري خمتلف املحطات التي
في مسار الحزب
عرفتها بالدنا ،وعلى ر�أ�سها ما �شهدته
�سنة  2011وكيف تعامل معها
احلزب ◆ قلت �إن م�سار احلزب يف الفرتة الأخرية
يف
مف�صلية
ومنا�ضلوه باعتبارها
حلظةبه من د�ستور يحتاج �إىل وقفة ت�أمل ،هل من املمكن �أن ينتج
متيزت
تاريخ املغرب ،وما
أ�سفرت عنه هذه ال�سنة من عن ذلك اتخاذ قرار لالن�سحاب من احلكومة؟
جديد ،وما �

كونوا على يقين
أننا في حزب التقدم
واالشتراكية لنا
الشجاعة التخاذ كل
القرارات ،سواء
كان قرارا صعبا
للمشاركة في
األغلبية ،أو قرارا
آخر()..

◆◆ بالن�سبة حلزبنا ،يف كل مرحلة
ن�ضع �أوال م�صالح البالد هي الأوىل يف
عني االعتبار ،ثم م�صلحة امل�شروع
املجتمعي احلداثي الدميقراطي الذي
�أ�س�س احلزب من �أجله ،وامل�ستوى
الثالث يتعلق مبدى خدمة م�صالح
الفئات ال�شعبية التي ت�أ�س�س احلزب
منذ � 70سنة ليكون معرب عنها()..
وبالتايل ف�إننا مطالبني بالإجابة عن ثالثة
�أ�سئلة :هل خدمنا م�صلحة البالد؟ وهل
خدمنا م�شروعنا املجتمعي احلداثي �إما
بحمايته من بع�ض االنزالقات �أو حتقيق
تقدم نحو بنائه؟ وهل خدمنا م�صالح
الفئات ال�شعبية �إما باحلفاظ �أو الدفاع
عن حقوقها املعي�شية �أو تو�سيعها()..
هذه �أ�سئلة �سنطرحها ،وكونوا على
يقني �أننا يف حزب التقدم واال�شرتاكية
لنا ال�شجاعة التخاذ كل القرارات� ،سواء
كان قرارا �صعبا للم�شاركة يف الأغلبية،
�أو قرارا �آخر( )..علما �أننا �سنح َتكِم

للدميقراطية واالقتناع� ،أي امل�ؤمتر.
◆ هل ترون �أنكم خدمتم الفئات ال�شعبية،
و�أنتم توجدون يف حكومة اتخذت عدة قرارات
للزيادة يف الأ�سعار؟
◆◆ للتاريخ ،حزب التقدم واال�شرتاكية
وقف �أمام عدة قرارات كانت �ستتخذ �أو
خفف من حدتها ،و�آخر مثال على ذلك
هو تعاملنا مع م�شروع قانون املالية
ل�سنة  ،2014حيث واجه احلزب كل
اجلوانب التي اعترب من منطلقه �أنها
مت�س الفئات ال�شعبية كال�ضريبة على
القيمة امل�ضافة يف عدة مواد ،مثل الأرز
وال�سردين وال�شمع( )..كما تقدمنا
مبقرتح يرمي �إىل رفع ال�ضريبة على
القيمة امل�ضافة بالن�سبة ملواد الرتف �إىل
 30يف املئة ،وعلى فكرة فهذا املقرتح
يلتقي مع تو�صيات املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي ،وقد و�صلنا
�إىل حل توافقي من خالله �سيتم فر�ض
�ضريبة �أخرى على ال�سيارات التي يفوق
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ثمنها � 500ألف درهم ،وكنا نتمنى �أن
ت�شمل هذه ال�ضريبة كل املواد الأخرى
مثل ال�سفن ال�سياحية والرتفيهية
والطائرات اخلا�صة ،لأننا نعترب �أن مثل
هذه القرارات �ست�ساهم يف تعزيز مداخيل
الدولة.
كما كان حلزبنا موقف �أمام بع�ض
الق�ضايا التي مل تكن اقت�صادية ،مثل
وقوفنا �ضد امل�شروع الذي ي�سمح
بتزويج الفتاة ذات � 16سنة ،وهناك ما
يرتبط ببع�ض الفقرات التي ت�ضمنتها
دفاتر التحمالت والتي تن�ص على �إيجاد
رجال دين يف كل الربامج ذات الطابع
االجتماعي( )..امل�ؤمتر �سيكون فر�صة
لتقييم هذه القرارات وما �إذا كانت
كافية �أم ال ،وبطبيعة احلال وبدون
ت�أويل وبدون قراءة الفنجان ،نحن
بد�أنا نتدار�س بهدوء كل هذه الأمور منذ
يوم ال�سبت الأخري ،حيث بد�أت اللجن
املنبثقة عن اللجنة املركزية باال�شتغال
وبدون �شك �سيفتح هذا النقا�ش للر�أي
العام التقدمي ،لأن �ش�أن الأحزاب مل يعد
◆ كيف تنظر �إىل انتقال قانون املالية
خا�صامبنا�ضيلها(.)..
�أن منكن من البالد من اجتياز مرحلة
عدم اال�ستقرار التي كانت تهددها والتي
متكنها من ا�ستعمال �أول د�ستور يف هذا
ال�سياق ومتكني احلزب الذي ح�صل
على �أول رتبة من حيث عدد املقاعد
من ت�شكيل �أغلبيته ،ثم الدفاع من
داخل احلكومة عن امل�شروع املجتمعي
احلداثي ومواجهة كل ما ميكن �أن مي�س
بالقدرة ال�شرائية.
من جهة �أخرى ،كان الهدف من
م�شاركتنا يف احلكومة هو �إعطاء
ر�سالة للر�أي العام اخلارجي والداخلي
تقول �إنه رغم وجود حزب �إ�سالمي يف
احلكومة� ،إال �أن لها خ�صو�صية تكمن
يف التفرد املغربي ،حيث يوجد داخلها
حزب ميكن �أن ن�سميه «حزب ي�ساري
راديكايل( »)..كما كان من �أهدافنا
اال�ستناد على �شرعية �صناديق االقرتاع
من �أجل القيام ب�إ�صالحات �سيا�سية
كربى حتتاجها البالد ،لكن ال�س�ؤال
املطروح اليوم هو هل حققنا �أهدافنا؟
هذا ما �سيبت فيه امل�ؤمتر.

المشروع المجتمعي لحزبنا
يتعارض مع مشروع العدالة
والتنمية
◆ هذه جمموعة قرارات جمعتكم مع حزب
العدالة والتنمية� ،ألي�س الأمر م�ستغربا؟
◆◆ لن �أف�شي �سرا �إذا قلت �إن
امل�شروع املجتمعي حلزب العدالة
والتنمية وامل�شروع املجتمعي حلزب
التقدم واال�شرتاكية متعار�ضان ،ولكن
الأ�سا�س الذي دخل على �أ�سا�سه حزب
التقدم واال�شرتاكية للحكومة ،كان هو

من الغرفة الأوىل �إىل الغرفة الثانية غري
د�ستورية ليقوم امل�ست�شارون ب�إ�سقاطه
قبل �إعادته �إىل الغرفة الأوىل؟

◆◆ الغرفة الثانية �أ�صبح يرجع
�إليها بقوة يف عدد من البلدان
الدميقراطية ،ولكنها يجب �أن تلعب
دورا خمتلفا عن الغرفة الأوىل ،هذه
الأخرية تعترب تعبريا عن الإرادة
ال�شعبية عرب االقرتاع العام،
والغرفة الثانية غالبا ما متثل اجلهات
حتى ي�سمع �صوت كل جماعة حملية،
ثم �إن هناك نوعا من القوانني يفرت�ض
موافقة الغرفتني لكن هناك قوانني ال
حتتاج �إال الغرفة الأوىل مثل الت�صريح
احلكومي وقانون املالية(.)..

حوار

كان الهدف من
مشاركتنا في الحكومة
هو إعطاء رسالة
للرأي العام الخارجي
والداخلي تقول إنه رغم
وجود حزب إسالمي
في الحكومة ،إال أن
لها خصوصية تكمن
في التفرد المغربي،
حيث يوجد داخلها حزب
يمكن أن نسميه «حزب
يساري راديكالي(»)..
كما كان من أهدافنا
االستناد على شرعية
صناديق االقتراع من أجل
القيام بإصالحات سياسية
كبرى تحتاجها البالد،
لكن السؤال المطروح
اليوم هو هل حققنا
أهدافنا؟ هذا ما سيبت
فيه المؤتمر.
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يف املغرب نحن نعي�ش مرحلة ما بعد
اال�ستفتاء على الد�ستور اجلديد،
والذي مل ي�ضبط بع�ض احلاالت والتي
ال �سبيل حللها �إال املجل�س الد�ستوري
ومنها ما يتعلق ب�إمكانية تعوي�ض
منتخب تويف وقد جتاوز مدة انتدابه،
وهذا معناه �أن الغرفة الثانية �ستبقى
على ما هي عليه �إىل ما بعد انتخاب
القوانني املنظمة لها من جديد وهذه
قراءة يف ر�أيي تب�سط منطوق الد�ستور،
لأنه كان ب�إمكاننا �أن جنتهد لتجديد
الغرفة الثانية حتى تكون لنا غرفتان
تن�سجمان مع روح الد�ستور.
◆ تتحدثون عن التجربة احلكومية

حلزبكم وك�أنه دخل للتو �إىل احلكومة،
بعد الربيع العربي ،يف حني �أنكم كنتم
م�شاركني فيها قبل ذلك؟

◆◆ عند �إنقاذ امل�ؤمتر املقبل� ،سنكون
قد ق�ضينا � 14سنة يف احلكومة ،وهو ما
يفر�ض علينا الت�سا�ؤل :هل تقدم احلزب؟
وحتى و�إن مل يتقدم احلزب ،هل �ساهمت
م�شاركته يف تقدم البالد(� )..أنا �أتكلم
من منطلق الر�أي الر�سمي حلزب التقدم
واال�شرتاكية.

العفو عن المهربين ليس
مشكال في حد ذاته

◆ من بني القرارات التي اتخذتها
احلكومة يف الفرتة الأخرية والتي �أثارت
كثريا من اجلدل هو قانون «الت�سوية
الإبرائية» اخلا�ص بالعفو عن املهربني،
لكننا مل ن�سمع �صوتكم يف هذا املو�ضوع؟
◆ ◆ ال�سبب هو �أنه طرح يف �آخر حلظة
يف الغرفة الثانية( )..ومع ذلك دعني �أعطي
بع�ض الأمثلة لدول اعتمدت عليه و�أظن �أن
من بينها �إيران ،وهي �أن الدولة تعطي مهلة
من �أجل الت�صريح مبمتلكاتهم يف اخلارج()..

�أنا �أطرح �س�ؤاال :هو هل �ستكون هناك
ا�ستجابة لهذا الإجراء ،ومدى جناعته(.)..
يف هذا ال�سياق ،ميكنني �أن �أنبه �أي�ضا �إىل
�أن الأجواء التي مر فيها هذا املقرتح ذات
الطابع «املزايداتي» �ستجعل �أي �شخ�ص،
حتى لو كانت له النية للت�صريح مبمتلكاته
يرتاجع(.)..

◆ هل تق�صد ت�رصيح رئي�س احلكومة
الذي قال فيه �إنه يتوفر على لوائح
للمهربني؟

◆◆ رئي�س احلكومة ميكن �أن ي�صرح مبا
يريد ،لكننا نطلب منه كمواطنني �إعطاء
الربهان على كل ما ي�صرح به ،فهو رجل دولة
وال ميكن �أن يتحدث دون �أن تكون له �أدلة
على كالمه.
لرنجع �إىل م�س�ألة رجوع الأموال التي
ميلكها املغاربة باخلارج ،وهنا �س�أرتدي
قبعة االقت�صادي لأقول �إنه لي�س هناك فقط
خارج املغرب الأموال املهربة ،ولكن هناك
�أموال ملغاربة اكت�سبوها قانونيا وال يريدون
ادخالها وعلينا �أن نخلق جوا للأعمال يطمئن
رجال الأعمال املغاربة قبل الأجانب ،فامل�س�ألة
تتطلب بناء ا�سرتاتيجية قائمة على ت�صفية
مناخ الأعمال و�أن تزال منه كل ال�شوائب،
وكل ما ميكن �أن مي�س م�صالح امل�ستثمرين.

◆ ما الذي ي�ضمن عند ال�رشوع يف
ا�سرتجاع عدم اختالطها مع ر�ؤو�س
الأموال امل�شبوهة؟

◆◆ على امل�ستوى العاملي هناك
ميكانيزمات ت�ضمن عدم تبيي�ض الأموال،
ولكني �أظن �أن ا�سرتجاع �أية �أموال لن تكون
�إال �إذا كان �صاحبها مطمئنا على االقت�صاد
الوطني وعلى �أمواله ،وهو ما يتطلب خلق
�إدارة لل�ضرائب تتعامل ب�أ�سلوب �سل�س ،و�أن
تكون لنا عدالة ت�شتغل يف الق�ضايا التجارية
بال�سرعة والنجاعة ال�ضرورية(� )..صحيح
�أن املغرب قام مبجهود يف ال�سنوات الأخرية
ولكن الطريق �أمامنا مازال طويال.

نحن الآن يف مرحلة تناول «قوالب» التخفيف من احلمى
و�إ�صالح �أنظمة التقاعد لي�س م�شروعا �إح�سانيا
◆ مت ال�رشوع م�ؤخرا يف �إ�صالح نظام
التقاعد مع ما يعنيه ذلك من خماطر
حمتملة ،هل �أنت مطمئن لهذه العملية؟

◆◆ �أوال؛ �ضرورة �إ�صالح نظام
التقاعد باملغرب ال يختلف حوله اثنان
وهذه �ضرورة مطروحة منذ ما يزيد
عن � 10سنوات ومت ت�شكيل جلنة
يف هذا ال�صدد وكل ال�سيناريوهات
موجودة ،لكن ما مت الإعالن عنه
حتى الآن من تدابري ي�شبه �إىل حد ما
حالة �شخ�ص مري�ض م�صاب باحلمى،
نعطيه الأقرا�ص للتخفيف من درجة
حرارته( )..نحن الآن يف هذه املرحلة
نتناول �أقرا�ص احلمى �إن مل نقل
«قوالب احلمى».
غالبا ما يتم احلديث عن م�ستويني
للإ�صالح� ،أولها �إ�صالح امل�ؤ�شرات،
ن�سبة االقتطاع� ،سن التقاعد ،ثم هناك
الإ�صالح النظامي ،وهي �أن ن�أخذ
ال�صندوقالوطنيلل�ضماناالجتماعي
والنظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد
وال�صندوقاملغربيللتقاعدوجنمعهم
يف قطبني :قطب عمومي وقطب خا�ص،
ويكون امل�ستوى الأول مفرو�ضا على
اجلميع� ،أما امل�ستوى الثاين فيكون
تكميليا( )..ولكننا ن�سى �أن هذه
العملية كلها تتمحور حول  30يف املئة
من املغاربة ،ف�أين هي  70يف املئة

�أخرى؟ يف حني �أن الإ�صالح احلقيقي
يفرت�ض تو�سيع �أنظمة التقاعد وهذا
من �ش�أنه �أن يحل الإ�شكال الدميغرايف
املوجود يف �أنظمة التقاعد والذي
جعلنا منر من  5منخرطني مقابل
متقاعد واحد� ،إىل منخرطني اثنني لكل
متقاعد ،وقد ن�صل �إىل �أقل من ذلك،
ومعناه �أننا عندما نو�سع �سن�سبح يف
�إطار الرتكيبة الدميغرافية املغربية
والتي تتمتع بال�شباب وبالتايل �سرنفع
من عدد املنخرطني مقابل املتقاعدين.
�إذن ،احلـــــل هــــــو تو�سيع فئات
املنخرطني ،لت�شمل املهن احلرة
وال�صناع ثم الفالحني( )..لأن �أنظمة
التقاعد �ستعرف عجزا وهذا العجز
�ست�ؤديه ميزانية الدولة التي متول من
ال�ضرائب ،و�إذا فح�صنا هذه الأخرية
�سنجد �أنها و�صلت �إىل ال�سقف فيما
يتعلق بال�ضريبة على ال�شركات� ،أما
اجلزء املتعلق بال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة في�ؤديه اجلميع ،ويف هذا
ال�صدد �أت�ساءل :هل يعقل �أن ن�سبة
 70يف املئة من املغاربة الذين لي�س
لهم تقاعد �سيمولون ن�سبة  30يف
املئة ،لذلك فالإ�صالح يف هذه احلالة
هو م�شروع جمتمعي ،مبني على
الت�ضامن امل�ؤ�س�ساتي ولي�س الإح�ساين
والعائلي ،لأن هناك من يريد �أن يذهب

كرين رفقة الزعيم االتحادي اليوسفي

يكون الأمر منا�سبا ملزايدات �سيا�سيا
بنا �إىل م�شروع �إح�ساين(.)..
◆ �سبق لك �أن انتقدت مبادرة تقدمي مفيدا انتخابيا على املدى الق�صري
ولكنها مكلفة اقت�صاديا واجتماعيا
الدعم املبا�رش للفئات ال�شعبية؟
◆◆ �أنا �أعترب �أن الدعم املبا�شر� ،إذا على املدى البعيد.
مل يكن م�شروطا ومرتبطا ب�أن�شطة ◆ يف هذا ال�سياق كيف ميكن معاجلة
مدرة للدخل �أو بالتطبيب( )..فهو ملف �صندوق املقا�صة؟
مقاربة �إح�سانية ،وهذا الدعم املبا�شر ◆◆ ا�صالح نظام التقاعد ينبغي �أن
من �ش�أنه �أن يخلق غوال لن تتمكن يطرح �ضمن مردود عام ويجب �أن
الأجيال املقبلة من التحكم فيه( )..قد يدخل بدوره يف الإ�صالح العام املرتبط

ب�إ�صالح نظام املقا�صة والنظام
ال�ضريبي( )..هذه مقاربة اجتماعية
عامة( )..بالن�سبة للمقا�صة ينبغي
تفكيك �شعب الدعم ،خا�صة ما يتعلق
بالقمح وال�سكر واملحروقات ويجب
�إعادة النظر يف الثمن اال�ستداليل،
وفوق هذا وذاك علينا �أن ن�أخذ بعني
االعتبار �أن املواد التي ندعمها تتلقى
�ضرائب ،وهنا ن�صل �إىل م�ستويات
مقبولة يف �أثمنة املحروقات(.)..
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بيان من الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية:

قليال من الكرامة �أيها ال�سادة
جاء الوزير الأول الفرن�سي ال�سيد
جون مارك هريولت �إىل اجلزائر ،رافعا
�سجال جتاريا ا�سمه الفرنكفونية؛
ردده عدة مرات متملقا «�أن اجلزائر
هي البلد الفرنكفوين الثاين يف العامل».
وت�صور نف�سه ظريفا وحاذقا عندما
ردد اال�سطوانة امل�شروخة «الفرن�سية
غنيمة حرب جزائرية» .مل يحدث
�أن ر�أينا غريه وهو يلح على غنيمة
الغري! ويبدو �أن الذي �شجعه على
ذلك جتاوب م�س�ؤولني جزائريني معه
على �أر�ض اجلزائر املحررة بدماء
ال�شهداء.
يف نف�س الوقت ت�ستمر ال�سلطات
اجلزائرية يف عدوانها على الو�ضع
الد�ستوري للغة العربية التي تقهقر
ا�ستعمالها يف ال�سنوات الأخرية ،يف
م�ؤ�س�سات الدولة ،ويف �ساحة الإعالم
واحلياة االجتماعية.

الأول الفرن�سي.

قليال من الكرامة أيها السادة!

الوزير االول الفرنسي جون مارك هيرولت

الو�ضع هو الذي يجعلنا غري قادرين
على مواجهة املناورات احلالية التي
تهدف �إىل ا�ستعمال الفرنكفونية ك�أداة
ت�أثري و�سيطرة على بالدنا .لقد ا�ستقبل
ال�سيد جون مارك هريولت يف اجلزائر
بلوحة �ضخمة حتمل «لقاء اللجنة
امل�شرتكة» مكتوبة بخط عري�ض
احترم نفسك يحترمك اآلخرون
باللغة الفرن�سية وحدها ،وحاوره
�إن غياب احرتام ال�سلطات اجلزائرية وزراء باللغة الفرن�سية ،ومت التوقيع
للغتها هو الذي يف�سر حتدي على ن�ص واحد لالتفاقات ،هو الن�ص
الفرنكفونية للغة العربية .وهذا الفرن�سي ،خرقا للد�ستور اجلزائري

درا�سة تقنــــية للنـــظام
الأ�سا�ســـي للقـــ�ضاة

تـــــحت �شعــــــــــــار�“ :إيالء
املجلـ�س الأعلــــــــى للق�ضاء
مكانته كم�ؤ�س�سة د�ستورية،
ومراجعة النظام الأ�سا�سي
للق�ضاة لتعزيز االحرتافية
وامل�س�ؤوليــــــــــــة والتجرد
ودينامية الرتقية املهنية”
نطـــــــق ملكي01/08/2009:
ينظم املنتدى املغربي للق�ضاة
الباحثني وجملة البحوث الفقهية والقانونية ندوة علمية
حتت عنوان“ :م�شروعا القانونيني التنظيميني اخلا�صني
بالنظامالأ�سا�سيللق�ضاةواملجل�سالأعلىلل�سلطةالق�ضائية:
درا�سة تقنية”.
وذلك يوم اجلمعة  31يناير  2014على ال�ساعة الثالثة بعد
الزوال بالقاعة الكربى للندوات بفندق الدوليز ب�سال.

الذي ين�ص على ر�سمية اللغة
العربية؛ وهذا الو�ضع جعل الوزير
الفرن�سي ي�صل �إىل حد �أن ين�صح
احلكومة اجلزائرية باالعتماد على
وزيرة الفرنكفونية ميينة بن ققي التي
ترافقه ،لرتقية هذا الر�أ�سمال والإرث
امل�شرتك ـ ح�سب قوله ـ (كما ورد يف
�صحيفة اخلرب ليوم .)18/12/2013
ومن الغريب �أنه مل ي�صدر �أي رد
فعل من امل�س�ؤولني اجلزائريني لهذه
«التعليمة» ال�صادرة عن الوزير

�إن الذي �شجع الوزير الأول على هذا
املوقف هم م�س�ؤولونا الذين يفتخرون
ب�أنهم يجهلون العربية ،ويخاطبون
�شعبهم باللغة الفرن�سية .هل يوجد
بلد يحرتم نف�سه يعني �أ�شخا�صا
يجهلون لغته يف منا�صب عليا؟!
كيف ال يتملكنا احلزن عندما نرى
التلفزة الوطنية وف�ضائيات �أخرى
جزائريــــــة ال تتــــورع عـــن �إقحام
الفرن�سية يف برامج مبثوثة �أ�صال
بالعربية!
هل وجد �صوت واحد من امل�س�ؤولني
الكبار احتج على هذه الو�ضعية؟!
وكيف ال ن�ستنتج �أنه يوجد م�شرع
متعمد يف �أعلى م�ستوى يف الدولة؟!،
يعمل لتهمي�ش اللغة العربية ال�شيء
الذي يفتح الباب لهيمنة الفرنكفونية.
لقد هبت ردود فعل م�ستنكرة لتنكيت
رئي�س اجلمهورية الفرن�سي على
اجلزائر ،لكن ما قام به الوزير الأول
الفرن�سي �أخطر من ذلك بكثري.

اللسان العربي
�صدر العدد « »71من جملة «الل�سان العربي»
التي ي�صدرها مكتب تن�سيق التعريب بالرباط
التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
«�ألك�سو» ،ويت�ضمن العدد الأبحاث التالية:
«مقاربة جديدة للت�شكيل الآيل با�ستخدام برنامج
اخلليل للتحليل ال�صريف» لكل من حممد ولد عبد
اهلل ولد بباه ،عز الدين مزروعي ،عبد احلق
خلواجة ،عبد الوايف مزيان� ،شنويف �أمني.
«�أ�سلوب التقدمي والت�أخري بني عبد القاهر
اجلرجاين ونوام ت�شوم�سكي» لعالية زرقي.
«خ�صائ�ص الكتابة العربية يف �ضوء الر�سم القر�آين
عند ابن البناء املراك�شي» لنور الدين دنياجي.
يف احلجاج املغالطي �سبيال �إىل الهيمنة باللغة:
لل�صبحي هدوي.
«بني الف�صحى والعامية� :أغاليط اخلطاب
التلهيجي» ملحمد وحيدي.
«اللغة العربية يف الهند :فن وابتكار» لرحمة بنت
�أحمد احلاج عثمان.
«و�سائل الإعالم بني مغبة اللحن والعجز عن
تخريج ال�صواب» لعبد القادر �سالمي.
«املعجم ال�شعري عند عالل الفا�سي بني التقليد

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك،
صدرت الطبعة الثانية ،ووزعت في جميع أنحاء المغرب
دون زيادة في ثمن النسخة 60 :درهم.
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يوم درا�سي يف املركز ال�سينمائي املغربي
تنظم جلنة دعم تنظيم املهرجانات ال�سينمائية
يوما درا�سيا مبقر املركز ال�سينمائي املغربي
بالرباط ،يوم  25يناير اجلاري ،ملديري
املهرجانات والتظاهرات ال�سينمائية من �أجل
الإخبار والتوا�صل وتبادل وجهات النظر يف
الق�ضايا التنظيمية والفنية واللوج�ستيكية.
وح�سب البالغ ال�صادر عن املركز ،ف�إن
برنامج هذا اليوم الدرا�سي �سيت�ضمن تقدمي
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واملهنية.
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قالوا ونقول
 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

موقع الرجاء الر�سمي خارج التغطية.
◆ و�أين الناطق الر�سمي للرجاء الذي �أ�صبح
يتدخل يف كل �شيء بدون حياء؟.

«المساء»

بعد الإجناز الرائع الذي حققه يف مونديال الأندية

متى يعود فريق الرجاء �إىل �أر�ض الواقع؟
ال ننكر ب�أن فريق الرجاء البي�ضاوي �أبهر
كل املتتبعني بعرو�ضه اجلميلة خالل ك�أ�س
العامل للأندية التي احت�ضنتها بالدنا خالل
دجنرباملا�ضي.
متيز العبو الرجاء خالل هذه التظاهرة
العاملية بلعبهم املمتاز ،وبالروح القتالية
التي فاج�أت خ�صومهم الذين ا�ست�سلموا،
وتفاج�أوا بامل�ستوى الكبري لل�شياطني
اخل�ضر الذين و�صلوا �إىل نهاية ك�أ�س العامل
وقدموا عر�ضا مقبوال يف املباراة النهائية
�ضد بايري ميونيخ الأملاين.
الآن وبعد ح�صولهم على مرتبة و�صيف بطل
العامل ،الكل �أ�صبح يت�ساءل �أين هذا الفريق
العاملي الذي وقف الند للند �أمام �أقوى
الأنديةالعاملية؟
فريق الرجاء البي�ضاوي عاد �إىل البطولة
الوطنية مب�ستوى باهت ،فبعد هزميته �أمام
املغرب التطواين ،يكتفي بالتعادل ال�سلبي
مبيدانه �أمام الكوكب املراك�شي.
العبون بدون حما�س ،مازالوا مل يخرجوا
من جلباب ك�أ�س العامل ،ومازالوا يعي�شون
حلماملونديال.
جمهور الرجاء املعروف بع�شقه الكبري
لفريقه �أ�صبح� ،أكرث من �أي وقت م�ضى قلقا
على م�ستقبل فريقه وهو الذي كان يحلم
مبوا�صلة �أفراحه والفوز جمددا بالبطولة

اجلامعة تبحث عن رحلة خا�صة للمحليني �إىل
جنوب�إفريقيا.
«األحداث المغربية»
◆ جامعة الفهري� ،أم جامعة لقجع؟
اجلامعة مل ت�ؤد راتب بنعبي�شة منذ �شهرين.
«األخبار»

◆ ماذا عن فريبيك وطاقمه الهولندي ،للأ�سف
مطرب احلي ال يطرب.
 200مليون �سنتيم م�صاريف م�شاركة
غيماريت�ش الربتغايل يف تكرمي املدرب
�أو�سكار.

«مواقع»

◆ كون غري عطاوها ليه بدون غيماريت�ش!
االرتباك يخيم على ا�ستعدادات املنتخب
املحلي.

«صحف»

البنزرتي

الوطنية لهذا املو�سم والتي �ستعطيه جمددا
فر�صة امل�شاركة يف ك�أ�س العامل للأندية
البطلة التي �سيحت�ضنها املغرب يف دجنرب
القادم،لكنوللأ�سفال�شديدرمبا�سي�صدم�إذا
ا�ستمرالفريقالأخ�ضريفهدرالنقاطبطريقة
غريبة ،علما ب�أن العديد من الأندية كاملغرب
التطواين ،الكوكب املراك�شي ،ح�سنية �أكادير
والوداد ،حتلم بالفوز بالبطولة للم�شاركة يف
هذهالتظاهرةالعاملية.
على العبي الرجاء �أن ي�ستيقظوا من
�سباتهم ،و�أن يحرتموا جمهورهم الكبري
الذي وقف ومازال يقف بجانبهم ،و�أن ال
يحتقروا خ�صومهم الذين ي�ستعدون بجد

فريق الرجاء

لهزم و�صيف العامل.
البع�ض يرى ب�أن ه�ؤالء الالعبني مل تعد
تغريهم مباريات البطولة ،بعد �أن واجهوا
فرقا من العيار الثقيل ،فما عليهم �إال �أن
يحزموا حقائبهم ،ويرتكوا �أماكنهم ل�شباب
موهوبني ينتظرون مثل هذه الفر�ص
لالنق�ضا�ضعلىر�سميتهم.
املدرب التون�سي فوزي البنزرتي الذي قيل
عنه ب�أنه ميلك ع�صا �سحرية �ساهمت يف
ت�ألق الرجاء خالل املونديال ،يجب �أن يعلم
ب�أن عمله احلقيقي انطلق بعد مباراة بايري
ميونيخ ،فالواجب يفر�ض عليه �أن يتدخل

بدون عنوان
عا�ش املنتخب الوطني للمحليني خالل الأيام
الأخرية ،ارتباكا كبريا نتمنى �أن ال ي�ؤثر فيه
خالل نهائيات ك�أ�س �إفريقيا التي �ستحت�ضنها
جنوب �إفريقيا ما بني  11يناير اجلاري وفاحت
فرباير.
هذا االرتباك يرجع �إىل الغياب الكلي
لأفراد اجلامعة امللكية املغربية لكرة
القدم ورئي�سها علي الفهري الذي فوت كل
امل�س�ؤوليات للكاتب العام طارق ناجم.
منتخب املحليني مل يقم ولو مبباراة ودية
واحدة ،علما ب�أن املدرب ح�سن بنعبي�شة متت املناداة

عليه ع�شرة �أيام قبل انطالق هذه التظاهرة
الإفريقية .ترى ماذا ننتظر من هذا املنتخب
الذي مل ي�ستعد بتاتا لهذه البطولة على
عك�س كل املنتخبات امل�شاركة التي قامت
مبع�سكرات طويلة� ،سي�ؤهلها وال�شك
للظهورمب�ستوىجيد.
مرة �أخرى تغيب امل�س�ؤولية واحل�س
الوطني عمن �أ�سندت لهم مهمة ت�سيري
ال�ش�أن الكروي ،والذين مازالوا مت�شبثني
مبنا�صبهم ،بل يحلمون مبوا�صلة م�سل�سل
العبث الذي و�صل بالكرم الوطنية �إىل احل�ضي�ض.

ب�سرعة لإنقاذ ما ميكن �إنقاذه قبل فوات
الأوان ،علما ب�أن الفريق تنتظره العديد من
املواعيد الهامة كك�أ�س ع�صبة الأبطال التي
يجب �أن ي�ستعد لها ب�شكل قوي ،لي�ؤكد من
خاللها ب�أن الرجاء البي�ضاوي بالفعل فريق
عاملي ،بالإ�ضافة �إىل دفاعه عن لقب البطولة
الذي فتح له امل�شاركة يف ك�أ�س العامل
للأندية.
حل�سن حظ الرجاء� ،أن البطولة الوطنية
توقفت ،فهذه فر�صة للمدرب لإعادة العبيه
�إىل الأمر الواقع ،وحثهم على االبتعاد عن
الغرورالذي�سيكلفهمال�شيءالكثري.

◆ االرتباك �أ�صبح عادة مغربية.
هل ا�ستفادت الكرة املغربية فعال من
املوندياليتو؟

«أخبار اليوم»

◆ املوندياليتو ،غطى على عيوب الكرة
املغربية ،بف�ضل �إجناز الرجاء..
امل�صري عمرو زاكي «� 31سنة» غادر رو�سيا
ب�سببالطق�سومتردعلىالقواننييف�إجنلرتا
وتركيا وف�شل يف هز �شباك الكويت.
«المساء الرياضي»

◆ وجاء «لأجمل بلد يف العامل» من �أجل
التقاعدواال�ستجمام..

و�أخريا عبد الإله �أكرم ير�ضخ ل�شروط الويرنز
متكن ف�صيل «الويرنز» امل�ساند الكبري
لفريق الوداد البي�ضاوي �أن يفر�ض
كل �شروطه على رئي�س الوداد ،عبد
الإله �أكرم ،الذي ا�ستجاب لكل
طلبات هذا الف�صيل .من �أهم هذه
ال�شروط مغادرة الرئي�س للفريق
خالل نهاية املو�سم وعقد جمع عام
ا�ستثنائيالنتخابرئي�سجديد.
«الويرنز» وعدوا �أكرم بالعودة �إىل
املدرجات مل�ساندة الفريق انطالقا من

بداية مباريات الإياب.
للتذكري ف�إن «الويرنز» الذين ا�شتهروا
مب�صطلح«�أكرمارحل»قاموابالعديد
من الوقفات االحتجاجية �ضد رئي�س
الوداد ،كما غابوا عن مركب حممد
اخلام�س منذ منت�صف املو�سم
املا�ضي ،هذا الغياب �أثر ب�شكل
كبري يف الفريق الذي مازال يعي�ش
العديد من امل�شاكل املادية ب�سبب هذا
الغياب.

البطولة «االحرتافية» الوطنية

املغرب التطواين بطال ،للخريف وثمانية �أندية من �أ�صل  16ا�ستغنت عن مدربيها
متيز ال�شطر الأول من البطولة املغربية
بالظهور اجليد لبع�ض الأندية على
غرار املغرب التطواين ،الفائز ببطولة
اخلريف ،والكوكب املراك�شي بالإ�ضافة
�إىل ح�سنية �أكادير.
هذه الأندية �ساعدها على هذا الت�ألق
ا�ستقرارها التقني ..فريق املغرب
التطواين بقيادة املدرب املقتدر عزيز
العامري الذي يعي�ش للمو�سم الرابع مع
الفريق متكن من خلق فريق من�سجم،
يتميز بلعبه الأنيق والواقعي ،كما
�أعطى الفر�صة للعديد من �أبناء الفريق
الذين برهنوا على م�ستواهم الكبري،
ومتكنوا من فر�ض وجودهم داخل
البطولة الوطنية.
و�إذا ا�ستمر فريق املغرب التطواين ،على
نف�س امل�ستوى الذي ظهر به منذ انطالق
البطولة �سيكون وال�شك من �أقوى
املر�شحني للفوز بالبطولة التي �ست�ؤهلهم
للم�شاركة يف مونديال الأندية القادم.
املدرب ال�شاب ه�شام الدميعي يعمل

عزيز العامري

ب�صمت وبهدوء ،بالرغم من امل�شاكل
املادية التي يتخبط فيها فريق الكوكب
املراك�شي� ،إال �أنه متكن من مفاج�أة
كل املهتمني بالبطولة بف�ضل الطريقة
الرائعة التي �أ�صبح ينهجها الفريق
املراك�شي العائد هذا املو�سم �إىل ق�سم
الأ�ضواء.
املدرب م�صطفى مديح املعروف
بتوا�ضعه الكبري ،هو الآخر متكن خالل
هذا املو�سم من �إعادة فريق ح�سنية
�أكادير �إىل ت�ألقه ،حيث �أ�صبح فريقا
ي�ضرب به املثل يف االن�ضباط ويف اللعب

مصطفى مديح

الرجويل.
فبالرغم من قلة الإمكانيات ،ففريق
ح�سنية �أكادير ميكن اعتباره ظاهرة
ال�شطر الأول من البطولة بف�ضل النتائج
الإيجابية التي حققها والتي ت�ساعده ال
حمالة على البحث عن مرتبة م�شرفة
ت�ؤهله للم�شاركة يف �إحدى امل�سابقات
الإفريقية.
ف�إذا كانت هذه الأندية متثل مراتب
متقدمة يف البطولة ،ف�إن الف�ضل يرجع
�إىل ا�ستقرارها التقني ،على عك�س بع�ض
الفرق التي تعي�ش العديد من امل�شاكل

هشام الدميعي

التي �أدت بها �إىل احتالل مراكز ال ت�شرف
تاريخها.
من بني هذه الفرق جند فريق اجلي�ش
امللكي الذي مير من مرحلة حرجة،
فبالرغم من الإمكانات املادية الكبرية
التي و�ضعت رهن �إ�شارة املدرب ر�شيد
الطاو�سي ،هذا الأخري مطالب بن�سيان
املنتخـــــب الوطنـــــي ،والرتكيز على
م�ستقبله مع الفريق الع�سكري الذي
يتوفر على العبني ب�إمكانهم �أن يعيدوا
لفريقهم هيبته املفقودة.

املغرب الفا�سي العريق يعي�ش نف�س
الو�ضعية� ،إال �أن اخللل الرئي�سي
الذي يتخبط فيه الفريق هو الت�سيري
االنفرادي للرئي�س وابتعاده عن الفريق
الذي ي�ؤدي �ضريبة ا�ستغنائه عن املدرب
ال�شاب طارق ال�سكيتوي الذي قام بعمل
جبار يف بداية املو�سم ،ليتم �إبعاده ب�شكل
غريب وتعوي�ضه مبدرب «�سم�سار»
ال�سوي�سري رو�سلي الذي يخلق العديد
من امل�شاكل �أينما حل وارحتل.
�أندية الرجاء ،نه�ضة بركان ،اجلي�ش
امللكي� ،شباب الريف احل�سيمي� ،أوملبيك
خريبكة� ،أوملبيك �آ�سفي ،املغرب الفا�سي
ووداد فا�س ،ا�ستغنت عن مدربيها خالل
رحلة الذهاب.
�س�ؤالنا هو ،هل احلل الوحيد هو
اال�ستغناء عن املدرب وتعوي�ضه
ب�آخر� ،أم �أن �أ�صل امل�شكل هو الت�سيري
الع�شوائي لبع�ض امل�سريين الذين
ي�ستغلون منا�صبهم ويحملون م�س�ؤولية
ف�شلهم للمدرب؟

alousbouea@gmail.com
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�شقق مدام بادو يف باري�س

هل هي بداية «احلملة
التطهريية» الثانية؟
صورة خاصة
ب«األسبوع»

لم يحدد «عبد اإلله بن كيران» خالل ظهوره األخير بمناسبة الجلسة الشهرية في مجلس النواب
المقصودين بخطابه الذي تحدث فيه عمن «يملكون الشقق في باريس» ،كما أنه لم يحدد األسماء
أو الهيئة التي ينتمي إليها مهربو األموال( )..كان واضحا من خالل ضحكته التي تبدو مصطنعة()..
أنه يواصل مسلسل «التبوريدة» الذي دشنه قبل أيام في الغرفة الثانية ،ومع ذلك فإن قائمة
المنتفضين على بن كيران اقتصرت على المنتسبين لحزب االستقالل؛ هم وحدهم الذين فهموا
أن الكالم موجه إليهم ،بينما فضلت أحزاب أخرى السكوت واالهتمام بتفاعالت قضايا أخرى مثل
قضية التكفير الصادر عن السلفي «أبو النعيم»(.)..
مدة قصيرة بعد تصريح رئيس الحكومة كانت كافية ليجمع «حميد شباط» اللجنة التنفيذية
لحزب االستقالل في ندوة صحفية ،أعلنوا من خاللها أن حزب االستقالل سيقاضي عبد اإلله بن
كيران( )..بعد تسجيل التضامن المطلق مع الوزيرة السابقة المعنية بموضوع اقتناء الشقق في
باريس(.)..
بيان حزب االستقالل كان «مبهما» مثله مثل كالم بن كيران ،وكال الطرفين دخال في لعبة
انتقاء الكلمات« .ياسمينة بادو» تقول إن حزب االستقالل هو من سيجر بن كيران أمام القضاء
باعتباره أساء لالستقالليين جميعا( )..واألمانة العامة لحزب االستقالل تقول إنها منحت اإلذن
لياسمينة بادو من أجل مقاضاة رئيس الحكومة «بالغ يوم السبت الماضي» ،وطرف آخر
يقول إن بن كيران «تجاوز اختصاصاته الدستورية ،من خالل تراميه على اختصاصات السلطة
القضائية والتي تملك وحدها سلطة االتهام ،وعلى هذا األساس تجب محاكمته.
ال أحد يستطيع أن يتنبأ بنهاية االتهامات المتبادلة ،لكن األكيد أن مسلسل «شباط وبن
كيران» سيتواصل خالل السنة الجديدة أيضا ،مع فارق في النتائج ،فإذا كان سيناريو
الحلقات األولى التي بدأت سنة  2013قد فرض تعديال حكوميا ،فإن الحبكة الدرامية
هذه المرة قد تفرض االنتقال إلى دهاليز المحاكم وربما السجون ،حسب طبيعة
الجزء الثاني(.)..

إعداد :سعيد الريحاني

بادو
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موضوع امتالك ياسمينة بادو
الوزيرة السابقة في الصحة
لشقق في باريس ليس جديدا،
فقد أثير أول مرة يوم  10يوليوز
 ،2012عندما جاء المحامي زميل
ياسمينة في المهنة ورئيس
الهيئة الوطنية لحماية المال
العام بالمغرب ،ليصرح للصحافة
بأن الكاتب العام السابق لوزارة
الصحة «هو اللي خرج عليها»
�سبق لـ«الأ�سبوع» �أن انفردت بن�شر وثائق ملكية
يا�سمينة بادو وزوجها علي الفا�سي ل�شقتني يف
العا�صمة الفرن�سية ،بعد حيازتها من م�صلحة
املحافظة العقارية الفرن�سية بالدائرة الثامنة يف
باري�س؛ ال�شقة الأوىل متواجدة بزنقة با�سانو،
وال�شقة الثانية يف زنقة ماجالن« ،وللكادحني
الذين يتزاحمون على الأطوبي�سات ،والذين
ت�صعقهم فواتري املاء والكهرباء� ،أن يعرفوا
�أن زنقتي «با�سانو» و«ماجالن» متال�صقتان؛
تتواجدان من جهة على �أطراف قو�س الن�صر
امل�شهور يف ال�شانزيليزي ،ومن جهة �أخرى على
�أطراف �شارع اجلورج �سانك( )..و�أهمية هذه
الأطراف ،هي �أن ال�شقتني ،تتواجدان يف منطقة
تتهافت حكومة قطر ،هذه الأيام ،على اقتناء كل
العمارات املجاورة لها مباليري الأورو ،حيث يتوىل

�سما�سرة دولة قطر الغنية ،اقتناء كل العمارات
ب�سعر �أقله � 38ألف �أورو� ،أي  40مليون �سنتيم»،
«احلقيقة ال�ضائعة :عدد  15نونرب .»2012
طبعا يا�سمينة لي�ست وحدها من متلك �شقة يف
باري�س ،بل �إن املقاولني وال�سما�سرة ،يقولون �إن
املغاربة �أ�صبحوا ي�شكلون �أغلبية �سكان �شارع
«اجلورج �سانك».

وسكتت الوزيرة والكاتب العام
عن الكالم المباح

مو�ضوع امتالك يا�سمينة بادو الوزيرة ال�سابقة
يف ال�صحة ل�شقق يف باري�س لي�س جديدا ،فقد �أثري
�أول مرة يوم  10يوليوز  ،2012عندما جاء املحامي
زميل يا�سمينة يف املهنة ورئي�س الهيئة الوطنية
حلماية املال العام باملغرب ،لي�صرح لل�صحافة

�أنذاك على الإقدام على هذه اخلطوة».
املحامي املذكور مل يقف عند هذا احلد بل �سخر
م�ؤخرا على �صفحته اخلا�صة يف الفي�س بوك من
اخلرجات الأخرية ليا�سمينة بادو ،ودعاها �إىل
التحلي بال�صدق وعدم حتريف احلقائق(.)..

ب�أن الكاتب العام ال�سابق لوزارة ال�صحة «هو اللي
خرج عليها»« ،بحيث �أ�شرف ب�شكل �شخ�صي على
اقتنائها �شقتني فاخرتني يف قلب العا�صمة باري�س،
مبا�شرة بعد انتهاء مهامها الوزارية ،بقيمة و�صلت
املليارين ،م�شريا �إىل �أن ذلك ح�صل بعد عقد �صفقة
لقاحي «روتا فريو�س» و«بنوموكوك» مع خمترب
عاملي معروف« ،فيديو من�شور يف موقع هي�سربي�س
األسئلة التي لم تجب عنها بادو
يوم  10يوليوز .»2012
طارق ال�سباعي قال �إنه ميلك الوثائق التي ت�ؤكد تقول يا�سمينة بادو�« :أنا �أملك �شقة واحدة يف
كالمه ،وقال �أي�ضا �أن الكاتب العام ال�سابق لوزارة باري�س ،اقتنيتها �سنة  )..(1998خالل اقتنائي
ال�شقة مل �أكن �أحتمل �أية
ال�صحة «رحال املكاوي» يعي�ش خائفا( )..ومع
م�س�ؤولية ب�أي �شكل من
ذلك مل تتحرك ال يا�سمينة وال املكاوي ملقا�ضاة
الأ�شكال( )..كنـــــــت
املحامي ال�سباعي يف ذلك الوقت ،وعندما �سئلت
حمامية(� )..أنا اليـوم
م�ؤخرا عن �سر هذا ال�سكوت قالت�« :إن املناخ
منقطعة عن مـــــهنة
ال�سيا�سي حلزب اال�ستقالل مل يكن ي�ساعد
املحاماة ملــــدة ع�شر

ذكريات املغاربة مع حماربة الف�ساد

لوائح مهربي الأموال بني الوزير
الب�صري و«الرئي�س» بن كريان
للمغاربة ذكريات �سيئة مع م�شاريع حماربة
الف�ساد ،ويبقى �أبرز مثال على ذلك هو «احلملة
التطهريية» التي قادها ادري�س الب�صري
وزير الداخلية الراحل �سنة  ،1996الهدف
الذي انطلقت من �أجله احلملة كان نبيال ،لكن
تنزيلها على �أر�ض الواقع كان كارثيا ،بعد �أن
حتولت �إىل و�سيلة لت�صفية احل�سابات ،عندما
اتخذها الب�صري ذريعة للنيل من خ�صومه يف
االقت�صاد وال�سيا�سة ،وبدل �أن ت�ساهم احلملة
يف ملء �صناديق الدولة بالأموال كما كان
يتوقع ادري�س جطو وزير التجارة وال�صناعة
يف حكومة عبد اللطيف الفياليل ،كادت احلملة
�أن تقتل االقت�صاد الوطني.
�صاحب فكرة احلملة التطهريية كان هو
ادري�س جطو ب�شهادة وزير العدل وقتها عبد
الرحمان �أمالو ،واملحامي حممد زيان الذي
قال يف وقت �سابق «جطو هو من �أقنع امللك
الراحل احل�سن الثاين بجدوى هذه اخلطة».
مل يكن امللك الراحل احل�سن الثاين يحبذ
�إ�سناد فكرة التطهري لوزيره يف الداخلية ،لكنه
مل يجد بديال عن ذلك ،يف ظل رف�ض وزيره
الأول ،ف�ألقى كلمته ال�شهرية«:العملية التي
�سنبا�شرها هي �أ�سا�سا من اخت�صا�ص الوزير
الأول ومفرو�ض �أنه امل�س�ؤول عن تنظيمها

وتتبعها ،ولأن الفياليل برر عدم رغبته يف
قيادة العملية بكون �صحته ال ت�سعفه ،ف�أنا
من �سيتحمل م�س�ؤولية كل هذا ،وقد قررت �أن
ال�سي ادري�س بالإعداد التقني للعملية،
يتكلف ِّ
لأنه يوجد على ر�أ�س قطاع حموري ويتدخل
يف االقت�صاد عرب امل�صالح االقت�صادية
للواليات والعماالت ،ولديه �سلطة التدخل يف
قطاعات �أخرى ،من بينها اجلمارك ،و�سيكون
على جانبه يف اللجنة من طلبا هذا الأمر قبل
�سنتني وهما :ادري�س جطو والقباج «الو�صي
على اجلمارك».
هكذا �إذن �شرع ممثلو وزارة الداخلية القياد
والعمال يف �إعداد لوائح لرجال الأعمال
امل�شبوهني ،فلم يقت�صر دور وزير الداخلية
على الأمر بحب�س املقاولني بل �إنه جتر�أ يف
�أحد الأيام ليقول �إنه يتوفر على لوائح ت�ضم
� 3آالف مقاول كلهم مر�شحون لل�سجن ،يف
اجتماع كبري بالدار البي�ضاء ،باملقابل كان
عمال الأقاليم يتقا�ضون مبالغ مالية ترتاوح
بني  30مليونا و 70مليونا للت�سرت على رجال
الأعمال امل�شبوهني( )..وباملوازاة مع ذلك
كانت احلملة قد جرفت يف طريقها عددا
كبريا من �أ�صحاب املخازن واملتاجر ،بل �إن
الت�شويق �سيبلغ ذروته مع اعتقال م�س�ؤولني

البصري
كبار من بينهم املدير العام للجمارك واملدير
الذي �سبقه« ،الأ�سبوع عدد  18يوليوز
.»2013
االعتقاالت واملداهمات وتلويح الب�صري
مبزيد من احلرب على رجال الأعمال ،ت�سبب
يف حالة من الرعب ،حتى �إن �إحدى ال�صحف
كتبت« :كرثت املحاكمات من الديب �إىل
اليخلويف ،ومن الدرقاوي �إىل �شرتيت ،ومن
الزهراوي �إىل بنعبد الرزاق ،خمدرات،
تهريب ،مربى فا�سد ،كعك فا�سدة ،دم فا�سد،
هواء فا�سد( )..واقع فا�سد(� )..إنها حالة
مرعبة وخميفة و�صلت �إليها البالد ،جتعلنا
على �شفا حفرة من االنهيار ،واملثري يف هذا
كله ،لي�س احلملة ذاتها( )..فحول كل ا�سم
من الأ�سماء التي �سقطت ،كان هناك الع�شرات
من الوجوه غري املك�شوفة املحتمية خلف
�ستار �أ�سمائها ومنا�صبها.
هلع احلملة التطهريية على الطريقة املغربية

يف زمن الب�صري تك�شفه �شهادة عبد الرحيم
احلجوجي الرئي�س ال�سابق الحتاد مقاوالت
املغرب الذي قال« :احلملة التطهريية التي
قادها الب�صري كانت لها مغازي �سيا�سية ،حيث
كان امللك م�ضطرا �إىل فر�ض �سيا�سة تخليقية
من �أجل �إعطاء �صورة �أخرى للخارج ،لكن
مع الأ�سف حتولت هذه ال�سيا�سة التخليقية،
�إىل �سيا�سة تهديدية وحتولت وزارة العدل �إىل
ق�سم يف وزارة الداخلية وكانت تنفذ الأوامر
التي �صدرت بحب�س املقاولني(.»)..
احلملة خلقت جوا من الرعب ،وف�ضل
جل املقاولني �سحب �أموالهم من الدورة
االقت�صادية ،فما كان من احل�سن الثاين �إال
�أن �أ�صدر عفوا �شامال عن املحكومني يف ملف
احلملة التطهريية ،وبذلك انتهى الكابو�س
الذي قد يتكرر هذه الأيام مع حديث رئي�س
احلكومة عن لوائح املهربني ،وهي �إ�شارة ال
تبدو بريئة بالنظر �إىل مكانة �صاحبها.
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هذه هي الشقق ،عنوان مدام بادو في باريس
�سنوات( )..فلنقارن بني ما ميلكه حمامون �آخرون
وما �أملكه �أنا( )..هذه ال�شقة اقتنيتها حتى تتمكن
بناتي من متابعة درا�ستهن يف فرن�سا» ،وت�ضيف
ب�أنها اقتنت تلك ال�شقة مببلغ يرتاوح ما بني 250
مليونا و 300مليون �سنتيم « 50مليونا كفرق ال
تعني �شيئا يف هذه احلالة» ،وت�ضيف ب�أنها �أدت
هذا املبلغ بالفرنك الفرن�سي ،لأن الأورو مل يكن
متداوال تلك ال�سنة ،وهي بذلك تكذب املحامي
«طارق ال�سباعي» الذي مازال م�صرا على الت�أكيد
ب�أن الوثائق التي بني يديه يرجع تاريخها �إىل
�سنة  ،2010فهل «�ستعتذر يا�سمينة بادو لرئي�س
املقاطعة الثامنة بباري�س والذي �صادق على عقد
�شراء ال�شقتني �سنة  ،»2010يقول ال�سباعي على
�صفحته يف الفي�سبوك.
يا�سمينة التي تتحدث بت�شنج ،م�ؤخرا ،مع
جريدة «الأخبار» وهي جتيب �أ�سئلة ال�صحافية
التي �أجرت معها حوارا� ،أجابت عن كل الأ�سئلة،
ما عدا �س�ؤاال واحدا يتعلق بطريقة ت�سوية
الو�ضعية القانونية لهذه ال�شقة التي متلكها
يف باري�س مع مكتب ال�صرف(« )..ما ميكنني
�أن �أقوله بهذا اخل�صو�ص هو �أنني يف و�ضعية
قانونية مع مكتب ال�صرف ،ومع جميع القوانني
اجلاري بها العمل يف بلدتنا تقول يا�سمينة.
يا�سمينة التي هددت مبقا�ضاة كل اجلرائد
واملواقع التي �ستتحدث عنها ،مل تكذب الأخبار
التي ن�شرت يف وقت �سابق «يف عدة مواقع» والتي
تقول �إن مكتب ال�صرف عالج ب�شكل مت�أخر ق�ضية
تهريب ملياري �سنتيم �إىل اخلارج ،حيث تقا�ضى
مكتب ال�صرف عن هذه العملية ب�أثر رجعي مبلغ
 60مليونا ،واحلال �أن القانون يفر�ض �أداء خم�س
�أ�ضعاف املبالغ التي خرجت من املغرب.

لماذا يخاف االستقالليون
من «السباعي»؟

�سبق للمحامي طارق ال�سباعي والذي فجر ق�ضية
يا�سمينة بادو� ،أن اتهم ا�ستقالليا �آخر هو زميلها
يف احلزب توفيق احجرية مبراكمة ثروة تقدر
بـ 600مليار بعد مغادرته وزارة ال�سكنى يف �شكل
عقارات و�أموال بح�سابات بنك ّية ،وفق املعطيات
التي تو�صلت �إليها هيئة حماية املال العام.
و�أ�ضاف جازما« :ينبغي التعجيل بتوفري جواب
عن م�صدر الرثوة التي راكمها احجرية بعد
انتهاء مها ّمه احلكوم ّية( )..خ�صو�صا و�أنه مل
يكن �إال موظفا م�صنفا �ضمن ال�سلم التا�سع قبل
�أن يتوىل امل�س�ؤولية احلكومية يف تدبري قطاع
التعمري»(.)..
ت�صريح خطري بهذا احلجم كان يفرت�ض وقوف
ال�سباعي �أمام املحاكم ،وكان يفرت�ض حتركا
عاجال من الوزير ال�سابق يف الإ�سكان لريفع دعوى
ق�ضائية ولكنه اكتفى بالرد عرب اجلرائد( )..لي�ؤكد
�أن ذمته نظيفة.
كل من احجرية ويا�سمينة اللذان يجتمعان
اليوم يف �إطار اللجنة التنفيذية حلزب اال�ستقالل

يتزامن مع إثارة ملفات
أخرى تتعلق بالفساد في
عدة مدن مغربية ،وهو ما
يعطي االنطباع بأننا أمام
حملة تطهيرية ثانية مثل تلك
الحملة التي دشنها ادريس
البصري سنة  ،1996ولكن
تاريخ المغاربة مع الحمالت
التطهيرية ومحاربة الفساد ال
يعطي أية مؤشرات إيجابية،
فمثل هذه الحمالت تعطي
نتائج كارثية على االقتصاد
في الحالة المغربية

اتهما جهات معينة بالوقوف وراء ما يتعر�ضان
له ،فالأول يقول �إن جهات معينة «تبتغي ن�سف
جهوده يف توحيد التيارات املت�صارعة داخل حزب
اال�ستقالل»� ،أما الثانية فتقول« :طارق ال�سباعي
يظلمني ويكذب علي ويزور وثائق �ضدي؟! هذا
يعني �أن هناك �أمرا ما غري طبيعي( )..ومادام �أنني
ال �أعرفه وال عداوة بيني وبينه ،فيجب التحري يف
الأ�سباب احلقيقية وراء هذه احلملة �ضدي ومن
يقف وراء ال�سباعي».
من يقف وراء ال�سباعي؟ �س�ؤال طرحته جريدة
«الأخبار» ال�صادرة يوم الإثنني املا�ضي ،لتجيب
يا�سمينة»:يعلــــــم اجلمـــيع �أن حزب اال�ستقالل
م�ستهدف ،اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى()..
هناك حماوالت يائ�سة لتدني�س �سمعته ،من خالل
ا�ستهداف رموز وزرائه ال�سابقني ،يف �إطار �صراع
�سيا�سي بني حزبني �أحدهما اختار طواعية،
اال�صطفاف يف املعار�ضة فيما مل يقبل الثاين وهو
العدالة والتنمية(.)..

هل سنعفو عن «المهربين»
أم سنعاقبهم؟

غريب �أمر هذه احلكومة التي يقودها عبد الإله

بن كريان ،ففي الوقت الذي يتحدث فيه بن كريان
عن لوائح ب�أ�سماء مهربني يهربون املاليري �أمام
�شا�شات التلفزيون ،ي�صادق �أياما قبل ذلك على
قانون «امل�ساهمة الإبرائية» الذي �سيتيح �إمكانية
ا�سرتجاع الأموال املغربية املهربة للخارج يف
ظروف غري معروفة( ،)..فمن �سن�صدق بن كريان
الذي يقف يف جمل�س النواب �أم بن كريان الذي يقرر
مع احلكومة؟ ثم كيف ميكن الوثوق يف بن كريان
الذي يعد بالت�سامح مع املهربني ويف نف�س الوقت
يهدد بك�شف اللوائح ،ال �شك �أن املهربني ينبغي
�أن يتمتعوا بقدر من اجلنون حتى يثقوا يف هذه
الوعود احلكومية ،يقول م�صدر من املعار�ضة.
الربط غري الربيء بني ملف تهريب الأموال وبني
ق�ضية يا�سمينة التي ميكن للق�ضاء وحده �أن
يح�سمها ،يتزامن مع �إثارة ملفات �أخرى تتعلق
بالف�ساد يف عدة مدن مغربية ،وهو ما يعطي
االنطباع ب�أننا �أمام حملة تطهريية ثانية مثل تلك
احلملة التي د�شنها ادري�س الب�صري �سنة ،1996
ولكن تاريخ املغاربة مع احلمالت التطهريية
وحماربة الف�ساد ال يعطي �أية م�ؤ�شرات �إيجابية،
فمثل هذه احلمالت تعطي نتائج كارثية على
االقت�صاد يف احلالة املغربية.

أين هي لوائح مهربي أموال المغاربة؟
و�ضع رئي�س احلكومة نف�سه يف مرمى ف�إن جزءا من ت�صريحاته ،والذي يتحدث بالرباط ،من �أجل فتح حتقيق يف ت�صريحات
الهيئات املدافعة عن املال العام ،ف�إذا كان فيها عن توفره على لوائح ملهربي الأموال بنكريان حول توفره على معلومات تخ�ص
الأموال املهربة لقيادات يف الأحزاب.
مو�ضوع ال�شقق مرتبطا بحزب اال�ستقالل ي�ضعه يف مو�ضع م�ساءلة.
يف هذا الإطار يقول حممد طارق ال�سباعي
رئي�س الهيئة الوطنية حلماية املال العام،
�إن «رئي�س احلكومة �ص ّرح ب�أنه ميتلك
معلومات خطرية حول تهريب الأموال،
وباعتباره الرجل الثاين يف الدولة وممثلها
عليه �أن يعلن عن الئحة املهربني� ،إىل
جانب �إجراءات فعلية من �أجل ا�سرتداد
طي
تلك الأموال ،ويف حالة �إبقاء املو�ضوع َّ
الكتمان ف�إن الهيئة �ستقا�ضي جميع الوزراء
�أمام حمكمة النق�ض باعتبارهم م�ؤمتنني
على املال العمومي.
�أما رئي�س ال�شبكة الوطنية حلماية املال
العام ،فقد دعا �إىل فتح حتقيق ق�ضائي عاجل
ونزيه حول ت�صريحات رئي�س احلكومة،
ب�ش�أن ملف �شقق باري�س العائدة ليا�سمينة
السباعي
بادو والأموال املهربة ،وقال حممد امل�سكاوي
المسكاوي
�إنه �سيتم و�ضع طلب لدى وكيل العام للملك
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نتيجة للتدبري غري املعقلن للقطاع:

حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

ملف تقني بروح سياسية
النقا�ش الذي انزلق �إىل التال�سن والتهديد واالن�سحاب
والت�صريحات الهجومية من طرف الذين واكبوا
اجتماعات الدورة اال�ستثنائية ملجل�س العا�صمة
«لدرا�سة» ملف ان�سحاب �شركة «ري�ضال» من تدبري
قطاعات املاء والكهرباء والتطهري ،مل يكن مفاجئا وال
مباغتا ،فعدد من الأع�ضاء كانوا ينتظرون هذه الفر�صة
كما انتظرها من قبلهم �أع�ضاء �آخرون عندما حلت �شركة
«ري�ضال»مكانالوكالةامل�ستقلةلتوزيعاملاءوالكهرباء،
فقامت القيامة وا�ستعملت �شعارات رنانة ،وخطابات
ثورية ،وتلميحات كانت ر�سائل م�شفرة لتمرير املطلوب
واملرغوب مقابل التفويت ،وو�صلت الر�سائل ،ويعلم اهلل
مباذا كان الرد ،حتى اختفت تلك ال�شعارات واخلطابات
والدفاع عن الطبقات امل�سحوقة ،ومت التفويت يف
حفل نقلته التلفزة والإذاعات ،ولنتفاج�أ اليوم بنف�س
الأ�شخا�ص تقريبا وبعد ع�شرين �سنة ،يكررون
نف�س ال�سيناريو مع ملف ا�ستبدال «ري�ضال» ب�أخرى
وليكت�شفوا  -بعد فوات الأوان« -امت�صا�ص» �أرزاق
عباد من ال�شركة املن�سحبة وي�ستعملون نف�س الأ�سلوب
القدمي الذي ا�ستعمل مع الوافد اجلديد ،حتى ينتبه �إىل
ما يجب االنتباه �إليه ،ف�أين كانوا عندما كانت �أرواق عبد
اهلل متت�صها  -ح�سب تعبريهم  -ال�شركة املن�سحبة؟
وهم الذين حكموا ويحكمون الرباط منذ � 30سنة خلت؟
ملاذا �ضربوها ب�سكتة مريبة؟ �إنهم دون �شك يعلمون ما ال
نعلمه يف خفايا هذا التفويت الذي ظاهره تقني وباطنه
�سيا�سي ،ال ميكن �أبدا الإف�صاح عنه لأ�سباب رمبا حتى
ال ي�ستغله �أعداء الوحدة الوطنية ،وهذا بال�ضبط ما
ي�شغله العارفون بالأمور رمبا للح�صول على «�أجوبة»
مفيدة كما كان يف املا�ضي.
فاملا�ضي م�ضى ،ونحن يف زمن الو�ضوح والتغيري
وااللتزام بحماية املعلومات الوطنية من الت�سربات التي
ت�سعى �إليها ممار�سات االبتزاز ،ومع الأ�سف عدد من
الأع�ضاء ال يعلمون ولن يعلموا اخلفايا التي لن تخرج
منعندنا.
والوزارة الو�صية �أخط�أت عندما �أحالت هذا امللف على
كل جمال�س جماعات الرباط و�سال وال�صخريات وزمور
زعري ،وهنا نت�ساءل ملاذا ي�صلح جمل�س اجلهة؟ وهو
الذي ميثل قانونيا و�إداريا و�شعبيا كل �سكان وجمال�س
اجلماعاتوالغرفاملهنيةبرتابجهةالرباط؟ومادامت
ال�شركة� ،أية �شركة مر�شحة لتدبري �أي قطاع على �صعيد
اجلهة ،فمجل�س هذه اجلهة الذي انتخب من جمال�س
اجلماعات والغرف هو امل�ؤهل للنظر يف مثل هذه امللفات.
ثم لنفر�ض ب�أن جمل�س العا�صمة رف�ض ،ووافقت باقي
املجال�س من ال�صخريات �إىل اخلمي�سات ،فماذا �سيقع؟
فالوزارة الو�صية عليها �إعادة االعتبار ملجل�س اجلهة
مادام امل�ستقبل القريب يعتمد على اجلهوية يف تدبري
�ش�ؤوناملواطنني.
بقي �أن ن�شري �إىل مالحظة �صغرية �أثريت يف مناق�شات
ملف التفويت ،وتتعلق «ب�إقالة فالن �أو فرتالن» من
من�صبه االنتخابي ،فهذا «فالن �أو فرتالن» لي�س مياوما
يف «فريما» الذين يهددون بطرده وقت ما خالفهم
يف رغباتهم ،فهو ميثل ال�سكان ولي�س الأ�شخا�ص،
والناخبون وحدهم لهم كلمتهم يف املو�ضوع ويف �آجالها
القانونية ،ولي�س «بالتلويحات» التي �ألفناها منذ 20
�سنة لالبتزاز واال�ستفادة من «العطاءات» ذلك زمان وىل
وانتهى.

الأزبال تكلف ال�سكان 17
مليارا يف كل �سنة والتلوث
يكلفهم حياتهم
الأزبال الـــــتي �أ�صبحـــــــت ا�ستثمارا يف
عوا�صم عربية و�أوروبية ،وموردا مهما
ملداخيل �ضخمة ،وم�صدرا لإنتاج الطاقة،
وا�ستخراج عدة منافع ،حتى حتولت
�أزبالهم �إىل مادة ذهبية �أغنت البلديات
وحتكمت يف مداخيل امليزانيات.
وعندنا يف الرباط ي�ؤدي كل مواطن �شهريا
�ضريبة الأزبال مع القيمة الكرائية� ،أو
�سنويا �إذا كانوا مالكني ،وبدون درا�سة
�أو حتى مراقبة في�ستوي �ساكن �شقة مع
�صاحب مطعم وخ�ضار مع ميكانيكي ،يف
حني يتم �إعفاء امل�ست�شفيات والإدارات
وال�شركات العمالقة واملكاتب الوطنية
وقطاعات النقل احل�ضري ،وهذه الأخرية

زيادة على �أزبالها و�أو�ساخها فهي م�صدر
للتلوث القاتل الذي �أ�ضر كثريا ل�سكان
العا�صمة ،وهذا التلوث ن�ستن�شقه يف
رئاتنا ويفتك ب�أب�صارنا وي�شوه �أج�سامنا،
ويو�سخ مالب�سنا ،ومينع علنا فتح نوافذنا
للتهوية ،واجلماعة تتفرج وك�أن ال وجود
يف الرباط لوزارة مكلفة بالبيئة وحمايتها
وتطهريها.
ومن املخجل �أن يحتار املنتخبون مع
الأزبال وينهزمون �أمامها وال ي�ستطيعون
تنظيمها وتقنينها وتطويرها ،فكل ما فعلوه
هو التخلي عن �صداعها وت�سليمها هدية
للخوا�ص وبـ  17مليارا يقدمونها لهم كل
�سنة «�إكراما» لأزبالنا الغنية بالإمكانيات

التي يجهلها منتخبونا ،والتي تباع
وت�سوق من املطارح بعلم ق�سم النظافة يف
اجلماعة الذي يعد من �أف�شل الأق�سام الذي
يلتهم خريات البلدية بدون مردودية تذكر،
بل يعترب �أحد معوقات تنظيم وتقنني
واال�ستفادة من الأزبال ،وهذا الق�سم يعرف
ماذا نعني ،ثم مباذا يربر ق�سم املالية
اجلماعية عدم ا�ستخال�صه لـ 12 :مليارا ال
تزال يف جيوب املحظوظني الذين يرف�ضون
ويراوغون ت�أدية �ضريبة الأزبال؟ وهم
الذين ا�ستخل�صوها من املكرتين ويف كل
�شهر! فهذا التحايل يجب ردعه بالقانون.
�إن املداخيل املقبو�ضة كل �سنة ل�ضريبة
الأزبال ،ال تتعدى مليارا ون�صف املليار،

امل�ضمون الروحي لعيد املولد النبوي
ال�شريف يف رباط الفتح

بعد �أيام يحل عيد املولد النبوي ال�شريف الذي ي�صادف
 12ربيع الأول من كل عام ،وتكاد بالدنا تكون الوحيدة
يف العامل الإ�سالمي التي ت�ستقبل هذه املنا�سبة مبا
يليق ب�صاحبها �صلوات اهلل عليه ،من تبجيل واحرتام
وحفاوة بالذكرى العظيمة ،ذكرى مولد �سيدنا حممد
النبي الأمني الذي ترك للب�شرية جمعاء �أعظم دين،
دين الرحمة واملغفرة والت�سامح .ويحيي �أمري امل�ؤمنني
ليلة دينية ال�ستقبال العيد باالبتهاالت والذكر احلكيم
والدعاء لل�شعب بال�صحة واخلري والهناء والطم�أنينة،
ودعاء �أمري امل�ؤمنني �سبط النبي الكرمي م�ستجاب.
ويف الرباط �أر�ض ال�ضريح ال�شريف الذي ي�ضم قبور
�أحفاد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،يكت�سي العيد حلة
من القد�سية ،حيث يزور الرباطيون ال�ضريح مبا�شرة
بعد زيارة وتهنئة الوالدين ،لقراءة الفاحتة على
�أهل البيت الكرمي والتوجه �إىل اهلل عز وجل مبا تتمناه
ال�صدوروتهفوا�إليهاخلواطر،وقطعامتمنياتهممقبولة
عنده �سبحانه وتعاىل وقد �صعدت من �أطهر و�أقد�س مكان
يف الرباط حمفوفة برتاتيل القر�آن العظيم التي حتر�س
املكان وزائريه بالنهار والليل.
وهذا العيد له م�ضمون روحي ،عيد نتذكر فيه الفقراء
واملهم�شني ،واملر�ضى واملت�أملني الذين يئنون من
الأوجاع واجلوع والظلم والب�ؤ�س والت�سلط ،واخلوف
من انهيار منازلهم ،والرعب من تطاير ق�صدير براريكهم،
والرهبة من «دقات» �صاحب الكراء على بابهم ،وم�أمور
ت�أدية فواتري «ري�ضال» والرجفة من دقات «احلانوتي»
للمطالبة بديونه.

املداخيل املقررة ملجل�س الرباط 147 :مليارا واملقبو�ضة فقط  80مليارا!

وما بني  147مليارا و 80مليارا ،فرق �شا�سع يقارب
ن�صف املبلغ املقرر بحوايل  70مليارا ،مل يتمكن
جمل�س اجلماعة من جبايته وهذا يف حد ذاته
ف�شل ذريع للم�صالح املالية التي ال تزال غارقة يف
البريوقراطية الإدارية ويف الإجراءات البدائية ويف
االعتماد على م�صالح وزارة املالية ال�ستخال�ص
ال�ضرائب والواجبات مما يفوت عليها ن�سبة % 10
من املداخيل املح�صلة لفائدة تلك امل�صالح.
ف�أهم مداخيل الرباط ت�أتي من الر�سم املهني بحوايل
 20مليارا يف ال�سنة ،بينما توجد حوايل  24مليارا يف
جيوب �أ�صحابها الذين «يرف�ضون» �أداء �ضرائبهم
املهنية.
وي�أتي ر�سم اخلدمات اجلماعية يف املرتبة الثانية

الذي منح للجماعة  23مليارا والباقي ا�ستخال�صه
حوايل  13مليارا ال تزال يف ذمة امل�ستدينني� .أما
الكارثة املالية فهي يف مداخيل �أمالك اجلماعة التي
ال تتعدى  10ماليني يف ال�سنة لكل املحالت التجارية
التي تعد باملئات ومع الأ�سف املكرتون يف ذمتهم 450
مليونا ومبعنى �آخر فهم ال ي�ؤدون �أي �شيء مادام ال
�أحد يطالبهم بالأداء.
�أما مداخيل الباعة اجلائلني هكذا ن�صت عليهم
الوثيقة املالية ،والذين ميلأون ال�شوارع وال�ساحات،
ويرتكون مئات الأطنان من الأزبال ،فاملداخيل
 ردوا بالكم � -صفر درهم� .أما حق االمتياز الذييفر�ضه القانون على توزيع املاء والكهرباء فهو
الآخر «يحقق» كل �سنة� :صفر درهم ،كما هو احلال

♦ هل تت�صورون ب�أن �شركات حافالت
النقل العمومي التي ت�ستفيد من
خدمات املحطة الطرقية ،يف ذمتها
مليارين لفائدة �صندوق اجلماعة؟
واملجل�س اجلماعي ال يريد �إزعاجها!

لقد جاء الدين الإ�سالمي حلماية ه�ؤالء و�إكرامهم
و�إ�سعادهم ولي�س للو�صول على ظهورهم �إىل املنا�صب
احلكومية والربملانية واجلماعية .ويف الرباط واحلمد
هلل �أق�سام لل�ش�ؤون االجتماعية ،وال ق�سم واحد �سواء
على م�ستوى اجلماعة �أو جمل�س العمالة �أو اجلهة �أو
املقاطعات ،تذكر امل�ضمون الروحي لعيد املولد النبوي
ال�شريف ،فيتربعون مبا «�سخاهم» اهلل من �أموالهم وهم
الأغنياء� ،أو من ماليري ال�سكان التي يوزعونها توزيعا
زبونيا على بع�ض «املحميات» عفوا ،بع�ض اجلمعيات.
فلو تربع كل املنتخبني فقط بالأموال التي يخ�ص�صونها
للتليفونات ونفقات ال�سيارات ومنح اجلمعيات ،لتمكنوا
من الق�ضاء على الفقر وعاجلوا بها املر�ضى و�أكرموا
و�أ�سعدوا بها الفقراء واملهم�شني واملهددين باملوت يف
الديور الآيلة لل�سقوط ،و�أنقذوا الذين ي�صطك �أ�سنانهم
من الربد القار�س وقطرات الأمطار التي تغمرهم يف الليل
والنهارخ�صو�صااملهاجرينالأفارقة.
مرحبا بالعيد ولكن بروحه الإ�سالمي وب�إن�صاف
امل�ست�ضعفني ،وال يزال الوقت �أمام املنتخبني لتحقيق
م�ضمونالعيدال�سعيد.

احل�ساب«ال�شعبي»مليزانيةالعا�صمة

يف حق االمتياز يف النقل احل�ضري الذي ي�سجل كل
�سنة� :صفر درهم ،ويف ذمتهم  200مليون� ،أما �أقفال
ال�سيارات «�صابو» التي �إن كنتم تذكرون ملأوا
بها الدنيا �صراخا و�ضجيجا ،ليكون مدخولها هي
الأخرى� :صفر درهم ،فهذه الأ�صفار والتي مل ن�أتي
على ذكرها كلها ترتجم يف مداخيل �أخرى ولتي
تكون مبا�شرة ومقبو�ضة باليد( )..وبدون �شيكات
كالأ�سواق الكبرية اخلا�صة باجلملة ،و�شغل الأمالك
لأغرا�ض �صناعية وجتارية ،وغريها كثري يتطلب
بكل �إحلاح فتح حتقيقات حول مداخيلها احلقيقية
ولي�س امل�صرح بها للمجل�س يف �شكل «�أغنية» يلحنها
املنتخبون ويتغنون بـ :نعم ،نعم ،نعم للميزانية
الغنيةبالثقوب.

وهو مبلغ جد هزيل وال ميثل حجم
ال�ساكنة ويف تقديرنا نقدر قيمة املبلغ الذي
يجب حت�صيله بحوايل  15مليار.
ومداخيلها
وها نحن �أمام �أزبال غري منظمة،
العنصر
مبعرثة ومرتوكة على الهام�ش ،وغري
من�صفة وال مراقبة مما خلق كارثة التلوث
التي ال تكلفنا املاليري فقط و�إمنا ت�سلب
منا �صحتنا وتخرب حياتنا وتعيق منو
�أطفالنا يف بيئة �سليمة .فالأزبال من جهة،
وتبذير املاليري والتغا�ضي عن ا�ستخال�ص
م�ستحقات �ضريبة النظافة ،واحلد من �آفة
التلوث من جهة �أخرى .فهل يف العا�صمة
جمل�س جماعي؟

♦ �أ�صحاب املاليري مالكو الأرا�ضي
ال�شا�سعة غري املبنية والتي يتاجرون
فيها ح�سب بور�صة الأثمنة ويربحون
املاليري ،ه�ؤالء املالكني يف ذمتهم
مليارين و 500مليون للجماعة التي
تت�سول ملوازنة ميزانياتها.
♦ �ستكون جل�سات احل�سابات الإدارية
للمقاطعات املزمع انعقادها خالل هذا
ال�شهر ،من اجلل�سات ال�ساخنة بعدما
«حتزم» بع�ض امل�ست�شارين ال�ستف�سار
الر�ؤ�ساء عن بع�ض امل�صاريف يف
الكماليات ،وعن بع�ض ال�صفقات وعن
نفقات التليفونات.
يراع بع�ض ر�ؤ�ساء
♦ مع الأ�سف مل
ِ
الأق�سام الظروف ال�صحية للم�س�ؤولني
الأولني ،فاغتنموها فر�صة لهدم وردم
وت�شويه �سمعة البناية التي يعملون
داخلها والتي �أ�صبحت مرتعا لل�سما�سرة،
عار عليكم هذا العمل الال�إن�ساين.

من
�صورة تاريخية التقطت على الأرجح يف الثالثينيات من القرن
أ
رش
ي
املا�ضي وت�ضم رجاالت جمعتهم الوطنية واملقاومة والإميان،
ف
وهم من عمالقة الوطنيني املخل�صني املكافحني من �أجل اال�ستقالل الر
باط

وامللكيةال�شرعية.
ويظهر يف ال�صورة املرحومون
برحمة اهلل الرباطيون:
موالي الطاهر الرفاعي وهو
ي�صلي باملجموعة وخلفه:
امل�صطفى بن املبارك ،وحممد
بن الرا�ضي ،واحلاج عثمان
جوريو ،وعبد اللطيف الغربي،
وعليبركا�ش.
رحمهم اهلل تعاىل و�أ�سكنهم
ف�سيحجناته.
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ت�صريحات مهاجرين �أفارقة تكذب التقارير
احلقوقية للجمعيات املغمورة

مـــحمــد ســعــدونــي

يف �إطار اخلطة اجلديدة التي �أعلن عنها
�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س،
والتــــــي ت�ستـــهدف ت�سوية و�ضعية
الآالف من الأفارقة جنوب ال�صحراء
الذين يقيمون يف املغرب ب�صفة غري
�شرعية ،ا�ستقبل مكتب الأجانب يف
الفرتة الأخرية �أوىل الأفواج الذين
تتوفر فيهم �شروط اال�ستفادة من
بطاقة الإقامة ا�ستجابة ملا جاء يف
خطاب امللك حممد ال�ساد�س والتي
و�صفها باالن�شغاالت امل�شروعة».
وجاءت هذه املبادرة ،بعد حماوالت
الت�شوي�ش التي با�شرتها جهات معادية
للمغرب ،والتي ركبت على ملف
الهجرة وحقوق الإن�سان للحط من
�سمعته بعدما �أ�صبح يعي�ش و�ضعا
حقوقيا القى الرتحيب من عدة دول
ومنظمات دولية وجمعيات حقوقية،
لذا قررت ال�سلطات املغربية ت�سوية
ملف املهاجرين من دون وثائق� ،ضمن
عملية ا�ستثنائية �ست�شمل �أزيد من 25
�ألف مهاجر من جنوب ال�صحراء.
ومن داخل مكتب الأجانب بوجدة،

عرب مهاجرون �أفارقة عن ارتياحهم
لهذه املبادرة امللكية ،والتي �ستمكنهم
من حقوقهم الأ�سا�سية وفق ميثاق
املفو�ضية العليا لالجئني ،بعدما مت
و�ضع ال�شروط ال�ضرورية واملطلوبة
ملنح الإقامة ،مع الأخذ بعني االعتبار
عدد �سنوات الإقامة التي ق�ضاها كل

أبي الجعد

ملاذا ي�سكت
الدرك امللكي
يف �أبي اجلعد؟

األسبوع

تعرف املناطق التابعة لنفوذ الوحدة
الأمنية ب�أبي اجلعد ترويجا للمخدرات
يف �أو�ساط املناطق القروية يف وا�ضحة
النهار ويف �أماكن معلومة( )..ناهيك عن
ال�سرقات واالعتداءات على املواطنني
يف غياب �شبه تام لعنا�صر الدرك
امللكي(.)..
ويت�ساءل املواطن عمن وراء �إ�سكات
زئري الدرك امللكي؟ وماذا عن النقل
ال�سري ف�أ�صحابه ميرون دون تردد �أو
خوف �أمام مراكز مراقبة الدرك امللكي
التي تغيب فيها عالمات ت�شري �إىل وجود
الدرك ،وعندما ي�ستف�سر مواطن عن ذلك
فتكون الإجابة «ال يهمك الأمر وذلك
�شغلنا».
و�أما عن م�ستعملي الطريق الرابطة
بني �أبي اجلعد ووادي زم فقد �أ�صبحت
جحيما ب�سبب تع�سفات بع�ض رجال
الدرك( )..فهل تقوم اجلهات امل�س�ؤولة
بالتحقيق والوقوف على ما يجري يف هذه
املنطقة؟.

مهاجر يف املغرب« ،والو�ضع القانوين
للزوج �أو الزوجة �أو الأهل و�سجل
التوظيف وال�سجل الطبي» ،ح�سب ما
�أكده بع�ض امل�ستفيدين.
وبهذا يكون املغـرب قد وفى بالتزاماته
القانونية واحلقوقية جتاه الأجانب
املقيمني ب�صفة غري �شرعية ،وو�ضع

حد لكل الإ�شاعات التي تنفثها بع�ض
اجلهــــات بحقد دفني للتغطية على
م�شاكلـــها الداخلية( )..عن طريق
الدفع ال�ســــخي ملنظمات حقوقية
مغمورة لن�شر التقارير املغلوطة،
التـــــي تقف وراء اتهام املغرب
ب�إ�ساءة معاملة املهاجرين.

خنيفرة

تقطيع ر�أ�س مواطن والتنكيل بجثته
لإخفاء معامل اجلرمية
شجيع محمد

ا�ستفاق �سكان مدينة خنيفرة ،م�ؤخرا ،على وقع
جرمية قتل ب�شعة مل ي�ألفوا م�شاهدتها �أو �سماع مثلها
منذ عقود حيث مت العثور على جثة �شاب يرتاوح
عمره ما بني الع�شرينيات والثالثينيات بدون ر�أ�س
وبدون كتفني مبنطقة «تاعوين منوحى �أوعمر»
الواقعة بني حي «�أمالو �إغرينب» وحي «الكور�ص»
بخنيفرة.
وفور �سماع ال�سكان باخلرب حجوا �إىل موقع احلدث
بكثافة كما حلت عنا�صر الأمن مبختلف �أجهزتها مبن
فيها عنا�صر ال�شرطة العلمية والتقنية وبح�ضور
وايل �أمن مكنا�س – تافياللت ،للقيام بالإجراءات
والفحو�صات الدقيقة مل�سرح اجلرمية لفك اللغز
املحري لهذه اجلرمية ال�شنعاء خ�صو�صا �أن اجلاين
�أو اجلناة عمدوا �إىل تقطيع الر�أ�س الذي مت العثور
عليه فيما بعد ،وهو م�سلوخ وم�شوه املعامل بعدما
مت اقتالع الل�سان والأ�سنان كما مت اكت�شاف الكتفني
وهما منزوعي اجللد والب�صمات كل هذا لغر�ض عدم

تعرف العنا�صر الأمنية وت�ضليلها من احل�صول على
هوية ال�ضحية.
وبعد جمهودات مكثفة متت اال�ستعانة بالطب
ال�شرعي والذي رمبا �سيح�سم يف الأمر من الو�صول
�إىل هوية ال�ضحية الذي مت تقطيعه ب�شكل احرتايف
وعلى طريقة �أفالم الرعب ،كما �شرعت العنا�صر
الأمنية �إىل يومنا هذا �إىل التحري واال�ستماع �إىل
العديد من امل�شتبه فيهم وذوي ال�سوابق الق�ضائية
بغر�ض احل�صول على �شيء يفيد يف التحقيق لكن
بدون جدوى.
هذا احلدث خلق حالة من الرعب واخلوف و�سط
ال�ساكنة والتي مازالت �أثارها تدوي يف �آذانهم.
و�أفادت العديد من امل�صادر �أن املدينة �شهدت العديد
من ال�سرقات بالن�شل بوا�سطة الدراجات النارية،
واالغت�صاب والتهديد بال�سالح الأبي�ض زيادة على
هذه اجلرمية الأخرية ،كل هذه احلوادث دفعت
بال�سكان �إىل القيام مب�سريات �شعبية �صوب مقر
العمالة احتجاجا على الو�ضع الأمني باملدينة لتودع
املدينة ال�سنة على وقع جرمية قتل �شنعاء.

دار بوعزة

النريان تلتهم متاجر قرية بنعبيد وغياب تام ملراكز الإطفاء
جواد البوهالي

�شب م�ؤخرا ،حريق مهول بثالث حمالت جتارية
توجد مبنطقة القروية «بنعبيد» يف «دار بوعزة»،
وخلف هذا احلريق خ�سائر مادية ج�سيمة خ�صو�صا
و�أن النريان التهمت كل املواد الغذائية التي كانت
توجد ب�أحد الدكاكني ،ناهيك عن �أن ور�شة لإ�صالح
الدراجات احرتقت بكاملها مبا فيها كل الدراجات
الهوائية والنارية ،بالإ�ضافة �إىل حمل ثالث هو
عبارة عن ور�شة لإ�صالح الأ�سرة وتهييء الإ�سفنج
امل�ستعمل.
وقد جنم عن هذا احلادث حالة من اخلوف والهلع
يف �صفوف �ساكنة بن اعبيد ،حيث �إن قنينات الغاز

انفجرت عن كاملها مما ت�سبب يف قطع طريق �أزمور
�ساعات طويلة تفاديا لوقوع ما ال يحمد عقباه .انفجار
القنينات �أحدث �صوتا قويا ومدويا مما جعل ال�ساكنة
ت�ستفيق وهي تظن �أن الأمر يتعلق بانفجار انتحاري
�أو عمل �إرهابي ،وقد هرع �إىل م�سرح احلادث فرقة
الدرك امللكي ومت فتح حتقيق يف املو�ضوع لبحث
ظروف ومالب�سات احلادث.
وكما هي العادة ،غياب مركز للوقاية املدنية باملنطقة
والت�أخر املعتاد يف و�صول رجال الإطفاء والإ�سعاف
�إىل «داربوعزة» جعل املجتمع املدين الغيور عن
املنطقة يكرر نداءه الرامي �إىل �إحداث مركز للوقاية
املدنية بـ«دار بوعزة».
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أصداء سوسية
◆ عرب عدد من ن�شطاء منظمات املجتمع املدين
وفعاليات �سيا�سية بجماعة «�سيدي بيبي» ب�إقليم
�أ�شتوكة �أيت باها ،عن  ا�ستيائهم من تنقيل خليفة
القائد �إىل مقر العمالة م�شريين يف نف�س الوقت �أن
لوبي البناء الع�شوائي هو امل�ستفيد الأول من هذا
االنتقال الذي يرجح �أنه جاء لري�ضي �أطراف
معينة(.)..
اجلدير بالذكر �أن رجل ال�سلطة املذكور �شن
�أثناء تعينه بجماعة «�سيدي بيبي» حملة
وا�سعة ملحاربة البناء الع�شوائي بغ�ض النظر
عن �أ�صحابها ،كما �ضرب بيد من حديد على كل
املتدخلني يف ت�شجيع البناء الع�شوائي من بع�ض
ال�سما�سرة وغريهم.
◆  متكنت م�صالح ال�شرطة الق�ضائية ،يوم
اجلمعة املا�ضي ،من اعتقال متهم بارتكاب
جرمية قتل راح �ضحيتها �شخ�ص يبلغ من العمر
حوايل � 55سنة بحي ال�سالم مبدينة ورزازات.
وعلم لدى م�صدر �أمني حملي� ،أن اجلاين «35
�سنة» الذي كان برفقة ال�ضحية يف جل�سة خمر ليلة
اخلمي�س  -اجلمعة مبنزله� ،سدد �ضربات ب�آلة
حادة ل�صديقه على م�ستوى الر�أ�س ،مما ت�سبب
له يف نزيف داخلي فارق على �إثره احلياة.
و�أ�ضاف امل�صدر ذاته� ،أن اجلاين قام بعد ذلك
برمي جثة ال�ضحية ،قرب �سور مدر�سة تتواجد
بجوار منزله ،مربزا �أن عامل نظافة اكت�شف
يف حوايل ال�ساعة اخلام�سة من �صباح اجلمعة
املا�ضي ،اجلثة ليخرب ال�سلطات املعنية بالأمر،
التي با�شرت حترياتها لتتمكن من توقيف اجلاين
�ساعة ون�صف بعد �إبالغها باحلادث.
◆ جنحت امل�صالح الأمنية ب�إنزكان يف عملية
مداهمة مفاجئة ملر�أب بحي «العزيب ال�شعبي»
بجماعة «القليعة» بعمالة �إنزكان �أيت ملول من
حجز �أكرث من  17طنا من الغازوال املهرب،
املخزونة بداخل م�ستودعني متواجدين بداخل
مر�أب م�ساحته هكتارين ،ي�ستغل لتهريب الغازوال
املدعم ،على بعد �أمتار قليلة من الطريق الرابطة
بني مطار امل�سرية وو�سط جماعة القليعة.
◆ ق�ضت الهيئة الق�ضائية بغرفة اجلنايات
با�ستئنافية �أكادير ب�سنتني �سجنا نافذا يف حق
مفت�ش �شرطة تابعة للدائرة الأمنية لأوالد
التامية ،وت�أتي هذه الإدانة بعد متابعته بتهمة
االغت�صاب الناجت عنه افت�ضا�ض بكارة واحلمل.
◆ خا�ض فرع تارودانت للجمعية الوطنية
ملديــــــرات ومديــــري التعليم االبتدائي وقفة
احتجاجية �أمام نيابة التعليم بتارودانت،
�صبيحة يوم اجلمعة  27دجنرب  ،2013وذلك بناء
عن بيان «الكرامة �أوال» ال�صادر م�ؤخرا.
وارتباطا باملو�ضوع ردد املحتجون �شعارات
م�ستنكرين �أ�سلــــــوب التماطــــل والت�ســـــــــويف
والتمل�ص( )..ونهج �سيا�سة الكيل مبكيالني يف
معاجلة ق�ضايا الإدارة الرتبوية.
◆ يف �سابقة هي الأوىل من نوعها� ،أقدمت �سيدة
على ذبح ابنها ذو اخلم�س �سنوات ،م�ساء الأربعاء
املا�ضي ،ب�أحد ال�شوارع مبركز «تافراوت» و�سط
ذهول كبري لكل احلا�ضرين على هذه الواقعة،
التي مل ي�ست�سغها الكثري.
ويذكــــــر �أن هذه تق�ضي لياليــــــها يف العراء
بـ»تافراوت» و�سط انخفا�ض حاد لدرجات
احلرارة ،فيما يتجاوز ابنها الأ�صغر �سنته الأوىل
بعد ،و�سبب �إقدامها على هذا الفعل هو فقط
بدافع �إخافة ابنها الذي يزعجها كثريا �أثناء الليل
ب�سبب الربد القار�ص ،ح�سب ما �صرحت به.
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ابن احمد

 1000عن�صر من قوات التدخل ال�سريع لفك نزاع قبلي
نبيل بكاني

عرفت قرية �أوالد فار�س التابعة
لدائرة ابن �أحمد ،يوم اجلمعة،
حالة احتقان غري معتادة ،بعد
�أن نزح الع�شرات من �سكان
دواوير القرية لإقامة معت�صم،
مطالبني با�سرتجاع ما ي�سمونه
«حقوقهم» و�إطالق �سراح 5
�أ�شخا�ص من �أبناء الدواوير.
وكان وكيل ابتدائية ابن �أحمد
قد �أمر باعتقالهم عقب تو�صله
ب�شكاية من طرف �صاحب جرار
يتهمهم باالعتداء عليه و منعه
من احلرث يف �أر�ض م�شرتكة
تبلغ م�ساحتها الإجمالية حوايل
 200هكتار ،وهي الأر�ض التي
ظلت حمل نزاع منذ �سنوات بني
�سكان الدواوير املعنية وبع�ض
امل�ستغلني لها ،ومن �ضمنهم
رئي�س �إحدى التعاونيات الذي
قام ببيع عدد من البقع من
الأر�ض ،وهو ما �أثار غ�ضب
�سكان الدواوير الذين يعتربون

● عبد اهلل لخلوفي

❋

احلكامة ملواجهة اله�شا�شة

�أنف�سهم �شركاء يف ملكيتها.
و�سبق للوالية ،ح�سب بع�ض
املنتمني للدواوير� ،أن وعدت
ب�إيجاد حل للم�شكل� ،إال �أن تدخل
بع�ض �أ�صحاب النفوذ واجلاه
ومتاطل بع�ض رجال ال�سلطة
حال دون ت�سوية ملفهم وعر�ض

حقوقهم لل�ضياع ،ح�سب نف�س
الأ�شخا�ص.
و�أمام حالة االحتقان هذه ،وخوفا
من تطور الو�ضع ،مت ا�ستقدام
تعزيزات �أمنية هائلة و�صلت،
ح�سب م�صادر عليمة� ،إىل حوايل
 1000عن�صر ،بني درك ملكي

وقوات التدخل ال�سريع ،مت جلبها
عرب حافالت و�شاحنات و�سيارات
رباعية الدفع ،من مناطق خمتلفة،
للحيلولة دون وقوع ا�صطدامات
بني املتنازعني ،لتتمكن من فظ
املعت�صم وهدم خيامه ب�شكل �سلمي
دون وقوع حوادث.

العيون

خريبكة

�ضحايا ب�شار الأ�سد يت�سولون
يف الأقاليم اجلنوبية

الربد القار�ص يقتل
يف عا�صمة الفو�سفاط

أسامة باخي

�أقدم عدد من الالجئني ال�سوريني
الفارين من ويالت الثورة الفا�شلة يف
بالدهم �إىل مد �أيديهم طلبا مل�ساعدات
املواطنني بالأقاليــــــم ال�صحراوية،
فرارا من �سفك الدماء والدمار الذي
خلفتهمــــا احلرب الأهلية يف �سوريا،
بعدمــا تقطعت بهم ال�سبل يف �شوارع
العيون.
ونقل �شهود عيان �أن الجئة �سورية
تتحدث بلكنة �سورية �أو�ضحت للمارة
�أنها ا�ضطرت �إىل هذه الو�سيلة جلمع

بع�ض املال من �أجل الإيواء يف انتظار
البحث عن عمل ،م�ضيفة «ال يوجد
مكان نذهب �إليه يف الوقت احلايل نحن
نت�سول يف ال�شوارع».
ومنذ بداية ال�صيف املن�صرم تزايد
ب�شكل �سريع عدد ال�سوريني الذين
قدموا �إىل املغرب من اجلزائر بدون
ت�أ�شرية ،بالتزامــــــن مـــع الهجرة
الوا�سعة الناجمة عن نزاع خلف حلد
الآن �أكرث من � 115ألف قتيل ،و�أ�سو�أ
�أزمة الجئني عرفها العامل منذ عقدين
من الزمن.

سعيد الهوداني

مت العثور م�ؤخرا ،على جثة �شاب يف عقده الثالث
بحي دوار بنجلون بخريبكة ،ال�شاب ح�سب م�صادر
�أمنية من مدمني الكحول ويرجح �أن تكون موجة الربد
القار�س التي تعي�شها خريبكة هذه الأيام �سببا يف الوفاة
نظرا لعدم وجود �أي �أثار لالعتداء على جثة الهالك .
ويف انتظار نتائج التحقيقات التي با�شرتها اجلهات
الق�ضائية وال�صحية املخت�صة للح�سم يف �أ�سباب
الوفاة ،يبقى ويظل امل�شردون يف خريبكة يف
ف�صل ال�شتاء عر�ضة للموت وللأمرا�ض ال�صدرية
والروماتيزم ب�سبب موجة ال�صقيع التي تخيم على
املدينة ملدة �شهر تقريبا نظرا الرتفاعها عن م�ستوى
البحر بـ 800مرت تقريبا ،علما �أن املدينة تفتقر �إىل
مراكز �إيواء ودار للعجزة ت�ستقبل وحتت�ضن مثل
هذه احلاالت ولو ب�صفة م�ؤقتة.
ورغم �إدراج هذه امل�شاريع يف منا�سبات ر�سمية ،ويف
�إطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ف�إنها تبقى
حربا على ورق ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة مل�شروع
احلافالت ،واملحطة الطرقية وم�شاريع �أخرى مل تر
النور �إىل حد ال�ساعة.

كلميم

�أين الوزير� ..أقدم جماعة بدون �أطباء

دعا بيان لفرع حزب الطليعة
الدميقراطــــــــي اال�شرتاكــــــــي
بـ«تغجيجت» �إقليم كلميم كافة
الفعاليات املحلية �إىل التحرك
من �أجل الت�صدي ملا �أ�سماه
«خمطط ل�ضرب احلق يف العالج
للمواطنني واملواطنات» .
واعترب فرع حزب الطليعة �أن
«الأ�شكال االحتجاجية الفردية
واجلماعيـــة التي خا�ضـــــــــتها
ال�ساكنـــة مل تلق �أذانا �صاغية
يف ا�ستهتار وا�ضـــح مبطالب
املواطنني التي قوبلت باجلحود
والالمباالة يف بع�ض الأحيان
وبالوعود الزائفة والكاذبــــة يف
�أحايني �أخرى».

�أ�رسار التعليم

كلميم ،التي تتوفر على مركز
�صحـــــي معطــــل منذ �أزيـد من
�سنتني ،بدون طبيب قار وال
�أطباء خمت�صني وال حتى العدد
الكايف من املمر�ضيــن ،ودومنا
توفــري املركز للمداومة للتعاطي
مع احلاالت امل�ستعجلة املحالة
عليــه» ،و�أ�ضاف البيان «�أن
غياب التجهيزات الطبية الالزمة
وغياب �أن�سنة اخلدمات ال�صحية
وتعميمها وجودتها كلها م�ؤ�شرات
ت�ستدعـــــي تدخـــــــالت اجلهات
املعنية لتحمل م�س�ؤوليتها واحلد
ويف ال�سياق ذاته ،ر�صــد فرع الكارثي التـــــي يعي�شه قطاع من معاناة من قادتهم ظروف
حزب الطليعة معامل الو�ضع ال�صحــــة ب�أقدم جماعة ب�إقليم املر�ض �إىل هــذا املرفق».

تتمة ملا مت التطرق له يف العدد  769 \1206جلريدة
«الأ�سبوع» بخ�صو�ص مر�سوم �إدماج  500من حاملي
�شهادة الدكتوراه ،الذين يعملون بامل�ؤ�س�سات العمومية،
باجلامعات للتدري�س والت�أطري ،نقرتح ثالثة خمارج �آمنة
قد جُتنب �صرح التعليم اجلامعي االنهيار املدوي؛ يتعلق
الأمر:
املخرج الأول يتجلى يف �إدماج الدكاترة العاملني بالتعليم
الثانوي الذين ميتازون بكونهم من رجال التعليم املمار�سني
للتدري�س «وزيادة يف تو�ضيح ما تطرقنا له من قبل ،فال
يعقل و�ضع حاجز من الإ�سمنت املقوى واحلديد بني طابق
التعليم العايل وطوابق التعليم ما قبل اجلامعي؛ فكما
�أو�ضحنا من قبل ،عط�سة بالتعليم االبتدائي تتجلى يف �شكل
ذبحة قلبية حادة بالتعليم اجلامعي ،وعليه فال يحق لأي
�أحد اال�ستحواذ على ما هو يف ملكية اجلميع».
�أما املخرج الثاين فيتعلق باملناداة على الأ�ساتذة
اجلامعيني «من يقبل منهم» الذين ا�ستفادوا من املغادرة
الطوعية «الكثريون منهم ذووا كفاءات عالية» للعمل على
�سد اخل�صا�ص يف املدر�سني من جهة ،ومن جهة �أخرى،
للم�ساهمة يف ت�أطري �أبحاث الدكتوراه حلاملي املا�سرت بعد
�إدخال الإ�صالحات ال�ضرورية وامللحة على هذا امل�سار
احليوي الذي مت تعطيله يف ال�سنني الأخرية .نعم ،يجب
�إعادة العمل مبن�صب «امل�ساعد» ( )Assistantلإدماج
حامل املا�سرت الذي يهيئ دبلوم الدكتوراه فيه ،لكي ال
يتخلى عن متابعة البحث متى �سنحت له فر�صة العمل
ك�إطار من ال�سلم  11من الوظيفة العمومية .لقد ت�سبب
هذا اخللل الظاهر للعيان يف جتفيف منابع البحث العلمي
الذي نعاين من جتلياته ال�سلبية حاليا على �شكل خ�صا�ص
يف الأطر اجلامعية .فلقد �أ�صبح من املعتاد االختفاء
الفجائي للم�سجل بالدكتوراه متى مت �إدماجه يف ال�سلم
 ،11يف امل�ؤ�س�سات والإدارات العمومية ،بحيث قوبلت
هذه الت�صرفات بعزوف الأ�ساتذة اجلامعيني عن ت�أطري
البحوث لنيل �شهادة الدكتوراه بعد كل التجارب املحبطة
التي عا�شوها بهذا اخل�صو�ص� .إذن ،يجب العمل على
�إدماج حاملي املا�سرت امل�ؤهلني لتهييء الدكتوراه �ضمن
�إطار م�ساعد ليقبلوا على البحث العلمي بدل البحث عن
العمل ،وكذا ليتدربوا تدريجيا على الت�أقلم مع مناهج
التكوين باجلامعة «امل�ساعدة يف الأعمال التطبيقية وغريها
من الأن�شطة».
فال بد من حتفيز الأ�ساتذة اجلامعيني امل�ستفيدين من
املغادرة الطوعية لكي يقبلوا مبعاودة الك ّرة للعمل بجامعة
�أ�صبحت ظروف التكوين فيها منفرة وحمبطة .يتم التعاقد
مع الأ�ساتذة على التدري�س ،وخا�صة العمل احلثيث على
ت�أطري الباحثني امل�ساعدين «�شرط �ضروري» ال�شباب لنيل
دبلوم الدكتوراه و�إدماجهم تدريجيا كمكونني باجلامعة
لت�أهيلهم ت�أهيال �سليما للتدري�س والت�أطري بالكليات .ومما
جتب معرفته �أنه لن ت�صلح �أحوال اجلامعة املغربية �إال
عرب َ�س ْلكِ هذا امل�سار التكويني املتزن وال�سليم ،و�إال ف�إن
اخلطر كل اخلطر يتهدد منظومتنا الرتبوية والتعليمية
باالنهيار ال�شامل.
فيما املخرج الثالث يكمن يف تفعيل مئات الدكاترة ال�شباب
املعزولني باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين التي
مت ا�ستحداثها �ضدا على كل االعتبارات ،العلمية منها
والبيداغوجية ،ويف حتد �صارخ ملقت�ضيات احلكامة
وحماربة اله�شا�شة .ا�ستحدثت هذه امل�ؤ�س�سات العبثية
لال�ستغناء عن املدار�س العليا للأ�ساتذة العتيدة ،ال ل�شيء
�إال لكونها �أحلقت بالف�ضاء اجلامعي ،حيث يجب �أن تكون،
ال�ستعادة دورها الطالئعي يف تكوين �أطر التعليم الثانوي
والتعليم العايل ذات الكفاءات املطلوبة ،كما كان عليه احلال
قبل الت�سعينات من القرن املا�ضي� .أال تقت�ضي احلكامة
وحماربة اله�شا�شة العمل على �إحلاق الأ�ساتذة امل�ساعدين
بهذه امل�ؤ�س�سات باجلامعة ،خا�صة املدار�س العليا
للأ�ساتذة ،حيث اخل�صا�ص احلاد يف الأ�ساتذة الباحثني
يف ال�شعب العلمية وكذا يف علوم الرتبية .فالتعليم وحدة
ال تتجز�أ ،لن ت�صلح �أحواله ويتعافى �إال يف حالة التن�سيق
العميق وتكاثف اجلهود بني وزارة التعليم العايل ووزارة
الرتبية الوطنية.
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين
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الصويرة

أصداء غرباوية

معاناة ذوي االحتياجات اخلا�صة مع ذوي ال�سلطة والنفوذ
التو�صل بالو�صل النهائي ،يف خمالفة
�صارخة للمادة اخلام�سة من القانون
املنظم للجمعيات ،والذي ين�ص على �أنه
يحق لكل جمعية التو�صل بو�صل نهائي
بعد مرور �ستني يوما على تاريخ انتخاب
مكتبها امل�سري ،و�إال ف�سيعترب الو�صل
امل�ؤقت نهائيا بقوة القانون ،كما ك�شفا
حقيقة خطرية �أي�ضا ،تتمثل يف ا�ستمرار
قائد املقاطعة احل�ضرية الثانية اجلديد
على نهج �سلفه ،حيث مل يقدم تربيرات
ب�شكل �إداري حول ال�سبب يف عدم منح
املكتب املنتخب للو�صل النهائي حلدود
ال�ساعة ،ورغم توجيه مرا�سلتني لعامل

سعيد أحتوش

بعد رف�ض الرئي�س ال�سابق جلمعية
موكادور لذوي االحتياجات اخلا�صة
لأكرث من مرة ،عقد جمع عام �سنوي رغم
مرور �سنة ون�صف على انعقاد �آخر جمع،
ورغم الدعوات العديدة التي وجهت
له من طرف املنخرطني يف هذا ال�ش�أن
�سواء عن طريق الربيد امل�ضمون� ،أو
عن طريق مفو�ض ق�ضائي ،انعقد �أخريا
هذا اجلمع بح�ضور مفو�ض ق�ضائي،
وممثل لل�سلطة ،بعد �أن رف�ضت ال�سلطة
يف البداية �إعطاء املوافقة على عقده رغم
توفر اجلمعية على ال�سند القانوين� ،إال �أن
اعت�صام �أغلب املنخرطني ،وكذا �أولياء
�أمور املعاقني �أمام مقر البا�شوية� ،أدى �إىل
منحها املوافقة ،ليف�ضي هذا اجلمع الذي
غاب عنه الرئي�س ال�سابق� ،إىل انتخاب
فاطمة ا�شفرية رئي�سة اجلمعية ،لكن
معاناة املكتب اجلديد �ستتوا�صل جمددا،
حيث متاطلت ال�سلطة يف منحه الو�صل
امل�ؤقت ،بل اتخذته «ح�سب ت�صريح
س لقــــــي �شـــاب
لك
فـــــي الع�شرينيـات
ت
مـن عمره م�صرعه
يف حوايل ال�ساعة
ال�سابعة والن�صف من �صباح يوم
ال�سبت املا�ضي ،بعد �أن ده�سه
قطار مبخرج مدينة خريبكة ،كان
قادما من مدينة وادي زم يف اجتاه
الدار البي�ضاء ،حيث مت نقل اجلثة
�إىل م�ستودع الأموات بخريبكة .
و�أكد �شاهد عيان على �أن �سبب
احلادث مازال جمهوال؛ هل كان
كان بدافع االنتحار �أم يعود �إىل
عدم االنتباه ،م�شريا �إىل �أن �أحد
امل�ستخدمني بالقطار حتدث عن
�شخ�ص مت�شرد.

عني على

للرئي�سة» كورقة �ضغط من �أجل �إعادة
انعقاداجلمعلتعبيدالطريقنحوالرئي�س
ال�سابق جمددا للعودة �إىل الرئا�سة؟
ومل يتم التو�صل به �إال بعد اعت�صام
املنخرطني و�أولياء �أمور املعاقني،
جمددا� ،أمام مقر املقاطعة احل�ضرية

الثانية ،بل الأ�سو�أ من ذلك وح�سب
ت�صريح كل من الرئي�سة ،و�أحد �أع�ضاء
فرع املركز املغربي حلقوق الإن�سان
بال�صويرة لـ«الأ�سبوع»� ،أنه حلدود
الآن وبعد مرور �أزيد من خم�سة �أ�شهر
على انعقاد اجلمع املذكور ،مل يتم

الإقليم ،م�ؤ�شر عليهما من طرف
مكتب ال�ضبط التابع ملقر العمالة،
لكن الأمور التزال على حالها ،ويبقى
اخلا�سر الأكرب هم ذوي االحتياجات
اخلا�صة ،الفئة التي حتتاج �إىل رعاية
خا�صة(� )..إذا �صحت ت�صريحات
�أع�ضاء املكتب اجلديد والتي مل
يكذبها �أحد حتى الآن.

وجدة

املاليني املهدورة و»القي�ساريات» املنكوبة
األسبوع

بدون �سابق درا�سة �أو تخطيط ،وبارجتالية مف�ضوحة
مت ت�شييد العديد من القي�ساريات يف وقت وجيز ،لكنها
�أ�صبحت تعي�ش و�ضعا مزريا ،منها ما زالت ت�ؤدي
وظيفتها التجارية يف جو من الفو�ضى �أو بطريقة
حمت�شمة ،بخليط من ال�سلع املعرو�ضة :مواد غذائية
 مواد كيماوية  -مواد بناء � -أجهزة كهربائية()..�صناعة تقليدية حتت�ضر ،يف حدود حمالت تعد على
ر�ؤو�س الأ�صابع ،بينما باقي الدكاكني مهملة وبدون
�أبواب ،فتحولت �إىل ف�ضاءات لق�ضاء احلاجة.
وهناك قي�ساريات �أ�صبحت خرابات مثل القي�سارية
التي توجد بالقرب من قنطرة الواد النا�شف ،والتي
حتولت �إىل �إقامات للم�شردين(.)..
قي�سارية امل�سرية هي الأخرى والتي �أن�شئت على

إعــــداد :زهير البـوحاطي

م�ؤذن يف �شف�شاون ي�صف
امل�صلني باحلمري

الطريق امل�ؤدية �إىل ال�سعيدية «حي الطوبة الرباين»،
مازالت تثري جدال وا�سعا و�سط تبادل االتهامات بني
اجلماعة احل�ضرية واجلمعية املمثلة لتجار هذه
القي�سارية ،فقط حمالت جتارية ع�شوائية وفارغة.
�أما قي�سارية «التاج» املواجهة لباب �سيدي عبد الوهاب
فحدث وال حرج�« ،أنظر ال�صور» هذه القي�سارية التي
ا�شرتتها نظارة الأوقاف ،طالها الإهمال والتخريب
جراء تقاع�س املندوبية الو�صية على �صيانتها و�إ�صالح
�أعطاب الكهرباء ب�سبب ت�شابك الأ�سالك الكهربائية مما
قد ينذر بكارثة �أو بحريق مهمل ،ويف جانب النظافة،
فال وجود للماء ال�شروب ،بعدما مت ا�ستبدال ال�صنابر
ببئر ما�ؤه غري �صالح لل�شرب ب�سبب الديدان التي
تكاثرت فيه مما ي�ؤكد �أن هذه البئر موبوءة ،كما �أن
القي�سارية ال حتتوي على مرافق �صحية.

◆ لقيت احلملة الأمنية التي جرت ،م�ؤخرا ،ب�سيدي
قا�سم والتي مازالت قائمة �إىل يومنا هذا جناحا كبريا،
حيث بلغ عدد املوقوفني ما يفوق � 32شخ�صا يف خمتلف
اجلرائم واجلنح .كما مت �إيقاف ما يفوق � 146شخ�صا،
يف عملية حتقيق الهوية .وما �أثلج �صدور �آباء و�أولياء
التالميذ هو دوريات الأمن التي جتوب �أبواب الثانويات،
والتي تركت �صدى طيبا يف نفو�س اجلميع ،نتمنى �أن تعم
مثل هذه الدوريات باقي املدار�س لأنها �أعطت �أكلها.
◆ حدث جلب اهتمام �ساكنة �إقليم �سيدي قا�سم
خالل هذه الأيام ،يتجلى يف ما �أ�صبح ي�سمى بف�ضيحة
اجلمعيات الريا�ضية مع املجل�س البلدي وهو امللف الذي
يوجدبيدال�شرطةالق�ضائيةبالقنيطرة(.)..
◆ مازالت زيارة جلنة التفتي�ش ت�شد الأنفا�س بجهة
الغرب ال�شراردة بني اح�سن ،بعد �أن �أر�سلت بع�ض
الر�ؤ�ساء لل�سجن و�آخرين �إىل اال�ستنطاق وعزلت
�آخرين ،وامللف املنتظر هو ملف دفرت التحمالت لل�شركة
اخلا�صة بالنظافة ،واملربم بني رئي�س املجل�س البلدي
ال�سابق وال�شركة ال�سالفة الذكر .لأن هناك �أ�شياء غري
مفهومة(.)..
سطات

كيف �سينجح التعليم..
حافالت مهرتئة لنقل
الطلبة اجلامعيني
نور الدين هراوي

بعد االحتجاج على ال�سكن باحلي اجلامعي ب�سطات
من طرف الطلبة املق�صيني و�أبناء الأ�سرة الفقرية
من الإدارة الو�صية ،جاء الدور �أي�ضا على النقل
اجلامعي ومطالبة املحتجني بتخفي�ض تعريفته
املرتفعة احلالية ،حيث رددوا هذه املرة يف وقفتهم
االحتجاجية �شعارات قوية ملواجهة امل�س�ؤولني
بالو�ضعية الكارثية التي يعرفها النقل اجلامعي
يف اخلطوط الرابطة بني �أحياء املدينة �إىل مقر
الدرا�سة باجلامعة �أو �إىل جهات �أخرى ،نظرا للحالة
امليكانيكية املهرتئة واملتهالكة واملتقادمة لأغلب
حافالت النقل اجلامعي وعدم توفرها على العدد
الكايف من املقاعد و�أعطابها الغري منتهية.

جتنيد املقاتلني بالعاليل� ..أين هي الأجهزة الأمنية؟
علمت «الأ�سبوع» من م�صادر مطلعة� ،أن جمموعة من �شباب
تطوان ال�ساكنني بحي «ربع �ساعة» ب�شارع «بالل ابن رباح»،
يقومون يف الفرتة الأخرية با�ستقطاب وجتنيد بع�ض ال�شباب
من نف�س احلي لأجل الذهاب �إىل �سوريا للقتال �ضمن عنا�صر
اجلي�ش احلر و�ضد نظام ب�شار الأ�سد.
و�أكدت امل�صادر ذاتها� ،أن �أب ال�شاب الذي بلغ عقده الثالث
وامل�سمى «ح» ،يوجد حاليا �ضمن جمموعة من العنا�صر
املر�شحة «للجهاد» ،والتي تنتظر ال�ضوء الأخ�ضر للعبور من
تركيا والدخول �إىل �سوريا.
وقد هاجم �أب ال�شاب الطاعن يف ال�سن� ،صباح يوم اخلمي�س

 2يناير  ،2014املنزل الذي يجتمع فيه بع�ض العنا�صر الذين
يعملون على ت�سهيل الطريق بني املغرب وتركيا.
م�صدر �آخر طلب بعدم ذكر ا�سمه �أو هويته �أكد لـ«الأ�سبوع»،
�أن رجال يقطن ب�شارع «الهجرة» قيادة «�سيدي طلحة» التحق
يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية بالعنا�صر الذاهبة �إىل �سوريا لأجل
القتال يف �صفوف املعار�ضة تاركا وراءه زوجة وثالثة �أوالد،
ومل ي�ستبعد امل�صدر نف�سه ب�أن يكون هناك جمموعة �أخرى
من ال�شبان وخا�صة العاطلني والذين يتم م�سح �أدمغتهم
وتعبئتهم ب�أفكار متطرفة تنتظر الإ�شارات من �أجل ال�سفر �إىل
«اجلهاد».

«�أنا موظف عند الدولة ولي�س عند رئي�س اجلماعة»
ي�شتكي العديد من امل�صلني الذين يق�صدون م�سجدا معروفا يف �شف�شاون،
من ت�صرفات �أحد امل�ؤذنني ،الذي يقوم ح�سب �شكاياتهم با�ستفزاز جموع
امل�صلني ،الذين تخلوا عن ال�صالة يف امل�سجد ال�سالف الذكر.
امل�ؤذن املذكور داع �صيته يف املدينة بت�صرفاته الهوجاء ،حيث يتهجم على
امل�صلني وي�صفهم باحلمري والبخالء لأنهم ال مينحونه ال�صدقات ،زيادة
على ال�سب والقذف والت�سلط والكالم ال�ساقط والفاح�ش وكرثة الرثثرة
واال�ستهزاء ويقوم برمي �أحذيتهم خارج امل�سجد.
وي�ضيف �أحد امل�شتكني قائال «�إنه تعر�ض للمعاملة التع�سفية والإطاحة
بالكرامة من طرف هذا الأخري» ،ح�سب ما ورد يف �شكاياته العديدة
واملوجهة �إىل ووزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية بالرباط.

تعرف م�صلحة مراقبة الوفيات باجلماعة احل�ضرية
لتطوان ،فو�ضى وت�سيبا وغيابا م�ستمرا للموظفني
املوكول لهم القيام بواجبهم املتمثل يف مراقبة الأموات
و�إعطاء تراخي�ص الدفن لذويهم.
ويعمل بامل�صلحة «اخلاوية على عرو�شها» موظفون
ال تلج �أقدامهم املكتب القابع و�سط مقر ق�صر البلدية
ال�سابق ،حيث الهدوء وال�سكينة تخيم على املكان
امل�سدود يف �أغلب الأحيان ،وك�أن املوت قد �أرخى بظالله
على املكان فكان ا�سما على م�سمى.
وتعلو واجهة نافذة املكتب على ورقة مثبتة بغري
�إحكام كتب عليها رقما هاتفيا يبد�أ بـ ،0661مع �إ�شارة �إىل
االت�صال يف حالة طارئة ،ف�أية حالة هاته تكون �أكرث من

الوفاة ووقت الدفن «الع�صر» يُداهِ م العائالت املكلومة
على فقدان �أكبادها ،وهاتف املوظف يرن وال من يجيب
«عمك علي يف اللوزيني» ،على ر�أي املثل التطواين.
كل هذا واملوظفون بفاجعة املوت ،يق�ضون �أغلب �أوقاتهم
خارج املكتب بحجة القيام مبهام م�ستعجلة(.)..
الذين ات�صلوا �أكرث من مرة برئي�س اجلماعة احل�ضرية
لتطوان املنتمي للحزب احلاكم العدالة والتنمية،
و�صلهم غ�ضب �أحد املوظفني الذي قال لهم�« :إن �إدعمار
رئي�س اجلماعة لي�س َوليِ نعمتي ولي�س و�صيا علي وال
هو يطعمني وال هو ي�سقيني ،ف�أنا موظف عند الدولة
ولي�س عنده(.»)..

alousbouea@gmail.com
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عندما قال يل الكولونيل حممد القباج:

«ل�ست �أنا من �أنقذ احل�سن الثاين ،بل امللك هو الذي �أنقذ الطائرة»
بقلم  :رمزي صوفيا

�ستكون هذه احللقة عن �شخ�صية مغربية
لعبت دورا كبريا يف �إنقاذ املغرب من خطر
كاد يداهمه يف يوم  16غ�شت  ،1972حيث
كان م�صري �شعب املغرب �سيكون  -ال قدر
اهلل  -بني �أيدي �شرذمة من االنقالبيني� .إنه
الكولونيل حممد القباج الذي دخل التاريخ
من �أو�سع �أبوابه يوم �شاءت الأقدار �أن يكون
هو من يقود الطائرة امللكية التي تعر�ضت
لهجوم عدد من ال�ضباط اخلونة حتت قيادة
اجلرنال �أوفقري وذلك خالل رحلة عودة
الراحل العظيم احل�سن الثاين من �إ�سبانيا.
فبعد املحاولة الفا�شلة النقالب ال�صخريات
يف يوليوز  ،1971والتي مرت على اجلرنال
�أوفقري ب�سالم ،مل تتوقف طموحاته ال�سلبية
عند ذلك احلد ،بل انطلق يف عملية التدبري
والتخطيط النقالب جديد عازما على ع�ض
اليد التي �أطعمته حتى التخمة وخيانة
الق�سم والعهد الذي كان بينه وبني العر�ش
العلوي نا�سيا �أن للعر�ش العلوي وال�ستقرار
املغرب رب يحميه من غدر �أي غدار وخيانة
�أي خائن ،و�أن اهلل لن يجعل ال�شعب املغربي
يفقد �ضامن �أمنه وا�ستمرارية �أمانه ورخائه
�أال وهو املرتبع ال�شرعي على هذا العر�ش.
والق�صة الكاملة للمحاولة الفا�شلة لإ�سقاط
طائرة امللك الراحل احل�سن الثاين حكاها
يل الكولونيل حممد القباج بنف�سه بعد �أن
تعرفت عليه يف �إحدى املنا�سبات الر�سمية
التي كنت دائما �أتلقى دعوة كرمية من
وزارة الق�صور والت�شريفات والأو�سمة،
وبعد تعارفنا وكعادتي مع عدد كبري من
ال�شخ�صيات املغربية الهامة ،توطدت
عالقتي بالكولونيل القباج الذي كان على
جانب كبري من اخللق الكرمي ودماثة
الت�صرف �إ�ضافة لثقافته العالية وتوا�ضعه
اجل ّم .وذات يوم كنت متوجها �إىل مدينة
مراك�ش حيث كان جاللة امللك احل�سن الثاين
طيب اهلل ثراه يقيم حفال كبريا مبنا�سبة
عيد ال�شباب الذي كان ي�صادف التا�سع من
يوليوز .وحتت اخليمة الراقية التي �ضمت
جل ال�شخ�صيات املدعوة للحفل ،ملحت
الكولونيل حممد القباج ،فاقرتبت منه
و�سلمت عليه فرحب بي بحرارة قائال يل:
«فلنحاول اللقاء خارج املنا�سبات ،ف�أنت
الآن �صديق من �أ�صدقائي ،ويل عدد كبري
من الأ�صدقاء العرب من جن�سيات خمتلفة
بحكم �أ�سفاري الكثرية كقائد للطائرة».
ففرحت و�سارعت �إىل االت�صال به بعد ذلك
ب�أ�سبوعني.
وكان لقا�ؤنا يف م�صيف بوزنيقة الذي اختاره
لق�ضاء عطلة ق�صرية مع عائلته ،فزرته
هناك وق�ضيت معه ظهرية يوم �صيفي.
وعلى �شرفة الفيال الأنيقة التي كان يق�ضي
بها عطلته ،دار بيننا حديث ركزت فيه
على ما حدث قبل ذلك بعدة �سنوات يوم
االنقالب الفا�شل ل�سنة  .1972ف�س�ألته:
«لقد �سمعت الكثري والكثري جدا عن ذاك
اليوم امل�ش�ؤوم ،ولكني �أرغب يف �أن يكون
ما حدث منك �أنت الذي كنت يف مق�صورة
القيادة بطائرة احل�سن الثاين» .فقال يل
بهدوء �شديد كان معروفا به« :ماذا ميكنني
�أن �أقول لك يا رمزي .لقد مرت عدة �سنوات
على هذا احلادث .ولكني مازلت عاجزا
عن فهم وا�ستيعاب كيف جنونا منه .فقد
كانت الطائرة امللكية حمطمة متاما .لقد
كان املفرو�ض علميا وتقنيا �أن ت�سقط بل
و�أن تنفجر ومنوت جميعا .ولكن واهلل
العظيم ،فقد حدثت معجزة حقيقية .ففي
يوم  6يوليوز ،وقبل االنقالب الفا�شل بثالثة
�أ�سابيع ،توجه امللك �إىل فرن�سا يف باخرته
ومل يدخل املياه الإقليمية الإ�سبانية بل بقي
يف املياه الدولية حتى الو�صول �إىل اجلنوب
الفرن�سي ومن هناك توجه �إىل مقر �إقامته يف
باري�س لق�ضاء عطلته هناك ،لأن العالقات
املغربية-الإ�سبانية كانت متوترة ب�سبب
ملف ال�صحراء التي كان احل�سن الثاين عازما

كل العزم على حتريرها من اال�ستعمار
الإ�سباين .وكان امللك ينوي ق�ضاء قرابة
�شهر من العطلة يف فرن�سا ،لكن بعد رحلة
ا�ستغرقت � 3أ�سابيع� ،أخربته املخابرات
الفرن�سية بتحركات يف اجلي�ش داخل
املغرب .فتلقيت الأمر ب�أن امللك �سيعود �إىل
�أر�ض الوطن قبل نهاية عطلته بحوايل ع�شرة
�أيام .وهكذا مت �إعداد طائرة البوينغ 727
حتت �إ�شرايف �شخ�صيا .ويف يوم  17يوليوز،
�أقلعت الطائرة وكان مقررا �أن نتوقف يف
بر�شلونة الجتماع طارئ بني امللك وبني وزير
اخلارجية الإ�سباين لوبيث برافو .و�أتذكر �أن
االجتماع مل يتجاوز �ساعة ون�صف حيث
تلقيت الأوامر بالتحليق نحو املغرب بعد
امتطاء امللك و�شقيقه الأمري موالي عبد اهلل
الطائرة مع احلا�شية املرافقة والتي كان
على ر�أ�سها اجلرنال �أحمد الدليمي».
و�سكت قليال ومل �أ�س�أله لأنني كنت �أعرف
ب�أنه كان ي�ستعيد �شريط الأحداث اخلطرية
التي عا�شها يف ذلك اليوم .فا�ست�أنف كالمه
قائال« :كانت �أحوال الطق�س رائقة و�صافية
جدا يف ذلك اليوم ال�صيفي .وكنت �أقود
الطائرة ب�سال�سة و�أنا يف قمة ال�سعادة فكيف
ميكن و�صف الفرحة التي كانت تعرتيني
و�أنا قائد طائرة امللك الراحل احل�سن الثاين
من خارج الوطن نحو املغرب .ومبجرد
دخويل بالطائرة يف الأجواء املغربية ملحت
عن بعد عددا من الطائرات احلربية ذات
املقعد الواحد من نوع ف  5وهي حتلق يف
الأجواء .فلم �أهتم بالأمر كثريا ».فقاطعته:
«وماذا اعتقدت يف تلك اللحظة ،هل �شككت
يف �شيء ما؟» فقال يل بح�سم�« :أبدا .مل �أ�شك
يف �أي �شيء حتى تلك اللحظات بل قلت
لنف�سي و�أنا �أرى تلك الطائرات ترتاق�ص
يف الأجواء ب�أن الأمر رمبا كان يتعلق
مبناورات ع�سكرية يف انتظار ا�ستقبال امللك
العائد لأر�ض الوطن .ولكني عندما اقرتبت
من تلك الطائرات ا�ستغربت كيف كانت
تتحرك تلك الطائرات بطريقة غري عادية.
ومل يت�أخر الأمر يف االت�ضاح ،حيث هاجمتنا
ب�سيول من الر�صا�ص من عيارات مل �أعرفها
يف البداية .ومن خلف زجاج املق�صورة
ر�أيت الطائرات وهي ترتاق�ص نحو الأعلى
ونحو الأ�سفل وحتيط بطائرتنا من كل مكان
فتقذفنا بالر�صا�ص ثم حتلق بعيدا لتعود
طائرة �أخرى من ذلك ال�سرب فت�ضربنا ثم
حتلق �أي�ضا .عندها ت�أكدت من اخلطر ومن
�أن الطائرة التي كنت �أقودها هي �ضحية
هجوم غادر و�أن الأمر يتعلق بانقالب
حقيقي يتم تنفيذه على الطائرة امللكية.
فت�سارعت الأفكار يف دماغي وا�ستح�ضرت
كل خربتي وجتاربي وعلمي ودرايتي يف
جمال الطريان خا�صة و�أنني كنت على
ثقة ب�أن املواجهة يف تلك اللحظات �ستكون
مع �سرب من الطيارين الع�سكريني ولي�س
العاديني .وناورت بالطائرة قليال مفتعال
ب�أنها على و�شك ال�سقوط .ولكن تلك املناورة
مل تخل على االنقالبيني الذين وا�صلوا

الكولونيل القباج رفقة
الصحفي رمزي صوفيا

�ضربنا بوابل من الر�صا�ص .وبطبيعة
احلال وكما يعلم الطيارون والتقنيون يف
جمال الطريان ،ف�إن الطائرة التي كنت
�أقودها هي مدنية ومن امل�ستحيل املناورة
بها �أو التحليق بها بطريقة متوجية �أو غري
مدرو�سة لأنها ت�سقط يف تلك احلالة بكل
ت�أكيد .وبعد حلظات فوجئت بجاللة امللك
احل�سن الثاين وهو يدخل علي يف مق�صورة
القيادة ،فرفعت �إليه ب�صري ف�أ�شار يل بيده
ب�أن �ألتفت ملوا�صلة القيادة وقال يل« :وا�صل
عملك �أ�سي القباج ،فما ي�صيبنا �إال ما كتبه
اهلل لنا .احلياة واملوت بيد اهلل وهو الذي
�سيتوالنا يف هذه ال�ساعة ».كان احل�سن
الثاين هادئا هدوءًا هائال ولي�س كبريا فقط.
وكان �صوته عاديا متاما وال ميكنني و�صف
هدوئه ورباطة ج�أ�شه ونحن نعي�ش حلظات
موت حقيقي على علو �سبعة كيلومرتات من
الأر�ض .وكان مي�سك بيده م�سبحة ي�سبح بها
ب�أ�صابعه ونظراته هادئة متاما وك�أننا ل�سنا
و�سط جحيم من الر�صا�ص فوق ال�سحاب
وو�سط عربة ج�سم حديدي طائر .و�أق�سم
باهلل العظيم ب�أن تلك اللحظة التي وقف فيها
احل�سن الثاين داخل املق�صورة منحتني قوة
ما بعدها قوة وثقة ما بعدها ثقة� .إنه ملك،
ملك عظيم وعظمة الرجال تظهر يف حلظات
مثل تلك التي كنا نعي�شها .فكيف ميكن
للإن�سان� ،أي �إن�سان �أن يظل را�سخ اجل�أ�ش
يف حلظات جهنمية مثل تلك .وال ميكن لأحد
و�صفها �إال الذين كانوا داخل تلك الطائرة
املباركة ب�إميان احل�سن الثاين بالعناية
الإلهية .وظل احل�سن الثاين يتجول داخل
الطائرة على احلا�ضرين الذين فقد بع�ضهم
هدوءه فكان امللك بنف�سه يهدئهم ويقول لهم:
�إن اهلل معنا ولن يتخلى عنا� .إن اهلل لن يجعل
�شعبي ي�ضيع ولن يحرم املغرب من عر�شه
املخل�ص له .ورفع احل�سن الثاين �صوته
قائال لهم ونحن ن�سمع من املق�صورة التي
كانت مفتوحة�« :أدعوا اهلل واقر�ؤوا الآيات
الكرمية فاهلل لن يخذلنا ولن يحرمنا من
عنايته و�ألطافه» .ويا لعظمة احل�سن الثاين،
فقد كان يهدئ املرافقني تارة ثم يعود عندي
�إىل مق�صورة القيادة ليعطيني تعليمات
تقنية يعجز عنها علماء الطريان .لقد كان
امللك هو الذي يقود الطائرة مبعلوماته
الغزيرة وتقنياته العالية يف علم الطريان
ول�ست �أنا .كنت �أنفذ ما كان يقوله يل داخل
املق�صورة وحتول احل�سن الثاين �إىل ربان
منقذ واهلل العظيم .ووا�صلت طائرات
اخلونة قذفها للطائرة امللكية ف�أ�صيبت ثالث
حمركات وعندها �أيقنت ب�أننا ميتون ال حمالة
فكيف ميكن لطائرة اخرتقتها الثقوب من كل
جانب �أن تنزل على �أر�ضية �أي مطار ب�سالم.
واملثري هو �أن املجرمني ركزوا �ضرباتهم
على م�ؤخرة الطائرة لأن من كلفهم مبهامهم
الدنيئة كان يعلم ب�أن احل�سن الثاين اعتاد
خالل رحالته اجلوية اجللو�س يف ذلك املكان
ولكن احل�سن وحا�شيته غادروا امل�ؤخرة
فور بدء الهجوم.

وال ميكنني و�صف ال�ساعات احلالكة التي
ق�ضيناها يف الأجواء وهم عازمون على
قتل امللك ب�إ�سقاط الطائرة .وعندما اندلع
دخان كثيف من الطائرة ب�سبب الثقوب
والأ�ضرار الكربى التي حلقتها �أمر احل�سن
الثاين مهند�س ال�صيانة بالتحدث �إىل برج
املراقبة قائال باحلرف« :لقد مات كل من
كان يف الطائرة لأنهم كانوا يف اخللف مع
امللك ،وامللك م�صاب بجروح خطرية
ف�أوقفوا الهجوم ».وفوجئت بواحدة من
تلك الطائرات وهي حتتك ب�أ�سفل طائرتنا ثم
تكاد ت�سقط حيث علمت فيما بعد ب�أن قائدها
قد ا�ضطر ال�ستعمال البارا�شوت للهبوط
حيث تلقفه رجال الدرك و�سلموه لل�سلطات
املغربية .ووا�صلت الطريان م�ستعمال كل
خربتي رغم احلالة اخلطرية التي كانت
قد �آلت �إليها الطائرة .ويف مطار الرباط �سال
حاولت �إنزال الطائرة ب�سالم رغم �أنني كنت
�أتوقع انفجارها يف �أية حلظة .وهكذا جنانا
اهلل من غدر اخلونة وجنا امللك ومعه جنا
وطن ب�أكمله من االنقالبيني».
فقلت له مت�سائال« :وعندما حطت الطائرة
على مطار الرباط �سال ماذا كان �شعورك يف
تلك اللحظات؟ وهل كنت تتوقع النزول منها
�ساملا و�أن يبقى كل من كانوا معك فيها على
قيد احلياة».
فقال يل وهو يحرك ر�أ�سه من فرط االنبهار:
«�أق�سم باهلل العلي العظيم ب�أن طائرة
البوينغ  727امللكية التي قدتها حتت تلك
العا�صفة الغامرة من الر�صا�ص وبكل تلك
الأ�ضرار اخلطرية التي حلقت بها ما كان
من املمكن ت�صورها نازلة ب�أمان على �أر�ضية
املطار .لقد كانت فر�صة جناة الطائرة من
االنفجار حتى وهي قرب الأر�ض بن�سبة
واحد يف املليار .لقد كنت �أتوقع انفجارها يف
كل اللحظات وخا�صة عندما كانت �ستالم�س
الأر�ض ،فمن املعجزات العظمى يف عامل
الطريان �أن تنجو طائرة يف تلك احلالة .لقد
كان �سقوطها حمتوما وانفجارها م�ؤكدا،
ولكن معجزة حقيقية حدثت وال �أ�ستطيع
فهمها �أبدا مهما فكرت ومهما حللت من
خالل جتاربي كربان طائرة»( )..ووا�صل
كالمه قائال« :واملعجزة الكربى التي ال
ميكنني �أن �أ�صفها لك وال لأي �شخ�ص �آخر
يف هذه احلياة هي رباطة ج�أ�ش احل�سن
الثاين ،فت�صور يا رمزي �أنه كان على علم
بنوايا اخلونة ،و�أنه كان واثقا من �أنهم
عندما بد�ؤوا الق�صف ف�إنهم لن يرتكوننا
�أحياء و�أن جاللته كان عاملا يف الطريان
وكان يدري كل الدراية بخطورة الأ�ضرار
التقنية التي حلقت بالطائرة يف الأجواء،
فقد كان يتجول على الركاب الفاقدين
لهدوئهم متاما وي�أمرهم بال�صمت والثبات
وكان يقول با�ستمرار :ما �شاء اهلل كان وما
مل ي�ش�أ لن يكون ،اثبتوا اثبتوا ،فال خوف �إال
من اهلل ولن ي�صيبنا �إال ما قدره لنا ،اثبتوا
اثبتوا واهد�ؤوا» وكانت ال�سبحة ال تفارق
يديه ونظراته الهادئة تبهرين وجتعلني و�أنا

الربان قزما �أمام هدوء جاللته».
وبعد �أن هبطت الطائرة ب�سالم اجته امللك
من املطار الع�سكري مبا�شرة �إىل غرفة
كبار الزوار باملطار املدين ،حيث قام بتحية
حر�س ال�شرف وحتية ال�شخ�صيات الكبرية
امل�صطفة ال�ستقباله ،ثم ق�ضى بع�ض الوقت
يف �إ�صدار التعليمات ،لين�سحب بعدها،
وبخطة مر�سومة بكل دقة �إىل �سيارة �صغرية
متوجها �إىل ال�صخريات على بعد نحو 20
ميال جنوب الرباط م�ستعمال طرقا فرعية،
ومبجرد مغادرته ،حلق فوق املطار �سرب
من الطائرات املقاتلة وبد�أت يف ق�صف �صالة
كبار الزوار واملنطقة اخللفية لها ،و�أطلقوا
النريان على موكب اال�ستقبال الذي كان ال
يزال هناك ،وهذه من اللحظات التي �شهدت
معظم الإ�صابات التي حدثت ،فمات 8
وجرح  50بينهم  4وزراء .قال امللك بعدها
�إن الطائرات املقاتلة ر�أت طائرة البوينغ
قادمة نحو املطار حينما �أقلعت الأوىل
بعد �إعادة الت�سلح ،ومن املحتمل �أن يكون
�شخ�ص ما باملطار قد �أخربهم بهبوطها.
وهكذا مل يتحقق هدف مدبري امل�ؤامرة بعد
و�صول امللك حيا �إىل ال�صخريات حيث عادت
احلياة يف الرباط وب�سرعة �إىل طبيعتها بعد
دقائق قليلة من القلق الذي نتج عن ق�صف
مطار الرباط .وا�ستمرت احلركة يف تدفقها
ومل تعد هناك �أي عالقة احتالل ع�سكري
للمراكز اال�سرتاتيجية .ومل يقم اجلي�ش
بتحرك م�ضاد فيما عدا و�صول طابور من
القوات عند ال�ساعة الثامنة م�ساء ليحتل
قاعدة القنيطرة اجلوية ويعتقل طياري
ف 5الذين كانوا يعدون لهجمة كربى.
و�أ�صبح من الوا�ضح �أن االنقالب قد ف�شل،
و�أن امللك ونظام امللكية العلوية مازال يقود
البالد.
فقلت له :وكيف انك�شف امل�ستور وظهر ب�أن
اجلرنال �أوفقري هو مدبر العملية بكاملها؟
فقال يل :مبجرد ف�شل االنقالب مت القب�ض
على عنا�صر تنفيذ الهجوم ب�أكملهم حيث
�أمر امللك ب�أن يتم ا�ستنطاقهم بح�ضوره
�شخ�صيا .وهكذا كان حيث اعرتفوا جميعا
ب�أن ال�شخ�ص الذي دبر عملية اخليانة
العظمى للملك وللوطن هو اجلرنال �أوفقري
الذي كان امللك يثق فيه ثقة كبرية ،بل
قالوا جميعا �إن �أوفقري هو �صاحب انقالب
ال�سنة التي م�ضت قبل عملية الطائرة وهو
االنقالب الفا�شل لل�صخريات ،وهكذا تلقى
ه�ؤالء �أحكاما ح�سب درجات تورط كل
واحد منهم يف االنقالب الفا�شل .ومل يرتدد
اجلرنال �أوفقري يف االنتحار يف نف�س الليلة
حيث مت دفنه بدون �صالة يف بلدته بودنيب.
�أما � 13ضابطا من مدبري ومنفذي االنقالب
فقد مت �إعدامهم رميا بالر�صا�ص ب�شاطئ
قرب مدينة القنيطرة وغريهم �أودعوا
يف ال�سجن ،حيث متت تربئة الأبرياء.
وللحقيقة والتاريخ فقد كانت املحاكمات
دقيقة وجد عادلة.
وك�صحفي عراقي عاي�ش ويالت انقالبات
ع�سكرية بالعراق ،فقد �أنقذ اهلل تعاىل املغرب
و�شعب املغرب من ويالت االنقالبيني،
فالعراق كان يعي�ش العز والرخاء يف عهد
امللكية العراقية ومبجرد دخوله دوامة
االنقالبات حتول �إىل ب�ؤرة للفو�ضى حتى
و�صل �إىل ما و�صل �إليه اليوم.
وقد متت مكاف�أة �صديقي الكولونيل القباج
من طرف جاللة امللك حيث عينه قائدا
للطريان اجلوي .وكان متزوجا من �سيدة
�أجنبية من جن�سية �سوي�سرية ،ولكنه
وقع يف غرام م�ضيفة طريان مغربية فاتنة
اجلمال فتزوجها على زوجته الأجنبية
واقتنى لها �شقة يف مدينة الدار البي�ضاء.
وعا�ش حياة حافلة بالأجماد على موقفه
ال�شجاع وكان خدوما و�صريحا حتى �أبعد
احلدود حتى وافته املنية فتزوجت �أرملته
من رجل �أعمال مغربي يعي�ش يف فرن�سا
ورزقت منه بولدين.

alousbouea@gmail.com

22

مراك�ش  ..مدينة امل�شاهري

الرأي
محمد بركوش

كنت �أيتها املدينة احلمراء اخلجولة يف تلك الأم�سية روعة ليل م�ضاء ب�شهب كال�ضباب �أو كدخان معركة �ضاربة ،برجال م�سلحني بالع�شق وجمهزين
احلب ورونق قمر يف منت�صف العمر ،كنت �أيتها اخلالدة فاتنة بعد �أن تطهرت بالإميان ،الإميان بالغد الذي يتمنى اجلميع �أن يكون �أح�سن من الأم�س ومن
مما قيل ،فاتنة كما ر�أيناك ذات زمن جميل« ،وعالقة مراك�ش بالزمن اجلميل اليوم �أي�ضا «و�إن كان هذا الأخري �أحلى باعتباره حا�ضرا» ،وب�أبناء بررة
املكثف عالقة قدمية كما قال �شاعرها �آيت وارهام» ،عبثا يحلمون ب�شبيهك ،مدججني بنظرتهم لل�ضيف ،ومزاجهم املن�شرح ،وذوقهم الذي ال يخطئ،
وعبثا ير�سمونك يف �ألواح معتقلة من �أجل جرمية النكران ،لقد ا�ست�سلموا ولتطلعهم ل�صياغة حياة جديدة مفعمة بذكريات التاريخ غري املن�سي:
رغم كل ما كان يردد عنك لقدا�سك العظيم ،وم�ضوا يف �أمن و�سالم يحكون التاريخ احلافل بالأجماد وامل�شحون بالبطوالت وكل املقومات.
بو�ضوح عن �إرث تاريخي قدمي ،عن بهجة كربق املكان �أو م�صباح ذاكرة لقد كانت االبت�سامات البي�ضاء تن�ساب بطالقة �إن �صحت الكلمة كقطيع حنان
«ال�شاعر �آيت وارهام» ،ي�ضيء كل اجلنبات وكل الأمكنة التي يرك�ضون يف بدون راع ،ابت�سامات لو ت�ؤجلها �أ�صوات م�ستنكرة «وهي قليلة» ،يحركها
مداها املتاح ب�أقدام غري حافية وال ملطخة بلعنة ال�سوء ،وير�سمون دوائر بع�ض الظالميني كما قيل ،ومل ت�ؤخرها عربدة م�شاغب يجر يف الزقاق �أثقال
اليتم وهول القطيعة ،لأن رجال الأمن ون�ساءه كانوا يف يومهم امل�شهود
التدفئة على بردها القار�س ب�أ�صابع ناقرة.
واملعلوم بل يف �أيامهم امل�شهودة� ،إذ منذ مهرجان ال�سينما الذي
كانت ريح الفرحة يف تلك الليلة «ليلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية» تلهب
�أقيم يف مراك�ش بداية ال�شهر املا�ضي على ما �أعتقد،
ب�صفريها ظهر ريح وك�أنها يف عجلة من �أمرها ،ترتطم فيما
رجال
وهم يتعبون وي�سهرون ،من �أجل راحتنا
بينها ،فتنفرج الأ�سارير وتتمدد االبت�سامة ال�صارخة
األمن لم يتخلفوا عن
ك�سكان وك�ضيوف وك�شخ�صيات عاملية �أتت
�إن �صح التعبري ولي�س ال�صامتة� ،سخية ككرم حامت،
من عوامل �أخرى متح�ضرة ومتجذرة يف
فاحتة الأبواب لأجنحة احللم وال�سفر البعيد �أمام
الموعد نظرا إلحساسهم
الأ�صول ،يوا�صلون «�أي رجال الأمن»
�أغ�صان الفرن�سيات والأملانيات والهولنديات وكذا
بالمسؤولية وشعورهم
الليل بالنهار ،ال يجدون وقتا للراحة
املغربيات اجلميالت بح�شمتهن وحبهن للحياة
بالدور الملقى على كاهلهم في مثل
�أو جمال�سة الأبناء ،كما حكى يل �أحد
رغم كل الظروف وكل ال�صعاب� ،أغ�صان فارعة
هذه المناسبات التي تعطي للمدينة
�أبطالهم ،حتى وايل الأمن كان يتجول يف
يف الطول ،تتكلم كلها رغم االختالف لغة الراهن
الحمراء إشعاعا هي في أمس الحاجة
الطرقات بدون هوادة ،يراقب العنا�صر
واملرحلة ،وتتحم�س القتنا�ص حلظات متعة
إليه بعد أن لطخ بعض الغرباء سمعتها،
املكلفة ببع�ض املحطات ويتابع خطواتهم
مكد�سة ومنفرجة ،و�سط مدينة حمراء يف كل
ولوثوها بجرائمهم وأفعالهم المشينة
حتى ال يتخلفوا عن �أداء املهمة املنوطة
�شيء با�ستثناء اجلانب الذي �صنعت فيه الرجاء
والتي تفتح في العادة شهية بعض
لهم بدون عنف وبدون تدخل مثري ،و�إن كان
معجزة العام ،خا�صيتها الأوىل �أنها تربي يف ذاتها
المكبوتين الذين يرون في
�أمر التخلف غري وارد ،نظرا لإح�سا�س رجال
ح�سنها وبهاءها ،وحت�صن يف داخلها �أ�ضدادها،
مراكش بؤرة فساد
ال�شرطة بامل�س�ؤولية ،و�شعورهم بالدور امللقى
وتندفع تلك الأغ�صان الهيفاء هنا وهناك ب�إرادة �أقوى
ودعارة
على كاهلهم يف مثل هذه املنا�سبات التي تعطي
من قب�ضات الأطفال التي تعيى كما قاال ل�شاعر بودريك
للمدينة احلمراء �إ�شعاعا هي يف �أم�س احلاجة �إليه بعد
قدام �أكوال رمل وتالل ماء ،ولكنها ال ت�شقى وال تتعب يف
�أن لطخ بع�ض الغرباء �سمعتها ،ولوثوها بجرائمهم و�أفعالهم
ف�ضاءات حمبوبة وك�أنها خرجت للتو من النهر الطري �إىل الأر�ض
امل�شينة والتي تفتح يف العادة �شهية بع�ض املكبوتني الذين يرون يف مراك�ش
ال�صلبة.
عندما وقف الليل على قدميه ال�صلبتني يف �آخر يوم من �سنة م�ضت و�ألقت ب�ؤرة ف�ساد ودعارة ،دون �أن نن�سى يف هذا املقام جهود الوايل حممد فوزي
بكل خيباتها وم�سراتها وتكهنات اقت�صادييها ونكت وزرائها وف�ضائح بع�ض الذي مل يرفل له جفن طيلة ال�شهر املا�ضي لكونه امل�س�ؤول الأول عن املدينة
م�س�ؤوليها وتعري برملانييها ،وعندما ن�شر ذلك الليل خدعة الظالم واقتحم ككل ،وعن �ساحتها ال�شهرية امللقحة بالعاملية ،والتي كان يرتدد عليها بني
بحلكته كل املجاالت با�ستثناء القلوب اليانعة جتلت الألوان ال�صاخبة احلني واحلني تفاديا لكل حمتمل ،خا�صة و�أنها كانت جتمع بني �أح�ضانها كل
بعد ن امتزج اليوم بالبارحة ،ووقف اخللق ينظرون كما قال عبد الوهاب ،ال�شخ�صيات من وزراء وفنانني وريا�ضيني ورجال �أعمال �إ�ضافة �إىل الب�سطاء
�أو بالأحرى يفكرون بكل هذا الف�ضاء «و�أق�صد جامع الفناء» عاليا متبدال والنا�س العاديني الذين جمعتهم الفرحة ،ووحد بينهم ظهور «ر�أ�س العام».

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

«اهلل يف�ضح �أوالد احلرام»

الحسين الدراجي

«اجلري وراء ال�ساحرات» َمث ٌل فرن�سي يعني ال�سعي وراء حتقيق �أهداف �أن هناك طائفة من ال�شعب تعرقل وت�شو�ش على العمل احلكومي ،و�أخريا
ي�ستحيل �إجنازها نظرا ملا فيها من �صعوبات وعراقيل جمة ،وهي العبارة حتت �ضغط االنتقادات اال�ستفزازية التي انهالت بها عليه املعار�ضة ووظفت
التي جل�أ �إليها الزعيم االحتادي يوم تقلد زمام رئا�سة احلكومة يف �أول جتربة ح�صيلة حكومته ب�أنها �صفر على �صفر .بلغ ال�سيل الزبى وعقد �صاحبنا رزانته
و�أ�شار ب�أ�صابع االتهام �إىل بع�ض خ�صومه من تيار معني ،وانفجر
للتناوب على احلكم ،حيث كان ال�شعب كله ينتظر و�صول
م�ؤكدا �أن لديه معلومات تفيد �أن بع�ض القادة ال�سيا�سيني
الي�ساريني �إىل دفة احلكم للق�ضاء على جميع مظاهر الف�ساد
ملمحا ب�صيغة �صريحة وفا�ضحة �إىل �أن بع�ضهم
التي كانت م�ست�شرية يف جميع دواليب الإدارة ،وهي
على الدولة
يهربون املاليري من الأموال �إىل اخلارج وهي
�أول �صدمة تلقاها ال�شعب بعدما ظل ملدة غري
أن تبحث عن جهاز
جرمية نكراء بل خيانة عظمى يف حق ال�شعب،
ق�صرية ينت�شي بالت�صريحات الواعدة التي كان
�إذ يف الوقت الذي يتو�سل املغرب بطرق جميع
قادة املعار�ضة �أي االحتاديون ينتف�ضون بها
«سكانير» يخضع له بعض
�أبواب الأ�شقاء العرب والأ�صدقاء للح�صول
حتت قبة الربملان ،حيث مازال املواطنون
المسؤولين عن موانئنا ومطاراتنا
على قرو�ض متكنه من مواجهة الأزمة املالية
يتذكرون �صياح الي�ساري الذي كان ي�ضرب
لنتأكد إن كان لهؤالء األشخاص
اخلانقة التي تعاين منها البالد ال يتورع
بقوة على الطاولة وينبئ ال�شعب �أن حزبه
المسؤولين عن حدودنا ضمير وحس
ه�ؤالء املهربون من تهريب �أموالهم و�إيداعها
لديه �أربع مائة وخم�سون �إجراء �سيطبقها
بالأبناك اخلارجية واحلالة �أن بالدهم يف �أم�س
الف�ساد
مبجرد و�صوله �إىل احلكم للق�ضاء على
وطني أم أنهم أناس تتحكم فيهم
احلاجة �إليها للخروج من عنق الزجاجة .ف�إذا
الوعود
واال�ستبداد ،ولكن الأيام برهنت �أن
األطماع على حساب مصلحة
�أ�ضفنا هذا العمل امل�شني �إىل النزيف اليومي
والنوايا ا�صطدمت بالواقع املر ،حيث ا�ست�سلم
الوطن« ..اهلل يفضح أوالد
الذي تتعر�ض له بالدنا ب�سبب الثغور املحتلة
االحتاديون �أمام قوة اللوبيات التي كانت ت�سيطر
الحرام»
والتي يق�صدها مئات املغاربة يوميا للتب�ضع مبدينة
على الأو�ضاع يف البالد ،والتي قالوا عنها �أنها ت�شكل
�سبتة ومليلية؛ وهي حركة دائمة يتعي�ش بق�صدها �سكان
ب�ؤر املقاومة ،تناه�ض كل �إ�صالح ،وهكذا ف�شلت �أول
ال�شمال واملغرب ال�شرقي� ،أدركنا خطورة ما يعانيه املغرب يف
جتربة للتناوب على احلكم وكان من ال�ضروري �إيجاد البديل
املجال االقت�صادي ،وال نن�سى يف هذا ال�صدد ما نطلع عليه يوميا من
غري �أن عدم احرتام املرجعية الدميقراطية جعل املغرب يجرب خربة
فريق حكومي يقوده �إدري�س جطو ثم جاء دور حزب اال�ستقالل بزعامة عبا�س �أخبار تهريب الأموال عن طريق املوانئ واملطارات املغربية التي يتم بتواط�ؤ
مع بع�ض امل�س�ؤولني عن حماية حدودنا من هذا النوع من النزيف املايل ،و�إذا
الفا�سي وهما جتربتان ظل املغرب يت�أرجح بني املهنية والهواية.
و�أخريا و�صل الإ�سالميون �أي العدالة والتنمية �إىل مراكز القرار وبد�أنا ن�سمع كان جهاز «ال�سكانري» الذي ت�ستعمله امل�صالح املعنية ملراقبة ما يتم تهريبه
عن وجود �ساحرات �أو ب�ؤر املقاومة ،دخلنا �إىل علم العجب واحليوانات ،من ب�ضائع و�أموال وخمدرات ،ي�صاب يف بع�ض الأحيان بعطب مق�صود لغاية
حيث �أخذ رئي�س الفريق اجلديد بن كريان يخربنا بوجود عفاريت ومتا�سيح يف نف�س يعقوب ،فعلى الدولة �أن تبحث عن جهاز «�سكانري» يخ�ضع له بع�ض
ي�شو�شون عليه ويعرقلون م�شاريعه الإ�صالحية وقد تكررت هذه العبارات امل�س�ؤولني عن موانئنا ومطاراتنا لنت�أكد �إن كان له�ؤالء الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني
يف جل ت�صريحات ال�سيد الرئي�س �إىل درجة �أننا ا�ست�أن�سنا بها وتعودنا على عن حدودنا �ضمري وح�س وطني �أم �أنهم �أنا�س تتحكم فيهم الأطماع على
�سماعها يف كل جل�سات الربملان بغرفتيه ،وكنا ن�أمل �أن ي�أتي يوم يعرفنا فيه ح�ساب م�صلحة الوطن ،وقد علق �أحد الظرفاء على ما قاله رئي�س احلكومة
ال�سيد الرئي�س على هذه املخلوقات الغريبة التي تعرت�ض �سبيله حتى نتيقن قائال« :اهلل يف�ضح �أوالد احلرام».
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إدريس أبايا

بني حوار اللغة
الف�صحى والدارجة
الحلقة الخامسة
ال�سيد نور الدين عيو�ش الذي �أبدى ر�أيه يف �ضرورة �إقرار
الدارجة وفر�ضها يف تعليمنا وتلقينها عو�ض اللغة العربية
الف�صحى( )..امل�س�ألة فيها كثري من االلتبا�سات الثقافية
والفكرية وحتى الرتبوية ،وهذا ما طرح �أ�سئلة من طرف كل
املتناولني لهذه الق�ضية التي �أثارها ال�سيد «عيو�ش» ف�إذا كنا
نعاين بالفعل من تراجع لغوي يف «مبناه ومعناه» �أو نقول �إن
�سوء التفاهم لتلقني اللغة العربية هو ما �أدى �إىل هذا التنكر يف
نظر «عيو�ش» حتى يفر�ض «�أطروحته»!!
فهذا �شيء غري منطقي وغري مقبول لتكون اللغة العربية
الف�صحى هي ال�ضحية ،وهذا بالتايل ما يدعو �إىل �إعطاء مفاهيم
لطابع الدرا�سات العربية من اجلانب اللغوي منذ القدم،
وباعتبار ما قدم من درا�سات يف �إقرار مطلب حديث للتعامل
مع هذه اللغة الف�صيحة ومع مطالب املنهج احلديث ،ومدى
وفاء الدرا�سات اللغوية العربية بهذه املطالب كما يطرح ذلك
الأ�ستاذ الدكتور متام ح�سان يف مقدمة كتابه «اللغة العربية
معناها ومبناها» ومما طرحته يف �أربع حلقات ك�إ�شارة ملا �أنا
ب�صدد تناوله للدخول يف املو�ضوع من جانب مطالب «النحو
وحتليل البالغة تركيبا و�أ�سلوبا» وكذلك «�أ�صول الفقه والنظرة
الداللية بالن�سبة للناظرين يف املعنى من طرف الغربيني يف -
الإيب�ستمولوجيا  -واملناق�شني للم�س�ألة يف املنطق ،ويف علم
النف�س لدى علماء الرمز يف النقد الأدبي ويف الدرا�سات اللغوية
احلديثة» فلو اقت�صرنا عما در�سه «الدكتور متام ح�سان» يف
كتابه امل�شار �إليه لوجدنا اللغة العربية مبوا�ضيعها املدرو�سة
يف «الكالم واللغة» ويف «الأ�صوات» ويف النظام ال�صوتي «وعلم
ال�صوتيات» ويف «النظام ال�صريف و�شعبه القدمية واحلديثة»
و«النظام النحوي» وقرائن التعليق والزمن واجلهة ،ثم
«الظواهر ال�سياقية» و«املعجم» و«الداللة» .هذه املعطيات
اللغوية للغتنا العربية الف�صحى وما جتره من ورائها ويف
تاريخها ما�ضيا م�ستقبال و�صالحية النطق بها ،وا�ستعمال
م�صطلحاتها مما قد ال يتوفر للغة متداولة على الأر�ض ،ولو
رجعنا �إىل امل�صادر واملراجع يف اال�ستعمال والدرا�سة يف علوم
القر�آن الكرمي واملدار�س النحوية عند الكوفيني والب�صريني
وما توفر يف الع�صر اجلاهلي من معلقات ودرا�ساتها اللغوية،
وما كتب من ق�صائد لأكرث من �شاعر يف الع�صور الأدبية ،مبا
فيها م�ؤلفات الأمثال العربية وكتبها املطبوعة الزائدة على
املائة دون �إغفال كل ما هو خمطوط ك�شواهد نحوية و�صرفية
ومنظومات ل�ضبط اللغة يف «مبناها ومعناها» ومما وفر
على اللغة العربية الف�صحى هذا اخللود احل�ضاري والبياين
والبالغي� ،أن اخلالق �سبحانه تويل حفظها بقوله�(( :إنا نحن
نزلنا الذكر و�إنا له حلافظون)) «�صورة احلجر ،الآية،»9 :
فهذه الرعاية الربانية للذكر احلكيم «القر�آن الكرمي» هي
التي حفظته و�ضمنت ا�ستمرار تداول لغته العربية رغم كيد
الكائدين من كفره ومرتدين ،كما �سخرت تلك الرعاية من توىل
رعايته باحلفظ والدرا�سة والت�أليف وحت�صيله يف �صدور قارئيه
وحافظيه( )..هذه املميزات التي رافقت اللغة العربية وحرفها
هي نف�سها التي فتحت املجال الأو�سع للباحثني امل�سخرين
للقيام بالبحوث اللغوية يف جمال تف�سري كتاب اهلل عرب الأزمنة
من قبيل نزوله وحفظه باجلمع والرعاية والدرا�سة ،بل جند
هناك �أجانب تولوا درا�سة بع�ض قراءاته وحفظه ودخولهم يف
الإ�سالم فوجدوا فيه ما �أراح قلوبهم وقوى عقيدتهم.
ومما يدل على الرعاية الربانية لكتابه �سبحانه �أننا جند �أكرث
�شارحيه ودار�سيه من �أماكن نائية يف بقاع العامل ،فالإمام
الزخم�شري �صاحب كتاب «�أ�سا�س البالغة» «كان �إماما يف
التف�سري والنحو واللغة والأدب» ،ولد يف رجب عام 467هـ
بزخم�شر من �أعمال خوارزم ،ويو�صف كتابه «الأ�سا�س» يف
تف�سري القر�آن «وهو من �أركان فن الأدب بل هو �أ�سا�سه ،ذكر
فهي املجازات اللغوية واملزايا الأدبية وتعبريات البلغاء على
ترتيب موادها ،وله «الفائق يف غريب احلديث» وانظر �أي�ضا
«بغية الوعاة ومعجم الأدباء وك�شف الظنون» ،ومن �أولئك
ال�شراح لكتاب اهلل الذين ين�سبون للأ�صقاع البعيدة عن الديار
الإ�سالمية جند الإمام الفخر الرازي «بتف�سريه الكبري ومفاتيح
الغيب» وقد ولد يف مدينة (الري) �سنة  544هـ بخرا�سان،
وكذلك جند كتاب «جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن» مل�ؤلفه
�أبي جعفر حممد بن جرير الطربي املتويل عام  310هـ ولد يف
(�آمل) عا�صمة �إقليم طرب�ستان �سنة 224هـ ،ويعترب من الذين
ف�سروا كتاب اهلل بامل�أثور ،وكذلك تف�سري ال�سمرقندي امل�سمى
«بحر العلوم» وهو من علماء القرن الرابع الهجري()..
ويعترب �أولئك العلماء ال�سابقون الذكر ممن خلف من �سبقهم
من املف�سرين للقر�آن الكرمي من ال�صحابة والتابعني املعروفني
«مبدر�سة التف�سري بامل�أثور».
يتبع
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المنبر الحر

لقد الحظ كل املتتبعني للإعالم �أن
الإدارة الأمريكية اتخذت قرار التحفظ
يف اتفاقياتها املتعلقة ببيع الأ�سلحة
لدولة م�صر املحرو�سة( )..جراء
جتاوز حكم االنقالب يف الدو�س على
املنظومة الدميقراطية مما جعلها
ت�صوب وجهتها لتدعيم ت�سلحها �إىل
املع�سكر ال�سوفياتي كما كان يف عهد
جمال عبد النا�صر( )..وهذا املنحى
ت�سري عليه جارتنا العنيدة يف تقوية
ت�سلحها يف انتظار مواجهة قد ترغم
املغرب على خو�ضها مكرها للذود عن
حدوده( )..وهذا ما ال يتمناه �أي عاقل
مازال الدم ي�سري يف عروقه على نحو
�سليم(.)..
و�إنه بالرغم من �أ�سطورة انهيار حائط
برلني بعد ف�شل �سيا�سة ال�شفافية التي
مار�سها غوربات�شيف ،وكذا بالرغم دوالرات برتوله على بع�ض الدول
من ت�صفية الأجواء جلعل حد للحرب الإفريقية الفقرية لتظل منحازة
الباردة ل�سنوات  1950و1960؛ ف�إن لأطروحته احلاملة �إمعانا يف النيل من
اجلار العنيد مازال م�صرا على هدر الوحدة الرتابية ،م�شغال بذلك ال�شعب

اجلار العنيد
اجلزائري بكون م�صريه معلقا على
تك�سري �شوكة املغرب(� )..إال �أن
يقظة الطاحونة الدبلوما�سية للمغرب
�أف�شلت الآن جميع حماوالته على
ال�صعيد الدويل.
فالزيارة املوفقة مللك البالد للديار
الأمريكية وم�صادقة ال�سوق الأوربية
على اتفاقية ال�صيد البحري �إىل جانب
�سيا�سة القرب والأف�ضلية املمنوحة
للمغرب من طرف الكتلة الأوربية،
ت�ؤكد �أن املغرب منفتح ب�شكل مطمئن
على �أبواب �أمريكا( )..و�إفريقيا بل
حتى على املع�سكر اال�شرتاكي بتقوية
اتفاقية التجارة مع مو�سكو( )..كما
وقع يف الأيام الأخرية(.)..

وبذلك يت�ضح �أن املغرب �أ�صبح واحة
لال�ستثمار نظرا لال�ستقرار الذي
يعرفه مقارنة مع ما تعانيه بقية
الدول العربية.
وجدير بالذكر �أن التعاون الدويل ال
يتم مبقت�ضى االتفاقيات التي ترمي
�إىل �إرهاق خزينة اجلار العنيد عن
طريق الإمعان يف الت�سلح لإرهاب
املغرب واعتبار �أن لغة املال هي
التي متنح ال�سلطة ،بل �إن التعاون
الدويل يتم عن طريق لغة احلوار
البعيد عن كل مظاهر التهور ومبني
فعال على التعاون البناء( )..وتقا�سم
املنافع يف ظل احرتام متبادل ال على
�سيا�سة الت�شنج والعناد الأعمى
احلامل لت�صورات تليدة �أكل الزمن
عليها و�شرب ،فهال ا�ستفاق احلاكم
اجلزائري من �سباته العميق ليعانق
جاره احلبيب املغرب.
عبد الرحمن المريني (القنيطرة)

الفتنــــة نائمــــة لعــــن الــــله من �أيقظـــها
ما زلنا ونحن باملغرب ن�سمح ونرى ونقر�أ ما
يجري يف ال�شرق من العراق �إىل �سوريا �إىل
فل�سطني �إىل م�صر العزيزة مهد احل�ضارة القدمية
�أم العروبة و�أم الدنيا كما يحلو للم�صريني �أن
ينعتوا بها بالدهم م�صر ،وم�صر فعال �أهل لذلك،
فكم مل�صر من ف�ضل على العروبة! ويكتفي م�صر
�أن يكون فيها جامع الأزهر ال�شريف ،منارة
�شاخمة ،تنري الطريق من بعيد ،فكم لهذا اجلامع
من ف�ضل على امل�سلمني والعرب يف م�شارق
الأر�ض ومغاربها.

�أما �سوريا فهي الدولة املثقفة الوديعة التي كانت
ت�ؤدي ر�سالتها العلمية والإن�سانية على الوجه
الأكمل ،فف�ضلها هي �أي�ضا ال يذكر على امل�سلمني
والعرب �أي�ضا ،ففيها در�س عدد من املغاربة يف
�أول ا�ستقالل املغرب ،وال نن�س البعثة العلمية
التي وردت على املغرب يف �أول اال�ستقالل كذلك.
�أما العراق فهو �أي�ضا بالد ح�ضارة وعلم وعلماء،
فقد قالوا� :إنها كان بالعراق قبل الإطاحة
باملرحوم �صدام ح�سني كان به �ألف عامل من
خمتلف التخ�ص�صات يف العلوم الدقيقة.

يوميات فنان

ولنعد لفل�سطني املكلومة اجلريحة التي عانت
املرائر منذ � 1948إىل يوم النا�س هذا ،والزال هذا
ال�شعب الأبي يقاوم الطغاة عامال بقول ال�شاعر:
ف�صربا يف جمال املوت �صربا
فما نيل اخللود مب�ستطاع
والآن وقد عمت الفتنة هاته الدول ،حيث مع
الفتنة ال يزدهر علم وال اقت�صاد ،وحيث �أ�صبح
العراق و�سوريا ك�أنها مل تغنيا بالأم�س.
ك�أن مل يكن بني احلجوي �إىل ال�صفا
�أني�س ومل ي�سمر مبكة �سامر
مالكي علوي موالي الصادق (سال)

رتبة بتعوي�ض ي�ساوي  30درهما

«اعتق �أخويا اعتق»
● مصطفى منير

«اعتق �أخويا اعتق(»)..
جملة مازلت �أتذكرها رغم مرور �سنني( )..كنا ن�صور �شريط
معركة وادي املخازن بتطوان وال�شاون �سنة � 1986إنتاج
و�إخراج و�سيناريو �سهيل بنربكة مدير املركز ال�سينمائي �سابقا،
وقد تزعزعت املدينة بكاملها( )..جيو�ش وخيول وجمال وغنم
و�أ�سلحة خمتلفة وخيام ت�صوروا معي �أيها ال�سادة الكرام هذا
امل�شهد ومن منا ال يعرف ما حدث يف هذه املعركة  -وادي املخازن
قرب العرائ�ش والق�صر ال�صغري ،زمان �أيام امللك ال�سعدي حيث
هز جي�شه ( 1000جندي بطل) جي�ش امللك الربتغايل يف �سب�ستيان
وجي�ش امللك املخلوع املغربي حممد املتوكل «دور حممد ح�سن
اجلندي» «و�أنور اجلندي».
�أعاد لتطوان حمامة ال�سالم املخرج املبدع �سهيل بنربكة ما فقدته
املدينة �أيام امل�صباحي(.)..
اعتق �أخويا اعتق ،هي جملة الزالت تزغرد يف �أذين كلما تذكرت
�أيام زمان عن ال�سينما ببالدي( )..هذه اجلملة اعتق �أخويا اعتق
هي �أكرب من احلقيقة ولي�ست احلقيقة ال�ضائعة لزميلنا وعزيزنا
الأ�ستاذ م�صطفى العلوي وهو �صديق امل�صباحي وعمال معا يف
اجلرائد ،الأول �سنة  :1965امل�شاهد� ،أخبار الدنيا والكوالي�س.
«�آ�ش غادي نعتق» �أجيب الأخ الأ�سيدي الذي كان مكلفا
باحليوانات التي كنا نحتاج �إليها كل يوم.
«�آ�ش غادي نعتق(»)..
ذات �صباح وبفندق اللبادي وراء امل�سرح الإ�سباين ،حيث كانت
جل احليوانات ت�ستقر هناك با�ستثناء اخليول واجلمال ،من بني
هذه احليوانات نعامة جميلة اكرتاها املخرج من احلديقة الوطنية
للحيوانات بالرباط بثمن  20درهما طيلة مدة الت�صوير.
ماتت النعامة اجلميلة قبل ت�صويرها خالل رحلة ال�صيد للملك
عبد املالك ال�سعدي مع حا�شيته .ما العمل؟
اِنتهى

يف الوقت الذي ينتظر فيه �أ�ساتذة
التعليم االبتدائي والإعدادي تفعيل
اتفاق � 26أبريل  2011املوقع بني
احلكومة والنقابات الأكرث متثيلية،
يت�ساءل الأ�ساتذة املرتبون يف ال�سلم
احلادي ع�شر عن مهزلة الرتبتني 12
و 13واللتني خ�ص�ص لهما تعوي�ض
مايل ال يتجاوز ثالثني �أو �أربعني
درهما على �أبعد تقدير� ،إذ كيف

يعقل �أن تتم ترقية املوظف من رتبة
�إىل �أخرى �أعلى منها بتعوي�ض ال
ينا�سب الرتبة .باهلل عليكم� ،أهذه
ترقية �أم تقهقر؟
�س�ؤال موجه �إىل من و�ضع الأرقام
اال�ستــــداللية و�إىل النقــــابات التي
ر�ضيت بهذا الفتات الذي ال ي�سمن
وال يغني من جوع.

محمد السغروشني (بولمان)

ا�ستغالل الأطفال يف العمل
بع�ض البيوت املغربية حتث على عبودية الأطفال والفتيات يف العمل،
يف �أعباء البيت ال�شاقة وحتط من كرامتهم ،يتحمل الطفل �أو الفتاة
�أق�سى العذاب :ال�شتم وال�سب وال�ضرب والإهانة النف�سية ،حتى
اللبا�س حقري وحلق ال�شعر كله بالن�سبة للفتاة وو�ضع قطعة ثوب على
الر�أ�س ،وما يتبقى من الطعام يكون من ن�صيبهم ،هذا كله مقابل �أجر
ب�سيط ال ي�سمن وال يغني من جوع� ،أما النوم ،فينامون يف املطبخ على
فرا�ش ب�سيط وغطاء ملوث.
�إننا نت�أمل على هذه الفئة ال�صغرية امل�ستغلة ،يف العمل� ،سببها احلرمان
والفقر ،يجب على امل�س�ؤولني املزيد من العناية واحلماية والت�أمني
على �أرواحهم من التحر�ش اجلن�سي والت�شجيع على التدري�س للأ�سر
املعوزة وخلق مراكز لل�صناعة التقليدية ونوعية الأ�سر الفقرية.

بنت الوادي (القنطيرة)
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املغرب و�ضرورة االهتمام
بالقراءة لدى الطفل
● بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة األولى

قبل �أن �أكتب هذا املو�ضوع هي�أت ا�ستمارة مكونة من بع�ض
الأ�سئلة وزعتها على ما يقرب من خم�سني طالبا ،وكان غر�ضي
من ذلك �أن �أعرف مدى اهتمام ه�ؤالء الطلبة بالقراءة ،وكانت
الأ�سئلة تدور حول املحاور التالية:
 -1هل يف بيتكم مكتبة خا�صة بك �أيها الطالب؟
 -2هل تخ�ص�ص وقتا خا�صا ملطالعة الكتب؟ زيادة على
مراجعة درو�سك؟
 -3هل ي�شجعك والدك على القراءة وبر�شدك �إىل بع�ض الكتب؟
 -4هل قر�أت كتابا �أو رواية ،و�أكملت هذا الكتاب وهذه الرواية؟
وهل تقبل على الأنرتنيت؟
وقد تو�صلت مبا يقرب من ثالثني جوابا ،وكانت الأجوبة كلها
خميبة للأمل ،حيث وجدت �أن هناك خم�سة طلبة هم الذين
يوجد لكل واحد منهم مكتبة خا�صة به ،و�سبعة منهم توجد
داخل منازلهم مكتبات ،ولكنها خا�صة ب�آبائهم� ،أما حول قراءة
كتاب �أو رواية و�إكمال قراءتهما ،فال �أحد حدث منه ذلك� ،أما
ق�ضية الت�شجيع عن القراءة ف�ضمانية هم الذين �أجابوا ب�أن
�آباءهم ي�شجعونهم على القراءة ،ويراجعون معهم درو�سهم،
�أما عن �شبكة الأنرتنيت ،فالإقبال عليها ات�ضح �أنه يتم من طرف
جميع الطلبة الذين �ألقيت عليهم هذه الأ�سئلة ،وهكذا يت�ضح
�أن القراءة بالن�سبة للطلبة� ،أ�صبحت تالقي �إهماال كبريا،
بينما �أجهزة الإعالم وال�سيما �شبكة الأنرتنيت� ،أ�صبح لها �أثر
بليغ املدى يف حياة الطلبة ،و�أ�صبح لها اجنذاب كبري للطلبة
نحوها ،وعلى هذا ف�إنه �أ�صبح من �أهم الأ�شياء التي لها الأثر
الكبري على �أطفالنا وطلبتنا ،ويف تكوينهم وتكوين �شخ�صيتهم
و�سلوكهم وت�صرفاتهم ،فمن خالل �أجهزة الإعالم يتعرفون على
حميطهم وما يجري حولهم ،ويكت�سبون عادات كثرية ت�صبح
م�ألوفة لديهم ،يت�صرفون ح�سبها جتاه �أنف�سهم وجتاه غريهم،
وهذه الأجهزة جتد منهم �إقباال منقطع النظري وا�ستعدادا كامال
لتلقي موادها وامليل �إليها ،وقد ي�صل هذا الإقبال �إىل نوع من
الإدمان ،فت�صبح بذلك خطرا على حياة نا�شئتنا ،وخا�صة �إذا
كانت يف حياد عن املراقبة الرتبوية والتوجيه ال�سليم ،وغري
مهتمة مبيول نا�شئتنا ،وخا�صة �إذا كانت يف حياد عن املراقبة
الرتبوية والتوجيه ال�سليم ،وغري مهتمة مبيول نا�شئتنا ،وغري
�آبهة بالأوقات املنا�سبة �أثناء العر�ض ،والتلقي .ولقد ا�ستفحل
�أمر �إقبال نا�شئتنا على �أجهزة الإعالم و�شبكة الأنرتنيت،
فتكاثرت �شكاوي الآباء ،وخا�صة حينما بلغ الأمر �إىل انقطاع
ال�صلة بني الآباء والأبناء داخل املنازل ،لأن الأبناء مدمنون
على الأنرتنيت ،لدرجة �أ�صبحوا ال يجل�سون على مائدة الطعام
مع �أ�سرهم .فقد �أ�صبح الإقبال على الأنرتنيت �إدمانا يف حق
عدد كبري من �أطفالنا ال�صغار ،مما �شغلهم عن القراءة وتناول
الكتب.
واحلقيقة �أن يف ان�شغال الطفل عن القراءة ،وعدم اكرتاثه بها
وعدم حبه لها� ،آفة من الآفات الكربى ،فالقراءة هي مفتاح
املعرفة ،والكتاب هو مدينة هذه املعرفة ،والقراءة هي مفتاح
وجود املعرفة والقراءة لها �أهمية عظمى يف حياة الطفل حا�ضرا
وم�ستقبال ،ولها الأثر الكبري يف عالقته مع النا�س ومع املجتمع،
وعرب م�سريته يف احلياة ،ويف حله وترحاله ،ويف غدوه ورواحه
ويف ات�صاله ب�أ�صناف الب�شر ،وال ميكن للإن�سان �أن ي�ستفيد من
�أجهزة الإعالم� ،إال �إذا متكن من القراءة و�أح�سنها ،فالإن�سان
ال ي�ستغني عن القراءة �أبدا ،فالقراءة متنح �سعادة ال يح�س
بها �إال القارئ ،كما �أنها تطلعه على �أفكار غريه ممن �سبقه من
املفكرين والفال�سفة والأدباء وال�شعراء ،وي�ستمر ذلك على
توايل الأجيال .كما �أنها ت�صبح بالن�سبة �إليه �سالحا يواجه به
ال�صعاب ويتغلب به على كل الطوارئ ،فاملغرب بحاجة �إىل فرد
متطور يعرف واجباتها ،ويعرف ماذا عليه نحو وطنه ،ويعرف
كيف ي�سعى لرفع من م�ستواه ،وال �سبيل �إىل ذلك �إال بالقراءة،
ولذلك فاحلاجة �إىل القراءة ما�سة و�أكيدة ،وذلك لنمو اخلربة،
وك�سب القدرة على التكيف مع الغري ،واالحتكاك والتعرف على
العامل ،وهذا ما يجعل من �أوىل واجباتنا بث عادة القراءة منذ
البداية يف الطفل ،ذلك ملا للقراءة من �أثر عظيم يف منوه فكريا
وعقليا وذهنيا ،لأن الطفل ال يتعود على القراءة �إذا مل يح�سنها،
و�إذا مل يح�سنها نفر منها و�صد عنها ،ويف ذلك �ضياع له ،و�ضياع
ل�شخ�صيته ،وقد ي�صبح وهو على هذه احلال عر�ضة للعقد
النف�سية التي ت�ؤدي به �إىل الف�شل والإحباط يف احلياة.
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المنبر الحر

ال�شباب وال�سيا�سة

ظاهرة العزوف عن ال�سيا�سة من الظواهر
التي ترتبط بحياة �شبابنا اليومية مثلها
مثل ظاهرة العزوف عن القراءة.
ولهذه الظاهرة �أ�سباب عدة منها ما هو
قدمي ومنها ما هو جديد.
�إن احلديث عن ال�سيا�سة �أو يف ال�سيا�سة
يف زمان م�ضى كان �أحد امل�سائل املحظورة
التي تعر�ض �صاحبها للعقاب �إما النتمائه
ال�سيا�سي واحلزبي �أو ملواقفه ( )..فكم
جنت ال�سيا�سة على الكثريين وكم �أ�صابهم
ب�سببها من ويالت وم�صائب حني كان
م�صريهم الزج بهم يف غياهب ال�سجون
حتى ق�ضى معظمهم نحبه بني الق�ضبان
�أو كانت تتم ت�صفيتهم ملجرد �أفكارهم
ومواقفهم املت�صلبة ،لكن ال�سيا�سة اليوم �أو �صناعي( )..وبالرغم من كل هذا ف�إن لل�سكان ك�شف �أن ن�سبة واحد يف املائة من
مل تعد خميفة كما يف ال�سابق فقد كر�س ال�شباب اليوم يف غالبيتهم فقدوا الثقة ال�شباب منخرطون يف الأحزاب ال�سيا�سية
جاللة امللك حممد ال�ساد�س منطق احلرية يف ال�سيا�سة ويف الأحزاب ال�سيا�سية يف حني ال يتجاوز عدد الذين ي�شاركون يف
الذي جعل املغاربة يح�سون باحلرية يف التي كانت تغرقهم بالوعود الفارغة الأن�شطة احلزبية �أربعة يف املائة و�أن
بلدهم يف ظل الد�ستور اجلديد و�أ�صبحنا خالل حمالتها االنتخابية مما جعل ن�سبة  55يف املائة من ال�شباب لي�ست
ن�سمع ونرى عرب و�سائل الإعالم الدعوات معظم ال�شباب اليوم ي�شعرون بالي�أ�س لديهم ثقة يف الأحزاب ال�سيا�سية(.)..
توجه �إىل ال�شباب لالنخراط يف العمل والإحباط اجتاهها .وقد ن�شرت جريدة �إن ال�سيا�سة كما يراها �أغلب ال�شباب
ال�سيا�سي ويتم الرتويج لل�سيا�سة خالل «الأ�سبوع» يف عددها ال�صادر «يوم  5اليوم هي نوع من النفاق الذي ي�ستعمله
كل فرتة انتخابية وك�أنها منتوج فالحي دجنرب � »2013أن �صندوق الأمم املتحدة االنتهازيون والو�صوليون لق�ضاء

حكاية مكان مراك�شي
بحــــــــي املوا�سني،
كانـــــــــــــت هناك
مكتبـــــــــة عظيمة
ل�صاحبــــــها الفقيه
الأ�ستـــــاذ حل�سن
«تزارولـــــــــتي»
غنيـــــــة بامل�صادر
و ا مل�ؤ لفـــــــــــــا ت
العديــــدة ،وكانت
جتمع بني جدرانها ثلة من العلماء الأجالء ،وعمداء من
�شعراء مراك�ش ،خالل حقبة تاريخية جمدية ،وكانت كذلك
مفتوحة يف وجه الطالب ،والباحث وحتى العموم من كان
يبحث �آنذاك عن اجلريدة الر�سمية ،والأ�ستاذ املرحوم
«تزارولتي» كانت مكتبته ال تخلو من عامل �أو �شارع يف
املطالعة يف امليدان الثقايف والبحث والتمحي�ص وخا�صة يف
م�ؤلفات العامل الأديب املختار ال�سو�سي ،وبكل �أ�سف حتولت
املكتبة اليوم من العلم واملعرفة �إىل بزار للبيع وال�شراء.

فتح اهلل شهيد (مراكش)
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م�صاحلهم وحتقيق طموحاتهم ،وما �أكرث
االنتهازيني يف جمتمعنا ،بعد �أن كانوا
ال �شيء ماديا واجتماعيا لكنهم �سخروا
ال�سيا�سة مل�صاحلهم واحرتفوا النفاق
ال�سيا�سي بكل �أالعيبه و�أ�صبحوا يلعبون
باملاليني بل باملاليري وك�أن ال�سيا�سة
و�سيلة لالغتناء وك�سب املال وك�سب
ال�سلطة والنفوذ ولي�ست و�سيلة خلدمة
م�صالح النا�س واحلر�ص على تقدمي
امل�صلحة العامة لهذا البلد قبل كل �شيء
وما يعرفه واقعنا احلايل من تالعبات
يقوم بها بع�ض االنتهازيني املنتمني
لبع�ض الأحزاب فهو يعطي �صورة
م�شوهة للوجه احلقيقي الذي يجب �أن
تكون عليه ال�سيا�سة ببالدنا والتي يريدها
هذا ال�شباب �أن تكون دفاعا عن احلرية
والكرامة ودفاعا عن الثوابت الوطنية
وتقدمي امل�صالح العامة على امل�صالح
اخلا�صة.

جد بوشتى (الرباط)

ال�صويرة حتتاج لعملية «التويزة»

ال�صويرة يف حاجة �إىل عملية «التويزة»
للحفاظ على جمالية املدينة من خالل طالء
اجلدران وجنبات الطرقات ،وترميم وتزيني
امل�ساحات اخل�ضراء من طرف املجتمع
املدين وخ�صو�صا وداديات الأحياء مل�ساعدة
ال�سلطات املحلية واملجال�س املنتخبة .وكل
هذا بف�ضل جمعيات تهتم بالبيئة وال�ساكنة.
فهيا لنتحد لكي ت�صبح مدينتنا جميلة وملا
ال �إ�شراك الكل يف هذه الور�شة الكبرية.
لنتجند وراء ملكنا حممد ال�ساد�س ن�صره
اهلل .الكل يجب �أن تكون له ب�صمة ،وماذا
ننتظر؟ هل الدعم والإعانات والكالم هنا
وهنا؟ تعبنا وهرمنا؛ �س�ؤال موجه ملن
يهمه الأمر .ب�صريح العبارة :ال�صويرة
يف حاجة للجميع .ومن �أجل م�ستقبل
املدينة فلي�ساهم الكل من ماله ووقته
وجهده لإجناح هذه العملية التي �ستعطي
فائدة كبرية ملدينة ال�صويرة فلنتوا�صل .
حفيظ صادق (الصويرة)

�سنكون �سعداء لو تغري
النا�س بدل ال�سنوات

كثري من النا�س يحتفلون بقدوم �سنة ميالدية جديدة ،مع �أنهم يجهلون
رمبا يف �أي �سنة هجرية نحن ،ويجهلون يف �أي �شهر عربي حتل ال�سنة
الهجرية اجلديدة.
حتى الإعالم الر�سمي يهلل لقدوم هذه ال�سنة امليالدية �أكرث ما يهلل لقدوم
ال�سنة الهجرية ،وهو دليل على �أننا قوم تبع ،ودليل على �أن اال�ستعمار
الزال متغلغال يف �أعماقنا رغم �إدعائنا �أننا نعي�ش يف اال�ستقالل.
لكن بغ�ض النظر عن االحتفاالت ،وبغ�ض النظر عن �أي ال�سنوات الأحق
لنا نحن امل�سلمون االحتفال بها ،ف�إن و�صولنا �إىل �سنة  ،2014يتطلب منا
�أن نكون قد و�صلنا �إىل مرحلة يجب القطع معها مع العديد من املظاهر
البائ�سة التي الزالت تعي�شها �شوارعنا وجمتمعنا رغم �أننا دخلنا القرن
الواحد والع�شرون ون�سري فيه بخطى حثيثة ،لكن على ما يبدو �أننا ن�سري
فيه باجل�سد فقط� ،أما احلياة ف�إننا رمبا الزلنا نعي�ش يف القرون الو�سطى.
عندما منر ب�شارع رئي�سي ونعرث على امر�أة حتمل طفلني �صغريين
بح�ضنها ،وت�ستجدي املارة لكي ي�ساعدونها على �شراء احلليب لأطفالها،
ن�شعر �أننا الزلنا نعي�ش يف الع�صور الو�سطى ،عندما نذهب �إىل �إدارة
عمومية ونكت�شف طوابري طويلة تتدافع وتتزاحم وت�ضيع وقتها من �أجل
�شيء ب�سيط مثل بطاقة التعريف �أو جتديد رخ�صة ال�سياقة �أو �أداء فواتري
الكهرباء والهاتف ،ن�شعر �أننا الزلنا نعي�ش يف القرون الو�سطى.
عندما جند مع �أول هطول للأمطار تنغلق جماري املياه ،وت�صبح املدينة
عبارة عن بحرية �صغرية يعجز معها التالميذ من الذهاب �إىل املدر�سة،
والعمال من االلتحاق بعملهم ،ن�شعر ك�أننا نعي�ش يف الع�صور الو�سطى.
عندما ترى �أطفال ون�ساء ورجال معزولني يف قرى ومناطق بفعل الثلوج
والأوحال ،وال يجدون مالب�س و�أغطية و�أكل وخ�شب للتدفئة ،بينما
احلكومة غارقة يف �صالوناتها املخملية بالرباط تتذوق �أرفع امل�شروبات
لتدفئة ج�سدها ،ن�شعر �أننا الزلنا نعي�ش يف القرون الو�سطى.
�سنكون �سعداء لو تغري النا�س بدل ال�سنوات.

الهاشمي ربابي (طنجة)

«القطاطعية» موجودون يف جميع امليادين
ال تكون يف م�ستوى انتمائك ملدينتك �إذا مل تكن متتلك ال�شجاعة للدفاع على حقوقها.
فوطن الإن�سان هو حقوقه مادام احلق ي�أخذ وال يعطي(� )..إن ما تعي�شه مدينة
�سدي قا�سم ب�صفة عامة وريا�ضتها ب�صفة خا�صة .يعد قمة الظلم واحلكرة(.)..
اال�ستثمار يف م�سائل غري معقولة جتعل االنطالقة غري مت�ساوية لأننا عندما
جنتهد ونفلح يف ت�ساوي الفر�ص تكون خطوط االنطالقة مت�ساوية وتكون النتائج
ح�سنة( )..لكن عندما نتهاون ويكون التفاوت غري معقول تكون الكارثة .وهذا ما
ح�صل ل�سيدي قا�سم ولريا�ضتها .لأن الريا�ضة جزء ال يتجز�أ من م�شاكل املدينة.
مدينة �سيدي قا�سم مظلومة و�سكانها م�ضطهدون .لأن جزءا مما ت�ستحقه ال�ساكنة،
م�صادر بالقوة �أو بالوعود املع�سولة ،لأن هناك من يهوى �أن ي�سري هذه املدينة
ت�سيري «القطاطعية» .وال �أق�صد هنا قطاع الطرق بل قطاع الأرزاق على عباد اهلل
«قطع الأعناق وال قطع الأرزاق».
هذه الكلمة قابلة للداللة .واختزال مظاهر ال�سلوكات .املناه�ضة للأعراف والأخالق
يف جميع املجاالت االقت�صادية ،االجتماعية وال�سيا�سية وحتى الريا�ضية .و�أحتدث
هنا عن الأ�شخا�ص الذين يتحكمون يف املدينة على امل�ستوى ال�سيا�سي املثقل
بالل�صو�صية حيث �سرقت الأ�صوات االنتخابية بالوعود الكاذبة للم�صوتني الذين
و�ضعوا ثقتهم يف �أنا�س ال يقدرون امل�س�ؤولية .وال ي�ستحقون الثقة التي و�ضعتها
ال�ساكنة فيهم .والدليل �أن �أغلب الربامج االنتخابية مل تتحقق؟ الكل متفق على �أن
هناك واقعا فا�سدا وال دخان بدون نار .وم�شكلة اجلمعيات الريا�ضية مع املجل�س
البلدي مازالت عالقة حلد الآن بيد ال�شرطة الق�ضائية بالقنيطرة التي ك�شفت عن
امل�ستور(.)..
�آخر خرب ملعب العقيد «عالم عبد القادر» ع�شبه معر�ض لالندثار حيث �أ�صبح فاحتا
ودب للعب ،والتمارين بهذه املعلمة التي تكلف بزرع ع�شبها
�أبوابه لكل من َّ
هب َّ
املقاول ابن البلد حميد ورا�ش عندما كان رئي�س الفريق �أحد الغيورين على املدينة
وعلى �سكانها .ابن القبيلة الوطني الغيور املرحوم احلاج علي اللطيف احلافظ.
عمران أبو جاسم (سيدي قاسم)

الخطوات القادمة

كيف ينبغي �أن نحتفل باملولد النبوي
● د .يوسف الكتاني
تعي�ش الأمة الإ�سالمية يف ذكرى املولد النبوي ال�شريف
�أعيادا مت�صلة زاهرة ،و�أفراحا كرمية خالدة ،نتفي�أ خاللها
ظالل الر�سول الأمني ،ونت�أ�سى بنهجه القومي ،معطرة
جمال�سها ب�سريته الكرمية ،وحميية قلبها بهديه العظيم
كما حتدث عن ذلك بقوله�« :إن مثلي ومثل الأنبياء من
قبلي ،كمثل رجل بنى بيتا ف�أح�سنه و�أجمله �إال مو�ضع
لبنة من زاوية ،فجعل النا�س يطوفون ويعجبون له
ويقولون :هال و�ضعت اللبنة؟ قال :ف�أنا اللبنة و�أنا خامت
النبيئني».
وال �أعلم �أحدا يفوق املغاربة يف حبهم للر�سول الأمني ،فهم
�أ�شد النا�س تعلقا به ،واحتفاء مبولده ،وتعظيما لذكره،
و�آية هذه املحبة �أنهم جعلوا يوم مولده عيدا كرميا،
يحتفلون به فيه ،بكل التبجيل والتعظيم ،ويتفنون يف
�صياغة الأماديح يف ذكر حما�سنه و�سريته ،ويحيون بهذه
الإن�شادات حفالت زواجهم وعقيقتهم ،وحجهم وغريها،
ولكن هل يكفي هذا وحده لالحتفاء ويكون عربونا على
املحبة؟ فكيف �إذا ينبغي �أن ن�ستقبل هذه الذكرى العطرة
ونحتفي بها؟ وما هي العربة التي ينبغي �أن ن�ستخل�ص
منها؟
�إن حلول ذكرى املولد كل �سنة ،يحمل لأمة الإ�سالم معنى
التجديد يف حياتها و�سلوكها ،ويدفعها �إىل مراجعة �سريتها
و�أخالقها على هدي القر�آن وال�سنة ،حتقيقا للمعنى القر�آين
العظيم« :لقد كان لكم يف ر�سول اهلل �أ�سوة ح�سنة ملن كان
يرجوا اهلل واليوم الآخر  -الآية» لذا ينبغي �أن نعرب يف
مولد الر�سول حقيقة ،عن حبنا العظيم له ،ون�ؤكد هذه
املحبة وندعمها بالأعمال ال�صاحلة ،والقربات اخلالدة،
لأن املحبة تقت�ضي االتباع ،وهذا يعني االقتداء،
والت�أ�سي به �صلى اهلل عليه و�سلم ،باتخاذه املثل الأعلى
يف حياة امل�سلم كلها� ،أقواال و�أفعاال� ،سرية و�سلوكا.
�إن �أعظم احتفال مبولده الكرمي يتمثل يف الت�أ�سي بالر�سول
بتحقيق ر�سالته والت�شبث بها ،وتطبيق �أركان الإ�سالم
ومبادئه ،وال�سري على نهجه و�سنته ،و�إحياء معامله
وقيمه ،والتقيد ب�أوامره ونواهيه وتوجيهاته يف حياتنا
و�سلوكنا ،كي يطبع الن�ضج العملي للإ�سالم �سريتنا يف
البيت واملدر�سة ،وال�شارع واملعمل ،واملحكمة والنادي،
ويف الإدارة ويف �سائر مرافقنا حتى ي�صبح دين اهلل هو
الغالب ،و�شريعته هي املطبقة واحلاكمة والهادية ،كما
كان الأمر �أيام الر�سول ،وعلى عهد �صحابته وتابعيه،
حتى جنعل من الر�سول النموذج الأرفع ،واملثل الكامل
للم�سلم احلق ،املتم�سك بدينه ،الداعي �إليه ،واملطبق
له ،والعامل به والذي جعل من �سريته تطبيقات عملية
للإ�سالم ،وتف�سريا حقيقيا للقر�آن.
لقد حقق الر�سول ب�سريته وهديه ،مبادئ الإ�سالم
ومثله العليا ،وجعلها �آية يف الأر�ض ،لتكون نربا�سنا لنا
وللعاملني ،و�ضياء ونورا للنا�س �أجمعني ،وجاهد و�صرب
حتى �أ�صبحت كلمة اهلل هي العليا ،وغدا احلق واخلري
والعدل �سلوك امل�سلمني ومبادءهم ،ف�أ�صبحت بذلك
املعجزة ،تابعة للإميان ،بعد �أن كان الإميان تابعا لها،
وخل�صت النبوة ملهمتها الكربى ،وهي هداية ال�ضمري
الإن�ساين يف متام وعيه ،وكما �إدراكه ،حتقيقا لإرادة اهلل،
وذلك هو ما جعل من الأمة الإ�سالمية يف فرتة وجيزة،
�أمة م�ؤمنة ،موحدة ،قوية ،متحدة ،ا�ستطاعت �أن تقلب
وجه التاريخ ،وتق�ضي على اجلهل والعبودية والتفرقة
والظلم ،وتكون خري �أمة �أخرجت للنا�س.
�إنه هذا هو ما جعل العامل الأمريكي «مايكل هارت» يختار
الر�سول عليه ال�سالم ،ويتوجه على ر�أ�س املائة املختارة
من اخلالدين ،الذين قدموا �أعظم اخلدمات للجن�س
الب�شري ،بتجرد ونزاهة ،لأنه الإن�سان الوحيد يف التاريخ
الذي �سجل جناحا على امل�ستويني الديني والدنيوي كما
�أكد العامل املذكور.
و�إذا كانت حياة الر�سول ،و�سلوكه ،و�أخالقه ،ومعجزاته،
�أنارت عقول العلماء والباحثني ،وهدت كثريا من
احلكماء واملفكرين �إىل احلق والإميان� ،أفال يحق لنا
ونحن نحيي ذكرى مولده ال�شريف �أن نكون �أحق و�أوىل
بالإتباع واالقتداء؟ فنت�أ�سى ب�سريته ،ونقتدي بهديه،
ونتخلق ب�أخالقه ،فنحيي ال�سنن ،ومنيت البدع ،وننبذ
ال�ضالالت التي طغت على جمتمعاتنا ،وعلى حياتنا،
ولنعتز بالإ�سالم ولنت�شبث به كما اعتز الأولون ،فقادوا
و�سادوا ،وحققوا املعجزات ،وفتحوا الفتوح ،ولنجعل
من الر�سول مثلنا الأعلى ،وقدوتنا الأوىل ،الذي ظل
حياته ين�صح الأمة ،ويوجهها �إىل ما فيه خري و�صالحها،
كما وجهنا �إىل ذلك القر�آن الكرمي بقوله« :لقد كان لكم يف
ر�سول اهلل �أ�سوة ح�سنة ملن كان يرجو اهلل واليوم الآخر»،
«�سورة الأحزاب ،الآية .»21 :وباهلل التوفيق.
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جيــــران العـــصر

يا جار ملا كل هذا التهور واال�ستهتار
�أ هو مر�ض �أم يف الأمر حكمة و�أ�سرار
ليت �إزعاجك كان خفيفا ومبقدار
“وجباتك د�سمة” تق�ض م�ضجعي ليل نهار
ال �أظن �أن وجهك عرف يوما االحمرار
�أجزم �صادقا �أن خمك ت�سكنه خاليا �أ�شرار
والدليل �أنك ال تقدر حجم ال�ضغوط والأ�ضرار
التي ت�سببها يل ولأبنائي �أيها البطل املغوار
�أورا�شك ال تنق�ضي وكذا �صخب �أجنالك الأبرار
كيف ال�سبيل حلملك على ت�صحيح هذا امل�سار
�أت�أ�سف لك مرغما ،منك ال �أ�ستطيع الفرار
�أال تعلم �أن اهلل �أو�صى بثالث جار
�أال �أيها اجلار اتق اهلل يف اجلار
لتكن ذا خلق وتنل ثواب العزيز اجلبار
و�إال فانتظر مقعدك يف غياهب النار

عبد القادر الحياني

إعالنات إعالنات

المنبر الحر

ال خوف عـلى الرباطني مــن �أكل حلـوم املجـــازر
«ي�سعد �أوالد و�أحفاد �آل �سباطة �أن
ينتمون �إىل عائلة كان لهم ال�شرف يف
ت�أدية واجبهم الديني واملهني وال�صحي
مبا ا�صطلح عليه با�سم «الإمام» مبجازر
عا�صمة اململكة وذلك خالل حقبة تزيد
عن قرنني ابتداء من عبد الرحمان بن
نا�صر �سباطة و�أحمد بن عبد الرحمان
و�سيليه �أبنا�ؤه :وعبد ال�سالم وبعده
عبد الرحمان �سنة  1936ثم �أخوه احممد
بعده �سنة  .1948وبعد فرتة من الزمن
التحق ر�شيد بن عبد الرحمان مبجازر
الرباط مل�ساعدة �أبيه عبد الرحمان وعمه
حممد �سنة  1973وكان يف نف�س الوقت
يوا�صل درا�سته الإعدادية �إىل �أن ح�صل
على الإجازة.
من هذا اجليل الثالث من �أفراد عائلة
�سباطة ،وبالنظر للو�ضعية ال�صحية
لل�سِّ ي حممد ارت�أى ابنه عبد املوجود
االلتحاق باملجازر مل�ساعدة عمه عبد
الرحمان �إىل جانب ابن عمه ر�شيد وذلك
منذ �سنة � 1974إىل يومنا هذا.
وجوابا على ت�سا�ؤالت «الأ�سبوع» يف
العدد ال�صادر يوم� 10 :أكتوبر 2013
املتعلقة «باللحم احلالل» ،ف�إن �أوالد
و�أحفاد عائلة �سباطة ي�ؤكدون لها،
ومن خاللها ل�ساكنة الرباط وم�ستهلكي

حلوم ذبيحة جمازر عا�صمة اململكة
وعلى ل�سان عبد املوجود �سباطة الإمام
احلايل والذي مازال على منوال �أجداده
و�آبائه و�أعمامه� :أنه يزاول تلك املهام يف
نف�س ال�شروط املفرت�ضة يف الإمامة من
طهارة وتقوى ومهنية و�أن م�ساعديه ال
يكلفون بهذه املهمة �إال �إذا توفرت فيهم
كل تلك ال�شروط املتعارف عليها يف هذه
املهنة والتي هي �أي�ضا م�س�ؤولة عن �سري

وتدبرياملجازر.
ن�ؤكد للمواطنني� ،سكان مدينة الرباط
وم�ستهلكي ذبيحة املجازر �أن �شروط
الذبيحة ال�شرعية متوفرة متاما مثل ما
كانت عليه من قبل.
ال�صورة للمرحوم احلاج عبد الرحمان
�سباطة وعلى ميينه ابنه ر�شيد وعلى
ي�ساره ابن �أخيه عبد املوجود الإمام
احلايل ملجازر الرباط.

إعالنات

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بمكناس
المحكمة االبتدائية بمكناس
مركز القاضي المقيم بالحاجب

بيع عقار غري حمفظ
باملزاد العلني
ملف التنفيذ عدد11/131 :
لفائدة� :أزروال ملود ومن معه
نائبهم الأ�ستاذ ح�سني عبد املالك
املحامي بهيئة مكنا�س
�ضد :اجبيلو �أزروال ومن معه
ال�ساكنني اك�سا�سن �سيدي يو�سف
�أيت بورزوين احلاجب
ليكن يف علم العموم �أنه بتاريخ 2014/01/16
على ال�ساعة � 10صباحا بقاعة البيوعات بهذه

املحكمة �سيقع بيع قطعة �أر�ضية فالحية بورية
«مي�ضور» ب�سيدي يو�سف مبزارع �أيت �شعو
احلاجب غري حمفظة م�ساحتها  01هكتار و50
�آرا واملحدودة �شرقا فاطمة بنت احمد بن
موحى اقبلي مع ورثة ميدان ،وغربا جماعة
�أيت �شعو وميينا بارة موحى مع الغابة و�شماال
ورثة بامون بن باوعيا�ش.
و�سينطلق الثمن االفتتاحي لبيعها ابتداء من
مبلغ  45000.00درهم ،مع زيادة  3%لفائدة
الدولة ،كما ي�شرتط �ضمان الأداء.
وللمزيد من املعلومات االت�صال بق�سم التنفيذ
املدين مبحكمة احلاجب.
As 0193/14
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بمكناس
المحكمة االبتدائية بمكناس
مركز القاضي المقيم بالحاجب

بيع عقار غري حمفظ
باملزاد العلني
ملف التنفيذ عدد11/133 :
لفائدة� :أزروال ملود ومن معه

نائبهم الأ�ستاذ ح�سني عبد املالك حدد الثمن االفتتاحي لبيعها باملزاد العلني
يف مبلغ 495.000 :درهم �أربعمائة وخم�سة
املحامي بهيئة مكنا�س
وت�سعون �ألف درهم مبقت�ضى احلكم ال�صادر
بتاريخ  2011/10/12يف امللف العقاري رقم:
�ضد :اجبيلو �أزروال ومن معه
 83/2009عن املحكمة االبتدائية بجر�سيف
ال�ساكنني اك�سا�سن �سيدي يو�سف
القا�ضي بت�صفية العقار وبيعه باملزاد العلني.
�أيت بورزوين احلاجب
والرا�سي عليه املزاد ي�ؤدي الثمن حاال مع
زيادة  % 3لفائدة اخلزينة العامة ،وي�شرتط
ليكن يف علم العموم �أنه بتاريخ � 2014/01/16ضمان الأداء.
على ال�ساعة � 10صباحا بقاعة البيوعات بهذه وللمزيد من املعلومات �أو تقدمي عرو�ض
املحكمة �سيقع بيع امللك امل�سمى «اك�سا�سـن االت�صال مبكتب التنفيذ املدين بهذه املحكمة
 »960 - 911ذي الر�سم العقاري عدد  46128/05حيث يوجد ملف الإجراءات.
يوجد ب�سيدي يو�سف مبزارع �أيت �شعو As 0195/14
احلاجب م�ساحته � 49آر و� 22سنتيار ،يوجد به
منزل وا�صطبل.
المملكة المغربية
من
ابتداء
لبيعها
االفتتاحي
الثمن
و�سينطلق
وزارة العدل والحريات
مبلغ  72660.00درهم ،مع زيادة  % 3لفائدة
محكمة االستئناف بتازة
المحكمة االبتدائية بتازة
الدولة ،كما ي�شرتط �ضمان الأداء.
مكتب السجل التجاري
وللمزيد من املعلومات االت�صال بق�سم التنفيذ
املدين مبحكمة احلاجب.
�إعالن عن بيع �أ�صل جتاري
As 0194/14
يعلن رئي�س م�صلحة كتابة ال�ضبط باملحكمة
المملكة المغربية
االبتدائية بتازة.
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بتازة
�أنه مبقت�ضى عقد عديل م�ؤخر يف 2013/09/16
المحكمة االبتدائية بجرسيف
وم�سجل ب�إدارة الت�سجيل بتاريخ
ملف التنفيذ رقم 2013/09/25 699/2013 :حتت عدد 5869 :باع ال�سيد
حممد امل�ش بن عبد ال�سالم بطاقته الوطنية
�إعالن عن بيع عقار حمفظ  Z197954ال�ساكن  81حي �أبو عبد اهلل تازة
لل�سيد جمال ملو�ش بطاقته الوطنية عدد
باملزاد العلني
 A466939ال�ساكن رقم  63املنازل ال�صحية
لفائدة :مليكة بر�شا�ش �أ�صالة
تازة جميع الأ�صل التجاري للدكان الكائن
ونيابة عن ابنيها القا�صرين
بنزقة عالل بن عبد اهلل عمارة الرنج�س
�ضد :بوجمعة البورميي ومن معه رقم  10تازة ،وامل�سجل بال�سجل التجاري
للمحكمة االبتدائية بتازة حتت عدد11140 :
يعلن رئي�س كتابة ال�ضبط باملحكمة االبتدائية بثمن قدره  110.000.00درهم.
بجر�سيف �إىل علم العموم �أن بيعا ق�ضائيا باملزاد فعلى دائني البائع املذكور �أعاله �أن يتقدموا
العلني �سيقع يوم  2014/01/31على ال�ساعة بتعر�ضاتهم �إىل ق�سم ال�سجل التجاري
� 11صباحا مبحل كتابة ال�ضبط بهذه املحكمة باملحكمة االبتدائية بتازة داخل �أجل يبتدئ
للعقار الآتي و�صفه وبيانه:
من تاريخ ن�شر الإعالن الأول وينتهي يف
العقاري
الر�سم
ذي
العقار امل�سمى «الفتح »85
اليوم اخلام�س ع�شر من ن�شر الإعالن الثاين.
بخو�شة
جتزئة
الفتح
 21/8248الكائن بحي
الن�شرة الأوىل.
رقم الدار  12جر�سيف متكون من بناء �سفلي
As 0196/14
وطابق �أول م�ساحتها � 01آر � 13سنتيار.
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ن�ساء على الهام�ش

كثريات هن الن�ساء الالئي غرين يف تاريخ
الب�شرية و�صنعن املجد ومتكنّ من و�ضع
ب�صمة على خط التاريخ يف العديد من املجاالت
ببالدنا ،وعلى جميع امل�ستويات ،كان للمر�أة
الت�أثري الأكرب حيث لعبت دورا �أكرب يف العديد
من جماالت احلياة يف الوقت الراهن بعد �أن
كان دور الرجل يطغى عليها ويحجم من دورها
وي�ضعها يف خانة البيت والأوالد .غري �أن بع�ض
الن�ساء من ه�ؤالء الأمهات الالئي حُتتقرن اليوم
وتو�صفن بخادمات ومتخلفات هن من �أجننب
وربني وكربن �أجياال من الرجال والن�ساء
حتمل امل�شعل اليوم ،وتتنكر لهن حتت ذريعة
احلقوقية املزيفة واحل�ضارة والتمدن ،ف�إن
ه�ؤالء الن�سوة كن مبثابة حجرة الأ�سا�س لفئة
كبرية من الرجال ،خ�صو�صا يف قرى �أو مدن
�صغرية ،والق�صة التالية من الواقع املعا�ش،
�سوف يكت�شف البع�ض �صبيحة م�ستخدم
منجمي ،و�سوف يتذكر البع�ض هذه احلقبة
من الزمن� ،شخ�صيا لن �أن�سى ه�ؤالء الن�ساء
وهن يرحلن مع �أزواجهن بقلوبهن نحو ذلك
اجلحيم املكون من �آبار ،اخلارج منها مولود
والداخل �إليها مفقود ،فقبل الفجر ب�ساعات
قليلة ت�سمع درد�شات وهم�سات عرب �أبواب
البيوت ،وت�شم رائحة ال�شاي بالنعناع واخلبز
املقرم�ش� ،إنها انتفا�ضة ال�صباح لكل الذين
تناديهم الآبار»:ال ّعطا�شى» ،وهم يتجهزون
للخروج يقر�ؤون الفاحتة و�آية الكر�سي مما
يجعل الن�ساء يرجتفن� ،إنها طقو�س الفجر لدى
كل العائالت املن�ضوية حتت رحمة الرتاب
الأبي�ض ،بينما هو يلب�س حلة العمل تبد�أ
الزوجة يف ترتيب مئونة �ضعيفة م�ستخل�صة
من بقايا اخلبز الباقي من الع�شاء وقنينة
زجاجية حتوي �شايا جديدا طبخته دقائق
فقط قبل �أن يخرج من املرحا�ض ويتو�ض�أ،
يرتدي مالب�س العمل بهدوء تام وينف�ض
الغبار عن قل�سونته قبل لب�سها� ،إنها لي�ست
فقط �أقم�شة بل �إنها بالن�سبة له كفنه الذي ال
يربحه �إال بعد رجوعه �ساملاً بعد الظهر ،تعلم
هي كل العلم �أن اجتاهه نحو العمل هو مبثابة
معركة يومية ال يعرف فيها م�س ّبقا من الفائز،
لكنها حتاول �أال تتذكر ،فقلبها ينب�ض بحب ذاك
الرجل وبكل قواها ت�صبو �إىل لقائه بعد �أن يكون
غاب عليها �ساعات متر وك�أنها �سنني ،ال تلتقي
نظراتهما �إال نادرا ،فال�صمت الذي بينهما لي�س
�إال ت�ضرعا كي ال يبوحا لبع�ضهما ما يخاجلهما،
لي�س الوقت لذلك.
«يا با�سم اهلل ،ال حول وال قوة �إال باهلل ،يا فتاح
يا رزاق يا لمَ َه ّون يف لرزاق» دعوة
ال يكاد يتممها حتى تقول هي وب�سرعة« :يا
رحمان يا رحيم ،دّيه يف ال�سالمة وجيبو يف
ال�سالمة ،يا رب حتفظو وتنجيه».
وتغلق الباب بهدوء خ�شية �إيقاظ الأبناء الذين
يغو�صون يف نوم هادئ.

بوسنين مصطفى
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المنوعات

الفنانةاملغربيةليلىغفران:

نفحات من سيرة الذات

لن �أ�سمح للممثل امل�صري
باملتاجرة يف موت ابنتي

بقلـــــم:
حسن الجندي
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اإلخوان 1

بعدما بلغ �إىل علم الفنانة املغربية ليلى غفران �أن املمثل امل�صري،
حممد رم�ضان ،ي�ستعد لتقدمي عمل يروي ق�صة مقتل ابنتها هبة ،التي
مت اغتيالها بطريقة ب�شعة ،حذرت ليلى غفران �صناع هذا العمل ،وقالت
ح�سب ما �أورده موقع «الن�شرة الفنية» ،موجهة كالمها للممثل امل�صري
رم�ضان« :العب بعيدا يا �شاطر ،فهناك الكثري من حاالت الوفاة الأكرث
�صعوبة ورمبا ب�شاعة ،فلماذا ت�صر على التم�سك بق�صة ابنتي ومقتلها؟»
و�أ�ضافت« :ال �أعرف ما الذي ي�ستهوي �صناع هذا العمل؟ ما الذي
يدفعهم للمتاجرة مب�شاعري ومبوت ابنتي؟» ثم هددت ليلى غفران
مبقا�ضاة كل من يفكر بتقدمي هذا العمل ،و�أكدت قائلة�« :سوف �آخذ
حق ابنتي بالقانون ،و�سوف �أمتكن من وقف امل�سل�سل ،و�أ�ستعمل كل
الو�سائل القانونية التي حتفظ حق ابنتي ،فهي لي�ست مادة للمتاجرة
بها بعد وفاتها».

◆ لنقتب�س من املولد
ال�شريف �أ�سرار النبوة
وخ�صائ�صها ،وكماالتها
الكربى ،وحقائق �سريته
وبدائعها ،وروائع
توا�ضعه ونبله ،وطهارته
وف�ضله ،لندخل حتت قوله
تعاىل« :والذين اتبعوه
ب�إح�سان ر�ضي اهلل عنهم،
ور�ضوا عنه».
◆ �إذا �أراد امل�سلمون
�أن يعودوا �إىل املقام
الذي كانوا فيه،
واملرتبة التي و�ضعهم
اهلل فيها ،فعليهم
�أن يقتدوا مبجتمع
ال�سعادة الأول الذي
بناه الر�سول و�صحابته
ف�آمنوا و�صدقوا ،واتبعوا
و�أح�سنوا ،وانت�صروا
وفازوا فكانوا من
ال�صادقني املخل�صني.
.د .يوسف الكتاني

الكالم الموزون

بقلم :أ

بو أزهار

الوسادة الخالية
تولوا الريادة
بعد النطق بالشهادة
واإلخالص في العبادة
والتسيير دون بالدة..
وغمرتنا السعادة
ورحبنا بالوفادة
وقلنا يستحقون العمادة
والسياقة والسيادة
وقد يأتون بوالدة
فيها للضعيف إفادة..
لكنهم تنكروا لإلشادة
وللقسم والشهادة
فكسروا البرادة
بمطرقة الحدادة
وقالوا ال مال في الوسادة
وعليكم الزيادة
واستعدوا لإلعادة!!

انطالق اجلامعة ال�شعبية مل�ؤ�س�سة الفقيه التطواين
يف جمع غفري من املواطنات
واملواطنني من خمتلف الأعمار
وامل�ستويات انطلقت يوم اخلمي�س
 26دجنرب  2013فعاليات اجلامعة
ال�شعبية مل�ؤ�س�سة الفقيه التطواين
التي �أدار جل�ستها الأ�ستاذ عبد
الرزاقاحلنو�شي.
وتهدف هذه اجلامعة ،كما جاء يف
كلمة الأ�ستاذ �أبوبكر التطواين �إىل
هيكلةن�شاطامل�ؤ�س�سةوفتحف�ضائها
للعموموتقدميدرو�سوحما�ضرات
يف خمتلف التخ�ص�صات ودمقرطة
املعرفةوتقا�سمهامعفئاتخمتلفة
للمجتمع بهدف بناء ر�ؤية وا�ضحة
للق�ضايا املعقدة التي نعي�شها كل
يوم.
وقد �أعطى االنطالقة الر�سمية لهذه
اجلامعة الأ�ستاذ موالي �إ�سماعيل
العلوي رئي�س اللجنة الوطنية
للحوار حول املجتمع املدين الذي نوه
باملبادرة و�أكد على �أهميتها يف �إطار
املكانة التي �أ�ضحى يحتلها املجتمع

جانب من الحضور

املدين يف الد�ستور اجلديد للمملكة.
ومن جهتها نوهت �سمية بنخلدون
مببادرة م�ؤ�س�سة الفقيه التطواين يف
كلمةتليتبالنيابةعنها.
وقد انطلقت �أوىل درو�س اجلامعة
مبحا�ضرة للأ�ستاذ تاج الدين
احل�سيني حول الوحدة الرتابية
للمملكة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن اجلامعة
نظمتيف�شكلع�شر�شعبمتخ�ص�صة
تهم جماالت علمية متنوعة :الطب،
االقت�صاد واملالية ،الإبداع الثقايف،
ثقافة التقاعد ،علم االجتماع ،النظام

 15فيلما مغربيا تعر�ض
يف مدريد

حتت �شعار« :بعد طنجة :نظرة �أخالقية
على احلركة ال�سينمائية» تنظم م�ؤ�س�سة
الرابطةالعامةللم�ؤلفنيوالنا�شرين،وجمعية
العمل الثقايف اجلامعي من �أجل املواطنة،
ما بني  9و 15يناير اجلاري دورة ال�سينما
املغربية بالعا�صمة الإ�سبانية مدريد ،حيث
�ستعرف هذه التظاهرة عر�ض  15فيلما
روائيا مغربيا حديثا ،تروم بالأ�سا�س �إىل
تعريف اجلمهور الإ�سباين ب�آخر م�ستجدات
الفن ال�سابع املغربي ،وكذا التحوالت الكربى
التي �شهدتها ال�سينما املغربية منذ �أزيد من
عقد من الزمن.

تعزية

تعزية
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ببالغ احلزن والأ�سى تلقينا خالل الأ�سابيع
املا�ضية خرب وفاة ال�سيد «حممد ح�سون»
�صهر قائد مقاطعة طابولة بتطوان.
وعلى �إثر هذا امل�صاب اجللل الذي ال راد لق�ضاء
اهلل ،تتقدم جمموعة من موظفي املقاطعات
و�أعوان ال�سلطة وبع�ض املواطنني ،بتعازيها
احلارة �إىل عائلة الفقيد ،راجني من اهلل تعاىل
�أن يتغمد روحه بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان على فراقه.
و»�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون».

الد�ستوري املغربي ،ال�سيا�سات
العمومية ،املنظمات غري احلكومية
واملجتمع املدين ،الإخراج وكتابة
ال�سيناريووالتاريخوالتوا�صل.
و�ستنطلق برامج اجلامعة خالل
�شهر يناير بانطالق �أن�شطة املقهى
الأدبي الذي �سيعرف وترية منتظمة
للتعريف بالإبداع املغربي وتكرمي
ال�شعراء والأدباء ،كما �سيعرف �شهر
يناير لقاء حول ال�صحة واملواطن
بور�شة تفاعلية مع �ساكنة املنطقة يف
مو�ضوع« :ماذا تعرفون عن مر�ض
ال�سكري؟».

تازة ت�ستعد للمهرجان
الدويل مل�سرح الطفل
حتت�ضن مدينة تازة ،من � 24إىل � 26أبريل
املقبل ،الدورة  15للمهرجان الدويل مل�سرح
الطفل ،الذي تنظمه وزارة الثقافة ،وح�سب
املديرية اجلهوية للثقافة ،ف�إن هذه الدورة
التي تنظم بتعاون مع عمالة الإقليم واجلماعة
احل�ضرية لتازة� ،ستعمل على تعزيز التوا�صل
وتبادل اخلربات والتجارب امل�سرحية بني
الفرق ،وذلك بهدف تنمية فعالياتها املقرونة
بوعي قيمي ل�سيكولوجية الطفل واليافعني،
والتي ترتكز على حرفية م�سرحية ت�ست�شرف
عنا�صر الإمتاع والرتفيه.

تعزية

التحقت بالرفيق الأعلى ،يوم  13دجنرب ،2013
امل�شمولة برحمة اهلل «عائ�شة الكدراوي»
التي وافتها املنية مب�ست�شفى ابن ر�شد بالدار
البي�ضاء.
وبهذه املنا�سبة الأليمة تتقدم «الأ�سبوع» ب�أحر
التعازي و�أ�صدق املوا�ساة �إىل ابن املرحومة،
يو�سف الناقي و�إىل ابنتها احل�سنية الناقي و�إىل
جميع �أفراد عائلتها ،داعني للفقيدة بالرحمة
واملغفرة.
«�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون».

كانت حافالت �أمريكية تقل العمال من �ساحة جامع الفناء قبل
�شروق �شم�س كل يوم �إىل قاعدة ابن جرير .وكان من بينهم من
ينتمون �إىل جماعتنا .فكنا ُن َي ّ�س ُر لهم االطالع على كل جديد يف فجر
كل يوم جديد ،وكان مكان اللقاء بهم يف ملعب الباب اجلديد ونحن
نتظاهر مبزاولة ريا�ضة كرة القدم :نرك�ض قليال ثم نتبادل قذفات
الكرة لبع�ض اللحظات ،وبعدها جنتمع و�سط امللعب بعد الت�أكد
من خلو املكان من عني الرقيب ،فنتناول ما كان ينبغي �أن نتناوله
من حديث دون التوقف عن احلركة ،مع احرتام الزمن املحدد الذي
ميكِّنُ الإخوة من االلتحاق بحافالتهم يف الوقت املنا�سب للذهاب �إىل
َ
عملهم مع �شروق ال�شم�س.
كانت ردة فعل �شعبنا على نفي امللك عنيفة ،وبالن�سبة للمحتلني
و�أعوانهم خ�سارة ُمكْلفة .وح ّل الإقدام حمل اخلوف ،و�ساهم
الراديو الذي ا�ستخدم بادئ ذي بدء من طرف امل�ستعمر للدعاية
املوجهة وتثبيط الهممُ ،قلت �ساهمت هذه «الو�سيلة الإعالمية
احلديثة» �أنداك ،يف تعزيز ال�صفوف خ�صو�صا بعد القهر الذي
تعر�ضت له ال�صحف :العلم و الر�أي العام ،والإغالق الذي طال
«�س ّم َرتْ » �أبوابها .و�أعني هنا بالراديو ذلك
مكتبة ال�شعب التي ُ
ال�صوت العربي املعروف ،الذي انطلق من القاهرة بعد �إزاحة
حممد جنيب يف �أغم�ض الظروف ،وظهور �أ�سماء �أخرى من الثوار
بوجه مك�شوف يف مقدمتهم جمال عبد النا�صر الوجه الغري م�ألوف،
َف ُف ِ�سح املجال لزعيم حزبنا حممد بن عالل الفا�سي فجعلوه كل
خمي�س على برنامج �صوت العرب من �أهم ال�ضيوف.
التزمت جماعتنا بالتحلق حول املذياع كل خمي�س ،ومل نعد نبايل
«بتل�ص�صات الب ّياعا اجلوا�سي�س» ،بل كنا نه�شم وجوه من ثبت
�إلينا انتماءهم للأبالي�س ،ومل تعد امل�صالح التقنية اال�ستعمارية
تكتفي بت�شابك اخليوط وتقوية الت�شوي�ش ،املعروف بالبارازيت،
بل جل�أت بعد الت�أكد من تزايد عدد امل�ستمعني �إىل قطع الكهرباء من
م�صادرها على كل املدينة ،حتى مير تدخل الزعيم ،ومل يكن ذلك
ليحد من اجتهادات باحلاج البقال ،فقد كان يو�صي جماعة ابن
جرير �أن تزوده ببطاريات ال�شحن املتقدمة واملتوفرة يف ال�سوق
ال�سوداء هناك ،لت�ستمر جماعتنا يف متابعة خطاب اخلمي�س رغم
�أنف البا�شا وحاكم اجلهة .كما �أن البقال كان قد بد�أ يح�صل على
مواد يوظفها للتجارب على بع�ض املتفجرات ح�سب ما بلغ �إىل علمي
عن طريق ابن جلون� ،أما �أنا فلم �أح�ضر ومل �أ�شاهد ذلك ،اللهم من
وقويف على �أحد اجلدران ال�سميكة �إىل جانب ابن جلون وهو ي�شري
�إىل �شق كاد �أن يف�صل اجلدار �إىل �شطرين ،قائال يل:
«على هذا اجلدار كانت �أول جتربة انفجار»
و�أذكر �أنه ذات مرة َبكّر �صاحبي يف زيارتي ليخربين �أنه ح�صل على
لرتات من البنزين و�أخفاها قريبا من حومتنا وبال�ضبط يف اجلبل
الأخ�ضر ،وطلب مني �أن �أ�صحبه لن�شعل النار يف مركز توزيع
الكهرباء املتواجد عند باب حدائق اجلبل الأخ�ضر وكان يزود
املنطقة كلها مبا يف ذلك الق�صور واملوا�سني والرميلة ،ورمبا حتى
باب دكالة بالكهرباء( )..ف�ألهمني اهلل �أن �أعار�ضه يف ذلك و�أن �أذكره
يف مقولة كان يرددها عبد اهلل �إبراهيم تقول�« :إن �أ�سوء ما ميكن
�أن يقوم به املنا�ضل هو �أن ي�ساهم يف تخريب من�ش�أة فيها منافع
للنا�س ،ويح�سب ذلك ن�ضاال وجهادا»( )..اقتنع �صاحبي وعدل عن
الفكرة.
ومن مميزات جيلنا �أننا كنا على حداثة �سننا ،ن�سمع ونعي ونعقل،
خا�صة ما ي�صدر عن �أربعة �أ�شخا�ص �أثبتوا �صدق وطنيتهم،
وجعلوا وحدة ال�صف والوطن �أقد�س �أهدافهم ،والعلم نورا يهديهم
يف كل �سلوكاتهم ،وهم :عالل الفا�سي ،حممد ابن احل�سن الوزاين،
وعبد اهلل �إبراهيم ،واملختار ال�سو�سي ،ن ّور اهلل �أ�ضرحتهم بنوره
الذي ال نور قبله وال بعده.
من ال�شباب املتحم�س الذي �أفرزته �أحداث الع�شرين من غ�شت
و�أ�صبح ذكره يرتفع ،ولتنفيذ ما يوكل �إليه غدا اخلادم املطيع ،ذلك
الفتى الوديع امل�سمى بـ عبد الكبري وهبي ،املتحول �إىل ثائر مندفع
�أ�صبح ال يفارقنا ،وعلى طموحاته ُيطلعنا ،وببع�ض اقرتاحاته
يخيفنا ،غري �أن �أطرافا �أخرى تنتمي �إلينا ،ولكنها ت�سري يف غري
ركبنا ،كانت را�ضية عنه ،وللمزيد من املغامرات حتم�سه وتدفعه،
ال�شيء الذي زاد يف عدم تفاهمه مع العزوا بن جلون لينتهي كل
نقا�ش بينهما �إىل االختالف الذي ال يف�سد للود ق�ضية ،لأن م�صلحة
الوطن فوق كل نزاع وكل كلمات نابية.
و�سرنى ونقر�أ يف هذه النفحات ما �سيمر منه وهبي من �صعوبات
ومغامرات لن جتد لها �سطرا يف كل ما كتب عن تاريخ املقاومة من
�صفحات.

يتبع..
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األخيرة

الحقيقة

الضـــائعة
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جذور الصراع الذي دفع الملكية إلى القضاء على األحزاب
الزعيم الزايغ يحكي:

كيف مت االتفاق على �أن ي�ستقر حممد اخلام�س نهائيا يف فرن�سا
الحلقة الثانية

�أنهم ،ال يريدون �أن يكون �إعطاء
الأ�سبقية لرجوع امللك حممد بن
يو�سف �إىل عر�شه ،و�أذكر �أين يف
هذا الوقت ،تو�صلت بر�سالة واحدة
م�ؤيدة لرجوع امللك� ،أم�ضاها تون�سي
ا�سمه �صالح ر�شيد)) (كتاب من

احلماية �إىل اال�ستقالل� .سبيلمان).
وكان وقتها امل�ست�شار اال�ستقاليل
الكبري ،الزغاري ،م�سموع الكلمة يف
فرن�سا وي�سميه �أحر�ضان ،مندوب
 مصطفى العلوي
اال�ستقالل يف فرن�سا ،و�سمعه
يقول ب�صيغة الراغب يف �إقامة
يلتقي املحجوبي �أحر�ضان يف مذكراته ،امل�ؤ�س�سات( )...قبل رجوع حممد
مع امل�ؤرخ الفرن�سي الذي عاي�ش نف�س اخلام�س�(( :أبدا ..لن يرجع حممد
الظروف ،جورج �سبيلمان ،وكان اخلام�س �إىل العر�ش يف الوقت
�ضابطا ع�سكريا فرن�سيا جمع هو الراهن ،لأنه علينا �أوال �أن نقرر يف
�أي�ضا مذكراته عن ا�ستقالل املغرب� ،ش�أن امل�ؤ�س�سات.
ليعطي �أحر�ضان و�سبيلمان ،ما يكفي وقد رفع حزب اال�ستقالل مذكرة
من التفا�صيل عن االتفاق ال�شبه �إىل احلكومة الفرن�سية تقول :مهما
الإجماعي ،ل�سيا�سيي ذلك الزمان كانت �أهمية ق�ضية العر�ش ،ف�إن هذه
املتحالفني ،حزب عالل الفا�سي وحزب لي�ست يف الواقع �إال ق�ضية جانبية))
الزعيم التون�سي احلبيب بورقيبة( ..مذكرات �أحر�ضان).
وكان احلزبان معا ..والآخرون(( ،وحتت عنوان :اتفاق كامل بعد
متفقني جميعا ،على مبد�إ منع امللك �أن اجتمع املقيم العام «كرانفال»
حممد اخلام�س ،من الرجوع �إىل مع �أقطاب احلزبني ،ال�شورى
واال�ستقالل ،وامل�س�ؤولني املغاربة
املغرب.
�أحر�ضان يقول(( :املهدي بنربكة الآخرين( )...على �إرجاع امللك
كان يقتدي بنموذج احلبيب
بورقيبة الذي �أتقن دوره يف �إبعاد
باي تون�س ،ف�أراد حزب اال�ستقالل
�أن ين�سف بكل الو�سائل ،تواجد
النفوذ امللكي)) (مذكرات �أحر�ضان).

لي�أتي كاتب �آخر� ،أكرث �أهمية يف ذلك
الزمان من �أحر�ضان ،وهو رئي�س
احلكومة الفرن�سية «�إدكار فور»،
الذي كان يف ذلك الوقت مهوو�سا
بالهيمنة الإ�سالمية( )...التي قد
تخلف اال�ستعمار الفرن�سي يف املغرب
وتون�س واجلزائر ،خ�صو�صا و�أن
حممد اخلام�س كان يحمل ال�شعارات
الإ�سالمية ،املرتبطة ب�إمارة امل�ؤمنني،
فذهب ي�ست�شري احلبيب بورقيبة ،يف
م�صري حممد اخلام�س.
وخالل م�أدبة ع�شاء مع بورقيبة ،يف
ق�صر «ال �سيل �سان كلو» ،وقبل رجوع
حممد اخلام�س لفرن�سا من املنفى،
ي�س�أل �إدكار فور� ،ضيفه بورقيبة عن
ما يراه للتعامل مع حممد اخلام�س،
ليقول بورقيبة:

حدثت جمزرة يف ال�شوريني� ،أنقذت
من املوت ،الأخوين عبد الهادي
بوطالب و�أحمد بن �سودة ،وكان قد
مت حت�ضريهما لإحراقهما بعد �أن
اختفوا يف �إحدى احلافالت)) (نف�س

أصبحت األحزاب
السياسية كلها،
أعجز من أن
تلعب أي دور
لدرجة أصبحت
معها بعض
األحزاب ،تباع
لمن يشتري

حممد اخلام�س ،لي�ستقر نهائيا يف

فرن�سا)) (مذكرات �إدكار فور .اجلزء
الثاين).
وكان �أحر�ضان ،وعرب ارتباطه بجي�ش
التحرير ،امل�ساند الوحيد لرجوع
امللك ،ويفهم من كالم �أحر�ضان �أنه
كان جي�شا م�شتتا متمركزا يف �أكنول
بالريف ،ي�شعر بعد رجوع امللك �إىل
عر�شه رغم املناورات� ،أن الأحزاب
ال�سيا�سية وخا�صة بعد ت�صفية حزب
ال�شورى واال�ستقالل ،وبعد اغتيال
رئي�س جي�ش التحرير عبا�س امل�سعدي
وحماولة اغتيال عبد الهادي بوطالب
((الذي �أنقذته يوم كنت عامال
على �إقليم الرباط ،وتوجهت على
عجل �إىل �سوق �أربعاء الغرب ،حيث

امل�صدر).
كان �أحر�ضان كلما التقى باملهدي
بنربكة ،يقول له هذا الأخري�« :إنها
الثورة ت�أكل �أوالدها» وي�ضيف
له بالفرن�سية «ال ميكن �أن ن�صنع
الأومليت بدون ك�سر البي�ض»،
في�شعر ب�أن امللك حممد اخلام�س ،يظهر
يف موقع ال�ضعف.
((ت�صوروا امللك حممد اخلام�س
 يحكي �أحر�ضان  -ي�ستدعي�أحر�ضان ،عامل الإقليم ،وبح�ضور
ياووره اخلا�ص اجلرنال موالي
حفيظ ،يقول له حممد اخلام�س:

�أم�س �أردت تعيني ال�شريفني ،موالي
عبد احلميد يف با�شوية القنيطرة،
وموالي احل�سن بن دري�س يف مكنا�س،
وهاد النا�س( )...يعرت�ضون �ضد
رغبتي)).

ال ين�سى �أحر�ضان �أن يك�شف� ،أنه قبل
«الكاب �آن» الذي كان �أداة للتعذيب
�أيام �أوفقري ،ب�سنوات ،وقبل الدي�سطي
التي نعرفها الآن(� )...أ�س�سوا عندما
كان االغزاوي مديرا للأمن ،جهازا
بولي�سيا خا�ضعا حلزب اال�ستقالل،
ا�سمه «البريكاد رقم  »9لقد كان رئي�س
احلكومة البكاي ،يتجرع املرارات
وحزب اال�ستقالل يت�صرف كال�سيد
املطلق.
ويحكي �أحر�ضان جزئية عا�شها،
وك�أنها �صورة من حكايات «املافيا»،
�أح�سن �أحر�ضان بالتذكري بها،
ويتعلق باملنا�ضل اجلزائري بوزار
(انظر الأ�سبوع عدد  21نونرب )2013
((اجتمع الفقيه الب�صري واملهدي
بنربكة بالوزير يف الداخلية
�إدري�س املحمدي بح�ضور العامل
�أحر�ضان ليقول له الفقيه الب�صري:
ملاذا ال تريد �أن ت�سلمنا بوزار ..لنكن
�صرحاء ،يجب �أن ن�ضع حدا ،لهذه
العنا�صر ،ليقول املهدي بنربكة:
يجب �أن ن�سلم بوزار ملحكمة ال�شعب،
ويجيبه الوزير �إدري�س املحمدي
كيف تريدون �أن �أ�سلمكم �شخ�صا
معتقال عندي ،فهل تظنون �أن
النا�س لن ي�سمعوا بقتله؟ ليقول له
املهدي ،نحن ال نريد �أن ت�سلمه لنا،
نريد فقط �أن تنقله من �سجن �إىل
�سجن ،و�أنت تعرف �أن االختطاف
�أ�صبح �أمرا جاريا به العمل� ،إن
مهمتنا �أن نقب�ض عليه ،فللحزب
الإمكانيات الكبرية مل�سح �آثار هذا
اجلزائري ،الذي كان عليه �أن يبقى
يف بلده اجلزائر ،بدل �أن ي�صبح
رئي�سا جلي�ش التحرير املغربي..
وينتهي اجتماعنا يف منت�صف الليل
ويقرر املحمدي نقل بوزار عرب

((�إنه لي�س عندكم يف املغرب،
بورقيبة ،عندكم حممد اخلام�س،
وكفى ،ولكني �أرى من الأح�سن� ،أن
تتعاملوا مع �شخ�ص من ال�شعب بدل
التعاون مع الق�صر والرجعية()...
�أنا �أ�ستعد لإعالن اجلمهورية ولكن
يف املغرب ،مازال الوقت مل ي�صل،
والبد لكم من الوقت غري املحدد،
لالحتفاظ بامللكية)) (مذكرات

�إدكار فور).
�إدكار فور نف�سه وبعد ات�صاالت مع
حزب ال�شورى واال�ستقالل خرج
با�ستنتاج ((�أن حزب ال�شورى حزب
جمهوري)) (نف�س امل�صدر).
ويرجع �أحر�ضان كثريا �إىل �شهادات
�صديقه الفرن�سي �سبيلمان الذي
خرج بنتيجة واحدة(( :كل الذين
حاورتهم من املغاربة� ،أكدوا يل

طريق الدار البي�ضاء( )...لأقول
و�أنا مع املحمدي وحده :هل ي�سمح
لك �شرفك ب�أن ت�سلم �أحد املعتقلني،
وتعر�ضه لالغتيال وتورطني يف
هذه العملية ،ليقرر املحمدي وزير
الداخلية تهريب بوزار ليال� ،إىل
معتقل يف بوملان داد�س)) (نف�س

امل�صدر).
�أكيد �أنها �صورة غري م�شرقة ،للأو�ضاع
التي كانت عليها حالة املغرب يف �أوائل
اال�ستقالل ،حيث كان هذا احلزب ،قد
بلغ حد احلديث عن حمكمة ال�شعب،
لتقتل رجال جزائريا ،كان من م�ؤ�س�سي
جي�ش التحرير الذي �ساهم يف حترير
املغرب.
الواقع� ،أن احلزب الأكرب يف املغرب،
كان قد فوجئ برجوع حممد اخلام�س،
فيم كان ولده وويل عهده موالي احل�سن
يتتبع هذه الأو�ضاع ،ويح�ضر اجلي�ش
امللكي ملواجهة هذه امل�ؤامرة الكربى،
بعد �أن �سمع تفا�صيل احلديث الذي دار
بني امل�س�ؤول الفرن�سي «�إدكار فور»،
وبني امل�س�ؤول اال�ستقاليل عبد الرحيم
بوعبيد ،تفا�صيل كتبها �إدكار فور يف
مذكراته(( :عبد الرحيم بوعبيد مل
يخف �أن هناك اجتاهات كربى خللق
تناف�س بني القوات ال�سيا�سية ،غري
الع�سكرية( )...تدعونا للتحرك
العاجل( )...حتى ال تتكثل القوة
الع�سكرية مع امللك حممد اخلام�س،
لأنه �آنذاك ف�إن القوات الثورية
�ستكون �أقلية معزولة)) (�إدكار فور.

مذكرات).
لنفهم ما مل يحكه �أحر�ضان ،كيف
ا�ستخل�ص احل�سن الثاين الدر�س من
كل هذه املخططات احلزبية ،ليتعامل
مع هذه الأو�ضاع وقد �أ�صبح ملكا،
لريد لهذه الأحزاب ،ال�صاع �صاعني،
وي�ضربها بعنف ،وبد�أ يتحرك ،حتى
عندما كان �أبوه حممد اخلام�س ال
زال حيا ،و�أثناء حكومة الدفعة
الثانية حلزب اال�ستقالل ،يف �شكل
االحتاد الوطني للقوات ال�شعبية،
عندما �أ�صبح عبد اهلل �إبراهيم رئي�سا
للحكومة ،ف�إن ويل العهد مل ينتظر
املزيد من التنازالت ،من طرف �أبيه
حممد اخلام�س وطلب ويل العهد
موالي احل�سن عدة مرات �أن يعلن
امللك حممد اخلام�س �إقالة حكومة
عبد اهلل �إبراهيم ،ورف�ض امللك حممد
اخلام�س ،ولكن(( :ويف  18مايو

� ،1960أدخل موالي احل�سن رتال من
الدبابات �إىل داخل الق�صر امللكي،
حيث يتواجد �سكن امللك ،ومكاتب
رئي�س احلكومة عبد اهلل �إبراهيم،
يف �شكل انقالب ع�سكري ال�شيء
الذي �أزعج امللك حممد اخلام�س
الذي �أمر ب�سحب الدبابات ،ويف 20
مايو � 1960صدر بالغ ب�أن جاللة
امللك قرر و�ضع حد حلكومة عبد
اهلل �إبراهيم)) (روجي موراتي.

بورقيبة أبعد الباي ،وبنبركة أراد إبعاد محمد الخامس

مقتل بن بركة).
وكانت بداية هذا املخطط املدرو�س،
الذي بلغ �أوجه عندما �أ�صبحت
الأحزاب ال�سيا�سية كلها� ،أعجز من �أن
تلعب �أي دور لدرجة �أ�صبحت معها
بع�ض الأحزاب ،تباع ملن ي�شرتي.

