ي

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

سر
تتركز عيون االهتمام ،على ما قد
ي��ص��در ح��ول خبايا المؤسسات
التجارية الكبرى ،المرتبطة بالقصر
الملكي ،بعد أن تم تسريب تقرير موثق
عن ممتلكات رجل الثقة األول( )...بوهمو،
وحساباته وحسابات زوجته في الخارج،
لتنشر ف��ي الصحف ك��م��ب��ررات حقيقية
إلبعاده ،مثلما تم إبعاد المدير العام لشركة
«وانا» الزاز ،القابع في السجن ،المتهم
هو أيضا بالتوفر على حسابات بنكية
بالخارج ،وفي انتظار ما سيأتي ،يتمنى
الجميع أن يحافظ بوهمو والزاز ،على أن
ال يتفقا على رد مشترك.
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تحـت األضـواء
قضية بترول تالسنت أمام
القضاء األمريكي
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دراهم

الحقيقة الضائعة
األمريكيون يواخذون المغاربة على التهاون

الظلم واالنتقام :املبررات الوحيدة ملغاربة داعش

الطيب
الفاسي

هل كانت غلطة الطيب
الفاسي وراء إلغاء الزيارة
الملكية لنيويورك
3

هكذا تتم عمليات
الذبح عند داعش
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املومني يفضح األجهزة بأنها كذبت في حق موالي هشام

2

محاكمة العماري تكشف غيابه
عن الحزب لمدة طويلة

هل يدعو جناح من
حزب األصالة واملعاصرة
«للجمهورية»؟
07

2
alousbouea@gmail.com

هذا الخبر

مساخيط السلطان
في الحسيمة

< الرباط .األسبوع

تتبع الرأي العام باهتمام بالغ ،مخلفات الغضبة
الملكية أي���ام حلولها ف��ي إج���ازة  2014بشواطئ
الحسيمة ،حيث اكتشف التالعبات المريبة في مجاالت
السكنى ،ففتحت ملفات مجموعة من موظفي مشروع
«باديس» ،وسنرى ما إذا كان النسيان سيشمل هذا
القرار ،كالعادة ،أم أن القضاء سيلعب دوره في متابعة
لصوص المجتمع.
وربما كانت ظاهرة عدم نشر نتائج التحقيقات أو
رصد الملفات في رفوف النسيان ،هي السبب في عدم
توقف المخالفين عن مخالفاتهم.
والزال سكان الحسيمة ،يذكرون أن الملك محمد
السادس في زيارته السابقة للحسيمة ،صيف سنة
 ،2010أصدر تعليمات بحروف ضخمة على الصفحات
األولى للجرائد :قرارات ملكية بإعفاء جل المسؤولين
في الحسيمة ،واإلعفاءات طالت خمسة عشر مسؤوال
في األمن والدرك والجمارك والقوات المساعدة ،والدرك
البحري ،واإلدارة الترابية ،مع وعد بأن تشنر الحقا
القرارات المتخذة في حق المسؤولين الرئيسيين في
تلك اإلدارات ،خصوصا وأن البيان الصادر ،كان يهم
أيضا المسؤولين عن مراقبة السكن العشوائي ،الشيء
الذي نتج عنه توقيف باشا مدينة بوعياش ،ورئيس
دائ���رة تاركيست ،وتوقيف مدير المركز الجهوي
لالستثمار.
فالغرابة إذن ،كيف أن مسؤولين عن نفس المجاالت
يتجرؤون بعد سنتين أو ثالث ،على القيام بنفس
األعمال ،إال إذا كانوا قد شاهدوا أن الذين عوقبوا
قبلهم ،الزالوا يتمتعون بشمس شواطئ الحسيمة،
وإال إذا كان عدد منهم كما حكى لـ«األسبوع» ،أحد
المتتبعين بالحسيمة ،قد تجاوزوا العقاب الملكي،
بواسطة التدخالت السياسية التي تلعب دورا كبيرا
ف��ي ه��ذه المنطقة االستراتيجية التي تعد بحكم
موقعها ،إحدى بوابات المغرب المشرعة في وجه
أروبا.

كواليس األخبار

< باريس .األسبوع
بلغ االستياء الفرنسي أوج��ه عندما
نشرت في المغرب ،أخبار عن التعزية
الملكية للرئيس الجزائري بوتفليقة في
ضحايا حادث عابر جراء اصطدام حافلتين
لنقل المسافرين في منطقة «األغواط» ،ولم
يتوصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند،
بتعزية من الملك المغربي في مقتل الباحث
الفرنسي «هيرفي غ��وردال» الذي أعلنت
داع��ش الجزائرية قتله خ�لال األسبوع
األخير من شهر شتنبر الماضي.
ون��ظ��م��ت ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء فرنسا
مظاهرات غضب واحتجاج.
عدم إرسال التعزية المغربية ،لرئيس
ال���دول���ة ال��ف��رن��س��ي��ة ف���ي ق��ض��ي��ة تتعلق
باإلرهاب ،حادث من األهمية بمكان ،قال
معلق فرنسي ،إن الرد الفرنسي كان هو
استقبال الضابط المغربي السابق أديب
في جلسة مطولة بقناة «فرانس  ،»24يوم
فاتح أكتوبر ،وهو الضابط ال��ذي سبق

أديب

للمغرب أن احتج لدى فرنسا على عدم
متابعته ب��ع��د أن ح���اول ال��دخ��ول على
الجنرال بناني في المستشفى الباريسي،

هيرفي
غوردال

فيتم استقباله كشخصية سياسية ،ليدلي
ب��وج��ه��ة ن��ظ��ره ف��ي ق��ض��اي��ا ت��ه��م الواقع
السياسي المغربي.

معطلــو حــزب
االستــقـــالل..
أحدهما أطاح به تعديل وزاري ،والثاني
أطاح به تحالف العدالة والتنمية وحزب
التجمع الوطني لألحرار من رئاسة مجلس
النواب ..كل من الوزير السابق عبد الصمد
قيوح والوزير السابق كريم غالب ،يأخذان
الصور التذكارية في انتظار ،أن تجود
بمهمات جديدة(.)..
عليهما األقدار َ

المومـني يفضـح األجهـزة بأنـها كـذبت
فـي حـق مـوالي هشـام
قال المالكم المغربي ،زكرياء المومني ،في
رسالة جديدة ،بأنه اضطر لرفع ص��ورة من
شكاياته بمدير الديسطي الحموشي ،إلى
المحاكم األمريكية ،بعد أن قضى حوالي
شهرين في نيويورك ،في انتظار المساطر التي
أضاف إليها شكوى جديدة بالكاتب الخاص
منير الماجدي ،بدعوى أن هذا األخير هدده
مرة في باريس ،بالقتل حسب ادعاء المومني،
ليختم المومني رسالته بقوله :إنه سيرفع
عليهم دعاوى في جميع أنحاء العالم حتى ال
يستطيعوا السفر.
المومني ال��ذي سبق أن وجه رسالة عبر
جريدة «األسبوع» يطلب فيها التدخل الملكي
مقابل تنازله عن شكاياته أمام القضاء الفرنسي
(أنظر األسبوع ،عدد 3 :أبريل  ،2014وعدد:
 15ماي  )2014أكد في رسالته األخيرة أن مدير
التشريفات الملكية عبد الجواد بلحاج ،توصل
هو أيضا برسالة في هذا الموضوع.
وجاءت مجلة «جون أفريك» ،لتعقد األوضاع،
وتفتح المجال التهامات في حق األمير موالي
هشام ال��ذي ق��رر وأع��ل��ن بعد ص��دور كتابه،
ابتعاده عن كل خوض في مجال السياسة،
ليكشف زكرياء المومني في رده على «جون
أفريك» ،أن هذه المجلة كتبت أن األمير موالي

> الخميس  9أكتوبر 2014
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< باريس .األسبوع

> العدد806 :

هشام توسط للمومني ،ووج��د له شغال في
فندق «الجورج سانك» الباريسي ،بينما يقول
المومني :إني ال عالقة لي بهذا الفندق ولم
أشتغل به.
وبالعكس ،سبق لنفس المجلة ،أن ذكرت
تحت يافطة ((حسب معلوماتنا)) أن ((موالي
هشام اجتمع بالمومني زكرياء يوم  26جوان
وأن األمير هو الذي حرضه على رفع الدعوى
على الحموشي والماجدي ،وأن هذا االجتماع
كان بفندق «فوكتس»)) ليعلن المومني في
رسالته ،أنه كان يشتغل ضابط أمن في فندق
الفوكتس ،وأن موالي هشام جاء فعال يوم 26
ج���وان  ،2014وأن���ه فعال سلم عليه ،ولكن
الدعوى التي رفعها ضد الحموشي مؤرخة
بـ 21فبراير  ،2014إذن قبل أن يسلم على
موالي هشام ،ليعلن المومني أن سفارة المغرب
اتصلت بإدارة فندق الفوكتس ،مهددة لها بأنها
إذا لم تطرد المومني فإنها ستمنع المغاربة
من ال��ن��زول في ذل��ك الفندق ،إضافة إل��ى أن
الشركة المالكة لذلك الفندق تملك فندقين في
مراكش ،لذلك أقدمت شركة الفوكتس على
وضع حد الشتغال المومني عندها.
عربونا على أن مضايقات السفارة المغربية،
للمومني داخلة في إطار التنكيل المغربي،
الذي يتفرج عليه الفرنسيون(.)...
فكيف تنشر «جون أفريك» هذا الخطأ الذي

أثار هذه الزوبعة أن المومني رفع الدعوى في
 21فبراير ،وسلم على م��والي هشام في 26
ج��وان ،وتقول المجلة إن رف��ع الدعوى كان
نتيجة هذا اللقاء.
مصادر أخرى تتحدث عن نية
المالكين الجدد لمجلة «جون
أفريك» ،بعد تقاعد صاحبها
البشير بنيحمد ،يريدون
بيعها ،وأن رئيس تحريرها
«ف��ران��س��وا س����ودان» يجري
ات��ص��االت مع بعض القادة
األف���ارق���ة لشرائها،
ورب����م����ا تكون
م������ج������ام������ل������ة
ال������م������غ������رب،
داخ����ل����ة في
تشجيعه
على شراء
ه�������������ذه
المجلة.

المومني

تدخل عنصري
من االتحادي خيرات
< الرباط .األسبوع
وقع القيادي االتحادي عبد الهادي خيرات في «حالة
عنصرية» شديدة قبل أن يتدارك األمر ويطلب االعتذار
والصفح من الضحية.
خيرات الذي كان يتحدث في ندوة مفتوحة بالرباط عن
مدونة االنتخابات الجديدة وصف مسودتها بـ«الكحولية»
قبل أن يلتفت إلى وجود شخص ذي بشرة س��وداء في
القاعة بدت عليه عالمات الحرج والغضب ،فتوجه إليه
خ��ي��رات ب��االع��ت��ذار ع��ن مصطلح «الكحولية» فاستبدله
بـ«السواد».

سؤال لمن يهمه األمر
ل��م��اذا س��ك��ت ال��م��ك��ت��ب ال��م��س��ي��ر ل��ف��ري��ق الرجاء
البيضاوي ،عن تقديم أية توضيحات بخصوص ترديد
جزء من الجمهور لشعارات ممجدة لـ«داعش»؟ ولماذا
صرح بودريقة رئيس الفريق أن هناك من يهدد حريته
الشخصية ومشاريعه( )..بالموازاة مع توقيع اتفاق
مع ن��ادي رئيس ال��وداد البيضاوي( ،)..وما فائدة
توقيع مذكرة تفاهم بين جمهور الفريقين األخضر
واألحمر ،هل هي مقدمة إلدماج الفريقين؟
وطالما أن المبرر هو ضبط الجمهور ،لماذا ال
يخصص مجلس مدينة البيضاء الذي قيل إنه تبرع
بمليار للفريقين« ،بطاقات تعريف» مجانية للجماهير
(لم ال تكون بيومترية) حتى يسهل التأكد من هوية
الحاضرين في المالعب.
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قضية بترول تالسنت أمام القضاء األمريكي

تحت

األضواء

هل كانت غلطة الطيب الفاسي وراء إلغاء الزيارة الملكية لنيويورك
األم��ري��ك��ي��ة أص�����درت ح��ك��م��ا ب���أن محكمة
تكساس ،ال ميكنها أن تنفذ حكما صادرا
في الدار البيضاء.
وه��ن��ا ي��ق��ع م��ا ل��م ي��ك��ن ف��ي احلسبان،
وه��و أن وزي��ر اخلارجية املغربي الطيب
ال��ف��اس��ي ،أعجبه ال��ك�لام ذات أمسية في
معهد «ب��روك��ي��ن��غ أن��س��ت��ي��ت��و» بواشنطن،
وال يفهم أية ناموسة لسعته ليقول أمام
احلشد األمريكي ((إن عندنا ف��ي املغرب
الزالت العدالة تتمشى بواسطة التلفونات،
أم��ا استقالل القضاء ،عندنا فليس أمرا
واقعا))( ،الصفحة  20من احلكم الصادر
يوم  12غشت .)2014

البالي بوي ديجوريا رفقة أسرته
< الرباط .األسبوع
ك��ل االح��ت��م��االت واردة ،ف��ي موضوع
اإللغاء امللكي حلضور افتتاح دورة األمم
املتحدة ،بعد أن اتخذت جميع اإلجراءات
للسفر وصدر بيان من التشريفات امللكية،
يعلن برنامج سفر العاهل محمد السادس،
ليتم استدعاء رئيس احلكومة بن كيران،
في الساعات األخيرة لتكليفه بالنيابة عن
امللك في االفتتاح.
وإن ك��ان م��وض��وع املقابلة الرسمية
للملك ف��ي البيت األب��ي��ض ،وع���دم حتديد
م��وع��ده��ا ،ه��و ال��س��ب��ب األك��ث��ر مصداقية،
إال أن ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ت��ي أعطتها جريدة
«الواشنطن ب��وس��ط» ،شبه الرسمية()...
شهرا من قبل ،وبالتحديد يوم  13غشت
 ،2014ح��ول احلكم الصادر على الشركة
املغربية الستغالل البترول ،والتي أكدت
الصحيفة األمريكية أنها مراقبة من طرف
مقربني للملك ،عثمان سكيرج ،وعبد الله
ال��ع��ل��وي ،والقنصل س��ع��ود ع��ب��دو ،وعبد
الله بنسليمان ،وهم الشركاء مع الشركة
األم��ري��ك��ي��ة «س��ك��ي��دوم��ور» ،ال��ت��ي يرأسها،
ال��ب�لاي ب���وي ،دي��ج��وري��ا (ال���ص���ورة) هذا
ال��ش��ري��ك ،ال��ذي حت��ول إل��ى ع��دو للمغرب،
ح�ين رف���ع دع���وى ض��د ش��رك��ائ��ه املغاربة،
وطالبهم بأداء ثالثة ماليير دوالر تعويضا
خلسائره.
وف��ي ك��ل وثيقة يدعي أن امللك محمد
ال��س��ادس ،ه��و املعني بالشركة ،فرفضت
احمل��ك��م��ة االب���ت���دائ���ي���ة ب������داالس تكساس
ال��دع��وى األول���ى ض��د امل��ج��م��وع��ة امللكية،
بواسطة حكم ابتدائي ص��در في أكتوبر
 ،2003ليرفع الشريك األمريكي «ديجوريا»
امل��ل��ف إل��ى االس��ت��ي��ن��اف ،ال���ذي أك��د احلكم
االبتدائي ،وقال في حكمه االستينافي يوم
 27يوليوز  ،2006بأنه ال توجد حجج وال
عناصر تعطي احلق للطرف األمريكي.
وط��ب��ع��ا اح��ت��ف��ل ال���ش���رك���اء املغاربة
ب��االن��ت��ص��ار ال����ذي مكنتهم م��ن��ه العدالة
األمريكية القوية ،التي حكمت على الشريك
األم��ري��ك��ي ب���أداء مصاريف ال��دع��وى ،لوال
أن أط��راف��ا مغربية ،أرادت إع��ط��اء رفض
القضاء األمريكي طابعا مغربيا ،فعرضت
امللف على محكمة مغربية ،حكمت على
الشريك األمريكي بأداء تعويض للشركاء
املغاربة قيمته  123مليون دوالر ،حوالي
 123م��ل��ي��ارا .س���ارع ال��ط��رف املغربي إلى
املطالبة بالتنفيذ ،والتنفيذ موكول طبعا
حملكمة أمريكية ،هي التي وحدها تصدر
األم��ر ب���األداء أو احلجز ل��وال أن احملكمة

ليقدم املعني األول ،الشريك ديجوريا،
ت��ص��ري��ح��ات ال��وزي��ر امل��غ��رب��ي ،للمحكمة،
كحجة على بطالن احلكم املغربي عليه،
حيث حصلت االستجابة السريعة من طرف
احملكمة التكساسية التي يترأسها القاضي
«جيمس ناولني» ،ال��ذي حكم على الطرف
املغربي بأداء  123مليون دوالر ،لألمريكي
«دي��ج��وري��ا» ،ليتوسع الصحفي األمريكي
«أوج�ين فولوخ» في نشر التفاصيل كلها
بـ«الواشنطن بوسط» ،الشيء ال��ذي جعل
الرأي العام األمريكي يهتم بهذا املوضوع،
ورمب����ا ع��ل��ى م��س��ت��وى أوس�����ع ،ح��ت��ى في
كواليس األمم املتحدة ،حيث ك��اد رئيس

مصر السيسي ،هو أيضا أن يلغي زيارته
لنيويورك ،بعد أن أخبرته أجهزته بأن عددا
من الدول ستنسحب عند صعوده للمنصة،
ويجهل كيف تصرف ،حتى حضر اجلميع،
ومت التصفيق الطويل على خطابه ،خالفا
ملندوب املغرب عبد اإلل��ه بن كيران ،الذي
شاهد جميع املتتبعني ،بأن قاعة اجللسة
العامة ،كانت شبه خالية حينما ك��ان بن
كيران يلقي كلمة املغرب ،ورمبا هو الواقع
الذي علم به امللك محمد السادس فقرر عدم
احلضور ،رغم ما في املوضوع من اعتراف
بأن اللوبي اجلزائري ،هو الذي كان وراء
كل هذه التحركات.
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أرض ا

رحيل عبد اهلل غرنيط
الوزير النموذجي
نموذجي أوال في
ت��خ��ص��ص��ه ،حين
جمع ووح���د أكثر
م��ن مليون صانع
ت���ق���ل���ي���دي ،حتى
ن��ص��ح��ه الحسن
الثاني ،بأن يجعلهم
شبه حزب سياسي.
الحسن الثاني الذي
كان صديقه ورفيق
دراس���ت���ه وأدرك����ت
ص���داق���ت���ه���م���ا حد
ت��ب��ادل ال����دم ،عبر
ج���رح ال����ذراع كما
ن���رى ف���ي األف��ل�ام.
ع��ب��د ال��ل��ه غرنيط
حفيد الوزير المؤرخ محمد غرنيط صاحب كتاب:
«فواصل الجمان» ،هو بنفسه شاعر مبدع باللغة
الفرنسية ،مرة أهداه الحسن الثاني سيارة أمريكية
كبيرة طويلة ،فسأل غرنيط وماذا أعمل بها فأجابه
الحسن الثاني ليركب معك فيها أوالدك اإلثنى
عشر.
صداقته مع الحسن الثاني ،وهو وزير ،انتهت،
عندما استدعى الحسن الثاني المكتب السياسي
لحزب األحرار ،وعلى رأسه أحمد عصمان ،ليخبرهم
بأن أرسالن الجديدي وثمانين نائبا من الحزب
قرروا االنفصال عن عصمان ،وأضاف :والله لو لم
أكن ملكا لسجلت اسمي معهم ،ليغضب غرنيط
ويدير وجهه على الطريقة المخزنية ،ويقول له
موالي إنها مؤامرة عليك وليست علينا ،فيقول له
الحسن الثاني :عبد الله أخرج ،وخرج فعال آلخر
مرة من القصر الملكي.
وها هو يخرج من الدنيا ،وعمره يعادل عمر
الحسن الثاني ،رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

هد
ية
ال
عي
د..
ت
س
ري
ح
ا
لع
ما
ل
ب
سب
ب
ت
ص
ري
حا
ت
وز
ير
الصحة
< الرباط .األسبوع

تسببت جملة «أرض الله واسعة
واألرزاق عند الله» التي أجاب بها
الحسين الوردي عددا من شركات
إنتاج األدوية في المغرب ،خالل
اج��ت��م��اع ل��ه��م م��ع��ه م���ؤخ���را ،في
تسريح نصف عمال مختبر أمريكي
لصناعة األدوية بالدار البيضاء()..
وك��ل��ه��م أط���ر م��غ��رب��ي��ة ،ليلة عيد
األضحى.
ه��ذه ال��ع��ب��ارة التي ك��ان وزير
الصحة قد رد بها في اجتماع مع
منتجي ومصنعي األدوي����ة في
ال��م��غ��رب ( 40م��ن��ت��ج��ا وموزعا
لألدوية نصفهم من شركات دولية
ل��ه��ا ف�����روع ف���ي ال���م���غ���رب) بعد

خطة بيد
الله لتفادي
تطبيق
الدستور!

أدان عدد من األساتذة والنخب السياسية
والمثقفين والطلبة واإلعالميين ،الذين
كانوا مشاركين في ندوة فكرية وسياسية
ه��ام��ة بمقر المكتبة ال��وط��ن��ي��ة بالرباط
الخميس الماضي ،أسلوب الحصار الذي
ضربه رج��ال بوشعيب أرم��ي��ل على مقر
ومحيط المكتبة.
هؤالء النخب المثقفة وبعد االنتهاء من
الندوة وجدوا أنفسهم محاصرين في ساحة
المكتبة ،وممنوعين من الخروج لحضيرة
السيارات الخلفية ،خاصة بعدما تلقى رجال
الحراسة الخاصة للمكتبة تعليمات صارمة
من رج��ال أرميل بإغالق جميع األبواب
المحيطة بالمكتبة بالسالسل واألقفال دون
السماح بالخروج منها على عكس الدخول
الذي كان سلسا عبر نفس األبواب.

القرار

ال��خ��س��ارة ال��ت��ي تكبدوها جراء
تخفيض أسعار األدوية وارتفاع
ثمن ال���ك���ازوال ك��ان ق��د خصص
لبحث األزم��ة ،ودفعت «العبارة»
اليوم هؤالء المصنعين والموزعين
لخطوة تصفية شركاتهم بالمغرب
والرحيل نحو الجزائر ،التي في
حربها مع المغرب ما جعلها
تقدم إغراءات مادية وضريبية
ه����ام����ة ل����ه����ذه ال���ش���رك���ات
الستقطابها إل��ى الجزائر
وإفالس المغرب دوائيا.
ق��رارات إقالة
ن����س����ب����ة 50
ب��ال��م��ائ��ة من
ا لمند و بين
الحسين
الصيادلة
الوردي

< الرباط .األسبوع
هل وجد رفاق الشيخ محمد بيد الله
بمجلس المستشارين الفتوى المناسبة
ل��ل��رف��ع م��ن ع���دد أع��ض��اء ال��م��ج��ل��س بعد
االنتخابات المقبلة؟ هذا ما يتداوله مقربون
من مكتب مجلس المستشارين الذين دخلوا
في استشارات واجتهادات كبيرة لبلوغ
هدف رفع عدد أعضاء مجلس المستشارين،
كما جاء في الدستور الجديد.
ق��ي��ادات بمجلس المستشارين أعدت

دخول المكتبة الوطنية ليس مثل الخروج منها
< الرباط .األسبوع

هلل واسعة تدفع مختبرات األدوية نحو الجزائر

أ

فظل الجميع محاصرا وممنوعا من
االقتراب من مرآب السيارات بسبب مقابلة
في كرة القدم ،كانت تجري في تلك اللحظة
ب��ي��ن ف��ري��ق��ي ال��ج��ي��ش الملكي والمغرب
الفاسي ،في ملعب الفتح القريب من المكتبة
الوطنية.هؤالء بمن فيهم رؤساء جمعيات
ح��ق��وق��ي��ة وق����ي����ادات س��ي��اس��ي��ة سجلوا
باستغراب عسكرة األجواء عبر منع جميع
الطرق وتطويق المكتبة والمحيط بإنزال
أمني مبالغ فيه ،مما سبب في فعل احتقان
في صفوف الجمهور ،بل حتى االستعطاف
وال��رج��اء في حق رج��ال األم��ن ك��ان بدون
جدوى بسبب شعار التعليمات في موقف
أدانه الجميع ،فمتى يفهم رجال بوشعيب
أرم��ي��ل أن ال��ج��م��ه��ور وال��ن��خ��ب بدورهم
مواطنون ،وأنهم أبرياء حتى تثبت في
حقهم تهمة التخريب والشغب وليسوا
مجرمين بالفطرة؟

ر
شيف

ال����ت����اب����ع����ي����ن ألح����د
المختبرات ،المشرفين ورؤساء
مصالح لإلنتاج ،جاءت من اإلدارة
ال��م��رك��زي��ة للمختبر بأمريكا،
لتنضاف إل��ى باقي المختبرات
ال��ت��ي أغلقت أب��واب��ه��ا وسرحت
عمالها ورحلت عن المغرب
نهائيا كمختبر «فايزر»
لصناعة األدوية.
ه����ؤالء ،وف���ي مذكرة
مقدمة للحسين الوردي
ي��ؤك��دون أن الخطورة
قادمة وأن الكارثة
ق��ادم��ة ال محالة
ل���ه���ذا القطاع،
حيث اإلفالس
يقترب من

ض���رب ال��ق��ط��اع وم��ع��ه صحة
المواطنين ،بسبب القرار الذي
ات��خ��ذت��ه ال��ش��رك��ات قبل شهرين
بتوقفها عن إنتاج األدوي��ة التي
تقل عن تحقيق نسبة  30بالمائة
من األرب���اح ،مما سيبرز أزمتها
م��ب��اش��رة ب��ع��د ن��ف��اذ المخزون،
مؤكدين أن المغرب يفتقد لسياسة
دوائية وعالجية عموما ،وأنه لن
ي��ف��ل��ح م��ه��م��ا خ��ف��ض م���ن أثمان
األدوي��ة ،ألن المريض الفقير لن
يستطيع شراءه ،وأن الحل كما هو
معمول به عالميا يكمن في تعميم
التغطية الصحية الحقيقية أو دعم
الدواء عبر صندوق المقاصة كما
تعمل الجزائر. .
مجلس المستشارين تحت إشراف الشيخ
بيد الله رئيس المجلس ،وخوجة الكاتب
العام للمجلس ،والتي سترفع إلى قيادات
تلك األحزاب لمناقشتها والمصادقة عليها،
يستعد المستشارون إلى جعلها محور
م��ع��رك��ة س��اخ��ن��ة لتنزيلها ف��ي قوانين
االنتخابات التي ستأتي بها الحكومة
لمجلس المستشارين قبل النواب ،علما أن
قرار رفع عدد أعضاء مجلس المستشارين
يحظى بموافقة األغلبية والمعارضة في
هذا المجلس.

مذكرة تبرز «الحيثيات القانونية والدوافع
السياسية» التي تبرر الرفع من عدد أعضاء
مجلس المستشارين في المستقبل من 120
المحددة في الدستور كأعلى رقم إلى 150
عضوا على األقل ،مشيرين إلى أن األمر قد
ال يصل إلى تعديل الدستور كما هو الحال
حاليا ،حيث هناك تمديد بقرارات استثناء
رغم انتهاء والية عدد من المستشارين،
وبالتالي إجراء قياس التمديد في العدد
على شكل التمديد في الزمن.
هذه الورقة التي أعدها قياديون بمكتب

ا
ألس

بوع

مدير
«األسبوع»
مصطفى
العلوي
يستجوب
القطب
االتحادي
عبد الرحيم
بوعبيد

برادة« :نحن االتحاديين ظل ْمنا الحسن الثاني»؟

السياسي
شي يحفر لشي..
في حزب املرحوم عبد
الرحيم بوعبيد ،وانشقاق
جديد مبرمج في توقيت غير بريء،
و«ال���ض���وء األخ��ض��ر» لنشر مذكرات
حميد ب���رادة ،يعني ق��رار اغتيال ما
بقي من حزب وطني ،له ما له وعليه
ما عليه ،في إرث سياسي ثقيل.
اإلع�لام��ي ال��ب��ارز( )..حميد برادة،
هو حسب املراقبني لعملية تشرميل
امل��ش��ه��د احل���زب���ي امل���غ���رب���ي ،مفتاح
م���وت أو إع����ادة ال����روح ،مل��ا ب��ق��ي من
«االحت��اد االشتراكي» ،وشهادته ،في
حالة تعذر كتابة مذكراته ،قد تكون
ع��ذرا وبرنامجا لتيار ال��زاي��دي ومن
معه في قضية االنشقاق ،وتأسيس

بقلم :رداد العقباني
حزب جديد «االحتاد الوطني للقوات
الشعبية».
من هو عزرائيل االحتاديني؟
حميد ب��رادة مقدم برنامج القناة
الثانية « »Mais Encoreه��و علبة
ح���زب االحت���ادي�ي�ن ب��ام��ت��ي��از ،ورجل
دول��ة وطني بامتياز كذلك .مراجعته
الفكرية ،لها مرجعية غريبة تتعلق
مب��س��اره النضالي وم��ا يترتب عادة
ع��ن ح��ك��م اإلع����دام وان��ت��ظ��ار تنفيذه،
وبالتالي ال تدخل في خانة مراجعات
من وصفناهم من اليساريني بـ«باعوا
وب��اي��ع��وا» ،وخصصنا ل��ه��م سلسلة
مقاالت من شهادته:
ح��م��ي��د ب�����رادة امل���ع���ارض املغربي
السابق احمل��ك��وم ب��اإلع��دام لـ«الشرق

حميد برادة

األوس���ط» بتاريخ  19يونيو :2006
«ن���ح���ن االحت����ادي��ي�ن ظ��ل � ْم��ن��ا احلسن
ال��ث��ان��ي» ..وك��ان��ت ه��ن��اك مؤامرتان
الغ��ت��ي��ال��ه واالحت����اد االش��ت��راك��ي كان

ض��ح��ي��ة وف���اع�ل�ا ..وب��ن��ب��رك��ة ل��م يكن
دميقراطيا.
وف��ي احل���وار نفسه ،ق��ال ف��ي قادة
ح��زب��ه م��ا ل��م يقله م��ال��ك ف��ي اخلمر،

حقائق يصعب الطعن ف��ي صحتها
لكون الشاهد من داخل مطبخ االحتاد
االش���ت���راك���ي ،وق����د ت���ع���رض للعتاب
بسببها باعترافه .و«أذكر يقول (برادة)
إن محمد اليازغي ،األمني العام حلزب
االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية،
زارن���ي ف��ي ب��اري��س وخاطبني قائال:
«عيب عليك أن تكتب مثل هذا الكالم»،
فقلت له« :أنا أعرف أن هناك مؤامرة
مثلما تعرفها أن���ت ،ألن��ن��ي شاركت
فيها» ..وحول امللكني ،الراحل احلسن
الثاني وجاللة امللك محمد السادس،
يقول «برادة»« :ميكنني القول إن امللك
احلسن الثاني ،بنى امل��ن��زل ومحمد
السادس ،يقوم اآلن بتأثيثه».
لكن «برادة» رغم جرأته في الشهادة،
لم يقل لنا رأيه في مهندسي الديكور
وكلفة تأثيث البيت املغربي ،رمبا «لم
يحن الوقت بعد»؟
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ما خفي

هل بدأت عملية إنقاذ األحزاب

أزمة االحتاد االشتراكي
ال يوسفي في أكادير ..وال هم يحزنون
< الرباط .األسبوع
أك��ي��د أن أزم����ة ح����زب االتحاد
االشتراكي ،حزب المهدي بنبركة،
الذي أصبح يشبه حزب شباط ،بعد
أن اختفى حزب االستقالل ،أصبحت
ه���ذه األزم����ة ،ت��ف��رض نفسها على
الساحة السياسية ،خصوصا بعد
أن انضم إلى الصفوف الغاضبين
على وضعية حزب شباط ،حشود من
الغاضبين على حليفه ،بكل مبالغة،
القطب االتحادي االشكر ،الذي بالغ
ه���ذه األي����ام ف��ي ال��ت��ع��ل��ق بشباط،
وتحقيق المقولة الشعبية «تحزمت
القرعة بالفقوس».
وقد عقدت عدة اجتماعات سرية،
بين االت��ح��ادي��ي��ن ال��ذي��ن أصبحوا
يسرعون بالحنين إلى الماضي الذي
كان فيه حزب االتحاد ،يقض مضاجع
الملك الحسن الثاني ،فكاد أن يصبح
زم��ارة في فم شباط ال��ذي سبق له
عالنية أن كسر سمعة الزعيم المهدي
بنبركة.
وكانت بعض المصادر الصحفية
تحدثت في إطار االهتمام بظاهرة
إح��ي��اء االت���ح���اد االش���ت���راك���ي ،عن
عنصرين أساسيين :مشاركة معلم
الحزب ،عبد الرحمن اليوسفي ،في
اجتماعات بأكادير من أجل التخطيط
م��ع ال��ي��ازغ��ي ،ك��م��ا ق��ي��ل ،م��ن أجل
تضييق العنصر الثاني وهو تنصيب
فتح الله ولعلو ،مؤقتا أمينا عاما
للحزب ف��ي ان��ت��ظ��ار إع���ادة هياكل
الحزب ،إال أن السي عبد الرحمن
اليوسفي بعيد عن هذه المناورات،
ويتواجد منذ عدة شهور في جزيرة
ي��ون��ان��ي��ة ي��رت��اح فيها م��ن متاعب
الماضي.
أم��ا فتح ال��ل��ه ول��ع��ل��و ،فقد أبلغ
لمجموعة من عقالء الحزب( )...أنه
لن يغامر بتحمل مسؤولية قيادة
الحزب ،ليبقى الحل الطبيعي هو
الدعوة إلى مجلس وطني ،ينفذ بنود
إعادة هيكلة هذا الحزب الذي يعتبر

الخوف من
الميكروب
اإلسباني كان أيام
السلطان المريني
نبهنا الباحث محمد أوكمال،
م���ش���ك���ورا إل�����ى خ���ط���إ تسرب
مل��وض��وع احلقيقة الضائعة،
ح���ول ب��وس��ة ال��ي��د (ع����دد25 :
شتنبر  )2014ح��ي��ث الواقع
التاريخي هو أن امللك املغربي
الذي غسل يديه بعد أن قبلها
امل��ل��ك اإلس��ب��ان��ي ،ه��و يعقوب
بن عبد احل��ق املريني ،وليس
يعقوب املنصور السعدي.
لذلك كتب صاحب االستقصا،
أن املؤرخ ابن خلدون ،واملؤرخ
اب����ن اخل���ط���ي���ب ،ه��م��ا اللذان
خلدا هذه السابقة الفريدة من
نوعها.
وش������ك������را اله����ت����م����ام األخ
أوكمال.

اليوسفي في اليونان
وليس في أكادير

بعدما توصل كبار املدعوين باالستدعاء
حلفل زفاف األمير موالي رشيد ،عادت
التعليمات مرة أخرى ،إللغاء االستدعاء،
وكانت املرة األولى بسبب وفاة األميرة
فاطمة الزهراء أخت امللك احلسن الثاني،
أما هذه املرة فال يعرف السبب.
وأخيرا قرر االقتصادي الكبير محمد
احلجوجي ،إغالق دكان حزبه «القوات
املواطنة» أصدقاء احلجوجي واخذوا
عليه قراره بإخبار وزير الداخلية بقرار
توقيف احلزب ،ألن هذا اإلجراء مجرد
تصرف إضافي ،فهل يقتدي به آخرون.
مرت جلسة منتدى السياحة احلادية
عشرة ،باردة لم تتوصل كالعادة
بالرسالة امللكية ،وآفاق السياحة
في  2020ستعرف انقراض شركات
السياحة ،بعد أن أصبح اآلالف من
أصحاب التلفونات واألنترنت ،ينظمون
زيارات السواح ،بال مكتب وال كاتبة،
وال ضرائب طبعا.

آخر قلعة سياسية مهجورة ،يحتم
الواقع السياسي الكارثي ،أن يرجع
إليها مالكها الحقيقيون( )...قبل أن
تدمجها األج��ه��زة ال��م��ع��ل��وم��ة ،مع
األح��زاب األخ��رى في اختصاصات
مصلحة اآلثار.
نفس اإلي��ب��وال السياسية تكاد
تعصف بحزب األحرار الذي لم يبق
سرا ،أن رئيسه مزوار ،أصبح يتلقى
الضربات نتيجة طبيعته الرافضة
للمتدنين( )...والمتدينين( )...الذين
ي��ت��ح��ك��م��ون ف���ي ال���دوال���ي���ب ،حيث
أوجعت الرسالة المتسربة من مكاتب
وزي���ر خ��ارج��ي��ة ف��رن��س��ا فابيوس،
والصور المصنوعة لناس يتهافتون
على يديه لبوسها ،كلها عناصر يظهر
أنها كانت سببا في سحب اسمه من
الئ��ح��ة ال��م��راف��ق��ي��ن ال���ذي���ن كانوا
سيذهبون في رك��اب الملك محمد
السادس إلى نيويورك ،لوال أن إلغاء

الرحلة أدرج وضعية مزوار في عداد
الحاجات المتروكة.
ومن المؤكد ،أن المهيمنين على
الخريطة السياسية ،رغ��م تفاهة
أساليبهم ،يفكرون جديا في تكليف
وزير المالية بوسعيد ،بتسيير إدارة
حزب األحرار ،بدال عن مزوار بحكم
جمعه لتجربة طويلة في الداخلية،
داخل المدرسة السلطوية الكبرى،
وف������ي ال����م����ال����ي����ة ،ح���ي���ث تفرض
االحتياجات المستقبلية ،تكامال
حتميا بين وزير الداخلية حصاد وقد
أخ��ذ استقالله ال��ك��ام��ل م��ن وزارة
الداخلية.
وجاءت االنتخابات المقبلة ،لتحتم
مساندة حزب قوي لوزير الداخلية،
ال��ذي تحول المخلفات الطنجوية
القديمة دون أي تناسق بين وزير
الداخلية ،وحزب األصالة ،وإذا كان
هناك تحالف م��ف��روض بين حزب

األغ��ل��ب��ي��ة ال��ب��ن��ك��ي��ران��ي م���ع وزير
الداخلية المتحزب ،فإن تقوية حزب
األحرار ،إما بقيادة بوسعيد ،وهو
األنسب لوزير الداخلية حصاد ،وإما
ك����م����ا ت����ري����د ب����ع����د ال���ط���م���وح���ات
المصلحية( )...بتسليم قيادة حزب
األحرار لعزيز أخنوش ،فإن المهم
هو الدخول السياسي المقبل والذي
يؤهل تحالفا حقيقيا بين العدالة
والتنمية وحزب األحرار مع جدية
أك��ث��ر ف��ي ت��ع��ام��ل ب��ع��ض األح����زاب
األخرى مع الواقع السياسي ،لوال أن
إع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة ح���زب االستقالل،
واالت���ح���اد االش���ت���راك���ي ،والحركة
ال��ش��ع��ب��ي��ة ،ي��ت��ط��ل��ب ف��ت��رة طويلة
للتدريب ،تماما كما فعل أوباما مع
الجيش العراقي ال��ذي كان يخيف
العالم أيام صدام حسين ،فلما اعتمد
عليه أوباما لم يجد شيئا ،ولم يجد
إال داعش.

املغرب يحتضن اجتماع اللجنة الدولية
املنظمة للمؤمترات العاملية للشباب

ستعقد اللجنة الدولية المنظمة للمؤتمرات
العالمية للشباب اجتماعا لها بمدينة الرباط يوم
الجمعة  10أكتوبر  .2014وسيخصص هذا
االجتماع للتحضير للمؤتمر العالمي لشباب
األلفية الثالثة ال��ذي سيتم عقده سنة 2015
بإفريقيا ،ويتضمن جدول أعمال هذا االجتماع،
المناقشة والمصادقة على خطة طريق اللجنة،
دراسة ترشيحات الدول التي ستستضيف الدورات
المقبلة للمؤتمر العالمي للشباب سنة 2018
و ،2025البت في توسيع عضوية اللجنة لدول
أخرى ،ودراسة المراحل المقبلة لعمل اللجنة.
وتضم اللجنة الدولية دافيد ولكوم «رئيس

هل ستختفي
ورقة 20
درهما من
السوق؟

اللجنة» ،وروزي سيمون من بريطانيا ،وميا
مندلسون وج��ان روم���ي م��ن ه��واي بالواليات
المتحدة األمريكية ،وإدريس الكراوي من المغرب،
وألفا بكار باري من غينيا ،وأيدين فينيرلي ،وعبد
ال��رح��م��ان تيملي م��ن ت��رك��ي��ا ،وي��ان��ي��ك فورتيي
وكريستيان لوا دروان من كندا.
وجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي األول للشباب
لأللفية الثالثة قد تم عقده خالل شهر أكتوبر
 1999بهونولولو بالواليات المتحدة األمريكية،
بالمغرب في شهر يوليوز
والثاني ببوزنيقة
 2003تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجاللة
الملك محمد السادس.

< الرباط .األسبوع
أخذت ورقة العشرين درهما في االختفاء
م��ن األس � ��واق امل��ال �ي��ة امل�غ��رب�ي��ة وم ��ن وسط
املجتمع عموما في اآلونة األخيرة.
اختفاء هذه الورقة النقدية الهامة في
تعامالت املواطنني أكدتها عدد من الوكاالت
البنكية ف��ي اتصالها م��ع «األس �ب��وع» ،حيث
سجلوا بقلق بداية ندرة تواجد هذه الورقة

في الوقت الذي أثقلوا كاهل املواطن
املغربي بالزيادة في فواتير املاء
والكهرباء بدعوى إنقاذ املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب من
اإلفالس ،تتحدث مصادر صحفية
عن قرار رئيس املكتب ،علي الفاسي
الفهري ،بتخصيص حوالي  14مليار
سنتيم لتجديد حظيرة سيارات املكتب.
السبب الذي جعل جزءا من جمهور
الرجاء البيضاوي ،يردد شعارات
ممجدة لـ«داعش» هو «استفزازه» من قبل
شابة منقبة كانت تتجول بعني املكان
رفقة زوجها أو صديقها امللتحي(،)..
ولكن الذين صوروا لقطات الفيديو من
اخللف لم يظهروا ما كان يجري في
املقدمة ،حسب مصدر حضر الواقعة.
«عنان بنيعيش» أخت سفيرة املغرب
بالبرتغال ،وشقيقة سفير املغرب
فاضل بنيعيش في إسبانيا ،تعد إحدى
املرشحات لشغل منصب «عامل» على
رأس عمالة تطوان ،إلى جانب كل من
محمد بنعالل رئيس قسم الشؤون
الداخلية سابقا ،وابن اليمني الكاتب
العام احلالي للوالية.
تأكد أخيرا أن صاحب مقولة «نريد
مغربا للشواذ »..لم يكن «قاعديا» مبعنى
الكلمة في نظر بعض «القاعديني» ،بل
إنه كان «مؤنسهم» من خالل األغاني
التي كان يرددها مع العزف على آلة
العود ،وتأكد أن مجموعة من أسرار
اليسار قد تعرف طريقها للنشر مجددا
مع رغبة البعض في كشف بعض حقائق
املاضي(.)..
وزير في احلكومة كان قد أجرى حوارا
مع إحدى اليوميات الناطقة بالعربية،
اتصل باجلريدة املعنية «ليبهدل»
الصحفي(ة) ورئيس حتريره ،على ما
تضمنه احلوار من مغالطات لم ترد على
لسان الوزير ..ليجيبوه أن األمر يتعلق
فقط بـ«سوء تفريغ» للكاسيط.

النقدية احمل��وري��ة في التعامل بني املغاربة
البسطاء .تأكيدات من خبراء ماليني تفيد
بأن بنك املغرب فعال لم يعد ميد منها الوكاالت
البنكية إال بالقليل جدا ،وأنه لم يخلق البديل
لهذه الورقة ،كما أن ورقة  25درهما كانت قد
صنعتها دار السكة على سبيل التجريب فقط
وبشكل محدود ج��دا .مقرب من بنك املغرب
أكد أنه بالفعل شرعت دار السكة في تخفيض
حجم صنع ورق��ة العشرين دره�م��ا بصورة

كبيرة لعدة أسباب ،أهمها التكلفة الباهظة
لصناعتها والتي تفوق تكلفة صناعة الورقة
ال�ن�ق��دي��ة م��ن ف�ئ��ة  200دره ��م ،ألن تعامالت
ورق��ة العشرين دره �م��ا ك�ث�ي��رة ،مم��ا يفرض
صناعتها من مواد قوية تقبل تداولها لشهور
في األسواق املغربية ،فهل تختفي العشرين
درهما من السوق وهي محور تعامل املجتمع
الفقير ،واملغرب غير النافع وأساس التعامل
بني اإلدارات(.)..

األوضاع في الصحراء
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معطلون فوق سطح بناية
االتحاد المغربي للشغل

في أفق تنزيل مشروع الحكم الذاتي

األقاليم الصحراوية تحافظ على تقسيمها
الجغرافي في التقطيع االنتخابي

< العيون .األسبوع
مازالت مجموعة األطر العليا الصحراوية
المعطلة ب��ال��ع��ي��ون متشبثة بمطالبها في
التوظيف المباشر ،وال يثنيها عنها أي شيء،
فتقوم بوقفات احتجاجية سلمية ،تنادي من
خاللها برفض البطالة واإلقصاء ،والتهميش
والفقر والمطالبة بالتوظيف المباشر كحق
مشروع والعيش الكريم ،ومن أجل تفعيل آليات
نضالها تتخذ سطح مبنى مقر نقابة االتحاد
المغربي للشغل فضاء ل��ل��ح��وار والنقاش،
وت���دارس صيغ التعامل م��ع سياسة الواقع
وآليات إبالغ صوتها للمسؤولين المحليين
والوطنيين ،في التعاطي مع مطالب المجموعة
العادلة والمشروعة.
وقد عبرت مجموعة األطر العليا المعطلة،
خالل لقائها عن استعدادها للدخول في جميع
األشكال النضالية السلمية التي تستدعيها
المرحلة لتحقيق مطالبها ،وعن رفضها لكل
الحلول الترقيعية وتنديدها لسياسة اإلقصاء
والتهميش الممنهجة من طرف حكومة بن كيران
في حق المعطلين الصحراويين والتزامها
بسلمية معاركها النضالية.

< السمارة .األسبوع
حافظت جهات الصحراء
المغربية على تقسيمها
الترابي من خ�لال تبني
ال���ح���ك���وم���ة المغربیة
ل����ت����وص����ی����ات اللجنة
االس��ت��ش��اری��ة للجهویة
المتقدمة ،في انتظار أن
تدلي األحزاب السیاسیة
ال��م��غ��رب��ی��ة ،ب��رأي��ه��ا في
التقسیم الجهوي الجديد
الذي یقوم على اعتماد 12
جهة ،عوض  16جهة كما
ه���و م��ع��م��ول ب���ه حالیا،
وتضم  12جهة  75إقلیما
و 2503ج��م��اع��ات ،وهي
طنجة  -تطوان ،والشرق
 الریف ،وفاس -مكناس،والرباط  -سال  -القنیطرة،

وب��ن��ي م�ل�ال  -خنیفرة،
والدار البیضاء  -سطات،

ومراكش  -آسفي ،ودرعة
 -ت��اف��ي�لال��ت ،وس���وس -

م��اس��ة ،وكلمیم  -وادي
نون ،والعیون  -الساقیة
الحمراء ،والداخلة  -وادي
الذهب .وكانت الحكومة
قد كشفت عن إجراءاتها
التي ستتخذ استعدادا
لالنتخابات الجهویة التي
یرتقب أن ت��ج��رى خالل
ش��ه��ر ی��ون��ی��و م���ن سنة
 ،2015وف����ي مقدمتها
إص�����������دار ال���م���ن���ظ���وم���ة
ال��ت��ش��ری��ع��ی��ة وخ���اص���ة
القانون التنظيمي المتعلق
ب��ال��ج��ه��وی��ة المتقدمة،
واإلع��ل��ان ع��ن التقسیم
ال��ج��ه��وي ق��ب��ل انطالق
العملیات االنتخابیة بمدة
ك��اف��ی��ة ،على أن یتم في
م��رح��ل��ة م��وال��ی��ة إخ���راج
ال���ن���ص���وص القانونیة

تجهيزات أمنية جديدة في منطقة قندهار
< موريتانيا.األسبوع
ألقى الدرك الموريتاني القبض
على شاب موريتاني كان رفقة اثنين
آخرين على متن سيارة اخترقت
الحدود ،في حين ألقت قوات األمن
والدرك المغربي القبض على عنصر
آخر ،بينما ال يزال الثالث مفقودا
في منطقة توجد بها حقول ألغام،
وق��د أص�ي��ب عنصر م��ن الجمارك
الموريتانية بجروح ،جراء إطالق
نار ،وذلك خالل مطاردة الجمارك
لسيارة دخلت األراضي الموريتانية
بطريقة غير قانونية ،وعادت هاربة
لتتجاوز الحدود الشمالية .وبدأت

الوفد الجمركي وسط
سيارات الصحراويين
بمحجز الجمارك

ال�م�ط��اردة حين الح��ظ عناصر من
الجمارك الموريتانية دخول سيارة
ق��ادم��ة م��ن ال�م�غ��رب ،بطريقة غير

ق��ان��ون�ي��ة ،ف �ب��دأوا مالحقتها مما
اض�ط��ره��ا إل��ى ال �ه��روب والتوغل
شماال ،لكن عناصر الجمارك واصلوا

تتبعها ،مما أدى إلى إطالق النار من
ال �ج��ان��ب ال �م �غ��رب��ي ال� ��ذي تفاجأ
بالمطاردة.
وقد زار كل من المدير الجهوي
للجمارك منطقة الحدود ضمن وفد
هام من اإلدارة الترابية وقفوا على
حقيقة م��ا وق ��ع ب �ق �ن��ده��ار ،وعدد
ال �س �ي��ارات ال �ت��ي ت��م سحبها من
الطريق ،وكيفية اشتغال أجهزة
األم��ن وال ��درك والجمارك في هذه
النقطة الحساسة التي ستتعزز
بإحداث جهاز سكانير ثان جديد في
ال��وق��ت ال��ذي تعاني فيه المنطقة
الحدودية من خصاص على مستوى
فضاءات االستراحة واالستقبال.

انتقادات للوزير الوردي في العيون اللباس المغربي الذي أزعج البوليساريو
< العيون .األسبوع
ألول مرة ينتقد برلمانيون شباب قرارات وزير الصحة
الوردي ،والتي لها عالقة بالقطاع الصحي وخاصة إعفاؤه
لعدد من األطباء بمستشفى موالي الحسن بالمهدي ،وطغت
على الدورة التي انعقدت مؤخرا بالعيون ،والتي ترأس
أشغالها حمدي ولد الرشيد رئيس الجهة ،وعامل إقليم
طرفاية أبهاي الناجم ،وبوعبيد الكراب الكاتب العام للعمالة،
دراسة وضعیة الطرق بالجهة ،ووضعیة نقط الماء والقطاع
الصحي ،حيث شدد رئيس الجهة على دور الجهویة واآلليات
التي اعتمدها المجلس في خلق مقاربة تشاركية تعتمد على
التنمية االقتصادیة واالجتماعیة وفق التدبیر الدیمقراطي،
والعمل على سد الخصاص على مستوى البنیات التحتیة
والتجهیزات الخاصة بالجماعات والعماالت التابعة للنفوذ
الترابي للجهة حسب اإلمكانیات المالیة المتوفرة ،ودعم
النسیج الجمعوي واالنخراط في المبادرة المحلیة للتنمیة
البشریة ،وتستند الجهة على مبدإ الشراكة التي تعتبر
شرطا أساسیا لتطویر عمل المجلس الجهوي ،خاصة في
ظل ضعف اإلمكانیات المالیة الذاتیة ،مما جعل مجلس
الجهة يصادق بعد الدراسة على مشروع تحویل اعتمادات
من فصل آلخر بالجزء األول من المیزانیة ،والمصادقة على
مشروع إعادة برمجة اعتمادات بالجزء الثاني من المیزانیة،
والمصادقة على مشروع إعادة برمجة اعتمادات بالحساب
الخصوصي للمبادرة المحلیة للتنمیة البشریة ،كما ثمنت
الجهة نقل إدارة وكالة الجنوب من الرباط إلى العيون،
الشيء الذي سيساعد على خلق ديناميكية جديدة بفضل
األطر والكفاءة القادرة على تبني فلسفة التدبير المشترك
للمشاريع الكبرى على مستوى الجهة.

< العيون .األسبوع

تقوم جبهة البوليساريو
بحملة إعالمية شرسة ضد
م��ش��ارك��ة ب��ل��دي��ة الوطية
بإقليم طانطان في مهرجان
بولنوار الثقافي والسياحي
بداخلة نواذيبو ،الذي دعت
ل���ه م��وري��ت��ان��ي��ا المغرب
ك�����م�����ش�����ارك وت����ع����م����دت
ال���ب���ول���ي���س���اري���و إث������ارة
ال���ج���غ���راف���ي���ا واخ���ت�ل�اف
ال������ع������ادات والتقاليد
وال������م������وروث الثقافي،
متجاهلة أن طانطان تعتبر
م��ع��ه��د ث��ق��اف��ة الصحراء
ومدرسة أجيالها تربطها
م���ع م��وري��ت��ان��ي��ا عالقات
تاريخية عريقة جسدها
موسم «الموكار» الذي شهد
ق������واف������ل ال������رح������ل بين
ال���م���راب���ط���ي���ن وشنقيط
وتندوف وبشار ،واعتبرت
جبهة البوليساريو أنها
أول������ى ب���ال���م���ش���ارك���ة في
م��ه��رج��ان ب��ول��ن��وار وهي
تتقاسم الحدود الجغرافية

الصحراوي النيجة المدرج بالجالبة المغربية التي أثارت حفيظة
البوليساريو إلى جانب رئيس بلدية الوطية

وال���ل���ه���ج���ة الحسانية
والعادات والتقاليد والزي
ال���ت���ق���ل���ي���دي «الملحفة
والدراعة» لمجتمع البيظان
الذي يختلف تمام االختالف
ع��ن ال��ج�لاب��ة المغربية،
وت���ق���ص���د ب���ذل���ك ارت������داء
الصحراوي «نيجة المدرج»
للباس المغربي التقليدي
وهو على منصة الشعراء
ي��س��اه��م ب��ط��ل��ع��ة أث����ارت
إعجاب الموريتانيين.
واع��������ت��������ب��������ر ب����ع����ض
البوليساريو مشاركة وفد

م���ن ط��ن��ط��ان ب���دل إحدى
والي��ات مخيمات تندوف
سابقة من نوعها كونها
تجاوزت أصل العالقة بين
م��وري��ت��ان��ي��ا والجبهة،
وذه��ب��ت إل��ى ح��د اعتبار
إقصاء مخيمات وواليات
ت���ن���دوف م���ن المشاركة
واستبدالها ببلدية الوطية
م���ن األق��ال��ي��م الجنوبية
ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��م��غ��رب��ي��ة من
م���س���ب���ب���ات ال���ت���وت���ر في
العالقات بين موريتانيا
والبوليساريو.

المواكبة لالمركزیة.
ومن المرتقب أن تلتحق
ع��م��ال��ة ال��س��م��ارة بجهة
العيون  -الساقية الحمراء
ك��س��اب��ق ع��ه��ده��ا ،عمالة
سيدي إفني بجهة كلميم
 وادي ن�����ون ،ف���ي ماتتحدث بعض األوساط عن
إم��ك��ان��ي��ة إح����داث عمالة
ب����وي����زك����ارن لتاريخها
وم��ح��وره��ا بين الشمال
وال����ج����ن����وب ،واعتماد
س��ي��اس��ة خ��ل��ق مجموعة
ح���ض���ري���ة م���ك���ون���ة من
مجلسين بلديين بالعيون
السفلى والعيون العليا،
وذلك في أفق أجرأة تمتيع
جهات الصحراء بالحكم
ال����ذات����ي أو الجهوية
الموسعة.

كواليس
صحراوية
ك����س����رت م���ش���ارك���ة رئيس
الجماعة ال��ق��روي��ة الجريفية
بإقليم بوجدور ،المحجوب أدبدا
المستشار البرلماني السابق ،كل القيود
والحواجز واإلشاعات وهو بموريتانيا.
وتعتبر جماعة الجريفية التابعة إلقليم
ب��وج��دور ض��م��ن( )..المناطق التي كثر
حولها القيل وال��ق��ال( )..لكن الهاجس
الوطني أقوى من كل شيء ،وكان رئيس
بلدية الجريفية مرحبا به بشكل علني في
مهرجان بولنوار الثاني للثقافة والسياحة
بالقطر الموريتاني الشقيق ،كما أن هذه
الزيارة تعيد الروابط القوية بين قبائل
موريتانيا ،وقبيلة الشرفاء العروسيين.
كثفت جمعية الوحدة لرعاية
األطفال المتشردين والمتسولين
من نشاطها التضامني مع الفئات
الضعيفة ال��م��ع��وزة وال��م��ح��روم��ة بحي
العودة ،حيث أشرفت رئيسة الجمعية
على توزيع مجموعة من األضاحي ومواد
غذائية ومالحف .وقد أدخلت هذه البادرة
الفرحة وال��س��رور على األس��ر وخاصة
بمناسبة عيد األضحى ،ونظمت جمعية
الوحدة النسوية للتضامن االجتماعي
وجمعية األم��ن واألم��ان للمرأة والطفل
بشراكة مع شركة «أوزون» عملية توزيع
األكياس البالستيكية ،وحملة نظافة في
أحياء المدينة من قبيل «الوحدة» و»25
م��ارس» ،انخرط فيها المجتمع المدني
بتلقائية.
م��ازال��ت أص���داء وتحليالت
خ��ط��اب الملك ف��ي ال���دورة 69
للجمعية العامة لألمم المتحدة،
م��ح��ور ن��ق��اش واه��ت��م��ام ك��ل األوس����اط
السياسية لما رسمه من معالم انتقال
ديمقراطي جديد للدبلوماسية المغربية
ورسالة سياسة للقوى العظمى ،وهو ما
خ��ل��ق ردود أف��ع��ال متباينة م��ن قيادة
البوليساريو.
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

«محاكمة» إلياس العماري تكشف «عدم تردده على المقر منذ مدة»

هـل يدعـو جنـاح مـن حـزب
األصالـة والمعاصـرة «للجمهوريـة»؟

< الرباط .األسبوع
وصف أحد الحاضرين أطوار الجلسة
التي عقدتها غرفة المشورة بمحكمة
االستئناف بالرباط يوم  29شتنبر 2014
(على الساعة العاشرة صباحا) ،أجواء
انطالقة البت في القضية التي رفعتها
كوثر بنحمو «القيادية» في حزب األصالة
والمعاصرة على زميلها ف��ي المكتب
السياسي إلياس العماري ،بـ«المفاجئة»
ذلك أنها المرة األولى التي ينطق فيها
ال��ق��اض��ي اس���م ال��ع��م��اري داخ����ل قاعة
المحكمة وسط «دهشة» بعض المحامين
والمتتبعين ،الذين فوجئوا ذلك الصباح
بالقاضي وهو يقول ألحد المحامين:
«ط��ب��ق ال��ق��ان��ون ..ون��ح��ن سننظر في
الموضوع سواء جاء إلياس العماري أو
لم يأت».
وكان إلياس العماري قد
تغيب ع��ن الجلسة التي
حددتها المحكمة يوم29 :
شتنبر الماضي ،لإلدالء
برأيه في مذكرة استجوابية
مستعجلة،تخصموضوع
سفره لدولة الباراغواي
رفقة بعض األشخاص من
بينهم منتسبون لحزب
األصالة والمعاصرة في
الفترة الممتدة بين 10
و 14دجنبر  ،2013وهي
ال���زي���ارة ال��ت��ي صدرت
عقبها بالغات رسمية
شكلت س��ن��دا التهامه
بـ»انتحال صفة ممثل
ال��م��ل��ك والحكومة»،
ح���������س���������ب م�������ق�������ال
الدعوى(.)..
ولم يتسن للمحكمة
ال��ت��ي ح���ددت موعدا
الحقا الستئناف البت
في القضية ،أن تحدد
أس�������ب�������اب غ����ي����اب
العماري ودفاعه عن
الجلسة ،لكن تقرير
«العون القضائي»،
أك�����د أن موظفة
االستقبال في مقر
ح�����زب األص���ال���ة
والمعاصرة بشارع
م���ح���م���د ال�����س�����ادس في
الرباط ،رفضت تسلم «استدعاء الجلسة»
ب��دع��وى أن «ال��ط��ل��ب» ي��ج��ب أن يسلم
لصاحبه في مقر سكناه وليس في مقر
الحزب( ،)..كما سجل العون القضائي في
المحاولة الثانية لتبليغ الطرف المعني،
امتناع الكاتبة ،التي وصفها «بالسمراء
البشرة والقصيرة» ع��ن التوقيع على
«شهادة التسليم» ،كما نقل عنها قولها
إن« :المعني باألمر (إلياس) لم يعد يتردد
على الحزب منذ مدة»( ،حسب ما ورد في
تقرير العون القضائي ،أنظر نسخة من
التقرير).
وكانت «األسبوع» قد أكدت في وقت
سابق أن كوثر بنحمو ،قد رفعت شكايتين
إلى وكيل الملك بالرباط؛ إحداهما تطلب
فيها اإلذن باستجواب إلياس العماري،
نائب األمين العام ..عن طريق إجابته على
بعض األسئلة م��ن بينها« :ب���أي صفة
سافرت إلى دولة الباراغواي؟ هل مثلتم
الملك محمد السادس لدى وزارة الفالحة
في الباراغواي؟ هل كلفك األمين العام
الباكوري بهذه الزيارة( ،»..تفاصيل أكثر:
موقع األسبوع الصحفي ،أو العدد الصادر
بتاريخ  24يوليوز .)2014
وبالموازاة مع تحرك قضية العماري
في الرباط ،شهدت صفوف «الحركة من

إلياس العماري عقب
عودته من
الباراغواي وفي
اإلطار استدعاء
المحكمة الذي
رفضت الموظفة
بالمقر استالمه

أجل الحكم الذاتي في الريف» تصدعا
غير مسبوق في هيكلتها ،بعد أن قدم
نائب منسقها ال��ع��ام ،يوسف رشيدي
استقالته ،وهو أحد األعضاء الناشطين
في حزب األصالة والمعاصرة ،بسبب ما
أسماه «طغيان الرأي الجمهوري لعضوين
يوجدان خارج المغرب ،»..بالمقابل يؤكد
المكتب السياسي للحركة أنه هو من يقف
وراء قرار إقالة «الراشيدي» بسبب إخالله
بمبدإ استقاللية الحركة(.)..
وبغض النظر عن الجدل الذي تعيشه
ص��ف��وف ه��ذه ال��ح��رك��ة بسبب التقارب
الحاصل بينها وبين أحد قياديي حزب
األصالة والمعاصرة ،ويتعلق األمر بمحمد
بودرا
رئيس جهة تازة  -الحسيمة  -تاونات،
الذي حضر لبعض أنشطة الحركة ،كان
آخرها حضوره كمؤطر لندوة« :التغيير
الدستوري والسياسي ومستقبل الريف،
التي شهدتها غرفة التجارة والصناعة
بالناظور» .فإن تصريحات سابقة ليوسف
ال��رش��ي��دي يمكن أن تعطي المثال عن
تطورات األوضاع في ذهنية القائمين على
الحركة ،بعد استقبال ممثلين عن حزب

ال��ب��دي��ل الوطني
ال�����ك�����ن�����اري،
ال����م����ع����روف
ب�����ن�����زع�����ت�����ه
االنفصالية في
إس������ب������ان������ي������ا،
وم��س��ان��دت��ه ألطروحة
استقالل الصحراء عن
المغرب ،فضال عما نقلته
وسائل اإلعالم على لسان
الراشيدي الذي سبق وأن
طالب بشيء أكبر من الحكم
الذاتي ،ولم يحدد طبيعته،
من خ�لال قوله« :المسرح
الكبير في وجدة ،والمركب
ال�������ري�������اض�������ي ف������وج������دة،
وال��م��س��ت��ش��ف��ى الجامعي
ف��وج��دة ،والجامعة فوجدة،
المقر الجهوي فوجدة ،المهم
كلشي فوجدة ..زعما حنا واش
ك��ن��م��ث��ل��و رب��ي��ب دي����ال مدينة
وج��دة ..وال هاد الريف كينفع
غير لألجهزة األمنية والسعايا
وال��م��ش��ردي��ن ،ول���ي ب��غ��ا يبيع
الكاوكاو والهندية ..ع��ام وأنا
ساكن فالناظور ..لقيت بلي خص
هاد المدينة تلتحق بمليلية ،حيت
مستفدين بكلشي تما ،الله ينعل
بو ه��اد المزيرية دي��ال الدولة..
كلشي دوزوه لوجدة وحنا سيفتو
ل��ي��ن��ا ال��ش��م��اك��ري��ة ك��ي��ب��ي��ع��و لينا
الحمص ..خصنا كثر من الحكم الذاتي،»..
(عن موقع كود 2 ،غشت .)2014
وأم��اط تطور النقاش حول التقطيع
االنتخابي المحتمل ،اللتام ،عن بعض
اآلراء التي تحدثت عن الريف باعتباره
كتلة جغرافية ال تقبل التجزيء ،فهذا
محمد بودرا يحذر من «انتفاضة» في حالة
تطبيق التقسيم الترابي الجديد الذي
أل��ح��ق مناطق م��ن ال��ري��ف بجهة فاس
مكناس ،وقال بودرا« ،إن هذا التقطيع فيه
ن��وع م��ن التقسيم للريف م��ن شأنه أن
يدخل المغرب في متاهات هو في غنى
عنها ،وسيضرب عرض الحائط كل ما
أنجز على مستوى المصالحة مع الريف»،
(عن موقع الزنقة .)20
تطورات األوضاع لدى بعض الفاعلين
في منطقة الريف ،قد تكون مجرد مقدمة
للمطالبة بإحياء الجمهورية( )..ال سيما
مع دخول أطراف سياسية على خط الخلط
بين األوراق السياسية( ،)..وال سيما مع
الحديث عن نهج وزير الداخلية لما سماه
البعض سياسة «اللي فراس الجمل ،فراس
الجمالة».

المقتضيات العامة
المنصوص عليها في مشروع
تعديل قانون المسطرة
المدنية 3
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

ومن المستجدات الواردة في باب المقتضيات
العامة ،اإلش��ارة إلى وضعية المغربي الذي
يوجد خ��ارج الوطن ،وح��دد موطنه في بالد
مهجره ،وكان يمارس وظيفة رسمية أسندت
إليه من ط��رف مؤسسة عمومية مغربية أو
دولية ،فهذا المغربي ال يفقد موطنه في المغرب
ويعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية
التي يعمل بها أو مركز إدارت��ه األصلية ،أو
القسم القنصلي بوزارة الخارجية والتعاون
بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.
من خالل قراءة ما ورد في هذه المادة 690
يمكن ال��ق��ول بأنها ال تطبق على البعثات
الدبلوماسية المغربية المعتمدة في الخارج،
فهؤالء ال يفقدون بعملهم خارج المغرب موطنهم
القانوني داخ��ل المغرب ،وتطبق مثال على
المغربي الذي انتدب للعمل في مؤسسة دولية
كصندوق النقد ال��دول��ي ،أو مؤسسة بنكية
عالمية ،أو في منظمة دولية.
وأخيرا ج��اءت المادة  691لتحل معضلة
بدأت تأخذ أبعادا خطيرة ال سيما في المنازعات
المتعلقة بالطالق أو التطليق ،حيث تنص
م��دون��ة األس���رة على جلسات الصلح وهي
جلسات إجبارية واالستماع للزوجين بصفة
شخصية ،ويكون أحد أطراف هذه الدعوى يقيم
ف��ي ال��خ��ارج ويتعذر عليه ح��ض��ور جلسات
الصلح ،فبعض المحاكم حكمت بإجراء جلسة
الصلح واالستماع للزوج بواسطة إنابة قضائية
ت��وج��ه للقناصل المعتمدين ف��ي السفارات
المغربية ب��ال��خ��ارج ،وه���ذا م��ا تساعد عليه
ال��م��راس��ي��م المنظمة ل�لاخ��ت��ص��اص��ات التي
يمارسها هؤالء القناصل ،بصفتهم من ضباط
الحالة المدنية.
وهذه المادة يجب التوسع في تفسيرها،
ولكون ما ذكر فيها ورد على سبيل المثال ،وال
تقتصر على اإلن��اب��ة القضائية م��ن محكمة
مغربية لمحكمة مغربية أخرى ،وهي تنطوي
على التيسير الذي هو أحد مقاصد الشريعة
اإلسالمية.
جاء في تلك المادة :إذا تعلق األمر بتلقي
شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف
أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة عامة
القيام ،تنفيذا ألمر أو حكم أو قرار ،بعملية
كيفما كان األطراف وكانت المحالت المتنازع
فيها بعيدة جدا ،أمكن للقضاة انتداب محكمة
قريبة أو قاض حسبما يقتضيه الحال ،كما
يمكن لهم اإلذن لمحكمة أخرى بتعيين أحد
أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها.
ترسل االن��ت��داب��ات القضائية التي يتعين
تنفيذها خارج المملكة بالطرق الدبلوماسية
أو طبقا لالتفاقيات الدولية.
ومعلوم أن المغرب أبرم عدة اتفاقيات مع
دول شقيقة ودول صديقة تتعلق بالتعاون
القضائي ،ومن تلك ال��دول :جمهورية مصر
العربية ،ودول��ة اإلم��ارات العربية المتحدة،
والجمهورية التونسية ،ودولة الكويت ،ومن
الدول األوروبية ،االتفاقية القضائية المغربية
الفرنسية ،واإلسبانية.
وختمت المسودة موادها بالمادة  692وجاء
فيها :يتعين في جميع األحوال التي تستوجب
عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة
قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا اإلجراء تحت
طائلة بطالنه ،قبل انصرام اآلجال القانونية
الستعمال الطعن.
> يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط
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يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات
النظر املعرب عنها خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل
الإعالم وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

مصائب المعادلة
إنها مصيبة ،لقد كان هناك
مركز ف��ي الجامعة العربية ال
تعترف به حتى الدولة المصرية،
وكان خريجوه يأتون إلى الوزارة
ويحصلون على المعادالت ،حتى
إنه يمكن الحصول على الدبلومات
من المغرب دون االنتقال إلى مصر،
وقد قمت بتشطيب هذا المركز من
الئحة المؤسسات المعتمدة .كما أنني اتصلت بالملحقين
الثقافيين للدول الشرقية ،بعدما وجدت أن هناك من حصل
على المعادلة ،رغم أن معدله  20 /10وحصل بعضهم
على دبلوم طبيب .وقد حصلت على لوائح الجامعات
الرسمية ،ونشرتها في الموقع ،حيث اشترطت الحصول
على نقطة  20 /13على األقل في المواد العلمية.

< لحسن الداودي «وزير التعليم وتكوين األطر»

استهالك مخزون األمان

لقد بدأنا في «استهالك»
مخزون األمان ،فعليا ،العجز
المتوقع لسنة  2014تمت
مالحظته على أرض الواقع
عجزا تقنيا مع تنبيه أولي في
متم سنة ( 2013خالل شهري
أك��ت��وب��ر ون��ون��ب��ر) .وب���رز هذا
العجز بطريقة أكثر حدة وبنيوية
ابتداء من فبراير  ،2014إذ بلغ
خالل سبعة أشهر األولى من العام
الجاري  450مليون درهم .ويتوقع
أن يصل إلى  700مليون درهم في متم السنة الجارية
(.)2014
إن النظام بدأ عمليا ،خالل هذه السنة ،في استغالل
محفظته المالية ،وإذا استمر الوضع على حاله ولم تتخذ
أي تدابير إصالحية ،فإنه سيتم استنفاد المحفظة
المذكورة سنة .2022

< محمد العلوي العبدالوي «المدير العام للصندوق
المغربي للتقاعد»

ال توجد قيمة مضافة للسيد
األبيض

ضعف االتحاد الدستوري
ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��ح��زب��ي��ة اآلن
وانعدام أية قيمة مضافة للسيد
أبيض ال تحتمل ،واألخطر من
ك���ل ه����ذا ه���و ع����دم وج�����ود أي
إنتاجات فكرية للحزب مع إلغاء
كل آليات التواصل البناء مع أطره
ومناضليه ...كحزب ليبرالي كان
م��ن ال��م��ف��روض ع��ل��ى االت��ح��اد ال��دس��ت��وري أن يتقدم
بمقترحات جديدة ومتطورة بخصوص هيكلة القطاع
غير المنظم مثال ،قطاع لم تستشعر الحكومة بعد
ضرورة وملحاحية االنكباب بجدية على إيجاد حلول
له.

< عبد اهلل الفردوس «االتحاد الدستوري»

التعليم بين الرجعية والحداثية
إن قطاع التعليم شكل
م��ن��ذ «االس���ت���ق�ل�ال» إلى
اليوم ،مجاال للصراع بين
القوى الرجعية المحافظة
وال����ق����وى الديمقراطية
ال��ح��داث��ي��ة ..وت���اري���خ هذا
ال���ص���راع م���ع���روف وم����ازال
ممتدا إلى اليوم وإن اختلفت
الصيغ واألس��ال��ي��ب ..والذي
اع��ت��م��دت ف��ي��ه استراتيجية
التفكيك والتشكيك ف��ي قيمة
العمل المنظم المسؤول وتبخيسه ،ب��ل وتحميله
مسؤولية القرارات الالشعبية والالديمقراطية ،التي
تتخذها الحكومة ،وك��ان آخرها االقتطاع من أجور
المضربين بغير وجه حق أو قانون ،األمر الذي شكل
وصمة عار على جبين هذه الحكومة إلجهازها على حق
دستوري ومكتسب ..واإلجهاز على حقوق ومكتسبات
الشغيلة التعليمية في التقاعد ،الذي خلق تذمرا كبيرا،
سينعكس سلبا ال محالة على األداء المهني للعاملين
بالقطاع المعني.
< محمد بالط «الكنفدرالية الديمقراطية للشغل»

قراءة في خبر
جامعيون يقيمون الدور الخارجي للبالد

أسباب غياب المغرب عن ملتقيات عالمية هامة
يدفع الغياب المغربي عن حضور
مؤتمرات دول��ي��ة وإقليمية تهتم
بمناقشة األوضاع األمنية ومحاربة
اإلره��اب ،بعدد من المراقبين إلى
ط���رح س����ؤال ح���ول م���دى «عزلة»
الدبلوماسية المغربية ،أو قيامها
ب����إع����ادة ت���رت���ي���ب أوراق�����ه�����ا في
المنطقة.
وف�����ي م����ا ي���ؤك���د ب��ع��ض��ه��م أن
الدبلوماسية المغربية باتت أكثر
«استقاللية» ،بعدما أعادت النظر
في عالقات المملكة مع شركائها
التقليديين ،ذهب آخ��رون إلى أن
المغرب بات أكثر «عزلة» خاصة بعد
أن ت��وت��رت ع�لاق��ات��ه م��ع ع��دد من
القوى والدول األوروبية.
وسجل المغرب غيابا عن حضور
ق��م��ة واش��ن��ط��ن ،ال��ت��ي خصصت
لمعالجة الوضع األمني في ليبيا،
بمشاركة كل من الجزائر ومصر
وقطر والسعودية وتونس واإلمارات
وتركيا ،فضال عن بلدان أوروبية،
وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة واالتحاد
األوروبي واألمم المتحدة.
وقبل قمة واشنطن ،لم تتم دعوة
المغرب إل��ى مؤتمر ج��دة في 11
شتنبر ،كما لم يشارك في مؤتمر
ب�����اري�����س ،ف���غ���اب ال���م���غ���رب عن

المؤتم َرين اللذين ناقشا تشكيل
التحالف الدولي لمواجهة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» (داعش) ،في ما
حضر المغرب مؤتمر مدريد ،عبر
م��ش��ارك��ة ال���وزي���رة ال��م��ن��ت��دب��ة في
الخارجية ،امباركة بوعيدة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية
بجامعة طنجة ،ال��دك��ت��ور محمد
ال��ع��م��ران��ي ب��وخ��ب��زة ،ف��ي حديث
لـ«العربي الجديد» ،أن «المغرب
ليس مهمشا ،وإنما ال يتهافت على
المشاركة للحضور في أي مؤتمر
دول��ي ،بل يكتفي بالمساهمة في
اللقاءات التي يرى أن لها جدوى
سياسية يستفيد منها».
ويشير إلى أن «المغرب لم ينعزل
قط عن محيطه ،كما أن له مكانته
المعتبرة ف��ي ال��ع��ال��م ،إذ أصبح
شريكا أساسيا ل��دى أوروب���ا في
مجال مكافحة الهجرة السرية،
ورقما صعبا في معادلة محاربة
اإلره���اب ل��دى ال��والي��ات المتحدة
األمريكية».
وي���وض���ح أن «ال���م���غ���رب اهتم
بالبيت الداخلي منذ عقد من الزمن
أكثر من اهتمامه بالشأن الخارجي،
وه�����و م����ا ك�����ان ي��ص��ف��ه البعض
بـ«سياسة ت��ازة قبل غ��زة» (تازة

منع تدفق الجزائريين إلى
التراب المغربي في العيد

أعلن املغرب عن تشديد إجراءاته
األمنية وتعزيز عمليات املراقبة
ع��ل��ى م��س��ت��وى مختلف نقاط
ال��ع��ب��ور إل���ى أراض���ي���ه ،وذلك
ب��ع��د ض��ب��ط ح�����االت متعددة
ملجموعة من املواطنني املغاربة
الذين يحاولون عبور احلدود
املغربية اجلزائرية مشيا على
األقدام لالحتفال بعيد األضحى
مع ذويهم باملغرب.
وقال بيان لوزارة الداخلية إن
«تدفق هؤالء األشخاص الذين
حاولوا عبور احلدود املغربية
اجلزائرية بشكل غير قانوني،
تطلب مراقبة ص��ارم��ة بهدف
جت��ن��ب أن يتمكن أف����راد ذوو
ن��ي��ات سيئة م��ن ال��ول��وج إلى
التراب الوطني».
وق���د أوق����ف  -ح��س��ب البيان
 عشرات املواطنني املغاربةاملقيمني باجلزائر على احلدود
امل��غ��رب��ي��ة اجل���زائ���ري���ة بصفة
مؤقتة ،دون أن يوضح البيان
ه��ل أطلقت السلطات األمنية
املغربية س���راح امل��وق��وف�ين أم

أحالتهم إلى النيابة.
وتأتي هذه اإلج��راءات األمنية
التي اتخذتها السلطات حسب
ما تقول «ردا على التهديدات
اإلره���اب���ي���ة ال���ت���ي تستهدف
املغرب».
وق��د ق��ال��ت احلكومة املغربية
ف��ي العاشر يوليوز املاضي،
إن امل��ع��ل��وم��ات االستخبارية
امل��ت��وف��رة لديها تفيد بوجود
«ت��ه��دي��د إره��اب��ي ج��دي موجه
ض��د اململكة املغربية يرتبط
خصوصا بتزايد أعداد املغاربة
املنتمني للتنظيمات اإلرهابية
بسوريا والعراق».
وف�����ي ت���ص���ري���ح���ات سابقة،
ق���ال وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة امحمد
حصاد أم��ام البرملان املغربي
إن «أك��ث��ر م��ن  1122مغربيا
يقاتلون في سوريا والعراق،
وهذا العدد يرتفع إلى ما بني
 1500و 2000مغربي إذا مت
إحصاء املغاربة الذين قدموا
من أوروب���ا لاللتحاق بتنظيم
الدولة اإلسالمية».

مدينة في الشمال الشرقي للبالد)،
غ��ي��ر أن���ه ب��ع��د أن أج����رى حزمة
إصالحات سياسية بدأ اهتمامه
ينصب نحو الشأن الخارجي».
ويلفت إلى أن «تحوال عميقا طرأ
على السياسة الخارجية للمغرب،
إذ أضحى منصبا نحو جهتين
رئيسيتين :إفريقيا التي حقق فيها
ح��ض��ورا دبلوماسيا ط��اغ��ي��ا ،ثم
بلدان الخليج العربي بحكم تميز
ال��ع�لاق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط المغرب
وملكيات وإمارات هذه المنطقة».
ويضيف أن «ه��ذا الرجوع إلى
االنخراط في الملفات الخارجية،
يفرض على المغرب أن يعيد النظر
في عالقاته الدبلوماسية مع حلفائه
التقليديين في أوروبا ،على الرغم
من الوضع المتقدم الذي يحظى به
في القارة العجوز ،إذ اتجه نحو
ت��ن��وي��ع ش���رك���ائ���ه ،وم����ن بينهم
العمالقين الروسي والصيني».
في المقابل ،يرى رئيس «المركز
ال���م���غ���رب���ي ل�ل�أب���ح���اث وتحليل
ال��س��ي��اس��ات» ،عمر إح��رش��ان ،في
تصريحات لـ«العربي الجديد» ،أن
«المغرب يعيش عزلة دبلوماسية،
من مظاهرها توتر غير مسبوق في
عالقات المملكة مع فرنسا ،وروابط

ليست على ما ي��رام مع إسبانيا،
وع��ل�اق����ات س��ي��ئ��ة م���ع الجزائر
وموريتانيا».
«وي��ل��ف��ت إح��رش��ان ،إل��ى «سوء
عالقة المغرب مع االتحاد اإلفريقي،
خصوصا بعد احتجاج المغرب
على قرار االتحاد تعيين مبعوث في
ملف الصحراء» .وأش��ار إل��ى أنه
«دليل على فشل دبلوماسية المملكة،
على الرغم من استثمارها بإفريقيا
عبر جهود الوساطة لحل النزاعات
بين أط���راف ال��ص��راع ف��ي بعض
الدول».
ويستطرد قائال« :ف��ي المجال
اإلفريقي لم تحقق الدبلوماسية
المغربية أي اختراق ،حتى اآلن،
لدول إفريقيا األنغلوساكسونية،
بينما خ��س��ارة المغرب تتواصل
لبعض مؤيديه التاريخيين من
إفريقيا الفرانكفونية».
وي��دع��و إح��رش��ان ،إل��ى تدشين
استراتيجية تقوية الجبهة الداخلية
لمواجهة أي تحد خارجي ،وإلى
إش��راك المواطنين في القرارات
التي تهمهم ،وإلى فتح حوار وطني
ح���ق���ي���ق���ي ب�����دون
خ���ط���وط حمراء
وبدون إقصاء.

لقطة األسبوع

مصير بن كيران سنة ?? 2016

سبق لمحتجين في أوكرانيا أن قاموا بمحاصرة نائب برلماني في «حزب التنمية
االقتصادية» فرموه في صندوق األزبال ،خالل منتصف شهر شتنبر المنصرم ..اللقطة
نفسها تحولت إلى مزحة سياسية ،حيث يتوقع البعض عبر هذه الصورة المروجة في
المنتديات االجتماعية ،نهاية بن كيران في سلة المهمالت.

«داعش» ..تجارة مربحة

كشف تقرير أمريكي مستقل عن
أن تنظيم «داع���ش» يحقق مكاسب
ي��وم��ي��ة ال ت��ق��ل ع���ن ث�لاث��ة ماليني
دوالر كأرباح صافية من بيع النفط
ال���ع���راق���ي وال���س���وري ف���ي السوق
السوداء ،وهو ما يعني أن إيرادات
التنظيم من النفط وح��ده تتجاوز
الـ 90مليون دوالر شهريا ،فضال
عن مصادر التمويل األخ��رى التي
يتمتع بها «داعش».
وب��ح��س��ب ال��ت��ق��ري��ر ،ف���إن سعر

ب��رم��ي��ل ال��ن��ف��ط امل��ن��ت��ج م��ن احلقول
التي يسيطر عليها «داعش» وغيرها
من املجموعات املسلحة يتراوح بني
 20دوالرا و 60دوالرا ،ف��ي الوقت
ال��ذي ي��ت��راوح فيه سعر اخل��ام في
األس����واق ال��ع��امل��ي��ة ب�ين  95دوالرا
و 105دوالرات ،إال أن نفط «داعش»
يتم ضخه في أسواق سوداء في كل
من العراق وتركيا ،وتقوم عصابات
متخصصة ب��إع��ادة ت��ص��دي��ره إلى
أماكن مختلفة من العالم واملنطقة.

العدد806 :
اخلميس  9أكتوبر 2014
alousbouea@gmail.com

الملك يدشن أطول خط للفوسفاط في العالم
دش�������ن امل����ل����ك محمد
ال��س��ادس محطة ألنابيب
ن��ق��ل ال��ف��وس��ف��اط ،ووح���دة
إلن����������ت����������اج احل�������ام�������ض
ال����ف����وس����ف����وري ،وم����رك����زا
ل���ل���ك���ف���اءات الصناعية،
باملركب الصناعي للجرف
األص���ف���ر ب���وس���ط املغرب،
بتكلفة تتجاوز  681مليون
دوالر.
ويعتبر خ��ط األنابيب
ه���ذا «أط�����ول خ���ط أنابيب
ف��ي ال��ع��ال��م» ،وي��س��ع��ى من
خالله املغرب إل��ى «تعزيز
ريادته في السوق العاملية
ل��ل��ف��وس��ف��اط» ،ومي��ت��د هذا
اخلط بطول  190كيلو متر،
كما أن طاقته االستيعابية
ت��ب��ل��غ  38م��ل��ي��ون ط���ن من
الفوسفاط سنويا.
وي��ه��ي��م��ن امل��غ��رب على
ن���س���ب���ة  %50م����ن س���وق
الفوسفاط في العالم ،حيث
ي��ن��ت��ج  30م��ل��ي��ون ط��ن من
الفوسفاط سنويا ،وعلى
ن��س��ب��ة  %47م���ن صناعة
حامض الفوسفوريك ،إلى

ج���ان���ب ن��س��ب��ة  %9.5من
إنتاج السماد العاملي.
وس���ي���ت���ض���م���ن إن���ش���اء
هذا اخلط ،تطويرا لتزويد
وح����دات إن���ت���اج احلامض
ال��ف��وس��ف��وري م��ع تقليص
ت��ك��ل��ف��ة ن���ق���ل الفوسفاط
ب��ن��س��ب��ة  ،%45وستقوم
بتنفيذه مجموعة املكتب
الشريف للفوسفاط.
كما سيؤدي هذا اخلط
لتوفير  3ماليني متر مكعب
م��ن امل��ي��اه س��ن��وي��ا ،بفضل

احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى الرطوبة
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة للفوسفاط
امل��س��ت��خ��رج ،ك��م��ا سيقلص
ان��ب��ع��اث��ات ث��ان��ي أوكسيد
ال���ك���رب���ون ب���ح���وال���ي 930
أل��ف ط��ن س��ن��وي��ا ،وتوفير
 160أل���ف ط��ن م��ن الفيول
«البترول» سنويا .ويعتزم
امل��غ��رب ال��وص��ول بإنتاجه
م���ن ال���ف���وس���ف���اط إل����ى 40
م��ل��ي��ون ط���ن م���ن اإلن���ت���اج
بحلول سنة
.2020

«إلهام شاهين» تفتي
ببطالن العيد في المغرب
ف���وج���ئ امل���غ���ارب���ة بفتوى
أزه���ري���ة ب��اع��ت��ب��ار احتفاالتهم
ب��ع��ي��د األض���ح���ى امل���ب���ارك ،أول
أمس األحد ،باطلة ألنها خروج
على إجماع املسلمني باالحتفال
بالعيد ي��وم ال��س��ب��ت ،مم��ا فتح
م��ع��رك��ة ج��دي��دة ع��ل��ى صفحات
املواقع االجتماعية والصحف
بني املغرب ومصر.
وقال الدكتور عيد يوسف،
أم��ي�ن ع����ام ال���ف���ت���وى باجلامع
األزه��ر ،إن احتفال املغرب يوم
األح��د ب��أول أي��ام عيد األضحى
غير جائز شرعا ،ألنهم يخالفون
ما اعتاده املسلمون ويخرقون
اإلج��م��اع ..واعتبر املتحدث أن
ص�ل�اة امل��غ��ارب��ة للعيد ،تعتبر
ب��اط��ل��ة وك��ذل��ك ص��ي��ام��ه��م ليوم
ع���رف���ة ،م��ن��وه��ا ب��أن��ه «ك����ان من
املفترض على أه��ل امل��غ��رب أن
يخضعوا في يوم عرفة حلساب
ال��س��ع��ودي��ة ال��ف��ل��ك��ي ح��ت��ى لو
اختلف معهم حتى ال يخرقوا
إج��م��اع املسلمني» ،م��ؤك��دا «أن

مابعــد العـيـد

ك��ل م��ا ب��ن��ي ع��ل��ى رؤي��ت��ه��م غير
صحيح».
ونقل عن الدكتورة إلهام
ش����اه��ي�ن ،أس�����ت�����اذة العقيدة
والفلسفة بجامعة األزه���ر ،أن
احتفال املغرب األحد بأول أيام
ع��ي��د األض���ح���ى ج��ه��ل بتعاليم
الدين ويخلق نوعا من االنشقاق
ب�ي�ن م��س��ل��م��ي ال��ع��ال��م جميعا.
وأض��اف��ت ب��أن��ه «كلما انتشرت
العلمانية في بلد زاد فيه اجلهل
وعدم االعتراف بالدين احلنيف
وتعاليمه السمحة» ،مؤكدة أنه
يجب على كل البالد اإلسالمية
االت����ف����اق م���ع ال���س���ع���ودي���ة في
االحتفال بعيد األضحى املبارك
ألن���ه ي��أت��ي ب��ع��د وق��ف��ة عرفات
م��ب��اش��رة .وت��ع��رض��ت الفتاوى
األزه���ري���ة لتعليقات املغاربة
ال�����ذي اع���ت���ب���روا أن الفتاوى
ببطالن عيدهم ينم ع��ن حسد
وغ��ي��رة م��ن األم���ن واالستقرار
ال�������ذي تنعم
فيه بالدهم.

كاريكاتير

المنصوري وخطة المغرب لحماية جنود أمريكا
وطائرات «الناتو» من القصف

في لقاء حول اإلرهاب في مقر األمم
امل��ت��ح��دة ف��ي ن��ي��وي��ورك ،ك��ش��ف محمد
ي��اس�ين امل��ن��ص��وري ،م��دي��ر املخابرات
اخلارجية املغربية ،أن «اليقظة األمنية»
ل��ل��رب��اط م��ن��ذ ال��ع��ام  ،2002م��ك��ن��ت من
اعتقال  2676إرهابيا ،من بينهم 266
عادوا لإلرهاب من جديد.
ووف�����ق امل���س���ؤول امل���غ���رب���ي ،جرى
تفكيك  126خلية إرهابية ،من بينها
 41خلية نشاطها مرتبط بعدة بؤر
توتر في العالم ،خاصة في العراق
وسوريا ومنطقة الساحل اإلفريقي،
ك���م���ا مت إح����ب����اط  276مخططا
إرهابيا ،من أبرزها  119مخططا
للتفجير ب��اس��ت��خ��دام املتفجرات،
وتستهدف مقرات أمنية ومواقع
س���ي���اح���ي���ة ،ومتثيليات
دبلوماسية ،وأماكن
ع���ب���ادة مسيحية
ويهودية.
وفي سلسلة
امل����خ����ط����ط����ات
ال��ت��ي أحبطها
ياسني
امل���غ���رب ،وفق
املنصوري

ما قدمه املسؤول املغربي في نيويورك،
هناك  109مخططات الغتيال شخصيات
أم��ن��ي��ة ،وم��غ��ارب��ة ي��ه��ود ،وشخصيات
س��ي��اس��ي��ة م��غ��رب��ي��ة وس���ي���اح أجانب،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى  7مخططات الختطاف
الرهائن.
ومن جهة ثانية ،أكد مدير املخابرات
اخل���ارج���ي���ة امل���غ���رب���ي���ة أن
ان���ض���م���ام ال����رب����اط إلى
ال����ت����ح����ال����ف ال����دول����ي
مل���ن���اه���ض���ة اإلره�������اب
ف���ي ال���ع���ام ،2001
جعل اململكة هدفا
لتنظيم القاعدة،
م����ش����ي����را إل�������ى أن
األم�����ر ات���ض���ح أكثر
ب�������ع�������د ت����ف����ك����ي����ك
ال��رب��اط خللية
إره��اب��ي��ة في
ماي ،2002
ت��ت��ك��ون من
 3عناصر
م���������������������ن

جنسيات أجنبية ،أعضاء في القاعدة،
وخ��ط��ط��وا الس��ت��ه��داف ب��ارج��ات احللف
األط���ل���س���ي ،ال���ت���ي ت��ع��ب��ر م���ي���اه البحر
األبيض املتوسط...
وقبيل بدء الضربة الفرنسية ضد
اإلرهابيني في مالي في  ،2012فككت
الرباط خليتني إرهابيتني متخصصتني
في جتنيد وإرس��ال مقاتلني إلى مالي،
ول��ت��ف��ك��ك امل��ص��ال��ح األم��ن��ي��ة ف���ي غشت
 ،2013خ��ل��ي��ة م��ن امل��ت��ط��رف�ين املغاربة
لهم ارتباط مباشر مع أمير القاعدة في
املغرب اإلسالمي عبد املالك دروكدال،
بحسب ما أعلنه امل��س��ؤول املخابراتي
املغربي.
وخ��ض��ع امل��ت��ط��رف��ون امل��غ��ارب��ة في
 ،2013لتوجيه من أمير القاعدة في بالد
املغرب اإلسالمي ،لضرب قاعدة جوية
ف��ي مدينة كلميم جنوب غ��رب املغرب،
بدعوى أنها قاعدة النطالق الطائرات
الفرنسية لضرب شمال مالي ،باإلضافة
إل���ى التخطيط ل��ه��ج��وم ع��ب��ر شاحنات
مفخخة ضد جنود أمريكيني مشاركني
في مناورات عسكرية في
مدينة طانطان املغربية.

على هامش صدور تقرير أمريكي في الموضوع

اإلدماج السياسي لجماعة العدل واإلحسان
ن��ص��ح ت��ق��ري��ر أمريكي
ص��ادر ع��ن «معهد واشنطن
ل��س��ي��اس��ة ال���ش���رق األدن�����ى»
الواليات املتحدة األمريكية
بإجراء ح��وار بني املؤسسة
امللكية في املغرب وجماعة
والعدل واإلحسان ،من أجل
إدماج هذا التنظيم املعارض
ف������ي احل�����ق�����ل ال���س���ي���اس���ي
الرسمي ،وف��ق ت��ن��ازالت تتم
من اجلانبني معا.
وت�����ع�����ود أه���م���ي���ة ه���ذا
ال��ت��ق��ري��ر إل���ى ك��ون��ه يتناول
أح�������د أه�������م التنظيمات

ال����س����ي����اس����ي����ة امل����ع����ارض����ة
احمل������ظ������ورة ف�����ي امل����غ����رب،
فجماعة ال��ع��دل واإلحسان
ذات التوجه اإلسالمي ،التي
تأسست سنة  1987على يد
الشيخ ال��راح��ل عبد السالم
ياسني ،لم تشارك يوما في
االن���ت���خ���اب���ات ،وك���ان���ت في
مقدمة املشاركني ف��ي حركة
 20ف��ب��راي��ر ال��ت��ي انطلقت
ب����امل����غ����رب إب�������ان «ال���رب���ي���ع
العربي» ،وهي احلركة التي
ط���ال���ب ن��ش��ط��اؤه��ا بإجراء
إص�ل�اح عميق على النظام

السياسي املغربي.
غ����ي����ر أن النصيحة
األمريكية تواجه الكثير من
العقبات م��ن أج��ل التحقق،
فعالوة على صعوبة إيجاد
آلية ناجعة للحوار ،تظهر
ش����روط ال��ط��رف�ين املعنيني،
أي جماعة العدل واإلحسان
وال���ق���ص���ر امل���ل���ك���ي ،صعبة
للغاية وال تسهل مباشرة
حوار بناء بينهما.
وي���ق���ل���ل ال����ق����ي����ادي في
ج��م��اع��ة ال��ع��دل واإلحسان،
عمر إحرشان ،في تصريحات

ل����������ـ DWم������ن االه�����ت�����م�����ام
األم�����ري�����ك�����ي ب����اجل����م����اع����ة،
وي��رى أن��ه ف��ي ن��ط��اق مراكز
دراس����ات وأب���ح���اث ،مشيرا
إل���ى أن���ه «ال مي��ك��ن جتاهل
الدور السياسي واملجتمعي
ل���ل���ج���م���اع���ة» ،وأض�������اف أن
«النظام السياسي املغربي
ف��ش��ل ف���ي اس��ت��ي��ع��اب��ه��ا ولم
يقدر على التعايش مع رأي
سلمي معارض».
وال يظهر أن اجلماعة قد
صارت مرنة في معارضتها
للنظام السياسي املغربي،

فمازال موقفها متصلبا بهذا
الصدد ،حيث يشير موقعها
ال��رس��م��ي إل���ى أن��ه��ا «تدعو
إل���ى إق���ام���ة ن��ظ��ام سياسي
على ق��اع��دة اإلس�ل�ام ،تشكل
ال��ش��ورى وال��ع��دل ركيزتيه،
واإلحسان روحه ،واملشاركة
العامة والتعددية السياسية
وسلطة املؤسسات وسيادة
القانون الضامن الستمراره
وح�����ي�����وي�����ت�����ه ،واحل����������وار
واالح����ت����ك����ام إل�����ى الشعب
وس��ي��ل��ة ت��رج��ي��ح اخليارات
ف��ي��ه» .وي��ؤك��د عمر إحرشان

ه���ذا امل��ع��ط��ى ع��ن��دم��ا يقول
إن م��ع��ارض��ت��ه��م ال تقتصر
على السياسات العمومية،
وإمن�������ا ت�����ع�����ارض األس�����س
ال��ت��ي يستمد منها النظام
مشروعيته باعتبارها «غير
تعاقدية وغير دميقراطية»،
كما يضيف أن مشاركتهم ال
ميكن أن تتم إال عبر «بوابة
دمي��ق��راط��ي��ة ب��ع��د مراجعة
األسس املخزنية التي ينبني
ع���ل���ي���ه���ا ن���ظ���ام
احلكم والتدبير
في املغرب».
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وثيقة دبلوماسية أمريكية صادرة سنة 1985

لماذا ظلت إمكانية الحرب بين المغرب والجزائر مستبعدة منذ اتفاق وجدة؟

لعبة الواليات المتحدة األمريكية
للتفريق بين المغرب وليبيا
تطور العالقات المغربية الجزائرية ،واألخوة العربية.
ولكن من خالل األرشيف األمريكي يتبين العكس
حيث إن ليبيا سعت إلى بعث العالقات مع الرباط
من جديد بسبب العزلة الدولية التي وقعت فيها
ليبيا.
ثانيا :أن الصحافة المغربية والعربية تعاملت مع
تصريحات الرجل وكأنها مسلمات ،ولم تخضعها
للنقد على اعتبار أن الرجل مسؤول سابق رفيع
المستوى ،بل اعتبر ما صرح به تاريخا ال جدال فيه،

خرج «أحمد قذاف الدم» أحد أهم أعوان الزعيم
الليبي السابق معمر القذافي في جريدة «الشرق
األوسط» بسلسلة تصريحات ،وكان يتحدث عن
العالقات الليبية مع الدول ،وقد أفرد حيزا مهما
للعالقات المغربية الليبية ،وتحدث عن زيارة الزعيم
الليبي للمغرب سنة .1983
وقد بدت لي مالحظتين حول تصريحات الرجل ،أوال:
أنه كان يتحدث عن العالقات الليبية المغربية ،وعن
تطبيع العالقات بين البلدين ،وكأن ما حرك ليبيا هو

والحال أن ما قاله ليس تاريخا ،وليس حقائق
مجردة.
وسنسعى من خالل هذا المقال وباعتماد وثيقة
رسمية صادرة عن البيت األبيض إلى إبراز كيفية
تعامل أمريكا مع هذه المنطقة في المرحلة التي
يتحدث عنها الرجل ،وكذلك السياسة التي اتبعتها،
ولعل أبرزها سعيها إلى اعتماد حل تفاوضي سلمي
في قضية الصحراء ،وكذلك محاولة تطويق ليبيا
وجعلها تستمر في عزلتها الدولية.

بقلم الباحث :الزاكي عبد الصمد

صدرت هذه الوثيقة األمريكية
بعد لقاء المعاهدة التاريخية
التي وقعت بوجدة سنة 1984
بين بلدان المغرب الكبير .وقد
ج�����اء ف����ي ه�����ذه ال���وث���ي���ق���ة أن
التطورات التي شهدها المغرب
الكبير من جراء اتفاقية وجدة
ت���ق���دم ب��ال��ن��س��ب��ة الهتمامات
ال��والي��ات المتحدة األمريكية
فرصا كبيرة ،كما أنها تطرح
م��خ��اط��ر وم��ش��اك��ل أك��ب��ر .وإن
التحديات األساسية الستقرار
المنطقة تكمن ف��ي العوامل
االج��ت��م��اع��ي��ة واالقتصادية
والعسكرية والسياسية ،وهي

مقدمة الوث
يقة األمريكي

العوامل التي تعكس
ال��ت��ط��ورات الداخلية
يشير التقرير
والخارجية.
إلى أنه نتيجة
وع�������ل�������ى ه�����ذا
األس���������اس حسب التفاقات وجدة في
الوثيقة ،فإنه يجب
غشت  ،1984فإن توازن
ع����ل����ى ال������والي������ات
القوى اإلقليمية قد يختل،
المتحدة األمريكية
أن ت��ول��ي اهتماما وقد نجح المعمر القذافي
خاصا للتطورات التي
من جراء ذلك في
العربي
عرفها المغرب
تخفيف عزلته
في اآلون��ة األخيرة ،كما
الدولية
يجب وض��ع السياسات
ال��م��ح��ك��م��ة والمناسبة
لحماية وتعزيز المصالح
األمريكية.
ال��دول��ي��ة .وي��ق��ول التقرير إنه
ويشير التقرير إلى أنه نتيجة نتيجة لذلك «ف��إن��ه سنواصل
التفاقات وجدة في غشت  ،1984جهدنا إلقناع الحكومة المغربية
فإن توازن القوى اإلقليمية قد على عدم الموافقة على اتحادها
يختل ،وقد نجح المعمر القذافي مع ليبيا ،على أساس مصالحنا
من جراء ذلك في تخفيف عزلته في المغرب ،ومواصلة التعاون

 9040وحتمل

ت رقم 0

ة عن البي
ت األبيض حت
عالمة «سري»

الوثيق مع الرباط في العديد
من المجاالت الهامة».
وت��ش��ي��ر ال��وث��ي��ق��ة إل���ى أن
الملك الحسن الثاني أكد
بنفسه وط��م��أن محاوريه
األمريكان على أن االتفاقية
الليبية ليس من شأنها أن
ينتج عنها القيام بأنشطة
وأعمال تشكل خطرا على
المصالح األمريكية .ويقول
التقرير إنه على هذا األساس
ع��ل��ى أم���ري���ك���ا ال���ح���ف���اظ على
العالقات الودية مع الرباط.
أما بخصوص الجزائر فإن
أصحاب التقرير يرون أنه على
امتداد السنوات الممتدة من
أواس������ط ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات إلى
منتصف الثمانينيات ،فقد عملت
الجزائر على تعزيز العالقات
الثنائية م��ع الواليات
المتحدة األمريكية .ولهذا
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س��ب��ب��ي��ن؛ ي��ت��م��ث��ل األول في
التغيرات اإلقليمية التي فرضت
على الجزائر تغيير سياستها
ورب��ط عالقات مع أمريكا ،أما
السبب الثاني فيتمثل في عدم
رض��ى ال��ج��زائ��ر على االتحاد
السوفياتي .ويرى األمريكان أنه
عليهم أن يسعوا إلى تحسين
وضعهم داخ��ل ال��ج��زائ��ر على
الرغم من أنهم ال يتوقعون أن
تتخلى الجزائر عن عالقتها مع
موسكو ،ألن تخلي الجزائر عن
موسكو سوف يجعلها تتصرف
بطريقة تقلل من مكانتها غير
المنحازة دوليا.
من أجل إيجاد حل سلمي
لقضية الصحراء
يشير التقرير إلى أن الحرب
في الصحراء المغربية تمثل
العامل األه��م ال��ذي يسهم في
تغيير ت���وازن ال��ق��وى ،وكذلك
التوتر بين المغرب والجزائر،
ويشير التقرير إل��ى أن الحل
ي��ب��ق��ى ب��ع��ي��د ال��م��ن��ال ،ويبقى
المغرب هو المسيطر عسكريا
في الصحراء ويستمر في ذلك،
ولكن في إطار االستجابة التفاق
وجدة فقد زادت الجزائر دعمها
المباشر للبوليساريو ،وكذلك
استعدادها وحشد قواتها على
ط������ول ال�����ح�����دود المغربية
الجزائرية ،ويرى التقرير بأنه
رغم كل ما تفعله الجزائر فإن
إم��ك��ان��ي��ة ال���دخ���ول ف���ي حرب
م���ب���اش���رة م����ع ال���م���غ���رب أمر
مستبعد.
وعلى الرغم من سوء تقدير
قد ي��ؤدي إل��ى تصعيد سريع،
فيرى التقرير أنه على أمريكا أن

يرى التقرير أنه من دون
الضغط علنا على الحسن
الثاني إللغاء المعاهدة
الموقعة مع ليبيا ،فإن
هذا األخير معجب
باستمرار اهتمام الواليات
المتحدة األمريكية
بالمغرب ،مع تطوير
معايير تجعله يحكم
على سلوك القذافي،
وتذكيره بأنه هو من
قال بأن محاوالت ترويض
القذافي تفشل دائما
تسعى وتستمر في العمل مع
المغرب والجزائر وغيرها من
األطراف المعنية للتشجيع على
تسوية تفاوضية للحرب في
الصحراء .وإليجاد حل لذلك،
فإنه انطالقا من التقرير ستعمل
أمريكا على وضع خارطة طريق
ع��ل��ى م��س��ت��وى ه���ذه القضية

تقضي بالتالي:
• االستمرار في تأييد وبصفة
علنية تسوية سياسية لقضية
الصحراء الغربية.
• إذا لزم األمر استعمال فيتو
أمريكي في مجلس األم��ن من
أج���ل دع���م ت��س��وي��ة تفاوضية
ل��ق��ض��ي��ة ال���ص���ح���راء فلتفعله
أمريكا.
• إعداد ورقة أو خطة داخلية
ت��م��ك��ن أم��ري��ك��ا م���ن تحركات
دبلوماسية ،يكون هدفها الحد
من التوتر المغربي الجزائري،
وال��ت��رك��ي��ز بشكل خ���اص على
خ�������ي�������ارات ت����س����وي����ة ن������زاع
الصحراء.
السياسة التي ستتبع في
المغرب والجزائر
يرى التقرير بأن هناك توافقا
ب��ي��ن ال��وض��ع��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة في
ال���م���غ���رب ال��ك��ب��ي��ر ومصالح
ال����والي����ات ال���م���ت���ح���دة ،التي
ستواصل السياسات التالية:
ف��ب��خ��ص��وص ال��م��غ��رب يرى
التقرير أن��ه م��ن دون الضغط
علنا على الحسن الثاني إللغاء
المعاهدة الموقعة مع ليبيا ،فإن
هذا األخير معجب باستمرار
اه��ت��م��ام ال���والي���ات المتحدة
األمريكية بالمغرب ،مع تطوير
معايير تجعله يحكم على سلوك
القذافي ،وتذكيره بأنه هو من
ق���ال ب���أن م���ح���اوالت ترويض
القذافي تفشل دائما .والهدف
من ذلك هو دفعه إللغاء معاهدة
وج���دة ال��ت��ي أع��ط��ت للقذافي
هامشا للتحرك ،كما يجب على
الواليات المتحدة عندما تتعامل
مع الحكومة المغربية أن تتعامل

ال����م����واد وال���خ���دم���ات
الدفاعية ،وزيادة تمويل
التكوين المهني ،وذلك
بغرض الحد من النفوذ
ال����س����وف����ي����ات����ي في
ال��ج��زائ��ر ،م��ع األخذ
ب����ع����ي����ن االع����ت����ب����ار
العالقات األمريكية
مع باقي دول المنطقة،
والبحث ع��ن سبيل
إليجاد حل تفاوضي
للنزاع القائم حول
الصحراء.
تنفير المواقف
األمريكية بسبب
الربيع العربي
لقد مرت قضية
ال��ص��ح��راء بعد
الربيع العربي
بمر حلتين :
م��رح��ل��ة أولى
جعلت المغرب
ي����������رى ب�����أن
ق�������ض�������ي�������ة
ال���ص���ح���راء
ستنفلت من
ب��ي��ن يديه
وذل��ك بعد
أن وضعت
أم����ري����ك����ا
ي���ده���ا ،عليه
ف��ب��ع��د تولي
الجمهوريين وزارة الخارجية
األمريكيةُ ،وفقت سفيرة أمريكا
لدى األم��م المتحدة في إقناع
وزير الخارجية األمريكي بتقديم
مشروع للتصويت عليه باألمم
المتحدة يقضي بتوسيع مهمة
ال��م��ي��ن��ورس��و لتشمل مراقبة

صورة تؤرخ
التحاد
المغرب
العربي

مع باقي دول االتحاد بالمثل
لجعل اتحاد المغرب الكبير أقل
قبوال للقذافي.
وبخصوص الجزائر فيرى
التقرير بأنه على أمريكا أن
توسع التعاون العسكري معها
بناء على المرسوم الرئاسي
القاضي بالسماح للوصول إلى

ح��ق��وق اإلن��س��ان بالصحراء،
وخرج المغرب من هذه القضية
التي أدخلته في أزم��ة خانقة
منتصرا ،وذل��ك بعدما لم يمر
القرار للتصويت عليه.
أما المرحلة الثانية :فتنطلق
مع الزيارة الملكية إلى أمريكا
في نونبر  ،2013حيث وافق

الص
فحة األ
الوثيقة األ خيرة من
حيث تم الت مريكية
لموضوع الطرق فيها
األم فيتو
ريكي

ب���������اراك أوب����ام����ا
الرئيس األمريكي على المساعدة
العالقات األمريكية المغربية
لتمويل مشاريع تنموية باألقاليم
الجنوبية للمغرب ،ف��ي إطار ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ضرورية
قانون ميزانية  ،2014وهو ما ل�ل�أم���ن ال���ق���وم���ي األم���ري���ك���ي
يشكل إش��ارة قوية من أوباما والمصالح األمريكية بمنطقة
شمال إفريقيا والشرق األوسط.
ونشرت دراسة أخرى عن مركز
دراس�����ات األم����ن ال��ق��وم��ي في
واشنطن تشير إلى أن المغرب
نموذج لالستقرار في المنطقة،
وخلصت إلى أن أمريكا ستكون
مضطرة لفرض حلول بشأن
ال������ن������زاع������ات ال�����ت�����ي ت���ه���دد
مصالحها.
ون�لاح��ظ م��ن خ�لال ك��ل هذه
التطورات بأن القضية تخضع
لمصالح أمريكا ،ومصلحتها
اآلن تتلخص في من يساعدها
في شمال إفريقيا ،وق��د نجح
المغرب إلى حدود الساعة في
إقناع أمريكا بأن يكون شريكا
لها ،وربما كان الثمن غاليا وهو
ف��ق��دان��ه ف��رن��س��ا ،ون�لاح��ظ أن
الجزائر بدأت تزاحم المغرب في
إفريقيا.
فهل ستبقى مصلحتها في
المغرب؟ أم أن الجزائر قد تنجح
مرة أخرى في سحب البساط
من تحت أقدام المغرب ،وتنقع
أمريكا بأنها يمكن أن تكون
لتأييد ودع���م م��ش��روع الحكم شريكا لها في إفريقيا؟
ال���ذات���ي ل��ه��ذه األق��ال��ي��م تحت
ال يمكن تقديم جواب عن هذه
السيادة المغربية.
األسئلة ،ولكن علينا أن نأخذ
القرار
هذا
عواقب
وبخصوص
في الحسبان أننا أمام غول ال
األمريكية
��ات
�
ل�اق
ع���ل���ى ال���ع�
يعترف إال بالمصلحة ،وعلينا
الجزائرية ،فقد نشرت مجلة أن ال نفرح كثيرا ،فخيبات اآلمال
«فوربيس» األمريكية تقريرا
المضنية والمحبطة تخرج من
في يناير  2014يعتبر
اآلمال الكبرى.
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المغاربة حاضرون في
معرض فرانكفورت
الدولي للكتاب

تعلن وزارة
الثقافة أنها ستشارك بتعاون
مع المكتب ا
فرانكفورت لمغربي للتصدير في معرض
الد
ولي
ل
لكت
اب ،المزمع عقده خالل
الفترة المم
وستكون تدة من  8إلى  12أكتوبر .2014
الو
زارة
حاضرة في الحدث من خالل
رواق مساحته
 20مترا مربعا ،سيوضع رهن
إشارة الناش
التالية :إ رين المغاربة الممثلين بالدور
فري
قيا
الش
رق ،وك��ازا إكسبريس،
ومرسم ،والم
ركز
الثق
افي
ا
لعر
بي ،ومنشورات
الفنيك ،ومن
شو
رات طارق ،ومنشورات مليكة،
وملتقى
الط
رق،
وي
نبع
ا
لكتاب.
وت
جدر
ا
إلش
ارة
إلى
أن
هذه
ال
مشاركة تأتي
في إ
طار
اال
ست
راتي
جية الجديدة التي دشنتها
الوز
ارة
ل
دعم
ا
لكت
اب،
و
بخا
صة ما يتعلق منه
بم
حور
رع
اية
المعارض مشاركة الناشرين المغاربة في
الدولية.
ه��ذا ،ويع
تظاهرة دو تبر معرض فرانكفورت أكبر
لية
ويعد األهم ثقافية تعنى بالكتاب والنشر،
بورصة كب على المستوى العالمي إذ يشكل
رى
لصناعة الكتاب ،من جهة ما
يتم خالله من
تد
اول
لل
حق
وق،
وما
ي
عقد
فيه
م��ن ش��راك�
�ات
ف
�
�ي
م
�
�ج
�
�ال
ال
��ن��ش��ر المشترك
والترجمة،
والكتاب مما يجعل منه ملتقى للمثقفين
وال
باح
ثين
وال
ناشرين من شتى بقاع
العالم.

أص����در ال��دك��ت��ور محمد
جلماد ،المسؤول السابق
ب��ال��م��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لألمن
الوطني ،مؤلفا تحت عنوان:
«الحرية الدينية بالمغرب».
ال���ك���ت���اب ي��ن��ق��س��م إل���ى
جزئين:
اﻷول ،يتناول بالدرس
وال��ت��ح��ل��ي��ل م��س��أل��ة حرية
االعتقاد على ضوء ما جاء
في القرآن ،والسنة ،وكذلك
ع��ل��ى ض����وء المقتضيات
الدستورية والقانونية ،وكذا
الممارسة االجتماعية .وفي

«روح البودو :تاريخ فنون الحرب
اليابانية» بالرباط
ف���ي إط�����ار التعاون
ال��ث��ق��اف��ي ب��ي��ن مغرب
واليابان ،تنظم سفارة
وم����ؤس����س����ة ال���ي���اب���ان
بتعاون مع وزارة الثقافة
م��ع��رض��ا م��ؤق��ت��ا تحت
ع��ن��وان« :روح البودو:
ت���اري���خ ف��ن��ون الحرب
اليابانية» ،وسيقام هذا
المعرض الفني بقاعة
ال������ع������روض بحديقة
األوداية بالرباط من 10
إل���������ى  30أك����ت����وب����ر
الجاري.
ستفسحهذهالتظاهرة
الثقافية المجال للجمهور
العريض كي يكتشف تاريخ
ف���ن���ون ال���ح���رب اليابانية،
ومختلف مراحل تطور تقنيات
قتال ال��س��ام��وراي ،وك��ذا أهم
التحوالت التي عرفتها هذه
الفنون لتصبح واحدة من أبرز
الرياضات في العالم.
وي��ح��ت��ل «ال����ب����ودو» ،وهو

مديرة الن�شر:
حكيمة خلقي
h.khalki@voila.fr
�سكرتري التحرير:
�سعيد الريحاين
journal_said@yahoo.fr

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

م��ج��م��وع ال��ف��ن��ون الحربية،
كممارسة تقليدية باليابان،
مكانة مهمة الرتباطه الوثيق
والمباشر بالتاريخ السياسي
واالجتماعي لهذا البلد ،كما أنه
فن يرتكز باألساس على تغذية
الروح والفكر قبل الجسد.
ولإلشارة ،فإن هذا المعرض
سيتضمن مجموعة من التحف

القيمة المكونة من قطع نادرة
م����ن األس���ل���ح���ة التاريخية
واألدوات الحالية المستعملة
في فنون الحرب ،إلى جانب
ال�����ع�����دي�����د م������ن ال����ل����وح����ات
ال��ت��وض��ي��ح��ي��ة ،ك��م��ا ستقدم
مجموعة من العروض حول
ه����ذه ال��ف��ن��ون م���ن ق��ب��ل أحد
المختصين بعين المكان.

الحـريــة الديـنـيـة بالمـغــرب
هذا اﻹط��ار يخلص الكاتب
إلى أن الثابت اﻹلهي يحذر
م��ن اس��ت��خ��دام اﻹك����راه في
الدين ،كما أن الرسول صلى
الله عليه وسلم كان مبلغا
ول���ي���س م��س��ي��ط��را ،وه���ذا
التوجه النابذ للعنف هو ما
تكرسه السياسة الدينية
للدولة شرط عدم المساس
بالنظام العام.
ال��ج��زء ال��ث��ان��ي ويتعلق

ب��ح��ري��ة ال���ع���ب���ادات ،حيث
يتطرق المؤلف إلى الحماية
الدستورية والقانونية التي
ت��ض��م��ن ح���ري���ة ممارسة
الشعائر الدينية بالنسبة
لجميع معتنقي الديانات
ال����س����م����اوي����ة م�����ن ي���ه���ود
وم��س��ي��ح��ي��ي��ن ،ت��ح��ت إطار
موحد ،وهو إمارة المؤمنين،
التي تجعل من المغرب بلدا
ل���ل���ت���ع���اي���ش وال���ت���س���ام���ح

الديني.
خصوصية الكتاب تتجلى
في المزاوجة بين البحث
اﻷك���ادي���م���ي ذو الصبغة
ال���ق���ان���ون���ي���ة ،والتجربة
الميدانية لمؤلفه الذي شغل
م��ن��اص��ب م��ه��م��ة ف���ي سلك
اﻷم����ن ،اﻷم����ر ال����ذي جعله
ي��ح��ت��ك ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر مع
ق��ض��اي��ا ال��ت��ط��رف الديني،
وأك��س��ب��ه خ��ب��رة كبيرة في

مجال التعرف على الفكر
ال��دي��ن��ي ال��م��ت��ش��دد ،وعلى
تنظيماته.
وه����ذا ال��ع��م��ل ي��أت��ي في
سياق المجهودات الفكرية
التي تسعى إلى المساهمة
في التعريف باإلسالم كدين
للتسامح وال��ح��وار وقبول
االخ��ت�لاف ،على نقيض ما
تشيعه الممارسات العنيفة
وال����دم����وي����ة للتنظيمات
المتطرفة واإلرهابية التي
تنتسب لإلسالم وهو بريء
منها.

تنظيم الدورة  21للمعرض الدولي للنشر والكتاب
تعلن وزارة الثقافة المغربية أنها ستنظم الدورة الحادية والعشرين للمعرض الدولي
للنشر والكتاب بالدار البيضاء في الفترة ما بين  12و 22فبراير  ،2015بفضاء مكتب
معارض الدار البيضاء ،زنقة تزنيت ،مقابل مسجد الحسن الثاني.
يمكن للراغبين في المشاركة من دور النشر والتوزيع والمؤسسات ،تحميل ملف طلب
المشاركة ،وذلك من موقع الوزارة من خالل الرابط التالي:
www.miculture.gov.ma
وكذا من موقع الدورة ،من خالل الرابط التاليwww.salonlivrecasa.ma :

ت��س��ت��ع��د م��دي��ن��ة إنزكان
ومعها باقي ربوع بالد سوس
ماسة ،يومي  11و 12أكتوبر
المقبل ،الح��ت��ض��ان ال���دورة
الثالثة لكرنفال «بيلماون بودماون»
تحت شعار« :الذاكرة والهوية في
خدمة التنمية» ،ضمن تظاهرة غنية
ب���األل���وان وال��م��ش��اه��د والرموز
والروائح واألصوات واإليحاءات
تأبى االن��دث��ار ،لكونها أصبحت
مكونا أساسيا يغذي بشكل متمايز
االحتفاء بعيد األضحى المبارك.
ويرتبط اسم «بيلماون بودماون»
الذي يحيل بالمعنى الحرفي إلى
ذي ال��ج��ل��ود أو ص��اح��ب األوجه

ال��ج��م��اع��ي��ة وم�����ا ت��خ��ت��زن��ه من
م��ع��ت��ق��دات ،بما ت��رس��خ فيها من
عادات وتقاليد وتمثالت تعود إلى
أحقاب غابرة.
والحال أن األمر يتعلق بنفس
التظاهرة /الظاهرة التي أصبحت،
بحكم شساعة ممارستها ،تحمل
أس���م���اء م���ت���ع���ددة ف���ي المغرب
باختالف المناطق من «بوجلود»
إلى «بيلماون» ،أو «بولبطاين» ،أو
«هرما» و«باشيخ» ،أو «سونا» في
شمال المغرب الشرقي ،وصوال إلى
الجزائر حيث تسمى في عدد من
ال��م��ن��اط��ق «ب��وع��ف��ي��ف» أو «بابا
الحاج».

كتاب الر�أي:
رمزي �صوفيا
حممد بركو�ش
احل�سني الدراجي
�إدري�س �أبايا
رداد العقباين
بو�شعيب االدري�سي
م�صطفى الطريبق
يو�سف الكتاين
املرا�سلون:
زهريالبوحاطي
عبد اهلل جداد
نور الدين هراوي
حممد �شجيع
عزيز الفاطمي
�سعيد �أحتو�ش
عبد الرحيم عواد
العنوان:
�شارع الأمري موالي
عبد اهلل
�صندوق الربيد439 :
الرباط
الهاتف:
0537708047
الفاك�س:
0537708049
الإيداع القانوين:
 28جوان 1965
ال�سحب:
�إيكوبرينت

عيد األضحى يودع إنزكان بكرنفال «بيلماون بودماون»
ال��م��ت��ع��ددة ك��ن��اي��ة ع��ل��ى األقنعة،
ب��ك��رن��ف��ال غ���دا يشكل ع��ل��ى مدار
دوراته الثالث عنوان فخر لعمالة
إن��زك��ان آي��ت م��ل��ول والضواحي
المجاورة لما تؤمنه هذه التظاهرة
الشعبية التلقائية م��ن مظاهر
احتفالية قوامها الغناء والرقص
والتنكر.
وليس من الغريب أن تستفز مثل
هذه الممارسة الثقافية ،التي تحمل
في طياتها رسائل رمزية وتاريخية
ع��م��ي��ق��ة وم���ت���أص���ل���ة ،ع������ددا من
الدارسين الذين ما انفكوا يرون
فيها بوتقة الستنطاق المسكوت
ع��ن��ه وب�����ؤرة ل��م��س��اءل��ة الذاكرة

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي

التوزيع:
�سابري�س
الإعالنات:
ال�صبار:
0664494024

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

الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة
طبع من هذا العدد 40.000
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عن أزمة الشياطين الخضر

من هو الرئيس احلقيقي للرجاء العاملي؟
بعد تقديمه ل��م��درب ال��رج��اء الجديد
(القديم) البرتغالي جوزي روما ،في ندوة
صحفية خ��اص��ة ج���دا ح��ض��رت��ه��ا قناة
"الرياضية" وموقع إلكتروني ،ترك الشاب
بودريقة رئيس الرجاء الجمل بما حمل،
وطار إلى الديار المقدسة ألداء مناسك
الحج.
ففي ظرف أسبوع خلق رئيس الرجاء
الحدث بتصرفاته غير المسؤولة ،والتي
أدى ثمنها غالبا الفريق األخضر ،فبعد
فضيحة الشيك ال���ذي منحه م��ن "ماله
الخاص" كما يدعي لفريق المغرب الفاسي
مقابل التحاق عبد الهادي حلحول إلى
نهضة بركان ،وما ترتب عنها من انتقادات
الذعة واستنكار للعديد من األندية الوطنية
التي عبرت عن سخطها من هذا التصرف
ال��ذي وصفته بتحالف غير ب��ريء بين
رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم ورئيس نهضة بركان مع نائبه محمد
بودريقة.
"بعد الفضيحة" واصل رئيس الرجاء
نزواته بانفصاله عن المدرب الجزائري
عبد الحق بنشيخة بعد مرور ثالثة دورات
عن انطالق البطولة.
المقربون من المطبخ الرجاوي الذي
أصبح يزكم األنوف ،أكدوا بأن "الحاج"
بودريقة ال حول له وال قوة ،ألنه يخضع
لضغوطات قوية ألحد مستشاريه الذي
يعتبر هو الرئيس الحقيقي للفريق ،وما
على بودريقة إال الرضوخ ألوامره ،مهما

واهلل
عيب

مهامه بالرغم من أنف الجميع.
سؤالنا نحن ،هو من هي الجهة
التي سلمت لهذا المواطن بطاقة
صحفية مهنية ،وهو ال يتوفر على
ال��ش��روط المطلوبة لحمل هذه
"البطاقة العجيبة" ،فعلى هذه
النقابة التي أعيتنا بشعارات
أخالقيات المهنة وأشياء من هذا
ال��ق��ب��ي��ل ،أن ت��ق��وم بتحرياتها،
وتبليغنا كيف تمكن هذا الشخص
من الحصول على هذه البطاقة
التي أصبح كل من هب ودب يتوفر
عليها ب��دون حسيب وال رقيب،
خصوصا وأن بالغ النقابة اكتفى
بوصف الصحابي على أنه مدرب
رياضي ،ولم يذكر أنه "زميل" أيضا

الصحابي
ي��ت��وف��ر ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ة المهنية
ل��ل��ص��ح��اف��ة ،وك���أن ال��ن��ق��اب��ة غير
مقتنعة بصفته كصحفي.

> الصباح

باراكا من الكالم الخاوي...
< حسيت "بالحكرة"

البطولة ،بل كان من أول الفرق التي قامت
بمعسكرات مغلقة بين مدينة الجديدة
وبعض المدن اإلسبانية ،كما وقع على
بداية جيدة ،تعادل في تطوان مع بطل
الموسم المنصرم ،وانتصارين بالبيضاء
ضد اتحاد الخميسات والجيش الملكي.
صحيح بأن أداء الفريق تحت قيادة
بنشيخة غير مقنع ،بشهادة الجماهير
الرجاوية التي الحظت غياب بصمة هذا
ال��م��درب ،لكن المنطق يفرض على من
يتحكم في دواليب هذا الفريق ،أن يعطي
الفرصة كاملة لعبد الحق بنشيخة على
غ���رار ام��ح��م��د ف��اخ��ر وال��ت��ون��س��ي فوزي
البنزرتي.
بعد االنفصال "الودي ،واالحترافي" كما
وصفه بودريقة ،تم التعاقد مع البرتغالي
خ��وس��ي روم���ا وال���ذي ن��ع��رف طيبوبته
وتنفيذه لكل األوام��ر التي توجه إليه،
فمن مكر ال��ص��دف ،سيكون مضطرا
لالشتغال مع نفس الشخص الذي عمل
معه خالل فوز الرجاء ببطولة
المغرب سنة .2009
س����ؤال����ن����ا ه�����و متى
س���ي���س���ت���ي���ق���ظ ال����ح����اج
رئيس مع
ب���ودري���ق���ة م���ن سباته
وقف
العميق ،ويبعد عنه هذا
التنفيذ
الرئيس الفعلي الذي
يعتبر سببا رئيسيا
ف������ي ك������ل م���ص���ائ���ب
الرجاء.

النقابة الوطنية للصحافة تدين التهجم
الذي تعرض له الزميل عادل العلوي من
طرف املدرب الصحابي ..ولكن؟!

جميل جدا أن تتضامن النقابة
الوطنية للصحافة المغربية مع
الزميل اإلذاعي عادل العلوي ،الذي
ك������ان ض���ح���ي���ة "ال�������م�������درب" أو
"الصحافي" ،أو "المحلل" فؤاد
الصحابي الذي أمطر زميلنا عادل
بوابل من الشتائم والكالم الساقط
بدون سبب.
وجميل ك��ذل��ك أن ت��ن��دد بهذا
العمل العدواني لمدرب ال يملك
سوى لسانه السليط.
ال��ص��ح��اب��ي أك����د ل��ل��ع��دي��د من
المنابر اإلعالمية الوطنية بأنه
يتوفر على بطاقة صحفي
م��ه��ن��ي ،ومن
حقه أن يزاول

قــ
ـ
ف

كانت عواقبها.
فريق ال��رج��اء ص��رف أكثر م��ن مليار
سنتيم خصصت النتدابات فاشلة ،لم تعط
تمارها ،والدليل على ذلك أن أغلب هؤالء
الالعبين اكتفوا بالجلوس على كرسي
االحتياطي أو كمتفرجين.
منذ وصول بودريقة إلى كرسي الرئاسة،
والفريق يجلب ترسانة من الالعبين ،لكن
سرعان ما يتم تسريحهم ليستفيد بعض
السماسرة من هذه الصفقات المشبوهة
أمام أعين الرئيس الذي يرى هذا المنكر
بدون أن يحرك ساكنا.
نحن هنا ال ندافع عن المدرب بنشيخة
الذي يتحمل مسؤولية انتقاله إلى الرجاء،
وه����و ي��ع��ل��م ج��ي��دا أن ال��ط��ري��ق مليئة
باألشواك ،والمقالب ،ولكن نعاتب الرئيس
على انشغاله بأشياء تافهة،
ك���أخ���ذ ص����ور م���ع جمهور
"المكانة" أو الحديث عن
"رج��ا ت��ور ،و"رج��ا ستور"،
ت���ارك���ا ال��م��ل��ف��ات الهامة
ومصير فريق كبير في
حجم الرجاء بين أياد
غير آمنة...
ف���ري���ق ال���رج���اء
البيضاوي استعد
ب���م���ا فيه
ا لكفا ية
ل�����ه�����ذه

< الشاكير يقتل مشجعا رجاويا

> المدرب رشيد الطاوسي
ح��رم��ة ال�ل��ه والصحابي حتى ه�م��ا ،دي��رو جمعية وسميوها جميعة
"الحكرة"
< فريق الرجاء البيضاوي في "خلوة" بالجديدة لمراجعة
نفسه
> صحف
واش هاد الخلوة شرعية؟ كان يمشي إلفران ،بحال اللي دارو وزراء
بن كيران
< المهدي بنعطية يتجول بسيارة فيراري آخر موديل
> مواقع
بصحتو ،غير يترجل معانا وما يمرضش خالل نهائيات كأس إفريقيا
لألمم
" < قلب" الغيني فايندونو يقسم مسيري حسنية أكادير
> أخبار اليوم
يشوفو مع المغني الشعبي "المرضي" يغني ليهم عندي "قليب" واحد
<"الغرين بويز" تطالب برأسي بودريقة والبوصيري
> المساء الرياضي
راه ريوس نيت...
< بنعطية :الشوارع في ألمانيا نظيفة والناس غير مزعجين
بخالف المغرب وروما
> بنعطية لموقع "البوندسليغا"
شكون اللي وصلك أللمانيا من غير المغرب؟
< الجمهور المغربي يملك مفتاح إنجاح المونديال
> فوزي لقجع
الجمهور المغربي يريد نجاح المنتخب الوطني ،أما المونديال َفق ِْضي ْو
باللي كاين بحال العام الماضي
< بودريقة يرغب في العودة إلى رئاسة المكتب المديري
> األخبار الرياضية
هذا هو لعب الدراري الصغار

الـمـغرب اإلفــريقي
ح����ط����ت ال�����ع�����دي�����د من
المنتخبات اإلفريقية الرحال
في المغرب ،من أجل خوض
بعض ال��م��ب��اري��ات الودية
وال��رس��م��ي��ة ع��ل��ى مالعبنا
ال��وط��ن��ي��ة .م���ن ب��ي��ن هذه
المنتخبات ،هناك منتخبي
إفريقيا الوسطى وكينيا
اللذين خاضا يومي  9و13
م���ب���ارت���ي���ن ودي���ت���ي���ن ضد
المنتخب الوطني ،كما لعب
ال��م��ن��ت��خ��ب ال��م��ح��ل��ي تحت
ق��ي��ادة ال��م��درب ف��اخ��ر لقاء
حبيا يوم  11أكتوبر ضد
المنتخب الموريتاني.
ب��ال��ن��س��ب��ة للمباريات
ال��رس��م��ي��ة اح��ت��ض��ن مركب
م��ح��م��د ال���خ���ام���س بالدار

البيضاء م��ب��اراة منتخب
غينيا االستوائية ضد غانا
برسم الجولة الثالثة من
التصفيات اإلفريقية المؤهلة
لنهائيات كأس إفريقيا لألمم
التي ستنظم ببلدنا في بداية
السنة المقبلة.

هكذا نالحظ بأن المملكة
الشريفة وكعادتها تفتح
أبوابها في وجه كل البلدان
اإلفريقية ،سواء تعلق األمر
في المجال الرياضي أو في
مجاالت أخرى تعود بالخير
على هذه البلدان.

لعنة الدفاع الجديدي تطارد الجزائري بنشيخة

لم يكتب للمدرب عبد الحق
بنشيخة أن يقود فريق الرجاء في
المباراة التي أجراها يوم السبت
ما قبل الماضي ،ضد فريقه القديم الدفاع الحسني
الجديدي برسم الدورة الرابعة من البطولة والتي
انتهت بهزيمة قاسية للرجاء ( ،)0-3وذلك بعد
إقالته بسبب إقصاء الفريق البيضاوي من كأس
العرش وخروجه المبكر من هذه المنافسة.
المدرب عبد الحق بنشيخة خلق الحدث قبيل
نهاية الموسم ال��ك��روي الماضي ،بعد أن أخل
بوعوده تجاه المكتب المسير للدفاع الحسني
الجديدي الذي كان يعول كثيرا على هذا المدرب
لقيادته لموسم آخر ،خاصة بعد فوزه بكأس العرش
الذي يعتبر أول لقب له.
الفريق الجديدي وافق على جميع الشروط التي
وضعها بنشيخة أمامه ،كالزيادة في راتبه الشهري،
وأش��ي��اء شخصية قبلها المكتب المسير على
مضض ،كتسجيل أبنائه في البعثة الفرنسية...
دون الحديث عن توسيع صالحيته التقنية حيث
أصبح مشرفا عاما على الفريق ،باإلضافة إلى

منحه مفاتيح المدينة!!
بعد قبول كل شروطه ،بدأ يتماطل ليفاجئ كل
مكونات الفريق بالتوقيع لفريق الرجاء البيضاوي
الذي نجح في إقناعه لاللتحاق بمركب الوازيس
وتدريب الشياطين الخضر.
بنشيخة لم يحسبها جيدا ،حيث سقط في
العديد من األخطاء أهمها أنه كان يظن بأن فريق
الرجاء سيكون هو الفائز بالبطولة ،وأنه سيدرب
فريقا سيشارك للمرة الثانية على التوالي في
بطولة العالم لألندية البطلة التي سيحتضنها
بلدنا ف��ي شهر دجنبر ال��ق��ادم ،ه��ذه المشاركة
ستعطي لبنشيخة إشعاعا كبيرا ،وستفتح له
األبواب للتألق والبحث عن فريق أحسن بكثير من
الرجاء.
فريق الرجاء ولسوء حظه لم يفز بالبطولة،
ليكون مجبرا على تدريبه بعد أن أمضى عقدا قبل
مباراة الفريق األخضر الحاسمة ضد أولمبيك
أسفي الذي تمكن من هزم البطل السابق وبعثرة
كل األوراق.
فريق الدفاع الحسني الجديدي استقبل في

البداية المدرب بنشيخة باألحضان ،ووفر له كل
ال��ظ��روف لالشتغال ،كما وج��د ف��ي أب��ن��اء دكالة
المعروفين بكرمهم الحاتمي كل االحترام والتقدير،
وهو الذي حل بالمغرب منبوذا مكسور الجناح،
بعد الهزيمة الساحقة التي حصدها المنتخب
الجزائري الذي كان يدربه ضد المنتخب المغربي،
والتي دفعته "للهروب" إلى فرنسا تفاديا لغضب
الشارع الجزائري.
صحيح أن بنشيخة نجح في إع��ادة الفريق
الجديدي إلى السكة الصحيحة ،حيث تمكن من
تحقيق العديد من االنتصارات "في الميدان فقط
! ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ف��وز بلقب ساهمت فيه كل
الفعاليات الدكالية من سلطات محلية ،وجماهير
باإلضافة إلى المكتب المسير والالعبين ،وصحيح
كذلك بأنه تمكن من حل المشاكل التقنية التي كان
يتخبط فيها الفريق ،لكن الجميع عاتبه على
الطريقة "الخبيثة" التي غادر بها الفريق ،التي تنم
عن انعدام االحترام ونكران للجميل.
من حق بنشيخة أن يطمح في تدريب فريق كبير
من حجم الرجاء ،ومن حقه البحث عن آفاق جديدة،

ول��ك��ن ل��ي��س ع��ل��ى ح��س��اب ف��ري��ق م��ن��ح��ه الحب
واالحترام ،وأعاد له الثقة التي افتقدها.
بنشيخة أصبح في نهاية المطاف هو الخاسر
األكبر من هذه العملية ،فبعد أن اصبح شخصا
غير مرغوب فيه في عاصمة دكالة ،ها هو يفقد
منصبه مع الرجاء ،بعد م��رور ثالث دورات من
البطولة.
ربما كانت هذه اإلقالة قاسية ،لكن العاطفة ال
مكان لها داخل المكتب المسير لفريق الرجاء
الذي أقال المدرب امحمد فاخر بالرغم
م��ن ف��وزه ب��االزدواج��ي��ة التي فتحت
ل��ل��ف��ري��ق األب�����واب ع��ل��ى مصراعيه
للمشاركة في كأس العالم لألندية،
وتعويضه ب��ال��م��درب التونسي
فوزي البنزرتي الذي تمكن من
لعب مباراة النهاية ضد بايير
ميونيخ ،ومع ذلك لم يشفع له
هذا اإلنجاز بتدريب الفريق
لموسم آخ����ر ...وت��ل��ك قصة
آخرى.

المدرب
بنشيخة
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حتى ال تقول الدولة:
«إنما أكلت يوم أكل
الثور األبيض»
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صورة الملك في افريقيا التي استفزت خصوم المغرب
 :الرباط :سعيد الريحاني«كان سلطان المغرب محمد بن
يوسف رحمه الله ينتمي إلى
الجيل المخضرم ،الذي ازداد بين
نهاية عهد االستقالل وبداية عهد
الحمايةَّ ،
ونشأته أسرته ومربوه
على التحفظ من األجنبي والحذر
من التأثر بحضارته ،وإن سمحت
له بالتعامل معها ،فبالقدر الذي
ال تضيع معه هويته ،وال يفقد فيه
أصالته ..وكان السلطان قد وعى
خ��ط��ر ال��وض��ع ال��م��ه��دد بمسخ
شباب المغرب ،وإذابة شخصيته
فكرا وروح��ا في كيان المحتل
الممارس لغزو حضاري منذر
بسوء العواقب ،وآمن بأن التعليم
ال��ذي يقدمه األجنبي بحساب
ال��ن��ق��ط ،وإن ك��ان ض��روري��ا في
عملية التطور الحضاري ،فهو
خطير للغاية إذا لم يطعمه تعليم
قومي يجدد اإلنسية الثقافية
ال��ف��ك��ري��ة ،وي��ح��ت��وي المفاهيم
الحضارية األصيلة التي تميز
البالد وتصونها من االستالب،
فراهن على منازلة الحماية في
م��ي��دان التعليم ،وع��ل��ى انتزاع
إصالحاته منها ،وعلى احتواء
انتشارها وغزوها الفكري ،ما

وسعه من الجهد».
هكذا تحدث المستشار الملكي
الراحل في عهد الحسن الثاني،
عبد الهادي بوطالب ،في كتابه
الصادر سنة  ،1993تحت عنوان:
«ذكريات ..شهادات ..ووجوه»،
وهو ينبه إلى المفتاح السحري
ال��ذي قض مضجع االستعمار،
وهو التعليم ..ولعله من المفيد
الوقوف على وضعية التعليم بين
عهد الملك محمد الخامس وبين
اليوم..
ففي جامعة محمد الخامس
ب��ال��رب��اط م��ث�لا ،وال��ت��ي يفتخر
ط��ل��ب��ت��ه��ا ب���ك���ون ال��م��ل��ك محمد
السادس أحد خريجيها ،يبدو أن
األمور تسير من سيء إلى أسوإ
بعد أن تم فتح الجامعة أمام
أساتذة زوار ،وجمعيات ممولة
من الخارج لتأطير الطلبة(،)..
ول��ك��م أن ت��ت��ص��وروا إحساس
طالب مغربي وهو يسمع داخل
فصل دراس��ي ب��أن المغرب لم
يكن له وج��ود يذكر قبل سنة
( 1930أنظر األسبوع ،عدد4:
ش��ت��ن��ب��ر  ،)2014ول���ك���م أن
تتصوروا وضع طالب مغربي

آخر يدرس في مدينة العرفان في
ال��رب��اط ،وه��و يسمع أستاذته
ال��م��س��ت��ق��دم��ة م��ن ف��رن��س��ا وهي
تهاجم «ال��زي��ارة الملكية لدول
إفريقية» أمام طلبة أفارقة ،وهي

ما الذي يجعل
مجموعة من األساتذة
ينتقلون من فرنسا
إلى المغرب ،إلقناع
المغاربة بجدوى
الحرب على داعش(،)..
هل نصدق أنه فعال
نقاش أكاديمي؟
وطالما أن األمر يتعلق
بحرب ،هل يعقل
أن تكون الحجرات
الدراسية فضاءات
لمناقشة الموضوع()..

تتساءل متهكمة «ماذا يمكن أن
يقدم المغرب للدول اإلفريقية في
مجال العقار ،وهو الذي مازالت
تنتشر فيه البراريك.»..
هذه األستاذة لم تفهم شأنها
شأن غيرها من األجانب الذين
يصنفون ضمن خانة «الحاقدين»
على المغرب ،السبب الذي جعل
المتخاصمين في دول إفريقية،
يوقفون خصوماتهم م��ن أجل
تنظيم اس��ت��ق��ب��ال ح��اش��د يليق
بالملك محمد ال��س��ادس (أنظر
الصورة) ،لذلك لم يكن غريبا أن
تكلف الدولة الفرنسية مجموعة
م�����ن «ال������خ������ب������راء» وأع����ض����اء
«المخابرات» بمهمة إعداد تقرير
عن أسباب نجاح الزيارة الملكية
األخيرة لدول إفريقية ،مثل مالي،
وال����ك����وت دي�����ف�����وار ،وغينيا،
كوناكري ،والغابون..
غير بعيد عن جامعة محمد
الخامس في الرباط ،والشك أن
األم�����ر ن��ف��س��ه ي��ت��ك��رر ف���ي مدن
أخ��������رى( ،)..ت��ص��ط��ف ع����دد من
المعاهد الخاصة ،المختصة في
منافسة الجامعة( ،)..والنموذج
هنا من إحدى الجامعات الخاصة،

والتي يقال إن أكبر المساهمين
ف��ي ت��م��وي��ل��ه��ا ه��و زع��ي��م حزب
سياسي م���ع���روف( )..ك��ان��ت قد
احتضنت في الفترة األخيرة لقاء
وص���ف ب���ـ«ال���دراس���ي» خصص
إلقناع المغرب بجدوى المشاركة
ف�����ي ال�����ح�����رب ع����ل����ى تنظيم
«داعش»..
ما ال��ذي يجعل مجموعة من
األساتذة ينتقلون من فرنسا إلى
المغرب ،إلقناع المغاربة بجدوى
الحرب على داعش( ،)..هل نصدق
أنه فعال نقاش أكاديمي؟ وطالما
أن األمر يتعلق بحرب ،هل يعقل
أن ت��ك��ون ال��ح��ج��رات الدراسية
فضاءات لمناقشة الموضوع()..
ولنفترض أنه نقاش سياسي ،ما
معنى أن تعمل الواليات المتحدة
األمريكية على إقصاء المغرب من
«خطة الحرب على داعش» التي
احتضنتها مدينة جدة السعودية،
مؤخرا ،بالمقابل تدخل فرنسا
ع��ب��ر ال��ن��اف��ذة إلق��ن��اع المغرب
بالمشاركة في ح��رب ،تؤكد كل
المؤشرات أنه لن يربح منها أي
ش���������������يء ،ب����ال����م����ن����ط����ق
الحربي(.)..
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ألول مرة في تاريخ المغرب ،تصدر
وزارة القصور والتشريفات واألوسمة
ال��م��غ��رب��ي��ة ،ب�لاغ��ا ل���م ت��ت��ج��اوز مدة
صالحيته  24س��اع��ة( )..ح��ول موعد
زيارة الملك محمد السادس للواليات
المتحدة األمريكية ،بمناسبة انعقاد
ال��دورة  69للجمعية العامة لمنظمة
األم��م المتحدة ،قبل أن يتم تكذيبه
بطريقة غير رسمية ،من طرف وسائل
اإلع��ل�ام ال��ت��ي أك���دت أن م��ن سيمثل
ال��م��غ��رب ف��ي ه��ذا االج��ت��م��اع ،وللمرة
الثانية على التوالي في أمريكا ،بعد
القمة اإلفريقية األمريكية ،هو عبد اإلله
بن كيران رئيس الحكومة..
ت���ب���ع���ا ل����ب��ل�اغ وزارة القصور
وال��ت��ش��ري��ف��ات واألوس����م����ة ،ك���ان من
المفترض أن يصل الملك محمد السادس
إل��ى األم���م المتحدة ي��وم  23شتنبر
 ،2014وتبعا للمصادر اإلعالمية فقد
كان من المفترض أن يكون هو صاحب
ال��م��داخ��ل��ة رق����م 12 :ب��ع��د البرازيل،
وال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة األمريكية،
وأوغ��ن��دا ،وإسبانيا ،وموريتانيا،
وشيلي ،وجمهورية كوريا ،وقطر،
وأرمينيا ،وليبريا ،وفرنسا ..ولكن ذلك
ل���م ي��ح��ص��ل واألك���ي���د أن أصحاب
ال��ت��ق��اري��ر( )..ص��دم��وا لهذا التغيير
المفاجئ في األجندة الملكية ،ليقول
قائل إن الظروف الشخصية هي التي
حالت دون حضور الملك الجتماع األمم
المتحدة( ،)..واألكيد أن صدمة من هذه
الدرجة ال يضاهيها في الفترة األخيرة
من حيث القيمة إال «الضربة الموجعة»
التي تلقاها السماسرة المعتادون()..
حين فاجأهم الملك محمد السادس
بتعيين عمر هالل مندوبا دائما للمغرب
في األمم في األمم المتحدة دون انتظار
للجزئيات الثانوية ،من قبيل موافقة
المجلس ال�����وزاري ،ف��أرس��ل��ت أوراق
االعتماد بطريقة استثنائية ،حين فوجئ
الموظف السابق في ه��ذا المنصب،
لوليشكي بقرار توقيفه بعد أن استسلم
وتعود على النعاس( ،أنظر األسبوع
الصحفي ،عدد 1 :ماي .)2014
عدم مشاركة الملك محمد السادس
ف��ي اج��ت��م��اع األم���ان���ة ال��ع��ام��ة لألمم
المتحدة ،واستبعاد احتمال وجود
مشكلة صحية بعد حضور الملك في
نفس الفترة لتدشين محطة القطار في
الدار البيضاء ،يدفع إلى التساؤل عما
الذي يمكن أن يجعل األجندة الملكية
تعيد خلط أوراقها أمام محطة دولية؟
من بين االحتماالت التي تبقى واردة
بهذا الخصوص ،هي أن المغرب احتج
بطريقته على إقصائه من الئحة الدول
النامية في مجال الديمقراطية( ،)..كما
يبقى واردا ،كون الملك تجنب المشاركة
في هذه القمة بسبب ما بلغ إلى الرباط
من تحضيرات احتجاجية صرفت عليها
الماليير من قبل الجزائر ،كانت األمم
المتحدة ستكون مسرحا لها ..ولربما
تحولت األمم المتحدة إلى مجرد مسرح
كبير ،لعرض المسرحيات الكبرى(.)..
نفاق األمم المتحدة
بغض النظر ع��ن دع���وات مراجعة
ميثاق األمم المتحدة( )..يكفي االستماع
إل��ى بعض التدخالت التي شهدتها
الدورة  69للوقوف على حجم التناقض
الذي بلغته مؤسسة دولية يفترض فيها
أن تشكل ضمير المجتمع الدولي ،في
هذا الصدد يمكن االكتفاء بإلقاء نظرة
على التدخل الذي منع عرضه في عدة
قنوات أجنبية ،ويتعلق األمر بتدخل
رئيسة األرجنتين التي قالت« :اليوم
نجتمع هنا إلص��دار ق��رار دول��ي حول
ت��ج��ري��م تنظيم داع���ش ومحاربتها،
وداعش مدعومة من قبل دول معروفة
أنتم تعرفونها أكثر من غيركم ،وهي
حليفة لدول كبرى أعضاء في مجلس
األمن ...؟!».
طبقا لهذا الرأي فداعش مجرد تنظيم
ولد في دهاليز األمم المتحدة ،بالضبط
ف���ي م��ج��ل��س األم�����ن ،غ��ي��ر أن رئيسة
األرجنتين كانت قد كشفت تناقضات
أخرى تلخصها كلماتها التالية:
 أصدرتم قرار محاربة القاعدة بعدأح��داث  11شتنبر ،واستبيحت بالد

ملف العدد

وقتل أهلها تحت هذا العذر مثل العراق
وأفغانستان ،ومازالت هاتان الدولتان
ت���ع���ان���ي���ان م����ن اإلره��������اب بالدرجة
األولى!..
 رحبتم بالربيع العربي وعممتموهف��ي ت��ون��س وم��ص��ر وليبيا وغيرها،
وأوصلتم اإلسالم المتشدد للحكم في
ه��ذه ال��ب��ل��دان بقراراتكم ومباركتكم،
ومازالت شعوب تلك الدول تعاني من
وص��ول المتشددين اإلسالميين إلى
الحكم والعبث بحريات المواطنين
هناك..؟!
 اتضح من خالل القصف على غزةفداحة الكارثة التي ارتكبتها إسرائيل
وموت العديد من الضحايا الفلسطينيين،
بينما اهتممتم بالصواريخ التي سقطت
على إسرائيل والتي لم تؤثر أو تحدث
خسائر فيها ..؟! (انتهى كالم رئيسة
األرجنتين الممنوع من البث).

فضائح األمم المتحدة على لسان قادة
العالم
لم تكن كلمة رئيسة األرجنتين وحدها
التي صنعت الحدث األخير في اجتماع
األمم المتحدة ،وقد يكون للتصادم بين
أردوغان والسيسي مكانه الخاص في
ال��ن��ق��اش ،فبينما ي��ت��س��اءل األول عن
األس���ب���اب ال��ت��ي س��م��ح��ت «النقالبي»
بصعود منصة الخطابة ،رد الثاني
(السيسي) بلهجة مصرية« :بكرة أكبر
وأضربكم .. »..ولكن كل هذه األحداث ال
ت��رق��ى ب��ال��ن��س��ب��ة للمهتمين بالشأن
المغربي للكلمة التي ألقاها رئيس
الحكومة نيابة ع��ن الملك ،وك��ان بن
كيران كغيره مندهشا لمضمون الكلمة
مثله مثل الحضور الذي سمعها ،ذلك
أن «األوامر» اقتضت أن ال يفتحها إال
لحظة إلقائها ،والش��ك أن التصرف،
أضاع على المخابرات بجميع أنواعها،
ف��رص��ة ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ك��ل��م��ة قبل
إلقائها( )..في إطار التكتم الملحوظ
الذي أصبحت تحاط به بعض األنشطة
الملكية في الفترة األخيرة(.)..
ي��ق��ول ال��م��ل��ك محمد ال���س���ادس في
اجتماع األمم المتحدة موجها خطابا
غير مسبوق للمنتظم ال��دول��ي« :إن
تحقيق التنمية ال��م��س��ت��دام��ة ال يتم
بقرارات أو وصفات جاهزة ،كما أنه
ل��ي��س ه��ن��اك ن���م���وذج واح����د ف���ي هذا
ال��م��ج��ال» ،ويضيف «لكل بلد مساره
ال���خ���اص ح��س��ب ت���ط���وره التاريخي
ورصيده الحضاري ،وما يتوفر عليه من
طاقات بشرية وموارد طبيعية ،وحسب
خصوصياته السياسية وخياراته
االقتصادية وم��ا يواجهه من عراقيل
وتحديات» ،فما ينطبق على الغرب ،ال
يجب أن يتم اعتماده كمعيار وحيد
لتحديد نجاعة أي نموذج تنموي آخر.
كما ال ينبغي المقارنة بين الدول ،مهما
تشابهت الظروف ،أو االنتماء لنفس
الفضاء الجغرافي».
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كاريكاتور يسخر من اإلعالم المصري
ووثيقة تؤكد حملة إعالمية ضد المغرب من
طرف الجزائر كان قد توصل بها سفير
الجمهورية الوهمية

لم يقف الملك عند هذا الحد بل
إنه ثار ،قضية االستعمار ،ولمح بشكل
صريح إلى إمكانية فتح ملف «أضرار
االستعمار» من جديد ،من خالل قوله:
«ب��أن االستعمار خلف أض��رارا كبيرة
للدول التي كانت تخضع لحكمه ،بحيث
عرقل مسار التنمية بها لسنوات طويلة،
واستغل خيراتها وط��اق��ات أبنائها،
وكرس تغييرا عميقا في عادات وثقافات
شعوبها ،كما رسخ أسباب التفرقة بين
أب��ن��اء الشعب ال��واح��د وزرع أسباب
ال��ن��زاع والفتنة بين دول الجوار»..
وبنفس اللهجة التي جعلت المتتبعين
يصفون خطابه بالثوري ،قال الملك:
«واليوم ،بعد كل هذه األثار السلبية،
ف���إن���ه ل���ي���س م����ن ح����ق ه�����ذه ال�����دول
(المستعمرة) أن تطالب بلدان الجنوب
بتغيير ج��ذري وسريع وف��ق منظومة
غريبة عن ثقافتها ومبادئها ومقوماتها،
وكأنه ال يمكن تحقيق التنمية إال حسب
نموذج وحيد هو النموذج الغربي».
بعض وسائل اإلعالم وصفت خطاب
الملك ،بأنه ينهل من قاموس «تشي
غيفارا» ،ولكن األكيد أن لجوء المغرب
إلى لغة مثل هاته له ما يبرره ،داخليا()..
وخ��ارج��ي��ا( ،)..ول�لإش��ارة ف��إن خطاب
ال��م��ل��ك أم�����ام األم�����م ال��م��ت��ح��دة حول
االستعمار ،يعيد إلى األذهان ما كان قد
صرح به خالل زيارته لعدد من الدول
اإلفريقية عندما قال في الكوت ديفوار:
«إفريقيا لم تعد مستعمرة وتحتاج إلى
شراكات أكثر من المساعدات اإلنسانية..
إن التطلع إلى إفريقيا متطورة ونشيطة
ليس مجرد حلم».
«أش خاصك أ العريان ..جالبة أ موالي»
ليست هذه هي المرة األول��ى التي
يشارك فيها رئيس الحكومة المغربي
في لقاء تحتضنه ال��والي��ات المتحدة
األمريكية ،فقد حظي في وقت سابق
باستقبال من طرف الرئيس األمريكي
باراك أوباما ،باعتباره «رئيس الحكومة

الوحيد ال��ذي لم يسقط بعد انعكاس
رياح «الربيع العربي» ،لكن الصحافة
العالمية والمحلية لم تركز على مضمون
اللقاء مع أوباما ،بل ركزت على «جالبة
زوجته» نبيلة التي اختارت أن تلبس
اللون الوردي ،في ذلك اليوم الذي لبست
فيه زوجة أوباما اللون األصفر (أنظروا
للعبة األلوان).
وربما لن ينتبه إال جزء من اإلعالم،
إلى أن بن كيران عاد إلى المغرب وفي
جيبه أجندة الرئيس األمريكي أوباما،
الذي سيزور المغرب يومي  20و21
نونبر المقبل في إطار الدورة العالمية
للشركات التي ستحتضنها مراكش،
ورغم أنه سيزور المغرب في الوقت
بدل الضائع من مدة انتدابه كرئيس
للواليات المتحدة األمريكية إال أن
ع��ي��ن��ه ب��ال��ت��أك��ي��د س��ت��ك��ون موجهة
للصفقات ال��ت��ي يمكن أن تعقدها
ش����رك����ات أم���ري���ك���ي���ة ك���ب���رى مثل:
«كوزموس إنرجي وشيفرون» ..أليس
م��ن ال��ب�لادة أن نغطي أخ��ب��ار «جالبة
نبيلة» بينما خصومنا يبحثون عن
السبيل لغزو اقتصادنا؟ سؤال يطرح
نفسه على الحكومة التي خرجت منها
الوزيرة شرفات أفيالل لتقول« :لباس
السيدة نبيلة بن كيران لباس اختير
�ال ،ومن حيث
بحس وذوق جمالي ع� ٍ
العمق أظن أن نسخر من حمل الجالبة
المغربية داخ��ل البيت األبيض كأننا
نضرب في العمق إرثا وتراثا مغربيا
ذي أب��ع��اد حضارية وهوياتية تمتد
لعقود من الزمن» ..أليس حريا بالوزيرة
أن ت��ح��ك��ي ل��ل��م��غ��ارب��ة ع���ن تجربتها
الحكومية ،أليس حريا بها أن تتحدث
عما وراء الجالبة(.)..
الملكية في قلب «الهجوم اإلعالمي»
تأكد بالملموس أن األذرع اإلعالمية
للمملكة ،ل��م تعد ق���ادرة على مواكبة
ال���ت���ط���ورات ،وإال م��ا م��ع��ن��ى أن يبث
التلفزيون ربورتاجا عن زي��ارة الملك
محمد السادس للبيت األبيض ،يظهر
فيه أن موظفة االستقبال ،ه��ي التي
استقبلت الملك عند الباب وليس أوباما،
وق��د ك��ان ح��ري��ا على التقنيين وغير
التقنيين حذف هذه اللقطة المسيئة
للمغرب ،بلغة الدبلوماسيين( ،)..وقد
يكون من الضروري االنتباه للهجوم
اإلعالمي الذي يتعرض له المغرب ،منذ
تسريب خبر الحجز اإلسباني يوم 8
غشت الماضي ،لليخت الملكي الذي كان
يركبه الملك محمد ال��س��ادس ،قبالة
شواطئ المغرب( )..وهو تسريب جاء
بعد  20يوما من حدوثه ..مما ال يخفي
ال��ن��واي��ا السيئة «ل��ل��ك��واردي��ا سفيل»
اإلس���ب���ان���ي���ة ،ال���ت���ي س���رب���ت الخبر
لـ«الباييس» وبعدها نقلته بشكل مستفز
مجلة «باري ماتش» الفرنسية رغم أنها
ليست مجلة ال��س��ب��ق ال��ص��ح��ف��ي ،أو
األخبار المثيرة ،لذلك كان مستغربا أن
ت��ق��ول« :معاملة ملك ال��م��غ��رب وكأنه
م����ه����رب( ،»...ت��ف��اص��ي��ل أخ����رى أنظر
األسبوع ،عدد 4 :شتنبر .)2014

العناوين المثيرة ال تقف عند هذا
الحد بل إن جريدة «نيويورك تايمز» ،ال
تفوت الفرصة من أجل اقتناء مقاالت
صحفية خاصة للمغرب ،مثل المقال
الذي قالت فيه« :ملك المغرب يتلكأ في
ال���وف���اء ب���وع���وده ت��ج��اه المطالبين
بالديمقراطية» ،وه��و مقال من عينة
المقاالت المصنوعة تحت الطلب(.)..
في قلب العاصفة اإلعالمية ال يوجد
الغربيون فقط ،بل إن اإلعالم الجزائري
والمصري مثال يشنان هجوما على
المغرب منذ مدة طويلة« ،المغرب بلد
السحر« ،»..عيد األضحى في المغرب
باطل» ..ورغم اختالف المواضيع إال أن
هجوما من هذا النوع ال يمكن أن يصب
إال ف��ي ات��ج��اه تحطيم م��ا ي��وج��د في
المغرب وال يوجد في دول أخرى ،وهو
«إمارة المؤمنين» التي تمكن المغرب
م��ن خاللها م��ن ال��دخ��ول إل��ى إفريقيا
مرفوع الرأس رغم أنه ليس عضوا في
االتحاد اإلفريقي(.)..
االتحاد اإلفريقي واألفارقة والجامعة
العربية
بات المغرب مطالبا أكثر من أي وقت
مضى بمراجعة حساباته والعودة إلى
االتحاد اإلفريقي والضغط عليه من أجل
تغيير «ميثاقه المؤسس» ،لكي يسمح
بوضع جديد للمغرب ،إذ ال يعقل أن
يكون المغرب من كبار المستثمرين في
إفريقيا في الوقت الذي يوجد فيه خارج
هياكلها ،ولعله ح��ري بنا أن نسمع
أصوات قياديين أفارقة يتمنون عودة
المغرب إلى االتحاد اإلفريقي مثل رئيس
بوركينا ف��اس��و ،ال���ذي ق��ال ذات يوم،
«نعتبر أنه من الضروري عودة المغرب
إلى حظيرة االتحاد االفريقي ،ونقترح
أن نلعب دورا ف��ي ه��ذا ال��ص��دد» ..أو
االستماع آلراء الباحثين واألساتذة
الجامعيين الذين يرون أن الوقت قد حان
للرجوع إل��ى «ك��رس��ي المؤسسة» في
االت���ح���اد اإلف���ري���ق���ي ،ل��ت��ج��ن��ب العزلة
المحتملة ،ال��ت��ي ق��د يزكيها اختالق
حوادث عنصرية للمهاجرين األفارقة في
المغرب( ،)..أنظروا للمفارقة :المغرب
الذي يحتضن األفارقة ويزودهم بالوثائق
الالزمة للعيش الكريم من خالل مبادرة
رسمية ملكية ،هو نفسه الذي يقول عنه
البعض إنه عنصري في وقفة احتجاجية
أمام البرلمان ،وفي تقارير حقوقية تدبج
بأنامل م��غ��رب��ي��ة( ،)..ال ش��ك أن وجود
المغرب في االتحاد اإلفريقي لن يسمح
بتطور هذه األوضاع.
ليس االتحاد اإلفريقي وحده بل إن
المغرب مطالب بالحفاظ على وضع
متقدم في جامعة الدول العربية ولجنة
ال��ق��دس ال��ت��ي يلعب م��ن خاللها دورا
رياديا ،يحرج الراغبين في لعب دور
الريادة في المنطقة ..وربما يكون من
مصلحة المغرب تجاهل أصوات مغربية
ت���دع���و إل����ى ال����خ����روج م���ن الجامعة
العربية( )..أو تعتبر أن نموذج الريادة
يوجد في مصر( ،مصطفى الباكوري
نموذجا).

الرباط يا حسرة
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حديث العاصمة

تكوين المستشارين:
مهمة من؟
بقلم

بوشعيب اإلدريسي

أص��ب��ح��ت ل��ك��ل مهنة
تكوين إجباري تشرف
ع�����ل�����ي�����ه م������������دارس
متخصصة مخولة
ل����م����ن����ح ش�����ه�����ادات
للمستحقين ليلجوا
ب��ه��ا أس����واق الشغل،
ف��ل�لأط��ب��اء والصيادلة
والبيطريين والمهندسين
واإلداري��ي��ن ،والتقنيين والقياد
والممرضين وغيرهم« ،لهم» مراكز لتكوينهم،
ولن يتسلموا مهامهم إال إذا أثبتوا عبر اجتياز
امتحانات عسيرة بأنهم مؤهلون لتحمل
المسؤولية.
وعندنا في العاصمة السياسية يكفي أن
يتقدم شخص لالنتخابات ويحصل على
عشرات األص��وات حتى يصبح مسؤوال عن
رقاب عباد الله وعن حياتهم ومستقبلهم بدون
تكوين وال تدريب وال حتى معرفة بجغرافيا
تراب المقاطعة وتاريخها وخصوصية سكانها،
فتسند إليه أم��ور إداري��ة وتقنية وسياسية
وتؤول إليه مسؤوليات تدبير حاجيات على
األقل  200ألف ساكن في مقاطعة واستنفارا
ألطرها ،واستنجادا بحزبه السياسي عند
الضرورة للتشاور وطلب المساعدة ،وإال ما
جدوى االنتماء الحزبي إذا لم يتدخل الحزب
إلنقاذ ساكنة صوتت عليه وعلى مناضليه؟
واإلنقاذ يكون بتقديم الدعم ال�لازم ،وليس
باألقوال والمؤازرة الكالمية والبالغات النارية،
ول��ك��ن بتجنيد أط���ره على ك��ل المستويات
والتدخل الميداني سواء بالدراسات أو بدق
أبواب من بيدهم األمر ،فهذه «التدخالت» مع
األس���ف غ��ائ��ب��ة ع��ن ك��ل م��ق��اط��ع��ات المدينة،
فالرؤساء «يبكون» ألحوال السكان وأحزابهم
«تساند» بكاءهم فتنخرط معهم في البكاء
والتنديد والوعيد وينتهي األم���ر .السكان
انتخبوا حزبا معينا لحل مشاكلهم ولتزكية
رؤساء قادرين على إيجاد الحلول لكل المشاكل
وإال عليهم التنحية من الرئاسة ،فالرئاسة
ليست هي السيارة والتوقيع والسلطة والجاه،
ب��ل ه��ي ال��ذك��اء وه��ي ال��ق��درة على ع�لاج كل
المشاكل المستعصية ،والرئاسة مسؤولية
وليست تشريفا للتباهي بين األهل واألحباب،
وإال ما الفرق بين المواطن العادي وسعادة
الرئيس؟ وإذا آلت هذه الرئاسة إلى من ال يفقه
شيئا في اإلدارة وال في السياسة ،وهناك أمثلة
ك��ث��ي��رة ف��ي ال��ع��اص��م��ة ،ف��ع�لاوة ع��ل��ى بعض
الرؤساء ،هناك بعض النواب وبعض رؤساء
اللجان وبعض أعضاء المجالس اإلدارية ،ال
يعرفون غير التوقيعات وال يتقنون سوى
سياقة سيارات «جابها الله» ،والكارثة العظمى
أن بعضهم يترأس ويسير أقساما تقنية مثل
ال��م��ج��ازر وال��م�لاع��ب وال��ق��اع��ات الثقافية،
والمصالح الهندسية والمالية« ،وردوا بالكم»
مصالح الموظفين وتضم حوالي  6000موظف
بينهم المهندسون والبيطريون واألطباء
واإلداريون والمفتشون وضباط الحالة المدنية،
والكتاب العامون ،والتقنيون.
ونجيب على السؤال الذي طرحناه في بداية
هذه الفقرة :إذا آلت هذه الرئاسة إلى منتخبين
غير مكونين ،فالنتيجة هي ما نعيشه اليوم
ن��ح��ن س��ك��ان ال��ع��اص��م��ة; إف��ل�اس ف��ي مالية
الجماعة ،وعقم كبير في المشاريع ،وشح في
االقتراحات البناءة ،وعجز واضح في تدبير
شؤون الناس ،وتبذير ال مثيل له في األموال،
ويكفي أن رقم  45مليارا في السنة هو تكلفة
الموظفين.
وفي العاصمة مسؤولون منتخبون ال تكوين
لهم وتحت إمرتهم قياد م��ج��ازون بامتياز
ومكونون ف��ي م���دارس عليا للقياد ،وتحت
مسؤولياتهم مهندسون وأطر تقنية ،فكيف
تريدون أن يستقيم والظل والعود أعوج؟
على األحزاب تعليم وتكوين مناضليها على
تسيير الشأن المحلي قبل «الرمي» بهم إلى
ال��م��ق��اط��ع��ات ،ف��ض��ح��اي��ا «ج��ه��ل» بعض
المنتخبين هم سكان الرباط.

لم تصحح الجماعة حتى أغالط كتابة اسمها

مصالح الحالة المدنية ترتكب «مجازر» في كتابة أسماء المواطنين
م��ن ال��م��ش��ه��ور ع��ل��ى مصالح
الحالة المدنية في جماعة الرباط،
ارتكابها «مجازر» في كتابة أسماء
المواطنين على دفاترهم العائلية،
فتشقلبها وتحذف أو تزيد حروفا
أو تنسى أرقاما أو تضع نقطا،
وعند اكتشاف األخطاء ،فالمواطن
هو الذي يكون الضحية« ،فيطلع
ويهبط» إلى العمالة أو المحكمة
ويتحمل أعباء أخطاء لم يرتكبها،
ليبقى المخطئون الحقيقيون في
المقاطعات يصولون ويجولون
وي����س����ت����م����رون ف�����ي األغ���ل���اط
الفادحة.
وه���ذه األي����ام اكتشفنا خطأ
كبيرا ،وهذه المرة يكون الفاعل
جهازا رسميا مكلفا باالئتمان
ع��ل��ى أس���م���اء وأن���س���اب سكان
الرباط ،فإذا كان هذا الفاعل أخطأ
حتى في كتابة اسمه الحقيقي
وانتحل تسمية غير قانونية وال
إدارية و«كرمز» بها واجهة مقره،
فذلك قمة البهدلة التي ما بعدها

بهدلة ،وعلى المواطنين عندما
ي��ك��ت��ش��ف��ون ش��ق��ل��ب��ة أسمائهم
وتواريخ ازدي��اده��م ،فليتذكروا
بأن الفاعل نفسه «شقلب» اسمه
وكتب للتعريف به على مدخل
ب���اب ال��ج��م��اع��ة« :ب��ل��دي��ة مدينة
الرباط» ،ويمكن التأكد من ذلك
ب��ال��م��رور م��ن ش���ارع محمد بن

الحسن الوزاني ال��ذي يقع فيه
مقر الجماعة لتكتشفوا هذه
«الشقلبة» فحسب قانون الميثاق
الجماعي ،فالرباط هي جماعة،
وال وجود في هذا الميثاق وال في
أي وثيقة رسمية لـ«البلدية» التي
ه����ي ت��س��م��ي��ة آت���ي���ة م����ن بالد
«األناضول» واستعملتها العاصمة

مات وهو في خدمة سكان العاصمة

من بين  86مستشارا بالرباط ..لم يتذكر
أحد الوالي المرحوم حسن العمراني
مرت حوالي سنة تقريبا على وفاة الوالي الطيب شارع باسمه اعترافا لخدماته الجليلة؟ ورسالة تحمل
المرحوم حسن العمراني الذي خدم سكان العاصمة عبارات تطمئن كل من يخدم هذه المدينة ،بأن فيها
بكل تفان ولمدة  12سنة ،ويجب أن نعترف بأن مدينة الوفاء واالعتراف لكل مخلص لبلده؟ وما سر هذا
الرباط في أشخاص منتخبيها ،لم يولوا اهتماما السكوت وهذا النسيان في حق من كان رحمه الله،
بالخسارة الفادحة التي حلت بفقدان ذلك الرجل الذي يراعي أحوال الناس فال يفضح وال يبهدل وال يشمت،
أعطى الكثير للمدينة وشيد لها مرافق كبيرة ،وترك كان وهذا للتاريخ يستر ويصحح ويكتفي بوعود من
تاريخا يشهد بأنه لم يظلم ولم يبطش ،ولم يسرق ،الخاطئين بعدم العودة للخطإ.
وه��ذا المجلس الجماعي ال��ذي سيغادر بعد
ولم يتكبر أو تجبر.
أسابيع ،كم سيكون خدوما لو ترك للمجلس
كان رحمه الله متواضعا ،منصتا لنبضات الشارع
ال�لاح��ق ق����رارا بتسمية ش���ارع حسن
ال��رب��اط��ي ،متسامحا حتى م��ع م��ن يستحقون
العمراني ،وكم سيكون حكيما لو اقترح
السجن.
شارعا جديدا بمنطقة كورنيش أبي
فحالما عادت وفود المعزين المنتخبين من
رقراق يخلد اسم الوالي الذي شيده ،ففي
المقبرة ،حتى  -نسوا  -ذلك الذي ضحى بالكثير
تلك المنطقة شوارع جديدة وأخرى تحمل
في سبيلهم وك��ان رحمه الله وسكرات
اس�����م« :ال����ح����وال����ة» ،و«ال���م���رس���ى»،
الموت في جوفه ،يحضر إلى مكتبه
و«ال��رح��ب��ة» ،ليبقى اس��م المرحوم
وي��ق��وم ب��واج��ب��ه ،فهل م��ن الشهامة
حسن العمراني ه��و أول���ى ،وهو
والوفاء التنكر لهذا الوالي الذي مات
مطلب سكان الرباط وفاء وترحما
م���ن أج���ل���ن���ا؟ وه����ل ل��ي��س ف���ي 86
على واليهم ال��ذي سيبقى اسمه
م��س��ت��ش��ارا ،ع��اق�لا وف���ي���ا ،يتذكر
حسن
خالدا في تاريخ العاصمة.
تضحيات المرحوم ويقترح تسمية
العمراني

أر

شي
ف
ا
ل
ربا

ط

صورة تاريخية التقطت
في الخمسينيات ،تجمع
قطبين مقاومين
كبيرين ،وعالمين
جليلين ،ودبلوماسيين
محنكين وهما :الفقيه
محمد غازي والعالم
أحمد الشرقاوي رحمهما
الله ،والرباط لن
تنساهما

إلى حدود  ،1983ثم انتقلت إلى
ن��ظ��ام ال��م��ج��م��وع��ة الحضرية
والجماعة ،وحتى المقاطعات
التي تحرر عقود ازدياد الناس،
فهي األخرى زادت في تسميتها
م���ن م��ق��اط��ع��ة إل����ى المقاطعة
الحضرية.
ف��ه��ل ستلجأ «ال��ب��ل��دي��ة» إلى
العمالة أو المحكمة لتصحيح
اسمها أم ستكتفي بكيلو من
الصباغة لمحو «البلدية» التي ال
وج��ود لها واالمتثال للتسمية
القانونية :الجماعة؟ وإذا «شاطت»
ع��ل��ي��ه��ا ال��ص��ب��اغ��ة فلتقدمها
للمقاطعات إلص�لاح وتصحيح
أسمائها.
وعلى سكان الرباط أن يتذكروا
كلما تفاجأوا بـ«شقلبة» أسمائهم
م���ن ط����رف م��ص��ال��ح الجماعة
ومقاطعاتها بأنها هي األخرى
«شقلبت» أسماءها.
ك����ل ه�����ذا ي���ق���ع ف����ي جماعة
العاصمة يا حسرة!

أسرار
العاصمــــــة

مسلسل حت��ري��ر امل��ل��ك العمومي
متواصل ،فبعد إخ�لاء «ميني بارك»
ت���وص���ل���ت ش����رك����ة ب���ح���ي النهضة
باليوسفية بإنذار مكتوب إلف��راغ ما
مت االستيالء عليه وضمه إلى الشركة
التي كانت «محمدية» من طرف كاتبة
باجلماعة.
م��ل��ف ح���ارق ت��دخ��ل��ت ف��ي��ه سفارة
أجنبية ،ويتعلق ببناء غير قانوي في
حي حسان تسبب في أض��رار لسيدة
ف��رن��س��ي��ة ،ف��ال��رخ��ص��ة امل��م��ن��وح��ة هي
للتزليج ،ولكن حتولت إلى بناء ،مما
ورط على األقل  3مستشارين.
تقرر بالفعل تنظيم حفل في آخر
السنة لإلعالن عن  6منتخبني؛ واحد
عن كل مقاطعة ،وواحد عن اجلماعة،
ك��م��ن��ت��خ��ب�ين من���وذج���ي�ي�ن وقائمني
بواجباتهم االنتخابية.
امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ي أع��ل��ن��ت ع���ن هذه
امل��ب��ادرة تعلن بأنها تسعى إل��ى فتح
تصالح بني الناخبني واملنتخبني.
ل����ن ي���ت���رش���ح ف���ت���ح ال���ل���ه ولعلو
لالنتخابات املقبلة ،ومازال يعاني مع
اللوبي الذي يضغط حلماية مصاحله
بالتهديد إلس��ق��اط امليزانية وعرقلة
اجتماعات الدورات.
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تمارة

ما يجري ويدور في المدن

أصداء سوسية

مـن يحمـي القانــون؟

أوامر عامل تمارة ال قيمة لها في مجال المخالفات العقارية
< األسبوع
ال تقتصر ظاهرة البناء
العشوائي على مدينة أو
جهة معينة ،فجل مدن
المملكة تعاني بسببها
نتيجة ما يصاحب ذلك
من تجاوزات وخروقات
للقانون ،والنموذج هذه
المرة من مدينة تمارة،
المدينة التي تبعد عن
الرباط العاصمة اإلدارية
«ي��ا حسرة» بحوالي 6
كلم فقط.
فلم يعد يفهم ساكنة
إحدى العمارات بتجزئة
بحي العلويين بمدينة
تمارة من هو هذا الرجل
القوي الذي يحمي أحد
مخالفي ق��ان��ون البناء،

مقتطف من قرار عامل
تمارة الذي لم ينفذ

وع��دم امتثاله للقرارات
والقوانين ،ورفضه تنفيذ
قرار األمر بالهدم الصادر

الفقيه بن صالح

«عنترة بن شداد»
في سوق السبت

عن عامل المدينة ،والذي
ح���دد ال��م��دة ف��ي خمسة
أي���ام غير أن ال��ق��رار لم

ينفذ رغم مرور أزيد من
ستة أشهر حتى حدود
اليوم.

وقد كان سبب إصدار
العامل القرار ،عندما قام
هذا األخير ببناء الفناء
ضدا على القانون ،وبلغ
الجيران عن المخالفة،
وح��رر محضر في ذلك،
وأص�����در ال��ع��ام��ل أمره
ب��ال��ه��دم وراس����ل رئيس
المجلس النيابة العامة
التي أصدرت هي األخرى
أمرها بالهدم ،لكن دون
جدوى .فال يزال هناك من
يحمي المعني باألمر
وي���رف���ض ه����دم البناء
ال���م���خ���ال���ف وتطبيق
القانون ،فهل من منصف
لهؤالء الساكنة ،وهل من
قوة تجبر «المخالفين»
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ القوانين
بتمارة؟

أبي الجعد

بناء ضيعات تحت جنح الظالم
< مصطفى عداش

< األسبوع

شهدت الجماعة القروية «تاشرافت» التابعة
لقيادة الشكران بدائرة أبي الجعد ،مؤخرا،
توقيف أشغال البناء بدون ترخيص بإحدى
الضيعات الفالحية بالجماعة المذكورة ،من

تمكنت عناصر األم��ن الوطني التابعة
لمفوضية الشرطة بسوق السبت أوالد النمة
بإقليم الفقيه بن صالح ،مؤخرا ،من إلقاء
القبض على أح��د المصنفين م��ن أخطر
المجرمين بالمدينة ،بعد مطاردة هوليوودية
من طرف فرقة الدراجين وسيارة الشرطة،
خاصة وأن هذا المجرم كان يمتطي حصانا
وحامال سالحا أبيض من الحجم الكبير كان
يهدد به كل من وجد أمامه ،وقد كان في حالة
هستيرية وس��ك��ر ط��اف��ح ،وق��د ه��اج��م أحد
ال��ت��ج��ار ب��ال��م��دي��ن��ة ب��ال��ق��رب م���ن السوق
األسبوعي ،وألحق به أضرارا جسدية ومادية
كبيرة ،إال أن القبض عليه خلف استحسانا
لدى السكان.
ول�لإش��ارة ف��إن ه��ذا الجانح ينحدر من
مواليد دوار العثامنة ،من مواليد سنة ،1985
ويقطن بحي الياسمين بسوق السبت أوالد
النمة ،ذو سوابق عدلية كان أولها :إدانته
بسبب إهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه،
وثانيها :سنة واح���دة م��ن أج��ل السرقة،
وث���ال���ث���ه���ا :س���ن���ة واح�������دة ف����ي االت���ج���ار
بالمخدرات.
ومن بين الطرائف التي يتداولها جميع
المواطنين الذين تابعوا أطوار سقوط هذا
المجرم بين أيدي رجال األمن وهو يمتطي
حصانه :هو تلك األغنية الشعبية التي تقول
«ج��اي على ع��اودوا كيشالي يا الل��ة» ،لكن
مصيره كان بين يدي األمن.

طرف السلطات معززة بالقوات العمومية،
التي حجزت مجموعة من مواد البناء.
وحسب شهود عيان فإن المعني باألمر
صرح بأنه كان يقوم باألشغال ليال ،واستغل
انشغال أعوان السلطة باإلحصاء ،إلى أن
انكشف أمره.

مريرت

تعطيل مصالح المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء
< شجيع محمد
تشهد مدينة مريرت خالل
اآلونة األخيرة إلى غاية يومنا
هذا انقطاعات متكررة للتيار
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ،وه��و م��ا خلف
ح��ال��ة م��ن االس��ت��ي��اء والقلق
وسط سكان المدينة ،بسبب
تعطيل المصالح واألغراض
اإلداري���ة للمواطنين ،وفتح
المجال لتفشي اإلجرام بفعل
انتشار الظالم الدامس ،علما
أن هذه االنقطاعات تستمر
لساعات عديدة ،حتى أنها
أضحت هذه «الظاهرة» مألوفة
ومعتادة لدى عامة السكان.
واستنكر بعض المواطنين
كون أن المصالح المسؤولة
ال تكلف نفسها عناء اإلبالغ
قبل هذه االنقطاعات ،حيث

يقول بعض المواطنين إن
ذلك يتم بدون سابق إشعار،
إض�����اف�����ة إل������ى ال���ف���وات���ي���ر
«ال��ض��خ��م��ة» ال��ت��ي «تلسع»
جيوبهم ،مضيفا أن الكثيرين
توجهوا بشكايات للمصالح

ال��م��س��ؤول��ة ي��ش��ت��ك��ون هذه
ال���ظ���اه���رة ال��ت��ي وصفوها
بالغريبة ،ولكن دون فائدة
ترجى ،مما جعلهم يهددون
بتصعيد الموقف في حالة إن
لم تجد حال عادال.

كوارث مدرسية بسبب جمع مدارس

طاطا
< سعيد انخيلي

  
يستنكر آباء وأولياء تالميذ وتلميذات
مدرسة محمد الزرقطوني االبتدائية بمدينة
طاطا ،ما سموه بعمليات «الضم» التي تقوم
بها النيابة اإلقليمية بالمؤسسة ،والتي
يعتبرونها ض��رب��ا حقيقيا لحق فلذات
أكبادهم في تعليم جيد ،ويشيرون إلى أن
من شأنها أن تؤثر سلبا في جودة المواد

المقدمة لهم ،كما قد تعرض حالتهم الصحية
للخطر نتيجة االكتظاظ الكبير الذي ينتج
عنها.
كما استغرب اآلب��اء إق��دام النيابة على
إجراء عملية «الضم» رغم أن عدد المتعلمين
والمتعلمات سيتجاوز  40تلميذا وتلميذة،
من أجل خلق فائض من األستاذات المعينات
بالمدرسة ،وتكليفهن بالتدريس في أقسام
تضم عددا أقل في مؤسسات أخرى.

وي��ط��ال��ب اآلب����اء ال��ج��ه��ات المسؤولة
بالتراجع ع��ن ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي وصفوه
ب��ال��ج��ائ��ر ،م��ؤك��دي��ن ع��زم��ه��م ع��ل��ى اتخاذ
الخطوات الضرورية لصون حق أبنائهم
في تعليم جيد ،في جو يحفظ كرامتهم،
أسوة بتالميذ وتلميذات باقي المؤسسات
التعليمية ،مطالبين بوضع حد لمسلسل
ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ف��اض��ح ب��ي��ن أب���ن���اء المدينة
الواحدة.

تتخبط جماعة آيت عميرة بمدينة
أكادير في العديد من «االختالالت» كانت
قد وقفت عليها لجان مختلفة ،وتعيش
شلال تاما بفعل االعتصام المفتوح الذي يشنه
موظفوها ومستخدموها بمقر الجماعة ،على
خلفية مطالب أهمها :تعطيل الكفاءات ،والقرارات
اإلدارية التعسفية التي تطالهم من طرف مسؤول
في الجماعة ،والتي كان آخر فصولها توقيف
تقني عين ضدا على تخصصه في مصلحة الحالة
المدنية.
نقلت جمعيات من منطقة «إدوسكا
أوفال» التابعة لمدينة تارودانت صورة
قاتمة من االعتداء والمكابدات ،إلى مدينة الرباط،
احتجاج على «هجوم» الرعاة الرحل،
في شكل
ٍ
المتهمين بإتالف أراض��ي السكان ومزارعهم،
زي��ادة على استغالل مياه يعتمدون عليها في
الشرب.
وعقدت هيئات المجتمع المدني بنفس منطقة،
والبالغ عددها  15جمعية ،اجتماعا في الرباط،
دعت في أعقابه إلى حمايتها من الرعاة؛ «الذين
يعتدون لفظيا وجسديا على سكان ال حيلة لهم
أمام تحامل الرعاة عليهم».
مازالت تداعيات مقاطعة  120تلميذا
للدراسة بجماعة زاوية سيدي الطاهر
تطفو على السطح ،حيث م���ازال اآلباء
متشبثون بتوقيف أبنائهم عن الدراسة بدواري
«ال��ب��ع��اري��ر ال��ع��ل��ي��ا وال��س��ف��ل��ى» ،و»النواجي
التحتانين» .
ويحمل اآلباء المسؤولية لنيابة تارودانت التي
رفضت تسجيل تالميذ هذين الدوارين بالثانوية
التأهيلية «س��ي��دي م��وس��ى ال��ح��م��ري» ،بسبب
االكتظاظ الذي تعرفه هاته األخيرة ،وأوجبت
التحاقهم بإعدادية «سيدي الطاهر التابعة» لنفوذ
ال���دائ���رة االن��ت��خ��اب��ي��ة ج��م��اع��ة زاوي����ة «سيدي
الطاهر».
أدان��ت ابتدائية أكادير متهما بـ4
أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500
درهم ،بجنحة السرقة وانتحال صفة من
شأنها تقييد حكم باإلدانة في السجل العدلي،
كما أدانت زميله بـ 3أشهر حبسا وغرامة 500
درهم بتهمة المشاركة في السرقة.
وحسب مصادر مطلعة فإن المتهمين نسجا
عالقة صداقة عندما كانا يقضيان عقوبة حبسية
في سجن آيت ملول ،ولم يكونا غريبين عن هذا
السجن ،الذي قضى به المتهم األول  5عقوبات
باسمه الحقيقي( )..و 4عقوبات باسم مستعار()..
في حين قضى شريكه  4عقوبات حبسية.
أعلنت السلطات المحلية الحرب على
ال��ب��اع��ة المتجولين ب��إن��زك��ان ،وذكرت
بعض المصادر ب��أن��ه ت��م إخ��ل�اء ع���دد من
الفضاءات التي كان يستغلها الباعة ،وقامت عناصر
من السلطة المحلية واألم��ن العمومي والقوات
المساعدة بإجالء عدد من العربات الخاصة بالباعة
المتجولين بشارع المختار السوسي بالقرب من
س���وق ال��ج��م��ل��ة ب��ال��م��دن��ي��ة ،إال أن��ه��ا ف��ش��ل��ت في
تحرير األرصفة بكل من شارع «مسكينة» و»كسيمة»،
ف��ي م��ا وض��ع بعض ال��ت��ج��ار م��ت��اري��س وأحجار
إسمنتية أمام محالتهم التجارية بشارع المدارس
في تحد سافر للسلطات المحلية واألمنية.
بعد المعدات الطبية واإلسعافية التي
تعزز بها المستشفى اإلقليمي بإنزكان
في اآلونة األخيرة ،يأتي الدور هذه األيام
على تعزيز ذات المستشفى ببعض «الكوادر»
الطبية باختصاصات ج��دي��دة ل��م تعرفها هذه
المؤسسة االستشفائية من قبل؛ منها تخصص
األم����راض ال��ج��ل��دي��ة ،وتخصص أم���راض المخ
واألعصاب ،مع العمل كذلك هذه األيام على تعزيز
بعض التخصصات المتواجدة سابقا بالمستشفى
بـ 6أطباء جدد ،وذلك تفاعال مع متطلبات المرتفق
واع���ت���ب���ارا ل��ل��ح��اج��ة األك����ي����دة ل��ت��وف��ي��ر بعض
التخصصات ال��ت��ي افتقدتها ه��ذه المؤسسة
االستشفائية اإلقليمية لسنوات عدة.
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سيارات «تأكلها» الشمس في المستودع البلدي


< ن.الطويليع/
ي.اإلدريسي

أثار انتباه المواطنين
بمدينة اليوسفية منظر
سيارتين ،وهما رابضتان
ب��ال��م��س��ت��ودع البلدي
لمدينة اليوسفية منذ
ح��وال��ي س��ن��ة ،دون أن
يجدا م��ا يحميهما من
أشعة الشمس الحارقة
صيفا ،واألمطار شتاء،
وهما بالمناسبة تابعتان
لكل من ثانوية جابر بن
حيان التأهيلية التقنية،
وث����ان����وي����ة لالعائشة
اإلع���دادي���ة ،تسلمتهما
جمعيتا المؤسستين من
المبادرة الوطنية للتنمية
ال��ب��ش��ري��ة خ�ل�ال بداية
ال��������م��������وس��������م

صورة السيارتين وهما
في المستودع البلدي

الدراسي الفارط ،دون أن
يتم تشغيلهما.
وب���ي���ن���م���ا أش�������ار أح���د
متتبعي الشأن المحلي
إل���ى أن المؤسستين

رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة آب����اء
وأولياء ثانوية جابر بن
حيان أن تأخر استخدام
السيارتين ي��رج��ع إلى
إجراءات الحصول على
الوثائق اإلدارية لهما بما
يمكن من الحصول على
رخصة النقل المدرسي،
مضيفا أن الجمعيتين
رفضتا المغامرة بتشغيل
السيارتين بدون رخصة،
احتراما للقانون وحفاظا
على مصالح التالميذ،
وخ������ت������م ال�����م�����س�����ؤول
ال����ج����م����ع����وي حديثه
ب���ال���ت���أك���ي���د ع����ل����ى أن
السيارتين ستشغالن
ه��ذه السنة بعد تمكن
الجمعيتين م��ن إنجاز
جميع الوثائق الخاصة
بهما.

سال

تلكس
لفظ طفل أنفاسه
بالمستشفى المحلي
بإقليم طاطا ،بينما
م���ازال  8م��ن أفراد
عائلته يرقدون تحت
ال��ع��ن��اي��ة المركزة
بنفس المستشفى
بسبب حالة تسمم
لـ 9أف��راد من عائلة
واح����دة م��ن الرحل
ب�������دوار «دودرار»
ب��ج��م��اع��ة «تيزغت»
بنفس اإلقليم.
ورج��ح��ت مصادر
أن ت����ك����ون ح���ال���ة
التسمم ناتجة عن
ش���رب م��ي��اه ملوثة
ألحد اآلبار الموجودة
بعين المكان.

بحاجة ماسة إلى تشغيل
هاتين السيارتين للنقل
ال���م���درس���ي ،ب��ح��ك��م أن
تالميذهما ينحدرون من
أحياء ودواوي��ر بعيدة،

وأن ركنهما بهذه الطريقة
ف��ي المستودع البلدي
ي��ع��رض��ه��م��ا للتالشي،
وي���ح���رم ال��ت�لام��ي��ذ من
االس��ت��ف��ادة منهما ،أكد

بيضا ويات

شيوخ وعجزة ينتظرون التفاتة الوزير التوفيق
< عبد الرحمن
الكرومبي

ل���م ت��ل��ت��ف��ت وزارة
األوقاف لمطالب قاطني
حي بطانة اآلهل بالسكان،
من أجل بناء مسجد جامع
يكفي الحتواء العدد الهائل من
المصلين الذين يؤدون فريضة
ص�ل�اة ال��ج��م��ع��ة ف��ي ظ����روف ال
إنسانية ،تحت أمطار الشتاء
وح��رارة شمس فصل الصيف،
م��ع أن األراض�����ي ال��ف��ارغ��ة تم
اس��ت��غ�لال��ه��ا ل��ت��ه��ي��يء مالعب
رياضية ،في الوقت الذي يتعب
فيه الشيوخ والعجزة للوصول
إل��ى المسجد الوحيد «مسجد
فلسطين» في الحي ،أو للعودة
إلى منازلهم البعيدة ،مضطرين
لصعود هضبة بطانة في ظروف
قاسية.
وف���ي ظ��ل ه���ذا ال��وض��ع ،قام

استبشر س��ك��ان ح��ي س��ي��دي عثمان
بالدار البيضاء خيرا إثر تشييد سوق
ن��م��وذج��ي ،ظنا منهم أن��ه سيضع حدا
الحتالل الملك العام من طرف الباعة المتجولين ،لكن
ال شيء من هذا وقع ،فالمحالت مغلقة والباعة مازالوا يحتلون األزقة،
وهو ما يعرقل حركة السير أو ولوج سيارة اإلسعاف إلى األزقة وإلى
وسط الحي ،ناهيك عن انتشار األزبال والروائح الكريهة.
ويلتمس بعض السكان من والي الدار البيضاء التدخل من أجل وضع
حد لمعاناتهم ،مضيفين أن تحرير الملك العام ال يحتاج إلى ميزانية
بل إلى مسؤول مناسب.
تشتكي عدد من األسر الساكنة بمقاطعة سيدي عثمان من غياب
األمن وانتشار المخدرات بكل من بلوك  ،41و ،42و ،44و ،64حيث
جعل بعض تجار المخدرات من «خيام» بيع علف األغنام بمناسبة عيد
األضحى الذي ودعناه ،غطاء لبيع الممنوعات ،والمثير هو أن ذلك تم
على بعد عدة أمتار من دائرة األمن.
تسجل عدة عامالت بالحي الصناعي عين السبع غياب األمن
وخاصة بـممر «موندرين السكيف» ،فكثيرا ما تتعرض النساء
العامالت للسرقة وخصوصا في الصباح الباكر ،حيث يستغل
اللصوص مرور النساء لوحدهن ،فيتم اعتراض سبليهن وسرقة ما في
حوزتهن ،أما في حالة إبداء المقاومة فيكون مصير أغلب النساء الضرب
بواسطة السالح األبيض.
وتقول إحدى العامالت إنه أصبح من الصعب عليهن المرور من هذا
الممر «الشبح» ،وقد أدت االعتداءات المتكررة ببعضهن إلى االنقطاع
عن العمل.
< محمد برزوق

خريبكة

أحمد
التوفيق

الطريق السيار يعزل «أوالد عبدون»
< سعيد الهوداني

بعض المحسنين بتوفير أماكن
في مرائب وفضاءات تستقبل
المصلين في األوقات الخمسة،
وخالل شهر رمضان ،غير أن هذه
ال���ف���ض���اءات ال ت��ص��ل��ح لصالة
الجمعة ،مما دف��ع أحدهم إلى
توفير مكان صالح الستقبال عدد

كاف من المصلين يقدر بأربعمائة
م��ص� ٍ�ل وم��ص��ل��ي��ة ،إال أن األمر
يعتبر حال مؤقتا وليس نهائيا
إلى حين التفات التوفيق إلى
العجزة والمسنين الذين يمشون
مسافات تحت الحر والمطر ألداء
فرائضهم ،بعين الرحمة.

يشتكي بعض سكان قبيلة أوالد عبدون بمدينة خريبكة من
غياب المنافذ والمسالك على جنبات الطريق السيار الرابط بين
مدينتي بني مالل والدار البيضاء ،وهو الشيء الذي سبب لهم
مشاكل وصفوها بـ«العويصة» ،وجعلهم يعانون من عدة إكراهات
ومشاكل منها :صعوبة دفن الموتى في مقبرة «العامريات»،
ووصول التالميذ إلى مدرسة «سيدي الركراكي» الفرعية ،ثم
مسافات كبيرة للوصول
اض��ط��رار السكان إل��ى قطع
إلى محل سكناهم.
ويتساءل معظم سكان
القبيلة عن مصيرهم ومصير
ذويهم في ظل العزلة التي
تشهدها قبيلتهم ،وتجاهل
المسؤولين لمشاكلهم التي
تتفاقم يوما بعد يوم.

لح
ا

الرباط منذ ثمانين عاما

أذك��ر أنه فتحت لي نافذة أخرى
ألقف على بيت كبير آخر من بيوتات
الرباط بيت السيد عمر البدري الذي
كان يحمل نظارة كثيفة على عينيه...
بيت هادئ وأنيق ومرتب ،وأثاثه ال
يشبه أثاث بيوتنا! وكان للسيد عمر
البدري ولد يتبناه ،رحت إليه ألجلس
معه طوال حديث العم السيد بدري
حول «الحادث» ،كان االبن يجلس إلى
جانب «بيانو» يعزف عليه في ذلك
البيت الفسيح األرج��اء ...ألول مرة
يقع بصري على حياة ناعمة مخملة
أنستني صخب مزامير الغياطين
ورعيق النفارين ودقات الطبول!!
وعلى ذكر «البيانو» ال بد لي أن
أذكر أول مرة استمعت فيها للراديو
الذي كان حديث الظهور منذ ...1928
والذي كان يتوفر عليه العم الحاج
ع��ب��د ال���ق���ادر وه���و ش��ق��ي��ق للعمين
السابقين كما أسلفت...

احتفال «الكشافة» بتدشين مركزهم
ف��ي نهج ب��وق��رون ،وك���ان التاريخ
ي��ص��ادف م����رور س��ن��ة ع��ل��ى إنشاء
«الكشفية الحسنية» نسبة إلى أمير
األط��ل��س األم��ي��ر م���والي الحسن...
وكانت مناسبة جميلة لكي نصحب
الحاج أحمد لهذا الحفل الفريد الذي
لم أشهد مثله في فاس ،أطفال وشباب
يرتدون مالبس خاصة تشبه مالبس
العسكر ...يحيي بعضهم البعض
اآلخر بسالم خاص ،كنت كما يقول
أهل فاس في تعبيرهم «كالعروبي في
الشماعين»! أي كالبدوي الذي يجد
نفسه في سوق الشماعين المشهور
ب��م��خ��ت��ل��ف ال��م��غ��ري��ات م���ن فواكه
ومكسرات وأجبان!
أت��ذك��ر أن���ه ك���ان ف��ي الحاضرين
ال��س��ي��دان المهدي ال��زب��دي وأحمد
بوهالل اللذين زاران��ا صحبة العم
الحاج أحمد بفاس ،وكانا نشيطين
في العمل الوطني...
أمسيت أسأل والدي كيف يمكنني
الحصول على لباس الكشافة ألرتديه
وأفخر به على زمالئي بفاس!

3

<

د .عبد الهادي التازي

هذا العم كان من األوائ��ل ،إن لم
يكن األول الذي زار الواليات المتحدة
األمريكية أواخر العشرينيات رفقة
الفقيه موالي الطاهر الركراكي ،وعاد
من دنيا «الدنيا الجديدة» بأنفاس
العصر الجديد...
ك����ان ه����ذا ال��ع��م م��ول��ع��ا بقراءة
المجالت التي تأتي من مصر فكان
يطلعها  -بدوره  -على مضامينها
وصورها ويعلق عليها ،وأذكر من تلك
المجالت مجلة «اللطائف المصورة»
التي أخذ يزودني بأعدادها..
هذا العم كان في صدر من دعانا
إل��ى ال��غ��ذاء ف��ي نفس البيت الذي
يسكنه شقيقاه ،بغرفته التي تقع في
أعلى الدار ،كل عم له محيطه الخاص
مع زوجته وتوابعه...
ونحن نستعد لتناول الغذاء توجه
إلي يمازحني وأن��ا ملتصق بجنب
والدي ...أشار بيمينه إلى شبه دوالب
كبير يقول لي «هذا صندوق العجب»!
إذا قلت له ꞉تحدث إلينا تحدث وإذا
أمرته بالسكوت سكت!
كانت الواحدة زواال موعد نشرة

األخبار آنئذ ،نطق العم وكأنه يأمر
«صندوق العجب» بالكالم في ذات
ال��وق��ت ال����ذي ض��غ��ط ف��ي��ه ع��ل��ى زر
ال���رادي���و ...ل��م أك��ن أدري ع��ن هذه
«البهلوانيات»...
الصندوق يتكلم باللغة العربية
وأنا مبهوت فعال !...إلى أن عاد العم
ليقول للصندوق «أس��ك��ت» بعد أن
ض��غ��ط ع��ل��ى ال�����زر ،ك��ان��ت اإلذاع����ة
م��ح��دودة ال��زم��ن وق��ت��ئ��ذ ،وودعناه
وح��دي��ث��ي م��ع ال��وال��د ع��ن صندوق
العجب!
ه��ذا العم الحاج عبد القادر هو
الذي سأقرأ عنه في جريدة «السعادة»
بعد فترة قليلة أنه تعرض لحادث
مأسوي عندما سقط من أعلى برج
االوداي���ة ال��ذي ك��ان قصده صباحا
ليستمتع بمنظر ال��ب��ح��ر! ك��ان من
ال��م��ول��ع��ي��ن بالنفحة «الناشوق»،
فتناولها وإذا بالنفحة تتبعها عطسة
قوية كانت السبب في وقوعه على
األرض القريبة من الشاطئ! تغمده
الله برحمته...
وق���د ص����ادف وج���ودن���ا بالرباط

قة
ل

رحلتي األولى للرباط كانت أولى المحطات المفصلية في حياتي!

ق��ض��ي��ن��ا أص��ي��ل ه���ذا ال���ي���وم مع
ال��ك��ش��اف��ة ف��ي ال��ط��اب��ق األع��ل��ى من
مركزهم بحي بوقرون ...هذا األصيل
لم أنسه إلى اليوم ...وقد ظل التعليق
عليه حيا لما عدنا للبيت مساء ذلك
اليوم.
وق����د ك����ان م���ن األع����م����ام الذين
استضافونا العم الشاب الحاج عبد
اللطيف ابن أمين األمناء الحاج عبد
ال��س�لام ال���ذي ت��م��ي��زت م��أدب��ت��ه في
العشاء بحضور اب��ن أخته عالمة
ال���رب���اط وم��ح��دث ال��م��غ��رب سيدي
المدني ابن الحسني ،وابن اليمني
الناصري الشاعر ،إلى جانب أخيه
من أبيه المسمى السبتي ،وأخويه
األصغرين م��ن أم��ه عبد الله ملين
والحاج علي ...وحضور إخوة هذين
الصغيرين من أبيهم وهم السادة:
الفقيه الحسين ،وعبد الحفيظ ،وعبد
ال��ك��ري��م ...وق��د حضر ه��ذه المأدبة
أيضا الفتى عبد القادر ملين وهو أخ
أكبر للكبار الثالثة م��ن أبيهم من
زوجة أخرى  .
< يتبع
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آسفي

سماسرة العقار يتالعبون بمستقبل الطلبة
< األسبوع
يشتكي العديد من طلبة
جامعة اب��ن زه��ر مبدينة
أك�����ادي�����ر م����ن االرت����ف����اع
الصاروخي ألسعار الكراء
في عز الدخول اجلامعي،
خصوصا بأحياء قريبة
من اجلامعة من قبيل حي
السالم ،وحي الداخلة.
وع��زا بعض الطلبة هذا
االرت����ف����اع إل����ى ك����ون أن
أع������داد ال���واف���دي���ن على
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة «كلية
احل��ق��وق ،وكلية اآلداب،
وكلية العلوم» ،في تزايد
م��س��ت��م��ر ،ف���ي م���ا يعزي
آخ���������رون أم������ر ارت����ف����اع
أثمنة اإليجار إلى دخول

س���م���اس���رة ع���ل���ى اخل����ط،
ف���ال���ع���دي���د م����ن امل�ل�اك�ي�ن

ي��ض��ع��ون م��ن��ازل��ه��م رهن
إشارة هؤالء ،الذين غالبا

م��ا يقومون برفع سومة
الكراء حتى تكون أرباحهم

كبيرة ،كما يضيفون أنه
واحل������ال ه���ات���ه ،يضطر
بعضهم إل��ى السكن في
م���ج���م���وع���ات ت���ص���ل إلى
ث��م��ان��ي��ة أش����خ����اص ،أو
اخ��ت��ي��ار م��س��اك��ن بعيدة
عن اجلامعة إال أن األمر
ليس مجديا ألن��ه تضاف
مصاريف وتكاليف أخرى
هم في غنى عنها كالتنقل
وغيرها.
وك���������ان م���ج���م���وع���ة من
الطلبة قد قاموا بوقفات
احتجاجية سابقة بسبب
االك���ت���ظ���اظ ال������ذي عرفه
احلي اجلامعي هو اآلخر،
ول��م يعد يستوعب حتى
نسبة قليلة من الوافدين
على الكليات.

الصويرة

الحبس للمتهمين في قضية
ترويج الحشيش بالسجن

فاس

هل وقعت فاس في قبضة المجرمين؟
تسبب إلح���دى ال��ش��اب��ات ف��ي جرح
عميق على مستوى اليد.
وغير بعيد عن مسرح اجلرمية
األول���ى ،وأم���ام ن���ادي «السككيني»
بفاس ،الحق مجموعة من األشخاص
على ال��س��اع��ة الثالثة صباحا من
يوم األحد ،أحد املواطنني الذي كان
في حالة هلع متجها صوب مسبح
احل��س��ن الثاني ع��س��اه يجد مفرا،
ورغ����م ت��واج��د س��ي��ارت�ين للشرطة
كانتا مرابضتني في بوابة النادي
املذكور إال أن أيا منهما لم حترك
ساكنا ،ب��ل حتركا ف��ي اجت��اه آخر
غ��ي��ر م��ك��ت��رث�ين ب���احل���دث ،وتبقى
كاميرات املراقبة التابعة لوالية أمن
فاس شاهدة على تلك األحداث.

< عبد اهلل الشرقاوي

< سعيد احتوش
جرت مؤخرا ،أطوار اجللسة الرابعة واألخيرة من محاكمة الشبكة
املتورطة في املشاركة وتسهيل إدخال املمنوعات وترويجها داخل
إصالحية الصويرة ،والتي يعتبر املتهم األول فيها هو حارس
هذه املؤسسة .ونفى جميع املتهمني تصريحاتهم التمهيدية
التي وقعوا على محاضرها بالضابطة القضائية للدرك امللكي،
كما أدلى مجددا الشاهد بشهادته وهو باملناسبة سجني سابق،
بنفس أقواله السابقة كاشفا أمام احلضور عن جتاوزات عديدة
يعرفها السجن املدني بالصويرة( .)..لتقول العدالة كلمتها في
ختام هاته اجللسة ،بإدانة حارس السجن بـ 3سنوات حبسا
نافذة وغرامة تقدر بـ 5آالف درهم ،ثم املتهم الثاني وهو سجني
محكوم بـ 20سنة ،واملتابع بترويج تلك املخدرات بسنتني حبسا
نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 5آالف درهم ،ثم أخته التي كانت
تشرف على تزويد حارس السجن باملمنوعات واستخالص
أموالها بسنة ونصف حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر بثالثة
آالف درهم ،في ما تراوحت العقوبات التي صدرت في حق باقي
املتورطني ما بني سنة واحدة وشهرين.

شهدت مدينة فاس وبالضبط
بالنفوذ الترابي للمنطقة األمنية
الثانية ليلة السبت املاضي ،فوضى
وع��رب��دة بكل املقاييس ،ب��داي��ة من
ج��رائ��م ال��س��رق��ة ،واالع���ت���داء ،التي
نفذها أحد األشخاص منذ منتصف
الليل ،كان ممتطيا دراجته النارية
من نوع «سكوتر» ومدججا مبدية
م���ن احل��ج��م ال��ك��ب��ي��ر ،ه���ذا األخير
ق���ام ب��ض��رب وج���رح م��ج��م��وع��ة من
امل��واط��ن�ين ف��ي س��اح��ة بئر أنزران
املقابلة للمحكمة االبتدائية بنفس
امل���دي���ن���ة ،وخ����اص����ة م��ن��ه��م رك����اب
س���ي���ارات األج����رة ال��ص��غ��ي��رة ،وقد

تحالف سياسي مدني ضد
مشروع محطة حرارية

< األسبوع

نظمت «شبكة ال��دف��اع عن البيئة» بآسفي،
مؤخرا ،وقفة احتجاجية ،أمام بناية والية جهة
دكالة عبدة ،وقصر البلدية ،ش��ارك فيها أزيد
من  15تنظيما من األحزاب واجلمعيات املدينة
منها :احلزب االشتراكي املوحد ،وحزب الطليعة
الدميقراطي االشتراكي ،وحزب األم��ة ،والنهج
الدميقراطي ،وح��زب البديل احلضاري ،وتيار
التحرر الدميقراطي ،واجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان ،واجلمعية الوطنية حلملة الشهادات
املعطلني باملغرب ،وجمعية أطاك املغرب(.)..
واستنكرت الهيئات احملتجة مشروع بناء
احملطة احلرارية بسبب مخاطرها على البيئة
وعلى صحة وسالمة املواطنني ،جراء انبعاثات
الغازات التي تقذفها مثل هذه احملطات وهي
ان��ب��ع��اث��ات م��ح��رم��ة دول��ي��ا ،ك��م��ا دع���ت اجلهات
املعنية إلى العمل أوال على تطبيق استراتيجية
ف��ي م��ج��ال التغير امل��ن��اخ��ي وف��ق��ا لالتفاقيات
وال��ب��روت��وك��والت ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ص���ادق عليها
امل��غ��رب ب��ش��أن احل���د م��ن ان��ب��ع��اث��ات الغازات
الدفيئة ،وتوفير مراكز استشفائية متخصصة
في األمراض التي تسببها مثل هذه انبعاثات،
والعمل على مراقبة مداخن املركب الكيماوي،
وامل���ي���اه ال��ص��ن��اع��ي��ة ال��ع��ادم��ة وف��ق��ا للمعايير
الدولية.

كتابات «داعشية» في شوارع تطوان
مال
عيـن علـى الش

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

ما عالقة رئيس جماعة
«واد لو» بالصحفيين؟
عبر بعض الصحفيني اإلسبان الذين كانوا مع
موعد مع ملتقى صحفيي الضفتني ،الذين فوجئوا
بجلوس م��س��ؤول بجماعة وادي ل��و التابعة لوالية
تطوان ،والبرملاني عن نفس الدائرة إلى جانبهم على
املنصة التي خصصت للصحافة ،مساء يوم اخلميس
 2014 /9 /25مب��دي��ن��ة امل��ض��ي��ق ع��م��ال��ة امل��ض��ي��ق ـ
الفنيدق ،عن استيائهم العميق لتحول ملتقى خصص
للصحافة إلى مناسبة لتمرير اخلطابات السياسية
واالنتخابية.
ول���م ي���رق ت��ص��رف امل��س��ؤول ب��ع��ض الصحافيني
امل���غ���رب ك��م��ا ل���م ي��س��ت��س��غ��ه حتى
ب�������ش�������م�������ال
اإلس���ب���ان،
مستد لني
مب����ق����ول����ة
«م���������������������ا
ل���ق���ي���ص���ر
لقيصر
وما لغيره
ف���������ه���������و
لغيره».

حت���ول���ت م��ع��ظ��م ال���ش���وارع
مبدينة تطوان إلى لوحات من
البيانات واملنشورات املجهولة
الهوية ،والتي ال يعرف من قام
بتلصيقها على اجل���دران ،وقد
كتب عليها عبارات تذكر باملوت،
وبالصالة ،وكذلك باالستغفار.
وق���ال بعض امل��واط��ن�ين إن
ه���ذه امل��ن��ش��ورات واملطبوعات
ي���ت���م إل���ص���اق���ه���ا ع���ل���ى ج�����دران
الشوارع ليال ،حيث تقوم بهذا
الفعل جماعة من الناس ذوي
امليوالت اإلسالمية.
ول���م ي��س��ت��ب��ع��د امل���ص���در أن
ت���ك���ون ل���ه���ذه اجل���م���اع���ة صلة
قريبة م��ن اجلماعة اإلسالمية

«داع����ش» ،ن��ظ��را للطريقة التي
ت��ب��ل��غ ب��ه��ا رس��ال��ت��ه��ا لسكان

امل��دي��ن��ة ،ع��ل��م��ا أن املنشورات
واملطبوعات ال حتمل أي توقيع

أو عنوان ،وبهذا تكون الساكنة
ف��ي خطر محدق ج��راء انتشار
هذه الظاهرة.
ك��م��ا ه��ن��اك ظ��اه��رة أخرى،
وه��ي الكتابة بالصباغة على
الطرقات وامل��م��رات؛ إم��ا لطرح
ال��ش��ك��اي��ات ببعض املسؤولني
وامل���ن���ت���خ���ب�ي�ن ،أو ألغ������راض
أخرى(.)..
إال أن ال���غ���ري���ب ف���ي كلتا
احل��ال��ت�ين ه��و ال��ص��م��ت املريب
للسلطة احمل��ل��ي��ة جت���اه هاتني
املعضلتني ،حيث ل��م تقم بأية
م��ب��ادرة ول��م تفتح أي حتقيق
في امل��وض��وع حفاظا على أمن
التطوانني.

شوارع تطوان تختلط على أصحابها

اس��ت��غ��رب س���ك���ان م��دي��ن��ة ت���ط���وان من
الطريقة التي مت بها تثبيت مجموعة من
اللوحات التي حتمل أسماء الشوارع ،والتي
مت إق��راره��ا م��ن ط��رف اجلماعة احلضرية،
ح��ي��ث ع���رف���ت ال��ع��ش��وائ��ي��ة ف���ي كتابتها
لكونها تتضمن مجموعة من األخ��ط��اء في
األس��م��اء ،وبعضها استبدلت باسم جديد،
بينما مايزال االسم القدمي ساري املفعول،
والنموذج من بعض الشوارع حيث نصبت

لوحتان باسمني مختلفني ،وهذا راجع إلى
انعدام املراقبة وغياب من يتحمل املسؤولية
في هذا املوضوع.
وان��ت��ق��د ب��ع��ض امل��واط��ن�ين إس��ن��اد هذه
املهمة إل��ى بعض الشركات أو األشخاص
ال��ذي��ن ال ي��ت��وف��رون ع��ل��ى خ��ب��رة ف��ي مجال
ك��ت��اب��ة أس��م��اء ال���ش���وارع ع��ل��ى اللوحات،
ويعمدون إلى وضعها وتركيبها في أماكن
غير أماكنها ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى التأخير في

إجنازها.
فمعظم ش���وارع ت��ط��وان ال تتوفر على
أس��م��اء ،ح��ي��ث م��ات��زال مجهولة م��ن��ذ عهد
االس��ت��ع��م��ار إل���ى ي��وم��ن��ا ه����ذا ،مم��ا يجعل
السياح تائهني في ش��وارع وأزق��ة املدينة،
ناهيك عن اللوحات احملطمة والتي ال يتم
صيانتها ،وهو ما يعرقل وص��ول سيارات
اإلس����ع����اف وامل���ط���اف���ئ وال���ش���رط���ة ألماكن
احلوادث والبالغات.
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شخصيات مغربية عرفتها

الطيب بن الشيخ ..الوزير الذي بقي
في الحكومة بأمر من الحسن الثاني
التقيت هذا السياسي المحنك الذي ينحدر من األقاليم الجنوبية المغربية عدة مرات،
وفي كل مرة كنت ألمس تعلقه الشديد بقضية الصحراء واألفكار المتطورة التي كان
يحملها القتراح برامج تنموية هائلة لهذه األقاليم الغالية على كل مغربي ومغربية..
أع���ود ب��ع��د عطلة الصيف
لمالقاة قرائي الكرام وقارئات
هذه الزاوية في السلسلة التي
لقيت استحسانا ومتابعة
ك��ب��ي��رت��ي��ن .وه���ي الحوارات
الصحفية واللقاءات المباشرة
التي كانت لي منذ ما ينيف عن
ثالثين سنة م��ع شخصيات
سياسية وعامة كانت توجد
في دائ��رة صناعة القرار في
ال��م��غ��رب خ�ل�ال ع��ه��د الملك
الراحل الحسن الثاني رحمه
ال���ل���ه ،وع��ه��د م��ل��ك األوراش
الكبرى والديمقراطية الحداثية
محمد السادس نصره الله.
وأفتتح هذا الموسم مع اسم
كان له وقع خاص في المدار
السياسي المغربي لسبعينيات
وثمانينيات القرن الماضي،
إنه السيد الطيب بن الشيخ
الذي كان وزي��را منتدبا لدى
الوزير األول مكلفا بالتخطيط
والتنمية الجهوية م��ا بين
سنتي  1977و ،1979وحمل
نفس المنصب في حكومة سنة
 1979إلى سنة  ،1981ثم حمل
حقيبة وزير منتدب لدى الوزير
األول م��ك��ل��ف بالتخطيط
وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة في
الحكومة التي أدارت الشأن
ال��ع��ام ف��ي ال��م��غ��رب م��ن سنة
 1983إلى سنة  ،1985وكان
الوزير الوحيد الذي بقي في
الحكومة آنذاك بأمر من الراحل
الحسن الثاني رغم كونه قد
جمد عضويته داخ���ل حزب
األحرار.
وقد التقيت هذا السياسي
ال��م��ح��ن��ك ال����ذي ي��ن��ح��در من
األقاليم الجنوبية المغربية
عدة مرات ،وفي كل مرة كنت
ألمس تعلقه الشديد بقضية
الصحراء واألفكار المتطورة
ال��ت��ي ك���ان يحملها القتراح
ب��رام��ج تنموية هائلة لهذه
األقاليم الغالية على كل مغربي
وم��غ��رب��ي��ة .ك��م��ا ك���ان يعشق
الحديث عن الحسن الثاني
ويحب أسئلتي التي تتعلق
بشخصية ومنجزات هذا الملك
العظيم الذي قلما يجود الزمن
بمثله .وفي حديث جمعنا ذات
يوم ،قال لي« :مهما قلت ومهما
ق��ال غيري لوسائل اإلعالم
سواء المكتوبة أو المسموعة
وال��م��رئ��ي��ة ،ف��ل��ن أستطيع

بقلم  :رمزي صوفيا

اإلح��اط��ة بالحدث التاريخي حيث جمعهم القذافي وزودهم يدعمونه .والمغرب ليس في تطويرها ألننا لسنا في حاجة
الذي ستذكره أجيال وأجيال بالمال والعتاد ليشوشوا على حاجة إلذن من أحد ليشرع في ألخذ اإلذن من بلد أو دولة ما
من مغاربة الغد بلغة االفتخار ال��م��غ��رب وي��زع��ج��وا مسيرة ت��ط��وي��ر مناطقه الجنوبية ،لتطوير مناطق من صميم تراب
واالع�����ت�����زاز أال وه����و حدث تنميته ألقاليمه الجنوبية .كما ف��ال��ص��ح��راء م��غ��رب��ي��ة .وقد بلدنا» .وأس��أل��ه« :بعيدا عن
المسيرة الخضراء الذي تمكن أن ال��ج��زائ��ر دخ��ل��ت خندق انطلقت مخططات تنميتها ملف الصحراء المغربية ،ما
الملك الحسن الثاني بواسطته المرتزقة أيضا وزودتهم بالمال وم����ح����و اآلث���������ار السلبية هي برامجك في المغرب ككل
من طرد االستعمار اإلسباني والعتاد للوقوف في وجه حق لالستعمار من ربوعها الرائعة ،في إطار منصبك الوزاري؟»،
من أراضي الصحراء المغربية المغرب في وحدته الترابية ،وأدعوك يا أخي لزيارة الداخلة فأجابني مبتسما« :إنك على
بدون سالح وال مواجهة حربية متناسية أفضال المغرب عليها والعيون والكويرة واالطالع اط�لاع بكل ش��يء وتعلم بأن
ب���ل ب��ك��ت��اب ال���ل���ه وبالراية والمساهمة البطولية التي على األوراش ال��ت��ي أطلقها م��وارد المغرب هي محدودة
المغربية وب��اإلي��م��ان القوي ك��ان��ت للجيش المغربي في الحسن الثاني فيها ،وكيف جدا ،فالمغرب هو دولة فالحية
ب��ع��دال��ة ق��ض��ي��ة الصحراء ،مقاومة االستعمار الفرنسي تغيرت معالمها لتكتسي طابعا بالدرجة األول���ى كما تعتمد
وتمكنت عبقرية الحسن الثاني فوق أراضيها ،ولوال المساندة معماريا مشرفا ينافس أجمل موارده على ـالسياحة ألنه ال
من تحريك جيش بدون سالح وال��دع��م المغربي لها لبقيت مدن ومناطق العالم ،خاصة يملك ثروة بترولية بل نحن
ألول مرة في تاريخ البشرية مستعمرة فرنسية لحد اليوم ،وأن ال��ل��ه ح��ب��اه��ا بشواطئ نستورده بتكلفة عالية جدا.
وصحاري ساحرة وإضافة لكل هذا فالمغرب بلد
حيث بلغ عدد المتطوعين  350ولكن نكران الجميل من صفات خال بة
الجمال وطبيعة ح���دي���ث االس���ت���ق�ل�ال ،وأن���ت
ألف رجل وامرأة حملهم حب من ال يعرفون الجميل».
ت��س��ل��ب األلباب .كصحفي تعلم حق العلم بأن
وأقول له«:لقد دخلت ليبيا
ال���وط���ن ح��م�لا ن��ح��و أراض
الصحراء مغربية االستعمار عندما يذهب يكون
مغربية بقوة التاريخ والبيعة والجزائر في دوامة قذرة ،وال
والمغرب يشتغل قد ترك آثارا اقتصادية وخيمة
الشرعية» .وقلت له« :ولكن بعد شك أن التاريخ سيكشف كل
ع��������ل��������ى بسبب االستنزاف االستعماري
نجاح المسيرة الخضراء بكل مناوراتهما ضد المغرب،
لخيرات البلد ولمواده الخام.
المقاييس نبعت مؤامرة دنيئة فهل يؤثر هذا في سياسة
ول��ك��ن رغ��م ه��ذا وذاك فنحن
م��ن أع���داء ال��وح��دة الترابية ال���م���غ���رب ف����ي أقاليمه
تمكنت عبقرية
نعمل ونكافح لتشييد مغرب
المغربية ،»...فقاطعني قائال :الجنوبية؟» فقال لي بنبرة
ُ
جديد يليق بحمل اسم بوابة
نذكرهم بأسمائهم ص����ارم����ة« :إن سياسة
«يجب أن
الحسن الثاني من تحريك
إف��ري��ق��ي��ا ع��ل��ى الساحل
في
�ة
�
�وي
�
�م
�
�ن
�
�ت
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�رب
�
�غ
�
�م
�
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القذافي
معمر
إنه
الحقيقية،
جيش بدون سالح ألول مرة
المتوسطي واألطلسي في
ال���ذي ل��م ي��ت��ورع ع��ن تكوين أراضيه الجنوبية لم ولن
في تاريخ البشرية ،حيث بلغ عدد نفس الوقت .والمغاربة
عصابات من المشردين في تتأثر بمناورات تافهة
أدغال إفريقيا ومن المسترزقين مثل تلك التي يقوم بها المتطوعين  350ألف رجل وامرأة كما تعلم يحبون وطنهم
حتى النخاع ويتميزون
الذين ليس لهم دين وال وطن ،ال���ب���ول���ي���س���اري���و وم���ن حملهم حب الوطن نحو أراض
ب���روح ال��ت��ض��ام��ن وحسن
مغربية بقوة التاريخ والبيعة
ال��ع��ش��رة واإلي����م����ان بالله
الشرعية
وال���ع���م���ل ب��ت��ع��ال��ي��م الدين
اإلسالمي من تسامح وتعاون
وتكافل».
وأع��ود ألسأله« :وم��اذا عن
ن��ش��اط��ك ال��ح��زب��ي المقبل؟»
فيقول لي« :أنت تعلم بأنني
غادرت صفوف حزب األحرار
وم��ع ذل��ك فقد ثبتتني الثقة
الملكية المولوية ف��ي نفس
م��ن��ص��ب��ي ال������������وزاري ،مما
سيمنحني فرصة خدمة وطني
بكل ما في وسعي بعيدا عن
الحسابات السياسية .فأنا قبل
ك���ل ش���يء م��غ��رب��ي ،وحزبي
الحالي هو وطني ال��ذي أنا
مستعد لمنحه روح���ي فداء
لنمائه نهضته».
وبعد مدة غادر السيد الطيب
بن الشيخ المنصب الوزاري
وعاد لصفوف النضال الذي
يجري في عروقه ،وبقيت آثار
ع��م��ل��ه وم��ع��ام��ل��ت��ه الطيبة
لموظفيه على ك��ل لسان في
الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع الطيب بن الشيخ
وزارة التخطيط.
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الرأي

لماذا تصنيف مريم بنصالح ضمن أقوى  200سيدة؟

محمد بركوش

تستحق السيدة مريم بنصالح الرئيسة التنفيذية لمجموعة خلف تراجع المرأة في فترات تاريخية مؤلمة «رغم أن األلم يسبق
«هولماكروم» التنويه والتقدير في نفس الوقت ،تستحق ذلك عملية التغيير» ،وإن تضخ كثيرا من دم الخبرة والتجربة في
وأكثر لما أبدته خالل ترؤسها مجلس اتحاد المقاوالت بالمغرب مجال ظل راكدا تعلو فيه المواقع ،وتتصرف الحاجة واألمل
من جدية ووطنية وحب العمل ،حيث استطاعت بشجاعة نادرة (بالنسبة للعمال) ،قلت تمكنت من كل ذلك من أجل تحقيق غاية
مكنتها من فرض وجودها ضمن أقوى  200سيدة في الشرق وهدف تجاوزا للمتداول إلى تجسيد مكانة المرأة المغربية،
األوسط وشمال إفريقيا وأن تخرج االتحاد من سباته العميق ،وإحاللها المكانة التي تستحق إلى جانب الرجل ليس بالكوطا
وتدفع به ليصطف كند قوي إلى جانب كل الفاعلين االقتصاديين التي مازال البعض «يناضل» من أجل تحيينها كمنحة أو هبة
وغير االقتصاديين ،في مقدوره أن يقدم الحلول واالقتراحات ،تعطى وتقدم فوق طبق من ذهب دون جهد أو عمل أو شيء من
ويشارك في إنهاء المشاكل المطروحة على المستوى العام ،هذا القبيل ،بل بفضل العمل المتواصل والصبر الطويل والنضال
ويضع العالجات المناسبة لكل األضرار واألعطاب ،استطاعت بكل معانيه التي كانت تختزل تحت إبط الرجل وبين عضالته،
كل ذلك منذ أن تسلمت باإلجماع مهمة بدون حدود ،ما فتئت تلك كما عبر عن ذلك أحد األساتذة االقتصاديين.
المهمة الصعبة تبدأ باستمرار ،وتتجدد على الدوام بمقدورات عندما كنت في الصيف الماضي بمدينة تطوان ،الحمامة البيضاء
هائلة وحنكة عالية ،ومرونة منتجة ال تقلل من احتياط الحزم والمدينة الجميلة والبسيطة ،حضرت بالصدفة لقاء كبيرا بصيغة
والجدية ،طبعا لم تكن الطريق المؤدية من دائرة الظل التي تقبع المؤنث ،شاركت فيه نساء مغربيات على مستوى عال ،أبدين
فيه عن الكثير من انشغاالتهن واهتماماتهن ورؤيتهن
بها المرأة إل��ى عالم شاسع وب��أن��وار مسلطة ،إن صح
للمستقبل ،انجذبت في الحقيقة إلى السيدة
التعبير ،معبدة وال مفروشة بالورود ،بل بالعكس
كنت
مريم بنصالح وإلى حديثها الهادئ الذي كان
كانت معبرا وعرا مخصبا بعرق العمال والعامالت
حضرت لقاء كبيرا
شاهد صدق على حقيقة مختفية وخفية أيضا،
إن لم أقل بدمائهم ،معبرا نجحت السيدة مريم
بصيغة المؤنث في
حديث بلغة سليمة «ال تكليف فيها» ،وبما كانت
«المرأة الذهبية» في قطعه وعبوره بأمان،
إلى عهد قريب تجهلها أوال توليها اهتماما،
بمساعدة وتشجيع مجموعة كانت ترى فيها
تطوان ،شاركت فيه نساء
وه����ذه ح��ج��ة أخ����رى ع��ل��ى ص��م��ود المرأة
الخالص في حدود معينة ،كما نجحت في
مغربيات على مستوى عال ،أبدين
وعبقريتها ،وعلى تطلعاتها التي تمضي بها
إفشاء ظروف متشابكة «وإن كانت متقاربة
فيه الكثير من انشغاالتهن ..انجذبت
مهدمة سدا منيعا وسورا فاصال يمتد بملء
في الحصيلة» لم تعد مالئمة لواقعنا ،وال
كسر أكثر إلى مريم بنصالح ،وإلى حديثها
الدواخل نمضي بها كقبس وضوء بين نيران
قائمة بيننا بعد أن تفوقت المرأة في
الهادئ بلغة ال تكليف فيها،
اآلخرين ،منبعثين من إيمان عميق باإلرادة
القيود «الشبحية» رغم دعوة السيد بن كيران
توحي بصمود المرأة
التي ال تقهر بسهولة وال تدمر باإلشاعات
«الله يهديه» التي جرت عليه غضب النساء
وعبقريتها
واألكاذيب الجهيرة ..اإلرادة المخلصة السليمة
ليس في المغرب بل في العالم كله.
التي توصل المرء إلى الغاية بوسائل أشرف وأعظم
لقد اخترقت السيدة مريم المجال المقاوالتي بذهن
من قبل النبوغ الفكري والسياسي «كما قال األستاذ
يقظ وقوة خفية اكتسبتها من زمان ،أي منذ أن كانت
(كما حكت لي إحدى صديقاتها) ،طفلة مرحة تعتريها موجة من مصطفى العلوي في الحقيقة الضائعة ،العدد ،»804 :وكذا
االعتزاز بالنفس ،تضيق بالعناد السلبي ويختفي معها شعورها الوطنية الصادقة والشعبية غير المزيفة وال��رؤي��ا البعيدة
باألنانية ،نتيجة نشأتها وتربية أهلها الذين لم يصادروا أحالمها والعطاءات الوافرة التي تبعد كل الحسابات الضيقة أو الملونة
التي نمت معها كما تنمو كل األحاسيس ،ولم يمنعوها من كما يقال ،وتساهم في محو ومسح كل الحساسيات واألعطاب
الخروج لبناء ما تراه وما تحسه وما تهفو إليه ،كانت تحب أن المتولدة عن العالقات المتسممة ،هذه األخيرة التي تحتاج إلى
تكون في المقدمة ،وعلى رأس القائمة في كل شيء وكأنها تتهادى جهد مشترك واستراتيجية موفقة ووطنية صالحة ،من شأن كل
على صهوة من االفتخار والحنين ،قلت اخترقت بنفس القوة ذلك إذا ما تم التشارك والتشاور والحوار البناء أن يعيد الدفء
التي تملك مجاال أحكم السياج حوله بأياد من النوع الخشن داخل الشركات والمصانع والمعامل ،ويحد من النزاعات ويزيل
المفتول ،وتحول بفعل «الدوام» إلى خانة خاصة تم في شأنها العراقيل المصنعة التي ال تخدم أية جهة من الجهات بقدر ما
إبداع قسمة غير عادلة تستمد شرعيتها من عقلية رجولية تنظر تخدم مصالح الكبار عمالقة وأباطرة المال وعشاق الربح ،ولو
إلى المرأة كنصف زائد ،ال فائدة ترجى منه ما دام النصف اآلخر على حساب الصغار الذين يرنون إل��ى مستقبل أكثر أمانا
قابضا على األمور بيد من حديد ،متحكما فيها ،قادرا على قمع واطمئنانا ويأملون الخير في امرأة «وهي مريم بن صالح» التي
كل «االنتفاضات» التي تسعى إلى كسر األطواق المستعملة في صنفتها مؤخرا مجلة «فوربيس الشرق األوس��ط» إلى جانب
السيدة أخنوش وكتاني ضمن أق��وى  200سيدة في الشرق
التضييق والتحقير.
تمكنت السيدة مريم من أن تخلخل الثابت وتجرد الجاهز وتقلع األوسط وشمال إفريقيا ،فهنيئا لهن ولنساء المغرب ولكل أبناء
من الجذور تصورات خاطئة ،كانت تقف بعصبية قاتلة كما يقال الوطن.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

العرب والمسلمون بين الرباط واالنحطاط!!

5

الحسين الدراجي

أم��ام هذا االقتتال بين اإلخ��وة األع��داء في جل بقاع العالم العربي ويفهم من هذه القصائد أن الدول العربية واإلسالمية أصبحت ال تفكر
واإلسالمي ما هو دور الصفوة من رجاالت العرب والمسلمين ،والصفوة إال في مصيرها وحدها ،وال تولي للقضايا العربية واإلسالمية أي
هنا ال أعني بها القادة السياسيين ،بل أخص بها األدباء والمفكرين اهتمام بحيث باتت ال يهمها ما يجري في األقطار المجاورة ولو تعرض
والفنانين والمبدعين في شتى المجاالت ،ونحن نعلم أن هؤالء ال أمنها إلى أخطار جسيمة ،وهنا حق لنا أن نتساءل :ما جدوى السباق
يملكون إال أقالمهم وأفكارهم التي ال يبخلون بها على ما يجري في نحو التسلح الذي تخوضه بعض البلدان العربية؟ فإذا علمنا أن
الجزائر خصصت هذه السنة  13مليار دوالر لشراء العتاد
العالم حولهم ،وتحضرني هنا عدة قصائد شعرية حماسية حاول
الحربي ،وأن المملكة العربية السعودية اشترت
بعض أدبائنا أن يستنهضوا بها ههم وضمائر المسؤولين
طائرات «الرافال» الفرنسية بما قدره ثالثة ماليير
العرب لحثهم على القيام بواجبهم إزاء ما يجري في
إذا استعملت
دوالر ،أدركنا أن هذه األموال الطائلة لو تم صرفها
العالم العربي من أحداث ،وأذكر منها قصيدة نداء
ف��ي م��ج��ال تنمية ش��ع��وب ه���ذه ال��ب��ل��دان ،لعاش
فلسطين التي تغنى بها موسيقار األجيال المرحوم
الدول العربية سالح
مواطنوها في بحبوجة من الثراء والنعم ،وهل
محمد عبد الوهاب ،حيث أنشد يقول:
النفط وهددت الدول
تستعد هذه البلدان إلى شن حرب ما وضد من،
أخي جاوز الظالمون المدى
فحق الجهاد وحق الفدا الغربية بحرمانها منه ،فإن أمريكا
فو الله لو خصص هذا المجهود الحربي الموجه
وحلفاءها سيكونون السباقين
إل��ى ش��راء أسلحة حربية ستبقى مركونة في
والجهاد هنا يعني من أجل فلسطين المحتلة
مخابئ حتى يصيبها الصدأ ،لو تم صرف كل هذه
وليس العراق وال سوريا ،ويضيف عبد الوهاب
إلى االعتراف بحق الشعب
االعتمادات في سبيل دعم إخواننا الفلسطينيين
موجها خطابه لكل العرب منشدا:
الفلسطيني في إقامة
في حربهم على العدو الصهيوني ،ألدركت إسرائيل
فجرد حسامك من غمده
دولته
المدعومة من طرف جميع الدول الغربية وعلى رأسها
فليس له بعد أن يغمدا
الواليات المتحدة ،أنها تحارب مجموعة من الشعوب
أخي أيها العربي األبي
العربية التي تفوق قدراتها البشرية والمادية ما تتوفر عليه
أرى اليوم موعدنا ال غدا
ثم يتساءل صاحب القصيدة أتتركهم (يعني اليهود) يغصبون مجد الدول المساندة إلسرائيل ،وأذكر منها منابع النفط ورؤوس األموال
العروبة والسؤدد ،ويختم األنشودة بالضرورة الحتمية لنزاعنا مع العربية المودعة والمستثمرة في النبوك العربية التي لو تم مجرد
تجميدها لتدهور اقتصاد العرب ومعه اقتصاد محميته إسرائيل ،أما
إسرائيل بالقول« :فإما الحياة وإما الردى».
ونجد نفس المطرب يدعونا إلى وح��دة الصف ويقول في قصيدة إذا استعملت ال��دول العربية س�لاح النفط وه��ددت ال��دول العربية
عنوانها دعاء الشرق ،يذكرنا بأننا بدون الوحدة واالتحاد لن تقوم لنا بحرمانها منه ،فإن الواليات المتحدة وحلفاءها سيكونون السباقين
قامة في قوله« :نحن شعب عربي واحد ضمه في حومة المجد طريق إلى االعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
الهدي والحق من شيمه والعهد الوثيق» ،وهو يرمز هنا إلى ميثاق وعاصمتها القدس الشريف ،فهل نحن فاعلون؟ ال أعتقد أننا وصلنا
إلى هذه الدرجة من الوعي.
الجامعة العربية الذي ظل حبرا على ورق منذ نشأته!!
> يتبع
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مراكش في
أعيادها وأتراحها
إدريس أبايا
قد يكون لهذا الموضوع صلة بسابقه المنشور في
الحلقة السابقة ...لقد جمعتني لقاءات مع إخوان
عرفتهم بمراكش من أمثال الفنان محمد الصقلي الذي
كان مشرفا على عدة أنشطة فنية وثقافية باإلذاعة
الجهوية بمراكش .عرفت فيه ذالقة اللسان وخفة الظل
والروح والتناول الفني في إلقائه وفي ما يكتبه من
كلمات سجلت وأذيعت ،وما يزال صداها يرن في
اآلذان ،الصديق الصقلي ك��ان يتفانى في واجبه
اإلذاعي إلى درجة أثاره ما كان يسند إليه ويعتمد
عليه في تسيير مناقشة داخل اإلذاعة الجهوية في
شهر رمضان الذي كانت مراكش تفرض على ساكنتها
حرمانهم من النوم ،بعدما يكون «صهد» مراكش قد
أنهك طاقاتهم بشمسها طوال ساعات النهار في فصل
الصيف ،وكان من واجب الصقلي أن يتولى تسيير
برنامج ثقافي عن تاريخ وحضارة مراكش ،حيث
تجرى تلك الندوات في شكل مسابقات فنية يتحاور
فيها مثقفو مدينة مراكش مع مدينة فاس ،وممن كان
يشارك في الندوات مالكة العاصمة ،وإدريس أبايا،
والمندوب المسؤول عن الثقافة بمراكش ،ومن مدينة
فاس علماء وأساتذة من أمثال عبد القادر زمامة ..ذات
مرة طالت الجلسة المسائية حتى نفد الوقت لم يعد
يسمح لنا بالذهاب إلى دوينا للتسحر ،مما جعل
الصقلي يواجه مسؤولية بالرباط في اإلذاعة الوطنية
«إننا نصوم أكثر من  20ساعة ..لطول الليالي في
الشتاء وقصرها في الصيف ..وفي مراكش ال يجد
الصائمون مجاال في ح��رارة أيام مصايفهم إال في
لياليه رغم قصرها» ..تذكرت بعض األغاني التي
أذاعتها اإلذاعة الجهوية التي وضع كلماتها الفنان
الصقلي ،وتبادلنا معا الحديث في جلسة داخل إذاعة
مراكش الجهوية بتنسيق مع الفنان أنس الملحوني،
وبحضور الدكتور األحمدي الذي ذكرته بإصابته في
رجله وهو مايزال إذ ذاك صبيا ونحن نجري جميعا
بمناداة حياة محمد الخامس ال��ذي وقع نفيه إلى
منفاه ،وبضرورة طرد المستعمر وأعوانه وذلك بدرب
«موالي عبد القادر» وبدرب «ضبشي» ،وبالذات أيام
زيارة الجنرال كرنفال المقيم العام الفرنسي الذي
أسندت له مهمة حل األزمة «الفرنسية» مع المغرب،
تذكرت في الجلسة مع إخواني المراكشيين الحاضرين
في الجلسة ما كانت عليه المدينة ودروبها من تعبئة،
وت�لاح��م بالوطنيين وال��ت��ج��ار وال��ص��ن��اع والطلبة
وال��ت�لام��ي��ذ ،وت��ذك��رن��ا أسماء
لفقهاء الكتاتيب القرآنية
وم���واق���ع���ه���ا «ب�����درب
ما تحياه
ضبشي» من أمثال:
اليوم في ساحة
ال����م����ول����ى ع���ل���ي،
مراكش يبعثك
وال��ف��ق��ي��ه السي
المختار ،والفقيه
على انتقاد ما يجري من
ال���ك���رن���ي���غ���ي...
ضجيج وتداخل المتفرجين في
م������راك������ش ه����ذه
بعضهم ،مع تصاعد دخان
ال��م��دي��ن��ة ال��ت��ي ال
ما يقلى ويشوى ويبلع..
يعرف مكانتها أو
فيفقدك ذلك ما سمعته
ح��ن��ي��ن��ه��ا أح����د إال
ورأيته وأكلته
عندما يغادرها وقد
ولد فيها وترعرع ..وهي
بأزقتها وصاباتها ومآوي
محترفيها من صناع تقليديين في صناعة الدرازة،
وال��خ��رازة ،والحياكة ،والنجارة ،وال يجدون وقتا
لراحتهم إال في أيام الجمع وأعاشي وأعياد الفطر
واألضحى ...ولم يكن فنانو حالقي مراكش إال شيوخ
الملحون والحوزي وقفزات أوالد احماد أو موسى،
وكناوة ،ليخمد صيتها إال بعدما تودع ساكنة المدينة
أشعة الشمس الراحلة ..ويبقى ترديد سيرة الملك
سيف ،والعنترية واألميرة ذات الهمة بجانب منارة
الكتبية من سرد «لكبيري» ووقاره وجديته في الحكي،
ليؤكد للسامعين واقع ومأساة وانتصارات من وما
يحكى ...ما تحياه اليوم في الساحة يبعثك على انتقاد
ما يجري من ضجيج وتداخل المتفرجين في بعضهم
مع تصاعد دخان ما يقلى ويشوى ويبلع ...فيفقدك
ذلك ما سمعته ورأيته وأكلته ..وكان الجدير بهذا
الخلط البشري أن تعزل أسواقه بين الفرجة المحكية
والنغمة الحوزية والملحونية ،وبين ما يسد رمق
الجوعة البطنية ..وأنت تتجول في الساحة تبحث
عن سوق بيع الكتب المستعملة فال تجد له أثرا،
وحتى باعته من أمثال السي عمر البرجاني رحمه
الله ،والسي التباع ،والمولى علي لكريك ،وغيرهم لم
يبق منهم إال خلف من بعدهم ...قد تناولت جزءا مما
ذكرت في كتابي المطبوع بعنوان «شاعر الحمراء في
ساحة األدب والفن والفرجة» فوقع التهميش لما يقرأ
ويكتب ويتفرج.

المنبر الحر
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األغنية المغربية تحن إلى ماضيها الجميل
كلما تحدثنا عن األغنية
المغربية إال ونجد في الكالم
حنينا إلى الزمن الجميل من
أغاني وموسيقى وكلمات
وألحان ،وحنين إلى الروائع
القديمة.
وكلما ننصت إلى أغاني
زمان إال ونشتاق إلى رواد
األغنية المغربية ،ونذكر
على سبيل المثال الموسيقار
أحمد البيضاوي ،ومحمد
فويتح ،والمعطي البيضاوي،
وإبراهيم العلمي ،ومحمد
الحياني ،وإسماعيل أحمد،
ومن الملحنين المقتدرين
عبد ال��س�لام ع��ام��ر ،وعبد
ال���ق���ادر ال����راش����دي ،وعبد
الفريق الشنقيطي ،وعبد
الرحمي السقاط وأصوات
جميلة ،ألحان عذبة وشعر
غنائي رقيق.
ورغ�����م م�����رور السنين
واألعوام ،نجد أنفسنا نسمع
ب��ل��ه��ف��ة وش����وق إل���ى أغان
سجلت منذ أكثر من أربعين
سنة ،فمن منا لم يستمتع
بـ«القمر األحمر» التي أداها
عبد الهادي بلخياط« ،راحلة»
لمحمد الحياني ،و«البردة»
ألحمد البيضاوي...؟

عبد الهادي
بلخياط

لغة سليمة وتعابير لغوية
ال ت��ص��در إال ع��ن ك��ات��ب أو
شاعر أو زج��ال له باع في
اللغة العربية وأدواتها إلى
ج��ان��ب ل��ح��ن رائ����ع يؤديه
صوت جميل متميز .وكان
ال���ف���ن���ان���ون ف��ي��م��ا مضى
م���ت���م���ي���زون ب���ال���ت���واض���ع
واألخالق واألدب واالحترام
وال��ك��رام��ة وع����زة النفس،
وكانوا يعرفون أن األناقة
واللباقة وحسن التصرف

وداد األمـة

أصابتي رص��اص��ة ال���وردة الحمراء في
القلب
وغمرني هواها من كل حدب وصوب
فصرت أسير إرهاصة الهوى والصب
أشدو بحبها في كل زقاق ودرب
الوداد معشوقتي ونبضها أغلى نبض
أطير في سماوات عشقها وهذا غيض من
فيض
ه��ي بوصلتي ف��ي ك��ل تقلبات الرضى
والرفض
أينما طارت يختل عقرب قلبي بين الكل
والبعض
صف لي يا عطار دواء االنصهار في بوتقة
الوداد
ألذوب في األه��داب واألعتاب والماضي
الوقاد
ألم���ش���ي ف����وق رم���وش���ي وأق���ب���ل فانلة
األسياد
ألرى انبعاث المجد الحمراوي األصيل من
الرماد
> سعيد حطبي

من سمات الفنان األصيل،
كانوا يحترمون جمهورهم،
ي��خ��ت��ارون األل���ح���ان التي
ت���ن���اس���ب أص����وات����ه����م وال
يقدمون إال اللحن الجميل.
وحتى بعد رحيل البعض،
ظلت ه��ذه األغ��ان��ي تطرب
المستمعين المتعطشين إلى
الفن األصيل ،ومع األسف
كل الذين رحلوا لم يعوضوا
ول����م ت���ر ال��س��اح��ة الفنية
مثلهم.

أم��ا ح��ال��ي��ا ،كلما أردنا
االستماع إل��ى الموسيقى
لتهدأ أعصابنا وللترويج
ع��ن أن��ف��س��ن��ا م��ن اإلره����اق
وال���ت���ع���ب ،ف�ل�ا ن��س��م��ع إال
الصراخ والصوت المرتفع،
وكلمات دون المستوى ،أما
ال��ل��ح��ن ف��ح��دث وال حرج،
أغ��ان��ي ال ت��ط��رب ،يؤديها
ش��ب��اب همهم الوحيد هو
الشهرة السريعة المرتبطة
بنجاح أغنية واحدة ،ناسين

أن ال��ش��ه��ر الحقيقية هي
استمرارية العطاء من أجل
ال����وص����ول إل����ى الملتقى
العربي.
ول����ل����وص����ول باألغنية
المغربية إل��ى مكانة الئقة
وظهورها بشكل أفضل ،البد
من تنظيم سهرات تلفزية
وإذاع��������ي��������ة أس���ب���وع���ي���ة
ومهرجانات غنائية للبحث
ع��ن ال��م��واه��ب الصاعدة،
والستيعاب مطربي البالد
ومشاركتهم الفعالة التي
ت���ح���ق���ق ل����ه����م االل����ت����ق����اء
ب��ال��ج��م��اه��ي��ر .ف��ق��د لوحظ،
خ�ل�ال ال��س��ن��وات األخيرة
وج��ود شباب ال يتردد في
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي مسابقات
غنائية ،في بعض القنوات
ال��ف��ض��ائ��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ،لهم
أص�����وات ج��م��ي��ل��ة ،يغنون
ويطربون،فيحظونبتشجيع
وإع���ج���اب ع��م��ال��ق��ة الطرب
العربي ،عالوة على ذلك ،كم
من أصوات نسائية جميلة
هاجرت إلى الديار المصرية
وإل��������ى ال����خ����ل����ي����ج ،غنت
وتألقت.
> نجيبة بزاد بناني
(الرباط)

البكالوريا الفرنسية في المغرب «فين هي
وذنك قاليه ها هيا»
مرة أخرى وزارة التعليم في المغرب
تعمد إلى الترقيع دون فائدة ،استحداث
البكالوريا باللغة اإلسبانية سابقا،
وهذه المرة وزارة بلمختار تبدأ هذا
الموسم الدراسي باستحداث البكالوريا
الفرنسية الدولية في بعض الثانويات،
بالرغم من وجود اللغة العربية والتربية
اإلسالمية ،فلن نتحدث عن ضياع الهوية
أو فرانكفونية النخب.
ل���ك���ن ك��ت��ج��رب��ة أول����ي����ة فاشلة
االنطالقة ،حيث هي مجرد ترجمة
لما يدرس باللغة العربية من مواد
علمية كالفيزياء والعلوم الطبيعية
والرياضيات ،خاصة أن قلة من
س��ت��ت��م��ك��ن م���ن االل���ت���ح���اق بهكذا
تخصص ،علما أن هناك
م������ح������دودي������ة في
ال������ث������ان������وي������ات
ال���م���ح���ت���ض���ن���ة
وإضافة إلى أكبر
عامل هو اللغة

الفرنسية أصال التي تعاني منها مجموعة
ك���ب���ي���رة م����ن ال���م���غ���ارب���ة ب��ش��ك��ل واض����ح
وملحوظ.
هذا كله يحيلنا إلى المثل المغربي «قاليه
فين هي وذنك قاليه ها هيا» ،وهذا معناه يا
معالي وزير التربية والتعليم ،أصال يجب
عليكم االختيار بين أم��ري��ن :إم��ا تدريس
المواد العلمية باللغة األجنبية األولى
أو ال��ث��ان��ي��ة ب��ص��ف��ة ع���ام���ة من
االب��ت��دائ��ي إل��ى الجامعي فما
فوق ،أو التعريب النهائي موزاة
مع نهج أسلوب جديد وسلس
م��ق��ارب��ات��ي ف���ي ع�ل�اج ضعف
اللغات األجنبية عند التالميذ
خاصة التعليم العمومي.
ع��������وض االل����ت����ف����اف
والدوران وتدويخنا
ب���ه���ذه الهلمة
الكبرى.
> محمد
الدفيلي
بلمختار

لنحتفل بيوم العيد دون فوضى

تحت هذا العنوان ،نشر في العدد الماضي مقال القارئ خطاري حميد من الدار البيضاء،
والذي سقط اسمه سهوا ،لذا وجب هذا التذكير كاعتذار له.

قولــوا خيـرا أو اصمتــوا
إن للفم في جسم اإلنسان مكانة
خ��اص��ة ،خصه ال��ل��ه بها وميزه
بالنطق دون باقي المخلوقات،
لهذا وجب على اإلنسان الحفاظ
على هذا الجهاز الذي حباه الله
ب���ه ،وج��ع��ل م��ن��ه آل���ة ف��ي خدمة
الجسم ككل.
فبه يأكل اإلنسان ويشرب حتى
يبقى على قيد الحياة ،وبه يتنفس
أح���ي���ان���ا ك���ث���ي���رة ،وم���ن���ه ينطق
بالشهادتين ،وبه يسبح بحمد ربه

ويشكره على نعمه ويستغفره.
به نقرأ القرآن أثناء الصالة أو
بدونها ،منه نلقي السالم والتحايا
ونحيي صلة األرحام ،وبواسطته
ندعو الله في السراء والضراء.
ل���ذا وج���ب ع��ل��ي��ن��ا أن نصون
أفواهنا ،وال نخرج منها الكالم
ال��دن��يء وال��س��يء ال��ق��ب��ي��ح ،وأن
نتجنب قول الفحشاء والمنكر ،أو
نسب الدين والملة ،وال��رب عند
بعض الجهالء.

ونظرا لقيمة الفم ،أمرنا الله
بنظافته ،فخصه بالمضمضة ثالث
مرات عن كل وضوء ،حتى تكون
أفواهنا نظيفة وذات رائحة عطرة
وطيبة ،وخاصة عند كل صالة
جمعة ،فقد كان النبي صلى الله
عليه وسلم ،والصحابة أجمعين
ي��س��ت��ع��م��ل��ون ال���س���واك لنظافة
أفواههم وال ينطقون أبدا بالكالم
الفاحش ،وال ينممون في بعضهم
البعض.

إن فوائد الفم ال تعد وال تحصى،
لذا يجب علينا أن نصونه وننظفه
بعد كل أكل ،وأن نجعلها بعيدا كل
ال��ب��ع��د ع��ن ال��ن��ط��ق ب��م��ا يخدش
الحياة أو يسيء إل��ى الدين أو
لبعضنا البعض ،فإما أن نقول
خيرا أو نصمت.
فبهذا الفم سنجيب غدا أمام
خالقنا عن كل أعمالنا من خير
وشر.
> مصطفى بصير (فاس)

األستاذية رعاية واهتمام
اإلمام مالك  -نموذجا -
بقلم :مصطفى الطريبق
التاريخ مليء بالرجال العظام الذين ضمخوه
باألمجاد وعطروه بالمفاخر ،وأسهموا في دفع عجلة
التقدم وأذك��وا شرارة العلم ،ورفعوا لواء المعرفة،
ومضوا تاركين الذكر الطيب ،ومخلفين المؤلفات
العديدة والكتابات المتنوعة التي تشيد بهم وبأفعالهم،
وترفع قدرهم في الوجود ،وتخلدهم وكأنهم باقون
أمامنا نستهدي بهديهم ،ونستنير ،بنورهم ،ولعل
المتدبر في أمر هؤالء الرجال العظام ،يدرك أنهم ما
صاروا هكذا ،وأفادوا واستفادوا ،إال بفضل ما بذل
لهم العلماء الكبار ولقنوه إياهم من علم ومعرفة
وقدموه لهم من عون كبير ،ومساعدة نادرة ،وتضحية
منقطعة النظير ،ومحبة ورعاية ،فكانوا بذلك أساتذة
حقا ،وأظهروا أن األستاذية معناها ꞉الرعاية واالهتمام،
أذكر هذا إظهارا مني أن التعلم وحده من طرف األستاذ
ال يفيد ،بل ال بد من العواطف الممزوجة بمشاعر األبوة
الحقة ،وتخصيص أوقات زائدة عن األوقات المخصصة
للدرس ،والبد من مالزمة ،وتبادل التقدير واالحترام
واإلعجاب ،واالعتراف بمزايا المتعلم ومؤهالته ليكون
ذلك حافزا على المثابرة ،وعامال من عوامل شعور
المتعلم باكتمال شخصيته ،وهذا ما كان عليه علماؤنا
األساتذة المسلمون ،وهذا ما اختصوا به تالميذهم
فجعلوا منهم نبغاء وعلماء عظاما ،ونجد هذا واضحا
وضوح الشمس في حياة اإلمام الجليل والعالم الفذ
اإلم��ام مالك رضي الله عنه ،وموقف أساتذته منه،
ومحبتهم له ،وتشجيعهم ،وشهاداتهم بمقدرته ونبوغه،
فكلنا يعلم أن اإلمام مالك رضي الله عنه ،لم يكن له
ميل ألخذ العلم ،إنما كانت رغبته أن يميل إلى الغناء
واالنقطاع إليه ،ولكن والدته عرفت كيف تحسم في
هذا الموضوع وتجعله يعدل عن رغبته ويميل ألخذ
العلم ،وفي «شرح العيون» (ص  )181يذكر اإلمام مالك
ه��ذا فيقول «نشأت وأن��ا غ�لام ،فأعجبني األخ��ذ عن
المغنين ،فقالت أمي «يا بني ،إن المغني إذا كان قبيح
الوجه ،لم يلتفت إلى غنائه ،فدع الغناء واطلب الفقه،
فتركت المغنين وتبعت الفقهاء ،فبلغ الله بي ما ترى»
اإلمام مالك لم يكن قبيحا ،وإنما كان أشقر وذا وسامة
وطلعة جليلة ،ولكنها أرادت أن توحي إليه بما يبعده
عما أراد المضي فيه بذكاء عجيب ،ولم تكتف بنصيحته
بل ألبسته ووضعت في رأسه قلنسوة ،وقالت له اذهب
اآلن وتعلم ،وأوصته أن يذهب إلى ربيعة ويتعلم علمه
قبل أدب��ه ،وإذا كان اإلم��ام مالك قد عرف عنه حسن
اللباس واألناقة والخصال الحميدة ،فإن ذلك كله يعتبر
من أثر أستاذه األول ابن ربيعة الذي عرف ذلك.
ثم يأتي األستاذ الثاني :وهو ابن هرمز الذي كان
اإلمام مالك يقف ببابه ،فيقول ابن هرمز لجاريته ꞉من
بالباب ،فتقصد الباب ثم ترجع وتقول لسيدها ꞉ما تم
ذاك األشقر ،وتقصد مالكا ،فيقول لها ꞉ادعيه فذلك عالم
الناس ،وهكذا نرى عالما عظيما يعطي شهادة في حق
تلميذ مازال في بداية دراسته ،وفوق هذه الشهادة
نجد العناية الالزمة حيث كان يسمح له بالتردد عليه
ليس في ساعة أو ساعتين ،بل في أي وقت أراد ،ويذكر
اإلمام مالك أنه لزمه ثماني سنوات ،وفي «الديباج
المذهب» (ص  )20يذكر اإلمام مالك ذلك فيقول «كنت
آتي ابن هرمز من بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل»،
ثم األستاذ الثالث :وهو نافع مولى عبد الله ابن عمر،
الذي كان اإلمام مالك من أجله يقف في حرارة الشمس،
ال يمنعه شيء منها ،حتى إذا ظهر تبعه اإلمام مالك،
وتحين الفرصة لسؤاله ،ويذكر اإلمام مالك ذلك في
«الديباج المذهب» (ص  )20فيقول «كنت آتي نافعا
نصف النهار ،وما تظلني الشجرة من الشمس ،أتحين
خ��روج��ه ،ف��إذا خ��رج أدع��ي ساعته كأني لم أره ،ثم
أتعرض له فأسلم عليه وأدعه حتى إذا دخل  -يعني
إلى المسجد  -أقول له كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟
فيجيبني ثم أحبس عنه ،وكان فيه وحده» ،وكم كانت
تتألم أخت اإلمام وهي تراه يقف في وهج الشمس
وتشفق عليه ،وتخبر أباها فيقول لها «يا بنية إنه
يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» ،ثم
يأتي األستاذ الرابع :وهو ابن شهاب الزهري ،الذي
كان يعرف اإلمام مالك فضله ،وغزارة علمه فكان يقصده
في أيام العيد ،حيث أتى وجلس على بابه ،فقال لجارته
انظري من بالباب ،فقالت ꞉إنه األشقر ،قال ꞉أدخليه،
فلما دخل قال له ꞉ما أراك ذهبت إلى منزلك ،فقال له꞉
ال حاجة لي بالمنزل ،فقال له ꞉أأكلت؟ فقال ꞉ال حاجة
لي بالطعام ،قال له ꞉فما تريد؟ قال ꞉أريد أن تحدثني،
فقال ل��ه ꞉ه��ات ،ف��أخ��رج أل��واح��ه فحدثه اب��ن شهاب
بأربعين حديثا ،ثم قال اإلم��ام مالك زدن��ي ،فقال له
حسبك ،إن كنت رويت هذه األحاديث فأنت من الحفاظ،
قال اإلمام مالك قد رويتها ،فأخذ ابن شهاب األلواح
من يد اإلمام مالك ثم قال له حدث ،فحدثه اإلمام مالك
بها ،فردها إليه وقال قم فأنت من أوعية العلم ،وهذا
ما ورد في «ترتيب المدارك» (ج ،1 :ص )19وكان اإلمام
مالك شغوفا بالحديث النبوي ،وكان يحمل خيطا وكلما
انتهى ابن شهاب من رواية حديث عقد اإلمام مالك
عقدة في الخيط ،وبذلك يعرف عدد األحاديث التي
روي��ت ثالثون ،فقد نسي حديثا ،ولقي اب��ن شهاب
الزهري فسأله عنه ،فقال له ألم تكن بالمجلس؟ فقال
اإلمام مالك ꞉بلى فقال له الزهري ꞉لم تحفظ؟ ثم يجيبه
عن الحديث ،وهكذا نالحظ أنه على الرغم من مواظبة
اإلم��ام مالك ومثابرته ،فما كان ذلك ليكون له أثره
الكبير ،لوال رعاية أساتذته الذين ش��دوا من أزره،
وأفاضوا عليه عطفا وحدبا وعلما.
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داعش والحرب العالمية الثالثة
تغير العالم بظهور موازين
قوى جديدة وأصبح االستقرار
فردوسا مفقودا وسط فوضى
ع���ارم���ة ق���د ت���ك���ون منظمة
وممنهجة ..تحول العالم إلى
بركة دم ومقبرة لكل من يقول
ب����رأي م��خ��ال��ف ل��م��ن يحمل
الكالشينكوف!! ظهر أناس
جدد بلحى طويلة وأقسموا
أن��ه��م وح��ده��م م��ن يفهمون
اإلسالم فأعطوه تعريفا جديدا
لم يسبقهم إليه ال عمر وال
علي «أسلم تسلم وإن لم تسلم
ف���رأس م��ق��ط��وع��ة» ..يسمون
أن��ف��س��ه��م «داع��������ش» ،دول���ة
الخالفة اإلسالمية بالعراق
والشام التي يتزعمها أمير
المؤمنين ،البغدادي ،صاحب
الساعة الجميلة والثمينة!!
اتحد العالم كما لم يتحد
م����ن ق����ب����ل ،ورف�������ع ال���ع���رب
أسلحتهم كما لم يرفعوها من
قبل ،انطلقت حمالت لضرب
مواقع داع��ش من ط��رف 40
دولة مسلمة وغير مسلمة..
وللمسلمين في ذلك مبررهم
من الحديث النبوي في ما
معناه أنه يجوز للمسلم أن
يتحالف م��ع الكافر لضرب
ال��م��س��ل��م ال��ظ��ال��م ..وداعش
ظالمة ..وهل داعش مسلمة؟!
من هم الداعشيون؟
أخبرني صديقي الكتامي،

البغدادي صاحب
الساعة الثمينة

الذي خلص للتو من سيجارته
الملفوفة ،أن «داعش هي بقايا
ح��زب البعث ال��ع��راق��ي ،هي
بقايا أت��ب��اع ص���دام حسين
المشنوق »..عارضه ابن عمي
العلماني قائال «إن داعش من
ص��ن��ع اإلخ����وان المسلمين
الذين يريدون االنتقام جراء
ما حصل إلخوانهم بمصر،
ب��ع��دم��ا ان��ق��ل��ب م��رس��ي على
شرعيتهم وأرس��ل��ه��م للجن
وأعدم أغلبهم»...
وك��أن المحلل السياسي
الفالني على قناة «الجزيرة»

صحافتنا بني اإلشراق
واإلحراق
سبق أن كتبت في هذا المنبر الحر عن عميد
الصحافة المغربية ،األديب األريب األستاذ مصطفى
العلوي  -شفاه الله  -منوها بما تدبجه براعته من
مقاالت ،فيها اإلفادة واإلمتاع ،وفيها الخبر الصادق،
والتحليل العميق ،والنقد البناء ،وتعرية الواقع،
وكشف مظاهر الزيف ،مع الترفع عن بذاءة اللسان،
وتصفية الحسابات ،ومستهدفا تثقيف القارئ
وتوعيته ،ومده باألدوات اإلجرائية لتحليل الواقع
ومعرفته ،واكتساب القدرة على التفطن لمواقع
التضليل واالفتراء في ما ينشر ويذاع ،كل ذلك في
نصاعة أسلوب ،وسداد تفكير ،ونقاوة ضمير.
وهذا ما أعنيه باإلشراق ،أي تسليط األضواء
ال��ك��اش��ف��ة ع��ل��ى ال��ج��وان��ب المعتمة ف��ي الحياة
االجتماعية والسياسية والثقافية ،مع التركيز على
القيم التي تساهم في ترسيخ ال��روح الوطنية،
ومفهوم المواطنة ،وحين تنتقد وتشجب تعطي
البديل ،وتقترح الحلول ألن منطلق المعارضة عندها
خدمة الوطن ليس إال.
وعلى النقيض من ذلك تنهض صحافة اإلحراق،
إلشعال نيران الفتنة ،وزرع الوهن في النفوس،
وتثبيط الهمم ،وبلبلة األفكار ،وترويع الخواطر،
وذلك بالتركيز على نقل أخبار الكوارث والمصائب،
وإطالق صفارات اإلنذار معلنة االنهيار االقتصادي،
وت��ردي األوض���اع االجتماعية ،وتفشي الفساد،
واقتراب سفينة الوطن من مثلث برمودا.
مقاالت تترك القارئ نهبا لمشاعر التوتر واليأس
من كل إصالح ،إنها صحافة ال ترى في الوطن شيئا
جميال ،تستقطب كل قلم موتور ذاعر مرتزق لخدمة
أهدافها ،إنها جهات ال يهمها الوطن في شيء ،بقدر
ما تهمها مصالحها وامتيازاتها ،شعارها نحن أو
الطوفان ،وحين تريد أن توهم المواطنين بأنها
تدافع عن مصالحهم في مواجهة الجهات المسؤولة
تقدم البرامج التعجيزية ،وحين تنتقد ال تقدم
البديل.
إن الصحافة سلطة راب��ع��ة ،ورس��ال��ة مقدسة،
تنطلق من حب الوطن ،واإلحساس بالمسؤولية،
والتفكير الجاد العميق في كل ما من شأنه أن يعمل
على الرفع من قدر البلد ويحقق ازدهاره ورفاهيته،
وأمنه وسالمته.
> محمد إكرام السباعي (مراكش)

كان يستمع لحديثنا معلقا
أث���ن���اء ن��ش��رة ال��ح��ص��اد أن
«داعش صناعة عربية غربية
لكنها خرجت عن السيطرة
بعدما تقوت».
كثيرة هي اآلراء والرؤى
ح���ول م��ن ه��م الداعشيون،
ولماذا تمت صناعتهم ،ولكن
األه������م ه����و أن���ه���م ص�����اروا
ي��ش��ك��ل��ون ن��ق��ط��ة ت��ح��ول في
التاريخ العالمي بحكم أنهم
استطاعوا أن يحدثوا زلزاال
ق��وي��ا أص��ب��ح ي��ه��دد العالم
بأسره ...فما هو أكيد أن هذا

التنظيم اإلسالمي لن يبقى
أسيرا بمنطقة العراق والشام،
بل هناك احتمال ق��وي بأن
يبسط تواجده بدول أخرى
كليبيا،واليمن،والجزائر،
مصر ..خاصة وأننا بدأنا
نسمع أن هناك عدة جماعات
إس�ل�ام���ي���ة ت���ب���اي���ع اإلم�����ام
ال���داع���ش���ي!! وم���ا ي��زي��د من
تسهيل مهمة الداعشيين في
االن����ت����ش����ار ال����س����ري����ع هو
الالاستقرار العالمي..
ال�ل�ااس���ت���ق���رار بسوريا،
ب��ال��ع��راق ،باليمن ،بليبيا،

بمصر ،بلبنان ،بمجموعة من
الدول اإلفريقية (مالي ،إفريقيا
ال�������وس�������ط�������ى ،)..وأي����ض����ا
ال�لااس��ت��ق��رار بأكرانيا وما
يخلقه م��ن ارت��ج��اج��ات في
العالقة الروسية األمريكية،
وأيضا بباقي دول أوروبا..
أض��ف إل��ى ه��ذا م��ا ج��اء في
خ��ط��اب رئ��ي��س��ة األرجنتين
م��ؤخ��را ،بالجمعية العامة
لألمم المتحدة حين فضحت
ال��ع��دي��د م��ن األش���ي���اء التي
يتورط فيها العالم الغربي
بزعامة هيئة األمم المتحدة
التي تم إنشاؤها بعد الحرب
العالمية الثانية ،كخطوة لحل
النزاعات بطرق سلمية .أما
وقد انكشف أمرها اآلن ،فإننا
رب��م��ا ع��ل��ى أب����واب الحرب
العالمية الثالثة ،لن تكون
بالتأكيد شبيهة لسابقتها،
ألننا هذه المرة أمام نهاية
العالم ف��ي شكله الحالي..
ستنهار ال��والي��ات المتحدة
األمريكية ،ولن تعود روسيا
لقمة الهرم ،لن تبارح مكانها
كما االتحاد األوروبي ...وقد
يعود العالم إلى مرحلة ما
ق��ب��ل ع��ص��ر األن����وار ف��ي ظل
انهيار االقتصاد الكوني...
لنتابع ..ولننتظر ...إن الغد
لقريب...
> عبد السالم المساتي

بعض المصريين يأكلون الغلة
ويسبون الملة
يالحظ ف��ي الفترة األخ��ي��رة أن بعض
اإلعالميين والممثلين المصريين نفذت ما
عندهم من اتهامات وأدلة لتبرير موقفهم
مما حدث في مصر ،وفي خضم بحثهم عن
أي قشة يتعلقون بها راح��وا يوجهون
اتهامات باطلة ومجانية إلخوانهم في
المغرب ،عفوا ألشقائهم في المغرب ،فكلمة
إخوان تسبب لهم حساسية كبيرة .فعوض
أن يحتووا مشاكلهم الداخلية حاولوا
تصديرها للخارج وتصوير أن الجميع
يكيد لمصر أم الدنيا ،وهكذا خرجت مذيعة
على إحدى القنوات المصرية اسمها أماني
الخياط وراحت تخيط الكالم وتقول كالما
غريبا وبعيدا كل البعد عن الصحافة ،وعن
المهنية ،وعن حرية التعبير ،إذ تحول
هجومها م��ن اإلخ����وان المسلمين إلى
اإلخوان المغاربة ،وأصبح اقتصاد المغرب
بقدرة قادر قائم على الدعارة ،وأن المغرب
يحتل مراتب متقدمة في اإلصابة بالسيدا،
وأن ملك المغرب قام بصفقة مع اإلسالميين
والكثير من االتهامات المجانية التي دفعت
بإدارة القناة إلى طردها ،أو لنقل إعفائها،
إلى أن تهدأ ردود األفعال التي تولدت عن
ك�لام��ه��ا ال���ف���ارغ ،وه����ذا ي���دل أن بعض
اإلعالميين في مصر الشقيقة لم ينتبهوا
إلى أنهم أصبحوا مسخرة ونزلوا بمهنة
اإلع�لام إل��ى الحضيض ،فأمثال أماني
الخياط ومن هم على شاكلتها يعتبرون
موضة سرعان ما ستنتهي تقليعتها
ليدخلوا في طي النسيان ،كما نسي
الكثيرون من قبلهم ،فليس الصراخ
ودغدغة مشاعر ماليين الفقراء من
يجعل منك إعالميا ناجحا ،وليس
التخندق مع جهة ما
على حساب جهة
أخ����رى سيجعل
منك نجما ...لكن
ماذا نقول؟ فاقد
ال����������ش����������يء ال
يعطيه.

وبعد أن هدأت زوبعة المدعوة أماني
الخياط قليال ،خ��رج الممثل المعروف
«ي��وس��ف ش��ع��ب��ان» ف��ي مقابلة م��ع قناة
مصرية ،يقول كالما غريبا وغير منطقي
وكأن السيد شبعان يتحدث عن بلد آخر
غير المغرب الذي دأب على استدعاء السيد
ال��م��م��ث��ل وت��ك��ري��م��ه ب��ي��ن أظ��ه��ر مغاربة
استقبلوه بحفاوة كبيرة واحترام عظيم،
إال أنه وفي لحظة انتشاء قال فيهم ما لم
يقله م��ال��ك ف��ي ال��خ��م��ر ،وه��ك��ذا أصبح
المغاربة في نظر شعبان يوسف عبارة عن
يهود متدثرون في غطاء اإلسالم لقضاء
مآربهم ،وف��ي محاولة منه للهروب إلى
األمام صرح بأنه أسيء فهمه ،لكن لألسف
العيب ليس فيه ،العيب في المسؤولين
الذين يستضيفونه هو وأمثاله في المغرب
ويفتحون لهم األبواب للمجيء وأكل الغلة
وفي األخير سب الملة.
لكن نهمس في أذن أولئك المطبلين
والمغردين خارج السرب وخدام مصالحهم؛
ال تحاولوا أن ترقعوا بكاراتكم اإلعالمية
والفنية على حساب المغرب والمغاربة،
حاولوا أن تقنعوا شعبكم
بوجهة نظركم بأدلة
دام�����غ�����ة وحجج
مقبولة بعيدا عن
ش���ط���ح���ات���ك���م
ال���م���ض���ح���ك���ة،
وق���������ب���������ل أن
تقنعوهم حاولوا
أوال إق�����ن�����اع
أن����ف����س����ك����م بما
ت��ق��ول��ون ،وكفاكم
تهريجا.
> يونس
كحال
يوسف
شعبان

سلسلة مدن عريقة
تحكي تاريخها
بقلم :محمد هاشم الصوصي العلوي

تافياللت ..وسجلماسة
التقسيم اإلداري لمنطقة
تافياللت
ينقسم اإلقليم إلى عمالة ،وباشوية،
و 7دوائر ،واثنين وعشرين قيادة،
أما التقسيم الجماعي ،فاإلقليم يتوفر
على  47جماعة محلية منها8 :
بلديات ،و 39جماعة قروية ،وتتكون
الدوائر من المدن التالية :الرشيدية،
وكلميمة ،وأرف����ود ،والريصاني،
وأسول ،وإملشيل( ،حسب التقسيمات
السابقة) ،ويتميز اإلقليم بمساحات
شاسعة وقاحلة ،وبمناخ صحراوي،
ك��م��ا أن ال��م��ع��دل ال��س��ن��وي لدرجة
الحرارة يقرب من  19درجة دنيا و40
درجة عليا .أما صبيب األمطار فهي
نادرة في بعض السنوات ومعتدلة
في بعضها ،ورياح اإلقليم نوعان:
ري���اح رط��ب��ة تهب م��ن ال��ش��رق إلى
الشمال ورياح جافة قوية ...بعضها
يأتي محمال بالرمال تهب من الجنوب
أو الشرق ...وتعرف األودية صبيبا
غير منتظم ،ومن أهم األودية ،وادي
زيز ،ووادي غريس ،ووادي زاوية
أوف����وس ،وف��رك��ل��ة بكلميمة ،وكير
األعلى ال��ذي يعبر الجزء الشرقي
لدائرتي الريش والرشيدية ،وتنبع
هذه المجاري من األطلس وتصب في
الصحراء.
وتعتمد منطقة تافياللت ،إقليم
الرشيدية حاليا على النشاط الفالحي
بنسبة  90ب��ال��م��ائ��ة م��ن مجموع
النشاط االق��ت��ص��ادي ،وه��ي فالحة
صحراوية باألساس وتشغل نسبة
 61ب��ال��م��ائ��ة م��ن م��ج��م��وع السكان
النشيطين ،بسبب الجفاف وضعف
التساقطات المطرية ،حيث ال يتجاوز
معدل األيام الممطرة  25يوما في
المتوسط....
وقد أكدت دراسة أجراها المكتب
المحلي لالستثمار الفالحي منذ عدة
سنوات أنه يمكن تمديد المساحة
المسقية إلى حوالي  75ألف هكتار،
وتبلغ مساحة الغابات  115ألف
هكتار بمعدل  1.5بالمائة من مجموع
األراض��ي ،واألراض��ي الرعوية 3.5
ماليين هكتار ...إلخ.
إن تشييد سد الحسن الداخل سنة
 1967ع��ل��ى وادي زي����ز ،ع��ل��ى إثر
ف���ي���ض���ان���ات  1965ق����د م���ك���ن من
االستعمال المحكم للمياه المتوفرة،
وفي هذا اإلطار تم إنجاز مشاريع
مهمة مثل قناة لحميدة سنة 1986
وعدد من السدود والبحيرات.
ويتكون س��ك��ان اإلقليم م��ن عدة
قبائل وس�ل�االت بشرية متساكنة
ومتجانسة ،علما أنه كان لمدينتي
سجلماسة وتافياللت دور طالئعي
في نشر اإلسالم والحضارة العربية
اإلسالمية بإفريقيا .وتلعب السياحة
بمنطقة تافياللت دورا ذا أهمية
قصوى ،خاصة وأن المنطقة تتوفر
على مناظر طبيعية خالبة.

المنبر الحر
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فوضى التشجير في األزقة
وأمام العمارات

إننا نحس بالغبن في
الصويرة الجديدة

أتوجه إلى المندوب السامي
للمندوبية السامية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر
البيئي ،وكذا أثير انتباه كل
مسؤول عن الجانب البيئي
ب��ال��ص��وي��رة إل���ى م��ا آل���ت له
وضعية «ال��غ��اب��ة الترفيهية
لوادي القصب» ،فقد أصبحت
ع���ب���ارة ع���ن م��ط��رح لألتربة
والنفايات والمتالشيات ،نعم
ت��م��ر ي��وم��ي��ا ال���ع���ش���رات من
الشاحنات والدراجات ثالثية
ال��ع��ج�لات محملة باألزبال
واألتربة كي تلقى وسط هذه
الغابة المحيطة بالصويرة
عبر طريق الغزوة ،هذه الغابة
لها ثالثة أدوار :تثبيت الرمال
المتحركة ،وتنقية األجواء،
وتعيش بها كثير من الطيور
المهاجرة ،وهنا أقول للسيد
ال��ع��ام��ل م��ا عليكم إال قطع
مسافة كيلومترين ( )2حتى

ت��ق��ف��وا ب��أن��ف��س��ك��م ع��ل��ى هذه
الجريمة النكراء في حق هذه
الغابة.
أما الجانب الصحي بمنطقة
ال���غ���زوة ف��ه��و ي��ن��ب��ئ بكارثة
صحية كبيرة ،وذلك لسببين:
كثرة الكالب الضالة والمصابة
بمرض خطير ،فشعرها يتطاير
في كل مكان والذباب يحيطها
من كل جانب ،وانتشار األزبال
في كل أنحاء تجزئتها وبجانب
الحاويات التي أصبحت في
حالة م��زري��ة ،وكلها مكسرة
ورائحتها تزكم األنوف.
فلماذا كل هذا اإلهمال لهذه
ال��م��دي��ن��ة ال��ف��ت��ي��ة  -مدينة
الصويرة الجديدة ،رجاء منكم
االلتفاتة لهذا الوضع المزري،
ه��ذا ال��وض��ع ال���ذي يعرضنا
نحن وعائالتنا لألمراض ،إننا
نحس بالغبن والتهميش.
> ع .عثمان (الصويرة)

يالحظ المرء الذي تأخذه جولة داخل
أزق��ة وش���وارع األح��ي��اء الشعبية لبعض
المدن المغربية ،حتى لو كانت تلك األحياء
حديثة البناء فوضى عارمة وعدم مالءمة
وص�ل�اح م��ا ي��غ��رس م��ن أش��ج��ار إلعطاء
الشوارع واألزقة رونقا ومنظرا جميال يسر
الناظرين ،حيث تجد صاحب عمارة أو منزال
يغرس األشجار والنباتات المختلفة على
هواه وكيفما اتفق دون أخذ رأي أحد أو
التنسيق م��ع ج���اره أو س��اك��ن��ة الزقاق
وال��ش��ارع ككل ،فهذا يغرس أم��ام منزله
أش��ج��ار ال��زي��ت��ون ،وذاك ي��غ��رس أشجار
البرتقال ،والليمون الحامض ،وآخر يغرس
النخيل ،أو أشجارا أخرى مثمرة أو مزهرة
(كالدفلة) وغيرها ،وهناك من تغلب عليه
بداوته ويحسب أنه تفوق على الجميع
وأحسن صنعا بغرسه لصبار التين الشوكي
(الدرك) ،مما يظهر تنافرا في المغروس،
وتفاهة ،وعدم نضج في ال��ذوق ،وانتفاء
باإلحساس بالجمال.

وال يستطيع المالحظ أن يلوم أو يؤاخذ
الساكنة على اختالف أذواق��ه��ا بقدر ما
يحمل المسؤولية إلى الجهات المنوط بها
الشأن العام من مجالس محلية أو بلدية أو
الجهات المكلفة والمسؤولة عن المحافظة
على تناسق وجمال ساحات وشوارع وأزقة
المدن ،وخصوصا باألحياء الشعبية التي
تجد من بين سكانها من يشرق ومن يغرب
وال من يرشد أو ينبه ،لذلك على المجالس
والبلديات أن تلزم الساكنة وتوزع عليهم
شتالت أشجار موحدة (مجانا أو بالمقابل)،
أشجار تتحمل تقلبات الجو والجفاف وعدم
حاجتها الدائمة إل��ى الكثير من المياه
والتشذيب والعناية إال في البداية أي قبل
أن يثبت أص��ل��ه��ا وت��رخ��ي ج��ذوره��ا في
األرض ،ومن ثم تكليف المقدمين والشيوخ
بالمنع والتبليغ إن اقتضى األمر بمن ال
يلتزم بنظام التشجير الموحد ويخالف
نظام التشجير المفروض.
> محمد نرجيس (الدار البيضاء)

السموم منتشرة في قصبة تادلة
يا وزير الصحة
يشرفني معالي وزير الصحة المحترم
أن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية ،بعدما
تلقيت جوابا من مركز محاربة التسمم
بالرباط تحت عدد  2014/37هذا األخير
منحني عنوان المدير الجهوي بمراكش،
قصد متابعة المشتكى به ،وبعد توصلي
بعنوان المدير الجهوي بمراكش قمت
بمراسلته بتاريخ  2014/04/14لكنني
لألسف لم أتوصل منه بأي جواب .وقد سبق
لي أن راسلت باشا مدينة قصبة تادلة،
وخ��رج��ت لجنة إل��ى محل المشتكى به،
وات��خ��ذت ه��ذه اللجنة ق���رار إق��ف��ال محل

المشتكى به بعد م��رور ثالثة أي��ام حسب
تصريحات قائد المقاطعة الثانية ،لكنني
فوجئت بعدم إغالق محل المشتكى به ،مما
يدل على عدم مباالة السلطة المحلية بقصبة
ت���ادل���ة وك����ذا ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي بصحة
المواطنين واالهتمام بحياتهم وأرواحهم،
ك��م��ا ي��ؤك��د ع��ل��ى ذل���ك دس��ت��ور ال��دول��ة في
الفصلين  21و 22من الدستور .وظل التسمم
ساري المفعول بهذه المدينة يحصد أرواح
المواطنين في صمت ،وهناك من لم يسعفه
التسمم حتى لقي حتفه في منزله
> محمد شورافي (قصبة تادلة)

معاناة طلبة العلم بالجامعات المغربية
نسمع ونقرأ ون��رى ما
ي���ع���ان���ي���ه ط���ل���ب���ة العلم
ب��ال��ج��ام��ع��ات المغربية،
معاناة ال يتحملها إال ذوو
ال��ص��ب��ر ال��ج��م��ي��ل وذوو
العزيمة واإلرادة القوية
على تحمل المكاره ،وتتجلى
هاته المعاناة في أشياء
كثيرة ،أذكر بعضا منها:
 1منحة هزيلة ال تشبعبطنا وال تستر جسما وال
تشتري كتبا وال دفاتر وال
تكتفي مسافرا م��ن مكان
قريب ،فضال عن مكان بعيد
م���ن ورزازات م��ث�لا إلى
مراكش أو من الراشيدية

إلى مكناس.
 2االك�����ت�����ظ�����اظ فيالمدرجات الجامعية ،فماذا
نرجو من طالب يدرس وهو
واقف؟
 3االكتظاظ في المطاعمالجامعية ،فلكي تحصل
على وجبتك عليك أن تصبر
الصبر الجميل ،هذا إن كنت
م���ح���ظ���وظ���ا ،وس����م����ح لك
بالمطعم ،وإال فعليك أن
تكون طباخ نفسك وحامل
قفتك.
 4االكتظاظ في البيوتالمعدة للسكن في األحياء
الجامعية ،فالبيت عادة في

ال��ح��ي ال��ج��ام��ع��ي ،طاقته
االستيعابية هي طالبين
ف���ق���ط ،واآلن ي��س��ك��ن فيه
خمسة أو ستة من الطالب،
فكيف تكون ال��دراس��ة في
هذا الوضع!
 5االكتظاظ في بيوتالنظافة ،وقلة المراحيض،
وق��ل��ة ال��ح��م��ام��ات ..وقلة
صنابير المياه..
وت�����زداد م��ش��اك��ل طلبة
العلم إذا كان آباؤهم فقراء
وهم األكثرية الساحقة من
الطالب.
أما إذا كان آباؤهم من
الميسورين وهم قلة ،فهؤالء

يكونون أسعد حاال وأوفر
حظا من الباقين.
ومن المؤسف والمؤلم
أن التسجيل في األحياء
ال���ج���ام���ع���ي���ة والمطاعم
الجامعية أصبح هو بدوره
م���ع���رض���ا للمحسوبية
والزبونية ،فقد يسكن في
الحي طالب يسكن في أكدال
بالرباط وال يسكن فيه طالب
من ورزازات ،ويسجل في
المطعم طالب ميسور ،وال
يسجل فيه طالب فقير.
وق���د رأي����ت ب���أم العين
ط��ال��ب��ة ت��ب��ك��ي م���ن كثرة
التعقيدات التي واجهتها

أثناء تسجيلها في إحدى
الجامعات بالبيضاء ،فضال
ع���ن أن ت��ج��د م��س��ك��ن��ا في
الحي أو في المطعم.
إن ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��م اآلن
بالجامعات المغربية هم
رجال المغرب في المستقبل،
فعلينا جميعا أن نمد لهم
يد المساعدة.
أنظروا إلى حالة طالبنا،
ملبس رث ،وجسم عليل،
ووج��ه ش��اح��ب ،حتى إنك
تتعجب وت��ق��ول :ه��ل هذا
حقا طالب علم؟
> مالكي علوي موالي
الصادق (سال)

التشبث بالطقوس الدينية
دراسة لمؤسسة بريطانية أن
م��ا يرمي على نسبة  % 50من
سكان بريطانيا يعانون من آفة
العزلة ربما ،بسبب تفسخ أسري
أو ما شابه ذلك من عجز بعض
الشباب أو الشابات عن تأسيس
بيوت أسرية من شأنها أن تدخل
الطمأنينة على مستقبلهم ،ال سيما
أن ال��ب��ري��ط��ان��ي��ي��ن معروفون
ببرودتهم ف��ي عالقتهم العامة
بسبب عنصر النرجسية الذي يدب
ف��ي أنفسهم بصفة تلقائية ،أو
لربما بسبب الصخب المستمر
الناتج عن تطور عقلية البريطاني
بكونه من أفضل األعراق تطورا
ف��ي ال��ح��ض��ارة ال��ك��ون��ي��ة ..ولكن
ظاهرة العزلة تعتبر في أوجها
خصوصا ف��ي ال��دي��ار األمريكية

حاليا بأكثر مما هو عليه الحال
في بريطانيا ،وذلك يمكن أن تلمسه
بسهولة من خ�لال زي��ارة إحدى
والياتها ..ال سيما أن قمة التطور
وج��ودة الحياة جعلت كل واحد
منهم ال يهتم باآلخر بقدر اهتمامه
بالكتاب الذي يلتهمه أو بتعلقه
باللوحة اإللكترونية س��واء في
الباص أو المترو أو المطعم أو
الحديقة أو ما إلى ذلك ..كأنه يريد
أن يخبئ عزلته على هذا النحو..
في حين أن في فرنسا من خالل
دراسة أجريت في هذا الشأن من
طرف مؤسسة فرنسية ،فإنه في
سنة  2014أزيد من خمسة ماليين
فرنسيا يعانون من آفة العزلة..
مردها باألساس إلى ضعف قنوات
التقارب العائلي والمهني وكذا

غياب حميمية الجيران أو انعدام
المصالح ..م��ع التنبيه إل��ى أن
شريحة المتقاعدين هي المرشحة
أكثر لمعاناة العزلة.
أم���ا ال�����دول اإلس�ل�ام���ي���ة ،فإن
المغاربة قد يعتبرون من الرائدين
في محاربة هذه اآلفة عن طريق
تشبثهم بطقوسهم الدينية التي
تحافظ لهم على لم أسري يساعد
على التالحم ،خصوصا في األعياد
الدينية حيث تجتمع األس��ر مع
أك���ب���ر أع��ض��ائ��ه��ا س��ن��ا إلحياء
ال���رح���ي���م ..واح���ت���ف���اء األج�����داد
ب��أح��ف��اده��م ..مما يشكل تنفسا
مطمئنا ل�ل�أس���ر ..ح��ي��ث يعتبر
الحفاظ على صالة العيد وصالة
الجمعة وقراءة الحزب بعد صالة
المغرب ،واالستماع إلى األمداح

ال��ن��ب��وي��ة س���واء ف��ي ال��ب��ي��وت أو
الزوايا كل هذه المظاهر تدخل
ال��ب��ه��ج��ة واألم������ان ع��ل��ى نفوس
المؤمنين بهذه الطقوس سواء
منهم الصغار أو الكبار..
ذل��ك أن المغربي ال��ذي تربى
ويتربى في هذه الطقوس ويحرص
على الحفاظ عليها من شأنها أال
تفسر بأنه في عزلة عن مجتمعه،
ألنه يتكيف مع كل مقام ويعطيه
حقه من العناية وذلك توارثا من
األب إلى الجد.
وع���ش���ق ال���ل���ه وذك�����ره يعتبر
مطمئنا للنفس ويصرف العديد
من المعصيات ..ويظل في منأى
عن آفة العزلة.
> عبد الرحمان المريني
(القنيطرة)

الحياء خلق اإلسالم
بقلم :د .يوسف الكتاني
قال لي صاحبي وهو يحاورني إن الله عندما أثنى
على حبيبه ورسوله سيدنا محمد عليه الصالة والسالم
وصفه بقوله «وإنك لعلى خلق عظيم» وذلك ما جعل
الرسول الكريم يحصر بعثته الشريفة بقوله« :إنما
بعثت ألتمم مكارم األخالق» فهل لي أن أسالك عن الخلق
والصفة التي تجمع مكارم األخالق؟
قلت لقد أج��اب ال��رس��ول عليه السالم نفسه عن
س��ؤال��ك ف �ق��ال «إن ل�ك��ل دي��ن خ�ل�ق��ا ،وخ �ل��ق اإلسالم
الحياء»
قال صاحبي هل لي أن أطمع في معرفة معاني
الحياء الذي جعله الرسول خلق اإلسالم؟ قلت بلى ،إن
للفضائل أثارا عظيمة في سلوك المسلم ،ألنها تثمر
الكمال في األخالق ،وتمنعه عن التورط في ما يعاب،
وتدفعه إلى االستقامة ،ولذلك كان الحياء ذروة مكارم
األخالق ،ورأس الفضائل ،وقرين اإليمان ،وشعبة من
شعب اإلي�م��ان ،كما أك��د ذل��ك ال��رس��ول عليه السالم:
«اإلي �م��ان بضع وس �ت��ون أو بضع وس�ب�ع��ون شعبة
فأفضلها قول ال إله إال الله وأدناها إماطة األذى  -أي
إزالته عن الطريق -والحياء شعبة من اإليمان».
ول��ذل��ك ك��ان الحياء خيرا كله ألن��ه جمال وزينة
للشخص وعفة وطهارة وطاعة ،وستر من كل عيب،
وفضيلة ما بعدها من فضيلة ،فعن أنس قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم «ما كان الفحش في شيء إال
شانه – أي عابه -وما كان الحياء في شيء إال زانه»
أي أن الذي يستحيي يرى الله في كل شيء يراه في
النعمة كما يراه في المحنة ،ويراه في المنع والعطاء
وفي السراء والضراء ،ويوثر ما عند الله على ما في
يده ليؤتيه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة ،ذلك
ألن الحياء يصده عن كل قبيح ،ويزجره عن كل محظور،
فإن مما أدرك الناس من كالم النبوة األولى ،أنه إذا لم
تستح فاصنع ما شئت ،ومن هنا كان الحياء خيرا
وحسنا وتقوى وفصيلة الفضائل.
قال صاحبي هل لي أن أعرف كيف يكون الحياء؟
قلت كما يكون الحياء من الناس ،يكون حياء المرء
من نفسه ،ومن الله عز وجل.
فأما حياء المرء من نفسه ،فيكون بالتعفف عن
المحرمات والممنوعات ،والتحلي بالمكارم والفضائل
في الظاهر والباطن ،أي مراعاة الله وخوفه في الخفاء
كما يراعى في العلن ،ومن يعمل عمال في السر يستحي
منه في العلن ،فإنه يهدر كرامة نفسه.
ويكون حياء المرء من الناس ،بكف األذى عنهم،
وترك المجاهرة باألفعال واألعمال القبيحة ،واالمتناع
عن مواقف السوء ،واألقوال الكاذبة ،ألن من تقوى الله
اتقاء الناس ،وهذا من كمال المروءة.
وأما الحياء من الله عز وجل فيتمثل في مراقبته
وخشيته ،في كل األحوال واألقوال ،ألنه يعلم خائنة
األع�ي��ن وم��ا تخفي ال �ص��دور ،وذل��ك بالتزام الطاعة
واالستقامة حتى ال يفقدك ربك حيث أمرك ،وال يراك
حيث ن�ه��اك كما بين ال��رس��ول الكريم ذل��ك بقوله «
استحيوا من الله حق الحياء ،قلنا إنا لنستحي من
الله والحمد لله ،قال ليس كذلك ،ولكن االستحياء من
الله الحياء ،أن تحفظ الرأس وما وعى ،والبطن وما
حوى ،وتذكر الموت والبلى ،ومن أراد اآلخرة ترك زينة
الحياة الدنيا ،وآثر اآلخرة على األولى ،فمن فعل ذلك
فقد من الله حق الحياء».
قال صاحبي إذ كان خلق الحياء على هذه الدرجة
من األهمية في اإلسالم في حياة الفرد والجماعة ،فهل
المسلمون متشبثون متخلقون به؟
قلت إن التمسك بخلق الحياء يكون زادا للفرد
والجماعة ،يعصمها من األعاصير التي تعصف بالقيم
والمبادئ ،ويكون سياجا يقيها الباطل والزيغ ،والهوى
واالنحراف ،ومن هنا تميزت شخصية المسلم ،وكانت
األخالق اإلطار الذي يهذبه ويقويه ،ويعصمه مما يشين
ويفتن ،ولذلك أدان اإلسالم كل من يحارب القيم ويتنكر
ل�لأخ�لاق وال�ف�ض��ائ��ل ،واعتبر ال��رج��ل ال��ذي يجاهر
بالمعصية في قوله وفعله ،وفي مأكله ومشربه ،وملبسه
وسلوكه ،ال يستحيي من نفسه ،وال من الناس ،وال من
الله ،واعتبر المرأة المتبرجة التي ال تراعي دينا و ال
خلقا في ملبسها ونطقها ،وسلوكها ،وسيرتها ،ال تراقب
ربها وال تخافه وال تستحيي منه ،وتخالف أمره ،وهدي
رسوله صلى الله عليه وسلم «وقل للمؤمنين يغضوا
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم»« ،وقل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن
ذلك أزكى لهن» ،وقوله «وال يخضعن بالقول فيطمع
الذي في قلبه مرض وقلن قوال جميال».
فما أحرانا وأحوجنا جميعا ،أن نتخلق بالحياء
وخلق اإلسالم ،وأن نلتزمه في األقوال واألفعال ،وفي
سائر حياتنا مع أنفسنا ومع الناس ،ومع الله ،ونجعله
ال��زاد ال��ذي نواجه به حياتنا ،لتصفو من األكدار،
وتستقيم من االعوجاج ،ونتسلح به في مواجهة اآلثام
واالنحراف ألنه شعبة من شعب اإليمان ،وألنه يبعث
في النفس معاني الخير ،ويكون لصاحبه نورا يمشي
به ،وسراجا يضيء له مسارب حياته ،متأسين بالرسول
الكريم الذي ظل حياته متخلفا بخلق الحياء متشبثا
به ،داعيا إليه ،محببا فيه ،حتى كان أشد حياء من
العذراء في خدرها ،فإذا رأى شيئا يكرهه عرف في
وجهه.
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الفاسية زينب عالم ملكة
جمال بدينات املغرب

بقلـــــم:
محمد حسن الجندي
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أجمل جميالت العرب هي
«شروق» املغربية
ش����روق ال��ش��ل��واط��ي ،ه���ي الفتاة
المغربية التي استطاعت أن تخطف
لقب ملكة الجمال العربي في المسابقة
التي نظمت ألول مرة بلبنان ،والتي
صرحت لمجلة «نسمة» (عدد أكتوبر
الجاري) أنه من بين الشروط المهمة
التي خولت لها نيل اللقب ،أنها رزينة
وثابتة ،و«ما كنتش خفيفة» فضال عن
مقاييس الجمال.
وكانت شروق قد رفضت أثناء هذه
المسابقة ارتداء «المايوه» وقالت لنفس
المجلة« :أظن أن رفضي ارتداء مالبس

زينب
عالم

وأخيرا« ..عبد الرؤوف» بطل «عمي»

السباحة أب��ان عن تربيتي ،واللجنة
أخذت رفضي من الجهة اإليجابية ،أي
أنني أثق في نفسي ومتشبثة برأيي،
وشخصيتي قوية ،وكنت سأنسحب لو
أجبروني على ذلك ،ألنني لم أوقع على
أي ع��ق��د ي��ج��ب��رن��ي ع��ل��ى ارت������داء ما
يقترحونه».
وبفوزها باللقب ،استفادت شروق
معنويا وماديا ،إذ حصلت على مبلغ
مادي رفضت اإلفصاح عنه ،باإلضافة
إلى تلقيها هدايا عبارة عن مجوهرات،
ورحلة لجزيرة المالديف.

إشراقات إالهية
إذا أردن ��ا ال�ف��وز بالرضا ف��ي األولى
والسعادة في األخ��رى ،فما علينا إال أن
نحسن القدوة بالرسول األمين ،والتأسي
بسيرته ،والسير على منهجه ،فنتخذه
رسولنا ومعلمنا حقا ،وقائدنا ومرشدنا
فعال ،ونحذوا حذوه في كل ما أمره ونهى
عنه ،حتى ندخل تحت قوله تعالى« :ولكم
في رسول الله أسوة حسنة».
كن مؤمنا صادقا كما كان رسولك
األمين واتبعه «ق��ل آمنت بالله ثم
استقم» وكن متواضعا لربك كما كان
يدعو ويقول :إنما أنا ابن امرأة تأكل
القديد» وكن على هدي خلقه العظيم
كما وصفه ربه وزك��اه و«إن��ك لعلى
خلق عظيم» تفز بالسعادة والنعيم
المقيم.

عبد الرحيم
التونسي

مستلزمات
الحرية والتقنين
بمبادرة من «المديرية العامة لحقوق
اإلنسان ودولة الحق والقانون» التابعة
لمجلس أوروبا ،ينظم مكتب مجلس أوروبا
بالمغرب والهيئة العليا لالتصال السمعي
البصري المغربية يومي  16و 17أكتوبر
المقبل بالرباط ندوة للتفكير والنقاش حول
موضوع« :الخطاب اإلعالمي وحرية التعبير
في مجتمع في طور االنتقال الديمقراطي:
مستلزمات الحرية والتقنين».
حيث يعتبر قطاع االتصال مجاال في
طور التحول سواء من الناحية النظرية أو
على أرض الواقع وفي إطار الممارسة ،إذ
تتقاطع دعائم اإلعالم القديمة والجديدة
وتتفاعل بشكل غير متوقع ،وبالتالي ،ال
تكف المفاهيم والمعايير واألنماط الجديدة
عن احتالل المجال أكثر فأكثر ،في حين أن
صالحية مفاهيم ومعايير أخرى بالنسبة
للحقائق الجديدة تخضع للمساءلة وإعادة
النظر .في المغرب كذلك ،تعيش وسائل
اإلعالم مرحلة تحول تام وتشكل موضوع
نقاشات شتى.

> الخميس  9أكتوبر 2014

نفحات من سيرة الذات

قالت زينب عالم وصيفة ملكة جمال
بدينات الكون لعام  ،2014إن مشاركتها
في التنافس على اللقب العالمي كان
«بدافع إنساني واجتماعي من أجل
ت��غ��ي��ي��ر ن���ظ���رة اآلخ�����ر إل����ى ال���م���رأة
البدينة».
وأضافت عالم ( 25سنة) الحاصلة
ع���ل اإلج������ازة ف���ي األدب الفرنسي،
والمقيمة بمدينة تيزنيت منذ عام 2001
أن طموحها يتمثل في «محاربة ظواهر
مشينة ملتصقة ب��ال��م��رأة البدينة
كالخمول والعزلة».
وأكدت عالم ذات األصول الفاسية
أن��ه��ا تطمح إل��ى «ال��م��ش��ارك��ة ف��ي فن
التمثيل وإنشاء جمعية مدنية بمعية
ملكات جمال بدينات عدد من الدول في
رب���وع ال��ع��ال��م ،ب��إش��راك وت��ش��اور مع
أخصائيين وأطباء
ف�������ي ال�����ب�����دان�����ة
والسمنة».

في أول بطولة سينمائية مطلقة،
ي��ص��ور حاليا الفنان عبد الرحيم
ال��ت��ون��س��ي ،ال��م��ش��ه��ور بلقب «عبد
الرؤوف» مشاهد الفيلم السينمائي
«عمي» الذي يخرجه نسيم عباسي.
«عبد ال���رؤوف» ،الشخصية التي
أض��ح��ك��ت ال���ص���غ���ار وال���ك���ب���ار في
السنوات الماضية ،غاب عن شاشة
التلفزة ،لتعيده الشاشة الكبيرة بفيلم
«ع���م���ي» ،ال����ذي ي��ح��ك��ي ع���ن الرجل
البسيط الذي اضطر إلى االنتقال إلى
مدينة أخ��رى بسبب م��رض زوجته
التي ستجري عملية جراحية ،وترفض
إدارة المستشفى مبيته عندها ..وهنا
تبدأ أطوار الفيلم.

> العدد806 :

< د.يوسف الكتاني

مطالبة ياسمني عبد العزيز
بارتداء احلجاب
ب���ع���دم���ا ن���ش���رت الفنانة
المصرية ياسمين عبد العزيز
ص�����ورة ل��ه��ا ع��ب��ر صفحتها
الرسمية على «فايسبوك» وهي
تؤدي فريضة الحج ،راح جمهورها
يطالبها ب��ارت��داء الحجاب ألنه
يليق بها .وظهرت ياسمين في
الصورة وهي مرتدية الحجاب،
األمر الذي دفع غالبية الجمهور
ليكرر دع��وت��ه لها ب��ارت��دائ��ه مع
التأكيد على أن صورتها به أفضل
بكثير.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي
ي��دع��و فيها الجمهور ياسمين
بارتداء الحجاب ،فقد طلب منها
ذلك قبل شهور قليلة عندما سافرت
ألداء العمرة ونشرت صورة لها
بالقرب من الكعبة المشرفة.

ياسمين
عبد العزيز

«ولــد القصــور»

أصبحت حومة القصور التي شرع في بناء بعض أجزائها مع بداية
العهد المرابطي بحكم قربها من قصر الحجر ،وضمها لمساكن أعوان دولة
فاروق إفريقيا يوسف بن تاشفين ،وجوارها ألعظم مساجد المدينة الذي
بنى على أنقاضه الموحدون في فضاء الكتبيين تلك التحفة التي مازالت
األجيال تنظر إليها بإعجاب لتظل مآثرها شاهدة على عظمة أصحابها.
قلت أصبح هذا الحي الغزواني ملفتا لألبصار ،منتجا لألخبار ،مركزا
للتطور واالبتكار ،منبرا لتنافس األخيار ،وحوضا ينبث المواهب كاألزهار
في أبي الفنون والموسيقى واألشعار.
فباإلضافة إلى فرقة الوحدة المراكشية التي كنت أكثر عناصرها حضورا،
وأهمهم نصيبا في االحتراف ،وأولهم إحرازا لاللتفاتة واالعتراف ،كان
هناك فرقة األطلس الشعبية لمؤسسها موالي عبد الواحد حسنين ،الذي
كان رغم كونه أميا ،قد تفوق في التنظيم والمثابرة واالستمرار على كل
المتعلمين والمثقفين ،وكان له الفضل في اكتشاف محمد بلقاس ،والسي
كبور الرقيق ،وإقناع السي عبد الجبار الوزير بااللتحاق واالنضمام إلى
أفراد جمعيته ،ألنه كان موهوبا قبل ذلك ومبشرا بموهبته في بعض األفراح
واألعراس ،وتملكه حب الوطن فساهم بما تيسر له في التحرير واعتقل
وسجن ،وبعد العودة واالستقالل قنع بوظيفة حارس بلدي في القوات
المساعدة ضمن فرقة خاصة يرأسها المقاوم البارز م��والي الشافعي
السباعي .وال مفر من العودة للحديث عن هذه المحطة في تاريخ الفنان
الموهوب الرائع عبد الجبار الوزير.
وهناك أيضا في حومة القصور نادي فرقة الطالب التي جمعت خيرة
الطالب وبعض المعلمين ،تحت رعاية وبدعم من صاحب المقر الراحل
السيد بنسالم الشرايبي الرجل الجمعوي النشيط ،السابق لعصره ،المقدام
في كل محاوالته ومشاريعه .فهو ال��ذي استقدم الفنانة االستعراضية
المصرية نعيمة عاكف في قمة مجدها ،ونظم لها عروضا في كل من البيضاء
ومراكش وفاس يرافقها زوجها مخرج أفالمها حسين كامل ،وكان آخر
عرض قدمته أمام الملك الراحل محمد الخامس في الرباط ..والسيد بنسالم
هو أيضا من الرعيل األول الذي شارك في بعض األفالم العالمية إلى جانب
الكوميدي الفرنسي المتمكن فرناديل ،والممثل المغربي عبد الحق الشرايبي
أحد المساهمين في تكوين فرقة المسرح المغربي التي أطلق عليها فيما
بعد فرقة المعمورة ..وكانت للسيد بنسالم أيضا اليد الطولة في تأسيس
نادي الكوكب المراكشي إلى جانب إدريس بن عمر ،وللتعريف بهذا الرجل
أكثر ،فهو والد رشيد الشرايبي أحد مديري بنك المغرب السابقين وصاحب
واحدة من أهم دور النشر في المغرب ورواق دائم لألعمال التشكيلية ،وهو
غصن من تلك الشجرة المثمرة ،شجرة بنسالم التي انتجت أيضا الفنان
وعازف العود البارع سعيد الشرايبي ،وكانت أول خطوات فرقة الطالب
أنها عرضت على فرقتنا التعاون والتآخي ،فرحبت فرقتنا وكيف ال ترحب
وهي التي تسمت بفرقة الوحدة المراكشية .وفي جناح آخر من حومة
القصور حي دفة وربعة الذي يصب في السمارين والمواسين ،سطع نجم
فرقة األستاذ ،فاكتملت اللوحة الفنية المسرحية بهذه األلوان الزهية:
 فرقة الوحدة المراكشية فرقة الطالب المسرحية فرقة األطلس الشعبية فرقة األستاذ الثقافيةفاجتمع في حومة القصور ما تفرق في غيرها.
كان أول عمل قدمته فرقتنا هو مسرحية للمؤلف اللبناني عيسى سبا،
ورغم أن دوري لم يتجاوز حواره بضعة أسطر متفرقة ،فإنه حظي بإعجاب
الجمهور ،وخاصة تلك اللجنة التي انطلقت في جولة عبر مدن المملكة
لكشف مواهب العهد الجديد :عهد الحرية واالستقالل ،برعاية الشبيبة
والرياضة ومشكلة من األستاذ بيرو الفرنسي وهو متخصص في فن األداء
الصوتي واإللقاء ،والمخرج الفرنسي كذلك الذي عوض سلفه األستاذ
فوازان ،واألستاذ إبراهيم الوزاني ،واألستاذ الجزائري محمد فراح ،واألستاذ
عبد الله شقرون مؤسس قسم التمثيل العربي لدار اإلذاعة المغربية.
وكما يقال الحاجة أم االختراع ،فبعد الحريق المتعمد من طرف الفرنسيين
أبناء المعمريين للمسرح اليتيم الذي كان في مراكش عند مدخل منتزه
الحارثي  -كما سبقت اإلش��ارة -لم يعد بمراكش مكان يصلح للعرض
المسرحي اللهم قاعة سينما «بالص» نسبيا لتوفرها على ركح تحت الشاشة،
نتحايل ونقلص الديكورات لنتمكن من العرض عليه .غير أننا وفي إطار
التنافس الشريف التلقائي في بداية عهد الجهاد األكبر ،لم يكن من السهل
علينا الحصول على الحجز في التواريخ المختارة إذ أن جل الجمعيات
المراكشية ،والتي كان عددها يتزايد باستمرار ،كانت كثيرا ما تتطابق
تواريخ حجوزاتها .فاهتدينا نحن في جمعيتنا إلى البحث عن أماكن ال
يقدر أن يشار إليها األمن طرف المتحريرين من عقدة األجانب ،الذين
يوظفون كل شيء للنبش عن مكامن السيادة والكرامة .وانطلقنا معززين
بما يملكه بعضنا من رصيد نضالي ،نطالب أن تفتح لنا أب��واب أقدم
الكازينوهات ربما الوحيد في المغرب الجنوبي على اإلطالق ،فاستغرب
الكثيرون جرأتنا وازداد استغرابهم واندهاشهم عندما فلحنا في سعينا
وحققنا مرادنا.
وسيظل ذلك العرض المسرحي في جيوب الذاكرة ما دامت نعمة الله
تزود شرايينها بالسالمة والعافية.
كان العصر في زمن التحول المدهش الذي عرفته السينما العالمية عند
أقدام هوليوود على إنتاج أعمال ضخمة بحجم السكوب ،فانطلق بعضنا
يسمي عرضنا في الكازينو بمسرح السكوب ،ممازحا ،مبالغا ،منتشيا بما
كنا نتلقاه ممن حضر العرض من تنويه واستحسان.
> يتبع..
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األخيــــــرة
األمريكيون يواخذون المغاربة على التهاون

الظلم واالنتقام :املبررات الوحيدة ملغاربة داعش

 :مصطفى العلويوأخيرا ..أعلنت الواليات المتحدة،
أن الجماعة المغربية ،المسماة
«شمس اإلسالم» هي جماعة إرهابية،
وأن أعضاءها سيتابعون وتتسلط
عليهم أجهزة الرقابة أينما كانوا()...
لتصفيتهم.
وهو مؤشر خطير بالنسبة للمغرب
وسمعته ،خصوصا وأن األجهزة
األمريكية قدمت الثالثي الرئاسي
لهذه الجماعة ،ومحتوى ملفاتهم،
على أنهم نماذج لما تسميه أمريكا
باإلرهاب .ويشمل القرار األمريكي
الذي أعلن عنه يوم  2شتنبر األخير،
إضافة إل��ى المتابعة ،التي تؤدي
طبعا إل��ى اإلع���دام ،عقوبة تجريد
حساباتهم البنكية ،مما يعني أن
ح��س��اب��ات ال��ث�لاث��ي ال��رئ��اس��ي من
المغاربة ،سيتم حجز حساباتهم
وأمالكهم في األبناك والمحافظات
المغربية.
ويتعلق األمر ،بمؤسس الجماعة
إبراهيم بن شقرون ،ومحمد معزوز،
ومحمد العلمي ،وكانوا معتقلين في
«ك��وان��ت��ان��ام��و» المعتقل األمريكي
ال��ره��ي��ب ،ال���ذي سلمهم للسلطات
المغربية ،التي أطلقت سراحهم()...
وتضع األجهزة األمريكية هذه ،هذا
اإلطالق في عداد األخطاء المحسوبة
على المغرب( )...المغرب الذي رغم
تورطهم ف��ي قضايا أخ���رى ،أطلق
س��راح��ه��م م��رة أخ������رى( )...وبدون
محاكمة( )...يقول البالغ األمريكي،
لتسجل المخابرات األمريكية ،التابعة
لوزير الخارجية كيري ،على أفراد
هذه الجماعة أنهم شاركوا في جماعة
النصرة ،حليفة حركة داعش ،حيث
قتل قطب الحركة ،بن شقرون في
غشت  ،2013بسوريا ،لينوب عنه في
رئ��اس��ة ال��ج��م��اع��ة ،محمد معزوز،
ك���رئ���ي���س ج���دي���د ل���ح���رك���ة شمس
اإلسالم.
وت��ؤك��د م��س��ي��رة ج��م��اع��ة شمس
اإلس�ل�ام ،ق��اع��دة بديهية ،وه��ي أن
المغاربة ،مصنفون كأعداء محاربين
للدولة األمريكية التي تتبع عن قرب،
األدوار الرئيسية التي يلعبها أكثر
من خمسة آالف مغربي ،في حركة
داعش ،وكأن األمريكيين ،يجهلون
التاريخ الحافل للمغاربة في هذا
المجال ،حتى قبل اكتشاف عالم
أمريكا الجديد.
وخليق حقا باالهتمام ،تجذر هذا
الطابع الدموي في الجيل المغربي
الجديد ،حيث ذكر شاهد هرب من
عملية إعدام  300عسكري سوري،
ي��وم اح��ت�لال داع���ش لمدينة الرقة
السورية ،أن عملية اإلعدام الجماعي،
كان منفذوها مغاربة ،مثلما أكدت
ص���ور م��ل��ون��ة أن َح� َ�م � َل � َة ال���رؤوس
المقطوعة ،كان أغلبهم مغاربة ،نفذوا
إعداماتهم باسم الدولة اإلسالمية،

ال��ش��يء ال����ذي س���رب ال��خ��ط��ر إلى
المواطنين المغاربة المهاجرين في
أروبا ،والذين سيتعرض الكثير منهم
ل��م��ت��اب��ع��ات وم��ض��اي��ق��ات ،وربما
اعتقاالت ،خصوصا بعد ذبح الباحث
ال��ف��رن��س��ي «ه��ي��رف��ي ك���وردي���ل» في
ص��ح��راء ال��ج��زائ��ر ،ح��ي��ث نظمت
مهرجانات احتجاجية في فرنسا
ت��ط��ال��ب ب��ط��رد المسلمين ،وجاء
اإلع�ل�ام���ي ال���ي���ه���ودي المشهور،
العنصري «زم���ور» إل��ى استوديو
التلفزة الفرنسية ،ليرد على فرنسي
معتدل قال إن القتلة يدعون اإلسالم،
وإن اإلسالم بريء من هذه األساليب
فيرد عليه اليهودي المشهور :ال إن
القتل هو عقيدة اإلسالم.
وطبعا ..لم يتول أي عالم مغربي
الرد على هؤالء الذين يستغلون هذه
الجرائم ،التهام الدين اإلسالمي،
ويلوحون بصورة المسلمين كقتلة،
إال أن تاريخ المغرب الدموي ،يحرجنا
بالكثير من الجزئيات ،الغارقة في
بحور من الدماء في المغرب القديم
هذا الذي تهيمن على كل مرحلة من
تاريخه ،ظاهرة مخيفة ،كم نخشى أن
تكون فئات من المغاربة ،قد توارثت

في نفس الفترة من سنة ،1979
التي وقع فيها هذا الهجوم كانت
صحيفة الشعب الجزائرية (عدد25 :
مارس  )1979قد أعطت تفاصيل عن
االستقبال الرسمي ،الذي خص به
زع��ي��م ال���ث���ورة اإلي���ران���ي���ة ،اإلم���ام
الخميني ،المعارض المغربي محمد
الفقيه البصري ،الذي كان محط تكريم
في مهرجان جماهيري أقيم بمدينة
قم ،مهد الثورة اإلسالمية ،تكريما لما
أسمته وقتها ،حركة التحرير الوطني
المغربية ،وإي��ران الوفية لوصايا
إمامها ،لم تنس هذا االلتزام وها هي
عالقاتنا الدبلوماسية معها مقطوعة
منذ سنوات ،بل األدهى من هذا ،هو
أن األمين العام لرابطة علماء المغرب
عبد الله كنون ،أص��در بيانا باسم
جميع علماء المغرب ،يتعهد ((بأن

ب��ال��ت��دق��ي��ق ،ض��خ��ام��ة ه���ذه الدولة
اإلسالمية الجديدة ،التي تعتمد على
يقين المنضوين في هياكلها ،من
ال��خ��ل��ي��ج إل����ى ال���م���ح���ي���ط( )...بأن
مستقبلها كامن في تواجدها بصحراء
المغرب ،وصحراء ليبيا ،وصحراء
اليمن إلى صحراء سيناء ،وها هي
شعاراتها قد أصبحت مكتوبة على
ج��دران ت��ط��وان ،حسب صحف 26
شتنبر  ،2014وأنه مادام األمر يتعلق
بنا نحن المغاربة ،فإن الطريقة التي
يتم بها التعامل المغربي ،بأسلوبه
القديم ال تطمئن الجماهير الشعبية
على مستقبلها.
ويزيد الطين بلة ،ه��ذا اإلجماع
الحزبي ،حكومي وم��ع��ارض ،على
اتفاقهم على السكوت المطبق ،الذي
قد يراه البعض ،تعاطفا مع ظاهرة

طبعا ..لم يتول أي عالم مغربي الرد
على هؤالء الذين يستغلون هذه
الجرائم ،التهام الدين اإلسالمي،
ويلوحون بصورة المسلمين كقتلة

إبراهيم بن شقرون مؤسس جماعة شمس اإلسالم الذي مات في سوريا سنة 2013
هذا المكروه.
فبعد الهجوم على مكة المكرمة،
سنة  ،1979ذلك الهجوم الشنيع الذي
استنكره المسلمون جميعا ،تسلمت
ق��ي��ادة ال���درك الملكي ب��ال��رب��اط في
محضر مسجل يوم  13دجنبر ،1979
عشرة دركيين مغاربة كانوا مثقلين
بالسالسل ،التي ربطوا فيها بعد
اعتقالهم م��ع ال��ث��وار المهاجمين
للمسجد الحرام.
وقد تم استنطاقهم وشهد شاهد
عيان ،أن عائالتهم طردت من بيوتها
في شارع السينغال بالرباط ،وكانوا
قد اعترفوا بأن مائة وعشرين دركيا
مغربيا شاركوا في الهجوم ،بعد أن
عقد وزير الداخلية السعودي ندوة
صحفية ق��ال فيها إن المهاجمين
للحرم المكي ،كانوا مغاربة وكويتيين
وليبيين وسعوديين ،بل وقع التلميح
إع�لام��ي��ا إل����ى ت���واج���د مناضلين
سياسيين منتمين لحركة إسالمية
مغربية ،شاركوا في هذا الهجوم.

العلماء سيبقون مرابطين في خط
المقاومة لكل مذهب غير إسالمي
ح� � � �ت � � ��ى ت� � �ت� � �ح� � �ق � ��ق ال� � � ��وح� � � ��دة
اإلسالمية)).
وهو واقع تجهله والشك ،مصالح
المخابرات واألم��ن المغربية التي
تنشر هذه األيام ،بين فترة وأخرى،
أخ��ب��ار اعتقال عائدين م��ن مشرق
داع�����ش ،أو م��غ��ادري��ن ف���ي اتجاه
االلتحاق بداعش ،دون أن نسمع أو
ن��رى ،وسائل التعمق المغربي في
أس��ب��اب ه���ذا ال��ح��م��اس الشبابي،
لاللتحاق بداعش ،وإعالن بعضهم
عزمهم على تغيير األوض����اع في
المغرب( )...وال تم التخطيط للتعمق
في جذور المكونات االنتقامية لهذه
العقيدة ،التي تخامر أفكار هؤالء
الذين تدربوا بما ي��ك��ف��ي( ،)...على
الذبح ،كوسيلة للتعامل ،مع مستقبل
قال الرئيس األمريكي «أوباما» إنه قد
يكون أكثر من ثالث سنوات ،بمعنى
أن األج���ه���زة األم���ري���ك���ي���ة ،تعرف

داعش ،وهو في الحقيقة خوف منها،
وخوف في نفس الوقت ،من الكشف
عن االنتماءات السياسية للعناصر
المغربية المنضوية تحت شعار
داع���ش ،ال��ت��ي إن دخ��ل��ت للمغرب،
بطريقة أو بأخرى فإنها لن تبقى ولن
تذر ،ال حكومة ،وال برلمانا ،بل وال
نظاما.
ويسهم التقليد الدموي المغربي
المتأصل( )...في تسهيل مخططات
داعش المستقبلية بالمغرب ،حيث
تستفحل عناصر الفرقة االجتماعية،
والطموحات العنصرية ،والمطامع
القبلية ،بعد أن عجز االستقالل
المغربي ودساتيره المعدلة ،وهياكله
السياسية الشبه مسرحية( )...عن
وضع أسس إلقامة كيان دولة قوية
عصرية .وفينا من يعتقد أن الحضارة
متمثلة ف��ي األوط�����وروت ،وقنوات
التلفزة ،وشيوع التلفونات المحمولة،
وهي كلها مقومات حضارية ال حاجة
لحملة أفكار داعش بها.

مرة تطرق الصحفي المرحوم عبد
الجبار السحيمي ،إلى هذا الواقع
بموضوع عنونه« :األيام اآلتية(»)...
فأدرج في هذا السياق المستقبلي،
نماذج من ذلك الماضي الدموي ،حيث
كان الصراع بين اإلخوة السالطين
ذات مرة ،خالف بين شخصين أدى
إلى ((ذبح كل جنود موالي عبد الله
السعدي ،حيث ذبح أربعة آالف من
أحسن جنود المملكة)) معلقا بأن
هذه المراجعة ((تجعلنا أقل قسوة
ع �ل��ى ال� �ح ��اض ��ر ،وأك� �ث ��ر خ��وف��ا من
المستقبل ،ألن الماضي يطل برأسه،
وإن تقنع في أزياء مختلفة)) (العلم،
عدد.)1999 /4 /18 :
الكاتب السحيمي ،ذكر بخالف بين
شخصين ،أدى إلى مقتل أربعة آالف
جندي ،وكان تذكيره أقل وقعا ،في
ح��اض��رن��ا ال���ذي ق��رأن��ا فيه عنوانا
صحفيا ص��ادرا سنة  ،2005يقول:
((ه��ؤالء المغاربة الذين يرهبون
العالم ،في لندن ومدريد وأمستردام،
وال � ��ري � ��اض ،ون� �ي ��وي ��ورك وف� ��ي كل
األرج� � ��اء ،اإلس�ل�ام��ي��ون المغاربة
مورطون ،وأجهزتنا األمنية تراقب))
(ماروك إيبدو 15 ،يوليوز .)2005
وم���ا ب��ي��ن  2005و ،2014زاد
التوريط المغربي وتضخم حيث لم
يكن أحد منذ تسع سنوات ،يتوقع
ظاهرة داعش ،بمشاركة خمسة آالف
مغربي.
قبل سنة  ،2005أعطى أحد الكتاب
المغاربة ،نموذجا للتعامل المغربي
مع ظاهرة القتل ،وحكى(( :إنه بعد
زلزال أكادير ،كلف الجنرال ادرسي
بإعادة األمن إلى المدينة ،حيث تم
اعتقال العديد من اللصوص الذين
كانوا ينهبون المنازل فأمر الجنرال
عساكره بأن يدفنوا جميع اللصوص
واقفين ويتركوا رؤوسهم خارجة على
السطح ،حتى يتمكن الجنرال من
ال��م��ج��يء إلط �ل��اق ال� �ن� �ي ��ران على
الرؤوس ،لوال تواجد جنرال من قوات
اإلنقاذ الدولية سويدي الجنسية،
نصح الجنرال المغربي بالتراجع عن
م�ش��روع��ه ب��إط�لاق ال��رص��اص على
الرؤوس)) (مذكرات المرزوقي).
ومرة ،وعندما اعتقل في آخر أيام
السعديين ،زعيم المعارضة الداالتي
بن أب��ي محلي ،وقطع رأس��ه وعلق
((ق� ��ال أح ��د ال�م�ع�ل�ق�ي��ن :ل�ق��د قام
طيشا ،ومات كبشا)).
ومادامت الذبيحة قد عادت لتقاليد
القرن الواحد والعشرين ،ونحن نذكر
الصحفيين األمريكي واإلنجليزي
اللذين ذبحا أمام كاميرات التصوير
العصرية ،ف��إن الذبيحة كانت عند
المغاربة ،مسجلة هي أيضا بهذا
التعبير ،في إحدى صفحات «نزهة
الحادي» ،حينما دخل شيخ عارف
على السلطان السعدي أبي العباس
تجرأ عليه بأقبح التعبيرات ،فالمه
عند خروجه أحد الحاضرين ليقول
الشيخ المطلع ((كيف أخاف من هذا
المذبوح ،والله أني ألرى الذبحة في
عنقه من األذن ،إلى األذن والله إن
لم أدفن جيفته ما دفنها أحد)).
حذار إذن من عادة أصول المغاربة
التي كانت دائما تغلب العبادة ،وخير
لنا أن نربي أوالدنا على نسيان تلك
األوضاع التي كانت وال زالت تدعو
ضحاياها لالنتقام ،ومن حسن حظ
المغاربة ،أن الذين يلجؤون منهم إلى
القتل ،أو محاولته يكونون دائما
ضحايا الظلم أو اإلهانة ،وإذا لم يكن
هناك ظلم وال إهانة ،فإنه ال تخامر
أحدا أبدا ،فكرة االنتقام.

