ي

سر
فوجئ زبون نزيل في فندق
«االمفتريت» ،بالصخيرات ،قرب القصر
الملكي( )...حينما كان المدير المكلف
بالزبناء يتجسس عليه ليعرف من هو .هذا
األوتيل االستراتيجي الذي ينزل فيه الكبار ،لدرجة
أطلق فيها النار منذ سنتين داخل صالون األوتيل،
ونظرا ألهميته( )...عينت اإلدارة السعودية
المالكة للفندق ،بجانب المدير الفرنسي ،مديرا
لمصلحة الزبناء ،جزائري الجنسية( )...يسمى
سليمان .وكأن الشركة المالكة ،تجهل أهمية
الموقع ،ونوعية المسؤولين الذين يجتمعون في
صالوناته ،ومهما كان حسن نية سليمان ،أو
أي أجنبي مسؤول في هذا األوتيل ،فإن لوائح
النزالء( )...من المؤكد أنها تصل للجزائر يوميا،
أو لباريس.

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

حكيمة خلقي

alousbouea@gmail.com
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دموع الوكيل العام

أول امرأة وكيلة عامة
باحملكمة التجارية

عندما يبكي أقوى رجل في هيأة القضاء

< البيضاء .األسبوع

لعلها القاضية املناسبة ،في املرتبة املناسبة.
فقد عينت القاضية العالية الهاشمي ،وكيلة عامة
باحملكمة التجارية بالدار البيضاء ،التي تعتبر قيدومة
اخلبيرات في مجال القضاء املتخصص في القضايا
التجارية ،علما بأن املنظمات احلقوقية ،واملؤسسات
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،ك��ان��ت ت��رب��ط ب�ين االستقرار
االقتصادي باملغرب ،وبني العدالة ،خصوصا بعد
التالعبات التي عرفها تاريخ القضاء التجاري ،حيث
أعلنت شركات عاملية كبرى إفالسها ،بعد أن صدرت
في حقها أحكام مشوبة بالتعليمات(.)...
وتعتبر السيدة القاضية العالية ،التي نصبها
وزير العدل األسبوع املاضي ،ممارسة قدمية ملجال
القضاء ال��ت��ج��اري ،وك��ان��ت ف��ي الثمانينات تترأس
غرف القضايا التجارية مبحكمة الدار البيضاء ،وكذا
القضايا املتعلقة بالتجارة البحرية .ثم كانت نائبة
رئيس احملكمة التجارية ،وتنتمي بحكم زواجها
من القاضي الوكيل العام باملجلس األعلى للقضاء،
األستاذ نور الدين الرياحي،
إل�����ى ع���ائ���ل���ة ال���ق���ض���اة،
امل��ط��ال��ب�ين باإلسهام،
ف����ي م��ه��م��ة إص��ل�اح
ال���ق���ض���اء ،كمخرج
وح���ي���د للمغرب،
م���ن ن��ف��ق األزم����ات
االق������ت������ص������ادي������ة،
القاضية
واالج����ت����م����اع����ي����ة،
العالية
وحتى السياسية.
الهاشمي

الصورة املؤثرة التي
تقدمها لكم «األسبوع»،
هي لقطب النيابة العامة،
ال��وك��ي��ل ال��ع��ام السابق،
موالي عبد الله البلغيتي
ال����ع����ل����وي ،وه������و يبكي
بدموع ح� َّرى ،تنطق بأنه
ال ثقة في هذا الزمن.
الوكيل العام السابق
مبحكمة ال���دار البيضاء
كانت ترتعش من اسمه،
ال��ف��رائ��ص ،م��ن��ذ أن بزغ
اس��م��ه ف��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق في
ال���ع���م���ل���ي���ات اإلره���اب���ي���ة
ب��ال��ب��ي��ض��اء س��ن��ة ،2003
إلى أن أصبح وكيال عاما
للملك بالبيضاء ،وقد مت
وضع حد ملهامه ،ليسجل
املهتمون بالقضاء ،الذي
يعرف ه��ذه األي��ام ،هزات
ع����ن����ي����ف����ة( ،)...أن وزي����ر
ال��ع��دل ،مصطفى الرميد،
ل���م ي��ح��ض��ر ح��ف��ل توديع
موالي عبد الله البلغيتي،
وحضر فقط والي املدينة،
وب����ع����ض أط������ر احملكمة
االس��ت��ي��ن��اف��ي��ة ،لتتهافت
الصحف املغربية واملواقع
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،ع��ل��ى خبر

أكبر ،وهو أن وزير العدل،
وعندما ق��رر ت��رؤس حفل
ت��ن��ص��ي��ب ال��وك��ي��ل العام
اجل���دي���د ،األس���ت���اذ حسن
مطار ،لم يستدع الوكيل
العام السابق ،موالي عبد

الله البلغيتي.
إح������������دى امل������واق������ع
الصحفية توسعت في
اإلش����ارة إل��ى أن الوكيل
ال�����ع�����ام ال����س����اب����ق ،ك���ان
معروفا بدعمه املسطري

اإلنسانية في أبشع تجلياتها

صراع بني البرملانييـن حول احلج باملجان
< الرباط .األسبوع
صدم عدد من البرملانيني
أثناء عودتهم من عطلتهم
بإقصائهم
ال���ص���ي���ف���ي���ة
م���ن االس���ت���ف���ادة م���ن كعكة
عملية احل���ج ال��ت��ي توزع
مجانا على جميع الفرق
البرملانية.
بعض هؤالء البرملانيني
ح��ي��ن ع������اد م�����ن العطلة
الصيفية ،وج��د «الكوطا»
وزع���ت واألس���م���اء أرسلت
إلى وزارة األوق��اف ،فشرع
في االحتجاج على املوظفني
بعدما اختفى رؤساء الفرق
منذ اختتام البرملان شهر
يوليوز املاضي.

ويستعد املقصيون من
ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة لالحتجاج
على رؤس���اء فرقهم الذين
دب���روا س��را ه��ذه العملية،
خ�ل�ال ال���دخ���ول البرملاني
املقبل ،أي ما بعد اجلمعة
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ش��ه��ر أكتوبر
املقبل.
وكانت وزارة األوقاف
وال���ش���ؤون اإلس�لام��ي��ة قد
منحت حصة سنوية هامة
ل��ل��ن��واب م���ن «تأشيرات»
عملية احل��ج ملوسم 2014
ليستفيدوا م��ن��ه��ا ،وزعت
بالنسبية على جميع الفرق،
ورفضت منح النواب حرية
اخ��ت��ي��ار وك�����االت األسفار
ال����ت����ي ي�������ري�������دون ،حيث

اش��ت��رط��ت عليهم التعامل
م��ع الئ��ح��ة وك����االت أسفار
محددة سلفا ،وهو ما يؤشر
على إمكانية ت��راج��ع عدد

ألط�������روح�������ات ال���ش���رط���ة
القضائية.
ليبقى املؤكد أن هذه
ال���ص���ورة ال��ت��ي أخذتها
«األس�������ب�������وع» م����ؤخ����را،
ل��ل��وك��ي��ل ال���ع���ام السابق

وه��و ميسح دم��وع��ا أبلغ
ف�����ي م���دل���ول���ه���ا م�����ن أي
م��ق��ال ،رمب���ا ي��ق��در وحده
خ��ب��اي��ا رمب����ا ال يعرفها
إال ال��ش��ري��ف البلغيتي،
والوزير الرميد.

اضحكوا مع أفتاتي

من النواب الذين يتوفرون
هم أو أقاربهم على وكاالت
أسفار على االستفادة من
عملية احلج لهذه السنة.

سؤال لمن يهمه األمر
م���ن م��ن��ع م��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��و ال��دول��ي��ة ف���رع املغرب
«أمنستي» من إقامة نشاطها األخير ببوزنيقة؟ سؤال
بدأ عبد اإلله بن كيران في التحقيق األولي بشأنه،
بعدما أخبر رفاقه في األمانة العامة للحزب األسبوع
املاضي ،بعدم علمه بالقرار.
ق��ي��ادي��و ال��ع��دال��ة والتنمية ض��غ��ط��وا خ�لال هذا
االجتماع على بن كيران ملعرفة من اتخذ هذا القرار
اإلداري دون علم رئيس احلكومة ،وسعى إلى توريطها
مع منظمة حقوقية دولية قد ترفع من ضغوطها(.)..

أط���رف م��ا ك��ت��ب م��ؤخ��را ف��ي ت��اري��خ قضايا
اإلحصاء( )...هو ما رواه النائب أفتاتي ،عضو
فريق حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب،
عندما زاره مراقب عملية اإلحصاء «وزط��م على
ال��زرب��ي��ة ب��ال��س��ب��ردي��ل��ة» وس���أل أف��ت��ات��ي ع��ن اسم
ابنته ،ومل��ا ذك��ر ل��ه االس��م سأله ع��ن سنها فقال
له عمرها ع��ام ،فسأله خبير اإلحصاء :وفي أية
مدرسة تدرس ابنتك.

الحالمون بسكن فاخر كانوا يقضون حاجتهم في أكياس بالستيكية

الباكوري في القاهرة ..ومشروع «باديس» في احلسيمة
< الرباط .األسبوع
أس���ف���رت ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات التي
باشرتها كل من وزارة الداخلية،
وال��ش��رط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،واللجان
التقنية التابعة لصندوق اإليداع
والتدبير ،بأمر م��ن امللك محمد
السادس ،بالرباط حول مشروع
«ب�����ادي�����س» ال���س���ك���ن���ي الفاشل
ف���ي م��دي��ن��ة احل��س��ي��م��ة م���ن رأس
مسؤولني كبار على مستوى

جهة تازة  -احلسيمة  -تاونات.
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات أث��ب��ت��ت ،حسب
م����ص����ادر «األس������ب������وع» ،توصل
م��س��ؤول�ين جهويني «اث��ن�ين» عن
صندوق اإليداع والتدبير والشركة
العامة العقارية ،بشكايات كثيرة
حول املوضوع دون إحالتها على
اإلدارة املركزية بالرباط أو اتخاذ
اإلج����راءات ال��ض��روري��ة بشأنها،
وأن واح��دا من هؤالء املسؤولني
اجل��ه��وي�ين ب��رت��ب��ة «م��دي��ر» رفض

اس��ت��ق��ب��ال امل��ش��ت��ك�ين م�����رارا ،بل
طردهم بكالم جارح وحتداهم أن
يتصلوا مب��ن ش���اءوا حتى ولو
تعلق األم���ر ب��ـ«أع��ل��ى سلطة في
البالد».
إلى ذلك ،قال أصحاب اإلقامة
السكنية «باديس» أن أكثر ما أثر
في املوضوع هو علم جاللة امللك
بأن هؤالء املشترين لهذه الشقق
يقضون حاجاتهم ف��ي األكياس
البالستيكية ،بسبب ع��دم توفر

اإلق����ام����ة ع��ل��ى ال���رب���ط بقنوات
الصرف الصحي.
وبينما كانت بعض األطراف
متني النفس في مجالس خاصة،
ب���أن مت��ت��د ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات لتشمل
الفترة التي ك��ان فيها مصطفى
ال��ب��اك��وري رئيسا إلمبراطورية
«ال������س������ي دي ج���������ي» ،خ���اص���ة
االحت��ادي�ين واإلسالميني ..أكدت
بعض املصادر أن الباكوري بعيد
كل البعد عن امللف ،وأنه لم يقترب

من صندوق اإليداع والتدبير ،منذ
أزيد من ثماني سنوات(.)..
وق��������د ت������زام������ن اس����ت����م����رار
التحقيقات م��ع وج���ود وف���د من
ح���زب األص���ال���ة وامل��ع��اص��رة في
م���ص���ر ،وك����ان����ت ج����ل القنوات
املصرية قد تهافتت على محاورة
قطبي ح��زب األص��ال��ة ،العماري
وال���ب���اك���وري ،ال����ذي أس��ه��ب في
احل���دي���ث ع��م��ا أس���م���اه ،زيارته
األولى ملصر ،بعد الثورة(.)..
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أخطر من المغادرة الطوعية ..هروب جماعي للموظفين
< الرباط .األسبوع
تشهد العديد من اإلدارات
ال��م��غ��رب��ي��ة م���وج���ة تقديم
الموظفين لطلبات المغادرة
من وظائفهم عبر االستفادة
من «التقاعد النسبي» ،بسبب
ب����داي����ة دخ�������ول إج��������راءات
ال����رف����ع م����ن س����ن التقاعد
وإصالح صناديق التقاعد.
هروب هؤالء الذين قضوا

 21سنة من العمل بالوظيفة
العمومية ال��ي��وم ع��ن طريق
تقديم طلبات كثيرة لالستفادة
من خيار التقاعد النسبي ،جاء
خ��وف��ا م���ن ت��ط��ب��ي��ق إصالح
ال��ت��ق��اع��د ال���ج���دي���د عليهم،
وبالتالي تطبيق اإلجراءات
ال��م��ال��ي��ة ال��م��واك��ب��ة للتقاعد
ال���ج���دي���د ،وم��ن��ه��ا رف����ع سن
التقاعد إلى  65سنة ،ورفع
نسبة االقتطاع ،والخفض من

حجم أجرة التقاعد التي تمثل
ال��ي��وم نسبة  100بالمائة
مثلها مثل آخ��ر رات���ب كان
ي���ت���ق���اض���اه ال���م���وظ���ف قبل
التقاعد.
الموظفون الذين يقبلون
هذه األيام على تقديم طلبات
االستفادة من التقاعد النسبي
هم من فئة الموظفين ذوي
الرتب والساللم العالية ،الذين
س��ي��ح��ص��ل��ون اع��ت��م��اد على

ألسبوع
شيف ا

أعضاء «البام»
الذين رفضوا
تصريحات العماري

من أر

التقاعد النسبي الحالي ،على
أكثر مما سيحصلون عليه من
ال��ت��ق��اع��د ال���ع���ادي ف��ي حالة
ت����ط����ب����ي����ق اإلص���ل���اح�������ات
المرتقبة.
ه���ذه ال��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي تهم
قطاعات الصحة ،والتربية
الوطنية ،وال��ع��دل ،وغيرها،
ستفرغ اإلدارات العمومية من
الموظفين في حالة قبول هذه
اإلدارات لطلبات الموظفين.

وج

وه و
ص
و
ر
من

محمد
مبديع

التاريخ

< الرباط .األسبوع
في الوقت الذي لم تجد فيه الرسالة
المشفرة التي بعث بها الرجل القوي
في حزب الجرار إلى العدالة والتنمية،
بقبول إمكانية التحالف م��ع حزب
العدالة والتنمية أي��ة رد فعل داخل
الحزب اإلسالمي ،شرعت ردود األفعال
الغاضبة من ه��ذا التصريح تتقوى
وتكبر داخل حزب الجرار نفسه.
عدد من القيادات والقواعد البامية
ذات االن��ت��م��اء ال��ي��س��اري الراديكالي
سابقا ،والتي تفاجأت حد الصدمة من
تصريح إل��ي��اس ال��ع��م��اري ف��ي حوار
إعالمي األس��ب��وع الماضي ،يقر فيه
بإمكانية واحتمال التحالف مع حزب
العدالة والتنمية« ،ألن في السياسة فن
الممكن رغم اختالف المشاريع واألفكار
بين الحزبين» ،استغربت من االنقالب
المفاجئ في مواقف إلياس العماري
الرجل الذي كان رافضا بشكل مطلق
أي ت��ح��ال��ف م��ع ال��ع��دال��ة والتنمية.
المفاجأة من تصريح إلياس العماري
لم تقف عند حد اليساريين الباميين
من أمثال خديجة الرويسي ،ومصطفى
المريزق ،وعزيز بنعزوز ،وغيرهم،
والذي صار محط سجال داخل مختلف
هياكل الحزب ،بل على رأس المتفاجئين
من تصريح إلياس العماري األمين
العام للحزب نفسه مصطفى الباكوري،
ال����ذي م���ن ال��م��ن��ت��ظ��ر أن ي��ط��رح هذا
ال��ت��ص��ري��ح للمحاسبة خ�ل�ال أقرب
اجتماع للمكتب السياسي للحزب.

القرار
السياسي

األعمال الخيرية ،كانت
دائما بمشاركة األميرات
هذه األميرة لالمليكة ،ابنة الملك محمد الخامس وأخت الملك الحسن الثاني ،تضع الحجر األساس
لمؤسسة خيرية ،وعلى يمينها ،الجنرال أحمد الدليمي.

أعضاء المجلس الدستوري يجمعون حقائبهم من جديد
< الرباط .األسبوع
لم ينته بعد الشهر الثالث على
دخولهم المقر الجديد الذي دشنه
الملك ،حتى بدأ رج��ال المجلس
ال��دس��ت��وري ف��ي جمع أغراضهم
ل��م��غ��ادرة م��ق��ر ب��ن��اي��ة المجلس
الدستوري الجديدة «وزارة البريد
سابقا» ،ومقر وزارة الدولة سابقا.
السبب ه��ذه ال��م��رة ليس تغيير

البناية أو «العتبة» ،بل إن تأهب
ه�����ؤالء ل��ل��م��غ��ادرة ج����اء نتيجة
نشر قانون المحكمة الدستورية
الجديد ال��ذي نص عليه دستور
 2011بالجريدة الرسمية ،ودخوله
حيز التنفيذ محل قانون المجلس
ال���دس���ت���وري ال�����ذي ك����ان س���اري
المفعول منذ دستور  ،1996مما
يتعين معه تعيين رئيس جديد
وأعضاء جدد لهذه المحكمة العليا

ف��ي المغرب ينسجم والدستور
ال���ج���دي���د ال�����ذي ي���ف���رض تغيير
المؤسسات بمجرد صدور القوانين
التنظيمية الخاصة بها .إلى ذلك،
بدأت عملية التسابق والكولسة
للظفر بمناصب داخ��ل المحكمة
الدستورية الجديدة ،خاصة من
الفئات «ستة قضاة» التي سيتم
تعيينها من طرف مجلس النواب
ومن طرف مجلس المستشارين.

القوانين االنتخابية
بين األغلبية والحكومة
< الرباط .األسبوع
على عكس بعض األخبار التي تحدثت
عن استعداد وزير الداخلية ،محمد حصاد،
لجمع رؤساء األحزاب للمشاورات حول
القوانين االنتخابية خالل األيام القليلة
المقبلة ،يستعد رئيس الحكومة عبد اإلله
بن كيران لجمع رؤساء األحزاب بنفسه
للتشاور «السياسي» حول الموضوع قبل
ترك األمر لوزير الداخلية.
مصادر مقربة من بن كيران تؤكد أن بن
كيران كان ينوي جمع رؤس��اء األحزاب
الشهر الماضي ،غير أن بعض األحزاب
ت���أخ���رت ك��ث��ي��را ف���ي إرس�����ال مذكراتها
وجوابها إلى وزارة الداخلية في موضوع
القوانين االنتخابية وموضوع قانون
الجهوية ،علما أن البعض فضل إرسال
نسخ منها إل��ى وزارة الداخلية ،وإلى
رئيس الحكومة شخصيا.
وأش������ارت ذات ال��ج��ه��ات أن رئيس
الحكومة ينتظر تقريرا مفصال من وزير
ال��داخ��ل��ي��ة خ��اص��ا ب��م��ط��ال��ب األح����زاب
السياسية ح���ول ال��ق��وان��ي��ن ومسلسل
االنتخابات القادمة ،لطرحها داخل اجتماع
األغلبية الحكومية رغم معارضة بعض
أطراف األغلبية الحكومية التي تريد أن
يبقى النقاش في هذا الموضوع داخل
مجلس ال��ح��ك��وم��ة التي تمثل جميع
األطراف بما فيها الوزراء التقنوقراط ،ألنه
م��وض��وع يهم «ال��ب�لاد برمتها ،ويجب
احترام مسطرة التشريع التي تنطلق من
مجلس الحكومة وتنتهي عند البرلمان
بغرفتيه» ،يقول المصدر.

اتهام إماراتيين وتبرئة الوزراء حصاد واضريس والخلفي
بقلم :رداد العقباني

ت�������راج�������ع
بث حلقة برنامج
«احملققون» يوم الثالثاء  2شتنبر
 ،2014م��ن ط���رف ق��ن��اة «ميدي
 1ت��ي ف���ي» ،وال��ت��ي ك���ان مقررا
ل��ه��ا ك��م��وض��وع« :اإلسالميون
م��ن السرية إل��ى السلطة» ،ولم
تقتصر دع���وات التنديد بقرار
السيد «العزوزي» ،مدير القناة،
ع��ل��ى ال��ق��ي��ادات اإلس�لام��ي��ة ،بل
ج�����اءت م���ن ق����ي����ادات علمانية
م��ع��روف��ة أي���ض���ا ،ك���ان���ت ضمن
الئحة الصحافي عزيز فتحي،
معد احللقة؛ أما املسكوت عنه،
وه���و األخ���ط���ر ف���ي ن��ظ��رن��ا ،في
اع��ت��ذار ال��ق��ن��اة ،ويتعلق األمر
بصفة اجلهة التي أمرت بحجب
البرنامج في آخر حلظة ،وعما
يعتبره مراقبون ،جتاوزا لسقف
امل��س��م��وح ب���ه إع�ل�ام���ي���ا ،داخل
ح��ق��ول اإلس�لام��ي�ين امللغومة،
وت����ط����اوال ع��ل��ى اختصاصات

«م��ح��ق��ق�ين» ت��اب��ع�ين ملؤسسات
«معلومة» ،وأخيرا ،وهو األهم،
يرتبط بتبرئة وزي��ري الداخلية
ال��ت��ك��ن��وق��راط ،م��ح��م��د حصاد،
وال���ش���رق���ي اض����ري����س ،ووزي����ر
االت���ص���ال (ال���ص���ورة) القيادي
اإلس��ل�ام����ي ال���ن���اف���ذ مصطفى
اخللفي ،واتهام عباس العزوزي،
املدير العام لقناة «ميدي  1تي
في» ،بتنفيذ قرار احلجب حتت
ضغط «املستثمرين اإلماراتيني،
ال��ذي��ن يتحكمون ف��ي نسبة 53
ف��ي امل��ائ��ة م��ن أس��ه��م «م��ي��دي 1
تي ف��ي» ،والعهدة على مصادر
إعالمية خارجية جيدة االطالع.
وح����ت����ى ال ي��ت��ه��م��ن��ا أح���د
ب��ال��ت��ق��وي��ل أو ال��ت��ع��س��ف في
التأويل ،ننقل باحلرف ما جاء
في «القدس العربي» بتاريخ 3
شتنبر « ،2014ت��س��رب��ت أنباء
ع��ن أن��ه ال وزارة الداخلية وال
وزارة االتصال السبب في منع

بث احللقة ،وإمن��ا اتخذ عباس
ال���ع���زوزي ،امل��دي��ر ال��ع��ام لقناة
ميدي  1تي ف��ي ،بشكل مباشر
ال���ق���رار وف���ي آخ���ر حل��ظ��ة ،بعد
أن ظ��ل��ت ال��ق��ن��اة ت��ع��رض إعالن
احللقة طيلة األس��ب��وع املاضي
بسبب «املستثمرين اإلماراتيني،
يتحكمون في نسبة  53في املائة
من أسهم ميدي  1تي في» وفق
م���ا ذك���ر م��وق��ع «ط��ن��ج��ة أنتر»،
حيث علق املوقع حسب «القدس
العربي» دائما ،أنه «ليس خافيا
العداء الذي يكنه النظام احلاكم
ف��ي اإلم������ارات جت���اه التيارات
اإلسالمية».
ولتكتمل ال���ص���ورة ولفهم
م���ا ي���ج���ري ،ال ب���د م���ن تذكير
أس��م��اء امل��ش��ارك�ين ف��ي احللقة
امللغاة« ،ألسباب تقنية مرتبطة
ب���ع���دم ج��اه��زي��ة ج���وان���ب فنية
ف��ي ال��ب��رن��ام��ج امل��ذك��ور» ،حسب
ب�لاغ إدارة قناة السيد عباس
العزوزي.
وكان من املرتقب أن يتدخل
ف��ي ه��ذه احللقة ك��ل م��ن :أحمد
الريسوني رئيس سابق حلركة

ال��ت��وح��ي��د واإلص���ل���اح ونائب
الشيخ اإلخ��وان��ي القرضاوي،
وم��ح��م��د ع��ب��د ال���وه���اب رفيقي
«أبو حفص» نائب األمني العام
حلزب النهضة والفضيلة محمد
خليدي ،والشيخ السلفي محمد
ال��ف��ي��زازي ،والقيادي حل��زب بن
كيران ،ونقابته ،ونائب رئيس
م��ج��ل��س ال���ن���واب م��ح��م��د يتيم،
ومحمد احلمداوي رئيس سابق
حل���رك���ة ال��ت��وح��ي��د واإلص��ل��اح،
ومحمد ض��ري��ف م��ؤس��س حزب

«الدميقراطيون اجلدد» ،وصالح
الوديع القيادي السابق في حزب
األص��ال��ة وامل��ع��اص��رة واملنسق
ال��وط��ن��ي حل��رك��ة ض��م��ي��ر ،ونور
ال��دي��ن ب��ل��ح��داد أس��ت��اذ التاريخ
ب���ج���ام���ع���ة م���ح���م���د اخل����ام����س،
ومحسن األحمدي أستاذ باحث
ف��ي ع��ل��م االج��ت��م��اع السياسي،
ومصطفى ال���رزرازي دكتور في
علم النفس اإلكلينيكي ،وعبد
احل��م��ي��د جل��م��اه��ري ق��ي��ادي في
ح����زب إدري�����س ل��ش��ك��ر ،وأحمد

ب���ن���ج���ل���ون أخ ال�����راح�����ل عمر
بنجلون ،وب�لال التليدي مؤرخ
ح��زب بن ك��ي��ران ،باإلضافة إلى
املصطفى املعتصم األمني العام
حلزب البديل احلضاري املنحل.
ورغ���م أن حجب البرنامج
ف��ت��ح ال���ب���اب ع��ل��ى مصراعيه
لتأويالت كثيرة ،وصلت حسب
م���ص���ادرن���ا ،ح�����دود ال���ش���ك في
أن ي���ك���ون م���ق���ص���ودا للتريث،
ف���ي ان���ت���ظ���ار اس���ت���ص���دار ق���رار
وت���وج���ي���ه���ات ح����ول التوقيت
املناسب لبرمجته ،خاصة وأن
موضوع حلقة «احملققون» أثار
ج��دال وس��ج��اال ك��ب��ي��را ،مم��ا أدى
ال���ى ت��دخ��ل ج���ه���ات( )..لتدارك
«اخلطإ» في الكاستينغ ،تضيف
نفس املصادر.
ل��ك��ن ف��ي ن��ظ��رن��ا ،م��ا حدث،
مجرد مناورة لإلشهار وضربة
«معلم» في تقنية اإلعالم ،لتسخني
الطرح وإجن��اح «حلقة» برنامج
(مب��ع��ن��اه��ا امل��غ��رب��ي ال������دارج)،
ف��ي ع���رس ،غ��اب عنه العريس،
وتخلف أهل العروس ألسباب ال
يتسع املجال لشرحها.

كواليس األخبار
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تحـت األضـواء

األميرات يفضلن املوت في تطوان
< الرباط .األسبوع
عجيبة مسحة احلزن التي
غ��ط��ت امل�لام��ح امل��غ��رب��ي��ة ،بعد
موت األميرة فاطمة الزهراء،
أي��ام��ا قليلة بعد عيد الفطر،
ح��ي��ث مت ن��ق��ل ج��ث��م��ان��ه��ا من
ت���ط���وان ،ب��ع��د أن ت��وف��ي��ت في
أحد منتجعات شاطئ احمليط
األطلسي.
واألم��ي��رة فاطمة الزهراء،
هي أول��ى بنات امللك املرحوم
م��ح��م��د اخل���ام���س ،ول����دت قبل
املرحوم احلسن الثاني بستة
شهور من أمها الشريفة زهرة،
ال���ت���ي ت��وف��ي��ت م��ن��ذ سنتني،
ومسار األميرة الفقيدة جعلها
ت��واك��ب أخ��اه��ا امل��ل��ك احلسن،
وأخ���وات���ه���ا ع��ائ��ش��ة ومليكة
ونزهة وموالي عبد الله حتى
ف����ي امل���ن���ف���ى ،ح���ي���ث تضامن
زوجها املقبل م��والي علي مع
العائلة ف��ي محنتها ،لدرجة
أن امللك محمد اخلامس ،أمر
ب��أن مينح زوج��ه��ا لقب أمير،
وه����و أق�����رب األص����دق����اء إلى
امل��ل��ك احل��س��ن ال��ث��ان��ي ال���ذي
كلفه مب��ه��ام ع��دي��دة ،أك��ث��ر من
مهام املستشار ،حيث أشرف
عال
األمير م��والي علي بشكل ٍ
على تأسيس احلزب امللكي في
ذلك الوقت «جبهة الدفاع عن
املؤسسات ال��دس��ت��وري��ة» ،فيم
ك��ان صديق امللك اآلخ��ر أحمد
رضى جديرة ،هو العقل املدبر
ل��ل��ح��زب ول��ك��ن األم��ي��ر موالي
ع��ل��ي وض���ع اس��م��ه ع��ل��ى رأس
قائمة املسؤولني عن احلزب،
لكنه س��رع��ان م��ا ع�ين سفيرا
ل��ل��م��غ��رب ف��ي ب��اري��س ،كشفت
امل��ص��ادر الصحفية ،أن��ه كان
في العاصمة الفرنسية مكلفا
بتنظيم عملية رجوع املعارض
املرحوم املهدي بنبركة للمغرب،
قصد املشاركة ف��ي احلكومة،
حيث ذك��ر عبد ال��ق��ادر بنبركة
أخ املهدي بنبركة في مذكراته
وتصريحاته ،بأنه اجتمع عدة
م����رات ب��األم��ي��ر م����والي علي،
قصد تنظيم عملية عودة أخيه

األميرة
اللة عائشة
املهدي.
عبد القادر بنبركة قال في
مذكراته «املهدي أخي» عن دار
نشر «روبير الف��ون» إن األمير
م��والي علي ،ال��ذي درس معه
في مدرسة بالفريج ،هو ابن
م����والي احل��س��ن وزوج أخت
امللك محمد اخلامس ،وعندما
ك���ان ع��ب��د ال���ق���ادر ف���ي أملانيا
اتصل األمير موالي علي بعبد
ال���ق���ادر ال����ذي ك���ان متواجدا
ب��ف��ران��ك��ف��ورت إلب�ل�اغ���ه خبرا
مهما ،وق��ال بنبركة إن موالي
علي كان شابا ظريفا ال يتباهى
بانتمائه للعائلة املالكة ،ولكن
عبد القادر بنبركة يكشف في
ك��ت��اب��ه أن األم��ي��ر م���والي علي
ك����ان ش��ري��ك��ا ل���ه ف���ي مشروع
جتاري.
األمير موالي علي ،كان من
ب�ين املقربني للحسن الثاني،
الذين كتب عنهم املهدي بنبركة
بخط يده ،اسم ((األمير موالي

م���ع ت��ع��ازي��ن��ا احل����ارة
ل��ه��م ،ول��ك��ن األميرة
ف��اط��م��ة الزهراء،
ل������م ت����ك����ن أول
أم����ي����رة تفارق
احل�������ي�������اة في
شاطئ تطوان،
ف���م���ن���ذ سنتني
ت��وف��ي��ت أختها
األم����ي����رة عائشة
ب��ن��ف��س الشاطئ
ال���ت���ط���وان���ي ،كما
األميرة اللة فاطمة الزهراء
ي���ذك���ر العارفون
بالتاريخ املعاصر
للمغرب ،أن ابنة أخرى حملمد
اخل���ام���س ،األم���ي���رة لالنزهة
وك��ان��ت زوج���ة ل��ص��دي��ق امللك
ال����وزي����ر األول وه�����و أيضا
رئيس حل��زب األح���رار امللكي،
السيد أحمد عصمان ،توفيت
هي أيضا بشاطئ تطوان في
حادثة اصطدام.
ل��ت��ط��رح ب��ال��ن��س��ب��ة لهؤالء
ال���ف���ق���ي���دات ،إش��ك��ال��ي��ة تقليد
مخزني ،مينع دخ��ول جثمان
أي ميت حمليط ج��دار تواركة،
ويذكر املهتمون بالتاريخ ،أنه
علي ابن عم امللك احلسن الذي مل��ا ت��وف��ي امل��ل��ك احل��س��ن األول
كلفه امللك احلسن مبعرفة رأيي في  1893في منطقة سطات،
ف��ي ح��ل امل��ش��ك��ل��ة السياسية ،وع��ن��دم��ا ت��ق��رر دف��ن��ه بالرباط،
ورجوعي العاجل للرباط)) كما ح��ي��ث ي��وج��د ض��ري��ح��ه اليوم،
جاء في الرسالة اخلطية التي مت كسر جدار سور التواركة،
بعثها املهدي بنبركة لزوجته وإدخال اجلثة من ذلك الثقب،
غيثة مؤرخة بـ 3مايو  ،1965حتى ال يخرق التقاليد وال يدخل
لتأخذ األح���داث م��س��ارا آخر ،ميت من باب تواركة الرسمي.
ب��ع��د اخ��ت��ط��اف امل���ه���دي لدى هذا التقليد مت جتاوزه في عهد
وص���ول���ه ل��ب��اري��س ،م���ن طرف امل��ل��ك احل��س��ن ال��ث��ان��ي وامللك
ضباط مخابرات فرنسيني كان محمد ال��س��ادس ،حيث تدخل
يرأسهم عميل للجنرال أوفقير ج��ث��ام�ين األم�����راء واألم���ي���رات
عبر البوابة الرسمية لتواركة،
اسمه لوبيز.
األميرة الفقيدة لالفاطمة إذا م��ا فاجأتهم املنية خارج
ال��زه��راء ،إذن ،عاشت مراحل ال���رب���اط ،ل��ي��دف��ن��وا ف��ي ضريح
هامة في تاريخ املغرب ،سواء م�����والي احل���س���ن ،باستثناء
بجانب أبيها محمد اخلامس ،جثماني امللكني محمد اخلامس
أو أخيها احلسن الثاني ،أو واحل���س���ن ال���ث���ان���ي ،وجثمان
زوج���ه���ا األم���ي���ر م����والي علي ،األمير م��والي عبد الله ،الذين
الذي رزقت منه بولدين ،موالي ن��ق��ل��وا ف��ي االجت����اه املعاكس،
ي���وس���ف ،وم�����والي ع��ب��د الله ،من القصر امللكي الذي غادروه
والسفيرة املغربية الناجحة في آلخ���ر م���رة ف��ي اجت���اه ضريح
لندن ،السيدة جمالة العلوي ،حسان.

هل هي محاولة خللق تيار سلفي داخل البرملان املغربي؟
< الرباط .األسبوع
أثارت دعوة خصم العدالة
والتنمية في السياسة ،محمد
خليدي ،رئيس حزب النهضة
والفضيلة املنشق ع��ن حزب
العدالة والتنمية ،تخصيص
كوطا للعلماء داخل البرملان،
موجة من االنتقادات من طرف
قيادات العدالة والتنمية.
ب���ع���ض ه�����ذه ال���ق���ي���ادات
اعتبرها محاولة من اخلليدي
املقرب من السلفيني املغاربة
إلدخال هذه الفئة إلى البرملان
باسم العلماء ،وذل��ك ملنافسة
ح�����زب ال����ع����دال����ة والتنمية
الوحيد ذي التوجه اإلسالمي
ال����واض����ح ،ك��م��ا ي��ح��ص��ل في
ال��ع��دي��د م��ن ب��رمل��ان��ات ال���دول
العربية واإلسالمية.

ب��ع��ض رف����اق ب���ن كيران
ذه���ب���وا ب��ع��ي��دا ورب���ط���وا بني
دع�����وة خ��ل��ي��دي ال���ت���ي قالوا
إن��ه��ا تخفي ه��دف خلق تيار
سلفي داخ��ل البرملان ينافس
ف���ري���ق ال���ع���دال���ة والتنمية،
وب�ين ح��زب «ال��ن��ور» السلفي
املصري الذي يساند اجلنرال
ال���س���ي���س���ي رئ����ي����س م���ص���ر،
وع��ل��ى رأس���ه الشيخ الداعية
املعروف حسني يعقوب الذي
يقوم حاليا ب��زي��ارة للمغرب،
التقى فيها بعدد من الوجوه
السلفية بجهة الدار البيضاء،
قبل املوعد املنتظر حملاضرة
ي��ف��ت��رض أن����ه أل���ق���اه���ا بعني
الشق.
ولم تتسرب أية معلومات
عن ظروف زيارة الشيخ حسني
يعقوب للمغرب ،اللهم بعض

مقاطع الفيديو التي انتشرت
في اآلونة األخيرة ،يظهر فيها
ال��ش��ي��خ وه����و ي��خ��ط��ب وسط
م��ئ��ات امل��ع��ج��ب�ين واملعجبات
بدروسه من املغاربة.
ي��ذك��ر أن زي����ارة الداعية
ل��ل��م��غ��رب ،س��ب��ق��ه��ا الترويج
ل����زي����ارة م��ح��ت��م��ل��ة للرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي،
وهي الزيارة التي لم يؤكدها
امل��س��ؤول اإلع�لام��ي للسفارة
املصرية بالرباط ،مكتفيا في
جوابه على سؤال «األسبوع»
بقوله« :إنها زي��ارة واردة،»..
ب��امل��ق��اب��ل حظيت تصريحات
محمد خليدي (ليست األولى
م��ن ن��وع��ه��ا) ،وزي����ارة الشيخ
حسني يعقوب للمغرب باهتمام
كبير نظرا للجدل الذي يرافق
احملطات االنتخابية املقبلة.

صدقوا أو ال تصدقوا ،فقد كتبت وكالة
إيفي اإلسبانية ،أن مغربيني سجال الرقم
القياسي في تهريب األموال من املغرب
إلى إسبانيا ،وأعلن بنك «بنكينتر»
اإلسباني أن  40في املائة من إيداعات
األموال أجنزها شخصان مغربيان; األول
أودع في البنك  3ماليني أورو (أكثر من
ثالثة ماليير) ،والثاني أودع  2مليار.
وإذا كانت احلكومة اإلسبانية عاقبت
البنك اإلسباني الذي لم يسأل عن مصدر
األموال ،فإن حكومة املغرب ،اكتفت
بقراءة اخلبر	 .
وأخيرا أرسلت أضواء كاشفة على حادثة
موت قطب احلشيش ،املدعو النيني ،بعد
أن قدم سائقه املدعو حميدو ،بيانات عن
طريقة موت النيني ،حينما جاءت مركبة
سريعة من سبتة وعليها ثالثة مسلحني
ودخلوا املياه اإلقليمية املغربية( )...في
مارينا سمير ،وأطلقوا عليه النار .أما
جثته فيقول حميدو ،إن القتلة بعد أن
سقط النيني في البحر ،التحقوا به
وطحنوه بواسطة محرك املركب .إدارة
األمن الوطني مطالبة بإصدار بيانات
حول أحداث من هذا القبيل ،مثلما
السلطات األخرى مطالبة بتفسير ،كيف
تدخل مركبة مسلحة املياه اإلقليمية
املغربية ،دون متابعة ،أو احتجاج.
قالت البرملانية أمنة ماء العينني إنها
حترص على التهام «رايب الشوباني»
كلما زارت أمريكا ألنه لذيذ ،لكن املتتبعني
ينتظرون حتقيقا في أسباب استقطاب
أمريكا بشكل غير مسبوق لطلبة السلك
الثالث في اجلامعة املغربية ..باملناسبة
البرملانية اإلسالمية واحدة من طلبة
السلك الثالث في حقوق اإلنسان ،لكنها
لم تقل شيئا عن موضوع الزيارة(.)..
«االحتاد االشتراكي مدرسة» ،هذا هو
الشعار الذي بات يرفعه أنصار االحتادي
إدريس لشكر ،على صفحاتهم الفيسبوكية،
وفي إطار هذه املدرسة قد تنشر قريبا
لوائح القياديني االحتاديني الذين لم
يسبق أن دفعوا واجبات االنخراط ،طيلة
حياتهم النضالية ،في الوقت الذي كان
ُيفرض على املنخرطني أداء واجبات
املشاركة في ملتقيات وطنية(.)..
أكدت مصادر إعالمية أن جنراالت اململكة
عقدوا اجتماعا عاجال لتدارس الوضع
في اجلارة الشرقية اجلزائر ،والتي باتت
مرشحة أكثر من أي وقت مضى لكي تشهد
انقالبا عسكريا ،بعد أن قرر بوتفليقة ،أو
من يقوم مقامه( )..إنهاء مهام رئيس
أركان احلرس اجلمهوري العميد عبد
القادر عوالي ،وقائد القطاع العسكري
األول العميد عبد القادر بن زخروفة،
وقائد القطاع العسكري اخلامس العميد
السعيد زياد.
أوضحت الناشطة األمازيعية صاحبة
فكرة جهاد النكاح مع األكراد ،أنها
توصلت بالئحة طويلة بأسماء
جنود «البشمركة» الذين يرغبون في
خدماتها( ،)..ودعت اجلميع إلى استقبال
هذا الوفد مبطار محمد اخلامس ..وتأتي
هذه التصريحات بعد أيام قليلة من قولها
إنها تعتز بتقدميها هذه اخلدمات لناشط
يشاطرها نفس القناعات(.)..

الداعية
حسني يعقوب

نبهنا القارئ منير بقيوي إلى خطإ
ورد في ركن «حتت األضواء» بالعدد
املاضي ،حيث جاء اسم رئيس احلرس
امللكي «بنعلي املنصوري» عوض اسمه
الصحيح «ميمون املنصوري» ،وشقيقه
هو بنعلي املنصوري ،الوزير السابق،
واملكلف حاليا مبهمة في الديوان امللكي.
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تنقيالت جديدة في صفوف الوالة والعمال بالصحراء
بعد حركة التغييرات
التي شملت كتابا عامين
وباشوات وقياد وخلفاء،
تستعد وزارة الداخلية
ل��ل�إع��ل�ان ع����ن حركة
تنقيالت جديدة وواسعة
ستشمل عددا من والة
وعمال األقاليم والجهات
بالمملكة خالل األسابيع
المقبلة.
وح����س����ب م����ص����ادر
عليمة ،فإن الالئحة التي
قد يكون قد أشر عليها
رئ�����ي�����س ال���ح���ك���وم���ة
بالموافقة ستستهدف
ب���ال���خ���ص���وص ال�����والة
والعمال ال��ذي��ن بلغوا
سن التقاعد ،أو تجاوزوا
سن أربع سنوات في
مناصبهم ،أو تقتضي

الضرورة بإعفاءهم أو
االستفادة من تجاربهم،
وه�����و م����ا ي���دع���و إلى
تغييرهم.
وال يستبعد أن تعرف
ح����رك����ة التغييرات
ب��األق��ال��ي��م الجنوبية
ت��ع��ي��ي��ن ع���ام���ل إقليم
طرفاية أبهاي الناجم
ع����ام��ل�ا ع���ل���ى إقليم
طانطان ،وعبد
ا لغني

ص��م��ودي ع��ام��ل إقليم
زاكورة عامال على إقليم
بوجدور ،وإلحاق عامل

ص�����ادق اج���ت���م���اع ال�����دورة
التاسعة لألمانة الوطنية لما
يسمى جبهة البوليساريو على
خ���ط���ة اس���ت���ن���ف���ار ف����ي إط����ار
االستعداد للمواعيد القادمة
التي حددتها األم��م المتحدة،
األم����ر ال����ذي ي��ف��رض ض���رورة
ال��ت��ح��ض��ي��ر ال��ج��ي��د م���ن أجل
التصدي للنشاط المعادي الذي
ان��ط��ل��ق��ت ش���رارت���ه م���ن داخل
مخيمات ت��ن��دوف م��ع «شباب
ال��ت��غ��ي��ي��ر» ،وت���دع���و الخطة
االستنفارية إلى المشاركة في
ت��ج��ن��ي��د ال��ش��ب��اب بالمدارس
والتعليمية
ال���ع���س���ك���ري���ة
والمهنية.
وتتضمن الخطة مجاالت تهم
ال�������م�������ي�������دان ال����س����ي����اس����ي
الدفاع،
التنظيمي ،وميدان
وم�����ي�����دان األم��������ن ،وم����ي����دان
الخارجية ،واإلعالم ،وتقر بعقد
اجتماع بمدريد في  13شتنبر
 ،2014يحضره كافة الممثلين
بإسبانيا للتعبئة والتجنيد

رئيس بلدية
يطالب بمحاسبة
االتحاد الشتراكي

< العيون .األسبوع

وت���ق���ي���ي���م ع����م����ل ال���م���ك���ات���ب
وال����ج����م����ع����ي����ات ال���ت���اب���ع���ة
للبوليساريو ،ودع���وة جميع
الممثلين بأوروبا إلى اجتماع
ببروكسل من  19إلى  21شتنبر
 ،2014وبدء الحملة الخاصة
بالجمعية العامة لألمم المتحدة،
ونهج تحرك استثنائي باالتصال
بجميع المجموعات البرلمانية
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي ب��ل��دان االتحاد
األوروبي للحصول على التأييد
وال��م��س��ان��دة م��ن أج���ل إنشاء
المجموعة البرلمانية لما يسمى
ب���ـ«ال���س�ل�ام م���ن أج���ل الشعب
ال����ص����ح����راوي» ،ومضاعفة
ال��م��ج��ه��ود إلن���ج���اح ال���ن���دوة
السنوية لجمعيات الصداقة
« »EUCOCOبمدريد ،وانتهاج
خطة إعالمية مركزة لمصاحبة
خ��ط��ة االس��ت��ن��ف��ار واستغالل
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ج��دي��دة لتبليغ
ال��رس��ال��ة اإلع�لام��ي��ة (المواقع
اإلل����ك����ت����رون����ي����ة) ،وتعتمد
البوليساريو في خطتها في
الميدان االقتصادي عن البحث
عن مصادر تمويل جديدة.
< كلميم .األسبوع

تقدم عبد الوهاب
بالفقيه رئيس بلدية
كلميم إلى وزارة
الداخلية بطلب إيفاد
جلنة مختصة لبلدية
كلميم ،للقيام بعملية

ط����ان����ط����ان ب���������اإلدارة
ال���م���رك���زي���ة ،وتعيين
الشاب ولد الدبدا عامال
إلقليم طرفاية ،وتعيين
علي لمزليقي عامال على
إقليم السمارة ،وتعيين
محمد سالم السبطي
عامال للبرنوصي خلفا
لمحمد ع��ال��ي حبوها
الذي قد يلتحق بالسلك
ال��دب��ل��وم��اس��ي سفيرا
للمغرب بموريتانيا.
وك��ان��ت ط��ان��ط��ان قد
ش��ه��دت ت��ن��ص��ي��ب ابن
ت��اون��ات حسوني عبد
الرحيم باشا المدينة
قادما من أكادير خلفا
لمنصور قرطاح ،الذي
تمت ترقيته كاتبا عاما
بعمالة أزيالل ،في ما تم

هواجس الدخول
الجامعي بالجنوب

خطة استباقية
لجبهة البوليساريو

< تندوف .األسبوع

تعيين محمد نور الدين
اإلدريسي الحسني باشا
على مدينة الوطية ،بعد
أن ك���ان يشغل رئيس
ال��م��ق��اط��ع��ة الحضرية
أك���������دال  -ال����ري����اض
بالرباط ،وعين كل من
رض�����ا ال���م���ك���ي ق���ائ���دا
ب��ال��م��ل��ح��ق��ة اإلداري�������ة
الرابعة ،وحاتم الزاوي
قائدا بالملحقة اإلدارية
الثالثة ،ومنير بنائم
قائدا بالملحقة اإلدارية
بالميناء ،وع��ز الدين
ف�������ارس رئ����ي����س قسم
الشؤون الداخلية ،في
ما تم تعيين عبد الرحيم
األزم�����ي ال��ح��س��ن��ي في
منصب قائد بالجماعة
القروية الشبيكة.

أعلنت المدرسة العليا
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا بالعيون
التابعة لجامعة اب��ن زهر
بأكادير; والكائنة بتجزئة
 25م�����ارس ع���ن تسجيل
الطلبة المقبولين من الئحة
االنتظار ،وانطلقت بكلميم
عملية التسجيل بالمركز
الجامعي وس��ط تخوفات
عديدة في صفوف الطلبة
ح�����ول أج�������واء ال����دراس����ة
ب���ال���م���رك���ز ،ال������ذي يعرف
اكتظاظا كبيرا ف��ي وقت
يستقطب فيه عددا متزايدا

م���ن ال��م��س��ج��ل��ي��ن الجدد،
فالمركز ال يتوفر إال على
مدرج واحد وقاعات قليلة.
وي���ع���ت���ب���ر ال����م����رك����زان
الجامعيان ملحقين بجامعة
ابن زهر بأكادير ،وكانا من
بين ما يشغل بال المنتخبين
لتأخر األشغال في المدرسة
العليا للتكنولوجيا التي
تعقد عليها كبير اآلمال
الستقطاب أبناء الجنوب
وخاصة العنصر النسوي،
ويشتكي الطلبة أصحاب
البكالوريا آداب  2014من
طريقة التسجيل الجديدة،
المرتبطة بجامعة أكادير.

والد مندوب السجون
في ذمة الله

< كلميم .األسبوع
ترأس الشرقي اضريس
م��راس��م ج��ن��ازة المرحوم
أح��م��د س��ال��م ول����د محمد
التامك ،الذي وافته المنية
بكلميم عن سن  91سنة،
ويعتبر الفقيد والد محمد
ص��ال��ح ال��ت��ام��ك المندوب
ال���ع���ام إلدارة السجون
وإعادة التأهيل ،واحدا من
رجاالت قبائل أيت يوسى،
وواحدا من ضباط الجيش
الملكي ،واشتهر بمسيرته
النضالية مع جيش التحرير
والمقاومة ،حيث كان قائدا
ل��ل��م��ائ��ة (ت���اب���ع���ة لجيش
التحرير).

شاملة
افتحاص
تهم التدبير اإلداري
واملالي للجماعة ،في
الفترة التي يتولى
فيها حزب االحتاد
تدبير
االشتراكي
شؤون املدينة التي
عرفت تعاقب ثالثة

وقد ووري جثمانه الثرى
بمقبرة أسا وسط حشود
كبيرة من رفاقه في درب
الكفاح الوطني وشخصيات
مدنية وعسكرية ،وقد أشاد
أعيان كافة قبائل الصحراء
بخصال وشيم الراحل.
إن������ا ل���ل���ه وإن��������ا إليه
راجعون.

والة عليها ،وهم :عبد
الله عميمي ،وعبد
الفتاح لبجيوي ،ثم
عمر احلضرمي الذي
تواجد في صراع بني
السلطة واملجلس.
واعتبر بالفقيه أن
املجلس جاهز لكل

مراقبة حتى يتضح
للرأي العام حقيقة
ما يجري ويدور في
الكواليس ،وخاصة
املشاريع التي سبق
أن أعطى انطالقتها
امللك خالل زيارتيه
األخيرتني للمنطقة.

ق��ام دبلوماسيان يمثالن السفارة
البريطانية ب��ال��رب��اط ،ب��زي��ارة لمدينة
العيون ،التقيا خاللها بوالي جهة العيون
يحظيه بوشعاب ،الذي كان ناجحا في حواره
ب��ال��ل��غ��ة اإلن��ج��ل��ي��زي��ة م��ع مضيفيه ،والتقى
الدبلوماسيون كذلك برئيس بعثة المنيورسو،
كما مكنتهما هذه الزيارة من عقد سلسلة من
ال��ل��ق��اءات م��ع حقوقيين م��ن��اص��ري��ن لجبهة
البوليساريو ،ووحدويين ،وعائدين إلى أرض
الوطن.
أصدر وزير الصحة «الحسين الوردي»،
ق������رارا ف���ي ح���ق  3أط���ب���اء وممرض
بمستشفى موالي الحسن بن المهدي بالعيون،
يقضي بتوقيفهم عن العمل ،في انتظار إحالتهم
على المجلس التأديبي ،وذلك على خلفية وفاة
سيدة ،كانت قد نقلت إل��ى المستشفى ،بعد
إصابتها بنزيف حاد ،إثر خضوعها لعملية
قيصرية من طرف طبيب أخصائي في أمراض
النساء والتوليد ،يشتغل بذات المستشفى .ومن
بين األطباء الثالثة الموقوفين ،طبيبة قسم
اإلنعاش ،وطبيب مسؤول ب���اإلدارة ،وطبيب
النساء والتوليد ،الذين تم تحميلهم مسؤولية
وفاة السيدة.
دشن أحمد حجي المدير العام لوكالة
الجنوب مقره الرئيسي بالعيون ،الذي
تم نقله من الرباط تبعا لقرار رئيس الحكومة،
وبدا حجي متفائال بتواجده في قلب عاصمة
الصحراء التي استقبل فيها منتخبي جهة
كلميم ال��س��م��ارة ف��ي ل��ق��اء ت��م خ�لال��ه تدارس
حصيلة المشاريع المنجزة بإقليم كلميم ،أو
تلك التي مازالت أوراشا مفتوحة ،ومن شأن
حضور أحمد حجي ضمن الحياة اليومية
بالصحراء أن يساهم في تدليل الكثير من
الصعاب ،وحل الكثير من المشاكل.
أصدرت مجموعة الشيخ ماء العينين،
من مدينة السمارة ،بيانا تتهم فيه الدولة
باإلجهاز على معلمتي مدينة السمارة «مسجد»
و«زاوية» المجاهد الشيخ ماء العينين ،واتهمت
مجموعة بعض الجهات بتدنيس المسجد
وتحويله إل��ى م��راح��ي��ض ،ومكب للنفايات،
وموقف للدراجات والسيارات ،وهو ما يشكل
استفزازا ،ومسا بكرامة أبناء ومريدي ومحبي
الشيخ ماء العينين ال سيما وأننا نتحدث عن
معلمة ي��ت��ج��اوز ع��م��ره��ا  120س��ن��ة ،حسب
قولهم.
مرة أخرى تكشف الجزائر عن قناعها
المحتشم أم���ام ق���رار انسحاب فريق
مولودية الجزائر ،من البطولة اإلفريقية لكرة
اليد ،المقرر إقامتها خالل الفترة من  9وحتى
 19أكتوبر الجاري بتونس ،بسبب مشاركة وداد
السمارة في ذات البطولة ،وهو القرار الذي
يؤكد أن الجزائر تحشر أنفها بقوة في الصراع
الدائر بين المغرب وجبهة البوليساريو.
بعد سنة كاملة من المتابعة والتقييم
للورش الذي شهده فندق «المسيرة»،
والذي تقيم فيه بعثة المينورسو ،ويعتبر
فضاء للقاءات الرسمية ،حصل مؤخرا على
االعتراف الدولي من مؤسسة عالمية في الجودة
والمراقبة ،وهو اعتراف لهذه الوحدة السياحية
التي تديرها مؤسسة القطب السياحي الشريف
موالي محمد السباعي يرعاه ،والذي تمكن من
تحويل «المسيرة» إلى فضاء سياحي بجودة
عالمية ،والشك سيعزز.

كواليس األخبار
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

أسرار التعليم

القرار بيد وزير العدل مصطفى الرميد

هل تكون  ..2015سنة محاكمة
شباط بسبب ملفات فاس?

< فاس .األسبوع
بعد غياب طويل عن الساحة ظهر
أم��ي��ن ع��ام ح��زب االس��ت��ق�لال حميد
ش��ب��اط ،ث��ائ��را ومرعوبا ف��ي الوقت
نفسه ،بسبب حبل المتابعة الذي بات
يقترب أكثر من عنقه بحسب أكثر من
مصدر.
التهديدات التي ب��ات يشعر بها
حميد شباط ليس من توجه الحكومة
أو من مواقف بن كيران من القوانين
االنتخابية ،أو حتى من الخوف من
«تزوير االنتخابات القادمة ضد حزبه»
كما أعلن شباط قبل يومين ،ولكن
بسبب خوفه من بداية تحريك مسطرة
المتابعات في حقه كعمدة لمدينة
فاس بسبب اختالالت في التسيير
والتدبير شابت المدينة ،أشار إلى
ج��زء منها تقرير المجلس األعلى
للحسابات.
هجوم شباط على ما سماه بالثالثي
الخطير «بن كيران والرميد وحصاد»
قبل يومين بمدينة مكناس ،نابع من
خوفه م��ن تحريك وزارة الداخلية
لتقارير مفتشيتها التي أنجزتها حول
ال��ع��دي��د م��ن الصفقات والمشاريع

شباط إلى جانب وزير العدل مصطفى الرميد في لقاء سابق
ب��م��دي��ن��ة ف����اس ،وأث��ب��ت��ت ع����ددا من
االختالالت يطرحها خصوم شباط
«اإلسالميون المنتخبون داخل مجلس
مدينة فاس والبرلمان على السواء»،
واحتمال كبير لتحريك المتابعة من
طرف النيابة العامة التي تقع تحت

مسؤولية مصطفى الرميد وزير العدل
وال��ح��ري��ات ،ف��ه��ل يفعلها الرميد،
ويجعل سنة  2015سنة جر شباط
إل���ى مسلسل ال��م��ح��اك��م��ات بسبب
التدبير المحلي لمدينة فاس ألزيد من
 10سنوات؟

غاضبون من مزوار
حرب اجلامعات تنطلق من جديد
يرفعون سقف مطالبهم
> الرباط .األسبوع

وجهت بعض فرق المعارضة
بالبرلمان طلبات مساءلة عاجلة
تهم وزير التعليم العالي القيادي
ف��ي ح���زب ال��ع��دال��ة والتنمية،
لحسن ال���داودي ،وزميلته في
ال��ح��زب وال��ح��ك��وم��ة الوزيرة
المكلفة بالبحث العلمي سمية
بنخلدون على خلفية مسؤولية
ال��وزارة وإدارة كلية فاس في
وفاة الطالب مزياني ،الذي توفي
بسبب االعتصام واإلضراب عن
الطعام.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،تستعد
المعارضة للتعريج كذلك على
مساءلة الحكومة في تساهلها
في منح مرافق الحي الجامعي
ال��س��وي��س��ي لشبيبة العدالة
والتنمية بمناسبة مهرجانها
وملتقاها السنوي ،مقابل تعامل
الحكومة في القاعات والفضاءات
العمومية التابعة للقطاعات
األخرى ،وبخاصة قطاع الشباب
والرياضة بطريقة شديدة مع
بعض أح���زاب المعارضة في
«ازدواج��ي��ة الحكومة في طرق
تعاملها م��ع جميع الهيئات
السياسية بخصوص استغالل
المرافق العمومية».
ثالث المواضيع التي تستعد
فرق المعارضة لطرحها بهذا
الخصوص تهم االستعدادات

< الرباط .األسبوع

الداودي

التي أعدتها الحكومة للدخول
الجامعي الجديد على مستوى
التخفيف من االكتظاظ ،وتسهيل
التسجيل ،وتوفير األساتذة،
وغيرها.
من جهته ،كان فريق العدالة
والتنمية بالبرلمان ب��دوره قد
راس����ل إدري�����س ج��ط��و رئيس
المجلس األع��ل��ى للحسابات،
للقيام بافتحاصات عاجلة لطرق
ص��رف الميزانية ف��ي ع��دد من
الجامعات التي تعرف انتماء
عمدائها لبعض هيئات أحزاب
المعارضة.

افتتح الدخول السياسي لدى حزب التجمع
ال��وط��ن��ي ل�ل�أح���رار ق��ب��ل وق��ت��ه ع��ل��ى إيقاع
االن��ت��ف��اض��ة م��ن ط���رف ع���دد م��ن القياديين
البارزين ،ضد رئيس الحزب وزير الخارجية
والتعاون صالح الدين مزوار.
هذه االنتفاضة غير المباشرة وسط قيادات
األحرار جاءت بسبب انقضاء حوالي سنة
كاملة على الوعود بمناصب المسؤولية ،التي
كان قد أطلقها مزوار لفائدة بعض القياديين
حين دخوله لحكومة بن كيران في نسختها
الثانية ،دون أن يتحقق منها حتى اليوم
شيء.
أول المنتفضين هو القيادي في الفريق
البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع
سابقا محمد حنين ،الذي كان قد وعد برئاسة
الفريق البرلماني للحزب محل رشيد الطالبي
العلمي حين سيصبح رئيسا للبرلمان مقابل
تخليه عن رئاسة اللجنة ،لكن لم يتحقق شيء
من ذلك ،فاختار حنين لقاء شبيبة العدالة
والتنمية ليشرع في توجيه رسائل لمزوار
بكون برلمانيي األحرار لن يكونوا أداة تابعة
في يد األغلبية الحكومية بل سيمارسون
المعارضة.
ثان القياديين الذين انتفضوا ضد مزوار
األسبوع الماضي ،بسبب وعود السفارة هو
محمد أوجار الذي رفع السقف عاليا ،ودعا
الحكومة التي يشارك فيها األحرار إلى فتح
ملف السلفية الجهادية وتحقيق مصالحة
جديدة مع هؤالء ومنحهم تعويضا جديدا.

عدد كلمات اللغة العربية
 12مليونا والفرنسية
 150ألفا فقط
> بقلم :أ .د .عبد الله لخلوفي*

كانت األم��ور بألف خير على مستوى التعليم
العالي فيما قبل ،بالنسبة لما هو عليه بعد اإلصالح
الذي استحدثت على إثره اللجنة الوطنية لتنسيق
التعليم العالي .فكما رأينا في ما تم نشره األسبوع
الماضي فقد تم إحداث إصالح جامعي مدمر ،تحولت
بمقتضاه المؤسسات الجامعية إلى مؤسسات مقنعة
للتكوين المهني الرديء ،مع العمل على تعميم شعار
«تكافؤ الفرص» في الكسل و»مدرسة النجاح» للجميع
على الجامعة .فبدل القيام بإصالح جامعي كفيل
بالتصدي للنزيف الحاد الذي أحدثته اإلصالحات
المعطبة على مستوى أط���وار التعليم م��ا قبل
الجامعي ،والتي تسببت في تدمير عوامل المناعة
بمنظومتنا التعليمية ،فقد تم تبني إصالح جامعي
بنفس المعايير لتأمين المسار حتى لألميين
للحصول على شهادات جامعية شاهدة على إفالسنا
في تسيير أمورنا .التالميذ والطلبة الذين يحلو لنا
تسميتهم أبناءنا ليسوا بلداء وكسالء وغشاشين
بطبعهم ،فنحن ،كمسؤولين وكمدرسين وكآباء ،من
نتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما يعانونه من
ضياع .نعم ،أحدثت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم
العالي إلصالحه ،فكانت النتيجة «إع��ط��اب» بكل
المقاييس.
كما تم إح��داث المجلس األعلى للتعليم ،وتم
تفعيله م��ؤخ��را ليسهم ف��ي إص�ل�اح المنظومة
التربوية ،ونتمنى أال يتحول إلى رقم ال يغير في
المعادلة شيئا ،هذا إن لم يزد األوضاع تدهورا إذا
لم يقم األعضاء الملمون بشؤون التعليم والمعايشون
لهمومه بما يجب القيام به إلعادة األمور إلى نصابها
متى تعلق األمر بطرح رؤى ،أو تقديم مشاريع عبثية
غريبة عن التربية والتعليم ستجهز على بصيص
األمل الذي نتمسك به .فكيف يعقل أن يصر بعض
األعضاء ،من خالل ما تسرب عن الجلسة األولى
الرسمية للمجلس ،على ط��رح مشروع التدريس
بالدارجة« ،لغة» األميين إلصالح التعليم؟ فعن أي
تعليم يتم الحديث إذا؟ في مركز الدراسات واألبحاث
والتقييم للتربية والتكوين ال نتبنى اعتماد أية لغة
للتدريس ،ألن مثل هذه المواضيع هي التي تتطلب
التوافق بين مكونات المجتمع ،بشرط أن يكون على
أسس علمية محضة .لكن كأخصائي في شؤون
التربية والتعليم سألقي الضوء بكيفية مقتضبة
على اللغة العربية ،حجر ال��زاوي��ة ف��ي هويتنا
الحضارية كمغاربة ،ومدى قابليتها لتدريس العلوم
بكل أصنافها وتعقيداتها .ولكي ال أطيل أقول ،فحتى
في أدق األمور ،كالتعبير عن الشيء المجهول في
الرياضيات بالحرف الالتيني «إيكس» ( ،)Xيرجع
األصل فيه للغة العربية ،لغة الرياضيات والهندسة
وال��ج��ب��ر وال��ك��ي��م��ي��اء وال��ف��ي��زي��اء وال��ف��ل��ك والطب
والجغرافيا والجيولوجيا ،إلخ .والمثير في هذا
األم��ر ،أن يتطرق الفكاهي األمريكي «تيري مور»
 »Terry Mooreلهذا الموضوع العلمي ،المغيب
عنا وعن أبنائنا ،في قاعة تغص بالجمهور األمريكي
بوالية كاليفورنيا ،خالل شهر مارس  ،2012وتدور
فكرة الفكاهة حول السر في التعبير عن الشيء
المجهول بالحرف الالتيني «إيكس» ()X؟ ومن بين
م��ا ق��ال��ه «ق��ب��ل س��ت س��ن��وات م��ن اآلن ق���ررت تعلم
العربية ،فتعرفت على لغة منطقية للغاية؛ فكتابة
عبارة أو جملة أو فقرة يماثل وضع معادلة رياضية،
كل طرف فيها دقيق جدا ويحتوي على الكثير من
المعلومات» .ويقول كذلك «إن هذا هو أحد األسباب
التي تجعل الكثير من العلوم والهندسة والرياضيات
التي نعتبرها غربية ،قد تم التأسيس لها خالل
القرون الوسطى من قبل العرب» .لن أطيل أكثر مما
يسمح به المقال ألقول لمن ال يعرف مكانة اللغة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة وع��ظ��م��ت��ه��ا إن ع���دد كلماتها
 ،12.302.912بينما عدد كلمات اإلنجليزية ،600.000
والفرنسية  ،150.000والروسية  .130.000فهل من
تعليق ،غير القول إن طوق الجهل المستحكم الذي
أحاط بنا من كل الجوانب يشكل حاجزا منيعا بيننا
وب��ي��ن ك��ن��وزن��ا ال��ل��غ��وي��ة وال��ح��ض��اري��ة الرائعة
والرائدة.
*رئيس مركز الدراسات واألبحاث والتقييم
للتربية والتكوين
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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.

«الدول اللي جابتها في راسها»
الشعوب التي سعت
إلى النظر إلى الخلف
«جابتها ف��ي راسها»
وهذا مجرد كالم ،بالله
ع��ل��ي��ك ،أت��ع��ل��م ك���م هو
ال��وق��ت ال��ذي ستتطلبه
مسألة أن نعالج «كيف
تدبير شؤون التقاعد منذ
إح���داث ه��ذه الصناديق؟
وأين ذهبت هذه األموال؟
وك��ي��ف ت��م استثمارها؟».
طيب ،وحينما ستنتهي هذه
العملية التي ستتطلب سنوات وتكلفة مهمة ،األزمنة
ستكون باقية على حالها ،وبعد االنتهاء ماذا
سنجد؟ فالن الذي كان يسير في المرحلة الفالنية
فعل كذا أو لم يفعل كذا ،سنحاكمه وسنفصله ،لكن
المشكل مازال كما هو ،بل األكثر من ذلك سنكون
قد فاقمنا األزمة ،وبالتالي الواقع ال يرتفع.
< نبيل بنعبد اهلل «حزب التقدم واالشتراكية»

التضخم تحت السيطرة

ما الحظناه هو أن
ال��ت��ض��خ��م م���ا ي���زال
تحت السيطرة ،وأود
أن أوض���ح األسباب
ال���ت���ي ذك���رن���اه���ا في
التقرير؛ فأوال :التضخم
تعززه أساسا سلة السلع
األساسية ،التي تشكل
ال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة أهم
مكوناتها ،في حين تبين
أن ه��ذه ال��م��واد الغذائية
ونتيجة للموسم الفالحي
الجيد عرفت زيادة محدودة في السعر ،وذلك بفضل
وفرة العرض مقابل الطلب الذي لم يرتفع كثيرا.
< نزار بركة «المجلس االقتصادي واالجتماعي»

لهذا السبب يعربد العدو في
السماء
ال��ع��دو ي��ع��رب��د في
السماء كما يريد ،فقط
ألن����ه ي��م��ت��ل��ك القنبلة
النووية ،ويرفض الحلول
ال���س���ل���م���ي���ة ،وم�����ا على
الماليين األربعمائة إال أن
يحنوا رؤوسهم ويقبلوا
بما يريده ه��و .فمادامت
هناك دول قائمة بذاتها،
علينا أن نفكر ف��ي حلول
ردع��ي��ة ،على األق��ل أن تمنع
إسرائيل من مواصلة اكتساب هذا السالح ،أو
التهديد باستعماله.
< واسيني األعرج «أديب جزائري»

الدولة ال تبالي بالتعليم
العمومي
أعتقد أن الحكومة
وال��وزارة الوصية ال
يهمهما التعليم العالي
العمومي ،وهي تعمل
على إيجاد بدائل له ،لقد
عمدت الحكومة والوزارة
الوصية خالل شهر غشت
ض���دا ع��ل��ى ك��ل األع���راف
وبعيدا ع��ن إط��ار العمل
ال��ت��ش��ارك��ي م���ع النقابة
الوطنية للتعليم العالي ،ال��ذي لطالما تغنت به
الوزارة وضربته عمليا عرض الحائط ،إلى إخراج
وت��داول خمسة مشاريع لن تعمل إال على تأزيم
الوضع ،وعلى قتل الجامعة العمومية التي يفترض
أن ت��ك��ون م���ن أول���وي���ات ال���دول���ة ب��ع��د القضية
الوطنية.
< عبد الكريم مدون «نقابي»

قراءة في خبر
احذروا «التالعب» بعقول المهاجرين السريين

اإلشاعة التي «أغرقت» طنجة باألفارقة وأطفالهم
تعود سكان «حي العرفان» بمدينة
طنجة المتواجدة في أقصى شمال
المغرب ،على رؤية جيرانهم من ذوي
البشرة السمراء ،الوافدين من دول
جنوب الصحراء اإلفريقية ،برجالهم
ونسائهم طوال األشهر الماضية ..لكن
المثير النتباههم خالل األيام األخيرة،
ه��و ارت��ف��اع ع��دد األم��ه��ات واألطفال
الصغار وال��رض��ع ،ال��ذي��ن ق��دم��وا من
مختلف أنحاء المغرب ،ليعيدوا للحي
وهجه اإلفريقي ،بعدما خفت منتصف
الشهر الماضي ،حين تمكن المئات من
المهاجرين األفارقة من عبور مضيق
جبل طارق بحرا.
 ..ب��ات��ري��ك جينكي ،الكاميروني
الجنسية ،ق��ال ف��ي ح��دي��ث لـ«شبكة
المحيط العربية» «سمعنا قبل أسبوعين
أن منظمة كندية ،ستزور مدينة طنجة،
وس��ت��ق��وم ب��م��س��اع��دة أط��ف��ال صغار
بصحبة أم��ه��ات��ه��م ،وأح��ي��ان��ا حتى
بصحبة آبائهم ،على الهجرة إلى كندا
لالستقرار بها بشكل قانوني» ،مما
جعله يسرع في ترك إقامته بالرباط،
على حد قوله.
لم يكن جينكي المهاجر الوحيد،
الذي صدق «إشاعة كندا» ،فكما يحكي
بنفسه «وج��دن��ا أننا لم نكن األسرة
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي سقطت ف��ي ف��خ هذه
اإلشاعة ،بل بمجرد وصولنا إلى حي
العرفان ،اكتشفنا أن عشرات األسر
التحقن بطنجة لسماعهن نفس األمر».
الجميع أصبح يدرك أن الحلم الكندي
تبخر مع افتضاح أمر اإلشاعة ،لكن
الوافدين الجدد بطنجة لم يتنازلوا عن
طموحهم في مغادرة القارة السمراء.
«نحن في األصل قدمنا إلى المغرب
للهجرة إل���ى أوروب�����ا ،ورغ��ب��ت��ن��ا في
الذهاب إلى كندا اقترنت فقط بهذه
اإلش��اع��ة ،ل��ه��ذا نحن ق��ررن��ا أن نظل

بطنجة ،ونجرب حظنا للوصول إلى
إسبانيا مثلما فعل إخوتنا الشهر
الماضي» ،يقول جينكي.
وبالفعل ،تمكن مئات المهاجرون
األفارقة من الوصول إلى أوروبا يومي
 15و 14غشت الماضي ،بعدما أنقذتهم
ف��رق البحرية اإلسبانية ف��ي عرض
البحر .وبهذا الخصوص ،يتابع جينكي
قائال «تمكن إخوتنا من عبور مضيق
جبل طارق بواسطة قوارب مطاطية،
اشتروها من المتاجر الخاصة بلوازم
االصطياف بالشاطئ ،بعدما كان رجال
ال��ب��ح��ري��ة ف��ي عطلة خ�ل�ال يومين».
«سننتظر فرصتنا ،ون��ج��رب حظنا،
وكلما أوقفتنا البحرية المغربية،
سنعاود الكرة إلى أن ننجح »..يؤكد
«جينكي» ،وب��ري��ق األم��ل ف��ي عينيه.

عقوبات روسيا لالتحاد
األوروبي هدية من السماء
ت���درس جمعيات
المزارعين المغاربة
إمكانية سد النقص
الحاصل في السوق
الروسية ،وتعويض
المنتجات األوروبية،
بعدما فرضت روسيا
حظرا على المنتجات
ال��زراع��ي��ة م��ن دول
االتحاد األوروبي.
وت�������ق�������در قيمة
الصادرات الزراعية والغذائية
من دول االتحاد األوروبي إلى
روسيا بنحو  11مليار أورو.
ونقلت «روسيا اليوم» عن
م��زارع��ي��ن م��غ��ارب��ة قولهم إن
العقوبات التي فرضتها روسيا
على االت��ح��اد األوروب���ي ،هي
بمثابة «هبة من السماء» قدمت
للمملكة المغربية ،كما أنها
فرصة لرفع حجم الصادرات
الزراعية المغربية نحو روسيا،
التي قدرت في العام الماضي
بـ %15من الحجم اإلجمالي
ل������ل������ص������ادرات ال�����زراع�����ي�����ة
المغربية.
وت��س��ت��ح��وذ روس���ي���ا على
ن��س��ب��ة  %50م���ن ص�����ادرات

الحمضيات المغربية ،وهو رقم
ينوي مزارعو الحمضيات في
ال��م��غ��رب رف��ع��ه خ�ل�ال السنة
الحالية.
وأض��اف مصدر في إحدى
الجمعيات الزراعية المغربية
أن ال���م���غ���رب ب����دأ يستقبل
ال��ط��ل��ب��ات ال���روس���ي���ة ،وذل���ك
مباشرة بعد فرض الحظر على
المنتجات األوروبية.
ومن المنتظر أن يتم عقد
ل��ق��اء ب��ي��ن وزي�����ري الزراعة
المغربي والروسي في الـ15
من الشهر الحالي في الرباط
من أج��ل وض��ع استراتيجية
كبرى للتعاون
التجاري بين
البلدين.

ووادي ال��ذه��ب ،ال��ذي استفاد هؤالء
المهاجرون من ذكرى استرجاعه ،إقليم
ي��وج��د ب��أق��ص��ى ال��ج��ن��وب المغربي
ب��ال��ص��ح��راء على ال��ح��دود المغربية
الموريتانية ،كانت إسبانيا قد سلمته
إلى موريتانيا سنة  1975بعد خروجها
من مستعمرتها بالصحراء ،قبل أن
تنسحب موريتانيا من اإلقليم سنة
 ،1979ويعلن ممثلو القبائل بوادي
الذهب بيعتهم للعرش المغربي .وكانت
البحرية اإلسبانية قد أنقذت حوالي
 1000مهاجر إفريقي من دول جنوب
الصحراء خالل يومي  14و 15غشت
الماضي ،في عرض البحر بالقرب من
س��واح��ل��ه��ا ،بعدما ع��ب��روا إليها من
الشواطئ المغربية ،بواسطة قوارب
مطاطية ال توفر أدنى شروط السالمة.

وأقصر مسافة تفصل بين ضفتي البحر
المتوسط بمضيق جبل طارق تبلغ 14
كيلومترا.
وفي الثاني من يناير الماضي ،بدأت
السلطات المغربية في تنفيذ إجراءات
تتعلق بتسوية وضعية الالجئين
والمهاجرين غير الشرعيين بالبالد،
حيث قرر المغرب تسوية وضعية 850
طالبا للجوء معترف بهم ،م��ن قبل
المفوضية العليا لالجئين ومنحهم
اإلقامة في البالد ،إلى جانب «وضع
ش����روط اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة» ل��م��ن��ح اإلقامة
للمهاجرين غير الشرعيين ،والذين
تتراوح أعدادهم حسب السلطات ما
بين  25و 45ألف
مهاجرمنجنسيات
مختلفة.

لقطة األسبوع

الحمير تصنع الحدث
ق��ال أح��د الصحفيين على سبيل ال�م��زاح« :م��ن ق��ال إن عهد
المعجزات ول��ى ،فقد حضرت إح��دى الحفالت وسمعت بأذني
حمارا يتكلم» ،أما في الواقع فقد خلقت الحمير الحدث خالل
األسبوع الماضي ،فبعد أن تناقلت وسائل اإلعالم صورة الحمار
«حمار حقيقي» الذي استضافته قناة أردنية( ،)..جاء الدور
على حمار مغربي مسعور ،تسبب في شل حركة المرور لمدة
طويلة في شارع  6نونبر وحي الرميلة بعين الشق ،وتسبب في
جروح خطيرة ألربعة مواطنين(.)..
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الجدار المغربي الذي أحرج الجزائريين

قررت السلطات املغربية زيادة طول السياج
احلديدي الذي يتم تشييده على احلدود البرية
مع اجلزائر ،ليصل إلى  110كيلومترات ،بدال
من  70كيلومترا فقط ،التي كانت مقررة خالل
الفترة األول��ى من إع��داد امل��ش��روع ،األم��ر الذي
اعتبره مراقبون خطوة تصعيدية واستفزازية.
وق��ال مصدر أمني مغربي ،لوكالة أنباء
األن���اض���ول« :إن نسبة األش��غ��ال امل��ن��ج��زة من
املشروع بلغت  ،%38إلى حدود نهاية غشت»،
وزع�����م امل���ص���در أن����ه «مت زي�����ادة  41ك��ل��م من
السياج احلديدي ال��ذي تقرر إقامته في إطار
اإلج����راءات ال��ت��ي أعلنتها احل��ك��وم��ة املغربية
ملواجهة التهديدات اإلرهابية ،ومكافحة تهريب

خاليـا داعـش فـي المغـرب

البشر واألق���راص الطبية امل��خ��درة املهربة من
اجلزائر».
ولفت املصدر إلى أنه «يجب االنتهاء من
أش��غ��ال تشييد ال��س��ي��اج احل��دي��دي قبل نهاية
 ،»2014وسيناهز علو هذا السياج ثالثة أمتار،
وسيمتد ف��ي ث�لاث م��دن ه��ي :وج���دة وبركان،
إضافة إلى جرادة.
وس��ي��ش��م��ل ال��س��ي��اج احل���دي���دي املناطق
االستراتيجية واحل��ي��وي��ة على ط��ول احلدود
الشرقية مع اجلزائر ،وذلك من مدينة السعيدية
التي تطل على البحر املتوسط
إل���ى قبيلة س��ي��دي عيسى في
محافظة جرادة.

أول برميل من النفط في
مكناس المشهورة بالخمور
أعلنت شركة «سان ليو للطاقة» ،املختصة
في التنقيب عن النفط ،عن إنتاج أول برميل
مغربي ،ف��ي أح��د امل��واق��ع مبدينة مكناس،
وسط املغرب.
وذكرت مصادر إعالمية ،نقال عن الشركة،
أن هذه األخيرة متكنت من إنتاج أول برميل
نفط مغربي في «متحضيت» ،إحدى ضواحي
مدينة مكناس.
وأض��اف��ت أن احلقل املكتشف ق��د يوفر
م��خ��زون��ا م��ن ال��ن��ف��ط ي��ق��در بنحو  11ألف
برميل في اليوم ،على م��دار الثالثني عاما
القادمة.
وجتدر اإلشارة إلى أن أكثر من  30شركة
عاملية ،تقوم بالتنقيب عن النفط في املغرب،
ع��ل��ى ال��ي��اب��س��ة وف��ي ال��ب��ح��ر ،باستثمارات
بلغت قيمتها  12مليار درهم مغربي (1.4
مليار دوالر أمريكي).
وميتلك املغرب أحواضا رسوبية متتد
على مساحة تقدر بنحو  900ألف كيلومتر
مربع ،حيث يعتقد أنها تختزن
كميات كبيرة من النفط.

ذك����رت ص��ح��ي��ف��ة «وورل����د
ت���ري���ب���ي���ون» األم���ري���ك���ي���ة أن
جماعة «داعش» أنشأت خاليا
ف���ي م��ن��اط��ق ع����دة باملغرب،
وقالت الصحيفة  -في تقرير
بثته على موقعها اإللكتروني
 إن اجلماعة ركزت وجودهاف���ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��م��ال��ي��ة من
اململكة ال��ت��ي تقع ف��ي شمال
إفريقيا ،مبا في ذلك مدينتي
ال���ع���رائ���ش وط��ن��ج��ة ،ووفقا
للصحيفة ،ق��ال مصدر أمني
إن «داع��ش» لديها الكثير من
األم�����وال جت��ن��د ب��ه��ا أنصارا
لها ،مشيرا إل��ى أن اجلماعة
تقوم بتجنيد املغاربة للحرب
ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ا منذ ما
يقرب عامني ،حيث مت تعبئة
أكثر من  2000مغربي لهذه
احلمالت ،وبعضهم عاد إلى
إن��ش��اء خ�لاي��ا ل���ـ»داع���ش» في
البالد.
وأش�����������������ارت «وورل������������د

تريبيون» إل��ى أن��ه ف��ي شهر
ي��ول��ي��وز م��ن ال��ع��ام اجل���اري،
نشرت «داع��ش» مقطع فيديو
يبرز جهود جتنيد مواطنني
في املغرب ،ويصور شابا يبلغ
م��ن ال��ع��م��ر  28ع��ام��ا ويدعى
محمد حمدوش ،كان يقيم في
شمال مدينة الفنيدق ،شوهد
وه���و ي��ق��ط��ع رؤوس خمسة
أشخاص في سوريا.
ق��ال منتصر زي���ان ،مدير
الشركة املتوسطية للتحليل
االستراتيجي واالستخبارات
«إن امل��ن��ط��ق��ة ال��ش��م��ال��ي��ة قد
أهملت ،إن لم تكن قد نسيت
متاما منذ االستقالل».
وذك������رت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن
احلكومة املغربية لم تعترف
ب��وج��ود «داع���ش» على الرغم
من أنها أبلغت باعتقال أكثر
من عشرة عمالء مشتبها بهم،
لكن محللني أك��دوا أن شمال
املغرب أصبح معقال لداعمي

تنظيم القاعدة ،وه��ذه وجهة
نظرهم.
وص����رح احمل��ل��ل املغربي
مصطفى عباسي بأنهم منذ
فترة طويلة يحذرون الناس
من وجود اجلماعة املتعصبة
في املنطقة الشمالية ،مؤكدا
أن احلقائق تثبت أن اجلماعة
املسلحة لديها أموال تتدفق.
ويقال إن «داعش» جتذب
امل���ج���رم�ي�ن م����ن م�����دن ع����دة،
ويستخدم املجرمون عالقات
اجلماعة باخلارج للمشاركة
ف���ي ال��ت��ه��ري��ب واالجت�����ار في
امل��خ��درات ،ذل��ك فضال عن أن
طنجة أض��ح��ت معقال ألفراد
اجل���م���اع���ة امل���س���ل���ح���ة ،وفي
يوليوز املاضي ،اعتقل مواطن
فرنسي بتهمة جتنيد مقاتلني
حلمالت «داع��ش» في العراق
وس������وري������ا،
ب������ح������س������ب
التقرير.

تسجيل حالة انتحار كل  40ثانية
ك�������ش�������ف ت�����ق�����ري�����ر
ملنظمة الصحة العاملية
إحصائيات صادمة عن
االنتحار باملغرب ،حيث
أوضح أن  1628مغربيا
انتحروا ،خالل ،2012
وي��ش��ك��ل ال��رج��ال نسبة
 %87م��ن��ه��م ،بتسجيل
 1431حالة ،في ما بلغ
عدد النساء املنتحرات،
.198
وق�����ال ال��ت��ق��ري��ر إن
ه��ن��اك ارت���ف���اع���ا مهوال
حل�����������االت االن�����ت�����ح�����ار
باملغرب ،ما بني سنتي
 2000و ،2012ففي
ظرف اثنتي عشر سنة،
ت��ض��اع��ف «املنتحرون»
امل��غ��ارب��ة؛ بنسبة %97
ليقفزوا من  2.7إلى 5.3
ح��ال��ة ان��ت��ح��ار ب�ي�ن كل
مائة ألف مغربي.
وأك��د التقرير الذي
ي����ه����دف إل������ى تسليط

ال������ض������وء ع����ل����ى ه����ذه
ال��ق��ض��ي��ة وع��ل��ى جهود
م��ن��ع��ه��ا ،ب��ال��ت��زام��ن مع
اق��ت��راب ال��ي��وم العاملي
لالنتحار ال���ذي يوافق
العاشر من شهر شتنبر
م���ن ك���ل س���ن���ة ،أن����ه مت
ت��س��ج��ي��ل أك���ب���ر نسب

االن���ت���ح���ار ف���ي صفوف
ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة أكثر
م��ن  70سنة ،بتسجيل
 14.4حالة انتحار لكل
 100ألف نسمة من هذه
الفئة.
وكشف أن املسنني
الرجال كانوا أكثر إقباال

على وضع حد حلياتهم
م���ن ال���ن���س���اء املسنات
الالتي لم يتخط معدل
االنتحار في صفوفهن
 3.7ح����االت ل��ك��ل مائة
أل�����ف وس�����ط النساء،
بينما بلغ معدل انتحار
ال��رج��ال املسنني 30.1

حالة لكل مائة ألف.
وع�����ل�����ى الصعيد
ال��ع��امل��ي ،أك���د التقرير
أن أك��ث��ر م��ن  800ألف
ش����خ����ص ي����خ����ت����ارون
وض������ع ح����د حلياتهم
ب��أن��ف��س��ه��م س��ن��وي��ا ،ما
يعني أن العالم يشهد
ح��ال��ة ان��ت��ح��ار واح���دة
ك��ل  40ث��ان��ي��ة تقريبا.
مشيرا إلى أن استخدام
املبيدات احلشرية يبقى
الوسيلة األبرز لالنتحار
خ��ص��وص��ا ف��ي املناطق
النائية ،هذا إلى جانب
اس����ت����خ����دام األسلحة
ال����ن����اري����ة ،وال���س���م���وم،
واألدوي��������ة ،وال���غ���ازات
ال���س���ام���ة ،إض���اف���ة إلى
االنتحار عبر السقوط
م��ن امل��رت��ف��ع��ات ،أو في
خ��������ط��������وط
ال������س������ك������ك
احلديدية.

ردة فعل اإلسبان بعد تجديد اتفاق الصيد البحري
أع���رب���ت الكونفدرالية
اإلسبانية للصيد البحري،
عن «ارتياحها» بعد االتفاق
ال������ذي ت���وص���ل���ت إل���ي���ه في
ال���رب���اط ال��ل��ج��ن��ة املشتركة
املكلفة بتفعيل بروتوكول
االتفاق اجلديد للشراكة في
ق��ط��اع الصيد ال��ب��ح��ري بني
املغرب واالحت��اد األوروبي،
وال��ق��اض��ي بتسليم رخص
ال��ص��ي��د ال��ت��ي س��ت��م��ك��ن من
ع���ودة األس��ط��ول اإلسباني
إلى املياه املغربية.
وق�����د س���ل���م���ت اللجنة
املشتركة املكلفة بتفعيل هذا
البروتوكول ،رخص الصيد
ل��ل��س��ف��ن األوروب�����ي�����ة التي

تستجيب جلميع الشروط،
إثر انعقاد اجتماعها األول
ن��ه��اي��ة األس����ب����وع املاضي
بالرباط.
ورح��ب��ت الكونفدرالية
ف��ي ب�لاغ لها بحل «مسائل
ع��م��ل��ي��ة ك��ان��ت ع��ال��ق��ة» منذ
التوقيع على البروتوكول
ب���ي��ن امل������غ������رب واالحت���������اد
األوروبي.
وأك���د رئ��ي��س الفدرالية
األندلسية جلمعيات الصيد
البحري «بيدرو م��ازا» على
«أهمية هذا االتفاق بالنسبة
إلس��ب��ان��ي��ا ع���ام���ة ومنطقة
األن��دل��س خ��اص��ة» ،وق��ال إن
ح��وال��ي  45ق��ارب صيد من

م��ن��ط��ق��ة األن���دل���س ستعود
ل��ل��م��ي��اه امل��غ��رب��ي��ة ب��ع��د بدء

العمل بهذا االتفاق.
وسلمت اللجنة املشتركة

املكلفة بتفعيل بروتوكول
االتفاق اجلديد للشراكة في
ق��ط��اع الصيد ال��ب��ح��ري بني
املغرب واالحت��اد األوروبي،
رخ�������ص ال����ص����ي����د للسفن
األوروبية املستجيبة جلميع
الشروط.
وميتد بروتوكول الصيد
البحري املوقع بني املغرب
واالحت�����اد األوروب������ي ،على
مدى أربع سنوات ،في إطار
اتفاقية شراكة ،وينص على
تطوير التعاون االقتصادي
ب��ي�ن ال���ف���اع���ل�ي�ن امل���غ���ارب���ة
واألوروب������ي���ي��ن ،ف���ي قطاع
الصيد البحري باملغرب.
وف������ي امل����ق����اب����ل ،يلزم

االت��ف��اق االحت���اد األوروب���ي
ب���ص���رف  40م��ل��ي��ون أورو
سنويا للمغرب;  30مليون
أورو منها يدفعها االحتاد
األوروب��ي من ميزانيته ،في
م���ا ي��ت��ح��م��ل أرب�����اب السفن
 10م�ل�اي�ي�ن أورو ،ألداء
الواجبات والرسوم املرتبطة
بالرخص.
وتعهد الطرفان بتفعيل
ج��م��ي��ع إج������راءات املراقبة
امل���ت���ف���ق ع��ل��ي��ه��ا ،مؤكدين
عزمهما ع��ل��ى إرس���اء صيد
«م�����س�����ؤول» ،ب��غ��ي��ة ضمان
االستغالل املستدام للموارد
البحرية وفق
روح االتفاق.
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«األسبوع» تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب

عندما قال الحسن الثاني :تسرني رئاسة
الجزائر من طرف شخص يمكن مصافحته
قال «أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك» « »Otto von Bismarckموحد ألمانيا سنة  ،1871ومؤسس ما يعرف
«بالرايخ األلماني الثاني»كل شيء قابل للتغيير ما عدا الحدود الجغرافية .وقد قال هذه المقولة المأثورة وهو منتشيا
بانتصار بلده في الحرب األلمانية الفرنسية سنة  ،1870والتي انتهت بفوز األلمان ،وانهيار اإلمبراطورية الفرنسية .وتدل
هذه المقولة على نظرة الرجل المتشائمة للمستقبل حتى بعد فوزه في الحرب على فرنسا ،يوم كانت سماء أوروبا ملبدة
بغيوم الحرب التي من الممكن أن تشتعل في أية لحظة .وكان في ذلك تلميح لالستعداد للحرب في كل لحظة ،ألن
الحدود الجغرافية غير قابلة للتغير ،وألن الجار هو عدو لدود دائما وليس هناك ما هو أسوأ من الجار الخالق للمتاعب.
بقلم :الزاكي عبد الصمد

الحالة الفرنسية األلمانية
سنة  1870إلى نهاية الحرب
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،كانت
ش��ب��ي��ه��ة ب��ح��ال��ة المغرب
والجزائر منذ حرب 1963
أو ح��رب الرمال إل��ى اآلن.
حيث تميزت العالقات بين
البلدين بالتوتر منذ استقالل
ال��م��غ��رب وك��ف��اح الجزائر
للحصول على استقالله،
وقد توج هذا التوتر بحرب
ال���رم���ال ال��ت��ي ج����اءت بعد
أش�����ه�����ر م������ن اس����ت����ق��ل�ال
الجزائر.
غير أن انقالب  1965في
ال��ج��زائ��ر ب��ق��ي��ادة العقيد
هواري بومدين ،فتح للبلدين
أفقا جديدا لعالقات جديدة،
حيث صرح الحسن الثاني
ب���س���رور ،وب��ن��ظ��رة تحمل
تفاؤال بمستقبل مشرق مع
جارته قائال في قائد االنقالب
ه���واري بومدين «تسرني
رئ��اس��ة الجزائر م��ن طرف
شخص يمكنني محاورته
وم��ص��اف��ح��ت��ه» .وق����د كان
للحسن الثاني بعد ذلك ما
أراد ،حيث وجد رجال يمكنه
مصافحته ،ومحاورته ،وليس
تواقا للحرب ،وإنما يفضل
حلوال أخ��رى وع�لاق��ات من
نوع آخر.
وق����د ب����رز ه����ذا التغير،
واالتجاه الجديد في العالقات
بين البلدين من خالل عدة
ات���ص���االت ب��ي��ن الرجلين،
ت���وج���ت ب����زي����ارة الرئيس
الجزائري بومدين للمغرب
في يناير  .1969وق��د كان
لهذه الزيارة وقع كبير على
الواليات المتحدة األمريكية،
التي رأت في ه��ذا التطور
ض�������ررا ب��م��ص��ال��ح��ه��ا في
المنطقة ،حيث كان العالم
آن������ذاك ي��ع��ي��ش ع��ل��ى وقع
القطبية الثنائية .وكانت
م����رح����ل����ة ال���س���ت���ي���ن���ي���ات

الراحل الحسن الثاني وهو يستقبل
الرئيس الجزائري هواري بومدين

والسبعينيات تعرف بمرحلة
نقل رحى الصراع البارد بين
القطبين إلى البحر األبيض
المتوسط ،يوم امتأل حوض
هذا البحر بالبوارج الحربية
السوفياتية و األمريكية.
وعلى هذا األساس فقد كان
المعسكران ينظران باهتمام
لكل صغيرة وكبيرة في هذه
المنطقة ،وقد رأت أمريكا في
التقارب المغربي الجزائري
مشكال كبيرا لها ،وه��و ما
تؤكده إحدى الوثائق وهي
ع����ب����ارة ع����ن ت���ق���ري���ر أع����ده
«توماس هوكس» مدير مكتب
االستخبارات واألبحاث لدى
وزارة الخارجية األمريكية،
لنفس ال��وزارة ،بتاريخ 19
مارس  ،1969أي بعد زيارة

بومدين للمغرب بأقل من
شهرين .وقد رفع عنها طابع
السرية بتاريخ  6شتنبر
 ،2007وه����ي م���ن وثائق
الرئيس األمريكي «نيكسون
ريشارد» (،)1974 - 1969
وتحمل عنوان« :اتجاهات
سياسية جديدة في المغرب
العربي».
مخاطر التقارب المغربي
الجزائري على أمريكا
يستهل صاحب التقرير
تقريره بنظرة تحمل كثيرا
من التشاؤم بخصوص تطور
العالقات المغربية الجزائرية،
ح��ي��ث الح����ظ أن النشاط
ال��دب��ل��وم��اس��ي ف��ي المغرب

ذل��ك ال��ت��ق��ارب أن ت��ك��ون له
سلبيات كبيرة على مصالح
الواليات المتحدة األمريكية.
غير أنه ال يخفي تفاؤله من
ك�����ون ت���ع���زي���ز االس���ت���ق���رار
والتعاون بين البلدين ،من
شأنه أن يوفر مجاال هاما
لمصالح الواليات المتحدة.
كما من شأنه أن يكون مفيدا
لرد الكثير من المخاطر التي
تتربص المنطقة في كثير من
الجوانب.

الكبير تسارع بوتيرة كبيرة،
وخصوصا بعد الزيارة التي
قام بها الرئيس الجزائري
هواري بومدين إلى المغرب
ف���ي ي��ن��اي��ر  ،1969والتي
وصفها بالناجحة .ويشير
من خالل تقريره إلى أن «كتلة
دول عدم االنحياز» هي كلمة
السر وعامل التقارب مرة
أخرى بين المغرب والجزائر،
وإن لم يكن لها تأثير وال وقع
على تونس أو ليبيا.
ويشير التقرير إلى أن هذا
عوامل االستقرار في
المناخ الجديد ال��ذي خلقه
المغرب العربي
التقارب المغربي الجزائري
من شأنه أن يضع قيودا على
ي��ش��ي��ر ال��ت��ق��ري��ر إل����ى أن
نفوذ االتحاد السوفياتي في
شمال إفريقيا .ولكن األهم المناخ الجديد في المغرب
حسب التقرير ،أن من شأن ال��ع��رب��ي ،ال��ق��ائ��م على
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ب���وادر االس��ت��ق��رار وال��ت��ع��اون ،كان
العامل األساسي فيه هو التقارب
الجزائري المغربي .وذلك من خالل
عزم البلدين على ما يبدو ،على جعل
العالقة ترقى إلى عالقة صداقة ،من
خالل معاهدة الصداقة الموقعة في
يناير بين الملك الحسن الثاني
والرئيس الجزائري هواري بومدين،
وتوقيع اتفاق مالي يوم  19مارس
 .1969كما سعى البلدان إلى الترويج
لِ قِ َمة المغرب العربي لجلب تونس
وليبيا على الخط.

المناخ الجديد
الذي خلقه
التقارب المغربي
الجزائري من شأنه
أن يضع قيودا على نفوذ
االتحاد السوفياتي في
شمال إفريقيا ،ومن شأنه
أيضا أن تكون له سلبيات
كبيرة على مصالح
أمريكا

كما أن المناخ الدولي كان مساعدا
لذلك ،حيث شكل قدوم إدارة جديدة
في واشنطن ،ومحادثات الرئيس
األم���ري���ك���ي ن��ي��ك��س��ون ،والرئيس
الفرنسي ديغول بشأن البحر األبيض
المتوسط ،واقتراح وزير الخارجية
اإلس���ب���ان���ي ب����أن ال��ب��ح��ر األبيض
ال��م��ت��وس��ط يجب تطهيره م��ن كل
أس���اط���ي���ل ال�����والي�����ات المتحدة
واألساطيل السوفياتية ،ساهم في
خلق جو من االضطراب الدولي الذي
أث��ر في ال��م��زاج العام في المغرب
العربي إيجابا ،ونتج عنه التقارب
المغربي الجزائري.
االنفالت من الرقابة األمريكية
ويستطرد ص��اح��ب التقرير في

تفسير هذا التحول الذي أدى
إلى تقارب المغرب والجزائر،
ويعود إل��ى س��ي��رورة التطور
التي أوصلت إلى هذا األمر.
وينطلق م��ن ال��م��غ��رب ،حيث
يشير في هذا التقرير إلى أن
المغرب بحث عن شركاء جدد
منذ أن علقت فرنسا الكثير من
دع��م��ه��ا ف���ي أع���ق���اب قضية
ال��م��ه��دي بنبركة ف��ي نهاية
 ،1965وهو األمر الذي جعل
المغرب يبحث عن مزيد من
الحرية الدبلوماسية .وعامل
آخ��ر وه��و ح��رب  1967في
الشرق األوسط ،والتي جعلت
الواليات المتحدة تتأخر في
التزام توفير الدعم المالي
للمغرب المقدر بـ  14مليون
دوالر ل��ت��ط��وي��ر قدراته
العسكرية ،وهو أمر جعل
ال��م��غ��رب ي��ت��وص��ل الى
دبلوماسية محايدة مع
كل األطراف القوية.
وقد كان من نتائج ذلك
ال��ت��ط��ور ال��ت��دري��ج��ي في
ال��ع�لاق��ات ال��م��غ��رب��ي��ة مع
االتحاد السوفياتي ،وهو
م��ا جعل المغرب يتطلع
ل���ل���زي���ارة ال���ت���ي ق����ام بها
ال���رئ���ي���س السوفياتي
«نيكوالي بودجورني» أمال
في الحصول على المزيد
من المساعدات االقتصادية
لتمويل المغرب لمخططه
االقتصادي الممتد لخمس
سنوات .وفي الوقت نفسه
يسعى المغاربة للحصول
ع��ل��ى دع���وة م��ن أمريكا
م
عقدمة وثيقة تعود ملكيتها لل
رئي
س
ا
ألم
ري
كي
«ري
شا
رد
ن
ل��ي��ق��وم ال��ح��س��ن الثاني
يكسون» تحت
نوان« :اتجاهات سياسية
جديدة في المغرب العربي»
بزيارة لواشنطن.
أما بخصوص الجزائر،
ا عتما د ها
فيشير التقرير إل��ى أنها توجهت على االتحاد السوفياتي ،وهو ما و لتضييق
للبحث عن بدائل ،حيث إنها سعت ج���ع���ل ب���وم���دي���ن ي��س��ع��ى إلثبات الجزائريين على السوفيات ،فقد
لتجنب اإلف��راط في االعتماد على
س��ع��وا ل��ل��م��زي��د م���ن المساعدات
االت��ح��اد السوفياتي ،حيث يشير استقالليته بواسطة تطوير
العالقات مع جيرانه المحافظين العسكرية الفرنسية ،حيث وافقوا
ال��ت��ق��ري��ر إل����ى أن���ه���ا س��ئ��م��ت من
على زيارة الوزير الفرنسي للشؤون
وفرنسا.
�رب
�
�غ
�
�م
�
ال
�م
�
�ه
�
رأس
�ى
�
�ل
�
وع
االن���ت���ق���ادات ال��غ��رب��ي��ة بخصوص
الخارجية إلى الجزائر.

التعاون المغربي الجزائري مشكلة ألمريكا
يرى صاحب التقرير أن األثار
ال��م��ت��رت��ب��ة بالنسبة للواليات
المتحدة عن التحرك نحو «عدم
االنحياز» التي أدت إلى تقارب
مغربي جزائري ،قد تكون لها
نتائج سلبية أكثر على الواليات
المتحدة من االتحاد السوفياتي.
وال ي���رى ص��اح��ب ال��ت��ق��ري��ر في
ت���ق���رب ال���م���غ���رب م���ن االتحاد
السوفياتي خطرا ،بقدر ما يرى
أن المشكل األكبر في الجزائر،
التي لم تظهر الرغبة في التقرب
من أمريكا .وما زاد من شكوك
أمريكا أن بومدين اعتبر األسطول
السادس األمريكي الموجود في

االستقرار في
ع��رض البحر
عدم
دول
منطقة مزقتها
األب���������ي���������ض
االنحياز هي من
ال���خ���ص���وم���ات
ال�����م�����ت�����وس�����ط،
ساهم في التقارب
ط���وي�ل�ا ،وهي
بمثابة تهديد
الجزائري،
المغربي
المنطقة التي
الس�����ت�����ق��ل��ال
أما اآلن ،فالعالم يعيش على
ت������ح������ت������ف������ظ
ال��ج��زائ��ر ،في
الذي
األحادية،
القطبية
نظام
ال���������والي���������ات
ح��ي��ن أن����ه لم
تشكله أمريكا التي ال ترغب
ال�����م�����ت�����ح�����دة
ي������دن وج�����ود
في التوافق المغربي
األم�����ري�����ك�����ي�����ة
األس���������ط���������ول
على
إبقاء
الجزائري
بمصالح مهمة
السوفياتي.
مصالحها
فيها.
وي���رى صاحب
لقد أش��ار صاحب
ال��ت��ق��ري��ر أن ق���رار
التقرير إلى أن كتلة دول
ال�����ج�����زائ�����ر تحسين
العالقات مع جيرانها ربما يشكل عدم االنحياز هي من ساهم في
م��س��اه��م��ة ك��ب��ي��رة ف���ي تحقيق هذا التقارب بين البلدين .أما

اآلن ،فليس هناك كتلة دول عدم
االنحياز ،والعالم يعيش على
نظام القطبية األح��ادي��ة ،الذي
تشكله أمريكا ،وأمريكا ال ترغب
في التوافق المغربي الجزائري،
ألن إف��ري��ق��ي��ا ت���ع���رف تحوال،
وألمريكا مصلحة في أن تبقى
العالقة بين المغرب والجزائر
كما هي لتتمكن من النفاذ إلى
إفريقيا ال��ت��ي تشكل مستقبل
العالم بامتياز ،بارتياح .وعلى
هذا األساس يجوز لنا القول إنه
ل��ن يكون هناك ت��ق��ارب مغربي
ج��زائ��ري أو فتح للحدود ولو
أمطرت السماء توافقا.

الثقافة

12

> العدد802 :
> الخميس  11شتنبر 2014

alousbouea@gmail.com

الفنانة المصرية «غادة عادل»
عضو لجنة تحكيم بمهرجان سال
اختارت إدارة مهرجان «سال»
ال��دول��ي لسينما ال��م��رأة الفنانة
المصرية غادة عادل لتكون ضمن
عضوية لجنة تحكيم مسابقته
ال��دول��ي��ة ،وال��ت��ي س��ت��ق��ام خالل
المهرجان المقرر افتتاحه في 22
شتنبر الجاري ،ويستمر على مدار
 5أيام.
وتستعد غادة للسفر إلى بالدنا
للمشاركة في الدورة الثامنة من
المهرجان ،حيث ستصل قبل موعد
االفتتاح بيوم للقاء أعضاء لجنة
التحكيم ،في ما أبدت موافقتها

مهرجان كلميم الدويل
للفيلم الق�صري
الدورة الخامسة
ت��ع��ل��ن ج��م��ع��ي��ة الشباب
المبدع بكلميم أنها ستنظم
الدورة الخامسة لمهرجان
كلميم السينمائي الذي
سينفتح اب��ت��داء م��ن هذه
الدورة على تجارب عالمية،
حيث أصبح يحمل اسم:
«مهرجان كلميم الدولي
للفيلم القصير» ،وذلك في
الفترة الممتدة من  7إلى
 10نونبر  ،2014وتسعى
هذه التظاهرة السينمائية التي تحتضنها
مدينة كلميم ،والموجهة للسينمائيين
الشباب ال��ذي��ن ان��خ��رط��وا ف��ي المجال

الفنان التشكيلي
المغربي سعد
نزيه يرسم لوحة
مغربية في
عواصم العالم
بعد نفاد
ما طبع
من كتاب
صحفي
وثالثة ملوك،
صدرت
الطبعة
الثانية،
ووزعت في
جميع أنحاء
المغرب
دون زيادة
في ثمن
النسخة60 :
درهم.

السينمائي حديثا من خ�لال أفالمهم
القصيرة ،إلى أن تشكل فضاء الكتشاف
م���واه���ب وطاقات
سينمائية شابة،
ب���م���وازاة تحوله
إلى ورش أكاديمي
للتكوين في المجال
السينمائي ،بما هو
انفتاح ورهان على
المستقبل ،مستقبل
السينما المغربية.
وع����ل����ي����ه ت���دع���و
الجمعية الراغبين في
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي هذه
ال�����ن�����س�����خ�����ة ،بعث
إن��ت��اج��ات��ه��م ق��ب��ل 30
ش��ت��ن��ب��ر  2014إلى
ال����ع����ن����وان ال���ت���ال���ي:
م�����ه�����رج�����ان كلميم ال���دول���ي للفيلم
القصير ،ص .ب رق���م ،1482 :كلميم
.81000

تم اختيار الفنان
التشكيلي المغربي
ألول م��رة للمشاركة
ف����ي ب���ي���ن���ال���ي الفن
الدولي في فلورنسا
ون����ي����وي����ورك لعام
 ،2015وذلك لتمثيل
ال���م���غ���رب ف����ي هذه
التظاهرات التشكيلية
العالمية التي يعد لها

التشكيليون كل
العدة ليكونوا في
م���وع���د التألق.
وج��������������اء ه������ذا
االخ��ت��ي��ار بناء
ع��ل��ى مواضبة
ال���ت���ش���ك���ي���ل���ي
المغربي سعد
نزيه على العمل
وم����واص����ل����ت����ه

على عضوية لجنة التحكيم نظرا
لعدم ارتباطها بتصوير أية أعمال
فنية خالل هاته الفترة.
وتجدر اإلشارة إلى أن غادة لم
ت���ب���د م��واف��ق��ت��ه��ا ع���ل���ى أي من
السيناريوهات المعروضة عليها
سينمائيا أو تليفزيونيا حتى اآلن،
ف��ي م��ا تسبب ان��ش��غ��ال زوجها
المخرج مجدي الهواري بإخراج
فيلم عن قناة السويس الجديدة
في قطع إجازتهما التي كان من
المقرر أن يقضيانها خارج مصر
رفقة أبنائهم.

التلقـي والتأويـل
صدر للشاعر والناقد محمد الديهاجي عن مطبعة أميمة
بفاس كتاب نقدي جديد بعنوان« :التلقي والتأويل -من
النموذج النصي إلى النموذج التفاعلي للقراءة» ،وذلك
باالشتراك مع الدكتورين حسن لشقر ومصطفى بوخبزة.
وقد جاء في تصدير الكتاب ما يلي :ولما كانت الظاهرة
األدبية ،تتكون من أربعة أقطاب وهي :المؤلف ،والسياق،
والنص ،والقارئ ،فإنه ،ليس من شك ،والتاريخ شاهد،
أن القارئ ظل الحلقة المنسية ،في الفعالية النقدية .إال
أنه ،وبكثير من االعتراف بأهمية هذا العنصر ،في لعبة
أدب��ي��ة جديدة،
اإلنتاج األدبي ،ستظهر نظريات
تهتم بالتلقي ،في أوروبا ،منذ
س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن الفائت،
ك��ن��ظ��ري��ة «ج��م��ال��ي��ة التلقي»،
و«س��وس��ي��ول��وج��ي��ا التلقي»،
و«نظرية التواصل» ،الشيء
الذي سيكون له انعكاس على
مشهدنا ال��ن��ق��دي المحلي،
وسيكون له امتداد منهاجي
ح��ث��ي��ث ،م��ن��ذ تسعينيات
القرن العشرين.

لمسيرتهالناجحة
ب�����������ع�����������دد م�����ن
ال�����م�����ش�����ارك�����ات
المميزة في عدد
م����ن الملتقيات
العالمية.
ول���م ي��ك��ن سعد
ن��زي��ه ح��اض��را في
الملتقيات الدولية
فقط بل كان حاضرا

على
الصعيد الوطني
من خالل تكريمه في
أبريل المنصرم من
قبل وزير الثقافة في
م��ه��رج��ان المواهب
ال��ش��اب��ة م���ن مدينة
س�ل�ا ،وذل����ك تقديرا
ل��ج��ه��وده ورحالته
الشخصية.

انطالق فعاليات الدورة الثامنة
للجائزة الوطنية لإلدارة
اإللكترونية «امتياز »2014
تعلن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة عن
انطالق فعاليات الدورة الثامنة للجائزة الوطنية لإلدارة
اإللكترونية «امتياز .»2014
وتهدف هذه الجائزة باألساس إلى تشجيع المبادرات
المتميزة في مجال الخدمات العمومية اإللكترونية.
ي �ف �ت��ح ال� �ت� �ب ��اري ل �ن �ي��ل ه� ��ذه ال� �ج ��ائ ��زة ف ��ي وجه
اإلدارات العمومية ،والجماعات الترابية ،والمؤسسات
وال �ش��رك��ات العمومية ،وش��رك��ات التدبير العمومي
المفوض ،وفق نظام وشروط محددة يتم افتحاصها من
طرف لجنة انتقاء مشتركة ،تضم ممثلين عن القطاعين
العام والخاص ،والمجتمع المدني.
فعلى اإلدارات الراغبة في التباري ،أن تبادر
قبل متم شهر شتنبر  ،2014إلى تسجيل
ترشيحها ع�ب��ر ال �م��وق��ع اإلل �ك �ت��رون��ي الخاص
بالجائزةwww.emtiaz.ma  :

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

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

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
التوزيع:
�سابري�س
الإعالنات:
ال�صبار:
0664494024
الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة
طبع من هذا العدد 40.000
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األسبوع الرياضي
idbihi62@gmail.com

alousbouea@gmail.com

> العدد802 :
> الخميس  11شتنبر 2014
< إعداد :كريم إدبهي

في الطريق إلى «الكان»

 ...ومازلنا ننتظر تشكيلة املنتخب النموذجية
لم تعد تفصلنا سوى أربعة
أشهر عن نهائيات كأس إفريقيا
التي سيحتضنها بلدنا في بداية
السنة القادمة.
أربعة أشهر ومازلنا لم نجد
منتخبا قويا بإمكانه تحقيق حلم
ظل ي��راود الجماهير المغربية
قرابة أربعة عقود ،وهو الفوز
بكأس إفريقيا لألمم.
الجميع والشك تتبع المبارتين
الوديتين للمنتخب المغربي ضد
قطر وليبيا ،والجميع استنتج
ب��أن تحقيق ه��ذا الحلم صعب
ج���دا ،ن��ظ��را للمستوى العادي
ال��ذي ظهر به الفريق الوطني،
والذي ولألسف الشديد ال يبشر
بالخير.
ف��م��ن��ذ ع�����ودة ب�����ادو الزاكي
ل�لإش��راف على المنتخب الذي
وص��ل معه إل��ى نهائيات كأس
إفريقيا سنة  ،2004نعم منذ
عودته لم تحدد بعد مالمح هذا
المنتخب الذي نعول عليه كثيرا،
ولم نر تشكيلة قارة ونموذجية
بإمكانها أن تمنحنا الطمأنينة
بأن فريقنا الوطني يتقدم إلى
األمام.
ففي كل المباريات الودية التي
خاضها المنتخب حتى اآلن،
نالحظ الغيابات الكثيرة لبعض
الالعبين األساسيين ،كالعميد
المهدي بنعطية الملتحق مؤخرا
ببايير ميونيخ ،والذي لم يخض
سوى مباراة واحدة تحت إشراف
ب��ادو الزاكي ،متذرعا خالل كل
م��ن��اس��ب��ة بأسباب

غير منطقية ،كعدم استعداده
نفسيا أو ش���يء م��ن هذا
القبيل.
ف��ب��اإلض��اف��ة إل��ى العميد
ب��ن��ع��ط��ي��ة ،ه���ن���اك العبون
ينتظرهم الزاكي بأحر
من الجمر كالهداف
م��روان الشماخ
ال�����������ذي غ�����اب
ول��م��دة طويلة
عن المنتخب،
ح���ي���ث ضيع
فرصة حقيقية
العميد
خ�لال هاتين
بنعطية
الحاضر الغائب

ع����اش ف���ري���ق ال���دف���اع الحسني
واهلل
الجديدي موسما كرويا رائعا حيث
تمكن من الفوز بأول لقب له ،وذلك
عيب
بتجاوزه لفريق الرجاء البيضاوي في
نهاية كأس العرش للموسم الماضي،
كما تمكن كذلك من الظهور بمستوى جيد،
بل كان بإمكانه الذهاب بعيدا في بطولة الموسم
الماضي ،لوال العديد من اإلكراهات التي واجهت
مدربه الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي كان له
نصيب من هذا اإلنجاز الذي أعاده هو اآلخر إلى
الواجهة ،بعد الهزيمة التاريخية للمنتخب الجزائري
الذي كان يشرف عليه ضد المنتخب المغربي.
الجزائري بنشيخة لم يف بوعوده تجاه المكتب
المسير الذي وافق على كل شروطه ،إال أنه سرعان
ما ترك الجمل بما حمل ،ليوقع عقدا جديدا مع الرجاء
البيضاوي.
ما يهمنا نحن هو عدم استفادة المكتب المسير
للفريق من العديد من األخطاء

قــ
ـ
ف

قـــف

وضع إدري��س مرباح
ال��ك��ات��ب اإلداري فريقه
الوداد في موقف حرج،
ب��ع��د أن ظ��ه��ر اس��م��ه ف��ي الئ��ح��ة وكالء
الالعبين ،وهو األمر الذي تمنعه الجامعة
الدولية لكرة القدم "فيفا".
المادة السادسة للقانون المنظم لوكالء
الالعبين ،تشير إلى عدم أحقية أي فرد
في الحصول على صفة وكيل الالعبين،
وه���و ف��ي ن��ف��س ال��وق��ت يشتغل داخل
الجامعة أو في إحدى الفرق ،فالعقوبة
حسب المادة  33من نفس القانون هي
الحصول على إنذار من الفيفا أو غرامة
تقدر بخمسة آالف فرنك سويسري.
إدري��س مرباح استبلد فريقا بحجم
الوداد ،ولم يصرح في يوم من األيام بأنه

ال�����م�����ب�����ارت�����ي�����ن
األخيرتين إلثبات
ق��وت��ه وعزيمته
للعودة للمنتخب
لكن لعنة األعطاب
م����������ازال����������ت
تطارده.

ال��س��ؤال ال��ذي يطرحه بشدة
ال��ج��م��ه��ور ال��م��غ��رب��ي ه���و :متى
سنرى منتخبنا قويا بكل نجومه
التي تتألق مع أنديتها األوروبية،
وتظهر بوجه شاحب ومتواضع
مع الفريق الوطني؟
نتمنى أن يجد ب��ادو الزاكي
وبسرعة الوصفة السحرية ،وأن
يتمكن في القادم من األسابيع
القليلة التي تفصلنا عن "الكان"
من خلق منتخب قوي ومتجانس،
حتى ال يصدم الجماهير المغربية
التي وعدها بالفوز بكأس إفريقيا
لألمم.

نزوات "الكابنت" شحاتة!!

التي ارتكبها.
فبدل البحث عن مدرب وطني يعرف الفريق جيدا،
ويعرف إمكانياته المادية ،ارتأى المسؤولون عن
الفريق أن يتعاقدوا مع المدرب المصري حسن
شحاتة لتجاوز صدمة هروب الجزائري عبد الحق
بنشيخة.
صحيح أن السجل التاريخي لحسن شحاتة مليء
باإلنجازات ،خصوصا مع منتخب بالده ،إال أن مزاجه
وعصبيته لن يتقبلهما الجديديون ،بل فاجأتهم،
فالتصريحات اإليجابية التي أدلى بها في البداية،
سرعان ما اختفت لتحل محلها التهديدات بمغادرة
الفريق.
المدرب المصري وجد كل الحفاوة والترحاب من
أبناء دكالة الذين بالغوا في كرمهم وسخائهم.
فأجرة الرجل تتجاوز  30مليون سنتيم شهريا

دون اح��ت��س��اب س��ك��ن��ه في
منتجع "مازاغان" الذي رفض
شحاتة بقوة مغادرته ،بعد
أن وض���ع المكتب المسير
"فيال" فاخرة تحت تصرفه.
حسن شحاتة لم يأت
وحيدا إلى الجديدة ،بل
ف����رض ع��ل��ى المكتب
ال���م���س���ي���ر مساعده
مصطفى طارق ،والعبا
آخر وهو محمد نور
السيد.
م��ن��ذ ال��ب��داي��ة كان
ال���ت���ع���اق���د م����ع ه���ذا
المدرب وطاقمه خطأ

< وباء "إيبوال" حتم علينا مواجهة تشاد
> فاخر مدرب المحليين
مال تشاد فين كاينة؟
< الرجاء يتعرض لحملة دنيئة وسوقية ومكبوثة
ومتردية أخالقيا..
> بودريقة رئيس الرجاء
كالم خطير ،شرح لينا حملة مكبوثة!
< سأعتزل التسيير نهائيا
> بودريقة
بحال إلى عندك  20عام في التسيير...
< سأنادي على الحدادي بعد كأس إفريقيا
> بادو الزاكي
حتى خطفوه السبنيول
< هل المغرب التطواني أحسن من مانشستر
يونايتد؟
> المدرب العامري
نسولوك انت أسانتانا ديال سيدي قاسم
< بودربالة إداري ال يحق له الجلوس إلى جانب
مدرب المنتخب
> بادو الزاكي
كنا نظن أنه كوايري!!
< ه��ن��اك أط��ف��ال ص��غ��ار ،رب��م��ا يتلقون أمواال
لمهاجمتي
> رشيد الطاوسي
عالش؟ على زين النتائج ديالك
< ح��ل��م��ي ت��ح��ق��ق أخ���ي���را ب��ال��ل��ع��ب للمنتخب
اإلسباني
> منير الحدادي
سمعوا على وذنيكم يا...
< مرباح حصل على بطاقة وكيل الالعبين من
موريتانيا
> صحف
شوف الراجل عالش قاد
< اعتقال رئيس سابق للوداد
> المساء الرياضي
يا حسرة ،كان من أقوى المنافسين للرئيس الحالي

كبيرا ،فالفريق وكعادته يعيش أزمة مادية خانقة،
كما أن ميزانيته ال تسمح له بصرف أكثر من 5
ماليين درهم على هذا الطاقم الذي لن يستفيد منه.
ف����إذا ك���ان ال�لاع��ب��ون ي��ع��ان��ون م��ن ع���دم التوصل
بمستحقاتهم المادية ،فإن المدرب شحاتة سيضاعف
من نزواته وشروطه المستفزة ،كالسفر في الدرجة
األولى باإلضافة إلى العديد من األشياء التي لم
تكن في حسبان المكتب المسير للفريق.
آخر نزوات "الكابتن" هي سفره
مع طاقمه إلى مصر على حساب
الفريق طبعا ،والبطولة مازالت
في بدايتها.
ن��ت��م��ن��ى أن ي��ظ��ه��ر هذا
ال��م��ك��ت��ب ب��ع��ض الصرامة
والجدية في التعامل مع
هذا المدرب الذي ينتظر
م��ن��ه ال��ج��م��ه��ور الشيء
حسن
الكثير.
شحاتة

إدريس مرباح واستبالده لفريق في حجم الوداد
يشتغل كوكيل لالعبين ،بعد أن استخلص
بطاقته المهنية من الجامعة الموريتانية،
وكأن هذا البلد يوجد في جزيرة الوقواق!
تصرف غير مسؤول من شخص أسندت
إليه مهمة حساسة لكن لألسف لم يكن في
ال���م���س���ت���وى ،ول�����م ي���ك���ن ذل�����ك الرجل
المناسب.
إدريس مرباح بدأ مسيرته داخل فريق
القرض الفالحي حيث ك��ان مستخدما
بسيطا جدا في هذه المؤسسة ،إال أن
طموحه دفعه لتسلق الدرجات ،ليصبح
بين عشية وضحاها المسؤول عن كل
شيء داخل هذا الفريق بفضل سذاجة أو
ث��ق��ة ب��ع��ض ال��م��س��ي��ري��ن ،وع��ل��ى رأسهم
النايلي الرئيس السابق لهذا الفريق.
بعد إدماج القرض الفالحي مع فريق

إدريس
مرباح
الجمعية السالوية الذي حافظ على مكانته
ضمن قسم الكبار مقابل تغيير اسمه الذي

سيصبح سبورتينغ سال ،بعد هذا اإلدماج
تم "إلحاق" مرباح بالفريق ككاتب عام.
ه��ذه المهمة فتحت ل��ه األب���واب للقيام
بالعديد من الصفقات ،والتدخل في العديد
من األمور البعيدة كل البعد عن مهمته
الحقيقية .مرباح وفي ظرف وجيز أصبح
هو اآلمر والناهي ،فال يمكن للفريق آنذاك
أن يتعاقد مع أي العب دون موافقته ،بل
كان مهندسا لكل الصفقات ،قبل أن تقنن
مهنة وكيل الالعبين..
بعد "انقراض" القرض الفالحي ألسباب
يعرفها هو جيدا ،اختفى بعض الوقت عن
األنظار ليظهر داخل جامعة كرة القدم،
كعضو نشيط وفعال.
ب��ادو الزاكي ال��ذي ك��ان آن��ذاك مدربا
ل��ل��وداد هو ال��ذي جلبه بعد أن اشتغال

سابقا مع سبورتينغ سال.
مرباح لم يضيع الوقت كثيرا ،وكعادته
وف��ي ظ��رف وج��ي��ز ،ع��رف م��ن أي��ن تؤكل
الكتف ،مستغال الصراعات الكثيرة بين
أعضاء المكتب المسير للنادي ،والفوضى
الكبيرة التي كان يعيشها الفريق.
فإذا كان الفريق األحمر قد وجد نفسه
ف��ي م��وق��ف ح���رج ب���دون أن ي��ع��ل��م ،فإن
المسؤولية ترجع للمكتب المسير السابق
الذي ترك هذا الشخص يقوم بكل شيء،
بل وج��د العديد من التالعبات دون أن
يحرك ساكنا ،أو يتخذ إج��راء صارما
تجاهه ،فعلى المكتب المسير الحالي أن
يقوم بواجبه وذلك بمحاسبة كل من تورط
في التجاوزات والتالعبات التي أثرت
وستؤثر على سمعة وداد األمة.
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الحرم المكي
في السعودية
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مخاطر التمهيد لتحطيم
األماكن المقدسة عند
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الرباط :سعيد الريحاني

س���واء تعلق األم���ر بجماعة
ال���ع���دل واإلح����س����ان أو حركة
التوحيد واإلص�لاح أو الزاوية
البوتشيشية أو السلفيين ..أو
غ��ي��ره��م م���ن ال��ج��م��اع��ات التي
تتحدث عن تشبثها بالمنهاج
النبوي في التربية( ،)..لم يصدر
أي صوت داخ��ل المغرب لينبه
إل��ى خطورة الدعاية الواسعة
ال��ن��ط��اق ل��م��وض��وع «ن��ب��ش قبر
الرسول صلى الله عليه وسلم»،
في أفق نقله إلى مكان آخر داخل
السعودية.

«نبش قبر الرسول» أو «تنقيله»
ه���و ص��ي��غ��ة إع�ل�ام���ي���ة مخففة
لموضوع أخطر ،وهو «هدم قبر
الرسول» ،وقد انطلق الترويج
ل��ه��ذه الحملة م��ن قِ ��ب��ل جريدة
إنجليزية مرموقة( ،ألسباب ال
يعرفها إال أصحاب الجريدة)،
عندما كتب صحفي بريطاني
يدعى «الندرو جونسون» مقالة
تتحدث عن الموضوع ،استنادا
إل��ى دراس��ة منسوبة ألكاديمي
سعودي تقترح نقل قبر النبي
محمد (ص) من مكانه الحالي إلى

مقبرة البقيع.
غرابة الموضوع ال تكمن فقط
في المصدر ،حيث أصبحت أخبار
المسلمين تأتي م��ن بريطانيا
ال���ت���ي ي���دي���ن أغ��ل��ب��ي��ة سكانها
بالمسيحية( ،)..بل في المعلومات
ال��ت��ي أورده����ا ص��اح��ب المقال
ال��ص��ادر م��ؤخ��را ،تحت عنوان:
«السعودية قد تخاطر بإحداث
انشقاقات بين المسلمين بسبب
خطط لنقل قبر الرسول» ،في ظل
مخططات توسعة وتجديد األماكن
المقدسة.

الكاتب ن��ف��س��ه ال����ذي توقع
حدوث فتنة في العالم اإلسالمي
قال إن هذا المقترح ،يعتبر جزءا
من دراسة لملف أعده أكاديمي
سعودي ،وقد تم توزيعها على
المسؤولين في المسجد النبوي
بالمدينة المنورة ،وهي الدراسة
التي أنجزها الدكتور علي بن
عبد العزيز الشبل ،تحت عنوان
«عمارة مسجد النبي عليه السالم
ودخول الحجرات فيه ..دراسة
عقدية» ،وتوصي «بهدم الجدار
القبلي (العثماني المجيدي)

وتوسيع مقدمة المسجد إلى
الجنوب ،وطمس األبيات الشعرية
من قصائد المدح المكتوبة في
م����ح����ي����ط ال�����ح�����ج�����رة وع����ل����ى
األس��ط��وان��ات ،وع��دم تجديدها
بالرخام الحديث حماية لجناب
ال��ت��وح��ي��د ،ودرءا ل��ش��ر الشرك
والتوسل واالستغاثة بالرسول
صلى الله عليه وسلم في مقبرة
وهو ميت ،بجانب طمس أسماء
الصحابة ..وع��دم تجديد طالء
القبة الخضراء وإزالة النحاس
الذي عليها كحد أدنى».
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ه���ل ي��ع��ق��ل أن ت��ص��در في
السعودية دراس��ة ال تحترم
قدسية ال��ن��ب��ي؟ ه��ل بالفعل
حققت الصحيفة البريطانية
«اإلندبندنت» سبقا صحفيا
ت��س��ت��ح��ق ال��ت��ن��وي��ه عليه؟
الجواب على لسان الباحث
وال��م��ت��رج��م المغربي «أنس
العمري» الذي يقول« :ساءنا
ونحن نطلع على هذه الدراسة
المثيرة التي نشرها الباحث
الدكتور علي بن عبد العزيز
الشبل في المجلة الصادرة
ع���ن م��رك��ز ال��ب��ح��ث العلمي
وإح��ي��اء ال��ت��راث اإلسالمي
(م���ؤس���س���ة ت���اب���ع���ة لخادم
الحرمين) ..الضجة اإلعالمية
غير المبررة والتي ربما هدفت
قبل أي شيء آخر ،إلى تكريس
ال��ص��دع ال��ش��ارخ أص�ل�ا في
صفوف المسلمين ،وال سيما
على المستوى المنهاجي
والعقدي.
ال���ب���اح���ث ال���ع���م���ري ال���ذي
يتحدث ع��ن ضجة مفتعلة،
شأنه شأن بعض األصوات
ال���ت���ي تطرقت
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المكان الذي يوجد فيه
قبر الرسول محمد
صلى الله عليه وسلم

الشيخ السعودي علي
الشبل الذي اتهم بإعداد
دراسة لنقل قبر الرسول

للموضوع في الخارج يؤكد:
«ب���ع���د االط���ل���اع ع���ل���ى هذه
الدراسة وتوصياتها ،لم أجد
أي����ة إش������ارة إل����ى ن��ق��ل قبر
ال��رس��ول ال��ك��ري��م صلى الله
عليه وسلم ،وقبر صاحبيه،
إلى قبر مجهول في البقيع،
وكل ما فيها أن صاحبها دعا
في الختام إلى عزل الحجرات
بعازل ،وتقديم جدار القبلة
بعد هدم الجدار الذي أقيم في
العمارة المجيدية للتوسعة
على المصلين ،وأن الدراسة
تتطرق عند كل مبحث تقريبا
إل��ى ال��ه��اج��س ال��ع��ق��دي ،وال
س��ي��م��ا ال��م��ت��ع��ل��ق بالشرك
والتجاوزات المعتقدية التي
يرتكبها بعض أو جل طوائف
المسلمين ،وه��و لإلشارة،
الهاجس والسمة المميزة
للمنهاج السلفي التقليدي».
ورب��م��ا ال يحتاج المتتبع
لقراءة جواب باحث مغربي

> العدد802 :

ليعرف أن ما
نشرته جريدة «اإلندبندنت»
مثير للريبة( ،)..فهذا الدكتور
علي الشبل صاحب الدراسة
ينفي ك��ل م��ا أثير ح��ول قبر
الرسول الكريم ،ويؤكد أن ما
تم نقله هو كذب وبهتان ،حيث
ال يجوز له وال يجوز لغيره
الخوض في مثل هذه األمور،
الفتا إلى أن الهدف من نشر
مثل هذه األكاذيب هو َش ْغ ُل
ال��ن��اس ب��أم��ور ال أص���ل لها
إلثارة الفتنة.»..
الشبل ق��ال أيضا« :النبي
صلى الله عليه وسلم إنما
دفن حيث م��ات ،هذا المكان
الذي يدفن فيه كل نبي ،ولهذا
لما اختلف الصحابة رضي
الله عنهم حول أين يدفن نبينا
بعد أن مات قال قائل منهم
ننقله إلى البقيع ،ومنهم من
قال يدفن لوحده ،فجاءهم أبو
بكر رضي الله عنه وقال إني

سمعت
النبي يقول يدفن النبي حيث
مات ،ورفعوه ورفعوا فراشه
ودفنوه عليه الصالة والسالم
في حجرة عائشة حيث مات.
وأشار« :وال يجوز أن يغير
هذا بل هذه شريعتنا وسنة
نبينا ،وما نسب إلي من قول
ف��ه��ذا ك���ذب وت��ش��وي��ش على
األم��ة ،وهي سمة أهل الفتن
وس��م��ة م��ن ي��ري��د أن يشغل
ال��ن��اس بأشياء لينفذوا من
خاللها مخططاتهم»( ،المصدر:
موقع العربية).
دعوات غربية لغزو العالم
اإلسالمي
يمكن القول إن ما نشرته
ال��ج��ري��دة اإلنجليزية ،خطأ
مقصود ،ويندرج في إطار ما
تنشره وسائل اإلعالم الغربية
التي تتعمد اإلس��اءة للرموز

اإلسالمية ،وهو ال يقل خطورة
من حيث االستفزاز عما قامت
به صحيفة «يوالندس بوستن»
الدنماركية التي قامت يوم 30
شتنبر  2005بنشر  12صورة
كاريكاتيرية للرسول محمد بن
عبد الله (ص) ،وبعد أقل من
أس��ب��وع��ي��ن ،وف���ي  10يناير
 2006قلدتها كل من الصحيفة
النرويجية «،»Magazinet
والصحيفة األل��م��ان��ي��ة «دي
فيلت» ،والصحيفة الفرنسية
« ،»France Soirوصحف
أخرى في أوروبا حيث قاموا
ب�������إع�������ادة ن����ش����ر ال����ص����ور
الكاريكاتيرية.
ومن المعروف أن ما يطبخ
في قاعات التحرير لدى صحف
أج��ن��ب��ي��ة ل��ي��س ب��م��ن��أى عن
«المنتوجات المخابراتية»
و«السياسية» ،لذلك ال غرابة
أن يجتمع بعض الصحفيين
والسياسيين األج��ان��ب في
الهجوم على النبي والكعبة،
حيث «لم تتوقف في السنوات
األخ���ي���رة ال���دع���وات لضرب
الكعبة؛ ومن ضمنها الدعوة
ال��ت��ي أطلقتها «آن كولتر»
ال��ص��ح��ف��ي��ة والسياسية
األمريكية التي دعت لغزو بالد
المسلمين بعد أح���داث 11
شتنبر  2001وقتل قادتهم ،ثم
جاءت التصريحات التي أدلى
بها عضو الكونغرس األمريكي
«ت��وم تانكريدو» ع��ام 2005
ول��وح فيها بقدرة الواليات
المتحدة على إزال��ة األماكن
ال��م��ق��دس��ة ل��ل��م��س��ل��م��ي��ن من
الخريطة ،إذا ما نفذ متطرفون
إسالميون هجوما على أمريكا
ب���أس���ل���ح���ة ن�����ووي�����ة ،وك����ان
«تانكريدو» قد قال في حديث
لمحطة « »WFLA-AMفي

مدينة أورالندو بوالية فلوريدا
إن الواليات المتحدة تستطيع
أن تفعل ذلك إذا ما اتضح لها
أن أي ه��ج��وم ق���ادم يتحمل
م���س���ؤول���ي���ت���ه م����ت����ش����ددون
إس�لام��ي��ون .وس��ئ��ل النائب
األمريكي عما إذا كان يقصد
من كالمه قصف مكة المكرمة
فقال :نعم!» (المصدر :الكاتب
عمرو عكاشة).

لم تتوقف في
السنوات األخيرة
الدعوات لضرب
الكعبة؛ ومن
ضمنها الدعوة
التي أطلقتها «آن
كولتر» الصحفية
والسياسية
األمريكية التي دعت
لغزو بالد المسلمين
بعد أحداث 11
شتنبر 2001
وقد قالها صراحة المرشح
السابق لالنتخابات الرئاسية
األمريكية ،وأح��د صناع ما
يعرف بالربيع العربي« ،جون
ماكين» المعروف بكونه أحد
ال�����داع�����ي�����ن ل����ل����ح����رب على
أف��غ��ان��س��ت��ان وال���ح���رب على
العراق سنة « ..2003لو كان
األمر بيدي لهدمت الكعبة»،
ه��ك��ذا ي��ت��ح��دث «ج����ون» أحد
المتورطين في فضائح
ال���ت���م���وي���ل األجنبي
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هدم قبر نبي الله
يونس في الموصل
بالعراق

ل��م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق��ي��ة ،م���ن ب��ي��ن��ه��ا بعض
المنظمات التي توجد في المغرب( )..وهو
لإلشارة أول المتحمسين عالميا لفكرة
تقنين زراعة الحشيش(.)..
عودة أبرهة الحبشي
م��ن غ��رائ��ب ال��ص��دف أن أح�ل�ام «جون
ماكين» بهدم الكعبة ،لم تجد لها صدى في
الواليات المتحدة األمريكية ولكنها وجدت
لها صدى عند تنظيم «الدواعش»« ،فقد أعلن
المتحدث الرسمي باسم جماعة داعش عبر
موقع التواصل االجتماعي «تويتر» أبو
تراب المقدسي أن أمير المؤمنين أبو بكر
البغدادي كما يلقبونه أعلن أنه سيفتح مكة
ب��إذن الله قريبا ،وسيقوم بهدم الكعبة
المشرفة ..وحينما سألوه عن سبب إصراره
على هدم الكعبة رد قائال :ألن المسلمين
اآلن أصبحوا يعبدون الكعبة من دون الله،
وهذا شرك بالله فال بد من هدمها كي ُيعبد
الله وحده دون شرك به من أحد ،وهذا ما
روجه المنسوبون إلى تنظيم داعش على
مواقع التواصل االجتماعي مثل «تويتر»،
(المصدر :أخبارنا المغربية).
بهذا الشكل قد يكون البغدادي الذي يتم
تداول صورته مقتوال في األيام األخيرة،
مجرد انبعاث ألبرهة الحبشي ،الذي كان
يحلم بهدم الكعبة قبل أن يكتشف أن للبيت
رب��ا ي��ح��م��ي��ه( ،)..علما أن م��ح��اوالت هدم
الكعبة تتجاوز  5محاوالت موثقة في الكتب
التاريخية منها ما نسب «للحاكم بأمر الله»
أو «النصارى المغاربة»..
بخالف ما سبق يمكن القول إن لتنظيم
داعش الذي شغل العالم بامتالكه لصواريخ
«سكود» بين عشية وض��ح��اه��ا( )..فوائد
كثيرة حسب المحللين من بينها :1 :تحوله
إلى مسمار جحا في الشرق األوس��ط:2 ،
ضرب النظام الملكي في السعودية ،علما
أن ذلك لن يكون سوى مقدمة لضرب أنظمة
أخرى مشابهة نجت من الربيع العربي من
بينها المغرب :3 ،رغم أن داعش لم تقدم
إلى حدود اليوم ما يثبت عالقتها باإلسالم
إال أن البروباغندا اإلعالمية تجعل منها
دل��ي�لا ق��اط��ع��ا ،ع��ل��ى وج����ود ح����رب بين
المسلمين مع بعضهم البعض.

ع��ن��وان« :سيناريو ه��دم الكعبة»« :ليس
المقصود هدم الكعبة في حد ذاتها ،ألنه
لو تم هدمها فقط عن طريق عمل إرهابي
أو زل���زال أو حتى س��ي��ول ،فسوف تقوم
الحكومة السعودية بإعادة بنائها مرة
أخ���رى ،لكن المقصود ه��و هدمها أثناء
محاولة إغراق المملكة العربية السعودية
ف��ي ح��ال��ة م��ن ال��ف��وض��ى ،وذل���ك بتقسيم
السعودية ،كما هو مرسوم في خطة الشرق
األوسط الكبير وبعدها يتم تدويل قضية
مكة والمدينة».
الكاتب ذاته ،يعتقد أن البيت العتيق الذي
رفع قواعده سيدنا إبراهيم عليه السالم،
هو الهدف المقبل لمن يتحكمون في مقدرات
هذا العالم ،والذين يهدفون ،حسب اعتقاده،
إلى إقامة حكومة عالمية موحدة يحميها
جيش واحد يتحكم في مجريات األمور،
ويتحكم كذلك في شعوب العالم التي ما
فتئت تتحول إلى عبيد للسادة الجدد الذين
يحكمون العالم حاليا من وراء ستار ،ومن
أجل ذلك يحاربون جميع األديان المسيحية،
وال��ي��ه��ودي��ة ،واإلس��ل�ام ،حتى تخلو لهم
الساحة ،وذلك من خالل دعم المتطرفين في
كل دين لمحاربة بعضهم البعض.
اإلسيسكو تدعو لمحاكمة الجريدة
اإلنجليزية

لم يأخذ موضوع «نبش قبر الرسول
صلى الله عليه وسلم» حظه من النقاش،
داخ��ل المغرب بسبب الغياب اإلعالمي،
وسكوت العلماء وبعض الشيوخ الذين
أصبحت تستهويهم فتاوى «النكاح» ،على
حساب القضايا األساسية للمسلمين ،ولكن
م��ع ذل��ك ال يمكن إغ��ف��ال تحرك المنظمة
اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة التي
يوجد مقرها في الرباط ،والتي تؤكد أن
الحديث عن وجود دراس��ة حول نقل قبر
الرسول« ،افتراء كبير».
المدير العام للمنظمة عبد العزيز بن
عثمان التويجري قال في بيان له« :هذه
المزاعم الباطلة تهدف إلى إثارة البلبلة
واالضطرابات وإغراق العالم اإلسالمي في
فتن عمياء تهدد أمنه وسالمته ووحدته،
استكماال لما تشهده المنطقة من حروب
طائفية وإرهاب وفوضى هدامة تحركها
دوائر صهيونية واستعمارية ومجرمة»،
مخطط للسيطرة على مدخرات العالم
ولم تفته المناسبة للدعوة إلى محاكمة
إلى هنا يطرح سؤال ،لماذا هدم الكعبة؟ «الكاتب والجريدة التي نشرت هذه األكاذيب
يجيب الباحث عمرو عكاشة في مقال تحت دون تمحيص وتدقيق».

قبل البكاء والعويل نلقي السالم وأسمى آيات اإلجالل
والتبجيل على الروح الطاهرة لمن كان ثكاال لليتامى،
وعصمة لألرامل ،وخير سند للقريب والبعيد .نودعك
أيها القائد المبجل وفي القلوب حرقة ،وفي الحناجر
غصة ،وفي النفوس حرقة على رحيلك يا من مألت الدنيا
وشغلت الناس.
اِختطفك قاهر الملذات من بين ظهرانينا فكانت الفاجعة
التي تدك الجبال دكا لتفيض من العيون أنهارا تبكيك
دما وكمدا على فقدانك .ستفتقدك أكثر كل حبة رمل من
رمال الصحراء ،وسيلهج بالدعاء لك كل من أسديت له
معروفا ،وكل من مددت إليه يد الجود والعطاء والسخاء،
وذلك كان ديدنك ونهجك طوال حياتك.
وال غرابة أن تتزين سيرتك العطرة بقيم الكرم والجود
فلك في تاريخ آبائك وأجدادك المنعمين ،وسير الفضالء
من قبيلتك العربية الزينبية الجعفرية العريقة خير
نبراس اهتديت به في حياتك .لقد نهلت في البدء من
معين والدك المنعم القائد األمين والصدوق حسنا ولد
الدويهي كل الشمائل الحميدة والفضائل األصيلة،
وتربيت في حضن وال��دت��ك نبغوها بنت عبد القادر
الفويرس التي ورث��ت منها قصر القامة وبعد النظر،
وأورث��ت��ك م��ا ف��ي وال��ده��ا ق��دس الله روح��ه م��ن سخاء
وكرم.
ولم يكن ينقصك الدهاء والكياسة لتعي منذ ريعان
شبابك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقك؛ أدركت قبل
أن تخطو أولى الخطوات في مشوارك الطويل بأنك مكبل
بإرث عائلي عريق ومجد تليد .لقد ترك لك أجدادك تاريخا
ناصعا بدءا باألمير أحمد بن سعيد وحمد ،والقاضي
القائد سيدي يوسف ،وعترته الطاهرة بابا أحمد وعبد
الله ،وج��دك المباشر الفقيه والولي الصالح البكاي.
أدركت ذلك كله ووضعت نصب أعينك االقتداء بسيرهم
وال��س��ي��ر ع��ل��ى م��ن��وال��ه��م ل��ك��ي ت��ص��ع��د درج�����ات العال
والمجد.
لم تغريك السلطة ببريقها الذي ال يقاوم وأنى لها ذلك
وقد كانت تجري في عروقك دماء الحكم وقد ولدت وبيدك
صولجان السلطان .يشهد عليك إقليم بوجدور وسكانه
بكل خير .نعم مررت من هناك وبقيت ذكراك خالدة لم
تنمح مع م��رور الزمن .هناك أتعبت من بعدك بعدلك
وسخائك وترفعك عن إذاية اآلخرين .أبيت أن يسجن أحد
على يديك التي ال تتقن عمال سوى العطاء ،ودافعت بكل
حزم وإقدام عن المظلومين والمقهورين.
لن أودعك بالرثاء إنما بالمدح ببيت شعري لشاعر بني
أمية األخ��ط��ل خ��ص ب��ه الملك العظيم عبد الملك بن
مروان   :
إلى امرئ لم تعدينا نوافله
فاز بالظفر فليهنأ له الظفر
رحمك الله أيها الفارس النبيل وأسكنك فسيح جناته
وجعل مقامك مع الصديقين والصالحين.
> محمد الفويرس
و«األسبوع» التي علمت أنه تم نقل جثمان الفقيد
محمد رشيد الدويهي ليدفن في مدينة العيون ،تتقدم
بأحر التعازي إلى زوجة المرحوم وجميع أوالده
وبناته وأفراد عائلته.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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المدينة الوحيدة المذكورة في وثيقة الدستور

حديث العاصمة

عدد سكان الرباط الرباط :هل تدخل نادي العواصم الكبرى أم تبقى مجرد جماعة؟
بين الليل والنهار
بقلم

المدينة الوحيدة المذكورة في
وث��ي��ق��ة ال���دس���ت���ور ،ه���ي :الرباط،
بصفتها عاصمة المملكة ،وهذا
التكليف الدستوري ،ونؤكد ،التكليف
يؤدي ثمنه المواطنون من ميزانية
ال��ج��م��اع��ة ال��ت��ي ت��ت��ك��ون كلها من
مداخيل ض��رائ��ب بلدية ،ورسوم
وجبايات يدفعها السكان ،ومبلغها
حوالي  65مليارا.
فما ه��و امتياز تكليف الرباط
بمهام العاصمة؟ وماهي المهام التي
أناطها بها دستور المملكة ،ال شيء
مع األسف!  ،فالمواطنون هم الذين
يتحملون أعباء كل مصاريف ونفقات
ع��اص��م��ة المملكة ،وح��ت��ى حقوق
المدينة من ضرائب ورس��وم على
الحكومة م��ن وزارات ،وإدارات،
ومكاتب وطنية ،وش��رك��ات كبرى
ح��ك��وم��ي��ة ،وم��ؤس��س��ات صناعية
عمومية ،ال تؤدي أي درهم لجماعة
العاصمة ،لتستغل بالمجان اإلنارة
العمومية والطرقات والفضاءات
ال��خ��ض��راء وم���واق���ف السيارات،
ولتستفيد من اإلعفاء التام ألداء
واجبات ضرائب المباني ،والنظافة،
والخدمات الجماعية ،والبروزات،

بوشعيب اإلدريسي

الرباط مشغولة هذه
األيام بعملية اإلحصاء
ل��س��اك��ن��ت��ه��ا ،وه���ذه
العملية وإن كانت
روتينية ،فهي بمثابة
خارطة طريق تهتدي
بها الحكومة في إنجاز
كلبرامجهاومخططاتها،
وهنا نتساءل :هل تعتمد
ال��ج��م��اع��ة ع��ل��ى ه���ذا اإلح��ص��اء ف��ي تهييء
منجزاتها؟ فإذا كان الجواب« :بكل تأكيد»،
فهي خاطئة على طول الخط ،ألن اإلحصاء
العام للدولة ال يمكن توظيفه أو االعتماد عليه
في تدبير شؤون العاصمة ،فمثال عدد سكانها
حسب إح��ص��اء  2004ه��و  ،627932ومن
المحتمل أن يرتفع في  2014إلى حوالي 800
أل��ف نسمة ،وه��ذا الرقم هو ال��ذي سيكون
معتمدا في كل التخطيطات كيفما كان نوعها،
ومرة أخرى هذا خطأ ،وخطأ فادح ،ألن حقيقة
العاصمة أنها ذات وجهين :وجه في الليل
لسكانها الحقيقيين وعددهم  800ألف نسمة،
ووجه في النهار «يجر» معه حوالي مليون
و 200ألف نسمة ليصير في العاصمة مليوني
نسمة ،بينما الجماعة تشتغل فقط على
«إن��ج��از» م��ش��اري��ع وخ��دم��ات للنائمين في
المدينة وال تنتبه للناشطين ف��ي النهار،
المحركين لكل دواليب االقتصاد المحلي
واألنشطة االجتماعية.
والمسؤول عن هذه «الهفوة التقنية» هي
الجماعة ال��ت��ي ك��ان عليها ب��ال��م��وازاة مع
اإلحصاء العام الذي يهم الساكنة فحسب،
أن تنكب على إحصاء الوافدين العاملين،
وال��دارس��ي��ن ،والمحتجين ،والمتسولين،
والمعالجين في مصحاتها ومستشفياتها
وعياداتها والذين يشكلون ضعف الساكنة.
فالجماعة تخطط «إذا كانت فعال تخطط»
للسكان البالغ عددهم  800ألف نسمة ،وتنسى
الوافدين وعددهم مليون و 200ألف نسمة،
تنساهم ف��ي مخططات النقل الحضري،
والطرقات ،وممرات الراجلين ،والمراحيض
العمومية ،والمرافق الحيوية ،والخدمات
االجتماعية ،وهذا النسيان هو الذي جعل
العاصمة مقرا «للخطافة» في التاكسيات،
والبيع في «الجوطيات» وانتشار المتسولين
المحترفين ،وازدح����ام ف��ي ال��ط��رق��ات إلى
آخره..
والرباط اليوم هي مليونية بدون أدنى شك،
وعلى الجماعة أن تفكر جديا في مساحة
المدينة التي ال تتعدى  118كلم ²مقابل «ردوا
بالكم»  8305كلم ²إلقليم بنفس الجهة هو
إقليم الخميسات ،ونظن بأنه حان الوقت
«إلط�ل�اق س��راح ح��دوده��ا» لتتنفس جنوبا
وشرقا وغربا ،فعدد األسر في رباط الفتح
وصل إلى حوالي  20ألف أسرة كل أسرة
تتكون من أربعة أف��راد; منها نسبة %16
تسكن في مساكن بغرفة واحدة ،ونسبة %28
في ثالث غرف ،بينما تعاني نسبة  %10من
هذه األسر من انعدام الماء والكهرباء ،ونسبة
 %60م��ن األس���ر ال��رب��اط��ي��ة ال ت��ت��وف��ر على
«دوشات» في منازلها.
وإذا طالبنا وبكل إلحاح «إط�لاق سراح
ح��دود ال��رب��اط» ف�لأن الكثافة السكانية في
الكيلومتر مربع بلغ حوالي  6000نسمة،
مقابل حوالي  1400نسمة في مدينة سال.
ونحن نقدم هذه األرقام المؤكدة ،فإننا على
علم بأن الجماعة ال تتوفر عليها وتجهلها
كما تجهل ع��دد موظفيها وع��دد سياراتها
وأعمدة إنارة المدينة وقواديس الحومات،
وك��ل م��ا يهم المدينة ،فمجلس العاصمة
اختص وتخصص في فضح المفضحات،
وسيغادر وهو حامل أرفع «نعت» سيالحقه
في السر والعلن وهو :أفشل مجلس في تاريخ
العاصمة ،وم��ا حديث العاصمة لهذا
األسبوع إال خير مبرر لهذا «النعت».

واألرباح المهنية ،ولينوب عنها في
ذلك الكادحون ،فيؤدي مثال حالق
على كتابة اسمه على ب��اب دكانه
ويغرق في اإلنذارات إذا تأخر عن
األداء ،بينما الجماعة تخاف من
اإلدارات وال تغامر بالمطالبة بحقوق
ال��س��ك��ان ،ه����ؤالء ال��س��ك��ان الذين
اختنقوا بضرائب الحكومة التي
تمس كل شيء حتى قنينات الماء،

فالحكومة «ت��رت��وي» منها بفضل
الضريبة على القيمة المضافة.
وك��ف��ى م��ن ه���ذه ال��ح��ك��رة ،فسكان
الرباط يطالبون الحكومة بأداء كل
ال��ض��رائ��ب وال���رس���وم الجماعية
المفروضة بقوة القانون ،فهل هذا
«التملص» من الوفاء بحقوق مدينة
ه���ي ع��اص��م��ة ال��م��م��ل��ك��ة ه���و ثمن
تسميتها دستوريا بعاصمة المملكة؟

من مفاجآت االستحقاقات المقبلة:

فكل العواصم عربية وأجنبية تتمتع
ب��م��زاي��ا ال تحصى ،فمن المغرب
العربي :مدينة تونس التي تستفيد
بلديتها من ميزانية تابعة لرئاسة
الحكومة ،وم��ن المشرق العربي،
مدينة عمان األردنية التي تمنحها
الدولة ميزانية ،ومن الغرب لندن
وبروكسيل و ...إال الرباط عاصمة
المملكة ،فهي مجرد جماعة «تقتات»
م��ن ض��ري��ب��ة األزب����ال ك���أي جماعة
قروية ،وكل سنة تمد يدها لتتسول
من ال��وزارة الوصية ما «تكمل» به
السنة.
فعلى األح����زاب أال تنسى بأن
الدستور هو الذي كلف الرباط بدور
العاصمة ،وهذا التكليف يجب أن
يكون ل��ه ثمن تتحمله الحكومة،
وليس السكان ،فالرباط يجب حمل
لقبها الدستوري« :عامة المملكة»
وليست مجرد «جماعة» ،فهل تنصف
األحزاب عاصمة المملكة وتخلصها
من «جماعة» ،وذل��ك باقتراح هذا
«اإلنصاف» على من يهمه األمر ،فأما
منتخبو ال��رب��اط ،فلقد يئسنا من
ج����م����وده����م وع���������دم اك���ت���راث���ه���م
للموضوع.

أسرار العاصمة

العاصمة «تخلق» الحدث بالمطالبة
بإشراك األجانب في االنتخابات
وج��ه��ت منظمة تعنى ب��ش��ؤون الناخبين في
العاصمة ،مذكرات إلى األحزاب السياسية تلتمس
فيها المطالبة بإشراك األجانب في االنتخابات
الجماعية ،ويقطن في المدينة آالف األجانب ،أغلبهم
من السلك الدبلوماسي والهيئات القنصلية والدولية
والبعثات الدراسية ،وهؤالء  -تشرح المذكرات -
يؤدون الضرائب والرسوم البلدية ويستفيدون من
خدمات اإلنارة ،والنظافة والتطهير والنقل الحضري
والمنتزهات والماء الشروب ،شأنهم في ذلك شأن
جيرانهم المغاربة ،فكان البد من منحهم حق اختيار
من يضمن لهم كل هذه الخدمات االجتماعية من
المرشحين لعضوية المقاطعات ،فإذا كان الناخبون
في الرباط عبروا عن مساندتهم القتراح إدماج
األجانب المقيمين في عمليات االنتخابات الجماعية،
فإن القرار يعود إلى قبول األحزاب لهذا االقتراح
والدفاع عنه في الدوائر المعنية.
وإذا م��ا استجابت أح��زاب��ن��ا ل��ه��ذا االلتماس،
فستكون العاصمة ال��رب��اط أول عاصمة عربية
وإفريقية تكسر الحواجز «الالمفهومة» ،التي كانت
تمنع القاطنين من غير المغاربة التعبير عن حق
اختيار من يمثلهم في المجالس المنتخبة ،ولتصبح
المدينة رائدة في مجال حقوق السكان األجانب،
ول��ت��ك��ون األول���ى ف��ي ال��ع��ال��م م��ن يطالب سكانها
األصليون تمتيع الساكنين األج��ان��ب بممارسة

أ

االن��ت��خ��اب��ات الخ��ت��ي��ار م��ن ي��روق��ه��م وي���داف���ع عن
مصالحهم .ففي وثيقة الدستور ،مكتوب بالواضح
إشراك السكان األجانب في االنتخابات المحلية،
وبعد حوالي خمس سنوات من تطبيق بنود هذا
ال��دس��ت��ور ،ال ي���زال م��ع األس���ف ح��ق األج��ان��ب في
ال��ت��ص��وي��ت «م��ه��ض��وم��ا» م��م��ا اس��ت��رع��ى اهتمام
المواطنين وس��ارع��وا إل��ى تذكير األح���زاب بهذا
«النسيان».
ففي الرباط وداخل األحياء الشعبية :حي يعقوب
المنصور ،وحي اليوسفية ،وحي التقدم ،والمدينة
العتيقة ،وحي العكاري ،وحي المحيط ،جاليات
إفريقية مهمة محرومة من حق دستوري ومقصية
من االنضمام إلى أحزاب وجمعيات ،وهذا مخالف
لألعراف الديمقراطية في العالم المتحضر الذي
نعتبر أنفسنا من المنخرطين فيه.
ونحن على بعد  10شهور من محطة االنتخابات
الجماعية ،فهل تسارع األحزاب إلى المطالبة بتفعيل
ال��دس��ت��ور ،ف��ي م��ا ي��خ��ص م��ش��ارك��ة األج��ان��ب في
االنتخابات الجماعية؟
ولن نتكلم عن وقع هذا اإلج��راء «إذا طبق» في
العالم بأسره ،وكيف ستغير عدد من الدول المتقدمة
«حكمها» على المغاربة ،ودون شك سيكون لذلك
تأثير لصالح قضايانا الوطنية.
إننا ننتظر إذن مواقف األحزاب السياسية.

رشي

ف الر
باط

صورة التقطت على األرجح في سنوات األربعينيات مبناسبة الدخول املدرسي ،وقد تطوع عمالقة احلركة الوطنية
لتدريس أبناء الرباط وباملجان .وهؤالء العمالقة الذين دخلوا التاريخ هم املرحومون :أحمد بالفريج وكان رحمه الله
املمول من ماله اخلاص ،وهيئة التدريس :عثمان جوريو ،وعبد الكرمي الفلوس ،ومحمد بنزيان ،ومحمد الوزاني ،وبوعزة
الزموري ،ومحمد بنعبد الله ،وعبد الله الشرقاوي ،وعبد الله العياشي ،وأحمد العزاوي ،واملعطي كرمي ،وعبد الكرمي
األزرق ،وأحمد بنزيان ،واحلسني فيال ،وبناصر ،وبنعمرو ،وأحمد النجار.

في سنة  1913كان عدد سكان
العاصمة  ،23415وفي سنة 1921
وص��ل إل��ى  29563ليرتفع في سنة
 1926إل��ى  41263ليتضاعف في سنة
 1936بـ ،83379 :وفي سنة  1952بلغ
 ،156209وف��ي سنة  1960أي بعد 8
سنوات كان عدد السكان  ،227445وفي
سنة  1971منا هذا الرقع إلى ،367620
ليتحول في سنة  1982إلى  ،518616ثم
في سنة  1994إلى  ،621000وفي آخر
إح��ص��اء لسنة  2004ك��ان ع��دد السكان
 627932نسمة.
حوالي  80أل��ف قنطار هو ما
يستهلكه سكان العاصمة سنويا
م��ن ال��دق��ي��ق املستخلص م��ن القمع
الطري ،مقابل  120ألف قنطار يستهلكه
سكان املدينة املجاورة سال.
ظ��اه��رة غريبة وعجيبة حتى
أنها أصبحت «موضة» مفروضة،
وتتمثل في الرقم املهول لعدد الوالدات
بعمليات ق��ي��ص��ري��ة ،ح��ي��ث وص��ل��ت في
الرباط إلى ربع ال��والدات ،وهذا يفرض
ال��ب��ح��ث :ه��ل مل���لء ال��ف��وات��ي��ر أم قضاء
وقدر أم لعجز الطب على ضمان والدات
عادية ،أم لشحن احلسابات البنكية على
حساب «التكرفيس» على املرأة.
ون��ح��ن ف���ي أج�����واء اإلحصاء
ال��ع��ام للسكان ال���ذي ق��د يفاجئنا
بعدد سكان الرباط الذي قد يصل إلى
املليون نسمة ،ومع ذلك فهناك خصاص
في عدد األسرة ،باملستشفيات العمومية
ال��ت��ي ال ت��ت��ج��اوز  1208أس�����رة ،وفي
املصحات  1835سريرا مبجموع 3043
سريرا ملليون مواطن؟
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مراكش

ما يجري ويدور في المدن

ما رأي العمدة فاطمة الزهراء في االعتداء
على سائحة بزنقة فاطمة الزهراء
< عزيز الفاطمي
ع��اش��ت زن��ق��ة فاطمة
الزهراء بحي باب دكالة
ح��ال��ة م���ن ال��ف��وض��ى ال
ينبغي ال��ت��ع��ام��ل معها
م�����ن ط�������رف ال���ج���ه���ات
المعنية كحالة عرضية،
ح��ي��ث أق����دم مجهولون
ع��ل��ى تكسير مجموعة
م���ن م��ص��اب��ي��ح اإلن�����ارة
ال��ع��م��وم��ي��ة ل��غ��اي��ة في
نفس يعقوب( )..ما أثار
اس���ت���ي���اء ب��ع��ض تجار
ال��ح��ي ال��ذي��ن توجهوا
إل�������ى م����ق����ر ال������دائ������رة
األم��ن��ي��ة ال��خ��ام��س��ة من
أج���ل وض���ع ش��ك��اي��ة في
ال��م��وض��وع ت��ن��دد بهذا
ال��ف��ع��ل اإلج���رام���ي ،وقد
استقبلهم نائب رئيس
ال�����دائ�����رة ف����ي ج����و من
ال���ت���ج���اوب والتفاهم،
م���م���ا خ���ل���ف انطباعا
إي���ج���اب���ي���ا ف����ي نفوس

العمدة
المنصوري
ال����ت����ج����ار المشتكين
الذين ظنوا أنه سيمتع
ح��ي��ه��م ب���األم���ن .واألم���ر
نفسه بعد خروجهم من
ال��دائ��رة األمنية ،عندما
ت���وج���ه م���وك���ب التجار

سيدي قاسم

نحو الملحقة اإلدارية
بباب دك��ال��ة ،وبالضبط
إل���������ى م����ك����ت����ب ن����ائ����ب
رئيس مجلس مقاطعة
ال��م��دي��ن��ة ل��وض��ع��ه في
ص��ورة أسباب الزيارة،

ومطالبته ب��إص�لاح ما
أفسده المفسدون ،وكان
ج��واب النائب أن��ه وعد
ال���ح���ض���ور ب���اإلص�ل�اح
العاجل.
ورغم ما سبق ،لم يعط

اتقوا الله في فريق سيدي قاسم

حميد بوعادي
طالبت مجموعة من الوداديات
وجمعيات المجتمع المدني الممثلة
للسكان من عامل إقليم سيدي قاسم
إبراهيم أبو زيد ،التدخل الفوري
لرفع الضرر والحيف ال��ذي لحق
ف���ري���ق ال��م��دي��ن��ة األول لالتحاد
القاسمي الذي أصبح لقمة سائغة
تتقاذفها األي�����ادي ..حيث تزداد
المعضلة استفحاال مع انطالق كل
م���وس���م ك�������روي ،ح���س���ب تعبير
المحتجين ...الذين سبق لهم أن
شاركوا في عدة وقفات احتجاجية
أم��ام مقر ن��ادي الفريق الموجود

بشارع الرباط الممتد لشارع محمد
الخامس قرب مركز البريد ...رغم أن
ب��ع��ض ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي الوقفات

أكادير

حادثة مروعة بسبب استعمال المتفجرات
وقعت حادثة خطيرة على مستوى
ق��ن��ط��رة «ت��اك��وش��ت أي���ت ص���واب»
المتواجدة في منطقة «إداو سمالل»
بالطريق اإلقليمية  1011الرابطة بين
«تنالت» وأيت باها ،ولقي على إثرها
شخص مصرعه ،في ما أصيب آخر
بجروح خطيرة نقل إثرها للمستشفة
اإلق���ل���ي���م���ي ل���ت���ل���ق���ي ال���ع�ل�اج���ات
الضرورية.
وذك��رت مصادر

أي واحد وعدا بالوقوف
بحزم للحد م��ن ظاهرة
االعتداء والسرقة نهارا
ج����ه����ارا وأم�������ام أعين
الجميع بهذا الحي ،الذي
يعيش غيابا أمنيا مهوال،
مما يساعد على تنامي
ظاهرة اعتراض سبيل
ال��م��ارة ،والسرقة تحت
التهديد بالسالح األبيض،
وخ��ي��ر دل��ي��ل االع���ت���داء
الجسدي الشنيع الذي
ت���ع���رض���ت ل����ه سائحة
إنجليزية بزنقة فاطمة
ال��زه��راء ،بحر األسبوع
المنصرم.
وف�����ي ه�����ذا ال���ص���دد،
ي��ط��ال��ب ت��ج��ار وسكان
الحي ويناشدون السيد
والي األمن بأجل التدخل
ل��ت��وف��ي��ر األم������ن داخ����ل
األح�����ي�����اء الشعبية،
وم��س��اوات��ه��ا باألحياء
ال���راق���ي���ة ،ف���األم���ن حق
للجميع.

مطلعة للموقع الجهوي «أكادير »24
أن الضحية وصديقه كانا يقومان
بجولة سياحية ،فقرر الخروج من
السيارة التي كانت تقلهما حتى
ي��س��ت��م��ت��ع��ا ب��ال��م��ن��اظ��ر الطبيعية
للمنطقة ،إال أن شظايا متفجرات
تستعملها إح��دى الشركات بهدف
تفجير الصخور وإعادة استعمالها
في أشغال عمومية ،أصابت الهالك
على مستوى الرأس ،وأودت بحياته،
ف���ي ح��ي��ن ن��ج��ا صديقه
بأعجوبة.
وإث�����ر ع��ل��م��ه��ا بخبر
الحادث حضرت السلطة
المحلية ورج����ال الدرك
الملكي لمعاينة النازلة،
وت���م ن��ق��ل ال��ض��ح��ي��ة إلى
مستودع األموات الستكمال
البحث والتحري.

االحتجاجية هم من أوصلوا الفريق
إل��ى ما هو عليه اآلن ،ورغ��م ذلك
م���ازال���وا ي��ش��ارك��ون ف��ي الوقفات

االحتجاجية.
تدهور الفريق أثر بشكل سلبي
على اقتصاد المدينة بكاملها ...ألن
الجمعيات أصبحت مهنة م��ن ال
مهنة له ،والغريب في األمر أن هناك
م��ن ل��ه م��ن  04إل��ى  07جمعيات
تصلها اإلعانات المادية من الجهات
ال��م��خ��ت��ص��ة؛ ال��م��ج��ل��س البلدي،
والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ي���ح���دث ه�����ذا ألن ه���ن���اك بعض
الجمعيات تستعمل ألشياء بعيدة
كل البعد عن العمل الجمعوي...
وغالبا ما تستعمل كمطية لقضاء
أشياء أخرى ،والضحية هي المدينة
قبل فريقها.

لصوص «يشرحون» جسد شاب
بسبب هاتف نقال
ت���ع���رض ش�����اب في
مقتبل العمر ،واسمه «م.
ع» ،لمحاولة قتل إثر
مقاومته لعصابة حاولت
سرقة هاتفه المحمول
م��ن ط��رف ث�لاث��ة شبان
ب�������دوار «ال���ك���راج���ي���ن»
ب��ج��م��اع��ة «زوم������ي» في
إقليم وزان.
ولما فتش اللصوص
جيوبه ول��م ي��ج��دوا إال
هاتفا عاديا ،بينما كانت
نيتهم سرقة هاتف من
النوع الممتاز ،كانوا قد
رأوه ع��ن��ده ف��ي الليلة
السابقة في حفل زفاف
أقامته إح��دى العائالت
بالمدشر ،انهالوا عليه بالضرب
بواسطة الهراوات على مستوى
الرأس ،وطعنات بالسكين على
مستوى أن��ح��اء مختلفة في

أصداء سوسية
شملت الئحة التنقيل بإنزكان مؤخرا،
أحد الخالدين في موقع المسؤولية بقطاع
العدل( )..الذي خلد في منصبه ألزيد من 15
سنة ،كما قيل عنه إنه من الممتنعين والمراوغين
في الرضوخ لقانون التصريح بالممتلكات،
والتي كثر بشأنها كثيرا من اللغو.
ت��ع��رض أح��د الباحثين اإلحصائيين
العتداء وص��ف بالهمجي من ط��رف أحد
األش��خ��اص ،ي��وم األرب��ع��اء ال��م��اض��ي ،بدوار
«كرامى» قيادة «تيغيرت» ،وأعلنت فعاليات
مدنية عن تضامنها مع الباحث المعني على
إثر هذا االعتداء ،كما دعت السلطات المحلية
وال��درك الملكي لتحمل مسؤوليتهم في هذا
االعتداء.
حلت لجنة مختلطة من وزارة الداخلية
ب��م��دي��ن��ة إن���زك���ان ،ع��ل��ى إث���ر ال��ع��دي��د من
الشكايات من هيئات نقابية وتنظيمات مهنية
للتجار بالمدينة .ورصدت اللجنة مجموعة من
الخروقات والتجاوزات في عملية البناء ،منها
رصد  41دكانا بهذا السوق غير مبرمجة في
التصميم المصادق عليه ،بما في ذلك الوقوف
على بناء دكاكين في أماكن غير مرخصة أسفل
سلم السوق ،وقرب المراحيض.
ال ت���زال آالف م��ل��ف��ات ال��رب��ط بالتيار
الكهربائي بمنطقة «الدراركة» بوالية أكادير
تنتظر ،ومازال العديد من المواطنين القابعين
في الظالم ينتظرون مصالح المكتب الوطني
للكهرباء إليجاد أجوبة ألسئلتهم ،رغم استيفاء
ملفاتهم لكافة الوثائق القانونية المتطلبة ،فهل
من مغيث ومجيب لدعوات هؤالء المواطنين
بـ«الدراركة» ،أم أن السكان سينتظرون إلى حين
حلول االستحقاقات االنتخابية المقبلة ،لكي
ينظر المسؤولون إلى حيهم بعين الرضا.
فرضت بلدية أكادير إتاوات مالية على
م��خ��ت��ل��ف ال��ت��ج��ار وأص���ح���اب األنشطة
الخدماتية ،الذين يزاولون مهنهم بشاطئ أكادير
خالل فصل الصيف.
وأفادت مصادر مطلعة أن بعض هذه اإلتاوات
يتم استخالصها نقدا دون تقديم وصوالت
إدارية عنها ،حيث تم جمع مبالغ مهمة تجهل
لحد الساعة طرق صرفها ،ومن هي الجهة التي
تكلفت بحيازتها ،فهل يتعلق األمر بصندوق
أسود أم بشيء آخر؟
تعرضت فرعية «الحندق» بجماعة «بلفاع»
لتخريب بشع على أيدي مجهولين ،مما
أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتها .
وأف���ادت مصادر من عين المكان ،أن هذه
الفرعية التابعة لمجموعة مدارس «تقسبيت»
ت��ع��رض أغ��ل��ب محتويات قاعتها الدراسية
لإلتالف ،وتم العبث بكتب مدرسية ووسائل
تعليمية ،ناهيك عن إتالف شباك قاعة دراسية
وتخريب سبورتها.
تؤدي النساء الحوامل المنحدرات من
مناطق متفرقة بالنفوذ الترابي إلقليم
تزنيت ،نفقات التنقل من دور الوالدة إلى
المراكز االستشفائية التابعة لوزارة الصحة
ب��اإلق��ل��ي��م ،وه���و م��ا يتناقض م��ع البرنامج
االستراتيجي للتقليص من وفيات األطفال
وال��ن��س��اء ال��ح��وام��ل ،وال����ذي ي��ق��ر بمجانية
تنقالتهن.

جسده ،حيث مازالت الجراح
العميقة والكثيرة تشهد على
هول وفضاعة الجريمة ،الذي
كاد يتطور لألسوإ لوال تدخل
أحد المارة.

تفاقمت ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة بمدينة
إنزكان ،معاناة المواطنين المجبرين على
سحب رخ��ص��ة السياقة بعض خوضهم
االمتحان ،دون أن تتحرك وزارة النقل لوضع
حد لهذه المعاناة ..بل إن وزير النقل في وضع
من ال يبالي وال يهتم.
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إيموزار كندر

مدينة السياحة الجبلية ال تطاق بسبب األزبال

خنيفرة

مشاريع إصالح غامضة بمريرت

< يوسف أقصو
ت���زك���م أك������وام النفايات
وروائ�����ح ح���اوي���ات األزب����ال
أنوف مواطني مدينة إيموزار
كندر ،المدينة التي لم يتبق
منها إال االس��م ،بعد أن داع
صيتها السياحي لما تزخر
ب���ه م���ن م���ؤه�ل�ات سياحية
جعلتها في فترة سابقة تتربع
على عرش المناطق السياحية
باألطلس المتوسط ،لكن بفعل
توالي سنوات جفاف التدبير
الجماعي الجيد ،وتسيير
ال��ش��أن ال��ع��ام المحلي على
المدينـــة ،ســـاءت أوضاعها
وفقدت صدارتها.
ف���ص���ورة إي����م����وزار هذا
ال��ص��ي��ف تثير االشمئزاز،
وت�����ب�����ع�����ث ال������ت������ق������زز في
نفوس السكان والزوار ،الذين
أينما ولوا وجوههم يجدون
نفايات متناثرة أرض��ا هنا
وهناك تحوم حولها كالب،
وت��ن��ب��ع��ث م��ن��ه��ا روائ����ح من
مختلف أصناف العفن ،لتشكل
بذلك محجا خصبا للحشرات
الضارة الزاحفة منها.

تلكس
أوقفت السلطات العمومية
أشغال تحويل واجهة مدرسة
خاصة بمدينة خريبكة إلى
فرع لسلسلة متاجر ممتازة()..
تم افتتاح عدد منها ببعض
أحياء المدينة ،وحسب مصادر
مطلعة فإن صاحب المدرسة
أقدم عل كراء المرافق التابعة
للمركب التعليمي الخاص
للشركة التجارية ،التي شرعت
ف��ي أع��م��ال التهيئة ق��ب��ل أن
ت��ت��دخ��ل ال��س��ل��ط��ات ،وتقوم
بإخالء المركب التعليمي من
السلع بحجة أنه مرخص له
كمؤسسة للتعليم الخاص
وليس محال للتجارة.

< شجيع محمد

ويقول بعض المواطنين
إن شركة التدبير المفوض
أذاقتهم طوال مدة اشتغالها
م����رارة ال��ع��ي��ش ف��ي شوارع
وأحياء متسخة ،بمباركة من
المجلس الحالي للمدينة الذي
اكتفى بلعب دور المتفرج ،في
مدينة ب��دون قمامات لرمي
األزبال كما هو الشأن بالنسبة
ل��م��ن��ت��زه ع���ي���ن السلطان،
وحديقتي المدينة «الجديدتين»

اللتين تحوالتا إلى فضاءين
م��م��ل��وءي��ن ب��ال��ق��م��ام��ة ،نظرا
ل����ل����خ����ص����اص ف������ي س��ل�ات
النفايات ،وغياب تفريغها
بشكل مستمر ،م��ا يضطر
المواطنين إلى التخلص من
نفاياتهم أرض����ا ..خدمات
نظافة ال يعرف عنها سكان
إيموزار كندر إال االسم ،حيث
حوالي  250مليونا تستنزف
من ميزانية الجماعة ،مقابل

أس���ط���ول ش��رك��ة م��ك��ون من
شاحنة ونصف يؤكد بعض
ال��س��ك��ان أن���ه���ا ت��ك��ث��ر أي���ام
راحتها ،وتوقفها ،وتغيب
تغطيتها ع���ن ال��ع��دي��د من
األح�������ي�������اء وال��������ش��������وارع،
فأصبح المواطن وحده من
يتحمل المسؤولية ،في الوقت
الذي يغض المجلس الجماعي
الطرف على مراقبة عمل هذه
الشركة.

تقدم بعض سكان حي األمل بمدينة مريرت بعدة شكايات
للسلطات المحلية والجهات المعنية ،يستنكرون ما سموه
بالخروقات التي همت اإلصالحات التي تعرفها بعض أزقة
المدينة في اآلونة األخيرة ،منها غياب سبورة األشغال
التي تعطي المواصفات الكاملة لألشغال التي سيتم
إنجازها كما هو متعارف عليه أثناء بداية أية أشغال ،وعدم
وج��ود أية إش��ارة لمكتب ال��دراس��ات واإلرش��اد للمقاولة
المكلفة بهذه األخيرة .باإلضافة إلى استعمال آليات مهترئة،
وجرافات ال تتناسب وحجم األشغال الجارية ،وتوفير
ال��ض��م��ان��ات ال��ك��اف��ي��ة لطمأنة ال��س��ك��ان ،وال��غ��ي��اب التام
للمهندسين والقيمين لمراقبة األشغال ولجنة المتابعة
الفنية من جميع األطراف ،وبالمقابل أكد بعض المواطنين
أن هذه الخروقات تعيدنا إلى األشغال التي أجريت سنة
 ،2005والتي شابها الغموض ،حيث لم تمر سوى بضعة
شهور حتى اهترأت البنيات التحتية لألزقة ،واعترتها
الحفر ،والفيضانات ،والبرك المائية ،وتسبب في عرقلة
حركة السير إلى يومنا هذا ،وأضحت موضوع العديد من
االنتقادات من ط��رف كل الفاعلين ،والصحف ،وجميع
الفئات .كما يندد المواطنون بعدم اطالعهم على دفتر
التحمالت الذي شابه الغموض والضبابية ،وعدم إبالغهم
باالطالع على محتويات هذا األخير ،مما يعد خرقا واضحا
لمقتضيات الفصل  27من الدستور ،وال��ذي ينص على
«ضرورة حصول المواطنين على المعلومات الموجودة في
حوزة اإلدارة العمومية ،والمؤسسات المنتخبة ،والهيئات
المكلفة بمهام المرافق العمومية».

توضيح:

رئيس جماعة بالصويرة يؤكد خبر «األسبوع»:

ذاكرة

اقتطاع جزء من المقبرة لتوسيع
الطريق وليس لبناء وحدات سكنية

< سعيد أحتوش
توصلت «األس���ب���وع» بتوضيح من
رئيس جماعة مجي ،في إقليم الصويرة،
بخصوص ما ورد في مقال تحت عنوان:
«محاولة االستيالء على مقبرة لتحويلها
إل���ى إق���ام���ات س��ك��ن��ي��ة» ،ح��ي��ث أوضح
المسؤول أنه بتاريخ  30أبريل من السنة
الحالية ،انعقد بمقر جماعة مجي الدورة
ال���ع���ادي���ة ل��ل��م��ج��ل��س ال����ق����روي ،وتمت

المصادقة خاللها على مجموعة من
النقاط ،من بينها المصادقة على توسيع
الطريق الرابطة بين مركز مجي والمركب
التربوي طه حسين ،باقتطاع جزء من
المقبرة ،من أجل توسيع الطريق ولفك
ال��ع��زل��ة ،وليس لبناء وح���دات سكنية
إطالقا ،بعد أن صدرت فتوى بخصوص
ذلك من طرف المجلس العلمي المحلي
ب��ال��ص��وي��رة تسمح ب��ذل��ك ،بعد إجراء
معاينة ميدانية.

عندما حطم احلسن الثاني األصنام األجنبية
تذكار لألموات العسكريين «الفرنسيين» بحي الحدائق
في بنسليمان ،تم هدمه نهاية الستينيات ،بعدما أمر
الحسن الثاني بإزالة األصنام األجنبية.

عندما يضطر المواطنون للتسوق من مزبلة

< ن .الطويليع /ي .اإلدريسي
ي��در ال��س��وق األس��ب��وع��ي لمدينة
اليوسفية على الجماعة الحضرية
عشرات ماليين السنتيمات كل سنة،
دون أن يلقى أدنى اهتمام من لدن
مجلسها البلدي ،ولعل جولة قصيرة
عبر مرافقه وفضاءاته تجعل المرء
يقف ع��ن كثب على فظاعة واقعه
وح��ج��م اإله���م���ال ال����ذي ط��ال��ه ،في
استهتار واض��ح بالبيئة وبصحة
المرتفقين وبمصالح التجار(.)..
فأول ما يطالعك وأنت تتجول بين
فضاءات السوق فضاء بيع اللحوم
الحمراء ،حيث تحمل اللحوم من
المجزرة إلى هذا الفضاء على متن
عربات مدفوعة ،لتوضع فوق رفوف
خشبية وإسمنتية لم تستفد من أي
حملة نظافة منذ إن��ش��اء السوق،
واألدهى من ذلك أن الجزارين يقفون
فوق مزابل تراكمت نفاياتها المكونة

م����ن ال���ع���ظ���ام ،وب���ق���اي���ا األن����ع����ام،
ومخلفاتها على مدى سنوات ،كما
ه��و ال��ش��أن بالنسبة ل��ف��ض��اء بيع
اللحوم البيضاء الذي ال يقل سوءا
عن سابقه ،حيث يتم ذبح الدجاج
ورمي ريشه وأمعائه في عين المكان،
مما كون طبقة سميكة من مخلفاته،
مع اإلش��ارة إلى أن الظروف التي
يذبح فيها ويريش بعيدة كل البعد
عن شروط السالمة الصحية ،دون
أن ي��ت��ح��رك ال��م��ج��ل��س الحضري
وس��ل��ط��ات ال��وص��اي��ة إلي���ج���اد حل
للمشكل( .)..كما ال يجد تجار السوق
مكانا يقضون فيه حاجتهم سوى
جنبات األس����وار ،وخ��ل��ف الخيام
المنصوبة ،لذلك صار منظر رؤية
ه���ذا ي��ت��ب��ول وذاك ي��ت��غ��وط منظرا
م��أل��وف��ا ،وه���و م��ا ج��ع��ل الروائح
الكريهة المزكمة لألنوف تستقبل كل
زائر للسوق(.)..
أم��ا بالنسبة للمسجد الوحيد

الموجود بالسوق فهو مغلق على
ال���دوام ،حيث تتكدس فيه األزبال
والنفايات ،ولم يسلم من استهتار
المجلس الحضري ،قبل أن يقتحمه
أحد المختلين عقليا وينقل إليه كل
م��ا وق��ع��ت ع��ل��ي��ه ي����داه م��ن أزب����ال،
ليصطدم كل من توجه صوبه ألداء

ال��ص�لاة ببناية مهترئة يكسوها
اإلهمال ،وتبعث رؤية ما بداخلها
على الغثيان ،فيعود أدراجه خائبا
مفوضا أم��ره ل��ل��ه( ،)..كما تتكدس
عشرات العربات المجرورة بدون
نظام أم��ام ب��واب��ة ال��س��وق ،والتي
يتنافس أصحابها على جلب الزبائن،

ر
قري ي
ت ار
خب
إ

السوق األسبوعي في اليوسفية

ويتجاوزون البوابة ليحتلوا الممر
الرئيسي لمدخل السوق غير عابئين
بحياة المواطنين الذين تهددهم
خيول يدفعها لهيب سياط قائديها
إلى الركض في جميع االتجاهات،
مما يزرع الرعب والفزع في نفوس
ال��م��واط��ن��ي��ن ،دون أن ي��ج��دوا من
ينقذهم من هذا الكابوس(.)..
ويتساءل المواطنون بالمدينة عن
دور المجلس الحضري ،وعن سر
سكوت رئاسته عن هذه الوضعية
ال��م��خ��ت��ل��ة ال���ت���ي ح���ول���ت السوق
األسبوعي إلى نقطة بيئية سوداء،
بما يجعلها تخل بالتزاماتها من
قبيل م��ا ج��اء ف��ي ال��م��ادة  50منه:
«ينظم رئيس المجلس الحضري
ويساهم في مراقبة األنشطة التجارية
والمهنية غير المنظمة التي من شأن
مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية،
والنظافة ،وسالمة المرور ،والسكينة
العمومية ،أو تضر بالبيئة».
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تاونات

«عالش جينا واحتجينا على الماء اللي بغينا»

بيضا ويات

مسيـرة حاشـدة علـى الــدواب

مازال سكان دواري «أمالو»
و«ال����ب����ري����ة» ي���ع���ان���ون من
مشكل امل��اء ،حيث لم يظهر
مسؤولو املنطقة أي بوادر
لتنفيذ أي وعد من الوعود
التي قطعوها ،واستياء من
الوضع نظم بعض السكان
مسيرة مشيا على األرجل
وال��دواب ،انطلقت من دوار
طهر السوق وانتهت أمام
مقر البلدية بنفس الدوار،
حاملني قنينات املاء الفارغة.

جانب من الوقفة االحتجاجية التي خاضها السكان

تزنيت

أستاذ ينتحر ويودع الحياة
بقصيدة شعرية
عثر امل��ص��ال��ح األم��ن��ي��ة على جثة أس��ت��اذ (يبلغ 49
سنة ،وهو أب لطفلني) ،بأحد الفنادق بسيدي بنور
بالدار البيضاء ،بعدما أثار غيابه عن الفندق شكوك
مستخدميه ال��ذي��ن ق��ام��وا ب��إب�لاغ مصلحة املداومة
التابعة للمنطقة اإلقليمية لألمن بسيدي بنور ،بغيابه
رغ��م استئجاره غرفة منذ أرب��ع أي���ام ،ومت اقتحام
الغرفة بتعليمات من وكيل امللك باحملكمة االبتدائية
بنفس املنطقة ،حيث عثر على جثة الهالك متحللة،
ورجحت مصادر أن يتعلق األم��ر مبحاولة انتحار
نتيجة م��ش��اك��ل وظ����روف شخصية .ومت ن��ق��ل جثة
الضحية إلى مستودع األموات باملستشفى اإلقليمي
بسيدي بنور ،ثم مت حتويلها بتعليمات من وكيل
امللك نحو املستشفى الكبير باجلديدة ،إلخضاعها
للتشريح ملعرفة أسباب الوفاة ،خصوصا بعد العثور
على رسالة تتكون من  8صفحات كتب عليها شعرا،
يحكي من خالله عن إخفاقاته في ما سماه بحماقاته
اجلميلة ،ويستعرض قوته في مواجهة املوت:
ُ
أخفقت في الشعر والكتابة والرسم
ول��م أوف���ق حتى ف��ي حماقاتي اجلميلة ف��ي حضن
احلياة
وأمام كل اإلخفاقات التي واجهتني في احلياة
سأقف اليوم قويا في وجه املوت  ..وداعا.

ورفع احملتجون أثناء الوقفة
االحتجاجية أم���ام البلدية
شعارات تطالب بتوفير املاء
الصالح للشرب ،وتستنكر
ال���وع���ود ال��ت��ي وع��ده��م بها
م��س��ؤول��و امل��ن��ط��ق��ة ،والتي
وص��ف��وه��ا ب���ال���ك���اذب���ة ،كما
ن����ددوا بسياسة التهميش
ال��ت��ي ينهجها الصاهرون
على الشأن احمللي ،ومن بني
الشعارات املرفوعة «عالش
جينا واحتجينا على املاء

اللي بغينا» ،و«هذا عار هذا
عار طهر السوق في خطر».
وش���ارك ف��ي املسيرة سكان
ال�������دواري�������ن م�����ن مختلف
األع��م��ار ،أط��ف��اال وشيوخا،
ن��س��اء ورج�����اال ،وق���د أك���دوا
على اس��ت��ع��داده��م ملواصلة
نضالهم وتصعيد أشكالهم
االح���ت���ج���اج���ي���ة ،ح��ت��ى يتم
حت���ق���ي���ق م���ط���ل���ب���ه���م ال�����ذي
وصفوه باملشروع واعتبروه
حقا دستوريا.

قصبة تادلة

ومن الحب ما قتل ..قرر االنتحار
حزنا على زوجته
< محمد الحنصالي
عُ ��ث��ر م��ؤخ��را ،ب��ج��م��اع��ة أوالد
س��ع��ي��د ال�����واد ع��ل��ى ج��ث��ة معلقة
ل��رج��ل ستيني ،بعدما ق��ام أفراد
أحد أفراد عائلته بإبالغ السلطات
األمنية ،التي حضرت بدورها إلى
ع�ين امل��ك��ان لتبحث ف��ي الواقعة،
وفتحت حتقيقا
ح�������ول ظ�����روف
وم���ل��اب������س������ات
احل������������ادث من
خالل االستماع
إلف����ادات أفراد
أسرته وأقاربه،
وال��ك��ش��ف عما
إذا ك��ان األمر
يتعلق بحادث

انتحار أم بجرمية ق��ت��ل ،السيما
بعد تنامي ظاهرة السرقة باملنطقة
في اآلونة األخيرة.
ورج���ح���ت م���ص���ادر أن يكون
ال��رج��ل ذو الستني ع��ام��ا ق��د أقدم
ع��ل��ى وض����ع ح���د حل��ي��ات��ه شنقا
داخل منزله ،بعدما أصبح يعاني
م���ن ان���ه���ي���ار ع��ص��ب��ي ح����اد عقب
ف��ق��ده ل��زوج��ت��ه ،حيث قرر
ال���ل���ح���اق بها
منتحرا بشنق
نفسه بقماش
«ش���ال» ،أوثقه
ب��ح��ب��ل مربوط
بنافذة غرفته،
مستغال فرصة
تواجده وحيدا
باملنزل.

رغم االستعراض الذي
ش��اه��ده البيضاويون،
ل���ع���دد م���ن الشاحنات
والحاويات واآلليات من أجل التغلب
على ان��ت��ش��ار األزب����ال ،وال���ذي ح��ض��ره ع��دد من
المسؤولين بجماعة الدار البيضاء ،ال يزال الحال
على ما هو عليه إلى حدود كتابة هذه السطور،
حيث سجل المواطنون انتقائية في توزيع حاويات
األزبال خاصة في األحياء الشعبية لمدينة الدار
البيضاء ،كسيدي مومن ،والحي المحمدي ،وموالي
رشيد ،ويردد أحد المواطنين ساخرا أن مدينة
الدار البيضاء ليست هي عين الذئاب ،والمعاريف،
وأنفا(.)..
لم تعد إقامات «الموحدين» بعمالة الحي
المحمدي عين السبع ،كما كانت من قبل ،حيث
كان يسكنها الميسورون فقط ،وكان يضرب بها
المثل ف��ي النظافة ،وجمالية ال��ب��ن��اء ،واألمن،
والطمأنينة ،إذ تحولت ومنذ سنوات ،إلى مالذ
للسكارى ،وتجار المخدرات بكل أصنافها ،وتحولت
المقاهي في تلك المنطقة إلى ملتقى للسماسرة
و«المخلوضين» ،أما الحديث عن البناء العشوائي
فحدث وال حرج.
تشهد عدد من األحياء الشعبية بمدينة
ال�����دار ال��ب��ي��ض��اء وج����ود ع���دد م���ن الشقق
المعروضة للبيع ،حيث يقول أحد سكان شارع
الكوطا «ندمت عن اليوم الذي فكرت فيه في شراء
شقة ،كنت أريد أن أرتاح من واجب الكراء كل شهر،
وأن يكون لي مسكن في ملكيتي ،لكن مع األسف
وج��دت نفسي أخ��اف على نفسي وعلى أبنائي
فالخارج مفقود والعائد مولود».
تشتكي عدة أسر القاطنة في إحدى اإلقامات
في سيدي مومن ،من انتشار البناء العشوائي،
الذي يتم بمباركة أحد أعوان السلطة بالملحقة
اإلدارية المنظر الجميل ،والذي سبق له أن تورط
في قضية تستر عن البناء العشوائي بإقامة أخرى،
ويلتمس السكان من والي الدار البيضاء ،وعامل
عمالة مقاطعات البرنوصي ،التدخل من أجل وضع
حد النتشار هذه الظاهرة ،فهل ينتظر المسؤولون
أن تقع كارثة ما كواقعة بوركون؟
● محمد برزوق

أخطاء في مشاريع تحمل أسماء أمراء
مال
عيـن علـى الش

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

عقود عرفية لنهب
ممتلكات المواطنين
يقوم مجموعة من األشخاص بحي «الديزة»
مب��رت��ي��ل ،ب��االس��ت��ي�لاء على م��ن��ازل أصحابها
املتواجدين خارج املنطقة أو املدينة ،ويعمد
رئيس العصابة املنظمة في ه��ذا املجال إلى
كسر أب���واب امل��ن��ازل اخلالية م��ن أصحابها،
ويعمل على إعادة بيع املنازل بعقود عرفية،
ومزورة ،ورمبا مصادق عليها من طرف إحدى
اجل��م��اع��ات( )..والنموذج ما وق��ع لسيدة من
مدينة فاس ،حيث مت بيع منزلها بعقد عرفي
مببلغ  21مليون سنتم ،رغ��م كونها تتوفر
على امللكية األصلية ،وقد تقدمت بشكاية في
امل��وض��وع إل��ى النيابة ال��ع��ام��ة ،وك��ذل��ك األمر
بالنسبة جلندي يشتغل في اجل��ن��وب ،حيث
تعرض لنفس العملية.
وعرف حي «الديزة» مبرتيل بالعشوائية
وانعدام املراقبة ،كما سبق للسلطة أن قامت
بهدم مجموعة من املنازل غير املرخصة بنفس
احلي.

هو ظاهرة في الصورة).
وتعتبر هذه املمرات
م����ن ب��ي�ن ال���ع���ش���رات من
امل���ش���اري���ع العشوائية
التي أجنزتها اجلماعة،
وخ���ي���ر دل���ي���ل ع���ل���ى ذلك
ال��ق��اع��ة امل��غ��ط��اة األميرة
لال خديجة ،التي دشنها
امل��ل��ك ح��ي��ث مت إغالقها
ب���ع���دم���ا ظ����ه����رت عليها
بعض عالمات سوء البناء
وال��ع��ش��وائ��ي��ة وغيرها،
وال��ت��ح��ق��ت ع��ل��ى إثرها
آن��ذاك جلنة للتحقيق في
املوضوع.

تنعدم النظافة وتكثر
األزبال في شاطئ املضيق
رغ��م حصوله على شارة
ال��ل��واء األزرق «شواطئ
نظيفة» لسنة .)..(2014
وس��ج��ل املصطافون
الطريقة التي مت بها بناء
معظم املمرات املؤدية إلى
ال��ش��اط��ئ وال��ت��ي وصفت
ب���ـ«ال���ع���ش���وائ���ي���ة» ،حيث
وضعت عجالت السيارات
حت�����ت ال���س���ل���م اخل�����اص
مبرور املصطافني ،لتدعم
البناء «العشوائي» الذي
شيد ب��ه ه��ذا امل��م��ر( ،كما

استغالل سيارات الجماعة ألغراض شخصية

شاهد ع��دد م��ن املواطنني مؤخرا،
مسؤوال بجماعة شفشاون احلضرية،
ع��ل��ى م�ت�ن س���ي���ارة ت��اب��ع��ة للجماعة،
بشارع املهدي بنبركة باحلي اإلداري
ق��رب والي���ة ت��ط��وان ،حيث ك��ان بصدد
استخراج النقود من إحدى الشبابيك
البنكية املتواجدة بنفس الشارع.
وترك هذا األمر استياء في صفوف
ال��ذي��ن ش��اه��دوا ه��ذا األخ��ي��ر ،مستغال
سيارة ال��دول��ة في ي��وم عطلة ،وخارج

جماعة شفشاون التي يترأس
مجلسها.
وسبق لوالي جهة طنجة -
تطوان أن أمر بإيداع أي سيارة
جماعة غير تابعة إداريا لوالية
تطوان ،يتم استغاللها في أيام
ال��ع��ط��ل اإلداري�������ة ف���ي احملجز
البلدي مبدينة مرتيل ،إال أن
ال��س��ي��د امل���س���ؤول رمب����ا نسي
األمر.
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رسالة مستعجلة إلى الرئيس المصري:

«ارحموا حسني مبارك يرحمكم الله»
َ
في سياق حديثه عن حرب أكتوبر قال مبارك «إنها أسعد فترة في حياتي ،حيث ترجمت فيها
حبي لوطني مغامرا بحياتي ومعرضا نفسي لموت محقق ،ألنني كنت صاحب أول ضربة ضد
القوات اإلسرائيلية في حرب  6أكتوبر  ،1973التي كنت خاللها قائدا للقوات الجوية المصرية».
مبارك إلينا مبتسما وهو يقول:
«لقد سألني سيادة الرايس من
معي بالبيت ،فقلت له بأن معي
اآلن الصحفيين ال��ل��ي كلمت
س���ي���ادت���ك ع��ن��ه��م م����ن جريدة
السياسة» فقال لي« :إديلهم قوي»
(يعني أعطهم األجوبة الشافية
على كل أسئلتهم) .وأخذ يعدد
مزايا الرئيس السادات قائال لنا:
«إن ه��ذا الزعيم نعمة ربانية
لمصر وللمصريين بل ولألمة
العربية جمعاء ،فهذا الرجل بطل
ت���اري���خ���ي ح��ق��ي��ق��ي ألن مصر
استطاعت ألول مرة أن تحارب
إس���رائ���ي���ل وت��ن��ت��ص��ر عليها
انتصارات ساحقة .وبعد تدخل
الواليات المتحدة األمريكية تحت
خذالن إسرائيل ،تمكن السادات
بفضل ذكائه وسياسته الحكيمة
أن يجعل إسرائيل تتنازل لنا عن
سيناء التي احتلتها في عهد عبد
الناصر ،كما نجح في استرجاع
ب��ق��ي��ة األراض�����ي ال��م��ح��ت��ل��ة من
إسرائيل التي تزخر بالبترول
والغاز الطبيعي.
وه��ك��ذا أصبحنا
ن���ب���ي���ع إلس���رائ���ي���ل
ال����ب����ت����رول وال����غ����از
بماليير الدوالرات بعد
أن كانت مصر تشتري
ه���ات���ي���ن

الثروتين الطبيعيتين ،فماذا يريد
الشعب المصري أكثر مما حققه
له هذا البطل القومي الذي رفع
رؤوسنا على حساب إسرائيل.
إني أدعو الله بأن يحفظه ويطيل
في عمره حتى يحقق لنا المزيد
من البطوالت والمفاخر».
وعدت ألسأله« :لدي سؤال مهم
جدا وأرجو منك أن تجيبني عنه
بكل صراحة ،وهو :المعروف أن
العراق لعبت دورا كبيرا ضد
مصر ،حيث كانت السبب في
طرد مصر من الجامعة العربية
بعد أن أب��رم السادات معاهدة
الصلح الشهيرة مع إسرائيل.
وحاليا يوجد العراق في حالة
حرب ضد إيران ،وهناك إشاعات
تقول بأن مصر أخذت تمد العراق
باألسلحة لمحاربة إي��ران رغم
القطيعة الموجودة بين العراق
ومصر ،فماذا يمكنك أن تقول لنا
في ذلك؟» ،فبدا الحرج واضحا
على مالمح مبارك ،وقال لنا« :هذا
س��ؤال يجب توجيهه للرايس
مباشرة ألنه ال يمكنني النطق
بحرف واحد كجواب عليه».
وتمر السنون تلو األخرى،
ويسخر القدر سخريته باغتيال
الرئيس السادات في نفس اليوم
ال���ذي ك��ان��ت مصر تحتفل فيه
ب����ان����ت����ص����اره ع���ل���ى ال����ق����وات
اإلسرائيلية ويقتل في «حادث
المنصة» وه��و يعيش لحظات
اعتزازه ببطوالته ،ويصبح مبارك
رئيسا لمصر فعاشت هذه الدولة
فترات تصفيق لمنجزات مبارك
وف��ت��رات غضب واستياء من
مواقفه كما هو الشأن في كل

بلدان العالم ،وبعد اندالع ثورات
ما اصطلح عليه بالربيع العربي،
كانت مصر في الرتبة الثانية
بفوهة هذا البركان بعد نجاح
ثورة «الياسمين» ،وفرار الرئيس
التونسي السابق زين العابدين
بن علي من الغضب الشعبي،
ح��ي��ث أص��ي��ب��ت م��ص��ر بعدوى
الربيع العربي فهبت فيها ثورات
واحتجاجات خرج فيها للشارع
ماليين المصريين بساحة ميدان
التحرير.
وحقنا للدماء أعلن الرئيس
حسني م��ب��ارك ع��ن تنحيه عن
الحكم وذلك يوم  25يناير ،2011
وكان العالم العربي أجمع يتوقع
فرار الرئيس مبارك أو على األقل
اختفاءه عن األنظار بعد إعالن
تركه لكرسي الحكم ،وكان بوسعه
امتطاء طائرة خاصة مع عائلته
والتوجه نحو أية بقعة من العالم
ليعيش مرتاحا وآمنا مطمئنا
على نفسه وعلى أوالده ،لكنه
خ��رج للمإل معلنا ع��ن تشبثه
ببلده وتمسكه بمصريته وبتراب
مصر حتى الموت ،حيث قال في
مشهد ال يمكن نسيانه« :لقد
ول���دت ف��ي مصر وس��أم��وت في
مصر».
إنني لست مدافعا عن مبارك
ولست مؤهال للتدخل في الشؤون
الداخلية لمصر وال لقرارات من
ي��ح��ك��م��ون��ه��ا ،ول��ك��ن��ي م���ن باب
الحقيقة وال��ت��اري��خ أرغ���ب في
تذكير الجميع بأن مبارك كان له
ما كان له وكان عليه ما كان عليه،
وهو اليوم رجل في أرذل العمر
ومصاب بعدة أمراض تستدعي

محمد حسني مبارك ..اسم ال
ي��ج��ه��ل��ه أح����د ،وال��ح��دي��ث عنه
متشعب الرتباطه بفترة هامة
وطويلة من تاريخ مصر الحديث
ألن��ه الرئيس ال��ذي حكم مصر
ألط����ول ف��ت��رة ألرب����ع م����رات في
االن�����ت�����خ�����اب�����ات ال����رئ����اس����ي����ة
المصرية.
وقد تعرفت على الرئيس محمد
حسني مبارك عندما كان نائبا
للرئيس الراحل أنور السادات،
وذلك بواسطة صديقي وزميلي
العزيز الراحل محمد زين ،الذي
كان يشغل منصب مدير تحرير
جريدة «السياسة الكويتية» في
نفس الفترة التي كنت فيها مديرا
إقليميا للجريدة بالقاهرة وشمال
إفريقيا ،حيث أقمت بهذه المدينة
الذائعة الصيت لعدة سنوات.
وك���ان محمد زي��ن ف��ي زيارة
ل��م��ص��ر ،فذهبنا س��وي��ا لمنزل
حسني مبارك في مصر الجديدة،
وعندما علم بوصولنا هرع إلى
حديقة الفيال التي كان يقيم فيها
واستقبلنا استقباال حارا ورافقنا
إلى الصالون.
وبمجرد جلوسنا استأذن
منا غاب لبضعة دقائق ،ثم
عاد مرتديا «جالبية مصرية
مخططة باألبيض والرمادي»،
ثم ق��ال لنا مبتسما« :من
ط��ب��ع��ي أن أح����رص على
االرتياح في جلساتي مع
انطلقت
ال��ن��اس ال��ذي��ن أجالسهم
مظاهرات حاشدة خرج
بعيدا ع��ن البروتوكول
فيها ماليين المصريين إلى
ال��������ذي ي���ف���رض���ه علي
منصبي كنائب للسيد
الشوارع يطالبون من خاللها
ال����رئ����ي����س» ،فبادرته
بإطالق سراح الرئيس السابق
بسؤال« :ماذا تذكر عن
لمصر بعدما فطنوا بالخدمات
ح�����رب أك���ت���وب���ر التي
الجليلة التي قدمها ألم الدنيا
سمعنا أنك أبليت فيها
فابتسم
ب��ل�اء ح��س��ن��ا؟»
على مدى ثالثة عقود من
م��ع��ب��را ع��ن س��ع��ادت��ه بهذا
الحكم
السؤال وقال لنا« :إنها أسعد
فترة في حياتي ،حيث ترجمت
ف��ي��ه��ا ح��ب��ي ل��وط��ن��ي مغامرا
بحياتي ومعرضا نفسي لموت
محقق ،ألنني كنت صاحب أول
ضربة ضد القوات اإلسرائيلية
في حرب  6أكتوبر  ،1973التي
كنت خاللها قائدا للقوات الجوية
المصرية».
وحكى لنا بتفصيل كل بطوالته
ال��ج��وي��ة ،وه��و ي��ق��ود الطيران
المصري في حربه التي خلفت
استحسانا واف��ت��خ��ارا عربيا.
وفجأة رن الهاتف فرفع حسني
مبارك السماعة ،وكان على الخط
اآلخ��ر الرئيس أن��ور السادات
ال��ذي ك��ان في رحلة استجمام
بمدينة سالسبورغ النمساوية،
وام��ت��دت مكالمتهما ألكثر من
حسني مبارك عقب أحداث الربيع العربي
نصف ساعة عاد بعدها حسني

بقلم  :رمزي صوفيا

ت���ع���ام�ل�ا م��رت��ب��ط��ا بالمبادئ
اإلنسانية ،وقد كان يمكنه الرحيل
ألي بلد من البلدان التي رحبت
به معززا مكرما بعد رحيله عن
السلطة ،ونحن جميعا شاهدنا
الدعوة التي وجهتها له ألمانيا
على لسان المستشارة أنجيال
ميركل التي تعتبر أقوى امرأة
في العالم اليوم ،حيث قالت له
بواسطة خ��ط��اب متلفز« :أنت
مريض وبحاجة للعالج فأهال بك
في ألمانيا» ،إال أن مبارك رفض
عرض ألمانيا والعروض األخرى
م��ت��ح��م�لا ال��س��ج��ون والمهانة
وال��ب��ه��دل��ة وه���و ف��ي السادسة
والثمانين من عمره لسبب واحد
هو تشبثه بتراب مصر.
لكل هذا فإني أدعو الرئيس
ال��ح��ائ��ز ع��ل��ى إج��م��اع الشعب
المصري المشير عبد الفتاح
السيسي ب��أن ي��راج��ع وضعية
مبارك من باب اإلنسانية ،فإذا
كانت الدول الغربية والشعوب
الغربية ق��د أشفقت على حال
مبارك وعلى أوضاعه الصحية،
فاألولى أن يشفق عليه أبناء بلده
وص��ن��اع ال���ق���رار ف��ي ب��ل��ده ألن
صحته وسنه ليسا في مستوى
تحمل ما يعانيه من مهانة داخل
سجون وطنه ،الذي قاده لعقود
طويلة يستحيل أال ي��ك��ون له
خاللها منجزات بناءة أو قرارات
خدمت مصر والمصريين.
وبطبيعة الحال فقد فطن عدد
هائل من المصريين إلى صحة
ه����ذا ال����ك��ل�ام ،ح��ي��ث انطلقت
م��ظ��اه��رات ح��اش��دة خ��رج فيها
ماليين المصريين إلى الشوارع
حاملين الف��ت��ات يطالبون من
خاللها بإطالق سراح الرئيس
المصري السابق محمد حسني
مبارك ،نظرا للخدمات الجليلة
التي قدمها لمصر وللمصريين
ع���ل���ى م�����دى ث�ل�اث���ة ع���ق���ود من
الحكم.
وب��إط�لاق الرئيس السيسي
لسراح الرئيس السابق حسني
مبارك سيحوز إعجاب وتقدير
الماليين من المهتمين بحالة
مبارك والمشفقين على وضعيته
والمستحضرين لعهده ،الذي
وكما قلت يستحيل أن يكون قد
مر طيلة كل هذه السنوات بدون
م�����ن�����ج�����زات ك�����ان�����ت لصالح
المصريين.
إن أملي وأمل كل عربي غيور
على مصلحة الشعب المصري
هو استتباب األمن واألمان في
أم الدنيا ،مصر ،وتكتل الشعب
المصري حول رئيسها الجديد
عبد الفتاح السيسي بعد كل
الظروف الصعبة التي تواترت
على هذا الشعب الشقيق.
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الرأي

مراكـش تجـدد قضـاءها

محمد بركوش

في القاعة نفسها «قاعة الجلسات بمحكمة االستئناف بمراكش» يحسبون العمل الجيد بالمواقف والنتائج ،وليس باألخطاء
والتي تتميز بعبقرية المكان كما قال أحد الزمالء ،وبشساعة التي يمكن تداركها دون الوقوف عندها طويال كما تقف الثكلى
القضاء الذي احتوى كل الوفود القادمة من أماكن متفرقة ꞉وفود عند قبر زوجها ،وللتذكير أو اإلش��ارة فالوكيل العام الجديد
تحمل كلها الهم الحقوقي والقانوني في بلد مازال يخطو بتوئدة األستاذ أبو زيد اسم بعالمة قانونية وبوهج حقوقي كبير ومدى
من أجل تكريس دولة الحق ،في نفس القاعة التي شهدت قبل بعيد في الوطنية ،ال يختصر أحالمه ذات االخضرار كما قيل
أشهر قالئل تنصيب الوكيل العام األستاذ أنيس ،الذي انتقل في لحظة أو لحظات بقدر ما يسحبها على ما سيأتي اسم يتمتع
إلى مدينة أكادير بشكل مفاجئ وترك عالمات استفهام عالقة ،بثراء في الفكر وزخم في االجتهاد خاصة في الميدان الزجري،
في انتظار النبش عن األجوبة الكافية والشافية ،وفي ذلك الفضاء ويتميز في العمق بربطه الدائم بين متالزمة العمل الجاد،
انتبه الحاضرون الكرام إلى الطريق المفتوحة التي قطعوا من ومتالزمة الدفاع عن قضيتنا الوطنية ،إذ أن كل مواقفه النبيلة
أجلها المسالك والمسافات في ما يشبه فرحة األطفال ،انتبهوا التي مدح فيها عالنية في المحافل الدولية أو المجالس تحمله
إلى أن هناك ما يجمعهم دون أن يكون ما يفرق سوى خروج وبمقاس وطني عال إلى مصاف الوطنيين الغيورين على وحدة
قلة قليلة عن الجماعة ،وتظاهرها غير السليم بالرغبة في الوطن وسالمته ،الشيء الذي مكنه من االحتفال بميزة على
التطهير ومحاربة الفساد ،وإعالنها االنتصار والميل للمساند امتداد الحياة.
والمؤيد والتابع ،في تلك األجواء وبعد انتشار األنوار دخل مساء نفس اليوم سجلت الوجوه من جديد حضورها بقاعة
أخرى بابتدائية مراكش ،وفي المقدمة والي الجهة السيد
الرئيس األول لمحكمة االستئناف األستاذ وفيدي تشمله
بيكرات عبد السالم الذي حرس على المواكبة
رعاية النزاهة والصدق ،بجانبه قاضيتان وقضاة
رغ��م ضيق الوقت واش��ت��داد ال��ح��رارة ،وذلك
ذكور ،وهي إشارة قوية إلى الحرص على تفعيل
انتبه
لتقديره للقضاء ورجال القانون ،وكل الذين ال
بنود الدستور خاصة ما يتعلق بالمساواة
الحاضرون
يتعبون من رفع الصوت واستعمال الكلمة،
والمناصفة ،وفي منصة النيابة العامة كان
إلى خروج قلة
وذلك للمشاركة في تنصيب وكيل الملك الجديد
هناك األستاذ التيزاري الذي ناب عن رئيسه
قليلة عن الجماعة،
األس��ت��اذ نعام ال��ذي خلف رج�لا متواضعا
في المناسبة ،والتي ليست سوى تنصيب
وتظاهرها غير السليم
حكيما ،كان يمارس عمله في صمت ونكران
الوكيل العام الجديد األستاذ أبو زيد الذي
ذات وحضور قوي ودائم ،هو األستاذ بوداليا
اشتغل من قبل في أكادير بنفس الصفة ،قبل بالرغبة في التطهير ومحاربة
الذي كانت له مواقف جريئة وصائبة أيضا،
أن يلتحق بها األستاذ أنيس ال��ذي غادر
الفساد ،وإعالنها االنتصار
جلبت له اإلساءة والعداوة كذلك ،ولم يؤخذ
بطلعته،
مراكش وقبل أن يتملى الموظفون
والميل للمساند
عليه سوى ثقته العمياء في عنصر لم يتوقف
ويتعرفون على مؤسسة كبيرة جدا وبأعباء
والمؤيد والتابع
عن التغول والعجرفة والكثير من األنانية ،وإغالق
ثقيلة ك��ان لحضور األس��ت��اذ مصطفى فارس
الباب في وجه المواطنين.
الرئيس األول لمحكمة النقض نكهة خاصة ،وطعم
رئيس المحكمة االبتدائية األستاذ عبد المنعم لم يتأت
بحالوة ،استشعرهما الذين يقدرون الرجل ويعرفون
قيمته المهنية وثقله الثقافي والبروتوكولي ويدركون البعد له المجيء نظرا ألنه كان في حالة نقاهة بعد مغادرته للمستشفى
الحقيقي من حضوره شخصيا ،أال وهو اإلصرار كما قال أحد (شافاه الله) ،عوضه النائب األول محمد بلكزولي الرجل الذي
الحقوقيين على ضرورة استقالل القضاء في اتخاذ القرارات ،يشتغل بتفان وبال هوادة إن صح التعبير ،ويقوم بأعباء كثيرة
وإعداد المناسبات والتكفل بالتأديبات وعلى تكريس مبدإ فصل داخ��ل المحكمة بحيث ينوب ع��ن الرئيس ،وي��ت��رأس جلسة
السلط الذي يحفظ بياض السلطة القضائية من سواد التبعية ،استعجالية وأخرى تخص حوادث السير ،وفي نفس الوقت
ومن اختراق السلطات األخرى التي تعيق العمل بحرية واقتناع ،يستقبل الوافدين على مؤسسة الرئيس ،ويتعامل مع رجال
ولذلك قرأ البعض في الحضور خطوة هامة إلزالة آخر شوكة الدفاع باحترام ،وييسر لهم كل األمور المرتبطة بعلمهم النبيل،
في خصر جهاز أضحى يأمل بكل قوة في االنفالت من قبضة ويتواصل مع المفوضين القضائيين حتى تمر األمور بسالم،
الوزارة واالستقالل بموافقه ،وجعلها ال تخضع إال للمصلحة ،وكيل الملك األستاذ نعام (وهو وجه ومعروف ومألوف في محاكم
مراكش) ،في كلمته التي ألقاها أمام الهيأة ،وممثل النيابة العامة
مصلحة القضاء والقضاة.
الوكيل العام المنصب بعد تالوة ظهير التعيين من قبل رئيس األستاذ حادوش إبراهيم تعهد بأن يواصل المسيرة على رصد
كتابة الضبط ألقى كلمة هادئة بسيطة ،تعهد فيها بالسير قدما تضاريس تحركات السلف ،ويسهر على تفعيل مبادئ الحكامة
وبأسرع من أجل التغلب على المشاكل العويصة التي يعاني القضائية وتنزيل كل المقتضيات التي ج��اء بها الدستور
منها القضاء في مدينة كبيرة ومنفتحة ولها صيت عالمي شهير والمرتبطة بالمجال القضائي ،كما التزم بالرفع من وتيرة العمل،
وشهرة دولية ،وتوفير األمن القضائي والسكينة النفسية ،وذلك وذلك حتى تعود للمحكمة االبتدائية بمراكش صولتها ومكانتها
بتضافر جهود كل الفاعلين في المجال «دون استثناء» ،الذين بين باقي محاكم المملكة.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

العرب والمسلمون بين الرباط واالنحطاط!!
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الحسين الدراجي

تحتل منظمة المؤتمر اإلسالمي بناية شامخة توجد بالقاهرة اقترفها الجيش اإلسرائيلي في حق شعب أعزل لم ينج من تقتيله
تضم جيشا عرمرما من الخبراء والموظفين ،يتقاضون أجورهم حتى األطفال المعاقين والمواطنين ،الذين لجأوا إلى المساجد
بالدوالر ويقضون وقتهم في كتابة التقارير الفارغة وفي تحضير والمدارس والمستشفيات هربا من موت محقق.
اجتماعات وزراء الخارجية العرب ،الذين يلتقون في كل مناسبة هذا وقد راعني صوت وصياح تلك األرامل الالئي رفعن أكف
ليقوموا باإلعداد للقمم التي تجمع الرؤساء العرب الذين ينتهي الضراعة إلى العلي القدير ،مطالبات بمحاسبة القادة العرب
والمسلمين غدا أمام الله ،بل إن منهن من تذكرت وظلت
جمعهم بإصدار توصيات توجه إلى هيئة األمم المتحدة
تنتظر الفرج من السماء ألن الله وعد بنصر
ومجلس األمن ،الذي تحول بالنسبة لقادة العرب
المؤمنين ،وهنا يجب أن نتساءل هل نحن حقا
إل��ى حائط مبكى ي��أت��ون إليه ل��ي��ذرف��وا دموع
أظهرت أحداث
مؤمنون؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،راجعت
الحسرة والتظلم ،ليحصلوا في آخر المطاف
قطاع غزة األخيرة
جميع اآليات القرآنية التي تشير إلى نصرة
على قرارات وتوصيات من إسرائيل تضربها
المسلمين في حياتهم ،ويكفي أن نلقي نظرة
ع��رض ال��ح��ائ��ط وال تعيرها أي اهتمام،
أن العرب والمسلمين
خاطفة على حالة الشعوب اإلسالمية لنتأكد
وتساندها في ذلك الدول الغربية وخصوصا تخلوا عنه وتركوه طريدة سهلة
أننا أبعد ما نكون عن الشروط التي جاءت
الواليات المتحدة األمريكية التي ال تكتفي
التي في فوهة مدافع العدو الصهيوني
في هذه اآليات لنستحق النصر من عند الله،
بحماية ربيبتها في الشرق األوس��ط
وهدفا عاريا تقصفه دبابات
ولكي تتيسر لنا ظروف النصر أوصانا الله
أوكلت لها دور المحارب بالنيابة ،بل تقدم
وطائرات الجيش
تعالى بإعداد العدة في قوله تعالى« :وأعدوا
لها األسلحة المتطورة والمساعدات المالية
لهم ما استطعتم من ق��وة وم��ن رب��اط الخيل
هذه
بكل سخاء وينخرط ال��ق��ادة العرب في
اإلسرائيلي
ترهبون به عدو الله وعدوكم» ،فماذا أعددنا لعدونا
اللعبة السخيفة التي يسارعون بتقديم الشكايات
من اس��ت��ع��دادات ال��ح��رب ،ال ش��يء ،بل أحدثنا في
إل��ى ه��ذه المحافل الدولية كلما قامت إسرائيل
صفوف شعوبنا انشقاقات نتجت عنها حروب قبائلية
بالهجوم على إحدى ال��دول العربية ،وخصوصا منها
الشعب الفلسطيني الذي أظهرت أحداث قطاع غزة األخيرة أن وأهلية فرقتنا إلى ملل ومذاهب ال عالقة لها بالدين اإلسالمي،
العرب والمسلمين قد تخلوا عنه وتركوه طريدة سهلة في فوهة وما يجري من أحداث حاليا بالعراق ،وسوريا ،واليمن ،وليبيا،
مدافع العدو الصهيوني وهدفا عاريا تقصفه دبابات وطائرات وأفغانستان ،وباكستان ،والصومال ،وغيرها من دول العالم
الجيش اإلسرائيلي ،حيث ظل األرامل واألطفال يصرخون طلبا العربي واإلسالمي دليل على أن الله سلط علينا غضبة ألننا
لإلغاثة أمام الجثث القتلى والجرحى ،إذ تحولت منازلهم إلى ابتعدنا كليا عن مبادئ ديننا الحنيف وانغمسنا في مستنقعات
أطالل تبعت منها رائحة الموت بسبب اإلبادة الجماعية التي الفسق والفساد.
> يتبع
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أضواء على كتاب «الطفل
واللعب والذكاءات»
إدريس أبايا
تتردد «المثلة» الجارية على األلسنة في الدخول المدرسي
لهذه السنة «أن المناسبة شرط» ،وباعتبار ما يحمله اآلباء
من هَ ِ ّم في اقتناء المقررات المعروضة عليهم على اختالف
التوجهات والمستويات الدراسية ،فمن األفيد أن يترصد اآلباء
كتابا مفيدا إلفادتهم في تكوين أبنائهم خصوصا في تعليمهم
األولي.
هذا ما أقترحه بعدما أنهيت ق��راءة كتاب« :الطفل واللعب
والذكاءات المتعددة» (مدخل نظري للتعليم األولي) ،من تأليف
األس��ت��اذ ن��ور ال��دي��ن خير ال��ل��ه ،ال��ص��ادر ع��ن مطبعة «هبة
الصويرة» ..والكتاب يتكون من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة،
إذن عندما أشرت بضرورة اقتناء هذا الكتاب أدعو اآلباء
وأولياء األطفال ومن ضمنهم رجال التعليم لالطالع عليه ألنه
يهمهم في مجال تكوين الناشئة ،وهذا ما يشير إليه المؤلف
بقوله في المقدمة «يطمح هذا الكتاب أن يضع بين أيدي
المهتمين بالتربية والطفولة خاصة الفاعالت والفاعلين في
قطاع التعليم األولي ،ما افترضنا أنه سيزودهم بتصورات
تساعد على تلبية حاجات الطفل ،وتنمية قدراته ومواكبة
المستجدات البيداغوجية والحراك الذي يعرفه قطاع التربية
والتكوين في بالدنا» (صفحة ،)3 :وقبل الخوض في مناقشة
فصول الكتاب أو التعليق عليها البد من اإلشارة إلى أن مجال
التربية والتكوين يجب أن يكون ممهدا للمجال الدراسي،
بمعنى أن تربية االستعدادات المكونة لشخصية الطفل يجب
أن تتولد فيه منذ البداية ويشكل مرحلة التعليم األولى لديه،
بمعنى أن م��راح��ل ن��م��وه ل��م تعد مقتصرة على المراحل
الكالسيكية التي كانت تدرس في مدارس المعلمين والتكوين
التربوي بقدر ما يجب أن تبتدئ في السنوات األولى لإلنجاب،
وحتى نخرج بالطفل من الفكرة القاتلة بأنه مجرد ورقة بيضاء
يظهر كل ما يختط عليها أو أنه عجينة تتشيأ في البداية على
الهيئة التي نصوره عليها ،بل إن تكوينه اللغوي واالجتماعي
والجنسي والعقلي يمكن أن يولد فيه بالتلقين والحركة
والمراقبة وتالفي ما قد يالحظ عليه أو فيه من انحراف أو
إعاقة أو خلفيات وراثية ،وهذا ما عالجه الفصل الثاني من
الكتابـ ثم يتولد عن الطفل تحرك طبيعي يمكن أن يستغل في
مجاالت «اللعب» وكيف يمكن أن يؤدي دوره في إصالح ذاته
مع نفسه ،وفي مشاركته في ألعابه مع أصدقائه ،وما هي أنواع
اللعب التي تؤدي دورها اإليجابي
في هذا اإلطار ،وهذا بالفعل
ما يستوجب على األم في
إن تربية
ال��ب��داي��ة وه���ي ترضع
االستعدادات
ط��ف��ل��ه��ا أو تنظفه،
ويتكامل هذا الدور
المكونة لشخصية
بتوجيهات اآلباء
الطفل يجب أن تتولد فيه منذ
ألط����ف����ال����ه����م ،وه���م
البداية ،إذ أن مراحل نموه لم
ي��واك��ب��ون��ه��م أثناء
تعد مقتصرة على المراحل
أل��ع��اب��ه��م وه����ذا ما
الكالسيكية التي تدرس
يشير إل��ي��ه الفصل
ال��ث��ال��ث م���ن الكتاب
في مراكز التكوين
المعنون بـ«سيكولوجية
التربوي
اللعب».
قد يالحظ القارئ أنني أعطي
الكتاب
تفسيرا مجمال لمحتويات فصول
دون تعليق عليها ،باعتبار أن عملية الممارسة الواردة في
ت��ل��ك ال��ف��ص��ول ه��ي م��ف��اه��ي��م وت��ع��ري��ف��ات «سيكولوجية»،
و«بيداغوجية» ،و«نفسية» ،و«تربوية» يمكن تصنيفها نظريا
وعلميا وعمليا ...وقد نجد الفصل الرابع المعنون بـ«من الذكاء
إلى الذكاءات المتعددة» وما كنت أريد أن يتناوله الكاتب هو
اإلجابة على سؤال في إطار هل للوراثة نصيب وراثي لألطفال
من اآلباء ،وباعتبار أن «الخلقية» الوراثية يمكن تأكيدها بين
أبوي الطفل والطفلة في طول القامة وقصرها ،وفي السحنة
والبشرة ،وبعض المميزات الخاصة وهذا برره الكاتب وقال
ع��ن��ه «ال ن��ري��د م���ن ه���ذا ال��ت��ق��دي��م ال���خ���وض ف���ي إشكاالت
ابستمولوجية تتعلق بصعوبة التناول العلمي للظاهرة
اإلنسانية وال الحسم نظريا في موضوع شائك بل فقط نود
لفت االنتباه إل��ى أن أي حديث عن أي مكون من مكونات
الشخصية اإلنسانية (صفحة )90 :وقد تكون اإلشارة المبحوث
عنها في موضوع الكاتب من الجانب «الوراثي» ملخصة في
عناوين فرعية سماها «محددات الذكاء» ،وقال عنها «محددات
الذكاء» عادة ما تصنف إلى فئتين ،إحداهما تشمل العوامل
الوراثية واألخرى تشمل العوامل البيئية ورغم أنه ال يمكننا
تعيين أين تنتهي الوراثة ،وال متى تبدأ البيئة ،وال الفصل
بينهما ،إال أنه منهجيا يمكننا القول إن المقصود بالوراثة
الصفات التي تنتقل عبر األجيال السابقة إلى الجيل الراهن
عن طريق ال��م��وروث��ات أثناء تكوين البويضة المخصبة،
فالوراثة مفهوم له معناه البيولوجي المباشر( ...صفحة.)91 :
ورغم ما يكتنف موضوع الوراثة الغامض من الفوارق فإن
عوامل البيئة والممارسة تلعب في تكوين ذكاء اإلنسان منذ
والدته ،وفي جميع أطوار إنشائه إلى نهاية عمره ،كما يلعب
احترافه وممارساته العملية وحتى صناعته دورها بتأكيد
التربية والتكوين ...ومن الجانب التنظيمي في طباعة الكتاب
يالحظ أن هناك تفريطا في ترقيم مواضيع فصوله تسهيال
على القارئ...
يعتبر كتاب «الطفل واللعب والذكاءات المتعددة »...إسهاما
تربويا جديدا في موضوع قليل البحوث فيه ،باعتبار ما يقدمه
للناشئة في تعليمهم األول��ى من إسهام في خدمة األجيال
وذويهم.
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البحث عن الجمال والشباب
بعمليات التجميل
كثيرا ما تخدعنا أعمار النساء عندما ننظر إلى وجوههن،
فنظن أن عجلة الزمن توقفت بهن عند عتبة الثالثين مع أن سنهن
يفوق الخمسين ،وكثيرا ما نتساءل عن سر اللواتي ال يكبرن على
الرغم من مرور السنين واألعوام ،فنظن أنهن خضعن لعمليات
التجميل وشد البشرة.
ال يخفى على أحد أن الجمال ما هو إال وعد بالسعادة والثقة
بالنفس ،وال��ش��ع��ور ب��ال��راح��ة النفسية والصحية والتجدد
والحيوية.
ففي عصرنا ال��ح��اض��ر ،وخ�لال ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ،جعلت
الجراحات التجميلية الجمال والشباب في متناول عدد كبير من
الناس ،رجاال ونساء ،فقد وصلت إلى تقنيات عالية تصلح العيوب
وتزيل التجاعيد والترهالت لتظهر المرأة وحتى الرجل أكثر
شبابا حتى في الستينيات من العمر.
وأبرز عمليات التجميل بشكل عام هي تقويم الجفون ،ورفع
الحاجبين ،وإخ��ف��اء خطوط التجاعيد على الجبهة ،وتكبير
الشفتين ،وتقويم األنف واألذنين ،ويؤكد األطباء أن هذه العمليات
منتشرة جدا وتعطي نتائج رائعة.
أما بالنسبة للجسم ،فهناك شد البطن ،وإزالة الترهالت والثنايا
ليصبح أكثر رشاقة وتسطحا وتسقط الدهون الناتجة عن تناول
الغذاء غير المتوازن والحمل المتكرر ،وعدم ممارسة الرياضة،
وهذه هي أكثر عمليات التجميل شعبية ،ونتائجها فورية زيادة
على عمليات أخرى إلخفاء الجروح الناجمة عن الحوادث وأثار
حب الشباب عند المراهقين.
ومن المالحظ أن هناك إقباال كبيرا على هذه العمليات من قبل
المرأة األجنبية ،فهي أكثر ج��رأة من المرأة العربية في هذا
المجال :نجمات السينما ،وفنانات ،وراق��ص��ات ،ومذيعات،
وصحافيات ،وسيدات المجتمع...
ولكن رغم التطور المذهل واالنتشار الكبير ،وحرفية وكفاءة
األطباء المختصين ونجاح العمليات ،إال أن هناك من يخشى
األخطار والمضاعفات.
فالمسألة ال تتعلق بالجمال فقط بل المشكلة أن التطور في
هذا المجال الصحي أصبح كبيرا.
ويؤكد بعض األطباء أن هناك دواء طبيا يحد من زحف خطوط
الزمن على البشرة ،وهو عبارة عن مجموعة من الفيتامينات
والمعادن والهرمونات تتناولها المرأة ،فتعمل على تأخير مظاهر
الشيخوخة ويظل الجلد محتفظا بتماسكه وتألقه.
كيفما كان الحال ،فالكل يعتقد أن الشباب أصبح أمرا ضروريا
لخلق التوافق بين الصحة والمظهر.
قبل التفكير في الخضوع للعمليات التجميلية ،على المرء أن
يتأمل في نمط حياته وأسلوب معيشته ويتخلص من العادات
الغذائية والنفسية المضرة ،وعليه أيضا تجنب اإلجهاد الذي
أصبح من عناصر الحياة الحديثة في كافة المجتمعات والتقليل
من الدهون الحيوانية واألمالح والسكريات والقهوة ،وأن يكون
الغذاء متوازنا ومحتويا على الفيتامينات والمعادن ،مع ممارسة
ال��ري��اض��ة كنشاط ي��وم��ي أس��اس��ي ،وه���ذا م��ا يوصينا ب��ه كل
األطباء.
> نجيبة بزاد بناني (الرباط)

إعـــــــــالن,,,,,

من وحي «الحقيقـة الـضائـعة»:
«الـتراباندو» فيه و ..فـيه؟
في عدد الخميس  4شتنبر 2014
من جريدة «األسبوع الصحفي» ،الذي
تطرق فيه الكاتب والصحفي القدير
م��والي مصطفى العلوي ف��ي ركن
«الحقيقة الضائعة» إلى
ظ����اه����رة ال���ت���راب���ان���دو
«التهريب» في المغرب،
قبل استعمار المغرب،
وخالل الحماية ...إلى
وقتنا ال��ح��ال��ي ،وإلى
أث������اره������ا السلبية
السياسية واالقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة على
المغرب والمغاربة...
ك��ان ال ب��د م��ن قراءة
ه���ذه ال��ح��ق��ي��ق��ة عدة
م��رات ،خاصة وأنه
م��ازال لألمر تبعات
إلى يومنا هذا.
وطبعا ف��إن ملفا
من هذا الحجم ،ومن
ه���ذه ال��خ��ط��ورة ال
ي��م��ك��ن ل���ه أن يمر
م��������رور ال�����ك�����رام،
خاصة وأن األمر
ي��ت��ع��ل��ق بمصير
سياسة وسيادة
أم����ة ...ألن���ه رغم
اإلج�������������������راءات
ال���م���ح���ت���ش���م���ة
وال������دع������اي������ات
ال����م����ج����ان����ي����ة
ال���م���ك���ث���ف���ة ،لم
تتمكن حكوماتنا المتعاقبة من الحد
من ظاهرة «تراتباندو» في سياق
محاربة االقتصاد الموازي ،وغير
المهيكل خاصة على الحدود الشرقية
مع الجزائر ،ومليلية المحتلة...
فـ«تراباندو» بات يشكل كتلة مالية
ضخمة م��ن ال��ن��ات��ج المحلي .كما
أش�����ارت إل��ي��ه م��ع��ط��ي��ات تقييمية
ميدانية ،لكن تلك اإلج��راءات كلها
ذه��ب��ت أدراج ال��ري��اح ،وبالمقابل

ت��ف��اق��م��ت األس���������واق ال���م���وازي���ة
والعشوائية وغير المهيكلة بسرعة
كبيرة بل وتجذرت واكتسبت آليات
ج��دي��دة ب��دخ��ول ش��ب��ك��ات أجنبية
جزائرية ،بل وحتى صينية إلى

األس���واق المغربية ،فأصبح
ال��م��غ��ارب��ة  -زي�����ادة ع��ل��ى السلع
الصينية الرديئة مثال  -يستعملون
ال��ط��واب��ع ال��ب��ري��دي��ة والمخزنية
المغربية المزورة المستوردة من
ال��ص��ي��ن ،ب���ل وح��ت��ى «البكارات»
بالنسبة «ل��ف��ت��ي��ات م��ق��ب�لات» على
الزواج.
ف��م��ا ي��ج��ري وي����دور ف��ي الجهة

إعـــــــــالن,,,,,
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار

الشرقية من ح��روب على التهريب
والمهربين أصبح يشكل هاجسا
اق��ت��ص��ادي��ا وأم��ن��ي��ا ب��ام��ت��ي��از ،فقد
نجحت المخابرات الجزائرية في
حربها على المغرب فأغرقت السوق
المغربية بشتى السلع الصينية
ال��ردي��ئ��ة م��ه��ددة بها
االق��ت��ص��اد الوطني،
وكان بوتفليقة قد فطن
إلى حيلة خبيثة عندما
أغ��رق الجهة الشرقية
بمادة الحليب ومشتقاته
والمشروبات الغازية
الرخيصة الثمن ،مما
دفع بتعاونية «كوليمو
ل��ل��ح��ل��ي��ب» و«مصانع
ال��ك��ازوز» (المشروبات
ال���غ���ازي���ة) ب���وج���دة إلى
االس���ت���غ���ن���اء ع���ن مئات
العمال ،ثم عمد إلى ضربة
أخ��رى عندما منع دخول
الوقود المهرب الجزائري
الرخيص الثمن من دخول
المغرب ...لكنه ضاعف من
كميات «القرقوبي» المهربة
بواسطة عناصر تربت على
الريع والتهريب والفوضى
وس��وء األخ�ل�اق ،كما حدث
أخيرا في مدينة بني أدرار
ع��ن��دم��ا ع��م��د م��ه��رب��ون إلى
م��ق��اوم��ة ع��ن��اص��ر م��ن رجال
الدرك الملكي ،كانوا يحاولون
ح���ج���ز ك���م���ي���ات ه���ائ���ل���ة من
السجائر المهربة والفاسدة من
الجزائر.
ف��ب��ـ«ت��راب��ان��دو» وسياسة «حرب
األفيون» استعمرت بريطانيا موانئ
صينية مهمة ،وبـ«تراباناندو» كسرت
بريطانيا وفرنسا وإسبانيا هيبة
وسلطة المخـزن خالل القرن التاسع
عشر ،وم��ع بداية القرن العشرين
كانوا قد وضعونا في كروشهم.
> مـحمـد سـعـدونـي (وجدة)

إعـــــــــالن,,,,,

فعلى ك��ل م��ن يهمه األمر
المملكة المغربية
االتصال بالمصلحة القانونية
وزارة الداخلية
بالجماعة الحضرية لمكناس
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس (ملحقة الحبول) قصد االطالع
قسم الممتلكات والشؤون ع��ل��ى ه����ذا ال��م��ل��ف وإب�����داء
مالحظاته ،وذل��ك خالل أجل
القانونية
يعلن رئيس المجلس البلدي
من
�داء
�
�ت
�
اب
يوما)
(15
مدته
القانونية
المصلحة
********
لمكناس إلى العموم أنه قد
اإلعالن.
هذا
نشر
تاريخ
إعالن للعموم
المملكة المغربية
أودع بالمصلحة القانونية
وزارة الداخلية
As 333/14 ملفا يتعلق ب��إح��داث مقهى
بحث عن المنافع واألضرار
عمالة مكناس
ومطعم بالطابق األول بلوك
الجماعة الحضرية
********
ال��ي��س��ار  E3م��رك��ب الدوليز
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس
المغربية
المملكة
شارع موالي إسماعيل مكناس
لمكناس إلى العموم أنه قد
م��ن ط��رف ال��س��ي��د(ة) :طارق قسم الممتلكات والشؤون
وزارة الداخلية
أودع بالمصلحة القانونية
القانونية
عمالة مكناس
عبروق.
ملفا يتعلق بإحداث محل
المصلحة القانونية
الحضرية
الجماعة
فعلى ك��ل م��ن يهمه األمر
لبيع وترييش الدجاج برقم
لمكناس
 232تجزئة البساتين 7
االتصال بالمصلحة القانونية إعالن للعموم
قسم الممتلكات والشؤون
لمكناس
الحضرية
بالجماعة
السيد(ة):
مكناس من طرف
بحث عن المنافع واألضرار
القانونية
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
محمد بريمي.

ع��ل��ى ه����ذا ال��م��ل��ف وإب�����داء
مالحظاته ،وذل��ك خالل أجل
مدته ( 15يوما) اب��ت��داء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
As 334/14

يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إلى العموم أنه قد
أودع بالمصلحة القانونية
ملفا يتعلق بإحداث محل
للتدليك اآللي برقم  183زنقة
 28حي األمان ديور السالم
مكناس من طرف السيد(ة):
شعيرة إدريس وبنشريف
مينة.
فعلى ك��ل م��ن يهمه األمر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
ع��ل��ى ه����ذا ال��م��ل��ف وإب�����داء
مالحظاته ،وذل��ك خالل أجل
مدته ( 15يوما) اب��ت��داء من
تاريخ نشر هذا اإلعالن.
As 335/14
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وتعطـلـت لغـة الكــالم

عندما خ��اط��ب السيد بن
كيران شبيبة العدالة والتنمية
وح��ث��ه��م ع��ل��ى ن��ه��ج أسلوب
ال���م���ع���ارض���ة ،ظ���ل المتتبع
السياسي حائرا ال يلوي على
ش��يء ،ال يفهم كنه الخطاب
وم��غ��زى أب���ع���اده ...ال يمسك
ب���ض���ال���ة ال���ب���ح���ث وج���م���وح
المراد ...كيف لحكومة تقود
ال��ب�لاد وت��واج��ه المعارضة،
تطلب من شبيبتها نهج نفس
األسلوب..؟
األمر ال يخلو من احتمالين
اثنين:
 -1إما أن السيد بن كيران
أح��س أن��ه أصبح وحيدا في
الحلبة ،وأن معارضيه ضعاف
ال يقوون على مجاراته.

بن كيران

الفالحون الصغار
وصعوبة احلياة
إن نجاح مخطط المغرب األخضر الذي
تسعى بالدنا إلى تحقيقه ال يتم إال باالهتمام
بالعالم القروي وتطوير القطاع الفالحي
ومساعدة الفالحين ،وكل المغاربة يعلمون
أن الفالحة هي أحد الدعائم األساسية التي
يقف عليها االقتصاد الوطني.
إن ال��ق��ط��اع ال��ف�لاح��ي ب��ب�لادن��ا مازالت
تعترضه مجموعة م��ن ال��ع��وائ��ق ،فأغلب
الفالحين بالمغرب هم من الفئة الضعيفة
والتي ال تزال تعتمد على المسائل البسيطة
والتقليدية كالمحراث الخشبي ،وه��م في
حاجة ماسة إلى المساعدة ليتمكنوا من
تطوير فالحتهم والرفع من إنتاجاتهم ،وقد
تعرض المحصول الزراعي هذه السنة لعدة
أضرار بسبب تأخر األمطار وقلة التساقطات
وتفاوتت نسبة األضرار بين منطقة وأخرى،
ولمواجهة هذه األضرار ومن أجل التخفيف
من معاناة الفالحين لجأ الكثيرون منهم إلى
مؤسسة ال��ق��رض الفالحي أو إل��ى بعض
ال��ت��ع��اض��دي��ات للتأمين ع��ل��ى محصولهم
ال��زراع��ي للتعويض عن األض���رار التي قد
تصيب اإلن���ت���اج ال��ف�لاح��ي ،إال أن بعض
الفالحين استفادوا من التأمين وأخذوا قدرا
من التعويض عن الخسائر واألضرار ،بينما
بقي اآلخرون ينتظرون خصوصا التابعين
لمؤسسة القرض الفالحي ،بل من غريب
األمور أن هذه المؤسسة تطالب الفالحين
ب����أداء م��ا عليهم م��ن دي���ون وأغ��ل��ب��ه��م من
المتضررين وإال سيترتب عن هذا التأخير
بعض الزيادات.
وكمثال على ذلك الفالحون المجاورون
لمنطقة ال��رم��ان��ي ،فهل يستطيع الفالح
البسيط بهذه المنطقة أو غيرها من مناطق
المغرب أن يدفع ما عليه من ديون بعد سنة
ف�لاح��ي��ة ل��م ت��ع��رف ت��س��اق��ط��ات ك��ث��ي��رة أو
منتظمة؟
لقد كان من األولى على الدولة وعلى هذه
المؤسسات البنكية أن تقدم بعض التسهيالت
للفالحين الصغار ،الذين يعتمدون بالدرجة
األولى على الفالحة والتي هي مصدر قوتهم
ومعيشتهم.
> جد بوشتى (الرباط)

 -2وإما أن رئيس الحكومة
اكتسحه ،حنين المعارضة..
نوستالجيا الشغب والصخب
والعناد والمعاندة.
فال يمكن ألي عاقل أن يجمع
بين األض���داد ..وال يمكن أن
تكون الضحية والجالد ،الذئب
والحمل الوديع ،الذبابة التي
تقطر فيروسا والنحلة التي
تقطر ع��س�لا ..إن��ه��ا معادلة
ت���ق���ودك ل��ل��دخ��ول ف���ي جوقة
المهاترات ،وبالتالي سماع ما
لذ وطاب من الخرافات.
وما أصعب تركيب اإليجاب
والنفي في لغة الكالم! المطربة
فيروز قالتها قبلنا« :وتعطلت
لغة الكالم.»...
> سعيد حطبي

معانـاة المثقـف العـربي!
شكلت الثقافة على مر التاريخ نموذجا للحكم
على مدى تطور الشعوب ،وإعالن بلوغ الحضارة
بكل المقاييس ،وأقصد بالثقافة «القدرة على
امتالك الفكر العقالني والنقدي الذي ال يقبل
بالشيء إال بعد فحصه وتحليله...
وإذا عدنا إلى الحضارات السابقة ،وتحديدا
إلى الحضارة اإلغريقية نجد أن ثقافتها تمثلت
في «الفلسفة» ،فهذا النمط الجديد من التفكير
جاء ليغير المسلمات ...وانتهى باالنتصار على
«األسطورة» .إن السؤال الذي يمكن أن يتبادر
إل��ى ذه��ن ال��ق��ارئ ،ه��و :إذا كانت الثقافة لها
قوتها ،فلماذا نعتبر المثقف العربي ،والمثقف
المغربي خصوصا يعيش المعاناة؟
عرف المغرب كغيره من دول العالم مفكرين
بارزين ،تركوا بصماتهم الخالدة ...ويمكن نعتهم
بالمثقفين الكبار ،على اعتبار أن هناك مثقفين
صغارا ،وأقصد بهذا النعت «كل من له رؤية
تعقلية لكل مجاالت الحياة» .لكن هؤالء المثقفين
سواء الكبار أم الصغار منهم يعيشون أزمة؛
أزم����ة ال��غ��رب��ة ،ف��ال��م��ث��ق��ف ي��ج��د ص��ع��وب��ة في
التواصل ...صعوبة ناتجة عن انتشار الجهل
وقلة الوعي ،وليس المقصود بهذه األخيرة «عدم
القدرة على القراءة أو الكتابة (األمية) ،وإنما
ع��دم القدرة على تشغيل العقل ...فالمجتمع
المغربي كغيره من المجتمعات العربية األخرى
تسوده الخرافة ،يؤمن بأشياء ال أساس لها،
والغريب في األمر أنها راسخة ال يغيرها الزمن!

إن معاناة المثقف المغربي /العربي تتشكل
نتيجة نعته بـ«المجنون»« ،األحمق»« ،الكافر»،
«الملحد»« ،الثرثار»« ،الزنديق» ...لكن لماذا لم
يستطع المثقف المغربي نموذجا القضاء على
ال��خ��راف��ة ك��م��ا ف��ع��ل ال��ف�لاس��ف��ة اإلغ���ري���ق مع
األس���ط���ورة ،وال��ف��ك��ر ال��ت��ن��وي��ري م��ع الكنيسة
المسيحية؟
لم يستطع المثقف فعل ذلك ال لنقص قدراته
وإنما بسبب نقص وعي الفئات العريضة من
المجتمع ،التي ترسخت الخرافة في أذهانها
سياسيا ،دينيا ،وتعليميا...
«كل شيء مقدر /مكتوب علينا»
«ن��ح��ن ال ن��ف��ه��م ف��ي ال��س��ي��اس��ة ،فلنتركها
ألصحابها»
«الجذران لها آذان تسمع»
«إذا ك���ان ل��ك غ���رض ع��ن��د ال��ك��ل��ب ،ف��ق��ل له
سيدي»
إذا تأملنا العبارات السابقة ،وهي أمثال
متداولة في المجتمع المغربي ،سنجد أنها
تكرس للخنوع والقبول بالواقع كما هو ،بل
والركوع من أجل تحقيق مصلحة ما...
إن المثقف ي��ؤم��ن ب��ش��يء واح���د ،وه��و أن
اإلنسان ق��ادر على تغيير واقعه ،وأن كرامة
اإلنسان ف��وق كل اعتبار ...لهذا فهو يعيش
المعاناة دائما؛ معاناة الطموح إلى التغيير،
ومعاناة الغربة وإن كان يعيش داخل وطنه.
> عبد العالي كركوب

ما فائدة تكريم الفنان بعد موته؟
يعاني الفنان المغربي س��واء كان
ممثال مسرحيا أو سينمائيا أو مغنيا
أو ملحنا أو غير ذل��ك ،مما يدخل في
خانة الفن في جميع جوانبه وأشكاله
من إهمال يكاد يكون شبه تام ومقصود
إن ج��از التعبير ،فكثير من الفنانين
الراحلين عانوا ولمدة طويلة من المرض
والفاقة ،دون أن يلتفت إليهم أحد أو
يتحرى عن أوضاعهم الصحية والمادية
إال بعد فوات األوان ،باستثناء تدخالت
جاللة الملك وإعطاء أوامره بعالج الفنان
المريض على نفقته ،إال أن الملك وحده
ال يمكن أن تشمل تدخالته وعطفه جميع

الفنانين الذين يعيش غالبيتهم في فقر
مدقع وحاجة ماسة لمساعدتهم واألخذ
بيدهم ،ولذلك يجب على نقابة الفنانين
والمجتمع المدني والفاعلين الجمعويين
ومنظمات حقوق اإلنسان والمحسنين
أن يتدخلوا كل حسب قدرته وطاقته،
وي���س���اع���دوا ال��ف��ن��ان��ي��ن ف���ي حياتهم
وي��س��اع��دوا أس��رت��ه بعد وف��ات��ه ،وذلك
ب���إح���داث ص��ن��دوق خ���اص بالفنانين
للتخفيف م��ن معاناتهم م��ع المرض
وال��ح��اج��ة بمساهمة م��ن ال��ك��ث��ي��ر من
المحسنين والشركات والبنوك إلخ..
> محمد نرجيس (الدار البيضاء)

ال َحكم الدولي مبروك هو أول من ترجم قوانين التحكيم إلى اللغة العربية
ي��ح��ت��ف��ظ س��ج��ل تاريخ
التحكيم ال��م��غ��رب��ي على
مستوى كرة القدم ببعض
ال���������رواد ال����ذي����ن نقشت
أسماؤهم بمداد من ذهب
بفضل ك��ف��اءات��ه��م وأيضا
شجاعتهم ،أقول لقد نقشت
من ذهب شأنهم شأن من
نقشت أس��م��اؤه��م بنفس
المداد من كتاب وصحفيين

وفنانين وسينمائيين ،ومن
بين رواد التحكيم بالمغرب
ال��ح��ك��م ال���دول���ي السابق
إبراهيم مبروك الغني اسمه
عن كل تعريف ،الذي ولع
منذ صغر سنه بكرة القدم،
وح���ب���ه���ا ك���ب���ر م����ع م����رور
ال��س��ن��ي��ن ،ف��ق��د زاول هذه
اللعبة عما يناهز  8سنوات
انطالق من سنة  1960إلى

حدود  ،1968حيث شدته
ال���ص���ف���ارة ل���ول���وج سلك
التحكيم لعصبة الشاوية
ولم تمض سوى فترة جد
قصيرة على مشواره بها
حتى انتدب للتكوين ،وعلى
يده تخرج أساتذة وحكام
كبار شرفوا بكل المقاييس
ال��ت��ح��ك��ي��م ال��م��غ��رب��ي في
المالعب العربية واإلفريقية

والعالمية.
إن إبراهيم مبروك هو
أول ح��ك��م عَ ����� َّر َب قوانين
التحكيم من اللغة الفرنسية
واإلنجليزية ،بعدما كانت
متاحة باللغتين المذكورتين
فقط لتستفيد منه األجيال
الحالية والمقبلة في سلك
التحكيم ،ويستحق عمله
هذا كل التنويه والتقدير

فضال عن نزاهته وصرامته
حينما قضى فترة ذهبية
في مجال التحكيم بسهولة
بها ت��اري��خ التحكيم على
مستوى كرة القدم ،حيث
ك��ان آن���ذاك حكما يقام له
وي����ق����ع����د ف�����ي ال���م�ل�اع���ب
الرياضية.
> المصطفى الدرمومي
(خريبكة)

إسرائيل وعنصرية
القتل والتوسع
واالحتالل 1
بقلم :مصطفى الطريبق
في جريدة «المساء» عدد ،2442 :الصادر يومي
السبت  -األحد  03-02غشت  ،2014الصفحة،6 :
موضوع ورد في مقدمته «يعتبرون أن حركة حماس
أسوأ من إسرائيل ،والسبب قربها من اإلخوان
المسلمين ،لهذه األسباب يتخاذل القادة العرب في
الدفاع عن غزة» هذا ما ورد في جريدة «المساء»،
من موقف القادة العرب ،وهو موقف أدى بالرئيس
«ناتنياهو» «إلى االعتراف بأن العالقة بين الحلف
في المنطقة وبين إسرائيل في حالة جيدة» ،وأنا
أومن كل اإليمان أن العرب الذين هم من ضمن هذا
الحلف الذي يذكره «ناتنياهو» بخير على حسن
عالقته بها ال يعرف أصحابه ما هي إسرائيل وما
هي حقيقتها ،وإذا ك��ان حقا أن ه��ؤالء يعرفون
إسرائيل ومكرها ودهاءها وتاريخها األسود ،وما
يذكره عنها فالسفتها ومفكروها ،فها أنا أكتب هذا
الموضوع مخاطبا فيه عقول العرب وبصائرهم
ولهذا أقول ꞉أيها العرب الغفاة النائمون ،هل رأيتم
إسرائيل م��اذا فعلت إنها تقتل األط��ف��ال وتركز
عليهم ،وذلك انتقاما منها لكل من هو عربي مسلم،
فهي بقتلها لألطفال تعبر عن حقدها الدفين الذي
هو نار في دواخلها فهي إذا تقتلع جذور اإلسالم
والعروبة ،هل رأيتم المدى البعيد الذي وصلته
إسرائيل في القتل والدمار والخراب في البشر،
وف���ي ال��م��م��ت��ل��ك��ات ،وف���ي ال��م��راف��ق التعليمية
واالجتماعية والصحية بغزة ،هل رأيتم المدارس
تقصف؟ ه��ل رأي��ت��م المساجد ت��ه��دم ه��ل رأيتم
صفحات المصاحف تتطاير ممزقة؟ هل رأيتم
عداءها الذي ال منتهى له للعروبة واإلسالم؟ هل
رأيتم الوجه الحقيقي إلسرائيل؟ إذا أنتم ال تعرفونه
ها أنتم قد عرفتموه على حقيقته ،إنه الوجه األسود
الذي سوده الظلم واإلقطاع والصلف والكراهية
والحقد على العرب واإلسالم ،وغير ذلك مما تخفيه
إسرائيل وتنتظر الفرصة وتتخذ كل الوسائل
للوصول إل��ى مبتغاها وه��و اجتثاث العروبة
واإلسالم ،فإذا تأتى لها ذلك فلن يمنعها حقدها
ولو أدت بالعالم كله إلى الفناء ،إسرائيل عدوة
األرض وال��س��م��اء واألدي�����ان ك��ل��ه��ا ،ه���ذه حقيقة
إسرائيل ،ومع األس��ف فالعرب غافلون عن هذا
وكأنهم جهلوا أن إسرائيل تنتظر الساعة التي
تسمح لها بالقضاء عليهم ،وإذا تأتي لها ذلك فإنها
تتوانى ألنها بدون قلب ألن قلبها أحرقه الحقد
والكراهية والعداء.
فكم أحسن العرب إلسرائيل ،وفي ظل العرب
عاشت إسرائيل آمنة سالمة ،فإسرائيل عصارة
الصهيونية ،والصهيونية قنبلة لو وجدت أن تقتل
األم���ة العربية كلها لفعلت ،وال��م��رك��ب األصلي
للصهيونية هو العنصرية ،وال ننسى أنه بتاريخ꞉
 1975/11/10صوتت الجمعية العمومية لألمم
المتحدة على «قرار اعتبار الصهيونية شكال من
العنصرية» ،وهذا كان تعبيرا طبيعيا وحتميا عن
تطور اإلنسانية والوعي العالمي ،كما كان انتصارا
لألمة العربية ويتم التصويت على هذا القرار من
ط���رف أع��ض��اء ه���ذه الجمعية بأغلبيات ()72
صوتا.
وقد جاء هذا القرار بإدانة الصهيونية بعد قرار
مماثل لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات لمنظمة
الوحدة اإلفريقية في كمباال بين  7/28و،1975/8/1
فإذا سبق إلسرائيل أن أدينت هذه اإلدانة العالمية
ولم تقم بمثل ما قامت به في غزة الحبيبة ،فإنها
بعد هذه الجرائم الوحشية وبعد القتل لألطفال
ومهاجمة المدنيين والمستشفيات والمدارس
والمالجئ والمساجد ،فيجب أن تحاكم مباشرة
دون انتظار ألنها «مجرم حرب» وجرائمها الفظيعة
عرضت على الشاشات العالمية ،والبشرية كلها
شاهدة على ذلك ،والعالم كله أدرك أن إسرائيل
يجب أن توقف عند حدها وأن من يعينها وخاصة
أم��ري��ك��ا ه���ي ش��ري��ك��ة ف���ي اإلج�����رام والوحشية
والالإنسانية والهمجية وغير ذلك من الصفات
الذميمة التي يبغضها كل من له قلب خفاق ،وضمير
حي ،وإحساس إنساني ،وكل من هو عربي ورأى
ما فعلت إسرائيل في غزة وبقي على عالقة واتصال
فإنه والله خائن لإلنسانية ،وهو إذا بقي كذلك فهو
كمن يطعن العروبة بكاملها من الخلف ،ورغم
صدور هذا القرار فقد اعتبره األحرار في العالم
أجمع أنه جاء متأخرا ،ألن إسرائيل تستحق كل
مواجهة سياسية عنيفة وكل التدابير المتخذة
سياسيا ودبلوماسيا حتى تصبح معروفة عالميا
أنها دولة عنصرية ،وهذا أصبح اليوم بعيد المنال
ومستحيل التحقيق ،وذل��ك لما هي عليه الدول
العربية من فرقة الصف ،واختالف الرأي.
> يتبع
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برنامج محو األمية« ..شكارة» من ال «شكارة» له
كم هي التقارير التي تصدر
من هنا أو هناك ،واضعة بين
أي��دي��ن��ا مجموعة م��ن األرق���ام
لظاهرة ما ،هذه األرق��ام التي
تبقى نسبية من دولة إلى أخرى
وما مدى اعتمادها في وضع
سياساتهاالمستقبليةلتحسين
وضعية ال��ف��رد بها وم��ن ثمة
النهوض بالمجتمع ،ووضعه
في المسارات الصحيحة .وفي
بعض البلدان تجدهم يكتمون
تلك اإلحصائيات بداعي حماية
األمن القومي لها.
لكن أحيانا نجد أنفسنا أمام
تقارير وإحصائيات مزيفة إما
م���ن م��ع��اه��د ال���دول���ة نفسها
وم��ؤس��س��ات��ه��ا ال��رس��م��ي��ة أو
منظمات أممية /دولية؛ األولى
ب��داع��ي ج��س ن��ب��ض الشارع
وإعطائه مجموعة من الجرعات
والحقنات المهدئة من حين إلى
آخر ،أما الثانية فغالبا ما تكون
بدواعي التشويش ،وتشويه
الصورة العامة لتلك الدولة أو
ال���دول التي اهتمت بها تلك
اإلحصائية.
ل����ك����ي ن���ب���ق���ى ف�����ي م���ج���ال
اإلحصائيات ،منذ سنة تقريبا
خرجت مجموعة من التقارير
التي تتحدث عن الطفرة النوعية

للمغرب ف��ي م��ج��ال محاربته
لألمية .هذا األمر الذي قد يتفق
معه الجميع ،خاصة المشاهد
والمتابع لما تعرفه المملكة
على طول السنة وكافة مداشرها
ومدنها من إنشاء مراكز القرب،
أو تنظيم دروس يومية في
المساجد أو ال��م��دارس ،وما
تخصصه الحكومة سواء ممثلة
ف��ي وزارة التربية الوطنية
جناح التربية غير النظامية
وم��ح��و األم���ي���ة ،وك����ذا وزارة

األوقاف والشؤون اإلسالمية،
حتى تعددت أشكال التعليم تلك
من التقليدية بتوفير المحافظ
والمقررات بالمجان لتتعداها
إلى التدريس المتلفز.
لكن الذي يريد التدقيق في
النسب المذكورة يجب عليه
ال���ق���ي���ام ب����زي����ارات ميدانية
للدواوير خاصة ،والوقوف على
المشاكل التي يعاني منها أوال
المؤطرون والمؤطرات الذين
ي��ج��دون أنفسهم ف��ي غالب

مــع المرضـى فـي منازلهـم
كثير من المرضى يعانون
ويئنون بين ال��ج��دران في
منازلهم ،ويتألمون ،ويبكون
وال من يمسح دموعهم وال
من يخفف من آالمهم التي
يعانون منها ليال ونهارا،
ه���ذا م��خ��ت��ل ع��ق��ل��ي��ا ،وهذا
م��ري��ض ب��ف��ق��ر ال����دم ،وهذا
م��ري��ض ب��ال��س��ي��دا ،وهاته
مريضة بالسرطان ،وهذا
مريض بقرحة المعدة،
وه��ذا مريض بالسل،
وهذا مريض بالتخمة
وهم المت َرفون (بفتح
ال���راء) ،وه��ذا مريض
بالجوع وهم الغالبية
العظمى من مواطني
ه����ذا ال���وط���ن ،وه���ذا
مكفوف البصر ،وهذا
أعمش ،وه��ذا أعرج،
وهذا أصم ،وهذا أبكم،
وهذا أشل ،وهاته أرملة مات
معيلها وما أكثرهن ،فرحل
ال��م��ؤن��س إل���ى دار البقاء
وبقيت األرملة تئن في صمت

وت��ش��ك��و ح��زن��ه��ا إل���ى الله،
فتبدلت حياتها رأس��ا على
ع��ق��ب ،ف��ح��ل ال���ح���زن مكان
األنس ،وحل شظف العيش
مكان رغ��ده ب��وف��اة المعيل
والبقاء لله ،وهذا أصيب في
حادثة سير فأصبح طريح
الفراش رغم أنفه ،وهذا سقط
من عمارة ،وهذا سقط عليه
منزله أو عمارته ،فأصبح

وح���ي���دا ف���ذه���ب المال
واألثاث واألهل والولد ،ففقد
ع��ق��ل��ه م���ن ه����ول الصدمة
وأصبح ال يميز بين يومه

ونهاره وال بين أمسه
وغ��ده ،وال بين يده
اليمنى واليسرى.
ك�����������ل أول��������ئ��������ك
ال���م���ذك���وري���ن أع�ل�اه
ت����ت����ح����م����ل ال������دول������ة
م��س��ؤول��ي��ت��ه��م .يقول
اإلمام ابن حزم رحمه الله
في كتابه المحلى (بتشديد
ال���ل��ام ال����م����ق����ص����ورة) :إن
المسلمين جميعا
م���س���ؤول���ون عن
جائع بينهم وعن
ع��ار بينهم وعن
م���ري���ض بينهم،
وعن مشرد بينهم
وعن مختل عقليا
بينهم».
م������������اذا يفعل
المريض في منزله؟
فالمريض مكانه هو
المستشفى ،تطبيبا
ودواء ونظافة وتغذية.
> مالكي علوي موالي
الصادق (سال)

الجهوية والالتمركز وحقوق اإلنسان
في إطار المشاورات
م��ع المجتمع المدني
ال�����م�����غ�����رب�����ي ب����ش����أن
الالتمركز أو الجهوية
 هنا -يمكن القول :إنالمركزية رغم ما يقال
ع��ن��ه��ا ف��إن��ه��ا م���ع ذلك
كانت جادة بقدر كبير،
وخاصة في المحافظة
ع�����ل�����ى م���ك���ت���س���ب���ات
ال��م��واط��ن��ي��ن وصيانة
ح��ق��وق��ه��م م���ن أن����واع

ال��ع��ب��ث أو الفساد،
وال��س��ؤال ال��ذي يطرح
من ط��رف المواطنين:
ه����ل ه�����ذه الجهوية
ال��ق��ادم��ة ت��س��ت��ط��ي��ع -
ب������ج������د -أن ت����ق����وم
ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة  -في
جهتها -بنظام وانتظام
ب��ال��ض��ب��ط كالمصالح
المركزية؟ ألن بالنسبة
لهذه األخيرة كانت عين
ال��دول��ة ي��ق��ظ��ة ،يقظة،

ح��ري��ص��ة ف��ت��ق��وم أي
اعوجاج أو انفالت أو
ان����زالق ،أم��ا بالنسبة
لالتمركز فاألمر قد يكون
في البداية صعب ككل
عمل في بدايته ،إذ البد
من التكوين والتجربة
والمراقبة والمواكبة
والمصاحبة.
لذا إذا كانت  -فعال-
نية سياسية ومجتمعية
ل����ن����ج����اح ال���ج���ه���وي���ة

األم������ر ض��ح��ي��ة للجمعيات
والمشرفين اإلقليميين ،وذلك
بشهادات بعض ممن التقيناهم.
وذلك بتجاوزات جد متعسفة
في حقهم ،من اقتطاعات دورية
ألجرتهم أو إذا صح التعبير
تعويضاتهم الهزيلة مقارنة مع
خدماتهم الكبيرة ،إضافة إلى
غباء السياسة المتبعة في هذا
ال��م��ج��ال ،وه��ي سياسة الكم
وليس الجودة «أي أنه خاصك
غير تعمر لينا المقاعد بوجوه
جديدة متيهمش يقرا وال ال»
بحد تعبير إحدى المؤطرات.
نعم هناك حاالت طفيفة هنا
و هناك من استفاد من برنامج
محو األمية ،ولكن إذا ما بحثنا
ف��ي مسببات ذل��ك ،سنجد أن
ظرفيتهم الخاصة ه��ي التي
ساعدتهم .أما الغالبية الساحقة
فإنها لم تتعلم شيئا ،وإن هناك
أكبر عملية استنزاف لخزينة
ال��دول��ة حيث إن��ه أصبح هذا
المجال مرتعا لمجموعة من
ناهبي ال��م��ال ال��ع��ام وبطرق
«مشروعة» ،وبالخالصة برنامج
محو األمية ..أصبح «شكارة»
من ال «شكارة» له.
> محمد الدفيلي

التدخين

التدخين أخبت
وباء يا مبليين
يفتك بالذات على مدى
السنين
النشوة مزعومة
دايرة جنون وأوهام
اإلرادة معدومة
قتلها سواد وظالم
ما بين لصباع لفعة
تقتل بالتبات
سمها يسري دفعة دفعة
ويحطم الذات
الدخان رسم صورة
فاألعماق بلسواد
رسم شبح الخطورة
فصدور لعباد
الدخان قطار
كل يوم طريقو تتمادى
مسافتو انتحار
يصدم كل من عليه نادا
رميوه وطفيو نارو
ترتاحو من ضرارو
رميوه راه ما فيه إفادة
حداري يا الحازن
ال يحرك ليك الساكن
وتسحرك نشواتو
بعشقو ال تآمن
وتديك حمالتو
> دكير محمد عبد الصادق
(مراكش)

وال�لات��م��رك��ز ،ولتكون
قادرة على أخذ مشعل
المسؤولية من المصالح
ال��م��رك��زي��ة وت��ق��وم بها
ع��ل��ى أح���س���ن وج����ه ال
ت��ض��ي��ع م��ع��ه��ا حقوق
المواطنين المكتسبة
وال ت���س���وء حالتهم
االجتماعية على جميع
المستويات االقتصادية
والخدماتية والحقوقية،
فالبد من إع��داد العدة

لذلك كتكوين األطر في
هذا المجال الجهوي،
ث���م ن���ق���وم بتحسيس
جميع المواطنين في
المدينة والبادية بمدى
مسؤولية العمداء في
ج���ه���ت���ه���م ،ث����م وض���ع
استراتيجية للمراقبة
القبلية والبعدية بكيفية
مقبولة ومنطقية.
> عبد الجليل شهيد
(البيضاء)

سلسلة مدن عريقة
تحكي تاريخها
بقلم :محمد هاشم صوصي علوي

تافياللت وسجلماسة
تعتبر تافياللت م��ن أكبر واح���ات المغرب
وأعظمها مجدا ،وأرسخها تاريخا وسؤددا ،إذ
ه��ي مهد ال��دوح��ة العلوية وم��وط��ن شرفائها
وأقطابها ،كالحسن الداخل القادم من ينبوع
النخيل بالحجاز والمجاهد الكبير موالي علي
الشريف جد ملوك الدولة العلوية الشريفة في
المملكة المغربية.
«تافياللت مهد مجيد كان ومازال منطقة خير
وفضل ،وصالح وفالح ترعرع في حضنه أئمة
أعلوا الدين منارا ،وفتقوا بعلومهم وإبداعاتهم
للحضارات إش��راق��ات وأن���وارا ،نالت على مر
السنين من األجيال إكبارا وإج�لاال واعتبارا،
حتى عاشت ف��ي األق��ط��ار علومهم وأخبارهم
وانتشرت صنائعهم وفنونهم انتشارا».
وق��د حباها ال��ل��ه ك��ف��اءات بشرية معروفة
بمؤهالتها المتميزة وبتاريخها العريق الطافح
باألمجاد ،وبخيراتها الطبيعية الوفيرة.
وما يميز منطقة تافياللت هو أنها إقليم حملة
كتاب الله ،فجل أبنائها يحفظون القرآن الكريم
عن ظهر قلب ،كما يحفظون أصول الفقه ،والسنة
النبوية ،والمتون ،وغيرها ،ولذلك تعتبر أرض
األص��ال��ة وال��ت��راث وال��ح��ض��ارة ،وال سيما أن
تافياللت بنيت وشيدت على أطالل حضارة عريقة
لمدينة «سجلماسة».
سجلماسة طريق الذهب والعلم
والعمل
قال العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني
رحمه الله في إحدى خطبه« :سجلماسة هذه إن
لم تخن ذاكرتي مدينة بنيت حوالي 137هـ ،قبل
أن تكون الدولة المغربية واقفة على رجليها،
يقال عن سجلماسة بناء على الحفريات واألفالم
ال��ت��ي ش��اه��دن��اه��ا ،واألوص������اف ال��ت��ي ذكرها
المؤرخون أنها كانت مدينة ،بل عاصمة من
العواصم الكبرى في ذلك الوقت .ويقال عنها ومن
خ�لال تخطيطاتها إن بعض ش��وارع��ه��ا كان
يضاهي شارع «الشانزيليزيه» في باريس سواء
في طوله أو عرضه».
ووصف هذه المدينة العريقة في القدم بهذه
الطريقة المثيرة لإلعجاب والتقدير واإلجالل،
إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه المنطقة
كانت تحتضن حضارة تنم عن تاريخ حافل
باألمجاد.
وإلى نفس الرأي يذهب «مارمول كربخال» في
كتابه حول إفريقيا حيث يقول« :سجلماسة مدينة
قديمة ،ترجع بعض الروايات بناءها إلى أحد
الضباط الرومان ،الذي استولى على نوميديا
بأكملها وزحف بجنوده حتى وصل إلى المكان
الذي يعتبر مدخل نهر زيز إلى هذا اإلقليم وبنى
مدينة ماسة ثم سماها «سجلوماسة» التي تعني
في اللغة الالتينية «خاتم النصر».
وقد كانت حسب روايات تاريخية ،عاصمة
تجارية ،منها وإليها تشد الرحال ،عبر وسائل
النقل بما فيها البهائم والجمال ،وفيها كان يوجد
أكبر س��وق لتجارة ال��ذه��ب والفضة ،والملح
والحرير والسكر ...إلى غير ذلك.
فكل تجار إفريقيا ،كانوا يقصدونها ،وخاصة
من السودان وغيرها.
قوافل تأتي وأخرى تعود محملة بالبضائع
والسلع النادرة ،ولعل ازدهار التجارة بها هو
السبب في تطور عمرانها ،ولنفس الشيء يذهب
«م��ارم��ول كربخال» في المرجع السابق حيث
يقول« :تقع مدينة سجلماسة في سهل بجانب
وادي زيز ،ولها أسوار عالية وجميلة مازالت
آث��اره��ا قائمة .كانت المدينة زناتية قبل أن
يستولي عليها يوسف بن تاشفين ،وكانت غنية
تمر بها القوافل الراحلة إلى السودان أو القادمة
م��ن��ه .وك���ان ي��وج��د بها الكثير م��ن المساجد
والمدارس ،وفي كل حين كانت تتدفق المياه في
النافورات والسقايات ،وكان الماء يجلب إليها
من نهر زي��ز بواسطة ن��اع��ورات خشبية تدور
فتمتلئ أوعيتها بالماء ثم تصب في قنوات تفرغه
بدورها بمستودعات مرتفعة ،ومنها يصب في
قنوات أخرى تمر عبر المدينة.
إنها سجلماسة ...طريق الذهب لذلك ظلت
القوافل تقطع عباب الصحراء محملة بألوان
السلع وأشكال المعادن كريمها وعزيزها ،وهي
طريق العمل  -ف��ي اع��ت��ق��ادي -نظرا الزدهار
الصناعات والحرف التقليدية بها كذلك ،وكما
أنها طريق العلم لكونها كانت تحتضن مدارس
عتيقة تقليدية لتدريس العلم والمتون.

منــــــــــــــــــــوعات
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نبيلة عبيد :لن حتصل شبيهتي
على لقب جنمة مصر األولى
ب����دأت ش��ب��ك��ة ق���ن���وات «روت���ان���ا»
التحضير لبرنامج المواهب الذي
يقضي بالبحث ع��ن «نبيلة عبيد»
المستقبلية ،بما يعنيه ذلك من موهبة
وجمال وقدرة أداء تميزت بها إحدى
أيقونات السينما العربية وأحد أبرز
وجوهها ،الفنانة نبيلة عبيد.
وفي المرحلة األولى من البرنامج
سيتم فتح باب االنتساب؛ بحثا عن
الموهبة ال��واع��دة ال��ت��ي ستنطلق

لتحقيق حياة مهنية في السينما.
وب��ع��د ان��ت��ق��اء ال��م��واه��ب المتأهلة
ستنضم إلى معسكر التدريب بإشراف
نبيلة عبيد ،ومشاركة عدد من النجوم،
وستتم عملية االستبعاد التدريجي
الممهدة لفوز مشتركة واحدة؛ ستوقع
ع��ق��دا لفيلم سينمائي ومسلسل
تلفزيوني مع استوديوهات «روتانا»،
إلى جانب العديد من الجوائز القيمة
التي تليق بنجمة صاعدة في عالم

الدراما.
م��ن ال��م��ق��رر أن ي��ت��م إط�ل�اق هذا
البرنامج عبر شبكة قنوات «روتانا»
أواخر العام الحالي.
وعن إمكانية أن تهدي نبيلة للفائزة
لقبها نجمة مصر األولى ،قالت نبيلة
ضاحكة لـ«سيدتي ن��ت»« :الهدية ال
ت��ه��دى .فالجمهور ه��و م��ن أهداها
ومنحها ه��ذا اللقب ،وال يجدي أن
تهديه ألحد».

أحالم تنافس كيم كاردشيان عالميا

ب

قلم :أب

و أزهار

الكالم الموزون

كاردشيان

أحالم

حلت الفنانة اإلماراتية وعضو
لجنة تحكيم برنامج «»Arab Idol
أحالم في المرتبة العاشرة عالميا،
ضمن أكثر  100حساب فاعل عبر
م���وق���ع ال���ت���واص���ل االجتماعي
للفيديوهات « ،»Keekوقد سبقتها

مباشرة في المرتبة التاسعة نجمة
تلفزيون الواقع والنجمة األكثر
جدال في العالم كيم كاردشيان.
نذكر أن أحالم من أكثر الفنانات
متابعة ع��ل��ى م��واق��ع التواصل
االجتماعي وأكثرهن جدال.

جنود �إ�سرائيل!!
اهلل هو المعبود
ونحن في الحدود
لنا زئير األسود
إنما سفلة الجنود
يعملون لصالح اليهود
طمعا في أجر موعود
كموز يقدم للقرود!!
فهذا من الجنود
ال يحب أن يعود
إلى لغة الجدود
وذاك بال قيود
يوقع العقود
لصالح اليهود
واآلخر يمنع السدود
عن أبناء الحدود
كي يشرب منها اليهود
نخب بيعة التلمود!!

تتويج مسار الفنان محمد الغاوي

فلتـة إبداعيـة فـي القنـاة األولـى
< باريس .من عبد الكريم
المرابط
ت��ع��ذر ع��ل��ي ه����ذه السنة
المجيء إلى المغرب في إطار
ال��ع��ط��ل��ة ال��ص��ي��ف��ي��ة وبقيت
حبيس الجدران في ضواحي
باريس أتابع أخبار الوطن
من خالل الفضائية المغربية
التي أعترف أنها تجود علينا
في ديار المهجر بين الفينة
واألخرى ببعض الروائع ولو
أنها قليلة.

ومن حسنات القناة األولى
أنها قدمت لنا سهرة فنية
متميزة خلد بها الفنان محمد
ال��غ��اوي م��رور ثالثين سنة
على تجربته الغنائية.
إن سهرة تتويج الغاوي
ك��ان��ت حقا فلتة غنية بكل
معاني التألق والجمال ،فمن
خ�ل�ال ه���ذه ال��م��ت��ع��ة والتي
وطدت صالتنا بروح األغنية
المغربية ،حيث زادها رونقا
حين قدم لنا بعض روائعه
مصحوبة برقصات تعبيرية

محمد الغاوي

شاركت فيها مجموعة من
إس��ب��ان��ي��ا وم��ج��م��وع��ات من
ال���م���غ���رب ت���م���ث���ل ال����ت����راث
الفني.
لقد أمتعنا محمد الغاوي
وأثر فينا أحسن األثر وعمق
إيماننا بأن الفن الراقي يبقى
صامدا ومعبرا عن األحاسيس
الصادقة.
فباسم المغاربة المقيمين
في فرنسا نشكر القناة األولى
وكل من ساهم في تنظيم هذه
المحلة الفنية الرائعة.

«ولــد القصــور»

صار بن جلون يذكر عبد الكبير وهبي ببعض ما جاء في الخطاب من
حث على الهدوء وتجنب للعنف واالنتقام .وكان فريندي يحفظ هذا
الخطاب عن ظهر قلب ،حفظ بن الخطاب لسورة البقرة ،حفظا وفهما
وتفهما وتجاوبا وتطبيقا .وحاول إقناع رفيقه في رحلته إلى القاهرة
للحد من غضبه .وعندما رأيته كمن يصب الماء في الرمل ،سألت عبد
الكبير وهبي:
أنا« :منين جاك هاد المسدس السي عبد الكبير؟»
وهبي« :إلى تافقتو معاي واقتنعتو باللي اقتنعت به ،غدي ترافقوني
دابا وماغديش غير نوريكم منين جبت السالح  ..غدي حتى انتما يولي
عندكم بحالو»
وبالفعل كان عبد الكبير وهبي يعني ما يقول ،وبدأ يضرب األرض
جيئة وذهابا داخل صالة «تنجارت» في منزلنا كالمخبول وهو يتباهى
بحمله السالح ويصول .ولما تبين له أن ما جاء يحمله من أفكار لن يلقى
منا قبوال ،بدأ يسخر منا ويقول:
وهبي« :أنا اللي علي درتو ونبهتكم لطريق المعقول ،وإلى بغيتو تبقاو
تابعين أحالم الحزب انتما أحرار ..إنما تيقوني باللي المخير فيكم إلى
عطاوه شي اعتبار ،غدي يرجع مسير دجماعة يقرا النشرة األسبوعية
ويجمع عشرين ريال من كل منخرط» .فوقف بن جلون وكاد ينقض عليه،
ولكنه تراجع تحت تهديدات وهبي بالمسدس صارخا في وجهه:
بن جلون« :أنا ما غادي نمشي ال مع بحالك ،وال مع الحزب ..غادي
نخرج نخدم بدراعي وكفائتي ،واللي دار شي حاجة للوطن خالصو عندو
الله».
وانصرف عبد الكبير وكانت آخر مرة أراه فيها حيا .فبعد أسابيع زارنا
ابن أخته ،الشاب عماد ،المهندس حاليا ،ليبلغنا أن خاله وهبي قتل
بالرصاص في ذلك اليوم األسود من أول شهر رمضان في عهد االستقالل،
وذلك في تبادل للنار مع أفراد جماعة أخرى كانت تشرف على تلك الهمجية
التي ال أجد لها اسما يناسبها ،فهي أبشع من مجزرة ،وأفظع من محرقة،
واتضح أن جل المشاركين فيها كانوا من المأجورين ذوي السوابق في
اإلجرام ،وال عالقة للوطنيين الشرفاء بذلك المشهد البشع المتخلف .قلت
زارنا عماد ،فأبلغنا الخبر ،ثم أضاف أنهم أيضا تلقوا تهديدات بالقتل
إن هم أخذوا الجثة من المستودع وحاولوا دفنها .فاتفق رأي الحاضرين
من جماعتنا على التوجه إلى الحارة حيث قمنا بما يلزم وتسلمنا جثة
وهبي ،رحمه الله ،الذي لم يكتف قاتله بالرصاصة التي أصابته من الخلف
بل اقترب حتى وقف عند رأسه وسدد له خمس رصاصات أخرى على
وجهه .دفنا وهبي في المقبرة المجاورة للحارة نفسها بباب دكالة ،ولم
يكن عددنا يزيد عن عشرة أفراد من جماعة الشهيد بالحاج البقال.
كاد هذا الحادث أن يتسبب في فتنة كبرى والدخول في اشتباكات
كثيرة ،بعد أن تصاعدت األحداث التي استغلت من طرف المتربصين
بالوطن ،وبعض أعوان المستعمر أيضا الذين كانوا يتوفرون على السالح.
وهناك فئة أخرى اعتبرت المشاركة في هذه المهازل التي يضحك الشيطان
منها ويبكي بالدماء ذووا الشعور الوطني المخلص ،اعتبرت أنها الفوضى
في غياب سلطة قوية مع وجود حكومة ضعيفة فتية وملكية لم تمسك
بعد بزمام األمور القيادية .فما كان على الملك محمد الخامس رحمه الله
إال أن يبعث بوزير داخلية أول حكومة مغربية  -الحسن اليوسي  -وأمره
أن يلقي خطابا باسمه في ساحة جامع الفناء ،ليعبر عن حزن جاللة الملك
لما يحدث وعدم رضاه عما يقع من تجاوزات وذبائح ومحارق وفتن ،وأن
جاللته أقسم أال يتناول فطور صيامه إال بعد أن تتوقف هذه المصيبة،
وأن يعود كل إلى حال سبيله سواء الذي هو مع ،أو الذي هو ضد .ومازلت
أذكر موقف الملك محمد الخامس كلما سمعت كلمة إضراب عن الطعام،
فهو أول موقف حازم يتخذه بعد عودته من المنفى ،وبعد مواقفه العديدة
قبل المنفى.
وبالفعل ،فإن هذه الفتنة التي كان يحتاج إخمادها إلى قوة الدولة
بجيوشها المدججة بالسالح ،فقد استطاع محمد الخامس احتواءها
بقوة الحب الذي كان متبادال بينه وبين شعبه .فيا أيها المؤرخون ارفعوا
األقالم ،وعرفوا األجيال بتاريخ وطنهم دون حزازات وال ضغائن وال تملق
ومزايدات ،وانظروا إلى مثل هذه المواقف ،فإن مجرد اإلعالن عن دخول
الملك في إضراب عن الطعام أخمد فتنة وأنقذ البالد.
ولم تمض بضع لحظات عن خطاب الحسن اليوسي ،وزير الداخلية
باسم الملك ،حتى خلت الشوارع من كل المارة ،ولزمت الناس مساكنها
وجعل الله في قضائه اللطف.
وعزم السواد األعظم من الشعب أن يواجه كل من سولت له نفسه تكرار
هذه اللعبة المنحطة.
وفي هذه الساحة المصنفة اآلن ضمن التراث الشفوي العالمي «جامع
الفنا» التي وقف فيها أول وزير في العهد الجديد بلباسه التقليدي الجميل،
يتحدث بلكنته األمازيغية الظريفة ودارجته المشتقة من عربيتنا الشريفة،
في هذه الساحة انسحبت تلك الضبابة السوداء المقرفة ،وفشل مشعلو
الفتنة في خطتهم المخيفة الهادفة إلى جر البالد لمتاعب مكلفة ،وثورة
مضادة حقيرة مؤسفة ،قلت في تلك الساحة ،تقرر أن يقام الحفل الرسمي
للزيارة الملكية إلى مراكش الوفية ،وتقرر أن تقدم مدينة البهجة ما تزخر
به من فنونها الشعبية .وما إن حل الموعد المرتقب في الهايد بارك
المغربية ،حتى تحول الوطنيون إلى منظمين وحراسا متمرسين وجنودا
وأمنيين ال تغفل عيونهم ضيوفا وال مشاركين .فتهافت عزاوي مراكش
من رموز األحياء في فن الدقة على الطعاريج والطارات والقراقيش ،وكلهم
من ذوي األسماء الالمعة في فن الدقة والمشايشة والطقطوقات ،وكريف
الموازين ،وكانت المفاجأة السارة هي مشاركة سيد الفنون المسرح.
> يتبع..
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ابحثوا عن "داعش" في عقول كثير من المغاربة

الضـــائعة واسألوا :لماذا مشروع هدم قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

 مصطفى العلوي
كانت األمطار تتهاطل غزيرة ،قد
ف��اج��أت فيالق الجيش ال��ت��ي كانت
متراصة ف��ي س��اح��ة اإلع����دام ،داخل
السجن المركزي بالقنيطرة ،في ذلك
ال��ص��ب��اح ال��ب��اك��ر م��ن ي��وم  13يناير
 ،1973والمحكوم عليهم متراصون
مغمضي العيون ،وعددهم أحد عشر
ضابطا ،مسؤولين عن الهجوم على
الطائرة الملكية يوم  16غشت ،1972
وبينهم الكولونيل أمقران ،والكولونيل
الكويرة ،وبغتة يطلق رئيس فيلق
اإلعدام ،كلمة "نار" ،لترتفع في أجواء
السجن ،هتافات األحد عشر محكوما
وقد صاحوا بصوت واحد :الله أكبر،
آخر ما قالوه قبل الموت .تماما ..الله
أكبر ،التي نسمعها صادرة من أفواه
المقاتلين في سوريا وف��ي العراق،
وجنود منظمة داعش ،هذه األيام ،وقد
أصبحت داعش أكبر تحد ألكبر تحالف
عالمي ،يضم أعظم ال��دول ،بما فيها
روسيا وإيران ،التي أعلنت هي أيضا،
إدانتها لمنظمة داعش.
وقد يدعي م��دع ،بأن هتاف األحد
عشر معدوما بنداء "الله أكبر" إنما هو
مجرد ردة فعل بديهية من طرف أي
مسلم ساعة إعدامه ،بينما المنطق هو
أن يصيحوا :ال إل��ه إال ال��ل��ه ،إال أن
الهتاف بمقولة الله أكبر ،ال يخلو من
تلميح ،إلى أن األم��ر يتعلق بعقيدة
جهادية ،أكدت األخبار المنشورة فيما
ب��ع��د ،أن رئ��ي��س ه����ؤالء المعدمين
الكولونيل الريفي ،أم��ق��ران ،عندما
سألته المحكمة ،عن كلمته األخيرة قبل
الحكم ،رفع صوته بشجاعة متناهية
قائال(( :إذا كنت سأفقد حياتي ،فالله
ي �ع �ل��م أن� ��ي أق ��دم� �ه ��ا ،ف � ��داء لنصرة
اإلس�ل�ام)) ،أما الريفي الثاني أمام
المحكمة "الكويرة" فقد تولى محاميه
التصريح أمام المحكمة :إن الكومندان
الكويرة ،سيموت مسلما ملتزما بدينه
اإلسالمي.
الصحفي الذي نقل هذه الجزئيات،
وكان حاضرا في المحكمة ،وهو الذي
روى م���ت���أك���دا ،م����ن ش����ه����ادة أحد
الحاضرين ،قضية "الله أكبر" ساعة
اإلع���دام ،وه��و المراسل البريطاني،
ستيفن هيوز ،فقد قدم الحجة على أن
الدولة المغربية ،انزعجت وقتها من
ظاهرة الله أكبر ،حين استدعاه وزير
اإلعالم ،والوكيل العام للدولة ،محمد
مجيد ب��ن ج��ل��ون ،ال��ذي ق��ال ل��ه :إذا
حصل أن نشرت هذه الجزئيات ،فإني
س��أط��ردك من المغرب ،لذلك احتفظ
الصحفي ب��ه��ذا ال��س��ر ،لينشره في
مذكراته التي طبعها قبل أن يموت
بشهور.
وإذا كانت جميع المصادر اإلعالمية
العالمية ،قد نشرت بالصوت والصورة،
خطاب زعيم داعش ،البغدادي ،وهو
يحمل في يده ساعة يدوية مذهبة ،فإن
أحد المشاركين في انقالب الصخيرات،

 10يوليوز  ،1971محمد الرايس،
ك��ت��ب ف���ي م���ذك���رات���ه ،أن رئيس
المحاولة االنقالبية ،الكولونيل
عبابو ((كان يزين صدره بنياشين
من ذهب ،ويحمل في يده ،ساعة
يدوية من ط��راز بياجي)) تماما
مثل بغدادي داعش.
وبقدر ما تجمع هتافات الله أكبر،
ب��ي��ن داع�����ش ،وم��ن��ظ��م��ي انقالب
الطائرة ،سنة  ،1972فإن ظاهرة
ال��ذب��ح ال��ه��م��ج��ي ل��ج��ن��ود داع���ش،
مارسها ونفذها أيضا المهاجمون
للقصر الملكي ليقول نفس الضابط
المرزوقي(( :لقد كان عبابو يهدد
في أوامره داخل قصر الصخيرات،
البورجوازية الفاسية( )...ورجاله
ي �ف �ت �ش��ون ب �ط��ري �ق��ة متوحشة،
وج � �ن� ��وده م �س �ت �ع��دون ل ��ذب ��ح أي
ك � ��ان( )...ف�ق��د ك��ان ع�ب��اب��و يمضغ
اللحم البشري مثل العلك)).
وط��ب��ع��ا ،قتل دك��ات��رة ومدعوون
فرنسيون وأمريكيون ف��ي مجزرة
الصخيرات ،تماما كما قتلت داعش
مؤخرا صحفيين أمريكيين ،إن لم تكن
عملية الصخيرات ،جمعت نماذج
دموية كتب أحد شهودها ،بناصر
غنام ،إط��ار في وزارة األوق��اف في
"كتاب أحداث الصخيرات" ((ينادي
عبابو على أشخاص ،وكل من تقدم
يتم إعدامه)).
فال نستغرب إذن ،لتواجد مئات
المغاربة في صفوف داعش ،ولماذا
االس��ت��غ��راب ،وق��د أصبحت القضية
ت��ت��ج��اوز ال��م��غ��رب ،لتصبح ظاهرة
عالمية ،وها هي اإلحصائيات ،تؤكد
تواجد متطوعين من واحد وثمانين
دول��ة ،مع هذه المنظمات الجهادية،
مادام أنه ليس من حقنا أن نتهم الذين
ي���ح���ارب���ون ال��س��ف��اح ب���ش���ار األس����د،
باإلرهابيين وفيهم ثالثة آالف تونسي،
حسب إحصائيات وكالة فرنس بريس،
وألفين وخمسمائة سعودي ،وألف
وخمسمائة مغربي ،ومائتي جزائري،
إضافة إلى األمريكيين واإلنجليز ،ممن
إذا لم يفهم العالم ،حتمية التخلص
من بشار األس��د ،فإنهم سيتحولون
جميعا لدعم صفوف داعش.
داعش ،دولة العراق والشام التي
تخطط إلقامة دولة واحدة في أراضي
سوريا وال��ع��راق والتي تعتبر ،رغم
المواخذات عليها ،تجمعا لليائسين
ال��ذي��ن إذا ع��ج��زوا ع��ن ض��رب العدو
الحقيقي إسرائيل ،فإنهم سيتخذون
مستقرا لهم ومقاما ،في أطراف العالم
العربي واإلسالمي ،من الخليج إلى
المحيط( )...وها هي األطراف الفاعلة
والمؤثرة ،على منظمة داعش ،وأغلب
الناشطين فيها مغاربة ،وأغلب قاطعي
ال���رؤوس ،مغاربة ،تبحث ع��ن سبل
للوصول إلى شمال إفريقيا ،والدولة
الوحيدة المستقرة فيها أمنيا ،هي
ال��م��غ��رب ،م��ادام��ت ال��ج��زائ��ر تعرف
تحركات سلفية مسلحة في داخلها
وليبيا التي أصبحت مرتعا للمليشيات،
وتونس ،وهذا المجال المفتوح ماديا
ومعنويا في صحراء الجزائر ومالي،
وحتى موريطانيا ،وه��ا ه��و رئيس
المكتب االستشاري لمنظمة العدل
والتنمية ،زي���دان القناني ،يتحدث
بصراحة ،عما يسميه ((قاعدة شمال
إفريقيا تعد خريطة ما يسمى إمارة
ج �ب��ل ط � ��ارق اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،إلع�ل�ان
الخالفة ،تنفيذا لخطط داعش ،بعد
إعالن إمارة الصحراء اإلسالمية)).
وي��خ��ط��ئ الكثير م��ن المتابعين،
عندنا ،وف��ي جميع أن��ح��اء الجهات
المهددة ،عندما ال يعطون التفسير
الصحيح ،لمدلول اإلمارة اإلسالمية،

يد البغدادي مزينة بالساعة الذهبية الغالية الثمن
التي توجزها القوات الكبرى والحلف
األطلسي ،ف��ي أنها مجرد منظمات
إره��اب��ي��ة ،مثلما يخطئ الكثير من
المفكرين والباحثين ،عندنا وعندهم،
عندما يتمترسون خلف جدار الصمت،
منتظرين ما سيتخذه الرئيس األمريكي
أوباما من قرارات لحمايتهم( )...بينما
الرئيس أوب��ام��ا مثل رؤس���اء الدول
الكبرى ،ال يفتؤون يتوصلون بتقارير
م���ف���رح���ة ،ع��م��ا ي��س��م��ون��ه العملية
االن���ت���ح���اري���ة ل�ل�إس�ل�ام ،وق����د كانت
إحصائيات سنة  2010تظهر اإلسالم
كديانة تفوقت عالميا على كل الديانات،
وأن العقيدة اإلسالمية ،هي التي كانت
سبب القضاء على االستعمار الغربي،
حين كانت صواريخ ص��دام حسين،
تضرب عاصمة إسرائيل تل أبيب أثناء
حرب الكويت وأسلحة القذافي تقض
مضاجع ال���دول ال��م��واج��ه��ة ل��ه على
ض��ف��اف البحر األب��ي��ض المتوسط،
ومؤتمرات القمة العربية واإلسالمية
التي ارت��اح��وا منها بموت الحسن
الثاني ،لينقرض كل شك ،في أن يكون
الواقع اإلسالمي الحالي ،بريئا من
التخطيطات اإلسرائيلية والغربية
والمسيحية ،وقد أصبحت الجامعة
العربية ومنظمة التضامن اإلسالمي
خبرا بعد عين.
وها هو خبر من األهمية بمكان،
يتزامن مع هذه األحداث وينشر دون
تعليق من طرف أي عالم إسالمي ،أو
باحث رباني ،حين صدر تقرير نسب
إلى أحد مكاتب األبحاث السعودية،
وأكدته جريدة "األندبندنت" البريطانية
في بداية شتنبر الجاري يتحدث عن
التخطيط ل��ه��دم قبر ال��رس��ول عليه
السالم ،وتحويل جثمانه إلى مدفن
س��ري ،إلزال��ة أث��ار المدينة المنورة،
التي تعتبر زيارتها نوعا من اإللحاد،
حسب مبررهم.
المخطط ال��ذي يستهدف اإلسالم
ك��دي��ان��ة متميزة ،وق��د سمعنا ابنة
الرئيس األمريكي بوش تعتنق اإلسالم،
يكاد ينطق بما سكن ،باستعمال حركة
داعش ،كأداة ناسفة ،لتخويف العالم
من اإلسالم ،بل وتكريه اإلسالم لدى
م��ج��م��وع��ة م��ن ض��ع��اف اإلي���م���ان من

المسلمين ،وك���ذا وض��ع ح��د إلعالن
ح��ش��ود م��ن المسيحيين ف��ي العالم
انضمامهم لهذا اإلس�لام المشغول
بذبح الناس.
أما الخالفة اإلسالمية التي دعا لها
البغدادي عبر حركته داعش فليست
ص��ي��غ��ة ب��ري��ئ��ة وال ب��ع��ي��دة ع���ن هذا
المخطط الصهيوني الكبير ،ألن هذا
الزعيم ال��ب��غ��دادي ومنذ خطابه في
مسجد الموصل ،ثاني مدن العراق بعد
بغداد ،والزال يتخذها عاصمة لداعش،
رغ����م ت���ه���دي���دات ال��ح��ل��ف األطلسي
والهجمات الجوية األمريكية ،لكن هذا
البغدادي لم يقدم برنامجا وال مخططا،
وال أعلن انتماءه لجهة إسالمية معينة
وال هاجم إسرائيل ،وإنما اكتفى أوال
وأخيرا بقتل آالف األطفال والنساء
والشباب ،وذبح الصحفيين ،وما خفى
وما لم ينشر من أعمال إجرامية أخرى،
ال تستهدف إقامة خالفة وال إمارة
إسالمية على أسس منطقية ،وإنما هي
قرارات إجرامية محدودة ،تستهدف
إثارة الغضب العالمي على اإلسالم،
وكان خليقا بعلماء اإلسالم في المشرق
كما في المغرب ،أن يتحركوا لتحليل
واستنكار هذه األساليب اإلجرامية
المخططة قصد اإلساءة لإلسالم.
وإذا ك�����ان ال���س���ن���ة والشيعة،
يتصارعون منذ مقتل اإلمام الحسين
في كربالء بعد وفاة الرسول صلى الله
عليه وسلم بسنين قليلة ،فإن أنصار
هؤالء المتصارعين لم يسبق لهم أن
أساؤوا إلى ديانات أخرى ،وال علقوا
كما فعل البغدادي جثامين المسيحيين
فوق جدران الكنائس.
كما أن طوائف الوهابية السعودية
التي يتهمها البعض بأن لها أياد في
أطراف الصراع الحالي ،مثلما ركبت
المعارضة الجزائرية المسلحة ،طريقة
األب��اظ��ي��ة ،لتبرير معارضتها .كلها
تجارب فشلت منذ فجر اإلسالم ،في
إضعاف العالم اإلسالمي ،وها نحن
نرى كل التحركات هذه األيام ،تعمل
ل���ح���س���اب ال���م���خ���ط���ط الصهيوني
والمسيحي إلضعاف اإلسالم.
ونحن المغاربة على الخصوص،
نذكر كيف أن االستعمار الفرنسي،

عندما ووج���ه بالمقاومة المسلحة
المغربية إلى حدود سنة  ،1936لجأ
هو أيضا إلى سالح التجزئة الطائفية
الدينية ،ليجد السالطين المغاربة بعد
موت الحسن األول ،أنفسهم غارقين
ف��ي ص��راع��ات ال��ط��وائ��ف المتدينة:
عيساوة ،وحمادشة ،ودرقاوة ،وأوالد
سيدي احماد وموس ،والتيجانيين،
ليجد الفرنسيون في إحدى الفترات،
أجهزتهم أك��ث��ر تفاهما م��ع الشيخ
الكتاني ،الذي أرادوا إعالنه أميرا..
حين ((جاء السفير الفرنسي لمقابلة
الشيخ عبد الحي الكتاني في مارس
 ،1909ويسأل الترجمان :قل له لماذا
يفسد علينا الناس ،هل يريد أن يكون
سلطانا)) (الحركة الحفيظية .عالل
الخديمي).
درق��اوة هؤالء الذين أصبحت لهم
الكلمة المسموعة هي الطريقة التي
كان يسندها الباشا البغدادي على اسم
بغدادي داعش ،وكان البغدادي الفاسي
ج���ب���ارا ع��ن��ي��دا ،اس��ت��ع��م��ل طريقته
الدرقاوية للضغط على الفرنسيين
إلبعاد الملك محمد الخامس ،فلما عاد
الملك من المنفى صعد هذا البغدادي
وس��ط الجماهير متخفيا الستبقال
ال��م��ل��ك ال��ع��ائ��د ،ل���وال أن الجماهير
الفاسية تعرفت عليه وقتلته وهو
داخل المشور الملكي.
الطرق الدينية المتفرعة عن السنة
والشيعة ،انتشرت في المغرب بشكل
شاع معها المثل المغربي القديم ((قل
لي إلى أية طريقة تنتمي أقول لك
من أنت)).
المؤرخ الفرنسي دنييل ريفي ،فسر
انتشار الطرق الدينية في المغرب،
وسماها بمسماها الحقيقي ،اإلمارة،
وكتب(( :الزاوية مركز اجتماعي في
المناطق الحضرية ،الزاوية تعادل دور
الكنيسة المسيحية ،زاوي ��ة تعني
اإلمارة الدينية)) (مؤسسة ليوطي.
ريفي).
وإذا كانت الطرق السلفية والطوائف
الدينية ،مزقت تاريخ األم��ة العربية
واإلس�ل�ام���ي���ة ف���ي ال���ت���اري���خ ،فلماذا
نستغرب استفحال هذه الظاهرة في
عصر األنترنيت ،والدهاء السياسي.

