ي

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

سر
ت���م���غ���رب رئ���ي���س الحكومة
الفرنسية «ف���ال» حينما أعلن
رسميا( )...وهو حاضر بحفلة عيد
العرش بالسفارة المغربية بباريس،
بأنه س��ي��زور المغرب بعد أي����ام()...
وسيحل المشكل المعلق بين المغرب
وف���رن���س���ا ،ب���ش���أن م���دي���ر الديسطي
ال��ح��م��وش��ي ،وه���ا ق��د م��ض��ى شهران
وأك��ث��ر ،ف�لا ال��وزي��ر الفرنسي أوفى
بعهده ،وال ظهرت أية فجوة في هذا
النزاع الذي قالت أطراف فرنسية ،إن
ال��ق��ض��اء ال��ف��رن��س��ي ل��ن ي��ت��راج��ع عن
قراره.
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موالي هشام ينتقل إلنجلترا لدكتوراه في الدراسات اإلسالمية بأكسفورد

ويطالب الصحفي السعودي العمير
باالعتذار وجنيه رمزي

< باريس .األسبوع
حرك الصحفي السعودي
عثمان العمير صداقاته في
ال��ري��اض ،م��ن أج��ل التوسط
ل���دى األم��ي��ر امل��غ��رب��ي موالي
ه��ش��ام ،م��ن أج��ل ال��ت��ن��ازل عن
الدعوى التي رفعها ضد مدير
ال��ق��ن��اة اإلع�لام��ي��ة «إي��ل�اف»،
باحملكمة البريطانية بعد أن
تبنت القناة اإللكترونية ،كل
ما أشيع عن كون موالى هشام
هو ال��ذي ح��رك املالكم زكريا
املومني من أج��ل رف��ع دعوى
ض��د ال��ك��ات��ب اخل���اص امللكي
منير املاجدي ،رغم أن املالكم
امل��غ��رب��ي ك���ذب ه���ذا االدع����اء،
وق����ال إن���ه ت��ق��اب��ل م��ع األمير
بحكم تواجده حارسا أمنيا
في فندق «الفوكتس» ،شهرا
ون��ص��ف ب��ع��د رف���ع الدعوى،
وه����و االدع������اء ال�����ذي تبنته
مجلة «جون أفريك» ،ليتوسع
موضوع القناة التي ميلكها
عثمان العمير ،وي��ك��ت��ب :في

موالي هشام يلقي
إحدى احملاضرات

ك��ل م��ا يهم املغرب فتش عن
م���والي ه��ش��ام ،وه���ذه مقولة
تزداد تفشيا في أروقة قصر
العائلة العلوية.
وت����س����اءل ب��ع��ض الذين
ش���اه���دوا م����والي ه��ش��ام في
ل��ن��دن ،ع��ن س��ب��ب رف��ع دعوى
ال��ق��ذف وال��س��ب ع��ل��ى عثمان
العمير وليس ع��ل��ى «جون
أفريك» ،ليظهر أن موالي هشام

يعتبر العاصمة البريطانية
ب����ع����ي����دة ع������ن امل�������ن�������اورات
و ا لتشو يش ا إل عال مي  ،و عن
اللوبيات ،وأن��ه قرر االنتقال
إل���ى ال��ع��اص��م��ة البريطانية
لتحضير دك���ت���وراه بجامعة
أوك���س���ف���ورد ل��ل��ت��خ��ص��ص في
ال��دراس��ات اإلسالمية ،ويريد
وضع حد لكل هذه الشائعات
العدائية ،بتكليف مجموعة

من احملامني اإلجنليز ،بالرد
ورفع قضايا على كل من ينشر
أكاذيب في حقه ،وقد أخبره
مدير قناة «إيالف» ،بأنه على
استعداد لنشر تكذيب موسع
مل��ا سبق أن كتبه م��ح��رر في
موقعه اإللكتروني ،واعتذار،
ش��ري��ط��ة أن ي��ت��ن��ازل م���والي
هشام عن دعواه.
ش���ك���اي���ة م�������والي هشام
ب������ال������ق������ذف وال���������س���������ب ،ال
ال���ث���ري
تطالب الصحفي
مبئات املاليني كما هو األمر
هنا في املغرب ،وإمنا يطالبه
بأداء اجلنيه الرمزي ،واحلكم
ع��ل��ي��ه إم����ا ب��إع��ط��اء احلجج
على م��ا نشر ،وإم��ا بإرغامه
على تكذيب م��ا ن��ش��ر ،وأداء
مصاريف الدعوى.
عثمان العمير حاول سبق
األحداث وصرح لقناة مغربية
ب���أن���ه ي��ك��ن اح���ت���رام���ا كبيرا
لألمير موالي هشام ،وتقديرا
لكل أفراد األسرة العلوية وال
يريد أن يتدخل في قضاياها.

انتهى عهد كريمات النقل العمومي بالمغرب
< الرباط .األسبوع
أقدم الوزير الرباح في التجهيز،
على خطوة جبارة لم تخطر بحسبان
أحد ،وهي إلغاء كل التراخيص للنقل
ال��ع��م��وم��ي ال��ت��ي ك���ان امل��ل��ك احلسن
ال��ث��ان��ي ،ي��وزع��ه��ا ع��ل��ى م���ن يرضى
عليهم وخاصة املقاومني.
وقد أنهى الوزير الرباح في النقل
الترتيبات ال��ق��ان��ون��ي��ة ،لكي يصبح
مجال النقل العمومي ،مشموال بقاعدة
املنافسة عبر تقدمي العروض لكل من
يريد أن يشتري خطا من اخلطوط.
ويعتبر ت��اري��خ النقل العمومي
زاخرا بأصحاب الكرميات التي كانوا
يحصلون عليها مباشرة من الديوان
امللكي ،أو يشترونها مبئات املاليني
من عند احلاصلني عليها.
وب��ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي يعتبر قرارا
ث��وري��ا ،يكون قطاع النقل باملغرب،

ق��د ط��وى عهدا ك��ان خاضعا لقانون
االم��ت��ي��ازات ،وال ي��ع��رف م��ا إذا كان
أصحاب امتيازات النقل ،قادرين على

سؤال لمن يهمه األمر
أي��ن األم���ن؟ مل���اذا ل��م يتدخل البوليس
عندما قامت معركة بالسيوف والسكاكني
والعصي أم��ام إق��ام��ة «ال��ن��ج��د» ف��ي بطانة
بسال ليلة ثاني يوم عيد األضحى؟ كيف ال
يستجيب األمن لسكان إقامة «النجد» الذين
يطلبون ال��ن��ج��دة ك��ل ليلة ع��ن��دم��ا جتتمع
العصابات املسلحة بالسكاكني في حيهم،
م��ه��ددة أمنهم وح��ي��اة أبنائهم وبناتهم،
ع��ص��اب��ات تبيع األق����راص امل��خ��درة نهارا
لتالميذ ثانوية مجاورة ،وتشكل ليال خطرا
على الساكنة ..فأين األمن مرة أخرى؟

املساهمة في ع��روض األث��م��ان ،التي
ستتحكم ف��ي م��ج��ال ال��ن��ق��ل ،ودفاتر
التحمالت.

تَرجع برئيس احلكومة إلى
الدار البيضاء بعد عامني من مغادرته لها
مبناسبة صدور السلسلة
 13ألك���ب���ر  500مقاولة
ب�����امل�����غ�����رب ،تنظم
م��ج��ل��ة «إك���ون���وم���ي
أن���ت���روب���ري���ز» يوم
اإلث����������ن�����ي����ن 20
أك��ت��وب��ر اجلاري
بن كيران
ف��ي فندق «حياة
ري��ج��ن��س��ي» على
الساعة السادسة

وال��ن��ص��ف م��س��اء ،ندوة
حت��ت ع��ن��وان« :املقاولة
في قلب استراتيجية
احل�����ك�����وم�����ة» ال���ت���ي
س���ت���ع���رف مداخلة
رئيس احلكومة عبد
اإلله بن كيران الذي
لم يقم بأي نشاط في
العاصمة االقتصادية
منذ سنة .2012

بعد موالي هشام ،األمير
سلمان يرفع قضية
ضد جريدة

بعد الضجة التي ال زالت قائمة حول الدعوى
التي رفعها األم��ي��ر املغربي م��والي ه��ش��ام ،ضد
صحيفة عثمان العمير ،نشرت صحيفة إسبانية
«م��ج��ل��ة ف���ان���ي���اس» خ���ب���را ح����ول إه�����داء األمير
ال��س��ع��ودي وول���ي العهد األم��ي��ر سلمان لقصره
الكبير ف��ي ماربيا ،إل��ى األم��ي��رة الل��ة م��رمي بنت
امللك احلسن الثاني ،وال يخفى ما يثيره نشر
خبر كهذا من تعاليق في السعودية ،ليسارع ولي
العهد السعودي إلى تكذيب هذا اخلبر بطريقة
أخ��رى وهي تكليف هيأة من احملامني اإلسبان،
برفع دع��وى على املجلة اإلسبانية .ول��م يصدر
في املغرب أي بيان ح��ول ه��ذا املوضوع ليتأكد
أن م���ط���ال���ب���ة املغرب
ب���ال���ت���ك���ذي���ب ،كانت
س�����ري�����ة ،خصوصا
األميرة
وأن ه��ذا اخل��ب��ر جاء
اللة مرمي
متزامنا مع استدعاء
األم�����ي�����رة الل�����ة م���رمي
حلضو ر مهر جا ن
فني كبير مبتحف
«اللوفر» بباريس،
استدعاء داخال
ف��ي إط��ار جهود
امل�����ص�����احل�����ة
بني املغرب
وفرنسا.

اليزمي يتعرض
للسخرية في باريس

إدريس
اليزمي

< باريس .األسبوع
لم يكن أحد من احلاضرين في الندوة التي
نظمت األحد املاضي بباريس ،يتوقع أن رئيس
ح��ق��وق اإلن��س��ان ب��امل��غ��رب ،إدري����س اليزمي،
سيستخف باحلاضرين الباريسيني بالقاعة
الكبرى ملؤسسة العالم العربي ،وهم يناقشون
مشكل حقوق اإلن��س��ان ،فيسأل أح��د املهتمني
الرئيس املغربي ،اليزمي ،عن مشكلة البطل
املغربي ،زكريا املومني ،فيرد عليه اليزمي
بقوله ،ال علم لي بهذا امللف .ثم ينسى اليزمي
هذا اإلنكار بعد تدخل آخ��ر ،ليقول وكنت قد
استقبلت زوجة زكريا املومني مرتني ،ليرتفع
ضجيج الضحك االستهزائي .قبل أن يتدخل
املومني بنفسه ل��ي��ق��دم ع��رض��ا م��وس��ع��ا ،كان
م��ن الطبيعي أن ي��ص��دق احل��اض��رون كالمه،
خصوصا عندما أكد أنه يتوفر على تسجيالت
صوتية ملقابلته م��ع وزي��ر الداخلية املغربي
السابق ،محمد العنصر.
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تجهيز مزوار للرد على فرنسا

بن كيران يتفادى
جمع«والة وعمال
صاحب الجاللة»
< الرباط .األسبوع

بعد الحرب الباردة التي اشتعلت
بقوة بين عبد اإلله بن كيران رئيس
ال��ح��ك��وم��ة وق���ي���ادات م���ن العدالة
والتنمية ومنهم وزراء «كمصطفى
الرميد» ،وبين وزير الداخلية محمد
حصاد ،طرحت قيادات مقربة من بن
كيران خيار ضرورة عقده الجتماع
عاجل مع الوالة والعمال ،بمن فيهم
ال��والة والعمال ب���اإلدارة المركزية
بوزارة الداخلية.
مقربون من بن كيران يدافعون عن
ه��ذا اللقاء ال��ذي سيوجه بحسبه
رسائل واضحة لحصاد ،ولبعض
المتحكمين ف��ي مطبخ الداخلية،
وسيجعلهم يعيدون «لعبتهم» مع
الحكومة ،بل يطالب هؤالء بأن يصبح
االجتماع دوريا وأمرا عاديا باعتبار
بنكيران هو الرئيس المباشر للوالة
والعمال ،بحسب مضمون الدستور
الجديد.
ف��ي مقابل ذل���ك ،ل��م يتحمس بن
كيران للفكرة مخافة اصطدامه مع
المحيط الملكي ،خاصة أن البعض
ال ي���زال يلح على توظيف وبقوة
م��ص��ط��ل��ح «والة وع���م���ال صاحب
الجاللة» ،بدل اعتبارهم موظفين من
ضمن موظفي المناصب العليا،
ومخافة كذلك أن ينتقم أكبر مهندسي
االنتخابات المقبلة من حزب «البي
ج���ي دي» ب��ط��رق��ه��م ال��خ��اص��ة في
محاصرة ع��دد من مرشحي عالمة
المصباح.
وك�����ان ال����وزي����ر األول السابق
االتحادي عبدالرحمن اليوسفي أول
رئيس حكومة يجمع الوالة والعمال
بصفته الوزير األول ،في حدث أثار
نقاشا حادا في الساحة السياسية،
واعتبر انقالبا من اليوسفي على
ال��رج��ل ال��ق��وي ف��ي الداخلية آنذاك
إدريس البصري ،وفي ظل الدستور
القديم الذي لم يكن يعطي الصالحيات
الواسعة كما هو الحال اليوم.

هل ينسحب المغرب من منظمة الدول الفرنكفونية؟
< الرباط .األسبوع
ت��ل��ق��ى ص�ل�اح ال��دي��ن م����زوار وزير
الخارجية والتعاون الضوء األخضر
للرد على فرنسا في مختلف اللقاءات
الدولية التي من المنتظر أن يحضرها
مزوار.
خلفيات هذا الهجوم من طرف وزير
الخارجية في حكومة بنكيران ،الذي
ي��أت��ي ف��ي أق��ل م��ن شهر على خطاب
سياسي ساخن للملك ف��ي الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،تاله بنكيران بعد
مقاطعة الملك لهذا اللقاء ،تكشف عن
وجود برودة حادة وخالفات قوية في
العالقة بين فرنسا بقيادة هوالند وبين
الرباط ،جسدها سعي فرنسا إلى جعل
زيارة الملك إلى األمم المتحدة زيارة
عادية(.)..
مصادر مقربة من م��زوار تؤكد أن
خطاب الملك باألمم المتحدة ،والذي

ألسبوع
شيف ا

من أر

م���ع���ل���وم���ات���ن���ا أن
هناك تعليمات دوائر
ع���ل���ي���ا ،م���وج���ه���ة ل�������وزارة
الداخلية ،نقلتها مستشارة امللك زليخة
نصري ،شعارها يقول« :ال متديد بعد
ال��ي��وم لشيوخ الداخلية وم��ن أحلقوا
بـكراجها ،وم��ن يتابع عملية تسريح
والة وعمال وكبار أمنيني غالظ شداد،
من زمن إدريس البصري ،ال ميلك إال أن
يصدق ويصفق موافقا.
ل�ل�إن���ص���اف ،ب��دع��ة وق����ف التمديد،
دش��ن��ه��ا امل��دي��ر ال��ع��ام ال��س��اب��ق لألمن
ال��وط��ن��ي ال��ش��رق��ي اض���ري���س ،وأقرها
خلفه الدكتور بوشعيب الرميل بذكاء
كبير ،عبر صيغة طلب استشارة لم تكن
ضرورية إلى مصالح وزارة الداخلية،
ب����ه����دف إخ���ل���اء امل���س���ؤول���ي���ة حسب

التاريخ

رئيس حزب العدالة ،عبد اإلله بن كيران في بداياته كان يتقرب من الصحفيين ،هنا مع عبد المنعم
الديالمي «ليكونومست» ،ومصطفى العلوي «األسبوع»

جبهة
يستعد برلمانيو العدالة والتنمية
«البي جي دي» لتشكيل جبهة برلمانية موحدة تجمع
جميع نواب المعارضة واألغلبية ضد
لمحاربة حصاد مشاريع القوانين االنتخابية ،التي
السياسي

وج

وه و
ص
و
ر
من

تجارب رادار السرعة
في شارع النصر
< الرباط .األسبوع

< الرباط .األسبوع

القرار

ج���اء ك��خ��ط��وة ث��ان��ي��ة ب��ع��د التحركات
األخيرة للملك نحو إفريقيا ،هي التي
كانت قد أفاضت نقطة غضب باريس
ب���دع���م م���ن ه���والن���د ،خ���اص���ة حينما

استجابت حكومة بعض الدول اإلفريقية
للشراكة «جنوب جنوب» دون المرور
على سلطات «المركز» بفرنسا التي ال
تزال تتحكم في اقتصاد الدول اإلفريقية

م��ن خ�لال تحكمها ف��ي قيمة الفرنك
اإلفريقي لهذه الدول ،وال تزال «تنهب»
إنتاجها من الذهب وتضعه في البنك
المركزي الفرنسي الوطني بباريس
كضمانة لقيمة الفرنك اإلفريقي هناك.
هذا االنقالب الصامت الذي شرعت
فيه عدد من الدول اإلفريقية تجاه فرنسا
بعد زيارة المغرب لها ،دفع بفرنسا إلى
ال��ض��غ��ط ع��ل��ى ال���م���غ���رب ف���ي قضية
الصحراء المغربية وتوسيع مجاالت
تعاونها مع الجزائر ،بما فيها مساعدة
الرئيس بوتفليقة «المريض» شخصيا
على تجديد واليته «غير الدستورية»
على رأس الجمهورية الجزائرية ،مما
يساهم في ف��راغ الحضور الرئاسي
الجزائري في إفريقيا ،ويفتح الفرصة
لفرنسا لتستمر في بسط هيمنتها هناك
تحت ذريعة الدول اإلفريقية الفرنكفونية،
فهل يعلن المغرب انسحابه من منظمة
الدول الفرنكفونية؟

ستأتي بها وزارة الداخلية «أو عقل
الدولة كما يسميها بعض نواب «البي
ج���ي دي» رس��م��ي��ا ل��ل��ب��رل��م��ان ،وذل���ك
بسب «التراجعات التي تعرفها القوانين
االنتخابية وتخلفها على مضمون دستور
 2011واستمرار الوصاية الجهات».

وك���ان ن���واب ال��ع��دال��ة والتنمية قد
وصفوا مسودات القوانين االنتخابية
ال���ت���ي ج�����اءت ب��ه��ا وزارة الداخلية
بـ«المخيبة لآلمال واصفين الداخلية
بعقل الدولة الذي يفوق الحكومة والمدبر
لشؤون االنتخابات».

شهد حي الليمون وش��ارع النصر بالرباط
حالة خوف بسبب مباغتة السائقين الذين كانوا
متوجهين نحو عملهم في وقت الذروة ،صباح
األربعاء الماضي ،بكثرة رادارات مراقبة السرعة.
السائقون تفاجؤوا ب����رادارات متنقلة تقوم
بمراقبة سرعتهم على الطرق ،مما دفع ببعضهم
إلى تغيير السرعة بشكل كبير كاد أن يؤدي إلى
حوادث ،خاصة وأن وجود الرادارات كان هذه
المرة في أزقة صغيرة غير مألوفة بحي الليمون،
وغير متوقعة.
ثاني األمور مباغتة للسائقين تمثل في لباس
وط��ب��ي��ع��ة األش���خ���اص ال��ث�لاث��ة ال���ذي���ن كانوا
يستخدمون الرادارات ،حيث اللباس الرياضي
والعادي مما أثار أسئلة حول إمكانية تغيير
رج���ال الشرطة ب��ال��زي الرسمي إل��ى مفتشي
الشرطة ورجال الضابطة القضائية بلباسهم
العادي ،قبل أن يكتشف السائقون أن العملية
مجرد إجراء تجارب على بعض الرادارات من
طرف شركة متخصصة ،لم يقم رجالها بتوقيف
أي أحد من السائقين أو حديث معهم من طرف
مستعملي هذا الرادار مهما كانت السرعة ،فهل
هي التسخينات األول��ي��ة للفوز بصفة وزارة
النقل ،علما أن وزير النقل نجيب بوليف قد أعلن
األسبوع الماضي ،عن فتح األظرفة خالل شهر
أكتوبر الجاري القتناء  200رادار جديد؟

المستشارة زليخة« :تصفية إرث البصري!؟»

بقلم :رداد العقباني
مصادرنا .من أهم أهداف هذه العملية،
حسب املراقبني ،تصفية ما بقي من أرث
ال��ب��ص��ري ،ل��دخ ك��ف��اءات ج��دي��دة داخل
أج��ه��زة ال��دول��ة ،تتناغم ثقافتها ،مع
إكراهات املرحلة ،ومستجدات دستور
 ،2011خ��اص��ة م���ا ي��ت��ع��ل��ق باحترام
حقوق اإلنسان.
من هي «املستشارة األمنية» ،زليخة
نصري؟
ف��ي مملكة محافظة ،م��ا ت��زال املرأة
ت��خ��وض معركة امل��س��اواة واملناصفة،
أول ام��رأة حتظى مبنصب مستشارة
ل��ل��م��ل��ك ،م���ن م��ن��ط��ق��ة م��ش��ه��ورة بأصل
الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة
واحل��دود املغلقة« ،زوج بغال» ،منطقة
أجنبت أسماء وازنة من رجاالت املخزن،
دون االستفادة على مستوى التنمية

زليخة نصري تؤدي مناسك
احلج مع امللك محمد السادس

من قرب أبنائها من مراكز القرار ،نذكر
منها :الوزير األول األسبق وصهر امللك
الراحل احلسن الثاني ،أحمد عصمان،
واملستشار امللكي النافذ مزيان بلفقيه
وال���راح���ل محمد ال��ع��ش��ع��اش��ي ،رئيس

جهاز «كاب.»1
مهمتها املعروفة إعالميا ،االستشارة
ف��ي م��ا ي��رت��ب��ط ب��امل��ل��ف��ات االجتماعية،
وب��ال��ت��ال��ي دخ����ول «زل��ي��خ��ة» ع��ل��ى خط
ترتيب بيت تكنوقراط وزارة الداخلية،

ي��ع��د س��اب��ق��ة ت��ط��رب وت���رع���ب ألسباب
يطول شرحها.
احل��اج��ة «زل��ي��خ��ة» ،حت��ظ��ى مبكانة
خاصة في دائرة املربع الذهبي للقصر
امل��ل��ك��ي ،وم���ا ي��س��م��ى «ح��ك��وم��ة الظل»
ب��امل��غ��رب ،ويكفيها ش��رف��ا ف��ي سابقة
باملغرب والعالم العربي اإلسالمي ،أنها
أول ام���رأة ت���ؤدي مناسك احل��ج وراء
أم��ي��ر امل��ؤم��ن�ين امل��ل��ك محمد السادس
(الصورة).
جنحت السيدة «زليخة» ف��ي تدبير
ملفات اجتماعية كبرى ،وكانت حلقة
وصل بني املؤسسة امللكية واملنظمات
النسائية «املشاغبة» ،ميينا ويسارا،
وش����ارك����ت إل����ى ج���ان���ب امل���ل���ك محمد
ال��س��ادس ،ف��ي عمليات إط��ف��اء حرائق
حكومتي اليوسفي وبن كيران .و«خرج
سربيسها» بخير إلى اآلن..
إلى اآلن ..قبل االقتراب من «محرقة»
أم الوزارات(.)..
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رئيس الحكومة السابق توصل بملكية األرض والمحكمة أعطتها لرئيس عصابة

هل يرجع ساجد ثمانية ماليير دفعها
للمعتقل مصطفى حيم

< البيضاء .األسبوع

أكبر عملية سطو ،على أموال
بلدية ال���دار البيضاء ،ج��رت في
ص���م���ت ،ودف���ع���ت إدارة رئيس
ال��ب��ل��دي��ة ،س��اج��د ،خمسة ماليير
زائ��د ثالثة ماليير لنصاب كبير
ضحك على البلدية ،ولم يدرج هذا
امللف ،في القضايا األخ��رى التي
يتواجد بسببها في السجن.
ب��اخ��ت��ص��ار ش��دي��د ،ألن امللف
ضخم ،قام أحد املالك الفرنسيني
واس���م���ه «ش���ام���وري���ل مارسيل»،
ق���ب���ل م���وت���ه مب���ن���ح أرض كانت
ف��ي ملكه لبلدية ال��دار البيضاء،
الوثيقة املسجلة في محكمة الدار
البيضاء (رقم  16.170.2165يوم
 27ش��ت��ن��ب��ر  ،)1961وأصبحت
بلدية البيضاء ،اب��ت��داء م��ن هذا
ال����ت����اري����خ ،مت���ل���ك ه�����ذه األرض
املسماة «روماندي» ،األرض التي
ت��ق��ام عليها حاليا ع��دة عمارات
فارهة ،ومالعب لكرة القدم.
وج��اء زم��ن التزوير والسطو
على ممتلكات املغاربة واألجانب،
ليبرع املسمى مصطفى حيم ،في
رف��ع دع��وى على بلدية البيضاء
مدعيا أن تلك األرض هي ملك له.
م��ص��ط��ف��ى ح���ي���م ه�����ذا ال����ذي
يتواجد معتقال حاليا في سجن
عكاشة بتهمة النصب على عدد من
الفرنسيني واليهود حكمت عليه
احملكمة بأنه زور وثائق امللكية،
وح��ك��م��ت عليه احمل��ك��م��ة بإرجاع
ت��ل��ك امل��م��ت��ل��ك��ات إل���ى أصحابها
(أنظر األسبوع ،عدد 27:فبراير
.) 2014
ف���ي  5دج��ن��ب��ر  ،2007رفع
احملامي رضوان اخللفاوي ،أمام
احملكمة اإلدارية بالدار البيضاء،
نيابة عن مصطفى حيم ،لالدعاء
بأن تلك األرض ،هي ملك ملصطفى
ح��ي��م مب��ق��ت��ض��ى وث���ائ���ق م����زورة
وح��ص��ل ف��ي احمل��ك��م��ة م��ا ل��م يكن
في احلسبان ،حيث تدخل محامي
ب��ل��دي��ة ال����دار ال��ب��ي��ض��اء ،ف��ي هذه
احمل��اك��م��ة ل��ي��دف��ع ب���أن ((األرض
امل����ذك����ورة ك���ان���ت ت���رك���ة للهالك
ش��ام��وري��ل م��ارس��ي��ل وأن الوزير
األول( )...ووزي���ر ال��ع��دل بتاريخ

كشفت التحقيقات التي أجريت في
دولة جنوب إفريقيا ،حول مقتل القنصل
امل���غ���رب���ي ،ن����ور ال���دي���ن الفاطمي ،أن
السارق القاتل ،كان مهتما أكثر ،بسرقة
 30ج��واز سفر مغربي ،عثر عليها في
بيت القاتل.
تورط أفراد اجلمعية املطالبة بإلغاء
حكم اإلعدام باملغرب ،بتزامن مظاهرتها
األخيرة ،مع املجزرة التي نظمها أحد
املجرمني ف��ي إح��دى ال��ض��ي��ع��ات ..فهل
يريد السادة احلقوقيون أن يحكم على
مثل ه��ذا ال��ق��ات��ل باإلقامة املؤبدة في
سجن يتمتع فيه بالتلفزيون واألكل
اجليد وانتظار العفو امللكي؟
سمع األك��ادي��ري��ون أن ول��د الثري
اشنكلي ،كرمي يستعد بجميع الوسائل
للترشح لالنتخابات املقبلة ،وهو املمثل
التجاري لشركات أملانية للسيارات،
ول���ك���ن س���ك���ان ال��ع��اص��م��ة السوسية
يستغربون ،كيف أن املتهافتني على
ه��ذه املدينة ،ال يفكرون ف��ي م��ا يشغل
ال��س��ك��ان ،وه��و أزم���ة امل���اء املقبلة بعد
أن جفت اآلب����ار ،وف���رغ ال��س��د املجاور
للمدينة من املياه.

ملعب الدار البيضاء أصبح ملكا للمعتقل مصطفى حيم ،يتعني إفراغه
 1979 /4 /18أص����درا ق���رارات
في امل��وض��وع ،وأن إدارة األمالك
املخزنية تعتبر طرفا في النازلة،
وأن العمارات املنشأة على األرض
بنيت ل��ف��ائ��دة ك��ت��اب��ة ال��دول��ة في
الشبيبة والرياضة)).
ورغ���م امل��ع��ارض��ة احلكومية
الصارمة ،وأم��ام امل��ن��اورات التي
ت��زخ��ر بها وثيقة ق���رار احملكمة،
ورغم أن احملكمة االبتدائية بالدار
ال��ب��ي��ض��اء أص����درت أم���را بتأكيد
تنازل الفرنسي شاموريل وورثته
الذين هم زوجته وابنه بيير ،وهو
ما أكدته احملكمة في حكم بتاريخ
 18أكتوبر  ،1967ف��إن مصطفى
حيم قدم وثيقة بأن ابنة الفرنسي
ب��اع��ت ل��ه األرض ،ل��ت��رف��ع االبنة
املذكورة رفضا أمام احملكمة لهذه
الوثيقة ،ألنه ال وجود لها أصال،
ف��إن��ه ال ي��ع��رف م����اذا ج���رى على
م��س��ت��وى احمل��ك��م��ة ،ال��ش��يء الذي
يحتم بحثا قضائيا في املوضوع،
وأص�������درت احمل��ك��م��ة ح��ك��م��ا بأن
األرض م��ل��ك ل��ل��س��ال��ب ،ونشرت

احمل��ك��م��ة ق��ب��ل احل��ك��م مت��ه��ي��دا ملا
أسمته ((اح��ت�لال اجلماعة لعقار
ف���ي م��ل��ك��ي��ة ال����غ����ي����ر( )))...لتدفع
بلدية ال���دار البيضاء م��ن أموال
الشعب ،خمسة ماليير ويتسلم
حيم مصطفى ،ملكية  240شقة
فاخرة وثالثون متجرا ،ليطالبوا
حاليا سكان هذه الشقق واملتاجر
ب����اإلف����راغ ،أو ب���دف���ع ال��ث��م��ن من
جديد.
فهل يبحث رئيس احلكومة،
احل���ال���ي ،ف��ي م��س��ار ق���رار صادر
م���ن رئ���ي���س احل��ك��وم��ة السابق،
وت��ع��رض ق��ض��ائ��ي ل��وال��ي مدينة
ال��دار البيضاء ضد هذه املؤامرة
امل��دب��رة ..ووثائق تعرض الوالية
موجودة .وهل يدفع رئيس بلدية
البيضاء ساجد ثمانية ماليير دون
استشارة احلكومة املتعرضة ،أم
أن في األمر ما فيه؟؟؟
الكلمة األخيرة ترجع لرئيس
مجلس احملاسبة إدري���س جطو،
الذي يتعني عليه أن يعيد البحث
ف��ي ه��ذا احل��ك��م ،وف��ي تفاصيله،

بعد أن تأكد أن املستولي على هذا
ال��ع��ق��ار محكوم بجرمية السطو
على ممتلكات فرنسيني ويهود
وم��غ��ارب��ة ،وه���ل ي��ت��م استخراج
الوثيقة ال��ت��ي مبقتضاها تنازل
امل�����ال�����ك ال���ف���رن���س���ي ع�����ن أرض
«روماندي» لبلدية البيضاء ،وهي
موجودة عند جريدة «األسبوع»،
أم أن مصطفى حيم أخ��ذ خمسة
ماليير كتعويض ،وثالثة ماليير
ع��م��ارات مبنية ،وه��ل ستنسحب
وزارة الشبيبة وال��ري��اض��ة ،عن
املالعب املنشأة فوق هذه األرض
رغ���م أن وزي���ر الشبيبة السابق
�ص��ب نفسه ط��رف��ا معنيا ،وهو
ن� َّ
الذي بنى املالعب مبقتضى ملكية
البلدية لهذه األراضي.
أم أن إغماض العني عن هذه
املاليير التي سحبت من ميزانية
الدار البيضاء ،وأعطيت لنصاب
كبير ،ستصبح ق��اع��دة للتزوير،
ميكن معها لكبار امل��زوري��ن غدا
أن ي��س��ت��ول��وا ع��ل��ى ك��ل ممتلكات
الدولة.

أملان يتمنون تطبيق النموذج األملاني في املغرب
< الرباط .األسبوع
لقن ال��رج��ل ال��ذي يظهر ف��ي الصورة
جانبه بعض السياسيني املغاربة درسا
هاما في علم السياسة وواقعية السياسة،
وأخالقية السياسة.
هذا األملاني املسمى «هيلموت رافيلد»
ممثل املؤسسة املدنية األملانية «كونراد
أدن���اور» ،حني كانت مؤسسته تدعم لقاء
وط��ن��ي��ا ف��ي ال���رب���اط ،األس���ب���وع املاضي،
جمع ممثلني عن كبريات وأغلب األحزاب
الوطنية املغربية ،تدخل وكسر لغة اخلشب
وخطب ف��ي السياسيني امل��غ��ارب��ة بوضع
تعريف دقيق للسياسة وللعمل السياسي،
حني أكد أن «السياسي احلقيقي هو الذي
ينطلق من القاعدة لتوصله السياسة إلى
القمة ،ومهما يكن فالسياسة تتطلب من

السياسيني نهج القرب من الناس ،ومن
املواطنني ،ومن مشاكلهم ،ومن همومهم،

والدفاع عنها بصدق».
وش��دد األمل��ان��ي على أن «السياسة ال
قيمة لها إن لم تكن تعتمد الدميقراطية
وح��ق��وق اإلن��س��ان وال��ب��رام��ج االنتخابية
وال��س��ي��اس��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة ،وأن ال��س��ي��اس��ة ال
معنى لها ح�ين تغيب أو تضعف رقابة
مجتمع مدني قوي ونقابات جادة تنخرط
في مراقبة احلكومة والدفاع عن مصالح
الفئات التي متثلها».
األملاني فاجأ متتبعيه بثقافته الدقيقة
وم��ت��اب��ع��ت��ه ال��واس��ع��ة ل��ل��ش��أن السياسي
امل���غ���رب���ي ح�ي�ن دع���اه���م إل����ى األخ�����ذ عن
النموذج السياسي األملاني ،وذكرهم بأن
امللك الراحل احلسن الثاني ك��ان معجبا
بالنموذج األملاني ،وكان قد اعتمده أثناء
وضع نظام  16جهة باملغرب نقال عن نفس
عدد اجلهات ونظامها املوجود في أملانيا.

عثر أستاذ في ليسي «ديكارت» ،في
دفتر إح��دى احملظيات ،أن أباها كتب
لها في دفاترها :أوالد وبنات الناس
العظام ،ال يخالطون إال أوالد وبنات
الناس العظام .ليسي «دي��ك��ارت» هذه
األي���ام يجمع ح��ش��دا م��ن ب��ن��ات وأوالد
ال���ن���اس ال��ك��ب��ار ال���ذي���ن ال يخالطون
األطفال والبنات اآلخرين.
دار ال��زم��ن ع��ل��ى أع��ظ��م ام����رأة في
زم��ان��ه��ا «إمي���ي���ل���دا م����ارك����وس» زوج���ة
ديكتاتور الفيليبني ،التي كانت حتتفظ
في بيت نومها بآالف األحذية الغالية..
ومات زوجها وجاء منفذو القضاء في
نهاية الشهر امل��اض��ي ،ليحجزوا لها
ممتلكاتها مبا فيها اللوحات الزيتية
الغالية التي كانت متلكها.
واف��ق وزي��ر العدل الرميد على أن
تصبح احملاكم التي تنظر في قضايا
الصحافة ،محاكم جماعية ،ال تخضع
إلرادة ق���اض واح�����د ،وك���ان���ت ظاهرة
القاضي الوحيد في محاكمة الصحافة
تفقد األحكام الصادرة عن هذا القاضي
مصداقيتها ،وكان مدير «األسبوع» ،هو
الذي رفع اقتراحا بهذا التعديل.
حت��رك��ت ع���دة أط���راف م��ش��ارك��ة في
اج��ت��م��اع امل��ع��ارض��ة ال����ذي ن��ق��ل��ت منه
ع����دة ص����ور ل��ل��ت��ش��اب��ك ب�ي�ن البرملاني
ع��زي��ز ال��ل��ب��ار وح��م��ي��د ش��ب��اط وبعض
حوارييه( )..لتمنع نشر شريط فيديو
يوثق ملشاهد صادمة( )..وبينما يقول
ال��ب��ع��ض إن «س��ع��ر» ه���ذا ال��ش��ري��ط في
السوق البرملاني ،وصل إلى مستويات
غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ،ت��ق��ول م��ص��ادر أخرى
إن ده��ال��ي��ز ال���ب���رمل���ان ك��ان��ت مسرحا
ل��ت��ب��ادل ال��ل��ك��م��ات وال��ض��رب��ات بعيدا
ع��ن ال��ك��ام��ي��رات امل��ث��ب��ت��ة( ،)..مبشاركة
برملانيني وموظفني..
أسفرت املشاورات التي عقدها عدد
من الفاعلني ،عن تأسيس أول مرصد
وطني للعدالة االجتماعية في املغرب،
وت��ض��م التشكيلة األول��ي��ة ،فاعلني في
ق���ط���اع ال��ص��ح��ة وال���ق���ان���ون واإلع��ل��ام
والبحث اجلامعي ..وهي املبادرة التي
يترأسها دكتور من مدينة متارة اسمه
مصطفى كرين.
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إغراءات الطالبي العلمي لنواب األمة

«زيادة الشحمة في ظهر
املعلوف» عند البرملانيني
> الرباط .األسبوع
رشيد الطالبي
العلمي

أيها األمراء ،ال تتدخلوا ألحد:

النصاب الذي ادعى اإلمارة بمراكش

< مراكش .األسبوع
اهتزت مراكش مؤخرا،
ل��ح��ادث��ة غ��ري��ب��ة تسرعت
وسائل اإلعالم إلعطاء نصف
ال��خ��ب��ر ،ل��ي��س��ارع المعني
باألمر إلى توضيح الموضوع
لـ «األسبوع».
ي��ت��ع��ل��ق األم�������ر ،بأمير
مراكشي موالي عبد الرحمن،

اب��ن األمير م��والي الحسن
اب������ن ال���س���ل���ط���ان م�����والي
حفيظ.
حين طرق باب بيته وفد
م���ن ال��ع��ج��زة والمسنين،
يشتكون له أحد الباشوات،
الذي أراد أن يبدل أرضهم
التي يملكونها بأرض أخرى،
واعتبروها ظلما وتسلطا،
ليخرج الشريف بطاقة اسمه

وب��ه��ا األم���ي���ر م����والي عبد
الرحمن إلخ ،ويكتب توصية
للباشا ب��أن ينصف هؤالء
المظلومين.
ويتغير الوضع حين جاء
رج����ال ال��ش��رط��ة إل���ى بيت
موالي عبد الرحمن ،ليسألوه
عما إذا كان خط التوصية
هو خطه.
لماذا ،ألن شخصا يسمى

ساعة في الجحيم بسبب
تدشينات ملكية

< الرباط .األسبوع

يواصل رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب
تقديم المزيد من اإلغراءات للنواب ،من أجل تشجيعهم
على الحضور ومتابعة جلسات البرلمان خاصة خالل
السنة الحالية ،حيث ينتظر المصادقة على العديد من
القوانين الهامة.
فبعد هدية الهواتف النقالة من الماركات الذكية
الغالية ،وحجز غرف فخمة للمبيت في فنادق الرباط
المصنفة ،اقترب ال��دور على منح النواب تعويضات
سمينة تتعلق بالتنقل هذه المرة من الدائرة االنتخابية
إلى مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
ال��ط��ال��ب��ي العلمي وض���ع ال��ل��م��س��ات األخ��ي��رة على
تعويضين في هذا المجال للنواب المحترمين؛ تعويض
يهم اقتناء تذاكر الطائرة والدرجة األول��ى بالقطار،
وتعويض ث��ان «أغلب ال��ن��واب فضلوه» يهم بطاقات
التعبئة الخاصة بالتزويد بالوقود وبالطريق السيار
من المنتظر أن تسلم في األيام القليلة القادمة ،فهل تنفع
كل هذه اإلغراءات لقيام ممثلي األمة بدورهم وبواجبهم
في المساهمة في التشريع؟

ق � � ��رار امل� �ل���ك م��ح��م��د ال� �س���ادس
ت��دش�ي�ن امل �ت �ح��ف ال��وط �ن��ي واملسرح
الكبير بالعاصمة الرباط يوم الثالثاء
امل���اض���ي ،ال� ��ذي ص� ��ادف ث��ال��ث أي ��ام
عيد األض�ح��ى امل�ب��ارك باملغرب ،أوقع
«خ �ل �ع��ة» ك�ب�ي��رة ف��ي ص �ف��وف ع ��دد من
رؤساء ومسؤولني ببعض املؤسسات
العمومية والقطاعات احلكومية التي
لم تكن تتوقع أن يقرر امللك التدشني،
رغم أجواء العطلة والفراغ القاتل الذي
عاشته العاصمة ال��رب��اط طيلة األيام
األول ��ى لعيد األض �ح��ى ،حيث تصبح
العاصمة خالية من السكان.
خ� �ب ��ر ال � ��دي � ��وان امل� �ل� �ك ��ي ب� �ق ��رار
التدشني ،يوم الثالثاء ،أربك مسؤولني
بوزارة الداخلية ووالية الرباط سال -
زمور  -زعير ،ووزارة الثقافة ،ووزارة
الشباب والرياضة ،الذين قضوا ليلة
بيضاء في التعبئة طيلة ليلة اإلثنني

وس ��ط س��اك�ن��ة ال��رب��اط ووس ��ط بعض
املسؤولني املدنيني واملنتخبني ،ليس
إلمتام األشغال التي كانت في املوعد،
ولكن إلخبار وجمع الفعاليات الثقافية
واملدنية والشبابية مبختلف األحياء
الشعبية بالرباط لهذا النشاط امللكي،
وصعوبة جمع ه��ؤالء بسبب العطلة
وسفر بعضهم خارج الرباط.
م �س��ؤول��و ال �ق �ط��اع��ات احلكومية
ق� �ض ��وا ل �ي �ل��ة ب �ي �ض��اء ف ��ي االت� �ص ��ال
ب�ف�ع��ال�ي��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي بالرباط
حلضور حفل التدشني؛ هواتف بعض
الفاعلني لم تقف من االتصاالت من قطاع
الداخلية ،ثم من مصالح تابعة لوزارة
الشباب والرياضة وم��ن أخ��رى تابعة
ل��وزارة الثقافة دون الوالية وشركات
النقل احلضري ،ولغة االستعطاف من
طرف هذه الفعاليات خوفا على نفسها
جراء اختيار هذا التوقيت في التدشني
امل�ل�ك��ي ل�ه��ذي��ن املعلمتني الثقافيتني
الكبيرتني بالعاصمة الرباط.

< الدار البيضاء.األسبوع
طحنت شركة «ليديك» سكان
ال��دار البيضاء بفواتير الماء
والكهرباء التي ارتفعت أثمنتها
بطريقة صاروخية خالل الثالثة
أش��ه��ر األخ��ي��رة ،حيث عرفت
زيادة غير معقولة تعادل ضعفي
أو ث�ل�اث���ة أض���ع���اف األثمنة
العادية .ففي سيدي مومن مثال
كانت بعض األسر تؤدي مبلغ
 150درهما في الشهر مقابل

ويجب فحص العداد ،بمعنى
«أن العيب من المستهلك وليس
من الشركة» وهي طريقة ذكية
للتملص من المحاسبة.
مما دفع بالعديد من األسر
ف����ي س���ي���دي م���وم���ن وم����رس
السلطان ،إلى التفكير في تنظيم
مسيرة احتجاجية ضد «ليديك»
إذا ل���م ت���س���ارع ال��ش��رك��ة في
مراجعة فواتيرها التي أصبحت
ت��ش��ك��ل خ���ط���را ع���ل���ى جيوب
الساكنة البيضاوية.

< الرباط .األسبوع

بين «بيادق» العدالة والتنمية و«بيادق» الشواذ
< الرباط .األسبوع
تفجر االجتماع ال��ذي عقده ليلة افتتاح
ال��ب��رمل��ان ح��زب األص��ال��ة وامل��ع��اص��رة مبدينة
سال بني املكتب السياسي للحزب وفريقيه
مب��ج��ل��س ال���ن���واب وامل���س���ت���ش���اري���ن ،بسبب
موضوع التحالفات القائمة.
ن��واب م��ن ال��ب��ام يتزعمهم احمل��ام��ي عبد
اللطيف وهبي حاصروا قيادة احلزب في هذا
اللقاء وحاسبوها على التحالف الذي قام به
الباكوري ،بجانب أمني عام االستقالل حميد
شباط ،وإدريس لشكر «االحتاد االشتراكي»،
يومني قبل هذا االجتماع وخروج بيان موقع
من طرفه رفقة هؤالء.
وط�����ال�����ب امل����ت����دخ����ل����ون ب���ن���ب���رة ح�����ادة

من م��ص��ط��ف��ى ال���ب���اك���وري ال����ذي ج��ل��س في
امل��ن��ص��ة وح���ده م��ق��اب��ل ت��راج��ع القيادي في
البام إلياس العماري ،وتفضيله
اجللوس في آخر القاعة دون
املشاركة بأي جملة على عكس
اللقاءات السابقة التي كان
يسيرها ويحسم خالفاتها،
«ط��ال��ب��وا» ب��ت��وض��ي��ح موقف
احل����زب م���ن ه���ذا التحالف
م�����ع ق�����ي�����ادة االحت������اد
واالس��ت��ق�لال التي
تسب «البام» في
ك��ل م��رة وبعدها
مباشرة تتحالف
عبد اللطيف
م����ع����ه ،مطالبني
وهبي

الجزائر تنافس المغرب
في إنتاج السيارات
< الجزائر .وكاالت صحفية
يفتتح رئيس الحكومة الجزائرية في نونبر
المقبل المصنع الفرنسي لسيارات رونو،
بمدينة وهران ،حيث وجهت الحكومة
الجزائرية الدعوة لعدة وزراء فرنسيين
ليحضروا هذا الحدث الهام ،ألنه يتعلق
بافتتاح مصنع يعتبر منافسا للمصنع
المغربي الذي تديره شركة رونو ،نفسها،
والذي تم افتتاحه على أساس أن ال تفتح رونو
مصنعا منافسا له في كل شمال إفريقيا ،وال
يعرف ماذا سيكون موقف المغرب ،من إقدام
نفس الشركة الشريكة للمغرب ،ونفس رئيسها
اللبناني «كارلوس غصن» الذي كان قد تعهد
بفتح أسواق الجزائر للسيارات المصنعة في
المغرب ،فإذا به يتعاقد مع الجزائر ويبني هذا
المصنع الذي من المقرر أن ينتج  75ألف
سيارة سنويا ،مع أن السوق اإلفريقية ال
تتحمل هذا الكم الهائل من السيارات.

فريق برلماني مهدد بفقدان مقاعده
في مجلس النواب

بيضاويون يهددون مبسيرة احتجاجية ضد «ليديك»
استهالكها للماء والكهرباء،
فأصبحت ت��ت��وص��ل بفواتير
تتعدى  500درهم عن كل شهر،
كما هو الحال أيضا بالنسبة
لسكان مرس السلطان الذين
فوجئوا منذ ثالثة أشهر بأرقام
خيالية وأثمنة صاروخية.
وإذا ك���ان ش��ع��ار الشركة
المدعوة «ليديك» هو« :خلص
ع���اد ش��ك��ي» ف���إن المشتكين
فوجئوا بأجوبة بعض موظفي
الشركة مفادها أن المشكل تقني

عبد الرحمن بوباح ،هو الذي
كان وراء الوفد المشتكي،
ت��وج��ه إل���ى مكتب الباشا
وادعى أنه هو األمير تبنى
بطاقة األمير وأراد التدخل
ه��و ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن تدخل
األم����ي����ر ال���ح���ق���ي���ق���ي .وقد
تم اعتقاله ،ليتبين غلط
ال��ص��ح��ف ال��ت��ي ق��ال��ت بأن
األمير هو الذي تدخل.

عقد أحمد ال��زاي��دي ورفاقه
في تيار االنفتاح والدميقراطية
لقاءات مكثفة مع بعض احملامني
والقانونيني إليجاد «تخريجة»
قانونية مناسبة ،لفك االرتباط
مع الفريق االشتراكي مبجلس
ال��ن��واب ب��رئ��اس��ة إدري���س لشكر
دون فقدان صفة البرملاني.
ت��ي��ار ال��زاي��دي ال���ذي اتصل
ب��ق��ي��ادات س��ي��اس��ي��ة م��ن أح���زاب
أخرى لالستشارة في املوضوع،

وجتنب الطرد من البرملان بتهمة
ال��ت��رح��ال ال��س��ي��اس��ي ،اتصلوا
كذلك بقيادات من حزب العدالة
والتنمية داخ���ل مكتب مجلس
النواب ملدارسة كيفية تصريف
قرار االنسحاب من فريق إدريس
لشكر دون فقدان املنصب.
رف��������اق أح�����م�����د ال�����زاي�����دي
ي��ت��دارس��ون خ��ي��اري��ن أق���رب إلى
م���ض���م���ون ال����دس����ت����ور اجل���دي���د
وق���ان���ون األح�����زاب ،ال���ذي مينع
م��ن ال��وق��وع ف��ي ح��ال��ة الترحال
ال��س��ي��اس��ي ،وه��م��ا :االستمرار

في الوقت نفسه من قيادة احل��زب ترك باب
ال��ت��ح��ال��ف م��ف��ت��وح��ا ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه ،وعلى
جميع األح���زاب مبا فيها العدالة والتنمية
ال���ذي يبقى رص��ي��ده وخطابه السياسي
أفضل بكثير م��ن رصيد وخ��ط��اب شباط
ولشكر.
هذه الدعوة أغضبت خديجة الرويسي
التي ردت على وهبي ورفاقه «بالفرنسية»
وات��ه��م��ت��ه ب��ب��ي��دق ال��ع��دال��ة والتنمية،
مما دفع باألخير إلى ال��رد عليها
بالقول «اللهم بيدق ديال العدالة
والتنمية وال بيدق
دي���������ال وك����ال��ي�ن
رمضان والشواذ
جنسيا».

في العمل داخل صفوف الفريق
االشتراكي حتى الطرد من طرف
رئيس الفريق ،ومن مت يصبحون
أح������رارا ف���ي االن���ت���م���اء إل����ى أي
فريق برملاني ،أو جمع أكثر من
 20ن��ائ��ب��ا ب��رمل��ان��ي��ا م��ن االحتاد
االشتراكي ،وتأسيس فريق جديد
وف��ق منطوق القانون الداخلي
مل��ج��ل��س ال���ن���واب ،وه���و االجت���اه
ال��ذي رج��ح��ه رف��اق ال��زاي��دي في
ح��ال��ة االل��ت��ح��اق ب��ح��زب االحتاد
الوطني للقوات الشعبية الذي لم
تعبد طريقه بصورة نهائية بعد.

آخر ساعة
وأخ��ي��را حقق محمد أوج���ار وزير
حقوق اإلنسان السابق حلمه في أن
يصبح سفيرا ( ،)..بعد أن نجح صالح
الدين مزوار في إقناع رئيس الحكومة
عبد اإلله بن كيران ،بتبني اقتراحه لهذا
المنصب في المجلس ال��وزاري الذي
انعقد يوم الثالثاء الماضي.
أوج������ار ع��ض��و ال��م��ج��ل��س األعلى
لالتصال السمعي البصري ،كان قد
دخل في حالة «بطالة مقنعة» منذ مدة
غير أن تعيينه سفيرا مندوبا دائما
للمملكة لدى مكتب األمم المتحدة في
جنيف ،سيعيده إل��ى دائ��رة الضوء،
والفضل يرجع لمزوار.
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

«ثغرات» البيع والشراء في مسودة القوانين االنتخابية

بين «شناقة» العيد الكبير و«شناقة» االنتخابات
< الرباط .األسبوع
ال حديث وسط أس��واق «المحترفين والشناقة» في
س��وق االن��ت��خ��اب��ات س��وى ع��ن ال��ج��دي��د ف��ي القوانين
االنتخابية والجهوية ،التي جاءت بها مسودة محمد
حصاد وزير الداخلية ،الشهر الماضي.
هؤالء «المفسدين والشناقة» الذين يبدعون في بيع
وشراء أصوات الناخبين الكبار ،استقبلوا في أكثر من
إقليم الجديد في مضمون القوانين االنتخابية بأريحية
وس���رور كبيرين ،واط��م��أن��وا ب��ك��ون وزارة
الداخلية «ج��زاه��ا الله خ��ي��را» وضعت
قواعد الشفافية والنزاهة في البيع
والشراء في صفوف الناخبين الكبار،
وشجعت على شراء األصوات بصورة
أكبر من الماضي.
وك���ش���ف ب��ع��ض ه�����ؤالء ع���ن حيل
مافيوزية تستعمل ف��ي عملية بيع
وشراء األصوات في صفوف الناخبين
الكبار ،للظفر برئاسة الجماعات
ورئاسة مجالس الجهات في
القانون القديم ال��ذي كان
يعتمد التصويت السري
على الرئيس« ،حيث كان
الرئيس يشتري األغلبية
من الناخبين الكبار دون
ضمانة التصويت عليه
بسبب التصويت السري،
بحيث كان التحقق من
التصويت على الرئيس
فقط باالعتماد إما على
التصوير بالهاتف
ال��ن��ق��ال ،أو شراء

عندما تدخل احلسن الثاني
حلل مشكل اجلهوية باملغرب
< الرباط .األسبوع
يتضح أن موضوع مشروع التقسيم الجهوي
«خارطة  12جهة» الذي طرحه محمد حصاد وزير
الداخلية للنقاش السياسي داخل األحزاب السياسية،
سار يأخذ أبعادا خطيرة ونزعات قبلية متطرفة بدأت
تقلق جهات عليا في البالد.
التقارير التي أعدت حول هذا النقاش وقفت على
حجم النعرات القبلية المتطرفة في الريف ،وفي
الجديدة ،وفي األطلس المتوسط ،وفي وسط الصحراء
بما فيها «إعادة التهجم على المرحوم الحسن الثاني
في ال��ري��ف» ،دون الحديث طبعا عن تحرك تجار
ومحترفي االنتخابات ال��ذي��ن ش��رع��وا بوسائلهم
الخاصة في تعبئة الناس والساكنة لعصيان مدني،
فقط لكون التقطيع الجهوي مس مصالحهم الخاصة
ومس منطقة نفوذهم وتحويلها نحو جهة أخرى بذل
الجهة القائمة.
وبحسب ذات المصادر ،فإن التقسيم الجهوي الذي
يبقى من اختصاص الحكومة وحدها دون ضرورة
التشاور مع أحد ودون المرور حتى عبر البرلمان،
ولكن وزارة الداخلية كانت ذكية وطرحته للنقاش من
أجل جس النبض ،ومع مرور الوقت اتضح أن النزاع
«القبلي والعرقي» بالمغرب ال ي��زال من مكونات
الصراع الذي مع اقتراب موعد االنتخابات قد ترتفع
حدته في وجه حكومة بن كيران .فهل يتدخل الملك
بخطاب لحسم الموضوع ،كما فعل الحسن الثاني
حين اشتد نفس الصراع سنة 1997؟

لجنة الفرز التي تراقب م��دى التزام كل عضو تلقى
األموال بوضع عالمة التصويت في مكان معين« ،وكمثال
رئيس جماعة في حزب يستعمل الفيل كرمز انتخابي
اشترى أعضاء من الناخبين الكبار ،ولكي يضمن وفاءهم
يشترط عليهم أن يصوت فالن بوضع عالمة في أنف
الفيل ،والثاني في رجله اليمنى ،والثالث في رجله
اليسرى ،والرابع في ذيله» ..وهكذا يتبن من خالل لجنة
الفرز «المشرية كذلك» من لم َي ِف بوعده والمال الذي
أخذ»« ،أما اليوم مع مقترح التصويت العلني الذي جاء
به حصاد فقد أصبح رئيس الجماعة يراقب بأم عينيه
من قبض المال ،ولم يرفع يده مصوتا عليه» ،يقول
أحد الشناقة.
ث��ان أم��ر استقبله الشناقة والمفسدون في
االن��ت��خ��اب��ات بسعادة كبيرة ه��و ق���رار وزارة
الداخلية ف��ي القانون الجديد تقسيم والية
الرئيس على مرحلتين ،أي ثالث سنوات ثم
يعاد انتخاب الرئيس ،وهي عملية سترفع من
ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ي��ع وال���ش���راء ف���ي صفوف
األع���ض���اء ال��ذي��ن سيكسبون
م���رت���ي���ن ع�����وض المرة
األول����ى ،وأن الوالية
ال��ث��ان��ي��ة ت��ك��ون فيها
قيمة البيع والشراء
مرتفعة جدا ،فهل تعي
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة أن
قوانينها الجديدة قد
ت���س���ت���غ���ل لخدمة
شناقة االنتخابات
أك��ث��ر م��ن تحصين
عملية االنتخابات
وجعلهاديمقراطية
محمد
حصاد
وشفافة أكثر؟

بن كيران يتراجع أمام واقعية الدولة

االحتفاظ بنفس اللوائح
تفاديا للهزات
< الرباط .األسبوع

كشفت م��ص��ادر قريبة
جدا من عبد اإلله بن كيران
رئ����ي����س ال���ح���ك���وم���ة أن
مهندسو وزارة الداخلية،
ت��م��ك��ن��وا م���ن إق���ن���اع هذا
األخير بصورة كاملة للعمل
ب���ال���ل���وائ���ح االنتخابية
الحالية بدل اعتماد لوائح
ان��ت��خ��اب��ي��ة ج���دي���دة في
االنتخابات المقبلة ،كما
ك���ان ي��ط��ال��ب ب��ذل��ك حزب
العدالة والتنمية حتى قبل
دخوله إلى الحكومة.
رجاالت الداخلية بسطوا
أم���ام ب��ن ك��ي��ران خطورة
م��ط��ال��ب ب��ع��ض األح���زاب
الوطنية ومنها العدالة
والتنمية ،باالعتماد أثناء
ال��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى لوائح
المسجلينببطاقةالتعريف
الوطنية ،حيث أكدوا لبن
كيران أن عدد المسجلين
ف��ي ال��ل��وائ��ح االنتخابية
حاليا ال يتعدى  13مليونا،
وأن المصوتين الدائمين
ف��وق  6ماليين مصوت،

األم��ر ال��ذي يضمن نسبة
مرتفعة من المشاركة «أي
 6من أصل  ،»13وأما إذا
اعتمدنا ل��وائ��ح البطاقة
الوطنية التي تبلغ حوالي
 23مليون مواطن ومواطنة،
فإن نسبة  6ماليين مصوت
من أصل  23مليون مواطن،
ستجعل نسبة المشاركة
األض�����ع�����ف ف�����ي العالم
وستؤثر نتائج عكسية في
االنتخابات المغربية».
اقتناع بن كيران بهذا
الطرح جعله يصادق فورا
على مشروع قانون رقمه
 ،88.14يتعلق بمراجعة
اللوائح االنتخابية العامة
ف���ق���ط دون تجديدها،
وإحالته على البرلمان،
وهو ينص بشكل صريح
ع��ل��ى أن ال��م��راج��ع��ة هي
الوسيلة األنسب مع فتح
ه��ذه اللوائح للتحسين،
كما أن التسجيل سيصبح
ح���ت���ى ع���ب���ر األنترنيت
م���ب���اش���رة ف����ي الموقع
اإلل������ك������ت������رون������ي ال�������ذي
سيخصص لهذا الغرض.

مسطرة الطعن بالنقض
في مسودة تعديل قانون
المسطرة المدنيـة 4
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*
مسطرة الطعن بالنقض ،واختصاص هذه المحكمة ،نصت
عليها المواد من  426إلى  462من مسودة مشروع تغيير
وتعديل وتتميم قانون المسطرة المدنية ،وإن اللجنة التي
كلفت بإعداد هذه المسودة ،اغتنمت فرصة هذا التعديل
وأدرجت في بداية هذه المواد التعديل الذي طرأ على الفصل
 353من قانون المسطرة المدنية ،بموجب القانون رقم:
 25.05الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.05.113 :
بتاريخ  23نونبر ،المنشور بالجريدة الرسمية ،عدد،5374 :
بتاريخ فاتح دجنبر  ،2005صفحة3141 :
وبموجب هذا التعديل أصبحت األحكام والقرارات التي
ال تقبل الطعن بالنقض هي:
ـ األحكام الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن
عشرين ألف درهم.
ـ الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحمالت
الناتجة عنها.
ـ الطلبات المتعلقة بمراجعة «الوجيبة» الكرائية.
أما الحكام والقرارات التي تقبل الطعن بالنقض فهي:
ـ األحكام االنتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة.
ـ الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية والفردية
الصادرة عن رئيس الحكومة وقرارات السلطة اإلدارية التي
يتعدى نطاق تنفيذها دائرة االختصاص المحلي لمحكمة
إدارية بسبب تجاوز السلطة ،وهذه الفقرة التي تحمل البند
رقم  2دخل إليها تعديل في صياغتها.
ـ الطعون المقدمة ضد األعمال والقرارات التي تجاوز
فيها القضاة سلطاتهم.
ـ الطلبات المتعلقة بتنازع االختصاص بين محاكم ال
توجد محكمة أعلى درج��ة مشتركة بينهما غير محكمة
النقض.
ـ الطلبات المتعلقة بمخاصمة القضاة والمحاكم غير
محكمة النقض.
ـ الطلبات المتعلقة باإلحالة من أجل التشكك المشروع.
ـ الطلبات المتعلقة باإلحالة من محكمة إلى أخرى من أجل
األمن العمومي أو لصالح سير العدالة.
ـ الطعون بمقتضى نصوص خاصة.
ومن المستجدات ما أشارت إليه المادة  427التي وردت
ضمن المقتضيات المتعلقة بالمسطرة التي تتبع أمام محكمة
النقض ،وتحتوي المادة على خمس فقرات يمكن القول عنها
إنها قلبت مسطرة طلبات النقض رأسا على عقب .وإذا لم
نكن قد أخطأنا فلم نجد لها مقابال في أي تشريع عربي.
والفقرات التي وردت في المادة  427هي:
الفقرة األولى :تنص على أن الطلبات المتعلقة بالطعن
في األحكام االنتهائية ،والطلبات المتعلقة بالطعون الرامية
إلى إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس
الحكومة ،والطلبات المتعلقة بتنازع االختصاص ،وطلبات
الطعن بالنقض المبنية على نصوص خاصة ،هذه الطعون
ترفع لمحكمة النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من
طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض،
ويبقى السؤال بالنسبة لهذه الفقرة ،لما وقع االستثناء
المتعلق بالبنود  3و 5و 6و7؟ ولماذا ال ترفع لتلك المحكمة
بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض؟
الفقرة الثانية :والتي تحمل مستجدا غريبا ،هو السماح
للقاضي وللمحامي ولمن يخاصمهما بالترافع شخصيا أمام
محكمة النقض إذا كان أحدهما أو كالهما طرفا في الدعوى،
فهذه الفقرة لم تبين درجة ذلك القاضي ،ولم تشترط أن يكون
المحامي مقبوال للترافع أمام محكمة النقض ويتوفر على
أقدمية  15سنة ،كما ينص على ذلك القانون المنظم لمهنة
المحاماة.
فإذا كان المحامي بعد نهاية فترة التمرين يستطيع الدفاع
عن نفسه أمام محكمة النقض ،فلماذا ال يدافع عن غيره
ويؤازره أمام تلك المحكمة؟
الفقرة الثالثة :تتعلق بالحاالت التي تحكم فيها محكمة
النقض بالتشطيب على طلب النقض وهي:
ـ أن مقال الطعن بالنقض غير موقع من طرف الطاعن
نفسه.
ـ أن مقال الطعن بالنقض موقع من طرف محامي غير
مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
وتصدر محكمة النقض قرار التشطيب تلقائيا من غير
استدعاء األط��راف ،لكن يالحظ أن هذا الجزاء اختياري،
ولذلك يمكن لمحكمة النقض أن تطلب من المعني باألمر أن
يتدارك هذا السهو وتستدعيه للتوقيع على طلب النقض
داخل أجل معقول.
وإذا حكمت محكمة النقض بالتشطيب على الطلب وهي
لم تتطرق لموضوع الطلب ،فهل يمكن تقديم طعن ثان ،مع
أن الطعون ال تمارس إال مرة واحدة؟ إن الفقرة  3من المادة
 427لم تنص على أي جزاء ،واألصل في األشياء اإلباحة ما
لم يوجد نص مانع ،ونعتقد أنه يمكن تقديم الطعن الثاني
وأداء الرسوم القضائية عنه ،ما دامت الرسوم القضائية
المتعلقة بالطعن األول تبقى ملكا للدولة ،وما دامت محكمة
النقض لم تتطرق لموضوع الطلب ولم تبت فيه ،وفي هذا
تيسير على المتقاضين وحماية الحقوق من عواقب السهو
والنسيان الذي جبل عليه اإلنسان.
كما أن التشريعات العربية وه��ي تنص على الحكم
بالتشطيب ،فإن التشطيب يقتصر على حذف القضية من
الجدول فقط.
> يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط
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يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات
النظر املعرب عنها خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل
الإعالم وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

زعامات منحطة أخالقيا
لم تعد هذه النخب،
على العموم تهتم بنزاهة
الوسائل ،حيث أصبحت
معها الحياة الحزبية ،في
الغالب ،مطبوعة بتصدر
نوعية جديدة من الزعامات
ال��ف��ارغ��ة فكريا وثقافيا،
ال���م���ن���ح���ط���ة أخ��ل�اق����ي����ا،
وال��م��س��ت��ق��وي��ة بأساليب
ال��ت��ج��ي��ي��ش واإلن���������زاالت
والبلطجية واإلقصاء ،وهي
زعامات تحوم حولها شبهات
ق���وي���ة ح�����ول ن���ظ���اف���ة يدها
واستقاللية قرارها الداخلي.
لقد طبعت غالبيتها مع الفساد ،وتكاد تصبح
عبئا على النظام السياسي ،وتهديدا لالستقرار
المجتمعي ،وهي قبل ذلك تشكل خطرا مؤكدا على
التحول الديمقراطي.

< حسن طارق «االتحاد االشتراكي»

مشكلة السرفاتي مع العربية

أبرهام السرفاتي
كان رجال جديا قليل
ال��م��رح وال��م��زاح وال
يتكلم وال يناقش إال
في القضايا الجادة،
ول���م ي��ك��ن ي���ب���ادر إلى
ال��ح��دي��ث أو الدردشة
خارج ذلك .وكانت لديه
رغبة في الحديث باللغة
ال��ع��رب��ي��ة أو بالدارجة
المغربية لكن كانت تغلب
ع��ل��ي��ه ال��ل��غ��ة الفرنسية،
بعكس ع��دد م��ن مواطني
الجالية اليهودية المغربية الذين كانوا يتقنون
ال��ح��دي��ث ب��ال��دارج��ة كشمعون ل��ي��ف��ي ،وسيون
أسيدون.

قراءة في خبر
تعليق أردني على الخطاب الملكي في افتتاح دورة البرلمان

مقارنة بين التماسيح والعفاريت في المغرب ومصر
< معن البياري :كاتب أردني
شتان بين دعوة ملك المغرب،
محمد ال���س���ادس ،م��واط��ن��ي��ه إلى
االعتبار من األزم��ات المتصاعدة
في دول بالمنطقة ،ومباهاة عبد
الفتاح السيسي بأن مصر أحسن
حاال من سوريا والعراق.
كأن هذا األخير يرى أن الشذوذ
ال���م���ري���ع ف����ي أح�������وال البلدين
ال��م��ذك��وري��ن ي��ق��اس ع��ل��ي��ه ،وأن
االحتراب في مصر هو األساس،
ينجيها منه عهده الميمون.
ومعلوم في النحو العربي أن
أفعال التفضيل ال تستخدم في غير
مقام المشابهة ،فال يقال إن العسل
أحلى من الخل ،ألن الحالوة غائبة
أصال في الخل .وهكذا ،السيسي
يطالب مواطنيه بمديح ما يرفلون
فيه م��ن ع��دم تقتيل وخ���راب في
ب��ل��ده��م ،ك��ال��ج��اري��ي��ن ف��ي سوريا
والعراق.
أم����ا ال�����ذي خ���اط���ب ب���ه محمد
السادس مواطنيه ،يوم الجمعة
ال��م��اض��ي ،فله بعض الوجاهة،
بالنظر إل��ى إص�لاح��ات سياسية
ملحوظة ،وتحسن في الحريات
العامة ،غير مشهود في عدة بلدان
عربية ،ومراجعات جريئة بشأن

ال��م��اض��ي ،وإن ت��ح��ت السقوف
«المخزنية» إياها .ويؤتى ثناؤنا
«ال��م��ش��رق��ي» ،ه��ن��ا ،ع��ل��ى الحالة
المغربية ،مع االنتباه إلى ما يراه
مغاربة كثيرون أن األْولى أن تطمح
ب�لاده��م إل��ى م��رات��ب متقدمة بين
الديمقراطيات األولى في العالم،
في الرفاه واإلنتاج واالقتصاد ،بدل
أن تتباهى السلطة بأن المغرب
أحسن حاال من هذا البلد العربي
أو ذاك.
ومن مراجعة الراهن العربي في
السنوات األربع الماضية أن الربيع
ال���ذي ج���رى م��ت��ن��وع التفاصيل،
فالسياقات متباينة لكل دولة عربية
عن أخرى ،وألنه توصيف صحيح
أن األنظمة العربية غير ديمقراطية،
غ����ي����ر أن�����ه�����ا م���خ���ت���ل���ف���ة ف�����ي ال
دي��م��ق��راط��ي��ت��ه��ا ،فالديمقراطية
المنعدمة في بعثي صدام حسين
وحافظ األسد في العراق وسوريا،
لم تكن تماثل الديمقراطية الناقصة،
أو المفقودة ،في تسعينيات الحسن
الثاني وحسني مبارك في المغرب
ومصر.
وللذي ينجزه العارفون من أهل
الدراية بالنظم السياسية العربية
ف��ي تحليل ال��ل��ح��ظ��ة التونسية
ال���راه���ن���ة ق��ي��م��ت��ه ،ح��ي��ن يوضح

< حسن بنعدي «البام»

يصعب الفصل بين النقابي هل تأخر إصالح القضاء؟
والسياسي

المالحظ العادي يعلم
أن اإلج���������راءات التي
تتخذها الحكومة الحالية
ت���رم���ي إل����ى استهداف
الطبقة العاملة وعموم
األجراء ،وهي اإلجراءات
التي صمتنا عنها خالل
ثالث سنوات من عمر هذه
الحكومة ،حتى ال يقال إننا
ات��خ��ذن��ا ق��رارات��ن��ا بخلفية
سياسية ،رغم أنه يصعب الفصل بين ما هو نقابي
وما هو سياسي ،وبالتالي ففي هذا السياق ،ال
يمكن التذرع بهذا الجانب ألنه سبق لنا أن قدمنا
المقترحات ،والنقابات عندما تعلن اإلضراب
فطبيعي أنها تقوم بدورها.

< عبد الحميد فاتحي «الفدرالية الديمقراطية
للشغل»

حيل الروائيين

هناك أن��واع عدة
من األدب الروائي،
وهناك رواية واحدة
هي الرواية الجيدة؛
ول��ك��ن ال���رواي���ة على
أنواعها تحاول إقناعنا
بأن أبطالها أشخاص
ال ن���ع���رف���ه���م .مجرد
مشابهات ومصادفات.
وي��س��ت��خ��دم الروائيون
أس��ال��ي��ب ك��ث��ي��رة إلبعاد
«الشبهة» خصوصا ،عندما
يكون الكاتب نفسه جزءا
من السرد ،كما كان يفعل نجيب محفوظ أو معظم
روائيي العالم.

< سمير عطا اهلل «كاتب»

«أولوية» في المغرب.
وعلى هامش ندوة خصصت
لتقديم دراسة حول «الحماية
القضائية للحقوق األساسية»،
قال محمد بوزالفة العضو في
ال��ج��م��ع��ي��ة «ن��ح��ن م��ازل��ن��ا في
المربع األول».
من جهته ،قال وزير العدل
وال����ح����ري����ات المغربي
مصطفى الرميد إنه «ال
م����ج����ال ل���ل���ح���دي���ث عن
ت��أخ��ي��ر» .وأض���اف أن
«الدستور يعطينا
خ��م��س سنوات
ل�����وض�����ع ه����ذه
ال�����ق�����وان�����ي�����ن
وال����ح����ك����وم����ة
ليست إال في
س������ن������ت������ه������ا
الثالثة».

انتقدت بعض المنظمات غير
الحكومية م��ا وصفته ببطء
إص�ل�اح ال��ق��ض��اء ،رغ��م مضي
أك���ث���ر م���ن ع����ام ع��ل��ى إط�ل�اق
الحكومة خارطة طريق تتعلق
ب��ه��ذا ال��م��ل��ف ال��ح��س��اس في
المملكة ،حيث كانت السلطات
أعلنت في  2013وضع «خارطة
طريق» تتيح تعزيز استقالل
القضاء ومكافحة الفساد
بفاعلية أكبر.
وعبرت المنظمة غير
الحكوميةالمغربية
«جمعية عدالة»
عن أسفها «لبطء»
إص�لاح القضاء
بعد أكثر من عام
ع����ل����ى إط���ل��اق
الحكومة خارطة
طريق حول هذا
���ذي
ال���م���ل���ف ال�
مصطفى
ي���وص���ف بأنه
الرميد

العوامل والمفاعيل التي تجعل
الربيع التونسي مغايرا لما يكابده
المصريون والليبيون واليمنيون
وال���س���وري���ون م���ن ال����ج����اري في
ب��ل��دان��ه��م ،ول��م يكن ف��ي أفهامهم
ومداركهم لما مضوا إلى الميادين،
بأشواقهم إلى التحرر من االستبداد
والفساد والتسلط.
عبر المغاربة من « 20فبراير»
إل���ى ت��ج��رب��ة ح���زب م���ن اإلس�ل�ام
السياسي في الحكم ،وتدبير (مفردة
يؤثرها أصدقاؤنا المغاربة) الشأن
ال���ع���ام ،ي��خ��وض ب��ش��أن��ه��ا ،وفي
غضونها ،الحقل (مفردة أخرى)
السياسي في المغرب ،جدال حيويا
وسجاليا ،ويتبدى ،في غضونه ،أن
قوى تريد إفشال تجربة هذا الحزب
في الحكم ،سماها رئيس الحكومة،
ع��ب��د اإلل���ه ب��ن ك��ي��ران ،غ��ي��ر مرة،
تماسيح وعفاريت.
أما في مصر ،فلم تطق التماسيح
وال��ع��ف��اري��ت ه��ن��اك أن تلعب في
ال��خ��ف��اء ،وآث�����رت أن ت��ع��ود إلى
سيطرتها المعلنة والمعهودة قبل
« 25يناير» ،والتي اختلت في سنة
نافرة ،كان فيها رجل من «اإلخوان
المسلمين» ،اسمه محمد مرسي،
رئيسا منتخبا.
ل��م ي��رض م��ص��ري��ون عديدون،

انتخبوه ،بأدائه في تلك السنة ،وال
سيما ممن لم تتحسن أحوالهم،
وممن لم يروا أشواقهم تتحول إلى
ف���رص ع��م��ل وف��ي��رة ،وإل���ى عيش
أفضل ،قيد التحقق.
استثمرت العفاريت والتماسيح
المصرية إياها َم ْل َم َلة هؤالء ،وربما
غضبهم ،فكانت « 30يونيو» ،ممرا
إلى « 3يوليوز» ،وصوال إلى مقتل
آالف المصريين واعتقال عشرات
اآلالف وأح��ك��ام اإلع���دام للمئات،
وغ���ي���ر ذل����ك م���ن أف���اع���ي���ل ،صار
المصريون ،بسببها ،مطالبين بترك
أعمالهم ،واالنقطاع إلى التبتل إلى
رب ال��ع��زة ،شكرا ل��ه ،ألن بلدهم
أفضل من العراق وسوريا.
ل�����م ي����أخ����ذ ف���ش���ل «اإلخ���������وان
المسلمون» في الحكم في مصر
مداه الزمني الطبيعي ،ولم تعلن
وزارة الداخلية المصرية أن نتائج
أي تحقيق أجرته بشأن أي جريمة
إره�����اب أث��ب��ت��ت م��س��ؤول��ي��ة هذه
ال��ج��م��اع��ة ع���ن ارت��ك��اب��ه��ا .لكن،
للعفاريت والتماسيح المصرية رأي
آخ���ر ،يتبين م��ن��ه أن العفاريت
والتماسيح المغربية أفضل منها،
إذ ت��ك��ت��ف��ي ه������ذه بالخربشة
والخرمشة ،ليت السيسي أخذ
عينيه غربا إليها ،ال شرقا.

لقطة األسبوع

طريقـة مواجهـة
إيبـوال
لم تستسغ عدة أطراف تشبث وزير الشبيبة والرياضة بـ»ضرورة تأجيل» كأس العالم
لألندية ،بدعوى انتشار فيروس إيبوال في القارة اإلفريقية ،ال سيما أن الجزائر كانت قد
أعلنت رغبتها في الحلول محل المغرب في تنظيم هذه التظاهرة( ،)..لذلك اقترح بعض
رواد المواقع االجتماعية «تنظيم افتتاح كأس العالم لألندية بطريقة مختلفة عن طريق
إضافة تعديالت على صور نسخة افتتاح السنة الماضية» ،والتي وصفت بالرديئة(.)..

سجن مغن قاصر بسبب «أغان مسيئة» للنشيد الوطني
كشف مقربون من مغني الراب القاصر
عثمان امللقب «مستر كريزي» ،السبت ،أن
املغني مالحق حاليا بسبب بعض األغاني
امل��ص��ورة ،التي اعتبرت مسيئة ،وأودع
سجن األحداث في الدار البيضاء.
واتهم املغني ،وهو طالب ثانوي يبلغ
م��ن ال��ع��م��ر  17ع��ام��ا ،ب��ـ«حت��ري��ف كلمات
النشيد ال��وط��ن��ي» و«إه��ان��ة هيئة قائمة»
و«نشر تعابير غير أخالقية» و«احلث على
استهالك املخدرات» ،وفق املصدر ذاته.

وتأخذ عليه السلطات حتى اآلن ،بث
 3أغ��ان��ي م��ص��ورة ي��ح��اك��ي فيها مشاهد
اع���ت���داء ،وي����روي فيها احل��ي��اة اليومية
الصعبة ف��ي األح��ي��اء ال��ف��ق��ي��رة ف��ي الدار
البيضاء ،التي يبلغ عدد سكانها خمسة
ماليني نسمة وهي العاصمة االقتصادية
للبالد.
وش��وه��دت إح��دى أغاني الشاب على
«ي��وت��ي��وب» م��ن ق��ب��ل أك��ث��ر م��ن  900ألف
ش��خ��ص ،وق����ال امل��ق��رب��ون م��ن��ه إن���ه قابل

اجلمعة ،قاضي األحداث وسيمثل مجددا
في  18أكتوبر.
كما أوقف اثنان من رفاقه ،هما مصور
وش��اب ظهر ف��ي أح��د «كليباته» ،قبل أن
يفرج عنهما بعد أيام ،وفق ما قال مغني
«الراب» معاذ بلغواط ،واعتبر بلغواط أن
ع��ث��م��ان «ش����اب ل���م يفعل
س���وى ن��ق��ل ال���واق���ع ،وال
مي���ك���ن م��ح��اك��م��ت��ه على
إبداعه كما يحاكم لص».

العدد807 :
اخلميس  16أكتوبر 2014
alousbouea@gmail.com

التداوي بالرمال ..سياحة مدرة للدخل عند قبائل أيت عطا
غالبا ما يشرف أبناء المنطقة من قبائل الرحل القديمة على عملية دفن الراغبين في التداوي بحرارة
الرمال ،حيث يعدون المئات من الحفر عند مشرق كل يوم ،وتترك ساعات تحت حرارة الشمس كي تسخن
جيدا قبل أن توارى أجساد الراغبين في العالج داخلها.

كار

يك

ا
تور

األ

زار وزي��ر الداخلية الموريتاني محمد ولد
أحمد سالم ولد محمد مؤخرا المغرب ،بناء على
دع��وة كان قد بعثها له وزي��ر الداخلية محمد
ح��ص��اد ،وبينما قالت بعض وس��ائ��ل اإلعالم
الموريتانية إن وكالة األنباء الرسمية لم تشر
إلى موضوع الزيارة ،قالت جريدة «األخبار»
الموريتانية« :إن العالقات بين البلدين شهدت
توترا الفتا جعل الرئيس الموريتاني محمد ولد
عبد العزيز يسحب القائم باألعمال في السفارة
الموريتانية من الرباط خالل العشر األولى من
مارس الماضي ،بعد توتر فاقمته تصريحات
منسوبة للعاهل المغربي محمد السادس خالل
زي��ارة أداه��ا للغابون» .وكانت العالقات بين
البلدين تعيش أسوأ فتراتها وسط مخاوف من
تحول العالقة التقليدية بين البلدين إلي قطيعة
شاملة ،قبل أن يوجه وزير الداخلية المغربي
دعوة لنظيره الموريتاني،
ح��������س��������ب األخ����������ب����������ار
الموريتانية.

سب

الخطوة األولى لتصالح
المغرب وموريتانيا

الرحل عن طريق رحالت على الجمال،
والمبيت في الخيام ،ومشاهدة غروب
الشمس وشروقها ،إضافة إلى السياحة
المغامراتية م��ن خ�لال المشاركة في
س��ب��اق��ات ول��ح��اق��ات يتم تنظيمها في
الصحراء».
وعلى امتداد التالل وكثبان الرمل
المتشكلة والمتحولة باستمرار ،يتوافد
المئات من السياح المغاربة واألجانب
من مختلف األعمار ،ابتداء من نهاية
يونيو وحتى مطالع شتنبر ،حين تكون
درجات الحرارة مواتية لالستفادة من
الرمال.
وغالبا ما يشرف أبناء المنطقة من
قبائل الرحل القديمة على عملية دفن
الراغبين في التداوي بحرارة الرمال،
حيث ي��ع��دون ال��م��ئ��ات م��ن الحفر عند
مشرق ك��ل ي��وم ،وت��ت��رك س��اع��ات تحت

حرارة الشمس كي تسخن جيدا قبل أن
ت���وارى أج��س��اد الراغبين ف��ي العالج
داخلها.
وق��ب��ل ردم ال��ب��اح��ث��ي��ن ع��ن العالج،
يحرص المرافق من أبناء المنطقة على
إمساك المريض أو السائح عن الطعام
وع��ن المياه والمشروبات ال��ب��اردة أو
المثلجة ،م��ع استعمال بطانية بعد
ال��خ��روج م��ن ال��رم��ال ف��ي ات��ج��اه خيمة
قريبة ،تجنبا ألي تيار هوائي.
وغالبا ما تدوم عملية الدفن من خمس
إل��ى عشر دقائق ،مع الشرب المنتظم
للمياه الدافئة ،قبل التوجه إلى الخيمة
من أجل الراحة والتعرق وشرب شاي
األعشاب ،ويلي ذلك االستحمام ،ويتم
تكرار العملية ثالثة أيام على األقل حتى
«يكتمل» العالج.
وي��ق��ول علي ق�لام��وش المنحدر من

وع

عند مصب وادي زيز ،حيث تترامى
إحدى أكبر الواحات في الشرق المغربي،
يتوافد آالف السياح كل صيف على قرية
«مرزوكة» ،طمعا في التداوي بالرمال،
ورغبة في التعرف على نمط عيش ما
تبقى من قبائل رحل في المنطقة.
هؤالء الرحل المنتمون إلى قبائل «أيت
ع��ط��ا» األم��ازي��غ��ي��ة ،تمدنوا منذ عقود
وع���م���روا منطقتي ت��اف��ي�لال��ت ودرع���ة
المعروفتين كأكبر واحات في المغرب،
وكذلك الطريق التجاري الشهير إلى
تمبكتو في مالي ،وال��ذي ك��ان يقطعه
ال��ت��ج��ار ف��ي  52ي��وم��ا .وظ��ل��ت قبائل
العطاويين متمسكة بثقافة الترحال،
حتى مجيء االستعمار الفرنسي ،حين
ظهرت األنشطة المنجمية ونشأت معها
مراكز حضرية جديدة ،شكلت عوامل
جذب واستقرار ،عززها ترسيم الحدود
بين المغرب والجزائر.
وغير بعيد عن ح��دود الجزائر (50
ك��ل��م) ،اخ��ت��ار ج���زء م��ن ه���ؤالء الرحل
االستقرار في قرية مرزوكة الصغيرة،
ال��م��ع��روف��ة بكثبانها المترامية على
عشرات الكيلومترات ،فتغير نمط عيشهم
م��ن الترحال وال��ت��ج��ارة ،إل��ى الفالحة
وال��س��ي��اح��ة ،م��ع حفاظهم ع��ل��ى أغلب
تقاليدهم المميزة.
ويقول عبد السالم ص��ادوق ،رئيس
«جمعية منعشي السياحة الصحراوية»
في قرية مرزوكة ،وهو يرتدي لباس أهل
المنطقة التقليدي «نعتمد اليوم على
السياحة الصحية خالل الصيف ،حيث
يأتي السياح من مختلف أنحاء العالم
من أجل التداوي بالرمال وشرب حليب
النوق».
إضافة إلى ذلك« ،نوفر للزوار سياحة
اسكتشافية ،من أجل التعرف على ثقافة

مدينة بني مالل الجبلية (وسط البالد)،
التي تتساقط فيها الثلوج شتاء «كنت
أعاني من االنزالق الغضروفي وآالمه،
لكن اآلن وبفضل رمال مرزوكة شفيت،
وأن��ا آتي كل سنة ألخذ حمام الرمال،
وأنصح الناس بالمجيء».
ويقول محمد ياسين ،وهو متقاعد
مغربي مقيم في فرنسا «نصحني الناس
بالمجيء ال��ى م��رزوك��ة نظرا لمناخها
النقي وحرارتها المفيدة للصحة ،خاصة
مع اآلالم التي نعاني منها».
ويسهم حمام الرمل في عالج بعض
األمراض المزمنة مثل الروماتيزم ،وآالم
ال��ع��ظ��ام ،وب��ع��ض األم����راض الجلدية،
ويروي أهل المنطقة حكايات عن سياح
ج��اؤوا مقعدين على ك��راس متحركة،
وعادوا مشيا على األقدام .ويقول علي
الذي يربي الجمال قرب اإلقامات الفندقية
المبنية على الطريقة التقليدية للمنطقة
«الناس يأتون إلى مرزوكة من كل أنحاء
المغرب والعالم ،من أجل حمام الرمل
وشرب الشاي التقليدي وكذلك حليب
ال��ن��وق الجيد لمكافحة داء السكري
وأمراض أخرى».
وتتيح كثبان مرزوكة الممتدة على
ط���ول  22ك��ي��ل��وم��ت��را وع����رض خمسة
كيلومترات ،التأمل في تبدل ألوان الرمال
بحسب تغير ضوء النهار ،خاصة عند
التربع على قمة تلك الكثبان التي تعد
األعلى في المغرب ،والتي يصل طول
بعضها  150مترا.
ويجد أغلب قاصدي مرزوكة ضالتهم
في البساطة بعيدا عن صخب الحياة
المعاصرة ،وفي الموسيقى التقليدية،
وكرم الضيافة ،وغير ذلك مما توارثه
السكان عن أسالفهم
من قرون مضت.

ضعف األحزاب املغربية بني التقصير الذاتي ومسؤولية النظام السياسي
اختلفت وجهات نظر السياسيين بخصوص
مقاربتهم ل��ل��ج��واب على س���ؤال الملك محمد
السادس الذي وجهه لهم في خطاب افتتاح دورة
أكتوبر بالبرلمان «ماذا أعددتم من نخب وبرامج
للنهوض بتدبير الشأن العام؟» ،إذ بينما اعتبر
البعض أن األح��زاب تحتاج إلى ممارسة النقد
الذاتي لتكون في مستوى دستور  ،2011حمل
آخ��رون الدولة أيضا المسؤولية عن إضعاف
األحزاب.

وفي تصريح لـ«الجزيرة نت» قال القيادي في
حزب العدالة والتنمية ورئيس كتلته بالبرلمان
عبد الله بوانو «إننا عندما ننظر إلى تركيبة
البرلمان نجد أنفسنا أمام أزمة نخب حقيقية،
وقد تضمن الخطاب الملكي توجيهات لألحزاب
لتجعل م��س��أل��ة إع����داد ال��ن��خ��ب وال��ب��رام��ج من
أولوياتها».
وأشار بوانو إلى أن التحدي أمام األحزاب
ليس تقديم ثالثين ألف مرشح لالنتخابات البلدية

عام  ،2015وإنما أن تفرز هذه االنتخابات أكثر
من  1500رئيس بلدية و 16رئيس جهة.
ويؤكد رئيس حزب التقدم واالشتراكية وعضو
الحكومة الحالية نبيل بن عبد الله أن سؤال الملك
يحمل تنبيهات للطبقة السياسية ،وق��ال «إن
إشكالية النخب مطروحة بقوة في بلدنا ،لكن
المسؤولية يتحملها من يسعى إلى نخر المشهد
السياسي من الداخل ،وللخروج من هذه الوضعية
ال بد من ربط السياسة باألخالق».

من هنا
وهناك
نقل «الكان» من
المغرب كارثة كبرى!
بقلم :محمود علي
أقدر جيدا القلق الذي ينتاب مسؤولي
المملكة المغربية م��ن ان��ت��ش��ار وباء
اإلي��ب��وال ،م��ن وراء إق��ام��ة ك��ان 2015
القادمة في موعدها المحدد سلفا بالشهر
األول من العام القادم ،لكني حقيقة أراه
ق��ل��ق��ا م��ب��ال��غ��ا ف��ي��ه وغ���ي���ر محسوب
العواقب.
صحيح أن وب��اء إي��ب��وال ه��و سريع
االنتشار ولم يتوصل الطب حتى اآلن
إلى عالج صريح له ،إال أن طلب الدولة
تأجيل الحدث األشهر في إفريقيا ليس
الحل أبدا لتفاديه ،ألن المرض يمكن أن
ينتشر بطرق أخرى عديدة.
فالمغرب في األص��ل عبارة عن بلد
سياحي يستقبل جنسيات من كل دول
العالم وم��ن ضمنهم األف��ارق��ة ،ويبقى
معرضا دائما لتفشي هذا المرض اللعين
في البالد لوال يقظة األجهزة الطبية،
وأعتقد أن جميعكم على يقين أن الدولة
تتخذ من اإلجراءات التي تضمن الحفاظ
على األمن الصحي للبالد ما يكفي مع
كل الوافدين منذ لحظة وصولهم إلى
المطار ،وال أظ��ن أن حجم الجماهير
الوافدة على المغرب في الشهر الذي
س��ت��ق��ام ف��ي��ه ب��ط��ول��ة األم����م اإلفريقية
سيضاهي أب��دا حجم السياح الذين
يأتون إلى المغرب من كل دول العالم
سنويا.
بل إن طلب الدولة تأجيل ذلك الحدث
والذي قد يعقبه قرار من الكاف بنقله
إلى دول��ة أخرى قد يمثل ضربة قوية
للسياحة في المغرب وينشر القلق في
قلوب السياح ،وهو أمر ربما لم يضعه
المسؤولون بعناية في حساباتهم.
واألغرب من ذلك أن األندية المغربية
المزمع مشاركتها في النسخ المقبلة من
بطوالت إفريقيا بالشهر الثاني من العام
القادم (أي بعد شهر واحد من الموعد
المحدد للكان) ،ستستقبل العديد من
الفرق اإلفريقية وستذهب إلى بلدان
إفريقية عديدة لخوض مباريات ضمن
ذات البطولة ،فهل يمكن وقتها أن تطلب
الدولة منهم عدم المشاركة في البطوالت
وتعرضهم على إث��ر ذل��ك لعقوبات قد
تصل إلى حد اإليقاف لعامين مع غرامات
مالية ضخمة؟!
نقل الكان من المغرب والذي سيكون
ال��ق��رار ال��وح��ي��د ال���ذي سيعقب طلب
التأجيل ،المرفوض حتما من الكاف ،قد
يعزل المغرب عن القارة التي تنتمي
إليها ،وسيدخل البالد في نفق مظلم غير
محمود العواقب ،لن تقتصر نتائجه
السلبية على كرة القدم والرياضة في
البالد فقط بل إنها قد تشكل خطرا على
االقتصاد الذي تعتبر السياحة من أهم
أركانه ،لذا فإنه يتعين على مسؤولي
ال��دول��ة وض��ع ك��ل ذل��ك ف��ي حساباتهم
والنظر ببعد أكثر لنتائج رفض تنظيم
حدث ،هو أكبر بكثير من نظرة بعض
المسؤولين له.

لكن القيادي ف��ي ح��زب االت��ح��اد االشتراكي
والنائب البرلماني أحمد المهدي مزواري حذر
م��ن رب��ط س��ؤال النخب بسياق ظ��رف��ي ،مؤكدا
الحاجة إلى تجويد العرض السياسي ،وأن أزمة
النخب والبرامج مسؤولية األح��زاب والدولة
والمجتمع على حد سواء.
ويقول م��زواري إن المغرب ع��رف تجاذبات
وصراعات كبرى داخل مجاله السياسي على مدى
خمسين عاما ،وإن الدولة لعبت دورا سلبيا في
ع��دم ظهور فضاء ديمقراطي يمكن من تداول
السلطة ،ولكن بعد حراك الربيع العربي
صار من الالزم الدخول في مسلسل
التأهيل السياسي بجميع مكوناته.
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جبهة البوليساريو تقلد تجربة «الكوركاس» المغربي

تقييم مجهودات
التعليم بالعيون

< تندوف .األسبوع

< العيون .األسبوع
اع��ت��ب��رت ال��ن��ق��اب��ات التعليمية وفدرالية
جمعيات اآلب��اء التشريح الذي قدمه أمبارك
الحنصالي النائب اإلقليمي للتعليم بالعيون،
خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ال��ت��رب��وي ال���ذي ح��ض��ره مدير
األكاديمية وم���دراء المؤسسات التعليمية،
مؤشرا على الرغبة المشتركة في الرفع من
ج��ودة العملية التعليمية ،وكانت المعدالت
بفواصلها وأرقامها والتي تخص الموسم
الدراسي  ،2014-2013صادمة ومؤثرة ومحطة
للنقاش والتقويم.
ولم يقف التشريح عند فئة دون أخرى أو
مؤسسة بعينها ،بل شمل كافة المواد الدراسية
والمؤسساتالتعليميةالعموميةوالخصوصية،
واعتبر عبد الحميد ضليعة القراءة في النتائج
الدراسية أرضية خصبة للنقاش المسؤول
والهادئ ،للوقوف على االختالالت التي أعطت
نتائج كان يمكن أن تكون أفضل.
وأكد اعبيد امريزيك رئيس لجنة التعليم
ببلدية العيون «على أن هذا اللقاء يشكل سابقة
في الجهة ،وفي ذات الوقت يفتح الباب لتحديد
المسؤولية التي يجب أن يتحملها كل من
موقعه ألن نجاح التلميذ بمعدالت مشرفة ،وذات
مصداقية وبأعداد تعكس جدية المجهودات
المبذولة هو نجاح للرهانات التي يتطلع إليها
المجتمع والوطن .وأجمعت كل التدخالت على
صياغة مقترحات مشاريع من طرف كل من لهم
ص��ل��ة ب��ال��ش��أن ال��ت��رب��وي م��ح��ل��ي��ا للنهوض
بالمنظومة التربوية بالعيون ،والتداول فيها
في لقاءات خاصة تعقد لهذا الغرض ابتداء من
السبت  25أكتوبر .2014

في الوقت الذي تتعطل
ف���ي���ه آل����ي����ات المجلس
االس����ت����ش����اري الملكي
لشؤون الصحراء وأمام
تأخر تفعيل دوره ،تقفز
على سطح األخبار القادمة
من تندوف لتؤكد تحرك
جبهة البوليساريو في
نفس التوجه ،من خالل
دعوة عبد العزيز لعقد ما
يسمى باجتماع المجلس
االستشاري الصحراوي
يوم األحد األخير ،والذي
ان��ت��ق��د ت��ب��اط��ؤ المنتظم
ال���دول���ي ف��ي إي��ج��اد حل
إلنهاء هذا المشكل عبر
المشروعية الدولية.
ووجه المجلس رسالة

خليهن ولد
الرشيد

إل��ى األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة يعبر فيها عن
االم����ت����ع����اض واألس������ف

الشديدين من ط��ول أمد
ال����ن����زاع ،وم����ن التأخر
ال���ح���اص���ل ف����ي تطبيق

هل تبسط «داعش» سيطرتها على مخيمات تندوف؟
< تندوف .األسبوع
تعيش البوليساريو في ورطة
حقيقة إزاء تنامي ظاهرة السلفية
القريبة من الفكر الوهابي ،فقد
ت��وس��ع��ت رق��ع��ة ن��ش��اط الخاليا
النائمة «ألن��ص��ار تنظيم الدولة
اإلس�ل�ام���ي���ة» ل��ت��ش��م��ل مخيمات
ال��م��ح��ت��ج��زي��ن الصحراويين
بتندوف ،الشيء الذي بات يمهد
اللتحاق الصحراويين بداعش،

وذل��ك بعيدا ع��ن رق��اب��ة األجهزة
األمنية والمخابرات العسكرية
واألمنية.
وتحدثت م��ص��ادر وثيقة من
داخ��ل المخيمات عن استفحال
ان���ت���ش���ار ال����دع����وة ل��ل��ج��ه��اد مع
اإلس�لام��ي��ي��ن ف��ي أرض الشام،
ويعتمد المكلفون بالدعوة على
استدراج الشباب داخل المساجد
التي يسيطرون عليها للتأثير
فيهم ،وذلك بعرض أشرطة فيديو

بوشعاب يعد  65ألف مواطن بالشغل

 120مليار سنتيم لمعالجة المشاكل االجتماعية بالصحراء
< العيون .عبد اهلل جداد
منذ أن أخذ يحضيه بوشعاب بزمام أمور
والي��ة جهة ال�ع�ي��ون  -ب��وج��دور  -الساقية
ال�ح�م��راء ،ال�ت��ي تعيش على صفيح ساخن
واالحتجاجات واالحتقان السياسي وانسداد
األف��ق بين السلطة والمنتخبين ،وقد اعتبر
الكثيرون أن مهمة بوشعاب ابن الدار( )..لن
تكون سهلة وليست مستحلية ،وب��دأ األمر
بعملية إرجاع هبة الدولة والثقة بين السلطة
والمواطنين ،وخلق التواصل ،وفتح قوائم
المعوزين والمطلقات واألرام��ل والمعطلين،
فنجح في إقناع الرأي العام بضرورة التعاون

م��ق��ت��ض��ي��ات الشرعية
الدولية ،وعدم الدخول في
مسار ي��ؤدي إل��ى إيجاد

حل «نهائي دائم وعادل»
للنزاع بالصحراء.
وب��ال��ع��ودة إل��ى خطب
الملك ،والعمر القصير
ل�لأن��ش��ط��ة ال��ت��ي بلورت
فلسفة الملك بتفعيل آليات
ال����م����ج����ل����س ال���م���ل���ك���ي
االس����ت����ش����اري الخاص
بشؤون الصحراء الذي
حقق مكاسب للساكنة،
ف��ق��د أص���ب���ح ال���ي���وم من
أولويات الحكومة سواء
ف���ي ص��ي��غ��ت��ه الحالية،
مؤسسة دستورية شبه
معطلة ،اللهم استقباالت
خ��ل��ي��ه��ن ول�����د الرشيد
ومكتبه التي يبقى واجهة
دولية ،أم��ا األه��م وقطب
ال���رح���ى ف��ه��و األقاليم
الصحراوية.

والصبر ،وهو ما جعل األمور تعود إلى سابق
عهدها ،فأمر الوالي بإبعاد سيارات األمن من
أمام باب الوالية وفتحها أمام الجميع ،وكانت
زيارة وزير الداخلية مؤخرا ،للعيون حاسمة
ومصيرية في تحديد األفق الذي ينتظره العام
والخاص ،وكان الوالي بوشعاب يعرف مشاق
المهمة وأبعادها السياسية ،فحمل ملفاته
للداخلية التي يبدو أنها تفاعلت مع مطالب
وحاجيات السكان ،فخصصت مبلغا يقدر بـ120
مليار سنتيم لفائدة جهة العيون  -بوجدور
 الساقية الحمراء ،لحل المشاكل االجتماعيةواالقتصادية وإع��ادة الحياة إل��ى طبيعتها
العادية .وقد شكلت ملفات بوشعاب إحدى

العوامل األساسية للضغط على وزارة الداخلية
من أجل التصدي لكل مناوئات خصوم وحدتنا
الترابية ،الذين يركبون على ملفات اجتماعية
فتتحول إلى قضية سياسية ،ألزيد من 160
ألف حالة ،تم إحصاؤها ،ما بين شهري فبراير
 م ��ارس ال�م��اض�ي�ي��ن ،ع�ل��ى م�س�ت��وى إقليمالعيون.
وكان والي جهة العيون  -بوجدور  -الساقية
الحمراء ،قد وعد عددا من المعطلين بالدفاع
عن ملفهم المطلبي وحقهم في التوظيف ،وذلك
باقتراح «كوطا» لمعطلي المنطقة الحاملين
للشهادات العليا ،كما وعد حوالي  65ألف
مواطن بالحصول على منصب شغل وسكن.

تظهر مقاطع الذبح التي يقوم بها
م���ا ي��س��م��ى ب���ـ «ت��ن��ظ��ي��م الدولة
اإلس�لام��ي��ة» ك��ن��وع م��ن الجهاد
المقدس ،ويستغل أنصار التنظيم
اإلره��اب��ي ف��ي مخيمات تندوف
الفترة الممتدة بين صالتي الظهر
وال��ع��ص��ر ،ح��ي��ث ت��ك��ون درجات
الحرارة مرتفعة وتكون المساجد
عادة فارغة إال من هؤالء الشباب
الذين يتم التغرير بهم ومحاولة
عمل غسيل مخ لهم .ومنذ سنوات

ب�����دأت م��ظ��اه��ر ال��ت��ط��رف تغزو
المخيمات بعد أن بات ما يعرف
بالتيار السلفي يحوز أتباعا كثرا
داخل المخيمات ،ويشهد انقسام
كبير بين منتسبيه المعتدلين
والمتطرفين في حرب خفية عادة
تكون المساجد ساحتها الرئيسية،
وكانت أصوات معتدلة من التيار
السلفي الصحراوي قد حذرت من
مغبة ترك التيار التكفيري ينمو
دون رقابة من األجهزة.

كواليس صحراوية
مرة أخرة تؤكد الجزائر اختباءها وراء ملف نزاع الصحراء،
تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري محمد
العربي ولد خليفة ،وإبراهيم غالي ممثل البوليساريو بالجزائر ،حيث
انطلقت الدورة التكوينية لفائدة  38شخصا ،ممن يسمون بالبرلمانيين واألطر
التابعين لجبهة البوليساريو ،وجدد ولد خليفة مساندة الجزائر للبوليساريو
مهما كلفها ذلك من ثمن.
من المنتظر أن يباشر الجنرال بوشعيب عروب المفتش
العام وقائد المنطقة الجنوبية ،تغييرات في صفوف
مسؤولين بالقوات المسلحة الملكية بالجنوب ،وكذا فتح ملفات
التموين ،واالنضباط بخصوص الخروقات واالختالالت في المراقبة
من طرف وحدات تابعة للجيش البري والبحري.

اتفاقيات مع شركة من جزر الكناري لتوفير النقل الجوي نحو الداخلة

زف مهندس الدولة العربي ولد سالم األيوبي ابنته البارة للشاب
فضلي بن الطالب ،في حفل حضرته وج��وه أبعدتها السياسة
ووحدتها أسرتا األيوبي وبن الطالب.
وكان حفل الزفاف مناسبة تبادل فيها التهاني المهندس العربي ورجل
األعمال بن الطالب ،اللذان جمعت بينهما المودة ،قبل المصاهرة.

اس��ت��ح��س��ن��ت ال��ج��ال��ي��ة المغربية
الصحراوية بجزر الكناري ثقة مجلس
جهة وادي الذهب – لكويرة ،الذي سبق
مجلسي كلميم وال��س��م��ارة والعيون
بوجدور الساقية الحمراء ،وحقق هدفا
مهما سيساهم ف��ي تقريب الجالية
بأسرها بالداخلة وسيكون لها أثر كبير
ف��ي المجال السياحي ،فقد صادقت
الجهة على تخصيص مبلغ  4ماليين
دره���م س��ن��وي��ا ل��ف��ائ��دة ش��رك��ة خطوط
«كناريا فالي» ،التي ستعمل على تقوية
رح�لات��ه��ا ن��ح��و ال���داخ���ل���ة وبأثمان
تفضيلية ،شأنها في ذلك شأن اتفاقية
الجهات الثالث مع «الرام» بخصوص
النقل الداخلي.
وص���ادق المجلس الجهوي لجهة
وادي ال��ذه��ب  -ال��ك��وي��رة ،ف��ي دورته

أثار تدخل أحمد لخریف الوزير السابق في الخارجية
وعضو مجلس المستشارین ،أمام اللجنة الرابعة التابعة
لألمم المتحدة في نیویورك ،عن فقدان األهلية لمن يتحدثون
باسم الصحراء وأن جبهة «البولیساریو» لیست لدیها أیة شرعیة
لتمثیل الصحراویین ،كما هو الحال بالنسبة للجزائریین الذین
یتدخلون.
وقال لخريف «أجدد التأكيد من هذه المنصة ،على أن البولیساریو
ال تمثلني ،كما أنها ال تمثل آالف الصحراویین في األقالیم الجنوبیة
أو في مخیمات تندوف».

< الداخلة .األسبوع

العادية على ميزانية السنة المالية
 ،2015وتتوزع هذه الميزانية ما بين
 44مليونا و 411ألفا و 803دراهم
مجموع ال��م��داخ��ي��ل المتوقعة ،و17
م��ل��ي��ون��ا و 656أل��ف��ا و 204دراه����م
مخصصة للتسيير ،و 26مليونا و755
أل���ف���ا  599دره����م����ا ت���ه���م الفائض
التقديري.
وأكد رئيس مجلس الجهة المامي
بوسيف أن هذه الميزانية تولي أهمية
كبيرة لدعم الجانب االجتماعي والثقافي
وال���ري���اض���ي وال��ص��ح��ي والسياسة
التربوية بالجهة ،مشيرا إلى أن صرف
هذه الميزانية سيتم بوتيرة أسرع من
تنفيذ الميزانية.
وجدد بوسيف التأكيد على انخراط
مجلس الجهة «بكل إرادية» في تحقيق
البرامج التي سطرت سلفا ،وذلك بهدف
تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية

المنشودة بالجهة ،والرفع من المستوى
المعيشي للساكنة المحلية.
ومن جهته ،أكد والي الجهة عامل
إقليم وادي الذهب ،لمين بنعمر ،أن هذه
الجهة أصبحت ورشا عمليا بامتياز،
بفضل انخراط المجلس وشركاء آخرين
في اتفاقيات شراكة سواء على مستوى
الداخلة أو على مستوى باقي المراكز،
والنهوض بالمجتمع المدني ودعم
التسويق الترابي.
وقد عرف البرنامج العام لهذه الدورة
مناقشة وال��م��ص��ادق��ة ب��اإلج��م��اع على
اتفاقيتين للشراكة تهم األولى الربط
ال��ج��وي ب��ي��ن م��دي��ن��ة ال��داخ��ل��ة والس
بالماس ،والثانية بتمويل تسيير قطاع
الكهرباء بمركز بئر كندوز ،وبرمجة
الفائض التقديري للسنة المالية ،2015
وتبني تقرير لجنة الثقافة والتعليم
والتكوين المهني.

كشف محمد الفسكوي مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة
ودرع��ة ع��ن أن ال��دراس��ات التي تهم حماية مدينة طانطان من
الفيضانات ،التي اكتمل إنجازها أو توجد في طور اإلنجاز ،وتهم
فقط جزءا من المدينة ،مما يفرض وجود تصميم واضح للتهيئة بالمدينة حتى
يكون التصور كامال والحماية شمولية ،وشدد أعضاء المجلس اإلقليمي على
خطورة ما تعانيه مدينة طانطان من فيضانات قد تتسبب في كارثة ال قدر
الله.
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الخلط بين مهمة الصيدليات والمستشفيات الخاصة

وثيقة «اتهام» مديرية تتصرف
في الماليير وال يعرفها أحد
وال��ف��ح��ص ،والتحاليل ،والمبيت،
وغيرها من الخدمات.
أكثر من ذلك ،كما تحدد الوثيقة،
فقد منحت لهذه المصحة الخاصة
حق الربح في األدوية
بنسبة  5بالمائة،

< الرباط .األسبوع

هل يعلم وزي��ر الصحة الحسين
الوردي بما تقوم به مديرية األدوية؟
إذا كان ال يعلم فتلك مصيبة ،وإن كان
ي��ع��ل��م وي��ض��رب «الطم»
المطبق فتلك مصيبة
أكبر.
آخر التجاوزات بهذه
ال���م���دي���ري���ة تجسدها
الوثيقة ال��ه��ام��ة التي
ح�����ص�����ل�����ت ع���ل���ي���ه���ا
«األس������ب������وع» ،وه���ي
ع���ب���ارة ع���ن مراسلة
من
م��وج��ه��ة إل���ى إحدى
و
ذ
ج مقت
طف من مرا
سل
ة
م
و
المستشفيات الخاصة
جه
امل
ستشفيات اخلاصة ة إلحدى
تمنحها ح��ق الربح
ف��ي األدوي����ة وه���و حق
وه����ي
مكفول للصيادلة وح��ده��م ،بينما
ال��م��ص��ح��ات فلها ح��ق االت��ج��ار في نسبة تتجاوز أحيانا حتى نسبة
االستشفاء ،والعمليات الجراحية ،أرباح الموزعين والصيدلي التي ال

تتعدى  2بالمائة ،ثم إنها منحت
ل��ه��ذه ال��م��ص��ح��ة ح���ق االت���ج���ار في
األدوية علما أنها تستفيد أصال من
تخفيض األثمنة أثناء اقتنائها بناء
على ق��رار من وزي��ر الصحة ،الذي
يشترط على ال��م��وزع��ي��ن وشركات
األدوي�����������ة ب���ي���ع األدوي��������ة
ل���ل���م���ص���ح���ات بثمن
المستشفى «prix
، »hospitalier
ال�������������ذي ي����ك����ون
منخفض الثمن عنه
ال��ع��ادي ال��ذي يباع ب��ه في
الصيدليات للمواطنين.
هذه الفضيحة إن وصلت
إل��ى الصيادلة سيغضبون
أك��ث��ر ع��ل��ى ه���ذه المديرية،
وسينضاف إل��ى غليان آخر
تعيشه م��ا يسمى باللجنة
المؤقتة لتدبير انتخاب مجلس
صيادلة المغرب(.)..

عودة بنشماس من نافدة األطفال والعجزة
< الرباط .األسبوع

في الوقت الذي كان
ي��س��ت��ع��د ف��ي��ه بعض
سكان مقاطعة يعقوب
ال��م��ن��ص��ور بالرباط
ل��م��ح��اس��ب��ة ومعاقبة

القيادي في األصالة
وال��م��ع��اص��رة ،حكيم
ب���ن���ش���م���اس ،رئيس
المقاطعة على غياباته
المتكررة عن تسيير
المقاطعة وعن تدبير
ش��������������ؤون ال������ق������رب

ل��س��اك��ن��ت��ه��ا ،فوجئ
هؤالء بصفقة غامضة،
أصبح بموجبها حكيم
ب���ن���ش���م���اش رئيسا
ل��ل��م��ج��ل��س اإلداري
المشرف على تسيير
مركزين اجتماعيين

ه���ام���ي���ن بمقاطعة
ي���ع���ق���وب المنصور
بالرباط ويتعلق األمر
ب������������دار ال�����ع�����ج�����زة،
وال���م���س���ن���ي���ن ،ودار
األط��ف��ال ف��ي وضعية
صعبة..

عامان قبل «سقوط» أحمد بن الصديق

مستشار امللك قال لي:
«إن امللك ال يستطيع إنصافك إذا
ظلمك أحد الطغاة احمليطني به»

بن الصديق
حلظة سقوطه

< الرباط .األسبوع
باستثناء ب�لاغ وكيل امللك
مبحكمة االس��ت��ئ��ن��اف بالرباط،
وال���ذي ي��ؤك��د أن م��ا ت��ع��رض له
«ال��ن��اش��ط امل���ع���ارض» أح��م��د بن
ال��ص��دي��ق ،ه��و ج��ل��ط��ة دماغية،
وليس حالة تسمم ،فقد استعصى
الوصول إلى رواية مؤكدة حول
احلادثة التي تعرض لها املدير
السابق حلامة موالي يعقوب..
وك���ان���ت م���واق���ع م��ق��رب��ة من
أص��دق��اء بن الصديق ،قد أكدت
أن ب��ن ال��ص��دي��ق أرس���ل رسالة
ه��ات��ف��ي��ة ل��ص��دي��ق ل��ه بإسبانيا
صباح يوم اإلثنني  13أكتوبر،
ي��خ��ب��ره ف��ي��ه��ا ب��إح��س��اس��ه بألم
فظيع على مستوى بطنه ،وهو
ما حدا به إلى االتصال بزمالئه
في حركة «احلرية اآلن» ،الذين
توجهوا مباشرة ملنزله ،حيث
وجدوه ملقى على األرض يتقيأ
دم������ا( .)..أص���دق���اؤه ،واملواقع

اإلخ���ب���اري���ة ال��ت��ي ن��ق��ل��ت اخلبر
ف���ي ال���ب���داي���ة ،رج��ح��ت فرضية
التسمم ،لكن ب�لاغ وك��ي��ل امللك
أك��د أن حتاليل طبية «أجريت
ع��ل��ى ع��ي��ن��ات م��ن ال����دم والبول
والفحص بالسكانير ،أظهرت أن
أحمد بن الصديق أصيب بجلطة
دماغية» ،لتقول بعض املصادر
إن فرضية تعرضه لشلل نصفي
تبقى واردة.
وقد سبق ألحمد بن الصديق
أن أج����رى ح�����وارا م���ع جريدة
«األسبوع الصحفي» قال فيه إن
مستشار امللك عباس اجليراري
ق���ال ل���ه« :إن امل��ل��ك ال يستطيع
إنصافك إذا ظلمك أحد الطغاة
احمليطني به» ،وهي شهادة على
السيد اجلراري إما أن يؤكدها،
أو ينفيها ،أو يتهمني بالتجني
عليه بهتانا وب��اخ��ت�لاق وقائع
زائفة ،يقول أحمد بن الصديق،
(ح��وار م��ع األس��ب��وع الصحفي،
عدد  24ماي .)2012

هذا الخبر
برلمانية تطالب بالسماح
لحاملي السالح بالمشاركة
في االنتخابات
< الرباط.األسبوع
في سابقة من نوعها ،دعت القيادية في حزب
العدالة والتنمية البرلمانية آمنة م��اء العينين
الحكومة إلى السماح للعسكر ،واألم��ن ،ومختلف
حاملي السالح ،بالمشاركة في االنتخابات الجماعية
المقبلة.
دعوة آمنة ماء العينين إلى منح الحكومة لجميع
حاملي السالح الحق في المشاركة في االنتخابات
المحلية ،جاءت في إطار مشاركتها بندوة وطنية
ح���ول ال��ق��وان��ي��ن االن��ت��خ��اب��ي��ة بالمكتبة الوطنية
بالعاصمة الرباط صباح يوم الخميس الماضي،
وسط صدمة بعض من زمالئها المشاركين في القاعة،
وصدمة ودهشة رفاقها في تحالف األغلبية الجالسين
بالقرب منها في منصة الندوة ،وخاصة رشيد ركبان
رئيس فريق التقدم واالشتراكية ،ومحمد لعرج نائب
برلماني في الحركة الشعبية ،ومحمد أوجار القيادي
في األحرار.
ودافعت آمنة ماء العينين على مشاركة هؤالء في
االستحقاقات القادمة حتى «يكون لهم رأي في األمور
اليومية ال��ت��ي تهم حياتهم وتختص بتدبيرها
الجماعات المحلية كشؤون الماء والكهرباء والتطهير
والنقل وغيرها» ،تقول البرلمانية المثيرة في فريق
«البيجيدي» آمنة ماء العينين.

الشرطة الراقصة ..مجرد مسرحية
تناقلت مئات الصفحات اإللكترونية في الفترة األخيرة فيديو تحت عنوان« :المخزن المغربي يرقص»،
يظهر فيه بعض األشخاص وهم يرتدون لباس الشرطة والقوات المساعدة ..غير أن هذا الشريط تأكد
أنه مجرد مقطع من عرض مسرحي شهده «كرنفال» بقرية تكاض ،جماعة سيدي بيبي ،بمناسبة عيد
األضحى ..وهذه هي الصور التي تؤكد أن العرض مجرد مسرحية صدقها خصوم المغرب الذين تداولوا
الخبر في الخارج.

خليدي يدعو لمؤتمر عاجل لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
< الرباط .األسبوع
وج������ه األم���ي���ن ال����ع����ام حل���زب
النهضة والفضيلة محمد خليدي
دع��وة إلى جميع األط��راف املعنية،
من أجل عقد «اجتماع عاجل ملنظمة
املؤمتر اإلسالمي» ،في إطار الدور
ال��ت��اري��خ��ي وامل��س��ؤول��ي��ة الدينية
واحل���ض���اري���ة ل��ل��م��غ��رب ،ف���ي رأب
الصدع داخل اجلسد اإلسالمي..

ووص��ف البيان ال��ص��ادر عقب
اجتماع للجنة اإلداري���ة ،وضعية
ملف السلفيني باجلامدة ،ودعا
م��ن جديد إل��ى إط�لاق سراح
امل��ع��ت��ق��ل�ين غ��ي��ر املتورطني
ف���ي ق��ض��اي��ا ال�����دم ،وإدم����اج
املفرج عنهم في النسيج
االج�������ت�������م�������اع�������ي
وال����س����ي����اس����ي،
وإن��ه��اء معاناة

أسرهم ،وعوائلهم( ،حسب البالغ).
االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��ده حزب
ال���ن���ه���ض���ة والفضيلة
ل�����م ي����ك����ن ل���ي���م���ر دون
«اإلش����������ادة باخلطاب
امل��ل��ك��ي األخ��ي��ر» ،ودون
احل���دي���ث ع���ن «خطورة
اإلجراءات االقتصادية
واالج���ت���م���اع���ي���ة
محمد
امل������ج������ح������ف������ة
خليدي

والالشعبية التي تنهجها احلكومة
احل���ال���ي���ة ،وذل�����ك ب��ت��ع��ن��ت��ه��ا أم���ام
املطالبات الشعبية بوقف مسلسل
الزيادات في املواد األساسية ،وعدم
املس بالقدرة الشرائية للمواطنني،
ووقف اإلجراءات التحكمية الهادفة
إلى اإلجهاز على مكتسبات الطبقة
الشغيلة ،وف���ي مقدمتها التدبير
السيء مللف التقاعد» ،حسب بالغ
احلزب.

الثقافة
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زاكورة محطة سينمائية وأرض لتالقي البعد الفني والثقافي في الدورة 11
تنطلق فعاليات الدورة الحادية
عشر للمهرجان الدولي للفيلم عبر
الصحراء من  20إلى  25أكتوبر
 ،2014تحت ش��ع��ار« :السينما
والشباب» ويعرف تنوعا فنيا
سنيمائيا له دالالت كبيرة ترمز
إلى فيلم أفالم الصحراء التي
ت��ص��ن��ع ف����رح وس���ع���ادة عشاق
السينما بمنطقة درعة ،والمغرب
عموما.
وفي السياق نفسه ،أكد مدير
المهرجان أن هذه الدورة تختلف
ع��ن ال����دورات السابقة بكونها
تحمل بعدا فنيا وثقافيا وذلك،
ببرمجة مسابقة رسمية لألفالم
الطويلة للمرة الثانية ،إلى جانب
تنظيم م��ب��اراة ف��ي السيناريو،

حول موضوع الصحراء والتيمات
ذات الصلة :الماء ،والترحال،
ونمط حياة الواحات ،والعادات
والتقاليد ،والقصبات ،والتحوالت
المناخية...
تحضر خالل الدورة عدة دول
باإلضافة إلى المغرب ،من خالل
أفالم مبرمجة في إطار المسابقة
الرسمية أو البانوراما ،من بينها
ت��ون��س ،وم��ص��ر ،وكازخستان،
والصين ،وإي��ران ،والسينغال،
والجزائر والبنكالديش ،وفرنسا،
والعراق.
وفضال عن المسابقة ،يكرس
المهرجان حيزا للتكوين لفائدة
شباب المنطقة ،من خالل ورشات
ينشطها خبراء في مجال التحليل

حنيـن إلـى
األزمنـة الهاربـة

افتتحت الفنانة أسماء الطاهري يوم
 13أكتوبر الجاري معرضا تشكيليا
موسوم بـ«حنين إلى األزمنة الهاربة»،
يقام بالمركب الثقافي كمال الزبدي،
وستستمر فعالياته إلى غاية يوم 27
من نفس الشهر.
تحتفي أسماء الطاهري في معرضها
الجديد بشاعرية أمكنة مستوحاة من
العمارة المغربية ،حفرت رسمها عميقا
في ال��وج��دان وال��ذاك��رة ،وف��ي لوحات
أخ���رى تشتغل ع��ل��ى ع��وال��م الجسد
الوجودية ،تناوشها وترشها بهواء
ال���روح لتغمرها بأقصى مستويات
التوتر.
تتقاطع أع��م��ال ال��ط��اه��ري م��ا بين
ال��واق��ع��ي��ة ال��ش��ع��ري��ة والتخييلية
الوجدانية ،وتآلف بين الحلم والمعاش،
التشخيصي والتجريدي.

ال��ف��ي��ل��م��ي ،الوثائقي،
ال��ت��وض��ي��ب ،الديكور
واإلخ����راج .كما يجدد
المهرجان الصلة بتقليد
سينما الهواء الطلق،
عبر عرض مجموعة من
األف����ل����ام المغربية
واألج����ن����ب����ي����ة أم������ام
ا لجمهو ر  .سيكو ن
ال��ش��ب��اب أي��ض��ا على
موعد مع ماستر كالس
حول عدة مواضيع من
ضمنها «كيفية صنع
أف�لام ب��دون ميزانية
كبيرة».
> عشير
عبد الرحيم

المعرض الجهوي الثالث للكتاب بجرسيف
ت��ن��ف��ي��ذا للبرنامج
ال��س��ن��وي للمعارض
ال���ج���ه���وي���ة للكتاب،
وب��ه��دف ت��روي��ج الكتاب
وتقريبه من جمهور قرائه،
تنظم المديرية الجهوية
ل��ل��ث��ق��اف��ة ل��ج��ه��ة ت�����ازة -
الحسيمة  -تاونات ،بدعم
م�����ن م����دي����ري����ة ال���ك���ت���اب
والخزانات والمحفوظات،
وبتعاون مع عمالة إقليم
جرسيف ،ومجلس جهة
تازة  -الحسيمة  -تاونات،
والجماعة الحضرية لمدينة
جرسيف ،ال��دورة الثالثة
للمعرض الجهوي للكتاب،

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

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

الثورة والتطور التكنولوجي
ف��ي إط��ار دورة ندواتها ح��ول «المدرسة
والمجتمع» وبعد الحلقتين األولتين حول
«المدرسة والقيم» وحول «أية المدرسة أي
مشروع مجتمعي» ،تقترح المدرسة العليا
للتجارة بمراكش في الحلقة الثالثة إشكالية
تربية وتثقيف الشباب ف��ي محك التطور
والثورة الرقمية .وذلك يوم الجمعة  17أكتوبر
 2014بالمدرسة العليا للفنون البصرية
 - ESAVأمرشيش  -مراكش.
فالمالحظ أن الشباب منذ سنوات ،غيروا
من أسلوبهم في
التثقيف ،في
ال�����وق�����ت ال�����ذي
ت�������ه�������ي�������م�������ن
التكنولوجيات
ال���ح���دي���ث���ة في
االت����������ص����������ال
والتواصل()...
ل�����ي�����س على
ال�������م�������دارس
و ا لجا معا ت
ف��ق��ط ولكنها
تستحوذ ع��ل��ى ط���رق ووسائل
الوصول إلى المعرفة ،فالتكنولوجيات الحديثة
في االتصال والتواصل تقوم في هذه الحالة
بثورة في مجال العمل البيداغوجي نفسه،
وتسعى إل��ى إع��ادة بناء اكتساب وتحويل
الرأسمال الثقافي كما أنها تدفع إلى إعادة
ال��ن��ظ��ر ف���ي ت��ن��ظ��ي��م ال��ب��ن��ي��ات التربوية
والثقافية.
الندوة ستعرف مشاركة أربعة محاضرين
كبار لهم نظرات متقاطعة ومتكاملة حول
الموضوع وهم:
 -األس��ت��اذ عبد اللطيف م��ي��راوي ،رئيس

الذي ستحتضنه ساحة بئر
أن��زران بمدينة جرسيف،
وذلك في الفترة الممتدة
م��ن  17إل���ى  23أكتوبر
 ،2014ت���ح���ت ش���ع���ار:
«ال�����ق�����راءة ألج����ل تنمية
م����ج����ت����م����ع����ي����ة واع�����ي�����ة
ومتجددة».
وس��ي��ق��ام ح��ف��ل افتتاح
ف��ع��ال��ي��ات ال��م��ع��رض يوم
الجمعة  17أكتوبر 2014
ابتداء من الساعة الرابعة
والنصف مساء.
وب���م���وازاة م��ع معرض
الكتاب ،سينظم برنامج
ثقافي متنوع وغني بفقراته

يشتمل على ندوات ولقاءات
فكرية وإبداعية؛ وتوقيع
بعض اإلصدارات الجديدة
لكتاب ومبدعين من أبناء
ال���ج���ه���ة؛ وك�����ذا ورش����ات
تربوية تكوينية لألطفال
واليافعين .كما ستشهد
ال������دورة ت��ن��ظ��ي��م معرض
للفنون التشكيلية؛ وآخر
للوثائق والكتب المخطوطة
ال�����م�����وج�����ودة ف�����ي ملك
الخواص ،باإلضافة إلى
المعرض المصري للقطع
التراثية للملك الفرعوني
ت���وت ع��ن��خ آم����ون ،الذي
تستضيفه الوزارة.

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي

ج��ام��ع��ة ال��ق��اض��ي ع��ي��اض ب��م��راك��ش ،عضو
المجلس األعلى للتربية والتكوين ورئيس
الوكالة الجامعية للفرانكفونية.
 السيد جمال بلحرش ،رئيس مؤسسةزاك�����ورة ل��ل��ت��رب��ي��ة ،رئ��ي��س ل��ج��ن��ة التشغيل
والعالقات االجتماعية بالكنفدرالية العامة
للمقاوالت بالمغرب ،رئيس مؤسسة مانباور-
المغرب ومتصرف المكتب الدولي للشغل.
 الدكتور جليل بناني طبيب األمراضالعقلية ومحلل نفساني بالرباط ،كاتب مدير
البحث بجامعة «بنس» وعضو مشارك بمركز
األب��ح��اث ف��ي التحليل النفسي ،الطب
والمجتمع لجامعة
باريس .7
 األستاذعبد الرحيم
ح���ن���ص���ال���ي،
أستاذ جامعي
ورئ�����������ي�����������س
م�������ؤس�������س�������ة
ال��������م��������غ��������رب
الرقمي.
وس����ت����ت����ول����ى
ت���س���ي���ي���ر ه����ذه
ال���ن���دوة ال��س��ي��دة ثريا ب��ن��ي��س ،أس���ت���اذة
ج��ام��ع��ي��ة وال��رئ��ي��س��ة ال��م��ؤس��س��ة لجمعية
 Soroptimistورئيسة مأوى الفتيات القرويات
بسيدي يوسف بنعلي بمراكش.
وم��ن األك��ي��د أن ه��ذه ال��ن��دوة ستمكن من
الوقوف على عناصر التفكير واإلجابة على
مختلف التساؤالت على مستويات أساسية
ثالث :مستوى العالقة بين التربية والثورة
الرقمية ،مستوى ثقافة الشباب ،والمستوى
المجتمعي.

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

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

األسبوع الرياضي
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< إعداد :كريم إدبهي

انتصاران وسبعة أهداف في مبارتين وديتين

هل وجد الزاكي النواة الصلبة
للمنتخب الوطني؟

حذت قناة عين السبع حذو أختها "الصغيرة"
"الرياضية" وأتحفتنا بروبورتاج يعتبر سبقا
إعالميا تستحق عليه الشفقة والتوبيخ.
"دوزيم" أعدت تحقيقا عن فريق قطري مغمور
لكرة اليد ،وأشادت بمعسكره التدريبي بمدينة
إفران الجميلة ،بل الغريب في األمر ،أبانت عن
بالدتها والتي اعتبرتها سبقا إعالميا ،حين
أعلنت بأن مدينة إفران منتجعا رائعا استفاد
منه هذا الفريق الذي ال يعرفه أحد سوى الطاقم
الذي أعد هذا الروبورتاج تحت الطلب ،والذي
تمت إعادته أكثر من أربع مرات وبكل اللغات
واللهجات!!
مدينة إف��ران يا س��ادة يا ك��رام ،تعتبر قبلة
ألشهر المنتخبات العالمية والرياضيين الكبار،
قبل أن تكتشفها دوزيم وطاقمها.
مدينة إفران استعد فيها المنتخب المغربي
لكرة القدم قبل المشاركة في مونديال مكسيكو
 1970أي قرابة نصف ق��رن ،كما كانت المكان
المفضل ألكبر األبطال العالميين كسعيد عويطة،
ونوال المتوكل ،والسكاح ...والجزائري مورسلي
وأبطال أفارقة كبار كجبريل هيالسالسي والقائمة
طويلة .فكفى من العبث والضحك على المشاهدين
الذين سئموا مثل هذه األالعيب الصبيانية ،التي
تنم عن عدم المسؤولية وضعف الكفاءة المهنية،
التي دفعت بالنظارة إلى االستنجاد بالقنوات
األجنبية.

استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا
 2015التي ك��ان من المفروض أن
يحتضنها المغرب في يناير القادم،
قبل أن يتدخل وباء اإليبوال ليبعثر
كل األوراق ،ويضع العديد من نقط
االستفهام حول مصير هذه الدورة.
خاض المنتخب المغربي مبارتين
ودي �ت �ي��ن ض��د ج�م�ه��وري��ة إفريقيا
الوسطى ،وفاز بها برباعية نظيفة،
ولينتصر في المباراة الثانية على
منتخب كينيا بثالثة أهداف لصفر.
صحيح أن المنتخبين اإلفريقيين ال
يشكالن معيارا حقيقيا للحكم على
مستوى المنتخب المغربي ،لكن ال
يمكن لنا أال نعترف بالتقدم الملموس
ال��ذي الح�ظ�ن��اه ،واالن �س �ج��ام الذي
أصبح يسود النخبة المغربية .خالل
المباراة األولى ضد إفريقيا الوسطى،
اكتشف الجمهور المغربي "مشروع"
هداف كبير قادم بقوة ويتعلق األمر
بعبد ال� ��رزاق حمد ال�ل��ه المهاجم
السابق ألولمبيك أسفي ،والذي يحتل
حاليا المرتبة الثانية ف��ي الئحة
هدافي البطولة الصينية التي تعج
بالعديد من النجوم األوروبية وأمريكا
الالتينية.
حمد الله تألق بشكل كبير ،وزكى
هذا التألق بتسجيل ثالثة أهداف
جميلة ،ليؤكد للجميع بأن لديه كل
اإلمكانات التقنية والجسدية ليكون

ض �م��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال��رس �م �ي��ة التي
سيتعمد عليها المدرب الزاكي في
القادم من المباريات الرسمية.
فبعد الصدمة التي تلقاها الطاقم
التقني للمنتخب بعد أن رفض كل من
الحدادي (إسبانيا) وكريم بلعربي
(ألمانيا) حمل القميص الوطني،
تفاجأ الجميع بالعودة القوية لمبارك
بوصوفة الذي سيكون والشك من أهم
الثوابت داخل النخبة ،برفقة العميد
المهدي بنعطية ،ونبيل درار ،وعمر
القادوري .خالل المباراة الثانية ضد
كينيا ،فاجأ الجديدي السابق المهدي
قرناص الجميع بحضوره القوي
حيث سيكون ربحا جديدا للمنتخب

ال��وط�ن��ي وع�ن�ص��را ف�ع��اال سيعطي
شحنة قوية للمنتخب ،خاصة بعد
العودة القوية لزمالئه عبد العزيز
برادة ،ومحسن ياجور ،دون أن ننسى
بالطبع م��روان الشماخ ،ويوسف
العربي .ترى ،وبعد هذين المبارتين
هل وصل بادو الزاكي إلى الحسم في
تشكيلة قارة ومنسجمة بإمكانها أن
تقنع المغاربة بعودة منتخبنا إلى
قوته؟ المنتخب المغربي سيخوض
مبارتين وديتين في الشهر القادم
ب��أك��ادي��ر ض��د زم �ب��اب��وي ومنتخب
البنين ،ستكونان فرصة جديدة ألبناء
ال��زاك��ي للحصول على االنسجام
المطلوب.

عبد اللطيف المتوكل رئيسا
جديدا لرابطة الصحفيين ?

تحت شعار" :استقاللية
ال���راب���ط���ة خ����ط أح���م���ر..
وال���ت���ج���دي���د ف����ي إط����ار
االستمرارية" أعلن الزميل
الصحفي عبد اللطيف
المتوكل ترشيحه لرئاسة
ال�����راب�����ط�����ة ال���م���غ���رب���ي���ة
للصحفيين الرياضيين،
ال��ت��ي ستعقد جمعا
استثنائيا النتخاب
رئ�������ي�������س
ج�����دي�����د
ب������������دل

< أريد العودة إلى المغرب ألنه يستهويني
> المدرب تودوروف
فين غادي تلقى الراحة والسياحة ،والعملة الصعبة إال في
المغرب
< المدرب ديلبوسكي يوجه صفعة لمنير الحدادي
> وكاالت
اللي دارها بيديه ...
< سأمثل المغرب بألمانيا
> بلعربي بعد المناداة عليه للمنتخب األلماني
حتى هذا نظرا!!
< سلة الرجاء تعتذر عن خوض البطولة
> صحف
وبودريقة يوزع شيكاته على فرق أخرى
< هناك نوع من التسرع في إقالة المدرب بنشيخة
> متولي العب الرجاء سابق
وشهد شاهد من أهلها
<"أوص��ي" المشجعين و"اإلل��ت��رات" خيرا بمالعب
المغرب
> محمد أوزين وزير الشباب والرياضة
ياكما خطبة الوداع؟ كون هاني اللي فراسهم ،فراسهم
< بوطبسيل يضيف لجنة األخالقيات إلى مقدسات
البالد
> المساء
لألسف ،فاقد الشيء ال يعطيه
< الهزائم تؤجل مشروع "رجا سطور"
> صحيفة الناس
الرجاويون يريدون النتائج اإليجابية ،ويكرهون المصطلحات
"الرنانة" أما "التونيات" الله يخلف على "القريعة سطور"!
< سكان ميونيخ ال يعرفونني كثيرا
> المدافع المهدي بنعطية
راك ماشي بكنباور أو رومينيغه!
< سنحاول تلميع صورة المغرب الفاسي
> العلمي الرئيس الجديد للماص
باش ،بالسيراج؟

هذا الخبر

غدا تعقد جمعها العام

مليـار من أجـل نقطـة يتيمة !

مؤسس الرابطة المرحوم محمد بوعبيد.
وفي بالغ توصلت "األسبوع" بنسخة منه
أعلن المتوكل ترشيحه للرئاسة ،ومتابعة
األهداف التي ناضلت ومازالت تناضل الرابطة
م��ن أجلها ،دف��اع��ا ع��ن مصالح الصحفيين
الرياضيين ،وصونا لكرامتهم وحقهم المقدس
في الوصول إل��ى المعلومة واالشتغال في
ظروف تحفظ لهم كرامتهم.
للتذكير ،فإن الزميل عبد اللطيف المتوكل
الذي يشغل رئيس القسم الرياضي لجريدة
"رسالة األمة" ،يعتبر من الصحفيين الذين
يشهد لهم بالكفاءة ،كما راكم تجارب
مختلفة ت��خ��ول ل���ه رئ���اس���ة الرابطة
المغربية للصحفيين الرياضيين التي
ستعقد جمعها العام االستثنائي يوم 17
أكتوبر الجاري بالدار البيضاء.
نتمنى أن يمر هذا الجمع في جو أخوي
ورياضي ،وأن يلتف جميع الزمالء وراء عبد
اللطيف المتوكل الذي ينتظره عمل كبير ،كما
نتمنى كذلك أن يكون خير خلف لخير سلف.

تعاقد أولمبيك أسفي مع المدرب
الذي أنقذه بأعجوبة من مغادرة
ال��ق��س��م ال��وط��ن��ي األول الموسم
الماضي ،يوسف فرتوت الذي تم
االستغناء عنه قبل ذلك بطريقة ال
تليق بالعب دول��ي وبمدرب
شاب أبان عن كفاءته.
المكتب المسير للفريق
ال��م��س��ف��ي��وي ض����رب رقما
قياسيا في العشوائية وفي
سوء التدبير ،بعد أن أنفق
مليار سنتيم ف��ي بداية
ال���م���وس���م م���ن أجل
ال��ق��ي��ام ببعض
ال���ت���ع���اق���دات
الفاشلة التي
يوسف
أزم��������ت من
فرتوت

تعـزيـة

عبد اللطيف
المتوكل

> الخميس  16أكتوبر 2014

idbihi62@gmail.com

alousbouea@gmail.com

روبورتاجات غريبة
تحت الطلب

> العدد807 :

وضعية الفريق الذي يحتل المرتبة
األخيرة في البطولة.
جاء تعاقد الفريق مع المدرب
فرتوت بعد النتائج السلبية التي
ح���ص���ده���ا م���ن���ذ انطالق
البطولة ،حيث يتوفر
على نقطة واح���دة في
أرب��ع مباريات لعبها
لحد اآلن.
ال���م���س���ؤول���ون عن
ت��س��ي��ي��ر ه����ذا الفريق
أب�����ان�����وا ع����ن ع���دم
ك����ف����اءت����ه����م،
ح���ي���ث تم
ا لتعا قد
م��������������ع
م���درب

تلقينا ببالغ األس���ى والحزن
العميق وفاة الحاج الجياللي عنان
بعد مرض لم يمهله طويال.
وبهذه المناسبة األليمة نتقدم
ب��أح��ر ال��ت��ع��ازي وال��م��واس��اة إلى
زوجته الحاجة فاطمة أوسرحان،
وإل��ى أبنائه محمد ،عبد الرحيم

ت��ون��س��ي م��غ��م��ور س��رع��ان م��ا تم
االستغناء عنه ،بعد الضغط الكبير
الذي واجهوه من طرف الجماهير
المسفيوية ،وبعض الفعاليات من
المجتمع المدني التي أبدت تذمرها
وخوفها على مستقبل الفريق ،بل
طالبت بمحاسبة هذا المكتب الذي
استفاد أع��ض��اؤه من العديد من
الصفقات المشبوهة.
عودة فرتوت إلى أولمبيك أسفي
س��ت��ع��ي��ده والش������ك إل�����ى السكة
الصحيحة ،شريطة أن يبتعد بعض
الوصوليين عن المسائل التقنية،
ألن هذه المدينة تستحق فعال فريقا
ف���ي ال���م���س���ت���وى ،ع��ل��م��ا ب����أن كل
اإلمكانات المادية متوفرة...
فحظ سعيد للمدرب فرتوت.

المستخدم في شركة "سبريس" ،عز
الدين ،حميد وإل��ى ابنته نعيمة،
وإلى كل أحفاده وحفيداته ،طالبين
من الله تعالى أن يسكنه فسيح
ج��ن��ات��ه وأن ي��ل��ه��م ذوي����ه الصبر
والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

المغرب يشارك في البطولة العربية لرفع األثقال بتونس

املسؤولون يراهنون على مشاركة مشرفة للمنتخب املغربي
بعد أيام على إجراء بطولة
المغرب التي احتضنتها مدينة
ال����دار ال��ب��ي��ض��اء ن��ه��اي��ة شهر
شتنبر األخير ،طار المنتخب
المغربي لرفع األثقال إلى تونس
ال��ع��اص��م��ة ح��ي��ث ي���ش���ارك في
البطولة العربية التي انطلقت
منذ التاسع من أكتوبر وتستمر
إلى غاية السادس عشر منه.
بطولة تجمع نخبة رياضة
رفع األثقال في العالم العربي
يشارك فيها ما ال يقل عن عشرة
رباعين مغاربة ،وثالث رباعيات

من المنتخب النسوي حامل
ال��ل��ق��ب ال��ع��رب��ي ال���ذي ف���از به
حسب الفرق ،خالل البطولتين
العربيتين األخيرتين 2012
بتونس و 2013بقطر.
المنتخب النسوي المغربي
يتكون هذه المرة من كل من:
سارة سيبار ،وسميرة الرواس،
وي��س��رى كريمي ،أم��ا منتخب
الذكور فيكونه كل من عصام
حرفي وخالد ومقات في وزن
 56كلغ ،وأش���رف ل��وي��زات في
وزن  62كلغ ،ومصطفى حالل

وعبد الصمد البرق في وزن 69
ك��ل��غ ،وخ��ال��د ال��ع��اب��دي وموح
وه���ش���ام ف���ي وزن  77كلغ،
والمهدي الريملة في وزن ،85
وزكريا برطال في وزن  94كلغ،
والبطل الواعد بقاضي أيوب
في وزن  105كلغ.
ويرافق المنتخب المغربي
كل من المدرب الوطني محمد
النحاسي ،ومساعده مصطفى
فطالب ،والحكمان الدوليان
وب��وك��ب��ة ن���ور ال��دي��ن وأحمد
الشهنعوي الذي يرأس الوفد

المغربي بوصفه نائبا لرئيس
الجامعة ،والذي يضطلع بمهمة
نائب رئيس االتحاد اإلفريقي
لرفع األثقال ونائب أمين سر
االت������ح������اد ال����ع����رب����ي ل���ه���ذه
الرياضة.
المسؤولون عن جامعة رفع
األثقال يراهنون على مشاركة
مشرفة للمنتخب المغربي خالل
هذه البطولة العربية ،باعتبارها
م��ح��ط��ة أول������ى ف����ي مسلسل
ال���م���ع���س���ك���رات اإلع������دادي������ة
والتظاهرات الدولية التي من

أبرزها الكأس األفروآسيوية
ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ج���ه���وري���ة
أزباكستان خالل شهر نونبر
المقبل ،ثم تظاهرة كأس العرب
التي يحتضنها المغرب خالل
ش��ه��ر دج��ن��ب��ر المقبل وكلها
محطات هدفها تأهيل المنتخب
المغربي وإعداده للمشاركة في
األدوار اإلقصائية التي ستجرى
طيلة سنة  ،2015والتي ستكون
م��ؤه��ل��ة ل�لأل��ع��اب األولمبية
لريودي جانيرو البرازيلية سنة
.2016

كمال لحلو رئيس الجامعة الملكية
المغربية لرفع األثقال
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% 4,2 +

ºgQO QÉ«∏e
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»µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG

% 8,6 +

ºgQO ¿ƒ«∏e
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á«aÉ°üdG áé«àædG

% 5,8 +

ºgQO ¿ƒ«∏e
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ájOÉ°üàb’G á«aÉ°üdG áé«àædG

% 14 +

ºgQO QÉ«∏e

7,3

á«JGòdG ∫GƒeC’G

% 5,8 +

ºgQO QÉ«∏e

78,1

á∏«°ü◊G ´ƒª›

( QÉ¨°üdG ÚMÓØ∏d ºYóc á≤∏©ŸG ¿ƒjó∏d á«FÉæãà°S’G äÉ«∏ª©dG ÜÉ°ùàMG ¿hO )

á«dÉ©a èFÉàædG √òg ócDƒJ .Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤∏d ájQÉéàdG á£°ûfC’G h á«dÉŸG èFÉàæ∏d ó«L Qƒ£àH 2014 áæ°S øe ∫hC’G ∞°üædG õ«“
.…hô≤dG ⁄É©dG √ÉŒ ºFGódG ΩGõàd’G h ájQÉéàdG á£°ûfC’G á«µ«eÉæjO ≈∏Y »æÑæJ »àdG ∂æÑdG á«é«JGÎ°SEG

AÉæHõdG OQGƒe

62,5

Ió«÷G ájQÉéàdG èFÉàædG π°UGƒJ

ºgQO QÉ«∏e

% 7,4 +

+12% : áæFGO Ö∏£dG â– äÉHÉ°ùM
+12% : QÉNOE’G äÉHÉ°ùM

ájQÉ÷G ¢Vhô≤dG

60

ºgQO QÉ«∏e

+ 6,2 %
»µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG

1,46

ºgQO QÉ«∏e

+ 4,2 %
á«aÉ°üdG áé«àædG

201

ºgQO ¿ƒ«∏e

+ 8,6 %

(%+6) áæFGódG Ö∏£dG â– äÉHÉ°ù◊Gƒ‰ ≈∏Y É°SÉ°SCG óªà©j Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤dG AÉæHR ™FGOh Qƒ£J ¿EG
áfQÉ≤e % 12 Ü ÉYÉØJQG á∏é°ùe , ºgQO QÉ«∏e 8,4 â¨∏H QÉNOE’G äÉHÉ°ùM h , ºgQO QÉ«∏e 27 Ü Qó≤J »àdG h
å«M ,% 6,2 Ü ÉYÉØJQG ájQÉ÷G ¢Vhô≤dG â∏é°S ó≤a , ∂dP ™e …RGƒàdÉH h .2013 áæ°S øe IÎØdG ¢ùØf ™e
.2014 ƒ«fƒj h 2013 ƒ«fƒj ÚH Ée ºgQO QÉ«∏e 60 ≈dEG 56,5 øe äôe
»àdG π«°üëàdG äÉ«∏ªY áé«àf ∂dPh , % 8 ‘ AGOC’G á≤∏©ŸG ¿ƒjódG áÑ°ùf QGô≤à°SG Qƒ£àdG Gòg ≥aGQ ób h
.2014 áæ°S øe ∫hC’G ∞°üædG º°SôH äô°TƒH

Ió«÷G á«dÉŸG èFÉàædG Qƒ£J
QÉ«∏e 1,46 ≈dEG Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤∏d »µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG π°Uh , 2014 áæ°S øe ∫hC’G ∞°üædG º°SôH
, ∫Ó¨à°SÓd á«dÉªLE’G áé«àædG ¿CG Éªc , 2013 áæ°S øe IÎØdG ¢ùØf ™e áfQÉ≤e % 4,2 ´ÉØJQÉH ,ºgQO
ó«°TôJ h ∞jQÉ°üŸG ‘ ºµëàdG ôKG ≈∏Y ºgQO ¿ƒ«∏e 690 ≈dEG â∏°Uh å«M , % 2,2 Ü ÉgQhóH äQƒ£J
.áeÉ©dG äÉ≤ØædG
,2014 ƒ«fƒj ájÉ¡f ™e ºgQO ¿ƒ«∏e 291 â¨∏H ób »MÓØdG ¢Vô≤∏d ájOÉ°üàb’G á«aÉ°üdG áé«àædG ¿CG Éªc
ºgQO ¿ƒ«∏e 90 ≠∏Ñe ¢ü«°üîJ ” PEG .2013 áæ°S øe IÎØdG ¢ùØf ™e áfQÉ≤e % 5,8 Ü Qó≤j ´ÉØJQÉH
á≤∏©àŸG ôWÉîŸG Gòc h ,‹ÉŸG π«gCÉàdG IOÉYEG á«∏ª©H á°UÉÿG h ÚMÓØdG QÉ¨°üd á≤∏©ŸG ¿ƒjódG á«£¨àd

á«JGòdG ∫GƒeC’G

7,3

ºgQO QÉ«∏e

+ 14 %

.2014 ƒ«fƒj ºàe ‘ ºgQO ¿ƒ«∏e 201≈dEG â∏°Uh á«aÉ°üdG áé«àædG ¿EÉa Gòµg h .á«MÓØdG ¿ƒjódG ¢†©ÑH
πHÉ≤e ºgQO QÉ«∏e 7^3 ≠∏Ñe 2014 ƒ«fƒj ô¡°T OhóM ≈dEG â¨∏H å«M %14 `H ÉYÉØJQEG á«JGòdG ∫GƒeC’G âaôY
. 2013 áæ°S øe IÎØdG ¢ùØf øY ºgQO QÉ«∏e 6,2

: ∫ƒM QƒëªàJ »àdG ÒHGóàdG øe áYƒª› ‘ ó°ùéàj …hô≤dG ⁄É©dG h ìÓØdG √ÉŒG Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤dG áYƒª› ΩGõàdG
,IójóL ájô°†M ¬Ñ°T h ájhôb ≥WÉæe ÈY á«µæÑdG äÉeóÿG ™jRƒJ á©bQ ™«°SƒJ 1,»MÓØdG ´É£≤∏d ájƒdhC’G AÉ£YEG ™e '' …hô≤dG OÉ°üàb’G " äÉYÉ£≤dG ™«ªL πjƒ“ 2.áYƒªéŸG ´hôa ÚH ¿hÉ©àdG h »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdG ≈∏Y á«æÑe ,áØ∏µJ πbCÉH á«µæÑdG äÉeóÿG ™jRƒàd IójóL äGƒæb áeÉbEG 3-

™«ªL ™e ¿É≤aGƒàj OÉ°TQEG h πjƒ“
á«MÓØdG äÉYÉ£≤dG

´É£b ‘ iÈµdG ä’hÉ≤ª∏d á«dÉe ÒZ h á«dÉe á≤aGôe t
. á«MÓØdG áYÉæ°üdG
.ájƒ¡L áHQÉ≤e ∫ÓN øe á«æeÉ°†àdG áMÓØdG πjƒ“ t

∫ÓN øe ô°†NC’G Üô¨ŸG èeÉfÈd êÉàfE’G äÉYÉ£b πjƒ“ t
,áYGQõdG ´É£b : á≤HÉ£àŸG äÉLƒàæŸG øe áYƒª› ™°Vh
ïdEG..... QƒªàdG h π«îædG ´É£b , Ö«∏◊G êÉàfEG ´É£b

á«æeÉ°†àdG áMÓØdG áÑcGƒe
Éª«a Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤dG áYƒª› πNóJ õµJôj
: ∫ƒM á«æeÉ°†àdG áMÓØdG πjƒ“ h áÑcGƒe ¢üîj

…ôdG : á«æWƒdG äÉ°SÉ«°ùdG É¡«£¨J »àdG ™jQÉ°ûŸG πjƒ“ t
ïdEG... á«µ«fÉµ«ŸG ä’B’G , »©°VƒŸG

.á«µæÑdG äÉeóÿG ™«ªL øe QÉ¨°üdG ÚMÓØdG Úµ“ t

:…hô≤dG ⁄É©dG ôjƒ£àd á«æWƒdG äÉ«é«JGÎ°SE’G á≤aGôe t
ájhô≤dG øcÉ°ùŸG , …ó«∏≤àdG ó«°üdG , ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG
ïdEG...

.πNódG Ú°ù– h äÉLƒàæŸG áª«b øe ™aôdG t
.QÉ¨°üdG ÚMÓØdG ÒWCÉJ t

. ô°†NC’G Üô¨ŸG èeÉfÈd 1øcôdG QÉWEG ‘ πNóàdG

2014 ƒ«fƒj 30 ájÉZ ¤G èFÉàædG h á£°ûfC’G
áeÉ©dG áeóÿG QhO

.ÚMÓØ∏d ‹ÉŸG π«gCÉàdG IOÉYEG á«∏ªY
.º¡fƒjód ádhóL IOÉYEG h á«dÉŸG á≤aGôª∏d äÉ«dBG ™°Vh ∫ÓN øe ÚMÓØ∏d ‹ÉŸG π«gCÉàdG á«∏ªY á©HÉàe

''iô¨°üdG ¢Vhô≤∏d '' »°VQCG á°ù°SDƒe

áeRÓdG iô¨°üdG äÓjƒªàdG øe …hô≤dG ⁄É©dG ¿Éµ°S øe øµ‡ OóY ÈcCG IOÉØà°SG »g ô°†NC’G Üô¨ŸG èeÉfôH øe 2 øcôdG ‘ É«∏c êQóæJ »àdG '' »°VQCG '' á°ù°SDƒe áª¡e
.…OÉ°üàb’G º¡LÉeOE’
á«HôJ h áMÓØdG ´É£b OÉØà°SG ób h .2014 ƒ«fƒj 30 ájÉZ ≈dEG ºgQO ¿ƒ«∏e 250 `H Qó≤J iô¨°üdG ¢Vhô≤∏d »°VQCG á°ù°SDƒe ±ôW øe âeób »àdG ájQÉ÷G ¢Vhô≤dG
.2014 ƒ«fƒj ºàe 207 108 Ú£«°ûædG AÉæHõdG OóY π°Uh ,9% øe äÉeóÿG h % 6 øe ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdG , % 20 øe IQÉéàdG , 65% øe »°TGƒŸG
ô≤a áÑ°ùæH ádhõ©ŸG ≥WÉæŸG ‘ óLGƒJ
á©ØJôe

±ôW øe áMƒæªŸG ájQÉ÷G ¢Vhô≤dG
á°ù°SDƒŸG

AÉæHõdG IóYÉb

ìÓØdG πjƒªàd ‹ÉŸG ºYódG

jq¼*jª0ÑG*mfªIKfkG*·|w¡H23000 É¡«a ÉÃ
. Üô¨ª∏d »MÓØdG ¢Vô≤dG äÉHÉ°ùM ‘

‘ 2011 áæ°S ∫ÓN âYô°T , á«MÓØdG á«ªæàdG h πjƒªà∏d ácô°T , ìÓØdG πjƒ“
èeÉfÈd »æeÉ°†àdG Ö£≤∏d á«eƒµ◊G èeGÈdG áÑcGƒe ∫ÓN øe á«∏jƒªàdG É¡JÉ«∏ªY
.ô°†NC’G Üô¨ŸG
≈dEG ±ó¡J , ìÓØdG πjƒ“ h ádhódG ÚH á«bÉØJG ™«bƒJ 2012 Rƒ«dƒj 3 Ωƒj ó¡°T ób h
èeÉfôH QÉWEG ‘ á«dÓ¨à°S’G á«MÓØdG á£°ûfC’G ™«ª÷ ìÓØdG πjƒ“ êƒdh ∫É› ™«°SƒJ
™jQÉ°ûŸ á∏eÉ°ûdG h , »µ«°SÓµdG »µæÑdG πjƒªàdG øe ó«Øà°ùJ ’ »àdG h , ô°†NC’G Üô¨ŸG
.πNó∏d IQóe
∫ÓN ¢Vhô≤c ºgQO ¿ƒ«∏e 228 ìÓØdG πjƒ“ âYRh ó≤a , ‹ÉŸG É¡›ÉfÈd É≤«Ñ£J h
‘ ºgQO ÒjÓe 5 ájQÉ÷G ¢Vhô≤dG ´ƒª› ≠∏Ñj ¿CG ≈∏Y , 2014 áæ°S øe ∫hC’G ∞°üædG
. 2016 áæ°S ≥aCG

ájQÉ÷G ¢Vhô≤dG

á«æeÉ°†àdG áMÓØdG ¬ÑcGƒe QÉWEG ‘ πNóàdG

OóY ÈcCG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d áµÑ°ûdG ájƒ≤J
…hô≤dG ⁄É©dG ¿Éµ°S øe øµ‡
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ملف العدد
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مؤشرات العودة ألسلوب الحسن الثاني في الحكم
تح
ل
ي
إخبـ ل
ـ
ا
ر
ي

هـل انتـهى عهـد رجـال ثقـة
الـملك محمـد السـادس؟
 :الرباط :سعيد الريحانيبغض النظر عن حكاية «الدولة
العميقة» أو «الدولة داخل الدولة»
أو «الدولة الهشة»( ،)..فإن الحديث
ع��ن دول���ة ق��وي��ة ،يفترض وجود
أناس يسهرون على هيبتها دون
أن ت��ك��ون ل��ه��م ت��ل��ك ال��رغ��ب��ة في
ال����ظ����ه����ور ،ال����ت����ي ت���ط���ب���ع عمل
ال��س��ي��اس��ي��ي��ن( ،)..فالحفاظ على
ص����ورة ال��م��ل��ك��ي��ة م��ث�لا يقتضي
الحرص على عدم تسريب صور
مسيئة لها ،وهذا األمر كان يطبق
حرفيا في عهد الحسن الثاني(،)..
ول��ك��ن ذل����ك ل���م ي��ح��ص��ل مؤخرا
بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية
ل��ل��ب��رل��م��ان ،ف��ق��د «الح���ظ ع���دد من
ال��م��ش��اه��دي��ن ال��م��غ��ارب��ة ،إصدار
الكرسي ال��ذي ك��ان يجلس عليه
الملك محمد السادس ،وهو يلقي
خطابه يوم الجمعة ..لصوت يشبه
األطيط أو الصرير ،بسبب عدم
تثبيته بشكل جيد ..وعبر مشاهدون
عن انزعاجهم من الصوت الذي كان
يحدثه كرسي الملك ،وال��ذي كان

مسموعا بشكل واض��ح بالنسبة
لمن تابع الخطاب الملكي عبر
التلفزة (موقع هسبريس ،السبت
 11أكتوبر .)2014
خبر من ه��ذا النوع يدفع إلى
ط��رح ع��دة ت��س��اؤالت ،خاصة إذا
عرفنا أن التجهيزات المستعملة
في األنشطة الملكية ،تسهر عليها
خلية خاصة من الديوان الملكي(،)..
ه��ل ه��و اإله��م��ال؟ كيف يعقل أن
يسمح ال��س��اه��رون على صيانة
صورة الملك ،المؤدى لهم طبعا(،)..
باختالالت قد تشوش على مضمون
ال���خ���ط���اب ال��م��ل��ك��ي م��ه��م��ا كان
مضمونه« ،لقد أصبح هناك من
يتمادى ف��ي االستهتار مستغال
طيبوبة الملك محمد السادس»،
حسب تعبير أحد المعلقين على
ال��خ��ب��ر ف��ي م��وق��ع «هسبريس»،
صاحب الخبر.
ل���م ت��ك��ن ق��ض��ي��ة ال��ك��رس��ي هي
الوحيدة التي استأثرت باهتمام
الصحافة ،بل إن قول الملك« :اللهم

ربما كان حريا بالمهتمين،
والحالة هاته ،أن يتساءلوا:
هل انبعث رجل من زمن
الحسن الثاني ليكتب
خطابات الملك محمد
السادس؟ أم أنها بداية
العودة ألسلوب الملك
الراحل في الحكم؟ والذي
كان يعتمد باألساس على
بعض رجال الثقة؛ منهم
الظاهر ومنهم الخفي(.)..

كثر حسادنا» جعلت عدة وسائل
إعالم تقول إنه استند على حديث

«ال أصل له» ،ولكم أن تتصوروا
ال��ف��رق ف��ي التعاطي م��ع الخطب
الملكية بين األمس واليوم ،فحديث
الملك عن الحسد ،قريب من حيث
الصيغة إل��ى ما ورد في خطاب
الحسن الثاني بمناسبة افتتاح
أش��غ��ال ال��ب��رل��م��ان س��ن��ة ،1978
ول��رب��م��ا ك���ان ح��ري��ا بالمهتمين،
والحالة هاته ،أن يتساءلوا :هل
انبعث رجل من زمن الحسن الثاني
ليكتب خ��ط��اب��ات ال��م��ل��ك محمد
ال��س��ادس؟ أم أنها بداية العودة
ألسلوب الملك الراحل في الحكم؟
والذي كان يعتمد باألساس على
بعض رجال الثقة؛ منهم الظاهر
ومنهم الخفي(.)..
يمكن القول إن للملكية طريقتها
في تدبير الحكم من زمن آلخر ،فقد
ك��ان يتم االع��ت��م��اد على «النخب
القروية» للدفاع عن العرش ،فـ«غداة
استقالل المغرب ،كانت النخب
القروية توجد في وضعية مزدوجة،
وكانت مشاركتها الطويلة األمد إلى

جانب إدارة الحماية قد أفقدتها
سمعتها ،ولكن ،إذا كانت السلطة
السياسية لهذه النخب قد تعرضت
للتدمير على أيدي الوطنيين ،فإن
سلطتها االق��ت��ص��ادي��ة ق��د ظلت
سليمة معافاة ،وسريعا ما أدرك
النظام الملكي ،في وقت مبكر جدا
بأنه ومن خالل سعيه لالستناد
على هذه النخب سيتمكن من أن
يتحرر من قبضة الحركة الوطنية،
وه��ك��ذا ف��م��ن خ�ل�ال تثبيت هذه
النخب ،فإن النظام جعل نفسه في
مأمن من مخاطر البلبلة التي يمكن
أن تتأتى من خالل مبادرة ما من
جهة الطبقات الوسطى الحضرية»،
(مقتطف من كتاب الباحث الفرنسي
ري��م��ي ل��وف��و ،ال��ف�لاح المغربي
المدافع عن العرش).
يمكن تصنيف م��ا تحدث عنه
ال��ب��اح��ث «ري��م��ي ل��وف��و» كتراث
سياسي م��غ��رب��ي( ،)..ألن وصفة
الحكم تغيرت بالتأكيد ،ولكن
ذلك لم يمنع من القول بأن
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تحركات الدولة الجديدة يطبعها
االرتباك .وفي هذا الصدد يقول
م����ح����م����د م���������ع���������زوز ،أس�����ت�����اذ
األنتروبولوجيا السياسية« :إن
سهو الدولة الجديدة ،عن بناء قالع
فكرية صارمة في تدبير شؤونها
وسياساتها أوقعها باطراد في
االرتباك وإضاعة الطريق ما بين
الرجوع إلى الوراء أو التوقف أو
ال��ت��ق��دم إل��ى األم����ام .إن��ه��ا تحيى
بالتكرار ثم بالعادة ،أو بما يعبر
ع���ن���ه ب���االق���ت���ي���ات م����ن مخزون
منظوماتها التقليدية بعمق مخزني
أص��ب��ح ال��ي��وم ي��ت��دث��ر بكثير من
المرونة وقابلية التكيف ،لكن هذا
المخزون يخطو اليوم ،اضطرارا
في اتجاه الشح والنضوب ،ومن
ثمة األف��ول ،ما لم تراجع الدولة
منزلتها بنقد ذاتها وبقبولها لنقد
اآلخر».
إن أخطر ما ينبه إليه الباحث
األكاديمي «محمد معزوز» ،ليس هو
«تذبذب» الدولة في اختياراتها ،بل
اع���ت���م���اده���ا ع��ل��ى م���ن يسميهم
«ال��وس��ط��اء السياسيون» ،حيث
يقول« :لقد تالزم هذا الخطأ بخطإ
أف��دح منه ،وه��و اجتهاد الدولة
الجديدة في دعم صعود فئة من
ال��م��اك��ري��ن ال��س��ي��اس��ي��ي��ن الذين
يحسنون االلتفاف على نتف األفكار
والمواقف ،ويتفنون في تصريفها
ويدعون ،إزاء ذلك امتالك ناصية
الفكر وقواعد النظر في السياسة
وشؤونها ..إن صعود هذه الفئة
حدث بتدرج من إطارات مختلفة
أه���م���ه���ا إط�������ار األح���������زاب في
بالدنا».
تبعا لذلك تبقى أهم مشكلة لدى
الدولة اليوم هي اعتمادها على
مجموعة م��ن ال��وس��ط��اء الذين
يسمون «الماكرين السياسيين»،
لكن هل توجد في العالم دولة ال
تعتمد على الوسطاء؟ الجواب:
«قد يبدو بروز هذه الشريحة من
الوسطاء مسألة عادية ،حاضرة
في كثير من األنظمة السياسية،
ولكن المسألة غير ذلك ،بوصفها
أوال :م��ن��ع��دم��ة ف����ي األنظمة
ال���دي���م���ق���راط���ي���ة والشبيهة
بالديمقراطية ،وبكونها ثانيا:
ق���ادرة على ال��ض��رب ف��ي العمق
م���ن���زل���ة ال����دول����ة ومشاريعها
السياسية ،ألن دور الوساطة الذي
تلعبه ما بين الدولة والمجتمع
دور غير مؤسساتي ،يقوم على
الفردانية المتشبعة بالتضليل
واستغالل قرابتها من صناع القرار
ل��ل��ت��م��وي��ه واالن���ت���ف���اع ال���ذات���ي»،
(المصدر نفسه).
إن مجرد إطاللة على ما وقع في
البرلمان ،وال��ذي يضم بالتأكيد
«نماذج للمكر السياسي» ،مباشرة
بعد انتهاء الخطاب الملكي يؤكد
على أن هذه المؤسسة مثال ،لم تعد
تساهم في صيانة هيبة الدولة ،بل
تضر بها ،ما معنى أن تتناقل جل
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ص��ورا للتشابك
باأليدي بين البرلماني والنقابي
ورئيس حزب االستقالل وعمدة
فاس حميد شباط وحوارييه()..
مع البرلماني الفاسي عزيز اللبار،
أل��م يقل ال��خ��ط��اب الملكي وهو
يخاطب معشر السياسيين« :إن

كريم الزاز
الخطاب السياسي يقتضي الصدق
مع المواطن ،والموضوعية في
التحليل ،واالح��ت��رام بين جميع
الفاعلين ،بما يجعل منهم شركاء
ف��ي خدمة ال��وط��ن ،وليس فرقاء
سياسيين ،تفرق بينهم المصالح
ال��ض��ي��ق��ة ..إن المتتبع للمشهد
ال���س���ي���اس���ي ال���وط���ن���ي عموما،

لماذا ال يقوم رئيس
الحكومة عبد اإلله بن
كيران ،مخرج أسطوانة
«محاربة الفساد» بنفس
العمل الذي قام به ذات يوم
الوزير األول أحمد العراقي
الذي تأكد بعد فترة هينة
من جلوسه على كرسي
الوزارة األولى ( 6أكتوبر
 ،)1969بأن مجموعة من
وزرائه كانوا مجرد عصابة
من المرتشين ()..

«««

والبرلماني خصوصا يالحظ أن
الخطاب السياسي ،ال يرقى دائما
إل����ى م��س��ت��وى م���ا ي��ت��ط��ل��ع إليه
ال��م��واط��ن ،ألن���ه ش��دي��د االرتباط
بالحسابات الحزبية والسياسوية.
فإذا كان من حق أي حزب سياسي،
أو أي ب��رل��م��ان��ي ،أن ي��ف��ك��ر في
مستقبله السياسي ،وفي كسب ثقة
الناخبين ،فإن ذلك ال ينبغي أن
يكون على حساب القضايا الوطنية
الكبرى ..عكس ما يقوم به بعض
المنتخبين من تصرفات وسلوكات،
ت���س���يء ألن��ف��س��ه��م وألح���زاب���ه���م
ول��وط��ن��ه��م ،وللعمل السياسي،
بمعناه النبيل»( ،مقتطف من خطاب
الملك).
إن ال��ض��رب��ة ال��ك��ب��رى للخطاب

ملف العدد

حسن بوهمو
الملكي ،والحالة هاته ،حصلت
داخ��ل قبة البرلمان ،وربما كان
األمر مرشحا لتطورات أكبر ،طالما
أن ال���ق���وة األول������ى داخ�����ل هذه
المؤسسة كما سبق وسمعنا هي
«ت���ج���ار ال����م����خ����درات» ،أل����م يقل
البرلماني االتحادي عبد الهادي
خيرات ذات يوم ولم يحاسبه أحد:
«إن ثلتي البرلمانيين ..تجار
مخدرات» ،مباشرة على شاشة
التلفزيون (القناة الثانية ،شتنبر
 ،)2009ألم يقل في تصريح آخر:
«إن ه��ن��اك مجموعة كبيرة من
محترفي العشبة الخضراء انتهى
بهم المطاف إلى احتالل مؤسسة
ت��ك��ت��س��ي ح��س��اس��ي��ة ب��ال��غ��ة في
المغرب ،ويتعلق األمر بمجلسي
النواب والمستشارين( ،« ..جريدة
المساء 3 ،أكتوبر .)2011
ولعله حري بالدولة أن تطلق
اليوم حملة تطهيرية من الفساد،
ولم ال البداية من بعض الوزراء
والوزراء السابقين؟ لماذا ال يقوم
رئ��ي��س الحكومة عبد اإلل���ه بن
كيران ،مخرج أسطوانة «محاربة
الفساد» بنفس العمل الذي قام به
ذات ي���وم ال��وزي��ر األول أحمد
العراقي الذي تأكد بعد فترة هينة
من جلوسه على كرسي الوزارة
األول��ى ( 6أكتوبر  ،)1969بأن
مجموعة من وزرائه كانوا مجرد
عصابة من المرتشين( ،)..فذهب
ع��ن��د ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي ليخبره
باألمر ،رغم أنه لم يكن يملك دليال
ملموسا ،فانطلقت فصول «محاكمة
الوزراء بتهمة الرشوة» وهي أشهر
قضية سنة  ،1991افتضح أمرها
بعد القبض على أحد «السماسرة»
الكبار(.)..
ألم توجه الهيئة الوطنية لحماية
المال العام بالمغرب ،اتهامات
للوزيرة السابقة ياسمينة بادو
بشراء «شقق» في باريس ،عقب
صفقة غامضة للقاحات أنفلونزا
الخنازير( ،)..أال تستوجب فداحة
أرق���ام االخ��ت�لاالت تحركا عاجال
إلنقاذ البالد ،ألم تنطلق الحكومة
الحالية وفي يدها عشرات تقارير
المجلس األعلى للحسابات تتضمن
اخ���ت�ل�االت ب��ال��م�لاي��ي��ر تداولتها

الصحافة على نطاق واسع115 :
مليارا قيمة االختالالت بالنسبة
ل��ل��ص��ن��دوق ال���وط���ن���ي للضمان
االج���ت���م���اع���ي 8 ،م�لاي��ي��ر قيمة
االختالالت ببنك القرض العقاري
والسياحي ،مجازر الدار البيضاء
( 49مليار سنتيم) ،كوماناف (40
مليار سنتيم) ،المطاعم المدرسية
( 8.5ماليير سنتيم) ،مكتب التكوين
المهني ( 7ماليير سنتيم)..
«المال السايب كيعلم السرقة»
ه��ك��ذا ي��ت��ح��دث أص���ح���اب المثل
المغربي ،لكن استفحال الظاهرة
ف��ي ال��ح��ال��ة ال��م��غ��رب��ي��ة يقتضي
االنتباه إلى الهزات التي عرفها
قطاع المال بالمغرب على أعلى
مستوياته ،وأنظروا لهذه المفاجأة
غير المتوقعة بعد أن تحول بعض
رجال «الثقة» في عهد الملك محمد
ال��س��ادس إل���ى «م��س��ج��ون��ي��ن» أو
مرشحين ل��دخ��ول السجن ..كما
ح��ص��ل م���ع ك��ري��م ال�����زاز المدير
السابق لشركة «ونا» ،وهو الولد
المدلل في أطراف الكتابة الخاصة
الملكية (أنظر األسبوع ،عدد13 :
مارس  2014أو الموقع اإللكتروني
للجريدة) ،هذا األخير بعدما كان
يلعب في الماليير أصبح يقبع في
السجن بعد أن ت��م ال��زج ب��ه في
الزنزانة ،بينما كان الملك محمد
ال��س��ادس ف��ي إف��ري��ق��ي��ا( )..بتهمة
«ق��رص��ن��ة ال��م��ك��ال��م��ات الدولية
وتحويلها إل��ى مكالمات محلية
ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن أرب����اح بالعملة
ال��ص��ع��ب��ة »..ق��درت��ه��ا الصحافة
ب��ال��م�لاي��ي��ر( ،)..قبل أن تتساءل
ج��ري��دة «األس���ب���وع» ف��ي عددها
الصادر بتاريخ  27مارس :2014
«ه��ل هناك جوانب سياسية في
محاكمة الزاز؟».
م��اذا حصل حتى انتقل كريم
ال��زاز من تسلق أدراج الثقة إلى
تسلق أدراج السجن( )..ال أحد
يعرف الجواب بالضبط حتى اآلن
في انتظار المحاكمة ،لكن األكيد
أن ت��ح��رك��ات م��ن ه��ذا ال��ن��وع في
المحيط الملكي ،تعد مؤشرا على
إعادة ترتيب األوراق ،ال سيما بعد
ال���ح���دي���ث األخ����ي����ر ع����ن سقوط
إمبراطور الهولدينغ الملكي ،حسن
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كريم اإلبراهيمي
بوهمو ،وتعويضه بالشاب حسن
الورياغلي دون مقدمات( ،)..لتقول
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام إن م��ا أدى إلى
سقطته المدوية هو« :سوء الفهم،
الذي تسبب فيه المقال الذي نشرته
مجلة ل��وب��وان الفرنسية تحت
ع��ن��وان «محمد ال��س��ادس الملك
الموفر» وال��ذي أدى إل��ى خرجة
إعالمية نادرة للملك ،رد فيها على
الصحافة الفرنسية ،ونفى فيها
صحة ما ورد في مقال لوبوان من
معطيات ..أفاضت الكأس ،وعجلت
بمغادرة بوهمو سفينة الشركة
الوطنية لالستثمار ،خاصة أن
الرجل سقط سابقا في مجموعة
م��ن ال��ه��ف��وات ال��ت��ي ك��ان��ت بعض
الجهات تترصدها الستغاللها
ضده»( ،جريدة المساء ،عدد27 :
شتنبر .)2014
ولم يعد عصيا على المتتبعين
مالحظة التغييرات الكبرى في
محيط الثقة الملكية ،بعد صدور
أخبار تؤكد منع المدير العام ألكبر
إمبراطورية مالية في المغرب من
م��غ��ادرة ال��ت��راب ال��وط��ن��ي ،أنس
العلمي ،هذا األخير كان يستعد
م��ث��ل أي���ه���ا ال���ن���اس ذاه���ب���ا إلى
السعودية من أجل أداء مناسك
الحج ،قبل أن يخبره البوليس بأنه
م���م���ن���وع م����ن م����غ����ادرة ال���ت���راب
الوطني( ،)..ولعله شرب من نفس
ال��ك��أس ال����ذي ش���رب م��ن��ه سلفه
مصطفى الباكوري ،الذي لم يصدق
أدناه وهو يسمع رجل «السيكريتي»
يقول له :ممنوع الدخول ،األوامر
تقول ذلك(.)..
ال يوجد حتى اآلن أي تفسير
للهزات االقتصادية التي يشهدها
المحيط المالي للمملكة( )..ألن
«ال����رك����ود االق���ت���ص���ادي ال يهدد
االستقرار وال يكتسي خطورة إال
إذا ك��ان��ت ه��ن��اك م��ج��م��وع��ة من
الطامحين غير الراضين الذين
يستعملون الوضعية االقتصادية
سالحا سياسيا لاللتحاق بالطبقة
الحاكمة ،وطرد النخب الحالية،»..
(مقتطف من كتاب أمير المؤمنين..
ال��م��ل��ك��ي��ة وال��ن��خ��ب��ة السياسية
المغربية ،للكاتب األمريكي جون
واتربوري).

18

الرباط يا حسرة

> العدد807 :
> الخميس  16أكتوبر 2014

alousbouea@gmail.com

حديث

مهزلة تهريب اإلدارات المحلية من ساكنة العاصمة

العاصمة

الممنوعون من عضوية
مجلس الرباط

بقلم :بوشعيب اإلدريسي
ربما يستهويكم عنوان هذا الحديث ،لالطالع
على مضمونه الكتشاف من هم هؤالء الممنوعون
من عضوية مجلس العاصمة وهم بالعشرات ،وهذا
«المنع» ال عالقة له بما يتضمنه قانون مدونة
االنتخابات ،ولكن مما تفرضه بعض األحزاب للفوز
بالتزكيات ،وما أدراكم ما لهذه التزكيات من شروط
يتحدث عنها «المزكون» السابقون والالحقون،
فنحن ال نعمم ،فأحزاب معقولة تتقيد بمعايير
وضوابط وفق قوانينها الداخلية ،وأخرى تسلم
طرقا يعرفها الجميع ،ولقد تفرجنا على تكوين
بعض المجالس وعلى «الصواعق» الحزبية التي
زل��زل��ت العمل الجماعي و«خ��رب��ق��ت» الخريطة
السياسية وشتتت بعض األحزاب التي ال تتحرك
إال في المواسم االنتخابية ،وتذكرون بدون شك،
ال��رئ��ي��س ال���ذي أل��ق��ي عليه ال��ق��ب��ض أم���ام قاعة
االجتماعات بناء على مذكرات بحث في شأن تهم
ثقيلة ساقته إلى السجن ،ورئيس آخر انسحب
من الرئاسة ألسباب يعلمها وال نعرفها ،وسقوط
نواب الرؤساء كأوراق شجرة في فصل الخريف
ب��اإلق��ال��ة «ال��ح��ب��ي��ة» أو االس��ت��ض��اف��ة في«فندق»
الزاكي..
وتذكرون «تصدعات» مكتب المجلس ،و«عصيان»
في اجتماعات الدورات واللجان و..و..و ،..وأين
ه��ي األح���زاب ال��ت��ي منحت التزكيات وفرضت
الترشيحات للمناصب وتحالفت في ما بينها
لتوزيع المهام؟ ال أثر لها ،بدليل سكوتها على
ال��ه��ارب��ي��ن م��ن صفوفها وال��ق��ادم��ي��ن إل��ي��ه��ا من
جاراتها ..و«الدنيا هانية».
فماذا لو استمعنا إل��ى نخبة من الوطنيين
رف��ض��ت األح�����زاب ت��زك��ي��ت��ه��م ل��خ��وض منافسة
االنتخابات؟ ولسنا في حاجة إلى وضع مقارنة
بين المرفوضين والمقبولين م��ادام��ت الرباط
تتحدث وفي علمها ما جرى ،وما جرى نتفرج على
مخلفاته اليوم ..وما جرى لن يتكرر من جديد لعدة
عوامل منها قوة اإلعالم في فضح المستور ،ووعي
الناخبين وعزمهم على الحد من التالعب بمصير
العاصمة ،هذا المصير الذي ظل لسنوات سجينا
على أي���دي أش��خ��اص ب��اع��وا ،وف��وت��وا ووزعوا
واس��ت��ف��ادوا ،ووظ��ف��وا ،وحكموا ،وش��رع��وا ولم
يشبعوا وال تعبوا م��ن «المسؤوليات» ،فكيف
يتعبون واالنتخابات في خدمتهم ،فعمليا ال يمكن
لإلنسان أن يعطي في إطار عمل تطوعي ،أكثر من
ست سنوات ،وإذا لم يغير عمله التطوعي فإنه لن
ينتج إال ال��ك��وارث ،خصوصا وأن هذا التطوع
االنتخابي هو نضال وليس وظيفا لضمان العيش،
أو لكسب األموال ،فما رأيكم في الذين «خيموا»
و«عسكروا» و«لصقو» في «النضال» لمدة ربع قرن؟
ستقولون« :إي���وا الناخبون ب��غ��اوه��م» ونقول:
«خليونا ساكتين» ،ونضيف :ماذا قدموا؟ وماذا
أنجزوا؟ وماذا خلدوا للعاصمة؟ وهل تريدون قائمة
بأسماء الذين «حن الله عليهم» بفضل االنتخابات؟
واألخ��رى بالئحة التفويتات والتوظيفات التي
ورطوا فيها الرباط؟ فمن المسؤول حتى نحاسبه؟
ومن يزكيهم للمسؤوليات االنتخابية؟ إنها األحزاب
التي ستدافع على نفسها ،وهذا من حقها.
وستدافع بالقول« :أنا زكيتهم بحسن النية»،
نعم نحن ال نشك في حسن النية ،ولكن لمدة ثالثين
سنة؟ ونحن ال نلوم األحزاب وال مرشحيها ولكن
نلوم أنفسنا نحن الناخبون الذين صوتنا لصالح
من «حصلت» فيهم المسكينة الضحية الرباط التي
ص��ارت اليوم مرشحة بفضل المشروع الملكي
لتصبح مدينة األنوار ،فمن سيكون من المنتخبين
أهال لقيادة المدينة الجديدة؟ هذا هو المطلوب
م��ن األح����زاب برمجته أث��ن��اء ت��ق��دي��م التزكيات
لالنتخابات القادمة ،فالمواطنون يرغبون في
التصالح مع األحزاب لذلك فهم يصارحونها بما
يؤلمهم وبما يؤاخذون عليها في شأن التزكيات
وفي شأن المزكين الذين شوهوا العمل الجماعي،
ونتمنى أن تكون بداية المصالحة بالصراحة حتى
نتفادى المقاطعة.

ال أحد يعلم «أس��رار» اختيار
مواقع الجماعة والمقاطعات ،فال
موقعا واحدا من هذه المؤسسات
الجماعية في محله ،فكلها في
ش��رود ولنبدأ بالمقر الرئيسي
للجماعة الذي كان معدا ليكون
مركزا لمقاطعة اليوسفية ،فتحول
(ألس���ب���اب ل��ه��ا ع�لاق��ة بأراضي
ع����ك����راش) إل����ى م��ق��ر «لبلدية
الرباط».
وك��������ان ب����ع����ض ال���ن���اف���دي���ن
ال��م��ن��ت��خ��ب��ي��ن خ��ط��ط��وا «لنقل»
العاصمة ومنشآتها ومرافقها
ومراكزها التجارية إلى ضواحي
عكراش على أراض في ملكياتهم،
لذلك قربوا مقر البلدية إلى هذه
ال���ض���واح���ي ،وج����اء المشروع
الملكي لينقذ ال��رب��اط م��ن هذا
«ال���ت���ه���ري���ب» ،وي�����رد االعتبار
للعاصمة ومآثرها التاريخية
ومرافقها االستراتيجية ،ليبقى
مقر الجماعة ضحية لهذا التخبط
العشوائي.
وال��ذي��ن يمرون من أم��ام هذا
المقر بشارع محمد بن الحسن
الوزاني يمكن أن يختلط عليهم
األم��������ر ف���ي���ح���س���ب���ون���ه معمال

لـ«الياجور» أو لتكرير النفايات،
ل��ك��ث��رة ال��ش��اح��ن��ات والعربات
واآلالت المتوقفة أمامه وأيضا
فوضى السير والجوالن وأعطاب
اإلنارة وإشارات المرور وغياب
ممرات الراجلين وفوضى الباعة
وتفاقم البناء الالقانوني ،كل هذا
يوحي بأنه ال يوجد مقر للبلدية
ولكن معمال.

فالمقر الالئق بجماعة العاصمة
يجب أن يكون في أحياء تاريخية
مثل باقي مقرات بلديات عواصم
الدنيا.
وتعالوا تتفرجون على مقرات
المقاطعات ،فهذا مقر مقاطعة
أك�����دال -ال���ري���اض ،ي��وج��د بين
ال��م��ص��ان��ع وال��م��ع��ام��ل بالحي
الصناعي «ف��ي��ت��ا» ف��ي الطريق

مبادرة هي األولى من نوعها في المملكة؟

األحزاب الممثلة في البرلمان تتوصل
باقتراحات من ناخبي العاصمة
توصلت األحزاب الممثلة في
ال���ب���رل���م���ان وه������ي :العدالة
والتنمية ،والتجمع الوطني
ل�لأح��رار ،والحركة الشعبية،
وال����ت����ق����دم واالش����ت����راك����ي����ة،
واالس�����ت�����ق��ل��ال ،واألص�����ال�����ة
وال����م����ع����اص����رة ،واالت�����ح�����اد
االشتراكي ،واالتحاد الدستوري،
بمذكرات اقتراحية من مرصد
الناخبين لمدينة الرباط ،يلتمس
فيها إث��ارة االهتمام للتقسيم
االنتخابي للعاصمة ،ونمط
االق�����ت�����راع ،وت��س��م��ي��ة عمدة
ال��ع��اص��م��ة ب����دال م���ن رئيس
الجماعة ،واقتراح قانون خاص
بالمدينة وتغيير بعض المواد
ف�������ي ال����ظ����ه����ي����ر ال���م���ن���ظ���م
لالنتخابات.
وه��ذه أول مرة يدخل فيها
الناخبون مباشرة في ترتيب
شؤون مدينتهم وعددهم حوالي
 400أل��ف ن��اخ��ب ،وه��م بذلك
يحاولون فتح عهد جديد من
الثقة والتشاور وتبادل األفكار
ب��ي��ن ال��م��واط��ن��ي��ن واألح�����زاب

أرشيف األسبوع
ص��ورة التقطت
ل��ل��وط��ن��ي المقاوم
ال��م��رح��وم الطيبي
ب��ن��ع��م��ر ال����م����زداد
بالرباط سنة ،1921
وواف����اه األج���ل في
األسبوع الماضي.
تقلد رحمه الله
منصب أول مدير
عام للمكتب الوطني
للنقل ،رح��م��ة الله
ع��ل��ي��ه ،ون�����راه في
ال���ص���ورة بجانب
االتحادي الحبيب
المالكي.

السياسية الجادة.
ون���ت���وف���ر ع���ل���ى ن���س���خ من
المذكرات المطلبية التي في
ن���ظ���رن���ا ت���ق���ت���رح اق���ت���راح���ات
لمصلحة مدينة ه��ي عاصمة
المملكة من جهة لتلتحق بركب
العواصم العالمية ،ومن جهة
أخ������رى ل���ت���دخ���ل ن������ادي مدن
األنوار.
فهل يعقل أن يتولى أميون
ال يفقهون ال في اإلدارة وال في
السياسة شؤون تدبير العاصمة
اإلدارية والسياسية والعلمية؟
وه����ل م���ن ال�ل�ائ���ق أن يبقى
ال��م��ن��ت��خ��ب األول ف����ي هذه
العاصمة مجرد رئيس مجلس
جماعة وكأنه «فقيه المسيد»!؟
وليس حتى رئيس جماعة؟ وهل
نمط االق��ت��راع الحالي صالح
ل��م��دي��ن��ة ال���رب���اط؟ وإل����ى متى
وال��ع��اص��م��ة بحكم الدستور،
ت���ب���ق���ى ف�����ي خ����ان����ة ال����م����دن
والجماعات ب��دال من المكانة
التي وضعها فيها أسمى قانون
في المملكة؟ ولكم في قوانين

بلديات أكبر ع��واص��م الدنيا
ن����م����اذج الخ���ت���ي���ار م����ا يليق
بالمسكينة ال��رب��اط ،الجماعة
المفلسة التي ال مداخيل لها وال
هيكلة إدارية وتقنية وسياسية
تؤطرها.
ومنذ ال��ش��روع ف��ي قوانين
البلدية ثم المجموعة الحضرية
ف��ال��ج��م��اع��ة ال��ت��ي م���رت منها
العاصمة ،ينبغي إنقاذ هذه
ال��ع��اص��م��ة م���ن العشوائية
واالرتجال والحسابات الحزبية
التي استغلها بعض محترفي
االنتخابات إلغراق المدينة في
م��ا ه��ي ف��ي��ه ال��ي��وم م��ن ديون
وتقهقر على كافة المستويات.
ت���ف���وق م���ك���ات���ب األح������زاب
الثمانية ،حكومية ومعارضة
خمس مذكرات مطلبية ،نتمنى
أن تلتقطها كإشارة قوية لطي
صفحة الماضي والشروع في
أخ��������رى ج�����دي�����دة للتعاون
واالستماع إلى مطالب الناخبين
ال���ذي���ن ه���م م���ص���در ق����وة كل
األحزاب القوية.

السيار ل��ل��دار البيضاء وبينه
وب��ي��ن ت����راب ال��م��ق��اط��ع��ة سكة
حديدية وطريق سيار ،وهذا مقر
مقاطعة يعقوب المنصور ويقع
في شارع الحرية أمام دوار عين
عتيق التابع لمقاطعة حسان وال
يجاوره سوى ثانوية وسكان حي
ال��ع��ك��اري ،وه���ذا م��ق��ر مقاطعة
حسان ويقع بشارع الجزائر في
أبعد نقطة سكنية في المقاطعة،
وهذه النقطة األقرب إلى سكان
سال من سكان القبيبات والمحيط
ودي����ور ال��ج��ام��ع ،وال��ب��اق��ي من
المقاطعات وهما اثنتان :مقاطعة
اليوسفية ،ومقاطعة السويسي،
فمنتخبوهما وج���دوا راحتهم
ورفاهيتهم في المقر الفسيح
للجماعة ،فـ«زاوكو» في مكاتبها
وت��ل��ي��ف��ون��ات��ه��ا وسكرتيراتها،
ف��ن��س��وا س��ك��ان مقاطعاتهما،
وت��ن��اس��وا بأنهم ب���دون مقرات
وألنهم كذلك فهم في الواقع غير
موجودين.
هذه هي مهزلة مقرات جماعة
وم��ق��اط��ع��ات ال���رب���اط عاصمة
المملكة يا حسرة ،فهل فهمتم
اآلن لماذا تقهقرت المدينة؟

أسرار
العاصمــــــة

اب���ت���داء م���ن ال��س��ن��ة امل��ق��ب��ل��ة ستبدأ
األشغال لربط حي يعقوب املنصور بشبكة
الطرامواي ،لترتفع مساحة هذه الشبكة
في حدود سنة  2018إلى  20كلم مبا في
ذل��ك حي ال��ري��اض ،أم��ا سكان اليوسفية
فهم ينتظرون أن يتحرك «نوابهم» إلثارة
عذاب النقل الذي يعانون منه.
وأخ���ي���را مت���ت ب��رم��ج��ة ش����ارع لعلو
إلع��ادة هيكلته وتوسعته ،فهذا الشارع
امل��وج��ود ف��ي املدينة القدمية منذ القرن
 12ل��م يشهد أي إص�ل�اح أو هيكلة من
طرف املجالس اجلماعية املتعاقبة ،حتى
«فكرت» فيه وكالة أبي رقراق وهي التي
ستشرف على جتديده.
وغ��ي��ر بعيد ع��ن ش���ارع لعلو ،يوجد
ب��اب وأي ب��اب ،ب��اب األوداي���ة وأسواره،
هذا الباب التحفة مهدد بفقدان روائعه
الفنية من زخرفة ونقوش وكتابة ،بسبب
اإله��م��ال الكبير في صيانته وإصالحه،
و«اإلض��راب» عن مساعدة الساكنة ببناء
أدراج للراجلني للصعود والهبوط بدال
من صراط «العقبة».
ال ت������زال ش���رك���ة «ري�����ض�����ال» ترمي
ف��وات��ي��ر اس��ت��ه�لاك امل���اء وال��ك��ه��رب��اء عند
مداخل العمارات وامل��ن��ازل ،مما يتسبب
في ضياعها ،ومجلس اجلماعة مطالب
بإصدار قرار جماعي يلزم الشركة بتسليم
الفواتير يدا في يد ،تفاديا ملفاجآت «قطع»
الكهرباء على ال��ن��اس ،فهل يفكرون في
مصلحة املواطنني؟
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أزمور

أكــاديــر

ما يجري ويدور في المدن

من المسؤول عن إهمال نصب تذكاري للملك الحسن الثاني؟

عندما يتسبب «الطوبيس»
في الهدر المدرسي
< األسبوع
اح��ت��ج ت�لام��ي��ذ وت��ل��م��ي��ذات وط��ل��ب��ة جماعة
التمسية التابعة إلقليم إنزكان  -أيت ملول،
ض��د ش��رك��ة للنقل ،بسبب ال��ت��أخ��ر المستمر
لحافلة النقل المدرسي ،الذي يؤدي إلى غيابهم
عن حصصهم الدراسية.
ودام��ت الوقفة االحتجاجية أزي��د من أربع
س��اع��ات إل��ى غ��اي��ة ح��ض��ور أح��د المسؤولين
بالشركة الذي وعد بحل المشكل ،في حين أن
المنتخبين بالمنطقة ،ظلوا يراقبون الوضع
من بعيد دون أن يحركوا ساكنا.

صورتان من عني املكان الذي مت إهماله

< شكيب جالل
ك��ك��ل ج��ه��ات المملكة
وشأنه شأن باقي المآثر
ال���ت���اري���خ���ي���ة ،يتعرض
نصب تذكاري ،هو عبارة
ع���ن ل��وح��ة رخ��ام��ي��ة بها
صورة لجاللة المغفور له
الحسن الثاني قدس الله

روح��ه ،وهو على صحوة
ج�����واده ي��ت��ل��ق��ى البيعة،
ي���وج���د وس����ط الحديقة
ال��ك��ب��رى ل��م��دي��ن��ة أزم���ور،
للخراب واإلهمال اللذين
أص���اب���اه م���ن ك���ل جانب
وس�����ط ذه������ول وح���س���رة
س���ك���ان وزوار أزم������ور،
وت��ل��اش�����ت ع�����ن آخ���ره���ا

(أنظر ال��ص��ورة) ،في ما
ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ش���ؤون
المدينة غير مبالين بهذا
العبث واإلهمال.
وق���������د ك���������ان ل���ل���وح���ة
ال��رخ��ام��ي��ة إش��ع��اع حتى
خ�����ارج ال���م���دي���ن���ة ،حيث
يأتيها الزوار من كل حدب
وص������وب وم�����ن مختلف

تلـكس

الرشيدية

مسافرون أم مشردون
< األسبوع

احتج عدد من المسافرين
على عدم ولوج حافلة تؤمن
الخط ال��راب��ط بين مدينتي
الرشيدية وعاصمة سوس،
إلى محطة المسيرة بأكادير
لتجنيبهم م��ت��اع��ب التنقل
إلى مدينة إنزكان ،خصوصا
حين يكون أكثر من فرد في
العائلة م��س��اف��را ،أو يكون

المسافر محمال بمجموعة
من الحقائب «ال��ب��اك��اج» ،أو
في فترة األعياد والمناسبات
حيث تزداد أعباء السفر.

ويقول أحد المسافرين إن
المواطن الذي ينوي السفر
م���ن أو ال��س��ف��ر إل���ى مدينة
الرشيدية عليه أن يحسب
أل��ف حساب ،إذ يجد نفسه
ف��ي ال��ح��ال��ة الثانية مجبرا
على التنقل من أكادير إلى
محطة إن��زك��ان للحجز عدة
م���رات لعله يظفر بتذكرة،
وبعد ذلك عليه القدوم للسفر
ه��ذا طبعا إن لم يتأخر عن
م��وع��د خ���روج ال��ح��اف��ل��ة من
ا لمحطة ،
وت����س����اءل
كيف
ي����م����ك����ن
ل����ح����اف����ل����ة
ت������ح������م������ل
ي������اف������ط������ة
ك��ت��ب عليها
م����ع����ل����وم����ة
ت���ف���ي���د ب����أن
ال��وج��ه��ة هي
أك������ادي������ر أن
ت��ت��وق��ف فقط
ف���ي إن���زك���ان؟
وه����ل م���ن ال���ع���دل أن تترك
المسافرين مثل المشردين
في محطات الحافالت؟

تحدثت بعض الكواليس عن كون بعض المؤسسات تفرض
متابعة دقيقة لمعرفة طريقة صرف اإلعانات والهيبات
الملكية ،الموجهة ألئمة وطلبة العلم ب��زاوي��ة «سيدي
أوموسى» بضواحي تيزنيت في كل مناسبة دينية( )..وذكر
بعض المتتبعين أنه كثر اللغو عن أحد «المتطفلين» الذي
شبع حد التخمة ،وهو «مسؤول يا حسرة» ،حيث يقحم
نفسه في كل مناسبة دينية وسط العجزة والمحتاجين من
أجل االستفادة بدوره( )..رغم أن أجرته الشهرية السمينة،
ويتوفر على امتيازات أخرى( )..بينما المقصيون من الطلبة
والعجزة يشتكون عوزهم إلى الله.

ال���م���دن ال��م��غ��رب��ي��ة ،ألخذ
ص��ور تذكارية بجانبها،
وال��ت��ع��رف على ماضيهم
ع���ن ق����رب م���ن خ��ل�ال ما
تجسده م��ن بيعة ووالء،
ويقول بعض المواطنين
إنهم أصبحوا اآلن لألسف
يتحاشون الوقوف بجانب
ه���ذا ال��ن��ص��ب التذكاري

ع��ث��رت ع��ن��اص��ر األم���ن،
مؤخرا ،على  38رصاصة
وح�����زام ح���دي���دي لسالح
ن���اري وس��ط القمامة في
وادي زم.
وأثار الحادث استنفارا
وسط رجال األمن والسلطة
المحلية واإلقليمية ،التي
س����ارع����ت إل������ى تطويق
المكان التخاذ اإلجراءات
ال����ل���ازم��������ة ،ق����ب����ل نقل
المحجوزات إل��ى مختبر
الشرطة التقنية بالرباط
م���ن أج����ل إج������راء خبرة
تقنية ع��ل��ي��ه��ا ،وال تزال
التحريات جارية لتحديد
م���ص���در ال���م���ح���ج���وزات،
وسبب التخلص منها.

شاهد
على عهد
الموحدين
< عبد الرحمان الكرومبي
ي��ط��ال المسجد الوحيد
بقرية «أكركور» الواقعة في
الطريق المؤدية إلى موالي
إبراهيم وزكيطة بنواحي
م��دي��ن��ة م���راك���ش ،النسيان

بفعل الالمباالة والخراب،
دون أن يستحيي أحد من
م��س��ؤول��ي أزم����ور الذين
يمرون يوميا بالقرب منه،
ويفعل شيئا إلنقاذه شأنه
شأن العديد من المرافق
ال���ح���ي���وي���ة بالمدينة،
التي طالها اإله��م��ال هي
األخرى.

مخمور طائش يفسد فرحة العيد
< األسبوع
تأبى التصرفات الطائشة
إال أن تزهق أرواح أبرياء
ج��دد ،فقد قضت ،مؤخرا،
أس���رة تتكون م��ن  5أفراد
ح���ت���ف���ه���ا ع����ل����ى ال���ط���ري���ق
الوطنية رق��م  13الرابطة
ب��ي��ن م��دي��ن��ت��ي الرشيدية
وأرفود.
وت��ع��ود أس��ب��اب الحادث
ح��س��ب ش��ه��ود ع��ي��ان إلى
أن س��ائ��ق��ا ل��س��ي��ارة فارهة
كان قد خرج توا من حانة
ف���ن���دق ق���ري���ب ،مخمورا،
وبدأ في تخطي السيارات
األخ����رى ال��ت��ي ك��ان��ت مارة
ب��ن��ف��س ال��ط��ري��ق السيار،
وقام بتجاوز وصفوه بغير

القانوني وغير المسموح
به لثالث سيارات ،فاصطدم
بالسيارة التي كانت تقل
الـ 5أفراد من أسرة واحدة،
وأرداهم قتلى ،في ما نجى
هو(.)..
وأضافوا أن العيب ليس
في الطريق التي وقعت فيها

الحادثة ،وال في السيارتين
اللتين سلكتاه ،ولكن العيب
في السلوك وفي أم الخبائث
«الخمر» ،اللذين قتال أبرياء
ال حول لهم وال قوة ،خاصة
وأن ال��ح��ادث ص���ادف عيد
األضحى المعروف بكثرة
السفر وصلة الرحم.

عيب وعار ..إهمال مسجد عمره  500سنة
واإلهمال ،وهو معلمة يعود
بناؤها إلى العهد الموحدي،
وق��د سبق ألح��د ال��ق��ي��اد أن
بنى قصبة بجانبه مازالت
بعض آثارها ب��ارزة تسمى
«قصبة ال��ك��ن��داف��ي» ،حسب
رواية شيوخ القرية.
ويلتمس س��ك��ان ال���دوار
ال��م��ذك��ور أح��م��د التوفيق
وزي����ر األوق�����اف والشؤون

انتشرت ظاهرة غريبة في إنزكان ،تكمن في كون بعض
المقربين ف��ي م��وق��ع القرار في ال��م��دي��ن��ة( )..يتباهون
بسيارات الدولة ،التي يجوبون بها شوارع المدينة طوال
وعرضا ،ويتعمد هؤالء التظاهر بعلية في أوساط من ال
يملكون حتى درجات هوائية.
وإذا كان التغيير الذي عرفته المدينة مؤخرا ،أعاد نوعا
من األمل إلى المنطقة التي عانت في السابق من الفساد
والمفسدين ،فإن الساكنة يقول بعض المتتبعين ،تراهن
كثيرا على لفت نظر السلطات إلى من ُفتِ َحتْ أمامهم األبواب
ليصولوا ويجولوا دون حسيب وال رقيب(.)..

اإلسالمية إلن��ق��اذ وإصالح
هذا المسجد الذي يتناوب
على القيام برعايته سكان
ال�����دوار م��ن ت��وف��ي��ر الماء،
وع���ن���اي���ة ب��ال��ق��ي��م��ي��ن فيه،
وق�����راءة ال���ح���زب ،وتغطية
ن��ف��ق��ات��ه رغ���م ع��وزه��م وقلة
م��وارده��م ،وف��ي خضم ذلك
عمد السكان بإمكانياتهم
ال���خ���اص���ة إل�����ى ح���ف���ر بئر

ح��اص��ر ال���ع���ش���رات م���ن طلبة
زاكورة ثالث حافالت لنقل السياح
األج��ان��ب ع��ل��ى م��س��ت��وى جماعة
«ت����ي����ن����زول����ي����ن» ب���ي���ن زاك��������ورة
وورزازات.
وذكر المحتجون بأنهم قاموا
بهذه الخطوة على خلفية مطالبة
المسؤولين بتوفير وسائل النقل
إليصالهم إلى مدينة مراكش ،حيث
يتابعون دراستهم الجامعية.

ل��ل��ت��زود ب��ال��م��اء الشروب
وإيصاله إلى هذا المسجد
العتيق.
وسبق لبرنامج «أمودو»
ال���ذي تسهر عليه التلفزة
ال��وط��ن��ي��ة أن ع����رف بهذه
القرية وبمسجدها العتيق
ال���ذي عَ � َّ�م��ر ألك��ث��ر م��ن 500
سنة ،دون أن تلتفت الوزارة
المعنية إليه.

شنت مجموعة م��ن ال��ك�لاب الضالة
هجوما على قطيع م��ن األغ��ن��ام بدوار
«امسكاو» التابع لبلدية «االخصاص»
بإقليم سيدي إفني ،كما تعرضت سيدة
عجوز لنفس الهجوم ،إال أنها استطاعت
الفرار منها ،بعد استغاثتها بالجيران
الذين وصلوا إلى عين المكان ،في ما
األغنام قتل أربعة منها ،وأصيبت ثالثة
ب�����ج�����روح ع���م���ي���ق���ة ،ون����ج����ت واح������دة
بأعجوبة.

كواليس جهوية
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اليوسفية

بــالغــات

«تصدير» نساء حوامل إلى آسفي


< األسبوع

ارتفعت وتيرة تخلص
ال��م��س��ت��ش��ف��ى اإلقليمي
لالحسناء باليوسفية من
النساء الحوامل المقبالت
على الوالدة خالل األيام
األخ��ي��رة بشكل ملفت،
حيث أصبح يتراوح عدد
ه��ؤالء النسوة اللواتي
«ي���������ص���������درن» ص�����وب
ال��م��س��ت��ش��ف��ى الجهوي
محمد الخامس بآسفي،
بين ثالث وأربع حاالت
يوميا ،في الوقت الذي
يتوفر فيه المستشفى
على أطباء أخصائيين
في طب أمراض النساء
والتوليد.
وي��ع��ود سبب ذل��ك إلى
خ��ل��اف ب���ي���ن مسؤول

بالمستشفى واألطباء
المعنيين حول المداومة
الطبية ،حيث اتخذ هؤالء
م���وق���ف ال��ت��خ��ل��ص من
ح��االت ال��والدة الواردة

ع���ل���ي���ه���م���ا ،ك������رد فعل
احتجاجي على رفض
ال���م���س���ؤول اقتراحهم
باقتصارهم على العمل
ل��م��دة خ��م��س��ة أي����ام في

األسبوع لكل واحد منهما
بالتناوب ،على أن يكون
االشتغال متصال بمعدل
 24س��اع��ة ف���ي اليوم،
وي���ك���ون ي��وم��ا السبت

واألحد يومي عطلة لكل
م��ن��ه��م ،وه���و م��ا رفضه
ال��م��س��ؤول ،وأك���د على
ض���رورة ال��ت��زام أحدهم
بالتواجد بالمستشفى
لمدة سبعة أيام متصلة،
ي��أخ��ذ ب��ع��ده��ا الطبيب
ال��م��ش��ت��غ��ل ع��ط��ل��ة لمدة
أس��ب��وع ،ل��ي��ت��رك مكانه
لزميله ،ويؤدى لهما عن
ع��م��ل ال��س��ب��ت واألح����د
تعويض مالي م��ن قبل
اإلدارة.
وأم���ام اس��ت��م��راره��م في
ال��ت��ش��ب��ث ب���رأي���ه اتخذ
األطباء قرارهم ،ليؤدي
المواطن البسيط الثمن
غاليا بتحمل أعباء كان
من الممكن تجنبها لو
ت��ح��ق��ق ال��ت��راض��ي بين
جميع األطراف.

سباق محموم للظفر برئاســة بلدية سطات
< نور الدين هراوي
ترأس حزب االستقالل أشغال
دورة المجلس الجهوي لمدينة
سطات المنعقدة ،مؤخرا ،والتي
تميزت بالمصادقة على مشروع
ميزانية  ،2015وك��ذا برنامج
المخطط ال��ج��ه��وي للصناعة
التقليدية الممتد على  4سنوات
(،)2018-2014وم����������ش����������روع
ال��ب��رن��ام��ج التكميلي الخاص
بالتأهيل الحضري لسطات ،كما
تم تقديم عرض مقتضب حول
الدخول الجامعي ،وكذا الدخول
المدرسي لهذه السنة( )..في ما
ت���م ت��أخ��ي��ر م��ن��اق��ش��ة الموسم
الفالحي الحالي واإلج���راءات
المتخذة بشأنه.
وف��ي مقابل ذل��ك ش��ددت بعض
التدخالت ،والتي وضعت بعض

بعض األحزاب السياسية ،التي
تتسارع في ما بينها منذ اآلن
ب��ت��ش��ك��ي��ل ال���ل���وائ���ح وترتيب
المرشحين بها حسب األولويات،
وأض��اف��ت ال��م��ص��ادر أن حزب
االستقالل يسعى للظفر برئاسة
مجلس بلدية سطات ،واستمالة
معظم الناخبين من خالل برنامج
ميداني يأخذ طابع المحلية،

اجتمع المكتب المحلي لمنظمة الشباب والمستقبل فرع
بويزكارن ،مؤخرا ،وتدارس مجموعة من القضايا السياسية
والتنموية التي تهم المنطقة ،ودعا المكتب خالل هذا االجتماع شباب
المنطقة إلى التعبئة والمشاركة الفعالة في االستحقاقات االنتخابية
المقبلة لقطع الطريق أمام ما سموه «الفساد االنتخابي» ،وفرز مجالس
جماعية شابة ونزيهة تستجيب لتطلعات المنطقة ،وفي مقدمتها
الشباب ،ولروح دستور .2011
عقد المكتب التنفيذي للعصبة األمازيغية لحقوق اإلنسان
اجتماعه ال��ع��ادي ،م��ؤخ��را ،بمدينة ب��وي��زك��ارن ،واستنكر
التصريحات األخيرة لوزير التربية الوطنية حول تدريس األمازيغية،
واعتبر األمر منافيا للدستور ،كما أدانت العصبة ما وصفته بـ«التماطل
الحكومي» في تنزيل القانون التنظيمي الخاص باألمازيغية.

مريرت

مستنقعات في الثانوية

سطات

القطاعات اإلنتاجية تحت مجهر
رقابة أعضاء المجلس ،وعلى
رأس��ه��ا «ق��ط��اع ال��ص��ح��ة» ،على
تحميل المسؤولية للقائمين
والساهرين على صحة المواطن
بالجهة ،حيث وضع ممثلو حزب
الميزان المسيرون ألشغال هذه
الدورة ،ومختلف ممثلي الهيئات
ال��ن��ق��اب��ي��ة ب��ع��ض القطاعات
االجتماعية الهامة على طاولة
التشريح المفصلي ،والتشخيص
الدقيق لمجموعة من االختالالت
البنيوية ب��ال��ص��ورة واألرق���ام،
وواص��ف��ي��ن ب��ع��ض مجالسها
اإلدارية بالصورية.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه
الدورة عرت السباق المحموم
الذي يجري على قدم وساق من
أج����ل اك���ت���س���اح االنتخابات
الجماعية المقبلة م��ن طرف

شن «فيدراليو» مدينة اليوسفية عبر بيان باسم االتحاد
المحلي هجوما الذعا على ما سموه ارتجاال وعشوائية ،صاحبا
عملية الدخول المدرسي لهذه السنة بنيابة التعليم باليوسفية ،ويظهر
ذلك من خالل تدبير الفائض والخصاص في الموارد البشرية ،ومن
خالل التكليفات وتغيير بنيات المؤسسات التعليمية ،بما ساهم  في
خلق االكتظاظ بالحجرات التعليمية ،حيث وصفوا بعضها بأنها
«أقسام صفيحية أشبه بخم الدجاج» ،حسب البيان.

< شجيع محمد

مركزا على ما أغفلته المجالس
المتعاقبة.
ويتابع ال���رأي ال��ع��ام المحلي
تطورات مثيرة ستكشف عنها
الح��ق��ا ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع ،قد
تعصف بـ»القالع» التي كانت
تتصور نفسها خالدة بالكراسي
ال����وث����ي����رة وف�������وق محاسبة
الساكنة.

قامت جمعية آباء وأولياء التالميذ إحدى الثانويات بمدينة مريرت
بمراسلة جميع الجهات المسؤولة ،وأصدرت بيانا استنكاريا تصف
فيه تردي الوضع بهذه المؤسسة بسبب انعدام اإلنارة ،وكذا الماء
الصالح للشرب ،وغياب قنوات الصرف الصحي ،بعدما أعطت الجهات
المسؤولة وعودا بأنها ستقوم بتحسين الوضع كل بداية موسم دراسي،
لكن ال شيء تحقق من ذلك سوى الوعود والتسويف والتماطل من طرف
هذه الجهات .وأكدت جمعية آباء وأولياء التالميذ وكذا األطر التربوية
بنفس المؤسسة ب��أن ه��ذه األخيرة تحتوي على مستنقعات وسط
المؤسسة بدال من قنوات الصرف الصحي ،مما ساهم في تكاثر ونمو
الحشرات وتفشي األمراض ،كما أن الثانوية ال تحتوي على الطاوالت
في بعض األقسام ،وانعدام التجهيزات بالمرة ،وتعاني األقسام العلمية
من الخصاص الحاد في التجهيزات الضرورية ،مما جعل السنوات
الدراسية بهذه المؤسسة تمر بيضاء وبدون أي جديد يذكر ،في الوقت
الذي لزمت فيه السلطات والجهات الوصية الصمت المريب تجاه ما
يحدث في هذه «المؤسسة التربوية» .وعبر آباء وأولياء التالميذ عن
تذمرهم من التسيير العشوائي للحقل الدراسي بالثانوية ،علما أن
التالميذ الوافدين من القرى المجاورة ال يجدون الداخلية ،وال يجدون
أين يبيتون ،األمر الذي أثر سلبا في نفسيتهم وفي تحصيلهم الدراسي،
م��م��ا ش��ج��ع أغلبهم ع��ل��ى ال��ه��در ال��م��درس��ي ال��ج��ل��وس ب���دل متابعة
دروسهم.

قة
حل

ال

الرباط منذ ثمانين عاما

<

د .عبد الهادي التازي

التبستْ علي األمور وأنا أسمع عن
عبد الله والحاج علي أخوين للعم الشاب
عبد اللطيف ،وأن��ا أسمع ع��ن اإلخوة
الكبار لعبد الله وعلي ..حتى وصلت إلى
حقيقة األمر ،وهي أن أمين األمناء الحاج
عبد السالم لما توفي تزوج كاتبه الفقيه
ملين الذي كان له أوالد سابقون ،بزوجة
األمين السيدة حصارة السالوية التي
أصبح له منها عبد الله والحاج علي بعد
مولد العم عبد اللطيف.
وهكذا اجتمعت العائالت األندلسية
في الرباط وسال باألسرة التازية الفاسية
األصول ..أريد القول إنني تعرفت  -بهذه
ال��م��ن��اس��ب��ة  -ع��ل��ى ش��رائ��ح ه��ام��ة في
المجتمع الرباطي...
ولنتصور أيضا أن ه��ذه الفرقة من
التوازة تغلغلت في األسر الرباطية عن
طريق المصاهرة المتعددة ..وأصبحت
لها عالقات بعوائل بارزة أخرى أمثال
القادري ،وبناني ،والسرايري ،وبوهالل،
وف��رج ،وب��رك��اش ،والقباج ،والوزاني،
وجسوس ،والرفاعي ،وابن عمر ،ودينية،
وال��زب��دي ...إلخ (التاريخ الدبلوماسي
للمغرب ،ج ،2 :ص ،)82 :أخذت أشعر

بأن معارفنا في الرباط أكثر ع��ددا من
أحبابنا في فاس!!...
المهم في هذه المأدبة أنني لم أسلم
من االمتحان ..الكل يريد أن يعرف ما
وراء هذا الصغير من زاد !..وكيف اختار
هذا الوقت «أكتوبر» لقضاء عطلته!
وكان والدي يسمع كل هذا ،متطلعا
ألجوبتي التي كانت مزيجا من الخطإ
والصواب!!
كان العم عبد اللطيف يسكن في بيته
الجديد بدرب الجراري الذي يشترك مع
بيت آل ملين ،ولذلك رأينا أن المأدبة
تتسع حجما وتتنوع موضوعا ..ال أحتاج
أن أذكر أن هذه المأدبة حركت في الرغبة
لمراجعة وضعي ال��دراس��ي ..وه��ذا ما
سيفسر القرار بانتقالي من المدرسة
الحرة وااللتحاق بجامعة القرويين.
وق���د ك���ان ف��ي ص���در األع���م���ام الذين
استضافونا العم الفقيه سيدي إبراهيم
الذي كان يتولى وظيفة نيابة الحسبة
بمدينة الرباط ،إضافة إلى ما يقوم به من
إشراف على قيام المسجد األعظم الذي
ك�����ان ص���رح���ا م����ن ص������روح المعرفة
بالعاصمة.
العم إبراهيم كان يجعل على رأسه
شاشية لفت عليها عمامة مرتبة بإتقان
وإحكام ..وكان يتحدث في العلم ويسأل
والدي عن خطواتي في المدرسة ،كان من

صورة المجلس الوزاري على عهد السلطان موالي الحسن ،يظهر أوال على اليمين
الجامعي ثم باحماد يليه ُم َخا التازي

أبنائه رضوان الذي كان قريبا من سني
فكنت أجد فيه نعم الرفيق.
وال أنسى حديث العام الفقيه إبراهيم
عن تاريخ أسرة «التوازة» الموجودين في
الرباط ..كان يتحقق أن جدهم القعدد
الحاج محمد كان تاجرا ثريا بفاس وكان
يحمل لقب الموخى ال��ذي ظ��ل مالزما
ل��ل��ق��ب��ه ..ورد ع��ل��ى ال��رب��اط ب��دع��وة من
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن
«محمد الرابع» ،دعاه للحاجة إليه في
شؤون الدولة.
كان هذا الحاج محمد الموخى يقيم
بفاس ..ومتزوجا بالسيدة فطومة كريمة
الحاج العربي الحلو الذي كان له معها

ثالثة أبناء وبنت واح��دة ،ه��م :الحاج
أحمد دفين مكة ،والحاج محمد ،وفاطمة..
ولما حل بالرباط تزوج بالسيدة حجية
كريمة الفقيه المعطي مورينو ،وأصبح
له معها ثالثة أبناء وبنت واحدة كذلك،
هم :محمد ،والحاج محمد ،والحاج عبد
السالم ،وعائشة ،وقد تملك دارا فسيحة
بدرب النجار بعد داره بدرب الجياد من
فاس.
المهم في إفادة العم إبراهيم أنه كان
يؤكد لنا أن العم الحاج أحمد وأخويه
والعم عبد اللطيف هم من ساللة السيدة
الرباطية ،وأنه أي إبراهيم هو وذريته
وأقرباء له هم من أبناء السيدة الحلو..
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رحلتي األولى للرباط كانت أولى المحطات المفصلية في حياتي!

فهو أي إبراهيم أق��رب إلينا من أبناء
السيدة األندلسية!!
كنت أسمع هذا باهتمام وأقارنه مع
ما عرضه علينا العم الحاج أحمد من
وثائق عدلية في حجم كبير تؤكد هذه
المعلومات عن أصول هذه «الفخذة» من
ال��ت��وازة ال��واردي��ن على ال��رب��اط ،التي
ينعتها الناصري صاحب «االستقصا»
بالرباطية والتي كانت وما تزال تميز عن
باقي المؤرخين بلقب (موخا) كما نقرأه
في «اإلتحاف» لمؤرخ الدولة عبد الرحمن
بن زي��دان ولغيره من المؤرخين ..وقد
فهمنا معنى كلمة ك��ان العم يقدم بها
والدي مدققا :كان يقول عن والدي إنه
«ولد ولد عمي»!! (أنظر رسائل مخزنية
للمؤلف).
ولم يكتف العم الحاج أحمد بتعريفنا
على أفراد عائلتنا بالرباط ولكنه رأى أن
يزور ضيعته في عين العودة بضاحية
المدينة ،وهكذا أعلم والدي  -ذات مساء
 أن علينا أن نصحو باكرا لقضاء صالةالصبح في جامع موالي سليمان قبل أن
نأخذ الحافلة إلى الضيعة.
كنا جاهزين آخر الليل وأدينا الصالة
على حسب المقرر ..وقبل أن نأخذ الحافة
مرننا بسفاج (بائع السفنج) ،حيث طلب
العم سفنجتين اثنتين عاديتين ،وطلب
لي سفنجة صغيرة.
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مكناس

بنسليمان

وقفة باهتة للمطالبة بالفصل بين مكناس وفاس
< األسبوع
ط��ال��ب��ت ب��ع��ض األص�����وات
مبدينة مكناس بإبقاء املدينة
عاصمة جهوية ،وذلك خالل
ن��ق��اش دام أك��ث��ر م��ن ثالث
س���اع���ات ،م���ؤخ���را ،بقاعة
اإلس��م��اع��ي��ل��ي��ة املتواجدة
بساحة لهدمي ،أعقبه تنظيم
وقفة احتجاجية باهتة.
وق������ررت ع����دة اجلمعيات
وف����ع����ال����ي����ات أخ��������رى من
امل��ج��ت��م��ع امل��دن��ي مبكناس
توجيه مراسلة استعطافية
إل��ى ص��اح��ب اجل�لال��ة امللك
م��ح��م��د ال����س����ادس ،إلبقاء
م���دي���ن���ة م���ك���ن���اس عاصمة
جهوية .
وقد سبق أن وجهت رسالة
إلى كل من رئيس احلكومة،

ووزير الداخية ،موقعة من
لدن  450شخصية سياسية
وثقافية واقتصادية بجهة
م��ك��ن��اس ت��اف��ي�لال��ت ،والتي
ك���ش���ف���ت م����ن خ�ل�ال���ه���ا عن

طاطا

بيوت الطين تنهار
على رؤوس سكانها
سعيد انخيلي
شهدت منطقة تكموت بمدينة طاطا ،مؤخرا،
أمطارا غزيرة كانت سببا في العديد من الخسائر،
حيث أدت إلى انهيار عدد من المنازل خاصة تلك
المشيدة م��ن الطين ،وتسربت إل��ى البيوت ليال
والناس نيام ،مما خلف حالة من الذعر والهلع في
صفوف المواطنين .وفي الوقت الذي سلمت فيه
بعض المقرات من السيول التي خلفتها األمطار
بتكموت كمكتب البريد ،والمستوصف ،ومقري
الجماعة والقيادة ،كانت األمطار تفعل فعلتها ببعض
األقسام والمرافق بإحدى المؤسسات التعليمية،
فتسللت المياه إلى قاعات الدرس ،وجرفت السيول
ما جرفته من بناء «يا حسرة» حديث.
وأفاد أحد المتتبعين أن المطر قام بما لم تقم به
ل��ج��ان ال��ت��ف��ت��ي��ش( )..وك��ش��ف ع��ن هشاشة بنايات
مغشوشة أه���در على إقامتها الكثير م��ن المال
العام.

ع��ي��وب ك��ث��ي��رة ف��ي مسودة
م��ش��روع التقسيم الترابي
اجل��ه��وي امل��ق��ت��رح م��ن لدن
اللجنة االس��ت��ش��اري��ة حول
اجل���ه���وي���ة ،وال�����ذي تبنته

وزارة الداخلية.
وم�������ن ب���ي��ن امل������ؤاخ������ذات
ال��ت��ي سجلتها الفعاليات
اجل����م����ع����وي����ة بخصوص
مشروع التقسيم اجلهوي

اجلديد كون أنه اعتمد على
اإلحصاء لسنة  ،2004في
ح�ي�ن أن ن��ت��ائ��ج اإلحصاء
اجلديد لم تصدر بعد وقبل
صدور املخططات اجلهوية
إلعداد التراب التي صدرت
في شهر فبراير من السنة
اجل��اري��ة ،دون احلديث عن
امل��ع��اي��ي��ر وامل��ق��اي��ي��س التي
ج��اء بها امل��رس��وم املتعلق
بالتقطيع الترابي ،والذي
هو عبارة عن تكتالت خالية
من اجلانب العلمي والتقني
إلع��داد ال��ت��راب؛ األم��ر الذي
ي��دف��ع إل���ى ال��ت��س��اؤل :ملاذا
تفادت اللجنة االستشارية
ح����ول اجل��ه��وي��ة املتقدمة
اق���ت���راح م��ش��روع القانون
التنظيمي للجهات واكتفت
مبشروع التقسيم اجلهوي؟

نائب التعليم في طاطا يرد على الحنفي
الزرقطوني ال يتعدى  240تلميذا وتلميذة
بمختلف األقسام الدراسية السبعة حسب
الخريطة المدرسية ..ونظرا لوجود احتياطي
م���ن األس����ات����ذة ب���ه���ذه ال��م��ؤس��س��ة ولكون
المؤسسات المجاورة تعرف نقصا في األطر،
وتقديرا لمصلحة التالميذ بهذه المؤسسات
فقد تم تكليف البعض منهم بسد الخصاص
القائم ،حسب قوله.

األسبوع
قال الحنفي أيت الحاج النائب اإلقليمي
لنيابة التعليم بطاطا في معرض تفاعله مع
المقال الصادر بجريدة «األس��ب��وع» ع��دد 9
أكتوبر  ،2014تحت عنوان« :كوارث مدرسية
ب��س��ب��ب ج��م��ع ال���م���دارس» (ت��وق��ي��ع :سعيد
انخيلي) ،بأن عدد المتمدرسين بمدرسة محمد

اتهام جماعة «أقواس أبريش» بإصدار قرار جائر
األسبوع
وجه المحامي «بلمكي أحمد» رسالة تظلمية
لوالي جهة طنجة  -تطوان (عمالة الفحصي/
أصيلة) ،يطلب من خاللها التدخل لمراجعة
رخ��ص��ة ب��ن��اء أص��درت��ه��ا الجماعة القروية
«أقواس بريش» بتاريخ  26يونيو  ،2014وتهم
بناء «سكن من طابقين فوق قطعة أرضية».

وجاء في مراسلة المحامي المذكور أن قرار
ال��ج��م��اع��ة م��ش��وب بالشطط ف��ي استعمال
السلطة ،ألنه يتعلق بـ»موقع وهمي غير معلوم
بموقع دوار أوالد المهدي ،من غير بيان حدود،
وال إع��داد محضر المطابقة ،للرخصة عند
الشروع ،في البناء من قبل تقني الجماعة
حسب ما يوجب القانون ،»..حسب مذكرة
المحامي.

مرافق عمومية
تحتضر في صمت

مقر البلدية الجديد المهمل منذ عقود
< المصطفى خربوش

يالحظ الزائر بمجرد ولوجه إلى مدينة بنسليمان
ح��ال��ة اإله��م��ال ال��ت��ي ت��وج��د عليها بعض المرافق
العمومية إن لم تكن معطلة ،في الوقت الذي كان من
األج��در أن ت��ؤدي خدمات عمومية ،كما هو الحال
بالنسبة لنادي الحدائق ،والمسبح البلدي ،ومقر
المجلس ال��ب��ل��دي ال��ج��دي��د ال���ذي ت��م تشييده منذ
التسعينيات ،ومركز الهالل األحمر المغربي بزنقة
القائد عمر ،و«فران الحومة» بالحي المحمدي ،وإدارة
سابقة للضرائب قرب المحكمة االبتدائية ،ومركز
االستقبال للشبيبة والرياضة الذي يعاني من األعشاب
الطفيلية وانشقاقات وتسربات مائية رغم أن الواجهة
«مصبوغة» ،وفندق «الزيايدة» المعروف ِ ّ
بـ«شي كِ ّبير»
المغلق بسبب مشاكل إدارية ومالية ،وكذلك المقبرة
المسيحية المخربة التي تم توقيف الدفن بها في
منتصف السبعينيات ،بعدما تم نقل آخر رفاتها إلى
المقبرة المسيحية بالدار البيضاء سنة  ،2012وكذلك
دور الراهبات المتواجد بجماعة سيدي بطاش ،وغيرها
من األبنية المهملة والمهجورة ،التي تسيء إلى
جمالية المدينة واإلقليم عموما ،حيث تصبح مرتعا
للمنحرفين والمشردين دون مأوى ،ناهيك عن حدائق
عمومية ،مثل حديقة حي «اللة مريم» األولى.
في حين لم تتخذ إجراءات منذ سنين لتتبع وإصالح
هذه المرافق الستغاللها أو هدمها إن كانت تشكل
خطرا على المواطنين ،حيث مازال البعض منها في
وضعية قانونية غير سليمة ،وأبنية أخرى يتم التمهيد
لبيعها للخواص بعد التحفيظ العقاري ،مثل المقر
الجديد للبلدية.

زخات مطرية تفضح عورة المضيف الفنيدق
مال
عيـن علـى الش

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

هل يتدربون من أجل
االلتحاق بداعش؟
ظاهرة فريدة من نوعها ه��ذه األيام،
ح��ي��ث ال��ت��ح��ق ع���دد م��ن األش��خ��اص ذوي
الفكر املتطرف واجل��ه��ادي ،بالعديد من
األندية الرياضية بتطوان ،من أجل تلقي
دروس في املجال الرياضي.
وت��ع��رف العديد م��ن األن��دي��ة ،مؤخرا،
إق��ب��اال ال مثيل ل��ه م��ن ط���رف األشخاص
ال���ذي���ن ي��ن��ت��م��ون ل��ل��ج��م��اع��ات اإلسالمية
املتطرفة من أجل تعلم فنون القتال ،ولم
تستبعد املصادر أن تكون هذه التحركات
الرياضية م��ن أج��ل االل��ت��ح��اق باملقاتلني
داخ���ل م��ا يسمى ب���ـ«دول���ة اخل�لاف��ة» بني
سوريا والعراق .وحسب مصادر مطلعة
فإن فرقا أمنية بحي جامع املزواق تقوم
بتحرياتها بخصوص شخصني ،قاما بنشر
صورهما على املوقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» على طريقة «الداعشية» ،وحتوم
حولهما الشكوك.

ل��م مت��ر س���وى ب��ض��ع دقائق
ع��ل��ى ه��ط��ول أم��ط��ار اخل��ي��ر بكل
م��ن امل��ض��ي��ق ،وال��ف��ن��ي��دق ،وباب
سبتة ،صباح ي��وم السبت /27
 ،2014 /9ح��ت��ى ص����ارت هذه
املدن تغرق في املياه ،وقد خلف
ذلك خسائر كبيرة في املمتلكات،
بسبب سيل امل��ي��اه ال���ذي وصل
إل����ى غ����رف م���ن���ازل املواطنني،
وأغرق سياراتهم ،نتيجة انغالق
مجاري الصرف الصحي.
وقال بعضهم إن هذا الوضع
الذي تسببت فيه هذه القطرات
املائية القليلة مقارنة مع فصل
الشتاء ،راج��ع إل��ى س��وء البنية
التحتية ال��ت��ي تتميز بها هذه

امل���دن ،مستدلني باملثل الدارج
«أ امل���زوق م��ن ب��را أش أخبارك

تغزو مدينة تطوان ظاهرة جديدة تؤرق
التجار وسكان األحياء وغيرهم ،حيث عمد
العديد من األشخاص على فتح دكاكينهم
داخل بعض األحياء الشعبية بدون رخص
م���ن ق��س��م ال��ت��ن��ش��ي��ط االق���ت���ص���ادي التابع
للجماعة احلضرية لتطوان.
وحسب املعاينة واملالحظة امليدانية،
ف��إن  42دك��ان��ا ت��اب��ع��ون للملحقة اإلداري���ة
س��ي��دي طلحة ي���زاول أصحابها أنشطتهم

من داخ��ل» لكونها تعرف تقدما
م��ل��ح��وظ��ا ف���ي م���ج���ال النظافة

دكاكين بدون تراخيص
بشكل ع��اد ،كبيع امل��واد الغذائية ،واألثاث
املنزلي ،وغيرها ،في الوقت الذي ال يتوفرون
على رخص ،جتنبا ألداء الضرائب خلزانة
الدولة.
أم����ا ب��ال��ن��س��ب��ة حل���ي س��م��س��ة وش����ارع
امل���أم���ون ،ف��أص��ح��اب ال���دك���اك�ي�ن ،ومحالت
األك�ل�ات اخلفيفة ،وامل��ق��اه��ي ،حت��ول��وا إلى
مداومني يشتغلون  24 /24مستغلني رخص
النهار بالليل.

املغشوشة ،لكنها تفتقد ألبسط
ال��ش��روط للتغلب على الكوارث
الطبيعية ،مضيفني أن هذا اليوم
هو «سبت أسود» بالنسبة لهم.
أما بالنسبة للجبال الشامخة
قرب املعبر احلدودي باب سبتة،
فقد انهار ج��زء منها إل��ى حافة
البحر مما وصفه املواطنون بأنه
تسونامي ب��دأت تظهر عالماته
في شمال اململكة(.)..
ويضيف املواطنون أنه في
غ��ي��اب أي اس���ت���ع���دادات ملوسم
الشتاء ال��ذي ال يطرق األبواب،
ف��إن��ه��م م��ت��خ��وف��ون م���ن األس����وإ
الذي تتحمل مسؤوليته جماعتا
املضيق والفنيدق.

ويؤكد بعض سكان احلي أن هذه احملالت
مُ ْ
ت� ِ�س��ي بالليل م��ق��را لتجمعات مجموعة
من الشباب ،حيث تشهد يوميا صراعات
ومشدات كالمية ،تزعج املواطنني.
وبينما ه��ذه «الهَ ُل َّمة» كلها يقول أحد
املواطنني ،مازالت السلطة املعنية خارجة
ال��ت��غ��ط��ي��ة ح��ي��ث ل��م ت��ق��م ول���و م���رة واح���دة
بحملة متشيطية لهذه األحياء ،وكأن األمر
ال يعنيها في شيء.
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بتعليمات من الخطوط المغربية
نصف رغيف خبز في رحلة أربعة ساعات
عند عودتي من برلين ،حجزت تذكرة عودة من شباك الخطوط الملكية المغربية،
ولكن المفاجأة غير المريحة كانت تنتظرني من جديد مع باقي الركاب حيث وجدنا
أنفسنا وجها لوجه مرة أخرى مع طائرة في ملكية الخطوط الملكية األردنية ،التي
تأخرت هذه المرة ثالث ساعات لإلقالع إلى الدار البيضاء

بقلم  :رمزي صوفيا

يعني س��وى إم��ع��ان الخطوط
ي���وم األرب���ع���اء  17شتنبر وهكذا عشنا الجوع والمهانة ال���ذي���ن ع����ادت ب��ه��م الطائرة باقي شركات العالم».
والسؤال الذي يطرح نفسه الملكية المغربية في االستهانة
األخ��ي��ر ،ق��ص��دت م��ط��ار محمد في تلك الرحلة ،وبطبيعة الحال األردنية من برلين ،وأنا منهم،
الخامس لركوب طائرة الخطوط ف��م��ا إن ح��ط��ت ال��ط��ائ��رة على وأن��ا أطالع جريدة «األسبوع اآلن هو :إذا كانت هناك ظروف بركاب طائراتها ،هذا في الوقت
الملكية المغربية التي كانت أرضية مطار برلين حتى هرع ال��ص��ح��ف��ي» وأق������رأ مقاالتك معينة جعلت شركة الخطوط الذي تبذل فيه شركات الطيران
متوجهة إلى برلين في ألمانيا ،الركاب نحو المطاعم ومحالت وأخبرك بأن كافة الركاب كانوا الملكية المغربية تلجأ الكتراء األخرى أقصى ما يمكنها بذله
وهناك كانت مفاجأة من العيار بيع األطعمة ليشتروا ما يسدوا متذمرين م��ن التصرف الذي ط��ائ��رة م��ن الخطوط الملكية م��ن ج��ه��ود الج��ت��ذاب إعجاب
الثقيل في انتظاري مثل باقي ب��ه رم��ق��ه��م ب��ع��د أن تعرضنا قامت به شركة الخطوط الملكية األردنية ،فمن أوجب الواجبات المسافرين وجعلهم يتحولون
من مسافرين عابرين إلى زبناء
ركاب تلك الرحلة ،حيث اكتشفنا
دائمين ل��ه��ا ،حيث ت��ق��دم لهم
أن الطائرة التي كانت ستقلنا
أجود الخدمات وأرقى الوجبات
نحو وجهتنا ه��ي ف��ي ملكية
مع احترام خصوصياتهم.
الخطوط الملكية األردنية ،مع
لكل هذا فإني أطلب من السيد
ال��ع��ل��م أن ك���ل م��س��اف��ري تلك
الرئيس المدير العام للخطوط
الرحلة كانوا يحملون معهم
الملكية المغربية فتح تحقيق
ت��ذاك��ر سلمت ل��ه��م م��ن طرف
حول ما حدث في رحلة الدار
الخطوط الملكية المغربية!
البيضاء  -برلين يوم  17شتنبر
لم أهضم الموقف ،فتوجهت
 ،2014ألن هناك عشرات الشهود
بالسؤال إلى أحد المضيفين
ال���ذي���ن ع���اي���ن���وا ك���ل م���ا وقع
ح�����ول ح��ق��ي��ق��ة ال���م���وض���وع،
وغ�������ادروا ال���ط���ائ���رة ف���ي قمة
فأجابني بأن شركة الخطوط
االس��ت��ي��اء وه���م ي��ق��س��م��ون أال
الملكية المغربية قد استأجرت
يتعاملوا مع هذه الشركة مرة
ت��ل��ك ال���ط���ائ���رة م���ن الخطوط
أخرى ،وأسماؤهم جميعا مدونة
الملكية األردن���ي���ة .وبطبيعة
في سجالتها.
ال��ح��ال ل��م ي��غ��ي��ر س��ؤال��ي وال
فلماذا ال يتمك التراجع عن
جواب المضيف شيئا مما كان
هذه األغالط الفادحة التي تودي
يحدث ،حيث اضطررنا المتطاء
ب��م��ص��داق��ي��ة ال��ش��رك��ة وتجعل
ت��ل��ك ال��ط��ائ��رة ع��ل��ى مضض،
الركاب يتداولون حولها أخبارا
ودام��ت رحلتنا أرب��ع ساعات
ت��ض��ر ب��س��م��ع��ت��ه��ا ،وبالتالي
شعرنا خاللها مثل بقية خلق
بمستقبلها ،إذ ال مستقبل
ال��ل��ه ب��ال��ح��اج��ة ل�لأك��ل ،ولكن
لشركة تفقد تدريجيا زبناءها
مفاجأة أخرى كانت تنتظرنا
وتجعل كل واحد منهم يحكي
عندما قدموا لنا وجبة مهينة
للعشرات من معارفه عن معاناته
بكل ما تحمل كلمة المهانة من
إحدى رحالت الخطوط الملكية المغربية
خالل رحالتها.
معان ،وجبة فقيرة تكونت من
إن على كل الخطوط الملكية
نصف رغيف من الخبز بداخله
قطعة من الجبن! مع العلم أن للتجويع ألرب���ع س��اع��ات في المغربية وال���ذي ل��م نجد له عليها أن تعلم مسافريها بذلك المغربية مراجعة نفسها وعلى
تفسيرا س��وى أنها ال تحترم التغيير الطارئ وتشرح لهم م���س���ؤول���ي���ه���ا أن يتحملوا
الوقت كان ظهرا وكنا في عز الجو.
وعند ع��ودت��ي ،حجزت مرة زبناءها وتستخف بكرامتهم» ،األسباب وتعتذر لهم مسبقا ،مسؤولياتهم كل حسب منصبه،
موعد تناول وجبة الغذاء ،ومع
العلم أننا اعتدنا على تناول أخ��رى تذكرة ع��ودة من شباك وت��وق��ف��ت قليال ث��م استأنفت ولكن شيئا من هذا لم يحدث وعليهم مراجعة أسعار تذاكر
وج��ب��ة كاملة خ�لال الرحالت الخطوط الملكية المغربية ،كالمها قائلة بعصبية وغضب :حيث ساقونا وكأننا قطيع من الشركة التي تناطح السحاب
ال���ط���وي���ل���ة .وع���ن���دم���ا سألنا ولكن المفاجأة غير المريحة «المعروف عن الخطوط الملكية األغنام نحو طائرة شركة أخرى من حيث الغالء الفاحش.
وسأختم مقالي بطلب إجراء
م��ض��ي��ف��ات الطائرة كانت تنتظرني من جديد مع المغربية أنها من أغلى شركات غ��ي��ر ت��ل��ك ال���ت���ي ك��ن��ا نحمل
ب��اق��ي ال���رك���اب حيث الطيران بالنسبة للتذاكر ،ونحن تذاكرها ،وهذا ال يعني سوى مقارنة بين تذكرة اشتريتها من
نضطر لشراء تذاكرها شيئا واح���دا ه��و استخفاف ال��خ��ط��وط الملكية المغربية
دامت رحلتنا أرب
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قطعة من الجبن!
بمبلغ  3660درهما
األردنية عن سبب تقديمهم لنا
بالتمام والكمال،
ت��ل��ك ال��وج��ب��ة االستخفافية ،وجدنا أنفسنا وجها لوجه مع
ف��ي حين أن نفس
أجابونا بأن الخطوط الملكية ط���ائ���رة ف���ي م��ل��ك��ي��ة الخطوط ل��ع��دم وج����ود ش��رك��ات أخرى
الرحلة تباع تذكرتها
المغربية هي التي زودتهم بذلك الملكية األردنية ،التي تأخرت تتوفر على رحالت نحو البلدان ال��م��غ��رب��ي��ة ب��رك��اب طائراتها
الطعام المزري حتى يقدموه لنا ثالث ساعات لإلقالع إلى الدار التي نقصدها ،لهذا فإني أرجو وتعاملها معهم على أن كل لدى الخطوط المصرية بمبلغ
منك الكتابة عما عشناه جميعا واحد منهم عبارة عن ألعوبة  2400درهم.
خ�لال رحلتنا ال��ط��وي��ل��ة ،مما البيضاء.
ولكم أيها المسؤولون عن
فامتطينا الطائرة مرغمين ،خ�لال ه��ذه الرحلة من تالعب تقع بين أيديها! كما أن تقديم
خلف حالة استياء واحتجاج
وسط الركاب خاصة وأنه كان وع��ن��د ه��ب��وط��ن��ا م��ن الطائرة واستخفاف بنا ،كما أرجو أن وجبات تافهة من ذلك المستوى ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ف��ي ال��م��غ��رب أن
يوجد بالطائرة أطفال صغار تقدمت نحوي سيدة وقالت لي :تتحدث عن غالء تذاكر الخطوط المهين الذي كانت عليه وجبات ت��ق��دروا المبلغ ال��ف��اص��ل بين
ونساء حوامل وكبار السن« .لقد شاهدتك من بين الركاب الملكية المغربية مقارنة مع رحلة الدار البيضاء -برلين ،ال السعرين!!
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الرأي

اختيار جامعة القاضي عياض بمراكش ضمن
أحسن الجامعات في العالم

محمد بركوش

فاتح أكتوبر من السنة الجارية أو الحالية سيبقى بال شك يوما مشهودا في مستوى عال من الجودة واإلبداع الذي يهزم إن صحت الكلمة حالة
أو منقوشا في سجل جامعة القاضي عياض بمراكش الحمراء ،يوما الرداءة والركود والتقليد األعمى (الغش األعمى) هذا األخير الذي يعتبر
ليس كاأليام األخ��رى ،يستحق أن ي��ؤرخ به لمسيرة رائ��دة قادها كل في نظر الجيدين والنشيطين العدو رقم  1لالبتكار وإظهار المؤهالت،
العاملين بالجامعة دون استثناء ،لماذا؟ ألنه اليوم الذي دخلت فيه التي من شأنها إذا ما توفر المجال الخصب واإلم��ك��ان��ات الكافية
المؤسسة خانة التصنيف العالمي الخاص بأحسن الجامعات في العالم والتشجيع الدائم الذي يطمس حفرة التهميش أن يقود إلى االرتقاء
برمته ،ونالت بتفوق وحظوة ومكانة متقدمة إلى جانب جامعات لها والتربع إلى جانب الجامعات العالمية على كراسي المراتب األولى،
شهرة عالمية كممثل وحيد للعالم العربي وشمال إفريقيا حسب إشارة وهي التي يشتغل الكل من أجلها اليوم في تحد واضح وتنافس شريف
رئيس الجامعة بمراكش ،كل ذلك نتيجة «قدرتها على التطور السريع وسباق غير محموم عبر المسافات التي تفصل جامعاتنا عن مرافئ
وتكريس الوجود دوليا» ،ذلك الوجود الذي سبق أن منحها مرتبة ممتازة االمتياز وس�لال��م الشهرة وم��واق��ع االس��ت��واءات اآلم��ن��ة ،كما سماها
( 83ضمن أكثر من  700جامعة) ،وف��ق تصنيف آخ��ر هو تصنيف أحدهم.
«دوبريكس إندايمير جينغ إيكونومي رانكينغ» لسنة  ،2014وهو تصنيف إن تصنيف الجامعة التي اختير لها اسم عالم شغل الدنيا بفكره وفلسفته
تشرف عليه مؤسسات عالية وجامعات عالمية وشخصيات بارزة ،حيث وعلومه الوافرة ،إن تلك الجامعة وفي غمرة االنتشار بارتقاء السلم
يعتمد فيه على «سمعة المؤسسة الجامعية وبحوثها العلمية المؤثرة ،استطاعت أن تزيح قطرات ندى كانت تتربص بالمحيط ..أن تزيح بقايا
ظلمات ما قبل الفجر ،وأن تقلع «شوكة» كانت غائرة في خصرها
وحجم مساهماتها في مجال االبتكار واإلب���داع ،زي��ادة على
بسبب سوء التفاهم ليس إال ،بعد أن لمس الجميع
انفتاحها على العالم ورصدها لالتجاهات السائدة في
حدث
أن تربة الفضاء الجامعي رغم بعض الهشاشة (وهذا
مجال البحث واالبتكار التكنولوجي وتحقيق نتائج
تاريخي بالنسبة
شيء طبيعي) ليست قابلة ببث سموم التفرقة ،نظرا
ذات قيمة مضافة عالية».
لجامعة القاضي عياض
للمناعة المكتسبة بكل مواصفاتها ونظرا أيضا
حدث تاريخي بالنسبة لجامعة القاضي عياض
للحاجة وفي هذا الظرف بالذات إلى االتحاد وجمع
وللجامعة المغربية بصفة عامة ،وإن لم يلتفت
وللجامعة المغربية بصفة
الشمل ،وإل��ى تكثيف الجهود أكثر من السابق
إليه (ألننا ال نهتم إال بالرقص والكرة والشيخات)،
عامة ،وإن لم يُلتفت إليه ألننا ال
وتوجيهها صوب هدف واحد هو خدمة الجامعة
ح��دث ك��ان متوقعا بعد ط��ول انتظار واجتهاد
نهتم إال بالرقص والكرة والشيخات،
وال���ج���ام���ع���ة ل���وح���ده���ا خ�����ارج ك���ل الصراعات
منجذب بسحر مساحة المدى والكون ،شارك في
حدث كان متوقعا بعد طول انتظار
واإليديولوجيات ،ولذلك وكما نبهني إلى ذلك بعض
خلقه أناس (من طينة خاصة) وقعوا كمسؤولين
واجتهاد ،شارك في خلقه
اإلخوان ،إن الذين لهم غيرة على الجامعة (وهي من
وأساتذة وأط��ر وموظفين وعاملين وطلبة على
وأطر
مسؤولون وأساتذة
الغيرة على الوطن) قلت لذلك وضعت كل العدة القديمة
موعد مع الغد المغاير للسائد اآلن وقبل اآلن ،أناس
وموظفون..
جانبا وعلى وجه السرعة ودون انتظار ،ألن الوقت ال
عبقريون ببساطتهم (كما قال شمعون ليفي ذات مرة)
يرحم ،واختير نهج أو منهجية بلمسات موفقة يمكنها أن
ليس لهم من مشاع الحياة سوى رأسمال غير مادي
تفي بالغرض المطلوب والهدف المنشود ،إذا ما توحدت الرؤيا
يتسابقون من أجل تقديمه كهدية لمغرب جديد يعرف كما قال
صاحب الجاللة أين يسير ،كما يعرف مؤهالته التي ضخمت من عدد واتجه الجميع إلى لملمة شقوق الهدنة (التي أبرمت ضمنيا في رمضان
حساده ،ووضعه رهن إش��ارة الجميع من أجل «إع��ادة هيكلة البحث األبرك) وإلى محو المسافات الفاصلة التي كانت في العمق ال تحفر على
العلمي» ،وتطوير استراتيجية العمل ،و«الفعالية السياسية» كما قالت االستمرارية والعمل المشترك ،نظرا لما كان يسكن أذهان البعض ،بسبب
رئ��اس��ة الجامعة للرفع م��ن درج��ة ومنسوب االب��ت��ك��ار البيداغوجي سوء الفهم والرغبة في استعراض العضالت في نسيان تام ألولوية
األولويات ،وهي المصلحة العليا كما قال الرئيس.
(موك).
لقد ثبت بكل وضوح وبكل جالء أيضا أن الذرائع التي كانت تستغل لنا أن نفرح مع الجامعة ومع مسؤوليها وأساتذتها وأطرها وإدارييها
وإن بصدق نية لم تكن في استطاعتها إخفاء غيمة ماطرة «تسقي عسال» والمشرفين على تدبير شؤونها خاصة المالية منها ،والتي تراجعت
كما قالت الشاعر ماجدولين استفاقت معها فرحة المياه واستمرت إضاءة ميزانيتها هاته السنة بنسبة  ،%7وهي نسبة عالية دفعت إلى التقليص
األفق التي غمرت الجامعة واألحياء المحيطة بها ،وتأكد بالملموس أن من بعض الميزانيات منها ميزانية التسيير الخاصة بالرئاسة (وهذه
الفاعل الحقيقي في المجال التعليمي لن يكون منتجا وذا قيمة إضافية تضحية من الرئيس) ،لنا أن نفتخر ونعتز بجامعتنا العريقة ،وأال ننسى
أو مضافة ،إال إذا كان يتحرك بخلفيات سليمة أهمها مصلحة الجامعة ونحن في غمرة النشوة مسؤولين سابقين أعطوا وساهموا بالكثير،
والطالب ،وجعلها فوق كل االعتبارات وضمن األولويات كما أشار إلى مثل وزير التعليم األسبق الكنيديري ،الذي مازالت بصماته تشهد على
ذلك رئيس الجامعة في بالغ نشر سابقا ،ولذلك لم يتأخر األساتذة (ذكورا جديته وإخالصه ،والمرحوم الجبلي الذي ضحى بكل شيء ،من أجل
وإناثا) في المساهمة الالمشروطة في خلق الحدث الذي تحدثت عنه الرفع من مستوى الجامعة ،إلى جانب طبعا عمداء كان لهم الفضل منذ
بدراسات متميزة ومشاريع بحثية مستمرة (وليست ظرفية تخضع إنشاء الجامعة وتطويرها ،وهيكلتها ،والدفع بها لتغزو بإشعاعها كل
للنسق السريع أو االستثنائي كما قال األستاذ رضوان زهرو) ،بحوث العالم.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

هل ماتت جمعية أنكاد المغرب الشرقي؟
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الحسين الدراجي

في غمرة اإلحصاء العام لسكان المغرب ،عادت الذاكرة إلى سنة  ،1960أشهر ،ليقوم باستغالل واستثمار جميع المعطيات والمعلومات التي
حيث أق��دم المغرب على أول تجربة من هذا النوع ،وك��ان لي شرف نتجت عن اإلحصاء ليتم توظيفها واالعتماد عليها في وضع مخططات
تنظيمها من الناحية اإلدارية ،ورغم أن البالد لم تكن حينئذ تتوفر إال التنمية االقتصادية ،وهي المهمة التي أشرف عليها ثلة من األطر العليا
على ثالثة مهندسين في علوم اإلحصاء وكانوا قد أنهوا دراستهم التي تعمل بقسم التنسيق اإلحصائي والتخطيط التابع لوزارة االقتصاد
بالمعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادية المعمقة بباريس ،الوطني بعناية المرحوم الدكتور عمر المنجرة ،الذي كنت أعمل تحت
فإن عملية اإلحصاء العام قد تمت في ظروف حسنة أفضت إلى الحصول إمرته كرئيس لقسم الشؤون اإلدارية لعدة سنوات ،وقد تمكنت بهذه
على نتائج سارة استوجب إنجازها تجنيد مئات األعوان والموظفين الصفة من توفير الشغل لما ال يقل عن  254من الشبان الذين قدموا من
الذين بعد أن شاركوا في حلقات التدريب انتشروا في جميع أنحاء المنطقة الشرقية ،ومن مدينة وجدة على الخصوص ،وقد أوحى إلي
البالد إلحصاء السكان والتعرف بدقة على عدد السكان وعلى حاجياتهم هذا العدد من الوجديين بإحداث ودادية تضمهم على أساس تضامني،
في جميع المجاالت كالتعليم ،والصحة ،والسكن ،والنمو الديمغرافي ،حيث انخرط كلهم فيها والتزموا بتخصيص خمسين درهما شهريا
وهي المعطيات التي ساعدت على وضع مخططات للتنمية التي ابتدأ لتمويل حساب بريدي تم فتحه بالرباط تحت عدد  4020ليستمد منه
العمل على أساسها منذ سنة « »1960-1958و« ،»1965-1963وعملية كل منخرط عند الحاجة سواء كانت المناسبة فرحا أو حدوث مكروه،
اإلحصاء العام تفرضها منظمة األمم المتحدة على جميع بلدان العالم واستمر العمل بهذا النظام التكافلي الذي أعطى نتائج جد سارة إلى
س��ن��ة  ،1970ح��ي��ث ازداد عدد
على رأس كل عشر سنوات ،وتلتزم
المنخرطين بكيفية متسارعة
بها ك��ل ال���دول المنضوية تحت
جعلتني أقدم على تأسيس جمعية
ل��وائ��ه��ا ،وق���د اع��ت��م��د ن��ج��اح هذا
قدماء إقليم وجدة ،التي كانت تضم
اإلحصاء األول في تأرجح المغرب
مدن بركان ،وجرادة ،وتاوريرت،
على مساهمة المئات من رجال
وفجيج ،وذلك بمساعدة صفوة من
التعليم ،باإلضافة إل��ى توظيف
األطر السامية التي كانت تعج بها
العديد من الشباب الذين لم يكونوا
كل اإلدارات (أنظر الصورة) ،وقد
يومئذ يشتكون من البطالة ،حيث
سارع إلى االنخراط في صفوف
كانت الوظيفة العمومية توفر آالف
هذه الجمعية موظفون سامون من
مناصب الشغل لتطعيم مختلف
خيرة الصفوة المثقفة من أبناء
دواليب اإلدارة بعد االستغناء عن
المغرب الشرقي ،الذين أجمعوا
آالف الموظفين الفرنسيين ،وبعد
على انتخابي كاتبا عاما لها على
االنتهاء من عملية اإلح��ص��اء تم
إثر انتخاب أول مكتب للجمعية.
االحتفاظ بمئات األعوان الذين بعد
1970
سنة
أسست
وجدة
في
ثقافية
جمعية
ألول
تذكارية
صورة
أن تلقوا تكوينا تقنيا دام عدة
> يتبع
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التآمر على عبد
الله إبراهيم
وحزبه حيا وميتا

إدريس أبايا

في ظروف السبعينيات ،وبالضبط في فاتح دجنبر
 1974صدرت جريدة «المغرب» العمالية في الدار
البيضاء في عدد خاص عن انعقاد أشغال المؤتمر
الثالث لالتحاد الوطني للقوات الشعبية برئاسة
األمين العام لحزب عبد الله إبراهيم رحمه الله ،في
ذلك العدد الصادر بالفرنسية تفاصيل عن التقرير
المذهبي الذي ألقاه األمين العام أمام االتحاديين من
مناضلين وع��م��ال ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��ن حضر من
المستدعين من ممثلي األحزاب وممثلي النقابات
العمالية في دول العالم االشتراكي ،وعند صدور
العدد الثاني من الجريدة عن سير المؤتمر وأسماء
أعضاء اللجنة المركزية للحزب ...بعد مرور أربعين
سنة عن هذا الحدث نسمع اليوم أن هناك أصواتا
م��رف��وع��ة م��ن ط��رف بعض أع��ض��اء ح��زب االتحاد
االشتراكي تدعو إلى الحنين بالرجوع إلى الحزب
األم «االتحاد الوطني للقوات الشعبية» على لسان
«ال���زاي���دي» ممثل الفريق االش��ت��راك��ي ف��ي مجلس
ال��ن��واب ...ومهما كانت الظروف الداعية إلى هذا
الرجوع ،فإن خالفات اإلخوة في االتحاد االشتراكي
ال يمكن أن تكون حال إلصالح ما وقع االختالف فيه
بمجرد تغيير اس��م الحزب وإقناع أعضائه بهذا
الترميم الذي يحمل تبعات ظرفية خاضها كل من
الحزبين «االتحاد الوطني ،واالتحاد االشتراكي» ،وال
يمكن أن يكون مجرد إدم���اج الجناحين (الرباط
والبيضاء) في مسار واح��د ،باعتبار أن الخالف
المتجذر مما تولد عنه تيار (االشتراكيين) وانشقاقهم
�ح� َ�و االت��ح��اد الوطني
ف��ي ظ��روف ك��ان يستهدف َم� ْ
واق��ت�لاع ج���دوره ،وخلق كل ما له صلة بحزب له
تاريخه النضالي منذ الستينيات بمجرد انشقاقه عن
الحزب االستقالل ،ثم إن غاية المنشقين عن االتحاد
الوطني نهجوا سبيل مواجهة الطاقات الحزبية
والعمالية المناضلين الحزبيين والقوات العاملة على
مختلف طبقاتهم ..وباعتبار ظروف نشأة المنشقين
كانت العملية تعدت جانبها اإلصالحي أو الترميم
الذي يمكن تدارك أخطائه والعودة بالحزب إلى خطه
القويم ،وإعادة تحديد المسؤوليات وتالفي ما ينبغي
تالفيه ..غير أن العملية المحبوكة وما كانت تهدف
إليه هو مس قيادة الحزب وأمانته وج��ه��ازه في
الجناح العمالي ،واعتبر هذا العمل مدبرا بالقصد
من طرف الجهاز األوفقيري
باعتبار ما توفر للمنشقين
من جميع اإلمكانيات
مهما كانت
ف��ي ت��ه��ي��يء مقرات
الظروف الداعية
الحزب وأعضائه
للرجوع إلى الحزب
وتياره في مجاالت
األم «االتحاد الوطني للقوات
تربوية وحقوقية
وقانونية ،وسمى
الشعبية» ،فإن خالفات اإلخوة ال
الراحل عبد الله يمكن أن تكون حال إلصالح ما وقع
إب����راه����ي����م ه���ذه
االختالف فيه بمجرد تغيير اسم
ال��م��ي��زة المخولة
الحزب ،وإقناع أعضائه
للمنشقين بأنها
بهذا الترميم
(ض��خ��ة أوكسجين)،
ب���اإلض���اف���ة إل�����ى خلق
تناقضات بين أف���راد حزب
واح���د اس��ت��ف��اد منها م��ن ك��ان يتخوف م��ن تالقي
اتحاديين في ساحة نضال موحدة ،ثم إن شل التمزق
بدعوى مواجهة المنظمين النقابيين وأعوان اإلدارة،
ك��ل ذل���ك ك���ان يخلق تعميق ال��ه��وة ب��ي��ن اإلخ���وة
االتحاديين بصفة عامة ..ومازلت أتذكر كيف كان مقر
االتحاد الوطني ،بمراكش (بباب دكالة) يشغله في
األسفل أعضاء اشتراكيون وفي أعاله أعضاء االتحاد
الوطني ،وكانت الدعوة موجهة إليهم من طرف أمانة
الحزب «عبد الله إبراهيم» بعدم خلق أسباب أو
تحركات لخلق التصادم بين اإلخ��وة ...ومن ضمن
التحرش باالتحاد الوطني خطف جريدة االتحاد
الوطني من طرف المدعو «شاكر» ،وكان البد إلعادة
صدورها من إضافة جملة «للقوات الشعبية»...
لقد كان لعبد الله إبراهيم إمكانية تحليل األحداث
السياسية وهذا بالفعل ما كان يقوم به في افتتاحية
الجريدة ،وفي أغلب ما ينشر في جريدة «االتحاد
الوطني للقوات الشعبية» التي كنت أنشر فيها
مقاالتي ضمن ما ينشر في األدب والتاريخ والشعر...
ال يمكن أن نغلب عامل اليأس في مثل هذه الظروف
خصوصا بجانب إخوة يمكن أن يتم األخذ بيدهم
في مثل هذه الظروف ،لجمع شمل إخواننا في الحزب
مع بعضهم وت��دارك ما يمكن تداركه خدمة للوطن
ومبادئه ،سيرا مع أخالق السمو النضالي الذي يجب
يطبع أن كل غيور على وطنه في هذا البلد.
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 ..2014سنة الحزن العربي
حل عيد األضحى المبارك
لعام  2014والعالم اإلسالمي
والعربي واإلفريقي والعالم
كله يعيش عدة مشاكل ،إما
بين الدولة الواحدة في ما
يسمى بالحرب األهلية ،أو
بين دولة ودولة.
فدماء تسيل في سوريا بال
حساب ،وأطفال يقتلون وهم
يتعلمون في المدارس ،وعراق
جريح لم تندمل جروحه بعد
منذ اإلطاحة بالرئيس صداح
ح��س��ي��ن رح��م��ه ال��ل��ه رحمة
واس���ع���ة ،وإس���رائ���ي���ل تدك
األرض دك����������ا وت����ق����ت����ل
الفلسطينيين شر قتلة وتهلك
الحرث والنسل من غير حياء
من خالق وال مخلوق ،ومصر
أي��ض��ا ت��ع��ي��ش انقسامات
ط���ائ���ف���ي���ة ب���ي���ن اإلخ��������وان
ال��م��س��ل��م��ي��ن وب���ي���ن م���ن لم
ي��ش��اط��ره��م ال����رأي ويتبنى
مذهبهم ،وظهر في هذا العام
أي���ض���ا م���ا اص��ط��ل��ح عليه
ب����ـ«داع����ش» وم���ا أدراك ما
داعش ،قالوا إن رئيسه هو

أب����و ب��ك��ر ال���ب���غ���دادي ،هذا
التنظيم المتسم بالقسوة
البعيدة كل البعد عن الشريعة
اإلس�لام��ي��ة السمحاء ،فهو
تنظيم رهيب ال يتورع عن
تصفية كل من يقف في وجهه
فردا كان أو جماعة ،كافرا أو

مسلما.
وفي هذا العام أيضا 2014
ظهر م��رض��ان خ��ط��ي��ران في
المملكة العربية السعودية
وفي بعض الدول اإلفريقية،
توفي بسببه خلق كثير ما
بين رج��ال ون��س��اء وأطفال

«بوسة» الحقيقة الضائعة

وح����ت����ى األط�����ب�����اء قضوا
بسببه.
وف���ي ه���ذا ال���ع���ام 2014
احتدم خالف كبير بين روسيا
وأوكرانيا مات بسببه خلق
كثير بين الجانبين.
وإذا انتقلنا إلى المغرب

العربي نجد ليبيا تعيش في
خ���وف وه��ل��ع م��ن��ذ اإلطاحة
بنظام القذافي ،وفي الجزائر
أيضا نجد تنظيما آخر تابعا
لداعش في الشرق يسير على
س���ن���ن���ه وي���ت���ب���ن���ى أف����ك����اره
وأفعاله.
إن ه�����ذه االنقسامات
الطائفية جعلت ع���ددا من
المواطنين يهجرون أوطانهم
مكرهين ال مختارين ،فمنهم
من هام على وجهه ال يدري
أين يتجه ،فهذا قصد الشرق
وهذا قصد الغرب وهذا قصد
الجنوب وهذا قصد الشمال
وال م����ن ي��س��ت��ق��ب��ل ه����ؤالء
المشردين الذين أخرجوا من
ديارهم بالحروب الداخلية
التي تعود أسبابها إلى قلة
العقل..
إن ع��ام  2014جدير بأن
نسميه :ع��ام الحزن ،نرجو
الله تعالى أن يهدي اإلنسانية
لما فيه خيرها ونفعها.
> مالكي علوي موالي
الصادق (سال)

لماذا انقرض دور المحتسب في المغرب؟
إن أص���ول الشريعة اإلسالمية
المتبعة بالمغرب على مذهب اإلمام
مالك هي القرآن والسنة ،فقد كان
الملوك كثيرا ما يعتمدون عليها في
تدبير شؤون الرعية ألنه لم يكن هناك
قانون مدون بالمعنى العصري ،بل
كان يكتفي بما هو مدون في الفقهيات
من أقوال العلماء في مختصر الشيخ
خليل ،وتحفة ابن عاصم ،وشروح
المتون وحواشيها.
والحسبة لغة :احتسب فالن على
فالن ،اختبر ما عنده ،واصطالحا:
حسن تدبير شؤون المسلمين وفق
ما أمر به ونهى عنه الشرع ،وهي
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم
الخلفاء الراشدين من بعده ،وهو
تعيين عمر رضي الله عنه بنت عبد
ال���ل���ه ل��ت��ول��ي م��ه��ن��ة ال��ح��س��ب��ة في
السوق.

وقد كانت مهنة المحتسب ساري
بها العمل في جميع المدن
المغربية في عهد الحماية،
ك��م��ا أن���ه���ا ان��ق��ط��ع��ت لمدة
قصيرة بعد حصول المغرب
على االستقالل وسرعان ما
أحياها المرحوم الحسن
الثاني في الثمانينيات من
ال��ق��رن ال��م��اض��ي ،ولكنها
انقرضت بعد وفاته.
وم��ن الشروط الواجب
توفرها في المحتسب :أن
ي��ك��ون فقيها ف��ي الدين،
ع��ارف��ا بأحكام الشريعة
ورعا يخاف الله في السر
والعالنية عفيفا عن أم��وال الناس
كشيمة (ال��رش��وة) ،وأن يكون على
دراية تامة بأحوال المجتمع وطبقاته،
وأن يقوم بمنع إبرام العقود المحرمة

فلسطين المعجزات
لو حلمنا بمكان آمن على هذا الكوكب األزرق الذي
خلقه الله جميال
مكان يمكن أن تتالقى فيه كل األجناس
كل األجناس التي تعبد الله الواحد
فلن نجد مكانا أفضل من فلسطين
فلسطين
مكان يطفح بعبق التاريخ
مكان وطأته أقدام األنبياء والرسل
م���ك���ان ع�����رف م���ع���ج���زات ف����ي م���ح���ارب���ة الشر
والطاغوت
مكان يقدسه كل أتباع الديانات السماوية
في قدسها تتعالى أصوات آذان صوامع المساجد
وأج�������راس ال��ك��ن��ائ��س وت���رات���ي���ل ك���ل الديانات
التوحيدية
فلسطين
في كل مكان فيها بيوت الله قائمة
فكيف ال يحترم هذا المكان ويدنس بالجرائم؟
وكيف تسفك دماء األبرياء حتى التي مازالت في
مهدها براعم؟
لماذا ال يغلب صوت العقل والعلم واإليمان والحق
على صوت الصواريخ والمدافع؟
لكن مهما طال ظالم الليل فالبد من بزوغ فجر
جديد
والبد للحق أن ينتصر
هكذا علمنا التاريخ
> بلبرنوصي تورية (القنيطرة)

شرعا كعقود الربا في المعامالت
القائمة على الغش والتدليس ،وتفقد
م����راق����ب����ة

ال��م��ك��اي��ي��ل وال���م���وازي���ن ،ومنع
السماسرة من احتكار السلع والمواد
الغذائية ،ولن تكون مهمته ناجحة

إال إذا توفرت لدى العمالة أو البلدية
ف��رق��ة م��ك��ون��ة م���ن ع��ن��اص��ر القسم
االقتصادي ،باإلضافة إل��ى ضابط
شرطة من القسم االقتصادي
وإلى ضابط محلف مكلف
بقمع الغش ،خصوصا في
ال���ع���ص���ر ال���ح���اض���ر ال����ذي
ان���ت���ش���رت ف���ي���ه الفوضى
المصدرة من الخارج بدعوى
ح��ق��وق اإلن���س���ان ،فأصبح
الباعة المتجولون يحتكرون
الشارع العام ،ضاربين عرض
الحائك دكاكين التجار الذين
ي����س����ددون ف���وات���ي���ر ال���ك���راء
والكهرباء والضرائب ،فإلى
متى سيبقى الحال على هذا
المنوال؟
> جعفر المرتجى
(القصر الكبير)

موجة المخبرين تجتاح مدارس سطات
يحمل لنا الدخول المدرسي
كل سنة مستجدات وحكايات في
قالب نكت ،وم��ن ط��رائ��ف هذه
النكت ،استمرار الوزارة الوصية
ف��ي ت�ح�م�ي��ل ال �م��واط��ن مهمة
م ��راق� �ب ��ة م� ��ا ي� �ج ��ري وي � ��دور
بالمؤسسات التعليمية ،من
خالل رقم أخضر خصص هذه
المرة لرصد اختالالت الدخول
المدرسي ،وهو اعتراف ضمني
وكأن لجان المراقبة التي تطوف
معظم المؤسسات التعليمية
والداخليات ...أصبحت عاجزة
عن أداء مهامها وعلى المواطن
إذن أن يحل محلها ،ومما زاد
ال� �ط� �ي ��ن ب� �ل ��ة ه� ��و أن بعض
المواطنين شاهدوا بهوامش

ومحيط العديد من المدارس
والمؤسسات التعليمية بمدينة
س �ط��ات س ��واء االب �ت��دائ �ي��ة أو
اإلعدادية أو الثانوية أشخاصا
م �ج �ه��ول �ي��ن ب��رت �ب��ة مخبرين
يجمعون معلومات دقيقة سواء
ب��ال �م��دي �ن��ة أو ال��ق��ري��ة ،حيث
اس �ت �ف �س��ر ه� ��ؤالء المخبرون
المتعلمين وال�ت�ل�م�ي��ذات عن
أج ��واء ال��دراس��ة ف��ي األقسام،
ومدى توفر الكتب المدرسية،
وأداء رجال التعليم وغيابهم،
ومدى فعالية اإلدارة وحضورها،
وغيرها من األسئلة والمشاكل
التي تعيق ال��دراس��ة ...هوية
ه���ؤالء ال�ب��اح�ث�ي��ن ظ�ل��ت محل
تساؤل وشكوك بين من رشح

تبعيتهم ل��وزارة الداخلية أو
إيفادهم من جهات عليا تابعة
لقطاع التعليم ،وبين من رشح
األمر إلى دراسة ميدانية يقوم
بها المجلس األع�ل��ى للتربية
والتكوين وأن هؤالء األشخاص
م �ج �ه��ول��ي ال� �ه ��وي ��ة ،ه���م من
س �ي��رف �ع��ون ت �ق��اري��ر ميدانية
وحقيقية مستقاة م��ن لسان
التالميذ على مستوى مختلف
م ��دارس ج�ه��ات المملكة ،بدل
عمليات للتنظير واقتراحات
وأفكار الموائد المستديرة لألكل
والشرب التي أفشلت المخطط
االستعجالي وضربت أركانه في
الصميم.
> نور الدين هراوي (سطات)

بقلم :مصطفى الطريبق

في الموضوع األسبوعي «الحقيقة
الضائعة» المنشور بجريدة «األسبوع
الصحفي» الصادرة يوم الخميس /25
 2014 /09في العدد804 /1241 :
تحت عنوان «أخطار بوسة اليد» أثيرت
بعض المالحظات من ط��رف بعض
اإلخوة في المكان الذي نلتقي فيه كل
صباح بمقهى «الروزاليس» وكنت أنا
ممن وجهت له مالحظة ،حيث قال لي
ص��دي��ق م��ن ب��ي��ن األص���دق���اء :لماذا
استعملت جريدتكم اللهجة الدارجة
وكتبت يبوس ولم تكتب يقبل؟ فأجبته
أوال :إن جريدة «األسبوع الصحفي»
ه��ي ج��ري��دة الشعب بكامله ،وتهتم
ب��ق��ض��اي��اه ف��ي جميع ال��م��دن شماال
وجنوبا وش��رق��ا وغ��رب��ا ،وأم��ا كلمة
«يبوس» فهي من البوس ،بفتح الباء
وسكون الواو وهي فارسية معربة،
والكلمات الفراسية المعربة كثيرة،
وه��ي م��وج��ودة ف��ي ال��ق��رآن الكريم،
والكلمات الفارسية إذا عربت وأخذت
األوزان العربية ودخلت إلى القاموس
العربي أصبحت عربية ،ومن الكلمات
الفارسية التي ف��ي ال��ق��رآن الكريم:
استبراق ،وأباريق ،واألرائك ،والديباج،
والتنور ،والسندس ..إلخ.
فأباريق مثال حكى الثعالبي في فقه
اللغة أنها فارسية ،وقال الجواليقي
اإلبريق فارسي معرب ،ومعناه طريق
الماء أو صب الماء على هينة ،واألرائك
حكى ابن الجوزي في فنون األفنان
أنها السرر بالحبشية ،واستبراق
أخ���رج ب��ن ح��ات��م ع��ن ال��ض��ح��اك أنه
الديباج الغليظ بلغة العجم ،والتنور
ذكر الجواليقي والثعالبي أنه فارسي
معرب ،والسندس قال الجواليقي هو
رقيق الديباج بالفارسية.
وهكذا فكلمة ال َب ْوس (بفتح الباء
وسكون الواو) معناها التقبيل ،وهي
كلمة فارسية معربة ،فنقول :باسه
يبوسه بوسا ،ولكننا بالدارجة نقرؤها
بالباء المضمومة ،فهي إذا بتعريبها
ودخ��ول��ه��ا إل���ى ال��ق��ام��وس العربي
الموجودة فيه مثل لسان العرب البن
منظور ،ص ،536 :مطبعة بيروت،
لبنان ،دار إح��ي��اء ال��ت��راث العربي،
وق����������ام����������وس
ال������ص������ح������اح
ل���ل���ج���وه���ري،
ال��ج��زء األول/
 ،724فارسية
معربة يجري
ف��ي ح��ق��ه��ا ما
ج��������رى على
باقي الكلمات
ال���ف���ارس���ي���ة
ال��ت��ي عربت
وأص���ب���ح���ت
ص���ح���ي���ح���ة
ا ال ستعما ل
العربي.

المثقـفون يكشـفـون أوراقهـم

ياسين عدنان

أحسن ياسين عدنان صنعا عندما دأب
على تقديم برنامجه «مشارف» يستضيف
خ�لال��ه ن���م���اذج م���ن أش��ه��ر المثقفين
والمبدعين ،وهو يحاورهم في شتى عالم
األدب والشعر والتاريخ ،مما يجعلنا نشد
بحرارة على يد األستاذ عدنان في نبشه
مع هؤالء المثقفين الذين يكشفون عن

أوراق هي نفسها في حاجة إلى إخراجها
من عالم النسيان إل��ى بساط الثقافة
العامة المتجددة ،ضيوف آخرين نتمنى
استضافتهم في البرنامج مثل الشاعر
مليكة العاصمي والشاعر إسماعيل زورق
وآخرين مرموقين.
> أبو اعتماد فتح الله (مراكش)
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أي حب هذا ..الذي يؤدي إلى االنتحار أو السجن؟
كثيرة هي األشياء التي نحبها
وربما نبالغ في حبها حتى يتحول
حبنا لها إلى درجة الجنون ،فالحب
ليس عيبا ول��ي��س ذن��ب��ا يرتكبه
اإلنسان ويستحق عليه العقاب،
وإنما هو فطرة داخلية وشعور
نبيل ولد مع اإلنسان منذ بدايته،
فالطفل الصغير ينشأ على محبة
أمه وتعلقه بها بل حتى الحيوان
يتشابه مع اإلنسان في هذا الشعور
واإلحساس.
إن الحب أنواع ودرجات وأعلى
درجات الحب يرتقيها المؤمنون
وال��ع��ارف��ون بالله تعالى اقتداء
باألنبياء وال��رس��ل ،وس��ي��را على
هديهم وطريقهم ،وربنا سبحانه
وتعالى يعطينا المقياس الحقيقي
لهذا الحب في قوله تعالى« :قل إن
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
الله ويغفر لكم ذنوبكم( »...سورة
آل عمران ،اآلية.)31 :
وإذا كان المثل يقول« :للناس
في ما يعشقون مذاهب» فهذا معناه
أن في حياة اإلنسان الكثير مما
يحب مثل ال��ح��ب المتبادل بين
الزوجين أو بني الوالدين..
لكن كما يقال« :ومن الحب ما
ق��ت��ل» إن��ه ال��ح��ب ال��م��ذم��وم وغير

«خوذو كولشي»
عطيوني غير شبر
ماشي ميات هكتار
عطيوني غير قبر
عفيوني من وقفة سبيطار
كل واحد خذا عالش يقدر
من ضيعات وعقار
وأنا ظهري تكسر
ما لقيت حتى غار
بقى ليكم غير السكر
حرمتو منو شحال من دار
مالكم على هاد المنكر
ملكتو البر والبحار
خص اللي يضرب لكم الطر
ويسود في وجههكم النهار
خوذو الطموبيل اللي تفرفر
خليو لي غير لحمار
خوذو البولة والثريا اللي تبهر
خليو لي غير لفنار
خوذو الماء اللي يسحر
خليو لي ما الواد الحار
خليوني نعيش حر
راكم شربتوني لمرار
زيدو في الفوسفاط ولخمر
خليو عليكم األسعار
> مصطفى بصير (فاس)

المحمود والذي يقاتل اإلنسان في
سبيله إل���ى درج���ة ال��ج��ن��ون ،بل
يتحول صاحبه إلى عنصر فاسد
وأداة للتخريب ،ومثال ذلك ما يقوم
به بعض مشجعي ومحبي أندية
كرة القدم من شغب داخل المالعب
أو خارجها ،وم��ا يعقب ذل��ك من
أع����م����ال ت��خ��ري��ب��ي��ة للمنشآت
والممتلكات وتكسير للسيارات

والحافالت وكل هذا بدعوى حب
الفريق ،فأي حب هذا الذي يدفع
اإلن��������س��������ان إل���������ى ال���ت���ع���ص���ب
والتخريب؟!
إن الذي يعرف الحب الحقيقي
هو اإلنسان المؤمن الذي نور الله
قلبه باإليمان واليقين وسلك طريق
الحق دون اتباع ألهوائه وشهواته،
فالحب الحقيقي هو محبة الله

اطلبوا الرزق ولو في الصين
إن المحن التي مر منها المغرب في
تسويق سلعه خصوصا منها الخضر
والفواكه إلى الوجهة األوروبية ،عانت
ال�ش��يء الكثير ف��ي الشهور األخيرة
وتلمس مسوقونا هذا على مستوى
دخلهم العام وعلى منتوجاتهم الفالحية
خصوصا الطماطم والحوامض..
ذلك أن جارتنا إسبانيا تمردت
على بضاعتنا ،وحتى فرنسا
التي كنا نتخيل أنها أفضل
سند لتجارتنا ،وهولندا التي
ب ��دأت تقلص م��ن امتيازات
جاليتنا لديها بسن قوانين
مجحفة ف��ي حقها ،وتعمد
أوروب�� ��ا ف��ي ال � ��دوس على
مقتضيات االتفاق التجاري
ال��ذي يجمعها بالمغرب،
وب��ال��رغ��م م��ن أن ��ه يحظى
بسياسة القرب واالمتياز
ع ��ن ب��اق��ي دول إفريقيا
الشمالية فلم يشفع له ذلك
بأن يصون تجارة بواكره وخضره على
النحو السليم ..ال سيما أن النزاع
المفتعل حول ثمن الطماطم الذي أفردته
أوروب��ا بثمن مجحف يراد به إلحاق
اإلفالس بهذا القطاع في بلدنا حين تم
التركيز فعال على تلبية طلبات سوقها..
إال أن األح��داث التي عرفتها منطقة
أوكرانيا جعلت روسيا تختار المغرب

مرتعا مطمئنا للتزود بحاجاتها في
الخضر والفواكه ،بسبب حياده من
النزاع القائم بينها وبين أوكرانيا..
وهذا يعد في حد ذاته عرضا جميال،
م�م��ا الق ��اه ال�م�غ��رب م��ن إج �ح��اف من
أوروب��ا التي أبانت عن بؤسها حين
خرقها لالتفاق التجاري الذي يجمعها
ب� � � � ��ه ب� �ش� �ك���ل

أح��ادي ،إال
أن المفاجأة الكبرى التي قد تفتح آفاق
ال�ت�ف��وق ال �ت �ج��اري وال�س�ي��اح��ي على
ال�م�غ��رب ه��ي االه �ت �م��ام ب�س��وق دولة
الصين الشعبية ال�ت��ي ب��دأ تجارها
ي �ك �ت �س �ح��ون األس� � � ��واق المغربية
بمنتوجاتهم ،وإن كان يالحظ عليها
أنها ليست من األن��واع الجيدة التي

خطة القرآن للعالقات اإلنسانية
«ومِ �����نْ آ َي���اتِ ���هِ َخ ْل ُق
ق���ال رب��ن��اَ :
اخ���تِ � ُ
ض َو ْ
��او ِ
ل�اف
ات َوا َأل ْر ِ
��س��� َم� َ
ال� َّ
ات
َأ ْل ِس َنتِ ُك ْم َو َأ ْل َوانِ ُك ْم ِإ َّن فِ ي َذل َِك لآَ َي ٍ
ِ ّل ْل َعالِمِ ينَ ».
تحدث القرآن الكريم عن االختالف
وجعله آية من آيات الله ،التي ندب
الفرد والمجتمع للتأمل فيها ،كداللة
على غنى كوكبنا ،وتنوعه ،بما أودعه
فيه من سمات وصفات مستقلة ،لكل
عنصر فيه .فيخلق لنا ه��ذا الفهم
نظرة قرآنية مغايرة ،خ��اص� ًة ،إذا
استوعبنا محدد العالقة التي وضعها
الكتاب الكريم ،في ما بيننا وبين
األمم والشعوب األخرى ،إذ يقولَ « :يا
�اس ِإ َّن��ا َخ َل ْق َنا ُك ْم مِ ��نْ َذ َك ٍر
َأ ُّي��هَ ��ا ال� َّن� ُ
َو ُأ ْن َثىٰ َو َج َع ْل َنا ُك ْم ُشعُ و ًبا َو َق َبائِ َل

وطاعته وعبادته بدون شريك فهو
القادر والمقتدر والقوي والمعين،
ورب��ن��ا ع��ز وج��ل يقول ع��ن الذين
يبالغون في حب بعض األشياء
إلى درجة العبودية« :ومن الناس
م��ن يتخذ م��ن دون ال��ل��ه أن���دادا
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا
أشد حبا لله»( ،سورة البقرة ،اآلية:
.)165
وما أكثر المعبودات في زماننا
اليوم وما أكثر األنداد التي تعظم
وتحب كالخالق سبحانه كحب
ال��م��ال ،وح��ب ال��ج��اه ،والسلطة،
وتقديس بعض المخلوقات سواء
كانت حية أو ميتة ،والتفاني في
حبها إلى درجة الجنون ،فكم من
أشخاص انتحروا لموت ٍ ّ
مغن أو
ف��ن��ان أو ان��ت��ح��روا ألن فريقهم
المفضل لكرة القدم تعرض للهزيمة
واإلقصاء ..وكل ذلك اتباع لألهواء
ول��ل��ش��ي��ط��ان ب���ل إن ك����رة القدم
أصبحت أهم معبودات هذا العصر،
إضافة إلى أشياء أخرى كاألنترنيت
رغ���م إي��ج��اب��ي��ات��ه إال أن البعض
يسيء استعماله ويعتكف عليه
طيلة الليل وال��ن��ه��ار وك��أن��ه في
عبادة ،وهذا من سلبياته.
> جد بوشتى (الرباط)

ِل َت َعا َر ُفوا ِإ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم عِ ْن َد ال َّلهِ َأ ْت َقا ُك ْم
ِإ َّن ال َّل َه عَ لِي ٌم َخ ِبي ٌر» ،والناس قرآنيا
تعم كل مسلم وغير مسلم ،وقوله إن
أكرمكم عند الله أتقاكم مشيرا إلى
أن هذا مما اختص به الله وحده «هو
أعلم بمن اتقى» ،فجعلت اآلية المعرفة
والتعارف أصال في العالقة بالغير،
وصيرته منظومة مجتمعية ،متكاملة،
لجميع األم��م ،ال يمكن ألي ف��رد أو
ج��م��اع��ة أن تنفي حاجتها إليها،
خاصة وأن التنزيل الحكيم ،بين لنا
أننا كبشر ،نشارك هذا الكون مع أمم
أخرى ،ال تقل أهمية عنا ،وال غنى لنا
ض
«و َما مِ ن دَآ َّب ٍة فِ ي ا َأل ْر ِ
عنها ،فقالَ :
اح ْيهِ ِإ َّال ُأ َم ٌم
َو َال َط��ائِ � ٍ�ر َي ِطي ُر ِب َج َن َ
اب مِ ن
َأ ْم َثا ُل ُكم َّم��ا َف َّر ْط َنا فِ ي الكِ َت ِ

َش ْي ٍء» .هذا التعبير البياني يؤسس
لعالقة مترابطة ،متواصلة ،بين جميع
سكان ه��ذا الكوكب ،مبدأها كسب
ال��م��ع��ارف عبر ال��ت��ع��ارف ،وتنويع
ال��م��دارك بجعل عالقتنا بمحيطنا
مبنية على تنمية الرصيد المعرفي،
مستنهضا رغبة المعرفة في النفوس
السائحة في األرض ،وما أكثر اآليات
التي تأمرنا بالسير في األرض وسبر
أغوارها واستكشاف أسرارها ،وهذا
كله يرشدنا إلى أن اآلخر المختلف
معنا دينيا وعرقيا ولغويا ،هو مادة
علمية م��ن ناحية اخ��ت�لاف��ه معنا،
ويوجهنا إلى كون المجتمع األكثر
اختالفا ،وتنوعا ،هو األحرى به أن
يكون أكثر معرفة ،وهذا ما تطبقه

تسوق في أمريكا مثال ،إال أنه يالحظ
أن المقاولين الكبار الصينيين قرروا
أن يطوروا صناعة التعدين بطنجة
بإقامة مشروع ضخم في هذا الشأن من
شأنه أن ينعش س��وق الشغل بهذه
المنطقة ،ويرجع الفضل في استجالب
ه��ذا المستثمر الصيني إل��ى مدينة
ال�ب��وغ��از ،إل��ى االت �ف��اق ال��ذي أبرمته
حكومة بن كيران في شخص
وزير التصنيع والتجارة في
حدود رأسمال يفوق المليار
دره��م ،إلى جانب كون هذا
البلد يعد مرتعا مربحا في
القطاع السياحي ،باعتبار أن
عدد سواحه عبر العالم يصل
إل ��ى م��ائ��ة م�ل�ي��ون ن�س�م��ة ،ال
يحظى المغرب من هذا العدد
إال في حدود عشرة آالف سائح..
حيث إن ال�س�ي��اح الصينيين
يكون متوسط ما ينفقونه في
سياحتهم في حدود  5400أورو،
بمقتضى إقامة يصل متوسطها
إلى خمسة عشر يوما ،الشيء الذي
يستلزم م��ن الحكومة أن ت��دأب على
محاولة استمالة ه��ذا ال�ق��وم لقضاء
عطلهم في المغرب عن طريق إبرام
اتفاقيات تروم إلى شراكة ذكية تنعش
سوق السياحة في بلدنا العزيز.
> عبد الرحمن المريني (القنيطرة)

كثير من القنوات الوثائقية ،التي
نتعلم منها أساليب عيش غيرنا من
البشر ،وخصائص هويتهم ،دون أن
يتدخل الفيلم الوثائقي في تقييم هذا
المجتمع أو ذل��ك ،وه��ذا م��ا يريده
القرآن الكريم ،الذي نهى خير عباده
ع���ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��غ��ي��ر ،لذلك
فالمساحة المفتوحة ألجيال اليوم،
عبر وسائل التواصل االجتماعي،
وغيرها ،للتعارف ،هي باألساس،
تخدم هذه النظرة القرآنية ،المعرفية،
ف��ي��ج��ب أن ت���ك���ون ح���اف���زا لحوار
ال���ح���ض���ارات ،ال ل��ص��دام��ه��ا وخلق
الحروب اإلقليمية واألهلية.
ال��م��رت��ض��ى إع��م��راش��ا (بريدة/
المملكة العربية السعودية)

كيف ندعو إلى الله
ونربي األمة؟
بقلم :د .يوسف الكتاني

لقد وضع الرسول األكرم شرطا أساسيا لألمة
واستقامتها على الحق عندما ع��دده في حديثه
الشريف بقوله «صنفان من الناس إذا صلحا صلح
الناس ،وإذا فسدا فسد الناس العلماء واألمراء».
وسنتكلم في هذه الحلقة األول��ى عن الصنف
األول لصالح األم��ة وهم العلماء ،وكيف يؤدون
واجباتهم نحو األم��ة وي��م��ارس��ون مسؤوليتهم
تجاهها ،مما يدعو األم��ة وفي مقدمتها العلماء
واألم��راء لتحقيق هذا الشرط األساسي إذا هي
أرادت السير في طريق الفالح واإلصالح ،بالعمل
على وجود الفئة األولى وهم العلماء الصالحون
األكفاء القائمون بأمر الله ،اآلم��رون بالمعروف،
والناهون عن المنكر ،العاملون على تجديد أمر
الدين ،وإصالح البالد والعباد ،الذين يكونون قدوة
صالحة لسواهم من الناس ،ومالذا لألمة في الهدي
واإلرشاد ،والتربية الصالحة ،والتوجيه الحكيم،
واألسوة الحسنة ،فذلكم هو الصنف األول إلرشاد
األم��ة وصالحها ،وتربيتها واستقامتها ،ولذلك
أوالهم الله العناية الفائقة في كتابه الكريم ،ورفع
درجتهم بين العباد وأعلى شأنهم في األنام فقال
تعالى« ꞉يرفع الله الذين آمنوا منكم ،والذين أوتوا
العلم درجات» ،وقال« ꞉شهد الله أن ال إله إال هو
والمالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال إله إال هو
العزيز الحكيم» ،وأثنى على مقامهم العالي الرسول
األمين بقوله« ꞉العلماء ورثة األنبياء» أي خلفاؤهم
ونوابهم في البيان واإلرشاد ،والتوجيه والتعليم،
وتربية األم���ة على ال��ه��دي الصحيح ،والمنهج
القويم.
ولذلك ينبغي أن يكونوا مؤهلين لهذه الوارثة
النبوية الكريمة ،والمقام العظيم بأن تتوفر فيهم
شروط الكفاءة والعلم والمقدرة ،والصدق والمروءة
والقدوة ،واالستقامة والصالح في السر والعلن،
والصراحة في النصح والهداية ،والتوسط في
الوعد والوعيد ،والمرونة قول الحق والداللة عليه،
وفي الترغيب والترهيب ،كما كانت سيرة الرسول
األمين ،وهديه الواضح المستقيم ،كما وجه إلى
ذلك كتاب الله وحدده وبينه في الذكر الحكيم« ꞉أدع
إل��ى سبيل رب��ك بالحكمة والموعظة الحسنة،
وجادلهم بالتي هي أحسن ،إن ربك هو أعلم بمن
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين»،
وق��ال تعالى في حق العلماء والدعاة جعلهم
أحسن الناس وأكرمهم عليه وأرفعهم درجة ومقاما،
وفضلهم عن بقية الخلق تفضيال ،بما عملوا وبما
أرشدوا ،وبما وجهوا وقوموا ،وبما بينوا للناس
حقائق دينهم الحنيف ،وأوامره ومزاياه كما جاء
في القرآن الكريم «ومن أحسن قوال ممن دعا إلى
الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ،وال
تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي هي أحسن
ف��إذا ال��ذي بينك وبينه ع��داوة كأنه ولي حميم».
فهاتان اآليتان الكريمتان هما دستور الدعوة إلى
الله ،وكيف تكون هذه الدعوة ،وأسلوبها ووسائلها
لتؤدي مهمتها ،ولتحقق أهدافها ،ولتجد القبول
واالس��ت��ج��اب��ة ل����دى أف�����راد األم����ة ك���ي يتعلموا
ويستجيبوا لما دعاهم الله ورسوله ،وليحققوا أمر
الله في هذه الحياة الدنيا لتكون قنطرة موصلة
لآلخرة ،وطريقا إليها ،وبالغا لها كما بين الباري
وأوضح في اآليتين السالفتين.
من هنا كان على العلماء والدعاة إذا أرادوا
تحقيق مسؤوليتهم التي أناطها الله بهم ،وجعلهم
رسولهم األمين ورثة أمناء على الدين والدعوة،
وتوجيه األمة وتربيتها ،أن تتوفر فيها الكفاءة في
الدين ،واالستقامة في الحياة ،والصدق في القول،
والصراحة في الحق ،والطهارة في السلوك ،والجهر
بالحق والصدع به ،ونصيحة السلطان وأولي األمر،
واإلخالص في توجيه األمة وتربيتها ،وعليهم أن
تكون دعوتهم ونصيحتهم صادرة من قلوبهم لتصل
إل��ى قلوب المدعوين ،وع��دم االب��ت��داع في النقد
والتوجيه ،كما وجه إلى ذلك الرسول األمين بقوله꞉
«المعين مبتدع» ،وقوله« :ما بال أقوام يفعلون كذا
وكذا» فال يعينهم وال يسميهم حتى ال يفضحهم،
كما أن عليهم أن يكونوا مبشرين ال منفرين،
ميسرين ال معسرين كي ال تنفر األمة من دعوتهم،
وال يثقل عليها توجيههم.
وما كثرت الجرائم واالنحرافات إال بتقصير
العلماء في أداء مسؤوليتهم ،وسكوتهم عن قول
الحق والجهر به ،نفاقا للحكام والمسؤولين ،وتقربا
م��ن ذوي ال��س��ل��ط��ات ،فليتق ال��ع��ل��م��اء ال��ل��ه في
مسؤولياتهم الكبرى تجاه األم��ة ،ألن صالحهم
أساس صالح األمة واهتدائها ،وليعلموا أن الله
سائلهم يوم القيامة كما يسأل الحكام والملوك وكل
مسؤول عن رعيته كما قرر اإلم��ام مالك .وبالله
التوفيق.
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alousbouea@gmail.com

بعد أن خذلها «ستار
أكادميي» املغربية
كرمية غيث في
« »the voiceالتركي
بعد تجربة ربما ُتعتبر فاشلة في
برنامج عربي ُيعنى بالمواهب قررت
المغربية كريمة غيث االشتراك في برنامج
« »the voiceبنسخته التركية ،فأبهرت
لجنة التحكيم بتأديتها باللغة العربية
ألغنيتي «برضاك» و«قدك المياس» ،ما دفع
المدربين الخمسة إلى االستدارة نحوها،
وإلى «التقاتل عليها» ،محاولين استمالتها
لتنضم إلى فرقهم .لكن كريمة اختارت
االنضمام إلى فريق نجمة البوب التركية
هاديسي ،التي ُتعتبر من النساء الجذابات
في تركيا ،بحيث يلقبها البعض بـ«مادونا»
أو«ش�������اك�������ي�������را» أو
«ب�����ي�����ون�����س�����ي�����ه»
التركية.
ك����م����ا طلبت
ه���ادي���س���ي من
ك��ري��م��ة الغناء
لشيرين وإليسا
ف��ي المراحل
المقبلة من
the Voice
ل���ك���ون���ه���ا
م���ع���ج���ب���ة
بصوتيهما.

منــــــــــــــــــــوعات

بقلـــــم:
محمد حسن الجندي

97

أصالة
نصري

أ
ن
س
ن
ص
ر
ي
:
ا
ل
ن
ظا
م
ا
ل
س
و
ر
ي
استغل عالقاته في لبنان
لإليقاع بالفنانة أصالة

كشف أن��س ن��ص��ري شقيق الفنانة
أصالة عن مالبسات المحاكمة التي كانت
مقررة ألصالة في لبنان ،على خلفية
اتهامها بالتعامل مع العدو ،مؤخرا.
وفي تصريح لـ«سيدتي نت» حول ما
حدث بعد المحاكمة ونتائجها ،قال أنس
نصري «الموضوع كان عبارة عن حيلة
دبرها النظام السوري لمضايقة أصالة،
واكتشفنا أن الموضوع كان أصال غير
قانوني ،ولكن تم حله بطريقة قانونية».
وتابع نصري« :استغل النظام عالقاته
في لبنان ودبر خدعة إلكترونية لإليقاع
بأصالة ،واستفاد من نفوذه في لبنان
لتنفيذ هذه الحيلة ،وأنا أؤكد أن ال عالقة

أحالم  ..أول فنانة عربية تحصل على
جائزة «فارسة الجودة»

الت�شـــرميــــل
هو النظر أحول
وهي العجالت تعرقل
وهي الشهادات تركل
وقد أمسى الصلب يتحلل
وبات السقف يتبلل
وأضحى االستواء يتململ
فإذا الشباب يتشرمل
لما اليأس إليه تسلل
وإذا به يتبول
على حائط مهلهل
كان عليه يتوكل
وإذا به يتحول
إلى الطريق األشول
وإذا به يتوغل
مسلحا غير أعزل
في محيط أهبل
كي يقتل أو يُقتَل!!

> بقلم  :أبو أزهار

> الخميس  16أكتوبر 2014

نفحات من سيرة الذات

كريمة غيث

ستمنح هيئة األم���م المتحدة
ومنظمة األيزو العالمية فنانة العرب
ال��م��ل��ك��ة أح��ل��ام جائزة
«ف��ارس��ة ال��ج��ودة» في
اح��ت��ف��ال��ي��ة دولية
ض���خ���م���ة ضمن
فعاليات مهرجان
ف��رس��ان الجوده
الدولي في دورته
أحالم
ال��ـ  12في دبي،
ل����ت����ك����ون ب���ذل���ك
ال��ف��ن��ان��ة العربية
األولى التي تحصل

> العدد807 :

على هذه الجائزة.
وغ����ردت أح��ل�ام ع��ب��ر حسابها
ال��ش��خ��ص��ي ع��ل��ى موقع
تويتر« :ي��وم الثالثاء
ولله الحمد س ُأمنح
ج���ائ���زة «فارسة
الجودة» من هيئة
األم����م المتحدة
ومنظمة األيزوا
العالمية بدبي،
وبذلك أكون أول
مطربة ُتمنح لها
الجائزة».

لألنتربول الدولي بكل التمثيلية التي
حدثت ،بدليل أنه لماذا لم يتم توقيف
أصالة في هولندا مثال؟!».
وحول عدم صدور أي تصريح رسمي
من قبل أصالة عبر أي وسيلة إعالمية
والتزامها الصمت كل هذه المدة ،يقول
أنس« :الموضوع ضايقها كثيرا ،وهي ال
تريد التحدث بتاتا بما حدث معها عبر
وسائل اإلعالم».
ويبقى السؤال ،لماذا لم يصدر تصريح
رسمي عن األنتربول ينفي فيه عالقته
بتوقيف أصالة بموجب مذكرة صادرة
عنه ،كما أكد القضاء اللبناني إذا كان
فعال ثمة لبس في القضية؟

إشراقات إالهية
كن في الدنيا كعابر سبيل ،وال
تعمل عمل الغافلين الخاملين ،ألنها
معبر زائل ،وممر فائت ،أقامنا الله
فيها مؤقتا لنعبده ولنوحده ،ولنؤدي
رسالة اإليمان والتوحيد في الحياة،
ون���ك���ون ع���ون���ا وم��ل��اذا إلخواننا
المؤمنين ،ونعمل عمل الصادقين كي
نفوز بالرضى والنعيم.
داوم على الخير وافعله ،وابتعد
عن الشر وأقصر عنه ،واجعل هدفك
ف��ي ال��ح��ي��اة تفريج ه��م��وم الناس،
والتخفيف من آالمهم وكروبهم ،وكن
للخير مكثرا ،وعليه مداوما ،وابتعد
عن الشر فإن عاقبته ذميمة ،واتق الله
تكن من الصادقين الفائزين.

< د.يوسف الكتاني

السفير املصري يشيد بتعاون السلطات املغربية
في حادث متسلقة اجلبال هبة احلسيني
وج����ه ال���دك���ت���ور أحمد
إيهاب جمال الدين سفير
م��ص��ر ب���ال���رب���اط ،الشكر
ل��ل��ج��ن��رال دوك����ور دارم���ي
حسني بنسليمان القائد
ال����ع����ام ل����ل����درك الملكي
المغربي ،وإلى السلطات
األمنية والقضائية المغربية
في مدينتي مراكش وأمليل،
على ما قاموا به من جهد
وتعاون اتصاال بالحادث
األل��ي��م لمتسلقة الجبال
المصرية هبة الحسيني
التي وافتها المنية بعد
سقوطها من أعلى قمة جبل
توبقال.
وعبر السفير المصري
ع��ن إش��ادت��ه وت��ق��دي��ره بما
وجدته السفارة من تعاطف

هبة الحسيني

ص������ادق ،وروح األخ�����وة،
وتعاون وثيق ،وجهد دؤوب
على مدار الساعة من جانب

السلطات المغربية المعنية،
وإي��ف��اده��ا مروحية وفرقا
متخصصة ن��ج��ح��ت بعد
ص����ع����وب����ات ك���ب���ي���رة فى
استخراج جثمان الفقيدة
ونقله إلى مستشفى مراكش،
ث��م س��رع��ة إن��ه��ائ��ه��ا لكافة
اإلج�����راءات ،بما مكن من
إعادة الفقيدة ومتعلقاتها
إل��ى ذوي��ه��ا ف��ي مصر في
أسرع وقت ممكن.
وأك��د السفير المصري
تقدير وعرفان أسرة الفقيدة
للسلطات المغربية على
هذه الجهود ،داعيا الله عز
وج���ل أن يتغمد الفقيدة
برحمته وأن يلهم ذويها
وم�����ح�����ب�����ي�����ه�����ا ال����ص����ب����ر
والسلوان.

«ولــد القصــور»

كانت أبرز لحظات العرض في مسرح الكازينو ،هي تصفيقات الجماهير
لتلك اللوحة الجميلة التي غطت العمق كله ،وبرع إلى حد كبير في تشكيلها
الفنان الذي أعلن عن ميالده هو اآلخر بهذه المناسبة :الرسام عبد العزيز
أبو علي ،الذي ستحوله موهبته من مجرد عامل بسيط في ورشة الدراجات
التي كان يمتلكها أحد نجوم كرة القدم ،مدافع فريق الكوكب المراكشي،
الراحل «السي سالم» ،قلت تحول عبد العزيز أبو علي إلى أستاذ مبدع في
أكبر معاهد إسبانيا للفنون الجميلة ،وقد صنف مؤخرا بفضل أعماله التي
تجاوزت األلف ما بين لوحات زيتية ومائية وحفرية  -الكرافور  -ورسومات
عادية ،كصاحب مدرسة متميزة في عقر دار العبقري بيكاسو.
استسمح القارئ العزيز على إكثاري من الجمل االعتراضية التي ال أرى
بأسا في صياغتي لهذه النفحات من اللجوء إليها لما توفره من وفاء لروح
بعض األسماء ،بغرض خلخلة جذوع اإلجحاف الذي كاد يغطيها النسيان،
فتصبح كتلك التي دفنت في مهدها ،فالسر إذن اضطرار ال بطولة.
لم يكن حصولنا على مسرح الكازينو لهذا الغرض إال مفاجأة واحدة
من عشرات.
المفاجأة الثانية في عرضنا المسرحي على الركح هذا ،كانت المشاركة
كما وكيفا .إذ بلغ عدد
النسائية الملفتة لالنتباه التي تميزنا بها عن غيرنا ًّ
الفتيات ما يقرب من عشرة طالبات ،وأستاذة للتعليم الثانوي وهي اآلنسة
زبيدة البوكلي بنت الشريف م��والي عبد الرحمن البوكلي أحد أعمدة
البوكليين العريقيين المعروفين بالعلم والتنوير ،وشغلوا مناصب في سلك
القضاء والترجمة.
ومن الطالبات هناك نعيمة بنت الحاج المختار بن كيران ،أول من
استضاف قيادة الحزب يرئسها أمينه العام السيد أحمد بالفريج إلى جانب
ضيوف من مصر في مقدمتهم وزير األوقاف األستاذ الباقوري ،وبعده سعيد
رمضان .وهي األسرة نفسها التي ساهمت بعزوا من أبنائها في الحركة
الوطنية ضمن المجموعة النشيطة من طالبنا في فرنسا وهو أحمد بن
كيران صاحب الدور السياسي المتميز في تلك الفترة بالذات ،إلى جانب
العزوا نقي الفكر والكف واللسان األستاذ أحمد بوستة الذي كانت تهيئه
األقدار لشأن عظيم عرف كيف يعتنقه ،وعرف كيف يحافظ على مجده ووقاره،
وعرف كيف يتحمل األمانة التي وضعها عالل الفاسي على صدره حين
هوى وهمس بها قبل الوداع.
ومن الفتيات الفصيحات اللواتي بهرن الجمهور بطلعتهن البهية،
وأدائهن بتلقائية ،الوقورة المهذبة ،نجاة عبد الله ثم ثريا بن شقرون،
ونعيمة البوكيلي ،وزينب الصبان ،وأخريات ممن ال تحضرني أسماؤهن
اللحظة مع االعتذار والتقدير.
كان العرض مثيرا لإلعجاب الشديد من طرف الجمهور ،ومقنعا للضيوف
 اللجنة  -الذين حضروا للتنقيب على مواهب عهد الجهاد األكبر وبناءالمغرب الجديد.
أما فرقة األستاذ فحقيقتها في األصل أنها غصن من تلك الشجرة التي
زرعها طالب كلية بن يوسف  -وأبرزهم سيدي إبراهيم الهاللي  -في
الثالثينيات واألربعينيات .وقد حمل مشعلها في تلك المرحلة شقيقه محمد
الهاللي إلى جانب األستاذ عبد الكريم بالحاج  -الشاتي فيما بعد  -وكالهما
قد تحمل مسؤولية مندوبية التعليم في مراكش إلى أن أحيال على المعاش،
أمد الله في عمرهما .وقد اختارت فرقة األستاذ الريبرتوار العالمي منهاجا
واختيارا ،وانتقت إبداعات الشاعر الكبير شكسبير لتكون أبرز أعمالها،
وستظل بصمتها في تاريخ الطموحات الفنية ،مغرية بالكتابة عنها لكل
باحث في شأن أبي الفنون ،بالرغم من شح إنتاجها في هذا المجال .وإذا
كانت فرقة األستاذ قد اختارت شكسبير وبالتحديد مسرحيته المؤساوية
«هاملت» لتستهل بها مشوارها ،فإن فرقة الطالب قد استخرجت من ريبرتوار
المؤلف الفرنسي موليير مسرحيته الكوميدية الساخرة «البخيل» الشهيرة،
التي أسندوا فيها الدور الرئيس للفنان الراحل أحمد العماري ،الذي رغم
اللكنة البهجاوية البارزة في أدائه للنص الفصيح ،قد حقق بها الجانب
الساخر المطلوب في كل أعمال موليير ،بل أساسا هو غرض من أغراضه.
وقد قام بتشخيص دور ابن البخيل الشاب رشيد الشرايبي الذي أدهش
المتلقي باستقامة لسانه في تلك المقاطع الطويلة المنيعة ،فاستحق عبارات
التنويه المتنوعة والتصفيقات الحارة المشجعة.
ولعل أبرز مظاهر الوعي الثقافي الذي تميزت به فرقة الطالب عن غيرها،
بأنها سلطت الضوء على الجانب المضيء في ثقافة الجارتين اللدودتين
فرنسا وإسبانيا في ظرفية حرجة من تاريخ المغرب ،للفصل الذهني بوعي
بين الدولة المستعمرة من جهة وبين مثقفيها وأدبائها ونخبها التي ساندت
المغرب في معركة التحرير العادلة .وبالرغم من أن إسبانيا كانت ما تزال
تحتل جزءا غاليا من تراب الوطن شماال وجنوبا ،ومازالت تفرض المرور
على معبر «عرباوة» ،فإن فرقة الطالب آثرت تقديم عمل للكاتب اإلسباني
إمنويل روبليس بعنوان «ثمن الحرية» أو «من سيرا» كما هو عنوانها
األصلي ،وقام بالبطولة شقيق رئيس الفرقة موالي يحيى العمراني ،الذي
ظل وفيا للشبيبة االستقاللية.
وهناك فرقة األطلس لصاحبها موالي عبد الواحد حسنين التي ظلت
وفية ألسلوبها شبه االرتجالي ،خاضعة لفطرة مؤسسها ،مركزة على األيام
وما تحبل به من أحداث .حيث يكتفي أفرادها الموهوبون بتلقي مضمون
المسرحية ملخصا شفويا من رئيس الفرقة ويتبارون في تشكيل حواراتها
ومواقفها ولوحاتها ،ويتنافسون على خلق النكتة ،مستعملين ما يثير
البسمة في اللكنات المحلية من مراكشية وفاسية وسوسية ويهودية
وبدوية .في اعتماد كلي على موهبة الممثلين أمثال :عبد الجبار الوزير،
ومحمد بلقاس ،وكبور الرقيق ،وغيرهم.
> يتبع..
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األخيــــــرة
الذكرى المائوية لغرس تقاليد المخزن

«التموليـك» ليـس باألمـر الهيــن

 :مصطفى العلويالملكية ،ليست شيئا جديدا على
المغرب ،لذلك ال يستغرب الكثير من
المعلقين صمود المغرب في وجه
ما يعرفه العالم العربي واإلسالمي
من فوضى ،ويقول بعضهم «ألن
المغرب ملكية».
ولكن الملوك الذين كانوا يسمون
سالطين ،عانوا في الماضي الكثير
من المتاعب ،حتى يبقوا ملوكا،
فليس التموليك باألمر الهين ،حتى
يبقوا سالطين ،وما توارثوا هذا
ال��ع��رش ،إال بثمن غ��ال ج��دا ،رغم
ضعف ال��رأي العام القديم ،وهو
ضعف في التعبير ،وإن ك��ان في
ال���واق���ع أق����وى م��ن ال�����رأي العام
المغربي ال��ح��ال��ي( ،)...نقرأ مثال،
للكاتب البريطاني ه��اري��س ،وقد
عاش طويال في المغرب ،وكانت
أبواب القصر مفتوحة له ،خالفا لما
ن��س��م��ع��ه ه����ذه األي������ام ،م���ن تذمر
الصحفيين األجانب ،من معامالت
األجهزة التي تقول إنها مأمورة من
طرف الملك.
ه��اري��س ،وكثيرا م��ا كتب أيام
السلطان موالي عبد العزيز وكان
ش��اه��دا على س��ق��وط��ه ،كتب مرة
أسباب هذا السقوط وقال(( :كنا
ن��رى حشود العاطلين والفقراء،
متصافين وق��د أس�ن��دوا ظهورهم
لجدران األزق��ة الضيقة ،كي تمر
البغال والحمير المحملة بشحنات
ال���رخ���ام وال ��زل� �ي ��ج ل �ب �ن��اء قصور
األثرياء ،ولكن جماهير البؤساء،
كانت تنفس م��ن ضيقها بترديد
عبارة« :سيدنا ال علم له» ،وعندما
زادت األزم � ��ة اس �ت �ف �ح��اال غيروا
المقولة ،وأصبحوا ي��رددون« :إن
سيدناالينتبهلمايجري»،وأخيرا
وعندما بلغ السيل الزبى ،ولم يفعل
سيدنا شيئا ،أص�ب��ح المتذمرون
يقولون «ليس هناك سلطان»))
(زمن السالطين .هاريس).
لسنا ندري ماذا تقوله الجماهير
المغربية في سرها هذه األيام ،وهي
ترى تضخم الفوارق الطبقية ،بين
األغنياء والفقراء ،مأجورون يأخذون
سبعمائة درهم شهريا ،كما يقول
بعض المسؤولين ،ومحظوظون
يأخذون خمسة وعشرين مليونا
شهريا ،ووزير يصرف مائتي مليون
من أجل حفل شاي ،وآخر ينتحر
ألنه لم يجد قوت يومه.
ص���ورة طبق األص���ل لما كتبه
المستشار الفرنسي «سوربيي» عن
واقع المغرب الفقير البئيس كما
وجده الفرنسيون يوم دخولهم حيث
يمكن للمغربي أن يقتل أخ��اه من

أجل خبزة ،وإذا بالفوارق الطبقية
ف���ي أوج���ه���ا ك��م��ا ي��ص��ف��ه��ا هذا
المستشار ،وانظروا الفرق ما بين
الخبزة ،وما يكسبه الباشا الحاج
التهامي الكالوي سنة (( 1924إنه
يرتكب ما يمكن أن يصنف بأنه
حماقات( )...لقد اشترى باثني
مليون وخمسمائة أل��ف فرنك،
م�م�ت�ل�ك��ات «ب �ي��ري �ك��اردي��س» في
طنجة ،ول��م يدفع من الثمن إال
الربع ،واشترى  33بيتا في طنجة،
وأن� �ت ��م ت �ع��رف��ون م�م�ت�ل�ك��ات��ه في
مراكش ،حقا إنه يقدم لنا خدمات
ج � � � �ل� � � ��ى)) (م���������ذك���������رات بيير
دوسوربيي).
فأي فرق بين الماضي والحاضر،
ذلك الماضي ال��ذي كان المغاربة
يقولون :إن سيدنا ال علم له ،وهم
الذين اليوم ،ال يتركون فرصة تمر
دون أن يعبروا عن تشبثهم بالملكية،
ك���ن���ظ���ام ض����ام����ن لالستقرار
واالستمرار ،وهم مع ذلك ،يفجعون
بأنهم الزالوا كل لحظة يترحمون
على الملك الحسن الثاني ،الذي قال
ع��ن ال��زب��ان��ي��ة المحيطة ب��ه« :أنا
صاحب المظل ولكن أنا أمشي في
الشمس وهم يمشون في الظل».
وأخ��ط��ر م��ا ف��ي ال��م��وض��وع ،أن
الدنيا تبدلت وتغيرت ،وأصبحت
ال��دول حتى العظمى منها ،تطلب
الحساب ليال ونهارا عن تصرفات
المسؤولين عنها ،ونحن ال نعرف
من هم المسؤولين عنا ،الحكومة
طبعا ليست م��س��ؤول��ة ،وه��ا هو
رئ��ي��س��ه��ا ب���ن ك���ي���ران ،ق���د أصبح
كاللوحة األثرية المعلقة بباب دار
ال��م��خ��زن ،ألن األم����ور تسير كما
يريدها أولئك الذين يعيشون في
ال��ظ��ل ،ظ��ل ال��م��ظ��ل ،ص��ام��ت��ي��ن ال
يتكلمون ،فأحرى أن يصرحون.
زيازين ال يد لهم في تعليق ،وال في
تحليل وال رأي وال هم يحزنون ..فهم
كالعبيد في األي��ام األول��ى للدولة
العلوية ،وقد كان السلطان موالي
إسماعيل ،يفضل التعامل معهم،
فأصبح العبيد هم الحاكمون ،رغم
عجزهم ،قادة للجيش رغم بعدهم
عن االمتثال ،إل��ى أن م��ات الملك
القوي موالي إسماعيل ،فاستولوا
على الحكم بعده ،ونصبوا ولده
موالي أحمد الذهبي سلطانا محل
أبيه ((فأعطوا العلماء واألشراف
نصيبهم( )...ليكتشف السلطان
م ��والي أح �م��د ن�ف�س��ه ،أن �ه��م إنما
أقاموه صورة ال يدبر معهم شيئا،
وال يقدم وال يؤخر ،وكلما أساؤوا
التصرف نسبوا ذلك للسلطان))
(الضعيف).
وج�����اء االس��ت��ع��م��ار الفرنسي
للمغرب ،نتيجة هذه الفوضى وهذا
العجز السلطاني( ،)...الذي استفحل
أي��ام م��والي عبد العزيز ،وموالي
حفيظ ،بعد م��وت الملك العظيم
الحسن األول ،لتنهار األوضاع
ويهبط المستوى ،إلى الدرك الذي
أدركه السلطان موالي يوسف ،الذي
اكتفى الفرنسيون بأن كتبوا عنه:
((ك� �ن ��ا ن� �ح ��رص ع �ل��ى أن يخرج
السلطان موالي يوسف ،من قصره
م ��رة ف��ي األس��ب��وع ل�ي�ت�ع��رف على
األمور ،فقد كان الخروج ممنوعا
عليه)) (بيير دوسوربيي .كتاب

ليوطي).
ل��ق��د وص���ل ال��س��ل��ط��ان إل���ى هذا
المستوى من اإلهانة كنتيجة حتمية
لمخطط ،ت��آم��ر على المغرب في
ترسيمه مجموعة من ذوي المصالح
ال��م��غ��رب��ي��ة ،وخ���ب���راء م��ن أقطاب
االستعمار الفرنسيين ،وزراء مغاربة
كوزير الخارجية مكوار ،الذي كان
يحمل الجنسية اإلنجليزية في عهد
ال��س��ل��ط��ان م���والي ح��ف��ي��ظ ،ب��ل إن
((الصحفياإلنجليزيهاريسكان
يكتب ليحطم معنوية السلطان
والحظوا التشابه مع حاضرنا -ليظهر أن دسائس هذا الصحفي
كانت باتفاق مع صديق السلطان
المنبهي)) (الحركة الحفيظية.
الخديمي).

غارس بذرة النظام المخزني(،)...
ليكون الفلسفة المناهضة لكل تقدم
أخالقي ،أو إصالحي ،في إطار كان
قديما ،هو اإلطار الحالي المستمر،
ويقول الكاتب الذي عايش عملية
الغرس(( :إن المارشال ليوطي هو
الذي كان يسمي إدارته «القصر»
ويسمونه هو «األمير» ،هو الذي
وض��ع ف��ي مدينة ال��رب��اط ،الفكر
اإلداري المدبر لشؤون المغرب،
وك��ان ليوطي يسميها «المدينة
الدماغ» ميزانية اإلقامة العامة200
مليون ،وبنى قصره بـ  200مليون،
وجهزه بتسعين مليون ،وميزانية
سياراته عشرة مليون و 250ألف
فرنك ،و 400مليون للصرف على
متطلبات سياراته ،وميزانية أكل

أخطر ما في الموضوع ،أن الدنيا تبدلت
وتغيرت ،وأصبحت الدول حتى العظمى
منها ،تطلب الحساب ليال ونهارا عن
تصرفات المسؤولين عنها

امللك احلسن الثاني« :كلما حاولت االنفتاح على
اإلصالح فوجئت مبؤامرة»
وه���و وض���ع اس��ت��م��ر إل���ى عهد
الحسن الثاني ،الذي كان مضطرا
في نهايات عمره أن يكتب ((كلما
أطلقت مبادرة للتقارب مع االنفتاح
السياسي ،أجد نفسي أمام مؤامرة
مدبرة)) (مذكرات إيريك لوران).
وتصدر هذه األيام ،طبعة جديدة
ل��ك��ت��اب ص���در س��ن��ة  ،1926كتبه
الباحث الفرنسي «دون��ي» يكشف
فيها الكاتب ،خبايا ه��ذه الحالة
المزرية لتسيير شؤون المغرب قبل
الحماية وبعدها ،ليفهم الفاهم ،أن
التفكك الذي نعيشه اليوم ،نتيجة
استمرار عقلية مخزنية غرسها
محتل المغرب المارشال ليوطي،

خيوله  53مليونا سنويا ،وله مائة
وع�ش��رون كسوة عسكرية ومائة
وأرب��ع��ون ح� ��ذاء)) (م��ذك��رة حول
ال���م���ي���زان���ي���ة ك��ت��ب��ه��ا فرانسوا
بيرجي).
صانع الرباط ،كدماغ للمغرب(،)...
هو المارشال ليوطي ((البورجوازي
المترفع ال��ذي يحتقر الضعفاء،
والعمال ،والفالحين ،بل يحتقر
حتى الناس المتواضعي األزياء،
وكان يحب الشبان الصغار ،فلقد
كانت ميوله س�ه�ل��ة( )...وعندما
يقترحون عليه شخصا لمنصب
هام يسألهم هل هو جميل الوجه،
وك � ��ان م��رت �ب �ط��ا ب� ��األب � �ن� ��اك()...

استقدم أح��ده��ا لتفتح خمسين
فرعا في المغرب ،لقد كان يتصور
نفسه «نابليون في مملكة العرب»،
لذلك فهو مؤسس ما يسمى الكذبة
ال �م �غ��رب �ي��ة)) (La Sanglante
Aventure Marocaine. A. V.
DUNET).
بل إن المارشال ليوطي ،هو الذي
استحدث في المغرب ،أسلوب تزوير
االنتخابات ،وهو الذي كان ال يسمي
في الوزارات إال الذين يرضى عليهم
ليمسكوا مقاليد الحكم تنفيذا
ألوامره.
((في كل تعديل لمنصب المقيم
ال��ع��ام ،إلب��ع��اده م��ن ال �ح �ك��م ،كان
ل�ي��وط��ي ي�ل�ج��أ إل ��ى ال�ت�م��وق��ع في
وضعية المسؤول ال��ذي ال يمكن
تغييره ،وف��ي انتخابات  11مايو
 ،1924سجل الرقم القياسي في
التناور ،مرشحا للفوز كل أصدقائه
فهو من أجل ذلك يستعمل الوسائل
الكبرى)) (نفس المصدر).
ح���ت���ى ال���ت�ل�اع���ب بالصحف،
وتأسيس الصحف التي تكون رهن
إشارة النظام ،والتي تنوه باليوطي
وح���ده ،ك��ان م��ن اخ��ت��ص��اص هذا
ال��ج��ب��ار ،ال��ذي وض��ع أسسا أيام
حكمه لتجد أثارها الزالت ماثلة في
القرن الواحد والعشرين .تصوروا
أن الجريدة شبه الرسمية النافذة
التي كانت في ذلك الزمن ،تسمى
«الديبيش» اختار إلدارتها الصحفي
«جاك حسن» الذي كان ينقل للرأي
ال����ع����ام ،أف���ك���ار ال��ح��اك��م األوح����د
للمغرب.
فمن مهد للمارشال ليوطي ،هذه
ال��وض��ع��ي��ة االس��ت��ع��م��اري��ة التي
استغلها لتخريب المغرب ،وطبع
إدارته ومخزنه بهذا الطابع الذي
الزال ينخر أدمغة الكثيرين ممن
يحكمون اليوم( )...لن نذهب بعيدا
لنستكنه غور هذه الظروف التي
مهدت ألن يقيم ليوطي أمجاده في
المغرب.
إنهم ال����وزراء المغاربة الذين
بعثهم ال��س��ل��ط��ان م����والي حفيظ
لفرنسا ليفاوضوها في حل آخر غير
االحتالل والحماية ،فنجد أن أولئك
الذين بعثهم السلطان موالي حفيظ
لفرنسا ،أشبه ما تكون تصرفاتهم،
بتصرفات العديدين ممن يقومون
بنفس المهام ،في عصرنا الحاضر،
وتعمقوا في التشابه.
((ك� �ت� �ب ��ت ج� ��ري� ��دة «ل� ��وط� ��ان»
الفرنسية (عدد  14فبراير )1910
أن المقري وعبد الله الفاسي قدما
لفرنسا لتحسين العالقات ،وجعل
التسهيالت بين المغرب وفرنسا،
غ� �ي ��ر أن� �ه� �م ��ا ي � �ط� ��وف� ��ان م � ��ع من
م�ع�ه�م��ا( )...على ش ��وارع باريس،
وي �ت �ف��رج��ون ف��ي الطياطرويات
وم��واض��ع اللعب ،ويتبخترون في
مالبسهم ويزينون حوائجهم))
(ال���ح���رك���ة ال��ح��ف��ي��ظ��ي��ة .د .عالل
الخديمي).
ما أشبه الماضي بالحاضر ،ولو
بعد مائة سنة ،ولكن األمل يزداد
ضعفا في إمكانية التخلص من هذا
االختيار المخزني ال��ذي ها أنتم
ترون ،كيف زرع المارشال الفرنسي،
ج���ذوره ف��ي أرك���ان ال��رب��اط ،التي
سماها :دماغ المغرب.

