ري
س
أول تحرك إداري أجراه

القائد العام الجديد لمنطقة
الجنوب ،الجنرال عروب ،بدأ
بوضع حد لمهمة المكلف بالدرك
في الجنوب ،الجنرال إدريس السبع
الذي نقل للرباط.
تعيينات وتغييرات أخرى في طواقم
العمل مع الجنرال بناني ،تعرف
طريقها في إطار التقويمات ،التي
كلف بها الجنرال عروب.

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي
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فرن�سا ت�شرع يف توجيه
�ضرباتها للمغرب

جهاز املخابرات
الفرن�سي
ي�سرق ر�سالة
م�سيئة للمغرب

فابيوس رفقة مزوار
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خبايا األمور...

هل تورطت الوزيرة بوعيدة
يف دعم مبادرة ملغومة؟

ما موقف «االحتاد
الإفريقي
للربملانيني ال�شباب»
الذي يرت�أ�سه
�صاحب اجلن�سية
الفرن�سية من ق�ضية
ال�صحراء؟

الحقيقة الضـــائعة

ق�ضيةعليالفا�سي
والأربعنيمليارا
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«اإلخوة األعداء»..
العثماني احملسوب
على بن كيران
والرميد الذي يغرد
خارج السرب

�ضريف يخرق احل�صار �سيناريوان�شقاقحزبالعدالة
على �شيعة املغرب والتنمية وجماعة �إخوان بن كريان
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فرنسا تشرع في توجيه ضرباتها للمغرب

قضية علي الفاسي واألربعين مليارا

جهاز المخابرات
الفرنسي يسرق
رسالة مسيئة
للمغرب
< باريس .األسبوع
كل االهتمامات في باريس،
توجهت نحو غ��ي��اب املغرب،
من مؤمتر احلرب على داعش،
ال���ذي عقد ع��دة س��اع��ات هنا،
صباح اإلثنني .وكيف حتضر
اإلم���ارات ويغيب امل��غ��رب ،في
وق��ت ت��ه��دده داع��ش بالصوت
والصورة.
م������ص������در إع���ل���ام�������ي في
ب�����اري�����س ،ق�����ال ب�����أن فرنسا
املنظمة واملستدعية ،استثنت
امل����غ����رب ،ف���ي إط�����ار املخطط
املرسوم ملعاقبة امل��غ��رب على

قراره بقطع العالقات القضائية
مع فرنسا ،تصلبا من املغرب،
في قضية احلموشي ،الذي قرر
القضاء الفرنسي عدم التراجع
عن متابعته.
وتلجأ األجهزة الفرنسية
امل����ع����ارض����ة ل���ل���م���غ���رب ،إل���ى
ال��وس��ائ��ل البوليسية ،بشكل
مفضوح ،حينما س��رق جهاز
م���ح���س���وب ع���ل���ى امل���خ���اب���رات
ال��ف��رن��س��ي��ة ،رس��ال��ة شخصية
بعثها ال��وزي��ر ال��ف��رن��س��ي في
اخل���ارج���ي���ة ف���اب���ي���وس ،إلى
الوزير املغربي م��زوار ،بشأن
ال��ت��دخ��ل ل��ت��وظ��ي��ف اب��ن��ت��ه في

سؤال لمن يهمه األمر
مل�����اذا س���اف���ر وف����د ع����ن ح����زب األص���ال���ة
واملعاصرة إلى مصر وهو يرغب في دخول
غزة ،وملاذا قضى هناك عدة أيام وهو يعرف
أن معبر رفح يشهد عمليات عسكرية ال ميكن
معها السماح بدخوله إلى فلسطني ،وملاذا
لم يسافر هذا الوفد عن طريق األردن على
غرار ما فعله حزب التقدم واالشتراكية ،وهل
يتعلق األم��ر مبشكل م��ع دول��ة األردن التي
يحكمها نظام ملكي؟

إح���دى ال��ش��رك��ات الفرنسية.
فكيف تسربت ه��ذه الرسالة
التي صدرت في نونبر العام
امل��اض��ي ،إل��ى وس��ائ��ل اإلعالم
املغربية ،سنة من بعد.
وق��ال مراسل لـ«األسبوع»
ف������ي ب�������اري�������س ،إن ضجة
ك��ب��رى س��ت��ق��وم ف��ي العاصمة
ال����ف����رن����س����ي����ة ،ل���ل���م���زي���د من
امل���ض���اي���ق���ات ع���ل���ى حكومة
ه���والن���د ال���رئ���ي���س الفرنسي
التعيس ،مب��ا نشرته رفيقته
السابقة في كتابها .وستتفجر
ب��ال��ب��رمل��ان الفرنسي فضيحة
رسالة الوزير املغربي مزوار،

توقعات بتعيني الشامي
وغالب في مناصب كبيرة
> الرباط .األسبوع

ألن الوزير الفرنسي فابيوس
يقول في رسالته التي أمضاها
مل�����زوار ،ل��ق��د ت��دخ��ل��ت لفائدة
اب��ن��ت��ك ،وال��ت��دخ��ل ف��ي فرنسا
م����ن ط�����رف م����س����ؤول يعتبر
خ��رق��ا ل��ل��ق��ان��ون ،ل��ي��ت��ض��ح أن
شر رسالة الوزير فابيوس ،له
غايتان; تقبيح صورة املغرب،
وال��ت��ح��ض��ي��ر مل��ع��اق��ب��ة الوزير
فابيوس على تدخله.
وم��ا دام ال��وزي��ر فابيوس
اح��ت��ج ع��ل��ى ت��س��ري��ب رسالته
مل����زوار ،ف��إن األم���ر يكشف أن
هناك مخططا لتوجيه املزيد
من الضربات إلى املغرب.

الوزير العلمي المولع بالمكاتب الفاخرة يشغل
موظفيه في «كراج» عمارة
< الرباط .األسبوع
ي��ع��ان��ي ع���دد م��ن املوظفني
مبقر وزارة التجارة والصناعة
واالقتصاد الرقمي التي يرأسها
ال��وزي��ر امللياردير األزرق «من
ح��زب ال���زرق التجمع الوطني

ل��ل�أح����رار» ،م���ن «ح���ك���رة» غير
مفهومة منذ م��دة داخ��ل بناية
الوزارة في حي حسان.
وال������غ������ري������ب أن مكتب
االس��ت��ق��ب��ال« ،ك��م��ا ه��و متعارف
عليه عامليا» يكون عند مدخل
اإلدارة العمومية ،أو في بهو

الطابق السفلي ،إال في وزارة
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة ف��ه��و في
مكان مهجور في «قبو» البناية،
ال������ذي ي���ح���ت���اج إل�����ى ال���ه���واء
وال��ش��م��س وم��خ��ت��ل��ف مقومات
وشروط العمل بشكل مريح.
موظفون أغلبهم من النساء

سكان الصحراء غاضبون من احتكار شركات النقل
الداخلة .األسبوع
خطوة انفرادية ال تخلو
من التحدي لكل القرارات
ال��وزاري��ة ،أقدمت عليها
ش��رك��ات نقل املسافرين
التي تتوفر على ترخيص
م������ن وزارة ال�����رب�����اح
وب��ول��ي��ف ،متنحها حق
امتياز استغالل خطوط
النقل في مدن اجلنوب،
ان���ط�ل�اق���ا م���ن الداخلة
وه�����ي ع���ل���ى ال���ت���وال���ي:
«ستيام» ،و«سوبراتور»،
و«س������اط������اس» ،وال���ت���ي
أقدمت على ال��زي��ادة في
أثمنة تذاكر السفر على
ال���رغ���م م���ن استفادتها
م����ن ال���ث���م���ن املنخفض
ف���ي ج���ل م����دن األقاليم

ال����ص����ح����راوي����ة وم�����دن
الشمال ،وه��و م��ا شجع
كذلك أص��ح��اب سيارات
األجرة من احلجم الكبير
على الرفع من تسعيرة
رحلة الركوب املتوجهة

أخيرا ،أح��ال وزي��ر العدل ملف اختالالت املكتب
الوطني للماء والكهرباء ضمن اخلمس مؤسسات
ع��م��وم��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ض��اء األس���ب���وع امل���اض���ي ،وعلمت
«األسبوع» أن رأس علي الفاسي الفهري مدير املكتب
الوطني للماء والكهرباء ،باتت مطلوبة أكثر من أي
وقت مضى.
احل��دي��ث داخ���ل ب��ع��ض ال��ص��ال��ون��ات السياسية
ينقسم إلى توجهني :األول :يتعلق بقرب إعفاء الفاسي
الفهري من على رأس املكتب ،وتعويضه بشخصية
سياسية وإداري��ة هامة ،وهنا تشير األصابع إلى كل
م��ن ال��وزي��ر السابق االحت���ادي أح��م��د رض��ا الشامي،
ورئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ن���واب س��اب��ق��ا ك���رمي غ��ل�اب ،أما
السيناريو الثاني ،فيقول باستمرار الفاسي الفهري
على رأس املكتب حتى صدور التقرير اجلديد للمجلس
األعلى للحسابات الذي يدين من جديد تدبير الفاسي
ال��ف��ه��ري رس��م��ي��ا ،وم���ن مت إح��ال��ة ملفه ال��ث��ان��ي على
القضاء ،خاصة وأن الدعم الذي كان يستفيد منه من
«مكانة» شقيقه داخل املربع امللكي لم يعد قائما ،بسبب
محدودية أدوار ومكانة شقيقه الطيب الفاسي الفهري
وزير اخلارجية السابق ،الذي أصبحت مكانته دقيقة
ومحدودة جدا داخل البالط امللكي.
وكان تقرير إلدريس جطو الرئيس األول للمجلس
األع��ل��ى للحسابات ح���ول ص��ن��دوق امل��ق��اص��ة ،أبريل
امل��اض��ي ،ق��د فضح اخ��ت�لاالت كبيرة يعانيها تدبير
املكتب الوطني للكهرباء وامل��اء ،مما جعل وضعيته
على حافة اإلفالس لوال تدخل احلكومة مببلغ دعم فاق
 40مليار درهم ،وبزيادات في تسعيرة املاء والكهرباء
شرعت احلكومة في تطبيقها على املواطنني ابتداء من
الشهر املاضي.

م�����ن م���دي���ن���ة ط���ان���ط���ان
ن��ح��و م��دي��ن��ة العيون.
ح���ي���ث أب�������دى ال����رك����اب
استغرابهم الشديد من
ال��زي��ادة التي تتكرر في
ظ��رف سنة واح���دة ،رغم

أن الزيادة في الكازوال
ل���م ت��ت��ع��د  50سنتيما،
معتبرين ذلك «استغالال
خطيرا يستهدف جيوب
املسافرين» ،الشيء الذي
ج��ع��ل م��ئ��ات املواطنني

ي��ض��ط��رون ل��ل��ت��ن��ق��ل إلى
ط���ان���ط���ان ال���ت���ي تتوفر
ع����ل����ى ح������اف���ل��ات ذات
م��س��ت��وى ج��ي��د وبأثمان
جد مناسبة ،ومنها إلى
الوجهة املقصودة.
وب��ذل��ك ف���إن معاناة
سكان األقاليم اجلنوبية
م����ع اس���ت���غ�ل�ال خطوط
ال��ن��ق��ل ل��ش��رك��ات بعينها
ال ت����ق����دم أي خ���دم���ات
اجتماعية للساكنة أو
املجتمع امل��دن��ي ،يعتبر
اس��ت��غ�لاال غ��ي��ر مشروع
المتياز النقل الوطني،
وه��و امل��وض��وع ال��ذي لم
ي��أخ��ذ ح��ج��م��ه ونصيبه
من لدن جمعيات حماية
امل��س��ت��ه��ل��ك أو املجالس
اجل��ه��وي��ة االستشارية
حلقوق اإلنسان.

يعانون داخل «قبو» الوزارة في
صمت ،في انتظار أن يفرج عنهم
الوزير امللياردير الذي ألف «يا
ح���س���رة» ال��ب��ن��اي��ات واملكاتب
وال��ف��ن��ادق ال��ف��خ��م��ة ،فكيف به
يقبل اس��ت��م��رار حجز موظفني
في قبو عمارة الوزارة؟

«شامبوان ناعم اسمه شباط»
من املعروف
أن األح����������زاب
ال����س����ي����اس����ي����ة
ال ت������ن������ت������ج
س�����وى األف���ك���ار
السياسية التي
ت�����س�����اه�����م ف���ي
ت���أط���ي���ر الشأن
ال�������ع�������ام ،لكن
إخ��������وة األم��ي��ن
ال�����ع�����ام حميد
ش���ب���اط ،ق����رروا
إنتاج مواد ال عالقة لها بالسياسة(« ،)..شامبوان
ناعم» و«حليب مرطب للجسم» و«رغوة احلمام»
كلها منتوجات «شباطية» وزعت على املشاركني
في منظمة الشبيبة االستقاللية ،دون اإلشارة إلى
مدة الصالحية( ،)..فكان مناسبة سانحة خلصوم
ش��ب��اط ك��ي ي��س��ت��ع��رض��وا م��ه��ارات��ه��م الساخرة،
والنموذج هو هذا اإلشهار(.)..
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هـل هـو قانـون لمعاقبـة النوايـا?

وصفة الوزير الرميد لمحاربة «مغاربة داعش»

< الرباط .األسبوع
بعد شيوع خبر تداول بعض الفرق
البرلمانية من المعارضة مقترح قانون
لمحاربة «مغاربة داعش» ،استبق وزير
العدل مبادرة البرلمان ،وطرح قانونا
جديدا لمحاربة هذه الظاهرة .بعد
ضغط كبير خارجي وداخلي ،شرع
مصطفى الرميد األسبوع الماضي ،في
تفصيل صياغة دقيقة لتعديل القانون
الجنائي على مقاس محاربة «مغاربة
داعش».
ووجدت حكومة المغرب أحد بلدان
ن��ادي «مكافحة اإلره���اب» في العالم
نفسها محرجة ،بعدما شرعت مختلف
حكومات العالم وحلفاء المغرب في

ض��ف��ة ال��ش��م��ال «ف��رن��س��ا ،وبلجيكا،
وغيرها» في وضع إجراءات قانونية

جديدة لمحاربة السفر نحو «داعش»
أب�����رزه�����ا س���ح���ب ال���ج���ن���س���ي���ة عن

ألسبوع
شيف ا

«دوخة» األبناك
أمام شح السيولة

من أر

وج

«اإلرهابيين» ،في ما المغرب لم يتحرك
علما أنه من «أكبر» مصدري الجهاديين
نحو «داعش».
كما تعرضت حكومة ب��ن كيران
لضغط داخلي من طرف أجهزة مراقبة
ال���ت���راب ال��وط��ن��ي ،واألم�����ن ،وحتى
القضاء ،بسبب الفراغ القانوني في
محاربة ومعاقبة «مغاربة داعش» ،مما
اضطر الرميد «الذي ظل يعتبر داعش
م���ج���رد م��ح��رق��ة ك���ب���رى للسلفيين
الجهاديين» إل��ى البحث ع��ن غطاء
قانوني جديد داخل القانون الجنائي
ال يسمح بمحاكمة المغاربة العائدين
م��ن «داع����ش» ف��ق��ط ،ب��ل حتى مجرد
التفكير في الهجرة نحو بالد «داعش»
أو المساعدة في ذلك.

وه و
ص
و
ر
من

نواب «البي جي دي»
يجلدون الخليع أمام رؤسائه

التاريخ

< الرباط .األسبوع

< الرباط .األسبوع
يبدو أن ردود أفعال األبناك المغربية من
ش��ح السيولة ل��م يعد يقف عند ح��د عدم
مساعدة المقاوالت وعدم منحها تسبيقات
مالية ،واالمتناع عن تسهيل عمليات القروض
للزبناء ،وغيرها من الصعوبات الجديدة في
تعامالت البنوك فحسب ،بل انتقل األمر إلى
محاولة فرض مبالغ مالية وديون وهمية على
ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �م��واط �ن �ي��ن والموظفين
البسطاء.
بحيث عاش العديد من المواطنين الذين
تربطهم عالقات قروض سكن منذ سنوات مع
أحد البنوك المغربية الكبيرة ،والذين يؤدون
جميع واجباتهم وجميع أقساطهم الشهرية
بكل انتظام ،صدمة كبيرة خالل بداية الشهر
الحالي بسبب مضمون مراسالت من اإلدارة
المركزية للبنك بالدار البيضاء ،تطالبهم
بتسديد مبالغ مختلفة مع مصاريف التأخير
هي بذمتهم دون توضيح سبب هذه المبالغ
وم��وض��وع �ه��ا .ه ��ذه ال��رس��ائ��ل استنفرت
المواطنين الذين اتصلوا بوكاالت ذلك البنك
لالستفسار عن أسباب هذه المبالغ ،دون
أجوبة مقنعة «ت��ارة يقال لهم بأنها بقايا
التأمين وت��ارة يقولون لهم مجرد أخطاء
ستصحح في القريب» .المواطنون المعنيون
شرعوا في االحتجاج على هذا األسلوب،
وعلى هذه «الحكرة» غير المفهومة من طرف
ه��ذا البنك على زب�ن��ائ��ه ،مما جعل هؤالء
يمطرون الوكاالت واإلدارة المركزية للبنك
المعني بالشكايات والرسائل االحتجاجية،
في انتظار التطورات المستقبلية التي قد
تكون مثيرة في هذا الملف الغامض.

صــورة مـن األهميـة بمكـان
مأخوذة سنة  ،1951ويظهر الدكتور طه حسين وهو يعرض عضوية المغرب في منظمة أممية
للثقافة ،وقد جلس في الخلف مراسل جريدة العلم ،الحسين بنعسيد.

تطورات ملف الشركة التركية في قضية المواد المغشوشة
< الرباط .األسبوع

دخل النواب االستقالليون على
خ��ط م��ا ب��ات ي��ع��رف بـ«فضيحة
ال��ش��رك��ة ال��ت��رك��ي��ة» ال��ت��ي تعمل
بالطريق السيار أسفي -الصويرة،
واتهام عزيز الرباح وزير التجهيز
والنقل بالتستر على فضائحها.
حيث تقدم االستقالليون بطلب

عاجل إلى مجلس النواب يطالبون
بتشكيل لجنة برلمانية تقوم
بمهمة اس��ت��ط�لاع��ي��ة إل���ى عين
ال��م��ك��ان ل��ل��وق��وف على وضعية
الطريق السيار ،وكذا زيارة مقر
إدارة ش��رك��ة ال��ط��رق السيارة
بالمغرب للتحقيق في كالم عن
كون الشركة التركية تقوم ببناء
الطريق السيار بمواد مغشوشة

وضعيفة الجودة ،بحجة وثائق
مختبرات وإدارات معنية.
وكانت بعض وسائل اإلعالم قد
اتهمت عبد العزيز الرباح وزير
التجهيز والنقل بالتستر على
فضيحة شركة تركية تشتغل بذات
الطريق السيار ،تستخدم المواد
المغشوشة ورخيصة التكلفة في
بناء الطريق المعنية.

كشف ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني
للسكك الحديدية أن النتائج التي توصل إليها في
ح��ادث اصطدام قطارين بمحطة المحمدية زناتة
الشهر الماضي ،كانت بناء على تحليل على «العلبة
السوداء» للقطار وكذا القيام بالمعاينة وأخذ البيانات
بعين المكان ،والتي بينت أن الخطأ البشري «عدم
احترام السائق لعالمات قف» هو الذي كان سببا في
الحادث.
وكشف الخليع ال��ذي ك��ان يشرح لنواب األمة،
األسبوع الماضي ،خبايا وأسباب الحادث أن مكتبه
قد ص��رف أزي��د من  10ماليير دره��م خ�لال العشر
س��ن��وات األخ��ي��رة ع��ل��ى م��وض��وع ال��س�لام��ة داخل
القطارات ،دون جدوى ،معلنا في الوقت نفسه عن
ع��زم مكتبه بناء مركز القيادة األمنية والسالمة
السككية في أفق  2015على شاكلة المراكز األوروبية
واألمريكية التي تظهر في األفالم السينمائية ،والتي
تعرف عملية تتبع جميع السكك الحديدية والقطارات
بواسطة حواسيب ،وآليات ،وكاميرات ،وشاشات
عمالقة من المركز بالعاصمة الرباط .من جهة أجرى،
كشف الخليع عن الحجم الهائل من الخسائر التي
يتعرض لها المكتب الوطني للسكك الحديدية ،بسبب
رشق القطارات بالحجارة وسرقة األسالك والمعدات،
وتخريب المنشآت ،ووضع الحواجز والعوائق ،مما
دف��ع��ه إل���ى التفكير ف��ي ت��ب��دي��ل أس��ل�اك النحاس
باأللمنيوم ،وبطمر هذه األسالك وتركيب الكاميرات
وتعزيز الحراسة وبناء األسوار.
إل��ى ذل��ك ،سلخ عبد الله ب��وان��و ومعه النواب
اإلسالميون ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني
للسكك الحديدية ،وحملوه جميع أوزار ومشاكل قطاع
ال��ن��ق��ل ال��س��ك��ك��ي ف��ي ال��ب�لاد أم����ام أع��ي��ن رئيسيه
المباشرين ،وزي��را التجهيز والنقل عزيز الرباح
والوزير المنتدب في النقل نجيب بوليف.

الدكتور ضريف يخرق الحصار على شيعة المغرب؟

القرار
السياسي

ه��ذا المقتضى ال��ذي يثير نقاشا
حادا داخل حزب العدالة والتنمية،
بسبب التخوف من التوسع في اعتبار
كل سفر إلى الخارج نحو الحركات
اإلس�ل�ام���ي���ة ب���ال���خ���ارج كالنهضة
التونسية ،أو اإلخ���وان المسلمين
ب��م��ص��ر ،أو ال��ج��م��اع��ة اإلسالمية
بباكستان ،أو حماس بغزة ،يدخل في
هذا اإلطار ينطبق عليه هذا الفصل.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ت��داول��ت بعض
المنظمات الحقوقية المغربية هذا
األم����ر وأب����دت اس��ت��ع��داده��ا األول���ي
لمعارضة الحكومة بشدة في حالة
توسعها م��ن حيث م��ح��اص��رة «حق
السفر وال��ت��ج��ول» ،أو المبالغة في
العقاب على نوايا غير ثابتة.

بقلم :رداد العقباني

ل���ي���س سرا
ع��ل�اق����ة ال���دك���ت���ور
م��ح��م��د ض���ري���ف ب��ج��م��اع��ة العدل
واإلحسان ،لكن شيعة املغرب رفعوا
«التقية» في ج��رأة ن��ادرة ،ليعلنوا
أنهم أول حليف حلزبه ،الذي أطلق
عليه اسم «الدميقراطيون اجلدد».
ف������ي ب���ل���اغ جل����ن����ة احل�������وار
السياسي للخط الرسالي باملغرب
«االحتاد الشيعي املغربي» ،بتاريخ
 31غ��ش��ت ن��ق��رأ« :ت��ف��ع��ي�لا ملبادئ
ال���ن���داء األخ���ي���ر ل��ل��خ��ط الرسالي
ب����امل����غ����رب «ال������وح������دة واحل����ري����ة
واالن��دم��اج الوطني» زارت السبت
 30غ��ش��ت  2014جل��ن��ة احل����وار
ال��س��ي��اس��ي ف���ي اخل����ط الرسالي
األم���ي��ن ال����ع����ام ل���ل���ح���زب اجلديد
«ال��دمي��ق��راط��ي��ون اجل���دد» الدكتور
محمد ظريف باملقر املركزي للحزب،
تطرق اللقاء إلى جملة من القضايا

ال��وط��ن��ي��ة واإلق��ل��ي��م��ي��ة والدولية،
وأوض����ح ال��دك��ت��ور محمد ضريف
حيثيات تأسيس احل��زب والقيمة
املضافة التي يحملها ميالد حزب
الدميقراطيني اجلدد ،وودعت جلنة
احل����وار ال��س��ي��اس��ي األم��ي�ن العام
للحزب بعد أخذ صور تذكارية معه
(الصورة) ،انتهى البالغ.
و»ل��ك��ن ظ��ري��ف ل��ف��ت االنتباه
إلى أنه لن يسمح بالتحاق الشيعة
بحزبه كتيار منظم ،وق��ال «زارنا
وف��د م��ن اخل��ط ال��رس��ال��ي الشيعي
ب���امل���غ���رب ،ل��ك��ن��ن��ا حت��ف��ظ��ن��ا على
انضمامهم لنا كتيار ،واشترطنا
ع��ل��ي��ه��م االل���ت���ح���اق ب��ن��ا ك���أف���راد»،
(اجلزيرة 14 ،شتنبر .)2014
وج��دي��ر «ب��ال��ذك��ر أن��ه م��ن بني
امل��وق��ع�ين ع��ل��ى ن����داء «الرسالية
التقدمية» (ن��داء من أجل تأسيس
ت��ي��ار «رس���ال���ي ت��ق��دم��ي» بالبالد،

ل��ي��ك��ون ب��دي�لا ف��ك��ري��ا وسياسيا)،
كل من :محمد محمدي احلموشي،
وعبد احلفيظ بلقاضي ،وخالد بن
حتايكت ،وعصام احميدان ،وهبة
سليمة قوام واحلبيب غيتي ،وعادل
بن حيون ،وإميان الفاضلي ،ونور
ال��دي��ن املخيبشة ،ومحمد الفقير،
وعبد الرحمن بنحساين ،ومحمد
ال��غ��ازي( ،هسبريس 18 ،يوليوز
.)2013
ت����س����اؤالت ب��ري��ئ��ة ﺟﺪا :هل
يسير ضريف على خطى ومنهجية
ال����راح����ل ع��ب��د ال���ك���رمي اخلطيب،
م��ؤس��س ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية
«احل��اك��م» (بعد إدم���اج جماعة بن
ك����ي����ران) ،وم��ح��م��د خ��ل��ي��دي زعيم
حزب النهضة والفضيلة (حاضن
ال��س��ل��ف��ي��ة اجل���ه���ادي���ة) املعارض،
إلدماج ما تبقى من تيارات إسالمية
م���ازال���ت خ����ارج دائ����رة مؤسسات
امل��خ��زن ،وحت��دي��دا ج��م��اع��ة العدل
واإلح��س��ان ،أكبر حليف له ،وتيار
اخل��ط ال��رس��ال��ي الشيعي باملغرب
ال��ذي «ب��اي��ع��ه» ،حسب م��ا ج��اء في

صورة توثق زيارة
الشيعة املغاربة
لضريف

بالغه أعاله.
م���ن ح��ض��ر ،وم���ن ت��خ��ل��ف عن
احل���ض���ور ل��ل��م��ؤمت��ر التأسيسي
حلزب «الدميقراطيني اجلدد»؟
ح��ض��ر مم��ث��ل��ون ع���ن أح����زاب
األغ��ل��ب��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة« :العدالة
وال��ت��ن��م��ي��ة» و»احل���رك���ة الشعبية»
و»ال���ت���ق���دم واالش���ت���راك���ي���ة» ،ومن
امل����ع����ارض����ة ،مم���ث���ل���ون ع����ن حزب
«االحت����اد ال��دس��ت��وري» ،و»احل���زب

العمالي» ،و»احلزب الليبرالي» .كما
حضر ممثلون عن نقابة «االحتاد
امل��غ��رب��ي ل��ل��ش��غ��ل» ،وغ����اب زعماء
األح���زاب ع��ن اجللسة االفتتاحية
للمؤمتر في سابقة هي األولى من
نوعها ،ولم حتضر هيئات سياسية
أجنبية كما جرت العادة.
لكن ك��ان الفتا للنظر حضور
دبلوماسيني اجللسة االفتتاحية
ل��ل��م��ؤمت��ر :ال��س��ف��ي��ر ال��ت��ون��س��ي في

ال���رب���اط ومم��ث��ل��ون ع���ن سفارات
م��وري��ت��ان��ي��ا واجل��زائ��ر وفلسطني.
تلتها ف��ي الكواليس لقاءات(،)..
وق�����د س��ب��ق��ت��ه��ا ل����ق����اءات أخ�����رى،
باعتراف ضريف نفسه ،حيث زاره
دب��ل��وم��اس��ي��ون م��ن ال���وزن الثقيل،
ح��ض��ر ب��ي��ت��ه امل��ت��واض��ع باملدينة
القدمية بالدار البيضاء لالستفادة
م����ن اس���ت���ش���ارت���ه ف����ي م���وض���وع
تخصصه امل��ع��روف ،كل من سفير
االحت��اد األوروب���ي باملغرب وكندا
والدمنارك وهولندا.
وه��������ي ل�������ق�������اءات بخلفية
غ��ي��ر ب��ري��ئ��ة .وال ش����يء ف���ي عمل
الدبلوماسيني بريئا ،لكن ضريف
بحسه الوطني ومعرفته الدقيقة
ل���ل���ح���ام���ض ال������ن������ووي للمخزن
و»ق��وال��ب��ه» ،ال يشتغل ف��ي الظالم
بشهادته ،ح��ول «اإلره���اب وطرف
اخلبز احلالل» ،بل كل استشاراته
بعقود قانونية .وه��ذا يحسب له،
وق���د ي��ص��ب��ح م��ص��در ق���وة تقارير
حزبه حول حالة املشهد السياسي
املغربي الفاقد للبوصلة.
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ما خفي

تحـت األضـواء

عندما اعتقل الثري بنعلي في الرباط وكان
بالفريج رئيس احلكومة مجرد صحفي
< الرباط .األسبوع
يكشف ك��ل حت��رك مغربي،
في اجتاه مراجعة املاضي ،عن
عجز مخزي نعيشه هذه األيام،
مقارنة مع السالف من األيام.
م��ن��ذ أس��اب��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة ،أص���درت
جمعية رباط الفتح ،مببادرة من
رئيسها النشيط ،األستاذ عبد
الكرمي بناني ،مبناسبة الذكرى
 25ل���وف���اة ال��ق��ط��ب الرباطي،
احل���اج أح��م��د ب�لاف��ري��ج ،كتابا
ع��ن« :نصوص مؤسسة للفكر
السياسي امل��غ��رب��ي» ،يتضمن
مجموعة مقاالت كتبها احلاج
أح����م����د ب�ل�اف���ري���ج ف����ي مجلة
«املغرب في الثالثينات» ،يظهر
م����ن ق���راءت���ه���ا أن الصحافة
ف���ي امل���غ���رب س���ن���وات -1932
 1933كانت تتجاوز املستوى
التافه لصحافتنا ،في عهد املال
السائب .كما أن مقاالت احلاج
أح���م���د ب�ل�اف���ري���ج وك�����ان سنه
ث�لاث��ون ع��ام��ا ،تعطينا الدليل
على أن املجموعة التي مارست
السياسة وحاربت االستعمار
وأس���س���ت ح���ك���وم���ات م���ا بعد
االس����ت����ق��ل�ال ،ك����ان����ت تتمتع
مبصداقية ومتتاز بتفوق ،على
النماذج التي نراها اآلن.
ت��ص��وروا بالفريج ،ينبري
ليرد على كتاب أصدره سياسي
فرنسي اسمه ،بيير باران ،حتت
عنوان« :نحن واملغاربة» وصف
فيه املغاربة ،بأنهم «منافقون
وج������اح������دون ،وأن����ه����م شعب
م���ط���ب���وع ب���ال���ن���ف���اق» ليضرب
الصحفي بالفريج على أصابع
ال���ك���ات���ب ال���ف���رن���س���ي مبنتهى
العنف ،وكان الصحفي بالفريج
باملرصاد ألح��د املسؤولني عن
ب��ل��دي��ة ب���اري���س س��ن��ة ،1933
ويسمى الدكتور بيشان ،الذي
نشر في جريدة فرنسية عنيدة،
حسب اسمها «النطرانزيجان»
ب����أن م��ج��م��وع��ة م���ن املغاربة،
يواخذون على الدولة الفرنسية،

أحمد بالفريج
أنها لم تذكر األمازيغ في عقد
احل��م��اي��ة ،وي��ط��ل��ب��ون م��ن هذا
ال��ف��رن��س��ي أن ي��ك��ون الناطق
باسمهم ،فيرد عليه بالفريج،
ب��أن البربر مغاربة ،مسلمون،
وأن فرنسا ال تعرف وال تساعد
إال ال����دي����ان����ات الكاثوليكية
والرومانية.
وكان االستعمار في بداياته
ذل��ك الوقت باملغرب ،والقبائل
األط���ل���س���ي���ة الزال�������ت حت���ارب���ه
بالسالح ،ولكن بالفريج يشعر
ب��أن االستعمار أص��ب��ح يتذمر
م���ن أق��ل�ام ال��ك��ت��اب املغاربة،
وخ��اص��ة م��ن ه��ذه املجلة التي
ي��ك��ت��ب ف��ي��ه��ا ب�لاف��ري��ج فأصدر
ال��ف��رن��س��ي��ون ص��ح��ف��ا ل��ه��م من
قبيل« :جريدة ص��وت فرنسا»،
وج����ري����دة «ال����ص����وت امللكي»

و جر يد ة تسمى « ا ال شتر ا كي
املغربي» كان هذا سنة .1933
ليقول بالفريج في رده :إن هذه
املبادرة الصحفية كانت بقيادة
«قائد جوق ماهر».
وك������ان ب�ل�اف���ري���ج يتحرك
كصحفي ليقدم بيانات وأخبار
م����ن ق��ب��ي��ل م����ا ح���ص���ل لتاجر
ت��ط��وان��ي اسمه عبد السالم
ب��ن��ون��ة ج����اء ل���ل���دار البيضاء
مل��واج��ه��ة ش���ؤون���ه التجارية،
ورغم أنه كان وزيرا سابقا في
حكومة اخلليفة بالشمال ،إال
أنه اعتقل من طرف باشا الدار
البيضاء ،ال��ذي أم��ره مبغادرة
املنطقة الفرنسية ،والرجوع
إلى طنجة في أول قطار.
ب�لاف��ري��ج يكتب أي��ض��ا عن
أحد أوالد بنعلي ،من الشمال،

ومن يدري قد يكون أحد أجداد
أوالد ب��ن��ع��ل��ي احلاليني علم
بالفريج بأنه مت اعتقاله ملجرد
أن���ه ج���اء م��ن ال��ش��م��ال ،وأغلق
عليه باشا الرباط باب مرحاض
ال��ب��ل��دي��ة ،ليركب في الصباح
ال���ق���ط���ار ب���ال���درج���ة الرابعة.
ال��ص��ح��ف��ي ب�لاف��ري��ج يتساءل
ومل���اذا ث��ري ري��ف��ي ف��ي الدرجة
ال���راب���ع���ة ،ل��ي��ك��ش��ف ف���ي إط���ار
ال��س��ب��ق ال��ص��ح��ف��ي ،أن الثري
بنعلي ك��ان م��رف��وق��ا بحارس،
وحيث أن البلدية ملزمة بأن
تركبه في الدرجة الرابعة ،فإن
املعتقل رغم ثرائه ملزم ليركب
مع حارسه في الدرجة الرابعة.
بالفريج يوثق لهذه األحداث
ويقول بأن صحف مدريد نشرت
ه���ذه ال��ت��ف��اص��ي��ل ،وأن جريدة
«اهورا» مبدريد نشرت بحروف
ع��ري��ض��ة خ��ب��ر ح��ج��ز الوزير
السابق عبد السالم بنونة في
معتقل الدار البيضاء ،ليضيف
بالفريج أن هذا نشر في عدد 3
أبريل .1933
احل������اج أح���م���د بالفريج،
كصحفي س��ب��اق ف��ي سنة كان
فيها تسعة وتسعون مغربيا
ف��ي امل��ائ��ة ،ال يعرفون القراءة
وال ال���ك���ت���اب���ة ،ك��ت��ب ك��ي��ف أن
ح����رك����ة ف���اس���ي���ة ض�����د شركة
ال���ت���ب���غ ال���ف���رن���س���ي���ة ،أسسها
م���واط���ن ي��س��م��ى ع��ب��د السالم
ملقاطعة
بنمسعود ،ليدعو
ال��س��ج��ائ��ر ،ف��ال��ت��ق��اه الصحفي
ب�ل�اف���ري���ج ف����ي إط������ار مهمته
الصحفية ،ليقول له بنمسعود،
ب���أن���ه ال��ت��ق��ى رج��ل�ا ف���ي فاس
قال له :لقد علقت لوحة داخل
بيتي م��ك��ت��وب عليها :ممنوع
التدخني.
ي��ظ��ه��ر أن���ه م��ن امل��ن��ط��ق أن
ي��ط��ل��ع ال��ص��ح��ف��ي��ون املغاربة،
ه��ذه األي���ام ،على ه��ذا الكتاب،
«حجا وح��اج��ة» ،ليطلعوا على
امل��س��ت��وى الصحفي باملغرب،
عندما كان منذ ثمانني سنة.

تنازالت إدريس لشكر من أجل دورة أكتوبر
< الرباط .األسبوع

ش�����رع ال���ك���ات���ب األول ل�ل�احت���اد
االش��ت��راك��ي إدري���س لشكر ف��ي توجيه
رس��ائ��ل م��ه��ادن��ة وم��ص��احل��ة م��ع تيار
أح��م��د ال��زاي��دي ال��غ��اض��ب م��ن إدريس
لشكر.
رسائل الصلح والتهدئة بعث بها
لشكر عبر «رسولني» من قيادة املكتب
السياسي للحزب إل��ى أحمد الزايدي
ورف��اق��ه ،بغية ال��دخ��ول في مفاوضات
م���ب���اش���رة وت����ن����ازالت م��ت��ب��ادل��ة متهد
الطريق لعقد تصالح هام قبيل الدخول
البرملاني املرتقب ،خالل اجلمعة الثانية
من شهر أكتوبر املقبل.
عرض إدريس لشكر تضمن بحسب
الرسولني تنازالت هامة لتيار الزايدي
مب��ا فيها التخلي ع��ن رئ��اس��ة الفريق

ال��ب��رمل��ان��ي ل��ه��ذا ال��ت��ي��ار ،وت��ق��زمي دور
البرملانية املثيرة حسناء أبو زيد بعد
انقالبها على لشكر في مؤمتر الشبيبة،
وغيرها من الضمانات.
أحمد الزايدي لم يرد بأي قرار على
الرسولني في انتظار ربط االتصاالت
ب��ح��ل��ف��ائ��ه م���ن ال����ن����واب م���ن مختلف
األقاليم ،لدراسة عرض لشكر واتخاذ
القرار املناسب حوله.
وك��ان الفريق االشتراكي مبجلس
النواب قد عاش صراعا ساخنا خالل
دورة أبريل املاضي ،بني تيار الكاتب
األول للحزب إدري��س لشكر وبني تيار
أحمد الزايدي رئيس الفريق السابق،
وال��ذي عطل أشغال البرملان ألسابيع،
انتهى بتنازل واستقالة تيار الزايدي
م���ن رئ���اس���ة ال���ف���ري���ق ،وم����ن مختلف
أنشطته داخل البرملان.

ع��ث��ر أج���ان���ب أص���ح���اب معمل
ك��ب��ي��ر ل��ص��ن��ع أس��ل��اك السيارات،
ع��ل��ى م��ن��ت��وج��ات معملهم ت��ب��اع في
س��وق شعبي باللويزية ق��رب الدار
ال��ب��ي��ض��اء ،واش��ت��ك��وا ل���ل���درك ،ولم
يحصل ش���يء ،لتفهموا ك��ل شيء،
ف���ق���رر األمل���ان���ي���ون إغ�ل�اق معملهم
العصري في عني ح��رودة ،وإرسال
 300عامل ،إلى سوق البطالة.
م����ن ب��ي�ن غ����رائ����ب اإلح����ص����اء،
وعجائبه ،أن مندوبا عن اإلحصاء،
سأل من بني أسئلته ،وقال لصاحب
الفيال الكبيرة ،س����ؤال :ل��ي��ل��ة 28
غ��ش��ت ،م���ن ب���ات ع��ن��دك��م ف���ي غرفة
ال��ن��وم ،وب��ع��د اس��ت��غ��راب املسؤول
قال صاحب اإلحصاء :هذا السؤال
مكتوب عندي.
رئ���ي���س دول�����ة ال���غ���اب���ون ،علي
ب���ان���غ���و ،ك��ل��ف أح����د املتخصصني
امل���غ���ارب���ة ف���ي م���ق���اول���ة املتاحف،
مشهور باسم القباج بأن يبني له
ف��ي العاصمة «ليبروفيل» ،متحفا
تاريخيا على ش��رف أبيه ،الرئيس
السابق احلاج عمر بانغو .وسيكون
هذا املتحف مطبوعا بطابع مغربي
أصيل ،حيث أن احل��اج بانغو أيام
احلسن الثاني كان معجبا باملغرب.
شوهدت نهاية األسبوع املاضي،
سيدة قرب منزل رئيس احلكومة عبد
اإلله بن كيران وهي تصرخ في وجه
سائق سيارة من نوع «ميرسيدس»،
ي��رج��ح أن ت��ك��ون ت��اب��ع��ة لألسطول
احلكومي« :الله ياخذ فيك احلق»،
وحتاول االشتباك معه ،الغريب في
األم��ر أن «البوليس» و«املخازنية»
الذين يرابضون بعني املكان كانوا
يتعاملون مع احلادث ببرودة ،األمر
ال����ذي ف��ه��م م��ن��ه أن ال��س��ائ��ق رمبا
يشتغل عند بن كيران.
ما عالقة «الدميقراطيون اجلدد»
ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،إذا مت التحضير
مل��ؤمت��ر يترشح فيه شخص واحد
للرئاسة وينتخب ب��اإلج��م��اع ،وما
ع�لاق��ت��ه��م ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة إذا كان
اجل���م���ي���ع مم���ن���وع���ا م����ن احل���دي���ث
ل���ل���ص���ح���اف���ة ب���اس���ت���ث���ن���اء األم��ي��ن
العام(.)..
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ت��دش�ين مشاريع
بقيمة  700مليون درهم في تطوان،
ارت��أى امللك محمد ال��س��ادس زيارة
ع��دد م��ن األح��ي��اء املهمشة ،ليتوقع
التطوانيون ،سقوط رؤوس كبيرة،
بسبب انتشار األزبال في كل مكان..
طاملا أن أحد أهداف املشاريع املدشنة
هو النهوض باجلانب البيئي.

إدريس
لشكر

أس��������دل ال����س����ت����ار ع�����ن موسم
السياحة في أكادير بضربة موجعة
لسمعة الفنادق التي ظلت مملوءة
ع���ن آخ���ره���ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة العطلة،
بعد أن ت��داول��ت م��ص��ادر إعالمية،
خبر س��رق��ة  20مليون سنتيم من
ال��ص��ن��دوق احل��دي��دي امل��وج��ود في
اجل��ن��اح اخل����اص ب��إح��دى أميرات
اخلليج ،كانت ق��د اخ��ت��ارت املغرب
لقضاء عطلتها.
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هل هي نهاية مهمة كريستوفر روس في الصحراء؟
ال ش��يء يلوح ف��ي األفق،
والغموض سيد الموقف ،ذلك
ما يتضح من خالل المعطیات
وال��ق��راءات السياسية التي
تؤكد احتمال إلغاء المبعوث
الشخصي لألمین العام لألمم
المتحدة في نزاع الصحراء
الغربية ،للجولة التي كان
ی��ن��وي ال��ق��ی��ام ب��ه��ا لتحریك
ال���م���ف���اوض���ات ،ب���ن���اء على
اقتراحاته التي بعثها لمجلس
األم�������ن ،ف���ق���د ك���ش���ف وزی����ر
الخارجیة المغربي صالح
الدین مزوار عن رفض المغرب
استقبال كریستوفر روس في
غیاب توضیحات والتزامات
كتابیة حول ما طلبه المغرب.
وق��د سبق ل��وف��د مغربي أن
انتقل إلى األمم المتحدة خالل
ی��ون��ی��و ال��م��اض��ي ،وأج���رى
م��ب��اح��ث��ات م���ع روس حول

كريستوفر روس
الشروط التي یضعها المغرب
ل�لاس��ت��م��رار ف��ي مفاوضات
ال���ب���ح���ث ع�����ن ح�����ل ل���ن���زاع
ل��ل��ص��ح��راء ،وه���ي :توضیح

الوالي أكبر من
الوزير في تندوف
< العيون .عبد اهلل جداد
دافع محمد عبد العزيز عن األجانب
الذين يتم إرجاعهم إلى دولهم من مطار
العيون ،بعد أن ثبت في حقهم قيامهم
ب��أع��م��ال منافية للقانون والتجسس،
متناسيا بأن المغرب دولة كاملة السيادة،
ومن حقها البت في أي منظمة أو جهة
تريد خلق البلبلة والتوتر بين المواطنين،
فقد بعث المراكشي األمين العام لجبهة
البوليساريو برسالة لألمين العام لألمم
المتحدة ،طالبا ب��أن يكف المغرب عن
الطرد المستمر لمن اعتبرهم مراقبين
دول��ي��ي��ن مستقلين ،ومنعهم م��ن لقاء
مواطنين وحقوقيين صحراويين ،وكل
هذه الوفود التي يتم إرجاعها في نفس
الطائرة ،تكون قيادة البوليساريو على
علم ببرامجها وخطتها إلرباك قوات األمن
وخلق البلبلة والفوضى بين المواطنين،
وهو ما جعل الجهات المعنية المكلفة
بحماية وأمن األقاليم الصحراوية تترصد
ل��ك��ل ال��م��ن��اوئ��ي��ن ،وت��ن��ج��ح ف��ي إفشال
م��ن��اورات��ه��م ال��م��ح��ب��وك��ة ض���د سيادة
المغرب.

حدود مهام كریستوفر روس
مبعوثا ف��ي ال���ن���زاع ،وهذا
یعني تحدید إطار مبادراته
التي قد تخل بقرارات مجلس

األم����ن ،وع����دم تغییر مهام
المینورسو إلى مراقبة حقوق
اإلنسان ،وااللتزام بعدم نقل
ملف الصحراء م��ن الفصل

ال��س��ادس إل���ى ال��س��اب��ع من
میثاق األمم المتحدة.
وك��ان��ت ه��ذه ال��ش��روط قد
كشف عنها ص�لاح الدین
مزوار في جلسة أمام لجنتي
الشیوخ والنواب ،ومن شأن
استمرار االعتراض المغربي،
تجمید روس لجولته التي
كانت مبرمجة خالل یونیو
الماضي ،ثم جرى تأجیلها
إل���ى ش��ت��ن��ب��ر ،والح��ق��ا إلى
أكتوبر المقبل .وفي حالة
ال��ت��ج��م��ی��د ال��ن��ه��ائ��ي ،فهذا
سیقود المبعوث األممي إلى
تقدیم تقریر إلى مجلس األمن
بدون االعتماد على الجولة
المرتقبة ،وه��و م��ا سیفتح
النزاع على آفاق غیر منتظرة.
وقد یتطور األمر إلى احتمال
ت��ق��دی��م ك��ری��س��ت��وف��ر روس
استقالته(.)..

 6ماليين درهم لمخيمات أبناء الصحراء
< المنصورية .األسبوع
ارت�����ف�����ع ع�������دد األط�����ف�����ال
الصحراويين المستفيدين من
برنامج العطلة للجميع إلى ما
ي��ف��وق ث��م��ان��ي��ة آالف طفل،
يمثلون مختلف الجمعيات
وال��م��ن��ظ��م��ات والمؤسسات
باألقاليم المسترجعة على
ال�����خ�����ص�����وص :ال����داخ����ل����ة،
وب������وج������دور ،وال����س����م����ارة،
وال��ع��ي��ون ،وط��رف��اي��ة ،ف��ي ما
ارتفعت تكلفة نقل األطفال

ب��واس��ط��ة ال��ح��اف�لات إل��ى ما
يقارب ستة ماليين درهم ،وهي
ال��ت��ي ت��ش��رف على تأطيرها
مختلف الجمعيات المحلية.
ويعتبرمصطفى لمعزة عامل
إقليم بنسليمان العامل الوحيد
ال����ذي م��ن��ح ج����زءا م��ن وقته
ل���زي���ارة أط���ف���ال الصحراء،
ومقاسمتهم فرحتهم بالمخيم،
وخص امبارك عفيري رئيس
بلدية المنصورية أطفال أبناء
ال��ص��ح��راء ،ال��ذي��ن اختاروا
م��خ��ي��م ال��م��ن��ص��وري��ة فضاء

لقضاء عطلة الصيف بعناية
خاصة( ،)..وأبرز داهي صالح
ب��أن برنامج السنة الجارية
ع���رف ت��ط��ورا ع��ل��ى مستوى
إيجابي ،بفضل التوقيع على
اتفاقية شراكة بين جمعية
شراع بالمنصورية والكشفية
الحسنية المغربية ،وجمعية
عيون الصحراء ،والتي تعتبر
ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م والشبيبة
والرياضة شريكان في العملية
وتشدد على أهمية التعاون مع
األكاديمية والنيابة.

خلط أوراق «المراكشي» بعد منع أنصاره
من دخول العيون
< تندوف .األسبوع
«األن��ت��رن��ي��ت م��م��ن��وع في
والي��ة العيون في تندوف»،
ذل����ك ه���و ال���ع���ن���وان البارز
لرسالة موقعة من طرف أزيد
من خمسمائة شاب صحراوي،
تطالب وال���ي ت��ن��دوف حمة
البونية ،وما يسمى بوزير

الداخلية حمة سالمة ،السماح
لهم باالستفادة من بث تغطية
شبكة األنترنيت الالسلكية
ال����ت����ي ت���م���ول���ه���ا منظمة
أجنبية.
ورف��ض ال��وال��ي منح حق
ال���ش���ب���اب ف����ي استعمال
األنترنيت الشيء الذي جعل
سلطة الوالي أقوى من سلطة

وزير الداخلية ،خاصة وأن
الكثير من الوالة ال يحترمون
وال ي��خ��ض��ع��ون لسلطة ما
يسمى بالوزير ألن الرئيس
ه��و ول���ي نعمتهم ب��ع��د أن
عينهم في مناصبهم ،في إطار
سياسة الوراثة القبلية التي
يعتمدها الرئيس في توزيع
المناصب القيادية.

شلل في مستشفيات الصحراء بسبب تداعيات توقيف األطباء
< العيون .األسبوع
خلف قرار وزير الصحة
الحسين الوردي بإعفاء
ثالثة أطباء من مهامهم
ب��ال��ع��ي��ون ،ردود أفعال
قوية من مختلف نقابات
األطباء التي نظمت وقفة
احتجاجية بمستشفى
الحسن الثاني الذي يضم
إدارة المندوب الجهوي
واإلقليمي لوزارة الصحة،
وق��د أك��د الدكتور حمزة
نيال أخصائي في أمراض
وجراحة المسالك البولية
ب��أن ق����رارات ال��وزي��ر لم
ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى معطيات
علمية ،ولم تكلف نفسها
م��س��اءل��ة األط���ب���اء مما
ج���ع���ل���ه���ا ارت����ج����ال����ي����ة

ومتسرعة ،وتبين ذلك من
خالل تراجع الوزارة عن
ق���������رار إع������ف������اء م���دي���ر
المستشفى الذي كان في
عطلة إدارية(.)..
وأض��������اف ال���دك���ت���ور
«سعيد .م» ب��أن األطباء
ب���األق���ال���ي���م الجنوبية
م��ص��م��م��ون ال���ع���زم على
المضي قدما إلى حين أن
ت���ت���راج���ع ال�������وزارة عن
ق��رارات��ه��ا التي وصفها
األط����ب����اء بالمجحفة،
وعرفت المراكز الصحية
وال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات شلال
كبيرا جعل المواطنين في
ح�����ي�����رة م������ن أم�����ره�����م،
ب�����اس�����ت�����ث�����ن�����اء ق���س���م
ال��م��س��ت��ع��ج�لات ،ودعت
النقابة المستقلة ألطباء

الحسين الوردي

القطاع العام ،والجامعة
ال����وط����ن����ي����ة للصحة
المنضوية ت��ح��ت لواء
االتحاد العام للشغالين،

والنقابة الوطنية للصحة
المنضوية ت��ح��ت لواء
الكونفدرالية الديمقراطية
ل��ل��ش��غ��ل ،وزي���ر الصحة

ب���ال���ت���راج���ع ع���ن ق����راره
وإعالن تضامنهم مع كافة
األطباء في القطاع العام
أو الخاص.

تواصل جبهة البوليساريو حملة االختطافات
لكل من اعتبرته من شباب الثورة ،الذين كشفوا
عن حقيقة جبهة البوليساريو من خالل تسريبات
تبثها بشكل يومي قناة «العيون» ،ويدخل في ذلك اختطاف
مؤسس جمعية الصمود «مربيه ولد احمد محمود ولد
ادا» ووضعه في مكان مجهول ،وهو المنتمي لقبيلة أهل
«باريكالله».
لقيت أسرة بكاملها حتفها نتيجة انفجار لغم
أرضي بمنطقة اجدیریة شرق مدینة السمارة
نهاية األسبوع ،حیث أدى االنفجار إلى تحطیم
سیارة ذات الدفع الرباعي من نوع الندروفير ،وتشكل
منطقة اجدیریة خطرا على حیاة الكسابة بصفة خاصة
والسكان بصفة عامة ،وتعرف المنطقة بخطورتها نتيجة
تواجد حقول كبیرة لأللغام ،مازالت تنتظر جهود الجيش
الملكي لتطهيرها وتشوير الطرق السليمة لسلك السيارات
والعربات.
تحتضن ج��زر الس ب��ال��م��اس نهاية الشهر
ال��ج��اري معرض الصناعة التقليدية لألقاليم
الصحراوية ،الذي يشرف عليه أحمد داهي المندوب
الجهوي بالعيون ،ومن المنتظر أن يتميز بمشاركة فاطمة
مروان وزيرة الصناعة التقليدية التي ستعمل كسابقها
عبد اللطيف قيوح على مواجهة جبهة البوليساريو ،التي
تعتبر جزر الكناري مجاال لكل تحركاتها ،في ما سيرحل
نافع الوعبان رئيس بلدية الوطية على رأس وفد كبير
نحو والية نواذيبو بموريتانيا للتوقيع على اتفاقية شراكة
بين مدن المغرب وموريتانيا.

مختصرات
شيوخ قبائل الصحراء يتهمون
بن كيران بإهمال الصحراء
< العيون .األسبوع
خرج بعض شيوخ حتديد الهوية عن صمتهم خالل
اللقاء التواصلي املنظم مبركز الصحراء لإلعالم
والدراسات واألبحاث ،يوم اخلميس األخير بالعيون،
فقد طالب بعض الشيوخ من رئيس احلكومة عبد اإلله
بن كيران بزيارة العيون ،التي لم تطأ قدماه األقاليم
اجلنوبية منذ تعيينه رئيسا للحكومة.
وصب شيوخ القبائل وبعض الفعاليات جام غضبهم
على الوضعية باملنطقة ،وقاموا بتشريح وحتليل
وفق رؤيتهم لألوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتماعية واستعراض بعض املنجزات التي
حتققت ،ورفع الشيوخ صوتهم عاليا حول إقصائهم
وتهميشهم وعدم إشراكهم في تدبير ملف الصحراء
على كافة الواجهات ،مؤكدين على أهمية الدور الذي
ميكن أن تقوم به مؤسسة شيوخ القبائل التي حتظى
باحترام املجتمع.

ألية أغراض ستستعمل اجلزائر
الطاقة النووية?
< العيون .األسبوع
دخلت اجلزائر بشكل رسمي وسري ضمن الدول
املستعملة للطاقة النووية ،حيث وقعت مع روسيا اتفاق
تعاون في مجال استعمال الطاقة النووية ألغراض
سلمية .وتدريب املوارد البشرية في املجاالت العلمية
والتقنية والبحث األساسي والتطبيقي والبحث والتنمية
في مجال الهندسة النووية والتكنولوجيات ،واستعمال
املفاعالت النووية ألغراض إنتاج الكهرباء وحتلية مياه
البحر .ويتضمن االتفاق الذي وقعه وزير الطاقة يوسف
اليوسفي ،واملدير العام للهيئة احلكومية الروسية
للطاقة الذرية «سيرغي كيريانكو» إنشاء مركز للدراسات
والبحوث حول التنمية في اجلزائر.
ويدخل ذلك في إطار حرص روسيا على األهمية البالغة
لهذا االتفاق االستراتيجي مع اجلزائر ،التي ستدشن
محطتها النووية بحلول عام  ،2025ويبلغ احتياط
اجلزائر من اليورانيوم حوالي  29ألف طن ،ما يتيح
تشغيل محطتني نوويتني بطاقة ألف ميغاواط لكل منها
ملدة  60سنة ،حسب مصادر إعالمية.
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مستشار
الرئيس
األمريكي
يدعو إللغاء
الحدود والدفاع
عن الشعوب
داخل البرلمان
المغربي

خبايا األمور في ما يجري ويدور

هل تورطت الوزيرة بوعيدة في دعم مبادرة ملغومة؟

الحاضرون في مؤتمر «االتحاد
اإلفريقي للبرلمانيين الشباب»
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< إعداد :سعيد الريحاني

لم تسلط كثير من األض��واء على
الكالم الذي يصنف في خانة «الخطر»،
وال���ذي ت��ف��وه ب��ه مستشار الرئيس
األم��ري��ك��ي ب���اراك أوب��ام��ا داخ��ل مقر
البرلمان المغربي ،بمناسبة تأسيس
«االت���ح���اد اإلف��ري��ق��ي للبرلمانيين
الشباب» ،بمبادرة من رئيس لجنة
الخارجية والدفاع في مجلس النواب
المهدي بنسعيد ،ال���ذي ت��ق��ول عنه
وسائل إع�لام إن��ه حامل «للجنسية
الفرنسية».
مستشار أوب��ام��ا واس��م��ه «ثيون
نيانغ» ،دعا حسب مصادر إعالمية إلى
العمل على «إل��غ��اء جميع الحدود
ال��ج��غ��راف��ي��ة وال���دف���اع ع��ن مصالح
ال��ش��ع��وب على جميع األصعدة،»..
وأض��اف ،دون أن يعرف أح��د سبب
حضوره(« :)..أوباما لن يأتي لتغيير
إفريقيا ،ولكنكم قادرون على البصم
ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��غ��ي��ي��ر ،ح��ي��ث إن ذلك
المسعى ل��ن ينجح إن ل��م ي��ت��م من
الداخل».
ولم يكلف مستشار أوباما ،نفسه
ع���ن���اء ال���ح���دي���ث ع���ن دور محتمل
للمجموعة في دعم قضية الصحراء،
المقبلة على ت��ط��ورات كبيرة سنة
 ،2015ولم يكن سكوته سوى مقدمة
لسكوت أكبر من لدن الحاضرين في
الجمع العام التأسيسي ،سواء تعلق
األمر بالمغاربة أو بغيرهم من الذين
حضروا الجمع العام التأسيسي الذي
ت���م ال��ت��رت��ي��ب ل���ه ب��ط��ري��ق��ة وصفت
بالسرية(.)..
وبغض النظر عن الصفة والظروف
التي خولت لمبعوث أمريكي الحديث
تحت سقف البرلمان المغربي( )..فإن
اللقاء الذي تزعمه المهدي ،طرحت
بشأنه ع��دة ت��س��اؤالت ،منها سؤال
التمويل« ،فقد أكدت اعتماد الزهيدي
النائبة البرلمانية عن حزب العدالة
والتنمية أن المهدي بنسعيد برلماني
األصالة والمعاصرة أخبرها بأنه هو
من تكلف بمصاريف إقامة ضيوف
المؤتمر التأسيسي التحاد البرلمانيين

الرئيس المغضوب عليه من طرف النواب ،المهدي بنسعيد وخلفه
«الشعار الملغوم» للجمع العام التأسيسي

الشباب األفارقة ،الذي احتضنه مقر
مجلس ال��ن��واب منذ ي��وم الخميس،
وإلى غاية السبت الماضي .حسب ما
نقله موقع «كود» ..ليطرح السؤال عن
األسباب التي يمكن أن تدفع رئيس
لجنة داخل البرلمان إلى تمويل لقاء
من ماله الخاص ،ال سيما أن ذلك يعد
من صميم عمله ،اللهم إذا كانت هناك
رغبة في تجنب المحاسبة ،وفي هذه
ال��ح��ال��ة ،ق���د ي��ك��ون م���ن المفروض
التفريق ،بين المؤسسات الرسمية
وال���م���ب���ادرات ال��ف��ردي��ة ،وه���و م��ا لم
ي��ح��ص��ل .ل��ك��ن ت��ص��ري��ح��ات اعتماد
الزاهيدي ،التي نقلها موقع «كود»،
تكذبها تصريحات المهدي بنسعيد
بشكل غير مباشر ،حيث قال إن تمويل
ال��ل��ق��اء حصل بشكل تضامني بين
المشاركين ،في حين نقلت عنه مواقع
أخرى قوله إن مجلس النواب ومجلس

المستشارين ووزارة الخارجية يقفون
وراء ت��م��وي��ل ح��ض��ور البرلمانيين
األفارقة إلى المغرب.
ولم تقف تناقضات الجمع العام
التأسيسي لهذه المبادرة عند نوعية
الحاضرين ،فقط بل امتدت لتفضح
تناقضا بين التغطيات الصحفية التي
رافقت الموضوع ،ففي الوقت الذي
كتب فيه البعض ،إن «الوطن هو األهم
في المبادرة» ،على اعتبار أن المغرب
ح��ل م��ح��ل أوغ���ن���دا م��ن ح��ي��ث مكان
التأسيس ،كتب صحافيون آخرون:
«الهيئة التي تم إحداثها بمبادرة من
لجنة تنظيمية تضم خمسة بلدان ،من
بينها ال��م��غ��رب ،ستهدف إل��ى خلق
التقائية بين الجيل الجديد ،لنساء
ورج��ال السياسة األف��ارق��ة ،وتكوين
مجموعة ضغط للدفاع عن مصالح
إفريقيا من خالل تجاوز المصالح

الشخصية والوطنية ،وتشجيع
خلق هوية إفريقية
م��وح��دة ت��ح��ت��رم ك��ل مكوناتها،
وال��ن��ه��وض بمشاركة الشباب في
الحياة السياسية اإلفريقية.
وربما يكون عدم تحديد موقف من
قضية ال��ص��ح��راء ،ه��و ال��ذي جعل
رئ��ي��س االت��ح��اد اإلف��ري��ق��ي ،يتصل
بالمهدي بنسعيد ليهنئه على اإلطار
ال��ج��دي��د ،ح��س��ب م��ص��ادر مطلعة،
ومعلوم أن عالقة المغرب باالتحاد
اإلفريقي ليست على ما ي��رام منذ
تعيين م��ب��ع��وث خ���اص ف��ي نزاع
الصحراء المغربية ،وه��و رئيس
ال��م��وزم��ب��ي��ق ال��س��اب��ق «خواكين
شيسانو» وهو التحرك الذي يصب
ف��ي ات��ج��اه «البوليساريو» وليس
المغرب.
وأك����دت م��ص��ادر «األس���ب���وع» أن
م���ب���ادرة ت��أس��ي��س ات��ح��اد إفريقي
للبرلمانيين الشباب أث��ارت بشكل
كبير العديد من النواب ،من بينهم
نواب من «البي جي دي» كانوا قد
اتصلوا برئيس فريقهم عبد الله
ب��وان��و ل��ي��دع��وه إل��ى التحقيق في
أسباب تكتم كل من ص�لاح الدين
م��زوار رئيس ح��زب األح���رار ووزير
الخارجية ،ورشيد الطالبي العلمي
رئيس مجلس النواب ،ومباركة بوعيدة
الوزيرة المنتدبة في الخارجية ،على
ع��ق��د م��ؤت��م��ر ات���ح���اد البرلمانيين
األفارقة.
ف���ي ه���ذا ال���ص���دد ،اس��ت��ن��ك��ر أحد
البرلمانيين واس��م��ه محمد خيي،
«انفراد جهة معينة بتنظيم االجتماع
التأسيسي التحاد البرلمانيين األفارقة
ال��ش��ب��اب ال���ذي احتضنه البرلمان
المغربي ،معتبرا أن كواليس تنظيم
هذا المؤتمر تسيء لتجربة البرلمانيين
الشباب المغاربة ،والتي تعد تجربة
رائدة في إفريقيا.
وأوض����ح خ��ي��ي ،ف��ي تصريحات
صحفية« ،أن هناك نية مبيتة لدى
الجهة التي أشرفت على هذا المؤتمر
من أجل تمريره بطريقة معينة لخدمة

أج���ن���دت���ه���ا،
واستغالل اإلمكانات العمومية من أجل
ت��س��وي��ق ب��ع��ض األش���خ���اص الذين
ارتهنوا لمنطق الريع وفبركة مؤتمرات
ول���وائ���ح ،وص��ن��اع��ة ه��ش��ة ووهمية
لمسارات سياسية بهذه الطريقة».
وقال خيي ،إن «ما يزيد من غموض
خلفيات ه��ذا المؤتمر هو توصلنا
برسالة نصية عبر الهواتف تخبرنا
بأن لجنة الخارجية بمجلس النواب
ت��ق��وم ب��ال��ت��ح��ض��ي��ر ل��ه��ذا المؤتمر
التأسيسي» ،ولكن بعدها مباشرة،
يضيف خيي« ،نتوصل برسالة أخرى
استدراكية تقول بأن الرسالة األولى
وصلتنا عن طريق الخطإ ،وبأن اللجنة
ال عالقة لها باألعداد لهذا المؤتمر»،
(المصدر :موقع العدالة والتنمية).
ي����ذك����ر أن ت���ص���ري���ح���ات بعض
الحاضرين في اللقاء المشار إليه،
قالوا إنهم توصلوا باستدعاءات باسم
البرلمان المغربي( )..حسب ما كشفه
ب��ع��ض ال���ن���واب ،ب��ال��م��ق��اب��ل يتحدث
المهدي عن مبادرة شخصية ،وإلى
ح���دود منتصف األس��ب��وع الجاري،
مازال الغموض سيد الموقف بين من
يعتبر المبادرة شخصية ،وبين من
ي��ع��ت��ب��ره��ا ع��م�لا م��ؤس��س��ات��ي��ا باسم
البرلمان ،وبين من يعتبرها مبادرة
خارجية ،يؤكدها حضور مستشار
الرئيس األمريكي باراك أوباما(.)..
هناك تناقض بين االدعاء بأن األمور
شخصية ال عالقة لها بالبرلمان ،وبين
معطيات توضح بأن هذا المؤتمر تم
باسم البرلمان ،من قبيل أن بعض
النواب األفارقة أكدوا بأن االستدعاء
الذي توصلوا به كان باسم البرلمان
المغربي.
وأش���������ار خ����ي����ي ،إل������ى أن ه���ذه
التصريحات المتناقضة تكشف في
العمق محاولة لتسويق صورة نائب
األص��ال��ة والمعاصرة ،ال��ذي تواجد
ف��ري��ق ح��زب��ه بشكل واض���ح ف��ي هذا
االجتماع في غياب كامل لباقي النواب
الشباب من مختلف الفرق البرلمانية
األخرى.
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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.

رياح التغيير النقابي
أسهم الحراك الذي
ش��ه��ده ال��م��غ��رب في
كشف البون القادم بين
م����ط����ال����ب ال����م����واط����ن
وانشغاالته وانتظاراته
م��ن ج��ه��ة ،واهتمامات
ال���ن���ق���اب���ات واألح�������زاب
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي كانت
تعيش على إيقاع الكثير
من االختالالت على مستوى
االن���ف���ت���اح ع���ل���ى قضايا
المواطن ،وتجديد النخب
واعتماد الديمقراطية المحلية والخلط بين العمل
السياسي والنقابي ...وكما هو الشأن بالنسبة
للعديد من األحزاب السياسية التي بدأت تعيش
مظاهر من الحراك الداخلي ،يبدو أن رياح التغيير
بدأت تدب في أوساط النقابات.
< إدريس لكريني «محلل»

ال وجود لفنان يحبه كل
الجمهور
أع��ت��ق��د أال وجود
لفنان يحبه الجمهور
أو ال��ع��ك��س ،وال فنان
ي�����ع�����رف أي�������ن ي���وج���د
جمهوره الكبير ..ونحن
كفنانين نجتهد لنبدع
ونكسب عيشنا بتعبنا،
وأس����أل ال��ل��ه ف��ي ه���ذا أن
«ي��ع��ط��ي��ن��ا ح���ق التصرف
وحسن الخاتمة» بالنسبة لي ،مازلت أبدع ومازال
الجمهور يتابع أع��م��ال��ي ويحضرها م��ن خالل
العروض المباشرة.
< محمد الخياري «كوميدي»

متى نفعل ما نريد?
متى يمسك المواطن
األع���زل المستضعف
ب��زم��ام قضيته ..متى
ي��ت��ح��رر م��ن الوصاية
ع���ل���ي���ه م����ن ق����ري����ب أو
بعيد؟ ..ال فجر يلوح في
األف��ق سوى عتمة الليل
الثقيلة على م��ن ينتظر
الفجر ،ومازال ظالم الليل
يغمر كل شيء ..نفق مظلم
يقودك إلى مستنقع ال تعرف
م��اذا يخبئ في مياهه ..ما
أقسى أن تسلم م��ق��ودك لمن ال تثق ب��ه م��ن عدو
يتجاهل آالم��ك أو قريب يريدك قربانا لما يريد
تحقيقه.

قراءة في خبر
تعليق صحافي مصري على أحداث طنجة

هل يشكل ملف المهاجرين األفارقة خطرا
على األمن القومي المغربي?

المهاجرون األفارقة بجنوب
ال��ص��ح��راء ،ص����داع استمر
برأس المملكة المغربية لعقود
ط��وي��ل��ة ،ت����ارة ي��دخ��ل��ه��ا في
صراعات خارجية مع دول ال
تجمع بينهما عالقات سوى
«هجرة األفارقة» ،وتارة يفتح
ع��ل��ي��ه��ا أب��������واب األزم�������ات
الداخلية ،ويبقي «المهاجرين»
لغزا وخطرا يهدد المملكة
المغربية.
ال�����خ�����ب�����راء ي����������رون أن
المهاجرين األفارقة أصبحوا
مصدر قلق للسكان المغاربة،
بسبب ممارساتهم ألعمال غير
ال��ق��ان��ون��ي��ة ك���االت���ج���ار في
ال��م��م��ن��وع��ات ،ب��ي��ن��م��ا رآهم
البعض أنهم ضحية عملية
تصفية من طرف مجموعات
عنصرية تمارس «حربا» ضد
المهاجرين.
وبدأ المغرب يتوتر مؤخرا،
بعد أن لقي شخص سنغالي
الجنسية ،مصرعه وأصيب
أربعة عشر آخرون بجروح في
م���واج���ه���ات ب��ح��ي العرفان
ب��ط��ن��ج��ة ب��ي��ن ب��ع��ض سكان
ال��ح��ي وم��رش��ح��ي��ن للهجرة
السرية ،بسبب خالف نشب
بين فردين من المجموعتين،
على إثرها احتدم األمر بين
ال���م���ه���اج���ري���ن والحكومة
المغربية ،وتم توقيف عشرات
المهاجرين وإصدار قرارات
بترحيلهم خارج المملكة.
ق��رار الترحيل لم يستمر
طويال ،فالسلطات المغربية
ت��راج��ع��ت اآلن ع���ن ترحيل
الحقوقي السينغالي «أرونا
س���ام���ب���ي» ،ب��ع��د أن قامت
باعتقاله إلى جانب عشرات
المهاجرين األفارقة ،والذين
تقرر طرد  25شخصا منهم
عبر م��ط��ار محمد الخامس
بالدار البيضاء ،عقب أحداث
بوخالف بمدينة طنجة.
وجاء قرار توقيف ترحيل

الحقوقي بعد تحرك جمعيات
حقوقية تدخلت لدى السلطات
لمطالبتها بإلغاء القرار الذي
وص�����ف ب���ـ»ال���ج���ائ���ر وغير
القانوني» ،وأوضحت في هذا
اإلط���������ار ج���م���ع���ي���ة ال���ل���ق���اء
المتوسطي للهجرة والتنمية
« ،»ARMIDأن اعتقال
الحقوقي يعد اعتقاال تعسفيا
وج��ائ��را ،السيما وأن���ه كان
بعيدا عن زمان ومكان أحداث
بوخالف ،التي اندلعت منذ
أي���ام ،مشيرة إل��ى أن هناك
ان����ع����دام وض�����وح وسالمة
المسطرة المفعلة في حقه
أثناء البحث التمهيدي من
منطلق التصريحات ،التي
أدلى بها السينغالي ،ألعضاء
المكتب عبر الهاتف.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ات��ه��م رئيس
منظمة ال���دف���اع ع��ن حقوق
المهاجرين المغربية هشام
الراشدي السلطات المغربية
بالتقصير في حماية األجانب
المقيمين في المملكة ،وذلك
ب��ع��د ذب���ح م��واط��ن إفريقي،
وجرح آخرين في مواجهات
عنيفة ،في مدينة طنجة شمال

المغرب.
وط���ال���ب ال�����راش�����دي ،في
تصريحات صحفية ،السلطات
المغربية باتخاذ «إجراءات
ح��اس��م��ة» ل��وق��ف م���ا سماه
ال���ع���ن���ف وال���ت���م���ي���ي���ز ضد
المهاجرين ،م��ح��ذرا م��ن كل
ال���ت���ص���رف���ات المتعصبة
والتمييزية في حق المهاجرين
ال��ق��ادم��ي��ن م��ن دول جنوب
الصحراء.
 ..ال��ح��ك��وم��ة المغربية
خرجت عن صمتها ،وأكدت
ح��رص��ه��ا ع��ل��ى إع��م��ال مبدأ
المساواة أمام القانون وعدم
التمييز في تطبيقه ،وعلى
ض��م��ان س�لام��ة األشخاص
والممتلكات واألفراد وتطبيق
ال��ق��ان��ون ب��ص��رام��ة ،وإلقاء
القبض على المتورطين في
األحداث األخيرة التي شهدتها
مدينة طنجة ،والتي أدت إلى
وف���اة المهاجر السينغالي
«شارل بول ألفون إندور».
 ..الخبير األم��ن��ي اللواء
مصطفي ال���ص���وان ق���ال إن
بعض المهاجرين األفارقة
يمثلون تهديدا علي األمن

القومي المغربي ،مضيفا أنهم
ي���م���ارس���ون األع����م����ال غير
قانونية ،كبيع المخدرات،
خصوصا ،وأن المغرب تشتهر
فيها هذا النوع من التجارة.
وأوضح الخبير األمني في
تصريحات لـ»مصر العربية»
أن السلطات المغربية تعاملت
مع األزمة بشكل جيد ،قائال
إن القرار األخير التي أعلنته
ال��ح��ك��وم��ة ال��م��غ��رب��ي��ة بشأن
تطبيق القانون علي الجميع
والمساواة بين المواطنين،
وع�����ل�����ى ض�����م�����ان س�ل�ام���ة
األش����خ����اص والممتلكات
واألف����راد وتطبيق القانون
بصرامة يؤكد قوة المملكة.
وتابع الخبير األمني أن
ت����ك����رار ال���م���واج���ه���ات بين
المهاجرين األفارقة والمغاربة
ب��ح��ي «ب��وخ��ال��ي��ف» بمدينة
طنجة ،يرجع إلى أن المنطقة
ي��ق��ط��ن��ه��ا ن��س��ب��ة ع��ال��ي��ة من
المهاجرين األفارقة.
أما عميد السفراء األفارقة
المعتمدين في المغرب ،سفير
جمهورية إفريقيا الوسطى
«اسماعيال نيماغا» ،قال إن

السلطات المغربية كانت في
مستوى انتظارات المجموعة
اإلفريقية في ما يتعلق بتدبير
األحداث التي شهدتها مدينة
طنجة.
وتابع «نيماغا» خالل لقاء
جمع وفدا من السفراء األفارقة
ال��م��ع��ت��م��دي��ن ب��ال��م��غ��رب مع
الوزيرة المنتدبة لدى وزير
الشؤون الخارجية والتعاون
امباركة بوعيدة « أن السلطات
المغربية كانت في مستوى
انتظاراتنا ،ليس فقط في ما
يتعلق بتدبير هذه األزمة ،لكن
أي��ض��ا ف��ي م��ا ي��خ��ص إنقاذ
ال�����ع�����دي�����د م������ن األرواح
البشرية».
واع���ت���ب���ر «ن���ي���م���اغ���ا» أن
«دينامية من ه��ذا القبيل ال
يمكن أن تتحقق إال بانخراط
البلدان المصدرة للمهاجرين»،
مؤكدا أن المجموعة اإلفريقية
في المغرب مستعدة لمساعدة
السلطات المغربية في إطار
ع��م��ل��ي��ة ت���س���وي���ة أوض������اع
المهاجرين ،وذلك في احترام
للقوانين الجاري بها العمل،
فضال عن التزامها بالعمل
على تحسيس الساكنة على
م�����س�����ت�����وى ب�������ل�������دان ه�����ذه
المجموعة.
وكانت المحكمة االبتدائية
قد أدانت  26مهاجرا إفريقيا
بالتورط في أحداث بوخالف،
وأصدرت قرارا بالسجن شهرا
موقوف التنفيذ وغرامة مالية
تبلغ  1000دره����م ،أقدمت
بعدها السلطات على إبعاد
المهاجرين من طنجة ،وعملت
على ترحيلهم إل��ى بلدانهم
عبر الدار البيضاء ،ما يجده
الحقوقيون قرارا غير قانوني
ومخالفا لالتفاقيات التي
ص���ادق عليها ال��م��غ��رب ،ثم
تراجعت
ع��ن هذا
القرار.

< محمد فاروق النبهان «مفكر»

طريق الحداثة

ك��ن��ت أح��ل��م منذ
طفولتي بأن أذهب،
مثل األطفال اآلخرين
ال����غ����رب����ي����ي����ن ،إل����ى
المدرسة ،والمسرح،
والسينما ،واألوب���را،
والمكتبات ،والمتاحف،
وال��م�لاع��ب الرياضية،
وم����ا ك����ان ي��ت��رج��م هذا
الحلم ،ف��ي شبابي ،هو
تعطشي للثقافة الحديثة.
لقد كنت على يقين بأن تعلم
هذه الثقافة سيقدم لي فرصة لتقاسم الحياة مع
«النفوس الحرة» (نيتشه) .وانخرطت ،دون تردد
في الحداثة ،في أدبها ،وفي فكرها ،وفنها .لكن
المضي نحو هذه الحداثة لم يكن أمرا ميسورا .لقد
كان ،قبل كل شيء ،صراعا ال هوادة فيه ضد قيم
الهيمنة في مجتمعي ،وصراعا ضد ما يمنعه عني
الغرب في عالقتي المباشرة بالحداثة.
< محمد بنيس «شاعر»

حزب بدون إيديولوجيا ..أول إطار سياسي بعد الدستور الجديد
ل��ي��س ح���زب «الديمقراطيون
الجدد» ،الذي أبصر النور أخيرا
ف����ي ال���م���غ���رب ،راف����ع����ا شعارا
براغماتيا «قليل اإليديولوجيا
وكثير الفعالية» ،الحزب السياسي
األول في الساحة المغربية ،مع
وج���ود  37ح��زب��ا س��ب��ق��وه ،لكنه
ال��ح��زب األول ال���ذي ينشأ بعد
دستور عام  ،2011بعد تصويت
المغاربة باإلجماع عليه في خضم
انطالق «الربيع العربي» في دول
الجوار.
وأعلن مؤسس الحزب ،محمد
ض���ري���ف ،وه���و أس���ت���اذ جامعي
وم���ح���ل���ل س���ي���اس���ي ،أن حزبه
«ي��ت��خ��ن��دق» ح��ال��ي��ا ف��ي صفوف
المعارضة ،لكنه ترك الباب مواربا

أمام أي تحالف مع الحكومة في
المستقبل.
وق����ال ض��ري��ف ،ف��ي المؤتمر
التأسيسي للحزب ،الذي انعقد في
اليومين األخ��ي��ري��ن ،ف��ي مدينة
بوزنيقة ،إن حزبه «يفتح ذراعيه
لجميع ال��ط��اق��ات ،التي ل��م تجد
نفسها ،في أحزاب سياسية أخرى،
وي��ن��ه��ج م��ع��ارض��ة السياسات
ال��������ع��������م��������وم��������ي��������ة ،ول������ي������س
اإليديولوجيات».
ونفى ضريف أن يكون لحزبه
أي اصطفاف إيديولوجي ضيق،
إذ أن الحزب «يبتعد قدر اإلمكان،
عن التخندق في صفوف اليساريين
أو اإلسالميين أو الليبراليين،
بقدر ما ينحاز للمجتمع» .وأكد،

ردا على أنباء أف��ادت بأن حزبه
يشكل غطاء سياسيا لـ«جماعة
العدل واإلح��س��ان» ،أكبر تنظيم
إس�ل�ام���ي م���ع���ارض م���ن خ���ارج
المؤسسات ،أن حزبه «ال يستوعب
جماعات أو تيارات أخرى».
وأوضح ضريف أن حزبه «هيئة
سياسية يتم تأسيسها في عهد
الحكومة الحالية ،التي ولدت في
سياق «الربيع العربي» ،ويقودها
ح�����زب «ال����ع����دال����ة والتنمية»
اإلسالمي» ،معتبرا أنه «حزب ولد
من رحم «االستثناء» المغربي في
منطقة مضطربة».
وعزا الزعيم الحزبي نشوء ما
ي��س��م��ي��ه ال��ب��ع��ض «االستثناء
المغربي» ،م��ن بين دول عربية

أخ����رى ش��ه��دت ث������ورات ،إال أن
ال���ع���وام���ل ال��ت��ي أدت إل����ى تلك
االن��ت��ف��اض��ات ال��ع��رب��ي��ة ل���م تكن
موجودة في المغرب ،الذي كان
يعرف أج��واء من حرية التعبير
والتعددية السياسية.
وت��اب��ع ق��ائ�لا ،إن ال��غ��اي��ة من
تأسيسه للحزب الجديد ،تتمثل
ف���ي ال��م��س��اه��م��ة ف���ي المرحلة
السياسية ال��راه��ن��ة ،ال��ت��ي تلت
المصادقة على دس��ت��ور ،2011
والذي أشر بقوة على االنتقال من
ملكية تنفيذية إلى ملكية جديدة،
بعد أن منح النص الدستوري
ص�ل�اح���ي���ات
عدة للحكومة
والمعارضة.
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alousbouea@gmail.com

توقع صدور قوانين تعاقب الحالمين
بااللتحاق بـ«داعش»
كشفت مصادر مطلعة أن الرباط تتجه
نحو جترمي التحاق أي مغربي بتنظيم
«داعش» ،أو أي تنظيم متطرف داخل أو
خارج املغرب .ففي شهر يوليوز املاضي،
أعلنت السلطات املغربية عن رفع حالة
التأهب الشديد ،في مواجهة تهديدات
وصفتها ال��داخ��ل��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ،باجلدية
بناء على معلومات استخباراتية.
وي�����ت�����واج�����د م�����غ�����ارب�����ة ،يسمون
ب��ـ«ال��داع��ش��ي�ين» امل��غ��ارب��ة ،ف��ي صفوف
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات امل��ت��ط��رف��ة وع���ل���ى رأسها
«داع�������ش» ،وم��ن��ه��م م���ن أص��ب��ح قياديا
يتفاخر بنشر ص��وره ومقاطع للفيديو
على مواقع التواصل االجتماعي.
وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر أن ت����درس احلكومة
خ�لال األس��اب��ي��ع املقبلة ،تعديالت على
قانون اإلرهاب« ،يجرم السفر إلى مناطق
القتال» ويجرم «االنضمام إلى اجلماعات
املتطرفة» مثل «داعش» ،وستكون العقوبة
هي السجن ما بني  5أعوام إلى  15عاما،
وغرامة مالية تصل إلى حوالي  50ألف
دوالر أمريكي.
وب��ح��س��ب احل��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة فإن
«امل���ش���ارك���ة ف���ي م��ع��س��ك��رات التدريب

كاريكاتير

اإلره��اب��ي��ة» م��ن ب�ين «أخ��ط��ر املمارسات،
وأه����م ال��وس��ائ��ل امل���ؤدي���ة إل���ى انتشار
اإلره��اب ،ج��راء دوره��ا في ترويج الفكر
اإلرهابي ،ونشر اإليديولوجيات املتطرفة،
الداعية إلى العنف والكراهية».
وفككت الرباط ،خالل العام اجلاري،
خ�لاي��ا داخ���ل امل��غ��رب ع��م��ل��ت ع��ل��ى ربط
ص�ل�ات م��ع «داع�����ش» ،وج��ن��دت مغاربة
ل�لال��ت��ح��اق مب��ع��س��ك��رات ال��ت��ن��ظ��ي��م في
سوريا ،والعراق.
وأقام املغرب حواجز أمنية للمراقبة
في مداخل املدن الكبرى ،وعلى الطرقات
ف���ي س���ي���اق احل�����رب االس��ت��ب��اق��ي��ة ضد
ال��راغ��ب�ين ف��ي ض���رب «اس��ت��ق��رار املغرب
األمني».
وت��ق��ول ال���رب���اط إن��ه��ا ت��ن��ه��ج «حربا
استباقية» ضد اإلرهاب منذ عام ،2003
تاريخ أول ضربات إرهابية تعرض لها
املغرب.
وأق��ر امل��غ��رب ألول م��رة قانونا ضد
اإلره����اب بعد أول تفجيرات إرهابية،
ضربت مدينة الدار البيضاء،
أكبر مدينة مغربية ،في ليلة
 16ماي .2003

تحــدي «الدلــو المثلــج»..

إجراءات محاربة فيروس إيبوال
في مطار محمد الخامس

لماذا تجاهلت واشنطن
المغرب في خطة الحرب
على «داعش»
ل��م ت���درج ال��والي��ات امل��ت��ح��دة املغرب
ضمن دول التحالف الساهرة ملواجهة
الدولة اإلسالمية «داع��ش» ،حيث لم تتم
دعوته إل��ى قمة ج��دة التي انعقدت منذ
ي��وم�ين ،ل��ك��ن االحت����اد األوروب�����ي يعتبر
املغرب عنصرا هاما في أي استراتيجية
مستقبال ،ويطالبه بالتركيز على تفكيك
خاليا املغاربة ألنها من أنشط اخلاليا
في أوروبا.
وك��ان��ت الصحافة ق��د حتدثت كثيرا
عن مراهنة الواليات املتحدة على املغرب
في محاربة «داع��ش» ،وفي الوقت نفسه
كتبت عن استعانة العربية السعودية
بكوماندوهات مغربية حملاربة «داعش».
إال أن ما أوردت��ه هذه الصحافة لم يكن
ص��ح��ي��ح��ا ب��ح��ك��م ت��ه��م��ي��ش البنتاغون
ل��ل��م��غ��رب ف���ي ق��م��ة ج���دة ال��ت��ي انعقدت
م��ؤخ��را ملواجهة «داعش»
وقمم أخرى.

ات�� �خ� ��ذت السلطات
إجراءات استثنائية وطارئة
ف��ي م �ط��ار ال���دار البيضاء
الحتواء أي حالة من حاالت
فيروس «إيبوال» الذي يهدد
غينيا وباقي دول إفريقيا
الغربية ،ويعتبر من أشرس
الفيروسات انتشارا وفتكا
بالضحايا.
وان �ت �ش��ر ه ��ذا الوباء
في غينيا منذ شهور ولكنه
ب���دأ ي�ن�ت�ش��ر ب �ش �ك��ل مقلق
خالل األسبوع األخير ،حيث
ارتفع عدد الضحايا إلى  78حالة في مجموع
البالد ،وقد أكدت منظمة «أطباء بال حدود»
وجود  22حالة أشرفت عليها.
وت�ع�ي��ش دول إف��ري�ق�ي��ا ال�غ��رب�ي��ة حالة
من االستنفار وال�ط��وارئ الصحية ملواجهة
ه��ذا الفيروس السيما بعدما أك��دت سلطات
ليبيريا رصد حالتني في البالد ،بينما أعلنت
السينغال ،وف��ق وك��ال��ة األن�ب��اء احمللية ،عن
تخصيص ميزانية مالية الحتواء انتقاله إلى
أراضيها.
كما أعلنت وزارة الصحة املغربية عن

سابقة ..المعطلون يفتحون
ملف المساعدات الدولية

تدابير وقائية في مطار الدار البيضاء لرصد
أي ح��ال��ة محتملة م��ن امل�س��اف��ري��ن القادمني
م��ن دول إف��ري�ق�ي��ا ال�غ��رب�ي��ة م�ث��ل السينغال
وغينيا وغامبيا .ويعتبر املغرب قبلة لدول
إفريقيا ألسباب اقتصادية وسياسية وثقافية
«ال��دراس��ة ف��ي اجل��ام�ع��ات امل�غ��رب�ي��ة» ،وكذلك
محطة توقف لألفارقة املتوجهني إلى أوروبا..
وهذه العوامل جتعله عرضة الحتمال تسرب
املرض عبر مطار الدار
البيضاء ال��ذي يعتبر
ن ��اف ��ذة ع �ل��ى إفريقيا
الغربية.

طالب عاطلون عن العمل؛ مجازون وحاملو شهادات
عليا ،بحصتهم في القروض الدولية على اعتبار أنهم
الفئة األك��ث��ر ت��ض��ررا م��ن البطالة ،محذرين احلكومة
املغربية م��ن حت��وي��ل أم���وال ال��ق��روض ال��ت��ي تسلمتها
أخيرا من املؤسسات الدولية إلى جهات معينة ال تنفذ
م��ا ات��ف��ق عليه م��ن حتسني م��ن��اخ التشغيل ،ومحاربة
البطالة .وأكد هؤالء أنهم سيرصدون مآل تلك األموال،
ب��اع��ت��ب��ار أن احل��ك��وم��ة ع��ودت��ه��م ع��ل��ى ت��وج��ي��ه أم���وال
القروض واملساعدات التي تتلقاها من اخلارج من أجل
محاربة البطالة ،إلى وجهات مغايرة ،إما لسد العجز
أو لتستفيد منها شبيبات أحزاب الغالبية احلكومية،
خصوصا أنها تتذرع بعدم توافر األموال لفتح وظائف
جديدة ،في ظل انعدام سياسة ناجعة حملاربة البطالة.
هذه اإلجراءات إلى جانب مجموعة من القضايا دفعت
حاملي الشهادات العليا إل��ى مواصلة احتجاجاتهم
وإعالنهم برنامجا نضاليا سيبدأون تنفيذه األسبوع
املقبل ،رغ��م اإلك��راه��ات ال��ت��ي يتلقونها بنزولهم إلى
الشارع.
وكان البنك الدولي ،قد أعطى ضوءه األخضر لتقدمي
قرض يبلغ مئة مليون دوالر إلى املغرب ،مبوافقة سابقة
على إقراض اململكة ،في أبريل املاضي،
 4باليني دوالر ،للفترة ،2017 - 2014
متنح مبعدل بليون دوالر سنويا.

مفـتـرس الديناصـورات مغربـي األصـل
أع���ل���ن ع���ل���م���اء أح���ي���اء
ع�������ن اك�����ت�����ش�����اف ب���ق���اي���ا
ل�����ل�����ك�����ائ�����ن امل�����ت�����وح�����ش
«س����ب����ي����ان����وس����وروس» في
صحراء املغرب ،ويدرسون
ح����ال����ي����ا ش����ك����ل وس����ل����وك
احليوان ال��ذي كان يفترس
الديناصورات.
أش���ارت دراس���ة أطلقها
علماء إل��ى اك��ت��ش��اف بقايا
حفرية جديدة بني صخور
ف��ي ص��ح��راء امل��غ��رب لكائن
م��ت��وح��ش إف���ري���ق���ي اسمه
العلمي «سبيانوسوروس
إيجيبتياكوس» ،يبلغ طوله
 15مترا ويزن سبعة أطنان.
وه����و اك���ت���ش���اف ق���د مييط
ال��ل��ث��ام ع���ن ش��ك��ل وسلوك
احليوان ال��ذي كان يفترس

الديناصورات.
وأض�����اف�����ت ال�����دراس�����ة
إل�����ى أن�����ه ك�����ان أط������ول من
ال����دي����ن����اص����ور ال���ع���م�ل�اق
«تيرانوصور رك��س» بواقع
م��ت��ري��ن ون��ص��ف ويضاهيه
ف��ي احلجم تقريبا .وكائن
«سبيانوسوروس» الذي كان
يعيش منذ  95مليون عام،
إب���ان العصر «الكريتاسي
ال��ط��ب��اش��ي��ري» ،ه��و النوع
ال����وح����ي����د امل�����ع�����روف بني
الديناصورات الذي يعيش
حياة بني البر والبحر.
ع��ل��اوة ع��ل��ى ذل����ك فقد
«سبيانوسوروس»
ك����ان
م���ف���ت���رس ال���دي���ن���اص���ورات
ال���وح���ي���د امل����ع����روف ال����ذي
ميتلك أربعة أرجل ،بخالف

دي���ن���اص���ورات الح��م��ة على
غ���رار «ت��ي��ران��وص��ور ركس»
و«غيغانوتوصور» بشكلهما
التقليدي ذي الساقني .وألنه

كان يتميز بالقصر النسبي
ألط����راف����ه وم���ت���ان���ة بنيته
األم���ام���ي���ة ،وم���رون���ة الذيل
واألق��دام اخللفية املفلطحة

التي رمبا كانت ذات أغشية
تستخدم للسباحة ،فرمبا
مت��ك��ن «سبيانوسوروس»
م��ن اخل����وض ف��ي املجاري
املائية ليقتات على ما شاء
من الكائنات البحرية.
وت��وص��ل ال��ع��ل��م��اء إلى
أن اس��ت��ط��ال��ة ودق���ة الفكني
وأسنانه املخروطية الشكل
مكنا «سبيانوسوروس» من
اص��ط��ي��اد األس��م��اك اللزجة
بسهولة ،كما أن ظهره كانت
ت��ع��ل��وه ت��ك��وي��ن��ات عظمية
ش���وك���ي���ة ش��ب��ي��ه��ة بشراع
امل���رك���ب م��ل��ت��ص��ق��ة بجلده،
وط����ول ال��ش��وك��ة الواحدة
متران.
وقال نزار إبراهيم ،عالم
األح��ي��اء ال��ق��دمي��ة بجامعة

شيكاغو ال��ذي أش��رف على
هذه الدراسة التي أوردتها
دوري���ة «س��اي��ن��س» ،إن هذا
احليوان ال يشبه أي مفترس
للديناصورات ...ال مثيل له
في أيامنا ويبدو نوعا جديدا
متاما من احليوانات .وبث
«س��ب��ي��ان��وس��وروس» الرعب
ف���ي م��ن��ظ��وم��ة واس���ع���ة من
املناطق النهرية في شمال
إف��ري��ق��ي��ا مت��ت��د م��ن املغرب
وحتى مصر .وأضاف عالم
األح��ي��اء إب��راه��ي��م أن��ه رمبا
لم يكن «سبيانوسوروس»
رش��ي��ق احل���رك���ة ع��ل��ى البر
ل���ك���ن���ه ك������ان ي���ج���ه���ز على
ا لد ينا صو ر ا ت
األخ�����������رى بني
احلني واآلخر.
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• زار الحسن الثاني مصر في  13مارس  1965بناء على طلب من عبد الناصر ،وكان الهدف من ذلك هو التصالح وطي صفحة
الماضي ،ولكن كانت نتائج تلك الزيارة كارثية وقطعت العالقات بين البلدين لعقود بسبب نقاش بين الرجلين.
• واليوم أعلن السيسي أنه سيقوم بزيارة للمغرب في  20شتنبر ،فهل ستدخل زيارته إلى المغرب العالقة بين البلدين في نفق
مظلم كسلفه؟ أم أن تغير الرجال يغير األحوال.

«األسبوع» تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب
وثيقة فرنسية مؤرخة بـ 21مارس :1965

جمال عبد الناصر يهدد الحسن الثاني بالقول:
«إن لم تتبع سياستي فإنني مستعد
لإلطاحة بك»
بقلم الباحث :الزاكي عبد الصمد

محمد الخامس .وق��د وجدنا في بعض
الوثائق الفرنسية ،وم��ن بينها رسالة
وجهها «ديلون» « »Dillonسفير فرنسا
في مصر إلى «بيناي» « »Pineauوزير
خارجيته يقول له فيها بأنه« :في حالة ما
إذا تمكن عبد الناصر من السيطرة على
القناة ،ف��إن مهمة بورقيبة ومحمد بن
يوسف ستكون صعبة وسيستولي عليهم
«المتطرفون» ،وستكون فرنسا مجبرة من

العالقات المصرية الجزائرية على عهد
السيسي تستند على العالقات التاريخية
المتينة بين البلدين
صرح اللواء صالح خيري ،مدير مكتب
ال��ف��ري��ق ف����وزي ،وزي���ر ح��رب��ي��ة الرئيس
المصري ال��راح��ل ج��م��ال عبد الناصر،
لـلجريدة اإللكترونية المصرية «الخبر»
بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي
للجزائر تمثل بداية لنمو العالقات بين
البلدين على جميع المجاالت ،مؤكدا أن
مصر لن تنسى وقوف جزائر بومدين إلى
جانبها .كما أكد أن حرص السيسي على
أن تكون الجزائر أول محطة خارجية له،
راجع إلى ضرورة االتصال والتواصل مع
المغرب العربي عن طريق الجزائر ،واصفا
إياها بالرائدة في منطقة المغرب العربي،
وأض������اف« :ك��ف��ان��ا ت��وق��ي��ع��ا ب��ي��ن مصر
والجزائر ،فال مصر وال الجزائر ينسيان
وقوف كل دولة أمام األخرى ،ولن ننسى
كمصريين وقفة الجزائر والزعيم الراحل
هواري بومدين معنا أثناء هزيمة ،1967
حينما ج��اء بومدين ومعه ق��وات برية
وق���وات خ��اص��ة ،ث��م ذه��اب��ه إل��ى روسيا
وأع��ط��اه��ا شيكا على ب��ي��اض ،بضمان
البترول الجزائري ،وهل تنسى الجزائر
مصر عبد الناصر التي وقفت إلى جانبها
طوال فترة االحتالل الفرنسي واألزمة مع
المغرب».
وق��د ك��ان ف��ي ك�لام ال��رج��ل تأكيد على
استناد العالقة بين البلدين على المعطى
التاريخي ،فكيف كانت العالقات المغربية
المصرية عبر التاريخ ،لكي ترتكز العالقات
على المعطى التاريخي؟
عكس تاريخ العالقات المصرية الجزائرية
تاريخ العالقات المصرية المغربية
ال يبشر بخير
لم تكن العالقات المغربية المصرية
بالجيدة في يوم من األيام منذ استقالل
المغرب إلى عهد الرئيس المصري أنور
السادات ،فقد كان بين البلدين اختالف
كبير ،ون���زاع دائ���م .وق��د كانت مصر ال
تتوقف عن التدخل في الشؤون المغربية
حتى قبل استقالل المغرب ،وقد كان لكل

لم تكن
العالقات المغربية
المصرية جيدة منذ
استقالل المغرب إلى
عهد الرئيس المصري
أنور السادات ،وبالمقابل اتحد
النظامان المصري والجزائري
ضد الملك الحسن الثاني ،حتى
خشي المغاربة أن يؤدي
هذا التقارب إلى اعتراف
مصري بما يسمى
بـ«البوليساريو»

نتائج ذلك على التخلي عن الجزائر ،وبهذا
سيضيع شمال إفريقيا من الغرب بصفة
نهائية».
الحسن الثاني لجمال عبد الناصر« :ال أظن
أن أكل الديك الرومي أصعب من قلب
حكم الملك فاروق»
الراحل الحسن الثاني رفقة جمال عبد الناصر أثناء زيارته لمصر سنة 1965
األحداث التي تعرفها مصر تأثير كبير في
المغرب ،فمنذ استقالل المغرب كان النظام
القائم يتأثر بما يجري في مصر.
ولما أقدم عبد الناصر على تأميم قناة
السويس في يونيو سنة  ،1956وكان
المغرب آنذاك قد حصل على استقالله،

فقد توقع األمريكان والفرنسيون أن تؤثر
تلك الخطوة في المغرب ،وف��ي النظام
القائم .وقد لمحوا إلى إمكانية أن يقوم
حزب االستقالل بالذهاب إلى ما ذهبت
إليه مصر ،وأن يقوم بتأميم كل المؤسسات
التابعة للدولة ،وأن يقوم بانقالب على

ولقد استمر التوتر في العالقات بين
البلدين بعد ذل��ك ،وك��ان األم��ي��ر موالي
الحسن دائم الحذر من جمال عبد الناصر،
منذ تلك األيام ،وقد قام عبد الناصر بزيارة
إل��ى المغرب في أواخ��ر الخمسينيات،
وأقام الملك محمد الخامس حفل عشاء
على شرفه ،وكان األمير موالي الحسن
يجلس قريبا منه ،وقد الحظ هذا األخير
أن جمال عبد الناصر يجد صعوبة في
أك����ل ال���دي���ك ال����روم����ي بالشوكة
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والسكين ،فقال له بدهاء« :ال أظن سأهديك باقة من اللحوم الحية»
أن أكل الديك الرومي أصعب من وكانت الهدية عبارة عن ضباط
مصريين أسرى بزيهم العسكري،
قلب حكم الملك فاروق».
وعندما نشبت حرب الرمال بين وعلى رأسهم حسني مبارك.
المغرب والجزائر سنة ،1963
اس���ت���م���رت م��ص��ر ف���ي معاداة جمال عبد الناصر للحسن الثاني:
«نحن على أبواب بلدك إن لم
ال��م��غ��رب ،وأرس�����ل ج��م��ال عبد
تتبع سياسة مصر»
الناصر حوالي ألف جندي لدعم
الجيش الجزائري ضد المغرب،
وخ�لال تلك الزيارة الرسمية
إضافة إلى عتاد حربي ومعدات،
وم��ن بين ه���ؤالء ال��ج��ن��ود ،كان التي كانت بدعوة من الرئيس
هناك الرئيس المصري المخلوع ،المصري ج��م��ال عبد الناصر،
حسني مبارك ،الذي أرسله عبد بهدف تنقية األجواء وطي صفحة
الناصر لمعرفة وضعية وحاجيات الماضي وب��دء صفحة جديدة،
ال��ج��ي��ش ال���ج���زائ���ري ،غ��ي��ر أن ي����وم ك���ان���ت ال���ح���رب العربية
الطائرة التي كانت تقله رفقة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي أوج��ه��ا ،فقد
ض��ب��اط آخ��ري��ن ،سقطت داخل حاول الرئيس المصري كسب
ال����ح����دود ال��م��غ��رب��ي��ة واعتقل الحسن الثاني ،وأن يبدأ معه
صفحة جديدة .وكان المغرب قد
ركابها.
رب���ط ع�لاق��ات اق��ت��ص��ادي��ة مع
ألمانيا الغربية ،التي كانت جل
ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ق��د قطعت
العالقات معها بسبب اعترافها
بإسرائيل .عقد الملك الحسن
انحنى الحسن الثاني وقبل
ال��ث��ان��ي وال��رئ��ي��س المصري
طفلة صغيرة كانت قد
جمال عبد الناصر اجتماعا
أهدته وردا في إحدى
سريا ،ولم يكشف عن الذي دار
ف��ي ذل���ك االج��ت��م��اع ،وال���ذي
زياراته لمصر ،والتفت
بسببه استمرت العالقات بين
إلى عبد الناصر وقال
البلدين في حالة التوتر ،بل
وزادت رغبة عبد الناصر في
له« :شكرا على باقة
ق��ل��ب ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى الحسن
الورد ..سأهديك باقة من
الثاني.
اللحوم الحية» وكانت
وأمامنا هذه الوثيقة من
األرش��ي��ف ال��ف��رن��س��ي التي
الهدية عبارة عن ضباط
ت��ك��ش��ف ه����ذه التفاصيل
مصريين أسرى بزيهم
المثيرة حول ما دار في هذا
االجتماع ،والوثيقة عبارة
العسكري ،وعلى رأسهم
ع���ن رس���ال���ة أرس��ل��ه��ا السفير
حسني مبارك
الفرنسي بالمغرب إل��ى وزير
خارجيته يخبره من خاللها بأنه
وبعد انتهاء ال��ح��رب ،وقيام بناء على معلومات وصفها بالجد
الصلح بين المغرب والجزائر ،موثوق بها ،وذات الطابع السري،
قبل الحسن الثاني دعوة رسمية بخصوص خبايا الزيارة الملكية
وجهت له من طرف عبد الناصر ،إلى مصر فإن الزيارة انطلقت في
وعندما حطت الطائرة بمطار جو حبي وانتهت في مناخ من
القاهرة ،وجد ملك المغرب في العداء المعلن.
وي���ع���زي ال��س��ف��ي��ر الفرنسي
استقباله ال��رئ��ي��س المصري،
وط��ف��ل��ة ص��غ��ي��رة ،اق��ت��رب��ت منه السبب في ذلك ،بناء على المصدر
وقدمت له باقة من الورود .وأمام المغربي الرفيع المستوى ،إلى
باقة ال��ورود المصرية ،انحنى أن عبد الناصر حاول إقناع الملك
ال��م��ل��ك ال���راح���ل ،وق��ب��ل الطفلة بمحاذاة مصر والسير على نفس
الصغيرة والتفت إلى عبد الناصر نهجها بخصوص ألمانيا ،حيث
وقال له« :يا فخامة الرئيس شكرا طلب منه أن يقطع عالقاته مع
على باقة ال���ورد ،وأن��ا بدوري هذه األخيرة .غير أن الملك حسب
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ال���وث���ي���ق���ة
رف���ض أن ي��ع��ان��ي م���ن عواقب
سياسية لم يتم استشارتها.
وحسب الوثيقة فإن النقاش قد
أخذ منحى آخر ،حيث تحول إلى
مشاداة كالمية ،وذهب خالل ذلك
عبد الناصر إل��ى درج��ة تهديد
الملك ،حيث أكد له بصراحة أن
زع��م��اء ال����دول ال��ع��رب��ي��ة الذين
يكسرون التضامن العربي سوف
يحكم عليهم بالزوال .كما أكد له
أن عليه أال ينسى بأن المصريين
على أبواب المغرب ،حيث أنهم
يوجدون في الجزائر .وبعد ذلك
اللقاء تخلى الملك ع��ن زيارة
مدينة أسوان ،كما تجنب في آخر
ي���وم م��ن زي���ارت���ه ال���خ���روج من
إقامته.

و تشير
الوثيقة إلى أنه من خالل نفس ان���������دالع
المصدر أن الملك أعطى أمره أح���داث  23م���ارس ،فهل تكون
ألوفقير بأن يقوم بتدابير وقائية م���دخ�ل�ا ج���دي���دا ل��ف��ه��م أسباب
ذات بعد عسكري عند عودته .استعمال القوة المفرطة؟
وب��ع��د ذل���ك ،ع��رف��ت العالقات
وحسب وثيقة أخرى فإن قوات
الجيش الملكي قد وضعت يوم المغربية المصرية قطيعة ،ولم
 15مارس في حالة تأهب قصوى تتخذ العالقات منحى آخر إال مع
بفعل إمكانية وج���ود عناصر أن���ور ال��س��ادات وب��ع��ده حسني
مغربية إرهابية م��ن الجزائر .مبارك ،فكيف ستكون في عهد
وب��ع��د ه���ذا بسبعة أي���ام عرف السيسي؟
المغرب أحداث  23مارس
التي اتهم فيها الحسن
ال��ث��ان��ي ب��أن��ه استعمل
ال���ق���وة ال��م��ف��رط��ة دون
سبب ،ونحن اآلن نورد
تفاصيل جديدة حدثت قبل

استفزازات السيسي سحابة عابرة أم سماء دائمة
ل��ق��د ح��دث��ت ع��ل��ى ع��ه��د عبد
الفتاح السيسي ثالثة استفزازات
للمغرب; أولها :زيارته للجزائر،
إذ أث��ارت هذه الرحلة مخاوفا
لدى المغاربة ،من إمكانية حدوث
تقارب مصري جزائري ،شبيه
ب��ال��ذي ح��دث ف��ي ح��رب الرمال
 ،1963وهي الحرب التي اتحد
فيها النظامان المصري بقيادة
جمال عبد الناصر ،والجزائري
تحت زعامة أحمد بن بلة ،ضد
ال��م��ل��ك ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي .حيث
خشي المغاربة أن يؤدي التقارب
المصري الجزائري إلى اعتراف
م��������ص��������ري ب�������م�������ا ي����س����م����ى

بالبوليساريو.
وق����د ص����رح ال����ل����واء صالح
خيري ،مدير مكتب الفريق فوزي،
وزير حربية الرئيس المصري
الراحل جمال عبد الناصر حول
زي��ارة السيسي للجزائر ،ومن
هنا جاءت زيارة السيسي ألهمية
وضرورة التنسيق مع الجزائر،
وال���ت���ع���اون م���ع ب��ع��ض بمنع
التفتيت ووقف تهريب السالح،
ومواجهة المخربين المنتمين
للقاعدة والفتنة الموجودة في
ليبيا ،والتي تهدد الجزء الشرقي
للجزائر والغربي لمصر ،لذا
يجب أن يكون هذا التنسيق على

ال����م����س����ت����وى ال���م���خ���اب���رات���ي
والمعلوماتي والقتالي ،للم شمل
األمة العربية ،وهذا هو الجزء
الرئيسي م��ن زي���ارة السيسي
للجزائر.
أم�����ا ث���ان���ي االس����ت����ف����زازات
المصرية للمغرب ،فحدث نتيجة
زي�����ارة وف����د إع�ل�ام���ي مصري
لمخيمات تندوف جنوب الجزائر،
وظهرت في الجرائد المصرية
ع��دة م��ق��االت ح��ول الموضوع.
واالستفزاز الثالث ،فقد كان في
الصورة التي جمعت بين محمد
ب��ن عبد العزيز ،رئيس جبهة
البوليساريو والسيسي ،في

القمة اإلفريقية التي عقدت في
غينيا االستوائية.
ف���ه���ل س���ت���أت���ي زي�����ارة
ال����س����ي����س����ي إل�����ى
المغرب بالجديد؟
وه�����ل ستستند
ال��������ع����ل���اق��������ات
ال����م����غ����رب����ي����ة
المصرية على
المستقبل أكثر
م�����������ن إرث
ال��م��اض��ي؟ ال
ن���ق���در ق���درا
ل����������ه����������ذا
السؤال.
السيسي

12

الثقافة

> العدد803 :
> الخميس  18شتنبر 2014

alousbouea@gmail.com

«كرسي الحقيقة» يرد على «كرسي االعتراف»
< بقلم .أحمد ريان
لقد لفت نظري وأنا أتتبع ما جاء
في «كرسي االعتراف» للصديق العزيز
األستاذ خالد مشبال ،من أنه وقع
تحقيق معي عن سبب غيابي عن
إذاعة طنجة يوم المحاولة الفاشلة
في الصخيرات ،يوليوز  ،1971وبأنه
كنت ساعة المحاولة ،أعطي دروسا
في اإللقاء ،لصاحب السمو الملكي
ولي العهد آنذاك (جاللة الملك محمد
السادس اآلن) وبأنه رغم كل ذلك ،لم
تشفع ل��ي ه���ذه ال��ح��ج��ة ألستأنف
مسؤوليتي كمندوب لوزير األنباء في
طنجة ومدير اإلذاعة بها.
وخ�ل�اف���ا ل��م��ا ج����اء ف���ي «كرسي
االعتراف» هذا ،أبادر فأقول بأنه لم
يتم معي أي تحقيق ومن أي نوع
كان ،ومع أي كان.
أيعقل أن يتم التحقيق مع موظف
امتثل ألم��ر وزي���ره للقيام بمهمة
سامية ومشرفة ونبيلة ،كلفه بها،
وقام بها على أحسن وجه؟
ذل��ك أن���ه ،تنفيذا لتعليمات من
السيد أحمد السنوسي وزير األنباء
سابقا ،أطال الله عمره ،أبلغني السيد
عبد ال��س�لام زنيبر ال��ك��ات��ب العام
للوزراء ،في يوم الجمعة  2يوليوز

مدير إذاعة طنجة
السابق أحمد ريان
يسلم على الملك
الحسن الثاني
 ،1971بأن علي أن أقدم إلى الرباط،
وأن أتصل ف��ي المدرسة األميرية
ب��ال��م��رح��وم ال��س��ي��د م��ح��م��د ع���واد،
المشرف على تربية صاحب السمو
الملكي ولي العهد آنذاك (جاللة الملك
اليوم) ،وذلك يوم اإلثنين  5يوليوز
.1971
وبالفعل ،جئت إلى الرباط واتصلت
في التاريخ المحدد بالمرحوم السيد
محمد عواد الذي رحب بي ،وأخبرني
أنه في إطار تهييء الحفل السنوي

للمدرسة األميرية ،ارتأى نظر جاللة
المرحوم الحسن الثاني ،أن أعطي
دروسا في اإللقاء «لسميت سيدي»
صاحب السمو الملكي ولي العهد.
وبالفعل ،تم ذل��ك ،وأقيم الحفل
المدرسي يوم األربعاء  7يوليوز في
القصر الملكي بالصخيرات .وبعد
الحفل ،طلب مني المرحوم السيد
عواد أن أبقى في الرباط لغاية أن
يستقبلنا أنا وزوجتي بديعة التي
قدمت مختلف فقرات الحفل.

الملتقى اإلفريقي األول للفنون
والثقافات وحقوق اإلنسان

من أجل ترسيخ قيم التضامن
والتسامح وحقوق اإلنسان في
إطار تنفيذ المبادئ التوجيهية
العليا الملكية المتعلقة بالسياسة
ال��ج��دي��دة ال��م��غ��رب��ي��ة المتعلقة
بالهجرة ،تلك الخطوة الشجاعة
التي تعكس الرؤيا المستقبلية
والعميقة للعالقات اإلنسانية،
تنظم جمعية «مدينة الفنون» التي
يرأسها محمود ميكري بتعاون
مع وزارة الثقافة ،ومسرح محمد
ال���خ���ام���س ،وال���م���رك���ز الثقافي
اإلفريقي المغربي «يوم الملتقى»،
وذل���ك ي���وم ال��س��ب��ت  20شتنبر
 2014في إط��ار «الملتقى األول
بانا إفريقيا للفنون والثقافات
وحقوق اإلنسان».
وستنطلق فعاليات هذا اليوم
على الساعة التاسعة صباحا ،كما
أنه سيختتم في حدود منتصف

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

«الكافراد»
يصدر
العدد  79من
مجلة «دراسات
إفريقية في
اإلدارة»

صدر عن «الكافراد»
(ال����م����رك����ز اإلف���ري���ق���ي
ل���ل���ت���دري���ب والبحث
ل�ل�إن���م���اء) بمشاركة
منظمة «هانس سايدل»
األلمانية ،العدد 79 :من
مجلته النصف سنوية:
«دراس���ات إفريقية في
اإلدارة» ،وي��ض��م هذا
ال���ع���دد م��ج��م��وع��ة من
ال���م���ق���االت باللغتين
الفرنسية واإلنجليزية

لكن الظروف ،كما يعلم الجميع،
حالت دون ذلك ،بسبب الجو العام
ال��ذي عرفته ال��ب�لاد إث��ر المحاولة
الفاشلة في الصخيرات.
وفي اليوم نفسه  10يوليوز ،وفي
ساعة متأخرة من الليل ،بعدما بدأت
ال��ح��ال��ة ت��رج��ع ش��ي��ئ��ا فشيئا إلى
وضعها الطبيعي ،ج��اءن��ا للبيت
السيد أبو بكر بنونة ،مدير التلفزة
آنذاك ،أطال الله عمره ،وأخذنا معه
ع��ل��ى م��ت��ن س��ي��ارة ع��س��ك��ري��ة ،أنا،
لاللتحاق بالمرحوم األستاذ مجيد
بنجلون في الديوان الملكي للمساهمة
في ترجمة البرقيات التي كانت ترد
على القصر الملكي مهنئة جاللة
المرحوم الحسن الثاني ،بسالمته،
وب��دي��ع��ة ،للعمل بجانب المرحوم
محمد عثمان بناني في اإلذاعة.
وكان تعييني على رأس مديرية
العالقات الخارجية لإلذاعة والتلفزة
عبارة عن انتهاء مهمتي كمدير إلذاعة
طنجة ومندوب وزارة األنباء بها.
ختاما ،أجدد التأكيد مرة أخرى
على أنه لم يتم معي أي تحقيق ومع
أي ك��ان ،وأشكر األخ العزيز خالد
مشبال على إثارته لهذه القضية التي
مكنتني من تقديم اإليضاحات الالزمة
حولها.

الليل.
وح��س��ب ال��ب��رن��ام��ج المسطر
سيعرف هذا اليوم عرضا لعدة
أن���ش���ط���ة وورش��������ات ف����ي الفن
التشكيلي ألط��ف��ال المدارس
العمومية وال��خ��اص��ة بمدينة
الرباط ،تحت شعار« :إفريقيا
القادمة هي مستقبلنا» ،إضافة
إلى ندوتين األولى تحت عنوان:
«إف����ري����ق����ي����ا وت���أث���ي���رات���ه���ا
الموسيقية» ،والثانية تحت
ع����ن����وان « :ال���م���غ���رب أرض
االستقبال واإلشعاع الثقافي
الديني للصحراء الكبرى».
كما سيعرف هذا اليوم عدة
أنشطة أخ��رى فنية وموسيقية
وعرض لألزياء التقليدية الخاصة
بالمرأة اإلفريقية ،إض��اف��ة إلى
خ��ي��م��ات ل���ع���رض المنتوجات
الحرفية التقليدية اإلفريقية .كل

ذل��������ك
م���وزع بين بهو المسرح
والمساحات المجاورة له وختاما
س��ه��رة فنية ك��ب��رى على خشبة
مسرح محمد الخامس.

النهوض بالنزاهة في المغرب من خالل تواصل ناجح
تنظم الهيئة المركزية
للوقايةمنالرشوة ومؤسسة
وسيط المملكة ،بالتعاون
مع منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية لقاء تشاوريا حول
موضوع« :النهوض بالنزاهة في

ع��������ن االس�����ت�����ق��ل��ال
الدستوري ،والقطبية
وال��������ج��������ه��������وي��������ة،
وميكانزمات وشفافية
الضرائب البترولية،
وال������������رك������������ائ������������ز
االس����ت����رات����ي����ج����ي����ة
ل�ل�إق�ل�اع ،وتحديث
اإلدارة وال���ري���ادة،
وغيرها من قضايا
ال��س��اع��ة ال��ت��ي تهم
ال���م���ج���ال اإلداري

المغرب من خالل تواصل ناجح»،
بمشاركة ممثلين عن القطاعات
الحكومية والمجتمع المدنى
ووسائل اإلع�لام ،باإلضافة إلى
خ����ب����راء دول���ي���ي���ن ف����ي مجال
االس�������ت�������ش�������ارة ال���ع���م���وم���ي���ة

والتواصل.
وستنطلق أشغال هذا اللقاء
الذي سيحتضنه فندق صومعة
حسان بالرباط ابتداء من الساعة
التاسعة ( )9صباحا م��ن يوم
الخميس  18شتنبر .2014

بالقارة اإلفريقية.
ويشارك في هذه
المقاالت مجموعة
م��������ن ال�����ك�����ت�����اب
وال�����ب�����اح�����ث�����ي�����ن
والخبراء األفارقة
م���ن الكاميرون،
وس�������وي�������س�������را،
وال���������م���������غ���������رب،
والجزائر ،والتشاد،
وم����������������������������االوي،
ونيجيريا.

ال��م��ج��ل��ة م����ن نشر
مطبعة «ليتوغراف»
(طنجة) وهي متوفرة
ع��ن ط��ري��ق ال��ط��ل��ب أو
االنخراط .هذا ويصدر
«الكافراد» كتبا أكاديمية
أخ�������رى م���ث���ل سلسة
«دراس��������ات ووث���ائ���ق»
وغ���ي���ره���ا م���ن الكتب
األك���ادي���م���ي���ة القيمة
ال��م��خ��ص��ص��ة للبحث
العلمي الجاد.

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

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

كتاب الر�أي:
رمزي �صوفيا
حممد بركو�ش
احل�سني الدراجي
�إدري�س �أبايا
رداد العقباين
بو�شعيب االدري�سي
م�صطفى الطريبق
يو�سف الكتاين
املرا�سلون:
زهريالبوحاطي
عبد اهلل جداد
نور الدين هراوي
حممد �شجيع
عزيز الفاطمي
�سعيد �أحتو�ش
عبد الرحيم عواد
العنوان:
�شارع الأمري موالي
عبد اهلل
�صندوق الربيد439 :
الرباط
الهاتف:
0537708047
الفاك�س:
0537708049
الإيداع القانوين:
 28جوان 1965
ال�سحب:
�إيكوبرينت
التوزيع:
�سابري�س
الإعالنات:
ال�صبار:
0664494024
الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة
طبع من هذا العدد 40.000
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< إعداد :كريم إدبهي

حول "قضية" منير الحدادي

كـفـى بكـاء علـى األطــالل

م��ازال��ت ت��داع��ي��ات حمل الشاب
منير ال��ح��دادي قميص المنتخب
اإلسباني ترخي بظاللها ،وتثير
الجدل داخل الشارع المغربي ،حيث
أس��ال��ت ح��ب��ر ال��ع��دي��د م��ن األق�ل�ام
ووجدتها بعض المنابر اإلعالمية
فوزي
مادة دسمة لإلثارة ،وخلق "بوليميك"
لقجع
كنا في غنى عنه.
منير ال��ح��دادي ش��اب يبلغ من
العمر  18س��ن��ة ،إسباني المولد
والجنسية ،ذو أصول مغربية ،والده
غامر بحياته من أجل الوصول إلى
ال���ض���ف���ة األخ��������رى ،ع���ب���ر ق�����وارب
الموت.
هناك في األندلس سيبحث عن
عمل ،بعد زواجه وسينشئ أسرة،
وينجب أطفاال رفقة زوجته ،ومن ذو  18ربيعا؛ ضغوطات من الجامعة
بينهم هذا الفتى الذي أصبح حديث الملكية اإلسبانية التي رأت أن من
الخاص والعام.
حقها أن "ت��ف��رض" على منير
ف���إذا ك��ان��ت العبقرية
اللعب للمنتخب اإلسباني،
ال��م��غ��رب��ي��ة وع��ل��ى مرور
م���ادام أن��ه نشأ وت��ك��ون في
ال��س��ن��ي��ن ،ت��ف��اج��أ العالم
إسبانيا ،لتتدخل جامعتنا
ب��م��واه��ب��ه��ا ف���ي جميع
وكعادتها متأخرة ،ولتعلن
ال���م���ج���االت ول���ي���س في
حالة ال��ط��وارئ ،مستعينة
الرياضة فقط ،فقد أصبح
ببعض "مستشاريها" من
هذا الالعب من ضمن
س����������م����������اس����������رة
المواهب المغربية
وإع��ل�ام����ي����ي����ن،
ال����ت����ي ستبهر
ح��اول��وا إقناع
ال��ع��ال��م والشك
المغاربة بأن
ف��ي ال��ق��ادم من
ال��ح��دادي من
األيام.
الواجب عليه
م�����ن�����ي�����ر
أن يدافع
ال����ح����دادي
عنقميص
وجد نفسه
ا لمنتخب
في موقف
ا لو طني ،
م�����ح�����رج،
م�����ادام أنه
بعد أن واجه
م���ن والدين
منير
ضغوطات قوية وهو
م���غ���رب���ي���ي���ن

الحدادي

أص��ب��ح��ا ب��ي��ن ع��ش��ي��ة وضحاها
ي��ت��ص��دران الصفحات األول���ى في
الجرائد اإلسبانية والمغربية.
ترى لماذا كل هذا الضجيج عن
ه���ذه "ال��ق��ض��ي��ة" ال��ب��س��ي��ط��ة ،التي
أعطاها المسؤولون قيمة أكبر من
حجمها ،فالالعب منير الحدادي
ليس أول مغربي "يقتنع" بحمل
قميص منتخب أجنبي ،ولن يكون
هو األخير ،مادام المسؤولون عن
الشأن الكروي ليسوا في المستوى،
وال يتوفرون على الكفاءة المطلوبة
في الحسم بشكل عقالني في مثل
هذه الملفات.
ف���وزي لقجع رئ��ي��س الجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم ،وبعد
صمت طويل انفتحت شهيته على
الكالم بعد أن كان يغلق هاتفه في
وجه الزمالء الصحفيين .لقجع أكد
وفي ح��وارات طويلة ومملة ،بأنه
يتمنى أال تكون الخمس وعشرين
دقيقة التي لعبها منير الحدادي

م��ؤخ��را م��ع اإلس��ب��ان ه��ي نهاية
مشواره مع "لروخا".
ت��ص��ري��ح رديء م���ن مسؤول
كبير.
ك��ان على رئيس الجامعة أن
يشرح للمغاربة وبكل شفافية ،عن
األسباب الحقيقية التي دفعت بهذا
الشاب للعب للمنتخب اإلسباني،
كما سبق لذلك العبون آخرون ذو
أص��ول مغربية ،كمروان فاليني
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ،وإب���راه���ي���م أف�ل�اي،
وب�����ول�����ح�����روز ،وال���ع���ي���س���ات���ي،
الهولنديين ،وعادل رامي ،ويونس
كابول الفرنسيين ،وغيرهم كثير.
أس��ب��اب منطقية ال يمكن لنا
تجاهلها ،أسباب يعرفها جيدا
فوزي لقجع ،وتتجلى في اإلهمال
والالمباالة التي يتعرض لهما هؤالء
الشباب.
ك��ان على لقجع وم��ن م��ع��ه ،أال
يجعلوا م��ن ه��ذا ال��ح��دث البسيط
قضية كبرى شغلت الرأي العام ،بل
أنستهم المستوى المتواضع الذي
ظهر به المنتخب المغربي خالل
مبارتيه الوديتين األخيرتين ،وهو
ال��ذي ينتظره استحقاقات مهمة،
أهمها الفوز بكأس إفريقيا لألمم
التي ستحتضنها بلدنا في بداية
الموسم المقبل.
ف���ي م���ا ي��خ��ص ال���ش���اب منير
ال���ح���دادي ف��ك��ل م��ا نتمنى ل��ه هو
النجاح في مسيرته مع برشلونة
ومع المنتخب اإلسباني ،ألنه سيبقى
مغربي األصل مهما عال شأنه.
فكفى بكاء على األطالل ،وتغليط
الشارع المغربي؟ فعلينا أن نطوي
ه����ذا ال��م��ل��ف "ال��م��ف��ب��رك" بسرعة
والتفكير في المستقبل.

"ميركاتو" وزارة العدل

الرياضي محمد أنيس من مدينة البهجة إلى عاصمة سوس
إذا كان "الميركاتو" الصيفي عرف
العديد من االنتقاالت ،حيث عرف المشهد
الكروي ببالدنا حيوية كبيرة ،ومفاجآت
تبشر ببطولة قوية ،بفضل نشاط كل
ال��ف��رق واس��ت��ق��ط��اب��ه��ا ألك��ب��ر ع���دد من
الالعبين لتعزيز صفوفها ،فإن "ميركاتو"
وزارة العدل عرف هو اآلخر نشاطا كبيرا
موازيا لحركة انتقال العديد من القضاة
من محكمة ألخرى ،ومن مدينة ألخرى.
من بين أهم هذه االنتقاالت الصيفية
حلول األستاذ محمد أنيس بعاصمة
سوس كوكيل عام بمحكمة االستئناف.
حديثنا ع��ن األس��ت��اذ أن��ي��س يأتي
بالدرجة األولى ،ألنه معروف لدى جميع
األوس��اط الرياضية بحبه الكبير
ل��ل��ري��اض��ة ولكرة
ال����������ق����������دم ع����ل����ى

قــ
ـ
ف

ذ.محمد
أنيس

الخصوص ،ف��إذا ك��ان قلبه "األخضر"
ينبض ب��ق��وة لفريقه األب���دي الرجاء
ال��ب��ي��ض��اوي ،ف��إن عقله م��ع ك��ل الفرق
المغربية ،بربطه عالقات وطيدة مع كل

< لست دركيا!

ال��م��س��ي��ري��ن وال��م��ح��ب��ي��ن م���ن مختلف
الشرائح الرياضية.
األستاذ محمد أنيس قضى أكثر من
ثالثة عقود في خدمة العدالة بمختلف
محاكم المملكة ،كما كان في نفس الوقت
تربطه صداقات أخوية مع كل المسؤولين
في المدن التي يشتغل فيها ،آخرها
مدينة مراكش حيث كان فأل خير على
فريقه ال��رج��اء ال��ذي وص��ل إل��ى نهاية
بطولة العالم لألندية ،ولعب مباراة
النهاية ضد بايير ميونيخ األلماني على
أرضية الملعب الجديد بمدينة مراكش
التي كان األستاذ أنيس يرأس محكمة
االس��ت��ئ��ن��اف ب��ه��ا ق��ب��ل ان��ت��ق��ال��ه إلى
أكادير.
نتمنى لألستاذ محمد أنيس حظا
سعيدا ،ومقاما كريما بين أهل سوس.

> مدرب الرجاء بنشيخة
ياك كنت جنرال مع الدفاع الحسني الجديدي
< أنا جندي مع المنتخب
> المدافع زهير فضل
الجندي المجهول وال الفنان حسن الجندي
< نائب رئيس الجمعية السالوية يعتدي على
مشجع سالوي
> صحف
ليس غريبا على هذا المسير "البوكسور!"
< أنتظر فرصتي رفقة األسود
> فجر العب التشي اإلسباني
سير حتى العصر
< منير الحدادي يلتحق باألسود في الوقت
المناسب
> فوزي لقجع رئيس الجامعة
آش من أسود ،ديال حديقة عين السبع وال تمارة؟
< حاسبوني بعد "الكان"
> المدرب بادو الزاكي
حتى يكون اللي كان كان!!
< ال��زع��ي��م وال��ح��م��ام��ة ال��ج��ري��ح��ة ف���ي قمة
صريحة
> المنتخب
والله ينجينا من الفضيحة!!
< لقجع يعيد حلحول إل��ى ب��رك��ان بمكالمة
هاتفية
> الصباح
الله يعز لحكام
< حسنية أكادير "يكتشف" أن باسكال فايندونو
ال يمكنه ممارسة الكرة
> صحف
اكتشاف خطير ،جاء بعد أن عرف العالم الكروي
بأسره بأن هذا الالعب يعاني من مرض القلب
تحد"
< قيادتي لـ"الماص مغامرة لكنني رجل ٍ
> ديماس مدرب المغرب الفاسي
كول ما بغيتش نبقى "مشومر" ففرنسا وبال فلسفة
< حلمي أن أكون هداف كل القارات
> المهاجم حمد الله
واش انت كوايري وال صاروخ

رسالة إلى عبد الكبير الوادي العب الرجاء البيضاوي

قبـل أن "يهـزك الـواد"
خلقت ال��ح��دث ف��ي األي���ام األخيرة،
وأصبحت حديث الخاص والعام ،خلقت
الحدث ليس بتألقك أو بإنجازاتك ،لكن
ول�لأس��ف بتصرفاتك الطائشة خالل
المعسكر الذي شاركت فيه بإسبانيا مع
فريقك الرجاء.
التقطت لك صور خليعة وفي أوضاع
مخلة لآلداب ،وأنت تحمل قميصا لفريق
كبير وهو الرجاء العالمي.
إذا عدنا إل��ى بدايتك الكروية ،فقد
انطلقت مع فريق حياة فاس ،ووداد فاس
الذي تألقت بين صفوفه ليتم استدعاؤك
للمنتخب األولمبي حيث ظهرت بمستوى
جيد ،خول لك االلتحاق خالل الميركاتو

الشتوي األخير إلى فريق الرجاء.
منذ وصولك إلى مركب الوازيس ،لم
ت��ق��دم م���ا ك���ان م��ن��ت��ظ��را م��ن��ك ،بسبب
اإلصابات المختلفة والمتكررة التي أثرت
بشكل كبير على مستواك ربما انبهرت
ب��أض��واء العاصمة االق��ت��ص��ادي��ة التي
جذبتك بسبب انتقالك إل��ى الرجاء.
اعتذرت لجماهير ومكونات الرجاء على
تصرفاتك ،وه��ذا ش��يء جميل ،ك��ل ما
نتمناه لك هو أن تعود إلى تألقك بسرعة،
ألنك مازلت في بدايتك ،وينتظرك مستقبل
زاهر ،شريطة أن تلتزم ،وأن تكون في
م��س��ت��وى ال���ح���ب ال�����ذي ي��ك��ن��ه ل���ك كل
الرجاويين.

حتى ال تعود بنا جامعة كرة القدم لسنوات الرصاص

كشفت إحدى الجرائد
ال �ي��وم �ي��ة ف��ي صفحتها
ال��ري��اض�ي��ة ،ب��أن مكالمة
هاتفية من رئيس الجامعة الملكية المغربية
لكرة القدم لرئيس المغرب الفاسي بناني
كانت كافية لبقاء العب الماص السابق عبد
ال�ه��ادي حلحول ضمن صفوف النهضة
البركانية.
هذه المكالمة السريعة جاءت بعد رفض
بناني انتقال العبه الذي تحداه والتحق
بتداريب ممثل العاصمة الشرقية.
ترى كيف تراجع رئيس الماص عن قراره
بسرعة واستسلم لضغط رئيس الجامعة
ونهضة بركان؟ لكن إذا عرف السبب بطل
العجب.

فريق المغرب الفاسي وكما يعلم الجميع،
تعاقد مؤخرا مع المدرب الفرنسي فرانك
دي�م��اس ال��ذي رف�ض��ت الجامعة الملكية
المغربية لكرة القدم منحه رخصة التدريب
في البطولة الوطنية ألن��ه ال يتوفر على
دبلوم "ب" ال��ذي يخول له االشتغال في
المغرب ،وال��ذي تفرضه "الكاف" على كل
المدربين.
بعض المقربين من مطبخ الجامعة أكدوا
لنا ب��أن جامعة ك��رة ال�ق��دم ص��ادق��ت على
مضض على "دبلوم" الفرنسي "ديماس"،
مقابل تراجع رئيس المغرب الفاسي عن
قراره ،وإطالق سراح الالعب الشاب عبد
الهادي حلحول لفريق نهضة بركان الذي
يترأسه فوزي لقجع.

ف ��إذا ك��ان ه��ذا األم ��ر صحيحا ،فإننا
سنكون من أول المنددين بهذا العمل الذي
ي�ع��ود بنا إل��ى س �ن��وات ال��رص��اص التي
اقتحمت حتى ك��رة القدم عبر مسؤولين
نافذين ترأسوا بعض األندية التي أصبحت
في عهدهم "أندية السيادة".
كلنا نتذكر والش��ك أن مدينة مراكش
عاصمة الجنوب والتي ال تعتبر من المدن
الساحلية ،ومع ذلك تتوفر على محتضن
في شخص الشركة المالحية "كوماناف".
مدينة سطات هي األخرى حصلت على
العديد من االمتيازات في عهد رجلها القوي،
حيث أصبح يتوفر فريق النهضة السطاتية
على محتضن كبير وهي "الخطوط الملكية
المغربية" بالرغم من أن مدينة سطات ال

تتوفر حتى على مطار صغير ،فباألحرى
مطار محمد الخامس الدولي المحسوب
على مدينة النواصر.
فرق كبيرة من حجم ال��وداد ،والرجاء،
وال� �م� �غ ��رب ال� �ف ��اس ��ي ،ح ��رم ��ت م ��ن هذه
االمتيازات ،مقابل استفادة بعض الفرق
كاالتحاد القاسمي ال��ذي كان يتوفر على
"صندوق أسود" وبإمكانه جلب أي العب
وبأي ثمن ،بل كان يصل األمر في بعض
األحيان إل��ى التهديد بسبب اب��ن رئيسه
السابق الذي كان اسمه يثير الهلع والخوف.
فإذا كانت الطريقة التي انتقل بها حلحول
إلى بركان صحيحة ،فما علينا إال الترحم
ع�ل��ى ك��رة ال �ق��دم ،خ��اص��ة وأن المغاربة
استبشروا خيرا بقدوم شاب وإطار كبير

حلحول
"مدني" لرئاسة الجامعة الملكية المغربية
لكرة القدم.
نتمنى أن تنمحي مثل هذه الممارسات
المشينة والتي تعود بنا فعال إلى سنوات
الرصاص.
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هل يتعلق الأمر بدموع التما�سيح؟
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المرشحون لرئاسة حركة التوحيد واإلصالح خالل المؤتمر األخير للجماعة ينتظرون النتائج
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التنمية
وجماعة �إخوان بن كريان
 :-الرباط :سعيد الريحاني

سيدي األمين العام« ،البد أن نقبل
بالعرض الذي قدمه لنا ،السي عبد
الرحمن اليوسفي ..البد أن نشارك في
ه����ذه ال��ح��ك��وم��ة» (ي��ق��ص��د حكومة
ال��ت��ن��اوب) ،يلتفت ال��راح��ل الدكتور
ال��خ��ط��ي��ب ،ت��ج��اه م��ح��دث��ه ويسأله:
لنفترض أننا شاركنا في الحكومة :ما
هي الوزارات التي يهمك أن نأخذها؟
«التعليم والصحة» ،هكذا يرد ضيف
ال��دك��ت��ور الخطيب وه��و ف��ي منزله
القريب من شارع محمد السادس في
الرباط ..يتأمل الدكتور الخطيب في
س��ح��ن��ة ه����ذا ال���رج���ل ال��م��ص��ر على
المشاركة في حكومة عبد الرحمن
اليوسفي ،ويسأله من جديد :أال تعلم
أن التعليم يعاني من عدة مشاكل ،وأن
المحتجين يمألون الشوارع بسبب
هذه الوزارة؟ فيجيبه ضيفه بسرعة:
الحل سهل للغاية« :نصفهم سيدخل
السجن ،والنصف الثاني سنطرده..
في هذه اللحظة بالذات حمل الدكتور
الخطيب سماعة الهاتف وقال لعبد
الرحمن اليوسفي :يؤسفني أن أبلغك

ع���دم ق��ب��ول ح��زب��ن��ا ال��م��ش��ارك��ة في
ال���ح���ك���وم���ة ال����ت����ي أن����ت����م بصدد
تشكيلها(.)..
بهذا ال��ح��وار البسيط تم إسدال
الستار عن مشاركة محتملة لحزب
العدالة والتنمية الذي كان قد تخلى
ل��ل��ت��و ع��ن اس���م «ال��ح��رك��ة الشعبية
ال��دس��ت��وري��ة» ف��ي حكومة التناوب
التوافقي ،حسب ما حكاه مصدر مطلع
لـ«األسبوع» ،وهي رواية تجد صداها
وم��ا يؤكدها في تصريحات رئيس
الحكومة الحالية عبد اإلله بن كيران،
ال���ذي ي��ق��ول« :م��ازل��ت مقتنعا بأننا
أخطأنا مرتين ،في  1998لما لم نشارك
مع األستاذ عبد الرحمن اليوسفي،
وفي  2002لما رفضنا المشاركة في
حكومة إدريس جطو» ،من طلب منكم
المشاركة في الحكومة ،هكذا تساءل
الصحفي ال��ذي ك��ان يتحدث مع بن
كيران .هذا األخير قال له بالحرف:
«األستاذ محمد اليازغي هو الذي طلب
منا المشاركة في الحكومة سنة ،1998
وقد رفضنا المشاركة ألن اإلخوان رأوا

أن اقتراح منصب وزاري واحد على
الحزب ،كان إهانة لهم ،أما البعض
اآلخر فكانت له أسباب أخرى من أجل
الرفض( ،حوار بن كيران مع جريدة
«األسبوعية» المتوقفة عن الصدور4 ،
يناير .)2008
هكذا يتضح أن دخول حزب العدالة
والتنمية للحكومة لم يكن وليد الحراك
االجتماعي لسنة  ،2011بل إن لهذا
ال���ح���زب م���ح���اوالت س��اب��ق��ة لدخول
الحكومة ،لوال أن الدكتور الخطيب
كان له رأي آخر ( ،)..ولربما كان األمر
يحتاج إلى مهلة من أجل تأكيد حسن
النية أوال ،ولصعوبة التمييز بين
«أنواع اإلسالميين» في تلك الفترة،
حيث كان البعض يقول« :اإلسالميون
باختالف أصولهم وتكويناتهم هم
ص��ف واح���د ف��ي آخ���ر األم����ر ،هناك
اختالفات في وسائل التغيير ،لكن
حينما يمس ديننا وعقيدتنا سنكون
صفا واحدا ضد اآلخر ..إننا نؤمن أن
أفق الحركة اإلسالمية ،البد وأن ينتهي
إلى االئتالف»( ،تصريح القيادي في

جماعة العدل واإلحسان عمر أمكاسو
لجريدة العصر 17 ،مارس .)2000
اآلن ،وبعد مشاركة حزب العدالة
والتنمية ف��ي الحكومة ،ه��ل يمكن
ال��ح��دي��ث ع��ن اإلس�لام��ي��ي��ن كوحدة
متجانسة؟ الجواب بالتأكيد هو :ال،
والدليل على ذلك تصريحات أصدقاء
األمس ،فهذا عبد الكريم مطيع رئيس
الشبيبة اإلسالمية يقول إن بن كيران
وحزبه« ،ال يمتلكون مشروعا سياسيا،
وهدفهم هو الوصول إلى السلطة،
وهم مستعدون للقيام بأي شيء ،في
سبيل تحقيق هذا الهدف ،حتى وإن
كانت أعماال غير أخالقية ..بن كيران
وإخ��وان��ه كانوا مجرد مخبرين،»..
(حوار الشيخ مطيع مع قناة الحوار
في شتنبر .)2013
أما جماعة العدل واإلحسان فقد
أكدت على وجود مسافة بينها وبين
تجربة بن كيران ،فقد «قطعت الشك
باليقين ،وح���ددت م�لام��ح عالقتها
بحزب العدالة والتنمية الذي يقود
الحكومة الحالية برئاسة عبد اإلله بن

كيران ،عندما أكد قياديون في الجماعة
أن تنظيمهم ل��م ي��دع��م أب����دا حزب
المصباح في االنتخابات التشريعية،
لسبب بسيط أن��ه ال يؤمن بجدوى
عملية سياسية عبثية ،وفي ظل شروط
محددة سلفا لمن يريد الخوض في
معترك اللعبة السياسية» (المصدر:
موقع هسبريس 5 /يوليوز ،)2014
وربما لن ينسى إخوان الراحل عبد
السالم ياسين تصريحات بن كيران
حول الجماعة ،والتي كان يتوقع من
خاللها دخولهم مرحلة «العنوسة
السياسية»(.)..
ال��خ��ط��وط الفاصلة بين مختلف
التنظيمات اإلسالمية ،تظهر وتختفي
لكن األكيد أن اإلسالميين سنة ،2014
ينقسمون إلى عدة أنواع ،من حيث
االصطفاف ،فهل يمكن الحديث عن
وحدة اإلسالميين ،داخل حزب العدالة
والتنمية ،وداخ���ل ح��رك��ة التوحيد
واإلصالح ،سؤال له ما يبرره بالنظر
إلى الخالفات السرية ،والحروب
الطاحنة داخل التنظيمين.
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أن يتحدث الخلفي بهذا
اإلعجاب عن الدكتور
الخطيب قد يبدو أمرا
مفهوما بالنظر إلى
أفضال الرجل على
اإلسالميين ،هذا من
الناحية النظرية ،أما من
الناحية الواقعية ،فإن
التساؤل الذي يطرح
نفسه هو :هل حافظ
قياديو العدالة والتنمية
على روح الخطيب داخل
حزبهم؟
داخل كل ملتقيات حزب العدالة
والتنمية يحرص المنظمون على
رف��ع ص��ورة الدكتور الخطيب،
باعتباره رمزا للحزب ،تبعا لذلك
ق���د ي���ب���دو م��ن��ط��ق��ي��ا أن يكتب
مصطفى الخلفي قبل أن يصبح
وزيرا لالتصال ما يلي« :للدكتور
الخطيب رحمه الله مكانة خاصة
عند حركة التوحيد واإلصالح
ت���ج���اوزت ب��ك��ث��ي��ر االعتبارات
الحزبية والتنظيمية ،وتعدت
الهموم السياسية واالنتخابية،
وذلك منذ تجدد اللقاء معه في
بداية التسعينيات ،حيث كانت
مناسبة الكتشاف رجل له سابقته
في العمل اإلسالمي بالمغرب،
ب��ت��ف��اع��ل��ه ال��ق��دي��م م���ع الحركة
اإلسالمية منذ بداياتها الجمعوية
والشبابية ،فضال عن صداها
اإلسالمي والعربي واإلفريقي،
فقد كانت البداية سياسة لكنها
تطورت لتنتهي في رحاب الحركة
اإلسالمية بهمومها وقضاياها.
لقد م��رت العالقة بين حركتنا
والدكتور الخطيب رحمه الله
بمرحلتين ،ففي األول��ى؛ والتي
انطلقت على إثر مبادرة من حركة
اإلص�ل�اح وال��ت��ج��دي��د لالتصال
بالدكتور الخطيب بصفته األمين
العام للحركة الشعبية الدستورية
الديمقراطية في ربيع سنة ،1992
وعرض فكرة التعاون في المجال
السياسي عليه ،والتي تحفظ
عليها وتوجس منها ،ثم توطدت
الثقة بعد لقاءات كان في بدايتها
دور كبير لألستاذ صالح رقيق
رحمه الله تعالى ،ث��م تطورت
ال��ع�لاق��ة ف��ي س��ن��ة  1993إلى
االن��خ��راط ف��ي تأسيس أجهزة
الحزب المحلية ،وتيسير شروط
ان���دم���اج ج���زء م��ن ال��ح��رك��ة في
ه��ي��اك��ل ال���ح���زب ومؤسساته،
وتوجت بعقد مؤتمر استثنائي
في يونيو ( ،»..1996المصدر:
مقال مصطفى الخلفي في موقع
حركة التوحيد واإلص�لاح30 ،
شتنبر .)2008
أن ي��ت��ح��دث ال��خ��ل��ف��ي بهذا

اإلعجاب عن الدكتور الخطيب قد
يبدو أم��را مفهوما بالنظر إلى
أفضال الرجل على اإلسالميين،
هذا من الناحية النظرية أما من
الناحية الواقعية ،فإن التساؤل
الذي يطرح نفسه هو :هل حافظ
قياديو العدالة والتنمية على
روح الخطيب داخ���ل حزبهم؟
وبصيغة أخرى ،فإن البحث في
ث��ن��اي��ا ال���ح���زب ق���د ي��ك��ش��ف عن
«تصفية تنظيمية» تعرض لها
ج��ل أن��ص��ار ال��دك��ت��ور الخطيب
وزم�ل�ائ���ه ف��ي ال��ح��زب األصلي
ال��ح��رك��ة الشعبية الدستورية
الديمقراطية ،حسب م��ا يؤكد
مصدر مطلع لـ«األسبوع» ،وربما
يتعلق األمر بسياسة براغماتية،
أليس بن كيران هو ال��ذي قال
ي��وم��ا« :إن السياسي ال���ذي ال
يكون براغماتيا ولينا يفشل»،
يقول نفس المصدر.
براغماتية القياديين في حزب
ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ،وتلهفهم
لممارسة السياسة يكشفه مسار
االندماج في العمل السياسي،
«لقد تعذر على مكونات اإلصالح
والتجديد (الجماعة اإلسالمية
سابقا) سنة  1992تأسيس حزب
التجديد ال��وط��ن��ي ،إذ رفضت
وزارة الداخلية الطلب الذي تقدم
به آنذاك رفاق بن كيران والرميد،
وبعدها قرروا التوجه نحو حزب
االستقالل من أجل االلتحاق به
بشكل جماعي ،إال أن اللقاءات
بين الجانبين انتهت إلى الباب
المسدود ،كما اتصل عبد اإلله
ب��ن ك��ي��ران وزم���رة م��ن قياديي
ال��ح��رك��ة ب���ال���راح���ل ع��ب��د الله
إبراهيم ،رئيس االتحاد الوطني
للقوات الشعبية ،فكان أن تعذر،
مرة أخرى ،على إخوان بن كيران
التوصل إلى صيغة مقبولة مع
قيادة الحزب من أجل االنضمام
إلى صفوفه ،ولعل ذلك كان سببا
ي��ك��ف��ي ل���رف���اق ب���ن ك���ي���ران لكي
ي��ب��ح��ث��وا ألن��ف��س��ه��م ع���ن مسار
س��ي��اس��ي ج��دي��د ت��ح��ت معطف
النظام عبر قناة وزارة الداخلية،

وكانت ل��ق��اءات بعضهم بوزير
الداخلية األسبق الراحل إدريس
البصري ،تصب في اتجاه البحث
ع���ن ص��ي��غ��ة م��ن��اس��ب��ة إلدم����اج
مكونات الحركة اإلسالمية في
الحقل السياسي ،قبل أن يهتدي
إخوان بن كيران ،إلى اقتراح من
أحد أعضاء اإلخوان المسلمين
في مصر المقيم في المغرب ،في
الحركة الشعبية الدستورية التي
كان يقودها رجل محسوب على
القصر ،ويتعلق األمر بالدكتور
عبد الكريم الخطيب ،فكان التردد
وع��دم ال��وض��وح السمة األولى
ل��م��ش��اورات أع��ض��اء الجماعة
وزعيم الحزب ،خاصة أن مواقف
الطرفين إزاء الحكم وخلفيات كل
واحد منهما وطموحه ،تتباين،

أدت هيمنة حركة
التوحيد واإلصالح
على بعض الهيئات
الجهوية إلى
أسلمة بعض
هياكل الحزب،
وإلى منح األغلبية
لمناضلي الحركة،
التي طبقت
استراتيجية تأميم
اإلطار
إذ وافق الخطيب بشروط ثالثة،
ه�����ي اع�����ت�����راف الملتحقين
ب����ح����زب����ه ب����اإلس��ل�ام ،وإم�������ارة
المؤمنين ،ونبذ العنف والتطرف،
ليعقد الحزب سنة  1996مؤتمرا
اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ا م���ك���ن ال���ق���ي���ادات
اإلسالمية الجديدة من العضوية
ف��ي أمانته ال��ع��ام��ة ،وم��ن��ذ ذلك

الحين ب��دأ ينظر إل��ى الحزب
باعتباره حزبا إسالمي»( ،جريدة
الصباح 30 ،أبريل .)2012
تبعا لهذه المعطيات ،التي لم
يكذبها أح���د ،يتبين أن حمل
صورة الدكتور الخطيب في حزب
العدالة والتنمية ،ال يعدو أن
يكون مجرد مصادفة تاريخية،
ولربما كان بن كيران وإخوانه
يحملون ال��ي��وم ص����ورة ،عالل
ال��ف��اس��ي ،أو االت��ح��ادي��ان عبد
الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة..
ح��س��ب ال���ح���زب ال����ذي سيقبل
باالندماج (.)..
التوحيد واإلصالح واستراتيجية
«تأميم اإلطار»
ي��م��ك��ن ال���ق���ول إن التصفية
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��رف��ق��اء الدكتور
الخطيب داخ���ل ح��زب العدالة
�اد ،طالما أن
والتنمية ش��يء ع� ٍ
حركة التوحيد واإلص�لاح هي
التي تولت عملية تأسيس الفروع
الجهوية للحزب بعد االندماج في
ال��ح��رك��ة الشعبية الدستورية
الديمقراطية« ،فقد أدت هيمنة
حركة التوحيد واإلصالح
على بعض الهيئات الجهوية
إل��ى أسلمة بعض هياكل
الحزب ،وإلى منح األغلبية
لمناضلي الحركة ،التي طبقت
استراتيجية تأميم اإلطار ،على
كل راغب في االنخراط في
ص���ف���وف ال���ح���زب ،وقد
مكنهم هذا التاكتيت من
إع������ط������اء االم����ت����ي����از
ألتباعهم ،والوقوف
ف��ي وج��ه ترشيح
األط��ر التي ال
ت���ق���اس���م���ه���م
سلو كا تهم
الراديكالية،»..
ح��س��ب م���ا أك���ده
عضو ق��ي��ادة الحزب
محمد خاليدي ،الذي
ان���ش���ق ف��ي��م��ا بعد
وأسس حزب النهضة

والفضيلة ،وقبله أسس حركة
اليقظة وال��ف��ض��ي��ل��ة ،للحد من
ه��ي��م��ن��ة ال��ت��وح��ي��د واإلص��ل��اح
(ال���م���ص���در :ت��ص��ري��ح خاليدي
لجريدة بيان اليوم 5 ،يوليوز
.)2014
رأي ال��خ��ال��ي��دي ق���د يضعه
البعض ضمن خانة الشك ،بالنظر
إلى أن الرجل يعتبر من المنشقين
عن الحزب ،لكن الخالفات بين
ال��م��ن��ت��س��ب��ي��ن ل���ح���زب العدالة
والتنمية ال تقف عند هذا الحد،
فهذا الدكتور الريسوني ،وما
أدراك ما الريسوني داخل حركة
ال��ت��وح��ي��د واإلص��ل��اح يصرخ:
«وظ����ل����م ذوي ال���ق���رب���ى أش���د
م��ض��اض��ة ،»..ول��ع��ل القليل من
الناس فقط هم الذين يعرفون أن
ال�����خ��ل��اف ب����ي����ن ب�����ن ك����ي����ران
والريسوني ،يصل إل��ى درجة
الخالف في التفسير والفهم»،
يقول الريسوني موجها كالمه
لبن كيران« :أعترف أنني أقف
عاجزا مشدوها أمام هذا الكالم،
وهذه الجرأة على إبطال النيات
وإحباط األعمال ..أن
يأتي أح��د الدعاة
البارزين ليحكم
على جموع من
خ����ي����رة أب���ن���اء
األمة في هذا
العصر،
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طـرائـف وحـوادث
الإح�صــاء العـام..
> بقلم :عبد الله النملي

الماضي القريب ..الرميد يتشابك مع قوات األمن

ب��أن استقامتهم وفيها صالتهم وصيامهم
ونوافلهم وإحسانهم ،وعفتهم عن المحرمات
وكثيرا من المكروهات ..إنما هي من أجل
الوصول إلى الحكم واالنتظام في الجماعات
الموصلة إليه ،ال أزيد على قول األخ عبد اإلله،
عفا عنه اإلله ،هل شققت صدورهم؟ وهل وكلت
بالسرائر والنيات؟ أم هل وزعت على أبناء
الحركة اإلسالمية استبيانا أجابك فيه آالف
منهم بما تضمنه حكمك ال��م��ذك��ور؟ أم هل
جلسوا أمامك على كرسي االعتراف وباحوا
لك برأيك المحبط ألعمالهم؟».
ه���ذه األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت��ؤك��د ال��خ�لاف بين
الريسوني وبن كيران ،طرحها الرئيس السابق
لحركة التوحيد واإلصالح على زميله ،عندما
كان رئيسا لرابطة المستقبل اإلسالمي وهي
الجماعة «المضادة» للجماعة اإلسالمية التي
كان يترأسها بن كيران ،بشكل مفتوح عبر
جريدة «المستقلة» بتاريخ  12دجنبر ،1994
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الخالف الفكري
بين الجماعتين ،المشكلتين لحركة التوحيد
واإلصالح ،انتقل إلى خالف تنظيمي طاحن
ح��ول المناصب ،س��واء تعلق األم��ر بحزب
العدالة والتنمية أو حركته.
هل يكون إقصاء الريسوني مقدمة
االنشقاق؟
أسدل الستار مؤخرا ،على فعاليات مؤتمر
حركة التوحيد واإلصالح ،وسجل المالحظون
نجاحا غير متوقع لمستشار رئيس الحكومة
عبد ال��رح��ي��م الشيخي متقدما على أحمد
الريسوني بـ 96صوتا ،بعد ثالث جوالت من
التصويت ،انتهت تحت جنح الليل( )..وربما
انتقلت إلى حركة التوحيد واإلصالح عدوى
األحزاب ،التي ال تنتخب أمانتها العامة إال في
الليل ،عندما تضمن نوم أغلب المناضلين(،)..
هل يعقل أن يسقط فقيه المقاصد في حركة
تدعي ،التشبث بالمنهاج التربوي الديني ،أمام
موظف عند رئيس الحكومة؟ ماذا حدث؟
الجواب على لسان الريسوني ،وهو أحد
المعارضين لترؤس حركة التوحيد واإلصالح
م��ن ط��رف الشيخي« :ت��م التصويت األولي
للترشيح ،فكانت األصوات تتقارب طيلة فترة
الفرز بين الريسوني وموالي عمر بن حماد،
ثم استقرت في األخير على الريسوني ،يليه
ابن حماد ،ثم الباقون .كنت منزعجا من هذا
المؤشر ،لكنه ك��ان انزعاجا ضعيفا وليس
مخيفا ،فقد كنت أعتقد أن تدخلي سيقدم إلى
اإلخ��وة واألخ��وات حيثيات مقنعة وحاسمة
لتجاوز االسم األول ،واالنصراف إلى النظر
في بقية المرشحين ،وفي مقدمتهم المرشح
الثاني موالي عمر بن حماد ،الذي كنت أراه
 ومازلت  -مرشح الرئاسة األنسب واألكثرُ
فسجلت اسمي
أهلية ...فـُتح باب التداول،
ضمن األوائ���ل ،في محاولة للحسم المبكر

وصرف النظر عني .ثم طلبت من أحد اإلخوة
 من المكتب التنفيذي  -أن يعجل بتسجيلاسمه ،لما أعرفه من موقفه المتفهم والمساند
الستبعادي من الرئاسة ،فقال لي :أنت اآلن
ستتكلم في البداية ،وكل من سيأتي بعدك
يمكن أن يرد عليك وينقض حججك ،ولذلك فأنا
أفضل أن أتأخر ،لكي أرد عليهم بدل أن يردوا
علي .استحسنت وجهة نظره ،وقلت في نفسي:
على كل حال ،ستتوزع مداخالت المعترضين
على ترشيح الريسوني ما بين البداية والوسط
والنهاية ،وستبقى حاضرة في األذهان إلى
حين التصويت ...لفترة طويلة من النقاش،
ك��ان كثير م��ن القائلين ب��ص��رف النظر عن
الريسوني يتجهون إلى الدكتور موالي عمر،
ح��ت��ى ظ��ه��ر أن ال��ق��ض��ي��ة ق���د ح��ص��رت بين
الريسوني ،وابن حماد .ثم فجأة جاءت بعض
المداخالت القوية المتماسكة لتلفت األنظار
إلى المرشح الخامس ،أو المرشح المستبعد،
األستاذ عبد الرحيم الشيخي ،وتسلط األضواء
على مؤهالته الكثيرة ،وتلح على أنه قد جاء
وقتـه ،وأن��ه ه��و الشخص األن��س��ب لرئاسة
ال��ح��رك��ة ،وأن أع���ذاره كلها ميسورة الحل
والتجاوز ،...فسطع نجمه ودخل في دائرة
االنتباه.»...
الريسوني يقول إن الله «نجاه» من رئاسة
حركة التوحيد واإلصالح ،لكن هل يستقيم هذا
الكالم مع خوض الريسوني النتخابات من
ثالثة أدوار ،هي إذن مسألة عزة نفس ،خاصة
وأن بعض المؤتمرين كانوا عازمين على
ترجيح كفة المرشح المستبعد وهو الشيخي،
المطرود في وق��ت سابق من ح��زب العدالة
والتنمية ،وهو أحد أبناء جمعية «الشروق
اإلسالمية» ،التي أسسها الراحل عبد الرزاق
ال���م���روري ،ك��ان��ت ق��د ان��ص��ه��رت ف��ي رابطة
المستقبل اإلسالمي ،قبل أن ينجح بن كيران
في ضمه إلى صفوفه.
سيناريو المستقبل الغامض
ي��ج��ي��د ح���زب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ،إخفاء
معلوماته عن الصحفيين ،كما يجيد إخفاء
صراعاته ،لكن المؤتمر األخير لحركة التوحيد
واإلصالح ،كشف عودة نظام «القطبية» بين
أنصار سعد الدين العثماني ،وأن��ص��ار بن
كيران ،وأنصار مصطفى الرميد والهياللي..
والكل يعرف أن الرميد يختلف مع بن كيران،
ويعرف أن الريسوني يفضل ابن حماد ،وبن
كيران يجيد الضغط على سعد الدين العثماني..
خالفات تبقى مستترة ،لكن ع��ودة الحديث
عنها ،قد يكون تمهيدا النشقاق صفوف الحركة
والحزب ،فهذه هي مقومات انشقاق أحزاب
اليسار ،السباقة إلى تجربة ،التهافت الحكومي،
حسب تعبير عضو سابق في حزب العدالة
والتنمية ال عالقة له بمؤلف كتاب «الذئاب
الملتحية».

في الوقت الذي كان فيه الباحثون اإلحصائيون ،بشاراتهم ومحافظهم
البيضاء التي تحمل «اللوغو» المميز لإلحصاء العام للسكان والسكنى،
يجوبون المدن والقرى واألحياء الشعبية والشعاب واألودية ،متسلقين الجبال
بمسالكها وتضاريسها الوعرة ،بحثا عن منازل وتجمعات سكانية متناثرة،
ويبذلون مجهودات جبارة إلقناع المواطنين بالتجاوب مع أسئلة اإلحصاء،
صادفتهم العديد من المواقف المحرجة والطريفة التي كانوا شهودا عليها،
مثل تصديق الناس إلشاعات سخيفة ،ذهبت إلى حد القول إن الهدف من
اإلحصاء ،هو معرفة عدد المغاربة من أجل توزيع المال عليهم نهاية كل شهر،
وإصرار شيخ ببلدية الصخيرات على طلب إرفاق شهادة إجازة ابنته مع
االستمارة ،اعتقادا منه أن األم��ر يتعلق بتوظيف المعطلين من أصحاب
الشهادات ،وانجذاب إحدى األمهات بأسلوب باحثة إحصائية حازت إعجابها
في ظرف دقائق فقط ،مما جعلها تقترح عليها االرتباط بابنها ،في ما كان
بعض المواطنين يزيدون في أعداد أبنائهم ظنا منهم أن اإلحصاء ما هو إال
مناسبة خيرية ،ناهيك عن وجود مناطق نائية ترفض ساكنتها اإلفصاح عن
أي معلومات تخص الزوجة واإلناث ،مثلما حدث بجماعة الصعادال بآسفي،
قبل أن يتدخل شيخ القبيلة ليحل المشكلة.
كما زاد آخرون الطين بلة ،حينما ربطوا عملية اإلحصاء بإعادة اإلسكان،
حيث وجد بعض الباحثين اإلحصائيين أنفسهم أمام غرائب وعجائب ،لم
تنفع معها الحصص المعرفية للتكوين ،بعد أن اختلط األمر على عدد من
السكان بين اإلحصاء العام للسكان والسكنى ،وبين اإلحصاء الذي تقوم به
السلطات المحلية إلحصاء قاطني األحياء العشوائية والدور اآليلة للسقوط،
وخاصة بالمدن التي مازالت تضم ع��ددا من أحياء الصفيح .مما جعلهم
يعتقدون أن المندوبية السامية للتخطيط ستوزع مساكن عليهم ،فعملوا على
استقدام أقاربهم لإلقامة معهم حتى يتم إحصاؤهم .وفي هذا اإلطار ذكرت
جريدة المساء ،عدد 2472 :بتاريخ  ،2014 /9 /8أنه «بمجرد انطالق عملية
اإلحصاء حج العشرات من األشخاص إلى «البراريك» التي يملكونها بالحي
الصفيحي النزالة الرداية في مدينة مكناس ،والتي كانوا ال يسكنون فيها،
بغرض تسجيل أنفسهم في اللوائح ،قصد االستفادة من السكن مستقبال».
وجاء في موقع «أكادير  »24أن خالفا حادا بدوار الصهد بمدينة تمارة» شب
بين زوج وحماته بسبب اإلحصاء ،وتحول إلى ضرب متبادل بين الطرفين،
انتهى بهما معا في مخفر الشرطة ،حيث صرح الزوج للباحث أنه يسكن هو
وزوجته لوحدهما فقط ،األمر الذي أثار حفيظة حماته التي ظنت أنه إحصاء
إلعادة إيواء قاطني هذا الدوار الصفيحي ،حيث احتجت بشدة وقالت إنها
تقطن بدورها رفقة ابنتها ،ما خلف حالة من الصراع والشجار .»..وتخبرنا
جريدة «الصباح» في ع��دد 4476 :بتاريخ  ،2014 /9 / 7-6أن «ع��ددا من
الباحثين واجهوا أسئلة من قاطني دور الصفيح من قبيل :مواعد االستفادة
من السكن الجديد ومكانه ،وكم سيدفعون مقابل الحصول على شقة ،وهل
يتعلق األمر بشقق في السكن اإلجتماعي ،أم ببقع أرضية مجهزة وصالحة
للبناء ،ومن السكان من طالب بشقة في الطابق السفلي ،ألنه ال يستطيع أن
يصعد في الدرج ،بسبب تقدم السن والمرض».
ويبدو أن متاعب الباحثين في اإلحصاء ،ال تقف عند هزالة التعويضات
واإلرهاق وصعوبة التواصل مع بعض المواطنين ،ووقوع بعض الطرائف،
بل امتدت العتداءات طالت بعضهم بالعنف اللفظي والمادي ،والسرقة والعض
بواسطة الكالب ،حيث تعرض باحث إحصائي بضواحي الناظور ،مساء السبت
 30غشت ،لالعتداء بالضرب المبرح من طرف عدد من األشخاص ،حيث تم
تمزيق مالبسه وأوراق اإلحصاء أثناء قيامه بمهام دراسة المنطقة استعدادا
لبدء عمليات اإلحصاء ،هذا الحادث دفع بزمالء الضحية إلى تنفيذ وقفة
احتجاجية ،طالبوا من خاللها السلطات بتأمين عمل المكلفين باإلحصاء
ومعاقبة المسؤولين عن الحادث .وبفاس وآسفي ارتكب أحد مراقبي الحافالت
العمومية ،اع��ت��داءات شنيعة ،بالسب والشتم ،في حق باحثات مكلفات
باإلحصاء ،بدعوى عدم أدائهم التذكرة ،بالرغم من إشهارهم بطائق المشاركة
في اإلحصاء ،التي تعفيهم من أداء جميع تذاكر النقل العمومي .كما تعرضت
باحثة من فاس وأخرى من آسفي ،لسرقة هواتفهما المحمولة تحت طائلة
التهديد بالسالح األبيض ،من طرف أشخاص اعترضوا سبيلهما .وكشفت
جريدة «األخبار» في عدد  560بتاريخ  ،2014 /9 /9أن «منحرفين بسال
استغلوا المناسبة ،وراحوا ينفذون سرقات مختلفة ،بعد إيهام ضحاياهم
بانتمائهم إلى فريق اإلحصاء( ،)..كما أن الجناة اعتمدوا نفس السيناريو،
المرتكز على ظهورهم حاملين حقائب واستمارات ،أشبه بالوثائق التي يحملها
رجال اإلحصاء.
والنماذج المنتقاة على سبيل المثال ال الحصر ،وإن كانت ال تخلو من
طرافة وحوادث ،تعكس طبيعة المهام الجسيمة التي اضطلع بها الباحثون
والمراقبون والمشرفون على اإلحصاء ،فإنها تنم في الوقت ذاته ،عن تحول
إيجابي طفيف في عالقة المواطنين بعملية اإلحصاء ،في مختلف مناطق
المغرب ،وخاصة في هوامش المدن والبوادي ،حيث يتم استقبال الباحثين
بالحفاوة وكرم الضيافة وصواني الشاي ،غير أننا نجد بالمقابل الحواجز
تنتصب أمام فريق اإلحصاء ،عند أبواب الفيالت واإلقامات الفاخرة ،حيث
يالحظ أن ساكنة األحياء الراقية ،ينظرون إلى اإلحصائيين نظرة احتقار،
بحيث يمنعون الخادمات من فتح األبواب ،إذ بمجرد علمهم أن األمر يتعلق
بباحثي اإلحصاء ،يطالبونهم بالعودة الحقا ،أو التظاهر بالغياب ،حتى أن
بعض الباحثين كانوا يعودون أحيانا باستمارات فارغة من هذه األحياء ،مما
يتسبب في هدر أوقات الباحثين وإعاقة مهامهم .وتضع المباالة األثرياء،
الجهات المسؤولة أمام تفعيل القوانين الزجرية لمتابعة الرافضين ورد
االعتبار لإلحصائيين.
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حديث العاصمة

دار المنتخب
وبراكة الناخب
بقلم

بوشعيب اإلدريسي

«دار المنتخب» عنوان
أض��ي��ف إل���ى ميزانية
ال��ع��اص��م��ة لتتحمل
الجماعة كل نفقاتها،
وهذه ال��دار العجيبة
والغريبة ليست «دار
لموالت الدار» واألطفال،
إنها دار مثل «سيارات
جابها الله» ،كل ما فيها هو
م��������ن م����������ال س������ك������ان ال������رب������اط لترتفع
«بنيقات» المنتخبين من مقرات المقاطعات
وملحقاتها ،إلى قصر البلدية ،إلى القاعات
المغطاة والمركبات ال��م��س��دودة ،و«لتكتمل
الباهية بدار المنتخب» التي ال وجود لها ال في
الهيكلة اإلداري����ة للجماعة وال ف��ي القانون
الجماعي ،وال ندري دور هذه الدار التي ستكلف
الميزانية الهزيلة حزمة من الماليين .وقبل هذه
«الفضيحة» غامرت بعض األح���زاب بتزكية
بعض المرشحين ل�لان��ت��خ��اب��ات ،ت��أك��د بعد
«نجاحهم» أنهم «سطولة» ويحتاجون إلى
دروس ف��ي «م��س��ي��د» لتعلم أب��ج��دي��ات عمل
المقاطعات والجماعة ،فما كان من هذه الجماعة
المسكينة إال أن فتحت حسابا ف��ي وثيقة
الميزانية لتمويل «محاربة األمية» على حساب
المواطنين ،ولم يقف األمر عند هذا الحد ،بل
تعداه إلى «التبراع» في سيارات «جابها الله»
حتى ال يبقى المنتخبون «مكرفسين» في
الطوبيسات م��ع الساكنة المسحوقة ،هذه
الساكنة التي تؤدي اليوم حوالي المليار على
بنزين العربات وحوالي  300مليون على قطع
الغيار واإلصالحات الميكانيكية والضريبة،
ولراحتهم و«أبهتهم» (المنتخبون) نؤدي حوالي
 500مليون على ثرثراتهم في التليفونات،
ونمول بل ونمأل حساباتهم البنكية بعطاءات
لجمعياتهم ،وهي أصناف جمعيات «بيسطوني»
تتوصل بالمئات من الماليين مباشرة من
الميزانية وتتوفر على بنود قارة ،وجمعيات
في الئحة مجموعة ومستورة ،وجمعيات فضلت
االبتعاد عن الفلوس واالستفادة فقط من المواد
والتجهيزات الرياضية ،وجمعيات تحولت إلى
«شركات» تنظم مهرجانات بعض المقاطعات
بمقابل حصة عشرين مليونا لكل «شوهة»
يسمونها مهرجانا ،علما أن القانون يمنع على
الجمعيات األرباح على أنشطتها التي أصبحت
مهنا ،حتى أن بعضها نظم مهرجانا بالشيخات
والتبوريدة مقابل حوالي  20مليونا ،على أرض
مدينة األنوار يا حسرة.
و«الله ينعل الشيطان» ،ابتعدنا عن «دار
المنتخب» ،وإذا ذكرنا ما ذكرناه ،فلنؤكد بأن
ذلك لم يكن مفاجئا من طرف كل الذين أغرقوا
العاصمة في «الخزعبالت» ليكملوا مسيرتهم
بإحداث دار ،وهم الذين لم يجتمعوا في دورة
يوليوز إال بعد شهرين وبـ 6 :أعضاء من 86
عضوا ،فمن سيستفيد من الدار؟ صاحب الدار
التي اكتراها للجماعة أم للموظفين الذين
سيشتغلون فيها؟
إنها بدعة مفضوحة ،وكل بدعة ضاللة وكل
ضاللة ...إلخ.
وسكان الرباط ،صبروا على «زبايل» بعض
منتخبيهم ،فمن تعليم المنتخبين «السطولة»
إل���ى ت��وزي��ع أس��ط��ول ال���س���ي���ارات ،وتفريق
التليفونات ونفخ الحسابات البنكية باسم
عطاءات للجمعيات ،وتوظيف المقربين ،إلى
إحداث الدار المعلومة ،فبالله عليكم دلونا على
فقرة من الميثاق الجماعي تسمح بهذه البدع؟
أو ذك��رون��ا ب��ب��رام��ج أح��زاب��ك��م ف��ي حمالتكم
االنتخابية ،هل أشارت فيها لهذه «الكوارث»؟
طبعا ال ،وهذا بالضبط ما ترك الناخبين في
ال��ب��راري��ك منذ ق���رون ،وف��ي ال���دور المهددة
باالنهيار منذ  40سنة ،وفي «الحكرة» منذ أن
تسلط المتسلطون على تدبير الشأن المحلي.
فأما اليوم ،فقد كشفت أنوار العاصمة عيوبكم،
فاستعدوا لما هو آت من محاسبة.
وفي العاصمة يا حسرة توجد «دار
للمنتخب» و«براكة للناخب».

وتسألون عن سبب «إفالس» الجماعة التي انتخبناها؟

سبعون مليارا ديون «منسية» عند المستدينين للبلدية!
م����ع اق����ت����راب م���وع���د م���غ���ادرة
المنتخبين الحاليين ،سيتركون من
ورائهم ديونا ضخمة لم يتمكنوا من
استخالصها ،وتقدر بحوالي 70
مليارا.
وهذا كاف وزيادة ليلتصق الفشل
الذريع بإخواننا المنتخبين الذين
ع��ج��زوا ع��ن ض��م��ان سيولة مالية
للجماعة ،فلقد كان بإمكانهم تكليف
ش��رك��ة م���ن ال��ش��رك��ات المختصة
باستخالص الديون مقابل عمولة
م��ت��ع��ارف ع��ل��ى قيمتها «لتهطل»
الماليير على ص��ن��دوق الجماعة،
ولكن اإلخ��وان فضلوا عدم إزعاج
المستدينين ،لتبقى العاصمة بدون
م��داخ��ي��ل ول��ت��ح��رم م���ن التجهيز
واالستثمار.
وتصوروا الرسم المهني الذي
تؤديه الشركات ال تزال إلى اليوم،
 30مليارا لم تطالب بها الجماعة،
ك��م��ا ل��م ت��ط��ال��ب بـ 13م��ل��ي��ارا من
متأخرات مداخيل ضريبة المباني،
و 9ماليير من ضريبة التجارة ،و4

ماليير من رسم األراضي غير المبنية
و 3ماليير على شغل الملك الجماعي،
ومليار على بيع المشروبات ومليار
على رسم البروزات ومليار و500
مليون على وكالء البيع بالجملة من
خضر وف��واك��ه وأس��م��اك ودواجن،
و 300مليون عند أصحاب الساحات

وأماكن الوقوف ،و 250مليونا عند
أرباب النقل الحضري ،و 200مليون
عند النقل العمومي ،و 200مليون
أخرى عند مالكي سيارات األجرة
وال���ح���اف�ل�ات ،و 500م��ل��ي��ون عند
الباقي.
وللجماعة  6200موظف وألف

من أبعد خدمات القرب في الرباط؟

المقاطعات مسؤولة عن إجهاض التجربة العالمية
ف��ي ال��ع��واص��م ال��راق��ي��ة عربية وأوروبية
وأمريكية نظام رائد للمقاطعات التي تعمل
تحت إشراف عموديات تلك العواصم.
أما في العاصمة الرباط ،فال جماعتها في
المستوى وال مقاطعاتها الخمس تمكنت من
القيام ب��دوره��ا المنوط بها ،والمتمثل في
خدمات القرب التي هي من مهام كل مقاطعات
ال��ع��واص��م وال��م��دن العالمية ،وال��واق��ع هي
صراعات خفية على المصالح واالمتيازات
والفوز بالصفقات ،والتحكم في توزيع «كعكة»
ال��م��ن��ح للجمعيات وال��ت��ص��رف ف��ي تعيين
الموظفين والسيطرة على توجيه األقسام
اإلدارية والتقنية.
وباختصار ش��دي��د :ع��دم هضم الميثاق
الجماعي وجهل اختصاصات المقاطعات
س��اه��م��ا ف��ي ت��أزي��م ال��ع�لاق��ة م��ع «أصحاب
الجماعة» الذين منهم من يدفع إلى هذا التأزيم
بعدما سحبت م��ن اختصاصاتهم ملفات
سمينة ،ودائما في إطار االختصار المفيد،
فانطالق تكوين المقاطعات والجماعة كان
«أعوجا» ،والضحية هم العاصمة وسكانها،
فالمقاطعات تتوصل سنويا بمنح ،هكذا
س��م��اه��ا ال��م��ش��رع ،ل��ت��دب��ي��ر ش����ؤون القرب
لساكنتها ،إال أن هذه «المنح» تحولت إلى
«ميزانيات» تصرف على السيارات وإصالحها
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العالمة عباس الجراري
الحاصل على  12وساما رفيعا
من مختلف الدول ،والعضو
البارز في  20منظمة عالمية
والمرصع تاريخه بشهادات
عليا من جامعات مصرية،
وفرنسية ،وأمريكية.
رجل فكر ،بدأ مشواره المهني
دبلوماسيا ،ليعود إلى منبعه:
العلم والفقه والفتوى
والتأليف ،ليخدم بها وبكل
تفان وطنه وملكه ،والرباط
تتذكره اليوم وتفتخر
بإنجازاته العلمية.

وبنزينها وضريبتها ،وع��ل��ى التليفونات
والتعويضات ،حتى يتخيل بأن خدمات القرب
هي لتقريب بعض منتخبي المقاطعات من تلك
السيارات والتليفونات والتعويضات ،وليس
لتسهيل م��أم��وري��ات المواطنين ف��ي قضاء
أغراضهم من حالة مدنية وتصحيح التوقيعات
وشهادات إدارية ،وتوفير المدارس للتعليم
األولي واألسواق المحلية المنظمة وصيانة
ممرات الراجلين ومراقبة اإلنارة العمومية
والنظافة والعناية بالحدائق واألغ���راس،
وم��ح��ارب��ة ال��ت��س��ول ال���ذي ي��غ��زو ح��ال��ي��ا كل
المقاطعات ،وتكليف من ينظف أعمدة اإلنارة
والتشوير والشارات الضوئية لتنظيم مرور
السيارات ،فهذه المرافق أصبحت عبارة عن
«خردة» متسخة تشوه وجه المقاطعة ،وتخدش
بيئتها و«تصفع» مواطنيها بأوساخها التي
تبقى «الصقة» إلى حين قدوم األمطار ،فتختلط
تلك األوساخ بمياه األمطار لتهبط إلى الطرقات
وتتسبب في خنق القواديس.
ولن نتكلم عن خدمات الحالة المدنية ،ففي
الجماعات القروية النائية ،خدمات بالحاسوب
وتسلم في حينها ،وفي عاصمة المملكة يا
حسرة ينتظر المواطنون أسبوعا للحصول
على وثيقة ،ليكتشف بأنها ح��ررت وكلها
أخطاء.

دراجة و 500آلة وسيارة ،و«رئيس
لجنة» من المنتخبين المخضرمين
الذي نجح نجاحا باهرا في توفير
منحة مالية سخية سنوية لجمعيته
وبأعلى رقم بمئات الماليين ،وتم
«رش» باقي األعضاء بـ«مضخة» من
الماليين الثقيلة ،مما أنساهم الديون
وتجندوا لتمرير منح جمعياتهم،
فماذا كان سيقع لو جند المجلس
موظفيه وسياراته ودراجاته النارية
«لجمع الديون»؟ وماذا كان سيحدث
لو أطرهم على كل ديونها ،وبما أنهم
لم يفعلوا فهذا عجز وإهمال يجب
أن يحاسبوا عليه ،كما يجب أن
يسألوا عن ملفات بعض المنتخبين
المتورطين في أوحال الديون وفي
ال��ت��س��ت��ر ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق المساطر
اإلداري�������������������ة ل������ف������ائ������دة ب���ع���ض
المحظوظين.
ملف استخالص ال��دي��ون ،ملف
ثقيل ثقل مالييره ،وفتحه للكشف
عن أسراره هو مطلب ملح لساكنة
الرباط.

أسرار العاصمة

عالم أملاني لطب األطفال أوصى
اآلب��اء واألم��ه��ات باالحتياط من وزن
محفظات أبنائهم التالميذ التي يجب أال
تتعدى عشرة في املائة من وزنهم ،أي إذا
ك��ان وزن التلميذ  40كلغ فاحملفظة التي
يحملها يجب أال تتجاوز  4كيلوغرامات.
وع��ن��دن��ا ف��ي ال���رب���اط ،ال��ع��ك��س ،الطفل
وزنه  15كيلوغراما ويحمل محفظة وزنها
 30ك��ي��ل��وغ��رام��ا ،واحل����ل ه���و االستعانة
«ب��ال��ط��اب��ل��ي��ت» ال��ت��ي ل��ي��س��ت ف���ي متناول
اجلميع.
انتشرت ظاهرة االستحواذ على
أم�لاك األجانب ،ومن بينها فضيحة
ملكية عقار بزنقة سبتة بحي حسان ،انتقل
ف��ي ظ���روف «ه��ت��ش��ك��وك��ي��ة» م��ن اس���م عائلة
فرنسية إلى اسم سيدة مغربية ،والقضية
معروضة على أنظار وزارة العدل.
مهرجان ال��رب��اط للفيلم املغربي
ال��ق��ص��ي��ر ال�����ذي اح��ت��ض��ن��ه املسرح
الوطني محمد اخلامس من  9إلى 13
شتنبر ،والذي نظمته جمعية رباط  -الفتح
للتنمية املستدمية ،كان غاية في التنظيم
وناجحا على كل املستويات ،ولم يكلف وال
درهما من ميزانية املدينة.
حان الوقت وبكل إحلاح إلنقاذ احلي
التاريخي :املدينة القدمية التي أهملتها
اجلماعة وتخلت عنها املقاطعة ،ويتحكم
فيها اآلن مجموعة من السماسرة فيرخصون
للهدم والبناء بكل حرية ويسمحون باحتالل
الشوارع واألزقة ويشجعون على الفوضى،
طبعا مبقابل يومي على م��رأى ومسمع من
السلطات واملنتخبني.
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سال

ما يجري ويدور في المدن

أصداء سوسية

أحد األشقاء قتل والثاني انتحر

العائلة التي فقدت أبناءها باإلمارات في ظروف غامضة

< عبد الملوك
ع����اش����ت أس��������رة «س»
القاطنة بحي «اشماعو»
بمدينة سال وقائع مثيرة
ومعاناة كبيرة إثر فقدانها
ابنيها الشقيقين «م» و«ح»
على التوالي في اإلمارات
العربية ال��م��ت��ح��دة ،حيث
قتل «م» على يد مواطنين
إم��ارات��ي��ي��ن س��ن��ة ،2009
بينما لقي الثاني حتفه في
حادث انتحار مشكوك فيه
من طرف عائلته(.)..
وكانت تفاصيل القضية
ق��د ب���دأت ع��ن��دم��ا ك���ان «م»
م��ت��ج��ه��ا ن��ح��و ع��م��ل��ه ذات
يوم من سنة  ،2009حيث
ص���ادف مشهد مواطن ْين
إم���ارات���ي��� ْي���ن يتحرشان
بفتاتين إحداهما مغربية
واألخ������رى م��ص��ري��ة ،ولم
ي��ت��م��ال��ك «م» ن��ف��س��ه أمام
م���ا رآه ،ف��ت��ق��دم مسرعا
لحماية الفتاتين من بطش
الشخصين المتحرشين،
ف�����إذا ب���ه ي��ف��اج��أ بتطور
األم����������ور ب����ي����ن ال���ث�ل�اث���ة

مراكش

إل���ى األس�����وإ إل���ى ح���د أن
ال��م��واط��ن��ي��ن اإلمارتيين
أوس��ع��اه ض��رب��ا بواسطة
آل��ة حديدية على مستوى
ال���رأس ،سقط على إثرها
على ال��رص��ي��ف ،م��ا أودى
بحياته مدة بعد نقله إلى
اإلنعاش الطبي.
وبعد وصول الملف إلى
رده����ات م��ح��اك��م اإلم����ارات
العربية المتحدة ،حكمت

المحكمة ض��د االب���ن «م»،
وت��م بدعوى كونه هو من
ك��ان يتحرش بالفتاتين،
وب������������أن ال����م����واط����ن����ي����ن
اإلم��ارات��ي��ي��ن ك��ان��ا بصدد
ثنيه ع��ن ت��ص��رف��ه ،فدخل
م���ع���ه���م���ا ف�����ي اش���ت���ب���اك،
ان��ت��ه��ى بقتله دف��اع��ا عن
نفسيهما ،وتحول الملف
فجأة إلى قضية دفاع عن
النفس ،وصار المواطنان

اإلم���ارات���ي���ان ضحيتين،
وال���م���ق���ت���ول ت���ح���ول إلى
مجرم ،مردفا أنه حتى إذا
تم التسليم بهذه الفرضية
ك��ان ي��ج��در بالمحكمة أن
تقاضي اإلم��ارت��ي��ي��ن على
الضرب المفضي للقتل.
وب��ع��د تبرئة القاتلين،
وال���ح���ك���م ض���د المواطن
ال���م���غ���رب���ي ،ل����م يتمالك
الشقيق الثاني «ح» نفسه

يوم إصدار الحكم ،فحاول
بالمواطنين
ال���ل���ح���اق
اإلم��ارت��ي��ي��ن بعد الخروج
من المحكمة ،ليتم إلصاق
تهمة السرقة به والزج به
في السجن ،حيث تطورت
األح���داث حتى أن األسرة
تلقت خبر انتحار ابنها
ال��ث��ان��ي «ح» ،ال���ذي تؤكد
أس��رت��ه أن��ه ت��وف��ي بسبب
ه���ب���وط ح����اد ف���ي ال�����دورة
ال����دم����وي����ة وت�����وق�����ف في
القلب(.)..
وأب������دت األس������رة التي
ف��ق��دت اب��ن��ي��ه��ا ف��ي قضية
دون موجب حق تضايقها
م���ن ت��رك��ه��ا ل��وح��ده��ا في
مواجهة هذه القضية التي
تتعلق بمقتل أحد أفرادها،
و«ان���ت���ح���ار» م��ش��ك��وك فيه
م���ن ط����رف ال��ع��ائ��ل��ة طال
الشقيق الثاني ،حيث لم
تجد العائلة أي دع��م أو
تعاون من لدن المؤسسات
الرسمية التي لجأت إليها؛
سواء وزارة الخارجية ،أو
وزارة ش����ؤون الجالية،
وغيرهما.

نهاية متشرد ..عاش وحيدا ومات وحيدا

األسبوع

ع��ث��رت عناصر األم���ن رفقة
ال��ش��رط��ة ال��ع��ل��م��ي��ة والتقنية
ل���م���راك���ش ب���إح���دى المنازل
المهجورة بعنق الجمل برياض
ال��ع��روس ،على جثة شخص
تفوح منها رائحة كريهة.
واكتشفت المصالح األمنية
أن األمر يتعلق بوفاة مفاجئة
ل��ش��خ��ص ف����ي ب����داي����ة عقده

الخامس ،كان يعيش متشردا
في ذات الحي ،كما أن جثته
تحللت مما أدى إلى انتشار
الرائحة التي أزك��م��ت أنوف
السكان.
وق��ام��ت ن��ف��س المصالح
بتعقيم المنزل المهجور ونقل
ج��ث��ة ال��ه��ال��ك إل���ى مستودع
األموات بباب دكالة بناء على
ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ن��ي��اب��ة العامة
بالمحكمة االبتدائية.

ت����س����ت����م����ر
أش��غ��ال البناء
واإلص���ل��اح في
الزاوية الكتانية بسوق
مراكشية
الجلد منذ شهور بعد
إش���ارة «األس��ب��وع» لها
ع�����دة م�������رات ،وللخراب
والتخريب الذي تعرضت لهما
منذ سنين.

أخبار

إشهارات أثمنة الدخول لمدرسة
«ابن يوسف» ،ومتحف «ابن جلون»،
و«قصر البديع» ،ومتاحف أخرى غائبة
عن أنظار السياح ،فيبقى السائح يسأل عن
واجب تذكرة زيارة المتحف.
س���وق ال��ع��ط��اري��ن ف��ق��د بريقه
المتميز أيام زمن بيع تحف قديمة
ونادرة ،حيث أصبح السوق يعرف تغييرا
في كل شيء ،حتى بالنسبة ألصحاب المتاجر
الذين انتقلوا إلى عفو الله.
فندق جزائري بطريق «ضبشى»
ال ي���زال مغلقا منذ س��ن��وات إلى
اليوم ،وال يظهر منه إال الباب الرئيسي
ف��ق��ط ،فلربما أص��ب��ح ف��ي غيبوبة بسبب
الخراب الذي لحقه.

ميدلت

مختل عقليا يدعي أنه «المهدي المنتظر»
األسبوع

استنفر حادث خروج شخص بتونفيت
بمدينة ميدلت ،يدعي أنه المهدي المنتظر
جميع األجهزة االستخباراتية بميدلت.
وكسر هذا الحادث الروتين في نوعية
الملفات التي تشتغل عليها هذه األجهزة،
فحسب ما تسرب من أخبار فقد كان هذا

الشخص يفرق منشورات يدعي من خاللها
أن��ه المهدي المنتظر ال��ذي سيمأل الدنيا
عدال(.)..
وب��ع��د البحث وال��ت��ح��ري ت��م حجز هذه
المنشورات واعتقال صاحبها والتحقيق
معه ،حيث اتضح أنه جندي سابق مختل
عقليا ،ويعيش اضطرابات هستيرية ،وتمت
إحالته على محاكم مكناس.

أكادير

ورطة إلكترونية لجامعة ابن زهر
بوطيب الفياللي

أصيب عدد كبير من الموظفين وحاملي
شهادة البكالوريا القديمة بالحيرة ،وهم
يحاولون طيلة يومي  4و 5شتنبر ،التسجيل
القبلي بموقع جامعة ابن زهر بمدينة أكادير،
بسبب عدم تجاوب هذا األخير مع المعلومات
التي يحاول هؤالء إدخالها حسب التعليمات
المطابقة لمراحل التسجيل القبلي الذي
يسبق عملية التسجيل الشخصي في إحدى

الكليات التابعة الب��ن زه���ر ،وذل���ك حسب
الشعبة التي اختارها المعني باألمر ،الشيء
الذي فرض تدخل المسؤولين بالجامعة لرفع
هذا اللبس ،خصوصا وأن آخر أجل للتسجيل
بالموقع المذكور كان هو يوم األحد 9 - 7
  ..2014وتساءل بعض الطلبة :هل بهذاالشكل تستقبل جامعة اب��ن زه��ر الموسم
الدراسي الجديد؟ وهل هذه هي الطريقة التي
تراها إدارة الجامعة المناسبة لشق طريقها
لتكون أكثر إشعاعا وحضورا وتفوقا؟

أصبح ال��م��ه��ت��م��ون ب���ش���ؤون الضمان
االجتماعي يسمون التغطية الصحية
ب��ـ«ال��ت��ع��ري��ة ال��ص��ح��ي��ة» ،بعدما أصبحت
«الم َؤ َّمنِ ينَ »
العيادات ترفض دفع المرضى ُ
ن��ص��ف ال���م���ص���اري���ف ،وت��ط��ال��ب��ه��م بدفع
المصاريف كلها ،علما أن منهم من ظل يدفع
رس���وم االن��خ��راط ف��ي التغطية الصحية
طيلة ثالثين سنة.
نزلت التغييرات األخيرة التي عرفها سلك
رج��ال السلطة ب��ردا وسالما على سكان
مدينة إنزكان ،حيث شهدت المدينة مؤخرا،
حملة واسعة للنظافة بعد أن عجت إلى وقت
قريب بالعديد من النقط السوداء ،بسبب
تراكم النفايات.
وكشفت هذه الحملة اللتام عن وجوه الذين
اس��ت��غ��ل��وا ه���ذه ال��ف��وض��ى لتحقيق(،)..
خصوصا وأن��ه اتضح بعد جمع أكوام
األزبال أنه باإلمكان الحفاظ على جمالية
المدينة إذا توفرت اإلرادة الحسنة.
باشرت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية تحقيقاتها في قضية التعذيب
بمفوضية الشرطة بكلميم ،التي يتهم فيها
عميد شرطة بانتزاع اعترافات من أحد
المواطنين تحت اإلكراه.
وق���ال م��ص��در مطلع «إن عناصر الفرقة
الوطنية للشرطة القضائية باشرت مهمة
التحقيق مع أربعة من رجال األمن ،الذين
وردت أس���م���اؤه���م ف����ي ش����ه����ادة نفس
المواطن».
راسلت جمعية الصفاء للتجار بإنزكان،
مؤخرا ،المدير الجهوي للوكالة الحضرية
بأكادير ،تنبهه من محاولة جهات نافذة
بإنزكان «توريط» المؤسسة في التأشير
على تصميم مغاير بطريقة تضليلية لما
هو موجود في التصميم األول.
كما كشفت عن وجود تجاوزات تعميرية
تخللت مشروع بناء السوق البلدي الجديد
بإنزكان من طرف الشركة صاحبة االمتياز،
بالزيادة في عدد محالت السوق من 1528
محال إلى أزيد من  1628محال.
نظم سكان حي السالم بالجرف بمدينة
إنزكان مسيرة إلى المكتب الوطني للكهرباء
 وكالة إنزكان ،احتجاجا على سياسةالكيل بمكيالين التي تنهجها هذه األخيرة
في تعاملها مع ملف كهربة الحي ،وقد
اعتصم حوالي  40شخصا داخل الوكالة
يوم  10شتنبر  ،2014مطالبين المديرة
بتحرير محضر يحمل توقيعها وممثلي
المحتجين ،يتضمن التزام الوكالة بتحقيق
مطالبهم المتمثلة ف��ي ت��زوي��د بناياتهم
بالعدادات الكهربائية ،وكذا توفير اإلنارة
العمومية.
في خطوة غير مفهومة ،امتنع عامل إقليم
تارودانت عن استقبال ثمانية أعضاء من
المجلس القروي لسيدي موسى الحمري
المنتمين للمعارضة ،حيث قام عامل اإلقليم
بإحالة طلب مقابلته على الكاتب العام،
وهو ما اعتبره هؤالء األعضاء تقليال من
شأنهم ،وذلك بعدما سبق للعامل أن أشرف
شخصيا على مفاوضتهم للتراجع عن قرار
استقالتهم في يونيو .2014
انتهت أيام «الباكور» في مدينة بيوكرى
بإقليم اشتوكة أيت باها ،وعادت األمور
إلى ما كانت عليه أيام ال��درك ..ولم يعد
«أصحاب الحال» فقط يغضون الطرف عن
بائعي المواد المنشطة( )..وإنما ينشطون
معهم.
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خنيفرة

مشاريع إصالح غامضة بمريرت البيضاء
< شجيع محمد

تقدم بعض سكان حي
األم����ل ب��م��دي��ن��ة مريرت
بإقليم الخنيفرة بعدة
ش����ك����اي����ات للسلطات
ل���م���ح���ل���ي���ة وال����ج����ه����ات
المعنية ،يستنكرون ما
سموه بالخروقات التي
همت اإلص�لاح��ات التي
ت��ع��رف��ه��ا ب���ع���ض أزق����ة
ال���م���دي���ن���ة ف����ي اآلون�����ة
األخ���ي���رة ،م��ن��ه��ا غياب
س��ب��ورة األش��غ��ال التي
ت��ع��ط��ي ال���م���واص���ف���ات
الكاملة لألشغال التي
سيتم إنجازها كما هو
متعارف عليه أثناء بداية
أي أشغال ،وعدم وجود
أي إش����������ارة لمكتب
ال����دراس����ات واإلرش������اد
للمقاولة المكلفة بهذه
األخيرة.
باإلضافة إلى استعمال

آليات مهترئة ،وجرافات
ال ت���ت���ن���اس���ب وحجم
األشغال الجارية ،وتوفير
الضمانات الكافية لطمأنة
السكان ،والغياب التام
للمهندسين والقيمين

سطات

تلكس
تمكنت مصالح األم��ن في
م��دي��ن��ة وج�����دة م���ن إحباط
محاولة لترويج كميات هائلة
من «القرقوبي ،قدرت بحوالي
 3500حبة مهلوسة المعروفة
بـ«البوال الحمرا» ،كانت بحوزة
ث�ل�اث���ة أش����خ����اص ت���ت���راوح
أعمارهم ما بين  23و 40سنة
م���ن ب��ي��ن��ه��م ام������رأة ،وأحيل
األضناء على النيابة العامة،
في حين يبقى البحث مستمرا
من أجل معرفة خيوط أخرى
ق����د ت��ك��ش��ف ع����ن م���زي���د من
ال���م���روج���ي���ن والمهربين
الكبار.

لمراقبة األشغال ولجنة
المتابعة الفنية من جميع
األطراف ،وبالمقابل أكد
بعض المواطنين أن هذه
ال��خ��روق��ات تعيدنا إلى
األش��غ��ال ال��ت��ي أجريت

سنة  ،2005والتي شابها
الغموض ،حيث لم تمر
سوى بضعة شهور حتى
اهترأت البنيات التحتية
لألزقة ،واعترتها الحفر،
وال��ف��ي��ض��ان��ات ،والبرك

ال��م��ائ��ي��ة ،وتسببت في
عرقلة حركة السير إلى
ي��وم��ن��ا ه����ذا ،وأضحت
م���وض���وع ال���ع���دي���د من
االنتقادات من طرف كل
ال��ف��اع��ل��ي��ن ،والصحف،
وجميع الفئات.
كما يندد المواطنون
بعدم اطالعهم على دفتر
التحمالت ال���ذي شابه
الغموض والضبابية،
وعدم إبالغهم باالطالع
ع���ل���ى م���ح���ت���وي���ات هذا
األخ��ي��ر ،مما يعد خرقا
واض����ح����ا لمقتضيات
الفصل  27من الدستور،
وال����������ذي ي����ن����ص على
«ض���������������رورة ح����ص����ول
ال�����م�����واط�����ن�����ي�����ن على
المعلومات الموجودة في
حوزة اإلدارة العمومية،
والمؤسسات المنتخبة،
والهيئات المكلفة بمهام
المرافق العمومية».

ما خفي كان أعظم في قطاع النقل
< نور الدين هراوي
ي��أت��ي ال��ن��ق��ل ال��ع��م��وم��ي بمدينة
سطات عاصمة الشاوية على رأس
اه��ت��م��ام��ات المواطنين الرتباطه
بقوتهم اليومي ،إذ ال غنى للسكان عن
االستعانة بخدمات جميع أنواع النقل
المستعملة.
وبما أن النقل بات ورقة رابحة ،يلوح بها
بعض المنتخبين في حمالتهم االنتخابية،
أمال في استدرار عطف الناخبين ،فقد
ش��ج��ع بعضهم ع��ل��ى ان��ت��ع��اش ظاهرة
الخطافة ،وسيارات نقل البضائع ،لنقل
السطاتيين إلى مختلف أحياء المدينة
في ظل غياب المراقبة ،وهذا دليل على

فشل تدبير هذا القطاع من قبل مجلس
بلدية سطات ،مما ينعكس سلبا على
جودة النقل ومدى استجابته لحاجيات
سكان المدينة الطامحة في نقل أجود،
عالوة على مدى احترامه لمعايير البيئة،
أما «الطوبيسات» المهترئة لنقل الطلبة
ال��ج��ام��ع��ي��ن ل��ل��م��ؤس��س��ات الدراسية،
والفوضى العارمة لدى الشركة المعنية
ال��ت��ي تتحرك بمنطق ال يمت لقواعد
ال��ت��ع��ام��ل ال��ت��ج��اري ،وع���دم تجديدها،
وإصالحها ألسطولها المتقادم ،والتي
تتوج ف��ي ك��ل م��رة ب��إض��راب��ات طالبية
مختلفة كدليل قاطع على فشل المجالس
الجماعية المتعاقبة في تدبير ملف النقل،
وما خفي كان أعظم.

فكرة جديدة ..تزيين األحياء الراقية باألزبال
< حميد بوعادي
يشتكي العديد من سكان
م���دي���ن���ة س���ي���دي ق���اس���م من
االن��ت��ش��ار المتزايد لألزبال
بعدد من التجمعات السكنية،
وب����ال����ع����دي����د م�����ن األح����ي����اء
وال�����ش�����وارع ال��ح��ي��وي��ة «يا

ح���س���رة» ،ك��زن��ق��ة ال���ح���دادة،
وال���ح���ي ال��م��ج��اور للمعهد
ال���م���وس���ي���ق���ي ال���ق���ري���ب من
ال��ب��اش��وي��ة ال��ق��دي��م��ة ،وكذلك
ال��ق��ل��ب ال��ن��اب��ض القتصاد
المدينة شارع الرباط ،ناهيك
ع��ن األح��ي��اء الشعبية كحي
صحراوة ،وحي الزاوية ،وحي

الياسمين ،حيث تحولت إلى
م�����ط�����ارح ل����رم����ي األزب��������ال
وال��ن��ف��اي��ات ،ال��ت��ي أصبحت
تنبعث منها روائ���ح كريهة
ومضرة بصحة المواطنين،
خصوصا مع ارت��ف��اع درجة
الحرارة.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد يطالب

المواطنون بالتدخل العاجل
للمجلس البلدي وللسلطات
ال��م��ع��ن��ي��ة ل��وض��ع ح���د لهذه
المشاكل ،وللضغط على شركة
ال��ن��ظ��اف��ة ال��ت��ي ت��س��ه��ر على
التدبير المفوض لها لجمع
النفايات ،والقيام بواجبها
المهني على أكمل وجه.

أخبار
يعيش مكتب الضبط ببلدية
أزم���ور حاليا ح��ال��ة م��ن الغليان
بسبب اختفاء ع��دد م��ن الطوابع
زمورية
مكتوب عليها عبارة «الرئيس» ،وسط
اتهامات بين موظفي المكتب؛ فمنهم
من وجهت له تهمة إتالف الطوابع ،ومنهم
من وجهت له تهمة سرقتها ،مع اإلشارة حسب
الموظفين إل��ى أن البلدية تعيش صراعا دائما بين
أعضاء مكتب المجلس البلدي ،ومن غير المستبعد أن يكون
«اختفاء» الطوابع داخل في إطار الصراع الدائم بين أعضاء
مكتب المجلس.
بعد قرار إغالق مسجد القصبة بالمدينة العتيقة ألزمور
لكونه أصبح داعيا للسقوط ،استغل أحد األعضاء مكتب
المجلس البلدي ألزمور الذي هو أحد سكان حي القصبة
وممثلها الدائم بالمجلس البلدي ،استغل فرصة إغالق القصبة
وحول زاوية بجوار المسجد المغلق إلى مسجد رغم أن هذه
الزاوية بدورها مهددة باالنهيار ،حيث قام بتجهيزها بمكبرات
الصوت ،وكل لوازم التجهيز ،وإن كان هذا األمر محمودا لدى
البعض إال أن حالة الزاوية أصبحت هاجس خوف لدى البعض
اآلخر ،لكونها أصبحت مهددة باالنهيار في أية لحظة.

قلعة السراغنة

المدينة ال تحتاج خمارة بل
مشاريع تحرك عجلة اقتصادها

< عزيز الفاطمي
استبشر سكان قلعة السراغنة خيرا بقرار عامل اإلقليم،
القاضي بعدم الترخيص لفتح خمارة وس��ط المدينة
بالمركز التجاري واالجتماعي ،حيث المكان آهل بالسكان
والمؤسسات التعليمية ،وقريب من بيوت الله.
وهو ما يستجيب لرغبة السكان ومختلف مكونات
المجتمع المدني بالمدينة ،التي يقول بعض المواطنين
إنها ليست في حاجة إلى مثل هذا النوع من التجارة
المحرمة ،والتي تعتبر أفيون األس��ر ومدمرة للعقول
البشرية ،وهي حسب المواطنين تجارة لن تزيد المدينة
إال الويالت والمشاكل األمنية التي أصبحت تقلق بال
الساكنة ،بل العكس من ذلك فالمدينة في أمس الحاجة
إلى مشاريع تنموية منتجة ومفيدة من أجل تحريك عجلة
اقتصادها ،وخلق فرص شغل للشباب العاطل النتشاله
من الضياع واالنحراف ،وكذلك تحسين الظروف المعيشية
للمواطنين التي يغلب عليها طابع الهشاشة.

ة

يعتبر نادي أمل سوق السبت لكرة
القدم من أق��دم المنشآت الرياضية
بسوق السبت أوالد النمة ،حيث يفوق
عمره أكثر من  27سنة ،إال أن هذه
المنشأة أصبحت تعيش أسوأ حاالتها
في عهد أحد المسؤولين في مجلس
ال��م��دي��ن��ة ،وه���و ال����ذي ع���رف عهده
بـ«مايسترو» التجزئات التي تناسلت
بشكل ملفت ،فالديون المتراكمة على
المجلس لخير دليل على ذلك ،وهناك
ب��ع��ض ال��ت��ج��زئ��ات ال ت��ت��وف��ر فيها
ال��ق��وان��ي��ن المنظمة ل��ه��ذا المجال،
والدليل هو محاضر واستفسارات
وزارة الداخلية الشاهدة على ذلك ،أين
المكتب التقني للجماعة؟ وأين المكتب

الجهوي لالستثمار الفالحي؟ وأين
بعض المسؤولين بالمجلس البلدي
الذين ربما ال يهمهم األمر في شيء،
ما دام��وا يعرفون أكثر من غيرهم
مجال التعمير واألموال الطائلة التي
تأتي منه ،خصوصا وأن مسؤوال
منهم هو من أشر على تحويل محمية
استراتيجية إلى تجزئة سكنية جعلته
من أغنياء المدينة(.)..
ورب����م����ا ك���ان���ت ه�����ذه المحمية
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ن ب��ي��ن األسباب
الرئيسية التي أنست سيادة المسؤول
ال��وض��ع الكارثي ال��ذي تتعرض له
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��م��راف��ق بالمدينة،
كالملعب البلدي ،والمسبح البلدي،

وقناة مياه األمطار القادمة من جبال
األطلس التي تم إعدامها في مدينة
سوق السبت أوالد النمة لينجز أحد
المستثمرين تجزئته؟ ناهيك عن
المسبح البلدي الذي تعرض بدوره
ألكبر عملية تخريب حيث تحول إلى
أرض صحراء قاحلة ،بل األكثر من
هذا تسكنه األفاعي و«الحيات» السامة
على مختلف أشكالها ،حسب شهود
عيان ،والواقع أن المسبح البلدي
المتنفس الوحيد لساكنة يفوق عددها
أكثر من  60ألف نسمة ،خصوصا في
ف��ص��ل ال��ص��ي��ف ح��ي��ث ت��ك��ون درجة
الحرارة في أعلى مستوياتها ،مما
يجعل المواطنين يقطعون مسافات

ن
و
شؤ وي
ه
ج

«مايسترو» العقار في سوق السبت

طويلة نحو الوديان المجاورة كوادي
العبيد ،وأم الربيع ،والغريب الخطير
هو أن المجلس في إح��دى دوراته
العادية خصص مبلغا ماليا قدر بـ70

مليون سنتيم لترميم المسبح البلدي
ليكون جاهزا في وجه الساكنة ،لكن
ت��م ت��ح��وي��ل ه���ذا المبلغ إل���ى أمور
أخرى.
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خريبكة

بنسليمان

القائد الذي وضع حدا لمسار
أبيه في القوات المساعدة

«األوتوروت» بين خريبكة ووادي زم أغلى من الرباط والدار البيضاء
< سعيد الهوداني
استنكر معظم مستعملي
الطريق السيار بني بني
م�لال وخ��ري��ب��ك��ة ،بسبب
اخلدمات الرديئة للشركة
امل���س���ؤول���ة ،ح��ي��ث يجد
معظم السائقني صعوبة
ك���ب���ي���رة ف����ي ال���ت���ج���اوز
نظرا لضيقها ،ووجود
ارتدادات على طولها.
وأكد السائقون أن أثمنة
ال���ت���ذاك���ر ب��اه��ظ��ة ج���دا،
حيث يبلغ ثمن التذكرة
ب��ال��ن��س��ب��ة للسيارات
اخلفيفة بني مدينتي بني
مالل وخريبكة  33درهما
ملسافة تبلغ  95كلم ،وهو
ي��ف��وق ثمن ال��ت��ذك��رة بني
مدينتي ال���دار البيضاء

وال��ق��ن��ي��ط��رة ال����ذي يبلغ
 33دره��م��ا مل��س��اف��ة 130
كلم ،أما الطريق الرابط

بني بني مالل ووادي زم
فتبلغ تسعيرة تذكرته
 23درهما ملسافة  66كلم،

وه��و ثمن أغلى من ثمن
التذكرة بني الرباط والدار
البيضاء التي تبلغ 21

دره��م��ا ملسافة ت��زي��د عن
 77ك��ل��م ،أم��ا الشاحنات
واحل��اف�لات فهي ملزمة
بدفع  50درهما ،والثقيلة
منها ذات املقطورة ،فحدد
ثمنها في  60درهما بني
بني مالل وخريبكة.
وجدير بالذكر أن معظم
م���س���ت���ع���م���ل���ي ال���ط���ري���ق
أش�������اروا إل����ى أن���ه���م لن
ي���س���ت���ع���م���ل���وا الطريق
ال��س��ي��ار م��ج��ددا ف��ي ظل
األثمنة الباهظة ،ورداءة
خدمات الشركة املسؤولة
ع��ن ه��ذا ال��ق��ط��اع ،ث��م إن
الطريق ستكون خطيرة
ف��ي فصل ال��ش��ت��اء بحكم
ضيقها وع����دم جودتها
ال��ت��ي ت���ؤدي ف��ي الغالب
إلى انزالقات.

فاس

عون سلطة يستحق الظهور
في برنامج «مختفون»

طاطا

ثانوية ال وجود لها إال في الورق
< سعيد انخيلي

< عبد اهلل الشرقاوي
يعاني سكان أح��د األح��ي��اء ال��واق��ع في النفوذ الترابي
للملحقة اإلدارية األندلس مبدينة فاس من مشاكل جمة
مع عون سلطة ،اعتاد الغياب وعدم االلتزام باملهام املوكلة
إليه .ويرجع السبب في ذلك إلى تواجد محل سكن املقدم
املذكور ليس فقط خارج حيه ،بل خارج النسيج احلضري
ملدينة فاس ،وإذا علمنا أن مقدم احلي يلقب بـ»الرادار»،
فكيف له أن يقوم مبهامه على أمت وجه وهو بعيد عن
منطقة عمله .هذا بغض النظر عن أن املواطن الراغب في
احلصول على الوثائق اإلداري��ة يصبح ملزما بالذهاب
واإلي��اب مرات عدة من وإلى امللحقة اإلداري��ة األندلس،
ع��س��اه يجد ه��ذا امل��ق��دم ال���ذي وص��ف��ه بعض املواطنني
بـ»املدلل» من ط��رف بعض مسؤوليه ،وحتى وإن وجد
فمسطرة اإلج����راءات اإلداري����ة ال��ت��ي يضعها ،يشوبها
التعقيد لغاية في نفس يعقوب ..والفاهم يفهم.

فوجئ تالميذ وأساتذة ثانوية
محمد ال��س��ادس التأهيلية مبدينة
طاطا ،ومعهم الرأي العام احمللي،
باستمرار إغ�لاق أب��واب املؤسسة
للموسم اخلامس على التوالي ،فبعد
تعيني طاقمها اإلداري والتربوي
م��ن��ذ س���ن���وات ،ي��ص��ر املسؤولون
ع��ل��ى أن تبقى ال��ث��ان��وي��ة مؤسسة
شبحا ،ق��رار ه��درت بسببه اآلالف
م��ن س��اع��ات ال��ع��م��ل .ول��ع��ل األسوأ
هذا املوسم هو إجبار مجموعة من

تالمذة دواوير خارج جماعة طاطا
«ت��ك��زم��ي��رت ،وت���ل���دن���ون���ت »...على
التسجيل بثانوية يعرف القائمون
على الشأن التعليمي أن أوان فتح
أبوابها لم يحن بعد.
إن وض����ع امل��ؤس��س��ة اليوم
ي��ط��رح أك��ث��ر م��ن ع�لام��ة استفهام
حول جدية املشاريع التي تطلقها
اإلدارة ،وعلى رأسها تلك املنجزة
ف��ي إط���ار البرنامج االستعجالي،
ويضع مصداقية املسؤولني محل
ت��س��اؤل ،ب��ل ومحط استهجان من
طرف اجلميع.

< المصطفى خربوش

أمر قاضي التحقيق مبحكمة االستئناف
ب��ال��دار البيضاء باعتقال اب��ن اجل��ن��رال حدو
حجار إعفاء يأتي بعد املفتش العام السابق
للقوات املساعدة في املنطقة الشمالية بداية
هذا األسبوع ،وإيداعه السجن ،بعد عزله من
طرف وزارة الداخلية وإحالته على التحقيق
شهر أبريل املنصرم ،في حني مت إعفاء والده
بأوامر عليا(.)..
وك��ان القائد ال��ذي مت اعتقاله ،قد تسبب
في حلق رأس املواطن أحمد البيهاوي ،مما
أدى إلى انتحار األخير في إسطبل قرب مسكن
عائلتة ،بقرية جماعة سيدي بطاش ،حينها
دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على
اخلط بإجراء حتقيق مع القائد ،بعد االطالع
على تقرير وزارة الداخلية وتعميق البحث
القضائي ،حيث السبب في وفاة الضحية.
وح��اول وال��ده ح��دو حجار التستر عليه،
حسب ما يعتقده املتتبعون( ،)..بسبب بعض
اخلروقات واالعتداء على نقابيني ،والتي على
إث��ره��ا مت تنقليه م��ن إح��دى مقاطعات متارة
وإحالته على وزارة الداخية ،ثم تعيينه بعد
أشهر قليلة بقيادة سيدي بطاش ،إلى أن مت
عزله.

ضحايا العنصرية اإلسبانية في الثغور المحتلة
مال
عيـن علـى الش

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

مواطنو باب برد بشفشاون
يطالبون بزيارة الملكية
لم تستطع جماعة باب برد القروية التابعة
ترابيا لعمالة شفشاون ،أن تخرج من العزلة
التي تتخبط فيها ،والتي فرضت عليها منذ
س��ن��وات ب��س��ب��ب ال��ص��راع��ات ال��س��ي��اس��ة على
املناصب ،فهذه اجلماعة املغلوب على أمرها
تتميز بصعوبة تضاريس ووع���ورة املسالك،
وغ��ي��اب اإلن���ارة العمومية والبنية التحتية،
وان���ع���دام امل��ش��اري��ع ال��ت��ي مي��ك��ن بفضلها أن
تساهم في بناء وتنشيط اقتصاد املنطقة.
وفي هذا الصدد ،يقول بعض املواطنني إنه
لم يبق لهم من أمل سوى أنهم يطالبون بزيارة
ملكية م��ن أج��ل ال��رق��ي باملنطقة إل��ى مستوى
يضمن سبل العيش الكرمي ،والضرب بيد من
ح�����دي�����د على
ك��ل م��ن يعبث
ب���خ���ي���رات���ه���ا
و يختبئو ن
وراء العمل
السياسي.

إلى الثغر احملتل ويتعرضون
أك����ث����ر م�����ن أي وق������ت مضى
لإلهانات العنصرية املصحوبة
بالعنف وال��س��ب ،وف��ي بعض
األحيان االع��ت��داءات اجلسدية
متبعة بتوسيخ جوازات السفر
املغربية.
ويشير متتبعون إل��ى أنه
ي��ح��دث ه��ذا ف��ي ظ��ل غ��ي��اب أي
رد فعل للمسؤولني املغاربة،
إذ تلتزم السلطات املختصة
وعلى رأسها وزيري اخلارجية
وال��داخ��ل��ي��ة ال��ص��م��ت ح���ول ما
ي��ت��ع��رض ل���ه ب��ع��ض املغاربة
ضحايا العنصرية اإلسبانية.

ل�����م مي�����ر ع���ل���ى احل�����دث
التي شهده املعبر احلدودي
البحري بني املغرب ومدينة
سبتة احملتلة س��وى بضعة
أيام ،حيث تدخلت على إثرها
ج���ه���ات ع��ل��ي��ا ل��ط��م��س حدث
تعرض سبيل اليخت امللكي
م����ن ط�����رف احل������رس املدني
اإلس����ب����ان����ي ،ح���ت���ى كشرت
سلطات االحتالل عن أنيابها
جتاه املغاربة العاملني داخل
امل��دي��ن��ة ،وخ��ص��وص��ا الفئة
ال���ت���ي ت��ش��ت��غ��ل ف����ي ميدان
ال��ت��ه��ري��ب امل��ع��ي��ش��ي ،حيث
متادت في منعهم من الدخول

حادثة مروعة تفرض التحرك ضد النقل السري

استفاقت ساكنة تطوان مؤخرا ،على
خبر تعرض عشرات من املواطنني القاطنني
مبدشر صدينة الذين كانوا ميتطون سيارة
من النوع الكبير مرسيديس ( 207النقل
السري) ،برفقة محصولهم الفالحي ،الذي
كان مخصصا للبيع بسوق سيدي طلحة.
ه��ذا احل��دث ال��ذي خلف أرب��ع��ة قتلى
وأكثر من  14جريحا في حالة خطيرة،
قد نقل على إثرها إلى املستشفى املدني
سانية الرمل.وتعود أط��وار هذه احلادثة

إل����ى ف���ق���دان ال��س��ائ��ق ال��س��ي��ط��رة على
ال��س��ي��ارة مم��ا جعلها ت��رت��ط��م بإحدى
األس���وار امل��وج��ودة بشارع موسى ابن
نصير .وعرفت املدينة في اآلونة األخيرة
تزايد ملحوظ في مجال النقل السري
وال��ع��ش��وائ��ي ،وخ��ص��وص��ا املنطقتني
سمسة وس��ي��دي طلحة ،وي��رج��ع سبب
ذلك إلى غياب املراقبة من طرف السلطة
احمل��ل��ي��ة ال��ت��ي تتغاضى ع��ن املوضوع
الذي يشكل خطرا على حياة املواطنني.
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شخصيات مغربية عرفتها

موسى السعدي :المغرب
سينافس دول أوربا وأمريكا سياحيا
عندما عدت من رحلتي كنت مشبعا بذكريات وصور ال يمكنني وصفها وال نسيانها .حيث
كتبت طيلة أشهر وأشهر عن السياحة المغربية وعن عدالة القضية الوطنية وحق
المغرب التاريخي في السيادة على أقاليمه الجنوبية .ولقيت مقاالتي التي نشرتها على
صفحات جريدة «السياسة الكويتية» أصداء ال توصف ومقروئية ال تحصى.

بقلم  :رمزي صوفيا

قبل أن أزور المغرب كنت م���وروث���ا ع��ل��م��ي��ا وحضاريا وإسبانيا بفضل المقومات فيها مضاعفة عما هي عليه المحفوظي ال��ذي ك��ان مكلفا
أس��م��ع ع���ن ج��م��ال الطبيعة عظيما ،وهذه طنجة الرابضة الطبيعية ال��ت��ي ي��زخ��ر بها ب��ال��م��غ��رب ف��ق��د سمحنا لكل بمهمة ف��ي ال��دي��وان الملكي
ومناخ المغرب اللطيف وأهل في قمة ه��رم الشمال بجمال المغرب ،ولكن لدينا مشكلة أجنبي بتملك عقارات للسكنى وك��ل��ف��ه��م��ا األس����ت����اذ موسى
المغرب الطيبين المضيافين يشبه عروسا حقيقية ،وهذه كبيرة هي الدعاية المثمرة في أو للسياحة كما يشاء ويشتهي السعدي بمرافقتي في رحلتي
وال������م������واق������ع ال���س���ي���اح���ي���ة إفران التي تنافس أجمل المدن مختلف تلفزيونات ومجالت باستثناء األراض��ي الزراعية السياحية .وهكذا كان حيث
واالستجمامية الخالبة التي األوربية بشوارعها الفسيحة وصحف العالم ،وكما تعلم فإن التي تبقى من حق المغاربة اكتشفت في كل شبر بالمغرب
كنزا هائال من السياحة وفي
تنتشر بكافة رب��وع المغرب.
ك���ل م��ن��ط��ق��ة ت���راث���ا ال يشبه
وكنت سعيد الحظ وميمون
المنطقة األخ�����رى ،وف���ي كل
الطالع عندما حققت حلم عمري
مدينة جمال أخ��اذ يجعلني
بأن تشرفت باستقبال من طرف
أقول هذه هي األجمل ألكتشف
جاللة الملك العظيم الحسن
أن مدينة أخرى أجمل; منها
الثاني طيب الله ث��راه ،الذي
ناهيكم أيها القراء عن جمال
طلب م��ن األس��ت��اذ والعالمة
االستقبال وعفوية التصرفات
ال��راح��ل أح��م��د ب��ن��س��ودة بأن
وحالوة المواقف التي عاملني
يتصل بوزير السياحة ليهيء
بها كل اإلخوان المغاربة الذين
ل���ي رح��ل��ة إل���ى ك��اف��ة المدن
التقيتهم خالل رحلتني .وخالل
والربوع السياحية للمغرب،
هذه الرحلة كنت أتذكر الصفات
وهكذا ك��ان حيث استقبلني
ال��ت��ي ك���ان األس���ت���اذ موسى
وزير السياحة آنذاك األستاذ
السعدي قد وصف لي بها كل
موسى السعدي وتحدث لي عن
منطقة على حدة فكنت أقول
المغرب بشكل مسهب وعرفني
في ق��رارة نفسي« :والله هذا
ع��ل��ى ك��اف��ة ال��م��ع��ال��م والمدن
أجمل وأكثر روعة مما ذكر لي
السياحية ال��ت��ي ي��زخ��ر بها
موسى السعدي» .وللحقيقة
المغرب قائال لي« :لقد أنعم
وال���ت���اري���خ ف��ق��د ك���ان السيد
ال��ل��ه ع��ل��ى ال��م��غ��رب ب��ك��ل ما
م��وس��ى ال��س��ع��دي م��ن أنشط
يشتهيه أي شعب وتتمناه أية
وأه����م وزراء ال��س��ي��اح��ة في
أمة حيث من عليه بملك عظيم
المغرب.
حكيم وه��و الحسن الثاني
كيسنجر
هنري
حديث مع
الصحفي رمزي صوفيا
مع موسى السعدي
في حوار
صوفيا
في رمزي
الصحفي
وعندما عدت من رحلتي كنت
الذي اجتمع فيه الذكاء وحسن
مشبعا ب��ذك��ري��ات وص���ور ال
التدبير وس��داد ال��رأي وبعد
النظر وسعة االط�لاع حفظه وسياحتها الشتوية وبناياتها اإلع��ل�ان����ات ف���ي دول أورب����ا فقط» .فسألته« :وكيف تتوقع يمكنني وصفها وال نسيانها.
الله .والحمد لله فالمغرب فيه المتميزة ونظافتها المثالية ،وأم���ري���ك���ا ه���ي م��ك��ل��ف��ة جدا أن يكون مستقبل السياحة حيث كتبت طيلة أشهر وأشهر
كل المقومات السياحية الرائعة وه���ذه ال��ع��ي��ون ال��ت��ي تعطي وم��ي��زان��ي��ة وزارة السياحة المغربية؟» فأجابني مبتسما عن السياحة المغربية وعن
فهذه مراكش الزاخرة بجمال للزائر أجمل انطباع عن تراثنا محدودة جدا .ومن جهتي فإني ابتسامة تفاؤل كبير« :أنا واثق عدالة القضية الوطنية وحق
المعمار والنخيل الباسقة التي وثقافتنا في جنوب المغرب ،أوج���ه الكثير م��ن الدعوات من أن المغرب سينافس أجمل المغرب التاريخي في السيادة
قل نظيرها في العالم والتي وه���ذه ال��داخ��ل��ة ال��ت��ي تسحر للشركات السياحية لزيارة البلدان األوربية واألمريكية على أقاليمه الجنوبية .ولقيت
هي موعد كبار الشخصيات األلباب بجمالها وبشواطئها المغرب وتسويق منتوجاتنا سياحيا» .ثم أضاف قائال« :ال م��ق��االت��ي ال��ت��ي نشرتها على
العالمية حيث هناك المترامية األط��راف والتي ال في هذا المجال» .وسكت قليال أري��د أن أطيل عليك الحديث صفحات ج��ري��دة «السياسة
م���ث���ي���ل ل���ه���ا حيث ث��م ت��اب��ع ك�لام��ه ق��ائ�لا« :لقد وكل ال��ذي أطلبه منك هو أن الكويتية» أص��داء ال توصف
أسسنا مكاتب في تكتب الحقيقة ال��ت��ي سوف ومقروئية ال تحصى.
السياحة في ال
وبطبيعة الحال فالبد من
تشاهدها في المدن
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ال�����ك�����وي�����ت�����ي�����ة»
�ج��ا ألكبر
اقتنوا ع��ق��ارات رائ��ع��ة بهذه
َ َ ًّ
ل���ل���م���ش���ارك���ة في
المدينة البهيجة .وهذه أكادير أبطال الرياضات الساحلية من بعض ال��دول األوربية وفعال
المسيرة الخضراء
بدأت المردودية والحمد لله .والمناطق التي سوف تزورها».
الخالبة التي تتحدى أجمل كل بلدان العالم».
فسألته« :إني اكتشفت قوة والب�����د م���ن أن أق�����ول شيئا ثم استدعى أحد أهم موظفي المظفرة .حفظ الله المغرب
الحواضر العالمية بفنادقها
الراقية وشواطئها الساحرة ال��رص��ي��د السياحي للمغرب إلخواننا العرب وخاصة الدول وزارة السياحة آن���ذاك وهو وحفظ جمال طبيعة المغرب
وطقسها الجميل طيلة أيام ولكن جانب الدعاية ليس على الخليجية التي تبذخ األموال األستاذ عبد اللطيف بن كيران وخيرات المغرب ،وحفظ سليل
الطائلة في السياحة بأوربا الذي انتقل فيما بعد إلى رحمة الدوحة العلوية الوارفة جاللة
السنة حيث يطيب االستجمام ما يرام كما يبدو لي».
ف��ق��ال ل���ي« :ال��س��ي��اح��ة في وأمريكا مع العلم أن هذه الدول الله .وكان يومها في عنفوان الملك محمد ال��س��ادس خير
وتحلو ال��ح��ي��اة ،وه��ذه فاس
العاصمة الثقافية التي تخلد المغرب تنافس سياحة فرنسا تبقى أسعار الفنادق والمطاعم شبابه إضافة لألستاذ خليفة خلف لخير سلف.
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الرأي

تطوير سياسة السياحة بالمدينة الحمراء

محمد بركوش

احتضنت مدينة مراكش الحمراء ما بين  10و 12من الشهر المعززة للقدرات الطبيعية ،والتي تنهجها البالد من أجل أن
الجاري الدورة الثامنة للقمة العالمية إلدارة المنتجعات الصحية تنال لها مكانة محترمة على المستوى اإلقليمي في ما يتعلق
وسياحة الترفيه ،وهي دورة كما قيل مشجعة وبها الكثير من بسياحة المنتجعات الصحية ،في إطار الجهود المبذولة في
التفاؤل ،نظرا ألهمية الشخصيات التي شاركت في اللقاء ،من سبيل تطوير القطاع السياحي ككل ،والذي لم يعد مكتفيا كما
كبار ورجال األعمال وأثرياء العالم وكبرى الشركات والماركات قيل بذاته ،وبحقائقه الداخلية ومفاهيمه القديمة والتي لم تكن
العالميتين ،وإلى المحاور المهمة التي أثير حولها النقاش من في الحقيقة تجر على القطاع إال االنحالل والتراجع األخالقي،
طرف كل الفاعلين في هذا القطاع الحيوي الناشئين ،خاصة وأيضا الجهود المكثفة لتطوير هذه الصناعة التي تتغذى في
محور االستراتيجيات الجديدة التي يمكن تدبيره لتطوير سياحة مجملها من خاصيات مغربية تدخل في إطار التقاليد المغربية
المنتجعات الصحية والترفيه ،وجعل هذه األخيرة سوقا واعدة العريقة ،وهي تقاليد كما قال الوزير ستساهم ال محالة في خلق
في مقدورها أن توفر أكثر من ( 439مليار دوالر ،وهذا هو الرقم ثروة هائلة ومناصب شغل عديدة ،وفي نفس الوقت ستساهم
المتوفر حاليا) ،وأن تخلق فرصا إضافية للتشغيل ،على أساس في صنع ثورة داخل القطاع الذي ظل في بالدنا مزدهرا بمناطق
أن المغرب يعتبر في نظر كل العاملين في هذا القطاع وجهة معينة ليست في حاجة إلى دعاية أو تشجيع ،ولعل أهم تلك
عالمية (كما ق��ال المدير ال��ع��ام للشركة المغربية للهندسة التقاليد كما ذكر بذلك السيد حداد الحمام التقليدي والحناء
السياحية) ،تحتاج فقط إلى سياسة واضحة بأبعاد محددة ،وهدوء الصحراء المترامية األطراف ،وبعض المنتجعات التي
تعد إذا ما توفرت إرادة قوية واستحكمت سياسة رائدة
تنهض على مبادئ جديدة قائمة على مقاربة إيكولوجية،
بإرساء صناعة حقيقية لإلقبال على البالد بكل
تضع في مقدمة أولوياتها االستفادة بشكل مدروس
المغرب
حب وبكل شغف.
ومهندس من الثروات المحلية المغربية وهي
رئيس مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة
ثروات هائلة ومتنوعة وساحرة ،ولكنها تعاني
وجهة عالمية
السياحية وهو رجل متمكن وله تجربة في
من التهميش وعدم االستغالل بالشكل الذي
تحتاج إلى سياسة
مجال اختصاصه أكد في معرض تدخله على
يعود بالنفع على البالد والعباد.
واضحة تضع في
أن المغرب ووعيا منه بالطلب المتنامي على
مناسبة استضافة الدورة بمدينة تثير شهية
أولوياتها االستفادة من الثروات
هذا النوع من السياحة ،والتطور الذي يشهده
صناع ال��ق��رار السياحي نظرا
لمكانتها المحلية وهي ثروات هائلة ومتنوعة،
عبر العالم يطمح (أي المغرب) إلى الظفر
وموقعها ومؤهالتها المتنوعة ،وما أصبحت
ولكنها تعاني من التهميش
بحصة من السوق من خالل الرفع من جودة
تتقلده اليوم من مكانة عالية ،قلت مناسبة
وعدم االستغالل بالشكل الذي
منتوجه وتطوير أساليب اشتغاله «منها
سانحة ،كما قيل ،لكي يقدم المغرب ويعرض
يعود بالنفع على البالد
الدعاية المؤثرة لمنتجعاته الغامضة» ،والتزامه
كما جاء في قصاصة وكالة المغرب العربي
والعباد
باألبحاث الميدانية ،وذلك للتمكن من االنتصار
مؤهالته المبهرة ،وما «تزخر به البالد من غنى
في التنافسية التي أضحت تقلق وتخيف بعض
ال مثيل له في مجال سياحة المنتجعات الصحية
الجهات التي لم تعد العدة ولم تهيئ األسباب ،وأضاف
بطريقة احترافية ومهنية ،تفصح عن مكامن اإلعجاب
لدى اآلخرين الذين يتنبؤون للمغرب بأن يكون ضمن الدول الرئيس بأن الهدف من كل هذا يتجلى في جعل هذا النوع من
العشر األوائل عبر العالم من حيث نمو وتطور هذه السياحة السياحة مصدرا حقيقيا للدخل ،ينظر إليه بنظرة تفاؤل تحدده
وتحويلها من سياحة نخبوية إلى سياحة في متناول الجميع» ،كصناعة قائمة الذات وليس فقط منتوجا تكميليا ،يدخل في
وذل���ك حسب التقرير األخ��ي��ر للقمة العالمية ح��ول سياحة تركيبة السياحة بمفهومها العام والواسع ،مؤكدا في هذا النطاق
المنتجعات الصحية ،والتي هي منظمة دولية تمثل فاعلين من على ما يزخر به المغرب من موارد هائلة ،ومواقع خالبة من
أكثر من أربعين دولة ،قاسمهم المشترك هو تشجيع القطاع ،شأنها إذا ما وضعت في أجندة الدولة أو الوزارة أن تشجع
وتوفير اإلمكانات للنهوض به ،وابتكار الوسائل الحديثة التي على تقديم عرض هام ومبهر على مستوى سياحة المنتجعات
تتطلبها عالقته بالصناعة السياحية المتطورة التي يهفو إليها ،الصحية والترفيه.
ويتطلع مندوبو مختلف القطاعات من فندقة وسياحة وصحة لقد أشاد كل الحاضرين بالمغرب وبجهوده الجبارة في هذا
المجال ،واعتبروه رائدا يمكن أن يحتذى به ،في حسن الضيافة
ومالية وطب وعقار وتكنولوجيا جديدة.
في افتتاح الدورة الثامنة للمنتجعات الصحية واالستجمام واالستقبال وبالتنظيم الجيد والمحكم والذي سهر عليه أناس
ألقى وزير السياحة لحسن حداد الحركي (الذي أحرج في لحظات يعتزون ببلدهم ويحبون أن ي��روه في األوج ،وفي مقدمتهم
سابقة األمين العام للحركة الشعبية) كلمة في منتهى الوضوح المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش والتي لم يهدأ لها بال
والبساطة والحماس أيضا ،استعرض خاللها أمام الحاضرين طيلة فترة الدورة رغم الرسائل الكيدية التي ارتأى البعض أن
(الذين استحسنوا المقال والمقام كما قال أحدهم) الخطوات ينشرها للتشويش والتضييق والمس بسمعة القطاع ووضعه
الجبارة التي يسير عليها المغرب في هذا المجال ،واالستراتيجية في صورة غير الئقة وغير حقيقية.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ارحموا أصحاب السكري ..فوضى وتسيب بصيدليات العاصمة

الحسين الدراجي

استبشر الشعب وخصوصا الطبقات المحدودة الدخل والفقراء ،خيرا في فتحة توجد بأسفل الجهاز المخبري حتى إذا وصلت إلى أحشاء
بالتخفيض الذي أعلنت عنه وزارة الصحة والذي شمل مئات األدوية الجهاز ظهرت إشارة ضوئية حمراء يتلوها على الفور ظهور أرقام
تدل على مقدار السكر في الدم ،بعد أن يقع تماس بتلك اإلشارة مع
التي حددت أسعارها وألزم الصيادلة بتطبيقها.
وقد جاء هذا القرار الجريء بعد مفاوضات طويلة وعسيرة بين وزير نقطة من دم المريض.
الصحة وممثلي صناعة األدوية والصيادلة ،كما أنه نزل بردا وسالما وموضوع هذه الخشيبات هو بيت القصيد ألن سعرها أصبح يختلف
من صيدلية ألخرى ،والمصيبة بالنسبة لي أن ثالثة من أبنائي
على المرضى الذين يعانون من األمراض المزمنة التي يضطرون
مصابون بداء السكري باإلضافة لي وذلك عن طريق
بسببها إلى االستمرار وبدون انقطاع إلى شراء والتمادي
الوراثة .وكما أسلفت ،منهم بل كلهم محكوم عليهم
في استعمالها حتى ال يتفاقم تدهور حالتهم الصحية،
لماذا تختلف صيدلية
أن يراقبوا تطور مقدار السكري في دمهم يوميا وعدة
وم��ن أب��رز وأخطر ه��ذه األم��راض المزمنة مرض
عن أخرى وتحدد أثمان
م��رات ،وم��ن هنا تظهر ضخامة الميزانية التي
السكري الذي يتوارثه المصابون به أبا عن جد،
لوازمها الطبية حسب مزاج
أخصصها لشراء هذه الخشيبات من الصيدلية
فهم محكوم عليهم أن يتعايشوا معه بالنسبة
التي أتعامل معها والتي لم أكتشف أن صاحبها
لمن هم في مرحلة بداية وظهور أعراضه األولى
وجشع صاحبها؟ سؤال أطرحه على
يعرض علي وعلى أبنائي وأحدهم صديق حميم
بتناول العقاقير ،أما الذين تخلد في عروقهم هيأة الصيادلة بالرباط ،وعلى وزير الصحة
له «يا حسرة» ،سعرا مخالفا تماما لما هو معمول
حيث ارتفع مقدار السكر في دمهم ،فال خيار لهم الذي أرجو أن يخجل جدا لهذه الفوضى
به في صيدليات ال تبعد عن محله إال ببضعة
إال استعمال حقن مادة األنسولين التي يضطر
وهذا التسيب الذي تكتوي بناره
أمتار ،وهكذا الحظت بل تأكدت من أن صاحبنا
جلهم إلى تعلم استعمال الحقن بأنفسهم تجنبا
جيوب المرضى المغلوب
يستغفلني ويبيع لي العلبة التي تحتوي على 25
ل��ل��ج��وء إل���ى ال��م��م��رض المختص ال���ذي يتطلب
على أمرهم
خشيبة بمائة وواحد وأربعون درهما ( ،)141بينما
مصاريف إضافية ال يقدرون على تحملها ،ولكي
زميله الذي يوجد بنفس الشارع الذي أسكن فيه والقريب
يطمئن المريض بالسكري ،يتوجب عليه وبدون انقطاع
من باب مراكش يبيعه بثمن مائة درهم،ويتعلق األمر بعينة
مراقبة مقدار السكر في دمه ،وال يتأتى له ذلك إال باستعمال
آلة سهلة االستعمال المنزلي يتطلع بواسطتها على تطور أي ازدياد واحدة لها نفس المنشإ والمصنع .فإذا كانت صيدلية موالي إسماعيل
أو انخفاض مقدار السكر في دمه بل وحتى في بوله في بعض الحاالت ،بحي حسان ،وصيدلية ابن حجر بحي أكدال تقنع بربح يسير ،فلماذا
ولكن هذه اآللة ال يمكن إطالقا أن تشتغل إال إذا كان المريض يتوفر تختلف عنهما صيدلية باب مراكش وتحدد أثمان هذه اللوازم الصيدلية
على خشيبات مصنوعة من مادة البالستيك يتدرب المصاب بهذا الداء حسب م��زاج وجشع صاحبها ،س��ؤال أطرحه على هيأة الصيادلة
بالرباط ،وعلى وزير الصحة الذي أرجو أن يخجل جدا لهذه الفوضى
الفتاك على استعمالها.
وتنحصر عملية المراقبة هذه التي يتوجب على بعضهم إجراؤها عدة وه��ذا التسيب ال��ذي تكتوي بناره جيوب المرضى المغلوب على
مرات في اليوم أي قبل األكل وبعده ،تنحصر في إدخال هذه الخشيبة أمرهم.
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الصويرة تفقد
مؤذنها الشرادي
إدريس أبايا
تكاد همم علماء المغرب أن تلتقي في المساجد كطلبة
يدرسون العلم ويدرسونه في قبب الوعظ والتلقين،
وتتعدد معارفهم بالزيارات التي كانت تجمعهم في المدن
الحضرية ك��ف��اس ،وم��راك��ش ،وال���رب���اط ،والصويرة،
والجديدة ،ومكناس ،وفي الشمال بطنجة ،وتطوان،
وغيرها ،هذا ما وقفت عليه وأن��ا أتحاور مع الراحل
سيدي محمد ال��ش��رادي ال��ذي التحق بالرفيق األعلى
األسبوع المنصرم ،هذا الرجل الذي كان مسؤوال عن
رعاية مكتبة المخطوطات التي تحتوي عليها خزانة
الكتب التي يروج لها ...أكثر من مرة كان يذكر لي علماء
عرفتهم الصويرة من ضمنهم أحد أساتذته الذين كان
مالزما لهم (سيدي عبد السالم) الذي كان الراحل الشرادي
يدخله ضمن أولياء الله الصالحين ،ويذكر لي ما كان
يجري معه من كرامات عندما كان الشرادي رحمه الله
يصاب بمرض ال يجد له عالجا ،وباألخص عندما أصيب
في عينيه ،فدله شيخه على طريقة جعلته يسترجع
سالمته أنه قد شغل مؤذنا في مسجد ابن يوسف أكثر
من خمسين سنة ،وكان يقوم بعمل إيقاظ النيام بتراتيله
السجية التي تبعث الناس على التملي بها واالستئناس
بسماعها ،وم��ن العجيب في األم��ر أن صوته الرخيم
والحنون كان ال تضيع رناته حتى عند من كان ينتظر
سماع ترديده من األجانب من ساكني الصويرة من
اليهود ،هكذا كان تعارفي مع الراحل الشرادي وغيره
ممن أرحل للصويرة لمالقاتهم ومذكراتهم ومنهم ابن
المؤذن هذا الرجل الذي يبيت ليله في دكان ال يفتر عن
الكتابة وقد جمع من الصحف والمنشورات القديمة مما
يستهوى كل صاحب حرف ألن يزوره أو يسأله ..وذات
مرة قال لي «إن المكان الذي تجلس فيه قد جلس فيه
شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم ،وقد وقع كأس من يده
فتكسر وفي صباح الموالي أمدني بكؤوس في علبة
ومعها ورقة تعريفه مكتوب عليها األبيات التالية:
المرء بالجبر ال بالكسر قيمته
لذا يليق بحر جبر ما كسر
ال سيما في كؤوسها تعددها
إال دليل سخاء موجب لقرى
فالتقبلوها كؤوسا قد أتت عوضا
عن أختها وهي تذكار لمن ذكر»
لم يكن الراحل الشرادي رحمه الله طوال عمره ليفقد من
ذاكرته تاريخا عن أهل الصويرة وسكانها وأصولهم
وأه��ال��ي��ه��م ،ب��ل ك���ان المرجع
الموثوق به في التثبيت من
أهلها والواردين عليها،
كان صاحبنا
وك������ان ج���ام���ع اب���ن
الشرادي ال يخلو من
يوسف بالصويرة ال
جامع «ابن يوسف»
ي��خ��ل��و م��ن��ه حتى
بالصويرة ،حتى أصيب هذا
أص��������ي��������ب ه������ذا
المسجد في سقوفه بإهمال
ال����م����س����ج����د في
س��ق��وف��ه بإهمال
المسؤولين في إصالحه،
في
ال��م��س��ؤول��ي��ن
وترددت عملية اإلصالح فيه
وترددت
إص�لاح��ه،
بدون فائدة إلى يومنا
فيه
ل�اح
�
اإلص
عملية
هذا
ب��دون فائدة إلى يومنا
ه��ذا ،فبقي المسجد مغلقا
مما استوجب إخماد صوت الشرادي
بالتراتيل إلى أن لقي ربه رحمه الله.
قلت إن الفقيه الشرادي كان ي��ؤدي مهمته كقيم على
الخزانة المخطوطة ،بل كان حرصه عليها مما يستوجب
على كل باحث يطلب االطالع على محتواها أن يأتي بإذن
وسماح بالمطالعة واالط�لاع خوفا من ضياع ما وقع
إعارته من مخطوطات الخزانة ...لقد كانت زيارتي له
زيارة مودع وهو في ذكائه وقد بدا سليم البدن ،سليما
معافى وسألته من أدعية الخير فلم يبخل علي بأتمها
وألطفها وتبادلنا معا ما كتب عن الصويرة من الكتابين
الخاصين ،بها «إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة» لمحمد
بن سعيد الصديقي ،وقد أكد لي الفقيه الشرادي رحمه
الله أنه معروف بمدينة الصويرة بالفقيه المراكشي ،أما
الكتاب الثاني ف��ي ت��اري��خ الصويرة فهو «الشموس
المنيرة» في تاريخ الصويرة ،والكتابان معا قد جرت في
نسبة أحدهما لآلخر مناقشات ومساجالت ،كما ذكر لي
الراحل الشرادي نفاد كتاب «تاريخ مراكش» الذي ألفه
المؤرخ «دوفردان» بإشراف األستاذين «كمال الغراس»
اب���ن أح���د الموقعين ع��ل��ى وث��ي��ق��ة االس��ت��ق�لال «ابريك
الغراس» ...ما أريد أن أختم به هذا الموضوع أنه ما كان
للراحل الفقيه الشرادي من تعلق بأولياء مراكش ورجالها
السبعة ،وكذلك بكل زوار أهل مراكش لمدينة الصويرة...
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر
والسلوان على فقدانه.

المنبر الحر
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من العوامل التي ترفع نسبة
ال��ت��دخ��ي��ن ع��ن��د ال��ن��اش��ئ��ة ،عدد
األق����ران المدخنين ،وتساهل
ال��وال��دي��ن ،وع���دم ال��خ��وف من
اإلصابة بسرطان الرئة ،وكذلك
حب الظهور بمظهر البالغين.
ومن األعذار التي يتحجج بها
ال��م��دم��ن ع��ل��ى ال��ت��دخ��ي��ن إزالة
التوتر وزيادة التركيز ،والقدرة
على العمل.
فهل يعلم المدخن أن الدخان
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى غ�����ازات ضارة
بالصحة تتلف األغشية التي
تبطن الجهاز التنفسي ،وأكسيد
النتروجين المرتبط بحدوث
أمراض الرئة المزمنة؟
وه�����ل ي��ع��ل��م ال���م���دخ���ن أن
ال��ت��دخ��ي��ن ي���ؤدي إل���ى أمراض
شرايين القلب والجلطة بسبب
تراكم الدهون في

لمـاذا التدخـيـن؟

جدران الشرايين؟
وه��ل يعلم ال��م��دخ��ن أن

طاقية المخزن

مملي بست يا لطيف طاقية المخزن
وأنا ما نستعمل فخطاباتي ال لباقة وال
وزن
أصبح شغلي الشاغل إصدار القرارات
والقوانين
كأن المخزن يدوم لي وفيه غادي نسكن
ما فكرتش منين نرجع األصلي كمواطن
عاطيها للجلوس على األرض و ْر َزم التبن
كنعارض المسؤولين على كل ما يرسموه
للوطن
وخا نافع ،يبان لي خايب وما فيه حسن
ما صالحش ولو يدهنوه بالعسل
والسمن
يعياو ما يحازرو فيا نجود ونقبض
ليمن
ونوافق على الجميل ونحسن فيه الظن
إال أن قلبي المزغوب ما يطوعش ..مغانن
وعارفني عنيد ما نغيرش بسهولة
الخطاب واللون
لكن ..عالش تبدل حالي فدواليب
المخزن..؟!
فظرف قصير ورجعت كنرون فاألمور
ونعجن
ظان أني ممارس ماهر متمرن ومتمكن
وأنا يااله نعرف نحضر الرايب والجبن
سبحان الله تصمكت فمرة وسديت لوذن
وبديتك نطبق فأمور منها ماشي مطمئن
قابضها غنان وعارف ف َّل َّخر بيهم نتمحن
الطاقية واعرا ما تخليك لتعطف ولتحن
راني خايف لتشوهني وتردني أضحوكة
القرن
بعدما كنت مرتاح ومدرك ْب ْو ْرك الغصن
هانا تفضحت وبجرتها المنحوسة
صابني الوهن
وم ِّلي نخرج ظهري يتعرض للضرب
والطعن
ألني ما درتش حساب بعيد لهاد الشأن
كنت كانظن التسيير مفرش بالورد
والقطن
لكن لقيتو مشوك ما مأمن ما محصن
بالصراحة كنفكر فاين نلقى شي صحن
نرجع فيه األمانة اللي عندي كرهن
> أحمد محمد العرابي (وجدة)

ت���دخ���ي���ن ال���س���ج���ائ���ر بكيفية
متواصلة يسبب سرطان الرئة؟

وه���ل ي��ع��ل��م األب ال��م��دخ��ن أن
تعاطيه للتدخين ربما يؤدي
بأبنائه إلى التقليد ،ومصاحبة
الرفاق المدخنين؟
وهل يعلم المدخن أن الدخان
يضاعف من شدة نوبات الربو
الشعبي في المصابين به ،وتقل
هذه األخطار إذا أقلع المدخن
عن التدخين؟
وه�����ل ي��ع��ل��م ال���م���دخ���ن أن
ال��ت��دخ��ي��ن يعطل ش��ف��اء قرحة
المعدة؟ إن من وسائل الوقاية
م��ن��ع ال��ت��دخ��ي��ن ف���ي األماكن
العمومية والمطاعم ،ووسائل
النقل ،وقاعات االجتماعات وذلك
حماية لغير المدخنين من أضرار
التدخين ومضاعفاته ،فإذا كان
ال��م��دخ��ن ي��ع��ل��م ه���ذه األض����رار
والمضاعفات ،فلماذا التدخين؟
> أحمد األزمي الحسني

أين المسلمون من تعاليم اإلسالم؟
اإلسالم دين الوسط واالعتدال ودين
ال��رح��م��ة وال��ت��س��ام��ح ودي���ن الشمولية
والتكامل ،وقد جمع الله فيه بين الجانب
الروحي والمادي وكل ما يتعلق بحياة
اإلنسان الدينية والدنيوية وفق ميزان
محكم وشريعة عادلة فال إفراط وال تفريط،
ومن أجل كل هذا كانت أمة اإلسالم األمة
الوسط والمميزة على سائر األم��م ،كما أن
األحكام التي جادت بها شريعة اإلسالم هي
أحكام معقولة ال تتعارض مع العقل والمنطق
وهي صالحة لكل زمان ومكان ولكل جيل من
األجيال.
فهل يعرف المسلمون قيمة دينهم وحقيقة
إسالمهم؟
إن واقع حال المسلمين في هذه الظرفية
الصعبة قد يكون هو الجواب البليغ وقد ورد
في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
«من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين».
والفقه في الدين ال يعني فهم واستيعاب
النصوص المتضمنة لألحكام التشريعية التي
ج��اء بها القرآن أو السنة النبوية فحسب،
وإنما الفقه هو كيفية تطبيق األحكام والتعامل
معها بواقعية ،ولو فهم المسلمون اليوم حقيقة
إسالمهم لما رأينا هذه الفتن ونيران الحروب
التي تشتعل ببالد المسلمين .أما جرائم العنف
واإلرهاب فقد تنامت وأصبحت تشكل خطرا
حقيقيا على مستقبل هذه األمة وأمنها ،كما
أن م��ن ال��خ��ط��ر وج���ود ال��ن��زاع��ات الطائفية

والمذهبية ،وال��ص��راع على السلطة ،ونهج
سياسة الظلم والطغيان ،في حين أن اإلسالم
يدعو أتباعه إلى العدل والمساواة والرحمة
بالمخلوقات بشرا كانوا أو حيوانات أو حتى
جمادا.
ومن أكبر األدلة على جهل المسلمين لدينهم
هو انتشار بعض الظواهر السلبية بين بعض
ال��م��س��ل��م��ي��ن م��ث��ل :ظ���اه���رة ت��ع��اط��ي السحر
والشعوذة ،واالعتقادات الخرافية والتمسح
بقبور الموتى أو االستغاثة بهم عند الشدائد
أو تقديم القرابين إليهم خ�لال م��ا يسمى
بالمواسم الدينية..
كل هذا يدل بوضوح على أنهم بعيدين عن
اإلسالم الصحيح بل يجهلونه جهال كبيرا،
ومن نتائج هذا الجهل وجود عدد من الجرائم
ترتكب كل يوم كجرائم القتل ،واالختطاف،
والسرقة ،واالغتصاب ،والشذوذ الجنسي ،وزنا
المحارم ..وهي جرائم يحرمها اإلسالم ،كما
يحرم ظاهرة عقوق األبناء آلبائهم وأمهاتهم
ب��ل إن كلمة «أف» نهى اإلس�ل�ام ع��ن قولها
للوالدين وهي أقل ما يمكن أن يقال من كالم
سيء في حق الوالدين ،لكننا نسمع عن أبناء
يعتدون على آبائهم وأمهاتهم بل يصل االعتداد
إلى القتل أو غيره تحت تأثير المخدرات التي
تروج بين أبناء المسلمين.
فأين هو الدين في واقع المسلمين؟ وأين
هو الفهم الحقيقي ألحكامه ونصوصه؟
> جد بوشتى (الرباط)

كرة القدم المغربية في تعثر
إن المجتمع المغربي بات يفكر في مصير
الكرة المغربية نظرا للتعثرات التي لحقت
بالمنتخب المغربي ،فرغم الهزائم التي
وقعت واحدة تلو األخرى مازلنا
ننتظر الكرة المغربية أن تمثل
بالدنا أحسن تمثيل.
إن��ن��ا ف��ي أم���س الحاجة
لتحقيق الحلم في العالمية
والتفوق .على الطاقم الذي
يواكب المنتخب ومسيريه
أن ينهض بالكرة المغربية في

بالدنا كالمجتمعات المتقدمة؛ باالنضباط،
وتفادي الخلل ،والثقة بالنفس ،وأخذ القدوة
من الدول األخرى في التسيير ،والتألق،
واالع��ت��ن��اء ب��ال�لاع��ب��ي��ن م��ن ناحية
ال��ت��أط��ي��ر ال��ص��ح��ي ،وال��رف��ع من
ال��ظ��روف المعنوية والمادية
للوصول إلى الهدف المطلوب،
وب����ذل م��ج��ه��ودات أك��ث��ر من
التقنيات الحديثة والمعامالت،
وتفادي المصلحة الشخصية.
> بنت الوادي (القنيطرة)

هل يتحقق طموح القاسميين بإعادة الرياضة إلى توهجها؟
في إطار الجهود المبذولة التي
ت��ق��وم ب��ه��ا ال��س��ل��ط��ات اإلقليمية
وال��م��ص��ال��ح ال��م��ه��ت��م��ة بالشأن
الرياضي ،تمخض عن هذا وبصيغة
ت��واف��ق��ي��ة ب��ي��ن مختلف األط���راف
المذكورة ،خلق لجنة مؤقتة إلعادة
اإلقالع الصحيح للرياضة بصفة
عامة .ولفريق االتحاد القاسمي
فرع كرة القدم بصفة خاصة ،وأنها
تفكر ف��ي خلق م��ق��اول��ة رياضية

للسهر على الشأن الرياضي ،وذلك
للقضاء على رياضة الريع؟
ك���م���ا أن������ه س���ي���ت���م تصنيف
الجمعيات ،وتحديد مسؤوليات
المكاتب المسيرة لها ،وهذا إن دل
على ش��يء إنما ي��دل على إعادة
الهيكلة الرياضية هناك .وأنه ما
وقع لفريق االتحاد القاسمي ،في
ك��رة القدم هو خلق لجنة مؤقتة
لتسيير شؤونه في انتظار عقد

جمع عام قانوني( )...سيتم تعميم
ه��ذه اللجن المؤقتة على جميع
الجمعيات الخارجة عن الشرعية
الرياضية ،ألن هناك من له أكثر من
 4إل��ى  8جمعيات ،ويستفيد من
ال��م��ن��ح ال��م��ق��دم��ة م���ن المبادرة
الوطنية ،من الجهة ،ومن المجلس
ال��ب��ل��دي ،وال��ع��م��ال��ة ..و ..و ..و..
إضافة إلى(؟) ألن بعض الجمعيات
ت��س��ت��ع��م��ل ل��ج��م��ي��ع األغ�������راض

السياسية منها والرياضية ،بل
أده���ى م��ن ه���ذا أن ه��ن��اك بعض
األعضاء ببعض الجمعيات لهم
سوابق عدلية ،ورغم ذلك يتسترون
وراء جمعيات تضم أطفاال وفتيات
في مقتبل العمر .ويعلم الله كيف
حصلوا على حسن السيرة التي
تمنحها الجهات المعنية.
> حميد بوعادي (سيدي
قاسم)

سلسلة مدن عريقة
تحكي تاريخها 2
بقلم :محمد هاشم صوصي علوي

تافياللت وسجلماسة
شيدت «تافياللت» وعلى التربة نفسها،
بعد أفول ازدهار سجلماسة التي أصبحت
في ما بعد أطالال مازالت آثارها تحكي
ت��اري��خ��ه��ا ال��ع��ري��ق ل�لأج��ي��ال الحالية
واآلتية.
ويشير «م��ارم��ول ك��ري��خ��ال» إل��ى «أن
الحكام المرينيين الذين توالوا على مدينة
سجلماسة كانوا طغاة ،ولم يصبر السكان
على ما ظلوا يعانونه من شدة وقسوة،
فثاروا على أحد الوالة وقتلوه وكان رد
فعل المرينيين عنيفا ،إذ دكوا المدينة دكا،
ب��ع��د أن أرغ���م���وا أه��ل��ه��ا ع��ل��ى الجالء
عنها.»...
وتافياللت جمعت بين طريق العلم
والعمل أيضا؛ طريق العلم لكونها المدينة
ال��ت��ي استقبلت «الحسن ال��داخ��ل» أول
الشرفاء القادمين من أرض الحجاز ،وهو
السبط الحادي والعشرين للنبي صلى الله
عليه وسلم أصله من ينبع النخيل في شبه
ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ،وص��ل إل��ى إفريقيا
الشمالية سنة 1266م واستقر بسجلماسة
بتافياللت ،وقد جاء به سكان المنطقة،
قصد التبرك من حفدة رسول الله عليه
الصالة والسالم من جهة ،وللتعمق في
حفظ ال��ق��رآن الكريم والحديث والسنة
النبوية من جهة ثانية ،وللدعاء الزدهار
زراعة النخيل الذي كان يعاني من مرض
«البايوض».
ومنذ ذلك الحين أصبحت «تافياللت»
عاصمة للتجارة مع الله أوال ،حيث تكلفت
بنشر تعاليم الدين اإلسالمي في ربوع
المملكة المغربية ،وف��ي ب�لاد إفريقيا
كلها.
وتافياللت صناعية الزده���ار الحرف
ال��ي��دوي��ة وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ف��ي��ه��ا ،كالدباغة
والخرازة ،والحدادة ،والحياكة ،والخزف،
وك��ل ما يستخرج من باطن األرض من
المعادن النفيسة ،إضافة إل��ى المجال
الفالحي ،وخاصة زراعة النخيل إلنتاج
أج��ود التمور ،كـ«المجهول» وه��و نوع
ممتاز ،وال يوجد له مثيل ال في العراق وال
في الحجاز ،وال في تونس وال في الجزائر،
باعتبار هذه الدول اشتهرت بإنتاج التمور
الجيدة .كما أن سكانها يهتمون بغرس
أش��ج��ار ال��زي��ت��ون وببعض المنتوجات
الفالحية األخرى كالحبوب والخضروات،
وم��ن أشهرها «الملوخية» و«الوركية»
إلخ...
وفي تافياللت اشتهر جمع غفير من
العلماء واألدب���اء والمفكرين والصناع
والفنانين ،وغيرهم ممن لم تزل مناقبهم
على مر الدهور تتلى ،ومؤلفاتهم تحفظ
وتنسخ وتملى ،منهم من تعرضت لهم كتب
التراجم والسير ،ممن اصطفاهم صاحب
ال��ص��ف��وة ،واج��ت��ب��اه��م ك��ات��ب السلوة،
وانتقاهم مؤلف الزهرة ،أو صاحب النشر
والنفح والمنهل .وكان يقال« :من العلماء
من أوتي الحفظ وغالبهم من تافياللت،
ومنهم من أوتي الفهم وغالبهم من فاس،
ومنهم من بينهما ،وه��م فطاحل هؤالء
وهؤالء.»...
كما اشتهر س��ك��ان تافياللت بالثقة
والصدق والوفاء ،والقناعة والشجاعة ،زد
ع��ل��ى ذل���ك اش��ت��ه��اره��م ب��ك��رم الضيافة
ال�ل�ام���ح���دود .وق����د ق��ي��ل ف���ي ك����رم أهل
تافياللت:
ولما نزلنا في ظالل بيوتهم
أمنا ونلنا الخصب في زمن المحل
ولم يزد إحسانهم وجميلهم
على البر من أهلي حسيتهم أهلي
وكيف ال ،وق��د رص��ع الله جبين هذه
ال��دي��ار ب��ت��اج ال��ف��خ��ار ،وال��ع��ز ف��ي قارعة
النهار« ،موالي علي الشريف» سليل الدوحة
النبوية الشريفة ،ه��ذا الرجل المجاهد
الورع التقي ،الذي تفرع عنه ملوك الدولة
العلوية الحاكمة حاليا بالمغرب.
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لماذا كل هذا اإلقبال على المسلسالت التركية؟
ال ي��خ��ف��ى ع��ل��ى أح���د أن
وسائل الترفيه والترويح عن
ال��ن��ف��س ك��ث��ي��رة ومتعددة
ومختلفة ،هناك من يمارس
ال���ري���اض���ة ب��ك��ل أنواعها
ليحافظ على رشاقة جسمه،
وهناك من يهوى المطالعة،
وهناك من يحب الموسيقى
والرقص ،وهناك من يجلس
ساعات في المقاهي لقراءة
ال��ص��ح��ف وال���ت���ح���دث مع
األصدقاء وقضاء وقت ممتع
مع الزمالء بعد يوم مرهق
في العمل.
كما أن هناك كثيرا من
الناس الذين يفضلون البقاء
في منازلهم ،لمشاهدة ما
تقدمه الشاشة الصغيرة.
وف�����ي ه�����ذه ال���س���ن���وات
األخيرة ،يالحظ المدمنون
على التلفزة أنها تبث عددا
ك��ب��ي��را م���ن المسلسالت
األج����ن����ب����ي����ة ال���م���دب���ل���ج���ة
«مكسيكية ،وكورية ،وهندية،
وت��رك��ي��ة ،»...وق��د أصبحت
كالمخدر لدى المشاهدين،
رجاال ونساء وحتى الشباب
واألطفال.

ول��ك��ن م��ن ال��م�لاح��ظ أن
ه��ن��اك إق���ب���اال ك��ب��ي��را على
ال���م���س���ل���س�ل�ات التركية
ال��م��ت��رج��م��ة ل��ل��غ��ة العامية
المغربية ،مما جعل الناس

وغابت عنك أشياء..
هذا تتمة بيت ألبي نواس ،يرد فيه على
إبراهيم النظام شيخ المعتزلة ،وكان يبالغ
في عتاب الشاعر ولومه ،ألنه لم يستطع
الفكاك من أسر الشراب ،والخالص من دوامة
الخالعة والمجون.
وإذا كانت القاعدة األصولية تقرر أن
العبرة بعموم اللفظ ،ال بخصوص السبب،
فإنه يجوز لنا أن نقول بأنه ليس إبراهيم
النظام وح��ده من علم شيئا وغابت عنه
أشياء ،بل نحن أيضا على شاكلته ننحو
منحاه ،ونترسم خطاه ،وذلك حين ننخرط
في غمار المناقشة والحوار والجدل في
مجالسنا ال��خ��اص��ة ،أو ف��ي المؤتمرات
الحزبية ،أو في الندوات الفكرية ،وعلى
الموائد المستديرة ،أو في اللقاءات التلفزية،
أو تحت قبة البرلمان ،حيث يكون هدفنا
إقناع الطرف اآلخر ،وحمله على تبني وجهة
نظرنا ،أو األخذ بما نقترحه من حلول وآراء،
معتقدين أن ما نصدره من أحكام قيمية حول
األش��خ��اص واألف��ك��ار وال��م��واق��ف ،هو حق
صراح ال يقبل نقدا وال تعقيبا ،غافلين عما
لدى الطرف اآلخر من زوايا ومطارح نظر،
ربما أكثر نضجا وس���دادا ،ويستبد بنا
الغرور ،ونعود نعيش مراهقة فكرية حين
نأخذ في لمز الطرف اآلخر والتنقيص من
قدره ،وال نمنحه فرصة عرض وجهة نظره،
وإن فعلنا قاطعناه بين الحين والحين
وأغرينا أنصارنا من المستمعين ليحدثوا
جلبة وضوضاء ،ومن الطبيعي أن يكون رد
الفعل هو الصراخ والتلويح بقبضة األيدي،
وبدال من تبادل اآلراء وتالقح األفكار ،يكون
السباب وكيل الشتائم ،والتنابز باأللقاب،
هو سلوك متخلف ما في ذلك شك ،يدل على
عدم التشبع بتربية الحوار ،والتعود على
تقبل الخالف ،واالعتراف بالرأي اآلخر ،ولقد
تنبه الجاحظ  -صاحب النزعة اإلنسانية
في األدب العربي  -إلى َم ْل َح ٍظ نفسي هام
حين قال« :إذا رأيت اثنين يتجادالن ،فاعلم
أن أرفعهم صوتا أضعفهم حجة».
وتكون الطامة الكبرى ،والخطب الجلل
حين نرى السوقية ،وقلة األدب في البرلمان،
المجلس الموقر الذي يمثل األمة ،والمظنون
أنه مصدر التعقل والفكر والتشريع.
> محمد إكرام السباعي (مراكش)

األم��ر المتميز في أعمالهم
أن��ه��م ي��ه��ت��م��ون بالجانب
الرومانسي بشكل كبير ،مما
صنع نجومية هذه األعمال
الدرامية في العالم العربي.
باإلضافة إلى التركيز على
ال���ج���ان���ب ال���ج���م���ال���ي في
الصورة.
ق��ص��ص ح��ب وحكايات
ع��ش��ق م��ل��ي��ئ��ة بالتشويق
واإلثارة ،ممثالت جميالت،
ممثلون محترفون ،ديكور
هائل ،مناظر ،مواضيع جد
مختلفة ،قضايا ومشاكل
اجتماعية .ومن جهة أخرى،
س��اع��دت ه��ذه المسلسالت
التركية في ازدهار السياحة
ف��ي ال��ب�لاد ،ع���دد كبير من
الناس قضوا عطلتهم في
ت��رك��ي��ا للتمتع بالمناظر
الخالبة ،والطبيعة الجميلة
وال��م��ن��اخ ال��ع��ذب والمآثر
التاريخية .عالوة على ذلك
ساعدت هذه المسلسالت في
التعرف على ت��راث البالد،
وع����ادات����ه����ا وتقاليدها
وأعيادها وحفالتها...
ولكن هناك من يطلب ببذل

يحبونها أكثر.
ويتساءل المرء لماذا كل
هذا اإلقبال على المسلسالت
التركية خ��اص��ة؟ م��ا الذي
يجذب المشاهدين؟ وأظن ألن

الجهود لمحاربة بث هذه
المسلسالت األجنبية ،وذلك
لخطورتها على المجتمع
وتأثيرها في الجيل الصاعد،
ألنها عديمة األخالق ومليئة
بالرذائل «ال��زواج العرفي،
ت��ع��دد ال���زوج���ات ،الخيانة
ال����زوج����ي����ة ،االغ���ت���ص���اب،
اإلج�����ه�����اض ،التجسس،
السرقة ،ال��ت��زوي��ر ،الكذب،
النصب واالحتيال.»...
ف��ال��ش��ب��اب أص��ب��ح يقلد
ه��ؤالء الممثلين ف��ي زيهم
وتصرفاتهم م��ع أهاليهم،
وك�لام��ه��م ومعاملتهم مع
ذويهم وأصدقائهم.
ك��ي��ف��م��ا ك�����ان ال����ح����ال،
فالقنوات العربية أصبحت
تتنافس في ما بينها على
ب�����ث األح����������دث م�����ن ه����ذه
ال����م����س����ل����س��ل�ات ،ويبقى
للمشاهدين االختيار .لكن
نحن في حاجة ماسة إلى
م��س��ل��س�لات وأف���ل��ام بقيم
وت��ق��ال��ي��د وأخ���ل��اق تربي
األجيال العربية المسلمة.
> نجيبة زاد بناني
(الرباط)

الحمار في القرآن الكريم
ورد ذكر الحمار في القرآن الكريم في
السور واآليات التالية:
«وا ْن� ُ
��ظ��� ْر ِإ َل���ى ِح َم ِار َك
ق��ال ت��ع��ال��ىَ :
ام
َو ِل َن ْج َع َل َك آ َي ًة لِل َّن ِ
اس َوا ْن ُظ ْر ِإ َلى ا ْلعِ َظ ِ
َك ْي َف ُن ْن ِش ُزهَ ا ُث َّم َن ْك ُسوهَ ا َل ْح ًما َف َل َّما
َت َب َّينَ َل ُه َق َ
ال َأعْ َل ُم َأ َّن ال َّل َه عَ َلى ُك ِ ّل َش ْي ٍء
َق��دِ ي � ٌر» ،س��ورة البقرة ،رق��م ،2 :اآلية:
.259
«وا ْل� َ
�خ � ْي� َ�ل َوا ْل ِب َغ َ
ال
وق��ول��ه تعالىَ :
َوا ْل َحمِ ي َر ِل َت ْر َك ُبوهَ ا َو ِزي َن ًة َو َي ْخ ُل ُق َما لاَ
َت ْع َل ُمونَ » .سورة النحل ،رقم ،16 :اآلية:
.8
اغ ُ
ض ْ
«و ْ
ص ْوتِ َك
وقوله تعالىَ :
ض مِ نْ َ
ص َو ِ
ير» ،سورة
ات َل َ
ِإ َّن َأ ْن َك َر الأْ َ ْ
ص ْو ُت ا ْل َحمِ ِ
لقمان ،رقم ،31 :اآلية.19 :
«م َث ُل ا َّلذِ ينَ ُح ِ ّم ُلوا ال َّت ْو َرا َة ُث َّم
وقوله تعالىَ :
س
َل ْم َي ْحمِ ُلوهَ ا َك َم َثلِ ا ْل ِح َم ِار َي ْحمِ ُل َأ ْس َفا ًرا ِب ْئ َ
َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم ا َّلذِ ينَ َك َّذ ُبوا ِبآ َي ِ
ات ال َّلهِ َوال َّل ُه لاَ يَهْ دِ ي
ا ْل َق ْو َم َّ
الظالِمِ ينَ » ،سورة الجمعة ،رقم ،62 :اآلية:
.5

وقوله تعالىَ « :ك َأ َّنهُ ْم ُح ُم ٌر ُم ْس َت ْنفِ َر ٌة» ،سورة
المدثر رقم ،74 :اآلية.50 :
صدق الله العظيم
ملحوظة :السور مرتبة حسب ترتيبها الوارد
في المصحف الكريم
> عبد القادر الغزاوي

إعـــــــــالنات,,,,,
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي لمكناس
إل��ى العموم أن��ه قد أودع بالمصلحة
القانونية ملفا يتعلق بإحداث مطعم
برقم  1975مرجان  2مكناس من طرف
شركة« :مطعم بن غازي ش.م.م».
فعلى ك��ل م��ن يهمه األم��ر االتصال
ب��ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة بالجماعة
الحضرية لمكناس (ملحقة الحبول)
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء
مالحظاته ،وذلك خالل أجل مدته (15
ي��وم��ا) اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا
اإلعالن.
As 336/14

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي لمكناس
إلى العموم أنه قد أودع بالمصلحة
القانونية ملفا يتعلق بإحداث قاعة
للحفالت برقم  52عقبة الزيادين
المدينة القديمة مكناس من طرف
السيد(ة) :الدويرني عبد اإلله.
فعلى ك��ل م��ن يهمه األم��ر االتصال
ب��ال��م��ص��ل��ح��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة بالجماعة
الحضرية لمكناس (ملحقة الحبول)
قصد االطالع على هذا الملف وإبداء
مالحظاته ،وذلك خالل أجل مدته (15
ي��وم��ا) اب���ت���داء م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر هذا
اإلعالن.
As 337/14

إسرائيل وعنصرية
القتل والتوسع
واالحتالل 2
بقلم :مصطفى الطريبق
إذا كنت قد قلت إن إسرائيل عاشت آمنة في ظل األمة
العربية ،فهذا ُشهد ويشهد به زعماء ومفكرو إسرائيل،
وأذكر أن «حاييم وايزمان» أول رئيس للكيان الصهيوني
في المؤتمر الصهيوني العشرين في زيوريخ سنة 1937
ذهب إلى االعتراف قائال «هناك أمة عربية لها ماض مجيد»
وزاد قائال «إن هذه األمة قدمت لليهود يدا ،وإن العرب
خالل الفترات العظيمة من تاريخهم في بغداد وقرطبة قد
تعاونوا مع اليهود على حفظ كنوز الثقافة» هذا ما كان
في الماضي ،أما حينما تقوت إسرائيل ووجدت العون من
أمريكا ودول أوروبا الغربية ودول االستكبار واإلمبريالية
فقد أصبحت تعتدي وتقتل العرب وتسجنهم وتشن عليهم
الحروب وتجد العون الكبير والمؤازرة الشديدة ،ومن
المؤسف ل��ه أن ه��ذه ال��م��ؤازرة تأتي حتى م��ن الكتاب
والصحافيين ومنهم الصحفيين الفرنسيين« ꞉إريك رولو»
و«ج���ان الك��ت��ور» و«ج���ان فرنسيس هيلد» ف��ي كتابهم꞉
«إسرائيل والعرب والجولة الثالثة» حيث يعتبرون انبعاث
«النزعة الدينية الزائفة» في الكيان الصهيوني بمثابة «رد
فعل على التطرف العربي حيال إسرائيل» ،وأنه «ال توجد
فوارق جوهرية بين القوميتين العربية واليهودية» كما
يقولون« ꞉إذ يسود كال منهما نزوع إلى التطرف والغلو
على حد سواء» ولكن الطابع العنصري إلسرائيل لم يعد
خافيا ،وتوغلها ف��ي األراض���ي الفلسطينية ،وطبيعة
االحتالل ،والقتل ،واالعتقاالت ،كل ذلك أصبح شيئا معروفا
لدى عدد كبير من المفكرين ،ونذكر منهم «أندريه دوني»
في كتابه« :إسرائيل عاجال أو آجال إلى زوال» حيث يقول
تحت عنوان« :إسرائيل دولة استعمارية عنصرية» إن
الصهيونية تعتبر أن العنصرية الذاتية هي السبيل
الوحيد إلى «اإلنقاذ» و«الخالص» و«إتمام األمة» ،إذا فليس
نحن الذين نتهم إسرائيل بالعنصرية ،وإنما هذه شهادات
نأتي بها وهي من طرف فالسفة أجانب يشهدون بأن
إسرائيل عنصرية ،فهذه األستاذة اليهودية التي كانت
أستاذة بكلية العلوم بباريس «جاكلين أدمار» قالت« ꞉إن
الصهيونية حركة ال تختلف عن النازية في شيء».
فالصهيونية حركة نازية بكل تأكيد ألنها تتبنى سياسة
االستحواذ والتوسع وتخطط للمستقبل البعيد ،وهي ال
تنظر إل��ى رقعة م��ح��دودة من األرض وال إل��ى مجموعة
محدودة من البشر وإنما تنظر إلى العالم أجمع وكيف
يصبح في خدمة أه��داف دول��ة إسرائيل الكبرى ،وهذا
يتطلب من العرب أن يستيقظوا ويحذروا عواقب هذا
الخطر المحذق بهم وهو خطر الصهيونية ،ويجب عليهم
أن يدرسوا استراتيجية هذا األخطبوط الخطير ،ألنها
استراتيجية خطيرة استطاعت إسرائيل بفضلها أن
تستقطب أمريكا وأوروب��ا من أجل تضليل الرأي العام
وإبعاده عن الحقيقة ،حيث استطاعت إسرائيل أن تجعل
اإلعالم والدعاية يحالن محل الحقيقة وإيصال األشياء
على غير حقيقتها ،وهذا ما ركزت عليه الصهيونية في
مؤتمرها األول «مؤتمر ب��ال» سنة 1897م ،وك��ان هذا
المؤتمر قد شهد ميالد الصهيونية الحديثة «المنظمة
الصهيونية العالمية».
والحقيقة أن ال��ع��رب مشغولون ع��ن ن��واي��ا وجهود
ومخططات إسرائيل ،ويظهر أنهم أصبحوا وكأنهم سحروا
من طرف إسرائيل لدرجة أن كلمة «مقاطعة» أصبحت من
باب االستهزاء لدى بعض العرب ،أما التبادل الفالحي
وزيارة إسرائيل واعتماد خبرائها واستصدار الكثير من
موادها شيء معروف لدى العرب وكأنهم نسوا أن المعركة
مع إسرائيل مستمرة ألنها معركة بين الصهيونية واألنظمة
العربية ،وه��ي معركة الجماهير وه��ا نحن ن��راه��ا في
فلسطين وهي معركة تحقيق الهدف ،ومع توالي األيام
ستصبح معركة حدود ومساحة وإنشاء دولة ذات سيادة
تفرض بالقوة والسالح والصمود واالستشهاد ،وهذا ما
فكر فيه الفلسطينيون ولهم استراتيجية فرضوها بالقوة
إليقاف ال��ع��دوان ،ورف��ع الحصار ،واالع��ت��راف بالحقوق
وح���ري���ة ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ،ه���ذا م���ا س��م��ع��ن��اه من
الفلسطينيين خالل هذا العدوان وسنسمع منهم أكثر من
هذا مستقبال ألنهم أصبحوا على دراية بحقيقة إسرائيل
وأنها قائمة على العنصرية ،ومن أهم صفات العنصرية
القتل والتوسع واالحتالل وه��ذا ربما لم يعرفه بعض
إخواننا العرب فلم يسيروا في االتجاه الفلسطيني ،وإنما
ساروا في االتجاه الذي تفرضه إسرائيل بإعالة من يرعى
مصالحها وهو نفسه في الحقيقة ال يعرف حقيقة إسرائيل،
لقد أظهر عدوان غزة عدة تناقضات بين الدول العربية
وهذا ما يؤكد أن عدم فهم حقيقة إسرائيل هو ما يمأل
مفكرات وأمخاخ بعض العرب ،وأنهم لم يستفيدوا من
التاريخ ولم يستوعبوا لماذا كانت حروبنا مع إسرائيل
متعددة؟ ولماذا هذا العدوان في فلسطين؟ إن ذلك يظهر
أن إسرائيل تستعد وتأخذ العدة وتستقطب الموالين
والمؤيدين من العرب أكثر وتفكيرها واحد هو الدولة
الكبرى من النيل إل��ى ال��ف��رات ،ه��ذه عقيدة راسخة لن
تتزحزح عنها أبدا إسرائيل ،ولذلك فهي تريد فلسطين
كلها ،وبعدها األردن ،ول��و تستطيع أن تركز نفوذها
واستعمارها في العالم العربي كله لفعلت ،وهي تفكر في
ذلك بكل جدية ،ولهذا فالمطلوب من العرب أن يستيقظوا
وأن يتركوا النوم فاليهود يقدسون فالسفتهم ومفكريهم
الصهاينة ويؤمنون بأقوالهم التي تحثهم على امتالك
العالم ،ولذلك فهم يسيرون على النهج الذي يرون أنه
يضمن لهم هذا االمتالك.
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مدى تأثير الطواحن الهوائية والصفائح الشمسية في اقتصاد البالد
لقد خرج المغرب ما يرمي على
أربع سنوات بمشروع ضخم يقضي
بتركيب صفائح ضخمة بنواحي
ورزازات لتوليد الكهرباء في إطار
مشروع تجديد الطاقة من خالل
إشعاعات الشمس ،وتم التعاون في
هذا الشأن مع الدول الرائدة في هذا
ال�����ش�����أن ،وع���ل���ى رأس����ه����ا دول����ة
ألمانيا..
وي��ع��ت��ب��ر ال��م��غ��رب م���ن ال����دول
السباقة للتفكير بتجديد الطاقة،
علما أن دولة ألمانيا لربما تعتبر
الرائدة في هذا الميدان بالرغم من
أنها ال تتوفر على ق��وة وفعالية
الشمس التي يتوفر عليها المغرب
بقدر اعتمادها على ق��درة الرياح
لتوليد الطاقة ،وتعتبر بالنسبة
ل��دول أوروب��ا القاطرة التي يمكن
االعتماد عليها في هذا الشأن.
ذلك أن الطاقات المتجددة تشكل
في هذا البلد ما يعادل نسبة %40
إل��ى  %50م��ن استهالكها العام
بسبب ت��ن��وع م��ص��ادره��ا؛ ويروم
تخطيطها إلى أن يصبح استهالك
الكهرباء في أفق  2050يصل إلى
نسبة  %80من خالل تجديد الطاقة
عن طريق وسائل ال تضر بالفضاء
البيئي.
وقد سبق للوزيرة السابقة أمينة
بن خضرا في إحدى اللقاءات مع
الفاعلين األلمان أن صرحت أنه
بإمكان المغرب التمكن من تجديد

الطاقة عن طريق طواحن الهواء
وك��ذا أشعة الشمس لمدة أربعة
آالف إل��ى خمسة آالف ساعة في
ال��س��ن��ة ،ف��ي ح��ي��ن أن المتوسط
الممكن التوصل به في ألمانيا ال
يمكن أن يفوق ألفي وخمس مائة
ساعة في السنة ،علما أن فعالية
الشمس بالمغرب قياسا بألمانيا ال
يمكن أن تكون محط مقارنة ،ومن
المعلوم أن مخطط ألمانيا في
مسألة تجديد الطاقة يعتبر بالنسبة
ل��ه��ا م���ن���درج���ا ف���ي م���ا يسمونه
باالقتصاد األخضر ،لدرجة أنها

فكرت بل قررت أنها سوف تنتهي
مع سياسة توليد الطاقة بالنووي
في أفق سنة  ،2022ليحل محلها
مشروع الطاقة المتجددة بشكل
تدريجي لدرجة أنه بإمكانها منذ
اآلن تحويل نسبة  %65من األزبال
إلى طاقة متجددة في حدود نسبة
 ،%35ف��ي حين أن دول���ة فرنسا
مازالت تعتمد في توليد طاقتها على
النووي في حدود نسبة  %80مما
يشكل خ��ط��را على البيئة بصفة
ع��ام��ة؛ والب��د م��ن اإلش���ارة إل��ى أن
مشروع تجديد الطاقة بالمغرب

لماذا ال تحويل أموال أضاحي العيد إلى غزة؟
ك�����ان ال���ل���ه ف����ي ع�����ون أهل
فلسطين عامة وأهل قطاع غزة
خاصة ،فقد ابتلتهم األقدار بعدو
سجل الرقم القياسي في النذالة
وقسوة القلب ،فاق فيه كل ما
عرفته البشرية ،وكان الله في
عونهم أي��ض��ا ألن��ه��م أصيبوا
بخيبة أم��ل من العيار الثقيل
تنفطر لها األفئدة الشديدة حين
تخلى عنهم ال��ع��ال��م جميعه،
واكتفى بالقعود إل��ى أجهزة
ال��ت��ل��ف��زي��ون وال��ت��ف��رج ع��ل��ى ما
يجري على أرض غزة المنكوبة
من مشاهد يندى لها الجبين ،بل
وتنخلع لها القلوب ،وال نستثني
م��ن ذل��ك أم��ة ال��ع��رب ال��ت��ي من
المفروض والطبيعي أن تكون
السند الصلب والصدر القوي
ال������ذي ي�����رد ض����رب����ات الغدر
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة وي���ن���اف���ح عن
المقدسات التي هي عربية قبل
أن تكون فلسطينية.
إن ما يخفف من األلم الكبير
ال��ذي يوجع القلب والحسرة
الشديدة التي تعصر الفؤاد أن
الشعوب العربية وليس األنظمة
الحاكمة تقف إلى جانب الشعب
الفلسطيني في محنته وتبرهن

بالوسائل المتاحة عن تضامنها
معه ،ولو تيسر لها األمر لطار
عدد غير قليل من أفرادها إلى
أرض الوغى للمشاركة الفعالة
وال��ب��اس��ل��ة ف���ي ال���ح���رب غير
المتكافئة المشتعلة بين أهل
األرض والصهاينة الغاصبين،
ول��ك��ن ال��ع��ي��ن ب��ص��ي��رة واليد
قصيرة.
إن بيننا وبين عيد األضحى
أياما معدودة ،وفيه تنفق أموال
م��ن ال���غ���زارة ب��م��ك��ان ،ب��ل هي
ع��ص��ي��ة ع���ن ال��ع��د واإلحصاء
يسخو بها المسلمون عن طيب
خاطر امتثاال لتعاليم الدين
وإرضاء لرب العالمين ،وجلبا
للحسنات التي تثقل الميزان
وتمهد السبيل إلى جنة النعيم،
فلماذا ال تجتمع كلمة المسلمين
ه���ذه ال��س��ن��ة ع��ل��ى تخصيص
أموال األضاحي وتحويلها إلى
بالد فلسطين عامة وقطاع غزة
خاصة عساها تنفع إخواننا في
أرض القبلة األول��ى في توفير
ب���ع���ض ال����س��ل�اح ال����ض����روري
الس��ت��رج��اع األرض السليبة
والكرامة المدوسة ،وفي ضمان
حد ال بأس به من العيش الكريم

الذي افتقدوه بسبب الغارات
الغادرة المتوالية على اإلنسان
الفلسطيني وم��ا ملك من مال
ومتاع ،أحسب أن عمال من هذا
القبيل هو عند الله تعالى أجدر
ب��ال��ق��ب��ول م��ن ت��ق��دي��م أضحية
وذبحها والتلذذ بأكل لحمها،
ف��ي حين يفتقر إخ��وان��ن��ا في
فلسطين إل���ى أب��س��ط شروط
الحياة ،ق��ال رس��ول الله عليه
وسلم« :ليس بمؤمن من بات
شبعانا وج����اره ج��ائ��ع��ا وهو
يعلم».
إن أضحية العيد ليست فرض
عين يعاقب المرء على إهمالها،
وإنما هي سنة مؤكدة ليس إال،
وف��ع��ل��ه��ا وت���رك���ه���ا خاضعان
للظروف الخاصة والعامة لكل
ف��رد ،ونظرا للظروف الصعبة
ج��دا التي يعيشها أهلنا في
أرض ال���رس���االت ف���إن العقل
والمنطق يفرضان األخذ بقانون
األولويات ،وهذا يحتم علينا أن
ننسى أنفسنا ونوثر إخواننا،
وليس لفضيلة اإليثار عند الله
ت��ع��ال��ى س���وى ج��ن��ة الفردوس
والخلود فيها.
> إدريس هابي (وجدة)

اتقـوا اللـه فـي اللغـة العربـية
ف��ي ب��رن��ام��ج دي��ن��ي لصبيحة يوم
السبت  28رمضان  1435الموافق لـ/26
 ،2014 /07في معرض حديثه مذكرا
ببعض من سيرة خير األن��ام ،إذ وهو
يسرد  -منشط البرنامج  -كيف أن
المشركين لما عزموا على قتل الرسول
كونوا فريقا شاركت فيه كل القبائل
الموالية لهم ليتفرق دمه بينها ،ومن ثم
يصعب بل يستحيل المطالبة بالقصاص
ممن هدر دمه الذي سيكون مفرقا بين
ك��ل ه���ذه ال��ق��ب��ائ��ل ،إال أن ال��ل��ه ألهمه
باالختباء وصاحبه في غار يدعى غار-
ثور  -ال غار  -طور  -كما سماه  -الفقيه
 -وصار يتلو قوله تعالى من سورة يس

اآلية« 8 :وجعلنا من بين أيديهم سدا
وم��ن خلفهم س��دا فأغشيناهم فهم ال
يبصرون» وذلك بفتح السين ال ضمها.
ال أظن هذا إال سهوا وال يمكن إال أن
يكون ك��ذل��ك ،ولكن وج��ب على معدي
ومقدمي هذه البرامج وكل البرامج -
ال��ت��ي ه��ي ف��ي األس����اس دروس  -أن
ي��رج��ع��وا إل���ى أه���ل االخ��ت��ص��اص وما
أكثرهم حتى ال يقعوا ف��ي مثل هذه
األخ��ط��اء التي تعتبر تحريفا للقرآن
وللسيرة النبوية على حد سواء.
فيا أيها الساهرون على البرامج
اإلذاعية والتلفزية تعودوا على النطق
السليم للعربية التي حذفتم منها الثاء

سوف تكون له انعكاسات طيبة على
اقتصاد البالد ،ألنه سوف تخلق
آالف المناصب من خالل االستثمار
في هذا القطاع.
ومن المؤشرات الحميدة التي
يتم استنتاجها من خالل المعطيات
العلمية التي صدرت عن الوكالة
الوطنية المكلفة بتجديد الطاقة ،أن
األمر يستلزم توظيف ما يعادل ستة
وعشرون مليار درهم لتحقيق هذا
المشروع الضخم المتعلق بجميع
ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت����روم تحقيق
االق��ت��ص��اد األخ���ض���ر ،م��م��ا سوف
يقضي إلى أن يقتصد المغرب ما
يعادل  500مليار درهم خالل خمسة
عشرة سنة المقبلة ..دون احتساب
األرباح والوظائف التي سوف يتم
خلقها بسبب هذا المشروع المتسع
لمستقبل آمن بإذنه تعالى.
ول���ك���ن ه�����ذا ال ي��ع��ف��ي جميع
الفعاليات بهذا المشروع بضرورة
أن تنكب بكل جد ومسؤولية في
المشاركة إلنجاح ه��ذا المشروع
الموعود ،السيما القطاع الخاص
وك�����ذا األب���ن���اك م���ن أج����ل ضمان
التموين ،حيث إن المعجزة ال يمكن
أن تتحقق إال بفضل سواعد مغربية،
وق���د أب���ان���ت ت���ج���ارب س��اب��ق��ة أن
ال��م��غ��ارب��ة ق������ادرون ع��ل��ى ركوب
التحديات.
> عبد الرحمن المريني
(القنيطرة)

من المسؤول عن
الصورة البئيسة
للسياحة بالصويرة؟
أتقدم برسالتي هذه إلى المسؤولين عن الشأن
ال��م��ح��ل��ي ب��م��دي��ن��ة ال��ص��وي��رة ،م��دي��ن��ة الرياح
واألسماك ،وارتباطا باألسماك وأنا أتجول داخل
سوق السمك بالمدينة استرعى انتباهي الحالة
المزرية لهذا السوق التاريخي الذي أصبح في
حالة جد جد مزرية؛ األزبال في كل مكان ،وبقايا
األس��م��اك بين أرج���ل المتسوقين والسياح،
وج���دران وأسقف السوق آيلة للسقوط على
رؤوس بائعي األسماك أو الزوار.
إذن ،مسؤولية من هي العناية بهذه السوق؟
وزارة الفالحة؟ فما على «السيد أخنوش» إال
التسوق منه حتى يقف بنفسه على كل هذا...
أم مسؤولية أعظاء المجلس البلدي لمدينة
الصويرة ،إن ك��ان األم��ر كذلك فال أظ��ن أنهم
يتبضعون منه.
والطامة الكبرى وأنت تقطع شارع الزرقطوني
من باب دكالة حتى ساحة «باب المكانة» ،كل
ه��ذه المسافة التي يمر بها كل زائ��ر لمدينة
الصويرة كلها حفر وأزبال متناثرة في كل زاوية،
وفوضى عارمة للباعة المتجولين وأصحاب
الدكاكين الذين يحتلون األرصفة وال من يتصدى
لهذه الظواهر ،وأفراد من السلطات بسياراتهم
المركونة جانبا يرتشفون داخلها الشاي.
إن المسؤولية والقيام بالواجب مبعثرة بين
كل المتدخلين ،والضحية ،الصورة البئيسة
للسياحة بالصويرة.
> خ .هشام (الصويرة)

أو استبدلتموها بالطاء ،كما في تسمية
ال��غ��ار سابقا واختلط عليكم التأثير
والتأطير ،ولم يعد إال النزر القليل ممن
يتقن مخارج ال��ح��روف بل ص��ار الكل
ينطق  -تم  -بالتاء بدل  -ثم  -بالثاء،
واختلط السين بالصاد وما إلى ذلك وال
حول وال قوة إال بالله  -تبعا لكل هذا
أال ي��ج��وز المطالبة بفتح ع��ي��ادات ال
مدارس لترويض الشفاه ،وأخرى لتعليم
قواعد هذه اللغة.
واس��م��ح��وا ل��ي أن أذك��ر ب��أن لغتنا
العربية الشريفة بعدما كانت  -وستظل
بإذن الله لغة القرآن  -أصبحت ولخسة
الكثير منا وفقر قلوبنا وأفكارنا ،يعبث

بها ويشوه حروفها .إن لغتنا في خطر..
هذه اللغة التي تسلمناها عن أسالفنا
نقية يجب علينا أن نقدمها إلى الخلف
ط��اه��رة كريمة بعدما ص���ارت تنتهك
طهارتها ،وتمتهن كرامتها ،وتشوه
بالغتها.
انتشرت الفوضى في لغتنا المحبوبة
وك���أن ال ق��واع��د وال ض��واب��ط ل��ه��ا بل
أصبحت تتداول بأحرف التينية بعد زمن
طويل أو قصير سنصبح ال لغة لنا ،وقد
الحت هذه البوادر في األفق إذ كثير منا
ال يمكنه الحديث بعربية نقية دون
خلطها بفرنسية ركيكة أو العكس.
> عبد القادر الحياني

رحم الله صديقي بركاش
بقلم :د .يوسف الكتاني

أعتقد جازما أن هناء الدنيا وسعادتها وكمالها
ممكن ونسبي يتحقق بحسب ظروف المرء وقناعته
ف��ي ال��ح��ي��اة ،ويمكن ال��وص��ول إل��ى ذل��ك بأمور
أهمها:
 1القناعة بالعيش الهنيء الممكن حسب عطاءالله وفضله ،وذل��ك ال يتنافى مع طلب أسباب
ال��ع��ي��ش وال�����رزق ف��ي ه���ذه ال��ح��ي��اة ب��م��ا يمكن
ويستطاع.
 2محاولة إسعاد الناس ،وتفريج همومهم،والتخفيف م��ن معاناتهم حسب االستطاعة،
كمساعدة المحتاج وال��ف��ق��ي��ر ،وال��ب��ر باليتيم،
والتخفيف ع��ن المريض والضعيف ،وإرجاع
البسمة إلى المفجوع ،وإنصاف المظلوم.
 3الفوز والظفر بالصديق الوفي ،والخلقالكريم ،واألخ الحق ،الذي ينصحك إذا أخطأت،
ويقومك إذا انحرفت ،ويأخذ بيدك في حياتك
جميعا كما قال الشاعر:
إن أخاك الحق من كان معك
ومن يضر نفسه لينفعك
ومن إذا ريب الزمان منعك
شتت فيك شمله ليجمعك
لقد كان من سعادتي في حياتي أني ظفرت
بالتعرف على صديق كريم ،وأخ بر أصيل ،ذلكم
هو الكولونيل محمد بركاش الذي تعرفت عليه
وصاحبته منذ أقل من عقد من الزمان ،وتوطدت
العالقة بيننا بشكل تلقائي ،وتوثقت المحبة بيننا
كأنها امتدت قرنا من الزمان ،بسبب ما منحه الله
من صفات النبل واإلنسانية ،والتواضع والكرم،
وطهارة القلب ،وصفاء السريرة ،واإلباء وصدق
المحبة ،ورعاية الصداقة ،والوفاء لها إلى درجة
نادرة بين أصدقاء هذا الزمان.
وقد زاد من قربنا واتصالنا الكبير جوارنا
القريب ،وحبنا للعمل الجمعوي وخاصة في
تأسيس فيدرالية األنساب التي أحيت علما كبيرا
كاد يضيع لوال لطف الله ،وتوفيره ألسباب إحياء
هذا العلم الشريف األصيل ببالدنا ،بسبب توفيق
صفوة من العلماء المثقفين الذي أسسوا فيدرالية
األنساب ،وأخلصوا لها ،وتفرغوا لخدمة أهدافها
ومقاصدها ،وفي مقدمتهم األستاذ النابغة الوفي
محمد بركاش رئيس الفيدرالية وموجهها الذي
حقق لها نتائج أكبر من عمرها ،وأسمى من مطامح
مؤسسيها ،والذي قضى عليه المرض العضال
فجأة وم��ن دون استئذان ،في فترة قياسية لم
تمهله ،وأخذته من بين أسرته وأصدقائه وأحبابه
رحمه الله وج��زاه أحسن ما يجازى العاملين
المخلصين ،الذين يهملون وال يتكلمون ،ويخلصون
وال يمنون ،ويخدمون مجتمعهم وأمتهم بصوفية
صادقة ،وتواضع نبيل ،وعطاء بدون حساب.
وهكذا وج��دت نفسي وجها لوجه أم��ام هذا
الرجل المتحدث البارع المحبوب الذي يدخل قلبك
ويقتحمه بكل سهولة ويسر ،األصيل المحتد
الكريم ،الذي ينحدر من أصول طيبة ،ومنيت عزيز
كريم ،وبيئة مخزن ومسؤولية ،كما يحدثنا تاريخنا
المغربي.
لقد استطاع األستاذ بركاش أن يصبح في
المغرب وفي الخارج في فترة قياسية أحد األدباء
المشهورين ،والمؤرخين الكبار ،والنسابة الشهير
وباألخص األندلسيين الذي هو من أصولهم في
وقت ضعف فيه هذا العلم وانحسر وقل رواده،
وقلت الكتابة والبحث فيه ،وقد أعطى للمورسكيين
بفضل كتبه وبحوثه وجمعيته التي أنشأها من
أجل الدفاع عن أصولهم وحقوقهم ،وتاريخهم
ومطالبهم أعطاهم ألقهم ،حتى كتب أخيرا إلى
ملك إسبانيا يطالبه أن ينصف هؤالء وأولئك وعدم
التفريق بينهم ،اعتبارا لحقوقهم المكتسبة عن
طريق أصولهم وتراثهم.
لقد صار األستاذ محمد بركاش مرجعا كبيرا
في كثير من العلوم المعاصرة وف��ي مقدمتها
ال��ت��اري��خ ،وف��ي علم األن��س��اب ال���ذي أح��ي��اه في
مجتمعنا ونشر صفحاته ،وترجم لنبغائه ،سواء
عن طريق المحاضرات والبحوث التي أخذت تظهر
وتنتشر بفضل الفيدرالية وبفضل مجلة األنساب
التي أنشأها ويديرها باقتدار وكفاءة ،وبالكتب
الكثيرة التي نشرها والتي أعطت صورة حية عنه
وعن أدبه ونبوغه ،وتفوقه ،ودفاعه عن األندلسيين،
وإحياء آثارهم وأمجادهم وعبقريتهم.
وإذا كان حب بالده ووطنه هو الخصلة األولى
من الخصال التي لزمته في حياته كلها ،فخصلة
الوفاء هي الخصلة الثانية من خصاله ،فهو وفي
لكل من أحبه من الناس ال يفرق بينهم ،كما كان
أبيا ،سمح الطبع والنفس والقلب جميعا .كما نجد
طبع الكرم متجذرا فيه ،وصفة نابعة من طبعه.
وإنني ألعزي فيه نفسي التي فقدت فيه خال وفيا،
وصديقا عزيزا ،كما أعزي عائلته فردا فردا ،وأعزي
فيدراليتنا التي فقدت فيه فارسها الهمام وحكيمها
المتميز ،والسالم عليك يوم ولد ،ويوم مات ،ويوم
يبعث حيا.

26
alousbouea@gmail.com

منــــــــــــــــــــوعات

> العدد803 :
> الخميس  18شتنبر 2014

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي

93

جميلة البداوي

هذه هي أغاني هذا الزمن:

من «تالح» إلى «الساطة» إلى «دمدومة»
قال بعض المتتبعين لمسار األغنية
المغربية ،وه��م ف��رح��ون ،ب��أن األغنية
المغربية تخطت الحدود ،وبدا بعض
الفنانين العرب يتسابقون على الغناء
باللهجة المغربية ،مثل الفنانة اللبنانية
ميريام فارس التي أدت أغنية «تالح»،
ومواطنها عاصي الحالني الذي غنى
أغنية «الساطة» ،مما أثار جدال واسعا
ف���ي أوس�����اط ال��غ��ي��وري��ن ع��ل��ى الطرب
المغربي ،الذين رأوا في هذه الكلمات

انزالقا يسيء إلى اللهجة المغربية.
وقد توجت هذا االنزالق مؤخرا ،فنانة
مغربية مقيمة في الخليج تسمى جميلة
البداوي ،بأدائها ألغنية تحمل عنوان
«دمدومة» ،وهي كلمة من اللهجة المغربية
العامية ،وتعني الساذج الذي يجهل كل
ش��يء .وق��د انتقد ال��م��وزع الموسيقي
المغربي حميد الداوسي األغنية على
حسابه في موقع «فيس بوك» ،معتبرا
أنها ال تنتمي إلى الموسيقى المغربية،

نيللي كريم تنتظر بفارغ الصبر
دور «سامية جمال»
حققت النجمة المصرية نيللي
كريم نجاحا مزدوجا في الموسم
ال��رم��ض��ان��ي ال��م��اض��ي م���ن خالل
مسلسلي «سرايا عابدين» و«سجن
النسا».
وبين التمثيل والرقص ،تنتظر
بفارغ الصبر دور الراقصة «سامية
ج���م���ال» ،ف��ق��د ك��ش��ف��ت ن��ي��ل��ل��ي عن
تحضيراتها والمفاجآت التي تعدها
للشخصية ،ومشاركتها في لجنة
تحكيم برنامج للرقص.
يذكر أن نيللي ب��دأت مشوارها
ت��ح��ت األض������واء ك��راق��ص��ة باليه،
وش��ارك��ت ف��ي ع���روض ب��ي��ن مصر
ومسقط رأس والدتها روسيا ،لكنها
توقفت عن هذا النشاط االستعراضي
منذ  5سنوات ،بعد إنجاب ابنتها
كندة.

تأسيس املرصد
املغربي للشباب
والسياسة
تعقد اللجنة التحضيرية
للمرصد ال��م��غ��رب��ي للشباب
والسياسة  -تحت التأسيس-
والمتكونة من مجموعة من
األطر والشباب المغربي مساء
ي��وم الجمعة  19م��ن الشهر
الجاري ،اجتماعا لإلعالن عن
ت��أس��ي��س ال��م��رص��د المغربي
للشباب والسياسة ،ومناقشة
ال��م��ب��ادىء واأله����داف القائم
عليها ،وذلك في فندق سوفيتيل
 -حديقة الزهور -بالرباط.

ومحمال مسؤولية «رداءة» األغنية لكاتبها
وملحنها جالل الحمداوي.
وذهب البعض إلى القول إن إدخال
بعض الكلمات الحديثة م��ن اللهجة
المغربية في كلمات األغاني هو محض
ترويج للفنان ،كما اعتبروا أن الغرض
الرئيسي لذلك هو زي��ادة الجدل حول
األغنية ،وبالتالي ارتفاع أسهم الفنان أو
الفنانة ف��ي أوس���اط جماهير المغرب
العربي.

إشراقات إالهية
الحج فريضة إسالمية ،ورحلة دينية،
وشعيرة إيمانية ،شرعها الباري لعباده
كي يتعلموا ويحجوا إليه ،ويتعلقوا به
وي���داوم���وا التفكير ف��ي آالئ���ه وحكمه،
والتوجه بالقصد إلى بارئهم عند الطواف
بكعبته وبيته ،فمن استطاع الحج فليفعل
ليكمل دينه ،وينجح قصده ،ويكون من
المتقين.
الحج قصد واتجاه ،وسمو بالجسد والروح
إلى البيت الحرام ،إلى مكة والمدينة النبوية
حيث منازل الوحي واإلشراق ،ومستقر الرحمة
والتبتل ،والتعلق بالرب تعالى ،تطهيرا للنفس،
وتخلصا من الذنب ،وفوزا بالرضى والنعيم
المقيم.

نيللي كريم

الحج كمال الدين ،وتمام اليقين ،به
تتحقق إنسانية المؤمن ،ومساواته مع
إخوانه ،وهو رحلة دينية ،ونقلة روحية،
تثبت االت��ص��ال ب��ال��رب الكريم ،وتجدد
العهد معه على ال��ط��اع��ات ،وااللتزام
بالقربات ،فبادر بالحج قبل أن ال تحج
هداك وسددك.
د.يوسف الكتاني

صفية العمري :على الفنان أن يكون كالفاكهة
علقت النجمة المصرية صفية العمري على غيابها
عن الشاشة بالقول« :لست غائبة ،ولكن التمثيل
بالنسبة لي هواية وليس احترافا ،لذلك أتأنى في
اختياراتي وأدقق في أدواري ،وأغيب ألطل على
جمهوري في الوقت المناسب .كما أني ال أحبذ
ظهور الفنان المتكرر على الشاشة ،فمن الجميل أن
يكون الفنانة كالفاكهة التي تطل من حين آلخر بعد
أن يشتاق لها الناس».

القواعد الدستورية للجهوية املوسعة
تعقد المنظمة المغربية لحقوق
اإلنسان ،وجمعية «منتدى المواطنة»
ورش��ة ح��ول« :مرجعيات» ومعايير
ومسؤوليات إعمال األحكام والقواعد
ال���دس���ت���وري���ة ل��ل��ج��ه��وي��ة الموسعة

صفية
العمري

وال��ج��م��اع��ات ال��ت��راب��ي��ة» ،وذل���ك يوم
الخميس  18شتنبر  2014على الساعة
الثالثة مساء بمقر المنظمة المغربية
لحقوق اإلنسان الكائن بزنقة ورغة
رقم ،8 :أكدال  -الرباط.

«ولــد القصــور»

لم تكن هذه هي المرة األولى التي يتعرف فيها أهل البهجة على أبي
الفنون  -المسرح  -فلقد سبقت اإلشارة إلى تلك الزيارات العديدة لفرقة
عزيز عيد «التي اشتهرت فيما بعد بفرقة فاطمة رشدي» إلى كل من فاس
ومراكش .كما أن يوسف بك وهبي الفنان المصري الذي كان ينافس القيدوم
جورج أبيض على عمادة المسرح العربي ،كان أيضا قد زار المغرب مرات
عديدة .وهناك أيضا العروض التي كانت تقدم من طرف أصدقاء المسرح
الفرنسي على نفس الخشبة المجهزة بجانب قاعة الزجاج داخل منتزه
الحارثي ،قبل أن يدفع الحقد أبناء المستعمر ممن يتعاطون ويهوون هذا
الفن «يا حسرة» ،إلى أن يشعلوا النار في كل محتوياته من ديكورات
وإكسيسوارات ،مباشرة بعد آخر عرض على هذه الخشبة ،ونحن في الشهور
األولى من االستقالل .وكانت بعض العناصر في مجال الكوميديا ممن
استحسن الناس ظرفهم ،واستلطفوا موهبتهم ،قد بدأت تظهر على الساحة،
مثل م��والي الطاهر ،ال��ذي اشتهر بسكيتشه الساخر «خرجو تضربو
النفتاحة» .وكان هذا الرجل الموهوب يبرع أيضا في تشخيص دور المرأة
الجنوبية قبل أن يلمع نجم الفنان بوشعيب البيضاوي في هذا المجال.
وهناك أيضا مستملحات باقبو المخضرم ،ال��ذي جمع بين اإليقاعات
«الكناوية» ،وحفظ ما يصحبها من إنشاد بتلك اللكنة اإلفريقية .وبالطبع ال
تغيب عن األفراح واالحتفاالت بعض الفرجة االرتجالية ،علما كما أشرت
من قبل إلى أن طلبة ابن يوسف كان لهم السبق في هذا المجال في العقد
الثالث من القرن العشرين .وممن كتبوا للمسرح شاعر الحمراء محمد بن
ابراهيم مؤرخا للمرحلة بمساجلة شهيرة بين التعليم القديم والتعليم
الحديث ،حين أقر هذا األخير من طرف السلطان محمد بن يوسف في
الثالثينيات من القرن الماضي .كما أن الزعيم عبد الله إبراهيم هو اآلخر
كانت ل��ه مساهمات ل��م أتمكن م��ن االط�ل�اع منها إال على عمل معنون
بـ«خادمتي».
في ظرف وجيز ظهرت للعيان تشكيالت جمعوية ،وتنافست العناصر
التي كان لها وعي بالقضية الوطنية ،وخاصة من الشبيبتين االستقاللية،
والشورية ،وبعض األساتذة ،والحركة الطالبية .وكان بالطبع من ضمن
أبرز هذه الجمعيات جمعية الوحدة المغربية التي وفر لها أبونا األعز
سيدي أحمد الورزازي رحمه الله ،جناحا خاصا من رياضه ،إرضاء لرغبة
أبنائه عبد الحفيظ وعبد المولى.
وبحكم الصدف فقد كان مقر الجمعية خلف المنصة الشرفية التي أصر
جاللة الملك محمد الخامس أن يخلد فيها هذا الحدث تقديرا لمن سقط في
الساحة من الشهداء ،ولما كانت له مسرحا من عمليات فدائية ومظاهرات
بطولية ومواقف وحدوية .لقد كنت ضمن اللجنة المشرفة على التحضير
وتجهيز عناصر للتشخيص وأخرى لالستعراض أمام المنصة والمسير،
وحظي الفنان أحمد العماري رحمه الله بشرف التقديم والفكاهة والطرائف
والنوادر.
لم يكن الراحل أحمد العماري ضمن فريق أوالد القصور الذي كنت أنتمي
إليه كجل عناصر جمعية الوحدة المراكشية التي يدير شؤونها الفنية الفنان
الموهوب عبد الغني بوشنتوف ،والذي كان في نفس الوقت عضوا في
جوق موالي عبد الله الوزاني للطرب األندلسي ،يضبط اإليقاع على الطر
ببراعة فائقة حتى كني «بشيطان الطر» ،وسيأتي الحديث عنه وعن األخ
العماري في الصفحات اآلتية من هذا الجزء الثاني للنفحات.
كان جاللة الملك محمد الخامس سعيدا بما قدم من عروض ذات النكهة
المراكشية ،وأخرى من الفنون الشعبية الجنوبية .وأظهر أثناء زيارته بالغ
االهتمام بعاصمة جده محمد الثالث الذي تميز عهده باعتراف المغرب كأول
دولة باستقالل «الجمهورية األمريكية الفتية» ،كما سماها أول سفير لها
عند تقديمه أوراق اعتماده للسدة السامية.
تركت زيارة الملك محمد الخامس في النفوس أثرا طيبا ،وبشرت باآلمال
في مستقبل أفضل ،واستخالص العبر والدروس .فتحمس الحزب لتأسيس
الفروع وإنشاء الدوائر من أجل تقاسم المسؤولية ،وتسهيل مراقبة ما
يحدث في كل دائرة حزبية .ودون رغبة مني ،أصبحت عضوا في مكتب
الدائرة الثامنة التي تكفل بتسييرها المناضل الفذ الصامت الزاهد سيدي
ادريس بن عبد الرازق أحد مجسمي الطهر الوطني والنقاء البشري .وتنازل
لنا الحزب عن مكتبه األول في حي المواسين ،قرب درب سنان ،لنتخذ الطابق
السفلي من المنزل الذي ساهم به السيد التباع  -أو ربما أجره للحزب
بمقابل رمزي ،لست أدري ،فذاك سر كان يعرفه السيد احماد بن الهاشم
المسؤول عن األمانة المالية .وبما أنني كنت المتفرغ البارز فقد أسندوا
إلي مهمة الكتابة ،وسلموني المفاتيح ألظل قائما على شؤون المكتب من
شروق الشمس إلى ما شاء الله من الليل حسب اللقاءات وما تفرضه
الطوارئ وسخونة أحداث تلك األوقات.
أما الجزء العلوي من المنزل فقد تم اتخاذه سكنا للمجاهد عبد القادر
حسن الذي ال يقل طهارة عن إدريس بن عبد الرازق ونقاء وعفة وصمتا،
بينما المكتب الرئيس للحزب استقر في المنزل المقابل لسكويلة الباشا
المجاور لقصر الستينية الباشوية قبل أن يصبح خاصا باالتحاد الوطني
للقوات الشعبية ،بعد أول انقسام في صفوف الحزب ،وسيأتي الحديث
عنه.
ظل ارتباطي بالحزب أسرويا وعاطفيا أكثر منه انتماء لتلك المبادئ
التي كنا نحملها قبل االستقالل .فكل ما يظهر على سطح هذا الجانب
السياسي ال يبشر بالخير الذي كنا نحلم به ،فاالنخراطات ال تتوفق ،ومغادرة
كل من «عيا» صبره وتعفف ال تجد لها من يحزن أو يتأسف .وعمت بعض
الفوضى ،وبدأ اسم الحزب يساء إليه من طرف مسيريين وهميين يقبلون
عضوية كل من هب ودب مقابل واجب االنخراط الذي قفز إلى درهم في
األسبوع بدل خمسة وعشرين فرنكا .والطامة الكبرى أن دائرتنا الثامنة
كانت قد أصبحت مركزا رئيسيا لهذه الممارسات االبتزازية.
> يتبع..
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الدستور يقرر المجلس األعلى لألمن  ..فأين هو؟

 :مصطفى العلويسئل الملك الحسن الثاني ،عن رأيه
في سقوط الملكية بليبيا ،ومجيء حكم
القذافي ،فقال(( :لم يفاجئني سقوط
الملك إدريس ،فقد كان سقوطا حتميا
ال مفر منه ،لقد كان رجال مستقيما،
ولكنه لم يكن يعرف شيئا مما يجري
ع�ل��ى األرض ،وي �ح��رص ف�ق��ط على
ال��ص��ل��وات)) (م���ذك���رات م��ل��ك .إيريك
لوران).
طبعا ل��م يعش الحسن الثاني،
ليرى ماذا أصبحت ليبيا بعد موت
ال���ق���ذاف���ي ،وك���ي���ف أن الليبيين
المتعقلين ،ي��ذك��رون أي���ام الملك
السنوسي بكثير من الحسرة ،بل
وكثير منهم أصبحوا يتأسفون على
أيام العقيد القذافي ،رغم أنه مسؤول
عما يعانيه الليبيون ،وقد أصبحوا
ي��م��ارس��ون "ال���ك���وب���وي" ،ك��م��ا كان
األمريكيون بعد اكتشاف أرضهم.
وي��ف��رح الكثيرون عندنا من
المتملقين( )...بكون المغرب هو
اآلن أكثر استقرارا من جميع
ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ،ليتمترس
المتعقلون منهم خلف دستور
 ،2011ال��ذي أنقذ المغرب من
فوضى الثورة دون أن يتجرأ أحد منهم
بالشجاعة ،ليقول :إن دستور ،2011
ال يطبق بكامله ،وبديهي أن يهدد خطر
سقوط ( )...ال��دول��ة التي ال تحترم
ال��ت��زام��ات��ه��ا ،وه��ا نحن نطمئن إلى
دستور ،كتبناه ،لنتفادى األخطار ،فلم
نقرأه كله ،ولم ننفذ نصوصه ،وال نرى
كتابا وال معلقين ،يناقشون فصوله،
ما طبق منها وما لم يطبق.
طبعا ،إن دستور  ،2011لم يكتب
شيئا عن واجبات المواطنين ،وال عن
الحدود التي يجب أن يتوقف عندها
الناس .وماذا نقول لألجيال الجديدة،
وهي غير متسيسة ،من حسن الحظ،
لكن المثقفين منها ،ممن يطمئنون إلى
حماية الدستور ،يقرؤون في الفصل
الرابع من الدستور ((علم المملكة،
ه��و ال �ل��واء األح�م��ر تتوسطه نجمة
خ �ض��راء ،خ�م��اس�ي��ة ال� �ف ��روع)) وهم
يشاهدون قطبا سياسيا من حزب يدعم
الملكية ،وهو جالس يخطب وأمامه
علم آخر لدولة أخرى يريد أن يقيمها
ف���ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،ورب���م���ا يسميها
الجمهورية المغربية ،أو الجمهورية
الريفية.
وليس هذا هو الجانب الوحيد الذي
تشعشع وتعشش فيه الفوضى بشكل
أص��ب��ح يبعث القلق وال��خ��وف ،في
نفوس المغاربة ،وهذه دولة هولندا
وبها حوالي مليون مغربي ،تكتب في
مقرراتها المدرسية أن المغاربة شعب
مجرم ،وتعطيهم الصحف اليومية

ال��م��غ��رب��ي��ة ك��ل��ه��ا ي���د ال���ل���ه ،لتأييد
الهولنديين في ادعائهم ،وهي صحف
تتبارى يوميا في نشر أخبار الجرائم،
والذبح ،والسرقة ،والنهب ،واعتقاالت
رجال األمن ورجال الدرك ،والمنتخبين،
والكثير منهم متلبسين بجرائم.
وأصبح هذا الخوف حديث الناس
في مجالسهم بشكل بلور استنتاجا
بديهيا ،خاتمته أن المغاربة ،ليسوا
مؤهلين لممارسة الديمقراطية ،وأن
الديمقراطية ف��ي ح��اج��ة إل��ى زعيم
يصون ه��ذه الديمقراطية من خطر
تحولها إلى فوضى ،مثلما أن األجيال
الجديدة التي عوضت أجيال الحسن
الثاني ،كشفت عن عجزها ،وجهلها،
وضعفها لتكتفي في الكثير من األحيان
بجشعها( )...ورب��م��ا تغلب الجشع
وطبع إن��ج��ازات ه��ؤالء المسؤولين
الجدد ،واق��رؤوا حكايات مسؤولين
كبار ،يتورطون في وضعيات ال تحل
إشكالياتها إال التعليمات بطي ملفاتها
تفاديا للفضيحة.
وي�������ق�������ول

م��غ��ارب��ة آخ�����رون ،أك��ث��ر ه��ل��ع��ا على
مستقبلهم ،إننا نتهيب واقعا ،يكشف
أن المؤسسة الوطنية ينقصها تدخل
األب ،المحترم ،المهاب.
وأصبح المغرب كما يقول الكثيرون،
كوميسارية بدون كوميسير ،ومدرسة
ب��دون معلم ،وال مدير ،ومسجدا بال
إم����ام وال م��دب��ر ،ومستشفى بدون
طبيب..
ورغم أن الدستور مثال ،في فصله
 ،31يقول بأن ((ال��دول��ة تعمل على
التشبث بالهوية المغربية ،والثوابت
الوطنية الراسخة)) فقد أصبحنا نرى
أن ه��ذا الفصل من الدستور ،ميت،
رحمة الله عليه ،بعد أن انقرضت
الهوية المغربية ،وافتقدنا الثوابت
الوطنية الراسخة.
ونكاد نتجرأ ونتساءل ،هل هناك
موانع ،تحول بين ((أمير المؤمنين
ح��ام��ي الملة وال��دي��ن (ال�ف�ص��ل )41
ال �ض��ام��ن ل �ح��ري��ة م �م��ارس��ة الشؤون
الدينية ،ويمارس الملك الصالحيات
الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين،
والمخولة له حصريا)) وكأن مشرع
الدستور ،الذي صوتنا عليه بإجماع
لم يكن مغشوشا ،ألول مرة في تاريخ
االستفتاءات ،يربط الفصل  41هذا،
بالفصل  42ال��ذي ((ي �ن��ص على أن
الملك رئ�ي��س ال��دول��ة ،وض��ام��ن دوام
الدولة ،يسهر على صيانة االختيار
الديمقراطي)).
فضمان دوام الدولة ،هو ما تنازل

عنه الرئيس حسني مبارك ،ونسيه
العقيد القذافي ،وترفع عن التفكير فيه،
الرئيس زين العابدين بن علي ،وأنتم
ترون ،أينهم اآلن.
وبالصدفة مع هذا الموضوع نشر
الباحث الجاد عبد اإلله بلقزيز(( :ال
ي� � �س� � �ت� � �ق � ��ر ح� � � � � � ��ال ل � �م � �ج � �ت � �م� ��ع،
بدون دولة قوية قادرة ،ومجتمع ،من
غير دولة ،ضرب من الخيال)) (المساء
 12شتنبر .)2014
ألن ضمان دوام الدولة ،هو مهنة
عظمى ،تحتم على رئيس الدولة ،وعلى
أمير المؤمنين عندنا ،أن يتدخل ،بكل
حزم ،فأحرى أن تأتي عاهرة مغربية،
حاشاكم ،وتكتب ((إنها تضع جسدها
ره��ن إش ��ارة ج�ن��ود أك ��راد ف��ي العراق
ألن�ه��م ي��داف�ع��ون ض��د همجية()...
ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة واإلسالمية))
ف��ال��ع��روب��ة واإلس��ل�ام همجية أيتها
الداعرة.
وأن ت��ت��ج��رأ م��خ��ل��وق��ة ،حيوانية
المشاعر واإلحساس ،لتقول للعالم،
بوسائلها الخاصة ،في بيان آخر،
متحدثة ع��ن حكومة

أظن أنه لو كان الملك الحسن الثاني
حيا ،وجاءت مواطنة من رعاياه لتهدي
مؤخرتها للجنود األج��ان��ب ،الذين
يحاربون داع��ش وتقول لهم ابعثوا
أوراق تعريفكم ،ألمارس معكم جميعا
جهاد  ...ال��ـ  ،...ألرسلها إل��ى حيث
تعرفون ،وإال فأين هي األخالق ،أين
هو القانون .القانون ال��ذي يتبجح
بإصالحه وتحسينه وزير العدل هذه
األيام وهو واضح صريح في الفصل
 483من القانون الجنائي الذي يقول
((ك��ل من ارتكب إخ�لاال علنيا()...
ب��ال �ح �ي��اء ي�س�ج��ن س �ن �ت �ي��ن)) وكأن
ال��ق��ان��ون الجنائي ،ف��ي فصله 497
يتحدث عن هذه العاهرة بالتحديد،
ويقول ((كل من حرض على الدعارة
والبغاء يحكم بعشر سنوات)).
ولقد لجأت هذه المخبولة ،المريضة
جنسيا ،إلى تحدي الفصل  498و499
من القانون الجنائي الذي يتحدث عن
دعوتها المفتوحة للفجور ،حين دعت
الجنود األكراد ،إلى ما سماه القانون
الجنائي ((ممارسة البغاء أو جلب
األشخاص للبغاء)) ويضيف بحتمية
السجن إلى عشر سنوات ،في

<

ال��م��غ��رب وتسميهم ((ه� ��ؤالء
المسؤولين الخونة( )))...وتهددهم،
وتعطي لرئيس الحكومة بن كيران
أس���ب���وع���ا ،وإال ف��إن��ه��ا ستفضحه
بوسائلها ال��خ��اص��ة ،ون��ح��ن نعرف
وسائلها الخاصة ،من بيانها األول،
الذي وضعت فيه أشرف ما خلقه الله
في جسم المرأة ،رهن إشارة كل من
يريد أن يتبول عليه.
لقد قال أحد معارف هذه التي تسمي
نفسها م��زي��ان��ة( ،)...وه��ي خايبة ،ال
يقبل عليها أحد ،إنها تحاول أن تلعب
في العمل األمازيغي "دور الزعيمة
الكاهنة" ،وتوجد مغربيات كثيرات
يطمحن إلى التشبه بالكاهنة ،وها هي
الكاتبة الفرنسية جيزيل حليمي ،كتبت
ع��ن الكاهنة كتابا انطلقت فيه من
وصفها بالعاهرة ،Prostituée ،بعد
أن قالت إنها ضاجعت ولدها خالد،
وأضافت الكاتبة ،إن الكاهنة نفسها
عاشرت هي أيضا ،جنديا متأصال من
س���وري���ا ،اس���م���ه ح��س��ن ب���ن نعمان
الغساني ،ليغضب عليها ولدها الثاني
"إيفرن" في نهاية الكتاب ،ويقول لها
((أمي ،لقد شحنت ضدك قبائل زناتة
وأوربة ،والمهاجرين من المدن التي
هدمتها ونهبت ثرواتها ،والرحل الذين
أف��رغ��ت م��دن�ه��م وق�لاع �ه��م ،وسرقت
مواشيهم ،إنه لم يبق أحد يثق فيك))
(La Kahina. Par Gisele
.)Halimi
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ح��ق م��ا عملته هذه
ال����داع����رة( )...حيث أعلنت
دع��وت��ه��ا ل��ل��ف��ج��ور ال��ع��ل��ن��ي وعرض
فرانها((( )...بواسطة توجيه بالغات
عبر وسائل االتصال إلى جمهور غير
محدد)).
وكيف نفسر ألوالدن���ا ،وأحفادنا،
وتاريخنا ،وللجزائريين جيراننا،
ولحماة ديننا ،أن امرأة مغربية تحدت
فصول القانون الجنائي كلها دون
متابعة ،وال محاسبة.
وكيف نتفادى ،أن يقدم متطرف من
الذين تمتلئ بهم شوارعنا ،على ذبح
ه���ذه ال���داع���رة ،ال��ت��ي ت��ن��اس��ت ربها،
ودي��ن��ه��ا ،ووط��ن��ه��ا ،وش��رف��ه��ا ،لتعلن
للعالم أجمع ،أنها تعرض جسمها على
الجنود األك���راد ،الذين لم يوسخوا
شرفهم ،باالستجابة لها ،حيث كذبت
هذه المخلوقة البشعة ونشرت أنها
س��ت��ت��وج��ه ل��م��ط��ار ال�����دار البيضاء
الستقبال زبنائها ،لتؤكد لنا السفارة
العراقية ،بأنه ليس هناك أي جندي
كردي جاء للمغرب ،على اإلطالق.
ولقد سئل متحدث عراقي في بغداد
عن أثار هذا العرض الالأخالقي على
الجنود األكراد ،وعما إذا كان هناك رد
فعل أو استجابة من الجنود األكراد
لهذه ال��دع��وة الوحشية الحيوانية،
فأجاب بأن الكل يعرف أنها عاهرة،
ولم يكن لها أي تأثير على واقع الحرب

العراقية ضد داعش.
وال��م�لام��ة ك��ل ال��م�لام��ة ،ع��ل��ى من
يسمون أنفسهم علماء المغرب وحماة
الدين ،وأما حماة الشرف فهم العساكر،
وحامي الجميع هو أمير المؤمنين،
حامي حمى الملة والدين ،والذي يعتبر
تصرف كهذا قذفا في حق المؤسسة
المغربية ،كان مفروضا في مجلس
العلماء ،أن يدينه ،لتكون هذه الحالة،
درسا لمن يريدون تخريب هذا الوطن،
وطمس معالم األخالق في مستقبله.
وقد طال غياب علماء المغرب عن
القيام بدورهم المرتبط بمهامهم في
الدفاع عن الملة والدين ،وقبح الله
واق��ع��ا مغربيا ،ل��م نجد فيه عالما
واحدا ،يعلق على خبر النية في هدم
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم،
وك��أن علماءنا أصيبوا بالشلل في
أفواههم ،والعياذ بالله.
كما أن المسؤولين على األمن ،وهم
ي��ع��رف��ون أن ت��ص��رف ه���ذه الداعرة
وخرقها ألع���راف األخ�ل�اق ،ه��و مس
بسالمة األم��ن العام ،وخ��رق للفصل
 483من القانون الجنائي ،الذي يحكم
بالحبس سنتين ((ل�ك��ل م��ن ارتكب
إخ � �ل� ��اال ع� �ل� �ن� �ي ��ا ب� ��ال � �ح � �ي� ��اء ،أو
البذاءة)).
وك��ان مفروضا في وكيل الملك
ب��م��ن��ط��ق��ة س��ك��ن ه���ذه المهووسة
بالفساد ،أن يأمر الشرطة القضائية
باعتقالها ،أم أن القانون ال يطبق إال
حيث ال يجب تطبيقه.
إن القضية بحق ،تعيدنا إلى ضرورة
تفعيل الدستور الجديد ،دستور ،2011
وذلك عبر دعوة أمير المؤمنين ،حامي
حمى الملة والدين ،إلى تنفيذ الفصل
 54م��ن ال��دس��ت��ور ،فلعل المهتمين
بالدستور تناسوا هذا الفصل ،رغم أنه
م���ن األه��م��ي��ة ب��م��ك��ان ،وي��ن��ص على
((تأسيس المجلس األعلى لألمن،
للتشاور بشأن استراتيجيات األمن
ال ��داخ� �ل ��ي( )...وال �خ��ارج��ي للبالد،
وم � ��أس� � �س � ��ة ض� � ��واب� � ��ط ال� �ح� �ك ��ام ��ة
األمنية)).
هذا المجلس الذي يفوض الدستور
لرئيس الحكومة صالحية رئاسة
اجتماعه ،ألنه مجلس يتجاوب مع ما
ي��ج��ري ه���ذه األي�����ام ،ع��ل��ى الصعيد
السياسي واالج��ت��م��اع��ي المغربي،
داخليا وخارجيا حيث أن حالة خطر
داهم مثل خطر داعش ،التي ،ونظرا
لخطورتها استدعى الرئيس أوباما
أكثر من أربعين دول��ة ،للتشاور في
شأنها ،وكان قد استدعى كل الباقين
من وزراء خارجية الواليات المتحدة
المتقاعدين ،الستشارتهم وسماع
رأيهم .ولو كان المغرب تنفيذا للفصل
 54من الدستور ،قد شكل هذا المجلس،
وعرضت عليه أخطار من قبيل خطر
داعش وأخطار أخرى تنخر الهيكل
المغربي ه��ذه األي���ام ،لكان الشعب
المغربي أكثر اطمئنانا.
طبعا ..إن تأسيس المجلس األعلى
لألمن ،تطبيقا للفصل  54من الدستور،
ي��ع��ارض��ه ه����ؤالء ال��م��س��ؤول��ي��ن عن
مؤسسات وهياكل أمنية ،يعتبر كل
واحد منهم نفسه المسؤول األول عن
األمن ،وال يريد أن يشرك مجلسا وال
شخصا ف��ي مهامه األم��ن��ي��ة ،ليحق
الحكم ف��ي حقهم ،بأنهم ال يقبلون
التعامل مع هذا الدستور.

