ي

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

سر
تطورات قضية الزاز ،الرئيس
المدير العام السابق لشركة
«وانا» ،أخذت أبعادا أخرى بعد أن
هدد بالكشف عن الكثير من األسرار،
عندما يقف أمام المحكمة ،ويذكر
بعض األسماء التي فشلت في منع
متابعته.
آخر األخبار ،تقول بأنه من المنتظر
أن تصدر النيابة العامة ،بعد أن أحيل
عليها الملف ،قرارا بعدم المتابعة.

< العدد 794/1231 :اخلميس  21شعبان  1435املوافق لـ  19يونيو  2014السنة الثامنة واألربعون < صدرت عام  < 1965الثمن

4

دراهم

االنتخابات املقبلة
الحقيقة الضـــائعة
لي�س جهاز املخابرات هو عينا امللك و�أذناه قد تزعزع موقع
لمواجهة
المغربية
األجهزة
تتوحد
متى
حكومة بن كريان
األخطــار الحقيقيـة
03

�سلفيون وع�ضو من
العدالةوالتنميةرفقة
امل�سلحنييف�سوريا

مدير المخابرات يس المنصوري مع
القطب بنسعيد أيت يدر ،الذي دوخ
المخابرات ،سنوات طويلة

28

�شماليون يطردون اال�ستقالليني عروب  ..اجلرنال
و�أ�صحاب الأ�صالة املطالبني
الذي اعتقل
بتحرير احل�شي�ش
�إدري�س الب�صري
اجلي�ش الإ�سباين يقدم الوالء يف �سبتة
يتولـى قـيادة
هل حذفت من قامو�س املغرب
ال�صـــحراء
كلمة �سبتة املحتلة

األ اسلبملف
وعي

خطــــــري..
مغاربة فــي
حركة «داع�ش»
التـــي تقـطع
الـــــر�ؤو�س
16 15 14

05

02

02

(ال

2

alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار

حفيدة �أخت حممد اخلام�س تتزوج حفيده

العدد 794 :اخلميس  19يونيو 2014

عروب  ..اجلرنال الذي
اعتقل �إدري�س الب�صري
يتوىل قيادة ال�صحراء

رمسيس
الرباط .األسبوع

أعلن رسميا عن زواج األمير موالي رشيد ،الرجل الهادئ( )...كما يقول المطلعون ،بابنة الوالي السابق لمراكش موالي
المامون بوفارس .اآلنسة أم كلثوم ،رفيقة األميرات بنات الملك الحسن الثاني في الدراسة.
ومعروف أن موالي المامون هو ابن أخت الملك محمد الخامس ،الشريفة لال زينب ،والتي هي أخت الشريفة لال أمينة،
التي كانت متزوجة بالشريف موالي الحسن بن دريس.
وهكذا يبقى زواج األمير موالي رشيد ،داخال في إطار التسلسل التاريخي ألسرة الملك محمد الخامس.

اجلي�ش الإ�سباين يقدم الوالء يف �سبتة

هل حذفت من قامو�س املغرب كلمة �سبتة املحتلة
طائرة عسكرية رافقت الجنود اإلسبان .صورة خاصة
باألسبوع ،وتظهر مرتفعات سبتة خلف أرضية المطار
سبتة .األسبوع

هذه ال�صورة ،ملنظر م�ألوف يف منطقة البحر
الأبي�ض املتو�سط .ولكنها �صورة لطائرة
ع�سكرية تنزل يف مطار خا�ص ب�سبتة املحتلة.
حيث رافقت عدة بوارج ع�سكرية و�صلت ال�سبت
املا�ضي حمملة مبئات الع�ساكر الإ�سبان الذين
جا�ؤوا ل�سبتة ،طبق التقاليد الإ�سبانية لتقدمي
الوالء ب�إحدى كنائ�س املدينة املغربية املحتلة،
طبق تو�صيات امللكة �إليزابيال الكاثوليكية.
ومبنا�سبة تعيني امللك اجلديد يف �إ�سبانيا بعد
تنازل امللك خوان كارلو�س لولده ،كان مفرو�ضا
�أن ت�أتي هذه الفيالق الإ�سبانية لي�ؤدي جنودها
ميني البقاء الإ�سباين ب�سبتة.

مواطن مغربي يكتب
سبتة المحتلة .فهل سيتم
اعتقاله ومتابعته؟

وكانت حمكمة مغربية قد حكمت على رئي�س
بلدية بني ان�صار ،قرب مليلية املحتلة بثالثة
�شهور حب�سا موقوف التنفيذ ،عقابا له على
جرمية( .)...التظاهر غري املرخ�ص به .ال�شيء
الذي جعل يحي يحي املحكوم عليه ،ي�ستدعي
�صحفيني �إ�سبان ،ليبلغهم قراره ب�إغالق مكاتب
اجلمعية التي تطالب مبغربية �سبتة ومليلية،

وقد كانت حمكمة �أخرى قد حكمت على مواطن
مغربي �آخر ي�سمى �سعيد �شرامطي بثمانية ع�شر
�شهرا �سجنا .فهل يتعلق الأمر بتغيري املوقف
املغربي من هذا االحتالل خ�صو�صا وكما قال
اخلائفون ،ف�إن احلديث عن �سبتة ومليلية
قد حذفته الرقابة ،من القامو�س ال�سيا�سي
املغربي.

هل هي �صلة و�صل بني ال�ضباط املغاربة وال�ضباط الفرن�سيني
الرباط .األسبوع

�صدرت الطبعة الأوىل باللغة العربية ،للمجلة
الع�سكرية الفرن�سية العريقة ،جملة الدفاع الوطني،
التي واكبت تاريخ اجلي�ش الفرن�سي ومالحمه
ودوافعه ال�سيا�سية وخباياه الع�سكرية منذ
�صدورها �سنة .1939
وقرار �إ�صدار الطبعة العربية لهذه املجلة الفرن�سية،
ال يخلو من �أعرا�ض ا�سرتاتيجية ،ت�ستهدف ربط
العالقات بني ال�ضباط الفرن�سيني ،وال�ضباط

بنعتيق

املغاربة الذين لهم تكوين �أكادميي مغربي ،وعندما
يكتب قائد ع�سكري فرن�سي ا�سمه �أنطونيو �سادو،
عن الفائدة من كلية ال�ضباط ،مثال ف�إن �ضابطا �آخر
يكتب عن اخلطر ال�سيادي للثورة الرقمية.
�إدارة جملة الدفاع الوطني الفرن�سية ،اختارت
�سيا�سيا مغربيا عميق االطالع ،هو الأ�ستاذ عبد
الكرمي بن عتيق ،وو�ضعت رهن �إ�شارته مكتبا
يف املدر�سة الفرن�سية الع�سكرية ،ب�شارع جوفر
بباري�س ،ليتكفل ب�إ�صدار الطبعة العربية من جملة
الدفاع الوطني الفرن�سية.

يعترب اجلرنال بو�شعيب عروب يف �صفوف كبار
ال�ضباط� ،أكرث امل�س�ؤولني الع�سكريني املقربني من امللك
حممد ال�ساد�س ،ومعروف ب�صرامته يف احل�سابات
واملحا�سبات( )...ويرتبط تعيينه قائدا لقوات ال�صحراء
بالت�سا�ؤل املتكرر( )...عن �أ�سباب التعجيل بتعيني عروب،
خلفا لبناين ،الذي ما �إن و�صل للم�ست�شفى الع�سكري يف
باري�س ،وقد �شوهد وهو ي�صعد الطائرة املتجهة �إىل باري�س
على رجليه� ،إذ مل يكن ي�شعر �إال ب�أمل يف كتفه الأمين،
ويف اليوم التايل ي�سمع تعيني خلف له ب�صفة ر�سمية ،يف
�شخ�ص اجلرنال عروب ليقول �آخرون ،رمبا هناك دواع
ا�سرتاتيجية �أخرى ،لتعوي�ض اجلرنال بناين.
عروب الذي قطع فيايف الإبعاد ،وقفار الغ�ضب� ،أيام امللك
احل�سن الثاين ،مبا�شرة بعد �أحداث ال�صخريات �سنة
 ،)...(1971هو الذي كان رفقة اجلرنال بن�سليمان ،غري
بعيد من اجلثمان امللكي ،وهما ي�شرفان على احتجاز
الوزير القوي �إدري�س الب�صري من طرف �ضابطني للدرك،
ويقول الأمري موالي ه�شام يف مذكراته �إن ذلك ح�صل
حوايل ال�سابعة م�ساء ،و�إنه �س�أل اجلرنال عروب عن
�أ�سباب احتجاز وزير الداخلية ف�أجابه عروب�« :إن ذلك
من باب االحتياط».
�أهمية احلديث عن اجلرنال عروب ،تت�ضخم لأن تعيينه
جاء �أ�سبوعني فقط ،من �إقدام ولده رم�سي�س عروب ،على
اال�ستقالة من �إدارة ت�أمني الوفاء� ،إحدى �أكرب امل�ؤ�س�سات
التجارية التابعة للم�ؤ�س�سة امللكية «�إ�س� .إن� .إي»
ورم�سي�س من �أكرب الأطر املتخ�ص�صة حيث �أنه خريج
البوليتيكنيك الفرن�سية ومل يكن هناك مربر ال�ستقالته� ،إال
ما قال املقربون( )...من �أنه مل يكن متفقا مع املدير العام،
بوهمو ،الذي �أثريت حوله يف ال�شهور املا�ضية �ضجة
كربى.
وتقول �أخبار �أخرى ب�أن رم�سي�س ،ولد اجلرنال عروب
غادر املغرب لال�ستقرار يف فرن�سا ،لأ�سباب عائلية� ،إال �أن
رجوعه ملن�صبه �أو �إىل من�صب �أعلى ،يف �إطار امل�ؤ�س�سة
امللكية ،يبقى يف عداد املنتظرات.

بالزربـــــة

ميالد هيئة ملناه�ضة االعتقال ال�سيا�سي
الرباط :األسبوع

توج اللقاء الذي انعقد يوم اخلمي�س املا�ضي مبقر النقابة
الوطنية لل�صحافة يف الرباط ،بو�ضع الأ�س�س الأولية
التفاق مبدئي يق�ضي بت�أ�سي�س «م�ؤ�س�سة ملناه�ضة
االغتيال ال�سيا�سي».
وكان اللقاء قد انعقد بدعوة من «جمعية الدفاع عن
حقوق الإن�سان» و«اللجنة الوطنية ملتابعة ق�ضية اغتيال
بنعي�سى �أيت اجليد» وجاء يف البيان اخلتامي �أن املجتمع
املغربي و�صل �إىل مرحلة من التقاطبات ال�سيا�سية
والفكرية واملذهبية ت�ستوجب �إيجاد م�ؤ�س�سة م�ستقلة،
قادرة على ت�شكيل ب�ؤرة تتقاطع فيها كل االجتهادات
الفكرية والنظرية.
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تحت األضواء

االنتخابات املقبلة قد تزعزع موقع حكومة بن كريان
الرباط .األسبوع

رغم �أن االنتخابات البلدية والقروية املقبلة
لن حت�صل �إال يف جوان ،من ال�سنة القادمة،
�إال �أنها بالت�أكيد ،لن تكون مثل االنتخابات
الربملانية التي �أعطت املرتبة الأوىل ملر�شحي
حزب العدالة وجعلتهم يح�صلون على رئا�سة
احلكومة.
وحيث �أن نتائج االنتخابات اجلماعية يف
املغرب� ،ستعطي �أع�ضاء جمل�س امل�ست�شارين
القادم� ،إال �أن نتائجها �ست�ؤثر على االنتخابات
الربملانية التي �ستجرى بعد االنتخابات
اجلماعية.
وقد �أبانت القاعدة التي ت�ؤثر على االنتخابات
اجلماعية يف املرة ال�سابقة ،تقريبا هذه اخلريطة
املهيمنة حاليا على جمل�س امل�ست�شارين ،حيث
�سبق حلزب اال�ستقالل �أن تر�شح يف �أربعة
ع�شر �ألف دائرة ،بينما اجلماعات يف املغرب
يبلغ عددها � 15ألف جماعة ،فال يوجد يف املغرب
حزب قادر على الرت�شح يف خم�سة ع�شر �ألف
دائرة.
وكان حزب الأ�صالة واملعا�صرة قد ح�صل على
املرتبة الثانية يف الرت�شيح بحيث �أنه تر�شح يف
حوايل ع�شرة �آالف جماعة ،كما ح�صل حزب
املرحوم التهامي اخلياري على املرتبة الثالثة،
مما يعني �أن حزب العدالة والتنمية مل يرت�شح
�إال ب�أقل من �سبعة �آالف دائرة ،وحتى االحتاد
اال�شرتاكي� ،سبقه بالرت�شح يف ع�شرة �آالف
دائرة.
وهذا ما ي�سمى ،عجز الأحزاب عن تغطية
اخلريطة االنتخابية ،حتى حزب اال�ستقالل وهو
�أقدم الأحزاب املغربية ،مل ي�ستطع الو�صول �إىل
كل املواقع التي خططتها براعة الوزير ال�سابق
�إدري�س الب�صري ،الذي جعل مواقع الدولة
بقيادها و�شيوخها �أبعد من �أن ت�صل �إليها
الأحزاب.
وقد ا�ستطاع حزب الأ�صالة واملعا�صرة� ،أيام
كان رئي�سه ف�ؤاد الهمة ،بو�سائله اخلا�صة� ،أن
ي�صل املرتبة الثانية يف ملء مواقع الت�صويت
لأنه �إ�ضافة �إىل دعم ال�شيوخ و�أئمة امل�ساجد
الذين هم مفاتيح الت�صويت� ،أ�ضاف حزب
الأ�صالة ،ما ورثه عن الأيام الزاهرة مل�ؤ�س�سه،

ما خفي
اعرتف الربملاين اال�ستقاليل عادل ت�شيكيطو
الذي رف�ض احل�ضور يف حفل الوالء و�أداء
مرا�سم البيعة ،بفتحه مكتبا للتوا�صل مبدينة
متارة ،بتمويل من املعهد الدميقراطي
الأمريكي ،فما ر�أي رئي�س احلكومة عبد
الإله بن كريان الذي يقول من خالل حزبه �إن
التمويل الأجنبي حرام بحكم القانون(.)..
ح�صل خط�أ يف خرب «الأ�سبوع» ،عن تر�شيح
بن�شم�سي يف مهمة مبكاتب البيت الأبي�ض،
والواقع� ،أن هذا املر�شح هو �أبو بكر
اجلامعي ،ولي�س ر�ضى بن�شم�سي.

وهو ا�ستيال�ؤه على كل م�صوتي حزب الأحرار،
خالل الفرتة الفارغة التي كان يعي�شها حزب
�أحمد ع�صمان.
وها هو وزير الداخلية اجلديد ،ح�صاد،
يعمل على �إحياء و�سائل الداخلية( )...عرب
التعديالت( )...التي هو ب�صدد �إدخالها
على قوانني االنتخابات ،ملبادرة حت�ضريية
لالنتخابات القادمة.
ومن تالميذ الداخلية يف املدر�سة االنتخابية،
يوجد �أمني عام االحتاد اال�شرتاكي� ،إدري�س
اال�شكر ،الذي فطن �إىل �أن حزبه مل ي�ستطع �أن
يرت�شح �إال يف حوايل ع�شرة �آالف جماعة ،وكان
ذلك نتيجة ما هو معروف عن الأمينني ال�سابقني
اليازغي ،والرا�ضي ،املعروفان بك�سلهما()...
وقلة حتركهما خارج الرباط والبي�ضاء ،لرنى
�إدري�س اال�شكر ،هذه الأيام وهو يتحرك يف
اجتاه البوادي و�أطراف املدن الكربى لرغبته يف
الرت�شيح ب�أكرث من ع�شرة �آالف جماعة ،لأن ميزة
احل�ضور الوا�سع تعطي حظوظا لك�سب املقاعد
والأ�صوات ،فالذي ير�شح � 14ألفا ،يح�صل على
�سبعة �آالف ،والذي ير�شح �ألفني ،يح�صل على
�ألف ،لتظهر نتائج االنتخابات القادمة م�سبقا من
خالل عدد اجلماعات التي ترت�شح بها الأحزاب.
وكان حزب العدالة قد فاز يف االنتخابات
الربملانية لأن بها �سبعة وت�سعني مقعدا فقط،
تلعب االنتماءات ال�سيا�سية فيها� ،أكرث مما تلعبه

يف �ألف وخم�سمائة جماعة ،تلعب فيها �ضغوط
�أخرى يتغلب فيها املخزن على ال�سيا�سة ،وهو
العجز الذي �أعلن عنه �أمني احلزب بن كريان
م�ؤخرا ،عندما قال ب�أن حزبه يف االنتخابات
اجلماعية القادمة ،لن يغطي كل اجلماعات،
قدمها على �أنها تنازل عن حق �شبه مكت�سب،
ولكن الواقع هو �أن حزب العدالة والتنمية
ن�شيط فقط يف بع�ض املدن ال�شاطئية ،و�شغلته
املهام احلكومية عن التو�سع واالنت�شار يف جميع
�أنحاء املغرب� ،إ�ضافة �إىل �أن احلرب املعلنة
على بن كريان من طرف �أقطاب حزب الأ�صالة
واملعا�صرة ،داخلة يف �إطار ال�صراع امل�ستقبلي
حول االنتخابات اجلماعية ،وليكون منطقيا �أن
تتهافت على �صناديق حزب الأ�صالة ح�شود من
العاملني يف جمال زراعة احل�شي�ش ،وخا�صة
�شمال املغرب( ،)...حيث �أ�صبح حزب الأ�صالة
مدافعا عن م�صاحلهم مطالبا بحقوقهم.
وهكذا نرى من بعيد ،كيف �أن احلكومة املقبلة،
لن تكون من ن�صيب حزب بن كريان� ،إ�ضافة
�إىل �أن ال�س�ؤال الكبري ،هل احلري�صون على
التوازن� ،سريون يف م�صلحتهم �أن يكون بن
كريان على ر�أ�س والية خم�س �سنني �أخرى،
ه�ؤالء احلري�صون على التوازن ،نعني بهم
�أولئك الذين �أبعدوا وزير الداخلية الطيب
ال�شرقاوي ،ومن معه( )...مبا�شرة بعد �إجراء
االنتخابات النيابية.

التعيني بظهري عندما ينتهي بالطرد بوا�سطة فاك�س
البيضاء .األسبوع

مل تظهر الأ�سباب اخلفية التي جعلت مدير
جملة  FEMINAالتابعة ملجموعة
«ماروك �سوار» ،ال�شبه حكومية ،يبعد
�إحدى املتعاونات املغربيات منى عز الدين،
وهو الإبعاد الذي جر �صديقة لها كاتبة هي
�أي�ضا يف املجلة ،وهي اليهودية املغربية
امل�شهورة ،نيكول الغري�سي ،هزت عامل
الفي�سبوك ،دفاعا عن �صديقة لها طردت من
املجلة ،ملبالغتها يف دعمها لإ�سرائيل ،حيث
برعت املدافعة نيكول ،م�ستعملة طريقتها
يف التالعب باللغتني العربية والفرن�سية،
لتذكر يف هجمة متقنة ،كيف �أنه يتم دائما،
طرد العنا�صر املنتجة ،لتعوي�ضها بالعنا�صر
املنتمية لقبيلة بني وي وي ،مت�سائلة عما �إذا
كان حفدة علي بابا ،يت�صورون �أنهم ورثوا
املغرب .وم�ضيفة �أل�سنا يف املغرب الذي يعني
فيه ال�شخ�ص بظهري ،ويطرد بفاك�س.
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�سعيد بلخياط ،امل�ست�شار ال�سابق للوزير
ال�سابق من�صف بلخياط ،واحد من الذين
تلقوا مبالغ مالية مهمة ،عبارة عن ر�شاوى
من و�سيط مقرب من حممد بن همام ،الرئي�س
ال�سابق لالحتاد القطري لكرة القدم ،لك�سب
دعمهم مللف تر�شيح قطر ال�ست�ضافة نهائيات
ك�أ�س العامل  ،2022ح�سب الالئحة التي
ن�شرتها �صحيفة «�صنداي تاميز» ومل يكذبها
املعني بهذا االتهام(.)..
لأول مرة ي�ستنفر الوايل اجلديد يف العا�صمة
عبد الوايف الفتيت كل ر�ؤ�ساء الغرف املهنية،
واملنتخبني من �أجل عقد اجتماع م�ستعجل،
�أحيط ب�سرية تامة ،يرجح �أن يكون مو�ضوعه
هو و�صول «فريو�س كورونا» اخلطري �إىل
املغرب ،وقد تبع ذلك دعوة الوزير الوردي
للحجاج بالعدول عن فكرة احلج ،تفاديا
للعدوى.
عربون جودة الإنتاج يف برامج �شهر رم�ضان
املقبل ،يظهر من خالل مقارنة ب�سيطة بني
املبلغ املخ�ص�ص لإنتاج �سل�سلة �ضخمة حتت
عنوان «بنت النا�س» بـ 500مليون كثمن لـ30
حلقة ،وم�سل�سل «حرمي ال�سلطان» الرتكي
الذي يكلف �إنتاجه  500مليون للحلقة
الواحدة ..يف ظل غياب عقد برنامج بني
وزارة االت�صال وال�شركة الوطنية للإذاعة
والتلفزيون ،ح�سب م�صادر مطلعة.
املقال امل�سيء للمغرب واملن�شور م�ؤخرا يف
جريدة «نيويورك تاميز» ،عقب زيارة امللك
حممد ال�ساد�س لتون�س ،واحد من املقاالت
التي يتم �شرا�ؤها بالقطعة ،وهو «منتوج
مغربي» كتبته �صحفية مغربية مقيمة يف
باري�س ،وهو لي�س الأول من نوعه.
�سبق �أن راجت بع�ض الأخبار التي تتحدث عن
�إمكانية تر�شح الباكوري الأمني العام حلزب
الأ�صالة واملعا�صرة يف مدينة املحمدية..
�أوىل خطوات تنزيل هذه الفكرة على �أر�ض
الواقع قد ميثلها انتخاب ال�صحفي ال�سابق
حل�سن عواد ،وهو من املقربني للباكوري
�أمينا جهويا حلزب الأ�صالة واملعا�صرة
ب�إقليم املحمدية.

نيكول الغريسي

ن�شرت ال�صفحة الر�سمية حلزب اال�ستقالل
خربا حتت عنوان« :عودة جمموعة من
املعتمرين اال�ستقالليني �إىل �أر�ض الوطن بعد
�أدائهم منا�سك العمرة ،ليعلق نا�شط يف حزب
«البي جي دي» �ساخرا :غدا ن�سمع «�أفطر
بحمد اهلل عدد من ال�صائمني االحتاديني»،
و«تقبل اهلل من املزكني احلركيني» ،و«غادر
�أر�ض الوطن عدد من احلجاج الباميني».

alousbouea@gmail.com
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حما�سبة الطالبي
بعـــد لقاء امللـــك

تاريخ

الرباط .األسبوع

وزير المالية األسبق ،الذي كان الحسن الثاني يسميه الوزير الزعري ،عبد القادر
بنسليمان محاطا بمساعديه ،وعلى اليمين عبد العزيز بن جلون ،الذي أصبح بدوره وزيرا.

حكومةلي�ستككلاحلكومات

بن كريان ير�أ�س احلكومة لكنه غري متفق مع ح�صاد

عودة اخلدمة املدنية الإجبارية
الرباط .األسبوع

الرباط .األسبوع

يت�ضح �أن اخلالف الذي ن�شب بني بن كريان
رئي�س احلكومة ووزيره يف الداخلية حممد
ح�صاد ب�سبب م�سل�سل الإعداد لالنتخابات
اجلماعية والرتابية املقبلة ،قد و�صل الباب
امل�سدود وبلغ مرحلة متقدمة من املواجهة
ال�سرية والعلنية بني الطرفني.
�آخر خالف بح�سب ما قالت بع�ض اجلهات
هو ما يقع حاليا بني الطرفني حول م�شروع
قانون اجلهوية املو�سعة اجلاهز لدى وزارة
الداخلية ،حيث تطلب هذه الأخرية ب�إحالته
على ر�ؤ�ساء الأحزاب ق�صد امل�شاورة الأولية
والقبلية ،بينما بن كريان يطالب ب�إحالته على

حصاد

بن كيران

جمل�س احلكومة فقط للتداول فيه وبخا�صة
مر�سوم التقطيع اجلهوي ،حيث يطالب ب�إعمال
حق احلكومة يف �إ�صدار هذا املر�سوم دون
الرجوع �إىل الأحزاب ال�سيا�سية.

وجد ر�شـــــيد الطالبي
العلمـــي رئي�س جمل�س
النواب نف�ســه يف ورطة
و�أمام عا�صـفة غ�ضب
من طرف ر�ؤ�ســـــــــاء
الفرق النيابية ور�ؤ�ساء
اللجان الدائمة بالربملان
يف اجتماع عا�صف م�ساء
الأربعاء املا�ضي.
العلمي
الطالبي الذي ا�ستدعى
علــــــى عجـــــــل فــــــي
اليوم املوايل ،جميع ر�ؤ�ساء الفرق واللجان الربملانية
لإخبارهم بفحوى وتوجيهات امللك على م�ستوى العمل
الربملاين بعد جل�سة اال�ستقبال امللكي له ولنوابه يف
املكتب ،وجد نف�سه �أمام تدخالت ر�ؤ�ساء الفرق الذين
عربوا عن غ�ضـــبهم لأن رئي�س جمـــــــــل�س النواب الذي
مل يقدم �أ�سماءهم يف الر�سالة املوجهة للملك ليح�ضوا
بدورهم ب�شرف اال�ستقبال امللكي.

طالب حميد �شباط ورفاقه يف حزب اال�ستقالل
بعودة تطبيق نظام اخلدمة املدنية الذي كان
معموال به يف املغرب يف �سنوات ال�سبعينيات
وبداية الثمانينيات وحتى الت�سعينيات قبل �أن
يتوقف به العمل ر�سميا بظهري يحمل تاريخ 12
فرباير .1997
يهدف هذا املطلب الذي حوله رفاق حميد
�شباط بالربملان �إىل مقرتح قانون و�ضعوه
ر�سميا ب�إدارة جمل�س النواب� ،إىل متكني
الإدارة العمومية من اال�ستفادة من اخلربات
والكفاءات وكذلك التخفيف من البطالة وحتى
تتحول اخلدمة املدنية �إىل فرتة تدريب داخل

القرار السياسي

الإدارة بني مرحلة التح�صيل العلمي ومرحلة
االلتحاق بالوظيفة.
مقرتحات حزب اال�ستقالل �سمحت له�ؤالء
امل�ستفيدين من اخلدمة املدنية العمل حتى
خارج �أر�ض الوطن يف نطاق التعاون الدويل،
بل حتى �إدماجهم يف الإدارات العمومية
واجلماعات املحلية طبقا ل�شروط حتدد بن�ص
تنظيمي.
رفاق حميد �شباط مل ي�سمحوا بتو�سيع دائرة
امل�ستفيدين من اخلدمة لت�شمل خريجي كليات
الطب وال�صيدلة وجراحة الأ�سنان واملدار�س
واملعاهد العليا فقط ،بل طالبوا مبعاقبة كل
من متل�ص من اخلدمة املدنية بغرامة قدرها ما
بني مليونني و�أربعة ماليني �سنتيم.

بقلم :رداد العقباني

عبد احلــــق املرينـــي �صهـــر الراحــــل املنـــجرة« :بــــالغ»

بينما كنت �أراجع الئحة الت�صريحات
التي توفرت يل حول وفاة املفكر
املو�سوعي املهدي املنجرة ،وجدت
�إىل جوارها الئحة �أخرى تتعلق
برجال ون�ساء املغرب النافذين،
كنت قد جنيتها ل�ش�أن �آخر ،وحتديدا
لدعوتـــــهم حل�ضور حفل تكرمي
«م�ؤجل» ،ل�صهر عامل امل�ستقبليات،
الدكتور عبد احلق املريني ،الناطق
الر�سمي للق�صر امللكي.
وخـــطر يل �أن �أمتحن ذاكرتي
وملفاتها ،و�أن �أقابل بني �شهادات
زوار املقابر( )..و�شهادات الئحة
«ن�ساء ورجال الدكتور عبد احلق
املريني» ،و�أن �أت�ساءل مع «�أوريد»،
هل ي�ستطيع ال�سا�سة (وغريهم) �أن
يخرجوا من خطاب مر�سوم �سلفا؟ هل
ي�ستطيعون �أن يروا �أبعد مما تتيحه
م�صاحلهم� ،أو ما تفر�ضه حتالفاتهم
من �أجل من�صب� ،أو عهدة �أو لقب؟
(كتاب �سرية حمار ،ح�سن �أوريد)،
دون �إغفال الت�صريح املتميز يف حق
املرحوم املنجرة من طرف �صهره

المريني

عبد احلق املريني «ترك �صوته يرن
يف عدد من اجلامعات الأوروبية
والأ�سيوية والإفريقية واملغاربية،
ب�صفته كان عاملا مو�سوعيا ومفكرا
�شموليا كما ترك فراغا كبريا يف
ال�ساحة الثقافية املغربية .والطبيعة
تكره الفراغ»..

ال �أريد �أن �أُحرج �أحدا( )..بن�شر
تقارير ووقائع ي�صعب الطعن يف
�صحتها ،حول املواقف امللتب�سة
لبع�ض املثقفني وال�سيا�سيني
واحلقوقيني الذين �شيعوا جثمان
الراحل املنجرة وقاموا برثثرة
املديح ،بعد اطالعهم على بالغ

الديوان امللكي يف املو�ضوع.
هي ثالثة �أ�سباب للنزول لو�ضع
«مي�ساج» عبد احلق املريني حتت
املجهر.
ال�سبـــــب الأول� :صـــــــفة �صاحب
املي�ســـاج ،الناطق الر�سمي للق�صر
امللكي وم�ؤرخ اململكة.
ال�سبب الثاين :املنا�سبة التي مت على
هام�شها الت�صريح ،وهي دفن جثمان
املهدي املنجرة ،لي�س لكونه �صهره،
بل لكونه �أحد �أركان الفكر الذي
نا�ضل طيلة حياته من �أجل احلرية
والكرامة ،ومن �أجل مغرب متحرر
من قيود اال�ستبداد ومنفتح على
جتارب العامل.
ال�سبب الثالث :املكان الذي احت�ضن
الدفن ،وهــــي مقربة �سيدي م�سعود
بحـــي الريا�ض الرباط ..ولي�س
بـ«ال�شهداء» ،مقربة كبار خدام
الدولة ،ملا لها من رمزية(.)..
وكان امللك حممد ال�ساد�س ،قد بعث
بربقية تعزية �إىل �أفراد �أ�سرة املهدي
املنجرة ،حيث ذكر فيها مبكانته ك�أحد

«رجاالت الفكر واملنا�ضلني املخل�صني
عن حقوق الإن�سان وامل�ساهمني يف
تكوين الأجيال املغربية ،وبكونه
«منوذجا للمفكر امللتزم والباحث
امل�ستقبلي اجلاد» ،ونوه جاللته مبا
كان يتحلى به الراحل «من خ�صال
�إن�سانية رفيعة ،ومن ت�شبع مكني
بالقيم الكونية للحرية والعدالة»..
والإن�صاف
وهذا ما يقود �إىل جوهر ت�صريح عبد
احلق املرينـــــي (ال�صورة) ،الذي
التقطه مراقبون كـ«مي�ساج» للطبقة
ال�ســــيا�سية املغــربية ،امل�شغولة
ب�صراعاتها الداخلية التافهة ،بعيدا
عن التحديات التي تواجه املغرب،
بل هناك خرباء غربيون اعتربوا يف
«تقاريرهم» ،ح�سب م�صادر مقربة
منهم ،ر�سالة املريني« ،بــــالغا» من
الدولة العميقة املتعالية على م�صالح
الأحزاب وخمزنها(.)...

5
�شماليون يطردون اال�ستقالليني و�أ�صحاب
الأ�صالة املطالبني بتحرير احل�شي�ش
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زومي .األسبوع

ينظم عدد من الباحثني واجلامعيني يوم
ال�سبت القادم يوما درا�سيا يف زومي،
�شمال �شرق املغرب حول ما �أ�صبح
ي�سمى بتقنني زراعة الكيف (�أنظر
احلقيقة ال�ضائعة عدد 5 .يونيو )2014
للتنديد بهذه املبادرة ال�سفيهة التي

�سي�صل �إىل املغرب مبعوث من الرئي�س
الأمريكي �أوباما ،ال�ستف�سار احلكومة
املغربية عن �صحة هذه املبادرة ،ومدى
جديتها ،وكان حزب اال�ستقالل قد نظم
يف  15يونيو اجلاري ندوة حول املطالبة
ودعم جتار احل�شي�ش ،بعد �أن طالب
م�س�ؤول حزب الأ�صالة واملعا�صرة يف
جمل�س امل�ست�شارين بالعفو عن جتار

الوزير بو�سعيد يختفي
يف املغرب ويظهر يف لندن
الرباط .األسبوع

مبا�شرة بعد �أزمة ما بات
يعرف بال�صناديق ال�سوداء
بني حزب بن كريان ووزير
االقت�صاد واملالية التجمعي
حممد بو�سعيد اختفى هذا
الأخري عن الأنظار.
البـــــع�ض ف�ســـر اختفاءه
بالغ�ضب ال�شديد من بن
كــــريان ومن حزب العدالة
والتنمية يف الربملان ب�سبب
ت�صويــــــــتهم على تعديل
بوسعيد قدموه حول �ضرورة مراقبة
الربملان جلميع ال�صناديق
ال�سوداء ،هذا الغ�ضب و�صل
حد التهديد بتقدمي ا�ستقالة بو�سعيد من احلكومة يف حالة عدم
تراجع نواب العدالة والتنمية على قرارهم خالل الت�صويت على
القانون باجلل�سة العامة.
غري �أن املفاج�أة الكبرية يف الأو�ساط االقت�صادية كانت هي حني
ظهر بو�سعيد يف لندن بعد زيارة لعدة عوا�صم �أوروبية لإجراء
مفاو�ضات جديدة مع بع�ض البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية
من �أجل قر�ض جديد ينقذ حكومة بن كريان من �أزمة ال�سيولة
املالية احلادة التي تهدد بتوقف جميع اال�ستثمارات املرتبطة
بالقطاع العمومي باملغرب ،بعدما �أ�صبحت خزينة الدولة قادرة
بالكاد على توفري �أجور املوظفني فقط.
اجلدير بالذكر �أن حكومة بن كريان التي قررت وقف جميع
التمويالت والأداءات املرتتبة كديون على الدولة لفائدة املقاوالت
املغربية ال�صغرى واملتو�سطة التي قامت ب�أ�شغال خمتلفة لفائدة
احلكومة «بناء الطرق واملدار�س وامل�ست�شفيات وال�سجون
وغريها» مما جعل �أغلبها مهدد بالإفال�س ،قد التج�أت لهذا الدين
اخلارجي لتحطم الرقم القيا�سي يف الدين حيث يدفع املغربي
اليوم ن�سبة  67باملائة من معدل االدخار لفائدة الديون.

ال�ضحكعلىالذقون

احل�شي�ش و�إلغاء القانون املعاقب
عليه� .إال �أن احلراك ال�شعبي الذي
عرفته منطقة زومي ،ويف كتامة ،وبني
خالد ،وبني �سدات ،ا�ستفحل بعد �أن
�أ�صبح بع�ض الدركيني( )...ال ي�س�ألون
وال يعتقلون املتعاملني(� )...إذا كانوا
م�صنفني يف حزب اال�ستقالل �أو حزب
الأ�صالة ،بينما تتم متابعة الآخرين.
وكان م�س�ؤولون من حزبي اال�ستقالل
والأ�صالة ،قد �أرادوا االت�صال مبنظمي
اليوم الدرا�سي� إال �أن �أع�ضاء اجلمعية
طردوهم وهددوهم ،ال�شيء الذي قد
ي�سيء �إىل اال�ستقرار يف مناطق ال�شمال،
حيث نفوذ جتار احل�شي�ش ي�ستعمل
الأموال لل�ضغط يف اجتاه ما ي�سمونه
تقنني احل�شي�ش.
ومن الدرا�سات املح�ضرة لهذا اليوم
الدرا�سي ،الذي تنظمه (جمعية التنمية
وال�شباب) �ضخامة التوقعات الأمنية
وراء هذه ال�صفقة( )...احلزبية ،التي
ت�ستهدف �إطالق �سراح �سبعة ع�شر �ألف
حمكوم بجرائم احل�شي�ش .بينما يتواجد
�أربعة و�أربعون �ألفا من املبحوث عنهم
من طرف ال�شرطة املغربية والدولية.

اجلامعة الأمريكية
بالرباط تكرتي عقارا
فخما بدرهم رمزي
لأول مرة �سيحكي القيادي يف العدالة والتنمية ر�ضى بنخلدون
عن تفا�صيل ف�ضيحة من العيار الثقيل تهم املدر�سة الأمريكية
املتواجدة ب�أح�سن �شوارع العا�صمة الرباط .بنخلدون �أو�ضح
مبنا�سبة مناق�شة اتفاقية موقعة بني املغرب و�أمريكا تهم كيفية
ت�سيري وتدبري �ش�ؤون املدار�س الأمريكية باملغرب� ،أن هذه
املدر�سة التي تعلم الطلبة املغاربة مبقابل مادي يبلغ حوايل 12
مليون �سنتيم للطالب الواحد ت�ستفيد من عقد �إيجار للمقر الذي
ت�شغله مع بلدية الرباط بدرهم رمزي.
و�أ�شار بنخلدون �أن هذا العقد املجاين �سينتهي �سنة  2017و�أن
البلدية قررت �إعادة كتابة عقد جديد مع اجلامعة الأمريكية
مببلغ حدده خبري يف  20مليونا لل�شهر لكن البلدية رف�ضته لأنه ال
يوازي ال�سومة احلقيقية للعقار.
و�أو�ضح بنخلدون �أن اجلامعة الأمريكية اقرتحت على البلدية
 5ماليني �سنتيم �شهريا ورف�ضت البلدية ،فاقتنت اجلامعة
الأمريكية �أر�ضا يف �سال و�شيدت جامعتها.
يف مقابل ذلك قال بنخلدون �إن احلكومة املغربية �إذا �أرادت بناء
مدر�سة مغربية يف �أمريكا فهي مطالبة باقتناء الأر�ض مباليري
الدوالرات.

اجلزائر متنع مندوب البولي�ساريو من احل�ضور
يف م�ؤمتر دويل باجلزائر
الجزائر .األسبوع

كانت التلفزة اجلزائرية ،تطبل وتهلل،
لوزير اخلارجية الفرن�سي لوران
فابيو�س ،الذي جاء حل�ضور م�ؤمتر
خم�ص�ص لتنمية العالقات الفرن�سية
اجلزائرية ،عندما فوجئ النظارة،
بالوزير الفرن�سي ،يرتك الوزير
اجلزائري ي�سرد خطابه ،لي�سلم الوزير
الفرن�سي نف�سه للنوم ب�شكل نوم كلي،
وك�أنه يقول للنظارة اجلزائريني� ،إن
كالم الوزير اجلزائري لي�س فيه �شيء
مفيد.
وكانت اجلزائر يف م�ؤمتر �سابق ،م�ؤمتر
دول عدم االنحياز ،قد �أ�صدرت قرارا
غري معلن ،حول ال�سيا�سة اجلزائرية
الرباط .األسبوع

مبجــــرد م�صادقة الـــــــــــــــربملان
يوم الأربعاء املــــــــــــا�ضي ،على
قانون اللــــجان الربملانية لتق�صي
احلقائق ،حتى انطلقت ا�ستعدادات
الفرق الربملانية ومعها الأحزاب
ال�سيا�سيـــة ،لإعالن حرب تقدرها
العديد من الفعاليات �أنها �ستكون
طاحنة �ستعتمد النب�ش يف ملفات كل
طرف �ضد الآخر.
فبع�ض الأحزاب مل تنتظر حتى
بت املحكمة الد�ستورية يف مدى
د�ستورية هذا القانون من عدمه،

جتاه املغرب بدورة  360درجة ،حينما
مل ت�سمح ملالحظ البولي�ساريو ،الذي
كان يتم �إح�ضاره يف كل املنا�سبات،
وكانت هذه �أول مرة ت�أمره ال�سلطات

اجلزائرية بالبقاء يف بيته ،ال�شيء الذي
جعل املبعوثني املغاربة ،كاتب عام
اخلارجية ،بوريطة ،و�سفري املغرب
عبد اهلل بلقزيز يطريون من الفرح.

�أحزاب ت�أكل
بع�ضها

و�شرعت من الآن يف �إعداد طلبات
�إن�شاء جلان تق�صي احلقائق يف
عدد من القطاعات كانت ت�سريها
الأحزاب الأخرى.
وهكذا يتم اال�ستعداد لو�ضع طلبات
جلان تق�صي احلقائق يف مو�ضوع
اللقاحني الذين مت اقتنا�ؤهما يف
عهد يا�سمينة بادو ،ثم مو�ضوع
االختالالت التي تعرفها العديد
من امل�ؤ�س�سات وال�صناديق مثل
�صندوق املقا�صة ،واملكتب الوطني
للمطارات ،واملكتب الوطني للماء
والكهرباء ،وغريها.

alousbouea@gmail.com
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الرباط .األسبوع

يبدو �أن لعنة «�شبهة» ال�صفقات ال�سابقة لن
تقت�صر على مطاردة الزوجة يا�سمينة بادو
وحدها بل �أ�صبح الزوج عايل الفا�سي الفهري
مهددا بدوره بذات ال�شبهة.
فبعد هجوم حزب العدالة والتنمية على
«�شبهة» �صفقة اقتناء لقاحني باملاليري
من طرف وزيرة ال�صحة ال�سابقة القيادية
اال�ستقاللية يا�سميــــــنة بــــادو دون احلاجة
�إليهما ،انطلق نواب العدالة والتنمية يف نف�س
الت�شكيك لكن هذه املرة يهم الزوج عايل الفا�سي
الفهري مدير املكتب الوطني للماء والكهرباء
حول بع�ض املحركات املكلفة.
هذه الت�سا�ؤالت تكلف عبد اهلل بوانو بطرحها
م�ؤخرا داخل جلنة مراقبة املالية العمومية،
حيث ا�ستف�سر عالنية عن اجلهة التي اتخذت
قرار �شراء حمركات �إنتاج الكهرباء ت�ستخدم
بالفيول ذي الثمن الباهظ؟ وهل كان ب�إمكان
مدير املكتب الوطني للماء والكهرباء طرح
خيارا �آخر غري خيار حمركات �إنتاج الكهرباء
بالفيول؟ وملاذا االقتناء من هذه الدولة وحدها
دون غريها؟ وملاذا مت اقتناء املحركات بالذات
دون �آليات �أخرى؟ وهل هناك من �شركات
�أخرى كان ممكن اقتناء نف�س املحركات بثمن
�أقل؟ وهل متت العملية ب�إجراء مناق�صة
�شفافة وبال�شكل املطلوب مع احرتام امل�ساطر
املعمول بها؟ كل هذه الأ�سئلة هي�أها حزب
العدالة والتنمية للبحث عن الأجوبة التي قد
ت�شكل خبايا وخلفيات ف�ضائح جديدة.

ياسمينة

اليزمي يتحدث بـ«الشلحة»
زراد

كواليس صحراوية

من �شابـه «زوجـته» فما ظـلم
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الفاسي الفهري

كــــورونا يقـــرتب
من حدود املغرب
العيون .عبد اهلل جداد

تمكن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من تقديم أول تقرير مكتوب داخل
مؤسسة البرلمان باللغة األمازيغية.
وألقى إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان عرضا حول
وضعية حقوق اإلنسان بالبرلمان في جلسة عامة جمعت المجلسين معا ،
المستشارون والنواب ،وقدم بعده للنواب نسخا من هذا العرض في كتيب
صغير تضمن نص التقرير باللغتين العربية و األمازيغية .غير أن هذا التقرير
لم يسلم من االنتقادات ليس من حيث الشكل ،ولكن من حيث المضمون(.)..

وبو�صوله �إىل اجلزائر يكون اخلطر قد اقرتب �أكرث من
حدود املغرب� ،سيما و�أن العديد من الأطباء يعتقدون
�أن الإبل م�سبب رئي�س للفريو�س الغام�ض املعروف
مبتالزمة ال�شرق الأو�سط �أو فريو�س كورونا()..
وكان الفريو�س اجلديد قد �شخ�ص ب�أنه فريو�س
غام�ض ونادر من عائلة «الكورونا فريو�س» ح�سب
منظمة ال�صحة العاملية.
وت�ؤكد املعلومات الأولية �أن �أعرا�ض هذا الفريو�س
اجلديد تبد�أ ب�سيطة ك�أعرا�ض الأنفلونزا ،حيث ي�شعر
املري�ض باالحتقان يف احللق ،وال�سعال ،وارتفاع
يف درجة احلرارة ،و�ضيق يف التنف�س ،و�صداع،
وقد يتماثل بعدها لل�شفاء .ورمبا تتطور الأعرا�ض
�إىل التهاب حاد يف الرئة ،ب�سبب تلف احلوي�صالت
الهوائية وتورم �أن�سجة الرئة� ،أو �إىل ف�شل كلوي ،كما
قد مينع الفريو�س و�صول الأك�سجني �إىل الدم.

جطو ي�ؤكد ا�ستحالة تقدمي �شيكات للفقراء
الرباط .األسبوع

يف �شبه حتذير دق �إدري�س جطو الرئي�س
الأول للمجل�س الأعلى للح�سابات ناقو�س
اخلطر بخ�صو�ص مغامرة احلكومة حني
قدمت تقريرها لرفع الدعم املقدم عرب
�صندوق املقا�صة على املواد اال�ستهالكية
املقدمة للفقراء.
و�أو�صى جطو يف لقاء الأ�سبوع املا�ضي،
بالرباط حكومة بن كريان بعدم م�س الدعم
املقدم على مواد ال�سكر ،والدقيق ،وغاز
البوتان غري املوجه لال�ستعمال ال�صناعي
والفالحي ،ملا ت�شكله من عامل �أ�سا�سي يف

ا�ستقرار الأو�ضاع بالبالد.
من جهة �أخرى �أبدى جطو عدم اتفاقه مع
فكرة دعم احلكومة للفقراء باملال مبا�شرة،
م�ؤكدا �أن تطبيق ذلك على �أر�ض الواقع
وا�ستهداف املحتاجني والفقراء بدقة يعد
من امل�ستحيالت.
من جهة �أخرى ،دعا جطو حكومة بن كريان
عدم االكتفاء برفع الدعم عن �صندوق
املقا�صة فقط ،بل ب�ضرورة ا�ستثمار الأموال
امل�سرتجعة من دعم �صندوق املقا�صة يف
البنية التحتية واال�ستثمار وال�شغل والطرق
والنقل وغريها ،كي ال ت�ضطر البالد �إىل
العودة جمددا �إىل �أ�سلوب املقا�صة.

كادت ثالث م�ؤ�س�سات تعليمية جهوية مبخيمات
البولي�ساريو �أن تتعر�ض للحريق الذي ك�شفه
حار�س مدر�سة ولد حممد عايل ،الذي �شم رائحة
البنزين التي تفوح داخل املدر�سة(.)..
وكانت رياح خفيفة تهب من اجلهة ال�شرقية
وعند قيامه بجولة ا�ستطالعية حول املدر�سة
من اخلارج ،تبني له ثالثة �شبان ويف حوزتهم
كمية من البنزين بعد �أن �أفرغوا معظمها لغاية
يف نف�س يعقوب(.)..
ك�شفت جريدة الوطن الأردنية الوا�سعة
االنت�شار عن خروقات وابتزاز البولي�ساريو
وجتارتهم يف الأطفال �ضمن ما ي�سمى بربنامج
عطل من �أجل ال�سالم ،وحتت عنوان عري�ض
كتب ال�صحفي فريد بوكا�س «هل جبهة
البولي�ساريو تبيع الأطفال للإ�سبان؟
مل يفوت وفد منظمة العفو الدولية الذي زار
الأقاليم ال�صحراوية الفر�صة دون االلتقاء مع
�أع�ضاء مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق
الإن�سان بالعيون ،ويت�شكل وفد منظمة العفو
الدولية من �أفنريغيدرون (م�ست�شار للمنظمة)
و�سريين را�شد (باحثة يف ق�سم ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا).
والتقى الوفد مع جمموعة من احلقوقيني
والفعاليات املهتمة بهذا املــــجال ،حيث مت
الوقوف على جممل الق�ضايا التي تعرفها املنطقة
وخا�صة تطورات �أو�ضاع حقوق الإن�سان التي
�شهدتها مدينة العيون ،منذ �آخر زيارة ملنظمة
العفو الدولية للمنطقة يف �أبريل � 2013إىل
نهاية ماي  .)..(2011وقد �أبرز املجتمعون
ان�شغاالتهم بالتطورات الإيجابية وال�سلبية
التي �شهدتها الأقاليم اجلنوبية يف �إطار حقوق
الإن�سان.
فوزي لقجع رئي�س اجلامعة امللكية املغربية
لكرة القدم واملنتخب حديثا على ر�أ�س هذا
اجلهاز �سبق �أن وعد بعقد �أول اجتماع
للمكتب اجلامعي بالعيون ،وهو ما مت بالفعل
هذا الأ�سبوع ،حيث مبا�شرة بعد عودته من
افتتاح مباريات ك�أ�س العامل بالربازيل ،انتقل
�إىل العيون حيث التقى بالفعاليات الريا�ضية
التي �أ�صرت على ب�سط م�شاكل كرة القدم �أمام
الرئي�س الذين يعترب �أول رئي�س جامعة يويف
بوعده.
انتخب ال�شاب القا�ضي الأحمدي بالإجماع
ككاتب �إقليمي ل�شبيبة حزب االحتاد
الد�ستوري ،الــــــذي لعب فيه القيادي بحزب
االحتاد الد�ستوري ،و�أحد م�ؤ�س�سي جبهة
البولي�ساريو الب�شري الدخيل دورا كبريا يف
�إجناح �أ�شغاله(.)..
ودعت خالله كلمات ال�شباب �إىل �ضرورة �إ�شراك
ال�شباب يف الفعل ال�سيا�سي و�إعطائه ما ي�ستحقه
من عناية ،ودعمه للممار�سة ال�سيا�سية ودوره
داخل الهياكل احلزبية و�إ�سماع �صوت ال�شباب
و�إبالغ معاناتهم وان�شغاالتهم للم�س�ؤولني()..
وهو امل�ؤمتر الذي انعقد بعد غياب طويل بجهة
العيون بوجدور ال�ساقية احلمراء ،حتت �شعار:
«املغرب يجمعنا معا ..كل �شيء ممكن».
افتتحت مب�سجد حي القد�س بكلميم فعاليات
الإق�صائيات الإقليمية مل�سابقة دعم مواهب
حفظ وجتويد القر�آن الكرمي ،املنظمة حتت
رعاية امللك ومبباركة املجل�س العلمي الأعلى
ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ،والتي ت�شرف
عليها قناة العيون( )..حيث تعترب �أ�ضخم عمل
ديني تقيمه القناة لفائدة م�شاهديها طيلة �شهر
رم�ضان الأبرك ،وتر�أ�س امل�سابقة االفتتاحية
عمر احل�ضرمي وايل جهة كلميم ال�سمارة،
حيث نوه رئي�س املجل�س العلمي املحلي لكلميم
عبيدة ،وال�شيخ ماء العينني الربا�س امل�شرف
العام على امل�سابقة ،والداه حممد الأغظف عن
اعتزازهم بالثقة امللكية مل�سابقة �شارك فيها �أزيد
من  800م�شارك(.)..
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

اخللل يوجد داخل وزارة
ال�صحةولي�سخارجها

الدرك امللكي
ينب�ش يف ملفات
الوزير الوردي
الرباط :األسبوع

�أجلت حمكمة اال�ستنئاف بالرباط البت
يف النزاع القائم بني � 3صيادلة ،ووزير
ال�صحة احل�سني الوردي �إىل غاية 28
�أكتوبر  ،2014وكان الر�أي العام قد
تابع باهتمام كبري تطورات هذه الق�ضية
التي يتابع فيها رئي�س جمل�س �صيادلة
اجلنوب عبد الرزاق املنفلوطي وعبد
الإله املن�صوري �صهر امل�ست�شار امللكي
ف�ؤاد الهمة ،خا�صة بعد �أن �أدىل املتهمون
بعنا�صر جديدة يف الق�ضية ،ي�ؤكدون من
خاللها �أن وزير ال�صحة قال لهم ما قاله
الوزير حممد الوفا لأحد النواب(.)..
وبعيدا عن ردهات املحاكم ت�ؤكد م�صادر
«الأ�سبوع» �أن الدرك امللكي دخل على
اخلط من خالل ا�ستدعاء بع�ض ه�ؤالء
ال�صيادلة ،غري �أن ذات امل�صادر مل
ت�ؤكد ما �إذا كان للأمر عالقة بالق�ضية
التي جتري �أمام املحاكم �أم باالتهامات
املوجهة لوزير ال�صحة ،يف ما يتعلق
بــــقرارات هذا الأخري املرتبطة بالئحة
الأدوية التي مت تخفي�ض �أثمنتها.
مع ذلك ترجح نف�س امل�صادر �أن الوزير
الوردي �سيكون مطالبا خالل الأيام
املقبلة بتربير عدة قرارات يف ما يتعلق
بتخفي�ض ثمن الأدوية التي �أعلن عنها،
فهذا القرار الذي اتخذ ب�شكل �أحادي �سبب
فقدان بع�ض الأدوية يف بع�ض املناطق،
حيث مل تعد ت�سمح ال�صيدليات ببيع
الأدوية املوجودة يف خمازنها لأن حتمل
�أثمنة قدمية ،غري �أن ا�ستبدالها ب�أدوية
جديدة يفرت�ض مدة طويلة« ،فاملغرب
يتوفر على � 1200صيدلية على الأقل،
وكل �صيدلية تطالب بتغيري حوايل 150
علبة دواء ،طبقا ملقت�ضيات قرار وزارة
ال�صحة ،هذا يعني �أن هناك الأطنان من
الأدوية التي �سيتم �إرجاعها للمختربات،
وقد ال تخ�ضع �سوى لعملية تعليب
جديدة ،ب�شكل يطرح �س�ؤاال عن فعالية
هذه الأدوية بعد �إعادتها لل�صيدليات يف
حلة جديدة ،يقول م�صدر «الأ�سبوع».
و�إذا كان الوردي قد اتخذ قرارا بتخفي�ض
ثمن الأدوية ،ف�إن الالئحة ال�صادرة با�سم
الوزارة �أكدت �أن ثمن بع�ض الأدوية

مديرية الدواء
والصيدلة لمن
ال يعرفها ،هي
عبارة عن بناية
تبدو شبه مخفية
خلف المستشفى
الجامعي السويسي
بالرباط ،ويوجد على
رأسها مدير شاب
تم استقدامه من
مستشفى الشيخ
زايد بالرباط
كان مبالغا فيه ب�شكل كبري« ،ملاذا مل تتم
حماكمة امل�س�ؤولني على مديرية الدواء
وال�صيدلة ،التابعة لوزارة ال�صحة والتي
تخت�ص عمليا يف حتديد ثمن الأدوية؟»،
هذا هو ال�س�ؤال الذي يطرحه املتتبعون.
مديرية الدواء وال�صيدلة ملن ال يعرفها،
هي عبارة عن بناية تبدو �شبه خمفية
خلف امل�ست�شفى اجلامعي ال�سوي�سي
بالرباط ،ويوجد على ر�أ�سها مدير �شاب
مت ا�ستقدامه من م�ست�شفى ال�شيخ زايد
بالرباط« ،هي الإدارة التي ترخ�ص
ب�إنتاج دواء معني وهي نف�سها الإدارة
التي تراقب جودة الإنتاج ..هي احلكم
واخل�صم يف نف�س الوقت� ..إن هذه
اجلزئية هي التي ميكن �أن يفتح منها
الباب للتالعب» ،تقول م�صادر الأ�سبوع.
ورغم �أن هذه املديرية تتحكم يف �سوق
تدور فيه ماليري الدراهم� ،إال �أنها مل
تخ�ضع يوما للمحا�سبة من لدن املجل�س
الأعلى للح�سابات ،بل �إن �أحد ق�ضاة هذا

املجل�س قال لبع�ض امل�صادر� ،إن التحقيق
يف هذه املديرية �صعب جدا ،من حيث عدم
وجود طرف حمايد ميكن االعتماد عليه
الختبار جودة الأدوية من جهة والظروف
التي اتخذت فيها قرارات برتخي�ص دواء
معني(.)..كيران
بن
معني وفق ثمن
وبالرجوع �إىل املعطيات امليدانية يت�ضح
�أن عددا كبريا من م�س�ؤويل ال�شركات
امل�صنعة للدواء �سواء كانت حملية �أم
�أجنبية هم نف�سهم امل�س�ؤولون ال�سابقون
يف مديرية الدواء وال�صيادلة ،مما يطرح
عدة �أ�سئلة حول مدى ا�ستثمار �أ�سرار
مهنية يف حتقيق الربح ال�شخ�صي()..
ومن مت ال غرابة �أن ت�شاهد من يتقا�ضون
� 10آالف درهم يف ال�شهر ،وهم يركبون
على �سيارات اجلاكوار(.)..
وتخت�ص مديرية الدواء وال�صيدلة
ح�سب املر�سوم املحدث لها ،بتحديد
�أ�سعار الدواء قبل الرتخي�ص بال�شروع
يف ت�صنيعه ،كما يرجع لها االخت�صا�ص
مبنح رخ�ص الت�سويق واال�سترياد �أو
الإنتاج املحلي ،وهنا جتب الإ�شارة �إىل
�أن اال�ستثمار يف الدواء مل يتخذ طابع
مقاوالتيا �صرفا بالأحياء ال�صناعية �إال
م�ؤخرا ،حيث جرت العادة ل�سنني طويلة
�أن يتم �إنتاج الدواء يف ظروف غري �صحية
يف الطوابق حتت �أر�ضية للعمارات ،ويف
الأ�سطح من طرف بع�ض املختربات التي
تلعب اليوم يف املاليري(.)..
يذكر �أن الديوان امللكي كان قد تو�صل
بر�سالة من لدن ال�صيادلة الذين دخلوا
يف نزاع مع الوردي ،تو�ضح مالب�سات
احلادث ال�شهري ،كما �أن بع�ض الهيئات
املهنية �ست�صدر خالل الأيام القليلة املقبلة
تقريرا عن الئحة الأدوية املخف�ضة الثمن
انطالقا من تاريخ  9يناير  ،2014لكونها
ت�ضمنت بع�ض املتناق�ضات التي انعك�ست
ب�شكل �سلبي على خمزون بع�ض الأدوية،
ف�ضال عن كون التخفي�ض مل يرتبط بقرار
�صارم للمحا�سبة عن الفرتة ال�سابقة،
ماذا عن املاليري التي جنتها �شركات
الدواء يف وقت �سابق بغري حق ،هذا هو
ال�س�ؤال الذي ي�شكل م�شكلة للوردي يف
م�ستقبل الأيام(.)..

أسرار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي

❋

الفرق بني تدري�س
العلوم والآداب
�إن تبني النظام التعليمي «ل م د» لإ�صالح التعليم اجلامعي
ب�صيغة القا�سم امل�شرتك الأدنى الذي �أخذت به دول االحتاد
الأوروبي لتوحيد املنظومة الرتبوية يف خطوطها العري�ضة
ومتكني الطلبة من التنقل بني جامعات االحتاد من دون عوائق
تعليمية ،يعد جتنيا على تعليمنا اجلامعي واملنظومة التعليمية
ككل وعلى املجتمع وم�ستقبل البالد .تبنت دول االحتاد هذا
النمط كقا�سم م�شرتك ،بينما عملت كل دولة على اتخاذ التدابري
املوازية للحد من �سلبياته ،خا�صة يف ميدان التعليم احليوي،
بحيث عملت فرن�سا ،كمثال ،على �أن يكون �أ�ستاذ التعليم الثانوي
الت�أهيلي حامال لدبلوم املا�سرت وهو ما تطرقنا له فيما مت ن�شره
من قبل.
�أخذنا نحن املغاربة بالقا�سم امل�شرتك الأدنى لالحتاد الأوروبي
وزدناه تدنيا وانحطاطا �أخذا بعني االعتبار العتبارات غري
معتربة من قبيل :عدد الطلبة املرتفع ،والذي يزداد ارتفاعا
ب�سبب الإجناح املفرط ،غري املنطقي ،لتالميذ غالبيتهم يتطلبون
درو�سا ملحو الأمية؛ ثم التقل�ص املتزايد يف عدد امل�ؤطرين
اجلامعيني ،خا�صة منذ �أن مت �إحداث املغادرة الطوعية العبثية.
اعتبارات غري معتربة مت �أخذها بعني االعتبار لإحداث �إ�صالح
جامعي قزم دور اجلامعة ،بل �أحدث اختالالت «بيداغوجية»
مدمرة لروح التكوين اجلامعي من قبيل التقلي�ص احلاد من
ح�ص�ص الأعمال التطبيقية ،ويف كثري من الأحيان مت التخلي
عنها جملة وتف�صيال ،خا�صة خالل ال�سدا�ســيني الأول والثــــــاين
( .)semestres S1 et S2باملوازاة ،فقد مت تبني �إجراءات
ال معقولة ،ال«بيداغوجية» (مت التطرق لها فيما قبل بالأ�سبوع
ال�صحفي) تهدف �إىل �إجناح اجلميع دومنا التفكري يف �سلبيات
�إغراق ال�شارع بحاملي دبلومات ورقية لن تفتح لهم الأبواب
التي ت�سد يف وجوههم .هناك مقررات لل�سدا�سيني الثالث والرابع
تبنى وتبني على ما مت تعلمه واكت�سابه خالل ال�سدا�سيني
الأول والثاين ،خ�صو�صا يف ما يتعلق بالأعمال التطبيقية
املت�سل�سلة املرتابطة يف ما بينها ،لكن املفجع يف الأمر �أن يدرك
امل�ؤطر �أن البناء مبتور كذلك على م�ستوى القاعدة اجلامعية
(وهي احلالة التي عايناها هذه ال�سنة ،خا�صة ما يتعلق بعلوم
الأر�ض والف�ضاء) ،بحيث ال ميكنه فعل ال�شيء الكثري لتدارك
الو�ضع ،خا�صة �أن عدد احل�ص�ص التطبيقية عرفت تراجعا
مثريا ،ال يرتك �أي جمال ال�ستدراك ما يجب ا�ستدراكه� .أين
التعليم من �شعاري احلكامة وحماربة اله�شا�شة؟ وهل هناك
ما هو �أه�ش من �أن يتم تبني نهج تدري�س املواد الأدبية يف
تدري�س املواد العلمية يف جامعتنا ،يف زمن يراد فيه اكت�ساب
املهارات الأ�سا�سية العملية الالزمة ملمار�سة مهنة معينة؟ منذ
الت�سعينيات من القرن املا�ضي ونحن نردد مو�ضحني �أن التكوين
الأكادميي اللغوي واملعريف (العلمي) ال�سليم للطلبة ي�ؤمن ،يف
�أ�سو�إ الأحوال ،ن�سبة  % 90من املهارات والكفاءات العملية
التي ت�ؤهلهم لولوج عامل ال�شغل .هذه الـ % 90ت�ؤمن بدورها
اكت�ساب الـ % 10املطلوبة للت�أقلم مع خ�صو�صيات ومتطلبات
عوامل ال�شغل املتغرية.
ماذا نريد من تعليمنا ولتعليمنا؟ هل نحن فعال مدركون ملا نقوم
به من تدمري ذاتي ممنهج ب�سبب تبنينا لإ�صالحات معطوبة
وحلول ترقيعية ال تزيد الأو�ضاع �إال ا�ستفحاال؟ �إىل متى �سن�ستمر
يف �إخفاء ر�ؤو�سنا يف الرمل؟ هل فكرنا �أو نفكر ،ولو حلظة ،يف
كيفية مواجهة الواقع؟ �أم �أن كل واحد منا يعمل بال�شعار العتيد
«من بعدي فليكن الطوفان»؟ �سيتبني لنا بجالء� ،أنه مل تبق
هناك كثبان رمال لإخفاء ر�ؤو�سنا من مدى الأ�ضرار واخل�سائر
اجل�سيمة التي �أحدثناها يف �صرح منظومتنا الرتبوية ،على كل
امل�ستويات ،و�سيجري علينا قول ال�شاعر «�ستعلم حني ينجلي
الغبار� ...أفر�س حتتك �أم حمار» ،وكم نود �أال يحدث هذا �أبدا.
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين
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يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم
وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

املدافعون عن العر�ش
ليـــــ�س فقـــط ،قادة
العــــدالة والتنـــــمية
هم مـــن يتــــموقعون
�ضــمن املدافعني اجلدد
عــــن العر�ش ،بـــل كذلك
جـــزء مهم من قواعدهم.
وين�سجم هذا مع خطاب
«االعتدال» الذي تبناه هذا
احلزب .ويعك�س هذا �أي�ضا �أن �أع�ضاء العدالة
والتنمية كانوا على وعي ب�أنه نادرا ما تنتهي
الأمور ب�سالم حني يفوز الإ�سالميون يف �شمال
�إفريقيا باالنتخابات.

مونية بناني «أستاذة علم االجتماع بسويسرا»

الر�شوة موجودة يف خمتلف
القطاعات

مــــن خـــالل الر�صد
الذي قامت به الهيئة
من خالل الدرا�سات
القطاعــــــية املنــجزة
�أي�ضا يتبني �أن ظاهرة
الر�شـوة موجودة يف
خمــــــــــتلف القطاعات،
�إال �أننا كررنا دائما �أن
اال�ستــــطالعات تقدم لنا
فقط االنطباعات ،وتظل ن�سبية.

عبد السالم أبو درار «الهيئة المركزية للرشوة»

ال �أجيد �سوى امل�سرح

�أنـــــــا م�سـرحي وما
خلقــــت �إال لــــهذا؟
مــــــــن ن�شــــ�أتي �إىل
ممــــــــــاتي �ســـــ�أبقى
مدينا للم�سرح ،ف�أنا
ابــــن امل�سرح ،وابن
الـخ�شبة وال �أ�صنع
�شيــــــئا غري امل�سرح.
�أنا �أعـــــــــرف اجلمهور
الوا�سع واجلمهور العادي،
فمن واجبي خلق تقليد فرجوي بالن�سبة للجيل
ال�صاعد ،ومن جهة �أخرى يوجد عن�صر امل�سرح
التجريبي ،الذي �أبحث فيه عن ذاتي وعلى �شكل
من �أ�شكال الفرجة ال غري.
عبد اإلله عاجل «فنان»

قراءة في خبر

�أزمة يف مايل والعالقات املغربية الإفريقية

مقال «الأ�سبوع» وحكاية هزمية مدير املخابرات
و�إليا�س العماري �أمام خمابرات اجلزائر
بعد مرور فرتة ق�صرية على �صدور
مقال «الأ�سبوع» حتت عنوان�« :أزمة
يف مايل والعالقات املغربية الإفريقية/
ال�صحافة قالت �إنها من تنظيم �إليا�س
العماري ومدير املخابرات املن�صوري»
(عدد 5 :يونيو � ،)2014صدر مقال يف
موقع «الزنقة  ،»20ب�شكل متفاعل مع
«الأ�سبوع» ي�ؤكد على وجود تن�سيق
م�شرتك بني يا�سني املن�صوري مدير
املخابرات ،و�إليا�س العماري القيادي
يف حزب الأ�صالة واملعا�صرة ،و�أن
الرجلني ف�شال معا يف ملف مايل �أمام
حتركات املخابرات اجلزائرية ،ورغم
�أن املوقع املذكور قدم �إليا�س بو�صفه
�صديقا للمن�صوري� ،إال �أن التن�سيق
بني الرجلني على هذا امل�ستوى �إن
كان الأمر �صحيحا يطرح الكثري من
الأ�سئلة ،من بينها :هل ي�شتغل �إليا�س
مع خمابرات املن�صوري� ،أم �أن الأمر
جمرد �إ�شاعة مل يتم تكذيبها؟ ويف ما
يلي ن�ص املقال:
متكنت املخابرات اجلزائرية� ،أخريا
من �إحلاق هزمية ،نكراء بكل من
«يا�سني املن�صوري» و�صديقه «�إليا�س
العماري» ،ر�أ�سا احلربة يف ملف ت�سوية
النزاع يف �شمال مايل.
فكما �سبق ملوقع «زنقة � »20أن
انفرد ،يف وقت �سابق ،حينما كاد
«�إليا�س العماري» �أن يت�سبب يف �أزمة
دبلوما�سية بني حكومة مايل والرباط،
حيث كان ،ال�سيا�سي املثري للجدل ،قد
�أقدم على ا�ستقدام «بالل �أغ ال�شريف»
زعيم حركة حترير �أزواد ،وا�ستقبل
من طرف امللك حممد ال�ساد�س ،بدون
علم من ال�سلطات املالية املركزية،
ليتم حينها ،ت�أجيل زيارة امللك �إىل مايل
بيومني ،ها هو نف�س الزعيم الأزوادي،
يتم ا�ستمالته من طرف املخابرات
اجلزائرية ،التي كانت ترت�صد خلطوات
«باطرون» املخابـــــرات العـــ�سكرية
« ،»DGEDو�صــــــديقه «�إلــــــــيا�س
العماري» ،قبل �أن تتمكن من هزمهما،
وتقنع زعماء احلركات املتحاربة يف

مقتطف االتفاق الجزائري ويظهر فيه توقيع بالل أغ الشريف الذي استقبله الملك

�شمال مايل ،وهم على التوايل :بالل �أغ
ال�شريف ،والغبا�س �أغ �أنتاال ،و�سيدي
براهيم ولد �سيداتي ،من توقيع ما
�أ�صبح ي�سمى «بيان اجلزائر» لإنهاء
الأزمة املالية ،حيث ح�صل موقع
«زنقة  »20ب�شكل ح�صري على ن�سخة
من الوثيقة املوقعة باجلزائر ،نن�شرها
�أ�سفله.
ويف الوقت الذي كان فيه املغرب،
ينت�شي بانت�صاره الإفريقي ،عقب
الزيارة امللكية ،لعدد من البلدان،
حتركت �أخريا الآلة الدبلوما�سية
واملخابراتية اجلزائرية ،بعد �سبات
عميق ،حيث ح�صدت يف طريقها ما
زرعه املغرب منذ �أ�شهر ،لت�ستميل �أبرز
زعماء احلركات الأزوادية ب�شمال مايل،
وبالتايل �إنهاء كل ما يتعلق بو�ساطة
املغرب يف حل الأزمة.
وقبل يومــــني� ،أعـــــــطت الــــحركات
الأزوادية الثالث ،يف نداء م�شرتك لها،
مهلة  30يوما للأ�شخا�ص واجلماعات
امل�سلحة يف �شمال مايل ،لالن�ضمام �إىل
�إحدى هذه الـــــحركات باخـــــتيارهم،
وهي احلركة الوطنية لتحرير �أزواد،

مهرجان �أ�صوات «�أغالل العبيد»

واحلركة العربية الأزوادية ،واملجل�س
الأعلى لوحدة �أزواد.
وحذرت احلركات الثالث ب�أن عدم
االمتثال لهذه الدعوة �سيعر�ض هذه
اجلماعات امل�سلحة �إىل �إجراءات
�ضدهم ،مل تك�شف عن طبيعتها.
وت�أتي هذه الإجراءات غداة توقيع هذه
احلركات الثالث على «بيان اجلزائر».
و�أنذر الأمناء العامون للحركات
الأزوادية ،يف بني م�شرتك موقع من
قبل بالل �أغ ال�شريف ،والغبا�س �أغ
�أنتاال ،و�سيدي براهيم ولد �سيداتي،
الأ�شخا�ص واجلماعات امل�سلحة يف
�إقليم �أزواد بالتعر�ض �إىل متابعات يف
حال عدم االمتثال للقرار قبل تاريخ
 29يونيو اجلاري.
وحتى و�إن مل تك�شف هذه احلركات
عن نوعية العقوبات التي �سيتعر�ض
لها امل�سلحون ،من خارج التنظيمات
الأزوادية الر�سمية املذكورة ،غري
�أن توجيه هذا النداء مبا�شرة ،عقب
التوقيع على «بيان اجلزائر» ،يفهم
منه �أن هذه احلركات تريد �أن ت�ضع
خطا فا�صال بينها وعزل اجلماعات

الإرهابية التي مازالت تن�شط ب�شمال
مايل ،على غرار تنظيم القاعدة يف
املغرب وحركة التوحيد واجلهاد.
وجاءت القرارات املتخذة من قبل
الأمناء العامني للحركات الأزوادية
الثالث ،عقب حتليلها للو�ضع الأمني
امليداين يف �إقليم �أزواد ،حيث �سجلت
ما و�صفته «بانت�شار فو�ضوي لل�سالح
وارتفاع تعداد اجلماعات امل�سلحة».
و�أ�شارت يف هذا ال�ش�أن ب�أن «هذه
اجلماعات امل�سلحة املنبثقة من �أزواد
ومن خارجها ،وهم خارج العملية،
ي�شكلون عامل عدم ا�ستقرار �أمني يف
�إقليم �أزواد بالن�سبة لل�سكان».
وانطالقا من هذه املعاينة ،طلبت
احلركات الأزوادية ،التي اتفقت يف
اجلزائر على ال�شروع يف مفاو�ضات
مع حكومة باماكو ،من كل امل�سلحني،
�أفرادا وجماعات ،االلتحاق ب�إحدى
احلركات الأزوادية الر�سمية ،يف �أجل
 30يوما ،ويف حالة خمالفة ذلك ،هددت
ب�أنهم «م�س�ؤولون عن كل الإجراءات
التي �ستتخذ �ضدهم» ،يف تلميح �صريح
ب�أنها �ستحاربهم.

سياسة «الخبز وأتاي»
عند العدالة والتنمية

املر�أة املقاومة

املـــــر�أة موجودة
بقوة �إىل حــــــدود
فرتة الثالثينيات،
�ضـــمن ما يعــــرف
باملقاومة القبـــــــلية
التي بد�أت �ســـــــنة
 1907وا�ستمرت �إىل
حــــدود  ،1934وقد
كان دورها يف القبيلة
هـــــو نف�سه يف املقاومة،
حيث كان ح�ضورها قويا داخل القبيلة فربزت
تلك القوة داخل املقاومة من خالل مرافقتها
للمحاربني يف مواجهتهم للغزو الفرن�سي
والإ�سباين.

محمد المعروف الدفالي «أستاذ في التاريخ»

دب الن�شاط يف مدينة ال�صويرة ال�ساحلية
الهادئة على مدى �أربعة �أيام خالل
مهرجان مو�سيقى الكناوة ال�سنوي.
ومو�سيقى الكناوة ت�ستخدم فيها ال�صنج
ملحاكاة �صوت �أغالل العبيد التي كانوا
يقيدون بها �أثناء جلبهم من مايل ،وانتقل
الكناوة من �سالف الأزمان والذين هم
�أفارقة من جنوب ال�صحراء جمرد
عرافني ومغنني رحل لي�صبحوا الآن
جماعة لها مكانتها.
ودفعت اجلاذبية التي حتظى بها
مو�سيقى الكناوة مدينة ال�صويرة

التاريخية �إىل دائرة ال�ضوء.
و�شمل املهرجان مو�سيقى هذا العام نحو
 30حفال �أحياها فنانون من خمتلف �أنحاء
العامل .علما �أن الدعوة توجه �إىل فنانني
من دول عديدة للعزف جنبا �إىل جنب مع
الفنانني املحليني.
ووجه �أندري �أزوالي م�ست�شار امللك
حممد ال�ساد�س ورئي�س جمعية موكادور
ال�صويرة املنظمة للمهرجان ،نداء �إىل
كل �أطراف ال�صراع يف ال�شرق الأو�سط
لال�ستفادة من التجربة الإفريقية يف �إيجاد
حل للق�ضية.

بعد زمن «البيصارة» عند الوزير عبد العزيز الرباح..
ها هو عهد جديد من المنجزات الحكومية
«المصورة» يظهر مع الوزيرة سمية بنخلدون
التي أصرت على تسريب صورتها وهي تتناول
«الخبز وأتاي» في مكتبها ،مثل أي مستخدمة
بسيطة ،علما أن الوزيرة تتقاضى راتبا يتجاوز 6
ماليين سنتيم ..ويأتي ذلك بعد أيام من نشر مقال
«األسبوع» تحت عنوان «سياسة الخبز وأتاي»،
(األسبوع ،عدد 5 :يونيو .)2014
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�أو�صى ب�أن ال يدفن يف مقربة ال�شهداء

وداعــــا..املهــــدياملنــــــــجرة

المنجرة
يف �أجواء لغط مباريات ك�أ�س العامل،
و�سهرات العام زين ،ومهرجان كناوة
الذي حتج �إليه احلكومة املغربية كل
عام ..وبرنامج لالالعرو�سة … والمباالة
الإعالم الر�سمي ال�سمعي الب�صري لرحيل
عقول الفكر والأمة ،والتح�ضري مل�سل�سالت
�شهر رم�ضان ،ودع املغرب يف �صمت مفكرا
كبريا ،من العيار الثقيل �إنه عامل االقت�صاد
وال�سيا�سي املهدي املنجرة ،الذي تنكر له من
لهم قرار ال�سلطة وهو يف عز عطائه الفكري
والعلمي ،ومنعتهم ال�سلطات يف كثري من
الأحيان من �إلقاء حما�ضرات يف الكثري من
املدن املغربية.
وبذلك يكون املغرب قد خ�سر يف مرحلة دقيقة
منتاريخهال�سيا�سيواالقت�صادي�،شخ�صية

عبقرية قلما يجود به الزمان ،فقد عا�ش هذا
املفكر� ،شاخما بكربياء عروبي كالنخل يف
�صحراء الفكر والتنظري للم�ستقبل ،من خالل
تنظريه لثورات الربيع العربي ب�سنوات قبل
وقوعها.
لقد �شغل املهدي املنجرة عدة منا�صب علمية
رفيعة ،و�ساهم يف ت�أ�سي�س �أول �أكادميية لعلم
امل�ستقبليات ،وحاز جوائز علمية وطنية،
ودولية كربى ،و�أعماله الفكرية �صارت
مرجعا يف الكثري من اجلامعات بالدول
العربية والدولية ،وهكذا �ألقى �أ�صدقاء
ورفاق وحمبو عامل امل�ستقبليات املهدي
املنجرة  81عاما يوم ال�سبت  14يونيو
النظرة الأخرية ،قبل �أن يوارى جثمانه
الرثى يف مقربة جد متوا�ضعة .وكان املهدي
املنجرة الذي عا�ش و�سيعي�ش بعد موته يف
قلوب الفقراء والب�سطاء قد �أو�صى �أرملته
و�أبناءه ،يف و�صيته قبل موته �أن يدفن �إىل
جانب الفقراء يف مقربة غري مقربة ال�شهداء،
وبالفعل قد نفذت �أ�سرته و�صيته بالرغم
من �أنها متتلك مقربة عائلية لها يف مقربة
ال�شهداء بحي املحيط ،حيث تدفن العائالت
الراقية واملي�سورة ورجال الدولة .وجدير
بالذكر ف�سرية هذا املفكر زاخرة بعطاء
غزير ،فقد حتمل عدة منا�صب مهمة داخل
وخارج املغرب منها تعيينه م�ست�شارا لأول
بعثة مغربية لدى الأمم املتحدة ،وتوىل عدة
مهام يف منظمة الرتبية والعلوم والثقافة
اليون�سكو ملدة � 5سنوات� ،إ�ضافة �إىل �شغل
من�صب مدير عام للإذاعة والتلفزة املغربية.

ومعروف عن املهدي املنجرة زهده يف
احلياة ،وهذه �صفة من �صفات العلماء ،كلما
ازدادوا علما زاد توا�ضعهم ،حيث �سبق له
�أن رف�ض حتمل �أي م�س�ؤولية حكومية يف
احلكومات املتعاقبة باملغرب وقال رف�ضت
امل�س�ؤولية لأنني واع مب�س�ؤوليتي ،لي�س
�ضروري �أن �أكون وزيرا ،لكي �أحترك �أنا
�أحترك وكتبي تقر�أ .وكان املهدي املنجرة،
يكره العمل الإداري الروتيني ،م�ؤكد �أن لكل
م�س�ؤوليته اخلا�صة ،وبالن�سبة له �شخ�صيا
فقد كان يعترب �أن م�س�ؤوليته اخلا�صة هي
طريقة ميدانية يتحرك دوليا يف ميدان الفكر.
املهدي املنجرة الذي خطفه املوت يف بيته
يوم اجلمعة  13يونيو بالرباط ،مفكر تنكرت
لإجنازاته العلمية عدة جهات ر�سمية،
ونظرت لفكره بازدراء ،واعتربته مزعجا
لها وعليه �أن يرجع �إىل ال�صفوف الأخرية،
وكما و�صف هذا طلبته وحمبوه ب�أنه عا�ش
موتا رمزيا وبيولوجيا قالوا كان بالأحرى
بوطنه �أن ي�ستفيد بعلمه .لقد عا�ش املنجرة
الإق�صاء والتهمي�ش ،وكما الأ�شجار العظيمة
متوت واقفة ،ظل املهدي واقفا ب�صمود ومل
يقهره �سوى املر�ض الذي �أنهكه يف ال�شهور
الأخرية ،وظل ل�شهور ب�إحدى امل�ست�شفيات
بالعا�صمة الرباط ،ي�صارع املر�ض حيث كان
ال ي�ستطيع معها التحرك وال الكالم.
وقد �أدى املهدي املنجرة �ضريبة مواقفه
و�آراءه التي جعلته يف الكثري من الأحيان،
مغ�ضوبا عليه من طرف الدوائر الر�سمية
باملغرب ،وكان عدد من الطالب والباحثني

والأ�ساتذة اجلامعيني من حمبي الراحل ،قد
�أطلقوا حملة قبل �شهرين يف مواقع التوا�صل
االجتماعيمل�ساندةعاملامل�ستقبلياتاملغربي
املهدي املنجرة ،بعد دخوله يف حالة �صحية
جد حرجة ،وهي الدعوة التي انطلقت حتت
ا�سم معا من �أجل تكرمي الدكتور املهدي
املنجرة باملغرب ،واختارت يوم  13ع�شر
مار�س يوما عامليا لالحتفاء باملنجرة ،ودعت
هذه املجموعة فك احلظر واملنع و�إزالة
التهمي�ش الذي يطاله نتيجة مواقفه الوطنية.
من جهة �أخرى قال العاهل املغربي امللك
حممد ال�ساد�س يف برقية التعزية �إىل �أ�سرة
الفقيد ،بوفاته فقد املغرب �أحد رجاالت الفكر
واملنا�ضلني املخل�صني عن حقوق الإن�سان
وامل�ساهمني يف تكوين الأجيال املغربية التي
تتلمذت على يديه.
كما و�صفت برقية تعزية العاهل املغربي �إىل
�أ�سرة الراحل املهدي املنجرة ما كان يتحلى
به هذا املفكر من خ�صال �إن�سانية رفيعة،
ومن ت�شبع مكني بالقيم الكونية للحرية
والعدالة والإن�صاف ،حيث كان ،رحمه اهلل،
يقول امللك حممد ال�ساد�س يف برقية التعزية
منوذجا للمفكر امللتزم والباحث امل�ستقبلي
اجلاد ،الذي �سخر كتاباته للدفاع عن حق
�شعوب الدول النامية يف اكت�ساب مفاتيح
و�أ�س�س حتقيق التنمية ال�شاملة القائمة على
تقا�سم العلم واملعرفة ،مما �أك�سبه تقدير كل
من واكبوا فكره ،ونهلوا من علمه ودرا�ساته
�سواء على امل�ستوى الوطني �أو العربي �أو
الدويل.

ل�شكر يتهم �أطرافا خفية بتزوير االنتخابات ل�صالح العدالة والتنمية

اتهم قيادي من الي�سار حزب العدالة
والتنمية املحافظ الذي يرت�أ�س احلكومة
بتزوير نتائج االنتخابات ،ومل يرتدد
الكاتب الأول لالحتاد اال�شرتاكي
املعار�ض �إدري�س ال�شكر يف توجيه
�سهام نقده �إىل العدالة والتنمية احلاكم
خالل لقاء حزبي عقد بالرباط ،وقال �إن
هذا احلزب الإ�سالمي ال ميلك ال�شعبية
الكافية التي �ستجعله احلزب الأول يف

البالد ،م�شريا �إىل �أن انتخابات 2011

التي �أفرزت فوزه وت�صدره للم�شهد
ال�سيا�سي كانت مزورة.
وقال �إدري�س ل�شكر �إن �أطرافا قامت
بتزوير انتخابات  2011ل�صالح العدالة
والتنمية ،غري �أن الكاتب الأول لالحتاد
اال�شرتاكي مل يف�صح عن «اجلهات»
التي قال �إنها تقف وراء تزوير نتائج هذه
االنتخابات التي حملت العدالة والتنمية

على ر�أ�س احلكومة احلالية.
ويــــــ�شار �إىل �أن �شـــــعبية االحتاد
اال�شرتاكي� ،أكرب الأحزاب الي�سارية يف
املغرب ،كانت قد تراجعت ب�شكل مهول
بعد م�شاركته يف ت�سيري احلكومتني
ال�سابقتني .واعترب حمللون �سيا�سيون �أن
االحتاد اال�شرتاكي خ�ضع �إىل ت�صويت
«عقابي» يف انتخابات  ،2011بعد ف�شله
يف التجربة احلكومية.

لشكر

الكتاين واتفاقيات
باملاليري يف رو�سيا وتون�س

�أفادت م�صادر مطلعة ب�أن «الفدرالية املهنية
للحبوب» (فيياك) ،التي تتوىل توريد القمح من
ال�سوق الدولية حل�ساب احلكومة ،تعاقدت الأ�سبوع
املا�ضي مع م�صرف «التجاري وفا بنك» لإجناز
ال�صفقة التي تبلغ قيمتها  300مليون دوالر .و�أنتج
املغرب خالل املو�سم احلايل نحو �سبعة ماليني
طن من احلبوب الرئي�سة .ولكنه يحتاج �إىل ما بني
ثالثة و�أربعة ماليني طن �إ�ضافية العام املقبل.
وكان «التجاري وفا بنك» و ّقع الأ�سبوع املا�ضي عقد
تعاون ومرا�سلة مع م�صرف «�سيرببنك» يف مو�سكو،
على هام�ش امللتقى االقت�صادي والتجاري بني
املغرب ورو�سيا من �أجل تطوير العالقات التجارية
وال�سياحية بني البلدين .و�سيتوىل «�سيرببنك»
ت�سديد الفواتري املغربية حل�ساب «التجاري وفا
بنك» الذي �سيواكب ال�صادرات املغربية �إىل رو�سيا
والن�شاطات املالية والتجارية الرو�سية يف املغرب.
و�أ�شارت م�صادر �إىل �أن رو�سيا ترغب يف تو�سيع
�شراكتها مع املغرب والتو�سع يف �إفريقيا جنوب
ال�صحراء و�شمال �إفريقيا ،حيث يوجد عدد من
ال�شركات وامل�صارف املغربية .و�أبدت مو�سكو اهتماما
بتعزيز ال�شراكة والتعاون مع القطاع اخلا�ص املغربي،
وزيادة وارداتها من الرباط ،خ�صو�صا الفو�سفاط
والبواكري واحلوام�ض والأ�سماك .ويف املقابل� ،ستبيع
للمغرب منتجات غذائية وجتهيزات مدنية وع�سكرية.
البنك نف�سه كان قد وقع بالتزامن مع الزيارة امللكية
لتون�س ،اتفاقية مع بنك قطر ،مينح مبوجبها هذا الأخري
قر�ضا بقيمة  40مليون دوالر لفرع املجموعة الوطنية
بتون�س «وفابنك تون�س» لتمويل املقاوالت ال�صغرى
واملتو�سطة .ووقع االتفاقية كل من حممد الكتاين
الرئي�س املدير العام ملجموعة «التجاري وفابنك»،
وعبد اهلل مبارك اخلليفة املدير العام التنفيذي بالبنك
القطري.

وكاالت

ق�صة ح�سني بن�سليمان مع الأطباق الطائرة يف كتاب فرن�سي
«تاريخ الأطباق الطائرة يف املغرب» هو كتاب �صدر
يف فرن�سا مل�ؤلفه جريارد ليبات املهتم بهذا املو�ضوع،
وقام بر�صد احلاالت التي حتدث فيها مغاربة عن
ر�ؤيتهم لأج�سام غريبة يف ال�سماء مبا فيها وثائق
للمخابرات الأمريكية عن املغرب .ويتناول ما طلبه
امللك احل�سن الثاين �شخ�صيا من الإدارة الأمريكية
لكي تقدم تو�ضيحات له حول �أج�سام غريبة ظهرت
يف �سماء املغرب �سنة .1976
 ..وينطلق الكتاب من عر�ض خمتلف احلاالت
التي جرى ت�سجيلها يف املغرب ،و�أغربها حالة
قا�ض فرن�سي من الدار البي�ضاء ا�سمه مار�سيل
كلريارك �شاهد �أج�ساما غريبة تطري يف منطقة
حيث يلتقي �شارع مار�سيليا وبو�سكورة وقتها من
الدار البي�ضاء خالل يوليوز  ،1929وكان رفقته
�شقيقه الذي يعمل ربانا .يف البدء اعتقدوا �أن
الأمر يتعلق بزيبلني �أملاين ،الطائرة التي �شيدتها
�أملانيا يف الثالثينيات ،لكن بعدما مل�سا �سرعة تلك
الأج�سام وكرثتها ا�ستبعدوا نهائيا �أن يكون الأمر
يتعلق بزيبلني .و�شهادة هذا القا�ضي م�سجلة يف
القيادة الع�سكرية للدار البي�ضاء ،كما �أوردها كتاب
«�أبواب �أتلنتيدا» ال�صادر �سنة .1976
وعك�س الفكرة ال�سائدة القائلة بظهور الأطباق
الطائرة �سنة  ،1947فالكثري من الكتب القدمية
و�صحافة الغرب ومنها الواليات املتحدة تتحدث
ومنذ القرن الثامن ع�شر عن الأج�سام الغريبة يف

ال�سماء .وير�صد الكتاب خمتلف حاالت املغرب يف
الأربعينيات واخلم�سينيات.
 ..ومن احلاالت ال�شهرية ما �أوردته وكالة «فران�س
بر�س» يوم � 13شتنرب من �سنة  1946ويتعلق
الأمر بظهور كرات نار و�أج�سام �ضخمة على �شكل
�سيجارة يف �سماء مدينة طنجة ،وهي الفرتة نف�سها
التي ظهرت فيها الأج�سام نف�سها يف �سماء ال�سويد،
و�شكل خرب ال�سويد وقتها حدثا عامليا تناولته
ال�صحف الكربى مثل «نيويورك تاميز» .واعتقدت
الواليات املتحدة �أن الأمر يتعلق ب�صواريخ
�سوفياتية متطورة لغزو الدول الإ�سكندنافية.
وكانت القوات الأمريكية قد ا�ستعملت طائرات
ا�ستطالع لر�صد هذه الأج�سام لكنها وقفت عاجزة
�أمام تف�سري الظاهرة خا�صة ،بعدما كان ال�شهود
يتحدثون عن �سقوط هذه الأج�سام يف الوديان.
وكان امل�س�ؤول عن التحقيق الذي اهتم بحادثة
طنجة كذلك هو رو�سكو هلكويرت الذي �سي�صبح
الحقا مدير املخابرات الأمريكية �سي �أي �إيه.
و�أول وثيقة �أمريكية حول الأطباق الطائرة
يف املغرب تعود �إىل �ســـــنة  1952وحتـــــمل
رقـــم  ،REPORT NO. OO-W-23845ورفع
عنها ال�سرية �سنة  ،1976وتت�ضمن ت�صريحات
�شهود ر�أوا يف منطقة م�شروع بلق�صريي �أج�ساما
غريبة تطري ب�سرعة مذهلة .و�أ�صدرت املخابرات
الأمريكية �أكرث من ع�شرة وثائق توثق للأطباق

الطائرة يف املغرب �سنة  1952لأن ن�سبة امل�شاهدة
كانت مرتفعة .والكثري من هذه ال�شهادات م�صدرها
ربابنة طائرات حربية لقواعد فرن�سية �أو �أمريكية
يف املغرب ،وت�أخذ هذه ال�شهادات �أهمية بحكم
�أن ف�ضاء املغرب مل يكن جماال لتجريب طائرات
متطورة �أمريكية ،كما �أن عملية و�صف الطريان
واملناورة الواردة يف �شهادة الربابنة ال تتوفر حتى
يف طائرات ال�شبح الأمريكية حاليا.
ويت�ضمن «الكتاب الأزرق» الذي �أ�شرفت عليه
القوات اجلوية الأمريكية ما بني 1969 - 1952
لر�صد حاالت الأج�سام الغريبة عددا من احلاالت
ما بني �سنتي  1954 - 1952يف املغرب ،وخا�صة
يف جهة الدار البي�ضاء حيث كانت توجد القاعدة
الع�سكرية النوا�صر .والكتاب ي�سرد حاالت وي�ؤكد
هل ا�ستطاع تف�سريها �أم ال ،و�أغلب حاالت ر�ؤية
الأج�سام الغريبة يف املغرب التي �شاهدها الطيارون
الأمريكيون حتمل تعليق «مل يتم تف�سريها».
بعد مرحلة اال�ستقالل مل تعد هناك وثائق ر�سمية
تتحدث عن م�شاهدة الأطباق الطائرة ،لكن
ال�صحافة كانت تن�شر بني احلني والآخر �أخبارا
عن املو�ضوع ،وت�ستمر حتى وقتنا الراهن ولكن
باحت�شام �شديد .وت�ستمر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف
ر�صد جميع حاالت م�شاهدة الأطباق الطائرة،
وحتيل بع�ضها على البنتاغون.
ومن الوثائق الر�سمية القليلة ،وثيقة �أمريكية

ك�شفت عنها جمعية «ويكليك�س» ،وحتكي كيف
�أر�سل امللك احل�سن الثاين خالل �شتنرب
الكولونيل ح�سني بن �سليمان الذي �سي�صبح الحقا
جرناال� ،إىل ال�سفارة الأمريكية وبحث مع ال�سفري
روبر �أندر�سون ظهور �أج�سام غريبة يف خمتلف
مناطق املغرب.
وقدمت الواليات املتحدة للملك احل�سن الثاين
تف�سريا هو �أن تلك الأج�سام قد تكون تفكك قمرا
ا�صطناعيا �سوفيايتا ،لكن احل�سن الثاين مل يقتنع
بحكم �أن الأج�سام ظلت يف �سماء املغرب تطري ملدة
ثالثة �أيام ويف مناطق خمتلفة ،وال ميكن �أن تكون
لقمر ا�صطناعي قطره ال يزيد عن  20مرتا.
وكان �صاحب هذا الكتاب قد �أعلن عرب �شبكة
الإنرتنت اهتمامه بتلقي �شهادات الأ�شخا�ص الذين
ميكن �أن يكونوا قد �شاهدوا الأج�سام الغريبة
«الأطباق الطائرة» �أو تلك التي على �شكل �سيجارة.
وعمليا تلقى الكثري من ال�شهادات بل �صورا لأج�سام
يف �سماء املغرب و�أحالها على عدد من املخت�صني يف
الظواهر اجلوية ،ومنها حالة مواطن وابنه �شاهدا
�سنة  2007طبقا طائرا يف �شاطئ مرتيل مبنطقة
تطوان يطري على م�ستوى منخف�ض من �سطح
البحر .وجاء االهتمام بهذه احلالة نظرا للو�صف
الدقيق الذي قدمه هذا املغربي ،كما �أن له م�ستوى
ثقايف وعلمي �سمح له بفهم الظاهرة واالعتقاد ب�أن
الأمر ال يتعلق بطائرة عادية.

1976
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«الأ�سبوع» تنفرد بن�شر وثائق عاملية عن ما�ضي وم�ستقبل املغرب

أحداث  23مارس 1965

تيليغرام فرن�سي يف�ضح عداء ال�شباب
اال�ستقاليل للملك احل�سن الثاين
بقلم  :الباحث الزكي عبد الصمد

إلى متى يظن المسؤولون عن النظام المغربي أنهم
وحدهم في البالد ،وأن ما يجري في أطراف البالد،
يبقى سرا مكنونا لديهم.
هذا نموذج األحداث الخطيرة التي حصلت في  23مارس
 ،1965حيث تدخلت طائرات الهيليكوبتر إلطالق الرصاص،
وقالت أخبار بأن الجنرال أوفقير كان يطلق الرصاص
بيديه ،إال أن األهم ،هو أن السفير الفرنسي بالرباط كما
يفعل كل السفراء األجانب ،بعث تقريرا لوزير خارجية
بلده ،يعطي فيه وجهة نظره حول خبايا أحداث 23
مارس ،وتحليله لما كان سيحصل ،وحكمه على األحزاب،
بأنها كانت بعيدة وعاجزة.
تعترب �أحداث  23مار�س  1965من الأحداث
الكربى التي طبعت املغرب الراهن ،فقد قيل
عنها ب�أنها �أهم حدث عرفه املغرب يف الن�صف
الثاين من القرن الع�شرين ،من حيث النتائج
بعد حادث عودة حممد اخلام�س من املنفى
يوم  16نونرب  .1965ويبدو �أن هذا احلكم
على هذه الأحداث من حيث �أهميتها التاريخية
كحدث بارز ،كانت له نتائج مهمة يف تاريخ
املغرب ،وذلك �إذا �أخذنا بعني االعتبار النتائج
ولعل �أبرزها دخول املغرب يف حالة اال�ستثناء
التي دامت �سبع �سنوات ،وهي التي �سميت
ب�سنوات الر�صا�ص .ولقد تعددت القراءات من
طرف الباحثني حول هذه الأحداث من �أ�سباب
ونتائج ،ونريد من خالل هذه املقالة �أن نقدم
للقراء وثيقة من الأر�شيف الفرن�سي حول هذه
الأحداث ،وتكمن �أهمية الوثيقة يف �أنها �صادرة
من دولة تعرف خبايا املغرب ،وتعرف و�ضعية
نظامه ال�سيا�سي كيف

ال وهي الدولة امل�ستعمرة �سابقا.
والوثيقة هي من وثائق اخلارجية الفرن�سية،
وهي عبارة عن تيلغرام موجه من ال�سفري
الفرن�سي بالرباط ال�سيد جيلي «»Gillet
�إىل وزير اخلارجية الفرن�سي ال�سيد كوف
دو مريفيل «،»Couve de Murville
بتاريخ  30مار�س  1965على ال�ساعة احلادية
ع�شر والن�صف ليال ،وحتمل رقم  1145على
.1159
وقد كتب ال�سفري الفرن�سي
يف هذه الوثيقة �أنه بعد
مرور �أ�سبوع على �أحداث
 23مار�س  1965الدموية ،وبعد �أن ك�سر امللك
ال�صمت ،وخرج بت�صريحات وتعليقات حولها
فقد �سمحت هذه املدة بتدوين املالحظات
التالية:

صورة نادرة للجنرال آوفقير آخذت في فترة آحداث  23مارس 1965

alousbouea@gmail.com

مفاجـــأة األحـــداث
للمسؤولين المغاربة
يرى ال�سفري ب�أن الأحداث فاج�أت يف حجمها
احلكومة املغربية ،حيث �ساد تخوف من �أن
تتفاقم وتنت�شر يف كل البالد لتهدد النظام.
وي�ؤكد على �أن تعدد التدابري االحرتازية
وو�ضع جميع �أنحاء البالد يف حلة ت�أهب يعطي
انطباعا ب�أن امل�س�ؤولني املغاربة يواجهون
�ضغطا و�صعوبة يف مراقبة جمموع الأرا�ضي
ويتوقعون الأ�سو�أ.
وي�ؤكد ال�سفري �أنه مل يكن من املتوقع �أن تتحول
مظاهرات الدار البي�ضاء التي قام بها التالميذ
�إىل �أحداث عنف �إال بعد تقويتها وت�ضخيم
حجمها من طرف العاطلني عن العمل ،و�أن عدم
القدرة على احلفاظ على النظام منذ اندالع
الأحداث ،جعل ال�سلطات تتدخل بقوة من �أجل
قمع االنتفا�ضة ،مما جعل من نتائجها الب�شرية
الع�شرات من القتلى واملئات من اجلرحى.
ومن جهة �أخرى ،ف�إنه

يف باقي
املدن �إذا كانت املظاهرات
حم�صورة داخل �أو�ساط الطلبة والتالميذ،
ف�إنه يف احلقيقة ينت�شر تدريجيا كما هو ال�ش�أن
بالن�سبة للدار البي�ضاء ،وقد ك�شف عن �إجماع
ال�شباب املنتمي حلزب اال�ستقالل �أو الي�سار
يف عدائه للحكومة املغربية وبدرجة �أعلى
للملك �شخ�صيا ،وقد �أثار هذه املظاهرات يف
ال�سكان ح�س الت�ضامن مع ال�شباب الذي قام
باملظاهرات.

صعوبة إدراك المسؤولين عن
المظاهرات
يرى ال�سفري الفرن�سي بالرباط �أن قيادات
الأحزاب ال�سيا�سية املعار�ضة والنقابات ال
يبدو �أنها �شاركت يف هذه الأحداث ،ولكنها
ا�ستغلتها فيما بعد .ويف املقابل ف�إنه يرى ب�أن
دور االحتاد الوطني لطلبة املغرب ،وكذلك
الأ�ساتذة املنتمون للنقابة الي�سارية وهي
االحتاد املغربي لل�شغل ،و�أطر و�أ�ستاذة
احلزب ال�شيوعي عندما اندلعت الأحداث،
ف�إنهم كانوا يعملون على حتري�ض التالميذ
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والطلبة واملعطلني ،وكل
�شرائح املجتمع املغربي،
بهدف دفعهم �إىل املظاهرات،
وتو�سيع نطاقها لت�شمل
اجلامعات واملدار�س ،وكذلك
باقي املدن.
ويت�ساءل ال�سفري بناء على هذه
املعلومات هل بع�ض القادة
والعنا�صر من اجلناح املت�صلب
من الي�سار هم من نظموا هذه
املظاهرات؟ ويرى ب�أنه خالل
مقابالته مع امل�س�ؤولني املغاربة
الحظ �أنه كان لدى الكثري منهم
معلومات ت�شري �إىل �أن بع�ض
فرق الي�سار املت�صلب بد�أوا يف
تنفيذ خطة مبكرة تهدف لعمل
تخريبي ،ويرى ال�سفري ب�أنه لي�س
هناك ما ي�ؤكد �أو ينفي �صحة هذه
املعلومات.
كما

لم يكن من المتوقع
أن تتحول مظاهرات
الدار البيضاء التي قام
بها التالميذ إلى أحداث
عنف إال بعد تقويتها
وتضخيم حجمها من
طرف العاطلين عن
العمل ،وأن عدم القدرة
على الحفاظ على النظام
منذ اندالع األحداث ،جعل
السلطات تتدخل بقوة
من أجل قمع االنتفاضة
ر�أى �أنه يف ما يتعلق
بالتدخل الأجنبي فقد ر�أى ب�أن امللك مل
ي�شر �إليه ،ويريد �أن يحمل امل�س�ؤولية
لل�سيا�سيني املغاربة يف ظروف جد �صعبة،
خا�صة و�أن رد فعل اجلزائر وم�صر جتاه
الأحداث كان عاديا .بينما يرى ال�سفري
ب�أن خماطبيه من امل�س�ؤولني املغاربة
يعتربون ب�أن هناك تدخال �أجنبيا من قبيل
بع�ض املح�سوبني على ال�شرق الأو�سط ،لأن
�أ�ساتذة اللغة العربية الذين يف معظمهم من
م�صر و�سوريا ،ما يزالون قيد االعتقال .وكذلك
هناك م�شكل االحتاد الوطني لطلبة املغرب،
واالحتاد املغربي لل�شغل ،لأن لهم عالقات مع
كثري من املنظمات والدول الأجنبية الذين ال
يروقهم النظام ال�سيا�سي القائم يف املغرب،
حيث �شكك امل�س�ؤولون املغاربة يف �إمكانية
خدمتهم لأجندات بع�ض الدول الأجنبية.

ما هي النتائج واالنعكاسات المباشرة
لهذه األحداث على الوضع بالمغرب؟
الحظ ال�سفري الفرن�سي بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة
ب�أن هناك على الأقل ثالث نتائج مبا�شرة ،وهي
كالتايل:
● �أوال� :أن القمع الذي قام به اجلرنال حممد

�أوفقـــري� ،أظهره مرة �أخرى على �أنه الرجل
القوي يف النظام ال�سيا�سي املغربي.
● ثانيا� :أن رد فعل الأمن املغربي العنيف كان
موجها ب�صفة �أ�سا�سية �ضد بع�ض العنا�صر
القادمة من اجلزائر يف ال�سنة املا�ضية ،التي
يبدو بو�ضوح �أنها ال تريد التخلي عن العنف
كخيار �ضد الدولة بالدرجة الأوىل .ويرى ب�أن
قوات الأمن بدورها لن تتخلى عن العنف،
و�ست�ستعمله حلفظ النظام ومنع �أعمال
التخريب.
● ثالثا :ت�ساءل ال�سفري عن معنى ا�ستعمال
النظام للعنف �ضد املتظاهرين ،هل يعني ذلك
اجتاهه نحو الت�صلب ،وتخليه عن النظام
الليربايل امل�ؤدي �إىل الدميقراطية ،الذي كان
احل�سن الثاين يريد منحه للمغرب.
● رابعا� :أن التحذير الذي وجهه الق�صر يف

الربملان� ،أظهر �أن احل�سن الثاين خرج قويا
من الأزمة ،حيث �أنه �أعطى �أمال للأحزاب
ال�سيا�سية ب�أن تقتنع بالتخلي عن معار�ضتها
«الغوغائية والعقيمة» ،كما �أن امللك متنى �أن
يكون هناك �إجماع وطني ،ولكنه �أكد على �أن
الوقت لذلك حمدود ،واحلال �أنه ترك �إمكانية
ك�سر الإجماع الوطني بو�ساطة «الف�صل »35
من د�ستور  1962الذي ي�ؤكد على �أن للملك
احلق يف الإعالن عن حالة اال�ستثناء يف بع�ض
احلاالت.
ويف خال�صته حول ما حدث� ،أ�شار ال�سفري ب�أن
الو�ضع االقت�صادي املت�أزم له دوره يف وقوع ما
وقع ،ولكنه �أكد على �أن ما كان ميكن �أن يكون
خطريا مل يح�صل ،وهو انتقال حمى االحتجاج
�إىل البوادي املغربية.
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�إجراءات ت�صحيحية لت�سريع ولوج الن�ساء �إىل �سلك الإدارة الرتبوية ب�أكادميية طنجة تطوان
يف �إطار �أجر�أة املكون الرابع للمخطط
التنفيذي مل�شروع دعم تدبري امل�ؤ�س�سات
التعليمية باملغرب (« :)PAGESMامل�ساواة
بني الرجل واملر�أة» ،نظمت الأكادميية
اجلهوية جلهة طنجة  -تطوان يومي الأربعاء
واخلمي�س املن�صرمني ور�شة عمل حول تنفيذ
الإجراءات الت�صحيحية امل�ؤقتة املقرتحة
يف اخلطة اجلهوية لت�سريع ولوج الن�ساء �إىل
الإدارة الرتبوية.
وقد عرفت هذه الور�شة م�شاركة املن�سقة
الكندية للمكون الرابع لدى الوكالة الكندية
للتنمـــــــية الدوليــــــــــــــة ال�ســــــــــــــــــيدة
« »France Brunelleالتي واكبت من
خالل زياراتها امليدانية لثالث �أكادمييات
رائدة على م�ستوى الربنامج املذكور ،من �أجل
تقدمي اقرتاحات �إجرائية يف و�ضع �أ�سا�سيات
الربامج ،وال�سيا�سات واملمار�سات العادلة
اخلا�صة بالت�سيري الرتبوي ل�ضمان الولوج
العادل للوظائف ومنا�صب القرار لفائدة
الن�ساء.

،de pratiques professionnelles»(CPP)°P

وقد متيزت هذه الور�شة بتقدمي ،املن�سقة
اجلهوية لفريق تدبري النوع وامل�س�ؤولة عن
املكون الرابع «امل�ساواة بني الرجل واملر�أة»
ال�سيدة نهاد العمراين ،لعر�ض تطرقت فيه ملا
مت �إجنازه على م�ستوى اجلهة لتنفيذ هذه
اخلطة من خالل املقاربة التحليلية ال�شاملة
لالم�ساواة والتمييز البنيوي وحتليل نظام

العمل ومعاينة �أ�سباب �ضعف متثيلية الن�ساء
يف مراكز القرار والأطر العليا ،وخ�صو�صا يف
من�صب مديرة بامل�ؤ�س�سة التعليمية .وكذلك
ا�ستعر�ضت التدابري والإجراءات املتميزة
املتخذةعلىم�ستوىاجلهةواملتمثلةيفاختيار
وتكوين  5ن�ساء يف كل جماعة من جماعات
املمار�ســـــــــــاتاملهــــنيةCommunautés(«:

فتح باب االنخراط يف جمعية
الأعمال االجتماعية ل�صحافيي
ال�صحافة املكتوبة

يعلن املكتب امل�سري جلمعية الأعمال االجتماعية ل�صحافيي
ال�صحافة املكتوبة للراغبني يف االنخراط يف اجلمعية� ،أنه
مت فتح باب لهذا الغر�ض ،وذلك للم�ساهمة يف خدمة �أهداف
اجلمعية ،لأن اال�ستفادة من اخلدمات االجتماعية التي
تقدمها وتوفرها اجلمعية رهينة باالنخراط فيها ،و�أن فرتة
الت�سهيالت التي نهجتها اجلمعية منذ بداية ت�أ�سي�سها �أ�شرفت
على نهايتها ،و�أن �آخر �أجل لالنخراط ولال�ستفادة من خدمات
اجلمعية ل�صيف  2014هو نهاية �شهر يونيو .2014
وللإ�شارة ف�إن اجلمعية مقبلة على تنظيم خميم �صيفي للأطفال ،وعلى توفري ف�ضاءات
ال�صطياف الأ�سر ،وخدمات و�أن�شطة �أخرى خالل �صيف � 2014سيعلن عنها قريبا املكتب
الوطني.

عـــر�ض نتائــج م�شروع «�أوماركــــو�ست»
�أطلق م�شروع «�أوماركو�ست» بالتعاون مع املعهد
التكنولوجي جلزر الكناري ،املعهد الإ�سباين لعلوم
املحيطات� ،شركة تدبري الو�سط القروي بجزر
الكناري ،جامعة ابن زهر ب�أكادير ،املعهد الوطني
للبحث يف ال�صيد البحري والبيئة التابع لوزارة
الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ،والهدف من هذا
امل�شروع هو و�ضع ا�سرتاتيجية م�ستمرة حلماية
البيئة والتنوع البيولوجي لل�شريط ال�ساحلي بني
جهة �سو�س ما�سة درعة ،وجزر الكناري.
يهدف هذا امل�شروع املمول ب�شراكة مع برنامج
 POCTEFEXللتعاون ال�ساحلي بني �إ�سبانيا واحلدود
اخلارجية �إىل و�ضع م�ؤ�شرات للتنوع البيولوجي،
وجودة البيئة من �أجل �إدارة �أح�سن للمناطق
ال�ساحلية والبحرية املحمية ،بف�ضل تدبري متكامل

ووقائي قطاعي للـــــمناطق ال�ســـــــاحلية وتثمينها
ال�سو�سيو-اقت�صادي.
ولإجناح هذه املهمة ،مت تفعيل عدة �أن�شطة ،من بينها
مثال تكييف �أنظمة وم�ؤ�شرات لل�صحة البيئية واحلالة
الإيكولوجية للمناطق ال�ساحلية ،و�إن�شاء �شبكة بحث
ور�صد لل�صحة البيئية واحلالة الإيكولوجية للمناطق
ال�ساحلية ،وكذلك متكني املوظفني امل�ؤهلني وتبادل
الباحثني من �أجل �إدارة متكاملة للمناطق ال�ساحلية.
من �أجل تقدمي ومناق�شة نتائج و�آفاق هذا امل�شروع
الذي يجمع جهة �سو�س ما�سة درعة وجزر الكناري،
�سيتم تنظيم يوما توا�صليا لعر�ض نتائج م�شروع
«�أوماركو�ست» يوم اجلمعة  20يونيو اجلاري يف
مقر جمل�س جهة �سو�س ما�سة درعة ب�أكادير انطالقا
من ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباحا.

+

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

«جرائموت�شرميل»يدخل
املفو�ضيةالأوروبية

ا�ستقبل املفو�ض الأوروبي خوزي مانويل بارو�سو
اخلبري املغربي يف علم الإجرام ر�شيد ملنا�صفي الذي
قام من قبل بزيارة �إىل املفو�ضية الأوروبية تلبية
لدعوة من رئا�سة املفو�ضية .الذي قدم �إليه ن�سخة
من �آخر �إ�صداراته املتخ�ص�صة وهو كتاب «جرائم
وت�شرميل».
اال�ستقبال مت على هام�ش اال�ستقبال الذي خ�ص به
بارو�سو �أع�ضاء ينتمون ملنظمة «احتاد ال�شعوب من
�أجل ال�سالم» ،الذي نظم وقفة ت�ضامنية مع �ضحايا
العملية الإرهابية التي نفذها متطرف �إ�سالمي مبتحف
اليهودي لربوك�سيل وراح �ضحيتها �أربعة �أ�شخا�ص.

لتحفيزهن لو�ضع تر�شيحاتهن ل�شغل من�صب
مديرة حيث مت �ضبط حاجيتهن يف التكوين
يف جماالت متعددة من قبيل التدبري الإداري
والرتبـــــوي ،و�إجراء املـــــقابلة ،وحت�ضري
ال�سرية الذاتية ،والقيادة الن�سائية وتقنيات
التوا�صل .حيث عربت �أزيد من � 213أ�ستاذة
عن رغبتها يف حتمل امل�س�ؤولية ،كما قدم
ال�سيد يو�سف احلمدوين امل�س�ؤول عن املكون
« :200تعزيز القدرات التدبريية لرئي�سات
ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات التعليمية» مل�شروع
( ،)PAGESMكل املنجزات على امل�ستوى
املركزي وهما �أهم مراحل امل�شروع املقبلة.
وقد مت اخلروج بتو�صيات واقرتاحات من
�أجل جتاوز الإكراهات وال�صعوبات لتحقيق
كل الأهداف والنتائج املنتظرة وحتديد
م�ؤ�شرات التتبع والأطراف الفاعلة يف اخلطة
اجلهوية لت�سريع ولوج الن�ساء �إىل الإدارة
الرتبوية يف الفرتة الزمنية للم�شروع واملمتدة
من � 2014إىل .2017
عماد بنحيون

�سحرية الإرهاب ال�سيا�سي
و«�إمـــارةامل�سلــــمني»

�صدر العدد  30من املجلة الف�صلية «امللتقى» التي تعنى
بالثقافة والفكر والأدب ،وي�شرف على �إ�صدارها الدكتور
عبد ال�صمد بلكبري.
وقد ت�صدر العدد موا�ضيع اهتمت مبناق�شة الفكر الديني يف
�صلته بال�سيا�سة والتاريخ واملجتمع:
 عالقة الدولة بالدين وم�ؤ�س�سة «�إمارة امل�ؤمنني» يفاملغرب :عبد ال�صمد بلكبري.
 املظاهر ال�سحرية يف الإرهاب ال�سيا�سي :خو�سيه �إدريكميجوا.
 تكفري التكفري� :أحمد الغزايل ،حتقيق :ها�شم عبد العزيز. يف باب الوثائق ن�شرت املجلة ر�سالة للزعيم عبد الكرمياخلطابي �إىل �شيخ الإ�سالم حممد بلعربي العلوي ،بعثها �إليه
من منفاه بالقاهرة �سنة .1960
 مع عر�ض بقلم املفكر الراحل ن�صر حامد �أبو زيد لكتاب:«الإ�سالم والعلمنة :قراءات نقدية يف الفكر املعا�صر للدكتور
عاطف �أحمد.
 من وثائق �إرها�صات الي�سار اجلديد يف املغرب ن�شرت«امللتقى» ر�سالة ملحمد املريني بعثها �إىل عبد ال�صمد بلكبري
�سنة .1965
 بالإ�ضافة �إىل تعقيب على حما�ضرة للدكتور فواز طرابل�سيحول« :الربيع العربي» لعبد ال�صمد بلكبري..
يف باب الإبداع الأدبي نقر�أ ن�صو�صا لكل من حممد ب�شكار،
وعبد العاطي جميل ،وحممد بلمو ،وافني �إبراهيم ،ويحيى
البدراري.
واختتمت املجلة �صفحاتها املائة وال�ستني بن�ص و�صية
الكاتب العاملي الذي رحل يف �شهر �أبريل املا�ضي غابريل
غار�سيا ماركيز.

ندوةحــولامل�شـــروع
املناخـــي «كليمــــاتيك»

كانت مكافحة تداعيات التغريات املناخية يف منطقتنا
دافعا وراء عمل م�شرتك بني حكومة جزر الكناري
وجهة �سو�س ما�سة درعة ،ففي �إطار التقارب
والتعاون وتبادل اخلربات امل�ؤ�س�ساتية واملهنية بني
هذين الهيئتني ،مت حتقيق درا�سات و�أبحاث عن حالة
املناطق واملتابعة التقنية والعلمية لعملية التنمية
امل�ستدامة و�آثار التغريات املناخية وكذا ا�ستخدام
املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ،من قبل املر�صد
اجلهوي ملواجهة �آثار التغريات املناخية بني جزر
الكناري وجهة �سو�س ما�سة درعة ،وهو العمل الذي
بد�أ منذ � 24شهرا.
ولعر�ض نتائج هذا امل�شروع ولإر�ساء �أ�س�س تعاون
م�ستقبلي قار ودائم ،يقوم املنظمون وهم كل من:
املعهد التكنولوجي جلزر الكناري ،وجامعة ال الغونا،
وجمل�س جهة �سو�س ما�سة درعة ،وجامعة ابن زهر
ب�أكادير وكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة واملعادن
واملاء والبيئة ،بتنظيم ندوة حول امل�شروع املناخي
يوم  19يونيو اجلاري يف قاعة الندوات بوالية
�أكادير ،انطالقا من ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباحا
وندوة �صحفية يقوم بتن�شيطها خرباء وخمت�صون يف
هذا املجال على ال�ساعة احلادية ع�شر.

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:
ماروك �سوار
التوزيع:
�سابري�س
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ال�صبار:
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قالوا ونقول
 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

البرازيل 2014

الدرو�س الأوىل لك�أ�س العامل
هدف أنطولوجي للنجم الهولندي فان بيرسي

تتابع اجلماهري الريا�ضية العا�شقة لكرة
القدم ،وخالل �شهر ب�أكمله مباريات نهائيات
ك�أ�س العامل التي حتت�ضنها بالد ال�صامبا
الربازيل.
الحظنا احلما�س الكبري الذي ظهرت به
كل املنتخبات امل�شاركة منذ انطالق هذه
التظاهرة ،فلم يعد هناك مكان ملنتخبات
متوا�ضعة و�أخرى قوية.

منتخب الربازيل البلد املنظم الذي يعي�ش
�أزمة اقت�صادية خانقة ،دفعت املواطنني
للـــــــخروج �إىل ال�شوارع للتعبري عن
�سخطهم وغ�ضبهم على الو�ضعية املزرية
التي يعي�شونها ،مف�ضلني الدفاع عن حقهم
يف العي�ش الكرمي على متابعة مباريات كرة
القدم.
منتخب الربازيل عانى كثريا �أمام نظريه

الكرواتي الذي وقف �سدا منيعا �أمام جنوم
الربازيل الذين عجزوا عن جتاوز خ�صومهم،
بل كانوا منهزمني قبل �أن يعودوا �إىل املباراة
لي�سجلوا هدف التعادل ،وليتمكنوا يف نهاية
املطاف من الفوز ب�صعوبة بف�ضل �ضربة
جزاء خيالية �أهداها احلكم الياباين �إىل البلد
املنظم ،والتي لقيت احتجاجا كبريا من طرف
الكرواتيني الذين ا�ست�سلموا لت�ستقبل �شباكهم

منخرطو �أوملبيك �أ�سفي يقيلون املدرب يو�سف فرتوت

رأي

أكرم ارحل ..
يقف التاريخ اليوم �أمام قرار احلاج حنات قبل �سنتني،
حني غادر كر�سي رئا�سة فريق الرجاء الريا�ضي ،فا�سحا
املجال ملر�شح تقدم مب�شروع ومعه حقيبة �أموال ،فنجح
وتوفق �إىل حد بعيد يف كل ما �سطر له ،ومازال يعيد الكرة
مرة ومرات على درب النجاح...
هذا عن احلاج حنات الرئي�س املحرتم الذي مل يعرتف له
للأ�سف جل املحبني مبا �أ�سدى للفريق بكل تفان ،ليحيلنا
احلديث �إىل �أكرم رئي�س الوداد الذي مرغ ا�سم الوداد
الرتاب ،وحوله من وداد الأمة �إىل وداد الهم والغمة
واحلروب الباردة واملعلنة...
اليوم يقف الكل م�شدوها �أمام ما يعي�شه الفريق الأحمر،
متمنني خروجه من النفق يف �أقرب الآجال قبل فوات
الأوان ،بالرغم من �أن الأمر لي�س �سهال ،خا�صة �أمام
رئي�س مناوئ ،مل تنفع معه ارحل التي غزت كل مدن
املغرب� ،إن مل نقل كل بقاع العامل...
اليوم نف�سه ،على املدعو �أكرم �أن ي�ؤمن بف�شله ومن
معه...
وعلى الوينريز وجمهور الوداد �أن يعلموا �أنهم �أخط�أوا
حني رفعوا �شعار ارحل بدل  ،bastaلأنهم �ألب�سوا
�صاحب املنتجع ال�سياحي جلبابا �أكرب منه� ...أكرب منه
بكثري.

محمد طالل

المدرب فرتوت

تفاج�أ معظم املتتبعني لفريق �أوملبيك �أ�سفي لإقالة
املدرب يو�سف فرتوت و�إبعاده من تدريب الفريق
امل�سفيوي بدون مربر مقنع.
املدرب فرتوت الذي حمل فوق �أكتاف جماهري
�أوملبيك �أ�سفي بعد جناحه يف حفاظ فريقه على
مكانته �ضمن الكبار ،وبعد انت�صار ثمني حرم
فريق الرجاء البي�ضاوي من لقب البطولة ،هذا
املدرب �سيجد نف�سه فج�أة خارج �أ�سوار الفريق.
الإقالة يا �سادة يا كرام ،مل ت�أت من طرف رئي�س

أسئلــة لـ :لسعيد الناصري*

اليــــــــد يف اليـــد من �أجــــل وداد الغــــــــد
● ما هي الأ�سباب التي دفعتك لتقدمي
تر�شيحك لرئا�سة الوداد؟
●● الأ�سباب متعددة ،و�أهمها �أنني
�شخ�صيا ل�ست غريبا عن هذا الفريق،
ف�أنا ودادي و�أكن كل احلب للوداد،
كما �أن الفراغ املرعب وامل�شاكل
املتعددة التي عا�شها الفريق خالل
الفرتات الأخرية ،دفعتني للرت�شح
للرئا�سة و�إنقاذ ما ميكن �إنقاذه.
�سوف لن �أحتدث عن الربنامج الذي
�س�أقدمه للوداديني ،لأن الربامج
احلقيقية و�ضعها الر�ؤ�ساء ال�سابقون
الذي �صنعوا �أجماد هذا الفريق الهرم،
فما علينا نحن �إال احلفاظ على هذه
املكت�سبات التي �أ�صبحت و�ساما على
�صدر كل الوداديني.

هدفا ثانيا.
�أهم در�س ن�ستخل�صه من بداية هذه البطولة،
هو انهيار املنتخب الإ�سباين الذي كان من �أبرز
و�أقوى املر�شحني للفوز بهذه الك�أ�س ،علما
ب�أنه هو املتوج بلقب بطولة العامل الأخرية
التي احت�ضنتها جنوب �إفريقيا �سنة 2010
و�ضد نف�س اخل�صم �أي هوالندا.
منتخب �إ�سبانيا وبنجومه الكبار ،يتزعمهم
احلار�س كا�سيــــــا�س ،وبـــــيكي ،ورامو�س،
وثنائي بر�شلونة يف الو�سط �أني�ستا وكزافيي،
بالإ�ضافة �إىل �ألونزو ودافيد فيا والآخرين.
املنتخب الإ�سباين الذي �صدم حمبيه بتلقيه
هزمية نكراء ال تقبل اجلدل (� )1-5ضد
منتخب هوالندا ،مازال يتجرع هزميته يف
نهاية .2010
املنتخب الهولندي لقن در�سا بليغا يف
الواقعية ،و�أكد خل�صمه الإ�سباين ب�أن الكرة
ال تعرتف باملنطق والنجومية ،كما �أن املدرب
الإ�سباين ديلوبو�سكي ارتكب خط�أ �شنيعا
باعتماده على جنوم انتهت �صالحيتهم.
هكذا نالحظ ب�أن البداية ال�شيقة لهذه
التظاهرة حتبل باملفاج�آت التي �سننتظرها يف
القادم من الأيام.

فعلينا كذلك �أن ن�سري على نف�س النهج،
لأن فريق الوداد خلق للفوز بالألقاب
والبطوالت ،ومل يكن يف يوم ما فريقا
عاديا وبدون طموح.
● كيف ترى م�ستقبل الوداد يف ظل
هذه الو�ضعية التي يعي�شها حاليا؟
●● م�ستقبل الوداد يف �أيدي الوداديني
املطالبني �أكرث من �أي وقت م�ضى
بن�ســـــيان خـــالفاتهم و�صـــراعاتهم،
لي�ضعوا اليد يف اليد من �أجل وداد
الغد ،فم�سريتنا نحو النجاح واحدة،
و�ستنطلق �إن �شاء اهلل من اليوم من
�أجل غد �أف�ضل لفريق كبري دافع
بب�سالة ويف �أوقات ال�شدة عن الراية
الوطنية يف جميع املحافل الدولية.
● وماذا عن م�شكل االنخراط؟

●● من هذا املنرب �س�أ�ؤكد لكم ب�أن
من �ضمن �أولوياتي يف حالة انتخابي
رئي�سا ،حل هذا امل�شكل الذي ي�ؤرق كل
الوداديني.
نريد من املنخرط �أن يكون ع�ضوا فاعال
وحيويا داخل �أ�سرته الوداد ،وال ينتهي
دوره بانتهاء ح�ضوره للجمع العام.
املنخرط على العموم �سيكون �إن �شاء
اهلل من امل�ساهمني يف جناح م�شاريع
الوداد القادمة ،كما �أن باب االنخراط
�سيكون مفتوحا للجميع ،كما �أننا
�سنعمل على خلق قوانني داخلية
�ستعر�ض على املنخرطني للت�صويت
عليها ،كما �ستكون خارطة طريق
جديدة لكل الوداديني.
❋ نائب الرئي�س ،واملر�شح لرئا�سة الوداد

الفريق �أو �أع�ضاء املكتب امل�سري ،بل جاءت من
طرف بع�ض املنخرطني الذين �أ�صبحوا يتحكمون
يف م�صري فريق ميثل مدينة ب�أكملها.
هذه املجموعة التي �أ�صبحت هي الآمر والناهي،
هددت املكتب امل�سري بف�ضح امل�ستور� ،إذا رف�ض
ت�سريح املدرب فرتوت الذي مل يرتكب �أي خط�إ،
بل ذنبه الوحيد هو �أنه عمل كل ما يف و�سعه
لإنقاذ فريق �ضائع ،نخرته ال�صراعات وامل�صالح
ال�شخ�صية التي كادت �أن ترمي به �إىل الق�سم
الوطني الثاين.
ه�ؤالء املنخرطون الذين جنهل عددهم ،مل يكتفوا
ب�إبعاد فرتوت ،بل جل�سوا على طاولة املفاو�ضات
مع املدرب جمال ال�سالمي و�أقنعوه بالإ�شراف
على الإدارة التقنية ،وا�ستجابوا لكل �شروطه.
ترى من �أين ت�ستمد هذه «اجلماعة» قوتها،
وما هو الدور احلقيقي للرئي�س وجماعته الذين
ا�ست�سلموا ل�ضغوطات ه�ؤالء؟
�أ�سئلة كثرية �سنحاول الإجابة عليها يف �أعدادنا
القادمة حول هذا الفريق الذي يعي�ش يف بحبوحة
بف�ضل ماليني الدراهم التي يجنيها من حمت�ضنه
الر�سمي وبدون �أن يحا�سب عليها.

ت�صريحي بخ�صو�ص تاعرابت جمرد زلة
ل�سان

«حجي مساعد الناخب الوطني»

● ما كاين با�س الل�سان ما فيه عظم..
مفو�ض ق�ضائي للحجز على حافلة الرجاء

«الصباح»

● نق�صوا من االنتدابات� ،أوخل�صوا لكريديات
بودربالة يدخل بخيط �أبي�ض بني الزاكي
وتاعرابت
«صحف»
● وا�ش فخبار ن�سيمة احلر �أو ال؟
�شاغو يحمل القمي�ص رقم  30يف الرجاء

«المساء»

● هذا العب وال طوبي�س!
مونديال بال مغرب

«صحيفة الناس»

● قدمية بزاف كل�شي كالها..
مي�سي يرف�ض دفع � 67ألف دوالر لت�أجري
ق�صر لعائلته بالربازيل

«وكاالت»

● م�سكني ما عندو�ش! راه رف�ض يدفع حتى
ال�ضرائب للدولة الإ�سبانية
لهذه الأ�سباب حرم املغاربة من متابعة
املونديال يف قنواتهم

«مصطفى الخلفي وزير االتصال»

● باراكا عليهم كيما �صرحت فالربملان غري
ماخور املك�سيك وال�سيتكومات التافهة ،على
كل حال اللي عندو باب واحد اهلل ي�سدو
عليه..

تعزية

تلقينا ببالغ الأ�سى واحلزن العميق وفاة
احلاج بوعزة الريتوين بعد مر�ض طويل.
وبهذه املنا�سبة الأليمة نتقدم ب�أحر التعازي
واملوا�ساة �إىل ال�سيدة رجاء الريتوين
وزوجها احلاج دحمان وابنتهما �سكينة،
و�إىل جميع �أفراد العائلة ،طالبني من اهلل عز
وجل �أن ي�سكن الفقيد ف�سيح جناته ،و�أن
يلهم ذويه ال�صرب وال�سلوان.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

عدد جديد لمجلة «البطولة»
�صدر عدد جديد
من «البـــــــطولة»
املجلـــــة ال�شهرية
التي تهــــتم بكل
الأن�شطةالريا�ضــية
الوطنية والدولية.
ويت�ضمن العدد،
ملفا خا�صا عن فريق
املغرب التطواين بطل
املو�سم الكروي احلايل،
والذي �سيمثل املغرب
يف بطولة العامل للأندية
البطلة التي �سيحت�ضنها بلدنا يف دجنرب القادم ،كما يت�ضمن
العدد ملحقا خا�صا عن بطولة ك�أ�س العامل التي جتري حاليا
بالربازيل ،وم�شاركة وحظوظ املنتخبات الإفريقية يف هذا
العر�س الكروي العاملي ،بالإ�ضافة �إىل العديد من املواد املثرية
ك�أزمة وداد الأمة ،وموا�ضيع �أخرى.

alousbouea@gmail.com
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الر�ؤو�س
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تح يل
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عناصر من حركة «داعش»
ينفذون عملية إعدام في
حق مواطنين عراقيين
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الرباط :سعيد الريحاني
�أ�سدل ال�ستار عن �شهر ماي ،وها هو �شهر يونيو
ي�شرف على االنتهاء ،ومل يتحقق ذلك االنفراج
املن�شود يف ملف ال�سلفيني ،ورمبا تعطل ذلك
امل�سل�سل الذي �أطلقته جهات عليا للحوار مع
املعتقلني ال�سلفيني ،وهي الآلية التي كان من املنتظر
�أن يتزعمها ب�شكل علني ال�سلفي ح�سن اخلطاب
(�أنظر الأ�سبوع ،عدد� 10 :أبريل  ،)2014بل �إن
جهات معينة داخل الدولة مل يكن ير�ضيها حل هذا
امللف ،فقد «�شكك م�صدر رفيع امل�ستوى يف ق�ضية
املراجعات الفكرية حول تكفري احلاكم واجلهاد،
واحلكم بغري ما �أنزل اهلل وتفجريات تنظيم القاعدة،
التي قيل �إن �شيوخ ال�سلفية اجلهادية الذين غادروا
ال�سجن بعفو ملكي ،قاموا بها».
هذا امل�صدر الذي و�صفته جريدة «النا�س» بامل�صدر
رفيع امل�ستوى ،ظهر وك�أنه يتفاعل مع املعطيات
التي قدمتها «الأ�سبوع» ،و�أبدى معار�ضة �شديدة
لأي �إمكانية لطي ال�صفحة ،حتى �إنه قال�« :سامح
اهلل وزير العدل واحلريات م�صطفى الرميد الذي
دافع بقوة عن ه�ؤالء ال�شيوخ (يق�صد الفيزازي،
واحلدو�شي ،والكتاين) بدعوى �أنه يعرف ملفاتهم
جيدا ،رغم �أن بع�ضهم جل�أ �إىل ال�صمت بعد خروجهم
من ال�سجن ،ومل يعلنوا عن مواقفهم احلقيقية من

ربما ال يعرف كثير من
المواطنين أن نفس المرأة
التي اشتهرت بوقفات
من أجل المطالبة بالحرية
للسلفيين ،عبرت عن سعادتها
بالتحاق ابنها ذي  21ربيعا،
باألراضي السورية للقتال
إلى جانب حركة «داعش»
ضد نظام بشار األسد ،بل إن
الصحف نقلت عنها قولها:
«هذا ما ربيته عليه منذ اليوم
األول ،وأتمنى أال يعود وأال أراه
إال يوم القيامة في الجنة»

ق�ضايا ح�سا�سة خ�شية �أن يعودوا �إىل ال�سجن»،
(يومية النا�س عدد 11 /10 :ماي .)2014
وبغ�ض النظر عن موقف امل�صدر �أو اجلريدة التي
حتدثت فيما بعد عن عودة ال�شك( ،)...رغم �أن
واحدا من ه�ؤالء ال�شيوخ كان قد �صلى بامللك
حممد ال�ساد�س يف طنجة ،ف�إن تباين املعطيات
ي�ؤكد �أن املغرب لي�س مبن�أى عما يجري يف بلدان
�أخرى ،فعدم طي ملف ال�سلفيني عرب اتفاق وا�ضح
املعامل ،يعني �أن اخلطر قائم و�أن كل االحتماالت
واردة ،فال�سلفيون يف املغرب ال ي�شكلون تيارا
�سيا�سيا ،و«�شيوخهم مل ي�ستطيعوا حتى اليوم
التكتل ب�شكل مقنع ،نحن اليوم �أمام �شتات ،يكفي �أن
الذين التحقوا بال�شرق العربي ،ب�سوريا ،والعراق،
جمموعات؛ منها من يقاتل مع جبهة الن�صرة ،ومنها
من يقاتل مع تنظيم داع�ش ،يف مقابل ما يقع داخل
امل�ؤ�س�سات ال�سجنية يف املغرب من تكفري بع�ضهم
البع�ض� ،أخطر مما يت�صور ،حتى �إن بع�ضهم
خرجوا من ال�سجون ومل يلتئموا على مبد�إ املطالبة
بالإفراج عمن مازالوا خلف الق�ضبان( ،»..ت�صريح
عبد الرحيم مهتاد ،رئي�س جمعية الن�صري مل�ساندة
املعتقلني الإ�سالميني).
جزء �إذن من ال�سلفيني املغاربة يعي�شون بيننا لكنهم
مرتبطون بتنظيم «داع�ش»� ،ألي�س املغرب هو ثالث
ممون لـ«داع�ش» وجبهة الن�صرة باملقاتلني ،ح�سب

إ
خب را

ي

ني يف �سوريا

ما ي�ؤكده تقرير �صادر عن املركز الأمريكي ال�شهري
«�سان غروب» ،الذي ي�ؤكد خربا�ؤه �أن عدد املغاربة
ال يقل عن  1500مقاتل قدموا من خمتلف املدن
املغربية نحو �سوريا ،وهم يحتلون ح�سب نف�س
امل�صدر الرتبة الثالثة بعد التون�سيني وال�سعوديني.
وبعيدا عن لغة الأرقام ،ففي املغرب �أي�ضا يوجد
من بايع «�أخطر �إرهابي يف العامل» ،فهذه فتيحة
املجاطي زوجة �أحمد املجاطي الذي قتل يف
ال�سعودية واملعروفة ب�أم �آدم« ،تدعو ال�شباب
لبيعة �أبو بكر البغدادي ،لإقامة ما تعتربه «دين اهلل
وجهاد عدو اهلل» و�إقامة «الدولة الإ�سالمية والدب
عنها» وتقول �إن مبايعتها للبغدادي «�شرف» ،و�إنها
تبايعه «�أمريا للم�ؤمنني» ،وكتبت يف حقه �شعرا
تدعو من خالله ال�شباب �إىل مد الأيادي ملبايعته،
(ال�صباح ،عدد 13 :فرباير .)2014
ورمبا ال يعرف كثري من املواطنني �أن نف�س املر�أة
التي ا�شتهرت بوقفات من �أجل املطالبة باحلرية
لل�سلفيني ،عربت عن �سعادتها بالتحاق ابنها ذي 21
ربيعا ،بالأرا�ضي ال�سورية للقتال �إىل جانب حركة
«داع�ش» �ضد نظام ب�شار الأ�سد ،بل �إن ال�صحف
نقلت عنها قولها« :هذا ما ربيته عليه منذ اليوم
الأول ،و�أمتنى �أال يعود و�أال �أراه �إال يوم القيامة يف
اجلنة» ،بعد ن�شر �صور هذا «املقاتل ال�صغري» وهو
يحمل �سالح كال�شنكوف.

alousbouea@gmail.com
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ال�شيطان ي�سكن يف التفا�صيل

خط التما�س بني حركة  20فرباير وحتركات
املقاتلني يف اخلارج

مصطفى مشتري العضو في حزب
العدالة والتنمية يقف وسط
المقاتلين المسلحين في سوريا
بينما كان العامل كله يتحدث يوم الإثنني املا�ضي،
عن االجتياح غري امل�سبوق ملدن عراقية من طرف
تنظيم «داع�ش» وهو ا�سم خمت�صر ملا ي�سمى «الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام» ،ورغم هول امل�شاهد
املنقولة� ،أقلها م�شاهد �إعدام ع�شرات املدنيني العزل
ب�أ�سلحة ر�شا�شة ،كان النواب املجتمعون بدعوة
من جلنة اخلارجية وبح�ضور الوزيرة املنتدبة
يف اخلارجية مباركة بوعيدة ي�ستمعون مل�ضامني
مداخلة تبدو خارج ال�سياق ،يقول �صاحبها ب�أن
«داع�ش» جمرد «فرقعة �إعالمية» يحاول البع�ض
�إلهاءنا بها.
ح�سب هذا النائب امللتحي ،وا�سمه ر�شيد ال�سليماين،
واملنت�سب لفريق حزب العدالة والتنمية مبجل�س
النواب ،ف�إن «ما ي�سمى باحتالل داع�ش جلزء من
الرتاب العراقي ،جمرد فرقعة �إعالمية ،يف حني �أن
ما يقع يف الب�صرة هو انتفا�ضة �شعبية من �شعب
العراق �ضد حكومة العراق ،التي كانت قد انطلقت
منذ �أزيد من �سنة.»..
ولي�ست هذه هي املرة الأوىل التي يطرح فيها نقا�ش
غريب حول ما يجري يف بع�ض البلدان التي ت�شهد
�أب�شع �صور ملا �سمي بالربيع العربي ،بل �إن عدة
مواقع �إلكرتونية ن�شرت يف وقت �سابق �صورا
ت�ؤكد �سفر ع�ضو يف �شبيبة هذا احلزب �إىل �ساحات
القتال يف �سوريا �ضد ب�شار الأ�سد ،بل �إن حتركاته
يف «ريف �أدلب» ولقاءه مع امل�سلحني يف املعار�ضة،
مت توثيقهما ب�صور ،و�شكل ذلك حرجا كبريا لوزير
اخلارجية ال�سابق �سعد الدين العثماين ،حيث ت�ساءل
البع�ض عن املوقف الذي ميكن �أن ي�صدر عن احلزب
احلاكم يف حالة تعر�ض �أحد منا�ضلي حزب العدالة
والتنمية للقتل على �أيدي القوات املت�شابكة ،بل �إن
بع�ض املواقع الإخبارية ت�ساءلت« :با�سم من ذهب
هذا ال�شخ�ص �إىل �سوريا وهو املعروف بانتمائه
حلزب العدالة والتنمية وواحد من ن�شطائه ،هل
ذهب با�سمه ال�شخ�صي؟ �أم ذهب با�سم احلزب؟ �أم
با�سم حركة التوحيد والإ�صالح؟ ومن م َّول الرحلة؟
ومن دفع ثمن امل�ساعدات؟ وهل هناك تن�سيق بني

ن�شطاء احلزب الإ�سالمي واجلي�ش ال�سوري احلر،
خ�صو�صا و�أن مبعوث احلزب ظهر مع املجموعات
امل�سلحة؟»( ،موقع �شوف �أخبار ،النهار املغربية،
موقع زابري�س.)..
يقول �أحد ن�شطاء  20فرباير ب�أن م�شرتي ،ورغم
ن�شاطه اخلارجي( ،)..فقد حافظ على و�ضع متميز
داخل حركة  20فرباير ،من خالله ح�ضوره لعدة
اجتماعات ،لكن ا�سم نف�س ال�شخ�ص الذي وقع
بع�ض املواد املن�شورة يف موقع العدالة والتنمية
مت احلديث عنه مبنا�سبة التحقيق يف م�صدر تلك
الالفتة ال�ضخمة التي مت رفعها يف م�سريات حركة
 20فرباير ،والتي ت�صور ف�ؤاد عايل الهمة يف �شكل

تسقط كل الحدود عندما
يتعلق األمر بالربيع العربي،
غير أن حالة مشتري وإن
كانت ال تكتسي في
ظاهرها طابع الخطورة
نظرا الرتباطها بأنشطة
سلمية( ،)..فإن تشابك
الخيوط في حاالت
أخرى يفتح المجال أمام
تساؤالت مقلقة ،ماذا
لو قرر المقاتلون في
سوريا والعراق العودة إلى
وطنهم األم المغرب؟

�أخطبوط ،حتت عنوان «الهمة وبلطجيته»� ،أخرى يفتح املجال �أمام ت�سا�ؤالت مقلقة ،ماذا لو
فالالفتة ممولة من طرف عبد العايل حامي الدين ،قرر املقاتلون يف �سوريا والعراق العودة �إىل وطنهم
وم�صطفى الرميد ،واحلبيب ال�شوباين ،وت�ستهدف الأم املغرب؟
�شخ�صيات من املحيط امللكي« ،لقد مت ت�صفيفها
وطباعتها بالرباط من طرف ع�ضوين يف حركة
الشرطة اإلسالمية نموذج
«باركا» ،وحملها ع�ضوان من نف�س احلركة �أحدهما
لما يحلم به المقاتلون
هو م�صطفى م�شرتي من مدينة �سال( ،موقع كفى
بري�س).
بخالف امل�سار ال�سابق� ،سبق لـ«الأ�سبوع ال�صحفي»
أمر
ل
ا
يتعلق
عندما
احلدود
كل
ت�سقط
إذن
هكذا �
�أن حتدثت عن حالة ال�شاب �أ�شرف جويد ،وهو
ال
كانت
إن
�
و
م�شرتي
حالة
أن
�
غري
العربي،
بالربيع
منوذج ل�شاب مغربي اختار الهجرة �إىل �سوريا
تكت�سي يف ظاهرها طابع اخلطورة نظرا الرتباطها للم�شاركة يف احلرب �ضد ب�شار الأ�سد ،ترك درا�سته
ب�أن�شطة �سلمية( ،)..ف�إن ت�شابك اخليوط يف حاالت

إلياس« ابن فتيحة المجاطي» يلتحق
بسوريا وأمه تتمنى لقاءه في الجنة

رويدة مروة
بلباس صحراوي
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يف جامعة عبد املالك ال�سعدي ،واختار االلتحاق
بحركة «�أحرار ال�شام» ،وهو الذي �أن�شد« :قدك
امليا�س يا عمري ..كغ�صني البان كالي�سر� /أنت �أحلى
النا�س يف نظر ..جل من �سواك يا قمري» ،لكنه مل
يكن يتحدث عن امر�أة ،بل كان يقول ذلك موجها
كالمه لرفيقته «بندقية الكال�شنكوف»( ،الأ�سبوع
ال�صحفي ،عدد� 17 :أكتوبر .)2013
وتف�سح حالة �أ�شرف جويد ،وهو �أي�ضا كان حا�ضرا
يف م�سريات حركة  20فرباير ،املجال لطرح جمموعة
من الأ�سئلة ،يف حالة ما �إذا قرر العودة �إىل املغرب
رفقة �إخوانه« ،ملاذا �سيعودون �إىل املغرب واحلال
�أن معظمهم �شرعوا يف تنزيل م�شروع الدولة التي
يحلمون بها على �أر�ض الواقع ،رمبا �سي�ضع كثري
من املغاربة �أيديهم على قلوبهم ،عندما يعرفون
�أن بع�ض املقاتلني املغاربة ،فتحوا كومي�ساريات
يف دم�شق ،بل �إنهم ا�ستطاعوا ال�سيطرة على بع�ض
الأحياء ال�سكنية ،وحولوها �إىل مناذج م�صغرة،
ملا �أ�سموه بـ«الدولة الإ�سالمية املغربية» ..وهي
عبارة عن �أحياء متت ال�سيطرة عليها من لدن بع�ض
املقاتلني املغاربة ،تطوف فيها بع�ض ال�سيارات
ال�سوداء وقد كتب عليها ال�شرطة الإ�سالمية
املغربية ،لتحافظ على الأمن ..يف �سوريا ولي�س يف
املغرب ال �صوت يعلو على �صوت الكال�شنكوف،
وال �صوت يعلو على �صوت الأ�صوليني املغاربة»،
(امل�صدر نف�سه).
«ال�شرطة الإ�سالمية» هي �أحد �أوجه الدولة التي
يحلم بها املقاتلون ،الذين وجدوا فر�صة لتنزيل
ذلك يف �سوريا ،فماذا �سيفعلون يف حالة عودتهم �إىل
املغرب حيث ال �صوت يعلو على �صوت القانون
اجلنائي والد�ستور( ،)..هذا يف ما يتعلق باملغاربة
الذين احتكوا باجلي�ش احلر يف �سوريا ،لكن ماذا عن
مغاربة داع�ش؟

تصدير حاملي األحزمة الناسفة

ملف

رسم كاريكاتوري يحاول توقع
مستقبل «داعش»

تعتبر مساهمة المغاربة
الذين يطلقون على
أنفسهم اسم كتيبة
االستشهاديين المغاربة،
مؤثرة بشكل كبير في
انتصار «داعش» حيث
يقوم عدد منهم بعمليات
اقتحام انتحارية غالبا ما
تستعمل فيها أحزمة
ناسفة ،أو سيارات مفخخة،
شملت تفجير حواجز
ومدرعات ،واقتحام مقرات
عسكرية بأحزمة ناسفة

ت�ؤكد عدة تقارير �إعالمية �أن املغاربة ميثلون جزءا
مهما من حركة «داع�ش» التي تتقدم يوما بعد يوم
�صوب العا�صمة العراقية بغداد مع ما يرافق ذلك
من م�شاهد للتقتيل والتنكيل ،فقد «لعب االنتحاريون
املغاربة دورا حا�سما يف انت�صارات «داع�ش» ،خالل
اليومني املا�ضيني ،و�أ�شارت م�صادر �إعالمية تابعة
للتنظيم� ،إىل وجود مغاربة حاملني جلن�سيات
�أوروبية� ،أغلبهم من فرن�سا ،وبلجيكا ،كما �شاركت
عنا�صر مغربية يف �إحكام تنظيم داع�ش ل�سيطرته على
ناحية �سليمان بيك ( 250كلم �شمال بغداد) ،وتعترب
م�ساهمة املغاربة الذين يطلقون على �أنف�سهم ا�سم
كتيبة اال�ست�شهاديني املغاربة ،م�ؤثرة ب�شكل كبري
يف انت�صار «داع�ش» حيث يقوم عدد منهم بعمليات
اقتحام انتحارية غالبا ما ت�ستعمل فيها �أحزمة
نا�سفة� ،أو �سيارات مفخخة� ،شملت تفجري حواجز
ومدرعات ،واقتحام مقرات ع�سكرية ب�أحزمة نا�سفة،
اخلارج ،يندرجون يف �إطار �إحدى ن�سخ ال�سلفيني
(�أخبار اليوم ،عدد 13 :يونيو .)2014
هذا النوع من املغاربة ،والذين يتم ت�صديرهم �إىل الذين قد ال تكون لها �أية عالقة بال�شيخ الفيزازي،

ففي الوقت الذي كان فيه الر�أي العام من�شغال مبا
يجري يف العراق ،كان الفيزازي قد ن�شر �صوره وهو
يطل من �شرفة �أوطيل املامونية يف مراك�ش ،احلياة
تبدو جميلة عند الفيزازي عندما تقر�أ قوله�« :أنا
بفندق املامونية مبراك�ش عرو�س اجلنوب ..اللهم
احفظ مغربنا احلبيب و�أن�صر ملكنا الهمام ،وكن له
عونا و�سندا».
قد يكون الفيزازي و�إن كان ا�شتهر بتكفري الدولة
يف وقت �سابق� ،صورة للرجل ال�سلفي الذي مل يعد
ي�شكل خطرا� ،إال �أن اجليل ال�صاعد من ال�سلفيني،
املعجبني بتجربة «داع�ش» قد يدفع كل متتبع �إىل
و�ضع يده على قلبه ،عندما ي�شاهد �صورة ملغربي
يتباهى بقطع الر�ؤو�س ،ويقول ب�أنه تزوج على �سنة
«داع�ش» من حبيبته ،و�أنه قدم لها مهرا قيمته 100
دوالر ،وهو عبارة عن حزام نا�سف ،ح�سب ما �أكدته
الق�صا�صات الإخبارية التي قالت �إن الأمر حررته
هكذا حمكمة الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام.

الشيطان يسكن في التفاصيل
عندما كان امللك يف تون�س ،كانت ق�صا�صات الأخبار،
ترتاوح بني تلك التي تغطي مطالب ال�شواذ الذين
يدعمهم الباحث والنا�شط �أحمد ع�صيد� ،أو تلك
التي تتحدث عن امليز العن�صري املرتكب يف حق
الأمازيغ( ،)..والدعوة �إىل تغيري لغة التقا�ضي(،)..
�أو تغطي حدث ظهور مت�ساح يف مارينا �أبي رقراق..
كل هذه العناوين ت�صلح بغ�ض النظر عن ال�سياق
كحطب لفتنة كربى غري م�سبوقة ،غري �أن احلديث
عنها ب�شكل متفرق يعطي االنطباع ب�أنها �أحداث
عابرة ،حل�سن احلظ.
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يف هذا ال�سياق ،تناولت ع�شرات املواقع الإخبارية
املقال الذي مت ن�شره يف جريدة «نيويورك تاميز»،
الأمريكية الوا�سعة االنت�شار ،هذا املقال ت�ؤكد
�صاحبته �أن «امللك حممد ال�ساد�س الذي �شوهد وهو
يتجول بالتي�شورت يف تون�س ،بطيء يف تنفيذ وعود
الدميقراطية ،يف عهده مت قمع احلريات ،واعتقال
ال�صحافيني ،لكن ما مل يخطر ببال �أي من املتتبعني
هو �أن املقال ال�سالف الذكر ،لي�س �سوى منتوج
مغربي ،مت ت�صديره جلريدة «نيويورك تاميز» ،التي
ت�شرتي بالقطعة جل املقاالت ال�صحفية املخ�ص�صة
النتقاد التجربة املغربية(.)..
ولأن ال�شيطان يوجد يف التفا�صيل ف�إن كلمة رئي�س
احلكومة عبد الإله بن كريان و�سط ح�شد من
�أن�صار حركة التوحيد والإ�صالح ،التي خرج من
رحمها حزب العدالة والتنمية ،تعد دليال قاطعا
على وجود فتنة م�سترتة قابلة لال�شتعال يف �أية
حلظة ،ما معنى �أن يقول بن كريان �إن مقتل الطالب
احل�سناوي مرتبط مبعركة كربى� ،أحد �أطرافها هم
الأوغاد الذين حاولوا الوقوف �ضد حركة التوحيد
والإ�صالح ،ومل ي�ستجب لهم ،ففقدوا �صوابهم
وباتوا يبحثون عن فر�صة لالنتقام عرب الت�صدي
لأي ن�شاط ..ه�ؤالء ح�سب بن كريان ال ينا�سبهم
احلوار وال الكلمة الطيبة ..لأنهم يح�سنون ال�صيد
يف املاء العكر ويختفون وراء ت�أجيج الفنت( ،موقع
ه�سربي�س 9 ،يونيو .)2014
بن كريان هو الوجه الناعم للحركات الإ�سالمية،
ولكن �أن يتحدث بهذه الطريقة عمن ي�سميهم الأوغاد،
كاف لأخذ فكرة عما ميكن �أن يقوله املتطرفون يف
احلركات الإ�سالمية والذين مييلون �إىل الأطروحات
الداع�شية (ن�سبة �إىل داع�ش) ،لكن حل�سن احلظ ف�إن
جل التقارير الأمنية ت�صنف املغرب كبلد بعيد عما
يجري يف �سوريا والعراق ..بعيد على الأقل مقارنة
مع اجلزائر.
«�أمازيغي مقابل عربي»�« ،إ�سالمي مقابل علماين»،
«انف�صايل مقابل وطني» كلها ثنائيات جديدة متداولة
ب�شكل �شبه يومي يف الإعالم املغربي ،والغر�ض هو
حتقيق التفرقة بكل ال�سبل ،وهذا الأمر قد يكون هو
�سبب الإ�شارة التي بعثها امللك حممد ال�ساد�س من
خالل يف خطاب الذكرى  34للم�سرية اخل�ضراء:
« ..مل يعد هناك جمال للغمو�ض �أو اخلداع ،ف�إما
�أن يكون املواطن مغربيا �أو غري مغربي ،وقد انتهى
وقت ازدواجية املواقف والتمل�ص من الواجب،
ودقت �ساعة الو�ضوح وحتمل الأمانة ،ف�إما �أن يكون
ال�شخ�ص وطنيا �أو خائنا� ،إذ ال توجد منزلة و�سطى
بني الوطنية واخليانة ،وال جمال للتمتع بحقوق
املواطنة والتنكر لها ،بالت�آمر مع �أعداء الوطن..
يتعني على كافة ال�سلطات العمومية م�ضاعفة
جهود اليقظة والتعبئة للت�صدي بقوة القانون لكل
م�سا�س ب�سيادة الوطن واحلزم يف �صيانة الأمن
واال�ستقرار والنظام العام ،ال�ضمان احلقيقي
ملمار�سة احلريات»( ،مقتطف من خطاب امللك حممد
ال�ساد�س).

هل تتحول «داعش» إلى «دامس»؟
�إىل حدود الأم�س القريب مل يكن هناك �أي
مغربي يعرف حركة «داع�ش»� ،إذ �أن احلديث
بالكاد كان يقت�صر على تنظيم القاعدة()..
لكن مكانة اجلهاديني يف العامل اليوم ،فر�ضت
تتبع ق�صا�صات �إخبارية تتحدث عن «داع�ش»
باعتبارها تنظيم قادر على قهر اجليو�ش ،التي
ت�شبه اجلي�ش العراقي من حيث التنظيم ،فهذا
التنظيم �أ�صبح الأغنى من نوعه يف العامل بعد �أن
ا�ستوىل على ما يزيد عن  425مليون دوالر من
البنك املركزي يف مدينة املو�صل العراقية.
زعيم هذا التنظيم الذي بايعته النا�شطة ال�سلفية
املغربية «�أرملة املجاطي» ،هو �أبو بكر البغدادي
القر�شي احل�سيني ،ي�صفه البع�ض بـ«�أ�سامة
بن الدن اجلديد» ،وهو «الرجل الأكرث خطورة
يف العامل» ،وفق جملة «تامي» ،بينما تر�شحه
بع�ض التقارير ليكون �أمريا على دولة �إ�سالمية مل
تت�ضح معاملها بعد(.)..
تطلب الواليات املتحدة بع�شرة ماليني دوالر

ثمنا لر�أ�سه ،هو خليفة «�أبو م�صعب الزرقاوي»
�أب�صر النور عام  1971يف �سامراء ،من �ألقابه «�أبو
دعاء» و«الكرار» و«علي البدري ال�سامرائي».
وتقول �أ�سرته �إنها تتحذر من �ساللة النبي
حممد .وتفيد �سريته ،وفق مواقع جهادية� ،أنه
«رجل من �ساللة دينية� ،إخوانه و�أعمامه رجال
دين ومدر�سون للغة العربية والفقه»� .أما هو
فقد حاز �شهادة دكتوراه يف الرتبية من جامعة
بغداد الإ�سالمية ،ولأنه در�س العلوم الإ�سالمية
والتاريخ وال�شعرُ ،لقب بـ«الفيل�سوف اجلهادي»
(جريدة البيان).
يقود اليوم تنظيما م�سلحا ،م�صنفا يف خانة
الإرهاب ،حتت ا�سم داع�ش لكن و�سائل الإعالم
�أ�صبحت تتحدث عن فرع جديد لهذا التنظيم
ا�سمه «دام�س» ،غري �أن �أ�صحاب هذه الت�سمية
مل ي�ؤكدوا بعد �إذا كان املق�صود هو «الدولة
الإ�سالمية يف املغرب الإ�سالمي» �أم «الدولة
الإ�سالمية يف م�صر وال�سودان».

محمد حمدوش مغربي يتفاخر
بقطع الرؤوس باسم «داعش»

alousbouea@gmail.com

حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

�أ�شواك العا�صمة
فالإ�صالح� ،أي �إ�صالح �إذا مل تواكبه الإرادة
القوية ،وال�شجاعة يف املواقف والنزاهة يف
القرارات ،فلن يكون تقومي لأي اعوجاج ،ويف
الرباط ومنذ حوايل قرن من الزمان ،واعوجاجات
كثرية تنخر هيكلها وت�شوه �سمعتها وتعرقل
تنميتها ،ومن بينها �آفة الرباريك الق�صديرية
املنت�شرة يف كافة املقاطعات اخلم�س للمدينة.
فلقد �أخلفت العا�صمة موعد �سنة  2012الذي كان
حمددا للق�ضاء نهائيا على ال�سكن الق�صديري،
وك�أن هذا املوعد كان لربجمة دواوير جديدة
وتفريخ براريك القرن  21لتن�ضم �إىل �سابقاتها
املنتمية للقرن املا�ضي .وبالفعل «نبتت» �صناديق
�أب�شع من �سابقاتها وكان ذلك يف �أر�ض �أوالد
عا�شور ،وزنقة �أحمد الركراكي يف حي العكاري،
و�سرعان ما ات�سعت العدوى لتزحف �إىل باقي
املقاطعات وبدون ا�ستثناء ،وك�أن هذا الزحف
مل يكن كافيا على الطريقة الأفقية ،فتحول �إىل
الو�سيلة العمودية� ،أي براكة فوق براكة وعلى
طبقة �أو طبقتني .والكل يتذكر ما وقع يف دوار
الكورة ودوار �أوالد مطاع ودوار �أوالد ادليم،
من خما�ض ع�سري لت�سوية و�ضعيات �أ�صحاب
الرباريك.
ويخطئ من يعتقد ب�أن ذلك املخا�ض ناجت عن
�سكان مقهورين ومعذبني ويعنيهم الأمر ،ودون
�شك هناك «لوبيات» تقف مرت�صدة بزوغ �أي
م�شروع �إ�صالحي مكان الرباريك� ،إال ويحركون
خيوطهم ،وي�ضغطون بو�سائلهم ،ويجندون بع�ض
الأقالم وي�ؤجرون بع�ض الأفواه ،لتوقيف الور�ش
خ�صو�صا �إذا مل يكن يتما�شى مع م�صاحلهم� ،أو
�سي�شتت كتلة ناخبة يعتمد على �أ�صواتها �أو فقط
لأنهم يتو�صلون �شهريا ب�أكرية حمرتمة ل�سكن غري
حمرتم ،وه�ؤالء تغلغلوا و�سط مراكز القرارات
�إما ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة حتى «جنحوا»
يف �إبقاء عا�صمة اململكة ،عا�صمة للرباريك وعدد
�سكانها يفوق � 30ألف مقهور.
ومع الهدايا امللكية للعا�صمة ال�سيا�سية من
م�شاريع مل يكن �أحد يحلم بها ،والتي �صنفت
رباط الفتح ،مدينة الأنوار العاملية بكل ما ترمز
�إليه الأنوار من معنى ،نعتقد حان الوقت لتقومي
اعوجاج الرباريك ،هذا االعوجاج الذي ت�سبب
فيه ،من لهم �أهداف جتارية �أو انتخابية �أو عقارية
والذين راكموا املاليري وخلدوا يف املقاعد النيابية
وح�صدوا �أمالكا وعرقلوا م�شاريع ،وحاربوا
�أي م�شروع لتنقية الرباط من �آفات الرباريك
واجلوطيات والفو�ضى الع�شوائية ،وا�س�ألوا
عمن «ميلك» فعليا ع�شرات الرباريك التي ت�أوي
الب�ؤ�ساء ،وابحثوا عن املتحكمني احلقيقيني يف
حت�صيل القيمات الكرائية ،وعن الذين هربوا
م�ستودعات �سرية ل�سلع غالية وح�صنوها يف
خمابئ من الربايرك.
وال�س�ؤال الذي ظل بدون جواب ملدة ع�شرات
ال�سنني ،هل هذه الف�ضائح املك�شوفة والتجاوزات
املنظورة ،مل تكن يف علم �أ�صحاب احلال؟ و�إذا
�صدقنا ما �صرح به �أخريا وزير رباطي يف �ش�أن
ورطة بع�ض رجال ال�سلطة يف انت�شار الرباريك،
ف�إننا ن�أمل ب�أن يرفع الغطاء عن امل�ستور،
ونت�صدى جميعا لكل من يتالعب بعواطف النا�س
وي�ستغلهم �أب�شع ا�ستغالل �سواء بالتحري�ض
�أو الرتهيب �أو الرتغيب لتبقى الرباط غارقة يف
الرباريك واجلوطيات وال�صناديق اخل�شبية
وال�سكن الع�شوائي �إ�ضافة �إىل احتالل امللك
العمومي بدون وجه حق� .إن ملف الرباريك ،ملف
�شائك ،و�أ�شواكه زرعها الذين تعرفهم ال�سلطات،
و�أمام امل�صلحة العليا للعا�صمة يجب ف�ضح
ه�ؤالء �أمام الر�أي العام وحما�سبتهم على ما
اكتنزوا من ماليري.
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�إذا فعلها املنتخبون ف�سيغفر لهم الناخبون ما تقدم وت�أخر

فهل يردون �شركة توزيع املاء والكهرباء «ري�ضال» �إىل اجلماعة؟
«رحم» اهلل الوكالة امل�ستقلة لتوزيع املاء
والكهرباء يف الرباط ،فهل يعيدها �إىل احلياة
من جديد من ت�سببوا يف «قتلها»؟ وفوتوها
�إىل �شركة و�أ�ضافوا �إليها هدية �ضريبة الواد
«اخلانز» «حا�شاكم» تقتطع �شهريا مع
نفقات املاء والكهرباء ونحمد اهلل �أنهم مل
يزيدوهم �ضريبة الهواء الذي يتنف�س منه
ال�سكان ،رمبا لأنه ملوث .وملف توزيع املاء
والكهرباء والتطهري هو ملف ك�أية عملة
نقدية له وجهان ،وجه ظاهر ووجه خفي،
فالوجه اخلفي ال نعرفه ،والوجه الظاهر
هو الذي ناق�شه املجل�س اجلماعي قبل
�شهر و�أ�شار �إىل نيته يف رف�ض ا�ستمرار منح
ا�ستغالل قطاع املاء والكهرباء للخوا�ص،
و�أ�ضاف ب�أنه يريد عودة التدبري اجلماعي
لهذاالقطاع.
فمدينة طنجة اتخذت قرارا يف املو�ضوع
وا�سرتجعت القطاع للجماعة� ،أما يف
الرباط ،فهناك فقط تلميحات و�إ�شارات كما
كان يف �أوا�سط الت�سعينيات عندما فوتت
الوكالة �إىل «ري�ضال» �إ�ضافة �إىل (الوادي
اخلانز) .فهل كانت مفاو�ضات لتمرير
ال�صفقة؟اهلل�أعلم،وهل�سيتكررال�سيناريو؟

من يدري ونحن على �أبواب االنتخابات،
ثم على ح�ساب من؟ ف�سكان الرباط الذين
ميلكون قانوينا حق اال�ستغالل يف املادتني
املاء والكهرباء ،فوتها منتخبوهم ل�شركة
�أجنية منذ حوايل ع�شرين �سنة ،فكيف مرت
هذهال�سنوات؟
ب�سوء اخلدمات وغالء الفواتري والزيادات
الالمعقولة والتي �أنهكت كل العائالت،
وتراجع �إىل حد «التكرفي�س» يف العالقات

بني ال�شركة وزبنائها حتى اجلابي الذي
كان يطرق الأبواب كل �شهر ويراقب
العداد وميد ال�سكان بالفواتري ،مت التخلي
عن خدماته من باب التق�شف و�أ�صبحت
تلك الفواتري «يقذف» بها �أمام �أبواب
العمارات ،و�إذا ح�صل عطب ،فال�شموع هي
احللولي�ستدميومةال�شركة،حتى�أ�صبح
ال�سكان عبارة عن ممولني لتلك ال�شركة مع
التزام ال�صمت وقبول الأمر الواقع.

نريد من املجل�س اجلماعي ب�أن يرد
االعتبار ل�سكان الرباط ويرف�ض بقرار
ا�ستمرار التدبري املفو�ض للماء والكهرباء
والتطهري ،ويعلن بقرار كذلك انبعاث
وكالة جماعية لتوزيع املاء والكهرباء
والتطهري ،كما كان يف ال�سابق ،فعلى الأقل
لن تكون هناك �أرباح لفائدة ال�شركة وهي
الأرباح التي ي�ؤديها ال�سكان من قوت
عي�شهم.
فالكل مت�ضرر من فواتري املاء والكهرباء،
وال يعقل ب�أن ت�ستغل �شركة حاجات النا�س
ال�ضرورية وامللحة لت�شيد على حمنهم
�أرباحا وثروات ،ف�إذا رف�ض املنتخبون
الرباطيون ا�ستمرار تفويت ري�ضال
والعودة بها �إىل اجلماعة ،ف�سيكونون
حققوا انت�صارا لل�ساكنة املغلوبة ودون
�شك �سينالون ثقة وعطف و�شكر هذه
ال�ساكنة التي �ستغفر لهم ما تقدم وما ت�أخر
من «زبايلهم».
ف�أما الوجه اخلفي للملف فلن نتطرق
�إليه الرتباطه مبلفات وطنية مهمة
وم�صريية.

العا�صمة يف �أفق 2020

تت�صالح مع ال�ساحل وترد االعتبار
ل�ضفة نهر �أبي رقراق

ميكن �أن ن�ؤكد ب�أن امل�شروع امللكي انطلق بالفعل،
وانطالقته كانت مع توفري الأموال الالزمة مع ت�شييد
البنيات الأوىل من قناطر ونفق االوداية وكورني�ش
الوادي ونقل الطراماي يف مرحلة �أوىل ،ثم مرحلة
ثانية الور�ش الكبري الفريد من نوعه يف �إفريقيا
والعامل العربي ،لأنه ور�ش لتغيري الوجه القبيح
للمدينة هذا الوجه الذي كان بندوب غائرة على طول
ال�ساحل و�ضفة الوادي ،وتتذكرون الرحبة وديورها
وبراريكها على الرقراق واملقابر واجلوطيات
وال�صناديق الق�صديرية واملزابل على ال�ساحة ،و�إن
كان بع�ض من هذه الآفات اختفى ف�إن الكثري منها ال
يزال قائما ولو ب�صفة م�ؤقتة مادام امل�شروع امللكي
حدد نهائيا �إعادة االعتبار لوجه العا�صمة �سواء
على ال�ساحل �أو على �ضفة وادي �أبي رقراق ،وذلك
بتقومي ذلك الوجه نحو البحر بدال من َليِّه �أرا�ضي
عكرا�ش رمبا لأ�سباب جتارية ،لأن الرباط هي املدينة
الوحيدة يف العامل التي كانت وال تزال (ولو �إىل حني)
تديربظهرهاللبحر.
ومع بناء كورني�ش من حي االوداية �إىل جماعة
الهرهورة وجتهيزه مب�سابح ومرافق حيوية مهمة
وت�أهيل ال�ساحل ب�إجنازات ت�ضمن ا�سرتداد الوجه
احلقيقي للمدينة �إىل مكانه الطبيعي ،ويبقى احلي
اجلديد املنتظر ت�شييده ما بني ق�صبة �شالة وق�صبة
الأوداية� ،أنه يفوق احلي العادي بل �ستكون مدينة

الرباط اجلديدة ب�أحياء مثل حي باب البحر الذي
�سيقام على م�ساحة حوايل  31هكتارا خم�ص�صة
للوحداتال�سكنية،و�أفخمالفنادق،ومدينةللفنون،
وقطب للتن�شيط والرتفيه ،ومرافق اجتماعية
وجتارية ،وحي ال�ساحة الكبرية ويرتبع على
م�ساحة قدرها  112هكتارا وفيها �ستكون املعلمة
املميزة املرتقبة« ،الأوبرا» �أو امل�سرح الكبري
بالإ�ضافة �إىل �إجنازات معمارية فريدة يف ت�صاميمها
لتكونم�سايرةلهند�سةدارالأوبرا،وحيق�صبة�أبي
رقراقو�سي�ضمجزيرةبهاحديقةجميلةوجتهيزات
ثقافية و�ستكون بني قنطرة موالي يو�سف وقنطرة
حممداخلام�س،وحيطبيي�ضمم�ست�شفىبخدمات
طبية عامة وعلى م�ساحة  8هكتارات.
�أمل نقل لكم ب�أن الرباط ت�صاحلت مع �ساحلها
وردت االعتبار ل�ضفة واديها؟ و�ستت�ساءلون متى
يتحقق هذا احللم ،فالتاريخ املحدد هو قبل �سنة
 2020وب�ضمانة �أن امل�شروع ملكي وال عالقة
له باملنتخبني ،ف�أما باقي امل�شروع امللكي املوزع
على كل مقاطعات املدينة ف�سينجز يف بحر 2018
و�ستكلف �شركات بال�سهر والرقابة على جمريات
الأ�شغال.
مدينة الرباط �ست�صبح يف القريب مثل باقي املدن
العاملية املهمة تنظر �إىل البحر لرتاقب تقلبات
�أمواجه وروعة زرقة مياهه وجمالية �ساحله.

�صورة التقطت �أواخر الأربعينيات من القرن املا�ضي
لوطنيني مقاومني ،ومكافحني ،جتندوا لتعليم �أبناء
ال�شعب يف مدر�سة �أ�س�سها وطنيون بحي ديور اجلامع،
ويف هذه ال�صورة يظهر امل�شمولون برحمة اهلل :احلاج
�أحمد بالفريج ،احلاج عثمان جوريو ،عبد الكرمي
الفلو�س ،عبد اهلل العيا�شي ،حممد بنزيان ،عبد اهلل
ال�شرقاوي ،عبد الكرمي الأزرق ،احل�سني فيال� ،أحمد
العزاوي ،حممد الوزاين ،بوعزة الزموري ،حممد بنعبد
اهلل� ،أحمد النجار ،بنا�صر بنعمرو ،املعطي كرمي �أباخي
و�أحمد بنزيان.
ونتذكر اليوم ت�ضحياتهم من �أجل �أجيال الرباط،
رحمهم اهلل.

انتهت «فو�ضى منح اجلمعيات» ،ومت
و�ضـــــع �شـــــروط وم�ســطرة جديدتــني
لال�ستـــــفادة من امل�ساعدات املالية منها:
� 1شراكة لكل جمعية  2-برناجمهاال�سنوي  3-ن�شاطها ووقعه عـــلى
ال�ساكنة � 4-آليات التتبع للمـــــنح؛ هذه
امل�سطرة نزلت كال�صاعقة على الذين
كانوا يجنون املاليري كل �سنة من املجل�س
اجلماعي.
وزارة الداخلية ب�صدد تكوين �أطر
لتدبري م�صالح النقل احل�ضــــــــري يف
الرباط نظرا للف�شل الذي عرفه على
�أيدي الأق�سام االقت�صادية والفو�ضى
التي عمت القطاع ،واعتبارا ل�شكايات
املواطنني.
كما �أ�شرنا يف عدد �سابق بد�أت حركة
تغييـــر ر�ؤ�ساء �أق�سام الوالية ،فبعد
ق�سم اجلماعات املحلية ،وق�سم التعمري،
وق�سم الأغرا�س� ،سي�أتي الدور على بع�ض
اخلالدين منذ �سنني خلت.
ت�أ�سفت بعــــــــ�ض الــــــوزارات والإدارات
على عدم �إ�شراكها يف متويل امل�شروع
امللكــــي ،و�أعــــربت عن ا�ستــــــــعدادها
لالنخراط يف امل�شروع �إذا تطلب الأمر
ذلك بعدما علمت با�ستح�سان ال�سكان
للمبادرة امللكية.
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بني انصار

كواليس جهوية

ما يجري ويدور في المدن

�أين البولي�س؟  ..ت�سيب �أمني وحوادث خطرية يف بني ان�صار
لحبيب محمودي

تعي�ش �أحياء مدينة بني ان�صار
فرخانة ب�إقليم الناظور هذه الأيام
على وقع جمموعة من العمليات
الإجرامية اخلطرية واالعتداءات
بالأ�سلحة النارية منها والبي�ضاء
علـــــى حد �ســــواء� ،أ�ضحت
معها الأو�ضاع الأمنية حمط
�سخط كبري من قبل ال�ساكنة()..
وال حديث هذه الأيام �سوى
عن جرائم و�صراعات ع�صابات
ترويــــــج املخـــدرات ب�أنواعها
با�ستعــمال الأ�سلـــــحة البي�ضاء
وال�سـيوف ،واعــــــرتا�ض �سبيل
املارة باللـيل والنهار وتر�صدهم
واالعتــــــداء عليهم وال�سطو على
ممتلكاتهـــم ،و�سرقة ال�سيارات
عالنية نهارا جهارا مبركز املدينة،
وانت�شـــــــــــار الدعارة مبختلف
الأحياء ،وتزايد عدد امل�شردين
واملت�سكعني واملت�سولني ومدمني
املخدرات ال�صلبة ب�شكل ملحوظ،
وتنــــامي ظاهرة احتالل امللك
العــــام والف�ضاءات العمومية،
و�إغالق �شوارع و�سط املدينة،
وا�ستغالل ال�شواطئ ،واحتاللها
بطرق ع�شوائية بال ح�سيب وال
رقيب(.)..
وي�ستنكر املواطنون تقاع�س
اجلهات امل�س�ؤولة يف ا�ستتبات
الأمن بدل تكثيف التدخالت
اال�ستباقية ،والدوريات الأمنية
التم�شيطية والتطهريية ،والرفع
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أصداء سوسية
◆ عا�ش الطاقم الطبي بق�سم امل�ستعجالت التابع
للم�ست�شفى الإقليمي ب�إنزكان حلظات رعب حقيقية،
حني وجد الطاقم الطبي و�أفراد احلرا�سة اخلا�صة
�أنف�سهم يف مواجهة مع �شخ�ص جمهول ،قوي البنية
ويف حالة غ�ضب ،مما ا�ضطر الطاقم الطبي ومعهم
الع�شرات من املر�ضى الذين كانوا يف العناية املركزة
بالق�سم ،لإخالء قاعة املراقبة والإنعا�ش واالحتماء
بف�ضاءات داخل امل�ست�شفى يف انتظار ح�ضور رجال
ال�شرطة(.)..
◆ يتجلى احتالل امللك العمومي يف �أبرز جتلياته
باملقاطعة احل�ضرية الأوىل لإنزكان بحيث حتولت
جنبات ال�شوارع �إىل مرافق �إ�ضافية للمحالت
التجارية ،خ�صو�صا يف ال�شوارع الرئي�سية ،ك�شارع
م�سكينة ،و�شارع ك�سمية ،واملدار�س( )..حيث مل يرتك
املحتلون ولو �شربا واحدا للراجلني يف ظل غياب رادع
حقيقي ،الأمر الذي جعل ال�سكان يت�أ�سفون على �أيام
م�ضت(.)..

من عدد املوارد الب�شرية والعتاد
اللوجي�ستيكي من �سيارات خفيفة
ونفعية( )..حيث جند �أن ال�سلطات
الأمنية ال تزال تقف موقف املتفرج
باملدينة وك�أن الأمر ال يعنيها
بالدرجة الأوىل ،وال تتفاعل مع
�شكايــــات املواطنـــني وفعاليات
املجـتمع املدين �إال ملاما ،بالرغم
من تكرار العـــمليات الإجرامية،
وخطورتـــــــــها ،وتزايد حــــدتها
خ�صو�صا يف الأ�سبوعني الأخريين،
والنموذج حــادث االعتداء الذي
تعر�ض له �أحد املواطنني ،م�ؤخرا،
بوا�سطة �سيف ،نتج عنه تقطيع
ثالثة �أوردة على م�ستوى �ساعده

اليوسفية

«حديــقة املليـــار و300
مليــون» يف خبـر كان

عبــد الرحــيم عواد

مل مي�ض على احلديقة الكائنة يف احلي املحمدي
بزنقة احل�سن الثاين� ،أو كما ي�سميها البع�ض
«حديقة املليار و 300مليون» ،ب�ضعة �شهور
على �إن�شائها حتى مت ت�سريح حرا�سها الأربعة
الذين كانوا ي�سهرون على العناية بها ليل
نهار ،ومت ن�سيانها من قبل اجلهات امل�س�ؤولة،
و�أ�صبحت يف خرب كان(.)..
وزاد الطني بلة ،النافورة التي مل تكن يف
امل�ستوى املطلوب مقارنة مع حجم املبلغ
املخ�ص�ص لإحداثها ،بحيث حتولت احلديقة
من «نعمة �إىل نقمة» ،بعدما حتولت �إىل بركة
مائية مت�سخة ونتنة ،تت�سبب يف تكاثر احل�شرات
مبختلف �أنواعها( )..مما ا�ضطر بع�ض الأمهات
والآباء �إىل حمل �أبنائهم �إىل العالج بعدما �أ�صيبوا
بل�سعات احل�شرات ،وحتولت �أج�سادهم �إىل بقع
حمراء ،وهو ما ك�سر �آمال املواطنني الذين كانوا
يراهنون على جعل احلديقة متنف�سهم اليومي
يف ف�صل ال�صيف(.)..

الأمين ،ودخوله يف غيبوبة جراء
فقدانه ثالثة لرتات من الدم كاد �أن
يفقد على �إثرها حياته( )..بينما
كان يف حالة دفاع عن نف�سه وعن
�سيارته التي تفاج�أ حني عودته من
التب�ضع من ال�سوق العلوي مبركز
بني ان�صار ،بوجود �أحد الل�صو�ص
وبحوزته �سيف يعتدي عليه وقد
فر �إىل وجهة غري معلومة(.)..
ثم حادث �سرقة �ســـيارة م�سجلة
ب�إ�سبانيا مــــــن و�سط مركز بني
ان�صـــــار ،وحادث �سرقة �سيارة
ثانية بحي الديوانة القدمية يف
ذات اليوم ،وحادث اعرتا�ض
�سبيل عدد من املارة وال�سطو

على ممتلكاتهم بحي كاليطا نهاية
ا لأ�سبــــــوع ،وحادث تبــــــادل
ع�صابتني للمخــــدرات ب�إطــــالق
الر�صا�ص الـــــــحي يــــوم الإثنني
 9يونيو  2014بالقرب من �أحد
امل�ساجد بفرخانة(� )..إىل غريها من
احلوادث الب�شعة والوقائع املثرية
التي �أ�ضحت بني �أن�صار وفرخانة
م�سرحا لها يف غ�ضون الأيام
الأخرية ،ال�شــــيء الذي يدل على
االنفالت الأمـــني اخلطري الذي
ت�شهده املدنية ونواحيها ،وتدين
اخلدمات الأمنية التي تقدمها
اجلهات املخت�صة(.)..

بني مالل

مر�شحون للبكالوريا دفعوا ثمن التنرب وخذلتهم «البو�سطا»
محمد الحنصالي

فوجئ بع�ض املر�شحني الأحرار للدورة
العادية من امتحانات البكالوريا ،املقرر
�إجرا�ؤها �أيام  10و 11و 12يونيو ،من
جماعة �أوالد �سعيد الواد التابعة لإقليم بني
مالل ،ب�إق�صائهم نهائيا من امل�شاركة يف هذه
االمتحانات( )..بعدما مل يتو�صلوا با�ستدعاء
احل�ضور الجتياز اختبار الرتبية البدنية
نظرا النعدام خدمات الربيد باملنطقة(.)..
وجترع ما يزيد عن ع�شرة مر�شحني من �صنف
الأحرار بنف�س اجلماعة غ�صة حرمانهم من
اجتياز امتحان علقوا على �شهادته تطلعات

و�آمال �سرعان ما تبخرت بفعل �سيا�سة
الإق�صاء والالمباالة املنتهجة من قبل القائمني
على ال�ش�أن املحلي ،مما دفع ه�ؤالء املر�شحني
�إىل تقدمي عري�ضة موقعة �إىل النيابة ،ووكالة
بريد املغرب بق�صبة تادلة ،و�إىل رئي�س دائرة
ق�صبة تادلة(.)..
ويذكـر �أن ملف الرت�شح يتم ت�ضمينه مبجموعة
من الأظرفة والطوابع الربيدية كو�سيلة
للتوا�صل بني املر�شحني والنيابة ،غري �أن
هذه الأخرية مل تكلف نف�سها عناء االت�صال
بهم و�إ�شعارهم بحرمانهم من التباري يف
دورة يونيو( )..ليت�ساءل �أحدهم عن جدوى
مطالبتهم بهذه الأظرفة املتنربة؟

خريبكة

�سبع �سنوات �سجنا ملتهمني �سرقا هاتفي تلميذتني
سعيد الهوداني

�أدانت حمكمة اال�ستئناف بخريبكة متهمني،
�أحدهما ب�أربع �ســنوات حب�سا نافذا ،ومرافقه
بثالث �سنوات حبـــــ�سا نافذا ،بـــــعدما متت
متابعتهما بال�سرقـــــــــة املو�صوفة وال�ســـــكر
العلني و�إحداث �أ�ضرار بال�شارع العام.
وتعود تفا�صيل الق�ضية حينما تقدمت كل من «�ص.
�أ» و«�أ.ع» البالغتني من العمر � 14ســـــنة ،رفقة
�أولياء �أمورهــما ب�شكاية �إىل م�صلحة الدميومة
للأمن الوطني بخريبكة ،على �إثر اعرتا�ض
�سبيلهما،و�سرقةهاتفيهما()..و�أ�شارتالتلميذتان

القا�صرتان يف �أقوالهما مبحا�ضر الأجهزة الأمنية
�إىل �أنهما �سقطتا �ضحيتي عملية �سرقة ،بعدما
اعرت�ض اجلانيني �سبيلهما بالقرب من مقر �سكناهما
على م�ستوى حي «الهنا»( )..فبعد عودتهما
حوايل ال�ساعة ال�سابعة م�ساء من امل�ؤ�س�سة حيث
يتابعان درو�سهما يف مادة املو�سيقى ،فوجئا
باعرتا�ض �سبيلهما من طرف �شخ�صني على منت
دراجة عادية ،حيث متكن �أحدهما من القب�ض على
ال�ضحية «�ص» و�إ�سقاطها �أر�ضا وانتزاع هاتفها
النقال ،يف حني متكنت �صديقتها «�أ» من الفرار من
مكان احلادث ،بعد �أن �أطلقت �ساقيها للريح وف�شل
املتهم الثاين يف اللحاق بها(.)..

◆ يتطلع �سكان مدينة بيوكرى ب�إقليم �أ�شتوكة
�أيت باها �أن ين�ضاف دوار «�أكرور و�شن» بقيادة
ال�صفاء� ،إىل الزيارات التفقدية التي يقوم بها عامل
الإقليم ،لالطالع على �أحوال املواطنني واال�ستماع
�إىل م�شاكلهم ،ومعاناتهم يف غياب تام للم�س�ؤولني
اجلماعيني القابعني يف كرا�سيهم الوثرية( )..وملعاينة
م�سجدهم و�سط الدوار الذي تقرر �إعادة بنائه ،والذي
توقفت الأ�شغال به منذ مدة ،ف�أ�صبحت البناية ور�شة
مفتوحة لكل من هب ودب(.)..
◆ الحظ املتقا�ضون الوافدون على مكتب ال�شكايات
بكتابة النيابة العامة باملحكمة االبتدائية لإنزكان ،وال
�شك ،التغيريات املفاجئة التي عرفها هذا املكتب()..
فكل �شيء يق�ضى ب�سرعة ،بعدما كانت الطوابري يف
املا�ضي تطول وتزداد طوال يف ما ي�شبه يوم احل�شر،
فما الذي تغري يا ترى؟
◆ بد�أت روائح �سلوكات �أحد امل�س�ؤولني ب�إحدى
اجلماعات ب�أيت باها ،تزكم �أنوف مرتفقي اجلماعة من
�أجل ق�ضاء م�أربهم الإدارية ،وموظفيها( )..فال �شغل
له وال م�شغلة �سوى التدخل يف كل �شاذة وفادة ،ويف
�أمور ال تعنيه تتجاوز �أحيانا مطالبته ب�إقحام نف�سه يف
قرارات اجلماعة ،فهل �ستتحرك اجلهات املعنية لو�ضع
هذا ال�سخف عند حده(.)..
◆ جنا عامل كهربائي ،م�ؤخرا ،من موت حمقق قرب
املحكمة االبتدائية مبدينة تيزنيت ،ب�سبب متا�س
كهربائي يف العداد الكهربائي املوجود بني بناية املحكمة
االبتدائية ،وبناية املقر الإقليمي لل�ضمان االجتماعي.
و�أكد �شهود عيان �أن العامل جنا من املوت ب�أعجوبة،
بعد �أن ا�شتعلت النريان حينما كان يقوم ب�أعمال حفر
�أ�سفل العداد الكهربائي ،قبل �أن يحدث متا�س كهربائي
وي�صيبه بحروق يف يده(.)..
◆ اعتقلت عنا�صر ال�شرطة الق�ضائية التابعة للمنطقة
الأمنية بتزنيت� ،إماما رفقة خليلته ،ومزودهما بتهمتي
االجتار يف املخدرات ،والف�ساد( .)..وجاء اعتقال
ه�ؤالء املتهمني ،بعدما تو�صلت امل�صالح الأمنية
مبعلومات تفيد بتواجد �أحد مروجي املخدرات ب�ساحة
امل�شور و�سط تزنيت ،وبناء عليها مت القيام بعملية
ر�صد وترب�ص انتهت بتوقيف املتهم يف حالة تلب�س
ببيع وترويج املخدرات(.)..
◆ فتح املجل�س البلدي بتارودانت م�ؤخرا� ،أبوابه
على وقع �شعارات �صدحت بها حناجر ال�سالليون
املت�ضررون من اال�ستيالء على �أرا�ضيهم ،وتفويتها
لنافذين باملنطقة( )..وطالب املحتجون من خالل
ال�شعارات املرفوعة برحيل عامل املدينة ،بالنظر
لالمباالة التي يواجه بها مطالب ذوو احلقوق،
وغ�ضه الطرف عن مطالبهم ،وا�صطفافه �إىل جانب
«الإقطاعيني» ،ح�سب تعبري رئي�س الرابطة املغربية
للمواطنة وحقوق الإن�سان فرع مدينة تارودانت،
ه�شام الهواري(.)..
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مراكش

تفوي�ضات املن�صوري تك�شف ت�صاحلا كبريا بني �أعداء الأم�س
عزيز الفاطمي

بعد خما�ض ع�سري عا�شته
�أغلبية عمدة مراك�ش ،مت �إخراج
الئحـــة ب�أ�سماء “املحظوظني”
بتفوي�ضات من العمدة(.)..
ور�أى متتــبعون �أن الالئحة
عرفــــت غياب �أ�سماء قدمية،
مقابل ح�ضور �أ�سماء جديدة()..
بالإ�ضافة �إىل الغياب �شبه التام
للعنــــ�صر النــــــ�سوي ،فالئحة
التفوي�ضات تتــ�ضمن امر�أة المنصوري
وحيدة ،واملجموعة يف جمملها
مل تفاجئ متتبعي ال�ش�أن املحلي الآلية لل�سقوط بكل من مقاطعتي اخل�ضر والأ�سواق اجلبائي و�سيدي يو�سف بن علي والنخيل،
مبراك�ش ،وهذه قائمة �أ�صحاب جليز واملنارة ،وعبد اللطيف وتنمية املوارد املالية ،ومروان وحممد نكيل :الإنارة العمومية،
الو�صاياالع�شـــرة“التفوي�ضات” �أبدوح :التدبري املفو�ض ل�شركات عبد العزيز :التنمية الب�شرية وحياة م�شفوع :الق�سم الثقايف
ب�أر�ض البهجة :عبـــــــــد العزيز النظافة واملطرح العمومي ،وعبد
البنني :م�شرف على ملف مراك�ش املجيد الدمناتي :امللك العمومي واملناطقاخل�ضراء،وعبدالعزيز واملنازعات الق�ضائية ،واحل�سني
احلا�ضرة املتجددة ،وعدنان وال�شرطة الإدارية وامل�ستودع بو�سعيد :الأ�شغال والبنايات نوار :املكتب ال�صحي و املذابح
بنعبد اهلل :الأ�شغال واملنازل البلدي ،وحميد ال�شهواين� :سوق الآلية لل�سقوط مبراك�ش املدينة البلدية و�سوق ال�سمك(.)..

تلكس
نفى رئيس المركز
االجتماعي متعدد
التخصصات سوق السبت
أوالد النمة ،إقليم الفقيه
بنصالح تعرض المركز
للسرقة.
«ال علم لنا بالتعرض الوكز
للسرقة ،لم نتقدم بأية
شكاية في الموضوع
للشرطة القضائية ،ولم
يكن هناك بحث» ،هذا ما
يؤكده رئيس المركز الذي
يعتبر في األمر تشويشا
على الجمعيات.

إنزكان

«املندبة كبرية وامليت فار» يف الأكادميية
● بوطيب الفياللي

مل يعد خافيا على �أحد
م�ستــــوى التوتر الذي
و�صلت �إليه العالقة بني
جممــوعة من الأطراف
النا�شطــــة بالـــــــــــحقل
التعليمي لنيابة �إنزكان
�أيـت ملول( )..وزادت حدة
هذا الت�صدع حتى �أ�صبحنا نرى
الرتب�ص بالآخر حتينا خلط�إ �أو هفوة تعجل
ب�إ�صدار بيان �أو عري�ضة متا�شيا مع املثل
القائل «املندبة كبرية وامليت فار»( )..فما �إن
مت�سي املدينة على بيان نقابي حتى ت�ستيقظ
على �آخر لنقابة �أخرى ،ال�شيء الذي يوحي
ب�أن الأمور بنيابة �إنزكان �أيت ملول لي�ست
على ما يرام ،وحتتاج �إىل �أهل احلل والعقد
لإرجاع الأمور �إىل �سابق عهدها بعيدا عن

امل�شاحنات( )..ولغة الد�سائ�س التي
ال ت�شرف ال العمل الرتبوي وال
النقابي.
ور�أى متتبــــعون للـــ�ش�أن
التعليمي بالإقليم �أن تدخل
امل�سـ�ؤول الأول ب�أكادميية
�أكادير لـــر�أب ال�صدع وجمع
�شــــــمل الأطـــراف املتنافرة،
وذلك بتقــــــريب وجهات النظر
ومعاجلة امللفات العالقة� ،سيكون
احلل الأمثل( )..نظرا للمن�صب الذي يحتله
هذا امل�س�ؤول وكذلك لل�سمعة التي يتمتع
بها بني جميع الفرقاء املنتمني للمنظومة
التعليمية باجلهة ،والتي ت�ؤهله لهذا الدور
خدمة لل�صالح العام( )..فهل �سيتدخل مدير
الأكادميية بثقله لنزع فتيل التوتر� ،أم �أن
حرب البيانات والتوقيعات �ستالزم املنظومة
التعليمية ب�إنزكان �أيت ملول؟
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بيضاويات
ما �إن مت جتنيد املئات من رجال الأمن والقوات امل�ساعدة و�أعوان
ال�سلطة من �أجل هدم «براكة» فوق ر�ؤو�س �سكانها ،حتى بد�أت
ظاهرة احتالل امللك العام من طرف بع�ض «االنتهازيني» ،و�أ�صحاب
حمالت «املكانيك» ،واملطاعم تطفو على ال�سطح ،الأمر الذي يتطلب
تدخال �سريعا(.)..
ت�شهد مدينة الدار البي�ضاء عددا من �أورا�ش البناء التي تت�سبب
يف عرقلة حركة ال�سري و�إزعاج ال�سكان املجاورين و�إغالق الأزقة
مبخلفات مواد البناء( )..مما يدفع ال�سكان �إىل تغيري االجتاه ،دون
�أن تتدخل اجلهات امل�س�ؤولة بالعمالة لو�ضع حد لهاته الفو�ضى،
وتطبيق القانون(.)..

يف الوقت الذي كانت تنتظر فيه ع�شرات الأ�سر التي ت�سكن ب�شارع
حل�سن ال�سو�سي دوار لبريات «زنقة  ،»11اال�ستفادة من امل�شروع
ال�سكني للق�ضاء على دور ال�صفيح كباقي �سكان مقاطعة حي �سيدي
مومن ،تفاج�أت مبنتخبني يرفعون دعوى ق�ضائية �ضد �أ�سرة
للإفراغ ،وقد مت لهم ذلك ،وعر�ضت هذه الأخرية للت�شرد(.)..
حينما نتحدث عن درب موالي ال�شريف ف�إننا ال نتحدث عن املعتقل
ال�سيئ الذكر ،و�إمنا عن معاناة مئات الأ�سر التي ت�سكن منازال
مهددة بال�سقوط يف �أية حلظة( )..والذين ال قدرة لهم على �شراء
�شقق جديدة �أو حتى كراءها(.)..
تعرف مقاطعة عني ال�سبع خلال كبريا يف الت�سيري الإداري على جميع
امل�ستويات ،حيث تتف�شى ما �سماه عدد من املرتفقني «الزبونية»
و«املح�سوبية»( )..وتتعرث وثائق املواطنني ناهيك عن �أ�ساليب
اال�ستقبال التي ال عالقة لها بالعمل امل�س�ؤول ،حيث الأوامر الزاجرة
والعبارات الفظة ،فهل تتحرك اجلهات امل�س�ؤولة للوقوف على ما
يجري داخل هاته الإدارة العمومية؟
�أقدمت عمالة مقاطعات �سيدي الربنو�صي على بناء مركز كبري جلمع
النفايات باحلي ال�صناعي الربنو�صي ،وذلك من �أجل ا�ستغالل �أزيد
من ن�سبة  % 50من النفايات لأغرا�ض �صناعية( )..دون التفكري يف
ه�ؤالء امل�ستخدمني الذين �سيجمعون هاته النفايات و�سينقلونها،
ولو بدعم معنوي(.)..
ت�شهد مدينة الدار البي�ضاء تواجد الآالف من املحالت التجارية التي
يتحايل �أ�صحابها على القانون ،حيث ي�أخذ املالك رخ�صة خلدمة
معينة ثم يقوم بعمل �آخر( )..فكم من مقهى حتولت �إىل ف�ضاء
لل�شي�شا ،وكم من رخ�صة لبيع �أجزاء ال�سيارات حتولت �إىل حمل
لـ«الفرياي»(.)..

● محمد برزوق

ن
و
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من يحــمي الطفـــولة
فــي مديـــنـة مكنــــا�س؟
حسين عدنان

يطرح �س�ؤال عري�ض حول ظاهرة
وا�ســـــعة االنتـــــ�شار غري امل�سبوق
للمت�شردين مبدينة مكنا�س ،خا�صة
و�أن معظمهم �أجربوا على العي�ش يف
ال�شوارع واملبيت يف العراء ب�سبب
الفقر� ،أو امل�شاكل العائلية� ،أو جلهلهم

َن َ�سبهم( )..و�أدت هذه العوامل �إىل
ا�ضطرار املئات من الأطفال للعي�ش
مت�شردين بال م�أوى ،وبدون �أ�سر توفر
لهم الرعاية واحلماية(.)..
وبينما يتزايد عدد املت�شردين ،مل
ت�صدر �أي ر�ؤية ا�سرتاتيجية من
اجلهة امل�س�ؤولة للتعاطي مع هذه
الظاهرة ،واحلر�ص على �إيواء ورعاية

الأطفال املت�شردين الذين وجدوا
�أنف�سهم �أمام مغادرة منازل �أ�سرهم
التي مل تعد قادرة على توفري لقمة
العي�ش لهم( )..ما جعلهم يواجهون
بيئة قا�سية وو�ضعا �صعبا ومعر�ضني
لأخطار �إدمان املخدرات ،و�شم ال�صمغ
«ال�سيلي�سيون» ،وحياة يومية ال
تخلو من املخاطر يف �شتى اجلوانب،

كما �أنهم عر�ضة للأمرا�ض ،وجمموعة
مـن االعــــــــتداءات( )..ويــــــمار�س
ه�ؤالء الأطفال مهنا غريبة مقارنة
مع �أج�سامهم ال�صغرية كال�سرقة،
والت�سول ،وغريها يف املحطات الطرقية
ويف الأماكن العمومية ،ير�سمون تعبريا
عاب�سا وحزينا على وجهوهم للح�صول
على �صدقات ،وي�أكلون من بقايا الطعام

املرتوك والنفايات(.)..
وباتت و�ضعيتهم املزرية م�أ�ساة حقيقية
البد �أن حتظى بالتفاته من طرف
اجلهات امل�س�ؤولة ،حلماية حقوقهم
والتكفل بهم ،وانت�شالهم من �أح�ضان
املخدرات ومن ال�شوارع ،و�إر�سالهم �إىل
املدار�س �أو �إدماجهم يف ور�شات للعمل
بوقت جزئي(.)..
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الدشيرة

لقاء �سري بني وهبي وم�ست�شارين ببلدية الد�شرية
أحمد موشي

حل كل من عبد اللطيف وهبي نائب رئي�س جمل�س النواب وعزيز بنعزوز
امل�س�ؤول عن قطب التنظيم ،مبدينة الد�شرية ،لعقد اجتماع خا�ص و�سري
مع ت�سعة م�ست�شارين ببلدية الد�شرية ،قرروا االلتحاق بالأمانة املحلية
حلزب الأ�صالة واملعا�صرة.
و�أكدت بع�ض امل�صادر� ،أن هذا اللقاء الذي انعقد ببيت الأمني املحلي
للحزب ،يعترب الأول من نوعه باملدينة ،وي�أتي بعد �سل�سلة من االجتماعات
املاراطونية التي عقدتها �أجهزة احلزب جهويا و�إقليميا مع امل�ست�شارين
الت�سعة من بينهم النائبة الثامنة للرئي�س ،يف انتظار التحاق �أربعة �آخرين
ليكون املجموع  13م�ست�شارا ،و�سين�صب ذات اللقاء الذي �أحيط بتكتم
�شديد ،حول طرق �إدماج امللتحقني اجلدد يف هياكل احلزب حمليا و�إقليميا
ووطنيا ،ومل يخلو من تقدمي عدد من امللفات املطلبية املرتبطة بت�سيري
ال�ش�أن املحلي باملدينة ،للتداول فيها والرتافع ب�ش�أنها من طرف �أجهزة
حزب اجلرار(.)..
يذكر �أن قرار امل�ست�شارين الت�سعة� ،سبب �صدمة قوية يف �صفوف �أحزاب
الأغلبية واملعار�ضة ببلدية الد�شرية وخا�صة حزب العدالة والتنمية املدبر
لل�ش�أن املحلي ،نظرا لوجود �أربعة نواب الرئي�س �ضمن امللتحقني بحزب
الرتاكتور الذي يعترب من �أبرز اخل�صوم التقليديني حلزب امل�صباح ،لي�س
فقط على ال�صعيد املحلي ،بل على ال�صعيد الوطني(.)..

وهبي

حملة للعمل االجتماعي تك�شف امتناع طبيبة عن العمل
األسبوع

عني على

القافلة اجلراحية القادمة من امل�ست�شفى
اجلامعي ابن ر�شد برئا�سة الدكتور احلبيب
خلويف ،مب�ساعدة الطاقم الطبي املتواجد
مب�ست�شفى حممد اخلام�س الذي هي�أ الأجواء
لإجراء  67عملية يف خمتلف التخ�ص�صات التي
�سبق ذكرها ،يف اليوم الأول.
كما عرف اليوم الثاين �إجراء  59عملية جراحية
يف خمتلف التخ�ص�صات ،و 112عملية �إعذار
ا�ستفاد منها الأطفال الفقراء من مدينة وادي
زم ونواحيها ،ح�سب ت�صريح مدير امل�ست�شفى

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

املخدرات والقرقوبي
«على عينيك يا بن عدي»

حتولت �إحدى املقاهي املتواجدة بالقرب من
املحطة الطرقية القدمية يف و�سط مدينة تطوان،
�إىل مكان �أمني ومف�ضل مل�ستعملي املخدرات
و«الأقرا�ص املهلو�سة القرقوبي»( )..وغالبا ما
تن�شب م�شاداة بني ال�شباب الذين يتعاطون هذه
ال�سموم بكل �أ�صنافها(.)..
وعرفت مدينة تطوان يف الآونة الأخري انت�شار
العديد من املقاهي الع�شوائية وخ�صو�صا يف
الأحياء ال�شعبية كالربيو ،وجبل در�سة ،وجامع
املزواق ،وخندق الزربوح( )..وهي الأحياء التي
ال تخ�ضع لأي مراقبة من �أي نوع حتى �صارت
بع�ض املقاهي املتواجدة بها �أماكن لتعاطي جميع
�أنواع املخدرات و«على عينك يا بن عدي»(.)..

لقاء عاجل مع الكاتب العام
لتجنب االحتقان يف العمالة

نور الدين هراوي

وادي زم

نظمت مندوبية ال�صحة يومي اجلمعة وال�سبت
 13و 14يونيو  ،2014بدعم من املجمع
ال�شريف للفو�سفاط قافلة طبية مب�ست�شفى
حممد اخلام�س بوادي زم ،لفائدة مر�ضى
ومري�ضات �ساكنة وادي زم والنواحي،
والذين تدعو حالتهم �إىل تدخل جراحي يف
جراحة الأنف واحلنجرة ،وجراحة الن�ساء،
واجلراحة العامة ،وجراحة الأطفال.
و�أ�شرف على �إجراء هذه العمليات جمعية

سطات

الدكتور جوراين ،الذي حتدث عن الإكراهات
التي يعاين منها امل�ست�شفى والتي تتمثل يف
النق�ص املهول للأطر الطبية ،وخ�صو�صا يف
ق�سم الوالدة الذي يعرف امتناع طبيبة من
مدينة الرباط عن االلتحاق بعملها مب�ست�شفى
حممد اخلام�س ،بدعوى �أن مدينة وادي زم
�صعبة وبعيدة( )..ثم قاعة الأ�شعة التي
تتوفر على �أجهزة متجاوزة وقدمية ينبغي
ت�أهيلها من جديد ،وذلك ب�شراء جهاز راديو
الأ�شعة الذي يقدر ثمنه بـ 100مليون �سنتيم.

�شهدت عمالة �سطات عدة اجتماعات جرت م�ؤخرا ،بني
الكاتب العام اجلديد للعمالة ور�ؤ�ساء الأق�سام وامل�صالح،
واملوظفني التابعني لهم(.)..
وذكرت م�صادر مطلعة �أن هذا االجتماع �شمل كل ق�سم
وموظفيه على حدة ،والذي مت خالله �إعطاء الكلمة لكل
احلا�ضرين ،جاء يف �إطار انفتاح ال�سلطة الرتابية على
الإدارة وموظفيها والتوا�صل املبا�شر معهم والإن�صات لهم
و�إيجاد احللول ملختلف امل�شاكل الإدارية التي تتخبط فيها
امل�صالح ،وكذا من �أجل الرفع من جودة وحت�سني خدمات
املرفق العام والإدارة عموما ،حتى تكون يف تطلعات وخدمة
امل�صلحة العامة للمواطن(.)..
وطالب جمموعة من املوظفني من الكاتب العام من خالل هذه
اللقاءات التوا�صلية برفع التع�سفات وال�شطط الإداري ،الذي
طالهم من طرف بع�ض الر�ؤ�ساء( )..والذي متار�سه بع�ض
اجلهات التي عمرت طويال بالعمالة ،وحولتها �إىل �ضيعة
خا�صة بها ،حيث ي�شتكي املوظفون �أنف�سهم من «احلكرة»
�أثناء مزاولتهم عملهم دون غريهم من املحظوظني()...
وت�ضيف نف�س امل�صادر من �أجل رد االعتبار �إليهم و�إعادة
ال�سلطة الإدارية واملكانة التي كانوا يحظون بها �سابقا من
طرف الكاتب العام ،الذي وعدهم بحلول عاجلة مطالبا ر�ؤ�ساء
الأق�سام بخطة عمل حمكمة لكل ق�سم من �أجل رفع املردودية،
والأداء الإداري ،وجتنب االحتقان ،والتوتر(.)..

�شف�شاون ..اتفاقيات مع مدن �أوروبية وواقع بئي�س
�شهدت اجلماعة احل�ضرية ل�شف�شاون خالل ال�سنوات الأخرية عقد
جمموعات من االتفاقيات مع العديد من املدن الأوروبية ،من �أجل تبادل
امل�شاريع واخلربات التي �أ�صبح يحلم بها املتتبعون وال�سكان على حد
�سواء(.)..
وي�ؤكد ال�سكان �أن مدينتهم عرفت خالل الفرتة االنتخابية الأخرية تراجعا
خميفا يف املجال التنموي( )..كما �أنها مل ت�ستفد من حقها يف املبادرة
الوطنية للتنمية الب�شرية التي ا�ستفادت منها عدة مدن مغربية(.)..
ويظهر يف ال�صورة رئي�س اجلماعة وهو يعقد اتفاقية �شراكة وتعاون
جديدة بني بلدية �شف�شاون ،وبلدية ردوم بدولة بولونيا( )..حيث تهدف
هذه االتفاقية التي و�صفها �أحد املتتبعني لل�ش�أن املحلي بـ«اخلاوية على
عرو�شها»� ،إىل تعاون يف ميدان التنمية وال�سياحة و�إنعا�ش الرتاث املهدد
�أ�صال باالندثار(.)..
نظمت جمعية العمل والرتبية
بحـــــي الديزة مبرتيل ندوة
علمية ،م�ؤخرا ،يف مو�ضوع
«تربـــية الأبناء» ،مبكتبة �أبي
احل�سن ال�شاذيل بنف�س املدينة،
ح�ضرها الع�شرات من املهتمني،
والأ�ساتذة الباحثني ،وفاعلني
جمعويني من �شباب و�شابات
املدينة(.)..
واعتربت جميلة اخلملي�شي
وهي �أ�ستاذة جامعية وع�ضوة
باملجل�س العلمي املحلي بعمالة
امل�ضيق الفنيدق� ،أن مو�ضوع
الندوة من املوا�ضيع الآنية،
والتي ت�ست�أثر باهتمام كل الأ�سر
املغربية ،وت�أرق �أغلبها ،حول
الكيفية والطريقة الأمثل لرتبية

على الدور الفعال للمدر�سة،
حيث اللبنة الأوىل ل�صقل مواهب
الأبناء وتعليمهم ح�سن الأخالق
واالحـــرتام املتبادل ،وتعترب
ال�شريعة الإ�سالمية من �أف�ضل
الديانات ال�سماوية التي ترقى
بال�سلوكيات املرتبطة بها(.)..
و�شددت �سناء الهراوي ممثلة
اجلمعية ،على �أن الأ�سر املغربية
مدعوة �أكرث من غريها لالهتمام
بالفئات ال�صغرى وتربية الأبناء
تربية ح�سنة ،معتربة �أن للأعالم
العمومي بكل مكوناته ،دور
فعال وحا�سم يف الرتبية ،يجب
الأبناء ،ب�شكل يجعلهم قادرين و�أكدت �أن الرتبية بكل مكوناتها مراقبته وخلق برامج هادفة
على حتـــــمل امل�س�ؤولية عند الأ�سا�سية ،من املهام الكبرية تنبذ العنف وحتبذ الت�سامح
امللقاة على عاتق املجتمع عالوة والإخال�ص واملحبة(.)..
بلوغهم �سن الر�شد.

م�س�ؤولية الأ�سرة والإعالم
يف الرتبية

alousbouea@gmail.com

بقلم  :رمزي صوفيا

ال�صدفة هي مفتاح النجاح يف بع�ض
الأحيان .وطاملا متنيت مقابلة وزير
اخلارجية الأمريكي الأ�سبق هرني
كي�سنجر ،الذي لعب دورا كبريا
يف تدبري ملف الق�ضية الفل�سطينية
وم�شكلة العرب الدائمة مع �إ�سرائيل،
حيث �أ�صبح له ا�سم رنان يف كل املنابر
الدولية وعلى طاوالت املفاو�ضات
ال�سيا�ســـــية عــــرب اجلهات الأربع
للمعمور.
وكان هرني كي�سنجر من فرط
ان�شغاله املتوا�صل ورحالته املكوكية
ق ّلما ي�ستجيب لطلبات �إجراء مقابالت
�صحفية معه .وعندما كنت يف
الواليات املتحدة الأمريكية حاولت
ب�شتى ال�سبل احل�صول على موعد
اللتقائه ،ولكن اجلواب املحبط كان
ي�أتيني با�ستمرار بعبارة واحدة
وحا�سمة« :قد تنجح يف التقاء الرئي�س
الأمريكي و�إجراء حوار معه ،ولكن
ي�ستحيل عليك احل�صول على دقيقة
لقاء واحدة مع هرني كي�سنجر ،لأنه
بكل ب�ساطة �صعب املِرا�س ومعقد من
ال�صحفيني».
ومـــرت �سنــوات و�سنوات ،فجاء
احلظ ليقف يف �صفي ويحقق مبتغاي
ك�صحفي ،حيث تلقيت دعوة حل�ضور
عيد ميالد الإعالمي وامللياردير
الأمريكي الراحل فورب�س� ،صاحب
�أكرب جملة «بيبول» يف العامل ،التي
مازالت حلد اليوم تن�شر لوائح �أخبار
وا�ستطالعات وم�سابقات تخ�ص عامل
الأثرياء وامل�شاهري .وكان احلفل يف
منزل فورب�س مبدينة طنجة .وتوجهت
لتلك املنا�سبة ال�سعيدة مع �صديقي
الــــعزيز ،رجــــــل الأعمال واملهند�س
العراقي املعروف نزار النقيب الذي
اختار طنجة مقرا وم�ستقرا منذ عقود
طويلة ،والذي كنت دائما �أنزل ببيته
العامر كلما حللت بعا�صمة البوغاز.
وعند و�صولنا فوجئنا بوجود �سمو
ويل العهد �آنذاك الأمري �سيدي حممد
و�شقيقه �سمو الأمري موالي ر�شيد يف
بيت فورب�س .وبعد ال�سالم على �سمو
الأمرييــــن ،تقدمت لتهنئة فورب�س،
ففوجئت بوقوف جنمة ال�سينما
العاملية �إليزابيث تايلور بجواره وهي
يف قمة �أناقتها كعادتها .وحيث �إنني
كنت قبل ذلك بعدة �سنوات قد �أجريت
حوارا �صحفيا ناجحا مع هذه النجمة
الفاتنة ومع زوجها ال�سابق والراحل
ري�شــارد بورتون ،وقمت بن�شره
عــــلى �صفحات عدة �صحف وجمالت
معروفة و�أي�ضا على �صفحات كتابي
الفني «�أيام مع النجوم» ،فبمجرد
ما وقع نظرها علي حتى رحبت بي
بحرارة �شديدة .وهكذا كان يوما
م�شهودا يف حياتي ويف حياة �صديقي
رئي�س اجلالية العراقية املهند�س نزار
النقيب .يوم لن ينمحي من ذاكرتي ما
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هرني كي�سنجر قال ب�أن عدة ملوك ور�ؤ�ساء
ي�ست�شريوناحل�سنالثاين
حييت.
وخالل احلفل ملحت وجها هز كياين من
فرط املفاج�أة ،لقد كان هرني كي�سنجر
بنف�سه وبذاته و�صفاته .فطلبت من
فورب�س على الفور �أن يعرفني عليه.
وهكذا كان ،حيث �أخذين من يدي
دون تردد و�سار معي حتى وقفنا
�أمام كي�سنجر ،فقدمني له قائال له:
«هذا �صحفي عراقي يعي�ش يف املغرب
ويكتب يف �أهم ال�صحف العربية»،
فرحب بي هرني كي�سنجر .فقلت له
م�ستغال الفر�صة ب�سرعة�« :أمنيتي
هي �أن �أجري مقابلة �صحفية معك
و�أعدك ب�أنني لن �أزعجك ب�أ�سئلة غري
معقولة ،كما �س�أترك لك حرية الإجابة
على الأ�سئلة التي ترغب يف الرد
عليها .ف�سكت قليال ثم قال يل�« :أنا
موافق ،وغدا �ألتقيك يف الغولف امللكي
لطنجة» .وهكذا كان .و�أ�ؤكد لكم ب�أنني
مل �أذق طعم النوم يف تلك الليلة من
فرط فرحتي .ويف املوعد املحدد كنت
جال�سا مع هرني كي�سنجر لأطرح
عليه �أول �أ�سئلتي قائال له«:ما ر�أيك
يف املغرب؟» ف�أجابني على الفور:
«املغرب دولة مهمة ،وفيها ملك عظيم
قلما يجود الزمن على دولة مبثله.

واحل�سن الثاين هو �شخ�صية عاملية
تتمتع باحرتام اجلميع .ولن �أخفي
عليك ب�أن الكثري من زعماء البلدان
العربية والغربية ي�ست�شريونه يف �أمور
بلدانهم التي ي�ستع�صي عليهم العثور
لها على حلول ،وه�ؤالء الر�ؤ�ساء
يعملون بكل ن�صائح احل�سن الثاين.
وعلى املغاربة �أن ي�سعدوا ويهن�أوا باال
بوجود هذا امللك العظيم ببلدهم» .ثم
�أ�ضاف قائال« :كم كنت �سعيدا بالأم�س
عندما التقيت ويل العهد الأمري حممد
و�شقيقه الأمري ر�شيد ،فقد وجدت
فيهما الأ�صالة العربية والذكاء املتميز
والتهذيب الراقي .و�أمتنى كثريا �أن
�أزور املغرب كلما �سنحت يل الفر�ص».
وعدت لأ�س�أله« :لقد لعبت دورا كبريا
بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،وقد
اتهمك الكثري من الفل�سطينيني بالوقوف
�إىل جانب �إ�سرائيل ،فما هو موقفك
احلقيقي من هذه الق�ضية ال�شائكة؟»
ف�أجابني« :لقد كتب عني ال�شيء
الكثري .و�أكرث ما كتب كان �ضدي �سواء
ب�أقالم العرب �أو ب�أقالم الإ�سرائيليني.
و�أقول لك بكل �صدق و�أنا خارج احلكم
ب�أنني مل �أنحز لأي جانب منهما ،لأنه
يف اعتقادي من حق الفل�سطينيني �أن

الصحفي رمزي صوفيا في حديث مع هنري كيسنجر

تكون لهم دولة متكاملة يعود �إليها كل
الالجئني الفل�سطينيني امل�شتتني عرب
العامل ويتم التبادل الدبلوما�سي بني
دولة فل�سطني وبني دولة �إ�سرائيل،
وتتم م�صاحلة هذه الأخرية مع الدول
العربية ب�أكملها حتى يت�سنى للجميع
اال�ستفادة من التبادل االقت�صادي
وتعي�ش املنطقة ب�أمن و�سالم وتزول
الأحقاد واحل�سابات لتف�سح املجال
للتنمية والتطور .فحرام �أن ي�ستمر
تبــديد الأرواح والأمــــوال ب�سبب
اخلالفات الفل�سطينية الإ�سرائيلية».
وقاطعته قائال« :ولكن ت�صريحاتك
ومواقفك عندما كنت وزيرا خلارجية
�أمريكا كانت غري ذلك ،ثم �إن �إ�سرائيل
قد قتلت و�شردت �آالف الفل�سطينيني
وا�ستولت على ممتلكاتهم وا�ستوطنت
�أرا�ضيهم ،فما هو ردك حول كل هذا؟»
ف�أجابني« :هناك بع�ض الت�صريحات
واملواقف التي �صدرت عني عندما
كنت وزيرا خلارجية بلدي ب�سبب
�ضغوط ال ميكنني الك�شف عنها اليوم.
ولكني بعدما �أخذت �أتابع �أو�ضاع
الالجئني الفل�سطينيني والت�صرفات
الال�إن�سانية التي يقوم بها املتطرفون
الإ�سرائيليون ،ف�إنني �صرت �أعار�ض

المغرب دولة
مهمة ،وفيها
ملك عظيم قلما
يجود الزمن
على دولة بمثله.
والحسن الثاني
هو شخصية
عالمية تتمتع
باحترام الجميع.
ولن أخفي عليك
بأن الكثير من
زعماء البلدان
العربية والغربية
يستشيرونه في
أمور بلدانهم التي
يستعصي عليهم
العثور لها على
حلول ،وهؤالء
الرؤساء يعملون
بكل نصائح
الحسن الثاني

�إ�سرائيل يف مواقفها املت�شددة .وعليها
االعتــــــراف الكامل بدولة فل�سطني
كما �أنه على الفل�سطينيني �أن يردوا
باملثل حتى يعم ال�سالم» .ثم قال
يل ب�صرامة وا�ضحة« :ال حترجني
باملزيد من �أ�سئلتك و�أرجو �أال حترف
كالمي وتكتب كالما �آخر» .وقبل �أن
�أجيبه �أطل علينا فورب�س ومعه فاتنة
ال�شا�شة العاملية �إليزابيث تايلور
وقال يل�« :أيها ال�صحفي العربي،
لقد ح�صلت على مقابلة مع كي�سنجر
و�أرجو �أن يكون مقالك مفيدا» .وعندما
�سلمت على هرني كي�سنجر مودعا،
قال يل وهو ينظر يف عيني« :ال �شك
�أنك تت�ساءل ملاذا �أنفر من ال�صحفيني،
�س�أجيبك قبل �أن نفرتق ،لأن الكثريين
منهم ح ّملوا ت�صريحاتي �أكرث مما
حتتمل».
وقبل ختم مو�ضوعي ،ال ب�أ�س من
�سرد نبذة عن حياة هرني كي�سنجر
الذي كان بالأم�س من �أ�شهر املفاو�ضني
الدوليني:
ا�سمه الكامل هو :هرني �ألفريد ك�سنجر
والأ�صح هاينز �ألفريد ك�سنجر .وقد
ُولد يوم  27مايو  1923يف مدينة
فورث ب�أملانيا .وهو باحث �سيا�سي
�أمريكي و�سيا�سي فائق الدهاء ،وكان
�أبوه معلما .وب�سبب �أ�صله اليهودي
هرب هو و�أهله يف عام  1938من
�أملانيا �إىل الواليات املتحدة الأمريكية
خوفا من النازيني الأملان .والتحق
مبعهد جورج وا�شنطن يف نيويورك،
ثم ح�صل على اجلن�سية الأمريكية
يف عام  1948والتحق باجلي�ش يف
نف�س ال�سنة ،و�شغل من�صب وزير
اخلارجية الأمريكية من � 1973إىل
 1977وكان م�ست�شار الأمن القومي يف
حكومة ريت�شارد نيك�سون .لعب دورا
بارزا يف ال�سيا�سة اخلارجية للواليات
املتحدة مثل �سيا�سة االنفتاح على
ال�صني وزيارته املكوكية بني العرب
و�إ�سرائيل والتي انتهت باتفاقية كامب
ديفيد عام  .1978عينه الرئي�س رونالد
ريغان يف عام  1983رئي�سا للهيئة
الفيدرالية التي مت ت�شكيلها لتطوير
ال�سيا�سة الأمريكية جتاه �أمريكا
الو�سطى .و�أخريا قام الرئي�س جورج
بو�ش (االبن) بتعيينه رئي�سا للجنة
امل�س�ؤولة عن التحقيق يف �أ�سباب
هجمات احلادي ع�شر من �شتنرب
.2001
مـــن خــــالل احلوار الذي �سردته
عليكم بكل �أمانة ،يت�ضح ب�أن هرني
كي�سنجر كان يف قرارة نف�سه مقتنعا
بعدالة الق�ضية الفل�سطينية وحق
الالجئني الفل�سطينيني يف العودة �إىل
وطنهم ،ولكنه كان يوجد يف من�صب
عليه �ضغوطات كانت �أكرب منه ومن
قناعاته بكثري.
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ق�ضية «كازينو ال�سعدي» تدخل مراحلها ال�ساخنة

إدريس أبايا
محمد بركوش

وقف امل�ست�شار اجلماعي ال�سابق ونائب الرئي�س على رجل واحد كلقالق يخترب كان كالم الرجل يف ا�ستجواب مطول طاعنا يف ال�سخافة كما يقال ،لأنه جاء يف
�صربه كما قال ال�شاعر حممد بودريك ،يحاول �شحذ �سكينه على رقبة �صحون الوقت امليت من املباراة� ،أو املحاكمة ،وهو اختيار �أو تخطيط مدرو�س ،و�إن
املا�ضي الذي انتهى كما تنتهي �أوراق ال�شجر يف اخلريف ،ركب خيال يف غاية كان �سيو�صل �صاحبه �إىل املتابعة بعدم التبليغ عن جرمية يعلم بحدوثها ((لأنه
ال�سذاجة لين�ضم �إىل جممع النبالء وال�شرفاء دون �أن ي�ستوعب ب�أنه بفعله �أو كان على اطالع مبا ميار�س من �سلوكات وانحرافات داخل البلدية))� ،أو بالت�سرت
ت�صرفه ي�ضاعف من من�سوب العبث ،وتو�سيع رقعه الكثرية التي مل ت�ستثن على جرم بثقل جنائي ،له ت�أثري كبري يف مالية اجلماعة و�أخالق م�ست�شاريها
الذين يفرت�ض فيهم الأمانة والإخال�ص واحلر�ص على حقوق اجلماعة ،كالم ال
جماال من املجاالت.
من فرط تعلقه (كما يقال) باملدينة احلمراء مراك�ش اخلالدة وحبه ال�شديد لها يخلو من التبا�س وغمو�ض على الرغم من كل احلديث عن الو�ضوح وال�شفافية
باح بكل ما لديه من «�أ�سرار» بالية ك�أ�سمال املت�سول ،ترك يف غفلة الكلمات تن�سرب والنزاهة ،وعن «االنت�ساب للأغلبية يف املجل�س البلدي» وهو انت�ساب ال
(بالنون) كما املاء من بني الأ�صابع دون حتفظ ،قال كل ما عنده (ح�سب ر�أيه) ي�شفع كما قال امل�ستجوب يف «االن�صياع الكامل لقرارات ال تتوافق مع قناعته
عن ق�ضية « كازينو ال�سعدي» التي �شهدت اخلمي�س املا�ضي بقاعة اجلل�سات ال�شخ�صية وتتنافر مع ما انتدب من �أجله من طرف من حملوه م�س�ؤولية متثيلهم
يف املجل�س» ،و�أي�ضا ال ي�شفع له (وهذا ما يريد التطرق �إليه) يف �إخفاء
�أطوارا �ساخنة ،خرج معها املعنيون على القاعدة امل�ألوفة ،بعد �أن تركوا
احلقيقة والتكتم عليها لفرتة طويلة ،يف انتظار رمبا
النقط القانونية التي ميكن �أن تخلخل املتابعة وتفرغها من
كان
الت�سوية كما يقول العارفون بخبايا الأمور.
املحتوى كما �أ�شار �إىل ذلك �أحد املهتمني ،مكتفني بالتوجه
بع�ض دقائق (�إن مل �أقل ثوان) من الكالم املعاد
�إىل النيابة العامة التي كانت يف جل�سة �سابقة قد عرت
كالم الرجل في
واملكول�س غري كافية باملرة لإعطاء امل�صرح درجة
عن الكثري من الف�ضائح ،وتطرقت �إىل العديد من
استجواب مطول طاعنا في
من ال�شرف �إذ كان حريا به وهو الرجل «امل�ستقيم
االختالالت والتالعبات بناء على وثائق وحجج
الذي ال ير�ضى باملهانة» �أن يتجر�أ يف الوقت
دامغة وبانتقاد االحتجاجات التي نظمت من طرف
السخافة كما يقال ،ألنه جاء في
املنا�سب ويتحلى بال�شجاعة الالزمة ولي�ست
املجتمع املدين للإعالن عن وجود �أطراف �
أخرى الوقت الميت من المباراة ،أو المحاكمة،
تلك املغلفة ب�سولوفاتها كما يقال ،وينقل
معنية مبا يدور� ،إىل جانب ال�صحافة الوطنية
وهو اختيار أو تخطيط مدروس ،وإن
للر�أي العام املتعط�ش ما ر�آه وما �سمعه من
التي وجه �إليها رئي�س الغرفة «حتذيرا» كما
ممار�سات تتعار�ض مع احلكمة ومع القانون،
�سموه ،دون �أن يكون هناك من �سبب يدعو �إليه كان سيوصل صاحبه إلى المتابعة بعدم
وي�صدح بكل ذلك �أمام اجلهات امل�س�ؤولة
خا�صة و�أن الرئا�سة مطالبة بالتزام احلياد ،مل
يرتدد �صاحبنا يف حتقيق االن�سجام املالئم بني التبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها ((ألنه
التي لها �صالحية التحقيق والبحث وترتيب
اجلزاءات ،ال �أن يكتفي كما قال برفع تقريره
احلاجيات والغايات (تطبيقا للمقولة امل�شهورة)
كان على اطالع بما يمارس من
«اخلطري» �إىل امل�ؤ�س�سة احلزبية التي كان ينتمي
من خالل تربيرات مملة ،وقراءات خاطئة،
سلوكات وانحرافات داخل
�إليها قبل �أن يقرر االنف�صال عنها ،وااللتحاق بجهة
وا�ستعرا�ض ل�صور التقطت يف عز اللعبة �أو الفعل
�أخرى تتناق�ض مع املبادئ التي يزعم مت�سكه بها
امل�شني ،ومع ذلك مل تو�ضب �إال م�ؤخرا ،وب�أمر ممن لهم
البلدية))
ونزوعه القوي �إىل اعتناقها ،وتتعار�ض مع املواقف التي
م�صالح �أو  -تخوفات.-
و�صفها يف ثنايا كالمه ب�أنها توجع �أناء الليل و�أطراف النهار،
كان الرجل يف ا�ستجوابه كالليل يبحث عن نوافذ ال�ضوء ،يناديها
كان عليه �أن يت�ساءل كما ت�ساءل الآن عن ال�سر يف وجود «بنايات �ضخمة
بكلمات يلتب�س فيها احلا�ضر بالكثري من �سمات املا�ضي الذي �أ�صبح يف عداد
الن�سيان بعد �أن �أ�سدل ال�ستار (�أو كاد) على حماكمة العقد ولي�س القرن ،يف فوق �أمالك الغري ،وكيف متكن �أ�صحابها من احل�صول على الت�صاميم املرخ�صة
انتظار الت�شاور يف حماكمة جديدة بد�أت تلوح يف الأفق ،وتهم عملية «تفويت ورخ�ص البناء يف غياب ملكية العقار» و�أن يو�سعوا من دائرة الت�سا�ؤل ليمتد
العمدة املن�صوري فاطمة الزهراء بوعاء عقاري يف �أهم �شوارع اململكة �شارع �إىل �أمور �أخرى يعرفها �أكرث من غريه باعتبار املن�صب واملركز ،اخرتقها الف�ساد
فرن�سا بثمن بخ�س ال يتجاوز ما يدفع حلرا�س ال�سيارات هناك ( 10دراهم ولعبت بها �أيادي النهب والتبذير حتت �إ�شراف م�ست�شارين جلهم متابعون �أمام
للمرت) ،عملية جعلت البع�ض يتفهم تلك اللهفة الالمتناهية �إىل �إعادة توزيع املهام جناية مراك�ش باالختال�س وتبديد الأموال عمومية وا�ستغالل النفوذ ،ومع ذلك
وتعيني النواب اجلدد ،من �ضمنهم �أ�سماء مازالت ترتدد على قف�ص االتهام نتيجة حابتهم ال�سيدة الرئي�سة �أو العمدة ،ومنحتهم «حتديا» تفوي�ضات �أكرب منهم،
متابعتها بالف�ساد املايل واالختال�س ،و�أ�شياء �أخرى ف�ضحها م�ست�شارون �شرفاء يف وك�أن املجل�س لي�س به من «كفاءات وم�ؤهالت» �سوى تلك التي يتمتع بها املقربون
واملحظوظون وحياحة االنتخابات ،رغم �سوابقهم و�أميتهم وقلة �أدبهم.
منا�سبات عدة باملجل�س اجلماعي و�أمام �أعني اجلميع.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

من ي�ستحق التكرمي من �أبناء وجدة

كان يوم  30ماي  2014موعدا لتنظيم حفل تكرمي
ملجموعة من �أبناء مدينة �سبق لهم �أن متيزوا مبا
قاموا به من �أعمال يف ميادين الثقافة� ،أو الفن� ،أو
الريا�ضة من �ش�أنها �أن تعرف باملدينة وت�ساهم يف
�إ�شعاعها ،..وجدة �أجنبت رجاالت مرموقة يف هذه
املجاالت ،وكان من املقرر �أن ي�شمل هذا التكرمي
�شخ�صيات �سامية �سبق لها �أن تقلدت منا�صب عالية
وهي من مواليد وجدة ،ك�أحمد ع�صمان �أو بن ع�صمان
كما ي�سميه الوجديون ،وزليخة الن�صري ،وعالل
�سينا�صر ،وح�سني عزيز وح�سني بن حربيط ،ولكن
مت يف �آخر حلظة حذف �أ�سماء هذه ال�شخ�صيات من
قائمة املكرمني لأ�سباب ال يعرفها �إال رئي�س املجل�س
البلدي وجمموعة من العارفني بخبايا الأمور الذين ال
تخفاهم خفية ،وقد كلفوا على الإق�صاء املفاجئ ب�أعذار
ومربرات تختلف من �شخ�صية �إىل �أخرى .فبالن�سبة
لأحمد ع�صمان فقد �أجمعوا على �أنه مل ي�سبق له �أن
قدم خدمة للمدينة طيلة تدرجه يف املنا�صب العليا
التي تقلدها و�أنه اكتفى بالعمل على تعيني �أخيه
الأكرب بومدين يف من�صب رئي�س دائرة بعمالة وجدة،
و�أخيه الأ�صغر كبا�شا يف نف�س املدينة ،وملا مات هذا
الأخري ن�صب ابنه كخلف على نف�س البا�شوية حتى
ظن الوجديون �أن منا�صب ال�سلطة �أ�صبحت وراثية
و�أن املدينة قد تتحول �إىل �إمارة مثل موناكو يتوارثها
�آل ع�صمان �إىل الأبد� ،أما عن عالل �سينا�صر فيقولون
ملا مت �إعفا�ؤه من من�صبه كم�ست�شار بالديوان امللكي
�أنه كان ميلك من �أموال وبنى م�ؤ�س�سة تعليمية
بالرباط �سماها «املدر�سة احل�سنية» ،وهي عبارة عن
مدر�سة كبرية يلجها التلميذ ابتداء من احل�ضانة �إىل
حدود ق�سم البكالوريا وظف فيها عدة ماليري كان

الحسين الدراجي

مقال جريدة الشرق الصادر بوجدة بتاريخ  28ماي 2014
ي�أمل ا�ستثمارها يف جمال التعليم احلر الذي �أ�صبح
يدر �أرباحا م�ضمونة ،ولكن �أحالمه تبخرت حني
قامت زوجته ببيع املدر�سة بعد �أن طلقها والنزاع
بينهما الزال معرو�ضا على املحاكم ،لأنه يدعي �أنها
احتالت عليه.
وح�سني عزيز الذي غادر مدينة وجدة لي�ستقر
بالرباط حيث انخرط يف حزب التجمع الوطني
للأحرار ،فقد حقق �أهدافه الذاتية بعد �أن تقلد عدة
منا�صب وبعد �أن ف�شل يف الو�صول �إىل قبة الربملان
الذي �أخرجه منه املرحوم عبد الرحمن حجرية،
الذي طعن يف انتخاب ح�سني عزيز وجنح يف
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�إلغاء مر�شح الأحرار .وح�سني بن حربيط الذي
ق�ضى حياته بني �إدارة الأمن ووزارة الداخلية،
حيث ظل يحتل من�صب رئي�س ديوان �إدري�س
الب�صري كما �سبق له �أن عمل على تعيني �أحد
�أبناء وجدة على عمالتها رغم �أن الوزارة كانت
تعج بالأطر الوجدية .ون�صل �إىل «بنت البالد»
التي ت�شرف على كل م�شاريع املبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية ،وندعوها �إىل زيارة �سكان جنان
البو�سعيدي بوجدة ،حيث يعي�ش املواطنون
الوجديون يف ظروف تنعدم فيها �أب�سط �شروط
العي�ش الب�سيط.

«ال�شيعة»ادعــا ٌء حلق
لإبطـــال حـــقوق
الحلقة السادسة
ميكن �أن نتناول هذا املو�ضوع بعيدا عما نتج عن اختالف
الفرق ال�شيعية من تباين مع بع�ضها ،وتباين مع الكيان
العربي والإ�سالمي مبعنى �أننا �سنطرح �س�ؤاال ح�ضاريا
يتلخ�ص يف هل احل�ضارة العربية الإ�سالمية ح�ضارة
�إ�سالمية؟ وك�شرح نورد ما ذكره الدكتور حممد الكب�سي
يف كتابه« :ن�ش�أة الفكر ال�سيا�سي عند العرب» ،والكتاب:
«حفريات يف م�سلمات الفكر العربي».
�إن املت�أمل يف كتب التاريخ والفقه والأدب والكالم والت�صوف
والفل�سفة تلفت نظره ال تخلو من باب �أو �أبواب ،حول:
«الإمامة �أو حول ال�سيا�سة ب�صفة عامة» ،كتاب« :ن�ش�أة الفكر
ال�سيا�سي دار الفكر» ،وبنوع من التو�ضيح ن�سوق كالم م�ؤلف
الكتاب «ن�ش�أة الفكر ،»...لال�ستدالل لقد �أكد ال�شهر�ستاين
((�أن �أعظم خالف بني الأمة خالف الإمامة �أن ما �سل �سيف
يف الإ�سالم وعلى قاعدة دينية مثلما �سل على الإمامة يف كل
زمان)) «امللل والنحل ،طبعة دار الندوة اجلديدة بريوت،
طبعة �أوىل  1320هـ ،على هام�ش كتاب الف�صل يف امللم
والنحل البن حزم».
وباعتبار ما تعر�ضت له ال�شيعة يف ق�صة ا�ضطهادهم ون�شاط
مذهبهم وكيفية ن�شوئهم وعقائدهم يف هذا الباب ،وهذا ما
ميكن تربير �أطاريحهم على ر�أي الدكتور الكب�سي و�إال فما
وقع من اختطاف من تاريخ الإ�سالم (اجلانب ال�سني فيه)
ال ميكن �أن يكون مربرا لتربير مقوالتهم ال�شيعية� ،إذن ت�أكيد
الطرح ال�سيا�سي لل�شيعة م�ؤكد باعتبار املناطق التي وقع
الرتكيز عليها يف الظهور واالكت�ساح ...وميكن �أن ن�سجل
ثالث مناطق �أو �أمكنة لهذا الربوز املنطقة الأوىل تتمثل ففي
ظهور دولة الأدار�سة على �أر�ض الغرب الإ�سالمي ،ثم منطقة
ظهور الدولة الزيدية يف امل�شرق ،ثم منطقة الدولة الفاطمية
يف الغرب الإ�سالمي ثانية ،وبعيدا عن الدرا�سات املتعددة يف
ظهور ال�شيعة �أو تكوين كيانهم الفكري وال�سيا�سي والعقدي
فالواجب يدعو �إىل �سرد الكل ،ولكن مع عدم الإغفال املفتعل
لأ�سباب عدم تزكية ال�سنيني ملا احتجوا به وهو من �صميم
الدعوة املحمدية كما يذكرون ذلك يف ما ورد عندهم من
ن�صو�ص م�سجلة يف كتبهم ،وبالأخ�ص كتاب «الكايف» وما ورد
يف كتاب «نهج البالغة» وهو جمموعة من خطب الإمام علي
كرم اهلل وجهه املن�سوب جمعه لل�شريف الر�ضى رحمه اهلل،
وباعتبار ما وقع من تفرق يف بي�ضة امل�سلمني ومتزق لوحدتهم
مما كان الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قد ذكره يف حديث
م�شهور ،وما �أ�صبح عليه دعاة الت�شيع اليوم من مواجهة
�صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بال�سب وخلق
الأكاذيب من �أن ثلثي القر�آن املنزل على الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم مكتوم على امل�سلمني لأ�سباب �سيا�سية من طرف
غري املت�شيعني ،ومبا وقع من ت�آمر �ضد الإمام علي ر�ضي اهلل
عنه وما تبثه بع�ض القنوات من التعري�ض بزوجات الر�سول
وخلفاء امل�سلمني بعده ،كل ذلك ي�ؤكد على �أن هذا التحامل
يقت�ضي مواجهته �إن مل �أقل االحتجاج عليه ،و�إ�شعار امل�سلمني
على يد وبل�سان علمائهم وقاداتهم �إىل ما قد ينتج عن عدم
االهتمام مبا ي�صرح به وينقل �إىل داخل البيوت الإ�سالمية من
طرف تلك القنوات من �أباطيل ال ير�ضاها اهلل ور�سوله ...ف�إذا
كان للت�شييع من ينفي عنه ما تدعيه تلك القنوات وتنقله من
مظاهر التعذيب يف منا�سبات فيجب تو�ضيح الأمور والوقوف
على ما هو حمرم ومباح خ�صو�صا يف ما يقام يف منا�سبة قتل
احل�سني رحمه اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته ...وباعتبار ما
يلقى من �أ�سئلة عن املذهب ال�شيعي من طرف �إخواين القراء
�أثقل لهم ما جاء من تعريف له من كتاب ال�شهر �ستاين املتويف
�سنة  548ه حيث يقول ((ال�شيعة هم الذين �شايعوا عليا
عليه ال�سالم على اخل�صو�ص وقالوا ب�إمامته وخالفته ن�صا
وو�صاية �إما جليا و�إما خفيا ،واعتقدوا �أن الإمامة ال تخرج
من �أوالده و�إن خرجت فبظلم يكون من غريه �أو بتقية من
عنده ،وقالوا ولي�ست الإمامة ق�ضية م�صلحية تناط باختيار
العامة ،وينت�صب الإمام بن�صبهم بل هي ق�ضية �أ�صولية هي
ركن الدين ال يجوز للر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �إغفاله
و�إهماله وال تفوي�ضه �إىل العامة و�إر�ساله ويجمعهم القول
بوجوب التعيني والتن�صي�ص وثبوت ع�صمة الأئمة وجوبا
عن الكبائر وال�صغائر ،القول بالتويل والتربي قوال وفعال
وعقدا �إال يف حال التقية ويخالفهم بع�ض الزيدية يف ذلك)).
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المنبر الحر

«الزواج ومفارقة الي�سر والع�سر»..

الزواج هو ت�آلف وتكامل وتعاون وت�ضامن بني
رجل وامر�أة لت�أ�سي�س �أ�سرة �صاحلة و�إجناب ذرية
تعمر وتبني وتغني الوطن ،هذا التعاقد االجتماعي
املتعارف عليه دينيا بامليثاق الغليظ �أبعاده هي
�إم�ساك مبعروف �أو ت�سريح ب�إح�سان ،لأن الأ�سر
تزدهر بفعله وف�ضله ،واحلقيقة �أننا يف واقعنا نعي�ش
نقي�ض هذا املبتغى امل�أمول واملتوخى ،فالعزوبة
تتفاح�ش والعنو�سة ت�ضرب �أطنابها والتحر�ش
وال�شذوذ �أ�صبحا ي�ؤرقان ويقلقان بل يخيفان معظم
املجتمع ،ب�سبب كرثة الإقالع عن الزواج .فالبذخ
الذي �أ�صبحت عليه جل حفالت الزفاف والأعرا�س
لذوي اجلاه والنفوذ ،واملال �أ�صبح «يعقد» جل
الأ�سر ذات الو�سائل املحدودة وينفر امل�ست�ضعفني
التي تكون ال�سواد الأعظم للأمة.
ابتعدنا كثريا عن املو�ضوعية والواقعية وحتى
التوا�ضع ،وتنا�سينا تعليمات ديننا احلنيف
وتوجيهات عقالئنا ومن �ضمنها« :من مين املر�أة
رخ�ص مهرها» وكذلك «التم�سوا ولو بخامت من
حديد» ،ف�ضال عن كون كل املغاربة تعارفوا على
مفاهيم «اخلري القدام» و«ال �ضر وال �ضرار»� .أما
بوادينا من �أمازيغ ويعرف فالغالبية تعمل بـ«م�سكني
�أخذ م�سكينة وتهنات املدينة».
ومن ثقافة اليهود املغاربة الأقحاح �أنهم كانوا
يقيمون الأعرا�س يف ف�صل ال�شتاء املعروف بتق�شف
طقو�سه و�أجوائه ،فالعرو�سة حني ترحل �إىل بيت
الزوجية وقد حتمل ،يقابلها ف�صل الربيع وخرياتها
ثم ف�صل ال�صيف وبهجته ،ثم ف�صل اخلريف

و�شهواته فتبتهج بالزواج والزوج وال ت�شعر
بعودة ف�صل ال�شتاء لأنها تكون مبتهجة ب�إ�شراقة
�أول منتوج من رحمها ..وتزداد املحبة وتتمازج يف
ان�سجام وتوافق مع امل�س�ؤولية املتمثلة يف «املال
والبنون زينة احلياة الدنيا».
كل ال�شباب يطمح �إىل الزواج وت�أ�سي�س ع�ش احلياة،
ولكنه يرتاجع حني ي�صدم بغالء املهر ومتطلبات
�أولياء العرو�سة من العديد من «التكا�شط» والوافر
من احللي ف�ضال عن املهر ،والأجواق ،والعمارية»،
و«النكافة» ،وموائد املمون ،املنعوت بـ«حط وهز
بالزربة».
هناك جهات تراهن على تكدي�س الرثوات واالغتناء

الرجوع هلل أيها السادة
منذ ظهور الإ�سالم �إىل يوم النا�س هذا وهو
يتعر�ض لكيد الكائدين وا�ستهزاء املنافقني
من امل�سلمني �أنف�سهم ومن الن�صارى واليهود،
وه�ؤالء هم �أ�شد عداوة و�أكرث �إذاية للإ�سالم
وامل�سلمني ،ومنذ �أن ظهر النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف جزيرة العرب وهو يجاهد .فقد حارب
�صلى اهلل عليه و�سلم املنافقني والن�صارى
واليهود ،ثالث واجهات كلها وقفت يف وجهه
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فما وهن وما ا�ستكان يقينا
منه �صلى اهلل عليه و�سلم �أن احلق معه و�أن
الإ�سالم �سينت�صر ال حمالة و�أن احلق �سيعلو
و�أن الباطل �س ُيزهَ ق.
وينتقل �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل الرفيق الأعلى

فيخلفه رجال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه
وي�سريون ب�سريته يف ن�شر الإ�سالم ويتعر�ضون
ملا تعر�ض له �صلى اهلل عليه و�سلم ،فانت�شروا
يف كل البالد ين�شرون الإ�سالم بالدعوة احل�سنة
والكلمة الطيبة خالفا ملا يقول به �أعداء الإ�سالم
و�أن الإ�سالم انت�شر بال�سيف.
تتواىل ع�صور الإ�سالم ويف كل ع�صر يظهر كثري
من �أعدائه �سرا وعالنية في�أخذون يف ملز الإ�سالم
بكالم بذيء وكتابة �سخيفة وبخطب جوفاء يف
الت�شهري بالإ�سالم كما فعل كبريهم �صاحب �آيات
�شيطانية وال يتحدث عن ال�شيطان �إال ال�شيطان،
يريد بذلك �إ�شهار نف�سه ولو بالكالم ال�سيئ.
ويف مغربنا ومن املغاربة �أنف�سهم يتعر�ض
الإ�سالم للإذاية حيث يقوم اجلهلة باملطالبة
ب�إلغاء ما هو ثابت بالكتاب وال�سنة والإجماع،
طلب �إلغاء حكم الإعدام مثال ،مما يعد جر�أة

الت�شرميلبالبي�شاميل..
هادي ظاهرة جديدة ،كناوها مبدعوها بالت�شرميل
وكل منطقة وما �سماتها� :شي الت�شرميل بالبي�شاميل
و�شي الت�شرميل بالكوك وخيزو حمكوك والكراميل
وارى ما عندك من �أ�سماء من هاد القبيل
�أما املنبع مناين خارج هاد الت�شرميل
وم�سقط را�سو احلقيقي هو انعدام الت�شغيل
وال�سلوكات اللي كيتعلمها فالإ�صالحيات واملعتقل
كان خا�صهم ت�شرميل القنب الهندي خملط بزجنبيل
وال ت�شرميل املخدرات واحلبات املهلو�سة ويكمل التبهديل
هادي غري و�صفات احتجوا بها ب�شوق وغليل
يحبو يقولونا ها حنا هنا� ..أراونا البديل
لكن املنظر املخزي واملرفو�ض فهاد التقلقيل
هو وا�ش قطاع الطريق بنهار وبالليل؟!
م�سموح لو يظهر ع�ضالتو بال�سالح ك�شي منا�ضل؟!
�أو كممثل بارع يف �أداء �أدوار التمثيل؟!
من هنا يظهر ت�أثري الفايب�سوك ما�شي نبيل
غادي يخرج على العديد من هاد اجليل
اللي ما عرفو�ش يت�صرفو بحكمة :ا�ستعملوه للت�ضليل
ون�شر ال�صور اخلليعة مع حتريف الأقاويل
و�إلبا�س ثوب العار للعزيز لإرجاعو ذليل
هاد ال�سلوك ما يب�شر�ش باخلري لأنه عليل
ما ميكن�ش ينهجو �شيء واحد ْرزين وعاقل
لأن م�صائبو غادي ت�صبح عبء ثقيل
على املجتمع ،باراكا من زرع الرعب املهول
يكفينا مارانا فيه من �إجرام وتقتيل
فالعمل اجلاد واملعقول هما امل�سلك ال�سبيل

أحمد محمد العرابي (وجدة)

من احلفالت ومتوينها ،وجتهيزها وكراء القاعات
و�أثاثها ،وهي جتارة تنفع بع�ض الفئات وال تخدم
الوطن واملواطنني عموما على املدى امل�ستقبلي
البعيد .نرى الوطن يف كل طاقاته ،يف كل �أبنائه
وبناته و�أدمغتهم و�أذرعهم.
فهيا بنا �إىل ت�شجيع الزواج والتقليل من كل تكاليفه،
فال�ساكنة ال�شابة واحلية هي وحدها م�صدر الإنتاج
وم�آل اال�ستهالك ،ولي�س العمارية ووفرة احللي
وكرثة موائد املمون ،ف�شبابنا و�شاباتنا �أ�صبحوا
ميالني �إىل الأجنبي دينا وهوية لأنه �أقل تكلفة مما
�أ�صبح �سائدا يف جل �أو�ساطنا حاليا.
الحاج محمد عروصي شنتوفي (الدار البيضاء)

على اهلل وعلى �شريعته ،وحيث تقوم الن�سوة
املغربيات باملطالبة بعدم التعدد ولو عرفن
�شريعة اهلل حق معرفة ملا جتر�أن على ما قلن
ويقلن.
يقول علماء الأ�صول� :إنه بعد وفاة ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم مل يبق لقائل ما يقول ،فقد
�أكمل اهلل �شريعته بعد خطبة الوداع امل�شهورة،
واهلل تعاىل ور�سوله وعلماء امل�سلمني خلفا عن
�سلف ر�ضوا الإ�سالم دينا و�شريعة.
�إن �أي مطالبة بتغيري حكم من �أحكام اهلل يعد
جر�أة على اهلل ،ف�إما �أن ن�ؤمن باجلميع و�إما نكفر
باجلميع ،ورحم اهلل احل�سن الثاين الذي قال:
«اللي بغا �سيدي بو�سدرة ،كيبغيه بقالل�شو».
فقليال من احلياء �أيها ال�سادة.

مالكي علوي موالي الصادق (سال)

املت�صـــرفني!
العـــــدالةمـــع
ِّ

�إىل متى �سيبقى املت�صرفون واملت�صرفات
يف اعت�صــــــامات ،ووقفـــــات وم�سريات
و�إ�ضرابات و�سحب جماعي لأر�صدتهم من
البنوك واملثابرة يف �إبداع �أ�شكال و�أ�صناف
االحتجاج لإ�سماع مطالبهم امل�شروعـــة.
�أ �إىل يوم القيامة؟ مل �أ َر قط �أ�ص ّم من �آذان
وزير الوظيفة العمومية وال �أعند من
حكومتنا املوقرة جتاه هذا امللف الذي
�شاخ وت�ضخم �إىل درجة القرف مبقاالت
ال�صحافة ،وت�صريحات ووعود الوزراء
الكاذبة ،والتقارير ،واللقاءات ،والبالغات.
َمل ال يحدو ال�سي بن كريان حدوَ الوزير

الأول ال�سابق �إدري�س جطو عندما �سارع
�إىل اال�ستجابة ملطالب الفئة العلمية
ملهند�سي البحث الزراعي ،وانتهت امل�شكلة
وو�ضع حد ملعاناتها .وما زال الكل ي�شيد
مببادرات هذا الرجل ووقوفه مع احلق.
حكومتنا املحرتمة ال تخجل يف �أن تكيل
مبكيالني وتقي�س مبقيا�سني يف حتديد �أجور
�أطرها وتتفنن يف توزيع التعوي�ضات بدون
وجه حــــق وال عـــدل ،و�أح�س املت�صرفون
با ُ
حلــكرة والإقــــ�صاء والتهمي�ش .فها
هم املهند�سون قد ُ�سويت و�ضعيتهم
وامل�ستــــــ�شارون الق�ضائيون قد زيد يف
رواتبهم و�أ�ضحت الفوارق �شا�سعة جدا
بني رواتب املت�صرفني ورواتب الكثري من
الفئات الأخرى التي منت احلكومة عليها.
�أي قانون و�أي د�ستور ي�سمح مبمار�سة
احليف يف حق فئة من املوظفني ت�أخذ على
عاتقها ت�سيري ال�ش�أن الإداري املغربي بكل
تفان وت�سهر كذلك على مراكز التوثيق،
والإعالم ،والرتاث ،وال�صحافة ،ومعاجلة
املعلومات ،وتدبري املعطيات التي هي وقود
القرارات احلا�سمة بالإدارات وامل�ؤ�س�سات
العــمومية والــــجماعات الرتابية؟ ومنهم
من يقوم مبهمات غريبة عن اخت�صا�صاتهم
ب�سبب قلة املوارد الب�شـــرية بالإدارة
املغربية �إثر املغادرة الطوعية امللعونة،
ف�أين عدالة حكومة العدالة؟
المصطفى دريد (سطات)
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�أ�سئلة بدون جدوى!..
�أحيانا يجد املرء نف�سه تائها بعد اختالط الأمور حوله ،بعد
ر�سمه كثريا من الأهداف ،ي�سعى جاهدا لتحقيقها ب�أن ي�سلك
كل امل�سالك امل�ؤدية �إليها ،حتى و�إن و�صل به الأمر حد التجرد
من �إن�سانيته .ذلك �أنه ي�صبغ عليها �صفة القدا�سة ،ويرى فيها
غايات يهون يف �سبيلها كل �شيء ،لكن �سرعان ما يدرك �أنه كان
ي�سعى وراء ال�سراب� ،أو �أنه كان يحاول الإم�ساك بالريح!..
وهنا تبد�أ رحلة عذاب ال�ضمري التي تنبت خاللها عالمات
اال�ستفهام كما تنبت الأ�شواك يف القفار� ..أ�سئلة تظل عالقة
بال جواب ..بال جدوى!..
فما جدوى �إذن �أن نعرف قيمة الأ�شياء بعد فقدانها..؟ ما
جدوى �أن نت�صنع الب�سمة عند لقائنا بعد تنغي�ص عي�شة
بع�ضنا البع�ض يف اخلفاء؟ ما جدوى �أن متتلك هاتفا ذكيا �إن
كنت غبيا؟ ما جدوى �أن ت�ضع جهاز «بارابول» فوق �سكن
�صفيحي؟ ما جدوى �صرف بذور يف �أر�ض خر�ساء؟ ما جدوى
�إبداء الر�ضا �إن كان القلب مكلوما؟
ما جدوى �أن ننهى الآخرين عن �إتيان املنكر� ،إن كان
املنكر نف�سه قد جت�سد فينا كائنا ي�أكل الطعام ومي�شي
يف الأ�سواق..؟ ما جدوى �أن متنح �أحدا �صدقة تظل �أبد
الدهر ُّ
متن عليه بها؟ ما جدوى حت�صيل مرتبة �سامية� ،أو
جاه عظيم� ،أو نقطة مرتفعة �أو ..بعد �أن ت�صغر �إىل درجة
البعو�ض؛ فتدو�س على كل املبادئ والأخالق ،وترمي
ال�شرف عر�ض احلائط؟ ما جدوى �أن جنل�س معا ون�أكل
ون�سري وندر�س ون�ضحك ون�صلي�...إلخ� ،إن مل يكن احلب
م�ؤلفا بيننا؟ ما جدوى �أن تفرخ كثريا من الأطفال� ،إن كنت
تعتقد �سلفا �أنهم �سيكونون �صورة طبق الأ�صل لك يف التهتك
واالنحالل والعهر؟ ما جدوى بنا�ؤك �صروحا وق�صورا ،مل
تبت�سم فيها يوما �إال �سكرانا؟
ما جدوى �أن تلعب ومترح وتفرح ب�أطفالك وزوجتك اجلميلة
يف فندق فاخر ،و�أمك املُ�سنة يعيلها غريك يف دار العجزة؟ ما
جدوى �أن تنا�ضل العمر كله ،وترفع كل ال�شعارات الثورية،
ويُنكل بك كل التنكيل ،وتعرفك كل الزنازين ،لتنتهي م�شنوقا
ب�أيدي من نا�ضلت من �أجلهم؟
ما جدوى �أن تنحت جبهتك بكرثة ال�صالة� ،إن مل تنهاك عن
الفح�شاء واملنكر؟ ما جدوى حتليل وقائع املعركة والتعليق
عليها �إن مل ت�شارك فيها؟ ما جدوى �أن ت�صيح ب�أعلى �صوتك،
�إن كان قومك «�صم بكم عمي»؟ ما جدوى كل ذلك وغري
ذلك..؟؟
عماد الفزازي

«�أبوجهــــــــل»
يف الربملان املغـربي

الرباح

ا�سرتعى انتباهي �س�ؤال طرحه �أحد نواب العدالة والتنمية
بالربملان على الوزير الرباح ،يتعلق باحلالة املزرية التي
توجد عليها بع�ض امل�سالك والطرق يف منطقة من املناطق
التي ينحدر منها �صاحب ال�س�ؤال؟ وقد عزز النائب �صيغة
�س�ؤاله بقولة م�أثورة عن عمر ر�ضي اهلل عنه جاء فيها« :لو
�أن بلغة عرثت يف بوادي العراق ل�سئلت ملاذا مل �أمهد لها
الطريق» وحني رد الوزير �أكد �أن الطريق خربها �أبو جهل
قبل جميء عمر ر�ضي اهلل عنه ليفكر يف �إ�صالحها.
�إن النائب والوزير ينتميان معا �إىل حزب واحد ورمبا
االتفاق على �صيغة ال�س�ؤال واجلواب عليه قد مت �سلفا
قبل �إدراجه يف جل�سة الأ�سئلة ال�شفهية ،ال�شيء الذي
يربر بكل جالء �أن �أبا جهل يق�صد به من حتمل حقيبة
التجهيز من املعار�ضة ،وعمر ر�ضي اهلل عنه ،يعني ب�شكل
ال يقبل �أي ت�أويل احلزب احلاكم حاليا ،وهكذا يبدو �أن
ميدان التباري يف حلبة الربملان مفتوح �أمام «رد ال�صرف»
للمعار�ضة ليبقى حزب العدالة والتنمية م�سيطرا على
جمريات الأمور.
محمد تيلولوت (ميدلت)
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المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال
الكتابة العامة
قسم المالية والميزانية

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح
رقم 2014/CUS/09
يف يوم اخلمي�س  17يوليوز  2014على ال�ساعة
احلادية ع�شر �صباحا� ،سيتم مبكتب رئي�س اجلماعة
احل�ضرية ل�سال الكائن بباب بوحاجة فتح الأظرفة
املتعلقة بطلب العرو�ض اخلا�ص بعرو�ض �أثمان
لأجل
* �شراء عتاد �صغري  -اجلماعة احل�ضرية ل�سال-
عمالة �سال.

 حدد مبلغ ال�ضمان امل�ؤقت يف  20.000.00درهم(ع�شرون �ألف درهم).
 حدد مبلغ كلفة تقدير ال�شراء يف مبلغ 298.752.00درهم (مائتني وثمانية وت�سعون �ألفا
و�سبع مائة واثنني وخم�سون درهما).
ميكن �سحب ملف طلب العرو�ض من م�صلحة ال�صفقات
باجلماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة وميكن نقله
�إلكــــــــــرتونيا من بوابة �صفــــــــــقات الدولـــــــــة
.www.marchéspublics.gv.ma
يجب �أن يكون كل من حمتوى وتقدمي و�إيداع ملفات
املتناف�سني مطابقا ملقت�ضيات املواد  27و 29و31
من املر�سوم رقم  349-12-2ال�صادر يف  8جمادى
الأوىل  20( 1434مار�س  )2013املتعلق بال�صفقات
العمومية.
وميكن للمتناف�سني
ـ �إما �إيداع �أظرفتهم مقابل و�صل من مكتب ال�ضبط
التابع للجماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة.
ـ �إما �إر�سالها عن طريق الربيد امل�ضمون ب�إفادة
باال�ستالم �إىل املكتب املذكور.
ـ �إما ت�سليمها مبا�شرة لرئي�س جلنة طلب العرو�ض عند
بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.
ملحوظة� :إن العينات والبيانات التي ي�ستوجبها
ملف طلب العرو�ض يجب �إيداعها باملخزن البلدي
للجماعة احل�ضرية ل�سال قبل يوم  16يوليوز 2014
على ال�ساعة الثانية زواال.

�إن الوثائق املثبتة الواجب الإدالء بها هي تلك املقررة
يف املادة  8من نظام اال�ست�شارة.

As 287/14

❋❋❋❋
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال
الكتابة العامة
قسم المالية والميزانية

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح
رقم 2014/CUS/10
يف يوم اخلمي�س  17يوليوز  2014على ال�ساعة
احلادية ع�شر �صباحا� ،سيتم مبكتب رئي�س اجلماعة
احل�ضرية ل�سال الكائن بباب بوحاجة فتح الأظرفة
املتعلقة بطلب العرو�ض اخلا�ص بعرو�ض �أثمان
لأجل
* �شراء قطع الغيار ،الإطارات والأنابيب الهوائية
لل�سيارات والآليات مل�ستودع �سيارات اجلماعة
احل�ضرية ل�سال -عمالة �سال.

 حدد مبلغ ال�ضمان امل�ؤقت يف  40.000.00درهم(�أربعون �ألف درهم).
 حدد مبلغ كلفة تقدير ال�شراء يف مبلغ 594.667.01درهم (خم�س مائة و�أربعة وت�سعون �ألف و�ست مائة
و�سبعة و�ستون درهما و� 01سنتيما).
ميكن �سحب ملف طلب العرو�ض من م�صلحة ال�صفقات
باجلماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة وميكن
نقله �إلكرتونــــــــيا من بــــــــــوابة �صفقات الـــــــدولة
.www.marchéspublics.gv.ma
يجب �أن يكون كل من حمتوى وتقدمي و�إيداع ملفات

إعالنات

املتناف�سني مطابقة ملقت�ضيات املواد  27و 29و31
من املر�سوم رقم  349-12-2ال�صادر يف  8جمادى
الأوىل  20( 1434مار�س  )2013املتعلق بال�صفقات
العمومية.
وميكن للمتناف�سني
ـ �إما �إيداع �أظرفتهم مقابل و�صل من مكتب ال�ضبط
التابع للجماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة.
ـ �إما �إر�سالها عن طريق الربيد امل�ضمون ب�إفادة
باال�ستالم �إىل املكتب املذكور.
ـ �إما ت�سليمها مبا�شرة لرئي�س جلنة طلب العرو�ض عند
بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.

العدد 794 :اخلميس  19يونيو 2014

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح
رقم 2014/CUS/12
يف يوم اخلمي�س  17يوليوز  2014على ال�ساعة
احلادية ع�شر �صباحا� ،سيتم مبكتب رئي�س اجلماعة
احل�ضرية ل�سال الكائن بباب بوحاجة فتح الأظرفة
املتعلقة بطلب العرو�ض اخلا�ص بعرو�ض �أثمان
لأجل

* �شراء العتاد املعلوماتي لفائدة
اجلماعة احل�ضرية ل�سال

 حدد مبلغ ال�ضمان امل�ؤقت يف  15.000.00درهمملحوظة� :إن العينات التي ي�ستوجبها ملف طلب (خم�سة ع�شر �ألف درهم).
العرو�ض يجب �إيداعها باملخزن البلدي للجماعة  -حدد مبلغ كلفة تقدير ال�شراء يف مبلغ
احل�ضرية ل�سال قبل يوم  16يوليوز  2014على  746.040.00درهم (�سبع مائة و�ست و�أربعون
ال�ساعة الثانية زواال.
�إن الوثائق املثبتة الواجب الإدالء بها هي تلك املقررة �ألفا و�أربعون درهما).
ميكن �سحب ملف طلب العرو�ض من م�صلحة ال�صفقات
يف املادة  8من نظام اال�ست�شارة.
 As 288/14باجلماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة وميكن نقله
�إلكرتونـــــــــيا من بوابــــــــــة �صفقات الـــــــدولة
. www.marchéspublics.gv.ma
❋❋❋❋
يجب �أن يكون كل من حمتوى وتقدمي و�إيداع ملفات
املتناف�سني مطابقة ملقت�ضيات املواد  27و 29و31
المملكة المغربية
من املر�سوم رقم  349-12-2ال�صادر يف جمادى
وزارة الداخلية
الأوىل  20( 1434مار�س  )2013املتعلق بال�صفقات
عمالة سال
العمومية.
لسال
الحضرية
الجماعة
وميكن للمتناف�سني
الكتابة العامة
ـ �إما �إيداع �أظرفتهم مقابل و�صل من مكتب ال�ضبط
قسم المالية والميزانية
التابع للجماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة.
ـ �إما �إر�سالها عن طريق الربيد امل�ضمون ب�إفادة
�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح
باال�ستالم �إىل املكتب املذكور.
رقم 2014/CUS/11
ـ �إما ت�سليمها مبا�شرة لرئي�س جلنة طلب العرو�ض عند
بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.
يف يوم اخلمي�س  17يوليوز  2014على ال�ساعة ملحوظة� :إن البيانات التي ي�ستوجبها ملف طلب
احلادية ع�شر �صباحا� ،سيتم مبكتب رئي�س اجلماعة العرو�ض يجب �إيداعها بق�سم النظام املعلومات
احل�ضرية ل�سال الكائن بباب بوحاجة فتح الأظرفة والتوا�صل للجماعة احل�ضرية ل�سال قبل يوم 16
املتعلقة بطلب العرو�ض اخلا�ص بعرو�ض �أثمان يوليوز  2014على ال�ساعة الثانية زواال.
لأجل
�إن الوثائق املثبتة الواجب الإدالء بها هي تلك املقررة
* �شراء مواد البناء (�شراء اخل�شب� ،شراء اللوازم يف املادة  8من نظام اال�ست�شارة.
ال�صحية ومواد الرت�صي�ص� ،شراء العتاد الكهربائي
ال�صغري� ،شراء الطوب� ،شراء الأجر� ،شراء املواد
اخلام من املقالع� ،شراء الإ�سمنت ،الأر�صفة والزليج)
اجلماعة احل�ضرية ل�سال -عمالة �سال.

 حدد مبلغ ال�ضمان امل�ؤقت يف  40.000.00درهم(�أربعون �ألف درهم).
 حدد مبلغ كلفة تقدير ال�شراء يف مبلغ 393.648.00درهم (ثالث مائة وثالثة وت�سعون
�ألفا و�ست مائة وثمانية و�أربعون درهما).
ميكن �سحب ملف طلب العرو�ض من م�صلحة ال�صفقات
باجلماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة ،وميكن نقله
�إلكرتونيا من بــــــــوابة �صـــــــــفقات الــــــــــدولة
.www.marchéspublics.gv.ma
يجب �أن يكون كل من حمتوى وتقدمي و�إيداع ملفات
املتناف�سني مطابقة ملقت�ضيات املواد  27و29
و 31من املر�سوم رقم  349-12-2ال�صادر يف 8
جمادى الأوىل  20( 1434مار�س  )2013املتعلق
بال�صفقات العمومية.
وميكن للمتناف�سني
ـ �إما �إيداع �أظرفتهم مقابل و�صل من مكتب ال�ضبط
التابع للجماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة.
ـ �إما �إر�سالها عن طريق الربيد امل�ضمون ب�إفادة
باال�ستالم �إىل املكتب املذكور.
ـ �إما ت�سليمها مبا�شرة لرئي�س جلنة طلب العرو�ض عند
بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.

�إن الوثائق املثبتة الواجب الإدالء بها هي تلك املقررة
يف املادة  8من نظام اال�ست�شارة.

As 291/14

❋❋❋❋
المملكة المغربية
وزارة االقتصاد والمالية
مديرية أمالك الدولة
المندوبية الجهوية بطنجة
مندوبية أمالك الدولة بطنجة
إعـالن للعـمـوم

ليكن يف علم العموم �أنه �ستقع �سم�سرة عمومية باملزاد
العلني لبيع منقوالت و�أدوات متال�شية متواجدة
مبقرات امل�صالح الإدارية التالية :مندوبية الإنعا�ش
الوطني طنجة ،والوقاية املدنية وذلك ح�سب اجلدول
الزمني واملكاين التايل:
* يوم الإثنني  23يونيو  2014ابتداء من:

ـ ال�ساعة احلادية ع�شر �صباحا بامل�ستودع التابع
ملندوبية الإنعا�ش الوطني الكائن بطريق تطوان
مغوغة بطنحة ،وذلك لبيع جمموعة من التجهيزات
والأدوات املتال�شية
*يوم الأربعاء  25يونيو  2014ابتداء من:

ـ ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباحا مب�صالح الوقاية
املدنية بطنجة.
وذلك لبيع جمموعة من التجهيزات والأدوات
املتال�شية.
ي�ؤدى ثمن البيع حاال مع زيادة ع�شرة ( )10باملائة
لتغطية ال�صوائر املختلفة ،كما �أن م�صاريف الت�سجيل
والتنرب ي�ؤديها امل�شرتون لدى �صناديق املحا�سبني
العموميني املعنيني.
تودع التعهدات املختومة لدى مكتب اللجنة املكلفة
بالبيع عند افتتاح املزايدة.
للمزيد من املعلومات واالطالع على دفرت التحمالت
يجب االت�صال مبندوبية �أمالك الدولة بطنجة الهاتف
� 05.39.94.27.63 As 290/14أو 05.39.34.21.54

As 292/14

❋❋❋❋
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال
الكتابة العامة
قسم المالية والميزانية

�إعالن عن طلب عرو�ض مفتوح
رقم 2014/CUS/13
يف يوم اخلمي�س  17يوليوز  2014على ال�ساعة
احلادية ع�شر �صباحا� ،سيتم مبكتب رئي�س اجلماعة
احل�ضرية ل�سال الكائن بباب بوحاجة فتح الأظرفة
املتعلقة بطلب العرو�ض اخلا�ص بعرو�ض �أثمان
لأجل
* اقتناء برنامج معلوماتي لت�سيري اجلبايات املحلية
لفائدة اجلماعة احل�ضرية ل�سال

 حدد مبلغ ال�ضمان امل�ؤقت يف  10.000.00درهم(ع�شرة �آالف درهم).
 حدد مبلغ كلفة تقدير ال�شراء يف مبلغ 432000.00درهم (�أربع مائة واثنان وثالثون �ألف درهم).
ميكن �سحب ملف طلب العرو�ض من م�صلحة ال�صفقات
ملحوظة� :إن العينات التي ي�ستوجبها ملف طلب باجلماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة وميكن
العرو�ض يجب �إيداعها باملخزن البلدي للجماعة نقله �إلكرتونيــــا من بوابة �صفــــــــــــــقات الـــــــدولة
احل�ضرية ل�سال قبل يوم  16يوليوز  2014على . www.marchéspublics.gv.ma
يجب �أن يكون كل من حمتوى وتقدمي و�إيداع ملفات
ال�ساعة الثانية زواال.
�إن الوثائق املثبتة الواجب الإدالء بها هي تلك املقررة املتناف�سني مطابقا ملقت�ضيات املواد  27و 29و 31من
املر�سوم رقم  349-12-2ال�صادر يف جمادى الأوىل
يف املادة  8من نظام اال�ست�شارة.
 20( 1434 As 289/14مار�س  )2013املتعلق بال�صفقات
العمومية.
❋❋❋❋
وميكن للمتناف�سني
ـ �إما �إيداع �أظرفتهم مقابل و�صل من مكتب ال�ضبط
المملكة المغربية
التابع للجماعة احل�ضرية ل�سال بباب بوحاجة.
وزارة الداخلية
ـ �إما �إر�سالها عن طريق الربيد امل�ضمون ب�إفادة
عمالة سال
باال�ستالم �إىل املكتب املذكور.
الجماعة الحضرية لسال
ـ �إما ت�سليمها مبا�شرة لرئي�س جلنة طلب العرو�ض عند
الكتابة العامة
بداية اجلل�سة وقبل فتح الأظرفة.
قسم المالية والميزانية

❋❋❋❋
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بالناظور
المحكمة االبتدائية بالناظور
مكتب التنفيذ المدني

ملف التنفيذ
عدد 12/ 1630

�إعالن عن بيع عقار غري حمفظ
باملزاد العلني

لفائدة خالد �شتواين
�ضد �شريفة الفراعي بنت الهادي
عنوانها را�س املاء املركز كبدانة �إقليم الناظور
�إن رئي�س م�صلحة كتابة ال�ضبط باملحكمة االبتدائية
بالناظور.
يعلن للعموم �أن بيعا ق�ضائيا �سيقع يوم 06/ 20
 2014/ابتداء من ال�ساعة العا�شرة �صباحا مبقر
املحكمة االبتدائية بالناظور -مكتب التنفيذ املدين-
لعقارات غري حمفظة عبارة عن الدار الواقعة بو�سط
را�س املاء �إقليم الناظور م�ساحتها  250م 2متكونة
من �سفلي على النمط التقليدي.
وقد حدد الثمن الأ�سا�سي النطالق البيع باملزاد العلني
يف مبلغ �ستمائة وخم�سون �ألف درهم (750.000
درهم) ،وذلك تنفيذا للقرار ال�صادر عن حمكمة
اال�ستئناف بالناظور بتاريخ  2009 /12 /28حتت
عدد .424
وللمزيد من املعلومات �أو تقدمي عرو�ض االت�صال
مبكتب التنفيذ املدين حيث يوجد ملف الإجراءات
وي�ؤدى الثمن نقدا �أو ب�شيك م�ضمون الأداء مع زيادة
.% 3
As 293/14
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المنبر الحر

«لغة» جامع الفنا يف الربملان
طالعت يف جريدة «امل�ساء» عدد اجلمعة
 2014 /05 /23ملقال تطرق لرئي�س فريق
اال�ستقالل بالربملان الذي يطالب بر�أ�س الوفا
على �ضوء الرد غري الالئق الذي تلقاه برملاين
ا�ستقاليل من هذا الأخري �أثار ا�ستفزازه بعبارة
«لغتك ديال جامع الفنا م�شي ديال وزير».
و�أنه هكذا عو�ض �أن يناق�ش الربملانيون �ش�ؤون
العباد يلج�أون �إىل تبادل التهم با�ستفزاز بع�ض
الوزراء من �ضمنهم الوزير الوفا ،ال ل�شيء
لأنه يعترب حلقة م�ضغة بالن�سبة لأن�صار
�شباط ..ي�ستحيل ه�ضمه ال �سيما �أنه مت طرده
من �صفوف احلزب؛ ومع ذلك ظل وزيرا يف
الطبعة الثانية من حكومة بن كريان ،ويظهر
�أن �أن�صار �شباط هم الذين �أوقعوا �أنف�سهم يف
قف�ص االتهام با�ستعمال لغة اال�ستفزاز من �أجل
�سماع كالم �ساقط �إن كان فعال ثابتا ،..ولكن
اللوم كله يرجع �إىل التكوين ال�ضعيف لبع�ض
النواب �سواء من الناحية ال�سيا�سية خ�صو�صا
من جانب التوا�صل الإن�ساين ،الذي ي�ستلزم
عدم الوقوع يف اخلط�إ الذي يعد �سببا �أ�سا�سيا
بالإح�سا�س بالعزلة..
واال�ستفزاز الذي تعر�ض له الوفا من الربملاين
اال�ستقاليل ي�ستوجب ت�سجيل املالحظات
الآتية:
� - 1أنه ال فائدة يف تذييل هذا احلدث الذي
لن ي�ستفيد منه ال�شعب ب�أي �شيء.
� - 2أنه يتعني التذكري �أن البادي �أظلم مبعنى
�أن اال�ستفزاز الذي تعر�ض له الوفا من الربملان
اال�ستقاليل قد يعد تكتيكا مق�صودا لإيقاعه
يف املحظور ..ق�صد خلط الأوراق ..لزعزعة
ا�ستقرار احلكومة يف تتبع امل�شاكل التي تتخبط
فيها ..وهذا يعد م�ؤ�شرا خطريا قد مي�س الأمن

العدد 794 :اخلميس  19يونيو 2014

خطبة طارق بن زياد بني
النفي والإثبات
● بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة األولى

الوفا

االجتماعي.
� - 3أن الر�أي العام متفهم للعراقيل التي
تن�صب لهذه احلكومة من خالل «معار�ضة»
تعاين ال�شيء الكثري يف توافقاتها وكذا ت�ضارب
م�صاحلها ..لأن همها من�صب على الإطاحة
باحلكومة ،والنيل منها عن طريق تلهيتها
بالنزاعات الهام�شية يراد بها باطل ال �أقل وال
�أكرث والدليل على ذلك هو �أن الر�أي العام ب�صفة
عامة مدرك �أن الأحزاب التي ت�شكل املعار�ضة،
ال يرجى منها اخلري ..لأنه �سبق �أن مار�ست
احلكم �سنوات و�سنوات وعاقبها ال�شعب من
خالل انتخابات �سنة  2011رغم العزوف
الذي عرفته من طرف جل الناخبني.
� - 4إن �أف�ضل و�سيلة ميكن حلكومة عبد
الإله بن كريان �أن تلج�أ �إليها ..حني ت�صاب

هنيئاللفناننياملغاربة
بنقيبهماجلديد

اإلدريسي

يعترب الفنان القدير حممود الإدري�سي ركنا من �أركان الأغنية
الع�صرية عمودا من �أعمدتها املتينة و�أحد املطربني الكبار الذين
منحوها زخما و�أعطوها قيمة �إ�ضافية و�شهرة وا�سعة تعدت
احلدود املغاربية لت�صل �إىل دول امل�شرق العربي التي تت�صدر كل
الفنون مبا فيها الفن املو�سيقي والغنائي ،فاختيار الفنان حممود
الإدري�سي على ر�أ�س املو�سيقيني واملطربني املغاربة كنقيب لهم
يعترب بحق اختيارا موفقا عن جدارة وا�ستحقاق بحكم مكانته،
وموهبته ،وما يتمتع به من قدرة على الإبداع والعطاء يف امليدان
الفني املو�سيقي .بالإ�ضافة �إىل �صوته القوي العذب ومتيزه عن
غريه يف كثري من الأ�شياء فهو ملحن للكثري من الأغاين لنف�سه
ولغريه من املطربني واملطربات ،ومن ا�ستمع �إىل �أغنية من �أغانيه
اجلميلة الرائعة ي�شعر بكم هائل من االرتياح والبهجة ،ويعي�ش
حلظات هائما يف بحر اخليال واملتعة والر�ضا وحب احلياة
ون�سيان همومها ومنغ�صاتها ،وال غرابة فكلمات �أغاين حممود
الإدري�سي خمتارة بدقة وعناية فائقة وذوق رفيع ،و�أحلان
�أغانيه ت�أخذ بالألباب وتدخل الفرحة واحلبور وراحة النف�س
والبال على امل�ستمع وجتعله يندمج مع �أنغامها ال�سجية.
�أطال اهلل عمره ومتعه بال�صحة والعافية و�أبقاه عندليبا يغرد
وي�صدح يف �سماء املغرب موزعا ال�سرور والغبطة على اجلميع.
محمد نرجيس (الدار البيضاء)

مبثل هذا البالء  -و�إن كان من باب ال�سماء
فوق الأر�ض �أنها يف غنى عن ن�صائحي  -هي
اتباع �سيا�سة الأ�صم� ..أي الإ�صرار على
حماولة تطبيق برناجمها االنتخابي يف ثبات
خ�صو�صا عن طريق نهج �سيا�سة �شفافة
ترمي بالأ�سا�س �إىل اطالع ال�شعب على حقيقة
الأو�ضاع االقت�صادية حتى تكون �أي زيادة
مثال تقبل عليها ..مربرة مع العمل بالطبع على
الدفاع عن الطبقة الفقرية دون امل�سا�س ب�شكل
جاد ..بالر�أ�سمال الذي ي�ساهم ب�شكل فعال يف
حتريك عجلة النمو..
ولهذا قيل �إن كالم العقالء ي�صان عن العبث،
وال دخان بال نار.
عبد الرحمن المريني (القنيطرة)

وا �أ�سفاه على املجتمع
املدينبفا�س
يف عهد حكومة «عفا اهلل عما �سلف» نعي�ش واقعا �أ�سو�أ بكثري مما
�سلف ،فبالإ�ضافة �إىل العفاريت والتما�سيح كما جاء على ل�سان
رئي�سها ،ين�ضاف �إىل القائمة الغالبية من املجتمع املدين وما �أدراكم
ما املجتمع املدين.
فانطالقا من املقولة ال�شهرية فا�س والكل يف فا�س  -ال�صالح
والطالح -جند جمعيات متميزة ومتمايزة �صنفت نف�سها حتت
ت�سميات خمتلفة ،فمنها ما هو «مفدرل» كالفدراليات ،ومنها ما
هو «مربوط» كالرابطات ،ومنها ما هو «من�سق» كالتن�سيقيات يف
�شكل ي�شبه �ألوان احلرباء يف تنقلها لنخل�ص يف الأخري �إىل �أن معظم
املجتمع املدين بفا�س مق�سم �إىل لوبيات تخدم �أجندات معينة.
�إن امل�ؤ�سف يف الأمر هو �أن جل اجلمعيات بفا�س تتخذ من خدمة
الوطن مطية لق�ضاء م�صاحلها ال�شخ�صية؛ فمنها ما يقوم يوميا
بـ«التلح�س» ب�أعتاب امل�س�ؤولني ومنها ما ينوه بامل�س�ؤولني
عرب مواقع �إلكرتونية م�سيئة ملهنة ال�صحافة ،ومنها ما يهدي
الكيلوغرامات من اخلليع والبلغة الزيوانية �إىل امل�س�ؤولني ،ومنها
ما يح�ضر االجتماعات ليقول نعم للم�س�ؤولني على احللو واملر
ال ل�شيء �سوى لنيل الر�ضى والتباهي بالعالقات و�أرقام هواتف
امل�س�ؤولني يف املقاهي.
يا ح�سرة على �أيام زمان حيث �إذا جال�س اجلمعوي القائد كان
يخال نف�سه فوق ب�ساط الريح حتى بلغنا زمن الت�شاركية ،حيث
�أ�صبح الأمي ي�ؤ�س�س اجلمعية وي�شارك والية جهة فا�س بوملان
القرارات امل�صريية يف حق العا�صمة العلمية بعيدا عن املثل القائل
�أهل مكة �أدرى ب�شعابها.
�إن امل�ؤ�سف يف الأمر هو �أن بع�ض مكونات املجتمع املدين بفا�س
ال يربطها بالعمل اجلمعوي �سوى �أنها ح�صلت على و�صل �إيداع
بالت�أ�سي�س يف �سبب غياب الت�أهيل و�ضعف امل�ستوى العلمي والثقايف
وغياب النخبوية ،وما دفعني لكتابة هذه ال�سطور هو �أن كل من
تكلم مع م�س�ؤول ما ،يقول با�سم ال�ساكنة يف حني �أن ال�ساكنة ال
تعرف �أي جمعوي نظرا لغياب التوا�صل مع ال�ساكنة بل وحتى بني
�أع�ضاء الهيئات اجلمعوية بفا�س ،لأن كل رئي�س ي�ست�أ�سد برئا�سة
جمعيته دون ا�ست�شارة الأع�ضاء .وحتى من كان يجال�س ال�ساكنة
يف بداية م�شواره اجلمعوي �أ�صيب مبر�ض الرنج�سية ليتكرب على
ال�ساكنة و�أ�صدقائه لأنه �أ�ضحى يجال�س وايل الأمن ووايل اجلهة...
وا �أ�سفاه.

عبد اهلل الشرقاوي

حينما عزم مو�سى بن ن�صري على فتح الأندل�س ا�ستدعى مواله طارق
بن زياد و�أمره ب�أن يتوىل ذلك الأمر ،فا�ستعد لذلك ،و�أعد جي�شا قويا،
قوامه �سبعة �آالف جندي �أغلبهم من الرببر ،والباقي من العرب
الذين عددهم ثالثة �آالف جندي ،و�سار اجلميع يقطع عباب البحر من
ميناء طنجة يف  5رجب �سنة  92هـ املوافق ل�شهر �أبريل �سنة 711م
وبف�ضل العزمية القوية ،والر�أي ال�سديد واحلنكة القوية للقائد طارق
بن زياد ،حتقق الن�صر ومت الظفر ،وقد عرف طارق بن زياد كيف
يهيئ ويعد جي�شه ماديا ومعنويا ونف�سيا ،ماديا بالتنظيم واال�ستعداد
والت�أهب و�إعداد كل ما يلزم ملالقاة خ�صم قوي عنيد ،ومعنويا بتلك
اخلطبة الع�صماء التي �ألهمت كل امل�شاعر و�أججت العواطف و�أثارت
حمية اجلنود ،ونف�سيا بتهوين كل ال�صعاب والدعوة �إىل اجلهاد يف
�سبيل اهلل للفوز يف الدارين الدنيا والآخرة ،وهي خطبة ك�شفت عن
وجه جديد لطارق بن زياد وهو التمكن من اللغة العربية والقدرة على
اخلطابة وا�ستعمال ما يجب ا�ستعماله من �أ�ساليب الإقناع والت�أثري يف
اجلنود بكل الو�سائل ليندفعوا �إىل الأمام باذلني �أرواحهم وثابتني من
�أجل الظفر واالنت�صار� ،إال �أن املالحظ هو �أن �أمر هذه اخلطبة البليغة
التي �ألقاها القائد البطل طارق بن زياد مل مير هادئا و�إمنا �أثار زوبعة
كربى جتلت يف تلك الآراء والأحكام والأقاويل والتعليقات التي دارت
حول هذه اخلطبة ،وهي تعليقات خمتلفة منها ما ذهب �إىل �إثبات هذه
اخلطبة لطارق بن زياد ،ومنها ما ذهب �إىل نفيها عنه ،وذلك ح�سب
اعتقاد كثري من الكتاب والباحثني والدار�سني ،وممن �شك يف هذه
اخلطبة� ،أمري البيان �شكيب �أر�سالن الذي قال( :تلك اخلطبة الطنانة
التي لو حاول مثلها ق�س بن �ساعدة �أو �سحبان وائل مل ي�أت ب�أف�صح
منها وال �أبلغ ،ولقد كنت �أفكر مليا يف �أمر هذه اخلطبة و�أقول يف نف�سي
هذا لغز من �ألغاز التاريخ ال ينحل معناه بال�سهولة) ،و�شك فيها
�أي�ضا امل�ؤرخ عبد اهلل عنان الذي ر�أى �أن اخلطبة مل ترد يف امل�صادر
التاريخية الإ�سالمية القدمية ،ومل ي�شر �إليها ال ابن خلدون ،وال ابن
الأثري ،والوحيد الذي نقلها هو املقري ،ويرى �أن اخلطبة ببالغتها
وح�سن �أ�سلوبها ال ميكن �أن تكون من �إن�شاء طارق بن زياد� ،أما الأ�ستاذ
�أحمد هيكل فريى �أن طارق بن زياد حديث العهد بالإ�سالم ،وحديث
العهد مبو�سى بن ن�صري �سنة 89هـ ،ولهذا فال ميكن �أن ي�صل طارق
بن زياد �إىل هذا امل�ستوى يف العربية ،كما �أن امل�صادر كلها مل تذكر هذه
اخلطبة ،وقد بنى �شكه �أ�سا�سا على ما ورد يف خطبة طارق بن زياد
كقوله( :وقد اختاركم �أمري امل�ؤمنني من الأبطال عربانا) لأن اجلنود
مل يكونوا جنودا عربا فقط ،و�إمنا كانوا عربا وبربرا ،وقد ت�صدى
للرد على هذه ال�شكوك الأ�ستاذ عبد اهلل كنون الذي ر�أى �أن طارقا ن�ش�أ
يف �أح�ضان العروبة والإ�سالم ،و�أبوه �أ�سلم بدليل ا�سمه «زياد» وكان
من م�سلمي الفتح املغربي الأول ،و�إذا كان طارق بن زياد قد نبغ يف
العربية فقد نبغ فيها مثله من غري العرب كعكرمة الرببري ،و�سلمان
الفار�سي ،كما �أظهر الأ�ستاذ كنون �أن اخلطبة لي�س فيها من ال�صنعة
البيانية ما مينع ن�سبها لطارق لأن بالغتها يف معانيها ،واملعاين لي�ست
وقفا على عربي وال عجمي ،وهكذا جند �أمري البيان �شكيب �أر�سالن
بعد قراءته لكتاب «النبوغ املغربي يف الأدب العربي» قد تراجع
فقال( :ظهر الطابع العربي على الرببر ،ونبغ فيهم العلماء واخلطباء
بالعربية الف�صحى ،وح�سبك �شاهد طارق بن زياد الذي خطب قبل
املوقعة التي هزم فيها لذريق ملك الأندل�س تلك اخلطبة الطنانة التي
لو حاول مثلها ق�س بن �ساعدة �أو �سحبان وائل مل ي�أت ب�أف�صح وال �أبلغ
منها ،ولقد كنت �أفكر كليا يف �أمر هذه اخلطبة و�أقول يف نف�سي :هذا
لغز من �ألغاز التاريخ ال ينحل معناه ب�سهولة ،فقد اتفقت الروايات
على كون طارق بن زياد بربريا قحا ،وكذلك اتفقت الراويات �أي�ضا
على كونه هو ال غريه �صاحب اخلطبة الرنانة املعدودة من النماذج
اخلطبية العربية ،فكيف ميكن التلفيق بني هذين الأمرين املتناق�ضني،
و�أين لطارق الرببري مثل هذه العربية؟ وكنت �أفكر يف �أن طارقا يكون
�أح�سن تعلم العربية ،كما �أح�سن ذلك كثري من �أبناء جيله ،وكما تعلم
العربية رجال فار�س حتى بزوا يف العربية �أقرانهم من العرب ،ولكني
مل �أكن م�سرتيح البال من جهة �إتقان طارق لل�سان العربي الف�صيح
وبلوغه فيه هذه الدرجة العليا ،وكان يحز يف �صدري �أن تلك اخلطبة
كانت بالغتها يف املعنى و�إمنا و�ضعها رواة العرب يف هذا القالب الذي
�سحر الألباب ،ومازلت مرتددا يف هذا حتى جاءين ثلج اليقني على
يد الأ�ستاذ عبد اهلل كنون الذي جزم ب�أن هذه اخلطبة النادرة �إمنا
كانت من جملة ثمرات انطباع الرببر بالطابع العربي البحث (النبوغ
املغربي ج .)23 - 22/1
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المنوعات

آثار احلكيم تطالب بوقف برنامج
«الكاميرا اخلفية» لرامز جالل
�أكـــدت الفـــنانة �آثار احلكيم �أن
الأجر الذي ح�صلت عليه من
فريق عمل برنامج رامز جالل كان
عن الظهور يف برنامج حواري،
لكنهم �أوقعوها يف فخ كبري وعملية
ن�صب غري عادية بعيدا عن القيم
واملبادئ والأخالق والدين ،وهذا
ال ي�ساوي كنوز الدنيا كلها.
وقالت« :ح�سبي اهلل ونعم الوكيل،
فامل�س�ألة كرامة وعزة نف�س ولن
�أر�ضى �إال بوقف الربنامج».
وعن اخلطوات الت�صعيدية
التي �ستتبعـــــــــها قالت« :رامز

الرباط ترق�ص على
نغمات الفن امل�صري

◆ اعمل على هداية
نف�سك و�إ�صالحها،
وتطهيرها مما علق بها
من �آثام وذنوب ،وكن لربك
دائما م�ستغفرا ،ومن
معا�صيك تائبا قانتا،
وبربك الئذا وم�ستجيرا ،وال
تخرج عن مقام الإح�سان
فهو �أعظم المقامات،
و�أزكاها عند موالك ،ف�إذا
فعلت وا�ستجبت لذلك
رزقت الهداية التامة
والقبول والر�ضا.

يفتح م�سرح حممد اخلام�س بالرباط �أبوابه

م�ساء يوم ال�سبت  28يونيو اجلاري للحفل
املو�سيقي الذي �ستحييه فرقة املو�سيقى العربية
بدار الأوبرا امل�صرية ،حتت �شعار�« :أنغام
املو�سيقى العربية من م�صر �إىل املغرب».
وقبل هذا احلفل �ستعي�ش قاعة الفن ال�سابع
بالرباط �أ�سبوعا ثقافيا ل�سينما الأفالم الت�سيجلية
لرواد ال�سينما امل�صرية ،وذلك من يومه اخلمي�س
 19يونيو �إىل يوم  23يونيو اجلاري.

◆ ان العقل والحق ،وال
تغرنك المظاهر وال�صور،
فتعاملهم على مقت�ضى
الجاه �أو المال �أو
ال�سلطان� ،أو تنظر �إليهم
بعين العلو واال�ستكبار،
فتخ�سر نف�سك وعملك
وتكون من الظالمين.
د.يوسف الكتاني

يجعل الفنانني «م�سخرة» �أمام
اجلمهور ،وهناك من يقبل ،لكن
�أنا لن �أترك حقي لأنني �أعتز
با�سمي ،وتقدمت ب�شكوى �ضده
لنقابة املمثلني بقيادة �أ�شرف
عبد الغفور ،وهو و�أع�ضاء
جملــــــ�س الإدارة متــــ�ضامنون
معي .كما تقدمت ب�شكوى لنقابة
ال�سينمائيـــــني ،وم�سعد فــــودة
رئي�س النقابة واملخرج عمر عبد
العزيز مت�ضامنان معي ،لأنه ال
ي�صح �أن جنعل الفنان �أ�ضحوكة
بهــذا ال�شكل الفج».

املهرجان الوطني الثامن ع�شر
لتجويد القر�آن الكرمي

مبنا�سبة �إطاللة تبا�شري
�شهر رمـــــــ�ضان الأبرك،
�ستنظم جمعية �أبي رقراق
واملجل�س العلمي املحلي
ب�ســـــــال بتعاون مع القناة
ال�ساد�سة ،ومب�ساهمة وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
ومنظمة“�إي�سي�سكو”،املهرجان
الوطني الثامن ع�شر لتجويد
القر�آن الكرمي ،يتم خالله �إقامة
م�سابقة وطنية يف جتويد القر�آن الكرمي ،ت�شجيعا
للنا�شئة (ذكورا و�إناثا) على ترتيل كتاب اهلل عز
وجل وفق الطريقة املغربية برواية ور�ش عن نافع،
تكرميا ل�شيخ املقرئني املغاربة املرحوم عبد الرحمن
بنمو�سى،وذلكيوميال�سبتوالأحد 23و� 24شعبان
املوافق لـ 21و 22يونيو .2014
و�سينظم احلفل اخلتامي لهذا املهرجان يوم الأحد24
�شعبان  1435املوافق  22يونيو  2014على ال�ساعة
ال�ساد�سة والن�صف م�ساء ،بالقاعة الكربى للجماعة
احل�ضرية باب بوحاجة �سال.

تقوية القـــــدرات امل�ؤ�ســـ�ساتية لوكالـــة «�أنابــــيك»

ب

قلم :أب

و أزهار

الكالم الموزون

الثالثي اخلطري
يعمل ليل نهار
كي يتجنب الشجار
مع أم الصغار
ويضمن االستقرار
في قعر الدار!!
تعب من االستمرار
سباحة ضد التيار
وفي هذا الغمار
اتخذ القرار
كي يجرب القمار
لعل نصائح اإلشهار
تأتي بالثمار..
لم يجن إال الدمار
ولما داهمه الوبار
قرر الفرار
وهو يلعن القمار
والتلفاز واإلشهار!!

الت�شغيل والكفاءات .و�سيتميز هذا
تنظم الوكالة الوطنية لإنعا�ش الت�شغيل
اللقاء بح�ضور وزير الت�شغيل وال�ش�ؤون
والكفاءات يوم  23يونيو  2014على
االجتماعيةعبدال�سالمال�صديقيو�سفراء
ال�ساعة العا�شرة �صباحا مبقر وكالتها
االحتاد الأوروبي ،وفرن�سا ،وال�سويد،
اجلهوية للدار البي�ضاء الكربى (عمارة
و�أملانيا باملغرب ،واملدير العامل للوكالة
ي�سرة الطابق � ،7ساحة �أوروبا ،الدار
البي�ضاء) ندوة حول اختتام م�شروع التو�أمة الوطنية لإنعا�ش الت�شغيل والكفاءات حفيظ كمال،
امل�ؤ�س�ساتية املغرب -االحتاد الأوروبي :تقوية بالإ�ضافة �إىل ممثلي امل�ؤ�س�سات العمومية والفاعلني
القدرات امل�ؤ�س�ساتية للوكالة الوطنية لإنعا�ش االقت�صادينيواالجتماعينيباملغرب.

متقاعدو وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية ي�ستعدون
لت�أ�سي�س جمعية
انعقد يوم  29ماي  2014مبقر اجلامعة الوطنية
جلمعيات املتقاعدين وامل�سنني بفا�س اجتماع حتت
�إ�شراف رئي�س اجلامعة �أحمد املباركي ،وجمموعة
من متقاعدي وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية،
وخالل هذا االجتماع مت االتفاق على ت�شكيل جلنة
حت�ضريية لت�أ�سي�س جمعية ملتقاعدي وزارة الأوقاف
وال�ش�ؤون الإ�سالمية باملغرب ،وقد �أ�سندت رئا�سة
اللجنة لل�سيد عبد ال�سالم البقايل ،ينوب عنه ال�سيد
عبد العزيز العزري ،وع�ضوية ال�سادة� :أحمد ال�ساملي
وحممد العاين ال�صغري وعبد اللطيف الأزهري وعبد
الإله احلمدوين ،وقد مت �إحداث منتدى على الأنرتنيت
خا�ص مبتقاعدي وزارة الأوقاف من �أجل التوا�صل
بنياللجنةواملتقاعداتواملتقاعدين.والرابطللدخول
�إىل املنتدى هو «منتدى متقاعدي وزارة الأوقاف»،
و�سيعلن عن موعد اجلمع العام قريبا من خالل هذا
املنتدى.

فــي ذمـــة اهلل
التــحق بالرفيق
ا لأعــــــــــــــــــلى
يوم اخلــــمي�س
املا�ضي� ،صــديق
« ا لأ �ســـــبو ع »
الأخ بو�شـــعيب
ال�شراطــــي بعد
معاناة طويـــــلة
معاملــــــر�ض.
وعلى �إثــــر هذا
امل�صـــــاب الأليم
تتقدم «الأ�سبوع» ب�أحر التعازي و�أ�صدق
املوا�ساة �إىل جميع �أفراد عائلة املرحوم،
داعية لهم بال�صرب وال�سلوان وللفقيد
باملغفرةوالر�ضوان.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي
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جلنة تقصي احلقائق
بقـــيادة «كــران فال»

�أظهرت التحقيقات الأوىل �أن ابن جلون ووهبي بالفعل هما الهاربان
املطلوبان يف ملف باحلاج البقال ،غري �أن االتفاقيات الأمنية التي
جتمع بني ال�سلطات التون�سية «التي كانت ما تزال حتقق يف العمليات
التي �شارك فيها الرجالن مع الفالكة» ،قلت �أدت هذه االتفاقيات التي
جتمع ال�سلطات يف تون�س بال�سلطات يف املغرب �إىل ت�أجيل فتح امللف
املغربي ،وهكذا �أعادتهما ال�سلطات املحتلة يف املغرب ملثيلتها يف
تون�س ،فوقعا يف قب�ضة املقيم العام الفرن�سي يف تون�س امل�سمى فوايي
دوالتور والذي كان م�ساعده الأمين يف تلك الأيام هو القبطان املغربي
حممد �أوفقري ..وقد كان لهما لقاء بهذا ال�سفاح مبا�شرة بعد احلكم
عليهما بالإعدام مع �إيقاف التنفيذ �إىل �أن يتم ا�ستخراج ما يف جعبتهما
بخ�صو�ص ملف خلية ال�شهيد باحلاج البقال ،وكانت الكلمات التي
تف�ضل بها عليهما القبطان �أوفقري« :عندكم الزهر �أ ...اللي طحتو فيد
الن�صارى بغاو يطبقوا القانون� ..أما لوكان جات علي �أنا غادي نحط
هذا على را�س كل واحد فيكم »..و�أخرج م�سد�سه ثم و�ضعه على ر�أ�س
عبد الكبري وهبي و�أكمل حديثه« ..نحطو هكا ..ونخويه».
وكانت �أمنية عبد الكبري وهبي �أن ميد اهلل يف عمره حتى ينال �أوفقري
و�أمثاله من اخلونة ما ي�ستحقونه من عقاب .ولكن �سبق ما �سبق يف
علم اهلل ،فقد مت ت�سليمهما ل�سلطات احلماية باملغرب وبعد التحقيق
واملحاكمة ت�أكد حكم الإعدام وزج بهما داخل �سجن «�أبو املهاري�س»
وحني �سمح بزيارتهما ،كنت �أول الزائرين ويف رفقتي والد العزوا
ال�سي اجلياليل واخلطيبة الوفية اللة موالتي ،وهي التي كانت فعال
اللة وموالتي يف �إخال�صها ونقائها ومت�سكها بالعهد ..غري �أن مدة
االحتفاظ بالعزوا مل تدم طويال داخل «�أبي املهاري�س» ف�سرعان ما مت
نقل جمموعة من �أ�صحاب الأحكام الثقيلة �إىل �سجن «علي �أو مومن»
ب�ضواحي �سطات فكان منهم ،وارتفعت تكاليف الزيارة حني �أ�ضيفت
لها م�صاريف النقل من مراك�ش �إىل �سطات ،ومن �سطات �إىل تلك
ال�ضاحية ،و�أحيانا م�صاريف املبيت يف بع�ض غرف املقاهي املفرو�شة
باحل�صري هناك .ولكن بف�ضل اجلماعة التي �أ�س�ستها من عزاوى جامع
الفناء مثل «اجلياليل» مول الرباكة واحممد ال�سفاج ..والأخ النبيل
الراحل ال�سي عبا�س «ال�سريور» ،وهذا الأخري كان يتقوت مبا يك�سبه
من م�سح الأحذية رغم �أنه بطل يف املالكمة و�أحرز على عدة جوائز،
وعندما ان�ضم �إىل جماعتنا �أ�صبحنا نناديه بال�سي عبا�س البوك�سور.
وكان هناك �أي�ضا داخل اجلماعة بع�ض احلمالني الذين ي�ستعملون
الكراري�ص املجرورة ،قلت بف�ضل تلك اجلماعة هانت امل�صاريف على
�أ�سر املعتقلني .وقد كان ه�ؤالء الأبطال على ب�ساطتهم و�ضيق ذات
يدهم وتوا�ضع حالهم ي�ؤدون الواجب الأ�سبوعي خم�سة وع�شرين
فرنكا م�ساهمة يف �سلة املونة للمعتقلني دون انقطاع.
ولنرتك ه�ؤالء الأخيار يف معتقالتهم وكفاحهم ون�ضالهم داخل
ال�سجون من �أجل حت�سني �أو�ضاع �أمتنا ،ونتابع م�سريتنا الوطنية
التي بد�أت تعرف ت�ضامنا دوليا من �أعلى كل منابر احلرية وحقوق
الإن�سان .ا�ستغل املنا�ضلون املتواجدون خارج الوطن من الطلبة
الذين يتابعون درا�ستهم يف فرن�سا تلك امل�ساحة التي بد�أت تتو�سع
لتحركاتهم بف�ضل ت�ساقط املزيد من ال�شهداء داخل الوطن واملزيد
من املظاهرات واملزيد من الع�صيان وال�ضغوطات ال�شعبية املختلفة،
مثل مقاطعة كل املنتوجات الفرن�سية .فاختلف الر�أي العام يف فرن�سا،
و�أ�صبحت �أ�صوات الأحرار ت�سمع ،وبرقيات الت�أييد لعودة امللك
ال�شرعي ترفع ،و�صفوف املعمرين مع �شرذمة اخلونة تت�صدع،
ومل يعد اعتماد البا�شوات والقياد على املقيم العام الكو�س ينفع.
فتم تعيني جرنال �آخر على ر�أ�س جلنة لتق�صي احلقائق مع �سلطات
لتحرك �أ�شمل و�أو�سع ،وهو اجلرنال «كران فال» �صاحب املوقف
الأملع ،الذي قرر �أن يتجول يف كل �أحياء املدينة ي�س�أل وي�سمع ،ويقابل
قيادات من العيار الأرفع ،كل هذا و�سط ح�صار م�ضروب على املدينة
العتيقة ب�أ�سلوب �أف�ضع ،ملنع التظاهر �أمام جلنة احلقيقة و�سعيا
لإقناع كران فال ب�أن كل ما يقال عن كفاح ال�شعب هو جمرد �إ�شاعات
والأمر ال يتعدى بع�ض امل�شاغبني بقيادة جمموعة تتنطع ،ولكننا
ك�شباب مراك�ش كنا قد �سمعنا عن ن�ضال قادتنا وا�ستفدنا من بع�ض
جتاربهم وخا�صة تلك التي ت�شبه هذا املوقف يف �أواخر الثالثينيات من
القرن الع�شرين ،حني جاءت جلنة لتق�صي احلقائق �أخرى فا�ستعد لها
الوطنيون و�أخفوا كل اجلياع وذوي احلاجات اخلا�صة داخل �إحدى
القي�ساريات �إىل �أن اقرتب موكب اللجنة التي كان ير�أ�سها الوزير
رمادي ،ففتح الوطنيون �أبواب القي�سارية لينطلق ه�ؤالء املحتفظ
بهم فيك�شفوا حقيقة �أمرهم وحالة ب�ؤ�سهم ،وكانت العادة �أن تختفي
كل مظاهر االمل يف مثل هده املنا�سبات داخل ال�سجون و»الفوريانات»
ولكن باعتمادنا على هذه التجربة وبتوجيه من بع�ض من عاي�شوها..
حاولنا �أن نت�شكل جماعات جماعات ونرت�صد للموكب يف �أهم النقاط
واملحطات ،فكان املوعد يف حمام الق�صور يف ذلك اليوم ،لنتو�ض�أ
حت�سبا لال�ست�شهاد ،لعلمنا بحجم القوات املنت�شرة..
يتبع

28

األخيرة

الحقيقة

الضـــائعة

 مصطفى العلوي

قر�أت و�أنا على فرا�ش املر�ض ،مو�ضوعا
�أ�سهم يف تعقيد هذا املر�ض ،و�أنا الذي غالبا
ما �أقر�أ موا�ضيع كثرية على م�ض�ض ،من
نوع تلك ال�صدمة اال�ستخباراتية التي قدمها
�أحد املواقع الإلكرتونية ،على �أنها انت�صار
لأجهزة اال�ستخبارات املغربية ،بعد �أن
حتزمت ( )...مبن �أ�سماه ذلك املوقع،
بال�سفري املتنقل( )...الذي �أ�سهم يف �إح�ضار
�أقطاب من احلركة االنف�صالية يف مايل ،حركة
�أزواد ،لأ�صدم �أياما قليلة من بعد ،بخرب
هذا ن�صه(( :اجلزائر ت�سحب الب�ساط من
املغرب( )...يف ق�ضية �أزواد ،وت�ست�ضيف
بالل ال�شريف ،الذي ا�ستقبله حممد
ال�ساد�س ،لتوقيع اتفاقية �سالم مع حكومة
مايل)) (وكالة زنقة .)32298 .20

والأكيد �أننا هنا يف املغرب وبحكم النه�ضة
الغريمرئيةحلركةالنبوغاملغربي،يفجمال
ال�شرح والت�أويل ،واحلكم امل�سبق بالف�شل
الطويل ،على كل ما يقدمه الإعالم بالكثري
من املبالغات ،على �أنه انت�صارات باهرة،
دون الإعالن عن تكاليفها ،رغم �أن بع�ض
الأجهزة التي تن�سب �إليها تلك االنت�صارات،
تكون�سليمةيفبع�ضتكويناتها.
وكان مفرو�ضا يف �أجهزة املخابرات
املغربية ،باخت�صار الدجيد ،انطالقا من �أن
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لي�س جهاز املخابرات هو عينا امللك و�أذناه

متى تتوحد األجهزة المغربية
لمواجهة األخطار الحقيقية

ورغم �أن الأخبار املهم�سة م�ؤخرا ،عن
ت�سريب جمموعة من ال�ضباط ال�شباب،
�سواء يف جمال اجلي�ش �أو الدرك� ،إىل
دهاليز الق�صر امللكي ،وتكليف عدد منهم،
مبهام جتمع بني ال�سيا�سة والإدارة ،يكاد
يوحي ب�أن جتربة �إثني ع�شرة �سنة من
ملك حممد ال�ساد�س ،جعلته يرجع رويدا،
�إىل التفكري الطويل يف حتمية احل�ضور
الع�سكري( ،)...حيث حتتم الرتاتبية
الع�سكريةحتديدامل�س�ؤولية.
وهو اال�ستنتاج الذي و�صل �إليه مدير
املخابرات امل�صرية �أيام عبد النا�صر
وال�سادات�« ،صالح ن�صر» الذي كتب �أن
جناح مدير املخابرات مرتبط بقاعدة ((�أن

تركيز ال�سلطة يف يد واحدة ،ي�ؤدي �إىل
االنحراف ،و�إىل �سوء ا�ستخدامها ،حتى
ولو كان من ميلك هذه ال�سلطة من �أف�ضل
النا�س(� .)...إن ال�سلطة تخلق تطلعات ال
حد لها ،وتق�ضي على روح الدميقراطية
وهو ما ي�ؤدي �إىل الديكتاتورية)) (مذكرات

�صالحن�صر).
ولو افرت�ضنا� ،أن الق�ضية الأزوادية ،هي من
اخت�صا�ص جهاز املخابرات ،املفرو�ض فيها
�أن تكون �سرية ،لو افرت�ضنا �أنه مل يكن هناك
ت�سريب خلرب اال�ستعانة بعن�صر حزبي،
معروف(� )...أراد من تبني االنت�صار �أن
ي�ؤكدحكايةح�صولهعلىلقب�سفريمتجول،
ملا ن�شر اخلرب ،وملا كان هناك تعليق.
ولي�ست هذه �أول مرة يخو�ض يف االنت�ساب
�شخ�ص غريب ،لهذا اجلهاز ال�شبه
مقد�س( )...فقد �سبق �أن �أ�ساء لهذا اجلهاز
الوطني املحاط ب�سياج من الكتمان� ،شخ�ص
�آخر لي�س هذا �شغله ،حينما غطى يف �شهر

كم نخشى أن
يكون األمر يحتم
دمج الجهازين في
جهاز واحد ،حتى
ال يكون اعتماد
األول على الثاني،
سببا في هذا
الفراغ المفزع الذي
يفاجئنا ،بأحداث
داخلية وخارجية،
ال نعرف هل أن
المسؤولية عنها
ترجع إلى جهاز
المخابرات الخارجية
أو جهاز المخابرات
الداخلية

((امل�ؤكدهو�أنكلالق�ضاياالهامةللمملكة،
�أو جلها حتمل ب�صمة الدجيد التي يديرها
ولد �أبي اجلعد املن�صوري)) (تيل كيل29 .
�أكتوبر.)2010

كان مفرو�ضا يف هذا اجلهاز املحظي(� )...أن
ين�شر ب�إحدى الو�سائل املنت�سبة �إليه()...
ت�صحيحا �أو تو�ضيحا ،حتى ال يرتبط ف�شل
املو�ضوع الأزوادي( )...بجهاز نحرتمه
ونقدره ،لأن املفرو�ض فيه �أنه حمط هذا
التقدير وهذا االحرتام ،بعد �أن �أن�ست
طيبوبة وت�صوف مديره ي�س املن�صوري،
ذلك املا�ضي املجهد( )...لأيام املديرين
ال�سابقني لهذا اجلهاز ،اجلرنال الدليمي،
واجلرنال القادري ،واجلرنال حر�شي،
الرجال الذين كان فيهم من ي�صنع الأحداث،
ويق�ض م�ضاجع الأعداء ..رغم �أن القرار
امللكي ب�إبعاد اجلي�ش عن املخابرات و�إ�سناد
هذه املهمة املعقدة ،لأحد �أ�صدقائه و�أمناء
�سره ،املدير ال�سابق لوكالة املغرب العربي
للأنباء ،ي�س املن�صوري ،الذي عرف عهد
م�س�ؤولياته� ،سلما مطمئنا( )...مع �أقطاب
احلركات الدينية ،املعتدلة منها واملتطرفة،
حتى ولو مل ت�صدق �أن اجلذور ال�صوفية
لولد قا�ضي بزو الأمازيغي( )...عبد الرحمن
املن�صوري ،والت�سمية للباحث �إيكلمان يف
كتابه عن القا�ضي املن�صوري« ،املعرفة
وال�سلطة يف املغرب»� ،ست�شفع لرفيق
درا�سة امللك حممد ال�ساد�س ،لتكون �أ�صوله
الرتبوية منزهة له عن اخلط�إ ،مثلما �أرادت
خالفته لثالث جرناالت� ،أن يكون بعيدا عن
كل عنف.

�أبريل � ،2012شا�شات الأنرتنيت� ،شخ�ص
ي�سمى الدغاي ،ك�شف �أن جهاز الدجيد ،كلفه
مبراقبةكولونيليفاجلي�شي�سكنيفطنجة،
وهوخربومهمة،من�ش�أنهاخلق�شن�آنكبري،
بني اجلهاز واجلي�ش ،ورمبا كان هذا الك�شف
عن �سر من الأ�سرار اخلطرية� ،سببا يف
احلكم على هذا الدخيل( )...بع�شر �سنوات
�سجنا ،الزالت �شكاية تظلمه معرو�ضة على
مكتب وزير العدل احلايل الرميد ،علما ب�أن
الأجهزة املحرتمة لال�ستخبارات ،يف العامل
�أجمع قدميا وحديثا ،متار�س عملها وراء
�سياج من ال�سرية املطلقة ،حتى �أن �صحفيي
العامل ،الزالوا يبحثون عن �صورة حقيقية
ملدير املخابرات اجلزائرية مدين توفيق،
الذي يكمن وراء القوة املنت�سبة للجي�ش
اجلزائري ،والتي هي املحرك احلقيقي
ملا يجري يف اجلزائر ،وانظروا مرفقا بهذا
املو�ضوع�صورتهكمان�شرتهامت�شككةجملة
جون �أفريك ،بعنوانها عن ال�سر اخلفي()...
ل�صورة هذا الرجل .مثلما �أن اقوى رجل
للمخابرات الفرن�سية ،دوماران�ش ،مل تن�شر
�صورته �إال بعد �أن ح�صل على التقاعد،
و�أخذ ين�شر �أ�سرار �إجنازاته يف جميع �أنحاء
العامل ،ليكتب من بني ما كتب(( :يف جميع
دول ال�شرق الأو�سط ،كان اجلرنال املغربي
�أحمد الدليمي ،مدير وم�ؤ�س�س جهاز
الدجيد هو �أقواهم بدهائه ،و�إقباله على
ال�شغل ،لقد علمته الكثري ،وعلمته فن
اال�سرتاتيجية يف جمال اال�ستعالمات))

(يف �سر الأمراء� .أوكرنت ودوماران�ش).
هذا املعلم الفرن�سي الكبري ،هو الذي
�أخذت �أجهزة املخابرات العاملية ،تعمل
بن�صيحته عندما ك�شف عن �سر ف�شل �أكرب
قوة ا�ستخباراتية يف �إيران ،ال�سافاك ،مل
تنقذ �شاه �إيران من الكارثة لأنهم كانوا

((ي�أخذون رجال البولي�س ويجعلون منهم
جهاز خمابرات ،وهي ظاهرة يف ال�شعوب
املتخلفة( )...الذين يختارون احلل
ال�سهل ،ي�أخذون بولي�س ويجعلون منهم
�أجهزة خمابرات ،ال�شيء الذي ال يعطي
نتيجة))(نف�سامل�صدر).

الصورة الفريدة المغمورة بالسر الخفي لمدير المخابرات الجزائرية

لقد كان دوماران�ش يتحدث عن غلطة جهاز
ال�سافاك الذي قال عنه �أي�ضا�« :إنه كان عينا
امللك و�أذناه».
لي�س جهاز اال�ستخابرات ،هو فقط عينا
امللك و�أذناه ،و�إمنا هو حامي البالد من
الأخطار اخلارجية ،علما ب�أن هذا النوع
من الأجهزة ،هو �شيء جديد على املغرب،
لأن املغاربة ،كثري منهم يجهلون �أن دخول
احلماية للمغرب ،كان على طريق االخرتاق
املخابراتي الذي كان �أول من ا�ستعمله،
هو املار�شال ليوطي ،عندما كان حاكما
يف اجلزائر يخطط للدخول �إىل املغرب،
وحيث �أنه يعرف الدور الكبري الذي يلعبه
الإ�سالم يف املغرب ،ف�إنه اختار فتاة ت�سمى
�إيزابيل ،تزوجت ب�شاب م�سلم ،وقالت
�إنها اعتنقت الإ�سالم ،و�أ�صبحت تلب�س
اجللباب والعمامة ،و�سمت نف�سها حممود..
ف�أ�صبح ليوطي ،وملدة ع�شر �سنوات ،يويل
ملحمود(� )...أهمية ق�صوى �إىل �أن كانت()...
حممود يف �إطار مهمتها الخرتاق احلدود
املغربية ،على ر�أ�س فرقة من ثالثني جنديا
وهم يعربون �أحد الوديان ،فغرقوا وغرق
حممود هو �أي�ضا ((لي�صاب ليوطي باحلزن
على هذه املر�أة التي كلفها باجلا�سو�سية

وكانت تكتب مذكراتها التي �أمر ليوطي
بالبحث بني الغارقني عن املذكرات ،التي
كانت تكتبها �إيزابيل حممود ،لي�صدرها
يف كتاب عنونه هو« :الظل ال�ساخن
للإ�سالم»)) (مذكرات ليوطي� .أندري

لوريفريان).
كما دخل يف تاريخ املخابرات املغربية،
ويف �إطار نوع من التطوع املخابراتي الذي
يقدم خدمات جلى للمخابرات ،ذلك احلاج
املغربي ،الذي �أثار عناية قطب املخابرات
العاملية ،دوماران�ش ((حني انطلق الهجوم

على الكعبة امل�شرفة �سنة  ،1979ون�شر �أن
اجلي�ش الفرن�سي تدخل لإعادة النظام،
ليقول دوماران�ش� ،أن الف�ضل يرجع حلاج
مغربي ،ما �أن �سمع الر�صا�صة الأوىل حتى
خرج وات�صل بالقن�صلية املغربية التي من
ح�سن احلظ� ،أن متلقي املكاملة كان ي�شتغل
مع�شريكنا(،)...جهازاملخابراتاملغربية،
و�آنذاك كان تدخلنا الفرن�سي بف�ضل هذا
احلاج املغربي)) (يف �سر الأمراء� .أوكرنت

ودوماران�ش).
طبعا �إن اخلطر على املغرب ،الزال يتواجد
على املوقع الذي غرقت فيه اجلا�سو�سة
الفرن�سية حممود �سنة  ،1904مثلما الزال
ذلك اخلطر ممتدا �إىل الأطراف البعيدة
يف ال�شرق الأو�سط ،ولكن ،هناك �أخطار
هنا ،يف الداخل �أخطر ،يقولون �إن جهاز
املخابرات اخلارجية يتقا�سم مواجهتها مع
اجلهاز امل�سمى الدي�سطي ،جهاز املخابرات
الداخلية ،وكم نخ�شى �أن يكون الأمر يحتم
دمج اجلهازين يف جهاز واحد ،حتى ال
يكون اعتماد الأول على الثاين� ،سببا يف هذا
الفراغ املفزع الذي يفاجئنا ،ب�أحداث داخلية
وخارجية ،ال نعرف هل �أن امل�س�ؤولية عنها
ترجع �إىل جهاز املخابرات اخلارجية �أو
جهازاملخابراتالداخلية.
وعندما يتعلق الأمر ،بالتغا�ضي �أو
االن�شغال( )...عن هذه العنا�صر املغربية،
التي تعمل مع الأجهزة العاملية من �أجل
خمططات م�ستقبلية ،وال نق�صد فقط،
هذا التحرك الإ�سرائيلي لعنا�صر مغربية،
�أ�صبحت تعلن والءها العلني لإ�سرائيل ،يف
بلدالزالللتطرفالديني،مراتع�سرية،تهدد
مبواجهات �ساخنة بني املتطرفني ودعاة
�إ�سرائيل ،وهذه �إ�سبانيا تعلن قرار حكومتها
فتح فروع ملعاهد «�سرفاتي�س» يف وقت
واحد ،فرع يف تندوف ،وفرع يف العيون،
وك�أن �إ�سبانيا تخطط ل�شيء ما يف �شمال
املغرب الذي �أ�صبح بع�ض �أقطابه يتحدثون
عن االنف�صال ،وهذا علم ثورة عبد الكرمي
اخلطابي اجلمهوري( ،)...يرفع الأ�سبوع
املا�ضي و�سط قاعة اجتماع مغربي يف
العا�صمة الهولندية ،وتخطط ل�شيء �آخر يف
اجلنوب املغربي ،ال�صحراء املغربية ،حيث
يك�شف �صحفي جريدة لوموند ((�إن �إ�سبانيا
تخطط لأن تتواجد يف اجلنوب ،دويلة
ال�صحراء تكون لغتها الر�سمية الإ�سبانية
ملنع اللغة الفرن�سية ،من �أن تكون حاجزا
لالت�صال الإ�سباين مع �إفريقيا)) (كتاب

توكوا .موالي �أنا مدين).
وعندما تتبارى مواقع �إلكرتونية ،للتنويه
مبغنية مغربية ترف�ض ظهور العلم املغربي
بجانبها وهي تغني ،ف�إن م�ستقبل املغرب،
معلق مبا قد يك�شف عنه� ،سكوت الأجهزة.

