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ال يا السي جاخوخ:

داخل العدد

بعد الهزة المالية..
تعديل مرتقب في
أوساط مستشاري
الديوان الملكي

تعيني املعتصم
رئيسا للمحكمة
الدستورية وإبعاد
الفاسي الفهري
02

4

دراهم

الحقيقة الضائعة

هل ستحضر روح املهدي بنبركة
حفل افتتاح السفارة األمريكية
هيالري
كلينتون

الحسين
المنوزي

جماهير ج��م��ة ستتفرج
ح����ول ال��ب��ن��اي��ة الضخمة
ل����ل����س����ف����ارة األم����ري����ك����ي����ة
الجديدة ،وربما تكريما
م���ن ط���رف ن��ائ��ب الرئيس
األمريكي جو بايدن الذي
تقرر أن يحضر نيابة عن
الرئيس أوب��ام��ا لتدشين
ه���ذه المعلمة الجديدة
ب���ش���ارع م��ح��م��د ال���س���ادس
بالرباط.
ول��ك��ن وم��ع ترحيبنا بهذا
اإلنجاز األمريكي الضخم
في عاصمتنا يبقى السؤال
العريض ،المطروح بدون
ج������واب م��ن��ذ ي������وم وضع

المهدي
بنبركة

الحجر األساسي من طرف
وزي��رة الخارجية هيالري
كلنتون ،وموضوع الحقيقة
الضائعة (عدد 22 :مارس
 )2012ال�����������ذي تتبع
الموضوع وتاريخ الموقع،
وتمغرب اإلعالم األمريكي،
وس����ك����ت ع���ل���ى ال��ط��ري��ق��ة
ال����م����غ����رب����ي����ة( ،)...حتى
المنتدىالمغربيللحقيقة
برئاسة مصطفى المنوزي
الذي قدم لدى المحكمة
ت���دخ�ل�ا ي��ط��ال��ب بإيقاف
أشغال البناء ،حتى يجرى
تحقيق ف��ي الموقع ،وفي
عالقته بمركز التعذيب

جثة الدبلوماسي املغربي املقتول تتحول
إلى أزمة دولية
02

وزير يتمنى موت املغاربة إلصالح نظام التقاعد
03

اشتعال حرب إعالمية بني «البي جي دي»
والعدل واإلحسان
04

جو
بايدن

وفي األماكن التي دفن فيها
بعض المعتقلين ،لم يعد
إلث��ارة الموضوع ،رغ��م أن
«األس����ب����وع» ت��س��اءل��ت في
ع��دد  15نونبر  2012هل
الحسين المنوزي مدفون
ف������ي أط�����������راف ال����س����ف����ارة
األمريكية ،هذه كلها أسئلة
تنتظر الجواب ،خصوصا
وأن ضباط األمن المغاربة
ال�����ذي�����ن ع�����اي�����ش�����وا تلك
ال�����ظ�����روف ،وح���ت���ى أوالد
ب��وري��ك��ات ال��ذي��ن عاينوا
الدفن كما جاء في كتبهم،
م���������ازال الكثير
منهم أحياء.

عدد
ال

م
لف

امللك عندنا
ال يبيع وال
يشتري
03

قضية أمنية من ال��وزن الثقيل،
حين قدم مسؤول كبير من أيام رئيس
ساحل العاج السابق ،تقريرا لمخابرات
المغرب( ،)...وفرنسا( )...حول طائرة محملة
بالسالح تابعة لشركة «بيالروسيا» ،حصلت
سنة  2003على رخصة مغربية لعبور
التراب المغربي والنزول بمراكش من أجل
البنزين ،ثم توجهت لساحل العاج حيث
استعملت حمولتها من السالح في مجزرة
دموية .السالح شحنته الطائرة في صوفيا
عاصمة بلغراد.

هل انهزمت
حكو
مة بن كيران
أمام
تحالف سلطة
ال
مال والفساد؟

28

في تلك الفترة كتب مدير
«األسبوع» مصطفى العلوي
رك��ن الحقيقة الضائعة،
ف�����س�����ر ف�����ي�����ه خ���ل���ف���ي���ات
ال���م���وض���وع ،ون���ح���ن نعيد
ال���م���وض���وع ال����ذي يكشف
ع���دة ج���وان���ب ن��ت��م��ن��ى أن
يطلععليهامنسيتفرجون
ع��ل��ى ال��رئ��ي��س األمريكي
النائب ،بايدن وهو يدشن
البناءالذيأسسته سابقته
ال��م��دام ك��ل��ن��ت��ون ،ح��ت��ى ال
يفاجأ السفير بوش ،يوما
بأرواح الضحايا تطل عليه
م���ن ال��ش��ب��اب��ي��ك الواسعة
للسفارة الجديدة.

محاوالت
تخريب
االقتصاد
املغربي إلحداث
الفوضى الكبرى
14

15
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جثة الدبلوماسي المغربي المقتول
تتحول إلى أزمة دولية
األم��ن��ي��ة ال��ت��ي بعثتها وزارة
الخارجية مكونة من موظفين
وضابط شرطة ،بأن يدفن القتيل
ف��ي ال���رب���اط ،ورب��م��ا ب��أم��ر من
الكاتب العام للخارجية ،بوريطا،
ق�����رارا ج��ع��ل زوج����ة القنصل
المقتول ترفع مذكرة إلى الملك
م��ح��م��د ال���س���ادس ت��ط��ل��ب نقل
زوج���ه���ا إل����ى ب��ل��ده��ا بروما،
ممارسة بذلك حقها الشرعي،
في دفن زوجها بجانب بيتها.
ويخشى أن يتطور األم��ر إلى
شكاية دولية تنتهي بصدور
حكم قضائي عالمي بنقل الجثة
من الرباط إلى روم��ا ،مراعاة

< روما .األسبوع
اهتزت األوساط الحقوقية
ف��ي إي��ط��ال��ي��ا ،لتكدر ظروف
سفير ال��م��غ��رب ال��ن��اج��ح في
روما ،حسن أبو أيوب ،بعد أن
قررت لجنة أمنية من وزارة
ال���خ���ارج���ي���ة ،األم������ر بدفن
الدبلوماسي المغربي المقتول
في جنوب إفريقيا نور الدين
الفاطمي ،بالمغرب ،في خرق
سافر لحقوق زوجته اإليطالية،
والتي طالبت بدفن زوجها في
روما ،بلدها.
وك��ان اتخاذ ق��رار اللجنة

نور الدين
الفاطمي

بنعبد الله يتخلى عن ساعده
األيمن لشرفات أفيالل
< الرباط .األسبوع
أكدت مصادر مطلعة من داخل
حزب التقدم واالشتراكية وجود
غليان غير مسبوق داخل الحزب،
بسبب التهافت على عضوية
بعض الدواوين الوزارية ،التي
لم يغلق باب عضويتها بعد ،كما
أض���اف���ت ن��ف��س ال���م���ص���ادر أن
العالقات «التلقائية» بين بعض
ال��رف��ق��اء تسببت في
ب���ع���ض المشاكل
داخ�����������ل بعض
ال������وزارات ،كما
ه�������و ال�����ش�����أن
ب����ال����ن����س����ب����ة
ل�������ل�������وزي�������رة
المنتدبة لدى
وزير الطاقة
والمعادن
ش���رف���ات
أفيالل،
شرفات
ه�������ذه
أفيالل

األخ��ي��رة ع��رف دي��وان��ه��ا بعض
التغييرات أك��ده��ا تعيين أحد
المقربين من األمين العام نبيل
بنعبد الله ،في ديوانها ،رغم أنه
كان معوال عليه بشكل كبير في
تحركات وزي��ر السكنى ،وكان
بمثابة ساعده األيمن في خرجاته
األخيرة.
المصادر نفسها ،لم تستبعد
اس��ت��م��رار ان��ع��ك��اس تداعيات
المؤتمر األخير على نشاط
هياكل الحزب ،غير أنها
أكدت بالمقابل تحول منزل
«ال����رف����ي����ق» إسماعيل
العلوي في الرباط ،إلى
قبلة للغاضبين من نبيل
بنعبد الله ووزرائه ،كما
ل���و أن األم����ر يتعلق
باألمين العام
ال����ف����ع����ل����ي
للحزب(.)..

الطالبي ،أن إغراءاته ربما لم تكن
في محلها ،فاضطر مرة أخرى في
تدخل علني للتلميح إلى اتخاذ
ع��ق��وب��ات ف���ي ح���ق المتغيبين،
باإلعالن عن أسمائهم ..وربما فطن
الرئيس الطالبي إلى أن أحسن
وس��ي��ل��ة إلرغ������ام ال����ن����واب على
الحضور ،هي إذاعة أسمائهم
ف��ي اإلذاع�����ة والتلفزيون،
ليظهر أن هذه الطريقة هي
أنجع من اإلقامة والتلفون،
وسيرى الرئيس
النشيط ،أن نوابه
س����ي����ح����ض����رون
ج��م��ي��ع��ا ،خجال
م����ن ال������رأي
العام.

الرباط .البرلمان
رغ���������م ت����ص����ف����ي����ق ال������ن������واب
البرلمانيين ،على مبادرات رئيسهم
ال���ط���ال���ب���ي ال���ع���ل���م���ي ب���اإلق���ام���ة
والتلفونات النقالة مجانا وما دون
ذلك ،لتشجيعهم على الحضور
والمداومة ،فإنه في جلسة
التصويت على الميزانية
عشية األح��د( )...ولعلها
أهم جلسة ،لم يحضر إال
حوالي  250نائبا
ل����ي����ك����ت����ش����ف
ال�������رئ�������ي�������س
ال���ج���دي���د،

الطالبي العلمي

الخازن المالي الحمزاوي يكتشف
في أزيالل كنوزا صالحة لليونسكو

سؤال لمن يهمه األمر
بغض النظر عن قرار مقاطعة المنتدى العالمي لحقوق
اإلنسان ،المنظم في مراكش من طرف بعض الجمعيات
ال��ح��ق��وق��ي��ة( ،)..ي��ط��رح س����ؤال ،م��ن ه��م المستفيدون
الحقيقيون من «كعكة التنظيم»( ،)..وهل تم تأسيس
جمعية مشرفة عليه؟ وما دور قدماء اليساريين ،الذين
لبس بعضهم ث��وب الحقوقي وال��ب��ع��ض اآلخ���ر ثوب
السياسي في هذه المحطة? وكيف تحول العمل الحقوقي
من عمل تطوعي إلى عمل مدر للدخل على جيوب البعض
بشكل غير مسبوق؟

لحقوق اإلنسان ،وحقوق المرأة
في دفن زوجها في المحل الذي
تختاره.
وستنتظر محكمة في جنوب
إفريقيا ،لمحاكمة القاتل الذي
كان سبب جريمته هو الصراع
حول قضايا ج��وازات السفر،
ليتم التساؤل عن خبايا تعيين
قنصل مغربي ج��دي��د ،بينما
ي���ظ���ه���ر أن ال����ك����ات����ب ال���ع���ام
للخارجية ،انقض على الفرصة
ليعين أحد محظييه في منصب
قائم بأعمال المغرب في جنوب
إفريقيا ،ليضرب عصفورين
بحجر واحد.

هل فشل الطالبي في إغراء
النواب بالحضور

< أزيالل .األسبوع
كان األسبوع الماضي مناسبة
هامة لالعتراف ال��دول��ي بتواجد
موقع جيوبارك ،ت��راث عالمي في
جهة تادلة يجعل من أزيالل الموقع
الوحيد في العالم العربي واإلفريقي،
للمنتزهات الخارقة للعادة.
المشرف على ال��م��ش��روع ،رجل
متعود على الكنوز ،بعد أن كان
لسنوات طويلة،
م�������ن أن����ج����ح
م�����������دي�����������ري
ال�����خ�����زي�����ن�����ة
العامة للدولة،
ص������������ال������������ح
الحمزاوي

المنتخب رئيسا لمجلس جهة
تادلة  -أزي�لال .وقد أقيم احتفال
كبير في فندق الويدان ،ببحيرة بين
الويدان التي تعتبر من المواقع
السياحية الفريدة في المغرب ،حيث
يحضر مدير جهة نيروبي لليونسكو
«فيليكس سادراك» ،بجانب الشرقي
الضريس الوزير المنتدب بالداخلية
ووالي اإلقليم محمد فنيد ،ليتهافت
الجميع على دع��م ه��ذه المبادرة
السياحية الكبرى التي ال يتغيب
عنها إال وزير السياحة.

بعد الزلزال االقتصادي ..هل يرتب الديوان الملكي أوراقه من جديد؟

توقعات بتعيين المعتصم رئيسا للمحكمة الدستورية وإبعاد المستشار الفاسي الفهري
< الرباط .األسبوع
من املرتقب أن يعرف املربع امللكي
تعديالت جوهرية خالل األي��ام القليلة
ال���ق���ادم���ة ،ح��س��ب م���ا أك���دت���ه مصادر
«األس��ب��وع» .ه��ذه التعديالت ينتظر أن
تسفر عن إبعاد الفقيه الدستوري محمد
املعتصم ،الذي قد يعني رئيسا للمحكمة
«ال���دس���ت���وري���ة» ،ك��م��ا س��ت��ن��ه��ي مسيرة

البعض اآلخ���ر وإح��ال��ت��ه على التقاعد
ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر ن��ظ��ي��ر ال��ط��ي��ب الفاسي
ال���ف���ه���ري وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة السابق،
بسبب أخطاء تدبير في قضايا وتقارير
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��ه��م ال��وض��ع الداخلي
السياسي ل��ل��م��غ��رب( .)..كما ينتظر أن
تسفر هذه التعديالت عن إخراج بعض
امل��س��ت��ش��اري��ن م��ن دائ���رة امل��رب��ع امللكي
نظير عمر ع��زمي��ان ،ال���ذي ع�ين رئيسا

للمجلس األع��ل��ى للتربية
والتكوين وال يزال يحتفظ
مب��ن��ص��ب��ه ك��م��س��ت��ش��ار في
القصر امل��ل��ك��ي ،واملنوني
ال����ذي أن��ه��ك��ه املرض
ك��ث��ي��را ف��ي اآلونة
األخيرة.
ا لتغيير ا ت
ستشمل تطعيم

امل��س��ت��ش��اري��ن احل��ال��ي�ين مبساعدين
م��ن ذوي ال��ك��ف��اءة ال��ع��ال��ي��ة بعضهم
م��ن الصحراء املغربية ،وش��ب��اب من
ذوي اخل���ب���رة االقتصادية
والسياسية الهائلة .وفي
جميع األح���وال ل��ن متس
ال��ت��ع��دي�لات املستشار
ف���ؤاد ع���ال ال��ه��م��ة في
المستشار
امل��ج��ال السياسي،
محمد المعتصم

ومنير امل��اج��دي املستشار ف��ي املجال
االقتصادي.
ي��ذك��ر أن ال��ت��ح��رك��ات امل��ت��وق��ع��ة في
محيط ال��دي��وان امللكي سبقها «زالزل»
م��ن ال��ع��ي��ار الثقيل متثلت ف��ي اإلبعاد
«امللتبس» للمدير العام للهولدينغ امللكي
«حسن بوهمو» ،ومحاكمة ك��رمي الزاز
املدير العام السابق لشركة «وانا» الولد
املدلل على اطراف الكتابة اخلاصة(.)..
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تحت

األضواء
< البيضاء .األسبوع

خ�لال ال��ن��دوة الصحفية التي عقدها
ال��رئ��ي��س ال��ق��ان��ون��ي( )...ل��ش��رك��ة دراب���ور
جل���رف ال���رم���ال ،ي���وم اإلث��ن�ين  10نونبر
اجل����اري ،ق���ال حل��س��ن ج��اخ��وخ باحلرف
املسجل« :أنا اشتريت الشركة رسميا من
عند امللك qui a trafiqué a l’époque٫
ça ne me regarde pas٫ moi j’ai
acheté la société officielle chez le
».Roi
وال ح���دود ل��ت��أوي�لات ال��س��ام��ع�ين ،ألن
امل��ل��ك ه��ن��ا ف��ي امل���غ���رب ،م��ق��دس محترم،
ال ي��ب��ي��ع وال ي��ش��ت��ري ،ف��أح��رى أن يأتي
صاحب شركة باعتها ال��دول��ة مبقتضى
صفقة م��زاي��دة ،بيعت فيها دراب���ور ،ملن
أعطى درهما أكثر من اآلخ��ر .فإن القول
أمام الصحفيني بأن امللك باع لي درابور،
يعتبر تصريحا ف��ي غير محله ،ألن��ه ال
ميكن إقحام امللك الذي هو ملك املغاربة
جميعا في املشاكل الداخلية التي تعاني
منها الشركات التجارية.
وأخطر ما في تصريح جاخوخ هذا،
هو أنه في دولة دميقراطية ،عندما تعلن
الدولة عن عرض أثمان ،لبيع شركة درابور،
ويساهم في العرض ،كما في علم اجلميع
شركة  GPMللقباج ،وش��رك��ة مجموعة
«هول ماركوم» ،لبنصالح وشركة «ساترام»
الغابون ملالكيها ج��اخ��وخ والعلج ،فإن
تصريح واحد من املشترين بأن امللك هو
الذي باع لي( )...يعتبر سابقة حتتاج إلى
تصحيح ،حتى ال يكون من حق الدولة،
أن تلغي العملية ،وتعيد نشر إعالن جديد
عن عرض األثمان لبيع درابور من جديد،
وحتى إذا كان ما قاله جاخوخ قريبا من
الواقع ،فقد كان من واجبه االعتناء بهذا
املشروع الوطني الضخم ال��ذي ق��ال بأن
امللك هو الذي باعه له ،بينما تنشر صحف
هذا األسبوع بيانا جلاخوخ نفسه ،وهو
ي��ق��ول :إن م��ل��ف دراب����ور م��ع��روض أمام
الغرفة اجلنحية ،وإن السي جاخوخ عقد

وزير يتمنى موت
المغاربة إلصالح
نظام التقاعد
< الرباط .األسبوع
أغ��رب تصريح ف��ي مجال التعاطي
مع إشكالية مستقبل صناديق التقاعد
في املغرب ،أدلى به مؤخرا وزير حتديث
الوظيفة العمومية محمد مبديع حني قال
«إن املغاربة كانوا في السابق يعيشون
مدة قليلة بعد حصولهم على التقاعد،
أما اآلن فإنهم يحصلون على تقاعدهم
ولكنهم يبقون على قيد احلياة».
ال��وزي��ر ب���دا خ�ل�ال إح���دى خرجاته
األخيرة ،وكأنه يتمنى موت عدد كبير من
املغاربة ،لكي يحل أزمة صناديق التقاعد،
ولم يكفه هذا التعليق الذي جلب عليه
السخرية في املنتديات االجتماعية ،بل
دعا إلى رفع سن التقاعد إلى  61أو 65
سنة كإجراء إلنقاذ الصناديق املنهكة.
وملح الوزير ،املقبل على الدخول في
حوار مع النقابات حول موضوع التقاعد
إل��ى إمكانية رف��ع املعاش من نسبة 10
إلى  14في املائة ،غير أنه لم يحدد ما
إن كانت هذه الزيادة ستقوم بها الدولة
أم املوظفون.

ال يا السي جاخوخ:

الملك عندنا ال يبيع وال يشتري
ن���دوة صحفية لـ«طمأنة
الرأي العام املغربي بأنه
حي يرزق».
وي��������ع��������رف ال����س����ي
جاخوخ ،أن رجل أعمال
م��غ��رب��ي م��ح��ت��رم ،عندما
ي��ت��ح��دث ع��ن امل��ل��ك ،فإنه
ي���ق���ول «س����ا ماجيستي
ل����وروا» ،م��ن ب��اب األدب،
وال يقول «امللك باع لي»،
خ��ص��وص��ا وأن���ه ل��م يبق
جل����اخ����وخ إال امل���غ���رب،

همس
مصطفى
عزيز أكثر
من مرة في
أذن جاخوخ
أثناء
الندوة..
فماذا كان
ميلي عليه؟

م����ادام أص��ح��اب��ه ف��ي إف��ري��ق��ي��ا ،في
س��اح��ل ال��ع��اج ،وال��س��ي��ن��غ��ال ،ساط
ف��ي��ه��م ال���ري���ح ،ول���م ي��ب��ق��وا يساووا
فرنك  ،CFAواحل��ك��ام اجل��دد لتلك
الدول اإلفريقية يعرفون امللك محمد
السادس ،وال يحتاجون ملن يتصل
بهم ،أما جاخوخ فيتعني عليه نظرا
لضخامة الشركة ،أن يراجع مواقفه،
ويجنب شركته هذه املصاعب ،قبل
أن ي���ص���در ح��ك��م ف���ي ح���ق دراب����ور
ب��أن تصبح شركة تشملها املراقبة
القضائية.
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حرب إعالمية بين «البي جي دي» والعدل واإلحسان
حيث اتهمت عناصر
م�����������ن ال��������ع��������دل
واإلح��س��ان حزب
العدالة والتنمية
بالتحول إلى أداة
ف���ي ي���د المخزن
يستقوي بها على
ال�������ض�������ع�������ف�������اء،
وبالمقابل يتهم
ال���ط���رف اآلخ���ر
ال�������������ع�������������دل
واإلح����س����ان

< الرباط .األسبوع

تجري هذه األيام حرب باردة غير
مسبوقة بين العدالة والتنمية
«الجناح السياسي لحركة التوحيد
واإلصالح اإلسالمية» ،وبين حركة
العدل واإلحسان.
هذه الحرب التي اشتعلت داخل
ال��م��واق��ع االج��ت��م��اع��ي��ة والتي
ي��ت��واله��ا ق��ي��ادي��ون ب����ارزون في
الحركتين ،وصلت حد التراشق
بالكالم وباالتهامات المتبادلة،

باالنغالق واالنحصار في
ال��رؤي��ة وتحولهم لقاعة
ان��ت��ظ��ار ك��ب��رى ،قبل أن
ت��ت��ط��ور ال��ح��رب بين
الطرفين لتصل حد
الطعن والتشكيك
في منهاج
وأف����ك����ار
أحمد العبادي األمين
العام لجماعة العدل
واإلحسان

ومعتقدات الطرفين.
وكانت مشاركة العدل واإلحسان
في اإلضراب العام الشهر الماضي
ض��د حكومة ب��ن ك��ي��ران بمثابة
النقطة التي أفاضت كأس الصراع
بين الطرفين ،حيث اتهمت العدالة
وال��ت��ن��م��ي��ة ال���ع���دل واإلح���س���ان
ب��ال��ت��واط��ؤ م��ع المفسدين ضد
الحكومة ،ورد «اآلخ��رون» بكون
إضرابهم كان ضد المخزن وليس
ضد حكومة شكلية ال تهش وال
تنش وال تملك سلطة القرار.

إهمال عائالت شهداء
الواجب الوطني في
«الوقاية المدنية»
لحظة تشييع جنازة
عبد الرزاق االخضر

نهاية «رجال االقتصاد» داخل االتحاد االشتراكي
< الرباط .األسبوع

هل فقد حزب بنبركة ،وبوعبيد،
وعبد الرحمن اليوسفي والفقيه
البصري ،وفتح الله ولعلو كل
ق��واه وصيته وأصبح على هذه
الدرجة من الفقر والخفوت؟ أين
االقتصاديين االتحاديين؟ وأين
الخبراء الماليين؟ وأين األساتذة
الجامعيين في االقتصاد الذين
كان حزب القوات الشعبية يزخر
بهم؟
ه��ذه األسئلة وغيرها تجرعها
وطرحها بمرارة قدماء الموظفين
ب���م���ج���ل���س ال������ن������واب وب���ع���ض
السياسيين خالل مناقشة القانون

المالي الحالي ،وسجلوا الغياب
الكبير لصوت هذا الفريق داخل
البرلمان.
هؤالء سجلوا بحسرة كبيرة غياب
نواب الفريق االشتراكي جسدا
وفكرا عن مناقشة الميزانية العامة
والقطاعات الوزارية ،بل حتى عن
التعديالت والخطابات االقتصادية
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��د ع��ل��ى مستوى
الميزانيات في السابق غابت،
وه��ذه السنة كلف على مضض
نائب وحيد «العبودي» بدراسة
بنود القانون المالي وتفكيكه
وتقديم التعديالت عليه ،وهو ما
ق���ام ب��ه ب��ش��ك��ل ف����ردي وم���د تلك
ال���ت���ع���دي�ل�ات ال��ي��ت��ي��م��ة لخلية

كان يا مكان..
الخبير االقتصادي
فتح الله ولعلو

الموظفين من فرق المعارضة التي
تكفلت بصياغة تعديالت فرق
المعارضة مجتمعة ف��ي لحظة

االعتداء على ممثل حزب
النهضة والفضيلة في إنزكان

أر
شيف

اتحادية شكلت نعي أحمد الزايدي
خ��ارج البرلمان ،ونعي الفريق
االتحادي داخل البرلمان.

< الرباط .األسبوع

حلت ي��وم  9نونبر الماضي الذكرى
ال��ع��اش��رة ل��وف��اة عبد ال���رزاق االخضر،
عنصر الوقاية المدنية الذي قضى نحبه
في حادثة بورنازيل ع��ام  .2004ورغم
مرور كل هذه السنوات على الحادثة مازال
والداه ينتظران تعويضا عن الحادثة التي
أودت بحياة عبد الرزاق الذي لم يتجاوز
سنه وقتها  28سنة ،رغم أنه كان المعيل
الوحيد لهما.
وتطالب أخ��ت��ه زب��ي��دة االخ��ض��ر بحل
للملف ال��ذي ط��ال أم��د انتظاره مراعاة
للوضع الصحي للوالدين اللذين بلغا من
العمر أرذل���ه ،ويحتاجان إل��ى العناية
الدائمة والتطبيب ،بعدما ق��دم ابنهما
حياته فداء لواجبه بعد محاولته إنقاذ
أحد عمال البناء بعد انجراف للتربة.

ا
ألس
ب
و
ع

< إنزكان .األسبوع

استنكر المكتب السياسي لحزب النهضة والفضيلة
تعرض مندوبه اإلقليمي في مدينة إنزكان «محمد المستور»
العتداء« ،أمام أعين السلطات العمومية واألمنية التي لم
تتحرك لوقف هذا االعتداء» ،حسب بيان الحزب.
واتهم حزب «امحمد خليدي» السلطات بعدم قيامها
بواجبها في حماية المشاركين في تظاهرة سلمية لتجار
إنزكان» الذين خرجوا لالحتجاج ،مؤخرا ،بسبب غالء
السومة الكرائية لمحالتهم» ،كما حذر نفس المصدر من
إمكانية «تفاقم األوض����اع» ف��ي المستقبل بسبب هذا
الموضوع.

الفنان الكبير عبد
ال�ح�ل�ي��م ح��اف��ظ في
ب � � �ي� � ��ت ال � �ص � �ح � �ف� ��ي
مصطفىالعلوي،وفي
الصورة مدام العلوي
زه��ور ،وعبد الحليم
حافي القدمين كما
لم يكن من قبل

السفـير بـوش« :المارشـي جابـو الملــك»!!
القرار

بقلم :رداد العقباني

هي ثالثة أسباب للنزول
السياسي
لوضع «ميساجات» السيد
«داويت بوش» حتت املجهر:
السبب األول :صفة صاحب
امليساجات ،سفير مفوض فوق العادة
للواليات املتحدة األمريكية باملغرب ورجل
أعمال نافذ وأحد أهم ممولي حملة الرئيس
األمريكي االنتخابية.
السبب الثاني« :امل��ارش��ي جابو امللك»
ويحسب للدبلوماسية االقتصادية امللكية
وح���ده���ا ب��ش��ه��ادة ال��س��ف��ي��ر «ب������وش» ،في
مؤمتر صحافي عقد مبقر وزاره اخلارجية
املغربية ،خصص لتقدمي برنامج القمة،
ح��ي��ث ل��ف��ت ال��س��ف��ي��ر األم���ري���ك���ي إل����ى أن
«ال��رئ��ي��س أوب��ام��ا وامل��ل��ك محمد السادس
اتفقا على استضافة مراكش لقمة ريادة
األعمال خ�لال ال��زي��ارة التي ق��ام بها امللك
محمد السادس إلى واشنطن في نونبر من
العام املاضي».
السبب الثالث :يهم التوقيت ،تزامنا مع

إعالن الكارثة الكروية املعروفة وتداعياتها
املرتقبة على امل��غ��رب ،تستضيف مدينه
م��راك��ش م��ن  19إل��ى  21نونبر اجلاري،
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل���ري���ادة األع���م���ال ،وذلك
ب��ش��راك��ة ب�ين امل��غ��رب وال���والي���ات املتحدة
وم���ن امل��رت��ق��ب أن ي����رأس ن��ائ��ب الرئيس
األمريكي «جو بايدن» وفد بالده للمشاركة
في أشغال القمة التي تنظم للمرة األولى
في بلد إفريقي ،وستجمع ممثلني عن نحو
 50دول��ة من حاملي مشاريع وخ��ب��راء في
ري��ادة األعمال وممثلي صناديق استثمار
ومؤسسات مالية ومنظمات حكومية وغير
حكومية ودبلوماسيني وجامعات.
ه��ن��اك إذن ،مخطط أم��ري��ك��ي ورهانات
تختلف باختالف أطرافها ،ويبدو حسب
ق�����راءة م��س��ار ال��س��ي��د «ب�����وش» أن الشق
االقتصادي حاضر بقوة لديه ،فرصة نادرة
للباطرونا املغربي ورئيسته مرمي بنصالح،
لتحقيق حلمها عبر آلية الذكاء االقتصادي
التي تتبنى مفهومها للتدبير.

في سابقة وتزامنا مع «توتر» العالقات
املغربية  -األمريكية في قضية الصحراء
املغربية ،جنح السفير األمريكي باملغرب
«دواي����ت ب���وش» ،ف��ي اخ��ت��راق «ضيعتني»
يصعب االق��ت��راب م��ن أبوابهما« :ضيعة»
ال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة امل��ه��ي��م��ن��ة ف��ي ع��ال��م املال
واألع��م��ال ،و«ض��ي��ع��ة» اإلس�ل�ام السياسي
القريب من مراكز القرار باملغرب (الصورة
معبرة :السفير «بوش» رفقة الشاب «ياسني
ال��س��وي��دي» ع��ال��م ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا بالرابطة
احملمدية للعلماء ،مؤسسة ذات نفع عام
طبقا للظهير ال��ش��ري��ف رق���م ،1.05.210
الصادر في 15 :من محرم 1427هـ املوافق
لـ 14فبراير  ،2006يوجد مقرها بالرباط).
وفي حالة مساهمته ،في إجناح مقاربة
املغرب في تدبير احلقل الديني ،التي تقوم
توازن يؤلف بني
في اشتغالها على إحداث
ٍ
التقاليد واالنفتاح ،في وقت بات التطرف
واإلره����اب يجتاحان أغ��ل��ب ب��ل��دان العالم
ال��ع��رب��ي  -اإلس�ل�ام���ي ،وت��ب��ن��ي��ه ،السفير
ب����وش ،مل��ش��اري��ع «امل���زل���وط�ي�ن م���ن شباب
ج��م��ع��ي��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي» وم���ن تركهم
قطار التنمية على الهامش ،قد نفتح ملف
«ترشيحه للقب ولد الناس احلسني» ،على

السفير بوش رفقة
الشاب ياسين
السويدي عالم
البيولوجيا بالرابطة
المحمدية للعلماء

غرار السفير األمريكي السابق «صامويل
ك��اب�لان» (األس��ب��وع الصحفي ،ع��دد،719 :
بتاريخ 13دجنبر.)2012
لنا أوراق كثيرة تتقاطع م��ع أجندات
الرئيس باراك أوباما وسفيره النشيط ،قد
يكون مفيدا استعمالها في مقاربة مبنطق
الربح املتبادل.
وبغض النظر ،عن كل حتليل سياسي،

ي��ؤدي إلى االتفاق ،أو إلى االختالف ،مع
مقاربات السيد «ب��وش» ومهامه( )..تبقى
ورق��ت��ه راب��ح��ة وب��دي�لا م��ؤق��ت��ا( )..ف��ي زمن
أع��ط��اب الدبلوماسية احلكومية السيما
أخطاء التصعيد الدبلوماسي القاتل مع
حليفنا االستراتيجي األول ،فرنسا ،ويبقى
املغرب في حاجة ألمريكا ألسباب ال يتسع
املجال لذكرها.
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أوجار كان يخطط سرا لتسليم الحزب لـ«بولحسن»

البحراوي يعود من كندا للرباط الحتالل
مقعده القدمي ..لكن مع حزب األحرار
< الرباط .األسبوع

ال��رب��اط��ي��ون ي��ذك��رون رئيس
بلديتهم أيام إدريس البصري،
ونقصد عمر البحراوي ،الذي عاد
م��ن ك��ن��دا ،بعد أن مسح الزمن
اسمه من ذاكرتهم سنوات طويلة،
وقد كان عاد من كندا من قبل في
 ،2011وترشح لالنتخابات ضد
االتحادي االشكر ،ال��ذي ربحه،
وخ��س��ر ال��ب��ح��راوي ،ال���ذي عاد
لكندا ..وها هو يرجع ألحضان
حزبه حزب الحركة ،وهو الذي
كان في األصل في حزب األحرار
أيام عبد الكامل الرغاي الذي كان
يغار منه.

عمر
البحراوي

ي��ت��ح��دث��ون اآلن ع���ن رج���وع
ال��ب��ح��راوي إل��ى ح��زب��ه األصلي

هل اتفق زعماء أحزاب
املعارضة على مقاطعة
جنازة الزايدي؟
< الرباط .األسبوع
شهد المكتب السياسي لحزب األصالة والمعاصرة
جدال ساخنا خالل األي��ام األخ��ي��رة ،بسبب تسجيل
الغياب «الكبير» لهذا الحزب عن فعاليات تأبين الراحل
القيادي االتحادي أحمد الزايدي ،خالل عشاء األربعاء
الماضي .الباكوري الذي كان قد انشغل بمشاركته في
نفس الليلة بالبرنامج التلفزي «مباشرة معكم» بالقناة
الثانية ،تفاجأ في اليوم الموالي بوسائل اإلعالم
تتحدث على غياب تام لألصالة والمعاصرة خالل حفل
التأبين الذي حضرته أزيد من  2500شخصية وطنية
من عالم السياسة من حكومة ،وبرلمان ،وأحزاب
سياسية ،ومن عالم المال واإلعالم بالمغرب.وأكثر ما
زاد من غرابة الموقف هو تزامن هذا الغياب في صفوف
الحزب عن هذا اللقاء اإلنساني الهام مع غياب القيادي
االستقاللي حميد شباط وأتباعه ،والقيادي االتحادي
إدريس لشكر وأتباعه ،بما يوحي أن هناك اتفاق مسبق
مع الطرفين اآلخرين للغياب عن هذا اللقاء(.)..

حزب األحرار ،رغم أن المتحكم
السابق في الحزب أوجار ،كان

ي��ح��ض��ر س����را ،ل��ت��س��ل��ي��م مكتب
األحرار في الرباط ،لرئيس جامعة
غ�����رف ال���ص���ن���اع���ة التقليدية
ب��ول��ح��س��ن ،ال���ذي ك���ان عليه أن
ي��س��ت��ق��ي��ل م���ن ح����زب األص���ال���ة،
ليتحمل مسؤوليات مكتب األحرار
في الرباط.
األحرار ،يفكرون جديا على أية
حال ،في الهيمنة على المجلس
البلدي بالرباط ،س��واء برجوع
ال��ب��ح��راوي ،أو بولحسن وإال
س��ي��ض��ط��ر ال���ح���زب إل���ى تغيير
نظرته ،والدفع بأحد أقطاب حزب
يعطة ف��ي ال��رب��اط وه��و مقاول
ي���رأس حاليا إح���دى مقاطعات
العاصمة.

استغراب المعطلين من توظيف
أدبيين في وزارة تقنية
< الرباط .األسبوع	 
اس�����ت�����غ�����رب ع��������دد من
ال���م���ع���ط���ل���ي���ن م�����ن حملة
ال��ش��ه��ادات ال��ع��ل��ي��ا الذين
ق��ص��دوا ب��واب��ة التشغيل
الحكومية م��ن تخصيص
وزارة ال��ت��ك��وي��ن المهني
«التقنية» التي يشرف على
تدبير شؤونها الوزير عبد
العظيم ال���ك���روج ،الوزير
المنتدب لدى وزير التربية
الوطنية المكلف بالتكوين
المهني ،من إعالن وزارته
على مباريات لتوظيف ثالثة
أط���ر ج���دد ه���ي :تقني من
الدرجة الثالثة في السمعي
ال��ب��ص��ري ،وم��ت��ص��رف من
ال��درج��ة الثالثة ف��ي اللغة
العربية وآدابها ،ومهندس
في اإلحصائيات.
المعطلون وبخاصة من
الشعب التقنية والعلمية
والمحاسبتية والهندسية
ال���ذي���ن ح��م��ل��وا ملفاتهم

عبد العظيم
الكروج

ل��ل��ت��ب��اري ح����ول المقاعد
المعلنة بوزارة ،تعتبر من
أكثر الوزارات «التقنية» في
المغرب بحكم الملفات التي
تشتغل عليها ،تفاجأوا
بتخصصات غريبة عن هذا
ال����ق����ط����اع ح���ي���ث طلبات
ال��ت��وظ��ي��ف ت��خ��ص حامال
لدبلوم عال في اللغة العربية
وآدابها ،وآخر في تقنيات

السمعي البصري ،وثالث
في اإلحصاء.
المعطلون ش��ك��ك��وا في
ه��ذه األوص���اف والشروط
وب��دأوا يهمسون في آذان
بعضهم البعض ب��أن في
المسألة تفصيل على مقاس
بعض المحظوظين( )..فهل
هي بوادر أزمة أخرى على
غرار أزمة «الشكوالتة»؟

محامون يتحدون ضد «المحامي» الذي أصبح وزيرا
< الرباط .األسبوع
ف����ي إط������ار احل������رب السرية
والعلنية التي تخوضها جمعية
هيئات احمل��ام�ين م��ع وزي��ر العدل
مصطفى ال��رم��ي��د ،استبقت هذه
األخيرة مجيئ الرميد إلى البرملان

< الرباط .األسبوع

اشتكى عبد اإلله بن كيران
رئيس الحكومة لبعض مقربيه
من «حرب النساء» التي اختار
«ال���ب���ام» م��واج��ه��ت��ه ب��ه��ا في
البرلمان.
ب���ن ك���ي���ران ال����ذي تعرض
ل���ه���ج���وم س���اخ���ن م����ن طرف

لتقدمي مقترحات وخالصات حوار
وزارت������ه ال��وط��ن��ي ح����ول إص�ل�اح
منظومة العدالة ،وقامت األسبوع
امل����اض����ي ب����زي����ارة إل�����ى رده�����ات
البرملان.
اجل��م��ع��ي��ة ب���ق���ي���ادة ع����دد من
النقباء وك��ب��ار احمل��ام�ين باملغرب

ع��ق��دت ل��ق��اءات مطولة م��ع الفرق
ال���ب���رمل���ان���ي���ة ب���اس���ت���ث���ن���اء فريق
ال��ع��دال��ة والتنمية ،وم��ع رئيسي
ال��ب��رمل��ان ،وق��ام��ت ب��وض��ع مذكرة
مفصلة ملطالبهم وك���ذا لرؤيتهم
ومقترحاتهم ف��ي ال��ق��وان�ين التي
سيأتي بها الرميد إل��ى البرملان

اليسارية في حزب «التراكتور»
خ��دي��ج��ة ال���روي���س���ي داخ���ل
البرلمان ،ورفض الرد عليها
بنفس ال��ق��وة ،ل��م يمر سوى
أس��ب��وع حتى تلقى هجوما
آخرا من طرف ميلودة حازب
رئيسة الفريق هذه المرة.
بن كيران أسر لمقربيه أن
أكبر شيء يكرهه هو مواجهة

ال��ن��س��اء ف���ي ال��ب��رل��م��ان ألنه
يستحيي من تعنيفهم لفظيا،
وتسجيل نقط عليهم خوفا من
اتهامه بـ«الحكرة» على النساء
وأنه يفضل مواجهة الذكور.
وكانت خديجة الرويسي قد
ه��اج��م��ت ب���ن ك���ي���ران بعنف
وات���ه���م���ت ح���زب���ه بمعاداة
األم��ازي��غ��ي��ة خ�ل�ال الجلسة

بن كيران يتفادى «حروب النساء»

م��س��ت��ق��ب�لا ،وب���خ���اص���ة ق���وان�ي�ن:
امل���س���ط���رة امل���دن���ي���ة ،واملسطرة
اجل���ن���ائ���ي���ة ،وم���ه���ن���ة احمل����ام����اة،
وال��ق��ان��ون اجل��ن��ائ��ي ،والتنظيم
القضائي ،وغيرها م��ن القوانني
التي هناك خالف حاد بني الرميد
واحملامون حولها.

الشهرية بالبرلمان ،األسبوع
الماضي ،قبل أن تعود رئيسة
الفريق بمجلس النواب ميلودة
حازب لمهاجمة بن كيران من
جديد بمناسبة مناقشة القانون
المالي ،حيث خاطبته بالقول:
«نسيتي أنك أزيد من  15سنة
وأنت تتقاضى  30ألف درهم
كبرلماني».

ما خفي
وافق مدير األمن ،على أسلوب جديد
في احلماية من حوادث السير
عبارة عن تأسيس فرقة من بوليس
الدراجات النارية ،تركبها ضابطات
شرطة نسوية ،ملالحقة املخالفني
للسير أو املخالفني ألصول االستقرار
واألمن.
يفكر نزالء سجن عكاشة في تنظيم
اعتصام كبير ،بعد االنعدام التام
لتواجد أي طبيب مختص في
أمراض القلب ،وال في أمراض
العيون واالعتماد على طبيب يعالج
األمراض كلها ،واالتصال به يتطلب
الكثير من الصعوبات ،في تناقض
تام مع ما يظهر من نوايا إصالحية
ملدير السجون ،التامك.
قراءة الفاحتة على روح الزايدي في
البرملان من طرف املنتخب العدالي،
أثارت احتجاج رئيس الفريق
االحتادي االشكر الذي اعتبرها
استغالال سياسيا ،ولكن أي أحد ،لم
يصل( )...على سكان بوزنيقة الذين
قالوا لو كان املنتخبون يقومون
بدورهم في إصالح مدنهم ملا مات
الزايدي غريقا في وحل األمطار.
الوزير الرباح في التجهيز بدأ
مخططه في إصالح املناصب إلبعاد
اخلبراء االستقالليني املعششني في
وزارة النقل منذ عهد غالب ،ويقال
بأنه بدأ برئيس ديوان غالب نهموشة،
الذي احتفظ به الرباح في منصبه
بعد ذهاب غالب .األطر االستقاللية
في وزارة العدالة والتنمية أصبحت
تنتظر قرارات إبعادها.
في جلسة حميمية ،قال رئيس
احلكومة بن كيران ،بأن فكرة
تخفيض أثمنة األدوية جاءت من عند
وزير التجارة حفيظ العلمي ،مضيفا
كثر الله من أمثاله ،ألنه ميلك مصنعا
لألدوية ،ويعرف حقيقة األرباح التي
يحققها أصحاب مصانع الدواء.
احملكمة البيضاوية لم حتكم فقط
بعودة عبد الله الفردوس إلى
إدارة جريدة «رسالة األمة» ،وإمنا
ثان ،بعودة
حكمت أيضا ،في حكم ٍ
فردوس إلى مكانته في حزب املعطي
بوعبيد.
يحتل املغرب مكانة خاصة في
مستقبل السياسة املصرية ،وعند
الرئيس اجلديد اجلنرال عبد الفتاح
السيسي ،وقد تأكد ذلك عمليا من
خالل تقليص التمثيلية الدبلوماسية
املصرية في عدد من البلدان(،)..
باستثناء املغرب ،حيث مت االحتفاظ
بجميع «مالحق» السفارة التي يوجد
على رأسها السفير إيهاب جمال
الدين.
دخل ملف السلفيني إلى نفق جديد
مع احلديث عن اختراق موالني
لـ«تنظيم داعش» لبعض السجون
املغربية ،وكانت عائالت السلفيني
قد استبشرت خيرا بقرب انفراج
القضية ،بعد دخول جلنة عليا
على اخلط ،وانطالق املشاورات
مع املعتقل السلفي حسن اخلطاب
ومن معه( ،)..قبل أن تتلبد السماء
بالغيوم من جديد(.)..

األوضاع في الصحراء
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مهرجان الداخلة:

اتهامات حمدي ولد
الرشيد للدولة
< العيون .األسبوع

صحافيو مصر ضد المغرب وفنانوها ضد البوليساريو
< الداخلة  .األسبوع

اتهم القطب الصحراوي حمدي ولد الرشيد القيادي
في حزب الميزان ورئيس مجلس بلدية العيون خالل
اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب ،فأثار ولد
الرشيد الذي استطاع في فترة وجيزة تحويل مدينة
العيون إلى عاصمة تفوق في مشاريعها عواصم إفريقية
عديدة ،فاتهم من يعنيهم األمر بتغييب رجال األعمال
الصحراويين عن كل ما يتعلق بتدبير ملف الصحراء
في شقه االقتصادي كاالتفاقية مع االتحاد األوروبي،
وغض الطرف عن أنشطة انفصاليي الداخل ،خصوصا
منها تلك التي تنضم بالجزائر والتي يتجه صوبها
عدد ممن يوصفون بتيار الجبهة للمشاركة وتلقي
التعليمات هناك ،وصب حمدي ولد الرشيد جام غضبه
على تساهل الدولة في هذا
الشأن ،خالفا لما تقوم به
ال����س����ل����ط����ات المحلية
والمنتخبة بالعيون في
م��ن��ع أك��ث��ر م��ن مرة
ع����ددا م���ن ال����زوار
األج����������������ان����������������ب
ال��م��ت��ع��اط��ف��ي��ن مع
ال���ب���ول���ي���س���اري���و
والراغبين في زيارة
حمدي ولد
اإلقليم.
الرشيد

نجح مهرجان السينما
بالداخلة في جلب أكبر
مشاهير الفن المصري،
ففي الوقت الذي انتقل فيه
مجموعة من الصحفيين
ال��م��ص��ري��ي��ن لمخيمات
ت����ن����دوف ف����ي محاولة
ل��ل��ت��ش��وي��ش ع��ل��ى مسار
قضية الصحراء المغربية،
تم في مهرجان الداخلة
الذي ترأسه محمد نبيل
بن عبد الله وزير السكنى
وسياسة المدينة ،ووالي
جهة وادي الذهب لكويرة،
وغاب عنه وزير االتصال،
عرض فيلم «هوية جبهة»
ل�����م�����خ�����رج�����ه ل���ح���س���ن
البوحاروتي ،الذي يسلط
ال���ض���وء ع��ل��ى الظروف
التاريخية إلنشاء «جبهة»
ال���ب���ول���ي���س���اري���و ودور

الجزائر في خلق النزاع
المفتعل حول الصحراء
المغربية ،وإب��راز عدالة
ال��ق��ض��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ،مع
إعطاء الفرصة لألجيال
الجديدة للحصول على

أكبر قدر من المعلومات
حول هذا الملف ،ويكشف
الشريط الغني بالمعلومات
الوثائقية السياق الجيو
 س��ي��اس��ي ،وال��ج��ي��و -اس���ت���رات���ي���ج���ي لنشأة

البوليساريو واحتضانها
واس���ت���غ�ل�ال���ه���ا م����ن قبل
الجزائر ،من أجل إطالة
أمد هذا النزاع المفتعل
واإلض������������رار بمصالح
المغرب ،والمس بوحدته

نصف مارطون العيون ..تظاهرة رياضية مهددة بالسكتة القلبية
< العيون .األسبوع
تعيش مدينة العيون مع
حدث تنظيم النسخة  16لنصف
مارطون العيون الدولي تحت
الرعاية الملكية نهاية األسبوع
الجاري ،بمشاركة عدة دول من
ب�ي�ن�ه��ا :إس �ب��ان �ي��ا ،وفرنسا،
وأمريكا ،والجزائر ،والعراق،
وموريتانيا ،وإثيوبيا ،وغينيا،
وإي� �ط ��ال� �ي ��ا ،وال� �ب���ورون���دي،
وألمانيا ،والبحرين ،وقطر،
وال�س�ي�ن�غ��ال ،غير أن ضعف
اإلم �ك��ان �ي��ات ال �م��ادي��ة وحجم
وزارة الشباب والرياضة أسهم

ف��ي توقيف أكبر التظاهرات
الرياضية التي تعرفها األقاليم
الصحراوية ،وه��و ما يجعل
جامعة ألعاب القوى ملزمة أكثر
م��ن غ�ي��ره��ا ب��ال��وق��وف نصف
المارطون الذي تأسس في عهد
الحاج محمد المديور ،وتواصل
ف��ي ع�ه��د رؤس� ��اء الجامعات
المتعاقبين إلى أن وصل عبد
الم َط َّوق
ال��س�ل�ام أح� �ي ��زون ُ
بمسؤولية تاريخية ،في حال
تعثر ه��ذا السباق باعتباره
ي� ��ؤدي رس��ال��ة وط �ن �ي��ة تعزز
دبلوماسية الرياضة في قضية
الوحدة والترابية(.)..

مبديع يعرض برنامج
وزارته في الصحراء
< العيون .األسبوع

ترأس محمد مبديع ،الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة
ووالي الجهة بقصر المؤتمرات بمدينة العيون ،يوم
األربعاء األخير ،فعاليات المحطة الخامسة «للملتقى
ال��وط��ن��ي ح��ول تحديث اإلدارة المنظمة» بهدف
التواصل مع الفاعلين العموميين والقطاع الخاص
والمجتمع المدني ح��ول مشاريع تحديث اإلدارة
المعتمدة من طرف الوزارة ،بالنظر لتأثيراتها على
التنمية المندمجة والمستدامة لمجموع جهات
ال��م��م��ل��ك��ة ،وال��ت��ج��اوب م��ع ح��اج��ي��ات المواطنين
والمقاولة ،واستعرض الوزير برنامج عمل الوزارة
برسم  2016-2014وآليات تفعيله،
والذي يرتكز على محاور رئيسية
ذات الصلة بتثمين الرأسمال
ال����ب����ش����ري ،ك���ق���ط���ب أس���اس���ي
الستراتيجية تحديث اإلدارة عبر
ال��م��راج��ع��ة ال��ش��ام��ل��ة للنظام
األس�������اس�������ي ال����ع����ام
للوظيفة العمومية
ون���������ص���������وص���������ه
محمد
التنظيمية،وإصالح
مبديع
منظومةالمعاشات
المدنية.

وتسعى جبهة البوليساريو
إلى تقوية ماراطون الصحراء

ب�ت�ن��دوف مسخرة إمكانيات
هائلة لجعله ورق��ة لصالحها

وبدعم كل من الجزائر وإسبانيا
وأمريكا ،وباستثناء انخراط
السلطاتالمحلية،والمنتخبين،
ووك���ال���ة ال� �ج� �ن ��وب ،وشركة
فوسبوكراع ،وأطلس صحراء
في نصف مارطون العيون ،فإن
المنظمين ي��واج�ه��ون مشكل
ت �ن �ق��ل ال �ع��دائ �ي��ن بالطائرة
العسكرية التي تتكفل الجامعة
بها .ويعاني نصف مارطون
ال�ع�ي��ون م��ن دي ��ون م��ال�ي��ة قد
تعصف به وتجعله في خانة
المجهول ما لم تبادر الجهات
المعنية إلى إنقاذ هذه التظاهرة
الكبرى من السكتة القلبية.

فوز «قناة العيون» بدوري المسيرة الخضراء
< العيون .األسبوع

ت���زام���ن���ا م���ع الذكرى
ال��ع��اش��رة الن��ط�لاق قناة
«العيون الجهوية» ،نظمت
الشركة الوطنية لإلذاعة
والتلفزة المغربية بشراكة
مع منتدى أطر الشركة،
دوري المسيرة الخضراء
لكرة القدم داخل القاعة،
وذلك خالل الفترة الممتدة
ما بين  22أكتوبر إلى 6
نونبر  2014بمدينتي
الرباط والعيون.
وقد تم تنظيم هذا اللقاء
ال���ري���اض���ي ل���ك���اف���ة أطر
وم���س���ت���خ���دم���ي جميع
القنوات التلفزية واإلذاعية
ل��ل��ش��رك��ة ..ك��م��ا ت��م بهذه
المناسبة استدعاء فريق

خصوم الوحدة
الترابية
في البرلمان
اإلسباني

ال����ت����راب����ي����ة .وم���ع���ان���اة
المحتجزين في مخيمات
تندوف ،وكشف الخروقات
السافرة لحقوق اإلنسان
ال���ت���ي ت��رت��ك��ب��ه��ا جبهة
«البوليساريو» في حقهم،
والذين يمنعون بالقوة من
االل��ت��ح��اق بوطنهم األم
المغرب.
وخطفت الصحراوية
أسماء اكريميش األضواء
بكفاءتها العالية في إدارة
م�����ه�����رج�����ان ال����داخ����ل����ة
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ،وأضحت
أسماء من بين أهم النساء
الرائدات عربيا وعالميا
ف�����ي ال����م����ج����ال الفني
واإلع�لام��ي ،وكانت ابنة
الداخلة سببا في توقيع
ات��ف��اق��ي��ات ش���راك���ة مع:
مهرجان البلقان لألفالم
ال����ج����دي����دة ،ومهرجان
سنوبي ألفالم المرأة.

كواليس
صحراوية
ق��دم المحامي س�لام��و أح�م��د ال �ن��اي ،أول
استقالة من عضوية ما يسمى باللجنة الصحراوية
لحقوق اإلنسان التي تأسست حديثا بمخيمات
تندوف ،وقد توصل رئيس اللجنة سعيد الفياللي بهذه االستقالة
التي تداولتها مختلف وسائل اإلع�لام ،ألنها تكشف بعض
المستور المتعلق بجعل أع�ض��اء اللجنة ت��أث��ث لمسرحية
فاشلة.
في الوقت الذي حازت فيه قناة «العيون
ال��ج��ه��وي��ة» وألول م���رة ع��ل��ى جائزتين
وطنيتين ،لم يجد محمد المامي التامك وزير
م��ا يسمى ب��وزي��ر اإلع�ل�ام ،طريقة لمواجهة اإلعالم
المغربي سوى القيام بتغييرات شملت على الخصوص،
تعيين أحمد محمود سيد أحمد (بالك) مديرا لإلعالم
بوالية العيون ،والبشير الضيف مديرا لإلعالم بوالية
أوس��رد ،ومحمد الخليل محمد سالم مديرا لإلعالم
بوالية بوجدور ،وفاطمتو البشير مديرة مكلفة بإدارة
المجلس الوظيفي ،ومحمد محمد إسماعيل مديرا
للتحرير بالتلفزة الوطنية التابعة للجبهة.
شكل تنظيم الملتقى الدولي األول للتصوف
بالعيون تحت شعار «دور ال��زواي��ا الصوفية
بالصحراء في تحقيق األمن الروحي :الزاوية الدرقاوية
الفاضلية نموذجا» ،فرصة جمعت مريدي مختلف الزوايا الدينية
وإجماعهم على أهمية الدور الريادي للزاوية في صون وحماية
المعتقدات الدينية والمساهمة في االستقرار النفسي واالتزان
الديني.
وعبر كل من صالح الدفلي وممثلي الوفود المشاركة والشيخ
ماء العينين الرباس رئيس المجلس العلمي المحلي على ضرورة
السير على نهج السلف الصالح في الحفاظ على الثوابت.

ي��م��ث��ل ال���ق���ن���اة الثانية
ل���ل���م���ش���ارك���ة ف�����ي ه����ذا
الدوري.
وتندرج هذه التظاهرة،
التي تميزت بتفوق فريق
قناة «العيون الجهوية»

وفوزه بنهاية هذا الدوري
على فريق قناة الرياضية
بنتيجة  ،2 - 5في إطار
التواصل الداخلي للشركة
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل���ل��إذاع������ة
والتلفزة.

< العيون .األسبوع

احتضنت إح���دى قاعات
بالبرلمان اإلس��ب��ان��ي لقاء
ب��ي��ن أع���ض���اء المجموعة
ال���ب���رل���م���ان���ي���ة المساندة
للبوليساريو والمجموعة

انتقل إلى عفو الله ورحمته المقاوم
المرحوم «محمد الشيخ ولد الوالي ولد
باعلي» الذي وافته المنية ،مؤخرا ،بإحدى
المصحات الخاصة بالرباط إثر مرض عضال ألم به.
ويعتبرالراحل من رجاالت الصحراء الكبار ،ومن أبرز
قادة المقاومة وجيش التحرير وأحد وجهاء وأعيان
قبيلة الركيبات أهل القاسم إبراهيم .إنا لله وإنا إليه
راجعون.

البرلمانية لحقوق اإلنسان
وال��ت��ع��اون ،حضرها محمد
عبد العزيز زعيم الجبهة ،يوم
الجمعة األخ��ي��ر ،حضرها
كذلك ممثلو الحزب الشعبي،
واالش����ت����راك����ي ،واليسار
الموحد ،والكتلة الوطنية من

أجل غاليليا ،والمبادرة من
أج��ل ك��ات��ال��ون��ي��ا ،واالتحاد
التقدم والديمقراطية ،والحزب
الوطني الباصطي ،وآمايور،
وخ��ل��ص المجتمعون إلى
توصيات تصب ضد الوحدة
الترابية(.)..

كواليس األخبار
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

مالمح القضاء االستعجالي
في مشروع قانون
المسطرة المدنية 9

عندما يصطدم تطبيق الدستور بالعقليات القديمة

السلطة التشريعية تعرقل انتخاب قضاة
المحكمة الدستورية

األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

< الرباط .األسبوع

لم يعد يفهم أحد من المتتبعين
القانونيين ومن البرلمانيين على حد
سواء ،التأخر والمأزق الحاصل فيه
قبتي البرلمان في موضوع انتخاب
قضاة المحكمة الدستورية الستة،
بعدما تأكد أن القصر جاهز ووضع
اللمسات النهائية على الرئيس
وأس��م��اء األع��ض��اء الذين يقترحهم
الملك ل��ه��ذا المجلس ،وب��ق��ي فقط
األعضاء الذين سينتخبهم البرلمان
لهذه المحكمة العليا.
م��ص��ادر ت��ؤك��د أن ال��خ�لاف كبير
داخ��ل البرلمان بين المستشارين
والنواب حول المعايير والشروط
التي يجب أن تتوفر ف��ي القاضي
الجديد ،وكذا في الطريقة التي سيتم
بها دراس��ة الملفات والترشيحات،
وفي المقابل تؤكد مصادر أخرى أن
بعض األحزاب السياسية «االتحاد
االشتراكي واالستقالل» ،تسعى لهذا
ال��ب��ل��وك��اج م��ن أج��ل ض��م��ان توافق
يمكنها م��ن ض��م��ان مقعد مريح
لصالحها(.)..
في مقابل ذلك ،يقول رأي ثالث إن
ه��������ذا ال�����ت�����أخ�����ر ال����������ذي يلعب
فيه اإلسالميون ال���دور الكبير من

خ�ل�ال ب�����رودة ت��ع��ام��ل أك��ب��ر فريق
برلماني مع هذا الملف ،ينم عن رغبة
هذا الفريق في تأخير العملية حتى
السنة القادمة ،حيث ضمان نهاية
النسخة الحالية لمجلس المستشارين
وظهور تركيبة جديدة داخل مجلس
المستشارين الجديد الذي قد يقوي
حظوظ اإلسالميين للظفر بمقعدين
داخل هذه المحكمة العليا في مراقبة

الرياحي يبدأ حملة رئاسة
ودادية القضاة من اجلنوب
< الرباط .األسبوع
بعد اكتساحه النتخابات ممثلي محكمة النقض
في الودادية احلسنية للقضاة ،بـ 100صوت من
مجموع  172صوتا معبر عنها ،اختار نور الدين
الرياحي احملامي ال��ع��ام ،إط�لاق حملته لرئاسة
الودادية احلسنية للقضاة انطالقا من مراكش،
ويعد الرياحي أحد أربعة مرشحني باإلضافة إلى
احلسن داكي ،الوكيل العام للملك بالرباط ،الذي
انتخب مؤخرا رئيسا للمكتب اجلهوي للرباط،
والرئيس احلالي عبد احل��ق العياسي ،ومحمد
اخلضراوي القاضي املكلف باالتصال لدى محكمة
النقض ،كلهم يتنافسون على منصب الرئيس
بعدما ك��ان ال��ص��راع مقتصرا ف��ي ال��ب��داي��ة على
العياسي والرياحي.
ال��ري��اح��ي ان��ط��ل��ق م��ن م���دن م��راك��ش وأكادير
والعيون لشرح برنامجه االنتخابي ،الذي أعلن
من خالله عن سلسلة إصالحات تخص مختلف
احملاكم املغربية ،وفي مقدمتها :محكمة النقض،
ومحاكم االستئناف ،واحملاكم االبتدائية.
وبخالف مرشحني آخرين ،اختاروا نهج سياسة
«الفيسبوك» اختار الرياحي ،التواجد امليداني،
باعتباره أك��ب��ر املرشحني خل�لاف��ة العياسي في
حال عدم جتديد الثقة فيه مرة أخرى ،وقد متيزت
اللقاءات التي عقدها بحضور كبير ،في انتظار
عقد ندوة صحفية لشرح تفاصيل البرنامج يوم
.2014 /11 /22

مدى دستورية القوانين.
الجدير بالذكر أن القانون التنظيمي
الخاص بالمحكمة الدستورية في
صيغتها الجديدة قد ص��ودق عليه
ونشر بالجريدة الرسمية ،وينتظر
التفعيل فقط كما هو الحال بالنسبة
لباقي القوانين كالمجلس األعلى
للتعليم وقانون التعيين في المناصب
العليا.

دفاع «الزاز» يطالب بإبعاد
الخبراء المغاربة ويتهم
«وانا» بالتجسس
< الدار البيضاء .األسبوع
طالب دفاع كرمي الزاز ،املدير
العام السابق لشركة االتصاالت،
«وان�������ا» وامل��ع��ت��ق��ل ف���ي سجن
ع��ك��اش��ة ع��ل��ى خلفية التالعب
باملكاملات ال��دول��ي��ة( ،)..بإبعاد
اخلبراء املغاربة عن محجوزات
القضية ،وعرضها على خبراء
أج����ان����ب ،م��ع��ت��ب��را أن معظم
اخلبراء املغاربة يشتغلون لدى
شركات االتصاالت املتدخلة في
القضية(.)..
وف��ج��ر ال��دف��اع م��ف��اج��أة من
العيار الثقيل ،عندما اتهم
شركة «وانا» بالتجسس
على الرسائل النصية
مل��وك��ل��ه ،ش��أن��ه شأن
أح���������د امل���ت���ه���م�ي�ن
اآلخ������ري������ن طيلة
س��ن��ة ك��ام��ل��ة دون
س���ن���د ق���ان���ون���ي..
األم����ر ال����ذي فتح
ال��ب��اب على

مصراعيه أم���ام القيل والقال
داخل احملكمة(.)..
وكانت عملية اعتقال «كرمي
الزاز ومن معه» ،قد أسفرت عن
حجز موزع املعلومات ،وأسالك
وب���ط���ائ���ق ال��ت��ع��ب��ئ��ات لشركة
«إن�����وي» ،وج���ه���ازا إلكترونيا
لالتصال الالسلكي..
وجدد محامي الدفاع الذي
كان يتحدث خالل اجللسة التي
ع��ق��دت��ه��ا احمل��ك��م��ة االبتدائية
ب����ال����دار ال���ب���ي���ض���اء ،مطالبته
بالسراح املؤقت ملوكله الزاز،
موضحا أن االعتقال االحتياطي
استوفى مدته القانونية،
بعد أن تعدى «ثالثة
أش���������ه���������ر» ،غ���ي���ر
أن ال���ق���اض���ي لم
ي���س���ت���ج���ب س���وى
لطلب واح��د وهو
«ضم ملف متابعة
����ان ش����رك����ات
ث�����م� ِ
معنية بالقضية».

عالجت مسودة تعديل وتغيير وتتميم قانون المسطرة
المدنية القضاء االستعجالي في المواد من  183إلى ،191
وأسندت المسطرة المدنية المقبلة كسابقتها النظر في
الطلبات االستعجالية لرئيس المحكمة االبتدائية ،محكمة
الدرجة األولى بصفتها محكمة ذات الوالية العامة أو لمن
يكلفه رئيس المحكمة بالنيابة عنه من بين قضاة المحكمة
االبتدائية ،ولم تشترط المادة  183أن يكون النائب في
رتبته اإلدارية من ضمن نواب رئيس المحكمة أو من أقدم
قضاتها.
ويختص قاضي المستعجالت بالبت في:
 الطلبات المتعلقة بالحراسة القضائية ،وغالبا مايقدم طلب الحراسة القضائية من طرف مالك لمال على
الشياع ،ويدعي أن المال الشائع مهدد بخطر بسبب سوء
التسيير مثال ،أو بسبب استحواذ األغلبية على حقوق
األقلية.
وك��ان العمل القضائي ال يستجيب لطلب الحراسة
القضائية ،إذا تبين للقاضي عدم جدواها أو أن مصاريفها
باهظة ،أو عدم وجود من يقوم بتلك المهمة ،أو أن طبيعة
تسيير المال الشائع تتعارض مع فرض الحراسة القضائية
كما هو الحال مثال بالنسبة لطلب توقيع حراسة قضائية
على عيادة طبية.
 ويختص قاضي المتعجالت بالبت في أي طلب يتعلقباتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي مثل إجراء المعاينات ،أو
االستماع لشاهد يوجد في حالة حرجة ،أو توقيع حجز
تحفظي على منقول أو عقار ،أو توقيع حجز ارتهاني
لضمان دين الكراء ،أو حجز استحقاقي ،أما حجز ما
للمدين لدى الغير فقد اعتبره القضاء والفقه حجزا تنفيذيا
وتتطلب الموافقة عليه الحصول على سند تنفيذي.
ومعنى إجراء وقتي أن األمر االستعجالي بالموافقة
على الطلب يكون مرتبطا بمدة أو زمن معين ،فال يمتد
مفعوله إلى ما ال نهاية ،ويمكن العدول عنه بانقضاء المدة،
أو بزوال األسباب التي دعت إلى صدوره.
وقد يبدو أن اختصاص قاضي المستعجالت قد ورد
على سبيل الحصر ،لكن الفقرة الثانية من المادة 183
منحت لقاضي المستعجالت سلطة تقديرية واسعة
يستنتج من خاللها توفر حالة االستعجال وشروطه،
وتمييزها عن الطلب المتعلق بالبت في الدعوى بسرعة
بناء على رغبة الطرف المدعي.
وعلى أس��اس ما ورد في تلك الفقرة ،يمكن لقاضي
المستعجالت أن يأمر باتخاذ التدابير التحفظية ،كاألمر
بوضع مال بصندوق المحكمة لمن له الحق ،أو األمر
بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حالي ،كاألمر
بفتح طريق كان عبارة عن ممر عمومي ،أو كان محمال
بحق ارتفاق بالمرور ،أو األمر بوضع حد الضطراب ثبت
جليا أنه غير مشروع ،كما لو عمد عمال مصنع في حالة
شن إضراب إلى احتالل مصنع وتوقيف عجلة إنتاجه،
ويدخل في هذا الباب األمر بطرد محتل لعقار محفظ بدون
ح��ق وال سند ،ألن احتالله يشكل إزع��اج��ا واضطرابا
لمالكه.
وك���ان ب��ع��ض ال��ع��م��ل ال��ق��ض��ائ��ي ي��رف��ض إص����دار أمر
استعجالي إذا ل��م يكن ال��ن��زاع معروضا على محكمة
الموضوع ،فالقاضي ال يحكم بالحراسة القضائية ،إال إذا
كان المقال االستعجالي مرفوقا بنسخة من مقال النزاع
المرفوع إلى محكمة الموضوع ،وذلك ليتأكد من جدية
النزاع.
ولكن تحت ضغط ظروف االستعجال والخوف من وقوع
ضرر ال يمكن تداركه ،عدل القضاء عن ذلك الشرط ،كما أن
القانون سمح بإقامة الدعوى االستعجالية ولو لم يكن
النزاع قد رفع لمحكمة الموضوع ،وتالفيا للتقاضي الكيدي
اشترط القانون أن يحدد قاضي المستعجالت لصاحب
الطلب أجال معقوال لرفع الدعوى لمحكمة الموضوع تحت
طائلة اعتبار األمر االستعجالي كأن لم يكن.
وإن المادة  3 /890من القانون المدني المصري تنص
على ما يلي« :وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء،
عينت المحكمة أج�لا يرفع فيه ذو الشأن دع��واه أمام
المحكمة المختصة وتقضي فيه هذه المحكمة على وجه
السرعة».
والش��ك أن المتضرر من التقاعس عن رف��ع الدعوى
لمحكمة الموضوع ،سيرجع لقاضي المستعجالت ليطلب
العدول عن األمر االستعجالي واعتباره كأن لم يكن ،كما
يحق لذلك المتضرر أن يرجع على المدعي بطلب تعويض
عن الضرر إذا كان ذلك األمر القضائي قد تسبب له في
خسارة ،وفوت عليه فرصة ربح مثال.
> يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

كريم
الزاز
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وجهــات نـظـــر

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.

«خيرية» جريدة االتحاد
االشتراكي
حينما توليت مسؤولية
إع��ل��ام ال���ح���زب ك����ان هناك
م���دي���ران :واح����د لـ«االتحاد
االش�������ت�������راك�������ي» وآخ����������ر لـ
«ل��ي��ب��راس��ي��ون» ،فجمعت بين
ال��م��س��ؤول��ي��ت��ي��ن ،وح���اول���ت أن
أخفف من مصاريف الجريدة،
التي كانت ملجأ خيريا« :فالن ابن
مناضل ،وفالن ابن مقاوم» ،فكانت
تصرف لهم رواتب دون أن يقوموا
بأي شيء .لقد عشنا مخاضا عسيرا حتى نستطيع
إخراج الجريدة من وضعها الكارثي ذاك ،وقد جاءت
بعض االنفراجات ،بعد بيع شركة التوزيع «سابريس»
التي كانت جريدتنا مساهمة فيها.

< عبد الهادي خيرات «االتحاد االشتراكي»

خطأ الشبيبة والرياضة

أعتقد أن وزارة الشبيبة
وال��ري��اض��ة اق��ت��رف��ت خطأ
فادحا بهذا الخصوص ،إذ
كان عليها أن تواكب وتدعم
ال��ج��ام��ع��ة ،ول��ي��س الحلول
محلها .وأظن أن الوزارة كان
عليها االس��ت��ف��ادة م��ن واقعة
إلغاء النظام األساسي من قبل
«فيفا» ،وأن تتعامل مع الجامعة
بذكاء كبير .وإذا كانت وزارة
الشباب طرفا في التنظيم باسم الدولة المغربية ،إال
أن��ه��ا ليست ال��م��خ��اط��ب ال��م��ؤس��س��ات��ي ال��رس��م��ي مع
«الكاف».

< يحيى سعيدي «خبير قانوني متقاعد»

أخطاء «تجربة التدبير
المفوض»

أعتقد أن تجربة التدبير
المفوض ،إذا قمنا بفحصها
وتدقيقها ،من أجل استخراج
واس��ت��ن��ب��اط م��ب��دأ الحكامة
الجيدة وعناصرها ،فإنه ربما
يصعب علينا هذا األمر ،على
أساس أن هذه التجربة جاءت
ف���ي ف���ت���رة س��اب��ق��ة ع��ل��ى هذه
المفاهيم بالنسبة لنا في المغرب
على مستوى التدبير العمومي،
وأقصد مفهوم الحكامة ،ألن هذا
المفهوم لم يكن متداوال في أدبيات التدبير ،لكن حاليا
نجد دستور  2011خصص بابا للحكامة الجيدة،
جعلت من تنظيم المرافق العمومية يتم على أساس
المساواة بين المواطنين والولوج إليها ،واإلنصاف
في تغطية التراب الوطني ،واالستمرارية في أداء
الخدمات ،كما أن المرافق العمومية تخضع لمعايير
الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.

< حميد أبوالس «أستاذ جامعي»

ليست هناك عداوات ثابتة
وال صداقات ثابتة في
السياسة
ال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة في
المغرب تخضع لثالثة ثوابت
يتعارف عليها المغاربة ،وما
دونها كل شيء وارد ،إذ ليست
هناك عداوات ثابتة وال صداقات
ثابتة في السياسة ،وفي تقديري
م��ق��ي��اس ال��ت��ح��ال��ف ه��و سلوك
الحزب ومصلحة البلد.
تدبير المعركة مع حزب سياسي
يكون على قاعدة السلوك السياسي واالنتخابي لهذا
الحزب أو ذلك .لكن ليس قدر الحزب أن يستمر على
السلوك نفسه .نتابع سلوك األصالة والمعاصرة،
وتحالفات «بيجيدي» تحددها مصلحة الوطن وسلوك
األحزاب.

< عبد العزيز الرباح «العدالة والتنمية»

قراءة في خبر

جمعيات حماية المال العام تدخل على الخط

ما فائدة االحتفاظ بفريق كرة القدم إذا لم يشارك
في البطوالت القارية والعالمية؟
طالبت جمعيات «حماية المال العام»
الحكومة المغربية بتجميد العقود
المبرمة مع األجهزة الفنية للمنتخبات
بعدما ألغيت مشاركة «أسود األطلس»
من دورة كأس أمم إفريقيا  2015التي
ستقام في غينيا االستوائية ،حيث تم
إبعاد المغرب من المشاركة في الحدث
القاري؛ إذ تساءلت هذه الجمعيات عن
جدوى استمرار صرف المال العام على
المنتخبات المغربية في ظل اإلقصاء
القاري.
وازداد قلق جمعيات المجتمع المدني
بعدما هدد عيسى حياتو ،رئيس االتحاد
اإلفريقي لكرة القدم ،بتطبيق قوانين
االتحاد القاري على المغرب بعد تمسكه
بتأجيل تنظيم ن��ه��ائ��ي��ات ك���أس أمم
إف��ري��ق��ي��ا بسبب م��خ��اوف��ه م��ن تفشي
فيروس إيبوال على أراضيه ،حيث صرح
حياتو إلذاعة «فرنسا الدولية» بالقول:
«سيتم تطبيق القوانين على المغرب،
وه��ي واض��ح��ة .ت��ذك��روا أن نيجيريا
قاطعت نسخة  1996حين رفض رئيسها
االنتقال إل��ى جنوب إفريقيا ،وكانت
ال��ع��ق��وب��ة ه���ي اإلي���ق���اف ل���م���دة أرب���ع
سنوات».
وإذا كان المتتبعون للشأن الكروي
ف��ي المغرب يشعرون بالتشاؤم من
مضاعفات قرار تجميد مشاركة «أسود
األطلس» في أمم إفريقيا ومدى تأثيره
على ال��ك��رة المغربية؛ ف��إن جمعيات
حماية المال العام نددت في تصريحاتها
اإلعالمية بالتعاطي الهادئ للجامعة

الملكية لكرة القدم مع القرار ،ومواصلة
المنتخب المغربي بخوض مبارياته
الودية ،وكأن قرار اإلقصاء لم يصدر
بعد من طرف االتحاد اإلفريقي ،علما أن
أول���ى العقوبات ال��ت��ي ض��رب��ت الكرة
المغربية ه��ي ح��رم��ان المنتخب من
المشاركة بعدما كان مرشحا للقب.
وصرحت العديد من تلك الجمعيات
وال��ت��ي ه��ددت بالتصعيد إذا استمر
التعاطي مع القضية باستخفاف ،بأن
ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي للمنتخب المغربي
يتقاضى شهريا  60أل��ف دوالر وأن
تعويضاته ع��ن التنقل إل��ى أوروب���ا
لمتابعة الالعبين والمحترفين تكلف

ميزانية البالد  40ألف دوالر ،إضافة
إلى رواتب وتعويضات الجهاز الفني
والطبي واإلداري التي تصل إلى 100
أل��ف دوالر شهريا ،فضال عن نفقات
المباريات ال��ودي��ة والمعسكرات ،ما
يتسبب ف��ي إن��ه��اك م��ي��زان��ي��ة الدولة
المالية ،السيما في ظل إصرار المدير
الفني وج��ه��ازه على االس��ت��م��رار في
التحضير لبطولة لن يشارك فيها.
وقال مصدر مقرب من «ديوان وزير
ال��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة» ال��م��غ��رب��ي إن
احتضان غينيا االستوائية النهائيات
وإنقاذ ال��دورة من الضياع ،من شأنه
التخفيف من العقوبات التي سيصدرها

«الفهـامة ..الجزائـرية»

اع����ت����ب����رت ج����ري����دة
جزائرية أن انسحاب
ال���م���غ���رب م����ن تنظيم
ن������ه������ائ������ي������ات ك������أس
أمم إفريقيا  ،2015يعود
وب����األس����اس إل����ى قوة
المنتخب الجزائري،
الذي برهن على ذلك مرة
أخ������رى ب���ال���ف���وز على
إث����ي����وب����ي����ا ،السبت
الماضي ،برسم الجولة
الخامسة من التصفيات
ال��م��ؤه��ل��ة ل��ك��أس أمام
إفريقيا .2015
الجريدة الورقية التي
تدعى «الشباك» أدرجت
ف���ي صفحتها األول���ى
نتيجة مباراة الجزائر
وإثيوبيا ،معقلة عليها

ب��ع��ب��ارة « 1-3فهمتو
ع������ل������اش ان�����س�����ح�����ب
المغرب».
ه��ذا ،وكانت العديد
من الوسائل اإلعالمية
ال��ج��زائ��ري��ة ق��د اتهمت
المغرب باالنسحاب من
تنظيم نهائيات الكان،

خوفا من قوة المنتخب
الجزائري ،وقدرته على
ال����ف����وز ب��ال��ل��ق��ب فوق
األراضي المغربية ،وهو
األم������ر ال������ذي حاولت
الحكومة تجنبه وفقا
ل���م���زاع���م
هؤالء.

«الكاف» في حق الكرة المغربية ،ألن
االتحاد كان يستعد إلص��دار عقوبات
ثقيلة لو أنه فشل في إيجاد دولة بديلة
تستضيف الحدث القاري عوضا عن
المغرب».
وطالبت جمعيات أخرى فوزي لقجع
رئ��ي��س ات��ح��اد ك���رة ال��ق��دم المغربي،
بمراجعة العقود المبرمة مع المديرين
الفنيين للمنتخبات على ضوء معطى
تعطيل نشاطها من طرف عيسى حياتو،
وق��ال محمود العبدلي رئيس جمعية
حقوقية ،إن «ف���وزي لقجع» وأتباعه
راه��ن��وا خ�لال حملتهم لبلوغ كرسي
رئاسة اتحاد الكرة على أمرين أساسين
وهما :الرئاسة والمنتخب المغربي،
ووضعوهما في مقدمة أولويات خارطة
ال��ط��ري��ق ،لكن م��ش��روع إع���ادة تأهيل
المنتخب اصطدم بتوقيفه قاريا ،ما
جعل الرئيس مطالبا باللجوء للخيار
األول عبر ترشيد النفقات».
وكان المدير الفني للمنتخب المغربي
بادو الزاكي قد شرع في تنفيذ أهدافه
مع المنتخب ووعد بتكرار إنجاز تونس
 2004والوصول إلى المباراة النهائية
ل��ك��أس إف��ري��ق��ي��ا ،حيث تعهد الزاكي
بتحقيق هذا الهدف ،وأبدى استعداده
للرحيل في حال لم يتمكن من ذلك من
دون قيد أو شرط ،علما أنه شدد على
أن بلوغ المباراة النهائية ليس هدفه
الرئيسي ،وإنما يسعى
لقيادة األسود لتحقيق
اللقب القاري.

كالم الصورة

الالعب المغربي
الذي بايع البغدادي
خلق «عماد المغربي» العب كرة القدم المغربي الذي يمارس في
الدوري الهولندي ،مفاجأة من العيار الثقيل ،ليس ألنه فاز بـ«الحذاء
الذهبي» أو «الكرة الذهبية» ولكن بسبب «مبايعته» لزعيم تنظيم
«داعش» أبو بكر البغدادي ،حسب ما نقله الموقع الجهادي اإلعالمي
المحسوب على هذا التنظيم.

تركيا ترفض «فرض» التأشيرة على المغاربة
بعدما ق��ام��ت األجهزة
األمنية بحمالت االعتقال
والمداهمة وتفكيك الخاليا
اإلره����اب����ي����ة المناصرة
لتنظيم «داع�����ش» ،طلب
المغرب من تركيا فرض
التأشيرة على المغاربة،
قصد منع تدفق الشباب
ع��ل��ى التنظيم اإلرهابي

«داع��ش» .وذكرت مصادر
صحفية أن المغرب يسعى
إل��ى أن يحظى بموافقة
ال��س��ل��ط��ات ال��ت��رك��ي��ة على
فرض تأشيرة على دخول
ال��م��واط��ن��ي��ن المغاربة
ألراضيها ،وذل��ك إلحكام
المراقبة األمنية على هذه
الوجهة الخارجية لكونها

الممر الرئيسي النتقال
الجهاديين المغاربة إلى
س��وري��ا .لكن تركيا غير
مستعدة لالستجابة لطلب
المغرب لحساسية هذه
اإلجراءات التي ستنعكس
س���ل���ب���ا ع���ل���ى نشاطها
السياحي ال��ذي يعد من
أهم القطاعات االقتصادية

في البلد ،حيث تستقبل
أكثر من  100ألف سائح
م�����غ�����رب�����ي س�����ن�����وي،
باإلضافة إلى موقفها
الرافض لالنخراط في
الحملة الدولية بقيادة
ال����والي����ات المتحدة
األمريكية على
تنظيم «داعش».

العدد812 :
اخلميس  20نونبر 2014
alousbouea@gmail.com

الفرنسيون يعصون أوامر الحكومة الفرنسية
يشكل السياح الفرنسيون ما بين نسبتي  35في المئة و 40في المئة من السياح األجانب
الوافدين على المملكة ،حيث وفر القطاع  100مليار درهم من العائدات ( 9.5ماليير أورو)
في سنة .2013
أشارت أرقام رسمية صدرت
الجمعة إلى أن المغرب اجتذب
ثمانية ماليين سائح في األشهر
التسعة األولى من عام ..2014
وسجلت األس���واق السياحية
الرئيسية ،ف��ي بلد تمثل فيه
السياحة نسبة  10في المئة من
ال��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي اإلجمالي،
ارتفاعا في عدد السياح الوافدين
على المملكة ،بنسبة  9في المئة
أللمانيا ونسبة  7ف��ي المئة
للمملكة المتحدة ونسبة  2في
المئة لفرنسا ونسبة  2في المئة
إليطاليا.
وأك����د م��ص��در م���س���ؤول في
وزارة السياحة المغربية أن
قطاع السياحة سيستمر في
تسجيل «مزيد من التحسن حتى
نهاية ع��ام  »2014ف��ي معظم
المدن المغربية.
وقال خبراء في السياحة إن
ال��م��غ��رب ي��ع��د واج��ه��ة محبذة
ل���ل���س���ي���اح األج�����ان�����ب بفضل
االستقرار األمني .وأك��دوا أن
السياح الفرنسيين واصلوا
توافدهم على المغرب بشكل
ك���ب���ي���ر ل����ت����وف����ر ال����رف����اه����ي����ة
والطمأنينة ..ولم َي ْن َج ْر السياح
ال��ف��رن��س��ي��ون خ��ل��ف تحذيرات

س��ل��ط��ات��ه��م ب��ش��أن ع���دم زي���ارة
ال��ب��ل��دان المغاربية خ��وف��ا من
وقوع عمليات استهداف إرهابية
ب��ع��د خ��ط��ف وذب����ح المواطن
الفرنسي «إيرفي غورديل» في
 21ش��ت��ن��ب��ر ،ش���رق العاصمة
ال��ج��زائ��ري��ة ،ع��ل��ى ي��د جماعة
م���وال���ي���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م «ال����دول����ة
اإلسالمية» ،خاصة وأن المغرب
ينعم ب��األم��ن واالس��ت��ق��رار في

الفترة األخيرة.
وق����ال م��ص��در م���س���ؤول في
وزارة السياحة المغربية «على
ال���رغ���م م���ن دع�����وة السلطات
الفرنسية لمواطنيها من أجل
توخي اليقظة لم نلحظ انخفاضا
لعدد الوافدين».
ويشكل السياح الفرنسيون
م��ا بين نسبتي  35ف��ي المئة
و 40ف���ي ال��م��ئ��ة م���ن السياح

األجانب الوافدين على المملكة،
حيث وف��ر القطاع  100مليار
درهم من العائدات ( 9.5ماليير
أورو) في .2013
وقال متابعون إن استمرار
توافد السياح الفرنسيين على
المملكة م��ؤش��ر جيد على ما
توفره السلطات المغربية من
عناية فائقة واه��ت��م��ام خاص
ب������ش������أن راح������������ة ال����س����ي����اح

واسترخائهم.
وقال عبد اللطيف أبو ريشة
المدير الجهوي للسياحة في
م��دي��ن��ة م����راك����ش ،العاصمة
السياحية للمغرب «التخوفات
ال��ت��ي ك��ان��ت قائمة بخصوص
المغرب قد تالشت بفضل العمل
التواصلي الكبير الذي يقوم به
ال��م��غ��رب الس��ت��ق��ط��اب السياح
وتوفير األمن لهم».
وت��رك��ز ال��ن��ش��اط السياحي
ال��رس��م��ي ف��ي ال��م��غ��رب ،خالل
عقود ،على الموروث الثقافي
ال��ذي تعرضه ال��م��دن العتيقة
ال��غ��ن��ي��ة ب��م��آث��ره��ا التاريخية
وصناعاتها التقليدية وثقافتها
الشعبية
وتشكل ج��ب��ال األط��ل��س في
ف��ص��ل ال��ش��ت��اء ق��ط��ب الجذب
السياحي بفضل الثلوج التي
تعمم هاماتها .ويتوفر المغرب
على مساحات هامة للتزلج على
الثلج بمختلف أصنافه ،سواء
في «أوكيمدن» بضواحي مراكش،
أو في «ميشليفن» ،أو في مدينتي
أزرو وإف������ران وضواحيها،
وتتوفر المنطقتان على تجهيزات
ري���������اض���������ي���������ة
وسياحية.

أزيد من  150ألف
مغربي يعيشون كعبيد
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www.alousboue.com

بن كيران و«جمعة» يتفقان
على حل األزمة الليبية
أجريت بالعاصمة الرباط مباحثات ثنائية بين
رئيس الحكومة عبد اإلل��ه بن كيران ،ونظيره
التونسي مهدي جمعة ،تناولت التعاون الثنائي
ومتابعة تنفيذ االتفاقيات المشتركة.
وأوضح بيان حكومي أن «الجانبين استعرضا
خالل هذا اللقاء مختلف أوجه التعاون الثنائي
وجددا العزم على متابعة تنفيذ اتفاقيات الشراكة
بين البلدين في جميع المجاالت».
وأك���د الجانبان اس��ت��ع��داد ت��ون��س والمغرب
«لمساعدة االخ��وة الليبيين على الجلوس إلى
طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة بينهم بطريقة
سلمية ،عبر الحوار الوطني وعبر المصالحة
الوطنية» ،معتبرا أن ذلك «الحل الوحيد» للخروج
من هذه األزمة.
وتفيد األرقام الرسمية أن تونس تحتل المرتبة
الثالثة والعشرين كشريك للمغرب ،بينما تحتل
المرتبة السابعة والعشرين بين المزودين ونسبة
ال ت��ت��ج��اوز  6ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن قيمة الصادرات
المغربية.

أفادت “المساء” ،أن منظمة “ولك فري”
كشفت في تقريرها لسنة  2014أن أكثر
من  150أل��ف مغربي يعيشون كعبيد،
منهم من يجبر على االشتغال في الدعارة،
أو يتلقون معاملة سيئة تحط من الكرامة
اإلن��س��ان��ي��ة ،أو يتعرضون لالستغالل
الجنسي ،أو العمل الشاق ،أو الرق مقابل
الديون أو ال��زواج اإلج��ب��اري ،في حين
انتقدت المنظمة ضعف قوانين المغرب
ف��ي م��ع��اق��ب��ة ال��م��ت��ورط��ي��ن ومحدودية
ال����م����س����اع����دة ال����م����ت����وف����رة لضحايا
االستعباد.
وسجلت المنظمة في تقريرها وجود
 158.400شخص يعيشون كعبيد في
المغرب.

من هنا
وهناك
وصفة للحفاظ
على االستقرار

ي��ش��اد بالمغرب ال��ي��وم باعتباره
حصنا لالستقرار في فترة من الزمن
وفي منطقة مضطربتين ،وفي حين
أنه يتعذر التنبؤ بالمستقبل ،غير أن
ه��ن��اك بالتأكيد ع��وام��ل م��ح��ددة قد
س��اع��دت ف��ي التوصل لهذا الوضع
الهام.
ثالثة من هذه العوامل معروفة جدا
وه��ي :جهود المملكة في التشارك
لتعزيز التنمية البشرية ،عمليتها
لالمركزية السلطة وجهودها المخلصة
لتحقيق ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ،أي
ألولئك الذين كانوا ضحايا سياسية
وللنساء اللواتي حرمن بشكل منهجي
م���ن أه����م ال���ف���رص األس���اس���ي���ة في
الحياة.
هناك ،على أية حال ،نموذج مغربي
آخ����ر ي��س��ت��ح��ق اه��ت��م��ام��ا وث��ي��ق��ا -
وبالتأكيد نسخه  -داخ��ل وخارج
حدوده .فالمغرب يحظى بثقافة من
نوع خاص منقولة من تاريخه ووضعه
ال��ج��غ��راف��ي وه���ذه م��م��ي��زة بالتنوع
العرقي والديني وبالوحدة في ما
يتعلق بالعالقات ما بين المجموعات
المختلفة .ونهج قيادته في تشجيع
وحفظ واالحتفال بهذه الثقافة ليس
المقصود منه أن يكون هدفا بحد
ذات���ه ،ب��ل ال��ه��دف منه أيضا تعزيز
التنمية البشرية للسكان.
ويعاني المغرب ،وباألخص مناطقه
القروية ،من التحديات الناتجة عن
الفقر الناشئ عن تطبيق أنظمة معينة
متأصلة في ممارسات زراعة الكفاف،
مثال تلك األساليب واألنظمة المتعلقة
بزراعة الشعير والقمح التي تشكل
فقط ما بين نسبتي  10و 15في المئة
من الواردات الزراعية ،ولكنها تحتل
نسبة  70في المئة من
األراضي الزراعية.

الدينار والدرهم ..نقود «داعش» وما يعادلها
نخلة ،س��ن��اب��ل ،ورم���ح متوج
بدرع ،مع خارطة العالم ،والهالل،
رم�����وز ي�����روم ت��ن��ظ��ي��م «ال���دول���ة
اإلسالمية» صكها بعملة من الذهب
الخالص والفضة ،تغاير نقود
فجر اإلسالم قبل آالف السنين.
وت���راوح���ت م���ع���ادالت العملة
ال��م��ع��دن��ي��ة ل���ـ«داع���ش» ،أغالها،
ال��دي��ن��ار ال��ذه��ب��ي ( 139دوالرا
أمريكيا) ،و 20فلسا ما يقارب 13
سنتا.
ورصدت إذاعة «صوت روسيا»
صور عملة تنظيم «داعش» ،التي
يروج لها ،عبر مواقع التواصل
«فيسبوك» و«تويتر» ،بشكل دائري
من ثالثة معادن على حدة :الذهب،
والفضة ،والنحاس.

ومثل الدينار الواحد الذهبي
فئتين؛ األولى ضمن عملة «داعش»،
يحمل أحد وجوهه اسم التنظيم
في األع��ل��ى ،وف��ي األسفل عبارة
«على منهاج ال��ن��ب��وة» ،والوجه
اآلخر يحمل رسما لسبع سنابل،
والفئة الثانية هي خمسة دنانير،
بعالمة خارطة العالم.
وثالث فئات للدراهم،
ح��م��ل ال���دره���م الواحد
ش���ع���ارا ي���م���زج الرمح
بالدرع ،والثانية خمسة
دراه����م رس��م��ا لمنارة
دم��ش��ق البيضاء ،أما
الثالثة بعشرة دراهم
ص����������ورة للمسجد
األقصى.

وفئتان للنحاس ،األولى عشرة
ف��ل��وس ،حملت رس��م ال��ه�لال في
إشارة إلى مواقيت الصالة حسب
ال���دالل���ة ال��ت��ي دون��ه��ا التنظيم،
والثانية عشرون فلسا تتخللها
نخلة.
واعتبر التنظيم الذي ذكر في
بيان له ،قبل ساعات،

أن عملته الخاصة ستدحر نقود
الطواغيت ،على حد وصفه ،في
إش����ارة إل���ى ال��دي��ن��ار العراقي،
وال���ل���ي���رة ال���س���وري���ة ،وال�����دوالر
األمريكي في ظل تعامله وهيمنته
في المنطقة.
وكشف عناصر التنظيم عبر
تغريدات ومنشورات فيسبوكية،
ع���م���ا ي�����ع�����ادل عملة
التنظيم بالدوالر،
ف��ال��دي��ن��ار الذهبي
ال������واح������د ي���ع���ادل
) ،)$139والخمسة
دنانير بـ( ،)$694أما
ال������دره������م الفضي
ف���ي���ض���اه���ي دوالرا
واحدا.
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على هامش التهديد بالعودة إلى السالح ..ماذا لو طارد المغرب خصومه داخل التراب الجزائري؟

كيف يفقد رؤساء الجزائر شعبيتهم بمساندتهم للبوليساريو؟
بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى  39للمسيرة الخضراء ،والذي اعتبر منعطفا في
تعاطي المغرب مع ملف الصحراء ،خرجت جبهة البوليساريو لتهدد بالعودة إلى حمل
السالح .لكن الغريب في األمر هو أن إمكانية عودة «الجبهة» إلى هذا األمر يعد من باب
المستحيالت من منطلق تاريخي تؤكده الوثائق األمريكية.
بقلم الباحث :الزاكي عبد الصمد

ف��رض��ت ال��ت��غ��ي��رات ال��ج��دي��دة التي
عرفتها قضية الصحراء المغربية العودة
إلى قراءة تاريخ هذه القضية ،لرصد
بعض الثوابت والمتغيرات .ولعل أهم
المتغيرات الراهنة ثالثة ،أولها :الخطاب
الملكي بمناسبة الذكرى  39للمسيرة
الخضراء ،ال��ذي عكس تبني المغرب
لطرح جديد في التعامل مع القضية،
والقاضي بضرورة التعامل مع الجزائر
ك���ط���رف م��ب��اش��ر ب��خ��ص��وص قضية
الصحراء .وثانيها :انقالب الموقف
األم��ري��ك��ي م��ن ع��دم االع��ت��راف بجبهة
البوليساريو إلى تبني موقف غامض
وملتبس .ثم ثالثها :وهو تهديد جبهة
البوليساريو بعد ال��خ��ط��اب الملكي
بالعودة إلى حمل السالح.
وم����ن خ��ل�ال ه����ذا ال��م��ق��ال سنعمل
باالستناد إلى وثائق أمريكية أن نبين،
أوال ،أن الجزائر كانت دائما وأبدا هي
الطرف المباشر في قضية الصحراء،
وأن البوليساريو لم تكن إال أداة لحرب
بالوكالة مع المغرب ،ثم نبين أن أمريكا
لم تكن تعترف بالبوليساريو أصال ،بل
إنهما كانتا في حالة عداء ،وكذلك سنبين
ب��أن جبهة البوليساريو ال تستطيع
العودة إلى حمل السالح مجددا.
أمريكا لم تكن تعترف بجبهة
البوليساريو

صورة اجتمع فيها
كل من الهواري
بومدين وأحمد
بن بلة

نالحظ اليوم أن الكيان الوحيد
غير المعترف به رسميا من طرف
هيئة األم��م المتحدة ،وك��ذل��ك من
طرف الواليات المتحدة األمريكية،
ويسمح له بالقيام بأنشطة مختلفة
ف���وق ال��ت��راب األم��ري��ك��ي ،ه��و ما
ي��س��م��ى بجبهة البوليساريو.
والغريب في األمر أن أمريكا كانت
عندما طرحت قضية الصحراء
من أشد المعارضين لقيام هذا
الكيان.
ونجد من خ�لال األرشيف
األمريكي وثيقة م��ؤرخ��ة بـ8
أبريل  ،1976وهي عبارة عن
بالغ رسمي وسري بعث به
ه����ن����ري ك��ي��س��ن��ج��ر وزي�����ر
ال��خ��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي إلى
س���ف���راء وق���ن���اص���ل ب�ل�اده
بخصوص قضية االعتراف
بالبوليساريو ،وي��ؤك��د هذا
بالغ
عدم رسمي من
و
ز
ي
البالغ الرسمي بأن الحكومة
ر
ال
اال
خارج
عتراف بالبوليساري ية األمري
األمريكية ل��ن تعترف بهذا
ك
ي
إل
ى
و
سفراء ب
ال
د
ه
الكيان .وقد كان البرهان الذي
ب
خ
صوص
أن
ق����دم����ت����ه أم�����ري�����ك�����ا ه������و
ويتبين
من
حيز
أي
على
البوليساريو ال تسيطر
م��ن خ�لال ه��ذا ال��ب�لاغ أن
َ
يلق
ال
أنها
كما
بذاته،
األرض أو إقليم قائم
تظهر القدرة على الحكم أو التسيير ،أمريكا ركزت في هذا اإلطار على عاملين ،صدى حتى داخل الدول
وباإلضافة لهذه االعتبارات فإن هذه أولهما :أن الجبهة ال تملك وال تسيطر التي نشأت بطريقة مماثلة .وال نرى أن
األخيرة ال تلقى قبوال دوليا واسعا ،بل على أي أرض ،حيث إن البوليساريو الوضع تغير اليوم ،بل الذي تغير هو
ال تجد ص��دى حتى بين ال���دول التي ك��ان��ت وم���ازال���ت ت��ق��ي��م ف���وق التراب أن البوليساريو صارت مرفوضة حتى
ال���ج���زائ���ري ف���ي م��خ��ي��م��ات تندوف .من لدن سكان مخيمات تندوف.
أنشئت بطريقة مماثلة.
وثانيهما :أن هذا الكيان الجديد ال يقدر
ولم تقف أمريكا بخصوص موقفها
ويشدد كيسنجر على أن الهدف من
وثالثهما:
التسيير،
أو
الحكم
على
من البوليساريو عند ذلك الحد ،بل إنها
هذا البالغ ،هو إخبار سفراء وقناصل
أمريكا في باقي الدول بالموقف الرسمي حضور قضيتها على المستوى الدولي ،ساندت المغرب ضد البوليساريو بهيئة
حيث إن أمريكا ترى أن هذا الكيان لم األم���م ال��م��ت��ح��دة ح��ي��ث ك��ان��ت تصوت
لبالده ،وليس دعوة وحث باقي الدول
َ
على ع��دم االع��ت��راف بالبوليساريو .يلق قبوال دوليا واسعا واألهم أنه لم للقرارات الموالية للمغرب ،حتى إننا

ن��ج��د م���ن خالل
ب��ع��ض الوثائق
األم���ري���ك���ي���ة بأن
م��س��ان��دة أمريكا
للمغرب ل��ه تأثير
سلبي في العالقات
السياسية األمريكية
ال��ج��زائ��ري��ة ،وعلى
عكس ذلك فقد جعل
عالقة أمريكا بالمغرب
ت���ت���ط���ور ف����ي اتجاه
إيجابي وملحوظ ،ولعل
أبرزها زيادة كبيرة في
تنسيق االستخبارات
والتعاون ضد اإلرهاب.
وك��ن��ت��ي��ج��ة لموقف
أمريكا من هذه الجبهة في
تلك المرحلة ،فقد كانت
ال��ب��ول��ي��س��اري��و ت���رد على
أم��ري��ك��ا ب��ال��م��ث��ل ،وكانت
ال��ع�لاق��ة القائمة بينهما
عالقة ع��داوة ثابتة .ومن
األمثلة على ذلك ،أن السفير
األمريكي بلبنان بعث إلى
وزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه رسالة
إلكترونية مؤرخة بـ 13فبراير ،1976
يخبره من خاللها أن جبهة البوليساريو
تتهم أمريكا بمساعدة المغرب على
قتالها ،حيث عقد أحمد المحجوب عضو
لجنة العالقات الخارجية للجبهة مؤتمرا
صحفيا اتهم من خالله أمريكا بمساعدة
المغرب في قضية الصحراء .وقد جاء
ه��ذا االت��ه��ام ف��ي وق��ت ك��ان��ت الجبهة
تسعى جاهدة لكسب تعاطف وتأييد

الدول الشيوعية ،ولذلك سعت إلدخال
أمريكا في خانة االتهام ،وبالتالي كسب
وتأييد أكبر عدد من الدول الشيوعية،
وعلى رأسها كوبا والفيتنام ،وقد أكد
ممثل البوليساريو ف��ي ه��ذا اللقاء
الصحفي أن أمريكا وفرنسا

انتقد الجزائريون بشدة
اإلنفاق الباهظ على زيارة وفد
مؤسسة «روبيرت كينيدي»
لتندوف لمنع التظاهر في
المخيمات أثناء زيارة هذه
البعثة الحقوقية لها ،الذي
تعدى مبلغ  140مليون دوالر
خرج من خزينة الشعب
الجزائري ،والذي يرون أنه
ميزانية كان أولى أن تهدر في
مخططات تنموية تعود بالنفع
على بالدهم

«««
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أشارت الوثيقة إلى أن الجزائر «تخوض حربا
بالوكالة» ،وأضافت أن هذا النوع من الحرب
يمكن الجيش الجزائري من مراقبة وتسيير
الحرب بدقة من الناحية المالية ،وربما يبقيه
حتى أجل غير مسمى يسير الحرب كيفما
يشاء ،وبالمقابل أكدت أن للمغرب القدرة على
مواجهة هذا النوع من الحرب رغم المشاكل
التي تطرحها حرب العصابات التي اعتمدتها
البوليساريو بالوكالة عن الجزائر
انحازتا إلى الجانب المغربي.
عودة البوليساريو إلى حمل السالح
بعد ال��خ��ط��اب الملكي بمناسبة ال��ذك��رى 39
للمسيرة الخضراء ،والذي اعتبر بحق منعطفا في
تعاطي المغرب مع ملف الصحراء ،خرجت جبهة
البوليساريو لتهدد بالعودة إلى حمل السالح .لكن
الغريب هو أن على مدى تطور هذه القضية فإن
إمكانية عودة البوليساريو إلى هذا األمر يعد من
باب المستحيالت من منطلق تاريخي.
ففور نشوب المناوشات بين المغرب والجبهة،
تؤكد وثائق أمريكية ،بأن الشعب الجزائري منذ
سنة  1976ك��ان يرفض أن تمول حكومته هذه
الجبهة لتخوض حربا بالوكالة ضد المغرب.
ولنتأمل إحدى الوثائق األمريكية وهي مؤرخة بـ6
شتنبر  ،1976وهي عبارة عن رسالة من سفير
أمريكا بإسبانيا إلى وزير الخارجية األمريكي،
وعنوانها مشاورات مدريد ،وهي عبارة عن تقرير
ح��ول م��ش��اورات دارت بين كل من مساعد وزير
الخارجية األمريكية أثرتون ،وهو المكلف بملف
ال��ص��ح��راء ،وس��ف��راء أم��ري��ك��ا ب��ك��ل م��ن المغرب
والجزائر ،حيث تحدثت هذه الوثيقة مطوال عن
س��ي��اس��ة ب���وم���دي���ن ب��خ��ص��وص ت��م��وي��ل جبهة
البوليساريو ،وأكدت هذه الوثيقة أن عدم وجود
قبول دولي لجبهة البوليساريو على المدى الطويل
قد يجبر في نهاية المطاف بومدين على تغيير
سياسته الحالية.
وأش��ارت الوثيقة وبصريح العبارة إلى أن
بومدين ال يتمتع بتأييد شعبي كبير في الجزائر
بسبب سياسته الداعمة والمحتضنة للبوليساريو،
والتي تسببت في تحويل الموارد التي من الممكن
أن تسخر في التنمية االقتصادية واالجتماعية إلى
تمويل البوليساريو .كما تحدثت الوثيقة عن
إمكانية تغيير بومدين لسياسته بهذا الخصوص،
ورأت أن هذا األمر سيكون مستبعدا على المديين
القريب والمتوسط ،ولكن من الممكن أن يكون على
المدى البعيد.
وإن كانت هناك خالصة يمكن استخالصها من

هذه الوثيقة فهي أن بومدين فقد شعبيته من طرف
الجزائريين ،ألنه ينفق أمواال من الممكن أن تستمر
في التنمية االجتماعية واالقتصادية على جبهة
البوليساريو .وقد استمر تذمر الجزائريين من
سياسة رؤس���اء ال��ج��زائ��ر م��ع البوليساريو من
الماضي إل��ى ال��ح��اض��ر .واآلن أصبحنا نسمع
أصواتا تندد علنا بتبذير أموال الشعب الجزائري
على جبهة البوليساريو في الصحف الجزائرية
وتنعتهم بالمرتزقة.
 140مليون دوالر من أجل «كينيدي»
ولعل من أبرز االنتقادات الصريحة ،تلك التي
رافقت زيارة كيري كينيدي رئيسة مؤسسة «روبرت
ك���ي���ن���ي���دي» ،ح��ي��ث ت���م ت��س��ري��ب وث��ي��ق��ة سرية
لـ«البوليساريو» صدرت قبيل زيارة وفد مؤسسة
«روب��ي��رت كينيدي» إل��ى مخيمات ت��ن��دوف لمنع
التظاهر في المخيمات أثناء زي��ارة هذه البعثة
الحقوقية لها .كما انتقد اإلعالم الجزائري بشدة
اإلنفاق الباهظ على هذه الزيارة الذي تعدى مبلغ
 140مليون دوالر خرج من خزينة الشعب الجزائري،
وإذا استمرت هذه االنتقادات فإنها ستتحول ال
محالة إلى معطى ضروري االرتكاز عليه.
كما أن��ه ف��ي ح��ال ل��م ت��أت سنة  2015بجديد
بخصوص قضية الصحراء ،فإن جبهة البوليساريو
قد تجد نفسها في ورطة إذا أرادت حمل السالح،
ألن الشعب الجزائري اآلن على واع أكثر من أي
وقت مضى وفي عصر اإلعالميات بأن البوليساريو
ستدخل ف��ي ال��ح��رب م��ن أم��وال��ه .ونعلم ك��م هي
تكاليف الحرب باهظة ،وخاصة إذا كانت حربا
بالوكالة ،وعلى هذا األساس ال يمكن أن نستغرب
من وجود مظاهرات في الجزائر ال محالة.
الجزائر هي الطرف المباشر في قضية الصحراء
ك��ان ال��ج��دي��د ف��ي تعاطي ال��م��غ��رب م��ع قضية
الصحراء ،كما أشرنا ،هو الخطاب الملكي األخير
بمناسبة الذكرى  39للمسيرة الخضراء ،حيث
اعتبر أن الجزائر طرفا مباشرا في هذه القضية.

الهواري بومدين
في حديث مع
أحمد بن بلة

و

ثيقة ت
حيل على م
شا
و
را
ت
و
بي
ال
جز
ن مب
ائر بخصو
عوث وزير
ص الصحراء ،وتؤكدالخارجية ا
أل
م
ري
ك
ي
أن الجزائر هي الطوسفراء أم
ريكا بالمغر
رف
المباشر في القضب وإسبانيا
ية

والمالحظ أنه في الخطاب كامال لم تذكر مفردة
البوليساريو ولو مرة واحدة ،في حين أن مفردة
الجزائر نالت ما مجموع نسبته  2.5في المائة من
الكلمات الواردة في هذا الخطاب ،وهذا إن دل على
شيء فإنما يدل على أن المقاربة الجديدة التي
تعتبر بحق الجزائر هي الطرف المباشر في هذه
القضية.
وإذا عدنا إلى الوثائق األمريكية فإننا نجد أن
األمريكان كانوا يعتبرون الجزائر منذ نشوب هذا
النزاع بعد سنة  1975هم الطرف الرئيسي في
القضية ،حيث نجد في الوثيقة التي ذكرنا آنفا
وهي المؤرخة بـ 9شتنبر  1976تحليل في بدايتها
وعنوانه «طبيعة الصراع في الصحراء» ،وتعتبر
الوثيقة أن طرفي الصراع هما المغرب والجزائر
بدرجة أولى ،وهما المبتدأ والخبر في القضية وال
يوجد أحد غيرهما .وأشارت الوثيقة إلى أن كال
الحانبين يتجنبان الدخول في مواجهة مباشرة،
ب��ل تكتفي ال��ج��زائ��ر ب��ح��رب ع��ص��اب��ات تقودها
البوليساريو بالوكالة ،وأن طبيعة المواجهة في
األصل هي حرب عصابات .وهذا وإن دل على شيء
فإنما يدل على أن ما يسمى بجبهة البوليساريو

كانت في األصل أداة في يد الجزائر.
ولنذهب إلى أبعد من ذلك ،حيث نجد في الوثيقة
األم��ري��ك��ي��ة م��ع��ط��ي��ات أخ����رى ت��ف��ص��ل ف��ي عالقة
البوليساريو بالجزائر ،وتثبت أن الجزائر هي
الطرف الرئيسي وليس البوليساريو .حيث عندما
تطرقت الوثيقة إلى انعكاس الحرب على البلدين
فقد أكدت أن الجزائر «تخوض حربا بالوكالة»،
وفصلت في مزايا ذلك وانعكاسه على الجزائر ،إذ
أكدت على أن هذا النوع من الحرب يمكن الجيش
الجزائري من مراقبة وتسيير الحرب بدقة من
الناحية المالية ،وربما يبقيه حتى أجل غير مسمى
يسير الحرب كيفما يشاء .وفي ذات السياق فقد
أكدت الوثيقة أن للمغرب القدرة على مواجهة هذا
النوع من الحرب على الرغم من المشاكل التي
ت��ط��رح��ه��ا ح����رب ال��ع��ص��اب��ات ال��ت��ي اعتمدتها
البوليساريو بالوكالة عن الجزائر.
ومما يؤكد أن الجزائر هو الطرف المباشر في
ه��ذه القضية ،هو أن كل من له اهتمام بقضية
الصحراء توقع نشوب حرب مباشرة بين المغرب
والجزائر .وقد أشارت الوثائق األمريكية ونحن
نعتمد الوثيقة المؤرخة بـ 9شتنبر  ،1976حيث
أكدت أنه في كل حال من األحوال فإن ال أحد من
الطرفين ،وركزت على صيغة الطرفين أي المغرب
والجزائر ،على استعداد للدخول في حرب شاملة
ومباشرة .ألن المغرب قد يختار حق مطاردة
مقاتلي جبهة البوليساريو داخل التراب الجزائري
الذي ينطلقون منه .وتشير الوثيقة إلى أن مثل
هذه الخطوة من المؤكد أنها لن تحدث إال بعد
تصويت أممي ،وفي حال عرضت القضية على
هيئة األم��م المتحدة ف��إن الهيئة ستعتمد على
التصور المغربي ال محالة والقاضي بدفع الخطر
عنه ،وهو ما قد ينقلب إلى انتصار مغربي.
وتطرقت الوثيقة أي��ض��ا لنقطة مهمة وهي
«إمكانيات تسوية النزاع» ،واعتبرتها غير واردة
في تلك المرحلة .وال يهمنا هنا أمر تسوية النزاع
بقدر ما يهمنا أطراف النزاع على حد قول الوثيقة،
حيث تذكر مرة أخرى أن األطراف األساسية هي
المغرب والجزائر ،وتشير الوثيقة إلى أنهما ليسا
في حالة استعداد لتقديم تنازالت بخصوص هذه
القضية ،كما تشير إلى أن كال الطرفين لن يكون
قوة لفرض تسوية على اآلخر .وهذا إن دل على
شيء فإنما يدل على أمر واحد ،وهو أن اعتبار
الجزائر هي الطرف المباشر في هذه القضية ليس
مراوغة مغربية من أجل إطالة أمد هذه القضية
وإنما هو حقيقة تاريخية ،وليس من فراغ كما
ذكرنا فنحن لم نعتمد وثائق مغربية أو شيء من
هذا بل اعتمدنا وثائق أمريكية.

الثقافة
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«رهانات المغرب» و«السياسة واألخالق» للطوزي والساسي
نظم المركز المغربي للثقافة
والفنون العريقة ،يوم الخميس 06
نونبر  ،2014المنتدى الفكري األول
لمدينة ال��ص��وي��رة ،تحت شعار:
«جسور نحو المستقبل» ،بمشاركة
األستاذين محمد الطوزي ومحمد
الساسي .حيث تحدث الباحث في
العلوم السياسية الدكتور محمد
ال��ط��وزي ف��ي محاضرته ع��ن أهم
ال��ره��ان��ات ال��م��ت��ص��ل��ة بمستقبل
المغرب ،بادئا بالرهان الديمغرافي
المتمثل في التغييرات التي تحدث
في بنية المجتمع المغربي ،إن على
مستوى تراجع النمو الديمغرافي
ومعدل الخصوبة ومعدل الزواج،
أو على مستوى مشاكل تعميم
الصحة لدى األطفال والنساء .كما
تطرق إلى رهان القيم والتمثالت
المتجلي في تالشي قيم قديمة،
واس��ت��م��رار أخ����رى ،وظ��ه��ور قيم
جديدة .لينتقل إل��ى الحديث عن
الرهان السياسي المتعلق بنوعية
النظام السياسي ومرجعيته وعالقة

كتاب صدر
هل نكذب..
نهاية العالم

لنقرأ كتاب الباحث محمد
العربي الدامون الذي صدر
بعنوان« :األفول الناعم ،أي
م��س��ت��ق��ب��ل ل���ل��أرض» ،وفيه
ي��ت��وس��ع ال��ك��ات��ب المغربي
ويسمع صوت األرض التي
تستغيث ،ومصداقية القرآن
الذي يقول« :كثر الفساد في
ال��ب��ر وال��ب��ح��ر» ،ح��ت��ى قرر
األمريكيون عقد اجتماع في
نيويورك لدراسة الموضوع
البيئي الشائك ،انطالقا من
ال��خ��س��ائ��ر ال���ت���ي تلحقها
باألرض ،تهدد مكونات هذه
األرض.

مشاركة المغاربة
في معرض الكويت
الدولي للكتاب

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

الدولة بالمجتمع ودور النخبة.
وب��ع��دم��ا ت��وق��ف ع��ن��د الرهانين
الجيوسياسي والعمراني البيئي،
ختم الدكتور الطوزي محاضرته
بالتأكيد على ضرورة اإلعداد الجيد
لكسب ره���ان المعرفة والتعلم،
لتجاوز ما اعتبره ضعف معدل
التأطير وأزم��ة الجامعة وإخفاق
السياسة التربوية في المغرب.
إثر ذل��ك ،قدم الباحث والمفكر
األستاذ محمد الساسي محاضرة

حول السياسة واألخ�لاق ،محددا
ثالث مقاربات للموضوع .لينتقل
إل��ى الحديث عن تمثالت عنوان
م��داخ��ل��ت��ه ف��ي ال��س��ي��اق المغربي
الحالي ،مبرزا وجود خصومة بين
ال��س��ي��اس��ة واألخ��ل��اق ،ح��ي��ث يتم
االنتقال من خدمة البرنامج إلى
خدمة السلطة ومن خدمة المصلحة
ال��ع��ام��ة إل����ى خ���دم���ة المصلحة
الخاصة .وبعدما أسهب في الحديث
عن المظاهر غير األخالقية التي

تطبع مراحل االنتخابات الجماعية
والتشريعية ،دعا إلى تخليق الحياة
السياسية بالمغرب ،واعتماد عدة
وسائل لتحقيق ه��ذه الغاية ،من
بينها تكريس الديمقراطية الداخلية
في األح��زاب واستنفار المجتمع
ال���م���دن���ي ل��ل��ع��ب دور الوسيط،
باإلضافة إلى األدوار التي يمكن أن
تقوم بها في هذا الصدد وسائل
االت���ص���ال ال��ح��دي��ث��ة والصحافة
المستقلة والمؤسسة القضائية.

معرض جديد للفنانة التشكيلية المغربية
نعيمة الملكاوي بمونبوليي بفرنسا
أقامت الفنانة التشكيلية
المغربية ،نعيمة الملكاوي،
معرضا فنيا وذل��ك بقاعة
الكاتبة الراحلة «ألبرتين
س�������ارازان بمونبوليي»
بفرنسا.
وت���أث���ث ح��ف��ل افتتاح
المعرض بأمسية شعرية

نسائية مع كل من الشاعرة
ال��ف��رن��س��ي��ة «م�����اري انيي
ص��ال��ح زادا» والشاعرة
وكاتبة القصة الفرنسية
«س����اب����ي����ن ن�����ورم�����ان�����د»،
واخ����ت����ت����م����ت األم���س���ي���ة
ب��إي��ق��اع��ات موسيقية من
ت��وق��ي��ع ال��ث��ن��ائ��ي «م����اري

ان���ط���وان���ي���ت» و»دانييل
أندري».
والجدير بالذكر أن نعيمة
الملكاوي فنانة تشكيلية
مغربية تعيش في فرنسا،
أقامت العديد من المعارض
في المغرب وخارجه ،كما
كانت لها تجارب مع شعراء

ح��ي��ث ج��س��دت لوحاتها
ال���ع���دي���د م����ن ال����دواوي����ن
الشعرية .وتحضر الفنانة
لمعرض جديد في مدينة
سيفراك ل��و ش��ات��و أيضا
بفرنسا ،والذي سيكون من
 20دج��ن��ب��ر  2014إلى
الخامس من يناير .2015

أسبوع اللغة العربية في غرناطة
يشارك الكاتب المغربي شعيب حليفي في أسبوع اللغة العربية بغرناطة ،في الفترة ما
بين  17و 21نونبر  2014بكلية اآلداب والمدرسة النصرية بغرناطة ،إلى جانب باحثين
آخرين من جامعة الحسن األول بسطات وباحثين إسبان من جامعة غرناطة ،وذلك ضمن
انفتاح الجامعة المغربية على الجامعة اإلسبانية في إطار تمتين وتطوير دعائم البحث
العلمي والتبادل الثقافي ،مع كافة االختصاصات والشعب ومن ضمنها شعبة اللغة
العربية.

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:

تشارك وزارة الثقافة في
معرض الكويت الدولي 39
للكتاب في الفترة ما بين
 19و 29ن��ون��ب��ر ،2014
تنزيال الستراتيجيتها لدعم
الكتاب ،وبخاصة محور

المشاركة ف��ي المعارض
الدولية ،حيث تحوز الوزارة
في هذا المعرض رواقا من
 36م 2ف��ي إط��ار التبادل
ب���ي���ن م����ع����رض الكويت
وم��ع��رض ال���دار البيضاء

الدورة األولى لمهرجان عيون
ت��ن��ظ��م مؤسسة
ع�������ي�������ون إلب�����������داع
ال��م��ك��ف��وف��ي��ن بطنجة
الدورة األولى لـ«مهرجان
عيون» ،تحت شعار« :الحق
في اإلبداع» ،وذلك من 18
إل����ى  20دج��ن��ب��ر 2014
ب���ق���ص���ر م�������والي حفيظ
بطنجة.
ويشكل هذا المهرجان
تجربة نادرة في إفريقيا
والشرق األوسط ،إذ يتيح
ال��ف��رص��ة إلب���راز قدرات

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي

ال��م��ك��ف��وف��ي��ن وضعاف
ال��ب��ص��ر ف���ي المجاالت
اإلب���داع���ي���ة المختلفة.
وت��ت��ض��م��ن ه���ذه ال����دورة
أنشطة متعددة ،من سهرات
فنية وع��روض سينمائية
وقراءات شعرية ومعارض
ل��ل��ت��ش��ك��ي��ل والصناعة
التقليدية؛ كلها من إبداع
المكفوفين وضعاف البصر.
وستتم استضافة مجموعة
م��ن المبدعين م��ن المغرب
ومن الخارج.

ال��دول��ي للنشر والكتاب،
تضعه رهن إشارة الناشرين
المغاربة ،ويتعلق األمر بكل
م���ن ال�����دور ال��ت��ال��ي��ة :دار
األمان ،ومرسم ،وإفريقيا
الشرق.

بعد نفاد ما طبع
من كتاب صحفي
وثالثة ملوك،
صدرت الطبعة
الثانية ،ووزعت
في جميع أنحاء
المغرب
دون زيادة في
ثمن النسخة60 :
درهم.

وفي إطار الدعم المذكور
تتكفل وزارة الثقافة فضال
ع��ن إت��اح��ة رواق العرض
ب��ش��ح��ن ال��ك��ت��ب ،واقتناء
ت��ذاك��ر ال��س��ف��ر للناشرين
المغاربة المشاركين.

0537708049
الإيداع القانوين:
 28جوان 1965
ال�سحب:
�إيكوبرينت
التوزيع:
�سابري�س
الإعالنات:
ال�صبار:
0664494024
الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة
طبع من هذا العدد 40.000
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األسبوع الرياضي

"الكاف" تستنجد بغينيا االستوائية إلنقاذ
بضاعتها من الضياع
عيسى حياتو
يتسول من ينقذه

.43%
وبالرغم من كل هذه المشاكل
التي يعيشها هذا البلد ،فقد نجح
حياتو في إقناع المسؤولين عن
تنظيم ه���ذه ال�����دورة ،دون أن
يصرح للرأي العام اإلفريقي عن
المبالغ المالية التي ربما يكون
قدمها لهؤالء المسؤولين مقابل
إنقاذه من ورطته .ففي الوقت
ال����ذي اس��ت��س��ل��م المسؤولون
إلغراءات حياتو ،دخلت أحزاب
المعارضة الغينية على الخط
ورفضت رفضا قاطعا تنظيم هذه
البطولة ،وأكد بالغ أصدرته بأن
غينيا االستوائية غير مستعدة

بتاتا لمواجهة ط��وارئ صحية
من ه��ذا الحجم .رئيس الكاف
وك��م��ا الحظنا ال يهتم بصحة
المواطنينَ ،فهَ ُّم ُه الوحيد هو
الكسب المادي ،ولي ذراع المغرب
الذي رفض بقوة تهديدات حياتو،
حينما أص��ر على تأجيل هذه
البطولة وليس إلغاءها كما يدعي
هذا الشيخ الذي فقد وقاره.
فعلى السلطات المغربية أن
تقف بحزم ضد ه��ذا الشخص
وزبانيته ،وذلك بمطالبة الكاف
بتعويضات مالية ضخمة بسبب
إج��رائ��ه��ا المتعسف وال���ذي ال
يخدم مصالح الكرة اإلفريقية
بشكل عام.
فالمغرب عبر عن استعداده
الحتضان ه��ذه التظاهرة ،كما
وف��ى بكل ال��ت��زام��ات��ه م��ن خالل
استجابته لدفتر التحمالت ،إال
أن���ه أص��ب��ح وب��ع��د ه���ذا القرار
الجائر ،مطالبا بإلغاء العديد من
العقود التي وقعها مع العديد من
المستشهرين ،والمحتضنين
ال��م��ط��ال��ب��ي��ن ال���ي���وم باحترام
الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم لتعاقداتها والتزاماتها.
أما الشيخ حياتو فقد تناسى
أن المغرب هو الذي حمله على
األك���ت���اف حينما ف���از برئاسة
الكونفدرالية اإلفريقية سنة 1988
بالدار البيضاء.

العائلة الودادية تزور املشجع "مالديني"

قــ
ـ
ف

قامت جمعية العائلة الودادية
التي يرأسها سعيد رؤوف بزيارة
المشجع الودادي "مالديني" ،الذي
تعرض إلى اعتداء شنيع من طرف
بعض الجماهير المحسوبة على
أولمبيك خريبكة خالل اللقاء الذي
جمع ال����وداد ال��ب��ي��ض��اوي بشباب
خنيفرة بملعب الفوسفاط.
المشجع "مالديني" يتواجد في
إح��دى مستشفيات ال��دار البيضاء
للعالج م��ن العديد م��ن اإلصابات
وال����ج����روح ،ح��ي��ث تفكر

الجمعية بنقله إلح��دى المصحات
الستكمال عالجه وإخضاعه لعملية
تجميلية.
وس��ي��را على عملها التضامني
ح��ل��ت ه���ذه ال��ج��م��ع��ي��ة وبمناسبة
عاشوراء بدار األطفال حي الصدري
بمدينة الدار البيضاء محملة بالعديد
م��ن الهدايا واللعب التي أدخلت
الفرحة والبهجة على األطفال ،الذين
استمتعوا بأوقات سعيدة مع الفنان
القدير ك��م��ال الكاظمي المعروف
بـ"حديدان" والثنائي "لهبال".

خالل االجتماع الذي عقده
رئ��ي��س ودادي����ة المدربين
المغاربة مع رئيس الجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم
ف��وزي لقجع ،داف��ع عبد الحق
ماندوزا بقوة على األطر الوطنية
وعلى الظلم ال��ذي تعاني منه
جراء تعسفات بعض رؤساء األندية
الذين يبحثون عن الحلول السهلة
في حالة تعرض فرقهم للهزائم،
ح��ي��ث ي��ك��ون ال���م���درب ه���و كبش
الفداء.
م���ن���اس���ب���ة ح���دي���ث���ن���ا ع����ن ه���ذا
ال����م����وض����وع ،ه����ي التصرفات
الصبيانية لبعض المدربين الذين
ال يحترمون زمالءهم في المهنة ،بل
ي��ت��رب��ص��ون وي��ن��ت��ظ��رون اللحظة
المناسبة لتعويضهم ضاربين
ع����رض ال���ح���ائ���ط أب���س���ط قواعد
وأخالقيات المهنة.
فإذا كان صديقنا ماندوزا يحاول
جاهدا تقنين هذه المهنة ،وإلزام
رؤساء األندية على االهتمام باألطر

< إعداد :كريم إدبهي

الفتح الرباطي يفوز بكأس العرش

بعد أن رفضت العديد من الدول استضافة نهائيات كأس إفريقيا

أراضيها.
الكونفدرالية اإلفريقية ورغم
التحذيرات الجادة من منظمة
الصحة العالمية من خطورة هذا
الداء الفتاك ،لم تبد أية أهمية،
بكل هذه األشياء ،بينما همها
الوحيد هو إنقاذ هذه البطولة
وك��س��ب أك��ب��ر ع����دد م��م��ك��ن من
اإلي��رادات على حساب البلدان
اإلف��ري��ق��ي��ة ال��ت��ي تعيش الفقر
ال���م���دق���ع ،ع���ل���ى غ������رار غينيا
االستوائية التي يبلغ معدل الفقر
بها حوالي  76%كما أن نسبة
السكان المستفيدين من الماء
الصالح للشرب تقل عن نسبة
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وأخ�������ي�������را وج��������د رئ���ي���س
ال���ك���ون���ف���درال���ي���ة اإلفريقية
الكاميروني عيسى حياتو ،غينيا
االستوائية لتعويض المغرب في
احتضان نهائيات كأس إفريقيا
لألمم التي ستنطلق في منتصف
شهر يناير القادم.
عيسى حياتو وبعد أن رفضت
ك��ل ال���دول ال��ت��ي ع��رض عليها
استضافة هذه البطولة كجنوب
إفريقيا ،والغابون ،والسودان،
ومصر ،وتونس ،وجد في غينيا
االستوائية مالذا ومكانا غير آمن
لعرض بضاعته ،واالستفادة من
الماليين م��ن ال����دوالرات التي
سيجنيها بفضل المستشهرين
والبث التلفزي.
غينيا االستوائية التي سبق
لها أن نظمت هذه البطولة سنة
 2012مناصفة مع الغابون ،ال
تتوفر على الشروط المطلوبة
إلجراء هذه المنافسة ،علما بأنها
تتوفر على ملعبين ال تعترف
الفيفا بمطابقتهما للمعايير
الدولية ،ومع ذلك أصرت "الكاف"
على منحها هذه الهدية الملغومة
التي ستنفجر في وجوه أعضاء
هذه الكونفدرالية.
غينيا االستوائية من البلدان
ال��ت��ي ت��ع��ج ب���األوب���ئ���ة كمرض
المالريا القاتل ،ناهيك عن قرب
وب��اء إي��ب��وال م��ن ال��وص��ول إلى
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ت��م��ك��ن ن���ادي
الفتح الرباطي
من الفوز بكأس
العرش بعد فوزه
ع�����ل�����ى نهضة
ب��رك��ان بهدفين
ن���ظ���ي���ف���ي���ن ،في
م����ب����اراة عرفت
م�����رة
وألول
حضور صاحب
السمو الملكي
ولي العهد موالي
ال��ح��س��ن ،الذي
تجاوب وبشكل
كبير مع الجماهير التي هتفت
باسمه وباسم الرياضي األول
ص����اح����ب ال����ج��ل�ال����ة محمد
السادس.
ب��ع��د ه���ذا ال���ف���وز ،احتفى

< بودريقة يتراجع عن مغادرة الرجاء
لعب الدراري عاوتاني
< فاخر والزاكي سمن على عسل

الوطنية ،وذل��ك باحترام العقود
ال��م��ب��رم��ة ،ف���إن ب��ع��ض المدربين
ولألسف الشديد ال يستحقون كل
ه��ذه التضحيات التي يقوم بها
رئيس ال��ودادي��ة ال��ذي أصبح
محرجا بسبب تهور بعض
هذه األطر.
فكيف يعقل أن يشرف
إط���ار وط��ن��ي ع��ل��ى فريقه
خالل مباراة األح��د ،وهو
ي��ف��اوض ف��ري��ق��ا آخ���ر ،بل
ينتقل إل��ي��ه مباشرة بعد
نهاية المباراة.
إنها قمة العبث والفوضى
التي ضربت أطنابها ،ولم نعد
نفهم أي ش��يء في بطولة
تسمى ظلما وعدوانا
بـ"االحترافية".
المدرب الشاب

عبد الحق
ماندوزا

> مواقع
> المنتخب

موحال ،أنت اللي واكل مع كلشي السمن والعسل
< فاخر ال يعرف دوره جيدا ،ولست مطالبا بالتنسيق معه
> بادو الزاكي
ها اللي قلنا
< الزاكي يجلد فاخر ويعتبره جاهال
> الصباح
اسمع على ْو ْذنِيك أ مول السمن والعسل
<  4180دره��م��ا م��داخ��ي��ل م���ب���اراة أول��م��ب��ي��ك أس��ف��ي ضد
الخميسات
> صحف
هادشي ما تسوا بطولتنا "برو"!
< الجيش الملكي يعفي الفاضلي وحامل األمتعة
> صحف
الفاضلي عرفناه وحامل األمتعة آش دار مسكين؟
< لقجع رئيس نهضة بركان يعد فريقه بمنحة خاصة وبقعة
أرضية في حالة الفوز بكأس العرش
> مواقع
تحفيزات الريع الذي يجب محاربته
< المدرب غوارديوال مريض بكرة القدم
> الهولندي روبن العب بايير ميونيخ
حنا عندنا مراض غير بالتصريحات السخيفة والنميمة!
< جعلوني مجرما
> نجم برشلونة سواريز
كذبوا عليك ،أنت غير َع َّ
ضاض!!

المدربون وأخالقيات المهنة ..المفقودة
ه��ش��ام اإلدري���س���ي ال���ذي ينتظره
مستقبل واعد في هذا الميدان ،كان
ي��درب فريق شباب خنيفرة ،وفي
ن��ف��س ال��وق��ت وب��ع��د سوء
ت���ف���اه���م م�����ع رئيس
الفريق ،فاوض
ال��������ن��������ادي

الرباطيون بالفوز السادس
بكأس ال��ع��رش لفريق الفتح
الرباطي بقيادة المدرب الشاب
وليد الركراكي الذي يقوم بعمل
ج�����اد داخ�������ل ه�����ذا ال����ن����ادي
العريق.

القنيطري وجلس مع مسؤوليه وهو
مازال في ذمة الفريق الخنيفري.
زميله في المهنة حسن الركراكي
وما أن علم بخبر "تفكير" اإلدريسي
ف��ي م��غ��ادرة الفريق ،حتى عرض
خدماته على الفريق الزياني بالرغم
من التزامه مع شباب الحسيمة.
للتذكير ،فالمدرب حسن الركراكي
ضرب رقما قياسيا في تنقالته بين
األندية...
ولم تمر سوى ثماني دورات فقط
على انطالق البطولة ،ونالحظ
رقصات المدربين بين الفرق
بدون حسيب وال رقيب.
فهل سنتهم بعض رؤساء
األن��دي��ة على تسرعهم وعدم
منحهم ال��وق��ت الكافي لهذه
األطر حتى تقوم بعملها خير
قيام؟ أم علينا أن نكون صرحاء،

ون��ق��ول ب��أن المدربين يتحملون
مسؤولياتهم ،فهمهم الوحيد أصبح
ه���و ف��س��خ ع���ق���وده���م والتوصل
بمستحقاتهم كاملة ،واالنتقال إلى
ف��ري��ق آخ���ر ،ول��ت��ذه��ب أخالقيات
المهنة مع الريح...
بالنسبة لبطولة القسم الوطني
الثاني فهي األخرى لم تنج من هذه
ال��م��ه��زل��ة ،وخ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى ذلك
التحركات السريعة للمدرب أوشال
الذي يمكن لنا أن نسميه بـ"القطار
السريع" بين قصبة تادلة وسال،
فإذا لم نجده مع الفريق التدالوي،
فهو أكيد مع الجمعية السالوية،
هذه المسافة ال تزعج أوشال الذي
أصبح متعودا عليها ،فبعد انفصاله
عن قصبة تادلة بسبب تعنته مع
بعض الالعبين ،انتقل مباشرة إلى
ملعب أبو بكر عمار ليشرف على
تدريب الفريق السالوي بدون أن
يضيع وق��ت��ه ،أو أن تقترب منه
عدوى العطالة.
فقليل من الحياء يا سادة.
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هل انهزمت حكومة بن كيران
أمام تحالف سلطة المال
والفساد؟

ألول مرة يتهم حزب العدالة والتنمية
البرلمانيين بتلقي رشاوي ضخمة..
هل يجرؤ بن كيران على فضح
األسماء؟

((ه����ل ت���ت���ذك���رون السنوات
الحالمة ،سنوات الحب والثورة؟
استحضروا معي الزمن العربي
الوهاج .زمن العشق والتسهي،
عشقنا الصغير والكبير ،زمن
عبد الحليم حافظ وجمال عبد
ال��ن��اص��ر ،ك��ن��ا ن��ش��اه��د اندياح
اإلمبريالية في السويس ،فتنداح
الجماهير سيال عارما يفيض
بالغضب وي��ج��ري بالغيظ من
المحيط إل��ى الخليج .أضعف
اإليمان في شروط سياسية تصب
في اتجاه نقيض ،تلجم الرغبة
وتهدد اإلرادة ..ثم كانت النكسة،
وقيل في ذل��ك الوقت إن األثار
ستكون وخيمة وب�لا حساب،
وكانت كذلك ،منذ  67تركبت في
ذاكرتنا ،بال انقطاع تسريبات
الهزيمة ..أمسينا «نأكل الطعام
ونمشي في األسواق» وصدورنا
مفعمة بالخوف والوجل.))..
بهذه العبارات ،لخص الكاتب
نور الدين العوفي ،إحساسه،
كأي مواطن ،في دولة عربية أو
إسالمية ،وال شك أن إحساسا

من هذا النوع يتقاسمه معه كثير
ممن كانوا يحلمون بغد أكثر
إشراقا ،مع تعاقب الحكومات
ال��م��ط��ب��وع��ة ب��ال��ف��ش��ل والعجز
االقتصادي.
يقول العوفي« :ال أريد هنا أن
أح���ك ع��ل��ى ال��ض��ب��رة» ب��ق��در ما
يهمني أن أمسح بالتذكار ،ما
أودعته في الوعي الشقي (ثقافة
الهزيمة) ..لقد انخسف خطاب
اإلمبريالية منذ السبعينيات،
وأخذت تحل محله خطابات تقول
ما م��ؤداه ،إن أسباب التخلف
وال��ت��ع��وق تكمن ،بامتياز ،في
ق���ص���ور ال��ب��ن��ي��ات التاريخية
التقليدية ،وتصلبها وتنافرها
وع���دم ق��درت��ه��ا على استيعاب
الحداثة التقنية وأساليب األداء
العقالني .تسأل عن اإلمبريالية
يجيبونك :شطح نظري وثرثرة
متياسرة ب�لا ط��ائ��ل ..الهيمنة
االقتصادية؟ أية هيمنة؟ ويأتونك
باألرقام :نسبة  80في المئة من
حجم التبادل واالستثمار تتم
بين البلدان الرأسمالية المتقدمة،

ت
ح
ل
إخبـ يل
ـ
اري

محاوالت تخريب
االقتصاد المغربي
إلحداث الفوضى
الكبرى
>

الرباط :سعيد الريحاني

مقابل  20في المئة فقط باتجاه
البلدان المتخلفة ،و 80في المئة
بينها وبين البلدان المتقدمة..
كنا نرى الفجوة التكنولوجية
تتسع يوما بعد يوم ،وال حول
لنا وال قوة( ،»..كتاب االقتصاد
المحشود أو اإلمبريالية في زمن
رامبو لنور الدين العوفي).
الحديث عن الماضي بلسان
الحاضر حديث ذو شجون ،لكن
ما هي الممارسات التي حالت
دون أن يعرف بلد مثل المغرب
طريقه نحو النمو االقتصادي
المنشود« ،المغرب يتوفر على
واجهتين بحريتين ويتوفر على
الفوسفاط ،وعلى أجود األراضي
الخصبة ومناخه معتدل» ،هذا
ما تقوله المقررات الدراسية ،إذن
أين المشكل؟
إحدى اآلفات التي ساهمت في
«نمو التخلف» بالمغرب ،هي
«الرشوة الكبرى» التي تقدمها
ب��ع��ض ال��ل��وب��ي��ات االقتصادية
للسياسيين من أجل المحافظة
على مصالحها ،والنموذج الحي

على ذلك ما صرح به رئيس فريق
العدالة والتنمية بمجلس النواب
عبد الله بوانو عندما قال« :إن
إح��دى ش��رك��ات التبغ دفعت 2
مليار سنتيم لبعض البرلمانيين
م��ن أج��ل ال��دف��اع ع��ن تخفيض
الضريبة على أحد أنواع التبغ،
ت��ص��ن��ع م��ن��ه س��ج��ائ��ر توصف
بالشعبية».
«بوانو وجه اتهاما خطيرا إلى
شركة للتبغ ،لم يذكرها باالسم،
ق��ال إنها خصصت  20مليون
درهم لمن يدعم هذه التعديالت
في البرلمان ،وق��ال بوانو في
ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي :إن الشركة
خصصت تمويال ،لكل مرحلة من
مراحل تمرير هذا التعديل ،وهي
مرحلة االقتناع ،ثم طلب التعديل،
ث��م م��رح��ل��ة االق���ت���راح ،وأخيرا
مرحلة المصادقة عليه ..وحول
هوية البرلمانيين المعنيين،
اكتفى بالقول :يوجد ضمنهم
زعيم ح��زب سياسي»( ،أخبار
اليوم ،عدد بتاريخ 17 :نونبر
.)2014

الحديث عن الماضي
بلسان الحاضر حديث ذو
شجون ،لكن ما هي
الممارسات التي حالت
دون أن يعرف بلد مثل
المغرب طريقه نحو
النمو االقتصادي
المنشود« ..المغرب
يتوفر على واجهتين
بحريتين وعلى
الفوسفاط ،وعلى أجود
األراضي الخصبة ومناخه
معتدل» ،هذا ما تقوله
المقررات الدراسية ،إذن
أين المشكل؟

«««
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يحكي أحد المطلعين على
أسرار حزب العدالة
والتنمية ،أن عبد اإلله بن
كيران ،رئيس الحكومة
كان يجد صعوبة كبيرة في
النقاشات الحكومية،
المالية ،بسبب «لغة
الماليير» التي لم يكن
يجيدها ،وهذا ما يفسر
تخليه عن صديقه عبد اهلل
باها ،مقابل إصراره على
إعطاء مكانة خاصة
لصديقه اآلخر «إدريس
األزمي»

«««

تصريح من هذا النوع ،يقتضي
بالمنطق تطبيق أحد األمرين؛
إما تحرك النيابة العامة لمساءلة
عبد الله بوانو ،وهذا لم يحدث
لحد اآلن ،أو تحرك أكبر وهو
«حل مجلس النواب» ،ألن فساد
السلطة التشريعية هو أخطر
أنواع الفساد ،فتحالف اللوبيات
المالية ومشرعي القوانين هو
ضرب لروح الدولة التي يفترض
فيها حماية مصالح المواطنين
وليس المتاجرة فيهم(.)..
وحتى تتضح الصورة أكثر،
فبوانو يؤكد من خالل تصريحه
أن إمكانية تفصيل قوانين على
المقاس لمن يدفع أكثر ،تبقى
واردة ،من هنا يمكن أن نفهم
ال���س���ب���ب ال������ذي ي���دف���ع أغلب
المرشحين لالنتخابات ،إلى
إه��دار الماليير من أج��ل مقعد
برلماني ،والشك أنهم يعتقدون
جازمين أن إمكانية استرجاع ما
صرفوه في الحملة االنتخابية
واردة جدا(.)..
أب��اط��رة ال��ع��ق��ار يمكنهم أن
ي��دف��ع��وا ال���م���ال م��ق��اب��ل شراء
القوانين التي تخدم مصالحهم،
وبعض المهنيين م��ن القطاع
الخاص المتحالفين في شكل
تكتالت يمكنهم أيضا أن يدفعوا
ال��م��ال ل��ش��راء ال��ق��وان��ي��ن التي
تضمن لهم ربحا إضافيا ..اآلن
وب��ع��د ه��ذا التصريح الخطير
لرئيس فريق العدالة والتنمية،
ي��غ��دو ط����رح ال���س���ؤال التالي
معقوال :هل ما يشرعه البرلمان
م����ن ق���وان���ي���ن ي���ه���دف لخدمة
المجتمع أم ل��خ��دم��ة مصالح
خ����اص����ة ألص�����ح�����اب رؤوس
األموال؟
في هذا السياق يمكن القول
أيضا إن م��ا ص��رح ب��ه رئيس
فريق العدالة والتنمية ،ليس
تصريحا عابرا ،أو خطأ في
التقدير فالذين يعرفون حركة
التوحيد واإلصالح وذراعها
السياسي في مجلس النواب،
يعرفون أن تصريحا من هذا
النوع ال يمكن أن يطلق دون
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فضائح البرلمان
المغربي ال تقف عند
اتهام البرلمانيين
بالرشوة بل عند
طريقة «تدبير
الخالف» أيضا

إذن من رئيس الحكومة شخصيا،
فأقل ما يمكن أن يحدث في حزب
يؤمن بنظرية «الطاعة» للزعيم،
عقب هذا الخروج المثير ،هو
إقالة بوانو من رئاسة الفريق؟
والشك أن بوانو «المتشبث»
بتكوين لجنة لتقصي الحقائق،
يملك بين يديه أدل��ة ق��د يكون
مصدرها حكوميا( )..سمحت له
بهذا التصعيد ..ه��ل تعلم أن
المغرب «يتوفر بخالف كل بلدان
العالم على قانون يسمح بالسطو
على ممتلكات المغاربة واألجانب،
صادق عليه مجلس النواب في
دورة أب���ري���ل  ..2011يقول
المحامي مسعود الغليمي إن
هذا القانون فرض على المغاربة
في ظرفية خاصة ،تميزت بغياب
ك��ب��ي��ر ف����ي م��ج��ل��س ال����ن����واب،
وب��ان��ش��غ��ال ال��ج��م��ي��ع بتهييء
انتخابات  ،2011ويضيف بأن

القانون ( )08.39لم يكن موضوع
تتبع أو اهتمام يليق بأهميته
ك��ق��ان��ون ي��س��ري ع��ل��ى الملكية
العقارية»( ،األسبوع ،عدد23 :
أبريل .)2014
يحكي أح��د المطلعين على
أسرار حزب العدالة والتنمية،
أن عبد اإلل��ه بن كيران ،رئيس
الحكومة كان يجد صعوبة كبيرة
في النقاشات الحكومية ،المالية،
بسبب «لغة الماليير» التي لم
يكن يجيدها ،وه���ذا م��ا يفسر
تخليه عن صديقه عبد الله باها،
مقابل إصراره على إعطاء مكانة
خاصة لصديقه اآلخر «إدريس
األزم����������ي» ال�����وزي�����ر المكلف
بالميزانية ،باعتباره خبيرا في
لغة األرقام ،هكذا انطلق مسلسل
الشك الداخلي ف��ي اقتراحات
بعض األط��راف ،قبل أن ينفجر
ف��ي ش��ك��ل ات��ه��ام غ��ي��ر مسبوق
للبرلمانيين بتلقي رشوة

ضخمة.
وال تقف الضربات االقتصادية
«المخدومة» ضد المغرب ،عند
حدود رشوة الفاعلين السياسيين
وال��ت��ي كانت سببا ف��ي اندالع
أزم��ات كبرى في بلدان أخرى
تفجرت ف��ي شكل احتجاجات
جارفة( ،)..بل إن األرقام تؤكد أن
االقتصاد المغربي ،يتكبد خسائر
فادحة بسبب «تهريب األموال»،
وقد قدر إدريس األزمي الوزير
المكلف بالميزانية حجم األموال
المهربة إلى الخارج بـ 34مليار
درهم ،بما يعادل  4ماليير دوالر،
وبذلك يحتل المغرب الرتبة 45
من بين  143دولة تعرف نشاطا
ل��ل��م��ه��رب��ي��ن« ،وه�����ي رت���ب���ة جد
متقدمة».
في هذا الصدد ،يقول محمد
ال���م���س���ك���اوي ع���ض���و الشبكة
المغربية لحماية المال العام إن
«ظاهرة تهريب األموال المنهوبة
م��ن المغرب نتيجة

طبيعية للفساد ال��م��ال��ي منذ
االستقالل ،لكنها تطورت بفعل
تطور منظور المختلسين» .وفي
م��ع��رض ج���واب���ه ع��ل��ى طريقة
التهريب يقول« :تهريب األموال
يتم عبر األرصدة غير المتحقق
من هويات أصحابها ،أو إلى
الشركات الوهمية ،أو بيانات
كاذبة في أرباح الشركات الكبرى
وال��م��ت��وس��ط��ة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
األرب����اح الناتجة ع��ن اقتصاد
الريع» ،هل هناك إمكانية للحديث
عن األثار السلبية للتهريب على
االقتصاد الوطني؟ يجيب نفس
المصدر« :التكلفة االقتصادية
لظاهرة تهريب األموال مرتفعة
جدا ،حيث تجعل الدولة رهينة
ال��م��ؤس��س��ات ال��م��ال��ي��ة الدولية
ال��م��ق��رض��ة ،فضال ع��ن التكلفة
االج���ت���م���اع���ي���ة للمواطنين،
وح����رم����ان����ه����م م�����ن ال���ح���ق���وق
االقتصادية واالجتماعية ،وعلى
رأس�����ه�����ا ال���ش���غ���ل والصحة
والتعليم».
االعتراف بوجود مهربين
ب��ي��ن��ن��ا ال ي��ق��ف ع��ن��د ح���دود
ال��ت��ق��اري��ر ال��رس��م��ي��ة ب���ل إن
ال��ح��ك��وم��ة ال��ح��ال��ي��ة تفتخر
بقدرتها على توفير ضمانات
للمهربين من أجل إعادة األموال
المنهوبة إلى المغرب ،وفي هذا
ال��ص��دد سبق أن كشف وزير
االق��ت��ص��اد وال��م��ال��ي��ة ،محمد
ب��وس��ع��ي��د ،أن ح��ج��م األم����وال
المهربة إلى الخارج ،التي تم
استرجاعها إلى المغرب من فاتح
ماي  2014إلى غاية فاتح شتنبر
الماضي ،بلغت  2مليار درهم،
منها نسبة  56في المائة عبارة
عن سيولة نقدية ،و نسبة  36في
ال���م���ائ���ة ع���ب���ارة ع���ن تصريح
ب��ال��ع��ق��ارات ،وال��ب��اق��ي تصريح
بالمنقوالت.
وبغض النظر عن كون الحكومة
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مشكلة المغرب ال تقف
عند حدود الرشوة أو
التهريب ،أو غيرها من
عناوين «تحالف سلطة
المال والفساد» الذي
اضطرت حكومة بن
كيران للتعايش معه ،بل
يكمن أيضا في القرارات
الكارثية للحكومات
المتعاقبة ،صدقوا أو ال
تصدقوا؟ بلد مثل المغرب
ال يتوفر على أسطول
بحري لنقل البضائع

«««

ترغب ف��ي اس��ت��ع��ادة  5ماليير
درهم كسقف متوقع ،فإن بعض
الجزئيات تبدو مثيرة للسخرية،
من قبيل تأكيد الوزير بوسعيد
ع��ل��ى وج���ود م��ج��ه��ود ت��ق��وم به
األبناك ومكتب الصرف إلقناع
المعنيين بتسريع العملية ،من
خ�ل�ال مراسلتهم لالستجابة
للمبادرة ..تبعا لذلك يمكن القول
إن حكومة بن كيران هي أول
حكومة في العالم تعرف المهربين
وتحاورهم وتضمن لهم سرية
المعلومات ،عن السرقة التي
قاموا بها ،بدل متابعتهم
قضائيا وإص��دار مذكرات
بحث في حقهم.
«لنكن صرحاء ونسأل:
م���ن ه���م ال���ذي���ن هربوا
أموالهم إلى الخارج :هل
ه��م أش��خ��اص تعرضوا
للتعذيب أو للمطاردة
السياسية؟ أو هم مجرد
أناس اعتادوا أال يثقوا
في بالدهم ،لظروف ال
تتعلق دوم��ا بالموقف
م����ن ال���ن���ظ���ام أو من
س��ي��اس��ات��ه؟ إن��ه��م في
الغالب من العينة التي
ل���م ت��ك��ن ت��ط��م��ئ��ن إلى
بالدها أو التي كانت
ت���ع���ت���ب���ره���ا م���ج���رد
ص����ن����دوق أو بقرة
حلوب ،وهربوا عنها
ل��ك��ي ي��ت��م��ت��ع��وا بما
ام���ت���ص���وه منها!!
والذين هم من هذه
ال��ع��ي��ن��ة ،علينا أن
نسأل عنهم أكثر من
أن نسألهم :ماذا حدث
ف��ي ح��ك��م ال��ل��ه ح��ت��ى يشعروا
بالحاجة إلى «ع��ودة» أموالهم
وتوطينها في بالدنا؟ ليس هناك
جواب تقدمه الحكومة في هذا
الصدد .وإذا افترضنا جدال أن
الحكومة تعرف أسماءهم :هل
يمكن أن نطمئن الرأي العام أن
هذا المال «الهارب» سيكون في
خدمة الوطن واقتصاد الوطن
وقضايا الوطن ،وأن��ه لن يحن

إلى الهروب مجددا ،إذا اقتضت
الظروف التضحية أو الجهاد
االقتصادي؟ ال شيء مضمون في
ه���ذه ال��ح��ال��ة ..ول��ن��ا أن نسأل
ال��وزي��ر بوسعيد ع��ن الجدوى
األخالقية ،ثم المالية من وراء
عودة المال؟ وهل األمر يتعلق
بالثروات الكبرى وليس ببعض
ال��دري��ه��م��ات ال��ت��ي ت��وض��ع في
حقيبة يد صغيرة( ،»..مقتطف
من مقال «عودة المال الهارب»
لعبد الحميد الجماهري عضو
المكتب السياسي لحزب االتحاد
االشتراكي).
تبعا لذلك ليس غريبا أن نقرأ
أن متهما باختالس الماليير
يتجول حرا طليقا رغم إدانته من
ط��رف محكمة االستنئاف بـ5
سنوات سجنا ،والحال أن سارق
الدجاجة أو البيضة ،أو الموظف
صاحب الشيك بدون رصيد ،يتم
ال��زج به في أس��رع وق��ت داخل
الزنازين« ،حالة محماد الفراع
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق للتعاضدية
ال���ع���ام���ة ل��م��وظ��ف��ي اإلدارات
العمومية نموذجا».
مشكلة المغرب ال تقف عند
حدود الرشوة أو التهريب ،أو
غيرها من عناوين «تحالف سلطة
المال والفساد» الذي اضطرت
حكومة بن كيران للتعايش معه،
ب��ل يكمن أي��ض��ا ف��ي القرارات
الكارثية للحكومات المتعاقبة،
صدقوا أو ال تصدقوا؟ بلد مثل
المغرب ال يتوفر على أسطول
بحري لنقل البضائع وتأكيد هذا
ال��م��ع��ط��ى ع��ل��ى ل���س���ان حسن
ال����س����ن����ت����ي����س����ي أح�����د

المستثمرين الكبار في القطاع
البحري« :في السبعينيات كانت
عندنا  70باخرة أما اليوم فقد
فقدنا كل شيءس ،فعندما نبحث
ع��ن ب��اخ��رة م��ن أج��ل التصدير
ن��ؤدي لها مبالغ مالية ضخمة
بالعملة  ،وقد تكلمت مع السيد
الوزير عبد العزيز الرباح في هذا
الباب وقلت له ،البد من أسطول
مغربي ،ألنه ال قدر الله قد نكون

ملف العدد

معزولين إذا حصل أي مشكل»،
(األس����ب����وع ،ع����دد 26 :يونيو
.)2014
حقيقة مرة بال شك ،أن يعرف
المغاربة أنهم معرضون لعزلة
خطيرة في حالة قيام حرب(،)..
بسبب عدم توفرهم على سفن
بحرية خاصة بنقل البضائع،
لكنها ليست شيئا إذا قرأنا ما
أورده مصطفى أوزود نقابي
سابق بشركة «كوماناف» عندما
فجر فضيحة من العيار الثقيل
ف��ي رس��ال��ة وجهها إل��ى رئيس
ال��ح��ك��وم��ة ،ووزي����ر

العدل والحريات ،ووزير النقل،
حول عملية بيع  25باخرة من
أسطول بواخر مغربي .وأكدت
الرسالة وقتها «أن البواخر التي
بيعت لم تكن مصابة في األصل
بأي عطب ،وأن من بينها باخرة
تحمل اسم «الحسيمة» أغرقت
وتمت االستفادة من تعويض من
ط���رف ش��رك��ة ال��ت��أم��ي��ن ،نفس

ال��ن��ق��اب��ي ت���س���اءل ب��ش��ك��ل غير
مسبوق عن الغاية من بيع سفن
تنقل الفوسفاط في دولة تصدره
وتعد من أجود البواخر عالميا،
وأض������اف ال��ن��ق��اب��ي أن حرب
االس��ت��ن��زاف ال��ت��ي ت��ع��رض لها
األسطول المغربي استفادت منها
جهات معينة كانت تشرف على
عمليات البيع ،ولم تستفد الدولة
المغربية م��ن مبالغ بيع تلك
ال��س��ف��ن( .»..ال��م��ص��در :جريدة
ال���ص���ب���اح ع������دد 24 :نونبر
.)2012
هذا النوع من «الفساد» الذي
ل��م ي��ج��رأ ب��ن كيران

على التحقيق ف��ي��ه( ،)..ك��اد أن
يؤدي إلى بيع السفينة السياحية
«مراكش» التي كان يحبها الملك
ال��راح��ل الحسن الثاني وتعد
إحدى مفاخر المغرب« ،الباخرة
ش��وه��دت وه���ي ت��دخ��ل منطقة
اإلصالحات البحرية في ميناء
الدار البيضاء ،وربما ستدخل
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انظر لهذا النوع من
المسؤولين ،الذين
يتربعون على عرش
«اإلمبراطوريات
المالية في المغرب»
كيف يفضلون
التالعب باالقتصاد
المغربي( )..بدل
تقديم الخدمة التي
تحتاجها بالدهم،

ف����ي م��ل��ك��ي��ة القصور
الملكية وه��ي الباخرة
التي كان الحسن الثاني
يستعملها في عدة أسفار
رسمية لتونس وليبيا،
وع������ق������دت ف���ي���ه���ا ع����دة
اجتماعات سياسية..
أي اس���ت���ه���ت���ار ه����ذا،
باالقتصاد الوطني وبرمزية
السفن المغربية ،ال شك أن
األمر يحتاج إلى تحقيقات
م��ن ن���وع خ���اص لتكشف
أص��ل ال��داء المهيمن على
البحار المغربية ،ألم تقل
المحكمة ذات يوم إن توفيق
اإلبراهيمي ،مثال ،المدير
ال����ع����ام ال���س���اب���ق لشركة
كوماناف ،الذي كان يفترض
فيه أن يكون أحد رجال ثقة
المغرب ،متهم «بالمشاركة في
استعمال وسائل وعرقلة سير
ال��ن��اق�لات وتعطيل مرورها
ومضايقتها وع��رق��ل��ة حرية
العمل.»..
وان����ظ����ر ل���ه���ذا ال����ن����وع من
المسؤولين ،الذين يتربعون على
عرش «اإلمبراطوريات المالية في
المغرب» كيف يفضلون التالعب
باالقتصاد المغربي( )..بدل تقديم
الخدمة التي تحتاجها بالدهم،
ال شك أن األمر يحتاج إلى حملة
تطهيرية أخرى( )..شرط أن تكون
عادلة(.)..

الرباط يا حسرة
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حديث

سكان الرباط «يتحزمون» لمنتخبيهم

العاصمة

المرصد هذه العالقة بين الناخب
والمنتخب؟ كان الرد :بناء على
ميثاق يلتزم به المنتخب أثناء
الحملة االنتخابية ،وهذا الميثاق
بين الناخب والمنتخب سيعلن

عن فحواه في «يوم الناخب» أي
 25دجنبر المقبل.
فهل هي بداية لتطبيق مبدإ
رب��ط المسؤولية بالمحاسبة؟
ربما تكون البداية «مذبذبة» أو

ص � � � ��ورة ل� �ل� �م ��رح ��وم
ب��رح �م��ة ال �ل��ه مبارك
ب� � ��ورب� � ��وح ،ال � �م � �ق� ��اوم،
والرياضي ،والسياسي،
والمنتخب في جماعة
ح� � �س � ��ان ،ازداد في
الرباط سنة  1923وتوفي فيها بتاريخ
.2009 /11 /29
وف��ي ال��ذك��رى الخامسة لوفاته ،نتذكر
ك �ف��اح��ه ف��ي ال �م �ق��اوم��ة ،وم �س��اه �م��ات��ه في
الرياضة ،ونضاله في السياسة ،وإنجازاته
في الجماعة منها :بناء مالعب ومركبات
اجتماعية وثقافية ،وتأسيس أندية رياضية
في كرة القدم.
والرباط تعترف له بخدماته الوطنية
رحمه الله.

أر

شي

فا

اهتم المجتمع المدني وعموم المواطنين في
الرباط ،بمداخيل جماعة العاصمة التي تتبعونها
من جريدتكم «األسبوع الصحفي» ،وهذا االهتمام
فرض على المسؤولين اتخاذ إج��راءات وإن كانت
هادئة ،فإنها صارمة ،ودون شك كانت للمقاالت التي
كنا نحذر فيها من إفالس وشيك لمالية الجماعة،
وكنا ننبه من االختالالت المالية الموجودة ،خصوصا
في الجبايات البلدية .هذه الجبايات لمن ال يعرفها
فهي كل مداخيل البلدية التي يتم استخالصها نقدا
وبدون شيكات.
وفعال وجد تحذيرنا آذانا صاغية وتغير الطاقم
المكلف بالجبايات ،واستقدم من الوزارة رئيس جديد
للقسم المالي ،وكنا نتابع باهتمام هذه التحركات
ال��ت��ي ل���م ن��ع��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ف���ي ح��ي��ن��ه��ا ف���ي انتظار
نتائجها.
وبين أيدينا اليوم هذه النتائج ،ولو أنها لن تدخل
حيز التطبيق إال في فاتح يناير  ،2015ولكنها نتائج
ملموسة وباألرقام ،تغيرت وغيرت المنظومة المالية
لمدينة الرباط ،فمثال مداخيل دراهم الحالة المدنية
كانت فقط  115مليونا ف��ي السنة ،لترتفع هذه
المداخيل إلى  350مليونا ،ومداخيل دراهم تصحيح
اإلمضاءات ومطابقة النسخ مع األصول كانت 100
مليون ف��ص��ارت  350مليونا ،ومداخيل األشياء
المحجوزة التي كانت فقط  100درهم تحولت إلى
 50مليونا ،ومداخيل امتياز نقل اللحوم ارتفعت من
 12مليونا إل��ى  25مليونا وم��داخ��ي��ل استغالل
الساحات واألماكن انتقلت من  95مليونا إلى 250
مليونا ،ومداخيل األسواق قفزت من  21مليونا إلى
 150مليونا ،ومداخيل رسوم المقاهي التي كانت في
حدود مليار و 200مليون صارت مليارا و 600مليون،
ومداخيل إتالف الطرقات تضاعفت  3مرات ومن 34
مليونا إلى  100مليون ،ومداخيل رسم السكن من
مليارين إلى مليارين و 500مليون ،ومداخيل األراضي
غير المبنية (وهذه المفاجأة) من  3ماليير و600
مليون إلى  50مليارا ،ومداخيل رسم اإلقامة في
الفنادق من  750مليونا إلى  900مليون ،ومداخيل
األشياء المحجوزة (وتمعنوا في الرقم) من  100درهم
ونؤكد  100درهم إلى  50مليونا ،ومداخيل شاطئ
الرباط من  8000درهم إلى مليونين ،إلخ...
وهذه األرقام ليست تخمينات وال كالما ولكنها
ج��اءت في وثيقة رسمية لميزانية  2015لمدينة
الرباط ،وكما تالحظون وتلمسون تضاعفت مداخيل
المصالح البلدية مباشرة بعد  -تحذيرنا  -وإزاحة
وخلخلة الطاقم المكلف بالجبايات والمداخيل .فلن
نتهم أحدا ،ألن االتهام له شروطه وحججه ،فهل من
حجة أكثر من هذا التفاوت بين األرق��ام؟ وحتى ال
نخوض في متاهات أصبحت من الماضي ،علينا
االهتمام بالمستقبل ،واالهتمام يبدأ باالعتراف
للطاقم الجديد في المالية والجبايات البلدية بمهنيته
ونزاهته ،وحسن تدبيره واجتهاداته وعقالنيته
للحرس على مداخيل الجماعة وإخراجها مما كانت
عليه من تسيير تؤكد األرقام بأنه تسيير سيء استفاد
منه أشخاص بدال من مدينة الرباط ،فهل نكتفي بشكر
ال��ذي��ن غ��ي��روا «ال��م��ن��ك��ر» أم نتوجه إل��ى المجلس
الجماعي «الغائب»« ،ليحضر» في آخر أيام انتدابه،
ويقر ويعترف للمسؤولين الجدد في قسم المالية
بمجهوداتهم؟ وبعملهم الرائع في الرفع من المداخيل؟
ويخصص لهم مكافآت مالية وتحفيزات عينية،
وترقيات استثنائية ،وشهادات تهنيئه توثق في
ملفاتهم اإلداري���ة ،ونحن نشك في إق��دام المجلس
«الغائب» على هذا اإلجراء ،ونتقدم نحن كمواطنين
لنهنئ القسم المختص على شجاعته لوقف نزيف
المداخيل ،ونشكره على «تلحيم» الثقوب التي كانت
تتسرب منها الماليير لتصب ربما في غير صندوق
الجماعة.
فإذا تحققت هذه المداخيل في سنة  ،2015فإننا
نقترح ترقيات كل الطاقم المالي للجماعة.
وتتساءلون عن دور إخواننا المنتخبين في هذا
كله؟ ونرد :أين كانوا هذه الست سنوات وقنوات
المداخيل «تتسرب» منها سنويا عشرات الماليير.

تحول كبير طرأ في العالقة
ب��ي��ن ال��ن��اخ��ب وال��م��ن��ت��خ��ب في
ع���اص���م���ة ال���م���م���ل���ك���ة ،وتمكن
الناخبون المنظمون والمؤطرون
م���ن م���رص���د ال��ن��اخ��ب لمدينة
األن��وار ،من وضع ترسانة من
اإلج�������راءات ،م��ن��ه��ا القانونية
والسياسية ،واإلدارية ،استعدادا
الستقبال االنتخابات المقبلة.
ومن هذه اإلج���راءات ،أصدر
المكتب التنفيذي للمرصد بالغا
يخبر فيه تبنيه «ليوم الناخب»
واختار له تاريخ  25دجنبر من
كل سنة ليحاسب فيه الناخبون
منتخبيهم في الرباط ،بدال من
انتظار  6سنوات عند استكمال
المهام االنتخابية ،وسيكون
المنتخبون مجبرين للمثول أمام
ال��ن��اخ��ب��ي��ن ك����ل  25دجنبر،
لإلنصات إلى الناخبين وتقديم
حصيلة أعمالهم طيلة السنة،
وف����ي س�����ؤال ك��ي��ف سيضمن

لرب

بقلم :بوشعيب اإلدريسي

المسؤولية ترتبط بالمحاسبة وتنطلق من عاصمة المملكة

اط

الثقوب التي كانت
في ميزانيات الرباط

هل يتحول الصندوق المغربي للتقاعد إلى:

وزارة المتقاعدين والمسنين
والمعاقين والمنخرطين؟

المتقاعد يجمع في داخله كل أمراض الدنيا،
فهو مسن ومعاق ومريض وكل هذه الكوارث
تحل به مباشرة بعد تقاعده فيسكن في جسمه
السقيم الذي أنهكته خدمات اإلدارة ،السكري
المرض اللعين ،ومرض الشرايين خصوصا
في الرجلين والساقين ليصبح مقعدا ،ويفقد
تقريبا بصره ،ويعاني من المسالك البولية،
ويتأثر بفقدان أسنانه ،وم��ع ذل��ك ال يراعي
الصندوق المغربي للتقاعد هذه األمراض التي
تنخر أجساد كل المتقاعدين بدون استثناء،
وم����ن م��ق��ره ال��ف��خ��م ب��ح��ي ال���ري���اض يوجه
استدعاءات للمنخرطين للحضور أو لتسوية
أوضاعهم ،وتصوروا مريضا ،مسنا ،مقعدا،
يتحرك إلى المقر الفخم ،ويصطف في طوابير
منتظرا دوره ،ويرغم على الطلوع والهبوط،
بل ويتفضل الصندوق «بقطع» معاشه إلرغامه
على الحضور محموال على األكتاف! فهل مهام
الصندوق هو تعذيب المتقاعدين أم العناية
عال نصيح :المتقاعدون في
بهم؟ إننا وبصوت ٍ
الرباط يعذبهم الصندوق وربما يتسبب في

موتهم بسبب بيروقراطية اإلدارة ،فهل من
المعقول ب��أن يتحصن الصندوق في برجه
العاجي ويأمر المقهورين المسنين المتقاعدين
المعاقين ،المثول بين يديه؟ أمر يحير ،وقد
طالبنا ونطالب وسنناضل من أجل إحداث قسم
اجتماعي تكون مهمته القيام بكل اإلجراءات
اإلدارية نيابة عن المنخرط لتسوية محتملة
لملف .وننبه األح��زاب القتراح إنشاء وزارة
المتقاعدين والمسنين والمعاقين كما هو
موجود في كل الحكومات ،ما عدا حكومتنا،
فالصندوق يبقى صندوقا يجمع ويصرف
ويتعامل باألرقام والمتقاعد في حاجة إلى
رعاية وعناية ومساعدة جزاء له على ما قدم
من خدمات للبالد والعباد ،ومكافأة له على ما
ادخر من أموال في سبيل تقاعد مريح وليس
تقاعد جحيم.
إن المتقاعدين ف��ي ال��رب��اط كلهم وبدون
استثناء يعانون من آالم األمراض الفتاكة ومن
قلة اليد ،ومن عذاب الصندوق المغربي للتقاعد
الذي يجب أن يتحول إلى وزارة.

متعثرة ،ولكن المهم هو البداية
ومن سار على الدرب وصل.
ف��ف��ي ال���رب���اط ان��ت��ف��خ بعض
المنتخبين بالماليير ،واألراضي،
والعقارات ،والشركات ،بعدما
كانوا «ربنا خلقتنا» وقد كانوا
ي��وه��م��ون ال��ن��اس «بنضالهم»
نضال لجمع األم��وال ومراكمة
األمالك ،وتسويق كالم نضالي
في سطحه منفعي ومصلحي في
عمقه حتى كادت الرباط تنهار
لو لم ينقذها المشروع الملكي،
ونعتقد ب��أن س��ك��ان العاصمة
ت��ح��زم��وا لمنتخبيهم وق���رروا
محاسبتهم م��ن السنة األولى
وتقديمهم إلى «المحاكمة» بسبب
خ��ي��ان��ة األم���ان���ة وع����دم الوفاء
ب���ال���م���ي���ث���اق ب����ي����ن ال���ن���اخ���ب
والمنتخب.
فهل تعود الثقة بين الناخبين
والمنتخبين في الرباط؟
الله أعلم!

أسرار
العاصمــــــة

حزب كبير جمع كل ما يكتب في جريدتنا
«األسبوع الصحفي» عن الرباط ووزعه
على مناضليه ،طالبا منهم «االستفادة»
من تلك الكتابات لتحضير البرنامج
االنتخابي اجلماعي املقبل.
س��ت��دف��ع اجل���م���اع���ة «ال���ك���رمي���ة» ومن
ميزانية التجهيز (وردوا بالكم) من
ميزانية التجهيز لسنة  2015وبالتمام
والكمال  200مليون جلمعية «أصدقاء
عني عتيق» ،و 40مليونا جلمعية «أمل
امل��س��ن�ين» ،و 20م��ل��ي��ون��ا لـ«اجلمعية
املغربية ملساعدة األطفال في وضعية
م��س��ت��ق��رة» ،وه���ك���ذا ب����دال م���ن جتهيز
املدينة سيتم جتهيز بعض اجلمعيات
احملظوظة.
بعدما أغرق املجلس السابق الرباط في
ديون لفائدة بنك إسباني ،فاجلماعة ال
تزال ومنذ حوالي عشر سنوات تؤدي
ل�لإس��ب��ان ح��وال��ي  3ماليير وبالعملة
الصعبة على مطلع ك��ل سنة ،ويبقى
ال��س��ؤال احمل��ي��ر :م��ن اس��ت��ف��اد م��ن تلك
القروض؟
ه��ل صحيح ب��أن ش��اش��ات احلواسيب
فيها مادة خطيرة تتسبب في تخريب
شبكات العيون؟ وهل صحيح كذلك بأن
 3شركات أجنبية استغلت «املصيبة»
لتسويق زجاج طبي مضاد لتلك املادة؟
ألم يكن من املمكن استبدال تلك املادة
بدال من استغاللها البتزاز املستعملني
للحواسيب؟ وم��ا هو موقف جمعيات
املستهلكني؟ فحذار من االبتزاز.
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أزمور

ما يجري ويدور في المدن

بيضاويات

أين يبيع تجار أزمور بضائعهم؟

«ثكنة» لألمن الوطني فوق سوق أسبوعي متنازع على ملكيته
< شكيب جالل
سبق لرئيس المجلس البلدي
األس��ب��ق ال��راح��ل المختار التومي
عن حزب االتحاد الدستوري خالل
والية  ،1992-1982أن اتخذ قرارا
ص����ودق ع��ل��ي��ه ف���ي دورة رسمية
يقضي باقتناء أراض فالحية تم
اقتناؤها م��ن أصحابها ف��ي إطار
التراضي والمصلحة العامة ،بهدف
بناء مقر سوق الثالثاء األسبوعي
ال��ج��دي��د ال��ك��ائ��ن ب��ط��ري��ق السبت
(حوالي أربع كيلومترات عن مدينة
أزم��ور) ،وهو السوق الذي اشتغل
ابتداء من يوم الثالثاء  14فبراير
 2012رغ���م أن���ه ح��ت��ى اآلن عبارة
عن أراض خالية غير مسيجة ،وال
يتوفر على بنية تحتية ف�لا ماء،
وال كهرباء ،وال طرق بداخله ،حيث
يرفض التجار البيع والشراء فيه،
كما ي��رف��ض ال��م��واط��ن��ون التسوق
منه لكونه عبارة عن أراض خالية
يتم عرض السلع به في ظروف غير

بوشعيب
الرميل

صحية زيادة على بعده عن المدينة
بأربع كيلومترات ،وهو األمر الذي
حدا بالمجلس البلدي الحالي إلى
إصدار قرار صودق عليه في دورة
رسمية أخرى يقضي بتفويت سوق
ال��ث�لاث��اء ل��ف��ائ��دة م��دي��ري��ة العامة
األم���ن الوطني ب��ه��دف إق��ام��ة ثكنة
لشرطة التدخل ال��س��ري��ع ،رغ��م أن
ال��س��وق ل��م تتم تسوية وضعيته
القانونية منذ سنة  ،1984ألن عددا

م��ن أص��ح��اب األراض����ي الفالحية
يرفضون حتى اآلن تسليم قطعهم
األرضية الموجودة داخل السوق،
ل��ع��دم رض��اه��م ع��ل��ى أث��م��ن��ة البيع
التي يعتبرونها هزيلة ج��دا ،وهو
م��ا س��وف يدخل المديرية العامة
لألمن الوطني في نزاع عقاري مع
أصحاب األراضي الرافضين للبيع،
وبالتالي ص��ادق المجلس البلدي
على تفويت السوق للمديرية العامة

«ما مخلصينش»..
«التقليد على بن كيران»

جانب من المسيرة االحتجاجية التي نظمها المواطنون

< سعيد الهوداني

خ�����رج األس�����ب�����وع ال���م���اض���ي،
المئات من سكان مدينة خريبكة في
م��س��ي��رة شعبية ب��ات��ج��اه اإلدارة
المحلية للمكتب الوطني للماء
الصالح للشرب ،احتجاجا على
غ�لاء ف��وات��ي��ر شهر أك��ت��وب��ر التي
ت��ج��اوزت القيم ال��م��ع��ت��ادة ،ورفع
المتظاهرون خاللها شعارات عدة
من بينها« :ممخلصينش» ،و«التقليد
على بن كيران» ،و«الفاتورة ها هي
والفلوس فين هي»(.)..
ومرت المسيرة االحتجاجية في
أج����واء سلمية وب��ح��ض��ور أمني
مكثف ،وعبر خاللها المحتجون عن
نيتهم في االمتناع عن دفع أثمنة
فواتير استهالك الماء والكهرباء

إلى أن يتم الوصول إلى حل يرضي
الساكنة ويحميها مما اعتبروه
غ�لاء ،أضيف إل��ى ال��زي��ادات غير
ال����م����ق����دور ع��ل��ي��ه��ا ف����ي ال���م���واد
الغذائية.
وتأتي هذه الوقفة االحتجاجية
ضمن عدة وقفات احتجاجية أخرى
شهدتها العديد من المدن المغربية
بشأن ارتفاع أسعار فواتير الماء
والكهرباء ،التي أصبحت تشكل هما
كبيرا على المواطنين خاصة الطبقة
الفقيرة والمتوسطة ،بعد التوقيع
على العقد البرنامج بين الحكومة
والمكتب الوطني للماء والكهرباء
ال��ذي أق��ر ب��زي��ادة «تدريجية» في
أسعار خدمات الماء والكهرباء ،بدأ
تطبيقها اعتبارا من اليوم األول من
شهر غشت الماضي.

>> لفظت أم ��واج البحر ،مؤخرا،
ب��ال�ش��اط��ئ ال �م �ح��ادي للقصر الملكي
ببنسركاو ،جثث أربع بحارة ،قضوا غرقا
بعد انقالب قاربهم التقليدي «فلوكة» ،وهم
«م .ح» القاطن ببنسركاو ،و«م .ب» القاطن
بحي التمسية ،و«و.ع» ال�ق��اط��ن بحي
تدارت ،و«ع» غير المعروف المسكن()..
ب�ع��دم��ا ت��م ال �ع �ث��ور ع�ل��ى ق���ارب للصيد
التقليدي «فلوكة زرقاء اللون» ،كانت قد
انطلق في رحلة صيد عادية من ميناء
أكادير؛ لكن األقدار اإللهية أبت أال يرجع
البحارة إلى أهاليهم سالمين.

>> تمكن أمن أنفا مؤخرا ،من اعتقال عصابة
متخصصة في سرقة السيارات بشارع الزرقطوني،
وقال بعض المتتبعين إن ما يثير حفيظة المواطنين
هو أن ه��ذا الشارع رغ��م تواجد والي��ة أم��ن الدار
البيضاء به ،إال أنه يعرف تزايدا مهوال في عدد
عمليات ال��س��رق��ة بالعنف وباستعمال السالح
األبيض ،األمر الذي بات معه مخيفا عبوره.
<< استحسن عدد من المواطنين العمل الجيد
الذي تقوم به بعض شركات النظافة هذه األيام،
حيث تم وضع حد النتشار األزبال بعدد من النقط
ال��س��وداء وليس كلها ،لكن النقطة التي أثارت
انتباههم هي كون السلطة المحلية مازالت تلتزم
الصمت أمام أصحاب العربات المجرورة بواسطة
الحمير ،وقس على ذلك ما يخلفونه من أزبال في
عدد من الساحات.

طاطا

تلكس

خريبكة

ل�لأم��ن ال��وط��ن��ي دون أن يفكر في
إحداث سوق أسبوعي بديل يكون
قريبا من المدينة ومجهزا بكامل
التجهيزات ،حتى ال يتم االستغناء
عليه هذه المرة.
وي���وج���د ب���داخ���ل أزم�����ور سوق
أسبوعي تتم فيه معامالت البيع
وال��ش��راء كل يومي أرب��ع��اء وسبت
إال أنه هو اآلخ��ر غير مجهز وغير
م��ن��ظ��م ،م��م��ا ي��ض��ط��ر م��ع��ه التجار
لعرض سلعهم على أرصفة األزقة
وال����ش����وارع ال��م��ح��ي��ط��ة بالسوق،
وهو الشيء الذي يزيد من ظاهرة
اح����ت��ل�ال األرص����ف����ة وي���س���ب���ب في
حوادث كثيرة منها حوادث السير
في صفوف المارة الذين يضطرون
للمشي في وسط الشارع جنبا إلى
جنب م��ع ال��س��ي��ارات والشاحنات،
ب���اإلض���اف���ة إل����ى م��ع��ان��اة السكان
المجاورين للسوق م��ن الضجيج
وال��ن��ف��اي��ات ال��ت��ي يخلفها التجار
الذين يعرضون سلعهم حتى أمام
المنازل ،دون وجه حق.

<< اس��ت��ن��ك��ر ع����دد من
الباعة المتجولين بـ«كريان
طوما» للطريقة التي تم بها
تفويت عدد من المحالت التجارية،
حيث اضطر عدد منهم إلى دفع أربعة
ماليين دون أن تتحقق استفادتهم ،في المقابل تروج
أخ��ب��ار ع��ن «اس��ت��ف��ادة» أش��خ��اص ال عالقة لهم ال
بالحي ،وال بمهنة «بائع متجول».

ال��ت��ح��ق م��وظ��ف مهمته تقني
بالمدرسة الوطنية للعلوم بخريبكة
يدعى «ف .ع» من مواليد ،1986
ب��ت��ن��ظ��ي��م «داع������ش» رف���ق���ة ابنته
الصغيرة تاركا خلفه زوجته وهي
حامل.
وت����م اك��ت��ش��اف أم����ر التحاقه
بالتنظيم بغد غيابه عن مقر عمله
يومين كاملين ،مما جعل إدارة
المدرسة تتصل لالستفسار عن
غيابه خاصة وأن تخصصه كتقني
في اإلعالميات يتطلب حضوره
بشكل منتظم.
وقد تأكد خبر التحاقه بالتنظيم
من قبل عائلته التي أكدت أن ابنهم
ات��ص��ل بهم م��ن خ���ارج المغرب،
يطمئنهم عن أح��وال��ه ويخبرهم
بأمر التحاقه بالتنظيم.

هل نسكن في غابة ..خنزير يقتل سيدة
< سعيد انخيلي

لقيت سيدة «ب .ا» تبلغ
من العمر حوالي  70عاما،
حتفها بمنطقة تيزكي اسافن
بمدينة طاطا بعد تعرضها
ل��ه��ج��وم م���ن ط����رف حيوان
الخنزير ،أصيبت على إثره
بضربة على مستوى الرأس،
وتم نقلها على وجه السرعة
إل���ى ال��م��س��ت��وص��ف إال أنها
أسلمت الروح إلى بارئها ،في
ظل غياب العناية المطلوبة.
وطالبت الجمعية المغربية
لحقوق اإلنسان بطاطا بفتح
تحقيق في ما اعتبرته إهماال
أودى بحياة المواطنة «ب .ا»،

خاصة وأن شكايات المواطنين
المتكررة حول الوضع الصحي
بالمنطقة ظلت منذ مدة دون
ج��واب ،كما طالبت الجهات
المعنية بوضع حد لمعاناة

س��اك��ن��ة ال��م��ن��ط��ق��ة م���ع هذا
«الحيوان المتوحش» الخنزير،
الذي كان ومازال يشكل خطرا
ليس فقط على زراعتهم بل
على أرواحهم.

الجديدة

«زرواطة داعش» في أحد أوالد افرج
< األسبوع
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة
اإلدارية والقضائية التابعة للقيادة
ال�ع��ام��ة ل �ل��درك الملكي بالرباط،
مؤخرا ،ملتح متورط في أحداث ما
وص��ف��ه م �ت �ت �ب �ع��ون بـ«الخميس
األس��ود» ،التي شهدها مركز أحد
أوالد افرج بإقليم الجديدة ،للبحث
واالس �ت �ن �ط��اق داخ ��ل م�ق��ر الفرقة

<< قدم محمد بوفوس،
الكاتب األول لحزب التقدم
واالش��ت��راك��ي��ة ف��رع «إمي
م��ق��ورن» بإقليم اشتوكة
أي��ت ب��اه��ا استقالته من
الحزب بصفة نهائية ،وذلك
ألسباب شخصية( )..بعث
بها إلى الكاتب الجهوي
لحزب التقدم واالشتراكية
بجهة سوس ماسة درعة،
ل������ظ������روف خ�����اص�����ة لم
يذكرها.

الترابية للدرك بأحد أوالد افرج.
وج��اء ذلك بعد أح��داث الشغب
التي شهدها مركز الدرك بأحد أوالد
افراج ،حيث أودعت النيابة العامة،
 10مشتبه بهم من أصل  11شخصا،
رهن االعتقال االحتياطي بالسجن
المحلي بالجديدة .وبالمقابل تم
تحديد هويات  7متورطين آخرين،
ضمنهم ش��اب «ملتح» ،كشف عن
حقيقة تورطه رفقة المشتبه بهم

>> نظم المئات من تجار «سوق الثالثاء»
وقفة احتجاجية أم��ام عمالة إقليم أكادير،
تزامنت مع انعقاد دورة استثنائية للمجلس
البلدي إلنزكان ،للتنديد بمشروع قرار يهم
الرفع من السومة الكرائية للمحالت التجارية
من  100درهم إلى  1200درهم.
والتأم سكان عدة أحياء بإنزكان ،مدعومين
بجمعيات ونقابات ،لتشكيل جبهة للتنديد
بمصادقة المجلس البلدي على تحويل فضاء
س��وق الجملة الحالي إل��ى عمارات سكنية
وم� �ح�ل�ات ت��ج��اري��ة ،وال���دف���اع ع ��ن الملك
العمومي.

الموقوفين ،بمن فيهم شقيقه الذي
ضبطت بحوزته «زرواطة داعشية»،
كتبت عليها ع �ب��ارات الترهيب،
وعبارات من قبيل «كل نفس ذائقة
ال��م��وت» ،ح�ي��ث اع �ت��رف الشقيق
الموقوف بأنها «الزرواطة» تعود
لشقيقه الملتحي الفار.
وأفضت أبحاث مصالح القيادة
الجهوية للدرك الملكي بالجديدة،
وكذا تسجيالت «الفيديوهات» التي

<< عاين المواطنون وجود
ع��ل��م وط��ن��ي ف����وق مؤسسة
«م��ه��ج��ورة» ب��ح��ي الحسني
«تغزوت» بمدينة إنزكان ،وقد
أصبح عبارة عن قماش باهت
ول�����م ي���ت���م اس���ت���ب���دال���ه رغم
ال������م������ذك������رات ال�������وزاري�������ة
بهذا الخصوص التي تحث
على االعتناء بالعلم الوطني()..
فأين هي عيون أعوان السلطة
المحلية التي ال تنام والموكل
لها مراقبة كل شيء ?

حصلت عليها ،والمتعلقة بأحداث
الشغب وال �ف��وض��ى ،إل��ى تحديد
هويات  18مشتبها في تورطهم.
حيث حجز ال��م��رك��ز القضائي
بالجديدة  4سكاكين ،وأوقف 11
منهم( .)..ومازال البحث جاريا في
حق  6مشتبه بهم ،بعد أن تم إيقاف
«الملتحي» ،الذي انخرط في أحداث
ال �ش �غ��ب ،وال� ��ذي ك��ان��ت بحوزته
«زرواطة داعشية».

>> أض�ح��ت بشكل ملفت لالنتباه
جنبات مقر بلدية إنزكان والعمالة وحتى
المحكمة ملجأ لممارسة أف�ع��ال مخلة
بالحياء ،في ظل غياب تام لفرقة األخالق
ال �ع��ام��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ش��رط��ة القضائية
بإنزكان( )..إذ يقوم العديد من المراهقين
بممارسات وسلوكات مخلة بالحياء تنفر
منها العائالت التي تعبر الطريق ودون
احترام لقدسية المصالح اإلدارية المجاورة،
وهو ما جعل المواطنين يطالبون بضرورة
تشديد الرقابة األمنية بالمكان ووضع حد
لمثل هذه االنتهاكات.

19

كواليس جهوية

> العدد812 :
> الخميس  20نونبر 2014

alousbouea@gmail.com

خنيفرة

خنيفرة تلتحق بالمدن المحتجة ضد غالء الفواتير
< شجيع محمد

دخ��ل س��ك��ان مدينتي
م���ري���رت وخ��ن��ي��ف��رة في
اح��ت��ج��اج��ات متواصلة
طيلة األسابيع األخيرة
ضد غالء فاتورتي الماء
وال���ك���ه���رب���اء ،وشهدت
المدينتان غليانا شعبيا
لم تشهده من قبل للتنديد
بالزيادات الصاروخية في
أس���ع���ار ف��وات��ي��ر الماء
وال����ك����ه����رب����اء ،وال���ت���ي
وصفوها بكونها «تفوق
الخيال» ،خاصة وأنها
ج�������اءت م���ت���زام���ن���ة مع
الدخول المدرسي وعيد
األضحى( ،)..األمر الذي
دف������ع ج���م���ي���ع الفئات
واألط��ي��اف للخروج إلى
الشوارع والتحالف ضد

الوقفة التي ندد خاللها
المواطنون بالزيادات
الصاروخية في فواتير الماء
والكهرباء

الغالء الفاحش ،وما خلفه
من عبء على جيوبهم.
وعبر المحتجون عن

اس����ت����ع����داده����م للقيام
بمسيرة مشيا على األقدام
تجاه عمالة إقليم خنيفرة

( 31ك���ل���م) ،ك��م��ا قاموا
بوقفة احتجاجية أمام
مقر العمالة ومقر مصالح

المكتب الوطني للماء
ال������ص������ال������ح ل���ل���ش���رب
وال���ك���ه���رب���اء ،رافعين
شعارات منها« :ال خدمة
ال ردمة باش نخلصو هاد
ال���م���ا» و«ع��ل��اش جينا
واحتجينا الما والضو
غالي علينا» ،منددين من
خ�ل�ال���ه���ا بالسياسة
ال���ف���اش���ل���ة للحكومة
ال��ح��ال��ي��ة ،وال��ت��ي قالوا
إنها تحاول إنقاذ المكتب
الوطني للكهرباء والماء
ال���ص���ال���ح ل��ل��ش��رب من
اإلف����ل����اس ع���ل���ى ظهر
المواطن المغلوب على
أم����ره ،ك��م��ا ق���رر بعض
ال��س��ك��ان رف����ع دع����اوي
قضائية ضد ذات المكتب،
وم��ط��ال��ب��ت��ه بمراجعة
الفواتير.

وجدة

مراكش

من يوقف التالعب باألسعار؟ «شباب تاوريرت» يقفون عند خروقات مدينتهم

يتأسف العديد من المواطنين لحال العديد
من المتشردين والمنحرفين الذين حولوا بعض
المراحيض مثل مرحاض زاوية لحضر ،واآلخر
بأحد دروب روض الزيتون القديم ،إلى سكنى لهم ،في منظر
يؤسف له .فما رأي الجماعة في إنقاذ هؤالء البؤساء؟
يستنكر بعض المواطنين الوضعية الجديدة التي صارت
عليها «عرصة بوعشرين» ،حيث تحول جانب منها إلى محطة
لوقوف السيارات ،وتم اتخاذها مكانا ألغراض شخصية( ،)..فهل
عرصة بوعشرين ستمحي من ذاكرة سكان روض الزيتون الجديد؟
يطل علينا «فيلسوف» الحياة االجتماعية في فترة األربعينيات المرحوم
السالوي هذه األيام من خالل أغنيته «احض راسك» ،التي يتم إيذاعها
بمرافق اجتماعية شتى منها بعض مقاهي المدينة ،وحتى لدى بائعي
«الكاسيط» ،على إيقاع المعيش اليومي.
م��ازال مكان «ناقوس» النصارى ُي� َذ ِ ّك� ُر بعض سكان الدرب
برياض الزيتون الجديد بدقاته أثناء إعالم بعض المواطنين
النصارى ب��أداء طقوسهم الدينية ،كما مازالت بعض المعالم
األندلسية شاهدة على تمسية درب الطليطلي بقاع الحومة ،وبعض
األسر التي تعيش هناك بروض الزيتون الجديد الشهير.
ما مصير مدرسة «القنارية» التي أعطت أجياال بعد االستقالل ،يعملون
في مختلف مرافق الدولة ،ومنها وزارة التربية الوطنية ،ووزارة العدل،
وغيرها( ،)..والتي يعود كل الفضل لمديرها السابق قيدوم التربية والتكوين
المرحوم بن عبد الله.

بــالغــات
>> استنكرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة االتصال
المنضوية تحت لواء «ك .د .ش» توزيع استفسارات على
موظفي االتصال الذين شاركوا في اإلضراب الوطني العام
ليوم  29أكتوبر ،في الوقت الذي أكد فيه وزير االتصال نفسه
الذي بعث بهذه االستفسارات أن اإلضراب كانت مطالبه
عادلة ومشروعة ،وأبان عن نضج كبير لدى الشغيلة.

< األسبوع
يتخبط سكان منطقة أزلي بمدينة مراكش في
فوضى وعشوائية أبطالها بعض التجار الذين
يضربون عرض الحائط كل الضوابط والقوانين
المتعلقة بتحديد أس��ع��ار ال��م��واد الغذائية،
ويرفضون إشهار الئحة األسعار وفق ما ينص
عليه القانون ،مستغلين الغياب التام لمصالح
مراقبة األسعار التابعة لوالية مراكش ،مما أثر
سلبا على القاطنين بالمنطقة الذين يستنكرون
ذلك جملة وتفصيال.
ونخر ما اعتبره المواطنون نهبا ممنهجا
جيوبهم ،وانعكس سلبا على قدرتهم الشرائية،
وأضافوا أن الوضع بالمنطقة أصبح يستدعي
دخول جمعية «حماية المستهلك» على الخط وكذا
الجهات المعنية من أجل وقف هذا النزيف الذي
يهدد السلم االجتماعي ،مع الضرب بقوة القانون
على يد المستهترين.

< األسبوع
قامت حركة «شباب تاوريرت»
مؤخرا ،بتنظيم وقفة احتجاجية
دامت حوالي خمس ساعات أمام
والية وجدة ،احتجاجا على األوضاع
ال���م���زري���ة ال��ت��ي ت��ع��ي��ش��ه��ا مدينة
تاوريرت.
ورف�����ع ال��م��ح��ت��ج��ون شعارات
ويافطات طالبت من خاللها الحركة
الشبابية بفتح تحقيق عاجل وفوري
في العديد من الملفات والقضايا،
التي مازال السكان ينتظرون تدخل
الجهات المعنية في شأنها ،ووضع
حد لما سموه بسياسة التهميش

والتفقير التي تطال ساكنة تاوريرت
والتي ينهجها بعض المنتخبين.
كما طالب المحتجون في هاته
الوقفة التي دام��ت حوالي خمس
ساعات ،برفع ملفهم المطلبي بين
يدي والي الجهة( ،)..وأمام المباالة
هذا األخير ،قامت الحركة الشبابية
بمسيرة احتجاجية ف��ي اتجاه
الشارع العام استنفرت على إثره
قوات األمن وتكللت بعد ذلك بفتح
وال���ي ال��ج��ه��ة ب���اب ال���ح���وار أمام
ال��ح��رك��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ل���ه ملفها
المطلبي ال���ذي يضم الخروقات
وال��م��ش��اك��ل التي تتخبط فيها
المدينة.

>> أعلن المشاركون في أشغال الشطر األول من الجامعة
الوطنية لإلعالم وحقوق اإلنسان تحت شعار «اإلعالم وحقوق
اإلنسان :الوضع الحالي والبديل المهني» ،عن تأسيس لجنة
تحضيرية لإلشراف على إعداد النظام األساسي والوثائق
التنظيمية إلح��داث مرصد وطني لإلعالم والديمقراطية
وحقوق اإلنسان ،الذي سيكون أول تجمع وطني شبابي
مدني وإعالمي حقوقي ،يسعى لتحقيق الحرية الفردية
والجماعية وفق دستور المملكة وكذا المواثيق الدولية،
وسيتم اإلعالن عن تأسيسه في نهاية الشطر الثاني خالل
نهاية مارس .2013

<

حسين عدنان

من يتحمل المسؤولية لرعاية شؤون
المواطنين بمختلف شرائحهم بمدينة
م �ك �ن��اس ،إلخ��راج��ه��م م��ن التهميش
واإلق� � �ص�� ��اء؟ ه� �ك ��ذا ت � �س� ��اءل بعض
المكناسيين الذين باتوا أكثر معاناة
بسبب حرمانهم من أبسط متطلبات
الحياة.وعبر العديد من المتتبعين عن
ح ��ال ��ة ال� �ت ��ذم ��ر ال� �ت ��ي ت� �س ��ود وسط
المكناسيين نتيجة غياب مرافق ترفيهية
ورياضية م��ن شأنها أن ترفع الغبن
عنهم ،موضحين أن المنطقة تعاني من
ن�ق��ص كبير ف��ي ال �م��راف��ق الرياضية
والمالعب والمساحات الخضراء وكذا

انعدام فضاء للعب الذي يعتبر المتنفس
الوحيد ألطفالهم ،حيث أكد بعضهم أنهم
يضطرون في ظل هذه الظروف للتنقل
بأوالدهم الصغار إلى المناطق المجاورة
ال �م �ت��وف��رة ه��ي األخ � ��رى ع �ل��ى بعض
الفضاءات المهترئة.
ورغم وجود تجمعات سكانية كبرى
ب�م�ك�ن��اس ن �ظ��را لكثافتها السكانية
وشساعة المساحة ،إال أنها تظل بعيدة
عن أعين السلطات المحلية التي كان
َح ٍر ًّيا بها العمل على الرقي بهذه األحياء
وتنشيط الرياضة بها ،وتنمية المواهب
الفكرية والثقافية ،والحفاظ على بيئتها،
خصوصا مع وجود عدد من المساحات
غير المستغلة التي أكد المواطنون أنه

ة

ال حياة لمن تنادي ..مدينة بدون رياضة وال مكان فيها للترفيه
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<< دعت الجمعية الوطنية ألسر شهداء ومفقودي وأسرى
الصحراء المغربية رئيس الحكومة إلى معالجة الملف
الحقوقي واالجتماعي ألس��ر ش��ه��داء ومفقودي وأسرى
الصحراء المغربية ،وذلك بتعويض جميع الضحايا دون
استثناء وجبر الضرر ال��ذي لحقها ،وتخليد يوم وطني
للشهيد تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس القائد
األعلى للقوات المسلحة الملكية.

من الممكن تجهيزها حتى تصبح
حدائق عمومية ،خصوصا وأن غياب
مثل هذه المرافق الترفيهية الخاصة
دفع األطفال إلى اللعب في الطرقات
واألرصفة ،معرضين حياتهم للخطر.
ودعا المواطنون في ظل هذا الوضع،
إل���ى ال �ت �ف��اف ك��اف��ة ال �ف��اع �ل �ي��ن حول
مصالحهم التي اعتبروها مشروعة،
واالنخراط الفعلي من أجل الحصول
ع �ل��ى ح �ق��وق �ه��م ،ال��ت��ي ح���ان الوقت
لتحقيقها على أرض الواقع ،وحملوا
المسؤولية لبعض المسؤولين المحليين
والسياسيين الذين عاثوا في فسادا،
ول� ��م ي��ق��دم��وا أي ش� ��يء ي ��ذك ��ر لهم
ولمدينتهم.
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سطات

اليوسفية

المعمرون في جهة الشاوية ورديغة
< نور الدين هراوي

سجل املتتبعون أنه
ب��ال��رغ��م م���ن تعاقب
العديد من املسؤولني
ع��ل��ى ت��دب��ي��ر الشأن
احمل���ل���ي واإلقليمي
بعمالة سطات ،إال أن
نفس األمر يتكرر وهو
ما وصفه املتتبعون
بالتستر على بعض
امل��وظ��ف�ين اخلالدين
ف��ي مناصبهم بدون
إج��������راء ت��غ��ي��ي��ر أو
تشبيب أو تطهير ملا
اعتبروه «فيروسات
ض��������������ارة» ،جعلت
ت���ت���راج���ع
اإلدارة

ع��ق��ودا إل���ى ال����وراء،
ض���دا ع��ل��ى املصلحة
العامة للمرفق العام

وملصالح املواطنني.
وم��������ازال��������ت بعض
املصالح أو األقسام

تيزنيت

يحدث هذا في ..2014
«عصابات الكنوز» مازالت موجودة
< األسبوع

عادت عصابات البحث عن الكنوز إلى الواجهة
بإقليم ت��ي��زن��ي��ت ،إذ مت م��ؤخ��را إل��ق��اء ال��ق��ب��ض على
ع��ن��ص��ري��ن ض��م��ن ع��ص��اب��ة م��ك��ون��ة م��ن خمسة أفراد
متخصصة في التنقيب عن الكنوز ،مبنطقة جبلية
بجماعة أرب��ع��اء رس��م��وك��ة بإقليم تيزنيت.وذكرت
مصادر مطلعة أنه مت توقيف الشخصني املذكورين من
قبل عناصر الدرك امللكي بعدما أبلغ بعض
السكان بوجود حتركات
م��ش��ب��وه��ة ل��ع��ن��اص��ر غير
م��ع��روف��ة ع��ل��ى مستوى
م���ن���ط���ق���ة «وارزم�����ي�����م�����ن»
القريبة م��ن دواري «أيت
إغ��ي��ل» و«ق��ص��ب��ة أمزيل»،
بنفس اجلماعة.

مال
عيـن علـى الش

تعج ببعض من هؤالء
املوظفني ،حتى صار
األم����ر ح��دي��ث العام

واخل������اص وال���ع���ام،
ول��م يعد املواطنون
يفهمون املوانع التي
ح���ال���ت دون تقليع
ه���ؤالء اخل��ال��دي��ن أو
كما ينعتونهم «شيوخ
العمالة أو املعمرون»،
ال��ذي��ن «خوصصوا»
املناصب الكبرى في
أك��ب��ر إدارة حيوية
ل��ع��اص��م��ة الشاوية،
رغ��م أن بعضهم بلغ
من السن عتيا ،دون
أن يقدموا «إضافات
لإلدارة» أو يطوروها،
كما أن سجلهم مرتبط
ب��اخ��ت�لاالت مسجلة
مبصاحلهم(.)..

الحسيمة

إيقاف صيادين استعمال «البارود»
لصيد السمك
< األسبوع

ألقت عناصر الدرك امللكي التابعة
مل��رك��ز إزم�����ورن مب��دي��ن��ة احلسيمة،
ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ش��خ��ص�ين أحدهما
ق��اص��ر بجماعة ال���رواض���ي ،بتهمة
تخريب البيئة البحرية واستعمال
امل��ت��ف��ج��رات (ال���ب���ارود) ف��ي الصيد
التخريبي.
وج����اء اع��ت��ق��ال ال��ش��خ��ص�ين بعد
ش��ه��ور م��ن ال��ب��ح��ث والتحقيق إثر
ش��ك��اي��ة تلقتها ع��ن��اص��ر ال����درك من
إح���دى اجلمعيات ال��ت��ي تنشط في

تجاوزات خطيرة
في مجال التعمير

املنطقة ،معززة ب��ال��ص��ور( ،)..وقال
م��ص��در مطلع إن أح����داث القضية
ت��ع��ود إل���ى ش��ه��ر ي��ول��ي��وز املاضي
حني عمد أربعة أشخاص إلى إلقاء
متفجرات ف��ي م��ي��اه البحر بجرف
ص���خ���ري ل��ص��ي��د األس�����م�����اك ،دون
مراعاة للمخاطر البيئية والصحية
لهذه املتفجرات املتكونة أساسا من
«ال���ب���ارود» ،على اإلن��س��ان والبيئة.
وأض����اف ذات امل��ص��در أن القاصر
املوقوف اعترف بإلقائه رفقة مرافقه
املتفجرات في البحر لقتل األسماك،
ولتسهيل عملية الصيد.

< نورالدين الطويليع
ات��ه��م مستشار باجلماعة احلضرية ملدينة
اليوسفية ينتمي إل��ى ح��زب العدالة والتنمية،
بعض رجال السلطة احمللية ،وبعض املسؤولني
ف��ي ق��س��م التعمير ب��ال��ع��م��ال��ة ،وال��ق��س��م التقني
باجلماعة احلضرية ،بالتواطؤ والتقصير في
رص��د م��ا س��م��اه «جت����اوزات خ��ط��ي��رة ف��ي ميدان
التعمير» بتجزئات سكنية توجد في أحياء غير
مهيكلة.
وسرد املستشار اجلماعي في رسالة موجهة
إل���ى رئ��ي��س امل��ج��ل��س احل���ض���ري ،م��ظ��اه��ر هذه
التجاوزات ،محددا إياها في مجموعة من النقط
من بينها :تشييد بنايات جديدة دون احلصول
على ت��راخ��ي��ص ال��ب��ن��اء ب��األح��ي��اء ال��ت��ي مازالت
تصاميم إعادة هيكلتها في إطار الدراسة ،وتعلية
أسوار البنايات ،وبناء مرائب بحدائق الفيالت،
وت��س��ق��ي��ف األق��ب��ي��ة ،وع����دم اح���ت���رام التصاميم
املعمارية.
ولم يفت ذات املستشار تذكير رئيسه بتقصير
بعض املسؤولني كان قد كلفهم بالقيام بعملية
املراقبة ،مما جعل حصيلة عملهم دون املستوى
املطلوب ،قبل أن يشن هجوما شديد اللهجة على
القسم التقني باجلماعة احلضرية الذي قال إنه
«يشهد فراغا مهوال وجب تداركه».

«نلتقي في الجنة» آخر ما قاله «داعشي» ألمه
إعــــداد:
زهير البـوحاطي

«أمانديس» تهدد
استقرار مدن الشمال

ش��ه��دت معظم امل���دن الشمالية م��ن مدينة
طنجة إل��ى عمالة املضيق  -الفنيدق وضعا
متأججا بسبب املظاهرات ،وذلك بعدما عرفت
فواتير امل��اء والكهرباء ارتفاعا صاروخيا من
ط���رف ش��رك��ة «أم��ان��دي��س» امل��ف��وض ل��ه��ا تدبير
قطاع املاء والكهرباء مبدن الشمال .وقد وحدت
اخل��ط��وة ال��ت��ي أق��دم��ت عليها ال��ش��رك��ة املعنية
صفوف املواطنني ليخرجوا في مسيرات ،نددوا
م��ن خ�لال��ه��ا ب��ص��م��ت اجل��ه��ات ال��وص��ي��ة ،وكذا
استنكروا ما اعتبروه فشال للشركة في تقوية
وصيانة البنية التحتية التي تهددها األمطار
وجتعل من مدنهم مسابح وبحيرات.

ال�����ت�����ح�����ق ش���������اب في
ع��ق��ده ال��ث��ال��ث يقطن بحي
«ال��ب��اري��و» مبدينة تطوان،
ب��ب��ل��د اخل�لاف��ة ب�ين الشام
وال��ع��راق ،م��ن أج��ل القتال
بني صفوف «داعش»(.)..
ويذكر بعض املواطنني
أن ه���ذا ال��ش��ب��اب ل���م يكن
ي��ع��رف شيئا ع��ن اإلسالم
س��وى اس��م��ه ،حتى حتول
ب�ين عشية وض��ح��اه��ا إلى
شاب ملتزم ذي حلية كثيفة
ومتشبع بأفكار متطرفة،
وهناك العشرات من أبناء املصادر ،باملتطرف.
وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة
حيه ال��ذي��ن أصبحوا على
درب����ه وخ���ط���اه ،وم���ازال���وا إن����ه ق����ام ق��ب��ل أن يلتحق
ي��ت��واف��دون وي��ق��ب��ل��ون على باجلماعة املقاتلة ،بحلق
ه��ذا ال��ن��ه��ج ال���ذي وصفته حليته وجت��رد من مالبسه

أف��غ��ان��ي��ة وارت������دى أخرى
ع��ص��ري��ة ،وأص���ب���ح يتردد
على إح���دى احمل�ل�ات لبيع
اخلمور داخل سبتة احملتلة
مبعبر «طارخل» ،وكان آخر

م���ا ق��ال��ه ألم���ه ف���ي اتصال
أخ���ي���ر ب���ه���ا« :ن��ل��ت��ق��ي في
اجلنة»( ،)..وأضاف املصدر
أنه أقدم على هذا التصرف
م��ن أج��ل دف��ع الشبهة عنه
وتشتيت أفكار ومعلومات
اجل������ه������از امل����خ����اب����رات����ي
وال��س��ل��ط��ة األم��ن��ي��ة اللذين
كانا يراقبانه.
وت����س����اءل����ت امل����ص����ادر
م��س��ت��غ��رب��ة :ك���ي���ف حتول
ش��ب��اب ح��ي ال��ب��اري��و فجأة
إلى ملتزمني بلحى كثيفة،
م��ش��ي��رة إل���ى أن ه���ذا يدل
ع��ل��ى ش���يء واح����د ه���و أن
ه��ن��اك م��ج��م��وع��ة متطرفة
تقوم بغسل أدم��غ��ة هؤالء
في اخلفاء.

الندوة ها هي والمواطنون فينا هما؟

ن��ظ��م امل��ج��ل��س ال��ع��ل��م��ي لعمالة
املضيق  -الفنيدق ،م��ؤخ��را ،ندوة
حت��ت ع��ن��وان «م��ع��ال��م منهجية في
فقه السنة النبوية» ،في وقت تشهد
فيه م��دن الشمال إقباال على بعض

اجل��م��اع��ات احمل���ظ���ورة واملتطرفة،
وخصوصا التي تعمل على تعبئة
الشباب من أجل االلتحاق بـ«داعش»،
وقال بعض املتتبعني إن هذه الندوة
ق��د يستفيد منه فقط بعض األئمة

واألس���ات���ذة ،وب��امل��ق��اب��ل ي��ح��رم عامة
الناس من التأطير في أم��ور دينهم
في ظل قلة املؤطرين الذين يتوفرون
ع��ل��ى خ��ب��رة ي��دع��ون إل���ى الوسطية
واالعتدال(.)..
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شخصيات عرفتها

الراحل أحمد الزايدي
شهيد في سبيل الله
أذكر أنه قبل دخوله السياسة ،مكث الزايدي  20عاما في الصحافة بعمله في القناة
األولى للتلفزيون الحكومي ،قبل أن يقتحم عالم السياسة في سبعينيات القرن
الماضي من بوابة االنتخابات البلدية ،ليتدرج سياسيا بعضويته بحزب «االتحاد
االشتراكي» اليساري ،وكذلك عضوية البرلمان ورئاسة كتلة حزبه في المؤسسة
التشريعية.
ال ي��م��ك��ن��ن��ي ال��ت��ع��ب��ي��ر عن
ش���ع���وري ال��ح��س��ي��ر ونفسي
الكسيرة وألمي العميق لفقدان
أح��د أه��م األح��ب��اب وأح��د أعز
األص��دق��اء الذين عرفتهم منذ
أكثر من عشرين عاما ،أال وهو
الراحل أحمد الزايدي .فأثناء
زياراتي المتعددة لمحطة تلفزة
المغرب مع الصديق العزيز
والطيب األمين الراحل محمد
المودن رحمه الله ،تعرفت على
ي���ده ع��ل��ى أب����رز الصحفيين
التلفزيونيين وأكثرهم ثقافة
وأفضلهم تصرفا وهو األستاذ
أحمد الزايدي .وكنت كثيرا ما
ألتقيه في المناسبات الرسمية
ح��ي��ث ك��ن��ت أالح���ظ ب���أن أكبر
الشخصيات وأعلى المسؤولين
كانوا يستقبلونه باألحضان
وي��دخ��ل��ون معه ف��ي ح���وارات
هامشية كلها ثقة وتقدير ،وكان
الوزراء بالخصوص يغتنمون
تلك المناسبات لمسامرته في
أحاديث مطولة .ولما توطدت
عالقتي باألستاذ أحمد الزايدي،
بعدما أخذ يزورني في منزلي
بالدار البيضاء بإقامة «روماندي
 »1التي كانت توجد بها مكاتب
جريدة «السياسة الكويتية»
التي كنت مديرا إقليميا ورئيسا
لتحرير الطبعة الدولية منها،
والتي كانت تصدر بالمغرب
ب��م��ع��دل ع��ددي��ن ب���األل���وان كل
أسبوع .وكان السيد الزايدي
يناقش معي كل صغيرة وكبيرة
في مواضيع الجريدة ويقدم لي
م�لاح��ظ��ات قيمة ون��ق��دا بناء
للمواضيع والطباعة واألفكار
وكنت أنبهر م��ن ف��رط ثقافته
واط��ل��اع�����ه ال����ه����ائ����ل .وم����رت
السنوات تباعا ليصبح األستاذ
أحمد الزايدي رئيسا لجماعة
بوزنيقة ،فأخذت أزوره من وقت
آلخ���ر ل��ل��ت��وس��ط للمحتاجين
ل��خ��دم��ات��ه ك��م��ا اع��ت��دت طيلة
حياتي مع كل من يطرق بابي.
وكان ال يرد طلبا لمحتاج وال
يغلق بابا في وجهه ،بل كان
السيد أحمد الزايدي يسعد كل
السعادة عندما يقضى غرض
ما على ي��ده .وهكذا ص��ار كل
سكان بوزنيقة من مناصريه
ومن المخلصين له ولبرامجه
السياسية ،ألنه اشتغل في كل

صغيرة وكبيرة تهم مدينته
وق���دم ك��ل ال��خ��دم��ات الكفيلة
بتطوير ظروف عيش سكانها
فكانت ثقتهم تتضاعف وتزداد
في األستاذ أحمد الزايدي يوما
بعد ي��وم .وي��ذك��ر ل��ي ع��دد من

م��ن��ذ خ��ل��ق ال��ل��ه األرض حتى
يرثها يوم القيامة.
وبمجرد اإلع�لان عن وفاته
وه��و عائد من رحلة عمل من
الرباط وذلك لفائدة دائرته حيث
ان��زل��ق��ت س��ي��ارت��ه ف���ي وادي

كثيرا بعد وفاة أخي العزيز
األستاذ أحمد الزايدي هو أنه
قال لي خالل نفس االتصال
الهاتفي الذي أجراه معي قبل
أي����ام م���ع���دودة ع��ل��ى وفاته
بالحرف الواحد« :الله الله يا

بقلم  :رمزي صوفيا

نشبت معارك سياسية
ساخنة بين الزايدي
وإدريس لشكر،
الزعيم الحالي للحزب،
حول مستقبل الحزب
اليساري ،الذي تقول
الصحافة المغربية إنه
«يعيش أزمة تنظيمية
داخلية يمكن أن تؤدي
لجيل جديد من
االنشقاقات»

«««

الصحفي رمزي صوفيا رفقة المرحوم أحمد الزايدي
أص��دق��ائ��ي م��ن المستثمرين
العرب والخليجيين الذين حلوا
ب��ال��م��غ��رب واخ���ت���اروا مدينة
بوزنيقة إلن��ج��از مشاريعهم،
إعجابهم الكبير بهذا الرجل
العظيم« :لقد كان بمقدور السيد
أحمد الزايدي أن يتربع على
ثروة هائلة ،ولكنه ظل يرفض
كل اإلغ���راءات المالية ويعمل
بجد ونزاهة في خدمة مثالية
للناخبين ال��ذي��ن ص��وت��وا له
ووث��ق��وا فيه ألن��ه ك��ان عضوا
ن��ش��ي��ط��ا ف���ي ح����زب االتحاد
االش��ت��راك��ي ومناضال وطنيا
غ��ي��ورا على مبادئه الحزبية
وأفكاره السياسية ،أما المال
والماديات فلم تكن تعني له
شيئا ب��ال��م��رة» .وك��ان��ت هذه
ال��ص��ف��ات ستؤهله ال محالة
ل��ل��ف��وز ب��رئ��اس��ة ه���ذا الحزب
التاريخي العريق ل��وال حكم
القدر ال��ذي سبق حكم البشر

الشراط ،ولم يتمكن المنقذون
من الوصول إليها واستخراجه
م��ن��ه��ا إال ب��ع��د ف����وات األوان
وانتقال األستاذ الزايدي إلى
ذم��ة ال��ل��ه .وك���ان آخ��ر اتصال
جرى بيني وبينه على الهاتف
قبل حوالي أسبوع واحد من
وفاته ،حيث هاتفني وقال لي
بالحرف الواحد« :لقد تناولت
ف���ي ب��ي��ت��ك األك���ل���ة العراقية
المعروفة واللذيذة :الدولمة،
وأري��د منك أن تحدد لي يوما
مناسبا ألحضر إلى بيتك مع
بعض األصدقاء الذين يحبونك
ويتابعون ويقرؤون كل ما تكتبه
على جريدة «األسبوع الصحفي»
ونتناول جميعا هذه األكلة على
مائدتك» .فأجبته« :وهل أنت في
حاجة لالتصال حتى تحضر
ل��زي��ارت��ي؟ إن بيتي ه��و بيتك
وأصدقاؤك هم أصدقائي».
وال��ش��يء ال��ذي أستغرب له

رمزي ،إنك تقوم بواجب ممتاز
وع��م��ل نبيل وأن���ت تكتب عن
الشخصيات المغربية والعربية
ال��ت��ي رح��ل��ت إل���ى دار البقاء
وتستحضر لقرائك بجريدة
«األسبوع الصحفي» كل مناقب
ومنجزات ه��ذه الشخصيات،
وهذا وفاء كبير منك تجاه من
رحلوا عن هذا العالم».
واليوم ها أنا أكتب عن أخي
وعزيزي األستاذ أحمد الزايدي
بعد أن صار هو اآلخر في عداد
الراحلين رحمهم الله جميعا.
وأذكر أنه قبل دخوله السياسة،
م��ك��ث ال���زاي���دي  20ع��ام��ا في
ال��ص��ح��اف��ة بعمله ف��ي القناة
األولى للتلفزيون الحكومي ،قبل
أن يقتحم عالم السياسة في
سبعينيات القرن الماضي من
ب��واب��ة االن��ت��خ��اب��ات البلدية،
ل��ي��ت��درج سياسيا بعضويته
بحزب «االت��ح��اد االشتراكي»

ال���ي���س���اري ،وك���ذل���ك عضوية
البرلمان ورئاسة كتلة حزبه في
المؤسسة التشريعية.
ونافس السياسي المغربي
الراحل الزايدي بشراسة على
رئ�����اس�����ة ح�������زب «االت�����ح�����اد
االشتراكي» ،قبل أن ينهزم أمام
إدريس لشكر ،الزعيم الحالي
للحزب ،لتنشب بينهما معارك
سياسية ساخنة حول مستقبل
الحزب اليساري ،ال��ذي تقول
الصحافة المغربية إنه «يعيش
أزمة تنظيمية داخلية يمكن أن
ت��������ؤدي ل���ج���ي���ل ج����دي����د من
االنشقاقات».
وخ��ل�ال س��ن��وات عضويته
لمجلس النواب ،الغرفة األولى
في البرلمان ،اشتهر الراحل
الزايدي بمداخالته السياسية
ال��ق��وي��ة ،وب��م��ق��ارع��ت��ه للحجة
بالحجة وببالغته في الخطابة
السياسية وباكتسابه احترام
الخصوم السياسيين.
وقد قال الشيخ عبد الباري
ال��زم��زم��ي ،عضو مؤسس في
االت����ح����اد ال���ع���ال���م���ي لعلماء
المسلمين ،بأن وفاة األستاذ
أحمد الزايدي ،عن طريق الغرق
داخل سيارته ،تعتبر مؤشرا
على شهادته في سبيل الله.
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مراكش تبحث عن مالييرها

محمد بركوش

لجنة المالية بالمجلس الجماعي لمراكش الحمراء أو باألحرى ليس إال بفعل فاعل) هو من قبيل هدر المال العام واستباحة لهفه
بعض أعضائها الذين يحملون بجد هَ َّم المدينة ويتحلون بغيرة وأكله في واضحة النهار أمام مرأى ومسمع من كل المسؤولين
عليها «وهم قلة» توقفوا األسبوع المنصرم عند نقطة محددة ،رأوا الذين سيكونون اليوم مجبرين على مراجعة طريقة تبذير شؤون
في دراستها بالشكل المطلوب تقوية لمداخيل الجماعة التي المجلس الجماعي والوقوف على االختالالت والتجاوزات وتحديد
أصبحت كما قال أحد األعضاء (بطريقة فيها الكثير من السخرية) المسؤوليات ،وتوقيع ال��ج��زاء على المخل بها أو المقصر
تئن من سكتة ليست مستحيلة على ما يبدو ،وذلك لما بدأ يطفو والمتالعب ،وذلك حتى تعود المصادقة للعمل الجماعي ،وينتهي
من أح��داث واختالالت ،وما يتداول من نهب وتقصير ،النقطة زمن الفوضى والتكالب ،وتتحقق األه��داف المرجوة ،أال وهي
المعنية بالكالم تهم تدبير أمر اللوحات اإلشهارية المتحركة والتي النهوض بالمدينة الجميلة وتحسين الخدمات بها ،وتوفير المرافق
غزت بعض «المقاطع» بمراكش ،خاصة في الشوارع الكبرى التي وتحديث البنيات التحتية ،وتطوى صفحة غائمة ظلت مستبدة
يقبل عليها «الناس الكبار» المفتنون بالتبضع واقتناء الجديد ،بسماء المدينة الخالدة وبفضاء مجالسها منذ أن استقطبت لوحة
�اض كالزفت أو
كشارع محمد الخامس الذي مازال ناهضا دون أن تنال منه األيام إشهارية سياسية بعض ال��وج��وه التي لها م� ٍ
رغم بنائه من طرف االستعمار ،ويعني «أي الكالم» كيفية التعامل القطران ،مثل أحد نواب العمدة الذي أثارت عودته إلى «تسيير
مع الشركة المستغلة ،هذه األخيرة التي أصبحت ملزمة حسب وتدبير السوق الكبير بالمدينة بتفويض من السيدة ..التي ترى
ما أوضحه بعض المستشارين بأداء مقابل االستغالل انطالقا فيه امتالكه لخزان من األصوات االنتخابية ،رغم أنه متابع من
طرف النيابة العامة باستينافية مراكش في ملف ضخم
من التسعيرة الجديدة المحددة بمقتضى مقرر إداري
وثقيل ثقل التهم المدونة به ،وهي «اختالس
صودق عليه في دورة أبريل من السنة الماضية ،وهو
أموال عمومية ،وتزوير محررات رسمية وإخفاء
الشيء الذي لم يترجم واقيا إذ استمر التعامل
النتائج التي توصل
وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات
بالتسعيرة القديمة التي لم تعد في حقيقة األمر
إليها المعنيون باألمر
الغدر» (جريدة األخبار ،ع��دد ،616 :بتاريخ:
مسايرة لالستفادة واالستغالل ،وما يترتب
أبانت عن تراجع فاضح
السبت /األحد  15و 16نونبر  ،)2014قلت
عن هذا األخيرة من دعاية وإشهار كبيرين.
في مداخيل السوق وصلت
متابع بأفعال تجر معها الخيبة صحبة حشد
ت��ق��اع��س المعنيين ب��األم��ر وت��أخ��ره��م عن
إلى مليار خالل سنة واحدة إال ربع،
وهو مبلغ كان باإلمكان إضافته
من الناس إن صح التعبير « 24متهما» ،كلهم
االح��ت��ك��ام إل���ى ب��ن��ود ال��م��ق��رر ال��ص��ادر عن
«هو والمبالغ المالية التي زاغت عن
ي����دورون ف��ي فلك المتهم رقم ،1المعروف
المجلس الجماعي وكذا الجهة المستغلة
الطريق نتيجة التالعب »..إلى
بتاريخه وماضيه وسوابقه هو وطاقمه الذي
والمستفيدة حققا خسارة فادحة من الناحية
مالية الجماعة لو أن العمدة
يشرف على العمليات الوهمية ويسهلها أناء
المادية للمدينة الحمراء التي تتميز بمتابعة
أحسنت االختيار
الليل وأطراف النهار ،كصاحب الزهور والورود
جل أعضاء مجالسها «باستثناء بائع اإلسفنج
والذي تنتظره عقوبة صدر فيها حكم نهائي ،وكذا
الذي ينتظره نفس المصير» ،ومثولهم أمام جناية
بعض األش��خ��اص ال��ذي��ن ك��ان��وا يكثرون م��ن الصراخ
مراكش بسبب «تبذير المال العام واستغالل النفوذ
والتزوير» وتهم أخرى أشد مضاضة ،بيد أال أحد طاله الحد أو وينددون بما يقع في السوق كنقابيين يدافعون عن «العمال» وعلى
نزل عليه العقاب رغم طول المسافة الفاصلة بين وقوع الفعل المواطنين وعلى الجماعة ،والذين أصبحوا اليوم يصفقون
الجرمي (بين قوسين) والحكم ،وهي مساحة جعلت المواطنين للمسؤول عن السوق «بعد عملية توافق مغشوشة كما قيل»
ييأسون بالمرة ،خاصة وأن أحد المتابعين بدأ مؤخرا يروج لخبر ويساندونه في «المهام» التي يقوم بها ،بل ويتطوعون ألداء شهادة
براءته الذي تلقى كما يقال وعدا بها من طرف رجل مشهور ،واجهه على حسن سيرة الرجل وأخالقه «الفاضلة».
وزير العدل والحريات بجرأته المعهودة عندما ذكره بكثرة تردده لقد كاد أن يؤدي إسناد مهمة تدبير السوق إلى صاحب الشهيوات
على الوزارة ومصالحها من أجل «حل مشاكله ومشاكل زبنائه» .المرة والتي ستسبب له بال شك مغصا في األيام المقبلة إلى
الخسارة التي مني بها المجلس الجماعي لمدينة مازالت تعاني احتقان وإعالن للرفض المطلق للعمل بتلك الشاكلة ،ألن النتائج
من عطب األمس القريب والبعيد تتمثل في مبلغ ضخم هو (أي التي توصل إليها المعنيون باألمر أبانت عن تراجع فاضح في
المجلس) في حاجة إليه لسد الكثير من الثقب وإصالح العديد مداخيل السوق وصلت إلى مليار خالل سنة واحدة إال ربع ،وهو
من األعطاب المالية التي أصبحت روائحها منتشرة في المدينة مبلغ كان باإلمكان إضافته «هو والمبالغ المالية التي تاهت أو
وعلى كل المستويات كانتشار النار في الهشيم كما يقولون ،حدده زاغت عن الطريق نتيجة التالعب في رسوم األراضي غير المبنية»
بعض المستشارين الذين يتواصلون مع الرأي العام ومع الصحافة إلى مالية الجماعة لو أن العمدة أحسنت االختيار ،أو لو أن
والمجتمع المدني في مليار ونصف خالل  18شهرا ،أي ابتداء المحكمة عجلت بالبت في الملف المعروض عليها ،ألن ذلك على
من تاريخ المصادقة على المقرر اإلداري إلى الشهر الحالي (أكتوبر األقل سيدفع بالبعض إلى التراجع ورفض المسؤولية ما دامت
من السنة الحالية) ،وأكيد أن ضياع هذه األموال الهائلة (والذي المحاسبة ترافقها.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ماذا فعلتم بجمعية أنكاد المغرب الشرقي؟
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الحسين الدراجي

بعد أربع ساعات من االنتظار في قاعة تعج بالوفود التي لدى العامل» ،وهنا دخل عمر بن مسعود وأخذني من ذراعي
جاءت من كل جهات المغرب تستجدي التزكية من الوزير وأخرجني دون أن أتمكن من إقناع الوزير بأنني بريء من كل
ورئيس الحزب الجديد وتحت تأثير قلة النوم بعد أن قضيت ما لفقه لي من تهم ،ولم يستطع بن مسعود إقناعي بالتراجع
ليلة بيضاء في مقصورة القطار ،طفح بي الكيل وبلغ السيل عن ترشحي وعن رفضي المطلق للمشاركة في حملة مرشحي
الزبى فانتابني شعور قوي من القلق فلم أجد بدا من اقتحام حزب الجهة ،ولكنه سلمني نسخة من القرار الذي يمنحني
رخصة خمسة أشهر تراكمت ابتداء من  1958إلى
مكتب م��دام لومي كاتبة السيد اكديرة ألق��ول لها:
سنة  1965ليقتنع بأنني لم أخالف القانون
«اسمعي يا سيدتي إما يستقبلني الوزير حاال
من الناحية اإلدارية ،وهو أول مكسب حصلت
وإم��ا سأتصرف» ،وقد حاولت أن تهدئ من
كنت في كل
عليه عند قدومي إلى الرباط ،وقد سافرت
روعي وهيجاني ،فدخلت إلى مكتب الوزير
مرة أحاول أن
أقاطع اكديرة ألدافع
بنفس الطريقة إلى مدينة وجدة ألتعرف على
وخرجت مسرعة لتقول لي إن معالي الوزير
عن نفسي وأشرح
التعليمات التي أصدرها وزير الداخلية إلى
يعتذر وإن��ه كلف عمر بن مسعود الذي
له موقفي كان يردد «هذا غير
عامل وجدة ،وبمجرد وصولي إلى المنزل
يشرف على تنظيم االنتخابات ليستقبلني
مقبول» ..وختم مرافعته بقوله:
الذي كنت أقيم به مع أسرتي سارعت إلى
نيابة عنه ،وهنا ازداد غضبي وقلت لها:
«عد إلى مدينة وجدة وهناك تجد
الفراش ألسترجع ما ضاع مني من النوم،
«أن��ا ال أع��رف ه��ذا السيد وأن��ا لم أطلب
تعليماتي لدى العامل» ألبدأ
حيث قضيت صباح ذلك اليوم في سبات
مقابلة الوزير بل هو الذي أمر بإحضاري
رحلة اخرى من القلق
عميق لم أستفق منه إال بعد أن أخبرتني
عاجال إلى الرباط ولذلك البد أن أراه ألعرف
واالنتظار
زوجتي أن موظفا من العمالة جاء في طلبي
ما يريد مني» ،فعادت إلى مكتب الوزير وعادت
مبعوثا من قبل العامل ،فاستجمعت قواي ونهضت
لتدخلني راجية مني أال أتعصب ،وهكذا قابلني
يتركن إال وأنا أمثل
ألستقبل السيد التجيني الذي لم
السيد اكديرة وهو متزمجر وقد ظل واقفا أثناء طول
ِ
المقابلة ،وصاح قائال أنت الوجدي المشاغب الذي يريد أن أمام الكولونيل الصفريوي عامل اإلقليم الذي طلب مني أن
يخلق لي نقابة داخل الوزارة ثم ينظم مظاهرة أمام الوزارة أصف له ظروف مقابلتي مع الوزير بالتفصيل الممل ،ونظرا
ويغيب عن مكتبه دون رخصة ليقوم بحملة انتخابية ضد لما كان لي من صداقة معه طلب مني أن أحضر في المساء
حزبي ،أال تعلم أن كل هذه األفعال قد تؤدي بك إلى المجلس إلى منزله الوظيفي بمصطاف السعيدية لنلتقي في جو مريح
التأديبي بل إلى المحاكمة ،وكلما كنت أحاول أن أقاطعه ألدافع بعيدا عما كان يجري في مكتبه من ضجيج بسبب الوفود
عن نفسي وأشرح له موقفي كان يردد «غير مقبول» وختم التي كانت تنتظر استقبالها من طرفه بسبب االنتخابات.
مرافعته بقوله« :عد إلى مدينة وجدة وهناك تجد تعليماتي
> يتبع
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التصوف اإلسالمي
بالمغرب في دوره السلبي
إدريس أبايا
واإليجابي 1
من ضمن مطبوعات مؤسسة عالل الفاسي رحمه الله
ذكر الراحل عبد الرحمن بن العربي الحريشي المشرف
على مؤسسة عالل الفاسي أنه وجد في ملفات المؤسسة
ووثائقها طرفا من الكتاب المذكور المنسوب إلى العالمة
ع�لال الفاسي ،والكتاب م��وزع بين ملفات المؤسسة
المذكورة ووثائقها من جهة ،وجزء منشور بمجلة «الثقافة
المغربية» وثالث مسجل في اإلذاعة المغربية ..وهكذا
استطاع الراحل الحريشي أن يجمع أطراف المقاالت من
مصادرها ويضمها لبعضها البعض ليكون منها كتابا
بالعنوان التالي« :التصوف اإلسالمي في المغرب» وقد
تم طبعه سنة  1998يقول الراحل عالل الفاسي في مقدمة
الكتاب« :إن موضوع التصوف اإلسالمي في المغرب
يحتاج إلى دراسات تتناوله في كل جوانبه ،السيما وأن
المباحث الراجعة لتاريخ التصوف اإلسالمي ومنابعه
وتطوره والنظم التي نشأت عنه حديثة العهد ،وما كتب
عنها في الشرق اإلسالمي وفي الغرب األوروبي ال يزال
ناقصا بعيدا عن استكمال ذلك ،فيجب أن نبذل جهد النقل
إلبانة معالم التصوف اإلسالمي في المغرب ألن ذلك
يكشف عن جانب مهم من جوانب الفكر المغربي وعطاء
بالدنا في ميدان الفلسفة القرآنية إلى جانب عطاءاتها
األخ���رى ف��ي ميادين العلم وال��ف��ن والفلسفة واألدب»
(التصوف اإلسالمي في المغرب تأليف عالل الفاسي،
صفحة.)6 :
وباعتبار ما أشار إليه الراحل عالل الفاسي فإن التصوف
بالمغرب له رواده وطالبه وتالمذته وشيوخه ،ومن قراءة
تاريخ المغرب تبدو تجليات التصوف المغربي في ما
كتب فيه من مؤلفات لم تتوقف عند األقدمين ،وبما كان
يدرس لدى الطلبة من منظومات كمنظومة المرشد المعين
المشروحة بعنوان «الدر الثمين والمورد المعين في شرح
المرشد» في جزئين ثم وقع اختصاره من طرف شارحه
الشيخ محمد بن أحمد ميارة ،وهو الذي ختم شرحه
بكتاب «التصوف وهوادي التعرف» وقد بذل شراح وكتاب
المرشد المعين جهدهم في كتاب التصوف وأفاضوا فيه
بتعليقات في باب التصوف وشيوخه ولم يكن كتاب
المرشد المعين وحده في بابه بل هناك كتب متعددة
ومنظومات ف��ي ه��ذا ال��م��وض��وع «كالحكم العطائية»
و«الرسالة القشيرية» وما كتبه اإلمام الغزالي في إحيائه
والشعراني وكلها كانت مواضيع لكتب كانت تدرس على
أيدي أساتذة في جامعة القرويين وابن يوسف بفاس،
ومراكش ،وغيرهما ،وفي الرباطات والزوايا المخصصة
لدراسة العلوم اإلسالمية ومنها :علم التصوف اإلسالمي..
ومما يجب اإلشارة إليه أن هناك اهتماما بعلم التصوف
المغربي من طرف أساتذة لهم مواقف وطنية في مواجهة
المستعمر مثل المختار السوسي الذي درس هذا العلم
على يد أبيه الشيخ الحاج علي الدرقاوي المتوفي سنة
1328هـ1910 /م ،وال شك أن المختار السوسي كان يدرس
التصوف ضمن ما يتلقاه المريدون الدرقاويون من أوراد
صوفية قبل أن يرحل إلى مراكش وناحيتها لطلب العلوم
الشرعية والفلكية ،وقد خلف الراحل المختار السوسي
كتبا تترجم لعدد كبير من شيوخ التصوف في كتابه
المعسول الذي يعتبر دائرة معارف لمنطقة سوس في
عشرين جزءا وغيره من الكتب األدبية.
ويبقى لدراسة علم التصوف من الجانب الفكري من طرف
أساتذة مغاربة ورواد الفكر والثقافة والسياسة من أمثال
عالل الفاسي الذي نشأ في عائلة لها تمسك بالتصوف
ورجاله ،وقد بنى عقيدته الصوفية في بداية األمر مع
رواد وطنيين في شكل طائفة كان يتخذ االجتماع فيها
لدراسة تنظيم تكتل لمواجهة المعمر ضمن جماعة قبل
أن ينظم حزبه في إطار سياسي ..ومن ضمن المهتمين
بعلم التصوف ودراسته األستاذ عبد الله إبراهيم الذي
كان قد أحرز على شهادة العالمية بحكم دراسته في
جامعة ابن يوسف بمراكش ،ورحل إلى فرنسا لدراسة
علوم الغرب ،ويصدر بعد ذلك مقاالت بالفرنسية تتناول
قضايا المغرب ضمن ما كان يقام من مؤتمرات يعقدها
طيلة شمال إفريقيا في الثالثينيات ،كما نجده يكتب عن
الحركة الصوفية في المغرب في ثالث حلقات نشرت
متسلسلة في جريدة «المغرب الجديد» خالل شهري ماي
ويونيو  ،1936وقد جمعت هذه المقاالت في كتاب الجيب
في أبريل  1999بعنوان «ثورة العقل» من تقديم :محمد
سبيال ضمن منشورات جريدة «الزمن» ..ومما كتبه عبد
الله إبراهيم ونشر في الكتاب المذكور :نحو ثقافة
متحررة ،الحركة الصوفية في المغرب ،أدب حي  -أدب
إنساني حي  -ث��ورة العقل ..ويسألونك عن الروح،
واالتجاهات الكبرى في الفكر المسيحي المعاصر.
إن التصوف اإلسالمي باعتباره مجاال للدراسات الفكرية
البد أن يجد اهتماما فكريا من طرف المستشرقين من
أم��ث��ال «ج��ول��د زه��ي��ر» و«ن��ي��ك��ول��س��ون» ،وه��ك��ذا يصبح
التصوف اإلسالمي محط اهتمام منذ أن وقع االهتمام
به من طرف (ذو النون المصري) المتوفي سنة 250هـ/
859م وه��ذا هو التاريخ ال��ذي وقعت اإلش��ارة إليه في
الموضوع السابق ،وهذا ما يجر إلى تحديد التصوف
اإلسالمي في شكله التعبدي والفلسفي ودوره في تحريك
األح��داث ،وه��ذا ما يتسم به التصوف المغربي سلبا
وإيجابا.
> يتبع
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كـم مـن عـالل فيـك يا وطنـي؟
هل يحتاج المغاربة اليوم
إل�����ى ب���ط���ل ق����وم����ي؟ أم هل
يحتاجون إل��ى منقذ ينتشل
بلدهم من أزمة امتدت وسرت
في مختلف أنحاء جسده ،ترى
لماذا ص��ار الناس في بلدي
يتعلقون ب��أي «قشة» ابتغاء
النجاة؟ ما سر ه��ذا التعلق
ب��أب��ط��ال م��ن وه���م؟ بالمقابل
أل��ي��س م��ن ح��ق ه��ذا الشعب
ال��ط��ي��ب أن ي��ص��ن��ع أبطاله
ومنقذيه في ظل غياب منقذين
حقيقيين؟
قصة عالل «القادوس» التي
اشتهرت كما النار في الهشيم،
تثير فينا اليوم أكثر من سؤال،
ذلك أن عالل المواطن المغربي
البسيط ،يصنع حدثا عظيما
وينقذ مدينة «سال» من الغرق،
طبعا ليس بسفينة من مثل
سفينة نبي ال��ل��ه ن��وح التي
وضعتها أمواج اليم فوق جبل
الجودي ،بل بشجاعة وجرأة
قل نظيرها في زمن بن كيران
ومن معه .عالل الحالم الذي
«كفظ» عن أكمامه ،ليغوص في

ال��ق��ادوس لينقذ مدينة ومن
عليها ،ف��ي مشهد أسطوري
حابل بدالالت ومعان تذكرنا
بكل قصص البطولة ،عالل
الذي وصفته بعض البرامج
الساخرة بـ«السوبرمان» الرجل
المتفوق أو الرجل المثالي،
هو المنقذ ،والمنقذ في وعي
البشرية رجل يمتلك صفات
ف��وق بشرية ،تجعله يجترح
المعجزات ،إن الوعي الشعبي
المغربي رأى في «عالل» هذا
ال��ب��ط��ل ال���ق���ادم م���ن أعماق
التاريخ ،المخلص من سوءات
واق������ع ل����م ت���ع���د ت��ن��ف��ع معه
«خلطات» العطارين وتمائم
ال����م����ش����ع����وذي����ن ،أو حيل
المناضلين ،ومعارك النقابيين،
ل��ق��د اس��ت��ع��ص��ى األم����ر على
الجميع .وه��ك��ذا فقد الناس
ال��ث��ق��ة ف���ي ال��م��س��ت��ق��ب��ل وفي
الوطن وعم اليأس من انتظار
الذي يأتي أو ال يأتي؛ كما لم
يعد الصبر مفتاحا للفرج ،ولم
ت���ع���د ال���ب���ط���ون الجائعة،
والسواعد والشهادات العاطلة،

عالل القادوس

ول���م ت��ع��د ال��ع��ي��ون الحائرة،
ص��دي��ق��ة ل��ل��ص��ب��ر ،أو خليلة
للجلد.
كم من عالل فيك يا وطني؟
وكم من منقذ تحتاج لتخرج
من عنق الزجاجة إلى أرض
ال��ل��ه ال��واس��ع��ة ..قصة عالل
تستوجب منا اليوم التساؤل
بصدق ،هل نستطيع أن «نكفظ»

سراويلنا وأكمامنا ،ونربط
خيوط أحذيتنا لننزل إلى قاع
«القادوس» إلزالة ما يمكن أن
يعترض السير الطبيعي لماء
الحياة؟ دون الغوص في القاع
ال يمكن لهذا الوطن أن يعبر
إلى بر األمان ،لذلك علينا أن
نختار بين التواضع والهبوط
م��ن ج��ن��ة ال��ف��وق إل���ى القاع

حكايات «مول الكنابر»

ما أعظمك يا
شعب املغرب
ما أعظمك يا شعب المغرب
شعب واع ومسؤول
متشبث بأمنو واستقرارو
يفدي بالدو بروحو
ويعرف كل واحد وايديرو فمكانو
صغير كان أو كبير شانو..
عندو عزة نفس
وكرامتو هي رأسمالو
فشدة تلقاه مجند
عمرو ما يخون العهد وال يرجع فكالمو
المغربي ما تمسو فعرضو
وال وطنو وال دينو
تنال محبتو واحترامو
وتقديروشعب المغرب
حضارتو جذورها ممتدة عميقة في التاريخ
وإشعاعها مغطي كل مكان
كل مغربي في الخارج سفير لبالدو
حامل معاه ثقافتو وعداتو
منها صالتو البلدية وصنيتو وبرادو
كريم ومضياف ومع
كل األجناس إيدير مكانو
> تورية بلبرنوصي (القنيطرة)

ب����ج����وار ال����دائ����رة
الثانية لألمن الوطني
ق��ش��ي��ش ،داخ����ل باب
الخميس بمراكش،
يوجد ضريح الولي
الصالح سيدي جابر،
ال���م���ع���روف بسيدي
جابر «م��ول الكنابر»
وأه��ل مراكش كانوا
ي�������زورون�������ه كثيرا
ويبيتون فيه بقصد
الحفظ والبراعة في
اإلن����ش����اء واإلن���ش���اد
والقراءة ..كان سيدي
جابر قبلة للزوار من
داخ���ل ال��م��غ��رب ومن
خارجه كالجزائر على
س���ب���ي���ل ال����م����ث����ال ال
الحصر.
وتوجد به «خلوة»
عجيبة ،ول��ه مسجد،
وخلوته  -وهي مغارة
ينزل إليها بدرج  -كان
يقصدها ال��ن��اس من

ضريح سيدي جابر
«مول الكنابر»

أم��ك��ن��ة ب��ع��ي��دة لتعلم
الموسيقى وخاصة
آل��������ة «ال����ك����ن����ب����ري»
و«العود» ،وبعض أهل
الفن واإلب���داع زاروا

ه��ذا ال��م��ك��ان وحكوا
عنه ..ويبدو أن لهذا
الولي كرامات عديدة
وم���������ازال االع���ت���ق���اد
ب����ب����رك����ات����ه س������اري

إلى أين نسير مبسلسل املديونية؟
يالحظ المتتبعون للشؤون
االقتصادية أن مديونية خزينة
الدولة تتعاظم من سنة ألخرى..
وأن سبب ذلك راجع باألساس
إلى البحث عن وسيلة للركوب
على آف��ة العجز ،وذل��ك باتباع
أسهل الطرق من خالل اإلصرار
على تتبع أسلوب التدين ،السيما
عندما يالحظ خلل في ميزان
األداءات ،الذي يترتب من ارتفاع
أرقام الواردات على الصادرات
لعوامل عدة مرتبطة باألساس
باالستراتيجية التي تتعامل بها
الحكومة محاولة منها إغراق
األسواق بجميع ما تحتاجه من
سلع ،وألجله تلجأ الحكومة من
ح���ي���ن آلخ�����ر إل�����ى االق����ت����راض
الخارجي ..وهكذا ،فإن الدين
الخارجي وصل إلى ما يعادل
 139.6ماليير بزيادة نسبتها
 7.6في المئة بالنسبة لمتم سنة

لنجدد عالقتنا العضوية به
دون أن ن��ص��اب ب��ال��ذع��ر إن
المست أقدامنا غباره ولوثته،
وإما أن نستبشر بالغرق ،في
طين لزج يمتص الجميع.
ظهر عالل ألننا ابتعدنا عن
القاع ،هكذا غاب األمل ،بقي
ع�لال ي��ص��ارع وح���ده أمواج
ال��ف��ي��ض��ان��ات ال��ع��ات��ي��ة التي
تجرف كل ما في طريقها إلى
مستنقع الموت والذباب.
وم����ا أك��ث��ر أول���ئ���ك الذين
ينتظرون أن يجرفهم السيل
إلى المستنقع ،ما أكثر أولئك
ال��ذي��ن ي��ه��ل��ل��ون وينتظرون
دورهم ونصيبهم من غنيمة،
تستحوذ عليها األسود ،عند
ح��اف��ة ال��م��س��ت��ن��ق��ع ،يرفعون
صحونهم عاليا وينتظرون ما
تبقى ،أول��ئ��ك ال��ق��ادم��ون من
بعيد ،من زمن الرصاص وزمن
التقويم الهيكلي ،زمن انتفاضة
الخبز .ماذا عسانا نقول في
لحظة ضعف ،كم من عالل فيك
يا وطني؟
> سالم الفائدة

 ،2013وال��م��ت��رت��ب��ات ع��ن هذه
ال��دي��ون ارتفعت إل��ى م��ا يقدر
بـ 5.8ماليير درهم ،في حين أن
الدين الداخلي للخزينة وصل
إلى مبلغ  447.4ماليير درهم
اعتبارا من الفصل األول من سنة
 2014بزيادة  5.3في المئة ،في
حين أن الفوائد المترتبة عن ذلك
وصلت إلى مبلغ  11.7ماليير
دره���م ب���زي���ادة نسبة  3.3في
المئة.
وهكذا ،فإن مجموع الديون
المترتبة عن الخزينة العامة
انحصرت في مبلغ  587مليار
درهم ،بارتفاع يصل إلى نسبة
 5.8ف��ي المئة بالنسبة لسنة
..2013
وبخصوص ما هو متناول
للقرائن من عدة مشارب ،فإنه
يالحظ أن المديونية العامة ال
تواكب على اإلطالق الناتج العام

ال���داخ���ل���ي ،ذل���ك أن مديونية
الخزينة في الفصل األول من
سنة  2014ارتفع بما يعادل 5.8
في المئة ،في حين أن هذا األخير
لم يزد سوى بما نسبة  2.5في
المئة.
وإذا أخ��ذن��ا بعين االعتبار
الدين المترتب عنه ضمان األداء
من قبل المقاوالت والمؤسسات
العمومية والذي يصل إلى مبلغ
 142.9ماليير درهم ،فإن مجموع
مبلغ المديونية يصل لحد اآلن
إلى مبلغ  730مليار درهم يشكل
منها الدين الخارجي ما قدره
 262.3ماليير درهم لغاية متم
يونيو من سنة  ،2014والبقية
قد تأتي.
وم��ع ذل���ك ،ال ب��أس أن تفكر
الحكومة في أن تأخذ مبادرة
ش���ج���اع���ة ب��ت��ش��ك��ي��ل مجلس
اقتصادي خاص بها يكون هدفه

المفعول لدى العديد،
وف��ض��اءات��ه ومرافقه
تعاني من اإلهمال.
> محمد العلوي
(مراكش)

باألساس يروم إلى البحث عن
بدائل ألسلوب التدين ..عن طريق
تقليص مصاريف التسيير ،وكذا
قطع جميع الصنابير التي ينشق
منها ه��در المال ب��دون طائل..
وذل��ك بسن على األق��ل سياسة
جاحظية في أمور عدة ال تستفيد
منها الطبقة المسحوقة بأي
شيء ،ثم إلى متى سنظل نرهن
مستقبل الجيل القادم.
ومن أجله على الحكومة أن
ت��واص��ل على األق��ل عملها في
إصالح منظومة صندوق التقاعد
بكل استماتة بالرغم من تهرب
الحكومة السابقة من معالجة
هذا ال��ورش ،لعلها بذلك تعمل
ع����ل����ى ق����ط����ع ال����ط����ري����ق على
ال��م��ت��رب��ص��ي��ن ب���خ���ي���رات هذا
البلد.
> عبد الرحمن المريني
(القنيطرة)

رسالة إلى السيد
رئيس الحكومة
سيدي الرئيس سأحدثك حديثا أرجو أن يتسع
له ص��درك ،وأن يجد لديك ترحاب الكرماء وصبر
الحلماء ،ال غيظ الذين تغلبهم نفوسهم غير السوية
فينصاعون لها وال يملكون سوى أن يرغوا ويزبدوا
ويتوعدوا بالويل والثبور وعظائم األمور ،وأرفع إلى
علمك بادئ ذي بدء أنني حر غير متحزب وال منتم
إل��ى فئة سياسية معينة ،وال منتسب إل��ى عصبة
متشددة ،فقدت بصيرتها فراحت ترمي من شاءت
بغير ال��واق��ع من النعوت وتنسب إل��ى من أرادت
النقائص والرذائل ،ولكنني رجل بسيط يأكل الطعام
ويمشي في األسواق ويصدر عن نفس بريئة تتألم
لخيبة اآلمال وتتوق إلى ما يرفع من شأن اإلنسان
المغربي ويرقى بالمغرب الوطن ال��ذي أحبه إلى
الدرجات السامية.
سيدي الرئيس ،لم ينتخبك المغاربة لسواد عينك
ووسامة انفردت بها بين أترابك ،وال لعضالت قوية
ت��رد بها الشر عن الخلق ،وال حتى لمحتد عريق
تميزت به بين الناس ،تلك اعتبارات أكل عليها الدهر
وشرب ولم يعد لها وزن في زمن أبرز مظاهره تكافؤ
الفرص واألسبقية لألصلح واألنفع ،ولكنهم توسموا
فيك الخير للبالد والعباد من خالل شخصك الذي
ذاع صيته وشاعت بين المغاربة استقامته ،ومن
خالل حزبك الذي اتخذ اإلسالم مرجعيته ،اإلسالم
الذي هو دين األمة المغربية وأحد ثوابتها ،وآثر
المبادئ اإلنسانية شريعة ومنهاجا له ،وآل على
نفسه عبر خطاباته أن يخدم المصلحة العامة للوطن
ويحارب الفساد الذي طغى وعم حتى لم تسلم منه
مؤسسة عمومية وال مصلحة خ��اص��ة ،انتخبك
المغاربة وبشر بعضهم بعضا بأن الله تعالى قد
قيض أخيرا لهذه األمة من يأخذ بيدها إلى بر النجاة
مما أغرقها فيه المتطفلون على السياسة الذين
يرفعون شعار أنا وبعدي الطوفان.
سيدي الرئيس رجونا أشياء وأشياء وتوقعنا أن
تبذل أنت وفريقك المستطاع والمستحيل من أجل
تحقيق الرجاء وبلوغ المراد ،وكان لدينا اليقين بأنكم
سوف تتغلبون على الصعاب والمثبطات بما تنطوون
عليه من النيات الحسنة ،وسوف تنتصرون على كل
العراقيل التي س��وف تنثر في طريقكم من طرف
عديمي الضمائر والفاقدين للحس الوطني ،بيد أن
خيبة األمل كانت كبيرة جدا والصدمة كانت موجعة
جدا ،فلقد مر زمن غير قصير على تقلدكم المسؤوليات
ول��م يطلع في األف��ق ما يبشر بالخير ،وي��زرع في
النفوس الطمأنينة ،ما زال صندوق المقاصة الذي
لم يستفد منه الفقراء ومتوسطي الحال بقدر ما
استفاد منه الموسرون والشركات الكبرى ،لم يزل
هذا الصندوق في عنق الزجاجة ولم يوجد له لحد
الساعة الحل الذي من أجله أنشئ منذ سنوات خلت،
أال وه��و تخفيف ال��ع��بء على ال��م��واط��ن المغربي
العادي .ومازالت معضلة التقاعد بدون حل ناجع
وخاصة إشكالية المتقاعدين الذين أحيلوا على
المعاش قبل العقد التاسع من القرن الماضي وأنا
واحد منهم ،الذين خدموا الدولة عندما كانت فتية
فقيرة إلى األطر والكفاءات ،مازالوا إلى اآلن يعيشون
بمعاشات ال تسمن وال تغني من جوع ،يرون بأعينهم
األجور ترتفع والتعويضات تمنح بغير حساب ،وال
طارق يطرق أبوابهم ويبشرهم بخير ،ومازال رجال
المقاومة وأنا واحد منهم ،الذين أنكروا ذواتهم في
وقت الشدة واسترخصوا كل غال ونفيس من أجل
استقالل الوطن واسترجاع السيادة ،مازالوا يعيشون
على الهامش ماديا ومعنويا ولم ي َُجد لحد الساعة
من يعمل على إنشاء المجلس الوطني الدائم للمقاومة
بدل المجلس المؤقت الذي عمر طويال دون أن ينجز
شيئا لصالح رجال المقاومة ،إن رجال المقاومة ال
يستجدون أحدا ،ولكنها حقوق تأبى عليهم نفوسهم
أن يفرطوا فيها .وحكومتكم يا سيدي الرئيس لم تأت
بحل ينفع األجيال ويجعل حدا للتجارب المتعددة
التي خضع لها التعليم في بالدنا دون أن يستقر على
مناهج تربوية بناءة وطرق بيداغوجية فعالة تعطي
الكفاءات التي تنهض بالبالد.
سيدي الرئيس ،عندما استويتم وفريقكم على
كراسي المسؤولية استبشرنا خيرا ،وقلنا قريبا
ستنضج ال��ث��م��ار وسينعم بها الجميع ،غير أن
مأذونيات النقل ورخص الصيد في أعالي البحار
ورخص استغالل مقالع الحجارة والرمال ما تزال
حكرا على من ولدوا وفي أفواههم مالعق من ذهب،
أما االرتقاء بالخدمات الصحية في المستشفيات
والمستوصفات والسمو بالخدمات اإلداري���ة في
المؤسسات العمومية ،وإيجاد المناصب وفرص
الشغل للشباب المغربي ،كل ذلك أحالم تبدو بعيدة
المنال إذا سارت األمور على ما نرى ونشاهد.
سيدي الرئيس ليس النقد من فطرتي التي فطرني
الله عليها.
إننا نربأ بكم وأنتم من أنتم أفرادا وجماعة أن
تسقطوا في ما سقط فيه الذين سبقوكم ،خدموا
أنفسهم ول��م يخدموا وطنهم ومواطنيهم فكانت
عاقبتهم الطرد السياسي ،ونهمس في أذنكم بأن
الكيس من يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الحسابين
الدنيوي واألخروي.
والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
> إدريس هابي

المنبر الحر
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وإذا النخيل سئلت ...بمدينة القصر الكبير
ويسألونك عن النخيل ،قل هي
رمز مدينة القصر الكبير ،وزينة
مسجد وضريح سيدي يعقوب
الباديسي «724 - 640هـ-1243 /
1325م» ...فبعد تدمير كل آثار
مدينة القصر الكبير العريقة
والتاريخية والعلمية ،وأذكر منها
على سبيل ال��م��ث��ال ال الحصر:
ال��س��ور ال��م��وح��دي التاريخي،
وفندق جوهر الذي تم به االحتفاظ
بجثة ملك البرتغال سبستيان بعد
موته في معركة وادي المخازن
التي وقعت يوم  04غشت 1578م
قبل تسليمها إلى بلده ،والمقبرة
التي تضم ضريح وقبر الولي
الصالح سيدي عبد الله المظلوم،
وقبور بعض العلماء والشهداء،
والمدرسة األهلية البوعنانية،
وحديقة السالم ،وساحة موالي
المهدي ،وفندق إسبانيا ،وسينما
مسرح بيريس كالدوس ،وسينما
أسطوريا ،والسينما العريانة،
وساحة الحفالت قبالة سينما
أسطوريا ،وملعب كرة اليد «ماري
نيسطاس» قبالة بناية البريد،
وم���ق���ر اإلذاع�������ة ،وم���ق���ر متحف
ال��م��دي��ن��ة ،وق��ص��ر دار غيالن،
وغ��ي��ره��ا .واآلن ج��اء دور قطع
النخيل الموجودة بضريح سيدي
يعقوب الباديسي ،الذي يعد من
أول��ي��اء وصلحاء المدينة ،رغم
كونها تتميز بأحجامها الكبيرة

وطول أعمارها ،ولها تاريخ عريق
وقديم ،وتعتبر من رموز المدينة،
ومعلما من المعالم المميزة لمدينة
القصر الكبير ،وكانت تتخذ شعارا
للمدينة ،حيث كانت تزين بها
اللوحات اإلشهارية والرياضية،
وتطبع على طوابع البريد سابقا،
ومازال جامعو الطوابع البريدية
وبعض السكان يحتفظون بها،
علما أنها تضفي جماال وروعة
على المسجد والضريح والحي
الذي توجد به.
ونحن نعلم أن األشجار تعتبر
ال����رئ����ة ال����ت����ي ي��ت��ن��ف��س منها
ال��م��واط��ن��ون ،وال��ت��ي م��ن شأنها
ضمان تهوية طبيعية وامتصاص

ال���ت���ل���وث ،وج���دي���ر ب��ال��ذك��ر أنه
يستحيل قطع األشجار مهما كانت
الدواعي واألسباب ،إال القاهرة
والتي ال مفر منها .وليس الحل
ب��أن تقطع ه��ذه النخيل ،ولكن
القطع يجب أن يكون هو آخر ما
يفكر فيه ،أي بعد دراسة جميع
الحلول الممكنة ،ألن قطع النخيل
يعتبر انتهاكا للبيئة والطبيعة،
وي��ن��ج��م ع��ن��ه آث���ار سلبية على
اإلن���س���ان وال��ب��ي��ئ��ة ،ن��اه��ي��ك من
ت��أث��ي��ره��ا ف��ي اإلن���س���ان وجمال
المسجد والضريح والحي ،فهذا
العمل يدخل ف��ي س��وء التدبير
العاقل للحفاظ على مآثر وتراث
م��دي��ن��ة ال��ق��ص��ر ال��ك��ب��ي��ر ،منها:

أرصفـة سـال تستــغيث
كان الله في عون القائمين على
الشأن المحلي بمدينة سال ،والحق
يقال فإن القائمين على شؤون هاته
المدينة م��ا فتئوا يعملون ليال
ونهارا للرقي بالمدينة إلى مستوى
يليق بماضي س�لا ذات المجد
الغابر.
لقد أصبحت المدينة
ع��م�لاق��ة ،ب��ع��د أن كانت
قصيرة ،حتى قيل في
المثل الشعبي للتعبير
ع���ن ك����ون س�ل�ا كانت
م��دي��ن��ة ص��غ��ي��رة «هذه
سال وهذه حوانتها».
وس���������ك���������ان س�ل�ا
األصليون يعرفون عن
مدينتهم أك��ث��ر مما
ن��ع��رف ن��ح��ن الذين
هاجرنا إليها ،فسال
هي المدينة المحاطة
ب��األس��وار العتيدة،
وكل األحياء الخارجة عن السور
هي حديثة البنيان نظرا لعامل
الهجرة التي عرفتها هاته المدينة
بعد االستقالل ،فأخذ المهاجرون
يبحثون عن أمكنة لالستقرار ،وهنا
وبفعل الهجرة تعرضت المدينة

لسكتة قلبية ،فنشأت حظائر  -وال
أقول مدن صفيح  -فهي حظائر
للبهائم قبل أن تكون مدنا ،فالتعبير
عن هذه الحظائر بالمدن هو تعبير
خاطئ .وانتشرت ه��ذه الحظائر
داخل المدينة وبجميع نواحيها،
كما شيدت أحياء عشوائية

كحي االنبعاث مثال
ال ح���ص���را ،وك����ل ذل����ك ن��ت��ج عن
السابقين األول��ي��ن ال��ذي��ن تولوا
شؤون المدينة والذين أغمضوا
أعينهم عما يجري وصموا آذانهم

عن المنكر ،فقد كان الناس يبنون
الدور ليال ويبنون البراريك كذلك
ليال.
ولنعد لألرصفة بسال ،فأنصح
ال��م��ارة على ه��ات��ه األرص��ف��ة بأن
يكونوا شديدي االنتباه حتى ال
يسقطوا على وجوههم نتيجة
الحفر الموجودة بها ،أما في زمن
األمطار فهنا تزداد هاته
األرص����ف����ة س�����وءا على
سوء.
إن م���ا ت��ع��ان��ي��ه هاته
ال��م��دي��ن��ة م���ن م��ش��اك��ل ال
ي��ت��ح��م��ل مسؤوليتها
المسؤولون الحاليون بل
هي مشاكل متراكمة من أول
االستقالل ،فتفريط السابقين
ج��ع��ل ال���ح���ل ص��ع��ب��ا على
الالحقين ،فقد تفاقم المرض
ولذلك صعب عالجه.
ونحن ال نسيء الظن بأحد
وإن���م���ا ن��ري��د ال��خ��ي��ر لهاته
المدينة التي أعطت الكثير
لهذا الوطن ،إذ الساكت عن المنكر
شيطان أخرس.
> مالكي علوي موالي الصادق
(سال)

القوة والضعف متناقضان وبينهما يوجد اإلنسان
كم يكون اإلن�س��ان م�غ��رورا عندما
ينسى أنه ولد عاريا وضعيفا ال حول
له وال قوة ،عاجزا عن النطق والكالم
وعاجزا عن الوقوف والمشي ،أيظن
نفسه اليوم أنه بلغ من القوة أقساها
ووص��ل إل��ى القمة في السيطرة على
العالم بما وصل إليه من رقي علمي
وم�ع��رف��ي وم��ا أص�ب��ح يملكه م��ن مال
وث��راء .لقد سخر الله الكون بما فيه
ل�خ��دم��ة اإلن �س��ان وه� ��داه إل��ى معرفة
األشياء الموجودة حوله حتى يستطيع
أن يعيش كأفضل مخلوق ،واإلنسان
اليوم يملك من العلم والمعرفة ما يجعله
قويا وقادرا على االختراع واالبتكار وما
وصوله إلى سطح القمر إال دليل على

ما حققه من نجاح بما أصبح يملكه من
وسائل علمية وتكنولوجية كان لها سبب
كبير في ما وصل إليه من تقدم ورقي
ف��ي ش�ت��ى ال �م �ي��ادي��ن ،ك�م�ي��دان الطب
والتطور السريع في وسائل االتصال
وكل هذا التقدم الباهر قد يكون سببا
في دفع اإلنسان إلى الغرور ،والتكبر،
وال �ج �ح��ود ،ون�س�ي��ان ال�خ��ال��ق المنعم
والملهم وال �ق��وي ،وك��ل مخلوق فهو
ضعيف أمام قوته التي ال تضاهيها قوة
في الوجود ،ومن مظاهر قوته أنه خلق
السماء واألرض ،وأنبت التمار والزرع،
وخلق األنعام والدواب ،وجعل األرض
س�ه�ل��ة ل�ل�م�ش��ي ف��ي ج�م�ي��ع مناكبها
وأطرافها ،وجعل النهار نورا وضياء،

ووفقنا للكسب والعمل ،وجعل الليل
ظالما وسكونا حتى يكون وقتا للنوم
والراحة..
إن كل آية في الكون تنطق بوحدانيته
وتشهد بوجوده وما الجمال واإلبداع
إال صورا حقيقية لهذه القدرة الربانية،
إذ أن كل شيء يسير بحكمته وقدرته
وك ��ل م��ا ي�ن�س��ب إل ��ى ص�ن��ع الطبيعة
الصماء أو الصدفة العمياء فهو باطل
وتحريف للحقيقة الواضحة وضوح
الشمس في كبد السماء ،يقول سبحانه
وتعالى« :الله الذي جعل لكم األرض
فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء
ماء فأخرج به من التمرات رزقا لكم فال
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون»( ،سورة

ال��م��ب��ان��ي وال��ن��ب��ات��ات بمختلف
أشكالها وأنواعها...
م��م��ا س��ب��ق يتبين أن عملية
القطع ترمي إلى القضاء على مآثر
ورموز المدينة ،وهي مؤامرة يراد
بها القضاء على تاريخ المدينة
وآثارها ،وهذا ال يجوز السكوت
عنه ألن التفريط ببعض األشياء
سيؤدي ال محالة إلى التفريط بكل
األشياء من غير تمييز.
ف��ق��د ق��ت��ل��ت ال��ن��خ��ل��ة الباسقة
وأخواتها ،فالتاريخ يشهد على
ذل��ك .إنها جريمة في حق تراث
وم��آث��ر مدينة القصر الكبير...
قتلتم النخلة وأخواتها «وصار
بوسعكم أن تشربوا كأسا على
قبر الشهيدة» ،من قصيدة بلقيس
ل��ل��ش��اع��ر ال���س���وري ن���زار قباني
(1923ـ 1999م).
وإذا النخيل سئلت بأي ذنب
ق��ط��ع��ت؟ ع��ل��م أه���ل ال��م��دي��ن��ة أن
النخيل قطعت ف��ي ي��وم  25من
شهر شتنبر في سنة  2014م،
وأصبحت في عداد المفقودين،
وغ���دت م��ن ال��م��اض��ي ،م��اض لن
ينسى أب���دا .وص��ار ت��اري��خ يوم
قطعها محفوظا ل��دى سكانها،
فأهل المدينة «حائرون ،يفكرون،
يتساءلون ،في جنون» وفي دهشة،
الجهة اآلم���رة بعمل القطع من
تكون؟
> عبد القادر الغزاوي

ارحمونـا مـن
كـثرة اإلشهـار
أصبح اإلشهار يسيطر على جميع
المواد المبرمجة في قنواتنا المغربية
ويأخذ (حصة األسد) في كثرة تكراره
الممل ف��ي كثير م��ن ال��ف��ق��رات ،مما
يجعل المشاهد المسكين في حيرة
من أم��ره فيبدأ يبحث في القنوات
العربية واألجنبية ليأخذ راحته بتتبع
م���ا ي��ش��اه��ده م���ن األف��ل��ام العربية
واألجنبية والبرامج الفنية والثقافية
ب��دون إزع��اج وب��دون انقطاع ،وفي
اطمئنان تام وبتركيز بعيدا كل البعد
عن االقتطاعات غير المبررة التي
يسببها اإلشهار..
وهذه الظاهرة نلمسها بوضوح
ع��ل��ى ق��ن��وات��ن��ا ال��م��غ��رب��ي��ة أال وهي
اإلسراف الشديد في إعادة اإلشهار
عدة مرات ،بينما في القنوات العربية
واألجنبية فإن األسلوب في تقديم
اإلشهار ارتفع فيها إلى مستوى راق..
حيث ال ترى اإلشهار إال قليال أو نادرا
ويستطيع أن يهزك من األعماق ويمأل
نفسك بالفرحة والبهجة والسعادة.
وأخ���ي���را أق���ول للمسؤولين في
القنوات المغربية :لماذا لم تخصصوا
قناة خاصة باإلشهار؟ كما فعلتم في
«القناة الرياضية».
> أحمد موافي (مراكش)
البقرة ،اآلية.)22 :
ف��ال�ل��ه وح���ده ه��و م��ن ي�م�ل��ك القوة
المطلقة أما دونه فهو ضعيف وعاجز
وإن وصل إلى سطح القمر وامتلك القوة
والسالح والعلم والتكنولوجيا وغيرها.
إن اإلنسان مهما بلغ من القوة يبقى
عاجزا عن مواجهة أضعف المخلوقات
الموجودة على وجه األرض كالبعوض
والنمل التي قد تسبب له المتاعب رغم
صغرها وضعف حجمها ،ولذلك قيل:
ال تحقرن من األمور صغيرة
إن البعوضة تدمي مقلة األسد
فالقوة والضعف شيئان متناقضان
وبينهما يوجد اإلنسان.
> جد بوشتى (الرباط)

اإلسالم أسمى وأغلى
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إن الماسونية هي أخطر وأصعب أداة
اخترعتها الصهيونية للقضاء على اإلسالم،
وكان ذلك بمساعدة وم��ؤازرة االستعمار
الصليبي ،ومعنى الماسونية« :البناء
الحر» ،وهي تتكون من كلمتين فرنسيتين
وهما «فرانك» ومعناها الحر ،و«ماسون»
ومعناها البناء ،ومعنى الكلمتين «الحر
البناء» بفتح الباء وفتح النون مع التشديد،
وهي جمعية يهودية إرهابية ،وهناك من
يرجع تاريخها إلى عصر الفراعنة أو الهند،
أو اليونان ،وهناك من قال إنها نشأت في
القرن الثامن عشر الميالدي ،وهناك من قال
إنها نشأت سنة  ،1916وهناك من قال إنها
نشأت في زمن الحروب الصليبية ،وفي
القرن الثامن عشر أصبحت قوة.
والنظم والتعاليم اليهودية هي التي
كانت أساسا إلنشاء الحفل األكبر لهذه
المنظمة سنة 1717م مع وضع رسومه
ورموزه ،وقد أكدت الحقائق والدراسات أن
تعاليم الماسونية مأخوذة من «الكاباال
اليهودية» وأغلب المصطلحات وكلمات
التعارف وأسماء المناصب في الماسونية
يهودية ،والذراع التي تستعمل في المحفل
الماسوني األكبر رسمها شخص يهودي
على مثال األساطير والرموز اليهودية،
والهدف األكبر للماسونية هو القضاء على
األديان كلها ما عدا اليهودية التي يعملون
م��ن أج��ل أن تبقى بكيانها اإلسرائيلي
الصهيوني ،وقد جاء في نشراتهم الرسمية
ما يلي« :نحن الماسون ال يمكننا أن نتوقف
عن الحرب بيننا وبين األديان ألنه ال مناص
من ظفرنا أو ظفر من نحارب ،ولن نرتاح
أب����دا إال ب��ع��د أن ن��غ��ل��ق ج��م��ي��ع أب���واب
المعابد».
فالماسونية أخطر معول استعملته
الصهيونية لهدم اإلسالم واألديان كلها،
وب��ع��د ال��م��اس��ون��ي��ة ت��أت��ي العلمانية ثم
الماركسية ،وال ننسى أن هناك شعارا
حملته الماسونية لمحو الشخصية والهوية
وهو كلمة «اإلنسانية» ،ومعناها إلغاء هوية
اإلنسان الحقيقية التي تتمثل في عقيدته
الدينية وذلك للقضاء على النظرة الدونية
لليهودي في أوروب���ا والعالم اإلسالمي
فنقول إنسان وال نقول يهودي.
أم��ا العلمانية فشعارها الرسمي هو
فصل الدين عن الدولة ،أو الدولة عن الدين
وم��ع��ن��ى ذل���ك أن ي��ب��ق��ى ال��دي��ن منكمشا
ومقتصرا على وظيفة خ��اص��ة وضيقة
للغاية ،أم��ا المجاالت األخ���رى المؤثرة
والفاعلة فتتكلف بها الدولة بعيدا عن
الدين ،ومن هنا تنظر الدولة إلى المواطنين
نظرة متساوية في ما بينهم ،ال فرق بين
مسيحي ويهودي فكل واحد منهم إنسان،
وب��ه��ذا ت���ذوب الشخصية المتميزة في
المجتمع المختلط وال تبقى هناك معرة أو
مالحظة تجاه اليهودي ،والرابح األكبر من
هذا كله هو اليهودي ،وجاء منظر اليهودية
كارل ماركس وهو متشبع باليهودية ومتأثر
بها ،فبدأ تحت شعار الماركسية يعطي
الوعود المعسولة الواسعة ،وخلق بغضا
كبيرا في نفوس العمال تجاه الدين ،وعمل
جهد المستطاع لكي ال يبقى للدين سلطان
على الحياة ،وأصبح اليهود متساوين مع
غيرهم وم��ح��وا تلك الصفة التي كانوا
معروفين بها وه��ي أنهم مواطنون من
الدرجة الثانية ،وركز ماركس على المرأة
لسبب رئيسي ،وهو أن المرأة اليهودية
ه��ي رأس األس���رة ،وال يسمى اليهودي
يهوديا حقيقيا إال إذا كانت أمه يهودية،
ولهذا رأى ماركس أن المرأة اليهودية لها
دور كبير فركز عليها ،وج��اءت الكتابات
ال��ع��دي��دة ل��م��ارك��س ح���ول قضية المرأة
وعالقتها بالرجل.
وهنا البد أن نطرح سؤاال وهو هل كان
كارل ماركس صادقا في موقفه من المرأة؟
وهل ما ذهب إليه كان حقا إلثبات حقوقها؟
أم كان ذلك كله وسيلة لتبرير غايته وإشباع
نوازعه مع تخلصه وتحلله من كل ما يمت
إلى المرأة من حقوق وواجبات يجب أن
تلبى لها؟
> يتبع
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أين حقي من برنامج
«أش خباركم»؟!
إن هذا البرنامج الجميل،
الذي يطل علينا تقريبا كل
يوم وخاصة في وقت الذروة
من قناتنا األول���ى ،يتناول
أن��ش��ط��ة م��خ��ت��ل��ف��ة للسادة
ال��م��واط��ن��ي��ن إم���ا ف���ي عقر
دي����اره����م أو ف����ي مقرات
معاملهم أو مكان ورشاتهم،
ويكاد يتطرق إلى كل األنماط
من األعمال أو الفنون التي
تكون إما مصدر عيش لهؤالء
الناس أو هوايات مفضلة
ومحبوبة عند آخرين منهم،
وهكذا يسلط هذا البرنامج
الضوء بكل دقة على مدى
ال��ن��ج��اح وال��ت��ف��وق ف��ي كل
م��ج��االت ه���ؤالء المغاربة،
وبدون أي شك هذه االلتفاتة
الحميدة اإلعالمية ستعطي
لهؤالء المواطنين تشجيعا
وإشعارا يجلب

لهم النفع طيلة مسارهم.
وم����ا ي���ؤاخ���ذ ع��ل��ى هذا
البرنامج هو عدم زيارة الفئة
األخرى من المواطنين الذين
هم في عسر في مسارهم إما
في الدراسة أو القيام بنشاط
ما  -وفي هذه المحطة من
حياتهم  -يبحثون بلهفة ،عن
مرشد أو موجه ،لهذا فإن
البرنامج الذي جاء بصيغة
الجمع عليه أن يجتهد في
التوفيق بين هؤالء الناجحين
ف��ي «أش خ��ب��ارك��م» والفئة
التي خانها الحظ وتسعى
إلى الفوز والنجاح على غرار
إخوانها ،ولن يتأتى لهم ذلك
النجاح إال بهذا النوع من
التلقيح المباشر أي نقل
الخبرات والتجارب من الفئة
الموفقة إل��ى أختها التي
تبحث عن التوفيق والنجاح
في مسار حياته
المهني أو الفني
أو الرياضي أو
ال��ث��ق��اف��ي ،وهذا
ل����ي����س ب���ع���زي���ز
ع�����ل�����ي�����ن�����ا ،ألن
ال��م��غ��رب��ي يحب
لنفسه م��ا يحب
ألخيه.
> عبد الجليل
شهيد (البيضاء)

جــرائم الجــنس اللطــيف
مرت أكثر من خمسين سنة
ع��ل��ى اس���ت���ق�ل�ال المغرب،
ومازالت المرأة في وضعية
ال ت��ح��س��د ع��ل��ي��ه��ا ،تعيش
م����ع����ان����اة م����ت����ع����ددة ،رغ���م
القانونية
ال����ن����ص����وص
والتوصيات والمؤتمرات
واإلرادة السياسية والعمل
الدؤوب والنشاط المكثف من
ط������رف ال���ج���م���ع���ي���ات غير
الحكومية.
ال ي��خ��ف��ى ع��ل��ى أح����د أن
المرأة المغربية تعاني من
الجهل واألمية ،ومن الفقر
وال����ب����ؤس ،وم����ن التسول
وال�����دع�����ارة ،وم�����ن العنف
والتحرش الجنسي الشيء
الكثير ..فتيات قرويات حرمن
من التمدرس بسبب الفقر،
وتشغيل األطفال القاصرين
واس���ت���غ�ل�ال ال���ط���ف�ل�ات في
البيوت ،رغم القوانين التي
ظلت حبرا على ورق.
ف��ي ال��س��ن��وات األخيرة،
ان��ك��س��ر ال��ص��م��ت واختفى
ال��خ��ج��ل ال�����ذي ك����ان يلف
ال���م���واض���ي���ع الحساسة
ك���ـ«اإلع���اق���ة ،واالغتصاب،
وال�����ت�����ح�����رش الجنسي،
واألمراض المنتقلة جنسيا،
وال���ع���ن���ف ،وال������دع������ارة،»..
وأصبحت وس��ائ��ل اإلعالم
تتحدث عن هذه المواضيع
وتفضح هذه المعامالت غير
الالئقة بكرامة ال��م��رأة ،في

اإلذاعة والتلفزة وفي الجرائد
والمجالت.
حقيقة أن المجتمع لم يعد
يبدو لنا هادئا ونحن نمارس
حياتنا اليومية العادية ،وال
ننتبه إل��ى أننا نعيش في
عالم مضطرب ومتوتر إال
عندما نسمع ب��وق سيارة
الشرطة وهي تنطلق مسرعة
في األزقة والشوارع لنجدة
إنسان مهدد ،أو القبض على
آخر أساء إلى الغير ،وبعد
كل حادث ،يستقبل السجن
ضيوفا ج��ددا ليمكثوا فيه
أي���ام���ا أو أش���ه���ر أو عدة
سنوات ،وحتى عهد قريب،

كانت عبارة «السجن للرجال»
ال ت�����زال ت��ح��ت��ف��ظ ببعض
معناها.
أم����ا ال���ي���وم ،ف����إن نسبة
ال��ن��س��اء ال���ل���وات���ي يدخلن
ال��س��ج��ون ب��ات��ت ملحوظة،
وذل����ك ب��س��ب��ب التعقيدات
ال���م���ت���زاي���دة ف����ي الحياة
االجتماعية والضغوطات
االق���ت���ص���ادي���ة وانكشافنا
ال��م��ت��واص��ل ع��ل��ى وسائل
اإلعالم األجنبية التي تملي
علينا قيما وأخالقا تتنافى
مع تقاليدنا وقيمنا وديننا.
فال يخفى على أحد أن جرائم
النساء أصبحت متعددة ولها

سمات خاصة ،حيث تميل
المرأة إلى استخدام المكر
والخداع والنصب واالحتيال
والكذب في ارتكاب بعض
الجرائم ،واألخطر من ذلك،
خلف قضبان السجن ،يولد
أط��ف��ال أب���ري���اء يصرخون
صرخة الحياة ،ال يعرفون
إلى أي مصير هم ذاهبون،
وأطفال آخرون يترعرعون
وتنمو أحاسيسهم بالوحشة
والخوف ،يشاركون أمهاتهم
ف����ت����رات ال���ع���ق���وب���ة داخ����ل
السجن ،وجريمتهم هي أنهم
أطفال ألمهات جانحات.
وهكذا تتخذ مأساة المرأة
السجينة ب��ع��دا مأساويا
ألنها تتلقى عقاب القضاء
وعقاب أفراد أسرتها الذين
يكونون شديدي القسوة على
ال���م���رأة ال��م��ج��رم��ة إل���ى حد
التبرؤ منها ،وعدم السماح
لها بالعودة إلى البيت بعد
قضاء فترة سجنها.
م���ن األك���ي���د أن معالجة
قضايا ال��م��رأة بشكل عام
ليست مسألة ظرفية ،وإنما
هي عملية طويلة ومستمرة
ت���خ���ض���ع ف�����ي مسيرتها
للمراجعة والتحليل والنقد
والتعديل بمساهمة جميع
القطاعات التي يعنيها أمر
المرأة ومصيرها.
> نجيبة بزاد بناني
(الرباط)

إعـــــــــالنات ...إعـــــــــالنات ...إعـــــــــالنات ...إعـــــــــالنات...
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية
المصلحة القانونية
إعالن للعموم
بحث عن المنافع واألضرار
يعلن رئيس المجلس البلدي
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق
ب��إح��داث م��ح��ل لبيع وترييش
الدجاج برقم  22زنقة  11الحي
العسكري البساتين مكناس من
ط�����رف ال����س����ي����د(ة) :المنيعي
رزوق.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األم���ر
االتصال بالمصلحة القانونية
بالجماعة الحضرية لمكناس
(ملحقة الحبول) قصد االطالع
على هذا الملف وإبداء مالحظاته،
وذلك خالل أجل مدته ( 15يوما)
اب���ت���داء م���ن ت���اري���خ ن��ش��ر هذا
اإلعالن.

As 366/14

********
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات المقاولة
تصفية قضائية لـ :شركة
مطعم شالة الجنوب في
شخص م ق
ملف عدد2014/15/36 :
إشع ـ ــار
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ
 2014/11/04في ملف صعوبات
ال��م��ق��اول��ة ع��دد 2014/15/36
قضت المحكمة التجارية بمراكش
بالتصفية القضائية في مواجهة꞉
شركة مطعم شالة الجنوب في
شخص م ق المقيدة بالسجل
التجاري لدى المحكمة التجارية
بمراكش تحت عدد  6643الكائن
م��ق��ره��ا االج��ت��م��اع��ي ب���ـ :عرصة
اي��ه��ي��ري ط��ري��ق ل��ك��زا رق���م 75
مراكش.
وعينت األس��ت��اذ/ة مصطفى
خويا موح قاضيا منتدبا ،والسيد
ه��ش��ام أي���ت بلحسين سنديكا
مصفيا الكائن بالعنوان اآلتي:
وح���ددت ت��اري��خ ال��ت��وق��ف عن
الدفع في الثمانية عشر شهرا
السابقة عن تاريخ الحكم.
وعليه فالمطلوب من الدائنين
التصريح بديونهم للسنديك
ال��م��ع��ي��ن ض��م��ن ق��ائ��م��ة موقعة
تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقة
بالوثائق ،وذلك دخل شهرين ()1
م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر ه���ذا اإلشعار
ب���ال���ج���ري���دة ال���رس���م���ي���ة طبقا

لمقتضيات ال��م��واد 686،569
و 687من مدونة التجارة.
( )1يمدد هذا األجل بشهرين
بالنسبة للدائنين القاطنين خارج
المملكة المغربية.

As 367/14

********
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات المقاولة
للشركة شركة سينيسود في
شخص ممثلها القانوني
ملف تصفية قضائية عدد:
2011/15/5
إشع ـ ــار
بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ
 2014/11/04في ملف صعوبات
المقاولة عدد  2011/15/5قضت
المحكمة ال��ت��ج��اري��ة بمراكش
بفسخ مخطط االستمرارية وفتح
مسطرة التصفية القضائية في
مواجهة شركة سينيسود في
شخص ممثلها القانوني ذات
السجل التجاري ع��دد 11341
المسجل بالمحكمة التجارية
بمراكش الكائن مقرها االجتماعي

ب��ـ :مقرها االجتماعي بسينما
السعادة كاسطور دوار العسكر
مراكش.
وعينت األس��ت��اذ ن��ور الدين
النعماني قاضيا منتدبا ،والسيد
يوسف زغلول سنديكا مصفيا
الكائن بالعنوان اآلتي :شارع عبد
ال��ك��ري��م إق��ام��ة ال��زي��ت��ون��ة جليز
مراكش هاتف:
وعليه فالمطلوب من الدائنين
التصريح بديونهم للسنديك
ال��م��ع��ي��ن ض��م��ن ق��ائ��م��ة موقعة
تتضمن المبالغ المطلوبة مرفقة
بالوثائق ،وذلك داخل شهرين ()1
م��ن ت��اري��خ ن��ش��ر ه���ذا اإلشعار
ب���ال���ج���ري���دة ال���رس���م���ي���ة طبقا
لمقتضيات ال��م��واد 686،569
و 687من مدونة التجارة.
( )1يمدد هذا األجل بشهرين
بالنسبة للدائنين القاطنين خارج
المملكة المغربية.

As 368/14

********
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
المحكمة التجارية
بمكناس
مكتب التسوية والتصفية
والتسيير القضائي

إشع ـ ــار بفتح مسطرة التسوية
القضائية
ب��م��ق��ت��ض��ى ال��ح��ك��م ع����دد 12
الصادر بتاريخ 2014/10/23
ف����ي ال���م���ل���ف ال����ت����ج����اري ع���دد
 2014/8302/11قضت المحكمة
التجارية بمكناس بفتح مسطرة
التسوية القضائية في مواجهة
السميف الكائنة بتجزئة 159
الحي الصناعي مجاط والمسجلة
بالسجل ال��ت��ج��اري ت��ح��ت عدد
 31997تحليلي ،مع ما يترتب عن
ذلك من آثار قانونية.
 بتعيين األستاذ حميد أرحوقاضيا منتدبا في المسطرة.
 بتعيين السيد رشيد العماريسنديكا وتتحدد مهمته في:
 مراقبة عمليات التسيير. إعداد الحل المالئم في نطاقالمادة  579من مدونة التجارة
مع عرضه على القاضي المنتدب
داخل أجل أقصاه أربعة أشهر
م�����ن ت�����اري�����خ ال����ح����ك����م لفتح
المسطرة.
 بتحديد تاريخ فتح المسطرةفي مبلغ خمسة آالف درهم تضعه
المدعية بصفة مسبقة ومؤقتة
بصندوق المحكمة داخ��ل أجل
ع��ش��رة أي���ام اب��ت��داء م��ن تاريخ
التبليغ.
 بجعل الحكم مشموال بالنفاذالمعجل بقوة القانون.
 بحفظ الصائر.As 369/14
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بعد إقصائها من
ملحمة عيد العرش..
دنيا باطمة تغني
لإلمارات

على الرغم من أن المطربة المغربية
دنيا باطمة حاولت إخفاء انزعاجها ،من
ع��دم مشاركتها ف��ي ملحمة «المغرب
المشرق» ،التي أعدها الشاعر الكويتي
مصعب العنزي ،بمناسبة عيد العرش
وال��ت��ي ش����ارك ف��ي��ه��ا م��ع��ظ��م الفنانين
ال��م��غ��ارب��ة ،ق���ررت دن��ي��ا االن��ض��م��ام إلى
أوبريت «الوفا لإلمارات»،
وال�����ذي ان��ط��ل��ق��ت في
ت���س���ج���ي���ل���ه خ��ل�ال
األسابيع الماضية،
حيث يشاركها بهذا
العمل الفني كل
من الفنان اللبناني
عاصي الحالني،
وال���ف���ن���ان���ة
دي��������ان��������ا
ح������������داد،
إض�����اف�����ة
إلى عدد
كبيرمن
نجو م
ا لو طن
العربي.
دنيا
باطمة

بقلـــــم :محمد حسن الجندي

«ولـــد القصـــور»

حنان ترك على قائمة
ا
إل
ر
ها
ب
و
مم
ن
و
ع
ة
م
ن
دخول اإلمارات
أصدرت دولة اإلمارات العربية
ال��م��ت��ح��دة الئ��ح��ة ب��أس��م��اء من
صنفتهم باإلرهابيين ومنعتهم
من دخول أراضيها ،بحسب ما
جاء في وكالة األنباء اإلماراتية.
وذكر التصنيف الممثلة المصرية
المعتزلة حنان ترك ألنها عملت في

هيئة اإلغاثة اإلسالمية ،وهي إحدى
ال��م��ن��ظ��م��ات ال���ت���ي ت���م تصنيفها
باإلرهابية.
يذكر أن الالئحة ضمت  83اسما،
حركة ،ومنظمة تطبق عليها أحكام
القانون االتحادي رقم  7لسنة ،2014
والمتعلق بمكافحة اإلرهاب.

إشراقات إالهية

صباحا.
ويشمل البرنامج :
• محاضرات يلقيها
باحثون ومختصون
م��غ��ارب��ة ف��ي التاريخ
المعاصر؛
• ع��������رض ش���ري���ط
وثائقي من إنتاج الشركة
ال����وط����ن����ي����ة ل��ل�إذاع����ة
والتلفزة؛
• م���ع���رض الصور
التاريخية لجاللة المغفور
ل��ه محمد ال��خ��ام��س من
إعداد وزارة االتصال.

إذا ب��وأك الله مسؤولية ،ومنحك
نعمة ومكرمة ،ووك��ل إليك مصالح
العباد ،فاحفظ حق الله عليك ،وتوخى
أداء حق المسؤولية التي وكلت إليك،
وأن��ي��ط��ت ب���ك ،وك���ن ل��ح��ق��وق الناس
ح��اف��ظ��ا ،وع��ن أع��راض��ه��م وأموالهم
مدافعا ،صادقا في قولك وفعلك ،وسائر
تصرفاتك ،يكن الله لك معينا.
عامل الناس كما تحب أن يعاملوك
بالحسنى وزيادة ،وال تعاملهم بحسب
غناهم أو فقرهم أو سمعتهم وجاههم،
وراع األخالق والقيم في التعامل معهم
وم��ع��اش��رت��ه��م ،ف��ذل��ك ه���و األس����اس
الصحيح للعالقات ،اإليمانية ،واألخوة
اإلسالمية ،تكن من الفائزين.

< د.يوسف الكتاني

«الثقافة والتعدد اللغوي :إلى أين وكيف؟»
التفــاهـــة

أجهضت الحوامل
حين دوت الزالزل
فتهدمت المنازل
والمدارس والمعامل!!
وأطرشت البالبل
حين حلت النوازل
فغاضت المناهل
وضاعت الدالئل
وعدة مسائل!!
وها نحن قالئل
نتخبط في القالقل
ونتشابك بين القبائل
ألجل وهم زائل
أو كرسي مائل
وألتفه المشاكل
نتحول في العاجل
إلى قتيل أو قاتل!!

> بقلم  :أبو أزهار
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الدورة التاسع عشرة لجامعة
موالي علي الشريف
ت��ن��ظ��م وزارة الثقافة
أش��غ��ال ال��ن��دوة العلمية
ل��ل��دورة ال��ت��اس��ع��ة عشرة
ل���ج���ام���ع���ة م�������والي علي
ال��ش��ري��ف ف��ي موضوع:
«محمد الخامس وبناء
المغرب المستقل-1955 :
 ،»1961وذلك يوم الجمعة
 21نونبر  2014بالقصر
البلدي بالريصاني ويوم
السبت  22نونبر 2014
ب���ال���ق���ص���ر ال���ب���ل���دي
بالرشيدية ابتداء من
ال���س���اع���ة التاسعة

> العدد812 :

تدعو مؤسسة عالل الفاسي في إطار
ب��رن��ام��ج��ه��ا ال��ث��ق��اف��ي لموسم
( )2015-2014الباحثين
وال���م���ث���ق���ف���ي���ن وجميع
المهتمين إلى الحضور
وال��م��ش��ارك��ة ف��ي الندوة
ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ح���ول
موضوع« :الثقافة والتعدد
ال�����ل�����غ�����وي :إل�������ى أي����ن
وكيف؟».

بمشاركة كل من األساتذة :عبد الصمد
بلكبير ،والمصطفى حدية ،وفؤاد
أبو علي .ويسير الندوة األستاذ
مبارك ربيع ،عضو اللجنة
الثقافية للمؤسسة ،وذلك
ي����وم ال��ج��م��ع��ة  27محرم
1436هـ ،موافق  21نونبر
2014م ،على الساعة الرابعة
وال���ن���ص���ف م����س����اء ،بمقر
المؤسسة.

تعـــزيـــة
انتقل إلى عفو الله راضيا مرضيا يوم
األحد  12أكتوبر  ،2014المرحوم بكرم
الله السيد المهدي الصابونجي عن سن
يناهز  87عاما ،حيث كان المغفور له
وطنيا غيورا على المغرب لدرجة كان
محبوبا في مدينة سال بعد أن اشتهر
باإلحسان ،وزعير مسقط رأسه.

وبهذه المناسبة األليمة وخالل أيام
الحداد نجدد التعازي إلى أسرته الموقرة
وفي طليعتها ابنه البار السيد إدريس
الصابونجي راجيا له الصبر والسلوان
وت��غ��م��د ال��ل��ه الفقيد رح��م��ت��ه الواسعة
وأسكنه فسيح جناته .آمين.
عن أسرة علي العلوي (سال)

تعرفنا على بقية قاعات التداريب ،فاكتشفنا بعض اإلخوان الذين
سبقونا بسنوات قليلة .وكانوا قد قدموا خالل سنوات تدريبهم
مسرحية «المعلم عزوز» ثم مسرحية «الشطاب» التي شاركت باسم
ال��م��غ��رب ف���ي م��ه��رج��ان ب��ف��رن��س��ا ،ف���ح���ازت ع��ل��ى ت��ن��وي��ه النقاد
والصحافة.
وجدنا بعض تلك العناصر تستعد إلنجاز مسرحية عطيل بإدارة
المخرج الجزائري محمد فراح الذي كان زوجا لبطلة الفرقة خديجة
جمال ،بمساعدة األستاذ إبراهيم الوزاني شفاه الله .وقد أسعدني
شخصيا أن أجد من بين المشاركين ،تحفة الفن المغربي األصيل
ونموذج الفنان الرائع الراحل العربي الدغمي الذي كنت من أشد
المعجبين به ،وقد استعارته إدارة الشبيبة والرياضة من فرقة اإلذاعة
المغربية هو واألخ حمادي التونسي.
أما الفريق الثاني فكان يشرف عليه الفرنسي الذي خلف المخرج
فوازان ،وهو السيد مودوي الذي تكفل بإنجاز مسرحية أخرى للراحل
أحمد الطيب العلج غفر الله لنا وله .وكان عنوان المسرحية« :وفاء»..
قبل أن يتغير «لعويشة» أو العكس.
ومن جميل الصدف أيضا أن أجد في هذه المجموعة الثانية،
واح��دا من أبناء مسقط األه��ل واألج���داد :أمزميز وه��و األخ عمر
المراكشي رحمه الله .أما أبرز عناصر الفرقة فقد كانوا في حالة
إضراب من أجل تصحيح وضعيتهم المادية .وهم خيرة الممثلين
الذين بدأت تلتفت إليهم األنظار ويفرضون حضورها بكفاءة واقتدار
مثل األساتذة :الطيب الصديقي ،وأحمد الطيب العلج ،ومحمد سعيد
عفيفي ،وحسن الصقلي ،والراحل مصطفى أمل ،وزكي الهواري،
وعائد موهوب الذي يخجل بتواضعه ،ويحبب في عشرته ،ويقيدك
بكريم بيضاوية ضيافته يرحمه الله.
وفي اليوم الموالي انطلقت الدروس بجدية وحزم ،وتلك كانت
ميزة إدارة الشبيبة والرياضة في عهد السيد عمر مزور مع بقية
األطر العالمة والمتمكنة كاألستاذ الطاهر واعزيز ،واألستاذ الفرنسي
بيرو الذي بدأنا معه أول حصة في الهواء الطلق حول تطبيق مادة
في فن اإللقاء انطالقا من التعرف على مصدر الصوت ،وقنوات مروره،
وكيفية استنشاق الهواء بين شهيق وزفير ،ودور الرئتين في إنتاج
القدرة على تصديره لتنفعل به الحبال الصوتية فيفعل ما تفعله
أنامل العازف الماهر بأوتار آلته ،ويحضر الكلمة للمايسترو العظيم:
اللسان ،كي يضع الحرف فوق المحطة التي تناسبه ،حتى تصبح
الجملة اللغوية جملة موسيقية تريح المتلقي ،وتهيئ له طلب المزيد،
وتشعره كأنه يتابع جوقة سمفونية بين الجهر والهمس ،وليس بين
الصراخ والهوس( )...كما هو حال المسرح اليوم في عالمنا العربي
الذي يسير مع كامل األسف في االتجاه المعاكس ..فال هو بالمفيد
وال هو باألنيس.
وبعد حصة مبادئ فن اإللقاء التي ال جدوى منها إذا لم تتبع بدوام
وانتظام ،تأتي فترة االستراحة وتناول الشاي ،فيتجه المتدربون
إلى قاعة مجهزة لحصة التكوين البدني مع أستاذ آخر اسمه ريشي،
ك��ان يحتل المرتبة الثانية أوروب��ي��ا في فن الميم أو اإليماء أو
البانتوميم ،الذي يتربع على عرشه منذ ذلك الزمان مارسيل مارسو.
وهو تكوين رائع يمنحك اللياقة الجسدية ،ويعلمك منذ البداية أن
الحركة المسرحية ليست كالتي يتعود عليها اإلنسان بتلقائية فطرية،
وأن األعمال الفنية بصفة عامة ال يمكن أن تهبط إل��ى مستوى
الربورتاج لتنقل إلى المسرح سلوكيات الناس كما هي ،فال بد من
خضوعها لسمو التقنية المهنية ،من رشاقة جسدية ،وتنقالت تتناسب
مع الموقف و»كاريكاتور» الشخصية ،وحتى إذا أضيف الكالم مع
هذه المراعاة ،كان بعيدا عن «الهدرة» السوقية التي يسميها بعض
المتطفلين واقعية ،وماهي إال تبرير لجهل بقواعد علم له مراحل
ابتدائية وثانوية وكلية أكاديمية ،وأمد الله في عمر الزميل الطيب
الصديقي فربما هو الوحيد في العالم العربي الذي ظل وفيا ومتمسكا
بهذه المبادئ ،فال ترى له أعماال بلباس مرحلة أو بيئة أو مجتمع..
فالمالبس التي يكسي بها شخوصه ،هي مالبس مسرحية فنية،
وليست نقال لتصاميم تاريخية حتى ولو كان الموضوع يتطرق
لحقبة من التاريخ ،وكم كنت فخورا بعضويتي ضمن أعضاء لجنة
التحكيم آلخر مهرجان للمسرح العربي في بغداد ،الذي قدم فيه األخ
الصديقي مسرحيته «ألف حكاية وحكاية» للمؤلف المتميز الدكتور
وليد سيف .وكانت أولى الجوائز التي منحتها اللجنة لهذا العمل
هي عن المالبس التي أسند عبقري المغرب تنسيقها إلى أخته مريا.
وجاءت ثاني جائزة ألفضل ممثلة الرتبة الثانية للزميلة ثريا جبران،
وكدنا نمنح كل الجوائز للعرض المسرحي لسور قلعة الصويرة
العتيد الطيب الصديقي لوال الضغوطات التي مورست علينا من
طرف القيادة السياسية التي أصرت على أن نمنح الجائزة الكبرى
لدولة الكويت الشقيقة .ورغم اعتراض لجنة التحكيم ،فقد أصر مدير
المهرجان المعين من طرف رئيس الجمهورية صدام حسين شخصيا،
على فوز الكويت .وكانت لجنة التحكيم تتكون من ألفريد فرج (مصر)،
وسعد أردش (مصر) ،ونور الشريف (مصر) ،وعبد ربه (المغرب)،
باإلضافة إلى مدير المهرجان من العراق وعضو أخير من مملكة
األردن غاب عني اسمه ،مع االعتذار.
وأستسمح القارئ العزيز عن إقحامي لهذا «الفالش باك» ،فالحديث
ذو شجون ،ثم خشيت أن تضيع مني فرصة االعتراف بقيمة الطيب
الصديقي ومكانته في نفسي دون أن أسجلها في هذه المذكرات.
شفاه الله وأمد في عمره
> يتبع..
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األخيــــــرة

مكتب السفير األمريكي يطل على قبر املهدي بنبركة ?

 :مصطفى العلويفي اليوم الذي حملت فيه الوزيرة
الجميلة ل��ل��خ��ارج��ي��ة األمريكية،
ه��ي�لاري ك��ل��ي��ن��ت��ون ،ال��ب��ال��ة التي
يستعملها البناؤون ،لضرب الحفرة
األولى ،قصد وضع األساس ،لبناء
ال��س��ف��ارة األمريكية ال��ج��دي��دة في
ال��رب��اط ،وك��ان��ت مرفوقة بأقطاب
الحكم اإلسالمي الجديد( ،)...وألول
مرة ،تصل للعاصمة المغربية وال
تجد بها الملك محمد السادس ،الذي
بعث لها بغيابه ،رسالة غير مكتوبة،
مفادها ،أنه لم يبق الحاكم المطلق
للمغرب ،وأنه سلم المهام للحكومة
المنتخبة ،بمقتضى الدستور .وفي
ساعة وضع الحجر األساس قدم لها
أحد موظفي السفارة ،ميكروفونا
لتلقي الكلمة التاريخية ..ولكنها
رف��ض��ت غ��اض��ب��ة ،وأم���رت السفير
سامويل كابالن ب��أن يلقي الكلمة
نيابة عنها ..عجيب هذا التصرف..
وه����ي ال���س���ي���دة ال���ض���اح���ك���ة()...
المنشرحة التي تتكلم بثرثرة()...
كلما أتيحت لها الفرصة ..في كل
بقاع الدنيا..
الليدي هيالري كلينتون ،كانت
غير مبسوطة ..حتى في غرفة بيتها
حينما أخبروها بأن حالقة الفندق
التي تسكن فيه ،هيلتون القديم،
ستأتي لتصفف لها شعرها ،فرفضت
غاضبة وطلبت استحضار حالقة
من خارج الفندق ،اضطر البوليس
لتصوير الحالقة المحظية ..قبل أن
يكلفوها بحلق شعر أعظم وزيرة في
الدنيا (األسبوع  1مارس .)2012
فما ه��ي الجزئيات التي كانت
ت����ك����در ص����ف����و م��������زاج ال���س���ي���دة
المنشرحة؟
قبل حفل وض��ع ال��ح��ج��ر ..عبر
موكبها المحاط بعشرات الدراجات
ال��ن��اري��ة ،ش���ارع محمد السادس
الفسيح ،ليعرج الموكب الضخم
على اليسار قبالة مؤسسة عالل
الفاسي ،ويدخل زنقة ضيقة ،اسمها
زنقة عين الزيتون ،كي يصل الموكب
إلى موقع وضع الحجر األساسي
لبناية السفارة .ولكن لماذا الدخول
إلى هذه الزنقة ،بينما مقر السفارة
الجديد ،ممتد على طول شارع محمد
السادس ،مقابل مؤسسات حكومية،
كمكتب المنافسة ،ومؤسسة عالل
الفاسي ،وكان بإمكان الموكب ،أن
يتوقف بالشارع وتدخل الوزيرة
أرض السفارة من مدخلها بشارع
محمد السادس ،الشارع الذي كان
يحمل من قبل اسم شارع كندي()...
أم أن تواجد السفارة الليبية قبالة
المدخل الطبيعي( )...الزال يذكر
بحادثة تواجد األسلحة المخزونة
في هذه السفارة؟
الجزئيات الصغيرة ،في مسار
األحداث الكبيرة ،تحول التساؤالت
بال شك إال تأويالت خطيرة.

ف��ه��ل أطلعها م��س��ت��ش��ارو مدام
ك��ل��ي��ن��ت��ون ال���ق���ادم���ون م��ع��ه��ا من
واشنطن ،على جزئيات أزعجتها؟
أم أنهم أخبروها أنها ستضع
الحجر األساسي ،لسفارة بالدها
في موقع تاريخي مخيف( )...مرتبط
بفترة سوداء في تاريخ التعامل مع
القيم اإلنسانية التي تدعو لها
أمريكا.
المؤكد ،أن المكتب المقبل للسفير
األم��ري��ك��ي ف��ي البناية الجديدة،
سيطل على موقع ،كان يسمى في
تاريخ أوفقير والدليمي ،مركز P.F3
المعتقل الذي كتب عنه الصحفيون
وال��خ��ب��راء وض��ب��اط المخابرات
العالمية ،الكثير من التقارير ،وإذا
صدقنا ما كتب عن ذلك الموقع ،فإنه
إذا كان من الصعب ،اإلثبات بأن
رأس الزعيم المرحوم المهدي بنبركة
مدفون هناك ،فإنه من المؤكد أن
العشرات من المعتقلين السياسيين،
دفنوا ،غير بعيد من المكتب الجديد
للسفير األمريكي المقبل.
وحتى ال نزعج خاطر الوزيرة
كلينتون ،فإني بالتأكيد سأقدم لها
ما لم يقدمه أي مستشار حالي في
السفارة األمريكية.
الموقع ال��ذي حملت فيه البالة
مدام كلينتون ،والوزير العثماني،
واالت��ح��ادي ولعلو – يا حسرة –
بعدما أمضى القطب االتحادي على
رخصة البناء بصفته عمدة المدينة،
ه��و ج���زء م��ن ق��ط��ع��ة أرض كانت
مساحتها في ملك الفرنسي ،جان
بيير جاك ورقمها العقاري ،18037
ومساحتها  15هكتار ،كانت أجهزة
الدليمي وأوفقير ،تستعمل جزءا
منها معتقال س��ري��ا ،ومقبرة كما
سيأتي ،تسمى  .P.F3ال يعرف ما
إذا كان باتفاق مع الفرنسي ،أو في
إطار نزع الملكية( )...إال أنه في إطار
طمس معالم ذل��ك المعتقل ،ربما
أرجعت األرض لصاحبها الفرنسي
وبيعت في إطار طمس معالمها()...
لتاجر سوسي يملك سوبير مارشي
في السويسي ،قبل أن يباع يوم 3
ن��ون��ب��ر  1988ج���زءا م��ن��ه��ا ،ثالث
هكتارات للدولة األمريكية (عقد /54
ملف  )201وهي األرض التي جاءت
مدام كلينتون يوم  26فبراير 2012
لتضع فيها الحجر األساس لبناء
السفارة األمريكية.
فماذا ك��ان التراب ال��ذي حملته
آالت م�����دام ك��ل��ي��ن��ت��ون ،وال���وزي���ر
العثماني ،وتلميذ المهدي بنبركة
فتح الله ولعلو ،ماذا كان التراب
يحتوي عليه من مكونات؟
وال يتعلق األم����ر ب��ت��ه��وي��ل وال
تعليل ،وال تهليل.
((الكولونيل األمريكي مرتان،
من ضباط جهاز السيا الكبار ذهب
غ��داة اخ�ت�ط��اف ال�م�ه��دي بنبركة
وبالضبط يوم  30أكتوبر  ،1963هو
ومساعداه« :سكوت» و«ستيف» إلى
مقر المخابرات المغربية ،الكاب آن
للبحث ف��ي تصرفات المخابرات
ال �م �غ��رب �ي��ة ،وت �ت �ب��ع م��ا ج ��رى يوم
االخ �ت �ط��اف)) (ل��وم��ون��د-6-30 .
.)2001
األمريكيون منذ ذلك التاريخ وهم
يتتبعون قضية بنبركة التي قالت
عدة مصادر :أنهم كانوا شركاء فيها،
وتتبعوا أيضا م��ا ج��رى ف��ي هذا
ال���م���وق���ع( )...ال��م��ج��اور للسفارة
ال��ج��دي��دة( )...أو ربما المحسوب
منها( )...ألن األرض المخصصة،

كانت مكونة من عدة تجزئات عقارية
ضمت لبعضها بواسطة الجرافات
التي بدأت عملها في الساعة التي
كانت فيها م��دام كلينتون تغادر
الرباط ..منتهى االستعجال(.)...
أما الموقع المجاور لمقر السفارة
الجديد ،فأحسن من وصف منطقته
جغرافيا ،هو الصحفي الفرنسي
«جوزيف تويال» الذي تذكرون أنه
رفع قضية على الضابط المتهم في
قضية بنبركة ،ميلود التونزي..
وراج��ع��وا اس��م ه��ذا األخ��ي��ر في
الئحة المحظيين برخصة النقل،
فصرح الصحفي الفرنسي تويال،
لوكالة األنباء الفرنسية ،في جوان
 ،2000أنه جاء لزيارة الموقع الذي
دف���ن ف��ي��ه راس ال��م��ه��دي بنبركة
والفرنسيون الثالثة ،الذين اختطفوه
ق���رب مقهى ل��ي��ب ،ب��ش��ارع السان
جيرمان في باريس ،وهم بوشيس،

متواجد في زنقة تسمى بير الرامي،
على طريق زعير ،في شارع كندي
(ال��ذي يسمى اليوم ش��ارع محمد
ال�س��ادس) غير بعيد من مؤسسة
عالل الفاسي ،وكنت تحت رقابة
أمنية ك�ب��رى ،عندما دخ�ل��ت مقر
 ،P.F3ووجدته محطما من الداخل
والزالت آثار أسس البيوت)) (فرانس
بريس .جوان .)2000
وعلى ذكر مؤسسة عالل الفاسي،
وهي البيت الذي كان يسكنه الزعيم
ال��م��رح��وم ع�ل�ال ال��ف��اس��ي ،والذي
يتواجد اليوم ،مقابال لمقر السفارة
األمريكية الجديدة ،يحكي أحد قدماء
المسجونين في مركز  P.F3علي
بوريكات ،في كتابه ( 18سنة من
الوحدانية) ((إننا كنا في المعتقل..
ويوما سمعنا عن قرب ،من المعتقل
م��واك��ب س �ي��ارات وص �ف��ارات علمنا
ب �ع��ده��ا أن �ه��ا ك��ان��ت ج� �ن ��ازة عالل

غريب أن تكون الدولة األمريكية،
تجهل كل شيء عن هذه المقابر،
التي اختيرت لتكون السفارة األمريكية
المستقبلية( )...بجوارها ..عن يمينها..
أو عن يسارها.

رئيس املنتدى املغربي للحقيقة مصطفى املنوزي الذي كان قد طالب
بإيقاف بناء املقر اجلديد للسفارة األمريكية بالرباط ،لم يعد إلثارة
املوضوع ..ملاذا؟

ودوباي ،ولوني ..وذلك بعد أن حرر
قاضي التحقيق الفرنسي ،محضرا
ح��ول اتصاالته بقضاة وباحثين
مغاربة ،منهم القاضي المغربي
الزعتوني الذي لم ينف ولم يؤكد()...
أن الفرنسيين الثالثة دف��ن��وا في
مركز االعتقال .P.F3
ولكن شهود عيان ،أوالد بوريكات،
كتبوا أنهم شاهدوا دفن الفرنسيين
الثالثة في ذلك المركز  P.F3ألنهم
كانوا معتقلين فيه.
وجاء الصحفي الفرنسي تويال
ولم يكن محتاجا إلى حس صحفي
كبير ،فالموقع أشهر من نار على
ع��ل��م ..وال���ذي���ن ي��ع��رف��ون الرباط،
سيفهمون بسرعة ،وصف الصحفي
تويال(( :إن المركز دخلته ،وهو

الفاسي)) .وفي صفحة أخرى من
ال��ك��ت��اب ،يعطي ال��ك��ات��ب المعتقل
مصداقية لسرده فيقول(( :إنهم
سمعوا في راديو الحارس ليلة 29
أكتوبر  1974خطابا للملك الحسن
الثاني بمناسبة انتهاء أشغال القمة
العربية)).
علي بوريكات في مذكراته ،يؤكد
ال���م���وق���ع ك��م��ا ج����اء ف���ي تصريح
الصحفي تويال ،ويقول عن مركز
:P.F3
((إنها قطعة أرض ،موجودة في
طريق زعير ،في موقع يسمى بير
الرامي ،وفيه علمت من الحراس،
أن� ��ه ت��ت��واج��د ع� ��دة غ� ��رف سجن
منفردة كان فيها المناضل المعارض
الكبير مومن الديوري وك��ان فيها

أيضا رجل األعمال المتابع في ملف
الرشوة ،عمر بنمسعود.
وكان في المعتقل إخوتي مدحت،
وبايزيد ،ومقبرة( )...ومعمل لصنع
التوابيت( ،)...وكميات كبرى من
الجير ال��ذي ي��رم��ى على الجثت،
وك�� � ��ان م�� �س� ��ؤوال ع� ��ن ال� �ح ��راس ��ة
الكولونيل أوش�ط��و ،ال��ذي يتكلف
ب� �م� �خ ��زن ال� � �س �ل��اح «ول� � �ي � ��س هو
الكولونيل أوشطو الذي الزال حيا»،
ك��ل ه� ��ذا ..وك �ن��ا ك��ل ل�ي�ل��ة ،نسمع
أص��داء سهرات وموسيقى منبعثة
م � ��ن ال � �ف � �ي �ل�ات ال� �م� �ح� �ي� �ط ��ة بنا
ال �م �ت��واج��دة ف��ي ال �ح��ي الجديد
أم�� � � � �ب� � � � ��اس� � � � ��ادور(( )))...ك���ت���اب
بوريكات).
المعتقل السابق مدحت بوريكات،
يصف في كتابه ح��االت من القتل
الرهيب ،أكدتها األيام فيما بعد ولم
ت��ب��ق ض��رب��ا م��ن ال��خ��ي��ال ،ب��ع��د أن
تأسست هيأة اإلنصاف والمصالحة،
برئاسة المرحوم بنزكري ،وحققت
ف��ي ه��ذا الموضع ال��ره��ي��ب ،وقال
بنزكري(( :فعال ..لقد زرت مواقع
االع��ت��ق��االت ال �س��ري��ة ف��ي P.F3
(الواقع في حي امباسادور) و،P.F2
(دار المقري المتواجدة في نهاية
الشارع طريق عين العودة) وP.F5
(الزال مجهول الموقع إلى اآلن))
(أوج�����������وردوي ل�����وم�����اروك .عدد
.)2005/12/22
وكانت المجزرة الكبرى في موقع
 P.F3بطريق زعير ذات ليلة عندما
أعدم أمام أنظار المعتقلين ،ليلة 29
أكتوبر  ،1974قطب المخابرات
الفرنسية بوشيس ،وليلة  14نونبر
أعدم الشرطي الفرنسي لوني ،وفي
ليلة  16نونبر ق��ال لهم الحارس
موالي علي ،إنه تم إعدام الشرطي
الفرنسي دوباي.
هذا الحارس موالي علي ،الذي
اتهمه الجنرال الدليمي بأنه هو
الذي سهل عملية هروب مجموعة
من المعتقلين المتورطين في انقالب
ال���ص���خ���ي���رات ،ام���ح���م���د عبابو،
واألدجودان عقا والقبطان الشالط،
وم��زي��ري��ك ،وال��م��ب��ح��وث ع��ن��ه لحد
اآلن( )...المانوزي .وبعد اعتقالهم..
أحضروا لنفس المعتقل ،وأعدموا
فيه ودفنوا به ،كما جاء الجنرال
الدليمي شخصيا لحضور إعدام
ال���ح���ارس م����والي ع��ل��ي ،ويسمى
فخيم.
غريب أن تكون الدولة األمريكية،
تجهل كل ش��يء عن ه��ذه المقابر،
ال��ت��ي اخ��ت��ي��رت ل��ت��ك��ون السفارة
األمريكية المستقبلية( )...بجوارها..
عن يمينها ..أو عن يسارها.
وق����د ي��س��م��ع الدبلوماسيون
األمريكيون وهم نائمون في السفارة،
كل ليلة أنين أرواح المقتولين وهي
تتضرع إل��ى رب��ه��ا ..بعد أن قتل
أصحابها ظلما ..وعدوانا ..بدون
محاكمة..
أم أن األمريكيين سنة 2012
ن��س��وا ،أن ال��ك��ون��غ��رس ،المقدس
لديهم ،أنصف بوريكات كاتب هذه
الفظائع ،وحرر رسالة رسمية يدعو
فيها أعضاء الكونغرس لالستماع
إل���ى ت��ق��ري��ر ي��داف��ع ع��ن بوريكات
المضطهد.
إننا على أية حال تأكدنا أن الدولة
المغربية ،ال دخل لها في اختيار
موقع السفارة األمريكية الجديدة،
ألن الدولة األمريكية اشترتها من
فرنسي دون أن تعرف تاريخها.

