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هذا الخبر

> الرباط. األسبوع 

قال نبيل السباعي المعتقل المحكوم عليه 
ابن  بأنه  الملكية،  الصفة  انتحال  قضية  في 
شخصية هامة، وأن أباه كان مستشارا لوزير 
الداخلية إدريس البصري، وأنه كان يدخل مع 
أبيه للقصر لالجتماع بالملك الحسن الثاني.
وهكذا اتضح لـ»األسبوع« أن الشبيه المعتقل 
ربما يصر على ترديد عناصر من شأنها تأكيد 
سوء نواياه، فأبوه يذكره جميع الرباطيين، 
وهو الذي كان بعد االستقالل عونا في بلدية 
الرباط، ثم بدأ في أيام وزير الداخلية إدريس 
البصري يقدم له خدمات جعلته يؤسس جريدة 
يشجعه  أن  قبل  »الــنــســب«،  تسمى  شهرية 
»للشرفاء  جمعية  تــأســيــس  عــلــى  الــبــصــري 

األدارسة«، كمحاور باسم 
الـــطـــبـــقـــة من  هــــــذه 

ـــوزارة  األشــــراف ل
الداخلية، لوال أن 
األشـــــــــــــــــــــراف 
األدارســـــــــــــــــــة 
رفـــــــــــضـــــــــــوه، 
وأصدروا ضده 

ـــــــــات  ـــــــــان ـــــــــي ب
استنكارية.

شبيه الملك المعتقل 
يستمر  في مبالغاته

التربية  وزير  »كسول« حصل  تلميذ  أي  مثل 
على  بلمختار،  املهني، رشيد  والتكوين  الوطنية 
10، بعد أن تطوع عدد  4 على  نقطة لم تتجاوز 
»األخطاء  لتصحيح  واملــدرســات  املــدرســن  مــن 
وجهها  قد  كان  رسالة  في  واإلمالئية«  النحوية 
إلى املدرسات واملدرسن، مبناسبة اليوم العاملي 
لــلــمــدرس حتــمــل إمـــضـــاءه اخلــــاص، ومت نشر 

النتيجة في الفيس بوك)..(.

> الرباط. األسبوع 

»وكأنها تعليمات صارمة لإلمعان 
في إهانتنا وإذاللنا وبصور متكررة 
الدار  من  األسود  يوم األربعاء  طيلة 
البيضاء إلى مدينة فاس مثل مجرمي 
التي  اإلرهاب«، هي اجلملة احلارقة 
ــر املــتــابــعــن في  ـــاه بــهــا أحـــد أكــب ف
و«السيجيي«،  »السيديجي«  ملفي 
كبير  بذهول  ألصدقائه  يحكي  وهو 
مدير  العلمي  أنــس  رفقة  له  وقــع  ما 
مدير  غــنــام  ومحمد  »الــســيــديــجــي«، 

»السيجيي«، األربعاء املاضي.
الذي  الكبير  اإلطــار  نفس  يحكي 
إمبراطورية  في  ويجول  يصول  ظل 
»السيديجي« أنه على الساعة الثامنة 
األربــعــاء، حضرنا  يــوم  مــن  صباحا 
ــعــادة عــبــر ســيــاراتــنــا إلـــى مقر  كــال
القضائية  للشرطة  الوطنية  الفرقة 
إلينا  االستماع  أجل  من  بالبيضاء 
كــالــعــادة، مــع اجلــديــد هــذا اليوم 
مدير  مــن  كــل  حضور  فــي  املتمثل 
»السيجيي«  ومــديــر  إمبراطورية 
لنفاجأ  الشرطة،  بهذه  مرة  لثاني 

مرآب  نحو  مقدمات  بدون  باقتيادنا 
الدائرة األمنية رفقة بعض املعتقلن 
من أعتى املجرمن،ومت جتريدنا من 
بلغة  وإخــبــارنــا  احملمولة  هواتفنا 
سيارات  ثالث  إلى  نصعد  أن  النهر 
محاصرتن  »ســـطـــافـــيـــط«  ـــأمـــن  ل

ذات  لــلــشــرطــة  بــســيــارتــن 
واحدة  الرباعي  الــدفــع 

مــن األمــــام واألخــــرى 
لتنطلق  اخلــلــف،  مــن 
نحو  ـــة  ـــرحـــل ال بـــنـــا 
ونقدم  فــاس  مدينة 

اعتقال  حالة  في 
طيلة  كنا  بعدما 
نتابع  التحقيق 

سراح،  حــالــة  فــي 

وحينما سألنا عن األمر قيل لنا إنها 
»التعليمات«.

ما  ننساها  لن  التي  اإلهانة  لكن 
سيارات  وصلت  حينما  هي  حيينا 
فـــاس توقفوا  مــديــنــة  إلـــى  الــشــرطــة 
وسط  للطرق  مبــدار  بغتة  حن  على 
حـــي زواغـــــة الــشــعــبــي وأمـــام 
والعمارات  املواطنن  مئات 
الذروة،  ووقــت  السكنية 
الشرطة  رجـــال  وأمــرنــا 
بلغة ال تخفي الكثير من 
واالحتقار  ــذل  ال إمــعــان 
من  للنزول  نتفضل  بأن 
أجل قضاء حاجاتنا في 
عــمــومــيــة وسط  ســـاحـــة 
كثافة بشرية من املارة في 
مديرا  يستطع  لــم  إهــانــة 
و«السيجيي«  »السيديجي« 
حدود  إلــى  هضمها  على 
أنهم  رغــــــم  ـــــوم،  ـــــي ال
متابعن  أصبحوا 
ـــــة  فــــــــــي حـــــال

سراح)..(.

إمبراطور  بالص بيتري قضى حاجته 
وسط المواطنين في فاس

> الدار البيضاء. األسبوع

نظمتها  التي  الندوة  خالل 
أنتروبريز«  »إيكونومي  مجلة 
ــــوم اإلثـــنـــن املــــاضــــي، حتت  ي
فــــي قلب  »املــــقــــاولــــة  عــــنــــوان: 
وذلك  احلكومة«،  استراتيجية 
 13 السلسلة  صــدور  مبناسبة 
باملغرب،  مــقــاولــة   500 ألكــبــر 
العلوي  حسن  املجلة  مدير  قام 
ـــواقـــع  ـــل بـــعـــمـــلـــيـــة تــــشــــريــــح ل

تعيشه  الــذي  املــزري  الصناعي 
األربـــــع سنوات  خـــالل  بـــالدنـــا 
العديد  أغــلــق  حــيــث  األخـــيـــرة، 
الصناعين  ـــفـــاعـــلـــن  ال مــــن 
ليتجهوا  ومعاملهم،  مقاوالتهم 
الـــنـــدوة حسن  مــنــظــم  يــقــول   -
ــى االســتــثــمــار في  الــعــلــوي - إل
ــعــقــار، ألنـــه اســتــثــمــار مربح  ال
في  املغامرة  عوض  ومريح)...( 
واملصرين  التركين  منافسة 
الذين  ــان  واإلســب والفرنسين 

أغرقوا أسواقنا بسلعهم.
حــســن الــعــلــوي طـــرح عدة 
أسئلة قد تكون من أسباب هذا 
التدهور االقتصادي الذي تعرفه 
بالدنا، والذي تتحمل مسؤوليته 
املغربيتان،  واحلكومة  املقاولة 
أســئــلــتــه هــي موضوع  وكــانــت 
الندوة  هـــذه  أشـــغـــال  انـــطـــالق 
احلكومة  رئيس  حضرها  التي 
ـــن كــــيــــران، حتى  ـــــه ب عــبــد اإلل
للحاضرين  األخير  هــذا  يشرح 

للخروج  حكومته  استراتيجية 
من هذه األزمة. إال أن بن كيران 
الطويلة)...(  مداخلته  وخــالل 
ومع  املقاولن  مع  واقعيا  كــان 
نفسه، رغم أنه قام بجرد العديد 
األوساط  لطمأنة  املعطيات  من 
بأن  اعترف  أنــه  إال  الصناعية، 
لم  مجهوداتها،  »رغــم  حكومته 
تقم بكل ما هو ضروري لتمكن 
بشروط  االشتغال  من  املقاوالت 

أفضل وفي الظروف املرجوة«.

بغض النظر عن الطريقة التي يسافر بها 
صحافيون مغاربة إلى منتديات دولية، بهدف 
القيام بدور »الصحافة املواطنة«)..(، ملاذا يتم 
التركيز على بعض الوجوه دون غيرها، علما 
هو  »املبعوثون«  هــؤالء  بــه  يقوم  مــا  أكثر  أن 
»الفيس بوك«)..(،  نشر صور استجمامهم في 
في  آخــرون  صحافيون  يشارك  ملــاذا  باملقابل 
لها  أجنبية،  دول  تأطير  مــن  دولــيــة  ورشـــات 
ظروف  أحد  يعلم  أن  دون  اخلاصة،  أجندتها 
حتركاتهم  مضمون  حتى  وال  للخارج  سفرهم 

في البلدان املضيفة باسم املغرب)..(.

مجلة                             تدق ناقوس الخطر
من يتحمل مسؤولية إغالق المقاوالت؟

سؤال لمن يهمه األمر

رجال البوليس ال يعترفون بقاعدة: »ارحموا عزيز قوم ذل«

> الرباط. األسبوع 

مــن أكــل »حــلــويــات ســيــدنــا« يــوم افتتاح 
البرملان يوم اجلمعة الثانية من شهر أكتوبر 
اجلاري؟ سؤال يفرض نفسه بقوة هذه األيام 
البرملان دون جواب منذ مغادرة جاللة  وسط 

امللك لبناية قبة البرملان.
موظفي  جميع  جوابه  عن  يبحث  ســؤال 
لسنوات  اعــتــادوا  الذين  البرملان  وموظفات 
طويلة أن يتذوقوا ويأخذوا بدورهم من بركة 
»حلوى سيدنا« كل سنة، طبعا بعد أكل النواب 
افتتاح  باروك »حلوى سيدنا«، حتى جاء  من 
اجلمعة املاضية، حيث ألول مرة لم يظهر أثر 
سيدنا«  »حــلــوى  مــن  الهائل  الــكــم  لبقايا 

بالبرملان مباشرة بعد افتتاح البرملان.
لرئيس  توجهت  املوظفن  اتهام  أصابع 
الذي  العلمي  الطالبي  رشيد  النواب  مجلس 
بإقصاء  السنة  هــذه  الفتتاح  حــضــوره  دشــن 
الصحافة من تصوير التهام النواب لـ»حلوى 
سيدنا«، بعد محاصرتهم بقاعة عكاشة مبجلس 
املستشارين بعيدا عن أفواه البرملانين الذين 

وشربوا  ــشــكــالطــة،  وال احلـــلـــوى،  الــتــهــمــوا 
العصير بأريحية تامة ألول مرة في حياتهم، 
من  هــو  الطالبي  بــأن  املــوظــفــون  يقول  حيث 
حضور  مبنع  األمن  لرجال  التعليمات  أعطى 
أكل  حلفل  كذلك  واملوظفات  املوظفن  جميع 

حلوى وشرب عصير دار املخزن.
تعودوا  الـــذيـــن  واملـــوظـــفـــات  املــوظــفــون 

املخزن،  دار  حــلــوى  ـــاروك  ب أخــذ  على 
بباروك  الغائبن  لزمالئهم  واالحتفاظ 
من  ســـؤال  على  يلحون  احلــلــوى  هــذه 

تكلف مبرجوعات وبقايا »حلوى سيدنا« يوم 
اجلمعة املاضية، علما أنه في األعراف حلوى 
التهم  فمن  املخزن،  لــدار  تعود  ال  املخزن  دار 
هذه  سيدنا«  »حلوى  من  الهائل  الكم  ذلك  كل 

السنة؟
قد نشرت طيلة عامن  »األسبوع«  وكانت 
على التوالي صورا تؤكد »جشع« النواب، وهم 
التشريعية  الـــدورة  افتتاح  حلوى  يلتهمون 
أكتوبر  2011 و24  أكتوبر   20 عددي:  )أنظر 
ــــرارا مبنع  ق ذلـــك  إثـــر  فــاتــخــذ عــلــى   ،)2013

التصوير.

البرملان يرد على »األسبوع« مبنع التصوير 
واملوظفون يسألون أين ذهبت بقايا »حلوى سيدنا«؟

أنس 
العلمي

جانب من 
احلضور
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األضواء

إضافات مغربية إلى مذكرات أحمد قذاف الدم لـ»الشرق األوسط«تحت

plus de 100 000 bénéficiaires dans le cadre de Taehil ;

plus de 20 000 entreprises clientes déja fidélisées ;

plus de 380 000 besoins en recrutement satisfaits depuis 2006.

> الرباط. األسبوع

ينشرها  التي  مذكراته  عبر 
القذافي  للعقيد  األمي��ن  املساعد 
اب����ن ع��م��ه أح���م���د ق�����ذاف ال����دم، 
األوسط«،  »الشرق  جريدة  تنشر 
م���ن شأنه  م���ا  ال���س���ع���ودي���ة)...( 
أذك����ى  م����ن  واح��������دا  ي���ع���ي���د  أن 
الواجهة  إل��ى  للقذافي،  املقربني 
استفحل  أن  ب��ع��د  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
وأصبحت  ل��ي��ب��ي��ا،  ف��ي  ال��وض��ع 
املدعوين  على  تشترط  اجل��زائ��ر 
على  ال��ص��ل��ح  ملناقشة  الليبيني 
وفد  معهم  يحضر  أن  ت��راب��ه��ا، 

ميثل اجتاه القذافي.
أحمد  ينكب  الفترة  ه��ذه  في 
مذكراته  نشر  على  ال���دم  ق���ذاف 
ومسار حياته السياسية، إلى أن 
املغرب  مع  التصالح  فترة  أدرك 
جعله  ال��ذي  السبب  معرفة  دون 
ألن  يكفي  مب��ا  فيها،  يتوسع  ال 
أراد  م��ا  تفضح  ال��س��رد،  صيغة 

قذاف الدم ستره.
املنشورة  احللقة  ف��ي  ون��ق��رأ 
ف��ي »ال��ش��رق األوس���ط«، ع��دد 28 
هامتني،  نقطتني   ،2014 شتنبر 
ح��ول امل��غ��رب، األول���ى أن��ه قال: 
األحرار  ودرب  سلح  من  ))نحن 
في الصحراء ملقاومة االستعمار 
أن خ��رج منها((  إل��ى  اإلس��ب��ان��ي 

اإلسباني،  االس��ت��ع��م��ار  ب��ي��ن��م��ا 
بعد  إال  الصحراء  من  يخرج  لم 
أمضاها  ال��ت��ي  م��دري��د  ات��ف��اق��ي��ة 
الثاني  احلسن  عهد  في  املغرب 

بعد املسيرة اخلضراء.
ثم يرجع أحمد قذاف الدم إلى 

الفترة التي كانت فيها العالقات 
واملغرب،  ل��ي��ب��ي��ا  ب��ني  م��ق��ط��وع��ة 
لندن  في  كان  عندما  بأنه  فيقول 
مع  اتصاالته  ))ب��دأ   1983 سنة 
ممن  املغاربة  األصدقاء  من  عدد 
كانوا يدعونه في السابق لزيارة 

امل���غ���رب((، وك���ان ب��إم��ك��ان قذاف 
الدم أن يعطي التفاصيل إلعطاء 

مصداقية أكبر لسرده.
»صحافي  م���ذك���رات  أن  ذل���ك 
»األسبوع«  ملدير  م��ل��وك«  وث��الث��ة 
مصطفى العلوي حتكي ما يثبت 
أن الصديق املغربي الذي يقصده 
قذاف الدم هو مصطفى العلوي، 
عمودا  يكتب  وقتها  ك��ان  ال���ذي 
ي��وم��ي��ا ف���ي ج���ري���دة »ال���ع���رب«، 
الالجئ  الليبي  الهوني  لألستاذ 
في لندن، والذي طلب منه قذاف 
عمود:  بكاتب  يجمعه  أن  ال���دم 
م���غ���رب ال���ش���ع���وب، وف���ع���ال كان 
»الكارلتون  فندق  في  االجتماع 
ت����اور«، ح��ي��ث ط��ل��ب ق���ذاف الدم 
يقدم  أن  ال��ع��ل��وي،  مصطفى  م��ن 
الصحراء،  قضية  عن  عرضا  له 
فاقترح عليه مدير »األسبوع« أن 
الدم  ق��ذاف  ليقول  املغرب،  ي��زور 
وزي��ر خارجية  ولكن  ح��اول  إن��ه 
املغرب امحمد بوستة، كان حتت 
ض��غ��وط س��ع��ودي��ة ي��ح��ول دون 
وليبيا،  املغرب  بني  تصالح  أي 
لندن،  ف��ي  املغربي  السفير  وإن 
علم  على  اجلليل،  بنعبد  املهدي 

باملوضوع.
العلوي،  مصطفى  من  وطلب 
املسؤولني  م��ن  عليه  يقترح  أن 
ن���ف���وذ كبير  ل���ه  م���ن  امل���غ���ارب���ة، 
ليجتمع به في أية عاصمة خارج 

املغرب.

مصطفى  ت���وج���ه  أن  وب���ع���د 
املهدي  ال��س��ف��ي��ر  ع��ن��د  ال��ع��ل��وي 
ليسأله عن صحة  اجلليل  بنعبد 
م���ا ي��دع��ي��ه ق����ذاف ال�����دم، أجاب 
الليبي  امل��س��ؤول  ب��أن  السفير، 
يبذل محاوالت  جمة للتصالح مع 
املغرب، ولكن الظروف، لم تسمح 
للرباط،  الرغبة  ه��ذه  ب��إب��الغ  ل��ه 
رفع  أن  بعد  الدم،  قذاف  ويعرف 
مصطفى العلوي مذكرة إلى امللك 
البصري  إدري����س  أن  احل��س��ن، 
وقتها استدعى قذاف الدم لزيارة 
مبجرد  األخير  هذا  وأن  املغرب، 
الداخلية  م��ا وص��ل، س��أل وزي��ر 
العلوي  مصطفى  ع��ن  البصري 
البروطوكولي  املسؤول  بحضور 
رئيس  ال��دم،  قذاف  استقبال  عن 
دي����وان ال��ب��ص��ري امل��رح��وم عبد 
ال��س��الم ال��زي��ادي��ن وه��ي أحداث 
وت��ف��اص��ي��ل ق��ف��ز ع��ل��ي��ه��ا ق���ذاف 
بامللك  إلى اجتماعه  الدم، ليصل 

احلسن الثاني في فاس.
بعد  فيما  ت��ع��ود  ال���دم  ق���ذاف 
ع��ل��ى امل���ج���يء ل��ل��م��غ��رب م���رات 
مصطفى  فيها  ال��ت��ق��اه  ع��دي��دة، 
ال����ع����ل����وي ص����دف����ة ف�����ي إح�����دى 
احلفالت الدبلوماسية )الصورة( 
في  جلستهما  م���ع���ا..  ل��ي��ت��ذك��را 
كارلتون  اللندني،  البرج  صالون 
ت�����اور، ح��ي��ث ك����ان ق�����ذاف ال���دم 
ليبيني مدججني  محاطا بحراس 

باألسلحة.

مصطفى العلوي وأحمد قذاف الدم في حفل 
بالرباط دبلوماسي 

الفيفا تسأل عن أسباب الشغب في املالعب الوطنية، والعالم منشغل بتحركات 
»داعش« و»وباء إيبوال« و»القالقل االجتماعية«.. كل ذلك لم يحل دون استمرار سياسة 
»الظهور اإلعالمي« وسط أجواء التحضير لالنتخابات)..(، الوزيرة حكيمة احليطي 
تركب سيارة تابعة ألصحاب مشروع الطاقة الشمسية في ورزازات، ووزير التعليم 
املياه«،  »قنوات  وفي  »الزليج«  في  دروس��ا  يقدم  وج��دة،  في  ال��داودي  العالي حلسن 
وشباط ينتهز الفرصة لزيارة الضحية »الصاحلي رزق الله« الذي أطلق عليه اجليش 

اجلزائري النار.. والكل في دار غفلون حتى إشعار آخر)..(.

> عكاشة. األسبوع

الذي  املسجون  هذا  حيم،  مصطفى 
ح��ق��ق امل��ع��ج��زات وت��أك��د ل��ل��ق��ض��اء أنه 
ثروته  بلغت  حتى  الكثير،  على  نصب 
ثالثمائة  أص��دق��ائ��ه  ت��ق��دي��رات  ح��س��ب 
مليار، بعد أن برع بشكل غير مسبوق، 
شاسعة،  ممتلكات  على  االستيالء  في 
عليه  وحكم  املعجزة  حصلت  أن  وبعد 
بالسجن، ها هو في سجن عكاشة يعيش 
باجلناح  يوجد  فهو  السالطني،  حياة 

ف��ي السجن  ك��ل م��ن   ،4 11 الغرفة رق��م 
أنه  ت��ص��وروا  خدمته.  وف��ي  يبايعونه 
العالم يتوفر على  رمبا أول سجني في 
اتصال  وج��ه��از  زن��زان��ت��ه،  ف��ي  ثالجتني 
التلفونات  م��ن  مجموعة  م��ع  خ��ارج��ي 

النقالة. 
هناك في السجن أقطاب مال وأعمال 
ومفكرون ومسؤولون كبار يوجعهم هذا 
مصطفى  للمعتقل  السلطاني  الوضع 
حيم، أكثر مما يوجعهم إحساس الغنب 

الذي يشعر به كل مسجون.

حيم.. في السجن يعيش حياة السالطني

سياسة  »صورني« »نصورك«
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»ْف���َل���ت م��ن حل��ري��ك وبيع 
ال���ك���ي���ف«، ب���ه���ذا االع���ت���راف 
»محضره«،  ف��ت��ح  اجل�������ريء، 
الصديقي،  ال��س��ام  ع��ب��د  ال��وزي��ر 
ال��ق��ي��ادي ال���ب���ارز ف��ي ح���زب احل���اج بن 
وكان  واالشتراكية.  التقدم  حزب  الله،  عبد 
»أن���ا ما  ب���دوره  ال��ث��ان��ي، مفاجئا  االع��ت��راف 
كنحملش قراءة اخلطابات املكتوبة«، لتنتهي 
القاعة  بتصفيق  اليساري  الوزير  مفاجآت 
بعدما »الح« اخلطاب الذي أعده له ديوانه. 

ول��ي��س��ت مسرحية  ك���ان ص��ادق��ا  ال��رج��ل 
بالبرملان  عليها خاصة  اعتدنا  كما  سياسية 
بدون  مداخلته  ف��ي  ج��اء  م��ا  ألن  وال��ت��ل��ف��زة، 
خلطاب  أق��رب  ك��ان  تفاؤله،  رغ��م  خشب  لغة 

معارض حلكومة يشترك فيها.
أْف���َل���َت ال��س��ي��د ال��ص��دي��ق��ي م��ن ب��ن أيدي 
س��م��اس��رة ه��ج��رة رج����ال ال��ري��ف وجن���ا من 
الكيف، وتخّلص من هذين اخليارين  جتارة 
مخزنية،  ومنحة  العمومية  املدرسة  بفضل 
للدفاع  ذكية  مرافعة  شهادته،  على  والعهدة 

على التعليم العمومي ولرفع العزلة عن جهة 
الريف املنكوبة. 

إطار  في  يتحدث  ك��ان  ال��ذي  »الصديقي« 
»السياسات  ت���س���اءل  )ال�����ص�����ورة(،  ن�����دوة 
للشباب  السوسيومهني  باإلدماج  املرتبطة 
السبت  ي��وم  بالقنيطرة،  هشة«  وضعية  في 
مرقما  تشخيصا  ق���دم   ،2014 أك��ت��وب��ر   18
حلالة املغرب ال يسمح بالتفاؤل، رغم تفاؤل 
املكتوبة  اخلطابات  ع��ورة  وكشف  ال��وزي��ر، 
وأكد  زي��ن«،  »ال��ع��ام  محبرة  من  رجعي  بأثر 
اإلسامي  ال���وزي���ر  اق���ت���راح  ص�����واب  ع��ل��ى 
اللغة اإلجنليزية  الداودي، في فرض  حلسن 
جامعة  رئيس  موقف  وهو  العالي،  بالتعليم 

ابن طفيل لضرورة علمية.
طرف  م��ن  ج���اءت  الكبيرة  امل��ف��اج��أة  لكن 
»مارك  اختار  حيث  اإلجنليز،  مملكة  ممثلي 
البريطانية  بالسفارة  البرامج  مدير  بيل«، 
في  املشرقية،  بالعربية  احل��دي��ث  ب��ال��رب��اط، 
مداخلة كشفت عن أن الرجل أكثر من مجرد 
به  اقتنعت  الذي  األمر  دبلوماسي عادي)..(. 

الندوة  كواليس  ف��ي  معه  ودي  حديث  بعد 
وم��ق��ارن��ة م��س��ارات��ن��ا ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة. وقد 
تواجد  فرصة  استغال  احلكمة  م��ن  يكون 
تطوير  ملصلحة  باملغرب  الدبلوماسي  ه��ذا 
جدور  ولفهم  البريطانية،  املغربية  العاقات 
ما يحدث مبصر وسوريا، وهذا  ومابسات 
الدبلوماسية االستباقية في  إطار  يدخل في 

حالة وجودها ببلدنا طبعا..
الذي  ال��ن��ق��اش،  أن  إل���ى  ت��ب��ق��ى اإلش�����ارة 
الصديقي،  ال��س��ام  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور  افتتحه 
وزير التشغيل واألستاذ عز الدين امليداوي، 
على  بناء  انطلق  طفيل،  اب��ن  جامعة  رئيس 
الله،  خ��ي��ر  منير  م���ن:  ك��ل  ق��دم��ه��ا  أرض��ي��ات 
الذين  ب��ن��دمي��ي��ة،  وزي���ن���ب  إق���ل���ي،  وأم��ي��ن��ة 
رصد  ع��ل��ى  م��ت��م��رن��ن  كمحللن  ي��ش��ت��غ��ل��ون 
السياسات العمومية داخل »مؤسسة إم. بي. 
التونتي  م��روان  تأطيرها  في  وش��ارك  آش«، 
السويدي  وياسن  للمؤسسة،  العام  الكاتب 
لعلماء  احملمدية  بالرابطة  البيولوجيا  عالم 
املغرب. وكانت ملداخلة »جون ميشيل«،  عن 
راقية،  إجنليزية  بلغة  كونسل«  »بريتيش 
ن��ك��ه��ة خ��اص��ة وس����ط ج��م��ه��ور ب����دون آالت 

ترجمة، مما يحسب جلامعة ابن طفيل. 
كدت أنسى متاعب الوزير »الصديقي« مع 

املركزيات  تتهم  إضراب وطني، حيث  إعان 
صاحب  »ح��ك��وم��ة  متثيا،  األك��ث��ر  النقابية 
اجل��ال��ة« ب��ق��ي��ادة اإلس��ام��ي ع��ب��د اإلل���ه بن 
كيران، بتعطيل احلوار وإفراغه من مضمونه، 
حملت  التهديد،  يشبه  م��ا  ف��ي  جهتها  وم��ن 
احلكومة النقابات أضرار اإلضراب الوطني 
اإلنذاري الذي تعتزم كل من االحتاد املغربي 
للشغل،  الدميقراطية  والكونفدرالية  للشغل، 
والفيدرالية الدميقراطية للشغل خوضه يوم 
أكتوبر اجلاري. وأكد مصطفى اخللفي،   29
ال��رس��م��ي باسم  ال��ن��اط��ق  وزي����ر االت���ص���ال 
اإلعام،  لوسائل  له  تصريح  في  احلكومة، 
أن احلكومة »تعبر عن أسفها لهذه اخلطوة 
التي ال تتفهم دوافعها وأسبابها وقد تلحق 
به  تتميز  ال��ذي  االجتماعي  بالسلم  الضرر 

ضمنية  إش����ارة  ف��ي  محيطها«،  ف��ي  ب��ادن��ا 
وخطيرة  لثورات وفوضى العالم العربي.  

استغال  واحتمال  االجتماعي  االحتقان 
بتصرفات  ل��ل��ق��ي��ام  ال���ع���ام  اإلض������راب  ج���و 
أخرى  أج��ن��دات  أه���داف  لتفعيل  »متطرفة«، 
والبحث  »ال��ق��اب��ا«)..(  ي��د  فيها  ت��ش��ارك  ق��د 
املهدي  الراحل  االحت��ادي  القيادي  جثة  عن 
ال��ع��ام مع  اإلض����راب  ي��ت��زام��ن  ال���ذي  بنبركة 
املراقبن  حسب  واردة  تبقى  اختطافه،  يوم 
للمشهد السياسي املتأزم، مما ينهي مرحلة 
اآلن،  إل��ى  عليه  املتوافق  االجتماعي  السلم 
املصادر،  نفس  حسب  ال��وض��ع  يتطور  وق��د 
وبالتالي  ب��امل��غ��رب،  االس��ت��ق��رار  نهاية  إل��ى 
مع  كيران  بن  حكومة  وصفقة  مهمة  »إنهاء 

املخزن«.

الدكتور  الصديقي: »وزير  فلت من لحريك وبيع الكيف«
بقلم: رداد العقباني

السياسي

القرار

تحركات 
لتأجيل 

االنتخابات

> الرباط. األسبوع

هل يرفع الدكتور محمد الشيخ بيد الله تظلمه 
إلى المجلس الدستوري بعد فشل المفاوضات 
العلمي  الطالبي  رشيد  وبين  بينه  المباشرة 
رئيس مجلس النواب، في حل بعض التفسيرات 
لمضمون الدستور في مجال األسبقية في إحالة 

الحكومة لنصوص بعض القوانين.
أن الخاف بات قوي  مصادر مطلعة تؤكد 
بين بيد الله رئيس مجلس المستشارين وبين 
واألسبقية  التشريع  ح��ول  العلمي  الطالبي 
الله  بيد  ونبه  النهائية، حيث سبق  والقراءة 
الطالبي العلمي قبل ثاثة أشهر إلى كون غرفته 
تخرق الدستور، وتمنع حق مجلس المستشارين 
في القراءة الثانية لبعض القوانين، خاصة تلك 

التي تقدم إلى الغرفة الثانية هي األولى.
ورشيد  الله  بيد  بين  نشب  اليوم  السجال 
الطالبي العلمي حول القوانين االنتخابية ليس 
في قراءتها وإحالتها األولية من طرف الحكومة 
فقط، بل حتى في إطار القراءة النهائية، التي 
يقول الطالبي بأنها تعود لمجلس النواب، في 
حين تفسير الدستور بالنسبة لبيد الله يعطي 
الحق كذلك لمجلسه في هذه القراءة الثانية وإن 
في  ال��ن��واب،  لمجلس  النهائية  ال��ق��راءة  كانت 
إشارة إلى معركة مقبلة حول القانون المالي 
السلطة  كقانون  الحيوية  القوانين  وبعض 

القضائية.

> الرباط. األسبوع

السنة  هذه  االنتخابات  أجندة  ضغط 
ومختلف القوانين التنظيمية جعل بعض 
فرق األغلبية تدرس إمكانية تأجيل إجراء 

بعض االنتخابات في وقتها.
هذا القرار المتعلق بتأجيل االنتخابات 
على موعدها المحدد، بدأ يفرضه ضغط 

التشريع بسبب برمجة عدد من القوانين 
التنظيمية الهامة خال هذه الدورة، وعلى 
رأسها القانون المالي، ثم قوانين السلطة 

القضائية، والقوانين االنتخابية.
الذي تدرسه  التأخير  أو  التأجيل  هذا 
لربح  كمشروع  لتقديمه  األغلبية  قيادات 
في  يخرج  لن  كيران  بن  لحكومة  الوقت 
نهاية المطاف عن شهر شتنبر من السنة 

من  ن��وع  لتأخير  يتجه  وأن��ه  الماضية، 
أخرى،  تنظيم  ت��اري��خ  إل��ى  االن��ت��خ��اب��ات 
وكمثال تأخير إجراء الجماعات الترابية 
إلى شهر شتنبر، مع دراسة إمكانية اقتراح 
إجراء عدة انتخابات في يوم واحد ربحا 
الجماعات  ستهم  كالتي  وللوقت،  للجهد 
الترابية والجهات والعماالت واألقاليم، أو 

الغرف المهنية مع ممثلي المأجورين.

فقهاء القانون
 مطالبون بالتدخل

> الرباط. األسبوع

هل يتجه نواب العدالة والتنمية 
بمجلس النواب إلى تشكيل لجنة 
الحقائق حول  لتقصي  برلمانية 
موضوع ونتائج القرار الحكومي 
بالمغادرة  المتعلق  ال��س��اب��ق، 
الطوعية من الوظيفة العمومية؟ 
هذا ما يروج وسط أغلبية عناصر 

الفريق في اآلونة األخيرة.
الحديث ومناسبته  سبب هذا 
بلغته  لما  الفريق  ماحظة  ه��و 
 - الموظفين  أج��ور  تكلفة  اليوم 
حيث  ب��ال��م��غ��رب،   - قلتهم  ع��ل��ى 
 100 من  أزي��د  يلتهمون  ص��اروا 
مليار درهم سنويا من الميزانية 
العامة، ومن المنتظر أن يحطموا 
الرقم القياسي في ميزانية السنة 
المقبلة ميزانية سنة 2015، وقد 

تفوق ألول مرة في تاريخ المغرب 
دره���م  م��اي��ي��ر   105 م���ن  أزي�����د 

سنويا.
هذا المبلغ المالي الكبير الذي 
سارت تستهلكه أجور الموظفين 
دفع ببعض نواب »البي جي دي« 
إلى التفكير في محاسبة حكومة 
إدري��س جطو ممثلة في شخص 
)صاحب  بوسعيد  محمد  الوزير 
مشروع المغادرة الطوعية(،  بعد 
حدود  حتى  س��ن��وات   10 م���رور 
عملية  إج��راء  تاريخ  على  اليوم 
كانت  والتي  الطوعية،  المغادرة 

تهدف آنذاك إلى تحقيق نتائج 
تقليص كثلة األجور من 57 
مليار درهم سنويا إلى 37 
مليار درهم، كما كانت على 
عهد الوزير األول االتحادي 

عبد الرحمن اليوسفي.

اليوم وبعد تضييع  أنها  غير 
المغادرة  عملية  ف��ي  ال��م��اي��ي��ر 
مقربين  واس���ت���ف���ادة  ال��ط��وع��ي��ة 
وحدوث »تجاوزات« داخل بعض 

القطاعات الوزارية 
كالتعليم، جعل 

ت  ما لحكو ا
قبة  لمتعا ا
ت�����ح�����ص�����د 
ن������ت������ائ������ج 

عكسية 

لعملية المغادرة الطوعية، حيث 
بدل أن »نخفض من كثلة األجور 
الميزانية  في  االستثمار  لفائدة 
العامة، وجدنا أنفسنا أمام ارتفاع 
حجم كثلة األجور بنسبة اقتربت 
من 300 بالمائة، كل هذا يدعونا 
للتفكير في إحداث لجنة برلمانية 
لتقصي الحقائق في هذا الملف 
الشائك«، يقول أحد قياديي العدالة 

والتنمية بالبرلمان.
غير أن مطلب العدالة والتنمية 
يصطدم بشخص وزير االقتصاد 
والمالية الحالي محمد بوسعيد، 
الذي كان باألمس هو المسؤول 
المغادرة  قرار  على  المباشر 
ال��ط��وع��ي��ة، ح��ي��ث ك���ان حين 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���رار ه���و وزي���ر 
الذي  العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة 

أشرف وتتبع العملية.

الموظفون يلتهمون في عهد بن كيران ضعف الميزانية
 التي خصصها لهم عبد الرحمن اليوسفي

أرشيف األسبوع

> الرباط. األسبوع

وأخيرا رحل القيادي في األحرار محمد أوجار نحو 
جنيف السويسرية، تاركا وراءه تركة حزب األحرار 
أسئلة  جملة  كذلك  وراءه  وتاركا  الجمل،  حمل  بما 
وزل���زاال ف��ي مقربيه وم��وري��دي��ه داخ��ل ح��زب أحمد 

عصمان.
رحيل أوجار في مهمة رسمية هذه المرة خارج 
المغرب بعد سلسلة رفض، وممارسة »الفيتو« على 
أوجار في االلتحاق بباقي المناصب داخل المغرب 
طيلة العشر سنوات الماضية، »أي منذ مغادرة وزارة 
حقوق اإلنسان في عهد حكومة جطو سنة 2014«، 
زلزل قيادة التجمع وطرح أسئلة قوية حول مستقبل 
أكبر حزب إداري في المغرب، حيث تم إبعاد أكبر 
المرشحين لقيادة الحزب خال المؤتمر المقبل، هذا 

طبعا بعد إضعاف الرئيس الحالي صاح الدين مزوار 
السياسية  ب��ال��ف��ض��ائ��ح  م��ث��ق��ا  أص���ب���ح  ال������ذي 

والمالية)..(.
ورأت قيادات أخرى في األحرار أن تمسك مزوار 
بتعيين »خصمه« العنيد، وعقدته التاريخية محمد 
أوجار بعد النهاية الدرامية للرئيس السابق مصطفى 
المنصوري، تمهيدا لمحمد بوسعيد وزير االقتصاد 
والمالية الحالي لقيادة األحرار، مجرد سباق لقيادي 
آخر يحظى برضى المحيط الملكي وبتقدير األحزاب 
الوطنية، وعلى رأسها العدالة والتنمية واسمه عزيز 
أخنوش الذي سيعود بقوة لقيادة حزب األحرار بدماء 
جديدة، ونفس رأسمالي وسياسي جديد خاصة مع 
انهيار حزبي االستقال واالتحاد االشتراكي، فهل 
رحيل أوجار بداية إلعادة ترتيب بيت األحرار وتمهيد 

الطريق لعودة أخنوش القوية؟ 

مخاض أكبر حزب إداري في المغرب

هل تتم محاكمة بوسعيد على ملف المغادرة الطوعية؟

صراع التشريع بين 
الغرفتين األولى والثانية

هل يصبح عزيز  أخنوش رئيسا لحزب األحرار؟

الفنانة 
أمينة رشيد 

في أيامها 
األولى

محمد 
بوسعيد

الوزير عبد السالم الصديقي
 في ندوة بالقنيطرة
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مؤتمر إعادة إعمار غزة

دموع الوزيـرة بوعايـدة فـي القاهـرة

> وكاالت 

ن��اش��دت أس���رة ت��ق��ول إن 
أصولها مغربية، وتعيش في 
غزة بفلسطين، الملك محمد 
لفائدتها  السادس بالتدخل 
سفرها،  ت��س��ه��ي��ل  ق���ص���د 
المغربية،  الهوية  ومنحها 
بسبب عسر التحاقها بأرض 
للوثائق  وفقدانها  الوطن، 
الحروب  ج����راء  ال��ث��ب��وت��ي��ة 
المتوالية التي تعرضت لها 

غزة.
وتقول األسرة الملقبة في 
فلسطين بعائلة المغربي، في 
بعض  بها  توصلت  رسالة 
ال��م��واق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، إن 
م��ك��ون��ة م��ن أبناء  ال��ع��ائ��ل��ة 
وأحفاد المرحوم الجيالني 
ينتمي  الذي  عالل،  الطاهر 
ب�»الواد  ال��زاوي��ة  قرية  إل��ى 
السراغنة،  بقلعة  األخضر« 
اللذين  النهرين  أح��د  وه��و 
يخترقان المنطقة مع وادي 

تساوت.
ويحكي محمد أحد أبناء 
عائلة الجيالني، أن األسرة 
استقرت في البداية من خالل 

بفلسطين  الجيالني  الوالد 
مدينتي  وسكن   ،1930 عام 
القدس والرملة الفلسطينية، 
وتزوج وتوفي في مدينة غزة 
أثناء احتالل فلسطين سنة 

1948 من طرف إسرائيل.
وت����اب����ع ال���م���ت���ح���دث أن 
مصدرها  التي  المعلومات 
األم فاطمة زوجة الجيالني، 
هي كون الوالد الطاهر عالل 
زاوية  صاحب  هو  العربي 
ص��وف��ي��ة، ول���ه أخ����وة وهم 
مبارك الطاهر عالل، والذي 
ُسجن واستشهد سنة 1930، 
عالل،  ال��ط��اه��ر  وال���ع���رب���ي 
وهنية الطاهر عالل، وإنعام 

الطاهر عالل.
وأفاد محمد المغربي أن 
نسب عائلته يعود إلى قبيلة 
أعمام  لهم  وبأن  الرحامنة، 
مغاربة  وأوالده����م  وع��م��ات 
يعيشون في قلعة السراغنة، 
مبديا أمنيته في أن يجتمع 
بهم ويلتئم شملهم بهم في 
الملك  من  ملتمسا  القريب، 
والسلطات  السادس  محمد 
المعنية تيسير تحقق هذه 

الغاية.

نداء عائلة مغربية
 في فلسطني

> القاهرة. األسبوع
  

أخبار  ع��ل��ى  ت���ف���رج  ال�����ذي 
القنوات المغربية، عن مؤتمر 
دعم غزة الذي عقد في القاهرة، 
األحد الماضي، يكاد يستنتج 
حاضرا.  يكن  ل��م  المغرب  أن 
الصحيح،  هو  العكس  بينما 
وإن كانت الفرصة قد ضاعت 
على الدور الكبير للمغرب تجاه 
غ����زة، واس���ت���ع���داد ك��ث��ي��ر من 
المقاولين المغاربة الذين كان 
بإمكانهم القيام بدور كبير في 
خصوصا  غ���������زة،  إع�����م�����ار 
المرصدة، كانت  والميزانيات 
ضخمة، واليد العاملة المغربية 

المتوفرة أضخم. 
ولكن الحادث المؤثر مغربيا، 
على ه��ذا ال��ح��دث ال��ت��ي مرت 
عليه وسائل اإلعالم المغربية 
م���رور ال��ك��رام، ه��و م��ا الحظه 
طرف  م��ن  وف��ض��ول  بتعاطف 
كثير من المشاركين الخليجيين، 
حينما كانت المندوبة المغربية 

في المؤتمر الدولي الهام
تمسح عيونها بأصابعها)...( 

بكاء،  حالة  في  كانت  وكأنها 
منشرحة  زاهية  كانت  بعدما 
وأقبل عليها وسط المشاركين، 
الوزير الفرنسي في الخارجية، 
لوران فابيوس بقامته العالية، 
وتصورت أنه قصدها من أجل 
يدها،  تجاهه  فمدت  ال��ك��الم، 
ليقفل ملتفتا إلى جهة أخرى، 
في حركة مقصودة، إلى أنه ال 

يريد السالم عليها.
الوزيرة  ي��د  بقيت  وطبعا 
م������م������دودة في  ال���م���غ���رب���ي���ة 

اتجاه  المجهول. 
لمندوبة  تبقى  إرادة  وأي 
المغرب للتدخل أو االقتراح في 
لنفهم  غزة.  وبناء  دعم  مجال 
غ���ي���اب ال���م���غ���رب ك��ل��ي��ا في 
أغلب  أن  رغ��م  هذا المجال، 
الحاضرين  ال��ع��رب  ال��ن��واب 
كانوا ينتظرون بعض الجرأة 
المغربية،  الوزيرة  طرف  من 
الوزير  ل��ه��ذا  درس���ا  لتعطي 
ال��ف��رن��س��ي ال����ذي ي��رف��ض رد 
ال��س��الم ع��ل��ى س��ي��دة، خالفا 
واألدب  ال���ل���ي���اق���ة  ألص�������ول 

الفرنسي.

باريس،  في  صحفية  ن��دوة  أثناء 
ك��ش��ف م��ال��ك ش��رك��ة دراب�����ور، جلرف 
باريس  في  محاميه  أن  البحر،  رمال 
برنار  يسمى  ال��ن��دوة،  ف��ي  احل��اض��ر 
شباط، أي أنه من عائلة شباط الذي 
احملامي  واس���م  ال��ض��ج��ة،  ه��ذه  يقيم 
كتبه  ملا  مفتوحا  الباب  يترك  شباط 
لها  شباط  عائلة  أن  م��ن  الكثيرون، 

جذور يهودية.

الوزيرة  إن  املصادر  بعض  تقول 
لم  احلكومة،  في  ب�»شوشو«  امللقبة 
ت��ع��د ق����ادرة ع��ل��ى ض��ب��ط األم����ور في 
الذي  ال��ع��ام  األم����ن  وأن  دي��وان��ه��ا، 
تدخل  االس��ت��وزار،  أجل  من  اقترحها 
تفاديا  األم���ور  لها  ليرتب  شخصيا 
فعل  ردة  سببها  محتملة،  لعاصفة 

القواعد.

أجلت احملكمة الفرنسية املختصة، 
التي  القضائية  ال��دع��وى  ف��ي  النظر 
العزيز  عبد  املتقاعد  اجلنرال  رفعها 
السابق  ال���ض���اب���ط  ض����د  ب���ن���ان���ي، 
بتهمة  أدي����ب  م��ص��ط��ف��ى  »امل����ع����زول« 
»اإلساءة« إليه، عندما كان يرقد داخل 
غ��رف��ت��ه ب��امل��س��ت��ش��ف��ى ال��ع��س��ك��ري في 

باريس)..(.

»ح���س���ن جنمي«  ال���ش���اع���ر  ف���اج���أ 
ورئيس احتاد كتاب املغرب، أصحاب 
اإلذاعة  تبثها  التي  البرامج  إح��دى 
ال��وط��ن��ي��ة، ب��دع��وت��ه إلخ���راج اجليش 
ال��ع��س��ك��ري��ة، ونصب  ال��ث��ك��ن��ات  م���ن 
ذلك  باعتبار  امليدانية،  املستشفيات 
تأجيل  ب��ع��دم  تسمح  ض��م��ان��ة  أق���وى 
بسبب  باملغرب  إفريقيا  كأس  تنظيم 

وباء »إيبوال«.

إطالق  واقعة  مع  التعاطي  كشف 
طرف  من  مغربي  مواطن  على  النار 
املغرب  اعتماد  اجل��زائ��ري،  اجل��ي��ش 
على وسائل تقليدية ال تسمح بالدفاع 
ال��دول��ي. املنتظم  أم���ام  ق��ض��اي��اه  ع��ن 
ماذا لو مت رفع القضية إلى احملكمة 
األمن،  مجلس  أو  الدولية  اجلنائية 
باحلادث  بالتنديد  االك��ت��ف��اء  ع��وض 

على لسان وزراء احلكومة؟

الصحة  وزارة  ت��ن��اق��ض��ات  م���ن 
املغربية، تركيزها على ضرورة تأجيل 
لألندية،  ال��ع��ال��م  ك��أس  بطولة  دورة 
بسبب خطورة فيروس إيبوال، مقابل 
عودة  املطلق، مبوسم  اهتمامها  عدم 
الفصول  إل���ى  األف���ارق���ة،  امل��ه��اج��ري��ن 
أن  كذلك،  تناقضاتها  الدراسية، ومن 
بعض املمرضن تسمروا في أماكنهم 
أن  ب��ع��د  ي��وس��ف  م���والي  مبستشفى 
إصابتها  في  يشتبه  حالة  وصلتهم 

بالفيروس في الدار البيضاء.

العامل  ع��ائ��ل��ة  أف�����راد  أح���د  ق���ال 
للسكك  الوطني  املكتب  مع  املتعاون 
احلديدية، والذي راح ضحية انحراف 
قطار عن سكته في منطقة زناتة قرب 
املاضي،  احملمدية، خالل شهر غشت 
مادية  أوض��اع��ا  تعيش  عائلته  ب��أن 
أخذته  ال����ذي  امل���س���ار  وأن  ص��ع��ب��ة، 
شغل،  كحادثة  تكييفها  هو  قضيته 
مبادرة  أي  اخلليع  إدارة  تتخذ  ول��م 
ل���دع���م ه����ذه ال���ع���ائ���ل���ة، ل��ي��ع��ل��ق أحد 
املتتبعن للجانب القانوني في امللف 

بأن الضحية »ضربو التران«.

ما خفي

معايير غامضة لتعيين حسناء 
مراكشية في وزارة أوزين

صدق أو ال تصدق.. الحركة الشعبية
 مازالت تعين أعضاء دواوين

> الرباط. األسبوع

طيلة  الحركيين  أل��س��ن  ت��ت��داول 
الماضي، خبرا بكثير من  األسبوع 

رسائل الغمز واللمز، يتعلق بإقدام 
الشباب  محمد أوزين وزير 
تعيين  ع��ل��ى  وال���ري���اض���ة 
حسناء مراكشية شابة من 
مغمورة  الحركة  شبيبة 
سياسيا ومتواضعة علميا 
البكالوريا«،  »دون شهادة 

عضوا بديوانه.
أوزين  مغامرة 

مرشحة  ه��ات��ه 
له  ت��ف��ت��ح  ألن 
جبهات صراع 
شبيبة  م�����ع 
ال����������ح����������زب 
وقيادته حول 
م�����ع�����اي�����ي�����ر 
ال���ت���ع���ي���ي���ن 
داخل ديوانه، 

الحزبية  الفعاليات  بعض  وإقصاء 
الوازنة ذكورا وإناثا، ثم مع حماته 
المرأة  العسالي  حليمة  القيادية 
لحسن  مع  ثم  الحركة،  في  القوية 
حداد وزير السياحة بعدما ظل أوزين 
ون��واي��ا شقيق  ف��ي خ��ي��ال  يبحث 
بديوان  العضو  ح���داد  لحسن 
ل��ط��رده وإفراغ  ال��ش��ب��اب  وزي���ر 
ت���م الشهر  م���ا  م��ق��ع��ده، وه����و 
الماضي حيث طرد شقيق لحسن 
وزير  بلعها  إه��ان��ة  ف��ي  ح���داد 
السياحة في انتظار ردها 
ألوزين. فهل طرد شقيق 
حداد كان بالفعل نتيجة 
في  االب��ت��زازي  تدخله 
ملفات ال عالقة له بها 
داخ���ل ال�����وزارة؟ أم 
ك���ان بهدف  ط���رده 
الطريق  ت��م��ه��ي��د 
ل�����ل�����ح�����س�����ن�����اء 
المراكشية مهما 

كان الثمن؟

مشاريع خليجية في انتظار  موافقة احلكومة
> الرباط. األسبوع

اس��ت��ث��م��ارات خليجية  ش��رك��ة  وض��ع��ت 
»أغلبية مساهميها كويتيون وبعض شركاء 
على  ضخما  استثماريا  ملفا  خليجيين«، 
مكتب رئيس الحكومة عبد اإلله بن كيران 
تنتظر موافقته المبدئية دون جواب منه إلى 

حدود الساعة.
هذه الشركة التي وضعت قبل شهر طلبا 

ملفها،  على  تسهيالت  وتقديم  بالموافقة 
وسياحية  ت��ج��اري��ة  م��دي��ن��ة  ب��ن��اء  ت��ن��وي 
ستجلب  ب��ال��م��غ��رب  ضخمة  واق��ت��ص��ادي��ة 
استثمار أزيد من 3600 شخصية ومستثمر 
دولي، وستشغل أزيد من 100 ألف منصب 
للمغرب  وستحقق  واستثنائي،  قار  شغل 
عائدات ستصل إلى 100 مليار دوالر سنويا، 
ال تزال تنتظر رد رئيس الحكومة عبد اإلله 
بن كيران للشروع في تنزيل هذا المشروع 

على أرض الواقع.
تأخر بن كيران في الرد على هذا الطلب 
االستثماري الكبير ليس تقاعسا منه بحسب 
مقربين منه، بل بسبب مراسلة عدة أطراف 
عليا ومؤسسات لدراسة الملف ومنها عدة 
قطاعات وزارية يطلب رأيها قبل المغامرة 
في الموافقة على الطلب ال سيما سيناريو 
فضيحة »النجاة«)..( الذي مازال يخيم على 

بعض الوزارات.

امباركة بوعايدة

محمد 
أوزين
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ممثل  ف���اض���ل  ك���م���ال  ك���ش���ف 
البوليساريو في أستراليا وعضو 
ما يسمى بالمجلس الصحراوي للنفط 
والمعادن، عن إجراء اتصاالت مع الشركة 
الموريتانية للصناعة والمعادن »سنيم« من 
ف��ي مجال  م��ن تجربتها  االس��ت��ف��ادة  أج��ل 
المعادن. واعتبر فاضل انشغال البوليساريو 
منذ عشر سنوات بنهج سياسية خاصة في 
والمعادن)..(.  النفط  عن  التنقيب  مجال 
ف��ي م��ج��ال النفط  ات��ف��اق��ي��ات   9 ووق��ع��ت 
أكتوبر   19 اتفاق  آخرها  كان  والمعادن، 
الماضي مع شركة »هانيروز« األسترالية.

العربية  المملكة  سفير  نفى 
السعودية بالمغرب عبد الرحمن 
محمد الجديع، صحة ما تناولته بعض 
المواقع اإلعالمية اإللكترونية بشمول طلبة 
دراسية  ب��م��ن��ح  »ال��ب��ول��ي��س��اري��و«  ج��ب��ه��ة 

سعودية.

الصحراوية  ال��راب��ط��ة  ن���ددت 
للديمقراطية والتنمية، مساء يوم 
الطارئ  اجتماعها  في  األخير،  األحد 
الذي  والمسلح  الشنيع  االعتداء  بحادث 
ل��ه م��واط��ن��ون م��غ��ارب��ة بالحدود  ت��ع��رض 
أحدهم  إصابة  إل��ى  أدى  مما  الجزائرية، 
الجيش  ع���ن���اص���ر  ط�����رف  م����ن  ب����ج����روح 

الجزائري.
وخلف هذا الحادث األليم موجة غضب 
الله  عبد  وذهب  المملكة،  مدن  في  وحزن 
التوبالي اإلدريسي إلى حد تحريك دعوة 
الجزائري  الجيش  ق��ي��ادة  ض��د  قضائية 

بإحدى محاكم إسبانيا.

> تندوف. األسبوع 

مشجعة  خ���ط���وة 
أعلنت عنها المنظمة 
األمريكية  الحقوقية 
»ه���ي���وم���ن راي���ت���س 
ووتش« في تقريرها 
األخير الذي أغضب 
ق���������ي���������ادة ج���ب���ه���ة 
ال����ب����ول����ي����س����اري����و 
التي  ب���ال���ج���زائ���ر، 
سارعت باسم ممثلها 
التقرير  انتقاد  إل��ى 
واعتباره »بالمغالط« 
ودعا  و»ال���م���وج���ه«، 
وضع  إل��ى  التقرير 
المحاكم  لوالية  حد 
ال��ع��س��ك��ري��ة و»آث����ار 
في  ال�����ع�����ب�����ودي�����ة« 
التي  ال���م���خ���ي���م���ات 
منطقة  ف��ي  ت��دي��ره��ا 
ت������ن������دوف ج���ن���وب 

الجزائر.

وقالت المنظمة إن 
»محتجزي النزاع في 
الغربية«  »الصحراء 
وعددهم يتراوح بين 
ألفا،  و125  ألفا   90
أربعة  منذ  يعيشون 

عقود في مخيمات في 
الجزائر،  ص���ح���راء 
يبدو أنهم تواجههم 
قيود على بعض من 
ورأت  ح���ق���وق���ه���م«. 
على  أن  ال��م��ن��ظ��م��ة 

ال��ج��زائ��ر أي��ض��ا »أن 
ت������ع������ت������رف ع���ل���ن���ا 
ب����م����س����ؤول����ي����ت����ه����ا 
القانونية في السهر 
حقوق  احترام  على 
موجود  شخص  ك��ل 

بمن  أراضيها؛  على 
في  الالجئون  فيهم 
التي  ال���م���خ���ي���م���ات 
تديرها البوليساريو«، 
وانتقد البوليساريو 
التقرير  في  ج��اء  ما 

فرنسا  ذك����ر  ال�����ذي 
أنهما  على  وأمريكا 
يدعمان الحكم الذاتي 
ف������ي »ال�����ص�����ح�����راء 
و»هيومن  الغربية«، 
راي�����ت�����س ووت������ش« 
تدعوهما إلى التحرك 
تطبيق  أج������ل  م����ن 
وهو  الذاتي،  الحكم 
م����������ا اع�����ت�����ب�����رت�����ه 
تدخال  البوليساريو 
واضحا وانحيازا في 
الداخلية،  سياستها 
المنظمة  واستندت 
األمريكية في تقريرها 
ع�����ل�����ى ش������ه������ادات 
استقتها من زيارتها 
إل����������ى م����خ����ي����م����ات 
ال���������الج���������ئ���������ي���������ن 
ال����ص����ح����راوي����ي����ن، 
وب���������ع���������ض ه�������ذه 
موثقة  ال���ش���ه���ادات 
بالصوت والصورة. 

تقرير  يفضح »المحاكم العسكرية« 

>  العيون. عبد اهلل جداد

المجتمع  م��ك��ون��ات  اس��ت��ح��س��ن��ت 
وزير  إع��الن  ال��ص��ح��راوي  الحساني 
االتصال مصطفى الخلفي، عن مشروع 
حول  الوثائقية  األف���الم  لدعم  جديد 
والثقافة  ال���ص���ح���راوي  ال���ت���اري���خ 
الحسانية، سيرصد له مبلغ 15 مليون 

درهم. 
وأضاف أن برنامج الدعم الجديد 
الذي سهرت على بلورته لجنة تضم 
مجموعة من األسماء الفاعلة في الحقل 
السينمائي، بدعم من مركز الدراسات 
الصحراوية، تناط إليه المساهمة في 
تجسد مضمون خطاب  أعمال  إنتاج 

صاحب الجاللة الملك محمد السادس 
لعام  ال��خ��ض��راء  المسيرة  ذك��رى  ف��ي 

باحترام  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  ف����ي   ،2013
الخصوصية الثقافية الصحراوية. إنه 

مشروع يتجاوز »منطق الدعاية«، يقول 
وزير االتصال، ويؤسس لفعل إبداعي 
حقيقي ينطلق من اإلنسان الصحراوي، 
ويروم تعزيز الوحدة الوطنية بروافدها 

المتعددة، بلغة السينما.
الدور  على  االت��ص��ال  وزي��ر  وأثنى 
الذي اضطلعت به قناة »العيون« في 
الوثائقية  األفالم  من  إنتاج مجموعة 
الصحراوي،  المجال  تتناول  ال��ت��ي 
ومازالت  ومجتمعا.  وثقافة  تاريخا 
باألقاليم  الصحف  ن��اش��ري  ف��درال��ي��ة 
وزير  ي��ف��رج  أن  تنتظر  ال��ص��ح��راوي��ة 
االتصال عن ملفها المطلبي المتعلق 
الجهوي  لإلعالم  جديدة  دع��م  برؤية 

المكتوب بالصحراء.

مبادرة دعم التراث الحساني تحسن سمعة الوزير الخلفي في الجنوب

> بوكراع. األسبوع

أسلوب  نهج  إلى  السباقة  التراب  مصطفى  إدارة  كانت 
الجهات  من  المنحدرة  اإلط��ارات  بمنح  المتقدمة  الجهوية 
الصحراوية تدبير اإلدارة، فنجح مهندس الدولة ماء العينين 
ماء العينين في الحفاظ على شركة »فوسبوكراع« كمؤسسة 
العالمي  السوق  منافسة  على  قادرة  واجتماعية  اقتصادية 

ومراعاة االحتياجات المحلية.
وأضاف التراب تعيين الصحراوية احجبوها بنت الزبير 
عضو الكوركاس والمجلس االقتصادي واالجتماعي مديرة 
للتنمية المستدامة بالصحراء، وهي فلسفة جديدة لتنمية 

المجال واإلنسان القادر على االبتكار.
التي  التفرقة  قهر مخططات  المغاربة  إرادة  واستطاعت 
كانت تواجهها »فوسبوكراع« في سبعينيات القرن الماضي 
بالكثير من التفاني، ودخلت الشركة التي حققت استقالليتها 
العولمة  زمن  فدخلت  اإلسبانيين،  أسهم  حيازة  خالل  من 
والمنافسة على سوق معادن الفوسفاط، وتعتمد على مجموعة 

المكتب الشريف في تمويالتها واستراتيجيتها.
ومرت »فوسبوكراع« بحوادث كادت أن تعصف بها، وهو 
المخطط الذي كشف عنه مؤخرا، عبد القادر الطالب عمار 
الصحراوية  بالدولة  يسمى  ما  حكومة  في  األول  ال��وزي��ر 
المزعومة وعضو قيادة جبهة البوليساريو، حول العملية التي 
 20 للفوسفاط بمنجم بوكراع في  الناقل  الحزام  استهدفت 
أكتوبر 1974، والذي كان يتحدث بمناسبة الذكرى األربعين 
جبهة  يسمى  م��ا  ف��ي  ل��ل��ف��وس��ف��اط  ال��ن��اق��ل  ال��ح��زام  لنسف 
سبعة  ح��وال��ي  نفذها  ال��ت��ي  العملية  وه��ي  البوليساريو، 

أفراد.

هيومن رايتس ووتش تدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها في البوليساريو

> تندوف. األسبوع 

الواسعة  اإلسبانية  »ال��م��ون��دو«  ج��ري��دة  فضحت 
االنتشار نقال عن وكالة »إيفي« اإلسبانية، ما تقوم به 
جبهة البوليساريو من خرق سافر لحقوق اإلنسان، 
الدولي  التعاون  نائب مسؤول  لسان  على  ذلك  جاء 
بمقاطعة بالينثيا الجهوية بإسبانيا الذي أعلن في 
كانت  التي  المساعدات  تعليق  عن  صحفي  مؤتمر 
تمنحها المقاطعة في إطار دعمها للبوليساريو، والتي 

تقدر ب�107.000 أورو.
المساعدات  تعليق  قرار  اإلسباني  المسؤول  ورد 
الصحراوية  الشابة  احتجاز  بحادثة  ما وصفه  إلى 
الحاملة للجنسية اإلسبانية، محجوبة محمد، والبالغة 
من العمر 24 سنة، والتي منعتها عائلتها من العودة 
وقعت  قد  اإلسبانية  المقاطعة  إسبانيا. وكانت  إلى 
إلى  قيمتها  وصلت  الجبهة  م��ع  للتعاون  اتفاقات 
107.000 أورو، وتتعلق أساسا ببرامج التغذية والمياه 
منه  يستفيد  ال��ذي  السالم  أج��ل  من  عطل  وبرنامج 
األطفال الصحراويون في فصل الصيف. وقالت ابنة 
العائلة اإلسبانية إن الشابة محجوبة محمد وصلت 
إلى إسبانيا عام 1999، في إطار برنامج عطل من أجل 
من جامعة  الليسانس  على شهادة  السالم. وحازت 
اليكانتي عام 2012، وتتحدث أربع لغات. وقد أرخى 
هذا الحادث بظالله على العالقات بين البوليساريو 

وإسبانيا، وقد تكون له انعكاسات أخرى.

> تندوف. األسبوع 

انتفض يوم السبت األخير، 
عدد كبير من الصحراويين ضد 
جعل  ما  وه��و  البوليساريو، 
الوقفة االحتجاجية المصاحبة 
م���ا يسمى  أم�����ام  الع���ت���ص���ام 
للمواطنين  العامة  بالكتابة 
يحملون  ال��م��س��ت��ض��ع��ف��ي��ن  
شعارات تطالب بحماية حقوق 
اإلنسان، وذلك احتجاجا على 
العقاب  م��ن  اإلف���الت  سياسة 
السلطات  بها  تعاملت  التي 
قتل  جريمة  م��ع  الصحراوية 
حدثت بوالية العيون منذ أكثر 

من 5 سنوات و6 أشهر.
إلى  القضية  ج��ذور  وتعود 
المواطن  ل��ه  ت��ع��رض  اع��ت��داء 
الصحراوي الصالح عمار، على 
أيدي 5 أشخاص كانوا بصدد 

مصفح  صندوق  بفتح  القيام 
أن  قبل  النقود،  بحفظ  خاص 
يفاجئهم الضحية بالقرب من 
للماشية،  المخصص  المكان 
وال�������ذي ي���ق���ع خ������ارج ح����دود 

المخيم. 
باالعتداء  المتهمون  وق��ام 

على الضحية بطريقة وحشية 
ك��ان��ت ال��س��ب��ب ال��م��ب��اش��ر في 
الجناة  يتمتع  م��ا  ف��ي  وف��ات��ه، 
بحرية مطلقة بدون محاكمة وال 
عقاب وهو ما أثار حفيظة أسرة 
القتيل التي تتشبث بحقها في 

معاقبة الفاعلين.

الحادثة التي فضحت انتهاك حقوق 
اإلنسان في تندوف

قطع المساعدات اإلنسانية 
على البوليساريو

جانب من احتجاجات الصحراويين

إدارة الفوسفاط كانت سباقة 
العتماد الجهوية الموسعة

كواليس
صحراوية

> أسا الزاك. األسبوع

اإلقليمية  اللجنة  واف��ق��ت 
للتنمية  الوطنية  للمبادرة 
البشرية بأسا الزاك، خالل 
اج��ت��م��اع��ه��ا األخ���ي���ر، على 
تهم  م��ش��روع��ا   69 تمويل 
للدخل  ال���م���درة  األن��ش��ط��ة 
بغالف مالي إجمالي بلغت 
قيمته 5 ماليين و776 ألف 

درهم. وفي إطار البرنامج 
محاربة  وب��رن��ام��ج  األف��ق��ي 
المصادقة  تمت  الهشاشة، 
سيتم  م��ش��روع��ا   22 ع��ل��ى 
مالية  باعتمادات  إنجازها 
تصل إلى مليون و830 ألف 
درهم، وتمت المصادقة على 
م���ش���روع���ا   29 ت����م����وي����ل 
قيمتها  تبلغ  ب��اع��ت��م��ادات 
ألف درهم  مليونين و465 

تتعلق بمشاريع الجمعيات 
والتعاونيات، وعلى تمويل 
18 مشروعا في إطار برنامج 
االقتصاد االجتماعي بغالف 
مليون  قيمته  تبلغ  م��ال��ي 
و481 ألف درهم، وذلك من 
م���الي���ي���ن دره����م   7 أص�����ل 

المخصصة لإلقليم.
واعتبر حسن صدقي عامل 
استفادة  ال��زاك  أسا  إقليم 

429 شخصا من بينهم 63 
اإلجازة،  لشهادة  حاصال 
مقاربة  لنهج  هامة  خطوة 
التواصل  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د 
والقرب وهو ما تطمح إليه 
بين  تجمع  التي  الشراكة 
المديرية العامة للجماعات 
المحلية، ووكالة الجنوب، 
والمبادرة الوطنية للتنمية 

البشري.

جديدة  مشاريع 
للمبادرة 

للتنمية  الوطنية 
البشرية 
بالجنوب

مصطفى الخلفي
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الحكم  على  تنص  وه��ي  العربية  التشريعات  إن   ...
بالتشطيب، فإن التشطيب يقتصر على حذف القضية من 

الجدول فقط. 
الفقرة الرابعة: نصت على أنه إذا صدر القرار بالتشطيب، 
فال يحق لطالب النقض استرجاع الرسوم القضائية وتبقى 

ملكا للدولة.
الفقرة الخامسة: تتعلق باإلعفاء من مساعدة المحامي، 
وتحتوي هذه الفقرة على شق يزيد في تضييق فرص ممارسة 
الدولة معفاة من مساعدة  مهنة المحاماة، فجميع قضايا 
المحامي، وكلمة »الدولة« واسعة وفضفاضة وتشمل جميع 
مرافق الدولة، ومؤسساتها، وما يقع تحت وصايتها، وينوب 
والمستنتجات  والمذكرات  المقاالت  توقيع  في  الدولة  عن 
المعني، أو موظف ينتدب لهذا الغرض دون بيان  الوزير 
المحامي  في  يشترط  بينما  الموظف،  لهذا  اإلداري  السلم 
ليوقع على طلبات النقض أو الجواب على ذلك الطلب أقدمية 

تصل إلى 15 سنة في ممارسة مهنة المحاماة؟
الفقرة السادسة: أن الموظف الذي سيعين من طرف الوزير 
من  نوعا  يشمل  عاما  وانتدابه  تعيينه  يكون  قد  المعني، 
ال��ق��ض��اي��ا ك��م��ا ل���و ك��ل��ف ب��ج��م��ي��ع ال��ق��ض��اي��ا اإلداري������ة أو 

التجارية.
يجب إعادة النظر في هذه المادة وفي جميع فقراتها ألنها 
المرافعات  مساطر  ع��ن  وغ��ري��ب��ة  ش���اذة  ق��واع��د  تضمنت 
ومتناقضة مع القواعد الواردة في القانون المنظم لمهنة 

المحاماة، ومع ما اطلعنا عليه في القوانين العربية. 
فالمادة 153 من القانون الكويتي تنص على أن ميعاد 
الطعن بالتمييز ثالثون يوما، ويرفع بصحيفة تودع بإدارة 
كتاب محكمة االستئناف العليا، ويوقعها أحد المحامين... 
وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطال، وتحكم 

المحكمة من تلقاء نفسها ببطالنه.
لقد اخترنا للمقارنة القانون الكويتي، ألنه قانون حديث 
ومن مصادره األساسية القانون المصري، كما أن القانون 
القانون  م��ن  م��س��ت��وح��ى  ال���س���وري وال��ع��راق��ي وال��ل��ي��ب��ي 

المصري.
إن توقيع الوزير على طلب الطعن بالنقض ينطوي على 
مساس باستقالل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، 

ووجود المحامي يمثل فاصال أو حاجزا بين السلطتين. 
إن الفقرة األولى من الفصل 355 تنص تحت طائلة عدم 
فيه  يذكر  أن  يجب  بالنقض  الطعن  مقال  أن  على  القبول 
الموطن الحقيقي لجميع األطراف. وأن المجلس األعلى سابقا 
كان يحكم بعدم قبول الطلب إذا ذكر فيه الموطن المختار 
ولم يذكر فيه الموطن الحقيقي، وصدرت عدة قرارات تؤكد 
أن ذكر الموطن المختار ال يغني عن ذكر الموطن الحقيقي، 
وبموجب الفقرة الثانية من المادة 428 من المسودة يمكن 
في نظرنا بالنسبة للموطن أن يشار في طلب النقض إلى 
الموطن الحقيقي أو الموطن المختار دون أن يتعرض الطلب 

لعدم القبول.
المسطرة  قانون  من   358 المادة  من  الثانية  الفقرة  إن 
المدنية تنص على أن أجل الطعن بالنسبة للقرارات الغيابية 
ال يسري إال من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول، 
حذفت هذه الفقرة وعوضت بالفقرة الثانية من المادة 431 
من المسودة، وجاء فيها: يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل 
عن الحق في الطعن بالتعرض، بينما القوانين العربية تنص 
على أن الطعن بالنقض ال يقبل إال إذا كان الحكم أو القرار 
انتهائيا وغير قابل للطعن بطريق من طرق الطعن العادية، 
فقد جاء في تلك القوانين »وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز 

أيضا في أي حكم انتهائي«.
وتبنت  أس��ب��اب،  ع��دة  على  بالنقض  الطعن  طلب  يبنى 
قانون  من   359 الفصل  في  المذكورة  األسباب  المسودة 
المسطرة المدنية، مع تعديل طفيف شمل البند رقم 4 وهو 
ينص على الشطط في استعمال السلطة كسبب من أسباب 
الطعن بالنقض، وعدل ذلك البند بالبند رقم 4 من المادة 432 
استعمال  في  التجاوز  صيغته:  وأصبحت  المسودة،  من 

السلطة، بدال من الشطط في استعمال السلطة.
وقد تطرق األستاذ الدكتور عبد الكريم الطالب في كتابه 
»الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية« لشرح أسباب طلب 
النقض في الصفحة 316 وما بعدها، وأشار إلى العديد من 
شرح  كما  سابقا،  األعلى  المجلس  عن  الصادرة  القرارات 
المقصود من الشطط في استعمال السلطة، وموقف القضاء 
الفرنسي من المجاالت التي يتحقق فيها الشطط في استعمال 

السلطة، وتكون سببا من أسباب الطعن بالنقض.
بالنسبة للقانون المقارن فقد حصرت بعض التشريعات 

ما سمته بأحوال الطعن بالتمييز في: 
أ � إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون 

أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب � إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراءات أثر 

في الحكم.
طلب  عليها  يبنى  التي  لألسباب  وبالنسبة  وبإيجاز 
يقصد  بأنه  وذكر  األسباب  تلك  الفقه شرح  تولى  النقض، 
بالقانون الداخلي الموضوعي الذي يتعلق بالعالقات بين 
األف��راد سواء كانت مالية أو أسرية وسواء كانت متعلقة 
بالمغاربة فيما بينهم أو يهم في عالقاتهم باألجانب بشرط 

ان تكون داخلة في القانون الخاص.

مسطرة الطعن بالنقض
 في مسودة تعديل قانون 

المسطرة المدنيـة
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

خبايا األمور في ما يجري ويدور

> الرباط. األسبوع

يبدو أن حكومة بن كيران مصرة 
على استغالل تضريب كل مجال في 
أجل  من  للمغاربة  اليومية  الحياة 
للميزانية  المالية  ال��م��وارد  جمع 
العمومية، بعدما أصبحت الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة هي المورد 
الرئيسي لمداخيل الميزانية، وأصبح 
عجز تغطية كل المصاريف يتفاقم 
سنة بعد أخرى، حيث من المتوقع 
أن يبلغ في ميزانية السنة المقبلة 

حوالي 36 مليار درهم.
التسريبات األولى للقانون المالي 
المقبل تؤكد أن وعاء التضريب قد 
ات���س���ع ل��ي��ش��م��ل ج��م��ي��ع ال���م���واد 
االستهالكية، ومنها: الدواء، والملح، 
والزبدة،  والمصبرات،  والعجائن، 
والبن، وغيرها، بل حتى ثمن الدواء 
الذي خفضته شهر يونيو الماضي، 
عادت لترفعه بعدما رفعت من حجم 
الضريبة على القيمة المضافة فيه 
م����ن ن��س��ب��ة 7 ب���ال���م���ائ���ة إل�����ى 10 

بالمائة.
المالي  القانون  وثيقة  في  وجاء 
لسنة 2015 التي تنشر »األسبوع« 
مناصب  عدد  أن  تفاصيلها،  بعض 
الشغل سيبلغ حوالي 22460 منصب 
شغل، منها أكبر نسبة برقم 7600 
 7020 ل����ل����داخ����ل����ي����ة  م����ن����ص����ب 
منصبا للتربية والتكوين )منها 20  
منصبا فقط للتكوين المهني(، بينما 
فب�2000  الوطني  والدفاع  الصحة 
منهما،  واح���د  ل��ك��ل  ش��غ��ل  منصب 
ب�10 مناصب فقط  لتنتهي الالئحة 
لعدة قطاعات حكومية، وعلى رأسها: 
واالجتماعي،  االقتصادي  المجلس 
البرلمان،  م��ع  ال��ع��الق��ات  ووزارة 
واألس��������رة،  ال���ت���ض���ام���ن  ووزارة 

وغيرها. 
وخصص المشروع حوالي مليار 
للتنمية  الوطنية  للمبادرة  دره���م 
البشرية و300 مليون درهم لصندوق 
العمل الثقافي، و400 مليون درهم 
لصندوق دعم السجون، ومليار درهم 

لدعم وتنمية الرياضة.
ميزانية 2015 خصصت أزيد من 
57 مليار درهم لوزير الدفاع، وقدرت 
كمجموع  درهم  مليار   348 حوالي 
درهم  مليار  الدولة و384  م���وارد 
سيقدر  مالي  بعجز  كنفقات للدولة 
بحوالي 36 مليار درهم، مشيرا إلى 
الخصوصية  الحسابات  حجم  أن 
للخزينة اقترب من 64 مليار درهم.

التسيير  ن��ف��ق��ات  وب��خ��ص��وص 
 26 م��ن  ب��أزي��د  ق���درت  فقد  الملكية 
مليون درهم كقوائم المدنية، و517 

مليون درهم كمخصصات السيادة، 
فقد  الملكي  ال��ب��الط  نفقات  بينما 
 422 م��ن  أزي��د  للموظفين  خصص 
والنفقات  وللمعدات  دره��م،  مليون 
المختلفة حوالي مليار و500 مليون 
نفقات  ب���ل���غ���ت  ب���ي���ن���م���ا  دره���������م، 
االستثمار  حوالي 131 مليون درهم 

للبالط الملكي.
إدارة  في  االستثمار  نفقات  أم��ا 
الدفاع الوطني فقد بلغت حوالي 7 
ماليير و300 مليون درهم، وأزيد من 
11 مليارا لوزارة الطاقة والمعادن 
التجهيز  ل��وزارة  14 مليارا  وقرابة 
والنقل، وقرابة 18 مليارا لدى وزارة 
أن  إلى  مشيرا  والمالية،  االقتصاد 
بالدين  المتعلقة  النفقات  مجموع 
العمومي ستبلغ أزيد من 68 مليون 

درهم.

توجه لفرض الضريبة على كل ما يستهله المغاربة

حكومة المتناقضات.. الوردي يخفض  ثمن 
الدواء وقانون المالية يزيد فيه

> الرباط. األسبوع

من  مقربون  كشف 
العدالة  ف��ي  القيادي 
والتنمية، محمد يتيم، 
بعض  س��خ��ر  م��ن  أن 
يتيم  ض���د  األط������راف 
ال��ذي كان يشارك في 
السبت  فكرية،  ن��دوة 
ال���م���اض���ي، وال���ذي���ن 
وطالبوه  ه��اج��م��وه 
بالرحيل هم إسالميون 
العدالة  عن  منشقون 
وال����ت����ن����م����ي����ة خ����الل 
االنتخابات التشريعية، 
األمانة  كانت  بعدما 
انتخبت  قد  المحلية 
أحد القياديين الشباب 
لبرلمانيات  للترشح 
2011، قبل أن يفاجؤوا 
ببن كيران يرفض هذا 
ال���ت���رش���ي���ح وي���ن���زل 

يتيم  محمد  بالمظلة 
في دائرة انتخابية ال 
عالقة له بها جغرافيا 
وبالتالي  وثقافيا، 
تصفية  ب������داي������ة 
حسابات انتخابية 

لسنة  ت����ع����ود 
 ،2 0 1 1
واالن���ت���ق���ام 

من عبد اإلله بن كيران 
هو السبب في مهاجمة 

يتيم.

وضد األخبار التي 
كانت قد راجت بكون 
الدائرة  ف��ي  خصمه 
االن�������ت�������خ�������اب�������ي�������ة 
أحمد  »ال��ب��رن��وص��ي« 
ب��ري��ج��ة ع��ض��و حزب 
والمعاصرة  األصالة 
م��ن سخر بعض  ه��و 
يتيم،  ضد  البلطجية 

أعلن بيان لمحمد يتيم 
لحزب  م��ن��ت��م��ي��ن  أن 
»آخ���ر« ه��و م��ن سخر 
مومن  سيدي  ساكنة 

لمهاجمته.
يتيم  محمد  وك���ان 
العدالة  ف��ي  القيادي 
تعرض  ق��د  والتنمية 
من  عنيفة  لمهاجمة 
الشباب  بعض  ط��رف 
ي  بسيد ضب  لغا ا
مومن بالدار البيضاء، 
رفعت خاللها شعارات 
واتهامه  ي��ت��ي��م  ض���د 
الدائرة  إلى  بالعودة 
االنتخابية بعد اقتراب 
االنتخابات،  م��وع��د 
وأنه لم يعد يتذكرها 
بالمقعد  ف��از  أن  منذ 
البرلماني عنها خالل 
االنتخابات التشريعية 

السابقة.

النقابي يتيم ضحية تصفية حسابات انتخابية

5

< يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط

الحسين 
الوردي

محمد 
يتيم
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يت�سمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات 

النظر املعرب عنها  خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل 

الإعالم وهي تعرب عن راأي اأ�سحابها.

وجهــات نـظـــر

9
جريدة

اجلرائد

اللغة الدارجة الخاصة 
بالدار البيضاء
ل��ق��د ع��ب��رت ف��ي مرات 
ارتياحي  ع��دم  عن  عديدة 
المغربية  الدارجة  لتنميط 
وجعلها  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ف���ي 
ت���ت���واءم م���ع دارج�����ة ال���دار 
البيضاء. ليس لدي مشكل مع 
هذه المدينة، لكن لدي مشكل 
مع هذا التنميط الخطير، والبد 
بفرنسا  مثال  هنا  أس��وق  أن 
اللغة  ت��ت��ح��دث  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
مختلفة  ب��ن��ك��ه��ات  ال��ف��ص��ح��ى 
ومتنوعة، ومع بداية التلفزيون فكروا في اعتماد لغة 
واحدة يفهمها الجميع وال تقصي أي »نكهة لغوية«، 
اللغة  لغويا محايدا، هي  أنهم صنعوا نموذجا  أي 

المعممة اليوم في فرنسا.   
> محمد الصبيحي »الحكومة«

ظروف رئاسة االتحاد 
البرلماني الدولي

ش�����اءت ال���ظ���روف أن 
تتميز الفترة التي ترأست 
خاللها االتحاد البرلماني 
الربيع  ب��أح��داث  ال��دول��ي، 
إلى  أدت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي، 
تضعضع عدد من برلمانات 
ه��ذه ال����دول، م��ا ك��ان يحتم 
علينا أن نساعدها في معالجة 
مهام  لدينا  كانت  أوضاعها، 
اتفاقيات  عقدنا  إذ  ج��دي��دة، 
شراكة مع تونس ومصر وليبيا 

واليمن ومازلنا نشتغل مع سوريا 
لحل المشاكل بالحوار وتقريب وجهات النظر وتضييق 
هوة الخالف بين السلطة والمعارضة في سوريا، هدفنا 
أن يتوصل الطرفان إلى األزمة بالتوافقات والتنازالت، 

وهذا هو دورنا في االتحاد البرلماني الدولي.
> عبد الواحد الراضي »االتحاد االشتراكي« 

الفرق بين الموقف السياسي 
والشرعي
الدين في  ال لتسييس 
الخطبة. ففي الخطبة، أنت 
ت���ت���ك���ل���م م�����ع اإلس����الم����ي 
واالشتراكي،  واالستقاللي 
من  كمؤمن.  المؤمن  وم��ع 
هنا، ينبغي أن يجمع خطابك 
بينما  يفرقهم،  وال  ال��ن��اس، 
على  الناس  تفرق  السياسة 
أمور سياسية، وليست دينية. 
هو  السياسي  الموقف  أن  الناس  بذهن  يختلط  فقد 

موقف شرعي.
> طارق أبرو »إمام بفرنسا«

عن جهاز  الشرطة في الجزائر
الجهاز األمني تضخم في عهد بوتفليقة، وكانت 

ه��ن��اك رغ��ب��ة ف��ي خلق 
ت����������وازن م�����ع ج���ه���از 
المخابرات، ولذلك ارتفع 
إلى  المنتسبين  ع���دد 
ال��ش��رط��ة م��ن��ذ وص���ول 
بوتفليقة إلى الحكم في 
العام 1999 إلى أكثر من 
ولعب  أل��ف شرطي،   200
جهاز الشرطة دورا أساسا 
في خنق انتفاضات »الربيع 
العربي« خاصة في الشرق 
الجزائري، والتي تزامنت مع 

الربيع العربي التونسي، كما 
تم تجهيز وتطوير الشرطة، ووضع بوتفليقة على 
رأس هذه الهيئة أحد المقربين إليه، وهو الجنرال 
الهامل، بعد االهتزازات التي عرفتها مؤسسة األمن 

السابق في مكتبه، من لدن أحد مساعديه.
> الموساوي العجالوي »باحث في الدراسات 
اإلفريقية«

قراءة في خبر

لقطة األسبوع

م��ن��ذ سنوات..  ت��ت��وق��ف  ل��م  م��ع��ارك 
تصعيد  يعقبها  دبلوماسية  تهديدات 
متنازع  صحراوية  وح��دود  عسكري.. 
عليها عجز الجميع عن حلها.. اتهامات 
بتمويل  وأخ��رى  الفتن،  بإشعال  ت��ارة 
اإلرهاب، رغم أنهما تربطهما لغة واحدة 
وح����دود واح�����دة، إال أن��ه��م دائ��م��ا ما 
مؤامراتية؛  تبدو  ألس��ب��اب  يتنازعون 
فالمغرب والجزائر التي تربطهم عالقات 
المتقاربة،  وثقافتهم  لعروبتهم  دائمة 
ودائما ما تهدأ وتتصاعد وال يعرف أحد 
إلى متى يستمر التوتر في العالقات بين 

البلدين. 
..وك�����ان ث��الث��ة ع��ن��اص��ر م��ن جنود 
ال��ج��ي��ش ال��ج��زائ��ري ق��د أق��دم��وا على 
أوالد  ب��دوار  مدنيين  عشرة  استهداف 
بني  القروية  للجماعة  التابع  صالح، 
كيلومترا   30 بعد  على  الواقعة  خالد 

شمال شرق مدينة وجدة.
وأعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، 
إصابة الصالحي رزق الله وعمره 28 
سنة، بجروح بليغة على مستوى الوجه، 
قائال إن الرصاصة اخترقت األنف«، ما 
يعني أن »الرصاصة استهدفت الوجه«، 

ما يعني أن الهدف كان القتل«. 
من جهة أخ��رى، أعلن صالح الدين 
الخارجية  ال���ش���ؤون  وزي����ر  م������زوار، 
السفير  اس���ت���دع���اء  ع���ن  وال���ت���ع���اون، 
المغرب  احتجاج  إلب��الغ��ه  ال��ج��زائ��ري 
رسميا على الحادث، مسجال »استياء 
وقلقها  ال��م��غ��رب��ي��ة  ال��م��م��ل��ك��ة  ح��ك��وم��ة 
وصفه  ال��ذي  ال��ح��ادث  تجاه  الكبيرين 

بالخطير«. 
خ��الل شهر  عبر  ق��د  المغرب  وك��ان 
فبراير الماضي، عن أسفه إلقدام عناصر 
من الجيش الجزائري على إطالق أعيرة 
على  للمراقبة  مركز  اتجاه  في  نارية 
الشريط الحدودي بإقليم فجيج، وطالب 
بتوضيح ظروف ومالبسات وقوع هذا 

الحادث.
بالتحقيق  الجزائر  المغرب  وطالب 
ن��ار على مواطنين  ف��ي ح��ادث إط��الق 
مغاربة منتصف نهار، ووصفت الرباط 
الحادث بجرس لإلنذار وبأنه ليس عاديا 
وال سهال، موضحة في نفس السياق، 
أنها تنتظر الرد الرسمي الجزائري. وفي 
وزير  نوعها، كشف  من  سابقة جديدة 
الداخلية محمد حصاد عن بناء الرباط 

لسياج حديدي على الشريط الحدودي 
ال��ب��ري م��ع ال��ج��زائ��ر، على ط��ول 140 

كيلومترا.
وبحسب صالح الدين مزوار، وزير 
الخارجية، فإن سفير الجزائر في الرباط، 
أب��ل��غ ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال��م��غ��رب��ي��ة عند 
استدعائه أنه لم يكن يعلم بحادث إطالق 

النار.
اللواء نبيل فؤاد الخبير العسكري 
إن  قال  األسبق  الدفاع  وزي��ر  ومساعد 
سيمتد  ال��ج��زائ��ري  المغربي  ال��ص��راع 
لسنوات قادمة، خصوصا وأن الخالفات 
بين البلدين تاريخية.. وأوضح الخبير 
التوتر  أن  العربية«  ل�»مصر  العسكري 
يشكل  المغربي  الجزائري  ال��ح��دودي 
العربية،  المنطقة  على  كبيرا  خطرا 

خصوصا وأن جيوش كلتا الدولتين يعد 
أهم ما تبقى من القوات القتالية العربية 

بعد مصر في المنطقة.
الستينيات  ف��ت��رة  أن  ف���ؤاد  وت��اب��ع 
المغرب  بين  عسكرية  ح��رب��ا  ش��ه��دت 
والجزائر، وبلغ الصدام العسكري ذروته، 
الجزائر،  إل��ى  وقتها  مصر  وان��ح��ازت 
وبالتالي فقد تتجدد تلك الصدامات حال 
استمرار النزاع الحدودي بين البلدين، 
مشيرا إلى أن السياجات الحدودية التي 
تعكف بعض الدول على إقامتها ليست 

حال للنزاعات الحدودية.
الجزائرية  الحدود  أن  بالذكر  جدير 
المغربية تشهد توترا كبيرا، بعد واقعة 
إط���الق ن���ار م��ن ط���رف ق���وات الجيش 
الجزائري علي بعض المدنيين من قرية 
دوار أوال صالح المغربية، على الحدود 
بين البلدين، والتي أسفرت عن إصابة 

مدنيين.
وأعلنت الحكومة المغربية أن األمر 
يتعلق بحادث خطير، منددة في نفس 
االتجاه بهذا الحادث، ووصفته بالفعل 
االستفزازي، وباالنتهاك لسالمة حياة 

المواطنين المغاربة.
والحدود البرية البالغ طولها 1500 
كلم بين البلدين اللذين يضمان أكثر من 
سبعين مليون نسمة مغلقة منذ 1994، 
كرد فعل من السلطات الجزائرية على 
ف��رض ال��رب��اط ت��أش��ي��رة ال��دخ��ول على 

رعاياها بعد اتهام الجزائر 
تفجيرات  ف��ي  ب��ال��ت��ورط 
استهدفت فندقا بمراكش.

طبول الحرب تدق بين المغرب والجزائر
قراءة أخرى في حادث إطالق النار من طرف الجيش الجزائري

في الوقت الذي تتسابق 
فيه جل القنوات اإلعالمية 
مؤهالتها  إظ���ه���ار  ع��ل��ى 
الفنية، تصر بعض القنوات 
الوطنية  للشركة  التابعة 
على  والتلفزيون  ل��إلذاع��ة 
تقليدي  ب��ش��ك��ل  ال��ظ��ه��ور 
هذه  من  والنموذج  باهت، 
فيها  يظهر  ال��ت��ي  اللقطة 
ميكرفون اإلذاعة من النوع 
القديم الذي لم يعد يستعمل 
روبورتاجات  ف���ي  ح��ت��ى 

الهواة..

بعد مقال »األسبوع« خالل األيام القليلة 
املاضية )األسبوع 16 أكتوبر 2014(، والتي 
أكدت خالله على سعي رفاق أحمد الزايدي 
األول  ال��ك��ات��ب  ط���رف  م��ن  ال��ط��رد  لتحقيق 
الكاتب  لشكر  إدري��س  فطن  ال���وردة،  حل��زب 
خطة  إلى  االشتراكي  االحت��اد  حلزب  األول 
والدميوقراطية  االنفتاح  تيار  ف��ي  غرميه 
»الفخ«  ف��ي جت��اوز  ال��زاي��دي ورف��اق��ه  أحمد 
الذي نصب له، وبالتالي عمل على إحباطه 
إلى  ال��زاي��دي  تيار  انسحاب  ملف  وإع���ادة 

نقطة الصفر.
هذا ما يتداوله أكثر من مصدر احتادي 
ف��ي إط���ار ال��ص��راع امل��ف��ت��وح ب��ني الطرفني، 
إدري��س لشكر  أن  أك��دت هذه املصادر  حيث 
طرف  من  التصعيد  للغة  يستجب  لم  ال��ذي 
تيار الزايدي، واختار التهدئة مع خصومه 
عوض طردهم من احلزب »كما كانوا يتمنون 
كي ال تضيع لهم مقاعدهم البرملانية« ليس 
حزب  بكون  خاطبهم  حيث  استسلم،  ألن��ه 
االحت�����اد االش���ت���راك���ي ي��س��ع اجل��م��ي��ع، بل 

أنصار  خطة  حتقيق  يفشل  لكي  بذلك  عمل 
هؤالء  طرد  لقرار  لشكر  توقيع  في  الزايدي 

من احلزب.
انسحاب  ق��رار  أن  املصادر  ذات  وتفيد 
على  معلق  لكنه  م��ح��س��وم  ال���زاي���دي  ت��ي��ار 
بالدستور  يصطدم  إذ  التطبيق،  مستوى 
برملاني  كل  يجرد  ال��ذي  األح��زاب  وبقانون 
باستثناء  ال��س��ي��اس��ي  ل��ون��ه  تغيير  اخ��ت��ار 
تعرضه للطرد من طرف احلزب الذي ترشح 

باسمه.

لشكـر  ينجـو من فـخ رفـاق الزايـدي

للمندوبية  ج��دي��د  ت��ق��ري��ر 
السامية للتخطيط يدق ناقوس 
ال���خ���ط���ر، ف��ق��د ح�����ذرت هذه 
المندوبية التي تعتبر مؤسسة 
لألبحاث الحكومية في المغرب 
للبنية  الشيخوخة  تهديد  من 
السكانية للبالد بحلول 2050، 
ما سيكون له بالغ األثر على 
االقتصاد وأنظمة التقاعد في 

البالد.
جديدة  دراس��ة  كشفت  فقد 
للمندوبية أن شيخوخة الهرم 
السكاني في المملكة المغربية 
بحلول سنة 2050، ستتسبب 
التقاعد  ألنظمة  تام  عجز  في 
له  سيكون  ما  بها،  المعمول 
تأثيرات سلبية على االقتصاد 

الوطني.
نفسها،  ال��دراس��ة  وحسب 

تبلغ  الذين  السكان  عدد  فإن 
فوق  وم��ا  سنة   60 أعمارهم 
سينتقل من 2.7 مليون خالل 
10.1 مليون  إلى   2010 سنة 
سنة 2050، مما سيمثل نسبة 
24.5% من مجموع السكان في 
في   %8.1 ن��س��ب��ة  م���ق���اب���ل 

.2004
وجود  المندوبية  وأب��رزت 
لديمغرافية  مستمر  »تدهور 
المغربية«،  التقاعد  صناديق 
النشيطين  ع��دد  أن  موضحة 
معاشات  ف���ي  ال��م��س��اه��م��ي��ن 
التقاعد »انتقل من 15 نشيطا 
يساهمون في معاش متقاعد 
إلى   ،1980 واحد خالل سنة 
5.8 نشيط سنة 1993، ثم إلى 

نشيط   3.9
سنة 2009«.

الحليمي يدق ناقوس الخطر 
تخلــف حول شيخوخة المغاربة

تلفـزيونــي..

الضحية
الصاحلي رزق الله 
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جرى في مدينة طنجة تقديم مشروع 
في  والنشر  الصحافة  ق��ان��ون  إص��اح 
المغرب للتشاور بشأنه عن طريق فتح 
وينتهي  ش��ه��را،  يمتد  عمومي  ن��ق��اش 
منتصف نونبر المقبل، بمناسبة اليوم 

الوطني لإلعام.
قدمه  الذي  القانون  مشروع  ويتميز 
مصطفى الخلفي، وزير االتصال الناطق 
الرسمي باسم الحكومة المغربية، بكونه 
السالبة  العقوبات  من  مرة  ألول  يخلو 
للحرية. وقال الخلفي إن مشروع إصاح 
مدونة )قانون( الصحافة والنشر هو جزء 
وتنزيل  متعددة،  إصاحات  مسار  من 
ألحكام الدستور المتعلقة بتعزيز وإرساء 
ضمانات حرية الصحافة، وضمان الحق 
ف��ي ال��وص��ول إل���ى ال��م��ع��ل��وم��ة، وجعل 
القضاء فاعا أساسيا لضمان الممارسة 

الصحافية الحرة.
تصريحات  ف��ي  ال��خ��ل��ف��ي،  وأوض����ح 
ل�»الشرق األوسط«، أن مشروع القانون 
االعتراف  إل���ى  أي��ض��ا  ي��ه��دف  ال��ج��دي��د 
القانوني بحرية الصحافة اإللكترونية، 
استقالية  اح��ت��رام  ضمانات  وإرس���اء 
آليات  وإق��رار  الصحافية،  المؤسسات 

عبر  المهنة  أخاقيات  الحترام  عملية 
مجلس وطني منتخب، وأيضا تشجيع 
االستثمار والمبادرة في قطاع اإلعام من 
أجل استيعاب التحوالت التكنولوجية، 
وحماية حقوق األفراد والمجتمع. وأشار 

الخلفي إلى أن هذا اإلصاح في منظومة 
عقد  اعتماد  يوازيه  والنشر  الصحافة 
برنامج لدعم تحديث واستقالية المقاولة 
الصحافية، وإطاق برنامج لدعم القدرات 
الصحافية واللغوية مع النقابة الوطنية 

بموازنة  الناشرين،  وهيئة  للصحافة 
لعقد  بالنسبة  دره��م  مليون   65 قدرها 
البرنامج، وثاثة مايين درهم لبرنامج 

دعم القدرات والتكوين.
ذلك  مع  م��وازاة  أنه  الخلفي  وكشف 
جرى إرساء آلية ليقظة وتلقي الشكاوى 
بخصوص حاالت االعتداء التي يتعرض 
لها الصحافيون وحمايتهم منها، وتكليف 
بذلك،  اإلع���ام  ل����وزارة  ال��ع��ام  المفتش 

والتنسيق مع وزارة العدل والحريات.
وركز مشروع إصاح مدونة الصحافة 
والنشر بالمغرب على سبعة محاور تهم 
ممارسة  في  الحرية  ضمانات  »تعزيز 
وحريات  حقوق  و»حماية  الصحافة«، 
المجتمع واألفراد«، و»جعل القضاء سلطة 
وتقوية  الصحافة  قضايا  في  حصرية 
الصحافة«،  ح��ري��ة  ح��م��اي��ة  ف��ي  دوره 
اإللكترونية«،  الصحافة  حرية  و»تعزيز 
و»تشجيع االستثمار وتطوير مقتضيات 
الشفافية«، و»تحديد الحقوق والحريات 

للصحافي«،  ب��ال��ن��س��ب��ة 
استقالية  و»ت���ع���زي���ز 
والمؤسسة  ال��ص��ح��اف��ي 

الصحافية«.

من أجل قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية

إلى متى ستتستر الجزائر عن واقعها؟ 
واحتواء  السيطرة  عن  األم��ن  عجز  كيف 
الوضع بغرداية؟ أين أجهزة الدولة؟ أين 
الدولة القوية التي تجوع الشعب وتتسابق 
للتسلح؟ والسؤال الذي يطرح نفسه ويلح 
ع��ل��ى ال���ج���واب أي���ن ال��رئ��ي��س، أي���ن هرم 

الباد؟.
بالجارة  االحتجاجات  رقعة  اتسعت 
الجزائر لتصل لرجال األمن المخول لهم 
المظاهرات  وت���أط���ي���ر  وس���ام���ة  أم����ن 
يختلف  اليوم  فالوضع  واالحتجاجات، 
تماما، عامات ومؤشرات »الحرب األهلية« 
تدق الطبول وتلوح في األفق، حيث النقطة 
من  المئات  فخرج  الكأس،  أفاضت  التي 
للشارع  ال��ج��زائ��ري��ة  ال��ش��رط��ة  ع��ن��اص��ر 

يحتجون وينددون.
مدينة  عرفتها  ساخنة  أسبوع  بداية 
غرداية، إذ خرج المئات من عناصر الشرطة 
الجزائرية بحر األسبوع الماضي، تضامنا 
بريان  بلدة  في  المنتشرين  زمائهم  مع 
المجاورة التي ازدادت بها حدة العنف، 

خال نهاية األسبوع.
الشعب الجزائري ينتفض اليوم من أجل 
لقمة العيش من أجل قطرة حليب للرضيع 
وراء  ينتظر  وه��و  ك��س��رة خبز  أج��ل  م��ن 
الطابور، هكذا خلقه الله فوق أرض غنية 
ليذله نظام الجنيراالت ويفقره ويجوعه. 
من الشعوب من تتظاهر ضد القمع، ومن 
الشعوب من تطالب بالديمقراطية والحرية 
والشعب الجزائري الشقيق ينتفض ألجل 
البطاطس والماء والحليب والخبز، هذه 
وصمة عار على جبين رئيس جلب لشعبه 
الذل والمهانة إذ صار يوصف برجل الدولة 
»العاجز والمريض«، وكأن الباد عقيمة لم 

تنجب غير بوتفليقة ليكون رئيسا.
فخروج »1500 شرطي« حسب صحيفة 
في  اإللكترونية،  نسختها  في  »ال��وط��ن« 
بريان  في  زمائهم  مع  مسيرة تضامنية 
»الذين انسحبوا من الفضاءات العمومية 
الممتلكات  أم�����ن  ض���م���ان  ورف�����ض�����وا 
واألشخاص، أمام رفض واستنكار المواطن 
ولحق  للدستور  خرقا  يعتبر  الجزائري، 

الجزائريين في الحماية واألمان«.
فلما  ع��اج��زا  غائبا  ال��رئ��ي��س  ك��ان  إذا 
يحضر رجل األمن يا ترى؟ فمدينة غرداية 
ومنذ  تشهد  حيث  االقتتال،  عليها  كتب 
العرب  ب��ي��ن  مذهبية  م��واج��ه��ات  أش��ه��ر 
المالكيين والميزابيين األمازيغ اإلباضيين، 
حيث الخراب والتدمير والتطاحن العرقي 
الجنراالت  ن��ظ��ام  ال��ب��اد  على  كتب  كما 

ورئيس ميت حي.
تزيد  االج��ت��م��اع��ي،  ال��م��س��ت��وى  فعلى 
الفقيرة  الطبقات  اشتدادا على  األوضاع 
السياسي  المستوى  وعلى  والمتوسطة، 
بوتفليقة  ظ��ل  ف��ي  ميوعة  ال��وض��ع  يزيد 
»المعمر« الذي أبى أن يرحل، قهر الموت 
المواطن  وح���ي���اة  واق����ع  ي��ق��ه��ر  أن  ق��ب��ل 
هذا  ل��ش��ب��اب  مستقبل  ف���أي  ال��ج��زائ��ري، 

البلد؟
األمن  عناصر  وعجز  غ��رداي��ة  فحادث 
وال����درك ع��ل��ى اح��ت��واء وال��س��ي��ط��رة على 
للمتتبع عجز وهران على  الوضع، يعيد 
حماية المواطن الفرنسي »إيرفيه غورديل«، 
التي  الجزائر  ترابها وكيف عجزت  على 
تحتل مراتب متقدمة على مستوى استيراد 
حماية  ع��ن  العسكري  وال��ع��ت��اد  ال��س��اح 
مشلولة  بقيت  وكيف  الفرنسي،  الرهينة 
يتعدى  ال  متطرفة  جماعة  أم��ام  األي���دي 

عناصرها 20 إرهابيا.
والجهاد  التطرف  رقعة  اتسعت  ه��ل 
لتصل للجزائر أم أن الجزائر بؤرة لإلرهاب 
قتل  جريمة  كانت  أسئلة  والمتطرفين؟ 
الرهينة الفرنسي خير دليل لإلجابة عنها، 
وبرهان قاطع أن الجارة الشرقية للمملكة 
تفتقد لألمن واألمان وعاجزة على التصدي 

لظاهرة اإلرهاب والتطرف.
هكذا عجزت أجهزة الدولة الجزائرية 

عن حماية الرهينة الفرنسي 
كما  الحياة،  قيد  على  وه��و 
عجزت عن الوصول إلى جثته 
وهو ميت، أمام رفض وتنديد 
باريس، والشارع الفرنسي.

إذا احتج رجال األمن 
فاعلم أن السيل بلغ الزبى

من هنا 
وهناك

كاريكاتور األسبوع

تمتلك  التي  الشركة   - للضيافة  كتارا  أعلنت 
وتدير وتطور مجموعة من الفنادق والمنتجعات 
لها - عن  الفاخرة عالميا، وتتخذ من قطر مقرا 
مجال  ف��ي  متخصصين  دوليين  ش��رك��اء  تعيين 
التصميم، من أجل العمل على تطوير فندق قصر 
التازي في مدينة طنجة، والذي يعد أول فندق تابع 

لها في المملكة المغربية.
إم  بي  »أو  الضيافة  تصميم  شركة  وستعمل 
الهندسي  والشريك   ،)OBMI( إنترناشيوتال« 
في  المتخصصة  والشركة   ،)Alatec( »أالت��ي��ك« 
 Gettys(  »غيتيز »مجموعة  الداخلي  التصميم 
في  التحديث  بأعمال  للقيام  مجتمعة   ،)Group
المشروع، ليتم تحويل القصر السابق إلى منتجع 

فندقي فاخر.
ويعتبر قصر التازي عنصرا بالغ األهمية من 
التراث المعماري لمدينة طنجة، حيث يطل على 
المدينة من أعالي التال المحيطة بها، وسيصبح 
أحد المكونات البارزة من المحفظة المتميزة لشركة 
من  العديد  على  تشتمل  التي  للضيافة  »ك��ت��ارا« 

وجهات الضيافة المرموقة.
الجميل،  الفندق  تطوير  يتم  أن  المنتظر  ومن 
والذي ينتمي إلى فئة الخمس نجوم ضمن الهيكل 
األصل  في  تصميمه  تم  ال��ذي  للمبنى  الخارجي 
الملكية، في ما تمت إضافة  للعائلة  ليكون مقرا 
للمبنى  ال��ت��رم��ي��م  عملية  الس��ت��ك��م��ال  ل��ه  م��ل��ح��ق 

التاريخي.

وسيعمل المشروع على تعزيز التراث المغربي 
الفريد من نوعه، مع إضفاء لمسات من الحداثة 
ترفيهية  أج��واء  المطاف  نهاية  في  ليوفر  عليه، 
المحلية  الثقافية  بالتأثيرات  ومفعمة  ف��اخ��رة، 
والمناظر الطبيعية الخصبة والمناظر البانورامية 

للمدينة ومحيطها.
ستتم  ال��ت��ي  الرئيسية  ال��ج��وان��ب  أه���م  وم���ن 
مراعاتها في عملية التجديد الحفاظ على المكانة 
الطبيعية للقصر، إضافة إلى تعزيز وظائفه وتجربة 

الضيافة الشاملة هناك.
وقال الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، 
رئيس مجلس إدارة »كتارا للضيافة«: »نتطلع من 
خ��ال ال��م��ش��روع إل��ى اح��ت��ض��ان ج��وه��ر الثقافة 
والضيافة المغربية، ومن الضرورة أن نعمل مع 
شركاء قادرين على فهم واستيعاب كامل ألهمية 
قصر التازي، ونعتقد أن الشركات الثاث المرشحة 
 )OBMI( »للقيام بهذا العمل، وهي »أو بي إم آي
»غيتيز«  وم��ج��م��وع��ة   )ALATEC( و»أالت���ي���ك« 

)Gettys( قادرة على تحقيق ذلك تماما«.
عام  في  توصلت  قد  للضيافة«  »كتارا  وكانت 
المملكة  مع حكومة  استثمار  اتفاقية  إلى   2011
التازي،  قصر  تأهيل  إع���ادة  أج��ل  م��ن  المغربية 
وبموجب االتفاق تعهدت الشركة باستثمار مبلغ 

مقداره 55 مليون دوالر أمريكي 
لتحويل القصر السابق إلى فندق 

راق من فئة الخمس نجوم.

القطريون يعدون خطة لترميم قصر  التازي بطنجة

شيخ األزهر  يصلح ما 
أفسده أمين لجنة الفتوى

في محاولة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ 
األزهر الشريف، إصاح ما أفسده الدكتور عيد 
باألزهر،  السابق  الفتوى  لجنة  أمين  يوسف، 
المغربية  المملكة  فتواه ببطان احتفال  بعد 
بعيد األضحى المبارك، استقبل مؤخرا، اإلمام 
المملكة  سفير  بالمشيخة،  بمكتبه  األك��ب��ر 
والوفد  العلمي،  سعد  مصر  ل��دى  المغربية 
أن  اللقاء،  خ��ال  الطيب،  وأك��د  ل��ه.  المرافق 
العاقات بين األزهر الشريف والمغرب وطيدة 
يحدث  ولم  واالحترام،  الود  يسودها  ومتينة 
أن اصطدم علماء  الطويل  التاريخ  على مدى 
األزهر بعلماء المغرب، واألزهر الشريف يقدر 

المغرب ملكا وشعبا وحكومة.
العلماء  كبار  هيئة  أن  على  الطيب  وش��دد 
باألزهر الشريف، ومجمع البحوث اإلسامية، 
الرسمية  الجهات  هي  المصرية  اإلفتاء  ودار 
التي يعتد بفتواها في جمهورية مصر العربية، 
عن  فتاوى خاطئة  من  مؤخرا-   - وم��ا ص��در 
احتفاالت المغرب بعيد األضحى المبارك ال تعبر 
عن مؤسسة األزهر الشريف، وإنما تعبر عن 

رأي أصحابها.
وأضاف أن األزهر يقول باختاف المطالع 
عند صوم رمضان، أو في عيد األضحى، وباقي 
الشهور الهجرية، وهذا أمر معلوم عند علماء 
الشريعة، وال ينكره إال جاهل، وإن كان األزهر 
الباد  جميع  في  ال��رؤي��ة  توحيد  إل��ى  يتطلع 

العربية واإلسامية.
سعادته  عن  العلمي  سعد  السفير  وأع��رب 
بلقاء فضيلة اإلمام األكبر، مؤكدا عمق الروابط 
يمكن  ال  التي  والمغرب،  الشريف  األزهر  بين 

ألحد أن يعكر صفوها.
ودعا »العلمي« علماء األمة إلى قصر الفتاوى 
الشرعية على المختصين في الشريعة والفتوى، 
وشدد على ضرورة العمل على تطويق المشاكل 

قبل استفحالها واستغال المغرضين لها.
وكان الدكتور عيد يوسف، أمين لجنة الفتوى 
ال��س��اب��ق ب���األزه���ر، ق��د أف��ت��ى ب��ب��ط��ان صاة 
المغربية، بعيد األضحى  المملكة  واحتفاالت 
المبارك، لمخالفتها المملكة العربية السعودية، 
حيث احتفلت المغرب بعيد األضحى يوم األحد 
كان موافقا  الذي  الجاري،  أكتوبر  الرابع من 

ل����ث����ان����ي أي���������ام ال���ع���ي���د، 
ب��ال��س��ع��ودي��ة، وع����دد من 

الدول العربية. 

سعد العلمي 
في ضيافة 
شيخ األزهر

العالم كما
يبدو اليوم
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ألول مرة يكشف األرشيف األمريكي عن محتوى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية األمريكي »هنري 
كيسنجر« ما بين 9 و15 أكتوبر 1974 لكل من المغرب والجزائر وإسبانيا، بخصوص قضية الصحراء. 
تفاصيل نادرة سرية وهامة للغاية في لقاءات رفيعة المستوى بين قادة الدول الثالث وأهم وأشهر وزير 
خارجية أمريكي في التاريخ، تظهر من خالل حوارات »موثقة« بين هنري كيسنجر والرئيس الجزائري 
السابق هواري بومدين من جهة، وبين كيسنجر الذي يوصف بـ»ثعلب السياسة األمريكية«، ووزير 
الخارجية اإلسباني السابق »بيرو كرتينا« من جهة أخرى.
خالل لقائه مع بومدين قال كيسنجر »ليس من المعقول أن تبقى إسبانيا في الصحراء«، وفي 
لقائه مع وزير الخارجية اإلسباني قال إن »إقامة دولة في الصحراء ال يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة 
للعالم«)..(، حسب ما تؤكده مضامين الوثائق التي سيتم عرضها في ما يلي:

بقلم الباحث: الزاكي عبد الصمد

عندما قال كيسنجر.. ليس من المعقول أن تبقى إسبانيا في إفريقيا 
وتأسيس دولة في الصحراء لن يشكل أية إضافة للعالم

أرشيف ملف الصحراء بلسان األمريكيين

تعتبر قضية الصحراء القضية 
وإحدى  للمغرب،  األولى  الوطنية 
للعالقات  ال��رئ��ي��س��ة  ال��م��ح��ددات 
المغاربية، ومعيارا أساسيا لربط 
وعامال  ب��ال��م��ن��ط��ق��ة،  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
تأثير  مساعدا في تشكيل مداخل 
واختراق خارجي. وهي بذلك تشكل 
العائق األكبر لبناء المغرب الكبير، 
فما إن أثيرت في سنة 1973 حتى 
عادت كل الخالفات السابقة التي 
والجزائر،  ال��م��غ��رب  بين  نشبت 
وعادت معها الخالفات واالختالفات 
آخرها  ولعل  جديد،  من  الثنائية 

حرب الرمال في سنة 1963. 
وإن كان هناك شيء يمكن قوله 
أحيت  القضية  ه��ذه  أن  ك��ون  ع��ن 
المقولة  فهو  القديمة،  الخالفات 
العربية   ال��ن��زاع��ات  »إن  ال��ق��ائ��ل��ة 
لدرجة  بالمرونة  تتسم  -العربية 
أنها قد تختفي، ولكنها تظل كامنة 
إلى أن يحين الوقت المناسب لكي 
ت��ث��ور م��ن ج��دي��د«. وه���ذا م��ا أكده 
الرئيس الجزائري هواري بومدين 
لمجلة  ب���ه  أدل�����ى  ت��ص��ري��ح  ف���ي 
»ك����ول����وم����ب����و« اإلس����ب����ان����ي����ة في 
نونبر1975 ، حيث قال »ال خالف 
قد  الغربية  الصحراء  قضية  أن 
أبرزت من جديد جوهر الخالفات 
وحتى  والسياسية،  اإلديولوجية 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ي��ن ب��ل��دان هذه 

المنطقة«.
وفعال فقبل إثارة هذه القضية، 
قد  العربي،  المغرب  بلدان  كانت 
الستينيات  أواخ����ر  م��ن��ذ  دخ��ل��ت 
وبداية السبعينيات في سلسلة من 
االتفاقيات والمعاهدات الرامية إلى 
وطي  بينها،  الخالفات  كل  إنهاء 
الماضي. فقد دشنت هذه  صفحة 
السلسة بزيارة الرئيس الجزائري 
هواري بومدين إلى المغرب وتوقيع 
اتفاقية »إفران« في 15 يناير 1969، 

ثم تبعتها معاهدة »الرباط« في 15 
يونيو 1972، والتي أنهت النزاع 
الجزائر والمغرب،  الحدودي بين 
إضافة إلى معاهدة  »الدار البيضاء« 
في 8  يونيو 1970 بين المغرب 
وموريتانيا، التي نصت على تخلي 
في  اإلقليمية  مطالبه  عن  المغرب 

موريتانيا.   
بين  تظهر  المشاكل  ب��دأت  وق��د 
المغرب والجزائر من جديد، وذلك 
خالل اللقاء الذي دار بأكادير بين 
 ،1973 ي��ول��ي��وز  و24   23 ي��وم��ي 
والذي جمع كال من الحسن الثاني، 
والرئيس  ب���وم���دي���ن،  وه�������واري 
الموريتاني المختار ولد دادة حول 
قضية الصحراء. وخالل هذا اللقاء 
ثار الحسن الثاني في وجه بومدين 
بعدما  وع���ده،  بنكت  إي��اه  متهما 
وع���ده ه���ذا األخ��ي��ر ب��أن��ه سيدعم 
المغرب في قضية الصحراء، وأنه 
ال يريدها. ولكنه كشف عن أطماعه 
خالل ذلك اللقاء في ضمها، وقد كان 
موقف الجزائر أن يدعم حق تقرير 
المغرب  على  ينكر  الذي  المصير 
القطعة  ف����ي  ال���ت���اري���خ���ي  ح���ق���ه 

الترابية.
وقد قام وزير الخارجية األمريكي 
»هنري كيسنجر« بزيارة إلى كل من 
المغرب والجزائر وإسبانيا، بهدف 
موقف  وتقديم  دولة  كل  رأي  أخذ 
دار  القضية، وبقي ما  أمريكا من 

»كيسنجر«  ب��ي��ن 
وزع�������م�������اء 

في  الدول 
س�����ري�����ة 

ت���ام���ة 
ا  نظر

الموضوع حتى كشف  لحساسية 
دار من  األم��ري��ك��ي عما  األرش��ي��ف 
مناقشات بين الرجل وزعماء هذه 

الدول. 
ونود أن نطلع قراءنا على هذه 
ال���م���ح���ادث���ات، ألن��ه��ا م��ه��م��ة جدا 
وتعكس موقف أمريكا التي أعلنت 
ال��ح��ي��اد ف��ي ت��ل��ك ال��م��رح��ل��ة تجاه 
القضية. ونود أن نبدأ بما دار بين 
الوزير األمريكي والرئيس الجزائري 
ه����واري ب��وم��دي��ن وذل���ك ي���وم 14 
أكتوبر 1974 بالجزائر العاصمة، 
وقد حضر هذا اللقاء إضافة إلى 
الداخلية  وزي��ر  م��ن  ك��ل  الرجلين 
ال����ج����زائ����ري أح���م���د ال���م���دغ���ري، 
ديوان  مدير  حمداني  وإسماعيل 

الرئيس الجزائري.
المسؤول  م���ع  ح��ض��ر  ب��ي��ن��م��ا   

األم�����ري�����ك�����ي ث����الث����ة م���راف���ق���ي���ن 
الحوار  ه��و  وه��ذا  ومستشارين، 

الذي دار بين الرجلين كما هو: 
نظرك  وجهة  هي  ما  بومدين: 

بخصوص مشكل الصحراء؟
ال���ص���ح���راء  ك��ي��س��ن��ج��ر:   <<
تحت  كانت  أنها  »بما  اإلسبانية 
الحماية اإلسبانية فقد كانت تسمى 

الصحراء اإلسبانية«.
بومدين: إن المغاربة سيثيرون 

ذلك.
>> كيسنجر: واإلسبان كذلك! 

تريد رأيي بصدق؟
بومدين: نعم، بصراحة.

>> كيسنجر: أريدها أن تذهب 
الحصول على  بعيدا! ال أستطيع 
متحمسين من 40000 من السكان، 
الذين ربما ال يعرفون أنهم يعيشون 
في صحراء تابعة إلسبانيا )يقصد 
تعتقدوا  ال  أن  وآمل  االستعمار(. 
أي  لدينا  ليس  أنني ساخر ج��دا، 
مصلحة في إسبانيا لتكون هناك، 
فليس من المعقول أن تبقى إسبانيا 

في إفريقيا.
بومدين: ما هو رأيك في تقرير 

المصير؟
>> كيسنجر: أنا مع االستفتاء، 
ولكن أنا ال أعتقد أنه من الطبيعي 
أن يكون لكيان سيشكل عن طريق 
الخطإ. لذا فإن السؤال الوحيد هو 
نفوذا  يمارس  ال��ذي  البلد  هو  ما 
قويا في المنطقة، ونحن لن تكون 

لنا أنشطة في المنطقة. 
كيسنجر: )سؤال ثان( ما 
هي وجهة نظرك؟ أنا 
يقول  ب���ه���ا،  م��ه��ت��م 
المغاربة بأنك تريد 

ضم الصحراء.
لتعطينا  ب��وم��دي��ن: 
م����ت����ن����ف����س����ا وح����ت����ى 
ستكون  ات��ص��االت��ن��ا 

أسهل، ما هو رأيك؟
كيسنجر:   <<
وع�����ل�����ى ال����م����دى 
الطويل - مع ترك 
الصحراء اإلسبانية 
جانبا - فإن الذي 
م���ن���ه، أن  م��ف��ر  ال 

القوة  ت��ص��ب��ح  س����وف  ال���ج���زائ���ر 
المهيمنة في المغرب العربي.

بومدين: في الحقيقة، عليك أن 
تكون على علم، بأنه ليس لدينا مثل 
هذه الطموحات فلو كانت لدينا، 
قبل  ذل��ك  ع��ن  عزمنا  نعلن  فإننا 
الشعب الجزائري. ونحن مهتمون 
جدا بالحفاظ على وحدة شعبنا، 
المغرب  م���ع  ات��ف��اق��ي��ات  ول��دي��ن��ا 
النفط،  م��ج��ال  ف��ي  وخ��ص��وص��ا 
دعمنا،  يريد  المغرب  إن  وحيث 
وموريتانيا أيضا.. وأثناء محادثاتي 
مع الملك الحسن الثاني فقد قلت 
له »ال تطلب مني اتخاذ موقف غير 

أخالقي«.
موريتانيا  بين  اتفاق  وهناك   
والمغرب، يقول المغاربة جهرا هذا 
بين  اتفاق  هناك  مغربي.  التراب 
المغاربة والرئيس ولد داداه، حتى 
إنه ذكر من قبل الصحافة األمريكية، 
أع��رف كيف حصلت هذه  وأن��ا ال 

ال����ص����ح����اف����ة ع����ل����ى ه����ذه 
المعلومات.

«««

كان كيسنجر فنان المراوغة 
في عالم السياسة بامتياز 
وكان يحاول دائما اللعب على 
الكلمات وإعطاء انطباع بعدم 
أهمية كثير من القضايا 
الهامة بالنسبة ألمريكا، 
ولكي يطمئن المسؤولين 
اإلسبان بأنه ليس ألمريكا من 
أطماع في الصحراء، وأنها 
لن تدعم المغرب، فقد بين 
لهم بأنه ال يتوقع أي مستقبل 
لهذه المنطقة، وهذا ما قاله 
لمحاوره اإلسباني

كيسنجر هنري  األمريكية  الدبلوماسية  ثعلب 



>> كيسنجر: هل هذا صحيح؟ 
بومدين: نعم. 

>> كيسنجر: إنها إذن أراض موريتانية 
مغربية. 

بومدين: نحن ال نريد متنفسا، نحن نريد 
أن  نريد  ال  ولكن  الخام،  الحديد  استغالل 

يكون نقطة الصراع. 
استغالل  يمكنك  ك��ي��ف  كيسنجر:   <<

الحديد الخام إذا لم يكن في أراضيكم؟
ب����ارك����ر: إن ال��م��ن��اج��م ف����وق األراض�����ي 

الجزائرية.
أو  موقف،  أي  نتخذ  لن  نحن  كيسنجر: 
أي  على  تنطوي  ال  ألنها  ذل��ك؟  لنا  ينبغي 

مصلحة أمريكية.
بومدين:  اإلسبان هم أصدقاؤنا، ولذلك فإن 
المشكلة هي بين المغرب وموريتانيا، وليس 
مع إسبانيا، هذا للتاريخ، الخالف بين المغرب 
هذا  وعلى  الحل،  يؤجل  ما  هو  وموريتانيا 

األساس ينبغي على السكان أن يقرروا.
>> كيسنجر: هل يعرف هؤالء السكان 
التشاور  يجري  ما  بالصحراء  المقيمون 

بشأنه؟
ه��م مغاربة،  ال��س��ك��ان  ب��ع��ض  ب��وم��دي��ن: 
والبعض اآلخر من موريتانيا، والبعض من 
البدو الرحل، هناك بعض منهم من الجزائر، 

ولكن هذا ال يعطي أي حقوق للجزائر.
>> كيسنجر: هل يمكن تقسيم الصحراء 

بين المغرب وموريتانيا؟ 
بومدين: أعتقد أن الموقف يتطور تدريجيا 

في اتجاه التقسيم.
>> كيسنجر: نحن لن نتخذ أي موقف.

بومدين: يقولون إنها )قضية الصحراء( 
سوف تذهب إلى المحكمة الدولية، بالهاي، 

ونقول نحن ليس لدينا أي اعتراض.

عندما قال كيسنجر إن موقف أمريكا
 من الصحراء هو الحياد

كانت الصحف األمريكية لما علمت بقرب 
 9 زيارة كيسنجر إلى إسبانيا )نظمت في 
أكتوبر 2014(، قد شنت حملة على إسبانيا، 
وتطرقت بعضها إلى أخبار مفادها أن أمريكا 
ستدعم المغرب في هذه القضية. ولقد أدخلت 
هذه األخبار المسؤولين اإلسبان في دوامة 
من الغضب والقلق، وكانت جريدة »الواشنطن 
خبرا  أوردت  قد  الرسمية  شبه  البوست« 
مفاده أن أمريكا ستدعم تفاهما مباشرا بين 
المغرب وإسبانيا من أجل تحويل الصحراء 
إلى المغرب. ومعنى هذا إقصاء الجزائر من 
ظلت  ال��ذي  الحل  واستبعاد  القضية،  هذه 
إس��ب��ان��ي��ا ت���داف���ع ع��ن��ه وه���و م��ب��دأ تقرير 

المصير. 
��ن قلق  وه���ذا ج��زء م��ن ال��ح��وار ال���ذي َب��َيّ
اإلسبان من موقف أمريكا الجديد، حيث أخذ 
الكلمة كورتينا وزير خارجية إسبانيا أوال، 

ودخل في الموضوع بدون مقدمات.     
كورتينا: نحن لم نتحدث عن هذا الموضوع 
في واشنطن )أي موضع موقف أمريكا من 
لكم  أنه  لنا  أعربت  وقد  الصحراء(،  قضية 
عالقات جيدة مع كل من الرباط ومدريد، لذلك 

هذه  م��ن  محايد  موقف  على  لتحافظ  كنت 
القضية. فنحن لم نفهم موقفكم ولقد فوجئنا 
جدا عندما قرأنا في صحيفة »الواشنطن 
تؤيد  كانت  المتحدة  ال��والي��ات  أن  بوسط« 
التفاهم المباشر بين المغرب وإسبانيا من 

أجل تحويل الصحراء إلى المغرب.
الخبر،  هذا  أق��رأ  لم  أنا  كيسنجر   <<

وهذا مجرد هراء.
كورتينا: كان ذلك يوم أمس )يعني تاريخ 
الواشنطن  ج���ري���دة  ف���ي  ال��خ��ب��ر  ن��ش��ر 

بوسط(.
من  الكثير  يحمل  )بتعبير  كيسنجر: 
االستهزاء(،أنا لم أقرأ صحيفة واشنطن 
بوست، باستثناء قسم الرياضة وقسم 
أنني متزوج يمكنني  بما  اآلن  األزي��اء، 

قراءة قسم األزياء دون خوف. 
)في قضية  أن سياستنا  علما  وأحيطكم 
لك، ما هي سياسة  الصحراء( هو ما قلت 
البعثة  )يعني  هناك  البعثة  رئيس  نائب 
األمريكية إلى الصحراء(. في الحقيقة أنا ال 
أعلم ما الذي فعله نائب رئيس البعثة هناك 
للصحافة  الخبر  تسريبه  بخصوص  )هذا 
األم��ري��ك��ي��ة ح���ول م��وق��ف أم��ري��ك��ا م��ن هذه 
القادمة سيفعل  المرة  في  ولكنه  القضية(. 
ذلك بعد أخذ مسافة أبعد، وإذا كان لدينا 

الصحراء  قضية  ع��ن  ب��ه  لنخبركم  ش���يء 
فسأخبركم به مباشرة، )يعني أن أي شيء 
القضية  ه��ذه  بشأن  أمريكا  موقف  بشأن 
سيكون عن طريق تصريح وزير الخارجية 

وليس أحدا آخر(.
عالم  ف��ي  ال��م��راوغ��ة  فنان  كيسنجر  ك��ان 

السياسة بامتياز وكان يحاول دائما 
اللعب  على الكلمات وإعطاء انطباع 

الهامة  القضايا  م��ن  كثير  أهمية  بعدم 
بالنسبة ألمريكا، ولكي يطمئن المسؤولين 
اإلس���ب���ان ب��أن��ه ل��ي��س ألم��ري��ك��ا أط��م��اع في 
الصحراء، وأنها لن تدعم المغرب، فقد بين 
لهم بأنه ال يتوقع أي مستقبل لهذه المنطقة، 

وهذا ما قاله لمحاوره اإلسباني. 
كيسنجر: ما قلته لك هو سياستنا )يعني 
موقف الحياد( وليس لدينا مصلحة خاصة 

حول مستقبل الصحراء، وكما قلت لك سرا 
يبدو  ال  السياسية  العلوم  ف��ي  وكما  إن��ه، 
مستقبل الصحراء عظيم، وأشعر أنها بنفس 
طريقة غينيا بيساو أو فولتا العليا )كيانات 
استقلت عن أوطانها وأصبحت تعيش عالة 
على األمم المتحدة وتعيش على المساعدات 
اإلنسانية(. كما أن العالم يمكن أن يعيش 

دون صحراء، وال يمكن أن تكون من 

الدول التي تقدم مساهمة كبيرة للعالم في 
حال  استقاللها. 

كورتينا: على أي حال ال ينبغي أن تستخدم 
)يعني عدم استخدام قضية  ضد اآلخرين 

الصحراء ضد إسبانيا(.
ممزوجة  دعابة  )وب��روح  كيسنجر:   <<
بنظرة من االستهزاء( كانت هناك مرحلة في 
حياتي لم أكن أعرف فيها أين توجد الصحراء 

اإلسبانية، وقد كنت سعيدا كما أنا اليوم.
اكتشاف  ي���ت���م  أن  ق���ب���ل  ك����ورت����ي����ن����ا: 

الفوسفاط.
>> كيسنجر: إذا كنتم تريدون فعل شيء 
مع ملك المغرب فهذا جيد، ولكن ال يجب أن 

يكون مصدر قلق أمريكي.
كورتينا: ما وضحته لي هو أكثر من كاٍف 
قضية  م��ن  أمريكا  م��وق��ف  توضيح  )يعني 
الصحراء وهو الحياد(، ولكن أريد أن أوضح 
أننا سوف نبذل جهدا للتوصل إلى اتفاق مع 
المغرب، ولكن ليس أن نقدم من جانبنا مائة 
في المائة، فنحن مستعدون أن نفعل شيئا.

>> كيسنجر: مثل ماذا؟
كورتينا: هذه طريقة عامة في الحديث علينا 

أن نجلس حول الطاولة والتحدث عن ذلك.
>> كيسنجر: بعد التفاوض معكم، أنا ال 
هذا هو  بسرعة  األشياء  تعطي  أنك  أعتقد 

انطباعي.
كورتينا: كما تعلمون أنا أحب روح الدعابة 
من  تلميح  هناك  )وك��ان  بها  تتمتعون  التي 
الوزير اإلسباني لكيسنجر حول سبب زيارته 

إلى المغرب(.
>> كيسنجر: أوال، أنا ذاهب إلى الرباط 
العربية  القمة  ألن  ونظرا  الجزائر  بسبب 
ستعقد في الرباط، لم أكن أعتقد أن أذهب 
إلى الجزائر دون الذهاب إلى الرباط. وثانيا، 
أنا ذاهب إلى الجزائر ألننا في حاجة إلى 
ب��وم��دي��ن ل��م��س��اع��دت��ن��ا ف��ي ق��ض��ي��ة سوريا 
والقوميين العرب، ولذلك علينا أن ال نفعل 
أن نغير  شيئا مع إسبانيا. وإذا كنا نريد 
مستحيل  وه��و  القضية،  بشأن  سياستنا 
نغير  ل��ن  أؤك���د  بنفسي،  ب��ذل��ك  فسأخبرك 

سياستنا بشأن قضية الصحراء الغربية.
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يشير بومدين بخصوص السكان المقيمين 
في الصحراء محل النزاع إلى أن بعضهم 

مغاربة، والبعض اآلخر من موريتانيا، 
والبعض من البدو الرحل، هناك بعض 

منهم من الجزائر، ولكن هذا ال يعطي 
أي حقوق للجزائر..  ويضيف أنه ليس لديه 
أي اعتراض في أن تصبح قضية الصحراء 

بين يدي المحكمة الدولية »الهاي« 

وثيقة أمريكية تتضمن مقتطف من الحوار 

بين هنري كيسنجر وهواري بومدين

ضيافة في  كيسنجر 
الثاني الحسن  الملك   
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ندواتها  دورة  إط����ار  ف��ي 
والمجتمع«  »المدرسة  حول: 
األوليتين  الحلقتين  وب��ع��د 
والقيم«  »ال���م���درس���ة  ح����ول: 
)الحلقة1/ 11 يوليوز 2014(، 
وح�����ول أي����ة ال���م���درس���ة ألي 
)الحلقة2/  مشروع مجتمعي 
اقترحت   ،)2014 شتنبر   30

في   »GEC Marrakech«
إشكالية  ال��ث��ال��ث��ة  الحلقة 
تربية وتثقيف الشباب في 
م��ح��ك ال���ت���ط���ور وال���ث���ورة 

الرقمية.
وقد مكنت هذه الندوة من 
عناصر  ع��ل��ى  ال����وق����وف 
ال��ت��ف��ك��ي��ر واإلج���اب���ة على 

ال���ت���س���اؤالت على  م��خ��ت��ل��ف 
مستويات أساسية ثالثة:

بين  ال��ع��الق��ة  م��س��ت��وى   -
التربية والثورة الرقمية.

- مستوى ثقافة الشباب.
- المستوى المجتمعي.

وخلصت كل التدخالت إلى 
أن الشباب غيروا من أسلوبهم 
في التثقيف، في الوقت الذي 
تهيمن التكنولوجيات الحديثة 
والتواصل)...(  االتصال  في 
ليس على المدارس والجامعات 
على  تستحوذ  ولكنها  فقط، 
إلى  الوصول  ووسائل  طرق 

المعرفة، 
في  الحديثة  فالتكنولوجيات 
االتصال والتواصل تقوم في 
هذه الحالة بثورة في مجال 
نفسه،  البيداغوجي  العمل 
بناء  إع������ادة  إل����ى  وت��س��ع��ى 

الرأسمال  وتحويل  اكتساب 
إلى  تدفع  أنها  كما  الثقافي، 
إعادة النظر في تنظيم البنيات 

التربوية والثقافية.
التي  السرعة  أن  وأك���دوا 
تعرفها هذه الثورة واالبتكارات 
ال��رق��م��ي��ة ال���ت���ي ظ���ه���رت في 
األخيرة تسرع من  السنوات 
السيرورة.  هذه  وتيرة 
فمن خالل اإلمكانات 
هذه  تتيحها  ال��ت��ي 
التكنولوجيات يبتكر 
الشباب طريقة أخرى 
ما  أو  التثقيف  ف��ي 
أن يطلق عليه  يمكن 
الشبانية«  »ال��ث��ق��اف��ة 
يعبرون  ب��ذل��ك  وه���م 
وعما  ي���ح���ب���ون  ع���م���ا  أك���ث���ر 
يرفضون، ويفضلون بالتالي 
استهالك مضامين متعددة من 
ال��ص��ن��اع��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة عوض 

المنتوجات المؤسساتية.

المدرسة والمجتمع: »الثورة والتطور  التكنولوجي«

المركز  م��ق��ر  ي��ح��ت��ض��ن 
لألبحاث  العربي  العلمي 
اإلنسانية  وال����دراس����ات 
ب��ال��رب��اط ي���وم غ��د ن���دوة: 
والممارسة  »األح��������زاب 
المغرب«  ف��ي  السياسية 
بمشاركة كل من الباحثين 
حسن طارق أستاذ العلوم 
ال��س��ي��اس��ي��ة وال���ق���ان���ون 
ال����دس����ت����وري وال���ن���ائ���ب 
االتحاد  ع���ن  ال��ب��رل��م��ان��ي 
االشتراكي، وحسن اعبيابة 
األستاذ الجامعي والقيادي 

باالتحاد الدستوري. 
بشراكة  الندوة  وتنعقد 
بين المركز العلمي العربي 
»فريديريش  وم��ؤس��س��ة 
نومان« حيث تهدف، حسب 
الجهة  ع���ن  ب����الغ ص����ادر 
ال���م���ن���ظ���م���ة، إل������ى ط���رح 
السياسية  ال���م���م���ارس���ة 

ل���ألح���زاب ال��م��غ��رب��ي��ة في 
والنقد،  التحليل  ض���وء 
انسجام  م���دى  ودراس������ة 
ال��خ��ط��اب ال��س��ي��اس��ي مع 
في  الحزبية  الممارسات 
ت��ه��دف في  ال��م��غ��رب. كما 
إل��ى تسليط  ث��ان  مستوى 
الممارسات  على  الضوء 

األحزاب  ل��دى  الليبرالية 
المغربية،  ال��س��ي��اس��ي��ة 
حد  أي  إل����ى  وت���وض���ي���ح 
اس����ت����ط����اع����ت األح��������زاب 
في  اليمينية  السياسية 
خطاب  ب���ل���ورة  ال��م��غ��رب 
ليبرالي يدافع عن الحقوق 
والحريات المدنية ويدعو 

المواطنة  قيم  لترسيخ 
والحرية  والديمقراطية 
حد  أي  وإلى  السياسية، 
اس���ت���ط���اع���ت األح�������زاب 
السياسية المغربية كلها 
ليبرالية  سياسات  تنفيذ 
ما  في  س��واء  اقتصادية، 
االقتصاد  بتحرير  يتعلق 
المغربي أو وضع القوانين 
والتشريعات التي تحمي 
الحرية االقتصادية وحرية 
واالستثمار،  ال��م��ب��ادرة 
وح�����م�����اي�����ة ال���م���ل���ك���ي���ة 

الخاصة.
وح������س������ب األرض������ي������ة  
ال���م���وج���ه���ة ل���ل���ن���دوة من 
ي���ق���ارب  أن  ال���م���رت���ق���ب 
المتدخالن الحالة المغربية، 
حيث »ال يستطيع المتتبع 
الخطاب  ب��ي��ن  ال��ت��م��ي��ي��ز 
السياسي لليمين والخطاب 

ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ي��س��ار، وال 
يستطيع في اآلن ذاته أن 
السياسات  ب��ي��ن  ي��م��ي��ز 
وضعتها  التي  العمومية 
الحكومات ذات الحساسية 
التي  تلك  وال  ال��ي��س��اري��ة، 
وضعتها الحكومات التي 
يتم تصنيفها في اليمين. 
للساحة  المتتبع  ول��ع��ل 
السياسية المغربية يالحظ 
األكثر  ال���س���ي���اس���ات  أن 
ليبرالية من قبيل )مشاريع 
نفذتها  ال���خ���وص���ص���ة( 
اتجاهات  ذات  حكومات 
بعض  أن  ك��م��ا  ي��س��اري��ة، 
التي  االجتماعية  البرامج 
موازنة  عجز  م��ن  فاقمت 
ونفذتها  وضعتها  الدولة 
تعلن  ك���ان���ت  ح���ك���وم���ات 
أح��زاب��ه��ا ان��ت��م��اءه��ا إلى 

الصف الليبرالي«.

جائزة حورس اإلسكندرية للسرد العربي في الرواية 
تشهد أول تعاون مع مختبر السرديات في المغرب

هوية الحزب المغربي ووظيفته في ندوة المركز  العلمي العربي بالرباط

تم االتفاق بين مختبر السرديات بمكتبة اإلسكندرية 
ومؤسسة حورس الدولية للنشر على إطالق: »جائزة 
األولى  الدورة  العربي-  للسرد  اإلسكندرية  حورس 

الرواية«.
وتقوم الجائزة في دورتها األولى »الرواية« بنشر 
خمس روايات للمبدعين العرب، وذلك بهدف مساعدة 
المبدع العربي في نشر إبداعه السردي، والجائزة 
سن  يزيد  أال  على  بالعربية  يكتب  من  لكل  متاحة 
المتسابق عن أربعين عاما في نهاية نونبر 2014، 
وبشرط أال تزيد الرواية عن خمسين ألف كلمة، وأال 
تكون منشورة بأي شكل من األشكال الورقية أو 
اإللكترونية، وأال تكون فازت في أي مسابقة من 

قبل.
على  المشرف  عتيبة  منير  األدي��ب  وص��رح 
مختبر السرديات بمكتبة اإلسكندرية أن الجائزة 
العربي  ال��س��رد  ونشر  تشجيع  إط��ار  ف��ي  تأتي 
والوصول به إلى القراء في كل مكان، وسيتم تلقي 
األعمال المشاركة في المسابقة حتى نهاية نونبر 

2014 على اإليميل التالي:
horus.alex2007@yahoo.com

البطاقة  ص��ورة  نصه  مع  الكاتب  يرفق  أن  على 
الشخصية أو جواز السفر، وصورة شخصية وسيرة 

ذاتية مختصرة.
وأشار عتيبة أنه سيتم التحكيم في المسابقة على 
ثالث مراحل، مرحلة التصفية األولى للوصول إلى 

القائمة الطويلة التي تضم عشرين رواية، ثم مرحلة 
القائمة القصيرة التي تضم عشر روايات، وبعدها 
والتي سيتم  الخمس،  الفائزة  الروايات  إعالن  يتم 

نشرها من خالل مؤسسة حورس الدولية للنشر.
وسيتم منح دروع للروايات الثالث األولى وشهادات 

تقدير للروايات السبع من الرابعة للعاشرة.
وأضاف عتيبة أن هذه الجائزة تشهد أول تعاون 
بين مختبر السرديات بمكتبة اإلسكندرية ومختبر 
السرديات بالمغرب ويمثله الدكتور شعيب حليفي، 
ويمثلها  سعود  الملك  بجامعة  السرديات  ووح��دة 
المعاطي  أبو  والدكتور  العدواني،  معجب  الدكتور 

الرمادي.
وتتكون لجنة أمناء الجائزة من: د. أبو المعاطي 
الرمادي مقرر وحدة السرديات بجامعة الملك سعود، 
بمكة  ال��ق��رى  أم  بجامعة  األس��ت��اذ  ود.أح��م��د صبرة 
المكرمة، والناشر أحمد عبد المنعم، واإلعالمي حسام 
عبد القادر المستشار اإلعالمي لمكتبة اإلسكندرية، 
بمكتبة  المشروعات  قطاع  رئيس  ع��زب  خالد  ود. 
مختبر  رئ��ي��س  حليفي  شعيب  ود.  اإلس��ك��ن��دري��ة، 
السرديات بالمغرب، ود. معجب العدواني رئيس وحدة 
السرديات بجامعة الملك سعود بالرياض، واألديب 
منير عتيبة المشرف على مختبر السرديات بمكتبة 

اإلسكندرية.

مهرجان طنجة 
الدولي للمسرح

 تنظم جمعية القنطرة لألعمال الثقافي 
لمهرجان  الثالثة  ال��دورة  واالجتماعية 
طنجة الدولي للمسرح ما بين 24 و28 
من شهر أكتوبر الجاري، تحت شعار: 

»طنجة فضاء لكل الفضاءات«.
وستتضمن هذه الدورة برنامجا غنيا 
جميع  ف��ي  المسرح  يالمس  ومتنوعا 
ت��م��ظ��ه��رات��ه م��ن م��ن��ت��دي��ات، ون����دوات، 

ولقاءات، وورشات 
ت������ك������وي������ن������ي������ة، 
كتب  وت��وق��ي��ع��ات 
ل����ش����خ����ص����ي����ات 
متميزة في عالم 
الثقافة والفنون، 
وع������������������روض 
مسرحية دولية 
ووط������ن������ي������ة 
ح��������������������ازت 
االستحسان 
الجماهيري 
لصيت  ا و

الدولي.

بعد نفاد ما طبع من كتاب صحفي وثالثة ملوك، 
أنحاء  جميع  في  ووزعت  الثانية،  الطبعة  صدرت 

المغرب 
دون زيادة في ثمن النسخة: 60 درهم.

حسن طارق حسن اعبيابة 
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ماذا سيقع لو لم ننظم نهائيات كأس 
إفريقيا لألمم باملغرب؟

حول الجدل بسبب تأجيل كأس إفريقيا

زمانه،  ف��ارس  المحلل  م��ازال 
وال��ت��ق��ن��ي ال���ع���ال���م���ي، ف���ؤاد 
فتوحاته  يواصل  الصحابي، 
بدون  العشوائية  وان��ت��ق��ادات��ه 
توقف. فبعد انتقاداته لزمالئه في 
المهنة، وإن كان فعال يمتهن التدريب 
بادو  من  لكل  واتهامه  يدعي،  كما 
في  بالتقصير  فاخر  وامحمد  الزاكي 
على  يتوفر  ال  أنه  من  بالرغم  عملهم، 

دبلومات أو تجربة هذين اإلطارين.
إلى  المرة  ه��ذه  "الصحابي"  انتقل 
إل����ى القذف  ال����ذي وص����ل  ال��ت��ش��ه��ي��ر 
واجه  ال��ذي  الموريتاني  بالمنتخب 
وانهزم  للمحليين  المغربي  المنتخب 

بخماسية نظيفة.
"المحلل" في قناة "ميدي 1 تي في" 
وصف المنتخب الموريتاني بالضعيف، 

بدون  للمغرب  ح��ض��روا  العبيه  وأن 
هذا  على  متهكما  أحذية،  وال  أقمصة 
المنتخب الشقيق الذي تربطنا به عالقة 

أخوية وطيدة.
النقد  ب��ه��ذا  يكتف  ل��م  ال��ص��ح��اب��ي 
ال��الذع، بل واص��ل عشوائيته وكالمه 
الساقط، بدون أن يتدخل "المشرف" على 
برنامج "بطولتهما" الذي أصبح بمثابة 
متفرج، ينصت بإسهاب لرقصات هذا 

المحلل.
زالت وطول لسان الصحابي كادت 
أن تتسبب في حادثة دبلوماسية بين 
ال����ذي سارع  ال��م��غ��رب وم��وري��ت��ان��ي��ا 

مسؤولوها لالحتجاج لدى الدبلوماسية 
المغربية  الملكية  الجامعة  المغربية. 
المشكل  ه��ذا  الحتواء  أيضا  سارعت 
بإصدار بالغ صحفي تعلن من خالله 
شجبها الشديد لتصرفات هذا الرجل 
مجانية،  ت��ح��ل��ي��الت��ه  اع��ت��ب��رت  ال����ذي 
ومجانبة لألخالق الرياضية، كما ذكرت 
بأنه سبق أن مثل أمام لجنة األخالقيات، 
لتصرفاته  م���ج���ددا  ي��ع��ود  ه���و  وه���ا 

العدوانية، وفي قناة عمومية.
الصحابي وجد نفسه في عطالة، بعد 
أن كان يمني النفس بأن يشرف على 
إح����دى األن���دي���ة ال��ت��ي اس��ت��غ��ن��ت عن 

يقول:  الذي  المثل  طبق  بل  مدربيها، 
"علي وعلى أعدائي"، علما أنه ليس له 
أعداء، بل هو عدو نفسه وعدو نجاح 
العديد من المدربين الذين يشتغلون في 

صمت وبدون بهرجة.
الصحابي الذي كاد أن يحطم رقما 
في  أندية  ثالثة  درب  أن  بعد  قياسيا 
موسم واحد، ويتحمل مسؤولية كبيرة 
في مغادرة وداد فاس القسم الوطني 
األول، عليه اآلن وبعد كل هذه الفضائح 
ولو  ال��ك��روي  المشهد  ع��ن  يبتعد  أن 
وأخطائه  أوراق����ه  ل��م��راج��ع��ة  م��ؤق��ت��ا، 

القاتلة.

الصحابـي: من كارثـة ألخــرى

وبعد  المغربية،  الحكومة  أعلنت 
المنظمة  م��ن  المتشددة  ال��ت��ح��ذي��رات 
لنهائيات  تأجيلها  للصحة،  العالمية 
ك���أس إف��ري��ق��ي��ا ل��ألم��م ال��ت��ي ك���ان من 
المفروض أن تحتضنها بلدنا في يناير 

القادم.
سبب هذا التأجيل هو الوباء الفتاك 
"إيبوال" الذي اجتاح العديد من الدول 
من  اآلالف  ضحيته  وذه��ب  اإلفريقية، 
األشخاص، بل وصل هذا الداء الخطير 
والواليات  األوربية  ال��دول  بعض  إلى 

المتحدة األمريكية.
قرار الدولة المغربية لم يرق االتحاد 
هذه  على  كثيرا  يعول  الذي  اإلفريقي 
المادية  م��وارده  لمضاعفة  المنافسة، 
الذين  المحتضنين  من  العديد  بفضل 
أعلنوا هم اآلخرين عن تذمرهم من هذا 

القرار المفاجئ.
هذه  تلغ  لم  المغربية  الحكومة 
المنافسة اإلفريقية التي انتظرناها 
قرابة ربع قرن وبالضبط منذ سنة 

1988، حينما نظمت بالبيضاء 
وال����رب����اط 

وف����از 
بها 

المنتخب الكاميروني الذي فاز مواطنه 
في نفس المناسبة على كرسي رئاسة 
االتحاد اإلفريقي خلفا للمرحوم تيسيما، 
وكان للمغرب الفضل الكبير في اعتالء 
عيسى حياتو عرش االتحاد اإلفريقي.
إلغاء  يطلب  لم  قلنا  وكما  المغرب 
موعد  إلى  بتأجيلها  بل  ال��دورة،  هذه 
العالمية  للمنظمة  يتسنى  آخر، حتى 
الذي  الوباء  لهذا  حد  وض��ع  للصحة 
يوم...  ع��ن  يوما  ضحاياه  يتضاعف 
ورأى بأن شهر يونيو القادم سيكون 

الموعد المثالي إلجراء هذه الدورة.
االتحاد اإلفريقي وبعد أن صدم من 
هذا القرار السيادي بدأ تارة يبحث عن 
بعض الحلول، وتارة 
أخ���������رى ي���رس���ل 
مشفرة  رسائل 
ل�����ل�����م�����غ�����رب، 
عليه  ليضغط 
يتراجع  ل��ك��ي 
ع��������������ن ه���������ذا 

التأجيل.
ت�������رى م������اذا 
سيقع لو لم ننظم 

هذه التظاهرة؟
أي  يقع طبعا  لن 
شيء، ولن يؤثر 
سمعة  ع���ل���ى 

بلدنا التي فكرت في مصلحة المغاربة 
واإلخوان اإلفريقيين الذين سيكونون 

عرضة لهذا الوباء القاتل.
فالوباء الذي ذهب ضحيته إلى حد 
 4500 من  أكثر  السطور،  ه��ذه  كتابة 
ش��خ��ص ف��ي ال����دول اإلف��ري��ق��ي��ة التي 
اجتاحها، ال يمكن للمغرب أن يوقفه، 
المادية  اإلمكانات  على  يتوفر  ال  ألنه 
بأنه  علما  المطلوبة،  واللوجستيكية 
سيكون قبلة ألكثر من مليون فرد الذين 
لمتابعة هذه  بين ظهرانينا  سيحلون 

المنافسات.
فالمغرب وعلى عكس ما يدعي بعض 
أعداء وحدتنا الترابية قادر على تنظيم 
هذه التظاهرة القارية، ويتوفر على كل 
على  مالعب  وعلى  التحتية،  البنيات 
مستوى عالمي، بل هو جاهز الحتضان 
تظاهرات عالمية أكبر من نهائيات كأس 
إفريقيا، كما يتوفر على تجربة عالية 
اكتسبها على مر عقود من الزمن، تؤهله 

لتنظيم هذه التظاهرة بكل نجاح.
اإلفريقي برئاسة  االتحاد  فإذا كان 
متعطشا  حياتو  عيسى  الكاميروني 
لربح األموال على حساب المواطنين 
يمنح  أن  فبإمكانه  ال��ع��زل،  األف��ارق��ة 
أن  بعد  ال��ك��ام��ي��رون،  لبلده  تنظيمها 
رفضت العديد من الدول وبشكل جازم 

تنظيمها.

منتخب  م��واج��ه��ة  ف��ي  يفكر  ال��زاك��ي   <
ألمانيا

< صحف
إفريقيا  ماشي  العالم  أبطال  راه  متفكر،  بال 

الوسطى وال كينيا
ب�"دوش  أش��ب��ه  "ال��ك��ان"  تأجيل  ق���رار   <

بارد"
< المدرب بادو الزاكي

تبرد مع راسك أوخلي ألمانيا فالتيقار...
> نزل األسلوب... فما هي العيوب؟

< المنتخب
ونسولوك أنت على الباحث عن الجيوب؟

يحسمها  ق��م��ة  وال��ع��س��اك��ر  ال��ن��م��ور   <
الشاطر

"......" >
أنت هو الشاطر، طالع واكل، ونازل واكل!!

> أطالب بإنقاذ العب الرجاء الصبار من 
الضياع

< اإلدريسي مدرب منتخب الشبان
مالو غرق؟

ي��ض��م��ون صوتهم  ع��ال��م��ي��ون  ن��ج��وم   <
للمغرب من أجل تأجيل "الكان"

< األخبار
يكولوها للكاف

> جمهور الرجاء هو عميد الفريق
< البرتغالي روماو

كالم معقول...
> عدوى "اإليبوال" تصل إلى المصارعة
< المساء
من كرة القدم، الدراجات، والمصارعة، الله يحد 

الباس

قـــف

عقد فريق الرجاء للسباحة 
يوم الخميس الماضي، جمعه 
الذي حضره  السنوي  العام 
ال��ع��دي��د م��ن رؤس����اء بعض 

الفروع.
وعرف التقرير المالي عجزا 
كما  دره��م،  ألف   145 بقيمة 
نوه هذا التقرير بالمساعدات 
المادية لبعض الغيورين على 
باإلكراهات  أقر  كما  الفريق، 
التي يعاني منها هذا الفرع 
من  العديد  من  يعاني  ال��ذي 
المشاكل المالية التي واجهها 
والمكتب  ال��ف��رع  ه��ذا  رئيس 
المسير بالكثير من الشجاعة 

والصبر.
بالنسبة للتقرير األدبي فقد 
ان��ح��ص��ر ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
اإلنجازات التي حققها فريق 
كفوزه  ال���رج���اء 

بكأس العرش، وسيطرته على 
والصيفية  الشتوية  البطولة 
الوطنية  والبطولة  للفتيات، 

لفئة الشبان "فتيات".
هذا  م��ر  فقد  العموم  على 
سادتها  أج���واء  ف��ي  الجمع 

الروح الرياضية.
فبعد خروج ثلث المكتب، 
تم باإلجماع منح الصالحية 
للرئيس عابد عراقي الختيار 

أع��ض��اء ج���دد، ول��ض��خ دماء 
جديدة لهذا المكتب الشاب.

كرة  ف���روع  ف���إن  للتذكير، 
وكرة  القوى،  وألعاب  القدم، 
السلة، وكرة اليد، والهوكي، 
انسحبت من المكتب المديري 
الذي يترأسه سيبوب، والذي 
ي��ع��ت��ب��ره رؤس�������اء ال���ف���روع 
المنسحبين، غير قانوني وال 

يمثل إال نفسه.

عجز مالي وألقاب مختلفة

26  ميدالية للمنتخب 
املغربي منها 7 ذهبيات 

من نصيب الشاب 
الواعد أيوب بقاضي

عاد المنتخب المغربي لرفع األثقال 
إلى أرض الوطن بعد أن شارك بنجاح 
في البطولة العربية لرفع األثقال، التي 
احتضنتها تونس خالل الفترة ما بين 

9 و16 أكتوبر األخير.
المشاركة المغربية كانت جد مشرفة 
 7 منها  ميدالية،   26 بلغت  بحصيلة 
ذهبيات و6 فضيات و11 برونزية، غير 
أن حدث البطولة بامتياز كان هو تألق 
المغربي الشاب أيوب بقاضي  البطل 
من نادي أولمبيك اليوسفية، والذي فاز 
بست ميداليات ذهبية في فئتي الكبار 
والشبان وفي وزن 105 كلغ، كما حقق 
بلغ  والخطف  النثر  في  قياسيا  رقما 

مجموعه 330 كيلوغراما. 
البطل المغربي الذي ال يتجاوز عمره 
عشرين سنة، سيشارك ضمن المنتخب 
المغربي في الكأس األفروآسيوية التي 
تحتضنها أوزباكستان ابتداء من 16 
نونبر المقبل، كما سيشارك في كأس 
شهر  خ��الل  البيضاء  ب��ال��دار  ال��ع��رب 
دجنبر المقبل، على أن يكون مستعدا 
للمشاركة في بطولة العالم لرفع األثقال 
التي ستجرى نهاية دجنبر بكازاخستان، 
والتي تعتبر مرحلة أولية نحو التأهل 
ال��م��ق��ب��ل��ة بريو  ل��ألل��ع��اب األول��م��ب��ي��ة 

ديجانيرو البرازيلية سنة 2016.

بتصريحاته  ب��ودري��ق��ة  ال���ش���اب  ي��ك��ت��ف  ل���م 
العشوائية في مختلف الوسائل اإلعالمية، بل 
ُخ��ص��ص ل��ه ب��رن��ام��ج ع��ل��ى م��ق��اس��ه ع��ل��ى قناة 
"الرياضية" التي تعيش آخر أيامها، وتلك قصة 

أخرى...
الشاب بودريقة رئيس نادي الرجاء العالمي، 

صال وجال وأطلق لسانه السليط النتقاد 
رؤساء الفريق السابقين، والذين يرجع 
لهم الفضل في ما حققه هذا الفريق من 
قفزة عالمية، بعد أن وجد هذا الشخص 
من  زرع���ه  م��ا  فحصد  معبدة  ال��ط��ري��ق 

سبقوه لهذه المهمة.
البرنامج  ه��ذا  في  تحدث  بودريقة 

"الخاص جدا" عن كل شيء 
إال عن المشاكل الحقيقية 

الفريق،  يعيشها  التي 
الفاشلة،  كاالنتدابات 
المدربين  وت��س��ري��ح 
حقيقي،  سبب  ب���دون 
والمعامالت المشبوهة 

في جنح الظالم لبعض 

مستشاريه الذين عاتوا في الفريق فسادا بدون 
حسيب وال رقيب..

الشاب بودريقة وفي طريقه إلى مطار محمد 
مناسك  ألداء  بساعات  السفر  وقبل  الخامس، 
إلحدى  "الصحفيين"  من  فريقا  استقبل  الحج، 
الجرائد الرياضية الذين كانوا جد لطفاء، خاصة 
وأن قيدومهم أو )مقدمهم(، متخصص في 
محاورة الرؤساء فقط، وبعض الالعبين 
الذين يمارسون في الخليج، استقبلهم 
وأجاب عن أسئلتهم التي كانت على 
المقاس، كما كانت فرصة جديدة  قد 
فتوحاته وعن مشاريعه  للحديث عن 

الضخمة التي مازالت على الورق...
نتمنى أن يعود هذا الرجل 
إل��ى ص��واب��ه، خاصة بعد 
الحج،  لمناسك  أدائ����ه 
ونطلب من الله عز وجل 
ذنوبه  ع���ن  ي��ك��ف��ر  أن 
وأخطائه التي ارتكبها 
غير  أو  ق���ص���د  ع����ن 

قصد.

كفى من املزايدات واملغالطات
 يا »احلاج« بودريقة!!

واهلل
عيب

الصمت حكمة

عيسى حياتو

عابد عراقي بجانب الرئيس المؤسس 
الرتناني وعلى اليسار محمد الراجي

رجــاء
 السباحــة

بودريقة

رفع األثقال
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»بالله عليكم، كيف لرجل أصبح 
مصر  مثل  كبيرة  ل��دول��ة  رئيسا 
جماعة  ووراءه  وب��االن��ت��خ��اب، 
ضخمة تدعمه.. أن تنزع منه هذه 
دقائق،  ثالث  من  أقل  في  الدولة 
وهي  تقريبا الفترة التي استغرقها 
الفتاح  ع��ب��د  أول  ال��ف��ري��ق  ب��ي��ان 
 ،2013 يوليوز   3 ف��ي  السيسي 
الذي استجاب فيه لهتاف الماليين 
برحيل الرئيس اإلخواني ..«، هكذا 
تساءل محمد الباز صاحب كتاب 
السيسي  والهلفوت/  »ال��داه��ي��ة 
وم�����رس�����ي م�����ن ال������وف������اق إل����ى 

الصدام«.
النتيجة  ي��ب��رر  نفسه  ال��ك��ات��ب 
الحتمية التي انتهت بعزل مرسي 
»قد  بقوله:  الحبس  في  ووضعه 
المواجهة  ن��ت��ي��ج��ة  إن  ن���ق���ول 
بين  تضعها  ف��أن��ت  م��ح��س��وم��ة.. 
ثنائية »الداهية والهلفوت«.. وعليه 
العدل أن نقيم مباراة  فليس من 
ودراما  نفعل  ماذا  لكن  بينهما.. 
ومرسي  السيسي  بين  العالقة 
تفرض نفسها علينا.. دراما بدأت 
اإلعجاب  نسميه  أن  يمكن  بما 
بالصدام  وان��ت��ه��ت  واالرت���ي���اح، 
العنيف الذي لم يبق شيئا وراءه.. 
درام��ا تسجل من بين ما تسجل 

جزءا من تاريخ مصر«.
رب���م���ا ي���ك���ون ج����زء ك��ب��ي��ر من 
طرح  قضية  ت��ج��اوز  المصريين 
ال��س��ؤال ح���ول »أس��ب��اب سقوط 

مرسي«، لكن هل يمكن طرح نفس 
السؤال في الحالة المغربية؟ هل 
يمكن القول إن عبد اإلله بن كيران 
رئيس الحكومة يتجه نحو سقوط 
حتمي؟ أال يمكن القول إنه يكرر 
ارتكبه محمد  الذي  الخطإ  نفس 
مرسي، عندما وصل إلى منصب 
لم يكن يحلم به؟ أال يمكن القول 
ي���ك���رر تجربة  ه���و اآلخ�����ر  ب���أن���ه 
»الهلفوت« عندما يقول بأنه مجرد 

رئيس حكومة)..(.
والحال أن الدستور الذي بين 

صالحيات،  عدة  يعطيه  يديه 
عدم  اآلن  حتى  عليه  ي��ع��اب 
قدرته على تفعيلها، أال يقول 
»يعين  المغربي،  الدستور 
الملك رئيس الحكومة من 
الذي  ال��س��ي��اس��ي  ال��ح��زب 
أعضاء  انتخابات  تصدر 
مجلس النواب وعلى أساس 
أعضاء  وي��ع��ي��ن  ن��ت��ائ��ج��ه��ا. 

الحكومة باقتراح من رئيسها 
الدستور(،  م���ن   47 )ال��ف��ص��ل 

وي��ت��ق��دم رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة، بعد 
أمام  ألع��ض��ائ��ه��ا،  الملك  تعيين 
مجتمعين،  ال��ب��رل��م��ان  مجلسي 
يعتزم  ال��ذي  البرنامج  ويعرض 
تطبيقه. يكون البرنامج موضوع 
المجلسين،  ك��ال  أم���ام  مناقشة 
يعقبها تصويت في مجلس النواب 
)الفصل 88 من الدستور(. وتعتبر 
حصولها  بعد  منصبة  الحكومة 

المعبر  النواب  مجلس  ثقة  على 
عنها بتصويت األغلبية المطلقة 
لألعضاء الذين يتألف منهم لصالح 
البرنامج الحكومي، )الفصل 88 

من الدستور(«.
أال تكفي كل هذه االختصاصات 
الدستورية لكي يحس بن كيران 

بأنه قادر على الحكم، أال يعلم 

الدعوة  بإمكانه  أن  كيران  بن 
الذي  ال�����وزاري  المجلس  لعقد 
يترأسه الملك؟ ألم يقرأ الفصل 48 
من الدستور الذي يقول: »لرئيس 
الحكومة أن يطلب عقد المجلس 
الوزاري، ويتداول في: التوجهات 
الدولة  لسياسة  االستراتيجية 

الدستور  م��راج��ع��ة  وم���ش���اري���ع 
التنظيمية  القوانين  ومشاريع 
والتوجهات العامة لمشروع قانون 
 - القوانين  وم��ش��اري��ع  المالية، 
اإلط���ار وم��ش��روع ق��ان��ون العفو، 
المتعلقة  النصوص  وم��ش��اري��ع 
بالمجال العسكري، وإعالن حالة 
الحصار، وإشهار الحرب، ومشروع 
النواب،  م��ج��ل��س  ح���ل  م���رس���وم 
الوظائف  بعض  ف��ي  والتعيين 
المسؤولين عن  المدنية وتعيين 
ال����م����ؤس����س����ات وال�����م�����ق�����اوالت 

االستراتيجية«.
ما  يعرف  أن  يستطيع  أح��د  ال 
يفكر فيه بن كيران بالضبط، ولكن 
قد  م��رس��ي  م��ن  أن شيئا  األك��ي��د 
ذات  يقل  أل��م  اآلخ��ر،  أصابه هو 
يوم: »يكفي شرفا لهذه الحكومة 
هدأ  تشكيلها  من  شهر  بعد  أن��ه 
الشارع إلى اليوم، رغم الصعوبات 
منطقة  المغرب  واالضطرابات.. 
مضطرب«  محيط  ف��ي  مستقرة 
م��ل��ت��ق��ى شبيبة  ف���ي  )ت��ص��ري��ح��ه 
السنة  العدالة والتنمية، يوليوز 
ال���م���اض���ي���ة(، أل����م ي��ت��ن��ص��ل من 
مسؤوليته في اللحظات الحاسمة 
بقوله داخل البرلمان، خالل جلسة 
المساءلة الشهرية في شهر يونيو 
2012 بعد عام واحد من تنصيبه: 
»إنه مجرد رئيس الحكومة من بين 
34 مليون مغربي ممكن أن يكونوا 
رؤساء الحكومة، وإن المسؤولية 

األولى هي مسؤولية الملك«.
من  أخطر  تصريح  يوجد  ه��ل 
ال  بأنه  الحكومة  رئيس  تصريح 
يحكم؟)..(، هل نصدق الدستور أم 
نصدق عبد اإلله بن كيران، صاحب 
والعفاريت«؟  »التماسيح  أناشيد 
من  أكبر  غفلون«  »دار  توجد  هل 
قول بن كيران بأنه قادر على البقاء 
في الحكومة لمدة 20 سنة، وبين 

قوله بأنه ال يحكم؟)..(.
إن ما يقوم به رئيس الحكومة 
من  العصا  مسك  ه��و  اآلن  حتى 
الوسط، ألم يقل ذات يوم في عز 
التحضير لالنتخابات التشريعية 
التي بوأته الصدارة: »إن الوسطية 
هي منزلة بين المنزلتين، ما دون 
أن  ولكم  الحمار«،  وف��وق  البغل 
تتصوروا مستوى رجل دولة ينهل 
من قاموس الحيوانات في كل مرة 
ليتحدث أمام الرأي العام، إن ما 
حدث لبن كيران حسب ما يردده 
م���ع���ارض���وه ه���و »ص����ع����وده من 
الحمارة إلى الطائرة«. ماذا لو كان 
اإلض��راب العام ال��ذي دع��ت إليه 
أكبر النقابات في المغرب يوم 29 
أكتوبر القادم، آخر عهد بن كيران 
في  المشكلة  أن  غير  بالحكومة، 
هذه الحالة تتعدى مشكلة سقوط 
بن كيران، إلى مشكلة البحث عن 
البديل، في ظل هذا التفاعل غير 

المعطيات  بين  المسبوق 
الداخلية والخارجية)..(.

-: الرباط: سعيد الريحاني

ال أحد يستطيع 
أن يعرف ما يفكر 

فيه بن كيران 
بالضبط، ولكن األكيد 

أن شيئا من مرسي قد أصابه 
هو اآلخر، ألم يقل ذات يوم: 

»يكفي شرفا لهذه الحكومة 
أنه بعد شهر من تشكيلها 

هدأ الشارع إلى اليوم، 
رغم الصعوبات 
واالضطرابات..

بين »الهلفوت المصري« 
و»الهلفوت المغربي«

هل ميهد 
إسقاط

 بن كيران 
إلسقاط 
بن كيران بفم الدولة؟

»محلول« داخل 
البرلمان

ـاري
حليلإخبـ
ت
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الدولة  يكون من حسن حظ  قد 
ال��م��غ��رب��ي��ة، وج����ود أن����اس عقالء 
األوض����اع،  ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى  يعملون 
وتجنب القالقل بعيدا عن األضواء، 
ففي الوقت الذي كان يهدد فيه وزير 
ال��ح��ك��ام��ة م��ح��م��د ال���وف���ا، أرب���اب 
في  زادوا  إذا  بالسجن..  المخابز 
ثمن الخبز، وبينما كان يركز عينه 
يقول  الصحفيين، وهو  أحد  على 
له: »غادي نجاوبك بحال مراتي..«، 
كانت الدار البيضاء تحتضن طيلة 
لقاءات  الماضية  القليلة  األي���ام 
ماراطونية احتضنها مقر الوالية، 
في  الزيادة  عن  بالتراجع  انتهت 
الوزير)..(،  علم  دون  الخبز  ثمن 
مع  الشاذ  التعامل  لهذا  وانظروا 

الوزير  بين  الوطنية،  الصحافة 
بن  الحكومة  في  ورئيسه  ال��وف��ا، 
كيران الذي قال لبعضهم: »انتوما 

ماشي رجال«.
أال يعلم رئيس الحكومة المنفعل 
دائ��م��ا، أن رج��ال ال��دول��ة يفترض 
فيهم أنهم يعرفون أن رجل السياسة 
في المخيال الشعبي يكون متهما 
دائما، في هذا الصدد يقول الباحث 
ب��ن أح��م��د ح��وك��ا: »ي��ت��ح��دد رجل 
المخيال  ف���ي  ال���ي���وم  ال��س��ي��اس��ة 
الجمعي كشخص مذنب ومتهم على 
الدوام، إنه الضحية التي تعلق 

عليها مجتمعاتنا كل شرورها، 
وسلبياتها وآثامها، إنه كبش فداء 
والسياسي  االج��ت��م��اع��ي  ال��زم��ن 
المعاصر، بالمقابل يتحدد العالم 
والقاضي  والمقاول  والمهندس 
والجنرال والطبيب والصحفي في 
كأبطال  االج��ت��م��اع��ي��ة،  التمثالت 

يستحقون الثناء«.
»بالرغم من أن جميع السياسيين 
جميع  وأن  ان��ت��ه��ازي��ي��ن،  ل��ي��س��وا 
االنتهازيين ليسوا سياسيين، وأن 
العمل السياسي يجمع بين الصالح 

والطالح، فإن األحكام االجتماعية 
الجاهزة تطنب في اتهام السياسي 
من  يجري  عما  مسؤوال  وتجعله 
فساد، يساهم الجميع في تركيبه.. 
لقد كانت طقوس »الفاراماكوس« 
في بالد اليونان القديمة، تقتضي 
التضحية بإنسان أو حيوان، حينما 
تداهم مصائب ما مدينة من المدن 
دليال  الواقع  هذا  ويعد  اإلغريقية 
قاطعا على براءة الضحية وإفالس 
باتهامها  االج���ت���م���اع���ي  ال��ح��ك��م 

المطلق«، )نفس المصدر(.
 لعل ما يجب أن يركز عليه بن 
كيران هو دفع صفة االنتهازية عن 
ش��خ��ص��ه، ح��ت��ى ال ي��ق��ع ف��ي نفس 
اإلخوان  فيها  وقع  التي  األخطاء 
وبالتالي  م��ص��ر،  ف��ي  المسلمون 
كان  ك��م��ا  ب��ه  ال��ت��ض��ح��ي��ة  تعجيل 
لقد  القديمة..  اليونان  في  يحصل 
ك����ان ال��خ��ط��أ ال���ق���ات���ل ل���إخ���وان 
ال��م��س��ل��م��ي��ن ف���ي م��ص��ر هو 

ع�������ودت�������ه�������م 
بالبالد إلى الوراء من أجل تطبيق 
وصايا المؤسس »حسن البنا« الذي 
رفع سنة 1936 خطابا موجزا إلى 
والفخامة،  ال��ج��الل��ة  »أص���ح���اب 
وأمراؤه،  اإلسالم  ملوك  والسمو، 
الحكومات  رج������ال  وح����ض����رات 
مطلبا،   50 يتضمن  اإلسالمية..« 
طبقت الحكومة التي ترأسها هشام 
قنديل في عهد محمد مرسي، جزءا 

منها.

في الوصية 16 مثال، يقول حسن 
البنا: »ينبغي تحديد مواعيد افتتاح 
العامة، ومراقبة  المقاهي  وإغالق 
من يشتغل بها، وروادها، وإرشادهم 
إلى ما ينفعهم، وعدم السماح لهم 
بهذا الوقت الطويل كله«، يحدث هذا 
في مصر، أما في المغرب فقد ساهم 
صعود بن كيران في تنامي ظاهرة 
يخرج  أل��م  الطائشة،  السلوكات 
المحسوب  المغني  سار،  »الشيخ 
على حزب العدالة والتنمية، ليقوم 
ب���دور ال��واع��ظ وال��م��رش��د، واآلمر 
مدينة  اب����ن  ال���ش���اب  وال���ن���اه���ي. 
الراشيدية،.. دخل إلى المقهى )في 
ح��ي ال��س��الم ب��س��ال( ح��ي��ث يتابع 
روادها مباراة لكرة القدم، قبل أن 
يقف أمام شاشة التلفاز ويخاطب 
واش  ه��ذا  العصر  »راه  الجميع  
تاشي واحد فيكم ما كايصلي؟« غير 

أنه لم يجد 
تجاوبا في الوقت الذي بدأ فيه 
لقطة  المقهى يصفقون على  رواد 
ف��ي ال��م��ب��اراة. الشيخ 

سار تابع قوله »واش 
تاشي حد ما يصلي وغدا رمضان؟ 
حشومة والله، الله يهيدكم«، )موقع 

فبراير،22  يناير 2014 (
حسن  وص��اي��ا  تقتصر  ال  طبعا 
صدى  نجد  أن  يمكن  ال��ت��ي  البنا 
بعض  تصرفات  ف��ي  لها  مشابها 
المسؤولين المغاربة عند هذا الحد 
بل إنه يقول: »يجب إصالح القانون 

حتى يتفق مع التشريع اإلسالمي، 
خاصة في الجنايات والحدود، وبث 
ال�����روح اإلس��الم��ي��ة ف���ي دواوي����ن 
الملتحون  المغرب  )في  الحكومة 
ظاهرة  أص��ب��ح��وا  وال��م��ح��ج��ب��ات 
ملحوظة في الدواوين الوزارية، بل 
إن الكتب الدينية أصبحت تعرض 
على المواطنين في قاعة االستقبال(، 
سلوك  مراقبة  البنة   يفرض  كما 
الموظفين الشخصي وعدم الفصل 
بين الناحية الشخصية والناحية 
البغاء،  على  وال��ق��ض��اء  العلمية، 
ومقاومة  الخمر،  على  وال��ق��ض��اء 
التبرج، ومنع االختالط بين الطلبة 
الداهية  )ك��ت��اب  وال���ط���ال���ب���ات..«، 

والهلفوت(.
المسلمون«  »اإلخ����وان  ي��وص��ي 
وأفالم  الليل،  دور  بمراقبة  أيضا 
اختيار  ف��ي  والتشديد  السينما، 
ال���رواي���ات، أم��ا ف��ي ال��م��غ��رب فقد 
من  المغربية  النسخة  اختلقت 
كبيرا  نقاشا  المسلمين،  اإلخ��وان 
حول الفن النظيف، بطريقة صدامية 

والحال أنهم يملكون 

وزير  ووسائلها.  اإلدارة 
مثال  الخلفي  مصطفى  االت��ص��ال 
يتحول  أن  يرضيكم  »ه��ل  ي��ق��ول: 
المغرب إلى ماخور في المكسيك«، 
وهي جملة غير دبلوماسية بتاتا، 

)المصدر موقع 360(.
الدبلوماسية،  بالقواعد  الجهل 

كيران  ب��ن  يجعل  التاريخ  وجهل 
وحكومته، معرضة أكثر من غيرها 
للتشتت واإلسقاط، ماذا لو أخذ بن 
كيران العبرة من رئيس الحكومة 
التي لم ينساها المغاربة إلى حدود 
اليوم، حكومة عبد الله ابراهيم سنة 
1958، »لقد كان األستاذ موالي عبد 
الله إبراهيم، شغوفا إلى حد بعيد، 
بدراسة التاريخ وال سيما التاريخ 
السياسي وتاريخ الحضارات، وكان 
تشريح الماضي بالنسبة إليه آلية 
منهجية لفهم الحاضر حق الفهم.. 
والتاريخ  ال��ت��اري��خ  وأن  سيما  ال 
البعيد يحوي موضوعيا عدة دالالت 
اليوم  لحياتنا  بالنسبة  إيجابية 
ك��م��غ��ارب��ة«، )ك��ت��اب ص��م��ود وسط 

اإلعصار(.
من  وسيلة  التاريخ  دراس��ة  »إن 
خاللها نتعرف على مقاييس التقدم 
وعلى  مجتمعاتنا،  في  الحقيقي 
الطريق الصائب الذي سيقودنا في 
األخير إلى انتهاج سياسة عقالنية 
إلخراجه من اللف والدوران«، )كتاب 

صمود وسط اإلعصار(.
يتوقع  أن  للمواطن  يمكن  كيف 

صمود بن كيران وسط 

اإلعالم  في  يقرأ  وهو  اإلعصار، 
والتنمية  العدالة  أن حزب  الدولي 
ال��م��غ��رب��ي ال��ح��اك��م، م����ازال يدعم 
اإلخوان المسلمين في مصر، يقول 

»في سابقة  »العربية«:  موقع 

«««

كانت طقوس 
»الفاراماكوس« في بالد 
اليونان القديمة، تقتضي 
التضحية بإنسان أو حيوان، 
حينما تداهم مصائب ما مدينة 
من المدن اإلغريقية ويعد هذا 
الواقع دليال قاطعا على براءة 
الضحية وإفالس الحكم 
االجتماعي باتهامها المطلق«

بن كيران: »أنا مجرد 
رئيس للحكومة«

صور من إضراب 1981.. هل يتم تحضير سيناريو مشابه سنة 2014
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حزب  من  قياديون  استقبل  نوعها،  من  األول��ى  هي 
العدالة والتنمية اإلسالمي، الذي يقود الحكومة في 
المغرب، قياديين اثنين من جماعة اإلخوان المسلمين، 
المحظورة في مصر، والتي صنفتها القاهرة بالتنظيم 
اإلرهابي. وأفاد موقع الحزب اإلسالمي على األنترنت 
أن وفد جماعة اإلخوان المسلمين يضم محمد أبو 
شلبي،  وعاصم  الجماعة،  في  قياديا  بصفته  عبور، 
المسؤول عن االتصال السياسي في الجماعة. وجاء 
مشاركة  بعد  اإلس��الم��ي  ال��ح��زب  ق��ي��ادات  استقبال 
القياديين في جماعة اإلخوان المسلمين في المعرض 
)موقع  البيضاء«،  ال��دار  مدينة  في  للكتاب  الدولي 

العربية: 25 فبراير 2014(.
شرود الحكومة الحالية، واهتمامها بأخبار حلفائها 
في الخارج يوازيه إهمال فادح للملفات الداخلية، التي 
تروم التشكيك في المغرب)..(، هل سمعت أن الحكومة 
فتحت تحقيقا في األسباب الخفية وراء تنامي ظاهرة 
الشغب في المالعب، هل تعلم الحكومة أن مقدمات 
س��ق��وط ال��ح��ك��وم��ات ه��ي »ت���ردي���د أن��اش��ي��د داع���ش« 
نموذجا،  ال���رج���اء  ج��م��ه��ور  وس���ط  )ال��م��دس��وس��ون 
واالصطدام مع قوات األمن )المدسوسون وسط جمهور 
الجيش الملكي(، ماذا أعدت الحكومة لتجنب القالقل 
الشعبية  للثورات  سندا  تشكل  التي  االجتماعية، 

»العادلة وغير العادلة«، في ظل التالعب بأسعار 
والغاز،  »ال��خ��ب��ز،  األس��اس��ي��ة  ال��م��واد 

والبنزين ..«، هل يعرف »الهالفيت« 
المغاربة أن سبب سقوط الهلفوت 

ال��م��ص��ري ك���ان ه���و إض���راب 
محطات البنزين)..(.

الحكومة  ف��ت��ح��ت  ه����ل 
خلفيات  ح����ول  ت��ح��ق��ي��ق��ا 
اإلضراب العام الذي سيعرفه 
أكتوبر،   29 ي��وم  المغرب 
عدة  فيه  ستشارك  وال���ذي 
كبيرة)..(،  نقابية  مركزيات 

فشل  كيران  بن  يتوقع  كيف 
اإلضراب، بينما تشير أصوات 

المخابرات  ت���ورط  إل���ى  نقابية 
القادة،  األمريكية في صناعة بعض 

قول  كيران  بن  مستشاري  أح��د  يقرأ  أل��م 
النقابي حسن البزوي: »بأن عميل وكالة المخابرات 
األمريكية )CIA( »ارفينغ براون« هو من أشرف على 

إعداد المحجوب بن الصديق وتوجيهه..«.
كيف يسمح بن كيران لزعماء النقابات بالتشكيك 
ب�»بساطة قاتلة« في االنتخابات التي نصب من خاللها 
رئيسا للحكومة: ألم يقولوا له إن محمد نوبير األموي 
النقابي بوسبرديلة، الذي ال يعترف بالديمقراطية حتى 
داخل نقابته)..(، يقول: »أريد أن أسجل بأننا ال ننظر 
عن  ناتجة  أنها حكومة  على  كيران  بن  إلى حكومة 
ان��ت��خ��اب��ات ن��زي��ه��ة وح��ق��ي��ق��ي��ة، وق���د ن��ددن��ا حينها 
شابتها  التي  السابقة،  االنتخابية  باالستحقاقات 
صناديق  شرعية  الصميم  ف��ي  ت��ض��رب  م��م��ارس��ات 
حكومة  وبين  بينها  نفرق  ال  فنحن  لذلك  االق��ت��راع، 
األطفال المنبثقة عن برلمان الطفل، وحتى إذا أردنا 
أن نغض الطرف عن مسألة الشرعية االنتخابية، فإننا 
بتحمل  لهم  ما يشفع  الحكومة  أعضاء  لدى  ال نجد 

المسؤولية في هذه الظروف االستثنائية..«.
رئيس  يقف  أن  الحكومي  التضامن  يقتضي  أال 
المعركة  ف��ي  الداخلية  وزي��ر  جانب  إل��ى  الحكومة 
االنتخابية بدل التفرج عليه)..(، أليس من المفيد أن 
يعتمد بن كيران على الخبراء لكي ينبهوه إلى األخطاء 

القاتلة التي يقع فيها، وعلى رأسها أخطاء االقتصاد 
التي ستعجل بنهايته. إن األسئلة التي يتعين طرحها 
اليوم تبقى كالتالي: »لماذا فقد اقتصادنا بريقه؟ ما 
هي األخطاء التي ارتكبتها الحكومة في هذا الزمن 
الطويل اقتصاديا )القصير سياسيا(؟ ألم تكن حكومتنا 
ضحية كالمها الكثير )بما في ذلك القوانين ومشاريع 
القوانين والتصريحات والجدال السياسي العقيم(، 
وعملها القليل لبلورة روح المقاولة وخلق الدينامية 
المفقودة؟ لماذا تم التركيز كثيرا على اقتسام الثروة 
)المفقودة أصال( عوض العمل على بناء محيط أنسب 
من  المستفيدين  ل��وائ��ح  نشر  بعد  م���اذا  لخلقها؟ 
المقالع؟ ال شيء. وماذا عن  وامتيازات  »الكريمات« 
التشهير بمن نهبوا البالد والعباد؟ ال شيء طبعا، غير 
غير  الرساميل  من  مهمة  مبالغ  وف��رار  الزمن  تبذير 
مهيكلة من البلد، مساهما في خنق االقتصاد الوطني 
طرحها  )األسئلة  السيولة،  تغييب  خ��الل  من  أكثر 
الصديقي في إحدى مقاالته،  الرحمان  الدكتور عبد 

هسبريس 4 أكتوبر 2013(.
لنفترض أن بن كيران جلس مع نفسه: »أال يعرف 
أن الجامعات المغربية تغلي، بسبب دخول أطراف 
الخبير  يقول  الصدد  هذا  في  الخط؟  على  سياسية 
لنقابة  السابق  الرئيس  دروي���ش،  محمد  الجامعي 
التعليم العالي، »بعض قادات األحزاب السياسية 
العنف  روح  ت��غ��ذي��ة  ف���ي  س��اه��م��ت 
وال��م��واج��ه��ة ب��ي��ن ال��ط��ل��ب��ة، وذلك 
الحالي،  الجامعي  دخول  بمناسبة 
)أندلس بريس: 21 أكتوبر 2014(.

إسقاط  دع���وات  أن  ي��ع��رف:  أال 
في  الدستور  وتعديل  الحكومة، 
»ال��ف��ي��س ب���وك« وص��ل��ت إل��ى حد 
من  تأسيسية  بلجنة  المطالبة، 
أجل صياغته من جديد، ناهيك عن 
الذي  الدستور  بأن  البعض  قول 
صوت عليه المغاربة ليس دستور 
أال  نموذجا(،  الباكوري  )مصطفى 
يعرف أن الزيادات المسربة للقانون 
المالي الجديد في الزبدة والدواء.. تشكل 

وقودا إلضراب شبيه بإضراب 1981.
ربما يكون حريا بعبد اإلله بن كيران الذي ال 
يخشى اإلضرابات، أن يقرأ ما حدث في 20 يونيو 
سنة 1981 بمناسبة اإلضراب العام: »كانت المجزرة 
رهيبة وكان عدد الشهداء كبيرا، وقد قدرت الجمعيات 
الحقوقية عدد القتلى بأزيد من 1000 قتيل، الجزء 
األكبر في اليومين المتتاليين ل�20 يونيو. كل مطالبهم 
السلع  في  والمتتالية  التعسفية  للزيادات  معارضة 
االستهالكية )الزيادة في ثمن المواد األساسية(، هذا 
إلى مئات االختطافات واالعتقاالت، حتى  باإلضافة 
معتقل!  ألف   26 حوالي  إلى  المعتقلين  عدد  وصل 
اعتقلوا بدون محاكمة وفي شروط ال إنسانية مما أدى 
إلى موت العديد منهم )قتل العديد من المعتقلين في 
46، التي أصبحت فيما بعد مقرا لعمالة  المقاطعة 
سيدي البرنوصي زناتة من جراء االكتظاظ والتعذيب(«، 

)المصدر وكاالت(.
إن أقل ما يمكن أن يؤدي إليه إضراب من هذا النوع 
في الوقت الراهن هو إسقاط بن كيران، وتحوله إلى 
لكن  المصري،  الهلفوت  غ��رار  على  مغربي  هلفوت 
ترتيب  إع��ادة  يتطلب  كيران  بن  إسقاط  أن  المؤكد 
هدف  أن  طالما  البديل،  إيجاد  أجل  من  التوازنات 
البعض هو إسقاط الدولة بالضربة القاضية، وليس 

بن كيران)..(.

البحث العلمي مصطلح يطرب سماعه اآلذان، فحتى وإن 
انتفى أثره الواضح على أرض الواقع، فالكالم عنه يعد مسليا 
لكل من يمني نفسه بالتقدم على أسس علمية؛ ولكثرة استهالكه 
 la méthode« ك��ووي  طريقة  خانة  في  دخل  فقد  إعالميا، 
Coué« التي نعمل من خاللها على إقناع أنفسنا بما ال نؤمن 

به. 
من المعلوم أن التأسيس للبحث العلمي يتطلب شروطا 

ولوازم ضرورية لتهيئة األرضية السليمة لذلك، من قبيل:
- »البنية التحتية« البشرية المتمثلة )عند الدول المتقدمة( 
)مؤطرين  األعيرة  مختلف  من  باحثين  أساتذة  وج��ود  في 
أكاديميا  لهم(، وطلبة مكونين تكوينا  لألبحاث ومساعدين 
مؤهال لولوج ميدان البحث، بالموازاة مع وجود »بنية تحتية« 
المحفزة«  المادية  التحتية  »البنية   - فاعلة؛  إداري��ة  بشرية 
والمتمثلة في توفير الضروريات المادية )التجهيز بكل لوازمه 
العلمية  وال��ل��ق��اءات  المؤتمرات  وتنظيم  حيثياته،  وبكل 
التحتية  »البنية   - األب��ح��اث،...(؛  ونشر  فيها،  والمشاركة 
التشريعية« المتفاعلة بكل إيجابية مع هواجس ومتطلبات 

البحث العلمي. 
وتبقى البنية التحتية البشرية هي العامل األساسي، لذا 
يتطلب األمر تقييما موضوعيا لتوضيح الصورة بكل أبعادها؛ 
فمن حيث عدد األساتذة الجامعيين بكل فئاتهم، فال يتجاوز 
فعدد  وللمقارنة،  التقاعد؛  عتبة  على  منهم  الكثير   ،13000
األساتذة الجامعيين بالجزائر )نفس عدد السكان( أكثر من 
40000. لكن األكثر إثارة في األمر، ما يتعلق بوضعية البنية 
التحتية االستراتيجية المتمثلة في المكون الطالبي، التي 
تصدعت إلى حد ينذر بالخطر الداهم. فكما هو معلوم، فكل 
ما تعرفه أطوار التعليم ما قبل الجامعي من اختالالت مخلة 
بأبسط أدبيات التعلم تتجلى، على الصعيد الجامعي، على 
شكل إعاقات لغوية ومعرفية مزمنة، وكذا في عدم القدرة على 
التفكير  منهجية  افتقاد  على  زي���ادة  واالس��ت��م��اع،  التركيز 

السليم.  
ثم، فرغم قلة عدد األساتذة الجامعيين وتقدمهم في السن، 
فقد حولهم »اإلصالح« الجامعي »ل. م. د« العبثي إلى معلمين 
)التعامل مع األطفال( مقنعين، يقضون جل وقتهم، في المراقبة 
المستمرة لغياب الطلبة التالميذ ولمراجعتهم لدروسهم، وكذا 
كل سداسي  نهاية  في  الماراطونية  االمتحانات  إج��راء  في 
األعمال، أصبح  ج��دول  ازدح��ام  على  وزي��ادة   .)Semestre(
األستاذ الجامعي مطالبا بالقيام باألعمال التطبيقية والموجهة 
»dirigés« التي يقوم بها عادة الدكاترة الشباب »المساعدون 
واألساتذة المساعدون«، علما أن الكثير من األجهزة العلمية 
والمعدات واآلالت والوثائق المستعملة في األعمال التطبيقية 
تعد مرهقة للبصر للمتقدمين في السن. فما هو محل »أطروبة« 

البحث العلمي من إعراب هذا النهج العبثي المدمر للذات؟
أما في ما يتعلق بالمكون الطالبي »البنية البشرية«، فلن 
أتوقف أطول مما قلته أعاله بخصوص ما تعرفه من تصدعات، 
ازدادت حدة بسبب مسلسل اإلصالحات المعطبة على مستوى 
التعليم الجامعي وما قبل الجامعي. لكن سأتطرق لعوامل 
مصاحبة، تزيد الطين بلة وقابلية لالنزالق، من قبيل »البنية 
التحتية« التشريعية التي فاقمت من سلبيات النظام »ل. م. 
د« إلى الحد الذي ينذر بالقضاء على مشاتل الباحثين الشباب 
وتجفيف »منابع« البحث العلمي؛ يتعلق األمر بالتشريع الذي 
الوظيفة  من   11 السلم  في  الماستر  دبلوم  حاملي  يصنف 
العمومية، فلم يعد لحملة الماستر أية تطلعات لولوج ميدان 
البحث العلمي؛ فال يلجه إال العاطلون، الذين ما إن تتاح لهم 
فرصة االنخراط في الوظيفة العمومية حتى يقطعوا فجأة كل 
ارتباط لهم باألستاذ الباحث المؤطر المسكين. ال أظن أن هذا 
األمر يتطلب أي تعليق؛ فال أدري كيف بلغ بنا الحد حد العمل 
على التدمير الذاتي لكل مقوماتنا؟ فمن أجل نفخ الروح من 
جديد في جثة البحث العلمي الهامدة، فال بد من إعادة إحداث 
منصب مساعد للطالب الذي يلج ميدان البحث العلمي حتى 

ال يفكر في ولوج عالم الشغل.      

*رئيس مركز الدراسات واألبحاث والتقييم للتربية 
والتكوين

أوهام البحث العلمي
<  أ. د. عبد الله لخلوفي *

كاريكاتور  ساخر  بريشة الدرقاوي

إن أقل ما 
يمكن أن يؤدي إليه 
إضراب من هذا النوع 

في الوقت الراهن 
هو إسقاط بن كيران، وتحوله 
إلى هلفوت مغربي على غرار 

الهلفوت المصري، لكن المؤكد 
أن إسقاط بن كيران يتطلب 
إعادة ترتيب التوازنات من 

أجل إيجاد البديل

أسرار التعليم



< العدد: 808الرباط يا حسرة
< الخميس 23 أكتوبر 2014

alousbouea@gmail.com

17

منذ مدة واألجواء متوترة وسط جمعيات 
املجتمع املدني بحي يعقوب املنصور بسبب 
ما يشاع على تسيير »مركز األمل«، فهل هناك 
تفتيش  مسطرة  تستوجب  جت���اوزات  فعال 
املعنية  فاملصالح  وقضائي؟  إداري  وحتقيق 
الوضعية  لهذه  حد  جلعل  بالتدخل  مطالبة 
التي طالت حتى شغلت الرأي العام احمللي، 
ل��رف��ع الفتات  ت��س��ت��ع��د  ف��ب��ع��ض اجل��م��ع��ي��ات 

احتجاجية أمام البرملان.

ال تزال العاصمة تفتقد للخدمات الصحية 
جاء  ما  املدينة  وتنتظر  جودتها،  ولتحسني 
بناء مستشفى  إعادة  من  امللكي  املشروع  في 
موالي يوسف وتعزيز الوحدات املتنقلة للطب 
وجتهيز  وتهيئة  واإلن���ع���اش،  االستعجالي 
املراكز الصحية واملستوصفات االستشفائية 

مبختلف املقاطعات، فمتى موعد اإلجناز؟

م����داوالت الورشة  ف��ي  اع��ت��راف ص��ري��ح 
األول����ى الج��ت��م��اع رؤس����اء اجل��م��اع��ات حول 
في  امل��ت��دن��ي��ة  الشعبية  امل��ش��ارك��ة  »إش��ك��ال��ي��ة 
اإلشكالية  ه����ذه  ومل��ع��اجل��ة  االن���ت���خ���اب���ات«، 

يقترحون االقتراع املباشر للجماعات.
في  يوجد  احلقيقي  املشكل  نظرنا:  ف��ي 
من  منه  من��وذج��ا  وخ��ذوا  البشري،  العنصر 

منتخبي جماعة ومقاطعات الرباط.

ت��ق��رر ف��ي احمل���ور ال��ث��ان��ي م��ن املشروع 
امللكي الذي انتهت كل دراساته، تشييد أحياء 
الفئات  مختلف  ت��س��ت��ه��دف  ج��دي��دة  سكنية 
املنتخبني  تكلفوا  ال  رج��اء  فقط  االجتماعية، 
في  األحياء  تلك  »تسقط«  ال  حتى  بتوزيعها 
أحضان بعض األعضاء كما حصل في ديور 

فاديسا، وديور اإلحسان، وغيرها.

المرحوم الحاج محمد المومني، 
ازداد حوالي سنة 1925 وتوفي 

رحمه الله بتاريخ 29 غشت 
2010 بمدينة الرباط التي مثلها 

في المجلس اإلقليمي من سنة 
1983، ونفس  1977 إلى سنة 

الفترة في المجلس البلدي نائبا 
عن حي المالح الذي اشترى فيه 
أكثر من 21 دارا، وهدمها وشيد 
عليها مسجدا للسكان وعمارة 

جعلها هبة للمعوزين.
الرباط تتذكر هذا المحسن 
الكبير وتترحم على روحه 

الزكية.

أرشيف الرباط

أسرار
العاصمــــــة

في  والسياسية  الثقافية  الساحة  ت��ع��ززت 
العاصمة، بصدور كتاب قيم لألستاذ عبد الرحمن 
الكوهن، كتاب »الدعوة إلى اإلصالح« من 288 
صفحة لمجموعة افتتاحيات صدرت في أسبوعية 
»اإلصالح« سنوات 2011 و2012 و2013، وهي 
حبلى بالدراسات والتحاليل والشهادات، وقد 
توقفت عند محطتين من هذه المجموعة الفكرية. 
ففي الصفحة 156 »رصعها« الكاتب بشهادة في 
حق: الغائب الحاضر والمؤمن المجاهد المرحوم 
الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله وفاء منه 
لرفيق درب الكفاح والنضال بالرغم من اختالف 
سياسي  زعيم  حق  في  الحزبية،  توجهاتهما 
الزعامة من  ووطني كبير بكل ما تحمله كلمة 
مدلول قيادي ورصيد شعبي. فلقد كان المرحوم 
الخطيب يعمل في عيادة طبية تابعة للتعاضدية 
العامة للموظفين الكائنة بشارع الجزائر وسط 
العاصمة، وكان رحمه الله معروفا ومشهورا عند 
يقدمها  التي  الطبية  بالخدمات  المواطنين 
لعالج  الليل،  من  وجزء  النهار  طيلة  بالمجان 
المساعدات  وتقديم  األطفال،  وختان  المرضى 
ويكتب  المظلومين،  ون��ص��رة  المشاكل  وح��ل 
األستاذ الكوهن عن رفيق الدرب: »كرس الخطيب 
الكبرى  المتطلبات  أجل  من  الله  حياته رحمه 
في  الشعبية  الطبقات  عنها  تعبر  كانت  التي 
مجاالت التشغيل والتعليم والصحة والكرامة 
ووهب جهوده  والحرية،  والمساواة  والعدالة 
للفقراء  منها  ج���زء  تحقيق  سبيل  ف��ي  كلها 
والمساكين والمحرومين واألرامل واليتامى.. 
اإلسالمية  التعاليم  نشر  أج��ل  م��ن  ع��اش  كما 
المؤمنين«  وإمارة  الملكية  أجل  السمحة ومن 

)انتهى(.
الوطنية  الحمولة  بهذه  زعيما  وت��ص��وروا، 
إضافة إلى تاريخه في الكفاح في جيش التحرير 
والمقاومة، لم تحرك في مجلس جماعة الرباط 
النخوة الوطنية لالعتراف للزعيم الراحل الذي 
ذكرنا بماضيه األستاذ الكوهن، وكأنه يتساءل 
الخطيب  الوطني  الهرم  مثلنا: هل ال يستحق 
تسمية شارع باسمه كما فعل مشكورا مجلس 
جماعة الدار البيضاء الذي أطلق اسم الدكتور 

الخطيب على أحد أهم شوارع المدينة؟
يعرفون  الكوهن،  األس��ت��اذ  يعرفون  فالذين 
غزارة أفكاره وسالسة قلمه، ويعرفون كفاءته 
للسياحة، ونضاله كسفير ودبلوماسي  كوزير 
صاحب المهام الصعبة فال غرو في ذلك وهو 
خريج منبت رجال الدولة: الديوان الملكي، لذلك 
فهو يتنقل بنا في كتابه »الدعوة إلى اإلصالح« 
من مسار زعيم مجاهد مؤمن إلى نضال وطني 
هو إبراهيم الجماني )صفحة: 198( الذي خصه 
المسؤولية  »رب���ط  ع��ن��وان:  تحت  بافتتاحية 
بالمحاسبة«، وإبراهيم هو منتخب بارز ومسؤول 
في الرباط، فهو رئيس مقاطعة اليوسفية، ونائب 
مجلس  ف��ي  وعضو  الجماعة،  مجلس  رئيس 
النواب، ويكتب األستاذ الكوهن عن الصحراوي 
الرباطي: »حينما يطالب النائب إبراهيم الجماني 
من رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول مصير 
الميزانيات الضخمة التي رصدت للصحراء منذ 

استرجاعها سنة 1975...« )انتهى(.
وإبراهيم الجماني هو من األقحوانات النادرة 
التي تزين النضال النيابي في العاصمة، فهو 
ثائر وثوري على الظلم والفساد، وشكرا للسي 
عبد الرحمن الكوهن على اختياره لمواضيع من 
صلب المجتمع، ونتمنى من رجال الدولة أمثال 
ال��م��ؤل��ف ال��ش��ج��اع ب���أن ي��ن��وروا ال����رأي العام 
بتجاربهم ونصائحهم وإرشاداتهم كما فعل شيخ 
هنا  والشيخ  الرحمن،  عبد  السي  السياسيين 

مصدرها المشيخة وليست الشيخوخة.

شيخ السياسيين 
وإبراهيم الجماني

بقلم: بوشعيب اإلدريسي

حديث 
العاصمة

ستكون  المنتظرة  االنتخابات  في 
األحزاب السياسية في عاصمة المملكة 
وجودها  إلثبات  عسير  امتحان  أم��ام 
وتمتعها بثقة السكان، والكل في الرباط 
األحزاب  بعض  »انهيار«  عن  يتحدث 
االستحقاقات  ت��ت��ص��در  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
االنتخابية الماضية، وأصبحت اليوم 
معزولة،  أو  ومنبوذة  مجهولة  شبه 
لم  التي  االقتراعات  بشهادة صناديق 
االقتراعية  الفترات  في  عليها  يتردد 
في  المسجلين  رب��ع  س��وى  السابقة 
القوائم االنتخابية، بينما  نسبة %75 
االحتفاظ  ف��ض��ل��وا  ال��ن��اخ��ب��ي��ن  م���ن 

بأصواتهم.
وإذا كان عدد الناخبين ما بين 350 
يشاركون  الذين  فإن  ألف،  و400  ألفا 
فهل  ناخب،  ألف   60 يتعدون  ال  منهم 
في  المنخرطين  ع��دد  أن  ه��ذا  معنى 
العاصمة هو 60 ألفا؟ من حوالي 800 
ألف ساكن؟ ومن 400 ألف ناخب؟ وبهذه 
ت��زال العاصمة عاصمة  األرق��ام هل ال 
السياسيين أم أنها جنحت إلى عاصمة 
اليوم  السكان  إن  حتى  المحايدين؟ 
من  هروبا  الجمعيات  في  ينخرطون 

األحزاب.
لماذا  الواضح،  العريض  والسؤال 

األحزاب  تسميه  ال���ذي  ال��ه��روب؟  ه��ذ 
وتحمل  االن���ت���خ���اب���ات  ع����ن  ع����زوف����ا 
المسؤولية لإلدارة! وهذا بالضبط ما 
ينفر المواطنين من الهيئات الحزبية 
التي كان عليها االعتراف ب»أخطائها« 
بدال من االسترسال في مواصلة سلسلة 
قديمة ومستهلكة من المزايدات الكالمية 
التي لم يعد أحد يهتم بها، بل وتساهم 
إل���ى ح��د كبير ف��ي إب��ع��اد ال��ن��اس من 

األحزاب.
ففي الرباط خمسة أحزاب ممثلة في 
المجلس الجماعي، وفي الرباط أيضا 
تنشط  مدنية  جمعية  أل��ف  م��ن  أك��ث��ر 
بكيفية متفوقة على األحزاب، ولو كانت 
بمساعدات  تتمتع  الجمعيات  ه���ذه 
الحكومة كما تتمتع بها األحزاب النخرط 
كل السكان في أنشطتها! فالحزب القوي 
السياسية  العاصمة  في  اليوم  الكبير 

هو »حزب المحايدين« الذين ال انتماء 
وهذه  ح���زب،  ب��أي  يربطهم  سياسي 
صفعة لكل األحزاب التي عليها مراجعة، 
ليس برامجها ولكن العنصر البشري 
الموكول إليه التأطير والتنظيم الذي 
إل���ى سماسرة  م��ن��ه  ال��ب��ع��ض  ت��ح��ول 
وشناقة، وهم »الفيروس« القاتل لعدد 

من األحزاب.
ال ن��رض��ى أن ت��ت��ح��ول ال��رب��اط من 
عاصمة  إل�����ى  س���ي���اس���ي���ة  ع���اص���م���ة 
الالمنتمين، فتلك كارثة يجب تجنبها 
والوقاية من أهوالها ومصائبها، وعلى 
أحزابنا هنا في الرباط اإلعالن صراحة 
عن تدشين عهد المصالحة بينها وبين 
من  داره�����ا  »ت��ن��ظ��ف«  وأن  ال��س��ك��ان، 
»المخلوضين«، وتفتح مدارس لتكوين 
ذوي  لالنتخابات  وتقدم  المناضلين 
الكفاءات والخبرة والشعبية والنزاهة، 
والنضال وحب الوطن، بدال من أصحاب 
الشكارة والفيرمات وحفاظ الخطابات 
القوائم  في  نجدهم  وال��ذي��ن  الرنانة، 

األولى وفي كل االنتخابات.
في  االنتخابية  السكتة  من  فحذار 
وشك  على  إنها  السياسية،  العاصمة 
االندالع ومرهونة بمواقف أحزابنا في 

الرباط.

على بعد شهور من االنتخابات الجهوية والمهنية والجماعية

حذار من »السكتة االنتخابية« في العاصمة السياسية

أصغر مقاطعة في العاصمة ب�7 كلم2 من 113 كلم2 
مساحة مدينة الرباط، فهذه المقاطعة وبكل موضوعية 
وصراحة تحولت من جوهرة المقاطعات إلى شبه 
مدشر في قرية نائية، ولنبدأ من حي العكاري الذي 
بشوارع  المدينة  في  جوطية  أكبر  إلى  كله  تحول 
عليها  وشيدت  »جوطيات«،  إلى  تحولت  وطرقات 
»باشات« وحوصر السكان في منازلهم ومنع التجار 

الرسميون من تجاراتهم.
وهذا حي المحيط بساحة لندن، يعيش السكان  
فيه جحيما ال يطاق، وظلما من الذين فرضوا أنفسهم 
فيحتلون  المتجولين  الباعة  على  األماكن  لتوزيع 
أب���واب ال��م��ن��ازل وال��دك��اك��ي��ن، وت��رت��ف��ع الضوضاء 
الصاخبة والمعارك الطاحنة والكالم النابي بمباركة 
من  والتجار  السكان  لحماية  الواقفين  »العساسة« 
هذه الكوارث. فإذا بهؤالء »العساسة« هم من يسهلون 
ويقترحون ويوزعون هذه »الفوضى« بمقابل مالي 
سواء في حي المحيط أو حي العكاري على حساب 
منازلهم  في  اآلمنين  المواطنين  على  »التكرفيس« 

ودكاكينهم.
خربت  التي  حسرة«  »يا  العتيقة  المدينة  وهذه 

تديره  قرويا  دوارا  وأصبحت  ومسخت  وشوهت 
»مافيا« تتحكم في البيع بالتجوال والباعة المتجولين، 
فتفوت األماكن وتعين لها األشخاص وتضمن لهم 
وأمام  ب��إت��اوات  طبعا  »العساسة«،  م��ن  »التيقار« 

الجميع. 
وهذا حي الحسان تتوسطه حفرة قطرها ألف متر 
وشارع  رشيد  م��والي  زنقة  بزاوية  موجودة  مربع 
موالي إسماعيل، حفرة عمقها خمسة أمتار، واشتكى 
أزبالها  من  واشتكوا  5 سنوات  منذ  السكان  منها 

وأخطارها ومياه األمطار التي تجتمع فيها.
وهذا شارع مليلية المحتل من طرف التاكسيات 
الكبيرة والحافالت التي تحرم على السكان الراحة 

والنوم والهدوء، واألمن واألمان.
فهذه هي مقاطعة حسان التي كانت هي األولى 
وطنيا في ترتيب جماعات المملكة، وها هي تتدحرج 
نحو الهاوية بسرعة فائقة، وها هي كما تالحظون 
تنهال عليها الضربات لمحو تاريخها المجيد الذي 
بناه الوطنيون، ومع األسف تركوها تموت وتذوب 
في أيدي المنتخبين الحاليين، فالله معك يا مقاطعة 

حسان، مقاطعة األجداد والتاريخ المجيد.

جوطيات في كل مكان وحفرة عمقها 
ألف متر مربع تصطاد المواطنين!!

محن السكان في مقاطعة حسان

بعض أعضاء مجلس مدينة الرباط



تلـكس

< العدد: 808كواليس جهوية
< الخميس 23 أكتوبر 2014

alousbouea@gmail.com

18

> األسبوع

يقطن  م����واط����ن  ق�����ام 
الحاج  اوط����اط  بمدينة 
بولمان  إلقليم  التابعة 
مؤخرا،  ميسور،  عمالة 
الحامل  زوج���ت���ه  ب��ن��ق��ل 
النارية  دراج���ت���ه  ع��ب��ر 
»موطوبيكان«،  ن��وع  من 
هاتفيا  ات��ص��ل  ب��ع��دم��ا 
أحمد  مستشفى  ب���إدارة 
الميسوري  إدري���س  ب��ن 
مطالبا  المدينة،  بنفس 
ب������ح������ض������ور س������ي������ارة 
مكان  إل�����ى  اإلس����ع����اف 
زوجته  ل��ن��ق��ل  إق���ام���ت���ه 
المستشفى  إلى  الحامل 
ال���م���ذك���ور، وه����و م���ا لم 
اعتذرت  أن  بعد  يتحقق 
توفرها  عدم  عن  اإلدارة 
اإلسعاف،  سيارات  على 

مما اضطر المواطن إلى 
نقل زوجته عبر دراجته 
وجنينها  إياها  معرضا 

للخطر.
وذكر بعض المواطنين 
ال���ذي  ال��م��س��ت��ش��ف��ى  أن 
ش��ي��د ب��ه��ب��ة م��ل��ك��ي��ة من 
زايد  ال��ش��ي��ح  ال��م��رح��وم 
نهيان،  آل  س��ل��ط��ان  ب��ن 
الراحل  ع��ل��ي��ه  وأط���ل���ق 
الثاني  ال��ح��س��ن  ال��م��ل��ك 
اس��م »أح��م��د ب��ن إدريس 
تيمنا  ال����م����ي����س����وري« 
المنطقة،  ع��ل��م��اء  ب��أح��د 
ك���ان ب����ؤرة ل��ل��ع��دي��د من 
والوقفات  ال��م��ظ��اه��رات 
االح��ت��ج��اج��ي��ة ن����دد من 
المحتجون  خ���ال���ه���ا 
ب�����ال�����وض�����ع ال���ص���ح���ي 
بعض  وبتعامل  المزري 
وبتنقلهم  الطبية،  األطر 

مستشفى  إل���ى  ال���دائ���م 
الخضراء«  »ال��م��س��ي��رة 
بمدينة ميسور الستكمال 

التي  الطبية  التحاليل 
ما  مدينتهم،  في  تنعدم 
مصاريف  يكبدهم 

أخرى  وأع��ب��اء  إضافية 
كان أولى أن يتفادوها إن 

استقام وضع مشفاهم.

ما يجري ويدور في المدن 

دراجة نارية تتحول إلى سيارة إسعاف
بولمان

جهات توقف مدير الصناعة التقليدية عند حده!!

>> منذ أزيد من ثاثة أشهر متتالية 
»تمكرط  ب����دوار  ل��ص��اة  أذان  ي��رف��ع  ل��م 
إخسان« بجماعة »اثنين أيت الرخا« بإقليم 
أية  مسجده  في  تقم  ول��م  إفني،  سيدي 

صاة جماعة. 
فإن  محلية،  إعامية  مواقع  وحسب 
على  أحدهم  أقدم  بعدما  أغلق  المسجد 
طرد اإلمام الثالث على التوالي، كان قد 
ليؤمهم في صلواتهم  السكان  استقدمه 
التدخات  سلسلة  لتبتدئ  المفروضة، 
للجهات  السكان  والمناشدات من طرف 
المسؤولة من مندوبية األوقاف والشؤون 
اإلسامية والسلطات المحلية، للتعجيل 

بتوقيف الشخص)..(.

بالشأن  مهتمون  أش��ار   <<
المحلي بإحدى الجماعات)..( في 
تام  ش��ب��ه  غ��ي��اب  إنزكان  إلى 
بعض  ل��دى  وال��ك��ف��اءة  لألهلية 
تصحيح  بمصلحة  العاملين 
اإلمضاءات، حيث حول بعضهم 
حلوب«،  »ب��ق��رة  إل��ى  مواقعهم 
حسب تعبير المهتمين بالشأن 
المحلي، مما أتاح الفرصة لتدخل 
والوسطاء؛  السماسرة  بعض 
المستشارين  ب���ع���ض  م��ن��ه��م 
السابقين، ومنهم بعٌض من ذوي 
ال������س������واب������ق ف������ي ال���ن���ص���ب 

واالحتيال)..(.

<< عرفت مدينة كلميم خال األسبوع األخير، 
نقصا كبيرا في مادة الخبز، بسبب إغاق عدد من 
المخبزات أبوابها إلتاحة الفرصة للعاملين بها 
لاحتفال بعيد األضحى مع ذويهم وأسرهم، خاصة 
الفرصة  ترك  مما  المنطقة،  من  المتحدرين  غير 
سانحة لبعض المتاجرين في هذه المادة الحيوية 

الحتكارها وفرض أثمان مزاجية.
وقال بعض المستهلكين إنه خال فترة العيد 
واأليام الثاثة التي أعقبته، عمد عدد من الباعة 
المتجولين بالقرب من السوق المركزي، وسوق 
السمك، إلى احتكار هذه المادة التي يرتفع الطلب 
عليها، وفرضوا زيادات خيالية في ثمنها فالخبز 
والمسعر  درهم،  ب�2.50  يباع  بدرهمين  المسعر 

بدرهم واحد يباع ب�1.50 درهم.

<< اعتقلت مصالح الدرك الملكي 
توثيق  ح���اول  شخصا  ب��ت��ارودان��ت 
بواسطة  المركز  داخل  رشوة  عملية 
كاميرا خفية موضوعة بعناية داخل 

قلم)..(.
وكان الشاب قد حضر إلى مقر الدرك 
ملف  م��آل  عن  لاستفسار  بالمدينة 
يتعلق بوالده الذي جاء من المهجر، 
ورغبة منه في توثيق عملية رشوة قام 
بنصب كاميرا خفية مثبتة داخل قلم 
المدخل  بتصوير  وق���ام  بقميصه، 
الخطة  ولكن  الدرك  لبناية  الرئيسي 
1000درهم  مبلغ  لدفع  رسمها  التي 

كرشوة انتهت باعتقاله هو.

> شكيب جالل

ألول مرة يحرم عدد كبير من المصلين من أداء 
صاة العيد في مدينة أزمور لكونها نظمت وأديت 
المصلين  معه  اض��ط��ر  مما  ال��ب��اك��ر،  ال��ص��ب��اح  ف��ي 
العيد  ص��اة  ألداء  طويلة  لمسافات  ال��ذه��اب  إل��ى 
تدعى  للمدينة  مجاورة  أخ��رى  جماعة  مصلى  في 
الباشا  من  بأمر  وذلك  حمدوش«،  بن  علي  »سيدي 
الجديد، الذي ال يقيم في أزمور ويقطن في جماعة 
دار بوعزة نواحي الدار البيضاء، لكون المدينة ال 
تتوفر على سكن وظيفي خاص به)..( وحتى يتسنى 
لهذا األخير االحتفال مع أسرته بعيد األضحى، أمر 
بأن تقام صاة العيد في أزمور في الصباح الباكر، 
المصلين من  م��ن  كبيرا  ع���ددا  ال���ذي ح��رم  ال��ش��يء 
أداء صاة العيد. وتجدر اإلشارة إلى أن باشوات 
أزمور يشتغلون في المدينة بدون سكن وظيفي منذ 
سنوات طويلة، بسبب قيام البلدية بتفويته لباشا 
األمر  آخر،  بإقليم  عامل  منصب  اآلن  يشغل  سابق 
الذي حرم العديد منهم من االستقرار، وعطل بذلك 

مصالح المواطنين)..(.

العامل يستحوذ على دار 
الباشا والباشا يأمر الناس 
بالصالة في جماعة اخرى

أزمــور

وجدة

اعتقال جزائري وفي
 حوزته وثائق مزورة

> األسبوع

أوقفت مصالح أمن مطار 
جزائريا  م���واط���ن���ا  وج�����دة 
تقديم  قضية  ف��ي  م��ت��ورط��ا 
وثائق مزورة بغرض الهجرة 

إلى أوروبا.
وك������ان ال��م��ع��ن��ي ق����د حل 
مطار  عبر  الوطني  بالتراب 
الدار البيضاء الدولي قادما 

من الجزائر، وكشف عن أنه 
المواطنين  أح��د  م��ع  التقى 
وجدة،  بمدينة  الجزائريين 

تعريف  بطاقة  سلمه  حيث 
وتذكرة  م������زورة  ف��رن��س��ي��ة 
ب��ي��ن م��دي��ن��ت��ي وجدة  س��ف��ر 
إتمام  بغية  الفرنسية،  وليل 
مخططه بالهجرة إلى أوروبا 
أنكاد،   - وج���دة  م��ط��ار  عبر 
الحدود  شرطة  عناصر  لكن 

أجهضت محاولته.
عناصر  ق���ام���ت  وب��ع��دم��ا 
ال���ش���رط���ة ب��ت��ح��ري��ات��ه��ا في 
أن  إل��ى  انتهت  ال��م��وض��وع، 
ثاثة مواطنين 
ج����زائ����ري����ي����ن 
آخرين يقضون 
ع�������ق�������وب�������ات 
س������ج������ن������ي������ة 
ب������ال������س������ج������ن 
المحلي بوجدة، 
بعدما تم القبض 
بنفس  ع��ل��ي��ه��م 
تم  وق��د  التهمة، 
الظنين  ت��ق��دي��م 
األول إلى العدالة 
إليه  بالمنسوب 
ق��ب��ل وض��ع��ه رهن 
االع��ت��ق��ال االح��ت��ي��اط��ي إلى 

حين محاكمته.

> األسبوع

الصناعة  م��ج��م��ع  ع�����رف 
اجتماعا  م��ؤخ��را،  التقليدية، 
دار  ب���خ���ص���وص  ت��م��ه��ي��دي��ا 
التنسيقية  ب��ي��ن  ال��ص��ان��ع��ة 
ال����م����ح����ل����ي����ة ل���ل���ج���م���ع���ي���ات 
الحرفية  وال����ت����ع����اون����ي����ات 
المهتمة بالصناعة التقليدية، 
والمدير  ال��ص��ن��اع  وب���ع���ض 
التقليدية،  للصناعة  اإلقليمي 
بحضور مدير وكالة الصناعة 
التقليدية بأبي الجعد، وممثل 
السلطة  وم��م��ث��ل��ي  ال���غ���رف���ة 

المحلية.

المدير  أن  متتبعون  وذك��ر 
اإلق��ل��ي��م��ي ف��ي م��داخ��ل��ت��ه، أكد 
الجمعيات  ل���ك���ل  إق����ص����اءه 
الحرفية  وال����ت����ع����اون����ي����ات 
تسيير  في  بطلبها  المتمسكة 

حيث  الصانعة،  دار  وإدارة 
الصانعة«  »دار  أن  إل��ى  أش��ار 
النساجة«،  »دار  أص��ب��ح��ت 
تسييرها  أمر  تفويت  وسيتم 
اللواتي  فقط  ��اَج��ات«  ��َسّ ل���«ال��َنّ

الجمعيات،  ب��إح��دى  ينشطن 
ضاربا عرض الحائط المخطط 
االستراتيجي لوزارة الصناعة 
التقليدية الذي يعتمد المقاربة 
لتثمين  وذل����ك  ال��ت��ش��ارك��ي��ة، 
بكل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ص��ن��اع��ة 
قادرة  اإلدارة  وجعل  فروعها، 
ع��ل��ى ال��خ��ل��ق واإلب�����داع بغية 

الوصول وتحقيق التنمية.
ولقي طرح المدير اإلقليمي 
ل����دى جميع  ق��اط��ع��ا  رف���ض���ا 
ال��ح��اض��ري��ن خ��ص��وص��ا بعد 
التصويت،  إل����ى  االح���ت���ك���ام 
أن  على  الجميع  أجمع  حيث 
تشمل  أن  يجب  الصانعة  دار 
التقليدية  ال���ح���رف  ج��م��ي��ع 

بمختلف فروعها.

> عبد اهلل الشرقاوي

قضت غرفة الجنايات 
بمحكمة  االب���ت���دائ���ي���ة 
االس����ت����ئ����ن����اف ب���س���ا، 
المكلفة بقضايا مكافحة 
اإلره��اب بسا، مؤخرا، 
ب��س��ن��ة ح��ب��س��ا ن���اف���ذا 
يحمل  مغربي  ح��ق  ف��ي 
البلجيكية  ال��ج��ن��س��ي��ة 
م���ن أج����ل ج��ن��اي��ة عدم 
جريمة  ع����ن  ال��ت��ب��ل��ي��غ 
من  وتبرئته  إره��اب��ي��ة، 

الغير،  تحريض  جريمة 
وإقناعه الرتكاب جرائم 

إرهابية.
األمن  مصالح  وكانت 
أوقفت  ق���د  ال��م��غ��رب��ي 
طنجة  بمدينة  المتهم 
لاشتباه في تورطه في 
المسلح،  السطو  عملية 
لها  ت���ع���رض���ت  ال����ت����ي 
ش��اح��ن��ة ل��ن��ق��ل األم����وال 
الوكاالت  إح���دى  قبالة 
بعد  إن��ه  حيث  البنكية، 
التفتيش  بعملية  القيام 

حجز  ت������م  ب���م���س���ك���ن���ه 
الوثائق  م��ن  مجموعة 
اإللكترونية  والمعدات 
تثبت عاقته بأشخاص 
بانتمائهم  م��ع��روف��ي��ن 
المتطرف،  ال��ع��ق��ائ��دي 
وال��ذي��ن ك��ان ق��د تعرف 
المتشبعين  بعض  على 
الفكر، خال  منهم بهذا 
ت����واج����ده ب��س��ج��ن في 
بروكسيل تنفيذا لعقوبة 
في  تورطه  بعد  سجنية 

عملية سرقة سيارات.

»محكمة اإلرهاب« تدين مغربيا بلجيكيا بسنة سجنا
الوطنية  ال��ن��ق��اب��ة  ق����ررت 
ال���ع���ال���ي، خوض  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
أربعة  لمدة  وطني  إض���راب 
وصفته  م���ا  ب��س��ب��ب  أي������ام، 
التي  األح���ادي���ة  ب��ال��ق��رارات 
التنعليم  وزارة  ت��ت��خ��ذه��ا 
العالي والتي تخص القانون 
والوكالة  بالتقاعد،  المتعلق 
التعليم  لتقييم  ال��وط��ن��ي��ة 
العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي 
القانون  ت��ع��دي��ل  وم���ش���روع 
00 - 01، وق��د ف��وض��ت أمر 
تصريف ه��ذا اإلض��راب إلى 

المكتب الوطني للنقابة.

أبي الجعد

الدراجة التي استعملت في نقل المرأة الحامل

عودة لزمن المخزن القديم
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> د. عبد الهادي التازي

الضيعة واسعة األرجاء.. يشرف 
عليها سيد يحمل اسم الواسطي.. 
يعرف  ال  نشيط  أحمد سيد  الحاج 
اهتم  وصوله  منذ  للوقت،  ضياعا 
بأمر المغروسات من شتائل العنب 
التي جلبها خصيصا من الخارج، 
مسكية  نكهتها  ب��أن  تتميز  والتي 
ولونها ذهبي وحجمها كبير.. كان 
هاويا لهذا النوع من العنب، ولعله 
في  له  الذي ظهرت  األول  المواطن 
من  العينات  هذه  المركزي  السوق 
الرباط  أه����ل  ج��ع��ل  م��م��ا  ال��ع��ن��ب، 

يعرفونها باسم »موسكا التازي«.
إلى جانب المغروسات من فواكه، 
كانت الضيعة تحتوي على العشرات 
العم  إل���خ..  والماشية  األب��ق��ار  م��ن 
أطراف  يتفقد  ال��واس��ط��ي  صحبة 
البقرة  ه��ذه  ع��ن  وي��س��أل  الضيعة 
للسيد  تعليماته  ويعطي  واألخ��رى 

الواسطي.
رجعنا ظهرا لتناول الغذاء وهنا 

العم..  ه��ذا  آخ��ر من  درس��ا  تعلمت 
درس���ا رب��م��ا ك��ان ال ي��رض��ي والدي 

ولكنه تحمله من الحاج أحمد!! 
ع���ن���دم���ا أح����ض����رت ل���ن���ا زوج����ة 
الواسطي الكسكس الذي كان مكسوا 
بخضرة بطاطس من نوع »القصبية« 
مذاق  ع��ن  يختلف  م��ذاق  لها  التي 
البطاطس الرومية والحلوة.. أضاف 
الحاج أحمد إلى هذا الصحن كمية 
من  أخرجها  السمن  م��ن  م��ح��دودة 
ال���دوالب ال��ذي ك��ان يحتفظ ب��ه في 
وطلب  السميد،  به  ليدهن  الغرفة 
ونتناول  ال��ل��ه«  »ن��س��م��ي  أن  إل��ي��ن��ا 

الطعام..
اآلخرون!  مدها  كما  يدي  أمد  لم 
طلب إلي العم أن أتناول الغذاء، قلت 
له: إني ال أحب البطاطا القصبية. 
تحبك!!  ال  أي��ض��ا  ه��ي  ف��أج��اب��ن��ي: 
ومضى في األكل وطلب إلى والدي 
أن يتجاهل رفضي ويتركني إلى أن 

أرغب في أكل »القصبية«!
وخرج بعد الظهر صحبة والدي 
الضيعة،  في  عمله  استئناف  إل��ى 
وبقيت أنا في الحجرة، شعرت بعد 
طلبت  األكل،  إلى  بالحاجة  العصر 

خبزا،  ال���واس���ط���ي  ال��س��ي��دة  إل����ى 
فأجابتني: »لم نخبز بعد«.. سألتها: 
أجابت:  بيض؟  هناك  كان  إذا  عما 
تحت  ي��وج��د  عندنا  ال���ذي  البيض 
الدجاجة تحضنه! وقد عدت للحجرة 
ال���دوالب حيث  فتح  على  وأق��دم��ت 
بالقدر  منه  صبعت  السمن،  يوجد 
إلى  الطنجية  وأع��دت  يكفي  ال��ذي 

مكانها!
كان  ال��ذي  العم  ع��ودة  وانتظرت 
يصحب الوالد، وحضر وقت العشاء 
من  إكليل  يتوجه  كسكس  به  ف��إذا 
البطاطا »القصبية«، وما وسعني إال 
العم  رمقت  حيث  ال��ق��وم،  أتبع  أن 
على  ن��ت��درب  هكذا  ل��ل��وال��د..  يشير 

العيش!!

النكتة التي حصلت أثناء العشاء 
أن العم عاد للطنجية التي تحتوي 
وصلها،  أح��دا  أن  فالحظ  السمن 
فنادى على السيد الواسطي الذي 
شرح له: إن األصابع التي وصلت 
السمن أصابع طفل صغير! وليست 
أصابع كبيرة، ضحك العم والوالد 

واستوعبت أنا الدرس!!
لقد رسمت صورة هذا العم في 
ببساطته  ال��ي��وم  ح��ت��ى  مخيلتي 
الفذ،  وسلوكه  وصراحته  وصدقه 
وحسن نيته وصدق تدينه وإخالصه 
جانب  إل��ى  التيجانية،  لطريقته 

غيرته الوطنية العالية.
ك��ان - كما أش��رت - يعيش في 
يصعد  ل��وح��ده  »مشتمل«  مصرية 
بواسطة  ال��دار  مدخل  يسار  إليها 
س��ل��م ج��ام��د م��ن ال�����درج.. ف��ي هذه 
المصرية ينام.. كانت تحتوي على 
غرفة كبيرة الستقبال الزائرين، وكان 
له إلى جانب هذه الغرفة باحة فيها 
خزانات الحتواء أوراقه وحاجاته.. 
إلى جانب بيت صغير يحتوي على 
عولة يلجأ إليها عند الحاجة بجانب 

دوش وحمام.

رحلتي األولى للرباط كانت أولى المحطات المفصلية في حياتي!
الرباط منذ ثمانين عاما

لحلقة 5
ا

مسيرة البحث عن الماء الصالح للشرب في مريرت
> شجيع محمد

مريرت  مدينة  سكان  اضطر 
الكيلومترات،  م��ئ��ات  قطع  إل��ى 
القنينات  م���ع���ه���م  ح����ام����ل����ن 
آبار  ع��ن  للبحث  البالستيكية 
ب��دي��ل��ة م��ن أج���ل ال���ت���زود مبياه 
ص��احل��ة ل��ل��ش��رب، ب��س��ب��ب طعم 
املستعملة  امل����ي����اه  وم���ل���وح���ة 
واملليئة  ب��امل��دي��ن��ة  ال���ش���رب  ف���ي 
بالكلس، مما جعلها غير صاحلة 
لالستعمال وتسبب مجموعة من 

األمراض منها أمراض الكلي.
ودفع هذا األمر بالعديد من 
إلى  امل��دن��ي  املجتمع  جمعيات 
والقطاعات  اجل��ه��ات  م��راس��ل��ة 
احمللية  وال���س���ل���ط���ات  امل��ع��ن��ي��ة 
الوضع  ه���ذا  واإلق��ل��ي��م��ي��ة ح���ول 
املدينة  س��ك��ان  ل��ك��ن  ال���ك���ارث���ي، 
أكتوبر  شهر  بفواتير  فوجئوا 

ضعفن،  إل���ى  م��ض��اع��ف��ة   2014
اجلهات  امل����واط����ن����ون  وح���م���ل 
جتاه  امل��س��ؤول��ي��ة  ك��ام��ل  املعنية 
وفضل  امل����ري����ر،  ال����واق����ع  ه�����ذا 

أغ���ل���ب���ه���م ع������دم ت���س���دي���د ه���ذه 
ف��ي الوقت  امل��ن��ف��وخ��ة  ال��ف��وات��ي��ر 
الذي يستعملون فيه مياه اآلبار 
املكتب  مصالح  جتاهل  ظ��ل  ف��ي 

للشرب  الصالح  للماء  الوطني 
املناطق  باقي  أن  علما  ملطالبهم، 
امل����ج����اورة ل��ل��م��دي��ن��ة ك�����»زاوي����ة 
إفران،  وادي  إف��ران، وحد  وادي 
مياه  م���ن  ت��س��ت��ف��ي��د  واحل����م����ام« 
جودة  وذات  ل��ل��ش��رب،  ص��احل��ة 
ف��ي ح��ن ال ح��ل لسكان  ع��ال��ي��ة، 
املسالك  ق��ط��ع  س����وى  م���ري���رت 
الوعرة، مستعينن بوسائل نقل 
خاصة للتزود باملاء الشروب أو 
حت��م��ل ش���رب واس��ت��ع��م��ال مياه 
وجدوا  ألنهم  املاحلة،  الصنابير 

أنفسهم مكرهن على ذلك.
املكتب  مل���ص���ال���ح  وس����ب����ق 
للشرب  الصالح  للماء  الوطني 
احمللية  اجل��م��اع��ات  وم��خ��ت��ل��ف 
وقعت  أن  املعنية،  وال��س��ل��ط��ات 
 2008 م��اي  شهر  خ��الل  اتفاقية 
السادس خالل  امللك محمد  أمام 

زيارته امليمونة.

خنيفرة

تاونات

> المصطفى خربوش

لحقوق  المغربية  الجمعية  ف��رع  ط��ال��ب 
اإلنسان ببنسليمان، بفتح تحقيق في وفاة 
والقاطن  عمره  من  الثالثينيات  ذو  ن«  »م. 
النظرية  الحراسة  تحت  الحسني،  بالحي 
 08 األرب��ع��اء  ي��وم  ال��ش��رط��ة، صباح  بمخفر 
أكتوبر، بعد نقله للمستشفى اإلقليمي من مقر 
األمن للمرة الثانية إلصابته بألم حاد، حيث 
مصادر  حسب  بالمستشفى،  الحياة  ف��ارق 
محلية. وووري جثمانه الثرى بمقبرة المدينة، 
مؤخرا، بعد التشريح الطبي بمستشفى الدار 
البيضاء بأمر من النيابة العامة، في انتظار 

ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات.
وكان »م. ن« قد اعتقل رفقة شبان آخرين 
السكر  بتهمة  القضائية،  الشرطة  طرف  من 

والضرب والجرح قبل نبإ وفاته بساعات.

> األسبوع

األولى  في سابقة هي 
من نوعها، قرر مواطن 
كاتب  مهنته  سبعيني 
 18 م��ن  عمومي ألزي��د 
سنة، بجماعة اخاللفة 
بتاونات، تنظيم مسيرة 
باتجاه  األق����دام  ع��ل��ى 
وقال  ال��رب��اط،  مدينة 
إنه  المذكور  المواطن 
وضع إخبارا بخطوته 
التصعيدية  النضالية 
لدى السلطات المحلية 

بنفس الجماعة.
وك������ان ال���م���واط���ن قد 
اعتصم ألزيد من سنتين 
جماعة  م���ق���ر  أم�������ام 
اخاللفة، احتجاجا على 
م��ن حقه في  ح��رم��ان��ه 

رخ��ص��ة إلق��ام��ة كشك، 
وسط الجماعة، بعدما 
كاتبا  ي��ش��ت��غ��ل  ك�����ان 
الهواء  ف���ي  ع��م��وم��ي��ا 

يجد  أن  دون  ال��ط��ل��ق، 
لمطلبه  صاغية  آذان��ا 
بالبسيط  الذي وصفه 

والمتواضع.

 مسيرة على األقدام من تاونات إلى الرباط

استنكر عدد من المواطنين الزيادة 
األخ��ي��رة ف��ي أس��ع��ار ت��ذاك��ر حافالت 
دراهم،   5 إلى   4 الحضري من  النقل 
في  مهمة  أم��واال  استثمرت  الشركة  أن  بدعوى 

اقتناء آليات البطائق.
تمت  من خمس سنوات  أقل  في  إنه  المتتبعين  وقال بعض 
يبقى  في حين  المئة،  في   40 بنسبة  الحافلة  ثمن  في  الزيادة 
المواطن مغلوبا على أمره، وشبهوا شركات النقل بمصاصي 
امتصاص  فيها هي  تفلح  التي  الوحيدة  الحاجة  الدماء حيث 

جيوب المواطنين.

تمكن أمن بن مسيك من اعتقال مرتكب جريمة قتل في 
م��ن ذوي  1990، وه��و  م��ن مواليد  »ب. ش«  ال��ش��اب  ح��ق 

السوابق العدلية.
وإثر توصل عناصر األمن بخبر جريمة القتل كونت ثالث فرق 
اعتقاله بسيدي  تم  الذي  الجريمة،  أثر مرتكب  اقتفاء  من أجل 
حجاج، حيث يسكن أحد أفراد عائلته، وقد اعترف بالمنسوب 

إليه.

تشهد مدينة الدار البيضاء تواجد عدد من عيادات صانعي 
األسنان، لكن المثير في األمر هو كون هاته العيادات لم 
تبق متخصصة في صناعة األسنان فقط، بل تحولت إلى 
عيادة لطب األسنان. فبسيدي مومن مثال هناك محل لصناعة 
األسنان تحول إلى عيادة طبية لألسنان، حيث اشترى صاحبها 
عددا من اآلليات والتجهيزات الطبية الضرورية لطب األسنان، 
وبدأ في القيام بمهمته الجديدة التي لم يحتج فيها ال إلى دراسة 

لسنوات، وال إلى خبرة، بل فقط بعض اآلليات.. 

أصبحت أقسام حفظ الصحة بعدد من المقاطعات تشكل 
عبئا على مالية جماعة الدار البيضاء، نظرا لغياب المردودية 
الصحة  لتوفير  منها  المطلوب  بالواجب  قيامها  وع��دم 
والسالمة للمواطنين داخل عدد من األسواق والمحالت التجارية، 

والمقاهي، والمطاعم.
وبمجرد القيام بجولة خفيفة بهاته األماكن العمومية يكتشف 
الزائر أن بعض المحالت ال تتوفر على الماء، وتنعدم فيها شروط 

النظافة، خاصة في محالت بيع األكالت السريعة.

تسكن مجموعة من األسر بحي سيدي مومن ولمدة طويلة 
بيوتا من البالستيك، بعدما كانت تسكن البراريك، فبعدما 
مشردة  األس��ر  أصبحت  األخ��ي��رة  ه��ذه  في  النار  اشتعلت 

وتعيش في ظروف ال إنسانية.
ويتساءل بعض المواطنين، ونحن مقبلون على فصل الشتاء 
أين هي مئات الشقق التي وضعها عدد من المنعشين العقاريين 
دور  س��ك��ان  إس��ك��ان  أج��ل  م��ن  المحلية  السلطة  ت��ص��رف  تحت 

الصفيح؟

بيضا ويات

النظرية  الحراسة  من 
المقابر إلى 

بنسليمان

منطقة »الولجة« التي كانت عبارة 
عن ضيعات فالحية في الرباط

> محمد برزوق



إعــــداد:
  زهير البـوحاطي

معتقل  س�����ج�����ن  ل�����ق�����ي 
»م.  بتطوان  احمللي  بالسجن 
سنة،   20 العمر  من  البالغ  ر« 
طعنة  بسبب  م��ؤخ��را،  حتفه 
العنق  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  غ����ادرة 
له  وجهها  حادة  آلة  بواسطة 

مرافقه في نفس الزنزانة.
وه�������رت ه������ذه احل����ادث����ة 
املؤملة أركان السجن واملدينة، 
الفعاليات  جميع  واستنكرتها 
بسبب  واحلقوقية،  اجلمعوية 
تكرار مثل هذه السيناريوهات 
واألعمال اإلجرامية اخلطيرة، 
الوقوع من األبرياء، دون اتخاذ الالزم التي يذهب ضحيتها العشرات  استباق  على  والعمل 

وغياب  األح�������داث،  ت��ل��ك  ف���ي 
واملستمرة  الصارمة  املراقبة 
احمللي،  ال��س��ج��ن  مل���وظ���ف���ي  
بالرغم من تعين مدير جديد.

احمللي  ال��س��ج��ن  وي��ش��ه��د 
ب��ت��ط��وان، ف��وض��ى ع��ارم��ة من 
محظورة  م���واد  دخ���ول  حيث 
والقرقوبي،  ك����امل����خ����درات، 
والهواتف النقالة، التي جتعل 
يستعملون  ال��س��ج��ن��اء  أغ��ل��ب 
مع  بالتواطؤ  ليال،  الهواتف 
مع  للتواصل  السجن  ح��راس 
بعدما  وزم��الئ��ه��م  ع��ائ��الت��ه��م 

انقطع حبل السرير معهم.

»األسبوع«  ج��ري��دة  تطرقت  بعدما 
إل���ى م���وض���وع ح��س��اس وه����ام يحمل 
عنوان »هل يتدربون من أجل االلتحاق 
 16 807، اخل��م��ي��س  )ع���دد:  ب��داع��ش؟« 
بكل  األج��ه��زة  حتركت   ،)2014 شتنبر 
وعقد  الوضع،  دراس��ة  ألجل  مكوناتها 
اجتماعات طارئة، الحتواء الوضع الذي 

يهدد استقرار األمن العام باململكة.
امل����ق����ال، عقدت  ه�����ذا  إث�����ر  وع���ل���ى 

اخلميس  يوم  مساء  احمللية  السلطات 
مستعجال  اجتماعا   2014 أكتوبر   16
الداخلية  الشؤون  قسم  رئيس  ترأسه 
السلطة  رجال  فيه  تطوان، حث  بوالية 
ومراقبة  واحل��ذر،  احليطة  اتخاذ  على 
باملدينة  ال��ري��اض��ي��ة  األن���دي���ة  ج��م��ي��ع 
وهضاب  جبال  من  املجاورة  واملناطق 
م��رت��ع��ا خصبا  ت��ع��د  وت������الل، وال���ت���ي 
للتمارين  تستغلها  املشبوهة،  لعناصر 

على فنون القتالية.
وقام والي اجلهة شخصيا باجتماع 
على  للتأكيد  األمنية  املكونة  مع جميع 
مراقبة  م��ن  اإلج������راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ 
ك��اف��ة امل��ش��ت��ب��ه فيهم،  ص��ارم��ة وت��ت��ب��ع 
وطمأنينة  اس��ت��ق��رار  أج��ل ض��م��ان  م��ن 
عام،  بشكل  األم���ن  وح��ف��ظ  امل��واط��ن��ن، 
تزرع  التي  املدفوعة  اإلشاعات  ظل  في 

الفتنة واخلوف.

 12 األحد  ليوم  املغرب  أذان صالة  عند  انهار 
زنقة  ف��ي  ي��ت��واج��د  مهجور  م��ن��زل   ،2014 أك��ت��وب��ر 
والذي  العتيقة،  باملدينة  »البقالي«  بدرب  »املطمار« 

أغلق في وجه السكان بسبب »الردمة«.
نفوس  في  الهلع  من  وخلف هذا احلدث حالة 
احلي واألحياء املجاورة، التي يوجد فيها 300 منزل 
في حلة خطيرة وآيلة للسقوط في أي حلظة، حسب 
تصريح نائب رئيس اجلماعة والبرملاني عن دائرة 
العتيقة  املدينة  وحظيت  بوخبزة«.  »أحمد  تطوان 
من  واالتفاقيات  واللقاءات  البرامج  من  مبجموعة 
التي  األماكن  وترميم  جماليتها  على  احلفاظ  أجل 
تشكل خطرا على السكان وتهدد التراث التطواني، 

استنفار  أمني بعد مقال »األسبوع«لكن ال شيء من هذا حتقق.

بداية انهيار  المدينة العتيقة

< العدد: 808كواليس جهوية
< الخميس 23 شتنبر 2014

alousbouea@gmail.com
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سجين يفضح الفوضى في سجن تطوان
عيـن علـى الشمال

الرحامنة

> محمد الدفيلي

انعقدت مؤخرا، الدورة العادية للمجلس 
بإقليم  لعظم  ان��زال��ت  لجماعة  ال��ق��روي 
الرحامنة برئاسة رئيس المجلس القروي، 
وقائد قيادة لوطا، في ظرفية شبه حرجة، 
حيث إن جل أعضاء المجلس لم يتصلوا 
باستدعاءات لحضور الدورة، في غياب تام 
المدني.  المجتمع  وهيئات  للمواطنين 
وتطرق الجمع خالل االجتماع إلى وضعية 
بناية الجماعة القديمة والمدرسة االبتدائية، 
حيث طالب أعضاء المجلس بتفويتهما في 
بنائهما  إع�����ادة  أج����ل  م���ن  ع��ل��ن��ي  م����زاد 
للدخل  م��درة  مشاريع  في  واستثمارهما 
عوض بقائهما بنايتين مهجورتين آيلتين 
الشباب  م��ن  لمجموعة  ووك���ر  للسقوط، 
المنحرفين، باإلضافة إلى تجمع الحيوانات 

الضالة أمامهما.
كما تمت إثارة ملف دار الشباب الذي ال 

يزال عالقا إلى اآلن رغم المحاوالت األخيرة 
ولبعض  ال��ق��روي  للمجلس  وال��م��ت��ك��ررة 
لشباب  فضاء  بناء  أج��ل  م��ن  الجمعيات 
المنطقة الذي يعاني من العزلة، حيث تم 
وتخصيص  تفويت  على  مبدئيا  االتفاق 
بقعة قرب مركز القيادة من أجل بناء دار 
للشباب في القريب العاجل. ويحكي بعض 
المواطنين وهو السيناريو األكثر تداوال، 
أن المرأتين القادمتين من ابن جرير، طلبتا 
من سائق سيارة أجرة من النوع الكبير أن 
حيث  لعظم،  ان��زال��ت  م��رك��ز  إل��ى  يقلهما 
استوقفاه أمام المقبرة في الساعة الثالثة 
صباحا، الشيء الذي دعاه إلى الشك فيهما 
الملكي  ال��درك  مركز  ل��دى  شكاية  وتقديم 
المقابل للمقبرة، في حين رأى أحد الحراس 
المرابضين هناك امرأة قدمت عليهما من 
ساكنة المركز، فتعرف عليها واتصل هو 
اآلخر برجال الدرك الملكي، دون أن يتحرك 

الملف إلى اآلن.

المجلس القروي يناقش »السحر 
والشعوذة« في دورة »الغياب« > بوطيب الفياللي

بالطريق  م��ؤخ��را،  مميتة،  سير  ح��ادث��ة  وقعت 
ال��وط��ن��ي��ة رق���م 13 ال��راب��ط��ة ب���ن م��دي��ن��ت��ي أرف���ود 
والريصاني، وأودت بحياة كاتب املجلس احلضري 
موالي  والتنمية  ال��ع��دال��ة  ح��زب  وع��ض��و  للمدينة 
احل��س��ن اإلس��م��اع��ي��ل��ي، وال����ذي ك���ان م��رف��وق��ا بأمه 

وزوجته وأخته وابنتها.
حافلة  دهستهم  نتيجة  حتفهم  اجلميع  ولقي 
جتاوز  ح��ال��ة  ف��ي  ك��ان��ت  السياحي  للنقل  صغيرة 
لسيارة املستشار اجلماعي، وقد كان مقررا أن تتم 
إجراءات الدفن صباح يوم األربعاء األخير، غير أن 
نقل ابنة أخت املستشار التي كانت في حالة حرجة 
بالرشيدية،  ال��ش��ري��ف  علي  م���والي  مستشفى  إل��ى 
ذل��ك، وم��ا تطلبه  أرف���ود، ووفاتها بعد  ع��ن  كلم   70
إلى عصر  الدفن  إج��راءات، أخر مراسم  الظرف من 
نفس اليوم حيث شيع الضحايا إلى مثواهم األخير 
األرف��ودي لهول هذه  الشارع  أرف��ود. واهتز  مبقبرة 
شوهد  الذي  املستشار  بعائلة  أودت  التي  الفاجعة 
ونشاطه  املعهودة  حيويته  في  واح��د  بيوم  قبلها 
بن  الوثائق  بعض  على  يوقع  وهو  البلدية،  داخل 
إلى  غادرهم  الذين  واملواطنن  واألع��وان  املوظفن 

دار البقاء)..(.

وفاة مستشار  من »البي جي 
دي« وأسرته في حادثة سير

سال

أرفود           

اليوسفية

»الوطن يحتفل باليوم العالمي 
للبيئة.. وفي اليوسفية نحتفل 

كل يوم بمزابلنا«
> ن. الدين الطويليع 

  
للشغل  الديمقراطية  للفيدرالية  المحلي  االت��ح��اد  اخ��ت��ار 
البيئية  النقط  لبعض  توثيقي  معرض  إقامة  باليوسفية 
مدار  على  اليوسفية  عمالة  مبنى  أمام  بالمدينة،  السوداء 

األسبوع الجاري.
وتأتي هذه المبادرة، حسب مسؤول نقابي في إطار التنديد 
ترزح تحت وطأته مختلف  الذي  المتردي  البيئي  بالوضع 
حاويات  عدد  في  الكبير  التراجع  ظل  في  المدينة،  أحياء 
األزبال، بما يضطر السكان إلى رمي نفاياتهم المنزلية في 
التي وبسبب  أماكن عامة كانت تحتضن حاويات لألزبال، 
ما  ذلك  على  وقس  المزابل،  يشبه  ما  إلى  تحولت  تراكمها 
تستقدمه من حشرات غريبة، وما تبعثه من روائح كريهة، 
يريد  من  كل  ويمنعون  منها،  يتبرؤون  المواطنين  جعلت 

التخلص من نفاياته من االقتراب منها.
ال��م��ع��رض ع���رض بعض  ال��ص��ور تضمن  إل���ى  وب��اإلض��اف��ة 
التعليقات تصب في ذات السياق مثل: »علمتمونا أن الوطن 
يحتفل باليوم العالمي للبيئة، وفي اليوسفية نحتفل كل يوم 
وفي  وحديقة،  شجرة  حي  كل  في  »علمتمونا  بمزابلنا«، 
اليوسفية في كل شارع وحي مزبلة«، »علمتمونا في مدارسكم 
أن النظافة من اإليمان، وفي اليوسفية األزبال هي الحياة«، 
»أيها المسؤولون، أيها المنتخبون، نشكركم على تفهمكم، 
مزابلنا  »لنا  النتنة«،  وال��روائ��ح  األزب��ال  مع  تعايشنا  لقد 

وروائحنا الكريهة، ولكم األموال والجاه والمناصب«.
وبدوره أقر رئيس مجموعة أحمر للبيئة المشرفة على تدبير 
قطاع النظافة بمدينتي اليوسفية والشماعية، بوجود أزمة 
أزبال حقيقية، قبل أن يذكر بأن حل هذا المشكل يتطلب بعض 
وزارة  استجابة  تنتظر  مجموعته  وأن  سيما  ال  ال��وق��ت، 
محاربة  على  يعينها  م��ادي  دعم  بتقديم  لطلبها  الداخلية 
الجماعي بعض أعضاء مجلس  المسؤول  الظاهرة، واتهم 
المجموعة بعرقلة البحث عن حل لألزمة من خالل رفضهم 
المصادقة على اقتناء أربع شاحنات، و400 حاوية لألزبال، 
أن يشكلوا لجنة،  أقترح عليهم  أنا  قائال:  أن يستطرد  قبل 
على  سيقتصر  ودوري  االقتناء،  عملية  بأنفسهم  ويتولوا 

اتهم  كما  الموافقة، 
مدينة  م���ج���ل���س���ي 
اليوسفية والشماعية 
عدم  على  باإلصرار 
المجموعة،  دع����م 
على  واإلص�����������رار 
احتجاز مساهمتهما 
ت���ج���اه���ه���ا ب���ه���ذا 

الصدد.

500 عائلـة أصبحـت مهـددة بالتشـرد

مواطنون اقتنوا بقعا أرضية فوجدوا أنفسهم متهمين 
بالترامي على ملك الغير

 األسبوع

كانوا  املواطنن،  عشرات  فوجئ 
مبدينة  أرض��ي��ة  بقعا  اقتنوا  ق��د 
سال، بأنهم أصبحوا متهمن من 
طرف شركة عقارية بالترامي على 

ملك الغير.
وحسب شكاية أعضاء منخرطن 
حوالي  ف��إن  ال��س��الم،  في جمعية 

500 عائلة مهددة بالتشرد بعدما 
ف��ي مطلع  ال��ش��رك��ة،  رف��ع صاحب 
أكتوبر 2014، دعوى لدى احملكمة 
غرباء  إن  فيها  ي��ق��ول  ال��ت��ج��اري��ة 

تراموا على ملكه.
املعنين  أن  ال��ش��ك��اي��ة  وت������ورد 
البقع  تلك  عقود،  برسم  اقتنوا، 
»ن.  ب��أرض  يسمى  مبا  املوجودة 
ب«، وتعود أولى تلك العقود إلى 

عام 1991، وهناك من بنى مسكنه 
ضمن الشطر األول، غير أن أكثر 
من 500 عائلة وجدت نفسها اآلن 

في قفص االتهام.
تلك  أن  إل����ى  ال��ش��ك��اي��ة  وت��ش��ي��ر 
يوليوز  ف��ي  حتصلت،  ال��ع��ائ��الت 
املوافقة  ت��راخ��ي��ص  على   ،2014
املصالح  طرف جميع  من  بالبناء 
من  ع��ل��ي��ه��ا  م���ا  وأدت  امل��ع��ن��ي��ة، 

واجبات قبل أن تفاجأ بدعوى من 
تأمرها  التجارية  احملكمة  ط��رف 
حن  إل��ى  البناء  عمليات  ب��وق��ف 
احلسم في املوضوع، علما أن 16 

عائلة شرعت فعال في البناء.
وتساءلت الشكاية عن مصير هاته 
الرسالة  تساءلت  كما  العائالت، 
أين كانت الشركة حن كان أولئك 

املواطنون يشترون بقعهم.
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بقلم : رمزي صوفيا

منذ بضعة أسابيع فقط كنت 
وهناك  األل��م��ان��ي��ة،  برلين  ف��ي 
هذا  ي���زورون  م��ن  ككل  تنقلت 
بين  الجميل  األوروب���ي  البلد 
وجباتي  ل��ت��ن��اول  م��ط��اع��م��ه��ا 
اليومية، وتجولت بين فنادقها 
ك�����ع�����ادت�����ي خ��������ال م���ق���ام���ي 
االستجمامي أو العاجي هناك 
من وقت آلخر، ونوعت جلساتي 
الغريبة  ب��رل��ي��ن  م��ط��اع��م  ب��ي��ن 

وجنوب ألمانيا. 
وكان الشيء الوحيد الذي شد 
استغرابي هو  وأثار  انتباهي 
أن أسعار اإلقامة في فنادق هذه 
المدن وأثمنة تناول الوجبات 
إلى  يصل  يكاد  مطاعمها،  في 
الخدمات  نفس  أسعار  نصف 
ومطاعم  ف��ن��ادق  ف��ي  المقدمة 
عمال  أن  العلم  م��ع  ال��م��غ��رب، 
وأطر تلك المؤسسات يتقاضون 
أربعة أضعاف أجور من يعملون 
في نفس المجاالت في المغرب، 
حيث يتقاضى عامل عادي في 
ألف  حوالي  المؤسسات  تلك 
أورو شهريا أي ما يعادل أكثر 
من مليون ومائتي 

أن  سنتيم مغربي، في حين 
أجر هذا العامل هنا في المغرب 
آالف  ثاثة  بالكاد  يتجاوز  ال 
درهم! هذا مع اإلشارة إلى أن 
واألسماك،  ال��ل��ح��وم،  أس��ع��ار 
المغرب ال تصل  في  والخضر 
ح��ت��ى ن��ص��ف أس���ع���اره���ا في 
التي  الخيرات  ألمانيا، بفضل 

حبا الله بها المغرب.
ولنا هنا أسئلة نطرحها على 
وفنادق  مطاعم  ي��رت��ادون  م��ن 
المدن الكبرى بالمغرب وخاصة 
منطقة عين الذئاب، حيث يجد 
ك���ل ال���ذي���ن ي�������زورون ال����دول 
الشاسع  الفرق  ذلك  األوروبية 
الذي ذكرته بين أسعار تناول 
وج��ب��ات��ه��م ف���ي م����دن أوروب����ا 
المطاعم  وج���ب���ات  وأس���ع���ار 
الكورنيشية رغم »رخص« المواد 
األولية التي يحتاج إليها إلعداد 

أية وجبة من الوجبات!
عن  بعيدا  ن��ذه��ب  ال  وح��ت��ى 
ألسعار  م��ق��ارن��ت��ن��ا  م���وض���وع 
الخدمات السياحية والغذائية، 
تعتبر  ال��ت��ي  م��ارب��ي��ا  ه��ي  فها 

أجمل مصيف أوروبي على 

اإلطاق، والتي يرتادها كبار 
األغنياء،  الشخصيات، وأغنى 
وأشهر المشاهير لجمال طقسها 
وروعة شاطئها، والتي ال تبعد 
عن مدينة طنجة سوى بمسافة 
زمنية ال تزيد عن 45 دقيقة على 
متن الباخرة، حيث يؤمها آالف 
الصيف  فصل  خال  المغاربة 
السياحة  بطيب  لاستمتاع 
فيها، والتبضع من أسواقها بما 
ل������ذ وط����������اب م������ن م����اب����س، 
وديكورات،  وإك��س��ي��س��وارات، 
ومواد للتجميل، والتعطر. حيث 
المقتنيات  تلك  كل  أسعار  إن 
وأسعار الوجبات واإلقامة في 
فنادق هذا المنتجع الجميل هي 
نفس  أس��ع��ار  م��ن  بكثير  أق���ل 
المقتنيات ونفس الخدمات في 
المغرب، وهذه تفاصيل يعرفها 
كل زوار ماربيا الرائعة الجمال 
صيفا وشتاء. بل حتى أصحاب 
المطاعم يعلمون بالفارق بين 
من  يطلبونها  ال��ت��ي  األس��ع��ار 
زبنائهم في المغرب واألسعار 
ال��ت��ي ي��ط��ل��ب��ه��ا زب��ن��اؤه��م في 

ماربيا، والتي هي أقل بكثير 
من أسعارهم! حتى إنهم 

هناك في ماربيا يستقبلون 
في مطاعمهم أصحاب الشقق 
الذين يتوافدون عليهم لرخص 
أس���ع���ار وج��ب��ات��ه��م وج����ودة 
خدماتهم، وهذا هو ما يمكننا 
االستقطاب  نسميه  أن  حقا 
السياحي والذكاء الذي يجلب 

المزيد من األرباح.
إن المغاالة في تقدير أسعار 
المطاعم  داخ�����ل  ال���وج���ب���ات 
الراقية  والمقاهي  المصنفة 
بالخصوص،  البيضاء  بالدار 
ال تخضع ألية مقاييس حتى 
كل صاحب  بأن  نشعر  صرنا 
وجباته  أس��ع��ار  ي��ق��در  مطعم 
حسب هواه. والدليل على ما 
تجلس  عندما  أن��ك  هو  أقوله 
أو  أنفا،  بشارع  مقهى  داخ��ل 
أو  ال��ذئ��اب،  عين  بكورنيش 
بمنطقة المعاريف مثا، فإنك 
تضطر لدفع مبلغ ال يقل عن 30 
درهما عن كأس من القهوة. كما 

تدفع مبلغ 20 درهما عن قطعة 
قطعة  عن  درهما   20 أو  كعك، 
م��ث��ل��ج، وع��ن��دم��ا تتجول  ك��ع��ك 
بمقاهي ومطاعم وفنادق وحتى 
أماكن بيع الحلويات باألحياء 

البيضاوية الراقية، فإن 

وعدم  السريع  الربح  منطق 
احتساب المواد األولى حسابا 
واقعيا هو الذي يسود، والدليل 
أنني عندما كنت في مطار محمد 
بالعطش  ال��خ��ام��س، ش��ع��رت  
الماء  ق�����ارورة م��ن  ف��اش��ت��ري��ت 
المعدني »الحجم الصغير«، التي 
البقالة  تباع عادة في محات 
لي  فباعها  ف��ق��ط،  ب��دره��م��ي��ن 
الخامس  محمد  مطار  متجر 
بمبلغ 17 درهما، بدون حسيب 

أو رقيب!!
إني أتوجه بندائي أوال، إلى 
أصحاب  م��ن  الحية  الضمائر 
بالمغرب  وال��ف��ن��ادق  المطاعم 
االستثمار  بأن  أذكرهم  والذين 
يكون  ال  ال��ط��وي��ل  ال��م��دى  على 
األساليب،  وبهذه  الطرق  بهذه 
تجاه  واج��ب��ات��ه��م  أوج���ب  وأن 
وط��ن��ه��م ه���ي م���راج���ع���ة طرق 
خدماتهم  ألس���ع���ار  ت��ق��دي��ره��م 
عمر  ي��ط��ول  ووج��ب��ات��ه��م حتى 
يعطوا  وحتى  استثماراتهم، 
المغرب  عن  جيدة  انطباعات 
سياح  م����ن  األج�����ان�����ب  أم������ام 
ومستثمرين. كما أهيب بوزارة 
السياحة بأن تجري تحقيقات 
حول هذه المواضيع، وتدقق في 
الطريقة التي يعتمدها هذا وذاك 
ف����ي ت���ق���دي���ر األس����ع����ار داخ����ل 
مؤسساتهم، والتي تجعل تلك 
األسعار الفسيفسائية محل ألف 
بمثياتها  قارناها  إذا  س��ؤال 
األب�����ي�����ض  ال�����ب�����ح�����ر  وراء 

المتوسط!!

أسعار الفنادق والمطاعم في المغرب 
ضعف أسعارها في ألمانيا وإسبانيا

ماربيا المصيف المفضل لكبار الشخصيات وأثرياء العالم

كان الشيء الوحيد الذي شد انتباهي وأثار استغرابي هو أن أسعار اإلقامة في 
فنادق المدن األلمانية وأثمنة تناول الوجبات في مطاعمها، يكاد يصل إلى نصف 

أسعار نفس الخدمات المقدمة في فنادق ومطاعم المغرب، مع العلم أن عمال 
وأطر تلك المؤسسات يتقاضون أربعة أضعاف أجور من يعملون في نفس 

المجاالت في المغرب..

عندما كنت في مطار محمد الخامس، شعرت  بالعطش فاشتريت قارورة من الماء 

المعدني »الحجم الصغير«، التي تباع عادة في محالت البقالة بدرهمين فقط، فباعها لي 

متجر بالمطار بـ17 درهما، بدون حسيب أو رقيب!!

«««

أسعار الوجبات داخل 
المطاعم المصنفة 
والمقاهي الراقية 
بالدار البيضاء 
بالخصوص، ال تخضع 
ألية مقاييس حتى 
صرنا نشعر بأن كل 
صاحب مطعم يقدر 
أسعار وجباته حسب 
هواه..



أهلها سوف  مراكش وعايشوا  في  الذين عاشوا 
من  لكل  األم��ور  وتسليم  أهلها  تواضع  ي��درك��ون 
ينازعهم في حقوقهم، وما اغتصبوه منهم، وقفت 
على هذه الظاهرة، وكدت أقتنع بالقولة التي رددها 
في حقهم الشيخ األكبر ابن عربي الحاثمي عندما 
قال في أحد كتبه꞉ »إن المالمتيين عرفوا أول ما 
عرفوا بمدينة مراكش ومنهم: ابن العريف، وابن 
الناس  القولة تصدق على كثير من  برجال« هذه 
»مالمتيين«،  شيوخ  أي��دي  على  تمشيخوا  الذين 
وأكثرهم عرفوا بمراكش إزاء من كان يعرف بالجذب 
وتقلب األحوال ولكن بتمكن... يقول الجرجاني في 
كتابه »التعريفات«꞉ »المالمتية« هم الذين لم يظهروا 
مما في بطونهم على ظواهرهم وهم يجتهدون في 
ك��م��ال اإلخ����الص وي��ض��ع��ون األم����ور في  تحقيق 
فال  الغيب،  عرصة  في  تقرر  حسبما  مواضعها 
يخالف إرادتهم وعلمهم إرادة الحق تعالى وعلمه، 
وال ينفون األسباب إال في محل يقضي نفيها وال 
أثبته   من موضع  السبب  رفع  من  فإن  يثبتونها، 
واضعه فيه، فقد سفه وجهل قدره، ومن اعتمد عليه 
في موضع نفاه فقد أشرك وألحد، وهؤالء هم الذين 
يعرفهم  ال  قبابي  »أوليائي تحت   ꞉في حقهم جاء 
غيري« )كتاب التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، 
سنة  المصرية  الحميدية  المطبعة   ،158 ص: 

1321ه�(. 
ل�»المالمتيين«  التعريف  بهذا  اإلتيان  لقد تعمدت 
الذين ذكر بعضهم ابن عربي الحاثمي، ومن شأن 
هؤالء أن ينسبوا أقوالهم وأفعالهم إلى غير الوجهة 
التي يصطلح عليها الناس أمورهم، فينسبوا بسبب 
ذلك إلى الخرق، وربما سببوا ألنفسهم بذلك ما قد 
القصيدة  هذه  أولئك سلمني  من  واحد  يؤذيهم.. 
التي بين أيدي القراء واستحلفني بعدم ذكر اسمه 
وهو مغمور عند أكثر الناس، وسبب حصولي على 
من  عنده  هل  »المالمتي«  سألت  أنني  القصيدة 
شعراء مراكش وبالذات شاعر الحمراء ما يمكن أن 
ينشر؟ )في إطار الكشف عن شعره( الذي أمر الراحل 
الحسن الثاني بجمعه، وأسند ذلك لمجموعة من 
معارفي شاعر الحمراء وأصدقائه.. وبعد مرور أيام 
بخط  إنها  قائال:  بالقصيدة  »المالمتي«  أمدني 
الشاعر، ولك حق نشرها باسمه دون ذكر من مدها 

أكتم باسمه لك، كما استحلفتك على ذلك...  وال 
القراء سرا »أنني منذ أكثر 

من ثالثين سنة، ومنذ 
أع���م���ل  ك����ن����ت  أن 

بمدينة  بالتعليم 
دمنات«، منذ ذلك 
ال���ت���اري���خ وأن���ا 
نشر  في  أتريث 
وفي  القصيدة، 
ن����ف����س ال����وق����ت 
ك�����ل ما  أت���ت���ب���ع 

بحوث  من  يصدر 
وعما  وم��ط��ب��وع��ات 

يصدره الباحثون دون 
موضوع  إن  ج��������دوى.. 

القصيدة يرجع إلى الخمسينيات 
من القرن الماضي، وبالضبط إلى الوقت الذي كان 
فيه رئيس الوزراء اإلنجليزي يزور المدن األثرية 
برسم  ويقوم  التاريخي،  المعمار  ذات  المغربية 
لوحاته، وهذا ما أثار شاعر الحمراء بمراكش الفتا 
الوزير إلى ما يعيشه الشعب المغربي من محن، 
فنادى »تشرشل« بأن عليه أن يصور بفرشاته ما 

نبهه شاعر الحمراء إليه، إذ يقول شعرا:
أتيت إلى الحمراء ترسم منظر

وريشة هذا الفن تتحف من يرى    
وتطلع عشاقا بدولتك التي 

تحب جماال فاتنا ومعبـرا               
فهذا افتنان يستقيم لماهر  

وريشتكم حقا تعادل منبرا         
ويا حبذا لو قد أضفت لمنجز

رسوم معاناة لشعب تقهقرا  
بفعل فرنسا حينما أهين بحكمها 

وظل يعاني غاضبا متوترا
أال فانقلن »يا تشرشل« همنا

وصور بعقل ما نعاني، وما ترى 
وخبر شعوبا ال تحب إهانة

لشعب أبي ال يطيق الذي جرى 
فهذا التماسي هل يفوز بهمة؟! 

وموقفهم يبقى كبيرا مؤثرا

علمنا في الحلقة األخيرة أن من بين آالف األعوان والموظفين الذين 
شاركوا في عملية اإلحصاء العام لسكان المغرب سنة 1960، تم 
االحتفاظ بعدد كبير منهم ليقوموا باستغالل المعلومات والمعطيات 
التي أفرزها اإلحصاء لالعتماد عليها في وضع المخططات اإلنمائية 
التي ترتكز عليها السياسة المالية واالقتصادية للحكومة، وال أخفيكم 

أنني كنت المشرف على عملية اختيار العناصر التي تستحق 
االحتفاظ بها وقد طغى علي إحساس قد يكون طبقي 

أبناء  أو قبائلي، سموه كما شئتم، جعلني أفضل 
المغرب الشرقي على غيرهم من األعوان المنحدرين 
من الجهات األخرى، وذلك ألنني كنت أعلم أن 
المغرب الشرقي كان يعاني من االحتقان بسبب 

اإلقصاء والتهميش.
وقد اغتنمتها فرصة للتخفيف من وطأة التردي 
الذي كان سكان المنطقة الشرقية يعيشون في 
كنفه، وكم كان يحلو لي أثناء زياراتي التفقدية 
الوجديون  الشبان  ه��ؤالء  ك��ان  التي  لألشغال 

يقومون بإنجازها أن أستمتع باللكنة الوجدية 
التي تمتاز بها لغة التخاطب بينهم وهي خليط من 

تشكل  المنطقة  ألن  واإلسبانية،  والفرنسية  العربية 
مفترق الطرق بين الجزائر وإسبانيا، حيث كان الوجديون 

يتأثرون باللهجة المستعملة بالجارة الشرقية التي تطغى عليها 
الشمال  بمنطقة  السائدة  اإلسبانية  اللغة  وكذلك  الفرنسية،  اللغة 
كقولهم »الخنثى« وهي كلمة إسبانية وتعني الجمهور الكثيف نجد 
مرادفا لها في كلمة »الغاشي«، فكنت كلما اختلطت بهم إال ورجعت 
إلى األصل واستعملت مخزوني اللغوي حتى أندمج معهم، وقد راقني 
هذا  وأروع  بينهم  التعامل  في  اختاروه  ال��ذي  التضامني  النظام 
التضامن تجلى في الموقف الجماعي الذي اتخذوه حين تم القبض 
على أحد زمالئهم وكان اسمه يحيى الملحاوي، الذي كان قد غادر 

مدينة وجدة حيث يشرف على تسيير واستغالل محطة للبنزين التي 
تخلى عنها بعد أن تراكمت في ذمته أموال طائلة من مستحقات 
الضرائب، التي شرعت في اإلجراءات الالزمة الستخالص ما عليه 
من متأخرات ولجأت  في آخر المطاف إلى اإلكراه البلدي باألمر الذي 
تم بموجبه القبض على هذا الشاب الوجدي الذي انتفض من أجله 
جميع زمالئه في العمل وقاموا بعملية اكتتاب ساهموا فيها 
جميعا، وأنا على رأسهم لتسديد واجبات الضرائب 

وإخراجه من السجن.
جميع  ف��ي  التضامن  ب��ه��ذا  متشبثين  ظ��ل��وا  وق��د 
المناسبات سواء كانت محزنة كالوفاة، أو مفرحة 
االقتطاع  بفضل  وذل���ك  العقيقة،  أو  ك��ال��زواج 
الشهري بمبلغ خمسين درهما الذي يصب في 
الحساب البريدي الذي تم فتحه باسم الجمعية 
الثقافية لقدماء إقليم وجدة. وعلى ذكر الزواج، 
فقد كانت الدار البلدية التي كنت أسكنها بحي 
المحيط بالرباط فضاء أقيمت فيه عدة حفالت 
تكن  لم  الذين  الوجديين  اإلخ��وان  لبعض  زف��اف 
ظروفهم المادية تسمح بتحمل نفقات العرس، وكان 
منزلي وهو في ملكية الشيخ شعيب الدكالي يتوفر على 
المدعوين،  لعشرات  تتسع  كبيرة  فناء فسيح وصالونات 
حيث كان المنزل يزين في كل مناسبة بأضواء مختلفة إلى درجة أن 
سكان الحي باتوا يعتقدون أن منزلي تحول إلى قاعة األفراح لكثر 
حفالت األعراس التي كانت تقام بمناسبة زواج الشبان الوجديين 
المنتمين إلى الجمعية، وقد شجعني هذا العدد الضخم من اإلخوان 
الوجديين المنضوين تحت لواء الجمعية على الترشح لالنتخابات 
التي تقرر إجراؤها ألول مرة بالمغرب سنة 1963، حيث أعرب كل 
المنخرطين في الجمعية عن استعداداتهم التامة للمشاركة في حملتي 

االنتخابية.

 إدريس أبايا

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون
هل ماتت جمعية أنكاد المغرب الشرقي؟

الرأي

مراكش وشاعر الحمراء في 
مواكبة النضال الوطني

موضوع القصيدة 
يرجع إلى الخمسينيات 

من القرن الماضي، 
كان وبالضبط إلى الوقت الذي 

فيه رئيس الوزراء اإلنجليزي يزور 
المدن األثرية المغربية ذات المعمار 

التاريخي، ويقوم برسم لوحاته، 
وهو ما أثار شاعر 

الحمراء
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احتضنت مراكش الفيحاء المضيافة ما بين 13 و16 من الشهر الجاري 
»أكتوبر« الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا، حول موضوع مهم 
إن لم يكن أكثر أهمية »أنماط التمويل المبتكرة من أجل التحول في 
إفريقيا«، وهي المرة األولى التي يتحرر فيها المنتدى منذ 1999 بانعقاده 
أبابا،  بأديس  إلفريقيا  المتحدة  لألمم  االقتصادية  اللجنة  مقر  خارج 
كإشارة للرغبة األكيدة والطموح الكبير في التحرر بصفة شاملة، وقد 
حضرته شخصيات عديدة تجاوز عددها 800 شخصية، منها قادة دول 
وحكومات ووزراء ورجال أعمال وممثلون عن المجتمع المدني، إضافة 
إلى الخبراء واالقتصاديين والمهتمين الذين لهم عالقة بالموضوع الهام، 
غير  المالية  والتدفقات  الوطنية  ال��م��وارد  »تعبئة  ل��ت��دارس  حضرت 
المشروعة« والتي تجد في إفريقيا المرتع الخصب، زيادة على البحث 
التغيرات  وتمويل  للشراكة،  متنوعة ومتطورة  أشكال  على  من جديد 
المناخية، هذه األخيرة التي قيل عنها بأنها تكلف القارة الكثير بسبب 

الجفاف واألعاصير، نظرا لما تخلفه تلك الظواهر من أضرار 
تحتاج في كل مرة إلى ترميم وإصالح.

أربعة أيام بالكامل دون كلل أو ملل قضاها المشاركون 
الذين جاؤوا مثقلين بالهم اإلفريقي ومشاكل القارة 

ولكنه  واالتجاهات،  األلسن  متعدد  فضاء  داخ��ل 
ي��راود كل األفارقة بدون  ال��ذي  الحلم  موحد في 
استثناء، حلم االنفالت من بوتقة التخلف والفقر 
في  قضوها  قلت  وال��ج��وع،  واألم��ي��ة  والبطالة 
حوارات ونقاشات جادة من أجل »إرساء تعاون 
بين السلطات ومؤسسات تنظيم األسواق المالية 

اإلفريقية، ومالءمة التشريعات الخاصة بأسواق 
للبورصات  تحالف  إقامة  نحو  والمضي  األسهم، 

مازالت  مشاريع  تمويل  أج��ل  من  وذل��ك  اإلفريقية«، 
تعيشها  التي  التغييرات  كل  تداعيات  وترميم  تنتظر، 

القارة، وإرساء آليات »اقتصاد نظيف« يحافظ على الموارد 
الطبيعية، ويحترم األدوات اإليكولوجية«.

إفريقيا اليوم والتي سيصل عدد سكانها في السنوات المقبلة قرابة 
الملياري نسمة هي أحوج كما قال صاحب الجاللة محمد السادس إلى 
»شراكات متميزة من جميع األطراف أكثر من حاجتها لدعم مشروط«، 
من شأن تلك الشركات أن »تنهش بدور المحفز لحشد الموارد المالية 
الالزمة، والدفع باندماج االقتصاد اإلقليمي إلى األمام، والنهوض بالموقع 
الذي تحتله إفريقيا داخل النسق الدولي لخلق قيمة مضافة«، هي في 
حاجة إلى أن تكون إفريقيا لألفارقة وليس لغيرهم بأنماط جديدة من 
الشراكة تجعلها في »مأمن من تقلبات السوق المالية الكبرى، في ظل 
اقتصاد عالمي متحول«، وتؤهلها في نفس الوقت بعد نزع قبعة التبعية 
للدخول في مجال االستفادة من إعادة التوازن لصالح القوى الناهضة 

والتي تتمثل في البرازيل والهند إلخ...«.
إفريقيا القارة البكر )نسبة 60% من أراضيها غير مستعملة بالمرة(، 
والتي تضم 54 دولة و1500 إثنية تواجه مشاكل عويصة ظلت عالقة 
بفعل تكالب المستعمر واختياره إبقاء الحال على ما هو عليه ما دامت 
االستفادة بالنسبة إليه حاصلة.. مشاكل منحدرة إن صح التعبير أو 

متولدة بالتدقيق من الفقر وسوء توزيع الثروات الهائلة التي تزخر بها 
المنطقة، وهشاشة االستقرار وضعف الحكامة الرشيدة، ناهيك عن األمية 
الضاربة بأطنابها في وسط تضعف فيه البنية التحتية ويعلو مؤشر 
االنفجار السكاني، ولذلك هي في حاجة إلى استراتيجيات محكمة تساعد 
على إرساء تعاون جنوب - جنوب وإلى جهود جبارة من سواعدها 
وأبنائها، وبمساعدة الدول التي تتمتع أو تمثل باألحرى نماذج رائدة 
في هذا المجال )المغرب مثال(، وذلك لتشجيع االندماج، ودعم المقاوالت 
الصغرى والمتوسطة، وتعبئة الموارد الوطنية التي بإمكانها أن تغلق 
األبواب وراء المنتهزين الذين ال ينظرون للقارة إال من خالل ثرواتها 
دول  من  يقدمان  اللذين  والدعم  المساعدة  من  واالستفادة  وخيراتها، 
 ،50 إفريقيا  لصندوق  قطبا  أح��دث  ال��ذي  كالمغرب  وشقيقة  صديقة 
المخصص لتمويل البنيات التحتية بإفريقيا، زيادة طبعا على العمل 
ديمقراطي على استغالل  بكل مسؤولية وبكل جدية ووطنية وبشكل 
الموارد الداخلية لتغطية حاجيات القارة في تمويل التنمية، وذلك 
بالرفع من مستوى االدخار وتطوير أسواق الرساميل، 
وربطها باالستثمارات الخارجية، والحد من تهريب 
األموال )50 مليار دوالر تهرب سنويا، وهو ما يفوق 
القارة كلها(،  تتلقاه  الذي  للتنمية  العمومي  الدعم 
عناية  م��ن  يستحق  م��ا  االستثمار  مناخ  وإع��ط��اء 
وتشجيع، ألنه من أهم الروافد التي يقوم عليها 
تمويل التنمية بإفريقيا، وهذا ما يدفع إلى القول 
قوية  وإدارة  وف��ع��ال،  نزيه  قضاء  إل��ى  بالحاجة 
وسريعة تخضع في تعاملها ومعامالتها للشفافية 
مستوى  في  أبناء  وإلى  المعقدة،  غير  والمساطر 
اللحظة الحاسمة التي تعول عليها القارة السترجاع 
تبعية  من  تكريسه  تم  »م��ا  بسبب  المصادرة  الرغبة 
اقتصادية وضعف الدعم وانعدام نموذج تنموي مستدام«، 
كما قال صاحب الجاللة محمد السادس في خطابه الذي ألقي 

في الدورة 69 للجمعية العامة لألمم المتحدة.
إن مؤشرات مستقبلية واعدة آتية من أهمية المرحلة التي تقف عندها 
إفريقيا اآلن، آتية من المستقبل الزاهر الذي يتطلع إليه األفارقة، وهي 
أهمية فرضها التحول العميق والوعي المتجذر وحركة التاريخ العام 
لألجناس البشرية ولإلمكانات الهائلة التي تزخر بها من أراض شاسعة 
لساكنتها(،  الغذائي  األمن  لألسف  توفر  )وال  لها  نهاية  ال  بمساحات 
مؤشرات قلت توحي بآت ال محالة مفكر فيه حاليا ومخطط له من مدينة 
الخلود مراكش الحمراء التي تعتز مع باقي المدن المغربية باالنتماء 
اإلفريقي، حيث سيتم إنجاز كل التوصيات وتطبيق كل القرارات بقوة 
وبإتقان خاصة ما يخص اإلنجاز الزراعي المطلوب أن يتضاعف، ويحقق 
اكتفاء ذاتيا، ومكافحة األنشطة اإلجرامية كما قالت وزيرة المالية بالرأس 
األخضر، والتي تطيل أمد ارتهان القارة للدعم الخارجية، ومنع تدفق 
األموال »الفاسدة« والتي يتراوح حجمها حسب حسن ناصر ما بين 50 
قال  المؤسساتية، كما  القدرات  السنة وتقوية  مليار دوالر في  و148 
العنصر  وتأهيل  واألجيال  الجهات  بين  واالنسجام  الجاللة  صاحب 

البشري«.

 محمد بركوش

مراكش تستقبل أزيد من 800 شخصية 
لمناقشة مشاكل إفريقية

إفريقيا القارة 
البكر »60% من 

أراضيها غير مستعملة 
بالمرة«، والتي تضم 54 دولة و1500 

إثنية تواجه مشاكل عويصة ظلت عالقة 
بفعل تكالب المستعمر واختياره إبقاء 

الحال على ما هو عليه ما دامت 
االستفادة بالنسبة إليه 

حاصلة

شجعني 
العدد الهائل 

من اإلخوان الوجديين 
المنضوين تحت لواء 

الجمعية على الترشح لالنتخابات التي 
تقرر إجراؤها ألول مرة بالمغرب سنة 

1963، حيث أعرب كل المنخرطين 
في الجمعية عن استعداداتهم 
التامة للمشاركة في حملتي 

االنتخابية.

< يتبع
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من املسؤول عن الوضع 
الصويرة؟ ملدينة  املتردي 

كل الذين يعرفون قيمتي 
وم���ك���ان���ت���ي وأه���م���ي���ت���ي، 
يصفونني بتاج وضع على 
رؤوس األصحاء ال يراه إال 

المرضى.
منذ أن خلق اإلنسان على 
وجه األرض وهو يعمل كل 
ك���ل م���ا ف���ي ج���ه���ده ك���ي ال 
يستطيع  فبفضلي  أفارقه، 
وي�������درس،  ي���ش���ت���غ���ل،  أن 
ويكد،  وي��ع��م��ل،  وي��س��اف��ر، 
ويجتهد، ويمارس الرياضة.. 
وعدوي اللدود هو المرض 
كيف ما كان نوعه، يحاربه 
ال����ن����اس ب���ك���ل ال���وس���ائ���ل 
واألدوي��ة حتى ال أفارقهم، 
المستشفيات  ي���ب���ن���ون 
والمستوصفات والعيادات 
الصيدليات  وي��ف��ت��ح��ون 
مكان  كل  في  والمختبرات 

لمحاربته والقضاء عليه.
أول سؤال يسأله الناس 
عندما يلتقون أو يتكلمون 
كيف هي  ه��و:  الهاتف  في 
في  الصحة؟ يسألون عني 
كل وقت وحين، في األعياد 
والحفالت،  والمناسبات 
على طاولة األكل، في الشارع 

والمدارس واألسواق..

بفضلي  ال��ص��ح��ة،  أن����ا 
يستطيع اإلنسان أن يعيش 
مطمئنا ومستقرا وسعيدا، 
وب��م��ج��رد م��ا أف��ارق��ه يظل 
ضعيفا  ال���ف���راش،  ط��ري��ح 
مكتئبا حزينا، ال حول له وال 
الحركة  ع��ن  ع��اج��زا  ق���وة، 

والعمل.
وغالية،  ث��م��ي��ن��ة  ف���أن���ا 
كل  ع��ن��د  وم��ه��م��ة  محبوبة 

الناس، رجاال ونساء، شبابا 
وشيوخا، فقراء وأثرياء.

لما  األث�����ري�����اء،  ه������ؤالء 
يمرضون يفضلون التوجه 
إلى الديار األوروبية أو إلى 
الواليات المتحدة األمريكية 
للبحث عن العالج واألدوية 

ولو كلفهم ذلك الكثير.
والممرضون  األط���ب���اء 
يعرفون  كلهم  والصيادلة، 

قيمتي وأهميتي، يشتغلون 
ليل نهار، يبذلون كل ما في 

وسعهم لمحاربة المرض.
يوصون الناس بالتغذية 
بممارسة  ال����م����ت����وازن����ة، 
الرياضة كل يومن بالراحة 
الكافي،  ب��ال��ن��وم  ال��ت��ام��ة، 
التدخين  ع���ن  ب��االب��ت��ع��اد 
للمخدرات  وال���ت���ع���اط���ي 
والكحول والسمنة واإلفراط 

في األكل.
موضوع  وم��ازل��ت  كنت 
والمؤتمرات  المحاضرات 
الدولية والندوات، موضوع 
العلمية والطبية،  األبحاث 
م�������وض�������وع م����ن����اق����ش����ات 
األطروحات الجامعية لنيل 
الشهادات العليا، كما كنت 
المقاالت  ومازلت موضوع 
ال���ص���ح���اف���ي���ة وال���ب���رام���ج 
اإلذاعية والتلفزية لتحسيس 
المحافظة  ع��ل��ى  ال���ن���اس 

علي.
جوائز  ل���ي  خ��ص��ص��وا 
دولية ينالها الباحثون في 
الميدان، ألنني أصبحت من 
أهم األهداف للبحث العلمي 
والتقدم الطبي، حتى أنهم 
خصصوا لي وزارة بأكملها 
في جميع دول العالم »وزارة 
عالمية  ومنظمة  الصحة«، 

تهتم بي.
ف��ال��ع��ل��م ف��ي ت��ق��دم دائم 
مستمرة،  دائما  واألبحاث 
أظل  حتى  ألجلي  ه��ذا  ك��ل 
رؤوس  ع����ل����ى  »ت������اج������ا 

األصحاء«.
< نجيبة بزاد بناني 
)الرباط(

انتباه  أثير  أن  ه��ذه  بمراسلتي  أود 
بمدينة  المحلي  الشأن  عن  المسؤولين 
الصويرة إلى بعض النقط السلبية التي 

ال تزال تعاني منها المدينة منها:
أسماء  تحمل  ل��وح��ات  ان���ع���دام   -1
ال��دروب، قصد  الشوارع واألزقة وحتى 
سائحا  المدينة  لهذه  زائ��ر  ك��ل  إرش���اد 

أجنبيا أو مغربيا.
2- ال يوجد على طول شاطئ الصويرة 
الزائرين  راحة  واحد قصد  كرسي  ولو 
بالنسبة  ال��ش��أن  ه��و  كما  السن  وك��ب��ار 
لشواطئ المملكة، لماذا هذا االستثناء؟

داخل  والصحي  البيئي  الجانب   -3
جل  في  األزب���ال  تلوثه  المدينة  أس��وار 
األماكن مع انعدام قمامات األزبال، وعلى 
سبيل المثال: شارع الزرقطوني، ناهيك 
العمومي، وفوضى  الملك  عن االحتالل 

الباعة المتجولين.
الطرقية  المزرية للمحطة  الحالة   -4
بالكالب  المدينة  التي تستقبل ضيوف 
الضالة والمتشردين والوسطاء »الكورتيا« 
وكذلك  فمنعدمة،  الصحية  المرافق  أما 

األمن.. أين هو مدير المحطة؟
لنطرح أخيرا أكبر سؤال: من المسؤول 

عن هذا الوضع بمدينة الصويرة؟
< ح. محمد وليد )الصويرة(

ينطلق عداد الكهرباء بمدينة 
طنجة، انطالقا من 42 درهما 
المدن  ب���اق���ي  خ�����الف  ع���ل���ى 
المغربية التي ينطلق العداد 
فيها ابتداء من عشرة دراهم، 
لذلك فساكن طنجة يجب عليه 

 42 ي�������ؤدي  أن 
درهما شهريا في 
يقم  لم  إذا  حالة 
ب�����اس�����ت�����ه�����الك 
الكهرباء أما إذا 
اس���ت���ه���ل���ك���ه���ا 
مبلغ  ف��ي��ض��اف 
إلى  درهما   42
ق�������ي�������م�������ة م����ا 
ترى  استهلكه، 
ما هو السر في 
ذلك؟ هل هناك 
فرق بين المدن 
في  المغربية 
ت�����س�����ع�����ي�����رة 

االستهالك أم أن 
الذي  الثمن  تحدد  وكالة  كل 
هي  الحكومة  أليست  تريد؟ 
تسعيرة  ث��م��ن  ت��ح��دد  ال��ت��ي 
العداد؟  كراء  وثمن  الكهرباء 
وهل يعلم ساكن مدينة طنجة 
42 دره���م���ا عن  ي�����ؤدي  أن����ه 

ساكن  ي��ؤدي  بينما  ال��ع��داد، 
الدار البيضاء أو مراكش مثال 
10 دراهم فقط؟ وهل في علم 
أمانديس  أن شركة  الحكومة 
المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء 
المواطن  م��ن  ت��أخ��ذ  بطنجة 

شهري  عادي  استهالك  قيمة 
استهالك  دون  من  للكهرباء، 
المواطنين  م����ن  ال���ع���دي���د 
خصوصا المهاجرين العاملين 
بالخارج، الذين قاموا باقتناء 
شقق بمدينة طنجة وال ينزلون 

إلى  عودتهم  أث��ن��اء  إال  فيها 
عطلتهم  ل��ق��ض��اء  ال���م���غ���رب 
السنوية، وحين يكونون خارج 
أنهم  يكتشفون  الوطن  أرض 
ملزمون بأداء مبلغ 42 درهما 
شهريا عن استهالك الكهرباء، 
مع أن عداد االستهالك يشير 
إل�������������ى رق�������م 

الصفر.
رئيس  إن 
الحكومة مدعو 
توضيح  إل���ى 
هذا األمر على 
المنابر  نطاق 
اإلع������الم������ي������ة 
أو  إذاع��������ي��������ة 
صحفية إذا كان 
على علم به، أما 
إذا لم يكن على 
ع��ل��م ف��ع��ل��ي��ه أن 
يلزم هذه الشركة 
ب��������اح��������ت��������رام 
ال�����ت�����س�����ع�����ي�����رة 
القانونية، ويعيد للمواطنين 
المبالغ التي استخلصت منهم 

بدون وجه حق.
< الرجمي عباس من 
مراكش )عامل بالمهجر(

حالة فريدة تعيشها طنجة مع عدادات الكهرباء

في جو من الحزن واآلسى، ودعت مدينة 
علو  وخبير  ال��ع��دول  شيخ  الكبير  القصر 
المواريث في اإلسالم، وشؤون الزواج السيد 

محمد العياشي العمراني.
ولد رحمه الله سنة 1344ه�- 1924م حفظ 
في صغره القرآن الكريم على يد والده الفقيه 
من  ع��ددا  حفظ  وبعده  أحمد،  بن  العياشي 
والمرشد  كاألجرومية،  والمتون  المصنفات 
المعين، وألفية بن مالك مما أهله أن ينخرط 
في دراسة العلوم الدينية واللغوية على أيدي 
عدد من الشيوخ منهم꞉ الفقيه محمد القرقري، 
والعالمة  الحراق،  المفضل  محمد  والفقيه 
الجليل عبد الرحمن أخريف، بعد ذلك التحق 
بالمعهد الديني بمدينة العرائش فأمضى ثالث 
سنوات التحق بعدها بالقرويين بفاس، وكان 
1938م، فأخذ هناك عن  1357ه�-  ذلك سنة 
عدد من الشيوخ منهم꞉ العالمة أبو الشتاء 
الصنهاجي،  محمد  وشقيقه  الصنهاجي، 
والعالمة محمد الطاهري، والعالمة محمد عبد 
السالم بناني، والعالمة محمد جواد الصقلي، 
مدة  وخ���الل  المكناسي،  ع��ب��اس  وال��ع��الم��ة 
الطلبة  وبعض  كون هو  بالقرويين  دراسته 
بالشؤون  يهتمون  ال��ش��ب��ان  م��ن  مجموعة 
الوطنية والوعي الطالبي، وينشرون ما بين 
حول  ي���دور  وم��ا  الوطنيين  أخ��ب��ار  الطلبة 
اإلدارة  ل��دى  أمرهم  فعرف  البالد،  مستقبل 
االستعمارية فكان مصيرهم الطرد من جامعة 
القرويين، فعاد إلى مدينة القصر الكبير وعمل 
أستاذا في المعهد الديني وأسند إليه تدريس 
األدب واللغة العربية، ولكنه رأى أنه ال يمكن 
أن يفيد في ميدان التعليم أكثر مما يفيد في 
في  فاختص  والقضائي،  الشرعي  الميدان 
ذلك،  ال��زواج والطالق واإلرث وغير  مسائل 
عليه  اإلقبال  جعل  نجاحا  عمله  في  ونجح 
منقطع النظير والحاجة إليه أكثر وأقوى، ال 
سيما أنه كان فقيها متبحرا في هذا الميدان 
التي  والتجربة  بها  مر  التي  للخبرة  نظرا 
العلم أنه كان  استغرقت سنوات طواال، مع 
دائما بشوش الوجه مبتسما مرحا صاحب 
طالقة وانشراح ينسجم مع الجميع ال فرق 
في ذلك عنده بين الكبير والصغير والغني 
والفقير، أحاديثه مشوقة، ونوادره كثيرة ال 
يمكن أن تودعه بسهولة إذا اجتمعت به أو 
لقد كان في الحقيقة إنسانا  إليه،  استمعت 
ونفسه  البهية،  بطلعته  فيه،  ما  بكل  جذابا 
السمحة، وأحاديثه اللطيفة، فقد كان يحكي 
عن أناس يعيشون معنا اآلن أنه كتب عقود 
ألجدادهم  وال��ش��راء  البيع  وع��ق��ود  ال���زواج 
وآبائهم وهو اليوم كتبها ألبنائهم وأحفادهم، 
لقد تولى خطة القضاء في الميدان الشرعي 
سنة 1364ه�- 1944م، فمنذ ذلك الحين وهو 
يعمل عدال شرعيا ويبذل الجهد الكثير، وهذه 
من  الفريدة  الخبرة  أكسبته  الطويلة  المدة 
نوعها فأصبح بذلك سندا قويا في الميدان 
في  حية  وذاك���رة  مهما  ومرجعا  ال��ش��رع��ي، 
الشؤون الشرعية وفي علم المواريث بمدينة 
القصر الكبير، لقد تعلق بعمله وبقي مخلصا 
الميدان  ح��ول  م��ذك��رات  الله  ول��ه رحمه  ل��ه، 
الشرعي بالقصر الكبير وحول الصعاب التي 
اعترضت طريقه فتغلب عليه بإيمانه وصبره، 
نرجو أن يعمل أفراد أسرته على إخراجها إلى 
الوجود، لنطلع عليها وندرك كيف أن الميدان 
الشرعي بقي بعيدا عن التدخل المباشر أو 
غير المباشر من طرف اإلدارة االستعمارية، 
بين  تفصل  الشرعية  األم���ور  ك��ان��ت  وك��ي��ف 
بعدل  اليهود  وخاصة  وغيرهم  المسلمين 
ع��ددا من  راس��خ ومساواة كاملة، مما جعل 
اليهود الرجال واليهوديات النساء يعتنقون 

اإلسالم في ظروف صعبة للغاية.
الله الفقيه الشيخ محمد العياشي  فرحم 
العمراني وتعازينا لذويه ومحبيه وعلى رأس 
هؤالء حرمه السيدة زهور الزرهوني وبناته 

ال������ش������اع������رة وف��������اء، 
غيثة،  واألس������ت������اذة 
ورجاء، وهشام، وجواد، 
ومحمد علي، وحسام، 
وح��ات��م، وأس��م��اء، وال 
المحترم  أخانا  ننسى 

عبد الرؤوف.
ل��ل��ه وإن����ا إليه  إن���ا 

راجعون.

مدينة القصر الكبير  تودع 
محمد العياشي العمراني

بقلم: مصطفى الطريبق

أنا الصحة: تاج على رؤوس األصحاء

روح التضامن والتكافل عند املغاربة
مناسبة  ه��ي  ال��دي��ن��ي��ة  األع��ي��اد 
األهل  بني  والتواصل  الرحم  لصلة 
واألق��������ارب واجل�����ي�����ران، وق����د دأب 
التمسك  ع��ل��ى  ال��ق��دم  م��ن��ذ  امل��غ��ارب��ة 
التي  احلميدة  والصفات  باألخالق 
تهدف إلى احلفاظ على التماسك في 
وهذا  الدينية،  املناسبات  هذه  مثل 
ليس بالشيء الغريب على مجتمعنا 
الدينية  بالثقافة  املتشبع  املغربي 

والتربية اإلسالمية.
إن الهدف من األعياد واملناسبات 
ال��دي��ن��ي��ة ل��ي��س ه��و ال���ت���زاور وصلة 
ال��رح��م ف��ح��س��ب، وإمن���ا ه��ي فرصة 
أفراد  ك��ل  ب��ني  وال��ت��ك��اف��ل  للتضامن 

اشتكى  إذا  ال���ذي  املسلم  املجتمع 
اجلسد  سائر  له  تداعى  عضو  منه 
ب��ال��س��ه��ر واحل���م���ى، واألع���ي���اد هي 
والسرور  الفرحة  إلدخ��ال  مناسبات 
واألرامل  واحملتاجني  الفقراء  على 
في  اجلميع  يشترك  حتى  واألي��ت��ام 
الفطر  ع��ي��د  ف��ف��رح��ة  ال��ع��ي��د،  ف��رح��ة 
تأتي بعد استكمال شهر من الصيام 
يتوج بأداء زكاة الفطر، وفرحة عيد 
األضحى هي استكمال ألداء فريضة 
احل��ج وم��ش��ارك��ة احل��ج��اج ف��ي أداء 
بعض املشاعر كذبح األضحية، وهذا 
الوحدة  دي��ن  اإلس��الم  أن  على  دليل 
فاملسلمون  وال��ت��ك��اف��ل،  وال��ت��ض��ام��ن 

أينما  البعض  ببعضهم  ارتباط  لهم 
لهم  الواحد  وج��دوا  ألنهم كاجلسد 
االهتمام،  ون��ف��س  ال��ش��ع��ور  ن��ف��س 
واه���ت���م���ام امل��س��ل��م ب��أخ��ي��ه ه���و من 
أوجب الواجبات سواء كان جارا أو 
أو ليس من هؤالء  أو صديقا  قريبا 
املسافات  اإلس��الم حتطم  عقيدة  ألن 
وجتعل املسلمني أقرب إلى بعضهم 
مؤخرا  ب��الدن��ا  أعطت  وق��د  البعض 
دائما  كانت  وكما  ذل��ك،  على  املثال 
مثاال حيا لروح التضامن مع الشعب 
الفلسطيني بعد الهجمات الوحشية 
ال��ت��ي ت��ع��رض ل��ه��ا ق��ط��اع غ���زة على 

أيدي القوات اإلسرائيلية. 

أول وأكثر  املغرب من  وقد كان 
الفلسطينية  ب��ال��ق��ض��ي��ة  ي��ه��ت��م  م��ن 
املساعدات  ت��ق��دمي  ع��ن  ي��ت��أخ��ر  وال 
امل��ت��واص��ل��ة، وم���ا إن��ش��اء ب��ي��ت مال 
القدس إال دليل عن هذا الدعم الذي 
إلخوانه  امل��غ��رب��ي  ال��ش��ع��ب  ي��ق��دم��ه 

بفلسطني.
ال  والتكافل  التضامن  روح  إن 
تغيب عن املغرب واملغاربة معروفون 
بسخائهم وتضامنهم، ألن ذلك نابع 
واهتمامهم  وشيمهم  أخالقهم  م��ن 
إلى  الضرورة  دعت  كلما  بإخوانهم 

ذلك
< جد بوشتى )الرباط(

المرحوم الشيخ محمد 
العياشي العمراني
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الصفيحي  الحي  هذا  يقع 
وبالضبط  سال،  مدينة  داخ��ل 
قرب المحطة الطرقية للمدينة 
وقرب المولد الكهربائي بحي 
السالم، وقد اشتهر اسم الحي 
الجزار،  ال��ح��اج  ب���الد  ب��اس��م 
وبجانب هذا الحي يقع شارع 
يحمل اسم شخصية المعة في 
ذلكم  الوطنية،  الحركة  تاريخ 
هو: عبد الخالق الطريس رحمه 
المصقاع  ال��خ��ط��ي��ب  ال���ل���ه، 
والمجاهد  ال��الم��ع  والوطني 
دينه  سبيل  ف��ي  المستميت 
في  الشارع  هذا  لكن  ووطنه، 
الحالة التي هو عليها ال تليق 

ومكانة الطريس رحمه الله.
وفي هذا الشارع أيضا تقع 
مدرسة إلمام من أئمة المذهب 
المالكي ذلكم هو: أبو الحسن 
القابسي الفقيه المشهور، في 
أبناء  يتعلم  ال��م��درس��ة  ه��ات��ه 
الحي المذكور أعاله الذين هم 
م���ض���ط���رون ل��ق��ط��ع ال���ش���ارع 
المذكور والمزدوج، لكن عبور 
ه���ذا ال��ش��ارع م��ن ال��ح��ي إلى 
كبيرا  خطرا  يشكل  المدرسة 
على التالميذ والساكنين نظرا 
ألصحاب  ال��م��ف��رط��ة  للسرعة 
السيارات الذين ال يعيرون أي 

اهتمام ألي راجل.

إن هذا الحي الصفيحي في 
قلب مدينة سال عار ما بعده 
كبيرا  يشكل خطرا  إن��ه  ع��ار، 
والمارين  فيه  الساكنين  على 
انتقلت  وقد  وبجانبه،  حوله 
إفرازات الساكنين إلى شارع 
نتج  ال��ط��ري��س،  ال��خ��ال��ق  عبد 
وناموس  كريهة  روائ��ح  عنها 
وحشرات وكالب ضالة تشرب 
من هاته اإلفرازات. هذا، وقد 
سمعنا أن القائمين على الشأن 
المحلي بالمدينة عازمون على 
الشوارع  هيكلة بعض  إع��ادة 
الخالق  عبد  ش��ارع  ح��ظ  فما 
المعروف  إن الحي  الطريس؟ 
ب�: بالد الحاج الجزار، يتعين 
إزالته من مكانه ألن بقاءه كما 
هو يشكل وصمة عار في جبين 
هاته المدينة التي نكن لها كل 

التقدير.
م��ل��ح��وظ��ة: س��ب��ق ل���ي أن 
تحدثت عن هذا الشارع، وعن 
مراسلة  ف��ي  الشعبي  ال��ح��ي 
سابقة، وهاته المراسلة تذكير 
للمسؤولين وألن الذكرى تنفع 
المؤمنين.وسنرى إن شاء الله 
م�����ا س���ت���س���ف���ر ع���ن���ه األي������ام 

القادمة.
< مالكي علوي موالي 
الصادق )سال(

التحدث  ��ع��م  ال��ِنّ شكر  م��ن  إن 
بها... هكذا قال القاضي عياض 
قوله  أن  إل��ى  مشيرا  فا؛  الِشّ في 
تعالى: »وأما بنعمة ربك فحدث« 

خاص لرسول الله عام ألمته.
رحمة  وال��دي  سمعت  وطالما 
ل��م يشكر  م��ن  ي��ق��ول:  ال��ل��ه عليه 

الناس لم يشكر الله.
وإذا سخرت براعتي لتخريج 
ب��ع��ض م��خ��زون ال���ذاك���رة ف��ي ما 
جمعني قبل أزيد من ثالثة عقود 
م��ع وزي���ر ش��ه��م ك��ري��م ذي مقام 
النعمة  ه���ذه  ف��ل��ع��رف��ان  وه��ْي��ب��ة، 

وهذا  الشكر  هذا  على  ولإلشهاد 
االمتنان...

إشهاد يضعني وأضعه في منزلة بين الكتوم 
وهاوي الثرثرة.

 قد قيل إن الدنيا منازل، فراحل ونازل. إذ 
هكذا سطر الله في أزله أن يكون كل شيء في 
هذا الكون سائرا غير قار، وخص نفسه سبحانه 
وتعالى باألزلية والخلود، فقال عز من قائل: 
»وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
إنه  كل شيء  أتقن  ال��ذي  الله  السحاب صنع 
سحاب  فجميعنا  ولهذا  تفعلون«.  بما  خبير 
وجبال وبشر نسير إلى أقدارنا كل على وتيرته، 
ويبقى من آثار خطواتنا ما حمد ذكره وحمده 
الله لنا عنده... فالموت - كما قال ابن المعتز 
- سهم مرسل إليك وعمرك بقدر سفره نحوك. 
الله  الله غرنيط، تغمده  فحبيبنا سيدي عبد 
بواسع رحمته، لم تستثنه من سنة الله هذه 
أصوله اإلغريطية« التي اقتعدت أريكة العز في 
دولة المولى إسماعيل، بعدما هاجر أسالفه من 
األندلس إلى المغرب قبل ذلك...فكان منهم علماء 
ألباء وأدباء وأطباء وتجار وأمناء... ولم تزل 
أعقابهم عند أعقابه من الملوك الكبار في مقام 
االعتبار« حتى فقيدنا الوزير سيدي عبد الله، 
الملوك  عظماء  من  عظيم  برفقة  حظي  ال��ذي 
العلويين، المشمول بعفو الله الملك الحسن 
الثاني، قبل أن يصبح من وزرائه في حكومات 

متعاقبة...
وهذا الوزير هو الرجل الذي عرفته، إذ كان 
من المراكشيين الذين يغشون حتى تهر كالبهم، 
الحمراء  ��ة  ِج��َلّ وحظوته  بمكانته  انتفع  فقد 
علماؤها  وأدب��اؤه��ا،  صناعها  وضعفاؤها، 

ومقاوموها...
يعطي من قليله عطاء من ال يخشى الفقر... 
من  ك��ان يستنكف  الرجل  ألن  قليله  من  أق��ول 
االغتناء بمنصبه... فمازلت أسمعه، وقد وضع 
ال��وزاري، يبادرني  سماعة هاتفه فوق مكتبه 
بالقول - بعد مكالمة طويلة مع مجهول لدي 
-: »أنظر كيف يريدون مني أن أسمح بتصدير 
المنتوج الجلدي الخام مقابل خمسة ماليين 
درهم )1980(، وهل تراهم يجهلون أن هذا ثمن 

ال����ص����ن����اع  م������ن  آالف  خ����ن����ق 
حال  كيف سيكون  التقليديين... 
ذلك الحرفي الصغير الذي تعود 
اليومية  الجلدية  قطعته  ش��راء 
درهما،  أرب��ع��ي��ن  أو  ب��ث��الث��ي��ن 
ليحولها في عمل يومي كامل إلى 
قطعة فنية أو استهالكية يفضل 
اليومي...  قوته  بيعها  بثمن  له 
يكون  عندما  حاله  كيف سيكون 
ثمن اقتنائها - بعد هذه الجريمة 
ثالثمائة  أو  مائتين   - النكراء 

درهم...؟«.
أن  هكذا  وزي��ر  لشأو  هيهات 
يسبق ولغايته أن تلحق! فقد سد 
التقليديين، وستر من  من خلة آالف الصناع 
عورتهم بما ال يجزيه عنه إال الله الذي سخره 

لهذا الشرف.
الصناعة  قطاعي  هيكل  من  تسأل  أن  ولك 
التقليدية والشؤون االجتماعية في المغرب منذ 
استقالله؟ وهل استحدثت مؤسسة واحدة غير 
ما تركه عبد الله غرنيط قبل ثالثين سنة خلت؟ 
ناهيك عن قطاع التعاون الوطني الذي لن ينبئك 
عن منجزاته أخبر من معترف آخر بآالء الوزير 
عبد الله غرنيط، ويده اليمنى في هذا القطاع، 

الرجل الصالح أحمد السماط.
الدموع  تحبسه  كثير  ك��الم  ال��خ��اط��ر  ف��ي 
الحزينة قبل مقام هذه الكلمة الشهادة في حق 
رجٍل امتاز على مجايليه بسجايا حميدة، تركت 
له في نفوس من عرفه أو عمل تحت إمرته أكثر 

من بصمة...
وكيف ال يستأثر بتقدير فائق وإعجاب الئق، 
وزير نشأ في الرياسة في حجرها ورضع من 
ذلك  بعد  ثم يخجلك  دره��ا،  أفاويق  السياسة 
بإبداعاته  مسامعك  يشنف  وه��و  بتواضعه 
الشعرية في لغة موليير، أو يأمرك بمرافقته 
القتناء بعض مستلزماته، أنت العارف بشعاب 
مراكشية  بنكهة  ي��ردد  وه��و  األن����وار،  مدينة 

صرفة:
»عندك تسمع لوزير ُأتديني تحسن لي بال 

ماء، راه عندي حضاش لولد«.
والدموع  كثيرا،  كالما  النفس  في  إن  قلت 
الحزينة تعبر عن عجز هذا الكالم في إخراج 
ما يختلج في الصدر من آيات العرفان لرجل 
وجب إكرامه، ليس فقط ألنه ولي النعم ولكن 
ألنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله: »إن من إجالل الله تعالى إكرام ذي الشيبة 
السلطان  ذي  وإك��رام  القرآن  وحامل  المسلم 

المقسط«.
رحم الله وزيرنا عبد الله غرنيط فقد انتفع 
بحياته وها هو يفتقد عند مماته، فلمن أراد أن 
وسيمة  النعمة  إن  شهيد،  وهو  السمع  ُيلقي 

فاجعل الشكر لها تميمة.
< محمد نجيب بنبين

ما هو حظ شارع عبد 
الخالق الطريس من 

إصالحات سال؟

»النعمة وسيمة، فاجعل الشكر  لها تميمة«

بعد تحذير جاللة الملك الوزراء من تزوير االنتخابات، 
أريد أن أساهم بوجهة نظري في هذا الموضوع وأقول 
في البداية بأن فساد االنتخابات ال يمكن تجنبه وسأشرح 
األسباب: إن تحذير جاللة الملك جاء بعد نقاش حاد في 
االنتخابات: هل  إدارة  البرلمان على من سيسهر على 
يبرر  اختزال  الحكومة؟ وهو  رئيس  أم  الداخلية  وزير 
هشاشة التركيبة الحكومية... ألن وزير الداخلية، عضو 
في الحكومة تحت امرأة رئيس الحكومة... وبالتالي ال 
أتصور منطقيا صراعا بينهما حول من سيشرف على 
االنتخابات؟ ولكن التهم التي يكيلها أعضاء من الحزب 
مفقودة  الثقة  ب��أن  توحي  الداخلية،  ل���وزارة  األغلبي 
وطنية  لجنة  إح���داث  البعض  يقترح  لذلك  بينهما... 
م��ح��اي��دة، ه��ي ال��ت��ي ي��ك��ون ل��ه��ا دور اإلش�����راف على 
االنتخابات.... هذا في اعتقادي، مجرد نقاش سياسي ال 
يستقيم، ألنه في جل دول العالم وزير الداخلية هو الذي 
يسهر على تنظيم االنتخابات، حتى ولو كان هو نفسه 
مرشحا... ولذلك إذا كنا نخشى من الفساد االنتخابي، 
فينبغي أن نبحث عنه خارج هذا اإلطار... إن هذا الفساد 
االنتخابية  القوانين  استمرار  مع  وسيستمر  مؤسسة 
التي لم تتغير... فالفساد ينبغي استئصاله من القوانين 

االنتخابية الحالية.
إن قوانين االنتخابات الحالية هى التي تحمي وتكرس 
هذا الفساد في االنتخابات في البرلمان وفي المجالس 
ال��ج��م��اع��ي��ة، وس���أوض���ح األم����ر: م��ن��ذ إح����داث مجلس 
تفتقت عبقرية  البرلمان  ثانية في  المستشارين كغرفة 
المرحوم إدريس البصري حول الطريقة التي ينبغي بها 
إحداث هذا المجلس، كي يتم التحكم فيه مطلقا، وابتدع 
لذلك االقتراع بالالئحة... وبالتالي، لم يعد ألي مرشح 
كان، أن يجمع أصوات ناخبي الجهة إال عن طريق المال. 
على  يحصل  أن  الصويرة  في  لمرشح  مثال،  كيف  إذ 
أصوات الناخبين في قلعة السراغنة، الذين ال عالقة له 
بهم، فال يعرفونه، وال هو يعرفهم، وأعطيكم مثاال بسيطا: 
إال على صوت واح��د في  لم يحصل حزبه  إن مرشحا 
الجهة كلها، ومع ذلك تمكن هذا المرشح من الفوز بأكثر 
من ثالثمائة صوت... وهكذا بدأنا نعرف مسبقا من هم 
النواب  مجلس  اعتمد  ذلك  بعد  ثم  للفوز.  المرشحون 
بدوره االقتراع بالالئحة ففتح هذا النمط من االقتراع، 

ثالثة أبواب للفساد االنتخابي:
• باب استعمال المال

• باب العزوف عن التصويت
• باب التزوير.

باب الفساد المالي إن اإلقليم الذي يوجد فيه أربعة 
مقاعد يتكون على األقل من عشرة قبائل، والمرشح ال 
يمكنه الحصول إال على أصوات قبيلته التي ينتمي إليها، 
فإذا أراد استمالة أصوات القبائل األخرى، فيلجأ تلقائيا 
إلى اإلغراء المادي، وقد تضخم األمر، لدرجة أن أفراد 
أسوة  المال  منه  يطلبون  ب��دأوا  نفسه،  المرشح  قبيلة 
باآلخرين، ألنه في نظرهم لم يعد مرشحا للقبيلة فقط، 
بل أصبح مرشحا على اإلقليم كله، وهكذا غدا هذا النمط 
العزوف  غ��دا  كما  المالي.  اإلغ���راء  ثقافة  االق��ت��راع  من 
هذه  ف��ي  المشاركة  ع��ن  المواطنين،  ل��دى  االنتخابي 
االنتخابات، طالما أن الناخب، لم يبق له وازع التواصل 
المباشر مع المرشح، وال القرابة، فيبقى المال، وحده 
هو الحافز... وفي غياب هذا المال يغيب وازع المشاركة... 
باب التزوير ال يحتاج منا إلى كثير من الذكاء، لكي نبرهن 
على ذلك... لقد فتح هذا النمط الباب من االقتراع الواسع 
أمام التزوير، وبالخصوص في البوادي، ذلك أن أصغر 
إقليم، يتوفر على ستمائة مكتب للتصويت، فكيف يمكن 
للمترشح أن يغطي جميع مكاتب التصويت بالمراقبين 
في قبائل متفرقة، وأحيانا أخرى، في بيئة صعبة. هل 
بمقدور المترشح أن يوفر سيارة لمكتبين أي ثالثمائة 
سيارة على األقل؟ وأن يوفر لهؤالء المراقبين، ظروف 
السفر، واإليواء، واإلطعام بيوم قبل االقتراع بالطبع ال 
يمكن لمرشح أن يوفر كل هذه اإلمكانيات، حتى األحزاب 
ال يمكنها أن تضطلع بذلك، ومعنى ذلك، أن جل المكاتب 
تظل بدون مراقب، وتزوير النتائج يبقى بين أيدي بعض 
رؤساء المكاتب، كي يوجهونها إلى الجهة التي ينبغي 

أن تكون فائزة.
التصويت،  في محاضر  التالعبات،  عاينا هذه  وقد 
فنجد نسبة البطائق الملغاة في المدن هي 20%، وفي 
المكاتب البعيدة في جبال البوادي، حيث األمية متفشية، 
نسبة  تصل  ت��ص��وت،  وال  تكتب، بل  ال  ال��م��رأة  وحيث 
فالالئحة  إذن   ...%5 نسبة  90% والملغاة  المشاركة 

جاءت، وجاء معها الفساد، والعزوف، والتزوير.
وبنفس الطريقة، يمكن أن نوضح خراب االنتخابات 
في المجالس الجماعية، ذلك أن مجلسا للجماعة يتكون 
من 120 عضوا ينتخبون بالالئحة، فيقدم كل حزب الئحته 
في خمس مقاطعات، وعدد األحزاب المشاركة في حدود 
األحزاب،  هذه  من  فالمحظوظ  وبالتالي  حزبا،  ثالثين 
سيحصل على عشرة مقاعد، فإذا ما أراد حزب أن يشكل 
المكتب عليه أن يجمع عدة أحزاب أخرى وبأية وسيلة، 
وحتى بعد تشكيل هذا المكتب بالمال، والتنازالت، يظل 

محكوما بالضعف، والهشاشة، في التسيير.
والحكومة  األح��زاب  كانت  إذن، إذا  البديل  هو  فما 
يسعون حقيقة إلى إيجاد نمط اقتراع يقيهم من الفساد، 
الفردي  االق��ت��راع  إل��ى نمط  ال��رج��وع  فما عليهم س��وى 

فيستقر البرلمان والمجالس الجماعية.
المدن  في  المقاطعات  بنظام  االحتفاظ  يمكن  كما 
الكبرى تحت التصويت الفردي، وكي أطمئن الجميع إنه 
في نمط االقتراع الفردي لن يكون هناك حزب مسيطر 
على األغلبية المطلقة، في أي مجال انتخابي، طالما أن 
المغاربة، ألفوا التصويت، على الفرد الذي يثقون فيه، 

ال على األحزاب كما يظنون.

فساد االنتخابات
 دائم ولن يزول

بقلم: علي رحيمي

من خالل االطالع على األرقام التي 
صدرت عن المجلس الوطني لحقوق 
ما  المغرب  في  هناك  فإن  اإلنسان، 
يفوق من 65 ألف سجين من ضمنهم 
36 ألف كان بإمكانهم أال يكونوا محط 
التي  ال��دراس��ة  اعتقال.. وم��ن خ��الل 
ما  ف��إن  المذكور،  المجلس  أجراها 
يعادل نسبة 87% من المعتقلين هم 
ما  وأن  تعسفي..  اعتقال  حالة  في 
يعادل نسبة 42% من المعتقلين هم 
ف��ي ح��ال��ة اع��ت��ق��ال اح��ت��ي��اط��ي.. من 
ضمنهم نسبة 40% يدانون بأقل من 

سنة سجنا.
ما  كل  من  االنتباه  يسترعي  وما 
إشكالية  أن  إليه هو  اإلش��ارة  سبق 
تشكل  مازالت  االحتياطي  االعتقال 
بالنسبة للدفاع الورقة العصية التي 
ت��ق��ف ف��ي وج��ه��ه ب��ن��وع م��ن الغبن 
تمكين  في  يتوفق  ال  حين  يالحقه، 
زبونه المعتقل من السراح المؤقت.. 
مازالوا  قضاتنا  بعض  أن  السيما 
العام،  األم���ن  ب��م��س��أل��ة  م��ه��ووس��ي��ن 
محاولين بذلك إبعاد كل شبهة عنهم 
إمعانا منهم في نفس الوقت بتعسير 
المهمة على رجال الدفاع، خالفا لما 
المتقدمة  ال��دول  في  به  معمول  هو 
حقوق  متقدم  بشكل  تضمن  ال��ت��ي 
ال���م���واط���ن���ي���ن ب���غ���ض ال���ن���ظ���ر عن 

مستوياتهم المجتمعية..
المجلس  تقرير  من  ويستخلص 
الوطني لحقوق اإلنسان أن االعتقال 
المتسولون  ل���ه  ي��ت��ع��رض  ال�����ذي 

والمشردون والمستهلكون للمخدرات 
ال يحل مشكلة هؤالء على اإلطالق، بل 
بالعكس فإنه يشكل بالنسبة لخزينة 
الدولة عبئا ثقيال هي في غنى عنه، 
إضافة إلى أن مثل هذه اإلجراءات ال 
تحسن في شيء من أمن المواطنين 
السياسة  ات��ب��اع  وأن  ع��ام��ة،  بصفة 
الجنائية حاليا ال تحسن أبدا من حال 
المواطنين، بل تجعلهم دوما معرضين 
للمجهول بفعل تأثيرات خارجية كما 
هو شأن ظاهرة اإلرهاب التي جعلت 
مسألة احترام حقوق المواطن خارج 
التغطية، ولكن القانون الجنائي في 
مجمله يتطلب خبرة وحنكة تراعي 
ال  حتى  المواطن  حقوق  أمانة  بكل 
يكون عرضة لكل تعسف في تفسير 
تعصف  ق����د  وال����ت����ي  ال���ن���ص���وص، 

بمستقبله بشكل رهيب.. وخير دليل 
االعتقال  مسطرة  أن  ه��و  ذل��ك  على 
االحتياطي المعمول بها في محاكمنا 
تطال نسبة 42% من المعتقلين، كما 

تم اإلشارة إلى ذلك في أول المقال.
ذلك أن المرشح لالعتقال قد يتعقد 
قاضي  على  إحالته  يتم  حين  أم��ره 
التحقيق، حيث تكون مهام هذا األخير 
االحتراز من األفعال المنسوبة إليه 
ومدى خطورتها، في حين أنه إذا تمت 
إحالته مباشرة إلى جلسة الحكم وهو 
حظوظه  تكون  قد  اعتقال  ح��ال  في 
للتمتع بالسراح المؤقت واردة.. إال 
أن مثل هذا التصور قلما يحدث، إذا 
ثبت للمحكمة أن األفعال المنسوبة 
من  ق��رائ��ن  ب��ع��دة  م��ح��اط��ة  للظنين 
إث��ب��ات عكسها،  ب��م��ك��ان  ال��ص��ع��وب��ة 

السيما حالة العودة في ارتكاب نفس 
الجرم، وما إلى ذلك.

ول��ك��ن ه��ن��اك ح���االت ي��ك��ون فيها 
المتهم عرضة لعدة استنطاقات لدى 
اعتقال،  حالة  في  التحقيق  قاضي 
وحين يتم إحالته على جلسة الحكم، 
يتضح للمحكمة أال عالقة له بالجرم 
المنسوب إليه ويتم إطالق سراحه 

بدون اعتذار، وال ما شابه ذلك.
ي��ت��ع��ي��ن تسجيل  ف��إن��ه  وه���ك���ذا، 
مسطرة حميدة يتخذها ملك البالد 
األمر  تعلق  س��واء  مناسبة،  كل  في 
باألعياد الدينية أو الوطنية بمنحه 
من  كبير  ع��دد  على  الملكي  ع��ف��وه 
ال  ال��م��ث��ال  سبيل  على  المعتقلين 
الحصر، ما يعادل 25 ألف تم العفو 
عنهم في عيد العرش سنة 2010، وما 
يفوق نصف العدد المشار إليه آنفا 

في نفس المناسبة لسنة 2014.
ذلك أنه تم منح العفو الملكي لما 
يعادل 37.000 معتقال مقابل 65.000 
القابعة في السجون مما يستنتج معه 
فعالية  أن  يفسر  أو  خلال،  هناك  أن 
تستوجب  ال��ج��ن��ائ��ي��ة  ال��س��ي��اس��ة 
المراجعة في محاولة لتخفيف العبء 
على خزينة الدولة ومن خالل تقليص 
تمكين  طريق  عن  الطبقية،  الفوارق 
الطبقة المسحوقة من تلمس جودة 
رقيب(  معكم  إني  )وارتقبوا  الحياة 

صدق الله العظيم.
< عبد الرحمن المريني 
)القنيطرة(

لوال العفو الملكي.. كيف سيكون حال سجوننا؟

عبد الله غرنيط
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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 
وترييش  لبيع  محل  ب��إح��داث 
قاع  درب   158 ب��رق��م  ال��دج��اج 
م����زود ح��ي ال��س��ل��ط��ان سيدي 
محمد بن عبد الله مكناس من 
لحميش  ال����س����ي����د)ة(:  ط����رف 

عزيز.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر 
االتصال بالمصلحة القانونية 
لمكناس  الحضرية  بالجماعة 
)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب������داء 
أجل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته، 
م��دت��ه )15 ي��وم��ا( اب��ت��داء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 339/14

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

 الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
2 إقامة  بإحداث مصبنة برقم 
بيت المعرفة مرجان 2 مكناس 
ال��س��ي��د)ة(: ومورد  م��ن ط���رف 

حمو.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر 
االتصال بالمصلحة القانونية 
لمكناس  الحضرية  بالجماعة 

)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب������داء 
أجل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته، 
م��دت��ه )15 ي��وم��ا( اب��ت��داء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 340/14

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 
بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
بالطاقة  م��ص��ب��ن��ة  ب����إح����داث 
الحي   127 برقم  الكهربائية 
البساتين  الجنوب  العسكري 
مكناس من طرف السيد)ة(: بن 

الشيخ بدر.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر 
االتصال بالمصلحة القانونية 
لمكناس  الحضرية  بالجماعة 
)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب������داء 
أجل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته، 
م��دت��ه )15 ي��وم��ا( اب��ت��داء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 341/14

********
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس

الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون القانونية

المصلحة القانونية
إعالن للعموم

بحث عن المنافع واألضرار

يعلن رئيس المجلس البلدي 
لمكناس إلى العموم أنه قد أودع 

بالمصلحة القانونية ملفا يتعلق 
بإحداث مقهى ومطعم ومخبزة 
 BE 28 برقم  المثلجات  وبيع 
تجزئة الرياض الزيتون مرجان 
السيد)ة(:  ط��رف  م��ن  مكناس 

مسعودي مراد.
ف��ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ه��م��ه األمر 
االتصال بالمصلحة القانونية 
لمكناس  الحضرية  بالجماعة 
)ملحقة الحبول( قصد االطالع 
ع���ل���ى ه�����ذا ال���م���ل���ف وإب������داء 
أجل  خ��الل  وذل���ك  مالحظاته، 
م��دت��ه )15 ي��وم��ا( اب��ت��داء من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن.
 As 342/14

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بوجدة
مكتب التسوية والتصفية والتسيير 

القضائي
تسوية قضائية )1(

ملف تسوية قضائية رقم 
2014/01
إشعار )2(

بمقتضى الحكم الصادر 
بتارريخ 2014/09/24 تحت 

عدد 2014/02 قضت 
المحكمة التجارية بوجدة 
باستبدال السنديك ذ.فؤاد 

قازوز في ملف التسوية 
القضائية عدد: 2014/01 

لشركة مجموعة النقل 
والهندسة المدنية للشرق في 

شخص محمد ماني 
)GTGCO(، بالسنديك ذ.

حسن الخلوفي الكائن بزاوية 
شارع االستقالل وطريق بن 
رشد الطابق الثالث )عمارة 

بنعدي( وجدة، بدال منه.

 As 343/14

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بوجدة

مكتب التسوية والتصفية والتسيير 
القضائي

تسوية قضائية )1(
ملف تسوية قضائية رقم 

2012/02
إشعار )2(

الصادر  ال��ح��ك��م  بمقتضى 
بتاريخ 2014/09/24 تحت عدد 
المحكمة  ق��ض��ت   2014/05
باستبدال  ب��وج��دة  ال��ت��ج��اري��ة 
السنديك ذ.فؤاد قازوز في ملف 
ال��ت��س��وي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ع���دد: 
لشركة شركيتيكس   2012/02
)CHARKITEXT(، بالسنديك 
ذ.حسن الخلوفي الكائن بزاوية 
ش���ارع االس��ت��ق��الل وط��ري��ق بن 
)عمارة  الثالث  الطابق  رش��د 

بنعدي( وجدة، بدال منه.
 As 344/14

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بوجدة
مكتب التسوية والتصفية والتسيير 

القضائي
تسوية قضائية )1(

ملف تسوية قضائية رقم 
2007/04

إشعار )2(
الصادر  ال��ح��ك��م  بمقتضى 
بتاريخ 2014/09/24 تحت عدد 
المحكمة  ق��ض��ت   2014/03
باستبدال  ب��وج��دة  ال��ت��ج��اري��ة 
السنديك ذ.فؤاد قازوز في ملف 
ال��ت��س��وي��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ع���دد: 
سواتيك  ل��ش��رك��ة   2007/04
ذ. بالسنديك   ،)SOATEC(
رشيد المفتوحي الكائن بعمارة 
عبدو  محمد  زنقة   1 السعادة 

وجدة، بدال منه.
 As 345/14

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

محكمة االستئناف التجارية بفاس
المحكمة التجارية بوجدة

مكتب التسوية والتصفية والتسيير 
القضائي

تسوية قضائية )1(
ملف تسوية قضائية رقم 

5/02/07
إشعار )2(

الصادر  ال��ح��ك��م  ب��م��ق��ت��ض��ى 
بتاريخ 2014/09/24 تحت عدد 
المحكمة  ق��ض��ت   2014/08
باستبدال  ب��وج��دة  ال��ت��ج��اري��ة 
السنديك ذ.فؤاد قازوز في ملف 
ال���ت���س���وي���ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ع����دد: 
ريفوطيكس  لشركة   5/02/07
ذ. بالسنديك   ،)RIFOTEX(
أعراب عبد الرحيم المقيد بالئحة 

الخبراء القضائيين بوجدة.
 As 346/14

********
المملكة المغربية

وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف التجارية بفاس

المحكمة التجارية بوجدة
مكتب التسوية والتصفية والتسيير 

القضائي
تسوية قضائية )1(

ملف صعوبة المقاولة رقم:  
10/2011/04

تسوية قضائية رقم 2012/03
إشعار )2(

الصادر  ال��ح��ك��م  ب��م��ق��ت��ض��ى 
بتاريخ 2014/09/24 تحت عدد 
المحكمة  ق��ض��ت   2014/07
باستبدال  ب��وج��دة  ال��ت��ج��اري��ة 
ملف  في  ق��ازوز  ف��ؤاد  السنديك 
ال���ت���س���وي���ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة ع����دد: 
ناظوطيكس  لشركة   2012/03
)STE NADOTEX(، بالسنديك 
عبد الرحيم أعراب المقيد بجدول 
الخبراء القضائيين بوجدة بدال 

منه.
 As 347/14

إعـــــــــالن,,,,,إعـــــــــالن,,,,,إعـــــــــالن,,,,,

عنـدهـم »داعـش« وعندنـا »كاحــش«
ه����ن����اك ج���م���اع���ة »داع�������ش« 
الموجودة بالشام والتي تتوفر 
على أسلحة متطورة وسيوف، 
النساء،  وترمل  األب��ري��اء  تقتل 
وتيتم األطفال دون موجب حق 
الرؤوس  وتقطع  محاكمة،  وال 
الكاميرات،  أمام  بها  وتتباهى 
وتعدم الرهائن األجانب األبرياء 

الذين ال ذنب لهم.
جماعة  ت���وج���د  وب��ال��م��غ��رب 
من  مأخوذة  وكاحش  »كاحش« 
الجرف  يعني  »الكحش«  كلمة 
مرتبطة  وه����ي  وال��ت��ش��ط��ي��ب، 
ب��ال��ج��راف��ة ال��ت��ي »ت��ك��ح��ش« كل 
شيء، وهي كلمة متداولة على 
لسان  ع���ل���ى  واس�������ع  ن����ط����اق 

المغاربة.
جماعة »كاحش« موجودة منذ 

األخضر  ج��رف��ت  االس���ت���ق���الل، 
واليابس من ثروات المغرب، هي 
التي أفقرت البلد بدون سالح وال 
وخداعها  بمكرها  بل  سيوف، 
وزورها وكذبها وبهتانها، اغتنت 
الرؤوس،  قطع  أو  القتل  دون 
لكنها قتلت الكثير في دواخلهم، 
وف���ي عزهم،  ك��رام��ت��ه��م،  وف���ي 
ممتلكاتهم  في  الكثير  وش��ردت 
تعليمهم  ف��ي  الكثير  وأفلست 
ومهدت  وتكوينهم،  ودراستهم 

الطريق ألبنائها وذويها.
جماعة »كاحش« هذه، هي التي 
»كحشت« جميع الصناديق، من 
للتقاعد،  المغربي  ال��ص��ن��دوق 
للضمان  الوطني  فالصندوق 
االجتماعي، ثم القرض الفالحي، 
والصندوق العقاري والسياحي، 

وصندوق اإليداع والتدبير إلى 
صندوق  أخ����ي����را  ج���رف���ت  أن 
تستطع  لم  ما  وه��ذا  المقاصة، 

فعله جماعة »داعش« الحقيقية 
بكل أسلحتها وترسانتها.

جامعة »الكاحش« التي أفسدت 

التعليم، وبهدلت القطاع الصحي 
قطاع  وأف��س��ل��ت  وال��س��ي��اح��ي، 
السمعي البصري، بكل أنواعه، 
ال��م��ئ��ات ب��ل اآلالف من  ح��رم��ت 
وجرفت  وال��ش��غ��ل،  ال��ت��وظ��ي��ف 
وأقربائها،  لذويها  المناصب 
من  الشرائية  القدرة  »كحشت« 
المواطن، وفرضت عليه أسعارا 

خيالية ليست في المتناول.
»كحشت« المعامل والمصانع 
وجرفت كل ما يوجد في طريقها، 
ولتكمل جميلها »كحشت« حتى 
ال���ق���روض ال��ت��ي ت��ت��ق��اط��ر على 
وصوب  ح��دب  كل  من  المملكة 
بالماليير دون أن يظهر لها أثر، 
ومازالت متمادية في »الكحش« 

يمينا وشماال.
< مصطفى بصير )فاس(
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»مازاغان  منتجع  يحتفل 
ب��ي��ت��ش« و»غ���ول���ف ري�����زورت« 
السياحي بعيد ميالده الخامس 
يوم الجمعة 31 أكتوبر 2014، 
مع العديد من المفاجآت طيلة 

نهاية األسبوع.
سيتم تحضير وتقاسم كعكة 
عيد الميالد في جو احتفالي مع 
حضور بارز للفنانة الكوميدية 
المغربية حنان الفاضلي التي 
ستقدم عرضها الجديد »حنان 

شو«.
إلى  مستمرة  االح��ت��ف��االت 
نونبر   1 السبت  ي���وم  ح���دود 
2014 ب�»مازاغان بيتش« وغولف 
ري��زورت مع دخ��ول استثنائي 
لمطرب العشاق ماجد المهندس، 
واألعمال  الشجن،  الصوت  ذو 
ال��م��م��ي��زة ال��ت��ي ت��ص��ل لقلوب 
الجماهير وعرفت نجاحا باهرا 

الشهيرة  أغ��ن��ي��ت��ه  خ��ص��وص��ا 
»كذابة«.

يعد ماجد المهندس حاليا من 
أكثر الفنانين شهرة في العالم 
العربي والشرق األوسط. وقد 
حصل على جائزة أفضل مطرب 
عربي عن فيديو كليب »وحشني 

م��ه��رج��ان أوسكار  ف��ي  م���وت« 
 ،2005 لعام  السادس  الدولي 
مازاغان  ميالد  عيد  وسيكون 
الخامس، فرصة ألمير األغنية 
من  مجموعة  بتقديم  العربية 
مع  واالستمتاع  أغانيه  أشهر 

جمهوره.

انتقل إلى عفو الله السيد لحسن الدوش رحمه الله.
العلوي  إحسان  السيدة  أس��رة  تتقدم  األليمة  المناسبة  وبهذه 
المدغري، بأحر التعازي وجميل المواساة إلى أسرته وأبنائه متمنين 

لهم الصبر والسلوان.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

»مازاغان بيتش« و«غولف ريزورت« 
يحتفل بذكرى ميالده الخامس

ستنظم وزارة الثقافة يومي 21 و22 نونبر 2014 
بمدينتي الريصاني والرشيدية، أشغال الدورة التاسعة 
موضوع:  في  الشريف  علي  م��والي  لجامعة  عشرة 
-1955 المستقل:  المغرب  الخامس وبناء  »محمد 

.»1961
وبهذه المناسبة، تطلب وزارة الثقافة من المؤرخين 
والباحثين والمهتمين بتاريخ المغرب المعاصر، تقديم 
الكفيلة  واقتراحاتهم  ومساهماتهم  ترشيحاتهم 
باإلسهام في  تسليط الضوء على جزء هام من هذه 
الفترة المتميزة من تاريخ المغرب على عهد جاللة 
المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وذلك 
بتعبئة استمارة المشاركة، وتوجيهها لوزارة الثقافة 

عبر البريد اإللكتروني:
my.alichrif@minculture.gov.ma

 في أجل أقصاه يوم الجمعة 24 أكتوبر 
2014.  يمكن تحميل الوثائق الخاصة بهذه 
الموقع  م��ن  ال��م��ش��ارك��ة  وش���روط  الجامعة 

اإللكتروني لوزارة الثقافة:
www.minculture.gov.ma 

<  بقلم : أبو أزهار

التوى للمعيل العائل
ذلك المكافح العامل

معصمه والكاحل
وضعف له الكاهل

حيث أصابه وابل
من الغالء القاتل

وال سأل عنه سائل
من حملة المناجل

ساداتنا أرباب المعامل
وأولياؤنا أهل الشمائل

الذين يحشون بالكامل!!
فال تيار متساهل

وال شال لساحل
واإلنقاذ آجل

والغرق عاجل
وأن عدة مسائل 

تتحرش بها المشاكل!!

التـــحـــر�ش

تجددت صلتي بالمعهد الموسيقي الذي أسسه هذه المرة الفنان أحمد 
سليمان شوقي، الشاب الوسيم القادم من فاس، يغرد بجمال جنان السبيل، 
وينوه بجلساته المزينة بتشكيلة طبيعته الجذابة، وعذوبة مائه الزالل، 
فاضطر للمكوث في مدينة الفن والبهجة التي كانت تحتضن إذاعة محلية 
في دار السي سعيد، بعد أن وجد فيها عشاقا لفنه واستلطافا وكرما من 
جلسائه، منذ العقد الرابع من القرن العشرين عندما كانت الحمراء تزخر 
بشيوخ الملحون وفن األندلسي والشعراء من جملتهم محمد بن براهيم 

شاعر المدينة، الذي قال في حق بلبل فاس أحمد شوقي: 

يذيبني لحن غالم إذا         ما ضم عودا على خصره
يضمك يا عود من دوننا         فبالله رفقا على صدره

ينقره ثم يرقص قلبي على نقره

كان أحمد سليمان شوقي باإلضافة إلى إتقانه تقليد أداء بعض أغاني 
ألمع مطربي الشرق مثل: محمد عبد الوهاب المصري،  وفريد األطرش 
السوري، كان يسعى إلى فرض أسلوبه ويبصم بعريق أندلسياته التي 

كان له فيها الباع الطويل حفظا وأداء وعزفا.
وهو من أوائل الموسيقيين الذين عربوا المصطلحات الموسيقية 
كتابة وشرحا وتلقينا. وهو محطم للرقم القياسي في أطول عناق مع 
عوده الذي ظل يسنده على صدره في كل جلساته وعروضه، وال يغادر 
مكانا في اتجاه آخر إال بعد أن يوفر له الغطاء الناعم الواقي، ويضع 

رقبته تحت إبطه بكل حنان وترفق. 
كانت له مقولة شهيرة يتملص بها ممن يعرض عليه مساعدته بحمله 
للعود بدله، فيقول بلكنته الفاسية اللطفية الظريفة: »الحولي ما كيتقلوشي 

عليه قرونو«.
هكذا كان حاله في الشدة والرخاء لما يزيد عن السبعين سنة إلى أن 

ودع الحياة، مؤخرا، رحمه الله.
عند هذا الرجل بدأت أعرف قيمة الصوت وأهمية الحفاظ عليه وكيفية 
العزف على حباله نثرا وشعرا وغناء، مما زاد رغبتي في االنكباب على 
المأثورة،  والحكم  الشعبية  األمثلة  والتقاط  والتحصيل  المطالعة 
واألسطورية، سواء من الشيوخ أو أفواه رواد حلقات جامع الفناء، أو 
بصدفة العثور عليها واستخراجها من  بطون تلك الكتب التي ال ينقص 

قيمتها أن تنعت بالصفراء. 
في نفس هذه الفترة كذلك توطدت صحبتي بالفنان الرائع عبد الله 
الذي لقبه أحد أساتذة مراكش بالعصامي. وتنبأ له شاعر من أبناء رميلة 
القصور، بشأن عظيم في مجال الموسيقى وهو الشاعر محمد بن رحال 
األسدي الذي كانت له مساهمة وطنية، أدبية في نضال شعبنا من أجل 
الحرية واالستقالل والعودة. وكان قد طرز لنا تحفة أدبية، كنا نرددها 

جماعة بحماس مؤثر أيام أعيادنا الوطنية: 

مراكش الحمراء يا أم البالد
أشبالك األحرار في كل ناد
بجبال األطلس ورمال الواد

نحن جند أنصار ضد كل عاد

الشهبوني، وفي  الفاطمي  بن  فنان آخر اسمه محمد  النشيد  لحن 
الحفالت الخاصة كان يغنيه منفردا األخ عبد الله عصامي، ويضبط اإليقاع 
على دبكته، كما يساعد العازفين بترنمه مع أنغامه، قبل أن يتحمس 
للشروع في بدء دروس العزف على العود. وعند المعلم السي محمد ابن 
الفاطمي أخذت أول حصة في العزف على العود، وتعرفت على تلميذ 
آخر في هذا المجال هو الفنان الراحل عبد الرفيق الشنكيطي، حيث كنا 
نتقاسم الحصة ونتمرن على نفس الدرس. أما »فصل التدريس« فهو 
زاوية في ورشة المعلم الشهبوني في سوق الكيماخين؛ المكان الخاص 
و»طبيالت  الكنبري،  وأبرزها  التقليدية  والعزف  اإليقاع  آالت  بصناع 

الحّضارات«، والّدف، والسنتير، والبندير. 
كان المعلم بالفاطمي ماهرا في هذه المهنة منها يتقوت، ومنها يكسب 
رزقه بعرق جبينه، وبها تمكن من ترك أوالد نجباء وأساتذة أجالء إلى 
حد اآلن، ألن الفنانين في ذلك العصر لم يكونوا يعولون على الكسب من 

وراء فنهم فهو حب وهواية قبل أي شيء.
 أما أنا فقد كنت قد بدأت أقتنع بأن قدري أن أكمل المسير في هذا 
الطريق الضبابي، وأن المسرح ما لقب بأبي الفنون إال لسعة صدره 
وقدرته على ضم جل الفنون إن لم أقل كل الفنون، فالموسيقى والرقص 
والرسم وتطويع األبدان، وطالقة اللسان، والتحكم فيه، وإنزاله على 
المحطة التي تناسب الحرف في تجويف الفم،... كلها فن من فروع أبي 

الفنون. 
وبالرغم من غضبتي وانقطاعي عن دائرتي الحزبية، فقد بقيت على 
اتصال بتنشيط الشبيبة االستقاللية، بل وكنت أجلب حتى الشباب ممن 

ال يرغبون في االقتراب من األندية الحزبية.
وكان المناضل الشهم السي الصديق الغراس من أكثر المشجعين لي 
إلى جانب السي عبد القادر حسن طبعا. والصديق الغراس هذا كان رجال 
منفتحا، متحررا، مؤمنا بأن العهد الجديد يحتاج إلى جيل جديد، وعقلية 
جديدة، وابتكار الشخصية التي يقتدى بها. فجعل من نفسه ومن خطيبته 
- زوجته فيما بعد-  نموذجا في مواكبتهما لألنشطة الثقافية والفنية، 
وانتقائهما لمالبسهما العصرية، وألوانها الزاهية مما عرضهما للقيل 
والقال. ولكن لم يزدهما افتراء وتخلف منتقديهما إال إصرارا على التشبث 
بقناعتهما، وكيف ال يكون كذلك، وأسرته من أوائل من فتحوا تلك المعلمة 
التي سميت بمدرسة الحياة، داخل حومة المواسين شقيقة حومة القصور 
ومنافستها في كل مجاالت الشرف. وبالطبع فالشبيبة االستقاللية وجدت 
في السي الصديق، ما وجده الهواة في أبي الفنون المسرح: السمو 
بالكلمة، وحرية التعبير بها والتحدي لكل السوقيات التي كانت ومازالت 

تتربص.

بقلـــــم: محمد حسن الجندي
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»ولـــد القصـــور«

< يتبع..

المغربية  الفنانة  نفت 
خبر  س���ع���ي���د  س���م���ي���رة 
لجنة  كعضو  مشاركتها 
برنامج  ض��م��ن  تحكيم 
المواهب »إكس فاكتور«.
وصرحت سميرة عبر 
برنامج »بيت الفن« الذي 
يبث على »راديو أورينت 
أن الموضوع لم ُيعرض 
عليها أصال، وأن كل ما 
اإلعالم  وسائل  في  نشر 

ف���ي ه����ذا ال��س��ي��اق غير 
صحيح«.

وكانت تداولت وسائل 
خبر  مختلفة  إع��الم��ي��ة 
انضمام النجمة المغربية 
»إكس  تحكيم  لجنة  إلى 
ف��اك��ت��ور«، وت��ح��دث��ت عن 
بينها  ج��رت  مفاوضات 
 »MBC« م��ح��ط��ة  وب��ي��ن 
ال��������ت��������ي س�����ت�����ع�����رض 

البرنامج.

اللـــه ذمــة  فــي 

انطالق عملية الترشيح للمشاركة في الدورة 
تراث التاسعة عشرة جلامعة موالي علي الشريف ف��ي  ه��م��ك  تحصر  ال 

وال  ال��زائ��ل،  ونعيمها  الدنيا 
بهمومها  ح���ي���ات���ك  ت��ش��غ��ل 
وأحوالها، وال تضيع أوقاتك 
في الجري وراءه��ا وجمعها، 
بل اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أب����دا، واع��م��ل آلخ��رت��ك كأنك 
ربك  ل��ك  يحقق  غ���دا،  ت��م��وت 

مسعاك وينيلك ما تريد.

األرض  ف����ي  س����ي����روا  ق����ل 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلكم، بالسير في ملكوت 
الله، والتدبر في آالئه، وخلقه، 
وجالله،  قدرته  في  والتملي 
الدنيا،  ب��أح��وال  واالع��ت��ب��ار 
ألوانهم  وت���ن���وع  وال���ن���اس، 
وتبدل  وألسنتهم  وصفاتهم 
من  تكن  وحياتهم،  أحوالهم 

أهل االعتبار والتقدير.

إشراقات إالهية

> د.يوسف الكتاني

تنفي سعيد  سميرة 
 انضمامها  إلى جلنة حتكيم

 »إكس فاكتور«

سميرة 
سعيد

حنان 
الفاضلي

ماجد 
المهندس





األخيــــــرة

ت����اري����خ، وال في  ف����ي  ي��س��ب��ق  ل����م 
أن  الحادي،  نزهة  في  االستقصا، وال 
تجرأ كاتب ليكتب كما قرأنا أخيرا، في 
قنبلتين  تفجر  متفجر  صحفي  خبر 
إعالميتين، بمناسبة زفاف حفيدة الملك 
الحسن الثاني سكينة، ابنة األميرة اللة 
مريم، أنها، أوال، ستجرد من لقب أميرة، 
لم  الفياللي،  ف��ؤاد  أب��اه��ا  أن  وثانيا، 
يحضر زفاف ابنته، وهو على بعد أمتار 

من حفل الزفاف.
بضخامة  األخ��ب��ار،  ه��ذه  وتتشبه 
االنفجار.. ألن التاريخ الجديد لما جرى، 
وما يدور في دهاليز القصور،))واذكروا 
أوريد،  حسن  القصر،  باسم  الناطق 
حينما شبه القصر الملكي بعد أن خرج 
منه)...( »بعالم الظلمات الذي ال يدخله 

النور«((.
فأحرى أن تخرج منه األخبار.. منذ 
أن قطع الملك الحسن كل ما بقي من 
األسالك، بين الحقيقة والخيال، حقيقة 
خبر  تمنع  لم  التي  الكونية  الطبيعة 
ورفيقة  آدم  الكون،  ملك  بين  التفاحة 
حياته حواء، وال سكت القرآن عن ميالد 
والزالت  أب،  ب��دون  مريم  اب��ن  عيسى 
الحرب قائمة بين أحفاد الرسول محمد، 
تحذف  لم  مثلما  فاطمة،  ابنته  أوالد 
الرقابة البدائية)...( نظرات ملك الملوك 
سليمان وهو يتفحص ملكة سبأ بعد 
)سورة  ساقيها((  عن  ))وكشفت  أن 
النمل(، بل جمع المؤرخون البدائيون 
في ألف ليلة، قصص شهرزاد والملك 
كان  ما  هو  الخيال،  ليبقى  شهريار.. 
يتصوره الملك الحسن الثاني، من منع 
لنا نحن الصحفيين الذين عاشرناه، من 
ل��ه ع��الق��ة بتاء  إل���ى ك��ل م��ا  أن نلمح 
المؤنث، متصورا - رحمه الله وغفر له 
- أن الدنيا توقفت عند أوامره.. حتى 
شاء له القدر أن يكتشف بأم عينيه، أن 
بحذافيرها)...(  كانت  قصره،  أس��رار 
ليكاد  والمجالت،  الكتب  في  مفصلة 
اإلجماع الصحفي، يحصل حول حقيقة 
واحدة، وهي أنه - رحمه الله - مات 
لهول هذه المفاجأة، وقد كانت أحجام 
ال  الممنوعة،  الثاني  الحسن  أس���رار 
تتعدى في ضخامتها عظمة شخصيته، 

وال في أبعادها، بعد نظره.  
فمرة، مثال، دخل عليه كاتب دولته 
األقسام  ف��ي  وك��ان  البصري،  إدري���س 
االبتدائية األولى، لمؤسسة المخزن)...( 
سنة 1971، فقدم له كاسيطا صوتيا 
مسجال لحفلة موسيقية أقيمت في بيت 
وزيره المحجوبي أحرضان، بمحضر 
أمهروق  ع��ائ��ل��ة  أف����راد  م��ن  مجموعة 
تتوسطهم زوجة أحدهم، القايدي، التي 
تسمى اآلن)...( المرأة الحديدية لفريق 
العسالي،  حليمة  الشعبية،  الحركة 
واألغنية المرددة بحماس الجميع)...( 
من نظم شعر ممنوع، كله إشادة، بقطب 
العائلة، الجنرال حمو، الذي أعدم مع 
أقطاب المسؤولين عن تنظيم انقالب 

1971( ضد  يوليوز   10( الصخيرات 
يصيح  وك��ان  الثاني،  الحسن  الملك 
والرصاص يخترق صدره: عاش الملك 

الحسن الثاني. 
وال��ذي يتعمق في أص��ول وتقاليد 
الخصوص  على  الزموري  المجتمع 
واألم��ازي��غ��ي ع��ام��ة، ي��ع��رف خطورة 
أن  يعرف  مثلما  واأله��ازي��ج  األغاني 
أجيج نار حرقة االنتقام، ال ينطفئ أبدا، 
في صدور الزموريات)...( وأنها تفعل 
في عقول سكان الجبال والخيام، أكثر 
مما عملته خطب لينين في روسيا قبل 
الثورة الشيوعية سنة 1907، إن لم يكن 
ما قدمه تسجيل إدريس البصري، عن 
ح��ف��ل وال���م���اس، أع��م��ق وأخ��ط��ر، ألن 
بأنها  السهرة،  أغنية  شرح  البصري 

تمجيد لقطب العائلة المعدوم.
ليدرج الحسن الثاني وسط برامج 
المحاولة  مخلفات  لمواجهة  عمله 
التسجيل  قضية  األول���ى،  االنقالبية 
الصوتي الذي قدمه له إدريس البصري.. 
طبعا ألن العالقة متينة بين التسجيل 
الصوتي واالنقالب ليحكي المحجوبي 
أحرضان، وهو بالتأكيد، أذكى وأكبر 
من إدريس البصري علما بخبايا القبائل 
الحيدوس  ت����ردي����دات  ت��ع��ن��ي��ه  وم����ا 
))فدخلت يوما عند الحسن الثاني، 
وقلت له: ها هو التسجيل المعلوم)...( 
ال�����ذي ت��ب��ح��ث ف���ي ش��أن��ه ك���ل أجهزة 
المخابرات، واعتقلت بسببه حليمة 
وزوج��ه��ا أم��ه��روق، وك��ان��وا ضيوفي في 
ربما  الثاني:  الحسن  فأجابه  بيتي، 
الجنرال حمو مات ألنه دار  عالش، وأنا 
شخصيا لي عالقة عائلية معهم)...( 
ع��الق��ة ت��رج��ع ألي����ام ال��ح��س��ن األول 
وموالي حفيظ، وقد سلمت المعتقلين 
وسأطلق  ح���ص���ار)...(،  األم���ن  لمدير 
سراحهم بعد أن أجمع حولهم، كل أفراد 
العائلة، ليحشموهم)...( أمام الجميع. 
لي:  وق��ال  مني..  الكاسيط  تناول  ثم 
أفهم  ال  ألن����ي  ألوف���ق���ي���ر  س��أع��ط��ي��ه��ا 

الشلحة(( )مذكرات أحرضان(.
أوفقير، الذي كان على بعد أقل من 
سنة، لتنظيم االنقالب الثاني، استدعى 
م���دي���ر األم�����ن ح���ص���ار، ل��ي��ح��دث��ه عن 
حليمة  ))إن  ل���ه:  وق����ال  المعتقلين 
العسالي، في طريقها لكي تصبح كاهنة 

األطلس(( )نفس المصدر(.
جزئية، تكشف أن الجنرال أوفقير، 
الثاني،  الحسن  لم يكن يتمتع بدهاء 
الكاسيط  إلى  كان وهو ينصت  ال��ذي 
المسجل في بيت أحرضان، ال يتذكر 
الكاهنة)...( وإنما يتذكر بطلة تاريخية 
أكثر منها تأثيرا على القبائل المغربية 
وعلى تقاليد االنتقام)...( وهي المغنية 
تتبنى  كانت  التي  »ح���ادة«،  الشاعرة 
معارضة أقوى رجل أيام الحسن األول، 
وهو باحماد، وعامله في منطقة دكالة 
وعبدة، الجبار القايد عيسى بن عمر 
)1841-1924( الذي هيمن على المنطقة 
بعد تنصيب الطفل »إيمز«)...( موالي 
عبد العزيز، سلطانا من طرف الوزير 
باحماد، وبدؤوا يمارسون الحكم والظلم 
في  ي��ج��دوا  فلم  السلطان،  ع��ن  نيابة 
مواجهتهم إال الشاعرة المغنية »حادة«، 
حادث  ف��ي  وجهها  تشويه  ت��م  ال��ت��ي 
غامض، فأصبحت تسمى »خربوشة«، 
السلطان في  لظلم  األول��ى  المعارضة 
والتي  ال���ح���دي���ث،  ال��م��غ��رب  ت���اري���خ 
العيطة،  بعيطاتها)...( وهي مخترعة 
حكم  ع��ن  لالنفصال  ت��دع��و  أصبحت 

سلطان عديم التجربة.
وربما كانت زوجة الحسن الثاني، 
تترجم  لطيفة،  أمهروق  القايد  حفيدة 
لزوجها عيطات خربوشة التي دخلت 
تاريخ المعارضة المغربية في زمن لم 

تكن فيه معارضة وإنما كان فيه قطع 
الرؤوس، حيث: ))أمر القايد عيسى 
بن عمر بعدما أصبح يشعر بخطورة 
خربوشة، بأن تعتقل، ويتم تعذيبها، 
ثم تدفن حية.. كما تم تفصيل ذلك 
في الكتب وفي شريط سينمائي ناجح، 
ماتت  حيث  ال��زوغ��ي  حميد  للمخرج 
خربوشة وهي تردد عيطة »يا أبي إني 
)كتاب خربوشة  أموت وأنا أتعذب«(( 

موالة العيطة. خالد الخضري(.
أثر خربوشة وصرامة عيطاتها هي 
التي جعلت الحسن الثاني سنة 1990 
يصدر أوامره بمنع أغنية عنها، للمغنية 
حياة اإلدريسي، فهو إذن، وهو يأمر 
ب���اع���ت���ق���ال أف�������راد ع���ائ���ل���ة أص���ه���اره 
أمهروق)...(، يعرف أن خربوشة، أخطر 
يتصور  ك��ان  كما  الكاهنة،  م��ن  عليه 

جنراله أوفقير.. ولربما كان مخطئا.

كان  الثاني،  الحسن  أن  إذن،  أكيد 
من  ويمنعها  الجزئيات،  ه��ذه  يخفي 
النشر، ألنها تكشف أن الخطر الثقافي، 
ال��رأي العام من  هو أكبر تأثيرا على 
الصحافة  مثلما  السياسي،  الخطر 
المكتوبة كما ترون، أخطر من الغزو 

اإللكتروني)...(. 
وعندما  الثاني  الحسن  عهد  ففي 
دخلت جيوش اإلمام الخميني لطهران، 
مدججة بالقفاطين الخضراء، كان أول 
أمر أصدره اإلمام الثائر، الخميني، هو 
إع��دام وزي��رة الثقافة في عهد الشاه، 
ومستشارته »فار خروبارس« قبل إعدام 

اآلالف من أقطاب النظام.
أحسن ما خلد أهمية الثقافة والكتابة 

في الواقع المغربي، حدث ))عندما قام 
الحسن  أخ  ال��ل��ه  م���والي عبد  األم��ي��ر 
لمياء  األم��ي��رة  زوج��ت��ه  رفقة  الثاني، 
الصلح، بزيارة الزعيم السياسي محمد 
بلحسن الوزاني، بعد أن قطعت يده في 
تحدث  وعندما  الصخيرات،  هجوم 
إليهم قال: لقد فقدت حياتي، فقال له 
موالي عبد الله، وماذا نقول عن أولئك 
الذين قتلوا في الصخيرات، فقاطعته 
زوجته لمياء، وقالت: إن حياته انتهت 
ألن  اليمنى،  بيده  يكتب  كاتب  ألن��ه 
وليست  الثقافي  اإلن��ت��اج  ه��ي  حياته 
المتعة)...( فأنتم ال تفهمون هذا(( 
)م���ذك���رات األم���ي���ر ال��م��م��ن��وع. هشام 

العلوي(.
وطبعا، كانت للحسن الثاني خلفيات 
في مجال تعامله مع النساء القويات، 
على  ليقدم  ثقافتها،  في  المرأة  وق��وة 

اتخاذ قرارات مصيرية بقي يدفنها في 
أعماقه، ويمنعها من النشر، بإصرار، 
من قبيل مناداته على صديقه ووزيره 
موالي أحمد العلوي، ليأمره بتطليق 
زوجته الجامعية، آسيا، ليقول له: عليك 
بها،  االحتفاظ  وبين  بيني  تختار  أن 
أمرا  له  يصدر  لكي  يعود  أي��ام  وبعد 

بإقامة حفل كبير إلرجاعها.
وال يسمح الفارق الزمني، ليربط بين 
الخلفيات السرية والعلنية، لهذا القرار 
الملكي، مادامت آسيا نفسها تحكي أنه 
بأن  الثاني،  الحسن  الملك  سمع  لما 
الجنرال أوفقير، تعشى مع ضباطه وهو 
يحضر لالنقالب الثاني في بيت زوجة 
الحسن  فسارع  آسيا،  األزرق  وزي��ره 

بآسيا  تلفونيا  االت��ص��ال  إل��ى  الثاني 
زوجة موالي أحمد، ليسألها عن برنامج 
أنشطتها وتحركاتها ليلة عشاء الجنرال 
أن  يمكن  ال  أنها  هي  لتفهمه  أوفقير، 
زوجها  على  أوفقير  الجنرال  تفضل 
أن  أيضا،  هي  ولتفهم  أحمد،  م��والي 
الملك الحسن، خلط بينها وبين آسيا 
زوجة وزير المالية األزرق، التي تعشى 
ورغم  فعال،  أوفقير  الجنرال  عندها 
ذلك)...( فإن مدام آسيا األزرق، عندما 
اع��ت��ق��ل زوج��ه��ا ف��ي ق��ض��ي��ة ال�����وزراء 
المرشيين، كتبت له رسالة عندما قرأها 
موالي  الجنرال  تشريفاته  لمدير  قال 
حفيظ: إنها رسالة بكيت لقراءتها، إن 
زوجها لم يسرق كما فعل اآلخرون)...( 
وقل لها إني سأعطي أوام��ري لوكيل 

الملك، للتعجيل بحل مشكل زوجها.
وقد يقول قارئ، بأن الملك الحسن 
النساء  بملفات  مشغوال،  كان  الثاني 
األخريات، زوجات الوزراء، أو منشدات 
العيطات)...( إال أنها جزئيات تكشف 
أنه بقي بعد حادث خربوشة، وكاهنة 
األطلس)...( مسكونا بهاجس الخوف 

من االنتقام)...(.
م�����ؤك�����د، ي���ف���ه���م م�����ن خ������الل آخ���ر 
أسرها  وقد  موته،  قبل  اعترافاته)...( 
دنييل«  »ج����ان  ال��ص��ح��ف��ي  ل��ص��دي��ق��ه 
سمعته  موته،  قبل  قليلة  ))أسابيع 
محيطه  لتصرفات  ويتألم،  يتأسف 
الضيق)...( إن له أسرارا حول المقربين 
م��ن��ه)...( ال��ذي��ن غ���دروا ب���ه(( )جان 

.)le Soleil d’Hiver دنييل. كتاب
المألوف، أن المؤامرات التي تواجه 
ت��ك��ون م���ن ط���رف النساء  األق���ط���اب، 
ال��ح��دي��دي��ات، وي��ك��اد ه��ذا الموضوع، 
السلطانية  ال��م��ح��ي��ط��ات  أن  يكشف 
والملكية، خالية من النساء الحديديات، 
النساء، شاهدناه  النوع من  وأن هذا 
بعض المرات في جانب المعارضة، رغم 
المرأة  ))إن  ق���ال:  الفالسفة  أح��د  أن 
أو  الديكتاتور  زوجة  هي  الحديدية، 
إحدى قريباته(( وهي المقولة التي 
إيميلدا  ق��ب��ي��ل  م���ن  ن���م���اذج  ت��ؤي��ده��ا 
ماركوس، التي طغت وتجبرت، وعرفت 
بأنها المرأة الوحيدة في التاريخ التي 
كانت تحمل أيضا اسم »ملكة األحذية«، 
إذ كان لها في غرفة نومها أربعة آالف 
حذاء، ربما كانت تقتنيها لغالء ثمنها، 
أو لضرب زوجها الجبار ماركوس في 
في  الحديدية  ال��م��رأة  مثل  الفيلبين، 
الديكتاتور  زوج���ة  ميشيل،  ه��اي��ت��ي 
دوفاليي، أو مدام نهو، زوجة ديكتاتور 
الفيتنام، الذي تنازل عن إمبراطوريته 
للقوات الشيوعية، كما يبقى التاريخ 
إيران،  ش��اه  بأخت  مربوطا  الحديث 
أش�����رف، ال��ت��ي ات��ف��ق خ���ب���راء ال���ذات 
الشاهنشانية، أن جيناتها اختلطت في 
بطن أمها، مع جينات أخيها التوأم شاه 
فأخذ منها هو  بهلوي،  إي��ران رض��ى 
الطباع النسوية وأخذت منه هي صفات 
صاحبة  تسمى  وأصبحت  الرجولة، 
»السمو اإلمبراطوري«، التي كتب عنها 
الصحفيون اإليرانيون ))أنها عملت على 
تقوية وزيادة صالبة العمود الفقري 
للشاه(( ورغم ذلك، وفي إطار االعتدال، 
قالت: »إن بعض الناس يعبدون الله، 
وأن��ا أعبد أخ��ي«، وهي التي ابتدعت 
طريقة النفاق السياسي التي أصبحت 
سارية في كثير من الدول الديكتاتورية، 
ونحن نرى أن الديكتاتورية لم تنته بعد، 
أخوها  ك��ان  وبينما   1970 سنة  ففي 
الشاه، يمارس الديكتاتورية عبر جهاز 
عن  اإلع��الن  تم  »السافاك«،  مخابراته 
تسمية أخته أشرف، رئيسة لجمعية 

حقوق اإلنسان.
> يتبع
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-: مصطفى العلوي

خطر االنتقام النسوي في تاريخ الحسن الثاني
احلسن الثاني سجن أصهاره أمهروق خوفا من املغنية خربوشة

كانت للحسن الثاني خلفيات في مجال 
تعامله مع النساء القويات، وقوة المرأة 

في ثقافتها، ليقدم على اتخاذ قرارات 
مصيرية بقي يدفنها في أعماقه، 

ويمنعها من النشر، بإصرار.

أغنية االنتقام لقطب أقطاب أمهروق اجلنرال حمو، 
أعدم في يوليوز 1971
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