ي

سر
الشيخـــة مــــوزة ،هــي التي
أنقذت القناة التلفزيونية «ميدي
آن سات» ،وهي التي أحضرت
ما أذيع أنه شركة إماراتية ،لوال أن
هذه الشركة ،هي شركة قطرية،
مستقرة في اإلمارات ،الشيء الذي
يبشر بأن الخبراء القطريين في قناة
الجزيرة( ،)...سيسهمون في إصالح
أحوال وبرامج قناة العزوزي.

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي
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التمويلاملحرمبحكمالقانون

النقيب عبد الرحيم «العجني الأمريكي»
يف بطون الأحزاب
برادة يتوىل
املغربـــــــية
الدفاع عن �أ�صهار

03

موالي �إ�سماعيل
يف مواجهتـه؟

هل يكون خليهن ولد
الر�شيد رئي�سا لل�صحراء
يف �إطار احلكم الذاتي؟

16 15 14

02

الحقيقة الضـــائعة

الدعم اليهودي والن�صراين

عندما ثار السوسيون وأعلنوا
دولة منفصلة عن المغرب
28

ـ

ـوار
ـ

حــ

األ اسلبملف
وعي

املتغريات الكربى
يف ملف ال�صحراء

05

م�س�ؤول جزائري يعترب
الو�ضع يف ال�صحراء
انت�صارا لبوتفليقة

كوثر بنحمو تك�شف عالقتها مع
ال�سلفيني وتنفي طردها من حزب
الأ�صالةواملعا�صرةوت�صرح:

الدرك امللكي «عجز»
عن التحقيق يف ق�ضية
تهديدي من طرف
 11 10ع�ضو يف البام
الهجوم على ثوابت الدولة �أمام مقر الربملان

نا�شط �أمازيغي ي�صرخ�« :أ�شهد �أن حممدا ر�سول اهلل و�أ�شهد �أن العربي عدو اهلل»
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الهجوم على ثوابت الدولة �أمام مقر الربملان

مر�ض ال�سكري
نا�شط �أمازيغي ي�صرخ�« :أ�شهد �أن حممدا ر�سول يتغلب على مديرنا
م�صطفى العلوي
اهلل و�أ�شهد �أن العربي عدو اهلل»

صورة من مسيرة «تاوادا»

الرباط :األسبوع

نظم ن�شطاء «حركة تاودا» م�سرية
غري م�سبوقة يف �أهم �شارع مبدينة
الرباط ،مت خاللها رفع �شعارات
«متطرفة» مل ت�سثن ال الكبري وال
ال�صغري( ،)..وبينما مل يحمل �أي
نا�شط �أمازيغي من امل�شاركني علم

املغرب ،ا�ضطر بع�ض الراف�ضني
للم�سرية وهم قلة قليلة يحملون
العلم الوطني لالن�سحاب تفاديا
للتطورات املحتملة.
وكان �أحد امل�شاركني يردد ب�صوت
مرتفع�“ ،أ�شهد �أن حممد ر�سول اهلل،
و�أن العربي عدو اهلل” ،وكان وا�ضحا
�أن كلماته تلقى ت�أييدا كبريا من لدن

احلا�ضرين ،الذين كانوا يرون يف
الراية املغربية جمرد تعبري عن �إرادة
اال�ستعمار ممثال يف �شخ�ص املقيم
العام اليوطي ،لذلك وا�صل كلماته
حتت ت�صفيقات بع�ض امل�شاركني
وهو يقول“ :الإ�سالم �شيء والعربي
�شيء �آخر ،نحن ال نقبل التعريب� ،أنا
مغربي م�سلم ول�ست عربي.”..

ال�شخ�ص نف�سه ,ردد عبارات خطرية
�أمام الربملان ،حيث قال« :عا�ش امللك،
ولي�سقط النظام العربي يف املغرب»،
بينما كان بع�ض رفقائه يرددون،
«بنكريان قول ل�سيدك �شعب املغرب
ما�شي عبيدك» ،والفاهم يفهم()..
خطورة هذه الكلمات.
وظهر الربملان املغربي ،معزوال و�سط
ع�شرات املتظاهرين الذين كانوا
يحملون �أعالم تفناغ ،ويعربون عن
رف�ضهم للد�ستور ،حتت يافطة ما
�سموه ،الربيع الأمازيغي(.)..
كما بدا وا�ضحا �أن بع�ض امل�شاركني
يرددون �صدى بع�ض اجلهات التي
باتت حتلم بتعديل الد�ستور()..
حيث اعتربوا �أن «القانون التنظيمي
للأمازيغية جمرد هراء وخدعة
�سيا�سية مرفو�ض جملة وتف�صيال،
ودعا امل�شاركون يف امل�سرية �إىل و�ضع
د�ستور دميقراطي ي�ستجيب لإرادة
ال�شعب.»..

با
لزربـــــة
�أ�شهر عمارة يف مدينة الرباط هي
عمارة ال�سعادة ،لي�س لكونها �أقدم
عمارة بل لكونها تعد وكرا للف�ساد
بكافة �أ�شكاله( ،)..فرغم �أنها تابعة يف
جزء منها لوزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية� ،إال �أن ممار�سات بع�ض
�أ�صحابها ال متت للإ�سالم ب�صلة ،ويف
غالب الأحيان ت�ضطر ال�شرطة كما
ح�صل م�ؤخرا� ،إىل اقتحام الأوكار
املنت�شرة بني طوابقها ،ولكن اجلديد
هو حديث ال�سكان عن حتولها �إىل
مالذ للمبحوث عنهم من خمتلف
اجلن�سيات مقابل الأداء(.)..

ق�ضى رئي�س حترير «الأ�سبوع» ،ال�صحفي
م�صطفى العلوي� ،أ�سبوعني مب�ست�شفى ال�شيخ
زايد بالرباط� ،أجريت عليه خاللها ،عملية
جراحية� ،أجمع الأطباء ،على �أن املر�ض
تو�سع �إىل قلبه ،وق�ضى �ساعات كان فيها على
�شفا حفرة من املوت.
وقد �أ�شرف على العملية التي كللت بالنجاح
اجلراح الكبري ،الدكتور �صدقي وجمموعة
من االخت�صا�صيني ،وتهافت على زيارته
جمموعة من �أ�صدقائه ،من خمتلف الهيئات
والقيادات ال�سيا�سية ،كما زاره وزير االت�صال
الأ�ستاذ م�صطفى اخللفي وكثري من �أ�صدقائه
ال�صحفيني.
م�صطفى العلوي حر�ص �أن ال يذاع اخلرب يف
�أية �صحيفة ،و�شكرا ال�ستجابتها ،وهو مدين
للألطاف الإالهية ،ولدعوات املتعاطفني معه
من كل الأو�ساط املغربية راجيا من اهلل العلي
القدير� ،أن يعجل ب�شفائه ،ومتمنيا �أن ال يكون
هذا االمتحان� ،سببا يف توقيف ن�شاطه الفكري
ال�صحفي.
و�شكرا مقدما لكل املتعاطفني.

م�س�ؤول جزائري يعترب الو�ضع يف ال�صحراء
انت�صارا لبوتفليقة
الجزائر .األسبوع

بـــــعد الــــــندوة ال�صحفية
التي عقدها وزير الداخلية
اجلزائري بعد فوز الرئي�س
بوتفليقة يف االنتخابات ،جاء
باحث جزائري م�ساء اجلمعة
املا�ضي ليعر�ض الإجنازات
الكربى لبوتفليقة ،ويدرج

الو�ضع احلايل يف ال�صحراء
املغربيـــــة� ،أنــــــــــه انت�صار
لبوتفليقة ،معتربا �أن الق�ضية
انتهت و�أنـــها �أ�صبحت من
�إجنازات الرئي�س اجلزائري،
الذي فاز بثمانني �صوتا من
�أ�صـــوات ن�صــــف امل�صوتني
اجلزائريـــــــني ،اجلــــــــريدة
اجلزائرية «اجلزائر تاميز»

�أدلـــــت بدلوها يف مو�ضوع
مـــوالي ه�شام ،الذي �سجل
كتابــــه �أرقاما قيا�سية يف
املبيــعات بفرن�سا ،وقالت
ملمحـــة �إىل ما قد يفهم ب�أن
موالي ه�شام ،يلعب دورا
متطابــقا مـــع مـــا �أ�سمـــته،
�أن موالي ه�شام طـــرف من
املخزن.

آخر األخبار السياسية والتعاليق المكتوبة:

رمزي صوفيا  -محمد بركوش  -إدريس أبايا على:
alousboue.com

alousbouea@gmail.com
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التمويل املحرم بحكم القانون

«العجني الأمريكي» يف بطون الأحزاب املغربية
الرباط :األسبوع

�سبق للوزير حل�سن الداودي� ،أن �سخر
من بطن الوزير حممد مبديع ،على
اعتبار �أنها منفوخة بـ«ال�شفنج» ،غري
�أن بطون معظم الأحزاب املغربية قد
تكون كلها منفوخة ،بال�شفنج املعجون
ي�أيـــاد �أمريـــــكية ،فبا�ستثناء حزب
العدالة والتنمية الذي قال �إنه يرف�ض
“اقرتاح املعهد الدميقراطي الوطني
الأمريكي ،حتمل نفقات �إقامة مكاتب

للتوا�صل لفائدة نواب الأمة يف �إطار
برنامج للمعهد لدعم الدميقراطيات
الفتية” ،مل تنب�س الأحزاب الأخرى
ب�أية كلمة.
البادرة الأمريكية ،والتي تتخذ من
دعم الدميقراطية غطاء لها ،تقوم
على توفري دعم مايل للأحزاب ،وفتح
مقرات ي�سهر على ت�سيريها الربملانيون
املنتخبون ،مع موظفني يتكلف املعهد
املذكور ب�أجرتهم ،غري �أنها تتعار�ض
مع القانون املغربي.
وح�سب حزب العدالة والتنمية ف�إن

الدعم الذي يقرتحه املعهد “يتعار�ض
مع القانون التنظيمي رقم
املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية يف مواده
من � 30إىل  49امل�ضمنة بالباب الرابع
وال �سيما املادة  ،”39وعليه ف�إن املال
املذكور �سيكون حراما بحكم القانون،
غري �أن الأحزاب التي تلقت العر�ض
الأمريكي مل حتدد موقفها منه،
على غرار العدالة والتنمية ،ليطرح
ال�س�ؤال عما �إذا كانت قد نالت ن�صيبها
من الكعكة و�سكتت يف انتظار ال�شروع
يف العمل امليداين (.)..

29.11

بوابة المعهد الديمقراطي الوطني األمريكي

هـل يواخـــذ
�أريــري بتهمة
عـدم التبليغ عن
جرمية زعــزعة
النــــــــظام
الرباط .األسبوع

عندما كتب ال�صحفي �أريري ،يف جريدته،
وبعناوين �ضخمة� ،أن الأمري موالي
ه�شام عر�ض عليه مليارين ،ورفعتها
�صحف �أخرى �إىل خم�سة ماليري ،من �أجل
زعزعة نظام امللك حممد ال�ساد�س ،ف�إنه
 ح�سب مالحظ مطلع  -عر�ض نف�سهمل�ساءلة �أو متابعة �أي وكيل للملك ،من
�أجل مواخذته على جرمية عدم التبليغ
عن جرمية امل�س بالنظام.
ذلك �أن ال�صحفي �أريري قالها وب�صريح
العبارة ،وقال �إن ذلك ح�صل �سنة ،2005
ف�إنه عندما يعر�ض عليك �أي �أحد ،زعزعة
النظام امللكي ،ف�إنه يتعني عليك �أن تبلغ
عنه ،و�إال ي�صبح املجرم هو �أنت ،ف�أحرى
�إذا كان ذلك ح�صل منذ ت�سع �سنوات ،ف�إن
ال�صحفي �سكت عن اجلرمية منذ ت�سع
�سنوات.
بينما �أكد لنا �صحفي م�شهور ،ب�أنه هو
الذي ا�صطحب معه ال�صحفي �أريري،
عند الأمري موالي ه�شام مرة واحدة.
�إذن هي املرة الوحيدة التي اجتمع فيها
�أريري مبوالي ه�شام ،وهو ا�ستنتاج
ي�ؤكده� ،أن ما جاء يف ت�صريحات ال�صحفي
�أريري عن عالقته مبوالي ه�شام ،مل يكن
مف�صال ،وال ف�سر الظروف التي جمعته
مبوالي ه�شام و�إمنا كان غر�ضه هو اتهام
موالي ه�شام ،بدعوته �إىل زعزعة النظام
مقابل مليارين ،رغم �أن م�صادر �صحفية
�أخرى �أكدت �أن موالي ه�شام مدين
لل�ضمان االجتماعي ب�أقل من مليار.
ف�صول قانون الإرهاب( )...تن�ص على
�أن من اكت�شف ظروف جرمية مت�س �أمن
النظام ومل يبلغ عنها ف�إنه يتابع بظروف
قا�سية يعرفها ال�صحفي �أريري نف�سه،
وكان قد اعتقل يف �إطار عمله ال�صحفي،
بتهمة امل�س ب�سالمة اجلي�ش ،ولو كان بلغ
عن ق�ضية املليارين قبل ت�سع �سنوات
ف�إنه لو فعل ،ملا مت اعتقاله ،فهو يعرف
�أي�ضا �أنه كان عليه �أن يبلغ عن عر�ض
موالي ه�شام �سنة  ،2005ال ت�سع �سنوات
بعد.

4
�أول �إجراء عملي لتقلي�ص نفوذ املحكمة الع�سكرية

كواليس األخبار

alousbouea@gmail.com

و�أخريا حكومة بن كريان حتيل على الربملان
ن�ص قانون الق�ضاء الع�سكري اجلديد الذي
�أثار الكثري من املداد.
و�أهم ما جاء يف هذا القانون هو حتديد
اخت�صا�صات املحاكم الع�سكرية من جديد
حيث منع حماكمة املدنيني ب�صفة مطلقة
داخلها مع الت�ضييق كذلك يف دائرة متابعة
الع�سكرين داخلها.
وهكذا �أ�صبحت املحكمة الع�سكرية غري
خمت�صة بالنظر يف جرائم احلق العام املرتكبة
من قبل الع�سكريني �سواء فاعلني �أ�سا�سيني
�أو م�ساهمني �أو م�شاركني ،وكذا يف اجلرائم
املرتكبة من طرف ال�ضباط و�ضباط ال�صف
والدركيني �أثناء قيامهم ب�صفتهم �أع�ضاء
ال�شرطة الق�ضائية.
كما �أ�صبح ممنوعا على هذه املحاكم النظر
يف اجلرائم التي يرتكبها الأحداث الذين
يقل عمرهم عن �سن � 18سنة وقت ارتكاب
الفعل ،و�أكرث من ذلك فال�شخ�ص الذي ارتكب
جرميتني �إحداهما من اخت�صا�ص املحكمة
الع�سكرية والأخرى من املدنية يحال على
التي عقوبتها �أ�شد حتى ولو كانت مدنية،
بل حتى �إذا �ساهم �شخ�ص مدين مع �شخ�ص
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الأمرية بلقي�س
ت�صاب ب�أزمة قلبية

الرباط :األسبوع

ع�سكري يف جرمية ما ،يف�صل امللف ويتابع
ال�شخ�ص املدين �أمام املحكمة العادية.
�إىل ذلك� ،أ�صبح اخت�صا�ص املحكمة الع�سكرية
اليوم حمدودا يف اجلرائم الع�سكرية،
وجرائم �أ�سرى احلرب ،واجلرائم املرتكبة
يف حالة حرب �ضد م�ؤ�س�سات الدولة و�ضد

لقاءات من �أجل
«املديح» و«ال�سماع»
مبنا�سبة «الت�شرميل»
مل ُي ْرفع الق�ضاء على ظاهرة «الت�شرميل»
من احلمالت الأمنية يف خمتلف الأماكن
ال�سوداء ومل يقف عند حد الك�شف عن
�صادرات �سيوف «ال�ساموراي» من
ال�صني وغريها ،بل انتقل �إىل االجتماعات
الت�شاركية والتن�سيقية لأول مرة بني
ال�سلطات املحلية ،واملنتخبني ،واملجتمع
املدين.
اللقاءات التي تعقد داخل خمتلف املدن
املغربية تناق�ش مو�ضوع اجلرمية
والأدوار املطلوبة من كل طرف للحد
واالنخراط يف ظاهرة «الت�شرميل».
بع�ض االجتماعات ا�ستغلها الأمنيون
وعابواكثرياعلىاملجتمعاملدينواملنتخبني
عدم قيامهم بدورهم يف الت�أطري والتبليغ
عن اجلرمية ،والبع�ض الآخر حول الف�ضاء
للمديح بني عنا�صر حم�سوبة على املجتمع
املدين وبني الأمن و�سط اندها�ش الناخبني،
�أما اللقاءات الثالثة فتحولت ملديح لل�سيد
الوايل والعامل وال�سلطات املحلية.

�أمن الأ�شخا�ص ،والأموال لفائدة العدو� ،أو
اجلرائم التي لها ت�أثري على القوات امل�سلحة،
وجرائم الإعداد لتغيري النظام �أو اال�ستيالء
على جزء من الرتاب الوطني بال�سالح ،وحتى
اجلرائم املرتكبة �ضد النظم املعلوماتية
التابعة للدفاع الوطني.

هل أصيب أوباما بالجنون؟
ال حديث في وسائل
اإلعالم األمريكية إال عن
الرئيس األمريكي باراك
أوباما الذي تسبب في
دفع الكونغرس األمريكي
إلى عدم التصويت على
مشروع الميزانية العامة
الوفاقالت
لسنة  ،2014وبينما
«واشنطن بوست» إن
العاصمة واشنطن قد
تكون معرضة أكثر من
غيرها ألزمة غير مسبوقة،
«مع وجود  700ألف
موظف فيدرالي ،يخاطرون
بالجلوس واالكتفاء
بفرك كفوفهم في
مكاتبهم» ،نقلت نيويورك
تايمز ،تصريحا للسيناتور
الديمقراطية« ،كيل رماك
كاسيل» التي تقول« :من
الصعب تحديد من فقد
صوابه ،أهو الرئيس أم نحن
جميعا ،أم أن الكونغرس
األمريكي جن جنونه».

بعدما كانت الأمرية بلقي�س ابنة �أمري الطوارق
حممد علي الأن�صاري ت�شارك يف عملية امل�صاحلة
مبايل بحيوية ون�شاط ،تلك امل�صاحلة التي د�شنها
امللك حممد ال�ساد�س و�أيدها من خالل زيارته ملايل
مرتني� ،أ�صيبت ب�أزمة قلبية حادة ،نقلت على �إثرها
ب�صفة ا�ستعجالية �إىل املغرب ،وهي �إىل حدود كتابة
هذه ال�سطور ،ترقد بامل�ست�شفى اجلامعي ابن �سينا
بالرباط ،حيث تخ�ضع لعملية جراحية.

تلميذ زيان يخطب ود بن كريان
الرباط :األسبوع

ا�سمه �إ�سحاق ،طلب مثل �أي مغربي ،االلتحاق بحزب
العدالة والتنمية ،لكن الر�سالة التي بعثها �إىل احلزب،
ت�ضمنت عدة ت�سا�ؤالت من بينها �س�ؤاله عن احوال
اليهود يف املغرب ،فكان ذلك �سببا يف ت�أويل الر�سالة،
لتكتب املواقع الإخبارية ،املتخ�ص�صة يف ال�سرعة(:)..
يهودي مغربي يطلب االلتحاق بحزب العدالة
والتنمية.
ع�شرات ال�صحفيني نقلوا نف�س املعلومة دون �أن يكلف
�أي �أحد نف�سه عناء االت�صال باملعني بالأمر ،طاملا
�أن موقع حزب العدالة والتنمية كان �أول من وقع يف
فخ ال�س�ؤال( )..وخرق مبد�أ �سرية املرا�سالت ،ح�سب
تعبري املعني بالأمر.
�إ�سحاق ملن ال يعرفه ،هو الكاتب العام ال�سابق ل�شبيبة
احلزب الليربايل الذي يقوده املحامي حممد زيان،
وهو تلميذه يف املحاماة ،مل يجد مكانه يف حزب الأ�سد،
فراح يبحث عن موط�إ قدم يف حزب امل�صباح ،وامللف
كله يعد مبزيد من املفاج�آت بعد �أن تورط عدد كبري
من املتتبعني ،ومن وزراء يف التعليق على واقعة
التحاق يهودي مغربي بحزب العدالة والتنمية ،بينما
هذا الأخري هو مواطن مغربي م�سلم ا�سمه�« :إ�سحاق
�شارية».

القرار السياسي

بقلم :رداد العقباني

يا�سمني بن عمور :رف�ضت العي�ش ب�أمريكا و�أ�شياء �أعظم!!

مديرة املدر�سة العليا للت�سيري «�أ�ش �أو �إم»،
وجنلة الرئي�س احلايل ملجل�س املناف�سة ،يا�سمني
بن عمور «فعلتها».
رف�ضت حماولة من �شركة �أبحاث يف الواليات
املتحدة ،بعد �أن توجت م�سارها الدرا�سي
بدكتوراه ،من كلية �إدارة الأعمال من جامعة
“هارفرد” .وبالتحديد رف�ضت عر�ض رئي�س
مكتب درا�سات �أمريكي م�شهور ،التخلي لها عن
من�صبه ،ب�سعر رمزي .وهو �أمر يبدو غري بريء
يف عامل الأعمال.
رف�ضت العر�ض ،خوفا من تعر�ضها لإغراءات
حالوة العي�ش ب�أمريكا ،وف�ضلت حالوة العودة
�إىل الوطن و�إىل املهنة التدري�س يف م�ؤ�س�سة �أبيها
احلرة ،وقامت بتجارب مبتكرة يف م�ؤ�س�ستها،

بعيدا عن بنايات التعليم العمومي املت�أزم ب�سبب
ا�سرتاتيجيته و�أخطاء وزرائه وخطاياهم.
هذا الكالم تثريه الدعوة ،التي �أطلقتها الأمانة
العامة لالحتاد من �أجل املتو�سط ،مبنا�سبة
انعقاد م�ؤمتر دويل “طرحت فيه �سبل متكني
املر�أة اجتماعيا واقت�صاديا من طرح وابتكار
امل�شاريع املتطورة التي ت�ساهم يف النمو وتقدم
املجتمعات” ،وذكرت باملنا�سبة� ،شعارا �أطلقت
عليه �إعالميا “ن�ساء حو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط قادرات على االبتكار والتجديد” ،وهو
م�صطلح ملتب�س.
غمرينالتعاطفجتاهاملبادرةالنوعيةالتي�أقدمت
عليها الدكتورة يا�سمني بنعمور(ال�صورة)
ب�أمريكا ،ملا �سمعت عنها ،وقررت �إي�صال �صوتها

لل�سفري �سابقا والأمني العام لالحتاد من �أجل
املتو�سط فتح اهلل ال�سجلما�سي ،وال�سفري عمر
هالل املمثل الدائم للمملكة املغربية لدى منظمة
الأمم املتحدة بنيويورك الذي عينه جاللة
امللك حممد ال�ساد�س خلفا ملحمد لولي�شكي
بعد التقرير الأممي”املعلوم” حول ملف
ال�صحراء(.)..
�إذ ،ما �أحوجنا الآن ،يف جمال الدبلوما�سية،
لطاقات مغربية حتب الوطن ،ف�ضال عن �إن�صاف
املر�أة ،تفعيال للد�ستور.
ال �أذكر يف �أي من رواياته ،قر�أت هذه العبارة
البديعة للأديب الكولومبي الراحل غار�سيا
ماركيز ،رحمه اهلل :للأ�شياء حياتها اخلا�صة
بها ..علينا فقط �أن نوقظ روحها.

ياسمين بن عمور

alousbouea@gmail.com
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ما خفي

تحت األضواء

�أروع ما كان يف الربقية امللكية ،بتهنئة
بوتفليقة بفوزه يف االنتخابات ،هي
عبارة ،وحرر بالداخلة .حممد ال�ساد�س.
ملك املغرب ،ال�سبب الذي من امل�ؤكد� ،أن
املقربني من بوتفليقة ،مل يقدموا له ن�ص
الربقية ،لأن قراءتها من طرفه ،قد حتطم
جزءا كبريا مما بقي له.

النقيب عبد الرحيم برادة يتوىل الدفاع
عن �أ�صهار موالي �إ�سماعيل يف مواجهته

مات طبيب حممد اخلام�س ،الدكتور
كلريي ،الذي ن�شر كتابا بعنوان «ح�صان
امللك» ف�ضح فيه ما مل يكن من حقه
كطبيب� ،أن ين�شره من �أ�سرار.
الوردي

الكروج رفقة أمين بلخويا

الرباط .األسبوع

م�ضت عدة احتفاالت ر�سمية ،ومنا�سبات
ك�صالة اجلمعة الأخري يف الداخلة ،مل يظهر
فيها الأمري موالي �إ�سماعيل ،كعادته يف
ال�صفوف الأوىل ،ليقول مطلعون ،ب�أن امللك
حممد ال�ساد�س ،وقد اطلع على ما تو�سع فيه
ابن عمه الأمري ه�شام ،من ما�ض م�ؤثر ،لعالقة
الرجلني �أيام ال�صبا ،يف املدر�سة االبتدائية،
التي كانت ت�سمى املعهد املولوي ،وكان موالي
ه�شام قد التحق يف مرحلة الثانوي باملدر�سة
الأمريكية.
اجلديد يف املو�ضوع ،هو هذه الأزمة التي
اندلعت يف الدار( )...دار الأمري موالي عبد
اهلل ،والتي فهم الكثري من قراء كتاب موالي
ه�شام �أنه يق�صد بالدار دار �أبيه ،واحلقيقة �أنه
عندما قال لن �أعود لتلك الدار ،فهو يق�صد «دار
املخزن» التي تربى فيها ،ورمبا يق�صد الت�أكيد

على عدم الرجوع �إليها(.)...
�أما الدار التي ت�سكنها عائلة الأمري موالي عبد
اهلل كلها ،فهي التي تتعر�ض هذه الأيام لهزة
كربى ،بعد �أن رفع ثاين قطب فيها الأمري موالي
�إ�سماعيل ،دعوتني ق�ضائيتني الزالتا على مكتب
القا�ضي الذي مل يحدد بعد �أجال ملداولتهما()...
حيث ا�ستفحل املو�ضوع ،حينما اتهم موالي
�إ�سماعيل �صهريه ،ح�سن بن عبد العلي ،و�صدر
الدين بنهيمة ،باال�ستيالء على �أن�صبته يف
ال�شركات التي هو �شريك فيها لهم.
بينما زادت الق�ضية ا�ستفحاال ،حينما تبني �أن
تلك ال�شركات ،غري متواجدة �أ�صال و�إمنا كان
التعامل يجري بدون �أ�سهم وال جمل�س �إدارة،
ال�شيء الذي جعل املحامي الأ�ستاذ عبد الرحيم
برادة ،يتوىل الدفاع عن ال�صهرين ،يف مواجهة
موالي �إ�سماعيل.
موالي �إ�سماعيل ،الذي فتح واجهة �أخرى،

ما رأي الوزير الشوباني
في هذا المهرجان؟
لم يتقبل الوزير
الشوباني دخول
صحفية إلى البرلمان
بدعوى أنها ترتدي
لباسا غير محتشم،
وأقام الدنيا ولم الوفا
يقعدها بسبب
هذا األمر ..بهذه
المناسبة يتساءل
البعض عن رأي الوزير
المكلف بالعالقات
مع البرلمان في هذا
المهرجان المدعوم
حكوميا ،والذي
يتخذ أصحابه من
صورة هذه الفتاة
شعارا لنشاطهم(،)..
فهل سيتدخل الوزير
ضد زميلته الوزيرة
في وزارة الصناعة
التقليدية ليقول لها
«ما هذا اللباس غير
المحتشم» ،أم أنه
يثور على الصحفيات
فقط؟

عندما قدم للمحكمة البي�ضاوية� ،شكاية �أخرى
ب�شريكه احلقيقي ،رئي�س �شركة «كيا» لل�سيارات
�أمني بلخويا ،الذي �أمر الوكيل العامل بو�ضعه
يف �سجن عكا�شة ،بتهمة اختال�س ماليري من
ال�شركة ،وكانت الأطراف التي تهاجم موالي
ه�شام ،تكتب دائما �أن «كيا» لتوزيع ال�سيارات،
كانت يف ملكه ،وكان يقال ب�أنه كان عربها
يعطي الإعالنات ل�صحف �أبو بكر اجلامعي،
وغريه( )...ليت�ضح �أن «كيا» هي �شركة فيها
�أطراف ميلكها الأمري موالي �إ�سماعيل.
ولكنه نزاع الأخوين ،موالي ه�شام ،وموالي
�إ�سماعيل يعترب عا�صفة تهز جانبا من الأ�سرة
امللكية ،التي كان املرحوم احل�سن الثاين،
حري�صا على متا�سكها ،ليت�ضح �أن امللك حممد
ال�ساد�س ،له نف�س الرغبة ،يف تفادي تفتت هذه
العائلة ،التي هي جزء ال يتجز�أ من امل�ؤ�س�سة
امللكية.

خمططحركيللق�ضاء
على �أحالم الكروج
الرباط :األسبوع

تخو�ض جمموعة كبرية من القياديني داخل حزب احلركة
ال�شعبية حربا �ضرو�سا على الوزير ال�شاب ،عبد العظيم
الكروج ،الوزير املنتدب يف قطاع الرتبية والتكوين.
وجترى هذه ال�ضغوط التي ميار�سها مقربون من الأمني العام
للحزب احمند العن�صر والتي تكثفت خالل الأيام املا�ضية
ومر�شحة لالرتفاع م�ستقبال« ،جترى» على العديد من
امل�ستويات مركزيا بالرباط وحمليا بربكان ا�ستعدادا للإق�صاء
الكبري �أثناء امل�ؤمتر الوطني القادم للحزب ،خالل ال�صيف
املقبل.
هذه ال�ضغوط ،ت�سعى لإبعاد الكروج عن احلركة ال�شعبية
من جهة ،ولف�ضحه �أمام «رجال كبار» يعتقد �أنهم �صبغوه
بالأ�صفر و�أحلقوه بحزب احلركة ال�شعبية ع�شية ت�شكيل
حكومة بن كريان يف ن�سختها الأوىل ،ويدفعونه اليوم مل�سك
زمام الأمانة العامة للحزب.
اجلدير بالذكر� ،أن حرب الأمانة العامة داخل حزب احلركة
ال�شعبية لن تخرج عن ثالثة �أ�سماء تت�صارع يف �صمت مطبق،
وهي احمند العن�صر الأمني العام احلايل والدائم ،ثم حممد
�أوزين �صهر حليمة الع�سايل ووزير ال�شباب والريا�ضة ،ثم
رجل الفقيه بن�صالح ،وخريبكة ،وزاوية بوعبيد ال�شرقي،
وزير ال�سياحة حل�سن حداد.

ال�شركة الفرن�سية املكلفة بن�شر كتاب
موالي ه�شام ،تو�صلت برتخي�ص وزارة
الإعالم ،ال�سترياد الكتاب �إىل املغرب،
ال�صعوبة هي �أن ال�شركة ،مل جتد �أي
زبون يف املغرب ،رغب يف ا�سترياد
الكتاب.
ما �إن ن�شرت «الأ�سبوع» خرب ال�شروع
يف تنفيذ خمطط لزرع بوادر اخلالف
بني رئي�سة احتاد مقاوالت املغرب مرمي
بن�صالح ،ورئي�س جمعية امل�صدرين رجل
الأعمال ح�سن ال�سنتي�سي ،حتى بادر
الوزير حفيظ العلمي� ،إىل عقد اجتماع
على �أعلى م�ستوى داخل بيته ،للت�صالح
مع رئي�سة الباطرونا ،بح�ضور عدة
وزراء.
لوحظ غياب الوزير الكروج عن كل
الأن�شطة امللكية التي تهم تد�شني م�شاريع
اقت�صادية واجتماعية تخ�ص التكوين
املهني ،رغم �أنه مكلف بالقطاع ،ويتم
الرتكيز بدل ذلك على ح�ضور الوزير
بلمختار ،وقد ذهب البع�ض �إىل حد تف�سري
ذلك بتعديل حكومي مرتقب �سي�شمل
الإطاحة بثالثة وزراء حركيني ب�سبب
�سوء ال�سمعة(.)..
ال حديث يف مدينة �أ�صيلة �إال عن الأمري
اخلليجي الذي �سحب الب�ساط من حتت
�أقدام �أ�صدقاء الأم�س ،ورمبا �ستلعب
املعطيات اخلارجية دورها يف تراجع
النخب “الزيل�شية” التي كانت تتباهى
ب�صداقة الأمري من �أجل ق�ضاء م�آربها
االقت�صادية ،حتت �أغطية خمتلفة.
املنظمة الدميقراطية لل�شغل لرئي�سها
علي لطفي ،واملح�سوبة على احلزب
اال�شرتاكي ،وهي املنظمة الن�شيطة
ب�شكل كبري ميدانيا ،قد تدخل حتت جناح
االحتاد اال�شرتاكي ،بعد �أن �أ�صبح بع�ض
االحتاديني ي�شاركون يف �أن�شطتها �أكرث
مما ي�شاركون يف �أن�شطة النقابة التابعة
حلزبهم.
�سبق لبع�ض الفاعلني ال�سيا�سيني يف
منطقة الريف �أن وجدوا خمرجا م�شرفا
من تهمة االجتار يف املخدرات ،بعد
احلديث عن الت�شابه يف الأ�سماء يف
حما�ضر املحاكم( )..غري �أن تقريرا �أوربيا
تتوقع م�صادر �إعالمية ن�شره خالل الأيام
القليلة املقبلة ،قد ي�ضع املعنيني بالأمر
يف دائرة الزوابع من جديد( )..بالتزامن
مع «انتفا�ضة» كتامة �ضد «التهمي�ش».

6

alousbouea@gmail.com

األوضاع في الصحراء

العيون :عبد اهلل جداد

مل تكتف جبهة البولي�ساريو
مبنا�صرة الرئي�س القدمي اجلديد
للجزائر عبد العزيز بوتفليقة،
بل �أمرت وحر�صت على م�شاركة
�آالف ال�صحراويني يف الت�صويت
لفائدة بوتفليقة ،وهو ما �أكدته
بال�صـــــورة القنــــاة التلفزية
اجلزائرية ،يوم اخلمي�س املا�ضي
� 17أبريل  ،2014التي بثت �صورا
ل�صحراويني ي�ؤدون «واجبهم
الوطني» نحو اجلزائر ،وذلك
كرد جميل من قيادة البولي�ساريو
على وفاء بوتفليقة ودعمه
لإن�شاء «دويلة» .وتدخل نظام
الرابوين يف انتخابات اجلزائر
وموريتانيا لي�ست باجلديد فقد
�سبق �أن �أعطى حاكم «الرابوين»
تعليماته لأع�ضاء النظام

مب�ساندة حمادة ولد الدروي�ش
�أحد مر�شحي االنتخابات املحلية
مبوريتانيا وحتديدا مبنطقة
«بئر امكرين» ،وذهب ر�أ�س
النظام �إىل �أكرث من ذلك عندما
قدم دعما ماديا متثل يف �صهاريج
من املحروقات و�أطنان من املواد

تعوي�ض �صحراوي بـ«�صحراوي»

الغذائية القادمة لل�صحراويني
كم�ساعدات �إن�سانية ،غري �أن
ولد الدروي�ش ا�ستطاع �أن ينقلب
على جبهة البولي�ساريو ويلتحق
ب�أر�ض الوطن يف �أكرب عملية نزوح
�أطلق عليها ا�سم «اكجيجيمات»
بو�ساطة من رئي�س الكوركا�س،

خليهن ولد الر�شيد.
وخالل االنتخابات املوريتانية
الأخرية التي جرت بـ«بئر
امكرين»�أ�صدرزعيمالبولي�ساريو
تعليماته ال�صارمة ملنع القيادة،
والأمانة ،والربملان ،والإطارات،
من ال�سفر �أو دخول �سياراتهم �إىل
املنطقة املذكورة تخوفا رمبا
من تكرار غلطة انتخابات «برث
امكرين» قبل �سنوات والتي مل
ي�شعر بها نظام الرابوين �إال بعد
�صدمة «اكجيجمات».
انتخابات اجلزائر احلالية
ك�شفت القناع ومبا ال يدع جماال
لل�شك حمل �آالف ال�صحراويني
املحتجزين باملخيمات ،ومعهم
قيادات ،ومنهم ما ي�سمى بهيئة
احلكم من وزراء وبرملانيني
يحملون بطاقة دولة اجلزائر
ذات اللون الأخ�ضر .

هل حل احل�ضرمي حمل املجل�س الأعلى للح�سابات؟

كلميم :األسبوع

كلميم :األسبوع

مل ترحل جلنة اخلارجية واحلدود واملناطق املحتلة والدفاع
الوطني مبجل�س امل�ست�شارين عن ال�صحراء ،فقد �أجمع جمل�س
امل�ست�شارين على �إ�سناد رئا�سة هذه اللجنة لعبد الوهاب بلفقيه
ع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب االحتاد اال�شرتاكي خلفا لعلي
�سامل ال�شكاف ابن الداخلة الذي عني عامال على عمالة املحمدية،
ويعترب عبد الوهاب بلفقيه واحدا من العقول ال�سيا�سية املدبرة
لالنتخابات اجلماعية والت�شريعية بجهة كلميم ال�سمارة ،وهو
ينحدر من قبائل تكنة وي�شغل مهام ع�ضو الكوركا�س ورئي�س
جمل�س بلدية كلميم وع�ضو املجل�س الإقليمي لكلميم والنائب
الأول لرئي�س جهة كلميم ال�سمارة ،ف�ضال عن ع�ضوية جمل�س
امل�ست�شارين ،وفاعل جمعوي بوادي نون.

جنح الوايل عمر احل�ضرمي �أو حممد عايل العظمي الذي عني ،م�ؤخرا ،واليا
على جهة كلميم ال�سمارة ،يف ت�أ�سي�س حلف جديد بد�أ باتخاذ خطوات جريئة
للوقوف على الأعمال التخريبية التي يقودها لوبي الف�ساد بكلميم ،وا�ستطاع
الوايل �أن يك�سب تعاطف �شريحة كبرية من �ساكنة كلميم وفاعليها اجلمعويني
وال�سيا�سيني ورجال االقت�صاد ،و�إعالنهم الوقوفهم �إىل جانب الوايل
احل�ضرمي يف مواجهته للوبيات الف�ساد باجلهة ،ويبقى ال�س�ؤال مطروحا
حول هذا املو�ضوع ال�شائك ،من �ضد من يف كلميم؟ وهل �ستحل م�ؤ�س�سة الوايل
ملفات من اخت�صا�ص الق�ضاء واملجل�س الأعلى للح�سابات وجلن التفتي�ش،
علما �أن ال�صراعات اخلفية والإيديولوجية وال�سيا�سية ال ميكن �إقحامها يف
ت�سيري ال�ش�أن العام املحلي؟.

ر�سالة ال�صحراويني �إىل بان كي مون
تندوف :األسبوع

انتقل �شباب الثورة مبخيمات
تــــندوف من االعـــــت�صامات
والكتاباتورفعالأعالماملغربية
داخل املخيمات التي يحا�صرها
الدرك واجلي�ش اجلزائري،
ومن معاركه الداخلية� ،إىل
هيئة الأمم املتحدة ،حيث
ك�شفت ر�سالة �سرية وقعتها
العائالت ال�صحراوية موجهة
�إىل الأمني العام للأمم املتحدة
تطــــالب بـــان كي مون بك�شف
احلقيقة ،وتــــوخي الدقة يف
قراراته ب�ش�أن الدفاع عن حقوق
الإن�سان بال�صحراء ،م�ستغربني
من اال�ستمرار يف �إقحام الأقاليم
ال�صحراوية يف طلب مراقبة
حقوق الإن�سان.
واعتربوا �أن �آليات مراقبة
حقوق الإن�سان باملخيمات التي
يبحث عنها متوفرة يف مبادرة
احلكم الذاتي �إن مت تطبيقها� ،أما
الأقاليم ال�صحراوية املغربية
فهي يف غنى عن �أية �آلية
ملراقبة حقوق الإن�سان باعتبار
الرت�سانة احلقوقية والقانونية
التي يعتمدها املغرب متنح
للإن�سان ال�صحراوي حقوقا
ا�ستثنائية بكل املقايي�س.
ووفقا ملنتدى دعم م�ؤيدي

كي مون

احلكم الذاتي مبخيمات
تندوف الذي ن�شر الر�سالة� ،أكد
املوقعون� ،أن الأوىل مبراقبة
حقوق الإن�سان هي خميمات
تندوف التي يعي�ش بها الآالف
حتت رحمة ميلي�شيات ع�سكرية
ت�ؤمن مببادئ ثورية قدمية
غاية يف القمع والديكتاتورية
متنع كل �صحراوي من
تبني �أي طرح غري الطرح
االنف�صايل ،م�ضيفني �أن نزاع
ال�صحراء هو نتاج حلقبة
زمنية ا�ستهانت بال�صحراويني
و�أهانــــت كرامتهم وجعلتهم
يفرون �إىل املجهول ،م�شريين
�إىل �أن املغرب يوفر من الأجواء
املالئمة ما ي�ضمن العي�ش الكرمي
للإن�سان ال�صحراوي ويحفظ
كرامته ،ف�ضال عن االعرتاف
بخ�صو�صيـــــته الثقـــــــــــــافية
وال�سيا�سية من خالل مبادرة
احلكم الذاتي.

كواليس صحراوية

�إرغام حمتجزين يف تندوف على الت�صويت ل�صالح بوتفليقة

العدد 786 :اخلميس  24أبريل 2014

ك�شف خليهن ولد الر�شيد ،رئي�س املجل�س
امللكي اال�ست�شاري لل�ش�ؤون ال�صحراوية،
خالل ندوة «الماب» �أن املغرب متفوق
دوما على جبهة البولي�ساريو و�صنيعتها
اجلزائر يف معارك كثرية دبلوما�سية
و�إعالمية وحقوقية ،مربزا املعارك التي
يخو�ضها �إعالم الكوركا�س الإلكرتوين �ضد
خ�صوم وحدتنا الرتابية(.)..
اختتمت بقاعة امل�سرية بالعيون فعاليات
الدورة التدريبية الدولية يف تقنيات
الر�صد ،والتوثيق ،وكتابة التقارير حول
انتهاك حقوق الإن�سان ،التي �أ�شرفت عليها
اللجنة اجلهوية حلقوق الإن�سان جلهة
العيون ال�سمارة ب�شراكة مع معهد جنيف
حلقوق الإن�سان ،و�أطرها كل من الدكتور
�أمني امليداين دكتور الدولة يف احلقوق،
ورفعت الأمني من�سق معهد جنيف ب�شمال
�إفريقيا وال�شرق الأو�سط ،والدكتورة
عالية �أحمد م�ؤطرة مبعهد جنيف ،ا�ستفاد
منها على خ�صو�ص ولأول مرة �صحفيون
وفاعلون يف جمال الر�صد واملتابعة(.)..
بدت ابنة القطب ال�صحراوي الراحل علي
بوعيدة القيادية بحزب التجمع الوطني
للأحرار والوزيرة املنتدبة لدى وزير
اخلارجية والتعاون ،مباركة بوعيدة ،يف
غاية ال�سعادة وهي تنتظر حدثا �سعيدا؛
فالوزيرة املنتدبة التي حتمل لقب قائدة
عاملية �شابة ،من منتدى دافو�س ،حامل يف
�شهورها الأخرية ،وتنتظر مولودها الأول،
وبذلك تكون مباركة بوعيدة �أول وزيرة
حامل يف تاريخ احلكومات املغربية(.)..

دراجون مغاربة يف
�ضيافة موريتانيا
العيون :األسبوع

يف ح�ضرة الوزير عبو

�صحراوي ي�صرخ..
«ال تكذبوا على امللك»
وجد حممد عبو ،الوزير املنتدب املكلف
بالتجارة اخلارجية نف�سه م�ضطرا
ملنح ال�شباب املقاولني ال�صحراويني
هام�شا ومت�سعا من الوقت ل�سماع كالم
مل ي�سمعه يف �أي حمطة من حمطات
امللتقيات اجلهوية للت�صدير املنظمة
حتت �شعار «لنكت�شف �آفاقا جديدة
للت�صدير» ،ب�شراكة مع االحتاد العام
ملقاوالت املغرب واجلمعية املغربية
للم�صدرين وجامعة الغرف املغربية
للتجارة وال�صناعة واخلدمات ،حيث
فاج�أ تدخل املقاول «ب م �س» الوزير
وبح�ضور الوايل يحظيه بو�شعاب،
باجلر�أة الكبرية حني قال ب�أن خم�سة
من املقاولني الكبار ومن بينهم برملانيني
هم من ي�ستحوذون على كل �صفقات
امل�شاريع ال�صغرى واملتو�سطة والكبرية
وب�أن احلقيقة ال ت�صل �إىل جاللة امللك،
وهناك من يكذب على امللك ،مطالبا
يف تدخله بالنزاهة وامل�ساواة و�إبعاد
امل�ستحوذين على امل�شاريع التنموية
التي تعرفها املنطقة ككل ،كما طالب
املقاولون ب�إ�سراع احلكومة يف �إخراج
قرار متديد الإعفاء ال�ضريبي على
الأقاليم ال�صحراوية امل�سرتجعة ،بعد
تفهم كل من نزار الربكة ومرمي بن �صالح
حليثيات وخماطر تطبيق ال�ضريبة
على ال�صحراء ،وا�ستطاع الوزير

عبو

عبو �أن يطم�أن امل�شاركني يف هذا اللقاء
االفتتاحي بالعيون ب�أن كل اقرتاحاتهم
�ست�أخذ طريقها نحو �صياغة تو�صيات
�ستتم �أجر�أتها وتنزيلها بهدف �إنعا�ش
ال�صادرات الوطنية ،والأخذ بعني
االعتبار اخل�صو�صيات اجلهوية من
�أجل بلورة ا�سرتاتيجية ناجعة يف جمال
الت�صدير ،وت�شكل حمطة تفاعلية بني
الوزارة وخمتلف املتدخلني والفاعلني
االقت�صاديني ،وعرب ح�سن ال�سنتي�سي،
رئي�س اجلمعية املغربية للم�صدرين،
عن يقينه بالظرفية ال�صعبة التي مير بها
االقت�صاد الوطني وهو ما جعل اجلمعية
ت�شارك بهدف ت�شجيع الت�شاور للرفع
من قدرتهم التناف�سية على امل�ستوى
الدويل ،ولت�شخي�ص ال�صعوبات التي
تعرت�ض امل�صدرين واتخاذ الإجراءات
الكفيلة برفع كل التحديات وك�سب
رهانات الت�صدير ،للم�ساهمة يف التنمية
االقت�صادية واالجتماعية مبختلف
جهات اململكة.

الريا�ضة يف خدمة ال�سلم والتنمية �شعار جت�سده
الروابط بني املغرب وموريتانيا وال�سينغال
ومايل ،بحيث �سي�شارك لأول مرة دراجون
مغاربة ،نهاية الأ�سبوع اجلاري ،م�ؤطرون من
طرف اجلامعة امللكية املغربية ل�سباق الدراجات
وع�صبة ال�صحراء يف طواف «�أطار» التابعة
لوالية «�أدرار» مبوريتانيا وذلك تتويجا التفاقية
ال�شراكة التي وقعت ،م�ؤخرا ،مبدينة نواك�شوط
بني نادي �شباب ال�ساقية احلمراء ل�سباق
الدراجات وجمعية «طيبة» ل�سباق الدراجات
ب�أطار املوريتانية ،والتي تبنتها اجلامعة امللكية
املغربية ل�سباق الدراجات واالحتادية الوطنية
املوريتانية ل�سباق الدراجات.
ومن املقرر �أن يتم تنظيم �سباقني يف حلبة مغلقة
بكل من نواك�شوط ونواذيبو بتعاون مع �سفارة
اململكة املغربية وقن�صلية نواديبو مبوريتانيا،
وذلك بهدف دعم ريا�ضة �سباق الدراجات
مبوريتاين وكذا تنظيم دورات تكوينية �ست�شرف
عليها �أطر مغربية .ومن املنتظر �أن ي�شارك فريق
موريتاين يف �سباق الدراجات لأول مرة يف الدوري
الدويل ل�صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد الأمري
موالي احل�سن ،املقرر تنظيمه بالرباط خالل �شهر
ماي املقبل.
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كواليس األخبار
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

طارق القباج ي�صف امل�شروع بامل�شبوه

لوبي عقاري ي�سعى
�إىل طمر ميناء �أكادير

هل وقع عبد الإله بن كريان رئي�س احلكومة
�ضحية الربملانيني �أ�صحاب «ال�شكارة»
الطامعني يف املوقع اجلغرايف الهام مليناء
�أكادير؟ هذا ما تروجه فعاليات �سيا�سية
ومدنية واقت�صادية كبرية لي�س ب�أكادير
وحدها ولكن بالرباط والدار البي�ضاء
كذلك(.)..
ويتداول البع�ض على نطاق وا�سع يف مدينة
�أكادير خرب قرب حتويل ميناء املدينة �إىل
مارينا �سياحية كبرية بها �إقامات �سكنية
فاخرة ،ب�سبب �ضغط لوبي نافذ داخل
املدينة بقيادة بع�ض الربملانني من �أحزاب
الأغلبية داخل احلكومة.

هــــ�ؤالء
ي�ضغطون
الـــيوم على
وزيـــــر التجهيز
والنقل بعدما ح�صلوا
على موافقة مبدئية من رئي�س
احلكومة لتحويل امليناء من ن�شاطه
العادي يف �صيد الأ�سماك �إىل مركب �سياحي
وعقاري فخم.
�إىل ذلك ،يوا�صل بع�ض النواب من �سو�س
مبن فيهم عمدة مدينة �أكادير االحتادي
القباج رف�ض هذا امل�شروع ،وي�صفونه
بامل�شروع «امل�شبوه» الذي يدافع عنه

م�شروع القت�سام ال�سلطة
بني غالب و�شباط

رجال الوفا يدققون يف دقيق املطاحن
�أثار قرار حممد الوفا وزير ال�ش�ؤون
العامة واحلكامة ببعث مندوبني من
الإدارة املركزية للوزارة بالرباط
منذ � 14أبريل� ،إىل خمتلف املطاحن
الع�صرية باملغرب ملراقبتها يف �إنتاج
الدقيق املدعم ،ردود �أفعال خمتلفة
لدى املهنيني واملوزعني واملواطنني
على ال�سواء.
والتقــــــــت «الأ�سبـــــــوع» ببع�ض
املهنيني واملوزعني و�أكدوا لها �أن
االفتحا�ص املطلوب يجب �أن يتم
خارج �أ�سوار املطاحن ،ويجب �أن
يرتكز على طول العملية من خروج
�شاحنات الطحني املدعم من املطاحن
�إىل �آخر مواطن فقري م�ستهلك بالقرى
النائية يف املغرب العميق ،مرورا
طبعا باملوزعني �أ�صحاب «الكرميات»
وجتار اجلملة قبل بلوغ الدقيق �إىل
جتار التق�سيط.
ه�ؤالء �أ�ضافوا يف ت�صريحات �صادمة
«للأ�سبوع» �أن بع�ض املطاحن ال تنتج
نف�س الكمية امل�صرح بها من الدقيق
املدعم ،و�أخرى ت�صدر �شاحنات
مملوءة بهذا الدقيق قبل �أن تعود
هذه ال�شاحنات من الباب اخللفي
لتفرغ احلمولة داخل ذات املطاحن
بعدما يتم احت�سابها فقط ،ناهيك عن
بع�ض املوزعني الذين يح�صلون على

«كم�شة»
مـــــــــــن
بن كيران
الربملانيـــــــني.
وقال القباج �إنه �ضد
هذا امل�شروع الذي �سي�شرد البحارة ،و�إن
املدينة تتوفر على املارينا «الأوىل» وال
حاجة لها باملارينا الثانية التي يجري
وراءها لوبي عقاري �سال لعابه على عقار
امليناء ،ويريد اال�ستحواذ على املارينا
من �أجل املاليري يف جمال العقار ولي�س من
�أجل ال�سياحة.

غالب

شباط

الرباط :األسبوع
الوفا

ن�سب �أرباح مقابل بيع كمية وهمية
من الدقيق املدعم ،وغريها من �أدوات
التالعب يف هذا الباب التي تختلف من
منطقة �إىل �أخرى.
وطالب ه�ؤالء بدل حترك خرباء
الوفا دون طائلة بتحرك حقيقي
ملراقبي وزارة الداخلية ،والتي لها
�سلطات وا�سعة ملراقبة �أ�صحاب
«الرتخيـــــــــــ�صات» وحجم وكمية
تو�صلهم بها ،ومدى و�صول هذه
الكميات للمتاجر باجلملة ثم بالتق�سيط
يف خمتلف الأ�سواق ال�شعبية يف القرى
والبوادي النائية.

�أ�صبح م�صري وم�ستقبل كرمي غالب رئي�س جمل�س النواب ال�سابق
حمط اهتمام ومناق�شة عدد من ال�صالونات ال�سيا�سية ،م�ؤخرا.
فالكثري من ه�ؤالء ال�سيا�سيني �أعلنوا قرب اقرتاح تعيني غالب على
ر�أ�س م�ؤ�س�سة عمومية اقت�صادية كربى ت�شتغل يف جمال العقار
«بالرباط» ،وبالتايل ا�ستثمار غالب اقت�صاديا من خالل ما راكمه من
جتربة تدبريية على ر�أ�س قطاع اقت�صادي وا�سرتاتيجي كبري هو
وزارة التجهيز والنقل ،وبالتايل �سبيل اال�ستقاليل «التقنوقراطي»
كرمي غالب لن يحيد على �سبيل اال�ستقاليل الآخر نزار الربكة الذي
عني عن ر�أ�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي.
توجهات �سيا�سية �أخرى ،ترى يف غالب م�شروع قائد �سيا�سي جديد
على ر�أ�س حزب اال�ستقالل خا�صة �سنة  2016وذلك بعد التجربة
ال�سيا�سية واحلنكة التي راكمها على ر�أ�س م�ؤ�س�سة الربملان ،ومن
خمتلف ال�صراعات التي خا�ضها مع فرق الأغلبية واملعار�ضة،
وهو ما ي�ؤهله لقيادة اال�ستقالل بعد ال�شروع يف الرتتيبات من
اليوم و�إحالة �شباط ب�أ�سلوبه الفريد يف ال�سيا�سة على قيادة النقابة
وحدها كرافعة �أخرى من روافع حزب اال�ستقالل.

�أ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي

❋

ف�ضيحــــة الإ�صــــالح
البيداغوجي اجلامعي

«�س ْر َفـ ْر» حمــــاكة �صوتية  ،)onomatopéeم ّنني
َ
خرجت امل�سلة يخرج احلبل» ،فعلى وزن حماربة الهدر
املدر�سي بالت�أ�سي�س ملدر�سة النجاح للجميع وتكاف�ؤ الفر�ص
يف الك�سل ،يتم الت�أ�سي�س جلامعة الإجناح وتكاف�ؤ فر�ص
البطالة والعطالة ،ملحاربة االكتظاظ اجلامعي والتمويه
على ت�صدعات النظام البيداغوجي «ل م د» (،)LMD
وهو ما يهدد بانهيار �صرح التعليم اجلامعي واملنظومة
الرتبوية ،تبعا لذلك� .إ�صالح جامعي ُف ّ�صل على القيا�س
لإجناح �أكرب عدد ممن وجلوا التعليم اجلامعي بعاهات
لغوية ومعرفية هيكلية م�ستدامة (نبتت وترعرعت خالل
�أطوار التعليم ما قبل اجلامعي) ،ق�صد مواجهة النق�ص
احلاد ،واملتزايد ،يف �أطر التعليم العايل (تقل�ص البنية
الب�شرية الهرمة) ويف القاعات واملدرجات والتجهيزات
(البنية التحتية).
مت تبني الإ�صالح اجلامعي «ل م د» الذي تبنته دول االحتاد
الأوربي ك�أدنى قا�سم م�شرتك بني هذه البلدان ،ي�سمح للطلبة
من التنقل بني اجلامعات الأوربية ،بينما عملت كل دولة على
اتخاذ ما تراه منا�سبا من �إجراءات «بيداغوجية» م�صاحبة
للحد من تبعات �سلبيات تردي امل�ؤهالت املعرفية واملهنية
خلريجي هذا النظام التعليمي .ثم ن�أتي نحن من خارج
الف�ضاء الأروبي ونتبنى القا�سم امل�شرتك الأدنى الذي يوحد
بني الأوربيني من دون �أن نتبنى نهج الأخذ بالإجراءات
امل�صاحبة ال�ضرورية لإ�صالح �أحوال تعليمنا اجلامعي
والعايل ،ومنظومتنا الرتبوية تبعا لذلك .فلقد عملت فرن�سا
(التي نقتب�س منها �سلبيات منظومتها الرتبوية) على �أن
يكون رجال التعليم الثانوي (الت�أهيلي) من حملة املا�سرت.
�أما �أملانيا فقد �أحدثت امتحانا خا�صا بها ،يجتازه حملة
اللي�سان�س (الناجحني خالل ال�سنوات الثالث) ،بحيث لن
يتفوق فيه �إال �أ�صحاب ر�صيد معريف ي�ؤهلهم لكي ي�صبحوا
قادرين على القيام باملهام املناطة بهم كما يجب ك�أطر� ،أو
ملتابعة تكويناتهم على �أ�س�س �سليمة.
يا ليتنا توقفنا عند عدم الأخذ بالإجراءات امل�صاحبة
للحد من ه�شا�شة النظام «ل م د» و�سلبياته املخلة بالأمن
التعليمي والتكويني للبالد ،فلقد قمنا ب�إجراءات م�صاحبة
عك�سية� ،ستزيد قطعا من جتدر ال�سلبيات وتفاقم الأو�ضاع.
تطرقت لهذا النظام ب�شيء من التف�صيل يف العدد الأخري،
و�س�أقف هنا عند بع�ض اجلوانب الالبيداغوجية للإ�صالحات
التي �سيتم اعتمادها ابتداء من املو�سم اجلامعي القادم
( .)2015 - 2014من بني �أخطر الإجراءات التي �سيتم
تبنيها هي تلك التي تهدف �إىل �إجناح اجلميع؛ فبينما كانت
املعاو�ضة ( )Compensationتتم بني وحدات ما
ي�سمى بال�سدا�سي ( )Semestreالواحد� ،ضدا على رغبة
الأ�ساتذة وحر�صهم على الرفع ،قدر الإمكان ،من امل�ستوى
املعريف الأكادميي للخريجني ،فت�صبح املعاو�ضة بني
�سدا�سيني ابتداء من املو�سم اجلامعي املقبل .وباملوازاة مع
هذا الإجراء املنايف لكل الأعراف «البيداغوجية» املعقولة،
فقد مت ترك كامل احلرية للأ�ستاذ العتماد �أي �أ�سلوب من
�أ�ساليب التقييم .كما تركت له حرية التدري�س والتقييم ب�أية
لغة يريد ،حتى الدارجة ،لغة الأميني.
لقد مت تبني النهج الذي ي�ؤ�س�س جلامعة الإجناح الذي
ي�ؤ�س�س قطعا لنهج تكاف�ؤ الفر�ص يف الك�سل ،متاما كما مت
الت�أ�سي�س ملدر�سة النجاح من قبل ،وهو ما �سي�ؤدي قطعا �إىل
�إغراق ال�شارع بحاملي دبلومات ورقية �سيتحمل اجلميع
تبعاتها املخلة بال�سلم االجتماعي وكذا الأمن املعريف
والعلمي للبالد .فلقد �سبق �أن �أو�ضحت من قبل «التعليم
بني الكفايات والإدماج ،من كرة القدم �إىل نظرية داروين»
و«الهدر اجلامعي»� ،أن تخريج اجلامعة والتعليم العايل
حلاملي دبلومات و�شهادات �أكفاء ميثل �صمام الأمان لل�سلم
االجتماعي والأمن املعريف .فاخلريجون الأكفاء ال يلجون
ال�شارع للمطالبة بولوج الوظيفة العمومية �إال ا�ستثناء،
فلقد ثبت بالدليل �أنهم يطرقون كل الأبواب بثقة نف�س ،وقد
يحدثون �أبوابا مببادراتهم ال�شخ�صية لتفتح يف وجه حاملي
دبلومات �آخرين .فاملطلوب �إذن �إعادة النظر يف هذا النهج
العبثي املدمر للذات املغربية.
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين
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يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم
وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

ننتظر متويل م�شاريع يف �سو�س
على غرار ال�شمال
هناك متويل لعدد كبري من
امل�شاريع يف �شمال اململكة،
ونحن بجهة �سو�س �أي�ضا
ننتظر �أن نح�صل على دعم
ملجموعة من امل�شاريع املهيكلة
باملدينـــــــــــــة ،فاال�ستثمارات
العمومية داخل املدينة منعدمة
وال وجود لها.

طارق القباج ( االتحاد االشتراكي)

لهــذا ال�ســبب ر�شحـــت
نفـــ�سي كبديـــل
�أعلنت تر�شحي يف �سياق
التفاعل مع عدد من املبادرات
التي قام بها �أع�ضاء وع�ضوات
حزب التقدم واال�شرتاكية،
الذين ربطوا االت�صال بي
منذ �شهور ودعوين لكي �أتقدم
برت�شيحي من �أجل �أن يكون
امل�ؤمتر الوطني املقبل للحزب
مترينا دميقراطيا حقيقيا ،نتمكن
من خالله جمتمعني من تقييم جتربة
�أربع �سنوات من تدبري احلزب ت�ستدعي ترتيب اجلزاء
الإيجابي �إذا كانت الأغلبية داخل احلزب ترى نف�سها متفقة
حول طريقة تدبري احلزب خالل هذه التجربة �أو ترتيب
اجلزاء ال�سلبي ،يف حالة ما �إذا كانت الأغلبية غري را�ضية
على �أربع �سنوات من التدبري احلزبي وحينها �ست�صوت على
بديل.

امحمد كرين (حزب التقدم واالشتراكية)

نهاية الأحزاب ال�سيا�سية
فنحن اليوم �أمام �أحزاب
« ال ت�سيري �سيا�سي» ،فلم
نعد يف ظل الو�ضع احلايل
قادرين على القول بوجود
�آفاق مل�شروع جمتمعي مير
عرب �صناديق االنتخابات
للو�صول �إىل ال�سلطة ،وتطبيق
برنامج �سيا�سي حلزب معني،
�أو برنامج �سيا�سي متفق عليه
من طرف جمموعة من الأحزاب
املتحالفة ،هذا ال�سيناريو فعال انتهى ،و�أ�صبحنا نتقاتل يف
ما بيننا ونت�صارع يف خ�صومات جمانية� ،أفقدت الكثري من
الأحزاب م�صداقيتها وت�أثريها يف ال�صراع ال�سيا�سي.

أحرزير عبد المالك (أستاذ جامعي)

داع�ش هدية م�سمومة
داع�ش هو اال�سم امللخ�ص
لدولة العراق وال�شام
الإ�سالمية ،وهو هدية
م�سمومة �أخرى من دول
القرار الالعبة يف العراق
وجواره ،من �أجل �أن يظل
امل�شروع الوطني العراقي
معطال ،خدمة لتنفيذ حلقات
ال�سيناريو الذي و�ضع لبالدنا
منذ �أول وط�أة اال�ستعمار
الأجنبي لأر�ض العراق .فقد مرت � 11سنة وهذا ال�سيناريو
ينفذ ،تاركا وراءه خ�سارات ال ح�صر لها يف املمتلكات
والأرواح ،يف غياب كامل ملنظمات املجتمع الدويل التي
�صدعت م�سامعنا بالدفاع عن الإن�سان وحقوقه.
عزيز خيون (مخرج عراقي)

قراءة في خبر
هل هي بداية ف�ضح «اجلوانب ال�سيا�سية» ؟

معتقل يف ملف «كرمي الزاز» يدخل يف �إ�ضراب
عن الطعام وحتركات كبرية للمت�ضامنني معه

مازالت هناك الكثير من االسئلة
المعلقة في ملف «كريم
الزاز» ،المدير العام السابق
لشركة االتصاالت «ونا»،
والمتهم بالتهريب الدولي
للمكالمات ،وسبق لـ”األسبوع
الصحفي” أن تساءلت عما إذا
كانت هناك جوانب سياسية
في الملف (األسبوع عدد 27
مارس  ،) 2014غير ان المقال
التالي ،والذي تنشر “األسبوع”
فقرات منه ،والمأخوذ عن
موقع “شبكة األندلس
اإلخبارية” يكشف بعض
ظروف االعتقال التي يعيشها
المعنيون باألمر(.)..

مازالت ق�ضية كرمي الزاز ،تعرف
تطورات مثرية ،حيث �شرع ال�سا�سي
نور الدين املتابع يف حالة اعتقال يف ملف
ق�ضية كرمي الزاز ،يف خو�ض �إ�ضراب
مفتوح عن الطعام �إىل حني “حتقيق
مطالبه املتمثلة يف فتح حتقيق جدي
وعاجل للوقوف على حيثيات اال�ستمرار
يف اعتقاله غري القانوين رغم ثبوت براءته
بالدليل القاطع ،ورغم موقفه القوي يف
الق�ضية والذي ي�ستدعي �إخالء �سبيله
�أو على الأقل متتيعه ب�إطالق ال�سراح
امل�شروط”.
وعلمت “�شبكة الأندل�س الإخبارية”
من م�صادر مقربة من ال�سا�سي �أن هذا
الأخري قام بعدة حماوالت لإجناح كافة
مراحل التحقيق ،وحر�ص على �أن يتخذ
القانون جمراه ،وقرر “خو�ض معركة
الأمعاء الفارغة للتح�سي�س بق�ضيته،
بعدما ت�أكد لديه �أن اال�ستمرار يف اعتقاله
ظلما ال يعدو �أن يكون �سوى ت�صفية
حل�سابات �سيا�سية �ضيقة(.”)..

الزاز

تضامن مع الساسي وغموض
في القضية
و�أمام هذا الو�ضع ف�إن اللجنة الوطنية
للت�ضامن مع الزعيم ال�سا�سي نور
الدين والتي تتكون من �أع�ضاء اللجنة
التح�ضريية لت�أ�سي�س احلزب الذي
ي�شرف عليه الزعيم ال�سا�سي ،ومن
فعاليات جمعوية وحقوقية بالإ�ضافة
�إىل عائلة الزعيم ال�سا�سي ،وجمعيات
اجلالية املغربية يف اخلارج ،تعلن دعمها
الكامل والالم�شروط لن�ضال ال�سا�سي
وت�ستنكر اال�ستهداف والت�شهري الذي
يتعر�ض له املعني بالأمر ..كما ت�سجل
ب�أ�سف غمو�ض الو�ضعية القانونية
للملف وا�ستغالله لت�صفية احل�سابات
ال�سيا�سية مع الزعيم ال�سا�سي الذي
تعر�ض للمنع �سابقا �أكرث من مرة
خالل حماوالته ت�أ�سي�س حزب �سيا�سي
�شبابي.”..
وعليه ،ف�إن اللجنة الوطنية للت�ضامن مع
ال�سا�سي نور الدين وهي “تدق ناقو�س
اخلطر �أمام ما قد يتعر�ض له نور الدين
من تدهور �صحي يهدد حياته� ،إ�ضافة �إىل
خطر ت�صفيته اجل�سدية داخل ال�سجن،

وزير خارجية عمان ي�شرح
�أ�سباب رف�ض املغرب
ك�شف وزير خارجية �سلطنة
عمان يف حوار �صحفي �أن
عدم قبول ع�ضوية املغرب يف
جمل�س التعاون اخلليجي،
�سببه الرغبة يف جتنب تفكيك
«اجلامعة العربية».
وعندما وجه له �س�ؤال« :هناك
ت�صريحات �سابقة لك �شخ�صيا
علقت فيها على دعوة دول
جملــــ�س التعاون اخلليجي
للأردن واملـــغرب لالنــ�ضمام
للمجل�س ب�أنه ال ينبغي �أن نكون
بديال للجامعة العربية� ..أال
ترى �أن فيه اتهاما لدول جمل�س
التعاون نف�سها ،ب�أنها عندما
ت�ضم الأردن واملغرب وم�صر
�سيكون ذلك تفكيكا للجامعة
العربية؟».
كان جـوابه« :هذا �سيح�صل،
�أنت تبني كيانا �سيا�سيا داخل

الوزير يوسف بنعلوي

املجموعة العربية التي �أنت
ع�ضو فيها� ،أما جمل�س التعاون
فلــــه خ�صو�صــــياته كمنطقة
واحـــدة وخ�صو�صيات بني
�أهلــــه ،كان هذا باالتفاق مع
الدول العربية ،و�إذا تو�سعنا يف
هذا املجال مع من نحب ونكره
ف�سندخل يف منظومة �أخرى».

ف�إنها تطالب الر�أي العام الوطني
والدويل ،وكل املنظمات الإن�سانية
واحلقوقية ،وكافة و�سائل الإعالم،
بالوقوف �إىل جانبه باعتباره بريئا من
كل ما ن�سب �إليه باحلجة والربهان،
وباعتبار ا�ستمرار اعتقاله غري قانوين،
ويدخل يف خانة انتهاك حق من حقوقه
الإن�سانية والكونية ،كما تنا�شد ذوي
ال�ضمائر احلية التدخل العاجل لإنقاذه
والإفراج الفوري عنه ،مع عدم متابعته
يف هذا امللف الذي لي�س له يد فيه ال من
قريب وال من بعيد”.
كريم الزاز ..المهندس الذي كان
يسرق الملك

هذا ،وقد ا�ست�أثرت ق�ضية كرمي الزاز،
املدير ال�سابق ل�شركة “وانا” لالت�صاالت
التابعة للهولدينغ امللكي ،والذي
كان يدير �شبكة دولية تقوم بقر�صنة
املكاملات الهاتفية ب�أجهزة جد متطورة
باهتمام و�سائل الإعالم الدولية ،حيث
من املنتظر �أن تعرف تطورات مثرية
بعد تعميق التحقيق مع هذا “املهند�س
الذي كان ي�سرق امللك”.
كرمي الزاز بد�أ م�شواره املهني بوزارة

الداخلية الفرن�سية التي قام فيها بتدريب
مطول مبا�شرة بعد ح�صوله على دبلوم
هند�سة يف جمال الإعالميات من مدر�سة
املهند�سني ال�شهرية يف باري�س .وبعد
ا�ستكمال تدريبه بوزارة الداخلية
الفرن�سية دخل غمار املقاولة اخلا�صة
حيث �أ�س�س مع ثالثة �شركاء له �شركة
فرن�سية متخ�ص�صة يف جمال االت�صاالت
حتث ا�سم “نيت كوم”.
وبعد التحاقه ب�أر�ض الوطن عمل
كم�س�ؤول تطوير نظام املعلوميات يف
املكتب الوطني للتكوين املهني ،قبل
تطلب منه �شركة االت�صاالت الفرن�سية
“فران�س تيليكوم” اال�شتغال معها
كم�ست�شار لت�سهيل دخولها �إىل املغرب
وذلك �سنة  .1998وبالفعل ا�ستطاع
الزاز بف�ضل كفاءته املهنية �أن يقنع
ال�شركة الفرن�سية باال�ستثمار يف جمال
الإنرتنيت وت�أ�سي�س �شركة “ونادو
املغرب” التي اهتم بتطويرها عرب
ت�أ�سي�س �شركة “ماروك كونكت” التي
كان ير�أ�سها.
وبف�ضل التجربة التي راكمها التحق
بالهولدينغ امللكي ،حيث عمل كمدير
ل�شركة “وانا” لالت�صاالت� ،إذ مل يكن
موفقا يف تطوير ال�شركة التي تكبدت
خ�سائر باملاليري و�أ�صبحت عبئا على
هولدينغ “�أونا” الذي عدل الكفة بف�ضل
الأرباح التي حققتها �شركة “�إنوي”.
ومل يكن كرمي الزاز معروفا لدى الر�أي
العام �إىل �أن �ألقت ال�شرطة الق�ضائية
القب�ض عليه بالإ�ضافة �إىل � 11شخ�صا،
و�أحالتهم على النيابة العامة بتهمة
تهريب مكاملات هاتفية دولية ،بح�سب
و�سائل الإعالم ،و�أحالت الفرقة الوطنية
لل�شرطة الق�ضائية ،كرمي الزاز ،املدير
العام ال�سابق ل�شركة االت�صاالت “وانا”،
و� 11آخرين ،على النيابة العامة لدى
املحكمة االبتدائية بالدار البي�ضاء ،على
خلفية “تهريب مكاملات دولية”.
حسن أمازيغ

ت�صنيع �أول طائـرة فـي املغـرب
�أعلنت املجموعة الفرن�سية لت�صنيع
الطائرات ال�صغرية «�أل� .أت�ش
�أفي�سيون» �أنها �ستبد�أ بت�صنيع
�أول طائرة بالكامل يف املغرب ،من
خالل و�ضع ن�سبة  10يف املئة من
ا�ستثماراتها يف املغرب ،بالتعاون
مع �شريكها املغربي وبا�ستثمارات
تبلغ قيمتها  4ماليني �أورو.
و�أو�ضح بيان للمجموعة �أن
امل�ستثمر ال�صناعي املغربي حم�سن
بناين كرمي� ،سي�صبح ع�ضو ًا
مبجل�س �إدارة املجوعة الفرن�سية.
و�سيقوم فرع املجموعة يف املغرب
الذي ميلك امل�ستثمر املغربي ن�سبة
 49يف املئة من �أ�سهمه ب�صنع �أول
طائرة بالكامل باملغرب ،بح�سب
املجموعة الفرن�سية التي �أ�ضافت
�أن امل�صنع اجلديد �سي�صنع
 80طائرة �سنويا من طراز «�أل
�أت�ش � 10أم» .وقالت �إن امل�صنع
ميكنه م�ضاعفة الإنتاج ،بعد
زيادة اال�ستثمارات التي ميولها

بالكامل ال�شريك املغربي ،وذلك
بح�سب �صحيفة العرب اللندنية.
وتعترب طائرة «�أل� .أت�ش 10
�أم» التي �ستعر�ض لأول مرة
يف معر�ض الطريان يف مراك�ش،
�أول طائرة تتالءم كلية مع
خمتلف �أنواع البيئات الإفريقية.
وت�ستفيد الطائرة ،املخ�ص�صة
للمراقبة ،والتي تعترب �أول طائرة
يف التاريخ �ست�صنع يف املغرب،
من تقنيات الت�صنيع احلديثة،
وب�إمكانها ا�ستقبال و�إدارة �أنظمة
املراقبة املدنية الأكرث تطور ًا
بح�سب املجموعة الفرن�سية.
وت�شهد مراكز �صناعة الطائرات
يف املغرب منوا كبريا يف ال�سنوات
الأخرية،حيثمتكنتمنا�ستقطاب
العديد ال�شركات العاملية خا�صة
يف مدينة النوا�صر ال�صناعية بينها
�شركات بوينغ ،و�إيربا�ص ،وراتييه،
وفيكا�س ،و�سافران ،ودا�سول،
و�أيربي�س ،وغريها من ال�شركات.
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الت�شرمـــيل عنـــف افتــرا�ضــي �سببـــه الإقـــ�صاء

الهاج�س الأمني والبلبـــــــلة
اللتان خلفتهما �أخري ًا ما ت�سمى
بظاهرة «الت�شرميل» كانا وراء
زيارات وزير الداخلـــية حممد
ح�صاد للجـــهات واملنـــاطق
التي يتم فيها الرتكيز على
دعوة جميع املواطنني وممثلي
ال�سكان واجلمعيات الأهلية �إىل
القيام ب�أدوارهم من �أجل حماربة
اجلرمية ،وم�ساعدة امل�س�ؤولني
على القيام ب�أدوارهم يف حماربة
مروجــــــي املخدرات واحلبوب
املهلو�سة ،التي باتت ال�سبب
الرئي�س لغالبية جرائم ال�شباب،
خ�صو�صا يف الأحياء ال�شعبية.
ومن بني الأ�سباب التي ا�ستنفرت
الأجهزة الأمنية ،توجيهات امللك
حممد ال�ساد�س وتعبئة �آالف
الن�شطاء علــى مواقع التوا�صل
االجتماعـــي عرائ�ض تطالب
مب�سريات احتجاجية على تف�شي
ظاهرة القتل والعنف وارتفاع
ن�سبة اجلــــرمية ب�شكل مروع،
خ�صو�صــــا يف الدار البي�ضاء،
�إ�ضافة �إىل �إثارة املو�ضوع يف
الربملان من قبل النائبة خديجة
الروي�سي ،الفتة االنتباه �إىل
ما يقوم به املعتدون من ن�شر
�صورهم.
ويو�ضــــــــح الــــــباحث ثابـــــت

خيراهلل خيراهلل (كاتب لبناني)

حصاد والرميل أمام محجوزات المشرملين

العـــــربـــــــي �أن �سلــوكـــيــات
«الت�شرميل» فر�صـــــة لتجديد
التفكري يف عالقة و�سائل الإعالم
بالظاهرة الإجرامية كما طرحها
علم الإجرام التقليدي ،باعتبارها
�سلوكيات تت�سم بال�شذوذ عن قيم
املجتمع املغربي وخ�صو�صياته.
وقال« :يجب �أن تدفع هذه
الظاهرة املهتمني �إىل تعميق
البحث يف مفهوم االخرتاق الثقايف
وكيف �ساهمت فيه و�سائل الإعالم
احلديـــث ،وبرامـــج اجلرمية
التــــــي تبثها القنوات العمومية
والأهداف والغايات املتوخاة

هل هو طفل معجزة؟

منها» .ولفت العربي �إىل ظهور
«نزعة التماهي بالآخر» نتيجة
االخرتاق الثقايف الذي قامت به
و�سائل التوا�صل احلديثة وهي
نزعة جتعل كل �شخ�ص يبحث
لنف�سه عن مكان يف املجتمع ،وهو
ما جعل بع�ض ال�شباب ينقلون
حتركاتهم على الإنرتنت كمحرك
لل�شهرة.
�أما يف ما يتعلق بكيفية تعاطي
الأجهزة الأمنية مع الظاهرة
في�ؤكد �أنه ال ميكن �إ�صدار حكم
مطلق على هذا التعامل ،لكن
يبقى من ال�ضروري عدم املغاالة
نفس النظارات ،نفس
الشكل ،قد يكون
نفس الطفل ،ظهر
إلى جانب بوتفليقة
في انتخابات سنة
 ،2008وظهر إلى
جانبه سنة .2014
هل هو طفل
معجزة ال يكبر ،أم
هو شبيهه ،أم أن
طريقة االنتخابات
الرئاسية في الجزائر
مازالت هي نفسها،
وتستعمل فيها نفس
الوسائل المعروفة(.)..

يف اعتـــــماد املقاربة الأمنــــية
و�سيلة وحيدة وذريعة للحد من
احلريات .ف�إذا ثبت ما ن�شرته
بع�ض املنابر الإعالمية �أخري ًا
حول فر�ض الأمن على ال�شباب
وحالقة �شعورهم «نكون قطعنا
�أ�شواطاً يف العودة �إىل املا�ضي
ون�شـــر حمـــاكم التفتي�ش وقمع
احلــريات الفردية»� .أما املقاربة
الأكـــــرث فعالية بح�سبه فهي
املقاربة الرتبوية ومواجهة هذه
ال�سلوكيات بالأفكار عرب و�سائل
الإعالم ومواقع التوا�صل نف�سها.

 600صحافي في
القطارات بدون مقابل
مت التوقيع م�ؤخرا ،على اتفاقية
خا�صـة بتنـــــقل ال�صحافيني
املغــاربة عرب ال�سكك احلديدية
داخل الرتاب الوطني ،ارتفع
مبقت�ضاها عدد بطاقات التنقل
املجانية بن�سبة كاملة �إىل 600
بطاقة بدل � 500سابقا.
ووقع على هذه االتفاقية وزير
التجهيز والنقل واللوجي�ستيك
عزيز رباح ،ووزير االت�صال
الناطق الر�سمي با�سم احلكومة
م�صطـــــــــفى اخللفي ،والـــمدير
العام للمكتب الوطني لل�سكك
احلديدية حممد ربيع اخلليع
وممثل عن وزارة االقت�صاد
واملالية.

هل يلتحق املغاربة بالدوري اخلليجي لكرة القدم؟
تر�أ�س الأمري نواف بن في�صل،
الرئي�س العام لرعاية ال�شباب رئي�س
اللجنة الأوملبية ال�سعودية وفد
بالده الجتماعات وزراء ال�شباب
والريا�ضة بدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية الـ،31
واالجتماع الـ 28لر�ؤ�ساء اللجان
الأوملبية بدول املجل�س التي �ستبد�أ
�أعمالها اليوم بدولة الكويت.
و�أو�ضح الرئي�س العام لرعاية
ال�شباب �أن وزراء ال�شباب
والريا�ضة �سيناق�شون يف اجتماعهم
عددا من املو�ضوعات املتعلقة
بالعمل ال�شبابي امل�شرتك بني دول
املجل�س ،والتو�صيات املعرو�ضة

ال وجــود ل�شـــيء ا�ســمه
«البوليــــــ�ساريو»

وتو�صيات م�ؤمتر جمل�س التعاون
الثاين للريا�ضة والبيئة ،ورغبة
اليمن يف دخول منظومة الألعاب
الريا�ضية والتعاون بني دول
املجل�س ،وكذلك كل من املغرب
والأردن.
يذكر �أن اليمن دخلت بطوالت
اخلليج لكرة القدم عام 2003
وقبلها العراق التي دخلت عام
 1976قبل �أن ت�ستبعد عام 1990
لغزوها الكويت ،لتعود جمددا
على املجل�س من اللجنة ال�شبابية ،كما �سيناق�ش االجتماع لوائح عام  2004يف الن�سخة اخلليجية
واللجنة الفنية ،وجلنة بيوت العمل امل�شرتك يف املجال الريا�ضي ،التي ا�ست�ضافتها الدوحة لتوا�صل
ال�شباب ،وجلنة �إعداد القادة ،ولوائح دورتي الألعاب الريا�ضية ،ح�ضورها حتى الآن.
وال�شاطئية لدول املجل�س،
وجلنة الريا�ضة للجميع.

لي�ست املرة الأوىل وال الأخرية التي يواجه املغرب
مغالطات يف �ش�أن ق�ضية ال�صحراء ،ولكن يف نهاية
املطاف ال ي�صح �إال ال�صحيح نظرا لأنه لي�س بالإمكان
التالعب باحلقائق والوقائع �إىل ما ال نهاية ب�سبب
م�صالح لدى هذا الطرف �أو ذاك �أو وجود رغبة
يف م�سايرة الذين يرغبون يف الإ�ساءة �إىل املغرب.
املغرب لي�س مك�سر ع�صا لأحد واملغرب قادر على الدفاع
عن ق�ضاياه الوطنية متى دعت احلاجة �إىل ذلك ،يف
الإمكان الكذب على كل النا�س بع�ض الوقت ،ويف الإمكان
الكذب على بع�ض النا�س كل الوقت .ولكن لي�س بالإمكان
الكذب على كل النا�س كل الوقت.
يف �أ�سا�س هذه املغالطات ،التي كان �آخرها ما �صدر
عن الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون يف �ش�أن
حقوق الإن�سان يف الأقاليم اجلنوبية للمغرب ،ما
يعك�س �إىل حد كبري رغبة ،عن ق�صد �أو غري ق�صد ،يف
تفادي فهم طبيعة ال�صراع يف تلك املنطقة املغربية.
من يريد التحدث عن ال�صحراء املغربية و�أن يكون
كالمه مفيدا ال يتجاهل �أن يف �أ�سا�س ال�صراع الطرف
اجلزائري الذي ي�شن حرب ا�ستنزاف على املغرب
منذ ا�ستعادة ال�صحراء من امل�ستعمر الإ�سباين.
كان البد للملك حممد ال�ساد�س االت�صال ببان لو�ضع النقاط
على احلروف بعدما جتاهل الأمني العام للأمم املتحدة
جانبا من الواقع القائم يف ال�صحراء و�سعى �إىل جتاوزه.
يندرج االت�صال �أوال يف �سياق امل�شاورات املعتادة بني
العاهل املغربي والأمني العام للأمم املتحدة ،مع فارق
�أنه كان �ضروريا هذه املرة �ضبط جتاوزات ر�صدت يف
التقرير الأخري لبان يف �ش�أن ال�صحراء املغربية.
كان البد من لفت نظر الأمني العام �إىل زالت حمتملة
ميكن �أن تكون لها نتائج كارثية على م�سار الق�ضية
املطروحة وتقوي�ض جهود الأمم املتحدة الهادفة �إىل
�إيجاد حل �سيا�سي مقبول من الطرفني للنزاع يف �ش�أن
ال�صحراء .والطرفان هما يف طبيعة احلال املغرب
واجلزائر .الأمني العام للأمم املتحدة وممثلوه ،مبن فيهم
املبعوث احلايل كري�ستوفر رو�س ،يعرفون �أن ال وجود
ل�شيء ا�سمه جبهة “بولي�ساريو” من دون اجلزائر.
كذلك ،كان البد ملحمد ال�ساد�س من تقدمي تو�ضيحات
يف �ش�أن موقف املغرب احلازم والوا�ضح حتى ال
يح�صل خط�أ من �أي نوع كان يف ما يخ�ص هذا املوقف.
ت�أتي التو�ضيحات املغربية يف الوقت الذي لدى الرباط
حتفظات عن عبارات وردت يف تقرير بان كي مون.
من ال�ضروري �أن يف�سر الأمني العام للأمم املتحدة ما
عناه بهذه العبارة �أو تلك .هل لديه ا�ستيعاب حقيقي
لأهمية ق�ضية ال�صحراء وملا يدور يف حميطها وللواقع
املتمثل يف �أن الإ�صالحات يف املغرب ،خ�صو�صا ما يتناول
منها حقوق الإن�سان ،تن�سحب على كل مواطن مغربي.
تن�سحب الإ�صالحات على كل مواطن بغ�ض النظر عن
الإقليم الذي يقيم فيه �أو املنطقة التي ينتمي اليها� ،أكان يف
وجدة� ،أو تطوان� ،أو طنجة� ،أو الرباط� ،أو الدار البي�ضاء،
�أو فا�س� ،أو مكنا�س� ،أو مراك�ش� ..أو العيون ،والداخلة.
ال تفريق يف املغرب بني مواطن و�آخر ،يفرت�ض يف من
يتحدث عن حقوق الإن�سان يف ال�صحراء �أن يعي �أن
ال�صحراء �أر�ض مغربية و�أن هناك م�شروع حل مغربي ،هو
م�شروع احلكم الذاتي ،ميكن �أن ير�ضي اجلميع ،خ�صو�صا
�أن �ضمانته هي ال�سيادة املغربية� ،أي اململكة التي نذرت
نف�سها ملحاربة الإرهاب بكل �أ�شكاله .ميكن لهذا امل�شروع
املطروح ،والذي ال وجود لغريه يف ال�ساحة الإقليمية
والدولية� ،إر�ضاء اجلميع مبا يف ذلك اجلزائر التي ت�سيء
قبل غريها �إىل كل �صحراوي بعدما �أقامت خميمات الذل
يف تندوف بهدف واحد وحيد يتمثل يف ا�ستنزاف املغرب.
ما ينبغي لبان كي مون �إدراكه هو �أن املغرب كان وال
يزال و�سيبقى هادئا ووا�ضحا ومطمئنا �إىل موقفه.
�سيبقى على �إميانه الرا�سخ بحقوقه امل�شروعة يف �أر�ضه.
يبقى كالم الأمني العام للأمم املتحدة مهما .لكن الأهم
ما �سي�صدر قريبا عن جمل�س الأمن يف �ش�أن ال�صحراء
املغربية� .سيتبني ما �إذا كان هناك ا�ستيعاب دويل لأهمية
ما يدور يف منطقة ال�صحراء والتحديات التي تواجه
املغرب والأطراف الأخرى على طول ال�شريط املمتد من
موريتانيا �إىل جنوب ال�سودان وو�سطه ،مرورا بالنيجر،
والت�شاد ،ومايل ،وجنوب اجلزائر ،وجنوب ليبيا.
يف حال ا�ستمرت املتاجرة اجلزائرية بال�صحراء
وال�صحراويني� ،ألف �سالم و�سالم على احلرب التي
يخو�ضها املجتمع الدويل مع الإرهاب.
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كوثر بنحمو تك�شف عالقتها مع ال�سلفيني وتنفي طردها من حزب الأ�صالة واملعا�صرة وت�صرح:

الدرك امللكي «عجز» عن التحقيق
يف ق�ضية تهديدي من طرف ع�ضو يف البام

كوثر بنحمو خالل حملة
التصويت على الدستور وتظهر
وسط مجموعة من المنقبات
اللواتي صوتن بـ«نعم»

ت �أموت خمتنقة يف �سيارتي ومازلت �أنتظر
كد
نتائج التحقيق من طرف الوزير الرميد

قالت بعض الصحف والمواقع اإلخبارية ،مؤخرا ،إن المكتب السياسي لحزب األصالة والمعاصرة قام بتجميد عضوية إحدى القياديات الشابة داخل صفوفه ،ويتعلق
األمر بكوثر بنحمو ،عضو المكتب السياسي والمستشارة الجماعية في جماعة عامر (أحواز سال) ،غير أن هذه األخيرة أكدت لـ«األسبوع» أن األمر مجرد إشاعة ،وحملة
وصفتها بالدنيئة والرخيصة« ،ال تدل إال على نفسية المروجين لها» ،حسب قولها ،بل إنها تتحدى الجميع عندما تقول« :إذا كان هناك شيء يتعلق باألخالقيات..
أدعو جميع أعضاء المكتب السياسي ،والسيد األمين العام ،والمجلس الوطني ،وجميع المناضلين لكي أحاسب على الهواء مباشرة أمام المواطنين.»..
في ما يلي تكشف كوثر جزءا من علبة أسرارها لـ«األسبوع» ،وتحكي بعض التفاصيل غير المعروفة ،مثل تعرضها للتهديد من طرف عضو جماعي ينتمي لحزب
األصالة والمعاصرة وتؤكد أن الدرك الملكي ،أنجز محضرا حول الواقعة غير أن الملف لم يتم تحريكه ،في جماعة يتم فيها شراء كأس شاي بـ 20مليون سنتيم،
حسب قولها.
كما تتهم «المغاري الصاقل» المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق بهدم منزلها في الليل( ،)..ومصادرة أغراضها وممتلكاتها الشخصية ،وتضيف بأن
شكايتها ضد الوكالة حفظت لعدم وجود إثباتات« ،تم هدم منزلي ليال ،وأخذوا «فلوسي» ووصوالت الشركات التي أتعامل معها» ،تقول كوثر.
بخالف قياديين آخرين داخل حزب األصالة والمعاصرة ،تحتفظ كوثر بنحمو وهي المشهورة بلباسها المتحرر ،بعالقات جيدة مع السلفيين ،داخل جماعتها ،وتؤكد
أنها ال تلمس أي فرق معهم ،وأنهم أناس طيبون.
في هذا الحوار ،تجيب كوثر بنحمو على بعض أسئلة «األسبوع» ،وتحكي عن حادثة احتجازها في «الفوريان» داخل سيارتها ،وكيف أنها كادت تلقى حتفها نتيجة
هذا الحادث الذي مازالت تطالب بالتحقيق فيه من لدن وزارة العدل والحريات ،وتؤكد أنها ستنشر تفاصيله على شكل فيلم سينمائي بعد نهاية التحقيق(.)..

حاورها :سعيد الريحاني

من يف م�صلحته �أن يقع مثل هذا الأمر لكوثر بنحمو؟(.)..

ما حقيقة الأخبار التي راجت ،م�ؤخرا ،يف عدد
من املواقع الإخبارية وال ـ ــجرائد ،حول «جتميد»
ع�ضويتك من طرف املكتب ال�سيا�سي حلزب الأ�صالة سأقاضي من ينشرون األخبار الزائفة
واملعا�رصة؟
من له امل�صلحة يف ترويج خرب جتميد ع�ضويتك يف
يف
ولكن
م�صادر،
عن
نتحدث
أخبار
�
عن
نتحدث
 عندما
حزب الأ�صالة واملعا�رصة بر�أيك؟

هذه احلالة ،ال �أحد ي�ستطيع حتديد امل�صدر ،و�أنتم تعرفون
�أن �أي خرب ال ن�ستطيع حتديد م�صدره فهو �إ�شاعة ،و�أي
�أحد ينقل هذا اخلرب فهو «يروج �إ�شاعة» ،من هذا املنطلق
�أنا �أقول �إن هذه احلملة الدنيئة والرخي�صة واملنحطة التي
�أتعر�ض لها ،ال تدل �إال على نف�سية املروجني لها ،والذين لهم
م�صلحة يف هذا الأمر ،وال�س�ؤال الذي يجب �أن يطرح هو:

 لو كان هناك �شيء ر�سمي لكنت �أول من يعلم بذلك،
ب�صفتي ع�ضوة يف املكتب ال�سيا�سي ،و�أنا �أح�ضر جلميع
االجتماعات منذ انتخابي عقب امل�ؤمتر الأخري بدون
ا�ستثناء منذ بدايتها �إىل نهايتها ،ومل ي�سبق �إثارة هذا
املو�ضوع ال من قريب وال من بعيد ،لكن �أن ت�أتي جريدة
مثل جريدة ( )xلتكتب «قرر املكتب ال�سيا�سي جتميد

يقت�ضي الت�سا�ؤل عن اجلهة التي رفعت لها ملفي ،وما �أعرفه
�أن هناك مكتبا �سيا�سيا واحدا ووحيدا ،و�إذا كان هذا املكتب
ال يثري مثل هذه النقط يف اجتماعات ر�سمية� ،سنفرت�ض �أن
هناك اجتماعات ملكتب �سيا�سي �آخر �سري �أو غري ر�سمي،
و�أنا �أ�ستبعد هذه امل�س�ألة ،و�إذا ثبت �أنها موجودة ،فهذا
حديث �آخر و�سيكون فيه الكثري مما ميكن �أن يقال(.)..

ع�ضوية كوثر بنحمو ،»..فهذه م�س�ألة خطرية جدا و�أنا
�أحتفظ لنف�سي بحق متابعة اجلريدة املذكورة ،لأنها تن�شر
�أخبارا زائفة.
�أما ما �أثري ب�ش�أن طرد جمموعة من املنتخبني التابعني للحزب
بالدار البي�ضاء ،ف�أنا �أ�ؤكد �أن الأمناء اجلهويني وخماطبي
اجلهات ال ميلكون ال ال�صفة ،وال ال�صالحية لطرد �أو جتميد
ع�ضوية �أي منا�ضل يف احلزب وال �سيما املنتخبني ،فالأمني وجهت لك تهمة ت�رسيب مداوالت املكتب
اجلهوي الذي �أ�شهر ورقة جتميد ع�ضوية بع�ض القياديني ال�سيا�سي(.)..
يف الدار البي�ضاء هو نف�سه الذي يوجد يف و�ضعية غري ( مقاطعة) هل حاولتم االت�صال ب�أحد �أع�ضاء احلزب
قانونية ،لأنه �أ�صبح �أمينا جهويا ،وهو مايزال ع�ضوا يف لال�ستف�سار عن املو�ضوع؟
هناك ت�صريح وا�ضح بهذا اخل�صو�ص ،حيث �إن حكيم
تناف(.)..
املكتب ال�سيا�سي ،وهذه حالة ٍ
امل�س�ألة الثانية :عندما نتحدث عن جلنة الأخالقيات ،فهذا بن�شما�س ينفي خرب جتميد ع�ضويتك(.)..
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هذا ي�ؤكد �أنها �إ�شاعة ،ويقت�ضي الت�سا�ؤل ل�صالح من مت
ترويج ذلك(.)..

 ب�شكل مبا�رش ،من له امل�صلحة يف نظرك لرتويج
هذه «الإ�شاعة»؟

� س�أترفع عن الإجابة على �س�ؤال من هذا النوع لأين
ال �أومن بنظرية امل�ؤامرة.
ال داعي لالختباء وراء وصية مزعومة وإذا
كانت هناك محاسبة ستكون أمام المإل

�سبق لهم �أن زاروين ولهم فكرة عما �أقوم به ،و�أعتقد �أن
�صفحات اجلريدة كلها قد ال تكفي ل�سرد ما حققته بكل
 هل لديك �أعداء؟
توا�ضع ،لأنني �أومن بالنتائج ولي�س الوعود ..من جهة
ينبغي
معي
م�شكل
له
ومن
أحد
�
أي
ل
� أنا ل�ست عدوة
�أخرى ،كنت �أح�ضر لدورات املجل�س ،رغم �أنني وجدت
من
القليل
له
تكون
أن
و�
مزعومة،
و�صية
�أن ال يختبئ وراء
نف�سي وحيدة يف �صفوف املعار�ضة(.)..
كي
واملروءة،
الرجولة
من
تبقى
وما
وال�شجاعة
اجلر�أة
 تقولني �إنك متار�سني ال�سيا�سة ب�شكل مغاير ،ماذا
أريد
�
أنا
�
ف
أخالق»،
ل
«ل
بالن�سبة
أثري
�
ما
أما
�
مبا�شرة،
يل
يقولها
تق�صدين؟
ر�سالة
أوجه
�
املنرب
هذا
ومن
إ،
ل
امل
أمام
�
حما�سبتي
تتم
�أن
 مثال� ،أنا يف املعار�ضة ويف جماعة قروية مهم�شة تفتقد
يف
�سواء
ال�سيا�سية
أخالقي
�
يف
ي�شكك
من
جلميع
مفتوحة
للعديد من الأمور الأ�سا�سية ،وقد جرت العادة �أن ال يقوم
العمل اجلماعي �أو يف عملي داخل املكتب ال�سيا�سي:
�أ�صحاب املعار�ضة ب�أي �شيء ،لكنني �شاركت بكل توا�ضع
أنا
�
أخالقيات،
لو كان هناك �شيء �سيحال على جلنة ال
يف �إ�صالح جمموعة من املدار�س ويف خلق ف�ضاءات ريا�ضية
مبا�شرة،
الهواء
�أ�ست�ضيف جلنة الأخالقيات ومن معها على
للأطفال ،وحاولت �أن �أعلمهم كيف ي�شاركون يف ح�ص�ص
فال
إ�شاعة،
�
عن
وهذا جمرد افرتا�ض ،طاملا �أننا نتحدث
ريا�ضية ،ويذهبون �إىل ال�سريك ،واملالعب الريا�ضية� ،إميانا
مزعومة،
و�صية
داعي الختباء �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص وراء
مني ب�أن كل هذه الأمور ترتبط بالرتبية وحت�سني �سلوك �أي
ا�ستخدامها
يتم
التي
�أو وراء �سطور بع�ض «ال�صحافة»
�إن�سان(.)..
يتعلق
�شيء
هناك
كان
لت�صفية احل�سابات� ..أنا �أقول �إذا
ورمبا لأنني حاولت �أن �أمار�س ال�سيا�سة ب�شكل مغاير
وال�سيد
ال�سيا�سي
املكتب
بالأخالقيات� ،أدعو جميع �أع�ضاء
فقد �أديت الثمن ،حيث �أ�صبحت �أتعر�ض لبع�ض
لكي
املنا�ضلني
وجميع
الأمني العام واملجل�س الوطني
«امل�ضايقات» ،مثل العنف االقت�صادي ..والت�شريد ،حيث
املواطنني..
نحا�سب على الهواء مبا�شرة �أمام
قام املغاري ال�صاقل (مدير وكالة تهيئة �ضفتي �أبي رقراق)
«لتنظيف
داخلية
بحملة
 هناك من ربط مو�ضوعك
بهدم منزيل ،رفقة العامل ومنذ ذلك احلني و�أنا �أعي�ش
واملعا�رصة؟
أ�صالة
البيت الداخلي» حلزب ال
«برا»� ..أغرا�ضي و�أوراقي ال�شخ�صية ،وجواز �سفري ،كلها
أنا
�
النظيفة»،
أيادي
ل
«ا
بحملة
 هل تق�صد ما �سمي
�أخذت مني يف غيابي عن منزيل الذي مت هدمه(.)..
بدوري �أوجه ر�سالة �إىل ال�سيد رئي�س احلكومة و�إىل ال�سيد
وزير العدل واحلريات ،للتحقيق يف جميع املناطق التي
ي�سريها �أع�ضاء يف حزب الأ�صالة واملعا�صرة �سواء ،كانوا في جماعتي هناك من يشتري كأس
شاي بـ 20مليون سنتيم
يف الت�سيري �أو املعار�ضة ،هذه حملة مهمة جدا ال ميكن �إال
�أن ن�صفق لها لل�ضرب بيد من حديد على يد كل من �سولت له
نف�سه �أن يلم�س املال العام� ،أو من حتوم حوله �شبهة الف�ساد  مت اتهامك ب�أنك �رسبت مداوالت املكتب ال�سيا�سي
حلزب الأ�صالة واملعا�رصة؟
الإداري واملايل.
 هل كوننا �صوتنا على احل�ساب الإداري كحزب
م�س�ؤول تقدم لالنتخابات اجلماعية وي�سري ال�ش�أن العام
أومن بالسياسة بشكل مغاير
وي�صادق على قرارات تتعلق ب�صرف املال العام ،هل هذا
�سر؟� ..أنا يف جماعة قروية ،و�أ�شرح للنا�س �سبب عدم
 ق�ضيت �أزيد من � 4سنوات كتجربة يف العمل ت�صويتي على امليزانية ،نحن يف جماعتنا مثال ن�شرتي
اجلماعي (جماعة عامر ،يف �أحواز �سال) ،هل ميكن ك�أ�س �شاي بـ 20مليون �سنتيم ،لهذا ال�سبب مل �أ�صوت على
�أن نتحدث عن درو�س ا�ستخل�صتها ،حول الفرق بني احل�ساب الإداري ،هذا جمرد مثال(.)..

صورة تؤرخ لليوم الذي هدم فيه منزل كوثر بنحمو من طرف وكالة
تهيئة ضفتي أبي رقراق ،وفي اإلطار مقتطف من محضر الشرطة
القضائية يكشف معطيات صادمة (.)..

وجهت ر�سالة لوزير الداخلية كي يفتح حتقيقا يف التهديدات و�أخذوا «فلو�سي» و�أخذوا و�صوالت ال�شركات التي �أتعامل
التي طالتني من طرف ع�ضو معنا ،كان وكيال لالئحة معها(.)..
الرجال(.)..
كدت أموت داخل سيارتي

قلت �إنك تعر�ضت للتهديد من طرف ع�ضو يف حزب
الأ�صالة واملعا�رصة داخل جماعتك؟

 نعم ولدي الت�سجيل ،الذي يثبت ذلك ،ح�صل ذلك يف
الدورة ما قبل الأخرية للمجل�س اجلماعي ،مع الأ�سف،
طالبت ال�سيد وزير الداخلية بفتح حتقيق ،وا�ستمع �إيل
رجال الدرك امللكي ،لكن مل تتحرك هذه ال�شكاية من مكانها
لأ�سباب �أجهلها ،رغم �أنهم قاموا با�ستدعائي وا�ستدعوا
الطرف الثاين ،ومت حترير حما�ضر بخ�صو�ص ذلك(.)..

هدموا منزلي وأخذوا «فلوسي»
والمحكمة حفظت شكايتي
� سبق لك �أن حتدثت عن هدم منزلك ،من طرف
وكالة تهيئة �ضفتي �أبي رقراق ،ماهي حكاية هذا
املو�ضوع؟

� سوف �أعطيكم �صورة عن املو�ضوع و�س�أعطيكم �سبق
ن�شرها ..مت هدم منزيل ،يف �شهر يناير  ،2010يف نف�س
اليوم الذي ن�شرت فيه جريدة «�أخبار اليوم» حتقيقا حتت
عنوان :الوجه الآخر لنجمة البام (املق�صود كوثر بنحمو)،
من طرف وكالة تهيئة �ضفتي �أبي رقراق يف �شخ�ص مديرها
العام املغاري ال�صاقل.

في «الفوريان»
 مت احلديث عنك ،ارتباطا بحادثة �أخرى؛ حيث
قيل �إنه مت حجزك داخل �سيارتك و�أنت عائدة من
منزل فاطمة الزهراء املن�صوري ،عقب �أحد اجتماعات
املكتب ال�سيا�سي ..،ما هي تفا�صيل هذه الواقعة؟

 كنت قادمة على منت �سيارتي عرب الطريق ال�ساحلية،
و�أنا �أدخل للرباط ،كان هناك حاجز لل�شرطة� ،أمروين
بالتوقف ،منذ امل�ساء �إىل حدود ال�ساعة الواحدة ليال،
بعدها جاء عندي البولي�سي ،ورمى علي �أوراقي ،ووجه يل
�أ�سئلة �شخ�صية ،ال جمال لذكرها( ،)..دون �أن يقول يل ماذا
فعلت ،بعدها وجدت نف�سي «جمرورة» داخل �سيارتي �إىل
«الفوريان» ،وكنت �س�أموت ب�سبب نفاد الأوك�سجني الذي
كان داخل ال�سيارة ،لأن ال�سيارة �أوتوماتيكية(.)..
وقد طالبت وزير العدل واحلريات بالتدخل ومازلت �أنتظر
نتيجة هذا التحقيق ،و�أمت�سك باحل�صول على �أ�سباب
وخلفيات ،هذه الواقعة ،وعندما تظهر نتيجة التحقيق
�س�أعطي لنف�سي كامل احلرية لن�شر الوقائع جميعها كفيلم
�سينمائي.

بالدي أعطتني الحق في السياسة وما
خفي كان أعظم
احللم والواقع؟
 قلتي يف جماعتكم يتم �رشاء ك�أ�س �شاي بـ  20ولكن ،نحن نتحدث عن وكالة تهيئة �ضفتي �أبي  هل ت�شعرين �أن هناك طرفا يعمل على م�ضايقتك،
مغاير،
ب�شكل
ال�سيا�سة
مبمار�سة
آمنت
�
،
 منذ البداية
رقراق ،ونحن نعرف �أنها تقوم ب�إجراءات نزع امللكية ،وهل تعتقدين �أن هذه احلوادث �رضيبة للعمل
مليون �سنتيم؟
واخرتتها و�أحتمل م�س�ؤوليتي يف هذا االختيار الذي مل تكن  نعم ،و�سبق يل �أن وجهت ر�سالة للمجل�س اجلهوي وتعطي تعوي�ضا للمت�رضرين ،هل مت ا�ستثنا�ؤك من ال�سيا�سي الذي تقومني به �أم �رضيبة التحاقك بحزب
الأ�صالة واملعا�رصة؟
طريقه معبدة مع الأ�سف ،ولكن هذا ال مينع من القول ب�أنني للح�سابات ..ومت عزل الرئي�س ال�سابق ،وخم�سة هذه امل�سطرة؟
�أعي�ش حلمي كل حلظة.
�أما بالن�سبة لأدائي يف عالقتي وم�س�ؤوليتي مع املواطنني،
فكما تعرفون �أنا يف املعار�ضة ،و�أي �سيا�سي عادي �سيقول
نحن يف املعار�ضة لي�ست لدينا امليزانية ،ال ميكن �أن نقوم
ب�أي �شيء ،ولكني جتاوزت هذا الأمر و�أي �سيا�سي مطالب
ب�أن يحقق نتائج ولي�س وعودا ،وهذا ما جعل جتربتي
تتميز مبا هو عملي وما هو نظري ،وهناك بع�ض ال�صحفيني

�أع�ضاء �آخرين.

 اجلماعة التي تتحدثني عنها (عامر) يرت�أ�سها
ع�ضو يف حزب التقدم واال�شرتاكية ونوابه �أع�ضاء
ينتمون حلزب الأ�صالة واملعا�رصة؟
 هذا الأمر �سبق يل �أن نددت به ،وقلت ال يعقل �أن يكون
هناك ر�أ�سان للحزب يف املعار�ضة ،والت�سيري ،و�سبق يل �أن

 لقد مت ا�ستثنائي من هذه امل�سطرة ،ومل �أتو�صل ب�أي بالدي �أعطتني حق الدخول لل�سيا�سة ،من يريد �أن
ي�أخذ مني هذا احلق؟ هذا �س�ؤال مطروح ،وهذا حقي
حكم يفيد بنزع امللكية ،ومل يتم �إبالغي ب�شيء(.)..
�أعي�شه بالتمام والكمال� ،ألب�س ما �أريد ،و�أمار�س حقي يف
ولكن ماذا ح�صل ،بالتف�صيل(.)..
�س�أعطيكم حم�ضر ال�شرطة الق�ضائية يحكي الوقائع العمل ال�سيا�سي داخل احلزب الذي اخرتته ..بالن�سبة
للحوادث� ،أحيلكم على هذه الإ�شاعة الدنيئة الأخرية،
بالتف�صيل.
امل�سعورة واله�ستريية ،التي تعرب عن نف�سية مروجيها،
 هل جل�أت للق�ضاء؟
 مت حفظ الق�ضية لعدم وجود �إثباتات ،وهدم منزيل ليال ،وهذا رمبا �سيعطي فكرة عما خفي كان �أعظم.

السلفيون أناس طيبون وخطبة الفيزازي أمام الملك لم تفاجئني
 معروف عنك عالقتك الطيبة مع
«ال�سلفيني» داخل جماعة عامر حيث مت
انتخابك،باملقابل يجرى هذه الأيام حتريك
ملف ال�سلفيني ب�شكل عام ،ماذا تقولني يف هذا
الأمر؟
بالن�سبة يل �سكان املنطقة �سوا�سية ال فرق

املظاهر بعني االعتبار ،وكون ه�ؤالء تبدو
عليهم ب�صفة �أقل� ،أو �أكرث ،م�ؤ�شرات التدين..
بالن�سبة يل كم�ست�شارة جماعية �أتعامل معهم
مثل الآخرين ،وتربطني بهم عالقة طيبة جدا
جدا ،ومل ي�سبق �أن �أح�س�ست ب�أي �شيء �آخر
جتاههم.

بينهم ،هم �أنا�س طيبون وحمافظون ،و�أنا يف يعني �أن ال�سلفيني �أنا�س يحتاجون فقط
احلقيقة ال �أح�س ب�أي فرق معهم.
من يدجمهم يف املجتمع؟
 ولكن جمموعة من النا�س قد ال ت�شاطرك � أنا مندجمة معهم ،ب�شكل جيد جدا وهم
الر�أي ،وال تنظر �إليهم بارتياح على اعتبار �أن كذلك نف�س ال�شيء(.)..
جزءا منهم يوجد يف ال�سجن (ظاهرة ال�سلفية ولكن ما ر�أيك يف ملف ال�سلفيني الذين
يوجدون داخل ال�سجن ،هل تطالبني بفتح
اجلهادية)؟
� أنا �س�أجيبك ب�شكل �آخر� ،أنا �إن�سانة ال �آخذ حوار معهم؟

�سلفي �أو غري �سلفي ،هو مواطن مغربي
له نف�س احلقوق والواجبات ،واحلوار ب�صفة
عامة «مزيان» ،ولكن �أنا ال �أرى �أي اختالف..
�أنا مثال يف اجلماعة حيث �أوجد (جماعة عامر)،
عرفتهم وهم �أحرار ،ولي�س داخل ال�سجن،
�أتكلم معهم ويتكلمون معي ..بالن�سبة يل ال
�أح�س بالفرق� ،أخذا بعني االعتبار �أن حياتي
ال�سيا�سية مل تبد�أ �إال �سنة .2009

 ما ر�أيك يف ال�صورة غري امل�سبوقة خلطبة
اجلمعة التي �ألقاها ال�شيخ حممد الفيزازي
�أمام امللك؟
� أنا مل تفاجئني ..ول�ست حمللة �سيا�سية �أو
اجتماعية� ،أنا �أنظر للأمر ب�شكل عادي..النا�س

مثل الأ�ستاذ الفيزازي �أو غريه �أتعامل و�أتعاي�ش
معهم ب�شكل عادي� ..أحاول �أن �أحل م�شاكلهم،
وقد عملت م�ؤخرا على �إرجاع فتاتني منهم �إىل
املدر�سة ،و�أعتقد �أن تطلب هاتني الفتاتني العودة
�إىل املدر�سة فهذا يف حد ذاته جناح كبري ،وهذا
الأمر ح�صل يف نف�س اليوم الذي جرى فيه ت�شكيل
املكتب اجلماعي ..و�أ�ستغرب يف احلقيقة �أن يطرح
علي هذا ال�س�ؤال حول نف�س النا�س.

لو عممنا جتربتك يف جماعة عامر ،ال يبدو
هناك �أي م�شكل مع ال�سلفيني ،هل معنى ذلك
�أن ال�سلفيني يحتاجون فقط من يفهمهم؟

 يف �إطار �سيا�سة القرب ،ويف �إطار الإن�صات
للمواطنني� ،أحاول �أن �أفهم م�شاكلهم ،و�أجيب
على احتياجاتهم مبا قدرين اهلل ،بكل �صدق،
ورغم �أنني مل �أعد �أزورهم م�ؤخرا ب�شكل
كبري ،لأ�سباب خارجة عن �إرادتي (تقول ذلك
وهي تبكي).
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امللتقــيات اجلهــوية للفنــانني الت�شكيـليني ال�شـــباب
تنظم وزارة الثقافة الدورة الثالثة
«للملتقيات اجلهوية للفنانني الت�شكيليني
ال�شباب» بر�سم �سنة  .2014هذه امللتقيات
هي عبارة عن م�سابقات يف �صنف ال�صباغة
ت�سعى �إىل اكت�شاف املواهب املتميزة
وت�شجيع ال�شباب املغاربة املوهوبني على
املبادرة واالبتكار وحتفيز روح املناف�سة
يف ما بينهم ،وكذا �إبراز التنوع الفني عرب
خمتلف جهات اململكة والتح�سي�س ب�أهمية
الفن الت�شكيلي لدى اجلمهور املغربي
والإقبالعليه.
يتم تنظيم هذه امللتقيات على �صعيد
املديرياتاجلهويةلوزارةالثقافة،وتفتحيف
وجه ال�شباب من � 18إىل � 30سنة ،وتتوىل
جلنة للتحكيم اختيار �أف�ضل الأعمال ومنح

اجلوائزالتحفيزيةللملتقى.
وي�شارك الفانون الفائزون باجلائزة الأوىل
على ال�صعيد اجلهوي يف الدورة اخلام�سة
لـ« الوطنية للفنانني الت�شكيليني ال�شباب»
بالرباط ،والذي تخ�ص�ص لها جوائز
املالية.
فعلى الراغبني يف امل�شاركة يف هذه التظاهرة
الفنية �سحب الدليل املرجعي للملتقيات
اجلهوية واجلائزة الوطنية للفنانني
الت�شكيليني ال�شباب ،وا�ستمارة امل�شاركة
مبا�شرة من املديرية اجلهوية املعنية �أو
حتميلها عرب املوقع الإلكرتوين لوزارة
الثقافة .ويتم �إيداع ملفات الرت�شيح بعنوان
املديرية اجلهوية للثقافة داخل �أجل �أق�صاه
 30يونيو .2014
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الدورة  17للخمي�س
الإعالمي للمبادرة
الوطنية للتنمية الب�شرية

تنظم التن�سيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية
الب�شرية من � 23إىل � 25أبريل  ،2014الدورة 17
للخمي�س الإعالمي للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
ب�إقليم احل�سيمة ،حول مو�ضوع« :املبادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية ،رافعة للتكوين و�إدماج املر�أة
وال�شباب بالو�سط القروي».
يندرج هذا اللقاء يف �إطار ا�سرتاتيجية التوا�صل
امل�ؤ�س�ساتي التي و�ضعتها التن�سيقية الوطنية
للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،حيث �سيعرف
م�شاركة ممثلي الإعالم الوطني وال�صحافة املعتمدة
و�أع�ضاء �أجهزة احلكامة �إ�ضافة �إىل خمتلف الفاعلني
املحليني ،وذلك من �أجل الوقوف على الإجنازات
واملمار�سات اجليدة وكذا ال�صعوبات التي تعرت�ض
�إجناز بع�ض م�شاريع املبادرة على امل�ستوى املحلي.

يف �إطار فعاليات اجلامعة ال�شعبية مل�ؤ�س�سة
الفقيه التطواين للعلم والأدب والأعمال
االجتماعية تنظم امل�ؤ�س�سة ندوة علمية،
حول كتاب الدكتور عبد الف�ضيل اكنيديل يف
مو�ضوع« :احلكم الذاتي» املبادرة املغربية
ب�ش�أن ال�صحراء كتعبري عن تقرير امل�صري،
مب�شاركة الدكتور �سعد الدين العثماين،
والأ�ستاذ موالي حممد اخلليفة ،والدكتور عبد
الف�ضيل اكنيديل.
وذلك يوم اخلمي�س � 24أبريل ابتداء من ال�ساعة
ال�ساد�سة م�ساء مبقر امل�ؤ�س�سة الكائن بـ،17 :
�شارع فل�سطني بطانة �سال.

تكرمي عميد الق�صة الق�صرية
باملغرب القا�ص �أحمد بوزفور

يف �إطار �أن�شطته الثقافية يعتزم نادي ب�شري
جمكار للثقافة والإبداع لثانوية احل�سن الثاين
بالدروة ،ا�ست�ضافة عميد الق�صة الق�صرية
املغربية القا�ص �أحمد بوزفور ،يوم ال�سبت
� 26أبريل  ،2014وذلك ملكانة املبدع ودوره يف
الفعل الثقايف املغربي ويف ر�سم �صورة خا�صة
للق�صة الق�صرية املغربية :الق�صة امل�شبعة
بقيم املغاربة وعاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم
املتنوعة والغنية ،الق�صة امل�سايرة للتحوالت
التي عرفها املجتمع والفرد املغربي.

«رماد اليقني» مبكنا�س
تــــــخليدا لليوم
العاملي للكـــــتاب،
تنظم جمعية �أ�صدقاء
الـزانة الو�سائطية
حممد املنوين مبدينة
مكنا�س لقاء درا�سيا
حول ديوان« :رماد
اليقني» لل�شاعر حممد
بلمو ،مب�شاركة كل من:
د .م�صطفى ال�شاوي ،ود.
عمر كناوي ،ود .عبد
العزيز امللوكي ،ود .حممد الديهاجي ،وذ .حممد
�إدارغة ،ي�سري اللقاء د .عبد املالك النا�صري.
اللقاء �سينطلق يف الرابعة والن�صف من م�ساء يوم
اجلمعة � 25أبريل  2014مبقر اخلزانة الو�سائطية
حممداملنوين.
يذكر �أن جمموعة «رماد اليقني» ال�صادرة �ضمن
من�شورات وزارة الثقافة ال�سنة الفارطة ،هي الثالثة
لل�شاعربعدجمموعتهالأوىل«�صوتالرتاب»ال�صادرة
�سنة � 2001ضمن من�شورات احتاد كتاب املغرب،
وجمموعته الثانية «حماقات ال�سلمون» امل�شرتكة مع
ال�شاعر عبد العاطي جميل التي �صدرت �سنة .2007

املهرجــــان الوطنـــي للزجل

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

تنظم وزارة الثقافة بتعاون
مع عمالة �إقليم بن�سليمان
واملجل�س الـــــجماعي للمدينة
وبتنـــــ�سيق مع املديرية
اجلهوية لوزارة الثقافة بجهة
ال�شاوية ورديغة ،الدورة
الثامنة للمهرجـان الـوطني
للـزجل ،دورة «املرحـــــوم
الزجـــــال والباحــث حمــــمد
الرا�شق» من � 25أبريل �إىل 27
�أبريل  2014مبدينة بن�سليمان.
و�سيتم بهذه املنا�سبة تكرمي
الزجال عزيز حممد بن�سعد،
اعرتافا ب�إ�سهاماته الإبداعية

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي

وتثمـــينا مل�ساره احلافل
بالعطاء .كما �ست�شهد هذه
الدورة م�شاركة ثلة من رواد
احلركــــــة الزجلية ومبدعي
الكلمة املعربة ،ممثلني على
ال�صعيد الوطني.
كما يت�ضمن برنــــامج هذه
التظاهرة عدة فقرات فنية
وثقافية:
ندوة فـــــكرية حول حمور
«الزجل املغربي بني الأ�صول
و�آفاق التغيـــــري» مب�شاركة
�أ�ساتذة باحثني ،ومعر�ضا
لدواوين الزجالني امل�شاركني،

كتاب الر�أي:
رمزي �صوفيا
حممد بركو�ش
احل�سني الدراجي
�إدري�س �أبايا
رداد العقباين
بو�شعيب االدري�سي
م�صطفى الطريبق
يو�سف الكتاين
املرا�سلون:
زهريالبوحاطي
عبد اهلل جداد
نور الدين هراوي
حممد �شجيع
عزيز الفاطمي
�سعيد �أحتو�ش
عبد الرحيم عواد
العنوان:
�شارع الأمري موالي
عبد اهلل
�صندوق الربيد439 :
الرباط
الهاتف:
0537708047
الفاك�س:
0537708049
الإيداع القانوين:
 28جوان 1965
ال�سحب:
ماروك �سوار
التوزيع:
�سابري�س
الق�سم التجاري:

عادل ال�صبار
0664494024
الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة

وم�سابقة
زجلية لل�شباب وور�شات
لــــ�صقل املواهب واكت�شافها
حتفيزا لها لالهتمام برتاثنا
الوطـــني ،و�سهرات عمومية
�ستحييها فرق وطنية وحلية
تتغنى بالزجل.

طبع من هذا العدد 40.000
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قالوا ونقول
�أنتظر مباراة الرجاء ب�شوق..

 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

«الطاوسي مدرب الجيش الملكي»

بداية متعثـــــرة للمكتب اجلامعي اجلديد

متى كانت ال�صحافة تختار مدرب املنتخب الوطني؟

بعد انتخاب فوزي لقجع رئي�سا جديدا
للجامعةامللكيةاملغربيةلكرةالقدم،والذي
اختار هو الآخر الطاقم الذي �سي�ساعده يف
�إعادة ترتيب البيت اجلامعي.
مل ي�ضيع هذا الأخري الكثري من الوقت،
حيث �شرع مبا�شرة يف عقد العديد من
االجتماعات الت�شاورية مع العديد من
الفعاليات الريا�ضية من �أجل «البحث» عن
مدرب جديد للمنتخب الوطني.
جميل جدا ،ما قام به فوزي لقجع الذي �أراد
�أن ي�شاركه اجلميع يف هذه العملية ،لكن
ال�شيء الذي ال يقبله املنطق ،وال يتقبله
العقل هو ا�ستدعا�ؤه لبع�ض ال�صحفيني
ودعوتهم مل�ساعدته على البحث عن الربان
اجلديد للمنتخب.
فح�سب جتربتنا املتوا�ضعة يف هذه املهنة
التي �أ�صبحت وللأ�سف مهنة ملن ال مهنة
له ،وح�سب ما ع�شناه �أكرث من ثالثني �سنة،
فمهنة ال�صحفي احلقيقية هي البحث عن
اخلرب اليقني الذي يفيد القارئ ،والتزام
احلياد ،وعدم اخلو�ض يف �سجاالت ال تهم
املتتبع لل�ش�أن الريا�ضي.

أسئلــة لـــ  :لجــمال جبـــران

مهمة ال�صحفي هي العمل اليومي وبدون
ملل ،واالبتعاد عن كل الأ�شياء امل�سيئة
التي �ست�ؤثر على �سمعته وجتربته مع
قرائه وزمالئه.
�إ�شراك ال�صحفي يف اختيار مدرب املنتخب
الوطني ،يطرح لدى املهتمني �أكرث من
�س�ؤال ،فمعظم املتتبعني الحظوا �أن املكتب
اجلامعي اجلديد� ،إما يريد توريط رجال
«الإعالم» �أم �أن �أع�ضاءه غري �أكفاء وغري
قادرين على حتمل امل�س�ؤولية.
فقبل �أن يفكر هذا املكتب يف اختيار املدرب،
كان عليه التفكري مليا يف خلق �إدارة تقنية

قائمة بذاتها ،ت�سند �إليها مهمة التنقيب
عن هذا املدرب� ،إدارة تقنية تتكون من
عال ،ومن العبني
�أطر وطنية ذات تكوين ٍ
دوليني �سابقني لهم من الإمكانات والتجربة
ما تخول لهم القيام بهذه املهمة خري قيام.
للأ�سف ،فانطالقة هذا املكتب كانت خاطئة
بكل املقايي�س ،و�إقحامها لل�صحفيني يف هذه
املهمة جمانب لل�صواب.
�صحيح �أن اختيار املدرب لي�س بالأمر
الهني ،خا�صة و�أن املنتخب الوطني مقبل
على العديد من املواعيد املهمة واحلا�سمة،
ولكن كان ب�إمكان هذا املكتب اجلديد �أن

❋

خ�صمنا الوحيد هو انعدام
الإمكانات املادية

● ما ر�أيك يف املكتب اجلامعي اجلديد؟
❍ ال ميكن يل �شخ�صيا �أن �أبدي �أي ر�أي حاليا،
مادام هذا املكتب حديث العهد ،كل ما ميكن �أن
�أقول ،هو من الواجب عليه �أن ي�ستفيد من �أخطاء
املكتب ال�سابق ،و�أن يبد�أ يف العمل ،لأننا ت�أخرنا
كثريا ،ب�سبب كل الهزات التي عرفتها كرة القدم
الوطنية ،كما عليه التعجيل بتعيني مدرب جديد
للمنتخب يتوفر على كل امل�ؤهالت املطلوبة ،خا�صة
و�أن نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للأم التي �ستحت�ضنها
بالدنا على الأبواب ،كما �أن اجلمهور املغربي
متعط�ش جدا للخروج من ال�صدمة التي عا�شها منذ
�سنوات.
● ماذا عن فريقك النادي القنيطري؟
❍ فريق النادي القنيطري وكما الحظ كل املهتمني
بالبطولة الوطنية ،يتوفر على العبني �شبان� ،أبانوا
عن �إمكانياتهم التقنية العالية ،وا�ستطاعوا جمابهة
�أقوى الفرق الوطنية ،بالرغم من �ضعف الإمكانات
املادية ،فعلى كل ع�شاق هذا الفريق �أن ي�ساندوا
ه�ؤالء ال�شباب الذين ينتظرهم م�ستقبل كبري.
● قيل الكثري عن �سوء التفاهم الذي يح�صل لك بني
الفينة والأخرى مع املدرب اللوزاين؟
❍ هذا كالم غري �صحيح ،فاملدرب املقتدر عبد
اخلالق اللوزاين �أعتربه مبثابة �أخي الأكرب،
فتاريخه يتحدث عنه ،فم�صلحتنا واحدة وم�شرتكة
وهي �إعطاء الإ�ضافة لفريق النادي القنيطري الذي
ب�إمكانه العودة �إىل �أجماده لو توفرت الإمكانات
املادية التي تعترب خ�صمنها الوحيد ،دون �أن �أن�سى
الدعم الكبري والالم�شروط جلمهور الكاك الكبري.
❋ العب دويل �سابق وم�ساعد مدرب النادي القنيطري

خالل االجتماع الأخري للمكتب اجلامعي
مع «خرباء» كرة القدم الوطنية ،من
مدربني ،ومن «ممثلني» عن و�سائل
الإعالم الوطنية ،الحظنا ممثال وحيدا
ملحطة �إذاعية وحيدة ،بالرغم من توفرنا
و«هلل احلمد» على العديد من املحطات
اخلا�صة..
ممثل هذه الإذاعة اخلا�صة �أجنبي ازداد
باملغرب وبال�ضبط ب�إحدى �صخور الدار
البي�ضاء ،معروف بتع�صبه املبالغ فيه لبلد
�أجداده الذي يجهل عنه كل �شيء ،علما �أنه
ن�ش�أ يف مغرب التعاي�ش والت�سامح.
فبعد �أن تتبعنا الئحة املدربني الأجانب،
الحظنا «ب�صمة» هذا «ال�صحفي» من
خالل تواجد املدرب العجوز «طراباطوين»

تنتظرنامباراة�سد

«بنهاشم مدرب الجمعية السالوية»

● و�سد غري فمك وخدم
حمى التعوي�ضات وال�صراعات تعود �إىل
«الريا�ضية»

«صحف»

● يا ح�سرة املدير كان� ..صحفي!
حمد اهلل يت�صدر قائمة هدايف الدوري ال�صيني
«الصباح»

● دوري غري ديال ال�شينوا ،ما دايز�ش!
�سنواجه الرجاء بنية الفوز

«الصباني العب الكوكب المراكشي»

● النية �أبلغ من العمل
املوزمبيق و�أنغوال يواجهان «الأ�سود» وديا

«وكاالت»

● فني هما هاذ الأ�سود؟
الكوكب «ي�صطدم» بالرجاء يف مباراة املو�سم
«صحف»

● ك�سيدة خايبة هاذي

بدون عنوان

من �أبرز املدربني يف العامل ،فم�سريته
النموذجية تتحدث عنه كمدرب فاز
بالعديد من الألقاب والبطوالت مع �أقوى
الأندية العاملية كجوفنتو�س الإيطايل،
وبايري ميونيخ الأملاين ،كما كانت له بع�ض
التجارب املتوا�ضعة مع بع�ض املنتخبات
الوطنية �آخرها منتخب �إيرالندا.
طراباطوين جتاوز حاليا �سن ال�سبعني ،وال
يعرف �أي �شيء عن كرة القدم الإفريقية،
وال عن امل�شاكل التي مازالت تعيق هذه
القارة ،ومع ذلك مت الدفع به لتقدمي
طراباطوني
تر�شيحه لتدريب املنتخب الوطني.
الذي �أ�صبح يروج له بقوة خالل الأيام �أمل نقل ب�أن املغرب �أجمل بلد يف العامل،
ومكان رائع وهادئ؟ للمتقدمني يف ال�سن
الأخرية.
ال يختلف اثنان ب�أن املدرب الإيطايل كان واملتقاعدين والعجزة!

من يريد �إبعاد
الزاكي عن تدريب
املنتخب الوطني؟

قــ
ـ
ف

تو�صل املكتب املديري اجلديد
للجامعة امللكية املغربية لكرة
القدم بالعديد من نهج �سرية
مدربني �أجانب ،يرغبون يف
تدريب املنتخب الوطني،
واال�ستقرار يف «�أجمل بلد يف
العامل».
حلد كتابة هذه ال�سطور ،فمن
حق �أي مدرب �أجنبيا كان �أم
مغربيا ،يرى يف نف�سه ب�أنه
م�ؤهل لتدريب املنتخب �أن
يرت�شح لهذه املهمة ،ولكن لي�س
من حق بع�ض الأ�شخا�ص �أن
يحرموا بع�ض املدربني من
هذا احلق امل�شروع ،علما �أن
اجلميع �سوا�سية ،واملدرب
الكفء هو الذي �سيفوز بهذه
الكعكة!!
املدرب الوطني بادو الزاكي

ينقذ ما ميكن �إنقاذه ،وذلك باملناداة على
�أ�صحاب االخت�صا�ص يف انتظار خلق
�إدارة تقنية..
بع�ض ال�صحفيني وللأ�سف حبذوا هذه
الفكرة ،وهرولوا نحو املقر اجلديد
للجامعة بحثا عن مكان مريح يحميهم من
تغريات الزمن..
يجب �أن ال نن�سى ب�أن فكرة �إ�شراك
ال�صحفيني يف اتخاذ القرارات احلا�سمة
مل تكن وليدة اليوم ،بل ع�شناها مع بع�ض
املكاتب اجلامعية ال�سابقة ،التي جنحت يف
تكميم �أفواه البع�ض وذلك مبنحهم بع�ض
املنا�صب التي تذر عليهم بع�ض الدراهم،
كملحق �صحفي� ،أو ناطق ر�سمي� ،أو...
فكيف ميكن لهذا ال�صحفي الذي �أ�صبح
�أجريا لدى اجلامعة� ،أن ينتقدها� ،أو يقلب
الطاولة عليها وهو يتمتع ب�أجر �شهري،
وبالعديد من االمتيازات الأخرى.
بداية غري موفقة وغري بريئة للمكتب
املديري اجلديد ،نتمنى �أن يتجاوزها
ب�سرعة حتى ال يطبق عليه املثل املغربي
احلكيم« :من اخليمة خرج مايل».

● وانهزمت يف امليدان بثالثية مذلة.

الزاكي
وعلى غرار زمالئه ،ر�أى ب�أنه
جدير بتدريب منتخب بالده،
وبعث ب�شكل ر�سمي وطبيعي
نهج �سريته كمدرب �سبق له �أن
�أ�شرف على املنتخب الوطني،
كما يتوفر على جتربة طويلة
يف هذا امليدان.
املدرب بادو الزاكي ،تفاج�أ بل
�صدم حينما علم ب�أن طلبه غري
موجود �ضمن الالئحة التي
ك�شف عنها الأع�ضاء املكلفني
من طرف املكتب اجلامعي
اجلديد لالجتماع مع الالعبني
الدوليني ال�سابقني وال�صحفيني
واملدربني.

فبعد العديد من االت�صاالت
والتحريات التي قام بها املدرب
بادو الزاكي ،تو�صل يف نهاية
املطاف ب�أن م�س�ؤوال جامعيا
�أخفى نهج �سريته لإبعاده
ب�شكل كلي عن املر�شحني
لتدريب املنتخب املغربي.
هذا امل�س�ؤول اجلامعي الذي
�أ�صبح وبقدرة قادر خبريا
وعاملا يف امل�سائل التقنية ،له
عالقات مت�شنجة ومنذ �سنوات
طويلة مع الزاكي ،ور�أى ب�أن
الوقت منا�سب لالنتقام من
مدرب ،ذنبه الوحيد هو حبه
لوطنه ،ور�أى ب�أنه قادر على

قيادة منتخب بالده.
املدرب الوطني بادو الزاكي
لي�س حمتاجا لو�ضع نهج
�سريته �أمام مكتب جامعي،
معظم �أفراده ال يفقهون �أي
�شيء يف الأمور التقنية،
فالزاكي ا�ستطاع يف فرتة ما� ،أن
مينح الب�سمة لل�شعب املغربي
بعد الأداء الرائع للمنتخب
الوطني خالل نهائيات ك�أ�س
�إفريقيا التي احت�ضنتها تون�س
�سنة  ،2004والذي متكن
منتخبنا �أن ي�صل �إىل النهاية،
بل كان ب�إمكانه �أن يفوز بهذه
البطولة �أمام املنتخب الوطني

تـعزية
تلقينا ببالغ الأ�سى واحلزن
العــــميق وفـــــاة احلاجة
عائ�شة خدي بعد مر�ض
طويل.
وبـــــهذه املان�ســـبة الأليمة
نتـــــــقدم ب�أحـــر التعازي
واملوا�ساة �إىل ابنها الالعب
الدويل ال�سابق حميد اجنينة
و�إىل كل �أبنائها وبناتها،
طالبني من الباري تعاىل �أن
ي�سكن الفقيدة ف�سيح جناته
و�أن يلهـــم ذويــــها ال�صرب
وال�سلوان.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

لوال �سوء احلظ.
فبعد ع�شر �سنوات من هذا
الإجناز الكبري ،كم من لقب �أو
�إجناز حققه هذا املنتخب؟
للأ�سف ال �شيء ،ع�شر
�سنوات عجاف ،ع�شنا خاللها
الهزائم املذلة ،والإق�صاءات
واخليبات.
ع�شر �سنوات ،جربنا فيها
كل املدربني من خمتلف
اجلن�ســــــــــــــيات ،فرن�سيني،
بولونيني ،برتغاليني ،مغاربة،
دون �أن نن�سى الرتكيبة
الرباعية لعلي الفا�سي الفهري
التي �أدخلتنا �إىل كتاب غيني�س.
بعد هذا النفق املظلم الذي مر
منه املنتخب املغربي ،ي�أتي
م�سري كان بالأم�س القريب
نكرة ،ي�أتي ليحرم املدرب
الزاكي من حقه يف تدريب
املنتخب الوطني.
للتذكري ف�إن هذا امل�سري نعرفه
جيدا ،لكن �أخالقنا والظروف
التي مير منها املنتخب املغربي
تدفعنا �إىل عدم الك�شف عن
ا�سمه وعن «�سريته الذاتية»
حتى ال يتهموننا بالت�شوي�ش،
فاللبيب بالإ�شارة يفهم.

alousbouea@gmail.com
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التغريات الكربى يف ملف ال�صحراء
خليهن ولد الرشيد
رفقة المبعوث األممي
روس

هل ي�صبح خليهن ولد الر�شيد رئي�سا
لل�صحراء يف �إطار احلكم الذاتي؟
شهر أبريل هو شهر األكاذيب ،غير أن شهر أبريل لهذه السنة كان بطعم الكوابيس( )..وقد تحركت الدولة على أكثر من مستوى لتجنب صفعة محتملة من لدن
مجلس األمن ،الذي اختار هو اآلخر عقد اجتماع في شهر أبريل لتدارس ملف الصحراء.
وإذا كانت مناقشة قضية الصحراء في األمم المتحدة ،أمر معتاد ،فإن ما يدعو للريبة والشك هو التحركات االستباقية التي سبقت هذا االجتماع ،بشكل جعل الملك
يدق ناقوس الخطر ألول مرة«،قد الحظنا بعض االختالالت في التعامل مع قضيتنا المصيرية األولى ،رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين ،إال أنها
تظل غير كافية ،وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا على الرفع من مستوى مناوراتهم إللحاق الضرر بنا ..إن الوضع صعب ،واألمور لم تحسم بعد ،ومناورات خصوم
وحدتنا الترابية لن تتوقف ،مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة»( ،مقتطف من الخطاب الملكي أمام البرلمان في دورة أكتوبر للسنة الماضية).
حديث الملك محمد السادس بهذه اللهجة المقلقة ،يؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن التقارير القادمة من كواليس األمم المتحدة لم تكن تبعث على التفاؤل ،وهو
ما جسده عمليا تقرير األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي مون ،الذي صدر مؤخرا ،وكان واضحا في تحيزه الملغوم نحو األطروحات االنفصالية ،وميله نحو توسيع
صالحيات المينورسو ،األمر الذي استدعى تدخال ملكيا ثانيا من خالل رسالة بعثها إلى «بان» دعا فيها إلى «تجنب الخيارات المحفوفة بالمخاطر في مقاربة منظمة
األمم المتحدة لملف النزاع المفتعل في الصحراء»« ،أي ابتعاد عن هذا النهج سيتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل الدور الذي تقوم به األمم المتحدة في هذا الملف»،
يقول الملك محمد السادس ،في إشارة واضحة إلى إمكانية إنهاء مهمة بعثة األمم المتحدة في الصحراء ،طالما أن شغلها الشاغل أصبح هو التوسع (.)..
من يعرف كواليس األمم المتحدة قد ال يستغرب موقف بان كي مون المنحاز ،فجيمس بيكر ،والمبعوث األممي السابق لألمم المتحدة بطرس غالي ،خضع للوبي
مناوئ للمغرب ،وظهر عليهما الضعف أمام الضغوط المالية ،حسب ما حكاه مؤسس حركة الرجال الزرق ،إدوار موحى ،رئيس الجيش الصحراوي( ،األسبوع 23 :ماي
.)2013
اللعبة إذن واضحة ،خصوم المغرب تمكنوا من التغلغل في مراكز القرار داخل األمم المتحدة ،لكن المغرب بمقدوره رفض كل القرارات التي ال تخدم سيادته على
أراضيه ،هذا ما يؤكده خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس االستشاري للشؤون الصحراوية ،بعد أن عاد مؤخرا إلى دائرة األضواء ،وقد فهم من خروجه إلى العلن
إشارة قد يكون لها ما بعدها.
يقول خليهن ولد الرشيد ،وهو الذي تصفه الصحافة الدولية بـ«رجل الملك محمد السادس في الصحراء»« :إن جماعة البوليساريو التي تدعم طرح االنفصال تتشكل
فقط من  800شخص يحملون جوازات سفر موريتانية» ،هكذا يتحدث عارف بشؤون الصحراء عن الوضع الحقيقي في تندوف ،وقد استحسن عدد من المتتبعين
تحريك ورقة خليهن ولد الرشيد في مواجهة البوليساريو ،في هذا الوقت بالذات نظرا لمكانته لدى اإلسبان ،ولعل أكبر دليل على قوة خليهن ولد الرشيد هو كونه
الشخص األول غير المرغوب فيه في المفاوضات مع البوليساريو ،حيث كانوا يعترضون على حضوره منذ مفاوضات منهاست ،وال أحد يعرف الظروف التي جعلت
المغرب يقبل بهذا الشرط في اجتماعات الحقة ،غاب عنها رئيس الكوركاس ،المرشح اليوم لترؤس جهة الصحراء تحت يافطة الحكم الذاتي(.)..
الرباط :سعيد الريحاني

alousbouea@gmail.com
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الت�ساهل الذي جر على املغرب نقمة املجتمع الدويل

ق�ضية ال�صحراء بني اال�ستهتار
احلكومي و«هراء» بان كي مون وورقة
خليهن ولد الر�شيد

العدد 786 :اخلميس  24أبريل 2014

في الوقت الذي كانت تجتاز فيه
قضية الصحراء مرحلة دقيقة في
عالقتها باألمم المتحدة ،تم تسريب
صورة للوزيرين الشوباني واألزمي
وهما «يلهوان» في رمال الصحراء،
كل من وزير الميزانية والوزير
المكلف بالعالقات مع البرلمان كانا
يقضيان عطلة استجمامية ،في
الوقت الذي كان يتواجد فيه الملك
محمد السادس في الداخلة لمحاصرة
هجوم االنفصاليين على الوحدة
الترابية.
قد يقول البعض إنه االستهتار ،ولكن
الوزيرين ليسا سوى عضوين في
حكومة يترأسها عبد اإلله بن كيران
الذي لم تطأ قدماه جهة الصحراء
منذ ترؤسه لهذه الحكومة التي لم
تستفق بعد من دهشة البداية« ،من
غير المعقول أن رئيس الحكومة ،لم
يتكلم ولو مرة واحدة عن الصحراء
منذ تعيينه قبل عام ونصف رئيسا
للحكومة ..نحن أمام قضية مصيرية
ورئيس الحكومة يحكي لنا النكت»،
هكذا يتساءل الكولونيل المتقاعد
محمد الملوكي الخبير في شؤون
الصحراء.

الصحراء ليست
هي إقليم دارفور
بغ�ض النظر عن القرار الذي �سيتخذه جمل�س
الأمن �إزاء ق�ضية ال�صحراء ،ال ينبغي التهويل من
�ش�أن املنتظم الدويل ،فالأمم املتحدة ال متنح وال
ت�سلب حقا ،بل يتعني الثقة ب�أهلنا يف ال�صحراء،
هذا ما �أكد عليه خليهن ولد الر�شيد رئي�س املجل�س
اال�ست�شاري لل�ش�ؤون ال�صحراوية الذي يلومه
اجلميع على �صمته ملدة طويلة.
امل�صدر نف�سه� ،أكد يف ندوة عقدها م�ؤخرا مبقر
وكالة املغرب العربي للأنباء يف الرباط �أن املغرب
قد يلج�أ يف حال عدم التو�صل �إىل اتفاق نهائي
لنزاع ال�صحراء �إىل تطبيق احلكم الذاتي حتت
ال�سيادة املغربية ،ويف معر�ض جوابه عن التخوف
من �إ�صدار جمل�س الأمن لقرار يق�ضي بتو�سيع
�صالحيات املينور�سو يف ال�صحراء ،طم�أن خليهن
اجلميع بقوله« :من حق املغرب �أن يرف�ض كل
�شيء من �ش�أنه �أن مي�س بحقوقه وب�سيادته العليا..
من حقنا �أن نقول ال لال�ستفتاء ،وال ملراقبة حقوق
الإن�سان ،وال ملراقبة الأمم املتحدة لأي �شيء يف
املنطقة عدى اتفاق وقف �إطالق النار».
ولعل ولد الر�شيد يتفق مع الآراء التي تنتقد وجود
بعثة املينور�سو يف ال�صحراء ،ذلك �أن الكولونيل
املتقاعد حممد امللوكي يعتقد �أن وجود املينور�سو
يف ال�صحراء خرق لل�سيادة املغربية ،ويعترب
�أن الدولة ارتكبت خط أ� كبريا بقبول دخول هذه

بغض النظر عن القرار الذي
سيتخذه مجلس األمن إزاء
قضية الصحراء ،ال ينبغي
التهويل من شأن المنتظم
الدولي ،فاألمم المتحدة ال
تمنح وال تسلب حقا ،بل يتعين
الثقة بأهلنا في الصحراء

alousbouea@gmail.com

البعثة �إىل �أرا�ضيها« ،ف�إذا كان دورها هو مراقبة
وقف �إطالق النار فمكانها الطبيعي هو احلدود وال
دخل لها يف الأمور ال�سيادية» ،ح�سب قوله.
ولعل ما يزكي عدم الثقة يف جهاز الأمم املتحدة
هو اخلروج الأخري لأ�صوات من داخلها انربت
لت�ؤكد التالعبات التي حت�صل داخل هذه الهيئة،
ف«البعثات املوجهة �إىل �إفريقيا هي الأرخ�ص
من نوعها يف العامل» ح�سب ما ت�ؤكده املتحدثة
ال�سابقة با�سم الأمم املتحدة يف �إقليم دارفور
ال�سوداين امل�ضطرب ،عائ�شة الب�صري ،هذه
الأخرية قالت لل�صحفيني �إنها �صدقت ال�صورة
الوردية التي ر�سمتها تقارير البعثة ،و«هراء»
تقارير بان كي مون و�صمت الوكاالت الأممية عن
انتهاكات �إن�سانية يف دارفور ،وهي نف�سها املتحدثة
التي ف�ضحت جانبا من ال�سلوك غري املقبول للأمم
املتحدة عندما قالت �إن م�س�ؤوال �أمميا اعرتف لها
ب�أنهم ال يجب �أن ي�صفوا كل ما يح�صل يف دارفور،
(ال�شرق الأو�سط ،عدد� 19 :أبريل .)2014
ال�صحراء لي�ست هي �إقليم دارفور ،لكن كيف
ميكن الوثوق بهذه البعثة واحلال �أن العاملني
فيها ال يثقون يف تقاريرها ،وكيف ن�صدق بان كي
مون ،واملتحدثة با�سم الأمم املتحدة ت�صف كالمه
بالهراء.
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الشوباني واألزامي
يلهوان وسط رمال
الصحراء في عز األزمة

التساهل مع أعداء
الوحدة الترابية يفتح
أبواب المجهول
ال �أحد يجادل يف كون الت�ساهل مع بع�ض الظواهر
هو الذي �أدى �إىل ت�شويه �سمعة الق�ضية الوطنية
يف بع�ض املحافل الدولية ،فما معنى �أن يوجه
ما ي�سمى بـ«التجمع العاملي الأمازيغي» ر�سالة
�إىل وزير اخلارجية الأمريكي جون كريي يطلب
فيها« :التدخل للنظر يف انتهاكات حقوق الإن�سان
التي يتعر�ض لها الأمازيغ ،من طرف ال�سلطات
املغربية» ،ما معنى �أن يقول �أ�صحاب الر�سالة
التي تو�صل بها كريي يف �آخر زيارة له للمغرب،
وملف ال�صحراء يغلي� « ،إن هناك خيبة �أمل من
تطور حقوق الأمازيغ ناجمة عن تراجع الدولة
واحلكومة عن التزاماتها ،و�إن الأمازيغية حرمت
من التمتع بحقوقها منذ ا�ستقالل املغرب»� ..إنه
نف�س املنطق الذي جعل ن�شطاء �أمازيغ يتهورون
ويحملون الفتة كتب عليها ب�أن ال�صحراء»لي�ست
عربية وال مغربية.»..
من مناذج الت�ساهل كذلك هو ال�سماح لكريي كندي
جنلة الرئي�س الأمريكي ال�سابق كندي ،بتنظيم
ان�شطة موالية للبولي�ساريو يف قلب العيون ويف
حمافل دولية ،وال يخفى على �أحد �أن كريي تقدم
الأموال مقابل �شراء �صور وفيديوهات لقوات
الأمن املغربية وهي تت�شابك مع �صحراويني ،بل �إن
الأمر حتول �إىل جتارة مربحة طاملا �أن املظاهرات
م�ؤدى عنها �سلفا بطريقة غري مبا�شرة( ،)..ولكم
�أن تت�صوروا الإمكانيات املادية املتاحة لكريي،
عندما تعرفون �أن زيارتها ملخيمات تندوف ملدة
� 234ساعة كلفت دولة اجلزائر 140 ،مليون دوالر،
ح�سب م�صادر �إعالمية(.)..
طبعا ال داعي للحديث عن النا�شطة ال�صحراوية
�أميناتو حيدر التي القبول بر�أيها يف �إطار
االختالف( )..ولكن ما معنى �أن تفتح الأمم
املتحدة �أبوابها لهذه االنف�صالية وال تفتح الباب
�أمام �صوت عائد من تندوف ،ال يقل من حيث
القيمة وهو م�صطفى �سلمى ولد �سيدي مولود،
الذي كلفته م�ساندته ملقرتح احلكم الذاتي االبتعاد
عن �أوالده(.)..

بين تقرير بان كي
مون وتقريرنا

التقرير الغام�ض الذي �أ�صدره بان كي مون الأمني
العام للأمم املتحدة قبل انعقاد اجتماع جمل�س
الأمن قد يبدو غام�ضا ،وتزيده غمو�ضا تلك
التغطيات الإعالمية ال�صادرة يف �صحف مغربية،
مقتب�سة من مواقع البولي�ساريو ،حيث حتدث
البع�ض عن م�ساندة «بان» ملبد�إ تقرير امل�صري ،يف

التقرير الغامض الذي
أصدره بان كي مون األمين
العام لألمم المتحدة قبل
انعقاد اجتماع مجلس األمن
قد يبدو غامضا ،وتزيده
غموضا تلك التغطيات
اإلعالمية الصادرة في
صحف مغربية ،مقتبسة من
مواقع البوليساريو
حني �أن ذلك غري موجود بتاتا يف التقرير( ،)..ولعل
�أكرث ما يلفت االنتباه يف هذا التقرير هو الفقرات
التالية:
«كان هناك قدر ملحوظ من اال�ستياء بني ال�سكان
يف املخيمات ،ال �سيما يف �أو�ساط ال�شباب .وهناك
�شعور متنام بالإحباط �إزاء عدم �إحراز تقدم
يف امليدان ال�سيا�سي ،والظروف االجتماعية
واالقت�صادية ال�صعبة يف املخيمات .وقد �ساهمت
عدة عوامل يف تفاقم الأو�ضاع .فقد انخف�ض حجم
امل�ساعدة الإن�سانية ب�سبب عقبات لدى اجلهات
املانحة .وت�أثرت قدرة ال�صحراويني يف العثور على
عمل يف �أوربا و�إر�سال حتويالت مالية �إىل املخيمات
ب�سبب االنكما�ش االقت�صادي».
ويف هذه الفقرة تبدو الأمم املتحدة م�ؤمنة �أكرث من
غريها ب�أن تندوف لي�ست �سوى حمجز لعدد كبري
من ال�صحراويني ،غري �أنها مل ت�شر ال من قريب وال
من بعيد �إىل كون هذا الي�أ�س ت�سبب يف اندالع ثورة
داخل املخيمات� ،شعارها العلم الوطني املغربي،
حتى �أن الرايات املغربية حا�صرت يف وقت من
الأوقات مقر �إقامة الرئي�س املراك�شي املزعوم.
البد من الإ�شارة �أي�ضا �إىل فقرة �أخرى ال تقل �أهمية
وهي القائلة« :ومن البني �أن االفتقار �إىل الثقة
يف تنفيذ اقرتاح املغرب للحكم الذاتي �سائد بني
م�ؤيدي االقرتاح ومعار�ضيه ،فال�شغل ال�شاغل هو
�ضرورة توفري �ضمانات قوية تكفل �إم�ساك ال�شعب
ال�صحراوي بزمام �أمور ال�سلطة واالحتفاظ بها يف
ما يتعلق ب�إدارة الإقليم .ويرى كثريون �أي�ضا �أنه
يتعني معاجلة ال�شواغل املتعلقة بحقوق الإن�سان
على الفور �إذا �أريد القرتاح احلكم الذاتي الذي قدمه

املغرب �أن يكون ذا م�صداقية» ،ويف هذه احلالة
يظهر �أن الأمم املتحدة يف �صيغتها «الباكيمونية»
مل تعد تعطي اعتبارا ملجريات الواقع بل ت�سعى
على تو�سيع نفوذها �أوال ثم احلكم الذاتي ثانيا.
يذكر �أن تقرير الأمم املتحدة بقدر ما ي�سعى �إىل طلب
تو�سيع �صالحيات املينور�سو عرب �إ�ضافة ملحقني
ع�سكريني �آخرين( )..وجتديد االتفاق الع�سكري
مع املغرب لوقف �إطالق النار من جهة وحما�صرته
ميدانيا ب�آليات �أممية ،كما تريد البولي�ساريو()..
ف�إن التقرير يت�ضمن دالئل قاطعة على وقوف
اجلزائر وراء اجلبهة املزعومة ولكن بان كي يعترب
الأمر عادي(.)..
قد يبدو تقري «بان» حاد ومقلقا ،لكن تقارير بع�ض
املغاربة ال تقل �سوءا عنه يف بع�ض احلاالت،
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل تقرير املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي الذي �أكد باحلرف« :عن وجود حاالت
لل�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة ،ي�ستنكرها املدافعون
عن حقوق االن�سان ،تتمثل يف ترهيب ب�سبب الر�أي،
�أو بحاالت معاملة �سيئة يف الو�سط ال�سجني ،كما
�أن هناك ادعاءات بوقوع حاالت رف�ض غري مربر
لت�سليم توا�صيل الت�صريح بجمعيات ،ح�سب
املدافعني عن حقوق الإن�سان»( ،مقتطف من تقرير
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي عن منوذج
التنمية يف الأقاليم اجلنوبية).
هكذا تتحول تقاريرنا �إىل حطب لتقارير �أجنبية،
ليطرح ال�س�ؤال عن الدافع وراء حديث املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي عن حقوق الإن�سان ،طاملا
�أن هناك هيئات �أخرى �أكرث �إملاما بامللف ،علما �أن
نقاط �سلبية يف التقرير املذكور ا�ست�شهد بها بان كي
مون ،ورمبا لهذا ال�سبب �سعى نزار بركة الرئي�س
اجلديد على �إقباره (�أنظر الأ�سبوع ،عدد 2 :يناير
.)2014

نسخة مشوهة
للحكم الذاتي

ت�سريب املعلومات من الأمم املتحدة �أمر وارد،
ب�شهادة العاملني فيها ،لذلك قد يغدو مفيدا االطالع
على وثائق روجها �أن�صار البولي�ساريو على �أنها
مقرتحات للتفاو�ض ،ورمبا يتعلق الأمر مبخطط
من�سوب لكري�ستوفر رو�س ،يقوم على اعتماد :
درهم �صحراوي بدل الدرهم املغربي ،وبرملان

�صحراوي ال دخل للمغاربة فيه ،على �أ�سا�س �أن
يحتفظ امللك بلقب �سيد ال�صحراء ،وكل ذلك يدخل
يف �إطار اقرتاح م�شوه ل�صيغة احلكم الذاتي�( ،أنظر
الأ�سبوع ،عدد  10يناير .)2013
ويحلم �أن�صار اجلبهة من خالل هذا املقرتح
بتعوي�ضات تقدر باملاليري وبربملان �صحراوي،
وحكومة �صحراوية حتول ن�سبة  20يف املئة من
مداخيلها للدولة ،ولها جواز �سفر خا�ص بها،
وتلزم بعدم و�ضع �أية عراقيل �أمام �أنابيب البرتول
والغاز اجلزائري ،وتقوم ب�إ�صدار تراخي�ص ال�صيد
لالحتاد الأوربي على مزاجها ،ك�صيغة من �صيغ
احلكم الذاتي(.)..
مع ذلك يراهن املغرب على العقالء يف جمل�س الأمن،
�إذ ال تعدو �أن تكون التحركات الأخرية جمرد ردة
فعل على انفتاح بالدنا على �إفريقيا مبا يعنيه ذلك
من م�س بالكعكة الأوربية هناك ،ومبا يعنيه من
تو�سع ا�ستثماري لبلد له حقوق م�شروعة يف �إفريقيا
�أكرث من غري ،ف�إفريقيا مل تعد م�ستعمرة( ،خطاب
امللك حممد ال�ساد�س يف زيارته لدول �إفريقية).

وصفة خليهن
ولد الرشيد

�سبق لإدري�س الب�صري وزير الداخلية الراحل �أن
و�ضع حدا لنفوذ خليهن ولد الر�شيد يف ال�صحراء،
رغم كونه ق�ضى �أزيد من � 10سنوات كوزير مكلف
بوزارة ال�صحراء ،ورمبا لهذا ال�سبب ال تبدو
العالقة على ما يرام بني ولد الر�شيد وبع�ض
النافذين يف الق�صر وامل�شهورين مبواالتهم
للب�صري( )..لكنه عاد ليخلق احلدث �سنة 1999
عندما اندلعت القالئل يف ال�صحراء ،فوجد ب�صفته
«الراي�س» كما يلقبونه ،و�صفة لتهدئة ال�شارع،
بعد اال�ستغناء عن الب�صري ..قبل �أن يعود ليخلق
احلدث �سنة  2006برت�ؤ�سه للمجل�س اال�ست�شاري
لل�ش�ؤون ال�صحراوية ،لكن تركيبة هذا املجل�س
حرمت املغاربة من خربة رجل يعرف جيدة
دهاليز ال�صحراء وهو الذي كان ير�شحه الإ�سبان
�أكرث من غريهم لرت�ؤ�س ال�صحراء ،يف زمن كان
فيه خليهن ال�شاب رفيقا للوايل م�صطفى ال�سيد
م�ؤ�س�س البولي�ساريو مع فارق ب�سيط هو �أن خليهن
كان وفيا حلزب «البون�س» ،وهو حزب الوحدة
الوطنية ال�صحراوية(.)..

alousbouea@gmail.com

حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

هل حتولت جماعة الرباط
�إىل خريية �إح�سانية؟
ين�ص امليثاق اجلماعي يف املادة « :1اجلماعات
هي وحدات داخلة يف حكم القانون العام تتمتع
بال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل املايل».
ويف املادة  35يو�ضح« :يف�صل املجل�س مبداوالته
يف ق�ضايا اجلماعة ،ولهذه الغاية يتخذ التدابري
الالزمة ل�ضمان تنميتها االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية» .ومتعنوا يف�« :ضمان» التي ا�ستعملها
امل�شرع ومل ي�ستعمل مثال :تدبري .فال�ضمانة لها
قوة �أكرث من التدبري ،فهي حماية وم�س�ؤولية
وواجب و�أمانة يجب املحافظة عليها.
فالناخبون عندما انتخبوا منتخبي العا�صمة،
كان ذلك «لي�ضمنوا» ازدهارها ورقيها ورفاهية
�سكانها وليقدموا �أح�سن اخلدمات البلدية،
ويوفروا الأموال ال�ضرورية لتحقيق امل�شاريع
و�إجناز الإجنازات ،وهذه الأمور ال تتوفر
باخلطابات الرنانة ،وامل�شاحنات بالكالم الفارغ
ولكن ،بناء على برامج مدرو�سة وخمططات
جبائية معقولة ومراقبة �صارمة يف تدبري
الأمالك اجلماعية ،بعيدا عن «الريع» والرت�ضية
واملحاباة واال�ستغالل الفو�ضوي والع�شوائي.
وجاء التقرير الأخري للمجل�س الأعلى للح�سابات
لي�ؤكد �سواء يف مالحظاته �أن تو�صياته ب�أن
هناك اختالالت عميقة تعرقل «�ضمان» تنمية
هذه املمتلكات ،ويدق ناقو�س الإنذار حمذرا من
اال�ستمرار يف جتاهل هذا املعطى االقت�صادي
املهم الذي يجب �أن يكون هو روح ميزانية
الت�سيري للمدينة .ولكن ،كيف ميكن ت�صحيح هذه
االختالالت والأ�صل �أعوج؟ فالتقرير مل يتطرق �إىل
�أ�صل الداء الذي نخر مالية اجلماعة ،فامليزانية
ومداخيلها ما هي �إال ظل للقرار اجلبائي امل�ستمر،
فكيف ي�ستقيم الظل والأ�صل «مايل»؟
وال ندري هل ا�ضطلع املجل�س الأعلى للح�سابات
على ن�ص القرار اجلبائي امل�ستمر رقم  83امل�ؤرخ
بتاريخ  8يونيو  ،2011والذي هو «تو�صلة»
مداخيل جماعة الرباط؟ فهذا القرار الذي هي�أه
واقرتحه و�صادق عليه املجل�س بكل مكوناته ،هو
�سبب كل امل�صاعب املالية التي جتتازها املدينة.
ولن يجد تقرير املجل�س الأعلى طريقه للتفعيل
والت�صحيح �إال �إذا مت تدارك «اعوجاجات»
القرار اجلبائي امل�ستمر الذي «جانب الواقع
اجلبائي احلقيقي وغا�ص يف اجلوانب الهام�شية
وك�أنه «يحمي» بع�ض الأ�شخا�ص �أو يتغا�ضى
عن ممار�سات «ويحجب» بع�ض الأمالك ،وي�سكت
عن بع�ض ممار�سات ر�سوم الباعة املتجولني
التي لو طبقت بعقالنية وقننت مبواعيد و�أماكن
وحددت يف القرار اجلبائي امل�ستمر ،لكانت
مداخيلها حوايل مليارين من ال�سنتيمات �سنويا،
تتعزز بها ميزانية اجلماعة بدال من «اجليوب»
التي ت�ستفيد منها وبالعاليل ،وهذه االنتكا�سة
املالية اجلماعية لي�ست �إال نقطة يف واد ،وا�س�ألوا
عن الأرا�ضي ال�شا�سعة امل�ستغلة يف �أغرا�ض
�صناعية وجتارية وم�ستودعات ومالعب ريا�ضية
ودور �سكنية ومرافق كانت مراحي�ض وحدائق
عمومية ،فتحولت �إىل «ريع» يتربع به بع�ض
الذين ي�ستغلون �صفاتهم االنتخابية �أو بع�ض
الذين يحميهم بع�ض املنتخبني.
فمنذ انتخابات  2003حتولت جماعة الرباط
�إىل جمرد «خريية �إح�سانية» يقتات من مداخيل
�أمالكها بع�ض الأفراد.
ومل ن�شعر �أو نح�س ب�أن اجلماعة هي �إدارة
حملية ت�ضمن التنمية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ل�سكانها ،كما هو من�صو�ص عليه يف
القانون.
فغريوا القرار اجلبائي امل�ستمر �إذا �أردمت فعال
اخلري للمدينة.
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هذه �أ�سباب �إفال�س ميزانية الرباط:

املنتخبون اختاروا قرارا جبائيا يهتم «بال�شطيح» ويهمل «املليح»

يف دورة �أبريــــــــل  ،2010قرر
املنتخــــبون احلاليون امل�صادقة
على القـــرار اجلبائي امل�ستمر
املحدد لن�سب و�أ�سعار ال�ضرائب
والر�سوم والواجبات امل�ستحقة
لفائدة ميزانية اجلماعة ،ويت�ضمن
 49ف�صال يبتدئ بالر�سوم على
الأرا�ضي غري املبـــــنية وعمليات
البناء وجتزيئة الأرا�ضي ،ويختتم
باملحت�صل من كـــــراء عقارات
ا�ست�أجرتها اجلماعة ل�سد حاجيات
م�صالــــحها «ولتـــــ�سد حاجيات
م�صاحلها» من �أموال ،فقد فوتت
فيالت على وجه الكراء تقع بزنقة
�أم الربيع وزنقة  16نونرب وزنقة
�أبو در بحي �أكدال ،ومبالغ الكراء
ترتاوح بني  195درهما كحد �أق�صى
لفيال واحدة و 50درهما كحد �أدنى،
علما ب�أن م�ساحة كل فيال بحوايل
 500م .2ويف حي ح�سان بنزقة
دمياط ومن ال يعرف زنقة دمياط،
فهي تقابل مقر الإدارة العامة للأمن
الوطني يف عمارة راقية بكراجاتها
و�سعر كراء ال�شقة ما بني  54درهما
و 200درهم طبعا يف ال�شهر.
�أما العمارات الأخرى املوزعة
بني �أحياء يعقوب املن�صور،

واليو�سفيــة ،وحــ�سان ،والدكاكني
يف الأ�سواق البلدية ،وتعد باملئات
وحتتل مواقع جتارية مهمة ف�إن
�سومات كرائها «ال ت�سد ولن ت�سد»
حتى حاجيات م�صاريف �ألف دراجة
نارية (التابعة للبلدية) من بنزين
وت�أمينات وبالأحرى «حاجيات»
اجلماعة ورواتب املوظفني.

هذا القرار اجلبائي والذي جمع كل
�أمالك اجلماعة يف ورقة ،وتو�سع
وف�صل بتف�صيل الواجب �أدا�ؤه
لال�ستفادة من درو�س املو�سيقى،
ويف�سر ما هو الفرق بني الرق�ص
الكال�سيـــكي والرقــــــ�ص الإيقاعي،
والرقـــ�ص الع�صــري من الرق�ص
ال�شعــبي ،ويحدد  100درهم يف

ال�سنة ملن يريد تعلم الرق�ص
و«ال�شطيح» ،وميلأ ورقتني مبعدات
هذا الرق�ص من �أدوات «الطر»،
والكمان ،والقيتار ،وال�ساك�سفون،
�إلخ ..وك�أن القرار ملعهد مو�سيقي
متخ�ص�ص يف الرق�ص ،ولي�س
جلماعة �إدارة ترابية ينبغي �أن
تهتم بالأمور التي ت�ضمن مداخيل
للميزانية مثل لوحات الإ�شهار
و�شغل الأمالك اجلماعية العامة،
والذبح يف املجازر ،هذا الذبح غري
الوا�ضح متاما بحيث ن�ص الف�صل 9
من القرار ،على �أنه لفائدة امل�شاريع
اخلريية ،و�إذا كان البد من م�شاريع
خريية ،فهي يف الرباط �أوىل والبد
من مراجعة هذا الف�صل الذي يحرم
املدينة من حوايل مليار �سنتيم
�سنويا.
هذا هو القرار اجلبائي الذي �أعده
ووافق عليه املنتخبون احلاليون
الذين منــــــهم حـــــاليا من ينتقد
وي�ستنكر قلة املداخيل وهزالتها
وهم الذين �صوتوا على القرار الذي
يحدد ر�سوم و�ضرائب وواجبات
اجلماعة ،و�ستبقى امليزانية يف
الإفال�س �إذا مل يتدارك املجل�س
الأمر بقرار جبائي جديدا.

وك�أن جماعة الرباط يف �سوي�سرا

املجل�س اجلماعي يتفق مع �شركة �سوي�سرية
«لتكوين» موظفي العا�صمة!
عبقرية منتخبي العا�صمة اقرتحت التعاقد مع
�شركة �سوي�سرية ،مقرها االجتماعي يف جنيف،
وتابعة للقانون الهولندي ،و�أ�صلها فرن�سي-
�إيطايل ،وذلك لتنفيذ برنامج «دجنال �أنفي».
وهذا التعاقد الذي ال يزال م�شروعا� ،صادق
عليه «عباقرتنا» يف دورة عادية منذ حوايل �سنة
بناء على اتفاقية �شراكة التزمت فيها ال�شركة
«ال�سوي�سرية الهولندية الفرن�سية الإيطالية» بـ 5
نقط ،بينما «عباقرتنا» التزموا با�سم الرباط بتقدمي
خدمات وجتهيزات و«مقر املجل�س اجلماعي»
(هكذا ن�صت االتفاقية يف �أهدافها رقم � ،)1إ�ضافة
�إىل ثماين التزامات حتملتها اجلماعة ،ويف فقرة مل
ينتبه لها عباقرة اجلماعة تن�ص على �أن« :املجل�س
اجلماعي يتحمل م�س�ؤولية تكوين  200فرد وتنظيم
 20ح�صة درا�سية كل �سنة يف مدة ال تقل عن ثالث
�سنوات يف املرحلة الأوىل وذلك مبقر املجل�س» .باهلل
عليكم هل عباقرتنا انتخبوا حلل م�شاكل ال�سكان �أو
لتحويل مقر املجل�س �إىل مدر�سة؟ ثم ما عالقة هذه
ال�شركة الأجنبية ذات اجلن�سيات املختلفة باملجتمع
الرباطي؟ وما هي اال�ستفادة التي �ستجنيها املدينة
من �إبرام «اتفاقية �شراكة»؟ هل �ستق�ضي بها على
من
أ
رش
ال يف
ر
باط

التلوث .هل �ستح�سن بها ال�سري يف الطرقات؟ هل
�ستنظم الباعة املتجولني؟ هل �ست�صلح بها الإنارة
العمومية؟ هل �ست�ساعدنا يف تنظيف الأزقة وتقنني
الأزبال؟ هل �سريقى بها النقل احل�ضري �إىل م�ستوى
�سكان عا�صمة اململكة..؟
اجلماعة ،ي�ضبط واجباتها ميثاق جماعي ال مكان
فيه ملثل هذه ال�شراكات مع �شركة يف �سوي�سرا
وجماعة يف الرباط يف �إفريقيا .اللهم �إال �إذا كانت
لأمور ال نعرفها ،ف�أما التكوين فهو من اخت�صا�ص
وزارة مغربية مقرها يف الرباط على بعد �أمتار
من مقر املجل�س اجلماعي ،فلماذا اختار عباقرتنا
التعاقد مع �سوي�سريني ،وفرن�سيني ،و�إيطاليني،
وهولنديني؟ ويف االتفاقية «ح�شرت» م�ؤ�س�سة
من الرباط نف�سها وتكلفت فقط بالآتي« :تتكلف
امل�ؤ�س�سة بعمليتي تتبع ومراقبة ت�سجيل الأ�شخا�ص
الراغبني يف اال�ستفادة من الدرو�س التي يت�ضمنها
امل�شروع».
يا جمل�سنا املوقر تكلف وتكفل مب�شاكل �سكان
الرباط ،واترك ال�سوي�سريني ل�سوي�سرا فبيننا
وبينهم فرق كبري ،ويف كل �شيء.

�صورة للمرحومني من
اليمني :عمر بن�شم�سي ،وعبد
الكرمي الفلو�س ،وال�شيخ حممد
املكي النا�صري ،والواقف وراءه
امل�ؤرخ ال�شيخ حممد الأمني
باحلناوي �شفاه اهلل (�صورة
م�أخوذة يف �أكتوبر .)1975

بد�أ احلديث عن قرب حركة كبرية
يف �صفوف عمال العمالت والأقاليم
و�ست�شمل هذه احلركة مدينة الرباط
بتعيني عامل ملحق بالعمالة ،وقد يكون
من بني كبار موظفي الوالية.
من حوايل � 6أ�شهر نبهنا �إىل خرق املادة
 22من امليثاق اجلماعي يف ما يتعلق مبنح
جمعيات بع�ض �أع�ضاء املجل�س ،و�صفقات
مربمة مع الزوجات والأبناء والأ�صهار،
املجتمع املدين اهتم باملو�ضوع وقد
تتدخل الوزارة الو�صية للبحث يف الأمر.
�ست�شهد العا�صمة يف يناير  2015تظاهرة
ريا�ضية كبرية على م�ستوى القارة
الإفريقية ،فهل اجلماعة على علم
بهذه التظاهرة؟ وما هي الإجراءات التي
اتخذتها لإجناحها؟
�إذا كان التعمري يف الرباط �ضرب الرقم
القيا�سي يف املخالفات والتجاوزات
حتى �أ�صبح اجلميع على علم بها ،ف�إن
م�صلحة مكلفة برخ�ص الثقة والتي
يتحدث النا�س عن �أثمنة هذه الثقة
وعن �سما�سرتها .وعيب يح�صل هذا يف
العا�صمة يا ح�سرة.
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أصداء سوسية

ما يجري ويدور في المدن

بكة

خري

امللف الــــذي �أخــــفاه �أ�صحاب النفــــوذ..

االعتداء على مهاجر �إفريقي يك�شف تورط
قايد وطبيب يف �سهرة ماجنة
وخلفت احلادثة تذمرا خا�صة
بني بع�ض احلقوقيني الذين
و�صلهم خرب احلادثة ،خ�صو�صا
بعد �إطالق �سراحه دون حترير
حم�ضر ،بعد تدخل جهات نافذة.
واملعروف يف القرية التي ي�شتغل
بها هذا امل�س�ؤول �أنه تربطه عالقة
ب�أحد النافذين( )..ولي�ست هذه
احلادثة هي الأوىل من نوعها التي
يت�سبب فيها ذات امل�س�ؤول ،حيث
�سبق توقيفه قبل حوايل �سنتني
ب�أحد كباريهات «عني الذياب» يف
�ساعات مت�أخرة من الليل ،خالل
االنتخابات الت�شريعية اجلزئية،
والتي �شهدت دائرة ابن �أحمد
�أطوارها ،على خلفية توزيعه
ملبالغ مالية مهمة على م�ستخدمي
الكباريه بعد بلوغه ذروة ال�سكر
و�إثارة الفو�ضى ،وهو ما دفع
مبوظفي اال�ستعالمات �إىل اعتقاله

نبيل بكاني

�أوقفت �شرطة الأخالق العامة
مبدينة خريبكة ،م�ؤخرا ،قائدا
ي�شتغل بقيادة قروية تابعة لدائرة
ابن �أحمد ،يف حالة �سكر طافح
رفقة فتيات وطبيب ،قرب املحطة
الطرقية ،بعد اعتدائه على مهاجر
�إفريقي ،عندما دخال يف م�شادة
كالمية ،حيث �شوهد هذا امل�س�ؤول
بالإدارة الرتابية وهو ي�ضايق
املارة دون �سبب ،وكانت حالة
ال�سكر بادية عليه هو ومرافقوه،
الأمر الذي جعل املارة يتحلقون
حوله �إىل حني ح�ضور دورية للأمن
التي كانت تقوم مبهمة مت�شيطية
يف �إطار الت�صدي ملا بات يعرف
بظاهرة «الت�شرميل» التي غزت
هذه الأيام مدينة خريبكة ،والذين
ك�شف لهم عن �صفته الإدارية،
لي�صطحبوه �إىل مفو�ضية ال�شرطة
رفقة املواطن الإفريقي املعتدى
عليه.
وجدة

حكاية املجل�س البلدي
و«ريــا و�سكينـــة»
مـحمـد ســعــدونــي

�أ�صبح الوجديون وخا�صة ال�ساكنون
بالقرب من �شارع اجلزويل يرون
وي�سمعون �شطحات فتاتني ت�سكنان
بتلك العمارة املحرتمة ،واللتان عمدتا
�إىل تن�صيب نف�سيهما م�س�ؤولتني عن
نظافة و�أمن العمارة وال�شارع ،حتى
�أن النا�س �أ�صبحوا ينكتون عليهما
بـ«ريــــا و�سكينــة» ،وق�صتهما العجيبة
يف ذلك امل�سل�سل امل�صري ال�شهري (وال
نق�صد ريا و�سكينة احلقيقتني يف مدينة
الإ�سكنــــدرية يف �أربعيــــنيات القرن
املا�ضي).
وتناولت عدة منابر �صحفية وجدية
�سلوكيات هاتني ال�شخ�صيتني ،وما
ت�سببتا فيه من �سب ،و�شتم ،واعتداءات
على �سكان العمارة حتى املارة()..
دون ذكر الإزعاجات املتكررة يف حق
ال�سلطات الأمنية والوالئية ،من كرثة
ال�شكايات التافهة التي حرروها ،حتى
�أن امل�شتكى بهم �أ�صابتهم احلرية
والذهول من هاتني الفتاتني اللتني ال
تكال وال تتعبا من الرتدد على الإدارات
لإن�صافهن من الظلم الذي يدعيان �أنه
حلق بهما ،مع العلم �أنهما ح�صال ،كما
تقوالن ،على ترخي�ص لإقامة متاري�س
بالقرب من العمارة ،يف حني �أن كل
�سكان تلك الإقامة مل ُي�ست�شاروا يف هذا
الأمر ،ال من قبل «ريا و�سكينة» وال
حتى من قبل املجل�س البلدي املعني
بالأمر ،وال�س�ؤال الذي يبقى مطروحا
هو من الذي �أعطاهما املوافقة لإقامة
تلك احلواجز مو�ضوع النزاع؟

قبل �أن يطلق �سراحه.

سطات

ال�ســـــوريات يت�سولــن يف �أوالد حريـــز
نور الدين هراوي

تدفق الع�شرات من الأ�سر والعائالت ال�سورية
على �أ�سواق وم�ساجد مدينة �سطات المتهان
الت�سول بعدما �ضاقت بها ال�سبل ،و�شوهدت
جمموعة من الن�ساء ال�سوريات اللواتي يرتدين
(عبايات) �سوداء اللون ،ويتجولن يف �شوارع
و�أ�سواق مدينة «بويا لغليمي» مرفوقات
ب�أطفالهن ،وهن ي�ستجدين املارة ،و�أ�صحاب
ال�سيارات ،واملت�سوقني طلبا للم�ساعدة على
لقمة العي�ش ،ويتواجدن ب�شكل �أكرب �أمام بع�ض
الأ�سواق املمتازة الكربى ،واملتاجر ،و�أمام
�أبواب امل�ساجد (م�سجد الأندل�س منوذجا).
و�أكدت م�صادر �أن ه�ؤالء الن�سوة اللواتي تدفقن
على مدينة �سطات ،م�ؤخرا ،ميتهن الت�سول

طيلة النهار ،ويلوحن بجوزات �سفرهن وبع�ض
البطائق الأخرى التي يتوفرن عليها من �أجل
ك�سب عطف و�شفقة النا�س ،وكذلك ق�صد �إعطاء
م�صداقية حلالتهن املزرية التي فر�ضتها عليهن
ظروف احلرب ،و�أ�ضافت �أن ال�سطاتيات
يتعاطفن معهن ب�شكل كبري(.)..

سيدي قاسم

�إيقاف مروج الأقرا�ص املهلو�سة بحي «املالهفة»
حميد بوعادي

نظرا للخطورة التي ت�شكلها الأقرا�ص املهلو�سة
التي �أ�صبحت تباع يف �أبواب الثانويات ،وما
تخلفه من �أو�ضاع �سلبية يف �أو�ساط املجتمع
املدين ب�صفة عامة والأو�ساط الطالبية ب�صفة
خا�صة .ويف �إطار احلمالت التطهريية التي
تقوم بها امل�صالح الأمنية ب�سيدي قا�سم وفرقة
ال�شرطة الق�ضائية بتن�سيق مع ال�سلطات املحلية
مت �إيقاف امل�سمى (م .د) ب�شارع موالي يو�سف
باملدينة رغم �أنه �أبدى مقاومة �شر�سة مع رجال
ال�شرطة الذين �ضبطوه متلب�سا ،وهو ب�صدد
ترويج �أقرا�ص مهلو�سة .وبعد حما�صرته مت
العثور بحوزته على  12قر�صا مهلو�سا من نوع
(انوردات) ،ومدية متو�سطة احلجم.
وبعد �إ�شعار النيابة العامة باملو�ضوع مت و�ضعه
حتت احلرا�سة النظرية ،ومت االنتقال �إىل منزله
بحي املالهفة ،و�ضبط � 7أقرا�ص خمدرة من
نوع (البارا) ،وبعد تعميق البحث ت�أكد �أنه كان
ينوي ترويجها للمدمنني عليها.
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◆ تتخذ املتاجرة يف عرق الكادحني �أ�شكاال
متعددة ،ويف� إقليم �إنزكان ،ف�إن العديد من
�أرباب العمل ب�آيت ملول يجربون م�ستخدميهم
على �إم�ضاء عقود عمل ال تتجاوز مدتها �شهرا
واحدا( )..رغم �أن امل�ستخدم يظل ي�شتغل ل�شهور
عديدة( )..وهذه و�سيلة للتن�صل من احلقوق
التي يجب �أن يتمتع بها العمال طبقا ملقت�ضيات
قانون ال�شغل.
◆ �إذا كانت �سلطات مراك�ش قد منعت تدخني
«ال�شي�شا» باملقاهي ف�إن �سلطات �أكادير هي
الأخرى مطالبة بذلك ،حيث �أ�صبح تناول
«ال�شي�شا» يف مقاهي �أكادير ينت�شر ويتكاثر يف
جل �أحياء املدينة خا�صة بحي الداخلة ،و�ساحة
ال�سالم ،ومقاهي ال�ساحل بال�شاطئ(.)..
◆ ت�شهد الطريق امل�ؤدية �إىل ق�صبة الطاهر
واملزار مبحـــــاداة جمزرة البـــــلدي لإنزكان
حالة من التدهور مل ت�صل �إليها �أية مدينة
باملغرب( )..حيث ال تكاد تتجاوز حفرة ب�سالم
حتى تقع يف �أخرى �أعمق ،وال�سبب هو �أن اجلهة
املكلفة بتعبيد هذا الطريق تقوم بحفر «خنادق»،
وترتك احلال على ما هو عليه لأ�سابيع بل
ل�شهور( )..مما ي�ؤدي� إىل عرقلة املرور ،فهل
عجزت اجلهات املعنية �إىل هذه الدرجة؟ و�أين
ت�صب �ضرائب املواطنني ور�سومهم اجلماعية؟
◆ وقف �سائح عجوز مبعية زوجته ،م�ؤخرا،
�أمـــام النافـــورة الــــتي مت ت�شييدها ب�ساحة
البريكوال بالد�شرية ،ليلتقطا �صورا تذكارية،
وهما ب�صدد ذلك ت�ساءال عن القيمة اجلمالية
لهذه النافورة(� )..سيما و�أن هذا الإجناز  املذهل
«متوقف» منذ مدة ،كما لقي مناق�شات وحتفظات
�أثناء برجمته يف امليزانية(.)..
◆ بد�أت ال�سلطات املحلية بالقليعة منذ �أ�سابيع،
بنهج �سيا�سة جديدة يف �إطار حماربة «الت�شرميل»،
وقامت ال�سلطات مبا يزيد عن  48دورية يف مدة
 16يوما مبعدل  3دوريات يف اليوم( )..وتنطلق
احلمالت التم�شيطية يف ال�ساعات الأوىل من
�صبيحة كل يوم نحو النقط ال�سوداء باملدينة
كمحطات احلافالت والطاك�سيات ،ومكان جتمع
عمال وعامالت ال�ضيعات الفالحية ،والأ�سواق
والأزقة( )..و�أ�سفرت احلمالت التم�شيطية
عن تقدمي � 20شخ�صا للنيابة العامة باملحكمة
الإبتدائية ب�إنزكان ،ومت ت�سجيل حتقيق هوية
� 371شخ�صا.
◆ حجزت املديرية اجلهوية للجمارك لأكادير،
م�ؤخرا ،مبنطقة �أوالد تامية (�إقليم تارودانت)،
 2600لرت من الكازوال املهرب وجمموعة من
احلاويات الفارغة و�سيفني من �صنع تقليدي.
وذكر بالغ للمديرية� ،أن حجز هذه املواد ،يندرج
يف �إطار برنامج البحث وحماربة التهريب والغ�ش
بكافة �أ�شكاله ،ومت «�إثر عملية تفتي�ش ملحل
جمهز بخزانات كبرية وثابتة م�صممة خ�صي�صا
جلمع وتوزيع الكازوال املدعم الذي يتم تهريبه
�إىل �أكادير ،ال�ستخدامه من طرف بع�ض فالحي
املنطقة.»..
◆ �شارك �أزيد من خم�سني تلميذا وتلميذة من
�أبناء موظفي وزارة العدل بالدائرة اال�ستئنافية
ب�أكادير ،الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني 15
و� 20سنة باملركب اال�صطيايف لق�ضاة وموظفي
العدل ب�أكادير ،واملركز اجلهوي لال�ستثمار
الفالحي ب�أكادير يف دورة تكوينية يف جمال
«املقاولة والتدريب على القيادة» ،يومي 18
و� 19أبريل  ،2014مب�شاركة م�ؤطرين باملركز
اجلهوي لال�ستثمار الفالحي ب�أكادير ،ووزعت
يف الأخري على التلميذات والتالميذ �شهادات
امل�شاركة(.)..
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الجديدة

بيضاويات

حتركات ل�شرح انحياز «بان كي مون» يف الوليدية

● محمد برزوق

احت�ضنت الوليدية �إقليم اجلديدة،
م�ؤخرا ،املدينة التي عرفت مناق�شة
م�سودة وثيقة اال�ستقالل وت�أ�سي�س �أول
حكومة مغربية يف عهد امللك الراحل
حممد اخلام�س ،مائدة م�ستديرة حول
و�ضعية حقوق الإن�سان بتندوف
واملطالبة ب�إطالق �سراح املحتجزين
بها.
ونظمت الندوة من طرف جمعية
مغاربة للأبد بتن�سيق مع جمعية
«ال�صحـــــراء بيــــتنا» للدبلوما�سية
ال�شعبــــية بدار ال�شــــباب الوليدية،
وعرفت م�شاركة فعاليات من املجتمع
املــــدين من املنطقة ،ومن �إقليم �سيدي
بنور ،ونا�شطات �صحراويات ،وعرب
احلا�ضـــــــرون عن ت�شبثهم املطلق
بالوحدة الرتابية وبالدفاع عن حقوق
�إخوانــــهم املحتجزين يف تندوف،
ووقفوا على جمموعة من ال�شوائب
التي حتيط بطريقة تدبري امللف من

الإن�سان التي يعي�شها املحتجزون يف
تندوف رفع امل�شاركون يف الندوة
جمموعة من التو�صيات املطالبة ب�إعادة
النظر يف جمموعة من املقاربات املعتمدة
على م�ستوى وزارة الرتبية الوطنية،
ووزارة ال�شباب والريا�ضة وطالبوا من
الأحزاب ال�سيا�سية عدم اال�ستمرار يف
ا�ستغالل الق�ضية الوطنية يف النزاعات
ال�سيا�سية ،واعتماد �سيا�سة موحدة
مبنية على التن�سيق بني كل الأحزاب.
وت�أتي هذه الندوة قبيل انعقاد
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،يوم
� 23أبريل اجلاري ،والتي �سيتم فيها
التقرير يف م�صري هيئة املينور�سو،
وكذلك التقرير الذي �صاغه الأمني
العام حول امللف والذي ت�ضمن عبارات
بان كي مون
ما�سة بوحدتنا الرتابية ،وتبنى فيها
�أطروحة البولي�ساريو ال�شيء الذي
طرف بع�ض الفاعلني اجلمعويني الذين مل ي�ست�سغه املجتمع املدين ،خا�صة �أن
حولوا الق�ضية �إىل و�سيلة لال�سرتزاق ،التقرير مل يت�ضمن �أي و�صف حلقوق
بعيدا عن خدمة الق�ضية الوطنية( .)..الإن�سان بتندوف رغم كل التجاوزات
وبعد العر�ض املف�صل لو�ضعية حقوق احلقوقية هناك(.)..

طاطا

مراكش

دريوش خالد

�إدانة مهرب
خمدرات
فضيلي عمي

�أ�صدرت املحكمة االبتدائية بطاطا،
م�ؤخرا ،حكما بال�سجن النافذ ملدة
ثماين �سنوات ،وبغرامة � 50ألف
درهم يف حق متهم بتهريب وحيازة
خمدر ال�شــــريا (الكيف) .وكانت
عـــــنا�صر الدرك امللكي قد� أوقفت،
الأ�سبوع املا�ضي� ،سيارتني على
متنهما  1760كلغ من املخدرات،
وذلك بعد مطاردتها لثالثة مهربني
اعتقل واحد منهم بينما الذ اثنان
بالفرار.

جواد البوهالي

�أفادت �شكاية من طرف كل من �إبراهيم حافظي
املمثل القانوين ل�شركة «بيطون واحد» و�أحمد
كد ،رئي�س التعاونية ال�سكنية “نور الهدى”،
موجهة �إىل الوكيل العام مبحكمة اال�ستئناف
مبراك�ش� ،أن املوثق (�س� .س) مبراك�ش مل يقم
بالإجراءات الالزمة ،لت�سجيل العقود التي �أبرمتها
حافظي مبكتبه ،والتي تهم �أربعة �صكوك عقارية
مبراك�ش.
و�أ�شارت ال�شكاية �إىل �أن ال�صك العقاري عدد
 m /18873مثقل بعدة رهون لفائدة الأبناك
وم�ؤ�س�سات الدولة والغري ،حيث مل يقم املوثق
بتحريرها.
واعترب امل�شتكيان عدم �إلزام املوثق البائع بال�سهر
على رفع الرهون ،والت�شطيب على املحجوزات
الواقعة على ال�صك العقاري املذكور ،تواط�ؤا بني
الطرفني للإ�ضرار مب�صاحلهما.

تعرف العديد من ال�شوارع الرئي�سية مبدينة الدار البي�ضاء حالة
من االكتظاظ واالختناق يف حركة ال�سري ،ب�سبب ركن �شاحنات
كبرية على اجلهتني اليمنى والي�سرى من �شوارع �ضيقة مينع
فيها الوقوف والتوقف ،ملاذا تبقى �شرطة املرور خارج التغطية
�أم �أن هاته الأخرية ال تعرف �إال الأحياء الراقية.
يف الوقت الذي كانت تنتظر ع�شرات الأ�سر اال�ستفادة من
امل�شروع ال�سكني للق�ضاء على دور ال�صفيح ،تو�صلت هاته
الأ�سر املتواجدة بدوار البريات ب�شارع حل�سن ال�سو�سي ،بحكم
الإفراغ بدعوى �أنهم حمتلون للبقع الأر�ضية التي تتواجد
عليها بيوتهم( .)..و�أ�صبحت هاته الظاهرة منت�شرة بكرثة يف
حي �سيدي مومن ،حيث �أن بع�ض املنع�شني العقاريني يبحثون
عن البقع الأر�ضية التي ت�سكنها �أ�سر على وجه الكراء ،ليتم
�شرا�ؤها من �أ�صحابها بثمن �أقل� ،آنذاك يلج�أ املنع�ش العقاري
�إىل التفاو�ض مع ال�سكان ،وبعد ال�شد واجلذب يتم اللجوء �إىل
الق�ضاء واحلكم ل�صالح املنع�ش ،كيف يعقل �أن ت�سكن �أ�سر منذ
�أزيد من �أربعني �سنة ويحكم عليها بالإفراغ(.)..
ا�ستنكر عدد من املوطنني الكالم ال�ساقط الذي �صدر عن �أحد
رجال الأمن املعروفني ب�إحدى املقاهي املتواجدة يف �شارع
الأدار�سة يف حي �سيدي مومن� ،إثر توقيف �أحد ال�شبان الذي
كان بينه وبني ال�شرطي �سوء تفاهم ،ونقله �إىل الدائرة الثالثة
على منت �سيارة خا�صة لأحد معارف هذا الأخري ،وقد تعر�ض
ال�شاب ح�سب �شهود عيان جلميع �أ�شكال الإهانة وال�سب(.)..

النوا�صر معر�ضة لفقدان توازنها البيئي

املنع�شون العقاريون يرتب�صون
بغابة طماري�س

الطبيعي الأول ملدينة الدار البي�ضاء.
وبالرغم من وقوع الغابة مبوقع
ا�سرتاتيجي هام حما ٍد ل�سواحل املحيط
الأطل�سي �إال �أنها تعاين من الإق�صاء
والتهمي�ش من طرف امل�س�ؤولني
املحليني ،واملركزيني ،وتبقى هذه

الغابة غري حمرو�سة نظرا لعدم وجود
حار�س قار فيها اللهم بع�ض دوريات
املراقبة التي جتوب املنطقة ب�شكل
متقطع وحمت�شم يقودها بع�ض حرا�س
املياه والغابات(.)..
وللإ�شارة ،فهذا املنتزه الطبيعي

ي�ستقبل وفودا كبرية من زوار املنطقة
خالل العطل و�أيام ال�سبت والأحد من
كل �أ�سبوع ،وكذلك طيلة �أيام ف�صل
الربيع وال�صيف.
وي�ؤكد �أحد �سكان قبيلة اوالد جرار
القدامى �أن ال�سر وراء ت�سمية هذه

الغابة بهذا اال�سم
هو توفرها على �شجر
الطماري�س؛ هذا النبات
الذي يغر�س فوق الرمال
املوجودة بجنبات ال�شاطئ لقدرته
على اال�ستمرار ،حتى لو غر�س يف بيئة
وتربة �شديدتي امللوحة ،م�ضيفني �أن
هذا النبات معر�ض لالنقرا�ض �إذا مل
يتم التدخل لإنقاذه.
و�أمامهذاالو�ضعيطالباملجتمعاملدين
املهتم بحماية البيئة يف دار بوعزة
ب�ضرورة التدخل حلماية هذا الغطاء
الغابوي املحلي عن طريق حرا�سته،
وتنظيفه� ،أو على الأقل و�ضع �إ�شارات
توعوية ب�أهمية النظافة وتن�صيب
عالمات تنبه باجتناب �أ�سباب احلريق
مت�سائال �أمل يدرك بعد امل�س�ؤولون ب�أن
تدمري هذا الف�ضاء الغابوي والإجهاز
عليه �سيفقد املنطقة توازنها البيئي،
والإيكولوجي يف زمن ي�سيل فيه لعاب
املنع�شني العقاريني على الوعاءات
العقارية(.)..

ة

حتتفل دول املعمور كل �سنة باليوم
العاملي للغابة ،يف الوقت الذي نكرر
نحن يف دار بوعزة ب�إقليم النوا�صر
نف�س الت�سا�ؤل عن احلالة التي و�صلت
�إليها غابة طماري�س  ،1حيث �أ�صبحت
مطرحا للأزبال ،والنفايات ،ومكانا
للرعي اجلائر ،ومرتعا لكل من �أراد
ق�ضاء حاجته مبختلف �أنواعها()..
ناهيك عن الو�ضع الذي �أ�صاب
معظم الأ�شجار التي برتت �أغ�صانها
بطريقة ع�شوائية بهدف ا�ستعمالها
حطبا ووقودا للنار من طرف �ساكنة
الدواوير املجاورة كما �أن �سلوكات
عدد من الأ�شخا�ص الذين اتخذوا من
الغابة حلبة للدراجات النارية ذات
الأربع عجالت ،ومنهم من جعل الغابة
كمر�سى لقوارب ال�صيد التقليدي ،يف
غياب خمطط بيئي للمجل�س البلدي
بدار بوعزة ي�ساهم يف احلد من هذا
التدهور الذي تعرفه الغابة التي عُ ِرفت
حتى وقت قريب على �أنها املتنف�س

أبو سعد الحلوي

و�أكدت ال�شكاية �أن �شركة “بيطون واحد” كانت
عازمة على �إن�شاء م�شاريع ال�سكن االقت�صادي
بالعقارات ب�شراكة مع التعاونية ال�سكنية “نور
الهدى” ،لكنها مل تتمكن من احل�صول على
الرخ�ص نظرا لعدم نقل ملكية العقارات مو�ضوع
البيع �إىل ا�سمها يف ال�صكوك العقارية.
و�شددت ال�شكاية على �أن ما �أ�سمته “�إهمال”
املوثق القيام بالإجراءات الالزمة للت�شعيب على
الرهون ،ونقل امللكية �سبب لهما �أ�ضرارا بليغة،
ومتابعتهما ق�ضائيا يف ملف التحقيق االبتدائي
عدد  2014 /61بتهمتي عدم تنفيذ عقد والن�صب،
نتيجة عدم ا�ستطاعتهما تنفيذ التزاماتهما اجتاه
العمالء وعدم ال�شروع يف �إجناز امل�شروع ب�سبب
عدم احل�صول على رخ�صة البناء ،نتيجة عدم نقل
ملكية العقارات يف ا�سم �شركة “بيطون واحد”.
وطالبت امل�شتكيان بفتح حتقيق يف املو�ضوع
باعتباره ي�شكل �إخالال مهنيا خطريا من طرف
املوثق(.)..

ت�شهد الدار البي�ضاء ظاهرة غريبة ب�سبب �أزمة ال�سكن
بالرغم من �أن هاته الأخرية تعرف تواجد �آالف ال�شقق
الفارغة ،ف�أ�صحاب هاته البيوت يعمدون �إىل كراء
«ال�سداري» بثمن يرتاوح ما بني  300و 400درهم لليوم،
وكثريا ما يف�ضلون كراءها للن�ساء ،الالتي ي�شتغلن يف قطاع
الن�سيج واخلياطة باحلي ال�صناعي الربنو�صي( )..البد �أن
تتحرك اجلهات امل�س�ؤولة من �أجل و�ضع حد ملعاناة هذه
الفئة من العامالت ،وذلك من خالل توفري �سكن منا�سب لهن،
فمن الظلم �أن جند خم�س بنات يف غرفة واحدة �ضيقة� ..أين
هو احلق يف ال�سكن(.)..

ن
و
شؤ وي
ه
ج

تقرير إخباري

املطالبة بالتحقيق يف ملف التعاونية
ال�سكنية «نور الهدى»

ت�شتكي عدد من الأ�سر املجاورة ملنطقة «�ساكة ال�صفراء» من
انت�شار املخدرات بجميع �أ�صنافها ،حتى �أن بع�ض «البزنا�سة»
�أ�صبحوا معروفني بن�شاطهم املكثف ،ومنهم من متكن من
االغتناء ،كما �أن هناك عائالت �أ�صبح جميع �أفرادها يتاجرون
يف املخدرات بدءا من الأب ،والأبناء ،والبنات( )..ويت�ساءل
املواطنون هل �أمن احلي املحمدي لي�س على علم بذلك( )..لقد
ات�ضح �أن ه�ؤالء التجار لهم عيون يف كل مكان ترت�صد رجال
الأمن ،و�أن الهاتف النقال �صار له دور كبري يف �إعالمهم ب�أي
زائر جديد للحيلولة دون اعتقالهم(.)..
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كواليس جهوية
الصويرة

سيدي قاسم

�شكاية �سائح �أجنبي تف�ضح التالعب يف مواقف ال�سيارات
سعيد أحتوش

فجرت �شكاية تقدم بها �أحد
ال�سيـــــاح الأجــــــانب مبدينة
ال�صويرة ،خلارجية بالده ،ثم
للدائرة الأمنية الأوىل بال�صويرة،
قنبلة من العيار الثقيل ،بعد
�أن وجـــد �أن �سيارته التي �أدى
ثمن مكوثها مبوقف ال�سيارات
املتواجد مبنطقة بني الأ�سوار،
قد و�ضع لها «ال�صابو» من قبل
�شرطة املرور ،لتودع بامل�ستودع
البلدي.
التحقيقات مع حرا�س املر�أب،
ك�شفت �أن �أحد امل�س�ؤولني عن
�إحدى القطاعات احليوية
باملدينة ،وهو باملنا�سبة ع�ضو
يف املكتب امل�سري لفريق الأمل
ال�صويري لكرة ال�سلة ،الذي
ير�أ�سه حمماد الفراع رئي�س

تلكس
اهتزت مدينة ابن �أحمد القريبة جدا
من �سطات على ف�ضيحة �أخالقية
بطلها �أب ي�ضاجع ابنته على مدى
خم�س �سنوات ،حيث توبع من
طرف قا�ضي التحقيق با�ستئنافية
�سطات يف �إطار التحقيق التف�صيلي،
و�أيدت (حمكمة اال�ستئناف) احلكم
االبتدائي القا�ضي بـ� 10سنوات نافذة
يف حق املتهم باغت�صاب ابنته منذ �أن
كان عمرها � 15سنة ،حكم ا�ستب�رشت
به جمعيات مدنية ،وحقوقية،
وبع�ض �سكان املدينة الذين ح�رضوا
�أطوار اجلل�سات من بدايتها �إىل
نهايتها(.)..

عني على

جمل�س املدينة ،ي�أتي يوميا
لتح�صيل مدخول موقف ال�سيارات
املذكور ،وبعد التحقق من �أن هذا
الأخري مل يتم كرا�ؤه لأي �شخ�ص
�إطالقا ،وهو نف�س الأمر الذي
ي�ؤكده حم�ضر الدورة الأخرية

للمجل�س البلدي ،مت التن�سيق مع
وكيل امللك ليعتقل املتهم ،لكن مل
يلبث �أن �أطلق �سراحه بكفالة ،و
الغريب يف الأمر �أن موقف
ال�سيارات املذكور ،ال يزال ي�ستقبل
ال�سيارات �إىل حدود ال�ساعة ،كما

تو�ضح ال�صورة(.)..
وح�ســـــب م�صــــــدر حقوقي
بال�صويرة ،ف�إن عدة �أطراف
متورطة يف اال�ستغالل غري
القانوين ملوقف ال�سيارات هذا ،من
بينهم بع�ض امل�س�ؤولني مبجل�س
املدينة� ،إ�ضافة �إىل م�س�ؤول
�أمنـــي يف فرقة ال�سري واجلوالن
بال�صويرة ،وهناك بالغ حقوقي
يلوح يف الأفق بهذا ال�ش�أن.
ليبقى الت�سا�ؤل مطروحا ،هل
�سيتم �إقبار هاته الق�ضية ،التي
ك�شفت تورط م�س�ؤولني ،كما
مت �إقبار ق�ضية ال�شكاية التي
تقدم بها �أحد الأجانب ،م�ؤخرا،
بخــــــ�صو�ص �سرقة حــــا�سوبه،
بعد �أن ك�شفت �أمرا خطريا كاد
�أن يع�صف مب�س�ؤولني �أمنيني
عديدين(.)..

الحق في الضمان االجتماعي
مواطن يطالب
بحقه يف ال�ضمان
االجتماعي
بق�صبة تادلة..
ر�سالة �إىل
املهتمني
بال�ضمان
االجتماعي(.)..

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

�سيوف «ال�ساموراي» تغزو
مدن ال�شمال

العدد 786 :اخلميس  24أبريل 2014

�إق�صاء فريقي جرف
امللحة ودار الكداري
من هدايا ريا�ضية

حميد بوعادي

�شهدت قاعة العمالة ،م�ؤخرا ،توزيع عدة �أمتعة
ريا�ضية على بع�ض فرق املدينة كاالحتاد
القا�سمي فرع كرة القدم ،واالحتاد القا�سمي فرع
�ألعاب القوى ،واالحتاد القا�سمي فرع كرة اليد،
وفريق عمالة بلق�صريي فرع كرة القدم ،ومت
ا�ستثناء كل من فريقي جرف امللحة وفريق دار
الكداري لكرة القدم رغم �أنهما ميار�سان �ضمن
الأق�سام ال�شرفية ،لأ�سباب جمهولة(.)..
كما مت توزيع حافلتني للنقل املدر�سي ،وعدد
من �سيارات الإ�سعاف على اجلماعات القروية
منها :جماعة �أوالد نوال ،وجماعة �سيدي كامل،
وجماعة حد كورت( )..وحافلة متو�سطة احلجم
�صنف  24مقعدا التي �سلمت لرئي�س املجل�س
البلدي ب�سيدي قا�سم الذي �سلمها بدوره لبع�ض
اجلمعيات الريا�ضية ،وهذا يف حد ذاته متنف�س
كبري للريا�ضة باملدينة( )..وردد مهتمون بال�ش�أن
املحلي �أنه كان �أوىل �أن توزع هذه الأمتعة يف
بداية املو�سم الريا�ضي عو�ض نهايته حتى تعم
الفائدة.

�سرقــــة الذهـــب على طريقـــة «ال�سمــاوي» بتطـــوان

تعر�ضت �سيدة بجماعة «املالليني» لعملية
ال�سرقة ،م�ؤخرا ،على يدي ع�صابة منتمية
ملجموعة «ال�سماوي» ،وح�سب م�صادر
مطلعة ف�إن ال�ضحية كانت متوجهة من
ال�سوق �إىل منزلها ،حيث فوجئت برجل «ذي
حلية» كثيفة على منت �سيارة �سوداء رفقة

�سيدة وطلب منها الركوب ،وبعد حلظات
دخلت يف غيبوبة مانحة �إياه حليها التي كانت
تتزين بها ،كما متت «تعبئتها» كي تذهب
ملنزلها وجلب املزيد من احللي والنقود
من �أجل حت�صينها بـ«الربكة»� ،إال �أن ابنة
ال�سيدة الحظت �أن �أمها لي�ست يف حالة جيدة

وقامت مبنعها .والغريب �أن العائلة مل تتقدم
ب�أي �شكاية يف املو�ضوع للجهات امل�س�ؤولة
وعلى ر�أ�سهم الدرك امللكي(.)..
وي�ضيف م�صدر �آخر �أن هذه املجموعة
�صارت جهتها املف�ضلة هي العامل القروي
لبعده عن �أعني رجال الأمن واملخابرات.

م�شاريع د�شنها امللك ومل تر النور

تعرف العديد من املحالت مبدينتي مليلية و�سبتة
�إقباال مكثفا على الأ�سلحة البي�ضاء ،من بينها �سيوف
«�ساموراي» ،و«قبــــــ�ضة اليد احلادة» ،و«ال�سهام
القاتلة» ،التي تباع و�سط مدينة �سبتة املحتلة،
والتي يتم اقتنا�ؤها ،ح�سب ت�صريح بائعيها ،من �أجل
اال�صطياد يف البحر ويف الغابات( )..لكن املهربني
للب�ضائع عرب معربي �سبتة ومليلية وجدوا يف هذه
التجارة �أمواال مربحة ،ما جعلهم يقبلون عليها
ويهربونها �إىل املدن ال�شمالية.

يف غياب جلان املراقبة قبل البناء وبعد
التد�شني ،عرفت بع�ض امل�شاريع التي �أقدم
امللك على تد�شينها �أو �أعطى انطالقتها
تعرثا ،كما هو �ش�أن بالن�سبة للقاعة املغطاة
يف عمالة �شف�شاون التي د�شنها امللك و�أغلقتها
ال�صراعات بني املجل�س البلدي وال�شبيبة
والريا�ضة .ورجحت م�صادر �أن �سبب الإغالق
ناجت عن عدم تطابق امل�شروع على �أر�ض
الواقع ملا هو والت�صميم ،والنموذج من القاعة
املغطاة مبدينة امل�ضيق ،حيث ت�سربت �إىل
داخلها مياه الأمطار وحتولت من قاعة مغطاة
�إىل قاعة عارية ،ومت �إغالقها دون �إ�صالح
العطب ،حارمني بذلك املئات من �شباب املدينة
من حقهم يف الريا�ضة.
ومل ت�سلم مدينة الفنيدق هي الأخرى من
التالعب يف هذا املجال ،فاملحطة الطرقية التي
و�صلت كلفتها الإجمالية 15.108.000.00

درهم ،عرفت العديد من امل�شاكل منها الت�أخر
يف �إجنازها وعدم توفرها على املوا�صفات
املعتمدة يف املجال(.)..
وكما ال يخفى على ال�ساكنة و�أبنائها ف�إن
م�شروع �إن�شاء ملعب ريا�ضي مبوا�صفات
وجودة عالية ،والذي يفرت�ض �أن يت�سع لـ6
�آالف متفرج بتكلفة �إجمالية قدرها  100مليون
درهم ،مل ير النور بدوره ومل يخرج للوجود
ب�سبب التماطل و»الالمباالة» من طرف اجلماعة
احل�ضرية للفنيدق ،مما �أدى ب�شباب املدينة �إىل

االنقطاع وعدم ممار�سة الريا�ضة ،لأن املدينة
تتوفر على ملعب �صغري احلجم و�أر�ضيته
ترابية كما هو ظاهر يف «ال�صورة» .بالإ�ضافة
�إىل �أن العديد من امل�ؤ�س�سات االجتماعية التي
ت�ساعد وتخفف من معاناة ال�ساكنة كدار
الأمومة ،ومركز رعاية الأطفال حتتاج �إىل
الرعاية والإ�صالح( )..كل هذه النقاط ال�سلبية
وبع�ض امل�س�ؤولني عاكفون على «امل�سارية»،
حيث ي�شاهد بع�ضهم يجوبون �شوارع مدينتي
امل�ضيق ومرتيل والنواحي(.)..
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�شخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

يعترب الدكتور الرا�شدي الغزواين من
�أهم ال�شخ�صيات املغربية التي ف�ضلت
العمل يف �صمت ال ل�سبب �سوى احلب
الكبري الذي حمله هذا الرجل لبلده منذ
مطلع حياته.
ففي �ستينيات القرن املا�ضي ،دخل عامل
الن�ضال باحثا عن خدمة الآخرين على
ح�ساب م�صاحله ال�شخ�صية .وكان ال
يتجاوز الع�شرين �سنة من عمره عندما
توىل الأمانة العامة لفرع االحتاد الوطني
للقوات ال�شعبية بالعا�صمة املعدنية
للمغرب وهي مدينة خريبكة التي ينحدر
منها هذا املنا�ضل .كما انخرط يف تلك
ال�سن املبكرة يف �سلك املعار�ضة الطالبية
يف االحتاد الوطني لطلبة املغرب
الذي كان خالل تلك ال�سنوات خلية
فاعلة يف جمال الوعي بحقوق الإن�سان
والعمل اجلماعي خلدمة م�صالح
الوطن واملواطنني بعيدا عن املتاهات
ال�شخ�صية والأغرا�ض الذاتية .وكان
يف تلك الفرتة مر�شحا لرئا�سة االحتاد
يف م�ؤمتره  13ب�إجماع م�سرييه داخليا
وخارجيا ،ولكنه عدل عن فكرة الرت�شيح
لأن الدكتور الغزواين و�إىل جانب روحه
الن�ضالية يتمتع باحرتام كبري لنف�سه
وحر�ص على كرامته ،فكان �سبب عدوله
عن الرت�شيح هو موقفه امل�ضاد لالتفاق
الذي ح�صل يف غيابه مع ي�ساريي مدينة
فا�س (حركة �إىل الأمام يف ما بعد) .وهكذا
�سافر �إىل باري�س بعيدا عن االحتاد حيث
�أكمل درا�ساته العليا خالل �أربع �سنوات
وذلك بجامعة �سربون التي تعترب عرب
التاريخ من �أعرق اجلامعات يف العامل.
وبعد عودته ،دخل معرتك احلياة
العملية خلدمة وطنه بنف�س املبادئ التي
ُجبل عليها عندما كان مر�شحا لرئا�سة
االحتاد ،مبا يف ذلك الروح الن�ضالية
والبعد عن حب الذات والرتفع عن
امل�صالح ال�شخ�صية م�ؤمنا ب�أن هذه
الأهداف هي التي كان املغرب يف حاجة
�إليها لدى �شبابه ،والتي كانت مطابقة
للتوجيهات العظيمة للمغفور له امللك
احل�سن الثاين ،طيب اهلل ثراه.
فكيف مر الدكتور الر�شيدي الغزواين
من مرحلة املعار�ض �إىل و�ضعية امل�ؤيد
ل�سيا�سات احل�سن الثاين؟ عندما طرحت
عليه هذا ال�س�ؤال الذي طاملا حريين
ك�صحفي قال يل باحلرف« :ا�سمع يا
رمزي ،ال يوجد يف الوطني الغيور على
م�صالح بلده وادي عميق بني املعار�ضة
القوية وامل�ساندة الداعمة ل�سيا�سات
بلده ،لأنه عندما يكون الهدف واحدا
وموحدا وهو التفاين يف خدمة الوطن
ف�إن العبور من املعار�ضة نحو امل�ساندة
ال غبار عليه .وهذا ما حدث بالن�سبة يل،
فقد كانت الأخطار التي عربها املغرب
�سنة  1971و� 1972سببا كافيا الندماج
كل الفئات املحبة للمغرب واملخل�صة
للعر�ش العلوي ال�شريف يف �صف
واحد يقوده ملك البالد نحو بر الأمان
واالزدهار.
ولدى ا�ستقباله للمرة الأوىل من طرف
امللك الراحل احل�سن الثاين ،خاطبه هذا
الأخري مبا يفيد �أنه ال يريد �أن ي�سمع
�أي �أخبار عن حت�صنه يف مكتبه يف
الرباط ،قال احل�سن الثاين موجها كالمه

عندما و�ضع احل�سن الثاين طائرة خا�صة
للدكتورالر�شيديالغزواين
�إىل كاتب الدولة الر�شيدي الغزواين
ب�أنه �سي�ضع طائرة رهن �إ�شارته
للتجوال يف كل املناطق ،من �أقرب
قرية �إىل �أق�صاها ،خ�صو�صا �أطراف
العامل القروي ،من �أجل ا�ستخال�ص
ت�صورات ميدانية حول النهو�ض
بالأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية.
كانت فكرة التخطيط تغري احل�سن
الثاين �أكرث ،بالرغم من �أنه كان يعترب
ذلك جزءا من طروحات ال ي�شاركها
نف�س التوجه ،لكنه اهتم دائما ب�أن
يكون التخطيط مبثابة بو�صلة طريق
لو�ضع الأ�سبقيات وحتديد برامج العمل
وا�ستك�شاف قدرات خمتلف القطاعات
ل�ضمان ما كان يطمح �إليه على �صعيد
تكري�س الأمن الغذائي وحمو الفوارق
بني الفئات ،واجلهات ،و�إيجاد موارد
بديلة ت�سعف يف دعم اقت�صاديات البالد.
كان يعرف �أن املعطيات ،التي تو�ضع
فوق مكتبه ،لي�ست مطابقة للواقع ،و�أنه
كثريا ما يتم غ�ض الطرف عن اجلوانب
ال�سلبية فيها ،لذلك فقد وجه ،من خالل
دعوته الوزير الرا�شدي الغزواين لأن
يتنقل يف كل ربوع اململكة ،ر�سالة
وا�ضحة ،بهدف تعرية الواقع .لعله
من خالل اختياره لرجل متر�س كثريا يف
العمل ال�سيا�سي والنقابي ،بعد تخرجه
من مدر�سة «االحتاد الوطني لطلبة
املغرب» ،و�إملامه بكثري من التجارب
الدولية ،خ�صو�صا لدى �إقامته بع�ض
الوقت يف اجلزائر ،وكذلك انكبابه
على الدرا�سة والتح�صيل يف ميادين
علمية تطال التخطيط واالقت�صاد
والقانون ،كان يراهن على الرجل
املالئم .ومل يكن احل�سن الثاين يريد
ل�شخ�ص واحد �أن ي�ست�أثر بكل النفوذ
يف وزارة الداخلية ،فقد تعمد دائما
�أن ي�ضع �إىل جانب الوزير م�ساعدين
برتب عالية ،ليكونوا مبثابة رادع لأي
نوع من الهيمنة واال�ستئثار بالقرار.

فقد عرفت الداخلية دائما وجود ر�ؤو�س
متعددة ،خ�صو�صا يف منا�صب كتاب
الدولة �أو الكتابة العامة ،لوال �أن الأمر
مل يكن ي�سري وفق هذا التوجه ،فلي�س
يكفي �أن يكون هناك �أكرث من وزير
بدرجات متفاوتة لالطمئنان على �أن
الأمور ت�سري على �أح�سن ما يرام.
من �أول من�صب �إىل �آخر وزارة �شغلها
الر�شيدي الغزواين ،كان منوذجا
للتقنوقراطي ذي املرجعية ال�سيا�سية،
ومع �أنه على امتداد عمله احلكومي
مل يح�سب على �أي تيار �أو حزب
�سيا�سي ،فقد كان �أقرب �إىل اجلمع
بني خ�صائ�ص التقنوقراط والتزامات
ال�سيا�سة ،فاحلزب الوحيد ،الذي
ظل وفيا له ،ميكن �أن نطلق عليه
جمازا ب�أنه «حزب الدولة» ،لكن دون
�أن يعني ذلك �أنه مل تكن لديه ميول
�سيا�سية جتذبه �إىل هذا الفريق �أو ذاك.
و�صارت طريق الر�شيدي الغزواين
�سالكة للتعبري عن وفائه للعمل الوطني
منذ تعيينه يف مطلع ثمانينيات القرن
املا�ضي نائب كاتب دولة مكلفا بالإنعا�ش
الوطني ،الذي كانت ت�شرف عليه
وزارة الداخلية ،فهذا القطاع ،الذي ظل
موزعا بني �إدارات عدة ،مثل ال�صناعة
التقليدية والتخطيط ،كان ينظر �إليه
مبثابة وعاء ال�ستيعاب منافذ ال�شغل
غري الدائم ،واحلال �أن الغزواين �سعى
�إىل حتويله �إىل قطاع منتج يتجاوز
املفاهيم التقليدية للإنعا�ش الوطني.
�صادف مرة �أن امل�ست�شار �أحمد ر�ضا
اكديرة حني كان وزيرا للداخلية
والفالحة اهتم بغر�س املزيد من
الغابات عند هوام�ش املدن املغربية،
وكان يعتمد يف ذلك على قطاع الإنعا�ش
الوطني ،ويف ما حوله الوزير الأ�سبق
يف ال�صناعة التقليدية �إىل ما ي�شبه �أعمال
الإح�سان ،التي ان�صبت على احلرف
التقليدية ،كان الر�شيدي الغزواين

يف طريقه لأن يجعل منه قطاعا �أكرث
�إنتاجة .ومنه انتقل يف �أبريل  ،1985على
عهد حكومة الوزير الأول حممد كرمي
العمراين ،لي�صبح وزيرا منتدبا مكلفا
بالتخطيط ،الذي كان ير�سو �سابقا على
الوزير الطيب بن ال�شيخ ابن مكنا�س.
من املفارقات �أن الر�شيدي الغزواين
�سيكون يف مقدمة املدافعني عن
امتدادات تلك احلكومة ،التي �أ�سندت
رئا�ستها الحقا �إىل الوزير الأول عز
الدين العراقي ،فقد ا�ضطر �إىل ذلك لأن
احلكومة واجهت ملتم�سا ب�سحب الثقة
و�ضعته �أحزاب املعار�ضة يف مرحلة
دقيقة .فقد كان الر�شيدي الغزواين من
بني وزراء اختريوا للرتافع عن حكومة
العراقي� ،إىل جانب �إدري�س الب�صري
و�سعيد �أم�سكان واحمند العن�صر
و�آخرين .وات�سمت املواجهة بني
فتح اهلل ،ولعلو ،والر�شيدي الغزواين
باحلدة ،لأنها كانت تغرف من عامل
الأرقام ،ومل يدر يف خلد كثريين� ،آنذاك،
�أن ذلك امللتم�س �سيكون مقدمة الطريق
�أمام تويل املعار�ضة مقاليد احلكومة
بعد �أقل من ثماين �سنوات ،تغريت
فيها املواقع والوجوه واملرافعات.
يف �صيف � ،1992سيعود كرمي العمراين
�إىل الواجهة ،و�سينتقل الر�شيدي
الغزواين �إىل م�س�ؤولية وزارة النقل ،بعد
�أن اختفى التخطيط من هيكلة احلكومة
اجلديدة ،التي �شغل فيها الدكتور عبد
اللطيف الفياليل وزارة اخلارجية،
وحممد القباج وزارة الأ�شغال العمومية
والتكوين املهني وتكوين الأطر ،وظهرت
منا�صب جديدة من قبيل الوزارة املكلفة
باجلالية املغربية يف اخلارج ،التي
�أ�سندت �إىل رفيق احلداوي ،ونائب
كاتب الدولة لدى وزير الداخلية
املكلف باملحافظة على البيئة ،والتي
توالها �شوقي ال�سرغيني ،فيما �شغل
عبد ال�سالم �أحيزون وزارة الربيد

الصحفي رمزي صوفيا في لقاء مع الدكتور الرشيدي الغزواني

واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية .غري
�أن تعديال �سيتم �إدخاله على حكومة
العمراين يف نونرب  ،1993يتزامن مع
بدء �سل�سلة امل�شاورات التي �ستمهد
الحقا حلكومة التناوب لعام .1998
وعلى مدى عقود من الزمن ،ظلت غالبية
الأحزاب ،ميينها وي�سارها وو�سطها،
تعرب يف اخلفاء عن متنياتها �أن يكون
الر�شيدي الغزواين من بني �أع�ضائها،
فقد حدث مرة �أن �صارح الوزير الأول
الأ�سبق املعطي بوعبيد امللك الراحل
احل�سن الثاين بتمنياته بهذا ال�صدد،
�إال �أن اجلواب جاءه قاطعا ب�أن
الغزواين تنتظره مهام �أخرى لفائدة
خدمة الوطن .ومل يتحدث احل�سن
الثاين عن تلك املهام يف حينها ،فقد كان
ب�صدد ترتيب عالقات �إقليمية ودولية
تدفع يف اجتاه �أن يتوىل ذلك امل�س�ؤول
املغربي مهمة م�ساعد للأمني العام
للأمم املتحدة يف ال�ش�ؤون الإفريقية �أو
امل�سائل املرتبطة بالتنمية والتخطيط،
لإ�سماع �صوت العامل الثالث .وبالرغم
من �أن املناف�سة كانت على �أ�شدها بني
مر�شحني ل�شغل هذا املن�صب ،من بني
دول عربية و�إفريقية و�أجنبية ،ف�إن
حظوظ الر�شيدي الغزواين كانت �أكرب،
لوال �أن رئي�س دولة �شقيقة تدخل ليطلب
من امللك احل�سن الثاين دعم مر�شح
بالده .كانت الفرتة حتتم قيام وفاق
بني البلدين ،لذلك فقد ف�ضل احل�سن
الثاين �إرجاء النظر يف تر�شيح الر�شيدي
الغزواين �إىل ذلك املن�صب الدويل
الرفيع ،وكان يف نيته �أن يعر�ض ا�سمه
ملن�صب �آخر ،لوال �أن الظروف الدولية
مل ت�سعفه من �أجل حتقيق ذلك التطلع.
وقتذاك طرح على املغرب �س�ؤال
جوهري :ملاذا ال يبدو �أكرث حما�سا يف
تر�شيح �أبنائه ملثل هذه املنا�صب يف
املنظمات الإقليمية والدولية ،علما �أن
حظوظهم مل يكن ال�شك يرقى �إليها.
ورمبا جاز االعتقاد بوجود تق�صري
كبري على ال�صعيد الدبلوما�سي .وقد
غ�ضب احل�سن الثاين ،يوما ،حني تناهى
�إىل علمه �أن م�س�ؤولني دوليني ينتمون
�إىل بلد جماور ي�سخرون املنظمات
الدولية لأهداف تخدم م�صالح بالدهم.
وميزة الر�شيدي الغزواين �أنه مل يقطع
عالقته بعوامل االنفتاح .قد يكون �أخط�أ
الطريق يف عدم االنت�ساب �صراحة
�إىل حزب �سيا�سي ،وقد يكون اطم�أن
�إىل �أن م�ساره ي�شفع له ،لكنه ظل على
يقني ب�أنه ب�إمكان الكفاءات املغربية �أن
تعو�ض البالد بع�ض ما خ�سرته على
طريق �شق جماهل التنمية التي جتمع
بني العلم والتخطيط وا�ستيعاب كل
املوارد.
وحتى يومنا هذا فــــمازال الدكتور
الر�شــــيدي الغزواين ينا�ضل ويبذل
ق�صارى جهوده خلدمة وطنه وملكه،
لأنه معروف بالغرية علـــــى املغرب
وتقدمي ال�صالح العــام على ح�ساب
م�صاحله الذاتية.
هذه �شهادة �أديل بها لأنني عرفت
الدكتور الر�شيدي الغزواين ،وعرفت
كيف �سعى دائما لفائدة وطنه وخدمة
العر�ش العلوي ال�شريف قبل كل �شيء.
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إدريس أبايا
محمد بركوش

مل تعد �سماء اجلامعة (�أق�صد جامعة القا�ضي عيا�ض مبراك�ش العتيدة) (�سواء على م�ستوى الأ�ساتذة �أو الطلبة �أو العاملني بها)� ،أو على امل�ستوى
تت�سع لذوبان امل�شاكل اجلانبية ،وا�ستيعاب اخلالفات النقابية التي �أ�ضحت املايل ،هذا الأخري الذي �أكد �أع�ضاء جمل�س التدبري التابع ملجل�س اجلامعة
رقعتها تت�سع يوما عن يوم ،وذلك لأ�شغال امل�س�ؤولني وتلهيتهم عن االلتفات على حت�سنه رغم الظروف والعراقيل ،حيث «تغريت احلركة املالية �إيجابيا،
�إىل ما يعاين منه الف�ضاء التعليمي من خ�صا�ص يف الأ�ساتذة والإمكانات �ست�صل �إىل ن�سبة  70%عو�ض ن�سبة .»30%
وو�سائل العمل (خا�صة ما يتعلق منه بالتجارب العلمية) ،مل تعد كذلك بعد كان البد من ال�صدع باملواقف واخلروج بها �إىل العلن ،لإظهار احلقيقة �إىل الر�أي
�أن ا�ستلذت جمموعة معروفة ال يتجاوز عددها الأربعة موا�صلة التحدي العام املن�شغل (مبرارة) مبا يحدث داخل احلرم اجلامعي الذي نا�ضل ال�سلف
ال�سلبي وال�سري به �إىل �أبعد حد كما ورد يف �أحد البيانات ،رغم املعار�ضة من �أجل �أن يح�صن ،ويبقى بعيدا عن النزاعات «اخلاوية» التي ال يجني منها
القوية التي �أبداها ويبديها �أ�ساتذة حمرتمون يقدرون امل�س�ؤولية امللقاة على الطالب �إال ال�ضياع واحلرمان من التح�صيل خا�صة يف ظروف كتلك التي تعي�شها
عاتقهم ويحرتمون الر�سالة املكلفني ب�أدائها ،معار�ضة لقيت توقيعا جيدا كما القا�ضي عيا�ض اجلامعة ذات ال�صيت العاملي ،ح�سب ر�أي العديد من املنظمات
وامل�ؤ�س�سات التي تهتم بالتنقيط والتقييم ،بناء على التقارير
قيل وجتاوبا مكثفا ،دفع �أو دفعا �إىل �إن�شاء تيار مناه�ض ،ي�ضع
واملالحظات والزيارات والنتائج املتح�صلة.
يف مقدمة �أولوياته م�صلحة اجلامعة ،والطالب ،وال�سري
�إن خو�ض برنامج احتجاجي كما قيل عرب
اجليد للعمل.
أزمة ساهمت في
تنفيذ �إ�ضراب �إنذاري جهوي ملدة � 72ساعة
لقد �أدى فائ�ض من�سوب الوقفات والإ�ضرابات �إىل
تعرية دائرة العبث الذي تعيشه
إحدى الجهات ،منذ أن دخلت مع
(من � 24أبريل �إىل  27منه) هو �سبب �آخر
تعميق الأزمة ،وخلق �أجواء من التوتر ال�شديد
رئاسة الجامعة في «صراع» ،سببه كما
من �أ�سباب الف�شل ،هو م�ؤ�شر على الأزمة
وهي �أزمة �ساهمت يف تعرية دائرة العبث الذي
قيل رفض المسؤول األول عن الجامعة
التي «متر بها النقابة يف جامعة القا�ضي
تعي�ش على �صداه �إحدى اجلهات ،منذ �أن
دخلت مع رئا�سة اجلامعة يف «�صراع» مفرتى االستجابة لمطالب شخصية يتوجه بها أصحاب
عيا�ض مبراك�ش» (كما �أوردت ذلك جريدة
عليه� ،سببه كما قيل رف�ض امل�س�ؤول الأول المصالح كعادتهم من أيام السيبة ،كاالستفادة
«العلم» يف عددها  ،)22886بعد «اجلفاء
من السفريات المجانية التي ال تعود بأي نفع
الذي واجه به وزير التعليم العايل حل�سن
عن اجلامعة اال�ستجابة ملطالب �شخ�صية
على
يتوجه بها �أ�صحاب امل�صالح كعادتهم من على الجامعة ،والتساهل مع المحسوبين
الداودي �أ�ساتذة يرت�أ�سهم الكاتب العام
�أيام ال�سيبة ،كاال�ستفادة من ال�سفريات إحدى الجهات وتلبية رغباتهم ولو كانت غير
يف لقاء خالل الأ�سبوع املا�ضي يف الرباط،
منطقية ،ومنحهم «صالحيات» واسعة ال
وامتعا�ض الوزير من الطريقة التي يدبر
املجانية التي ال تعود ب�أي نفع على اجلامعة،
تقول بها القوانين وإحياء الحفالت
بها مكتب النقابة يف مراك�ش �أزمة اجلامعة
والت�ساهل مع املح�سوبني على �إحدى اجلهات
لهم والسهرات على رقصات
و�سيا�سة الت�صعيد التي ينهجها ،وا�ضعا �س�ؤال
وتلبية رغباتهم ولو كانت غري منطقية ،ومنحهم
«السامبا»..
الأهداف من وراء ذلك ،حيث فاج�أ الوزير الكاتب
«�صالحيات» وا�سعة ال تقول بها القوانني و�إحياء
العام الذي تر�أ�س الرحلة �إىل الرباط بانعدام �أي م�ؤ�شر
احلفالت لهم وال�سهرات على رق�صات «ال�سامبا» كما �ألفوا
ي�ؤكد توقف ال�سري العادي للجامعة ،من حيث عمل اللجن
من قبل.
والهياكل والدرا�سة» (انتهى كالم اجلريدة) ،وهي �إ�شارة قوية ال
�إن الأجواء امللبدة التي ت�سود اجلامعة ناجتة بالدرجة الأوىل عن تعنت
�أحد الأ�شخا�ص (اهلل يهديه) ،وا�ستقوائه مبظلة معروفة ،وعن طموحه يف حتتاج �إىل ت�أويل �أو حتليل� ،إ�شارة �إىل تفهم الوزير واطالعه على جمريات
�أن ي�سيطر على ال�ساحة با�سم «الن�ضال» والدفاع عن «ا�ستقاللية قرارات الأمور باجلامعة ،نتيجة ما يكتب وما تنقله ال�صحف واجلرائد وبيانات اجلهة
الهياكل اجلامعية» ،وم�صالح الأ�ساتذة ،رغم �أن ه�ؤالء الأخريين لي�سوا املعار�ضة ،والتي ترى �أن ف�ضح �أ�سلوب املزايدة هو الكفيل بتنقية الأجواء
يف حاجة �إىل من يدافع عنهم خارج الأ�سلوب الن�ضايل النبيل ،ولذلك قرروا واحلفاظ على �سري العمل بطريقة ال تبعث على اخلوف �أو القلق على م�صري
ب�شكل جماعي اخلروج عن �صمتهم الذي طال لي�س خوفا ولكن حفاظا على وم�ستقبل الطلبة الذين ال عالقة لهم بال�صراع الدائر داخل اجلامعة ،ب�إيعاز ممن
�سمعة اجلامعة وتفاديا للحروب الباردة ،قرروا ذلك ليعلنوا عن مقاطعة تعودوا على اال�ستفادة من ميزانية امل�ؤ�س�سة دون �أي مربر ي�سمح بذلك ،خا�صة
�أي �إ�ضراب� ،أو وقفة� ،أو احتجاج� ،إذا مل يكن لذلك من داع� ،أو مل تتوفر له و�أن بع�ض املنت�سبني �إىل «النقابة» مل تعد �أ�سما�ؤهم تذكر يف جماالت البحث
�أ�سباب معقولة ،لها ارتباط بالبحوث والدرا�سة وم�شاكل امل�ؤ�س�سة التعليمية والتدري�س بعد �أن تذوقوا حالوة «التفرغ» وا�ستطابوه.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

هل ن�سي بوتفليقة �أن غدا عند اهلل امللتقى؟
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الحسين الدراجي

الحلقة الثانية
العائالت اجلزائرية التي كانت تفر من القطر ال�شقيق هربا من ويالت
 ..لقد بلغ اجلحود برفيق درا�سة الطفولة يف بع�ض الأحيان �إىل �إنكار احلرب لت�ستقر يف مدينة وجدة ،حيث مل تعد �أية �أ�سرة تخلو من العن�صر
والدته مبدينة وجدة حتى تويف والده ودفن يف مقربة �سيدي املختار ،اجلزائري ،وهكذا مت التمازج بني ال�شعبني ،الأمر الذي ي�سرع حركة املد
وال عجب يف ذلك �إذا علمنا �أن الرئي�س بوتفليقة مل يكلف نف�سه ولو مرة واجلزر يف حركية دائمة ات�سم بها تنقل الأفراد والعائالت بني البلدين،
يف حياته عناء زيارة قرب والده خالل زياراته العديدة للمغرب مبنا�سبة حيث مل تكن تفرق بينهما �أية حدود.
قيامه برحالت ر�سمية يوم كان وزيرا للخارجية.
وهنا �أت�ساءل كيف ي�ستطيع عبد العزيز بوتفليقة �أن ينام
لوزارة
�أما الدار التي ولد بها ،وهي ملك تابع
وهو يعلم �أن امل�آ�سي واجلحيم الذي عا�شت فيه
أتساءل
أمام
�
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية واملتواجدة
� 53ألفا من املغاربة الذين مت طردهم من
لماذا نسي بوتفليقة
أنه
حمام بو�سيف ،فقد ا�ستغربت ملا �سمعت �
اجلزائر يف ظلمة الليل والربد القار�س ،ليلة
أو تناسى كل التضحيات
كلف �أحد �أفراد عائلته ب�إجراء ترميمات
عيد الأ�ضحى وهم ال يلوون على �شيء
الجسيمة التي قدمها الشعب
على جدرانها املت�آكلة ،وك�أين به �أح�س
�سوى ثيابهم ،تاركني وراءهم كل ما
المغربي للثورة الجزائرية ،والتي لوالها
�أخريا باحلنني �إىل املكان الذي ولد فيه،
ميلكون.
ما كان للجزائر أن تنتصر على الجيش
م�صداقا لقول ال�شاعر:
ويحكي �أحد املطرودين �أن �سيدة
أن
يستطيع
وكيف
الفرنسي..
االستعماري
الفقي
ي�سكنه
أر�ض
كم من منزل يف ال
مغربية خرجت من بيتها لت�شرتي
الذي
والجحيم
المآسي
أن
يعلم
وهو
ينام
منزل
أول
ل
دائما
وحنينه
احلليب لر�ضيعها الذي تركته يف
فكان �ضمريه قد ا�ستيقظ ،م�ؤخرا،
عاشت فيه  53ألفا من المغاربة الذين تم
مهده باملنزل اختطفها رجال الأمن
لغاية
وتذكر الدار التي قرر �إ�صالحها
طردهم من الجزائر في ظلمة الليل والبرد
اجلزائريني ،وهي يف طريقها �إىل
كل
تنا�سى
يف نف�سه ،فلماذا ن�سي �أو
القارس ،ليلة عيد األضحى وهم ال
البقال و�أركبوها يف حافلة ،وملا قالت
الت�ضحيات اجل�سيمة التي قدمها ال�شعب
يلوون على شيء()..
لهم �إنها تركت ر�ضيعها باملنزل قال لها
ما
املغربي للثورة اجلزائرية والتي لوالها
�أحدهم« :اطلعي وال عليك �سنبعثه لك
اال�ستعماري
كان للجزائر �أن تنت�صر على اجلي�ش
بوا�سطة الربيد!!» يا للق�ساوة التي مل يعرف
تتوفر
التي
الوجدية
الفرن�سي ،فلو علم �أن العائالت
مثلها حتى �سكان العرب الذين يعي�شون بني املواطنني
على �أكرث من ثالث غرف يف البيت الواحد ،كانت تخ�ص�ص
الإ�سرائيليني ،الذين مل ن�سمع بعد �أنهم جمعوا املواطنني
�إحداها لإيواء املجاهدين اجلزائريني بل وتتكفل ب�إطعامهم وتغ�سل
مالب�سهم ،الأمر الذي نتج عنه تزاوج بني فتيات وجديات وبني عنا�صر الفل�سطينيني العرب و�أجربوهم على مغادرة �إ�سرائيل يف ظروف
من الثوار اجلزائريني ،انتقلن بعد ا�ستقالل اجلزائر و�صاحنب �أزواجهن م�شابهة للتي اختارها �إخواننا اجلزائريون للتخل�ص من �آالف املغاربة
الذين مازالوا يطالبون بالعودة �إىل منازلهم وبا�سرتجاع �أمالكهم التي
�إىل القطر ال�شقيق.
اجلزائرية.
ال�سلطات
عليها
ا�ستحوذت
وبني
الوجديني
بني
امل�صاهرات
كرثت
والت�ضامن
آخي
�
ويف خ�ضم هذا الت
يتبع

يف غياب املخت�صني عند
مناق�شة الر�سائل اجلامعية
امل�ساعفة التاريخية يف توثيق الأحداث الوطنية يف الأذهان،
وبالأخ�ص عندما ال تكون معا�شة �أو جمرد تقدمي بحث لنيل
�شهادة جامعية ،ولكن معاي�شي تلك الأحداث من �أمثال:
عبد اهلل �إبراهيم ،وعالل الفا�سي ،وعبد الرحيم بوعبيد،
وعبد الرحمن اليو�سفي ،وقبلهم مثل عبد الكرمي اخلطابي،
وحممد امزيان ،وال�شهيد القرى ،وغريهم ..ممن عا�شوا
تلك الأحداث وذاقوا مرارتها وامت�شقوا �سيوفهم بامل�شاركة
فيها ال يفت�أوا يذكرونها( )..لقد جرين ملا �أقوله ما قر�أته يف
بحث جامعي مدين به �أحد �إخواين الأ�ساتذة اجلامعيني
فكان من واجبي �إبداء ر�أيي يف بع�ض النقط من اجلانب
التوثيقي عن بع�ض ما ن�شر يف اجلرائد الوطنية ،حيث كان
البحث يتناول (دور ال�صحف الوطنية يف �إبراز الأحداث
وت�سجيل التع�سفات اال�ستعمارية قبل اال�ستقالل وبعدة)،
ومما الحظته �أن الباحث عندما تناول دور احلركة الوطنية
ورجالها مبراك�ش اكتفى بت�سجيل ما كتبه الأ�ستاذ عبد
الكرمي غالب عندما �أ�صدر كتابا عن التاريخ الوطني يف جزء
ثم �أعاد طبعه م�صححا بعدما لوحظ عليه ،ويبقى ال�س�ؤال
املطروح هو هل كتابة التاريخ الوطني املغربي يف مراك�ش
بالأخ�ص يبتدئ مبجرد هجوم امل�ستعمر على مدينة مراك�ش
يف واقعة (�أنزالت لعظم) ومبراجعة ال�شيخ ماء العينني له
بعمله اجلهادي ،وقد طرح من طرف الباحث يف اجلرائد
التي كانت ت�صدر بعد اال�ستقالل وما ح�صل لها من م�صادرة
بحكم املحاكمات وبالأخ�ص لتلك اجلرائد االحتادية،
التحرير ،املحرر ،وليربا�سيون ،وغريها .وال نن�سى ما
كتب يف مو�ضوع اختطاف املهدي بنربكة واغتياله ،وما
�سال من مداد يف املو�ضوع وما عاتب اجلرائد امل�شار �إليها
من توقف وحجز وم�صادرة ،فما قاله الباحث عن توقف
جريدة التحرير عقب اعتقاالت وحماكمات  16يوليوز
 1963و�إن التحرير توقفت يف نونرب  ،1964وال�صحيح �أن
التوقف كان يف �أكتوبر  1963و�أن من بني املتهمني املحكومني
مديرها عبد الرحمن اليو�سفي وال�صواب �أن حممد الب�صري
هو املدير جلريدة التحرير وعبد الرحمن اليو�سفي هو
رئي�س حتريرها( )..وامل�ؤ�سف �أن الباحث مل يرتب �أولوية
ال�صدور للجريدتني (التحرير واملحرر) ففي وقت م�صادرة
التحرير ظهرت املحرر التي ت�صدر �أ�سبوعيا ابتداء من �شهر
يونيو من �سنة  ،1964وكان مديرها �إبراهيم الباعمراين،
ومل تبق املحرر �صادرة �أ�سبوعيا فقد حتولت �إىل يومية
وذلك ابتداء من � 10شتنرب � 1965إىل �أكتوبر  ،1966وكان
ب�إمكان الباحث �أن ي�شري �إىل هذا التحول يف �صدور املحرر
من �أ�سبوعية �إىل يومية ،حيث مل يكن تف�سري هذا احلدث
�إال نوعا من االنفراج الن�سبي الذي حدث يف �أعقاب حوادث
الدار البي�ضاء يف  23مار�س  ،1965والواقع �أن هذه العملية
جمرد تهدئة لالحتاديني من طرف �أوفقري لتربير اختطاف
املهدي بنربكة يوم � 29أكتوبر � 1965إىل  1966كما يذكر
الباحث ،وت�أتي الأحداث لتك�شف الت�آمر من طرف النظام
�ضد االحتاديني ،حيث توالت امل�ضايقات وتدابري احلجز
وحما�صرة املطبعة (دار الن�شر املغربية) ب�سبب متابعتها
مللف الق�ضية (كما يذكر ذلك حممد عابد اجلابري يف
كتابه موافق رقم ،7 :اجلزء الثاين� ،صفحة ،)101 :ومن
الالفت لالنتباه �أن الباحث يف (�شهادة العلمية) كان من
بني املفرو�ض فيه �أن يربط الأحداث بوقوعها ،فقد �أفرد
ال�صحافة االحتادية مبا عانته دون �أن يربط ذلك مبا كان
يجري داخل الوطن من معاناة وي�ؤكد تلك الأحداث بردود
�أفعالها لدى امل�س�ؤولني عن و�ضع البالد ،فمثال وعلى �سبيل
التهدئة ي�صدر «املحرر» و«ليربا�سيون» يف �أعقاب انقالب
�أوفقري  1972ثم تتوقف «املحرر» بعد حوادث مار�س 1973
(ومل ت�ست�أنف ال�صدور ب�شكل منتظم �إال عندما رفع املنع عن
االحتاد عقب انخراطه يف م�سل�سل ا�سرتجاع ال�صحراء)،
هذه الفقرة بال�ضبط واردة يف بحث الباحث يف �أطروحته
دون الإ�شارة �إىل امل�صدر �أو املرجع الذي نقل منه جزءا مما
هو منقول يف �أطروحته (وهذا عمل يقت�ضى التوثيق) من
طرف املمتحن (بفتح احلاء).
ومن العجائب يف (خربقة) البحث املناق�ش كون �صاحبه مل
يراع كذلك الرتتيب الزمني للأحداث الوطنية يف �سياقاتها
من ذلك �أنه بعد �إنهاء ف�صل بتمامه عن دور ال�صحافة يف
مواجهة امل�ستعمر يف املغرب قبل اال�ستقالل وبعده ،مبعنى
�أنه بعد �سرد وقائع ن�ضال ال�صحافة الوطنية وما ن�شرته من
�أحداث عانى منها رجال الوطنية منذ الثالثينيات ،وكانت
تن�شر جريدة املغرب والعلم والر�أي العام وما كان يالحظ
على �صفحاتنا من م�ساحات بعنوان (حذفته الرقابة)،
وهذه �أحداث كان بالأجدر �أن تت�صدر بحث الباحث بل
تكون كمدخل ومتهيد يف الثالثينيات لأحداث وقعت يف
ال�سبعينيات.

23

alousbouea@gmail.com

المنبر الحر
�إجناز البطاقة الوطنية يف
مي�سوريثقلكاهلاملواطنني

الهروب �إىل الراحة يف هرهورة
على حوايل  15كلم من العا�صمة،
مدينة الرباط ،توجد مدينة هرهورة،
مدينة من �أجمل املدن ،مطلة على
البحر ،متتاز بال�شوارع النظيفة،
والب�ساتني اخل�ضراء والإقامات
الرفيعة.

توفر هذه املنطقة ت�شكيلة من
املناظر اخلالبة وعدد كبري من
املقاهي واملطاعم وال�ساحات
اخل�ضراء ،حمفوفة بالأ�شجار
والورود والنخيل ،ي�صف ال�شارع

الرئي�سي للمدينة �أعدادا كبرية من
املطاعم املجهزة التي تقدم �أ�شهى
الأطباق العاملية واملحلية ،وتعترب
امل�أكوالت البحرية من �أ�شهر ما توفره
للزبناء والزوار كل يوم وخا�صة يف
عطلة �آخر الأ�سبوع حيث يكون عليها
�إقبال كبري.
تعترب هذه املنطقة ال�ساحلية متنف�سا
ل�سكان العا�صمة ،يتمتعون مبدى
اجلمال والهدوء وروعة املناظر
خ�صو�صا عند غروب ال�شم�س.
كما �أنها تعترب وجهة �سياحية:

�شواطئجميلة،ورمالذهبية،و�شم�س
�ساطعة ،وهواء نقي ...متلك البنية
التحتية املالئمة للراحة واال�ستجمام
وال�سياحة وال�سباحة.
فهي قبلة لق�ضاء العطل والإجازات
املمتعة واملريحة خ�صو�صا يف ف�صل
ال�صيف ،يجد الزائر املغربي وال�سائح
الأجنبي يف هذه املنطقة غابة وا�سعة
جميلة ،مليئة بالأ�شجار والنباتات،
ميار�س فيها النا�س� ،صغارا وكبارا
ريا�ضتهم املف�ضلة ،وتتنزه فيها
العائالت القادمة من كل مكان ،وهي
فر�صة لراحة اجل�سم والأع�صاب
والهروب من �ضو�ضاء املدينة،
وحتظى هذه الغابة بتنظيم خميمات
للأطفال خالل ف�صل ال�صيف ،ي�أتون من
كل �أنحاء اململكة وخا�صة من املناطق
اجلبلية.
ومما ال �شك فيه� ،ست�شهد هذه املنطقة،
يف ال�سنوات القليلة القادمة حت�سنا
كبريا على �صعيد ال�سياحة اخلارجية،
عن�صر �أ�سا�سيلإثراءدخلهاوتطورها.

يتطلب �إجناز �أو جتديد البطاقة
الوطنية ت�سخري كافة الإمكانات
واجلهود من �أجل احل�صول على
هذه الوثيقة؛ فال�سكان ب�إقليم بوملان
يقطعون م�سافات �شا�سعة ال تقل
عن  140كيلومرتا ق�صد الو�صول
�إىل عا�صمة الإقليم مبي�سور؛ حيث
يكرتون �سيارات الأجرة ب�أثمان ال
تقل عن  600درهم؛ و�أثناء الو�صول
�إىل مي�سور تعرت�ضهم م�شاكل �أخرى
الرميل
تتمثل يف اكتظاظ وطوابري املواطنني
الذين ينتظرون دورهم يف القيام
ب�إجراءات الإجناز ،و�إذا تعذر عليهم هذا الأمر بعد طول االنتظار؛ ي�ضطرون
�إىل املبيت يف املقاهي حتى اليوم املوايل� ،أو يعودون �إىل م�ساكنهم يف انتظار
املوعد الذي �ضرب لهم من طرف م�صالح الأمن .وال يخفى على �أحد ما يكابده
ال�سكان القادمون من املرتفعات وامل�ساكن الوعرة ،وما ي�صاحب ذلك من �ضيق
ذات اليد و�صعوبة التنقل بالن�سبة للم�سنني واملر�ضى الذين يعانون �أمرا�ضا
مزمنة ،والذين ال يقدرون على قطع م�سافات طويلة للو�صول �إىل مي�سور،
ناهيك عن ق�ساوة الطق�س الذي ت�صل فيه درجة احلرارة �إىل  4درجات حتت
ال�صفر ،فهال فكرت مفو�ضية الأمن مبي�سور يف ت�شكيل جلنة تتوىل التنقل عرب
قيادات الإقليم ق�صد القيام بهذه املهمة عمال ب�سيا�سة القرب وتخفيفا على
الب�سطاء الذين ال ميلكون من حطام الدنيا �شيئا على غرار ما ر�أيناه ب�إقليم
ميدلت ،حيث جتندت فرقة خا�صة لإجناز البطاقة الوطنية وزارت منطقة
الري�ش ،و�إمل�شيل ،و�أوتربات ،وتوتفيت ،وقد لقيت هذه العملية ا�ستح�سانا
كبريا من لدن ال�سكان .فهل �ستحذو مفو�ضية مي�سور حذو ما قامت به املنطقة
الأمنية مبيدلت؟ �أم �أن بوملان املعروفة بطق�سها البارد و�صعوبة م�سالكها ال
ت�ستحق هذه املبادرة ،نتمنى �أن ي�ؤخذ هذا النداء بعني االعتبار.
محمد تيلولوت

نجيبة بزاد بناني (الرباط)

املتقاعد وال�ضريبة بقوة الدفع الرباعي
اِ�ستب�شر املغاربة ومعهم املتقاعدون باحلكومة احلالية املخ�ضبة بالو�شاح الإ�سالمي ،مما خلف جوا من الثقة املفرطة واملبالغ فيها ،الدعائها
حماربة الف�ساد ،ليفاجئ رئي�س احلكومة اجلميع ب�شعار« :عفا اهلل عما �سلف».
وا�ستب�شر املتقاعدون بالطلعة البهية لل�سيد الوزير املنتدب الذي ب�شرهم يف قانون املالية ل�سنة  2013بتخفي�ض ال�ضريبة الرابعة املفرو�ضة ظلما
على املتقاعدين ،نتج عنه ا�سرتداد جزء من املعا�ش املنهوب ،ليعود مع قانون املالية ل�سنة  2014يف الف�صل  60مكرر ل�سحب ذلك التخفي�ض من
بع�ض املتقاعدين مرتاجعا عن وعده ال�سابق ب�إزالة ال�ضريبة املجحفة بزائد  % 6.65مقابل خف�ض ال�ضريبة على ال�شركات بناق�ص % 6.65
مقارنة ما بني �سنة  2013و ،2014كما جاء يف جدول م�شروع ميزانية املواطن �ص 4.كالتايل:
التغيريات املطلقة

الضريبة على الشركات

00042588000

39710000000

2828000000-

الن�سبة املائوية
للتغيريات
- 6.65 %

الضريبة على الدخل

32947000000

35137000000

+2190000000

+ 6.65 %

موارد الدولة

تقديرات املوارد  2013بالدرهم تقديرات املوارد  2014بالدرهم

قد ي�ستغرب القارئ لقول ال�ضريبة الرابعة.
نعم �إن املتقاعد فر�ضت عليه ال�ضريبة
الرابعة ،بحيث �أنه �أدى طيلة حياته املهنية
�أق�ساط ال�ضريبة على الراتب زيادة على
ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ( )TVAعلى
املواد التي كان ي�ستهلكها يف القرو�ض وخمتلف
امل�شرتيات ،دون ا�سرتجاعها لأن ا�سرتجاعها
يتطلب من املواطن �شروط اخلزيرات ،يجب
عليه االعتماد على حما�سب وتوفري الفواتري،
ويعلم الكل �أن الفواتري غري متداولة يف
املغرب .مع العلم �أن ال�شركات وامل�ستثمرين
معفيني من االزدواج ال�ضريبي .لكن كل
موظفي املغرب خا�ضعني لالزدواج ال�ضريبي؛
تقتطع الأوىل من املنبع والثانية يف �ضرائب
اال�ستهالك (.)TVA
مع التقاعد �أو املعا�ش ن�صطدم بال�ضريبة
الثالثة التي جاء بها الف�صل  12من نظام
املعا�شات لقانون  011.71الذي يقول:
«ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن يزيد مبلغ
املعا�ش بعد طرح ال�ضريبة العامة على الدخول
املت�أتية من الأجور والدخول املعتربة يف
حكمها على مبلغ �آخر �أجرة نظامية من مزاولة
الن�شاط خالية من ال�ضريبة املذكورة».
�إذن ،هنا تقتطع ال�ضريبة الثالثة وتختفي من
احل�ساب نهائيا ،ويف ت�صفية املعا�ش ال تتم

الإ�شارة �إىل حذفها� ،إال �إذا طالبت باحل�ساب،
ليت�أكد للمتقاعد االختالف مابني الأجزاء
املحت�سبة والقدر املتبقي.
ويف هذا الإطار ف�إن االقتطاعات التي كان
املتقاعد ي�ساهم بها يف �صندوق التقاعد
املغربي تتوقف ،لتعود للأجرة = فاملعا�ش
خايل من ال�ضريبة املذكورة = فيتم ال�سطو
على االقتطاع بدعوى ال�ضريبة على املعا�ش.
و�أنها مل تكن من الأجرة.
وهذه هي ال�ضريبة الرابعة ومغالطة بطعم
الظلم .كفى من التحايل وطم�س احلقائق .ف�أين
هو املتقاعد من الإعفاء من االزدواج ال�ضريبي
الذي تنعم به ال�شركات؟ بل يتم الإجهاز عليه
بعدة �ضرائب ركب لها حمرك بقوة الدفع
الرباعي .نف�س الأجرة تخ�ضع لل�ضريبة
�أربع مرات.النعدام ال�شفافية وااللتفاف على
احلقائق و�إخفائها.
هل تعلم احلكومة والربملان �أن املتقاعدين هم
فئة من امل�سنني ،ال ي�ستطيعون االحتجاج؟
لقد �أنهكتهم الأمرا�ض املزمنة من �سكري
وكول�سرتول وروماتيزم وارتفاع ال�ضغط
جراء ارتفاع ن�سب فوائد القرو�ض التي
فر�ضت عليهم يف �سنوات الر�صا�ص ،ما بني
 12و 14يف املائة ،بل كانت �شركات اال�ستهالك
ت�صل فوائدها �إىل � % 30سنويا .وحترمونهم

الآن من م�صاريف العالج� .إنه الظلم بعينه.
هل ت�ستمع احلكومة والربملان �إىل �أنني املتقاعد؟
�إنه يرزح حتت وقع الزيادات املتدرجة يف ثمن
املحروقات واملواد الأ�سا�سية ،مع الزيادات
يف ال�ضرائب املبا�شرة وغري املبا�شرة ،التي
�أنهكت ميزانياتهم ،وجعلتهم ي�صلون �إىل نهاية
ال�شهر حبوا الهثني ،ال يجدون ما ي�صرفونه
بعد الأيام الأوىل من بداية ال�شهر� .أما �إذا
مر�ض وزار �إحدى امل�صحات ،فاهلل يلطف
حلاله من هذا الظلم.
هل ترق احلكومة والربملان ل�شيبة م�سنني
�ضعفاء �أفنوا زهرة عمرهم لبناء الوطن؟
وذلك بدعمهم و�صيانة مكت�سباتهم ولي�س
حت�سينها ،بل لتبقى حياتهم املعي�شية يف
نف�س امل�ستوى� .إىل �أن ترجع الروح �إىل بارئها.
وذلك بالإعفاء الكلي من ال�ضريبة ذات الدفع
الرباعي .والكف من الزيادات املتتالية� .إن
عودكم تركت غ�صة يف احللق ،وفقدنا الثقة
فيها .ال ثقة يف احلكومة وال ثقة يف الربملان.
قلناها زمان ونرددها اليوم .واليوم مثل
الأم�س ،والغد مثل اليوم ،وال�شكوى لغري اهلل
مذلة� .إنها �صرخة �ضد الظلم .حرم اهلل الظلم
على نف�سه وجعله حمرما بني العباد .فر�ض
ال�ضريبة على املعا�ش هو الظلم بعينه.
  محمد زريوح (مكناس)
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الإرث يف الإ�سالم عامل من عوامل التحديث
مب�سطرتهالعادلةللذكوروالإناث
● بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة الخامسة

يف ثنايا مو�ضوع الأ�ستاذ العروي يرى �أن احلل مل�شاكل املرياث
موجود وهو �أنك تنفق على االحتكام �إىل �شخ�ص غري القا�ضي ،ويطيل
يف املو�ضوع ،وك�أننا نتحدث عن م�شروع جتاري �أو �شركة ا�ستثمارية
تبحث عن الربح واملنفعة ال�شخ�صية وهذا �شيء ال عالقة له بالإرث يف
الإ�سالم لأن الإرث يف الإ�سالم فري�ضة من اهلل وو�صية منه و�أمر يق�سم
كما �أمر اهلل م�صداقا لقوله تعاىل« :يو�صيكم اهلل يف �أوالدكم» �أي ي�أمركم
ويفر�ض عليكم ،فال تغيري وال تبديل يف ذلك ،وم�صداقا لقول الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم�« :أحلقوا الفرائ�ض ب�أهلها» وفرو�ض الورثة
مق�سمة يف الإ�سالم بانتظام ،فقد جعل �أ�صحاب الفرو�ض من الورثة اثنا
ع�شر �شخ�صا� ،أربعة من الرجال وهم :الزوج ،والأب ،واجلد ال�صحيح
مهما عال ،والأخ لأم.
وثمان من الن�ساء وهن :الزوجة ،والأم ،وبنت االبن مهما نزلت درجة
�أبيها ،والأخت ال�شقيقة ،والأخت لأب واجلدة ال�صحيحة مهما علت.
وجعل �أ�صحاب الفرو�ض ق�سمني� :إما ب�سبب وهما الزوجان ،و�إما
بن�سب وهم ما عدا الزوجني لأنهم يرثون بالقرابة والن�سب ،وجعل
امل�ستحقني للن�صف خم�سة وهم :الزوج �إذا مل يكن للزوجة املتوفاة
ولد ،و�أربع من الن�ساء وهن :البنت الواحدة ال�صليبة �إذا مل يوجد من
يع�صبها ،وبنت االبن عند عدم البنت ال�صليبة ،و�إذا كانت واحدة ومل
يكن معها من يع�صبها ،والأخت ال�شقيقة �إذا كانت واحدة ،ب�شرط �إال
يوجد معها من يع�صبها و�أال يوجد معها بنت �صليبة ،وال بنت ابن،
والأخت لأب بال�شروط التي ا�شرتطت يف ال�شقيقة ،وي�شرتط �أال توجد
معها �أخت �شقيقة.
وجعل الربع فر�ض اثنني من الورثة وهما :الزوجان في�ستحق الزوج
الربع عند وجود ولد لزوجة متوفاة منه �أو من غريه ،وت�ستحق
الزوجة �إذا مل يوجد ولد لزوجها املتوفى منها� ،أو من غريها� ،سواء
كانت الزوجة واحدة �أو �أكرث من واحدة وجعل الثمن فر�ض واحدة
من الورثة وهي الزوجة �إذا كان لزوجها املتوفى ولد منها �أو من غريها،
وجعل الثلثني ف�أكرث من البنات ال�صليبات وبنات االبن والأخوات
ال�شقيقات لأب بال�شروط ال�سابقة يف ا�ستحقاقهن الن�صف عند االنفراد.
وجعل الثلث الثنني من الورثة وهما :الأم ب�شرط �أال يكون للمتوفى فرع
وارث وال متعدد من الإخوان والأخوات لأبوين� ،أو لأب� ،أو لأم ،وال
اثنني ف�أكرث من الإخوة والأخوات لأم �سواء كانوا من الذكور فقط� ،أو
من الإناث فقط� ،أو منهما معا.
وجعل من ي�ستحق ال�سد�س �سبعة وهم :الأب عند وجود ولد للمتوفى،
واجلد ال�صحيح عند وجود ولد للمتوفى �إذا مل يوجد الأب والأم �إذا
كان للمتوفى فرع وارث �أو اثنان ف�أكرث من الإخوة والأخوات مطلقا،
واجلدة ال�صحيحة عند عدم وجود الأم ،وبنت االبن واحدة ف�أكرث
مع البنت ال�صليبة الواحدة ،والأخت لأب واحدة ف�أكرث مع الأخت
ال�شقيقة الواحدة والواحد من �أوالد الأم ،الإخوة والأخوات لأم ال
فرق بني كونه �أخا �أو �أختا لأم.
ف�إعطاء احلقوق لذويها يف الإرث �شيء م�شروع ب�إتقان عجيب يتوخى
العدل بحيث ال جند هناك من هو حمروم من �أخذ حقه ذكرا كان �أو
�أنثى.
ويرى الأ�ستاذ العروي �أن القا�ضي حينما يف�صل يف ق�ضية الإرث ال يقوم
بذلك باعتباره ممثال للدولة فهو ال ي�أخذ م�صلحة الدولة باالعتبار بل
يف�صل ح�سب م�صلحة املتقا�ضني واحلقيقة �أن هذا �شيء طبيعي ،لأنه
يعطي احلقوق التي فر�ضها اهلل لأ�صحابها فالبد من اعتبارهم ،فالقا�ضي
يحكم مبا �أوجبه اهلل ،والإرث يف الإ�سالم موزع ومق�سم ،ما على القا�ضي
�إال التنفيذ ويف هذا الإطار البد من اعتبار الورثة ومراعاتهم.
وخال�صة القول� ،أقول للأ�ستاذ العروي ب�صراحة �أن العائق فينا هو �أننا
اندجمنا و�أفرغنا يف الفكر الأوربي و�أخل�صنا له ،و�أ�صبحنا نرى �أن ما يرد
عن �أعالم �أوربيني هو ما يجب �أن نت�شبث به �سواء تعلق الأمر باملفهوم
اال�شرتاكي �أو املفهوم املارك�سي ،مع العلم �أن الفكر الأوربي لي�س له من
ف�ضل �أبدا ،لأن الأوربيني �أخذوا عن اليونان ،وادعوا �أن الفكر بدايته
بداية �أوربية ،وال�سيما يف ما يتعلق بالفكر االقت�صادي لدرجة �أننا ر�أينا
�أن نق�سم الأزمنة والع�صور ثم على �أ�سا�س �أحداث ومتغريات �أوربية،
وذلك على �أ�سا�س ما قاله مفكرون �أوربيون مدعني �أن غريهم لي�س له
�أي م�ساهمة ،فر�أيناهم يطلقون ا�سم «الع�صور الو�سطى» على الفرتة
500م �إىل 1500م معممني ذلك على الفكر الإن�ساين كله ،ولكن هذه الفرتة
ت�صدق على �أوربا فقط ،ولي�س كذلك على العامل الإ�سالمي لأن هذه
الفرتة فرتة ازدهار احل�ضارة الإ�سالمية ،وهذا مو�ضوع طويل ميكن
تناوله بق�صة خا�صة وربطه باالقت�صاد الإ�سالمي وما �ألفت فيه من
كتب �أخذ عنها الأوربيون ،والعوامل التي حافظ عليها الإ�سالم ل�سالمة
االقت�صاد ،وحترمي الربا ،وال�سماح بالت�شاركية ،وغريه ذلك.

اِنتهى

24
�إىل امل�س�ؤولني عن حماية البيئة

المنبر الحر

alousbouea@gmail.com

كلما حلت ذكرى اليوم العاملي للبيئة
�إال وكرث احلديث عن �ضرورة و�أهمية
احلفاظ على البيئة و�سالمتها وما
تتعر�ض له من �أخطار.
ونحن ك�أمة م�سلمة ال يليق بنا �أن
نكون من املف�سدين يف الأر�ض فنحن
�أوىل النا�س باحلفاظ على البيئة
و�سالمتها ،وقد خلق اهلل هذا الكون
نقيا ونظيفا قبل �أن تعبث به يد
العابثني وت�صبح احلياة فيه مهددة
باخلطر بفعل التلوث.
و�إن الكثري من اخلرباء واملهتمني
باملجال البيئي اليوم يدقون ناقو�س
اخلطر يف تقاريرهم ال�صادرة يف
امل�ؤمترات والندوات حول التهديديات
احلالية �أو امل�ستقبلية التي يتعر�ض
لها املجال البيئي والإيكولوجي
ومنها اخرتاق طبقة الأوزون وهو
الغالف اجلوي الذي يحمي الأر�ض
من ا�شعة ال�شم�س كما هو معلوم،
ناهيك عما تتعر�ض له مياه الأنهار
والبحار كل يوم من تلوث ب�سبب ما
يطرح فيها من نفايات �صناعية �أو
ب�سبب مياه ال�صرف ال�صحي التي
ت�صب عادة يف الأودية �أو البحار،
�أما امل�ساحات الغابوية فهي تدمر
كل يوم �إما ب�سبب احلرائق �أو قطع
الأ�شجار وبيع الأخ�شاب �أو ا�ستغالل

امل�ساحات الغابوية املجاورة للمدن
لت�شييد البنايات ال�سكنية كما وقع بني
مدينتي �سال والقنيطرة ،فقد زحفت
العمارات والإقامات ال�سكنية على
كثري من امل�ساحات الغابوية يف هذه
املنطقة قرب بولقنادل.
�إن الكثري من املدن ال�صناعية �أو
ذات الكثافة ال�سكانية �أ�صبحت
مهددة بنفايات امل�صانع ودخان
املعامل املت�صاعد نحو الهواء
�إ�ضافة �إىل تراكم الأزبال يف ال�شوارع
وال�ساحات ،كل هذا ي�شكل خطرا على

املجال البيئي مبدننا ،ففي الأ�سبوع
الأول من �شهر �أبريل من هذه ال�سنة
كادت مدينة الرباط تغرق يف الأزبال،
وكادت بع�ض �شوارعها و�ساحاتها
�أن ت�صبح عبارة عن �أكوام مرتفعة
ب�سبب الإ�ضراب الذي خا�ضه عمال
�إحدى ال�شركات املكلفة بالنظافة
تعبريا منهم عن التماطل يف �أداء
م�ستحقاتهم ،واحلقيقة �أن الكثري من
ال�شركات التي يفوت لها قطاع النظافة
تظهر ح�سن نيتها وح�سن تعاملها مع
عمال النظافة يف بداية الأمر وتوزع
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الخطوات القادمة

ما يكفي من ال�صناديق املخ�ص�صة
جلمع الأزبال ،وبعد ذلك ترتاجع
ويبد�أ التماطل مع العمال وتختفي
ال�صناديق املخ�ص�صة للأزبال وال
يبقى منها �إال تلك املك�سرة التي ال
ت�صلح جلمع الأزبال التي تلقى يف
�أغلبها على الأر�ض.
�إن خطر التلوث مل يعد يهدد
املدن وحدها بل حتى البوادي
التي كانت تنعم بالنقاء وال�صفاء
وجودة الهواء �أ�صبحت الكثري
من مناطقها عر�ضة للتلوث �إذا مل
يتحرك امل�س�ؤولون عن حماية البيئة
لإيقاف هذا الزحف وباخل�صو�ص
الأكيا�س البال�ستيكية التي انت�شرت
هنا �أو هناك ويكفي عبور الطريق
التي متر ب�سبت املر�شو�ش يف اجتاه
وادي زم مل�شاهدة ب�شاعة املنظر،
ومن غرائب ما يجري باملنطقة �أن
بع�ض امل�س�ؤولني عن حماية البيئة
مل يالحظوا وجود هذا الكم الهائل
من الأكيا�س ال�سوداء وك�أنها قطيع
من املاعز ،لكنهم فتحوا �أعينهم جيدا
عندما وقفوا �أمام �أ�صحاب املحالت
التجارية وبائعي املواد الغذائية
مهددين �إياهم بعقوبات وغرامات
�إن مل يقللوا من عدد قنينات الغاز
بدعوى �أنها تف�سد البيئة.

جد بوشتى (الرباط)

�أنا� ،أخي والآخرون  ..يف انتظار «كودو»

�سنوات الفرق جعلتني �أعي�ش على
�شظايا �أخي ،مل يكتب يل لأن �أعرف
معنى الأ�شياء اجلديدة ،ركبت
دراجته بعدما حولها �إىل �شبه حطام،
لعبت بلعبه بعدما �صارت جمرد
�أ�شالء ..كنت �أعي�ش حياته بطعم قدمي
بعدما عا�شها هو بطعمها اجلديد� ،أنا
�ضحية �أخي.
كان لزاما �أن �أكون خمتلفا عنه و�أن
�أ�سلك م�سارا ال �أ�سمح له فيه ب�أن
يجعلني �ضحية مرة �أخرى ،فابتعدت
عن خرائطه وت�ضاري�سه ومناخه،
واتخذت من لغة �شك�سبري ملج�أ
�أداعب فيه روايات «همنغواي»
وم�سرحـــــيات «�صامويـــــل بكيت»،
وق�صائد «�إديوت» ،مل يكن ذاك امللج�أ
�أر�ض خراب بالن�سبة يل و�إن حاول
�أخي �أن يطبق عليه جتارب التعرية
والت�صحر ،مل ينجح يف حماوالته،
انزعج واتخذ حبوبا مهدئة من
�صيدلية الوجود ،مل تزده احلبوب

�إال انزعاجا ودمارا فاتخذ من احلب
زوجة �أ�سكنته جنان احلياة قبل �أن
ينتقل �إىل الفردو�س رفقة ابنني ذكراين
بعي�شي على �شظاياه.
اجنلت ال�ساعات والأيام وال�شهور
وال�سنوات ب�سرعة غري مفهومة،
وجدت نف�سي �أحمل القلم مالم�سا
الورقة باحثا عن حقيقة مل �أعرث
عليها بكتب الأجنلو�ساك�سونيني،
وال يف خرائط �أخي و�أدويته� ،أحيانا
كنت �أجد احلقيقة بني حروف �أخطها
بالظالم و�أن�شرها على �صفحات جرائد
تقر�أ بالظالم� ،أدركت الحقا �أن تلك
لي�ست هي احلقيقة التي ابتغيتها،
مل تكن حرويف ومقاالتي قادرة على
�أن تعيد الب�سمة لوجه �أمي ال�شاحب
�أثر وح�شة الطق�س بتلك الزاوية
التي اتخذوا لها ا�سما �أمازيغيا مل
�أفهمه (متلوكيت) كما مل �أفهم �أنا�سها
وقاطنيها ،حتى مثقفيها ال �أفهم
�شعرهم وال ما ينرثونه فوق �صفحات

الحـرية
هذه هي نتيجة احلرية
البلطجية والت بالعاليل وباملك�شوف
املخدرات ما عاد تباع ب�سرية
خود وهات وبعينيك يا بن عدي ات�شوف
الكري�ساج كتمار�س �أ�صبح وع�شية
�أ�سيادي اطور حلد هزان ال�سيوف
هذه هي نتيجة احلرية
الأ�ستاذ وىل ياخذ من تلميذ الكفوف
يا بنقطة ح�سن اتنقط يل
يا نخلي حياتك رعب ...وخوف
ال�سيدا داء خطري عدو الب�شرية
هاهي بجرثومتها علينا احتوم واطوف
البطالة تفقمات والوظيفة فني هي...؟
�أما االغت�صاب وال �شايع عندنا معروف

سعيد احديدو (الدار البيضاء)

كتب �أو جرائد ال يقر�أها وال ي�شرتيه
�أحد ،بني ق�صيدة هجاء يف حق �أهل
تلك الزاوية الباردة و بني ق�صة عتاب
ل�شباب اتخذوا من امل�سجد جمل�سا
لنفث دخان �سجائرهم� ،أجدين غري
م�ستوعب لكلمات من لقب باملثقف.
�أخي كان �صديقا لهذا املثقف� ،أخي
مل يكن مثقفا ،كان ر�ساما يف البدء،
تنب�أ له �أ�ستاذه مب�ستقبل مزرك�ش �إال
�أنه �أخط�أ ر�سم م�ساره ليجد نف�سه
ير�سم اخلرائط بقاعات اجلامعة
حيث يحمل الطالب القلم مرفوقا
بال�سيف مدافعا عن �إيديولوجية
مغبونة ،مربرا �صارخا حمله ال�سيف
بحماية حق الطالب املغلوب على
�أمره ..يف حلظات يرتكون ال�سيوف
ويعقدون حلقات م�شابهة لتلك
بجامع الفنا ،يخطبون ويتوعدون
ويرهبون ...تعلمت منهم فن الوعود
فارتديت زي حزب قتل منا�ضلوه
بالأم�س ،حتولت �إىل موزع للوعود يف

جتمعات جماهريية كرث فيها التطبيل
والت�صفيق على ما �أن�سجه من خيوط
العنكبوت .وجدت ال�سيا�سة طريقا
ممتعا للبحث عن احلقيقة التي �أفقدين
�إياها �أخي� .أدركت �أن هذا الطريق
وهم هو الآخر ،وجدتني �أعي�ش على
�شظايا منا�ضلني باعوا الوطن كما باع
�أخي �أحالمه يف ليلة باردة من فرباير
بني جدران م�صنوعة من الأدوية
ورفقة ابن العم الذي رف�ض �أن يبيع
�أحالمه و�أق�سم �أن يتبع خطوات ابن
يعقوب يو�سف لي�صنع لنف�سه عر�شا
مريحا بعد �سنوات كبح لغريزة احلب
�أو غريزة العبث .الإميان باحلب هو
�إميان بالعبث على طريقة «�صامويل
بكيت» الذي �أدمنت م�سرحياته
و�صرت �أنتظر «كودو» برفقته ،بحثت
عن احلقيقة بني �أبجديات مدر�سته
العبثية ،فوجدتها.
عبد السالم المساتي

على هام�ش :ه�ؤالء بع�ض جنوم املنرب احلر
ن�شرت جريدة «الأ�سبوع»
بتاريخ  17/04/2014الكلمة
القيمة التي كتبها الأخ الكرمي
حممد نرجي�س من الدار
البي�ضاء ،والتي كانت بل�سما
وت�شجيعا للإخوة الذين
ذكرت بع�ض �أ�سمائهم م�شكورا
كعبد اهلل :مالكي علوي موالي
ال�صادق من �سال ،وجد بو�شتى
من الرباط ،وب�صري من فا�س،
وحممد �أمني من قلعة ال�سراغنة،
وجنيبة بزاد بناين من الرباط،
وغريهم كثري...
الأخ الكرمي ال�سيد حممد
نرجي�س� :إنني �أقدر فيكم �سيدي
عواطفكم النبيلة و�أخالقكم

الفا�ضلة ،و�إنني اعترب �أيها
الأخ الكرمي كلمتكم الرقيقة يف
حق النجوم التي ذكرت على
حد تعبريكم ،اعتربتها حتية
و�سالما من �أخ كرمي �شجعنا
جميعا على ال�سري قدما،
وامل�ساهمة ولو ب�شكل ب�سيط
يف معاجلة م�شاكل هذا املجتمع
الذي نعي�ش فيه ونقتات من
خرياته ،هذا الوطن الذي عا�ش
فيه �أجدادنا و�آبا�ؤنا والذي نريد
له الرفعة وال�س�ؤدد.
�أيها الأخ الكرمي حممد نرجي�س:
ال تر�ضى �أن نكون كما قال اهلل
فيهم« :كانوا ال يتناهون عن
منكر فعلوه»�( ،سورة املائدة،

الآية.)79 :
ول�سنا واحلمد هلل من يقول:
«�شــــوف وا�ســــكت وا�سمع
وا�سكت».و�إننا نعاهدكم اهلل
علـــــى ال�سري قدما يف ما نحن
ب�صدده� ،إذ اجلهاد كما يكون
بال�سنان يكون بالل�سان والقلم.
وعليه فبا�سم الطاقم الذي ذكرت
ومنهم :مالكي علوي موالي
ال�صادق نبلغكم �سالمنا احلار
من �سال ،والرباط ،والقلعة،
وفا�س ،راجني لك ال�صحة
وال�سالمة والعافية يف دينك
ولكل من �ضمه بيتكم البي�ضاوي
من قريب �أو بعيد.
مالكي علوي موالي الصادق (سال)

لنعد �إىل �أخالق الإ�سالم
● د .يوسف الكتاني
مبنا�سبة انت�شار الظاهرة ال�سخيفة “الت�شرميل”
قفزت �إىل دهني مقولة عمر بن عبد العزيز “�إن اهلل
يزع ـ يدفع ـ بال�سلطان ما ال يزع بالقر�آن” ،وهي
مقولة �صائبة حكيمة تطبق يف كل ع�صر وم�صر،
وتقوم �سلوك املنحرفني والأعمال البليدة كما
هو ال�ش�أن اليوم مع هذا ال�سلوك امل�شني ملجموعة
من املنحرفني الذين يعيثون يف الأر�ض ف�سادا،
معتقدين �أنهم ي�ستطيعون �أن ي�ستمروا يف عبثهم
مهددين املجتمع ،وباعثني اخلوف والهلع يف بع�ض
�أفراده ،مما دفع امل�س�ؤولني وعلى ر�أ�سهم جاللة
امللك الذي �أمر بالت�صدي العاجل لكل ما يهدد الأمن،
ويعبث براحة ال�سكان وطم�أنينتهم ،متحديا النظام
والقانون الذي ينبغي �أن ي�سود وحده ويطبق
ب�صرامة على كل من ت�سول له نف�سه اخلروج عليه،
وخمالفته والعبث به.
وقد ح�صل ذلك منذ فرتة وما يزال من عبث بالأخالق
وخرق للقوانني ،واعتداء على حرية النا�س و�أمنهم
و�سالمتهم من طرف جمموعة من ال�شباب الذين
تركهم �آبا�ؤهم من دون تربية وال �أخالق ،وال التزام
بقواعد املجتمع وقوانينه ،مما �أ�ساء وي�سيء
لأخالقنا و�أعرافنا وتقاليدنا التي علمتنا احرتام
الكبري ،ومراعاة ال�ضعيف ،وااللتزام بتوجيهات
ديننا احلنيف ،وتوجيهاته يف جمال الأخالق
وال�سلوك امل�ستقيم.
�إن �سبب انت�شار ظاهرة العبث بالأخالق ،وممار�سة
الأعمال املخلة باملروءة والآداب العامة ،ترك
الآباء �أبناءهم عر�ضة ملعا�شرة من ال �أخالق لهم
وال تربية ،وعدم مراقبة �سلوكهم و�سريتهم،
وتركهم لأنف�سهم ولع�شراء ال�سوء يعبثون ب�أخالقهم
ومروءتهم ،وتركهم مل�صاحبة كل من هب ودب من
تلك املجموعات التي ال عمل لها وال هدف �إال ارتكاب
املحرمات وتعاطيها ،والعبث ب�أمن املواطنني
وحياتهم ولو كانوا �آباءهم و�أمهاتهم و�أفراد
�أ�سرهم ،ناهيك عن جرائم هتك العر�ض واالعتداء
على ال�سيدات والأوان�س الآمنات دون خوف،
�أو خجل� ،أو اعتبار خللق� ،أو مروءة� ،أو رابطة
�أ�سرية ،وغريها.
وقد كانت لدينا ويف جمتمعاتنا �شرطة الآداب
والأخالق التي تراقب ال�شوارع والأزقة ،وت�سهر
على ح�سن ال�سلوك واال�ستقامة ب�ألب�ستها املدنية
التي ت�ساعدها على القيام بواجبها ،ول�ست �أدري هل
ما زالت �أم انقر�ضت ،كثري من التنظيمات احلكيمة
التي جتعل جمتمعاتنا نظيفة ،و�شوارعنا �آمنة
مطمئنة ،ومواطنينا ميار�سون حياتهم وحريتهم
مبقت�ضى القانون ويف �سالمة واطمئنان ،ولعل
تق�صري الدعاة يف هذا املجال مما جعلهم يتكلمون عن
كل �شيء ما عدا االهتمام بالأخالق ،وح�سن الآداب،
واحرتام القيم والقوانني ،وااللتزام بها ،وتذكري
النا�س بتوجيهات القر�آن وال�سنة ،وتعليم النا�س �أن
الأخالق الكرمية هي قوام احلياة الإن�سانية ،وقوام
ال�سلوك امل�ستقيم احل�سن ،وحتذيرهم من كل عمل
يخالفها �أو يعبث بها ،كما �أثنى اهلل تعاىل على نبيه
الكرمي بقوله“ :و�إنك لعلى خلق عظيم” مما يجعل
الأخالق الكرمية هي الأ�سا�س لكل جمتمع �سليم
طاهر �آمن ،كما �سجل �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي
رحمه اهلل:

و�إمنا الأمم الأخالق ما بقيت
ف�إن هموا ذهبت �أخالقهم ذهبوا

وعلى العلماء �أن يعودوا �إىل ما كانوا عليه من
االهتمام بالتذكري مبا يف الأخالق الكرمية من اثر
يف تقومي م�سرية املجتمع ،وتهذيب م�سرية �أفراده،
واطمئنان �أفراده و�سالمتهم ،كما على الدولة �أن
تعيد االهتمام ل�شرطة الآداب والأخالق لتقوم
بواجبها �أح�سن قيام ،ولتعيد للمجتمع �سكينته
و�سالمته وطم�أنينته ،وليعود جمتمعنا �أفرادا
وجماعات �إىل �آداب الإ�سالم و�أخالقه ،وليعلم
اجلميع �أن ذلك م�س�ؤولية جماعية كما بينها الر�سول
الكرمي يف حديثه:
«مثل القائم يف حدود اهلل ،والواقع فيها ،كمثل
قوم ا�ستهموا على �سفينة ف�أ�صاب بع�ضهم �أعالها،
وبع�ضهم �أ�سفلها �إذا ا�ستقوا من املاء مروا من فوقهم
فقالوا :لو �أنا خرقنا يف ن�صيبنا خرقا ومل ن�ؤذ من
فوقنا ،ف�إن يرتكوهم وما �أرادوا هلكوا جميعا ،و�إن
�أخذوا على �أيديهم جنوا وجنوا جميعا» ،وباهلل
التوفيق.
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�إن اهلل قد وهب املدينة احلمراء طبيعة خالبة
وجغرافية متميزة و�ساحة �ساحرة ،وجاللة
امللك قد �أوالها عناية خا�صة ،مما جعل
مراك�ش حتظى بالرتبة ال�ساد�سة عامليا على
امل�ستوى ال�سياحي .ومن �أجل احلفاظ على
هذا املك�سب وجب على املجل�س اجلماعي
للمدينة �أن ي�ستدرك ما �أ�ضاعه من هدر للزمان
من تدبري ال�ش�أن املحلي ب�سبب ال�صراعات
ال�شخ�صية ملكوناته ،متجلية يف مقاطعات
الدورات العامة� ،أو يف مقا�ضاة البع�ض
للبع�ض دون الرتكيز على امل�صلحة العامة
لل�ساكنة .ومن ينب االمور التي تهدد �سياحة
مراك�ش ،الإر�شاد ال�سياحي حيث يالحظ
جمموعة من املر�شدين الر�سميني يرابطون
قرب عر�صة البريك املطلة على �ساحة جامع
الفنا من �أجل عر�ض خدماتهم على ال�سياح
بطريقة غري م�شرفة وال ح�ضارية يف غياب تام
للمندوبية اجلهوي لل�سياحة� ،أما عن املر�شد
غري الر�سمي فالأمر �أفظع وال ي�ستحمل املزيد
ولل�شرطة ال�سياحية الن�صيب الأوفر� .أما عن
�أ�صحاب مواقف ال�سيارات فاملو�ضوع يتطلب

ها الن�شاط ها هو
�شــــــــــــاط

بعد توقيف دام لأربع �سنوات يعود
مهرجان  ،Alegriaوتعني الن�شاط
بالإ�سبانية هذه ال�سنة يف �شهر يوليوز
القادم �إىل مدينة �شف�شاون ،ليتم تنظيمه
جمددا ،حيث �سري�صد جمل�س جماعة
�شف�شاون الذي ير�أ�سه حزب العدالة
والتنمية �أزيد من  500مليون �سنتيم،
من مال ال�شعب لتمويل هذا املهرجان.
الغريب يف الأمر �أن حزب العدالة
والتنمية الذي ير�أ�س جمل�س مدينة
�شف�شاون كان من �أ�شد املعار�ضني
لهذا املهرجان ومهرجانات �أخرى،
لأنها ت�ضييع ملال ال�شعب الذي هو
يف �أم�س احلاجة �إليه لتجهيز الطرق،
وامل�ست�شفيات واملدار�س وتوفري
�سيارات الإ�سعاف و�شراء الأدوية
للفقراء ،كما �أنها ت�ساهم يف االنحالل
اخللقي من خالل مظاهر االختالط
والرق�ص و�إف�ساد �أذواق ال�شباب
ودفعهم �إىل الإدمان والعادات ال�سيئة.
كل هذه ال�سلبيات مل يعد لها وجود
يف �أجندات حزب العدالة والتنمية،
وهي توافق على عودة املهرجان �إىل
الوجود ومتويله من مال ال�شعب،
وك�أن ما ينق�ص هذا ال�شعب هو
املهرجانات والن�شاط الذي هو عنوان
هذا املهرجان.
هذه اخلم�سمائة مليون ورمبا �أكرث
التي �ستهدر على مهرجان ي�ستمر لأيام
معدودات ،لن ي�ستفيد منه ال�سكان يف
�شيء ،كان بالأحرى تخ�صي�صها لأ�شياء
�أكرث �أهمية ،ف�إذا �ألقينا نظرة موجزة
على بع�ض اجلماعات التابعة لإقليم
�شف�شاون� ،سنجد �أن مراكزها ال�صحية
ال تتوفر على �سيارة �إ�سعاف ،و�أن
العديد من الن�ساء يلدن يف الطريق �إىل
امل�ست�شفى ،كما �أن العديد من الطرق
توجد يف حالة �سيئة تعزل مناطق عن
باقي العامل يف ف�صل ال�شتاء ،وهناك
دواوير الزالت غري مرتبطة بالكهرباء،
والعديد من امل�شاكل الأخرى التي يعاين
منها مواطنون مغلوبون على �أمرهم،
فهل يف ظل هذه الأو�ضاع يحلى ملجل�س
�شف�شاون �أن ي�ضيع  500مليون يف
مهرجان الن�شاط؟ يبقى ال�س�ؤال
مطروحا؟
الهاشمي ربابي (طنجة)

ملفا كامال ملا يحمل يف طياته من حقائق
مثرية ،وال�س�ؤال املحري ملاذا يقف املجل�س
اجلماعي موقف املتفرج على الت�سيب وابتزاز
املواطنني واحتالل امللك العمومي...؟ �أكتفي
بهذا الغي�ض من في�ض ،وقبل اخلتم وجب

�إعالنات

�إىل متى �سيدتي �ستلعبني لعبة القط والف�أر
وتقاومني رغباتك وتطالبني بالث�أر
وتن�سني يف غفلة منك �أنك مت�سكني باجلمر
و�أن كثريات قبلك ذهنب �ضحية املكر
�أهكذا علمك �سيدتي فكرك الأغر
�أن تقدمي قلبك قربانا لل�شر
وت�شقي ع�صا الطاعة على احلبيب الأبر
وتهدري بعنفوان الغ�ضب فر�ص العمر
�سيدتي هذه يدي ممدودة لك بكل ي�سر
خالية من �سويداء احلقد املر
تاوية الأع�صاب وال�صرب
فال تف�سدي لقاءنا بغواية النحر

تنبيه اجلهات املعنية �إىل العمل على توفري
املراحي�ض العمومية ال�شبه املنعدمة باملدينة
مبا يف ذلك حدائق املنارة التاريخية ،الوجهة
ال�سياحة بامتياز.

سعيد حطبي (البيضاء)

عزيز الفاطمي (مراكش)

�إعالنات

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات
حمكمة اال�ستئناف التجارية
مبراك�ش
املحكمة التجارية ب�أكادير
مكتب ال�سجل التجاري
ملف عدد2014 - 117 :
حساب خصوصي 10206 :م
تقديم أصل تجاري حصة في شركة
(النشرة الثانية)

مبقت�ضى عقد تقدمي ح�صة عينية
م�صحح الإم�ضاء بتاريخ  10يونيو
 2013وتقرير مراقب احل�ص�ص امل�ؤرخ
يف  10يونيو ،2013
قدم ال�سادة:
 - 1راغب احل�سن احلامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .J68716
 - 2راغب عبد الرحمن احلامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .B279158
 - 3راغب جواد احلامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم .JB144512
 - 4راغب حممد احلامل لبطاقة
التعريف الوطنية رقم  ،J106531الأ�صل
التجاري الكائن برقم � 49شارع احل�سن
الثاين بيوكرى �شتوكة �أيت باها ،كح�صة
يف ال�شركة املدعوة « RAGHIBOU
.» FRERES SARL

وبذلك ف�إن رئي�س م�صلحة كتابة ال�ضبط
يعلن لكل ذي م�صلحة �أن التعر�ضات
ت�سجل مبكتب �ضبط املحكمة داخل
�أجل اخلم�سة ع�شرة يوما ( )15املوالية
للن�شرة الثانية طبقا للمواد 84 ،83
و 104من مدونة التجارة.
✣✣✣

املغرب  -اجلزائر:
م�صري م�شرتك

As 254/14

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات
حمكمة اال�ستئناف
بالقنيطرة
املحكمة االبتدائية
�سيدي قا�سم

إشهار بيع أصل تجاري
ملف 14 /72
حساب خصوصي رقم45954 :

يعلن رئي�س م�صلحة كتابة ال�ضبط
لدى املحكمة االبتدائية ب�سيدي
قا�سم.
�إنه مبقت�ضى العقدين العرفيني
امل�ؤرخني بتاريخ 2008/03/13
 2009/01/13وامل�سجالن ب�سيدي
قا�سم.
باع ال�سيد حممد امكوي احلامل
لبطاقة التعريف الوطنية رقم ج
� 72386إىل ال�سيدان:
� 1سعيد امكوي احلامل لبطاقةالتعريف الوطنية رقم ج ك .42381
 2ابراهيم امكوي احلامل لبطاقةالتعريف الوطنية رقم ج ك .42751
جميع الأ�صل التجاري الكائن الزنقة
 39رقم � 2سيدي قا�سم وهو عبارة عن
خمدع هاتفي ،وكذا الأ�صل التجاري
الكائن برقم  40احلي اجلديد �سيدي
قا�سم بجميع عنا�صرهما املادية
واملعـــــنوية وامل�ســجالن بال�سجل
التجاري لدى املحكمة االبتدائية
ب�سيدي قا�سم حتت عدد .31304
وعليه فعلى دائني البائع املذكور
�أعاله �أن يتقدموا بتعر�ضاتهم داخل
�أجل �أق�صاه خم�سة ع�شرة يوما بعد
الن�شرة الثانية طبقا للقانون �إىل كتابة
ال�ضبط – مكتب ال�سجل التجاري –
باملحكمة االبتدائية ب�سيدي قا�سم.
✣✣✣

As 255/14

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات
حمكمة اال�ستئناف بتازة
املحكمة االبتدائية بتازة
مكتب ال�سجل التجاري

الفتاح اعبيزة املنت�صبان للإ�شهاد

مبدينة تازة م�ؤرخ يف 2014/02/05
مذكرة احلفظ عدد  04املتتابع عدد 30
ال�صفحة  36وم�سجل ب�إدارة الت�سجيل
بتاريخ  2014/02/21حتت عدد220 :
و 1096عقد رقم  191ا�شرتى ال�سيد

حممد �صفيح بن عبد ال�سالم بطاقته
الوطنية  Z 281256ال�ساكن �شارع علي
بن بري رقم  16تازة.
من البائع له ال�سيد عبد املجيد مهجري
بن احمد بطاقته الوطنية B151583
ال�ساكن جتزئة غيثة  2زنقة  15رقم
 28عني ال�شق البي�ضاء ،جميع الأ�صل
التجاري بعنا�صره املادية واملعنوية
الكائن بزنقة فا�س رقم  28تازة
اجلديدة وامل�سجل بال�سجل التجاري
للمحكمة االبتدائية بتازة حتت عدد
 12196بثمن قدره مائتي �ألف درهم
 200000.00درهم.
فعلى دائني البائع املذكور �أعاله �أن
يتقدموا بتعر�ضاتهم �إىل ق�سم ال�سجل
التجاري باملحكمة االبتدائية بتازة
داخل �أجل يبتدئ من تاريخ ن�شر
الإعالن الأول وينتهي يف اليوم اخلام�س
ع�شر من ن�شر الإعالن الثاين.
الن�شرة الأوىل
✣✣✣

As 256/14

اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات
حمكمة اال�ستئناف التجارية
مبراك�ش
املحكمة التجارية ب�أكادير
ملف معاجلة �صعوبات املقاولة
عدد2014/10/453 :
*�شركة �صوباماك*
إشعـار

مبقت�ضى احلكم عدد 35 :ال�صادر
بتاريخ 2014/03/25 :يف ملف
�صعوبات املقاولة عدد 2014/10/453
ق�ضت املحكمة التجارية ب�أكادير.
إعالن عن بيع أصل تجاري
يعلن رئي�س م�صلحة كتابة ال�ضبط لدى * بفتح م�سطرة الت�سوية الق�ضائية
يف حق �شركة «�صوباماك» �شركـــــة
املحكمة االبتدائية بتازة.
�أنه مبقت�ضى عقد عديل موثق من م م يف �شخ�ص ممثلها القانوين مقرها
طرف العدالن �سعيد الهالوي وعبد االجتماعي ب�شارع امل�سرية اخل�ضراء

�آيت ملول امل�سجلة يف ال�سجل التجاري
التحليلي رقم  1والرتتيبي رقم .10
* بتحديد فرتة التوقف عن الدفع يف
ثمانية ع�شر �شهرا ال�سابقة عن �صدور
هذا احلكم.
* بتعيني الأ�ستاذ جالل الأدوزي قا�ضيا
منتديا.
* بتعيني ال�سيد احل�سني دينار �سنديكا،
وحتديد مهمته يف مراقبة �أعمال
الت�سيري مع تكليفه ب�إعداد تقرير مف�صل
حول املوازنة املالية واالقت�صادية
واالجتماعية للمقاولة ،واقرتاح احلل
املنا�سب لو�ضعيتها داخل �أجل �أربعة
�أ�شهر من تاريخ �صدور هذا احلكم.
* بتحديد م�صاريف امل�سطرة م�ؤقتا يف
مبلغ  40.000.00درهم ت�ضعها املقاولة
ب�صندوق املحكمة داخل �أجل ع�شرة
(� )10أيام من تاريخ التو�صل باحلكم.
* بالت�سجيل الفوري مللخ�ص احلكم
بال�سجل لل�شركة ،ون�شر �إ�شعار باحلكم
يدعو الدائنني �إىل الت�صريح بديونهم
لل�سنديك املعني يف �صحيفة خمول لها
ن�شر الإعالنات القانونية ويف اجلريدة
الر�سمية داخل �أجل ثمانية (� )8أيام من
�صدوره.
* ب�شمول احلكم بالنفاذ املعجل.
* ب�إدراج امللف بجل�سة غرفة امل�شورة
ليوم  2014/07/15مع تكليف ال�سنديك
بعر�ض تقريره على �أنظار ال�سيد
املنتدب قبل موعد اجلل�سة.
وعليه فاملطلوب من الدائنني الت�صريح
بديونهم لل�سنديك بعنوانه الآتي:
احل�سني دينار الكائن ب�شارع موالي
ر�شيد ورزازات – �أو مب�صلحة كتابة
�ضبط هذه املحكمة مكتب �صعوبات
املقاومة� -ضمن قائمة تت�ضمن املبالغ
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل
�أجل �شهرين من تاريخ ن�شر هذا
الإ�شعار باجلريدة الر�سمية طبقا
للمــــواد  687 - 686 - 569من مدونة
التجارة وميدد هذا الأجل �شهرين
بالن�سبة للدائنني القاطنني خارج
اململكة املغربية.
As 257/14
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المنوعات

�سحب جهاز الرقابة على امل�صنفات الفنية جميع ن�سخ فيلم «حالوة روح» من دور
العر�ض امل�صرية بجميع حمافظات اجلمهورية ،عقب قرار رئي�س الوزراء
�إبراهيم حملب ب�إيقاف عر�ض الفيلم .كما متت �إزالة جميع «الأفي�شات»
الدعائية اخلا�صة بالفيلم.
فيلم «حالوة روح» من بطولة هيفاء وهبي ،و�صالح عبد اهلل ،وحممد
لطفي ،والطفل �أو�شا .ومن ت�أليف علي اجلندي ،و�إخراج �سامح عبد
العزيز ،و�إنتاج حممد ال�سبكي .ويف قطر قالت �صحيفة ال�شرق القطرية �إنه
�سيتم منع عر�ض فيلم «حالوة روح» يف قطر ،وذلك الحتوائه على م�شاهد
تخد�ش احلياء وتتنافى مع قيم وعادات و�أخالق املجتمع.
و�شن مغردون حمالت ملقاطعة الفيلم يف م�صر ،ملا يحتويه من «�إ�سفاف»،
معربني عن ا�ستغرابهم من �أن يتم الرتويج للفيلم على �أنه للكبار فقط يف حني �أن �أحد
�أبطال الفيلم طفل .واعترب منتج «حالوة روح» حممد ال�سبكي� ،أن قرار املهند�س
�إبراهيم حملب رئي�س جمل�س الوزراء مبنع عر�ض فيلم «حالوة روح» عار على
ال�سينماامل�صرية.وقالال�سبكي«:هناك70ن�سخةمنالفيلميفدورالعر�ض،وهذا
القرار يعر�ضني خل�سارة  15مليون جنيه» ،ح�سب ت�صريحاته للم�صري اليوم.
وقالت جريدة «الإمارات اليوم» �إن حكومة دبي تدر�س منع عر�ض الفيلم لأ�سباب
�أخالقية بعد �أن تبني لها �أن الفيلم يتعار�ض ب�شكل كبري مع قيم املجتمع الأخالقية
والعادات والتقاليد ومي�س الطفولة ب�شكل خاد�ش للحياء يف ظل ظهور طفل يف م�شاهد جن�سية
خالل �أحداث الفيلم .بينما نفت غرفة �صناعة ال�سينما الإماراتية ورود �أية خطابات ر�سمية
لها ملنع عر�ض الفيلم ،يف ما نفى املنتج حممد ال�سبكي منع عر�ض الفيلم يف الإمارات وقطر
م�ؤكدا �أن ما يرتدد جمرد �شائعات ال �صحة لها .و�أكدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي
احرتامها لقرار جمل�س الوزراء بوقف عر�ض فيلمها «حالوة روح» ،ونفت ما تردد عن
�أن «طليقها» �أبو ه�شيمة وراء وقف العر�ض.

فيلم هيفاء وهبي
ممنوع يف م�صر
وقطر والإمارات

بال�شفاءللأ�ستاذاملدغريالعلوي

نقل �إىل فرن�سا على منت طائرة طبية ،وب�أمر
من امللك حممد ال�ساد�س ،القطب ال�سيا�سي
والفكري املنا�ضل يف �ش�أن ق�ضية القد�س،
ال�شريف موالي عبد الكبري العلوي ،الذي
يعاين من مر�ض ع�ضال.
�شافاه اهلل وعافاه ،وجعل له الدعم يف الكثري
من املتعاطفني معه ،واملعجبني بكتاباته
التي كان �أهمها كتابه عن احلكومة امللتحية،
وقد �صدرت منه طبعات متكررة.
و«الأ�سبوع» جتدد متنياتها لل�شريف
املدغري ،داعية الرب العظيم �أن يحفظه
ويبارك يف عمره.

المكتب الوطني
الجديد للجمعية
المغربية لحماية
اللغة العربية

الرئي�س :مو�سى ال�شامي ،نوابه :جرية حاجي ،ر�شيد حللو ،احممد
العراقيو�أحمدالعلويالعبدالوي،الكاتبةالعامة:نورةبوقفطان،
نائبها� :أحمد رزيق� ،أمني املال� :سعيد كتان ،نائبه :حممد مهرير.
امل�ست�شارون� :سعاد اليو�سفي ،منى ور�شان احممد �سهلي،
عي�سى �أهني ،بوزيد عزوزي ،حممد بنجلون ،م�صطفى �شميعة،
حممد الوادي ،بلكا�سم مكريني ،حممد بوطهار ،عكا�شة البخيت،
م�صطفى البقايل الطاهري ،نافع الع�شريي ،ال�سعيد ريان.

ب

قلم :أب

و أزهار

الكالم الموزون

برامج اخلوارج
بأفواه سلسلة المخارج
قالوا لدينا برامج
بها سنبني المدارج
ونصنع البوارج
ونعالج الخوالج
وبها سنسلك المعارج
في البحر المائج
كالجن المارج
فترقبوا النتائج
وبلسمها المعالج!!
فلما ظهرت النتائج
تبينت نوايا الخوارج
إذ لهم فيها مناهج
يقضون بها الحوائج
وينهبون المال الطازج
ثم يربطون الوشائج
مع أبناك الخارج!!

جنوى ف�ؤاد� :أ�ؤيد قرار منع «حالوة
روح «رغم م�شاركتي فيه

قالت الفنانة جنوى ف�ؤاد �إنها ت�ؤيد
قرار احلـــــكومة امل�صرية مبنع عر�ض
فيلم «حــــــــــالوة روح» رغم م�شاركتها فيه
ك�ضيفة �شرف ،م�شرية �إىل �ضرورة �أن يتم منع �أي فيلم
يتنافى مع الآداب العامة.وبح�سب ت�صريحاتها جلريدة
«�إيالف»� ،أكدت جنوى �أنها مل ت�شاهد الفيلم خالل طرحه
بدور العر�ض رغم م�شاركتها فيه ،معتربة �أن قرار منع
عر�ضه �سيجعل �صناع ال�سينما يفكرون جيدا قبل الإقدام
على �إنتاج �أي عمل فني جديد من هذا النوع.

تعازينا للفنانة سميرة سعيد
ببالغ احلزن والأ�سى
تلقينا نب�أ وفاة والدة
الفنانة املغربية الكبرية
�سمرية بن�سعيد.
و�أمام هذا امل�صاب اجللل
تتقدم «الأ�سبوع» كما
سميرة رفقة أمها
يتقدم �أع�ضاء املكتب
التنفيذي للنقابة احلرة
للمو�سيقيني املغاربة �أ�صالة
عن نف�سهم ونيابة عن باقي املكاتب النقابية اجلهوية ،وكافة
الفنانني املن�ضوين حتت لواء النقابة ب�أحر التعازي و�أ�صدق
املوا�ساة لأ�سرة الفقيدة ،تغمدها اهلل بوافر رحمته و�ألهم
ذويها ال�صرب وال�سلوان ،راجني من العلي القدير �أن يجعل
مثواها اجلنة مع النبيئني وال�صديقني وال�شهداء.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

التوحيد الخال�ص هلل تعالى
دون �سواه ،ونفي ال�شريك
والنظير عنه ،وذلك يقت�ضي
االعتماد ب�أن ال معين �إال اهلل ،وال
دليل �إال ر�سول اهلل ،وال زاد �إال
التقوى ،وال خلق �إال ال�صبر
والطاعة وال�صدق� ،أي �أن تطيع
اهلل فال تع�صيه ،وتذكره فال
تن�ساه ،وت�شكره فال تكفره تحقيقا
لقوله تعالى« :يا �أيها الذين
�آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته».
حقيقة التقوى والمتقين تقت�ضي
في الأغلب الأعم� ،أم المتقي هو
الذي يتقي ما يلهج به العامة من
متابعة ال�شهوات ،وركوب
المخالفات ،ويلزم باب الموافقة،
وي�أن�س براحة اليقين ،ويعتمد على
اهلل في كل الأحوال ،ولم يغفل عن
ذلك لحظة ،متعلقا برجائه ،خائفا
من عذابه �سبحانه وتعالى.
د .يوسف الكتاني

فيفي عبده :لن �أتخلى عن
تاجالرق�صو�س�أخلعهمبزاجي
�أ�شارت فيفي عبده
يف حلقة «ا ُ
حلكم»
�أن م�صر هي
م�صر وال تتمثل
بالراق�صات.
واعتربت فيفي �أنها
لي�ست �آخر الراق�صات
يف م�صر لأن م�صر والدة وممكن ظهور
راق�صات جدد ،راف�ضة ت�سليم التاج
لأحد على اعتبار �أنها مازالت ترق�ص
و�ستخلعهمبزاجها.

كتاب صدر
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الفـــــــخ

كان «املقدم حو�سا» ابن عمتي طيمة يخفي عند �أمه كل الأدوات التي
ي�شتغل بها ا�ستعدادا للمو�سم :كالأعالم وما جُتهّز به الناقة وبغلته
وحمريه ،و�أي�ضا الطبل والغيطة وما يثري به االنتباه �إىل قدومه
للدواوير والد�شور واجلبال ..كما كانت حتتفظ للوالد بن�صيبه من كل
فاكهة ياب�سة تنتجها �أ�شجار �إرث الأجداد .كل ذلك كان من خمزونات
احانو منوالي ابراهيم.
�أ�سرعت وفتحت لنا املنزه �أنا وابن �أختها غري ال�شقيقة ،ثم �أر�سلت ابنها
الثاين «ابراهيم الزيزون» �إىل عر�صة قريبة من املنزل لي�أتي بالنعناع
ويخرب والده ال�شيخ «حمماد �أوعبال» بقدومنا بالإ�شارات التي كان
ي�ستعملها للتعريف بكل واحد من �أفراد العائلة ،لأن ولدها �إبراهيم كان
�أ�صما �أبكما ،ويف منتهى الذكاء والقوة العقلية واجل�سدية ،و�إذا اجتمع
النا�س كان �أكرثهم حديثا ب�إ�شاراته الوا�ضحة املفهومة� ،أما والده حمماد
�أوعبال (وتعني حممد بن عبد اهلل) فقد جتاوز عمره املئة وع�شرين
�سنة ،وهو ثاين �شخ�صية ر�أيتها ب�أم عيني بعد �أن ت�ساقطت كل �أ�ضرا�سه
و�أ�سنانه ،ثم عو�ضتها �أ�سنان �أ�صفى من احلليب و�أ�شبه ب�أ�سنان الأطفال
عندما تكتمل بعد الفطام ،وال�شخ�ص الثاين الذي �سبق �أن �أثار انتباهي
عنده هذه الآية الربانية هو العالمة الفا�ضل ال�شيخ احممد النظيفي
�شيخ والدي ورفيقه وقدوته يف الطريقة التيجانية.
بعد �أن ح�ضر زوج العمة «طيمة» وبع�ض �أفراد �أ�سرة بوخل�ضرت،
تناولنا جميعا وجبة �إفطار ثانية مبا كانت تدخره �شقيقة ال�سي
حل�سن احجام من ع�سل و�سمن وزيت مع ك�ؤو�س ال�شاي املعد بيديها
اخل�شنتني .ثم ا�ست�أذنتها للخروج من �أجل زيارة قريبة يل كانت يف
ع�صمة ال�سيد جلول وهو ترجمان جزائري ،و�صاحب ثقافة باللغتني
العربية والفرن�سية ،ميلك خزانة متوا�ضعة من حيث الكم ،ولكنها نفي�سة
امل�ضامني واملحتويات ،كثريا ما ي�ست�شهد ببع�ض ما يف بطون كتبها من
معلومات يف التاريخ واجلغرافيا والأن�ساب .ومل �أكن �أ�ستوعب يف حينها
كل ذلك ب�سبب انقطاعي عن الدرا�سة مبكرا ،و�ضعف واملطالعة.
بعد زيارتي للأقارب وللأماكن التي كنت �أتردد عليها مع والدي كلما
ا�شتاق لإحياء �صلة الرحم وتفقد �أحوال �شقيقته ،اجتهت مع رفيقي
الكبا�ص لت�أجري دراجة هوائية من ور�شة «�سكلي�س» .وهنا بد�أت �أ�شعر
ببع�ض امل�ضايقات واال�ستفزازات من طرف �أعوان القائد ،وخا�صة �أحد
املت�سلطني الذي يعترب نف�سه اليد اليمنى للقائد ْاحمِ ي ْمد ،ورمبا كان ذلك
بتعليمات من ال�سلطة املحلية التي تكره �أن يحدث �أي ات�صال بني �شباب
املدينة و�شباب البادية .ففهمت ذلك على الفور ،و�أظهرت دون �شعور
�شيئا من ال�صالبة والتحدي ،مما جعلني يف مواجهة مع خادم القائد
امل�سمى ميلود .فتطور الكالم امل�ستفز �إىل الكالم النابي ،ثم �إىل تبادل
ال�شتائم ،فركب ميلود دراجته بعد جناحه يف ج ّري للوقوع يف فخه،
وقال يل رفيقي:
 هاذ خيي راه ناوي �شي حاجة..
 راه باين �آ�ش ناوي ملي قال �آ�شنو جيتو تديرو هنا؟..
 عفاك �آ ال�سي حممد دير ب ّناق�ص من هاذ الب�سكليت ،ويا اهلل فحالنا
للدار..
وفعال عدلنا عن فكرة ت�أجري الدراجة الهوائية ،وان�صرفنا �إىل املنزل،
فلم مي�ض على مكوثنا �أكرث من ن�صف �ساعة حتى �سمعنا طرقا عنيفا
على الأبواب ،ثم هجوما على املنزل من طرف ثالثة حرا�س مغاربة
بلبا�س ع�سكري وعليهم براني�س يف اللون الأزرق مع عمامة على الر�أ�س
وهم يحملون بنادقهم ،ف�أ�شار �أحدهم �إىل الآخرين �أن مي�سكا بنا قائال:
 حتركو تكلمو ل�سيد احلاكم والقايد..
و�سرنا على الأقدام عدة كيلومرتات من املنزل �إىل «البريو» كما كان
ي�سمى مقر احلاكم  ..ومع تطور احلالة �إىل هذا احلد  ،ذهب تفكريي كله
�إىل حريق منزل القبطان ال�ساكن يف دربنا �سبع تالوي ،ومل يعد هناك
�شك يف �أن �أمري قد انك�شف ،و�أن التعليمات جاءت من مراك�ش.
ّزج بنا يف ممر حمرو�س �إىل جانب جمموعة �أخرى من املعتقلني ب�سبب
نزاعات على الأر�ض �أو ال�سواقي �أو غري ذلك من �أمور ي�صل بع�ضها
حد التفاهة  ..ثم جاء الدور علينا فبادرنا القائد بنف�س �س�ؤال م�ساعده
امل�ستفز :
 ا�شنو جيتو تديرو هنا ؟..
وتذكرت هذا القائد  ،حني عادت بي الذاكرة �إىل زمان ال�سي حل�سن عندما
كان ُي�ستقبل من طرف القائد الأ�صلي املت�أ�صل ال�سيد ال�صبان .كان هذا
الذي يجل�س �إىل جانب احلاكم الفرن�سي يف هذا اليوم يت�سابق مع �آخرين
لل�سالم على رفيق �شيخ الطريقة التيجانية ليق ّبل يده ،وعندما ي�سحبها
منه يرمتي على �صدره  ..ف�أجبته بعد هذا التل�ص�ص على مالحمه :
�أنا :هذي بالد ّبا وجدودي  ..وجيت ن�شوف عمتي ..
هو  :ولد من �أنت ؟..
�أنا  :ولد ال�سي حل�سن احلجام بن احلاج حممد بوخل�ضرت ..
فالتفت �إىل احلاكم يهم�س �إليه بكلمات ظننت �أنها يف �صاحلي.
يتبع..
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الضـــائعة
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الدعم اليهودي والن�صراين

عندما ثار السوسيون وأعلنوا
دولة منفصلة عن المغرب

ال�سو�ســـــــيون �ســــنة  1600لإقامة القبطان «جان فيليب دوكا�ستيان»
دولتهم �إيليغ لعدة �أ�سباب اجتماعية وكانت الباخرة واقفة ب�شاطئ �سانت
((ومنها فقدان الرجال املحنكني كروا ،اال�سم القدمي لأكادير ،بعد �أن
الذين يقدرون �أن يتداركوا �ضعف جاءته ر�سالة موافقة من طرف امللك
العر�ش ،وقد كان ا�ستبداد ال�سلطان الفرن�سي لوي�س  ،13ليهرب ال�سلطان
الذهبي العا�سف ،وقع يف غلطة املغربي زيدان �إىل فرن�سا.

 مصطفى العلوي

عندما خرج �أقطاب البولي�ساريو،
حمفوظ بيبا ،والب�شري ال�سيد،
و�إبراهيم غايل ،من مقابلة امللك
احل�سن الثاينُ ،فتح باب �آخر ،وكان
امللك مرفوقا بويل عهده �سيدي
حممد ،لي�ستقبل احل�سن الثاين وزيره
القوي �إدري�س الب�صري ،بح�ضور
�أحمد جديرة وموالي �أحمد العلوي،
ومعهم �أحد مراجعه ال�صحراوية،
�أبوزيد �أحمد ال�سالك ،الذي �س�أل
امللك ،كيف متت املقابلة؟ وملا �أعطى
امللك ما �أراد من املعلومات ،رفع
�أحمد ال�سالك �صوته وقال للح�سن
الثاين(( :نعاما �سيدي ..يال م�شات
ال�صحراء ،م�شى عر�شك)) ،فريفع
امللك احل�سن الثاين يديه ،ويدفع
بهما �إىل الأمام ،وهو يقول مرتني :اهلل
ينعل ال�شيطان.
ولكن اخلطر على العر�ش ،لي�س
كامنا يف ذهاب ال�صحراء وحدها،
فكم من عرو�ش هوت ،يف دول لي�ست
فيها �صحاري ،ولكن تاريخ املغرب،
يحفل بحاالت ،و�إن كنا نعي�ش
�أخطارها ف�إننا ال نكاد نراها ،وهذا
هو اخلطر بعينه.
وعلى بعد خطوات من هذا اخلطر
الداهم ،عن �أي تطور يف ال�صحراء،
�أ�صبحنا نرى يف مناطق �آ�سا
وكوليمني ،املنف�صلتني عن احلدود
اجلغرافية لل�صـــحراء ،نرى يف
�سكانهــــما ،مـــــن يدعون انت�سابهم
لالنف�صال ،و�أوالدهـــــــم جنود يف
االنف�صال ،بل و�أخطر من ذلك ،هذه
املجاهرات االنف�صالية ،التي تتمرت�س
حول �أفكار دعاة الأمازيغية،
واحلاملني بدولة يف الريف ،ودولة يف
�سو�س ،ودولة يف الأطل�س ،وك�أن ذلك
�ضرب من املبالغة ،وما هو مببالغة.
وك�أننا نن�سى �أن التفكك االجتماعي
يف �إحدى مراحل تاريخ املغرب،
وخا�صة يف نهاية دولة ال�سعديني
حوايل  1600ميالدية كان فر�صة
لدى جمموعة من الزوايا يف �سو�س،
لإعالن دولة م�ستقلة ا�سمها �إيليغ،
كانت جمرد فكرة عند �أحد الأقطاب
ال�سو�سيني� ،سيدي �أحمد ومو�س،
الذين نرى �أحفاده ،وقد �أ�صبحوا
ي�سرتزقون عرب �شطحاتهم ال�شبه
�أوملبية يف جامع الفنا ،عنوانا على
االنف�صال ،ال م�ستقبل له ،لي�صبح
م�شروع �سيدي �أحمد ومو�س �أمرا
واقعا على يد الزعيم بودميعة ،ال
لقوة خارقة يك�سبونها ،و�إمنا كما
قال العامل املختار ال�سو�سي ،م�ؤرخ
هذه املرحلة� ،أن ال�سبب كان هو
�سقوط حرمة العر�ش ،لقد حترك

املعت�صم العبا�سي الذي ترك اململكة
يف �أيدي العبيد( )...ومتى فقد
الرجال املقتدرون حول العر�ش،
ف�سرعان ما ينهار)) (�إيليغ .املختار

ال�سو�سي).
والذي يتعمق يف التكوين الديني
وال�سيا�سي ل�سكان املنطقة ال�سو�سية،
و�آثار �آالف الأولياء وال�صاحلني
الذين خلفوا ثروات من امل�ؤلفات،
يكت�شف �أن ال�سو�سيني ال يقبلون
الظلم ،وال اال�ست�سالم ،ف�سارعوا
�إىل اال�ستعانة ب�أفكار قطبهم ال�صويف
�سيدي احماد بن مو�سى ال�سماليل
لإعالن انف�صالهم عن املغرب ،الذي
�سمعوا عنه �أن امللك ال�سعدي ،اعتقل
�أحد �أوالد القطب �سيدي احماد
ومو�سى ،و�سجنه حتى مات بال�سجن

((فزلزلت الأر�ض زلزالها ،ونالها
من الف�ساد والفنت ما نالها ،وطا�ش
وو�ضع
الوقور ،وعا�ش املحقورُ ،
النفي�س ،ورفع اخل�سي�س ،وتف�شى
العار ،وجاء الزمان بوجه عبو�س،
وط�أط�أ احلق ر�أ�سه ،و�أخفى املحق
نف�سه)) (نف�س امل�صدر).

وقد عرفت الدولة ،دولة �إيليغ ،التي
�أقيمت على �أنقا�ض هذا الو�ضع
املزري ،انت�شارا جغرافيا وا�سعا،
امتد من �أطراف مراك�ش� ،إىل �أطراف
متبكتو مبايل ،لدرجة جعلت ال�سلطان
ال�شرعي ،موالي زيدان ال�سعدي
يكرتي باخرة فرن�سية من عند

رفع أحمد
السالك صوته
وقال للحسن
الثاني(( :نعاما
سيدي ..يال مشات
الصحراء ،مشى
عرشك)) ،فرفع
الملك الحسن
الثاني يديه ،ودفع
بهما إلى األمام،
وهو يقول
مرتين :اهلل ينعل
الشيطان

لوال �أن �ضابط الباخرة بعدما ر�أى ما
حملته الباخرة من جواهر وحتف،
وخزانة كتب فريدة من نوعها ،وبعد
�أن مت �شحن الباخرة ،وعندما و�صل
ال�سلطان ال�سعدي قربها ..مل يرتك له
القبطان الفرن�سي الفر�صة ،وهرب
بالباخرة وما فيها.
وبرع م�ؤ�س�سو �إمارة �إيليغ ،يف �إطالق
الأ�سماء الت�شريفية ،حتى هما،
والعبارات ال�سلطانية على �أقطاب
دولتهم ،و�شاعت عبارة :من ال
يغامر ال ي�ؤ�س�س الدول وكان زعيمهم
بودميعة ،قد دخل تاريخ �إيليغ بهذه
الأو�صاف التي �أغدقها عليه الأقطاب
املتملقون يف ذلك الزمان ،مثلهم يف
هذا الزمان ((هو الثالث من �أمراء
هذه الأ�سرة ،الفائز مبا مل يفز به
�أحد من �أهله( ،)...وقد توطدت
�إمارته ،وطالت �أيامه ،وعال �ش�أنه
حتى كان �أعظم رجل من ملوك
الطوائف)) (نف�س امل�صدر).

وقد كان عمر هذا الثائر امل�شكور
واحدا وع�شرين عاما� ،شاب �إذن،
بالن�ســـبة ملنـــطقة ال ت�سمع فيها
�إال �أ�صوات ال�شيوخ ،والعلماء
وال�سحرة.
وقد بد�أ بودميعة هذا ببناء عا�صمة
دولته� ،إيليغ يف منطقة تازروالت،
حم�صنة باحلواجز الطبيعية للدفاع،
ليتـــــفاج�أ باالعرتافات الدولية،
وطبـــعا بالدعم الإ�سرائيلي(،)...
والأمر يتعلق ب�سنة  ،1600كما نراه
الآن يف �سنة  ،2014حيث يتهافت
الإ�سرائيليون على دعم كل احلركات
االنف�صالية باملغرب(( .ما �أن �أمت
بودميعة بناء عا�صمته ،حتى
جاءت طائفة �إ�سرائيلية اتخذوها
م�سكنا و�أ�س�سوا فيها كني�سة ي�ؤدون
فيها �شعائرهم)) ومل تكن �إ�سرائيل،

و�إمنا كان اليهود.
وبد�أ الإ�شعاع الإعالمي مع دعم
الإ�سرائيليني للـــــــدولة اجلديدة،
وحــــفلت الر�سائل والتقارير بعبارات
من قبــــيل(( :الأمري بودميعة
وحا�شيته( )...ينظرون �إىل
عا�صمتهم كغريها من احلوا�ضر،
كالقاهرة يف نظر املعز ،وكبغداد يف
نظر املن�صور العبا�سي ،وكمراك�ش
يف نظر يو�سف بن تا�شفني))

(�إيليغ .املختار ال�سو�سي).
وبد�أ ال�شعراء يتهافتون على باب
بودميعة ،وهم ين�شدون ال�شعر،
مذكرين بالأفكار الثورية:

�أطلت من �أفق الإمارة بعدما
�ساءت ب�أبناء امللوك ظنون()...
�شغلوا بلهوهم املديد ف�ضيعوا
ما �أنه ،عهد اجلدود ،م�صون

وحتفل امل�ؤلفات القليلة ،عن
دولة �إيليغ ،بالت�سابق على �أبواب
بودميعة ،من طرف الن�صارى
واليهود حتى بد�أت تظهر بوادر
�صراع بينهم على العمل مع الأمري
اجلديد ،و�أ�صبح كبري م�ست�شاري
بودميعة ،اليهودي �إ�سحاق باال�ش،
الذي �س�أله ن�صراين عن نفوذه يف
ق�صر الأمري بودميعة فقال(( :كيف
موالي رشيد الذي اشترى وحدة المغرب بالذهب الذي أعطاه لإلنفصاليين

ي�ستاء الأمري ،وبديوانه وزراء
من اليهود ،وخدام من اليهود مثل

�سلطان مراك�ش الذي عنده كاتب
يهودي هو �أخي مو�سى بال�ش ،و�أخ
�آخر يل مكلف مباليته ا�سمه جوزي
بال�ش ،وكان �أبي يو�سف بال�ش
�سفريا للمغرب يف هولندا)) (نف�س

امل�صدر).
اليهود مع ملك الدولة املغربية
الأ�صلية ،ومع زعيم الدولة املنف�صلة
عنه ،كان �أمل اليهود الإ�سرائيليني
قدميا ،وها نحن نراه يف ع�صر الدول
املت�أزمة يف وقتنا احلا�ضر.
وقد ظهرت الدولة العلوية على
يد �أحد �أحفاد الإمام علي وفاطمة
الزهراء ،وذاع �صيته وا�سمه موالي
ال�شريف ،ليتدارك وحدة املغرب،
وي�صد دولة �إيليغ االنف�صالية،
لوال �أن بودميعة ،ن�صب له فخا
واعتقله �سنوات طويلة ،يتفق
�أغلب امل�ؤرخني على �أن ال�شريف ،يف
�سجنه ،رزق بولده ا�سمه �إ�سماعيل
وهو ال�سلطان القادم املوىل �إ�سماعيل،
وكان بودميعة يكت�شف امل�صالح
الأروبية ويو�سع هياكله االقت�صادية
خا�صة بت�صدير ال�سكر �إىل �أروبا،
وت�أتيه الأطراف الأروبية مط�أطئة
ر�ؤو�سها� ،أمام هذا الأمري الذي يحكم
�أطرافا �شا�سعة من �إفريقيا� ،إال �أن
ال�شريف العلوي قال يف �سجنه مرة:
((يا �أوالد �سيدي احماد ومو�س
واهلل حتى يهدم الر�شيد هذه
الدار)) ،وكان يتكلم عن ولده ر�شيد

الذي كان ب�صدد �إقامة دولة جديدة
يف املغرب ،حتركت عندما اكت�شفت
�أن بودميعة ،الذي ثار �ضد الظلم
والطغيان� ،أ�صبح طاغية ،يحب
املال ،وزاد النا�س يف �ألقابه «املحب
للمال حبا جما» فعر�ض عليه املوىل
الر�شيد قنطارا من الذهب ،ل�شراء
حرية �أبيه ،ف�أخذها بودميعة و�أطلق
موالي ال�شريف.
ورغم �أن الدول كلها ،القوية يف ذلك
الزمان ،هولندا و�إجنلرتا وفرن�سا،
قوت ح�ضورها يف دولة �إيليغ،
وتتواجد ك�شوف االتفاقيات التجارية
بني الدول الأروبية ودولة �إيليغ،
لوال �أن متتبع دولة �إيليغ ،وبعطف
واحرتام كبريين ،الأ�ستاذ املختار
ال�سو�سي ،عنون بداية النهاية لدولة
�إيليغ ،هكذا�(( :إيليغ ت�صطك �آذانها
لثورة ابن ال�شريف)).

�أهم ما يف نهاية دولة �إيليغ ،ورغم
�أن الدولة اختفت ،حتت �آثار
الغزوة الإ�صالحية للدولة العلوية
اجلديدة ،التي كانت مبنية على
اجلد والإ�صالح ،ف�إن روح املعار�ضة
ال�شبه مت�أ�صلة ،بقيت �سارية يف
املجتمع ال�سو�سي ،حتى �إىل �أيام
ال�سلطان احل�سن الأول ،الذي عندما
جاء مرة لزيارة �سو�س� ،سمع �أن
بع�ض �أقطابها هربوا من ا�ستقباله،
وكان احل�سني بن ها�شم ،من خملفات
الدولة املنتهية ،يجتمع يوما ب�أحد
�أعيان �سو�س والنا�س يتهافتون على
تقبيل يده ،فيقول له�(( :أتكون هنا
البدع� ،إنك �إن مل تقطع تقبيل
اليد ولفظة �سيدي ،فال �أعرفك
وال تعرفني)) (�إيليغ .املختار

ال�سو�سي).

