ري
س

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

ع��ن��دم��ا ح��ص��ل إج��م��اع وسط
أع��ض��اء ال��م��ج��ل��س االقتصادي
واالجتماعي ،للموافقة على مشروع
األبناك التشاركية ،ذات االختيارات
اإلسالمية ،في طريقة تسيير األبناك،
صوت عضو المجلس ،لحسن ولحاج،
مندوب عن قطاع الخبرات ،بالرفض
وحده وسط المجلس كله .ألنه معروف
بأفكاره األمازيغية ،يرفض تأسيس
البنك اإلسالمي.
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بعد «مخزنة الرياضة»
جاء دور «التوظيف
السياسي» و«الجريمة
المنظمة»

الحقيقة الضائعة

أخطـار بوســة اليـد:

الذي أراد أن يبوس
يد الملك  ..فعضها

من يريد دفع
جمهور كرة القدم
لالصطدام مع
امللكية في املغرب?
16

17

اجلزائريون يرفضون بوتفليقة..

فهـل يعـود لوجـدة أرض
آبـائـه وأجــداده
03
«األسبوع» تنفرد
بنشر وثيقة
فرنسية مؤرخة
بـ 24نونبر 1958

4

دراهم

هكذا كان إدريس البصري،
الرجل القوي()...
ينحني ليبوس يد امللك
احلسنالثاني

28

مـتى تفرض الخارجية
مترجمين مـغـاربة لدى كل
السفـارات األجـنبية
02

احلركة الشعبية هي من أشعل أحداث الريف
 1959-1958فخرجت عن سيطرتها
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عقبال البوليساريو..الملكية تنتصر على االنفصال

متى تفرض اخلارجية مترجمني
مغاربة لدى كل السفارات األجنبية

< األسبوع
ك����ان االنفصاليون
اإلسكتلنديون ،متأكدين
من فوزهم في االستفتاء
ال����ذي ن��ظ��م ف��ي إقليمهم
ي��وم األح��د املاضي ،علما
ب��أن االجت���اه االنفصالي
ف�����ي إس���ك���ت���ل���ن���دا ق�����وي،
وم��ب��ن��ي ع��ل��ى اختيارات
عقائدية متأصلة.
إال أن ان����ف����ص����ال
إسكتلندا ،ك��ان سيعتبر
ضربة قاسية لبريطانيا،
ال����ت����ي ك����ان����ت ستحرم
م���ن وص��ف��ه��ا بريطانيا
ال��ع��ظ��م��ى ،ل���وال أن امللكة
احلكيمة ،إليزابيت ،بعدما
ع�����رض ع��ل��ي��ه��ا أع���ض���اء
احل����ك����وم����ة أن تتدخل
لدعوة اإلسكتلنديني إلى
البقاء جزءا من مملكتها،
رف���ض���ت وك���أن���ه���ا تقول:
إذا أرادوا االنفصال،
فبريطانيا ستبقى.
وكانت الكلمة األخيرة

> الرباط .األسبوع

ل���ل���ش���ع���ب اإلسكتلندي
وع��اص��م��ت��ه إدن���ب���ره وقد
رأى أن��ه سيصبح دويلة
ص��غ��ي��رة ت��ب��دأ م��ن األول،
وتبحث عن علم وعن عملة.
راق،
والبريطانيون شعب ٍ

وج��د اإلسكتلنديون منه
أن���ه���م س��ي��ن��ف��ص��ل��ون عن
دول���ة عظمى ،ليصبحوا
دوي���ل���ة ص��غ��رى ال مكان
ل��ه��ا ف���ي ال��ع��ال��م ،فقررت
أغ��ل��ب��ي��ت��ه��م التصويت

بالبقاء في إط��ار الوحدة
الوطنية الكبرى.
وهو درس للكثير من
االن��ف��ص��ال��ي�ين ف��ي جميع
أن����ح����اء ال���ع���ال���م مم����ن ال
يهمهم إال االنفصال ،وقد

ك��ان��ت األح����داث العاملية
األخ����ي����رة درس������ا ساهم
في اختيار إسكتلندا أن
ت���ص���وت ل���ف���ائ���دة البقاء
ج��������زءا م�����ن بريطانيا
العظمى.

اهتزت أوس��اط مغربية لإلهانة التي تعرض لها
مواطنون مغاربة ،طلبوا تأشيرة الدخول لدولة السويد،
واحدة من أرقى الدول األروبية.
إال أن االتصال بسفارة هذه الدولة ،تلفونيا يجيبك
صوت باأللمانية ال تفهمه وال يفهمك ،وتقطع المكالمة،
وعندما يكون المتصل محتجا يقولون له هل تتكلم
اإلنجليزية ،وقد صادف أن متصال زار هذه السفارة
فسمع امرأة حديدية في القنصلية ،تسمى كلوديا ،قالت
ألحد الراغبين في التأشيرة ،إنها بطبيعتها تكره
العرب .هكذا ليغضب الزائر ويسحب جوازه وينسحب
فيما بعد ،إن هذه الكلوديا تم توقيفها لتغادر هذه
السفارة ،تقول إنها تكره العرب ،ولها مالمح عربية،
ولكن الواقع هو أن عددا من السفارات والقنصليات
األجنبية في المغرب ،ملزمة بالتعامل مع المغاربة
بلغتهم ،وال يشترط في طالب التأشيرة أن يتكلم
األلمانية أو اإلنجليزية ليتحتم على وزارة الخارجية
أن تفرض على كل سفارة أن يكون بها موظف يترجم
لغة تلك الدولة إلى لغة المغرب ،وهي مناصب عدة ،قد
تتيح لعدد من الخريجين المغاربة فرصة العمل ،وتضع
حدا لمظاهر فوضوية في بعض السفارات األجنبية.

الكولونيـل الـمثقـف :بركـاش

سؤال لمن يهمه األمر
من يريد إشعال نار الفتنة في اجلامعات
املغربية؟ وملاذا تصر بعض األطراف على
إحياء قضية «اغتيال» الطالب بنعيسى أيت
اجليد دوليا()..؟ وملاذا تقترح بعض األطراف
أن يتولى السياسيون عبر جلان خاصة ضبط
األمن داخل اجلامعات؟ ومن يريد إقصاء
األمن الوطني من مهمته؟ وملصلحة من تصب
مثل هذه الدعوات؟

قليال م��ا يكتب ك��ات��ب خمسة
عشر كتابا ،كلها بحث وتعمق
في التاريخ املغربي وظروف
امل��ج��ت��م��ع امل���غ���رب���ي ،نساؤه،
وأقطابه ،مبا فيها كتابه عن
أح�����داث ال���ص���خ���ي���رات ،ال���ذي
ل���م ي��ك��ن ل��ي��غ��ط��ي ع��ل��ى كتابه
ال��ض��خ��م ع���ن «ال���ن���س���اء غير
امل��ت��ح��ج��ب��ات» ال��ل��وات��ي لعنب
أدوارا خالدة داخ��ل القصور
املغربية ،وب��أس��ل��وب الباحث

م���ن أق���ط���اب العسكرية
امل���ت���خ���رج�ي�ن م�����ن امل����درس����ة
ال��ف��رن��س��ي��ة س����ان س���ي���ر ،إلى
م���س���ؤول ع��س��ك��ري ف���ي عدة
أح����داث م��ث��ل ط��ري��ق الوحدة
ب���ج���ان���ب امل����ه����دي بنبركة،
ال��ك��ول��ون��ي��ل م��ح��م��د بركاش،
غ����ادرن����ا ،ول����ن ي���ع���ود ،وإمنا
ح���ض���وره ب���اق ف���ي مجموعة
الكتب التي أصدرها ،كباحث
ت��اري��خ��ي ،ن����ادر امل���ث���ال ،ألنه

العسكري ،كتب أيضا تاريخ
املغرب في القرن العشرين،
وكشف أحداثا لم تنشر من
قبل.
م��ح��م��د ب��رك��اش القطب
الرباطي ال��ذي ق��دم ملدينته
م�����ا ي���س���ت���ح���ق ع���ل���ي���ه كل
تقدير ،غ��ادر مجال الكتاب
وال��ص��ح��ف��ي�ين ف���ي صمت،
ل����ي����دخ����ل ت�����اري�����خ األدب
والثقافة عن استحقاق.

وفد من املقاومة في زيارة ملديرنا مصطفى العلوي

الحــفــــاة..

في إطار الزيارات التي يقوم بها أصدقاء مدير «األسبوع» من جمعيات ومؤسسات ،وأخيرا جمعية
أبي رقراق بوفد يرأسه السيد نور الدين اشماعو ،ووفد من املقاومني برئاسة السيد مصطفى الكثيري،
رئيس املجلس الوطني للمقاومة ،حيث عبر الكثيرون عن سعادتهم للتطور اإليجابي ،الذي مكن مديرنا من
الوقوف على رجليه ،بعد حوالي ستة أشهر من العالج .ويظهر في الصورة السادة :املقاوم السيد احلسن
موني ،واملقاوم السيد أحمد تنان ،واملقاوم السيد إدريس فرشادو ،واملقاوم السيد الهادي الصايلة.
شكرا للجميع.

قياديو حزب العدالة والتنمية ال يرتاحون ،إال بعد أن ينزعوا أحذيتهم،
س��واء تعلق األم��ر مبفاوضات تشكيل احلكومة «حالة بن كيران» ،أو في ما
يتعلق بالعمل التشريعي «حالة رئيس الفريق عبد الله بوانو» ،واألمر نفسه
يتكرر في اللقاءات الداخلية حلزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد واإلصالح
«حالة النقابي محمد يتيم».

< الرباط .األسبوع
مت ألول مرة في الرباط ،افتتاح أول جامعة
حرة لدراسة الطب .ورغم أن املشروع احلكومي
لتشجيع اخلواص ،على املشاركة في الشركات
املؤسسة للجامعات الطبية ،ف��إن استعجاال
غير مسبوق ،حصل من أج��ل موافقة البرملان
على ه��ذا امل��ش��روع ،حيث أن أط��راف��ا سياسية
عارضت فكرة وضع الطب وجامعاته بني أيدي
أصحاب املال ،رغم أن املشروع ،يفرض أن تكون
األغلبية والتسيير بني أيدي خبراء الطب.
ويعتبر ه��ذا االستعجال ،ال��ذي أسفر عن
تدشني أول جامعة طبية حرة في الرباط،

المغرب طبيا متأخر عن الجزائر وعن تونس

افتتاح أول جامعة حرة للطب بالرباط
محتما من طرف الشروط الدولية التي حتتم
على كل دول��ة أن يكون بها على األق��ل ،عشرة
أط��ب��اء لكل أل��ف م��واط��ن .بينما وي��ا للهول ،ال
يوجد باملغرب إال قرابة خمسة أطباء لكل ألف
مواطن .الواقع املخجل لهذه الوضعية املغربية،
هو أن جارتنا اجلزائر توفر لرعاياها  13طبيبا

لكل ألف مواطن ،بينما توفر تونس  12طبيبا
لكل ألف تونسي.
ال��ك��ل��ي��ة ال��ط��ب��ي��ة اجل����دي����دة ف���ي املغرب،
ستستفيد م��ن ق��ان��ون يسمح ألس��ات��ذة الطب
امل��غ��ارب��ة ،أن ي��ع��ط��وا دروس����ا في اجلامعات
الطبية اجلديدة ،ليؤكد لنا أحد املشرفني على

جامعة الرباط ،األستاذ الباحث في مجال
الطب ،أمني احلسني العلوي املدير العام
ملستشفى الشيخ زايد بالرباط ،بأن كلية الطب
اجلديدة بالرباط ،ستكون مشروعا ال يستهدف
ال��رب��ح ،بل إن مداخيل ال��دراس��ة فيها ستكون
فقط لتغطية مصاريفها .وه��و الغاية النبيلة
للمساهمني في شركة املشروع اجلديد ،والذي
س��ي��ف��ت��ح أق��س��ام��ا خ��اص��ة ب��ت��ك��وي��ن املمرضني
وامل��م��رض��ات ،وه��ي املهنة التي أصبحت عدة
دول في العالم تتهافت على تشغيل املمرضات.
ميزة أخرى للجامعة الطبية احلرة بالرباط ،هو
أنها ستستقطب القسم األكبر من احلاصلني
واحلاصالت على شهادة البكالوريا.
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ما خفي

تحـت األضـواء

الجزائريون يرفضون بوتفليقة..

فهل يعود لوجدة أرض آبائه وأجداده

< الرباط .األسبوع
كشف الصحفي فريد عليالت،
من مجلة «جون أفريك» ،أن الرئيس
اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة،
ه��و ال��وح��ي��د ف��ي ال��ع��ال��م ،ال���ذي ال
يكتب في ترجمته وال أوراقه ،اسم
املدينة التي ولد فيها ،والتي هي
وج��دة .وج��دة التي تتواجد على
بعد خمس كيلومترات من احلدود
اجل��زائ��ري��ة ،حيث يقبع الرئيس
ال��وج��دي اجل��زائ��ري على كرسيه
امل��ت��ح��رك م��ت��ع��رض��ا ه���ذه األي����ام،
ل��ه��ج��م��ة ش���رس���ة م���ن املعارضني
اجلزائريني أفرادا وأحزابا ..كلهم
يطالبون الدولة اجلزائرية بإعالن
منصب رئيس الدولة شاغرا.
ويظهر من األبحاث املنشورة،
أن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ،هو
م��غ��رب��ي ك��ج��م��ي��ع امل���غ���ارب���ة .قال
بائع للبيض للصحفي الفرنسي،
الزال ح��ي��ا ،إن ه����ذه ال�����دار هي
ال��ت��ي ول���د ف��ي��ه��ا ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ،رغم
إص������رار ال���داخ���ل�ي�ن واخل���ارج�ي�ن
لهذه ال��دار التي قامت القنصلية
اجل��زائ��ري��ة ف��ي وج��دة بإصالحها
(أن��ظ��ر األس��ب��وع الصحفي ،عدد:
 7م��اي  )2010على ع��دم ذك��ر هذا
االنتساب املاضي.
ول��ع��ل بوتفليقة وق���د أصبح
رئ��ي��س ال���دول���ة اجل���زائ���ري���ة ،ال
يريد أن يتذكر ،أو رمبا يريد
أن ينسى ،أنه تربى تقريبا،
داخل حمام «جردة» الذي كان
أبوه ،أحمد بوتفليقة ،موظفا
في سوق خضر وجدة ،وفي
امل����س����اء ،ي��ج��ل��س ف����ي هذا
احل��م��ام ليحاسب املداخيل
واملصاريف.
وك��ان أحمد بوتفليقة،
ق��د ت����زوج ف��ي ب��ي��ت��ه بزنقة
«ن�����دروم�����ة» رق����م س��ت��ة مع
امل��ن��ص��وري��ة ال���غ���زالوي ،أم
ع��ب��د ال���ع���زي���ز بوتفليقة،
والتي كانت هي بدورها،
م��س��ؤول��ة ع��ن ح��م��ام آخر
اس���م���ه ح���م���ام بوسيف،
ال����ذي ك����ان مي��ل��ك��ه السي
ب��وس��ي��ف ،رئ��ي��س جمعية
اجلزائريني ب��وج��دة ،وأم
بوتفليقة التي توفيت في
ع��ز ول��ده��ا س��ن��ة ،2009
ب���ع���د أن ك�����ان زوج���ه���ا
ال��س��ي أح��م��د ق���د توفي
مباشرة بعد ازدي��اد ول��ده سعيد،
أخ بوتفليقة الذي يحكم اجلزائر
هذه األيام ،نيابة عن أخيه ،لتبقى
أخت بوتفليقة زهور ،هي الوصية
على شؤون العائلة.
وكان بوتفليقة قد تلقى تعليمه

ص���اح���ب ك��ل��ي��ن��ي��ك ي��ح��م��ل اسما
ف��رن��س��ي��ا ب���ال���دار ال��ب��ي��ض��اء ،أج���رى
فحصا على سيدة في حالة سرطان
متقدم ال أم��ل ف��ي شفائه ،فقال لها:
اذه��ب��ي وأح��ض��ري  25م��ل��ي��ون��ا ،فإن
عندي دواء جديدا حلالتك .املسكينة
ذه��ب��ت لتبحث ع��ن امل���ال ال���ذي طلبه
م��دي��ر ال��ع��ي��ادة ،لكنها م��ات��ت قبل أن
جتمع اخلمسة والعشرين مليونا.
ت��ط��م��ي��ن��ات ع��ل��ي��ا ل��ل��م��دي��ر العام
ل���ل���ت���ل���ف���زي���ون واإلذاع��������������ة ،فيصل
العرايشي ،على أنه يحظى بالرضى،
ول��ن يكون مصيره معلقا ب��ق��رار من
حكومة بن كيران ،ولم تتعرض جهة
م��ن حكومة ب��ن ك��ي��ران ،على ترشيح
م��دي��ر جديد لوكالة امل��غ��رب العربي
لألنباء ،إذا كان قرار التغيير سيشمل
العرايشي والهاشمي.

أب بوتفليقة السي أحمد ،محاط باألحمر مع أعضاء بلدية وجدة ،عندما كان مسؤوال عن
سوق اخلضر بوجدة
االبتدائي ،في مدرسة سيدي زيان
وه���ي م��درس��ة ق��دمي��ة بنيت سنة
 ،1907ق��ب��ل دخ����ول االستعمار
الفرنسي للمغرب ،والزالت قائمة
إلى اآلن ،وهي املدرسة التي كان
يلعب ف��ي حديقتها أط��ف��ال مثل

والزال شاهد على هذه األيام،
ي��ع��ي��ش ب��ي�ن ال���وج���دي�ي�ن اسمه
احل��اج ب�لال ،وينتقل ه��ذه األيام
ب�ين وج���دة ،ووه����ران وي��ت��ذك��ر أن
ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ك���ان ب���ارع���ا ف���ي حفظ
القرآن ،يكره الرياضة ولكن يفضل
لعب كرة القدم ،ليقول احلاج

< األسبوع الصحفي
عدد 7 :ماي 2010

أح��م��د ع��ص��م��ان ،رئ��ي��س احلكومة
املغربية فيما بعد ،وعالل سيناصر
وزي���ر ال��ث��ق��اف��ة امل��غ��رب��ي السابق،
وعزيز بالل املسؤول السابق في
احلزب الشيوعي املغربي.

ب�لال ،للصحفي(( :ب��أن بوتفليقة
ك��ان ميثل أدوارا في املسرحيات
ال��ت��ي تنظمها امل���درس���ة ،كاشفا
أن بوتفليقة ك��ان ينتمي لزاوية

الطريقة ال��ق��ادري��ة ،غير البعيدة
م���ن س��ي��دي زي�����ان)) ل��ن��ف��ه��م كيف
أن ال��رئ��ي��س بوتفليقة ف��ي أيامه
األخيرة هاته يخصص ميزانيات
ضخمة للزوايا والطرق باجلزائر،
كوسيلة لالرتباط ب��ال��رأي العام.
وي���ذك���ر ص��دي��ق آخ���ر ألي����ام صبا
ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ،اس��م��ه م��ح��م��د ،أن
بوتفليقة ك��ان يفضل من بني
أصدقائه ،شكيب خليل ،الذي
عينه بوتفليقة وزي��را للطاقة،
قبل أن يغضب عليه ويبعده،
وليذكر وزير آخر ،من أصدقاء
بوتفليقة ،الوجدي عبد احلميد
التمار أن بوتفليقة في الثانوية
ال��وج��دي��ة ،ليسي عبد املومن،
كان يفضل دراسة الفلسفة ،وهي
الفترة التي أصبح فيها عضوا
في حزب االستقالل املغربي.
ف��أي��ن ه��ي تلك األي���ام ،التي
كان فيها عبد العزيز بوتفليقة،
وه��و ش��اب يافع يجوب شوارع
وجدة ،وهو يركب سيارة «بوجو
 «403سوداء ،حصل عليها عندما
أصبح عضوا في جبهة التحرير
اجلزائرية.
ف��ه��ل ي��ع��ود بوتفليقة ألرض
آب���ائ���ه وأج��������داده ،ل��ي��ن��ه��ي فيها
حياته ،مثلما عمل صديقه أحمد
ب��ل�ال ،ال����ذي ب��ع��د أن ت��وج��ه معه
ل��ل��ج��زائ��ر ،وأص���ب���ح م��ع��ه وزي����را
لشؤون االستقالل ،أيام بومدين،
رج����ع إل����ى وج�����دة ،ل��ي��ت��ذك��ر أيام
ص��ب��اه ،ف��ي امل��دي��ن��ة ال��ت��ي أعطت
الرئيس بوتفليقة ومن معه.

العداوة املسيئة للمغرب تظهر في جنيف
< الرباط .األسبوع
يبدو أن قيادة وقواعد العدالة والتنمية
لن تهدأ من حربها الضروس جتاه عدوها
ال���ل���دود إدري�����س األزم�����ي رئ��ي��س مجلس
اجلالية واملجلس الوطني حلقوق اإلنسان،
فقيادة العدالة والتنمية ونوابها يستغلون
كل فرصة لضرب األزمي بعدما فشلوا في
ج���ره للمحاسبة داخ���ل ال��ب��رمل��ان ،بسبب

املكانة اخلاصة للمجلس الوطني حلقوق
اإلنسان في الدستور اجلديد ،والتي متنع
من مساءلته من طرف النواب.
ن����واب ال��ع��دال��ة وال��ت��ن��م��ي��ة استغلوا
مناسبة مشاركتهم إل��ى جانب احملجوب
الهيبة امل��ن��دوب ال���وزاري املكلف بحقوق
اإلن���س���ان ،خ�ل�ال اج��ت��م��اع مجلس حقوق
اإلن����س����ان ب��ج��ن��ي��ف ،األس����ب����وع املاضي،
ليضعوا تقارير تشيد بهيبته وبوطنيته

وغ��ي��رت��ه وك��ف��اءت��ه ف��ي ال��دف��اع ع��ن قضايا
حقوق اإلنسان ،ويقطرون الشمع من جديد
على إدريس األزمي.
ممثل حزب العدالة والتنمية الذي سافر
إل��ى جنيف «خ��رج ليها ن��ي��ش��ان» ،ورفض
متثيل املغرب من طرف مؤسسات حقوقية
ال تخضع ملراقبة البرملان» ،في إشارة إلى
امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي حل��ق��وق اإلن��س��ان الذي
يرأسه إدريس األزمي.

أكبر املتضررين من تأجيل اجتماع
املجلس الوزاري ،هو الوزير مصطفى
الرميد ،ال��ذي ينتظر املصادقة على
قوانني إصالح العدالة ..مصدر مطلع
أكد لـ«األسبوع» أن الوزراء قضوا يوم
اإلث��ن�ين ك��ام�لا ،وه��م ينتظرون رنني
الهاتف ،لتحديد موعد االجتماع ،قبل
أن يصلهم نبأ التأجيل(.)..
ي���ت���ع���رض ب���ع���ض ال���ع���ام���ل�ي�ن في
جريدتي «العلم» و«لوبينيون» حلرب
نفسية غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ،ب��ع��د توقيف
أج���وره���م ال���ش���ه���ري���ة( )..وف����ي ذات
الوقت يتحدث البعض عن اجتماعات
ع���ق���ده���ا «رئ����ي����س م��ج��ل��س اإلدارة»
ع����ادل ال���دي���وري ،م��ع ن��ادي��ة صالح،
م��دي��رة ش��رك��ة «ليكونومست» ،حتى
ت��ص��ب��ح اجل��ري��دت��ان ن��اط��ق��ت��ان باسم
الباطرونا( ،)..غير أن عدم جناح هذه
املبادرات ،قد يحتم إغالق «لسان حال
حزب االستقالل».
حت��رك��ات قضائية ع��ل��ى مستوى
عال ،تشهدها احملكمة االبتدائية في
ال��رب��اط ،بعد أن زع��م بعض األطراف
ب��أن وث��ائ��ق ملفات «محاكمة إلياس
ال��ع��م��اري» ف��ي قضية «ان��ت��ح��ال صفة
ممثل للملك واحلكومة» خالل زيارته
لدولة الباراغواي رفقة مجموعة من
األش��خ��اص« ،ق��د اختفت» ،فضال عن
بطء مسطرة البت في إحدى الشكايات،
التي تتطلب االس��ت��ع��ج��ال( ،)..كانت
ق��د رفعتها زميلته ف��ي احل��زب كوثر
بنحمو.
رج���ح���ت م���ص���ادر إع�ل�ام���ي���ة عدم
تالوة رسالة ملكية إلى املشاركني في
املناظرة الوطنية للسياحة ،بسبب
غضبة ملكية ،ي��رج��ح أن ت��ك��ون لها
ع�لاق��ة بتصريحات وزي���ر السياحة
حل��س��ن ح������داد ،ال�����ذي ق����دم إشهارا
«مجانيا» للسياحة في دولة أجنبية،
بعد أن ق��ال للصحافة إن��ه سيقضي
عطلته ف��ي ج��ن��وب إس��ب��ان��ي��ا ،ف��ي عز
األزمة مع إسبانيا(.)..
حت��ول��ت ق��ص��ة ب���ارون املخدرات
النيني ،ال���ذي لقي مصرعه مؤخرا
بطريقة بشعة( )..إلى فيلم سينمائي،
لكن املفاجأة التي لم يتوقعها أحد،
هي ظهور ابنة مؤسس البوليساريو،
البشير مصطفى السيد ،في مشاهد
خ��ل��ي��ع��ة ،ب��اع��ت��ب��اره��ا ممثلة ف��ي هذا
الشريط السينمائي اإلسباني.

كواليس األخبار
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أهل سوس يسخرون من الوزير

هل اكتشف اعمارة البترول في تارودانت؟

< تارودانت .األسبوع
«الوزير اإلسالمي في حكومة بن
كيران المكلف بالطاقة والمعادن
والماء والبيئة عبد القادر اعمارة،
اكتشف البترول بإقليم تارودانت
بدون شك» ،هذا هو التعليق الساخر
ال��ذي أطلقه أح��د أه��ل س��وس يوم
السبت الماضي على الموكب الكبير
والعريض للوزير اعمارة ،وهو يقوم
بتدشين مقر منجم صغير جدا خاص
ب��م��ع��دن ال��ف��ض��ة ف��ي منطقة نائية
وصغيرة جدا تدعى «اسكاون» على
بعد  150كلم من مدينة تارودانت.

تطبيق مسطرة
الهاربين على
رئيس جماعة

وكان أهل سوس قد سجلوا اإلنزال
الكبير ال��ذي ق��ام به موكب الوزير
اعمارة والذي ضم أزيد من  20سيارة
ذات الدفع الرباعي والعادية ،قطعت
أزيد من  300كيلومتر ذهابا وإيابا
بالبنزين ،ومنها م��ا قطعت مئات
الكيلومترات قادمة من العاصمة
ال��رب��اط ،دون الحديث عن تكاليف
اإلفطار مرتين ووجبة الغداء ،وكأن
هذا الموكب الفخم سيدشن أحد آبار
البترول ،في حين كل هذه الزوبعة
التي عبئ لها على طول الطريق رجال
الدرك والقوات المساعدة والشرطة،
تهم منجما صغيرا للفضة تستغله

عبد القادر
اعمارة

شركة كندية خاصة.
إن��ه التبذير بعينه في منطقة ال
ت���زال ال��ع��زل��ة ت��ف��رض نفسها على

ألسبوع
شيف ا

من أر

وجو

العديد من ساكنة الجبال ،وال تزال
ص��ع��وب��ة ال���ط���رق ت���ح���ول جنبات
المسالك ال��وع��رة إل��ى مقابر لدفن

ه وص
و
ر
م
ن
ا

لتاريخ

«البام» يبحث عن مظلة
حزب العدالة
والتنمية لالستمرار
< الرباط .األسبوع

< أكادير .األسبوع

بينما كان رئيس الجماعة الحضرية
«أوري��ر» المحادية لمدينة أكادير يحمل
حقائبه رفقة حرمه للذهاب ف��ي عطلة
سياحية إلى جزر «الس بالماس» ،وجد
نفسه محتجزا رفقة زوجته في غرفة داخل
سجن إنزكان بأكادير.
رئيس الجماعة المعني الذي تربطه
ع�لاق��ة انتخابية ب��ل��ون ح���زب التجمع
الوطني لألحرار ،كان يعتزم السفر ليلة
الجمعة الماضية م��ن م��ط��ار المسيرة
ب��أك��ادي��ر رف��ق��ة ح��رم��ه ف��ي ات��ج��اه «الس
بالماس» لقضاء عطلته قبل أن تلقي عليه
ش��رط��ة ال��م��ط��ار ال��ق��ب��ض وت��ح��ي��ل��ه على
السجن ،بعدما ك��ان مبحوثا عنه منذ
مدة.
سبب اعتقال المعني باألمر ،بحسب
مقربين منه ،هو إص��داره شيكات بدون
رصيد تقترب من مبلغ  20مليون سنتيم،
حيث كانت النيابة العامة قد وضعته في
الئحة المطلوبين لديها.
قضية اعتقال رئيس الجماعة من طرف
أمن المطار طرح وسط زمالئه المستشارين
سؤاال محيرا حول سبب عدم اعتقاله قبل
هذا التاريخ ،علما أن عنوانه كان واضحا
كرئيس لجماعة معلومة ،فلماذا طبقت
عليه مسطرة الهاربين وال��ذي��ن غيروا
العناوين ،في حين كان معلوما ويترأس
يوميا اجتماعات البلدية؟

القرار

النساء الحوامل ،وهن يستشهدن في
ال���ط���ري���ق ب��ح��ث��ا ع���ن مستوصف
للوالدة.

غداة االستقالل ،كان الفرنسيون كثيرين في األوساط الحكومية.
وبينما الوزير الكبير ،الحاج عمر بن عبد الجليل إلى اليمين يحادث إحدى المستشارات الفرنسيات
لم يتوان فرنسي آخر عن تغطية أنفه بهذا المنديل الكبير دون مراعاة لمقام الوزير.

«دوزيم» تتعرى على المشاهدين في زمن الوزير اإلسالمي
< الرباط .األسبوع

ك���ل م���ن ت��اب��ع س��ه��رة السبت
الماضي على شاشة القناة الثانية
في زم��ن حكومة اإلسالميين إال
وخجل م��ن نفسه وم��ن األسرة،
بسبب فضائح صور الراقصات

ومظاهر العري التي تفوح من
شاشة التلفزيون.
سهرة خاصة بالقفطان المغربي
األصيل تحولت إلى سهرة للعري
والرقص الفاحش على شاشة قناة
عمومية تمول من جيوب الشعب
المغربي ،وجعلت منه قفطانا وزيا

ال ع�لاق��ة ل���ه ب��ت��اري��خ القفطان
والجالبة المغربية األصيلة التي
خلقت للستر وليس للتعري ،فهل
ي��ت��دخ��ل ال���وزي���ر اإلس�ل�ام���ي في
الموضوع ال��ذي هو على رأس
القطاع ،أو السيد رئيس الحكومة
نفسه لوقف هذه المهازل؟

علمت «األس���ب���وع» أن ت��داع��ي��ات تصريحات
القيادي في األصالة والمعاصرة إلياس العماري،
ال��ذي أق��ر بإمكانية التقارب م��ع ح��زب العدالة
والتنمية في إط��ار برنامج معين رغم اختالف
مشروعي الحزبين لم تعد حبيسة بيت حزب
الجرار فقط ،بل بلغت إلى بيت كل من االتحاد
االشتراكي واالستقالل.انعكاسات هذه التصريحات
المختلفة إلل��ي��اس ال��ع��م��اري ،وال��ت��ي عززتها
تصريحات مماثلة لألمين العام لحزب الجرار
مصطفى الباكوري ،في تصريح إلحدى القنوات
ال��م��ص��ري��ة ،اس��ت��ن��ف��رت ق��ي��ادة ك��ل م��ن االتحاد
االشتراكي واالستقالل مما جعل حميد شباط
وإدريس لشكر يتدارسان الموضوع ،دون الخروج
بموقف علني من هذا التغير في مواقف حليفهم
في المعارضة حزب األصالة والمعاصرة.
مقربون من الباكوري يؤكدون أن خطوة التقارب
مع العدالة والتنمية واالبتعاد عن حزبي االتحاد
االشتراكي واالستقالل اللذين يحتاجان من يبيض
وجهيهما في الظروف الحالية أمر صحيح ،وفي
مقابل نفى مقربون من لشكر إمكانية حصول هذه
الخطوة ،مؤكدين أن العملية برمتها مجرد ضغط
على االستقالل واالتحاد لالعتراف والتنسيق أكثر
مع البام الذي يحتاج إلى شرعية أحزاب وطنية
وتاريخية.
يذكر أن حزب األصالة والمعاصرة رفض في
وقت سابق التقارب مع حزب العدالة والتنمية،
بل إن خديجة الرويسي كانت تصف بن كيران
بـ«القتال» ،فماذا وقع بين األمس واليوم؟ وبالمقابل
ي��واص��ل ب��ن ك��ي��ران «بهدلة» ح��زب ال��ج��رار كلما
سمحت له خرجاته اإلعالمية بذلك.

الكوهن وعرشان وخليدي ينتفضون ضد قناة «سيطايل»

السياسي
ف����ي س���اب���ق���ة هي
األولى من نوعها ،قرر
ث�لاث��ة أم��ن��اء أح����زاب :عبد
ال��رح��م��ن ال��ك��وه��ن ،وم��ح��م��ود عرشان،
وم��ح��م��د خ��ل��ي��دي (ال����ص����ورة) ،تنظيم
ان��ت��ف��اض��ة ض���د م���ا اع��ت��ب��روه إقصاء
ممنهجا ،من طرف قناة السيدة «سميرة
سيطايل» ،ض��د منظماتهم ،انتفاضة
بصيغة قد تفاجئ اجلميع.
اتخذ الزعماء الثالثة قرار االنتفاضة
ي��وم  19شتنبر  2014ب��ال��رب��اط ،على
ه���ام���ش اج���ت���م���اع ل��ت��ه��ي��يء املؤمتر
ال��ت��أس��ي��س��ي ل��ـ«م��ؤس��س��ة ع��ب��د الكرمي
اخلطيب للثقافة والعلوم» ،وبعد نقاش
س��ري��ع ،ح��ول ت��دخ�لات ممثلي كيانات
س��ي��اس��ي��ة م��غ��رب��ي��ة ،ت��ن��اف��س��ت لتأكيد
وص��ف��ه��ا «ب��ح��ك��وم��ة وم��ع��ارض��ة جاللة
امللك».
للتذكير ،ح��دث ه���ذا ،داخ���ل بالطو

بقلم :رداد العقباني
ب��رن��ام��ج ال��ص��ح��ف��ي ج��ام��ع كلحسن،
«مباشرة معكم» على القناة الثانية يوم
األرب��ع��اء  17شتنبر  ،2014في حملة
انتخابية سابقة ألوان��ه��ا ،وتهميش
ألح����زاب ،تعتبر نفسها وطنية ولها
ام��ت��داد تاريخي في العمل السياسي
املغربي ،حسب تقدير زعمائها.
وف�����ي ن���ظ���ر امل����راق����ب��ي�ن« ،حكومة
وم��ع��ارض��ة ج�لال��ة امل��ل��ك» ،كما أصبح
متعارفا عليه إعالميا ،تخفي فشلها
ف���ي إدارة ال���ش���أن ال���ع���ام أو اقتراح
البدائل ،بالتذكير لصفة ومركزية امللك،
والتي حسم فيها الدستور اجلديد ،في
محاولة يائسة إلعادة امللكية إلى مربع
الصراع السياسي ،لكن اليوم القصر
لم يعد طرفا في النزاع ،مجرد تذكير..
إذا ك��ان ب��رن��ام��ج «م��ب��اش��رة معكم»،
م��ك��ل��ف��ا مب���ه���م���ة( ،)..ول��ي��س للصحفي
كلحسن س��ل��ط��ة ال��ت��ق��ري��ر ف��ي اختيار

محمود
عرشان رفقة
عبد الرحمن
الكوهن
ومحمد
خليدي

ضيوفه ،فالبد هنا من حتديد صنف هذه
املهمة ،لكي ال يحتمل االلتباس ،وعلى
مديرة أخبار القناة ،سميرة سيطايل،
حتديد مسؤوليتها في برنامج ،أضحى
محل سخرية من طرف الشعب املغربي،
الذي يصعب استحماره ،عبر استدراج

بعض نخبه.
ل��ن��ص��دق ش���ه���ادة ت��ث��ب��ت أن جامع
كلحسن غ��ي��ر م��ت��ورط ف��ي «مؤامرة»
ت��ه��م��ي��ش أح�������زاب امل��ن��ت��ف��ض�ين على
ب��رن��ام��ج��ه ،ول��ك��ن أن ن��ص��دق شهادة
تثبت أن مديرة أخبار القناة ،سميرة

س��ي��ط��اي��ل ،غ��ي��ر م��ت��ورط��ة إل���ى جانب
ج��ه��ات ن���اف���ذة( ،)..مسألة فيها نظر،
وهناك ما يبعث على القلق.
إال أن هناك ما يطرب ويبعث على
االرت����ي����اح ،م���ا دام ع��ل��ى رأس بعض
أحزابنا ،رجال دولة.
«السي بن كيران هو رج��ل املرحلة
وال يوجد بديل له اآلن».
بهذه العبارة التي جاءت في حديث
أدل��ى به ألحد قيادي نقابة بن كيران،
ف��ي ن��ه��اي��ة اج��ت��م��اع م��ؤس��س��ي منظمة
املجاهد الوطني ال��راح��ل عبد الكرمي
اخلطيب ،رحمه الله ،شخص املعارض
«عرشان» ،األوضاع في املغرب ،وكشف
املستور عن كثير من اختالالت املشهد
السياسي املغربي وع���ورات «حكومة
ومعارضة جاللة امللك».
ال��ل��ه��م ال ش��م��ات��ة واس���ت���ر عيوب
قنواتنا وع���ورات «حكومة ومعارضة
جاللة امل��ل��ك» ،وأكثر من رج��ال الدولة
في أحزابنا وتكنوقراطيي حكومتنا،
آمني.

كواليس األخبار
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

جدل حول اإلصالح القضائي والنيابة العامة

«المُغَ ِرّق» يستنجد بالوزير الرميد لإلفالت
من قبضة المجلس األعلى

المحامي وهبي :الدفاع عن استقاللية القضاء ..كلمة حق أريد بها باطل
< الرباط .األسبوع
ب��ع��د ع�لاق��ات التشنج وال��ت��وت��ر مع
المحامين وعالقات الصراع مع كتاب
الضبط ونادي قضاة المغرب ،هل يأتي
ال���دور على قضاة النيابة العامة في
االنتفاضة ضد وزير العدل والحريات
مصطفى الرميد؟
ه���ذا ال��ت��س��اؤل ي��ط��رح ب��ق��وة وسط
الفاعلين في المجال القضائي الذين
يؤكدون السخط العارم لوكالء الملك من
وزير العدل والحريات بسبب اإلصالح
القضائي الذي وضعه ،مؤخرا ،والذي
جعل قضاة النيابة العامة مستقلين
نهائيا عن وزير العدل وتابعين مباشرة
للوكيل العام بالمجلس األعلى.
ه���ؤالء ي��رف��ض��ون ه���ذا اإلص��ل�اح في
تصريحات مختلفة لزمالئهم المحامين
ول��ق��ض��اة ال��م��وض��وع بحيث يفضلون
تبعيتهم لوزير العدل مهما كان انتماؤه
السياسي ،ال��ذي لن يستطيع ممارسة
الدكتاتورية في حقهم لكونه ملزم برقابة
البرلمان ورقابة المجتمع المدني ورقابة
رئيس الحكومة ،على عكس تبعيتهم في
المشروع الجديد للوكيل العام للمجلس
األعلى «المقدس» ،وغير الخاضع ألي
رقابة مما يجعل تبعيتهم وخوفهم من
انتقام رئيسهم الجديد أكبر من تبعيتهم
اليوم لوزير العدل.
وكان عدد من المحامين وعلى رأسهم
القيادي في األصالة والمعاصرة عبد
اللطيف وهبي قد عبروا ب��دوره��م عن
رفضهم لهذا اإلصالح الذي قام به الرميد،
رافضين مطلقا تنازل الرميد لفائدة بعض
الحقوقيين أو بعض الجمعيات الحقوقية،
وج��ع��ل النيابة العامة ج��ه��ازا مقدسا
خارجا عن الرقابة والمحاسبة.
في هذا الصدد يقول المحامي عبد
اللطيف وهبي« :في ما يتعلق باإلصالح
القادم في بالدنا في إطار مشروع السلطة
القضائية ،فقد جعل النيابة العامة تحت
سلطة الوكيل العام بالمجلس األعلى ،أي
تحت وصاية شخص له حصانة مطلقة
بحيث ال تتم متابعته أو مساءلته ،وهو

كاريكاتور بريشة خالد كدار

الوحيد ال��ذي يمكن أن يحاسب جهاز
النيابة العامة ،وهذا منطق خطير جدا،
ل��ك��ون استقالل السلط ال يعني بتاتا
الفصل المطلق ،ب��ل يقصد باألساس
مراقبة هذا بذاك ،بحيث من حق النيابة
العامة مراقبتنا عند إدارتنا للشأن العام
حماية له من استغالل السلط والنفوذ،
ولكن في نفس الوقت من حق البرلمان
أن يراقب من منحت له سلطة المساس
بحريات وحقوق وحرمات المواطنين
باسم القانون ،وبالتالي فالرقابة التي
هي مسؤولية أساسية وثابتة نجدها قد
ضاعت في مشروع القانون الجديد بين
وزي��ر العدل والوكيل ال��ع��ام ،ف��إذا كان
األصل أن الوزير يرسم السياسة الجنائية
العامة والوكيل العام ينفذها ،فإن مبدأ
المسؤولية ه��ذا قد زاغ في المشروع
ال��ج��دي��د ،بحيث ه��ل ن��ت��رك مسؤولية
محاسبة النيابة العامة إل��ى الجهاز
الحكومي من خالل وزير العدل ،وهذا
األخير يخضع لمراقبة البرلمان باإلضافة
إلى مراقبة المجتمع المدني والمنظمات
الحقوقية ،ويصبح من حق المؤسسة
التشريعية محاسبته على أي إخالل يمس

الحريات أو يتجاوز االحترام الواجب
لمكونات الثوابت الدستورية التي تدخل
فيها ال��ح��ري��ات والديمقراطية كثابت
أساسي؟ أم أننا سنقف عاجزين أمام
سياسة الوكيل العام التي سيطبقها على
ال��وك�لاء العامين الذين ال يملكون في
األصل سلطة االستقالل ،لكون النيابة
العامة جهاز يتسم بالتدرج اإلداري ،هذا
علما أننا كبرلمان ال يمكننا أن نستدعي
الوكيل العام بصفته القضائية ،وهذا
مخل بمبدإ دستوري سياسي هام هو
ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ إن األمر
أخطر مما نتصور ،فاستقالل القضاء
الجالس تحت إشراف السلطة القضائية
قضية متفق حولها ،أما استقالل النيابة
العامة فهو قضية ثانية ،بحيث ال يمكننا
أن نقبل داخل مجتمع ديمقراطي وفي
ظل دستور  2011أن تكون هناك سلطة
النيابة العامة تملك قوة القمع القانونية
خ���ارج ال��م��س��اءل��ة؟ إن��ه��ا مسألة مصير
حريات الناس وضماناتهم ،وأما الذين
ي��داف��ع��ون ع��ن خ�لاف ذل��ك تحت شعار
«الدفاع عن استقالل القضاء فهو كالم
حق يراد به باطل».

تطورات قضية مشروع «باديس»

توقعات بعودة «المغضوب عليهم» وتنحية المدير العلمي

< الحسيمة .األسبوع
ه��ل ت��ق��رب فضيحة ما
ب�����ات ي���ع���رف بإقامة
«ب���ادي���س» بالحسيمة
حبل المشنقة من عنق
أن���س ال��ع��ل��م��ي المدير
العام لصندوق اإليداع
والتدبير؟ خبايا العلبة
السوداء ألكبر صندوق
عمومي ،وال���ذي دأبت
«األسبوع» على تسميه
باإلمبراطورية يتصرف
ف����ي م�ل�اي���ي���ر األم������وال
العمومية ،تؤكد أن أنس

العلمي لم يعد مرغوبا
ف��ي��ه ب��س��ب��ب أخطائه
وتراجع أرباح «سي دي

ج�����ي» ع���ل���ى أك���ث���ر من
صعيد.
ال���ع���ارف���ون بخبايا

األم�������ور االقتصادية
ب��ب�لادن��ا ي���ؤك���دون أن
مسؤولين اقتصاديين
س��ام��ي��ن ص���دم���وا من
تواضع كفاءة العلمي،
وهم الذين قدموه كخبير
اقتصادي ومالي كبير
ورج��ل ل��ه ق��درة خارقة
ع��ل��ى «ت��ح��ري��ك» عجلة
االق���ت���ص���اد ودينامية
ك����ب����ي����رة ف������ي إدارة
المشاريع االقتصادية
الكبرى.
اليوم ،وبعدما عرت
فضيحة «باديس» واقع

م��ؤس��س��ة السيديجي
ال��ت��ي ك��ان��ت م���ن أكبر
المؤسسات االقتصادية
الرائدة بالبالد وتهييئ
خليفة مناسب ،يكون
رحيل العلمي قد اقترب،
ويبقى فقط انتظار هدوء
عاصفة «باديس» إلعادة
خلخلة بنية «السي دي
جي» برمتها بعد زلزال
ق��ادم ال محالة سيمس
جميع أعمدة «السي دي
جي» ،وقد يعيد بعض
المغضوب عليهم داخل
هذا الصندوق.

المقتضيات العامة
المنصوص عليها في مشروع
تعديل قانون المسطرة
المدنية 1
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

وردت المقتضيات العامة لمشروع قانون المسطرة
المدنية المنتظر صدورها بعد أن تقطع مراحلها
التشريعية ،وردت في الباب الحادي عشر من مسودة
المشروع ونظمتها المواد من  669إلى  ،692وهذه
المقتضيات يجب االهتمام بها ألنها تتضمن قواعد
مسطرية غالبا ما يترتب عنه عدم احترامها الحكم
بعدم قبول الدعوى ،أو سقوط المطالبة بالحق ،وتلك
المقتضيات أشارت إلى القواعد التالية:
ـ التأكيد على أن قانون المسطرة المدنية يعتبر أم
القوانين اإلجرائية ،وأنه هو المرجع عند عدم وجود
نص مسطري في قانون س��اري المفعول ،أن كافة
اإلجراءات التي لم يرد بشأنها نص خاص ينظمها،
تطبق عليها أحكام قانون المسطرة المدنية.
ـ أن المادة  670اهتمت ببيان مجال تطبيق أحكام
قانون المسطرة المدنية.
ـ أن المسطرة المدنية ستطبق بأثر فوري على جميع
الدعاوى وعلى جميع اإلجراءات التي لم تتم بصفة
نهائية قبل تاريخ العمل بالمسطرة الجديدة ودخولها
حيز التنفيذ ،ويستثنى من ذلك:
* القانون المعدل لالختصاص متى ك��ان تاريخ
العمل به بعد صيرورة القضية جاهزة للحكم.
* القانون المعدل لآلجال متى كان األجل قد بدأ قبل
تاريخ العمل به.
* القانون المنظم لطرق الطعن بالنسبة لما صدر
من األحكام قبل تاريخ العمل به متى كان هذا القانون
ملغيا أو منشئا لطريق من تلك الطرق.
وحتى ال يطعن ببطالن إج��راء لكونه مخالفا لما
تنص عليه المسطرة الجديدة ،نصت المادة  671على
أن كل إجراء اتخذ في ظل قانون المسطرة المدنية
القديمة يعتبر صحيحا ما لم ينص القانون على خالف
ذلك ،وكل دفع يتعلق بطلب سقوط حق لعدم المطالبة
به داخل األجل المقرر قانونا ،ال يعتد به إال من تاريخ
العمل بالقانون الذي كان ينص على األجل المتعلق
بسقوط المطالبة بالحق.
وعمال بقاعدة ال بطالن إال بنص ،وال بطالن إال
بحدوث ضرر ،فإن كل إجراء يعتبر صحيحا إال إذا
نص القانون صراحة على بطالنه ،أو أن اإلجراء شابه
عيب أو نقص جوهري ولم تتحقق الغاية من ذلك
اإلج��راء ،وإذا تحققت الغاية من اإلج��راء فال يمكن
التمسك بالبطالن ولو وقع التنصيص عليه قانونا،
ومثاله حضور طرف في عملية الخبرة ،وتمسكه بعد
ذلك بكونه لم يستدع حسب مقتضيات الفصل  63من
قانون المسطرة المدنية.
ـ إن اإلج��راءات القضائية السابقة تبقى خاضعة
للقانون الذي تمت في ظله.
ـ يعتبر األجل تاما فال يحسب فيه اليوم األول وال
اليوم األخير ،وإذا صادف اليوم األخير يوم عطلة امتد
األجل إلى اليوم الموالي.
ـ أيام العطل واألعياد هي األيام المذكورة حصرا
ف��ي ال��ن��ص ال��ق��ان��ون��ي المتعلق ببيان أي���ام العطل
واألعياد.
ـ كل حق يجب المطالبة به خالل األجل المقرر وإال
سقطت دعوى المطالبة بذلك الحق.
ـ أشارت المقتضيات العامة ،إلى األطراف التي يجب
إدخالها في الدعوى تحت طائلة عدم القبول.
ـ أكد المشروع على المبدإ الدستوري الذي ينص
ع��ل��ى إع��ط��اء األس��ب��ق��ي��ة ف��ي التطبيق للمعاهدات
واالتفاقيات التي ص��ادق عليها المغرب ما لم تكن
متعارضة مع مواد قانون المسطرة المدنية.
ـ وفي مجال ممارسة مساطر تبليغ األحكام ،فإن
األجل يسري تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على
طلبه من يوم التبليغ ،وإذا تعدد المحكوم عليهم ،فإن
األجل يسري ابتداء من تاريخ تبليغ أولهم.
ـ واحتفظ المشروع ببيان الجهات التي ترفع عليها
الدعاوى ومن يمثلها أمام القضاء ،وإدخال الوكيل
القضائي للمملكة كلما كانت الدعوى تستهدف الحكم
على الدولة أو إدارة عمومية ،أو مكتب ،أو مؤسسة
عمومية ،وفي كل قضية ال عالقة لها بالضرائب وال
بإدارة األمالك المخزنية ،وهذه قاعدة من النظام العام
ويترتب على عدم احترامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
ونعتقد أنه كان يجدر باللجنة أن تشير إلى إدخال
المساعد القضائي إذا أقيمت الدعوى على جماعة من
الجماعات الترابية.
> يتبع
* هيئة المحامين بالرباط

األوضاع في الصحراء
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أوريد :ال بديل عن الحوار
مع الصحراويين

وزارة برئيسين

من نصدق :الوزيرة بوعيدة أم الوزير مزوار؟

< عبد اهلل جداد
أثار الدكتور حسن أوريد الناطق الرسمي السابق
باسم القصر الملكي والوالي السابق لمكناس ،بقول
«ال بديل عن الحوار مع الصحراويين» في إطار
سلسلة دفاتر استراتيجية التي دأب مركز التفكير
االستراتيجي على تنظيمها ،اهتماما كبيرا ،وكان
ت��دخ��ل��ه ف��ي أش��غ��ال ال��ن��دوة ال��راب��ع��ة م��ن الدفتر
االستراتيجي األول في موضوع «الجهوية والحكامة:
نحو تدبير ترشيد للسياسات العمومية».
وقد شارك في الندوة ثلة من الدكاترة واألساتذة
الباحثين توزعوا بين الجلسة األولى الصباحية
التي شارك فيها كذلك د .حسن الزواوي ،و د .موالي
بوبكر حمداني ،بحيث انصبت مساهماتهم في
محور الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة ألجل
توزيع عادل للسلطات واالختصاصات بين المركز
والجهات .وركزت مداخالت الدكاترة محمد حركات،
وعبد الواحد األثير ،وسعيد بوشاكوك على محور
الالتمركز اإلداري والمقاربة المجالية المندمجة،
ومقاربة النوع لتحقيق تحول نوعي في أنماط
الحكامة .كما استعرض الدكتور محمود عياش
موضوعا بعنوان «الحكامة قضية عرضانية في كل
ما يتعلق بالجهوية ونمط الحكم».

< ليبيا .األسبوع
نفت الوزيرة المنتدبة
في الخارجية المغربية
امباركة بوعيدة وجود
أي خالف مع المبعوث
الشخصي لألمين العام
ل���ل��أم������م ال����م����ت����ح����دة
كريستوفر روس .وهو
تصريح يتعارض مع ما
ص����در ع���ن مسؤولين
م��غ��ارب��ة م��ن��ه��م عميد
الدبلوماسية المغربية
ص�ل�اح ال��دي��ن م���زوار،
الذي يؤكد عدم استقبال
روس حتى اآلن بسبب
غياب توضيحات على
اس���ت���ف���س���ارات طلبها
المغرب.
وف������ي تصريحات
لوكالة األنباء اإلسبانية
«إي�����ف�����ي» ف����ي م���دري���د

امباركة
بوعيدة

ب��م��ن��اس��ب��ة تمثيلها
المغرب في مؤتمر حول
األمن والتنمية في ليبيا

جرى األسبوع الجاري،
اع��ت��ب��رت ال���وزي���رة أن
المغرب تقدم بالحكم

م���ؤك���دة أن����ه «مقترح
صالح الدين
يحظى بتأييد المنتظم
مزوار
الدولي».
وف����ي ال���وق���ت ذات����ه،
اعتبرت الجزائر طرفا
م����ب����اش����را ف�����ي ن�����زاع
الصحراء ،وطالبت هذا
البلد باالعتراف بوضعه
ال��ح��ق��ي��ق��ي ف��ي النزاع
والمساهمة في البحث
عن حل نهائي.
وح����������ول ال����ع��ل�اق����ة
المتوترة بين المغرب
واألم���م المتحدة التي
عالجتها وسائل اإلعالم
م��ؤخ��را ،نفت الوزيرة
وجود أي توتر أو تشنج
بين المغرب والمبعوث
الشخصي كريستوفر
ال���ذات���ي وه���و مقترح روس أو األمم المتحدة،
يجب أن يشكل قاعدة طالما كل طرف يحترم
النطالق المفاوضات ،التزاماته.

البوليساريو تخصص كاميرات سرية لمحاربة األعالم المغربية
< تندوف .األسبوع
فشل كبير يالزم أجهزة األمن
والمخابرات بمخيمات تندوف،
نتيجة التسريبات اإلعالمية
الخطيرة لقناة «العيون» التي
كشفت بعد أربعين سنة عن
زيف أطروحة البوليساريو،
وه�������و م������ا أك������دت������ه ق����ي����ادة
البوليساريو في لقائها األخير.
ونتج عنه تعميق جراح األزمة
الداخلية بالجبهة ،األمر الذي
خ��ال��ف ك��ل ال��ت��وق��ع��ات ورمى
بالعيار الثقيل المشهد الداخلي
الملتهب والمحتدم أصال بعد
كل محاوالت التهدئة والمهادنة،
وهو ما كرس الغليان الشعبي

الناتج عن انسداد األفق أمام
ال��ش��ب��اب وض���ي���اع األم����ل في

دبلوماسيون وأعيان
الصحراء في عرس وكيل
الملك بتطوان
< تطوان .األسبوع

نجح محمد سيداتي اباحاج وكيل الملك بتطوان
في أن يحول عرس ابنته المصون صفية اباحاج،
بتطوان إلى ما يشبه قمة مغاربية وفرصة سانحة
جمعت قيادات صحراوية وازنة ،وعددا من سفراء
بلدان أوروبية ومسؤولين عن اإلدارة الترابية.
وكان الوفد الموريتاني الذي يضم قضاة ومسؤولين
ووالة ،أكثر حضورا ،وقد عين اباحاج شقيق أباح
اليدالي رئيس قسم الصحافة بوالية العيون ،وكيال
عاما للملك بالحسيمة.
ال��ع��رس ال��ص��ح��راوي ب��ت��ط��وان ل��م تشهد مدينة
الحمامة مثيال له ،فقد جمع شيوخ قبائل ورجال أعمال
صحراويين ،يتقدمهم أهل الشيخ الرباس ،وأهل الشيخ
ماء العينين ،والجماني ،وآل الرشيد ،وآل الدرهم،
وقيادات سياسية واقتصادية ،وهو ما جعل العرس
يتحول إلى لقاء دبلوماسي أذاب الخالفات ووحد
الضيوف.

مستقبل منشود عجز النظام
منذ سنوات عن تأمينه لشرائح

الشعب المختلفة.
وما يزعج البوليساريو هو
خ���روج «ش��ب��اب ال���ث���ورة» في
تسريباتهم حاملين األعالم
الوطنية المغربية ،ومدافعين
عن «الحكم الذاتي» ،الشيء
الذي جعل المخابرات العسكرية
واألمنية تشن حملة اختطافات
على الشباب الذين تشك في
صوتهم أو تتيقن من صورتهم،
مما أدى بقياديي البوليساريو
إلى االستعانة بكاميرات خفية
لرصد وكشف أمكنة تصوير
األش���رط���ة ال��م��ص��ورة بداخل
مخيمات تندوف ،والتي جعلت
العالم يتقرب من صورة ما يقع
داخل المخيمات.

أكذوبة وكالة األنباء الفرنسية
كذب وبهتان
< العيون .األسبوع

فضحت كاميرات مثبتة
داخ���ل سجن ال��ع��ي��ون ،ما
ن��ش��رت��ه م��ن��ظ��م��ة «العفو
الدولية» حول تعرض سبعة
سجناء صحراويين للضرب
ب��ع��ن��ف م��ن ط���رف حراس
ال��س��ج��ن ،وه��و م��ا نشرته
أي����ض����ا وك�����ال�����ة األن����ب����اء
الفرنسية دون التأكد من
صحته.
وكشف شريط الفيديو
ال��ذي ع��ززه تصريح والي
العيون بوشعاب يحظيه()..
ومحمد سالم الشرقاوي
رئ��ي��س اللجنة الجهوية
لحقوق اإلنسان ،حول ما
ادعته «أمنسيتي» ليتبين
أن حراس السجن تدخلوا
لمنع محتج من أن يلحق

بوشعاب
يحظيه

األذى بنفسه نتيجة الحالة
التي كان عليها وهو ممسك
بزجاجة.
ويخوض بعض السجناء
إض��راب��ا ع��ن ال��ط��ع��ام إلى
ح��ي��ن ت��ح��ق��ي��ق مطالبهم
المتعلقة أس��اس��ا برغبة
السجناء في جمعهم في
زنزانة واحدة ،وهو ما تم
فعال ،لكنهم احتجوا على

كونها ضيقة جدا وبداخلها
مرحاض ،كما أن سقفها بدأ
ينهار فوق رؤوسهم.
وع�����رف�����ت المؤسسة
ال��س��ج��ن��ي��ة ت��ن��ق��ي��ل بعض
السجناء إل��ى أي��ت ملول
وإن����زك����ان ،ف���ي م���ا م���ازال
س����ج����ن����اء م�����ن تيزنيت
ينتظرون تلبية طلباتهم
بنقلهم إلى العيون.

ف��ت��ح رئ��ي��س ب��ل��دي��ة كلميم
النار على المستفيدين من
دع��م ومنح البلدية ،م��ن خالل
رس���ال���ة إل���ى رئ��ي��س��ة ف���رع العصبة
المغربية لحماية الطفولة بكلميم ،التي
تعتبر عضوا ببلدية المدينة ،يطالبها
من خاللها بالكشف عن مآل المنح التي
كانت تتوصل بها العصبة من المجلس،
وهي نفس الخطوة التي سيقدم عليها
المجلسان الجهوي واإلقليمي ،اللذان
يترأسهما كل من لحبيب أنزوم ومحمد
بالفقيه من االتحاد االشتراكي ،بعدما
تعالت أصوات تطالب بمراقبة الدعم
المقدم للجمعيات.
ك���ارث���ة طبيعية عاشتها
مخيمات تندوف التي شهدت
خسائر بشرية ومادية تسببت فيها
األمطار والعواصف التي ضربت نهاية
األس�����ب�����وع ال����م����اض����ي ،م����ا يسمى
بوالية العيون بمخيمات تندوف،
وت����ض����رر م��ن��ه��ا م����ا ي���ف���وق 1400
خيمة وبعض المؤسسات التعليمية
والتربوية واإلدارية بالوالية .وأصيب
بسببها عشرة مواطنين محتجزين ،من
بينهم ثالثة في حالة حرجة يوجدون
حاليا في المستشفى.
لعنة ضحايا األلغام التي
كانت سببا ف��ي وف��اة أسرة
بكاملها ف��ي ن��ف��وذ ت���راب إقليم
السمارة ،لم تسلم منها ه��ذه المرة
سيارة مكلفة بمراقبة تجار المخدرات
تابعة للبوليساريو ،حيث تعرضت
ل��ح��ادث بسبب ان��ف��ج��ار ل��غ��م مضاد
لآلليات بمنطقة «بوقربة» الحدودية،
ي��وم الجمعة األخ��ي��ر ،نتج عنه وفاة
سالمة محمد أحمد جامع ،وجرح اثنين
جراحا خطيرة تم نقلهم على إثرها إلى
المخيمات.
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حديث العاصمة

إفشال مهام مقاطعات
الرباط!! من المسؤول؟
بقلم

بوشعيب اإلدريسي

ال���ل���ه ي���رح���م محمد
بالفريج أول رئيس
ل��م��ق��اط��ع��ة يعقوب
المنصور ،اإلنسان
ال��خ��دوم ال���ذي كان
عصاميا ،وم��ع ذلك
أس��س أكبر مقاطعة
من حيث عدد السكان،
ونجح رحمه الله في إهداء
مرافق اجتماعية مهمة لمنتخبيه ،معتمدا
فقط على اجتهاداته واتصاالته وتدخالته
وج��رأت��ه ،وم��ن بين ه��ذه المرافق إحداث
حديقة كبيرة بشارع الكفاح ،وعندما عرض
المشروع للتقييم المالي والتقني ،فاجأته
ال��ع��روض وال��ت��ي ك��ان��ت ت��ف��وق إمكانيات
المقاطعة ،وبدال من التشكي والبكاء ،جند
طاقمه التقني واش��ت��رى محراثا بـ8000
دره���م ،واس��ت��ع��ان «ب��ت��راك��ت��ور» م��ن مكتب
األبحاث والمساهمات ،واعتمد على عمال
التعاون الوطني ،وشمر على ساعديه وأنجز
مشروعا تكلفته المالية بحوالي  250مليونا
بـ 8000درهم.
والله يذكر بخير الدكتور حمزة الكتاني
«أول» رئيس «لمقاطعة» حسان الذي هالته
وضعية المدينة العتيقة التي كانت مهددة
باالنهيار ،بسبب تهالك وتالشي قنوات
الصرف الصحي ،ولم يستسلم وهو الذي
ال درهم له في ميزانية حسان ،فتوكل على
الله وبدأ يدق على األبواب ،ويتصل ويفسر
وف��ي بعض األح��ي��ان يحاضر حتى أقنع
مخاطبيه واستطاع توفير  12مليارا لخزينة
ح��س��ان ،شيد بها ك��ل ق��وادي��س المدينة
العتيقة و 4قاعات مغطاة منها :قاعة المهدي
بنبركة ،وقاعة المامون ،وقاعتي الفتح
الرباطي.
والله يذكر بخير بدر الدين السنوسي أول
رئيس لمقاطعة اليوسفية والذي وظف كل
عالقاته إلق��ام��ة مشاريع بمساهمات من
منظمات دولية ،مثل القضاء على البراريك
ف��ي ش��ارع ك��ن��داف��ة ،ودوار ال���دوم ،ودوار
الحاجة ،وبناء مقر الجماعة الحالي وملعب
م��والي الحسن بشارع محمد بن الحسن
ال��وزان��ي ،وقاعة مغطاة  -سطايل ،ودار
للشباب.
ف��ه��ؤالء ال��رؤس��اء ال��ذي��ن ال��ي��وم يذكرهم
التاريخ بمداد من الفخر واالعتزاز كانوا
يعطون وال ي��أخ��ذون ،كانوا يضحون وال
يمنون كانوا يجتهدون وال يتكلمون أو
يتكاسلون ،كانوا باختصار وطنيين حتى
النخاع.
فأما مقاطعات اليوم فهي تبحث عن مثل
هؤالء الرؤساء ،وها نحن اليوم نتفرج على
رؤس��اء كلما صعدوا أو هبطوا من سلم
ط����ائ����رة إال وي���ح���ت���ج���ون ع���ل���ى تهميش
م��ق��اط��ع��ات��ه��م ،وك��ل��م��ا ان��ت��ه��وا م���ن والئم
المهرجانات المقاطعاتية إال ويتذكرون
الحاالت المزرية التي آلت إليها أوضاع
الناس ،فيحتجون مع المحتجين ثم يركبون
سيارات جابها الله وينسون الموضوع.
إن نظام المقاطعات هو ميثاق للتقرب من
السكان ،هو خدمة سريعة لتلبية الحاجيات،
ه��و ص��ن��دوق بريد لنقل طلبات ورغبات
وشكايات المواطنين إلى الجماعة مرفوقة
باالقتراحات والمبادرات التي من شأنها أن
تساعد في تحقيق التماسات من يمثلون
مجالس المقاطعات ،يجب أن تتحول إلى
أوراش للتباري باألفكار والتفاخر بالمشاريع
وبنك للتقارع ب���اآلراء والهجوم بملفات
تتضمن كل الشروط التقنية والمالية كما
فعل الرؤساء السابقون :المرحوم بالفريج،
والدكتور الكتاني ،واألستاذ السنوسي أطال
الله عمرهما .ففي عهدهم لم تكن سوى
« 3م��ق��اط��ع��ات» ،ول��ك��ن بمناضلين
وطنيين.

ماذا يجري في قطاع سيارات األجرة؟

لماذا نجحت مدن في تنظيم القطاع وغرقت العاصمة في أوحاله؟
منذ مدة وبعض النقابات لسيارات
األجرة تطالب بتسوية بعض القضايا
التي تهم المهنيين ،وهذا من حقها
وواجبها في إطار االحترام المتبادل
بين المكلفين والنقابيين ،وبدون قذف
وال سب وال اتهام بدون أدلة.
فقطاع التاكسيات الكبيرة والصغيرة
في مدينة الرباط عاصمة المملكة «يا
حسرة» لم يشهد أي تطور ولم تلمسه
بعد لمسات التقدم والتحضر والتنظيم
والنظام.
ونستغرب من غياب صوت راكبي
ال��ت��اك��س��ي��ات ،ف��ق��ط ت��رت��ف��ع أص���وات
السائقين مطالبة بحقوقها ،فمن يدافع
عن حقوق ركاب التاكسيات؟
وهي الحقوق التي ضمنها القانون
ولكنها ظلت حبرا على ورق ،ولم تجد
بعد من يفرضها على أرض الواقع.
ول��ن��ب��دأ ب��أس��ط��ول س���ي���ارات األج���رة
ونسأل :هل هو في مستوى خدمات
عاصمة المملكة؟ فهذه السيارات عبارة
ع��ن ب���ؤر للتلوث المتحركة ومنها
سيارات في الخدمة منذ أربعين سنة!
وال توجد عربة واحدة من موديل يقل

عن  5سنوات ،وهل يعجبكم «تكرفيس»
ال��راك��ب��ي��ن وح��ش��ره��م ك��ال��س��ردي��ن في
سيارة ال تتسع إال لخمسة أشخاص،
لتتحول إلى «ميني طوبيس» بسبعة
ركاب ،وهل يرضيكم «التبراح» في الليل
والنهار للمناداة على الزبناء دون
م���راع���اة ألح�����وال ال��س��ك��ان؟ وه���ل ال
يغضبكم عندما يرفض سائق تاكسي

الوقوف المرأة مع ولديها ،فقط ألنها
عائلة  -تحرمه  -من «التقاط» زبناء
بدراهم إضافية؟ وهل ال تراعوا هؤالء
ال��ن��اس ال��ذي��ن ي��ش��ي��رون للسائقين
ب��ال��ت��وق��ف وع��ن��دم��ا يعلم السائقون
بالجهات المقصودة ،يرفضون بدعوى
أنها ليست طريقهم؟ وهل ال تعلمون
بأن عدادات التاكسيات في «يد الله»

لماذا «يهرب» السكان من العاصمة؟

ديمغرافية الرباط مستقرة منذ سنة 1994
في  600ألف نسمة
من خالل «المعطيات» التي نتوفر عليها فإن
نتائج اإلحصاء العام للسكان في العاصمة لن تأتي
بأي جديد ،وستبقى ديمغرافية المدينة كما كانت
في آخر إحصاء لسنة  ،2004وكما كانت في سنة
 1994بـ 621000نسمة لترتفع في  2004بنسبة
 %0.7أي بزيادة  4475نسمة فقط ،وإذا كان عدد
السكان في  2004بلغ  665475نسمة فإن هذا الرقم
مرشح في اإلحصاء الحالي إما ليستقر أو ليفقد
بعض األرق��ام .وكان أطر اإلحصاء البالغ عددهم
 1600إط��ار ،ص��ادف��وا ع��دة مفاجآت في ممارسة
مهامهم ،منها ال��ع��دد الهائل للشقق والفيالت
المقفولة وفي كل المقاطعات ،وعدم تحمس الساكنة
في بعض األحياء للمشاركة في إعطاء المعلومات،
إلى غير ذلك من المشاكل التي صادفوها ،وهذا
ناتج عن عدم االعتماد على مؤطرين من الحومات
نفسها مع ضرورة تأطيرها بمنتخبي تلك األحياء،
ويبقى السؤال :لماذا استقر عدد السكان في خانة
 600ألف نسمة منذ  1994ومرشح بقوة لالستمرار
في سنة 2014؟
فالجواب عند النمو الديمغرافي للمدينتين
المجاورتين :سال وتمارة .ففي مدينة تمارة وصل
معدل التكاثر بها حوالي  ،%70أما مدينة سال
فاكتفت بنصف هذا المعدل أي  ،%35بينما الرباط

بالكاد ستبقى في .%0.7
فهذا «الهروب» من الرباط إن صح التعبير ،ما
هي أسبابه؟ «ه��روب» استفادت منه سال وتمارة
والصخيرات «ف��ه��رب» ال��ن��اس بمقرات سكناهم
وحافظوا واحتفظوا على مقرات أعمالهم ووظائفهم
وتجاراتهم في الرباط! نعتقد أن هناك عدة أسباب،
أولها :غالء األراضي والعقار واإليجار في المدينة،
ثانيها :التلوث والرطوبة والضجيج خصوصا في
مقاطعات حسان ويعقوب المنصور ،واليوسفية،
وجزء من حي أكدال ،فهذه الحومات تعيش فوضى
ال مثيل لها ،فأزقتها محتلة بالجوطيات ومواقف
التاكسيات والطوبيسات والمقاهي ،وبيئتها جد
متردية نتيجة أدخنة آالف السيارات والحافالت
والموتورات واألزبال المتعفنة ،وعصيرها الذي
يخرج من حاوياتها وشاحناتها البالية .فيا أيها
المنتخبون ،الناس «يهربون» من الرباط ومنهم
«منكم» م��ن انتقلوا بسكناهم إل��ى ت��م��ارة وسال
واس��ت��م��روا «ن��ائ��ب��ي��ن» ع��ل��ى المسكينة الرباط،
«ليرضعوا» من «بزولة» منحها وهواتفها وعرباتها
وتعويضاتها ،وإذا استمر المنتخبون في نهج
الالمباالة فستفرغ العاصمة من سكانها.
فإحصاء  ،2014هو إنذار إلنقاذ العاصمة مما
ينفر السكان من السكن واالستقرار فيها.

إما يشغلها السائق أو ينساها ،فأما
األمتعة المصاحبة فتتطلب مفاوضات
ل��ش��ح��ن��ه��ا؟ وه���ل ب��ل��غ��ك��م ب���أن بعض
السائقين يدخنون وينفثون دخانهم
وس���ط ال��ع��رب��ة؟ وآخ����رون «يخدمون
كاسيطات» من نوع خاص؟ وآخرون
«يبرحون» أم��ام المحطات بالجهات
التي يختارونها ،وآخرون يطلبون قبل
الركوب أثمنة مسبقة؟؟
فهل نحن في العاصمة يا عباد الله
أم ف��ي س��وق أس��ب��وع��ي ق���روي؟ إننا
نطالب وبكل إلحاح قذف رخص الثقة
واستبدالها بمدرسة لتكوين سائقي
سيارات األجرة ،وتكون هذه المدرسة
تابعة لمجلس العمالة كما هو الشأن
لمدرستي تكوين األطر والبستنة.
إذا ك��ان��ت ال��ن��ق��اب��ات ت���داف���ع عن
منخرطيها المهنيين ،وفي غياب من
يمثل الركاب ،فعلى مجلس الجماعة
القيام بواجب الدفاع عن حقوق ركاب
التاكسيات.
ففي الرباط فوضى في قطاع النقل
ال��ح��ض��ري ،وح����رام أن تستمر هذه
الفوضى في عهد مدينة األنوار.

أسرار العاصمة

حتقق ملا أشرنا إليه في األعداد
ب��ـ«زل��زل��ة» وشيكة بأقسام ومصالح
اإلدارة الترابية ،وفعال مت تغيير رئيس
القسم املالي وت��رك مكانه ملفتش ق��ادم من
ال�����وزارة ،وت��ع��ي�ين رؤس����اء ج���دد ملصالح:
اإلن�����ارة ،وامل�����وارد ال��ب��ش��ري��ة ،والتكوين،
وامليزانية ،والتعمير والبيئة ،كما ينتظر
ترقية رئ��ي��س قسم ال��ش��ؤون االقتصادية
وت��غ��ي��ي��ر رئ��ي��س ق��س��م امل���راق���ب���ة ورئيس
مصلحة البنايات.
ي��ج��رى ف��ي ال��ك��وال��ي��س اإلع����داد
لرفع ملتمس باسم  400ألف ناخب
إلى رئيس جمعية رباط الفتح السي عبد
الكرمي بناني ،الذي أبهر سكان العاصمة
بأنشطة جمعيته ،وذل���ك ل�لال��ت��م��اس منه
الترشح النتخابات عمدة الرباط.
في ه��ذا الركن نشرنا ما يجري
ف��ي «ميني ب���ارك» ،وفعال مت اتخاذ
التدابير الالزمة حلماية السكان وتسوية
فضاء هو لألطفال ومن أجلهم ،إنها بداية
لبناء مدينة األن��وار ،وفي الرباط عشرات
احل����االت م��ث��ل م��ا ك���ان ف��ي «م��ي��ن��ي ب���ارك»،
ووراءه��ا منتخبون يتسترون على ما يقع
فيها.

أر

شيف
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صورة التقطت في الخمسينيات من القرن الماضي ،وتؤرخ
للقاء األميرة لالعائشة رحمها الله مع عضوات أول مكتب
للحركة النسوية بالرباط ،وكان يتركب من السيدات :لطيفة
الفلوس ،وزهور بنبركة ،وحبيبة الفلوس ،وعيثة الفلوس ،وفنيدة بالمحجوب،
وخديجة كراكشو ،وورقية الفلوس.
نساء مجاهدات خلدهن التاريخ في العاصمة.

وج��ه��ت م��ن��ظ��م��ة م��رص��د الناخب
ملدينة األن��وار مذكرات إل��ى األحزاب،
تلتمس فيها بأن ال متنح تزكيات الترشيح
النتخابات مقاطعات العاصمة إال ملن لهم
دراية ومعرفة بامليثاق اجلماعي ،وقانون
امل��ال��ي��ة اجل��م��اع��ي��ة وم���دون���ة االنتخابات
وتعهدت باستفسار املرشحني في املوضوع
أثناء احلمالت االنتخابية املقبلة.
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وجهــات نـظـــر

يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي بع�ض وجهات
النظر املعرب عنها خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل
الإعالم وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

مشكلة المفتشين..
احتجاجاتهم المتكررة
ب���ال���ن���س���ب���ة إل���ى
ن����ق����اب����ة مفتشي
ال���ت���ع���ل���ي���م ،عندما
ت��ح��م��ل��ت مسؤولية
الوزارة وجدت وضعا
سابقا ،وهذا الوضع
ف��اج��أن��ي ،ألن��ن��ي كنت
أعرف المفتشين عندما
كنت ف��ي ال���وزارة سنة
 ،1998وال��ص��ورة التي
كانت في ذهني هي أنهم
أناس مسؤولون ،ويمكن التعامل معهم ،وهم
قاموا بمجهودات كبيرة في مسلسل اإلصالح،
لكنني ف��وج��ئ��ت باحتجاجاتهم المتكررة
والشعارات التي رفعت في وجهي من خالل
ترؤسي المجالس اإلدارية لألكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين.
< رشيد بلمختار «التقدم واالشتراكية»

 2015سنة «الكريمات»
ل����م ت��س��ل��م أي���ة
رخصة نقل في هذه
الوالية ،وبالمقابل
نحن بصدد التهييء
ل�لإع�لان ع��ن طلبات
ع����روض خ�ل�ال سنة
 ،2015لمنح رخص
جديدة للنقل بالحافالت
بجودة عالية ،ومنحت
رخ��ص��ا لمجموعة من
ال��ش��رك��ات ف��ي الخطوط
التي كانت تمتلكها مسبقا.
< عبد العزيز الرباح «العدالة والتنمية»

لم يعد هناك صراع بين
الوزارة والجامعة
ص����راع ال����وزارة
وال��ج��ام��ع��ة انتهى
وول����ى ،ن��ق��اش��ي مع
الجامعة السابقة كان
حول القانون ،اليوم
ي��م��ك��ن ال����ق����ول إننا
ان���ت���ص���رن���ا للقانون
وت���وف���ق���ن���ا ف����ي فرض
توجهنا ،وه��ذا أعتبره
انتصارا لنا جميعا.

قراءة في خبر
هي تقول :حاولوا ارتكاب جريمة في حقي
أصحاب «الجهاد اإلسالمي» يقولون :المتهمة ادعت قربها من العائلة الملكية

تناقضات في قضية الصحفية المغربية التي اتهمها
فلسطينيون بالعمالة للموساد
قدمت صحفية مغربية
اس��م��ه��ا أم���ل بوسعادة،
تعمل م��ح��ررة ف��ي مجلة
«األم��ل العربي» الصادرة
م����ن ق����ب����رص ،ق���ب���ل مدة
قصيرة ،شكوى قضائية
ضد نائب أمين عام حركة
ال��ج��ه��اد اإلس�لام��ي ،زياد
النخالة ،بتهمة محاولة
اغ��ت��ص��اب��ه��ا خ�ل�ال زيارة
ل��ل��ب��ن��ان م���ن أج���ل إج���راء
مقابلة م��ع األم��ي��ن العام
ل��ل��ح��رك��ة رم���ض���ان شلح،
وت��ت��ه��م ال��ح��رك��ة بدورها
الصحفية ب��أن��ه��ا عميلة
ل����ج����ه����از «ال�����م�����وس�����اد»
اإلسرائيلي خططت الغتيال
شلح.
وحسب م��س��ؤول كبير
في حركة الجهاد اإلسالمي،
تحدث م��ع وس��ائ��ل إعالم
ع��رب��ي��ة ،ف����إن الصحفية
أرس��ل��ت ال��ط��ل��ب م��ن أجل
إج��راء مقابلة مع األمين
العام للحركة رمضان شلح
قائلة إنها مقربة من العائلة
الملكية في المغرب ،مما
أث������ار ظ���ن���ون مسؤولي
الحركة ،ورغم رفض طلبها
فقد أصرت الصحفية على

أمل
بوسعادة

القدوم إلى بيروت ،حيث
ق��ام شلح ب��إرس��ال نائبه
ل��م��ق��اب��ل��ة ال��ص��ح��ف��ي��ة في
المطار.
وأض���اف المسؤول أن
ال��ن��خ��ال��ة ق����ام بمرافقة
الصحفية إلى الفندق برفقة
حرسه الشخصي ،إال أنه
ترك المكان بعد دقائق بعد
أن شعر أن ثمة شيئا غريبا
يحيط بالموقف ،وتابع
ال��م��س��ؤول أن الصحفية

بهيجة سيمو :عالقات المغرب
وإيطاليا تمتد ألزيد من  2500سنة
بهيجة
سيمو

< محمد أوزين «وزير الشبيبة والرياضة»

طابو االنتحار

بالفعل موضوع
االنتحار هو أحد
الطابوهات التي
ي�������ت�������ح�������اش�������ى
األشخاص الحديث
ع��ن��ه��ا ،خ��اص��ة في
األوس��اط التي تقع
ف���ي���ه���ا م�����ح�����اوالت
االنتحار الفاشلة أو
التي تسببت في وضع
حد لحياة أحد أفراد
األس�����رة ،وه���و يشكل
ح���رج���ا للمجتمعات
قاطبة ،ويتم التعامل معه كطابو في كل الدول،
إال أن ال��وض��ع ي���زداد ح��دة ف��ي المجتمعات
العربية وب��ال��دول اإلس�لام��ي��ة حيث يعتبر
االنتحار حراما ،وهي الفكرة أو القناعة التي
تكون متوفرة عند الجميع.
< نادية القادري «أستاذة الطب النفسي»

أك���دت الجامعية ومديرة
الوثائق الملكية بهيجة سيمو
أن إيطاليا في الحقبة الحديثة
كما في العصر الوسيط ،وقبل
ذلك هي البلد األوروبي وحتى
العالمي الذي أقام معه المغرب
في مختلف العصور عالقات
سلسة تمتد على فترة ألكثر من
ألفي وخمسمائة سنة .وفي
مداخلة تليت بالنيابة عنها من
ط���رف ع��ض��و بجمعية رباط
الفتح في إطار الدورة الثالثة
للمهرجان اإليطالي المغربي
المنظم من  17إلى  21شتنبر
ال��ج��اري ف��ي منطقة فينيتي
«ش���م���ال إي���ط���ال���ي���ا» ،سلطت
السيدة سيمو ال��ض��وء على
العمق واالستمرارية التاريخية
للعالقات المغربية اإليطالية،
والتي من أبرز خصوصياتها

أن���ه���ا ل���م ت���ع���رف ال��ب��ت��ة أية
قطيعة.
وب��ع��د أن ذك����رت أن هذه
العالقات تعود لألزل وللفترة
ال��روم��ان��ي��ة ك��م��ا تعكس ذلك
اآلث��ار التي ال ت��زال واضحة
المعالم في وليلي وغيرها،
أكدت السيدة سيمو أن المغرب
بحكم موقعه الجيواستراتيجي
وانفتاحه على بحرين ،طمح
ع��ل��ى ال�����دوام إل���ى ل��ع��ب دور
القنطرة بين إفريقيا والغرب،
واحتالل مكانة هامة في الضفة
الجنوبية للمتوسط ،مضيفة
أنه لهذا الغرض دائما يثير
اهتمام البلدان األوروبية وعلى
ال��خ��ص��وص ب���ل���دان الضفة
ا لشما لية
للمتوسط.

ق��ام��ت ،ف��ي أع��ق��اب فشل
مخططها ،باختالق قصة
االغتصاب.
وت���زع���م استخبارات
ال���ج���ه���اد اإلس��ل�ام����ي أن
الصحفية هي عميلة لجهاز
«ال��م��وس��اد» اإلسرائيلي
خططت الغ��ت��ي��ال األمين
ال���ع���ام ل��ل��ح��رك��ة ،وقالت
بوسعادة ،المعروفة «أمل
العلوي» حسب ما جاء في
وسائل اإلعالم العربية ،في

تصريحات لها إن اتهامها
ب���أن���ه���ا ع��م��ي��ل��ة لجهاز
«الموساد» محض افتراء،
وذلك للتغطية على فضيحة
التحرش الجنسي التي قام
بها القيادي النخالة.
ووصفت الصحفية في
ح���وار صحفي وق��ائ��ع ما
حدث معها في بيروت قائلة
إن القيادي في الحركة قدم
إل��ى غرفتها ف��ي الفندق
زاعما أنه يريد أن «يتحدث

م��ع��ه��ا ف���ي أم�����ور هامة،
وانتهى األم��ر به إلى أنه
التصق بها وبدأ يتحسس
وجهها وصدرها ،فصرخت
في وجهه وطلبت منه أن
ي��خ��رج ،لكنه دفعها فوق
السرير وارت��م��ى فوقها،
وب��دأ يقبلها ف��ي وجهها
وفي عنقها ...فعضت يده
بقوة إلى أن شعرت باأللم
في أسنانها ،وبدأت تصرخ
بشدة ،فأصيب بالخوف
ج��راء صراخها الشديد،
مما اضطره إلى أن ينهض
م���ن ف��وق��ه��ا وي���خ���رج من
الغرفة».
وأضافت بوسعادة في
ح����واره����ا أن كاميرات
المراقبة في الفندق رصدت
ت�����ح�����رك�����ات ال�����ق�����ي�����ادي
الفلسطيني وتحققت من
ه��وي��ت��ه .وأض��اف��ت بأنها
رف��ض��ت ك��ل المساومات
التي تعرضت لها من قبل
ال��ق��ي��ادي ،خ��ال��د البطش،
ال��ذي ع��رض عليها مبلغ
مائة ألف دوالر لكي تتنازل
ع�����������������ن
القضية.

لقطة األسبوع

عندما يجوع الكبار..
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alousbouea@gmail.com

إسالميو المغرب ...رحلة من البئر إلى القصر
يحلو للبعض أن يشبه مسار
إسالميي حزب «العدالة والتنمية»،
ال���ذي ي��ق��ود احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة في
امل��غ��رب مب��ا ع��اش��ه ال��ن��ب��ي يوسف
ال��ذي ارتقى من البئر ،حيث رمي
هناك سرا ،إلى القصر حيث باتت
ل��ه ح��ظ��وة وس��ل��ط��ة ف��ي م��ص��ر ،في
إشارة إلى انتقال إسالميي املغرب
من السرية إلى العلنية ،ثم املشاركة
في حكم البالد.
وب�������دأ إس��ل�ام����ي����و «ال����ع����دال����ة
وال��ت��ن��م��ي��ة» ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي في
نوع من السرية ،كما الق��وا الكثير
من الصعوبات واملضايقات األمنية
التي وصلت أحيانا إلى حد التعرض
للسجن ،ق��ب��ل أن ي��خ��ت��اروا مبكرا
االندماج واالنخراط في املؤسسات
واملساهمة في االنتخابات ،لتصل
ب��ه��م ري���اح «ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي» إلى
السلطة وي��ش��ارك��وا القصر امللكي
في حكم البالد.
قصة اإلسالميني «اإلصالحيني»،
ك��م��ا ي��س��م��ي��ه��م ع����دد م���ن احملللني

لتمييزهم ع��ن إسالميني اختاروا
االس��ت��م��رار ف��ي م��ع��ارض��ة النظام
السياسي القائم مثل جماعة «العدل
واإلح��س��ان» ،ب��دأت بفضل القيادي
الراحل عبد الكرمي اخلطيب ،الذي
يلقب بـ»عراب جيش التحرير» في
املغرب.
اخل���ط���ي���ب ،ال������ذي ي���ع���د األب
الروحي حلزب «العدالة والتنمية»
بثوبه احل��ال��ي ،انضم سنة 1954
إل�����ى ال���ت���ن���ظ���ي���م ال����س����ري جليش
«التحرير املغربي» الذي كان يكافح
ضد االستعمار الفرنسي ،ثم خرج
اخلطيب مباشرة بعد استقالل البالد
عن حزب «االستقالل» ،ليؤسس في
 1957حزب «احلركة الشعبية» رفقة
احملجوبي أحرضان.
وتعرض اخلطيب لالستهداف
ب���س���ب���ب رف���ض���ه مل���ظ���اه���ر احل����زب
ال��وح��ي��د ال�����ذي ي��س��ت��ب��د ف���ي حكم
البالد ،في الفترة التي تلت مباشرة
نيل املغرب الستقالله ،حيث دعا،
إلى جانب زعماء آخرين من بينهم

احلسن اليوسي وم��ب��ارك البكاي،
إلى التعددية السياسية ومحاربة
ال���رأي واحل���زب ال��وح��ي��د املسيطر
على مقدرات البالد.
وبسبب ما أحدثته دعوة هؤالء
القياديني في أوس��اط املغاربة من
جت���اوب وت��أث��ي��ر ،جل��أت السلطات
األم��ن��ي��ة س��ن��ة  1957إل���ى اعتقال
بعض ق��ادة «احلركة الشعبية» من
ب��ي��ن��ه��م اخل��ط��ي��ب ،غ��ي��ر أن ان���دالع
عصيان مدني جراء تلك االعتقاالت
أسفر عن إطالق سراحهم وإصدار
مرسوم للحريات العامة بالبالد.
وش����ك����ل اخ�����ت��ل��اف امل����واق����ف
السياسية بني اخلطيب وأحرضان
حالة من االستثناء «الطوارئ» في
ال��ب�لاد ال��ت��ي أعلنها امل��ل��ك الراحل
احلسن الثاني ،في  7يونيو ،1965
ف���رص���ة ل��ي��دف��ع األول ف���ي اجت���اه
تأسيس حزب جديد سماه «احلركة
الشعبية الدستورية الدميقراطية»
سنة .1967
دخل املغرب أزمة سياسية حادة

ف��ي ب��داي��ة السبعينيات م��ن القرن
امل��اض��ي ،وال سيما بعد محاوالت
االنقالب الفاشلة التي تعرض لها
امللك الراحل ليبادر حزب اخلطيب
حينها إل��ى تقدمي «خ��ارط��ة طريق»
للخروج م��ن األزم���ة ،منها اعتماد
ال��ك��ت��اب «ال���ق���رآن» وال��س��ن��ة ف��ي كل
م��ن��اح��ي احل����ي����اة ،وإن����ه����اء حالة
الطوارئ بإجراء انتخابات نزيهة
وتعيني حكومة منبثقة من أغلبية
برملانية ثم إصالح القضاء.
ردت السلطات املغربية آنذاك
بتجاهل املذكرة اإلصالحية حلزب
اخلطيب ومحاولة تهميشه وإقصائه
م��ن احل��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة ،وك���ان من
مظاهرها تزوير االنتخابات لصالح
أح����زاب صنعتها ال���دول���ة ،ليقرر
اخلطيب بعدها مقاطعة االنتخابات
م���ن دون أن ي��ن��س��ح��ب م���ن العمل
السياسي.
وم����رت ال��س��ن��وات وب����دأ يلوح
بعض من اإلصالح السياسي الذي
ف��رض��ت��ه س���ي���اق���ات جيوسياسية

كاريكاتير

«القمر األحمر» في األوسكار

عديدة ،إذ ظهر نوع من التفاهم بني
القصر وبني أحزاب املعارضة التي
ت��ق��دم��ت ف��ي التسعينيات مبذكرة
ت��ط��ال��ب ف��ي��ه��ا ب���إص�ل�اح دستوري
ي��ك��رس ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ك��م��ا اقترح
ال��ن��ظ��ام ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة سميت
حكومة «التناوب».
«اخلطيب وافته املنية قبل أن يرى
بعينه حزبه وهو يفوز بانتخابات
 2011ال��ت��ي ج���اءت ب���أول حكومة
ل�لإس�لام��ي�ين ف��ي ت��اري��خ اململكة».
ول��ل��ت��ج��اوب م��ع ه���ذه املستجدات
ق��ام ح��زب اخلطيب بتنظيم مؤمتر
استثنائي سنة  ،1996وهو املوعد
الذي كان مفصليا في مسار احلركة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي امل��غ��رب ،إذ التحق
ال��ع��دي��د م���ن اإلس�لام��ي�ين الشباب
م��ن ح��رك��ة «ال��ت��وح��ي��د واإلص��ل�اح»
ب���احل���زب ل��ت��ع��اد ه��ي��ك��ل��ت��ه ويدعم
ت��وج��ه��ه اإلس�ل�ام���ي ق��ب��ل املشاركة
ف����ي االنتخابات
ال���ب���رمل���ان���ي���ة سنة
.1997

من هنا وهناك

مؤشرات مقلقة..
< بالل التليدي

مت اخ��ت��ي��ار ال��ف��ي��ل��م امل��غ��رب��ي «القمر
األح��م��ر» ،ملخرجه حسن بنجلون ،لتمثيل
امل��غ��رب ف��ي حفل ج��وائ��ز األوس��ك��ار للعام
 ،2015ف���ي ف��ئ��ة «أح���س���ن ف��ي��ل��م أجنبي».
وق��ال ب��ي��ان ص��ادر ع��ن امل��رك��ز السينمائي
املغربي ،إن جلنة االنتقاء اخ��ت��ارت فيلم
«القمر األحمر» لكونه يحتوي على املعايير
التي وضعتها األكادميية األمريكية لفنون
وعلوم الصورة املتحركة.
ويتناول فيلم «القمر األحمر» السيرة
ال���ذات���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة ل��ع��ب��د ال���س�ل�ام عامر؛
امل��وس��ي��ق��ي امل��غ��رب��ي ال��ض��ري��ر ال����ذي آمن
مبوهبته وحل��ن أغ��ان��ي خ��ال��دة ف��ي تاريخ
األغنية املغربية.
وس��ب��ق أن ت���وج ال��ف��ي��ل��م ف��ي مهرجان
الفيلم املغاربي باجلزائر ،بجائزة تقدير
للفنان املغربي عبد الفتاح نكادي الذي أدى
دور الراحل عبد السالم عامر.
وب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ك��ون فيلم «القمر
األح��م��ر» اختير لتمثيل امل��غ��رب ف��ي حفل
األوس����ك����ار ،ف��إن��ه ل���م ي��س��ت��ط��ع أن يحقق
جناحا يذكر على املستوى
اجلماهيري بدور السينما.

سفير المغرب يقاضي شرطة هولندا
ق���دم���ت س����ف����ارة امل����غ����رب باململكة
الهولندية التي يتواجد مقرها بالهاي،
شكاية قضائية ض��د عناصر م��ن شرطة
األراض�����ي امل��ن��خ��ف��ض��ة ق��ص��د محاكمتهم
بخصوص تعنيف م��واط��ن مغربي يبلغ
من العمر  14سنة بدون أي سبب يذكر،
وبعدما ح��اول وال��ده إن��ق��اذه تعرض هو
اآلخ��ر ل��واب��ل م��ن ال��ض��رب م��ن ط��رف ذات

العناصر.
كاميرا املراقبة التي ص��ورت أحداث
هذا االعتداء ،كشفت مدى التعنيف الذي
مارسته الشرطة في حق الضحيتني ،وهو
التسجيل ال��ذي اعتمدت عليه السفارة
ك�����دل�����ي�����ل ق����ط����ع����ي ضد
األس��ل��وب الهمجي الذي
مارسته هذه العناصر.

الدبلوماسيون المصريون:

نحب المغاربة وتصريحات الفنانين واإلعالميين المصريين غير منضبطة
أكد محمد فتوح مصطفى امللحق
اإلع�لام��ي بسفارة مصر ب��امل�غ��رب ،أن
ال �ت �ص��ري �ح��ات غ �ي��ر امل�ن�ض�ب�ط��ة التي
صدرت عن بعض الفنانني واإلعالميني
امل �ص��ري�ين خ�ل�ال ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ،ال
تعبر ع��ن امل��وق��ف احلقيقي للفنانني

واإلعالميني املصريني ،وال عن حقيقة
احمل�ب��ة وامل���ودة وال �ص�لات اإلنسانية
املتجذرة في وج��دان الشعب املصري
جت��اه األش �ق��اء ف��ي امل�م�ل�ك��ة املغربية.
وقال «فتوح» في تصريحات صحفية،
إن الشعب املغربي يكن ك��ل االحترام

والتقدير للشعب املصري ،وهو ما يظهر
في الترحيب الذى يلقاه كل مصري في
املغرب وكل مغربي في مصر .وكانت
ت �ص��ري �ح��ات ال �ف �ن��ان ي��وس��ف شعبان
إلح ��دى ال �ق �ن��وات الفضائية املصرية
حول نسبة اليهود باملغرب ،قد أثارت

اس �ت �ي��اء شعبيا وإع�لام �ي��ا باملغرب،
حيث وصف عدد من املواقع اإلخبارية
تصريحاته ب��أن�ه��ا ال تستند إل��ى أي
أساس من الصحة ،مستغربة من تلك
التصريحات رغم قيامه
بزيارة املغرب  5مرات..

سجلت في األي���ام القليلة املاضية م��ؤش��رات مقلقة في
منطقة امل��غ��رب العربي ،فعلى ال��رغ��م م��ن جن��اح اخليار
الثالث في املغرب وظهوره كنموذج لإلصالح واالستقرار
في املنطقة ،وعلى الرغم أيضا من خروج تونس من عنق
الزجاجة وتوافق قواها السياسية على املضي لتنفيذ
آخر خطوات االنتقال الدميقراطي املتمثلة في االنتخابات
الرئاسية التي اختتمت مرحلة تقدمي الترشيحات فيها،
إال أن هناك ثالث مؤشرات ميكن أن تؤثر في استقرار
وأمن املنطقة:
 فمن جهة ،أعلنت يوم السبت املاضي كتائب الوسطالتي كانت تابعة لتنظيم القاعدة في بالد الغرب اإلسالمي
ف��ي اجل��زائ��ر التحاقها بتنظيم ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة في
العراق والشام ،وذلك في بعد مرور أقل من شهرين من
تقدمي كتائب الشرق بيعتهم ألمير التنظيم عبد القادر
البغدادي.
 ومن جهة ثانية ،وقعت مصر اتفاقية الدفاع املشترك معحكومة طبرق في ليبيا ،والتي تشرع التدخل العسكري
املصري للدفاع عن هذه احلكومة في حال تعرضها لهجوم
عسكري من طرف ثوار ليبيا التابعني للمؤمتر العام.
 وم��ن جهة ثالثة ،فقد سجل ه��ذا الشهر أيضا وقوعتغييرات كبيرة ف��ي أع��ل��ى ه��رم السلطة مست ديوان
الرئيس وأركان الدفاع ورؤساء املناطق العسكرية ،مما
يؤشر على هشاشة الوضع السياسي في اجلزائر.
تأتي هذه املؤشرات الثالثة في سياق احلديث عن حشد
حتالف دولي ملكافحة اإلرهاب ،وبالتحديد مكافحة تنظيم
الدولة اإلسالمية ،تشارك فيه دول غربية وعربية.
واحلقيقة أنه باستثناء املغرب الذي يعيش حالة استقرار
مؤسسية ،فإن بقية دول املنطقة األخرى إما تعيش وضعا
هشا ،أو أن وضعها غير املستقر سيرشحها للتأثير في
جوارها .فإعالن التحاق جزء كبير  -أقصد منطقة الوسط
والشرق -من تنظيم القاعدة في بالد الغرب اإلسالمي في
اجلزائر لـ«داعش» ،يعني أن حسابات اجلغرافيا تغيرت،
وأن التهديد أضحى في قلب منطقة املغرب العربي .أما
االتفاقية التي عقدتها مصر مع حكومة طبرق ،فمعناها
ت��س��وي��غ ال��ت��دخ��ل األج��ن��ب��ي لتوجيه امل��س��ار السياسي
وال��ع��س��ك��ري ف��ي ليبيا جل��ه��ة ق���وات حفتر وواجهتها
السياسية ،وهو ما سيزيد من إرب��اك الوضع في ليبيا
وخلط األوراق وإدامة عمر الصراع املسلح بعد أن قارب
على احلسم من طرف ثوار ليبيا التابعني للمؤمتر العام
الوطني ،إذ سيزيد ه��ذا ال��وض��ع م��ن خلق ب��ؤر التوتر
التي تنتعش فيها اجلماعات املسلحة ،وستكون تونس
معرضة أك��ث��ر م��ن غيرها للتهديد ،بحكم أن هشاشة
وضعها السياسي ال يسمح مبقاومة متدد وتوسع تنظيم
داعش في املنطقة ،بل إن تسوياتها السياسية ميكن أن
تسقط عند أي تهديد إرهابي لبعض رموزها السياسية،
فما أعلن عنه وزير الداخلية التونسي من كون األجهزة
األمنية ببلده أوقفت ما يقارب تسعة آالف ش��اب يريد
االلتحاق بتنظيم «داع��ش» رقم جد مخيف ،وهو يعطي
ص����ورة ع��م��ا مي��ك��ن أن ي����ؤول إليه
ال��وض��ع على احل���دود التونسية لو
تدخلت مصر في ليبيا عسكريا..
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«األسبوع» تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب
وثيقة فرنسية مؤرخة بـ 24نونبر 1958

الحركة الشعبية هي من أشعل أحداث الريف
 1959-1958وخرجت عن سيطرتها
 بمناسبة اقتراب حلول الذكرى  56على أحداث الريف نقدم وثيقة فرنسية تقدم معطيات جديدة عن دورالحركة الشعبية في أحداث الريف.
 دور ابن عبد الكريم الخطابي في األحداث. وكيف أن ذكرى أحداث الريف عادت في حركة  20فبراير ،ومازالت تعيش في الذاكرة الجماعية.بقلم الباحث :الزاكي عبد الصمد

يقول المؤرخ الفرنسي «بيير
ن���ورا»  Pierre Noraصاحب
الكتاب المعلمة الشهير في علم
التاريخ «أماكن الذاكرة»« ،الذاكرة
تفرق والتاريخ يجمع» ،وقد قال
إن للمغرب نصيب مما تختزنه
خالصته هذه بناء على ما تحفظه الذاكرة الجماعية ،وما تطرحه
ذاكرة الفرنسيين عن المستعمر من مشاكل ،فقد كان ما يصطلح
األل��م��ان��ي خ�لال مرحلة الحرب عليه بسنوات الرصاص (-1958
العالمية الثانية .ويظهر واضحا  ،)1999أو ال��م��غ��رب على عهد
م���دى ال��ع��داء ال���ذي تحتفظ به الحسن الثاني بمثابة حجاب
الذاكرة الجماعية حول اآلخر ،يخفي وراءه العديد من القضايا
وال���ذي يخلق ع��داء دائ��م��ا بين والمشاكل .وم��ا إن انتهى ذلك
الشعوب.
العهد ،وزال ذلك الحجاب حتى
لكن هناك بعض ال��دول نجد ظهرت العديد من القضايا التي
فيها مشكال من نوع آخر ،حيث اعتبرت بأنها قضايا سنوات
نجد أن هناك قبيلة أو أقلية داخل ال���رص���اص ،وش��ح��ن��ت الذاكرة
دول����ة م���ا ت��ك��ن ال���ك���ره للسلطة الجماعية من جديد ،وخصوصا
ال��م��رك��زي��ة ،ن��ظ��را ل��م��ا تختزنه بعض المناطق التي تعرضت
ذاكرتها الجماعية من صور حول النتهاكات.
المجازر والقمع والتعسف الذي
وإن أه����م ال��م��ن��اط��ق ،وأه���م
تعرضت له .فقد أثيرت مؤخرا االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ق��ام��ت بها
في تركيا عالقة األمن بالسلطة السلطة المركزية في حق منطقة
التركية ،وأثيرت حادثة وقعت من مناطق المغرب هي الريف،
على عهد اإلمبراطورية العثمانية،
وي��ع��رف م��ا وقع
فهناك من اعتبرها مجزرة ،وهناك
من اعتبرها حملة تأديبية
ق����ام����ت ب���ه���ا السلطة
مع الحراك
ال��م��رك��زي��ة ،وق���د أخذ
الذي عرفه
ال���م���وض���وع أبعادا
المغرب بالتزامن
دولية ،حيث اعتبرتها
أمريكا مجزرة.
مع الربيع العربي،
فرنسا
وقد قررت
وظهور حركة 20
على عهد «نيكوال
ساركوزي» إصدار فبراير ،عادت أحداث الريف
إلى الواجهة من جديد
ق���ان���ون ي��ج��رم من
يقول ب��أن م��ا فعله
بعدما امتدت حركة 20
ال��ج��ي��ش العثماني
فبراير إلى العديد
ليس م��ج��زرة ،وامتد
من مدن الريف
األم��ر حتى خرج رجب
ط��ي��ب أردوغ�������ان رجل
«ت��رك��ي��ا ال��ق��وي» ،وقال
للرئيس الفرنسي «قل
لوالدك أن يحكي لك ما فعله في
الجزائر من جرائم» وعلى إثرها
أق��ف��ل ال��ن��ق��اش .وإن ك���ان لذلك
معنى ،فإنه يدل على مدى أهمية
ما تختزنه ال��ذاك��رة من أحزان
وم��ج��ازر ،وإمكانية استغالل
المحجوبي
األمر في أية مناسبة ألغراض
أحرضان
سياسية.
ليس هناك ما هو أسوأ من
ذكرى تعيش في الذاكرة
الجماعية

بالريف بأحداث ،1959-1958
أو م����ا ي���ع���رف ف����ي األدب����ي����ات
التاريخية والصحفية والسياسية
بأحداث الريف .ولهذه األحداث
نصيب من المساومة السياسية،
حيث كانت قبل بداية عهد محمد
ال��س��ادس تعتبر «ط��اب��و» يمنع
حتى ذكرها ،أما اليوم فقد صارت
موضة ،وصارت أداة للمساومة
السياسية.
وما يزال وقع هذه األحداث في
الذاكرة الجماعية للمغاربة بصفة
ع��ام��ة ،ول��س��ك��ان ال��ري��ف بصفة
خاصة ق��وي��ا ،وك��ل واح��د كيف
ينظر إليها ،فسكان الريف يرون
أن ما وقع ظلم وحيف ،والبعض
م��ن المغاربة ي��رون األم���ور من
زاوي����ة أخ����رى .ومع
ال��ح��راك ال��ذي عرفه
المغرب بالتزامن مع
الربيع العربي ،وظهور
حركة  20فبراير ،عادت
أح���داث ال��ري��ف إلى
الواجهة من جديد،
وذلك بعدما امتدت
ح�����رك�����ة 20
فبراير
إلى

الضرر الذي لحق بهم .واألكثر
من ذلك يضيف بأن الدولة عادت
لتتصرف مع الريف ،كما تصرفت
م��ع��ه طيلة ال��ع��ق��ود ال��ت��ي تلت
أحداث الريف .ومع ظهور حركة
 20فبراير هوجمت هذه الحركة
في الريف ،وقمعت قمعا شديدا،
ونكل بها أكثر من باقي المناطق،
ح��ي��ث ح��وك��م ك��ل م��ن خ���رج من
ال��ري��ف ف��ي ه��ذه ال��ح��رك��ة بمدد
سجنية تراوحت بين  10و12
سنة سجنا نافذا ،بينما باقي
المناطق لم تتجاوز األحكام فيها
ثالثة أو أربعة أشهر.

العديد من المدن بالريف .وقد
فضت الشرطة هذه المظاهرات
بالريف ،وبعد ذلك تناسل الحديث
واالتهامات بين السلطات وسكان
الريف ،حيث اعتبر سكان الريف
بأن تدخل السلطات كان بعنف
مبالغ فيه ،وشبيه بالذي وقع
أثناء أحداث الريف ،1959-1958
بينما رأت السلطات بأن شغب
سكان الريف مبالغ فيه.
وق���د أص����در ك��ات��ب وصحفي
ينتمي إلى الريف ،واسمه سعيد
العمراني كتابا بعنوان« :أحداث
الريف كما رواه��ا لي والدي»،
ومن خالل هذا الكتاب يبدو بأن
الوثيقة
ص��اح��ب��ه ي��رب��ط أح����داث الريف
 ،1959-1958بما حدث مع حركة
ونحن نحاول أن نتطرق لهذه
 20فبراير في الريف .ومن خالل
هذا الكتاب ،يعترف صاحبه بأن األحداث ،والخوض فيها رغم ما
هيئة اإلنصاف والمصالحة مازالت تطرحه من حساسية على
ع����ج����زت ت���م���ام���ا عن جميع األصعدة والفاعلين ،وال
تعويض سكان نريد تكرار ما قيل عنها رغم أنه
الريف عن قليل وكذلك ألن جل ما قيل عنها
إما تجريم طرف وتبرئة اآلخر
والعكس .ونريد أن نخوض في
ال��م��وض��وع انطالقا م��ن وثيقة
فرنسية ،وهي عبارة عن رسالة
أرسلها السفير الفرنسي إلى
وزير خارجيته بتاريخ 24
نونبر  1958وهي معنونة
بـ «الحركة الشعبية».
الوثيقة الفرنسية
الحركة الشعبية
هي المسؤولة
عن أحداث الريف
ف���ي م��ط��ل��ع شهر
أكتوبر من عام 1958
قام الخطيب وأحرضان
ب��ن��ق��ل ج���ث���م���ان عباس
المساعدي م��ن ف��اس إلى
أجدير ،بهدف إع��ادة دفنها،
وه��و األم��ر ال��ذي لم تستسغه
الحكومة والسلطات المحلية
المشكلة م��ن ح��زب االستقالل،
فاعترضت على ذل���ك ،ومنعت
عملية إعادة الدفن ،وهو ما شكل
بداية هيجان في عدة مناطق من
ال��م��غ��رب ،وخ��ص��وص��ا الريف
واألطلس المتوسط ،وتم
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صفحة األولى من رسالة
السفير الفرنسي بالرباط
ال خة بيوم  24نونبر 1958
مؤر

في عام  1958قام الخطيب وأحرضان
بنقل جثمان عباس المساعدي من
فاس إلى أجدير ،بهدف إعادة دفنها،
وهو األمر الذي لم تستسغه الحكومة
والسلطات المحلية المشكلة من حزب
االستقالل ،فاعترضت على ذلك ،ومنعت
عملية إعادة الدفن ،وهو ما شكل بداية
هيجان في عدة مناطق من المغرب،
وخصوصا الريف واألطلس المتوسط
إل��ق��اء القبض بعد ذل��ك على أحرضان
والخطيب.
ومن خالل هذه الوثيقة يرى السفير
الفرنسي بالرباط ،أنه من دون شك أن
الحركة الشعبية هي المسؤول األول عن
ان��ت��ش��ار أح����داث ال��ري��ف بفعل توقيف
أح��رض��ان والخطيب ،بعد نقل جثمان
عباس إلى أجدير وهو أصل االضطرابات،
حيث بسرعة اتسع حجم االضطرابات
وخاصة بالريف ،إذ كان نشاط العامل
السابق للناظور عبد الله الصنهاجي
التابع للحركة الشعبية ج��د مؤثر في
تهييج الريف.
تمرد الريف هو الوسيلة الوحيدة إلعطاء
الحركة الشعبية المصداقية
لقد كان لهذا الهيجان وقع إيجابي على
الحركة الشعبية ،حيث يشير السفير

الفرنسي بأن هذا الحزب هو المسؤول
عما يقع ف��ي المناطق األمازيغية
وخصوصا الريف ،ذلك أن التمرد الذي
انطلق في الريف جعل الحركة الشعبية
توجد في قلب السياسة المغربية بقوة
رغم عملها منذ سنة في سرية.
كما يرى السفير أنه ليس هناك من
ش��ك ف��ي أن ه��ذا التمرد ال��ذي اتسع
نطاقه في القبائل سيضفي على الحزب
طابعا تمثيليا كمعارضة قوية في
مواجهة حزب االستقالل .كما يرى أن
الهيجان الحاصل في البوادي حاليا،
زاد من هيبة وحضور الحركة الشعبية،
حيث إن هذا الهيجان وحده قادر على
جعل هذا الحزب يرتقي إلى قوة
ون��ف��وذ ح��زب االس��ت��ق�لال ،وه��ذا أمر
أك��دت عليه جريدة «العلم» في عددها
الصادر بتاريخ  7نونبر 1958
التي أشارت إلى أن الوضع

الدكتور الخطيب

السياسي واالقتصادي في الريف
«ك���ان يسهل لعناصر الفتنة مهمتهم،
فهيئوا التمرد الحالي بما نشروه من
تضليل وإف��ك ووج���دوا م��ن بعض ذوي
النيات الحسنة أذانا صاغية .والراجع
إلى التقارير التي كانت ترد إلى السلطات
المختصة يرى أنها كانت تبين أعمال
ه��ؤالء الفتانين واستغاللهم للمشاكل
المتعددة التي يعيش فيها سكان الريف
ل��ح��م��ل��ه��م ع��ل��ى ال��ت��م��رد ع��ل��ى السلطة
الشرعية».
الوثيقة الفرنسية حضور ابن عبد الكريم
الخطابي في األحداث جعلها تتخذ منحى
آخر
وحسب الوثيقة فإنه مع تطور األحداث
بدأت حركة التمرد تنفلت من بين أيدي
الحركة الشعبية ،حيث يشير السفير
الفرنسي بالرباط إلى أن الحركة الشعبية
من الواضح أنها تسعى جاهدة للحفاظ
على دور قيادة هذا العصيان ،وتبقى حركة
التمرد دون تنسيق ،بل وأكثر من
هذا فإنه إذا كان هناك بعض الزعماء
المحليين الذين يزعمون أنهم ينتمون إلى
الحركة الشعبية بهدف الحصول على

ال���س�ل�اح ،ف���إن آخ���ري���ن ربطوا
االتصال مع جهات أخرى.
وحسب معلومات وصلت لمصالح
االستخبارات الفرنسية ،فإن هناك عناصر
منشقة عن الحركة الشعبية ،شرعت في
تسلم األسلحة من شبكة يشرف عليها
أبناء محمد بن عبد الكريم الخطابي .وأن
توزيع األسلحة من الممكن أن يكون في
الناظور ،كما أن الصنهاجي انقلب على
الحركة الشعبية وارتمى في أحضان ابن
ع��ب��د ال��ك��ري��م ،وأن مبعوثي ع��ب��د الله
الصنهاجي هم الذين ينتظرون الحصول
على األسلحة في الناظور ،حيث يوجد
هو في الناظور ،وينظم اإلش��راف على
ت��وزي��ع األسلحة ف��ي المناطق التالية
كزناية ولمطالسة ،ومزكوتيام ،ثم يشير
السفير إلى أن الصنهاجي قضى يوم 13
و 14نونبر مصحوبا بمسعود أقجوج
في فرقة المغراوي .ثم يختم باإلشارة إلى
أن أن��ص��ار ال��ص��ن��ه��اج��ي ح��ال��ي��ا أقوى
باألسلحة ،ويرتفع عددهم في القبائل،
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن��ه��م م��ع��ادي��ن للحركة
الشعبية.
وبهذا تطورت األمور إلى أن خرجت
عن السيطرة ،ودخل تمرد الريف منعرجا
آخر انتهى بنهاية مأساوية ،وما زال
يسبب جرحا بالغا في الذاكرة الجماعية
لنا كمغاربة.
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منح للفنانين المغاربة من أجل اإلقامة بمدينة الفنون بباريس لسنة 2015
ينهى إلى علم الفنانين المغاربة
فتح باب الترشيح لالستفادة من
منح لإلقامة بمدينة الفنـون بباريس
برسم موسم  ،2015حيث تتوفر
وزارة الثقافة على أربعة محترفات
فنية تم اقتناؤها سنة  1993تحت
اس���م «م��ؤس��س��ة ال��ح��س��ن الثاني
للفنون الجميلة».
وتستقبل مدينة الفنون بباريس،
منذ إحداثها سنة  ،1965فنانين
من مختلف الدول ،حيث توفر لهم
ف��ض��اء ل�لإق��ام��ة وال��ل��ق��اء والعمل
والدراسة.
ويستهدف برنامج اإلقامة الذي
ت���ش���رف ع��ل��ي��ه وزارة الثقافة
والمصلحة الثقافية لسفارة فرنســـا
بالرباط ،الفنانيــن المغاربة الذين
يبتدئون م��س��ارا فنيا احترافيا
واألدباء وكتاب السيناريو من أجل
االستفادة من مدة إقامة تتراوح

بين  3و 9أشهر (يبقى م��ن حق
اللجنة تحديد مدة إقامة إضافية،
وذل���ك ح��س��ب طبيعـة المشروع
المقـدم مـن طرف المرشح).

موالي إسماعيل العلوي
والسياسة والثقافة
وقضايا المجتمع
بمناسبة افتتاح فعاليات الجامعة
الشعبية لمؤسسة الفقيه التطواني للعلم
واألدب تستضيف الجامعة :القيادي
والمثقف م��والي إسماعيل العلوي في
حوار شامل حول« :السياسة والثقافة
وقضايا المجتمع».
وسيتولى إجراء وإدارة الحوار األستاذ
حسن طارق ،ويلي الحوار حفل توقيع:
«اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة
الفقيه التطواني للعلم واألدب وجمعية
الشبكة القانونية للنساء القانونيات فرع
ال����م����غ����رب بصفتها
جمعية مهنية».
وذلك يوم الجمعة
 26شتنبر 2014
ابتداء من الساعة
الخامسة بعد الزوال
ب��م��ق��ر المؤسسة
الكائن بـ،17
ش�������������������ارع
فلسطين
ب����ط����ان����ة -
سال.
إسماعيل
العلوي

ويستفيد م��ن اإلق��ام��ة بمدينة
الفنون المرشحون من التخصصات
التالية :الفن التشكيلي «صباغة،
ن��ح��ت ،حفر ف��ن��ي» ،فوتوغرافيا،

التعليم العالي الخاص ودوره الرائد في تطور
التنمية االقتصادية واالجتماعية
قرر رؤساء الجامعات الخاصة بالمغرب إنشاء جمعية تحمل اسم «ندوة رؤساء الجامعات
الخاصة  ،»CPUPهذه الجمعية تشكل باألساس إطارا للتبادل والتنسيق بين أعضائها،
ومنبرا للتفكير في التعليم العالي ،وخاصة التعليم العالي الخاص بالمغرب.
وبهذه المناسبة ،ستنظم الجمعية ندوة حول موضوع« :التعليم العالي الخاص ودوره
الرائد في تطور التعليم العالي وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية ببالدنا» ،يوم الخميس
 2أكتوبر  2014بفندق روايال منصور بالدار البيضاء ابتداء من الساعة السادسة مساء.

الدورة الثالثة لملتقى أيام فاس للتواصل السينمائي
تنظم جمعية المواهب الشابة
للسينما وال��م��س��رح بفاس
ال����دورة ال��ث��ال��ث��ة للملتقى
ال����وط����ن����ي «أي��������ام ف���اس
ل��ل��ت��واص��ل السينمائي»
تحت شعار« :لنتواصل
سينمائيا» ،وذل��ك يومي
 28و 29شتنبر المقبل.
وي��ه��دف الملتقى إلى
نشر الثقافة السينمائية
ب���واس���ط���ة ع�����رض األف��ل��ام
وم��ن��اق��ش��ت��ه��ا ،وخ���ل���ق فرص
للتواصل والتالقح بين مختلف
األج��ي��ال والتجارب بغية المساهمة
بشكل إيجابي في بناء مجتمع مبدع وتنمية

يوم دراسي حول مستقبل الترجمة
في المغرب بالفقيه بن صالح
تنظم الجمعية المغربية
لدراسات الترجمة «الرباط»
ب��ت��ع��اون م��ع م��ن��ت��دى بني
عمير «الفقيه بن صالح»
ي����وم����ا دراس�����ي�����ا ح����ول:
«مستقبل حركة الترجمة
في المغرب» ،وذل��ك يوم
السبت  27شتنبر بقاعة
الندوات بالمركز الجهوي
لالستثمار الفالحي لتادلة
بمدينة الفقيه بن صالح.
ويعد اليوم الدراسي الذي يتم
ت��ن��ظ��ي��م��ه ب��م��ن��اس��ب��ة اليوم
العالمي للترجمة « 30شتنبر»،

فيديو ،ديزاين ،األدب «رواية ،شعر،
مسرح ،قصة» ،العروض :موسيقى،
رق��ـ��ـ��ص ،م���س���رح ،س���ي���رك ،فنون
الشارع.
ي��م��ك��ن ل��ل��م��ق��ي��م��ي��ن خ��ل�ال مدة
إقامتهم ممارسة إبداعهم وإتقان
أشكال التعبير الفني التي يرغبون
فيها ،كما يمكنهم عرض أعمالهم
وتنظيم حفالت موسيقية أو قراءات
أدب��ي��ة وش��ع��ري��ة داخ���ل فضاءات
مخصصة لذلك بمدينة الفنون.
بالنسبة لفترة اإلق��ام��ة لسنة
 ،2015ت���ودع ال��م��ل��ف��ات م��ع ملء
استمارة المشاركة وبطاقة مشروع
ال��ع��م��ل وتحميلهما م��ن الموقع
اإللكتروني لوزارة الثقافة www.
 minculture.gov.maبمديرية
الفنون  17زنقة مشليفن ،أكدال-
الرباط داخل أجل أقصاه اإلثنين
 03نونبر .2014

فرصة للقاء بين من يهمهم
أم��ر الترجمة ف��ي المغرب،

ل���ل���اط���ل���اع ع�����ل�����ى أح�������دث
المستجدات في هذا المجال،

والتمكن من التبادل المباشر
للمعلومات والخبرات واآلراء،
وذل������ك م����ن أج�����ل اإلس���ه���ام
الجماعي ف��ي االرتقاء
بحركة الترجمة ببالدنا.
وتأمل الجمعية والمنتدى
أن ت���س���ه���م التقارير
وال���دراس���ات واألبحاث
ال��ت��ي ت��ق��دم أث��ن��اء اليوم
ال������دراس������ي ف����ي إث������راء
ال��م��ع��ارف المشتركة في
مجاالت ممارسة الترجمة
ودراستها وتعليمها وتنظيم
شؤونها.

قدرات شبابه الواعد.
كما يتضمن برنامج هذه
ال���دورة الجديدة مسابقة
ألفالم قصيرة من مختلف
المدن المغربية ومناقشات
ل�لأف�لام المعروضة من
تأطير نقاد ومخرجين،
إضافة إلى حفل تكريمي
ل��ل��م��م��ث��ل ال���ش���اب ربيع
القاطي اعترافا بعطاءاته
المختلفة.
وس��ت��ق��وم ل��ج��ن��ة التحكيم
ال��م��ك��ون��ة م���ن ك���ل المخرجين
المشاركين في هذا الملتقى باختيار
الفيلم الفائز بجائزة المسابقة.

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

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

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

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

الطاوسي يطلق النار على الصحفيين

تصريحات عدوانية تنم عن حقد دفني
لكل من خالفه الرأي
الطاوسي
ودموع
التماسيح

فاجأ المدرب رشيد الطاوسي جميع
المشاهدين خالل استضافته في إحدى
ال��ب��رام��ج ال��ري��اض��ي��ة ،ف��اج��أه��م ليس
بتحليالت دقيقة أو بفصاحة لسانه،
بل بتحامله على الصحفيين الذين
وصفهم بأشباه الصحفيين الذين كانوا
سببا في إبعاده عن المنتخب الوطني،
وزاد من عدوانيته المجانية تجاه من
سماهم كذلك ،بأشباه المحللين في
القنوات العمومية الذين نجحوا في
اإلطاحة به ،ويقصد زمالءه في ميدان
التدريب ،وبعض الالعبين الدوليين
القدامى.
ال���م���درب ال���ط���اوس���ي ت���ح���دث عن
أخالقيات المهنة ،وهو األول من داسها
بعد أن قبل بتدريب المنتخب الوطني،
الذي رفض تدريبه كل زمالئه ،ليقبل
وباسم حب الوطن ،بعد أن رضخ لكل
ش��روط كريم العالم وم��ن معه ،وهو
ي��ع��رف ج��ي��دا أن��ه ل��م ول��ن ينجح في
تأهلينا لكأس العالم.
رشيد الطاوسي يختار دائما الوقت
المناسب لخرجاته اإلعالمية الطائشة
وغير المسؤولة .فالخطأ ال يتحمله
لوحده ،بل حتى المشرفين على هذا
البرنامج الذين لم يكونوا موفقين
حينما استضافوه بدون مناسبة ،علما
أنه ال يحتل الزعامة مع فريقه الجيش
الملكي ال��ذي ضاق ذرع��ا من نزواته
وتصرفاته وشجاراته مع الالعبين،
فقدومه لهذا البرنامج كان خطأ كبيرا،
وبمثابة استفزاز للمشاهدين ولكل
ال����ري����اض����ي����ي����ن ال������ذي������ن ل������م يعد
يستحملونه.
فعلى المدرب الطاوسي وهو "سيد"

العارفين ب��أن م��ن سماهم بأشباه
الصحفيين ،هم الذين كانوا وراء
تعيينه "بالقوة" مدربا للمنتخب بعد
أن أق��ام��وا ال��دن��ي��ا وأق��ع��دوه��ا ،بل
وصلت مقاالتهم الرديئة إلى درجة
التهديد.
أشباه الصحفيين أغدقت عليهم
ب��اإلك��رام��ي��ات خ�لال نهائيات كأس
إفريقيا ال��ت��ي احتضنتها جنوب
إفريقيا ،فقد كنت سببا في خروج
المنتخب مبكرا ،باختياراتك الغريبة،
وبعدم تركيزك بعد أن تركت تتبع
ال���م���ب���اراة ف���ي أش��واط��ه��ا األخيرة،
والتجأت إلى السجود والصالة بدون
وضوء!! أشباه الصحفيين ،أنت الذي
خلقتهم وأكرمتهم كل صباح ،حيث
عاشوا في نعيم مقابل سكوتهم على
أخطائك وتصرفاتك الصبيانية.
فبالله عليك ،هل سنجد مدربا وطنيا
يحترم نفسه يتفوه بكلمات نابية وفي
ب��رن��ام��ج تلفزيوني م��ب��اش��ر ،واصفا
الصحفيين بمصطلحات زنقاوية،
كالمرايقية؟
بالنسبة لي شخصيا لم أستغرب
لكل تصريحاتك وعدوانيتك لكل من
خالفك الرأي ،ففي كل مناسبة تصف
نفسك بأنك مدرب ألقاب .فعن أي ألقاب
تتحدث؟
ففي بطولة إفريقيا للشبان التي فاز
بها منتخبنا سنة  ،1997كنت مجرد
م��������درب ع��������ادي ت���ق���ف ف�����ي كرسي
االحتياطيين.
فكل الفضل يرجع لمجموعة من
الشباب الموهوبين ،بقيادة الحارس
ال��ج��رم��ون��ي ،وط�����ارق السكيتوي،

والمرحوم الزروالي ،ورباعي الوداد
سعد ،ونيرمينا ،وخاما ،وأبونيات،
ورجل الوسط المتميز يوسف السفري،
وآخ����رون ،ف��ه��ذه المجموعة تدربت
وت��ك��ون��ت ع��ل��ى ي��د ال��م��رب��ي الفاضل
وال�لاع��ب الكبير محمد الصحراوي
الذي كنت مساعدا له ،وينحصر دورك
في توزيع األقمصة خالل التداريب.
فبالنسبة لثالثية ال��م��اص فلها
رجاالتها...
وإذا عدنا بذاكرتنا كذلك إلى الوراء،
فقد كنت العبا عاديا جدا في صفوف
االتحاد القاسمي ،فلم تصل في يوم من
األيام إلى مستوى اإلخوان العامري،
أو األخوين ابن إدري��س ،أو العربي
شباك ،صماط ،والقائمة طويلة.
الع���ب ع����ادي ،أص��ب��ح ب��ي��ن عشية
وضحاها مدربا بالصدفة ...ومدربا
للمنتخب الوطني بسبب التسيب الذي
عاشته الجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم خالل فترة علي الفاسي الفهري
غير المأسوف عليه.
فـ"أشباه الصحفيين" كما وصفتهم
ه��م ال��ذي��ن صنعوك ،ألن الصحفيين

الحقيقيين الشرفاء ،معظمهم غادرونا
ولألسف إلى دار البقاء ،ولم يتركوا
ولو فلسا واحدا ألبنائهم ألنهم كانوا
أغ��ن��ي��اء ،بقلوبهم وبكرامتهم وعزة
أن���ف���س���ه���م ،ع���ل���ى ع���ك���س أصدقائك
"المرايقية" الذين أصبحوا يتوفرون
على العديد من الشقق الفاخرة وأرصدة
كبيرة في األبناك ،بالرغم من حداثة
عهدهم بهذه المهنة التي أصبحت
مهنة لمن ال مهنة له.
فنحمد ال��ل��ه ون��ش��ك��ره ،ألن بلدنا
مازالت تتوفر على صحفيين شرفاء،
ي��ق��وم��ون بمهمتهم خ��ي��ر ق��ي��ام ،غير
مبالين بعويل الطاوسي وأمثاله.
وأخيرا ،نود أن نسألك عن السبب
الحقيقي الذي دفعك للهجرة مرغما إلى
اإلمارات العربية المتحدة مباشرة بعد
نهاية مباراة كأس العرش التي دارت
بين فريقك السابق المغرب الفاسي
والفتح الرباطي ،والتي ترأسها صاحب
السمو الملكي األمير الجليل موالي
رشيد.
فاللبيب باإلشارة يفهم.
وإلى قضية أخرى

العائلة الودادية بـ "أوالد صالـح"

قــ
ـ
ف

ب�������زي�������ارة م����درس����ة
ل���ع���م���ام���رة ،ووزع����ت
العديد من المحفظات
وال���ل���وازم المدرسية
على التالميذ اليتامى
وال��������م��������ع��������وزي��������ن،
والمنحدرين من هذه
المنطقة.
ب��ادرة نبيلة لقيت
كل الترحاب والشكر

والتجاوب من أولياء
التالميذ الذين أخذوا
ال��ع��دي��د م���ن الصور
التذكارية مع أعضاء
هذه الجمعية الشابة
التي يترأسها الودادي
سعيد رؤوف ،الذي
أكد بأن هذه المبادرة
ستليها في القادم من
األيام مبادرات إنسانية

أخ����رى ،ألن م��ن أهم
أهداف جمعية "العائلة
الودادية" هو مساعدة
ال��ش��ب��اب ف��ي متابعة
دراس���ت���ه���م ودفعهم
ل��م��م��ارس��ة الرياضة
بشكل عام ،دون نسيان
الهدف األساسي الذي
يتجلى ف��ي م����ؤازرة
وداد األمة.

رجــا فــروع!!..
ج��م��ي��ل ج���دا أن يتحفنا رئيس
المكتب المديري "السابق" ورئيس
فرع كرة القدم حاليا الشاب بودريقة،
بمشاريع الرجاء الكبيرة ،ويترك فروع
النادي تعاني من المشاكل المادية
والتنظيمية.
من بين المشاريع التي ابتكرها
هذا الرئيس" ،رجا كافي" "رجا تي ڤي"
"رجا فوانداسيون" ،ومؤخرا «رجا
ستور» كل هذه المشاريع "المزيفة"
لم تترك أي ص��دى ل��دى الجماهير

تـعـزيـة

تعززت أسرة الوداد
ال���ك���ب���ي���رة ،بجمعية
جديدة للمحبين وهي
ج���م���ع���ي���ة "ال���ع���ائ���ل���ة
ال��������ودادي��������ة" ،التي
ستعطي إضافة والشك
للعديد من الجمعيات
ال���ت���ي ت��ج��ت��م��ع نحو
ه������دف واح�������د وه���و
م��ؤازرة فريق الوداد
أي��ن��م��ا ح��ل وارتحل،
خ��ص��وص��ا ف���ي هذه
ال���ظ���روف ال��ت��ي يمر
منها الفريق بعد أن
غ��ي��ر ج��ل��ده ،وأصبح
ه��دف��ه ه��و الحصول
على العديد من األلقاب
بعد صيام طويل.
ج��م��ع��ي��ة "العائلة
الودادية" حطت الرحال
بجماعة أوالد صالح
ب�����ن�����واح�����ي ال���������دار
البيضاء ،وقامت

صورة تذكارية ألفراد
الجمعية مع تالميذ
مدرسة لعمامرة

< الرجاء وال���وداد ..كيف ع��اد الوئام بعد حرب
تكسير العظام؟
> المنتخب
باركا من الفتنة وخصوصا أنت ،فالفتنة أشد من القتل.
< صحفيون م��رت��ش��ون أب��ع��دون��ي ع��ن المنتخب
الوطني
> المدرب رشيد الطاوسي
نعل الله الراشي والمرتشي
< ال أريد شغالين وطباخين
> المدرب حسن شحاتة
واش بغيتي عبيدات الرمى؟
<  200مليون من الفوسفاط إلى الدفاع الجديدي
> الصباح
خام وال حب؟
< تلقيت عروضا من الرجاء والوداد والماط
> الحارس زهير لعروبي
الماط والشيمي والفيزيك ،تواضع معنا ألعروبي
< إل���ى م��ت��ى يستمر ب��ح��ث ت��وش��اك ع��ن الفريق
المثالي؟
> صحف
إلى نهاية الموسم!!
< الحارس الحظ يغيب ستة أسابيع
> مواقع
مسكين ما عندو حظ
< على الجامعة أن تخبرنا عن الفائز ببطولة هذا
الموسم
> فوزي جمال مدرب الخميسات
خبرنا انت ،وخرج ليها كود...
< سنهزم الوداد
> لمناصفي مهام اتحاد الخميسات
وبشحال؟
< دخول التاريخ لتصحيح الجغرافيا
> صحف
واش فهمتو شي حاجة؟
< عانيت "الحكرة" ولن أمارسها
> حرمة الله المدير المكلف بالتكوين
كاينا شي حكرة بمبلغ  30مليون فالشهر؟
< لقجع يغيب عن اجتماعات الكاف بأثيوبيا
> مواقع
ويحضر الجتماعات "الفيفا" بسويسرا!!

الرجاوية التي تنتظر منه إنقاذ "رجا
فروع" أو فروع الرجاء التي أعلنت
إفالسها بسبب االستقالة المفاجئة
لبودريقة من رئاسة المكتب المديري،
تاركا الجمل بما حمل ،وهاربا من
صداع الرأس .بودريقة وبعد انقالبه
"األبيض" على رئيس المكتب المديري
السابق امحمد أوزال ،لم يعمر طويال
في هذا المنصب ،معلنا استقالته
ومن الديار المقدسة حينما كان يؤدي
مناسك العمرة ،ليخلق فوضى عارمة

داخل المكتب المديري ،الذي يترأسه
حاليا وبصفة غير قانونية محمد
سيبوب.
على محمد بودريقة الذي يدعي
دائ��م��ا ب��أن��ه رج����اوي ،وك���ان يتابع
م��ب��اري��ات ال��ف��ري��ق بجانب جمهور
"ال��م��ك��ان��ة" ،عليه أن ينقذ م��ا يمكن
إنقاذه وذلك بدعم هذه الفروع التي
أصبحت مضطرة لالنسحاب من
البطوالت الوطنية بسبب اإلهمال
والالمباالة التي تعيشها.

تلقينا ببالغ األسى والحزن العميق وفاة الحاجة فاطمة السجلماسي اإلدريسي،
زوجة المرحوم الحاج محمد شفيق الوزاني.
وبهذه المناسبة األليمة ،نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أبنائها ،موالي
علي ،وعبد الرحيم ،وعبد العزيز ،وإدريس ،وإسماعيل ،ومصطفى ،وكنزة وإلى
كل أصهارها وأحفادها ،طالبين من الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته،
وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

من مشروع  1000العب إلى مشروع  5آالف إطار مغربي!

ف����������ي م����ن����ت����ص����ف
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات ،وبعد
إصرار كبير من المغفور
له الحسن الثاني الذي
نجح في إقناع اإلطار
ال��م��غ��رب��ي الكبير ع��ب��د الله
األنطاكي الملقب بـ"مالكا"
ب��ال��ع��ودة إل���ى وط��ن��ه بعد
سنوات طويلة قضاها
ف�������ي إس����ب����ان����ي����ا،
والمساهمة في
ال�����ب�����ح�����ث ع���ن
عبد الله مالكا

مواهب كروية جديدة تعيد للكرة
المغربية هويتها ومصداقيتها.
المدرب عبد الله مالكا،
وبالرغم من الوضعية
المريحة التي كان
ي��ع��ي��ش��ه��ا داخ����ل
فريقه "م��ال��ك��ا" ،لم
يتردد ،حيث جمع
حقائبه وعاد لوطنه
للمساهمة ف��ي هذا
اإلقالع الكروي.
عبد الله مالكا

ل���م ي��ع��د إل����ى ال��م��غ��رب خاوي
الوفاض بل جاء بمشروع كبير
وضخم ،فاجأ كل المهتمين بهذا
الملف الذي سماه "مشروع 1000
العب" حيث نجح إلى حد كبير
ف��ي مشروعه ،وذل��ك باكتشافه
للعديد من الالعبين الموهوبين
الذين شكلوا العمود الفقري لكل
المنتخبات الوطنية ،وحازوا
على العديد من البطوالت العربية
والقارية.
مشروع  1000العب نجح ،ألنه

كان مخططا له بطريقة احترافية
ودق��ي��ق��ة ،وس��اع��ده ك��ذل��ك عامل
الوقت حيث اشتغل عليه بكل
أريحية وهدوء..
س��ب��ب حديثنا ع��ن مشروع
 1000العب الذي نفتقد مثل هذه
األف����ك����ار ح���ال���ي���ا ب���ال���رغ���م من
اإلمكانات المادية المتوفرة ،هي
الندوة الصحفية التي عقدها
ح���س���ن ح���رم���ة ال���ل���ه المكلف
بالتكوين داخل جامعة كرة القدم،
حيث "بشرنا" بأنه سيعمل على

تكوين  1256إط��ارا وطنيا كل
سنة.
وفي خالل أربع سنوات وهي
المدة التي سيشرف
فيها على التكوين،
وبمبلغ  30مليون
س��ن��ت��ي��م شهريا،
سيكون ق��د نجح
في تكوين  5آالف
إطار مغربي.
ك������ل�����ام
جميل
حرمة الله

ولكن يصعب تطبيقه وخصوصا
أن ال��رج��ل شغل نفس المهمة
ولمدة سنتين مع نادي الرجاء
الرياضي ولم يكون ولو إطارا
واحدا ،ولم يعط لفريق الكبار
ولو العبا واحدا!!
ف���م���ن األف����ض����ل أن يعمل
"المؤطر" حرمة الله بصمت
وب���دون وع���ود ،حتى ال يلقى
نفس المصير ال��ذي لقيه في
ت����س����ع����ي����ن����ي����ات ال�����ق�����رن
الماضي.
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.ºgQO QÉ«∏e õgÉæàd % 7,4 áÑ°ùæH GQƒ£J …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑ∏d á«aÉ°üdG áé«àædG â≤≤M ,ácô°ûdG äÉHÉ°ùM ¢SÉ°SCG ≈∏Yh
ôWÉîª∏d á«aÉ°VEG áfhDƒe …õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG ¢ü°üN ,á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN Ióªà©ŸGh ôWÉîŸG á«£¨àH á≤∏©àŸG ájOGQE’G ¬à°SÉ«°ùd É≤ÑW
.ºgQO QÉ«∏e 2,1 ≈dEG ¿DƒŸG √òg …QÉL ™aQ É‡ ,ºgQO ¿ƒ«∏e 315 ≠∏ÑÃ áeÉ©dG

…õcôŸG »Ñ©°ûdG ∂æÑdG áYƒª›
á«ªæàdG áeóN ‘ á«≤jôaEG óaGhQ
% 6,1 + ≤G424b£E 308,1 : á∏«°ü◊G ´ƒª›

.ºgQO QÉ«∏e 33,1 ÉgQób IóWƒe á«JGP ∫GƒeCG h ºgQO QÉ«∏e 308,1 ≠∏Ñ«d % 6,1 + áÑ°ùæH á∏«°ü◊G ´ƒª› øe ™aôdG ∫ÓN øe áYƒªéŸG ºéM º«YóJ ”

á∏°UGƒàe ájQÉŒ á«eÉæjO : á«µæÑdG áFõéàdG äÉeóN

210

221,4

% 26,7

ƒ«fƒj ÈæLO

2014

AÉæHõdG ™FGOh
G*4vD*ÌJÉ§

+ 5,4 %

2013

¢D(*~|-¡~zD*Ef~|p+ % 5,4 + ≤ G424b£E 221,4 :™FGOƒdG ™ªL

∫hódG ∞∏àﬂ ‘ ™jRƒàdG äÉµÑ°ûd ádÉ©a áªgÉ°ùe π°†ØH ,ºgQO QÉ«∏e 221,4 ≈dEG π°üàd % 5,4 ¬àÑ°ùf ÉYÉØJQG AÉæHõdG ™FGOh â∏é°S
% 26,7 â¨∏H ¥ƒ°ùdG øe á°üëH ™FGOƒ∏d Ö£≤à°ùe ∫hCÉc É¡àfÉµe áYƒªéŸG äRõY ,á«∏ëŸG ¥ƒ°ùdG ó«©°U ≈∏Y .áYƒªéŸG É¡«a π¨à°ûJ »àdG
.ójóL ¿ƒHR 416 000 ÜÉ£≤à°SG ó©H ,¿ƒHR ¿ƒ«∏e 4,7 â¨∏H AÉæHR á¶ØëÃh
ø°ùëàH ,% 64,3 óFGƒØd IQóŸG ÒZ OQGƒŸG â∏µ°T å«M .OQGƒŸG á«æH å«M øe »°ùaÉæàdG ÉgRÉ«àeG ≈∏Y áYƒªéŸG â¶aÉM ,iôNCG á«MÉf øe
.iôNC’G ∑ƒæÑ∏d áÑ°ùædÉH % 52,6 πHÉ≤e ,¢SÉ°SCG á£≤f 176 ¬àÑ°ùf

1 165

1 279

% 20,5

ƒ«fƒj ƒ«fƒj

2014 2013

ä’ÉcƒdG OóY
ádÉch 114 +

¢D(*~|-¡~zD*Ef~|p+G424b£E 77,4 : Ú«∏ëŸG ¢UGƒÿG ™FGOh

QÉ«∏e 77,4 ≈dEG π°ü«d 3,6% áÑ°ùæH ™FGOƒdG …QÉL Qƒ£J ™e ,Ú«∏ëŸG ¢UGƒÿG ¥ƒ°S ó«©°U ≈∏Y …QÉéàdG É¡©bƒ“ º«YóJ áYƒªéŸG â∏°UGh
.% 20,5 ≈dEG π°üàd ¥ƒ°ùdG øe É¡à°üM ‘ ¢SÉ°SCG á£≤f 13 Ö°ùµJ áYƒªéŸG π©L É‡ ,ºgQO
114 íàa ÈY ,»µæÑdG πeÉ©àdG º«ª©àd áeóN ,áµÑ°ûdG ™«°SƒJ ‘ É¡à°SÉ«°S ≈∏Y áYƒªéŸG â¶aÉM ,AÉæHõdG øe ÌcCÉa ÌcCG É¡JÉeóN Öjô≤àdh
≈dEG π°üJh ¢SÉ°SCG á£≤f 93Ü ¥ƒ°ùdG ‘ É¡à°üM øe áYƒªéŸG ™aÎd ,ádÉch 1 279 º°†J áµÑ°ûdG âJÉH ∂dòHh .Üô¨ŸG ‘ IójóL ádÉch
.á«aÉ°VEG ™jRƒJ á£≤f 630 ºYO áµÑ°ûdG √òg ó¡°ûJh . % 21,9
√òg ∫ÓN GójóL ÉcÉÑ°T 158 ™°Vh ó©H ,É«µæH É«µ«JÉeƒJhCG ÉcÉÑ°T 1 532 áYƒªéŸG º°†J ,äÉjó≤ædG á£°ûfCG ‘ É«©Lôe ÓYÉa ÉgQÉÑàYÉHh
.2013 áæ°S ºàe ™e áfQÉ≤e % 9 ¬àÑ°ùf ÉYÉØJQG ∂dòH á∏é°ùe ,ábÉ£H ¿ƒ«∏e 3,7 á«µæÑdG äÉbÉ£ÑdG OóY ≠∏Hh .áæ°ùdG

53,4

55,6

% 51,5

ƒ«fƒj ÈæLO

2014

¢UGƒî∏d ¢Vhôb
G*4vD*ÌJÉ§

+ 4,1 %

2013

¢D(*~|-¡~zD*Ef~|p+G424b£E77,8 : ⁄É©dG áHQÉ¨e ™FGOh

¥ƒ°ùdG á°üM â∏°Uh h ºgQO QÉ«∏e 77,8 ™FGOƒdG ºéM ≠∏H PEG ,óFGôdG É¡©bƒe áYƒªéŸG âªYO ,⁄É©dG áHQÉ¨Ÿ áeó≤ŸG äÉeóÿG iƒà°ùe ≈∏Y
IóMGh áæ°S ±ôX ‘ ⁄É©dG áHQÉ¨e äÓjƒ– øe áYƒªéŸG á°üM ø°ù– ) ™jRƒàdG äGƒæb ´ƒæàd É°SÉ°SCG RÉ‚E’G Gòg Oƒ©jh . % 51,5 ≈dEG
.‹hódGh »æWƒdG øjó«©°üdG ≈∏Y Üô≤dG áµÑ°T á«eÉæjódh ( % 33,9 ≈dEG π°üàd ¢SÉ°SCG á£≤f 91`H
% 26,1

ºgQO QÉ«∏e

55,6

¢D(*~|-¡~zD*Ef~|p+ % 4,1 + ≤G424b£E 55,6 : ¢UGƒî∏d ¢Vhôb

≠∏H …QÉéH ,øµ°ùdGh ∑Ó¡à°S’G äÉLÉ«àMG πjƒªàd É¡°Vhôb øe áYƒªéŸG âªYO ,¢UGƒÿG ¥ƒ°S ó«©°U ≈∏Y
. % 26,1 ≈dEG π°üàd ¢SÉ°SCG á£≤f 20`H ¥ƒ°ùdG øe É¡à°üM ø°ù–h ( % 4,1 +)

ócDƒe ΩGõàdG : OÉ°üàb’G πjƒ“

ƒ«fƒj ƒ«fƒj

2014

+ 3,2 %

2013

864

1 466

2014

G*4vD*ÌJÉ§

2013

‘ áYƒªéŸG ±ôW øe ´RƒŸG ¢Vhô≤∏d ‘É°VE’G ≠∏ÑŸG π°Uhh .ºgQO QÉ«∏e 206,3 ≈dEG π°üàd % 3,2 áÑ°ùæH AÉæHõdG ≈∏Y ¿ƒjódG â©ØJQG
.´É£≤dG ‘ iôNC’G ∑ƒæÑ∏d áÑ°ùædÉH ºgQO QÉ«∏e 4,2 πHÉ≤e ºgQO QÉ«∏e 6,9 ≈dEG 2014 áæ°S øe ∫hC’G ∞°üædG º°SôH á«æWƒdG ¥ƒ°ùdG
¥ƒ°ùdG øe á°üM Ö°ùc øe …QÉéàdG ´ÓbE’G Gòg øµeh .»æWƒdG OÉ°üàbÓd »LÉàfE’G è«°ùædG πjƒªàH áYƒªéª∏d ºFGódG ΩGõàd’G ócDƒj Ée ∂dPh
.% 24,9 ≈dEG π°üàd ¢SÉ°SCG á£≤f 55 ÉgQób

π«NGóŸG ´ÉØJQG : QÉªãà°S’Gh πjƒªàdG ∂æH

á£°ûfCG áé«àf
¥ƒ°ùdG
G*4vD*ÍJÉ§

+ 70 %

êPƒ‰ Iƒb Gó°ù› ,QÉªãà°S’Gh πjƒªàdG ∂æH øY áŒÉædG π«NGóŸG ‘ Éjƒb GQƒ£J 2014 áæ°S øe ∫hC’G ∞°üædG º°SôH áYƒªéŸG â∏é°S
≠∏Ñàd % 70 ¬àÑ°ùf ÉXƒë∏e GQƒ£J ¥ƒ°ùdG á£°ûfCG áé«àf â≤≤M ,Gòµg .¥ƒ°ùdG äÉYÉ£b ∞∏àﬂ ‘ áª«≤dG AÉ°ûfEG iƒà°ùe ≈∏Y »Ñ©°ûdG ∂æÑdG
.ºgQO QÉ«∏e 1,5
¢Vhô≤dG …QÉL ≠∏H ó≤a ,iÈµdG äÉcô°û∏d áeó≤ŸG á«µæÑdG äÉeóÿÉH ≥∏©àj Éª«ah
.% 3,6 + ¬àÑ°ùf Qƒ£àH ,ºgQO QÉ«∏e 41,3

,á°UQƒÑdG ‘ áWÉ°SƒdG ó«©°U ≈∏©a .á«dÉŸG äÉeóÿG ‘ á«©LôŸG ájQÉéàdG É¡àfÉµe Ú°ù– ,zøjÓHCG áYƒª›{ á©HÉàdG ácô°ûdG â∏°UGhh
á£≤f 12,7 √Qób ¥ƒ°ùdG øe É¡à°üM ‘ GQƒ£Jh % 90 ¬àÑ°ùf ÉYÉØJQG ∂dòH á≤≤ﬁ ,ºgQO QÉ«∏e 7,6 √Qób äÓeÉ©e ºéM ácô°ûdG â∏é°S
¥ƒ°ùdG øe ácô°ûdG á°üM ™aQ É‡ ,ºgQO QÉ«∏e 28 õgÉæ«d % 7,2 áÑ°ùæH ÒHóàdG â– ∫ƒ°UC’G …QÉL ø°ù– Éªc .% 19,3 ≈dEG π°üàd
.IóMGh áæ°S ±ôX ‘ ¢SÉ°SCG á£≤f 13 √Qób ø°ùëàH ,% 10 ≈dEG

25,9

ƒ«fƒj ÈæLO

AÉæHõdG ≈∏Y ¿ƒjO

27,9

199,8

206,3

6b~6&*fF 55 + ,% 24,85 ¢D(*~|-¡~zD*Ef~|p+% 3,2 + ≤ G424b£E 206,3 : AÉæHõdG ≈∏Y ¿ƒjO

ƒ«fƒj ÈæLO

∫ƒ°UC’G ÒHóJ
G*4vD*ÌJÉ§

+ 7,2 %

2014 2013

ƒªæ∏d »≤«≤M óaGQ : AGôë°üdG ÜƒæL É«≤jôaEG ‘ áYƒªéŸG Qƒ£J
£-H,Ì1&°*f£´*,4bJyD*~6x+ib£Bb-*,v<¢<£B¡gD*Ä<b£~6°$*xp~|D*e¡/b£JxA(* ¯¤cD*b~{DfJ¡gD*f£EbJvD*f~8*¡§2014 áæ°S øe ∫hC’G ∞°üædG õ«“
.É«≤jôaEG ‘ áYƒªéŸG É¡«a π¨à°ûJ »àdG ∫hódGh Üô¨ŸG ÚH ∫ÉªYC’G äÉ≤aóàH ¢Vƒ¡ædG ΩhôJ Iô°TÉÑe πªY äGAÉ≤d
¢<¤g:&°*cD*f<¡m´f:b~6¡D*b~{FAb0Hf<¡m´*ib_£Ggs§b+x-¤gD*EbgD*/H&*¢<D3¯,vgE¥¡gD*b¸bFx+w£-¤g:&°*cD*f<¡¸h~8*HH
∫Ó¨à°S’G πeÉ©e ø°ù– Éªc % 25 áÑ°ùæH ®ƒë∏e πµ°ûH »µæÑdG ‘É°üdG óFÉ©dG ™ØJQG ,èFÉàædÉH ≥∏©àj Éª«ah .% 61 áÑ°ùæH ¢Vhô≤dGh % 37 áÑ°ùæH AÉæHõdG ™FGOh Qƒ£àH ,…óYÉ°üàdG √Éëæe
.¢SÉ°SCG á£≤f 605 `H
øY äÈY Éªc ,áYƒªéŸG É¡à≤≤M »àdG Iõ«ªàŸG èFÉàædG ≈∏Y ,Ωóîà°ùe 12 600 ºgOóY ≠dÉÑdG ,»Ñ©°ûdG ∂æÑdG áYƒª› ‘ Ú∏eÉ©dG áaÉc ájôjóŸG áæé∏dG äCÉæg
.‹hódGh …ƒ¡÷Gh »æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y áYƒªéŸG ´É©°TEG ‘ º¡àªgÉ°ùe ≈∏Y »Ñ©°ûdG ∂æÑdG AÉcô°T áaÉch ¢ü°ü◊G »∏eÉMh Ú∏YÉØdG ™«ª÷ Égôµ°T
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ملف العدد
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بعد «خمزنة الريا�ضة» جاء دور «التوظيف ال�سيا�سي» و«الـجرمية املنظمة»
تح
ل
ي
إخبـ ل
ـ
ا
ر
ي

الفتة رجاوية تقول بصريح العبارة« :مستعدون للقتال» ومشجع مستهتر يسخر من قوات األمن الوطني
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 :الرباط :سعيد الريحانيشابات أنيقات ،وشباب يرتدون
أزهى األلوان احتفاء بفريقهم المفضل،
فجأة يركز مخرج التلفزيون على شاب
وصديقته ،يلتفتان نحو الكاميرا
ويردان على تحية الجمهور( )..على
إيقاع التصفيقات ..يحدث ه��ذا في
ال���م�ل�اع���ب ال���ري���اض���ي���ة بإنجلترا،
وإسبانيا..
أما في الدار البيضاء :الساعة تشير
إلى العاشرة ليال ،يرن هاتف المدير
العام لألمن الوطني ،يستيقظ هذا
األخير مفزوعا على وجه السرعة(،)..
ال يتعلق األمر بكابوس ،ولكن المتحدث
أخبره عبر سماعة الهاتف أن جمهور
«كرة القدم» حطم زجاج القطار ،وأن
جحافل المتنطعين تتدفق نحو أحياء
مدينة المحمدية بشكل جنوني.
ربما كان المدير العام لألمن الوطني
يرتب أوراقه لكي يبدأ أسبوعه ابتداء
من يوم اإلثنين ،ولكن مباراة الرجاء
البيضاوي والجيش الملكي ،أرغمته
على االنتقال إلى عين المكان ،ليلة
األح��د الماضي ،رفقة عبد اللطيف
م��ؤدب وال��ي مدينة ال��دار البيضاء،
وع��ل��ي س��ال��م ال��ش��ك��اف ع��ام��ل عمالة
المحمدية ،لردع المخربين(.)..

في اليوم الموالي تكتب الصحافة
أن المواجهات الدموية العنيفة ،بين
مشاغبين محسوبين على جمهور
الجيش الملكي ،وساكنة المحمدية،
«أسفرت عن إصابة العشرات بجروح
مختلفة ،ضمنهم ن��س��اء وشباب،
وإح��راق دراج��ة تابعة لرجال األمن،
وكسر كاحل مفتش شرطة ،واالعتداء
ع��ل��ى س��ائ��ق ال��ق��ط��ار ومساعديه»..
(األخ��ب��ار ،ع��دد 22 :شتنبر ،)2014
ورب��م��ا كانت الحصيلة أع��ن��ف ،لوال
التعزيزات األمنية التي حضرت إلى
عين المكان مرفوقة بقوات مكافحة
الشغب.
م���ن ال����ذي أوح����ى «للمشاغبين»
بمغادرة القطار؟ كيف تبلورت فكرة
مهاجمة المواطنين؟ لننظر أوال إلى
حالة ه��ذا الجمهور :أغلبهم شباب
يافع ،منهم القاصرون ،وتبدو على
بعضهم عالمات التأثر نتيجة استهالك
المخدرات ،في ما البعض يردد منذ
انطالق الرحلة كالما ساقطا ،دون
اكتراث للمسافرين ..وقد كانت الرغبة
في االنتقام من الهزيمة التي مني بها
ال���ف���ري���ق واض����ح����ة ف����ي تصرفات
الجماهير ،ولربما سيقف البعض

التحركات «المريبة»
للجمهور في اآلونة
األخيرة تطرح أكثر
من عالمة استفهام،
بعد أن تم تداول
رسوم كاريكاتورية
تهدد النظام في
«الفيس بوك»(،)..
بل إن البعض أصبح
يتباهى بصور بعض
«اإللتراس» المغربية
التي وصلت إلى دول
الربيع العربي

م��ش��دوه��ا عندما ي��ع��رف أن عشرات
الشباب كانوا يرددون بشكل جماعي:
«كازا فيها الحوتاال ...جينا ودرنا فيها
بلبالة ...تاحدو وشتتنا لمهوم الماال..
وت���ح���ي���ة ل���خ���وت���ي والد العاصمة
القتالة».
لغة التهديد بالقتل ،والتي تترجمها
الشعارات المرفوعة بشكل جماعي ال
تقف عند حدود التهديد اللفظي ،بل
اتخذ األم��ر طابعا مكتوبا من خالل
الفتات ضخمة ،تم رفعها بمركب محمد
الخامس بالتزامن مع المباراة التي
ان��ه��زم فيها ف��ري��ق الجيش الملكي
بهدفين لواحد ،من بينها الالفتة التي
كتب عليها« :نكتة الجامعة السوداء:
ال���ج���ردان ف��ي ال��ص��ف��وة دون عناء»
والالفتة التي كتب عليها «الرجاويون:
مستعدون للقتال» ..وتجدر اإلشارة في
هذا الصدد إلى أن اللغة المستعملة
ف��ي ال��م��ي��دان ،أق��ل تطرفا ،م��ن اللغة
المستعملة في المنتديات االجتماعية،
وه��ي في الغالب لغة ساقطة ،جرى
التعامل بها ،م��ع م��ا يصاحبها من
استعراض للسيوف ،واعتداءات على
المواطنين(.)..
ق��د يقول قائل إننا أم��ام جمهور

منفلت ،لكن هذا ال يمنع من القول إن
األمر بات يحتاج إلى وقفة للتأمل ،بعد
أن تم تزيين بعض المالعب الوطنية
ب��راي��ة «داع����ش» ال��ت��ي ت��ه��دد النظام
المغربي(« ،)..فقد تم رفع علم داعش،
م��ن ط��رف بعض المشجعين الذين
حضروا لمشاهدة مقابلة السد في كرة
اليد ،بين فريقي ال��وداد البيضاوي
والدفاع الحسني الجديدي»( ،جريدة
األحداث المغربية ،عدد 14 :يوليوز
.)2014
التحركات «المريبة» للجمهور في
اآلونة األخيرة تطرح أكثر من عالمة
استفهام ،بعد أن ت��م ت���داول رسوم
كاريكاتورية تهدد النظام في «الفيس
بوك»( ،)..بل إن البعض أصبح يتباهى
بصور بعض «اإللتراس» المغربية التي
وصلت إلى دول الربيع العربي(،)..
وربما نجت الدار البيضاء ،يوم األحد
األخير من سيناريو ،شبيه بما وقع
يوم الخميس األسود ،السنة الماضية،
«عندما استخدمت مليشيات القاصرين
ك����ل ش�����يء ف����ي أع����م����ال التخريب
والتحطيم ،عندما ج��اؤوا محملين
بالحجارة ،وأغلبيتهم تتأبط
س���ي���وف���ا وأس���ل���ح���ة بيضاء،

ملف العدد
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ومفاتيح ،وبراغي ،فعاثوا فسادا في
السلع ،وكل ما وج��دوه أمامهم ،في
غ��ض��ون دق��ائ��ق خلف ه���ؤالء الهمج
خسائر تقدر باآلالف»( ،جريدة الصباح،
عدد 22 :أبريل .)2013
مشاهد تدمير ال��دار البيضاء من
طرف الجمهور ،هي نفسها المشاهد
التي سبقت سقوط األنظمة في دول
الربيع العربي ،فمن «صفات الجماهير
أيضا التعصب واالستبداد والنزعة
للمحافظة؛ لذلك فإن الجماهير عادة
ما تكون أشد تعصبا لألفكار والعقائد
وأش��د تطرفا ضدها ك��ذل��ك ،ف��إذا ما
أضيف لذلك التعصب شعور الجمهور
بقوته فإن استبداده برأيه يكون بحجم
ت��ع��ص��ب��ه؛ وم���ن ال��ص��ع��وب��ة أن يقبل
االعتراض عليه أو مناقشته ،ولعلنا
نلحظ ذل��ك خاصة ف��ي االجتماعات
العامة للجماهير .وم��ن عاطفة هذا
االستبداد يظهر احترامها للقوة وعدم
ميلها للطيبة التي تعتبرها شكال من
أشكال الضعف( ،»..ق��راءة في كتاب
س��ي��ك��ول��وج��ي��ة ال��ج��م��اه��ي��ر ،للمؤرخ
الفرنسي وعالم االجتماع ،جوستاف
لوبون /غازي كشميم).
«داعش» تهدد الملك محمد السادس،
بالصوت وال���ص���ورة( ،)..وج���زء من
الجمهور يحمل أعالمها بشكل ظاهر،
وبشكل خفي( ،)..وجزء من الجمهور
ال ي��ع��ت��رف ب��األم��ن (أن��ظ��ر الصورة
ال��م��س��ت��ف��زة رف���ق���ت���ه) ،أل��ي��س��ت هذه
المعطيات كافية للقول إن هناك جهات
تحاول استغالل «عقلية الحشود» لخلق
مشكل للملكية ،خاصة أن التوجه
السائد من أجل إحداث الفوضى()..
في المغرب يقوم على أساس تحريك
م���ل���ف���ات ب��ع��ي��ن��ه��ا ،ال

مشهد غير متوقع ..أحد
أنصار الجيش الملكي يأخذ
صورة تذكارية رفقة دبابة في
ليبيا بعد سقوط النظام

والحكومة يتبعان «لجاللة الملك»،
وك��ان��ت ت��ل��ك طريقتهما ف��ي تجنب
المحاسبة ..وربما لم يكن هناك دخول
سياسي من أبواب السياسة المعروفة،
ول��ك��ن ال���دخ���ول ك���ان ع��ب��ر بوابات،
المالعب الوطنية ،فقد بات الجميع
يتحدث عن عالقات محتملة بين حزب
األصالة والمعاصرة ورئاسة الجامعة
الملكية ل��ك��رة ال��ق��دم ورئ��اس��ة فريق
ال��وداد التي باتت تنسق مع رئاسة
فريق الرجاء البيضاوي ،ونفس الحزب
ح��اض��ر ف��ي رئ��اس��ة ف��ري��ق الحسيمة
ويرجح أن��ه يلعب دورا إضافيا في
طنجة وبركان..

يمكن القول إن من حق أي سياسي
أن يستغل ال��ري��اض��ة للوصول إلى
أه����داف����ه؟ ل���ك���ن ،ه���ل ي���ع���رف ه���ؤالء
السياسيون خصائص «الحشود»
وال��ت��ي تشكل أح��د رك��ائ��ز التشجيع
الرياضي؟ ما الذي يضمن عدم نشوب
صراعات سياسية بين الجماهير؟ فمن
خ��ص��ائ��ص ال��ح��ش��ود «استعدادهم
السريع للتصديق المطلق لكل ما
ي��س��م��ع��ون��ه! ب��س��رع��ة ك��ب��ي��رة وألبعد
ال��ح��دود ،حيث يتم قبول وتصديق
معظم البيانات واإلشاعات الواردة إلى
الحشد! لدرجة السذاجة! والحساسية
المبالغ فيها ،وقصر النظر والتبصر
منقطع النظير! وع��دم قدرتهم على
االس������ت������ج������اب������ة

بعض مظاهر التطرف لدى الجمهور المغربي
تخطئها عين المتتبع وه��ي :قضية
الصحراء ،والملف اإلفريقي ،والقضية
األمازيغية ،واالحتقان االجتماعي..
وسبق أن حاولت القناة الثانية
تحضير المغاربة للدخول السياسي
هذه السنة ،ولكن االنطالقة كانت سيئة
جدا ،في نظر المتتبعين ،بعد أن أعلن
ك���ل م���ن ال���وزي���ر ن��ب��ي��ل ب��ن��ع��ب��د الله
واالتحادي إدريس لشكر ،أن المعارضة

م��ا معنى أن ت��ق��ول الصحافة إن
إل��ي��اس العماري القيادي ف��ي حزب
األصالة والمعاصرة كان يساند ترشح
فوزي لقجع للفوز برئاسة الجامعة
الملكية لكرة القدم ،وبعد أشهر قليلة
يظهر فوزي في الجمع العام لفريق
شباب الريف الحسيمي ،الذي يترأسه
إلياس العماري ،أال يمكن إعطاء تفسير
سياسي لهذا الموضوع؟

للمؤثرات العقلية»( ،جوستاف لوبون،
كتاب سيكولوجية الحشد).
«جوستاف لوبون» يعتقد جازما أن:
«ال��ج��م��ه��ور دائ��م��ا أدن���ى م��رت��ب��ة من
اإلنسان الفرد ،في ما يخص الناحية
العقلية الفكرية ،ولكن من وجهة نظر
العواطف واألعمال التي تثيرها هذه
العواطف فإنه يمكن لهذا الجمهور أن
يسير نحو األفضل أو نحو األسوإ،

وكل شيء يعتمد على الطريقة التي
ي��ت��م ت��ح��ري��ض��ه أو ت��ح��ري��ك��ه بها»،
(المصدر نفسه).
وب���غ���ض ال��ن��ظ��ر ع���ن االستغالل
السياسي للجمهور ،الذي يتكون في
جزء منه من منخرطين في النادي،
وم��ن كتلة انتخابية ،حسب اعتقاد
السياسيين ،ف���إن ال��ج��ح��اف��ل يمكن
استغاللها ألهداف تخريبية ،ويكفي
الرجوع في هذه اإلطار إلى أحداث يوم
الخميس األسود ،من السنة الماضية،
عندما تم اعتقال حوالي  135شخصا،
بتهمة «اإلخالل باألمن العام ،وإلحاق
خسائر ،بممتلكات الدولة ،والخواص،
والتحريض على الكراهية بعبارات
عدوانية ،ومخلة باألدب ..ولم يسدل
الستار عن هذا الفصل المأساوي إال
بتدخل ملكي،

ل��ل��ع��ف��و عن
المعتقلين ،ولكن استجابة الملك
لنداءات أسر الضحايا ،كانت مقدمة
لهجوم حقوقي على شخص الملك،
وف���ي ه���ذا ال��ص��دد ق���ال ع��ب��د العزيز
النويضي ،عضو الهيئة العليا للحوار
الوطني حول إصالح العدالة« :إن األمر
الملكي الصادر ،يعتبر مسا بالسلطة
القضائية ،ملمحا إلى أن القاضي الذي
تلقى تلك األوامر مغلوب على أمره،
حين قال :إن القاضي ال يمكنه إال أن
ينفذ أوامر النيابة العامة».
هكذا إذن تحولت م��ب��ادرة ملكية
للحيلولة دون معاقبة الجمهور إلى
مادة النتقاد الملك« ،لو كان وزير العدل
هو من اتخذ ذلك القرار لقامت الدنيا
وأقعدت ،ولكن حين اتخذ القرار الملك
لم تقم الدنيا ولم تقعد» ،هكذا صرح
عبد الرحمن المصباحي نائب رئيس
الودادية الحسنية للقضاة.
وتلتقي األحداث السالفة الذكر في
كونها ت��زام��ن��ت م��ع ت��راج��ع حضور
المخزن في الرياضة ،مقابل صعود
السياسيين« ،فلم يكن المخزن ليجد
ح��رج��ا ف��ي ف��رض ت��ص��ورات��ه ،خدمة
ل��غ��رض سياسي إل��ى درج���ة إشراك
العديد م��ن العسكريين ف��ي تسيير
العديد م��ن الجامعات الرياضية..
المخزن كان حاضرا حتى لو تطلب
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األمر تمييع المشهد الرياضي برمته،
فموسم  1984عرف على سبيل المثال
احتالل شباب الساقية الحمراء ،للصف
األول في شطر الجنوب ببطولة القسم
الثاني ..واعتبرت السلطة هذا اإلنجاز
ق��اب�لا لتأكيد شرعية ال��م��غ��رب على
صحرائه ولتحقيق التوازن»( ،منصف
اليازغي ،كتاب مخزنة الرياضة).
وربما لم يعد يتذكر كثير من الناس،
أن تنظيم االجتماعات الرياضية ،الذي
اتخذ اليوم طابع الصراع السياسي()..
سبق توكيل خ��اص للعسكر بضبط
الجماهير وتجلى ذلك في تعاقب عدة
رؤساء عسكريين على الجامعة ،من
بينهم الليوتنان كولونيل المهدي
بلمجدوب ،والكولونيل إدريس باموس،
والكولونيل ماجور الحسين الزموري،
وأخيرا حسني بنسليمان..
وبخالف اليوم ،حيث تدخلت الفيفا
إللغاء جمع ع��ام جامعة ك��رة القدم،
فـ«أهم ما ميز تدشين رجال العسكر
لوظيفتهم ،هو الجو الديمقراطي الذي
ميز االنتخابات ..وقد كانت فكرة إسناد
مهمة رئ��اس��ة الجامعات الرياضية
للعسكر فكرة ملكية ،ربما تجد سندها
ف��ي ال��ت��اري��خ ح��ي��ث ل��م ي��ك��ن الملوك
يرتاحون لكرة القدم ،فقد حرمها الملك
شارلز الثالث ( )1491بدعوى أنها
حرمت الشباب من التدريب على رمي
ال��ق��وس وال��رم��ح ..كما تقول أخبار
أخ���رى إن الملكة إل��زاب��ي��ث األولى
حرمتها أيضا في عام  ،1572كما أن
طبقة النبالء كانت تمقتها وتصف من
يلعبها ،بأنه رجل غير نبيل ولعله من
غرائب العالم ،أن يعرف البعض أن
مدينة مانشستر ،كانت تحرم فيها كرة
القدم ،لوال تدخل الملك شارلز الثاني
الذي أباحها»( ،دراسة حول كرة القدم/
اللعبة الشعبية األول���ى ف��ي سياق
االق���ت���ص���اد ال���س���ي���اس���ي وال����ح����راك
االجتماعي).
وقد ال ينتبه كثير من المواطنين إلى
كون ممارسات الشغب التي تحصل
في المالعب الرياضية انتقلت
إل�������ى

المدارس ،حيث يسجل
دخول التالميذ بطريقة غير منتظمة
م��ع تدافعهم م��ع األس��ات��ذة ف��ي جو
مشوب بالكلمات الفاحشة ،وأشكال
السب والشتم ..دخ��ول التالميذ في
حالة سكر ،وتورط عدد من التالميذ
في تناول المخدرات ،وتورطهم في
قطع األشجار ،وتخريب وسائل النقل،
وتعريض األساتذة للضرب والرشق
ب��ال��ح��ج��ارة( ،ك��ت��اب المشاغبون في
المغرب الجديد).
ولربما كان لهذا النوع من التالميذ
دور في األح��داث التي رافقت تفكيك
مخيم «اكديم إزيك» سنة  ،2008والتي
أسدل الستار عنها بحصيلة كارثية،
راح ضحيتها عدد من رجال األمن(،)..
م���ن ه��ن��ا ت��ظ��ه��ر خ���ط���ورة تسييس
الجماهير( ،)..ولربما كانت مخزنة
الرياضة ،أفضل بكثير من تسيسها،
ف��ال��ج��م��ه��ور ال��م��ش��اغ��ب ال���ذي يدخل
المالعب بانتظام ،هو نفسه الذي قد
يتحول إلى نقمة على النظام( )..ولعل
الجرائم المرتكبة إل��ى ح��دود اليوم
باسم الجمهور أكبر دليل على ضرورة
التحرك لمعالجة المشكل ،في وقت
يتعرض فيه المغرب لضغط خارجي
غير مسبوق.
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alousbouea@gmail.com

بني مالل

ما يجري ويدور في المدن

أصداء سوسية

الفرق بين القطاع العام والخاص في عالقته بمندوبية الحليمي

أدانت المحكمة االبتدائية بإنزكان ،مؤخرا،
منتحل صفة قاض بالمحكمة المذكورة وهو
يشتغل ككاتب محام بإنزكان ،بأربع سنوات
سجنا بتهمة النصب ،كما أدان���ت شريكه
بالعقوبة السجنية نفسها بتهمة المشاركة في
النصب ،في ما أدانت عنصرا ثالثا بسنتين
سجنا كان يتسلم أموال الضحايا.
وسبق للعصابة أن مثلت أمام الهيئة القضائية
بمحكمة إنزكان إلى جانب ضحايا النصب
الذين سلموا عناصر الشبكة حوالي  17مليون
س��ن��ت��ي��م ،ق��ص��د م��ع��ال��ج��ة ب��ع��ض الملفات
القضائية.

طرد مواطن من عمله بسبب مشاركته في اإلحصاء

< األسبوع
تعرض أح��د الباحثين
اإلح��ص��ائ��ي��ي��ن للطرد من
عمله ب��إح��دى مؤسسات
التعليم األصيل بمدينة بني
مالل حيث يشتغل ،بسبب
انشغاله في عملية اإلحصاء
ال��ع��ام للسكان والسكنى
ال��ت��ي انتهت ه��ذه األيام،
ويقول المشتكي «خ .ع» أنه
فوجئ برسالة وصلته بمقر
سكناه تتضمن قرار الطرد،
رغم أن المندوبية السامية
ل�لإح��ص��اء أص���درت بالغا
قبيل بداية اإلحصاء ،تخبر
فيه وزارة التربية الوطنية
ب���ش���ق���ي���ه���ا ال����ع����م����وم����ي
وال��خ��ص��وص��ي بتسهيل
ع��م��ل��ي��ة ال���ب���اح���ث���ي���ن في
اإلحصاء ،وعدم التحاقهم
ب��ال��ع��م��ل إال ب��ع��د انتهاء
اإلح������ص������اء ،استجابة
للتعليمات ال��س��ام��ي��ة من
ج��ه��ة ،وخ��دم��ة للوطن من
جهة ثانية ،حسب قوله.

ويقول «خ .ع» إن صاحب
المؤسسة لم يكتف بقراره
ذاك ،بل راسله مرة أخرى
طالبا منه االلتحاق بالعمل
وتقديم تبرير لغيابه ،في
ال��وق��ت ال���ذي أبلغه خالل
أيام التكوين اإلحصائي من
خالل مراسلة مسجلة تحت
تاريخ  ،2014 /09 /10أنه
التحق بمجموعة الباحثين
اإلحصائيين وأدلى بنسخة
م��ن اس��ت��دع��اء وال���ي جهة
تادلة أزيالل الموجهة إليه
للمشاركة ف��ي اإلحصاء،
وي����ض����ي����ف أن ص���اح���ب
المؤسسة يكون بقراره هذا
قد ساهم في تشريد عائلته
التي يعيلها والمكونة من
زوجة ،وابن ،وابنة ،وأبوين
ع���ج���وزي���ن ،وأخ ،وأخ���ت
مطلقة ،كما أن ابنته كانت
قد تعرضت لحادثة سير ما
ي�����زال م��ل��ف��ه��ا بمفوضية
ال��ش��رط��ة ب��ق��ص��ب��ة تادلة،
مشيرا إل��ى أن المؤسسة
تشكل حالة ن��ش��ازا داخل

اليوسفية

أحمد الحليمي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية ألمن تيزنيت
من إسقاط عصابة مكونة من شخصين ،بعد
أن نصبت لهما كمينا ،بناء على إخبارية تقدم
بها ش��اب تفيد أن��ه ت��ع��رض لعملية نصب
واح��ت��ي��ال ،بعد أن أوه��م��ه أف���راد العصابة
بقدرتهما على توظيفه بباشوية تيزنيت مقابل
عمولة  8000درهم .
ال�����ج�����س�����م ال���ت���ع���ل���ي���م���ي
الخصوصي بجهة تادلة،
ال������ذي م���ن���ح الترخيص
ألس��ات��ذت��ه ل��ل��م��ش��ارك��ة في
اإلحصاء ،وضربا صارخا
لشروط المواطنة الحقة.
وك�����ان�����ت المندوبية
السامية للتخطيط قد أكدت

أن���ه ف��ي إط���ار اإلج����راءات
المتخذة من ط��رف وزارة
التربية الوطنية والتكوين
ال���م���ه���ن���ي ب��ت��ن��س��ي��ق مع
ال���م���ن���دوب���ي���ة السامية
للتخطيط ،تم  تأجيل توقيع
محاضر الدخول المدرسي
بالنسبة ل��رج��ال التعليم

ظاهرة جديدة« ..التشرد التربوي»

< األسبوع
رفعت السلطات التربوية بإقليم
ال��ي��وس��ف��ي��ة ي��ده��ا ع��ن مؤسسة
تعليمية ب�����دوار أوالد محمد
بجماعة الخوالقة ،بعد تعرض
ثالث حجرات دراسية للتخريب،
وهو ما ساهم في ما سماه بعض
ال��م��ت��ت��ب��ع��ي��ن ل��ل��ش��أن اإلقليمي
بـ»التشرد التربوي» لحوالي 150
ط��ف�لا ،وف���رض عليهم ق��ط��ع ما
يقارب عشرة كيلومترات يوميا ما
بين الذهاب واإلياب للوصول إلى
أقرب مدرسة والرجوع منها عبر
طرق غير معبدة ،تتحول في فصل
الشتاء إلى حاجز من األوحال،
م��م��ا اض���ط���ر إل����ى رف����ع الراية
البيضاء ف��ي خضم مشوارهم
الدراسي ،واالنضمام إلى جحافل
المنقطعين ع��ن ال���دراس���ة ،بما
ساهم في الرفع من نسبة الهدر
المدرسي بالدوار إلى مستويات

المشاركين ف��ي اإلحصاء
إل���ى م���ا ب��ع��د  20شتنبر
 2014ب���دال م���ن التاريخ
المقرر للدخول المدرسي
لسنة  ،2014ول��ك��ن هذه
اإلج���راءات ال وق��ع لها في
ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ،ومنه
«خ.ع».

قياسية.
وناشد ممثلو سكان الدوار،
ال��ذي يبلغ تعداد سكانه حسب
إف�����ادة أح���ده���م  1400نسمة،
ال��ق��ائ��م��ي��ن ع��ل��ى ت��دب��ي��ر الشأن
التربوي باإلقليم بالتدخل العاجل
من أجل إصالح المؤسسة وإلحاق
األط��ر التربوية بها لوضع حد
ل��م��ع��ان��ات��ه��م وم��ع��ان��اة أبنائهم
المحاصرين بين سندان التنقل

أخبار

ه������ل ت����راق����ب
األوقاف بعض
مراكش
المناوشات التي تجرى
داخ�����ل ب��ع��ض مساجد
ال��م��دي��ن��ة ب��ي��ن المصلين
وفتاوى التضليل لـ»قطع» دابر هؤالء
ال��م��ت��ش��ددي��ن ،ك��م��ا ج���رى أخ��ي��را بمسجد
المسيرة.
بعد حجز المواد الفاسدة بالدار
البيضاء أصبح بعض المستهلكين
يراجعون تاريخ الكثير من ال��م��واد ،قبل
مغادرتهم متاجر باعة البضائع المتنوعة.
هل ينتقل منصور معد برنامج

المكلف إلى الدواوير المجاورة
للتمدرس ،ومطرقة الهدر المدرسي
وال��ج��ه��ل واألم��ي��ة ،وتعهد ذات
المتحدثين بالسهر على حمايتها
ومنع األغراب من االقتراب منها
إن تم إصالحها ،مؤكدين أنهم
استفادوا من الدرس جيدا بعدما
ضاقوا مرارة حرمان أبنائهم من
التمدرس.
وأكد رئيس مصلحة الموارد

البشرية بنيابة اليوسفية أن هذه
األخيرة اضطرت إلى رفع يدها
عن تلك الفرعية ،بعدما تعرضت
للتخريب مرارا وتكرارا ،قبل أن
ي��ض��ي��ف ب���أن���ه زار المؤسسة
ش��خ��ص��ي��ا ووق������ف ع���ل���ى حجم
ال��ت��خ��ري��ب ال�����ذي ت��ع��رض��ت له
حجراتها ومعداتها ،كما تأسف
المسؤول التربوي لفوات األوان
على القيام بإصالحها ،بحكم أن
العملية تتطلب ،على حد قوله،
سلك مساطر الخريطة المدرسية
وإخبار وزارة التربية الوطنية
بالحاجيات والخصاص في األطر
ال��ت��رب��وي��ة ق��ب��ل ن��ه��اي��ة الموسم
ال��دراس��ي ال��ف��ارط ،موضحا أن
ن��ي��اب��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��ي��وس��ف��ي��ة ال
يعجزها إصالح المؤسسة الذي
تستطيع بمعية شركائها إنجازه
بسهولة ،لكن المشكل األكبر يكمن
في تحدي توفير الموارد البشرية
لمباشرة العمل بها.

أصبح مسؤول سابق في مدينة أكادير ،يمتلك
إح��دى أكبر الشركات الخاصة بالكهرباء
واإلنارة العمومية .وبحسب مصادر مطلعة
فإن هذا المسؤول دخل في رأسمال الشركة
بـ 20مليون درهم ،أشهرا قبل مغادرته منصبه،
ومباشرة بعد إعفائه من مهامه.
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية
ألكادير ،إلى مدرب سياقة معتقل بسجن أيت
ملول على ذمة التحقيق في قضية «رشاوى»
تفجرت بأحد مراكز تسجيل السيارات بأكادير
قبل أسابيع.
وأضاف المصدر أن أحد مدربي السياقة أكد
عند استنطاقه كل االعترافات السابقة التي
أدلى بها لدى الضابطة القضائية ،والتي تفيد
بأنه منح مبلغ  300درهم الذي حصل عليه
م��ن ش��اب أث��ن��اء اجتيازه امتحان السياقة
الخاص بالشاحنات الكبيرة «الرموك» ،للمدرب
ألحد المسؤولين بالمركز.
أف�����ادت م���ص���ادر م��ط��ل��ع��ة أن مجموعة من
األش���خ���اص ال تبارح مقر األم���ن الوطني
ببيوكرى ،وتحشر أنفها في كل كبيرة وصغيرة
بين مهمة «التبركيك» والوساطة ،وتتعدى ذلك
إل���ى ال��ق��ي��ام م��ق��ام رج����ال األم����ن ف��ي بعض
األحيان(.)..
ال حديث في المقاهي بمدينة إنزكان إال عن
بعض المستشارين الجماعيين الذين عرفوا
بتملقهم ل��ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه أن ي��ص��ب في
جيوبهم( )..هؤالء بدأوا حياتهم الجماعية
محدودي الدخل ،وبعضهم ك��ان عاطال عن
العمل وانتهى به المطاف بالدخول إلى عالم
المحظوظين؛ فمنهم من أصبح له رصيد بنكي
«منتفخ» ،وسيارة يصول بها ويجول ،ومنهم
من أنعم عليه بزيارات متكررة للديار المقدسة
هو وحرمه.

الصويرة

«شاهد على العصر» بالجزيرة من المذكر
إلى المؤنث ،لنستمع للرأي اآلخر بصيغة
نون النسوة كجديد لنوعية الحوار.
اس��ت��ه�لاك ال��م��اء يتطلب اتخاذ
تدابير احتياطية من أجل التقليل
م��ن ع��ب��ث م��ب��دري ال��م��اء ف��ي المسابح
وغيرها ،وخاصة في بعض الفنادق ذات
النجوم المصنفة.
أصبحت ظ��اه��رة ال��ن��وم ببعض
م��س��اج��د ال��م��دي��ن��ة ش��ي��ئ��ا عاديا
بالنسبة لألشخاص ،فأصبح لزاما عدم
ف��ت��ح أب�����واب ال��م��س��ج��د إال ف���ي أوق���ات
معينة.

تورط حارس سجن في قضية ترويج المخدرات
< سعيد أحتوش
أدت وشاية من سجين سابق
ب��إص�لاح��ي��ة ال��ص��وي��رة ،إلى
تفجير فضيحة م��ن العيار
ال���ث���ق���ي���ل ب���ط���ل���ه���ا ح�����ارس
باإلصالحية المذكورة ،بعد أن
اعترفت إحدى السيدات بأنها
كانت تتسلم المخدرات من
أط�����راف م��ج��ه��ول��ة ،وتقوم
بتسليمها ل��ل��ح��ارس الذي
يمررها ب���دوره إل��ى أخيها
المعتقل والمحكوم عليه بـ20
سنة سجنا نافدة ،هذا األخير
الذي يقوم بترويجها وبيعها

داخ���ل أروق���ة السجن المدني
بالصويرة ،لتقتسم كل األطراف
األرب��اح والعائدات المادية()..

وتورط في هاته القضية أيضا
بائع للسجائر بمحطة سيارات
األج�����������رة ال����ك����ب����ي����رة وأح������د
الكهربائيين ،ليوضع المتهمون
األرب����ع����ة ره����ن االعتقال
االحتياطي بأمر من وكيل
جاللة الملك.
ويبقى التساؤل مطروحا،
ه���ل ه���ن���اك خ�ل�اي���ا نائمة
وشبكة م��ت��ورط��ة ف��ي هذه
القضية ،سواء خارج أسوار
السجن أو ب��داخ��ل��ه؟ وهل
تكون بداية لتفجير قضايا
أخرى متعلقة هاته المرة ،بما
ي��ت��م تنقيله خ���ارج أسوار
السجن؟(.)..

كواليس جهوية

19

> العدد804 :
> الخميس  25شتنبر 2014

alousbouea@gmail.com

بنسليمان

أين الوزير ..الواد الحار يقتل أشجار مركز ألعاب القوى
< المصطفى خربوش


دق���ت ه��ي��ئ��ات مدنية
ن��اق��وس الخطر نتيجة
الكارثة البيئية التي هي
ف��ي ط��ور التشكل على
جنبات ج���دران المركز
الجهوي أللعاب القوى
والطريق المؤدية إلى
عين الداخلة ،حيث مياه
الصرف الصحي مختلطة
بمبيدات بدون معالجة
ت���ص���ب م���ب���اش���رة على
اليابسة ،وفي ذلك تهديد
حقيقي ألشجار الغابة،
بسبب اخ��ت��راق مجرى
م���ي���اه ال���م���رك���ز للتربة
وال��ق��ض��اء ع��ل��ى جذور
ع��ش��رات األش��ج��ار ،مما
س��ي��ؤدي إل���ى اجتثاث
م���ت���ن���ف���س صحي

وب���ي���ئ���ي ل���ل���ع���دائ���ي���ن،
وال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى حد
سواء.

أزمور

تلكس
أص�������درت تنسيقية
الدفاع عن البيئة تقريرا
أس��������ود ح�������ول معمل
لتصبير السمك بمدينة
أك���ادي���ر ،وه���و المعمل
ال����ذي يستقبل يوميا
ش���اح���ن���ات م����ن ال�����وزن
الثقيل تفرغ حمولتها في
األب���������واب الخارجية
ل��ل��م��ع��م��ل ،ك���م���ا تقوم
بالتخلص م��ن المياه
العادمة في الشارع العام،
وأم����ام م��ن��ازل السكان
واألزق����������ة ال����م����ج����اورة
للمعمل ،ورمي مخلفات
ال��س��م��ك ف���ي بالوعات
الصرف الصحي ،األمر
الذي ينتج عنه انتشار
روائح كريهة تزكم أنوف
السكان ،وخلق متاعب
صحية لهم(.)..

وينذر تسرب المياه
ال��ع��ادم��ة بكارثة بيئية
باختفاء أشجار الغابة

مستقبال ،وتقلص عددها
باإلقليم رغ��م المساحة
الكبيرة وتحديد الملك

الغابوي ،حيث إن وزارة
الشباب والرياضة وبلدية
ب��ن��س��ل��ي��م��ان ،ملزمتان
ب��إي��ج��اد ح��ل��ول عاجلة
لمشكل ال��رب��ط بقنوات
الصرف الصحي للمدينة،
مع غياب تحرك مديرية
المياه والغابات الوصية
على القطاع الغابوي،
ومراقبة المرصد الجهوي
للبيئة للتغيرات على
مستوى اإلقليم إليقاف
ال���ن���زي���ف ،ح��ي��ث مياه
النفايات السائلة غير
ال��م��ع��ق��م��ة والمختلطة
ببعض المبيدات لبعض
اإلدارات والمؤسسات،
تضر بالغابة ،مما يطرح
مشكل السالمة البيئية
وال������ص������ح������ي������ة ع���ل���ى
المسؤولين.

رحم الله موالي الطيب العلوي
< سعيد
الهوداني
أص��ب��ح��ت ظاهرة
انتشار الكالب الضالة
في كل أحياء مدينة أزمور
تثير ان��ت��ب��اه ال��س��ك��ان ،حيث
تجوب مختلف شوارع واألحياء
ف��ي غ��ي��اب المجلس البلدي
ألزم�����ور ،وت��ع��م��د إل���ى إتالف
حاويات جمع األزبال بحثا عن
الطعام في عرض الشوارع ،مما
ي���ح���ول ه����ذه ال����ش����وارع إلى
مجمعات لألزبال ،ويساعد في
انتشار القاذورات والميكروبات
بأزمور.
ورح��م الله الباشا األسبق
لمدينة أزم��ور الراحل موالي
ال��ط��ي��ب ال��ع��ل��وي ،والرئيس
األس���ب���ق ل��ل��م��ج��ل��س البلدي
المرحوم محمد مروان ،اللذان
كانا يشرفان على عملية جمع

بيضا ويات
تشتكي عدد من األسر الساكنة بحي
سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء من
اإلزعاج والضوضاء ،بسبب نقل محطة
الطاكسيات من شارع لالأسماء إلى شارع األدارسة،
بمباركة من أحد أعوان السلطة ،ما جعل العديد من المواطنين يطالبون
والي الدار البيضاء بالتدخل من أجل وضع حد لمعاناة السكان مع
هاته الفوضى ،والكالم الساقط ،والتحرش بالزوجات والقاصرات على
حد س��واء ،فقبل أيام كادت أن تقع جريمة قتل بسبب تحرش أحد
السائقين بزوجة أحد السكان ،لوال تدخل الجيران.
تمكن أمن بنمسيك من حجز كمية مهمة من المخدرات تقدر
بـ 5كيلوغرامات من الحشيش ،وعشرات القنينات من الخمر،
وأسلحة بيضاء .وتحول هذا الحي القصديري إلى وكر لإلجرام
واالتجار في المخدرات ،وأصبح هؤالء التجار يستعينون بالكالب
الشرسة من فصيلة «بيتبول» ،األم��ر ال��ذي أضحى يشعر المواطن
بالرعب والفزع ،فالنساء هناك ممنوع عليهم الخروج ليال إلى المحالت
التجارية.
يسجل عدد من األطباء والممرضين العاملين ،والمرضى الذين
يلجون مستعجالت مستشفى محمد الخامس عمالة مقاطعات
عين السبع الحي المحمدي غياب األمن ،حيث أصبحت صحتهم
وسالمتهم في خطر بسبب غياب األمن ،فمن هب ودب يدخل المستشفى،
إذ كثيرا م��ا نجد عصابات مسلحة بالسكاكين والسيوف داخل
المستعجالت من أجل تقديم العالج كرها ألحد فتواتها .ويتساءل أحد
األطر بالمستشفى ،كيف يعقل أن تشتغل طبيبة في ظروف غير أمينة،
وال��ح��ال أن عناصر األم��ن ال��خ��اص غير ق���ادرة على الحفاظ على
سالمتها؟
> محمد برزوق

خنيفرة

تهمة الخيانة الزوجية تالحق عون سلطة
< شجيع محمد

الكالب الضالة ،التي كان يسهر
على تنفيذها عمال البلدية ،إذ
ي��ت��م تنقية ال���ش���وارع منها،
وإدخ��ال��ه��ا إل��ى عربة البلدية
وهي عبارة عن قفص حديدي،
حفاظا على سالمة المواطنين
وبيئة المدينة ،والعربة مازالت
حتى اآلن مركونة ف��ي مرآب

البلدية ،فهل يستعملها السيد
رئيس المجلس البلدي ،كما
ف��ع��ل س��اب��ق��ه لتنقية شوارع
أزم��ور من الكالب الضالة؟..
سيكون على األق��ل أحسن ما
أن��ج��زه الرئيس طيلة واليته
االنتخابية التي أوشكت على
الرحيل.

أثار القرار الصادر عن عمالة إقليم خنيفرة بإرجاع عون
سلطة «م��ق��دم» إل��ى عمله ،بعد أن تمت إدان��ت��ه بالخيانة
الزوجية إثر اعتقاله وهو في حالة تلبس ،الكثير من الجدل
بالمدينة ،حيث استنكر السكان هذا القرار الذي اعتبروه
مجحفا ،وأصبحوا يطرحون عدة تساؤالت منها :كيف يمكن
ألزواج��ه��م وبناتهم وذويهم التوجه لهذا العون لقضاء
أغراضهم ،بعد أن تمت إدانته بالخيانة الزوجية؟ وكيف
سيثقون به؟
وفي هذا الصدد ،قامت نحو  20جمعية بمراسلة الجهات
المعنية ،بعد أن أصبح هذا الموضوع حديث العام والخاص،
كما عقدت هذه الهيئات العزم على نهج أساليب التصعيد،
وذلك بوضع حد لما وصفته الجمعيات بـ«القرار المهزلة»،
وإلغائه ،مطالبة برد االعتبار لسمعة اإلدارة والمواطنين،
حفاظا على كرامتهم ،وصونا لشرفهم ،واحتراما لهم.

<

د .عبد الهادي التازي

ل��ق��د أغ���ران���ي ع��م��ود ف��ي «األسبوع
الصحفي» يشرف عليه األستاذ بوشعيب
اإلدريسي ،أغراني بالعودة إلى مذكراتي
المرقونة الستحضار رحلتي األولى
للعاصمة الرباط رفقة والدي ووالدتي
وشقيقتي زهور..
أستحضر تلك الرحلة اليوم بعد نحو
ثمانين س��ن��ة ،وأن���ا أش��ع��ر بكثير من
المتعة ألنها تعطي فكرة عن التاريخ
االجتماعي والتاريخ السياسي للمدينة،
وكذا عن رجال الحركة الوطنية سواء
أك��ان��وا بفاس أو بالرباط أو تطوان!
عالوة على أنها كانت محطة مهمة في
حياتي.
يستعمل األمريكيون كلمة جميلة تعبر
عن المحطات المفصلية في حياتهم
«مايل سطون» « »Mile Stoneإشارة إلى
الصخ ْيرات التي تميز الحدود بين مكان
ُّ
ومكان :ما سيعرف عند رجال المحافظة

العقارية بالعالمات التي تفصل بين ملك
هذا وذاك.
وكما هؤالء فإن لي محطات هامة في
ح��ي��ات��ي الشخصية ك���ان ل��ه��ا أث���ر في
مساري في كافة المجاالت.
كان تعرضي للسجن وعيشتي وراء
القضبان ،والسيما عام  1945-1944في
أعقاب مطالبة الوطنيين باسترجاعهم
لالستقالل ،كان لهذه المحطة أثرها في
حياتي ،ثم كانت محطة حصولي على
شهادة العالمية من جامعة القرويين في
ذات الوقت الذي كنت أدرس في معهد
الدراسات العليا المغربية ألحصل على
«بروفي» المعهد في الترجمة والتعريب،
وكان اقترابي برفيقة دربي «الثريا» التي
أنارت طريقي! ...ثم رحلتي األولى إلى
أوروبا عام  1952التي أثرت في حياتي..
ورحلتي األولى إلى بالد المشرق ،حيث
تعرفت على كبار ال���رواد ..وطموحي
ب��االل��ت��ح��اق بجامعة محمد الخامس
العصرية وحصولي على دبلوم الدراسات
العليا ،ثم حصولي على دكتوراه الدولة
من جامعة اإلسكندرية..
هذه المحطات تضاف إليها فيما بعد

عبد الهادي التازي عام 1934

المهام الدبلوماسية التي جمعتني بكبار
الناس ،وفتحت عيوني على عالم آخر
لم أكن أعرف عنه.
تنسن
ل��ك��ن ك��ل ه���ذه ال��م��راح��ل ل��م
ِ
المرحلة األولى في أول مساري ،تلك هي
رحلتي من فاس إلى مدينة الرباط عام

 ،1934ومشاهدتي للمحيط األطلسي
ألول مرة في حياتي!
 ...وأنا أعيش مع أسرتي بالمدينة
ورد علينا من الرباط في خريف 1933
العم الحاج أحمد لصلة رحمه لم تكن
عادية ،فقد كان العم رفقة شابين من
الرباط هما :السيد المهدي الزبدي الذي
ك��ان ب��ائ��ع صحف ف��ي ش���ارع الجزاء،
والسيد أحمد بوهالل الذي كان يشرف
على جريدة بالرباط.
حملوا معهم العدد األول من مجلة
«السالم» التي يشرف عليها الشيخ داود
وجريدة «عمل الشعب» التي يصدرها
األستاذ محمد بن الحسن الوزاني ..ما
أزال أذكر تسابق السادة الثالثة إلبالغنا،
الوالد وأنا ملخصات عما في «السالم»
وما في «عمل الشعب» من أخبار ضد
سلوك الحماية الفرنسية موقف الحركة
الوطنية من هذا السلوك...
سأترك تفاصيل هذه الزيارة ألذكر
أنها ،أي ال��زي��ارة ،كانت تقتضي الرد
عليها في خريف العام المقبل األحد 17
أكتوبر  ،1934وهو موضوع هذه الرحلة
األولى للرباط...

1

رحلتي األولى للرباط كانت أولى المحطات المفصلية في حياتي

قة
ل

لح
ا

الرباط منذ ثمانين عاما

أخذنا الطريق عبر القطار ،الوالدة
متلفعة من رأسها إلى أخمص قدميها
في حايكها ال يظهر منها ولو ثقب إبرة،
تحمل معها صغيرتها زهور...
وع��ن��د م��دخ��ل ب��ي��ت أع��م��ام��ن��ا بدرب
النجار «البيت أصبح ال��ي��وم مطعما
خاصا يحمل اسم زرياب» ،عند مدخل
البيت وقع الفصل بين الذكور واإلناث!
أنا ،وقد أخذ صوتي يغلظ ،كنت مرافقا
ل��ل��وال��د ...ووال���دت���ي م��ع ابنتها ومع
العمات...
لم أذكر عن تفاصيل ملبسي آنذاك إال
أنني كنت أضع على رأسي طربوشا كان
أكبر من رأسي!! وأرتدي جلبابا من صنع
وطني على نحو ما كان يرتديه سيدي
العزيز الوزاني!
المهم أن أقول إن العم الحاج أحمد
وضع لنا برنامجا لهذا المقام ..بزيارة
بعض الجهات ،والسيما البحر الذي
ش��اه��دت��ه  -كما قلت  -ألول م��رة في
حياتي صحبة والدي الذي كان كلما عاد
من الرباط مأل أسماعنا بالحديث عن
البحر ،وما أدراك ما البحر!
> يتبع
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الدار البيضاء

سطات

هكذا ضاع «بويا لغليمي» بين منتخبين ال يردون على هواتفهم
< نور الدين هراوي
م���ات���زال م��دي��ن��ة ب��وي��ا لغليمي
«سطات» التابعة جلهة الشاوية
ورديغة ترابيا وإداري��ا ،تعيش
على إيقاع الفوضى والتسيب،
وحتت درجة الصفر من التنمية
ال��ب��ش��ري��ة ،ف���ي ال���وق���ت ال���ذي
ت��دق فيه االنتخابات الطبول،
ويفرج حصاد عن مجموعة من
مشاريع قوانني تنظيمية خاصة
ب��االس��ت��ح��ق��اق��ات االنتخابية
امل��ق��ب��ل��ة ،وه����ي ق��ي��د الدراسة
لوضع آخر اللمسات عليها قبل
امل��ص��ادق��ة النهائية عليها من
طرف املجلس الوزاري ..بالرغم
م���ن ت��وف��ره��ا ع��ل��ى ك���ل عوامل
النجاح ،ولألسف الشديد مازال
الفساد االنتخابي والسياسي
يجر خلفه خيبة آم���ال سكان

مدينة سطات في بلوغ مستوى
متعارف عليه من التنمية.
ودخ�����ل ب��ع��ض األع���ض���اء في
ص���راع���ات س��ي��اس��ي��ة مجانية
خ��اص��ة ،فرقت بينهم وأفقدت

ال���ل���ع���ب���ة ال���س���ي���اس���ي���ة نبلها
وأخ�لاق��ي��ات��ه��ا ،ح��ي��ث ينقص
ب��ع��ض��ه��م امل��ع��رف��ة والتكوين
وال�����ت�����أط�����ي�����ر وم���ن���ش���غ���ل���ون
مب��ص��احل��ه��م اخل����اص����ة ،ولم

ي��س��ت��ط��ي��ع��وا ال��ت��ف��ك��ي��ر بشكل
جماعي خ��دم��ة ل���روح وفلسفة
امل��ي��ث��اق اجل���م���اع���ي ..مجلس
ي��ش��ت��غ��ل م��ن��ع��زال ع��م��ا يجري
وي�������دور ب���امل���دي���ن���ة ،ح���ت���ى أن
املسؤولني فيه ال يتواصلون مع
املواطن ،فهواتفهم دائما مغلقة
وخ��ارج التغطية وال يجيبون،
وي��ف��ت��ق��دون إل��ى رؤي���ة تنموية
تأخذ بعني االعتبار املتطلبات
واحلاجيات األساسية للساكنة
احمل��ل��ي��ة «ف��ي��ك��ف��ي أن بعضهم
ت��ن��ق��ل ف���ي ظ����رف ق��ي��اس��ي بني
ثالثة أح���زاب سياسية بتغير
ج���ل���ده وم��ع��ط��ف��ه السياسي
للحزب ،دون مراعاة لبرنامجه
االنتخابي الذي أوصله إلى دفة
تسيير محلي ملدينة تاريخية
وب��أرش��ي��ف تنموي حمل اسم
البصري في يوم من األيام».

خريبكة

هجرته عائلته فمات
وحيدا دون علم أحد
< عبد اهلل الشرقاوي
عثرت عناصر الشرطة القضائية واألمنية مؤخرا ،على
جثة رجل «أ .م» يبلغ من العمر  52عاما ،في وضعية جد
متقدمة من التعفن ،داخل منزله بدوار عالل بحي إقبال
مبدينة خريبكة.
وحسب املعلومات األولية لألمن ف��إن الضحية يعيش
منفردا ووحيدا مبنزله ،فبعدما هجرته عائلته اختفى
عن األنظار لفترة قاربت األسبوع ،قبل أن يقوم بعض
اجل��ي��ران القاطنني ب��اجل��وار بإبالغ اجلهات املختصة،
بعد انبعاث روائح كريهة من داخل املنزل ،التي تدخلت
فور تبليغها بالقضية ،بحضور نائب وكيل امللك ورجال
الشرطة القضائية واألمنية ،والوقاية املدنية ،وممثلني
عن السلطة احمللية ،الذين قاموا بكسر الباب والدخول
ليجدوا الهالك على فراشه مبالبس صيفية ومغطى
ببطانية خفيفة.

طاطا

خطر الموت ..احذروا اآلبار الملوثة

فوجئ أعضاء اجتماع االحت��اد الدولي لتنظيم األس��رة ،في
العالم العربي املنعقد حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة
امللك محمد السادس بالدار البيضاء «من  16إلى  18شتنبر»،
بعدم متكينهم من مشاهدة تغطية لقائهم على القناة األولى
ألن الفندق الذي يقيمون فيه( ،حياة رجنسي) ،ال يتوفر على
القناة األولى املغربية ضمن باقته للقنوات التلفزيونية! وال
يحتاج احلدث لتعليق أمام صمت املسؤولني بدار البريهي
ووزارات اإلعالم والسياحة.
وفي ختام اجتماعهم يوم اخلميس  18شتنبر اجلاري ،قام
أعضاء املكتب التنفيذي للجمعية املغربية لتنظيم األسرة
رفقة أعضاء االحتاد الدولي والسلطات احمللية بتدشني مركز
«الولفة» الذي منحته مؤسسة اجلامعي لألعمال االجتماعية
إلى اجلمعية املغربية لتنظيم األس��رة .وقد أدل��ى إسماعيل
اجلامعي ال��ذي ناب عن أبيه احل��اج أحمد اجلامعي رئيس
مؤسسة اجل��ام��ع��ي بتصريح إل��ى ال��ق��ن��اة األول����ى ،أك��د فيه
استعداد املؤسسة لتشجيع جمعيات املجتمع املدني التي
تسعى للصالح العام الوطني.

وجدة

< فضيلي عمي
لفظ طفل أنفاسه مؤخرا،
ب���امل���س���ت���ش���ف���ى احمل���ل���ي
بإقليم طاطا ،بينما مازال
ثمانية من أف��راد عائلته
ي���رق���دون حت���ت العناية
املركزة بنفس املستشفى،
بسبب حالة تسمم لعشرة
أفراد من عائلة واحدة من
ال��رح��ل ب���دوار «دودرار»
بجماعة «تيزغت» بإقليم
طاطا.
ورجحت مصادر مطلعة
أن تكون حالة التسمم ناجتة عن شرب

تدشين مركز صحي
لصالح تنظيم األسرة

مواطن يفضل االنتحار على
االنتظار  15دقيقة

مياه ملوثة ألحد اآلبار املوجودة بعني
املكان.

عرف مستشفى الفارابي بوجدة ،محاولة انتحار شاب يبلغ
من العمر  25سنة ،إث��ر تهديده بإلقاء نفسه من الطابق
الثالث للمستشفى ،احتجاجا على متاطل أحد األطباء على
عالجه ،الذي يتطلب حسب مصادر مطلعة عملية بسيطة
ال تتعدى مدتها الزمنية أكثر من  15دقيقة ،ويتعلق األمر
بإزاحة قضبان معدنية مت تثبيتها في وقت سابق في ساق
الشاب املذكور بعد تعرضه لعملية كسر.
وحسب تصريح أح��د أق��ارب املريض فقد ظل ه��ذا األخير
ينتظر دوره ملدة قاربت األسبوعني ،دون أن يتمكن من إجراء
العملية ،بعدما جتاهلت املصلحة املختصة أمره(.)..

استغالل الملك الغابوي ألغراض غامضة
مال
عيـن علـى الش

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

خبايا ملف الزيلشي
لم يعرف السبب احلقيقي وراء خروج أو «منع»
«علي الزيلشي» رئيس فيدرالية الهيئات الدينية
اإلسالمية ( )FEERIبإسبانيا سابقا ،ورئيس جمعية
مسلمي سبتة ،م��ن ص�لاة اجلمعة مبدينة املضيق
عمالة املضيق-الفنيدق ،صباح ي��وم اجلمعة /19
 ،2014 /9حيث شوهد وه��و يغادر ساحة املسجد
وأثر الغضب بادية على محياه ،بعدما مت منعه من
الدخول لتأدية الصالة بجانب أمير املؤمنني امللك
محمد السادس.
هذا احلدث طرح العديد من التساؤالت وخصوصا
لدى املهتمني بالشؤون السبتوية ،ومن بني األسئلة
ال��ت��ي ط��رح��ت ،ه��ل امل��غ��رب تخلى ع��ن احل��اج «علي»
كما تخلى عنه في االنتخابات األخيرة للفيدرالية
«الفيري» بإسبانيا ،حيث شهدت معارك طاحنة بني
هذا األخير و«منير بن جلون األندلسي» ،احملسوب
على جماعة العدل واإلحسان ،ومت إزال��ة «علي» من
مكتب هذه األخيرة بعدما امتنع عن تسليم املفاتيح
واملقر للمكتب اجلديد ،بحكم قضائي ،ليعود أدراجه
من إسبانيا إلى مدينة تطوان عوضا عن مدينة سبتة
التي ال يجمعه بها سوى اخلير واإلحسان؟ وهل هذه
ستكون الضربة األخيرة لـ «علي الزيلشي»؟

الليل بجماعة املالليني ،قدرت
بالهكتارات.
وع��رف��ت اجل��م��اع��ة ف��ي عهد
ب���ع���ض امل����س����ؤول��ي�ن فوضى
وع���ش���وائ���ي���ة ف����ي التسيير،
حيث منحت رخصا عشوائية
دون اح��ت��رام تصاميم الوكالة
احلضرية (بقع للفيالت حولت
إل����ى ب���ن���اء ع���ش���وائ���ي) ،ومنح
ش��ه��ادات التقسيم ،وشهادات
ألجل التحفيظ ،ورخص خاصة،
وأخ�������رى م���ؤق���ت���ة م����ع حساب
إداري غامض ومجهول ينبغي
للمجلس اجل��ه��وي للحسابات
التحقيق في شأنه.

أق�������دم م����س����ؤول سابق
ب��ج��م��اع��ة امل�لال��ي�ين القروية
التابعة ل��والي��ة ت��ط��وان ،على
استغالل أراض شاسعة من
امل��ل��ك ال��غ��اب��وي وح��ول��ه��ا إلى
أراضي فالحية ،بعدما اجتثت
األشجار والنباتات ،وغيرها.
وق�������ام ن���ف���س امل����س����ؤول
ب��ت��س��وي��ة ال���ع���ق���ار وإن���ش���اء
ملكية له باسمه بالتواطؤ مع
جهات ،في ظل صمت مطبق
للسلطات اإلداري����ة باإلقليم،
رغم االستحواذ الواضح على
أم�لاك ال��دول��ة وحتويلها إلى
م��زرع��ة خ��اص��ة مب��دش��ر وادي

«الحشيش» يمنع المواطنين من ولوج شاطئ الفنيدق

ل����م ي��ت��م��ك��ن أغ���ل���ب امل���واط���ن�ي�ن ممن
ي���رت���ادون ال���ش���واط���ئ م���ن ول����وج شاطئ
«الريفيني» التابع ترابيا جلماعة الفنيدق
عمالة املضيق  -الفنيدق ،بسبب وجود
مواد بالستكية تستعمل في لف احلشيش
بعدما تخلص منها املهربون ورموها على
جنبات الشاطئ.
وأف���اد بعض القائمني على حراسة
الشواطئ أنهم تلقوا تعليمات غير رسمية
حتثهم على منع املواطنني من الدخول إلى

الشاطئ ألسباب أمنية ،وتفاديا
لطمس معالم تهريب املخدرات
في ذلك الشاطئ.
ويعد شاطئ «الريفيني» قبلة
م��ف��ض��ل��ة ألغ��ل��ب س��ك��ان اإلقليم،
حيث يقصدونه يوميا للنزهة أو
للسباحة وهو املتنفس لهم ،ويعد
ك��ذل��ك وج��ه��ة مفضلة ومستورة
ألغ��ل��ب م��ه��رب��ي امل���خ���درات نظرا
لقربه من مدينة سبتة احملتلة.

21

> العدد804 :
> الخميس  25شتنبر 2014

alousbouea@gmail.com

الصحافة املغربية:
الرجاء صفحتني يوميا لقضايا الدول العربية
يلجأ العرب المقيمون في المغرب إلى اقتناء الصحف العربية التي تطبع في الخارج
وتوزع بالمغرب ،والتي نالحظ جميعا كيف أنها تفرد صفحات وصفحات يتفنن فيها ألمع
الكتاب وأشهر الصحفيين في تحليل ومتابعة كل قضايا الساعة التي تعيشها الدول
العربية بما فيها المغرب ..والمؤسف جدا أنه مع كل ما يحدث تكتفي الصحافة المغربية
بالمرور على األحداث والتطورات الخطيرة بكل ربوع العالم العربي مرور الكرام ،مكتفية
بأخبار مقتضبة واردة عليها من وكاالت األنباء.
توجد بالمغرب جالية كبيرة
العدد من العرب الذين اختاروا
المغرب وط��ن��ا ثانيا ،حيث
استقروا به وأسسوا عائالت
وأنجبوا واستثمروا أموالهم
وآمالهم لسنوات وسنوات.
وبطبيعة الحال ،فإن هؤالء
العرب ورغم تعلقهم الشديد
بالمغرب واتخاذهم من اإلخوة
المغاربة أهال جددا ،فإنهم لن
يستطيعوا نسيان بلدانهم
وأهلهم األصليين ،خاصة وأن
أغلب بلدان الشرق أوسطية
ال��ت��ي ي��ن��ح��در م��ن��ه��ا ه���ؤالء
المقيمون تعاني اليوم من
اضطرابات وحروب داخلية
وان��ف�لات��ات أم��ن��ي��ة وأطماع
استعمارية .بل هناك منهم من
ي��ع��ي��ش ع��ل��ى وت���ي���رة القلق
والهلع على أقاربه الموجودين
بالشرق األوسط ،وهناك منهم
من يعيش حالة توجس دائمة
ع��ل��ى رزق����ه وأم�ل�اك���ه ببلده
األصلي في الشرق األوسط.
وتتميز الجالية العربية في
المغرب بعادة القراءة وحب
ال��ص��ح��ف ،وك��ل��م��ا جالست
مجموعة منهم إال وانطلقوا
في المدح والتقدير وإبداء
إع��ج��اب��ه��م ال��ك��ب��ي��ر باألقالم
ال��م��غ��رب��ي��ة م���ن صحفيين
وصحفيات مغاربة تخرجوا
من أعلى معاهد الصحافة،
وخاصة معهد الدكتور محمد
ط�لال ال���ذي ق��دم الكثير من
الكفاءات الصحفية للساحة
اإلعالمية المغربية والعربية،
بل هناك بعض تالميذ معهد
طالل الذين يعملون اليوم في
ق��ن��وات ع��رب��ي��ة ك��ب��رى مثل:
«ال���ج���زي���رة» ،و«العربية»،
وغيرها.
ول���ك���ن إع���ج���اب الجالية
العربية المقيمة بالمغرب
ي���ق���ف ع���ن���د س�������ؤال كبير
يطرحونه باستمرار هو :لماذا
ال تهتم الصحف المغربية
بشؤون الشرق األوس��ط ،بل
لماذا ال يهتم المغاربة كثيرا
بمشاكل هذه المنطقة العربية
المريضة ب��أم��راض القالقل
وال��ح��روب? ول��م��اذا تحرص
أقالم الصحافة المغربية على
ت��خ��ص��ي��ص ك����ل جهودها
وكتاباتها للمغرب فقط؟ حيث
نادرا ما نجد متابعة دقيقة

لما تعيشه الدول العربية من
أح��داث وما يطرأ عليها من
تطورات ،ونادرا ما نجد خبرا
جديدا وغير مطروق عن هذه
الدول بالصحف المغربية.
لهذا يلجأ العرب المقيمون
ف���ي ال���م���غ���رب إل����ى اقتناء
الصحف العربية التي تطبع
في الخارج وتوزع بالمغرب،
وال��ت��ي نالحظ جميعا كيف
أنها تفرد صفحات وصفحات
ي��ت��ف��ن��ن ف��ي��ه��ا أل��م��ع الكتاب
وأشهر الصحفيين في تحليل
ومتابعة كل قضايا الساعة
التي تعيشها الدول العربية
بما فيها المغرب ،فال يتركون
ملفا واح��دا يفلت من مجهر
أقالمهم السيالة وذلك بأسلوب
تحليلي يعجز القارئ معه عن
ت��رك المقال حتى آخ��ر كلمة
م��ن��ه .ب��ل ح��ت��ى ل��و ك���ان هذا
القارئ صحفيا فإنه يتزود من
أع���م���دت���ه���م ب���ال���م���زي���د من
المعلومات الجديدة واألحداث
ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي ت��ج��ع��ل��ه في
متابعة متواصلة لكل قضية
ولكل ملف داخل كل بلد عربي
من ه��ذه البلدان بفضل تلك
ال��ص��ف��ح��ات وت��ل��ك األعمدة
الصحفية اليومية.

إن األحداث الدولية
الكبرى تعتبر
محطات تاريخية
من حق القراء
االطالع عليها ،وال
أعتقد أن األقالم
المغربية أقل قدرة
على إطالعنا جميعا
بتحليالت سلسة
تتميز بها الصحافة
المغربية

أما في الصحف المغربية
اليومية وحتى األسبوعية،
فإننا نالحظ تغييبا كبيرا
لهذا النوع من المتابعة
الدقيقة التي تعتبر من
دع������ام������ات التثقيف
واالط�ل�اع ال��ع��ام ،فهذه
ليبيا القريبة من المغرب
تغلي غليانا ،وها هي
ت��ون��س ليست أفضل
حاال من جارتها ليبيا،
أما اليمن فإنه مشتعل
اش��ت��ع��اال ،والعراق
ي����ش����ب����ه ال����ب����رك����ان
المنفجر ،وسوريا
ف��������إن ال���ك���ث���ي���ري���ن
ي���ع���ت���ق���دون بأنها
ستنمحي من خريطة
الكون ،وغيرها من
البلدان التي تعيش
زم����ج����رة بشرية
وس�������ي�������اس�������ي�������ة
واهتزازات أمنية
تجعلها على كف
عفريت.
والمؤسف جدا
أن كل هذا يحدث
وال����ص����ح����اف����ة
المغربية تكتفي
ب��ال��م��رور على
األح���������������������داث
وال�����ت�����ط�����ورات
الخطيرة بكل رب��وع العالم
العربي مرور الكرام ،مكتفية
بأخبار مقتضبة واردة عليها
من وكاالت األنباء.
والمؤسف أكثر أن��ه حتى
الصحافة الغربية ترعى قضايا
الدول العربية وتفرد لها حيزا
ه��ام��ا ع��ل��ى صفحاتها مثل
«ال��ت��اي��م��ز» ،و«ال���غ���اردي���ان»،
و«ال��ف��اي��ن��اش��ي��ون��ال تايمز»،
والتي طالما تابعت قضايا
الشرق األوسط العربية بلغة
بعيدة عن العربية.
بل هناك مفكرون يابانيون
يتابعون قضايا هذه البلدان
العربية باهتمام كبير مثل
البروفيسور «إيتاغاكي» الذي
ل��ع��ب دورا مهما ف��ي كشف
ال��ت��ش��وي��ه ال���دائ���م للقضية
الفلسطينية وللثقافة العربية
عبر اإلعالم الغربي .وشجع
الباحثين اليابانيين الشباب
على رؤي��ة الحقائق العربية
مباشرة .فباتت لديهم القدرة

على
ت���ق���دي���م الحقائق
التاريخية ،ومشكالت الثقافة
العربية على حقيقتها .وهم
يتعاطون اآلن بصورة نقدية
وبكثير من الحذر والتدقيق
والحيطة ،مع الكتابات الغربية
ح��ول القضية الفلسطينية،
والثقافة العربية.
إن الصحفيين المغاربة هم
أول���ى م��ن ال��غ��ري��ب بمتابعة
ق��ض��اي��ا ال���ب���ل���دان العربية
والشعوب العربية ،ألنهم من
مفاخر الصحافة ومن أعمدة
الكتابة ف��ي ال��ع��ال��م العربي
ب��رم��ت��ه .واألق��ل�ام المغربية
تتميز باحترافية نادرة واطالع
هائل ،حيث ص��ار الصحفي
المغربي اليوم كاتبا ،وأديبا،
وم��ح��ل�لا س��ي��اس��ي��ا ،ومفكرا
دينيا ،وعالما في التكنولوجيا
الحديثة ،وكل هذه المؤهالت
نرجو جميعا كعرب أن تعطي
لقضايا الشرق األوسط حقها

بقلم  :رمزي صوفيا

ف����ي
االه�����������ت�����������م�����������ام
والمتابعة.
وم��ن ب��اب التقدير لألقالم
المغربية ومن باب التعبير عن
حاجة العرب لقراءة كتابات
الصحافة المغربية وتحليالت
الصحافة المغربية واقتراحات
الصحافة المغربية ،فإني
أطلب م��ن األق�ل�ام المغربية
السيالة أن ترعى الشؤون
العربية ذات الراهنية الكبيرة
وما أكثرها ،وذلك بتخصيص
ص��ف��ح��ت��ي��ن ي��وم��ي��ا لتحليل
وم��ت��اب��ع��ة م���ا ي���ج���ري حول
المغرب ،ألن األحداث الدولية
ال���ك���ب���رى ت��ع��ت��ب��ر محطات
ت��اري��خ��ي��ة م���ن ح���ق القراء
االطالع عليها ،وال أعتقد أن
األقالم المغربية أقل قدرة على
إط�لاع��ن��ا جميعا بتحليالت
سلسة تتميز بها الصحافة
المغربية.
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الرأي

رفـع «الضيـم» عـن مآثـر مراكـش

محمد بركوش

لم تطرح من قبل ظاهرة احتالل الملك العمومي بنفس الحدة انقلبوا بعد أن تربعوا على مقاعد المجلس إلى محرضين
والقوة اللتين طرحت بهما مؤخرا في «مراكش الحمراء» ،فقد ومشجعين على انتهاك ال��ح��دود وض��رب القوانين مقابل
تجندت لها السلطة المحلية بكل مصالحها ومكاتبها ،ورفعت استفادتهم من مردود االستغالل واالحتالل والتغاضي عن
من سقف محاربتها ووقف تنزيلها المحقق للفوضى العارمة تنامي الفوضى واالستغالل السيء والمضر لكل الوسائل التي
التي كانت تعيش على إيقاعها كل األحياء واألرصفة والشوارع يتعامل معها أو بها المواطن البسيط في إطار ما يسمى
وأبواب األوطيالت وبعض المقاهي المشهورة والتي لمالكيها بالخدمات.
نفوذ أو قرابة أو انتماء سياسي أو ديني .الواقع المعطل لقد برهن الوالي عبد السالم بيكرات عن استعداده المطلق
والمصاب بأعطاب فادحة وتعثرات قاتلة كان يثير ويحرك لمواصلة الحمالت مهما كلفه ذلك من ثمن ،وأبان عن حزم
غضب السكان ويؤجج احتجاجاتهم في كل مرة ،ويرفع من متواصل لم يحد عن استحضار مصلحة المدينة ،أبان عن ذلك
وتيرة المطالبة بعجلة اإلنقاذ ،إنقاذ األحياء والممرات وسالمة في كل المواجهات واالصطدامات المصطنعة التي كان البعض
الراجلين الذين كانوا يجدون صعوبة في تصريف حقهم يرى فيها وسيلة قادرة على صد المسؤولين على اعتبار أن
واستعماله بالشكل المطلوب «وه��و المشي على األقدام» ،الحمالت في نظر المتطاولين هي مجرد انكفاء لحظي (يحكمه
وممارسة هوايتهم المفضلة «بزز وقسرا» ،ونظرا لضيق ذات اآلن فقط) ،يصنف ضمن العمليات الروتينية التي تنتهي
اليد والعجز عن استعمال وسائل التنقل األخرى ،إضافة إلى بمجرد البداية ،فقد وقف بنفسه (وهو الذي يجب أن يقيم في
التفاصيل ويفضل أن يقلل من الكالم ويكثر من العمل
حماية األماكن العمومية المخصصة لجميع المواطنين
الجاد) على هدم بعض المحالت التي كانت
من سطوة وقبضة ذوي الجاه وصيانة الفضاءات
هناك
تثير االنتباه وترفع من صبيب التساؤل،
ذات الطابع العام من التسييج واالستنبات
العديد من
وتشجع البعض على انتهاج نفس الطريقة
العشوائي وإضافة محالت مشوهة الخلقة
التجاوزات وراءها
(م��ادام��ت الدنيا هانية) ،وخ��رج مع بعض
المعمارية ،خارج كل الضوابط والقوانين
المسؤولين ورؤس����اء مصالح ك��ان��وا في
المعمول بها ،وإيقاف العبث والتطاول
برلمانيون ومنتخبون
ال��س��اب��ق ي��ؤش��رون على ح��ل��ول ببصمات
البشع على األسوار التاريخية التي تنتهك ومسؤولون ..انقلبوا إلى محرضين
األنفاق (تلك التي ال ضوء في نهاياتها وال
حرمتها كما قال األخ باطراح عزيز أمام
على ضرب القوانين مقابل
بدايتها) ،خرج يتابع العمليات ويراقبها عن
أعين حائرة ال تلوي على شيء إذ «أصبحت
استفادتهم من مردود االستغالل
ق��رب ،ويلح على استعمال (ك��ل الوسائل
من
العديد من برامجنا ج��زءا ال يتجزأ
السيء لكل الوسائل التي
المسموح بها قانونا ،وفي إطار من الشفافية
منازل سكنية ورياضات ومطاعم على امتداد
يتعامل معها أو بها
والال استثناء) ،وإن كانت مثل هذه اإلجراءات
هذه األسوار» «أكثر من  480منزال ورياضا
المواطن
أو العمليات تقتضي مواكبة ص��ارم��ة وغير
بالمدينة العتيقة ..حولت تلك المآثر التي تشهد
متقطعة حتى ال تدب حياة الفوضى من جديد إلى
بقوة األج����داد» إل��ى غ��رف وص��ال��ون��ات ألحقها
األماكن التي جردها القانون من البقاء كما هو الشأن
أصحاب تلك المنازل بملكيتهم ،وبرفع الضيم عن
المآثر التاريخية والساحات المشهورة عالميا كساحة جامع في حي البديع ،الذي بدأت الحركة العشوائية تأخذ طريقها
الفنا التي فقدت كل من بريقها وجمالها الفرجوي بعد أن غزتها إلى الظهور بفضل التغاضي عن بعض الممارسات والسلوكات
العربات الراسية والمتحركة من أيام الراقص المعروف والتي المنافية للمنطق األمني.
حلت مكان الفرجة واالبتسامة المراكشية المشنوقة بيد إن الوالي عبد السالم يفكر بعقلية متطورة وحداثية إن صح
«السفاج» الذي لم يحاكم ولم يحاسب رغم ما فعله بذلك الفضاء التعبير ،ألنه متشبع بالمفهوم الجديد للسلطة ومقتنع بمبدإ
الساحر( ،أي جامع الفنا) ،الذي دخلته األسبوع الماضي تقريب هذه األخيرة من المواطن ،لذلك ال يمر لقاء أو اجتماع
الجرافات مدعومة بالقوات المساعدة ومحمية بالقانون لكي أو حدث أو واقعة إال ويسجل وجوده الفعلي والعملي ،حيث
تصلح ما أفسدته أيادي الخبث ،وتعيد إلى المكان رحابته يرى وهو يصالح ويتدخل ويستمع ويعطي التعليمات .فقد
وج��ودت��ه الفكاهية ،وب��دا بوضوح من خ�لال ما ك��ان يروج شوهدوا مؤخرا وهو يسعى إلى نزع الفتيل عندما انتفض
وتتناقله األلسن في عين المكان أن هناك العديد من التجاوزات المستفيدون من السوق الجديد ،وفض النزاع الذي تولد عن
والتطاوالت واالستغالل المقيت «ومعه االستغفال» وراءها سوء تقدير وتدبير ،كما عاينه بعض األطباء والعاملين بقطاع
أبطال كما قالت «األحداث المغربية» في عددها  ،5368مصنفون الصحة وهو يتدخل حتى ال تقبر إحدى الفضائح التي تورط
في «ع��داد الشخصيات ال��وازن��ة من برلمانيين ومنتخبين فيها موظف يشرف على جانب مهم مرتبط بمراقبة األغذية
ومسؤولين وأثرياء» يختفون وراء أسماء سموها وصنعوا والتسممات ،وذلك حفاظا على سمعة القطاع وحماية لصحة
منها رسوما متحركة ،قلت أبطال انتخبوا لحماية المدينة ،المواطن وص��ون��ا للتقارير التي م��ن المفروض أن تطبع
ومعمارها ومنشآتها والسهر على نظافتها ومشاريعها ،ولكنهم بالمصداقية والنزاهة.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

العرب والمسلمون بين الرباط واالنحطاط!!
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الحسين الدراجي

 ...إن االنشقاقات الحاصلة في الشعوب العربية نتجت عنها حروب وحدة الصف والقرار ،ففي الوقت الذي نجد فيه راية دولة إسرائيل
قبائلية وأهلية فرقتنا إلى ملل ومذاهب ال عالقة لها بالدين اإلسالمي ،ترفرف عاليا في قلب العاصمة المصرية القاهرة ،وفي عمان عاصمة
وم��ا ي��ج��ري م��ن أح���داث ف��ي ال��ع��راق ،وس��وري��ا ،وال��ي��م��ن ،وليبيا ،األردن ،وفي نواكشوط نجد جل الدول العربية األخرى ترتبط بالكيان
وأفغانستان ،وباكستان ،والصومال ،وغيرها من دول العالم العربي الصهيوني بعالقات تجارية واقتصادية تستفيد منها إسرائيل ،وتجني
واإلسالمي دليل على أن الله سلط علينا غضبة ألننا ابتعدنا كليا عن منها ماليين الدوالرات ،بل إن المنتوجات اإلسرائيلية أصبحت تكتسح
جل أس��واق البلدان العربية وذل��ك على م��رأى ومسمع من
م��ب��ادئ دي��ن��ن��ا الحنيف وانغمسنا ف��ي مستنقعات الفسق
شعوبها التي ال حول لها وال قوة ،أمام ما يقرره
والفساد.
قادتها ،فمتى نسمع عن إق��دام جميع الشعوب
وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى هذا المصير إن
ما الخالفات التي
العربية واإلس�لام��ي��ة على ق���رار مقاطعة شاملة
نحن زغنا عن الطريق المستقيم ،كما يتضح من
للمنتوجات اإلسرائيلية ،ألن مكافحة إسرائيل ال
سلوك الطبقة المشرفة على دفة الحكم في جل
تعاني منها الشعوب
تقتصر على النزال والمقاومة ،ولكن تشمل أيضا
بلدان العالم العربي واإلسالمي والدمار الشامل
العربية إال نموذج لما
المجال االقتصادي الذي يشكل ضربة موجعة
والعام ،وهو ما يتجلى حاليا في تيار «داعش»،
إذ يكفي أن نضع نقطة فوق حرف الدال الذي سبق أن قاله الصهيوني بن كريون:
للوجود اإلسرائيلي في مجال التعامل التجاري،
«إن اإلسرائيليين سيجمعون
وفي مجال الدفاع المشتركة بين الدول العربية
يبتدئ به ه��ذا التنظيم لندرك أن��ه دم��ار عام
يتضمن ميثاق الجامعة العربية بندا ينص على
وشامل ألن ما يقوم به مترفو هذه الحركة يفوق
حقائبهم ويتركون أرض
أن كل اعتداء على إحدى الدول العربية العضو
وحشية مما اقترفه هوالكو في العراق.
فلسطين يوم يتفق جميع
في الجامعة يعتبر اعتداء على جميع الشعوب
ومن تداعيات هذا التيار الجديد ظهور خلفاء
العرب»
العربية ،فلماذا ال يتم تفعيل مقتضيات هذا الميثاق
يدعون إلى إع��ادة نظام الخالفة ،فهذا البغدادي
ال��ذي ظل حبرا على ورق عند تأسيس الجامعة ،ألن
ينصب نفسه خليفة على المسلمين بالعراق ،وهذا
تحرير أرض فلسطين لن يتم وال يتحقق بالشعارات والخطب
ثان تعلن عنه حركة بوكوحرام في إفريقيا ،وهذا
خليفة ِ
التشتت وهذا التشرذم في صفوف الشعوب العربية واإلسالمية هو الرنانة والمظاهرات واالحتجاجات ،بل بمخطط عملي يعتمد على
الذي يشجع إسرائيل على االستمرار في شن الحروب على الشعب إح��داث ن��واة جيش عربي مشترك يضم جنودا من جميع الفرقات
الفلسطيني متى شاءت ،ألنها على يقين أن «العرب اتفقوا على أال المسلحة العربية بل وحتى اإلسالمية ،يتم اإلنفاق عليه من صندوق
يتفقوا» .وما الخالفات التي تعاني منها الشعوب العربية إال نموذج خاص تساهم فيه جميع الدول العربية واإلسالمية ،وال تقتصر مهمته
لهذا الشعار ،وقد سبق للصهيوني بن كريون أن قال :إن اإلسرائيليين على تحرير فلسطين بل وتشمل التدخل الميداني إلنهاء الخالفات
سيجمعون حقائبهم ويتركون أرض فلسطين يوم يتفق جميع العرب .والنزاعات والحروب الطاحنة بين الشعوب العربية واإلسالمية.
> يتبع
وتكمن وجاهة هذا القول في كون الدول العربية تعاني من انعدام
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ضرورة االهتمام بعلماء
مراكش أحياء وأمواتا
إدريس أبايا
الدراسات العلمية والفكرية لها شأن كبير في تعميق
المفاهيم والمدارك ،وبقدر ما تختلف وجهات النظر
فيها تزداد اتساعا في أفق من يناقشها أو يتناولها
بالدراسة والتحليل ،هذا بالفعل ما وقفت عليه في
األسبوع المنصرم داخل «كلية اللغة العربية في
ال��س��اب��ق» وف��ي مقر «المجلس العلمي بالرميلة
حاليا»...
كان اللقاء دعوة إلقامة تأبين ألحد رجال مراكش
ومحاميها ومثقفيها الراحل محمد محب الله ،وقد
استدعيت للمشاركة في هذا اللقاء بحكم ما لي من
صلة صداقة طويلة بالمؤبن رحمه الله ...ومما يثلج
الصدر أن رئيس المجلس العلمي بمراكش األستاذ
المعيار اإلدريسي قد ألقى كلمة في بداية اللقاء في
شأن حياة وثقافة وسيرة الراحل ،وهو الذي عاشره
منذ الصبا ،وهما معا يدرسان في الكتاب القرآني
ثم في الثانوي ،ومن خالل عرض األستاذ المعيار
أشار في كلمته التي أثارت انتباهي إلى تغيير مسار
موضوع الكلمة التي أعددتها لإللقاء في الراحل،
حيث جعلتني أساير األستاذ المعيار في طرحه لما
ك��ان ق��د يبدو على ال��راح��ل ف��ي حياته م��ن حاالت
تصوفية إلى حد يمكن نعته بأحد علماء الحمراء
وسلوكه داخل مالجئ الصناع الحرفيين بأسواق
مراكش التقليدية ،بدكاكينها لصنع «البلغة» من
النوع المقلوب ،أو «الزيوانية» وكذلك «الشكارة»
بسبنيتها ،و«ال��ج�لاب��ة» بجميع أن��واع تخييطها
وتفصيلها ،كان هذا العالم المشار إليه المرحوم
بكرم الله سيدي عبد القادر الشريف العلوي المدعو
«مسو» الذي يختم جلسته في دكان أحد الصناع
التقليديين بسوق الجديد بجامع الفنا ...هذا العالم
يعتبر خزانا من العلوم وباألخص في علم تفسير
القرآن الكريم ،يحكى عنه أنه كان يتلو ما جاء في
كتب التفاسير القرآنية كالطبري والرازي واأللوسي
والقرطبي والكشاف ،والمحيط وغيرها ،ويسرد
نصوصا عن ظهر قلب وال يسكت حتى ينهي استدالله
بقوله« :انتهى بلفظه» ...المؤبن سيدي محمد محب
الله كان من أمنياته أن يكون مثل سيدي محمد بن
عبد القادر مسو في سرده وأنقته وحتى مشيته
وجلسته فوق المنبر ،مؤديا واجبه العلمي أمام
الطلبة والصناع التقليديين في إحدى الحلقات التي
كان يقيم فيها دروسه كمسجد المواسين ومسجد
«تسفسرت» ،وسراده سيدي المهدي الوافي ،وقبله
سيدي العياشي وغيرهما رحم الله الجميع...
ويكاد الراحل سيدي محمد محب الله أن يحادث
أصدقاءه عن سيدي عبد القادر مسو بما يسمعه
ممن كان يجالس الفقيه ،وغيره من علماء مراكش
كالفقيه سيدي لحسن الدباغ وسيدي عباس بن
إبراهيم التعارجي صاحب كتاب «اإلعالم بمن خل
بمراكش وأغمات من األعالم» وكذلك كتاب «إظهار
الكمال في تتميم مناقب سبعة رجال» ،وقد وضع
ال��دك��ت��ور حسن ج�لاب فهرسته لكتاب «اإلع�ل�ام»
المطبوع في عشرة أجزاء من طرف مؤرخ المملكة
السابق عبد الوهاب بنمنصور رحمه الله ،وممن
تناول الكلمة في الجلسة التي أقيمت تأبينا للراحل
سيدي محمد محب الله التي أقامها المجلس العلمي
بمراكش بعد مرور أربعين يوما على وفاته نجد من
بين المتدخلين :رئيس المجلس العلمي بمراكش
األس��ت��اذ المعيار اإلدري��س��ي ،واألس��ت��اذ الطوكي،
واألستاذ عبد الرحمن الملحوني ،واألستاذ أحمد
متفكر ،ومن الشعراء الذين ألقوا قصائد في تأبين
الفقيد الشعراء سيدي محمد البايك ،والشاعر عبد
الجليل بنعباد والشاعر محمد السميح األندلسي..
وقد ارتجلت كلمة في الموضوع ذكرت فيها الراحل
وعالقتي معه ونحن نلتقي في درب «لال شاشة»
بحومة «دوار ك��راوة» ...ومما أثار انتباهي تدخل
األستاذ أحمد متفكر المهتم بالتراث المراكشي
وعلمائه أنه صرح بأن للراحل كتابا في مشارق
األن���وار ،وق��د ق��دم على يد قيم خزانة اب��ن يوسف
الصديق بالعربي إلى األستاذة عائشة عبد الرحمن
التي علقت عليه بقولها بأن ما كتبه الراحل محب
الله كالغابة في حاجة إلى تشذيب وتهذيب ووعد
أهل الراحل بطبع هذا الكتاب والعناية به ،ومن خالل
ما يفهم من كالم أحد المتدخلين أنها لم تر كتابا
في دراسة كتاب «المشارق» مع العلم أن لها دراسة
قدمتها في دورة القاضي عياض المنعقدة في مراكش
في شهر مارس  ،1981وهي من محتويات الجزء
الثالث تحت عنوان «مشارق األنوار  -مبحث في
التوثيق» ،فكيف وقع هذا اإلغفال الذي ال مبرر له.
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المغاربة والصراع مع الحياة
تعاني العديد من األسر
المغربية من ذوي الدخل
المحدود من عدة مشاكل
وأزم�����ات م���ادي���ة ك���ل يوم
بسبب متطلبات الحياة
ال��م��ت��زاي��دة ،وه��ي معاناة
متسلسلة ومتشابكة ،فال
يكاد ينتهي بعضها حتى
ي��ب��دأ مسلسل آخ��ر وذلك
على مدار السنة.
إن الفترة الصيفية وما
يعقبها أو يتخللها من
مناسبات تعد الفترة األكثر
إن���ف���اق���ا ل���ل���م���ال وزي������ادة
المصاريف ،فخالل فصل
صيف ه��ذه السنة عشنا
شهر رمضان ،وبعده عيد
ال��ف��ط��ر ،وب��ع��د ذل���ك جاء
ال���دخ���ول ال��م��درس��ي وما
أدراك ما الدخول المدرسي،
وما أصبحت تعرفه أثمنة
ال��م��ط��ب��وع��ات واألدوات
المدرسية من غالء إذ أن
عملية الدخول المدرسي
تعد مكلفة وال طاقة للعديد
م�����ن األس�������ر المغربية
لمواجهتها ،فخالل هذه
الفترة ت��ت��أزم وضعيتهم
المادية بشكل كبير وبالرغم
من كل ذلك تحرص العديد
م���ن األس�����ر ع��ل��ى تعليم

إسرائيل وعنصرية القتل
والتوسع واالحتالل 3
بقلم :مصطفى الطريبق

أبنائها وتضحي بالغالي
والنفيس من أجل الوصول
إلى هذه الغاية بالرغم من
ال��ص��ع��وب��ات والعراقيل
الموجودة ،وإن الموسم
ال��دراس��ي ل��ه��ذه السنة ال
تفصله عن عيد األضحى إال
أيام معدودة ،وقد تضطر
لمواجهة العجز المادي
كحل وحيد ،لكن االقتراض
في حد ذات��ه مشكل كبير
بالنسبة للذين يأخذون
أنواعا عديدة من القروض
ال��ب��ن��ك��ي��ة ،وح�����ل مشكل
بمشكل ال يزيد الحياة إال
ت��ع��ق��ي��دا ،وم���ن األس���ر من

غـدر األيـام
غدرات بنا األيام
وما عرفنا فين نصدو
قهرنا الزمان والتخمام
شحال قدنا في األيام نعدو
عيينا نزيرو في الحزام
حتى تقطع بوحدو
تمشي لسبيطار شحال زحام
شي وحدات جايين يولدو
شي فوق شي بحال العرام
ما ّمتع غير اللي عندو
في المحاكم ما بقى حكام
كال ويعطي على قدو
التعليم ال برامج ال نظام
اللي عندو شي ولد شدو
عمرو الحباس كثر اإلجرام
المعامل كلهم سدو
البطالة حطمت األرقام
الغال زايد تجاوز حدو
ما فرقنا بين الحالل والحرام
وال كل واحد نال حظو
نهب المال بيه تغنات قوام
مالنا مشى شكون يردو
الله ينصر الملك الهمام
اللي داير كثر من جهدو
ويلعن أوالد الحرام
من هنا حتى لدبدو
> مصطفى بصير (فاس)

تدفعها الحاجة إل��ى بيع
بعض ممتلكاتها من أثاث
وأج������ه������زة م���ن���زل���ي���ة أو
إلكترونية ،كل هذا للحصول
على كبش العيد إرضاء
ألب����ن����ائ����ه����ا ،أم������ا بعض
االنتهازيين فينتظرون مثل
هذه الفرص لينقضوا على
ال��ض��ع��ف��اء وافتراسهم،
وم��ص��ائ��ب ق���وم ع��ن��د قوم
فوائد.
إن المواطنين من ذوي
ال���ط���ب���ق���ة ال���ف���ق���ي���رة أو
المتوسطة يعيشون كل يوم
في صراع مع الحياة ،وفي
م��واج��ه��ة ألم����واج الغالء

واالرت����ف����اع الصاروخي
ألث���م���ن���ة ب���ع���ض ال���م���واد
ال��غ��ذائ��ي��ة واالستهالكية
وك��������ذا ف����وات����ي����ر ال���م���اء
والكهرباء خالل كل شهر
إضافة إلى مشكل الكراء،
وأكثر األس��ر التي تعاني
باستمرار ه��ي ال��ت��ي لها
بعض المرضى من ذوي
األمراض المزمنة والذين
ال يمكنهم أن يستغنوا عن
الدواء رغم تكلفته الباهظة
ول������وال م���س���اع���دة بعض
المحسنين ل��ك��ان حالهم
أسوأ بكثير وما أكثر هؤالء
في مجتمعنا ،في المقابل

ن��ج��د م���ن ي��ن��ف��ق األم����وال
الكثيرة في ما ال طائلة منه
في سهرات وحفالت ماجنة
في أرقى الفنادق ،بينما في
المجتمع من هو في حاجة
إل��ى قطعة خبز أو علبة
دواء م��ن أج��ل أن يعيش
كبقية الناس ،وبعض األسر
يزيد عددها عن عشرة أفراد
أو يقارب العشرة وكلما
كبر األبناء وعال مستواهم
الدراسي زادت معه تكاليف
اآلب�����اء واألم����ه����ات ،إنها
معركة الصراع مع الحياة
ومتطلباتها اليومية.
> جد بوشتى (الرباط)

رسالة إلى مسيحيي العراق
ع�����ذرا أي���ه���ا المسيحيون،
وأوصلوا اعتذارنا لتلك العجوز
المسكينة ال��ت��ي أه��ان��ه��ا ذاك
الداعشي وشتمها بكالم ناب..
اع��ت��ذروا لها وق��ب��ل��وا جبينها
نيابة عنا وأق��س��م��وا لها أننا
ن��ح��ب��ه��ا ك��م��ا ن��ح��ب أمهاتنا
المسلمات.
عذرا أيها المسيحيون عن كل
ما ارتكبه في حقكم الداعشيون،
ولكن اعلموا وتأكدوا أن داعش
ليست هي اإلسالم ،إسالمنا هو
دين تعايش وسالم مع الديانات
األخرى ،ديننا يدعونا ويلزمنا
ب��ح��ب ال��م��س��ي��ح ع��ي��س��ى عليه

السالم كما حب باقي األنبياء.
ديننا هو ما جاء به محمد عليه
ال��ص�لاة وال��س�لام وه���و الذي
اضطهد أصحابه من طرف قريش
قبل  14ق��رن��ا ،فأرسلهم لملك
الحبشة المسيحي كي يحميهم:
«إن بأرض الحبشة ملكا ال يظلم
أحد عنده ،فالحقوا ببالده حتى
يجعل الله لكم فرجا ومخرجا
مما أنتم فيه» ،أليس هذا مثاال
كافيا للطعن في مصداقية دولة
الخالفة المزعومة «داعش»؟
ع�����ذرا أي���ه���ا المسيحيون،
ف���ال���ب���غ���دادي ال ي��م��ث��ل��ن��ا نحن
ال��م��س��ل��م��ون ،وم����ا ه���و بأمير

المؤمنين في شيء ،فال لحيته
وال عمامته يمكنهما خداعنا..
فساعته الثمينة المصنوعة
ببالد الغرب فضحته! أال يدعي
أن الغرب كافر؟
ع�����ذرا أي���ه���ا المسيحيون،
واص��ب��روا على جهل أن��اس ال
أدري من صنعهم وال من صنع
فكرهم الذي يفسر الدين بطريقة
متطرفة ،دون أن يعلموا أن
اإلسالم دين وسطية واعتدال..
اصبروا فاأليام كفيلة بأن تظهر
الحق وتزهق الباطل كما حدث
قبل أربعة عشرة قرنا.
> عبد السالم المساتي

همس الكراسي في الصويرة
جرح عميق يعاني منه اإلنسان القاطن بالصويرة،
هل الفئة التي تستعد لالستحقاقات القادمة لها
برنامج؟ وهل سيطبق كسالفه الذي لم يطبق؟ هل
هناك ثقة ومصداقية بين الناخب والمنتخب؟ من
بين مئات المواقع ،هناك مقاالت وصور ونقد وحوار
تناقش صباح مساء ،أي��ن هي النتيجة؟ فالعالم
االفتراضي عالم مفتوح للجميع كيفما كانت أفكاره
ومعتقداته ومستواه الدراسي ..من اللحظات العميقة
هي رد االعتبار لنفسك وأسرتك ومدينتك ..األكثرية
ال تعرف ماذا تريد .نبحث في كل مكان ،وكل ركن،

وكل زقاق عن الحقيقة الضائعة .لست مثقفا ولم
أتعلم بعد ،وأن��ا في بدايتي ،وأري��د أن أق��ول بأن
الجاهل أصبح عالما ،والعالم أميا ،وأصبح الفقير
غنيا ،وال��غ��ن��ي ف��ق��ي��را ،أو ال��وص��ول��ي تنحني له
المرتزقة ،وصاحب «الشكارة» تفتح له األبواب.
النقاش اليوم مع اآلخر في الجهة األخرى ،لكن
ال��ش��ب��اب ق�����ادر ال���ي���وم ع��ل��ى هزم المتربصين
بالكراسي.
> حفيظ صادق (الصويرة)

ازدواجية اإلحصاء في املغرب
ح������دي������ث ك�������ل األح������ي������اء
وال��دواوي��ر واألش��خ��اص هو عن
عملية اإلح��ص��اء ال��ت��ي شهدها
امل���غ���رب ف���ي ه���ذا ال��ش��ه��ر ،هذه
ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ي ي��ش��ت��ك��ي منها
البعض ،وينظر إليها البعض
اآلخ����ر م��ج��رد ع��م��ل��ي��ة ثانوية،
غير مدرك مدى أهمية اإلحصاء

وإعطاء املعلومات الدقيقة .حيث
انتهت إل��ى علمنا مجموعة من
عمليات ط��رد ممثلي اإلحصاء،
أو مدهم مبعلومات مغلوطة.
لكل منطلقاته ورؤاه لعملية
اإلح�����ص�����اء ،ل���ك���ن ع���ن���دم���ا جند
إح��ص��اء آخ��ر ت��ق��وم ب��ه الدولة،
ه��ذا يحيلنا إل��ى ت��س��اؤل كبير،

أال ت��ث��ق ف���ي أج��ه��زت��ه��ا س���واء
امل��ن��دوب��ي��ة السامية للتخطيط،
أو الوكالة ال��وط��ن��ي��ة للتنمية
البشرية NDH؟
وك��ل اإلح��ص��ائ��ي�ين ال ترقى
معلوماتهم وأرقامهم إلى نسبة
م��ت��ق��دم��ة م���ن اجل���دي���ة مي��ك��ن أن
ن��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا خ��ط��ط��ا تنموية

واقتصادية
واض��ح��ة امل��ع��ال��م ف��ي السنوات
العشر املقبلة.
> محمد الدفيلي

المفكر األلماني الصهيوني «موسى هس» الذي
توفي سنة 1875م يعتبر أن «صراع األجناس في
التاريخ يأتي قبل ص��راع الطبقات» ،وأن «تاريخ
اإلنسانية أصبح مقدسا من خالل اليهودية» ،وأن
اإلس�ل�ام والمسيحية يعلمان فضيلة االستكانة
واإلذعان وما اإلسالم والمسيحية في رأيه «إال نقوشا
على حجارة قبور األمم التي شيدها الظلم البربري»
وعلى أساس االعتقاد بدور اليهود المتميز في رأيه
في التاريخ ،ويدعو «هس» إلى قومية يهودية «تحرر
القدس على غرار تحرير روما في التاريخ القديم».
فموسى هس الصهيوني المحض يرى أن «الدين
اليهودي هو المبرر األول لوالدة القومية اليهودية»
ألن اليهود في رأيه وحدهم «شعب الله المختار»،
وهذه هي المبالغة الكبرى التي ال حدود لها في فكر
«موسى هس» ،وهي عصارة التفكير العنصري ،وهي
العنصرية التي نجدها في تراث الصهيونية وفي
فكر من يدعونه نبي اليهودية الحديث «هرتزل» ،فبناء
اليهودية عند «هرتزل» يقوم على أساس فكرة االنتقام
من الماضي ومن كل البشرية ،ألن هرتزل يحمل
مسؤولية العداء لليهودية للبشرية كلها ،أنظر كتاب
«الفكرة الصهيونية النصوص األساسية مركز
األبحاث منظمة التحرير الفلسطينية بيروت ،1970
ص .»128-97-42-19 :ويقول «هرتزل» مخاطبا
مشاعر اليهود ومؤثرا فيهم وباعثا األمل لديهم «إننا
مضطهدون في كل مكان والطرق التي يظهر فيها
العداء للسامية ال تحصى هل نستطيع البقاء على
هذه الحال؟ هل نستطيع أن نأمل بأيام أحسن في
المستقبل؟».
وحتى نكون على بينة من التركيب الفاششتي
والتأصيل العنصري اليهودي نشير إلى ما أشار
إليه الصحفي «مايكل أدمز حينما كان في سجن
النازية ،وكتب من غ��زة إل��ى صحيفتي مانشستر
كارديان اللندنية واألوبزرفر مقالين نشرا بتاريخ:
 26و 28يناير  ،1968حيث قال« :لقد كانت لي آالمي
خالل أربع سنوات كسجين حرب في ألمانيا ،ولكن
األل��م��ان لم يعاملوني بالفظاعة التي يعامل بها
اإلسرائيليون العرب في قطاع غزة وغالبيتهم من
النساء واألطفال» ،فحقيقة الصهيونية في األرض
المحتلة هي اإلبادة الجماعية وتدمير القرى واإلرهاب
وترويع العرب وطردهم من بالدهم وهدم منازلهم
ومساكنهم ،وه��ذه عمليات مستمرة منذ احتالل
فلسطين سنة  ،1948حيث ال ننسى مذابح دير
ياسين ،وحواسة ،وعليوط ،وسكرير ،والدوايمة سنة
 ،1948وتدمير قبية سنة  ،1953ونحالين سنة ،1954
ومجازر غزة ،وخان يونس ،والمصلة سنة ،1955
والعدوان على السويس ،وتدمير بور سعيد سنة
 ،1956وعمليات الفتك الجماعي في غزة والغارات
المسلحة على التوافيق سنة  ،1960ومشروع تهويد
الجليل سنة  ،1963والحادث اإلجرامي العنصري
في مدينة الرملة سنة  ،1965والغارة على قرية
السموع سنة  ،1966وحرب حزيران سنة ،1967
وال���ع���دوان ال��وح��ش��ي ع��ل��ى ال��ك��رام��ة س��ن��ة ،1968
ومسلسل ال��ع��دوان الرهيب على لبنان ،واغتيال
الشهداء« :أبو يوسف ،وكمال ناصر ،وكمال عدوان،
وغسان كنفاني ،وغيرهم من األبطال ،واستشهاد
البطل عبد األمير أبو حالوة في قرية كفركال التي
تبعد عشرات األمتار فقط عن األرض المحتلة ،أضف
إلى هذه السلسلة الطويلة من العدوان الجهنمي
الذي عرفته غزة في شهر رمضان وفي يوم عيد الفطر
في هذه السنة  ،2014كل هذا يعبر تعبيرا صادقا
ع��ن عمق الفاشية العنصرية ف��ي روح وشعور
إسرائيل.
إن إسرائيل اليوم تقوم في فلسطين معتمدة على
ثالثة عناصر وهي االستيطان والتهجير والقتل
ويعتبر االستيطان العقبة األساسية ف��ي طريق
ال��س�لام ،وف��ي سنة  1988ك��ان إجمالي األراضي
المصادرة من طرف إسرائيل في الضفة الغربية
حوالي  309.750دونما أي ما نسبة  %42من إجمالي
مساحات الضفة ،ولم تقف إسرائيل عند هذا الحد
فاستولت وتوسعت حتى بلغت النسبة التي استولت
عليها في التاريخ الذي ذكرناه  %55إلى  %60من
إجمالي المساحة ،وإذا كانت إسرائيل متمادية منذ
هذا التاريخ في التوسع االستيطاني فإننا إذا ذكرنا
ما وصلت إليه اليوم فستعمنا الحسرة وربما قد
يصيبنا الهلع ،والغريب أن كل ما تأخذه إسرائيل
من أراضي تعتبره من الحقوق التاريخية والدينية
حينا آخر وال ننسى أن حزب العمل اإلسرائيلي سنة
1977م كان قد أعلن أن المستوطنات تمثل ركيزة
أساسية وقوية إلسرائيل ثم وجه الدعوة إلى حزب
اللكود إل��ى إقامة المستوطنات في جميع أرض
إسرائيل أي جميع األراضي المحتلة.
وأرى أن موضوع االستيطان تطور وعرف تنوعات
خطيرة ،وأصبح يشكل موضوعا ليس هناك ما هو
أخطر منه بالنسبة للفلسطينيين ،ولذلك ستكون لنا
ع���ودة إل��ي��ه حسب المستجدات العويصة التي
عرفها.
> اِ نتهى
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كتاب «هذه ..أنا» يحكي:

ملاذا ركبت املذيعة بديعة ريان دراجة متهالكة مع موزع احلليب؟
تذكر بديعة أنها ارتكبت خطأ في إحدى نشرات األخبار في التلفزيون لكن فوجئت باألستاذ امحمد ابا حنيني العالمة
األديب يتصل بها على الهاتف وينبهها إلى الخطإ الذي اقترفته ،حاولت بديعة االعتذار عن ذلك لكن ابا حنيني قاطعها
بلطف وقال لها« :سيدتي بديعة أنت اخترت مهنة يشاهدك فيها الماليين من الناس ،لهذا ليس من حقك أن تخطئي»

كتاب «ه���ذه ..أن��ا» سيرة ذاتية،
ت��ش��ري��ح لقضايا ك��ب��رى ومكلفات
ساخنة عاشتها األستاذة بديعة ريان
في اإلذاع��ة والتلفزة المغربية منذ
حوالي نصف قرن من القرن العشرين،
واجهت قضايا كبرى وملفات ساخنة
خالل تجربتها المأساوية ،فتحكي
عن مأساتها داخل مبنى التلفزيون
بعد فشل انقالب الصخيرات الدنيء
في يوليوز  ،1971وم��ن نماذج ما
تحكيه من مآس طلب منها أن تذيع
األخبار في التلفزيون مدة ثالثة ليال
بنهارها بمفردها ،وتحكي أنها مرت
ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ج��ث��ث في
اس���ت���دي���وه���ات األخ����ب����ار ضحايا
الصخيرات ،كأنها مراسلة حربية في
ثكنة عسكرية.
والمغرب استطاع أن يتجاوز هذه
ال��م��أس��اة بحكمة وق��ي��ادة الحسن
الثاني الرشيدة باني دولة المغرب
الحديث الذي يأخذ بمبدإ استمرارية
الدولة ،وكذا نقرأ في هذه المذكرات
حالة التلفزيون اآلن وعدم احترام
المذيعين للغة األمة والقرآن.
ومما تذكر أن الحسن الثاني كانت
له ق��درة استثنائية على االرتجال
الفصيح وينزعج للغاية ألي خطإ
لغوي يقع فيه أح��د المذيعين أو
المذيعات ،وكان يشاهد برامج التلفزة
واإلذاعة ويبدي مالحظاته اإليجابية
على ما سمع وما شاهد في اإلذاعة
والتلفزة.
وتذكر بديعة أنها ارتكبت خطأ في
إحدى نشرات األخبار في التلفزيون
لكن فوجئت باألستاذ امحمد ابا

ح��ن��ي��ن��ي العالمة
األدي���ب يتصل بها
على الهاتف وينبهها
إل����ى ال��خ��ط��إ ال���ذي
اق��ت��رف��ت��ه ،حاولت
بديعة االع��ت��ذار عن
ذلك لكن ابا حنيني
قاطعها بلطف وقال
لها :سيدتي بديعة
أن���ت اخ��ت��رت مهنة
ي�����ش�����اه�����دك فيها
الماليين من الناس،
لهذا ليس من حقك
أن تخطئي» ،ونالحظ
اآلن ع����دم احترام
المذيعين والمذيعات
لغة األمة لغة القرآن
بل نسمع في كثير
من النشرات وابال
من األخطاء التي ال
تحصى وهي إجرام
في حق لغة الوطن
وال��دي��ن .ون��ق��رأ في
ه��ذه السيرة بعض
نماذج هذه المذكرات
الكتاب يوجد في مكتبة :عالم الفكر
ال��ت��ي أث��ارت��ه��ا في
 3شارع عالل بن عبد الله  -الرباط
كتابها ،وتشير في
أمام بنك المغرب
آخ����ر ال��ك��ت��اب إلى
الهاتف0537 72 55 99 :
الصور التي التقطت
ل��ه��ا م���ع ك��ث��ي��ر من
وال���ش���اع���ر ال���م���ب���دع ع��ب��د الرفيع
الفنانين من المغرب
والمشرق كمذكرات ناطقة في الصورة الجواهري ،وعبد الوهاب الدكالي،
م��ث��ل ف��ق��ي��د ال��ف��ن ال��ع��م�لاق أحمد وع��ب��د ال��ه��ادي ب��ل��خ��ي��اط ،وبهيجة
البيضاوي ،وعبد القادر الراشدي ،إدريس ،وأمينة رشيد ،وغيرهم .ومن
وصالح الشرقي ،وعبد السالم عامر ،فناني المشرق محمد عبد الوهاب،

وأم كلثوم ،وعبد الحليم حافظ،
ووردة الجزائرية ،وبليغ حمدي
الذي التقت به في باريس إال أنها
تذكر في مذكراتها أن التلفزيون
المغربي ارتبط بموعد مع بليغ
حمدي لتجري بديعة ريان معه
حوارا تلفزيونيا بفندق هلتون
ب��ال��رب��اط ،إال أن��ه حين اتصلت
هاتفيا ومعها طاقم التلفزيون
ط��ل��ب م��ن��ه��ا أن ي��ن��ت��ظ��روه ألنه
مشغول بمكالمة هاتفية ،وبعد
م��رور حوالي ساعة اتصلوا به
فطلب منها أن تصعد عنده لغرفته
ب��دون حياء وال احترام لقواعد
الفن الرفيع وال البلد المضيف له،
المملكة المغربية ،لكن بديعة ريان
غ��ادرت الفندق مع طاقمها ولم
تسجل الحوار مع بليغ حمدي
نظرا لموقفه غير األخالقي.
ومما تذكر لقاء زوجها أول مرة
في اإلذاعة والتلفزة وهو أفضل
أستاذ علمها فن اإللقاء وتزوجها
على سنة ال��ل��ه ورس��ول��ه ،وكذا
م��والي علي العلوي وعبد الله
ش��ق��رون ص��اح��ب التمثيليات
اإلذاع��ي��ة االجتماعية الهادفة،
والشاعر األديب إدريس الجاي
وغ���ي���ره م���ن أس���ات���ذة التأطير
اإلذاع��ي والتلفزي ،وتذكر هذه
ال���م���ذك���رات م��س��اره��ا الثقافي
السينمائي ال��ذي ع��رف تجربة
متألقة في ريعان شبابها.
وتذكر عن نسبها الرفيع أن أمها
تنتمي إل��ى مدينة ال��رب��اط المدينة
العريقة ،وكانت تعلمها الفن الرفيع،

وطرب أم كلثوم ،ومحمد عبد الوهاب،
وفريد األطرش ،واسمهان فقيدة الفن،
وأب��وه��ا إدري����س ال��ف��اس��ي المعتز
بانتمائه لمدينة فاس مدينة المولى
إدري��س وجامعة القرويين والعلم
وال��ع��ل��م��اء وه����و ي��غ��اي��ر العقلية
ال��ذك��وري��ة ،بمعنى يحب بناته وال
يفضل الذكور على اإلناث.
وتتحدث بموضوعية بعيدا عن
ال��ص��ور النمطية إذ ت��ذك��ر« :أنها
اضطرت صيف  1957إلى الركوب
على متن دراجة نارية متهالكة لموزع
الحليب لتصل في الوقت في فترة
اإلرس����ال ص��ب��اح��ا ،وتشير إل��ى أن
مدينة الرباط في تلك الفترة تشهد
خصاصا في وسائل النقل»( ،ص:
.)25
وتتحدث كذلك عن قضايا المرأة
وأهمية اإلذاعة والتلفزة في حياتها
وتقول« :أكبر مدرسة استفادت منها
هي مدرسة اإلذاعة ..إن اإلذاعة تتيح
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى دب��ل��وم ف��ي جميع
التخصصات والثقافة المتنوعة ،من
خ�لال االح��ت��ك��اك ال��ي��وم��ي باألدباء
والموسيقيين
وال���ص���ح���ف���ي���ي���ن
والتقنيين».
وف��ي األخ��ي��ر ،وب��ك��ل موضوعية
وصراحة من أراد االطالع على اإلذاعة
والتلفزة للمملكة المغربية والمراحل
ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا ق��ب��ل ن��ه��اي��ة القرن
العشرين عليه بقراءة هذه المذكرات
لما جاء فيها من وقائع مثيرة ،فهي
فريدة لما ورد فيها من قضايا شائكة
عرفها إعالمنا السمعي البصري.
> محمد العلمي الوالي

رغم ما يتضمنه بعضها من مصداقية ،فإن هذه الخطوة تبقى تعسفية ومجحفة بكل المقاييس

ماذا بعد إجهاز وزير التربية الوطنية على حق رجل التعليم في التعلم؟
ن��زل ق��رار وزي��ر التربية الوطنية
رشيد بلمختار بمنع متابعة الدراسة
الجامعية كالصاعقة على المشتغلين
بقطاع التربية والتكوين ،خصوصا
أنه جاء بعدما أصدرت نيابات التعليم
بمختلف جهات المملكة مذكرات تطلب
منهم تعبئة طلبات متابعة الدراسة
الجامعية للبت فيها.
مبررات الوزير ومسوغاته لإلقدام
على هذه الخطوة هو اعتباره إياها
إجراء واجبا اقتضته المرحلة لوقف
ن��زي��ف التسرب ال��ت��رب��وي واإلخالل
بالمسؤولية وهدر الزمن المدرسي،
في ظل ما يراه تماديا من طائفة من
رج�����ال ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي ال��ل��ه��ث وراء
م��ص��ال��ح��ه��م ال��ش��خ��ص��ي��ة بمراكمة
الشهادات الجامعية بأنانية مفرطة
تتناسى حق أبناء المغاربة في تعليم
يكفل ل��ه��م االس��ت��ف��ادة م��ن البرامج
التربوية كما هو مسطر ،وتعمل على
إشهار دبلوماتها في وجه الحكومة
إلجبارها على ترقيتهم تحت ضغط
وعيد خوض االعتصامات وتعطيل
الدراسة.
أي���ا ك��ان��ت ال���م���ب���ررات ،ورغ����م ما
يتضمنه بعضها من مصداقية ،فإن

هذه الخطوة تبقى تعسفية ومجحفة
بكل المقاييس ،وقد كان أجدر وأولى
بالسيد الوزير أن يحارب الهدر الناتج
ع��ن اس��ت��ف��راغ ال���م���درس ج��ه��ده في
الساعات اإلضافية التي تجعله يشتغل
بالليل وال��ن��ه��ار ،وف���ي التنقل بين
المؤسسات الخصوصية ،بما يجعل
م���ن ع��م��ل��ه األص���ل���ي ف���ي مؤسسته
العمومية مجرد استراحة محارب
يسترجع من خاللها األنفاس ،دون أن
يبذل أي جهد ،حتى إذا انتقل إلى خط
ال��ت��م��اس ،ع��رى ع��ن ساعديه وأعلن
جاهزيته المطلقة لتسويق بضاعته
بما يرضي زبناءه من طالبي الساعات
اإلضافية ،وأرب��اب العمل من مدراء
المدارس الخصوصية الذين ال يحترم
الكثير منهم القدر المسموح به لرجل
التعليم من الساعات ،...كل هذا وغيره
كثير يعرفه الوزير حق المعرفة ،لكنه
يعرف بالمقابل أن أي تحرك في هذا
االت��ج��اه ل��ن ي��ك��ون مجديا م���ادام أن
للبيت ربا يحميه ،ومادام أن وراء كثير
من المؤسسات الخصوصية رجال
غالظ سمان من فرط الجاه والسلطة،
ال يفعلون ما يؤمرون ،وإذا أمروا ارتد
األم��ر وب��اال على اآلم���ر ،وم��ا تجربة

الوزير السابق محمد الوفا ببعيدة
عنا.
نود هنا أن نحيط عناية الوزير أن
ال���م���درس ك��م��ا ق���ال أح���د المفكرين
الغربيين« :طالب باستمرار ،وفاعليته
تقوم في االعتناء بمعرفته ،واطالعه

ال��دائ��م ،ليس ألن ذلك واجبا مهنيا
مباشرا ،وإنما كذلك واجبا تجاه ذاته»،
(ن��ق�لا ع��ن ك��ت��اب شخصية المدرس
المغربي ،الهوية والتوافق للدكتور
عبد الرحيم تمحري ،الصفحة  ،36ط.
األولى).

إن الغالبية العظمى م��ن رجال
التعليم طلقت القراءة طالقا بائنا،
وتحول أصحابها إلى ممارسي مهنة
يؤدون طقوسها بملل ،وبشكل آلي غير
عابئين بما تحتاجه من عدة ديداكتيكية
وتربوية ونفسية وسوسيولوجية ،وقد
أغرقهم ف��ي ه��ذه الدوغمائية واقع
حياتي أغشاهم هما فوق هم ،وجعلهم
يعيشون في أوحال المشاغل اليومية
التي ال تنتهي ،وق��د كنا ننتظر من
بلمختار أن ي��وق��ظ ه��ذا التنين من
مرقده ،وأن يفتح أمامه دروب اإلقبال
على العلم والمعرفة بتسهيل الحصول
على ال��وس��ائ��ط اإللكترونية بأثمنة
تفضيلية مشجعة ،وأن يعمد بالتنسيق
مع زميله في التعليم العالي على فتح
مسارات التعليم العالي اإللكترونية
في وجه رجال التربية بما يتيح لهم
متابعة دراستهم عن بعد ،دون تجشم
عناء االنتقال إلى الجامعات في أيام
العمل ،ولم ال تخصيص يومي السبت
واألح���د لتلقي ال���دروس الجامعية،
وحينئذ ستتبين حقيقة من يطمح إلى
إت��م��ام دراس��ت��ه ف��ع�لا ،وم��ن يتخذها
ذريعة للتنصل من المسؤولية.
> نور الدين الطويليع
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إذاعات مغربية تتنكر لرواد الفن المغربي
يا من يبحث عن األغاني
األص���ي���ل���ة ذات الطابع
المغربي ،يا من يبحث عن
الجواهر الخالدة ،والفن
الجميل ،واأللحان الشجية
وال����ك����ل����م����ات المعبرة
واألص��وات الطروبة .فما
عليه سوى التقاط موجة
إذاع�����ة ال�����دار البيضاء
ال��ج��ه��وي��ة بعين الشق..
فهي تذيع مشكورة عبر
أث���ي���ره���ا ه���ات���ه التحف
ال��ن��ادرة السالفة الذكر،
والتي لم نعد نسمعها عبر
أغلب اإلذاعات المشرقية
األخ��رى التي تشمر على
س��اع��د ال��ج��د ف���ي إذاع���ة
األغ������ان������ي المشرقية
والخليجية والمصرية
ب��س��خ��اء ،فقد نسمع في
ال���ي���وم ال����واح����د أغاني
لمطربين أجانب أكثر من
ثالث إلى أربع مرات وال
ن��س��م��ع أغ��ن��ي��ة لمطرب
مغربي من الرواد ولو مرة
واحدة في الشهر ،وعندنا
ما شاء الله فيض هائل من

الطاهر جيمي
ال��م��غ��رب��ي��ة ع��ب��د الهادي
بلخياط ،و«جريت وجريت»
لسيدة ال��ط��رب المغربي
نعيمة سميح ،و«مرسول
الحب» و«ك��ان يا ما كان»
للموسيقار عبد الوهاب

األغ��ان��ي ال��رائ��ع��ة كروعة
مبدعيها ،أغان عزيزة على
قلوبنا وال تمحي عن بالنا،
وع��ل��ى س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال ال
الحصر :الرائعة «القمر
األح���م���ر» ل��س��ي��د األغنية

الدكالي ،و«ساعة سعيدة»
ل���م���ح���م���ود اإلدري�����س�����ي،
و«راح��ل��ة» للراحل محمد
ال���ح���ي���ان���ي ،وال�ل�ائ���ح���ة
طويلة.
فما ه��ذا ال��ج��ف��اء؟ وما

ه���ذا ال��ج��ح��ود ف���ي حق
األغنية المغربية؟ بالله
عليكم أزيلوا الغبار عن
تلك األس��ط��وان��ات التي
يأكلها الغبار والنسيان
ف���ي خ���زائ���ن إذاعاتكم،
ع��رف��وا ال��ج��ي��ل الحالي
بموروث فن بالدهم ..فقد
تجد فتاة ال يتجاوز سنها
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة تحفظ
أغاني كارول ،وشاكيرة،
وإليسا ،وهاني شاكر ،وال
تعرف أغاني غيثة بن عبد
السالم ،وفاطمة مقدادي،
والطاهر جيمي ،وال تحفظ
ولو كلمة واحدة من أغاني
ال�����رواد ،ف��ه��ي ال تعرف
حتى وجوههم فباألحرى
تحفظ أغانيهم.
ال���ت���ف���ت���وا لفنانينا
المغاربة الذين وبتصرفكم
ه��ذا تطمسون هويتهم،
وتقبرون إبداعاتهم ،فمنهم
من رحل ومنهم من يعيش
منعزال مهمشا.
> سعيد إحديدو
(الدار البيضاء)

هل يسمح اإلسالم بإيداع الوالدين في دور العجزة؟
إحداث أول مطبعة
كثيرة هي البدع والموبقات اخ����ت����راق اخ���ت���رق���ه الغرب وي���ت���ن���اف���ى م����ع
التعاليم عربية بالجنوب المغربي
التي أخذها المسلمون عن للمسلمين وقيمهم وعاداتهم وال��وص��اي��ا ال��ت��ي ح��ث فيها

الغرب دون تمحيص أو حتى
معرفة كونها تتعارض
م������ع ق����ي����م اإلس����ل���ام
وم����ب����ادئ����ه ومثله،
فالمسلمون أصبحوا
ي��ح��ت��ف��ل��ون ب����رأس
السنة الميالدية أكثر
م���م���ا ي��ح��ت��ف��ل بها
ال���م���س���ي���ح���ي���ون،
ويتخذون من يوم
األح������������د ع���ط���ل���ة
األسبوع بدال من
ي������وم الجمعة،
وي��س��م��ون أبناءهم
وبناتهم بأسماء مسيحية،
وينتحلون العديد من الصفات
والمواقف والممارسات التي
ال عالقة لها باإلسالم ،وأكبر

ه���و ت��ق��ل��ي��د ف��ئ��ة ك��ب��ي��رة من
(المسلمين) للغرب

في إيداع
أو رمي الوالدين عند كبرهم
ب���دور ال��ع��ج��زة والمسنين،
ال����ش����يء ال������ذي يتعارض

القرآن الكريم على العناية
والرأفة واإلحسان للوالدين،
وم���ن وض���ع م��ن المسلمين
وال���دي���ه ف���ي دور
العجزة والمسنين
الشك ألنه استهان
بما جاء وما ينص
عليه ك��ت��اب الله،
ومن تم تنكر لسنة
وت��ع��ل��ي��م��ات سيد
األن�����ام ع��ل��ي��ه أزكى
ال���ص���ل���وات وأعظم
التسليم ال���ذي كان
يحث على اإلحسان
ل���ل���وال���دي���ن وال���رف���ق
بهما.
> محمد نرجيس
(الدار البيضاء)

«اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»
استمعنا ورأي���ن���ا عن
طريق اإلذاعة الوطنية يوم
ال��ث�لاث��اء ،2014/6/20
أق������ول ،س��م��ع��ن��ا ورأينا
بإعجاب وتقدير وإكبار
ل��ل��م��واط��ن ع��ب��د السالم
ال���ف���ارس���ي وه����و يحضر
الجتياز امتحان البكالوريا
للعام الدراسي  2014وقد
بلغ من الكبر عتيا ،واشتعل
الرأس شيبا ،ووهن العظم.

ك���ل ذل�����ك ،ل���م ي��م��ن��ع عبد
ال����س��ل�ام م����ن مواصلة
الدراسة ،إذ ال حد للعلم وال
نهاية للكمال ،فهذا الرجل
يستحق منا كل تقدير ،فهو
يعمله بقوله صلى الله
عليه وسلم« :اطلبوا العلم
من المهد إلى اللحد».
رأينا عبد السالم وهو
يمسك الكتاب بين يديه
وه����و ي���راج���ع ويستعد

أث����ار ت��ص��ري��ح م���س���ؤول رفيع
المستوى م��ن ال��ع��دال��ة والتنمية
حفيظتي عندما ق��ال على هامش
المشاكل المطروحة على مستوى
السفر مخاطبا المواطن المغربي:
«سافروا عبر ذواتكم».
يا له من تصور طوباوي جميل..
وك��ش��ك��ول فني أخ����اذ ..ونصيحة
أنطولوجية حالمة ..ووصفة عادية
مفيدة للذهن والبدن..
تصريح مسؤول من هذا الطراز
يدل داللة قاطعة على أننا مازلنا

الجتياز امتحان البكالوريا،
وق�����د ت���م���ن���ى أن ينجح
ويواصل ال��دراس��ة بكلية
الحقوق ليصير محاميا.
م��ل��ح��وظ��ة :س��ب��ق لهذا
المواطن أن عمل في اإلدارة
المغربية حتى تقاعد ولم
يستسلم للراحة ،بل شغل
نفسه بطلب العلم ،إنه رجل
يجب على المتقاعدين أن
يشغلوا أنفسهم مثله بطلب

أثناء تولي العالمة الراحل محمد بن
عثمان اإلدريسي رئاسة جامعة ابن يوسف،
راودته فكرة تحقيق إنشاء مطبعة عربية
بالجنوب تقوم بتغطية خصاص المطابع،
بعدما كانت حكرا على األوروبيين واليهود،
فكانت أول مطبعة عربية تقوم بطبع كل ما
يهم الشؤون الثقافية ،حيث قام العالمة
ابن عثمان باستيراد وسائل المطبعة من
بيروت في الثالثينيات بمعية شريكه آنذاك
األس��ت��اذ ال��م��ه��دي ال��ش��رق��اوي رح���م الله
الجميع .فانطلقت الحياة الثقافية تمأل
آفاق الجنوب على أيدي رجال من علماء
ومثقفين في عالم نشر الوعي الثقافي
والديني والتاريخي بكل مصنفاته ونحن
نمر بروض الزيتون القديم ،ومكان المطبعة
شاهد على عصرهما الذهبي في ميدان
المعرفة والعلم.
> فتح الله شهيد (مراكش)

ال��ع��ل��م أو ال��ك��ت��اب��ة في
مواضيع اجتماعية ،أو
تربوية أو أخالقية أو أي
شيء ،خير لهم من النوم
والكسل واللغو من الكالم
ولعب الورق وقضاء الوقت
في المقاهي وفي ما ال نفع
فيه.
ومن هذا المنبر ،أحيي
عبد السالم على عزيمته
وق������وة إرادت��������ه وشغفه

مسافــر زاده الخيــال
دون الصفر في المواطنة ..وأننا
مازلنا لم نقطع مع منهجية التعامل
ال��دون��ي��ة وال��ح��اط��ة م��ن الكرامة
اآلدمية.
«سافروا عبر ذوات��ك��م» ..مقدمة
إلش��ه��ار ج��م��ي��ل ،ي��اف��ط��ة لمنتوج
معنوي مثير ،ليعلم هذا المسؤول
أن لكل فرد من المجتمع رحلة مادية

عبر ال��ك��ون ،ورح��ل��ة معنوية عبر
«روحوا
الذات ..لكن سيد األمة قالّ ِ :
على أنفسكم من النفوس تصدأ،»...
والصدأ ليس بالمفهوم المادي..
ولكن بالمفهوم المعنوي ،فهناك
االلتزامات اليومية للعمل ،واألعباء
خ��ارج اإلرادة ،والطموحات التي
تملك األشخاص.

بمحاربة الجهل راجيا من
الله العلي القدير أن يمد
في عمره معافى في بدنه،
مالكا قوت يومه ،هنيئا في
فراشه ،ونرجو الله القدير
أن يحقق أمنيته التي هي
المحاماة ،كما عبر عن ذلك
بنفسه ،أثناء استجوابه
مع اإلذاعة الوطنية.
> مالكي علوي موالي
الصادق (سال)

فليس ال��ع��ي��ب ف��ي ال��س��ف��ر عبر
الذات ،فقد يكون سفرا من أجل وقفة
مع الذات ،ومراجعة بعض األخطاء،
وأخذ ق��رارات حاسمة ،وتصحيح
بعض التوجهات السابقة .لكن
العيب كل العيب أن يطل مسؤول
رف��ي��ع المستوى علينا ويرمينا
بالغبار ..ويرمينا ب��ورود شائكة،
ويحيلنا لرحلة سفر كلها غمام ،ألم
يقل محمد عبد الوهاب موسيقار
األجيال« :مسافر زاده الخيال».
> سعيد حطبي

كي ينجح إصالح
التعليم هذه المرة
بقلم :د .يوسف الكتاني

كنت وم��ازل��ت ض��د اعتبار عملية إصالح
التعليم في بالدنا سياسية تدخل التعليم في
متاهات هو في غنى عنها ،مما ينبغي معه أن
يعود تكوين اللجنة وإنشاؤها إلى االختصاص
والكفاءة وحدهما ،وإلى رجال التعليم أنفسهم
وحدهم دون غيرهم ،ألن إشراك اآلخرين من أهل
السياسة واألحزاب والجمعيات يضخم لجنة
اإلصالح ويطيل عملها ،ويكثرها بدون نتيجة،
ألن كثرة ال��ع��دد تبعد اللجنة ع��ن مقاصدها
وغاياتها ،وتدخلها ف��ي ح���وارات بيزنطية،
ونقاشات ال فائدة منها ،خاصة بالنسبة للجنة
يقترب أعضاؤها من مائة عضو ،بينما يبلغ
عدد أعضاء المجلس األعلى للتعليم في فرنسا
ستة عشر عضوا ال غير ،مما يجعل التعليم
عندهم بخير ،يحقق نتائجه المرجوة أو يقترب
منها ،في حين أن لجان إصالح التعليم عندنا
وخاصة منذ لجنة إيفران وإلى اليوم لم توصل
أي منها إلى أي نتيجة تذكر ،فلماذا نستمر في
ه����ذا االت����ج����اه ون���ب���دد األم�������وال والجهود
والسنوات؟
إن إصالح التعليم إذا أردنا أن يوصل إلى
نتيجة ،ويحقق أهدافه ،وينقذ وطننا وأجيالنا
من الضياع ،والجري وراء إصالح ال يجدي وال
يفيد ،بل يزيد الهوة بعدا ،والمشكلة مشكالت،
ويجعل من أجيالنا حملة شهادات ودبلومات،
ال علماء أكفاء مقتدرين ،نابغين ،مبتكرين
مخترعين ،يجتهدون وي��ج��ددون ،ويحيون
مجتمعنا بنظرياتهم البناء ،وأفكارهم الخالقة،
وينشؤون األجيال إنشاء رائعا متميزا يربط
حاضرنا بماضي آبائنا وأجدادنا العظام الذين
بنوا هذا الوطن العتيد ،وجعلونا نفتخر به،
وبما أنجزوه وحققوه ،كما يأمل ملكنا الهمام
ويعمل من أجله ،وكي تقطع بالدنا األشواط،
وتختزل المراحل ،لتحقيق المستقبل القوي
الباسم في جميع المجاالت .لذلك كله ينبغي أن
تستقطب لجنة إصالح التعليم األكفاء المقتدرين
النابغين من رج��ال التربية والتعليم ،وكذا
المبدعين أهل التجربة والخبرة من الذين أداروا
ويديرون التعليم بنجاح وتوفيق ،ممن يعرفون
المسارب ،ويلمون بالتجارب ،ويضطلعون
بأنظمة التعليم ونظرياته ومدارسه ،كي يستفيد
تعليمنا من الخبرة الدولية ،والتجارب الناجحة،
واألشواط الموفقة التي قطعتها األمم غيرنا،
وال مجال إلعادة أثبتت األيام عدم جدواها.
كما أن العملية اإلصالحية للتعليم ينبغي
أن ت��رى قيمنا ودي��ن��ن��ا ،وأن ي��ك��ون ذل��ك هو
األساس والمنهج الذي تسير عليه ،وأن تعطي
األسبقية للغة العربية التي هي لغة القرآن،
والتي ينبغي أن تبقى اللغة األساس في كل
إصالح ،ألنها اللغة التي جمعتنا وتجمعنا على
ال��دوام ،ووحدتنا طوال تاريخنا ،ولندع تلك
ال���دع���وات البيزنطية ب��اس��ت��ع��م��ال الدارجة
واعتمادها كمرحلة من مراحل التعليم فذلك هو
البهتان والباطل والضياع.
إن القرن الحالي هو قرن اإلنجاز وتحقيق
األهداف والغايات التي تنقذ الدول واألمم من
التجارب السالفة ،وتكرار البرامج العقيمة ،فذلك
وقت مضى وراح ،وما علينا إال أن نقتدي باألمم
المتقدمة الناجحة ،وننطلق بتعليمنا لبناء
دولتنا ،والعودة إلى حضارتنا ،وفتح الطرق
وال��م��س��ارات أم���ام أجيالنا إلن��ق��اذه��ا ،وبناء
مستقبلها الزاهر إن شاء الله ،اعتمادا على
ربنا ،وبجهود أبنائنا وروادنا.
أما جامعة القرويين العتيدة فينبغي أن
نعمل على أن تعود أم الجامعات المغربية ،بناء
على أسس ومبادئ البد منها:
 1أن تعود كما كانت حصنا لإلسالم ،ومنبعال��ل��ح��ض��ارة وال��ت��ج��دي��د وم���ن���ارا لالجتهاد
واالبتكار.
 2أن تكون مؤسسة لحفظ التراث اإلسالميوبعثه وتحقيقه ونشره.
 3أن تعود جامعة شاملة لعلوم الدنياوالدين كما كانت منذ تأسيسها.
 4وضع مناهج جديدة لمقرراتها الدراسيةتتفق مع أهدافها وتاريخها ،وتخرج علماء
مجددين فاعلين يعملون على أن تفوق فتوحاتنا
ال��ع��ل��م��ي��ة ف��ت��وح��ات��ن��ا ال��س��ي��اس��ي��ة ،وبالله
التوفيق.
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سنة محمد اخلامس
تصل إلى تارودانت
في إطار برنامج « :2014سنة محمد
الخامس» ال��ذي تشرف على تنظيمه
مؤسسة محمد ال��زرق��ط��ون��ي للثقافة
واألبحاث تحت الرعاية السامية لصاحب
الجاللة محمد السادس ،بمجموعة من
المدن المغربية.
تحتضن مدينة تارودانت فعاليات لقاء
وطني إشعاعي احتفائي بمعلمة معهد
محمد ال��خ��ام��س ،اع��ت��راف��ا ب���دور هذه
المؤسسة الكبير ف��ي تعميم الوعي
ال��وط��ن��ي وف���ي ت��ك��وي��ن أج��ي��ال مغرب
االستقالل والكرامة.
وتنطلق هذه الفعاليات بتنظيم ندوة
حول الموضوع بقاعة الندوات التابعة
لعمالة تارودانت يوم السبت  27شتنبر
المقبل اب��ت��داء م��ن الساعة العاشرة
صباحا ،ث��م زي���ارة جماعية للثانوية
التأهيلية محمد الخامس التي تحتضن
فقرات تواصلية متنوعة على هامش
الندوة.

الكالم الموزون

بقلم :أ

ب
و أزهار

�ضـد الغــزو

ال فائدة في الفحو
وال إعراب في النحو
ألعراب يحبون اللهو
فالعقل اغتاله السهو
والصدر غزاه الربو
واللسان غمره اللغو
والرغبة اختارت العدو
نحو سقف القبو
حيث السوائل والشدو!!
ورغم تعكير الصفو
ورغم كل الشجو
ورغم ضغط الحشو
تبقى قواعد النحو
في الحضر وفي البدو
عصية على الغزو
وكذلك حرمة البهو
حيث ال مكان للهو
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نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي
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الفنانة
التونسية
درة:

لم أترحم على أيام الرئيس
زين العابدين
تمنت درة كل الخير لبلدها تونس
«الحكم» الذي
وصرحت في برنامج
ُ
تبثه قناة « »MBCأنها متفائلة قدر
اإلمكان ،لكنها ليست راضية عن هذه
المرحلة وفيها الكثير من العيوب
واألمور المحبطة .أكثر ما يخيفها أن
طبيعة البلد والمجتمع والقوانين
والهوية تتغير ،فضال عن الوضع
االق��ت��ص��ادي وال��س��ي��اس��ي وتركيبة

قريبا بالمغرب ..الدورة األولى لمعرض
«فوتوفولتاييكا»
س ُتعقد الدورة األولى من المعرض
والمؤتمر الدولي للخاليا الضوئية
ال����ج����ه����دي����ة «ف���وت���وف���ول���ت���اي���ي���ك���ا»
HYPERLINK «http://www.
»photovoltaica.ma» \t «_blank
 www.photovoltaica.maفي مدينة
الدار البيضاء بالمغرب من  04إلى 06
نونبر  ،2014تحت وص��اي��ة وزارة
ال��ط��اق��ة وال��م��ع��ادن وال��م��اء والبيئة
وب��ت��ن��س��ي��ق م��ؤس��س��ات��ي م���ن شركة
االستثمارات الطاقية.
ي��ت��ك��ون ه���ذا ال��ح��دث م��ن معرض
ومؤتمر كبير يخص القضايا الرئيسية
التي تطال تطور الخاليا الضوئية

> العدد804 :

الجهدية بالمغرب وإفريقيا ،كما سيتم
تسليط الضوء على اإلطار القانوني
ال��ج��دي��د ال����ذي وض��ع��ت��ه الحكومة
المغربية بهدف السماح بفتح الجهد
المتوسط أم��ام المنافسة الوطنية
وال��دول��ي��ة ،كما سيتم ط��رح الوضع
الراهن للقطاع في القارة اإلفريقية
عموما.
وفي هذا الصدد ،سيشكل صالون
«فوتوفولتاييكا» منصة مثلى للقاء بين
مختلف الفاعلين العموميين والخواص
على الصعيد الوطني والدولي ،مما
سيتيح لهم الفرصة لتقديم تقنياتهم
في قطاع الخاليا الضوئية الجهدية.

المجتمع كالتطرف واإلرهاب.
وف��ي س��ؤال عما إذا ك��ان إخوان
تونس قد استفادوا من أخطاء إخوان
مصر ،أكدت أن المشكلة في توجههم
وه��م لم يغيروا ه��ذا التوجه .وعن
ترحمها على أيام ابن علي ،نفت ذلك
مشيرة إل��ى أن من أت��ى بعده ليس
أفضل منه ،على أمل أن يكون المقبل
أفضل منهما.

إشراقات إالهية
رحلة الحج طاهرة مطهرة ،فيها
تصفو النفوس ،وتزكو األرواح ،لتؤكد
العهد مع الله على االستقامة والطهر،
واإلي���م���ان وال��ي��ق��ي��ن ،وال��خ��وف من
الخالق ،والصفاء الروحي والنفسي
الذي يزكي ويرقي ،لتتحقق الجائزة
الكبرى ،فيعود الحاج والحاجة كيوم
ولدا مغفرة ورضوانا.
ال تتخلوا عن أداء مناسك الحج وال
تؤخروه ،فال تدري نفس ماذا تكسب غدا؟
حتى ال تكون مقصرا وال محروما ،واستمع
إلى قول الباري في الحديث القدسي« :إن
عبدا صححت له جسده ،وفسحت له في
األجل ،ووسعت له في الرزق ،ال يفد إلي
إنه لمحروم» صدق الله ورسوله.

< د.يوسف الكتاني

أين وصل مشروع قانون محاربة
العنف ضد النساء؟
مساهمة منها ف��ي دعم
الحملة الترافعية للجمعيات
النسائية والحقوقية في
إطار تحالف ربيع الكرامة
من أجل التسريع في إصدار
قانون مناهضة العنف ضد
ال��ن��س��اء ،ت��ن��ظ��م الجمعية
المغربية للدفاع عن حقوق
النساء ،لقاء تواصليا حول
مآل مسودة مشروع قانون
العنف رقم  ،13-103وذلك
ي��وم الخميس  25شتنبر
 2014اب��ت��داء م��ن الساعة
ال���ت���اس���ع���ة ص���ب���اح���ا إلى
الواحدة بعد الزوال ،بفندق
«إي����������دو أن�����ف�����ا» ب�����ال�����دار
البيضاء.
ويهدف اللقاء إل��ى فتح
نقاش هادف حول تعاطي

مكونات الحكومة المغربية
وم����خ����ت����ل����ف ال���ف���اع���ل���ي���ن
ال��س��ي��اس��ي��ي��ن م��ع مسودة
ال���م���ش���روع ،ان���ط�ل�اق���ا من
مداخلة ل���وزارة التضامن

وال��������م��������رأة وال���ت���ن���م���ي���ة
االجتماعية ،ومداخلة لوزارة
العدل والحريات ،إضافة إلى
مداخلة لمحللين متتبعين
للموضوع.

«ولــد القصــور»

كان قد وجب علينا أن نتجهز الكتشاف هؤالء المسيريين الوهميين ،خاصة
بعد أن علمنا أن فيهم مسلحين حدد عددهم في خمسة أشخاص يبتزون
المواطنين الميسورين ،ويطلبون منهم مبالغ من المال مقابل التشطيب على
أسمائهم من اللوائح ال��س��وداء التي وضعوا فيها بشبهة التعاون مع
االستعمار .وباعتبارهم خونة تقررت تصفيتهم من طرف المقاومة التابعة
للحزب ،فطرح السؤال الصعب :كيف سنكتشف هؤالء؟
وبما أن األصابع كانت تشير كلها إلى ساحة جامع الفناء ،فقد تم االعتماد
علي مع بعض أفراد جماعتي من تجارالفواكه الجافة في الساحة .وتم ذلك
االتفاق داخل المكتب بحضور لجنة سرية تحت إشراف احماد بالهاشمي
أمين المال .فجهزوا لي عربة لبيع بعض حاجيات الزينة كالمشط والدهان
الذي كان يعرف بالبريانتين وأحزمة األحذية والخواتم وأشياء أخرى ،مع
إشعار أول خليفة لمقاطعة جامع الفناء ،السيد عبد السالم الزرهوني ،الذي
تعمد أن يوفر لي مكانة ثابتة ،وعناية ملفتة ،جعلت كل أصحاب تلك التجارة
يتقربون مني ويتهافتون على استضافتي للفطور كل صباح باإلسفنج
والشاي ،ومنهم من باح لي حتى ببعض أسراره .المهم أنه في ظرف وجيز
وأيام قليلة ،اقترب مني أكثر من عشرة أشخاص كلهم ينتمون لتلك الجماعة
التي أنجزنا هذا السيناريو لإليقاع بها .وسرعان ما أخرجوا كل ما في
جعبتهم ،وأظهروا لي رغبتهم في ضمي إلى جماعتهم التي كانوا يعتقدونها
تابعة لحزب االستقالل فعال .عندما طلبت منهم الكشف عن ورقة االنخراط،
علمت أن مسيرهم المسمى «إد .ت» ،وعدهم بالحصول عليها ولكنه مازال
يماطلهم متذرعا بأسباب لم تعد مقنعة لهم ،خاصة بعدما أصبح جلهم يرى
ورقة االنخراط عند بعض زمالئهم من أعضاء الحزب الفعليين.
بعد أن اكتملت عندي الصورة ،قمت بتقديم تقرير شفوي للجنة المحددة
لتلك المهمة ،فطلب مني أن أزيد في مغامرتي وأتأكد من دقة معلوماتي.
فوافقت على عرض عناصر الجماعة الوهمية ،وقبلت االنخراط معهم إن
هم حصلوا لي على موافقة مسيرهم ،وذلك ما حدث فعال .وفي مساء يوم
خميس ،رافقتهم إلى منزل في حي جنان بنشقرة ،مازلت أذكر أن رقمه ،5
والجماعة تسير من طرف خمسة ،واألسلحة ال يمتلكها إال هؤالء الخمسة
الذين يرأسهم «إد .ت» ،الذي غاب عن ذلك اللقاء.
حضرت االجتماع ،وسجل اسمي بعد دفع عشرين رياال كاشتراك أسبوعي
وهو رقم مبالغ فيه ،ولم يكن يدفع إال من طرف بعض الميسورين للخاليا
التي كانت تعني بشؤون المعتقلين قبل عودة الملك.
عندما تأكدت من كل معلوماتي وطويت الورقة التي تحتوي على تفاصيل
تحرياتي ..بما فيها عنوان المسير الخاص ،ومكان تجارته في «سوق جديد»
حيث كان يملك دكاني ..تكفلت لجنة من جناح المقاومة مكونة من أربعة
أشخاص هم السادة مبارك الزمراني الملقب «بزريكم» فيما بعد ..والماللي
الذي كان يملك متجرا لقطع غيار السيارات ،واحماد بالهاشمي الخراز صاحب
دكان لبيع البالغي في سوق السماطة ،وعبد ربه محمد بن الحسن الحجام..
قمنا أربعتنا بزيارة للمعني باألمر وجلسنا في مقهاه وطلبنا إبريق شاي
في انتظار حضوره ،وأعتقد أن السيد مبارك الزمراني والسيد الماللي ،اللذين
كانا من جملة المحكوم عليهم باإلعدام وأفرج عنهما مع العودة الملكية،
أعتقد أنهما كانا يحمالن السالح.
حضر أخيرا صاحبنا «إد .ت» ،فأبلغ من طرف أحد أعوانه أننا في انتظاره،
ثم أسرع للسالم علينا مرحبا بابتسامة كما يقال صفراء ووجه شاحب عاله
االصفرار هو اآلخر .أخذ «إد .ت» يشغل يده المرتعشة ويصب لنا الشاي
وهويستمع بتركيز إلى السيد احماد بالهاشمي .كان ذلك الخراز الذكي هادئا
بطبعه ،دقيقا بارتجاله ،محنكا بتراكم تجاربه ،مستفيدا من اعتقاالته .وبمهارة
تحول من حرفي إلى تاجر للبلغة الجاهزة في تلك «الداللة» التي تنظم بالمزاد
الحر المكشوف بعد صالة كل فريضة عصر في سوق السماطة ثم يعرضها
في دكانه «المعلق» ،إذ كانت تلك الدكاكين ال يدخلها أصحابها إال بتسلقهم
حباال مشدودة إلى السقف .وكان أيضا قد أخذ عن الوطنيين الكبار داخل
السجون رصيدا من المعرفة والتكوين وحسن الحديث ولباقة اللسان
السياسي ،فتم تكليفه بأن يكون المتحدث والمحقق مع السيد «إد .ت» الذي
كان يرد على أسئلته باقتضاب وثقة في النفس .وهذا بعض من الحوار الذي
دار بينهما على ما أذكر ،بينما السيد امبارك الزمراني والسيد الماللي وعبد
ربه ،نستمع ونتابع في صمت مطبق.
بالهاشمي« :سيادتكم هو السي إد .ت؟»
إد .ت« :نعم هو أنا»
بالهاشمي« :متشرفين ..نقدم ليك اإلخوان السي الزمراني والسي الماللي
من حركة المقاومة التابعة للحزب ،والسي بالحسن من الكتابة ديال الدائرة
الثامنة عندنا»
إد .ت« :متشرفين ومرحبا»
بالهاشمي« :بال شك عرفتي عالش جينا نشوفو سيادتك؟»
إد .ت« :ال»
بالهاشمي« :غدي ندخلو فالموضوع كود ..سمعنا باللي عندك جماعة
مهمة من المواطنين وكتسيرهم باسم حزب االستقالل»
إد.ت« :صحيح»
بالهاشمي« :واش كتعني حزب االستقالل اللي كان ومازال كيقود معركة
االستقالل ،أوال شي حزب اخر اللي سمى راسو حزب االستقالل؟»
إد.ت« :كنعني حزب االستقالل ..حزب الزعيم عالل الفاسي وبالفريج
والوطنيين اللي كتعرفوهم وكنعرفهم»
تبادلنا نظرات االستغراب ،ولسان حالي يقول «يا لحسن حظي بغيابه
عن لقاء انخراطي «الصوري» بجماعته في جنان بن شقرة».
بالهاشمي« :هدشي عندك غريب شوية السي إد»
إد.ت :بالنسبة ليكم غريب ،بالنسبة لي عادي جدا»
بالهاشمي«:يمكن سيادتكم تشرح لينا شي شوية؟»
> يتبع..
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األخيــــــرة
أخطــار بوســة اليــد:

الذي أراد أن يبوس يد امللك  ..فعضها

 :مصطفى العلويك��ان أع��ظ��م م��ل��وك ف��رن��س��ا ،الملك
لويس الرابع عشر( ،سنة  )1700وكان
يسمى ،الملك الشمس ،وهو يستقبل
حشودا من المهنئين ،بمناسبة ازدياد
أحد أوالده ،وكل المهنئين ينحنون
إلى منتصف وقفتهم ليقبلوا يد الملك
((وك���ان م��ن بين المهنئين ،سفير
أجنبي بمجرد أن وصل عند الملك،
وانحنى عليه ..أخ��ذ ي��ده وعضها،
حتى ارتفع صوت الملك صائحا من
األلم،ليقوللهاألجنبيالذيعضه:
قمت بهذا حتى تنتبه إلى وجودي
بين هؤالء المهنئين)) (لويس .14
ميشيل ديون).
وبوسة اليد عندنا ،وفي عهدنا،
تعني شيئا آخر ،برع الشهيد المهدي
بنبركة في وصفه ،وهو يحادث مرة،
طبيب الحسن الثاني ،الدكتور كليري،
الذي روى مقولة المهدي في كتابه،
حين قال له(( :تبوس اليد ،تبوس
الراس ،وها أنت غني)).
وبوسة اليد ،قديمة قدم الملكية،
عندنا وعند التاريخ ،مرتبطة بالتقاليد،
مرتبطة بالنفوذ ،ألن��ه ربما عندما
يبوس أحد يد السلطان ،فإن السلطان
ي��ش��ع��ر ب��ال��ن��ش��وة ،ن���ش���وة القوة،
وب��االع��ت��راف ب��أن��ه ه��و األع��ل��ى ،هو
ال��س��ي��د ،وبينما ال��ب��وس��ة بالنسبة
للبواس ،تختلف باختالف الشخص
المنحني ،في أروب��ا وبعد الثورات
التي أنتجت ال��ح��ض��ارة ،أصبحت
تباس فقط يد المرأة ،إذا كانت جميلة
أو غنية ،ولكنها بوسة أقرب منها إلى
اإلش�����ارة ،م��ن ق��رب��ه��ا إل���ى البوسة
الشهوانية.
طبعا ..اآلسيويون الذين سبقونا
يابانيوهم وهنود للحضارة ،ابتدعوا
منذ قرون ،طرق التقدير واالحترام،
للجميع ال للملك وحده ،عبر االنحناءة
المتبادلة ..من بعيد ..ال لمس ليد ،وال
حتى المصافحة ،ألنهم يعرفون خطر
هذه اللمسات(.)...
أما عندنا ،فقد كانت بوسة اليد ،من
أيام موالي إسماعيل الذي يقطع رأس
ك��ل م��ن ال ي��ب��وس ي���ده ،إل���ى العهد
ال��ح��ال��ي ،حيث أبلغت التشريفات
الملكية ،كل المس ّلمين على الملك
محمد السادس أن البوسة لم تبق
مرتبطة بالطقوس اإلل��زام��ي��ة ،فإن
الكثير الزالوا يبوسون ،وفقا لمقولة
المهدي بنبركة.
يبوسون م��ن أج��ل الغنى ،غنى
المنصب ،أو غنى البيزنيس ،أو غنى
الموقع االجتماعي ،حتى يراه مدير
الضرائب وهو يقبل اليد الكريمة،
ويراه في التلفزيون ضباط الجمارك،
ورج�����ال األم�����ن ورج�����ال السلطة،

فيصنفونه في عداد «الهاي كالس»
الذي يمكن يوما أن يصبح رئيسا
للدرك أو عامال أو واليا ،أو مديرا
للشرطة ،وه���ي اح��ت��م��االت ورثها
المغاربة من أي��ام الحكم الطويلة
للملك الحسن الثاني.
حيث كانت بوسة يده في كثير من
الحاالت ،تنوب عن تصريح بالطاعة
وال���والء ،رغ��م أن المنطق ال يجعل
الملك كلما بيست يده يسأل شكون
هذا.
وقد حاول الملك المؤسس محمد
الخامس ،أن يحرر هؤالء المغاربة
ال��ذي��ن ح��رره��م م��ن االستعمار ،من
ك���اب���وس ال���ج���ب���روت السلطاني،
المخزني وكان هو شخصيا ال يسلم
يده للتقبيل إال من بعيد ،ومرة وكان
يطل م��ن شرفة قصره على ساحة
المشور ،حينما شاهد ول��ي عهده
م��والي الحسن ينزل من السيارة،
وع���ب���اد ال��ل��ه ي��ت��ه��اف��ت��ون ع��ل��ى يده
لتقبيلها ،والشك أن الحسن الثاني
ك��ان ف��ي تلك اللحظات يتدرب()...
ولكنه عندما وصل عند أبيه محمد
الخامس ،قال له(( :الحظت أنك ماد
يدك إلى الناس ليقبلوها ،وال يبدو
عليك ش��يء م��ن التضايق ب��ل كنت
مبتهجا فرحا ،فال تنس يا بني في
المستقبل أن تسحب يدك عندما
يقبلعليكالناسلتقبيلها،ألنتعلق
الناس بنا مبدئي وروح��ي ،ال يعبر
عنه تقبيل اليد)) (التحدي .الحسن
الثاني).
ولكن الحسن الثاني رحمه الله ،كان
يعتبر تقبيل يده ،نوعا من االلتزام
ال��س��ي��اس��ي ،ف���ي زم����ن ك���ان���ت فيه
المعارضة تذيقه المرائر ،وكلما باس
أحد يده كان في عمق صدره يقول:
م��وت��وا بغيظكم ،أم��ا عندما يكون
أقطاب األحزاب السياسية المعارضة،
متهافتين عليه ي��دي��رون ظهورهم
للكاميرا ،حتى ال ت��ص��وره��م وهم
يبوسون ،فإن الحسن الثاني يكون
في أوج السعادة.
وأصبحت بوسة اليد تقليدا مخزنيا
ذي مغزى سياسي ،ي��راه كل واحد
حسب شساعة منظاره ،ألنه بقي في
دار المخزن تقليدا شبه طبيعي ،حتى
سمعنا مؤخرا أن أحد األم��راء قدم
شكاية وهو بين النعي والبكاء ،يقول:
فالن ،وهو في خدمته ،لم يبس يدي
اليوم.
ومادام لكل ولد صغير ،يتلقى من
أفراد عائلته ما يكفي من البوس في
إطار األمومة ،أو األخوية ،أو حتى
ال��ع��ادة ،ون��رى كيف يفرح كل قلب
عندما يرى طفال بريئا ،جميال بحكم
أن الله قال لنا« :خلقنا اإلنسان في
أحسن تقويم» ،فإنه بديهي أال يكون
للبوسة مدلول في حق شخص رده
الله «أسفل سافلين» إال إذا كان شيخا
وقورا يتهافت على تقبيل يده أوالده
وأحفاده.
إال أن هذا البوس كله ،وال أظن أنه
متواجد في القرآن ،ألن القرآن كان
سباقا إلى معرفة المصير الزائل لكل
عملية ب��وس ،نظرا لما كان لها من
أخطار بيولوجية ،قديما وحديثا.
لنقرأ في تاريخ الدولة السعدية،
حينما كتب اب��ن خلدون ،أن الملك
المنصور السعدي ((جاءته أيام فتح

األن��دل��س ،بعثة م��ن ط��رف الملك
اإلس��ب��ان��ي «ه� ��ران� ��دا» (س �ن��ة 700
م �ي�لادي��ة) يستنجد بالمنصور،
ورس ��ال� �ت ��ه ل ��ه ت� �ق ��ول :ه �ج��م علي
النصارى ،وأنا شيخ عجوز وضعيف،
أرج ��وك إن �ق��اذي ،وس��اف��ر المنصور
السعدي عبر الجزيرة الخضراء إلى
أن وص ��ل ق �ص��ر ال �م �ل��ك «ه ��ران ��دا»،
ال �م �س �ت �ن �ج��د ب � ��ه ،وق � ��د استقبل
المنصور ،بانحناء وطاعة ،ثم انقض
على ي��ده يقبلها ،فسارع المنصور
الذهبي ،إل��ى سحب ي��ده ،ثم نادى
على الماء والطاس ،ليغسل يده أمام
الجميع)) (ابن خلدون).
فهل فطن الملك المنصور السعدي

عبد الله ،ظهر الطاعون بتازة نحو
ش� �ه ��ر ح� �ت ��ى ك � � ��ادت أن تخلى))
(الضعيف).
بل إن هذا المنصور السعدي ،الذي
سارع لغسل يديه عندما باسها له ،أو
ل��م��س ال��ب��ص��اق ي��د ال��م��ل��ك ،فسارع
لغسلها ،لم تكن هذه أول مرة ،يظهر
فيها ال��م��ل��ك ال��م��ن��ص��ور مهووسا،
بالميكروب.
في ذل��ك الزمن ،بل إننا نجد في
ال��ت��اري��خ المغربي ال��ق��دي��م ،أن هذا
المنصور السعدي نفسه كان يستقبل
الناس في قصره ،وهو خلف حجاب
((ح�ت��ى ج��اء أح��د العلماء واسمه
أحمد بابا أبو العباس ليقابله فوجد

البوسة في المجال السياسي ،شيء ،وفي
المجال العاطفي شيء آخر ،كأن يرغم
البروطوكول المخزني شخصا على تقبيل اليد
كشرط مرتبط باالستقبال التشريفي ،فإن
المقابلة ،رغم البوسة ،تكون مثار إحساس
بالغضب وقد تكون لها عواقب وخيمة ،على
العالقة بين الذي يبوس ،والذي يباس

صورة تاريخية من أرشيف «األسبوع»:
امللك العظيم محمد اخلامس يستقبل الزعيم املهدي
بنبركة ،وطريقة بوسة اليد حتولت إلى تالمس باألصابع
ف��ي ذل��ك ال��زم��ن منذ أك��ث��ر م��ن ألف
وثالثمائة عام ،إلى تواجد الميكروب،
أم أنه عاش فترة فناء قبائل ومدن في
ال��م��غ��رب ،بسبب م��ا ك��ان المغاربة
ي��س��م��ون��ه ب��ال��ط��اع��ون ،ال ينقلون
إحصائيات عن ضحاياه ،وإنما ما
بين صفحة للتاريخ وأخرى يكتبون
((تفاقم الطاعون بفاس وم��ات به
أق ��وام))(( ،وأي ��ام السلطان موالي

الملك يكلمه من وراء الحجاب فقال
ل��ه :إن الله تعالى يقول« :وم��ا كان
لبشر أن يكلم الله إال وحيا أو من وراء
حجاب» ،وأنت تشبهت بالله)) (نزهة
الحادي .المراكشي).
وقد أصبح الحجاب هذه األيام في
عصر األنترنيت ،شائعا بشكل عالمي،
ن��ت��ي��ج��ة ان���ت���ش���ار أم�������راض تنقل
بالمصافحة ،والسيدا التي تنقل

بالبوسة ،واإليبوال ،بالنسبة لمن لهم
ح��ي��وان��ات مفششة .وج����اءت هذه
العوامل المرضية محفوفة بما قد
تنقله البوسة اليدوية ،من أمراض،
خصوصا بالنسبة لمن لهم أجساد
ع��اج��زة ع��ن ال��دف��اع ع��ن نفسها في
مواجهة الهجمات الميكروبية ،وأنتم
تعرفون أخطار األمراض التي تصيب
من ال مناعة له.
وربما لو كان الملك الحسن الثاني
حيا ،ألصدر قرارا بمنع بوسة اليد،
ب��ع��د أن ك���ان ه���ذا التقليد موقفا
سياسيا ،وصفه األستاذ الباحث في
شؤون اللغات شفيق ،وقد أسر للكاتب
الفرنسي إنياس دال ((بأن الحسن
ال�ث��ان��ي ت��رب��ى ف��ي ثقافة المبالغة
التقليدية وأنه حكى له أنه عندما
ك��ان سنه ث�لاث عشرة سنة ،أهداه
أح��ده��م ش�ع��را ي�ب��دي فيه الشاعر
سعادته ألنه استطاع أن يبوس يد
األم� �ي ��ر ،ف�ك�ي��ف ت� ��رون ت �ح��ول هذا
الحسن الثاني عندما يكون رجال))
خصوصا بعد أن أصبح رجال عظيما
يتالعب باألزمات السياسية ،ويتعامل
مع أغلبية ممن هم مستعدون لتقديم
أك���ث���ر م���ن ب���وس���ة ال���ي���د للوصول
ألهدافهم.
ورحم الله زمانا كان فيه الرجال
يصلون إلى أهدافهم بوسائل أشرف
من قبيل النبوغ الفكري والسياسي
ألن البوسة في المجال السياسي،
ش��يء ،وفي المجال العاطفي شيء
آخر ،كأن يرغم البروطوكول المخزني
شخصا على تقبيل اليد كشرط مرتبط
باالستقبال التشريفي ،فإن المقابلة،
رغ��م البوسة ،تكون مثار إحساس
ب��ال��غ��ض��ب وق���د ت��ك��ون ل��ه��ا عواقب
وخيمة ،على العالقة بين الذي يبوس،
والذي يباس.
((يحكيالجاحظأنهكانفيمصر
سلطان اسمه سلطان العلماء جاءه
ببابه سلطان الشام من دمشق بعد
أن أطاح به سلطان آخر تحالف مع
اإلفرنج.
وعندما طلب السلطان الالجئ
الدخول على السلطان المصري قال
له الحاجب :ما نريد منك ،شيئا ،إال
أن تنكسر للسلطان وتقبل ي��ده ال
غ �ي��ر ،ف �ق��ال ال�س�ل�ط��ان ال�ل�اج��ئ :يا
مسكين أنا ما أرضاه أن يقبل يدي،
فضال عن أن أقبل أنا ي��ده ،يا قوم:
أنتم في واد وأنا في واد)) (كتاب التاج.
الجاحظ).
لم يكن األمر وقتها يتعلق بطاعون
تنقله قبلة اليد ،وال بعالم ربما نحن
فيه على أبواب إصدار قوانين عالمية،
لمنع البوس والعناق ،لما قد يتناقله
البواسون ،والمتعانقون لبعضهم من
ميكروبات.
وأظن أن باحثا كبيرا مثل األستاذ
الطوزي ،لم يبق بحاجة إلى ما كتبه
عن مظاهر قبلة اليد ،في بداية عهد
الملك محمد السادس ،حين كتب ((لم
يفصح الملك ال�ج��دي��د ،ع��ن نوايا
حقيقية،لالبتعادعنإرثوالدهوعن
الممارسات المخزنية التقليدية،
الشيء الذي خيب آمال التقدميين،
الذين كانوا يأملون أن يقلع الملك
الشاب عن مجموعة من التقاليد،
ولعل أهمها تقبيل اليد)) (الملكية
واإلسالم السياسي .الطوزي).

