ري
س

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي
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مطلوب من وزارة
الخارجية أن توضح

بعد ادعائه بأنه
مستشار للملك
مصطفى عزيز يقدم
نفسه للمحكمة أنه
مستشار دبلوماسي
02

ت���ق���ري���ر م��ن��ظ��م��ة «گلوبل
فينانس» األمريكية ،أعلن أن
ش��رك��ات مغربية ك��ب��رى تمارس
التالعب في فواتير التصدير ،وأن
مجموع ما استفادت منه هذه الشركات
نتيجة الفواتير المكذوبة يشكل 69
ف��ي ال��م��ائ��ة ،م��ن القيمة اإلجمالية
لألموال المغربية المهربة إلى الخارج،
والتي تبلغ عشرة ماليير دوالر في
العشر سنوات األخيرة.

4

دراهم

الحقيقة الضائعة
28

كتابات سياسية
عـلى تابـوت
الفقيد بـاها
هل هناك
مخاوف من
التقطيع اجلهوي في
تعيني بوزيدة الشاوية ورديغة يبعد جالل السعيد
بقسم الصحافة
القادري
الله
عبد
ضربات
عن
03
في القصر
داخل العدد

تحت

األضواء

المستشار
فؤاد الهمة مع
الصديق كريم
بوزيدة

02

اليزمي في باريس يرفض السالم على املومني
ملف
أوزين

16 15 14

03

تورط برملاني في «إهانة»
موظف تابع للديوان امللك

هل كان وزير الشباب ضحية صراع طاحن بين أصحاب النفوذ؟

محمد الكحص أوقف «العكاري» فأبعد من الوزارة
وأوزين أوقفه فتعرض للمشاكل

الكحص

05
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وأخيرا ..تونس على سكة
السالم الدميقراطي
< الرباط .األسبوع

مطلوب من وزارة الخارجية أن توضح

بعد ادعائه بأنه مستشار للملك مصطفى عزيز
يقدم نفسه للمحكمة أنه مستشار دبلوماسي
هكذا كتب المحامي في

< الرباط .األسبوع

الباجي مع صديقه
مدير «األسبوع»
مصطفى العلوي

كان الملك محمد السادس ،ثاني رئيس دولة يهنئ
السيد الباجي قايد السبسي ،بمناسبة انتخابه
لتونس ،كما كان منافسه المرزوقي ،في موقف
حضاري ،أول تونسي يهنئ السي الباجي بمناسبة
انتصاره عليه ،مثلما ق��ال م��ورو مسؤول حزب
النهضة ،لم يكن ممكنا لتونس ،أن تختار أحسن
من السي الباجي لرئاسة الدولة.
تونس إذن ،خرجت من منطقة الخطر ،لتسلم
نفسها ألحضان الديمقراطية ،وهي بالتأكيد أول
دولة عربية ،أفلتت في انتخاباتها من ورطة  99في
المائة ،التي خربت الدولة العربية ودفعتها إلى
ثورة الربيع العربي.
وبالنسبة للمغرب ،يعتبر السي الباجي ،الصديق
الكبير للمغرب في تونس ،وعندما جاء للمغرب
مؤخرا ،استقبله الملك محمد السادس ،مثلما كان
السياسي الوحيد الذي استقبله ملك المغرب أثناء
زيارته األخيرة لتونس ،فالسيد الباجي يحظى
بمساندة ودعم كل األقطاب العالميين الذين عرفوه
وزيرا متألقا في الخارجية ،أو رئيسا للبرلمان.
السيد الباجي الذي عبر هو أيضا ،نفق التنكيل،
أيام الرئيس بنعلي الذي لم يكن يقبل أن يرفض
الباجي ،العمل معه ،أو تأييده ،لم يكن ينسى أن
رصيد السي الباجي في شمال إفريقيا منطلق من
ترؤسه لمؤتمر كبير دعا إليه أقطاب المغرب العربي
حيث إن السي الباجي مقتنع بأن قوة هذه المنطقة
كامنة في وحدتها.

ك���ت���ب���ت إدارة ج����ري����دة
«األسبوع» رسالة إلى وزارة
الخارجية تطلب فيها بيانات
ع��ن ال��ص��ف��ة ال��ت��ي ت��ق��دم بها
المسمى مصطفى عزيز إلى
ال��م��ح��ك��م��ة ال��زج��ري��ة بالدار
البيضاء ،حيث كتب محاميه
في شكايته أن مصطفى عزيز،
مهنته مستشار دبلوماسي.
وفي انتظار جواب وزارة
الخارجية ،عما إذا كان هذا
الشخصمستشارادبلوماسيا،
بتفويض منها ،ف��إن هياكل
وزارة الخارجية ال يوجد بها
منصب مستشار دبلوماسي.

وه���ك���ذا ،وب��ع��د أن ادعى
مصطفى ع��زي��ز ف��ي شكاية
شرطة باريس (انظر األسبوع
العدد الماضي) بأنه مستشار
للملك ،ه��ا ه��و أم��ام محكمة
ال����دار ال��ب��ي��ض��اء ي��دع��ي أنه
مستشار دبلوماسي ،دون أن
تعرف ما إذا كان محاميه الذي
كتب الشكاية باسمه ،المحامي
هشام الناصري ،قد تأكد من
هذه الهوية ،قبل أن يقدمها
للمحكمة بهذه الصفة ،ألنها
إذا لم تؤكد وزارة الخارجية
أن مصطفى ع��زي��ز موظف
دبلوماسي عندها ،أو مستشار
دبلوماسي عندها ،فإن

تأكد ما سبق التلميح
إليه ،بشأن وضع حد لمهام
شكيب العروسي ،كمكلف
ب��ال��ص��ح��اف��ة ف��ي الديوان
ال��م��ل��ك��ي ،وك���ان���ت بعض
ال��م��ص��ادر ،الصحفية قد
الصورة التي
توقعت رجوعه ،بعد ظهور
لمحت إلى
العروسي في جنازة الوزير
بقاء العروسي
في محله
باها ،اليد في اليد مع يس
المنصوري ،مدير أجهزة
الوثائق والمخابرات.
كما لم يعلن رسميا ،عن تعيين الرئيس السابق ،للوكالة
اإلعالمية التي يملكها المستشار فؤاد الهمة ،كريم بوزيدة،
الذي ظهر لفترة ،مكلفا باالتصاالت في الديوان الملكي،
ثم اختفى( )...ليعود اسمه مؤخرا محل شكيب العروسي،
كما يقال بدون تأكيد .بدون تأكيد ألن بوزيدة ،مؤخرا،

المحكمة ستسأله عن مبرر
لهذه الهوية التي إذا لم يثبتها
ف���إن األم����ر س��ي��ك��ون متعلقا
بجريمة «انتحال الصفة» ،التي
ينص عليها القانون الجنائي،
الفصل  ،380الذي يقول(( :من
استعمل أو ادع����ى( )...لقبا
متعلقا بمهنة ينظمها القانون،
أو شهادة رسمية ،أو صفة
حددت السلطة العامة شروط
اكتسابها)) يعاقب بسجن ما
بين سنة وخمس سنوات.
ف��إذا ك��ان مصطفى عزيز،
ليس مكلفا من ط��رف وزارة
الخارجية المغربية بمهمة

عبد الوهاب الدكالي:
مرسول الحب للجزائر

< الجزائر .األسبوع
اح��ت��ل ال��ف��ن��ان الكبير ع��ب��د الوهاب
الدكالي ،استديوهات التلفزة الجزائرية
مدة طويلة ،م��ارس فيها دوره كرسول
للحب ،حيث لوح بيديه وهو يتحدث عن
األزم������ة ال���ع���اب���رة ب��ي��ن المغرب
وال����ج����زائ����ر ،وه�����و ي���ق���ول:
سترونهم مغاربة وجزائريين
متفاهمين وك��أن شيئا لم
يكن.
عبد الوهاب الدكالي دعي
في بداية دجنبر هذا لحضور
إحياء ذكرى الفنان الجزائري
الكبير الكرباوي ،الذي
دع���ت زوج��ت��ه صديقة
الفنان الدكالي لحضور
هذا المهرجان .مرسول
الحب المغربي ،طمأن

هل هناك مخاوف من تعيني بوزيدة
بقسم الصحافة في القصر
< الرباط .األسبوع

شكايته أن مصطفى عزيز مهنته مستشار دبلوماسي

أقسم أنه ال علم له بالتعيين
الجديد.
إال أن األوساط الصحفية
التي تعتبر مقطوعة العالقة
مع القصر الملكي ،ال ترى
تحوال كبيرا بتعيين كريم
ب������وزي������دة ،وأث��������ره على
العالقات الملكية لالعتماد
على الصحافة في مواكبة
األنشطة الملكية ،حيث إن
االرت��ب��اط��ات المتينة بين
المستشار ال��ه��م��ة ،وبين
المرشح بوزيدة لن تضرب
صفحا عن ه��ذه الصداقة ،لتبقى التقارير الصحفية
اليومية واألسبوعية ،ستبقى مطبوعة بوجهة نظر السيد
المستشار ،مما جعل صحفيين متحلقين( )...معلقين،
يتوقعون أن يكون تعيين كريم بوزيدة ،بابا جديدا يوصد
أبواب الديوان الملكي في وجوه الصحفيين.

الجزائريين الذين تتبعوا استجوابه
باهتمام كبير ،إل��ى أن أغ��ل��ب أغانيه
مرتبطة بالجزائر ،وقال :أغنية المسيرة
الخضراء سجلتها بالجزائر ،كما سجل
بها أغنية «الغربة» ولحن بالجزائر أغنية
«مرسول الحب» ،وأغنية «أنا والعاشقين».
وكان السفير السعودي في المغرب ،علي
الخوجة ،ق��د كتب ب��ه كلمات أغنية
«ج����ب����روت» ال���ت���ي ل��ح��ن��ه��ا أيضا
بالجزائر.
ف���ن ع��ب��د ال���وه���اب الدكالي،
وغناؤه لـ«مرسول الحب» ،جعل
أقطاب الحكومة الجزائرية ،رئيس
الحكومة ووزير
الشبيبة والرياضة
ي������ح������ض������رون
و يستمعو ن
بإعجاب إلى
عبد الوهاب
أغانيه.
الدكالي

مستشار دبلوماسي علما
بأن النظام الذي كان يعطيه
جواز سفر إفريقي دبلوماسي
قد سقط بسقوط الديكتاتور
كباكبو ،ف��إن ال��ك��ات��ب العام
ل����وزارة ال��خ��ارج��ي��ة مطالب،
بالبحث ع��ن اس��م مصطفى
عزيز في الئحة «المستشارين
المغاربة،
الدبلوماسيين»
الشيء الذي إذا لم يثبت ،فإن
م��س��اط��ر ال��ق��ان��ون الجنائي
المغربي واضحة ،مادام هذا
الشخص يقدم نفسه للمحكمة
ك����ت����اب����ة ،ب����أن����ه مستشار
دبلوماسي.

لماذا يتم التركيز على تحديد شخص
«ك��ري��س ك��ول��م��ان» المتهم الرئيسي في
ت��س��ري��ب وث��ائ��ق ت��ه��م وزارة الخارجية
المغربية؟ لماذا يصنف العمل الذي قام به
ضمن عمليات االختراق الكبرى؟ لماذا لم
يتم الحديث عن «المسؤولية التقصيرية»
لبعض المسؤولين المغاربة؟ وطالما أننا
ن��ت��ح��دث ع���ن تسريب
وثائق ،لماذا لم يفتح
ل��ح��د اآلن تحقيق
في المكاتب التي
يفترض أن هذه
ال���وث���ائ���ق مرت
منها؟ ولماذا لم
يعاقب أي «متهم»
حتى اآلن؟

وفاة كاتب أول
دستور مغربي
< باريس .األسبوع

«موريس دوفيرجي» كاتب أول دستور مغربي سنة
 1963والذي كان مستشارا للملك الحسن الثاني ،وق�������د
توفي عن عمر يناهز
 97سنة.
ك��م��ا ت���وف���ي في
ن������ف������س ال������ي������وم
ال��ص��ح��ف��ي ال����ذي
استجوب الحسن
ال����ث����ان����ي داخ�����ل
س�����ي�����ارة «ج�����اك
شانسيل» الذي
ك��ان م��ن أقطاب
التلفزةالفرنسية
م�����ات ع����ن سن
سبعين عاما.
موريس
دوفيرجي

> العدد817 :
> الخميس  25دجنبر 2014

كواليس األخبار

3

alousbouea@gmail.com

ما خفي

تحـت األضـواء

التقطيع الجهوي في الشاوية ورديغة يبعد
جالل السعيد عن ضربات عبد الله القادري
يظهر أن نتائج إعادة
التقطيع اجلهوي للمغرب
ب������دأت ت��ظ��ه��ر ح���ت���ى قبل
تنفيذها ،كما أن البرملان
احل����ال����ي ع���ن���دم���ا تطرقت
جل��ان��ه إل���ى امل��ش��اك��ل التي
ي��ع��ت��ب��ره��ا أس���اس���ي���ة ،من
ق��ب��ي��ل ف�����رض ال���ض���رائ���ب
ع��ل��ى م��ظ��اه��ر ال��ب��ذخ ،مثل
ال����ط����ائ����رات السياحية
واليخوت وحتى مجوهرات
النساء ،فإنه لم يتطرق إلى
التقسيم اجلهوي اجلديد،
رغ��������م حت������رك������ات بعض
ال��ف��اع��ل�ين ال��ري��ف��ي�ين مثال،
مم��ن ي��رف��ض��ون ض��م طرف
من إقليمهم لوجدة ،مثلما
ي���رف���ض ال���وج���دي���ون ضم
أط����راف م��ن إقليمهم إلى
نواحي نائية.
إال أن النتائج اإليجابية
للتقسيم اجلهوي اجلديد،
ب�����دأت ت��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا على
مالمح التقسيم السياسي
امل��ق��ب��ل ف���ي امل��ن��ط��ق��ة التي
ك��ان لها تأثير كبير على
السياسية،
اخل����ري����ط����ة
وه��ي املنطقة ال��ت��ي كانت
ت��س��م��ى ال��ش��اوي��ة ورديغة
وك����ان����ت ت���ض���م خريبكة،
وه��ي أي��ض��ا املنطقة التي
أع��ط��ت قطبني كبيرين في
الواجهة السياسية قدميا،
ف��أع��ط��ت ال��ق��ط��ب اجلامعي
إبن خريبكة جالل السعيد،
وك�����ان رئ���ي���س���ا للبرملان،
والذي احتدم الصراع بينه
وب�ين الكولونيل القادري،
إب���ن ب��رش��ي��د وه���و صراع
غير متكافئ ،مادام األستاذ
ج�لال السعيد ال��ذي يطلق
ع��ل��ي��ه ال���ق���ادري ،ف��ي إطار
ال���ت���ن���اف���س ،ص���ف���ة أكبر

فتح بفاس حتقيق خطير ،في
م���وض���وع م���وظ���ف ب���ل���دي ،أصبح
يستعمل إحدى املقاطعات في حي
بعيد ،لتحرير طوابع املوافقة على
اإلم���ض���اءات ب��ع��د أن رف���ع أحدهم
دع����وى ،وث��ي��ق��ة خ��ط��ي��رة ،أمضيت
في البيضاء ،ومت��ت املوافقة على
إمضائها بفاس ،ويظهر أن املعني
بهذه املخالفة مت اعتقاله.

محمد جالل
السعيد

عبد الله
القادري

عازب في املنطقة ،قد طلق
السياسة كما ي��ب��دو ،بعد
أن تفرغ للتدريس والبحث
العلمي ،ليتم التساؤل ،عما
إذا كان القادري عبد الله،
في إطار نشاطه السياسي،
ه��و ال���ذي أس��ر إل��ى إحدى
ال���ص���ح���ف ال���ي���وم���ي���ة أن
جالل السعيد من مشاهير
العزاب في إقليم الشاوية
وردي���غ���ة ،وه���ذا ي���دل على
أن األخ����ب����ار( )...ف��ي هذه
اجلهة ،غريبة عما يجري،
حيث إن األستاذ اجلامعي
جالل السعيد متزوج ،وله
أربعة أوالد ،وحتى ثالثة
أحفاد.
م���ث���ل���م���ا ،وف������ي إط�����ار
اإلش�����اع�����ات ،ت���س���رب إلى
جريدة الصحفي املتأصل
غير بعيد من تلك املنطقة،

ف��ي بنسليمان ،أن والدة
ج�لال السعيد ،تنوسيت،
ميتة في إحدى املستشفيات،
وإن ك��ان من قلة األخالق،
إثارة املواضيع الشخصية
ك���ه���ات���ه ،م����ادام����ت وال�����دة
رئيس البرملان توفيت سنة
 ،1974ف��ي مستشفى ابن
سينا بالرباط ،وبعث امللك
احلسن الثاني بعثة وزارية
لإلشراف على اجلنازة.
إث����ارة ج��زئ��ي��ات كاذبة
كهاته ،بقيت م��ؤث��رة على
ال��ق��ط��ب اخل��ري��ب��ك��ي جالل
السعيد ،خصوصا وأنها
تثار هذه األيام ،لتظهر أن
هناك أغراضا مقصودة من
نشرها هكذا كاذبة مزيفة،
ل��ي��أت��ي م��ش��روع اجلهوية،
وي��ح��ل امل��ش��ك��ل ب���أن يبعد
خ��ري��ب��ك��ة ،وي��ف��ص��ل��ه��ا عن

ج��ه��ة ال���ش���اوي���ة وردي���غ���ة،
وبذلك يسلم جالل السعيد،
في خريبكة التي ضمت إلى
خنيفرة ،عَ َّل جالل السعيد
ي����ج����د ف�����ي اخلنيفريني
اخل��ي��ر ال���ذي ل��م ي��ج��ده في
الشاوية.
كما أن ضم سطات إلى
بنسليمان والدار البيضاء،
قد يقطع العالقة بني جالل
ال��س��ع��ي��د وس���ط���ات علها
تنسيه ذل��ك امل��اض��ي الذي
ك����ان ال���ن���اس يتصورون
أن ول����د س���ط���ات إدري����س
ال��ب��ص��ري ف��ي��ه ك����ان وراء
ال��ن��ج��اح ال��ب��رمل��ان��ي جلالل
ال��س��ع��ي��د ،بينما احلقيقة
هي أن ج�لال السعيد كان
م��ن ب�ين ض��ح��اي��ا جبروت
ت��ل��م��ي��ذه ال��س��اب��ق ،إدريس
البصري.

اليزمي في باريس يرفض السالم على المومني
< باريس .األسبوع

وك������������أن األم����������ر،
أص�����ب�����ح م���س���رح���ي���ة
متكررة ،يتفرج عليها
ال��ف��رن��س��ي��ون ف���ي كل
امل���ق���اب�ل�ات املغربية
بباريس.
في نهاية األسبوع
امل��اض��ي ،وك��ان رئيس
م������ج������ل������س ح�����ق�����وق
اإلن�����س�����ان ال���ي���زم���ي،
ف��ي امل��رك��ز اإلسالمي
بباريس ،حينما منع
زكريا املومني صاحب
الشكايات املشهورة،

نقلت وك���االت األن��ب��اء العاملية،
عن املوقع اإللكتروني لـ«األسبوع»،
خبر توقيف عمليات اإلصالح التي
كان يترأسها أخ الرئيس بوتفليقة
على بيتهم ب��وج��دة ،بعد أن كانت
ه��ن��اك نية للرئيس اجل��زائ��ري في
االستقرار ببيت الوالدة في وجدة
لكن تسرب اخل��ب��ر ،ه��و ال��ذي منع
حتقيق هذه األمنية.

اليزمي على اليسار هاربا
من احتجاج املومني
الواقف وسطا مع منظم
الندوة الذي يحاول
إقناعه باجللوس

م��ن ح��ق ال��س�لام على
ال���ي���زم���ي ،ال�����ذي كان
يهرب ميينا وشماال من

ال��س�لام على املومني
(ان�����ظ�����ر ال�����ص�����ورة)
واملومني يصيح امللك

استدعاني ،واألجهزة
منعتني.
وك���ان���ت املناقشة

ال��ت��ي دارت بحضور
ال���ي���زم���ي ق����د ذهبت
س���دى حينما تقدمت
سيدة مغربية لتشرح
آف��اق حقوق اإلنسان
ب��امل��غ��رب ،لتقاطعها
سيدة فرنسية ،ملاذا ال
تتحدثون عن األخطاء،
وع�����ن ال���ت���ع���ذي���ب ،ثم
توسعت ليرد اليزمي
بأنه ليس لي ما أقوله
في هذا املوضوع.
ال������ي������زم������ي ه�����ذه
امل����رة ،وخ�لاف��ا للمرة
السابقة ،رفض الكالم
مع املومني.

ع�������ودة ال����ع��ل�اق����ات املغربية
اإلي���ران���ي���ة ،ح��ي��ث أع��ل��ن��ت وزارة
اخل��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي��ة تعيني سفير
لها في الرباط ،كانت حدث املوسم
وال يعرف ما إذا كان األمر جاء بعد
الزيارة التي قام بها وزير االتصال
املغربي ،مصطفى اخللفي ،لطهران،
في الشهر املاضي.
م��ه��م��ة س���ري���ة ق����ام ب��ه��ا رئيس
ال���ب���رمل���ان ال��ط��ال��ب��ي ال��ع��ل��م��ي إلى
واغ��ادوغ��و عاصمة بوركينافاسو
دامت أربعة وعشرين ساعة ،لكنها
كانت ف��ي إط��ار مهمة رمب��ا تتعلق
مبلف في إط��ار العالقات املغربية
اإلفريقية.
م��ن��دوب ح���زب األح�����رار بسال،
رئ��ي��س بلديتها األزرق ،ه��و الذي
وقع عليه االختيار لإلشراف على
إعادة هياكل حزب األحرار بالرباط،
ورمب��ا خلفا ألوج���ار ،ال��ذي أصبح
سفيرا في جنيف.
ل��م ي��ص��در أي ب�ل�اغ ع��ن نقابة
الصحافيني في ما يتعلق بـ»تشريد»
عمال إح��دى املجالت التي اختلت
«م��وازي��ن��ه��ا» م��ؤخ��را قبل أن تغلق
أبوابها ،ليقول قائل إن السكوت
كان «بفعل فاعل» ،لتجنب املشاكل
الكبرى(.)..
ميكن لبعض املشاريع أن حتقق
أرباحا تفوق اخليال ..لكن اخليال
نفسه قد يتحول إلى حقيقة ،عندما
حت��ص��ل ج��م��ع��ي��ة ح��دي��ث��ة النشأة،
ع��ل��ى  35م��ل��ي��ار سنتيم ك��دع��م من
امل��ال العمومي ،هذه اجلمعية هي
«جمعية تخليد ذك��رى  1200سنة
على تأسيس مدينة فاس» ،والعهدة
على ط��ارق السباعي رئيس هيئة
حماية امل��ال ال��ع��ام باملغرب ،الذي
ق��ال إن��ه بعث ملف ه��ذه اجلمعية
لرئيس احلكومة.
من كان يتصور أن التحقيق في
فضيحة ملعب األمير موالي عبد الله
سيأتي على ذكر حميد شباط(،)..
ومن كان يتصور أن نفس التحقيق
سيأتي على ذك��ر ش��رك��ة «دراب���ور»
التي يديرها «مصطفى عزيز» ،حيث
قالوا «إن قضيتها ماحلة أكثر مما
هو متوقع».
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االقتطاع من األجرة
بقرار حكومي

الكاتب األول يوقع مقترحات القوانين بطريقة شخصية

هديـة رأس السنـة
لرجـال التعليـم

< الرباط .األسبوع
صدمة حلت برجال ونساء التعليم بعدما
ت��وص��ل��وا م��ع مطلع األس��ب��وع اجل����اري ،رسميا
برسائل وإشعارات مكتوبة من الوزارة الوصية
تؤكد أن حكومة بن كيران قررت وعزمت ونفذت
االق��ت��ط��اع م��ن أج��رت��ه��م خالل الشهر اجل���اري،
وال��ذي سيظهر رسميا خالل نهاية الشهر على
حساباتهم البنكية .هذا اإلشعار الذي اختارت
عبره احلكومة تكرمي رجال ونساء التعليم خالل
عطلة نهاية السنة وهدية السنة اجلديدة ،يتعلق
باقتطاع أج��ر العمل بخصوص ي��وم اإلضراب
العام ال��ذي خاضته النقابات املغربية ي��وم 29
أكتوبر املاضي باملغرب مبا فيها نقابات التعليم.
هذا اإلشعار ال��ذي تنشر «األسبوع» نسخة منه
يكذب كل األخبار املفرحة التي راج��ت ،مؤخرا،
وس��ط ال��ع��دي��د م��ن امل��وظ��ف�ين ب��ن��اء ع��ل��ى مصادر
نقابية تؤكد أن احلكومة قررت عدم االقتطاع من
أجور املشاركني في اإلضراب العام.

مفهوم المساواة عند إدريس لشكر يمتد إلى الجنسية
< الرباط .األسبوع

يبدو أن الكاتب األول لحزب
ال����وردة ،إدري���س لشكر ،تعدى
مطالب النساء والحركة النسائية
ال��م��غ��رب��ي��ة ب��خ��ص��وص حقوق
المرأة ،وصار يطالب بأكثر مما
تطالب به هؤالء النسوة األكثر
حداثة.
إدري����س لشكر رئ��ي��س فريق
نواب حزب االتحاد االشتراكي
قدم مقترح قانون يدعو من خالله
إل���ى ت��ع��دي��ل ق��ان��ون الجنسية
المغربي ،ليصبح من حق المرأة
المغربية المتزوجة من أجنبي
ل��ي��س ف��ق��ط إع���ط���اء الجنسية
ال��م��غ��رب��ي��ة ألب��ن��ائ��ه��ا م���ن هذا
األجنبي ،بل إن إدري��س لشكر

حتى
بنعمور..
أوقف
أوزين

إدريس لشكر

ي�����ط�����ال�����ب ب�����ح�����ق ال�������م�������رأة
المغربية المتزوجة من أجنبي

< الدار البيضاء .األسبوع

المغاربة ل��م يتغيروا ،وه��ذا عبد
ال��ع��ال��ي ب��ن��ع��م��ور ،رئ��ي��س المؤسسة
التعليمية «هـ .او .ام» يعلن بعد القرار
الملكي بمنع الوزير أوزين من حضور
م��ل��ع��ب م���راك���ش ،ت��وق��ي��ف��ه ه��و أيضا
للمحاضرة التي كان وزي��ر الشبيبة
والرياضة ،أوزي��ن ،سيلقيها في مقر

المدرسة العليا لبنعمور ،الثالثاء
الماضي.
وك��ان��ت االس��ت��دع��اءات ق��د وجهت
واالتصاالت حصلت ،ولكن الغالب الله،
رغم أن أوزين لم يجرد من إمكانياته
الفكرية.
رئيس هيأة المنافسة لم يكن وحده
الذي استسلم لالمتثال( )...بل إن حزب
الحركة الشعبية ،ال��ذي ك��ان أوزين

األ
أر

شي

ف

أك����د أك��ث��ر م���ن م���ص���در أن التحريات
الميدانية الخاصة بالمشتبه بهم في قضايا
اإلره��اب من السلفيين الجهاديين وغير
الجهاديين بالمغرب باتت تكشف ظاهرة
اجتماعية جديدة تغزو مجتمع السلفيين
بالمغرب.
السلفيون وبعد صعوبة الحصول على
الموافقة القضائية وتعقيد المساطر أمام
القضاة ومحاكم األسرة والعتبارات أمنية
كذلك بشأن تعدد الزوجات مثنى وثالث
ورباع ،شرعوا في الزواج بواسطة عقود
نكاح شفوية تقتصر على صداق معنوي
«بعض اآليات من القرآن الكريم» وعلى قراءة
الفاتحة بحضور أئمة وشهود سلفيين.

سب

< الرباط .األسبوع

يمثله في الوزارة لم يعلن عن تضامنه
الحزبي المبدئي( )...كما أن الحكومة
نفسها لم تصدر أي بيان ،إلنقاذ ماء
وجهها ،ألن توقيف عضو من أعضائها
يعتبر صفعة لها ،وال مفاجأة إذا ما
بدأت قرارات منع الوزراء من أنشطة،
أو توقيفهم ،سيصبح أمرا جاريا به
العمل ،ولربما بدأنا نسمع كل أسبوع
عن توقيف وزير.

وع

«السلفيون» يتجنبون تطبيق قانون «الفاتحة»
هذه الظاهرة ،التي حاولت وزارة العدل
إخراجها من الباب بعد تخصيص قضاة
يتنقلون إل��ى ال��م��داش��ر وال��ق��رى النائية
لتوثيق زواج الفاتحة في المغرب العميق،
سارت تعود اليوم إلى المجتمع المغربي
من النافذة ،حيث تؤكد ذات المصادر أنها
ف��ي ارت��ف��اع مهول وبخاصة ف��ي األحياء
الهامشية لعدد من المدن المغربية المعروفة
بانتشار كبير للسلفيين كمدن الشمال ،حيث
ارت��ف��اع ال���زواج وس��ط صفوف السلفيين
والسلفيات المتقدمات في السن أو اللواتي
فقدن أزواجهن ألسباب مختلفة حيث تكفل
«اإلخوة بتحصينهن» ،وهو ما يهدد بمشاكل
قانونية معقدة إلثبات النسب والزواج
وغيرها من النتائج السلبية التي سترتب
على هذه الظاهرة الجديدة.

ك���ذل���ك ف���ي إع���ط���اء الجنسية
المغربية حتى لزوجها األجنبي،

ش��ري��ط��ة أن ي��م��ر ع��ل��ى ال���زواج
بينهما مدة خمس سنوات.
مقترح القانون هذا الذي قدم
أمام البرلمان ،األربعاء األخير،
يستند فيه إدري��س لشكر على
الدستور الذي أعطى المناصفة
وال���م���س���اواة بحسبه للرجال
والنساء على السواء.
إل���ى ذل����ك ،اس��ت��غ��رب بعض
النواب في الفريق االشتراكي
تعمد إدريس لشكر وضع اسمه
وح��ده دون وضع باقي أسماء
النواب في المقترح كما كان يقوم
بذلك الراحل أحمد الزايدي حين
ك��ان رئيسا للفريق قبل أبريل
الماضي ،حيث كان يضع اسمه
واسم باقي النواب على ظهر كل
مقترح قانون.

صورة
تاريخية
للممثل
المغربي
الهاشمي
بنعمر

المستشارة فاطمة الزهراء والوزير «الداعية» الخلفي :الناطقان باسم الحكومة
القرار
السياسي
ق����رر املكتب
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي
حل��رك��ة التوحيد
واإلص���ل���اح ،ال����ذراع
ال����دع����وي حل����زب العدالة
والتنمية «احل��اك��م» ،ترقية
وإحل������اق وزي�����ر االت���ص���ال
ال���ن���اط���ق ال���رس���م���ي باسم
احل������ك������وم������ة ،مصطفى
اخللفي ،باملكتب التنفيذي،
خلفا لوزير الدولة الراحل
ع��ب��د ال��ل��ه ب��اه��ا ،وذل���ك في
اجتماعه ي��وم السبت 13
دجنبر اجلاري.
وامل����س����ت����ش����ارة فاطمة
الزهراء باحماد(الصورة)،
ل���������دى وزارة األس���������رة

بقلم :رداد العقباني
والتضامن ،ق��ررت بدورها
أخ������ذ م���س���اف���ة م����ن ح���زب
زوجها ،مصطفى اخللفي،
ب��س��ب��ب وض���ع���ه اجل���دي���د،
لكنها باعترافها ،تتصرف
ك���م���ا ل����و أن����ه����ا الناطقة
الرسمية باسم احلكومة.
هي ثالثة أسباب للنزول
ل���وض���ع «ت���رق���ي���ة» السيد
م��ص��ط��ف��ى اخل���ل���ف���ي حتت
املجهر:
ال���س���ب���ب األول :صفة
ص��اح��ب «ال��ت��رق��ي��ة ملنصب
داع����ي����ة إس��ل��ام�����ي» ،وزي����ر
االت��ص��ال الناطق الرسمي
باسم احلكومة.
ال��س��ب��ب ال��ث��ان��ي :قيادي

إس�لام��ي ،استطاع أن
ي��ح��ص��ل ع���ل���ى منحة
خ��ول��ت ل��ه أن يقضي
س���ن���ة  2005داخ����ل
أروق��������ة الكونغرس
األمريكية.
السبب الثالث :يهم
ال��ت��وق��ي��ت ،ت��زام��ن��ا مع
وف��اة حكيم إسالميي
امل��ؤس��س��ات ،عبد الله
ب����اه����ا ،وتداعياتها
املرتقبة على احلزب.
ه��ن��اك إذن ،مخطط
ح��ك��وم��ي  -إسالمي
وره������ان������ات تختلف
ب��اخ��ت�لاف أطرافها،
وي��ب��دو ح��س��ب ق���راءة

فاطمة الزهراء
باحماد

م����س����ار مصطفى
اخللفي أن الشق
ال����دب����ل����وم����اس����ي
ح�������اض�������ر ب����ق����وة
ل�������دي�������ه ،ف����رص����ة
ن��������ادرة للمغرب
و د بلو ما سيته ،
ل��ت��ح��ق��ي��ق حلمها
ف���������ي اخ�������ت�������راق
ل���وب���ي���ات أمريكا
عبر جتربة باحث
ح��ول «الكونغرس
وصناعة السياسة
اخل���������ارج���������ي���������ة
األم������ري������ك������ي������ة»،
ي��ح��ض��ر دك���ت���وراه
ف���������ي م������وض������وع
«املقاربات األجنلو
ـ أمريكية للحركات
اإلس��ل��ام�����ي�����ة في

امل��غ��رب» واأله��م أن الوزير
القنيطري ،متخصص في
قضية ال��ص��ح��راء املغربية
ال��ت��ي ق���د ت��ع��رف تطورات
مقلقة سنة .2015
أحجمت عن السؤال حول
خرافة فصل السياسي عن
الديني ،ألن ذل��ك سيقودنا
إل������ى م���ع���ت���رك السياسة
ال��دي��ن��ي��ة ب���امل���غ���رب ،وهذه
م��ل��ف��ه��ا ع��ن��د ج�ل�ال���ة امللك
م��ح��م��د ال���س���ادس ،بصفته
الدستورية أميرا للمؤمنني،
وليس عند حكومة السيد
عبد اإلل��ه ب��ن ك��ي��ران .ومن
مت أعتبر أن توجيه السؤال
إل�����ى ال����وزي����ر «ال���داع���ي���ة»
مصطفى اخللفي ،في هذا
ال��ص��دد م��ن قبيل مخاطبة
العنوان الغلط.
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فضائح الغرفة الثانية

«امللك ملك:
وبنزكري بنزكري»

تورط برلماني في «إهانة» موظف تابع للديوان الملكي

< الرباط .األسبوع

> الرباط .األسبوع

ال ي��زال موضوع إهانة نائب
رئ���ي���س م��ج��ل��س المستشارين
الحركي ،محمد الفاضيلي ،لموظف
بمجلس المستشارين على الهواء
مباشرة بسبب كوب ماء ،يتفاعل
داخل مجلس المستشارين ومرشح
أن ي��خ��رج ح��ت��ى خ����ارج مجلس
ال��م��س��ت��ش��اري��ن .ف��داخ��ل مجلس
المستشارين وبخ الشيخ بيد الله
رئ��ي��س المجلس خ�لال اجتماع
المكتب المستشار الفاضيلي على

خديجة
الرويسي

رد خ�ل�ال األس���ب���وع امل���اض���ي ،وزي����ر احلكامة
وال���ش���ؤون ال��ع��ام��ة ف��ي ح��ك��وم��ة ب��ن ك��ي��ران محمد
الوفا بقوة على اليسارية في حزب البام ،خديجة
ال��روي��س��ي ،مبناسبة سجال قانوني ح��ول طبيعة
وع�لاق��ة حضور املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
وتقدمي تقاريره داخل البرملان.
فبعد أن «بالغت» الرويسي في تعظيم وتبجيل
املجلس الوطني حلقوق اإلنسان داعية إلى ضرورة
ح���ض���وره م��ت��ى ش���اء إل���ى ال���ب���رمل���ان ،ع��رج��ت على
«امل��ن��ج��زات العظيمة» لهيئة اإلن��ص��اف واملصاحلة
التي شاركت الرويسي في صياغة تقريرها النهائي
ومن املجهودات التي قامت بها شخصيا ورفاقها
بقيادة إدريس بنزكري.
وأم�����ام ت��ع��ص��ب ال���روي���س���ي ل��ه��ي��ئ��ة اإلنصاف
واملصاحلة ولتقريرها «املعصوم» وتهميشها إلشارة
النواب إلى ال��دور ال��ذي قامت به باقي املؤسسات
وعلى رأسها املؤسسة امللكية ،رد الوفا بقوة على
الرويسي وقال بأن «بنزكري بنزكري وامللك ملك» ،في
رسالة إلى دور امللك في تسهيل مهام هيئة اإلنصاف
واملصاحلة ،وهو التدخل الذي أسكت الرويسي.

سلوكاته تجاه الموظف ،خاصة
وأن اإله��ان��ة ك��ان��ت على الهواء
مباشرة مما خلق تضامنا واسعا
للمواطنين مع الموظف من جهة،
وكرس الصورة النمطية لمجلس
المستشارين من جهة ثانية .ومن
جهة أخرى ،دخلت إحدى النقابات
على الخط وقررت مراسلة بيد الله
شخصيا حول هذه اإلهانة التي
م���ارس���ه���ا ال��ف��اض��ي��ل��ي ف���ي حق
الموظف.
إلى ذلك ،علمت «األسبوع» أن
ال��م��وظ��ف ال���ذي ت��ع��رض لإلهانة

وهدده الفاضيلي بالطرد «هو رفقة
زم��ل��ائ�����ه» م��ل��ح��ق��ي��ن بمجلس
المستشارين من إدارة الديوان
الملكي ،وبالتالي إدارته األصلية
التي يحق لها طرده هي الديوان
الملكي وأن��ه ق��رر مكاتبة إدارته
األصلية.
وكشف تحقيق داخلي لبيد الله
أن الموظف كان قد قام بواجبه
ووضع «قنينة الماء والكوب» لوزير
المالية بالقرب من المنصة ،وأنه
غير ملزم «بسقي» الوزير.
في حين ،أكد بعض الموظفين

أكاديمية جزائرية تتحدث عن آفاق
فتح الحدود الجزائرية المغربية
< الرباط .األسبوع

في إطار األنشطة التي تقوم الجامعة
المفتوحة في «الداخلة» جنوب المغرب،
والتي جمعت في إطار كتاب االندماج
الجهوي ،الصادر عن مؤسسة «الرماتان»
والتي يحركها األستاذ إدريس الكراوي،
جاعال من مدينة الداخلة مقرا النطالق
هذه المبادرة ،ساهمت الكاتبة الجزائرية
لمياء أزواو األستاذة بجامعة الجزائر،
ب��م��وض��وع أك��ادي��م��ي ح���ول القنطرة
ال��م��ؤدي��ة إل��ى ان��دم��اج شمال إفريقيا
واالتحاد األروبي ،ونحت الكاتبة ،إلى
ال��خ��ط��وات اإليجابية السريعة التي
تقطعها شمال إفريقيا في اتجاه أروبا،
م��ؤش��رة إل���ى أن���ه ف��ي ال��ع��ش��ري��ن سنة
األخيرة وتحت تأثير العولمة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،ب��دأت دول
ش��م��ال إف��ري��ق��ي��ا ف��ي ت��س��ري��ع خطوات
االلتحاق بهذا المسار ،الذي يحتم عليها
تعديل سياستها الخارجية ،في اتجاه

إن��ش��اء منطقة ح��رة بين ه��ذه الدول،
ليكون التنافس االقتصادي ،بابا مشرعا
للمنافسة ،وف��ت��ح االق��ت��ص��اد الشمال
إفريقي ،أم��ام األس���واق الدولية ،مما
يحتم التعديالت المؤسساتية .وقالت
إن تونس كانت السباقة إل��ى التزام
دول��ت��ه��ا بتنفيذ ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج ،عبر
إمضائها على االندماج في سوق التبادل
الحر م��ع ال��س��وق األروب��ي��ة بمقتضى
إمضائها على االتفاق في  17يوليوز
 1995مع السوق األروبية.
وأمضى المغرب على نفس االتفاق
في فبراير  ،1996أما الجزائر فكانت
مض علي هذا االتفاق ،في
آخر بلد ُم ٍ
دجنبر  ،2001ليصبح ساري المفعول
في شتنبر  ،2005بينما أمضت مصر
على هذا االتفاق في  .2001لتستنتح
األستاذة الباحثة ،أن فتح الحدود بين
ال��م��غ��رب وال��ج��زائ��ر ،س��ي��ك��ون حتميا
لتطبيق ال��م��ب��ادئ االق��ت��ص��ادي��ة التي
تلزمها هذه االتفاقيات.

في انتظار حكومة العدالة والتنمية واألصالة واملعاصرة
< الرباط .األسبوع

استقبل ق��ي��ادي��ون ف��ي األصالة
والمعاصرة بارتياح تصريحا جديدا
ل��ل��ق��ي��ادي وال����وزي����ر ف���ي العدالة
والتنمية نجيب بوليف ،األسبوع
الماضي ،حول مستقبل التحالف
بين الحزبين.
هذه القيادات التي ناقشت كثيرا
مضمون الحوار اإلعالمي للقيادي
اإلس�لام��ي «المتشدد تجاه البام»
خالل األسبوع الماضي ،واعتبرته
منعطفا جديدا في اتجاه تطبيع
العالقة بين الغريمين السياسيين
ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة واألص���ال���ة
والمعاصرة.
ه���ذه ال��ق��ي��ادات ال��ب��ام��ي��ة التي
سجلت بإيجابية ح���وار الوزير

حكيم بنشماس رفقة
عبد اإلله بن كيران

اإلسالمي بوليف شهرا فقط بعد
إيجابية تصريح الوزير اإلسالمي
الرباح ،اعتبرته موقفا متقدما جدا
ويحمل الكثير من الرسائل خاصة

وأن��ه «لم يعد يعتبر التحالف مع
البام خطا أحمر فقط يطالبه بشروط
ال���م���م���ارس���ة ال���ح���زب���ي���ة العادية
والمشاركة االنتخابية العادية التي

أصال دخل في مسلسلها حزب البام
منذ االنتخابات التشريعية السابقة
لـ ،»2011ي��ق��ول أح���د القياديين
الباميين .إل��ى ذل��ك ،سجل بعض
المراقبين في الساحة السياسية أن
هذا التغير المهم في موقف القادة
اإلسالميين األكثر تشددا في حق
ال��ب��ام ،ج��اء أسبوعين فقط على
االستثمار الجيد الذي قام به حزب
األصالة والمعاصرة لجنازة القيادي
اإلسالمي عبد الله باها في خلق
ال��م��زي��د م��ن ال��ت��ق��ارب ب��ي��ن هذين
الحزبين الخصمين العنيدين في
الساحة السياسية ،مما يؤشر على
مفاجأة م��ن العيار الثقيل خالل
االنتخابات التشريعية لـ« 2016ولما
ال تعطي حكومة العدالة والتنمية
والبام» ،يختم نفس القيادي.

م���ن م��ج��ل��س ال��م��س��ت��ش��اري��ن أن
للفاضيلي س��واب��ق في
م���ج���ال ال��خ��ص��ام مع
ال�������م�������وظ�������ف�������ي�������ن
وزمالئه(.)..
محمد
الفاضيلي

توقعات بانتعاش
االقتصاد املغربي

عبد اللطيف
الجوهري

< الرباط .األسبوع
أكد مقربون من عبد اللطيف اجلوهري
وال��ي بنك املغرب والعارفون بخبايا األمور
أن االقتصاد الوطني املغربي سيعرف منوا
وسيتعافى خالل السنة املقبلة لعدة أسباب؛
أول���ه���ا ،أم��ط��ار اخل��ي��ر ال��ت��ي ت��ب��ش��ر مبوسم
فالحي هام سيلعب دورا كبيرا في االقتصاد
الوطني.
وثاني األسباب التي أخفاها اجلواهري
ف��ي ل��ق��اء ال���رب���اط األس���ب���وع امل���اض���ي ،تلقيه
ال��ض��وء األخ��ض��ر بقبول طلبات ال��ع��دي��د من
املستثمرين والبنوك اخلليجية التي وضعت
طلبات رسمية لديه من أجل التأشير عليها
ب��إح��داث ب��ن��وك إس�لام��ي��ة ب��امل��غ��رب ،علما أن
ق��ان��ون ال��ب��ن��وك ال��ت��ش��ارك��ي��ة وض���ع ب�ين يدي
اجلواهري وحده قرار الترخيص من عدمه.
ثالث األسباب التي لم يذكرها اجلواهري
خ�لال الندوة الصحافية ،األسبوع املاضي،
هو حجم املساعدات والهبات األجنبية مبا
فيها اخلليجية القادمة إل��ى امل��غ��رب السنة
القادمة ،وعلى رأسها املساعدات الهامة التي
ستدخل من دول اخلليج «املنحة الثانية» التي
كان مجلس دول تعاون اخلليج قد خصصها
للمغرب.

كواليس صحراوية
>> نقلت طائرة عسكرية خاصة
ال��س��ج��ن��اء ال��م��ه��رب��ي��ن م��ن مطار
«ال�������زوي�������رات» إل�����ى العاصمة
الموريطانية ،نواكشوط ،الذين تم
اعتقالهم في خضم معركة «عين
ب��ن��ت��ي��ل��ي» ق���ب���ل أي��������ام ،بسبب
التهريب.
ول��زم��ت جبهة البوليساريو
الصمت تجاه هذه الفضيحة التي
اس��ت��ن��ف��رت م��ع��ه��ا ق�����وات األم���ن
وال���ج���ي���ش وال�������درك بالناحية

العسكرية الثانية بالزويرات،
وأسفر تدخل الجيش الموريطاني
في عملية «عين بنتيلي» عن وفاة
شخصين وتوقيف أربعة آخرين.
<< موقف إيجابي عبر عنه
وزي��ر العدل اإلسباني «رافائيل
كاطاال» حول عمليات التنقيب عن
البترول بالمياه اإلقليمية باألقاليم
الصحراوية المغربية ،حيث رخص
المغرب لشركات دولية بالتنقيب

عن الذهب األسود( ،)..هذا الموقف
أث�������ار ح���ف���ي���ظ���ة ق�����ي�����ادة جبهة
البوليساريو التي أصدرت بعثتها
بإسبانيا بيانا شديد اللهجة ضد
وزير العدل اإلسباني.
>> م��ن أج���ل ب��ل��ورة مفهوم
أوراش وزارة الخلفي ،وبمبادرة
م��ن م��دي��ري��ة االت���ص���ال بالعيون
وجمعية منتجي السمعي البصري،
التأم حشد من اإلعالميين المنتجين

المحليين بدار الثقافة بالعيون من
أج��ل ت��دارس مشاكلهم المهنية،
ومطالبة وزارة االتصال باإلسراع
في تحيين ،وإخ��راج ترسانة من
القوانين المتعلقة بدفتر التحمالت
وآل�����ي�����ات ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا إل�����ى حيز
الوجود.
وشكل موضوع «تعديل وتحديث
الترسانة القانونية لقطاع االتصال
ال��س��م��ع��ي ال���ب���ص���ري» المحور
الرئيسي لهذا اللقاء.

<< بعد زي���ارة ك��ل م��ن وزير
التجهيز والنقل ووزي��رة الطاقة
والمعادن ،كان لزيارة العمل التي
قام بها عبد العظيم الكروج الوزير
المنتدب لدى وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني ،لمدينة كلميم
األثر الطيب في نفوس المواطنين
وأسرة التعليم ،حيث قرر الكروج
ال��ت��ح��ول إل��ى ال��س��رع��ة النهائية
إلع���ادة التالميذ إل��ى حجراتهم
الدراس
< إعداد .عبد اهلل جداد
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ندية ياسين «مشغولة»
بترجمة كتب والدها
< الرباط .األسبوع
بينما يتواصل السكوت الغامض والمحير()..
لندية ياسين نجلة المرشد الروحي لجماعة العدل
واإلحسان ،عبد السالم ياسين ،قالت مصادر من
داخل الجماعة إنها تعكف خالل الفترة األخيرة
على ترجمة كتب والدها ،وهي كثيرة ،إلى لغات
أخ������رى غ���ي���ر ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ،م���ث���ل اللغة
اإلنجليزية..
وكانت ندية ياسين قد شرعت منذ مدة طويلة في
تجنب األض��واء ،لسبب غير معروف ،قبل يبدأ
مسلسل تراجعها التنظيمي داخل هياكل الجماعة،
التي احتفلت قبل أيام بالذكرى الثانية لرحيل
المؤسس عبد السالم ياسين.
يذكر أن جماعة العدل واإلحسان كانت قد نزلت
قبل أي��ام بكامل ثقلها ،في مدينة سال من أجل
إحياء الذكرى الثانية لرحيل عبد
ال��س�لام ي��اس��ي��ن ،واستقبلت
ضيوفا م��ن ع��دة ب��ل��دان من
ب��ي��ن��ه��ا م��ص��ر والجزائر
وتونس ومصر وموريطانيا
والسينغال وت��رك��ي��ا ،كما
ناقشت مع فعاليات يسارية
وح��ق��وق��ي��ة م��غ��رب��ي��ة عدة
ق���ض���اي���ا ،باعتبارهم
«الفضالء
الديمقراطيين».
ندية
ياسين

الحاج سمار يحسم صراعه مع مديح قضائيا

خصوم إدريس البصري يستعدون لالنتخابات بشعار «النحلة»
< الرباط .األسبوع

أسدل الستار مؤخرا ،وبصفة
نهائية ،ع��ن م��س��ار قضائي
طويل حول شرعية ،المكتب
ال��س��ي��اس��ي ل���ح���زب الوسط
االج��ت��م��اع��ي ،ال���ذي ي��رم��ز له
بشعار النحلة ،وهو المسار
ال����ذي ك����ان ق���د ان��ط��ل��ق منذ
س��ن��وات ،عندما ق��رر الحاج
محمد سمار ،مقاضاة المحامي
الحسين مديح بدعوى عدم
أحقيته بقيادة ه��ذا الحزب
وهو النزاع الذي فاقت مدته
عشر سنوات.
القضاء أعطى الحق بعد كل
هذه السنوات للحاج سمر من
أج���ل ال��ع��ودة لترتيب بيته
الداخلي ،هذا األخير شرع منذ
أيام في جمع أعضاء الحزب
من أج��ل التحضير للمؤتمر
الجديد ،الذي سينعقد ،حسب
م��ص��ادر مطلعة ،خ�لال شهر
يونيو..
وكان الحاج سمر وهو من
مواليد مدينة خريبكة قد دخل
في ص��راع طويل مع وزير
الداخلية الراحل إدريس
البصري ،باعتباره مؤسس
حزب الوسط االجتماعي،
س���ن���ة  ،1982وسبق

الحاج سمار
يتوسط بعض
أعضاء حزبه

للقضاء أن أدان����ه بالسجن
ال��ن��اف��ذ ،بعد أن اتهمه قائد
السلطة المحلية في منطقة
بوجنيبة (نواحي خريبكة)،
ب��إه��ان��ة ال��س��ل��ط��ة وبإحداث
جروح للمواطنين ..قبل أن يتم
طي الملف بعد تدخل الملك
الراحل الحسن الثاني ،الذي
كان قد اطلع على فحوى رسالة
في الموضوع كانت قد وصلت

كريم الزاز كان بإمكانه أن يهرب ولم يفعل

إل��ي��ه ع��ن ط��ري��ق وزي���ر العدل
السابق مشيش العلمي.
«صراع البصري مع سمار
انطلق منذ اليوم األول ،الذي
تأسس فيه الحزب ،لذلك فإن
وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ن��ع��ه من
الترشح في االنتخابات سنة
 ،1999وأعطى األوام��ر لمنع
أنشطته ..قبل أن يهتدي محمد
إلى حيلة لم تكن لتستعمل إال

«حصلت فعكاشة ..والناس ديال الضابطة
القضائية طلعو ليا فالراس»

< الرباط :األسبوع
استطاع كريم الزاز المدير العام
السابق لشركة «وان��ا» ،والذي وقف
أم��ام قاضي التحقيق ي��وم اإلثنين
ال��م��اض��ي ل��ل��دف��اع ع��ن نفسه بشكل
شخصي ،أن يخطف األنظار داخل
قاعة المحكمة االبتدائية الزجرية
بعين السبع ،بعد أن اختار الحديث
بـ«الدارجة» ،عما سماه جره لمحاكمة
غير موجودة في القانون ،حيث أكد
أن����ه ي��ت��اب��ع ف���ي م��ل��ف م��ب��ن��ي على
استنتاجات فقط.

ك��م��ا ع���ات���ب ك���ري���م ال������زاز بعض
المشرفين على بداية التحقيق معه،
حيث ق��ال« :ال��ن��اس دي��ال الضابطة
القضائية طلعو ليا فالراس ،داروني
أنا رأس حربة ،»..ولم يقف الزاز عند
حدود انتقاد التكييف القانوني للتهمة
الموجهة إليه ،بل اتهم المحققين
بتسريب المحاضر للصحافة« ،أنا
ع���ارف التحقيق التمهيدي سري،
مكيخرجش المحاضر ،وح��ن��ا كنا
كنلقاوهم عند الصحافة».
كما جدد المتهم مطالبته بمواجهة
ممثلين عن الوكالة الوطنية لتقنين

العرايشي بين النجاح األوروبي
واالنتقادات المغربية
نجح فيصل العرايشي
للمرة الثانية على التوالي
ف���ي «اخ����ت����راق» الحصن
اإلعالمي األوروبي «اتحاد
اإلذاعات األوروبية () ،وذلك
بانتخابه للوالية الثانية
عضوا باللجنة التنفيذية
التحاد اإلذاعات األوروبية
( ،)UERأث���ن���اء انعقاد
الدورة  73للجمعية العامة
بجنيڤ ،ويعتبر اتحاد
اإلذاعات األوروبية ،الذي
تأسس سنة  ،1950أهم

جمعية مهنية لمتعهدي
ال��ب��ث اإلذاع����ي والتلفزي
العمومي في العالم .بحيث
يضم  73ع��ض��وا نشيطا
منتمي إلى  56بلدا ،يب ُّثون
 913ق��ن��اة تلفزية و854
محطة إذاعية تبث برامجها
بـ 96ل��غ��ة ،وذل���ك لفائدة
جمهور يتكون من 1.02
مليار متلق ..غير أن مهمة
ال���ع���راي���ش���ي ع���ل���ى رأس
التلفزيون مازالت تجر عليه
بعض االنتقادات.

ال���م���واص�ل�ات ،إال أن ط��ل��ب��ه قوبل
بالرفض ،قبل أن ينطق بعض الكلمات
التي كان لها تأثيرها في الحاضرين،
«أن���ا م��ن ح��ارب��ت التهريب الدولي
للمكالمات عندما كنت مديرا
عاما لوانا ..وكنت نقدر
مندخلش للمغرب ،ولكن
أنا بغيت نواجه ،ولكن
ملي دخلت منعوني
كريم
من السفر ،وبقيت
الزاز
ح��اص��ل فالمغرب
وال�����ي�����وم حاصل
فعكاشة.»..

الذين يتبولون
على الفيالت..
في عز النقاش حول قضية الفرق
بين «المواطنين» و«الرعايا» ..يأتي
مثل هذا الشخص ليذكرنا بنقاش
آخر هو الفرق بين «السلوك
اإلنساني» و«السلوك الحيواني» ..إنه
التصرف السائد حتى اآلن في قلب
العاصمة الرباط ..ماذا لو فكر
النخبويون في النزول من أبراجهم
لمناقشة «عمق» هذا السلوك?

ف��ي ذل��ك العهد حيث ترشح
باسم االتحاد الدستوري ،بدعم
م��ن ال��ح��اج بنعمر ،ف��ي نفس
الحزب ال��ذي ك��ان يوجد فيه
ج�ل�ال ال��س��ع��ي��د ،ليجد وزير
الداخلية نفسه أم��ام سؤال
شفوي يطالبه بشرح أسباب
منع حزب الوسط االجتماعي»،
(أنظر األسبوع ،عدد 25 :أبريل
.)2013

سفراء النوايا
الحسنة يساندون
الحكم الذاتي
< العيون .عبد اهلل جداد

أي��د سفراء النوايا الحسنة الذين
يمثلون مجموعة م��ن ال���دول مقترح
الحكم الذاتي كمشروع حداثي متطور
وسليم إلنهاء ال��ن��زاع المفتعل حول
مغربية الصحراء ،واستقبل السفراء
من طرف والي جهة العيون  -بوجدور
 الساقية الحمراء ،بوشعاب يحظيه،ال��ذي تحدث بأسلوب جعل الجميع
يقتنع ب��ج��دوى ال��م��ق��ت��رح المغربي
ومجهوداته في مجال حقوق اإلنسان
والتنمية البشرية ،وتوقف السفراء عند
مجموعة م��ن األوراش والمشاريع
التنموية.
في حين ،أكد منسق الزيارة بأن هذا
البرنامج ي��ن��درج ف��ي إط���ار «القافلة
الدولية لسفراء العالم» ،التي تنظم في
سياق االحتفال باليوم العالمي لحقوق
اإلن��س��ان تحت شعار «الدبلوماسية
الموازية في خدمة القضية الوطنية»،
ب��ت��ع��اون م��ع الجمعية الصحراوية
للتضامن والتوعية بمشروع الحكم
الذاتي والتنمية المستدامة.
كما تم اإلعالن خالل الندوة الصحفية
المنعقدة بقاعة فندق المسيرة عن
اختيار مدينة العيون مدينة مثالية
لإلعالن عن انطالق «رسالة السالم»
نحو مختلف دول العالم.
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alousbouea@gmail.com

خبايا األمور في ما يجري ويدور

أبواب التالعب بتقارير قضاة المجلس األعلى للحسابات

األحزاب السياسية تبدع ميزانيات خيالية
لإلفالت من العقاب

< الرباط .األسبوع
فوجئ عدد من المحاسبين
المتخصصين ف��ي تدقيق
ال��ح��س��اب��ات ال��م��ال��ي��ة من
ال��ط��ري��ق��ة ال���ت���ي ق��ب��ل بها
المجلس األعلى للحسابات
م��راق��ب��ة م��ي��زان��ي��ة األم���وال
ال��ع��م��وم��ي��ة ال���ت���ي تلقتها
األح������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة من
الدولة.
هؤالء لم يقتصروا على
الحجم الهائل لألموال غير
ال���م���ب���ررة « 577مليون
سنتيم» ،والتي بقيت عالقة
دون ت��ب��ري��ر م��ن األح����زاب
ألوجه صرفها ،بل في حجم
األموال التي تم صرفها من
طرف األح��زاب السياسية،
ولكن تبريراتها غير مقنعة
ورغم ذلك قبل بها المجلس
األع�������ل�������ى ل���ل���ح���س���اب���ات
وأجازها.
العالمون بخبايا البيوت
الداخلية لألحزاب يؤكدون
أن العديد من المصاريف
التي قدمتها بعض األحزاب
السياسية تحتاج إلى تدقيق

وتبيان مضمونها مقارنة مع
ال���واق���ع ،وع��ل��ى رأس��ه��ا ما
س���م���ي ب���ـ«م���ص���اري���ف في
التكوين» و«مصاريف كراء
مقرات الفروع» ،بحيث في
أغ��ل��ب األح���ي���ان وبخاصة
ال���ف���روع ن��ج��د أن��ه��ا مهام
يتكلف بها في جل األحزاب
إما «األعيان» أو «المناضلين»
ب��ح��س��ب ط��ب��ي��ع��ة وشكل
الحزب .ثاني األم��ور التي
وج���ب ع��ل��ى م��ج��ل��س جطو
تدقيقها كثيرا مقارنة مع
الواقع هي مصاريف تغطية
«تنظيم المؤتمرات الجهوية
واإلق���ل���ي���م���ي���ة وال���ل���ق���اءات
التواصلية» ،بحيث يتكفل
بها في أغلب األحزاب أعيان
تلك األحزاب في األقاليم بما
فيها وجبات اإلطعام.
أما حديث بعض حسابات
ب�����ع�����ض األح���������������زاب عن
«ت���ع���وي���ض���ات للموظفين
بالمقرات» فهي أرقام صعب
ت��دق��ي��ق��ه��ا ه���ذا ط��ب��ع��ا دون
الحديث عن الوضعيات غير
ال�����ق�����ان�����ون�����ي�����ة ألغ����ل����ب
المستخدمين من تصريح
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إدريس
جطو

ب���ال���ض���م���ان االجتماعي،
وغيرها من الحقوق.
أم��ا مصاريف الحمالت
االنتخابية ومصاريف طبع
ال����وث����ائ����ق والملصقات
ووسائل الدعاية فحدث عن
االختالالت بدون حرج ،وعن
ال���ف���رق ب��ي��ن ال��م��ع��ل��ن عنه
والواقع مع الذي يؤكد تكفل
المرشحين في أغلب الدوائر
بطبع مختلف لوازم حمالتهم

االنتخابية.
ويبقى الشرخ الكبير الذي
سكت عنه قضاة جطو هو:
ه������ل س���ل���م���ت األح���������زاب
السياسية حقيقة للنواب
ال��ف��ائ��زي��ن ف��ي االنتخابات
باسمها تعويضاتهم التي
تلقتها من وزارة الداخلية
ب���ع���د ن����ج����اح ه�������ؤالء في
االنتخابات التشريعية لسنة
2011؟

المشاكل القادمة من مجلس
المستشارين نحو مجلس النواب

< الرباط .األسبوع
يتضح أن الراحل أحمد الزايدي مكتوب عليه التوافق
وجتنيب حزب االحت��اد االشتراكي كارثة االنشقاق ميتا أو
حيا ،فكما وهو على قيد احلياة اختار تقدمي االستقالة من
على رأس الفريق البرملاني حل��زب ال���وردة حلماية احلزب
من االنشقاق بعد شد احلبل مع إدري��س لشكر ،كذلك كانت
روحه حاضرة ليلة حفل األربعينية مبسرح محمد اخلامس
وجنحت في جتنيب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية مرة
أخرى االنشقاق.
مصادر من داخل تيار االنفتاح والدميقراطية أكدت أن
وساطات خاضها الراضي وخيرات وشباعتو ،موخرا ،على
هامش حفل أربعينية الراحل الزايدي أقنعت الشامي ودومو
وباقي رف��اق ال��زاي��دي بتأجيل ق��رار االنشقاق النهائي على
حزب الوردة.
املصادر ذاتها ،تؤكد أن الشامي ودومو ردا على الوسطاء
بالقول إنه بالفعل «فقرار اليوم املوالي السبت ،بالبيضاء قد
اتخذت لعقده جميع اإلجراءات مبا فيها القاعة وطبع الوثائق
ومنها ألف نسخة من أرضية االنشقاق وال ميكن التراجع عن
تنظيمه ،ولكن سنعمل جاهدين إلقناع رفاقنا بتأجيل احلسم
النهائي في قرار البقاء داخل احلزب من عدمه ملنحكم املزيد
من الوقت».
وهو ما كان ،حيث تقرر تأجيل احلسم في انتظار نتائج
اجللسة املزمع عقدها نهاية األسبوع املنصرم بني إدريس
لشكر الكاتب األول والوسطاء في ن��داء ما يسمى بـ«نداء
املستقبل».
وك��ان��ت األرض��ي��ة « 14صفحة» التي تتوفر «األسبوع»
على نسخة منها ،قد ح��ددت مضمون القرار النهائي لتيار
االنفتاح والدميقراطية ف��ي خيارين؛ إم��ا العمل م��ن داخل
االحتاد الوطني للقوات الشعبية الذي ال يزال يجسد الفكرة
االحتادية في نبلها وسموها ،وإما تأسيس بديل جديد يرعى
الفكر االشتراكي التقدمي كما آمن به الراحل الزايدي وتيار
االنفتاح والدميقراطية.

< الرباط .األسبوع

ف��ي س��اب��ق��ة م��ن نوعها
وض��ع م��س��ت��ش��ارو الغرفة
ال������ث������ان������ي������ة ب���م���ج���ل���س
المستشارين نواب الغرفة
األولى مجلس النواب في
ح��ي��رة م��ن أم��ره��م بسبب
ال���ق���ان���ون ال���م���ال���ي لسنة
.2015
ن��������واب األم��������ة ال����ذي����ن
اجتمعوا ،اإلثنين الماضي،
بلجنة المالية قصد مناقشة
القانون المالي من جديد
ب��ع��د ع���ودت���ه م���ن مجلس
ال���م���س���ت���ش���اري���ن وج�����دوا
أنفسهم في حيرة من أمرهم
وه��م يكتشفون أن فصال
بأكمله في القانون المالي
ل���������م ي��������ص��������وت ع����ل����ي����ه
المستشارون ال باإليجاب

وال بالرفض (جزء كبير من
قانون المالية) ،حيث وجد
النواب أن الجميع بمجلس
المستشارين امتنع على
التصويت عليه ،مما يثير
ال���ك���ث���ي���ر م�����ن األس���ئ���ل���ة
ال���دس���ت���وري���ة ح�����ول هذا
الباب.
ط���رح ال��م��ع��ارض��ة التي
اعتبره ناقص وجب إرجاعه
إلى الغرفة الثانية لتوضح
موقفها في التصويت عليه،
رف�����ض م����ن ط�����رف ن����واب
األغلبية ال��ذي��ن اعتبروه
مقبوال بصيغته األولى التي
ص������ودق ع��ل��ي��ه بمجلس
النواب ليطرحوه للتصويت
وسط احتجاج المعارضة
التي قررت رفع األمر إلى
ال���ط���ع���ن أم������ام المجلس
الدستوري في هذا األمر.

التعديالت المقترح إدخالها
على بعض مواد مسودة مشروع
قانون المسطرة المدنية 14
األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

تشكيل بنية مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
إن مسودة مشروع تعديل وتغيير وتتميم قانون المسطرة
المدنية تحتوي على  694مادة ،وتشكلت تلك المواد ،إما من
فصول منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الحالية،
وتلك الفصول تتكون من عدة فقرات ،وخصصت المسودة
لكل فقرة مادة تستقل بها ،أو وقع االحتفاظ ببعض المواد
م���ع إدخ�����ال ت��ع��دي��ل ط��ف��ي��ف ع��ل��ى ال��ص��ي��اغ��ة وت��غ��ي��ي��ر في
المصطلحات ،أو حملت تلك المسودة موادا جديدة مقتبسة
من قوانين عربية ،مثال المصلحة المحتملة التي وردت ألول
مرة في تشريع المسطرة المدنية ،واالختصاص الدولي،
وتبنت المسودة بعض االجتهادات القضائية التي استقر
عليها قضاء محكمة النقض ،وأغلقت أبواب الطعن في وجه
العديد من األحكام والقرارات واألوامر القضائية ،وفرضت
غرامات مالية لفائدة الخزينة العامة .وأحدثت مؤسسة قاضي
التنفيذ ،وفصلت القواعد المتعلقة بالموطن الحقيقي والموطن
المختار ومحل اإلقامة.
استعراض المواد من  1إلى 200
ومن خالل القراءة واستعراض بعض مواد هذه المسودة
يتبين «من المادة  1إلى المــــادة  »200أن هناك موادا غريبة
حملتها هذه المسودة ،ويعتبر ما ورد في بعضها دخيال على
السياسة التشريعية لبالدنا ،كما أن بعض مواد هذه المسودة
غير دستورية ،وغير مطابقة لما نص عليه دستور المملكة
في ب��اب الحريات والحقوق األساسية ،وف��ي ب��اب حقوق
المتقاضين وقواعد سير العدالة.
مجال تطبيق قانون المسطرة المدنية الجديد
كل تشريع يستهل ببيان مجال تطبيقه ،وتحتل مواد بيان
مجال التطبيق مكان الصدارة ،إذ ال داعي للخوض في قراءة
مدونة قانونية بأكملها لمعرفة ما إذا كانت موادها تطبق أو
ال تطبق على النازلة.
مثال ظهير  24ماي  ،1955ومدونة األسرة ،ومدونة الشغل،
ومدونة التجارة كلها قوانين استهلت ببيان مجال تطبيقها،
أما مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية فقد أشار إلى
بيان مجال تطبيق تلك المسطرة في نهاية مواد المشروع
في الباب المتعلق بالمقتضيات العامة ،وفي المادتين 699
و.670
لذلك نقترح نقل المادتين المذكورتين إلى الباب األول من
القسم األول المتعلق بالمقتضيات التمهيدية.
الدفع ببطالن اإلجراء
إن مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية حذفت
الفقرة الثانية من الفصل  49من قانون المسطرة المدنية،
التي تنص على ما يلي« :يسري نفس الحكم بالنسبة لحاالت
البطالن واإلخ�ل�االت الشكلية والمسطرية التي ال تقبلها
المحكمة إال إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعال».
وعوضت المسودة تلك الفقرة بالمادة  672التي تنص على
ما يلي« :يكون اإلجراء باطال إذا نص القانون صراحة على
بطالنه ،أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه
الغاية من اإلجراء ،وال يؤخذ بالبطالن رغم النص عليه إذا
ثبت تحقق الغاية من اإلجراء».
هذه الفقرة مقتبسة من الفقرة األولى من المادة  19من
قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي ،لكن الفقرة
المغربية حذفت عبارة «إذا كانت مصالح الطرف قد تضـــــررت
فعال» بينما المادة  19الكويتية تنص على ما يلي« :يكون
اإلجراء باطال إذا نص القانون صراحة على بطالنه ،أو إذا
شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم».
المادة  19كويتية جاء فيها« :يكون اإلجراء باطال إذا نص
القانون على بطالنه ،أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه
ضرر للخصم ـ وال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا لم
يترتب عن اإلجراء للخصم».
المادة « :20ال يجوز التمسك بالبطالن إال من شرع البطالن
لمصلحته ،وال يجوز التمسك بالبطالن من الخصم الذي تسبب
فيه ،وذلك كله في ما عدا الحاالت التي يتعلق فيها البطالن
بالنظام العام ـ ويزول البطالن إذا نزل عنه ـ صراحة أو ضمنا
ـ من شرع لمصلحته ،وذلك في ما عدا الحاالت التي يتعلق
فيها بالنظام العام».
المادة « :21يجوز تصحيح اإلجراء الباطل ولو بعد التمسك
بالبطالن ،على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا التخاذ
اإلجراء ،وال يعتد باإلجراء إال من تاريخ تصحيحه».
ونقترح أن يحدو المشرع المغربي حدو المشرع الكويتي
في موضوع الدفع ببطالن اإلجراء.
وسنحاول في هذه المداخلة أن نقدم وجهة نظرنا في
المواد من  1إلى  ،200ونقترح ما يجب حذفه ،أو حذف فقرة
من الفقرات ،أو إعادة صياغة مادة من تلك المواد ،على أمل
أن نتابع دراسة وتحليل ما ورد في بقية مواد تلك المسودة
في مناسبات أخرى.
> يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط
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قراءة في خبر

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.

أع��ت��ق��د ج��ازم��ا بأن
انخفاض أسعار النفط
في األس���واق العالمية
ه��و بفعل ف��اع��ل وليس
وليد صدفة ،وإذا قارنا ما
يحدث اليوم في الخليج
ال��ع��رب��ي وب��ع��ض ال���دول
المنتجة للنفط ،وبعض
الحركات التي هي حركات
ت��ص��ول وت���ج���ول ف���ي هذه
الدول وأصبحت تتحكم في
مصادر النفط وتشتغل بشكل
مخطط له ،من أجل السيطرة على الثورة النفطية ،أعتقد
أن ما يحدث اآلن هو تحصيل حاصل لسياسة إمبريالية
تستهدف ثروات الشعوب ،وتهتم بالنفط بشكل كبير،
وأعتقد أنه من خالل عمالئها باسم الدين أو القبلية
تعمل على ذلك.
< محمد ياوحي «أستاذ جامعي»

خطورة اإلشاعات السياسية

أخطر اإلشاعات هي
تلك التي تنتج من أجل
أه��������داف ب���ع���ي���دة وف���ق
استراتيجيات محددة من
أجل خدمة كيانات سياسية
واجتماعية واقتصادية،
وهي عادة ما تتسم بتعقد
حساباتها ،على اعتبار أن
ص��ن��اع��ه��ا ع��ل��ى درج�����ة من
الخبرة تجعلهم يستشرفون
النتائج المحتملة ،كما يقع
عندما يعمد حزب سياسي إلى
تسريب إشاعة مفادها أن حزبين
آخرين يخططان من أجل التحالف ،في حين أنه يهدف
في الحقيقة إلى الضغط على أحدهما واستمالته إلى
صفه ،وهناك نكون إزاء إشاعات يكون الغرض منها
خدمة أجندات سياسية.
< عبد الرحيم عنبي «أستاذ علم االجتماع»

الفرق بين الملك الغابوي
وأمالك الدولة

ه���ن���اك م���ن يخلط
األم��������ور ،ف��م��ث�لا يتم
ال��ح��دي��ث ع���ن حديقة
مدينة تمارة ،والحال أن
هذه الحديقة لم يسبق
أن كانت ملكا غابويا ،بل
كانت المندوبية مكلفة
ب���ت���دب���ي���ر ال���ح���ي���وان���ات
المتوحشة فوق أرض تدخل
ضمن الملك الخاص للدولة،
وال ع�ل�اق���ة ل���ه���ا بالملك
الغابوي.
< عبد العظيم الحافي «مندوب المياه والغابات»

المغتربين المغاربة بأوروبا ،إال أن
التطورات تبين أن طهران أعطت
ضمانات من أجل توقيف دعم المد
الشيعي».
وتابع أن طهران «تسعى جاهدة
لتكون العبا مركزيا بمنطقة شمال
إفريقيا والشرق األوسط ،خصوصا
بعد التطورات التي عرفتها المنطقة
عقب الربيع العربي».
من جانبه ،قال وزير الخارجية
السابق ،سعد الدين العثماني ،إن
«الدينامية بين البلدين بدأت منذ
شهور ،حيث تجلت في االتصال بين
مسؤولي البلدين».

استمرار زواج القاصرات ..هل
هو اعتداء على األطفال؟
كشفت دراسة حديثة حول
االعتداءات الجنسية تجاه
األطفال بالمغرب أن زواج
ال��ق��اص��رات ش��ه��د ارتفاعا
كبيرا بلغ نسبة  91في المائة
ف���ي ظ����رف ت��س��ع سنوات،
مسجال في  2013لوحدها
 35152عقدا من هذا النوع
من الزيجات ،وه��و رق��م «ال
يعبر عن الواقع» الفعلي.
بحسب الدراسة التي تم
تقديمها مؤخرا في العاصمة
ال����رب����اط ،وال���ت���ي أنجزت
بالشراكة بين :منظمة األمم
المتحدة للطفولة «يونيسف»،
والمجلس الوطني لحقوق
اإلن���س���ان (ش���ب���ه رسمي)،
وج��م��ع��ي��ة أم����ان «م���ن أجل
مستقبل أفضل ألطفالنا» ،فإن
سنة  2004سجلت أكثر من

 18ألف عقد زواج لقاصرات،
ول��ك��ن ه���ذا ال��رق��م تضاعف
تقريبا في عام  2013بزيادة
بلغت نسبتها  91في المائة.
حيث شهد  2013تسجيل 35
ألف حالة .وكشفت الدراسة
أن ال��ف��ت��ي��ات ال��ب��ال��غ��ات 17
س��ن��ة ،ه��ن األك��ث��ر تزويجا،
حيث بلغ ع��دده��ن 28886
خ�ل�ال س��ن��ة  ،2013ف��ي ما
مثلت الفتيات البالغات 14
سنة ،أقل نسبة تم تسجيلها
( 97ح��ال��ة خ�ل�ال .)2013
وارت��ف��ع ع��دد ح���االت زواج
القاصرين من  30ألفا في
العام  2008إل��ى قرابة 40
ألفا نهاية  ،2012بحسب
أرق���ام رسمية
وأخرىلمنظمة
غير حكومية.

مشروع المغرب
للتخلي عن
الغاز الطبيعي
القادم من
الجزائر

يستعد المغرب إلطالق عروض
دوليــة الختيار شركات عالمية
بغية بنــاء مينـــاء للغاز الطبيعي
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ج���رف األصفر
الصناعية جنوب الدار البيضاء،
ي��رب��ط ف��ي وق��ت الح��ق بأنبوب
وطني يمتد  400كيلومتر لشحـــن
الغاز المستورد من الخارج نحــو
محطة طنجة «ت��ه��دارت» ،التي
يمــر فيها ح��ال��ي��ا أن��ب��وب غاز
المغرب العـــربي إل��ى أوروبا،
وال���م���رش���ح أن ي��ش��ه��د بعض

وأضاف العثماني ،وهو رئيس
المجلس الوطني لحزب العدالة
وال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��غ��رب��ي ال����ذي يقود
ال��ح��ك��وم��ة المغربية ال��ح��ال��ي��ة أن
«تطبيع العالقات بين طهران والرباط
ل��ن ي��ؤث��ر ف��ي ال��ع�لاق��ة ال��ت��ي تربط
المغرب ودول الخليج ،خصوصا أن
جميع الدول الخليج لديها عالقات
دبلوماسية مع إيران ،وتختلف درجة
قوتها من دولة إلى أخرى».
وكانت الرباط قطعت عالقاتها
الدبلوماسية مع طهران ،في مارس
 ،2009بسبب ما قالت إنه «موقف
غير مقبول من جانب إي��ران ضد

ص
ور

وظيفة العمالء باسم الدين

ةو

< نجيب بوليف «المعارضة»

يرى الخبير في العالقات الدولية،
ت��اج ال��دي��ن الحسيني ،أن تطبيع
العالقات بين المغرب وإي��ران لن
يؤثر سلبا في العالقات القوية بين
المغرب ودول الخليج.
وفي وقت سابق ،كشف مسؤول
بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المغربية ع��ن ق���رار تعيين سفير
مغربي بطهران قريبا ،بالتزامن مع
تعيين سفير إيراني جديد بالرباط،
أع��ل��ن��ت ع��ن��ه ال���وك���ال���ة اإليرانية
الرسمية ،مؤخرا.
وق���ال الحسيني ،وه���و أستاذ
العالقات الدولية بجامعة محمد
ال��خ��ام��س ب���ال���رب���اط ،إن «تطبيع
العالقات بين الرباط وطهران ،يمكن
أن يصب لصالح العالقات المغربية
الخليجية ،وللمغرب دور الوسيط
ف��ي ال��ت��وص��ل إل���ى ح��ل��ول مرضية
لصالح الطرف اإلماراتي في صراعها
مع طهران».
وت��ش��ه��د ال��ع�لاق��ات البحرينية
اإليرانية تجاذبات سياسية على
خلفية اتهامات المنامة لطهران
ب��ال��ت��دخ��ل ف���ي ال���ش���أن الداخلي
البحريني ودعم المعارضة الشيعية
بالبالد.
ولفت الحسيني إلى أن «المغرب
لديه تحفظات إزاء الدعم اإليراني
للمد الشيعي في بعض المناطق
ب��ال��م��غ��رب ،وال���ت���ي ت���ط���ال أيضا

مقر السفارة
اإليرانية بالرباط

ت
عل

ال��ت��ح��ال��ف��ات ل��م تكن
أبدا مسألة أشخاص ،بل
يقررها المجلس الوطني
ل���ل���ح���زب ،س�������واء على
م���س���ت���وى االنتخابات
الجماعية أو التشريعية.
اآلن ،التحالف المنطقي هو
مع األغلبية الحالية ،ما دام
هذا التحالف أعطى نتائج
إيجابية ،أما الحقا ،مع بعض
أحزاب المعارضة ،فهذا مرتبط
بهذه األحزاب ،رغم أنه لألسف
يوجد أشخاص في المعارضة يصعب الدخول معهم
في تحالف.

ماهي انعكاسات التقارب المغربي اإليراني
على العالقة مع دول الخليج؟

يق

يصعب التحالف مع بعض
األشخاص في المعارضة

سؤال مطروح على سعد الدين العثماني وتاج الدين الحسيني

المغرب وتدخلها في شؤون البالد
الدينية».
واتهمت الخارجية المغربية إيران
حينها بـ«محاولة تغيير األسس
ال��ج��وه��ري��ة ل��ل��ه��وي��ة المغربية،
وتقويض المذهب المالكي السني
الذي تتبناه المملكة».
وبعد خمس سنوات من القطيعة
الدبلوماسية ،شارك وزير االتصال
والناطق الرسمي باسم الحكومة
المغربية ،مصطفى الخلفي في
الدورة العاشرة للمؤتمر اإلسالمي
ل��وزراء اإلع�لام ،التي عقدت مطلع
الشهر الجاري ،األمر الذي اعتبره
مراقبون مؤشرا على قرب تطبيع
العالقات بين البلدين.
ووفقا لتقارير إعالمية ،فإن وزير
ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة والتعاون
ال��م��غ��رب��ي ،ص�ل�اح ال���دي���ن م���زوار
ونظيره اإليراني محمد جواد ظريف،
أجريا مكالمة هاتفية في فبراير
الماضي ،تناولت االتفاق على إعادة
ال���ع�ل�اق���ات ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة بين
البلدين.
وظهرت مؤشرات انفراج العالقات
المغربية اإليرانية ،في يناير ،2014
عندما وجه المغرب دعوة إلى إيران
لحضور االجتماع األخ��ي��ر للجنة
القدس ،الذي انعقد
ف����ي ذات الشهر
بمدينة مراكش.

المعاق
الذي منعوه
من الوصول
إلى المغرب

اسمه هشام فهيم ،قام بكل اإلجراءات القانونية من أجل الحضور إلى الدار البيضاء،
انطالقا من بلجيكا ،إال أنهم منعوه من ركوب الطائرة بدعوى أنه يتحرك فوق كرسي
متنقل ،ليس هذا فحسب بل إن الشركة «العربية» التي منعته من امتطاء طائراتها
حرمته أيضا من التعويض حسب ما صرح به لوسائل إعالم بلجيكية ..الواقعة تلخص
إنسانية القرن ..21

التعديالت مطلع العقد المـــقبل ،
في حال عدم تجديد العقد بيــن
شركة «س��ون��ات��راك» الجزائرية
و«ال��م��ك��ت��ـ��ـ��ـ��ب ال��م��غ��رب��ي للماء
والكهرباء» في أفق عام 2021
ألسباب سياسية.
ويرتبط المغرب والجزائر
باتفاق لنقل  20مليون متر مكعب
من الغاز الطبيعي سنويا منذ
عام  ،1993من منطقة عين بني
مطهر على الحدود بين البلدين
المتخاصمين ،إلى جبل طارق ثم

إسبانيا على مسافة  600كلم.
ويستعمل المغرب جزءا من هذا
الغاز ألغراض محلية في مقابل
حقوق المرور.
وكشفت مصادر لـ«الحياة» أن
المغرب سيتولى توريد الغاز
الطبيعي المسيل ب��ح��را عبر
الميناء الجديد ،ثم إعادة معالجته
ل��ي��ص��ي��ر ص��ال��ح��ا لالستخدام
كمصدر للطاقة ،ث��م ضخه في
أن��ب��وب س��ي��رب��ط ب��ي��ن ع���دد من
المحطات في كل من المحمدية

والقنيطرة وظ��ه��ر ال���دوم على
الشريط األطلسي ،وص��وال إلى
ط��ن��ج��ة ع��ل��ى ال��ب��ح��ر األبيض
المتوسط .ويعتمد المغرب على
الشبكتين الجزائرية واإلسبانية
ف��ي ف��ت��رات ال��ص��ي��ف والشتاء
بنسبة تصل إلى  12في المائة.
وبإمكان شبكة الغاز المغربي
ت��زوي��د مختلف مناطق البالد
تباعا والتخلي عن
غ��از ال��ج��ي��ران في
حال وقوع خالف.

العدد817 :
اخلميس  25دجنبر 2014
alousbouea@gmail.com

من هنا
وهناك

نتيجة التفاعل مع مقاالت «األسبوع»

إغالق أبواب محاكمة المغرب دوليا حتى إشعار آخر
كانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني بقيادة عضو فريق األصالة والمعاصرة الشاب المهدي بنسعيد رئيس اللجنة قد
برمجت ،الخميس قبل الماضي ،المصادقة على هذين البروتوكولين قبل أن تؤجل الموضوع وتطرحه للمشاورات خالل
فعاليات يوم دراسي عقد األربعاء الماضي ،ويتقرر تحت ضغط مقال «األسبوع» تعليق المصادقة

ب��ع��د م��ق��ال «األس���ب���وع»
ال�����������������زل�����������������زال ت�����ح�����ت
عنوان «البرلماني المهدي
ب��ن��س��ع��ي��د ال��ح��اص��ل على
الجنسية الفرنسية يفتح
أب����واب محاكمة المغرب
دوليا» والتداعيات الساخنة
التي خلفها داخل البرلمان
قرر مجلس النواب تعليق
المصادقة على اتفاقيتين
دول�����ي�����ت�����ي�����ن ي���ت���ع���ل���ق���ان
بالبروتوكول االختياري
المتعلق باتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة المعتمدة من
ط�����رف األم������م المتحدة،
والثاني يهم البروتوكول
االخ�����ت�����ي�����اري المتعلق
باالتفاقية الدولية الخاصة
ب����ال����ح����ق����وق ال���م���دن���ي���ة

والسياسية إلى أجل غير
مسمى.
وكانت «األسبوع» قد
تطرقت بتفصيل إلى
ق�����وة وم���ك���ان���ة هذين
القانونين واالتفاقيتين
الدوليتين على المغرب
واللذين يفتحان الباب
ل��م��ح��اك��م��ة مسؤوليه
بالخارج ،األم��ر الذي
ي��س��ت��دع��ي مشاورات
ك��ب��ي��رة ب��ي��ن مختلف
الحقوقيين وجميع
مؤسسات الدولة قبل
اإلقدام على المصادقة
على هذين القانونيين،
وهو ما كان من العديد
م���ن ال���ن���واب الذين
رفضوا إدراج هذين
القانونين للمصادقة

ف����ي ال����ظ����رف الحالي
وان������ت������ظ������ار ن���ت���ائ���ج
المشاورات.
وكانت لجنة الخارجية
والدفاع الوطني بقيادة
ع��ض��و ف���ري���ق األص���ال���ة
وال����م����ع����اص����رة ال���ش���اب
المهدي بنسعيد رئيس
ال���ل���ج���ن���ة ق����د برمجت،
الخميس قبل الماضي،
ال��م��ص��ادق��ة ع��ل��ى هذين
ال��ب��روت��وك��ول��ي��ن ق��ب��ل أن
تؤجل الموضوع وتطرحه
للمشاورات خالل فعاليات
يوم دراس��ي عقد األربعاء
ال��م��اض��ي ،وي��ت��ق��رر تحت
ض��غ��ط م��ق��ال «األس���ب���وع»
تعليق المصادقة على هذين
البروتوكولين إلى أجل غير
محدد.

مقتطف من مقال
«األسبوع» بتاريخ 11
دجنبر 2014

اليابانيون في الرباط

«وجع
التراب»

ك
اري
كات
ور

«وجع التراب» هو مسلسل
مغربي معروف ،لمخرجه
شفيق السحيمي ،عاد
الحديث عنه مؤخرا ،بعد
رحيل الفنان محمد
البسطاوي أحد
المشاركين في بطولته..
غير أن بعض «الساخرين»
وجدوها فرصة إلحياء
هذا العمل الفني بوجوه
كارتونية أخرى( ،)..تجسد
عبد اإلله بن كيران
ومحمد الوفا ،بسبب عودة
الحديث عن الزيادة
«المحتملة» في ثمن
قنينات الغاز.

تسارعت خالل األيام األخيرة وتيرة
التنافس بين ال��دول الكبرى لوضع
أقدامها في المغرب( )..بعد أمريكا
والصين ..جاء الدور على اليابانيين
الذين افتتحوا ،مؤخرا ،مكتبا للمنظمة
ال���ي���اب���ان���ي���ة ل���ل���ت���ج���ارة الخارجية
بالرباط.

دعوات «لتعريب
التعليم» من أجل محاربة
االستعمار الجديد
اختتم المؤتمر الوطني الثاني للغة
العربية في المغرب أعماله بتوجيه مذكرة
إلى «أصحاب القرار» بشأن واقع اللغة
العربية وسبل النهوض بها في مجال
التعليم.
وتتضمن المذكرة تشخيصا للحالة
كمدخل لمعالجة اإلشكاالت التي يعاني
منها التعليم ب��ال��م��غ��رب ،ك��م��ا تقترح
إجراءات عملية على المستويات التعليمية
والوظيفية والمنهجية ،من بينها إحداث
مسالك علمية في كليات العلوم تشمل
ت��خ��ص��ص��ات ال��ط��ب وت��ق��ن��ي��ات وتاريخ
العلوم.
وقال رئيس «االئتالف الوطني للدفاع
عن اللغة العربية» ف��ؤاد بوعلي« :إننا
سنؤكد من خالل المذكرة التي سترفع إلى
المجلس األع��ل��ى للتربية والتكوين،
ورئاسة الحكومة ،وكل المعنيين على أن
واقع اللغة العربية في التعليم المغربي
ليس وليد ضعفها أو عدم قدرتها على
مواكبة مجتمع المعرفة ،وإنما هو وليد
إك��راه��ات عملت م��ن خ���ارج ذات اللغة
العربية على تحجيمها».
وأك��د بوعلي أن لغة الضاد «ل��م تنل
حقها في المغرب ،سواء باعتبارها لغة
رسمية أو باعتبارها لغة وطنية ،ولم تجد
طريقها لتكون مدخال للعلوم» ،مضيفا أن
«عملية التعريب بالمغرب تم إجهاضها
في منتصف الطريق بفعل تدخل قوى
خارجية».
وأوض����ح أن ع�لاق��ة ال��ل��غ��ة العربية
بالفرنسية في المغرب «قائمة على الصراع
منذ أن أخذت القوى الفرنكوفونية اللغة
الفرنسية لبوسا لمواجهة الثقافات
المحلية في البلدان المستعمرة ،وهو ما
نعاني منه في المغرب» ،مؤكدا أن عملية
التعريب من شأنها «إنقاذ التعليم من
ضيق ال��ف��ض��اء الفرنكفوني إل��ى سعة
الفضاء العربي والفضاء الثقافي العالمي
الذي يزخر باللغات الحية».
من جانبه ،اعتبر الباحث في اللغة
والثقافة المغربية عبد الصمد بلكبير
ضمن محور «لغة التعليم ..مناقشات
أولية» أن مشكلة اللغة العربية «سياسية
وليست علمية» .وقال إن الخطاب «الرائج
منذ سنتين حول أزمة المدرسة المغربية
مجرد تهويل ،والحقيقة أن المقصود ليس
م��ع��ال��ج��ة األزم����ة إن��م��ا إي��ج��اد مبررات
الختصار المشكلة في المسألة اللغوية
من أجل تمرير المشروع الفرنكفوني».
ويرى بلكبير أن اللغة العربية «تواجه
االستعمار الجديد ال��ذي يعتبر أبشع
وأسوإ من االستعمار القديم ،ألنه يسعى
إلى تفكيك األوطان ،وال يستهدف الثروة
ب���ق���در م����ا ي��س��ت��ه��دف ت��ف��ك��ي��ك ال�����دول
والمجتمعات ،والسيطرة على اإلنسان من
خالل التحكم في الوعي والذاكرة ،ولذلك
فإن االستعمار الجديد عندما يستهدف
العربية الفصحى فهو
يستهدف لغة الدولة
ب���اع���ت���ب���اره���ا عامال
لوحدة البالد».

تضييق الخناق على مهربي األموال قبل محاسبة المغرب سنة 2016
س���رع ال��م��غ��رب خ��ط��اه لتجنب خطر
إدراج��ه في القائمة السوداء لمجموعة
العمل المالي الدولي ،التي تعنى بمراقبة
غسل األموال عالميا ...وفي العام الماضي،
أقرت الحكومة قانونا يضيق الخناق على
غسل األموال بعيد تهديد هذه المجموعة
بإلحاق المغرب بقائمة الدول األقل التزاما
بمحاربة هذه الظاهرة.
ومن المنتظر أن تعود المجموعة نفسها
إلى تقييم احترام المغرب لمعاييرها عام
 .2016وتحضيرا لهذا التقييم ،تعمل
وحدة معالجة المعلومات المالية ،التابعة

لبنك المغرب ،على بحث إقرار تشريعات
تشدد الحظر القائم على غسل األموال
وتفرض التعاون الوثيق بين الهيئات
المعنية بمكافحة مختلف الجرائم المالية،
خاصة في ظل تنامي التهديدات اإلرهابية
التي تعتمد على األموال القذرة.
وي��ش��ار إل��ى أن ه��ذه ال��وح��دة تتولى
ع��م��ل��ي��ات ج��م��ع وم��ع��ال��ج��ة المعلومات
المرتبطة بغسل األم����وال وي��ح��ق لها،
بموجب القانون المغربي ،إحالة المشتبه
ف���ي ت��ورط��ه��م ف���ي ج���رائ���م م��ال��ي��ة على
القضاء.

ونظم المركز المغربي ،نهاية األسبوع
الماضي ،ورشة خاصة لتحسيس الخبراء
المحاسبين والوسطاء العقاريين ،وتجار
ال��م��ع��ادن النفيسة واألح��ج��ار الكريمة
واللوحات التشكيلية ،إضافة إلى إدارات
كازينوهات القمار بمسؤولياتهم في
محاربة الجرائم المالية.
وأك��د حسن علوي ع��ب��دالوي ،رئيس
وحدة معالجة المعلومات المالية وعزيز
ريمان ،مديرة الشؤون القانونية ببنك
المغرب ،أن المغرب يواجه تحديات في
مجال مطابقة المنظومة الوطنية لمكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرهاب للمعايير
الدولية ...وأفادت إحصائيات رسمية بأن
وحدة معالجة المعلومات المالية أحالت،
خ�لال العام الماضي 11 ،قضية غسل
أموال على النيابة العامة.
كما يلزم المغرب جميع المؤسسات،
ب����م����ا ف������ي ذل�����ك ال�����م�����ؤس�����س�����ات غير
المالية ،باإلخطار عن جميع العمليات
المشتبه فيها .وق��د أك��د تقرير لوحدة
معالجة المعلومات المالية
تلقيها  213إخطارا خالل
العام الماضي.
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«األسبوع» تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب
التحالفات المستهجنة وتهريب األموال للخارج صناعة مغربية قديمة

وثيقة فرنسية تتهم زعيما نقابيا
بسرقة مليار سنتيم
مما ال ريب فيه أن سنة  2015ستكون سنة ذات طعم خاص بالنسبة للمغرب ،ألنها ستكون
سنة االنتخابات التشريعية ،وعندما تقترب االنتخابات في المغرب كما في باقي دول العالم فإن
الساحة السياسية تعرف غليانا كبيرا ،حيث تكثر االتهامات بين األحزاب كما تحدث صراعات
داخل بعض األحزاب .ومن ناحية أخرى ،يبدأ الحديث عن تحالفات بين بعض األحزاب كما يدعي
كل زعيم سياسي الصالح وأنه هو الوحيد القادر على إنقاذ المغرب بينما يتهم خصومه بالزندقة
أحيانا والفساد في أحايين أخرى.
بقلم الباحث :الزاكي عبد الصمد

بالعودة إل��ى التاريخ العالمي
بصفة عامة وتاريخ المغرب بصفة
خاصة أي مرحلة 1961 - 1956
نقف على بعض األحداث والحاالت
التي كانت مشابهة .وال ندري لماذا
تشبه مرحلة  1961 - 1956المرحلة
الراهنة ،هل ألن األوضاع مشابهة
أم ألن المغرب يعيش على وقع نسق
سياسي وثقافي واح���د ،كما أكد
األنثروبولوجي عبد الله حمودي
صاحب كتاب «الشيخ والمريد».
ون��ود أن نتطرق إل��ى ح��دث له
أهمية كبيرة في فهم النسق الثقافي
لألحزاب السياسية المغربية ،وقد
بقي سرا نظرا لسريته وأهميته،
وهو محاولة تحالف يسار حزب
االستقالل مع الحركة الشعبية في
ع��ز أح����داث ال��ري��ف ،ك��م��ا ن���ود أن
نتطرق إلى حدث آخر ال يقل عنه
أهمية وهو أن زعيما سياسيا كان
ي��دع��ي ال��ع��م��ل م��ن أج���ل مصلحة
الشعب كان أول من سرق أموال
الشعب ،حيث س��رق مبلغ مليار
سنتيم وأودعه في أبناك خارجية.
تحالف بنبركة والخطيب
في سنة  1958وعندما صارت
األم����ور تتجه إل���ى مستقبل غير
واض����ح ،م��ن ج����راء ات��ج��اه حزب
االستقالل ال محالة إلى االنشقاق.
بدأ كل طرف من األطراف المتنازعة
يبحث ع��ن ت��ح��ال��ف��ات ي��ق��وي بها
موقفه ،وح��ض��وره على الساحة
السياسية المستقبلية .وحيث كان
الجناح المحافظ للحزب واثقا من
إمكاناته وال يبحث عن تحالفات،
نجد من خالل وثيقة من أرشيف
المخابرات الفرنسية مؤرخة بتاريخ
 30أكتوبر  1958ومطبوع عليها
«سري للغاية» ،وهي عبارة عن لقاء
عقد بتاريخ  28أكتوبر  1958مع
م��ح��م��د ع����واد األم��ي��ن والمعاون
المباشر للمهدي بنبركة ..معلومات
كالصاعقة تتعلق بسعي المهدي
بنبركة للتحالف مع حزب الحركة
الشعبية.

عليه عقد اجتماع من أجل وضع
برنامج م��ن أج��ل جعل «األمازيغ
يتوفرون على تمثيلية أكثر في
المغرب».
وتضيف «الوثيقة» أن إدريس
المحمدي قام هو أيضا بزيارة إلى
سجن عين قادوس الموجود بفاس
قبل أيام قليلة من أجل لقاء زعماء
الحركة الشعبية وه��و ما حصل
فعال ،وال نجد أي دراسة أو مصدر
يشير إل��ى أن بنبركة ح��اول ربط
االت����ص����ال م����ع زع����م����اء الحركة
الشعبية.
ومن خالل وثائق أخرى ،نالحظ
ما يؤكد ما ورد في هذه الوثيقة
حيث نجد من خالل وثائق فرنسية
أن أحرضان والخطيب عندما خرجا
من سجن عين ق��ادوس بفاس في
أواخر نونبر  ،1958بعد اتهامهما
بنقل جثمان عباس المساعدي،
اتصل بهما عبد الله إبراهيم
ممثل يسار حزب االستقالل

عالل الفاسي
يتوسط
االستقالليني

وكما ه��و معلوم ،ف��إن الجناح
اليساري لحزب االستقالل كان يرى
في حزب الحركة الشعبية ما يراه
حزب العدالة والتنمية اليوم في
ح��زب األصالة والمعاصرة ،بأنه
ح��زب ملكي وه��و ال��ذي أس��س في
سنة  1957ومنعه حزب االستقالل
من العمل بضغط من المهدي بنبركة
نفسه ،الذي كان يراه حزبا يضم
الخونة «بقايا العهد السابق».
وت��ع��ود وق��ائ��ع مسعى المهدي
بنبركة للتحالف مع الحركة الشعبية
إلى بداية انتشار أحداث الريف في
أكتوبر  ،1958حيث ألقي القبض
على كل من أح��رض��ان والخطيب
وبنعبد الله الوكوتي بفعل نقل
رف��ات عباس المساعدي وإعادة
دف��ن��ه ،األم���ر ال���ذي أش��ع��ل أحداث
الريف ،وهنا تشير الوثيقة إلى أن
ال��م��ه��دي بنبركة ف��ي خ��ض��م هذه
األح���داث ق��رر التخلي ع��ن زعامة
الجناح اليساري لحزب االستقالل

وت���رك مسؤوليته لعبد الرحيم
بوعبيد ،وذل��ك م��ن أج��ل التركيز
ب��ش��ك��ل ف��ع��ال ع��ل��ى ع��م��ل توليفة
سياسية ج��دي��دة .ويعتقد محمد
عواد كما تشير الوثيقة أن محاولة
المهدي بنبركة لصناعة توليفة
س��ي��اس��ي��ة ج��دي��دة ج���اء م��ن أجل
التقريب بين العناصر التي يمكن
اس��ت��ع��ادت��ه��ا وض��م��ه��ا إل���ى صفه.
وليس ذلك من أجل إعادة تشكيل
حزب االستقالل ،ولكن من أجل ضخ
أطر جديدة في حركة جديدة تكون
عميقة ،وتشمل كتلة من أولئك الذين
رفضوا الدخول في المعارضة عن
طريق الخطإ بهدف تدمير وبكل
الوسائل جهاز السلطة الذي كان
حكرا على حزب االستقالل ،ليتم
االعتراف بذلك بزعامة بنبركة من
جديد بعد «اتهامه» بقتل عباس
المساعدي.
وتبين الوثيقة أن بنبركة أكد
للعديد من أعوانه المباشرين بأنه

يفضل أخ��ذ حريته للقيام بهذه
العملية لمدة قد تطول وقد تقصر،
وعليه أن ينتظر الوقت والفرصة
المناسبين للعب دور فعال في هذا
اإلطار .كما تشدد على أن عواد أكد
أن بنبركة أشار له بأنه على اتصال
م��ع م��غ��ارب��ة م��ن جميع النزعات
والمذاهب السياسية ،الذين فروا
من حزب االستقالل أو تركوه خوفا
من المستقبل السياسي للبلد ،الذي
بدا وكأنه ال يبشر بخير بالنسبة
ل���ح���زب االس����ت����ق��ل�ال ،وأن������ه أكد
لمحاوريه الفرنسيين أن بنبركة
أخبره بأن االتصاالت كانت جارية
مع شخصيات مستقلة سياسيا وال
تنتمي ألي توجه سياسي معين،
وذلك عن طريق وسطاء .في إشارة
إلى أن بنبركة ربط اتصاالت أيضا
مع زعماء الحركة الشعبية الذين
دخ���ل���وا إل����ى ال��س��ج��ن ب���أم���ر من
الحكومة االستقاللية ،وخصوصا
مع الزعيم الحركي الخطيب ،ليقترح

بالعودة إلى التاريخ العالمي
بصفة عامة وتاريخ المغرب
بصفة خاصة أي مرحلة
 1961 - 1956نقف على بعض
األحداث والحاالت التي كانت
مشابهة ،وال ندري لماذا تشبه
مرحلة  1961 - 1956المرحلة
الراهنة ،هل ألن األوضاع
مشابهة أم ألن المغرب
يعيش على وقع نسق سياسي
وثقافي واحد ،كما أكد
األنثروبولوجي عبد اهلل حمودي
صاحب كتاب «الشيخ والمريد»

«««
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الجناح اليساري لحزب االستقالل كان يرى
في حزب الحركة الشعبية ما يراه حزب
العدالة والتنمية اليوم في حزب األصالة
والمعاصرة ،بأنه حزب ملكي وهو الذي
أسس في سنة  1957ومنعه حزب االستقالل
من العمل بضغط من المهدي بنبركة
نفسه ،الذي كان يراه حزبا يضم الخونة
«بقايا العهد السابق»
وصديق بنبركة الذي كان يعمل على تشكيل
حكومة جديدة خلفا لحكومة بالفريج ،وحاول
إقناعهما بالمشاركة في الحكومة وبإلحاح،
ولكن زعيمي حزب الحركة الشعبية رفضا
ً
رفضا قاطعا المشاركة في تلك الحكومة.
مطالبة المغرب بموريطانيا
الوثيقة نفسها تشير إلى أمر آخر في غاية
األهمية ،وهو أن محاور الفرنسيين محمد
عواد أكد أن بنبركة اعتبر أن ما قام به حزب
االستقالل من عمل ودعاية لتلميع صورته
فشل فشال م��دوي��ا ،حيث اعتبر أن الخطأ
الرئيسي جاء عن طريق عالل الفاسي نفسه،
إذ توضح أن بنبركة اعتبر أن عالل الفاسي
ق��ات� َ�ل ون��اض��ل م��ن أج��ل ال��وه��م ع��ن طريق
التلويح بفكرة سخيفة هي إلحاق موريطانيا
بوطنه األم المغرب.
وتؤكد أن محمد عواد صرح لهم بأنه في
آخر حديث له مع المهدي بنبركة أشار له هذا
األخير بأنه «يجب على المغرب أن يترك هذه
الفكرة السخيفة ،ألن موريطانيا سيتم تسليط
الضوء عليها من جديد من طرف فرنسا ،وفي
إطار مخطط جديد من طرف الجنرال دوكول
الرئيس الفرنسي ،وستكون فرنسا أكثر
فاعلية وسرعة في تعاملها مع ملف موريطانيا

الوث
يقة الفرن
تتهم نقابيا ك سية التي
بي
مليار ستنيم إ را بتهريب
ل
ى
ا
خلارج

 ،1956وه���ذا المطلب ه��و الذي
أعطى للرجل إشعاعا من جديد
وبين سنة  1956و 1958ركز
حزب االستقالل على هذا المعطى
بصفة أساسية في محاولة منه
ل��م��ج��اراة ال��م��ل��ك��ي��ة م��ن حيث
البرامج التي تجلب تعاطف
عموم الشعب.
الزعيم النقابي الذي سرق مليار سنتيم
بالعودة إلى التاريخ القريب نجد أنه في
عز األنوية الكبرى للصراعات اإليديولوجية
بالمغرب ،صراع حي والنموذج األهم هو
الصراع الكبير الذي دار داخل حزب االستقالل
قبل االنشقاق ،حيث كان هناك فريق يطالب
ب��ات��ب��اع ال��م��ذه��ب االش��ت��راك��ي ألن��ه سيمكن
الشعب من اقتسام ثروات البلد بشكل عادل
ضدا في بورجوازية الحزب ،وقد مثل هذا
المذهب كل من :المهدي بنبركة ،والمحجوب
بن الصديق ،وعبد الله إبراهيم ،وهؤالء هم
من مثلوا التيار الذي ينادي بضرورة توزيع
الثروات بشكل ع��ادل على الشعب وقاموا
بحملة ضد برجوازية الحزب وأكدوا عزمهم
على محاربتها.
غير أن ما تكشفه وثيقة أخرى من وثائق

وت���زع���م االج���ت���م���اع أح����د زع���م���اء حزب
االستقالل المسمى مصطفى زغلول ،هذا
األخير أكد بأن االتحاد المغربي للشغل ينظم
حملة ممنهجة ضد قياديي الحزب وهما
عالل الفاسي وبالفريج ،معتبرا إياهما مجرد
رأسماليين وهدفهما الوحيد هو الربحية
واالنتهازية ،والمصلحة الشخصية ليس
أكثر.
وتشدد الوثيقة على أنه تعالت أصوات
خالل هذا االجتماع تقول بأنه حتى زعماء
التيار اليساري للحزب هم أيضا رأسماليين
إلى أبعد الحدود ،وعالقتهم باالشتراكية
والدفاع عن الشعب مجرد شعارات ال أقل

بعض أنشطة عالل
الفاسي داخل حزب
االستقالل

في أبناك خارجية.
فهل يكون الرجل أول من شرع سرقة أموال
الشعب وتحويلها إلى الخارج ،وهي القضية
«قضية تهريب األم��وال إلى الخارج» التي
تعتبر اآلن من بين المشاكل العظمى التي
يواجهها المغرب.
كما أكدوا خالل نفس االجتماع أن حمالت
يسار الحزب لها هدف منهجي واحد وهو
ليس اتباع مذهب بعينه ،وإنما تلطيخ سمعة
عالل الفاسي زعيم االتجاه المحافظ للحزب
وال��رف��ع م��ن ش��أن زعيم االت��ج��اه اليساري
للحزب وهو المهدي بنبركة.
وهذا يعاكس ما ذهب إليه عبد الله إبراهيم
الذي قال بأن يسار الحزب يسعى لإلصالح
وم��ح��ارب��ة االت��ج��اه المحافظ ال��ذي يحفظ
مصالح البورجوازية الفاسية ،حيث نجد
العبرة المرجو استخالصها من خالل هذه
الوثيقة أنه ال أحد صالح في عالم السياسية
والشعارات ال تعكس دوما قناعات الرجال
وإنما هي أداة للوصول إلى الحكم.
بين األمس واليوم

بعشر مرات أكثر من المغرب .وسيأتي يوم
ينادي فيه المغاربة بوطنية موريطانيا ،ولذلك
فال ضرورة إلنفاق المال عبثا على األمور
الخيالية والبعيدة المنال كما يفعل بالفريج
على ولد ببابانا».
جدير بالذكر أن عالل الفاسي نادى بحق
المغرب التاريخي في موريطانيا عندما رأى
أنه همش وأقصي من الحزب في بداية سنة

األرش��ي��ف ال��ف��رن��س��ي أن ال��ش��ع��ارات شيء
والواقع شيء آخر ،إذ نجد أن عناصر الجناح
المحافظ من حزب االستقالل أو بورجوازية
الحزب نظموا بدورهم حملة معادية للجناح
اليساري الذي يدعي المذهب االشتراكي،
وع��ق��دوا اج��ت��م��اع��ا ب��م��رك��ز ال��ح��زب بالدار
البيضاء بتاريخ  10أكتوبر  1958حضره
حوالي  30شخصا من زعماء الحزب،

وال أكثر ودليلهم في ذلك أنه راجت أخبار
تفيد بأن أحد النقابيين الزعماء وهو واحد
من الزعماء الثالثة ليسار حزب االستقالل
لم يكن أبدا صالحا وال اشتراكيا كما يدعي،
حيث إن��ه ف��ي ظ��رف سنتين م��ن استقالل
المغرب في سنة  1956إلى سنة
 1958سرق مبلغ مليار سنتيم وأودعه

قلنا بأن تلك المرحلة تشبه اليوم ،وال نعلم
هل ألن أوضاع تلك المرحلة تشبه اليوم أم
ألن األم��ر يتعلق بنسق سياسي وثقافي
واحد؟ وما قد يؤكد بأن األمر يتعلق بنسق
يخضع له المجتمع المغربي ،هو أنه في
األزم���ات دوم��ا يكون الحديث ع��ن أبغض
ال��ح�لال ،حيث هناك تشابه بين محاولة
المهدي بنبركة التحالف مع الحركة الشعبية
وبين ما هو رائج اليوم عن إمكانية التحالف
بين األصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية،
إذ سعى المهدي بنبركة خالل تلك المرحلة
إلى البحث عن خلق توليفة سياسية تضم
مختلف النزعات في المغرب إلرض��اء كل
الجهات.
وال��ي��وم ،المصلحة مشتركة ألن حزب
األصالة والمعاصرة يبحث عن مدخل هادئ
إل��ى الحكومة ،ألن من شعارات حركة 20
فبراير حل األصالة والمعاصرة ،وإن نجح
الحزب في انتخابات  2015وكان مطالبا
بتشكيل حكومة فإن أمره لن يكون يسيرا،
أما من حيث العدالة والتنمية فإنه يخاف
على موقعه ويسعى لتنويع الحلفاء وإتاحة
أكبر قدر من الخيارات.

> العدد817 :
> الخميس  25دجنبر 2014

الثـقــافـة

12

alousbouea@gmail.com

إصدار كتيب حول المزاولة غير
المشروعة لطب األسنان بالمغرب
في إطار مهامه التحسيسية
والتواصلية مع ال��رأي العام
الوطني ،أعد المجلس الجهوي
للجنوب لهيئة أطباء األسنان
الوطنية كتيبا يستعرض فيه
ب���األرق���ام وال���ص���ور النتائج
ال���ك���ارث���ي���ة ل���ل���م���زاول���ة غير
ال���م���ش���روع���ة ل��ط��ب األسنان
بالمغرب وأثارها على صحة
المواطن بشكل عام.
ف��إذا كان القانون المغربي
يؤكد على أن مهنة طب األسنان
مهنة مقننة ،ويشترط في أي

شخص يريد معالجة أمراض
الفم واألسنان أن يكون حاصال
على دكتوراه في طب األسنان،
وأن ي��ك��ون ال���م���زاول للمهنة
مسجال في جدول هيئة أطباء
األسنان ،فالواقع يؤكد عكس
ذلك.
فحسب وزير الداخلية ،فإن
م��ا ي��زي��د ع��ن  3300شخص
يزاولون هذه المهنة بشكل غير
م���ش���روع ف���ي م��خ��ت��ل��ف مدن
المغرب وق��راه ،مع ما يعنيه
ذلك من انعكاسات كارثية على

كتاب صدر

الشعر من
فجيج وكأنه:
حفنة ماء

دي���وان شعر جديد،
يجمع أش��ع��ارا تنطق
ب��إح��س��اس��ات وكأنها
ت��أت��ي م��ن أف���ق بعيد،
رب�����م�����ا ألن ص���اح���ب
ال���دي���وان م���ن فجيج،
المنسية ش��رق��ا ،لذلك
نقرأ في بعض جوانب
ال���دي���وان :ف��اج��أت��ه في
الحلق ريح الصحراء..
بجانب العيون الدافقة
ينابيع تفور ،ضاربة في
األعماق.
وق������دم ل����ه الكاتب
إدري���س بنسعيد بأن
قصائد عبد الله السهلي
يغيب عنها التاريخ
وي��خ��ت��ف��ي ،ال نعرف
ب��ال��ض��ب��ط م��ت��ى وأين
كتبت.

الصحة العامة والمساهمة
في نشر أم��راض تعفنية
خطيرة يأتي في مقدمتها،
من حيث عدد اإلصابات
وخ�����ط�����ورة ال����م����رض،
ك���ال���س���ي���دا ،وال����س����ل،
وال�������ت�������ه�������اب ال����ك����ب
الفيروسي .واألخطر من كل
ه��ذا أن��ه ي��وج��د ضمن هؤالء
ال��م��زاول��ي��ن غ��ي��ر الشرعيين
للمهنة حوالي  1700شخص
ال يتوفرون على أي ترخيص
من أي جهة رسمية .كما أن

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

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي
بعض الحاصلين على رخصة
م��ن السلطات يتخفون وراء
يافطة «صانع أسنان» ليزاولوا
مهنة طبيب األسنان.

اإليسيسكو تمنح عالما مصريا جائزتها
في مجال التكنولوجيا لعام 2014
حصل العالم المصري د .أبو العال عطيفي
حسنين األستاذ بكلية الحاسبات جامعة القاهرة،
على جائزة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة «إيسيسكو» في مجال التكنولوجيا لعام
 ،2014وذلك خالل المؤتمر السابع لوزراء التعليم
العالي والبحث العلمي في الدول اإلسالمية الذي
عقد بالرباط ،يومي  20و 21دجنبر الجاري ،تحت
رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس،
تحت شعار« :التعليم العالي :الحوكمة ،االبتكار
والتشغيل ،وبحضور ممثلين عن الدول األعضاء

في منظمة التعاون اإلسالمي ،وعدد من المنظمات
اإلقليمية والدولية المهتمة بقضايا التربية
والتعليم العالي والبحث العلمي ،ومديري
ورؤساء األقسام والخبراء في «اإليسيسكو».
وجاء منح الجائزة إلى د .أبو العال عطيفي
عن مجموعة من أبحاثه في مجال تكنولوجيا
المعلومات ودوره��ا في خدمة قضايا اإلعاقة
وتقديم حلول تكنولوجية لمشاكل طبية وبيئة
مختلفة م��ث��ل :م��راق��ب��ة ت��ل��وث ال��ه��واء والماء،
واالكتشاف المبكر لسرطان الثدي.

رواية «خريف العصافير» لخالد أقلعي في طبعة وطنية
بترخيص خ���اص م��ن ات��ح��اد كتاب
وأدباء ميسان بالعراق ،صدر مؤخرا ،عن
«باب الحكمة» للطباعة والنشر الطبعة
األولى لرواية «خريف العصافير» للقاص
والروائي المغربي خالد أقلعي.
الرواية حاصلة على جائزة محمد
الحمراني األولى للرواية العربية في
دورتها الثانية  ،2013والتي ينظمها
اتحاد الكتاب واألدباء بميسان العراق،
وقد بررت لجنة تحكيم الجائزة فوز
رواي��ة «عصافير الخريف» بما يأتي:
«تميزت هذه الرواية بتكنيك وحبكة
ع��ال��ي��ت��ي ال��م��س��ت��وى وب��ن��ي��ة روائية
متماسكة ذات لغة تواصلية سردية
عالية التركيز والكثافة ،وأداء تجريبي

جائزة المغرب للكتاب ..دورة 2015
تذكر وزارة الثقافة أن آخر
أج���ل إلي����داع م��ل��ف��ات الترشح
لجائزة المغرب للكتاب هو يوم
األربعاء  07يناير .2015
فعلى الراغبات والراغبين،
من الكتاب والشعراء والنقاد
وال���ب���اح���ث���ي���ن والمفكرين
والمترجمين ال��م��غ��ارب��ة ،في
المشاركة ،أن يوجهوا طلباتهم
م��رف��ق��ة ب��ث��م��ان ( )8ن��س��خ من
الكتب التي ص��درت لهم سنة
 ،2014س����واء ب��ال��م��غ��رب أو
ب����خ����ارج����ه ،وال����ت����ي ي�����ودون
ترشيحها للجائزة ،إضافة إلى
نسخة من أصل الكتاب المرشح
إذا ك��ان الكتاب مترجما ،مع

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي

اإلدالء ب���م���ا ي��ث��ب��ت حقوق
الترجمة ،ويودعونها بمكتب
ال���ض���ب���ط ب���م���دي���ري���ة الكتاب
والخزانات والمحفوظات17 ،
ش�����ارع م��ش��ل��ي��ف��ن ،أك�������دال -
الرباط.
وتجدر اإلشارة إلى أنه يتم
قبول ترشيح المصنفات لنيل
الجائزة من مؤلفي الكتب ،وكذا
م���ن ل����دن ال��ه��ي��ئ��ات المهنية
الناشرة ،والمؤسسات الثقافية
واألكاديمية والتربوية ،على أن
يكون ترشيحها مصحوبا بطلب
خطي موقع من طرف المؤلف.
وت��ش��ت��م��ل ج��ائ��زة المغرب
للكتاب على األصناف التالية:

ج���ائ���زة ال���م���غ���رب للعلوم
اإلن��س��ان��ي��ة ،وج��ائ��زة المغرب
للعلوم االجتماعية ،وجائزة
ال��م��غ��رب ل��ل��دراس��ات األدبية
والفنية وال��ل��غ��وي��ة ،وجائزة
المغرب للشعر ،وجائزة المغرب
للسرديات والمحكيات (رواية،
قصة ،نص مسرحي ،)...وجائزة
المغرب للترجمة.
ومن المنتظر أن تمنح جائزة
المغرب للكتاب في حفل افتتاح
ال����دورة ال��ح��ادي��ة والعشرين
للمعرض الدولي للنشر والكتاب
ب����ال����دار ال���ب���ي���ض���اء ،المزمع
تنظيمها ما بين  12و 22فبراير
.2015

مبتكر على مستوى جماليات النص
ومعاييره البالغية .أما على مستوى
الخطاب فقد فضحت هذه الرواية ما
ي��ت��ع��رض ل��ه اإلن��س��ان ال��ع��رب��ي من
ممارسات وإكراهات سلطوية على
مختلف ال��م��س��ت��وي��ات االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والسياسية
التي تجعله عرضة لالنهيار واالرتكاس
واالن������ح������راف وان������ع������دام ال����رؤي����ة
الصحيحة»..
الرواية في  167صفحة من القطع
المتوسط ،وه��ي م��ت��وف��رة ،اآلن ،في
مكتبتي «دار األمان» بالرباط ،و«بيت
الحكمة» بتطوان ،في انتظار توزيعها
وطنيا ابتداء من الشهر المقبل.

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

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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األسبوع الرياضي

بعد تجميد أنشطة وزير الشباب والرياضة بأمر ملكي

الرأي العام الوطني ينتظر من رئيس الحكومة
تطبيق "أسطوانة" ربط المسؤولية بالمحاسبة

في الوقت الذي اعتبر رئيس الحكومة عبد
اإلله بن كيران في المجلس الحكومي المنعقد
يوم الخميس الماضي بأن "شوهة" مركب
األمير موالي عبد الله ليست كارثة وطنية،
بالرغم م��ن ه��ذه الفضيحة التي تناقلتها
المئات من الكاميرات عبر العالم بأسره،
دخلت على الخط البرلمانية حليمة العسالي
القيادية في حزب الحركة الشعبية لتدافع عن
زوج ابنتها محمد أوزي���ن وزي���ر الشباب
والرياضة ،الذي اعتبرته غير مسؤول عن هذه
الكارثة ،لتضيف بأن صهرها ليس "طاشرون"
أو "ق��وادس��ي" ب��ل ه��و وزي���ر عينه صاحب
الجاللة...
تدخل "تاتشر" الحركة الشعبية ينم عن عدم
إلمامها بمقتضيات الدستور الجديد ،وتواضع
مستواها بعد أن استعانت بمصطلحات ال
عالقة لها بمنصبها.
وحتى ال نعطي لـ"نسيبة" الوزير أكثر ما
تستحقه ،نعود إل��ى ه��ذه الفضيحة التي
أصبحت حديث الجميع ،لننوه بالتدخل
الملكي الصارم الذي أعاد االعتبار للشعب
المغربي بأسره ،بعد أن أمر رئيس الحكومة
بتجميد جميع أنشطة وزي��ره في الشباب
والرياضة ،والتعميق في التحقيق حتى يعرف
الرأي العام الوطني المسؤولين الحقيقيين
ع��ن ه��ذه المهزلة ال��ت��ي مست بسمعة بلد
بأكمله.
لقد أب��ان��ت األم��ط��ار ال��ت��ي تهاطلت على
عاصمة المملكة عيوب عملية الترميم أو
التجميل ...التي خضع لها مركب األمير موالي
عبد الله ،هذه األمطار حولته إلى برك مائية
حقيقية ،أعطت ص��ورة سيئة للرأي العام
ال��وط��ن��ي وال���دول���ي ،ع��ن ح��ال��ة التجهيزات
الرياضية لبلدنا الذي سبق له أن تلقى تهنئة

خاصة من االتحاد الدولي لكرة القدم على
نجاح التجربة السابقة لسنة .2013
أم��ام ه��ذه الوضعية ال��ش��اذة والمحرجة
اض��ط��رت الفيفا إل���ى تغيير م��ك��ان إجراء
المباريات الموالية من الرباط إلى مراكش
وسط فوضى عارمة كاد أن يذهب ضحيتها
اآلالف من المتفرجين المغاربة واألجانب بعد
إجبارهم على تحويل وجهتهم إلى المدينة
الحمراء.
وعلى الرغم من هذه اإلج��راءات ،فقد ظل
ال���رأي ال��ع��ام الوطني يطالب بإسقاط كل
الرؤوس المسؤولة عن هذه الكارثة ،سواء
تعلق األمر بجامعة كرة القدم التي اكترت
مركب األمير موالي عبد الله بمبلغ خمسة
ماليين درهم ،أو بوزارة الشباب والرياضة
مالكة الملعب ووزي��ره��ا محمد أوزي���ن ،أو
الحكومة التي بادرت إلى تكوين لجنة لتقصي
الحقائق ،لتحديد المسؤوليات ف��ي هذه
النازلة.
وعلى الرغم من النتائج األولية لهذا
التحقيق وال��ت��ي أف���رزت هفوات
صارخة في نظام تصريف مياه
المركب ،فإن رؤوسا أخرى تظل
مهددة بالسقوط خاصة بعد
مناقشة الملف في مجلس
حكومي ،م��ع رئيس
ال����ح����ك����وم����ة ح����ول
األس��ب��اب الحقيقية
وراء ات����خ����اذ ق����رار
ب�����رم�����ج�����ة ه�����ذه
البطولة العالمية
في مركب األمير
م��������والي عبد
الله ،عوض

سباحة :جمع عام استثنائي
لوقف نزيف االنتقاالت

عقدت الجامعة الملكية
المغربية للسباحة ،يوم
األحد الماضي ،جمعا عاما
استثنائيا خصصته لتعديل
القانون األساسي ،وتفعيل
قانون انتقاالت الالعبين،
خاصة بعد التجاوزات التي
ع��رف��ه��ا ب��س��ب��ب انتقاالت
ال���س���ب���اح���ي���ن ب������دون إذن
أنديتهم.
الجمع العام االستثنائي
كان جمعا ماراطونيا حيث
تجاوز العشر ساعات ،ناقش
فيه المؤتمرون ضرورة إبرام
ال���ع���ق���ود م����ع السباحين
ال��راش��دي��ن ،واالت��ف��اق على

قــ
ـ
ف

عراقي
رئيس رجاء
السباحة

مبلغ تكاليف التكوين ،حيث
اقترح نادي الرجاء الرياضي
أن تنحصر م��ا بين 2000
و 5000درهم.

مركبات أخرى أكثر جدارة مثل مركب أكادير
ال��ذي احتضن ج��زءا من مباريات النسخة
الماضية ،أو مركب مدينة طنجة الواقعة على
أبواب جارتنا إسبانيا وفريقها العالمي ريال
مدريد.
والشك أن األيام القادمة ستطيح بأشخاص
آخرين ،أولهم وزير الشباب والرياضة الذي
ت��م تجميد ك��ل أن��ش��ط��ت��ه م��ن ط���رف رئيس
الحكومة بأمر ملكي ،فيما تتواصل التحريات
التي دخلت فيها مصالح القيادة العامة للدرك
الملكي ،حتى تقدم للرأي العام الوطني فكرة
حقيقية عن أسباب ومالبسات هذه الفضيحة
التي أساءت كثيرا لسمعة المغرب الدولية
والتنظيمية.
ف��إذا ك��ان رئيس الحكومة عبد اإلل��ه بن
كيران أراد أن يقلل من هذه "الشوهة" التي
وصفها بأنها ليست بكارثة وطنية ،فإن
المغاربة ال يشاطرونه الرأي بتاتا ،وال يريدون
أكباش فداء بل مصرون على معرفة كل شيء،
حتى ال تمر هذه الفضيحة مرور الكرام
مثل فضيحة وزي��ر "الشكوالتة" أو
السيارة الفارهة التي اقتناها وزير
سابق للشباب والرياضة فعلى
رئيس الحكومة كذلك أن يتحمل
ك��ل مسؤولياته التي خولها له
الدستور ،وذلك بمعاقبة المسؤولين
الحقيقيين ورب����ط المسؤولية
بالمحاسبة ،هذه "األسطوانة" سئم
منها المغاربة بسبب عدم
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا وجعلها
قافية يتغنون بها
وزراؤه ف��ي كل
محمد
ا جتما عا تهم
أوزين
الروتينية.
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قالوا ونقول
<<" جودة عشب مركب األمير موالي عبد الله نفسها في
البيرنابيو (ملعب ريال مدريد)
> أوزين وزير الشباب والرياضة
بانت للمغاربة بحال اللي فالبير جديد!!
<<" البنية التحتية تعجز عن تحمل كميات األمطار
> العلم
ما كاين ال تحتية وال فوقية ،كاين غير الغش والنهب
<< األمطار تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بمركب
محمد الخامس
> مواقع
واقيال غير بغاو يحتفلو بالسنة الجديدة
<< األسلوب ديالي بزاف ديال المدربين كيتمناو يقراوه
> المدرب عزيز العامري
أنشيلوتي هذا ،الله يعطينا وجهك
<< ندمت على عدم إقالة العامري قبل "الموندياليتو"
> أبرون رئيس المغرب التطواني
قيل عليك التسيير ،أنت وعائلتك
<< ما حدث خيانة ،وأضر بـ"وجه المغرب"
> أوزين وزير الشباب والرياضة
ويلي حتى فات الفوت...
<< ال مجال للمقارنة بين الجمعية السالوية والرجاء
> الكناوي الالعب السابق للجمعية السالوية
صافي نسيتي الخير الكبير كجميع الكوايرية
<< تنقيط البطولة ضعيف جدا
> المدرب مصطفى مديح
كالم معقول لبطولة سميت ظلما وعدوانا "البطولة برو"
<< أنا جاهز وهدفنا احتالل مراتب متقدمة
> البناي العب نهضة بركان
واش لحت الضاال؟
<< الطبيب أوصاني بعدم قراءة االنتقادات
> لويس أنريكي مدرب برشلونة
گولها للعامري والطاوسي

ندوة ناجحة للرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين
أج���م���ع ال���م���ش���ارك���ون ف���ي ن���دوة
"التظاهرات الرياضية الدولية رافعة
للتنمية المحلية كيف وبناء على أي
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة" المنظمة م��ن طرف
ال���راب���ط���ة ال��م��غ��رب��ي��ة للصحفيين
الرياضيين بشراكة مع مجلس جهة
مراكش تانسيفت الحوز ،يوم الجمعة
األخير ،على غياب سياسة رياضية
واضحة المعالم بالمغرب ،وانتقدوا
الميزانية الهزيلة المخصصة لقطاع
الرياضة من ط��رف الحكومة ،وأكد
ال���م���ت���دخ���ل���ون ع���ل���ى أن احتضان
التظاهرات الرياضية الدولية يساهم
في تعزيز وتأهل المرافق الرياضية.
ودع��ا الزميل عبد اللطيف المتوكل

رئيس الرابطة المغربية للصحفيين
الرياضيين ف��ي ت��دخ��ل��ه ،المجالس

المنتخبة ألن تتولى تقديم ملفات
وطلبات الترشيح باسم مدنها لتنظيم

التظاهرات الرياضية ،التي لم تعد
حكرا على الجامعات الرياضية فقط،
مشيدا ب��أن المغرب ي��رب��ح منشآت
وتجهيزات رياضية مذرة للدخل من
خالل هذه التظاهرات.
كما انصبت كل تدخالت الباحثين
في هذه الندوة على هذا المجال.
وق��د عرفت ه��ذه ال��ن��دوة مشاركة
ال���ع���دي���د م���ن ال����وج����وه الرياضية
المعروفة ،من العبين دوليين ،ومدربين
ومسيرين ،الذين ساهموا وبشكل كبير
في إغناء ه��ذه ال��ن��دوة التي شهدت
تكريم بعض الوجوه الرياضية التي
ساهمت ومع مرور السنين في تطوير
المشهد الرياضي الوطني.

برنامج "املاتش" السكن اجلديد للرئيس أبرون!!

م�����ازال المالحظون
يتابعون "الحرب" الباردة
وال��م��ك��ش��وف��ة ب��ي��ن رئيس
المغرب التطواني عبد المالك
أبرون والمدرب عزيز العامري
الذي تمت إقالته مباشرة بعد
خروج الفريق التطواني المبكر
من منافسات كأس العام لألندية.
عبد المالك أب���رون وخ�لال إحدى
ندواته الصحفية ق��ال ب��أن العامري
مدرب كبير ويستحق تمثاال ينصب له
ف��ي م��دي��ن��ة ت��ط��وان ن��ظ��را للخدمات
الجليلة التي قدمها للفريق ،كفوزه
بلقبين ،واكتشافه للعديد من المواهب
التي تزخر بها المدينة والتي أصبحت
تمثل العمود الفقري للفريق.
ب��ع��د ك���ل ه���ذا ال���م���دح ،ت��ف��اج��أ كل
المالحظين لالنتقادات الالذعة التي
وجهها الرئيس أبرون للعامري خالل
حلوله ضيفا على برنامج "الماتش"
الذي تبثه قناة "ميدي  1تيفي" ،والذي
أصبح وبشهادة الجميع مقرا دائما

ل��ع��ائ��ل��ة أب����رون ب��م��ن��اس��ب��ة أو بدون
مناسبة.
رئيس المغرب التطواني أطلق النار
على عزيز العامري حيث عبر على ندمه
الكبير ل��ع��دم االس��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه قبيل
"الموندياليتو" ،وأضاف بأنه اغتنى
بفضل األموال الطائلة التي جناها من
الفريق ...وأشياء أخرى ال تليق برئيس
م��ن ال��م��ف��روض أن يعطي المثل في
الحكمة وحسن الكالم.
عبد المالك أبرون أصبح
ي���ت���ح���دث ع����ن المسائل
التقنية وكأنه يتوفر على
شهادات عليا جاء بها من
م��ع��اه��د الي���ب���زك ،وأصبح
وبقدرة ق��ادر يتدخل في كل
ي���ج���د
ش����يء ،دون أن
م��ن ي��ردع��ه أو
ي���ع���ي���ده إلى
ح�������ج�������م�������ه
الحقيقي.
لألسف ،ظل

المشرفون على هذا "الماتش" يتفرجون
كتالميذ أم��ام معلم وصل إلى درجة
"التيه" ،ووجد الفرصة مناسبة في مقر
سكناه الجديد لسلخ كل األشخاص
الذين ينتقدوه.
ال���م���س���ؤول األول ع����ن المغرب
التطواني كان عليه أن ينتقد الطريقة
التي يسير بها الفريق ال��ذي أصبح
ضيعة تابعة آلل أبرون ،وويل لمن أراد
أن ي����ت����ق����رب م����ن����ه����ا أو

عبد المالك
أبرون

ينتقدها.
فريق المغرب التطواني ومنذ فوزه
ببطولة الموسم األخير التي خولت له
المشاركة في "الموندياليتو" وهو يقارن
نفسه بفريق الرجاء الذي لعب نهاية
النسخة األولى ،بل أصبح يحلم بالفوز
بها.
جميل أن يطمح ه���ذا المسؤول
وأبناؤه بالفوز ببطولة العالم لألندية،
لكن كان عليهم أن يعرفوا مستواهم،
وب��أن المغرب التطواني فريق
ش��اب أصبح يتعاطف معه كل
الرياضيين الذين سئموا في
نهاية المطاف من التصريحات
العشوائية لرئيس الفريق الذي
استحوذ على كل القنوات ،وعلى
ال���ع���دي���د م���ن المواقع
ال��ري��اض��ي��ة التي
رحبت به مقابل
اإلعالنات التي
تستفيد منها.
ع���������زي���������ز
عزيز
العامري

العامري إطار وطني كفء قاد الفريق
التطواني وألول مرة في تاريخه للفوز
ببطولته ،ل��ذا فمن حقه أن يستفيد
ماديا...
نحن هنا ال ندافع عن العامري الذي
ارتكب العديد من األخطاء قبل بداية
هذه البطولة ،وحصد بعض الهزائم
بسبب تعنته ودخ��ول��ه في ع��راك مع
بعض الالعبين الذين كان بإمكانهم
منح اإلض��اف��ة للفريق ل��وال الضغط
ال��ك��ب��ي��ر ال�����ذي ع���ان���وه م��ن��ذ بداية
الموسم.
كما من حق الرئيس أبرون وال أقول
المكتب المسير الموجود على الورق
فقط ،من حقه االستغناء عن العامري
وتعويضه بمدرب آخر أو بابنه أشرف
الذي أصبح هو اآلخر خبيرا كبيرا في
الشؤون التقنية ،لكن الطريقة التي
نهجها ال تليق بمسؤول كيفما كان،
ليبقى عتابنا ولألسف على المشرفين
على مثل ه��ذه ال��ب��رام��ج ال��ت��ي تفتح
أبواب دكاكينهم لكل من هب ودب.

14

> العدد817 :
> الخميس 25دجنبر 2014

ملف األسبوع
alousbouea@gmail.com

هل كان وزير
الشباب ضحية
صراع طاحن
بين أصحاب
النفوذ؟
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وأوزين أوقفه
فتعرض للمشاكل
محمد أوزين
كان الجو باردا جدا يوم الجمعة الماضي ،ومع
ذلك حرص عدد كبير من أعيان القبائل المنحدرين
من األطلس على حضور اجتماع غير متوقع دعا
إليه بعض «األقطاب» ،وحضره بعض كبار عائلة
«أمهروق» (أخوال الملك) لمساندة الوزير محمد
أوزين في ما سموه «المحنة التي يجتازها»(،)..
كان من المفترض أن يتفق المجتمعون ذاك المساء
في بوزنيقة ،غير بعيد عن وادي الشراط ،المكان
ال��ذي توفي فيه ال��وزي��ر عبد الله ب��اه��ا ،وقبله
االتحادي أحمد الزايدي ،على طريقة معينة لدعم
الوزير الشاب الذي يعتبرونه امتدادا لصوتهم
داخل الحكومة( ،)..غير أن سقوط «مواد صحفية»
تتحدث عن دخول الملك على الخط ،بناء على ما
نشرته وكالة المغرب العربي لألنباء ،جعل جلهم
ينسحبون دون أن يودعوا بعضهم البعض ،بل
إن منهم من خرج ليرد على الهاتف ولم يعد(.)..
وقتها عرف المجتمعون بأن وكالة المغرب
العربي لألنباء أذاع��ت الخبر التالي« :على إثر
االختالالت التي طبعت أطوار إحدى المباريات
برسم ربع نهاية كأس العالم لألندية لكرة القدم
على أرضية المجمع الرياضي األمير موالي عبد
الله ،أعطى صاحب الجاللة الملك محمد السادس،
تعليماته السامية لرئيس الحكومة لفتح تحقيق
معمق وش��ام��ل لتحديد المسؤوليات ع��ن هذه
االختالالت ...كما أعطى جاللة الملك تعليماته

 :الرباط :سعيد الريحانيالسامية لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير
الشباب وال��ري��اض��ة المرتبطة بهذه التظاهرة
الرياضية الدولية الهامة ،ومنها على الخصوص
حضوره في المباراة النهائية ،وذلك في انتظار
نتائج هذا التحقيق».
بالغ وكالة المغرب العربي لألنباء كان قد صدر
مساء يوم الجمعة  19دجنبر  ،2014وقتها كان
الملك خارج البالد ،بمعنى أن القرار المتخذ تم
بناء على المعلومات التي تم تصديرها ،دون أن
يعلم أحد طريقة تغليفها أو تعبئتها من طرف
المرسلة( ،)..لكن المباراة المقصودة (ربع
الجهة ُ
النهاية 13 :دجنبر  ،)2014والتي انتهت بفضيحة،
ت��ح��ول معها المغرب إل��ى م���ادة للسخرية في
القنوات العالمية بعد بث صور غرق ملعب األمير
م��والي عبد الله ،كانت قد انتهت قبل ذل��ك بـ6
أيام؟
إلى هنا ،يطرح سؤال :ما الذي حدث بين تاريخ
لعب المباراة وتاريخ التدخل الملكي؟ الجواب من
حيث الترتيب الزمني يؤكد أن أول تحرك أعقب
المباراة هو تحرك الوزير محمد أوزي��ن ،الذي
أصدر أمرا بتوقيف الكاتب العام لوزارة الشبيبة
والرياضة كريم العكاري ،ومصطفى أزروال الذي
يشغل مدير الرياضات ،حسب ما أش��ارت إليه
التقارير الصحفية ،لكن الواقع أن الوزير محمد
أوزين كان قد سحب منهما إمكانية التوقيع على

الوثائق اإلداري���ة ،في انتظار استكمال نتائج
التحقيق ،الذي باشرته كل من وزارة الداخلية
ووزارة المالية..
ما لم يكن يعرفه الوزير أوزين ،حسب المطلعين
على أسرار الوزارة ،هو أن «الثابت» الوحيد في
وزارة الشبيبة والرياضة هو الكاتب العام ،كريم
العكاري ،ه��ذا األخ��ي��ر ،ظل يصول ويجول في
منصبه ،منذ مدة طويلة ،لم يقدر على زحزحته
جل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الشبيبة
وال��ري��اض��ة منذ عهد ال��وزي��ر االت��ح��ادي ،محمد
الكحص.
ه���ذا ال��ك��ات��ب ال���ع���ام م���ع���روف ب��ص��راع��ه مع
الوزراء( ،)..والنموذج من الحرب الضروس التي
خاضها ضد االتحادي محمد الكحص ،هذا األخير
كان يريد تغيير الكاتب العام ،ولكن النتيجة كانت
هي أن الوزير هو الذي رحل وبقي الكاتب العام،
وقتها كانت الصحافة تكتب إن العكاري مقرب من
الوزير األول إدريس جطو( ،)..هذه المرة كذلك
الكل يتحدث عن «رحيل محمد أوزين» لكن ال أحد،
سيتحدث عن رحيل كريم العكاري« ..يمكن أن
يرحل أوزين ،لكن الكاتب العام لن يرحل» ،هكذا
يتحدث الموظفون داخل الوزارة.

الكاتب العام تساوي (باك)2+

ما الذي حدث بين تاريخ لعب المباراة
وتاريخ التدخل الملكي؟ الجواب من
حيث الترتيب الزمني يؤكد أن أول
تحرك أعقب المباراة هو تحرك
الوزير محمد أوزين ،الذي أصدر أمرا
بتوقيف الكاتب العام لوزارة الشبيبة
والرياضة ،كريم العكاري
ومصطفى أزروال الذي يشغل مدير
الرياضات ،حسب ما أشارت إليه
التقارير الصحفية ،لكن الواقع أن
الوزير محمد أوزين كان قد سحب
منهما إمكانية التوقيع على الوثائق
اإلدارية

«««
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العكاري إذن ،محسوب على
الجنرال حسني بنسليمان ،وهذا
ما يضمن له ما يشبه الوضع
المتقدم داخل الوزارة ،التي
توصف بـ«البقرة الحلوب» وقد
يكون تحريكه من طرف
الوزير أوزين هو النقطة التي
حولت مسار «قضية عشب
مركب األمير موالي عبد اهلل»
من قضية يجب أن يتابع فيها
الكاتب العام باعتباره المسؤول
األول عن حسن سير تنفيذ
الصفقات العمومية ،إلى
مطلب عام بـ«إقالة الوزير».

«أكبر كراطة في
العالم» ..عنوان
فضيحة مركب
األمير موالي عبد
الله

«««

لعله من غرائب المسارات المهنية
في المغرب أن هذا الكاتب العام ال يملك
من الدبلومات سوى «باك »+2وهو ابن
لكولونيل بالدرك الملكي ،كان والده قد
توسط له ،لمنصبه ،حينما كان الجنرال
«حسني بنسليمان» يمسك بخيوط
الكرة( ،المصدر :موقع الزنقة .)20
العكاري إذن ،محسوب على الجنرال
حسني بنسليمان ،وهذا ما يضمن له
ما يشبه الوضع المتقدم داخل الوزارة،
التي توصف بـ«البقرة الحلوب» وقد
يكون تحريكه من طرف الوزير أوزين
هو النقطة التي حولت مسار «قضية
عشب مركب األمير موالي عبد الله» من
قضية يجب أن يتابع فيها الكاتب العام
باعتباره المسؤول األول

.)2014
ي��م��ك��ن ال��ق��ول إن وزارة الشبيبة
والرياضة من الوزارات األكثر اضطرابا،
ذلك أن بعض الوزراء لم يمضوا فيها
سوى بضعة أشهر ،فقد ((ظل منصب
وزير الرياضة عرضة للتقلـبات ،إذ أن
أول كاتب للدولة لهذا القطاع ،أحمد
ب����ن����س����ودة ،ق���ض���ى في

المتوكل ،مجددا ،إلى كرسي الوزارة في
«أكدال» ،لكن ليس كل مرة تسلم جرة
االس��ت��وزار ،ففي يوليوز  2009صدر
ب�ل�اغ ع���ن ال��ق��ص��ر أن��ه��ى صالحيات
الوزيرة ،في سياق تعديل وزاري طفيف
أج���راه الملك محمد ال��س��ادس عشية
االحتفال بالذكرى العاشرة العتالئه
العرش ...فحل محلها منصف بلخياط))،

الوحيد الذي اختار أن يبدأ بداية غير
مفهومة ( )..عندما اختار أن ينبش في
ملفات سلفه منصف بلخياط ،بل إن
وزير الشبيبة والرياضة الحالي اختار
أن يحرك التحقيق فيما ك��ان يسمى
«خروقات واختالالت وصفقات وهمية
شهدتها ال����وزارة على عهد الوزير
ال���س���اب���ق منصف
ب�����ل�����خ�����ي�����اط

ال يتحمل الوزير أوزين ،أي مسؤولية
في ما حصل بملعب موالي عبد الله،
رغم ما سماه مسؤوليته السياسية عما
حدث ،غير أن بعض الحركيين ذهبوا
أبعد م��ن ذل��ك وه��م ي��ح��اول��ون تفادي
«إقالة» وزيرهم« ،أطرح كفاعل سياسي
ومدني ع��دة أسئلة كثيرة ومتنوعة،
خاصة أن هناك فضائح أكثر فظاعة
مرت على المغرب في المدة األخيرة،
التحرك فيها
ول�������������م ي����ت����م

وزرا
وال ء الشبيبة
يا
ر ضة
السابقون
محمد
الكحص
ونوا
ومن ل المتوكل
ص
ف
بلخياط

عن حسن سير تنفيذ الصفقات
العمومية ،إل��ى مطلب ع��ام بـ«إقالة
الوزير».
ما عالقة الوزير بالعشب الذي قالوا
إنه غير صالح؟ ولماذا هذا الحرص
على ات��ه��ام ال��وزي��ر ب��ـ«ت��ش��ف��ارت» في
م��درج��ات المالعب ،رغ��م أن أصحاب
الشركة ،قالوا إنهم لم يجتمعوا أبدا
بالوزير ،فقد «نفى حسن أولحيان ،مدير
الشركة المكلفة بإعداد وتدبير أرضية
ملعب موالي عبد الله بالرباط ،وأكد
ع��دم وج��ود أي��ة عالقة لهذه األخيرة
بمحمد أوزين وزير الشباب والرياضة،
وأنه لم يسبق ألي مسؤول بالشركة أن
جالس أو قابل أو اتصل بأوزين في أية
فترة من فترات إعداد أرضية الملعب»،
(ه��س��ب��ري��س ال��ري��اض��ي��ة 18 ،دجنبر

المنصب بضعة شهور ،قبل أن يغادره
بعد ثمانية أشهر انشغل فيها بـ«التأقلم»
مع قطاع ال عالقة له به ..كما قضى عبد
الله غرنيط ثمانية أشهر على رأس هذه
الوزارة ،التي غادرها في فبراير من سنة
 ،1966ثم جاء عمر بوستة ،الذي قضى
فيها تسعة أش��ه��ر ،وه��و أول رئيس
للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم..
ول��م يتعد ج��ل��وس البطلة العالمية
السابقة ،نوال المتوكل ،على كرسي
ال��وزارة في عهد الحسن الثاني ستة
أشهر ،إذ «داهمها» تعديل حكومي في
 14مارس  ،1998جاء بحكومة التناوب
إلى سدة الحكم ،فأسند ملف الرياضة
إل��ى «الحركي» أحمد الموساوي ،ثم
االت��ح��ادي محمد الكحص ،ث��م عادت

(المساء ،ع��دد 22 :أبريل
.)2013
قد يكون الجلوس على كرسي وزارة
الشبيبة والرياضة مثل الجلوس على
فوهة بركان ،لكن األمر لم يكن ليحرك
أي ش��ع��رة ف��ي ال��ك��ات��ب ال��ع��ام الذي
استطاع أن يبقى ،دون أن يعرف أحد
سبب قوته( ،)..رغم رحيل عدة وزراء
من بينهم :الكحص ،ونوال المتوكل،
وال�����وزي�����ر ال����م����وس����اوي ،ومنصف
بلخياط.»..

«هبش تجبد حنش»
بخالف ال���وزراء السابقين ،يمكن
ال��ق��ول إن ال��وزي��ر أوزي���ن ه��و الوزير

خاصة فيما يتعلق
بالمركبات السوسيورياضية» تحدثت
عنها الصحافة ،غير أن��ه سرعان ما
ط��وى الصفحة دون مقدمات ليطرح
السؤال عما إذا كان لألمر عالقة بصراع
قوى النفوذ( ،)..خصوصا أن بعض
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام عجلت ب��إع�لان رغبة
ال��وزي��ر السابق منصف بلخياط في
العودة إلى ال��وزارة التي خرج منها
بمقتضى تعديل حكومي« ،أن��ا رهن
اإلشارة» ،هكذا صرح منصف بلخياط
مؤخرا ،وهو المقرب تجاريا ومصلحيا
م���ن ال��م��ت��ح��ك��م��ي��ن ف���ي «ال���م���وازي���ن»
السياسية.
بالنسبة للمنتسبين للحركة الشعبية،
وآخرهم األمين العام امحند العنصر،

بالشكل المطلوب
والتجييش اإلعالمي والشعبي
على مواقع التواصل االجتماعي غير
المبرر  ،»...هكذا تحدث محمد سقراط
عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية
وأح���د الملتحقين ب��ـ«ت��ي��ار» الوزير
أوزين.
«بمقارنة بسيطة بين فضيحة ملعب
ال��رب��اط ،وفاجعة فيضانات جنوبي
وشرقي الصحراء ،والمنازل المنهارة
على رأس أصحابها ف��ي البيضاء،
ي��ت��ض��ح أن األخ���ي���رة أف��ج��ع وأف����دح،
ف��ب��اإلض��اف��ة إل��ى ف��ق��دان أزي���د م��ن 30
ضحية لقيت حتفها بالمناطق المنكوبة،
مازالت لحد اآلن العشرات من العائالت
لم تجد مأوى ،ومازالت مناطق
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في القاعدة القانونية
يقال«:اليعذر أحد بجهله
للقانون» ،في حالة الوزير
محمد أوزين يمكن الحديث
عن أخطاء ارتكبها هذا
الوزير الشاب ،بارتكابه ما
يمكن أن يسمى «جريمة
التخلي عن األصدقاء»،
ورفقاء المشوار،
والحركيون يعرفون أكثر
من غيرهم ،قصة المواطن
الريفي( )..الذي تخلى عنه
أوزين مقابل جلب مدير فندق
ليسير له شؤون الوزارة

«««

جغرافية معزولة عن باقي البلد؛ فال
قناطر ،وال مسالك ،وال مستشفيات،
أما الحديث عن المدارس فهذا من
باب المستحيالت ،ليبقى السؤال:
من أول��ى باتخاذ ق���رارات حازمة
لحماية سمعة المغرب دوليا ،هل
هو الملعب أم وفاة أزيد من ثالثين
مغربيا ،وم��ا ي��وازي��ه من مآسي
المئات من العائالت في ظل ضعف
ال�����م�����س�����اع�����دات اإلن����س����ان����ي����ة
المطلوبة.
سقراط قال أيضا ،إن الوزير المعني
بفضائح الفيضانات والقناطر ،أولى
بالتوقيف من الوزير أوزي��ن ،بل إنه
ت��ح��دث ع��م��ا أس��م��اه« :ال��ت��ح��ام��ل غير
الموضوعي والمكشوف لوسائل اإلعالم
المغربية بجميع تالوينها وخاصة
الورقية واإللكترونية »..حسب قوله.
األسئلة الغائبة إعالميا والسكوت
عن مسؤولية الفيفا

أخطا
الوزا ء في بالغات
رة

لعب
دورا ك��ب��ي��را ف���ي نقل
مباريات الموندياليتو من الرباط إلى
مراكش؟ هل يعقل أن يصرح بالتير
هكذا في سبيل الله؟ والحال أن رائحة
ملفات الفيفا فاحت في كل مكان()..؟
لماذا لم يتحدث بالتير عن دور جامعته
في تنظيم الموندياليتو..
يقول أحد العارفين بكواليس التنظيم
لـ«األسبوع» ،الفيفا هي اللجنة المنظمة،
وه��ي نفسها الجهة ال��ت��ي ت��أخ��ذ كل
سنتيم م��ن م��داخ��ي��ل الموندياليتو،
وي��ض��ي��ف بأن

الريفي()..
ال����ذي ت��خ��ل��ى ع��ن��ه أوزي���ن
مقابل جلب مدير فندق ليسير له شؤون
الوزارة ،كما أن الحركيين يعرفون أكثر
من غيرهم طينة بعض المستشارين
الذين انتهى بهم المطاف كمستشارين
«ال يصلحون لالستشارة» ،معظمهم
يوصفون بـ«الحاالت االجتماعية» دون
أن يقوموا ب��أي عمل يذكر ،علما أن
وزارة أوزين حطمت حتى اآلن الرقم
القياسي في عدد األخطاء المطبعية
التي تمت اإلشارة إليها في بياناتها،
وال��ن��م��وذج من

العنصر ف��ي آخ���ر خروج
إعالمي له بوكالة المغرب
العربي لألنباء عندما قال إن
ال��ت��دخ��ل ال��م��ل��ك��ي «جنبنا
اإلح��راج» ،وحتى ال تتطور
األمور ،إلى إمكانية استغالل
«عقلية ال��ح��ش��ود» ف��ي أمور
أخ���رى( ،)..فلربما كان حريا
ب����ال����وزي����ر أوزي��������ن «إع���ل��ان
مسؤوليته ال��س��ي��اس��ي��ة» عن
«فضيحة الرباط» ،وكانت تلك الطريقة
هي السبيل الوحيد لرفع الحرج عن
رئيس الحكومة الخائف على انفراط
عقد أغلبيته ،حسب ما يعتقده مصدر
مقرب من عبد اإلله بن كيران ،كانت قد
س���أل���ت���ه «األس�����ب�����وع» ع����ن رأي������ه في
القضية.

الوزير الذي يقطن في شقة
مساحتها  140مترا
يمكن القول أيضا

م���������اذا ل������و أن
الوزير أوزين تعرض لهجوم إعالمي
لغاية في نفس يعقوب( ،)..ألم تكتب
ال��م��واق��ع أن ك��ري��س��ت��ي��ان��و رونالدو
«تجاهل» تحية األمير موالي الحسن،
والواقع أنه رفض إلقاء التحية على
عضو الفيفا «ميشيل بالتيني» بسبب
عالقة العداوة القائمة بينهما؟ لماذا لم
تشر أية وسيلة إعالم أن «ولي العهد»
تصرف مثل ملك حقيقي وهو يقف أمام
نجم فريق «ملك أوروبا»؟ لماذا لم تكتب
وسائل اإلعالم عن غياب «فوزي لقجع»
رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم عن
المنصة في مباراة النهاية؟ هل شمله
ب���دوره «ق���رار ال��ت��وق��ي��ف»؟ ل��م��اذا هذه
الدعاية لمواقف «جوزيف بالتير» الذي
حاول «إنقاذ فوزي لقجع» ،بدعوى أنه

العبون ي

ال���م���غ���رب ال
يمكنه االستفادة المادية من تنظيم
ه���ذه ال��ك��أس ال��ت��ي ت��ع��د «إشهارية»
باألساس ،كما يتساءل عن السبب الذي
جعل «لجنة الفيفا» تسكت عن ملعب
الرباط بشكل مريب(.)..

أخطاء الوزير أوزين
في القاعدة القانونية يقال« :ال يعذر
أحد بجهله للقانون» ،في حالة الوزير
محمد أوزين يمكن الحديث عن أخطاء
ارتكبها هذا الوزير الشاب ،بارتكابه ما
يمكن أن يسمى «جريمة التخلي عن
األصدقاء» ،ورفقاء المشوار ،والحركيون
يعرفون أكثر من غيرهم ،قصة المواطن

سبحون ف
ي مركب مو

الي عبد

ال���م���راس���ل���ة
التي بعثتها ال��وزارة للجنة الفيفا
وتضمنت ه��ذه الوثيقة خطأ فادحا،
وه����ي ت��ن��ع��ت ف���ري���ق «ك������روز أزول»
بـ«األرجنتيني» ،بينما هو فريق يمثل
دول���ة المكسيك ،فضال ع��ن األخطاء
المطبعية في مراسالت أخرى ،ليطرح
السؤال عن فائدة هذا الطاقم الضخم
الذي يشتغل إلى جانب الوزير(.)..
يمكن القول أيضا ،إن الوزير أوزين
لم يقدر اللحظة فقبل دخول الملك على
ال���خ���ط( )..لتجنب اإلح����راج ،بعد أن
أصبحت الجماهير تردد «أوزين شفار»،
وهي المسألة التي أكدها تدخل امحند

الذي يؤكد أن القرارات االستراتيجية
ه��ي ت��ل��ك ال��ت��ي ي��ش��ارك فيها الملك
باقتراح من رئيس الحكومة ،مضيفا
أنه لو جرت األمور في إطار اإلقناع
واالقتناع واقترح رئيس الحكومة ذلك
على الملك ،فهذا شيء ومنطق آخر،
أما البالغ الملكي ،فإنه يحيل على أننا
مازلنا تحت اإلرادة الوحيدة للملك،
وأض���اف أن اإلج����راءات االحترازية
والتأديبية ال تدخل ضمن اختصاصات
الملك ،ألنه ال يعقل أن يصدر مثال ملك
بلجيكا بالغا من هذا القبيل ،ألنه بالغ
لن يصدقه أي أحد»( ،المصدر :موقع
فبراير).
ب��م��ق��اب��ل ه����ذا ال��ت��ف��س��ي��ر الضيق
ل��ل��دس��ت��ور ،وج��د بعض القانونيين
تفسيرا آخر للتدخل الملكي ،بقولهم:
«إن الدستور الحالي منح للملك الحق
في إعفاء وزير من مهامه ،وعليه فإن
هذا الحق الدستوري يسمح له بتعليق
م��ش��ارك��ت��ه ف��ي ن��ش��اط م��ع��ي��ن» ،حالة
األستاذ الجامعي عبد العالي حامي
ال��دي��ن ،ال���ذي أك��د أي��ض��ا «أن رئيس
الحكومة عبد اإلل���ه بن

الل
ه بالرباط

إن قضية الوزير أوزين الذي يعتبر
الوزير الوحيد الذي يقطن في شقة في
حي الرياض بالرباط مساحتها 140
متر ،وليس في فيال كما فعل اآلخرون،
اكتست طابع «الورطة الدستورية» ،فقد
«اعتبر المحلل السياسي ف��ؤاد عبد
المومني ،أن القرار الذي اتخذه الملك
محمد ال��س��ادس والقاضي بتجميد
نشاط وزير الشباب والرياضة محمد
أوزين ،وأعلن عنه في بالغ ملكي ،ال
يحترم منطق وروح دستور ،2011

كيران كان يمكنه دستوريا
أن «يوقف أوزي��ن عن مهامه» ،لكنه
أوضح في تصريحه لموقع «كود» ،أن
هذا القرار «سياسيا» «ما كانش غادي
يكون مقبول» ،وأن ذلك كان سيؤثر
على «االنسجام الحكومي» ،مذكرا أن
الثقافة السياسية الحالية بالمغرب «ال
تناقش قرارات الملك وتنتقد قرارات
رئيس الحكومة»( ،ال��م��ص��در :موقع
كود).
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العاصمة

يقتصر األمر على التعليم العمومي؟
فاألستاذ من حقه التمتع بإجازات
مرضية أو رخ��ص استثنائية ال
تغيب حسب ما يضمنه له قانون
ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ،ف��ه��ذا حق

مضمون وال نقاش فيه ،ولكن ،أين
هي حقوق التالميذ؟ والبعض منهم
«يحرمون» من الدراسة مؤقتا بسبب
تغيبات أساتذتهم لينعكس عليهم
ذلك في مواد االمتحانات ويخلخل

في قلب مدينة األنوار وفي مقاطعة حسان!

شارع رئيسي بدون اسم وال إنارة وال
أرصفة وال تشوير وكأنه طريق بدوي
المعارك على أشدها سواء في مجلس مقاطعة
حسان أو في مجلس الجماعة على «الهميزات»
والدليل نسيان حضرات المنتخبين شارع كامل
يقع في مركز مدينة األنوار وفي موقع سياحي
لمقاطعة حسان ،هذا الشارع يربط ساحة سيدي
مخلوف (هبوطا) بشارعي المرسى والرحبة،
وي���ؤدي (ط��ل��وع��ا) إل��ى ش��ارع الحسن الثاني
والضريح الشريف وش��ارع العلويين ،ويقع
ت��ح��دي��دا ب��ي��ن ال��ك��ورن��ي��ش وش�����ارع الحسن
الثاني.
ف��ل�ا ت��س��ت��غ��رب��وا ش����ارع����ا ب���ه���ذا الموقع
االستراتيجي والذي لم يكن وليد اليوم ولكن
منذ أربعين سنة ،ظل على حاله الطبيعي مجرد
طريق وكأنه في مدشر بدون كهربة وال إنارة وال
أرص��ف��ة وال حتى قنديل يساعد آالف الزوار
وسكان المدينة القديمة وحسان الذين يفضلون
استعمال ذلك الطريق للوصول إلى الكورنيش
أو العودة منه ،ولن نتكلم عن معاناة السواح
خصوصا منهم ن��زالء الفندق الفخم المقابل
للشارع المنسي والذي يعطيهم فكرة عن :مدينة
األنوار.
فمن المسؤول عن هذا اإلهمال؟ هل مجلس
المقاطعة الذي لم يرفع قرارا في الموضوع إلى
«ل� � � � � �ي � � � � ��ت
الشباب يعود يا
ن �ب �ي��ل» ،صورة
ال �ت �ق �ط��ت في
 29يناير 2004
ب � �م � �ن� ��اس � �ب� ��ة
ان� � �ت� � �ف � ��اض � ��ة
ال � ��رب � ��اط ضد
االستعمار في  29يناير .1944
وفي الصورة «الشاب» الرباطي نبيل
بنعبد الله يسلم جائزة للمجاهد
المناضل المرحوم عبد الله العياشي
أحد ثوار تلك الحقبة الزمنية ،ونذكر
ب�ه��ذه ال��ذك��رى «ال�ن�ي��ام» ف��ي مجلس
الجماعة لعلهم يستيقظون ومعهم
ضمائرهم والله يهديهم على هذه
المدينة وتاريخها.

أ

منذ مدة والرباط تنتظر تقسيما انتخابيا يراعي
صفتها :عاصمة المملكة ،ويقدر مكانتها كتراث إنساني
عالمي ،فلحد اآلن لم يحقق ال التقسيم اإلداري وال
االنتخابي إال التذمر عند المواطنين ،والبعد عن خدمات
ال��ق��رب .وبما أن رب��اط الفتح مرشحة في األسابيع
المقبلة لدخول نادي مدن األنوار العالمية ،مما يفرض
طي صفحة التقسيم الحالي الذي يعود إلى  15سنة
مضت ،والذي تشوبه عيوب كثيرة ،وتغلب عليه اللمسة
السياسية بدال من النظرة الجغرافية والعمق التاريخي
والتركيب الديمغرافي لكل مقاطعة ،فمثال مقاطعة
حسان مساحتها  7كيلومترات مربعة ومقاطعة أكدال
 الرياض ،رقعتها  48كيلو متر مربع حتى صارتاليوم في حجم عمالة ،فليس هناك مقياس بعدي عند
تكوين المقاطعات والذي ينبغي اعتماد المساحات
الحضرية في الحسابات والدراسات.
ويتحدثون اليوم عن إمكانية تنقيل مركز المدينة
من قلب مقاطعة حسان إلى حي أكدال بمقاطعة أكدال-
الرياض وذلك ألسباب الفوضى والعشوائية والجوطيات
التي احتلت مركز المدينة العتيقة وشوهت األحياء
التاريخية ،وهذا ليس مبررا لتهريب مركز العاصمة
إلى حي أكدال ،ألنه ال يمكن تنقيل األسوار واألبواب
التاريخية والبنايات األصيلة ،ولكن يمكن حماية وإنقاذ
هذا المركز بل هذا التراث اإلنساني بتأسيس مقاطعة
جديدة تضم أحياء األوداية والمدينة العتيقة ولوبيرة
والضريح الشريف ،وال تنسوا فبفضل هذه األحياء
ف��ازت مدينة ال��رب��اط بلقب مدينة ال��ت��راث اإلنساني
العالمي ،فهل ال تستحق مقاطعة؟
فالمدينة العتيقة ،وقصبة األوداية ،وديور لوبيرة،
والضريح الشريف تجمعهم الجغرافيا ويعترف لهم
التاريخ باألصالة وينسجمون في مشروع مقاطعة،
بينما حي حسان وحي اإلقامة والمحيط وديور الجامع
والحظوا الحي منقسم إلى شطرين ،شطر في مقاطعة
ح��س��ان وش��ط��ر ف��ي مقاطعة أك���دال -ال��ري��اض وحي
العكاري ،وحي األحباس وحي الليمون ،وحي السعادة
وحي جسوس ،تدخل كلها في مقاطعة حسان تحت
اسم جديد ،علما أن مدينة جديدة ستشيد على ضفة
نهر أبي رقراق على تراب هذه المقاطعة.
فأما مقاطعة يعقوب المنصور فمحكوم عليها لعدة
عوامل باالنقسام إلى مقاطعتين ويمكن تفعيل مشروع
مقاطعة الشبانات المنجز منذ سنوات ،كما يمكن إحياء
مشروع مقاطعة شالة وهو مشروع قديم لضم أحياء
أبي رقراق ،والطيارات ،ومابيال ،والحي الصناعي،
وال��ف��رح ،ليتاح لمقاطعة اليوسفية االض��ط�لاع بما
ينتظرها م��ن مشاريع عمالقة على ش���وارع محمد
السادس ،وحي النهضة ،والحوز ،وما جاورهم.
وتبقى مقاطعة السويسي التي هي األخرى مؤهلة
لالنشطار إلى شطرين حتى يتم تطويق مشاكلها التي
ال تعد وال تحصى خصوصا مشاكل البنيات التحتية
والمرافق الضرورية.
ففي نظرنا على هذا األس��اس ينبغي بناء مدينة
األنوار وبمقاطعات تخدم بالفعل  -وليس بالشعار -
خدمات القرب للمواطنين.
وإذا ما عدنا للمقاطعات الخمس الموجودة حاليا،
فإننا نلمس تفوقها على رؤسائها ومكاتب مجالسها
حتى أنها غلبتهم بمشاكلها وحاجياتها لسبب واحد
هو أن «أصحابنا» نصبوا أنفسهم رؤساء جماعات
وليس مقاطعات.
ل��ه��ذا م��ن ال���ض���روري إع����ادة ال��ن��ظ��ر ف��ي التقسيم
االنتخابي الذي يحدد حدود المقاطعات التي تضمن
معامالت القرب وليس «هميزات» البعد ،ولن يتحقق
هذا الحلم إال إذا ساهم الناخبون بكل جدية في إنجاح
المشاركة االنتخابية ابتداء من التسجيل في اللوائح
المعدة لهذا الواجب.
ومدينة األنوار لن تكون كذلك إال إذا حكمها وسيرها
متنورون وهذه مأمورية موكولة إلى أحزابنا.
فمدينة الرباط ستتغير لتصير مدينة األنوار ،فهل
يتغير سكانها وناخبو مجالسها؟

ر
شي

بقلم :بوشعيب اإلدريسي

أك��ب��ر إدارة ف��ي العاصمة هي
أكاديمية التعليم بفروعه االبتدائي،
واإلع��دادي ،والثانوي ،وإذا كانت
ال���ن���ي���اب���ة ع���ل���ى رأس�����ه�����ا نائب
وباختصاصات محدودة على تراب
م��دي��ن��ة ال����رب����اط ،ف����إن المشاكل
العويصة والتي تفوق مثال مشاكل
م���دي���ن���ة س��ل�ا ب���ال���رغ���م م����ن عدد
المؤسسات التعليمية وعدد التالميذ
المرتفعين على العاصمة.
وم��ن بين ه��ذه المشاكل التي
تؤرق اآلباء واألمهات ،مشكل غياب
األساتذة ،فالغياب حق إداري مقنن
بقانون ،وأيضا واجب حماية حقوق
التالميذ هو اآلخر مقنن بقرارات
وزاري��ة ومناشير تربوية ،فعندما
يتغيب أستاذ واحد ،يتشرد أربعون
ت��ل��م��ي��ذا وي��ت��ي��ه��ون ف���ي األزق�����ة،
واح��س��ب��وا ك��م م��ن أس��ت��اذ يتغيب
ي��وم��ي��ا وك���م ي��ق��اب��ل��ه م���ن تشريد
للتالميذ ف��ي مجموع مؤسسات
الرباط؟ وهو الشيء غير الحاصل
في المؤسسات الخاصة ،فلماذا

فا

التقسيم االنتخابي
للرباط ينبغي أن يطابق
عاصمة هي مدينة األنوار

لرب
اط

حديث

مؤسسات التعليم في الرباط تعاني خصاصا
مهوال في األساتذة والمعلمين

مجلس الجماعة لتنفيذه؟ أم تقاعس األعضاء
ودائما «المقاطعاتيون» على الدفاع في لجنتي
المالية والمرافق الحيوية لجلس العاصمة بغية
برمجة كهربة وإنارة وترصيف الشارع المنسي؟
فهل هناك إهمال أكبر وأكثر من هذا التقاعس؟
وحتى التمويل إلنجاز المشروع ،ال يتطلب
ميزانية ،بل فقط تجهيز الشارع بأعمدة اإلنارة
التي تم االستغناء عنها أخيرا من شارع الحسن
الثاني وتركيبها في الشارع المنسي ،ولن يبقى
سوى حبل كهربائي مدفون لن يكلف أزيد من
مليون سنتيم ،علما بأن صيانة اإلنارة تكلفنا
حوالي  600مليون سنويا وعلما مرة ثانية بأن
هذه اإلنارة منها حوالي « %80خاسرة».
وشارع رئيسي بطوله وعرضه غير مرتبط
بشبكة اإلنارة ،وهذا في حسان؟ فكيف حال باقي
شوارع المقاطعات البعيدة عن المركز؟
ولن نتناول جانب األمن والسالمة للراجلين
في هذا الشارع «المنكوب» ،خصوصا في أيام
الربيع والصيف والخريف ولن نزايد بسواح
الفندق الفخم ،فقط نريد اعتبار أن سكان حسان
واألحياء المجاورة ،من حقهم التجول في شارع
تتوفر فيه كل مستلزمات األمن واألم��ان ،فهل
وصلت الرسالة؟ وهل من رد فعال؟

مسيرتهم الدراسية ويكون جيال من
ضحايا هذه التغيبات.
فالذي في علمنا هو أن مؤسسات
التعليم ف��ي ال��رب��اط مقبلة على
خصاص مهول في األساتذة بسبب
المغادرة للتقاعد ،وإذا ما أضفنا
إل���ي���ه���م ال���م���رض���ى والعاجزين
والملحقين واألشباح ،فإن «الباهية
كمالت».
ك��ن��ا ن��ط��م��ع ب���أن ت��ت��ك��ف��ل لجنة
الشباب و«التربية» لمجلس الجماعة
بنقاش هذا الموضوع وطرح البديل
واق��ت��راح ال��ح��ل��ول ،لحماية أبناء
الرباط من التشرد والرسوب في
االمتحانات نتيجة تغيبات األساتذة،
ولكن اللجنة مع األس��ف مشغولة
بتلقين ال��ص��غ��ار ق��ط��ع��ة« :قطتي
صغيرة واسمها كوميرة» ،وبتوزيع
المنح على جمعيات «تربوية».
فأبناؤنا ضحايا بالفعل لتغيبات
األساتذة وأيضا ضحايا لمجلس
ال���ج���م���اع���ة ال���م���ه���ت���م ب�����ـ :قطتي
صغيرة!...

أسرار
العاصمــــــة

امل �س �ت �ش��ارون ف��ي امل�ق��اط�ع��ات غ��اض�ب��ون على
الرؤساء بعدما اطلعوا على بيانات نفقات البنزين
وقطع الغيار والتأمينات والضريبة على سيارات
«جابها الله» ،وبعدما علموا مبصاريف التليفونات
والتعويضات ،والصفقات التي صرفت في السنة
ال �ت��ي ودع �ن��اه��ا ،وأرب���ع م�ج��ال��س م��ن خ�م��س ترتب
إلسقاط احلسابات اإلدارية في هذا الشهر ،لتنطلق
تسخينات ملعركة االنتخابات.
من «خدمات القرب» التي «أجنزها» بعض
املنتخبني احلاليني لفائدة السكان ،طلبهم
اح��ت��س��اب ان��ت��داب��ه��م االن��ت��خ��اب��ي لالستفادة
م���ن ال��ت��ق��اع��د مب��ع��اش م���ن اجل��م��اع��ة أسوة
بزمالئهم الكبار البرملانيني ،بينما البعض
منهم يفضل مأذونيات التاكسيات ورخص
«الكاسكروتات» جزاء لهم على «تخدير الرباط
في املستعجالت» وه��ذه هي خدمات القرب،
ولكن القرب لفائدتهم.
ال�ل��ه ،الله عليك ي��ا ح�س��ان ،ف�لا ت��زال احلفرة
التي قطرها ألف متر وعمقها  5أمتار تشوه احلي
وتصطاد الضحايا و«جتمع األزبال» ،ومياه األمطار،
وتهدد بنايات مجاورة باالنهيار ،هذه احلفرة العجيبة
وال �ف��ري��دة ت�ق��ع ب��زاوي��ة ش��ارع��ي م ��والي إسماعيل
وموالي رشيد ،وقد عجزت املقاطعة عن تقدمي خدمة
«القرب» لتسوير هذه احلفرة بقيمة ال تتجاوز 6000
درهم من منحة تتوصل بها وقدرها  600مليون فقط
خلدمات القرب مثل هذه الكارثة احلفرة.
منتخب معروف من «األوت���اد القدمية»،
بعدما ترك وال��ده يتوسل حتى فارق احلياة
رحمه الله وهو رافعا رأسه للسماء ويستشهد
املارين على سخطه لولده ،ه��ذا «املسخوط»
بعدما ج��دد ف��راش��ه للمرة الثانية ط��رد أمه
من املنزل وقدمه للزوجة اجلديدة .نعم ،أمور
شخصية لكنها مت��س بكرامة م��ن ميثلوننا
و«يدافعون» عن املقهورين.
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ما يجري ويدور في المدن

سال

محاكمة تلميذ متهم باإلرهاب

أيها اآلباء انتبهوا ألوالدكم ..األنترنيت يؤدي إلى السجن
< عبد اهلل الشرقاوي
أك����د أح����د ال��ت�لام��ي��ذ المتهمين
ب���ـ«ال���ق���رص���ن���ة» ل���غ���رف���ة الجنايات
المكلفة بقضايا مكافحة اإلره���اب
بملحقة سال ،مؤخرا ،أنه ال عالقة له
باإلرهابيين ،ولم تكن في نيته القيام
بأي فعل جرمي ،وبل كان يتعامل مع
منظمة دولية للمساعدة اإلنسانية،
وعزا ما قام به للمراهقة ال غير ،وهو
ما راعته المحكمة ،خاصة وأن��ه من
مواليد  ،1995وبدون سوابق ومازال
تلميذا ،وحكمت عليه بسنتين حبسا،
سنة واح��دة نافذة وأخ��رى موقوفة
التنفيذ.
وك��ان��ت الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية قد أوقفت المعني باألمر
بمدينة خنيفرة وهو يقوم بعمليات
قرصنة معلوماتية بواسطة البطائق
المغناطيسية البنكية ،حيث تمكن
بواسطة إحداها من حجز تذكرة سفر
ب��ال��ط��ائ��رة إل��ى إسطنبول رغ��م عدم
توفره على جواز سفر ،وذلك بهدف
التوجه إل��ى س��وري��ا قصد الجهاد،
إض���اف���ة إل���ى ن��ش��ره رس���ال���ة بشبكة
األنترنيت ي��ع��رض فيها استعداده

هاكر سوري

لتقديم م��س��اع��دة ل��ف��ائ��دة المقاتلين
ال��م��ت��واج��دي��ن ف���ي س���وري���ا ،حسب
خالصة التحريات األولية.
وصرح المتهم خالل استنطاقه من
قبل قاضي التحقيق أنه ال يحمل أي
فكر جهادي ولم يسبق أن تأثر بأية
أح���داث ف��ي س��وري��ا ،وأن���ه فعال قام
بحجز تذكرة سفر طائرة إلى تركيا
وأربع ليال من أجل اإلقامة بواسطة

تـلكس..

سطات

«القايد» في الكلية والمواطنون في المقاطعة

< نور الدين هراوي
ف��ارق أحد المواطنين
يبلغ من العمر حوالي 34
سنة ،الحياة بمستعجالت
الفارابي بوجدة ،متأثرا
بحروق بليغة أصيب بها
على مستوى ساقيه.
وكان الضحية قد دخل
ل��ل��م��س��ت��ش��ف��ى م����ن أجل
ال��ع�لاج ،ون��ظ��را لحالته
الخطيرة وفي غياب قسم
متخصص نصحه األطباء
بالبحث عن مستشفى آخر
للعالج ،إال أن عوز أسرته
حال دون ذلك حتى أنهم
ق��ام��وا بالتخلي عنه في
ال��ق��س��م ذات����ه ،ح��ي��ث ظل
يعيش رف��ق��ة آخ��ري��ن في
م��ث��ل ح��ال��ت��ه ،ويقتاتون
جميعا بما يجود به عليهم
زوار المستشفى ،إلى أن
توفي.

تساءل مجموعة من المتتبعين للشأن
المحلي بعاصمة الشاوية عن الغياب
المتواصل لرجل سلطة بإحدى المقاطعات،
وقالوا إنه ألول مرة تقع هذه المقاطعة
بين يد مسؤول حاضر فقط باالسم بينما

وجدة

نظم ال��ع��ش��رات م��ن س��ك��ان مدينة
وجدة ،مؤخرا ،وقفة احتجاجية أمام
ملحقة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء
والكهرباء بالقرب من سينما «كوليزي»،
بدعم من «التنسيقية المحلية لمناهضة
الغالء وتدهور الخدمات العمومية»،
ورفعوا شعارات منددة بغالء فاتورة

«طريق الموت» ..أرواح على كف عفريت
كشفت التساقطات المطرية لثالثة
أشهر األخيرة عن ثغرات الطريق
الوطنية رقم  ،12الرابطة
ب��ي��ن كلميم وسيدي
إفني ،وعبر عدد من
مستعملي الطريق
ع��ن تذمرهم من
هشاشتها بعد
ال��س��ي��ول التي
ع�������رف�������ت�������ه�������ا
المنطقة.
وأش����اروا إلى
ال�����ح�����ف�����ر ال����ت����ي
ت���ع���ت���رض���ه���م عند
اجتيازهم لها وتشققاتها
المتعاقبة ،زيادة على تهاوي
القناطر ،الرابطة بين كلميم وسيدي
إفني جراء الفيضانات األخيرة ،ما
حدا بالمصالح المعنية إلى تحويل

ال يقضي م���آرب أح���د ،وع��ن��دم��ا يسأل
المواطنون وال��واف��دون على المقاطعة
الذين جاءوا خصيصا لقضاء أغراضهم
اإلدارية عنه خاصة في الفترة الصباحية،
وعمن يخدم مصالحهم ،يجيب بعض
أعوان السلطة أنه ربما يكون موجودا في
فضاء الكلية أو الجامعة ..تاركا انشغاالت

المواطنين وكأن همه الوحيد ،يضيف
المتحدثون ،هو حفظ األم��ن في الكلية
وكأن المدينة ال تتوفر على رجال األمن(،)..
فمن يتحمل المسؤولية في ضياع حقوق
المواطن وتقديم الخدمات اإلدارية إليه؟
إنها أسئلة موجهة لرؤسائه تستدعى
أجوبة واضحة من عمالة سطات.

غالء فواتير الماء بوجدة يفوق التوقعات

< األسبوع

< األسبوع

بطاقة مغناطيسية وجدها بمنتدى
إح���دى المنظمات ،حيث إن بعض
المشرفين عليه ي��ق��وم��ون بقرصنة
البطائق البنكية وبطائق االئتمان،
كما وج��د بهذا المنتدى بعض هذه
البطائق المتعلقة بعمليات شراء
عبر ما يسمى « ،»Sites-shopحيث
اس��ت��ف��اد ع��ل��ى ض���وء ذل���ك م��ن بعض
السماعات المخصصة للموسيقى

فقط ،ولم يستفد من بطاقة التذكرة
وال��ح��ج��ز ف���ي إسطنبول.وأوضح
المتهم خالل التحقيق أنه سبق له أن
نشر موضوعين بهذا المنتدى ،األول
حول منظمة إغاثة الالجئين ،والثاني
ي��خ��ص م��س��اع��دة ب��ع��ض األشخاص
الذين عرض عليهم إمكانية خرقهم
ل��م��واق��ع ت��اب��ع��ة ل��ل��ن��ظ��ام السوري،
مشيرا إلى أن موضوع الهجوم على
مواقع بشار األسد حاول أن يثير به
االنتباه ليس إال ،وك��ان تحت تأثير
المراهقة .وكان المتهم قد أشار إلى
أن المشرفين على منتدى «هاكرز»
يضعون رهن إشارة المترددين على
هذا الموقع مجموعة كبيرة ومهمة
م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات المرتبطة بكيفية
قرصنة البطائق البنكية المقرصنة،
خ���اص���ة ال���ف���رن���س���ي���ة واألم���ري���ك���ي���ة
واإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ،إض���اف���ة إل����ى نشر
لوائح خاصة للمواقع المعلوماتية
التي تقبل أو يحتمل قبولها للقيام
بمعامالت شراء عبر األنترنيت ،وذلك
باستعمال المعلومات الشخصية
الخاصة بالبطائق البنكية المقرصنة،
ثم بيع البضائع المقتناة واالستفادة
منها(.)..

حركة المرور إلى طريق تربط بين
دواوي����ر اإلق��ل��ي��م م����رورا بـ«ايمي
نفاست» و«اصبويا» ،ما تسبب في
اختناق ح��رك��ة السير وتعريض
ح���ي���اة م��س��ت��ع��م��ل��ي��ه إلى
الخطر ،إذ باتت تبت
وسطهم تخوفات
م��ن السفر ليال،
ع���دا ع��ن تزايد
ع����������������������������������دد
ا لكيلو متر ا ت
ب���س���ب���ب ط���ول
ال������م������ق������اط������ع
ال���ط���رق���ي���ة في
ات�����ج�����اه سيدي
إف��ن��ي ،األم����ر الذي
أدى إلى ارتفاع تسعيرة
النقل ،التي قفزت من  25إلى
 60درهما ،في الوقت الذي ال يزال
سكان المنطقة لم يتجرعوا بعد
خسار الفيضانات.

الماء وبتماطل الجهات المعنية في
تسوية وضعية عداداتهم.
وطالب المحتجون وكالة توزيع
الماء بالتراجع عن ال��زي��ادات التي
شملتها فواتير الماء ،معتبرين بأن
هذه الزيادات غير مبررة ،بينما قال
منسق التنسيقية محمدي البكاي إن
التنسيقية ستتجه إلى القضاء إللغاء
هذه الزيادات والكشف عن الغموض

سيدي قاسم

ال��ذي يكتنف الفواتير التي وصفها
بـ«غير الشفافة» ،مضيفا أن عملية
احتسابها ال يستجيب للضوابط
المفروضة ،إذ ال يتم احتساب قيمة
االستهالك بالنسبة لكل شطر ،بل يتم
احتساب الكمية اإلجمالية ،وهو ما
يعني أن أغلب المستهلكين يؤدون
استهالكهم من الماء بثمن األشطر
األخيرة المرتفعة الثمن.

«داعشيون» في سيدي قاسم

< األسبوع

عملت عناصر أمنية تابعة للفرقة
الوطنية للشرطة القضائية بمدينة
سيدي قاسم ،مؤخرا ،على توقيف
مراهق بتهمة رسم كتابات حائطية
مناصرة لتنظيم «داعش».
وجاء توقيف المتهم
على خلفية المعطيات
التي وفرتها مديرية
م����راق����ب����ة ال����ت����راب
الوطني ،والتحقيق
الذي باشرته األجهزة
األم���ن���ي���ة لتوقيف
«الشاب الداعشي».
وك�����ان المتهم
ال��ق��اص��ر ال���ذي لم
يتجاوز ربيعه 16

س���ن���ة ،ق����د اع����ت����رف م���ن���ذ البداية
بمسؤوليته في رسم شعارات سب من
خاللها رموز الدولة واألمن ،وكشف
بمقر المنطقة األمنية بسيدي قاسم،
عن تورط شريك له في العملية يكبره
بسنة واحدة ،يشتغل بإحدى الشركات
الصناعية ،قبل أن تتمكن األجهزة
األم��ن��ي��ة ال��م��ك��ل��ف��ة ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق من
اعتقاله.

يتساءل المواطنون بإنزكان
عمن يتاجرون في بيوت الله
بمدينتهم ،ومن المسؤول وراء
تمادي بعض «األئمة» الذين
يختفون وراء جمعيات تعنى
بالحقل الديني ،لالسترزاق من
المحسنين الهدف منه «حلب»
ه����ؤالء ع��ب��ر وس���ائ���ل خاصة
ومعروفة(.)..
وجهت جمعية خليج للباعة
المتجولين ب��ش��اط��ئ مدينة
أكادير رسالة إلى والي جهة
سوس ماسة درعة ،تدعي من
خ�لال��ه��ا ت��ع��رض منخرطيها
ل��ـ«االب��ت��زاز» م��ن ط��رف بعض
المسؤولين ،الذين يجبرونهم،
ح��س��ب ال��رس��ال��ة ،ع��ل��ى أداء
«إت��اوات» مقابل السماح لهم
ببيع سلعهم بشاطئ المدينة،
وفي حال رفضهم تتم مصادرة
بضائعهم دون تسليمهم وصال
عن واقعة الحجز.
أح��ب��ط��ت ع��ن��اص��ر الضابطة
القضائية التابعة للدرك الملكي
بأيت عميرة بإقليم اشتوكة
أي��ت ب��اه��ا ،م��ؤخ��را ،محاولة
ترويج كمية من المخدرات،
ب���ع���د ت���وق���ي���ف ش���خ���ص في
األربعينيات ،ينحدر من منطقة
الخميسات ك��ان يهم تسليم
كمية مهمة من المخدرات ،ألحد
العناصر المعروفة بالمنطقة
في ترويج المخدرات والمنحدر
من دوار أكرام ،والذي ينشط
بدوار أغرايس.
الموقوفان تم ضبطهما ،وهما
ف��ي حالة تلبس ،بعدما قدم
المزود القادم من الخميسات
لعناصر ال���درك نفسه بعين
المكان على أنه شرطي سابق
كان قد قضى بسلك الشرطة 10
س��ن��وات ،ق��ب��ل أن ي��ت��م طرده
ليمتهن بيع الممنوعات بمنطقة
سوس.
كشفت سيدة م��ن أي��ت ملول
اشتغلت كمتدربة بمقر إحدى
الجمعيات بأيت ملول بمدينة
إنزكان عن فضيحة من شأنها
أن تخلق جدال واسعا بالمغرب.
ف��ق��د ق��ام��ت ال��م��رب��ي��ة بتقديم
شكاية لدى وكيل الملك بإنزكان
تتهم فيها مربيتين بالجمعية
التي تتلقى دعما كبيرا من عدد
م����ن ال��م��ح��س��ن��ي��ن بتعنيف
األطفال.
يعتبر المدار الطرقي المتواجد
عند مدخل مدينة أي��ت ملول
والرابط بين قنطرتيها القديمة
وال��ج��دي��دة م��ن ب��ي��ن أصعب
ال���م���دارات بالمنطقة ،نظرا
لـ«كثرة الحركة» عبره باعتباره
م��م��را للمتجهين م���ن وإلى
الطريق الوطنية رقم « »1في
ات���ج���اه م���دن ال���ص���ح���راء ،ثم
الطريق الوطنية رقم « »10في
اتجاه تارودانت ،الشيء الذي
ي��ج��ع��ل م��س��ت��ع��م��ل��ي ال���م���دار
المذكور يعانون األمرين كلما
وج����دوا أن��ف��س��ه��م ينتظرون
دورهم قصد المرور.
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طاطا

>> الح����ظ بعض
ال���م���ت���ت���ب���ع���ي���ن بعض
السلوكات الال مسؤولة من
ط����رف ب��ع��ض ال��ت��ج��ار والتي
تعصف بسمعة السياحة ببالدنا،
وسجلوا أن ال��درج��ات الهوائية
ال��ت��ي يستعملها ب��ع��ض السياح
للتجول داخل المدينة ،يتم كرائها في
«الساعة الواحدة» بواجب مرتفع جدا دون تعريفة
مضبوطة ،ألن السياحة ال تفرض الجدية.
<< صار بريد رياض العروس غير ذي جدوى
بالنسبة لساكنة الحي ،إذ ال يكفي مستخدمين اثنين
لخدمة مصالح المواطنين في بناية ضيقة أصبحت
غير صالحة ،مما يجعل المواطن ينتظر لقضاء
مصلحة اليوم إلى الغد.
>> تقع أمام أبواب بعض المؤسسات التعليمية
أشياء ال أخالقية بمرأى من الجميع ،كتبادل السباب
والشجار ،والمتاجرة في المخدرات ،وغيرها من
األفعال الشاذة ،ويتساءل بعض أولياء أمور التالميذ،
أهكذا هي مدرسة النجاح؟
<< يغزو شوارع مدينة مراكش نوع جديد من
وسائل النقل كسيارات «الهوندا» والخطافة التي
أصبحت سارية المفعول عوض النقل العمومي ،فهذا
النموذج صار يستدرج ركابه في خرق واضح للقانون
ودون تأمين ،فهل من مراقبة من ط��رف الجهات
المعنية؟
>> أصبح استهالك المواطنين للخبز بتنوعه
في السوق يتطلب مراقبة في الجودة والوزن حتى
ال يتعرض المستهلك لما يضر بصحته( )..ويقول
بعض المواطنين إنه قد تقع عيني المستهلك أحيانا
داخ���ل الخبز على ش��يء غ��ري��ب؛ إم��ا على قطعة
بالستيك ،أو خيط رفيع ،أو أوراق ،أو أشياء أخرى
غريبة ،فهل من تتبع لما يجري في السوق؟

تالميذ تحولوا من طلب العلم إلى االحتجاج
< فضيلي عمي

تعيش مدينة طاطا منذ مدة على
وق��ع احتجاجات تالميذ داخلية
ثانويتين تأهيلية ،حيث نظم هؤالء
وق���ف���ات اح��ت��ج��اج��ي��ة م���ن داخ���ل
ال��ث��ان��وي��ت��ي��ن ومسيرات جابت
مختلف شوارع المدينة واتجهت
ن��ح��و ال��ن��ي��اب��ة اإلقليمية ل���وزارة
التربية الوطنية.
وت���أت���ي ه���ات���ه االحتجاجات
التالميذية تنديدا باألوضاع التي
وص��ف��وه��ا ب��ال��م��زري��ة بـ«داخلية»
الثانويتين التأهيليتين ،نتيجة
ال��ت��ده��ور ال��م��ل��ح��وظ ف��ي األغذية
ال��م��ق��دم��ة ل��ل��ت�لام��ي��ذ ك��م��ا وكيفا،
والوضعية الكارثية للمراحيض،
إذ ال وجود لألبواب والصنابير،
وانعدم النظافة بمراقد التالميذ

إضافة إلى حرمانهم من الحمام،
ومجموعة من األدوات والوسائل
الضرورية كالكراسي( ،)..هذا عدا

خريبكة

وفاة سجين في طريقه إلى المستشفى
< سعيد الهوداني
لفظ سجين أنفاسه األخيرة
وه��و ف��ي طريقه إل��ى مستشفى
الحسن الثاني بخريبكة ،بسبب
آالم ح��ادة ك��ان يشكو منها على
مستوى الصدر.
وح��س��ب م��ص��ادر مطلعة فإن

السجين الحامل لرقم االعتقال
 83 ،8622سنة ،يقضي عقوبة
حبسية مدتها  10سنوات ،أودع
بالسجن المدني بخريبكة بعدما
نقل من سجن عكاشة بالبيضاء.
ومن جهة أخ��رى ،أمر الوكيل
العام للملك بإجراء تشريح طبي
قبل تسليمه لعائلته لدفنه.

الفيضانات لم تغرق األحياء فقط بل «الموتى» أيضا
لم تكن القناطر المغشوشة،
والجدران الهشة ،والطرقات
المتهالكة الوحيدة التي تأثرت
باألمطار األخيرة التي شهدها
النصف الجنوبي من بالدنا،
ب����ل ح���ت���ى ب���ع���ض المقابر
أصابتها مياه السيول ،كما هو
الحال بالنسبة لمقبرة «ارحالن»
بمدينة الدشيرة الجهادية ،إذ
اطلع أولئك الذين زاروا قبور
م��وت��اه��م ،رحمهم ال��ل��ه ،على

مختلف األضرار التي لحقتها
الشيء الذي أثر في أنفسهم،
ودفعهم إل��ى إج���راء مختلف
االتصاالت إلصالح المتضرر
من هذه المراقد التي وصفوها
بالكريمة ،وهو ما تحقق بالفعل
بعد تزويد المقبرة بمختلف
المواد التي استعملها الحارس
بمساعدة العمال المحسوبين
على البلدية ،األمر الذي أعاد
البهجة إلى نفوس زوار هذه
المقبرة ،بعد أن اطمأنوا على
سالمة مرقد موتاهم.

مقبرة «ارحالن»
بعدما تم إصالح
ما تضرر من
المراقد بفعل
األمطار

ع��ن دخ���ول ال��غ��رب��اء للمؤسسة،
ويطالب المحتجون في الصدد،
بتوفير تغذية مالئمة ،وبطائق

ميسور

الدشيرة الجهادية

< بوطيب الفياللي

الحمام ،والزيادة في عدد األفرشة
واألس��������رة ،وإص���ل��اح المرافق
ال��ص��ح��ي��ة ،وت��وف��ي��ر المصابيح
والصنابير.
وتفاعال مع هذه االحتجاجات،
دخلت ثالث هيئات حقوقية هي:
المركز المغربي لحقوق اإلنسان،
وال��ج��م��ع��ي��ة ال��م��غ��رب��ي��ة لحقوق
اإلنسان ،والعصبة المغربية لحقوق
اإلن��س��ان ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى النقابة
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م التابعة
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
ع��ل��ى ال��خ��ط ،وأص�����درت بيانات
متفرقة تضامنا مع التالميذ ،تندد
فيها ب��األوض��اع التي يعيشونها
داخ��ل الثانويتين المذكورتين،
وطالبت الهيئات بفتح تحقيق
ومحاسبة ك��ل م��ن ل��ه ي��د ف��ي هذا
الوضع.

الحدائق المعلقة في الطرقات..
والقنطرة المعلقة في ميسور

القنطرة التي
بقيت معلقة
ألجل غير مسمى

< األسبوع
استنكر العديد من المواطنين
وجود قنطرة غريبة من نوعها،
وعبر بعض المتتبعين أن شكلها
الذي ظهرت به هو نتيجة للشطر
األول من األشغال التي لم تكتمل
ب��ع��د ل��س��ب��ب م��ن األس���ب���اب()..
لمشروع قنطرة تربط بين حي
القدس والحي اإلداري نتيجة
الشراكة بين المجتمع المدني
والسلطات المحلية ،بغرض
التخفيف من معاناة سكان حي
القدس في تنقالتهم اليومية
لقضاء أغراضهم ومصالحهم،
وب��ع��دم��ا اط��م��أن المواطنون

<

األسبوع

على إثر أعمال الترميم وإعادة
تأهيل النسيج العمراني للمدينة
العتيقة للدار البيضاء من بينها
مسجد «ولد الحمراء» ،الذي أسسه
أح��د المحسنين «ول��د الحمراء
الشاوي» من قبيلة أوالد امحمد
في سنة 1204هـ الموافق لـ1790م
على عهد السلطان سيدي محمد
بن عبد الله ،وأعيد بناؤه وتجديده
في عهد السلطان موالي الحسن
األول س��ن��ة 1290هـ،1876 /
ورفعت صومعته وأضيف إليه
بالطين لتوسعته( ،)..وحيث إن
هذه المعلمة التاريخية شهدت
أعمال الصيانة والترميم لجميع

مكوناتها م��ن أس��ق��ف وأق���واس
وبالطات ومحراب وصحن ،التي
واك��ب��ت��ه��ا المفتشية الجهوية
للمباني التاريخية والمواقع
لمدينة الدار البيضاء ،باعتبارها
الجهة القانونية ال��م��خ��ول لها
مواكبة الملفات التقنية ،أسفرت
عمليات الحفر على اكتشاف بقايا
أثرية بصحن المسجد بمستويات
مختلفة تعود إلى عصور سابقة
لتاريخ بنائه.
على إثر ذلك ،توقفت أعمال
ال��ت��رم��ي��م وب���اش���رت المفتشية
ال��ج��ه��وي��ة للمباني التاريخية
والمواقع الحفريات على مستوى
الصحن ،حيث تم اكتشاف بقايا
ق��ن��وات مائية قديمة تعود إلى

بقايا قنوات مياه وحجر
منجور وأعمدة مقطعة
وعظام ..اكتشافات بصحن
مسجد «ولد الحمراء»

م���راح���ل مختلفة م���ن استقرار
اإلن���س���ان ب��ح��اض��رة أن���ف���ا ،كما
اكتشفت بقايا من الحجر المنجور

وأجزاء من األعمدة المقطعة التي
من المرجح أنها تعود ألعمدة أعيد
استعمالها في البناء والتزيين،
أو أنها جلبت من أماكن أخرى
ل��ه��ذا ال��غ��رض ،إض��اف��ة ل��ذل��ك تم
العثور على مصنوعات عبارة عن
بقايا خزفية ،وعظام وأصداف
بحرية.
واع��ت��ب��ر متخصصون في
اآلث��ار أن هذه االكتشافات
ع���ل���ى م���س���ت���وى صحن
مسجد «ول��د الحمراء»
م���ه���م���ة للباحثين
المنكبين على دراسة
فترات من تاريخ أنفا،
ح����ي����ث ت����ق����ل فيها
المعلومات التاريخية

ة

هل يتم تصنيف الدار البيضاء كتراث عالمي عند اليونسكو؟

ن
و
شؤ وي
ه
ج

اكتشافات تاريخية في مسجد بني في عهد السلطان سيدي محمد

ألحوالهم بعد المشروع «الفريد
من نوعه» بسبب الخوف الذي
كان يجتاحهم النعدام اإلنارة في
الفترة المسائية ،األمر الذي كان
يجعل من «وادي المرير» ،الذي
هو المعبر بين الحيين ،مأوى
وملجأ للمنحرفين وقطاع الطرق
م��ن ال��ل��ص��وص ال��ذي��ن يجدون
المنطقة خالء لتنفيذ اعتداءاتهم
في حق السكان وخاصة التالميذ
والتلميذات ،تساءل بعضهم متى
يكتب لهذه القنطرة أن ترسو
ع��ل��ى ض��ف��ت��ي ال��ح��ي��ي��ن؟ وهل
ستبقى معلقة إل��ى أج��ل غير
مسمى ،على غرار عجائب الدنيا
السبع؟

وأحيانا تنعدم ،فمن شأن مثل هذه
االكتشافات األثرية أن تعيد كتابة
ت��اري��خ ه��ذه الحاضرة الضارب
جذورها في عمق التاريخ.
جدير بالذكر أن المدينة القديمة
للدار البيضاء شهدت ومنذ الزيارة
الملكية ف��ي غشت  2010قفزة
نوعية ف��ي مجال التعريف بها
وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى مكوناتها
ال��ع��م��ران��ي��ة وال��ه��ن��دس��ي��ة ،إذ تم
ترتيبها ت��راث��ا وطنيا بموجب
ظهير ش��ري��ف ،وت��ت��س��اءل نفس
المصادر هل سيحافظ المسؤولون
ع��ل��ى ه����ذا اإلرث الحضاري،
ويعملون من أج��ل إدراج��ه��ا في
الئحة اليونسكو كتراث عالمي،
علما أن فيها ما يؤهلها لذلك؟
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مكناس

الجديدة

هل وقعت مكناس بين أيدي «النافذين»؟
< حسين عدنان
رغم تعاقب مجموعة من العمال
وال��والة على مكناس التاريخية
وف����ي م����دد ق��ص��ي��رة م���ن حتمل
امل����س����ؤول����ي����ة ،ب����غ����رض رع���اي���ة
ش������ؤون امل���واط���ن�ي�ن وانتشال
املدينة من النسيان والتهميش
واإلق��ص��اء( )..بقيت األم��ور على
حالها ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي اغتنى
ب��ع��ض امل��س��ؤول�ين احملظوظني
بطرق وصفت بـ«املشبوهة» على
حساب معاناة شريحة عريضة
من السكان احملرومني من أبسط
متطلبات احلياة الكرمية.
وأضحت العاصمة اإلسماعيلية
ال ت���س���اي���ر ق�����اط�����رة التنمية
املستدامة على جميع املستويات

واالجتماعية
االق����ت����ص����ادي����ة
والثقافية وحتى الرياضية ،رغم

موقعها االستراتيجي املتميز
وشهرتها بخيراتها املتنوعة،

وأضحت موطنا لتفشي البطالة
واالنحراف واإلجرام في صفوف
شبابها ،الذين أصبحوا يلجؤون
إلى أشكال أخرى من االحتجاج
إليصال أصواتهم إل��ى اجلهات
املسؤولة ،للتدخل ال��ف��وري لفك
العزلة ع��ن مدينتهم والتنقيب
ف����ي م���ل���ف���ات ال���ف���س���اد حملاكمة
مبذري امل��ال ال��ع��ام( ،)..ونظموا
مجموعة من الوقفات واملسيرات
االحتجاجية للمطالبة بالعيش
الكرمي لسكانها الذين يطالبون
مبحاربة «الفساد واملفسدين»،
والعمل على ترسيخ الدميقراطية
احل����ق����ة ،واحل������ق ف����ي الشغل،
وال���ص���ح���ة ،وال���س���ك���ن ال�ل�ائ���ق،
وال��ب��ي��ئ��ة ال��س��ل��ي��م��ة ،والعيش
الكرمي من أجل غد أفضل.

الصويرة

«الواد الحار» يغرق
شارعا بكامله
< سعيد أحتوش
استاء بعض سكان جتزئة «السقالة اجلديدة» مبدينة
عاد،
الصويرة من تدفق مياه الوادي احلار بشكل غير ٍ
منذ مدة من إح��دى البالوعات املتواجدة في الشارع
املقابل ملدرسة السقالة ،حيث لم تتدخل اجلهات املعنية
إال بعد تسرب خبر عزم ودادي��ة السقالة على تنظيم
وقفة احتجاجية للسكان بالقرب من مكان البالوعة(،)..
لتتدخل اجلهات املعنية في محاولة منها إلطفاء غضب
السكان ،حيث شوهدت شاحنة الضخ والتطهير ،وهي
تقوم بشفط املياه العادمة .وبعدما صدق اجلميع أن
مشكل البالوعة مت حله نهائيا ،صدموا صباح اليوم
املوالي حني شاهدوا أن حليمة «البالوعة» عادت إلى
عادتها القدمية ،ليتأكد أن األمر كان فقط ما اعتبروه
مناورة وإجراء ترقيعيا إلطفاء غضب السكان ال غير،
ليبقى التساؤل مطروحا ماذا لو كانت هاته البالوعة
بالقرب من منزل أحد املسؤولني رفيعي املستوى؟

مال
عيـن علـى الش

«جينا ضايعين
مشينا ضايعين»
عبر تالميذ بعض امل��دارس بعمالة سيدي إفني ،عن استيائهم ورفضهم
ولوج مدرستهم من أجل متابعة دراستهم.واعتبر التالميذ أن سبب هذا االنقطاع
هو ما وصفوه بـ«استهتار» معلمهم وعدم انضباطه في تأدية الواجب املنوط به،
حيث لم يشفع لهم تكبد عناء الذهاب واإلياب يوميا إلى املدرسة في حتسني
مستواهم الدراسي .ويطالب آباء التالميذ وأولياء أمورهم نيابة التعليم بسيدي
إفني والوزارة الوصية بالتدخل الفوري من أجل تسوية وضعية أبنائهم لتدارك
النقص الكبير الذي يعانون منه.

تحريض للهجوم على
رئيس جماعة بسيف

< األسبوع

اعتقلت عناصر ال��درك امللكي بخميس متوح،
مؤخرا ،شابا كان قد هاجم مقر جماعة سيدي
علي بن يوسف (أوالد زيد) التابعة لقيادة أوالد
ف���رج مب��دي��ن��ة اجل���دي���دة ،واع��ت��دى ع��ل��ى رئيس
اجلماعة بواسطة سيف.
وق��ال شهود عيان بينما ك��ان رئيس اجلماعة
رفقة أحد املوظفني داخ��ل مكتبه فوجئ بشاب
يحمل سيفا أمام باب املكتب يسأله عن رئيس
اجلماعة ،ومن أجل التمويه ،رفض اإلفصاح عن
هويته وأخبره بأن الرئيس ال يوجد في املكتب،
فدخال في م��ش��اداة كالمية ووج��ه له ضربتني
بسيفه وهو يردد «الله أكبر» ،أصيب على إثرها
بإصابتني على مستوى اليد وال��رج��ل ،ونقل
لتلقي العالجات الضرورية.
وات��ه��م رئيس اجلماعة ب��أن جهات خفية هي
التي دفعت ال��ش��اب ل�لاع��ت��داء عليه ،علما أنه
يعاني من اضطرابات عقلية وينحدر من دوار
يبعد بـ 14كيلومترا ع��ن م��ق��ر اجل��م��اع��ة ،وال
تربطه به أي عالقة ،كما أض��اف أنه سيتابعه
قضائيا حتى يفصح عن اجلهات التي دفعته
إلى قيامه بفعله هذا ،مبعية سائق سيارة نقل
س��ري ق��ام باستقدام الشاب املوقوف إل��ى مقر
اجلماعة لعدم التبليغ ،رغم إفصاح هذا األخير
عن نيته اإلجرامية.

غياب المسلمين في حفل كبير في سبتة
إعــــداد:
زهير البـوحاطي

البحث عن بعض مسؤول
«متغيب» في مرتيل
ل��م ت��ع��د س��اك��ن��ة م��رت��ي��ل ت��ع��رف م��ن يسير
م��ج��ل��س اجل��م��اع��ة احل��ض��ري��ة ال��ت��اب��ع لعمالة
املضيق ـ الفنيدق ،بسبب الغياب املتواصل
لبعض مسؤوليها تاركني مصالح املواطنني
معلقة ،فبعد ط��رد أحدهم من «ح��زب��ه» لم يعد
«صاحبنا» يتردد على اجلماعة إال نادرا(.)..
وت���س���اءل���ت ب��ع��ض األوس������اط ف���ي املدينة
عمن يتستر عن ه��ذا األخير ال��ذي حت��ول إلى
ح��دي��ث ال���ع���ام واخل�����اص ف���ي م��ج��ال الغياب
عن املسؤولية التي يتحملها؟ وم��ن هي اليد
الطولى التي تغطي عن غيابه؟ في الوقت الذي
سجل فيه املواطنون الفوضى
ال�����ت�����ي ص������ارت
عليها اجلماعة
والعشوائية في
ات��خ��اذ مجموعة
م�����ن ال������ق������رارات
ب����س����ب����ب غ����ي����اب
مسؤولها األول.

قام عمدة مدينة
س����ب����ت����ة احمل���ت���ل���ة
«خ�������وان فيفاس»
امل��ن��ت��م��ي للحزب
الشعبي ،مبشاركة
ي��ه��ود س��ب��ت��ة رفقة
ال�����ق�����ائ�����د ال����ع����ام
ل��ل��ج��ي��ش باملدينة
ف��ي ح��ف��ل حضرته
ج��م��ي��ع األط������راف،
وب����امل����ق����اب����ل ت���رك
مم���ث���ل املسلمني
والديانة اإلسالمية
امل��ج��ال ف��ارغ��ا بني

جانب من الحضور في
الحفل الذي تغيب عنه
ممثل المسلمين بسبتة

صراع بين الرئيس والمستشار يصل إلى المحكمة

تقدم رئيس اجلماعة احلضرية
لتطوان «محمد إدع��م��ار» بشكاية
إلى النيابة العامة ضد املستشار
ال�����ذي حت����ول م���ن األغ��ل��ب��ي��ة إلى
املعارضة «حميد ب��ون��وار» ،بتهمة
إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته
ملهامه وكسر ممتلكات مخصصة
للمنفعة ال��ع��ام��ة ،طبقا للفصلني
 595ـ  263من القانون اجلنائي،
واستند إلى أق��وال الشاهدين في

امل��وض��وع منهم الكاتب اإلقليمي
حلزب العدالة والتنمية بتطوان.
وتعود فصول هذه القضية إلى
سنة  ،2011حني تهجم املستشار
ع���ن ح���ي ال���ص���وم���ال «النقاطة»
بطريقة وصفت بالهستيرية ،أثناء
دورة املجلس وكسر كوب ماء من
احلجم الكبير على املنصة ،التي
ك��ان يجلس عليها ك��ل م��ن رئيس
اجلماعة والباشا الذي مت تعيينه،

مؤخرا عامال على عمالة املضيق ـ
الفنيدق ،والكاتب العام للجماعة.
واس����ت����غ����رب ال��������رأي ال���ع���ام
التطواني بشدة من الكيفية التي
يتم بها إحياء هذا الصراع القدمي
ب��ع��دم��ا م��رت عليه أرب���ع سنوات،
ح��ي��ث ب�����دأت أول�����ى ج��ل��س��ات في
احمل��اك��م عندما استدعت احملكمة
االبتدائية الطرفني للحضور في
جلسة ،مؤخرا.

ال��دي��ان��ات امل��ع��ت��رف بها
داخ����ل امل��دي��ن��ة احملتلة،
ل��ي��ع��ب��ئ ال�����ف�����راغ ال����ذي
ت��رك��ه امل��ج��ل��س العلمي
وم����ن����دوب����ي����ة األوق��������اف
التابعة لعمالة املضيق ـ
الفنيدق املكلفة بالسهر
ع���ل���ى ال����ش����أن الديني
باملدينة ،ممثلو ديانات
أخ����������رى .واس���ت���ن���ك���رت
فعاليات وساكنة املدينة
غ��ي��اب مم��ث��ل��ه��م ف���ي هذا
احل�������دث ال�������ذي وص���ف
باألكبر من نوعه.

ا
ستدعاء لمثول ا
«محمد بولنوار» أملمتهم /المستشار
ام
ا
المطالب بالحق المد لمحكمة ورئيسه
ني «محمد إدعمار»
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شخصيات عرفتها

ولي عهد المملكة العربية السعودية
اشترى جريدة الشرق األوسط بريال واحد
أثناء تواجدي في مدينة الرياض ،عاصمة المملكة العربية السعودية ،إلعداد ملفات الموسوعة
االقتصادية ،كان البد لي من التعرف على أمير منطقة الرياض ،صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
عبد العزيز ،الذي قدمني له وكيل إمارة الرياض الشيخ عبد اهلل بليهد ،وكان اللقاء رائعا ،حيث احتضنني
األمير بكل تواضع وطيبوبة وقال لي« :أنا أعرفك من خالل كتاباتك المتنوعة في المجالت اللبنانية ،وأنا
معجب بالحوارات الصحفية التي تجريها مع نجوم السينما العربية والعالمية ،وأضاف قائال« :مرحبا بك
في المملكة العربية السعودية ،واعتبر نفسك ضيفا معززا مكرما بيننا» ..وهكذا تشرفت بصديق كله
شهامة عربية هو األمير سلمان بن عبد العزيز ،وتوطدت عالقتي به حيث ساعدني كثيرا في القيام
بمهمتي في المملكة العربية السعودية حيث عرفني على أهم الشخصيات ورجال األعمال.

بقلم  :رمزي صوفيا

الدولية) التي كانت تصدر في الدار االب��ن الخامس والعشرون من األبناء
عندما كنت أصدر موسوعة اقتصادية
البيضاء .حيث كنت م��دي��را لتحرير الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن
ع��ن دول الخليج ف��ي فترة ع��ز وفورة
الجريدة .وكان سعيدا كل السعادة بهذه عبد ال��رح��م��ن الفيصل آل س��ع��ود من
ال���ب���ت���رول ف���ي ال���ع���ال���م ،وك���ان���ت هذه
ال���م���ذك���رات ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ل��ق��ى إقباال زوج���ت���ه األم���ي���رة ح��ص��ة ب��ن��ت أحمد
الموسوعة من فئة  500صفحة باللغة
ومقروئية كبيرين .وذات يوم سألته :السديري ،وهو أحد أهم أركان العائلة
العربية و 500صفحة باللغة اإلنجليزية
«س��م��و الشيخ ك��م��ال ،لقد سمعت من المالكة السعودية ،إذ ه��و أمين سر
زاخرة بالمعلومات والملفات االقتصادية
مصدر موثوق منه بأنه قد كانت لك العائلة ورئيس مجلسها ،والمستشار
تحت اسم مؤسسة الحالل العربية -
عالقة بصدور جريدة «الشرق األوسط» الشخصي لملوك المملكة ،كما أنه أحد
ِس ِج ُّل البارزين  -التي كنت أصدرها مع
في لندن ،فماهي هذه الصلة يا ترى؟ من يطلق عليهم السديريون السبعة من
شريكي العراقي سامي اليوسف والتي
فصمت قليال وقال لي« :سوف أروي لك أبناء الملك المؤسس.
دام صدورها على امتداد عشرة أعوام
واألمير سلمان بن عبد العزيز مفخرة
كل شيء حول تفاصيل صدور جريدة
بمعدل عدد واحد في السنة ،قبل أن نقرر
الشرق األوسط وأريدك أن تحتفظ بهذه من مفاخر الشخصيات العربية الفائقة
إيقاف صدورها أنا وشريكي الذي يقيم
المعلومات في سرية تامة طالما دمت الشهامة حيث اشتهر بنبل أخالقه
حاليا في الس فيغاس بالواليات المتحدة
أنا على قيد الحياة» ،فأجبته على الفور :وكفاءته ،كما ع��رف باهتمامه الكبير
األمريكية.
«طبعا ،طبعا .لن أنشر أي شيء عما بالثقافة والمثقفين؛ فهو حاضر في كل
وأثناء تواجدي في مدينة الرياض،
ستبوح لي به طيلة حياتك» ،فأشعل المنتديات الفكرية والثقافية .عدا عن
عاصمة المملكة العربية السعودية،
السيجار وأخ��ذ يرتشف الشاي وهو أنه يسخر كل مجهوداته للعلم ولتطوير
إلعداد ملفات الموسوعة ،كان البد لي
يحكي لي بكل هدوء كعادته رحمه الله :الخزانة العلمية العربية.
من التعرف على أمير منطقة الرياض،
ول��ص��اح��ب ال��س��م��و الملكي األمير
«أنا الذي أنشأت جريدة الشرق األوسط
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
ف��ي ل��ن��دن بعد أن استقر ق���راري على سلمان ب��ن عبد ال��ع��زي��ز أم��ي��ر منطقة
عبد العزيز ،الذي قدمني له وكيل إمارة
إصدار جريدة عربية تكون زاخرة بأرقى الرياض الذي أمضى زهرة شبابه في
الرياض الشيخ عبد الله بليهد ،وكان
األقالم وأفضل الزوايا الصحفية لتعزز خدمة هذه المنطقة ودرتها الرياض منذ
اللقاء رائعا ،حيث احتضنني األمير بكل
الخزانة اإلعالمية العربية ،وقد صرفت أكثر من أربعين عاما له جهود دؤوبة
تواضع وطيبوبة وقال لي« :أنا أعرفك
عليها مبالغ مالية طائلة حتى أخذت في العمل المخلص لتنمية هذه المنطقة
من خالل كتاباتك المتنوعة في المجالت
المكانة الالئقة بها وذاع صيتها من وتطويرها
اللبنانية ،وأن���ا معجب بالحوارات
ليس هذا فحسب ،بل إن نشاط سموه
ح��ي��ث ال��م��س��ت��وى اإلع�ل�ام���ي الرفيع
الصحفية ال��ت��ي ت��ج��ري��ه��ا م��ع نجوم
والمصداقية الصحفية الكبيرة .وكنت لم يقتصر على العمل الرسمي إذ كان له
السينما العربية والعالمية ،وأضاف
آن���ذاك أشغل منصب مستشار للملك باع طويل في العمل اإلنساني ،حيث
قائال« :مرحبا بك في المملكة العربية
الراحل خالد بن عبد العزيز الذي كان كانت الرياض مركز نشاط خيري داخلي
السعودية ،واعتبر نفسك ضيفا معززا
مكرما بيننا» ..وهكذا تشرفت بصديق ال���ع���ش���رات م���ن ال���ن���اس م���ن مختلف األمير النابغة الذي عشق الثقافة حتى أميرا على منطقة الرياض ،والذي أصبح وخارجي يشرف عليها األمير سلمان.
وم��ع أن مدينة ال��ري��اض قد حظيت
كله شهامة عربية هو األمير سلمان بن ال��ج��ن��س��ي��ات وم���ن ق��وم��ي��ات ومناطق ال��ن��خ��اع .وه����ذا س��ر ال يعلمه سوى ملكا للمملكة العربية السعودية بعد
عبد العزيز ،وتوطدت عالقتي به حيث متباينة وه��م يقفون في صفوف وكل القليلون ،حيث كان المرحوم الشيخ اغتيال الملك فيصل بن سعود رحمه بجهد خ��اص من ط��رف األمير سلمان
ساعدني كثيرا في القيام بمهمتي في واحد يمسك رسالة في يده ملتمسين كمال أدهم قد حصل على رخصة إصدار الله ،وكنت كثيرا ما ألتقي باألمير سلمان ب��اع��ت��ب��اره��ا ع��اص��م��ة ال��ب�لاد ومنطلق
المملكة العربية السعودية حيث عرفني فيها العمل أو ال��م��س��اع��دات المالية الجريدة في لندن ،وهو شقيق زوجة بن عبد العزيز أثناء زياراته للملك خالد .وح��دت��ه��ا ،إال أن��ه ل��م ينس بقية مدن
على أهم الشخصيات ورجال األعمال .والعينية ،وكانوا يلهجون بالدعاء لألمير الملك ال��راح��ل فيصل بن عبد العزيز وذات يوم قال لي األمير سلمان« :عزيزي المملكة ،كما أنه ظل مثاال كبيرا لرجل
مرت السنوات تِ باعا ،فكانت المفاجأة الكريم .حتى أن بعضهم يبكي من فرط وخ���ال األم��ي��ر س��ع��ود ال��ف��ي��ص��ل وزير الشيخ ك��م��ال ،أري���د منك أن تبيع لي الدولة الذي مثل بلده في أكبر منتديات
الرائعة عندما اشتريت شقة في مصيف االمتنان لألمير .وأذكر مرة منظر سيدة خارجية المملكة العربية السعودية امتياز جريدة الشرق األوسط ويمكنك العالم بفضل الثقة الكبيرة التي يوليها
ماربيا اإلسباني ،ألكتشف بأن القصر ممسكة بأيدي أربعة أطفال صغار وهي حاليا .وق��د شغل الشيخ كمال أدهم تحديد المبلغ الذي تريدني أن أدفعه لك له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
المجاور للعمارة التي توجد بها شقتي تبكي أم��ام ب��اب قصر األمير .وعندما مناصب هامة ومتعددة كان أولها منصب م��ق��اب��ل ه���ذا ال��ت��ن��ازل» ،وأخ����رج دفتر الله بن عبد لعزيز الذي لعب دورا هائال
سألت المساعدين عن سبب مدير االستخبارات العسكرية ،وكان الشيكات من جيبه ووقع لي شيكا على في النهضة والنماء اللذين ترفل فيهما
يكلفه
بياض ،فابتسمت في وجهه الكريم وأنا اليوم المملكة العربية السعودية.
وقد قدم األمير سلمان
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العمل الدؤوب والجاد
من أكبر المطبوعات العربية
اليومية وأكثرها نجاحا
إلعطاء وجه مشرق عن
ب��ل��ده ،وبفضل ثقافته
هو في ملكية األمير سلمان،
وه��ك��ذا ب��دأت ألتقيه ك��ل صباح أثناء بكائها قالوا لي بأنها كانت تبكي من
الكبيرة وسعة اطالعه
فقد ظل األمير سلمان
مزاولتي لرياضة المشي حيث كنت أرى ال��ف��رح��ة بعد أن أم��ر األم��ي��ر بمنحها الملك فيصل بنقل رسائله الملكية إلى آخذ منه نفس القلم الذي
األمير وهو يمارس نفس الرياضة في مساعدة مالية شهرية لتغطية نفقات الملوك ورؤساء كل دول العالم ،وهكذا وقع به الشيك ،وكتبت مبلغ ريال سعودي مضرب المثل في المواقف الحكيمة
الصباح الباكر بكل تؤدة .وعندما كان أبنائها األيتام وهي في ديار الغربة ،بعد توطدت عالقة الشيخ كمال أدهم بالراحل واحد .وهكذا اشترى مني األمير سلمان والمشرفة التي تتباهى بها حيث تكون
يلمحني ك��ان يتوقف ويسألني دائما وفاة زوجها الذي كان المعيل الوحيد العظيم الملك الحسن الثاني طيب الله امتياز هذه الجريدة العريقة بمبلغ رمزي كل تدخالته وكلماته في المؤتمرات
ببشاشته وابتسامته الطيبة« :لماذا ال لها وأليتامها األربعة ..لقد كان األمير ث���راه ،ون��ظ��را للصداقة المتينة التي ال يتجاوز رياال سعوديا واحدا ،وبعد واللقاءات الدولية التي يمثل فيها بلده
تزورني في بيتي ،إن��ه قريب ج��دا من وهذه شهادة لله ال يرد طالب مساعدة ربطت بين الشيخ كمال أده��م والملك ذلك تولى أوالده األمراء رئاستها تباعا عبارة عن دروس في السياسة الدولية
الشاطئ» .فأجيبه« :يا سمو األمير ،إنني وال يصد م��ن ط��رق ب��اب��ه حيث كانت الحسن الثاني فقد اشترى ثالثة منازل وتسييرها بطريقة جعلتها اليوم من الناجعة ،لهذا ظل طيلة هذه السنوات
جارك ومنزلي مالصق لقصرك العامر» .تعليماته واضحة لكل مساعديه بأال في الدار البيضاء .وللصدفة العجيبة أكبر المطبوعات العربية اليومية ومن التي خدم فيها وطنه موضع ثقة خادم
الحرمين الشريفين الذي لمس إخالصه
فيجيبني« :إذن هذا سبب وجيه لتقوم يتخلوا عن أي شخص يطلب المساعدة الطيبة جدا كان منزلي في الدار البيضاء أكثر الجرائد نجاحا ومصداقية.
مجاورا لمنزله ،مما جعل الصداقة بيننا
بزيارة قصري ،فالجار من واجبه زيارة وأن يمنحوا كل طالب حاجة حاجته.
ويعتبر األمير سلمان بن عبد العزيز لبلده ورغبته القوية في جعل المملكة
ج����اره .وس����وف أع��ات��ب��ك إذا ل��م ِ
وس��أح��ك��ي لكم كيف وص��ل امتياز تتقوى وتتمتن .فبدأت أنشر مذكراته في ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء العربية السعودية في مصاف الدول
تأت
لزيارتي» .وعندما بدأت أزوره كنت أجد جريدة «الشرق األوسط» إلى رحاب هذا جريدة «السياسة الكويتية» (الطبعة وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ،العظمى.
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العشب «العيان» يضع حزب الحركة وسط
إعصار سياسي جديد

محمد بركوش

ما وقع بمركب موالي عبد الله بالرباط كارثة حسب وصف البعض رغم الشعب (وليس الوزير وح��ده) ،الذين «مرغوا كرامته في وحل المركب
محاولة التقليل من قوتها ،جاءت في غير وقتها على ما يبدو ،ملفوفة في الرياضي» وأمام أنظار العالم الذي تتبع في ذهول المهزلة الكبيرة والمتمثلة
أسمال من الفضائح التي كدنا ننساها أو نتناساها ..فضائح كبيرة بحجم في استعمال «السطولة والبونج» ووسائل أخرى بدائية إلفراغ الملعب من
أمة ظلت بقيادة ملكها المعتز بالوطنية تحقق المعجزات وتقيم المنجزات ،المياه التي غمرت أرضيته المكلفة ليس ألنها غزيرة ،ولكن ألن «الخدمة
وتسعى لتكون قدوة في كل شيء ،لكن فضيحة الملعب أوقعتنا جميعا في ماشي هي هاديك» كما قيل ،وكما نقلت ذلك عدة منابر على لسان بعض
حيرة كبيرة أمام أنظار العالم الذي تتبع المهزلة ،بعد أن كان المنتظر هو الشركات.
أن يتذوق المغاربة من جديد حالوة الفرجة الكروية وطعم استضافة الفرق السيد بن كيران رئيس الحكومة المغربية عندما عرضت عليه القضية لم
الكبيرة ،وينسوا آالم النكبات التي توالت على رؤوسنا ومن تحت أقدامنا ينهض مدافعا عمن قتل في دواخلنا أمل أن تكون لنا مالعب بعشب أخضر
دون مساءلة وال هم يحزنون ،وتعاد الحياة إلى آمالهم التي وأدها األعداء ،دون لمعان مثل باقي الدول المصنفة في هذا المجال ،وأساء إلى «صورة
ويتولد من جديد ذلك اإلحساس اإليجابي الذي فقدناه في لحظات غريبة البلد الصاعد كما يريده الملك محمد السادس» بل اقتصر في إجابته على
تثير الكثير من الدهشة ،إحساس بأن النفق  -نفقنا نحن المغاربة  -غير أن «كل شيء سيعالج في إطار المبادئ التي تجمعنا» إجابة مقتضبة فهم
مظلم بشكل كلي ،وإن في نهايته عالم رحب وممهور بتجارب كروية مهمة منها أن القضية أكثر بكثير مما نتوقع ،ألنها تهم أمة حالمة تعشق الكرة
راكمها المغرب منذ زمان ،منذ أن كانت الشبيبة والرياضة في عهد مسؤولين بال حدود يقودها ملك يحبها (أي أمة) وتحبه أيضا بال حدود ،السيد العنصر
األمين العام الرجل الهادئ المتزن الذي ال يتكلم إال بعدما يزن
يقيمون وزنا للوطنية ويضعون مصلحة البالد فوق كل شيء،
الكلمات كان منطقيا على ما يبدو ،انحاز إلى الموضوعية
وهذا طبعا ال يعني أننا ال نتوفر على أمثال أولئك الكبار بل
رغم الصراعات والمشاكل التي تسبب فيها أوزين،
العكس هو الصحيح ،إذ المغرب يزخر باألطر الكفأة
شعارات مختلفة تصب
مؤخرا ،قال بأن «الحملة غير منصفة» ألنها اختارت وقبل
والعلماء األجالء والمفكرين الكبار ،ولكنهم مغمورين،
جميعها في ضرورة محاكمة
ظهور نتائج التحقيق توجيه أصابع االتهام إلى الوزير،
ال ينظر أيهم إال من خالل ثقب التهميش والتغييب.
كل المتالعبين بأموال الشعب
وإن كان في داخله يستنكر ما وقع ألنه وطني غيور
الحملة التي رافقت الواقعة أنتجت أكثر مما توقعنا
وليس الوزير وحده ،الذين «مرغوا
كباقي المغاربة الذين يفضلون الموت على أن يهان
وتوقعه اآلخرون الذين تعودوا وألفوا أن تمر األمور
كرامته في وحل المركب الرياضي» أمام أنظار
الوطن وتداس كرامته ،وهذا يعني أن العنصر مع
«العظيمة» بسالم ،فقد صار واضحا لدى الجميع
العالم الذي تتبع في ذهول مهزلة استعمال
إج��راء تحقيق نزيه أيضا ،وترتيب الجزاءات على
أن عناصر العطب والتعثر في الرياضة هي عناصر
«السطولة والبونج» إلفراغ الملعب من المياه
نتائجه بكل مسؤولية ودون تدخل أو اعتراض ،عكس
فادحة وضعت من خالل التقدير التاريخي أحالمنا
السيدة المنقولة (بالقاف) والمتغولة في الحزب
في مهب الريح بعد أن تهاوت قطعة قطعة على أرض
التي غمرت أرضيته المكلفة ليس ألنها
و«المنجمة في السياسة الوطنية وفي الكرة والملعب
بها عشب مكلف جدا ِا ْل َتهَ م الماليير من الميزانية꞉
غزيرة ولكن ألن «الخدمة ماشي
والحمام واألمطار والكازو» (االتحاد االشتراكي ،عدد:
رأي
عشب متعب «عيان» بسبب ظروف النقل ꞉حسب
هي هاديك»
 ،)10888تلك السيدة التي حان الوقت لكي تتعلم سماع
شركة « »VALTECHالمختصة في صناعة العشب،
الحقيقة ،وتعرف كيف ترددها أو تبوح بها كما قال صمويل
وبسبب اإلنهاك الذي ألم به نتيجة عدم إمهاله الراحة وأخذ
جونسون «ال أن تتوغل في احتقار األرواح» واعتبارها «زايد ناقص»،
نفس للتأقلم مع المناخ واألرضية ،ولم تتوقف الحملة إال بعد تدخل
«القصر» وصدور بالغ (صيغ بحكمة رائعة) بتعليق «كل أنشطة أوزين وزير حان الوقت لكي تعود إلى حجمها الطبيعي القديم قبل أن تنضاف إليه
الشبيبة والرياضة المرتبطة بكأس العالم لألندية بما فيها حضوره المباراة بعض الكيلومترات بفضل تشجيع السلبي طبعا ،وتتخلى عن تدخلها في
النهائية للموندياليتو» ،وهي نهاية مشوقة عاشت معها الجماهير لحظات شؤون هي غير مؤهلة للخوض فيها كما قيل ،إما بشكل تلقائي أو إجماع
ممتعة بكل المقاييس ،حيث شاهدت التمريرات كيف تهيأ والقذفات كيف كبار الحركة الذين عليهم أن يقفوا بالمرصاد في وجه كل من يسيء إلى
تصوب والروح الرياضية كيف تسود داخل المالعب التي ال تتأثر باألمطار حزب عتيد نال من الضربات ما يكفي ،وتحمل نصيبا من االنشقاقات
أو الرياح« ،بإجراء تحقيق عميق وشامل لتحديد المسؤوليات واالختالالت» ،المدعمة ،ومع الجميع ،حتى الذين اندسوا في صفوفه دون أن تكون لهم
وفي ذلك إش��ارة قوية وواضحة إلى ض��رورة تفعيل القاعدة التي تربط القناعة متحدرة بمبادئه الراسخة وقيمه التي ناضل من أجل إشاعتها
المحاسبة بالمسؤولية ،وتحيين مبدإ المسؤولية السياسية التي يرى فيها ونشرها داخل المدن والبوادي والقرى النائية التي تجهلها العديد من
«ماكس فيبير» النجم القطبي الذي يهتدي به رجل السياسة في دروب عالمه األحزاب ،وتولوا (أي المندسين) رغم فضائحهم المدوية ومتابعتهم أمام
الحقيقي المقام بالدرجة األولى على األخالق ،واالعتراف بالخطإ وتحمل محاكم جرائم األموال ،المناصب ،وأصبحت لهم الكلمة رغم انعدام تجاربهم
المسؤولية والتحلي بالشجاعة التي لبست الهروب إلى الوراء بتكوين لجنة في الميدان الحزبي وقلة نضجهم السياسي ورغم فضائحهم المتناسلة
من الوزارة التي حطت بها أوزار الفضيحة (خصم وحكم) ،وتقديم رؤوس والمتعددة ،والتي كادت في مناسبات كثيرة أن تؤدي إلى إساءة عالقة
المغرب بدول أخرى تحترمه وتقدر جهوده المبذولة من أجل النهوض به
صغيرة قرابين إلغالق أفواه الفضيحة.
الحملة كما قلت تعالت معها صيحات عارمة مرددة شعارات مختلفة وإن والرفع من مكانته وتحقيق الرفاهية لمواطنيه الذي يحلمون بغد أفضل
كانت كلها تصب في قالب واحد هو ضرورة محاكمة كل المتالعبين بأموال ومستقبل أسعد سواء في الكرة أو التعليم أو الديمقراطية.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

أال في سبيل المغرب الشرقي ما أنا فاعل
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الحسين الدراجي

ال��ج��ه��از ال���ذي تعجز وزارت����ه على
يولد اإلنسان بفطرته مجبوال على
شرائه ،وقد عملت على تنفيذ هذه
فعل الخير والبيئة والمحيط الذي
النصيحة حيث وجهت مذكرة إلى
ينشأ وي��ت��رب��ى فيهما ه��م��ا اللذان
عمال أقاليم الحسيمة ،والناظور،
يغيران طباعه وسلوكياته إما نحو
ووجدة ،وفجيج ،ألتمس فيها منهم
الخير أو الشر ،لذلك لم أفتأ أتساءل
دعوة الميسورين المتواجدين بمنطقة
عن تهافتي وجنوحي نحو القيام
نفوذهم إلى المساهمة بأموالهم في
بأعمال الخير رغم أنني فقدت والدي
هذا العمل اإلنساني النبيل ،وبما أن
رحمه الله وأنا في سن الثالثة من
هذه المبادرة ظلت بدون نتائج قررت
عمري ،ما يعني أنني حرمت من عطف
أن أتصل شخصيا بمساعدة المحامي
األبوة واإلشراف على تربيتي ،ولكن
األس��ت��اذ محمد ال��ج��داي��ن��ي ببعض
الوالدة رحمها الله هي التي تولت
األغنياء لحثهم على المساهمة في
تنشئتي وجعلت مني طفال مشبعا
ش��راء ول��و جهاز واح��د نظرا لغالء
بالخصال الحميدة التي كان منبعها
حلقات الذكر التي كانت تشرف عليها الحاج العربي المدليسي يتوسط مدير األسبوع مصطفى العلوي والحسين الدراجي ثمنه ،تستفيد م��ن منافعه ساكنة
المغرب الشرقي في انتظار مستقبل
بالزاوية الدرقاوية بصفتها « ْمقد َْمة»
أف���ض���ل .وك�����ان ع��ل��ى رأس قائمة
مكلفة بجناح النساء ،وقد ازداد حبي
وتعطشي لفعل الخير وانخراطي في صفوف الحركة الكشفية التي نهلت الشخصيات التي قصدناها أنا والمحامي ،رجل معروف بأريحيته وكرمه
من مبادئها وأخالقها اإلنسانية ما يكفي ألكون عنصرا صالحا للمجتمع ،كان قد سبق له بناء عدة مشاريع دينية واجتماعية «مسجد» بمدينة فجيج
فال غرو إذا أن ينتابني شعور باالرتياح العميق والرضا عن النفس حين مسقط رأس��ه ،من ماله الخاص ..كان الوطني الغيور والمحسن الكبير
أقدم وأنجز فعال أو عمال يستفيد منه المجتمع ،وخصوصا إذا تعلق األمر المرحوم الحاج أحمد العربي المدليسي أول من استجاب لدعوتنا ،حيث
بساكنة جهة كانت تعاني من اإلقصاء والتهميش مثل المغرب الشرقي الذي أقام مأدبة غذاء بمنزله بالدار البيضاء عطرها بعض اإلخوان المنتمين
أتشرف وأعتز باالنتماء إليه .هذه العوامل اإلنسانية هي التي شجعتني لجمعيتنا ،وقد شرفنا بالحضور األخ المناضل قيدوم الصحافيين ومدير
على القيام بزيارات استطالعية عديدة بتلك الربوع التي كانت تعاني من جريدتنا الغراء األستاذ مصطفى العلوي .وقد فاجأني هذا الوطني الكبير
خصاص كبير في مجاالت الصحة والتعليم والثقافة والشغل ،وهكذا كرست (الحاج العربي المدليسي) عند انتهاء المأدبة ،حيث سلمني كيسا بالستيكيا
كل جهودي المتواضعة للمساهمة في القضاء على ذلك الخصاص أو على وبداخله مبلغ خمسة عشر مليونا عدا ونقدا مساهمة منه في هذا المشروع
األقل للحد من خطورته ،وكما أسلفت في الحلقة السابقة كان انعدام تواجد اإلحساني العظيم ،وقد حرص األخ مصطفى العلوي على حضور هذه الوليمة
جهاز «السكانير» من األسباب التي كانت سببا في وفاة الكثير من المرضى ،ألنها مكنته من صلة الرحم مع الحاج أحمد العربي المدلسي الذي كان له
ألن الكشف بصفة استباقية بواسطة هذا الجهاز كان استحالة بالنسبة الفضل في إخبار عائلة األخ مصطفى العلوي بأنه موجود في المعتقل السري
لوزارة الصحة ألن شراءه يتطلب تكلفة كبيرة ال تتوفر عليها الوزارة آنذاك ،التابع لـ«الديستي» بوجدة بعد اختطافه وحجزه بذلك المعتقل لعدة شهور،
وقد أكد لي هذه االستحالة وزير الصحة يومئذ حين زرته باسم الجمعية ظلت خاللها عائلته تبحث عنه دون جدوى ،وكم كانت فرحة التالقي بين
الثقافية التي أتشرف برئاستها ،وطلب مني أن أحث رجال المال واألعمال الرجلين عظيمة في جو من االنشراح ،استمع خالله الضيوف إلى بعض
والميسورين المنحدرين من المنطقة الشرقية على المساهمة في توفير هذا الذكريات التي عاشها السجينان في عهد الجنرال أوفقير.
> يتبع

التصوف اإلسالمي
بالمغرب وسطية بين
6
الفقه والسياسة
إدريس أبايا
لم يكن نشاط سيدي محمد بن العربي العلوي مقصورا
على العمل السياسي في إطاره المحض ،بل كان يعطي
فتاويه من منطلق يبيحه الشرع اإلسالمي وهذا ما كان
يقوم به في نقاشاته مع رجال الوطنية وبالذات مع األستاذ
عالل الفاسي ،حيث وقع اتفاقا بينهما كعالمين دينيين
ألن يجرد العمل السياسي من إطاره الديني خالفا لما كان
للحزبيين في أداء القسم لكل من أراد أن ينخرط في الحزب
الوطني ،وفي هذا الصدد يقول الزعيم عالل الفاسي:
«وبينما الوفد يوالي نشاطه في باريس إذ عقدت الحركة
الوطنية مؤتمرا يمثل جميع فروع الكتلة ورجالها بالرباط
في أبريل سنة  ،1937وبعدما تبادل الحاضرون األفكار
قرروا أن يطلقوا على حركتهم اسما جديدا هو الحزب
الوطني لتحقيق المطالب المغربية ،وقد روعي في التسمية
امتداد فكرة الكتلة واالتصال بأعمالها ووراثة برنامجها
الذي هو في الحقيقة عمل ال ينبغي للحزب أن يضيعه،
ومن الغد أعلنت عن تأسيس الحزب ببالغ نشرته جريدة
المغرب»( ،أنظر الحركات االستقاللية في المغرب العربي
لعالل الفاسي ،الصفحة .)196 :ويضيف الراحل عالل
الفاسي ما يفيد ما توصل إليه مع سيدي محمد بن العربي
العلوي من حذف للقسم كإعفاء للمنخرطين من ذلك« ،وبعد
بضعة أيام أخرى عاودنا فتح المركز العام بفاس في نفس
المكان الذي سبق أن أقفلته اإلدارة الفرنسية ،وبدأنا نقبل
المنخرطين كالعادة ،ولكننا أدخلنا تعديال واحدا هو عدم
إلزامهم بالقسم»( ،في محاضرة لعبد الله إبراهيم ألقيت
سيدي محمد بن العربي العلوي شيخ
اإلسالم يترأس المؤتمر الثاني لالتحاد
الوطني للقوات الشعبية سنة .1962

في نادي الحزب الوطني بمراكش).
شارك في اللقاء (الندوة) الذي عقدته إذاعة الرباط «األولى»
بتاريخ  2014 /12 /15ثلة من األساتذة في البث التلفزي
المباشر تحت عنوان« :شخصية سيدي محمد بن العربي
العلوي» و«ما له من دور فعال» في تاريخ المغرب بمشاركته
اإلسالمية والوطنية في كثير من النضاالت في مواجهة
المستعمر وأعوانه ...سيدي محمد بن العربي العلوي
الذي كان يقطن بالقصر الجديد بتافياللت كان يطلق عليه
شيخ اإلسالم ،وكان ال يتوانى في إبداء مواقفه إزاء كل
حدث فيه ما يجب التصريح به وإعالنه على المإل ،أو ما
ال يتفق مع مصلحة الوطن والمواطنين ،وكانت مشاركاته
في هذا اإلطار التلقائي شغله األول وإن أدى به األمر إلى
التضحية بمصلحته الخاصة بأداء استقالته من المنصب
المسند إليه ،دون كتمان ما ينبغي الجهر به أمام من كبر
شأنه أو صغر ...لقد كان همه أوال وقبل كل شيء نشر
العلم ومحاربة الظلم وساهم في فتح كثير من المدارس
الحرة في إطار توعية الفكر ضد المستعمر الذي فرض
تعليمه الغربي لمحاربة القرآن ولغته ،كما كان يحاول أن
يجمع بين رجال الوطنية وتوحيد كلمتهم ،وهذا ما بدا
في المجهودات التي بذلها في التوفيق بين عالل الفاسي
وبلحسن الوزاني ،وما كان يدعو إليه من عدم التفرقة في
مقاومة المستعمر حيث ك��ان يساند المقاومين على
اختالف طبقاتهم .ومما تجب اإلشارة إليه أنه كان من
السباقين إلى التوقيع على وثيقة المطالبة باستقالل
المغرب في  11يناير  ،1944وهذا ما يشير إليه عبد الكريم
الفياللي في كتابه «التاريخ السياسي للمغرب العربي
الكبير» (الجزء ،10 :الصفحة )64 :بقوله(( :أما الذين
وقعوا على هذه المطالب من مختلف مدن المغرب وعددهم
ستة وستون ،هؤالء الذين نشرت أسماؤهم ،أما غيرهم
من الذين وقعوا على عرائض أخرى رفعت أيضا إلى جاللة
الملك فهم بالمئات إن لم نقل باآلالف وقد امتألت بهم
السجون والمنافي ،))...ونجد للشيخ سيدي محمد بالعربي
العلوي يد في فض النزاع الذي أثير في مسألة عدى أو
بهي بتظافر الجهود مع وزير الداخلية إذ ذاك ،لحسن
اليوسي ،كما كانت له فتاوى شرعية في قضايا تعرض
أصحابها إلى تجريدهم من حقوقهم من عقار ومساكن
على أي��دي أعيان قبائلهم ورج��ال السلطة فيها ...وقد
يتساءل البعض عن ت��راث شيخ اإلس�لام المكتوب أو
مذكراته ،فيجاب على ذلك بأن أكثر ما كتب قد تعرض
للتلف باستثناء كتاب الفقه الذي طبع بفاس أيام كان
قاضيا بتازة العليا.
> يتبع
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مات الزايدي ومات باها ..وال وجود لقاتل
م���ات االت���ح���ادي أح��م��د الزايدي..
التاريخ :األحد  9نونبر.
م��ات وزي��ر ال��دول��ة عبد الله باها..
التاريخ :األحد  7دجنبر.
المكان :هو نفسه ..وادي الشراط
بمدينة بوزنيقة.
مات األول غرقا في سيارته.
مات الثاني دهسا بالقطار.
مات الثاني ألنه كان يتفقد مكان موت
األول!!
األول كان زعيما باالتحاد االشتراكي
ومؤسس تيار االنفتاح والديمقراطية
الذي كان ينوي االنشقاق ..كان رجل
توافقات! الثاني ك��ان وزي��را للدولة،
العقل المدبر للعدالة والتنمية ،العلبة
السوداء لبن كيران ..ورجل توافقات!
م���ات ال��ش��خ��ص��ان إذن ،وتكاثرت
التساؤالت حول طبيعة هذا الموت بين
قائل إنها طبيعية وآخرين يؤكدون أنها
عملية اغتيال مدبرة ..ولكننا نقول إنها
طبيعية..
لماذا؟؟؟
أوال :ال وجود للقاتل ،وال يمكن أن
يوجد فالصراعات السياسية بالمغرب
ال يمكن أن تصل لدرجة االغتيال مهما
تضاربت المصالح ومهما كانت الفرقة
السياسية .إذا عدنا لمساري السيدين
المرحومين لن نجد فيهما ما يمكن أن
يخلق عداءات قوية تجاههما ،ألن كما
قلنا هما معا كانا يبحثان عن التوافقات

الراحالن عبد
الله باها
وأحمد الزايدي

وحل النزاعات بطرق سلمية ..وهنا
أس��ت��ح��ض��ر ك��ل��م��ات وزي������رة األس����رة
والتضامن السيدة بسيمة الحقاوي في
ح��ق عبد الله ب��اه��ا« :لقد ك��ان يخرج
الجانب اإليجابي من الفرد ويتعامل
معه» ،وهو ما ينطبق على السيد أحمد
الزايدي الذي التقيته شخصيا وأدركت
عن قرب مدى سمو أفكار الرجل ومدى
ارتباطه بالوطن وإيمانه بالمؤسسة
الملكية وإمارة المؤمنين..
ثانيا :التباعد بين المرحومين وعدم
تواجد أية صلة ربط أو تقارب بينهما
س���واء تعلق األم���ر بالجانب الفكري
اإليديولوجي أو بالجانب السياسي
والعمل م��ن داخ���ل حزبين مختلفين
تماما ،لذلك من الصعب أن نجد مساحة

أنت اللطيف
بألطافك الخافية
كنا ص��غ��ارا ،ونحن نتذكر تساقطات
األمطار على مدى يومين أو ثالثة أيام
حتى أهلكت الحرث والنسل ،ومن جراء
ذلك نذهب مع آبائنا إلى المساجد لقراءة
سلك من القرآن ودعاء اللطيف بأن يخفف
سبحانه وتعالى على البالد والعباد الغيث
النافع بعد طلب اإلغ��اث��ة منه ع��ز وجل
«ادعوني أستجب لكم».
> المراكشي

إعـــــــــالن...
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف بأكادير
المحكمة االبتدائية بإنزكان
شعبة السجل التجاري
عدد 2014/562
حساب 36742
إعالن عن إشهار عن تقديم
أصل تجاري حصة في شركة
بمقتضى القانون األساسي المؤرخ في
 2014/09/30والمودع بكتابة ضبط هذه
المحكمة بتاريخ .2014/11/10
قدم السادة صالح انديلي ،نعيمة توفال
وورثة اقبايل عبد الرحيم األصل التجاري
الكائن :بشارع الجيش الملكي الجهة
اليسرى ال��دش��ي��رة كحصة ف��ي الشركة
المدعوةSTE ETABLISSEMENT :
ELALAMA MOUKHTAR SOUSSI
 – SARLفي شخص ممثلها القانوني
ص��ال��ح ان��دي��ل��ي ب��ث��م��ن إج��م��ال��ي قدره
 450.000.00درهم.
حسب تقرير الخبير المحلف بأكادير
الكبير امالل المؤرخ في .2014/10/08
وبناء عليه يعلن السيد رئيس مصلحة
ك��ت��اب��ة ال��ض��ب��ط ل��ك��ل ذي م��ص��ل��ح��ة أن
التعرضات على البيع المذكور تودع
بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل
أقصاه  15يوما الموالية للنشرة الثانية
ط��ب��ق��ا ل��ل��م��ادة  84و 104م���ن مدونة
التجارة.
الثانية
النشرة
As 387/14

لمناقشة احتمال أن يكونا ضحيتي
تصفية حسابات من طرف قاتل ما ،قاتل
واحد! ولكنهما ضحيتا نفس المكان
«وادي ال���ش���راط» ،ال���ذي ه��و النقطة
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي أث���ارت الضجة حول
موتهما خاصة وأنه بنفس المكان تمت
محاولة اغتيال المفقود المهدي بن بركة
سنة .1962
ولكن أبدا ليس غريبا أن يتعرض
شخصان لحادثتين مختلفتين بنفس
المكان ،فهذا يحدث كل يوم بكل بقاع
العالم ..إذن لماذا كل هذا القيل والقال؟
فقط ألن األول زعيم سياسي والثاني
وزير دولة؟
ثالثا :شهادة سائق القطار تكفي
لنتأكد أن األمر في حالة باها يتعلق

بحادث عرضي ،فالمرحوم رأى القطار
وسمع صوته ولكنه اعتقد أنه بإمكانه
أن ي��م��ر ق��ب��ل وص���ول ال��ق��ط��ار ،ولكنه
بنصف السكة تردد هل يكمل أم يعود،
وعندما قرر العودة للخلف كان القطار
قد صدمه ..أجد أن هذا التفسير منطقي
جدا ،فالكثيرون يموتون كل يوم فوق
طرقات السكك بسبب التردد في المرور..
يقال إن القانون ال يؤمن إال باألدلة
المادية ،ولكننا هنا لسنا فقط أمام
غياب األدلة المادية بل أمام غياب األدلة
المنطقية والعقلية ،فالتفكير المنطقي
في الحادثتين ومحاولة جعلهما حادثتي
اغتيال سيجعلنا عبثيين ومنزاحين عن
الواقع.
> عبد السالم المساتي

ضرورة صيانة المآثر التاريخية ألزمور
البرج الباب الفوقاني واحد
م��ن األب����راج السبعة للمدينة
العتيقة ألزم��ور وال��ذي انطلقت
منه أشغال إعادة تهيئة المدينة
العتيقة ألزمور بإشراف مؤسسة
ال��ع��م��ران ،وإن ك���ان ه���ذا األمر
محمودا سيما وأن ساكنة مدينة
أزم����ور ط��ال��م��ا ن���ادت بضرورة
صيانة المآثر التاريخية لمدينة
أزمور من خالل نداءات وبيانات
مختلف الجمعيات المحلية،
وك���ذل���ك م���ن خ��ل�ال «األس���ب���وع
الصحفي» في كثير من أعدادها
منذ سنوات ،إلى أن تحققت هذه
األمنية التي يدعو لها الجميع
بالنجاح في إط��ار العناية ورد
االعتبار للمدينة العتيقة ألزمور
ال��ت��ي ي��ع��ود أص��ل نشأتها إلى
القرن الخامس قبل الميالد ،إال
أن الملفت في هذه البادرة هو أن
على الباحثين األثريين وخبراء
اآلثار والتراث يعاينون ويتابعون
أش���غ���ال ال��ت��رم��ي��م واإلص��ل��اح،
وخاصة منها أشغال الحفر حتى
ال تتأثر المآثر التاريخية للمدينة
أو تتعرض للتشويه أو تحريف
ع���ن ق��ي��م��ت��ه��ا وخصوصيتها
التاريخية .وخاصة منها األشياء
أو األجسام األثرية التي سيتم
العثور عليها أثناء أشغال الحفر

صورة للباب الفوقاني
أحد األبراج السبعة
لمدينة أزمور

كما حصل مؤخرا حين تم العثور
على أواني فخارية وبرج أثري
ومدفع مازال في حالة جيدة تبين
بأنهم يعودون للقرن الثامن عشر،
ومن المتوقع جدا أن يتم العثور
على العديد من األشياء من هذا
القبيل تعود لعصور عدة ،خاصة
وأن المدينة العتيقة ألزمور غنية
بمثل هاته األشياء األثرية بما
فيها األشياء النفيسة كالذهب
والفضة وخزائن الكنوز المبثوثة
حتى في جدران األبراج وأقواس
المدينة العتيقة ألزمور ،وتاريخ
ساكنة أزم��ور حافل بالروايات
الحقيقية عن عمليات العثور أو

اس��ت��خ��راج ال��ك��ن��وز م��ن جدران
المدينة العتيقة ،حيث كثيرا ما
كان السكان يستيقظون على وقع
أثار الحفر والنبش في مختلف
أرج�����اء ال��م��دي��ن��ة ،ف��ي��ت��ب��ي��ن أن
الفاعلين جاؤوا ليال وأخذوا ما
أخذوه من الخزائن؛ منها ما هو
عبارة عن أواني من الذهب ،أو
الفضة ،أو غيرها من األشياء
النفيسة.
فعلى هذه األشغال المحمودة
أن تكون تحت معاينة الخبراء
وال��ب��اح��ث��ي��ن األث��ري��ي��ن ح��ت��ى ال
تضيع األشياء األثرية التي تؤرخ
لعصور خلت من تاريخ أزمور.

عملية توزيع املساعدات على  60أسرة
مبدينة الدشيرة والنواحي
ت��ج��س��ي��دا ل��ق��ي��م التضامن
والتكافل االجتماعي ،أشرف
ال��م��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي لجمعية
النخيل األطلسية ،يوم الجمعة
األخ���ي���ر ،ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ة توزيع
مجموعة من المساعدات على
أزيد من  60أسرة التي تضررت
ج����راء ال��ت��س��اق��ط��ات المطرية
األخ��ي��رة التي عرفتها منطقة
سوس خالل بداية شهر دجنبر

الحالي.
وبلغت كمية المساعدات التي
ت��م توزيعها حسب الجمعية،
أزي��د م��ن  80غ��ط��اء ،وع��دد من
األفرشة واألواني المنزلية وعدد
من المواد الغذائية إلى جانب
ال��م�لاب��س المختلفة الخاصة
باألطفال.
وفي تصريح لرئيس الجمعية،
أكد أن هذه المبادرة االجتماعية

والتضامنية ت��ن��درج ف��ي إطار
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة التي
تقدمها الجمعية تنفيذا لدورها
التضامني ،مضيفا أن الجمعية
عبأت جميع الوسائل المادية
واللوجستيكية والبشرية لتنظيم
هذه المبادرة التي من شأنها
العمل على تخفيف معاناة ذوي
الدخل المحدود.
> أحمد موشيم

أين نبحث عن
المثقف الملتزم بيننا
أغلب المثقفين أو المحسوبين على الثقافة عندنا
هم أناس يجرون وراء الوظيفة العمومية ،وإذا ما
حصلوا على هذه الوظيفة بحثوا بمختلف الطرق
عن سبل الترقي في ساللم الوظيفة وتسلقوا في هذه
الساللم مضحين بقيم ومبادئ من المفترض أن
يخلصوا لها ،وقليل منهم من يحافظ على هذه
المبادئ ويتخذ من عمله ثم من ثقافته سبيال إلصالح
مجتمعه والمشاركة في تنمية وطنه والعمل على
ت��ب��ادل ال��ت��أث��ر وال��ت��أث��ي��ر ف��ي ه���ذا ال���واق���ع وهذا
المجتمع.
إن الحديث عن وضع هذا المثقف المفترض في
واقعنا يدعو إل��ى النزول إل��ى الساحة وتسجيل
المالحظات لتعميمها بطريقة علم االجتماع لنرى
أسباب المشكل وح��دوده ومالبساته ،تذهب إلى
الجامعة فتجد أن جل الطلبة اليوم تخلصوا بشكل
شبه نهائي من جبة طالب العلم الجامعي ،الذي
يفترض أن يكون ناضجا فكريا وثقافيا وسياسيا
وإيديولوجيا ولبسوا جبة التلميذ المتعلم الذي ال
يهمه إال الحصول على النقط بمختلف الطرق سواء
بالغش أو بالتملق أو ما إلى ذلك ،أما العمل النقابي
والسياسي فال يهمه الخوض فيه ال سيما مع فرض
الرقابة البوليسية على الجامعة وإخالص السادة
األساتذة واإلداريين لهذه التوجيهات العليا القامعة
للطالب ،حيث يذهب ضحية الرفض واالحتجاج عدد
من الطلبة الذين يتم طردهم أو على األقل رفضهم
في االنتماء إلى أسالك الدراسات العليا حتى يخمد
احتجاجهم ويكتفى من شرهم.
وما يحز في النفس هو أن بعض الباحثين أيضا
يخضعون للشرط نفسه ،فهم يناضلون ويحتجون
ب��ل يهدد ف��ي ش���وارع العاصمة ب��إح��راق أنفسهم
وإزهاق أرواحهم واالرتماء من قمم العمارات ،لكن
سرعان ما تخمد نارهم وتنطفئ نضاالتهم فور
حصولهم على منصب وظيفي فيصبحون ظرفاء
صامتين ال يحركون ساكنا وال يهمهم وضع الباقين
المناضلين بل يتبرأون منهم ،وقد يكتب بعضهم
مقاالت مشينة تندد بنضالهم ذلك ،أما مسألة االلتزام
االجتماعي واألخالقي فال يد لهم فيها البتة ،فقد ال
تفرق أحيانا بين حامل دكتوراه وبين أمي إذا ما
دخلت معه في نقاش فكري أو سياسي أو علمي،
وكأن تلك الشهادة التي تتخذ بعدا تقديسيا أحيانا
قد حصل عليها فقط بالصدفة.
وفي ساحة الموظفين تتفاجأ في مختلف أسالك
الوظيفة العمومية بوضعية هذا المثقف المفترض
الذي يرمي العلم والثقافة جانبا ويرمي مهمة االلتزام
الثقافي واالجتماعي جانبا ويصبح همه هو الترقي
واالغتناء ،وإذا ما حضرت مجلسا تجده فارغا من
أي محتوى كما أن الرقابة اإلداري���ة والعقوبات
الزجرية التي نجدها اليوم تمس ضعاف الطبقة
المتوسطة تكفي وحدها إلسكات صوت النقابات
والتجمعات ،بل حتى الموظفين المتحزبين غالبا
ما يتنكرون للحزب إذا كان يتعارض مع طموحاتهم
وال يفيدهم في ترق طبقي أو صعود اجتماعي بل
إن أغلبهم ينتمي لحزب معين بالصدفة ال يفعل وال
يشارك وال يؤثر.
فأين سنبحث إذن عن المثقف إذا عدمناه في صف
الطلبة وصف الباحثين وصف األساتذة والموظفين،
إن هذا الوضع المشين ينذر بالكارثة ال سيما في
عصرنا ال��راه��ن ،حيث تساوى الصالح بالطالح
وأصبحت تلك النسبة الضئيلة جدا من المثقفين
تقع ف��ي ف��خ الفئة الغالبة م��ن األميين ،فتساوى
الطرفان وأصبح االفتخار اليوم ال بالثقافة وال بالعلم
وإنما بكل ضجيج محسوب على الفن أو لهو فاحش
أو وصول للقمة دون جهد في عالم يضج بالفساد،
وأصبحت هذه الرسالة الخطيرة يتم تناقلها من
الكبير إلى الصغير ومن األب إلى ابنه ومن بعض
المدرسين الفاشلين إلى تالمذتهم.
إن المثقف الملتزم وبمنتهى البساطة هو ذلك
الشخص الذي ينزعج لظاهرة اجتماعية منحرفة
ويتأثر لبكاء شيخ أو طفل ويبكي إذا ُمس وطنه
بسوء ويخجل إذا رأى أجنبيا مارا بحي غير نظيف
من أحياء مدينته ،بل إنه ال يكتفي بالبكاء والنحيب
وإن��م��ا ه��و ن��اص��ح أم��ي��ن للمسؤول على رعايته،
ولمريضه إذا كان طبيبا أو تلميذه إذا كان مدرسا
أو زبونه إذا كان تاجرا ،وال يكتفي بالنصيحة فيلجأ
إل��ى الضغط على إدارت����ه إلص�ل�اح وض��ع زمالئه
الموظفين ،أو على السلطات إذا رأى مدينته بدون
مستشفى أو قريته بدون مدرسة ،أو حيه بدون طريق
كما يعمل جاهال على تعليم غيره ومحاربة األمية
في قريته أو مدينته .المثقف الملتزم ال يكتفي
بالتفاعل مع مجتمعه هو بل يتعدى ذلك إلى التفاعل
مع القضايا الدولية أيضا في السياسة كما في
الثقافة واالجتماع ،فهو يحارب التطرف ويشرح لمن
هم أق��ل منه دراي��ة خطورة ه��ذا التطرف ومعناه
ويشرح القضايا الكبرى بأسلوب سهل ،كما يشرح
أسس التنمية والتقدم وكيف وصلت األمم األخرى
إلى تقدمها وكيف بقيت دول أخرى على الهامش.
هذا هو المثقف الملتزم ،فااللتزام ليس تشريفا
وإنما هو واجب كل مثقف مكنته الظروف من تبوء
مكانة علمية معينة ،فهو فاعل دائما له إيمان بواقعه
وإيمان بوطنه وبأمته فهو في غير راحة أبدا حتى
يشاهد هذا الوطن وهذه األمة في المكانة التي تليق
بها.
> سعيد سهمي
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لماذا لم تقدم استقالتك سيدي الوزير؟
ي��رف��ع ال��م��س��ؤول��ون ف��ي ه��ذا البلد السعيد
شعارات عديدة من بينها الديمقراطية وربط
المسؤولية بالمحاسبة ،وهلم جرا من الشعارات
المستهلكة إعالميا لكنها في الواقع ال تعدو مجرد
ش��ع��ارات ج��وف��اء دأب بعض األش��خ��اص على
ترديدها في كل مناسبة وفوق كل خشبة يعتلونها
دون أن يعرفوا المعنى العميق لهذه المصطلحات
ال���ت���ي ي���رددون���ه���ا .ي��ت��ه��م��ون غ��ي��ره��م بالكفر
بالديمقراطية وهم أول من يكفر بها ،يسوقون
للشعب فكرة مغلوطة عن الديمقراطية والحكامة
والفهامة التي ال يحسنها غيرهم ،لكن لألسف
بينهم وبين أنفسهم يعلمون علم اليقين بأنهم
يخادعون الشعب ويخادعون أنفسهم ويخادعون
حتى أتباعهم وأنصارهم.
أسباب نزول هذا الكالم ليس ما وقع مؤخرا
في أحد مالعبنا التي أنبتت ماء ،والكالم هنا ليس
موجها فقط لوزير الشباب والرياضة ،ولكن هو
كالم موجه إلى كل مسؤول في هذا البلد ،سواء
كان وزيرا أو أمين حزب أو يتقلد مسؤولية من
المسؤوليات .بالله عليكم أضيفوا لكثرة كالمكم
وخطاباتكم ومهاتراتكم مصطلحا جديدا اسمه
ثقافة االستقالة ،ليس عيبا أن يستقيل مسؤول
من منصبه ،بل أعتبرها قمة النضج الفكري وقمة
الشجاعة ،كلنا نخطئ ومن الخطإ نتعلم ويتعلم
غيرنا.
ال أفهم كيف أن وزيرا ينادي الجميع بتقديم
استقالته وليس إقالته ،بمعنى أن الشعب يطلب
من ذاك الوزير أن يغادر منصبه معززا مكرما وال
يطالب بإقالته بشكل مهين ،لم يكن عيبا سيدي
وزير الشباب والرياضة لو قدمت ورقة استقالتك
ورأسك مرفوع حتى ولو لم تكن أنت المسؤول
المباشر عن تلك الفضيحة الكبيرة ،ولكنك أنت
الرئيس المباشر وال��م��س��ؤول األول على ذلك
القطاع ،لو استقلت وتركتها سنة حسنة من بعدك،
فربما كانت ستحسب لك أنك كنت أول وزير يلبي
رغبة الشعب ويستقيل من منصبه ألنه في فترة
واليته وقعت فضيحة أحرجت المغاربة داخليا
وخدشت صورته خارجيا .لو استقلت سيدي

كيف ينبغي أن نحتفل
بالمولد النبوي

محمد
أوزين

بقلم .د .يوسف الكتاني

الوزير وقلت لباقي الوزراء والمسؤولين أستطيع
فعلها ،فذلك خير من إثارة سخط المغاربة عليك
أكثر وأكثر ،فاألشخاص الذين صفقوا لك باألمس
عند اعتالئك كرسي ال����وزارة ه��م م��ن طالبوك
باالستقالة .ولو استقلت سيدي الوزير لكنت
ستقدم خدمة جليلة للمغرب وللمغاربة ،ليس ألنهم
يكرهونك؟ ولكن ألنك ستفتح بابا من الصعب
إقفاله من بعدك ،وكنت ستكسب احترام المغاربة
لك واحترامك لنفسك .فاالستقالة أفضل من أن
تخرج في كل مرة بتصريح يغرقك أكثر وأكثر ،لو
استقلت كنت سترفع شعار االستقالة في وجه كل
وزير فشل في تدبير شؤون وزارته .وتجابه أمين
عام كل حزب خرب وشتت حزبه شيعا ،وكنت
ستقول لكل أمين نقابة لقد استقلت فمتى تستقيل
أنت أيها الديناصور النقابي ،وكنت ستقول لكل
مسؤول عمر في منصبه تحرك فأنت في زمن

األمراض النفسية..
كيف يعاجلها اإلسالم؟
تعاني البشرية اليوم من تفشي العديد من األمراض،
وتعد األمراض النفسية األكثر انتشارا بعالمنا المعاصر،
وال��ت��ي أصبحت تسبب قلقا وإزع��اج��ا كبيرا لألفراد
والمجتمعات على حد سواء لما لها من نتائج خطيرة
وعواقب وخيمة قد تدفع بالمريض النفسي إلى ارتكاب
بعض األفعال التي قد تعرض حياته أو حياة غيره للخطر
ال قدر الله ،خصوصا إذا اقترن ذلك بتناول المخدرات وأكثر
جرائم العنف بما فيها القتل واالغتصاب ،إذ غالبا ما يكون
مرتكبوها يعانون من اضطرابات نفسية.
ولم تعد هذه األم��راض النفسية محصورة داخ��ل ما
يسمى بالمجتمعات الغربية أو المادية بل حتى مجتمعاتنا
العربية واإلسالمية اليوم تعاني من تفشي هذه األمراض
المدمرة لنفس اإلنسان.
ل��ق��د اس���ت���ط���اع اإلن����س����ان ب��ف��ض��ل ال���ت���ط���ور العلمي
والتكنولوجي أن يحقق المعجزات في ميادين شتى ،وأن
يصل إلى أعلى الدرجات في التطور والرقي والرفاهية في
الحياة لكنه في نفس الوقت عاجز عن حماية نفسه من
العقد واألمراض النفسية الخطيرة ،فهو في مكان غير آمن
داخل عالم طغت عليه كل المظاهر المادية المتنوعة وغاب
عنه الوازع الديني والجانب الروحي ،إذ أن الفراغ الروحي
يعرض اإلنسان إلى االهتزازات واالضطرابات النفسية
ورغم أن اإلنسان المعاصر اخترع وطور وابتكر ويتملك
من الحياة كل ما يريد ووقت ما يريد ،لكن بالرغم من كل
هذا فإن حياة الكثيرين يغلب عليها اليأس واإلحباط
والقنوط والفراغ ،والدخول في حالة من االكتئاب ،والعقد
النفسية المتعددة مما يجعل حاالت االنتحار في تزايد
مستمر .إن السكينة والهدوء النفسي والراحة والطمأنينة
ال يمكن تحقيقها إال باإليمان بالخالق جل وعال ،واإليمان
من أعظم وأهم أسس العالج النفسي في اإلسالم لذلك يقول
الحق سبحانه وتعالى« :الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر
الله أال بذكر الله تطمئن القلوب» (سورة الرعد ،اآلية .)28
إن اإليمان بالله واإلكثار من ذكره وذكر أسمائه الحسنى
وصفاته العلى يعد أفضل عالج نفسي إذ به تطهر النفوس
والقلوب من كل ما قد يدخلها من شرور أو ما يصيبها من
توتر وقلق ويوفر لها األمن واألمان ،يقول سبحانه وتعالى:
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن
وهم مهتدون» (سورة األنعام ،اآلية .)28
إن اإليمان بالله والرضا بقضائه وقدره يجعل النفوس
مرتاحة والقلوب مطمئنة فال يأس وال قنوط وال قلق وال
اكتئاب ومن اإلرشادات والتوجيهات النبوية التي تعطي
قوة لنفسية اإلنسان وشخصيته قول الرسول صلى الله
عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله
ابن عباس« :احفظ الله تجده أمامك تعرف على الله في
ال��رخ��اء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن
ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك ،واعلم أن النصر مع
الصبر أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسار».
وما انتشار األمراض والعقد النفسية إال نتيجة للفراغ
الروحي والبعد عن اإليمان الحقيقي الذي يحقق السكينة
والطمأنينة.
> جد بوشتى (الرباط)

تقديم االستقاالت ،ولى زمن الخلود في المنصب،
وترسل رسالة لمدراء ومسؤولين بحت أصوات
المغاربة وهم يقولون لهم ارحلوا ،وتمنح حياة
جديدة لحزبك فربما حملتك االنتخابات القادمة
إل���ى ك��رس��ي ال������وزارة وأن����ت أك��ث��ر ق���وة وثقة
بالنفس.
سيدي ال��وزي��ر إننا ال نكرهك وليس لدينا
حساب معك ،لكن نريد أن نجرب غيرك ،فربما
يتعظ بك .فها أنت ترى أنه ليس لدينا فريق وطني
قوي وليس لدينا بطولة وطنية قوية ودور الشباب
يزمر فيها الريح ،والشباب شاب ،فال يعقل أن
تكون وزيرا للرياضة والشباب وليس هناك رياضة
وليس هناك شباب.
ف��وال��ل��ه ،إن ق��م��ة ال��ش��ج��اع��ة ك��ان��ت ه���ي أن
تستقيل.
> يونس كحال

جامعة وجدة :مـليشيات طالبية
تهاجم قوات األمن
من أحداث كلية
احلقوق بوجدة

ص��ب��اح ي���وم اإلث��ن��ي��ن  22دجنبر
 ،2014قامت ميليشيات من الطلبة
بكلية ال��ح��ق��وق ب��وج��دة بمهاجمة
عناصر من القوات العمومية (سيمي،
وقوات من المخزن المتنقل) ،أسفرت
عن إصابة أكثر من خمسين عنصرا
م���ن رج����ال األم����ن ورج�����ال القوات
المساعدة ،بجروح متفاوتة الخطورة
ثالثة من السيمي وواحد من القوات
المساعدة في حالة خطيرة جدا ،حيث
تم نقلهم إلى مستعجالت مستشفى
الفارابي لتلقي العالج .
وع�لاق��ة ب��ال��م��وض��وع ،ف���إن كلية
الحقوق بوجدة مازالت تعيش احتقانا
بسبب االحتجاجات العارمة على
بعد المأساة األليمة التي
شهدتها منطقة «بوركون»
بالدار البيضاء الممثلة في
سقوط ع��م��ارات كانت آيلة
ل��ل��س��ق��وط ،فخلفت خسائر
مادية وبشرية مهمة مازالت
ت����داع����ي����ات����ه����ا النفسية
واالجتماعية واالقتصادية
جارية إلى هذا اليوم .ها هو
مصاب جلل آخر يتكرر من
مسلسل مغرب األنقاض في
جزئه «العاشر».
ف���ق���د اس���ت���ف���اق���ت مدينة
المتناقضات ،وخاصة المدينة
القديمة وبالتحديد «عرصة
ب��ن س�لام��ة» ب��ع��د أن هدأت
الدولة المنطقة بحقن التجبير
وح���ب���وب ال���ت���رق���ي���ع ،حيث

التسجيل في شهادات الماستر ،مما
دفع بفصائل طالبية ،كانت تتحرك
على شكل مليشيات مدربة إلى محاولة
منع طلبة الماستر من اجتياز مباراة
التسجيل ،وق��ام��وا ب��ض��رب قاعات
ال����دراس����ة ،ب��ع��ده��ا ه��اج��م��وا قوات
السيمي وال��ق��وات المساعدة التي
ك��ان��ت ت��ح��اول ف��رض ال��ن��ظ��ام بدون
استعمال العنف.
وفي هذا الصدد ،انتقلت رئيسة
ال��م��ص��ال��ح االج��ت��م��اع��ي��ة إل���ى قسم
المستعجالت بمستشفى الفارابي
للرفع من معنويات العناصر المصابة،
وتقديم الدعم النفسي لهم.
> محمد سعدوني

تعيش األمة اإلسالمية في ذكرى المولد الشريف أعيادا متصلة زاهرة،
وأفراحا كريمة خالدة ،تتفيأ خاللها ظالل الرسول األمين ،وتتأسى بنهجه
القويم ،معطرة مجالسها بسيرته الكريمة ،محيية قلبها بهديه العظيم،
في مولده الكريم ،الذي كان مولد خير أمة كما عبر عن ذلك بقوله« :إن
مثلي ومثل األنبياء من قبلي ،كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إال
موضع لبنة من زاوية ،فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون :هال
وضعت اللبنة؟ قال :فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين».
وال أعلن أن أحدا يفوق المغاربة في حبهم للرسول عليه الصالة
والسالم ،فهم أشد الناس تعلقا به ،واحتفاء بمولده ،وتعظيما لذكره،
وتمجيدا لصفاته ،وآية هذه المحبة أنهم جعلوا يوم مولده عيدا كريما،
يحتفلون به فيه ،بكل التجلة والتكريم والتعظيم ،ويتفننون في صياغة
األماديح والقصائد في ذكر محاسنه وأخالقه وسيرته ،ويحيون بهذه
اإلنشادات والترانيم ،حفالت زواجهم وعقيقتهم ،وختانهم وحجهم
وغيرها ،ولكن هل يكفي هذا وحده في االحتفاء بمولده الكريم ،ويكون
عربونا على محبته؟
فكيف إذا ينبغي أن نستقبل هذه الذكرى ونحتفي بها؟ وما هي العبرة
التي ينبغي أن تستخلص منها؟
إن حلول ذكرى المولد كل سنة ،يحمل ألمة اإلسالم معنى التجديد في
حياته وسلوكها ،ويستحثها على مراجعة سيرتها وأخالقها على هدى
القرآن والسنة ،تحقيقا للمعنى القرآني العظيم «لقد كان لكم في رسول
الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم اآلخر( »...اآلية) ،لذا ينبغي
أن نعبر في مولد الرسول حقيقة ،عن حبنا العظيم له ،ونؤكد هذه المحبة
ونجددها وندعمها بالبراهين واألعمال المثبتة لها ،ذلك ألن المحبة
تقتضي االتباع ،وهذا يعني االقتداء والتأسي بالرسول ،باتخاذه المثل
األعلى للمسلم ،في حياته كلها ،أقواال وأعماال ،سيرة وسلوكا.
إن أعظم احتفال بذكرى المولد ،يتمثل في االقتداء بالرسول صلى الله
عليه وسلم بتحقيق رسالته والتشبث بها ،وتطبيق أركان اإلسالم ومبادئه،
والسير على نهجه وسنته ،وإحياء معالمه وقيمه ومبادئه ،والتقيد
بأوامره ونواهيه ،وتوجيهاته في حياتنا وسلوكنا ،كي يطبع النهج
العملي لإلسالم أعمالنا ،في البيت ،والمدرسة ،والمحكمة ،والشارع،
والنادي ،وفي سائر مرافقنا ،حتى يصبح دين الله هو الغالب ،وشريعته
هي المطبقة والحاكمة والهادية ،كما كان األمر أيام الرسول عليه الصالة
والسالم ،وعلى عهد صحابته وتابعيهم ،حتى نجعل من الرسول النموذج
األرفع ،والمثل الكامل للمسلم الحق ،المتشبث بدينه الداعي إليه ،المطبق
له ،العامل به ،والذي جعل من سيرته تطبيقا عمليا لإلسالم ،وتفسيرا
حقيقيا للقرآن.
لقد حقق الرسول صلى الله عليه وسلم بسيرته وهديه ،مبادئ اإلسالم
ومثله العليا ،وجعلها آيو في األرض ،لتكون نبراسا لنا وللعالمين،
وضياء ونورا للناس أجمعين ،وجاهد وصابر حتى أصبحت كلمة الله
هي العليا ،وغدا الحق والخير والعدل سلوك المسلمين ومبادئهم،
فأصبحت بذلك المعجزة تابعة لإليمان ،بعد أن كان اإليمان تابعا لها،
وخلصت النبوة لمهمتها الكبرى ،وهي هداية الضمير اإلنساني في تمام
وعيه ،وكمال إدراك��ه ،تحقيقا إلرادة الله ،وذلك هو ما جعل من األمة
اإلسالمية في فترة وجيزة ،أمة مؤمنة ،موحدة ،قوية ،متحدة ،استطاعت
أن تقلب وجه التاريخ ،وتقضي على الجهل والعبودية ،والتفرقة والظلم،
وتكون خير أمة أخرجت للناس.
إن هذا هو ما جعل العالم األمريكي «مايكل هارت» يختار الرسول عليه
السالم ،ويتوجه على رأس المائة المختارة من الخالدين ،الذين قدموا
أعظم الخدمات للجنس البشري ،بتجرد ونزاهة ،ألنه اإلنسان الوحيد
في التاريخ الذي سجل نجاحا على المستويين الديني والدنيوي كما
أكد العالم المذكور.
وإذا كانت حياة الرسول عليه الصالة والسالم ،وأخالقه ،ومعجزاته،
أنارت عقول العلماء والباحثين ،وهدت كثيرا من الحكماء والمفكرين
إلى الحق واإليمان ،أفال يحق لنا ونحن نحيي ذكرى مولده الشريف أن
نكون أحق وأولى باالتباع واالقتداء؟ فنتأسى بسيرته ،ونقتدي بسلوكه،
ونتخلق بأخالقه ،فنحيي السنن ،ونميت ال��ب��دع ،وننبذ الضالالت
والسفاهات التي طغت على مجتمعاتنا ،وعلى حياتنا ،ولنعتز باإلسالم
كما اعتز به األولون ،فقادوا وسادوا وحققوا المعجزات ،وفتحوا الفتوح،
ولنجعل من الرسول صلى الله عليه وسلم مثلنا األعلى ،وقدوتنا األولى،
ورائدنا األكبر ،الذي ظل حياته ينصح األمة ،ويوجهها إلى ما فيه خيرها
وصالحها ،كما صور ذلك أحسن تصوير في قوله« :إنما مثلي ومثل
الناس كمثل رجل استوقد نارا ،فلما أضاءت ما حوله ،جعل الفراش وهذه
الدواب التي تقع في النار يقعن فيها ،فجعل الرجل ينزعهن ويغلبنه
فيقتحمن فيها ،فأنا آخذ بحجزكم  -أمنعكم وأبعدكم -عن النار ،وهم
يقتحمون فيها» وصدق الله تعالى« :وما أرسلناك إال رحمة للعالمين».

أنقذوا «مغرب األنقاض»...
انهارت مجموعة من المنازل
تم تحديدها في ثالث أو أربع
كانت متالصقة في ما بينها
ع��ل��ى رؤوس ساكنيها من
البسطاء ،فكانت النتيجة
وقوع خسائر مادية جسيمة،
وربما كانت ستصبح بشرية
لوال عمليات اإلنقاذ الفورية
للمواطنين والمواطنات الذين
ع��اش��وا فيلما دراماتيكيا
ي���ن���ت���م���ي إل������ى ال���م���درس���ة
الواقعية.
األسباب يعرفها الجميع
وال يتم التصدي لها إال أمام

ال����ك����ام����ي����رات وال����ب����رام����ج
الحوارية .فقد أقدمت إحدى
الشركات على تهديم أكثر من
خمسة وثالثين منزل خالل
األس��ب��وع الماضي ،بعد أن
ت��م��ت م��ط��ال��ب��ة أصحابها
باالنتقال إلى سكن اجتماعي
بديل تبلغ مساحته أقل من
خمسة وأربعين متر مربع.
غير أن الطبيعة أبت إال أن
تفضح ال��ش��رك��ة ،وبارتفاع
وتيرة التساقطات المطرية
انهارت البنايات األخرى التي
كانت ملتصقة بالدور التي تم

تهديمها من ط��رف الشركة
سلفا.
لقد آن األوان في ظل ما
يشهده مغرب األنقاض من
كوارث بشرية وأخرى طبيعية
من إرساء دعائم استراتيجية
شاملة للكوارث تجند فيها كل
اإلم�����ك�����ان�����ي�����ات التقنية
واللوجستيكية والبشرية
ال��م��ؤه��ل��ة ت��ت��س��م باليقظة
واالحترافية والتخصص من
أج���ل ض��ح��اي��ا أق���ل وإنقاذ
أكثر.
مثلما آن األوان للتنزيل

الحقيقي والفعلي لمبدإ ربط
ال��م��س��ؤول��ي��ة بالمحاسبة
ب��اع��ت��ب��اره  -ف���ي تقديري
الشخصي  -وص��ف��ة عالج
مضمونة لكل الممارسات
وال����س����ل����وك����ات ال���ف���اس���دة
وال��خ��اط��ئ��ة ال��ت��ي يعانيها
الجسد المغربي .فال تنتظر
م����ن ه������ؤالء المسؤولين
االعتراف أو االعتذار أو حتى
«االستقالة» فالكراسي وثيرة
والمواقع مربحة ومدرة للجاه
وال��ن��ف��وذ وال��س��ل��ط��ة .لذلك
نحتاج في مغرب األنقاض
إلى سياسة اإلكراه واإلحراج،
ب��ل إل���ى ال��ف��ض��ح والكشف
والمجالس التأديبية.
> يحيى عمران
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المسيرة االتحادية ضاعت في المرحوم أحمد الزايدي
ما أروع مكاسب العمر حينما تقف
ذاك��رت��ك بمحطات ألس��م��اء ع��زي��زة على
نفسك ،تاريخهم حافل ووج��وده��م في
ال��س��اح��ة ال��ن��ض��ال��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة أكيد،
خصوصا في هذا الزمن الذي ال يوافق
وال يرافق والعياذ بالله ..كأنهم رموز
وكنوز تبقيهم في رصيد حياتك فتأنس
بهم ،ال يبارحونك طيلة مراحل حياتك
وما أكثر هؤالء في رحابنا االتحادي..
وأخونا الراحل أحمد الزايدي شبل من
أشبال هؤالء الرجال الذين أعطوا للنضال
وال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي م��دل��ول��ه ولألمانة
والمسؤولية وفاء وإخالصا ،مناضلون
من العيار الثقيل نذكر منهم على سبيل
المثال ال الحصر :الشهيد المهدي بنبركة،
والمجاهد المرحوم الفقيه البصري،
والمرحوم القائد عبد الرحيم بوعبيد،
وال��م��ج��اه��د ع��ب��د ال��رح��م��ن اليوسفي،
والشهيد عمر ب��ن ج��ل��ون ،والمرحوم
الفرقاني محمد الحبيب ،والمرحوم محمد
عابد الجابري ،والمحروم عبد اللطيف
ب��ن ج��ل��ون ..،والالئحة طويلة يصعب
ت��ع��داده��ا ،س��اه��م��وا ف��ي خ��ل��ق وعائنا
االتحادي يوم  6شتنبر  ،1959ولحركة

المرحوم
أحمد الزايدي

التحرير مدلولها ومعناها ،والتي قال في
حقها القائد عبد الرحيم بوعبيد سنة
« :1977إننا أصحاب عقيدة ومناضلون
يقرنون السياسة باألخالق ،ويرون أن
السياسة إذا تخلت عن األخالق لن تكون
إال عبثا وكذبا وتدليسا» ،والتي قال في
حقها الشهيد عمر بن جلون في تقريره

طهارة الدميقراطية النقية
الطهارة متعارف عليها إجماعا بكونها تهم
الجسد واللباس والمكان وملحقات محتمة من
قبل الفرائض والسنن في كل الممل والمحل.
والديمقراطية المتعارف على مكوناتها وطرقها
ووسائلها وغاياتها بأثينا في عهود فجر التاريخ
السحيق ،التي س��ادت إبانها شعوب اإلغريق
بحضاراتها وثقافتها التي مازالت أثارها الزاهية
تدرس وتحفظ في كل أقطار وأصقاع العالم.
فصل السلط وإق��ام��ة المؤسسات األساسية
لتسيير أجهزة الدولة والجماعات واإلشراف على
المراقبة القبلية والبعدية لتدبيرها وإنجازاتها،
ضمن توسيع مجاالت النشاط لهيئات المجتمع
المدني ،هي فرائض الديمقراطية فإذا اختلت هذه
األسس والثوابت بطل العمل وانهار البناء القائم
على حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب ،كما
تعارف واتفق فقهاء القانون الدستوري على
ذلك.
وتأتي االنتخابات وعمليات االقتراع ،والجهة
أو الهيئة المشرفة عليها ،فتبت في الترشيحات
وتحدد ضوابط الحمالت االنتخابية ،وتحرم كل
أن��واع الغش والتزوير والريع واستعمال مال
ال��ح��رام ل��ش��راء الهمم ودع���م الفساد بأصنافه
وأشكاله الظاهرة والخفية مع تشديد الرقابة على
الطرق الملتوية والذين يظهرون للناس نسكا وعلى
الدرهم داروا .فركوب القبلية والعصبية والتطرف
العقائدي والمذهبي والثقافي هي نواقص تبطل
العلم السياسي الرصين واإليجابي الذي يتوخاه
ال��م��ش��رع وال��ق��م��ة م��ع ال��ق��اع��دة ال��س��ل��ي��م��ة على
السواء.
وال يخفى على أح��د ض��رورة عدالة مستقلة
وسلطة نزيهة ألنها السنن الداعمة للفرائض
الدستورية آلليات الديمقراطية المنشودة..
قد يقول قائل بأن بعض األزهار الجميلة تنبت
في «الزبالة» أي مطرح النفايات وهو استثناء ال
ح��ك��م ل���ه ،أو ص��ل��ة ال��م��وص��ول ال م��ح��ل ل��ه��ا في
اإلعراب.
مطرح النفايات والمياه العادمة ،وسخة وقذرة
وكريهة وغير صحية بحكم تلونها ،فهي بالتالي
غير صالحة للعادة وال للعبادة من حيث غياب
الطهر والطهارة ،وهي العلل والشوائب التي ال
تتجانس والعمل النظيف الهادف المجدي الذي
ينفع العباد والبالد مهما نأت المسافات وتعددت
الغايات.
الديمقراطية سلوك ومفهوم نبيل ،سام ال يجوز
تكدير صفوها بالنوايا الساقطة والحسابات
الضيقة التي تكون على أح��د ضرها أفظع من
نفعها الضمني والعلني على السواء.
فاألمة المغربية ساعية إلى التقدم والتطور على
أس��س صلبة وماضية إل��ى المجد بفضل همم
وسواعد ونهج وأفكار رجاالتها ،وشعبها التواق
إلى المكرمات والنابذ للرذائل و...
ال��م��ص��داق��ي��ة ه���ي ال���ن���واة ال��ك��ف��ي��ل��ة لبزوغ
الديمقراطية الفعلية!
> الحاج محمد عروصي شنتوفي
(الدار البيضاء)

أمام المؤتمر االستثنائي سنة :1975
«يبقى علينا أن نؤكد أن التحليل العلمي
ليس وح��ده ح��اف��زا للنضال ،ب��ل هناك
الجانب اإلنساني جانب الوفاء المتشبع
باألخالق النضالية الثورية ،جانب األخوة
وع��دم التخلي عن اإلخ��وان مهما كانت
الظروف ،إنه الجانب الذاتي ولكنه الظاهر

ال���ذي يعتز ب��ه االت��ح��ادي��ون؛ األوفياء
األحياء منهم والشهداء ،الحاضرون منهم
والغائبون ،الحاملون للتراث الحقيقي
تراث حركة التحرير الشعبية».
على السياق نفسه ،نهج المرحوم
أحمد الزايدي طريقه كله في أمال أن يعود
ك��ل االت��ح��ادي��ي��ن إل��ى حياتهم معتزين
بتاريخهم ،أحمد ال��زاي��دي رحمه الله
جعلنا نعيش لحظة أمل وشوق إلى ذلك
االلتحام والتضامن من جديد وااللتفاف
إلى مسارنا الذي تعثر بسبب توجهات
ذات طعم مصلحي انتهازي أكثر منه
نضالي فطري ،خصوصا وأن الظروف
الحالية محتاجة أكثر مما مضى إلى
التوجه الناضج المتعقل.
رحم الله أحمد الزايدي وجميع أرواح
إخواننا وجزاهم الله خير الجزاء ،فإنهم
نعم القدوة واإلرث القديم الذي نعتز به
ونفتخر ،ليبقى معينا ال ينضب ومنارة
لكل ضمير يشعر بجسامة المسؤولية
وروح الحفاظ على األمانة لخدمة الوطن
ال��ت��واق إل���ى ك��ل م��ا ه��و ص��ال��ح للبالد
والعباد.
> محمد بن عمر (درب السلطان)

بين واجبات اإلنسان وحقوق اإلنسان
كثر القيل والقال والتصريح والتصريحات
والمؤتمرون بكسر الميم والمؤتمرات ،وكتبت
ال��م��ق��االت ف��ي الصحف وال��م��ج�لات ،وعقدت
الندوات تلو الندوات داخل الوطن وخارجه،
كل ذلك كان يدور حول حقوق اإلنسان ،وكنت
أتمنى أن نطرح سؤاال عن واجبات اإلنسان،
فمن هو هذا اإلنسان الذي يستحق هذه الحقوق
التي نريدها له؟ فماذا أعطانا هذا اإلنسان حتى
نعطيه حقوقه :هل أدى واجبه على الوجه
األكمل؟ هل أدى واجبه نحو وطنه؟ هل أدى
واجبه نحو دينه؟ هل أدى واجبه نحو أبنائه
وأقاربه؟ هل أدى واجبه نحو جاره .هل أدى
واجبه نحو نفسه؟ هل حافظ على صحته؟ هل
احترم اآلداب العامة المرعية في الشارع العام؟
وهل وهل ...يا قومي ،تلك كانت بعض الواجبات
على اإلن��س��ان وم���ادام ل��م يقم بها فهو ليس

بإنسان ،وبالتالي فليس له حقوق علينا فلم
يعطنا شيئا ،إذن ،فال يستحق منا شيئا ،ألنه
ال يتوفر على صفة اإلنسان كما أراده الله.
يا قومي ،كيف نعطي الحقوق لمن يضع
قنبلة في مكان عام متسببا في قتل األبرياء
وتخريب المنشآت؟ كيف نعطي الحق لمن
يغتصب امرأة رغم أنفها؟ كيف نعطي الحق
لمن يدخل بنكا أو مصرفا ويهدد العاملين به
بتكميم األفواه والتهديد ويستولي على ما قدر
عليه؟ كيف نعطي الحق لمن ي��دوس إنسانا
بسيارته ويفر هاربا؟ كيف نعطي الحق لمن
يهددون المارة بالكالب الشرسة؟
إن الله تبارك وتعالى أدرى بخلقه ولذلك
وضع حدودا قاسية ومفيدة تحمي المجتمعات
من هذه الشرور التي نراها.
> مالكي علوي موالي الصادق (سال)

عاقبة غير الئقة بمقاومة مغربية
ت��روي منذ أي��ام على إح��دى صفحات جريدة
وطنية السيدة «غيثة علوش» أرملة المقاوم
المرحوم «عباس المساعدي» الذي دوخ رجال
البوليس والمخابرات الفرنسية إبان المقاومة،
والذي اغتالته يد آثمة في ظروف غامضة بعيد
االستقالل ،تروي بكثير من التفصيل حياتها إلى
جانب زوجها في فترة الجهاد ،وتذكر أنها كانت
في تنقل مستمر بين عدد من المدن المغربية،
تنقل كانت تفرضه عليها أعمال زوجها الفدائية
التي لم تكن مقتصرة على جهة واحدة من المغرب،
كما تذكر أنها تعرضت غير ما م��رة لالعتقال
وال��ت��ع��ذي��ب بغية اإلدالء ل��رج��ال ال��ش��رط��ة بما
يساعدهم على إلقاء القبض على زوجها الذي
كثرت أعماله الفدائية دون أن يعثروا له على
أثر.
وال���ذي لفت ن��ظ��ري خ��اص��ة ف��ي اعترافاتها
للجريدة المذكورة أن سيدة تربطها بها عالقة
مودة شاطرتها تنقالتها العديدة ،كما تحملت
معها مسؤولية االتصال برجال المقاومة وتسهيل
تحركاتهم المفضية إلى عمليات االغتيال التي
ك��ان��ت ت����ودي ب�����أرواح ع��ن��اص��ر االحتالل
والعمالء المغاربة الذين باعوا وطنهم
وانسلخوا عن هويتهم ،فنزلت بهم جراء
ذلك اللعنة من الله والسخط والنبذ من
الشعب .هذه السيدة الثانية لعبت دورا
ذي بال إبان المقاومة المغربية لالحتالل
األجنبي ،واستهانت بكل ما لحقها
م��ن ض��رر وأذى ق��ل بين بنات
حواء من تقدر عليه وتتحمل
قسوته ،أرادت بذلك أن تتقرب
إلى الله تعالى ،وأن تساهم
غيثة
بنصيب في تحرير وطنها
علوش
الذي عز عليها أن تسلب

حريته وتغتصب خيراته ،كما أرادت بذلك أن
تقتفي أثر نساء مؤمنات ساهمن بحظ غير يسير
في معارك الفتوحات اإلسالمية عبر التاريخ ،فعلت
كل ذلك بإرادة بريئة من كل رياء ،وبنفس كريمة
تتوخى الخير لدينها ووطنها ومواطنيها.
السيدة «غيثة علوش» تذكر رفيقتها في الكفاح
بغير قليل م��ن التنويه وتثني على مواقفها
الجريئة وصبرها العنيد على ما نزل بها من بالء
على يد زبانية االستعمار ،غير أنها تبدي تحسرا
عميقا على المصير غير الالئق الذي آلت إليه بعد
االستقالل والتحرر ،وعلى الظروف الصعبة التي
عاشتها بعد تقدمها في السن واالبتالء بالعلل
واألسقام ،وتذكر السيدة علوش بنفس منكسرة
وفؤاد منفطر أن رفيقتها في النضال أضحت في
خريف عمرها تواظب على الوقوف أمام أبواب
المساجد وتنشد الصدقات.
ال يخامرني شك في أن كل من قرأ ما تلفظت
به السيدة غيثة علوش وألم بالحالة المزرية التي
آلت إليها رفيقتها المناضلة الباسلة شعر بالخجل
وأح���س ب��ال��ذن��ب ح��ي��ال التنكر وعدم
االعتراف لهذه السيدة ولغيرها من
رج��ال المقاومة ونسائها ،الذين
ضربوا أروع األمثلة في الكفاح من
أجل أن يستقل المغرب ،ويسترجع
سيادته التي مرغها ف��ي الوحل
استعمار بغيض مارس أبشع اآلثام
لمدة قاربت الخمسة عقود .ولكن
العوض عند الله الذي ال تضيع
ودائ��ع��ه ،وال��م��ج��د والخلود
للدماء الطاهرة التي سالت
غ�����زي�����رة ف��������داء للوطن
الحبيب.
> إدريس هابي (وجدة)

«افتحوا الحدود بين المغرب والجزائر»

استجالء معاني الوحدة
وقوة الترابط بين دول
المغرب العربي 4
بقلم .مصطفى الطريبق
رفع المغرب قضية الصحراء إلى محكمة
العدل الدولية ،وكانت هذه الفكرة التي ألهم الله
تعالى إليها الملك الراحل الحسن الثاني ضربة
قاضية للمؤامرة التي كانت تحاك ضد المغرب
طمعا في حرمانه من أرض��ه وأرض أجداده،
وب��ه��ذا تعثرت ج��ه��ود تتميم وح���دة المغرب
العربي ،وتعطلت القافلة التي كانت قريبة من
الوصول إلى واحة الوحدة ..مع العلم أن هذه
الوحدة هي الخيار االستراتيجي الذي ال بديل
لنا عنه ومصلحة الشعوب المغاربية تدعو إلى
استئناف الجهود لبناء وحدة كاملة تضم دول
المغرب العربي ،ألنه ليس في صالح شعوب
المغرب العربي أن يبقى هذا التباعد وأن تبقى
الحدود مغلقة بين المغرب والجزائر ،ألننا كلنا
نؤمن أن هذا كابوس يجب أن ينتهي بطلوع
شمس الوحدة ،وال يسعنا أن نقول إال أن هذا
ال��وض��ع ق��رار مجحف ف��ي ح��ق ه��ذه الشعوب
والسيما حينما نسترجع أيام كفاح الشعبين
المغربي والجزائري معا وأي��ام الكفاح ضد
االستعمار الغاشم ،في صدق كامل تحت لواء
الوحدة واالتحاد والتضامن ،فنحن ال ننسى
كفاح الشعب ال��ج��زائ��ري للوجود الفرنسي،
وخضوعه لحرب طويلة مريرة في أورع بطولة
عرفها التاريخ ،وذلك منذ سنة  1830وهو اليوم
األول لدخول االستعمار الفرنسي أرض الجزائر،
فمنذ هذا اليوم قاد الشعب الجزائري الثورة
وت��ت��اب��ع��ت ال��ق��واف��ل ال��م��ج��اه��دة ت��ح��ت قيادة
مجاهدين مؤمنين مخلصين منهم األمير عبد
القادر الجزائري الذي قاوم الجيوش الفرنسية
 17سنة ،وألحق بالجيوش القوية هزائم متعددة
ولكنه لم يكتب له االستمرار في مقاومته ،ومع
ذلك استمرت المقاومة في الجبال وفي مناطق
مختلفة من الجزائر مثل «جرجورة» حتى عام
1807م وفي مقاطعات الجنوب ،وما إن جاء عام
1864م حتى استعاد الجزائريون النفس القوي
فشنوا الهجوم واستمرت المقاومة بين كر وفر
حتى بدأت الثورة الجزائرية الوطنية الكبرى
ع��ام  1871-1870بقيادة المقرافي والشيخ
الحداد ،بمشاركة المجاهدين الذين آلوا على
أنفسهم التضحية بكل غال ونفيس حتى أدى
األمر إلى وقوع أكثر من  350معركة ،ثم ثار
الشعب ال��ج��زائ��ري ث���ورة ج��دي��دة ع��ام 1881
بمناسبة الغزو الفرنسي لتونس ،تحت قيادة
أب��ي عمامة ،وإذا استعرضنا شريط الكفاح
والنضال في الجزائر فإننا نجده يتكلل بالفخر
واالعتزاز ،وإذا سألنا لما هذا الكفاح المرير،
فإن الجواب هو أنه كان من أجل طرد االستعمار
ورفع الظلم عن الشعب والحصول على االستقالل
والعيش في أم��ن وس�لام ،وإن سألنا ما هو
الغرض المتوخى بعد االستقالل كان الجواب
هو أن تعيش شعوب المغرب العربي في اتحاد
وت��ض��ام��ن م��ن أج��ل ازده����ار ش��ع��وب المغرب
العربي ،والسيما الشعبين المغربي والجزائري
اللذين كان كفاحهما مشتركا ،وكان التعاون على
أش��ده في ما بينهما ،وك��ان كل منهما ال يرى
استقراره كامال إال باستقالل اآلخر ،وكان هذا
األمل العريض للمغرب ،وكان يقر به ويراه أمرا
الزما ،وكان يناصر بكل إيمان وعقيدة الكفاح
الجزائري ،إدراك��ا لمزايا الوحدة وأفضالها،
وعلى هذا جاء تصريح وزير الدولة عبد الرحيم
بوعبيد لمراسل صحيفة «لموند» يوم  20سنة
 1956كمما يلي:
«إننا نعتقد بأن االستقرار السائد اآلن على
ح��دود الجزائر من اليمين والشمال ،أي في
تونس ومراكش ،سوف لن يكون فعاال ما لم تحل
نهائيا مشكلة الجزائر ،إن التضامن بين مراكش
والجزائر أعمق مما تظنون ،وهو يزداد اتساعا
يوما بعد يوم ،إن المغاربة في أشد القلق من
ج��راء الحوادث الدامية التي تجرى اآلن في
الجزائر ،وإننا نعتقد أن حجة الفرنسيين في
التهرب من مواجهة المشكلة بسبب عدم وجود
ممثلين حقيقيين في الجزائر ،ليست من كالم
الجد ،إن من الممكن جدا التفاهم مع الجزائريين،
والثوار الجزائريون على اختالف وسائلهم في
التعبير عن مطالبهم الوطنية ،مستعدون للتفاهم
حولها بالتي هي أحسن على وجه التأكيد ،إن
موقف الحكومة الفرنسية ال يفهمه الشعب
المراكشي ،فهل هي حقا تدعو لسياسة إدماج
ال��ج��زائ��ر ب��ف��رن��س��ا ،وتتحمل س��ائ��ر النتائج
السياسية لذلك ،كالتمثيل النسبي في الجمعية
الوطنية ،أم أن وراء األكمة ما وراءها؟ وقد بدأ
الجميع يتساءلون عما إذا ك��ان كل ما كانت
تتبجح به فرنسا هو من قبيل المغالطة ،طالما
جعلت من المستحيل تحقيق مصائر الوطن
ال��ج��زائ��ري التي ل��ن تكون غير ذل��ك م��ن دون
شك».
> يتبع
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الر
ئيس الروسي
غارق في
حب جديد
أعلن الرئيس الروسي ،فالديمير
بوتين ،خالل المؤتمر الصحفي العام
السنوي ال��ذي عقده ي��وم الخميس
الماضي ،أنه يعيش قصة حب جديدة
في الفترة الحالية ،رافضا اإلعالن عن
اس��م الفتاة التي يحبها ،حسب ما
كشف عنه موقع إيالف.
وكانت الشائعات قد ربطت منذ سنة
 2008بطلة الجمباز الروسية العالمية،
إيلينا كابييفا ،البالغة من العمر 30
عاما بالرئيس الروسي بوتين البالغ
من العمر ضعف عمرها.
ومن المعلوم أن الرئيس انفصل عن
زوجته سنة  2013بعد  30عاما من
الزواج ،وله منها ابنتين.
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الممثلة وعارضة األزياء األمريكية
كيت أبتون ،ف��ازت بجائزة أجمل
وأك��ث��ر النساء إث���ارة على كوكب
األرض في عام .2014
صاحبة الـ 22 عاما ،تسلمت الجائزة
م��ن الممثل إري��ك داي���ن ،ف��ي حفل
ت���وزي���ع ج���وائ���ز م��ج��ل��ة «بيبول»
األمريكية السنوي ،وال��ذي شهد

الرئيس بوتين
والبطلة إيلينا

حضور العديد من مشاهير العالم في
بيفرلي هيلز في كاليفورنيا.
كعارضة أزياء ،كانت كيت أبتون من
أنجح العارضات حيث عملت مع
ع���������دد م�������ن ب������ي������وت األزي������������اء
الشهيرة ،وكانت أبتون بارعة في
الفروسية وف���ازت بعدة بطوالت
عالمية.

مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في
السياسات التنموية المحلية
نظم نادي المعاق لجمعية أبي
رقراق والرابطة المغربية لألشخاص
ال���م���ع���اق���ي���ن ذه����ن����ي����ا ،مناظرة
جهوية حول« :ال��دم��ج المدرسي
ألطفال ذوي اإلعاقة» بشراكة وتعاون
مع منظمة هانديكاب أنترناسيونال
H a n d i c a p
«
 »Internationalوبدعم من التعاون
الدولي إلمارة موناكو ،وبمشاركة
قطاعات حكومية وجمعيات وخبراء
في المجال  ،وذلك يوم  23دجنبر
.2014

كما ينظم نادي المعاق لجمعية
أبي رقراق يوم الخميس  25دجنبر
 2014على الساعة الثانية والنصف
زواال بمركز تقوية كفاءات الشباب
ب���ح���ي ال����رح����م����ة -س��ل��ا ،ن�����دوة
حول« :مشاركة األش��خ��اص ذوي
اإلع��اق��ة في السياسات التنموية
المحلية» ،بدعم من «التحالف من
أجل النهوض بحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة بالمغرب» وبشراكة مع
اللجنة التشاورية لتابريكت ومركز
الدعم للتنمية المحلية بسال.

تهنئة

مع �شمي�شة

وجبة ثمنها يسير
تصلح للهضم العسير
مهداة لسعادة الوزير
صاحب الكالم الكثير
عن طريق الحرير..
سيدي الوزير:
خذ حفنة شعير
وقطعا من لحم الحمير
 حاشاكم يا وزير-والهباء الوفير
بدل البهار األسير
وكب عليهم ماء البير
وضع الكل على السعير
واستدع سيادة المدير
من دفئ السرير
وذكره كيف يدير
ويحسن التدبير

> بقلم  :أبو أزهار

كتاب جديد من تأليف
الفرنسي كيوم جوبان

إشراقات إالهية

ازدان ف���راش ال��س��ي��د مبشور
وح���رم���ه ي����وم  8دج��ن��ب��ر 2014
بمولودة مباركة اختارا لها اسم
«غيثة» .وبهذه المناسبة السعيدة
تتقدم السيدة أسماء بوزيان بأحر
التهاني وأصدق المتمنيات إلى
ال���ع���ائ�ل�ات ال��م��ص��ون��ة مبشور
وبوصمعة.
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كدت أصاب باإلحباط لعدم تمكني من إقناع أي واحدة ممن كن منخرطات
معنا في نفس الفرقة للقيام بتشخيص الدور النسوي اليتيم في تجريتي
األولى ،وكان عددهن كما أشرت من قبل يزيد عن عشر فتاة .غير أن كل واحدة
منهن تملصت بعذر معين .فهناك من قالت إن والدها لم يوافق على مشاركتها
أصال في الفرقة إال من أجل تحسين لغتها العربية ،وخروجها عن هذا االتفاق
معناه خروجها من الفرقة بالمرة ،وأخريات اعتذرن لكون اللغة العامية ال
تصلح إال إلضحاك الناس ،وإنهن لم يأتين إلى جمعية تضم جملة من الطلبة
الطامحين إلى الغد األفضل ،والمستقبل المشرق في العلم والثقافة ليجدن
أنفسهن قد تحولن إلى مهرجات سرك أو حلقة ..وال داعي لسرد مزيد مما
كان يقال.
وذات مساء ،ونحن نستعد جميعنا للتوجه إلى حي جيليز حيث توجد
سينما «بالص» لحضور عرض تلك المسرحية التي ألفها الراحل أحمد
الطيب العلج «وفاء»  -وأخرجها الفرنسي «مودوي» الذي تركناه هو اآلخر
يعاني متاعب كثيرة من أجل إنجازها في استوديوهات السويسي  -قلت
أحسست بانفراج في حالتي النفسية ،وتذكرت هذا المخرج الفرنسي وهو
يشد شعره ،ويشتكي من خيبة حظه .ففي الوقت الذي كان يطمح فيه إلى
أن يحقق إخراجا ملفتا ،وربما مبهرا لتلك المسرحية المكتوبة بلغة غير
لغته ،وتتناول موضوعا لم يعشه في بيئته ،وجد نفسه أمام المشكل الذي
كانت تتخبط فيه تلك الفرقة رغم مشاركتها في مهرجان في فرنسا وحصولها
على تنويه النقاد .فبعض عناصرها في حالة إضراب ،والبعض اآلخر التحق
بورشات منافسيه محمد فراح وإبراهيم الوزاني ،طبعا بإغراء المشاركة
في مسرحية عالمية من توقيع وليام شكسبير «عطيل» ،والوقوف إلى جانب
بعض الفنانين المستعارين من فرقة اإلذاعة ومن ضمنهم الممثل الرائع،
صاحب الصيت الذائع ،العربي الدغمي ،والبعض اآلخر من األعضاء قد أصر
على مغادرة الفرقة بشكل نهائي ،فاضطر مودوي لالستعانة على ضبط
إخراجه بالمتدربين  -وكنت واحدا منهم  -ولكن عنصريين اثنين فقط هما
اللذان كانت تسمح لهما ظروفهما باالستمرار معه ،وهما :البشير السكيرج
وعمر المراكشي .وأخيرا ها هو مودوي يزور مراكش منتصرا على كل تلك
العقبات .فمالي أنا لمجرد عدم العثور على ممثلة ،قد صدمت وانزويت في
غرفتي وجعلت من «الحبة قبة» ،فتنفست الصعداء وأخ��ذت العبرة من
إرادته.
قطعنا تلك المسافة من فحل الزفريتي مرورا بمسجد الكتبية ومنارته
الشامخة ،ثم عرصة موالي عبد السالم البهية ،وقد صمتت آالف الطيور بعد
أن استقرت في أوكارها ،وتدلت أغصان تشكيلة أشجارها ،لتزيد الطير
اطمئنانا والليل سكونا وشجرة المسك فجوة وفسحة ينطلق منها عطرها
سابحا كعادته فوق سطوح المدينة العتيقة العارية فى تلك األيام التي أمسى
الناس يستنشقونه – المسك  -ممزوجا بنسائم الحرية.
وعندما بلغنا الباب الرئيس لمدخل منتزه الحارثي توقفنا في حسرة
وأسف على فقدان ذلك المسرح الذي كنت قد أشرت إليه في حلقات سابقة،
وكيف تعرض إلى حريق إجرامي من طرف أبناء المستعمر الذين لم يكن
يخطر ببالهم أن كفاح هذا الشعب سيؤتي أكله ويحقق هدفه ويتوج بعودة
الملك من منفاه .وقفتنا في تلك األمسية كانت تأبينية غير صامتة فالكل
يعبر كيف كان المحتلون مع البنية الثقافية ،فلم يخربوا إدارة ولم يحطموا
منشآت ال مدنية وال عسكرية ،وال تعمدوا تخريب ما عبدوا من طرقات ،وال
فجروا معمال ،بل صبوا كل غيضهم وحقدهم على منبر من منابر الرقي
الفكري ،ووجه حضاري كله إيحاء بما يذكي في الوجدان رغبة التطلع إلى
كل ما يغذي العقل وي��روح عن النفس ،ويخلق ذلك التوازن في مجتمع
كالمغرب يعلم المستعمرون أكثر من غيرهم أنه ال يمكن أن يحيى إال بهذا
التوازن..
كنا نأمل ممن تولوا الشأن العام في بلدنا مع العهد الجديد أن يضعوا
في أولوياتهم إعادة االعتبار لهذا المسرح وبنائه واإلسراع باإلعالن عن
افتتاحه في مكانه الذي مايزال هو األنسب واألليق بعظمة مراكش وأمجادها.
فحاولنا إثارة هذا الموضوع في كل فرصة تتاح وال حياة لمن تنادي ،وكانت
آخر محاولة لي شخصيا تلك الرسالة التي وجهتها وأنا مندوب لوزارة
الثقافة في الجنوب ،إلى السيد «ع .ج» وهو رئيس لمجلس مراكش .وحين
لم أتلق جوابا عليها ال باإليجاب وال بالسلب ،خاطبته مباشرة ففاجئني
بعذر أقوى من ذنب .وأدركت أن فاقد الشيء ال يعطيه ،وأن المنتخب الذي
يحتاجه الوطن لم يتهيأ بعد المناخ الذي يليق به ،وليس على مدينة اللقاءات
وموطئ أقدام خيرة علماء األرض في التأليف واألبحاث كابن رشد ،وابن
زهر ،وابن البناء ،وابن الخطيب ،وأبي عبد الرحمن السهيلي ،وأبي العباس
السبتي ،وغيرهم ،قلت ليس بالعزيز على مدينة سحرت لب هؤالء األفداد
إن توفر المناخ للزاهدين في كل جشع وفساد ،الحاملين لمشعل الفكر الوقاد،
الذين ال عشق لهم يفوق عشقهم للبالد ،والحاملين أعلى درجات الثقافة
لتنوير العباد ،كي يكونوا القدوة والسند وعليهم االعتماد.
ومما جعل مكوثنا يطول عند باب معلمة الحارثي الغناء ،عادة االستفاضة
عند أهل البهجة في كل المواضيع ،وخاصة إذا كان األمر يتعلق بفضاء
يعتبر ذاكرة ثقافية بكل المقاييس .ففيها استنشقنا عبير أنواع الزهور
ونحن في عمرها ،وفي حديقتها تعرفنا على أنواع الطيور وأشكال الحيوانات
وأسمائها ،ووسط سحر هدوؤها أنشأ الفرنسيون ألبنائهم معهد الموسيقى
إدراكا منهم لقيمتها وقاعة لألنشطة الموازية ،وكان المسرح من ضمنها.

<< لقد جعل الله ميالد الرسول صلى الله عليه
وسلم منة عظمى على اإلنسانية كلها ،بعد أن عانت من
الشرك والظلم شرورا ،وكادت الجاهلية تقود البشرية
إلى الهالك ،فأنقذها الله بميالده ،وسرت روحه في جسد
الكون ،وأعادت إليه األمل ،واستبشرت اإلنسانية بأخالقه
وكماالته ،فعال الحق وزه��ق الباطل ،إن الباطل كان
زهوقا.

> يتبع..

>> الرسول األك��رم هو ب��اب الله الواسع،
ومنته الكبرى في الحياة ،والموجه إلى النجاة
والخالص ،وهو النعمة الكبرى ألهل التوحيد
واإلي��م��ان ،وال��ه��ادي إل��ى الحق وإل��ى الصراط
المستقيم ،والمرسل إلى العاملين بالهدى ودين
الحق ليظهره على الدين كله ،وكفى بالله شهيدا
محمد رسول الله.
< د.يوسف الكتاني
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األخيــــــرة

كتابات سياسية على تابوت الفقيد باها

 :مصطفى العلويفي رسالة تواصل ،كتبها الوزير
ال���س���اب���ق ف���ي ال����ع����دل ،األستاذ
الجامعي ،محمد اإلدريسي العلمي،
المشيشي ،إلى المحامي الكاتب
المراكشي األستاذ محمد بركوش،
من أسرة «األسبوع» وردت عبارة
ف���رض ال��ت��ذك��ي��ر ب��ه��ا ،ف��ي حادث
الموت المأساوي ،لألستاذ وزير
الدولة ،عبد الله باها.
وق���ال األس��ت��اذ اإلدري���س���ي في
رسالته ،مذكرا بفترة من حياته
كوزير(( :إن�ن��ي كنت على مرمى
حجر ،م��ن أن�ي��اب ومخالب أسود
ضارية ،ل��وال لطف الله ،لفتكت
بي)).
الوزراء هم أيضا في خطر ..وهل
ه��ن��اك أخ��ط��ر على ح��ي��اة الوزير
المستقيم ،م��ن أن��ي��اب ومخالب
األس���ود ال��ض��اري��ة ،إال إذا كانت
القاطرات التي تسير بسرعة 140
كلم ف��ي ال��س��اع��ة ،ه��ي أخ��ط��ر من
أنياب األس���ود ،التي أفلت منها
الوزير العلمي باأللطاف الخفية،
ولم يفلت منها الوزير باها.
والمتتبع لتفاصيل وظروف وفاة
الفقيد عبد الله باها ،والشك أنه
كان يمثل تيارا استثنائيا في مسار
ح��زب��ه ،ح��زب العدالة والتنمية،
وف��ي��ه��م م��ن ق���ال إن���ه ك���ان العقل
ال���م���ف���ك���ر ،ف������إذا ب����ه ب���ع���د موته
المأساوي ،أو السينمائي(،)...
يتحول بالنسبة للمتتبعين إلى لغز
يفرض التعمق في الواقعة التي
لخصها القرآن بقوله« :إذا وقعت
الواقعة» ،وحتى القرآن لم يفسرها..
فكيف نجرؤ على تفسيرها.
وها هي االحتماالت والتفسيرات
تترى من خالل كتابات وتصريحات
المتبارين في تفادي إنكار أي شيء
وأي احتمال( )...يكون قد أصاب
هذا الرفيق الرفوق ،للقطب عبد
اإلله بن كيران ،الذي عندما استقبله
الملك محمد ال��س��ادس ،لتكليفه
برئاسة الحكومة تذكر سورة «طه»
وقال للملك(( :اجعل لي من أهلي
هارون أخي ،أشدد به أزري وأشركه
في أم��ري)) ثم صحح «من أهلي
باها أخي».
فهل دفع الدهاء السياسي بن
ك��ي��ران ،إل��ى أن يضمر ويخفي،
نموذج القطب النقابي ،المحجوب
بن الصديق ،عندما اتفق يوما مع
الملك الحسن الثاني على التعامل
مع نقابة المحجوب كأكبر قوة في
ال���ب�ل�اد ،وأن ي��ك��ون م��ح��م��د عبد
ال����رزاق ،ه��و ال��ش��ري��ك ف��ي األمر،
وع��ن��دم��ا خ��رج��ا معا م��ن حضرة
الحسن الثاني ،ق��ال المحجوب
لعبد ال����رزاق ،أن��ا أك��س��ر ،وأنت
تصلح ،وهو المخطط الذي جعل
نقابة المحجوب وعبد الرزاق،
االت��ح��اد المغربي للشغل ،تبقى

ط��وال حكم الحسن الثاني ،ولم
تنته إال بموت المحجوب الذي كان
يسمى األق���رع .فكان المحجوب
يعلن م��ع��ارض��ت��ه وح��ت��ى رفضه
للملكية ويسب ويلعن ويكلف عبد
الرزاق ،بأن يحضر في السهرات
ويشارك رجال األبناك كبورجوازي
متناقض تماما مع المحجوب،
وهما معا في منظمة سياسية
واحدة .حتى إذا كان األمر هكذا
مع بن كيران وباها ،فإن بن كيران،
تولى دور عبد الرزاق ،وباها ،لم
يكن قد بدأ بعد( )...في التعبير عن
وجهة نظره( )...المتنافية بالتأكيد
مع مجامالت بن كيران .كل شيء
ممكن ،ولكن ه��ذا لن يبعدنا عن
زيارة موقع موت باها ،مثلما رجع
هو إلى موقع موت الزايدي ،ولعنة
الله على هذه السكة( )...التي لم
ت��ك��ت��ف ب��ق��ت��ل ال��ق��ط��ب االتحادي
ال���زاي���دي ،وإن��م��ا قتلت أو ربما
تسببت( )...في مقتل القطب عبد
ال��ل��ه ب���اه���ا ،ع��ل��م��ا ب����أن جنبات
الحوادث واألفالم ،مليئة بنماذج
قتل الكثيرين ،ورميهم على سكة
ال��ق��ط��ار ح��ت��ى ي��ق��ال ب���أن القطار
صدمهم.
ك��ل االح��ت��م��االت والتصورات،
سبقني إل��ى شرحها الكثير من
الكتاب والمعلقين:
البرلمانية خديجة أبالضي ،رأت
باها بعد موته ،في المنام وروت
أنه قال لها :لست أنا الذي صدمني
القطار ،وربما شخص آخر.
وقام وزير العدل الرميد ،بزيارة
الموقع االصطدامي نفسه ،وركن
سيارته بالقرب م��ن قنطرة واد
الشراط وقطع السكة ،وانتظر مرور
القطار ،ولم يحصل شيء.
فاطمة معنان ،زوجة الفقيد باها،
والزوجة عادة أول من يعلم()...
م��ادام ال��زوج هو آخ��ر من يعلم،
قالت بأن زوجها الفقيد ،لم يخبرها
بنيته في زيارة الموقع الذي مات
فيه الزايدي.
العثماني سعد ال��دي��ن ،أك��د -
مثلنا  -أنه استمع بكل اهتمام،
وروية( )...لعدد ممن تؤرقهم()...
أسئلة كثيرة ،في شأن موت عبد
الله باها.
أنس ،من كتاب الفيسبوك كتب
«رواية ال يصدقها حتى األحمق».
وطه فيسبوكي آخر كتب« :كيف
لرجل مثقف وواع أن يقف مكان
مرور القطار ،كيف يمكن أن يكون
وحده بدون مرافقين ،وكيف تأكدوا
أن����ه ل���م ي��ت��م رم��ي��ه أص��ل�ا ،جثة
هامدة».
كاتب آخر المهيلولى تساءل :هل
كان للمرحوم موعد مع أحد آخر
في هذا المكان.
كاتب أمضى «مغربي حر» ،ذهب
أب���ع���د ..وك��ت��ب ي��ج��ب استدعاء
الشرطة الدولية ،فمن قال للدرك إنه
ن���زل م��ن س��ي��ارت��ه وت��م��ش��ى على
السكة..
موقعة بإمضاء «حافية القدمين»
كتبت :أكيد ،أن هناك لغزا وراء
وفاة باها ،لغز البد أن ينفضح ألن
الروح عزيزة عند الله.
خديجة ،قالت :هل يعقل أن باها
بحدود السادسة مساء جاء لوحده
في الظالم ليتفقد القنطرة التي
توفي تحتها الزايدي.

صحفي كان يركب القطار ،أسامة
بنجلون ،كتب أن القطار بعد إقالعه
م��ن بوزنيقة ت��وق��ف بعد خمس
دق��ائ��ق( )...إذن فسرعته لم تكن
تمنعه من التوقف ،وهو الذي كان
لم يقطع إال مسافة كيلومتر ونصف
حيث مكان الحادث.
األم��ان��ة العامة لحزب العدالة
ال����ذي اف��ت��ق��د ب��اه��ا ،عجلت()...
بإصدار بيان يوم  10دجنبر ،دعت
فيه من أسمتهم ((المتقولون في
األسباب وال��دواف��ع مدعوون إلى
الكف عن الخوض المبني على
ال �ظ �ن��ون( )...واإلش ��اع ��ات(،)...
وان � �ت � �ظ� ��ار ال� �ن� �ت ��ائ ��ج ال �ن �ه��ائ �ي��ة
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق)) .ن���رج���و الصبر
لمسؤولي حزب العدالة ،خمسين
ع��ام��ا م��ث�لا ،ح��ت��ى تظهر نتيجة

ضئيلة( )...فيحصل على رئاسة
الحكومة ،وهو موضوع آخر ،ربما
يرجع لظروف الربيع العربي التي
جعلت الملك محمد السادس يختار
الطريق األسلم( )...لوقف الخطر
ع��ن ال��م��غ��رب .ب��ل ن��ذك��ر أن���ه بعد
انسحاب وزراء حزب االستقالل
وسقوط الحكومة األولى للعدالة
والتنمية ،وانقضاء أسابيع طويلة
في انتظار الحكومة الجديدة ،حيث
تأكد ،أن تيارات أخرى( )...انقضت
على فرصة الفراغ وكانت بصدد
تشكيل حكومة بديلة لحكومة بن
ك���ي���ران األول������ى ،ح��ك��وم��ة سمع
المقربون بأنها كانت تكتسي طابع
حكومة ائ��ت�لاف وط��ن��ي ،يهيمن
عليها حزب األصالة والمعاصرة
مسنودة بإعالن شبه دستوري،

رغم أن موت رجل ،ال يمكنه أن يكون نهاية
للدولة ،وإنما يمكن أن يكون سببا في
نهاية طرف من تلك الدولة ،أو طرفا يحول
مسار تلك الدولة ،فإن كل الوسائل()...
ممكنة في التعامل السياسي

ال��ت��ح��ق��ي��ق ،وه�����و رق�����م مرتبط
بالتحقيق في موت الزعيم المهدي
بنبركة.
ورب��م��ا ان��ط��ل��ق ه���ذا التحذير
المتعقل( )...من فرض االحترام
المفروض( )...للطقوس المحيطة
بكل األحداث المغربية( )...رغم أننا
لم نسمع ،أن وزير الداخلية الطيب
الشرقاوي اجتمع بالوزير األول
الجديد عبد اإلله بن كيران ليطلعه
على الملفات( )...مثلما عمل الوزير
األس���ب���ق ف���ي ال��داخ��ل��ي��ة إدري���س
البصري ،عندما اجتمع بالوزير
األول ف��ي ع��ه��ده ،ع��ب��د الرحمن
اليوسفي ،وعلم الجميع ،أنه أبلغه
بالملفات وال��ق��ض��اي��ا( )...وحتى
ب��ال��ت��ع��وي��ض��ات ال���ت���ي يأخذها
الوزراء.
وها نحن نعود قليال في الزمن،
إلى الوراء ،لنقترب من الظروف،
التي جعلت حزب العدالة والتنمية،
ي��ف��وز ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ،بنسبة

يعطي لهذه الحكومة فرصة خمس
سنوات ،بدون صداع االنتخابات،
لتكون المفاجأة يوم إعالن تشكيل
هذه الحكومة ،بتجديد الثقة في
حكومة عبد اإلل��ه بن كيران ،مع
حصول حادث من األهمية بمكان،
هو تعيين الخبير األمني المجرب،
محمد حصاد وزيرا للداخلية ،وهو
الذي كانت له عندما كان واليا في
طنجة ،صراعات مفتوحة مع حزب
األصالة ،أيام تم ترتيب حصول
قطب من هذا الحزب «سمير عبد
ال��م��ول��ى» ،عمدة لطنجة بأوراق
تصويت كتب على الكثير منها
فؤاد عبد المولى في ظروف ،رأينا
كيف ان��ه��ارت( )...وأصبح سمير
عبد المولى ع��ض��وا ف��ي الحزب
المنافس ،العدالة والتنمية()...
وربما كان القرار العبقري ،بتعيين
حصاد وزيرا للداخلية ،مفروضا
من منطلق حتمية تواجد وزير
للداخلية ،يحمي الحكومة( )...من

كل األخطار ..أخطار التالعب في
االنتخابات مثال ،مثل ما حصل من
ق��ب��ل( )...حتى سمعنا قطبا من
حزب األصالة ،بنشماس ،يعلن في
قاعة البرلمان ،تذمره من تصرفات
وزير الداخلية حصاد ،قبل أن تعلن
إحصائيات جادة الستطالع الرأي
أن حزب العدالة والتنمية ،مؤهل
بحكم تجربته الحالية ،ألن تجدد
فيه األص��وات االنتخابية ثقتها
(ان��ظ��ر األس���ب���وع ع���دد  6نونبر
.)2014
آفاق سياسية وتحوالت مفاجئة،
لن يرضى عنها الجميع طبعا..
وك��ي��ف ت��م��ر م���رور ال���ك���رام ،على
التصريح الذي نقلته «األسبوع»،
عن المرحوم باها حين قال ألحد
أصدقائه ((إن المغرب كله يضيع،
الفساد غلبنا ولم نبق نستطيع
التغلب عليه)) (األسبوع .موضوع
م��ن س��ي��ك��ون ال��م��ي��ت ال��ث��ال��ث في
بوزنيقة .عدد  11دجنبر .)2014
وقد رأينا كيف توسعت الصحف
األخرى( )...في الكالم عن نهاية بن
كيران ،بعد وفاة باها ،وهي النهاية
التي تدعو لها وتبشر بها()...
أح����زاب ال��م��ع��ارض��ة ب��م��ا نعرفه
بتفصيل عن مكوناتها.
ورغم أن موت رجل ،ال يمكنه أن
يكون نهاية للدولة ،وإنما يمكن أن
يكون سببا في نهاية طرف من تلك
الدولة ،أو طرفا يحول مسار تلك
الدولة ،فإن كل الوسائل( )...ممكنة
في التعامل السياسي.
وعلى هامش دور ال��م��وت في
تغيير الحاالت ،نذكر على سبيل
ال��م��ث��ال تلك القصة ال��ت��ي كانت
مراكش ،مسرحا لها سنة ،2005
حينما تم ضبط فضيحة الفرنسي
هيرفي ،الذي كان ينظم حركة فساد
خ��ط��ي��رة ،ورط ف��ي��ه��ا ع�����ددا من
األقطاب( )...كشف محضر التحقيق
م��ع ه��ذا الفرنسي بعد اعتقاله
((األم��ر يتعلق بصور شخصيات
م�غ��رب�ي��ة م��ن إط�� ��ارات المحاكم
ورجال سياسيين وأروبيين ساكنين
ف ��ي م� ��راك� ��ش)) (ك���ت���اب باريس
مراكش .بيير توكوا) .ليتصل شاب
مغربي اسمه عماد ،عمره  23سنة،
بجريدة «لوموند» لينشر الملف
بكامله ،لتكتب هذه الجريدة ،إنها
لم تتوصل بالملف(( ،ألن مراسلها
الشاب عماد ،عثر عليه مشنوقا
ميتا في أحد كاراجات البلدية))
وهكذا ط��وي الملف ،وانتهى كل
شيء.
وإذا كان سالطين زمان ،يقولون:
كم حاجة قضيناها بتركها ،فإن
كثيرين من المحيطين بالسالطين،
كانوا يقطعون الرؤوس ويعلقوها
على جدران «باب محروق» بفاس،
ولكن في زماننا هذا ،نستبعد جدا
أن تكون التصفية الجسدية ،بقيت
أسلوبا لحل المشاكل السياسية،
وإن ك��ان ق��د نشأ بيننا ف��ي ظل
الحرية والعدالة وحقوق اإلنسان،
من ال يستطيعون تحمل الظروف
التي تسهم في إبعادهم ،وأحرى
إذا ك���ان م��ل��ك ال���ب�ل�اد ب��دع��م من
األغلبية الساحقة يؤيد األصول
الديمقراطية ،للتعامل فربما ذلك
هو العنصر الذي يجعل بعضهم
يتخذون مبادرات فردية ،وكل شيء
ممكن.

