ري

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

س
تتناقـــــل األوســاط العسكرية
المغربية ،أخبارا عن بعض الشروط
التي قد تصبح إلزامية بالنسبة للراغبين
في ارتقاء رتبة الكولونيل ماجور ،التي
قد تصبح مشروطة بتوفر الكولونيل
الراغـــب في هذه الرتبة ،على شهادة
الدكتوراه الجامعية.
هناك من يقول إنه أصبح شرطا لتفادي
تكاثر الضباط من رتبة الكولونيل ماجور،
الذي يكسب أكثر من عشر مرات أجرة
الكولونيل العادي.
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املحامي بوتان مت�أكد من
ُبعد احل�سن الثاين عن
مقتل بنربكة و�أطراف
مغربية جتره للمحاكمة
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11 10

حـ

ملف الربملاين «�سعيد �شعو» املتهم
بتجارة املخدرات مفربك ونعتز
بكونه مازال ع�ضوا يف حزبنا

وار
ـ

الريفي جنيب الوزاين يهاجم «حركة لكل
الدميقراطيني» ويقول �إن الوديع ال ي�ستطيع �أن
ي�صبح حتى «�سانديك يف عمارة»

4

دراهم

اللعب الكبري بني املغرب وفرن�سا
هل �أخط�أ املغرب با�ستدعاء ال�سفري
واملا�س تهتز ملقتل راع يف القبيلة
بنعلو مثل عليوة يتوفر على �سكن قار
05

02

02

موظفون كبار ومدراء �أبناك يجتمعون
لت�أ�سي�س �أول �إطار �سيا�سي بعد « 20فرباير»

الدميقراطيون اجلدد..
حزب ال ي�سعى ملواجهة
املاجيدي و�ضريف لي�س
هو �أر�سالن اجلديدي
15 14

(القدر حكم على امللوك بالوحدانية)

(احل�سن الثاين)

هل تدخلت القوة الخفية إلنقاذ المظلومين من القضاء

الرسالة التي توصلت
بها «األسبوع»
إقرأ الحقيقة الضائعة ص 28

الملف
األسبوعي

2
املحامي بوتان مت�أكد من ُبعد احل�سن الثاين عن
مقتل بنربكة و�أطراف مغربية جتره للمحاكمة

كواليس األخبار

alousbouea@gmail.com

باريس .األسبوع

الأو�ساط القانونية هنا يف باري�س� ،سواء
املتعاطفة مع املغرب �أو �ضده( )...ت�ستغرب
م�سار ال�شكاية التي رفعها �ضابط املخابرات
املغربية املتقاعد( )...ميلود التونزي� ،ضد
حمامي عائلة املهدي بنربكة ،الأ�ستاذ موري�س
بوتان.
فقد ك�شفت جل�سات حمكمة «ليل»� ،أن املغرب
الر�سمي( )...تبنى هذه الق�ضية ،من جديد()...
كل ملفاتها طويت ،فمن له امل�صلحة يف
رغم �أن
أمل قبول
فتحها.
�إعادة
وكان ح�ضور الأ�ستاذ حميد الأندل�سي ،حمامي
جميع ق�ضايا امللك املرحوم احل�سن الثاين،
والذي ح�ضر عدة �أطراف من املحاكمات املتعلقة
مبلف املهدي بنربكة ،م�ؤ�شرا �إىل �أن ميلود
التونزي� ،إمنا هو جمرد خملب لفتح امللف من
جديد ،خ�صو�صا و�أن املحامي الفرن�سي املناوب
للأ�ستاذ الأندل�سي ،هو الأ�ستاذ كلمان الذي
طالب يف جل�سة الأ�سبوع املا�ضي ،بالرجوع
�إىل البداية( )...وهي �أن ميلود التونزي ،لي�س
هو ال�شتوكي خاطف بنربكة رغم �أن مراحل
الق�ضية منذ ت�سليمها للقا�ضي راماييل� ،أدرجت
جواز �سفر ال�شتوكي امل�صور عند و�صوله
لباري�س ،وبه �صورة ميلود التونزي ،و�أجمع
كل ال�صحفيني والكتاب ب�شهادات موثقة� ،أن
التونزي هو ال�شتوكي ،مما يبني �أن طلب الأ�ستاذ
كلمان والأندل�سي ي�ستهدف تربئة التونزي.
وكانت الأحاديث يف جنبات املحكمة ،وعلى
هام�ش جل�سة الثالثاء املا�ضي التي �أخرت
الق�ضية �إىل  3مار�س القادم ،من �أجل ا�ستدعاء

ال�شهود مبا فيهم الب�شري بنربكة ،وال�صحفي
تويال� ،شيقة على امل�ستوى ال�صحفي ،حيث
ح�ضر مرا�سلنا حلظة �سالم الأ�ستاذ الأندل�سي
على املتهم( )...الأ�ستاذ بوتان ،ودعواته له
لزيارته يف املغرب ،كما �سمع احلا�ضرون،
الأ�ستاذ بوتان وهو ي�ؤكد� ،أن احل�سن الثاين مل
تكن له يد يف قتل بنربكة ،و�أن قتله كان على يد
�ضباط ال�شرطة الفرن�سية الذين كانوا يعتقلونه
يف البيت الذي �أدخل �إليه بنربكة ،ومل يخرج.
ثم هناك املكاملة التلفونية ،مع الأ�ستاذ بوتان،
من طرف الأ�ستاذين بن عبد الرحمن اليو�سفي،
و�إدري�س اال�شكر ،املتفقني على ت�أييد الأ�ستاذ
بوتان ودعمه ،والأ�ستاذ اليو�سفي نعم العارف
املطلع ،فقد �أكد ت�أييده للأ�ستاذ بوتان ،بعد
�أن �أبلغ ب�أن وكيل النيابة العامة الفرن�سي،
�أمام املحكمة يف جل�سة الثالثاء ،يطالب بتربئة
الأ�ستاذ بوتان ،لأن ما قاله لل�صحفي تويال،
عن ا�ستدعاء �أطراف مغاربة من طرف القا�ضي
راماييل لي�س ك�شفا لأ�سرار املهنة ،وال خرقا
ل�سرية التحقيق.
ويبقى ال�س�ؤال امل�ستغرب ،من يف املغرب يرى
�ضرورة �إعادة فتح امللف ،مما جعل املحكمة
ت�ستدعي من جديد �أقطاب ال�شكاية ،والرجوع
�إىل البحث عن ال�شتوكي ،ورمبا طبعا �إعادة
ا�ستدعاء كبار ال�ضباط املغاربة ،الذين كان
قا�ضي التحقيق �سرحان �أيام الوزير بوزوبع
يقول للقا�ضي راماييل ،ب�أنه ال يعرف عنوان
ه�ؤالء ال�ضباط.
ح�ضور الأ�ستاذ الأندل�سي ،رمبا هو �أكرب دليل
على �أن هناك رغبة يف الرباط لإعادة فتح ملف
بنربكة.

بنعلو مثل عليوة
يتوفر على �سكن قار
البيضاء .األسبوع

بعد �أن ك�شفت الأ�سبوع (عدد  12دجنرب 2013
وعدد  16يناير � )2014أن ملف اتهام مدير

التونزي يعيد فتح قضية بنبركة

صديقة هولند ..تركته
لترتبط بلبناني

املطارات ال�سابق بنعلو ،خال من �أي �إدانة
بالر�شوة �أو ا�ستيالء على املال العام ،طالب
حماميه يف حقه بال�سراح امل�ؤقت ،طلبا الزال
ق�صد البحث.
وقال �أحد املحامني للأ�سبوع ،ب�أن �إمتاع بنعلو
بال�سراح امل�ؤقت مادامت عنده ال�ضمانات
املادية ،يجعله يف و�ضع م�شابه للوزير ال�سابق،
عليوة ،الذي �أمتع هو �أي�ضا بال�سراح امل�ؤقت
لتوفره على �سكن قار ،مثل عليوة يتمتع �أي�ضا
بالو�سام امللكي.
و�أ�ضاف املحامي ب�أن الأمر م�سطري �أكرث من
�أي �شيء �آخر فقد رف�ضت املحكمة �إمتاع عليوة
بال�سراح امل�ؤقت �أربع مرات ،بتعر�ض لقرار
قا�ضي التحقيق ،وكانت غرفة امل�شورة ت�ست�أنف
قرارات الرف�ض� ،إال �أنه يف املرة اخلام�سة
وعندما قرر القا�ضي نور الدين داحني رف�ض
القرار� ،أعطته غرفة امل�شورة ال�سراح امل�ؤقت
لأن له  -ح�سب التربير � -سكن قار.
ق�ضية بنعلو مدير املطارات ال�سابق ،والذي
ت�أكد �أنه بريء مما د�س به �أحدهم ،خرب توفره
على ق�صر يف نواحي الكوط دازور بفرن�سا ،هو
جمرد و�شاية كاذبة ،مل تكتب يف ملف �إدانته،
ولكن جانب ت�صفية احل�ساب وراء �إدانته،
يغلب على �أية خمالفة �أخرى ،وكانت الأ�سبوع،
كتبت �أن م�س�ؤولني �سابقني يف مكتب املطارات،
تربعا مقعد قا�ضيني يف جمل�س املحا�سبة،
هما يف نف�س الوقت قريبان من املدير ال�سابق
للمطارات ،هما اللذان حررا �صك اتهام املدير
اجلديد بنعلو ون�شرت الأ�سبوع وثيقة داخلية
لإدارة املطارات يظهر فيها واحد من الق�ضاة
وقد �أم�ضى على قر�ض مايل من طرف �إدارة
املطارات ،ال�شيء الذي يرجح كفة ال�شكوك يف
تركيبة االتهام.

واملا�س تهتز ملقتل
راع يف القبيلة

بعيدا عن كالم السفير الفرنسي في
واشنطن المسيء للمغرب( )..كشفت
وسائل اإلعالم أن صديقة الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند الصحفية
«فاليري تريرفلر» اطفأت شمعتها
الـ 49رفقة رجل أعمال لبناني ،خالل
األيام القليلة الماضية ،وبذلك تكون قد
ردت بطريقتها على خيانة هوالند(،)..
لتكتب صحيفة « »Francedimanche
الفرنسية في عددها الصادر صباح يوم
األحد الماضي ،على غالفها عنوانا
كبيرا عن« :فاليري العاشقة».

والماس .األسبوع

عقل بوتفليقة يدور �أكرث من عقول جميع اجلزائريني
من قيودكم ومن ظلمكم.
هجوم �شنيع �صدر ب�إ�صرار يف حق الوزير الأول،
الذي طالبه املتدخلون ،ب�أن يقلق على اجلزائريني
�أكرث من قلقه على بوتفليقة ليح�صل �شبه �إجماع،
على احلل الوحيد ،وهو مقاطعة الت�صويت يوم
االنتخاب.

الرباط .األسبوع

قبل �أن يعلن رئي�س احلكومة اجلزائرية ال�سالل،
قرار تر�شيح الرئي�س بوتفليقة لوالية رابعة ،جاء
�أحد الوزراء اجلزائريني وقال للتلفزيون �أن عقل
بوتفليقة �أقوى من عقول جميع اجلزائريني.
هذا الت�صريح الذي كان حمور نقا�ش حر و�صريح
قدمته قناة اجلزائرية ،زوال اخلمي�س  20فرباير،
من امل�ستغرب كيف حتدث م�س�ؤولون �سيا�سيون
بجر�أة غري م�سبوقة بد�أ من منظم الربنامج الذي
قال �أن اجلي�ش هو الذي ن�صب بوتفليقة ليقول
عبد املجيد منا�صرة من حزب النه�ضة ،ب�ضرورة
ا�ستف�سار اجلزائريني عن حالة اخلوف ،يف هذه
اخلالوطة( )...املخطط لها وحتى حاجة ما باينة
لل�شعب.
عبد الرزاق ق�سوم باحث اجتماعي نا�شد بوتفليقة
ب�أن يقول ولو كلمة ،نتمنى فقط �أن يقول لنا :ال�سالم
عليكم لو قالها ليبدد الكثري من املخاوف.
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واعترب متدخل حالة فر�ض تر�شيح مر�شح واحد
هو تخويف جتب �إزالته ،ليقول املذيع ،يظهر �أننا
يوم � 17أبريل يوم انتخاب الرئي�س� ،سنتوجه �إىل
م�أمت.
�أح�سنهم تعبريا �شعبيا كان جمال عبد ال�سالم من
حزب اجلزائر اجلديدة ،الذي �شبه حدث تر�شيح
بوتفليقة ،بقرن الثور ،الذي نوهم اجلزائريني
اخلائفني ،ب�أنه �إذا حرك قرنه ف�سي�سقط العامل،
مناديا �أيها الرئي�س �أيها اجلرناالت حرروا ال�شعب

كادت واملا�س كلها �أن تكون م�شاركة يف
الوقفات االحتجاجية ،التي عرب فيها
ال�سكان يومي  13و 14فرباير عن رف�ضهم
لأحد القياد ،وكتبوا يف الفتة :نحن ال
نعرتف بك �أيها القايد .فتدخلت القوات
بعنف لت�شتيت التجمع ،ليموت راعي غنم
م�شهور يف واملا�س ،يتمتع ب�شعبية كبرية،
وا�سمه حممد �أعراب.
�أخبار تقول ب�أن املعت�صمني كادوا
يهاجمون �أحد ر�ؤ�ساء اجلماعات ف�أنقذته
الدرك ،والزالت الو�ضعية يف واملا�س،
تدعو لالحتياط.

آخر األخبار السياسية والتعاليق المكتوبة:

رمزي صوفيا  -محمد بركوش  -إدريس أبايا على:

www.alousboue.com
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كواليس األخبار

جــريدة اال�ستقــالل تتجاهل �أخبار النقابية «الزومـــي»
الرباط األسبوع

مل يفهم املتتبعون للطريقة الباردة التي
تعامل بها �إعالم وقيادة حزب اال�ستقالل
مع القيادية يف احلزب ،خديجة الزومي،
مبنا�سبة م�شاركتها املوفقة يف م�ؤمتر
احتاد برملانات الدول الإ�سالمية الذي عقد
بطهران ،الأ�سبوع املا�ضي.
الزومي التي �سلطت عليها ال�صحافة
الوطنية والعربية الأ�ضواء ب�سبب
�صعودها ك�أول امر�أة م�سلمة عربية
لع�ضوية اللجنة التنفيذية لهذا االحتاد،
ثم يف �سابقة كذلك �ست�صبح نائبة للرئي�س
مل َ
حتظ بتغطية وال ب�إ�شادة من قيادات
احلزب .بل الزومي الذي �أطاحت بالقيادي
يف العدالة والتنمية� ،سليمان العمراين ،من
ذات املن�صب ،لقيت ا�ستقباالت وت�صفيقات
حارة من جل الربملانيني امل�شاركني من
خمتلف الدول الإ�سالمية مل َ
تلق يف ا�ستقبالها
باملغرب �أي قيادي من حزب اال�ستقالل.
من جهة �أخرى ،ويف الوقت الذي اعتنت فيها

هل تكون للنواب والنائبات الذين
�سيزرون ابتداء من هذا الأ�سبوع ،جهة
�سو�س ما�سة اجلر�أة للوقوف �أمام مافيا
املاء ب�سو�س؟ هذا هو ال�س�ؤال الذي
يطرحه املواطنون بجهة �سو�س عامة
وب�إقليم تارودانت خا�صة .املواطنون
هناك وبخا�صة بجماعات «�أولوز
وتاكلجونت واوالد برحيل» ،وغريها من
املناطق واجلماعات القروية التي تعي�ش
اجلفاف على م�ستوى املاء رغم قرب
م�ساكنهمل�سد«�أولوز»،ينتظرونب�شغف
و�صول �أع�ضاء جلنة البنيات الأ�سا�سية
مبجل�س النواب �إىل املنطقة ،وذلك يف

تن�شر الأ�سبوع حم�ضرا فريدا يت�ضمن تزويرا مف�ضوحا كان هو
جوهر �شكاية الأ�ستاذ عبد اللطيف �أوعمو نيابة عن رجل الأعمال
ال�صحراوي ح�سن الدرهم.
الدرهم اكت�شف على �ضوء �أمر ق�ضائي �أن هذه امل�صادقة على
هذا العقد ال وجود لها ،و�أن الأمر يتعلق بوثيقة مت تزويرها لكي
يك�سب ال�شريك الفرن�سي ع�شرة ماليري.
ومادام هناك خلط ،ف�إن جهاز الق�ضاء يف �أكادير مطالب بالبحث
يف هذا املو�ضوع.
الزومي رفقة
وهبي

خمتلف اليوميات املغربية بهذه املر�أة وكتبت
عنها بورتريهات ،ظلت جريدة «العلم»
الناطقة بحزب اال�ستقالل متخلفة عن �إن�صاف
الزومي التي كانت على خالف و�صراع مع
حميد �شباط الأمني العام للحزب.

�إطار مهمة ا�ستطالعية وميدانية للوقوف
على هذه االختالالت.
فبح�سب ما ا�ستقته «الأ�سبوع» من نواب
املنطقة الذين طالبوا بهذه املهمة ف�إن
هذه القبائل والدواوير تعي�ش العط�ش
الكبري ،وبخا�صة يف ال�صيف لأن ماء
ال�سد يحول عرب قنوات كبرية ولع�شرات
الكيلومرتات ل�سقي �ضيعات كبار القوم
بتارودانتو�سو�سعموما.
اجلدير بالذكر �أن طلب هذه املهمة
اال�ستطالعية كان قد و�ضع باللجنة
املعنية قبل �سنة حني كان اال�ستقاليل
ف�ؤاد الدويري هو وزير الطاقة واملاء،
فهل يجر�أ النواب على تفجري ف�ضيحة
تهريب املاء بجهة �سو�س؟

القرار السياسي

جريدة احلزب ،جتاهلت كثريا «الزومي»
با�ستثناء مادة جاءت مت�أخرة ،يوم اخلمي�س
املا�ضي ،علما �أن �أن�شطة امل�ؤمتر انطلقت قبل
ذلك بحوايل �أ�سبوع ،فهل هو ثمن مواجهة
�شباط؟

احلقاوي تنظم ن�شاطا
ن�سائيا بدون ن�ساء
الرباط األسبوع

قاطعت جل النائبات الربملانيات
وعدد من الفعاليات الن�سائية الأخرى
امل�ؤمتـــر الأخري حول «�صورة املر�أة
العربيـــة يف الإعالم» ،الذي نظمته
وزارة التنمية االجتماعية والأ�سرة
والت�ضــــامن مبراكــــ�ش ،الأ�سبوع
املا�ضي .مقاطعة هذه الفعاليات مبا
فيها نائبات الأغلبية احلكومية مل�ؤمتر
احلقاوي لي�س ب�سبب االختالف مع
ال�سيدة الوزيرة� ،أو حتى التباعد
يف املواقف بينها وبني حزب العدالة
والتنمية يف منهجية مقاربة مو�ضوع
املر�أة ،بل املقاطعة جاءت ب�سبب

ا�شرتاط احلقاوي على �ضيوفها حتمل
جميع نفقات وم�صاريف امل�شاركة يف
هذا اللقاء الهام من نفقات التنقل �إىل
الإقامةمبراك�ش.
من جهة �أخرى ،وكعادتها يف خمتلف
امللتقيات الدولية مل تظهر الوزيرة
الإ�سالمية ب�سيمة احلقاوي يف هذا
امل�ؤمتر ب�صفة �شخ�صية �أو رفقة وزراء
يف احلكومة من �أحزاب �أخرى ،بل
كالعادة ظهرت رفقة وزراء العدالة
والتنمية ،وهو موقف د�أبت الوزيرة
علىنهجهحت�سبالهجوماتاجلمعيات
الي�سارية على احلقاوي وحماولة
ن�سف �أن�شطتها.

الفيزازي ي�شكر احلمو�شي وفرن�سا تتهمه

مل يخطر ببايل حلظة واحدة �أن
ال�سيد عبد اللطيف احلمو�شي ،كبري
املخربين� ،سوف ي�صبح بطال ،تزين
�صوره مقاالت ال�صحف .هذا الرجل
الذي ا�ستثنته حركة  20فرباير ،من
طلب الرحيل يف عز �أيامها ومعركتها
بالقرب من «معتقله».
وللأمانـــــة ،فقد �سمعـــت الدكتور
اخلطيــــــب ،م�ؤ�س�س حزب بن كريان
«احلاكم» ،يذكر بخري ،التقرير
املن�سوب �إىل احلمو�شي حول م�شروع
مدونة الأ�سرة وامل�سريتني بالدار
البي�ضاء والرباط يف نف�س ال�ساعة
يوم  12مار�س  .2000وكانت �شهادات
قادات احلزب الإ�سالمي ،تزكيه
ملا ا�ستخل�صه اخلطيب من مذكرة
�سرية ،تو�صل بها من �شخ�صية نافذة
�آنذاك بوزارة الداخلية.
وكانت املذكرة ،ت�سجيال للنقط املهمة
يف تقرير «احلمو�شي» للملك� ،شهادة،
بعد �أن �أ�صبحت الأحداث ..تاريخا.
لقد حتدث كثريون يف م�شكلة احلم
و�شــــــــي وطم�أنـــــــــوا وحللــــــوا
واقتــــرحوا ،ولال�ستئنا�س ،كانت
جمعية «العمل امل�سيحي من �أجل
�إلغاء التعذيب» طالبت ،من ال�سلطات
الفرن�سية اغتنام فر�صة وجود مدير

تزوير حم�ضر �إم�ضاءات
يف ملف ح�سن الدرهم
أكادير .األسبوع

الربملان يدقق يف �سرقة املاء
ب�ضيعات �سو�س
الرباط األسبوع

العدد 778 :اخلميس  27فبراير 2014

مراقبة الرتاب الوطني ،يف فرن�سا
لال�ستماع �إليه ب�ش�أن �شكاوى رفعت
يف باري�س ،تتعلق بوقائع تعذيب
مفرت�ضة يف مركزه..
وال�سيد احلمو�شي يعرف �أكرث من
غريه ،قوة املنظمة التي اختارت
طلب ر�أ�سه ،ب�إيعاز ح�سب م�صادرنا،
من جهات معروفة ،ولي�س عندي �أي
دفاع عن الرجل ،وان كنت �أحمد اهلل
على �أن الأمر مر ب�سالم هذه املرة
وعاد �إىل �إدارته و�أهله .ولي�س هذه
هي املرة الأوىل التي يحاول فيها
من ي�شتغلون ب�أجندة اال�ستخبارات
اجلزائرية وغريها ت�شويه �صورة
املغرب باخلارج وترهيب م�س�ؤوليها
النافذين لإي�صال ر�سائلهم(،)..
«احلمو�شي» جمرد �أرنب(.)..
ومل يفاجئني ما حدث لل�سيد
احلمو�شي (ال�صورة) مع املنظمة
الكاثوليكية الفرن�سية التي لها لها
تقنية قاتلة للرتهيب ،وجذور
معركتها يف �إميانها ،يف �إ�شارة �إىل
الإجنيل ،ولل�سيد احلمو�شي معركته،
وجذورها يف الإ�سالم ،ويف امل�شاركة
للحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة
امل�سلـــــــمني وحماربـــــــــة املب�شرين
والإرهاب.

�شهادة �أخرى للتاريخ ،يف حق مهند�س
مراجعات منظري ال�سلفية اجلهادية،
و�إطالق �سراحهم باعرتاف �شيخهم.
ملف ح�سا�س ،ا�شتغلت عليه يف �إطار
اخت�صا�صي الدبلوما�سي �سابقا،
ولي�س واردا ا�ستعرا�ض تفا�صيل
و�صفة «عبد اللطيف احلمو�شي»
يف جمال حماربة التب�شري والت�شيع
واملراجعات من فقه اخلروج �إىل فقه
الطاعة ،لأ�سباب ال جمال لذكرها
الآن.
«�أنا مدين لعبد اللطيف احلمو�شي
ولواله ملا عانقت احلرية» ،هذا
ما جاء على ل�سان زعيم ما ي�سمى
�إعالمــيا ،بـ «ال�سلفية اجلهادية»،
حممد الفيزازي (امل�ساء بتاريــــخ 4
 ،)2011 / 8/واالعرتاف �سيد الأدلة
عند فقهاء القانون .لكن مل ن�سمع
�صوت ال�شيخ يف حمنة ويل نعمته.
اذكر نف�سي وغريي باملثل الفرن�سي
ال�شائع ،الذي ا�ستخدمه الكاتب
الفرن�سي ال�شهري «�أندريه موروا»
عنوانا لإحدى رواياته ،وهو �أن «غري
املتوقع يحدث دائما!!» ،وا�ستح�ضر
اعرتاف بن كريان« :بع�ض الإخوان
ما خا�صهوم�ش يكونوا وزراء لكنها
الدميقراطية» .وميكن �إ�ضافة جديدة

بقلم :رداد العقباني

الحموشي

«لكنه تقرير احلمو�شي» كذلك �آ�سي
عبد الإله .هذا الرجل �شارك بتقريره
الذي يرقى ل�صيغة «ن�صيحة» للملك
يف عملية االنتقال ال�سلمي لل�سلطة
لك وجتر�أ على فتح �أبواب «معتقل»
متارة الرهيب يف زمن «احلجاج»
الغالظ ال�شداد ،ونف�سه فتح احلوار
مع معتقلي ال�سلفية اجلهادية لدى
ي�ستحـــــــــــق و�ســــام «ولد النا�س
احل�سني».
يف هذا الإطار يجب قراءة ما حدث
بفرن�سا وجر�أته غري امل�سبوقة،
من أزوالي
حماولة ت�صفية ح�سابات بني
«احلمو�شي» واجلمعية الكاثوليكية

الفرن�سية ومن يحركها من وراء
ال�ستار ،وقد تكون �أيادي مغربية غري
بريئة من عملية املطاردة.
و�أخريا ،البد �أن نعرتف ملن ي�ؤطرون
العملية ،بتجديد كبري يف منطق العمل
الدبلوما�سي و�أ�ساليب الق�ضاء الدويل.
لقد �أدخلوا منطق و�أ�سلوب �أوراق
اليان�صيب يف العالقات املغربية-
الفرن�سية   .
وهي منطقة ا�سرتاتيجية ومو�ضوع
ال ت�صلح فيه دقات الطبول الأفريقية،
بق�صد �إي�صال الر�سائل ،لأن موازينه
قد تفلت يف �أي حلظة ،وي�صدر عنه
دوى �آخر �شديد اخلطر!..

alousbouea@gmail.com
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كواليس األخبار

ما خفي كان أعظم

تحت األضواء

اللعب الكبري بني املغرب وفرن�سا
هل �أخط�أ املغرب با�ستدعاء ال�سفري
مل ت�ستطع فرن�سا وال املغرب ،كبح جناح الأزمة
التي كان من املمكن تفاديها ،حول ا�ستدعاء مدير
الدي�سطي ،املغربي ،احلمو�شي لال�ستماع �إليه يف
مو�ضوع انطلق من خرب لوكالة الأنباء الفرن�سية..
مل تكن التقاليد الدبلوما�سية ،لتجعل من هذا اخلرب
مربرا ال�ستدعاء �سفري دولة عظمى ،هي فرن�سا ،من
طرف وزيرة منتدبة( )...ولي�س حتى من طرف
وزير اخلارجية املغربي نف�سه ،لتوبيخ ال�سفري
على ما ن�شرته فران�س بري�س.
وكان ال�سفري املغربي يف باري�س� ،شكيب بنمو�سى،
قد �أو�ضح �أن الأمر يتعلق باحتجاج منظمة حقوقية
فرن�سية ،على تعذيب املواطن ال�صحراوي النعمة،
املعتقل يف املغرب واملحكوم عليه بتهمة ارتكاب
جرائم يف �أحداث كدمي ايزيك ،ليفر�ض الواقع،
ا�ستف�سارا دبلوما�سيا(� )...أو تنبيها �صحفيا �إىل
�أن يف الق�ضية خط�أ فرن�سيا� ،أو ت�سربال �صحفيا
ب�أطروحة جزائرية ،لوال �أن املغرب وبعد �أن
ت�أكد من �أن رجال �شرطة فرن�سيني ،ارتكبوا خط�أ
ا�ستخباراتيا فادحا بالبحث عن مدير الدي�سطي
املغربي يف بيت ال�سفري املغربي بباري�س رفقة
وزير الداخلية ح�صاد� ،سارع �إىل ا�ستدعاء ال�سفري
الفرن�سي بالرباط �شارل فريز ،وهو الذي ميثل
�ضخامة العالقات الفرن�سية املغربية ،على �أعلى
م�ستوى.
لوال �أن الإ�صابة امل�سجلة من طرف املغرب ،توبعت
بق�صف �صحفي مغربي ،كانت �أهم مكوناته ،هي
القول ب�أن ،فرن�سا اعتذرت للمغرب ،بينما فرن�سا
�أعلنت العك�س ،بقولها ر�سميا�(( ،إنها �سرت�سل
الأ�ضواء الكا�شفة على هذا املو�ضوع)) ،وهذا
يعني ن�شر امللف( )...لتك�شف الأجهزة الفرن�سية:
�أن املو�ضوع يتعلق ب�شكاية الريا�ضي املومني
زكريا ،الذي يك�شف تطوع «باطريك بودوان»
م�ؤ�س�س ورئي�س �أكرب جمعية حقوقية عاملية()...
للدفاع عن املومني �أمام املحكمة.
وقد ك�شفت الأزمة ،التي ح�صلت يف غيبة امللك
حممد ال�ساد�س لزيارته يف �إفريقيا� ،أن هناك عن�صرا
�سيا�سيا مل ي�ضعه املغاربة يف ح�سابهم ،وهو
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اهتمام �صحفي كبري ،مبرو�ض الأفاعي الذي
لدغته الأفعى امل�شتغلة معه ،وقد �أ�صبح الأمر
يحتم تدخل مراقبة الدولة ،لأن �آالف ال�سواح
الأجانب يرغبون يف لف الأفاعي حول �أعناقهم
لأخذ �صور ،ومادات �أفعى قد قتلت مرو�ضها،
فكيف �ستتعامل مع ال�سواح وال�سائحات.
تو�سع الف�ساد الإداري والتالعب ب�أموال الغري،
لي�شمل �أكرب �شركة فرن�سية يف املغرب ل�صنع
ال�سيارات ،حني اكت�شفت الإدارة العامة ل�شركة
رونو �سرقات بلغت املليار ،فتدخلت ال�شرطة
الق�ضائية بالبي�ضاء ،للبحث ،حيث يظهر �أن
امل�ستولني من الكبار.
جر�أة غري م�سبوقة ،ومل تعمل بها الدولة من
قبل ،تبناها وزير التجارة العلمي حفيظ،
حينما �أوقف عن مغرب الت�صدير ميزانية 60
مليارا ،كانت ت�صرف على الدعايات( )...ولكن
ات�ضح �أن تلك الدعايات مل تعط �شيئا� ،إذا
بحثت الدولة عن املاليري التي ت�صرف على
الدعايات( )...لك�سبت الكثري من توقيفها.

السفير الفرنسي شارل
فريز يوشح صدر الشنا

تواجد حتالف من جيل اال�شرتاكيني الفرن�سيني،
املتواجدين خا�صة يف ال�سفارات الفرن�سية ورمبا
على غري اتفاق مع �سيا�سة املجاملة للرئي�س هوالند
جتاه املغرب .هوالند الذي حاول �إنقاذ املوقف،
وات�صل تلفونيا بامللك حممد ال�ساد�س ،مبقره يف
�ساحل العاج ليحاول تربيد الق�ضية ،ويبدي �أ�سفه
على ما ح�صل.
فقد كان تدخل �سفري فرن�سا يف وا�شنطن ،فران�سوا
دوالتر ،لإنقاذ زميله يف الرباط� ،شارل فريز ،كان
ب�شعا يف حق املغرب ..ورغم �أنه ورد على ل�سان
فكاهي �إ�سباين ،حكى �أن ال�سفري دوالتر ،قال ما بني
ال�سفاهة التي ال جنر�ؤ على قولها والتي اخت�صرتها
�أغلب ال�صحف املغربية ب�أنه �شبه املغرب بع�شيقة
بينما الواقع هو ا�ستعمال كلمات ال ميكن ن�شرها،
ما معناها� ،أن املغرب ال ت�ستعمله فرن�سا �إال لق�ضاء
حاجاتها( )...و�أنه لي�س هناك حب وال عالقات
م�شرفة.
وزير املغرب يف الإعالم ،اخللفي� ،سقط هو �أي�ضا
يف فخ تقزمي الأحداث ،فقال �إن الإ�سباين ،الذي نقل
هذا الت�صريح عن ال�سفري الفرن�سي يف وا�شنطن

وفاة الكومي�سري
الذي ذاق الظلم
الخميسات .األسبوع

لي�س الكومي�سريات ،هم الذين ميار�سون
الظلم ،و�إمنا فيهم من يعاين الظلم ،كما
عانى الكومي�سري �أحمد �أوع�شي الذي تويف
يوم  11فرباير  ،2014بعد مر�ض طويل،
نتيجة �أزمة نف�سية �أطول.
الكومي�سري �أوع�شي ،الذي كان يف �إطار م�س�ؤولياته املهنية كخريج من
�أكادميية البولي�س ،رئي�سا للأمن يف �إقليم الدار البي�ضاء ،ح�صلت ف�ضيحة
كومي�سري �آخر ،هو الكومي�سري ثابت ،و�أ�صدر امللك احل�سن الثاين� ،أمرا
بالبحث يف تلك الف�ضيحة ال�شنيعة ،ويف خ�ضم الرغبة يف تنفيذ الأوامر
امللكية ،اعتقل الكثري ،و�أفلت الكثري ،ورمبا كان من بني الذين �أفلتوا
كومي�سري معروف ،مل تلحقه املتابعة.
وقد ت�أكد �أن الكومي�سري �أوع�شي ،كان مظلوما يف متابعته ويف احلكم
الذي �صدر يف حقه ،قبل �أن ي�صدر يف حقه العفو امللكي ،بعد �أن مت �إعدام
الكومي�سري ثابت الذي حمل معه �إىل القرب �أ�سرار احلقيقة.

معروف بعدائه للمغرب.
لوال �أن الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية
الفرن�سية «رومان نادال» �أيد �أطروحة ت�صريح
ال�سفري الفرن�سي ،يعني كذب وزير االت�صال
املغربي ،وقال �أمام ال�صحفيني�(( :إن هذه
الت�صريحات املنقولة عن ال�سفري الفرن�سي يف
وا�شنطن قد كانت مثرية ال�ستياء عام يف الق�صر
اجلمهوري ويف وزارة اخلارجية)).
كل هذا ال يتوقف عند هذا احلد فاجلريدة ال�شبه
ر�سمية للدولة املغربية «لوماتان» جتنبت اخلو�ض
يف هذا املو�ضوع ومل تكتب عنه �سطرا واحدا مثلما
�أجهزة الإعالم الر�سمية مبعنى �أن �أجهزة الدولة
املغربية ،كلها ،غري متفقة على �أ�سلوب الرد يف هذه
الق�ضية ،فال�سفري الفرن�سي بالرباط ،وح�سب بع�ض
املتبعني لن ي�سمح با�ستدعائه على طريقة هي
غري مربرة يف نظره ،ورمبا حتى يف التقاليد التي
جتعل ال�سفري ممثال لدولته ،واملو�ضوع يحتاج �إىل
معجزة لوقف خملفات هذه الأزمة ،التي مل تتوقف
عند قول املغاربة ،ب�أن فرن�سا اعتذرت ،وهي يف
الواقع مل تعتذر.

حتركات احتادية لتقلي�ص دور
امللك يف جمل�س اجلالية
الرباط األسبوع

علمت «الأ�سبوع» �أن االحتاديني مبجل�س النواب و�ضعوا مقرتح
قانون جديد مبجل�س النواب يعيد هيكلة املجل�س املكلف ب�ش�ؤون
اجلالية املغربية ،ويحد من �سلطات امللك يف التعيني داخل هذا
املجل�س.
االحتاديون طالبوا عرب هذا القانون ب�أن تتكون تركيبة جمل�س
اجلالية من  100ع�ضو يعني منهم الرئي�س و 40ع�ضوا فقط من طرف
امللك .ويقرتح االحتاديون يف باقي التمثيلية تعيني  30ع�ضوا �آخرون
بن�سبة  10لرئي�س احلكومة ،و 10لرئي�س جمل�س النواب و 10لرئي�س
جمل�س امل�ست�شارين �شريطة ا�ست�شارة الفرق النيابية بذلك.
و�أما الـ 30مقعدا املتبقية فيقرتح االحتاديون �أن يتم انتخابهم من
طرف جمعيات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية للمغاربة
املقيمني باخلارج ،يراعى يف انتخابهم التوزيع اجلغرايف وجماالت
العمل ومبد�أ املنا�صفة بني الن�ساء والرجال.
�أما باقي ال�سلطات احلكومية كوزراء كل من اخلارجية ،والعدل،
و�ش�ؤون املهاجرين ،وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،واالقت�صاد ،واملالية،
والتكوين املهني ،وال�شباب ،والريا�ضة ،وغريهم( )..ف�سي�صبحون
بح�سب مقرتح االحتاديني جمرد مالحظني فقط.

جمموعة من رجال ال�سلطة كتبت لـ»الأ�سبوع»
ر�سالة عبارة عن «�صرخة» تعرب عن «حالة
من اال�ستياء العميق التي تخيم على �شريحة
كبرية من رجال ال�سلطة ،بعد �أن متت ترقية
بع�ض املحظوظني بطريقة �صاروخية �إىل
منا�صب عليا دون اعتبار ال�شروط القانونية
املن�صو�ص عليها يف النظام الأ�سا�سي اخلا�ص
بهي�أة رجال ال�سلطة املحدد لكيفية الرتقي داخل
هذا ال�سلك».
و�ضع تقرير ادري�س جطو الوزراء اال�ستقالليني
�سابقا يف ورطة كبرية ،ومل يقف الأمر عند
اتهام «بادوية» �صاحبة �شقق باري�س ،بتبذير
املاليري يف �صفقة لقاح ،بل �إنه حاكم فرتة تويل
توفيق احجرية لوزارة ال�سكنى والتعمري،
عندما ك�شف �أن دورية �صادرة عن هذا الوزير
�ضيعت على الدولة  2مليار ،يف عهد املدير العام
ال�سابق مل�ؤ�س�سة العمران «العراي�شي» (.)..
بعد �أن قيل الكثري عن تويل جنل عبا�س الفا�سي،
عبد املجيد الفا�سي ،ملهمة مدير قناة الإخبارية،
ك�شفت تعاقب الأحداث �أن املدير املكلف
بقناة «الإخبارية الدولية» هو ال�صحايف عبد
ال�صمد بن�شريف ،مبنا�سبة انعقاد اجتماعات
ماراطونية خ�ص�صت لتنزيل دفرت التحمالت يف
�شقه املتعلق بتحويل قناة «املغربية» �إىل قناة
�إخبارية ،وهي الإجتماعات نف�سها التي �أكدت
�أن هناك «لوبي �ضاغط» ،يعمل جادا حلرمان
املغاربة من م�شروع �إعالمي يناف�س القنوات
الأجنبية م�ستغال جهل امل�س�ؤولني (.)..
متكن وزير ال�صحة من �إقناع جمل�س النواب
بامل�صادقة ،على م�شروع يق�ضي بحل جمل�سي
�صيادلة ال�شمال واجلنوب ،غري �أن هذا القرار ال
قيمة له من الناحية العملية ،فقد ك�شفت م�صادر
«الأ�سبوع» �أن كال الهيئتني م�ستمرتان يف منح
الرتاخي�ص بت�سويق الدواء ( ،)..علما �أن
احل�سني الوردي تراجع ب�شكل كبري عن النب�ش
يف ملفات املافيا احلقيقية للدواء ،والتي توجد
داخل وزارة ال�صحة ولي�س خارجها (.)..
حان الوقت لفتح ملف �شركات احلرا�سة
اخلا�صة ،بعد �أن و�صلت الأمور �إىل ا�ستعمال
�أ�ساليب املافيا ،بعد �إطالق النار على �سيارة
خا�صة بنقل الأموال يف طنجة ،وال�شك �أن
الدولة ملزمة مبراجعة ح�ساباتها فيما يتعلق
مبنح حق ا�ستعمال ال�سالح لأجراء مه�ضومي
احلقوق ( ،)..من طرف �أرباب �شركات اغتنوا
على ح�ساب ا�ستغاللهم ب�شكل ب�شع ..كيف يعقل
�أن ننتظر احلماية ممن ال حتميهم الدولة؟
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لقاءات الناظور ت�صل �إىل الربملان

ما رأي وزير الداخلية

�أن�صار املن�صوري ي�سخرون من الطالبي العلمي ومزوار

عندما يوقع رئي�س
اجلماعة بدل «القايد»

الرباط األسبوع

هل هم �أن�صار الرئي�س ال�سابق
حلزب التجمع الوطني للأحرار
م�صطفـــــى املن�صوري مــــن
�شرعوا يف التحرك هذه الأيام
وبقوة داخل احلزب حتت
�شعار «�أنقذوا التجمع الوطني
للأحرار»؟.
فظهور هذا التيار تزامن مع
بع�ض التحركات التي انطلقت
بلقاء مو�سع بالناظور مع
فعاليات احلزب باجلهة ال�شرقية
ومع املتعاطفني مع املن�صوري،
قبل �أن ينتقل هذا التحرك �إىل
الرباط وال�شروع يف اللقاءات
بني بع�ض القياديني يف احلزب
بو�ساطات متعددة وعلى
ر�أ�سها عبد القادر �سالمة وعدد
من �أع�ضاء اللجنة املركزية
واملجل�س الوطني باحلزب.
هذه التحركات املطالبة
بعودة املن�صوري �إىل مكانة
متميزة داخل حزب الأحرار
تكتف بهذا ،بل انتقلت �إىل
مل
ِ
احلرب الإعالمية على جميع
الواجهات مبا فيها حرب املواقع
الإلكرتونية والفاي�س بوك ،حيث
مت ترويج فيديوهات ،بقوة،

المنصوري

تعيد خمتلف مراحل تر�أ�س
املن�صوري ملجل�س النواب
وكذا اللقاءات التي عقدها بهذه
ال�صفة داخل وخارج املغرب ثم
لقاءات و�صوره مع جاللة امللك
ومع الأمرية اللة مرمي وغريها.
اجلهات ذاتها ،التي تروج هذه

الفيديوهات امل�شيدة بدور
ومكانة املن�صوري تروج
فيديوهات �أخرى ت�ستهزئ
كثريا بر�شيد الطالبي العلمي
املر�شح ملن�صب رئا�سة جمل�س
النواب ،خالل �أبريل القادم،
ومنها فيديو �ساخر يتواجه

عودة ال�سنتي�سي

بعد �سنتني من الهدنة
التي كانت قد عقدت
بني القياديــــني يف
احلـــــــــــركة ال�شعبية
�إدري�س ال�سنتي�سي وعبد
القادر تاتو ،عادت احلرب بني
اخل�صمني �إىل الواجهة.
هذه احلرب التي انفجرت ،الأ�سبوع املا�ضي،
�سببها هو من ي�سيطر على مالية احلزب وخمتلف
ح�ساباته يف الأبناك� ،سواء تعلق الأمر مبالية
تعوي�ضات الدولة من العملية االنتخابية �أو
عائدات الإعالنات الإدارية يف جريدة احلزب وما
يتبقى من مداخيل مطبعته.
فال�سنتي�سي الذي �أطاحت به جهات نافذة يف
احلركة( )..قبل �سنتني من من�صب �أمني املال ب�سبب
ال�صراع العلني الذي تفجر بني الطرفني ،ون�صب
مكانه برملاين الرباط عبد القادر تاتو ،يطمح هذه
الأيام �إىل ا�ستغالل الأجواء املكهربة التي ح�صلت

يف العالقة بني الع�سايل
وتاتو ب�سبب م�شاكل
�شبيبة احلزب ،ليعود
�إىل مكانته القوية داخل
احلركة ال�شعبية وم�سك
ح�ساباتها املالية التي ت�سيل
لعاب الكثريين داخل قيادة احلركة ال�شعبية.
فال�سنتي�سي عاد بقوة هذه الأيام بعد حملة
مقاطعة �أن�شطة احلزب ملدة �سنتني ،حيث �شرع يف
عقد لقاءات هامة داخل مدينة �سال بف�ضاءات قاعته
الرحبة «الوجلة» ،ثم قام بتن�سيق مع مقربني
من �أحر�ضان لهذه العودة ،بعد غياب طويل منذ
خ�سارة من�صب عمدة.
طبعا هذه التحركات وغريها من التحركات القوية
التي �ستعرفها احلركة ال�شعبية خالل الأيام
القادمة ،هي معارك للتموقع اجليد مبنا�سبة
انعقاد امل�ؤمتر الوطني للحزب خالل بداية ال�صيف
املقبل.

فيه الطالبي مع مقاطع هزلية
من م�سرحية املمثل املغربي
عبد الإله عاجل ،ومنها كذلك
فيديوهات تر�صد التناق�ضات
يف ت�صريحات الطالبي بني �أيام
املعار�ضة قبل دخول الأحرار
للحكومة وبعد دخولها.

بن كريان ي�ؤكد خرب «الأ�سبوع»
حول تهديده باال�ستقالة
الرباط األسبوع

و�أخريا خرج رئي�س احلكومة عبد الإله
بن كريان عن �صمته و�أكد عالنية م�ضمون
خرب كانت جريدة «الأ�سبوع» بتاريخ 30
يناير املا�ضي ،كانت قد انفردت به ،يتعلق
بتهديد بن كريان بتقدمي اال�ستقالة من
على ر�أ�س احلكومة .هذا اخلرب� ،أكده بن
كريان �أمام احل�ضور من خمتلف التيارات
الفكرية وال�سيا�سية مبنا�سبة حما�ضرة له
حول «احلكامة داخل الأحزاب ال�سيا�سية»
�ألقاها ،ليلة اخلمي�س املا�ضي ،باملدر�سة
الوطنية للإدارة بالرباط.
اللقاء كان فر�صة كذلك لنب كريان للرد

من يكون رئي�س جمل�س النواب املقبل؟
يت�ضح �أن حمى ال�سباق نحو الظفر برئا�سة
جمل�س النواب خالل دورة �أبريل املقبل قد
انطلقت مبكرا ،بحيث ال حديث يعلو داخل
اجتماعات قيادات الأحزاب ال�سيا�سية على
�س�ؤال :من هو ال�شخ�ص امل�ؤهل ليكون رئي�سا
للربملان املغربي �شهر �أبريل القادم؟
احتماالت رئا�سة جمل�س النواب ال تخرج عن
دائرة ثالثة �أ�سماء مر�شحة بقوة للظفر بهذا
املن�صب بالنظر لنهج �سريتها الذاتية.
�أكرث هذه الأ�سماء احتماال يف الظفر مبقعد رئا�سة
املجل�س هو كرمي غالب ،حيث اخلرب يروج بقوة
داخل فرق املعار�ضة خا�صة بعد احلديث عن
التغيريات الإ�سرتاتيجية القوية التي قام بها

غالب داخل الربملان وللنتائج الدبلوما�سية
التي حققها خارجيا ،وباعتباره كذلك من
ال�شخ�صيات القوية التي تتوفر فيها ال�شروط
والتجربة الوزارية القوية داخل النواب حاليا
لقيادة الغرفة الأوىل ،يف حني نواب الأغلبية
ي�ستبعدون غالب ويروجون خرب قرب انتقال
غالب �إىل م�ؤ�س�سة اقت�صادية كربى مبا فيها
م�ؤ�س�سة ثروة «الفو�سفاط».
ثاين الأ�سماء التي يتم الرتويج لها داخل فرق
الأغلبية هو �شخ�صية التجمعي ر�شيد الطالبي
العلمي ،غري �أن ما يقلل من حظوظه يف هذا املجال
هو الأخبار ال�سلبية التي تروج عن �سمعته
املالية وال�ضرائبية للطالبي ،يف حني من ينق�ص

تزنيت :األسبوع

تفرج يا وزير الداخلية ..هذا النائب الثالث لرئي�س جماعة
ر�سموكة (جماعة �أربعاء ر�سموكة) التابعة لإقليم تزنيت يوقع
وثيقة �إدارية نيابة عن القائد الإداري ..ويعطي الأوامر بدل
ممثل �سلطة الو�صاية.
الوثيقة التي ح�صلت عليها «الأ�سبوع» (�أنظر ال�صورة) ،ال
ت�ؤكد التناق�ض فقط بني م�صدر الر�سالة واجلهة املوقعة عليها،
بل تك�شف جانبا من الفو�ضى التي تعرفها بع�ض اجلماعات،
حيث يتوىل م�ست�شار جماعي« ،بتفوي�ض من الرئي�س» ،مهمة
�إ�صدار الأوامر للمواطنني ،با�سم القائد ،بدل ال�سلطات
املخت�صة ..هل هو التزوير �أم �أن وراء الوثيقة حكاية �أخرى؟..
�س�ؤال موجه لوزير الداخلية.

من حظوظ الطالبي هو اعرتا�ض جهات داخل
العدالة والتنمية بقوة على الطالبي وبخا�صة
بوانو رئي�س الفريق الذي �سبق وهاجم الطالبي
عالنية ،ودعا �إىل التن�صي�ص قانونيا على عدم
منح حق الرت�شح للربملان لكل الذين مل ي�سووا
و�ضعيتهم ال�ضريبية جتاه الدولة.
ثالث املر�شحني «املفاج�أة» قد يكون من احلزب
الأغلبي العدالة والتنمية الذي بد�أت ت�ضغط
قواعده لإن�صاف احلزب بعد عا�صفة التعديل
احلكومي الثاين ،والذي م�س بقوة ح�صة وحجم
حزب العدالة والتنمية ،فبعد ا�ستبعاد �سعد
الدين العثماين من الربملان بد�أت الكفة متيل
ل�صالح ر�ضى بنجلون.

على خ�صومه يف املعار�ضة بدءا من �شباط
ول�شكر ،حيث قطر ال�شمع كثريا على �شباط
يف مو�ضوع تر�شيح زوجته للربملان داخل
الئحة ن�ساء حزب اال�ستقالل ،قبل �أن ينتقل
للتلميح لغياب الدميقراطية الداخلية داخل
حزب االحتاد اال�شرتاكي ،حيث قال ب�أنه
من ال�صعب على غري الدميقراطي املطالبة
بالدميقراطية والإ�صالح.
من جهة �أخرى ،فاللقاء بنف�س املكان وبنف�س
الزمان كان مثل حق الرد لنب كريان على
الباكوري �أمني عام الأ�صالة واملعا�صرة،
الذي مر قبل �شهرين من نف�س املكان وهاجم
حكومة بن كريان.

تعــــــزيــــة
يتقدم ال�سيد خالد
بــــــــناين وجــــميع
�أفراد عائلته ب�أحر
التعازي يف وفـــاة
امل�شمول برحـــــمة
اهلل املهند�س قيد
حياتــــه حممـــــــد
العر�ش ،الــــــــذي
وافـــته املنية يوم
 7فبـــــراير 2014
مبدينـــة املحمدية،
راجـني من العلي القدير الرحمة واملغفرة
للمرحوم ولذويه ال�صرب وال�سلوان.
و»�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون».
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

ق�شور املوز يف طريق حكومة عبد الإله بن كريان

«ف�ضيحة» قانون يتهم املهند�سني بالر�شوة و«ف�ضيحة»
طلب عرو�ض على املقا�س بـ 100مليار
و�ضعت الكثير من ق�شور الموز في طريق
حكومة بن كيران ،لكن رئي�س الحكومة الذي يبدو
منت�شيا بحربه على التما�سيح والعفاريت ،ال يعلم
�أن �إحدى العقبات التي قد ت�صادفه هي عبارة عن
قوانين لم تدخل �إلى حيز التطبيق ،موروثة عن
الحكومة ال�سابقة ،ومنها المر�سوم الخا�ص
بالمهند�سين وال�صادر بتاريخ 20مار�س ،2013تحت
رقم .349/12/2
م�صادر «الأ�سبوع» ت�ؤكد �أن هذا القانون نوق�ش
في عهد الوزير الأول ال�سابق عبا�س الفا�سي ،عندما
كان نزار بركة وزيرا لل�ش�ؤون االقت�صادية والعامة،
غ��ي��ر �أن���ه «���س��ارع �إل���ى �إق���ب���اره ع��ن��دم��ا عرف
بخطورته»( ،)..ح�سب تعبير الم�صدر.
وتقول «المادة  »97من هذا القانون والمتعلقة
ب�إثبات الكفاءات والم�ؤهالت �إن المهند�س المعماري
ملزم ب�أن« :يدلي بالتزام مكتوب موثق يلتزم فيه
بعدم اللجوء بنف�سه �أو بوا�سطة �شخ�ص �آخر �إلى
�أفعال الغ�ش� ،أو الر�شوة للأ�شخا�ص الذين يتدخلون
ب�أي �صفة كانت في مختلف م�ساطر �إبرام ال�صفقات
وتدبيرها وتنفيذها» ،كما تلزمه نف�س المادة ب�أن يقوم
بنف�سه �أو بوا�سطة �شخ�ص �آخر بعدم تقديم وعود
�أو هبات �أو هدايا ق�صد الت�أثير في مختلف م�ساطر
�إبرام العقدة وتنفيذه».
غرابة هذه المادة جعلت بع�ض المهند�سين()..
يخططون لمرا�سلة الوزير الأول من �أجل تنبيهه �إلى
هذا القانون ،الذي يعتبر المهند�س المغربي« ،را�شيا
ومرت�شيا» ،هذا من جهة� ،أما من جهة ثانية ف�إن
اعتماد قانون من هذا النوع الملزم بتجنب الر�شوة،
يفتر�ض تطبيقه على �شرائح �أخرى مثل الوزراء
والأطباء والكتاب العامون( ،)..ح�سب تعبير �أحد
المهند�سين.
وال تقف مفارقات هذا القانون عند هذا الحد بل
�إن��ه �أل��زم المهند�سين لأول مرة بالح�صول على
الم�شاريع عن طريق مباراة ،غير �أن تنفيذ هذا الأمر
الذي كان يتم ب�صفة تلقائية بين المهند�س والجهات
المعنية ،تعتر�ضه �صعوبات عملية كبيرة ،فم�شاركة
ن�سبة 10في المئة فقط في المباراة من �أجل الح�صول
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وقفة الق�ضاة على هام�ش
ملف «ودادية الق�ضاة حالل
ونادي الق�ضاة حرام»

عدد الماضي
ف من ملف ال

مقتط

حول القضاة

الرباط :األسبوع

مقتطف من الشرط التعجيزي الذي يفرض على المهندسين المغاربة المشاركة المسبقة في مشروع بـ 100مليار.
على م�شروع تبدو مهمة م�ستحيلة(.)..
�سيدي الوزير الأول ،وهذا مجرد مثال« :بين
محور الجديدة �إلى فا�س هناك ما يزيد على )..(2000
و�إذا ما ت�صورنا �أن �إدارة مثل �أكاديمية التعليم
بالرباط تخرج للوجود مابين  20و 30م�شروعا في
�آن واحد ،و�إذا ما ت�صورنا �أن ن�سبة الم�شاركين من
المهند�سين المعماريين ال تتعدى ن�سبة 20في المئة،
يعني �أن عدد الم�شاركين �سيكون  400مهند�س
معماري كل واحد منهم �سيقدم م�شروعه في ثالثة
لوحات م�ساحاتها � 3أمتار ،مع التقويم ،يعني �أن
�أكاديمية الرباط �سيكون لها  30م�شروعا م�ضروبة
في  400اقتراح ،وهو ما يعني عمليا الحاجة �إلى
 36000متر من �أجل عر�ض الم�شاريع� ،أي نف�س
الم�سافة بين محطة الرباط المدينة والرباط �أكدال»،
(مقتطف من م�سودة ر�سالة موجهة �إل��ى رئي�س
الحكومة ووزير االقت�صادية والمالية والأمين العام
للحكومة ووزي���ر ال�سكنى والتعمير ..كتبها
مهند�سون).

وبعيدا عن الإ�شكاالت التي قد يفر�ضها تطبيق
قانون معين ،ف�إن بع�ض المباريات المفتوحة �أمام
المهند�سين �أ�صبحت تفر�ض الت�سا�ؤل عن الأيادي
تحرك هذا الملف ،والنموذج من المباراة
الخفية التي
كيرانم�شروع «الجامعة الأورومتو�سطية
بن ببناء
الخا�صة
لفا�س» ،حيث تت�ضمن �شروط المناف�سة �شرطا
تعجيزيا ،يجعلها مباراة مح�صورة من الناحية
العملية بين ثالثة �أو �أربعة مهند�سين )..(.
ماذا يعني �أن تفر�ض المباراة «على المهند�سين
المتبارين �أن يكونوا قد ح�صلوا على م�شاريع خالل
الع�شر �سنوات الأخيرة ،تبلغ قيمتها على الأقل 100
مليون درهم ( 100مليار) ،»..ليطرح ال�س�ؤال ،من هم
المهند�سون المغاربة الذين ح�صلوا على م�شاريع
بـ 100مليار.
الجواب على ل�سان م�صدر مطلع ،ي�ؤكد �أن الهدف
من الإ�شارة �إلى هذا الرقم هو ح�صر التناف�س في هذا
الم�شروع الذي �سيرى النور قريبا بين مهند�سين
نافذين( )..ال يتعدون � 5أو  6حاالت(.)..

ر�سالة ملوك �إفريقيا التي مل ت�صل �إىل امللك حممد ال�ساد�س

اجتمع حوالي  450قا�ضيا يوم الجمعة
 21فبراير الما�ضي ،تابعين للدائرة
اال�ستئنافية لجهة ال��دار البي�ضاء ،رفقة
عنا�صر بارزة لقيادات الودادية الح�سنية
للق�ضاةمنبينهمرئي�سهاعبدالحقالعيا�سي،
ونور الذين الرياحي المحامي العام لدى
محكمة النق�ض ،والمختاري رئي�س المكتب
الجهوي لمدينة الدار البي�ضاء ،وفعاليات
ق�ضائية مكونة من ر�ؤ�ساء اولين لمحاكم
اال�ستئناف،والوكالءالعامينلديها،ور�ؤ�ساء
لمحاكم ابتدائية ووكالء الملك لديها..
واتفق الع�شرات من الق�ضاة ،الذين
تزامنت وقفتهم مع �صدور عدد «الأ�سبوع
ال�صحفي» ،ال��ذي ت�ضمن ملفا كامال عن
ال�صراعات بين الق�ضاة تحت عنوان :ودادية
الق�ضاة حالل ونادي الق�ضاة حرام (الأ�سبوع
عدد  20فبراير) ،على اعتبار «الودادية
الح�سنيةللق�ضاةالممثلال�شرعيوالتاريخي
لق�ضاة المملكة» ،والم�ؤ�س�س قانونا على
الخطابات الملكية ،كما �أكد بع�ضهم تبر�ؤهم
من �أن�شطة «نادي الق�ضاة» ،معتبرين �أن
بع�ض الجهات تهدف للنيل من رموزها ،عن
طريق الفي�س ب��وك .وج��اء في مقال �أحد
الق�ضاة الم�شاركين في الوقفة �أن «الودادية»
بادرت �إلى ا�ستنكار ما ذهبت �إليه �إحدى
الجمعيات بالخروج �إلى ال�شارع بالبذل
الرمزية ،وقد اكتظ بهو المحكمة التجارية
بالرغم من �ش�ساعته بالق�ضاة ،وك�أنه ت�أكيد
لمن ي�شك في تمثيلية ال��ودادي��ة ،»..وبلغ
ح�ضور الق�ضاة والقا�ضيات مبلغا غير
م�سبوق(.)..

 20فبراير
2011

الرباط :األسبوع

نجحت الزيارة الملكية التي يقوم بها
الملك محمد ال�ساد�س �إلى دول �إفريقية
في تك�سير عدة تحالفات� ،ضد المغرب..
وقد ظهر جليا ذلك االمتداد الروحي
لأمير الم�ؤمنين داخل �إفريقيا ،والذي
تجلى في تحركات التح�ضير للزيارة
الملكية �إلى مالي و�ساحل العاج ،والذي
ترجمعمليافي�شكلا�ستقباالتحا�شدة
المغربي العلوي في
لملك ال��م��غ��رب� ،أده�����ش��ت خ�صوم
تنصيب القذافي
«ملكا للملوك»
المغرب( .)..ويبقى �أحد روافد االمتداد
المغربي في �إفريقيا نابعا من التحركات
الجمعوية لبع�ض الفاعلين المغاربة ،كان هو الفاعل الجمعوي المغربي ،الأمين العام الدائم لملتقى
الذين يحر�صون على ح�ضور المغرب محمد ها�شم �صو�صي علوي .هذا م��ل��وك و�سالطين و�شيوخ
�إفريقيا في كل الملتقيات غير الر�سمية ،الأخير ،طرق كل الأبواب لكي يو�صل �إف��ري��ق��ي��ا و�أم����راء �إفريقيا
والنموذج من الم�شاركة المغربية ،في ر�سالة �إلى الملك محمد ال�ساد�س ،من والزعماء التقليديين للقارة
اللقاءات التي ينظمها«،ملتقى ملوك الملتقى المذكور ،غير �أنه لم يجد من الإفريقية ،وا�سمه «جاللة
و�سالطين و�شيوخ ور�ؤ�ساء و�أمراء ي�سمع �صوته ،رغم �أنه كرر على �أذان ت�شيقيزي جان جرفيه» ،يطلب
الزعماء التقليديين ،للقارة الإفريقية» ،م�ستقبليه �أن االمر يتعلق بر�سالة من من خاللها تنظيم الدورة المقبلة
وربما ال يعرف كثير من المغاربة �أن «ملوك �إفريقيا» �إل��ى الملك محمد للملتقى بالمغرب ،في الفترة
الممتدة من ما بين  9و� 10شتنبر
تن�صيب القذافي ملكا لملوك �إفريقيا ،ال�ساد�س.
الر�سالة التي تنفرد «الأ�سبوع» المقبل�( ،»..أنظر مقتطف من
كان ب�أياد مغربية ،حيث �أن الذي ن�صبه
بن�شر مقتطف منها ،موقعة با�سم الر�سالة).

2014

مقتطف من رسالة
«م��ل��وك إفريقيا»
للملك محمد السادس

 8جريدة
اجلرائد
9
وجهــات نـظـــر

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

حكومات لإر�ضاء املخزن
لـــقد تعاقبت على املغرب
بعد «اال�ستقالل» حكومات
متعددة ،ف�أية حكومة منها
ا�ستطاعت �أن تطبق برناجمها
بحذافريه دون �ضغوط وقيود
وعراقيل من قبل املخزن؟ ابتداء
من حكومة عبد اهلل �إبراهيم،
رحمه اهلل ،الذي ا�ضطر ا�ضطرارا
�إىل مغادرة احلكومة ،وانتهاء
بحكومة عبد الإله بن كريان،
الذي يتحدث عن العفاريت والتما�سيح (�)..إننا ال ننكر جهد
ال�صادقني من �أبناء هذا البلد ،الذين ت�سلموا مقاليد ال�سلطة،
غري �أنهم مل ي�ستطيعوا �أن ينفذوا من برناجمهم �إال ما �سمح
به املخزن وكان دعما لأركانه ولإيديولوجيته.

محمد عبادي (األمين العام بجماعة العدل واإلحسان)

مل �أتزوج «بوريقي»

�أغرب من اخليال ..البام يحارب بن كريان بـ  20فرباير
برز بقوة �شباب حزب الأ�صالة
واملعا�صرة خالل امل�سرية الوطنية
التي نظمتها حركة  20فرباير،
الأحد املا�ضي ،ب�شوارع الرباط
يف �إطار االحتفال بالذكرى الثالثة
لهذه احلركة.
فقد عب�أت قيادات احلزب �شبيبة
الأ�صالة واملعا�صرة على ال�صعيد
الوطني ،و�إنزال �أع�ضائها �إىل
ال�شارع بقوة حتت قيادة الربملاين
ال�شاب املهدي بن�سعيد ،بل منهم من
قاد التنظيم املحكم لهذه امل�سرية
«ه�شام الدفلي» وهو ما �أنقذ هذه
احلركة يف ذكراها الثالثة.
وبهذا يكون البام قد قدم مهمة
داخل حركة  20فرباير ومرر
عربها العديد من الر�سائل �إىل
حزب العدالة والتنمية من خالل

ال�شـــــعارات املطالــــبة بالتغيري
وحماربة اال�ستبداد وكذا ال�صور
والر�سوم امل�ستهزئة بنب كريان
واملطالبة برحيله ،ويكون قد رد
بقوة على �شبيبة العدالة والتنمية
التي كانت مررت الكثري من
الر�سائل حلزب اجلرار يف بداية
انطالق م�سريات حركة  20فرباير،
وطالبت هي الأخرى برحيل بع�ض
قياداته وعلى ر�أ�سهم �إليا�س
العمري وف�ؤاد عايل الهمة.
ومن جهة �أخرى ،جنحت قيادات
البام ع�شية االحتفاالت بالذكرى
الثالثة خلروج حركة  20فرباير
�إىل ال�شارع ،من ا�ستقطاب �أ�سماء
وازنة من هذه احلركة منهم
معتقلون غادروا ال�سجن للتو بكل
من احل�سيمة و�صفرو.

بعد غياب طويل ..م�صطفى حجي
يهاجم امل�س�ؤولني عن الكرة

كريكاتير

مـــــراد البوريقــــي فنان
احرتمه ،مل �ألتـــــــق به
�سوى مرة واحـــــدة ،خالل
الدورة املا�ضــــية مــــن
مهرجان مراك�ش ،اقــرتب
مني حني كنت �أ�صور مع قناة
لبنانية وهن�أين على تو�شيحي
بالو�سام امللكي ،وهن�أته �أي�ضا
و�أخربته ب�أين �أعتز به ك�صوت
طربي مغربي و�أقدره .مراد اليوم
هو �صديق ال �أكرث ،وال نلتقي حتى ،لذلك �أت�ساءل كيف
اختلق ذلك املوقع هذه ال�شائعة التي حتز يف نف�س الفنان
(�شائعة زواجهما).

قراءة في خبر

وجه النجم ال�سابق للمنتخب
املغربي م�صطفى حجي نقدا
الذعا مل�س�ؤويل كرة القدم يف
املغرب ،ب�سبب الو�ضعية ال�سيئة
التي مير بها �أ�سود الأطل�س يف
هذه املرحلة قبل عدة �أ�شهر من
بطولة �أمم �إفريقيا  2015التي
ت�ست�ضيفها البالد.
ويف ت�صريح جلريدة “لوماتني
ما” قال حجي“ :ال ميكن
اال�ستعداد لأمم �إفريقيا بهذه
الطريقة قبل �أ�شهر من البطولة
كان من الأف�ضل �أن تكون الأمور وا�ضحة وبرامج اال�ستعداد
مربجمة عرب العديد من املباريات الودية ل�ضمان جاهزية
املجموعة.
و�أ�ضاف “�أعتقد �أن م�س�ؤويل الكرة ال يعريون اهتماما للجمهور
املغربي” ..واختتم حجي ت�صريحه ب�أنه لن يرف�ض �أي دعوة
للم�شاركة يف الإطار الفني للمنتخب ،معربا عن حبه له وفخره
بامل�ساهمة يف جناحه.

دنيا بوتازوت (فنانة)

ال توجد انتخابات يف اجلزائر
�سبق �أن �س�ألني بع�ض
الأ�صدقاء عن �سر �صمتي،
وملاذا ال �أقدم تر�شيحي يف
هذه االنتخابات ،ف�أجبتهم
هل هناك انتخابات يف
اجلزائــــــر؟ فلكـــــي �أحتدث
عن الرت�شح يجب �أن �أتاكد
�أن هــــناك انتخابات(� )..أنا
�شخ�صيا ع�شت  -منذ جميء
بوتفليقة �سنة  1999اثني ع�شر
عملية انتخابية ،ثالث رئا�سيات
وثالث ت�شريعيات وثالثة والئيات وثالث بلديات( )..وخالل
كل هذه االنتخابات منعت من الرت�شح� ،إذن لي�ست هنا
انتخابات ،هناك تعيينات م�سبقة ،انتخابات حم�سومة �سلفا
منذ البداية ،وهذه لي�ست انتخابات.

أحمد غزالي (رئيس سابق لحكومة الجزائر)

«مول ال�شكارة» لي�س بديال
قـــــد يكون العمل
ال�سيا�سي غري ذي
جاذبــــــية بالن�سبة
للمثقــــــــف باعتباره
�صراعا وتدبريا لأنه
يدور حول رهانات
وطموحات تقع خارج
دائرتـــــــه �أو يف غري
متناوله ،وقد تكون عالقة
ال�سيا�سي على درجة
من النفور والتوتر مع
املثقف� .إال �أن الرجوع �إىل زمن النبل ال�سيا�سي
يتطلب اال�شتغال على م�صاحلة حقيقية بني
الطرفني ،لأنني ال ميكن �أن �أعترب ب�أي حال �أن ما ت�سميه
بـ«ال�شعبوي» �أو «مول ال�شكارة» هو البديل.
خدوج السالسي (االتحاد االشتراكي)

كيف ت�سببت جمعية م�سيحية يف ت�أزمي عالقة املغرب وفرن�سا؟
يبدو �أن املغرب مل يعد يت�ساهل مع �أي
قرار مي�س ب�سيادته ،حتى لو تعلق الأمر
بالقوى الكربى يف العامل ،فبعد املوقف
الذي اتخذته الرباط ،قبل �أ�شهر ،ردًا
على موقف وا�شنطن الذي كان يتجه
نحو تو�سيع �صالحيات املينور�سو يف
ال�صحراء ،وال�صرامة يف التعامل مع
حتر�شات اجلزائر ،جاء الدور على
فرن�سا ،التي “احتجت” عليها اململكة
ب�شدة� ،إثر ا�ستدعاء الق�ضاء الفرن�سي
مدير اال�ستخبارات املغربية يف ق�ضية
تعذيب ،فهل لهذا التحول عالقة بتحرر
الرباط من “هيمنة” ملف ال�صحراء؟
وا�ستدعت الرباط ال�سفري الفرن�سي لديها
احتجاجا على اال�ستدعاء الذي وجه
لرئي�س اال�ستخبارات املغربية ،عبد
اللطيف حمو�شي� ،أثناء تواجده يف باري�س
لال�ستماع �إليه يف ق�ضية تعذيب.
و�أو�ضحت ال�سفارة املغربية بالعا�صمة

الفرن�سية �أن �سبعة �شرطيني فرن�سيني
زاروا ،اخلمي�س املا�ضي ،مقر �إقامة
ال�سفري املغربي “لإبالغه با�ستدعاء من
قا�ضي التحقيق” للمدير العام جلهاز
مكافحة التج�س�س ،و�أكد بيان لوزارة
اخلارجية املغربية �أن “هذا احلادث
اخلطري وغري امل�سبوق من �ش�أنه �أن
ي�سيء �إىل مناخ الثقة واالحرتام املتبادل
القائم” بني البلدين( )..ويلم�س هذا من
خالل بيان وزارة اخلارجية املغربية،
الذي رغم �شدة لهجته� ،إال �أنه مل يغفل
ذكر عبارة “املغرب احلليف املقرب من
فرن�سا”.
ويف هذا الإطار ،قال �إدري�س لكريني،
�أ�ستاذ احلياة ال�سيا�سية والعالقات
الدولية يف كلية احلقوق ،جامعة القا�ضي
عيا�ض مبراك�ش“ :ينبغي �أن ال نن�سى
�أن فرن�سا هي �شريك حيوي بالن�سبة
للمغرب ،والعالقات بني البلدين متينة

وتطال خمتلف املجاالت ،هذا الأمر يجب
النظر �إليه كعامل حم�صن لهذه العالقة
�إزاء �أي ارتباك ميكن �أن يحدث .ولعل
املوقف الفرن�سي الر�سمي خالل ت�صريح
وزارة اخلارجية ي�ؤكد �أن هناك �سعيا من
الطرفني الحتواء امل�شكل حتى ال ي�ؤثر يف
العالقات اال�سرتاتيجية بني البلدين”.
البحث يف خلفيات اال�ستدعاء الق�ضائي
ي�ستوجب ا�ستيعاب عدد النقاط التي
تعد مبثابة املفاتيح التي متكن من فهم ما
يحدث ،ففرن�سا ،يو�ضح �إدري�س لكريني،
يف ت�صريح لـ«�إيالف»« ،دولة دميقراطية،
وحترك امل�ؤ�س�سات الق�ضائية هو دائماً
ال ي�سري يف اجتاه املواقف الر�سمية �أو
مواقف احلكومات ،وهذا �أمر معروف،
خ�صو�صاً عندما يتعلق الأمر بق�ضايا
حقوق الإن�سان».
�أما النقطة الثانية التي يجب ا�ستيعابها
جيدًا ،فتتمثل يف كون �أن حتريك هذه

االجراءات ،ي�شرح اخلبري املغربي،
“تقف وراءه جهات غري ر�سمية مرتبطة
بفعاليات مدنية ،والأمر الذي ينبغي �أن
ن�ستح�ضره هو �أنها قد تكون جاءت كرد
على التحرك الناجح للعاهل املغربي يف
�إفريقيا”.وكانتجمعية“العملامل�سيحي
من �أجل �إلغاء التعذيب”طالبت ،اخلمي�س
املا�ضي ،من ال�سلطات الفرن�سية اغتنام
فر�صة وجود عبد اللطيف حمو�شي،
رئي�س اال�ستخبارات املغربية ،يف فرن�سا
لال�ستماع �إليه ب�ش�أن �شكاوى رفعت يف
باري�س تتعلق بوقائع تعذيب مفرت�ضة
يف مركز احتجاز مغربي يف متارة يتبع
الإدارة العامة املغربية ملراقبة الرتاب
الوطني.
وتعلقت �إحدى الدعاوى مبغربي فرن�سي
يدعى عادل ملتل�سي ( 33عامًا) ،الذي فتح
ب�ش�أنه حتقيق عديل بباري�س نهاية ،2013
بح�سب م�صدر قريب من امللف.
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اجلولة امللكية الإفريقية يف عيون ال�صحافة

«من يخ�شون انعطافا موريتانيا نحو اجلزائر ال يعرفون موريتانيا جيدا»
كما �سبق �أن حت�س�ست �صحف جزائرية عديدة
من تن�شيط املغرب لعالقاته مع مايل و�ساحل
العاج وا�ستقباله لقياديني يف حركة الطوارق،
حللت مواقع �صحافية موريتانية �أبعاد
وانعكا�سات جولة امللك حممد ال�ساد�س التي
بد�أها مبايل و�أنهاها ب�ساحل العاج ،م�ست�شعرة
فيها قدرا كبريا من جتاوز موريتانيا والقفز على
دورها التاريخي يف املنطقة.
وكان �أبرز ذلك ،التوج�س الذي عربت عنه يوم
الإثنني املا�ضي� ،صحيفة «الر�أي امل�ستنري»
املوريتانية امل�ستقلة التي قالت« :تتمخ�ض
الزيارة احلالية عن اتفاق ع�سكري �أمني كبري
ظاهره بناء ثكنات ومنح تدريبات ،لكن بنوده
غري املعلنة ت�ضمنت تدريب احلر�س الرئا�سي
املايل وتدريب قوات تدخل خا�صة ومنح
�أ�سلحة متطورة وتبادل معلومات ا�ستخبارية
حيوية وكلها �أمور من �ش�أنها �أن تخل بالتوازن
اال�سرتاتيجي مع دولة ت�شرتك معها موريتانيا
بحدود برية تتجاوز  2000كلم.
 ..وختمت “الر�أي امل�ستنري” حتليلها بالقول
“يف جميع الأحوال قد تكون الزيارة �أذكت
�آمال املاليني ،ولكنها �أي�ضا �أذكت هواج�س
املوريتانيني وكلها �أمور لها ما قبلها و�سيكون لها
ما بعدها” ،وكانت و�سائل الإعالم املوريتانية
امل�ستقلة املوريتانية قد �أولت م�ؤخرا ،اهتماما
كبريا لتحليل �أخري ملجلة “جون �أفريك” ذات

اخلربة الوا�سعة يف ال�ش�أن ال�سيا�سي املغاربي،
والذي اختارت له املجلة عنوانا على �شكل
ا�ستفهام تعجبي “هل ي�س ُري املغرب نحو �إ�ضاعة
موريتانيا؟”.
ولتف�سري احل�سا�سية املفرطة للعالقات املغربية
املوريتانية ن�سبت «جون �أفريك» للخبري �أالن
�أنتيل ،مدير برنامج �إفريقيا جنوب ال�صحراء يف
املعهد الفرن�سي للعالقات الدول َيّة واملخت�ص يف

غالبا ما ينزعج
متتبعو برنامج
“رشيد شو” الذي
تقدمه القناة الثانية،
بعدم االنسجام
بين ما يصرح به
الضيوف وتصفيقات
الجمهور( )..ولكن
الصورة التي تسربت
مؤخرا كشفت ،عن
وجود شخص يعطي
للجمهور إشارات
من أجل “التهليل
والتطبيل” ،ففهم
المتتبعون ما وراء
البرنامج(.)..

�أطــــل “�شبــــــح” تعدد الزوجات بر�أ�سه جمددا
يف املغرب ،عرب مقرتحات من قبل جهات دينية
�أثارت ردود �أفعال متباينة يف اململكة بعد ع�شر
�سنــــوات تقريبا على �إقرار مدونة الأ�سرة.
وتعالت�أ�صواتيفالآونةالأخريةتطالببال�سماحبتعدد
الزوجات ،فيما �أعربت نا�شطات ن�سائيات عن خماوفهن
من تراجع املكت�سبات التي حققتها املر�أة املغربية.
قنــاة “احلــــرة” �سلطت ال�ضوء على املو�ضوع
وا�ست�ضافت القا�ضي ر�شيد م�شقاقة الذي قال �إن
ق�ضية تعدد الزوجات “مفتعلة” ،م�شريا �إىل �أن
مدونة نظمت التعدد ب�شكل دقيق جدا فلم متنعه لكنها
�أحاطته ب�شروط ميكن اعتبارها �أحيانا تعجيزية.
وقال القا�ضي �إن املبد�أ الأ�صيل يف تعدد الزوجات �أن
يكون هناك “مربر مو�ضوعي ا�ستثنائي”� ،أي �أن يقبله
املنطق و�أن يكون لأ�سباب معينة مثل مر�ض الزوجة.
و�أ�ضاف �أن الراغب يف التعدد يجب �أن يتمتع بهذا
ال�شرط اجلوهري �إ�ضافة �إىل “�إعالم الزوجة الأوىل
ب�أنه يرغب يف زوجة ثانية ،و�أن يحيط الثانية علما
ب�أنه متزوج بالأوىل حتى يتحقق الر�ضا بني الطرفني”.

جطو يطارد ياسمينة

الصورة التي فضحت دوزيم

ال�ش�أن املوريتاين قوله “ال توجه خارجيا جديدا
لدى الرئي�س املوريتاين ،و�إن كانت الرغبة حتدوه
يف حت�سني العالقات مع اجلزائر ،لكن دون �أن
يكون ذلك على ح�ساب العالقات مع املغرب،
حيث �أن العالقات بني املغرب وموريتانيا تبقى
ا�ستثنائية ،وبالتايل ف�إن من يخ�شون انعطافا
موريتانيا نحو اجلزائر ،ال يعرفون موريتانيا،
جيدا”.

ع�شر �سنوات بعد مدونة
الأ�سرة ..مغاربة يطالبون
بتعدد الزوجات

م�صطــــــفى الـــرتاب ي�ستـــثمر  600مليـــون دوالر يف �إفريقـــيا
قرر املغرب تخ�صي�ص �أحد امل�صانع
الأربعــــة للأ�ســـــمدة واملخ�صبات
الزراعية ،والتي يجري �إن�شا�ؤها يف
منطقة اجلرف الأ�صفر ال�صناعية
جنوب الدار البي�ضاء ،لتموين الأ�سواق
الإفريقية .وجرى الإعالن عن هذا القرار
على هام�ش الزيارة الر�سمية التي يقوم
بها امللك حممد ال�ساد�س �إىل مايل.
و�أكد م�صطفى الوايف ،املدير العام
امل�ساعد يف املجمع ال�شريف للفو�سفات،
�أن القدرة الإنتاجية للم�صنع اجلديد
املوجه لإفريقيا ،والذي �سيد�شن يف
الرابع من ال�شهر املقبل� ،ستبلغ مليون
طن من املخ�صبات �سنويا .و�أ�ضاف
الوايف ،الذي كان يتحدث خالل افتتاح

امل�ؤمتر الرابع للمخ�صبات يف �إفريقيا،
والذي تنظمه جملة “�إف �إم بي”
العاملية املتخ�ص�صة يف مراك�ش� ،أن
املغرب ي�سعى �إىل و�ضع جتربته يف
جمال ا�ستعمال الأ�سمدة للرفع من
م�ستوى الإنتاجية الزراعية رهن �إ�شارة
الدول ال�صديقة وال�شقيقة يف �إفريقيا.
وقال الوايف “اكت�سبنا يف املغرب خربة
كبرية يف جمال التو�سع يف ا�ستعمال
املخ�صبات الزراعية عن طريق اعتماد
�إجراءات حتفيزية وتوفري التدريب
والت�أطري للموزعني ال�صغار ،وكذلك
توفري الإر�شاد والتوعية ب�أهمية
ا�ستعمالاملخ�صباتوالطرقال�صحيحة
ال�ستعمالها بالن�سبة للفالحني� ،إ�ضافة

�إىل و�ضع خرائط حول �أنواع الرتبة
و�أنواع املزروعات والأ�سمدة املالئمة
لها وتوفيــــــــرها جمــــانا للمزارعني
واخلرباء الزراعيني .كل هذه اخلربات
نعتزم و�ضعها رهن �إ�شارة �أ�شقائنا
الأفارقة للرفع من مردودية الزراعة
الإفريقية وتعزيز �أمنها الغذائي”.
ولقي �إعالن �إن�شاء امل�صنع ،الذي تبلغ
تكلفته اال�ستثمارية  600مليون دوالر،
وقرار توجيهه لال�ستجابة حلاجيات
�أفريقيا �صدى طيبا و�سط امل�ؤمتر
الرابع للمخ�صبات ،والذي ت�شارك
فيه � 400شخ�صية من  60دولة عرب
العامل .وقال �أحمد كابيو كوا ،الأمني
العام للجمعية النيجريية للمخ�صبات،

لـ«ال�شرق الأو�سط»� ،إن هناك حاجة
ق�صوى ملثل هذا امل�شروع يف �أفريقيا.
و�أ�ضاف “عندما جئنا للمغرب حل�ضور
هذا امل�ؤمتر مل نكن نتوقع مثل هذا
امل�شروع ،رغم �أننا جئنا �أ�سا�سا بحثا
عن �سبل تطوير عالقاتنا التجارية مع
املغرب يف جمال املخ�صبات .فاملغرب
رائد عامليا يف هذا املجال ،وهو قريب
منا جغرافيا ووجدانيا بخالف ال�صني
و�أوكرانيا اللتني نتزود منهما حاليا،
و�إعالنهذاامل�شروع�أكد�صحةم�ساعينا
وفتح لنا �آفاقا مل نكن نتوقعها”.

alousbouea@gmail.com
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الريفي جنيب الوزاين يهاجم «حركة لكل الدميقراطيني» ويقول
�إن «الوديع» ال ي�ستطيع �أن ي�صبح حتى «�سانديك يف عمارة»

ت�أ�سي�س حزب «البام» غري قانوين..

وان�سحبــــنا منــــه ب�ســــبب
�سيطـرة �إليـــا�س العــماري
ملف البرلماني «سعيد شعو»
المتهم بتجارة المخدرات «مفبرك»
ونعتز بكونه مازال عضوا في حزبنا

نجيب
الوزاني

استطاع نجيب الوزاني وهو أحد أقطاب النسخة األولى لمشروع “األصالة والمعاصرة” أن
“ينجو” من الصراعات الطاحنة التي شهدها حزب الوافد الجديد( ،)..ورغم أنه لم يدخل في
المتاهات القانونية الستعادة زمام السيطرة على حزب العهد الذي كان يقوده ،إال أنه أسس
حزبا جديدا اسمه حزب «العهد الديمقراطي» مباشرة بعد انسحابه من المشروع الكبير،
الذي انطلق سنة .2008
وفيما يلي ،يشرح الوزاني أسباب “فك االرتباط” مع “البام” ،ويتهم أعضاء حركة لكل
الديمقراطيين ،خاصة إلياس العماري ،وحسن بنعدي ،وصالح الوديع( )..بمحاولة االستيالء
على المشروع الذي كان سيتشكل من  5أحزاب سياسية فقط ،ويتساءل مستغربا ،كيف يمكن
أن تندمج أحزاب موجودة في حزب غير موجود(.)..
ينتمي الوزاني إلى منطقة الريف ،مثله مثل إلياس العماري ،غير أنه يؤكد“ :أنا في وادٍ وإلياس
العماري في وادٍ آخر” ،ويعتبر أن فتح النقاش حول تقنين زراعة القنب الهندي من طرف حزبي
االستقالل واألصالة والمعاصرة في البرلمان ،مجرد نقاش مخصص لالستهالك السياسي(.)..
وال تقف التصريحات المفاجئة التي أدلى بها الوزاني لـ”األسبوع” عند هذا الحد ،بل إنه يفجر
قنبلة من العيار الثقيل عندما يقول بأن ملف البرلماني السابق عن دائرة الحسيمة المتهم
بتجارة المخدرات ،ملف مفبرك( ،)..بل ويدافع عن شعو ،ويؤكد بأنه ليس هاربا إلى هولندا كما
يعتقد الجميع ،بل يعتبر مناضال في حزبه (حزب العهد الديمقراطي) ويؤكد أنه يعتز بعضويته،
ويلوم الصحافة التي أثارت زوبعة حول هذا الشخص ،حسب قوله ،وهو بريء حتى تثبت إدانته،
انتهى كالم الوزاني ،الذي لم يتردد في الهجوم على حزبي االتحاد الدستوري والتجمع الوطني
لألحرار ،باعتبارهما من بين األحزاب التي سادت ثم بادت ،مثل الحضارة اإلغريقية.

حاوره :سعيد الريحاني
◆ دعا كل من فريقي حزب اال�ستقالل وحزب
الأ�صالة واملعا�رصة يف جمل�س النواب �إىل
«تقنني زراعة القنب الهندي» (احل�شي�ش) يف
املغرب ،كيف تنظر �إىل هذه الدعوات؟
◆◆ ..هذه الق�ضايا مل تناق�ش يف الربملان،
بل متت �إثارتها من طرف احلزبني
املذكورين لأ�سباب «�سيا�سوية» ،ومتت اتهام البرلمانيين بتجارة المخدرات
�إثارتها لال�ستهالك ال�سيا�سي فقط ،لأن
يحتاج إلى دليل
م�شكل زراعة «القنب الهندي» مطروح منذ
القدم ،ويطرح �س�ؤال «البديل الزراعي»
للمزارعني يف املناطق املعنية ،لذلك ◆ هناك من يقول �إن طرح هذا النقا�ش ،مرتبط
ينبغي معاجلته اقت�صاديا واجتماعيا ،بتوغل �أموال املخدرات داخل �صفوف بع�ض
والأمر ال يرتبط بطرح امل�س�ألة من الأحزاب ،ما ر�أيك؟
طرف حزب �أو حزبني ،يف �س�ؤال �شفوي ◆◆ �أنا ال �أ�ستطيع �أن �أحكم على نوايا
�أو جلنة برملانية.
م�شكلة القنب الهندي ،يف نظري ،ال ينبغي
�أن تعالج بهذه الطريقة ،بل تفرت�ض حتركا
من طرف احلكومة ،دون ا�ستغالل �سيا�سي،
وهذا ما يقع �إىل حدود الآن(.)..

الأحزاب ال�سيا�سية الأخرى ،ولكن ميكنني
�أن �أقول �إن هذه الق�ضية ،عبارة عن ق�ضية
وطنية يجب طرحها ،من طرف احلكومة
ومن طرف جميع الفاعلني ال�سيا�سيني،
وال يجب �أن يقف الأمر عند حماولة
تغليط الر�أي العام ،فاملعاجلة الفعالة
للم�شكل يجب �أن متر عرب توفري احللول
االقت�صادية ،ملناطق فقرية تنت�شر فيها
هذه الزراعة منذ القدم و�إيجاد البديل ،لأن
هناك �آالف املواطنني يعي�شون من ذلك()..
لي�س هذا فح�سب ،بل يجب معاجلة امل�شكل
من الناحية الق�ضائية لأن هناك عددا من
املواطنني «هاربون»(.)..
هناك م�شاكل �أخرى ،مرتبطة باملو�ضوع،

alousbouea@gmail.com
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حركة لكل الديمقراطيين
«حاولت االستيالء» علينا
وعلى أحزابنا

منها �أن بع�ض الأ�شخا�ص املوقوفني يكتبون
ر�سائل ،لتوريط �أ�شخا�ص �آخرين بدون حجة،
فيتم اعتقال الأ�شخا�ص الذين وردتهم �أ�سما�ؤهم
يف هذه الر�سائل(.)..
 ..مثل هذه الق�ضايا (مو�ضوع القنب الهندي)،
يجب �أن متر عرب القنوات امل�س�ؤولة ،و�أنا عندي
جتربة � 18سنة يف الربملان و�أعرف �أن معاجلة
ق�ضية ما ،يجب �أن تطرح من طرف احلكومة� ،أو
يتم خلق جلنة لتق�صي احلقائق ،مثل تلك اللجنة
التي مت �إحداثها �سنة  1996والتي كنت ع�ضوا
فيها ،وكان يرت�أ�سها احمند العن�صر ،وخل�صت
�إىل نتائج مهمة من بينها �ضرورة �إيجاد البديل
االقت�صادي ،فبدونه ال ميكن للتدابري «القمعية»
�أو «الرتقيعية» �أن جتد حلوال(.)..
◆ �سبق للقيادي االحتادي عبد الهادي خريات �أن
�رصح ب�أن الربملان املغربي ي�ضم عددا كبريا من جتار
املخدرات (الثلث) ،هل تتفق مع هذا القول؟
◆◆ (ي�أخذ نف�سا عميقا ثم يوا�صل) لي�س داخل
الربملان فقط( ،)..ولكن حتى نكون واقعيني،
من ال�صعب جدا �أن نتهم �إن�سانا معينا ،ملجرد
�أنه ميلك �سيارة فاخرة ،ب�أنه تاجر خمدرات،
والقول ب�أن برملاين معني تاجر خمدرات يحتاج
�إىل دليل(.)..
نحن ن�سمع يف الواقع �أن هناك �أ�شخا�صا اغتنوا
من هذه التجارة( ،)..ولكنني ال �أتهم �أحدا،
وهذا من اخت�صا�ص ال�سلطات احلكومية،
والدولة ب�إمكانها �أن تعرف �أي �شخ�ص ،وبالتايل
ميكنها �أن تتخذ قرارا مبنع كل «م�شكوك فيه»
من املعركة ال�سيا�سية ،ومع ذلك يبقى �أن تطبيق
هذه امل�سطرة �أمر يف غاية ال�صعوبة.

إلياس العماري رفقة الباكوري وفي اإلطار سعيد شعو

«شعو» له غيرة كبيرة على
الوطن ،ومازالت له رغبة في
القيام بمشاريع أخرى داخل
البالد ،ومازال يتمتع بسمعة
طيبة جدا ،ولم يثبت أن اعتدى
سعيد شعو إنسان
على أحد ،أو وجدت عنده
«بريء» ووطني
مخدرات( )..كل ما أعرفه هو
أن الصحافة أقامت زوبعة
◆ �سبق �أن طرح مو�ضوع «جتارة املخدرات»
بحدة داخل حزبكم ،مبنا�سبة احلديث عن الربملاين استمرت شهورا طويلة()..

«�سعيد �شعو» الذي كان ينتمي �إىل �صفوفكم ،قبل �أن
يهرب خارج �أر�ض الوطن ،وتقول �أنت �إن هذا امللف
مفربك(.)..
◆◆ (مقاطعا) �أوال �سعيد �شعو ،كان برملانيا
با�سم احل�سيمة وجنح با�ستحقاق ،وهو يحظى
باحرتام جميع ال�سكان يف هذه املدينة ،حيث قام
ب�أعمال اجتماعية كبرية ،يف امليدان الريا�ضي
واالجتماعي( )..وميكن لأي �شخ�ص �أن ي�ؤكد
�أنه مواطن ريفي يعمل يف اخلارج وله غرية
على املغرب وعلى الإقليم الذي ينتمي �إليه ،و�أنا
ح�ضرت رفقته ،ورفقة الربملاين «الأعرج» يف
هولندا ،للقاء خ�ص�ص للدفاع عن ق�ضية الوحدة
الرتابية(� )..أما الزوبعة التي �أثريت حوله فهي
حرب �صحفية ،وهنا �أذكر على �سبيل املثال �أن
�إحدى اجلرائد اليومية ،كتبت ذات يوم �أنه
اعتقل بتاريخ معني( ،)..يف حني �أن احلقيقة هي
غري ذلك ،و�أ�ؤكد مرة �أخرى �أن هذا امللف مفربك،
وبدون �أدلة( )..ومن يجب �أن يحاكم يف احلقيقة

هم من ين�شرون �أخبارا زائفة ،والزمن �سيك�شف
كثريا من خيوط هذه العملية(.)..
«�شعو» له غرية كبرية على الوطن ،ومازالت
له رغبة يف القيام مب�شاريع �أخرى داخل البالد،
ومازال يتمتع ب�سمعة طيبة جدا ،ومل يثبت �أن
اعتدى على �أحد� ،أو وجدت عنده خمدرات()..
كل ما �أعرفه هو �أن ال�صحافة �أقامت زوبعة
ا�ستمرت �شهورا طويلة ،وكانت حتركها بع�ض
الأيادي(.)..
◆ هناك من قال �إن جزءا من «الهجومات» التي
تعر�ض لها �سعيد �شعو ،كانت مرتبطة بال�رصاعات
الطاحنة( ،)..التي ارتبطت ببداية ت�شكيل حزب
الأ�صالة واملعا�رصة؟
◆◆ منذ �أن �أ�س�سنا حزب العهد �سنة  ،2002كنا
نعرف �أن الطريق �ستكون �صعبة و�أن العمل
ال�سيا�سي ملغم ،و�أي حزب ولو كان حزبا
متوا�ضعا مثلنا ،ال بد �أن ي�ضع يف ح�سابه بع�ض

«األحرار» و
«ا
ال
ت
حا
د
ال
د
س
ت
ور
ي
»
 ..أحزاب سادت
ثم بادت م
ث
ل
ال
ح
ض
ار
ة
ا
إل
غر
ي
قية
◆ �أين ت�صطفون �إزاء حكومة عبد الإله بن
كريان؟
◆◆ عندنا نائبني يف الربملان ،وقررنا
منذ الوهلة الأوىل م�ساندة هذه
احلكومة ،لأن املغاربة يريدونها،
ثانيا ،لعدم وجود بديل ،وم�شروع
«جي  »8الذي كان يطبخ ،ال ميكن
�أن يكون بديال ،نتمنى �أن تنجح هذه
احلكومة و�أن تقوم بالإ�صالحات ،رغم
الت�شوي�ش ،وكما قال عبد الرحمان
اليو�سفي يف �أحد الأيام« ،املغاربة مل
يبق لهم حنني جتاه املا�ضي»« ،هادوك
اللي حكموا يف ال�سابق ،ال ميكنهم
�أن ي�شمتوا املغاربة ،ويرجعوا من
جديد» ،ما يقع حاليا يف الربملان ،هو �أن
نف�س الأحزاب التي كانت يف احلكومة،
مت قذفها �إىل املعار�ضة ،ومل تخرت
ذلك ،وحتاول ب�شتى الو�سائل العودة
�إىل احلكومة ،و�أنا مت�أكد �أن ال�شعب
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املغربي �سيقزم ح�ضورها يف االنتخابات
املقبلة ،والإ�شارات املوجودة حاليا،
ت�ؤكد �أن هذه الأحزاب بائدة(.)..
◆ من تق�صد؟
◆◆ لن �أذكرها باال�سم ،ون�سبة  70يف
املئة املغاربة مل ي�شاركوا يف االنتخابات،
�إذن بقي هناك خزان كبري ،ونتمنى �أن
تت�أ�س�س �أحزاب �أخرى لت�ستوعب ذلك،
رغم �أن البع�ض يقول �إن الأحزاب كثرية
يف املغرب ،وهذا خط�أ ،هل تعتقدون �أن
الأحزاب التي ت�ؤ�س�س يف «معر�ض الدار
البي�ضاء» �أحزاب حقيقية ،ال �شك �أنكم
تعرفون تاريخ التجمع الوطني للأحرار
واالحتاد الد�ستوري( )..فهذه الأحزاب
رغم كرثتها العددية �إال �أنها ال تتمتع
ب�أي امتداد �شعبي حلد الآن ،ولن تكون
م�ؤثرة( )..هي �أحزاب �سادت ثم بادت،
مثلها مثل احل�ضارة الإغريقية(.)..

العراقيل ،التي يجب �أن يتخطاها بذكاء وحكمة
وهدوء(.)..

الصحافة أعدمت سعيد شعو
قبل محاكمته
◆ �سبق لك �أن �رصحت �أن �أحد �أ�سباب االن�سحاب
من حزب الأ�صالة واملعا�رصة هو طرد �سعيد �شعو
دون اال�ست�شارة معك؟
◆◆ حتى ال يقال �إين تهربت من الإجابة على
هذا ال�س�ؤال� ،أنا فعال مل �أقبل «عملية الطرد»،
لأن الطرد له �ضوابط قانونية ،ال ميكن �أن يتخذ
�إال من خاللها ،ك�أن يتم ا�ستدعا�ؤه للح�ضور �أمام
جلنة ت�أديبية� ،أو �أمام املكتب ال�سيا�سي( )..طرد
ع�ضو من احلزب بجرة قلم ،هو عملية ال ميكن
�أن نتفق عليها ،وغري مطابقة للقانون(.)..
◆ هل مازال �سعيد �شعو ع�ضوا يف حزبكم (العهد
الدميقراطي)؟
◆◆ مازال معنا يف احلزب ،ونعتز مبثل ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ،هو الآن يف هولندا يزاول عمله ك�أي
مواطن(.)..
◆ (مقاطعا) ولكنه هارب؟
◆◆ �سعيد ،لي�س هاربا ،بل جاء لي�ساعد
املواطنني يف بع�ض الأعمال االجتماعية ،لكنه
عندما وجد العراقيل ،عاد �إىل هولندا(.)..
◆ لي�س هاربا ولي�س مبحوثا عنه؟
◆◆ يف نظري ،هو لي�س هاربا وغري مبحوث
عنه ،وقد قال يل �إنه جاء ليخدم الوطن( )..لكنه
مل يفهم �سبب احلرب التي قامت �ضده بدون
�أدلة ،لذلك قرر البقاء يف هولندا �إىل حني �أن
تت�ضح الأمور(.)..
◆ ولكن ق�ضية �سعيد �شعو ،مرتبطة بق�ضية كبرية
لتجارة املخدرات� ،صدرت فيها �أحكام ق�ضائية()..
وحوكم فيها عدة �أ�شخا�ص� ،أال يبدو لك كالمك
مفاجئا؟
◆◆ الإن�سان بريء حتى تثبت �إدانته� ،سعيد
�شعو حاكمته ال�صحافة و�أعدمته ،ونحن
ل�سنا مغفلني ،حتى ن�صدق ذلك ،فبع�ض
�أنواع ال�صحافة ،لها من يغذيها وهناك من
يحركها(.)..

إلياس العماري في واد
وأنا في واد آخر
◆ هل مازلت �صديقا لإليا�س العماري القيادي يف
حزب الأ�صالة واملعا�رصة؟
◆◆ �أنا ال �أتكلم عن الأ�شخا�ص ،واملجتمع هو
الذي يحكم عليهم ب�سريتهم و�أعمالهم( ،ي�ضحك
ثم يوا�صل) ،مل �أفهم هذا ال�س�ؤال...
◆ قيل يف وقت من الأوقات �إن منت�سبني ل�شبيبة
حزبكم ،نظموا وقفات احتجاجية �ضد �إليا�س
العماري؟
◆◆ «�إليا�س» ميكن �أن �أقول لكم �إنه �صديق،
لكننا نختلف ..ميكننا �أن نلتقي بحكم االنتماء �إىل
منطقة الريف ،وميكننا �أن ن�شرب القهوة ..لكن
لكل منا توجهه ال�سيا�سي ،هو �صديق لأنه من
املنطقة� ،أما من الناحية ال�سيا�سية فهو يف واد
و�أنا يف واد �آخر(.)..

◆ احلديث عن �إليا�س العماري يجرنا للحديث عن
دخولكم يف حزب الأ�صالة واملعا�رصة عند ت�أ�سي�سه ،من
هو �أول �شخ�ص اقرتح عليك االنت�ساب لهذا احلزب؟
◆◆ كما قلت ،ال�صحافة �أحيانا تقوم بتحريف
الأحداث ،وحزب العهد كان موجودا قبل �أن يوجد
حزب البام  ،كيف ميكن حلزب موجود �أن يدخل يف
حزب غري موجود؟
ما وقع هو �أننا قررنا �سنة  ،2007رفقة «ال�سي» ف�ؤاد
عايل الهمة ،الرجل الطيب ،تكوين فريق م�شرتك،
رفقة � 7أحزاب ،من بينهم حزب العهد ،وكان الفريق
ي�ضم  36برملانيا وكنت �أنا رئي�سا للفريق(� )..سنة
 ،2009اتفقنا ب�أن جتتمع الأحزاب امل�شكلة لهذا
الفريق ،و�أن ت�ؤ�س�س حزبا واحدا ،طبقا ملقت�ضيات
قانون الأحزاب(.)..
تبعا لذلك ،يبقى حزب الأ�صالة واملعا�صرة نتيجة
مبا�شرة الندماج هذه الأحزاب ،وحزب العهد هو
الذي �أ�س�س حزب الأ�صالة واملعا�صرة( )..كانت
هناك �سبعة �أحزاب يف البداية ،لكن اثنان منها رف�ضا
االندماج( ،)..وبقيت خم�سة �أحزاب هي الأحزاب
املعروفة واتفقت على ت�شكيل حزب يكون ا�سمه مثل
ا�سم الفريق ،وهذا احلزب ال ميكن �أن يت�أ�س�س �إال
من �أع�ضاء هذه الأحزاب اخلم�سة( )..يف ذلك الوقت
ظهرت جمعية ا�سمها «حركة لكل الدميقراطيني»،
�أرادت �أن ت�ستويل على هذه العملية برمتها وب�صفة
غري قانونية(.)..
◆ (مقاطعا) ولكنكم كنتم تن�سقون مع «الهمة» كربملاين،
وك�أحد �أ�صحاب م�رشوع حركة لكل الدميقراطيني(.)..
◆◆ بالن�سبة لل�سي الهمة �أو غريه ،ميكنه �أن
يجمع اجلمعيات وهذا من حقه ،بل �إن من واجب
الربملاين �أن ميار�س العمل اجلمعوي(� )..أنا �أحتدث
من الناحية القانونية ،كانت هناك خم�سة �أحزاب،
تريد ت�شكيل حزب �سيا�سي ،والقانون وا�ضح يف
هذا ال�صدد ،ومن هنا �شرعنا يف التح�ضري للم�ؤمتر،
لكننا مل نتفق مع بع�ض الأ�شخا�ص الذين جا�ؤوا
من حركة لكل الدميقراطيني ،ومل تكن لديهم رغبة
امل�شاركة فقط ،بل �أرادوا �أن «ي�أخذوا» كل �شيء،
و�أن ي�سيطروا على اجلميع(.)..
◆ من هم ه�ؤالء الأ�شخا�ص؟
◆◆ كان هناك �إليا�س العماري ،وبيد اهلل ،وح�سن
بنعدي ،و�صالح الوديع ،و�آخرون( )..وال �شك �أنكم
الحظتم �أن �أول مكتب وطني للحزب مت ت�أ�سي�سه،
عني على ر�أ�سه ،ح�سن بنعدي ،وهو �أمر غري ممكن
من الناحية القانونية ،وال عالقة له باملو�ضوع()..
كان هذا �أحد �أ�سباب اخلالف ،وقلنا ب�أن هذا الأمر ال
ميكن �أن ي�ستمر ،فاجتمعنا يف حزب العهد وتدار�سنا
امل�شروع يف �أحد الفنادق بالعا�صمة ،فانق�سمنا بني
جمموعة كانت ترغب يف املوا�صلة ،وجمموعة �أخرى
بقيت معنا ،ومن الأ�سماء التي عار�ضت امل�شروع،
كنت �أنا ب�صفتي برملانيا ،والربملاين �سعيد �شعو،
والربملاين �أيت رحو� ،أما الربملانيان الآخران ،فقد
اختارا االلتحاق بحزب الأ�صالة واملعا�صرة()..
ثم اتخذنا بعدها قرار «فك االرتباط» ولي�س
«االن�سحاب» لأن امل�شروع مل يكن قد ولد بعد(.)..
◆ ما تقوله يتعار�ض مع ما يروج له بع�ض �أقطاب
«حركة لكل الدميقراطيني» ،الذين يقولون ب�أن م�رشوع
حزب الأ�صالة واملعا�رصة منتوج خا�ص؟
◆◆ باهلل عليكم ،اعطيني ا�سما واحدا من «حركة
لكل الدميقراطيني» ر�شح نف�سه ،ولو «�سانديك» يف
عمارة وجنح ،اعطيني ا�سما واحدا له م�صداقية؟
�صالح الوديع تر�شح يف �أ�سفي ،هل جنح؟ هل جنح
«بلكو�ش» يف مراك�ش؟ «وا�ش ح�سن بنعدي عندو
�شعبية»؟(.)..
�أنا �أت�ساءل ،كيف ت�أ�س�س حزب الأ�صالة واملعا�صرة
فيما بعد؟ هل هذه هي املجموعة التي �أ�س�سته؟ �أمل
يتم االعتماد على الأعيان القادمني من �أحزاب
خمتلفة ..ما وقع ال يهمني ،لكن الإن�سان عندما
يريد �أن يتكلم يجب �أن تكون عنده م�صداقية..
�صالح الوديع تر�شح يف �أ�سفي خالل االنتخابات
الت�شريعية ،وبو�سائل قوية� ،سانده بيد اهلل
وبنهيمة ،املدير العام للخطوط امللكية اجلوية،
ومع ذلك �سقط ،رغم احلملة الكبرية ،ويف الأخري
ي�أتي ليعطينا الدرو�س نحن �أ�صحاب ال�شرعية
االنتخابية(.)..
نحن ال نعرفهم (يق�صد �أع�ضاء حركة لكل
الدميقراطيني) ،نحن كان لنا لقاء مع ف�ؤاد عايل
الهمة ،والذي بقي متوا�ضعا معنا �إىل حدود اليوم،
و�أ�ستغل املنا�سبة لأحييه ،على كونه تفهم قرار فك
االرتباط(.)..

alousbouea@gmail.com
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الثقافة

وزراء و�شخ�صيات وازنة يف منتدى
منظمة التجديد الطالبي

يف �إطار �أن�شطتها الثقافية والأكادميية ،تنظم اللجنة التنفيذية ملنظمة
التجديد الطالبي املنتدى الوطني ملهند�سي امل�ستقبل يف ن�سخته الثالثة
حتت �شعار :
املهند�س املغربي بني التكوين والت�شغيل �أي م�سار للمهند�س
املقاول؟ وذلك يوم الأحد  2مار�س  2014باملدر�سة الوطنية للعلوم
التطبيقية بالقنيطرة  .يندرج هذا املنتدى �ضمن الأن�شطة التي تهدف
�إىل تعزيز اجلانب العلمي لدى الطلبة والرقي به� ،إذ �أنه يوفر ف�ضاء
للحوار والنقا�ش بني املهند�سني والأ�ساتذة اجلامعيني وبني طلبة املعاهد
العليا للهند�سة من �أجل معرفة خمتلف التحديات والرهانات التي تعرت�ض املهند�س املغربي
يف جمال �إن�شاء املقاوالت وذلك يف ظل �سيا�سة الت�شغيل وال�سيا�سة االقت�صادية التي تنهجها
الدولة يف حماولة للإجابة على خمتلف الت�سا�ؤالت التي تعرت�ض طالب الهند�سة ي�ست�ضيف هذا
املنتدى جمموعة من اخلرباء واملتخ�ص�صني يف املجال :ال�سيدة �سمية بن خلدون ،ال�سيد عبد
العزيز رباح ،ال�سيد حل�سن الداودي ،ال�سيد خل�ضر امل�ست�شار االقت�صادي لدى رئي�س احلكومة
بالإ�ضافة �إىل جمموعة من الأ�ساتذة اجلامعيني و�شخ�صيات وازنة يف املجال االقت�صادي .

الكافراد ي�صدر العدد  78من جملة
“درا�سات �إفريقية يف الإدارة”
�صـدر عن
ا لكا فر ا د
( ا ملــــــــر كز
الإفــــــــــــريقي
للتدريب والبحث
للإمناء) مب�شـــاركة
منظمــــة هان�س �سايدل
الأملانية العدد  78من
جملتـــــه الن�صف �سنوية:
«درا�ســــــــــات افريقية يف
الإدارة» ،وي�ضم هذا العدد
جمموعـــة من املقاالت باللغتني
الفرن�سية والإجنليزية عن الإدارة العمومية والوظيفة
العموميـــــــة ،والأزمة االقت�صادية العاملية ،والعدالة
الد�ستورية والدميقراطية ،والالمركزية وحتديث الإدارة
والريادة ،وغريها من ق�ضايا ال�ساعة التي تهم املجال
الإداري بالقارة الإفريقية .ي�شارك يف هذه املقاالت
جمموعة من �أملع الكتاب والباحثني واخلرباء الأفارقة
من الكامريون و�ساحل العاج و�سوازيالند ونيجرييا.
املجلة من ن�شر مطبعة ليتوغراف (طنجة) وهي متوفرة
عن طريق الطلب �أو االنخراط .هذا وي�صدر الكافراد كتبا
�أكادميية �أخرى مثل �سل�سة «درا�سات ووثائق» وغريها
من الكتب الأكادميية القيمة املخ�ص�صة للبحث العلمي
اجلاد.
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جمعية حماية اللغة العربية
تعقد م�ؤمترها الثاين
تعقد اجلمعية املغربية حلماية اللغة
العربية م�ؤمترها الثاين ق�صد جتديد
مكتبهاالوطني،يومالأحد 16مار�س
 2014يف ال�ساعة العا�شرة �صباحا،
باملركز الثقايف ب�أكدال مبدينة
الرباط (مقر املركز يوجد بزنقة
الأمري عبد القادر ،على بعد ر�شقة
حجر من املدر�سة الأمريكية قبالة
قاعة عالل الفا�سي ،نواحي م�ست�شفى
ابن�سينا).
وخالل هذا اجلمع �سيوزع جمانا على جميع
املنخرطنيالكتابالذي�أ�صدرتهاجلمعيةبعنوان«:اجلمعيةاملغربية
حلماية اللغة العربية� :أهم املحطات  »2013 - 2007وهو كتاب يف
� 200صفحة من احلجم املتو�سط.

جوزيف بالتر يرا�سل الكاتب الفنان
رزاق عبد الرزاق
بعث جوزيف بالتر رئي�س اجلامعة الدولية
لكرة القدم �إىل الكاتب املغربي والفنان
الت�شكيلي رزاق عبد الرزاق ،م�ؤ�س�س اجلائزة
الدولية للفن ال�ساخر ،بر�سالة ود ،بعد
ت�سلمه للوحة الزيتية التي جت�سد «الطرويف»
م�صحوبة باجلز�أين الأولني من املونوغرافيا،
املتعلقة بهذه اجلائزة التي تتميز عن باقي
اجلــــوائز ،بح�ضــــور ازدواجية الت�شكيل
والت�أليف� ،أي فن الر�سم والببلوغرافيا.
هذا ،ويح�ضر الكاتب رزاق لإ�صدار كتابه
الثالث الذي ي�ضم �ضمن فقراته معطيات
تاريخية تهم الفيفا ،كذلك نبذة عن القامات
والالعبني املوهوبني الذين �أبهروا العامل
ب�أ�سره ،مبهاراتهم الريا�ضية كـ :بيلي،
ومارادونا ،وبنبارك ،وخنطو ،ويا�شني،
ومي�سي ،وبكمباور ،و�أوزوبيو ،وزيدان،
وبالتيني ..بالإ�ضافة �إىل الإ�شادة ببع�ض
الأندية التي لها «باملري�س» كروي غني عن
التعريف ،مبا فيها فريق الرجاء البي�ضاوي،
الذي �أبلى البالء احل�سن ،و�شرف وجه املغرب
�إبان «املوندياليتو» الأخري.
ففي ما يخ�ص الأن�شطة الفنية املرتقبة
ل�سنة  ،2014واخلا�صة مب�ؤ�س�س اجلائزة،
�سيعر�ض رزاق عبد الرزاق ،حتت تيمة:
«ت�شكيل وهايكو»� ،أعماله الفنية اجلديدة،
التي جتمع بني الكتابة ال�شعرية والت�شكيل،

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

journal_said@yahoo.fr

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

كتاب الر�أي:
رمزي �صوفيا
حممد بركو�ش
احل�سني الدراجي
�إدري�س �أبايا
رداد العقباين
بو�شعيب االدري�سي
م�صطفى الطريبق
يو�سف الكتاين
املرا�سلون:
زهريالبوحاطي
نور الدين هراوي
حممد �شجيع
عزيز الفاطمي
�سعيد �أحتو�ش
عبد الرحيم عواد

بالتر

مبركزين ثقافيني �أوروبيني متواجدين على
التوايل يف مراك�ش والدار البي�ضاء .وبهذه
املنا�سبة� ،سيعر�ض الكاتب ن�سخا من كتبه
التي ن�شرت يف املغرب ( ،)4وفرن�سا (،)3
وكندا ( ،)1وكذلك امل�ؤلفات التي توجد يف
طور الن�شر ،بالإ�ضافة �إىل �صور ملونة كبرية
احلجم للجوائز الت�سعة .كما �سيوقع كتابه
املعنون بـ«الأم جي ومغامرات الأب دي»
(Mère Gé face aux tribulations de
 )Père Déيف معر�ض للكاتب �سينظم يف نهاية
�شهر مار�س  2014من طرف نادي امل�ؤلفني
مبنطقة «�شامباين �أردين» (Champagne-
 )Ardenneالتي توجد �شرق العا�صمة
الباري�سية.

العنوان:
�شارع الأمري موالي
عبد اهلل
�صندوق الربيد439 :
الرباط
الهاتف:
0537708047

الفاك�س:
0537708049

الإيداع القانوين:
 28جوان 1965
ال�سحب:
ماروك �سوار
التوزيع:
�سابري�س
الق�سم التجاري:

من «الإكراهات الكربى لالقت�صاد الوطني»
�إىل «اجلينات وم�ستقبل الطب احلديث»

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

يف �إطار فعاليات اجلامعة ال�شعبية مل�ؤ�س�سة
الفقيه التطواين للعلم والأدب �أعدت امل�ؤ�س�سة
برناجما ل�شهري فرباير ومار�س على النحو
التايل:
اجلمعة  28فرباير  2014ابتداء من ال�ساعة
اخلام�سة بعد الزوال :حما�ضرة يف مو�ضوع:
«الإكراهات الكربى لالقت�صاد الوطني و�س�ؤال
التنمية االقت�صادية واالجتماعية» ،يلقيها
الدكتور ح�سن العراقي ،بالعنوان التايل17 :
�شارع فل�سطني بطانة �سال.
ال�سبت  8مار�س  2014ابتداء من ال�ساعة
الرابعة بعد الزوال :االحتفال باليوم العاملي
للمر�أة :تن�شطه الأديبة ،حليمة زين العابدين،
ويت�ضمن الربنامج عرو�ضا يف مو�ضوع:
«قا�صة وجتربة كتابة» :الأديبة ربيعة

عادل ال�صبار
0664494024

الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة

ريحان ،والأديبة لطيفة بــــاقا.
عرو�ض حول« :املر�أة يف خيال كاتب» :الأديب
عبد الإله املوي�سي ،والأديب عمر علوي ن�سنا،
(�سيتم الإعالن عن مكان احلفل الحقا).
ال�سبت  15مار�س  2014ابتداء من ال�ساعة
الرابعة بعد الزوال :حما�ضرة علمية يف
مو�ضوع« :اجلنبات وم�ستقبل الطب احلديث»
يلقيها الربوفي�سور الدكتور عز الدين الإبراهيمي
بالعنوان التايل� 17 :شارع فل�سطني بطانة �سال.

طبع من هذا العدد 40.000
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قالوا ونقول
 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

�أكرم يقيل طاليب من تدريب الوداد.

عن �أزمة الوداد

◆ �أكرم يقيل وال يقال!!
�أكرم ي�ستعد جللب املدرب رقم � 20إىل الوداد.

�صراعات وان�شقاقات داخل املكتب امل�سري

«صحف»

من �سيقبل تدريب وداد الأمة؟
مر فريق الوداد البي�ضاوي خالل الأ�سبوع
املا�ضي ،من �أوقات ع�صيبة ب�سبب الهزمية
�أمام فريق ح�سنية �أكادير ،ذهب �ضحيتها
املدرب عبد الرحيم طاليب حيث متت �إقالته
ب�سبب النتائج املتوا�ضعة التي ال توازي
طموحات الفريق الأحمر ،الذي يعول هذا
املو�سم على الفوز بالبطولة للم�شاركة يف
بطولة ك�أ�س العامل للأندية على غرار غرميه
التقليديالرجاءالبي�ضاوي.
املكتب امل�سري مل يقتنع بالبداية اخلجولة
للفريق خالل مرحلة الإياب ،فبعد تعادل
�سلبي بالقنيطرة ،ينهزم ب�أكادير لتتقل�ص
حظوظهتدريجياللفوزباللقب.
املدرب عبد الرحيم طاليب يتحمل جزءا
كبريا من هذه النتائج ،خا�صة و�أنه ظل
يديل بت�صريحات غري مقنعة ميينا و�شماال،
ومل يتوقف عن القول ب�أن البطولة �ستكون
ودادية يف نهاية املطاف ،بالرغم من �أن كل
من تابع مباريات الوداد ،الحظ �أنه ال ميلك
مقوماتالبطل.
اجلماهري الودادية التي عادت بالتدريج �إىل
مدرجات مركب حممد اخلام�س ،بل �ساندت
فريقها خالل الدورات الأخرية �أينما حل
وارحتل ،الحظت هي الأخرى ب�أن اللقب
مل يعد �سهال كما كانت تت�صور ،لتفجر جام
غ�ضبها على املدرب ،وطالبت برحيله لإنقاذ
ما ميكن �إنقاذه.
معظم �أع�ضاء املكتب امل�سري اقتنعوا ب�أن
احلل الوحيد للخروج من �أزمة النتائج
ال�سلبية هو اال�ستغناء عن عبد الرحيم

قــ
ـ
ف

«المساء»

◆ ما كاين غري �أكرم ..ال حول وال قوة �إال
باهلل.
الكرة املغربية حتت�ضر ،وال�سبب تدخل غري
املخت�صني.

«المدرب مصطفى مديح»

◆ اخليل مربوطة و .....تتبورد.
الوداد ينف�صل عن مدربه طاليب والأخري
يتعاقد مع املغرب الفا�سي.

«األخبار»

◆ جاية راجعة ،ما �ضيع�ش الوقت.
املنتخب قادر على الفوز بك�أ�س �إفريقيا
.2015

«الحسين خرجة»

جمهور الوداد

فريق الوداد

◆ وا�ش �أنت بعدا ،باقي عاي�ش؟
طاليب ،وتعوي�ضه مبدرب ب�إمكانه �إعادة
الفريق يف �أ�سرع وقت �إىل �سكة النتائج
الإيجابية.
قبل انطالقة املو�سم الكروي ،وعد املدرب
طاليب جمهور الوداد بتكوين فريق �شاب
�سيناف�س على البطولة بل �سيكون هو البطل،
�إال �أنه مع مرور الدورات الحظنا ب�أن الفريق
ا�ستنزف العديد من النقط ،كهزميته ذهابا
و�إيابا مع ح�سنية �أكادير ،وتعادله بامليدان
مع بع�ض الفرق التي حتتل املراكز الأخرية
يف �سبورة الرتتيب.
كان على املدرب طاليب �أن يكون �صريحا
مع نف�سه منذ البداية ،و�أن يقتنع ب�أن الفريق
الأحمرميرمنمرحلة�صعبة،وينتظرهعمل
�شاق و�أن ال يعد الوداديني ب�أي �شيء.
�صحيح �أن الفريق يتوفر على عنا�صر

رق�صة
املدربني

ع�شنا خالل املوا�سم الأخرية
االنتقاالت الغريبة للمدربني،
والقرارات املفاجئة التي
يتخذها بع�ض امل�سريين.
فكيف يعقل �أن يقال مدرب من
فريق ما يوم الأحد ،لرناه يوم
الإثنني مدربا لفريق �آخر.
ف�أين �أخالقيات املهنة؟ و�أين
ودادية املدربني التي املفرو�ض
�أن تتحمل م�س�ؤوليتها �أمام هذا
طاليب
الو�ضع املزري الذي يعي�شه هذا
القطاع؟
فكم من مدرب انتقل من فريق لآخر �أكرث من مرتني خالل
مو�سم واحد ،دون �أن تتدخل اجلامعة الو�صية لإيقاف هذا
العبث الذي ال نراه �إال يف املغرب.
فخري دليل على ذلك ،هو انتقال عبد الرحيم طاليب �إىل املغرب
الفا�سي بعد �إقالته من الوداد يف �أقل من � 24ساعة!!
فاملدرب الذي ال يحرتم زميله يف املهنة ،ويرتب�ص به ،ويح�سب
هفواته ال خري ننتظر منه.
من حق �أي مدرب �أن ينتقل بكل حرية من فريق لآخر ،بعد
نهاية كل مو�سم كروي ،كما نرى يف معظم البطوالت العاملية،
و�أن ي�أخذ وقتا من الزمن ملراجعة الأخطاء التي ارتكبها وكانت
�سببا يف �إقالته ،ولكن لي�س من حقه بتاتا �أن يدرب فريقني �أو
�أكرث يف ظرف �ستة �أ�شهر ،وهذا يعني ب�أنه ال يقدر مهنته.
�س�ؤالنا هو :كيف تقتنع بع�ض الفرق به�ؤالء املدربني الذين
كانوا يدربون �أندية تطمح للفوز بالبطولة ،ليقبلوا تدريب
�أندية مهددة بالنزول ومغادرة ق�سم ال�صفوة؟

�شابة وموهوبة ،لكنها تفتقر �إىل التجربة
املطلوبة ،فعليه �أن يرتيث حتى ال يجه�ض
كل املجهودات التي تقوم بها الأطر التقنية
على م�ستوى التنقيب و�إعداد اخللف.
ال ننكر ب�أن املدرب طاليب حقق نتائج جد
�إيجابية مع فريق نه�ضة بركان الذي وقع
على �إياب رائع خالل املو�سم املا�ضي ،فقد
كان ب�إمكان هذا املدرب �أن يبقى مع ممثل
ال�شرق ليتمم عمله كما يقول� ،إال �أن الطريقة
التي ترك بها الفريق ،ال متت ب�أية �صلة
لالحرتافية ،فبالرغم من العقد الذي يربطه
بنه�ضة بركان ،فقد هرول يف اجتاه مركب
حممد بن جلون �ضاربا عر�ض احلائط كل
املقومات التي يجب �أن تتوفر يف مدرب
حمرتف يعرف ما له وما عليه.
كان ب�إمكان طاليب �أن يبقى مدربا لنه�ضة

بركان الذي وفر له كل ظروف النجاح
واال�ستقرار� ،إال �أنه وللأ�سف ال�شديد ف�ضل
الوداد بداعي حبه لهذا الفريق الذي �أعطاه
ال�شيء الكثري ،وحان الوقت كما �صرح لرد
اجلميل..فكانتالنتيجةهيالف�شلوامل�شاكل
التي عا�شها منذ �أن ت�سلم زمام الأمور.
التعادل ال�سلبي الأخري مبركب حممد
اخلام�س �أمام الكوكب املراك�شي� ،ضاعف من
م�شكل الوداد الذي �ستعاين وال�شك من الفراغ
التقنيالذييعي�شهحاليا.
ترى من �سيكون رجل املرحلة؟ بع�ض
امل�سريين �أكدوا ب�أن املدرب القادم �سيكون
مغربيا؟ ترى من هو املدرب الذي �سيقبل
تدريب وداد الأمة يف ظل هذه الو�ضعية
احلرجة ،وال�صراعات ال�شر�سة التي تتفاقم
يوما عن يوم بني �أع�ضاء املكتب امل�سري؟

حجي مطلوب يف الطاقم التقني للمنتخب.

«الصباح»

◆ فني هو هذا الطاقم؟
ال جدوى من ا�ستدعاء العبني �إىل املنتخب
دون مدرب.

«المدرب التونسي البنزرتي»

◆ وانت مالك؟
�أعرف من يهددين بالقتل!

«بودريقة رئيس الرجاء»

◆ ت�شي غيفارا ديال «الكرة»؟

ر�سالة بنعطية �إىل جامعة العبث

�صمت عبد الإله �أكرم
على غري عادته ،مل يدل رئي�س الوداد عبد الإله �أكرم ،ب�أي
ت�صريح طوال الأ�سبوع لي�شرح من خالله الو�ضعية التي
يعي�شها الفريق الذي كان ميني النف�س بالفوز بالبطولة.
رئي�س الوداد رمبا ا�ست�سلم للأمر
الواقع ،واقتنع ب�أن �أف�ضل احللول هو
ترك اجلمل مبا حمل.
املقربـــــون من البيــــت الودادي
يعرفون متام املعرفة ال�صمت
املفاجــــئ لرئيـــــ�س الوداد
الذي يتابــــع الو�ضع من
بعيد ،ومل يعد ب�إمكانه
م�ساعدة �أيــــة جهة..
ولكن �إذا عرف ال�سبب
بطل العجب.
أكرم

و�إيطاليا ،فعلى جامعة
حذرالالعبالدويلوعميداملنتخب
كرة القدم �أن ت�ستفيد من
الوطني املهدي بنعطية من
خربتهم ،ومن غريتهم
خطورة الو�ضع القامت الذي
على وطنهم ،وختم
تعي�شه اجلامعة امللكية
بنعطية حديثه ،على
املغربية لكرة القدم ،التي
�أن املنتخب الوطني
�ضيعت الوقت والعديد من
ب�إمكانه الفوز بك�أ�س
الفر�ص لإعادة كرة القدم
�إفريقيا التي �ستنظم
الوطنية�إىلت�ألقها.
باملغرب� ،إذا ما توفرت
بنعطية جنم روما احلايل
كل الظروف ،وت�ضاعفت
والذي يعي�ش �أياما زاهية مع
بنعطية
اجلهودخللقمنتخبي�شرف
ناديه الإيطايل ،حذر بل هدد بعدم
كرة القدم الوطنية.
العودة �إىل حمل القمي�ص الوطني
يف الظروف احلالية ،كما �أكد ب�أن املغرب ،ر�سالة قوية من العب كبري �إىل امل�س�ؤولني عن
يتوفر على العبني كبار يحملون قمي�ص ال�ش�أن الكروي ،ولكن وللأ�سف ال�شديد ال حياة
�أقوى الأندية الأوروبية ،يف فرن�سا و�إجنلرتا ملن تنادي.

حذار من ممثل عا�صمة �سو�س!
ِ

يعي�ش فريق ح�سنية �أكادير هذا املو�سم
و�ضعية مريحة داخل البطولة الوطنية
بف�ضل نتائجه الإيجابية التي تعرب عن
طموحاته من دورة لأخرى.
ممثل غزالة �سو�س وعلى عك�س املوا�سم
الأخرية الذي عانى من �سوء النتائج ،يتقدم
�إىل الأمام بتو�أدة ،حتت قيادة املدرب املقتدر
م�صطفى مديح الذي يعمل ب�صمت وبدون
�ضجيج ،وال ت�صريحات جمانية.
مديح مل يبع الوهم للجمهور ال�سو�سي،
ومل يقدم لهم كالما مع�سوال ،بل �أقنع
اجلميع مب�شروعه املتمثل يف بناء فريق

�شاب منوذجي ،ال يثقل ميزانية الفريق
املتوا�ضعة.
مدرب احل�سنية جنح فيما ف�شل فيه بع�ض
املدربني ،والحظنا الطريقة اجلميلة التي
يلعب بها الفريق الذي يعتمد على اللعب
اجلماعي بدون جنوم وال هم يحزنون.
فريق احل�سنية قادم بهدوء �إىل القمة ،كل ما
نتمنى هو �أن ت�ستمر هذه النتائج الإيجابية
التي �أعادت اجلماهري ال�سو�سية �إىل املدرجات
وهي تفتخر مبركبها اجلديد وبفريقها الرائع،
الذي له من الإمكانات ما ي�ؤهله للعب �أدوار
طالئعية يف بطولة هذا املو�سم.

مديح
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موظفون كبار ومدراء �أبناك يجتمعون لت�أ�سي�س �أول �إطار �سيا�سي بعد « 20فرباير»

الدميقراطيون اجلدد..
حزب ال ي�سعى ملواجهة
املاجيدي و�ضريف لي�س
هو �أر�سالن اجلديدي
محمد ضريف
ستشهد الساحة السياسية خالل الفترة المقبلة ميالد حزب
جديد ،أطلق عليه أصحابه اسم «اتحاد الديمقراطيون
الجدد» ،ورغم أن الظروف لم تسمح بعد ،باالطالع على
خلفيات تأسيس هذا الحزب ،إال أن القصاصات اإلخبارية،
استبقت ،الفرح بليلة ،لتتحدث عن حزب ذي مرجعية
إسالمية ،هدفه التمهيد لدخول جماعة العدل واإلحسان
للمعترك السياسي( ،)..بينما تحدث آخرون عن وصفة مخزنية
جديدة(.)..
هناك من تحدث أيضا عن انشقاق داخل حزب األصالة
والمعاصرة ،على اعتبار أن بعض مؤسسي الحزب الجديد
كانوا ناشطين في حزب الباكوري( ،)..غير أن الذي يظهر في
الصورة حتى اآلن هو :األستاذ الجامعي والمحلل السياسي
المتخصص في الحركات اإلسالمية ،محمد ضريف ،باعتباره
صاحب الفكرة.
يؤكد ضريف في لقاء خاص مع «األسبوع» ،أن فكرة
تأسيس حزب سياسي راودته منذ ما يزيد عن  14سنة ،منذ
اعتالء الملك محمد السادس العرش ،غير أن السنوات مرت
بشكل سريع وتميزت بدينامية كبيرة ،لم تسمح ببلورة
المشروع في حينه ،خاصة أن بعض الذين عرض عليهم
ضريف ،فكرته كانوا قد فقدوا العمل في جدوى العمل
السياسي.
وكان بعض المتتبعين قد توقعوا دخول حزب ضريف في
مواجهة مع مدير الكتابة الخاصة للملك ،منير الماجيدي،
ال سيما بعد تعبير نجل الملياردير ميلود الشعبي عن
إمكانية التحاقه بالحزب الجديد( ،يومية الناس عدد18 :
فبراير  .)2014ومعروف عن الشعبي األب (الحاج ميلود)
خالفه مع الماجيدي( ،األسبوع الصحفي :حوار مع ميلود
الشعبي ،عدد 4 :أبريل  ،)2013غير أن ضريف يؤكد« :لم
نأت لمواجهة أحد ،ولماذا سنواجه الماجيدي؟ كل ما حصل
هو أن فوزي الشعبي اتصل بي وهنأني على الحزب الجديد،
وأرسلت له عبر البريد اإللكتروني ،ورقة تقديمية لمشروع
الحزب».

الرباط :سعيد الريحاني

رمبا مل يعد يجد الأ�ستاذ اجلامعي حممد �ضريف
الوقت الكايف« ،ليحك» �شعر ر�أ�سه( ،)..فهو �إما
من�شغل بالرد على ع�شرات املكاملات الهاتفية التي
انهالت عليه يف الفرتة الأخرية من كل حذب �أو
�صوب� ،أو من�شغل با�ستقبال �ضيوفه من خمتلف
�أقاليم املغرب ،داخل منزله يف مدينة الدار
البي�ضاء.
ي�ؤكد م�صدر مقرب من �ضريف ،و�أحد �أع�ضاء
النواة ال�صلبة للحزب� ،أن فكرة ت�أ�سي�س حزب
جديد ،لقيت ا�ستح�سانا كبريا ،فاق كل التوقعات،
ولعل هذا هو ما يف�سر ،تلك التحركات الأمنية قرب
منزله(.)..

«غريب» 14 ..سنة من التفكير
في تأسيس حزب
متى مت التفكري يف ت�أ�سي�س حزب «الدميقراطيون
اجلدد»؟ يجيب حممد �ضريف« :مع و�صول امللك
حممد ال�ساد�س �إىل احلكم ا�ست�شعرنا� ،أن هناك
خطابا جديدا ،و�أن هناك حديثا عن مفهوم جديد
لل�سلطة ،وكانت هناك دعوات من �أجل �إعادة
االعتبار لل�سيا�سة مبفهومها النبيل ،ودعوات ملكية
لعقلنة امل�شهد احلزبي ،واعتماد الدميقراطية
الداخلية ،فاقرتحت فكرة ت�أ�سي�س حزب على عدد
من الأ�صدقاء».
تبعا للت�صريحات ال�سابقة ،ميكن القول �إن ت�أ�سي�س
حزب «الدميقراطيون اجلدد» انطلق عمليا منذ 14
�سنة ،لكن هذه املدة تبدو طويلة ،وتفر�ض طرح
العديد من الأ�سئلة� ،أهمها� :أمل يجد �ضريف طيلة
هذه املدة ويف ظل احلراك الذي عرفه املغرب،
تنظيما �سيا�سيا قادرا على ا�ستيعاب �أفكاره.
يقول املحلل ال�سيا�سي ب�أن عددا كبريا من �أ�صدقائه
مل يتحم�سوا للفكرة ،مع وجود جهات كانت تدعو �إىل
الرتكيز على اجلمعيات ،بدل العمل احلزبي« ،كنت
�أنتقد هذا التوجه ،باعتبار �أن العمل اجلمعوي
ال ين�سجم مع احلزبي ،وكنت �أ�ست�شعر �أن هناك

يمكن القول إن
تأسيس حزب
«الديمقراطيون
الجدد» انطلق عمليا
منذ  14سنة ،لكن
هذه المدة تبدو
طويلة ،وتفرض
طرح العديد من
األسئلة ،أهمها :ألم
يجد ضريف طيلة
هذه المدة وفي ظل
الحراك الذي عرفه
المغرب ،تنظيما
سياسيا قادرا على
استيعاب أفكاره
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جهات حتاول ما �أمكن �إبعاد املغاربة عن العمل
احلزبي».
ي�ؤكد «الأمني العام» املتوقع للحزب �أن التجارب
ال�سيا�سية التي خرجت �إىل حيز الوجود يف هذا
الظرف طيلة مدة � 14سنة ،كانت «�إما نتيجة
ان�شقاقات عن بع�ض الأحزاب� ،أو عبارة عن
طموحات �شخ�صية ،»..يف هذا ال�سياق يطرح
�س�ؤال :ملاذا مل يلتحق �ضريف بحركة «لكل
الدميقراطيني» باعتبارها �أكرب حركة �سيا�سية
ولدت خالل ال�سنوات الأوىل من حكم امللك حممد
ال�ساد�س؟.
«ال ميكن �أن �أجد نف�سي داخل حركة لكل
الدميقراطيني لأنه مل يت�صل بي �أي واحد منها
لاللتحاق بها ،بل كنت �أ�ست�شعر �أن هناك رغبة
لدى البع�ض لإق�صاء الفعاليات والأطر ب�شكل
عام ،فعندما يبادر بع�ض الأ�شخا�ص �إىل ت�أ�سي�س
حزب �سيا�سي غالبا ما يراهنون على �أ�شخا�ص
ال يناق�شون وي�سايرون ما هو موجود( )..كنت
�أ�شعر �أن هناك دائما رغبة يف تكرار جتربة ال�شيخ
واملريد ،»..يقول �ضريف ،ثم ي�ضيف«:عندما
كنت �أتابع الظروف التي ت�أ�س�ست فيها «حركة
لكل الدميقراطيني» مل يكن اخلطاب وا�ضحا،
حيث كان هناك ت�أكيد على �أن احلركة لن تتحول
�إىل حزب لكنها �سرعان ما حتولت �إىل حزب �سنة
 ،2008وكنت �أ�ستدعى من قبل احلزب لإلقاء
ندوات وحما�ضرات لكنها مل تكن دعوة لاللتحاق
ب�صفوفه».

حزب ال عالقة له بجماعة
العدل واإلحسان
غالبا ما يرتبط ا�سم حممد �ضريف باحلركات
الإ�سالمية ،حتى �أن جل ال�صحفيني يت�صلون به
للحديث عن ق�ضايا «الإرهاب» و«املد الإ�سالمي»،
ف�ضال عن م�شاركته يف موائد للنقا�ش رفقة بع�ض
الن�شطاء ،من جماعة العدل والإح�سان على
�سبيل املثال ،ولعل هذا هو ال�سبب الذي جعل
البع�ض ينظر �إىل م�شروع «الدميقراطيون اجلدد»
باعتباره مقدمة لإدماج جماعة ال�شيخ يا�سني يف
العمل ال�سيا�سي ،غري �أن هذه الفر�ضية �سرعان ما
فقدت قيمتها.
�ضريف ي�ؤكد �أن �أع�ضاء العدل والإح�سان مرحب
بهم يف حزبه� ،ش�أنهم �ش�أن ال�سلفيني« ،لي�س لدينا
م�شكل مع الإ�سالميني ،و�أنا �أدافع عن حقهم يف
الوجود ،ورغم �أنهم يتهمون مبناه�ضة ثوابت
الدولة ،ف�أنا �أرحب بهم �إذا قبلوا االن�ضمام
�إىل احلزب الذي يهدف �إىل الدفاع عن ثوابت
الدولة( )..مرحبا بهم �إذا كانوا �سيحرتمون
القانون الأ�سا�سي» ،هذا ما يقوله �ضريف ،غري
�أن جماعة العدل والإح�سان كانت قد ترب�أت
من مبادرته ،وجاء على ل�سان فتح اهلل �أر�سالن،
نائب الأمني العام جلماعة العدل والإح�سان
والناطق الر�سمي با�سمها� ،أن اجلماعة «ال
ميكن �أن تن�ضوي حتت �أي حزب من الأحزاب
ال�سيا�سية املوجودة».
�أر�سالن �أكد �أي�ضا «من حق الأ�ستاذ حممد
�ضريف �أو غريه �أن ي�ؤ�س�س حزبا �سيا�سيا
مبقت�ضى الد�ستور املغربي» ،لكن يف املقابل
«الدولة تعلم جيدا ،و�ضريف يعلم جيدا
ب�أن العدل والإح�سان ال ميكن �أن تن�ضوي
حتت حزب من الأحزاب ،لو �أردنا لفعلنا
ذلك من زمان» .هكذا �إذن �أغلقت جماعة
العدل والإح�سان �أبواب الت�أويالت( )..ليبقى
ترحيب �ضريف باجلماعة �ضمن حزبه جمرد
«جماملة» �سيا�سية ،طاملا �أن �ضريف ي�ؤكد
�أي�ضا �أن �أبواب حزبه مفتوحة �أي�ضا �أمام
اليهود املغاربة وكافة ال�شرائح(.)..

دخول الشعبي المحتمل إلى حزبنا
ال يعني مواجهة الماجيدي
ال ميكن احلديث عن حزب «الدميقراطيون
اجلدد» دون احلديث عن دور حمتمل
لعائلة احلاج ميلود ال�شعبي ،خا�صة �أن
فوزي ال�شعبي جنل امللياردير املعروف ،مل
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الملف

غالبا ما يرتبط اسم
محمد ضريف بالحركات
اإلسالمية ،حتى أن جل
الصحفيين يتصلون
به للحديث عن قضايا
«اإلرهاب» و«المد
اإلسالمي» ،فضال عن
مشاركته في موائد للنقاش
رفقة بعض النشطاء ،من
جماعة العدل واإلحسان
على سبيل المثال ،ولعل
هذا هو السبب الذي جعل
البعض ينظر إلى مشروع
«الديمقراطيون الجدد»
باعتباره مقدمة إلدماج
جماعة الشيخ ياسين في
العمل السياسي ،غير أن
هذه الفرضية سرعان ما
فقدت قيمتها

العدد 778 :اخلميس  27فبراير 2014

منير الماجيدي عن «»Telquel

ال�س�ؤال مطروحا حول ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
التي �ست�ساهم يف خلق التجربة ال�سيا�سية اجلديدة،
�أو ما ميكن ت�سميته بالنواة ال�صلبة للحزب ،حيث
ي�ؤكد امل�شاركون يف عملية التح�ضري الأويل �أن
حزب «الدميقراطيون اجلدد» جنح يف ا�ستقطاب
عدد كبري من املدراء داخل املكتب الوطني للماء
والكهرباء� ،إ�ضافة �إىل جمل�س القيم املنقولة وهو
مبثابة دركي البور�صة ،والعديد من ال�صيادلة
والأطباء واملحامني والأ�ساتذة اجلامعيني(.)..
وكانت ق�ضية ا�ستقطاب الأطر قد ا�صطدمت
مب�شكلة حقيقية وهي �أن �أغلبهم غري م�سجلني
يف القوائم االنتخابية ،ذلك �أن عددا كبريا من
جمموع حوايل � 1000إطار مل يكونوا م�سجلني،
ليتم االحتفاظ بهم كتلة م�شاركة يف امل�ؤمتر.

ي�ستبعد �إمكانية التحاقه بحزب «الدميقراطيون �سنواجه املاجيدي؟ ..لنكن وا�ضحني ،مل ن�أت
اجلدد»( ،)..وهو ما دفع بع�ض املتتبعني �إىل ملواجهة �أحد ،نحن جئنا لإعادة الأمل للمغاربة يف
احلديث عن مواجهة حمتملة مع طرف يف الدولة� ،إمكانية ت�أ�سي�س ممار�سة حزبية جديدة(.»)..
ممثال يف �شخ�ص مدير الكتابة اخلا�صة للملك،
منري املاجيدي.
إطار سياسي بدون خلفية
فخالف ال�شعبي واملاجيدي معروف( ،)..وقد
إيديولوجية
�سبق مليلود ال�شعبي الناجح يف الربملان با�سم
حزب البيئة والتنمية� ،أن طالب ب�إبعاد
املاجدي قيل الكثري عن حزب «الدميقراطيون اجلدد»،
ميلود
مع
عن �ش�ؤون اال�ستثمار( ،انظر حوار
لكن ال �أحد حتدث �إىل حدود اليوم عن املرجعية
ال�شعبي عدد � 4أبريل 2013
حزب) .الدميقراطيون الذي احلقيقية لهذا احلزب ،الذي يرحب �أ�صحابه
�أال تخ�شى �أن يقال ب�
كانأن البع�ض يطالب فيه بف�صل بالإ�سالميني وال�سلفيــني والي�سارييـــــن( )..لكن
«ت�أ�س�س» يف وقت
املال ،ب�أنه جاء ملواجهة املاجيدي؟� ،ضريف ي�ؤكد �أن زمن اال�صطفافات الإيديولوجية
ال�سلطة
عن طرحت هذا ال�س�ؤال على �ضريف انتهى ،ويقول« :ت�أ�سي�س حزب يعني �أن هناك
أ�سبوع»
«ال
ليجيب هذا الأخري�« :أنا �أقول �إن �أي مغربي� ،أر�ضية فكرية وميثاق �شرف يجمعنا ،لذلك قلنا
ميكنه االلتحاق ب�أي حزب ،لكن �إذا كانت لديه منذ البداية �إننا �سنرتك الإيديولوجيات ال�ضيقة
موعدنا شهر ماي أو يونيو
�صراعات يريد �أن ي�صرفها عن طريق احلزب ،جانبا( )..لأن ال�سياق الوطني والدويل الذي �أفرز
ال�صراع بني اليمني والي�سار مل يعد موجودا.»..
ال ن�سمح له بذلك ،ولكن �إذا �أراد �أن ي�شتغل ،وبغ�ض النظر عن امليوالت الإيديولوجية ،يبقى كل ما يتم تداوله حتى الآن هو احلديث عن
و�أن يعمل يف التعريف مببادئه فمرحبا به ..ملاذا
م�شروع حزبي ،لكن ال �أحد يعرف الإجراءات
امللمو�سة ،التي يلخ�صها �صاحب الفكرة ،يف
توزيع املهام بني �أربع جلان� ،أولها جلنة �إعداد
الوثائق ،وجلنة اللوج�ستيك ،واللجنة الإدارية،
وجلنة التوا�صل(� )..أي ما جمموعه حوايل 40
�شخ�صا ،ي�شتغلون دون كلل يف انتظار ت�أ�سي�س
◆ كيف توظف خربتك اجلامعية وكمحلل متخ�ص�ص يف حتليل ق�ضايا الإرهاب يف ال�سيا�سة؟
جلنة حت�ضريية ب�شكل قانوين.
◆◆ كنت دائما �أمار�س ال�سيا�سة كمواطن ،وكنت �أعرب عن مواقف �سيا�سية ،رغم �أنني مل
وي�صارع �أع�ضاء اللجنة التنظيمية الوقت من �أجل
�أنخرط يف �أي حزب �سيا�سي ،با�ستثناء جتربتي مع ف�صيل الطلبة القاعديني( )..مار�ست �أي�ضا
اخلروج بحزبهم �إىل الوجود ،ح�سب ما ي�ؤكدونه،
ال�صحافة ،وكل ما قمنا به �سن�ستفيد منه حاليا من �أجل �إ�صالح �أعطاب امل�شهد ال�سيا�سي ،ف�أنا
داخل �أجل ال يتعدى �شهر ماي �أو �شهر يونيو،
مل �أكن يوما� ،أعي�ش يف �أبراج عاجية(.)..
للم�شاركة يف املحطة االنتخابية املقبلة« ..لكننا
◆ هل ت�سعى لتكرار جتربة �أر�سالنا اجلديدي؟
ندرك ال�صعوبات التي ميكن �أن تعرت�ضنا كما
◆◆�أر�سالن اجلديدي ،ان�شق عن التجمع الوطني للأحرار و�أ�س�س احلزب الوطني
اعرت�ضتنا يف جمع ملفات امل�ؤ�س�سني( )..بحيث
الدميقراطي ،ومار�س ال�سيا�سة من منظور نقابي ،لكن مغرب  78ومغرب  1981لي�س هو
كان من ال�صعب جمع الوثائق» ( ،ت�صريح فردي
مغرب  ،2014والأ�سئلة املطروحة لي�ست هي نف�سها ،وكما يقول الفقهاء ال قيا�س مع وجود
م�صادق عليه ،ون�سخة من البطاقة الوطنية،
الفارق(.)..
و�شهادة �إدارية ،ثم الت�سجيل يف
اللوائح االنتخابية العامة.)..
ولعل �أحد العقبات التي �ستطرح
حول م�شروع «الدميقراطيون
اجلدد» هو العقبة املالية ،غري
�أن �أغلبية الأطر امل�ؤ�س�سني
عربوا عن ا�ستعدادهم لتحمل
م�صاريف الفرتة الت�أ�سي�سية،
علما �أن �ضريف ي�ؤكد �أن العمل
انطلق من فكرة �أ�سا�سية
تقوم على ا�ستبعاد الوجوه
امل�ستهلكة �سيا�سيا ،بالإ�ضافة
�إىل عدم ت�ضخيم دور ومكانة
«مول ال�شكارة».

�ضريف� :أنا ل�ست �أر�سالن اجلديدي

«ال قياس
مع وجود
الفارق(»)..

alousbouea@gmail.com

حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

املدينة التي تفتقد
ذاكرتها تفتقد وجودها
بتاريخ  29فرباير ،حتل الذكرى  50لوفاة ال�شاب
الداعية الوطني امل�شمول برحمة اهلل ،املنا�ضل حممد
املدور الذي وافته املنية بعد مر�ض ع�ضال يوم 29
فرباير  .1964هذا ال�شاب الرباطي املزداد �سنة 1921
باملدينة العتيقة ،دوخ اال�ستعمار وقاد مظاهرات
ونظم انتفا�ضات �أهمها انتفا�ضة �سنة  ،1944وكان
رحمه اهلل خطيبا بارعا لتحمي�س اجلماهري و�شحد
عزائمها لل�صمود يف وجه املحتل الغا�شم ،وهو
يخطب يف احل�شود التواقة للحرية واال�ستقالل،
هجم عليه البولي�س واعتقله واقتاده �إىل ال�سجن ،ومل
يزده هذا االعتقال �إال ت�شبثا بوطنيته وحثهم على
الت�ضحية من �أجل الوطن وامللك ،ومل يكتف بالت�أطري
والتنظيم ،بل تطوع ليكون ل�سان احلركة الوطنية
وقلمها يف عدة جمالت وجرائد خارج الوطن ،وكان
رحمه اهلل ينقل للعامل معاناة ال�شعب املغربي مع
اال�ستعمار ،ويف�ضح القمع والتنكيل والبط�ش والقهر
والظلم ب�شتى �أنواعه امل�سلطني على املواطنني،
وي�صدح بجهاد الرباط وها هي على اال�ستمرار يف
الن�ضال حتى الن�صر ،مع الأ�سف �ضاعت كل كتاباته
ون�صو�ص خطاباته �إال من فقرة وجيزة دونها
املجاهد الأكرب املرحوم بوبكر القادري يف �إحدى
كلماته وهي فقرة جد معربة وجت�سد الوطنية
املثالية لقائلها وحبه لبلده وملكه ،ففي ح�شد من
املتظاهرين يف الرباط ،وهو حممول على الأكتاف
خاطبهم املنا�ضل املرحوم حممد املدور�« :أيها
امل�سلمون� ،إن الإ�سالم يعر�ض عليكم اختياره ،و�إنكم
�ستدعون �إىل الإ�سالم وال ت�ستجيبون وما ا�ستجابتكم
�إال هلل ور�سوله� ،إن ا�ستجابتكم لهذا الرجل (ويعني به
امللك حممد اخلام�س)» .هذه هي الفقرة الثمينة التي
احتفظ بها يف ذاكرته ثم دونها يف �إحدى خطاباته
املجاهد الأكرب املرحوم بوبكر القادري ،وهي فقرة
كلماتها من ذهب ،غنية مبعانيها الوطنية ال�صادرة
من قلب �شاب داعية وطني ،وللمرة الثانية ي�سجن
ال�شاب الداعية يف حوادث  ،1953التي كان رحمه
اهلل من منظميها على �إثر نفي امللك ال�شرعي ،وت�شاء
الأقدار ب�أن ي�سجن يف زنزانة مع املجاهد الأ�ستاذ عبد
الكرمي غالب� ،أطال اهلل عمره.
وكان املرحوم حممد املدور كاتبا و�شاعرا ،واكت�سب
ع�صامية يف التثقيف الذاتي من ا�شتغاله مبلحقة
اخلزانة العامة الكائنة بباب �شالة قرب اجلامع
الكبري و�ساعده ذلك يف تكوينه الثقايف واملعريف مما
�أهله ملمار�سة التعليم احلر ثم ال�صحافة ،وكان رحمه
اهلل �شعلة يف الذكاء والإبداع واالبتكار ،وهو الذي
كان من بني امل�ؤ�س�سني «للجنة الفرنك» مل�ساعدة
املعوزين من التالميذ القتناء الكتب والأدوات
املدر�سية ،و«جلنة الفرنك» مل تكت�شفها فرن�سا �إال
بعد ن�صف قرن من انطالقها يف الرباط ،ثم �أحدث
رحمه اهلل «�صندوق الطالب» ليهتم ب�ش�ؤون و�أحوال
تالميذ ال�سلكني الإعدادي والثانوي ومل يكن يف ذلك
الوقت كليات وال تعليم عايل .و�أنقذ املئات من �أبناء
املدينة من الأمية ،و�ساعدهم ماديا ومعنويا ملتابعة
درا�ساتهم ومنهم اليوم �شخ�صيات مرموقة تعرتف
ب�أف�ضال املرحوم عليهم.
كما تعرتف له الرباط مبا �أ�سداه لها من خدمات،
فاملدينة التي تفقد ذاكرتها تفقد وجودها ،ومدينتنا
�أثبتت ح�ضورها بف�ضل وفاء �أبنائها ملا قدمه ال�سالفون
من ت�ضحيات وجهاد ون�ضال من �أجل الأجيال
القادمة ،من �أجلنا و�أجل من �سي�أتون من بعدنا.
وها هم �سكان الرباط ،وفاء لأرواح املكافحني،
تتذكر اليوم بكل �إجالل وتقدير وعرفان �أحد �أبناء
املدينة يف الذكرى  50لوفاته ،وترتحم على روحه
الطاهرة ،روح الداعية الوطني حممد املدور ،رحمه
اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،يف انتظار جمل�س جماعي
م�س�ؤول يرعى ويخلد مثل هذه املنا�سبات املحلية
والوطنية.
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نتيجة التخبط :الرباط حترم من  400مليار �سنويا

�ضريبــــة التجــارة (الباتنتا) مفرو�ضـــة
فقـــط علـــى املغلوبيــن مـــــن التجـــار!
يعد جمال ال�ش�ؤون االقت�صادية يف العا�صمة
من �أهم املوارد املالية ملداخيل اجلماعة ،ولكن
غياب احلكامة والربجمة واملراقبة وكفاءة
املكلفني ،حولوه �إىل جمال فو�ضوي بكل ما يف
ذلك من روا�سب للتخلف ت�ؤثر ب�صفة خا�صة
يف ازدهار ورقي املدينة ،فهذا املجال كان من
املفرو�ض ب�أن ي�سجل يف كل �سنة حوايل 400
مليار من املداخيل لفائدة البلدية فقط من
�ضريبة التجارة (الباتنتا) ..دون التطرق �إىل
�ضريبة الأرباح التي �سي�أتي الوقت لنتوغل
يف دروبها ،ونبقى مع �ضريبة الباتنتا التي
تقدر اجلماعة مدخولها يف حدود مليارين
ك�أق�صىتقدير،وقدمتكنتب�شقالأنف�سخالل اليو�سفية و�أكدال ويعقوب املن�صور ،و�شركة و�صاحب املقهى وبائع املواد الغذائية،
احل�سابالإداريال�سابق،منت�سجيلرقمجد واحدة يف هذه الأحياء ميكن �أن تكون لها واحلانوتي ،وال ي�ؤديها عمالقة التجارة
�ضعيف ال يتعدى  400مليون �سنتيم ال غري� ،ضريبة الباتنتا يف حدود كل ما ا�ستخل�صته وال�صناعةواخلدمات؟.
وهذا يجعل ال�سكان م�شدوهني �أمام �ضخامة البلدية خالل ال�سنة املالية الفارطة ،ويبقى ونكرر مرة �أخرى ب�أننا ال نتحدث عن �ضريبة
امل�ؤ�س�سات التجارية ،واملكاتب الوطنية ،ال�س�ؤال :هل امل�ؤ�س�سات وال�شركات واملكاتب الأرباح التي هي حق للبلدية فلو كان هذا
وال�شركات الكربى وكلها متمركزة يف الرباط الوطنية تعمل يف �إطار قانون الباتنتا �أم ال؟ احلق مكفول النتقلت ميزانية العا�صمة �إىل
وقوانينها تفر�ض مراكز برتاب العا�صمة� ،إذا كان اجلواب نعم ،فلماذا ال ت�ؤدي �ضرائبها �ألفمليار.
�إ�ضافة �إىل الأحياء ال�صناعية املنت�شرة يف للبلدية؟ وملاذا ي�ؤديها احلالق ،وبائع اخلبز فنتمنى �أن يت�شجع املنتخبون وي�ستف�سرون

كيف ن�سي املنتخبون :الدار الآخرة!

الأزمة اخلانقة �آتية ال ريب فيها:

�أزمة املقابر

فكر املنتخبون يف توزيع البقع الأر�ضية
على بع�ضهم البع�ض ،وعلى موظفيهم،
و�شيدت اجلماعة عمارات يف يعقوب
املن�صور واليو�سفية ،ومتتع بها «الثنائي»
امل�سري للبلدية ،وتنا�سوا «دار الآخرة»
التي �سيحا�سبون فيها ،ن�سوا املقابر التي
�ست�سرت جثامني املوتى.
فمنذ ع�شر �سنوات وهذا مطروح على
�أنظار منتخبي جمل�سني ،ومنذ ذلك
الوقت ،انخرط كل املنتخبني يف البكاء
والتباكي على هذا امل�شكل ومل يتذكروه
عندما كانوا يوزعون فيما بينهم الأرا�ضي
وال�شقق واملنح ،ومل ي�أت على بالهم عندما
قرروا �إقامة جتزئات �سكنية ملوظفيهم،
وال عندما برجموا امليزانيات وخ�ص�صوا
مئات املاليني «للدرا�سات» ومل حت�ضر
«دار الآخرة» يف مناق�شاتهم ليكلفوا مكتبا
«للدرا�سات املعقولة» ولي�ست ال�صورية،
لو�ضع �أو اقرتاح حلول على الأقل ملدة
� 20سنة املقبلة .ون�ستح�ضر هنا تدخال
مل�ست�شار جماعي عندما احتج على هذه
الأزمة ،وهدد بو�ضع اجلثامني �أمام مقر
اجلماعة ،ومع ذلك ال يزال املو�ضوع
يتفاقم ولن يتجاوز هذه ال�سنة ،فهل �سينفذ
امل�ست�شار املحرتم تهديده؟ �أم «ينعل
ال�شيطان» ويفكر يف احلل ،فامل�ست�شارون
كلهم ،لتقدمي اال�ست�شارات ولي�س ل�شرائها
من بع�ض �شركاتهم ،واحللول موجودة،

�إمنا منها ما يتطلب �آراء العلماء ومنها ما
ي�ستوجب قرارات �إدارية ،ومنها ما تخ�ضع
�إىل �إرها�صات مالية وجتهيزات و�إعادة
ت�صاميم املقابر املوجودة ،ب�إ�ضافة طوابق
خ�صو�صا و�أن جل املقابر تقع على �شبه
ه�ضبات عالية ،وهذا طبعا من اخت�صا�ص
العلماء ،ثم هناك �أماكن ميكن �إ�ضافتها
�إىل املقابر ما هو حميط مبقربة يعقوب
املن�صور ،وكلها ملك اجلماعة.
ثم ،وهذا �ضروري �إن�شاء ق�سم للمقابر،
مبهند�سيه وتقنييه وفقهائه لتتبع �أحوال
املقابر ولتهييء ت�صاميمها وجتهيزاتها
و�أمنها ،ونظافتها و�صيانتها ،واقرتاح
برنامج عملي لتفادي �أية �أزمة على الأقل
ملدة � 5سنوات املقبلة.
فمقابرنا �سواء يف الرباط� ،أو يعقوب
املن�صور� ،أو اليو�سفية� ،أو ح�سان ،كلها
يف حالة يرثى لها ،وتتطلب تدخالت
عملية لإنقاذها من الع�شوائية والفو�ضى
واالرجتال ويف بع�ض الأحيان من
ال�شعوذة.
ويف جمل�س اجلماعة فقهاء متدينني
وخطباء جمعة وحمدثني يف م�ساجد،
نتمنى �أن «يكملوا �أجرهم» باقرتاح جلنة
خا�صة للمقابر ابتغاء لف�ضل اهلل وال ب�أ�س
�أن ي�ست�أنفوا ن�ضالهم يف جلان �أخرى
كال�صفقات واملنح للجمعيات.

عن هذا احليف الذي يحرم على املدينة تقدمها
وازدهارها ،وتكتفي البلدية مبورد �ضرائب
املغلوبنيواملقهورين،وتغم�ضعينيهاوت�صم
�أذنيها وتدفن ر�أ�سها وترجتف �أمام الكبار،
وهذه مهمة �أي�ضا ممثال املجل�س اجلماعي يف
جمل�سامل�ست�شارين،ب�أني�سائلواوميهلواتلك
ال�شركات بع�ض الوقت لت�سوية و�ضعياتهم
املالية مع اجلماعة .ف�إذا كنا غري مقتنعني
بتقديراتاجلماعةفيمايخ�ص«الباتنتا»لأنها
تقديرات ال تعتمد على الد�ستور الذي ي�ساوي
والواجبات،
اجلميع �أمام القانون واحلقوق
العنصر
والرباط �ضائعة يف حقوقها وتطالب وبكل
�إحلاحمن�أ�صحاب«الباتنتا»،كانوا�أ�شخا�صا
�أو �شركات �أو م�ؤ�س�سات �أو �إدارات ب�أن ي�ؤدوا
ما بذمتهم ،لأنه ب�سبب امتناعهم «يدمرون»
العا�صمة ،وبا�ستجابتهم �سي�ساهمون يف
الرقي بها �إىل م�صاف العوا�صم العاملية ،وهذا
ل�صالح مكانة تلك ال�شركات وامل�ؤ�س�سات،
قبل �أن تكون لفائدة املغلوبني من املواطنني.

تنتظر مدينة الرباط بفارغ ال�صرب عر�ض الوثيقة
الر�سمية لنفقات ومداخيل اجلماعة على �أنظار
املجل�س اجلماعي ومن خالله الر�أي العام املحلي،
وهل �سيتحقق فائ�ض للتجهيز �أم �ست�سقط املدينة
للمرة اخلام�سة يف عجز مايل؟ �إننا من املنتظرين؟.
حرب باردة يف م�صلحة اجلبايات البلدية بني
اجلابي الرئي�سي ،وجباة املقاطعات اخلم�س ،وال�سبب
االخت�صا�صات غري الوا�ضحة لعمل كل جابي،
ويف احل�ساب الإداري �ستو�ضح الأمور من خالل
مداخيل منهم ،ف�إما االحتفاظ بهم �أو تغيريهم
وحما�سباتهم.
منذ �سنة  1988وخريية ال�سوق التحتي ب�شارع
القنا�صل مقفولة وال �أحد من املنتخبني ت�ساءل عن
�سر هذا الإقفال الذي ت�ضرر منه الب�ؤ�ساء ،وبع�ض
الأقوال ت�ؤكد ب�أن ال�سر ،هو نزاع حول املقر بني
الوالية ووزارة الأوقاف ،وال�ضحايا هم ال�ضعفاء،
ففكوا نزاعاتكم وارحموا الب�ؤ�ساء الذين ينامون يف
ال�شوارع.
ناديان للأن�شطة الن�سوية ،يتواجدان مبدخل باب
لعلو وب�شارع ال�سويقة داخل املدينة العتيقة ،مت
�إقفالهما منذ مدة ،فهل يتكرم املنتخبون لل�س�ؤال عن
�سبب هذا الإقفال الذي ت�ضررت منه ن�سوة املدينة
القدمية؟

نشيد «الثورة الريفية» للشاعر الرباطي أبو بكر بناني
يا بني المغرب ،ما هذا الرقاد؟
فدعموا النوم وقوموا للجهاد
يا بني المغرب ،ما هذا الفتور؟
طهروا األوطان من كل كفور
		
يا بني المغرب ،إن الوطنا
فاحملوا الصمصام مع سمر القنا
يا بني المغرب ،سيروا لألمام
فخرنا عبد الكريم ابن الكرام
يا بني المغرب ،هيا للقتال
		
أنتم واهلل شجعان الرجال
		
يا بني المغرب ،هبوا هبة
		
ذكرها يبقى عليها سبة
يا بني المغرب ،موتوا شهدا
مزقوا الكفر وأشراك الردا

مالكم صرتم كأمثال جماد؟
واسألوا اهلل انتصار المسلمين
أولستم ذلك الشعب الغيور
واسألوا اهلل انتصار المسلمين
تقتضي سمعته طرح الونا
واسألوا اهلل انتصار المسلمين
وارفعوا راية غازينا الهمام
واسالوا اهلل انتصارا المسلمين
واستعدوا للوغا قبل النزال
واسألوا اهلل انتصارا المسلمين
واضربوا وجه فرنسا ضربة
واسألوا اهلل انتصار المسلمين
واسلبوا في الحرب أرواح العدا
واسألوا اهلل انتصار المسلمين

هذه ق�صيدة نظمها ال�شاعر الرباطي �أبو بكر بناين �سنة  1925يف حق املجاهد عبد الكرمي
اخلطابي .وهي للذكرى ،لأولئك الذين يحاولون يف هذه ال�سنوات الأخرية اال�ستفراد
مبو�ضوع يهم كل املغاربة منذ االنطالقة الأوىل ،حتى قبل والدة �آبائهم.

alousbouea@gmail.com
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أصداء سوسية

ما يجري ويدور في المدن

جمعيات «ريفية» �ضد م�شروع «عزميان» للجهوية
األسبوع

بادرت جمموعة من اجلمعيات امل�شاركة يف اللقاء
اجلهوي الأخري ،حول املجتمع املدين والأدوار
الد�ستورية اجلديدة املنعقد مبدينة احل�سيمة،
�إىل �إ�صدار عري�ضة تطالب من خاللها بتفعيل
التو�صيات ال�صادرة عن اللقاء ،وبالأخ�ص تو�صية
الإبقاء على جهة تازة احل�سيمة تاونات قائمة
بذاتها �ضمن التقطيع الرتابي املرتقب  للجهات،
الذي �سيتم �إقراره بعد امل�صادقة على القانون
التنظيمي للجهوية من طرف الربملان بغرفتيه يف
غ�ضون الأ�شهر القليلة املقبلة.
وجاء الت�أكيد على هذه التو�صية بعد �أن خل�صت
م�شاورات اللجنة اال�ست�شارية حول اجلهوية �إىل
اقرتاح �إحلاق �إقليم احل�سيمة �ضمن جهة الريف
 ال�شرق ،دون �إعطاء البعد التاريخي والثقايفواجلغرايف للريف ووزنه وخ�صو�صيته يف هذا
التقطيع ،كما �أن �إحلاق �إقليمي تازة وتاونات
بجهة فا�س فيه نوع من التجاهل لهذه الأبعاد
وهذه املكونات ،وحتى للرتاكم الذي حتقق بني
هذه الأقاليم يف التجربة اجلهوية احلالية.

لقطات مراكشية
◆ الباعة املتجولون ب�سوق باب دكالة،
احتلوا جنبات وممرات احلي بالعربات
وال�صناديق مبختلف �أنواع ال�سلع ،مما
جعل ال�ساكنة جتد �صعوبة يف الولوج �إىل
املنازل املجاورة للحي املذكور.
◆ فو�ضى ال�سيارات وال�شاحنات التي
ترابط ب�ساحة الباب ،زادت من م�شكل
االزدحام ،خا�صة يف وقت الظهرية يف
غياب �أية مراقبة حتد من هذه الفو�ضى.
◆ مطلوب نقل رواق الفنون �إىل مكان
�آخر ،عو�ض الرواق بالباب الذي ال
ي�شرف �سمعة الفن نظرا للمكان املتواجد
به من حيث انعدام النظافة ،والروائح
التي تزكم الأنوف.
◆ معلمة بنك املغرب ب�ساحة جامع الفنا
الزالت مغلقة منذ نقل البنك �إىل �شارع
حممد ال�ساد�س دون ا�ستعمال تلك املعلمة
كمتحف للفنون اجلميلة ،وياما �أكرثها
يطلق عليه “متحف اجلنوب”.
◆ الفقيد العالمة ترك يف نفو�س مريديه
و�أ�صدقائه خ�سارة ال تعو�ض ،وال �أدل
على ذلك رثا�ؤه بق�صيدة ع�صماء لل�شاعر
عبد اجلليل بنعباد تزيد على  35بيتا
�شعريا� ..إنه موالي ال�صديق العلوي.
◆ ظاهرة الت�سول تزداد حدة ب�شوارع
املدينة على قارعة الطريق بالأطفال
وكبار امل�سنني يف �صورة غري م�شرفة
ملدينة احلمراء.

عزيمان

وكان جمل�س جهة تازة احل�سيمة تاونات قد تداول
يف هذه الق�ضية يف عدة منا�سبات ،وخا�صة �أثناء
�أ�شغال دورته العادية ل�شهر ماي  ،2011حيث ثمن
املبادرة امللكية احلكيمة الرامية �إىل متكني اململكة
املغربية من نظام جهوي متقدم ي�سعى �إىل حتقيق

التنمية امل�ستدامة املن�شودة� ،إال �أنه بعد اطالعه
على م�ضامني التقرير الذي �أعدته جلنة عزميان،
ات�ضح له �أن التق�سيم الرتابي املقرتح ال يتنا�سب
وطموحات �ساكنة اجلهة ،م�ؤكدا رغبته يف �أن تبقى
الأقاليم الثالثة املكونة للجهة جمتمعة وموحدة
لعدة اعتبارات؛ خا�صة التجربة املرتاكمة يف
هذا ال�ش�أن وامل�شاريع املنجزة �أو التي يف طريق
الإجناز برتاب اجلهة ،دون ن�سيان اخل�صو�صيات
التاريخية ،والثقافية ،واالجتماعية ،واجلغرافية
التي جتمع هذه الأقاليم .وقد ترجمت رغبة
املجل�س اجلهوي على �شكل ملتم�س وجه ،يف وقت
�سابق� ،إىل وزير الداخلية من �أجل �أخذ هذا املقرتح
بعني االعتبار والتدخل لتحقيقه.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه من بني اجلمعيات املوقعة
يف هذه العري�ضة جمعية الريف للت�ضامن والتنمية،
وع�صبة الريف لكرة ال�سلة ،وجمعية املح�سنني
للمعاق والطفل واملر�أة وامل�سن ،وجمعية ال�شباب
املعا�صر للأعمال االجتماعية باحل�سيمة ،وجمعية
مريادور لقرة القدم ،وجمعية �أجدير املتو�سط،
واملجل�س الإقليمي للريا�ضة باحل�سيمة(.)...

الدار البيضاء

مقاطعة «هندية» �أم حي �سيدي مومن

◆ الأخبار الواردة من عمالة �إنزكان تفيد �أن العامل
ال�شنوري ،مازال يحوم حول امللفات الثقيلة التي ورثها
عن �سلفه( )..ذوو النيات احل�سنة ن�صحوا العامل
باال�ستعانة مبفت�شية الداخلية لفك �ألغام تلك امللفات
لكي ال تنفجر بني يديه يف يوم من الأيام.
◆ يرتدد �إطار �أمني( )..بجهة �سو�س على بيت �أحد
امل�شعوذين بزنقة �إميوزار يف �إنزكان ،ومل يفهم ال�سكان
هل غر�ض هذا امل�س�ؤول احل�صول على «و�صفة القبول»
�أم �أنه ي�أخذ م�شورة امل�شعوذ لفك لغز اجلرائم التي يبق
فيها اجلناة جمهولني.
◆ �شبه مواطن من �إنزكان امل�س�ؤولني مبدينته ب�أهل
الكهف( )..ناموا منذ انتهاء االنتخابات ،ومل ي�ستيقظوا
�إال على م�شارف بداية انتخابات �أخرى� ،إال �أن هناك
فرقا بني نوم �أهل الكهف ونوم ممثلينا ،يكمن يف كون
الأولني «فاقوا» فوجدوا الب�شرية قطعت �أ�شواطا من
التقدم �أما امل�س�ؤولني هنا فقد وجدوا مدينتهم رجعت
�أ�شواطا من التخلف وغارقة يف «التهمي�ش» ،طريق
�إنزكان �صوب �أيت ملول منوذجا.
◆ اعتقلتعنا�صرال�شرطةالتابعةملفو�ضيةالأمنب�أوالد
تاميةالتابعةللمنطقةالأمنيةلتارودانت،موظفاجماعيا،
على خلفية اتهامه بالتحر�ش اجلن�سي بطالبة جامعية.
وجاء توقيف املتهم ،بعد ال�شكاية التي تقدم بها �أب
ال�ضحية لدى امل�صالح الأمنية بهذا اخل�صو�ص ،ب�أن
املتهم كان يتحر�ش بال�ضحية التي تتابع درا�ستها
بالأق�سام التح�ضريية ،عندما قدمت للمقاطعة لق�ضاء
غر�ض �إداري ،وهو ما �أثار حفيظتها وحفيظة �أبيها(.)..
◆ فوجئ مري�ض وافد على امل�ستو�صف ال�صحي
«�إح�شا�ش» ب�أكادير ،مبمر�ضة تنعته بـ«احلمار»،
ب�سبب ولوجه �إىل مكتبها دون انتظار()..

جانب من حي سيدي مومن

غريب �أمر مدينة الدار البي�ضاء ،املدينة
االقت�صادية الأوىل يف املغرب( )..حت�سب
نف�سك يف �إحدى مدن الهند حيث تتجول
قطعان من الأبقار والأغنام مبقاطعة �سيدي
مومن بكل حرية ،دون �أن تتحرك ال�سلطات
من �أجل و�ضع حد لهذه الظاهرة التي ت�شوه
املنظر العام للمدينة( ،)..فالزائر ملقاطعة
�سيدي مومن يعتقد �أنه يف قرية ال يف منطقة
ح�ضرية ،ب�سبب «زريبات» الأغنام والأبقار
التي يتم بنا�ؤها ،والتي تتحول بـ«قدرة
قادر» �إىل م�ساكن ت�أوي عددا من العائالت،

يتم بيع الواحدة منها مببلغ � 50ألف درهم،
�أمام �صمت بع�ض �أعوان ال�سلطة الذين
ا�ستفادوا بدورهم من العملية(.)..
و�أمام هذا ال�صمت املطبق لل�سلطات قدمت
�ساكنة «الزنقات»  ،6و ،26و ،1و 16ب�شارع
الكوطا ،العديد من ال�شكايات لرئي�س الدائرة
من �أجل و�ضع حد النت�شار «الزريبات»
والروائح الكريهة املنبعثة منها ،مطالبينه
بالت�صدي لهذه الآفة لأن الأمر يهم م�صلحة
املدينة.

◆ �شهد حميط املحكمة االبتدائية بتزنيت ،م�ؤخرا ،حالة
ا�ستنفار بعدما �أقدمت القوات العمومية على تطويق
جميع املنافذ امل�ؤدية �إىل املحكمة ،للحيلولة دون تنفيذ
الوقفة املزمع تنظيمها �سلفا من قبل جمموعة الدعم �أو
ما بات يعرف بـ«�ضحايا العقار» بتزنيت ونواحيها.
ويف ال�سياق ذاته ،مت يف ال�ساعات الأوىل من فجر يوم
الأحد املا�ضي� ،إزالة خيمة �أ�سرة «�إبا �إجو» والتي
كانت منت�صبة قرب نف�س املحكمة.
◆ تقدمت عدد من طالبات مركز جامعي بكلميم
ب�شكوى ،مفادها �أن �أحد الأ�ساتذة امل�ساعدين الذي
يدر�س مادة �أجنبية ،يقوم بالتحر�ش بالطالبات ويبتزهم
مقابل حمنهم نقطا مرتفعة يف املادة التي يدر�سها()..
كما يقوم باملتاجرة يف النقط حيث يقدم بع�ض الطلبة
�أوراق التحرير �شبه فارغة يف االمتحان ،ورغم ذلك
يتح�صلون على نقط مرتفعة م�ساهمة منه يف انحطاط
التعليم(.)..

إعالنات إعالنات إعالنات إعالنات
تقديم أصل تجاري حصة في شركة

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

تقديم أصل تجاري حصة في شركة

 ملف عدد13/2014 : -حساب رقم26479 :

 ملف عدد12/2014 : -حساب رقم26478 :

 ملف عدد313/2013 : -حساب رقم26473 :

2014/13

12/2014

مبقت�ضى تقرير ر�سمي من طرف اخلبري احلي�سوبي �إبراهيم
�شاوي بالدار البي�ضاء.
قدم ال�سيد غامن احل�سني احلامل للبطاقة الوطنيـــــة رقــــــم
 V 27508وامل�سجل بال�سجل التجاري باملحكمة االبتدائية
ببني مالل حتت عدد  ،9742الأ�صل التجاري الذي هو عبارة
عن �صيدلية الكائنة ببني مالل رقم  468ق�صر غرافات كح�صة
يف ال�شركة املدعوة GHANEMEDICAL SARL AUيف
�شخ�ص ممثلها القانوين ،مقيدة بال�سجل التجاري باملحكمة
االبتدائية حتت عدد  ،6011ر�أ�سمالها  600.000.00درهم
وقد قوم الأ�صل التجاري املذكور يف مبلغ 1.156.641.08
درهم.
فعلى دائني مقدم احل�صة �أعاله و�ضع تعر�ضاتهم مبكتب
ال�سجل التجاري باملحكمة االبتدائية ببني مالل داخل �أجل ال
يتجاوز خم�سة ع�شر يوما املوالية للن�شرة الثانية.

مبقت�ضى تقرير ر�سمي من طرف اخلبري احلي�سوبي �إبراهيم
�شاوي بالدار البي�ضاء.
قدم ال�سيد غامن احل�سني احلامل للبطاقة الوطنيـــــة رقــــم
 I 127585وامل�سجلة بال�سجل التجاري باملحكمة االبتدائية
ببني مالل حتت عدد  ،20792الأ�صل التجاري الذي هو
عبارة عن خمبزة الكائنة ببني مالل حي ال�سعادة بلوك 05
رقم  01كح�صة يف ال�شركة املدعوةMIRATE SARL AU
يف �شخ�ص ممثلها القانوين ،مقيدة بال�سجل التجاري باملحكمة
االبتدائية حتت عدد  ،6013ر�أ�سمالها  200.000.00درهم
وقد قوم الأ�صل التجاري املذكور يف مبلغ 287.038.70
درهم.
فعلى دائني مقدم احل�صة �أعاله و�ضع تعر�ضاتهم مبكتب
ال�سجل التجاري باملحكمة االبتدائية ببني مالل داخل �أجل ال
يتجاوز خم�سة ع�شر يوما املوالية للن�شرة الثانية.
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مبقت�ضى تقرير ر�سمي من طرف اخلبري احلي�سوبي �إبراهيم
�شاوي بالدار البي�ضاء.
قدم ال�سيد غامن احل�سني احلامل للبطاقة الوطـــنية رقـــم
 QA 9745وامل�سجل بال�سجل التجاري باملحكمة االبتدائية
ببني مالل حتت عدد  ،11300الأ�صل التجاري الذي هو
عبارة عن �صيدلية الكائنة ببني مالل حي بام زنقة  1رقم
 711كح�صة يف ال�شركة املدعوةPHARMACIE S.D J A
 BER SARL AUيف �شخ�ص ممثلها القانوين ،مقيدة بال�سجل
التجاري باملحكمة االبتدائية حتت عدد  ،5999ر�أ�سمالها
 800.000.00درهم وقد قوم الأ�صل التجاري املذكور يف مبلغ
 1.365.337.68درهم.
فعلى دائني مقدم احل�صة �أعاله و�ضع تعر�ضاتهم مبكتب
ال�سجل التجاري باملحكمة االبتدائية ببني مالل داخل �أجل ال
يتجاوز خم�سة ع�شر يوما املوالية للن�شرة الثانية.
AS 217/14
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شكايات

كواليس جهوية
الحسيمة

وجه �ساكنة حي ال�سالم «جتزئة ال�سعادة» قرب جمعية
الإمام مالك مبدينة الداخلة� ،شكاية �إىل رئي�س املجل�س
البلدي ا�ستنكروا من خاللها وجود حمل للحدادة داخل
احلي الذي يقطنونه ب�سبب الإزعاج وال�ضجيج الذي
ي�صدر عنه ،والروائح الكريهة املنبعثة منه ،والتي ت�ؤثر
�سلبا فيهم ويف �صحة �أطفالهم ويف حت�صيلهم الدرا�سي.
رفع املواطن حممد جليط ،القاطن بحي بنعزي زنقة ،23
مبدينة وجدة ر�سالتني �إىل الوكيل العام للملك مبحكمة
اال�ستئناف والقائد العام للدرك امللكي ،ي�ستنكر فيهما
ما �أ�سماه احليف والتع�سف الذي حلقه من طرف رجال
الدرك املرابطني بالنقطة الرتابية الرابطة بني بوعرفة
وتندرارة من �أجل مراقبة ال�سرعة بوا�سطة الردار.
تطالب اجلمعية املغربية حلقوق الإن�سان  -فرع
بر�شيد ،يف ر�سالة مرفوعة �إىل مدير الديوان امللكي،
بالتدخل لإن�صاف ورثة الهالك طالل نور الدين وهم:
زوجته وثالثة من �أبنائه وعنوانهم بالزنقة  2رقم
 ،18الطابق الأول جتزئة ال�صايف باملدينة نف�سها ،على
ما حلقهم من �ضرر مادي ومعنوي من طرف حمامية
حاولت �إفراغهم من املحل التجاري الذين اكرتوه لأزيد
من � 35سنة والكائن باملنزل الذي ا�شرتته من عدة ورثة
ب�أثمنةمنخف�ضة.
ا�ستنكر «ر�شيد ال�شاوي» القاطن بظهر املحلة الزاري
بوجدة و�إخوانه املهاجرين بالديار الفرن�سية ،التماطل
والتعاق�س الذي طال طلبات ا�ستفادتهم من القطع
الأر�ضية املخ�ص�صة لأفراد اجلماعة ال�ساللية لقبيلة
لكرارمة بجماعة �أهل وادزا دوار اوالد حمو ،يف �إطار
ال�شراكة ،م�ؤكدين �أنهم �أ�صبحوا �ضائعني بني هذه
اجلهة وتلك بعد �أن �صدر قرار متكينهم منها.

مواطنوني�ستنجدونمن«بط�ش»
ع�صابة�إجرامية
فكري ولد علي

انت�شر يف الآونة الأخرية يف بع�ض اجلماعات القروية مبدينة احل�سيمة،
وبال�ضبط جماعة «عبد الغاية ال�سواحل» ع�صابات �إجرامية تعرت�ض �سبيل
املواطنني وت�سلبهم �أموالهم وممتلكاتهم.
وتفيد بالغات املواطنني املوجهة لرجال درك املنطقة �أنهم تعر�ضوا لل�سرقة عن
طريق الن�صب واالحتيال من طرف ع�صابة ينحدر �أفرادها من مدينتي «تاونات»
و«فا�س» ،والتي طالبوا من خاللها القائد اجلهوي للدرك امللكي ووايل اجلهة
بالتدخل من �أجل احلد من انت�شار هذه الع�صابات التي �أ�صبحت بالإ�ضافة
�إىل ن�شاطها الإجرامي ،تروج القرقوبي واخلمور ببع�ض املمرات ،وخا�صة يف
النقط ال�سوداء للجماعة «باب جباح» ،و«ابن ح�سان» ،و«�أ�شكور».
إنزكان

«الغربة» تزكم �أنوف �سكان �آيت ملول
بوطيب الفياللي

لي�س املق�صودة هنا بـ«الغربة» ذلك
امل�سحوق الأبي�ض الذي تباع «�شمة»
منه بال�شيء الفالين( )..بل تلك الأتربة
املتناثرة هنا وهناك والتي تتو�سط �أغلب
�أزقة جتزئة تنمل ب�آيت ملول ،حيث لوثت
هواءهم و�أطعمتهم و�أ�صبحت ت�شاركهم
�أفر�شتهم و�أغطيتهم ،ال�شيء الذي دفعهم
�إىل توقيع عرائ�ض و�إر�سالها �إىل رئي�س
املجل�س البلدي لآيت ملول ،مطالبني
ب�إدراج احلي �ضمن الربنامج الذي ت�شرف
عليه البلدية من �أجل تبليط وتعبيد
خمتلف �شوارع و�أزقة املدينة( )..فهل
�ستنجح هذه اخلطوة يف �إنقاذ ال�سكان من
«الغربة» التي �أ�صبحت همهم اليومي،
�أم �أن االنتظار �سيكون م�صريهم �إىل �أجل
غري م�سمى(.)..

ة

�سيارات الدولة« ..خالت بابها وم�شات
ت�شطب باب اجلامع»

ن
و
شؤ وي
ه
ج

تحليل إخباري

الهاشمي ربابي

فر�ضت حكومة بن كريان على فقراء هذا البلد
قرارات «قا�سية» ا�ستثنت منها الأغنياء()..
بل ا�ستثنت نف�سها من هذه القرارات ،عاملة
باملثل القائل «خالت بابها وم�شات ت�شطب باب
اجلامع».
فالدولة تتوفر على � 115ألف �سيارة للدولة
تتجول يف كافة جهات اململكة ،ت�ستنزف مبالغ
مالية هامة ،تخرج كلها من امليزانية العمومية
التي ميولها املواطنون ،مع �أن دولة كاليابان
والتي تعترب من الدول الغنية تتوفر على 70
�ألف �سيارة فقط ،مو�ضوعة يف خدمة الدولة.
وامل�صيبة العظمى هي �أن �سيارات الدولة هاته
ت�ستنزف ميزانية �ضخمة ،ملا تتطلبه من ت�أمني
وحمروقات وقطع غيار ،كل هذا طبعا يخرج
من جيوب املواطنني «املثقوبة» ،والأكرث
من ذلك �أن �أغلب هذه ال�سيارات ت�ستعمل يف
�أغرا�ض �شخ�صية ال عالقة لها بخدمة ال�شعب،
بحيث جتد مثال موظفا �ساميا ي�ستغل �سيارة
الدولة يف �أيام العطل لإخراج �أ�سرته للتنزه،
وهناك من ي�ستغلها مل�آرب �أخرى ال تعد وال
حت�صى( )..ال داعي لذكرها.
لقد كان من ال�ضروري على احلكومة احلالية
مبا �أنها تريد «تزيار ال�سمطة» على ال�شعب� ،أن
تبد�أ من نف�سها ،وتبد�أ بتخفي�ض عدد �سيارات
اخلدمة ،ومن �أراد �أن يتجول فليد�س يده يف
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نموذجان الستغالل
سيارات الدولة بكل من
كلميم والسمارة

جيبه ،وليرتك املال العام ،فكفى
من التبذير واال�ستهتار( )..ف�إذا
كانت مالية ال�شعب على حافة
الإفال�س ،فعلى �أ�صحاب
القرار �أن يتحملوا قليال ،و�أن
يتخلوا عن عادة «كل�شي
على ح�ساب الدولة» ،لأن
هذه الأخرية �أ�صبحت اليوم يف حاجة �إىل
ت�ضافر جهود اجلميع لإنقاذها من الإفال�س.
وما ينطبق على ال�سيارات ينطبق على جمال
ال�سكن وفواتري الهاتف واملاء والكهرباء،
وامل�أكوالت والتعوي�ضات ،وم�صاريف
�أخرى تخرج من ميزانية الدولة ي�ستفيد منها

موظفون ،من خالل ح�صولهم على هدايا �أو
هبات والعديد من الثقوب التي تخرج منها
ميزانية هامة ،لو ا�ستطاعت احلكومة �أن ت�سد
ن�صفها لوفرت مليزانية الدولة مبالغ حمرتمة.

�أ�رسار التعليم
● عبد اهلل لخلوفي

❋

فرن�سا تعلن ف�شلها يف التعليم..
واملغرب مازال يتبعها
نقر�أيف«جريدةالأ�ستاذللتعليموالرتبية»الرقمية()2014\2\5
تعليقا على التحقيق الذي �أ�صدرته جريدة «لوموند» الفرن�سية
بخ�صو�ص ف�شل منوذج التعليم الفرن�سي ،ما يلي« :اعتربت
جريدة لوموند �أن منوذج التعليم الفرن�سي مل يعد مالئما بل
كارثيا وي�ساهم يف تراجع فرن�سا مقارنة مع باقي الدول بحكم
�أنه قطاع تعتمد عليه الأمم للرقي �أو التخلف .وي�أتي اعرتاف
�أكرب جريدة يف فرن�سا بكارثية النموذج الفرن�سي يف وقت مازال
البع�ض يف املغرب وعلى �أعلى م�ستويات امل�س�ؤولية يروج
لهذا النموذج الذي �ساهم كذلك يف تعطيل احلياة املغربية».
لكم حذرنا ،من خالل كتاباتنا (ت�شخي�ص ،حتليل ،تقييم
وتقومي) ،على مدى �أكرث من ع�شر �سنوات ،من خطورة التقليد
املنهجي للنموذج التعليمي الفرن�سي املختل اختالالت عميقة،
املف�صل للفرد الفرن�سي الذي ال جتمعنا به �إال حماوالتنا
ّ
احلثيثة الظهور بجلده من دون العمل على النفاذ ملا هو
�إيجابي يف تفكريه وت�صرفاته .و�إليكم مقتطفات مما �صدر يف
كتاب «التعليم بني الكفايات والإدماج» ال�صادر يف :2010
«...هذه هي الهفوات والثغرات املعطبة التي �أو�صلت العملية
التعليمية �إىل ما هي عليه من تردي حتى يف فرن�سا ،البلد
الذي نقلده تقليدا �أعمى؛ تقليدا ال يرتك لنا �أدنى م�ساحة
للتفكري امل�ستقل ،وال �أدنى م�سافة للنظر بو�ضوح و�شمولية
�إىل عواقب الأمور .فاحلمامة التي نعمل ،كغربان ،على تقليد
م�شيتها قد �أ�ضاعتها ومل تعد حت�سنها هي كذلك ،وهذا ما دفع
بـ«الأكادمييني الفرن�سيني وجمموعات التفكري» لالنكباب
على احلالة املر�ضية التي �آل �إليها حال املنظومة التعليمية
يف بالدهم .طبعا� ،إذا كان التعليم يف فرن�سا يعاين من حالة
مر�ضية م�ستع�صية بالرغم من عوامل املناعة املتقدمة عندهم،
ف�إن احلالة ال�صحية ملنظومتنا التعليمية ،نحن امل�ستنبتون ملا
ال يوافق تربتنا وبيئتنا� ،ستكون كارثية بكل املقايي�س( )..فهل
يعقل �إذن �أن نعمل على ا�ستن�ساخ املنظومة الرتبوية لفرن�سا،
التي �أعدت ل�شعب ال يجمعنا به �أي قا�سم م�شرتك؟ فاملنظومة
الرتبوية ت�شبه �شجرة الأركان يف خ�صو�صياتها وت�أقلمها مع
بيئتها وحميطها ،فهي لي�ست لال�ستن�ساخ واال�ستنبات يف مناخ
ح�ضاري وظروف اجتماعية وثقافية واقت�صادية مغايرة
متاما».
« ..منظومتنا الرتبوية والتعليمية ال تثبت على حال؛ نقلد
فرن�سا ،من غري �أن نلحق بها طبعا ،لأننا نقتفي �آثار الأقدام
الفرن�سي خالل �أحالم اليقظة ،يف خميلتنا املتغربة ،من خالل
ال�صورة الثالثية الأبعاد التي توفرها ثورة تكنولوجيات
املعلومات واالت�صاالت التي افتتنا بها .وما دمنا نقلد عرب
ال�صورة ،ال بال�سري جنبا �إىل جنب مع الفرن�سي ،بنف�س
اخلطى ،نظرا الفتقادنا «للكفايات» املادية والكفاءات الب�شرية
و�ضعف البنية التحتية ،وكذا تورم عقلياتنا ومنظومتنا
الثقافية املعا�صرة ،فيا ليتنا حتلينا ب�شيء من الرتيث والت�أين
�إىل �أن ن�ستوثق من �سالمة امل�سارات التي ت�سلكها الإ�صالحات
املتتالية التي يتم �إدخالها على املنظومة التعليمية الفرن�سية،
والتي تبني من خالل ما �سقناه �أعاله �أنها ال تزيدها �إال ترديا
وانحطاطا».
« ..ففي ميدان علوم الأر�ض واحلياة ،مثال ،فقد مت �إنزال ما
يدر�س باجلامعة بكل تعقيداته� ،إىل طور التعليم الثانوي
الت�أهيلي بالرغم من النق�ص احلاد يف الكفاءات املعرفية الالزمة
عند الأ�ستاذ املطالب بالقيام بهذه املهام التعجيزية التي ال ميكن
تربيرها ال تربويا ،وال بيداغوجيا ،وال اجتماعيا ،وال اقت�صاديا
وال �سيا�سيا؛ اللهم من باب التقليد الأعمى للنموذج الفرن�سي
الذي جعل هذا البلد يجني على نف�سه ،هو كذلك ،من جراء
هذه اله�سترييا ،كما ر�أينا� .إنها النتيجة احلتمية ملن �أبهروا
بحالوة كالم التنظريات الرتبوية والبيداغوجية ال�سف�سطائية
الف�ضفا�ضة ،البعيدة كل البعد عن واقع املنظومة الرتبوية
املحبط ،والتي تخلط بني الهذيان والهواج�س ال�شخ�صية من
جهة والتنظري الرديء من جهة �أخرى».
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين
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كواليس جهوية

العدد:

مكناس

ق�صة نهاية م�أ�ساوية لعالقة غري م�شروعة

حسين عدنان

�شهدت �إحدى �أزقة حي «وجه
عرو�س» مبدينة مكنا�س ،م�ؤخرا،
�إنزاال �أمنيا مكثفا للفرق الأمنية
املخت�صة ،مبنا�سبة �إعادة متثيل
اجلرمية التي هزت الر�أي العام
املحلي املكنا�سي ،حتت حرا�سة
�أمنية م�شددة و�أمام جمهور غفري من
�سكان احلي.
وتعود �أ�سباب جرمية القتل الب�شعة
التي راحت �ضحيتها �أم ع�شيقة
اجلاين «�سعاد .م» من مواليد ،1968
�إىل اخلالفات املتداولة بينهما والتي
بد�أت منذ حوايل �سنة على عالقته غري
ال�شرعية بـ«�س.ع» املطلقة ،حيث
�أكد اجلاين يف ت�صريحاته لل�ضابطة
الق�ضائية على �أن ال�ضحية كانت
جزءا من امل�شكل ،وكانت وراء ف�شله

يف الزواج من ابنتها حيث تنكرت له
بعدما ا�ست�أجر منزال بنف�س احلي،
وح�ضن العائلة التي �أ�صبحت تقطن
معه وتكفل بكل م�صاريف العي�ش من
ماله اخلا�ص.
يحكي «املتهم» �أنه دخل يف �صراع مع

رفيقته بعدما �شك يف خيانتها له ،لكن
والدتها تدخلت كطرف لف�ض ال�شجار
فهاجمته هي الأخرى بال�سب وال�شتم
ووجهت له الإهانة ،ما جعله يفقد
�أع�صابه ويقرر و�ضع حد حلياتها
بطعنها بوا�سطة ال�سالح الأبي�ض

تلكس

أثارت عملية الزيادة في
علو السور التابع للمقاطعة
الحضرية الثالثة للصويرة،
والمتواجدة بتجزئة أزلف،
ردود أفعال متباينة،
والعديد من التساؤالت في
صفوف المواطنين الذين
عاينوا عملية البناء ،حول
مدى قانونيتها ،وهل تمت
اعتمادا على رخصة مسلمة
من طرف الجهات المختصة،
أم أن اإلجراءات التعميرية
القانونية التي تسري على
المواطنين ،أصبحت تفصل
على مقاسات مختلفة؟!.

عرفت مدينة تطوان تكرار
حاالت اعتداء على مواطنني،
كان �آخرها حماولة اختطاف
طفل من داخل �إقامة �سكنية،
و�سرقة ال�سيارات واملنازل
املحيطة بها ،و�سلب ممتلكات
بع�ض املارة مع االعتداء عليهم
بوا�سطة بال�سالح الأبي�ض يف
وا�ضحة النهار(.)..
ورغم ال�شكايات املتكررة،
مازالت دار لقمان على
حالها( )..ومازال ال�سكان
يعانون الأمرين بحيث ال
ي�ستطيعون �إر�سال �أبنائهم �إىل
املدار�س دون مرافقتهم ،كما ال
ت�ستطيع الن�ساء ق�ضاء م�آربهن
مبفردهن(.)..

عني على

إعــــداد :زهير البـوحاطي

«حاميها حراميها» ..رجل �سلطة
يبتز �أ�صحاب املقاهي

كعادته ،قام رجل �سلطة مبدينة مرتيل ،عمالة امل�ضيق  -الفنيدق ،الأ�سبوع
املا�ضي ،باقتحام جمموعة من املقاهي من �أجل اال�ستفادة من الإكراميات()..
التي يو�صي على تخ�صي�صها له كل �أ�سبوع ،وكل من رف�ض ذلك يتم �إغالق مقهاه
بدعوى ا�ستعماله ال�شي�شا ومواد حمظورة داخلها .وا�ستطاع هذا «ال�سلطوي»
ب�أن يفر�ض �سيطرته واال�ستجابة ملطالبه ،با�ستثناء مقهى متواجد بحي تابع له،
�إذ �أكد �شهود عيان �أنه دخل من الباب اخللفي امل�ؤدي �إىل مكان تواجد «البارمان»،
حيث انهال عليه بال�ضرب ،كما قام باالعتداء على طفلة �صغرية اعرت�ضت
�سبيله .لكن الأكرث غرابة ،يقول �شهود عيان ،هو �أنه يتم �إحالة ال�ضحايا على
النيابة العامة ومتابعتهم رغم توفرهم على �شهادات طبية(.)..

 ..حتى ال�سوريون �أ�صبحوا «جتارة» مربحة
�شهد املعرب احلدودي (�سبتة) ،يف
الفرتة الأخرية ،عدة عمليات لتهريب
العديد من ال�سوريني الراغبني يف
الدخول �إىل �سبتة املحتلة ،مقابل مبالغ
مالية ي�صل قدرها �إىل  2مليون �سنتيم،
ومت �ضبط بع�ض ال�سوريني من طرف
ال�شرطة الإ�سبانية خمبئني داخل
�سيارات مرقمة باملغرب بعناية()..
ما يطرح العديد من الت�سا�ؤالت عن
دور ال�شرطة(.)..

طعنات خمتلفة �أردتها قتيلة ،كما
�أجهز على ابنتها ووجه �إليها عدة
�ضربات متفاوتة اخلطورة كادت
تودي بحياتها ،والتي مازالت ترقد
على �إثرها حتت العناية املركزة
مب�ست�شفى حممد اخلام�س ،قبل
�أن يتدخل اجلريان ،الذين �أبلغوا
امل�صالح الأمنية باملدينة التي ح�ضر
�أفرادها على وجه ال�سرعة �إىل مكان
اجلرمية ق�صد املعاينة ،يف الوقت
الذي الذ فيه اجلاين بالفرار �إىل وجهة
جمهولة �إىل �أن مت �إيقافه ،يومني بعد
احلادث مب�صحة �ساي�س ،والتي
نقل �إليها بعد �أن حاول االنتحار
مببيد الفئران ،وبعدها �إىل م�ست�شفى
حممد اخلام�س ،اجلناح اخلا�ص
باملعتقــلني ،وحتويلـــــه للتحقيق
اجلنائي ملعرفة دوافع �إقدامه على
جرميته(.)..

778

اخلميس  27فبراير 2014

مريرت

�أطفال مرميون
يف «قمامات الأزبال»

شجيع محمد

عادت ظاهرة التخلي عن املواليد اجلدد ،لتت�صدر
ان�شغاالت الر�أي العام يف مريرت فقد عرث املواطنون
على جثة �أحد املواليد مبقربة ال�شهداء ،وبينما عرث على
مولود �آخر مرميا يف حاوية للنفايات قرب ال�سوق املغطاة
(املار�شي) ب�ساحة ال�سويقة�( ،أنظر �صورة احلاوية التي
�ألقي فيها املولود) .وح�سب �شهود عيان ،ف�إن الر�ضيع
كان مرميا بطريقة مقرفة �أثارت امتعا�ض �ساكنة املنطقة
واملارة ،حيث برزت بقايا امل�شيمة ب�شكل وا�ضح ،مما
يوحي ب�أنه مل مير �سوى �ساعات قليلة على والدته()..
كما ا�ستفاق �أحد �ساكنة املدينة على جثة �أحد املواليد
قرب باب منزله ،وقد مت ربط االت�صال بامل�صالح الأمنية
يف جميع هاته احلاالت لتقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة.
وتزامنا مع هذه الأحداث عرفت مدينة مريرت عودة
ظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الوالدة مقارنة مع
ال�سنوات الفارطة ،حيث �أن غالبية الأطفال مازالوا
على قيد احلياة كما �أكدت الإح�صائيات ال�صادرة عن
اجلمعيات التي تعنى ب�ش�ؤون املر�أة والطفولة على
�أن  170طفال غري �شرعي يولدون يوميا باملغرب ،ويتم
التخلي عن  30منهم مبا�شرة بعد الوالدة( )..رغم
احلمالت التح�سي�سية التي تقوم بها اجلمعيات املعنية.
وي�أتي العثور على جثة ه�ؤالء الر�ضع الثالثة ،يف الوقت
الذي يعرف فيه معدل التخلي عن الأطفال احلديثي
الوالدة من طرف من ي�سم ْون بـ»الأمهات العازبات»،
تزايدا مرعبا وب�شكل الفت لالنتباه.

اجلــــــي�ش الإ�سبانــي يتحـــرك علـــى حدود مليليــــة
مما دفع بع�ض املواطنني
�إىل اال�ستف�سار عن �سبب هذا
االهتمام الزائد للم�س�ؤولني
الإ�سبان باحلدود الوهمية؟
وملاذا يتم تخ�صي�ص ميزانية
�ضخمة يف لهذه العملية كل
�سنة ،علما �أن ال�سياج مازال
متينا ،بينما يظل �شباب مليلية
عاطني عن العمل.

�أقدم م�ؤخرا ،جمموعة من
�ضباط اجلي�ش الإ�سباين
بزيارة ميدانية جلميع احلدود
بني مدينة مليلية املحتلة
واملغرب ،نتج عنها تخ�صي�ص
ميزانية كبرية ل�صيانة جميع
ال�سياج وجتهيزه بكامريات
املراقبة احلديثة والتي تعمل
بالأ�شعة ما حتت احلمراء،

مــــــــاذا تخفي املنـــــــاورات الإ�سبانيــــة ؟
ا�ستغرب كل املارين من املركز احلدودي والقا�صدين مدينة
�سبتة ،من تواجد جمموعة من الرادارات و�أجهزة تن�صت مت
ت�صويبها يف اجتاه املغرب من �أجل جمع بع�ض املعلومات
التي تخ�ص اململكة ،بالإ�ضافة �إىل وجود عنا�صر املخابرات
مبالب�س مدنية متفرقني على كل املعابر ،يراقبون املارة من
املغاربة فقط.
كما �أن �سفينة تابعة لهذا اجلهاز تقوم بدوريات منظمة
وم�ستمرة يف بحر م�ضيق جبل طارق القريب من معرب
بليون�ش ،ويف بع�ض الأحيان تتوغل داخل املياه املغربية
�أمام �صمت امل�س�ؤولني املغاربة.
و�أكد �ضابط �شرطة يف احلدود املغربية ،على �أن العنا�صر
املرابطة باحلدود الإ�سبانية تقوم مبراقبة املهاجرين
الأفارقة القا�صدين املعرب للت�سل�سل �إىل �سبتة ،ليتم بعد ذلك
�إ�شعار ال�سلطات املغربية لأخذ التدبري الالزمة( )..لكن ما �إن العديد من املهتمني ب�ش�ؤون �سبتة قلقون من هذا الت�صرف
وقع يف الأيام الأخرية من جمزرة للمهاجرين غري ال�شرعيني غري املربر وينتظرون تدخل امل�س�ؤولني لتتو�ضح هذه املهام
يكذب وينفي ذلك جملة وتف�صال.
التي يقوم بها الإ�سبان جتاه املغرب.
نموذج ألحد الرادارات التي تم
تصويبها في اتجاه المغرب
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�شخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

عبد اللطيف اجلواهري«:ال ميكن للدولة �أن ت�ضع
جمركيا وراء كل مهرب �أموال نحو اخلارج»

الكثريون يجهلون مقومات
�شخ�صية ال�سيد عبد اللطيف
اجلواهري ،وايل بنك املغرب لأنه
من امل�س�ؤولني املغاربة الكبار
القالئل الكالم والظهور ،بل �إنه ال
يهتم كثريا باخلرجات الإعالمية
والت�صريحات املتوا�صلة لأنه
يعمل كثريا ويف �صمت تام .ويعترب
هذا اجلانب عالمة فارقة يف م�سار
عبد اللطيف اجلواهري.
و�شخ�صيا حاورته عدة مرات،
وكان لقائي ال�صحفي الأول
به عندما كان وزيرا للمالية،
ثم �أجريت معه فيما بعد لقاء
�صحفيا �آخر عندما ت�سلم من�صب
الرئي�س املدير العام للبنك املغربي
للتجارة اخلارجية ،حيث �أثبت
كفاءاته العليا خا�صة و�أن كل
املنا�صب الكبرية التي �أ�سندت
�إليه لها ارتباط مبا�شر باقت�صاد
ومالية البالد .وهذا القطاع بالذات
يتطلب ذكاء وم�ؤهالت علمية
خا�صة .وقد جنح كثريا يف تطوير
الو�ضعية املعامالتية االقت�صادية
باملغرب �سواء جتاه رجال الأعمال
املغاربة �أو الأجانب ،كما متكن
خالل ال�سنوات الطويلة التي حمل
وال لبنك املغرب من
فيها حقيبة ٍ
حت�سني و�ضعية وقيمة الدرهم
املغربي جتاه العمالت الدولية
ال�صعبة ،وفعال ارتفع �سعر
الدرهم واكت�سب مناعة متميزة
جتاه الهزات االقت�صادية العاملية
بف�ضل حنكة وكفاءة وخربة ال�سيد
اجلواهري يف جمال املال والتدبري
االقت�صادي للأزمات املالية.
و�أعود بذاكرتي ل�سنوات طويلة
م�ضت عندما جال�ست اجلواهري
يف �أول حوار �صحفي يل معه فكانت
�أول مالحظة �سجلتها له هي عدم
ت�سرعه يف الإجابة على �أ�سئلتي،
حيث كان يت�أمل ويدقق يف كلماته
قبل �أن ينطق ب�إجابات دقيقة جدا.
والحظت �أنه كان على اطالع هائل
ب�أرقام املاليات واالقت�صاديات
الدولية .وذات مرة طرحت عليه
�س�ؤاال مازال ي�ؤرق ويحري رجال
املال والأعمال ،حيث قلت له:
«معايل الوزير ،ال يخفى عليك
�أن ماليري الدوالرات يتم تهريبها
ب�شكل متوا�صل من املغرب نحو
اخلارج بعد �أن يتم ا�ستبدالها
بالعمالت ال�صعبة كالدوالر
بالذات .والذين يهربون هذه
الرثوات الطائلة من الأثرياء
املغاربة والأجانب يقومون بذلك
لدى �صيارفة معروفني لدى
اخلا�ص والعام ،والدليل هي تلك
الأمالك العقارية الباهظة الأ�سعار

التي يقتنيها املهربون يف دول �أوربا
و�أمريكا .و�أقول لك يف هذا ال�صدد
ب�أن ه�ؤالء لي�سوا ل�صو�صا بل تلك
الأموال هي يف ملكيتهم ولهم حق
الت�صرف فيها بكل حرية ولكن
وجود مكتب ال�صرف يجعلهم
يلج�أون لذلك احلل اخلارج عن
القانون .فلماذا ال تعملون على
�إغالق مكتب ال�صرف وفتح باب
تداول العمالت ب�إخراج و�إدخال
�أي عملة بكل حرية مما �سي�شجع
امل�ستثمرين الأجانب على حمل
ر�ؤو�س �أموالهم نحو املغرب
بدون تردد؟ فكانت �إجابات
ال�سيد اجلواهري على هذا
ال�س�ؤال الذي طرحته عليه عدة
مرات يف حواراتي ال�صحفية كما
طرحته على م�س�ؤولني �آخرين،
كان اجلواهري يجيبني قائال:
«احلكومة على علم تام مبا يجري
من تهريب للعملة ال�صعبة،
وهي حتارب هذه الظاهرة بكل
الو�سائل القانونية واللوج�ستيكية
املتاحة لديها .وكما تتابعون عرب
و�سائل الإعالم ال�سمعي الب�صري،
فمن وقت لآخر وعندما تتو�صل
اجلهات الأمنية ب�إخباريات عن
عمليات التهريب ف�إنها تقوم
بواجبها حيث ت�سارع �إىل �إلقاء
القب�ض على املهربني وتقدميهم �إىل
العدالة لتقول فيهم كلمتها ،ولكن
وكما تعلم ف�إن له�ؤالء املهربني
طرق متعددة ومتطورة يف تهريب
الأموال و ي�صعب على احلكومة
و�ضع �شرطي وجمركي خلف كل

الحكومة
على علم تام
بما يجري من
تهريب للعملة
الصعبة()..
وهؤالء
المهربين ليسوا
لصوصا بل تلك
األموال هي في
ملكيتهم ولهم
حق التصرف
فيها بكل حرية،
ولكن وجود
مكتب الصرف
يجعلهم يلجأون
لذلك الحل الخارج
عن القانون

ثري �أو كل م�ستثمر».
ف�أ�س�ألته ب�إ�صرار« :مل جت ِنب يا
معايل الوزير عن �أ�سباب عدم
�إلغاء مكتب ال�صرف» ،فيقول يل:
«�أقول لك وب�صراحة ب�أن القيام
بهذا الإجراء الكبري قد ي�ؤدي �إىل
انهيار االقت�صاد املغربي الذي
مازال يحبو ،وال ميكننا يف الوقت
الراهن اتخاذ قرار بهذا احلجم
من الت�أثري يف مالية البالد بل
يجب درا�سة الأمر مليا ومن كل
اجلوانب ،وهذا هو ال�سبب الذي
جعل كل احلكومات املتعاقبة
على املغرب مرتددة يف الإقدام
على هذه اخلطوة ،وذلك بعد �أن
در�ستها من كل اجلوانب فلم جتد
لها حال �سليما ومتوازنا ال يت�سبب
يف اختالالت خطرية لالقت�صاد
الوطني .ولكني �أ�ؤكد لك ب�أنه ال بد
من �أن ي�أتي اليوم املنا�سب لإلغاء
مكتب ال�صرف».
�أما لقائي الثاين معه؛ فقد كان
عندما تقلد من�صب الرئي�س املدير
العام لبنك املغربي للتجارة
اخلارجية .حيث �س�ألته« :ما هو
الفرق بني من�صبك اجلديد وبني
من�صب وزير للمالية الذي كنت
ت�شغله؟» ف�أجابني« :لي�س هناك
فرق يف املجهودات واخلربة
ودقة القرارات التي يتطلبها
املن�صبان معا ،ولكن الفرق هو
يف كون املن�صب الأول �سيا�سي
والثاين اقت�صادي وم�س�ؤولياتي
يف رئا�سة بنك من هذا امل�ستوى
امل�ؤثر يف مالية واقت�صاد املغرب

الصحفي رمزي رفقة عبد اللطيف الجواهري

هي ج�سيمة وج�سيمة جدا ،و�أدعو
اهلل �أن يوفقني يف القيام بذلك».
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�سار
املهني لل�سيد عبد اللطيف
اجلواهري متيز ب�أهمية املنا�صب
التي مل يتم تكليفه بها جزافا بل
بف�ضل كفاءاته العليا و�إخال�صه
يف كل مهامه وانخراطه يف خدمة
بلده بكل ذكاء وان�ضباط ،من�سجما
يف قراراته مع القوانني .وهكذا
تقلد عدة م�س�ؤوليات كربى ببنك
املغرب ،وكان بعد ذلك وزيرا
منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا
ب�إ�صالح امل�ؤ�س�سات العمومية يف
 ،1978ثم وزيرا للمالية من �سنة
� 1981إىل  ،1986ويف �سنة 1986
�أ�صبح رئي�سا للمجموعة املهنية
لبنوك املغرب وهو املن�صب الذي
ظل فيه �إىل �سنة  ،1995وتقلد بعد
ذلك من�صب مدير عام لل�صندوق
املهني للتقاعد من �سنة 2002
�إىل  ،2003ويف نف�س ال�سنة �أ�سند
وال
�إليه جاللة امللك من�صب ٍ
لبنك املغرب ،وهو املن�صب الذي
مازال فيه حلد اليوم.
وقد اختارت �صحيفة «ماروك
�إيبدو �أنرتنا�سيونال» عبد اللطيف
اجلواهري �شخ�صية �سنة .2013
وكتبت ال�صحيفة �أن اختيار
هذه ال�شخ�صية العامة يرجع
�إىل «�صرامتها املطلقة» يف تدبري
املالية العمومية ،م�ضيفة �أن
هذه ال�صرامة �أعطت ثمارها
خا�صة يف �سياق الأزمة العاملية.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أنه منذ
تعيينه ،فر�ض ال�سيد اجلواهري
نف�سه من خالل مل�ساته اخلا�صة
يف جمال التدبري و�أفكاره اخلالقة
التي �أ�صبحت نهجا تدبرييا ،حيث
عمل با�ستمرار من �أجل «بنك
م�ستقل عن احلكومة ب�شكل كامل
وحقيقي .وهو �شرط �ضروري
لكي تكون هذه امل�ؤ�س�سة املالية
والنقدية عملية ب�شكل فعلي يف
الف�ضاء االقت�صادي الوطني».
و�سجلت ال�صحيفة �أن اجلواهري
جعل من بنك املغرب قناة
للتوا�صل ب�ش�أن الو�ضع
االقت�صادي واملايل باملغرب،
مربزة �أن الأمر بالن�سبة له
يتعدى كونه �ضرورة ،لي�صبح
واجبا جتاه العموم كر�س له كل
وقته وجهده من خالل عقد ندوات
�صحفية منتظمة� ،إىل جانب
اجتماعات املجال�س الإدارية
و�صياغة التقارير ال�سنوية
التي �أ�ضحت ت�شكل حلظة هامة
وحا�سمة يف احلياة االقت�صادية
للمملكة.
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مراك�ش م�ستمرة يف توحيد �شعوب
املغرب العربي
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محمد بركوش

إدريس أبايا

وحدتنا هناك يف تلك الربوة املعمارية مبدينة مراك�ش احلمراء التي ات�سعت «دوار �شراكة مثال» ،تلك اللعبة التي تبقى اجلميع ب�أنها فعال «لعبة» الهدف
ك�سماء لكل خالفات دول املغرب العربي حتى امل�صطنعة منها ،وحدتنا رائحة منها هو «تلهية» املواطنني عن طريق �سل�سلة من عجني الأ�ساطري املبنية مرة
ال�سنني وطعم الرتاب ومتعة االنتفا�ضة من �أجل غد �أف�ضل ،جمعتنا �إىل بع�ضنا على احلماقات والت�صريحات الكاذبة ومرة على التهديد والوعيد.
رغم �أنف الآخر الأم�سيات احلاملة والكلمات املع�صومة التي تربط باحلرف لقد كان اللقاء بحق وب�شهادة اجلميع مثمرا �إىل �أبعد حد ،برزت فيه حماوالت
العربي بني جغرافيا واحدة ،ف�صلها اال�ستعمار على املقا�س لكي ي�سود و�سط جادة وعملية ،وطفت على �سطحه توجهات زائدة ،و�سمعت قراءات للما�ضي
باحة خرافية قا�سمت الع�صافري كربياءها كما قال ال�شاعر املوي�سي ،و�أبقت اجلميل الهدف منها فقط هو �إنعا�ش ذاكرة جماعية (مغاربية) ،حاول البع�ض
رغم املحن على الأهايل كظل نبت يف عزلة العمر وحتت رحمة البنادق ،انتبه ممن لهم رغبة يف ا�ستمرار الركود والقطيعة حموها ومعها لقطات من حقيقتنا
امل�شاركون يف ذكرى ت�أ�سي�س احتاد املغرب العربي انتبهوا جيدا �إىل املمر املفتوح التاريخية ،احلا�شدة بكل �أنواع الت�ضامن والوحدة الكاملة ،تلك احلقيقة التي
على طول ،بينوا ال�سبيل الذي كانوا يبحثون عنه منذ الأزل ،والذي قطعوا من �أميط عنها اللثام بجر�أة نادرة ،خا�صة من طرف �إخواننا التون�سيني الذين
�أجله امل�سالك الوعرة (ال�سيا�سة طبعا) وامل�سافات الطويلة يف ما ي�شبه الرك�ض تدفقت بني بيع احلرية ب�أر�ضهم اخل�ضراء بعد عقود من اجلفاء الدميقراطي،
والتحكم الع�سكري ،بف�ضل طبعا الن�ضال والت�ضحية والتطلع �إىل
واجلري من �أجل الو�صول �إىل نقطة االنطالق ،تبادلوا نظرات
الغد امل�شرق.
احل�سرة على م�سافات وما وىل� ،أخرجوا ما بداخلكم بكل
انتبه
قبل اللقاء الذكرى ،الذي اعتربه املتتبعون
�صدق ودون م�ؤاربة ،و�صل �إىل �أن هناك ما يجمعهم دون
المشاركون في
بداية من النهاية كانت هناك �إرها�صات ومبادرات
�أن يكون هناك ما يفرق� ،سوى تعنت بع�ض اجلماجم
خاطفة ،ا�شتغل عليها فنانون مغاربيون ورجال
التي تختزل كل هذا العامل الكبري وهذا املد الرتابي
ذكرى تأسيس اتحاد
�إعالم ون�ساءه ،وتلقفها مثقفون كبار من كل
العميق يف كر�سي يحقق ن�شوة زائلة تنت�صر
المغرب العربي ،انتبهوا جيدا
الفروع ب�شغف كبري ،وترجمها �أكمة من
للحقد والكراهية وحب الذات ،وي�ستباح معها
إلى الممر المفتوح على طول ،بينوا
اللقاءات وتالل من االجتماعات ،طمعا يف
بيع كل الأوطان اخل�صبة وكل �شعوبها املحبة
السبيل الذي كانوا يبحثون عنه منذ
ال�سري باالحتاد �إىل الأمام و�إخراجه من
لل�سالم واال�ستقرار يف �سوق الداللني وعلى يد
الغرفة املعلومة (غرفة الإنعا�ش) كما �سماها
من مي�شون على اجلثث احلية بدون حلم وال
األزل ،والذي قطعوا من أجله المسالك
�أحدهم ،ميكن الإ�شارة يف هذا الباب بالذات
ر�ؤيا ،تكلموا كل من موقعه وكان بينهم كوكبا
الوعرة (السياسة طبعا) والمسافات
�إىل املنتدى الثالث للمقاولني املغاربيني الذي
�شا�سعا بارزا يف الكالم ،كما قال ال�شاعر ،ومن
الطويلة في ما يشبه الركض
انعقد ،الأ�سبوع املا�ضي ،بالأر�ض املعطاء
دون جتيري للتاريخ هو «خلبطته»� ،أ�شعلوا
والجري من أجل الوصول إلى
(مراك�ش الفيحاء) والذي دعا فيه املجتمعون،
احلرائق بتلك الكلمات ال�صادقة النابعة من جذور
وبلغة واحدة� ،إىل الإ�سراع بتفعيل “ف�ضاء
الأوردة يف قاعة ب�ش�ساعة قلوبهم كلمات عر�ست (يف
نقطة االنطالق
اقت�صادي مغاربي مندمج” يكون يف مقدوره ويف
العر�س) يف �أرواحنا �أحالما هي �أحلى �أحالم ،ذكرتنا
ا�ستطاعته (�إذا توفرت الإرادة) �إزاحة كل التحديات
جميعا بلحظة الوحي الأول �أو حلظة الوالدة التي كانت
احلالية عن املنطقة املغاربية ،والتي مل يعد فيها مكان للتقزمي
بو�ضاءتها �أكرث �شموال وعمقا ،و�أغزر معنى و�آماال ،رغم البداية
والت�شرذم وخلق دويالت وهمية ،ملمحني يف بيانهم اخلتامي �إىل
التي كان التطلع �إىل �أن ت�سقى فيها من عني �آنية �شروط الن�ضج وو�صايا
التعقل ،فجروا كل االقرتاحات الفاعلة ،و�ضعوها على الطاولة امل�ستديرة�« ،ضرورة نهج �سيا�سة تقوميية� ،إن �صح التعبري ،لتفادي ما تعانيه املبادرات
رتلوا �إن �صح التعبري وجهات نظر �أ�ضافت قيمة �أخرى ،وقدمت دليال �آخر غري التجارية املغاربية من ركود ون�سب متدنية رغم الإمكانات الهائلة التي تزخر
قابل للمزايدة �أو امل�ساومة �أو التخفي وراء �أ�شياء تعترب يف حقيقتها من ال�سيادة بها املنطقة ،والإ�سراع بالتوقيع على م�شروع اتفاقية التبادل احلر بني دول
�أو �ش�أنا داخليا يخ�ص املعنيني به ،دون الف�ضوليني الذين يت�سللون كل مرة املغرب العربي وتن�سيق التعاون يف جمال املوا�صفات وجتديد ال�سيا�سات
ب�أقنعة خمتلفة عرب ال�سطوح حتت ذريعة واهية ،عر�ضوا (�أي املجتمعني) املالية والنقدية ،قبل �أن يرى النور امل�صرف املغاربي الذي �ستنعقد جمعيته
�أمام �أعني العامل العراقيل التي تكل�س عملية االنخراط الفعلي والعملي يف الت�أ�سي�سية يف متم �سنة  ،2014وهو م�صرف معول عليه كما قيل يف متويل
ت�سريع االحتاد وتفعيل كل بنوده التي مل ت�أت م�صادفة �أو من فراغ كما قيل ،امل�شاريع االندماجية يف جمال اال�ستثمار ودعم التنمية و�إحداث مواطن ال�شغل
بل من حاجة ال�شعوب املغاربيني �أبناء الوطن الكبري (حلمنا جميعا) الذين وتوفري اخلدمات امل�شرتكة وحت�سني القدرات التمويلية واتخاذ التدابري
لهم تطلعات م�شرتكة و�آمال عري�ضة ال ميكن �أن ينطفئ وهجها بخلق «�أجواء الكفيلة ،بالت�شجيع على االنطالقة ال�سريعة ،مثل حت�سني االتفاقية اخلا�صة
الرتقب واحلذر يف املناطق احلدودية»� ،أو �أن يتخلى عنها خوفا من لعبة بتفادي االزدواج ال�ضريبي ،وت�سهيل تبادل املنتجات الفالحية امل�صنعة
�إطالق النار �أو الر�صا�ص احلي على العزل والأبرياء بعمق الرتاب املغربي ومنتجات ال�صيد البحري.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

من �أقرب جمعية �أنكاد املغرب ال�شرقي؟!
� ..سبق يل مع املحامي حممد اجلدياين
�أن قمنا بحملة ال�ستجداء �أرجية بع�ض
املي�سورين املنحدرين من املنطقة ال�شرقية،
وكان على ر�أ�سهم املح�سن الكبري والوطني
الغيور الذي قام و�ساهم يف بناء عدة م�شاريع
�إح�سانية مبدينة فجيج ،املرحوم احلاج
�أحمدالفيجيجياملدل�سيالذيقررامل�ساهمة
يف هذا امل�شروع الإن�ساين النبيل و�أقام م�أدبة
غذاء ح�ضرها معي مدير جريدة «الأ�سبوع»
موالي م�صطفى العلوي ،وعند انتهاء
الوليمة منحني احلاج املرحوم مبلغ خم�سة
ع�شرة مليون �سنتيم نقدا وعدا� ،أخربت بها
الإخوان الذين ح�ضروا االجتماع والتزمت
بتوفري خم�سة ماليني �سنتيم كم�ساهمة من
بع�ض الإخوان حتى يكون ما ح�صلت عليه
من تربعات ع�شرين مليونا ،وطلبت من
�أحمد ع�صمان �أن يدير الأمر حتى نتمكن من
ت�سديدثمناجلهاز،فالتزممديرالبنكيحيى
الفيزازي ب�إيجاد ما تبقى من ثمن اجلهاز
�أي مائة مليون �سنتيم ،وطلبا مني �إ�شعار
ال�سيدة بوطيب لتت�صل بهما لإمتام العملية
وانتهى االجتماع بهذه النتيجة املفرحة.
ومرت الأيام وظلت ال�سيدة بوطيب تت�صل
بي لتخربين �أن الإخوان يتماطلون يف الوفاء
مبا التزموا به ،و�أن تكاليف بقاء اجلهاز
مبخازن امليناء تزداد يوميا و�أن هناك

الحلقة الرابعة
جمعيات من بلدان �إفريقية تالحقها لتفوز
باجلهاز ،و�أنها كلما ات�صلت بالأخ الفيزازي
مبنزله �إال وقال لها �إنه موجود مبلعب
امل�ضرب ،و�أمام هذه احلالة املقلقة حاولت
معرفة �أ�سباب هذا التماطل فعلمت �أن بع�ض
املح�سنني �أخربوا �أحمد ع�صمان ب�أن اجلهاز
الذي و�صل �إىل الدار البي�ضاء هو عبارة عن
خردة قد يتطلب �إ�صالحه م�صاريف باهظة
تفوق ثمن اقتنائه ،و�أمام هذا الت�ضليل
�سارعت �إىل مطالبة ال�سيدة بوطيب �أن
توافيني بتقرير تقني يقوم به خبري حمرتف
�أ�ؤدي �أتعابه من مايل اخلا�ص ،لأثبت �أين
كنت على �صواب حني اقرتحت فكرة

الحسين الدراجي

احل�صول على جهاز «ال�سكانري» عن طريق
هبة من جمعية �إح�سانية فرن�سية ،وقد
ا�ستجابت ال�سيدة بوطيب لطلبي بعد �أن
�أديت لها �أتعاب اخلبري ،وقدمت يل تقريرا
افتحا�صي مازلت �أحتفظ به لأ�ؤكد �أن اجلهاز
�صالح لال�شتغال ملدة ثماين �سنوات على �أقل
تقدير.
ف�أخربت بذلك الأخ ع�صمان ولكن ال�سيدة
بوطيب نفذ �صربها و�سلمت اجلهاز �إىل
جمعية �إفريقية اغتنمت الفر�صة وفازت
بال�صفقة ،حيث ذهبت جهودي �سدى
وزادتني غ�صة على غ�صة ،و�أيقنت �أن
بع�ض الإخوان� ،ساحمهم اهلل« ،ما يديرو

يبدو في الصورة أعضاء لجنة التأمل والتوجيه يتوسطهم أحمد عصمان ،ومن المرشحين
للتذكير :محيي الدين المشرفي ،وعاشور البكاي ،والحبيب الدرفوفي ،والحسين الدراجي.

خري ما يخليو اللي يديرو» كما يقول املثل،
وقد ات�ضح من هذه احلادثة �أن امل�س�ؤول
الذي ي�صدق كل ما يقال له قد يرتكب �أخطاء
فادحة من حيث ال ي�شعر ،وكان عزائي �أن
�أحمد ع�صمان وقع �ضحية مغالطات ،ورغم
كل هذه الإحباطات كان حبي وحر�صي
على خدمة مدينتي وم�سقط ر�أ�سي حافزا
يل ،جعلني �أ�ستمر يف البحث عن املجاالت
التي �أ�ستطيع �أن �أقدم فيها خدمات ت�ستفيد
منها مدينتي ،وهكذا قمت مع ع�شور البكاي
ب�إحداث جلنة الت�أمل والتوجيه وزرنا معا
�أحمد ع�صمان مبنزل حيث �ألقى ع�شور كلمة
بالفرن�سيةحاولمنخاللهاحتليل�شخ�صية
الرئي�س ع�صمان ،الذي قال عنه �إنه يثق يف
�أقرانه ثقة عمياء ت�صل يف بع�ض الأحيان
�إىل ال�سذاجة فانتف�ض �أحمد ع�صمان واحتج
على هذا الو�صف وقال ل�ست �ساذجا لأنني
واع مبا �أقوم به من �أفعال ،وقد اقرتحنا
خالل اللقاء الثاين على الرئي�س تنظيم حفل
تكرمييبوجدةوعر�ضناعليهقائمةالإخوة
الذين�سيتماالحتفاءبهم�سواءمنهماملثقفني
الذين لهم �إ�صدارات �أو املقاومني القدامى
�أو الريا�ضيني وذلك مبنحهم �شهادات
تقديرية وميداليات منها الذهبية والف�ضية
والنحا�سية ،كل ح�سب ما يليق به.

يتبع

بني حوار اللغة
الف�صحى والدارجة
الحلقة الحادية عشرة

�أغلب م�ؤ�س�ساتنا و�شركاتنا ومكاتبنا اخلا�صة والعامة
باملغرب ت�صدر عنها وثائق بو�صالت وعائدات �ضمانية
مكتوبة باللغة الأجنبية وت�أتي اللغة الفرن�سية على ر�أ�س
القوائم ،كان بالإمكان �أن جنتاز هذا احل�صار قبل ن�صف قرن
مبجرد ح�صولنا على اال�ستقالل ،وبد�أت اخلطوات الأوىل
يف وقت مبكر مبواكبة الت�شهري بالرجوع �إىل ا�ستعمال اللغة
العربية لغة اخلطاب واملرا�سلة ،وعندما �أقول الت�شهري
ف�إنني �أعني املواجهة الذين ورثوا لغتهم الباري�سية لتاليف
لغة «اخربي�ش» و�أخذوا من الطاولة والكرا�سي املتحركة
و�سائل جلو�سهم و�أدوات كتاباتهم ،وكان الفارق الآيل
كافيا لال�ستعمال الكتابي و�آلياته مقابل قلم الق�صب ولوحة
اخل�شب والتدفئة باحلطب هذه البدائل احل�ضارية مل
تن�س الآباء من فقدان ذاكرة ا�ستظهار كتاب اهلل بقراءاته
ال�سبع والع�شر ،ومل تن�سنا كتابة الأ�سفار اخللدونية يف
كتابه «تاريخ املعاهد والديار» ،ومل ترتك وجال البحث
يف تخطيط اجلمل ب�أف�صح كلم و�أبلغ نظم ،وتي�سرت اللغة
العربية الف�صحى وم�ؤداة يف �شكل خمت�صر ،تفاهم بها �أهل
الدار واملدار ،وتفاهم الأمازيغي يف مراك�ش مع �ساكنها على
منظومة عملية «تويزي» كعمل جماعي يقع يف «متزرت» يف
الغرا�سة و«اخل�صاد» جللب املنتوج و«املخ�صود»  -بعد
ق�سمته  -و�إنزاله «ب�أعكومي» هذا التفاهم امل�صلحي منه
وما هو مادي كمجلبة للم�صالح يف امل�أكوالت وامل�شروبات،
ومنه ما يح�صل التفاهم فيه بال�شهود وتوثيقه بالكتابة عند
العدول بلغة �أمازيغية وبحروف عربية يقر�أها “احم�ضار”
�إذن كنا نتفاهم دون �أن يفر�ض علينا احد لهجتنا املغربية
ولتت�صوروا يرمي �إليه «الدارجي» مبجهود مفرو�ض
م�ضيعة للمال والزمان مب�شروعه ،ولنت�صوركم من لهجة
يف مناطقنا من �سو�سية ،وتريفيت ،وما هو مولد عن تلك
اللهجات مما ال ينطق وال يكتب يف �إح�صاء لل�صعوبات التي
يجدها بع�ض �أ�صحاب املعامل التي يكرث فيها الوافدون يف
تلك املعامل املعدنية ،حيث يع�سر �أ�سلوب التفاهم حتى
بني �أقرب النا�س �سكنا( )..وقد حكى يل �أحد �ساكنة منطقة
«�ستي فاظمة» بناحية مراك�ش �أن هناك منطقة ي�سكنها
جريانهم مف�صول عنهم جبل ال ميكن التفاهم معهم �إال
بعد جهد الختالف الألفاظ وال�صيغ والدالالت اللفظية
معهم ،ف�إذا كنا ندعو ال�ستعمال اللغة الف�صيحة كلغة
لكتاب اهلل ،وملا لها من مميزات بيانية ولغوية وقع التفاهم
بها مع الناطقني بها يف جميع املناطق املوجودين بها يف
الكرة الأر�ضية ،وبالأخ�ص امل�سلمني منهم الذين وحدهم
القر�آن ،الناطقني به يف �صلواتهم والكاتبني يف م�صاحلهم
التجارية وال�شرعية بحكم ما يكتب من عقود عند الزواج
وق�سمة الإرث وغريهما( )..ثم جند الداعني ال�ستعمال هذه
اللغة العربية ال ي�شرتطون التقعر والبحث يف غريب اللغة
ال�ستعمالها بل جند يف اللغة امل�ستعملة حاليا يف املجال
ال�صحفي الر�سني ،وكذلك الإذاعي ،ما يوفر التفاهم مما
ي�ضمن �صيانة التعارف بني النا�س ،وهذه غاية دعا الإ�سالم
�إىل حتقيقها بني جميع بني الب�شر( )..هناك درا�سات
وبحوث يف املجال اللغوي يخت�ص بها باحثون ل�ضمان
ا�ستمرار التداول باللغة العربية ،وا�ستخراج ما ميكن �أن
يتعر�ض للتلف بقلة اال�ستعمال �أو ي�صعب ا�ستعماله �إن مل
يقع تدوينه وبرجمة تعريفه يف الأق�سام العليا للدرا�سات
اللغوية ،وقد تي�سر هذا املجال املتخ�ص�ص يف اللغات
ال�شرقية ،وكذلك يف جمامع البحوث ملا يقع من �إدماج ما
ا�ستحدث من �أ�سماء وامل�صطلحات ملخرتعات و�آالت يف
امليدان الطبي ،والف�ضائي وال�صناعي ،ويكفي �أن نلقي
�س�ؤاال واحدا لت�أكيد من حر�ص �ضمنه اخلالق خللود هذه
اللغة القر�آنية اال�ستعمال رغم كيد ال�صهاينة و�أعوانهم
يكفي يف هذا املجال �إلقاء �س�ؤال واحد ،متحدين بها �أعداء
اللغة العربية :هل هناك لغة �أكرث ا�ستعماال من اللغة
العربية رغم معاناتها والكائدين لها ،وعندما نقول اللغة
العربية ال نن�سى اللغات امل�ستعملة يف املناطق النائية يف
العامل والتي ت�ستعمل فيها حروف اللغة العربية يف عبادة
اخلالق وقراءة كتابه.
يتبع

23

alousbouea@gmail.com

المنبر الحر

من يحول دون حماربة الف�ساد يف املغرب؟!

ي�ستغــــرب ال�شعــب املغربي
بجمـــيع مكوناتــه واجتاهاته
وجمتمعه املدين ومنظماته
احلقوقية من م�س�ألة تعرث
حماربة الف�ساد وعدم �إيقاف
وترية نهب املال العام يف
املغرب ،وهي عملية �أو جرمية
بد�أت مع بزوغ فجر ا�ستقالل
املغرب و�أ�صبحت تت�ضخم
وتتطور ممار�سة و�أ�سلوبا يوما
بعد يوم ،حتى �أ�صبح الف�ساد
غوال يخيف كل من ي�شري �إليه
ب�سوء �أو بالتايل يزمع �أو ينوي
امل�شاركة يف حماربته و�إن
بطريقة حمت�شمة ،وقد ا�ستهلت
حكومة العدالة والتنمية منذ
بداية مبا�شرتها لل�ش�أن العام
عملها �أو عمل بع�ض وزرائها
بعملية حماربة الف�ساد ،فمن
ه�ؤالء الوزراء من قام ب�إعداد
لوائح �أولية ب�أ�سماء امل�ستفيدين
من امل�أذونيات واقت�صاد الريع
ومقالع الرمال والرخام وامللح
والغا�سول ورخ�ص اال�سترياد
والت�صدير وال�صيد يف �أعايل
البحار ،لكن �سرعان ما حتركت
مافيا الف�ساد وحذرت كل من

�سولت له نف�سه جمرد االقرتاب
من ب�ؤر الف�ساد والت�ضييق
على �أهله وامل�ستفيدين من
ا�ست�شرائه وانت�شاره يف جميع
النواحي املتحكمة يف دواليب
اقت�صاد البالد وثروتها ،وهكذا
مت �إيقاف وجتميد كل حماولة
تروم حماربة الف�ساد ،مما حدا

احلكرة مرة..
احلكرة ..اهلل يلعنها جرة
فاين ما دقيت ..انتاظر برا
نظل ن�ساين وما يعيطوين ه�ضرة
ك�أين جيت متلف النمرة
�أو طالب منهم الك�سرة
�أمي زعما �شريفة حرة
والوالد وطني حمكوم بع�شرة
على راية لبالد احلمرا اخل�ضرا
وانا اقريت وعندي خربة
باغي غري نعي�ش ونكون �أ�سرة
اندير وليدات ينفعوين فالكربا
بديت بتقدمي الطلبات بالوفرة
لعلني نح�صل على وظيف و�أجرة
وال على رخ�صة البيع وال�شرا
طلعت وهبطت ما نفعني اجرى
بعت بحال خلوت اخل�ضرة
حجزويل ال�سلعة على بكرة
فر�شت كالفرا�شة هاد املرة
واللي بغا يطرا يطرا
لكن ما كنت�ش عارف التدويرة بال�سرتة

ومللي جاو خرجوين مثل ال�شعرة
من لعجينة وف�أول نظرة
ك�أنهم عارفني جرتي مرة
ما نقلب�ش الظلم واحلكرة
لو كان يباتو يحكوا فال�ضربة
واهلل ما ي�صوروا مني ولو مترة
لهادا طبقوا عليا امل�سطرة
وخالوين كي العود بال وترا
أحمد محمد العرابي(وجدة)

بال�سيد عبد الإله بن كريان
رئي�س احلكومة �أن ي�ستوعب
الدر�س ومن ثم يطلق ت�صريحه
الغريب (عفا اهلل عما �سلف)،
ويتوقف وزراء حكومته عن
كل التدابري والإجراءات التي
كانوا ينوون اتخاذها يف ميدان
اخت�صا�صاته ،وبالتايل يركنون

جانبا كل ال�شعارات التي
نادى بها حزب العدالة �أثناء
االنتخابات الربملانية ويف
مقدمة تلك ال�شعارات و�أبرزها
والتي �أو�صلت حزب العدالة
والتنمية �إىل �سدة احلكم
هي حماربة الف�ساد وتخليق
احلياة العامة.
ومن املفارقات الغريبة �أو
على الأ�صح من دواعي
ال�سخرية والعجب �أن يعقد
يف املغرب م�ؤمتر حول �إعادة
الأموال العامة املنهوبة ،مما
يوحي ب�أن املغرب يحتل درجة
متقدمة و�شرفية يف نهب ماله
العام ،و�أن املف�سدين فيه هم
الأكرث جر�أة والأقوى تنظيما
والأ�شد ب�أ�سا ،الأمر الذي
يعجز معه �أيا كان مركزه
وموقعه و�سلطته �أن يت�صدى
ملحاربة الف�ساد �أو يعمل على
�إيقاف وترية نهب املال العام
دون تدخل الفاعلني اجلمعويني
واملنتخــــــــبني وال�ســـــــــلطات
املحلية واملنظمات احلقوقية
وال�شعبية.

محمد نرجيس(الدار البيضاء)

يف الطريق �إىل اجلحيم؟
�صرخات ،ومتزق وتيه و�آهات ،طي�ش
وعبث ومترد وثورة ،كيان �أجوف
وعواطف �صماء ومبادئ �ساكنة و�أفكار
جامدة ...هذا لي�س ت�أزما وال انتكا�سا وال
تدهورا ،هذا تغيري وجتديد!!
ق�صدت البحث عن حياة جديدة ف�سقطت
مبوت يف احلياة ،هو �أ�شد موتا من املوت
املتعارف عليه لأين ميت مع قدرة على
التنف�س وامل�شي و�أحيانا الرق�ص !!
اال�ستقاللية هي ما كانت طعما يل ،ف�صرت
مكبال و�سط زنزانة مظلمة رغم النور،
كل من بداخلها حركته قدرة �سركية ،كل
من بداخلها يتكلم ،ويعرت�ض وي�صمت
وقت ما �شاء ،م�شيئة ال ت�أتي �إال مرة يف
ال�سنة� ..أنا ال!! كل من بداخلها عا�شق
للنب�س،للنميمة،الت�أنيبوالنقد..يحبون
بع�ضهم ب�شكل جنوين و�أنا غريب بينهم،
ي�شفقون علي ،يدعون احلب -رمبا
هو حب للفت انتباه الآخر� -إنه احلب
اللعني!! و�سط هذه الزنزانة املظلمة
بنورها �صار فقدان التوازن من فوق
ال�صراط �أقرب من ال�سري حتى النهاية
حيث حور العني والوديان البي�ضاء،
�صار اللهيب الأحمر �أ�سهل �إىل املنال من
اجلنان اخل�ضراء.
خرجت قا�صدا التحرر والبحث عن

الذات الوازنة الواعية� ،أ�صل كل الذوات
فقد :ذات الأنا ،ذات الأم والأب ،ذات
الأخوة ،ذات التقاليد ،ذات الثقافة وذات
الدين ..اكت�سبت ذات الثلج بجموديته
وبرودته ولي�س بلونه ،فال�سواد يل
مقيا�س وال�سكون القاتل يل معيار.
قلت لرمبا �س�أجد املبادئ فتعقبت
«�أفالطون» وتر�صدت �أخالقيات «كانط»
حتى طردت حممال ب�شك «ديكارت» �شك
يف الأنا ،يف الآخر ،و�شك �أكرب مبن معي
يف الزنزانة -طبعا �شك مطلق� -شك
قادين �إىل التيه واجلمود وكل ما له عالقة
بال�شيطان الهادئ!!
قررت �أن تكون الثورة نتاجا ،ثورة
�إبداع ،ثورة فن ،ثورة �أدب ،وثورة
ن�سيان الواقع والقيادة نحو عامل
اخليال املجرد  ،فقدت املقود بن�صف
الطريق حيث ال تواجد �إال لفن «خالد»
و«اينا�س» ،حيث ال تواجد �إال لأدب
«�شكري» و«زفزاف» وحيث ال تواجد
�إال للإبداع الراق�ص حيث يهتز ج�سد
فيفي عبده ب�شرم ال�شيخ ،و�أي �شيخ؟!
وحيث مييل ج�سد عاري بحانات �أر�ض
اهلل!!
حينها قررت �أن �أعتزل احلياة.
عبد السالم المساتي

تف�ضيل الوالدين بني الأبناء
من الأخالق والقيم الدينية الت�ساوي بني الأبناء يف احلقوق والواجبات ،ولكن للأ�سف
ال�شديد ،نرى يف بع�ض الأحيان� ،أنه يح�صل العك�س يف كثري من الأ�سر ،يف املعاملة،
ويف الزيارة ،ويف الرتحاب ،ويف ال�ضيافة ،ويف الرعاية والعناية ،ويف اللبا�س ،ويف
التطبيب( )..يف حني �أن هذه الت�صرفات من طرف الوالدين جتاه الأبناء لها انعكا�سات
�سلبية على نف�سية الأ�شخا�ص خ�صو�صا على اجلهاز الع�صبي ناهيك عن عقد نف�سية
والإح�سا�س بـ«احلكرة» واملعاناة والإحباط والدونية ،فعلى العلماء الأجالء االجتهاد
يف هذا الباب للتو�ضيح والإر�شاد والتوعية للحد من هذه الت�صرفات بربامج توعدية يف
الإذاعة والتلفزة ،خ�صو�صا يف املناطق البدوية البعيدة عن احل�ضارة والرقي وتتقيد
بالتقاليد والعادات القدمية مثل تف�ضيل الذكر على الأنثى ،مما يولد الكراهية بني الأبناء
والتفرقة والتفكك الأ�سري.

بنت الوادي (القنيطرة)
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مقا�صدال�شريعة وم�شاكلالع�صر
بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة الخامسة

�إن ال�سيا�سة ال�شرعية الإ�سالمية هي احلر�ص على تطبيق ما يدعو
�إليه الإ�سالم من حر�ص �شديد على الأبدان كما هو احلر�ص على
الأديان ،وهلل در عمري بن �سعد وايل حم�ص يف خالفة بن عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه حينما قال« :ال يزال الإ�سالم منيعا ما ا�شتد
ال�سلطان ،ولي�ست �شدة ال�سلطان قتال بال�سيف �أو �ضربا بال�سوط،
ولكن ق�ضاء باحلق و�أخذا بالعدل»( ،انظر الإ�صابة البن حجر ج /3
 )181و(انظر الفاروق عمر لهيكل ج.)223 /2
وال�سيا�سة ال�شرعية الإ�سالمية لي�ست من باب البدع و�إمنا هي و�سيلة
�إ�سالمية يعتمد عليها يف �إ�صالح الأ�سر واملجتمعات وال�شعوب
ويتو�صل بها �إىل حتقيق املقا�صد ال�شرعية ،وال�سيا�سة ال�شرعية
يجب �أن تطبق وفق ما يحقق م�صلحة امل�سلمني ،ومو�ضوع ال�سيا�سة
ال�شرعيةيفالإ�سالممو�ضوعيجب�أننتمعن�أحكامهو�أبعادهالهادفة
�إىل امل�صلحة العامة ،فالإن�سان من منظورها ال يجب عليه �أن ي�صلح
نف�سه فح�سب ،و�إمنا يجب عليه �أن ي�صلح غريه ويحثه على اخلري،
فقد �أقر القر�آن الكرمي مثال يف كثري من �آياته الكرمية عدم �أخذ �أحد
بجرم غريه �سواء يف الدنيا �أو يف الآخرة ،و�أكد الر�سول �صلى اهلل
عليه و�سلم ذلك يف �أقواله كما قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ي�ؤخذ
�أحد بذنب �أبيه وال بذنب �أخيه» ،ولكن الأمر يجب �أن نعلم �أنه لي�س
على �إطالقه وعمومه ،وذلك ملا تفر�ضه ال�سيا�سة ال�شرعية يف الإ�سالم
من حر�ص على م�صلحة امل�سلمني .ون�ستدل على ذلك مما رواه م�سلم
يف باب النذر ،و�أبو داود يف باب الإميان ،والدرامي يف باب ال�سري،
والإمام �أحمد بن حنبل يف اجلزء الرابع من م�سنده ،ورقمها منه (430
 « )423من �أن قبيلة ثقيف كانت حليفة لبني عقيل ،ف�أ�سرت ثقيفرجلني من بني عقيل ،ف�أ�سر امل�سلمون رجال من بني عقيل ،ف�أتى �إليه
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وهو يف الوثاق ،فقال له الرجل :يا
حممد ،مب �أخذتني؟ ومب �أخذت (�سابقة احلاج) �أي ناقته ،فقال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� :أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف وي�شهد
لهذا �أنه فدي بعد بالرجلني اللذين �أ�سرتهما ثقيف من امل�سلمني»
(انظر النهاية يف غريب احلديث ج 1/258املكتبة الإ�سالمية) .ولعل
هذا ما ق�صده ابن العربي حينما قال« :من �أنه قد يتعلق بع�ض النا�س
من بع�ض الأحكام يف م�صالح الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
والتعاون على الرب والتقوى وحماية النف�س والأهل من العذاب»
كما قال تعاىل« :يا �أيها الذين �آمنوا قوا �أنف�سكم و�أهليكم نارا»( ،انظر
�أحكام القر�آن ج.)318/ 1
فال�سيا�سة ال�شرعية الإ�سالمية لها �أهمية كربى يف مقا�صد ال�شريعة
الإ�سالمية من حيث التطبيق ،وهي الو�سيلة الفاعلة يف احلفاظ على
مكانةالأمةوقيمهاو�سيادتهاوال�سيماحينمانكونحتتحكم�سلطان
عادل يعطي �ش�ؤون البالد الأولوية ،وت�أخذ م�صاحلها �أكرب اهتماماته
و�أق�صى ان�شغاالته ،وال ي�سهو رم�شة عني عن م�صالح البالد والدفاع
عن مقد�ساتها ورد كيد الكائدين واالت�صاف باحلزم املطلوب والعزم
املن�شود �إزاء كل حماولة تريد النيل من البالد.
�إن علماءنا م�ؤمتنون على مقومات ديننا احلنيف ،ومطالبون
باالجتهاد ،واالجتهاد يجب �أن يكون داخل هذه املقومات ،وبف�ضل
هذه املقومات واحلفاظ عليها وا�ستمرارها تعي�ش البالد يف بحبوحة
من الأمن ومت�سع كبري من الأمان .و�إذا روعيت املقومات ،وح�سن
االجتهاد ،والتف ال�شعب حول �سلطان البالد ف�إن ثمار ذلك البد �أن
تكون ان�سجاما وجناحا يف احلياة ،وهذا ما نراه يف بالدنا باتباع
ال�سنة والتم�سك بها ،وهناك مذهب اجلماعة ال�سني وهو مذهب
الإمام مالك ر�ضي اهلل عنه ،وهناك �إجماع والتفاف حول ملك البالد،
وجذور مذهبنا متتد من جذور مذهب �أبي بكر ال�صديق ،وعمر بن
اخلطاب ،وعثمان وعلي ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،هذه هي جذور
العقيدة الإ�سالمية باملغرب ،ونحن �أهل ال�سنة واجلماعة ،و�أهل
ال�سنة من �أو�صافهم و�أخالقهم حمبة �أهل البيت والتفاين فيهم ،وهذا
ما �سيبقى املغرب وفيا له ،وحري�صا على وحدته ،وقد م�ضت قرون
واملغرب ملوكا و�شعبا حمافظا على وحدته ،ومتم�سكا بقوله تعاىل:
«واعت�صموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم
�إذ كنتم �أعداء ف�ألف بني قلوبكم ف�أ�صبحتم بنعمته �إخوانا» والزال
املغاربة و�سيبقون دائما يع�ضون على موروثهم الديني بالنواجذ،
لأن ذلك هو �أ�صل الوحدة و�أ�صل النه�ضة احلقيقية .ف�إذا فرطنا فيه
ف�إمنا نفرط يف �أنف�سنا في�ؤدي بنا ذلك �إىل الهالك واهلل تعاىل وتبارك
يقول« :وال تلقوا ب�أيديكم �إىل التهلكة» و�سنبقى دائما مرتب�صني لكل
من ت�سول له نف�سه �أن ينال منا وكل من �أراد �أن ينال منا ف�إنه ي�صدق
عليهقولال�شاعر:
فلم يهنها و�أوهى قرنه الوعل
كناطح�صخرة�أتىليوهنها
يتبع
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�أمتنا و�شعراء الرثـــــاء
تتعقد ق�صائد الرثاء يف �شعرنا العربي،
وكما هو معروف لدى الدار�سني لل�شعر
والأدب ف�إن �شعر الرثاء ينق�سم �إىل
ق�سمني :رثاء الأماكن ورثاء الأ�شخا�ص،
فرثاء الأماكن هو بكاء وحزن على الأطالل
والديار ونهاية حكم الأمم واحل�ضارات.
�أما رثاء الأ�شخا�ص وهو الق�سم الثاين من
�شعر الرثاء ف�إنه يعد �أكرث �أنواع ال�شعر
غزارة ووفرة يف تاريخ الأدب العربي،
وهو بكاء وحزب على ما مات من الأهل
والأقارب وتعداد ملحا�سنهم ومناقبهم وقد
يخت�ص مبوت امللوك والعظماء.
فماذا ميكن له�ؤالء ال�شعراء �أن يقولوا
اليوم من رثاء لو �أنهم مازالوا بيننا،
و�شاهدوا ما تعي�شه �أمتنا من م� ٍآ�س وما
يلحق �شعوبها من قتل ودمار على يد

الخطوات القادمة

�أعداء اخلارج والداخل ،ف�أمتنا اليوم
تعي�ش �أو�ضاعا خطرية ومتر مبرحلة
ع�صيبة وهو �أمر يدعو �إىل احلزن والأ�سى
و�إن كانت بع�ض �شعوب �أمتنا تتنا�سى
ذلك وتغطي على هذه امل�آ�سي باملهرجانات
املو�سيقية �أو ال�سينمائية �أو غريها.
فكم من �أرواح بريئة يتم �إزهاقها كل يوم
ب�سبب الظلم والطغيان وكم دمر من امل�آثر
احل�ضارية ب�سبب احلروب والنزاعات من ماغول وتتار و�صليبيني و�صهاينة()..
داخل بالد امل�سلمني ،فماذا بقي من امل�آثر والذين مازالوا حتى اليوم يذيقون ال�شعب
البابلية �أو العبا�سية بالعراق بعد الدمار الفل�سطيني الأعزل �أ�شد �أنواع العذاب
الذي حلق هذه البالد ب�سبب احلرب والإذالل من قتل و�إبادة و�سجن لأبنائه
الهمجية لأمريكا وحلفائها ،وها هي واغت�صاب لأرا�ضيه حتت �أنظار العامل،
امل�آثر الإ�سالمية تتعر�ض للإبادة يف بالد ومبباركة من الدول الغربية.
ال�شام( )..وما �أكرث ال�صفحات املحزنة �إن ما عرفته �أمتنا من م� ٍآ�س كان له ت�أثري
يف تاريخ �أمتنا التي تكالب عليها الأعداء �سلبي يف �أبنائها الذين ق�ضى الكثري منهم

م�شاكل املغرب

ال حديث يف املجتمع املغربي �إال عن ق�ضايا وم�شاكل� ،أ�شكاال و�ألوانا،
يتخبط فيها النا�س ويتداولونها يف املنازل ،يف ال�شوارع ،يف املقاهي
وحتى يف الإدارات.
كرث احلديث عن الف�ساد وحماربة الف�ساد ،عن اختال�س �أموال الدولة
وكيفية ا�سرتجاعها �إىل ال�صناديق الفارغة ،وعن الر�شوة وحماربتها
بالربامج التح�سي�سية والندوات التي �أ�صبحت غري كافية .وكرث
احلديث عن العنف ونتائجه ،من كان يظن �أنه �سي�أتي يوم يتعر�ض
فيه امل�س�ؤولون احلكوميون لالعتداءات ،يرجمون باحلجارة
وي�شتم �أ�صحاب املنا�صب العليا حتت قبة الربملان؟ وال حديث يف
املجتمع �إال عن التحر�ش اجلن�سي يف ال�شوارع وحتى يف الإدارات
وامل�ؤ�س�سات ،وعن اخليانة الزوجية ونتائجها الوخيمة ،وانحالل
الأخالق وانعدام ال�ضمري والقيم واملبادئ وال�سلوك احل�سن.
كرث احلديث عن الفقر والبطالة والت�سول ،وعن تعاطي ال�شباب
للمخدرات و�شرب اخلمر وما نتيجة ذلك �إال كرثة الإجرام والق�ضايا
فوق طاوالت املحاكم واالكتظاظ يف ال�سجون .وكرث احلديث عن
الأطفال املتخلى عنهم� ،ضحايا الرذيلة والفح�شاء واملنكر ،عن
الأمهات العازبات ومعاناتهن لرتبية �أطفالهن ،كما كرث احلديث
عن �إ�صالح منظومة التعليم وال نرى �إال الإ�ضرابات واملظاهرات
والوقفات االحتجاجية ،يعرب �أ�صحابها عن �سخطهم وغ�ضبهم
ب�سبب عجز امل�س�ؤولني يف القطاع عن وجود حلول ناجعة مل�شاكل
التعليم والنهو�ض به .وكرث احلديث عن معاناة ال�شباب العاطل،
حاملي ال�شهادات العليا.
متر ال�سنوات ،الواحدة تلو الأخرى وامل�شكل يزداد تعقيدا ،وكرث
احلديث �أي�ضا عن دور ال�صفيح ،املوجودة يف �أغلب املدن ،يعي�ش
�سكانها و�سط الأزبال والأو�ساخ والنفايات ،ويتواىل امل�س�ؤولون
يف قطاع ال�سكن ،ومازالت دور ال�صفيح موجودة يف كل مكان ،ثم
كرث احلديث عن حرب الطرق وحوادث ال�سري رغم الإر�شادات
والتحذيرات واحلمالت التح�سي�سية التي يقوم بها امل�س�ؤولون
وو�سائل الإعالم بني الفينة والأخرى حفاظا على الأرواح الب�شرية
لكن بدون جدوى .وكثري احلديث عن ت�شغيل الأطفال والقوانني
التي متنع ذلك وعن خادمات البيوت ،طفالت بريئات حمرومات
من الرتبية والتعليم والرتفيه والتكوين ،معر�ضات لال�ستغالل
والعنف.
على امل�س�ؤولني و�أ�صحاب القرار اتخاذ الإجراءات الالزمة والقوية
والطموحة لوجود حلول ناجعة ومنا�سبة لكل هذه امل�شاكل
والق�ضايا ،واجتناب اخلطب واالجتماعات والندوات وال�شعارات
التي �أ�صبحت ال جدوى لها.
وبحلها لرمبا ي�صبح املغرب من �أجل بلدان العامل.

نجيبة بزاد بناني (الرباط)

"الــــــردة
ال�سيا�سيــــة"
كان حزب «العدالة والتنمية» �ضمن
الئحة الأحزاب ال�سيا�سية التي عقد
فيها املغاربة �أمال كبريا ،والدليل على
ذلك �أنه احلزب الذي �شد انتباه معظم
املواطنني يف االنتخابات الت�شريعية
الأخرية ،حتى �صوتوا ل�صاحله يف
ظروف جد حرجة وو�سط �سخط عارم
وغليان �شعبي �شديد ...وذلك ثقة
فيما كان ين�شده ويعد به املواطنني
عندما كان يف جتربة املعار�ضة ،من
تنمية وعدل وحماربة للف�ساد واهتمام

�أ�سبوع �صويف روحي يف تركيا
 د .يوسف الكتاني

نحبه ،خ�صو�صا �أبناء ال�شعوب التي
عرفت ما ي�سمى بثورة الربيع العربي،
و�أمتنا اليوم مغلوب على �أمرها ت�ستنزف
خرياتها وتغت�صب �أرا�ضيها وهي ال متلك
من القوة ما ميكنها من فر�ض وجودها
داخل املحافل الدولية لأنها �أ�صبحت غثاء
كغثاء ال�سيل.
جد بوشتى(الرباط)

�إىل املطالبني بحذف كلمة «عربي»
من «احتاد املغرب العربي»
عندما ي�سقط الثور تنهال عليه ال�سكاكني من كل
جانب .ويف ظل ما تعي�شه الأمة العربية يف الوقت
الراهن من �ضعف وت�شتت ومتزق واختالف
يف وجهات النظر .ومنذ �أن بد�أ م�سل�سل تدمري
البلدان العربية الواحد تلو الآخر� ،أ�صبحنا
ن�سمع �أ�صواتا تطالب بحذف كلمة (عربي)
من �أ�سماء بع�ض التجمعات العربية الإقليمية،
ومنها (احتاد املغرب العربي) ،على �سبيل
املثال .فهل لهذا التوجه مُ�سوِّغات (مربرات)
مو�ضوعية ،وما هي الأ�سباب والأهداف
الكامنة وراءه؟!� .إن العامل العربي ،من املحيط
�إىل اخلليج ،واقع حي ماثل للعيان ،له جغرافية
حمددة وتاريخ مو َّثق ،ومتثله اثنتان وع�شرون
دولة م�ستقلة معرتف بها يف الأمم املتحدة ويف
غريها من املنظمات الدولية .وتوجد يف العامل
العربي مئات ،بل �آالف امل�ؤ�س�سات حتمل هذه
ال�صفة (عربي �أو عربية) �ضمن �أ�سمائها .فهل
من احلكمة �أو من املعقول �أن نكون نحن يف
بلدان املغرب العربي ن�شازا ،بحيث نغري ا�سم
هذا االحتاد الذي ما زالت �شعوبنا ت�أمل يف �أن
تدب احلياة يف �أو�صاله ما دام ا�سمه موجودا،
�أم �أننا قبل هذا -وذلك �أ�ضعف الإميان-
ينبغي لنا �أن نن�سق ،فيما بيننا ،ومع �إخوتنا
يف الأقطار العربية الأخرى ،للنظر يف مدى
جدوائية حذف �صفة (عربي) من �أ�سماء جميع
امل�ؤ�س�سات العربية (اجلامعة العربية ،اخلليج
العربي ،احتاد الأطباء العرب ،ال�صيادلة،
النقابات� ،إلخ .والقائمة طويلة) .ال �أعتقد �أن
الأمر ي�ستحق جمرد التفكري فيه .اللهم �إن كنا
نريد التغيري من �أجل التغيري ،وذلك عبث نرب�أ
ب�أنف�سنا عن اخلو�ض فيه� .إن املهم وامل�ستعجل
وامللح ،يف الوقت الراهن ،هو تفعيل هياكل
االحتاد ،وفتح احلدود ،وتي�سري حركة الأفراد

بالطبقات ال�شعبية وب�أنه احلزب الذي
لنينحني...
والواقع ،فقد كان حزب «العدالة
والتنمية» يتخذ ح�ضورا �إيجابيا
يف املتخيل ،وخ�صو�صا يف املتخيل
ال�شعبي.حيثكانيلقىتتبعاواهتماما
وا�سعا ،بل وكانت حتى ا�ست�ضافة
�أع�ضاء فريقه يف الربامج التلفزية
والت�صريحاتال�صحفيةحتظىبحرارة
التعاطف وعز النقا�ش ،بعدما فقدت
بريقها �أخريا بفعل التدابري واملمار�سات
املجحفة والأداء غري اجليد.
الآن ،مل يبق من عمر هذه احلكومة
احلالية� ،سوى �سنتني تقريبا ،وتكون
بذلك قد ا�ستنفذت مفعولها ،وكونت لها
�صورة وحددت لها موقعا .ف�إما �أنها

والب�ضائع ،ورفع ت�أ�شرية الدخول ،وال�سماح
ملواطني االحتاد بحرية الإقامة والعمل
والتملك� ،إلخ .هذا هو ما يخدم �شعوبنا يف
القرن احلادي والع�شرين ،ويف عهد التك ّتالت
العاملية الكربى .ولي�س معقوال وال مقبوال �أن
نهتم بال�شكل ونرتك اجلوهر.
يجب على العقالء من �أمتنا العربية �أن ينتبهوا
جيدا لهذا النوع من الدعوات التي تف ِّرق
وال جتمع� .إننا بحاجة ما�سة ،يف هذا الوقت
بالذات� ،إىل ما يجمعنا .ومن ح�سن حظنا �أن ما
يجمعنا �أكرث بكثري ممّا يفرقنا .ثم �إنه ال م�شاحَّ ة
يف اال�صطالح ،فو�صف غري العربي بـ«العربي»
لن يجعله عربيا� ،إن كان يجد غ�ضا�ضة يف
ذلك! والعك�س �صحيح .فهذا الو�صف لي�س
عرقيا وال عن�صريا ،بقدر ما هو هوية له�ؤالء
القوم (العرب) يع َرفون بها ومييزون بها
عن غريهم� .إن العرب لي�سوا �إق�صائيني ،بل
�إنهم يفتحون �صدورهم لغريهم ،مذهبهم يف
ذلك :من تكلم العربية فهو عربي .فلي�سمح لنا
�إخوتنا الذين يطالبون بتغيري ا�سم احتادنا
هذا� ،أن نطالب نحن (كل من يتبنى هذا الر�أي)
بالإبقاء على اال�سم الذي اختاره قادة بلداننا
وباركته �شعوبنا ورحبت به .وذلك يف �إطار:
الر�أي والر�أي ال َآخر .وليعذر بع�ضنا بع�ضا
فيما اختلفنا فيه ،وا�ضعني ن�صب �أعيننا �أن
االختالف يف الر�أي ال يف�سد للود ق�ضية .ي�ضاف
�إىل ما �سبق -وكم من � ِآخر يف رتبة التقدمي� -أن
�أكرث من  90يف املائة من عالمَ نا العربي م�سلمون
(وترتفع هذه الن�سبة يف بلدان املغرب العربي)،
و�أن نبينا و�شفيعنا حممدا� -صلى اهلل عليه
و�سلم -عربي ،وهو خري الربية .وهذا وحده
كاف الحتفاظنا بهذه ال�صفة امل�شرفة «عربي».

�ست�ستدرك يف هذه املدة املتبقية من
واليتها �أخطاء الت�سيري التي مل ترقى
�إىل م�ستوى التدبري ،و�إما �سي�صدق
عنها مثاالن مفعمان بالدالالت من
تراثنا ال�شعبي ،هما« :تبعنا الكذاب
حتى لباب الدار»« ،قالو �شمتك ،قالو
عرفتك» .وبذلك تكون نهاية واليتها
ميالدا لوفاتها� .صحيح �أن التجربة
ال�سيا�سية حلزب «العدالة والتنمية»
التي ما تزال م�ستمرة ،كانت قد �أحدثت
جعجعة يف بداياتها الأوىل ،واملتمثلة
يف الك�شف عن اللوائح امل�ستفيدة من
اقت�صاد الريع يف جمال «لكرميات»،
ومقالع الرمال ،واملوظفني الأ�شباح� ،أما
الطحني الذي مل نره من هذه اجلعجعة،
فهو �أنها اكتفت بت�شخي�ص داء الف�ساد

إيسلمو سيدي أحمد

دون عالجه ،وهو الأمر الذي فتح جماال
وا�سعا التهامات مو�ضوعية تقول ب�أنها
حتالفت مع الف�ساد ب�شحمه وحلمه
من �أجل البقاء على كر�سي احلكومة.
معنى �أنها انتهجت «الردة ال�سيا�سية»
وهي العارفة بخطورتها ،واملتمثلة
يف التحالف مع �أحزاب �سيا�سية كانت
تتهمها قبال �أمام املواطنني بالف�ساد.
ف�ضال عن تربيرها الآين ملجموعة من
ال�سيا�سات التي كانت تنتقدها بحدة يف
مهرجاناتها االحتفالية وتعرت�ض عنها
من خالل حمالتها االنتخابية ،ولعل من
�أهمها انتقاد مهرجان موازين و�ضرورة
�إ�صالح الق�ضاء ...وما �إىل ذلك.
محمد المستاري

دعت �أخريا �إىل م�ؤمتر عاملي كبري للت�صوف الإ�سالمي
مبدينة �أورفا الرتكية ال�شهرية ،وكان مو�ضوع الندوة
«حقيقة الت�صوف و�أهدافه و�أعالمه» وكانت م�شاركة
العلماء و�أقطاب الت�صوف هامة ومفيدة الذين تناولوا
الت�صوف يف جميع �أغرا�ضه ومقا�صده ،بفكر متفتح
خالق مما جعل املحا�ضرات التي �ألقيت والتدخالت
التي عر�ضت يف الندوة ا�ستقطبت من �صوفيي العامل
الإ�سالمي ب�أفكارهم النرية ،وعرو�ضهم الهامة التي
قدمت نظرة �شاملة عن هذا العلم الإ�سالمي الكبري
الذي حتتاج �إليه �أمتنا وبالأخ�ص �شبابنا يف هذا
الظرف الع�صيب الذي طغت فيه املادة على الروح،
والفتنة واالنق�سام على الأمن واال�ستقرار.
كما �أن اجلو الروحي الذي طغى على امل�ؤمتر ،والت�أكيد
على املنهج ال�صويف ال�سني ،واملناق�شات الهامة
واجلادة ،كانت عوامل جناح امل�ؤمتر و�صدور بيانه
العام املتميز ،و�شيوع التقارب وااللتحام بني �أع�ضاء
امل�ؤمتر من �أجل دعم الوحدة الإ�سالمية والتخل�ص من
�سيطرة املادية واال�ستعمار اجلديد للهيمنة على عاملنا
الإ�سالمي وعرقلة تقدمه وتطوره ووحدته.
وقد ات�سمت حما�ضرتي يف امل�ؤمتر بالو�ضوح والدعوة
�إىل الت�صوف ال�سني والبعد عن احلركات وال�سلوك
الذي يبعد الت�صوف عن مقا�صده النبيلة� ،إذ كان
عنوانها :حقيقة الت�صوف وانعدامه ،منهج ال�شيخ
حممد الكتاين ال�شهيد يف الت�صوف ،انطلقت فيها من
�أن الت�صوف علم �إ�سالمي منبثق عن الكتاب وال�سنة،
�صادر عنهما ،منبثق منهما يف كافة مقا�صده و�أهدافه،
و�أنه عاك�س لآيات كتاب اهلل وتوجيهاته ،داع �إليها
والتم�سك بها ،كما �أو�ضحه القر�آن �صراحه يف بيانه
املعجز يف �آيات كثرية نذكر منها للتمثيل والتو�ضيح
بالبعد عن زيف الدنيا ،وعدم الإغراق يف طلبها
واحلر�ص عليها «وا�صرب نف�سك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والع�شي يريدون وجهه ،وال تعد عيناك عنهم
تريد زينة احلياة الدنيا».
وقوله تعاىل« :وما احلياة الدنيا �إال متاع الغرور»
«وما خلقت اجلن والإن�س �إال ليعبدون»« ،واعبد ربك
حتى ي�أتيك اليقني».
و�أن الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم الذي كانت حياته
و�سريته الينبوع الثالثي للت�صوف وكان هو نف�سه
مثاال رائعا للمتعبد ،امل�ؤمن ،املتق�شف ،املتوا�ضع،
املتعلق بربه ،امل�ستغرق يف جالل اهلل وجماله ،املتفكر
يف �آالء ربه و�آياته ،حتى قالت قري�ش عنه�( :إن حممدا
قد ع�شق ربه) وهو يطيل التعبد والتبتل ،مع ب�ساطة
حياته وطهارتها و�إعرا�ضه عن الدنيا وريا�شها ،ومتعها
وزينتها ،معربا عن ذلك بقوله« :مايل وللدنيا� ،إمنا مثلي
ومثل الدنيا كراكب قال يف يوم �صائف ثم راح وتركها».
وهذه ه حياة ال�صوفية ومنهجهم و�سلوكهم اقتداء
ب�سرية الر�سول الأمني ،وتوجيهات القر�آن الكرمي،
مما يجعل الت�صوف هو علم �إ�صالح القلوب كما ذهب
�إىل ذلك ال�شيخ رزوق حمت�سب ال�صوفية ،و�أنه زبدة
الكتاب وال�سنة ،و�أنه خلق فمن زاد عليك يف اخللق
فقد زاد عليك يف ال�صفاء ،مق�صده وهدفه الإح�سان كما
حتدث عن ذلك الر�سول يف حديث جربيل« :الإح�سان
�أن تعبد اهلل ك�أنك تراه ،ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك»
وهو ما كان على هديه اخللفاء الرا�شدون وال�صحابة
الكرام ،ومن تبعهم ب�إح�سان.
لذلك كان الت�صوف م�شاهدة ،وتذوقا ،و�إ�شراف نور اهلل
يف القلب ،و�أن له مقامات و�أحواال ،و�أن مقاماته مينحها
اهلل للمتقني من عباده ،و�أنه يدرك باملجاهدة واملعاناة،
وقد ذهب �أحد املريدين �إىل ال�شيخ حميي الدين بن
عربي و�س�أله� :إن النا�س ال ي�صدقون طريقتنا ،فقال
ال�شيخ� :إذا طلب منك �أحد حجة ملعرفة هذا الطريق،
فا�س�أله كيف تعرف �أن الع�سل حلو املذاق؟ ف�إذا قال
قد ذقته وبالتذوق يعرف فقل له :وكذلك الت�صوف ال
تعرفه حتى تذوقه.
وذلك ما يجعل الت�صوف �سموا كماليا ينال به ال�صويف
�شرف التخلق ب�أخالق ال�صفات الإلهية كما عرب عنه
احلديث القد�سي« :كنت �سمعه الذي ي�سمع به وب�صره
الذي يب�صر به» مما يجعله تقوى وورعا و�أخالقا.

alousbouea@gmail.com
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املواطنــــــون املغاربـــة ورجـــال ال�سلطـــة
من امل�ؤ�سف وامل�ؤمل واملقلق ما
يتعر�ض له رجال ال�سلطة عندنا يف
املغرب من لدن املواطنني املغاربة،
فقد ر�أيت ر�أي العني ثالث حاالت
تعر�ض فيها رجال �أمن لإهانة ال
مزيد عليها حتى �إن اثنني من الثالثة
قال لل�شرطي« :غادي نخرج عليك»
مبعنى �أنني �س�أعمل على حرمانك
من عملك ،وقال الآخر� :ستعرفني
من �أنا؟
وقد �أعجبتني رباطة ج�أ�ش رجال
الأمن الثالثة ،وذلك وال�شك راجع
لرتبيتهم وتكوينهم فهنيئا لهم
على �سلوكهم الأخالقي النبيل ،فلو
كان ه�ؤالء يف بالد �أخرى حلملوا
�إىل ال�سجن حاال ،ولن�ضرب مثال
باململكة العربية ال�سعودية ،فرجل
ال�سلطة مقد�س وويل ملن �سولت له
نف�سه �أن يرد عليه بكلمة.
ولتذكري ه�ؤالء املواطنني ف�إن
رجل ال�سلطة يبد�أ من �أعلى هرم يف
ال�سلطة �إىل �أ�سفله ،فرجل ال�سلطة
�سواء كان وزيرا �أو واليا �أو عامال
�أو قائدا �أو مقدما �أو �شيخا� ،أو
عميد �أمن� ،أو �شرطيا� ،أو جرناال،
�أو جنديا� ،أو دركيا� ،أو قوة
م�ساعدة� ،إىل كل من له �سلطة،
هم رجال منا ونحن منهم ،ذرية
بع�ضها من بع�ض ،فهم حماة الوطن
وهم ال�ساهرون ونحن نائمون
وهم الواقفون ونحن جال�سون،
وهم املفارقون الأهل والأحباب

يا اللي ر�سمتي ف�أعــــــــــــــماقـــــــــــــــي
يا اللي زرعتي ف�أعمــــــــــــــاقـــــــــــــــي
ال تخدعني بالأمـــــــــــــل الكـــــــــــذاب
ال تخليني نحلم بال�صخرة ترطـــــــاب
مـــــــــــالــــــــــــو مــــــالو مــــــالــــــــو
والــــــــــــــــــو والــــــــــــو والـــــــــــــو
�سيـــر يا بايـــــــــــــع لوهــــــــــــــــــــام
وعــدك ليـــــــــا غـــــــــــــــري كــــــــالم

بقلم :أحمد األزمي الحسني

والأوالد يف املناطق النائية �سواء
داخل املغرب �أو خارجه ،وهم
امل�ستعدون للذهاب ل�ساحة القتال
متى تطلب الأمر ذلك(.)..
وعليه ،فبدل �أن نهني ه�ؤالء الرجال
يتعني ويتحتم على كل مغربي من
�أعلى الهرم �إىل �أ�سفله �أن يحرتم
رجال ال�سلطة بل ،ونطلب منهم
امل�ساحمة ونلتم�س لهم الأعذار،
فهم �شمعة حترق نف�سها لت�ضيء

�صــــــــــــــــــــــــــــــور الألــــم
�أ�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــواك الندم
ال تعطيني مفتــــــاح ما عندو بــاب
ال ترميني فبحـــــــور ال�ســـــــــراب
االمل الزين قطعتي حبالــــــــــو
ل�سانك املع�سول غراتني قــــوالو
وعـــــود بـــــــــــال تنـــــــــفيــــــــــذ
ما عنـــــــــدو بـــــــــــا�ش يفيـــــــــد
دكير محمد عبد الصادق (مراكش)

الآخرين.
وبهاته املنا�سبة ف�إنني �أطالب
امل�س�ؤولني �أن يعيدوا لهاته الفئة
من رجال ال�سلطة حرمتها وهيبتها
وب�إنزال �أق�صى العقوبات على كل
من �سولت له نف�سه �إهانتها كائنا من
كان ولي�س فيها هذا ابن فالن وهذا
ابن فالن� ،إذا كان يف دولة احلق
والقانون ،فكل من �أهان �أي رجل
من رجال ال�سلطة يتعني متابعته

وحما�سبته من غري هوادة وال
تدخل ،بل يجب �أن نحمل �أبناءنا
على احرتامهم.
�إن رجال ال�سلطة �أهل لكل ت�شجيع
مادي ومعنوي حتى ن�شجعهم
على �أداء مهمتهم النبيلة يف �أح�سن
الظروف وحتى ن�شجع املواطنني
على االنخراط يف هاته املهنة.
مالكي علوي موالي الصادق(سال)

قلب حزين ي�شكي
قلب يريد �أن ي�شكي عن مرارة احلياة .يريد �أن ي�شكي ويبكي عن ق�سوة
احلياة .البع�ض ميلأ الفراغ والأوقات ...والآخر يق�ضيه يف �صنع
الذكريات وتنا�سي امل�آ�سي واملعاناة ...ملاذا ق�ست علي احلياة ال يجول
يف ذهني �سوى الأمل والآهات .قلب ذبل من ح�سرته على هذه الفتاة التي
ن�ش�أت يف ن�شوب عدة �صراعات� ...آه ..من ح�سرتي على هذه الفتاة تكتم
�أ�سرارها وتذرف دموعها يف �سكوت وا�ست�سلمت لهذه احلياة وقالت� :أنا
جوهرة كرثت عليها امل�آ�سي وعدت الثواين والدقائق وال�ساعات وانتظرت
الليايل والأمنيات لطاملا كنت �أنا تلك الفتاة فيا ح�سرتي على هذه الفتاة.
فاطمة م (خريبكة)

يا �أمة �أخر�س عبثها الأل�سن
�إن املتمعن يف حال الأمة العربية
هذه الأيام ،يقف على العديد من
املظاهر التي تدعو �إىل الأ�سف البالغ،
والتح�سر ال�شديد .يف زمان التكتالت
واالحتادات بني الدول ،نرى يف
عاملنا العربي الفرقة تزداد والت�شرذم
ي�ستفحل ،والطائفية ت�صول وجتول.
الثورات حت�سن الأحوال ،وت�صلح
الأو�ضاع ،وت�صحح امل�سارات� ،أما يف
عاملنا العربي فتهدم البنيان ،وتفتك
بالب�شر ،وت�سيل الدماء بال�سيارات
امللغمة ،والأحزمة النا�سفة،
والرباميل املتفجرة ،فتلهج الأل�سنة
يا ليت الثورات ما قامت! والأنظمة
الفا�سدة ما بادت! تعقد امل�ؤمترات
يف عاملنا العربي ،فت�سبق انعقادها
اخلالفات ،ويعمق الذين ح�ضروا
االنق�سامات!( )..القنوات الف�ضائية
الإخبارية يف عاملنا العربي ،تثري
النعرات ،وت�ساند ف�صيال على
ح�ساب ف�صيل �آخر ،في�ستمر �صب
الزيت فوق النار ،وتتوا�صل �صور

«�أهمية فرو�ض
الكفاية يف بناء
املجتمع»

ن�شرات الأخبار م�صبوغة باللون
الأحمر القاين( )..يف عاملنا العربي
تقام املهرجانات الغنائية ،فت�صرف
عليها الدوالرات ب�سخاء حامتي،
ال تراه الكليات واملعاهد ،ولو يف
املنام( )..ي�سارع الأغنياء يف عاملنا
العربي �إىل اال�ستثمار يف ال�سياحة،
وما �إليها من م�شاريع البذخ والربح
ال�سريع ،والوفري ،على ح�ساب
امل�شاريع املمت�صة لأفواج البطالة
الكا�سحة ،واملزودة للأ�سواق
امل�ستهلكة .ال�سهول يف دول من
عاملنا العربي خ�صبة( )..املياه يف
دول من عاملنا العربي متدفقة()..
الأموال يف دول من عاملنا العربي
وافرة ،وغالبية الدول يف عاملنا
العربي ال حتقق اكتفاءها الذاتي
من احلبوب ،وما �إليها( )..يف عاملنا
العربي ت�صرف الأموال الكثرية
على االنتخابات با�سم الدميقراطية،
وتبنى الربملانات ،وجتهز ب�أحدث
التجهيزات با�سم الدميقراطية،

فتدور الطاحونة «الدنك�شوتية»
وتدور فت�سمع اجلعجعة ،وال يرى
الطحني .يف عاملنا العربي تتناف�س
ال�شركات املنتجة ملختلف املنتجات
على اقتحامها؛ لأن املواطن العربي
م�ستهلك من طراز عال ،يهوى
املظاهر ،وي�شرتي ما يحتاج �إليه
وزيادة ،ويقبل على الكمايل يف خط
متواز مع ال�ضروري( )..يف عاملنا
ٍ
العربي ،يدفع �إىل الأندية الريا�ضية،
ومدربيها الأجانب الأموال الطائلة،

�أما ما ي�سجل على �سبورة النتائج
ف�أ�صفار على الهام�ش( )..يف عاملنا
العربي باقات القنوات الف�ضائية
التابعة لنف�س امل�ؤ�س�سة الإعالمية
ت�ضم ما يدعو �إىل الف�ضيلة ب�أ�سلوب
حمافظ يكاد يكون تزمتا ،ويف معيتها
قنوات تدعو �إىل اخلالعة ،والتهتك يف
�أجلى مظاهرهما .ف�إىل متى �سي�ستمر
هذا العبث امل�ضحك املبكي يا �أمة
العرب.

عثمان محمود(خريبكة)

يق�سم الفقهاء الفرو�ض �إىل ق�سمني :فرو�ض
عني وفرو�ض كفاية.
 فر�ض العني واجب على كل م�سلم بحيثي�س�أل عنه وحده.
 وفر�ض الكفاية وهو واجب على الأمةامل�سلمة على �سبيل ال�شيوع بحيث �إذا قام
به البع�ض �سقط عن باقي �أفراد املجتمع،
وبع�ض الفقهاء حني يعرفون فر�ض
الكفاية غالبا ما يعر�ضون مثال لذلك ب�صالة
اجلنازة.
و�إذا كان فر�ض العني يتناول العبادات التي
حتدد العالقة بني العبد وربه ،ويتناول
الأخالق واملعامالت التي حتدد �سلوك
امل�سلم و�ضمريه ،ف�إن لفر�ض الكفاية �أهمية
بالغة يف بناء املجتمع الإ�سالمي ومتا�سك
�أفراده ،ذلك �أن فر�ض الكفاية يفر�ض على
الأمة اختيار من يقوم بهذا الواجب ،فلو
فر�ضنا �أن الأمة يف حاجة �إىل �ألق طبيب،
وال يوجد يف امليدان �إال ن�صف هذا العدد،
فمن الواجب على من يتوىل �ش�ؤون الأمة �أن
يعمل على توفري العدد املطلوب ،وكذلك يف
التعليم والق�ضاء واجلي�ش والأمن ،كل هذا
واجب على الأمة (الدولة) �أن تقوم به لأنه
لي�س مبقدور كل �إن�سان �أن يكون طبيبا �أو
�أ�ستاذا �أو مهند�سا �أو قا�ضيا.
لكن عندما ي�سند هذا الفر�ض الكفائي �إىل
�شخ�ص بعينه ي�صبح فر�ض عني يف حقه
وي�س�أل عنه وحده ،لأنه مكلف بالعقد
الذي التزم به مع الأمة ،وكل �إخالل بهذا
العقد يعد �ضياعا لأمانة امل�س�ؤولية ،يقول
اهلل عز وجل يف كتابه العزيز« :والذين
هم لأماناتهم وعهدهم راعون»� ،سورة:
امل�ؤمنون� ،آية.8 :
�إن الأوقات التي ي�ستغرقها امل�سلم يف فرو�ض
العني هي �أقل بكثري من الأوقات التي
ي�ستغرقها يف فرو�ض الكفاية ،ولعل احلكمة
من ذلك �أن ين�شغل امل�سلمون بعمارة الأر�ض
واحلفاظ على الأمن و�إقامة العدل يف
املجتمع حتى ت�صل احلقوق �إىل �أ�صحابها.
فجميل �أن يحر�ص امل�سلمون على الفرو�ض
العينية من �صالة و�صوم وزكاة وحج ،فهي
�أ�سا�س الدين وعماد الأمة.
لكن الطريق لإر�ضاء اهلل تعاىل هو احلر�ص
�أي�ضا على القيام بفرو�ض الكفاية التي
حتتاجها الأمة يف خمتلف املجاالت الفكرية
والثقافـــــية واالجتـــماعية واالقت�صادية،
والنهو�ض بالعمران وبالنظر �إىل الواقع
املعي�ش جند الكثري ممن يفرق بني العبادات
والأعمال اليومية يف الوظائف العامة نتيجة
جهلهم بفرو�ض الكفاية و�أهميتها ،نا�سني
�أو متنا�سني �أن العمل على حتقيق م�صالح
النا�س م�س�ؤولية يفر�ضها الواجب حتى �أن
البع�ض يعترب وظيفته وعمله م�صدرا للأخذ
ال و�سيلة للعطاء.
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أصالة :موقفي
مع الثورة وضد
األسد لم يترك
لي أصدقاء

◆ التوحيد هو احلكم
بان اهلل واحد ،وهو
العلم بتوحيده �أي
نفي التق�سيم لذاته،
ونفي الت�شبيه عن حقه
و�صفاته ،ونفي ال�شريك
معه يف �أفعاله ،وهو
ما يعني �إفراد املوحد
بتحقيق وحدانيته،
وكمال �أحاديثه ،تطبيقا
لقوله تعاىل« :لي�س
كمثله �شيء وهو
ال�سميع الب�صري».
◆ كن مت�أدبا مع الباري
تعاىل وال تبايل ،وكن
واقفا مع امل�ستح�سنات،
وهي املعرفة بربوبيته،
والعمل بطاعته ،والزهد
يف الإغراق يف طلب
الدنيا ،فان االت�صاف
بذلك يجعلك من �أهل
حمبة اهلل تعاىل.

�ستنظم النقابة الوطنية لل�صحافة املغربية ومعهد التنوع الإعالمي ندوة حول «�إ�شكالية
�أخالقيات مهنة ال�صحافة و�أي دور مرتقب للمجل�س الوطني لل�صحافة؟».
وذلك يوم اجلمعة  28فرباير  2014بفندق كولدن توليب فرح بالرباط ،مب�شاركة ال�سادة:
 حممد الن�شنا�ش ،رئي�س املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان. عبد الرحيم اجلامعي ،عن جمعية هيئات املحامني باملغرب. �سعيد خمري ،عن جمعية عدالة. �سعيد كوبريت ،الكاتب العام الحتاد كتاب املغرب. نور الدين مفتاح ،رئي�س فيدرالية نا�شري ال�صحفباملغرب.
 دومنيك فون بورغ ،رئي�س جمل�س ال�صحافة ب�سوي�سرا(عر�ض حول التجربة ال�سوي�سرية).

محمد الغاوي

بقلم :أ

بو أزهار

حين يخرس اللسان
تختل األوزان
ويتجرد البستان
من كل األلوان
وينهار البنيان
ليضيع العنوان
ويتشرد اإلنسان
أو يسجى في الكتان ..
ويبدو العدوان
بالدليل والبرهان
جليا للعيان
فهاهي األبدان
هزلي من زمان
وها لي األثمان
ترتفع كالكثبان
وأما األعيان
فيشحذون األسنان!!

عادت الفنانة ال�سورية �أ�صالة
جمددا جلمهورها عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي ،حيث كتبت
عن خ�سارتها لأعز �أ�صدقائها ب�سبب
مواقفها ال�سيا�سية من نظام الأ�سد
ووقوفها �إىل جانب ال�شعب ال�سوري
يف ثورته.
�أ�صالة قالت« :مبارح �سمعت على
التلفزيــون �أم ا�شتكـــت على ابنها
وقدمت �أوراق تدينــــه (وتخرب
بيته) لأنهــــم بب�ساطة خمتلفني
�سيا�سيا ،وطبعا ما �صدقت وما بدي
�صدق ،فلي�س غريب �أن �صحابي
القراب رف�ضوا موقفي وتخلوا عن
�صداقتي لو �أم بتعمل هيك بابنها».
ومنذ بداية �أحداث الثورة يف �سوريا
تبنت �أ�صالة مواقف جريئة وانتقدت
نظام الأ�سد ب�شدة ،وهو ما �سبب
لها الكثري من املتاعب واالنتقادات
والهجوم من قبل فنانني يف الو�سط
الفني م�ؤيدين للرئي�س الأ�سد،
مثل دريد حلام ورغدة و�سالف
فواخرجي.

�إ�شكالية �أخالقيات مهنة ال�صحافة والدور املرتقب
للمجل�س الوطني لل�صحافة

الكالم الموزون
أسنان األعيان

المنوعات

ليلة الوفـــاء
للمرحـوم
�أحمد الطيب
لعلــــج

تخليدا للذكرى الأوىل لوفاة الزجال �أحمد الطيب
لعلج ،عا�ش م�سرح حممد اخلام�س بالرباط ليلة
الوفاء ،يوم  14فرباير  ،2014حفال ا�ستثنائيا مع
جمموعة من �أملع جنوم الأغنية الع�صرية ،من
بينهم :الفنان حممد الغاوي ،ولطيفة ر�أفت ،وحممود
الإدري�سي ،وف�ؤاد الزبادي ،ونعمان حللو و�آخرون.
وكان �ضيف ال�شرف الأ�ستاذ عبد الوهاب
الدكايل ،والعزف لفرقة عبد العاطي �أمنا� ،إذ اكتظت
جنبات امل�سرح عن �آخرها اعرتافا وتقديرا للراحل
�أحمد الطيب لعلج ،ملا �أ�سداه من خدمات للفن
الأ�صيل ،خا�صة امل�سرح والزجل لهذا الوطن.

يف ذمة اهلل
التحقت بالرفيق الأعلى امل�شمولة برحمة اهلل،
لعزيزة بركا�ش ،حرم ال�سيد بناين و�شقيقة الكاتب
وامل�ؤلف الكولونيل بركا�ش املوجود حاليا ،بعد
�إجراء عمليات جراحية ،طريح الفرا�ش بامل�ست�شفى
الع�سكري حممد اخلام�س.
وبهذه املنا�سبة الأليمة تتقدم «الأ�سبوع» ب�أحر
التعازي �إىل جميع �أفراد عائلتي بركا�ش وبناين ،و�إنا
هلل و�إنا �إليه راجعون.

االرتقاء بتدري�س
اللغة العربية
باملدر�سة

تدعو م�ؤ�س�سة عالل الفا�سي،
يف �إطار برناجمها الثقايف ل�سنة
 ،2014الباحثـــني واملثقفني
وجميع املهتمني� ،إىل احل�ضور
وامل�شاركــــــة يف املحا�ضرة
التي تنظمــها حول مو�ضوع:
«االرتـــــــقاء بتدري�س اللغة
العربـــــــية باملدر�سة» يلقيها
الدكتـــــــور عبد احلميد عقار،
�أ�ستاذ الأدب احلديث واملعا�صر
بكليــــــة الآداب ،جامعة حممد
الـــــــخام�س� ،أكدال -الرباط،
والرئيــــ�س ال�سابق الحتاد
كتاب املغرب.
وذلك يــــــــوم اجلمعة 28
فربايـــــر 2014م على ال�ساعة
الرابعة والن�صف م�ساء ،مبقر
امل�ؤ�س�سة.

العدد 778 :اخلميس  27فبراير 2014

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي
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االعتقــــال 3

تبعرث كل ما يف الغرفة من فرا�ش ومتزق ،وحتى املر�آة املدفونة
على اجلدار مت احلفر عليها وك�سرها .ويف �إحدى زوايا القبة،
و�ضع دوالب �ضم بع�ض �أغرا�ض �أخي عبد اهلل من بقايا دكان
احلالقة ،وقطعة قما�ش فيها جمموعة من ال�سكاكني احلادة التي
يحتاجها يف �أعياد الأ�ضحية.
عندما �أخرج �أحدهم ا َمل ْل ُفوف حت�س�سه بتوج�س ثم �سارع ليفتحه
فوجد ال�سكاكني احلادة .ارتفعت �أ�صوات اجلماعة مبتهجة
بالعثور على «ر�أ�س اخليط» الذي «قطعا» �سي�سري بهم �إىل هدفهم
املُ َب ّيت ،خا�صة و�أن حديث ال�شارع يف تلك الأيام كان يدور حول
ح�صول الفدائيني على ال�سالح الأ�سود بف�ضل ا�ستعمالهم لل�سالح
الأبي�ض..
بادرين اخلليفة ابن املكي بال�س�ؤال:
هو :ا�شنو هذا؟..
ا�س وجناوي للذبيحة د العيد الكبري ،حمتفظ بهم الأخ ديايل
�أناّ :م ْ
من بعد
		
موت الوالد..
هو :وفينو هاذ الأخ ديالك الذباح؟..
�أنا :م�شى مع القافلة د حماربة اجلراد.
انتبه �أحدهم �إىل خزنة حديدية كانت حمكمة بقفل ،ف�أ�شار �إليها
م�ستف�سرا .ف�أجبته �أنها علبة خا�صة ب�أدوات «امليكانيك» يف ملك
�صهري الذي ي�شتغل يف الكراج املعروف «بكراج التازي» القريب
من عر�صة املعا�ش .ف�أخرج �آلة حادة وك�سر بها ال ُقفل ال�صغري،
وحل�سن احلظ مل يجد �إ ّال جمموعة من الأدوات.
�أقول حل�سن احلظ ل�سبب وجيه ،هو �أن �صهري ال�سي حمماد
ينت�سب لقبائل كالوة ،وكان له عم ا�سمه احلاج احماد �أو �سعيد
هو خليفة البن البا�شا على منطقة تنغري ،ولكنه مل يكن يف م�ستوى
جمموعة البط�ش التي يحتاجها القائد �إبراهيم ابن البا�شا يف تلك
الظروف ،ف�أعفاه من من�صبه و�ألزمه بيته يف مراك�ش� ،إىل جانب
تردده على الزاوية التيجانية .وكان قد ح�صل على م�سد�س من
�أحد الع�سكريني الفرن�سيني الذين ي�شتغلون �إىل جواره عندما كان
خليفة ..وظل يحتفظ به �إىل �أن عزل من من�صبه ،وبلغت �أزمة
املغرب ذروتها ،ف�أراد التخل�ص من ذلك امل�سد�س ،بت�سليمه �إىل
�أكرب �أبناء �أخيه ليتلفه �أو يدفنه �أو يحرقه ح�سب و�صيته .وحني
عجز ابن �أخيه الأكرب على فعل ذلك حدث ابن عمه الآخر ،وهو
�صهري �أو بالأحرى خطيب �أختي الذي عقد عليها ومل يكن جاهزا
للزواج بعد ،ومل تكن الظروف �أي�ضا ت�سمح ب�إقامة مظاهر الأفراح
يف جمتمع حزين على ما و�صل �إليه �أمره من طغيان حكامه ونفي
ملكه ال�شرعي.
كان �صهري ال ميلك �إال تلك اخلزنة احلديدية التي ي�ضع فيها
�أدوات �شغله ،فو�ضع فيها امل�سد�س عدة �شهور ومل يخطر بباله
�أن يلتفت �إليه �إال قبل اعتقايل بيوم واحد ،حيث �أعاده �إىل ابن عمه
الأكرب الذي قام بك�سره ورميه يف بئر كما علمت بعد عقود ،وكان
ذلك بالفعل من ح�سن احلظ و�إ ّال لكانت العواقب وخيمة ظلما
وعدوانا.
كان احلاج احممد بن �سعود مقدم حينها من �أ�شرف املقدمني على
الإطالق بحيث كلما ظهر يف املنزل ما يعر�ض للخطر �أو يحرج �إال
وحاول �أن ي�شغـل تلك املر�أة «لعريفة» حتى يتم �إخفاء �أو �إتالف
بع�ض الأ�شياء التي كانت جتر على الأقل �إىل التحقيق املُتْعِ ب
واال�ستنطاق املرعب ،والف�ضل بعد اهلل يرجع للمقدم  ..وحتى ابنه
�صاحبي ،الذي دل رجال الأمن على الدكان ،عذرته وقدرت موقفه
ومل �أفاحته يف هذا املو�ضوع حتى الآن �أمد اهلل يف عمره وغفر يل
وله.
خرجنا من املنزل و�أنا و�سط ذلك املوكب الرهيب وال �أحد يكلمني
�إ ّال اخلليفة ابن املكي قائال:
هو :ما �ساهل�ش ..وعندك الزهر اللي غادي يديوك الن�صارى
عندهم� ..أما �أنت خ�صك جتي عندنا احنا ..خ�ص حناك �أزفل
والفالقة حتى تخرج كل ما يف م�صارنك..
�أنا :عاله �أنا قدا�ش كاع نعم ال�سي با�ش يكون عندي ما نخرج؟..
هو :دابا ت�شوف �شحال من قدك و�أ�صغر منك مللي تو�صل
للكومي�سارية..
مل ن�سلك طريق ال�ضريح يف عودتنا بل �أخذنا اجتاه فحل الزفريتي
حيث خرج التُّجار من متاجرهم وباعة اجلملة من فنادقهم ،ووقفوا
على طول الطريق يتفرجون على الأج�سام ال�ضخمة وهي حتيط
بذلك الطفل الذي مل يتجاوز بعد ال�ساد�سة ع�شرة �أو زاد عنها

قليال ..فلم �أكن �أملك ما ميكنني من حتديد ال�سن بال�ضبط ،وال
�أعرف �إال �أنني ابن عام التوفي�س.
�أ�شرفنا مرة �أخرى على �ساحة باب الفتوح ،و�سار �أعوان
البا�شا يف اجتاه وعلى ر�أ�سهم ابن املكي ،بينما دفع بي ابن
رحال هذه املرة �إىل �سيارة �سيرتوين ،ف�أقلعت يف اجتاه مركز
ال�شرطة الرئي�سي املعروف بكومي�سارية جليز و�صدى بكاء
لال رقية وراء باب املنزل ما يزال يرتدد يف �أذين.

يتبع..
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الحقيقة

الضـــائعة

 مصطفى العلوي
بعدما تطرقت «الأ�سبوع» بعنف
�صحفي غري م�سبوق ،يف ق�ضية
الع�صابة التي ا�ستولت على �أمالك
يهود مغاربة و�سحبت من ح�ساب
يهودي ميت يف البنك� ،أربعني مليارا،
كي نفهم ملاذا كانت الع�صابة �ضمنت
�أن تكون املحاكم بجانبها ،بعد �أن
ت�صور �أقطابها مع وزير العدل،
بوزوبع يف مكتبه (انظر الأ�سبوع
عدد  14نونرب  ،)2013و�أحيطت
هذه الع�صابة ،بهي�أة من املحامني
ال�سيا�سيني الأقوياء( ،)...ثم �أ�سكتت
ال�صحف� ،أو بع�ضها ،بو�سائلها
اخلا�صة( )...لتبقى جملة «ماروك
�إيبدو» ،هي الوحيدة التي وقفت
بجانب امل�سلوبني (ماروك �إيبدو عدد
 17يناير  )2014ومقاالت �صادرة يف
جريدة ليكونوم�ست ،وبعد �أن تتبعت
الأ�سبوع ،التح�ضري لهذه املحاكمة،
بوا�سطة �أخبار ت�ؤكد �أن الق�ضية �أكرب
من �أن تتداركها مقاالت �صحفية،
و�صادف �أن �إذاعة فران�س  ،24قدمت
برناجما خا�صا عن الق�ضية ،ليلة
و�صول الرئي�س الفرن�سي ،فران�سوا
هوالند للمغرب بتاريخ � 14أبريل
 2013وقررت حمامية اليهود املغاربة
بحكم �أن �أغلبهم فرن�سيو اجلن�سية،
رفع الق�ضية �إىل الربملان الفرن�سي،
وتوالت الأحداث والأخبار التي
ن�شرتها الأ�سبوع عدد  05دجنرب
 2013وعدد  12دجنرب  ،2013وعدد
 19دجنرب  2013 ،وعدد  16يناير
 ،2014ومن قبيل ذلك اخلرب ،الذي
ن�شرناه عندما وقف كبري ر�ؤ�ساء
الع�صابة ،ليقول �أمام املحكمة
الفرن�سية التي حكمت عليه يف باري�س
يوم  4يناير  2012قبل �أن حتكم
عليه حمكمة الدار البي�ضاء ،ليقول:
�أنا �أ�شتغل مع جهاز الدي�سطي
املخابرات املغربية (عدد  26دجنرب
 ،)2013وكان كل ذلك من جهتنا
بدافع الغرية على الق�ضاء ،ورغبة
يف عدم ترك جمموعة من �أقطاب
الع�صابات العاملية الكربى يفر�ضون
�أ�سلوبهم ،حتى خرج القا�ضي املكلف
بامللف ،يف �أول جل�سات اال�ستيناف،
وقال (ال نخاف �إال اهلل) (الأخبار 20
دجنرب .)2013
وتوىل دفاع �أقطاب الع�صابة ،رفع
دعوى علــــى اليهــــــودي امل�سلوبة
حقوقــــــــه« ،بنيطــــاح» ليقلبوا
عليه التهمة ويتهموه بالن�صب
عليهم( ،)...بعد كل هذا ،فوجئ
اجلميع �صباح  12فرباير 2014
باملحكمة ت�صدر �أحكاما بال�سجن

(القدر حكم على امللوك بالوحدانية)

(احل�سن الثاين)

هل تدخلت القوة الخفية إلنقاذ المظلومين من القضاء
بلغت �إثني ع�شر عاما يف حق كل
واحد ،و�إرجاع الأموال امل�سلوبة �إىل
�صاحبها.
مبا�شرة تو�صلت الأ�سبوع بر�سالة
من عند مواطنة متتبعة (انظر
ن�صها بالفرن�سية مع هذا املو�ضوع)،
تقول �صاحبتها� :إننا مدينون بهذا
االنت�صار ملدير الأ�سبوع ،كما
تو�صلتُ ببالغ من جمعية حقوق
الق�ضاء باملغرب املتواجدة بفرن�سا،
تنوه بدور الأ�سبوع ،وبهذا االنت�صار
الذي حققه الق�ضاء املغربي ،لتقول
�صاحبة الر�سالة ،ب�أنها �ستوجه نداء
�إىل جميع م�سلمي املغرب ويهودييه
بالرجوع �إىل املغرب ،وجتديد ثقتهم
فيه ،خامتة ر�سالتها بقولها :اهلل
يبارك يف عمر �سيدنا.
�إىل هنا ..وكل �شيء على ما يرام.
�إال �أين ا�ضطررت للتوقف عند فقرة
يف ر�سالة هذه ال�سيدة ،تلمح �إىل
�أن الق�ضية وم�سارها ،كانت �أكرب
من �أن تنح�صر يف احلكم ،الذي
قر�أه القا�ضي ،و�أن هناك ا�ستحالة
لت�صديق امل�سار الطبيعي للمحاكمة
و�أن الأمر ،يتعلق م�ؤكدا ،بتدخل من
طرف خفي(.)...
ورغم �أن االعرتاف كان �صادرا يف
�شكل حكم قانوين نطق به القا�ضي،
ف�إنه ال�شك� ،أن ال�ضغوط الكربى،
وجهت املحكمة ،لترتاجع عن ذلك
امل�سار الذي عرفته الق�ضية �سنوات
طويلة(.)...
وترجع بنا هذه التحوالت ،لرناجع
تاريخ التدخل ال�سيا�سي ،بوا�سطة
�أطراف خفية ،وقفت بجانب احلق
والإن�صاف ،على غري املعهود.
الأطراف اخلفية التي فر�ضت على
الق�ضاء� ،أن ي�ؤخر حماكمة نادية
ي�س ،ابنة �شيخ الإ�سالم ي�س ،بعد �أن
كانت معر�ضة لل�سجن مدى احلياة،
تفر�ض علينا �أن نرجع نحن �أي�ضا �إىل
الوراء ،لنت�ساءل عما �إذا كانت هذه
الأطراف الزالت ن�شيطة ،ولو من
وراء حجاب.
واحلقيقة �أن هذه القوة اخلفية،

بلغت �أوجها يف عهد الوزير القوي،
�إدري�س الب�صري ،الذي يحكي �أحد
�أعوانـــه« ،حلـــــ�سن بروك�سي» يف
مذكراتــــه (�أنا وامللك والب�صري)
�أنـــه عندما تفجرت قنبلة بني �أيدي
املنا�ضل االحتادي حممد اليازغي،
يف �شكل ر�سالة ملغومة�ُ ،صدم �إدري�س
الب�صري ل�سماع اخلرب ،وقال ((�إن
هناك جهازا ال �أعرفه هو الذي نفذ
هذا االنفجار)).

م�ضيفا� ،أن الب�صري يف نف�س الظروف،

من تقاليد المخزن،
أن ال تكون هناك
أية قوة غريبة عن
الملك ،وأن األجهزة
السرية والعلنية،
هي دائما في
خدمته ،ألن الملك
هو المعني األول
واألخير ،باستقرار
المُلك ،وهو الذي
يتحمل مسؤولية
الوضع

ولكن القوات اخلفية ،يف عهد �إدري�س
الب�صري ،كانت تظهر يف مذكرات
م�ست�شاره ،بروك�سي حينما �أوحت
هذه القوات للح�سن الثاين� ،أن يحتاط
من �إدري�س الب�صري نف�سه ،حينما قال
احل�سن الثاين ،وهو يتحادث مع �أحد
�أقربائه(( :عنداك ي�سمعنا �إدري�س
الب�صري)).
�إدري�س الب�صري نف�سه ،كان يحكي:
�أنه عندما كان مديرا لل�ش�ؤون العامة،
ومديرا جلهاز الدي�سطي كان �أقوى
مما كان عليه بعد �أن �أ�صبح وزيرا.

((فمديـــــــــر الدي�سطــــي يدخل
على امللك ،ويقدم له التقارير،
ويتلقى منه التعليمات( )...بينما
ال�سيا�سيون يف عهد الب�صري( )...ال
يعرفون �شيئا عن مدير الدي�سطي
وال يواخذونه على �شيء(.)))...

ورغم �أن �صديق الب�صري ،يكاد
يجزم ،ب�أن اجلرنال موالي حفيظ،
كان هو املهيمن على القرارات
ال�سرية ،مع العلنية ،بعد موت
اجلرنال �أوفقري ،ف�إنه من امل�ؤكد،
�أن القوات اخلفية الن�شيطة ،تكون
طبعا على ات�صال مبا�شر بامللك،
لأنه من تقاليد املخزن� ،أن ال تكون
هناك �أية قوة غريبة عن امللك ،و�أن
الأجهزة ال�سرية والعلنية ،هي دائما
يف خدمته ،لأن امللك هو املعني الأول
والأخري ،با�ستقرار املُلك ،وهو الذي
يتحمل م�س�ؤولية الو�ضع.
مرة ،وبعد انقالب �أوفقري يف ،1972
وبعد الهجمة امليدانية لالحتاد
الوطني لطلبة املغرب الذين ان�ضموا
جميعا للحزب املعار�ض ،االحتاد
الوطني ،جمع احل�سن الثاين الأجهزة
خاف �أن يتعر�ض ال�شيخ ي�س زعيم كلها وقال لهم�(( :أنا معكم وحيدا
العدل والإح�سان ،لنف�س االعتداء من يف املركب ،ف�إن القدر حكم على
امللوك بالوحدانية فارجعوا �إىل
طرف نف�س القوة اخلفية.
طبعا ..ال تتوىل القوات اخلفية فقط ،ال�شعب امل�صدوم)) ليرتاجع بذلك
�إر�سال القنابل ال�سرية �إىل الأقطاب عن غلطته ال�سابقة ،حينما دخل عليه
ال�سيا�سيني ،وها هي نف�س القوة ،ياووره اخلا�ص اجلرنال املذبوح،
تعمل لإر�سال التعليمات ال�سرية بعد �أن عاد من رحلة لأمريكا ،وقال
�إىل القا�ضي ،يف حماكمة ع�صابة له �أن الأمريكيني غا�ضبون على
�صفقة �شركة البان �أمريكان يف الدار
امل�ستولني على الأمالك.

ثالثة من أقطاب العصابة المتهمة بالسطو على أمالك يهود مغاربة في صورة «تذكارية»
مع وزير العدل السابق المرحوم بوزوبع.

البي�ضاء ،ف�أجابه احل�سن الثاين،
قل للأمريكيني �أن يذهبوا ليتكفلوا
بال�سود يف بالدهم.
طبعا وبعد �أن دارت الأيام ،وبقي
�إدري�س الب�صري مديرا جلهاز
الدي�سطي الذي مل يفرط فيه حتى بعد
�أن �أ�صبح وزيرا للدولة يف الداخلية
والإعالم ،كان قد قطع �أ�شواطا بعيدة
يف الهيمنة على �ش�ؤون الدولة ،ورمبا
�أ�صبح �أي�ضا هو �سيد القوة اخلفية
التي ت�صدر �أوامرها �ضدا على
الأجهزة العلنية ،و�ضدا حتى على
دولة احلق والقانون ،وبرع فعال يف
لعب رجل الدولة العلنية ،وال�سرية،
حتى ا�ستطاع رفيقه بروك�سي �أن
يكتب ((عندما ي�أتي وزير اخلارجية

اجلزائري بوتفليقة للدار البي�ضاء
�سرا لالختالء ب�صديقاته ،ف�إنه
يكون متبوعا من طرفنا بال�سيارات
ال�سرية التي تتعقب خطواته،
و�سفريه الدل�سي الذي كان يجند
رعايانا املغاربة كمخربني له()...
ف�إننا مل نطرده ..و�إمنا بقينا
نتتبعه)).

هذا املرافق الذي كتب يف مذكراته،
ك�شوفا عن �أعماله اجلا�سو�سية،
يحكي عن فتح اهلل ولعلو ،امل�س�ؤول
االحتادي الذي قر�أ هذه املذكرات،
ومل يعلق عليها� ،أنه عندما كان
ولعلو رئي�سا الحتاد الطلبة توجه
يوما �إىل بودابي�ست رفقة معار�ض
�آخر هو عزيز بالل ،حل�ضور ندوة عن
االقت�صاد ،وعندما �صعدا للطائرة،
وجدا بها بروك�سي هذا ،وكان زميال
لهما يف الدرا�سة ،ف�س�أاله ماذا �ستعمل
يف بودابي�ست ف�أجابهما :لأجت�س�س
عليكما ،وفعال يحكي �أنه كمبعوث
لإدري�س الب�صري مكلفا بالتج�س�س
عليهما ،اكت�شف �أنهما ال يتوفران على
ما يكفي من املال ،وي�ؤكد ،وقد دفعت
لفتح اهلل ولعلو ،حفنة من الدوالر.
ولي�س ولعلو وحده الذي كان حتت
�أعني الب�صري املتمتع بدوالرات
جا�سو�سه ،بل �أن الب�صري �أحاط
نف�سه يف ديوانه ب�أقطاب احتاديني
وي�ساريني :حمودة القايد ،الذي مل
يكن يخفي �أفكاره الي�سارية ،واملهدي
متقي اهلل الذي كان ع�ضوا يف حزب
االحتاد الوطني والذي كان يكره
اجلناح البورجوازي يف االحتاد،
ومطيع ال�شعبوي ،والتفاوتي
املهند�س الفالحي �شعبوي �أكرث
من مطيع ،ليقول الكاتب بروك�سي،
لقد كنا يف ديوان الب�صري ،ن�سمي
جمموعتنا :الكتلة.
ولكن الب�صري �إدري�س ،مل يكن يثق
�إال يف �صديقه ،وزميله ال�سابق عندما
كانا معا يف جهاز البولي�س بال�شاوية،
عالبو�ش ،الذي كان يقول عنه� :إنه
يف �إخال�صه لل�شرطة ،ال يراعي حتى
�أفراد عائلته.
�أما �إدري�س الب�صري ،فقد كان يف �أوج
�أعماله ال�سرية والعلنية ،مل يكن يثق
�إال يف �أوالد بلدته الأ�صلية تاونات،
الظريف ،والطري�شة املت�أ�صلني مثله
من تاونات.
نتمنى �أن يبارك اهلل يف القوة اخلفية،
مادامت قد �أ�صبحت تتدخل لإنقاذ
املظلومني �أمام املحاكم.

