ري
س

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي

أسهم الوزير مصطفى
الخلفي في بورصة الرضى،
تـــزداد ارتــــفاعا هـــذه األيام،
ويظهر أن أصداء أنشطته اإلعالمية
واستدعــــاء صحــفيين أمريكيين
لزيارة الصــــــحراء ،أنست الناس
الكبار( )...ارتباطاته بــــعبد اإللــه
بن كيران وحزب العدالة .ومن يدري.
هكذا بدأ الوزراء الذين يبقون رغم
خروج أحزابهم من الحكومة.
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دراهم

هل هناك جوانب
امل�ست�شار الهمة �أمام جالل املوت
�سيا�سية يف حماكمة الزاز حتى جميد �أ�س�س حزبا وتنازل عنه
02

الحقيقة الضـــائعة

جيش من بنات الشوارع
المغربيات في خدمة
الموساد اإلسرائيلي

28

(تقرير ويكيليكس)

سعيد السعدي يكشف أوراقه لـ«األسبوع»:

بنعبد اهلل �أمني عام بـ«التزوير»
وحزب العدالة والتنمية يقدم
«ر�شوة»للناخبني
قاطعت «م�شروع الهمة» لأين
كنت �أعرف �أن م�صريه هو الف�شل

األ اسلبملف
وعي

10

ر

حـ
ـوا

11

الفرن�سيونيبيعونالقردللمغاربة
وي�ضحكون على من ا�شرتاه

كاتب فرن�سي يقول« :التي جي يف»
يف بالد اجلمال واحلمري

14

15

صورة مؤثرة،
للمستشار
فؤاد الهمة،
وزوجة
الفقيد
محمد مجيد،
أمام جالل
الموت ،تفرض
الظروف
غالبا ،على
الشاهد..
حتمية
التفكير
في العالم
اآلخر .في
الموت الذي
هو المرجع
الحتمي
للبشرية
كلها.
اِقرأ
الصفحات
الداخلية.

alousbouea@gmail.com
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هل هناك جوانب �سيا�سية يف حماكمة الزاز
البيضاء .األسبوع

لعله �شبه ح�صار �ضرب على متابعة ملف
كرمي الزاز ،املتابع ح�سب الإرها�صات
ال�صحفية ،بالتالعب يف �أموال امل�ؤ�س�سة
امللكية ،التي كانت مر�صودة يف �شركة
وانا(.)...
�إال �أن جزئية ظهرت م�ؤخرا ،تك�شف
تقريرا �أمنيا ي�شمل ت�سجيال من�سوبا �إىل
�أحد �أعوان كرمي الزاز ،عندما كان يف
عمارة بحي موالي ر�شيد بالدار البي�ضاء،
وعلى �سطحها عدة �أنطينات غري عادية،
وحني �أر�سل املتواجد بالعمارة ر�سالة
تلفونية ن�صية  SMSلكرمي الزاز يقول
له :البولي�س جاو.
وك�أن الأمر ال يتعلق ب�سرقة �أموال،
بقدر ما يتعلق مبركز لالت�صال الال�سلكي
باخلارج.
الأ�سبوع وحدها التي كتبت �أن كرمي الزاز،
تدرب على ا�ستعمال مظل البارا�شوت،
و�أ�ضافت �أنه كان ق�ضى فرتة تدريبية
يف م�صالح وزارة الداخلية الفرن�سية

كريم الزاز

(الأ�سبوع ،عدد  13مار�س .)2014
ولكن �أجهزة اال�ستخبارات املغربية،
كانت قد حتركت يف اجتاه البحث يف
مو�ضوع اجلا�سو�سية االقت�صادية(،)...
التي تتواجد يف اهتمامات الدولة الفرن�سية
جتاه املغرب ،وهو ما مل ين�شر فيما كتب
عن الزاز ،با�ستثناء �أخبار عن حواالت
بنكية كان يتو�صل بها بني الفرتة والأخرى
بينما املتهم بتحويل املاليري ،ال ميكن �أن
يتو�صل ب�سبعمائة �ألف درهم ،عرب ح�سابه
يف بنك التجارة اخلارجية.
موثق �آخر( )...ظهر ا�سمه كم�سري ل�شركة
«�سوفيان كاب» ،وهو يف نف�س الوقت،
م�ست�شار( )...لكرمي الزاز ،ولكن كرمي
الزاز يحول حل�ساب هذا املوثق مائة
وخم�سني مليون �سنتيم..
تفا�صيل كثرية ،تعطي مللف الزاز ،الذي
ينتظر القرار ببداية البحث فيه( )...ال
يتعلق فقط مبا قيل �إنه حتويالت مالية
من �شركة وانا ،التي مل يظهر عنها �أي
ح�ساب يف امللفات الأولية.

متى ي�صدر مدير الأمن مذكرة ملنع ال�سالح الأبي�ض
الرباط .األسبوع

القانون ،وما يقوله منفذ القانون مدير
الأمن.
�إن حمل ال�سالح مطلقا للر�صا�ص �أو �سالحا
�أبي�ض ،ال�سيوف واخلناجر هو �شيء
ممنوع يف القانون وعلى ال�شرطة� ،أن
حتمي املواطنني ،وحتى �إذا كانت هناك
ثغرات يف �سطور القانون اجلنائي ،ف�إن
مهمة مدير الأمن ،وهو جامعي �سابق،
حتتم عليه حماية الر�أي العام ،واعتقال
كل من يحمل خنجرا �أو �سيفا ،وحماكمته
ب�أق�سى العقوبات.
�إن ا�ستفحال ظاهرة ال�سيوف� ،أ�صبح
يتزايد بل يكاد �أن ي�صبح �شيئا عاديا،
وهذا خمالف للقانون ،وعلى املغرب
حكومة وبرملانا و�سلطة �أن ي�شكلوا جلنة
�أمنية( )...ملتابعة ظاهرة حمل ال�سالح.

عندما ا�ستطاع م�شو�شون يف جمال كرة
القدم قطع الطريق ال�سيار ،حيث �أغمي على
عدد من ركاب ال�سيارات ،والدرك مينعون
�أ�صحاب ال�سيارات من دخول الطريق
ال�سيار الذي احتله امل�شاغبون باحلجارة
وال�سكاكني و�شوهدت �سيارات دبلوما�سية،
تقطع الطريق ال�سيار يف االجتاه املعاك�س،
ع�شية الأحد املا�ضي عند خمرج الرباط
تبني �أن املغرب دخل عهد الفو�ضى ،وهيمنة
ال�سكاكني وال�سيوف.
وهي �أخطار ت�ستفحل يوما عن يوم يف كل
�أطراف املغرب ،وخا�صة بعد �أن �أ�صبحت
ال�سيوف واخلناجر �شيئا معتادا يف كل درب
وزقاق ،لي�صبح الت�سا�ؤل م�شروعا عما يقوله

�سابقةخطريةتهددال�صحافة

املنطق املتخلف
لل�صحافة واملاليري

كانت تلك ال�سابقة يف العدد املا�ضي (الأ�سبوع
 20مار�س  )2014هي ما تعر�ض له �صحفي
جريدة امل�ساء ،حمزة املتيوي حول م�ساءلته
عن م�صادر خرب �سليم ،ال يحتاج �إىل م�صادر
واليوم ،ي�صدر الغلط عن جريدة امل�ساء نف�سها،
حني رفع �أحد امل�شاركني فيها دعوى �ضد الزميل
م�صطفى الفن مدير جريدة النا�س ،لنكت�شف �أن
الأمر يتعلق بت�سع دعاوى على طريقة املرحوم
الطيب العلج� ،صاحب دعوى ..دعوى دعوى،
لأننا يف ال�صحافة ،نعترب رافعي الدعاوى
�أعداء لل�صحافة .فكيف يكون رافع الدعوى
�صحفيا ،ويطلب مليارا فهل يظن ال�صحفي
طالب املليار� ،أنه �سرتفع عليه دعاوى ويطالب
امل�شتكون باملاليري.
منطق املاليري وال�صحافة منطق متخلف
ومرفو�ض.
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الرئي�سالفرن�سيهولند
يجيباخلالدي:

لأول مرة ال حديث
عـــن احلتمـــيات
القـــ�ضائـــية

هولند
الرباط .األسبوع

بعد البيان اال�ستنكاري الذي �أم�ضاه
�أمني حزب النه�ضة والف�ضيلة اخلالدي،
ب�صيغة �صارمة ،ب�ش�أن �سابقة ا�ستدعاء
مدير اال�ستعالمات املغربية ،احلمو�شي،
وخرق الأ�صول الدبلوما�سية ب�إر�سال
ا�ستدعاء �أمني لل�سفارة املغربية ،كلف
الرئي�س الفرن�سي هولند ،رئي�سة ديوانه
«�إيزابيل �سيما» بتوجيه ر�سالة �سلمتها
لل�سفارة الفرن�سية بالرباط �إىل م�سيو
حممد اخلالدي ،تطمئنه فيها على �أن
امللك حممد ال�ساد�س والرئي�س هولند
اتفقا( )...على ما �أ�سفر عنه اللقاء بني
وزيري خارجية فرن�سا واملغرب لتبديد
كل بوادر الأزمة ودرا�سة ما ميكن تبنيه
لت�أكيد ال�شراكة اال�ستثنائية( )...بني
املغرب وفرن�سا.
وهي �أول وثيقة ر�سمية فرن�سية ،م�ؤرخة
بـ  18مار�س  2014ال ت�شري من قريب وال
من بعيد ،لل�ضغوط امل�سطرية التي ملحت
�إليها كل الأجوبة الفرن�سية ال�سابقة ،مبا
فيها ت�صريحات وزير اخلارجية الفرن�سي
لوران فابيو�س الذي ملح �إىل ا�ستحالة
�إرغام الق�ضاء الفرن�سي على طي هذا
امللف.

بن�شعبون والبنك ال�شعبي
هل يثري غرية الأبناك الأخرى
البيضاء .األسبوع

ر�شحت امل�ؤ�س�سة العاملية «�سطاندار نيورز»
للبنك ال�شعبي املغربي ،جائزة �أح�سن بنك،
لتعود به �إىل �أيام املا�ضي� ،أيام زمان ،حني
كان هذا البنك بال مناف�س يف جمال غزو

الأ�سواق املغربية يف الداخل واخلارج ،منذ
�أيام رئي�سه �شبه م�ؤ�س�سه احلاج عمر بن
عبد اجلليل ،عندما كان هذا البنك يعترب
فرعا من حزب اال�ستقالل.
بن�شعبون الرئي�س احلايل للبنك الذي
يكاد يحمل ا�سمه وقد �أ�صبح عدد الودائع
ال�شعبية يرتفع بن�سبة  4يف املائة� ،أ�صبح
يجني ثمار اجلدية املفتقدة عند كثري من
الأبناك الأخرى ،رمبا لأن جذور البنك
ال�شعبي عند املهاجرين املغاربة يف �أروبا
تفر�ض على م�س�ؤويل هذا البنك التعامل

بنشعبون

على �أ�س�س امل�صلحة امل�شرتكة بني الزبائن
والبنك� ،أكرث من تعامل بع�ض الأبناك على
�أ�سا�س تف�شي�ش بع�ض املحظيني( )...فال
مربر �إذن للغرية.

إذا فاتتكم واحدة من حلقات الحقيقة الضائعة ،راجعوا:
alousboue.com

alousbouea@gmail.com
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ما خفي

تحت األضواء

امل�ست�شار الهمة �أمام جالل املوت

جميد م�ؤ�س�س احلزب احلر التقدمي مع احماد واحلاج
الرباط .مصطفى العلوي

مل يكن حممد جميد ،رجال عاديا �أبدا ،فقد
�أطال اهلل عمره ت�سعني عاما حتى يكون
�شاهدا على البداية والنهاية( ،)...بداية
الأحزاب الوطنية التي نا�ضلت من �أجل
عودة امللك ،وا�ستقالل املغرب و�شاهدا
على نهاية هذه الأحزاب ،التي مل يبق
لها �إال �أن ترمى يف «�سطل الزبل» كما قال
يف �آخر ا�ستجواب يف حياته ،وقبل موته،
خ�ص به الأ�سبوع ال�صحفي ،عدد 29
نونرب .2013
عالقة جميد مع الأ�سبوع ،ومع مديرها
لي�ست �سطحية وال بنت اليوم ،فالأ�سبوع
تعلمت الكثري من جميد ،الذي مل يكن
ي�ضاهيه �أحد يف ما ي�سمى بالفرن�سية le
 jeu de motsالتالعب بالكلمات،
حتى ملا كان غري بعيد مني ،ونحن معا
يف معتقل دار املقري �سنة  ،1963ونحن
مغم�ضي العيون ،و�سط اجلالدين وهو
يطلق كلماته اال�ستهزائية بهم.
ومرة يف  ،1972جاء عندي للبيت يف
�ساعة بعد الغذاء ،وكان عادة ال يخفي
�إعجابه بالطواجني التي حت�ضرها
زوجتي� ،إال �أنه يف ذلك اليوم كان قد
تغذى عند امللك احل�سن الثاين ،يف ق�صره
بال�صخريات .وحكى يل �أن امللك احل�سن
الثاين ا�ستدعاه ،لين�صحه بت�أ�سي�س حزب،
ليقول يل �إين قلت له ب�أنني بارع يف التن�س
وماذا بيني وبني ال�سيا�سة ،ورغم ذلك،
�أ�صر على �أن �أجمع له بع�ض الأقطاب
لت�أ�سي�س حزب ،وذلك ما ح�صل يف
اجتماع يف بيتي ،ح�ضره املرحوم حممد
ال�صنهاجي واملرحوم احماد واحلاج،
و�أقطاب �آخرون ،حرروا �شبه ت�صريح،
�أدى يف الأخري �إىل ت�أ�سي�س حزب.
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ال�ضجة التي �أقيمت ومل تقعد حول
بع�ض املطالب مبنع مكربات ال�صوت
عن �آذان الفجر ،كان من املمكن تفاديها
لو كانت هناك عقول مفكرة ،فلو ات�صل
وزير الأوقاف مبوظفيه يف امل�ساجد،
وقال لهم خف�ضوا قليال من حدة �صوت
امليكروفون ،ملا علم �أحد ب�شيء.
م�شروع خليجي كبري لإقامة من�ش�آت
على �أر�ض من عدة هكتارات ،متوقف
والأموال املر�صدة جممدة يف الأبناك لأن
رخ�صة البناء تتوقف على �إ�شكالية مائة
مرت من الأر�ض ،الزالت مل ت�صف مع
البلدية .التخلف الذي ي�ؤخر املغرب.
مواقع الأخبار الإلكرتونية ،توقفت يف
جنازة املرحوم جميد لتذكر قراءها ب�أن
اجلرنال ح�سني بن�سليمان بكى ،وك�أنهم
يذكرون باحلقيقة ال�ضائعة (عدد 16
يناير  )2014التي حتدثت عن دموع
اجلرنال.

وقد ظهرت مالمح هذا الغذاء امللكي مع
جميد يف جريدة لوموند التي كتب فيها يف
عدد  27مايو  1972يدعو �إىل اخلروج من
الفراغ ال�سيا�سي (انظر كتاب الأغلبية
ال�صامتة .م�صطفى العلوي) ،حيث
كتبت(( :التقت حول الفكرة عنا�صر من
كل االجتاهات كان جميد نف�سه حا�ضرا
يف �أغلبها مع املقاوم عبد اهلل ال�صنهاجي،
ورجل الأعمال املنا�ضل احماد واحلاج،
والد الوزير عزيز �أخنو�ش ،وكان احماد
واحلاج �سبق له �أن و�ضع حدا النتمائه
لالحتاد الوطني للقوات ال�شعبية.
املرحوم احماد واحلاج �أطلق على
احلزب ا�سم حزب الأمة)) (انظر
الكوالي�س ،عدد  1غ�شت .)1973
وكان الدكتور اليعقوبي ،قد ت�ضرر من

هيمنة العنا�صر ال�سو�سية على حزب
احماد واحلاج ،فا�ستنجد ب�شاب عائد
من الواليات املتحدة ،ي�سمى �سو�سان،
كان �صهرا لقطب االحتاد الوطني
للقوات ال�شعبية وزير الإعالم عبد
القادر ال�صحراوي.
املهم �أن جميد ،وبن�صائح امللك احل�سن
الثاين� ،أطلق احلزب احلر التقدمي ،ثم
انقطع فج�أة وك�أنه يكره ال�سيا�سة �أو
يتجنبها.
جميد الذي كانت جنازته قد حولته �إىل
رجل دولة بح�ضور احلكومة والأحزاب
والأ�صدقاء ،ودموع اجلرنال ح�سني
بن�سليمان ،وهذه االنحناءة امل�ؤثرة
للم�ست�شار ف�ؤاد الهمة ،الذي كان الت�أثر
باديا عليه ،كلها عنا�صر مطبوعة

باال�ستجواب الأخري ،ملحمد جميد،
الذي خ�ص به الأ�سبوع ،لأنه كان
يعتربها جريدته التي خ�صها ب�أفكاره
وهو يعرف �أنه يف طريقه �إىل امل�ست�شفى،
و�أر�سل يف هذا اال�ستجواب� ،آخر ر�سائله
ال�سيا�سية ،وفرق فيها بني احل�سن الثاين
الذي مل يكن يت�شاور( )...مع �أحد وولده
حممد ال�ساد�س �صاحب ر�ؤية تقوم على
الت�شاور( )...لكن الأحزاب يقول جميد
تركت امللك وحده ،وهل يعقل �أن ينتهي
حزب اال�ستقالل يف يد �شباط.
رحم اهلل جميد ،وال�شك �أنه يف اجلنة
�سيتحف نزالءها بالقف�شات ال�سيا�سية
التي ال ي�ستطيع �أحد مناف�سته يف
ابتداعها.

احلج ..مل يبق من حق كل النا�س

الرباط .األسبوع

لن يرخ�ص بالقيام ب�شعائر
احلج ابتداء من الآن� ،إال ملن
يبلغ من الكرب عتيا 63 ،عاما،
وقد بد�أ تنفيذ هذا القرار الذي
�ســيدوم ع�شـــر �سنوات على
الأقل� ،إىل �أن تنتهي عمليات
تو�سيع احلرم املكي.
ورغم �أن الكثريين من الذين
يبلغون  63يكونون عاجزين
عن التكلف ب�ش�ؤونهم وحدهم،
ف�إنـــها �إ�شكالية مل يفكر فيها
م�صدرو القرار.
حتـــــى بالغ وزارة الأوقاف
الذي �صدر �صباح يوم الثالثاء

الأخري ،مل ينف حتديد �سن
احلجاج يف � 63سنة ،بل حتدث
عن «ال�سلطات ال�سعودية التي
قررت تخفي�ض عدد احلجاج
بالنــــــــــ�سبة جلميع الأقطار
الإ�سالمية بن�سبة  20يف املائة
ملو�ســمي  2013و 2014ب�سبب
الأ�شغال اجلارية لتو�سعة
املطـــــاف باحلـــــرم املكي»
و�أ�ضاف« :كان مفرو�ضا على
املغرب تطبيق هذا القرار».
وال يدري �أحد ماذا �ستكون
الآثار النف�سية على عباد اهلل
الذين يعتربون احلج ركنا من
�أركان الإ�سالم.

ي�شتكي �سكان متارة من �أبواب العمالة
املقفلة يف وجههم ،حيث ال ي�ستقبل
ال�سيد العامل �أحدا ب�سبب كرثة �أ�سفاره
�إىل مدينة مكنا�س( ،)...كما ي�شتكي
املت�ضررون من احلالة املزرية التي
توجد عليها طرق متارة املحفرة،
ليت�ساءلوا يف الأخري عن امليزانية
املخ�ص�صة مل�شاريع املنطقة.
عدد كبري من ال�ضباط املتقاعدين يف
اجلي�ش يفكرون يف كتابة مذكراتهم،
ولكنهم ينتظرون ال�ضوء الأخ�ضر من
اجلرنال دو كور دارمي عبد العزيز
بناين للإعالن عن نواياهم( ،)..وذكر
م�صدر مطلع �أن بع�ض ال�ضباط قدموا
طلبات لكتابة مذكراتهم وحر�صوا على
�إي�صالها �إىل مكتب املفت�ش العام للقوات
امل�سلحة امللكية وقائد املنطقة اجلنوبية
يف انتظار الت�أ�شري عليها �أو رف�ضها(.)..
متيز حفل الزفاف الذي �أحيته ،م�ؤخرا،
عائلتا القطبني ال�صحراويني ح�سن
الدرهم وعمر احل�ضرمي يف الرباط
بح�ضور عدة �شخ�صيات مل يكن متوقعا
ح�ضورها ،كما هو احلال بالن�سبة لنائب
وزير العدل باجلمهورية ال�صحراوية
املزعومة ،ووالدة م�صطفى �سلمى ولد
�سيدي مولود املبعد ق�سرا عن �أبنائه يف
املخيمات ب�سبب مواقفه امل�ساندة للحكم
الذاتي.
يف �سابقة من نوعها ،وقع خمرج مغربي
ا�سمه عبدو جالل عقدا مع البالط
ال�سلطاين يف عمان يق�ضي بتعليم 6
�ضباط فنون اال�ستعرا�ض على اجلمال،
وقد حظي �صاحب م�سرحية «فا�س
فا�س» بتكرمي خا�ص ،بعد �أن تكللت
مهمته بالنجاح ،وقد جنح يف �صناعة
جم�سم جلمل خا�ص بالتداريب �أ�سماه
زبيدة.
ظاهرة تفاقمت ب�شكل كبري هذه ال�سنة
و�سط رجال التعليم ،وهي ترك الوظيفة
واالنقطاع عن العمل بدون �سبب
م�شروع( ،)..وهي عملية �أ�صبحت
مربحة ملن له «املغاريف»( )..يف الوزارة
املعنية ،يقول الأ�ساتذة �إنها �أح�سن
من التقاعد الن�سبي ..وطبعا �ضحايا
هذه الظاهرة هم التالميذ املقبلون على
االمتحانات ،بينما �أ�ساتذتهم غادروا
الأق�سام ،وتركوهم مل�صري جمهول.
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بلمختار :جاللة امللك هو من عينني لإ�صالح التعليم
ا�شتكى وزير الرتبية الوطنية «التقنوقراطي» ر�شيد بلمختار
لرئي�س احلكومة عبد الإله بن كريان الهجومات املتكررة لنواب
حزب العدالة والتنمية عليه ,وعلى �سيا�سته داخل الربملان.
بلمختار �أ�صبح يت�ضايق من الأ�سئلة الربملانية ال�ساخنة لفريق
العدالة والتنمية ومن ارتفاع حدة م�ساءلته يف قطاع الرتبية
والتكوين ،وعلى ر�أ�سها طلبات عقد جلنة التعليم والثقافة
بح�ضوره ملدار�سة عدد من الق�ضايا الرتبوية �آخرها ق�ضية
«م�سار» و«البكالوريا الفرن�سية».
بلمختار ،وبعد �ضيقه بتهجمات نواب العدالة والتنمية و�أمام عدم
اكرتاث بن كريان بتظلماته «خرج ليه كود» وواجه نواب العدالة
والتنمية مبا�شرة يف جلنة الثقافة واالت�صال والتعليم بكون
«جاللة امللك هو من عينه ليقوم مبهمة الإ�صالح يف جمال التعليم
ولي�س �شخ�صا �آخر يف �إ�شارة �إىل بن كريان».

بلمختار

م�شاريــــع قوانــــني
�أم م�شــــاريع حـــــروب
الرباط :األسبوع

ا�شتعلت يف الأ�سبوع الأخري حرب
«اللغات» لي�س بني �أحزاب الأغلبية
وبني �أحزاب املعار�ضة واحلكومة
فقط ،بل حتى داخل الأغلبية نف�سها
بني العدالة والتنمية وبني التقدم
واال�شرتاكية.
فلم تكد تهد�أ معركة احلكومة يف
�شخ�ص وزير الثقافة التقدمي
«ال�صبيحي» مع فريق العدالة
والتنمية الذي قدم مقرتح قانون،
الأ�سبوع املا�ضي ،يعيد االعتبار للغة
العربية وير�سمها فعال داخل الإدارة،
حتى ن�شبت حرب �أخرى لكن مع فرق
املعار�ضة هذه املرة «حزب اال�ستقالل

واالحتاد اال�شرتاكي».
وبعدما جنح ال�صبيحي يف �إقناع
العدالة والتنمية ب�سحب مقرتحها
اخلا�ص باللغة العربية حتت مربر
�أن احلكومة تعد م�شروعا �شامال حول
اللغات يف �إطار «املجل�س الوطني
للغات والثقافة» الذي �سيهتم باللغتني
العربية والأمازيغية واللهجات
والثقافات املحلية كاحل�سانية ،برز �إىل
الواجهة مقرتحان جديدان حول هذا
املجل�س من طرف الفريقني املعار�ضني
«اال�ستقالل واالحتاد اال�شرتاكي»
الذين رف�ضا �سحبهما ،فهل تناق�شهما

احلكومة �أم تعجل مب�شروع قانون
يف املو�ضوع وت�سحب الب�ساط من
مبادرة الفريقني؟

اختفاء مديرة مدر�سة
خا�صة بالرباط
اختفت قبل �أزيد من �شهر مديرة ومالكة مدر�سة
ابتدائية خا�صة بالفيالت الراقية بحي الريا�ض
يف الرباط يف ظروف غام�ضة.
هذا االختفاء لل�سيدة املديرة هز مدر�سي وتالميذ
املدر�سة الذين بحثوا عن املختفية التي كانت
تعي�ش وحدها دون �أثر لها.
رجال ال�شرطة دخلوا على اخلط و�شرعوا يف فك
لغز هـــذا االختفاء الذي حري الآباء واملدر�سني
والتالميذ على ال�سواء.
وكانت جلنة من نيابة التعليم بالرباط قد زارت
املدر�سة ،م�ؤخرا ،وعينت م�ساعدة املديرة
املختفية «م�ســـــــ�ؤولة بالنـــــيابة» ،على �ش�ؤون
املدر�ســة حتـــــــى معرفة �آخر التطورات وانتظار
نهايـــــة ال�سنة الدرا�سية التخاذ الإجراءات
القانونية يف هذا املجال.

القرار السياسي
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الأموي يعود لل�شارع رفقة
موخاريق والعزوزي

األموي
الدار البيضاء :األسبوع

مبا�شرة بعد �إعالن ثالث نقابات عزمها خو�ض
م�سرية وطنية احتجاجا على احلكومة ،بادرت
و�ساطات حكومية «الوزير حممد الوفا وعبد
ال�ســــالم ال�صديقي وزيــــــر الت�شغيل» لالت�صال
بقيادات هذه النقابات يف حماولة لثنيها عن تنظيم
هذه امل�سرية.
وكانت ثالث مركزيات نقابية من الأكرث متثيلية
«الكنفدرالية الدميقراطية لل�شغل والفدرالية
الدميقراطية لل�شغل واالحتاد العام لل�شغالني» قد
�أعلنت عن تنظيم م�سرية احتجاجية ،يوم الأحد
املقبل � 6أبريل.
الأموي والعزوزي وخماريق قرروا خو�ض هذه
امل�سرية ب�شوارع الدار البي�ضاء ،وذلك بعد انتهاء
�أجل فتح احلوار معها من طرف احلكومة التي مل
ت�ستجب لدعوتها.
وكانت هذه النقابات قد رفعت ملفا مطلبيا
للحكومة قبل مدة و�أمهلتها �شهرا لفتح احلوار
ب�شروط حمددة ،غري �أن احلكومة مل ت�ستجب
بعد.

بقلم :رداد العقباني

وظائف خالية «�شاغرة» بوزارة اخلارجية املغربية يف عهد «الأحرار»؟!

من يظلم المرأة الدبلوماسية المغربية؟
تتوفر وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية على
العديد من التمثيليات يف اخلارج؛
ويتعلق الأمر بالبعثات الدبلوما�سية
(ال�سفارات والبعثات الدائمة عددها
 )93والقن�صليات العامة عددها
 ،53خ�ص�صت منها ما ي�شبه كوطا
للمر�أة� ،أقل من ع�شر ن�ساء مبن�صب
امل�س�ؤولية داخل وخارج الوطن
�أذكر منهن ال�سفريات زهور العلوي
باليون�سكو وال�سعدية العلوي ب�أ�سلو
و�سورية عثماين بالت�شيك ،ورجاء
غنام بالدمنارك ،ومينة التون�سي
ب�أوكرانيا .ظلم للمر�أة الدبلوما�سية
و�إهانة للد�ستور املغربي ،غري املفعل
يف م�س�ألة امل�ساواة بني الرجل واملر�أة،
يف زمن «حكم» الإ�سالميني.
حرم اهلل الظلم على نف�سه وجعله بني
العباد حمرماً ،واهلل ال يحب الظاملني،
وكم يف وزارة اخلارجية املغربية من
ظلم وا�ستبداد يف م�س�ألة التعيينات
ملنا�صب امل�س�ؤولية ،ودعونا نقف
اليوم على جانب من الظلم ،يقع
على فئة خا�صة فيها� ،إنه ظلم املر�أة

الدبلوما�سية ،فقد ظلمها الوزراء
ال�سابقون ،العلماين منهم ،والإ�سالمي،
ومن ال لون له ،وقد تظلمها الإدارة
من جديد يف نهاية �شهر �أبريل املقبل
مبنا�سبة التعيينات للعمل باخلارج.
�إذ ،عزرائيل (املوت) ووزارة
اخلارجية املغربية ،يتقا�سمان �شرط
الفراق بني الزوج وزوجته يف العمل
باخلارج ،وبهذا االجتهاد الظامل،
يتفوقان على كتاب «ما يجوز وما ال
يجوز يف احلياة الزوجية» للعالمة
الأ�صويل الراحل عبد العزيز بن
ال�صديق ،وبالتايل ال �شيء مينع
موظفات اخلارجية ،يف حال ا�ستمرار
الظلم ،من ت�أ�سي�س «رابطة الن�ساء
الدبلوما�سيات �ضحايا التمييز».
منا�سبة كالمي ،الإعالن رقم
 101بتاريخ  13مار�س  ،2014ال�صادر
عن مكتب جمعية الأعمال االجتماعية
لوزارة ال�ش�ؤون اخلارجية املغربية
واملتعلق بتخليد اليوم العاملي للمر�أة
ب�شراكة مع الوزارة ،والذي تزامن مع
بداية حركة املوظفني للعمل باخلارج

ل�سنة  .2014تزامن غري بريء ح�سب
م�صادرنا ،بحكم اختالالت �صناعة
القرار املتعلق بالتعيينات يف من�صب
امل�س�ؤولية.
هل تريد وظيفة احللم باخلارج؟
�سجل الآن قبل فوات الأوان! وظائف
خالية (�شاغرة) ،منها من�صب �سفري
بالفاتيكان� ،إىل جانب البابا فرن�سي�س،
بابا الفاتيكان وامل�سيحيني الكاثوليك،
من�صب قد يكون ح�سب م�صادرنا ،من
ن�صيب ال�سيد «بوريطة».
�أعرف العوامل الرئي�سية التي وقفت
خلف ال�صعود ال�صاروخي لل�سيد
نا�صر بوريطة ،هذه العوامل ،مهددة
باالنهيار جمتمعة �أو منفردة هذه
الأيام ،حتى �أن كثريين باتوا يعتقدون
�أن �أيامه بالكتابة العامة ،وبالتايل
بالوزارة ،باتت معدودة ،بعد «الكود
�سريكوي» مع الوزير «مزوار»،
والدكتور حممد حنني (ال�صورة)
الربملاين املقرب من الوزيرة بوعيدة
ومن رئي�س الربملان املرتقب ،ر�شيد
الطالبي العلمي ،هو الأوفر حظا

محمد حنين

بالفوز مبن�صب خالفة «بوريطة» يف
الكتابة العامة ،ح�سب م�صادر خلية
«مزوار».
   باخت�صار جنح اللقاء يف مرحلته
الأوىل فقط ،ح�سب التقرير الذي
ح�صلت عليه ،و�سيكون الرهان الأكرب
يف جناحه بتنفيذ التو�صيات التي
تقدمت بها الور�شات .وتلك مرحلة ال
ميلك احلكم عليها �سوى الأيـام.
كدت �أن�سى ،تقدمي االعتذار لعدم

احرتام التزامي بامل�شاركة ،تلبية
لدعوة اجلهة املخت�صة بالوزارة،
لظروف �سفر طارئ خارج الوطن،
وكانت مداخلتي(مرافعتي) ،مربجمة
�ضمن ور�شة« :رفع متثيلية الن�ساء يف
البعثات الدبلوما�سية» ،وهو حمور
تر�أ�سته ح�سناء الوزارة« ،ملياء
الرا�ضي» ،بنت �شيخ االحتاديني
وزعيمهم الأ�سبق ،عبد الواحد
الرا�ضي.
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الوفا
الرباط :األسبوع

انتقل اال�ستقاليل حممد الوفا وزير احلكامة وال�ش�ؤون
العامة بحكومة بن كريان �إىل مرحلة «الف�ضائح» يف
مواجهة خ�صومه بحزب اال�ستقالل ،املقربني من
الأمني العام حميد �شباط.
الوفا الذي يخرب جيدا «خبايا بيوت» الكثري من
اال�ستقالليني وبخا�صة من �أن�صار �شباط انتقل �إىل
ف�ضح امل�ستور يف معركته املقبلة ،فبد�أ بتهديد �شباط
بف�ضح الكثري من الأ�سرار حول م�ساره ثم انتقل �إىل
عبد اهلل البقايل القيادي الآخر يف حزب اال�ستقالل.
تهديد الوفا بك�شف �أ�سرار البقايل انتقل �إىل ف�ضح ما
�أ�شار �إليه مبلف «زوجة» البقايل ،وثروته ،متهيدا
لف�ضح القيادات الأخرى يف حالة مهاجمته ،حيث
«ميلك ملفات كثرية حول قيادات عديدة بحزب
اال�ستقالل مقربة من �شباط ،و�أغلبها ينتمي للجنة
التنفيذية ومنها وزراء �سابقون ومنتمون لعائالت
نافذة ،تلتزم ال�صمت حاليا على مهاجمة الوفا الذي
بد�أ يقت�صر على عنا�صر �شبيبة احلزب دون القيادات
الأخرى كحجرية ،وبادو ،والأن�صاري ،وغريهم».
وت�صدى له حتى داخل اجتماع مكتب جمل�س
النواب الذي ف�شل يف �إ�صدار بيان يدين احلكومة
يف املو�ضوع ،بعدما اعتربت الأغلبية �أن املو�ضوع
�صراع �سيا�سي داخلي بني الطرفني ومل يرق �إىل
حرب �سيا�سية بني م�ؤ�س�ستني د�ستوريتني هما:
احلكومة والربملان.

تخوفات من �صفعة حمتملة مبجل�س الأمن يف ق�ضية «املينور�سو»
كواليس

الوفا يهدد بك�شف
«عورات» ال�شباطيني

كواليس األخبار
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م�ست�شارو امللك ي�ستنفرون الأطراف الفاعلة يف ملف ال�صحراء
عقدت عدة �أطراف مهتمة مبلف
ال�صحراء اجتماعات يف الفرتة الأخرية،
وذلك ا�ستعدادا ملعركة �شهر �أبريل
القادم.
وعلمت «الأ�سبوع» �أن اجتماعات مطولة
وم�سرت�سلة انعقدت مب�شاركة م�ست�شاري
جاللة امللك ،ويتعلق الأمر «الفا�سي
الفهري وف�ؤاد الهمة » وبح�ضور عدد من
امل�صالح املهتمة ب�ش�ؤون الأمن املغربي
داخليا وخارجيا.
هذه االجتماعات التي من املنتظر �أن
تف�ضي �إىل �إعالن املغرب عن قرارات
حقوقية هامة يف القريب العاجل� ،أف�ضت
كذلك �إىل و�ضع خطة حمكمة للتحرك
على جميع امل�ستويات ،ويف �إطار �سيا�سة
ا�ستباقية للهجمة ال�شر�سة التي ت�ستعد
لها اجلزائر خالل �شهر �أبريل القادم.
اخلطة مل ت�ستبعد زيارة عدد من
العوا�صم الدولية الكربى وبخا�صة
“وا�شنطن وبيكني ومو�سكو” لتفادي
�أي مفاج�أة خالل �شهر �أبريل ،مبنا�سبة
مناق�شة التقرير ال�سنوي للأمني
العام للأمم املتحدة حول ال�صحراء،

احلكومــــة
ترفـ�ض «احلق
يف املعلـــومة»

والت�صويت كذلك على جتديد مهمة بعثة
املينور�سو بالأقاليم اجلنوبية.
�إىل ذلك ،بد�أ يت�ضح �أن اجلزائر ورغم
ان�شغالها باالنتخابات الرئا�سية فهي مل
متهل املغرب بداية �شهر �أبريل للتحرك،

وباتت تتحرك بقوة على ال�صعيد الدويل
�ضد املغرب ،ويف هذا ال�سياق كانت
و�ساطتها لل�صحراوية االنف�صالية �أمينة
حيدر لتحا�ضر داخل الربملان الأمريكي
حول خروقات حقوق الإن�سان باملغرب.

تف
مر �أزيد من �شهر وحكومة بن كريان مل ِ
بوعدها ومل ت�صادق بعد على م�شروع قانون
احلق يف املعلومة الذي كانت قد در�سته يف
جمل�س احلكومة قبل حوايل �شهرين ،و�أعطت
لنف�سها مدة �شهر على الأكرث للم�صادقة
عليه.
هذا الت�أخر جعل الفريق اال�شرتاكي يحتج
من جديد ويدعو الربملان �إىل نف�ض الغبار
بن كيران
على مقرتح قانون حول احلق يف املعلومة،
كان قد �أعده االحتاديون خالل بداية الوالية التجمعي حممد حنني ،فهل ينف�ض الربملان
الت�شريعية احلالية .وجمده الرئي�س ال�سابق الغبار على هذا املقرتح �أم ي�ستمر يف انتظار
للجنة العدل والت�شريع وحقوق الإن�سان مبادرة احلكومة التي قد ت�أتي �أو ال ت�أتي؟.

خال�صات جطو يف اجتماع
يرت�أ�سه غالب

زعماء الأحزاب يبحثون عن
الإ�شارات يف جمل�س النواب

العدل والإح�سان ت�ساند بن
كريان يف مقاطعة م�سرية الطلبة
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يت�ضح �أن ال�صراع ال�ساخن الذي عا�شته العالقة بني كرمي غالب
رئي�س جمل�س النواب ،وقيادات العدالة والتنمية طيلة الأ�سبوعني
الأخريين حول من يرت�أ�س اجتماع مناق�شة تقرير جطو حول
املقا�صة ،قد ح�سم �أخريا لفائدة كرمي غالب.
هذا اخلالف بني اجلانبني الذي كانت «الأ�سبوع» قد انفردت بن�شره
قبل �أ�سبوعني ،كان قد ا�شتد بني الطرفني يف الآونة الأخرية ،حيث
العدالة والتنمية التي تقول �إن من حق ع�ضو �أمانتها العامة �سعيد
خريون ب�صفته رئي�سا للجنة املالية املخت�صة مبجل�س النواب تر�أ�س
هذا االجتماع الذي �سيعقد يوم الإثنني املقبل ،والذي �سيلقي خالله
�إدري�س جطو خال�صات درا�سة قام بها جمل�سه حول املقا�صة ،بينما
كرمي غالب كان ي�صر على تر�أ�سه هو لهذا االجتماع ،على اعتبار �أن
هذه الدرا�سة متت بطلب موقع منه وب�صفته رئي�سا للمجل�س.
وهكذا ،و�أمام مت�سك العدالة والتنمية برت�ؤ�س هذا االجتماع،
اهتدى غالب �إىل خطة قانونية حمكمة وهي الإعالن عن عقد
اجتماع م�شرتك بني جلنيتني برملانيتني «جلنة املالية وجلنة
العدل والت�شريع وحقوق الإن�سان» ويف هذه احلالة يخوله القانون
تر�أ�س االجتماع لأنه م�شرتك وهو ما مت فعال ،وبهذا يكون غالب قد
وجه �ضربة قوية للعدالة والتنمية �أياما قليلة على حمطة �أخرى
من ال�صراع بني الطرفني بداية �أبريل املقبل ،حيث انتخابات رئي�س
جمل�س النواب اجلديد.

تعي�ش قيادات خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية ارتباكا كبريا بخ�صو�ص
انتخابات رئا�سة جمل�س النواب ،وال يزال يلهث خمتلف �أمنائها العامني
ملعرفة التوجهات الفوقية و�أين تتجه الرغبة يف هذا املجال.
وزاد من �صمت �أ�صحاب الإ�شارات �سخونة املعركة املقبلة لرئا�سة جمل�س
النواب التي �ستجري خالل �شهر �أبريل املقبل� ،إذ مل حت�سم على م�ستوى
الأمناء العامني للأحزاب ال�سيا�سية الذين ينتظرون «الإ�شارات».
فقد �سجلت «الأ�سبوع» ارتفاع وترية حترك الأمناء العامني وقياديني
باملكاتب ال�سيا�سية لبع�ض الأحزاب خالل الأ�سبوع اجلاري ،ملعرفة �آخر
الأخبار يف هذا املجال دون جدوى.
منجهة،انتقلتاالت�صاالتبني�أحزاباملعار�ضةلتحقيقنوعمنالتوافق
واحل�سم لفائدة مر�شح املعار�ضة اال�ستقاليل كرمي غالب ،و�سط بع�ض
النواب وقيادات من الأغلبية احلكومية نف�سها ،وبخا�صة من احلركة
ال�شعبية الغا�ضبة على «الإر�ضاء الكبري الذي مت لفائدة التجمع الوطني
للأحرار داخل الأغلبية اجلديدة على ح�ساب باقي املكونات» .ومن جهة
�أخرى ،م�صادر مقربة من قيادات يف الأغلبية �أكدت �أن «�إعالن الأغلبية
قبل �أ�سبوعني عن دعمها لر�شيد الطالبي ال يزال يلقى االنتقادات احلادة،
وبخا�صة داخل نواب العدالة والتنمية الذين يرف�ضون فر�ض الأحرار
ا�سما معينا عليهم «فهم يقبلون اتفاق بن كريان مع الأحرار بعودة املقعد
�إليهم ،لكن يرف�ضون �أن يفر�ض مزوار ا�سما معينا عليهم».

بقرار املقاطعة تكون جماعة العدل والإح�سان قد
�أف�شلت امل�سرية الوطنية التي دعت �إليها بع�ض
الف�صائل الطالبية يف خمتلف اجلامعات املغربية،
للخروج واالحتجاج على رئي�س احلكومة عبد الإله
بن كريان ،يوم الأحد املا�ضي �أمام الربملان.
قيادات العدالة والتنمية ا�ستق�صت حقيقة اجلهة
املروجة للبيان الداعي �إىل هذه التظاهرة داخل
اجلامعة وداخل «الفاي�سبوك» ،وبخا�صة حول مدى
م�شاركة طالب العدل والإح�سان خالل هذه التظاهرة
من عدمه وعلى �ضوء النتائج مل ت�صدر �أمرها
لتيارها الطالبي كي ينزل لدعم بن كريان �ضد نف�س
التظاهرة.
اجلدير بالذكر� ،أن �إعالن خروج «االحتاد الوطني
لطلبة املغرب» لل�شارع لالحتجاج على بن كريان
دعت �إليه بع�ض الف�صائل الي�سارية الراديكالية داخل
االحتاد الوطني لطلبة املغرب ،و روج له بقوة داخل
الفاي�سبوك من طرف عدة تيارات مبا فيها التيار
الطالبي حلزب الأ�صالة واملعا�صرة ،لكن احل�ضور
كان باهتا ،يوم الأحد املا�ضي ،فقط ال�شعارات
ال�ساخنة كعادة م�سريات النهجاويني والقاعديني.

العنصر
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األوضاع في الصحراء

�أكرب م�صاهرة بني القطبني ال�صحراويني
ح�سن الدرهم وعمر احل�ضرمي

لقطات من حفل الزفاف ..وفي أقصى اليسار يضهر كل من عمر الحضرمي وحسن
الدرهم في استقبال الضيوف

الرباط  :األسبوع

�شهد �أحد فنادق الرباط نهاية الأ�سبوع املن�صرم،
حفال �صحراويا �أ�سطوريا ،ح�ضره �أكرث من 1200
مدعو ،مبنا�سبة امل�صاهرة التي جمعت عائلتي
القطبني ال�صحراويني االحتادي ح�سن الدرهم
ووايل جهة كلميم عمر احل�ضرامي ،القيادي
ال�سابق يف �صفوف جبهة البولي�ساريو.
ومتيز حفل زفاف ال�شاب «في�ضول الدرهم»
بالآن�سة «نكية احل�ضرمي» ،بح�ضور �شخ�صيات
وازنة و�أقطاب ال�صحراء ،وعدة فعاليات
�صحراوية ..وكان الفتا لالنتباه ح�ضور موالي
ادري�س العلوي �أحد افراد العائلة امللكية ،وخليهن

ولد الر�شيد رئي�س الكوركا�س ،وبيد اهلل حممد
ال�شيخ رئي�س جمل�س امل�ست�شارين(.)..
كما متيزت املنا�سبة بح�ضور عدة والة وعمال،
�سبق �أن عملوا يف ال�صحراء ،بالإ�ضافة �إىل وزير
الداخلية حممد ح�صاد ،والوزير املنتدب ال�شرقي
ا�ضري�س ،ووزير احلكامة حممد الوفا ،والوايل
حميد �شبار ،الوايل املكلف بالعالقات الدولية
وال�شراكة ،والوايل ابن املرحوم الزروايل ،والوايل
ر�شيد الركيبي ،وال�شيخ الربا�س ،وختار اجلماين،
وماء العينني مدير فو�سبوكراع ،والداه حممد
الأغظف مدير قناة العيون ،واحمد بوعيدة جنل
املرحوم علي بوعيدة(.)..

البولي�ساريو متنح تراخي�ص التنقيب
عن البرتول واملغرب �ساكت

ومن جهة الربملانيني ،ح�ضر من ال�شباب �أجف
مولود ،ومن�صور ملباركي ،ورقية الدرهم ،وحممد
�سامل لبيهي ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة من ال�صحفيني،
وال�سيا�سيني ،و�ضيوف من موريتانيا وبريطانيا
و�إ�سبانيا(.)..
وكانت عدة فرق مو�سيقية قد تناوبت على تن�شيط
حفل الزفاف ،ومنها جمموعة الفنانة ال�سو�سية
الربملانية “فاطمة تابعمرانت” ،وجمموعات
مو�سيقية موريتانية والفنان ال�شعبي مغيث()..
فتهانينا للعرو�سني ال�شابني «نكية» و«في�ضول»،
ولعائلتي القطبني ال�صحراويني ح�سن الدرهم
وعمر احل�ضرمي(.)..

ت�أ�سي�س جلنة مناوئة
للمغرب ت�ضم يف ع�ضويتها
ممثلني عن اجلنوب
الرابوني  :االسبوع

تندوف :األسبوع

مازالت وزارة الطاقة واملعادن املغربية
�صامتة �إزاء �إعالن البولي�ساريو عن منح
تراخي�ص ا�ستغالل حقل بئر حللو ل�شركة
ريد ريو الربيطانية للبرتول املحدودة،
مبوجب عقد ي�سري العمل به منذ 18
مار�س .2014
ويقــع حقل بئر حللو يف الزاوية ال�شمالية
ال�شرقيــةمنال�صحراءاملغربيـة ،ويعتليه
جزء من حو�ض تندوف ذو ال�صخور
القدمية (البايلوزويك) ،والذي ميتد
باجتاه ال�شرق �إىل اجلزائر و�شرق-
جنوبداخلموريتانيا.
ويقع احلو�ض على اجلزء العلوي من
ق�سم طبقي ل�صخور ترتاوح �أعمارها
ما بني الع�صر الكمربي �إىل الع�صر
الكربوين ،ويرى اخلرباء �أن احلو�ض
م�شابه لأحوا�ض الأطل�س الفرعية التي

تنتج كميات كبرية من الغاز والنفط يف
اجلزائر.
وقال «فريديريك ديكري» املدير العام
ل�شركة ريد ريو للبرتول �إن العمل الأويل
�سيعتمد على قيا�س و�أخذ عينات من بنية
ال�صخور ال�سيلورية البارزة ،وحتليل
العيناتملعرفةاملحتوىالإجمايلللكربون
الع�ضويودرجةالن�ضجاملحقق.
باالعتمادعلى�شركةمنالوالياتاملتحدة
الأمريكية ذات دراية بالغاز ال�صخري
والنفط ال�صخري للم�ساعدة يف ا�ستغالل
احلقل يف املرحلة الثانية.
ويبدو �أن تويل احممد خداد ع�ضو قيادة
البولي�ساريو مهمة التن�سيق وت�شجيع
ال�شركات الأجنبية ال�ستخراج الغاز
والنفط ،قد يكون الهدف منه البحث عن
م�صدر جلمع �أموال طائلة �ستعيد ت�سليح
اجلي�ش ،واال�ستعداد حلرب �ضرو�س مع
املغرب(.)..

عني عبد العزيز املراك�شي زعيم اجلمهورية الوهمية� ،أحد
رفقاء الوايل م�صطفى ال�سيد ،رئي�سا للجنة ال�صحراوية
حلقوق الإن�سان ،ويتعلق الأمر ب�سعيد الفياليل الذي
ا�شتغل ملدة طويلة ،يف من�صب قن�صل مبدينة وهران
اجلزائرية قبل �أن يتم تعيينه حربا على ورق قبل عامني
ك�سفري بالفيتنام.
وقد تعر�ضت الئحة التعيينات التي �صاحبت هذا التعيني
بدورها النتقادات كثرية ،وت�ضم كال من:يحظيه القائد
�صالح بريوك ،ويربى املعلوم مولود ،و�أميمة �ساملية
كباد ،و�سيدي يحظيه اعبيليل ،و�شيبتة الغيالين ال�شيخ،
وحممد اباه عايل ،والغالية عبد الرحمن ال�صغري ،وافيطم
ال�سالمي(.)..
ومل ي�ست�سغ بع�ض االنف�صاليني ال�صحراويني �إبعاد
�أبا احلي�سن الأمني العام ملا يعرف باحتاد احلقوقيني
ال�صحراويني من رئا�سة اللجنة �أو ع�ضويتها على الأقل،
وقد كان له الف�ضل يف �إعداد جزء كبري من الأر�ضية التي
ت�أ�س�ست عليها اللجنة ،وبذلك تفتح جبهة اخلالفات
مع بداية ت�أ�سي�س �إطار حقوقي الهدف منه معاك�سة
املغرب ،وخلق الفتنة و�إ�صدار تقارير �ضد املغرب و�أمنه
وا�ستقراره ..اللجنة تت�شكل من  32ع�ضوا موزعة بني 23
ميثلون املجتمع املدين باملخيمات ،واملهجر و� 10أع�ضاء
ميثلون الأقاليم اجلنوبية.

كواليس صحراوية

يف حفل بهيج ح�ضره �أزيد من  1200مدعو

العدد 782 :اخلميس  27مارس 2014

مدينة طانطان ت�شكو حالها هلل تعاىل،
فال�سلطات مل ت�أخذ العربة من الباخرة
حاملة البرتول التي جنحت مبدخل
امليناء وكادت �أن تت�سبب يف كارثة
عاملية ..هذه املرة ي�أتي الدور على
مركب �صيد ا�سمه «يا�سني  »3وقد جنا
ب�أعجوبة من الغرق ،كما تعر�ض قاربان
ل�صيد ال�سردين «ميمون» و«باري�س»
للجنوح ببوابة ميناء مدينة طانطان.
ب�سبب ترمل بوابة امليناء واملنطقة
املحيطة به.
حالة من الذعر واالرتباك �أحدثها �إ�صدار
بيان موقع من طرف جمموعة من
اجلمعيات ببوجدور� ،سرعان ما حتركت
ال�سلطات واجلهات املعنية لتطلع على
حقيقة �صك االتهامات املوجهة لعامل
الإقليم ،حيث ذهب موقعو البيان �إىل
حد نزع البيعة من �أعناقهم ،لي�أتي بيان
من الرابطة ال�صحراوية للدميقراطية
والتنمية ليتهم البولي�ساريو وراء ما
ن�شر ببوجدور ،حيث ت�ؤكد الرابطة
با�سم املجتمع املدين �أنه بعد نقا�ش
م�س�ؤول تدين كل ما من �ش�أنه �إثارة
البلبلة وا�ستفزاز ثوابت الدولة ،و�أن
البيعة ال�شرعية لي�ست جماال للمزايدات
وامل�س باملقد�سات الوطنية هي حماولة
يائ�سة للت�أثري يف الر�أي العام(.)..
�شهدت حتركات املنتخبني ال�صحراويني
حتوالت عميقة يف الفرتة الأخرية،
�إثر اللقاءات الإذاعية املبا�شرة مع
املواطنني ،وبدون مق�ص الرقابة بد�أها
رئي�س بلدية العيون موالي حمدي
ولد الر�شيد الذي كان �ضيف مبا�شرا
يف �إذاعة «ام ف م» البي�ضاء .وبعده
ا�ست�ضاف برنامج «ملفات للنقا�ش» من
�إذاعة �أكادير عبد الوهاب بلفقيه رئي�س
بلدية كلميم ،وكان كل من ولد الر�شيد
وعبد الوهاب م�سلحني مبعطيات و�أرقام
جعلت العديد من امللفات املطروحة
وا�ضحة �أمام الر�أي العام وخا�صة
الإدارة الرتابية اجلديدة والت�شغيل
واال�ستثمار(.)..
�أبرز ال�شاعر حممد بلق�س ،وهو ربان
طائرة عقب تكرميه مبنا�سبة اليوم
العاملي لل�شعر� ،أن ديوانه «�سفر..
ع�شق ..وترحال »...مبثابة احتفاء
بالإنتاج الأدبي يف كونيته ،وقالت جنالء
اجلماين الإدري�سي رئي�سة جمعية �آباء
تالميذ مدار�س الأمني ،ب�أن امل�سابقة التي
�شارك فيها مئات التالميذ بتعاون مع
نيابة التعليم العيون ،ومديرية الثقافة،
وبتن�سيق مع فدرالية جمعيات الآباء
تعد حافزا جديدا الكت�شاف ال�شعراء
ال�شباب ،باعتبار ال�صحراء ملهمة لل�شعر
احل�ساين ،وجتلى ذلك من خالل احل�ضور
الذي جتاوز  400مدعو احت�ضنتهم قاعة
فو�سبوكراع ،والذي احتفى بتوقيع
ديوان ال�شاعر ال�صحراوي �شريف
اخلوجاين� ،صاحب الديوان ال�شعري
«رمال و�أوراق» ،مطالبا باحلفاظ على
ال�شعر احل�ساين كواحد من مقومات
الهوية الثقافية املغربية ،غري املدون،
و�أن املحافظة على توارثه مل يتم �إال من
خالل ملتقيات اخليمة ال�شعرية.
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كواليس األخبار

خبايا األمور في ما يجري ويدور

ال�س�ؤال املطروح داخل الأغلبية

ملاذا ير�ضخ بن كريان لكل �شروط مزوار؟

العدد 782 :اخلميس  27مارس 2014

على هام�ش مقال :ر�سالة ملوك �إفريقيا
التي مل ت�صل �إىل امللك حممد ال�ساد�س؟

حكاية الأمرية بلقي�س وم�ؤامرة
�أفقري �ضد والدها

بقلم :الشيخ محمد هاشم صوصي علوي

بن كيران ومزوار
الرباط:األسبوع

تعرف العالقة بني �صالح الدين مزوار
رئي�س حزب التجمع الوطني للأحرار
وعبد الإله بن كريان ،وقياديني من حزب
العدالة والتنمية هذه الأيام ،توترات
حادة ويف �صمت مطبق ب�سبب االختالف
حول ثالث نقط �أ�سا�سية؛ �أولها «ميثاق
الأغلبية اجلديد ورئا�سة جمل�س النواب
وحماكمة مزوار ب�سبب الربميات».
ونهبت م�صادر من العدالة والتنمية �إىل
�أن مزوار فات حدوده وبد�أ «كيتبورد»
على بنكريان ويفر�ض عليه جميع
�شروطه ،وذلك ب�سبب الت�ساهالت التي
د�أب رئي�س احلكومة على تقدميها
لفائدة مزوار والأحرار عموما منذ بداية
املفاو�ضات حول ت�شكيل احلكومة يف
ن�سختها الثانية».
هذه التنازالت «جعلت باقي الفرقاء
ال�سيا�سيني الآخرين يف الأغلبية يحتجون
على هذه الأف�ضلية غري املربرة وعلى
الدور الكبري الذي �أ�صبح يلعبه مزوار
داخل الأغلبية احلكومية فاق بكثري حتى

رسالة بوانو رئيس
الفريق كانت قوية
وواضحة دفعت بقيادة
التجمع لالجتماع،
واستفسار بن كيران عن
هذه الخرجة «المفاجأة»
مما يؤشر على عودة
الصراع من جديد داخل
أغلبية بنكيران ،فهل
تتفجر األغلبية الجديدة
من جديد؟.
دور احلزب الأغلبي وبخا�صة يف ا�شرتاط
مزوار على بن كريان تعديالت خا�صة
يف ميثاق الأغلبية قبل و�ضع توقيعه
عليه من جهة ،ويف �إجبار بن كريان على
�صياغة بيان يدعم �صديقه ر�شيد الطالبي
لرئا�سة جمل�س النواب يف �سابقة غري

قانونية جلبت على بن كريان الكثري من
االنتقادات ال�ساخنة ،لكونه �ضد املنهجية
الدميقراطية « تقول ذات القيادات.
قيادات من
الباردةكيران
وجعلت هذه احلرب بن
العدالة والتنمية تخرج عن تعليمات بن
كريان لتهدئة الو�ضع وت�شرع يف مهاجمة
مزوار مثل ما وقع مبنا�سبة حماكمة
املوظفني ال�ساميني بوزارة املالية،
اجلمعة املا�ضية ،يف ق�ضية ما يعرف
بـ«برميات مزوار وبن�سودة» وعلى
ر�أ�سهم رئي�س الفريق النيابي للحزب
عبداهلل بوانو والقيادي املثري للجدل عبد
العزيز �أفتاتي ،حيث نزولوا بكل ثقلهم
و�صرحوا عالنية ب�أن «املحاكمة غري
عادلة والتعبري على �أ�سفهم على تربئة
املتهمني احلقيقيني يف �إ�شارة �إىل مزوار،
وبن�سودة ،و�أن املحاكمة م�سخرة».
ر�سالة بوانو رئي�س الفريق كانت
قوية ووا�ضحة دفعت بقيادة التجمع
لالجتماع ،وا�ستف�سار بن كريان عن هذه
اخلرجة «املفاج�أة» مما ي�ؤ�شر على عودة
ال�صراع من جديد داخل �أغلبية بنكريان،
فهل تتفجر الأغلبية اجلديدة من جديد؟.

�أكذوبة �صندوق التكافل االجتماعي تف�ضح التحايل احلكومي
هل ن�صبت احلكومة على الطبقة
املتو�سطة؟ هذا ال�س�ؤال تردد
بقوة ،م�ؤخرا ،مبنا�سبة مناق�شة
احلكومة للقانون التنظيمي للمالية
طيلة �أيام الثالثاء ،والأربعاء،
واخلمي�س ،واجلمعة املا�ضية،
مبجل�س النواب.
بع�ض تدخالت املعار�ضة نبهت �إىل
�أن احلكومة التي ن�صت يف القانون
املايل ل�سنة  2013على �ضريبة
جديدة على الطبقات املتو�سطة
التي تتقا�ضى �أجرة �شهرية �صافية

تقارب � 30ألف درهم لفائدة
«�صندوق التما�سك االجتماعي»،
مل حترتم مبلغ الأجرة التي على
�أ�سا�سها ثم االقتطاع.
وك�شف ذات النواب �أن احلكومة
مل تعتمد الأجر ال�شهري ال�صايف بل
اعتمدت جمموع الأجر وجمموع
التعوي�ضات مبا فيها التعوي�ضات
عن التنقل ،وعن املهام التي ال
تدخل �ضمن مكون الأجر ،وهو ما
و�صفه نواب املعار�ضة بـ«غياب
ال�شفافية وا�ستعمال �أ�سلوب �إخفاء

حقائق الأهداف ب�سبب عمومية
ال�صياغة التي تلج�أ �إليها احلكومة
يف قوانني املالية».
من جهة �أخرى ،ك�شف ذات النواب
حقيقة �أخرى هذه املرة وهي �أن
�أموال هذا ال�صندوق مل تذهب �إىل
الطبقات املحتاجة ،كما كانت تقول
احلكومة ولكن �أمواله «�أ�صبحت
عبارة عن �صندوق ي�ساهم يف احلد
من العجز الذي تعرفه امليزانية
بدل توجيه ميزانيته �إىل الأعمال
االجتماعية ال�صرفة».

تبعا للمقالني ال�صادرين بجريدة الأ�سبوع ال�صحفي :الأول معنون ب
«ر�سالة ملوك �إفريقيا التي مل ت�صل �إىل امللك حممد ال�ساد�س عدد  778بتاريخ
 .27/2/2014و املقال الثاين املن�شور يف عمود( خبايا الأمور يف ما يجري
و يدور) حكاية �صورة القذايف»بان كيمون كان �شاهدا على احتجاجات «
ملوك �إفريقيا» على البولي�ساريو ،ب�ضيافة القذايف» عدد  780اخلمي�س 13
مار�س . 2014
ت�ساءل بع�ض املتتبعني والقراء عن هذه ال�سيدة �ألتي تدعى الأمرية بلقي�س
الأن�صاري والتي عربت عن فرحتها للكلمة اجلريئة التي قالها من�سق
الرابطة ال�شعبية االجتماعية لقبائل ال�صحراء الكربى باملغرب ال�شيخ حممد
�صو�صي علوي ها�شم ،وهو بح�ضرة الراحل القذايف حيث مت تخليد الذكرى
العا�شرة لالحتاد االفريقي الذي ح�ضرته جبهة البولي�ساريو بو�صفها
ع�ضوا بهذا االحتاد وكان ب�إمكان الوفد املغربي االن�سحاب من ا ِمل�ؤمتر
كما يفعل جل امل�س�ؤولني املغاربة عندما ي�صادفون وجود البولي�ساريو يف
اي مكان لكن املن�سق املغربي حممد العلوي ال�صو�صي رف�ض االن�سحاب
ال نه بالن�سبة له فكرة خاطئة بالأ�سا�س� ،أما فيما يخ�ص الأمرية بلقي�س
التي حتدثت عنها يف املقال ال�سابق فهي ابنة الأمريحممد علي الأن�صاري
زعيما وقائدا و�أمريا على كافة الطوارق ب�شمال مايل وهو الذي كان يدافع
عن ان�ضمام �شمال مايل �إىل اململكة املغربية ،وهو الذي بايع جاللة امللك
حممد اخلام�س طيب اهلل ثراه يف حفل ع�شاء بح�ضور �شخ�صيات فرن�سية مل
يعجبهم الأمر ،وهم الذين كانوا يرغبون يف اقامة دولة يف ال�صحراء الكربى
تابعة لفرن�سا ير�أ�سها الأمريعلي الأن�صاري الذي رف�ض بقوة بحكم �أن له
بيعة يف عنقه مللك املغرب حممد اخلام�س ولأن �أغلبية الطوارق ب�شمال مايل
من �أ�صل مغربي و�أن دفاعه عن احلاق �شمال مايل باملغرب عر�ضه للمتابعة
والتنكيل والنفي ف�أ�صبح الجئا �سيا�سيا يتنقل بني ال�سعودية وم�صر وليبيا
 ،وقد �صادف وهو مبنفاه بال�سعودية وفدا للحجاج املغاربة ف�سلمهم ر�سالة
خطية اىل امللك حممد اخلام�س طيب اهلل ثراه يحكي فيها عن معاناته ف�أر�سل
امللك يف طلبه واحلاقه وعائلته باملغرب لكن للأ�سف ال�شديد بعد حرب
الرمال بني املغرب واجلزائر وب�إيعاز من املهدي بوكيتا وبت�آمر مع اجلزائر
وخالل احلوار حول وقف اطالق النار طلبت اجلزائر من �أوفقريان يقدم
لها خدمة وهي متكنها من الأمري علي الأن�صاري لتقدميه اىل املهدي بوكيتا
كهدية وملعاقبته ملطالبته بان�ضمام �شمال مايل اىل املغرب وحتايل �أوفقري
على �أمريالطوارق وطلب منه احل�ضورلأحدى االجتماعات ثم اعتقله
وبعثه للجزائر دون علم امللك احل�سن الثاين رحمه اهلل ومن اجلزائرمت نقله
اىل مايل وهو مقيد اليدين بالأ�صفاد لكن �أحد �أتباعه كان على نف�س الطائرة
وملا �سلم عليه و�س�أله عن الأمرفقال له لقد �صدر يف حقي حكم الإعدام �شفويا
حرقا من طرف الرئي�س املهدي بوكيتا الذي كان قد �صادر امالكه ونفاه من
مايل وهاهو يطلبه مرة �أخرى لإعدامه فكان للرجل امل�ستف�سرله عالقة طيبة
مع الرئي�س جمال عبد النا�صر والذي مبجرد و�صول الطائرة اىل مايل هاتف
جمال عبد النا�صر و�أخربه بالأمر فات�صل هذاالأخري باملهدي بوكيتا طالبا
منه عدم اعدامه وذاك ماكان حيث ظل ثالثةع�شره �سنة بال�سجن وبعد
خروجه منه وطرده من مايل ذهب اىل موريتانيا لكن �سرعان ما و�صل اخلرب
اىل امللك الراحل احل�سن الثاين طيب اهلل ثراه ف�أر�سل يف طلبه و�أكرمه هو
وعائلته وكلفه مبهمة يف الديوان امللكي و�أ�سدى له العطاء اىل ان تويف مبدينة
متارة والزالت الأمرية بلقي�س ابنته و�أ�سرتها يعي�شان بتمارة لكنها تعاين
هي وا�سرتها من التهمي�ش والإق�صاء بعد وفاة والدها وبعد وفاة املغفور له
احل�سن الثاين  ،وقد كانت الأمرية بلقي�س من بني امل�ستقبلني جلاللة امللك
حممد ال�ساد�س ن�صره اهلل مبايل حيث يعتربهااملاليون من الأعيان وخا�صة
�أنها ابنة �أمري الطوارق ثم جددت بيعتها وبيعة �أبيها و�أجدادها وطوارق
مايل اىل جاللة امللك حممد ال�ساد�س ن�صره اهلل وهي ع�ضو فعال مبلتقى
امللوك وال�سالطني وال�شيوخ والزعماء التقليديني الأفارقة و�أنا و�إياها نعمل
على تفعيل الدبلوما�سية املدنية خدمة مل�صالح بلدنا ووحدتنا الرتابية يف
كل ربوع افريقيا.
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يت�ضمن هذا الركن الأ�سبوعي
بع�ض وجهات النظر املعرب عنها
خالل هذا الأ�سبوع لو�سائل الإعالم
وهي تعرب عن ر�أي �أ�صحابها.

البد من فتح احلدود
يف املغرب العربي
املغــــــرب العـــــربي �إقليم
متجان�س ،وم�ستقبل بلدانه
مرتبط مبدى �سرعة �سريها
�صوب وحدة �شعوبه ،وهذا
متوقف على مدى قدرة جتاوز
�أقطاره امل�صـــــــــالح ال�ضيقة
حتـــــقيقا للمـــ�صالح امل�شرتكة
وجتاوزا للأخــــطار امل�شرتكة
كالتنمية والرفاه ل�شعوبنا ،ولي�س
�أمامنا �سوى جتاوز امل�شكالت
واملعوقات ،واالجتاه نحو فتح
احلدود �أمام املواطنني ،والب�ضائع ،وبعث ال�سوق
املغاربية امل�شرتكة.

راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة التونسية)

لن �أتر�شح للأمانة العامة
يتم طرح ق�ضية الرت�شح �أكرث
من مرة وقد كنت �أرف�ض
ذلك ،ولن �أعلـــــن تر�شحي
�إال �إذا كان هناك التفاف
للمنا�ضلــني ،والـــــــت�شاور
معهم( )..فالرت�شح �سيكون
حامـــــــال لر�ؤية وبـــــرنامج
وتوجه ،وبالتايل �ستكون هناك
مقارعة يف الربامج والتوجهات
والر�ؤى .ف�إىل حدود اللحظة
حممد �أوزين منا�ضل داخل
احلزب وي�شرف على جمموعة من
الأورا�ش ،والآن �أعترب نف�سي قياديا( )..وبغ�ض النظر عن
من�صب الأمني العام ،فقد مت االتفاق على �أن الإعالن لن
يكون �إال يف �شهر ماي ،و�إىل حدود الآن لي�ست لدي نية وال
ا�ستعداد للرت�شح.

محمد أوزين (الحركة الشعبية)

املراحل الأخرية للق�ضاء الع�سكري
تتجلى قوة القانون يف
كوننا نعي�ش املراحل
الأخــــــــرية للقــــــــــ�ضاء
الع�سكري ،حــــيث �سيتم
�إلغاء املحاكم اال�ستثنائية
كيفـــــــــــما كانت املوا�ضيع
وكيفما كانت احلاالت ،و�أظن
�أن هذه النقطة ت�شكل اخليط
الرابط بني الق�ضاء العادل
وم�س�ألة حقوق الإن�سان(� )..إن
�أهمية هذا الإجراء تتمثل �أي�ضا
يف كون الق�ضاء الع�سكري �سيخ�ضع �إىل �شروط املحاكمة
العادلة ،حيث �سيتيح للمتقا�ضني الطعن يف القرارات
الق�ضائية ال�صادرة عن املحكمة الع�سكرية ،واملو�ضوع
الأهم الذي �أثار العديد من االن�شغاالت كذلك والعديد من
ردود الأفعال هو ق�ضية حماكمة املدنيني �أمام الق�ضاء
الع�سكري ،و�أظن �أن الأمور �أ�صبحت اليوم وا�ضحة،
فاملدنيون لن يحاكموا �أمام الق�ضاء الع�سكري.

قراءة في خبر

بن كريان يفعل قرارات عبد الرحمان اليو�سفي
بعد املقال الذي كتبته «الأ�سبوع» يف عددها بتاريخ
 2يناير  2014حول اال�ستعماالت غري القانونية
ل�سيارات الدولة «مثال الوزيرة ،ورئي�سة الديوان،
ومديرة بوزارة التنمية االجتماعــــية»� ،أ�صــــدر
بن كريان مر�سوما جديدا يقنن هذا اال�ستعمال.
املر�سوم اجلديد ال يقنن كيفية و�إجراءات ا�ستعمال
ال�سيارات العمومية فقط بل كذلك تنظيم عملية
اقتناء ال�سيارات العمومية ،وحتديد �سقف ثمنها
بح�سب كل م�س�ؤولية على حدة.
ومن �ضمن ما جاء يف هذا املر�سوم منع اجلمع
بني التعوي�ض عن التنقل وامتالك �سيارة الدولة،
ثم �إجبارية تزويد ال�سائقني مبعلومات دقيقة عن
الوجهة ،والراكبني ،واملهمة حتديدا ،ومعلومات
دقيقة عن التزويد بالبنزين ،وال�صيانة ،وغريها.
م�س�ؤول رفيع امل�ستوى بوزارة املالية �أكد
لـ«الأ�سبوع» �أن هذا املر�سوم وبا�ستثناء حتديد
ثمن اقتناء ال�سيارات بح�سب كل درجة يف
امل�س�ؤولية ،فباقي الإجراءات قدمية كانت حكومة
عبد الرحمان اليو�سفي هي من و�ضعتها غري �أنه ال
يتم احرتامها يف املمار�سة اليومية وهو ما يجب
فعله يف هذا الباب.

فرن�سي �ضمن جمموعة الإرهابيني
املقبو�ض عليهم يف مليلية
اعتقلت قوات الأمن
مواطـــــــــــنا فرن�سيا،
لال�شتباه يف «انتمائه �إىل
خلية �إرهابية» بح�سب
ما �أعلنت عنه .وقالت
املديرية العامة للأمن
الوطني م�ؤخرا يف بيان
لها � ،إنه مت «توقيف
مواطن من جن�سية
أرشيف
فرن�سية مبدينة الرباط
لال�شتباه يف انتمائه
�إىل خلية �إرهابية ين�شط �أع�ضا�ؤها يف جمال جتنيد متطوعني
للقتال بالعديد من ب�ؤر التوتر يف العامل» .و�أ�ضاف البيان �أن
«امل�شتبه فيه كان ي�شكل مو�ضوع �أمر دويل ب�إلقاء القب�ض عليه
�صادر عن ال�سلطات الق�ضائية الإ�سبانية».
و�أو�ضح �أن عملية اعتقاله «جاءت على خلفية الأبحاث
امل�سرت�سلة التي با�شرتها امل�صالح الأمنية املغربية بتن�سيق
تام مع مثيالتها ب�إ�سبانيا ،بعد تفكيكها منت�صف ال�شهر اجلاري
خللية �إرهابية» ين�شط �أع�ضا�ؤها يف كل من مدينة العروي
(�شمال املغرب) ،ومليلية ،وملقة .وكانت وزارة الداخلية
الإ�سبانية �أعلنت يف  14مار�س �أن قوات الأمن يف كل من
�إ�سبانيا واملغرب ،فككت خلية لتجنيد اجلهاديني و�إر�سالهم
للقتال يف �سوريا ،واعتقلت �سبعة م�شتبه بهم يف البلدين بينهم
فرن�سيان.

أمينة بوعياش (المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان)

املغرب مل ينجح يف التعليم ال
بالفرن�سية وال بالعربية
لقد جربــــت املنظومة
التعليمــــية تدريـــــ�س
العـــــــــلوم بالفرن�سية
يف �ســــــنوات ما قـــــبل
الثمانيـنيات ،وجـــــربت
تدري�سها باللغة العربية
ابتـــــــــداء من الثمانينيات
�إىل الآن ،لكن مع ذلك الكل
يجمـــــع على �أن منظومتنا
التعليمـــية مل تتـــــح�سن
�أو�ضاعــــــــها ،وال �إدارتـــها،
وال العديد مــــــــن جماالت
حياتنا(.)..

عبد العزيز إيوي (نقابي)

وزيـر الثقافـة« ..ولـد الهيـبول»
خطأ مطبعي جعل من وزير الثقافة،
مجرما حل محل ولد الهيبول زعيم
عصابة تجار المخدرات في تمارة (الخبر،
عدد  21مارس .)2014

اليوسفي وبن كيران

وفاة �صديق فل�سطني ومهند�س االنتقال
الدميقراطي يف �إ�سبانيا
رحـــــل �أدولفو �سواريث ،رئـــي�س
احلكومة الأ�سبق الذي قاد �إ�سبانيا
�إىل الدميقراطية بعد وفاة اجلرنال
فران�سي�ســـــكو فرانـــــــــكو ،ويعترب
ال�سيا�سي الذي عمل على تطوير
الدبلوما�سية الإ�سبانية و�أر�سى ما
ي�سمى �سيا�سة الغمو�ض �أو اللعب
على حبلني مع كل من اجلزائر
واملغرب ويف الوقت ذاته ،ورف�ض
االعرتاف ب�إ�سرائيل.
وتويف هذا ال�سيا�سي عن �سن تناهز
� 81سنة ،م�ساء ال�سبت املا�ضي،
بعدما عانى كثريا من مر�ض
الزهامير خالل ال�سنوات الأخرية،
و�أثنت عليه الطبقة ال�سيا�سية وامللك
لدوره الكبري يف �إجناح االنتقال
الدميقراطي يف �إ�سبانيا.
و�شغل �أدولفو �سواريث رئا�سة
احلكومة ما بني �سنتي � 1976إىل
 ،1981حيث و�ضع الأ�س�س ال�سيا�سية
التي قامت عليها الدميقراطية
الإ�سبانية من بينها قانون االنتخابات
والد�ستور وقوانني احلكم الذاتي،
وحتديد ف�ضاء كل من احلكومة
وامل�ؤ�س�سة امللكية ،عالوة على
�إ�صالحات �سيا�سية �أخرى.
وتكتب عنه ال�صحف الإ�سبانية �أنه
ال�سيا�سي الذي ا�ستطاع املناورة
لقيادة الدميقراطية يف �إ�سبانيا
حتى و�صل الأمر بجناح مت�شدد يف
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل تنفيذ انقالب
فا�شل يوم  23فرباير  ،1981حيث
بقي �شهورا وقدم ا�ستقالته ليعو�ضه
كالفو �سوتيلو ملدة �سنة ون�صف،
وبعدها جاء اال�شرتاكي املخ�ضرم
فيلبي غونثالث الذي قاد اجلزء
الآخر من االنتقال الدميقراطي.
ويعترب �أدولفو �سواريث مهند�س
الدبلوما�سية الإ�سبانية ما بعد
فرتة اجلرنال فران�سي�سكو فرانكو
ومنها العالقات مع العامل العربي

أدولفو

و�أ�سا�سا املغرب العربي ،وعالقته
بالق�ضية الفل�سطينية ،فقد �ضغطت
�إ�سرائيل على حكومة �أدولفو
�سواريث لالعرتاف بها .لكنه رف�ض
ذلك وت�شبث باملوقف الكال�سيكي
الراف�ض لالعرتاف بل كان من ر�ؤ�ساء
حكومات الغرب الذين فتحوا الباب
لزعيم منظمة التحرير الفل�سطينية
يا�سر عرفات ،حيث ا�ستدعاه ر�سميا
يوم � 13شتنرب � 1979إىل ق�صر رئا�سة
احلكومة “ملنكلوا” يف مدريد وبحث
معه ق�ضايا منها الرفع من متثيلية
فل�سطني يف مدريد.
وواجه �سواريث حتديات كبرية يف
�إر�ساء عالقات طبيعية مع املغرب
واجلزائر يف وقت كادت احلرب �أن
تندلع بني الطرفني ب�سبب احل�ضور
القوية وقتها لنزاع ال�صحراء
الغربية بعدما غادرت �إ�سبانيا
ال�صحراء �سنة .1975
وكان �سواريث كلما تعر�ض ل�ضغط
املغرب يف نزاع �سبتة ومليلية
املحتلتني ،مييل �إىل اجلزائر ،وكلما
كانت اجلزائر ت�ؤيد تقرير امل�صري يف
جزر الكناري مييل �إىل املغرب ،وهي
ال�سيا�سة التي ت�ستمر يف تطبيقها
مدريد رغم تغري الظروف وق�ضايا
الأجندة الدبلوما�سية.

العدد782 :
اخلميس  27مارس 2014
alousbouea@gmail.com

جناح ملكي يف �إفريقيا وغياب تام للجزائر طيلة ع�شر �سنوات
قالت جملة «�أوريون  »21الفرن�سية �إنه
منذ عام  ،2013انتهز املغرب الفر�صة
التي �أتيحت لها بغياب اجلزائر عن
ال�ساحة الإفريقية لزيادة الزيارات،
واالتفاقات ،وامل�ساعدات ،والدعوات
للدول الإفريقية ،ويف مار�س ،زار امللك
حممد ال�ساد�س مايل ،وكوت ديفوار،
وغينيا ،واجلابون.
ولفتت املجلة االنتباه �إىل �أنه ميكننا
�أن نت�ساءل �إذا كانت هذه العودة
الناجحة تهدف فقط لإنهاء النزاع
حول ال�صحراء  ،مع تعزيز النفوذ
املغربي يف �إفريقيا �أو � ً
أي�ضا لتمثل
خالفة للم�صالح الغربية خا�صة
الفرن�سية يف �إفريقيا.
فقد كان ملك املغرب الراحل احل�سن
الثاين يقول �إن املغرب �شجرة جذورها
يف �إفريقيا و�أوراقها يف �أوروبا ،وقد
�أ�س�س عالقات قوية مع بع�ض الدول ور�أت املجلة �أن خليفته امللك حممد
الإفريقية مثل ال�سينغال واجلابون ،ال�ساد�س يبدو �أكرث تفاهما مع الدول
�إال �إنه نظرا لغ�ضبه من اعرتاف الإفريقية من والده ،خا�صة يف
منظمة الوحدة الإفريقية باجلمهورية ال�سينغال واجلابون ،فاملغرب يرغب
املزعومة( ،)..ان�سحب عام  1984من يف اال�ستفادة من �أ�سبقيتها لتعزيز
املنظمة التي �ساعد يف ت�أ�سي�سها بعد �سيا�ستها الإفريقية يف اجتاه �شراكة
متوازنة مع دول اجلنوب تهدف �إىل
ذلك بواحد وع�شرين عامًا.
تطوير �إفريقيا بدال من ا�ستغاللها،

فالرباط ال تدخل كم�ستعمرة وال
تتحدث عن م�ساعدة مالية و�إمنا عن
�شراكة اقت�صادية وتكامل و�أخوة،
ويلعب قربها مع الدول الأخرى دوره.
وعلى ال�صعيد الديني ،يوثق املغرب
عالقاته التاريخية بالدول ذات
الأغلبية امل�سلمة مثل ال�سينغال

وغينيا ،حيث قام العاهل املغربي
بتوزيع � 10آالف م�صح ًفا ووعد
بتدريب الأئمة يف امل�ؤ�س�سات املغربية،
ويهدف ذلك �إىل ن�شر الإ�سالم املالكي
املت�سامح واملعتدل يف دول القارة
املهددة بالتطرف والتكفري ،والذي
يرغب املغرب يف مكافحتهما عن طريق
الإجراءات الأمنية.
و�أو�ضحت املجلة �أن حممد ال�ساد�س
وبالده �سيكت�سبان بعدا �إقليميا كان
غائبا عنهما يف املا�ضي ،م�شرية �إىل �أن
هذه ال�سيا�سة �أغ�ضبت اجلزائريني،
ال �سيما ب�ش�أن نهجها املتبع يف م�س�ألة
الطوارق يف مايل ،حيث �إن غياب
اجلزائر ورئي�سها عبد العزيز بوتفليقة
منذ ما يقرب من ع�شر �سنوات مت
ا�ستغالله من جانب املغرب.
واختتمت املجلة ناقلة عن امللك
حممد ال�ساد�س قوله �إن املغرب على
ا�ستعداد لو�ضع الثقة وامل�صداقية
التي متلكها لدى �شركائها الغربيني يف
خدمة الدول الإفريقية ،وهو ما ي�شري
�إىل نهج ثالثي يرغب املغرب يف اتباعه
وال يبدو م�ستبعدا وهو نقطة انطالق
�إىل �أوروبا و�أمريكا من �إفريقيا.

م�ؤ�ســـــــ�سو «البوليـــ�ساريو» يف�ضــــحون التالعـــبات
�أكد الب�شري الدخيل �أحد م�ؤ�س�سي
البولي�ساريو القدامى� ،أن خميمات
تندوف تفتقر �إىل �أب�سط احلقوق،
وحتولت �إىل �صك جتاري جلني الربح
لقيادة البولي�ساريو التي يح�صى عدد
�أفرادها على ر�ؤو�س الأ�صابع.
و�أ�ضاف الدخيل رئي�س جمعية منتدى
البـــــدائل يف ت�صــــــريحات �صحفية،
م�ؤخرا� ،أنه من غري املعقول «�إخ�ضاع
�ساكنة ال�صحراء �إىل جمموعة من
الأ�شخا�ص ،تقوى نفوذهم فقط ب�سبب
الدعم اجلزائري وال�سيطرة بيد من

حديد على خميمات تندوف ،التي
�أ�صبحت �صكا جتاريا جلني الربح
لقيادة البولي�ساريو التي يح�صى عدد
�أفرادها على ر�ؤو�س الأ�صابع».
و�أكد �أن «خميمات تندوف تفتقر �إىل
�أب�سط احلقوق ،خا�صة حق اللجوء
الذي تعرتف به الأمم املتحدة ،لكنه
حمرم عليهم» ،و�أ�شار �إىل �أن «قادة
البولي�ساريو ،مهما اختلفت رتبهم ال
يتجاوز عددهم الـ � 200شخ�ص ،يف حني
�أنه يف الأقاليم اجلنوبية هناك �أزيد من
�ألف منتخب �صحراوي ميثلون كل

الهيئات املنتخبة يف ال�صحراء ،بل
�إن �أغلب امل�ؤ�س�سات التابعة للدولة
ي�سريها �صحراويون».
و�أكد الدخيل �أن اجلزائر هي من
تفتي يف قرارات البولي�ساريو« ،لأن
البولي�ساريو احلقيقي ّ
مت �إفراغه
من حمتواه لي�صبح عبارة عن دمى
متحركة يف �أيدي جرناالت اجلزائر»،
م�ضيفا �أن م�شكل ال�صحراء �أ�صبح
«و�سيلة للفت �أنظار اجلزائريني عن
م�شاكلهم الداخلية واالدعاء ب�أن �أمنهم
مهدد».

«البايي�س» تتخلى

قررت �إدارة جريدة “البايي�س” الإ�سبانية
تنقيل ال�صحايف �إيغنا�سيو �سامربيرو املعروف
بخرجاته �ضد املغرب ،والتي ذهبت يف الكثري
من الأحيان �إىل اخلروج عن املهنة الإعالمية،
وتبني �أطروحات م�ضادة مل�صالح املغرب
وك�أن زميلنا الإ�سباين �أ�صبح مدافعا عن
املغاربة �ضد حكمهم.
وعزا الكثري من املالحظني هذا التنقيل ،ح�سب
ما �أكدته جريدة “العلم” يف عددها ال�صادر
يوم  24مار�س اجلاري ،كنتيجة مبا�شرة
للدعوى التي رفعتها احلكومة املغربية �ضد
جريدة “البايي�س” الإ�سبانية ،لدى حماكمها
يف �أواخر �شهر �شتنرب املن�صرم ،بينما اعتربت
�إدارة اجلريدة �أن التنقيل �إجراء داخلي ال
عالقة له باملو�ضوع كما �أنه ال ي�ستوجب من
الإدارة املذكورة تقدمي �أي تف�سري عنه.
 ..هذا بالإ�ضافة �إىل �أن �إيغنا�سيو �سامربيرو
على ما يبدو ا�ستنفد كل �أوراقه وبات تناوله
لق�ضايا ال�ش�أن املغربي حمط خطر على
اجلريدة وعلى مالحقتها الق�ضائية ،رغم �أن
املعني بالأمر ما فتئ ي�ؤكد �أن الإجراء مبثابة
“عقاب له” ،ح�سب ما �أكدته جريدة “العلم”
يف العدد امل�شار �إليه.

الراحل حممد جميد يقارن بني احل�سن الثاين وحممد ال�ساد�س يف �آخر حوار له مع «الأ�سبوع»:

المكان الطبيعي لألحزاب المغربية هو«الزبالة» ..والمغاربة ال يثقون إلى في  60حزبا والملك
❏ ما الفرق بني منا�ضلي الأم�س ومنا�ضلي
اليوم يف نظرك؟
■ املنا�ضلون القدماء كانوا ي�شتغلون
مع ال�شعب ،يف الأحياء ال�شعبية ،ويف
البوادي ،ويف اجلبال ،وال ينتظرون
االجتماع يف ال�صخريات ،والأحزاب
كانت موجودة ميدانيا يف �صفوف
«اخلرازة» و«اجلزارين»و«احلدادين»
و«النجارة»� ..أما اليوم ،ف�إن عالقة
الأحزاب بال�شعب �أ�صبحت �شبيهة مبا
يجري يف «جامع الفنا» ...و«جامع الفنا
اجلديد اليوم هو ال�صخريات»..
❏ ملاذا ال تتدخلون �أنتم كمنا�ضلني قدماء
لإ�صالح الو�ضع؟
■ مع من �سن�صلح ،هل يحتاجونني؟
غر�ضهم لي�س هو خدمة ال�شعب ،لو كان
الأمر كذلك لت�ساءلوا :ماذا فعل الإخوان
قبلهم؟ ،ماذا فعل عبد الرحيم بوعبيد
واملهدي بنربكة وحممد جميد وموالي
عبد اهلل �إبراهيم رحمه اهلل..؟ “..هل
يعقل �أن ينتهي حزب اال�ستقالل يف يد
�شباط وهو احلزب الذي مر فيه ال�سي
عالل الفا�سي رحمه اهلل ،وقا�سم الزهريي
واملهدي بنربكة واملختار ال�سو�سي..؟

طبعا �شباط “عفريت” ونقابي قوي،
ي�سري الأمور كنقابي وجميع الو�سائل
عنده متاحة “خال داربوهم بال�سبان
وال�شارع”..
�إذن الأحزاب يف نظري فقدت دورها
ب�سبب التالعب ،ولأن غر�ضها �أ�صبح
مقت�صرا على الرغبة يف الو�صول
للوزارة..
❏ هناك من يقول �إن التدخل امللكي بات
مفرو�ضا ملعاجلة ال�ش�أن احلزبي� ،أنت ما
ر�أيك؟
■ ال�شعب يقول اليوم“ :لي�س لنا الثقة
�إال يف  60حزبا املوجودة يف القر�آن
وامللك” ..احلل بني يدي «�سيدنا » من
ال�ضروري �أن يتدخل ،النا�س ينتظرون
تدخل ..امللك.
❏ باعتبارك عاي�شت �أحداثا كثرية يف
املغرب ،كيف تنظر �إىل مرحلة حكم امللك
حممد ال�ساد�س؟
■ امللك حممد ال�ساد�س جاء مبنهج جديد
يقوم على ال�سيا�سة واالقت�صاد ،انظروا
�إىل امل�شاريع التي يد�شنها ..لو كانت
هناك �أحزاب معقولة ولها برامج لو�صلنا
�إىل �أبعد مدى ..امللك الآن ي�شتغل وحده

وبع�ض الأحزاب يف املجتمع املدين� ،أما
الأحزاب فهي م�شغولة بتقطيع بع�ضها
..Qƒ¡°ûŸG z¢ùæàdG{ π£Hh ..∫Gƒ£dG äGƒæ°ùdG ÈY
ÉjÉ°†≤dG øe Òãc ‘ »°SÉ«°ùdG Qô≤ŸG ..ó«› óª
البع�ض ،واجلميع جمند لهدم احلكومة
:á«°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG Égó¡°ûJ »àdG çGóMC’G ≈∏Y
≥∏©j ,Üô°†ŸG Iôc á©eÉ÷ ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdGh
احلالية ..وكل وزير من�شغل بتدبري
م�شاكل وزارته ،ولي�س هناك �أي تفكري ..zádÉHõdG{ ƒg á«Hô¨ŸG ÜGõMCÓd »©«Ñ£dG ¿ÉµŸG
يف املغرب..
جنري
أن
�
ميكن
هل
أو�ضاع،
ل
ا
هذه
❏ يف ظل
∂∏ŸGh zÜõM 60{ ‘ ’EG ¿ƒ≤ãj ’ áHQÉ¨ŸGh
مقارنة بني فرتة حكم امللك احل�سن الثاين
وامللك حممد ال�ساد�س؟
■ احل�سن الثاين مل يكن ي�شاور �أحدا،
بل كان يفر�ض �آراءه ويقرر� ،أما حممد
إلياسؤيةالعماري
جديدة
ال�ساد�س ف�إنه �صاحب ر�
تقوم على الت�شاور وامل�شاركة ،ويريد
من الأحزاب �أن ت�شارك يف بناء الدولة،
لكنهم تركوه وحده ..وهذا خطر ،لأننا
ن�ضيع الوقت ،فيما الأعداء من بينهم
اجلزائر يعملون على مهاجمتنا ،هل هذا
الوقت منا�سب لن�شوب حرب بني �شباط
وبن كريان ،فيما اجلزائر حتاربنا يف
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻴﺪ
ال�صحراء..
وينبغي �إ�شراك املر�أة وال�شباب يف
مغربي واحد يواجه هذا الو�ضع..؟
فيها،
نتحدث
التي
أثناء
ل
ا
هذه
مثاال،
�أعطي
❏ ولكن الأحزاب املغربية اليوم كلها تقول العمل ال�سيا�سي ..املكان الطبيعي لهذه
الأحزاب هو “الزبالة”.
تقوم “البولي�ساريو” بتوزيع املالب�س �إنها تدافع عن مقرتح احلكم الذاتي؟
والأغطية و”الفلو�س” على املواطنني ■ “هاذ الأحزاب كلها خا�صها مت�شي
مقتطف من حوار مع األسبوع الصحفي،
يف ال�صحراء ..قولوا يل هل هناك حزب للزبل” ،يجب �أن ت�شكل �أحزاب جديدة،
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ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﻀﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺷﺎﺭﻙ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺣﺰﺑﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ..ﺩﺧﻞ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺭﻭﺍﺩ
ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ »ﺩﺍﺭ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﺍﺋﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺮﻱ« ﺍﻟﺮﻫﻴﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ،
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻩ ﻟﻮﻻ
ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ،ﻭﻛﺎﺩﺕ
ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﻤﻮﺍﻗﻔﻪ..
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ
ﺃﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻻﺯﺍﻝ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﻛﻬﺮﻡ ﻣﻦ
ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ،ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺰﻋﺔ »ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﻳﺔ«
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﻐﻞ
ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻩ ﻫﻮ »ﺍﻟﺰﺑﺎﻟﺔ« ،ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ..ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ :ﻫﻞ ﻧﺤﻦ
ﻭﺣﺪﻩ ﺭﻓﻘﺔ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺣﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﻁ ﻭﺑﻦ ﻛﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ
ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﻘﻴﺎﻡ
ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺮ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ،ﻳﻌﻠﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ،
ﻭﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ،ﻭﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ
»ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ«
ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ،ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

ﺣﺎﻭﺭﻩ :ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﻳﺤﺎﻧﻲ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻳﺘﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ..
ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ
ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ،
»ﻭﻧﺸﻮﻓﻮﻫﺎ ﻧﻮﺑﺔ ﻧﻮﺑﺔ
ﻭﻧﺰﻳﺪﻭ ﻟﻠﻤﻌﻘﻮﻝ ﺭﺍﻩ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﺶ
ﻟﻠﺨﻮﺍ ﺍﻟﺨﺎﻭﻱ«.

»ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﺤﻠﺔ..ﻟﻐﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ«
◆¬«a âÑÑ°ùJ áMÉ°ùdG √ó¡°ûJ OÉM ¢TÉ≤f ∑Éæg
¤EG ¢Tƒ«Y øjódG Qƒf …ƒ©ª÷G πYÉØdG IƒYO
¤GƒàJ πHÉ≤ŸÉH º«∏©àdG ‘ áLQGódG á¨∏dG OÉªàYG
∂jCGQ Ée ,äGƒYódG √òg πãŸ á°†aGôdG π©ØdG OhOQ
?âfCG

◆◆ á«Hô©dG á¨∏dÉH ¿ƒª∏µàj ÉeƒªY áHQÉ¨ŸG
¢VhôØŸG ..™«ª÷G ¬aô©j Ée Gòg ,áLQGódGh
»àdG á«≤«≤◊G πcÉ°ûª∏d IÒÑc á«ªgCG »£©f ¿CG
,á°UÉ≤ŸG ¥hóæ°U á∏µ°ûe Óãe ,Üô¨ŸG É¡°û«©j
ΩÉ©dG ôµØdG π¨°ûf ¿CG ÉeCG ,ÜGõMC’G πcÉ°ûe
áæjô≤dÉH GhQóg …ó«°SCG{ ,áLQGódG ∫ƒM ¢TÉ≤æH
,πª©dG Ée ∫AÉ°ùàf ¿CG Öéj º¡ŸG ,zá∏ëµdG
á«°ùfôØdGh á«Hô©dÉH º∏µàf ÉæëÑ°UCG ÉæfCG ¢VÎØæd
»g Ée ..áLQGódGh á«¨jRÉeC’Gh ájõ«∏‚E’Gh
¢Tƒ«Y »JCÉj ¿CG áHQÉ¨ŸG êÉàëj πg ?..áé«àædG
…CGôdG π¨°T ±ó¡H ,áLQGódÉH Gƒª∏µJ º¡d ∫ƒ≤«d

ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﺰﻛﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
..á«≤«≤◊G πcÉ°ûŸG øY ΩÉ©dG
◆áLQGódG á¨∏dG OÉªàY’ IƒYódG ¿CG ó≤à©J âfCG ¿PEG
ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ
‘ ?§≤a ΩÉ©dG …CGôdG π¨°T É¡aóg º«∏©àdG
áeƒµ◊G É¡H Ωƒ≤J »àdG äGOƒ¡éª∏d ∂ª««≤J Ée ◆ »JCÉj ¿CG ,∞°SCG πc
◆◆ ™e É¡aóg Gòg
?¿GÒc øH ¬dE’G óÑY É¡°ù«FQh ÖÑ°ùd áÑ©∏dG ‘ πNójh ¢Tƒ«Y πãe ¢üî°T
ádGó©dG AGQRh ó°ü≤j) ¢SÉædG A’Dƒg ◆◆ ,ÖYÓàdG Gòg øY ∫AÉ°ùàj πµdG
..±hô©e ÒZ
π¡a ,áHôŒ º¡d â°ù«d º¡fEG ¿ƒdƒ≤j (á«ªæàdGh º∏µàf ¿B’Gh ,¿hôb
òæe áLQGódÉH º∏µàf øëf
»∏dG{ ƒg ôjRƒdG ,AGQRƒdG øjƒµàH øëf Ωƒ≤æ°S
.. á¨∏c ÉgOÉªàYG øY
»JCÉf ¿CG ¢ù«dh ,z»£©j Ée hóæY ¿ƒµj ¢UÉN
◆ ójôf ÉæeO Ée É«fÉK .GóZ Éæ«£©j Ée ¬ª∏©æd ¬H Qhôe ™e á¨∏dG ∫ƒM ¢TÉ≤ædG Gòg øeGõàj
,Ö©°ûdG ¬«∏Y äƒ°U ¿GÒc Ía ,á«WGô≤ÁódG
…òdG ójó÷G Qƒà°SódG ≈∏Y âjƒ°üàdG ≈∏Y Úàæ°S
..Ωƒ«dG ¬HQÉëf GPÉŸ ¿PEG ..∫hC’G ƒg ¬HõMh
’ ..á«¨jRÉeC’Gh á«Hô©dG á¨∏dÉH ’EG ±Î©j
Üô◊G IóFÉa Ée ∫AÉ°ùJC’ á°UôØdG π¨à°SCG
◆◆ ),z∂«∏Y »°Vôj ˆG ±ƒ°T{ (É©WÉ≤e
áÑ°ùædÉH …O »L »ÑdGh ∫Ó≤à°S’G ÜõMÉægh
ÚH Ö°ùM ≈∏Y ¬ªLÎj óMGh
™««°†J ƒg ±ó¡dG ¢ù«dCG ..áHQÉ¨ŸGh Üô¨ª∏d
πc ,Qƒà°SódG
™«ªL ..zâbƒdG Éæ«∏Y §jÉ°T ÉæM ¢TGh{..âbƒdG á≤«Kh øY IQÉÑY ƒg ..¬°VGôZCGh ¬à«©Lôe
πLCG øe ácô©e ¢û«©J Üô¨ŸG ‘ ÜGõMC’G ,ÉÑfÉL É¡cÎf ¿CG Öéj øµdh ,ádhódG ‘ áª¡e
»àdG iôNC’G ∫hódG ™«ªL ±ÓîH QGRƒà°S’G
{√GQ ∫ƒ≤©ª∏d hójõfh áHƒf áHƒf Égƒaƒ°ûfh
.èeGÈH ÜGõMC’G É¡«a iQÉÑàJ
.z…hÉÿG Gƒî∏d ¢ûLÉà Ée Üô¨ŸG

عدد 28:نونبر 2013
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سعيد السعدي يكشف أوراقه لـ«األسبوع:

قاطعت «م�شــروع
الهمــة» لأنـي كنت
�أعـرف �أن م�صــريه
هـــو الفــــ�شل

سعيد السعدي رفقة نزهة الشقروني
الوزيران السابقان في حكومة التناوب

عندما قال المتتبعون قبل مدة ليست بالطويلة إن
«صالح الوديع القيادي في حزب األصالة والمعاصرة
يعتزم تأسيس حزب سياسي رفقة سعيد السعدي»،
القيادي في حزب التقدم واالشتراكية ،خرج األول
ليكذب ما كتبته الصحف ،ولكن مع مرور األيام،
ظهر اسم الوزير السابق الذي تزعم «الخطة الوطنية
إلدماج المرأة في التنمية» (السعدي) ضمن أعضاء
حركة «ضمير».
فيما يلي يؤكد السعدي أنه قبل المشاركة في حركة
ضمير التي ترأسها الوديع بعد َ أن قرأ هذا األخير على
المكتب التنفيذي رسالة استقالته من حزب األصالة
والمعاصرة ،وينوه بالناشطة «وداد ملحاف» التي
كانت أول من استقالت من الحركة بسبب غموض
وضعية الرئيس تجاه حزب البام.
في حواره مع «األسبوع» يتفق السعدي مع ادريس
لشكر الكاتب األول لالتحاد االشتراكي الذي دعا إلى
مراجعة أحكام اإلرث ،ويدعو إلى فتح نقاش مع
من يسميهم «العلماء المتنورون» ،ويكشف ألول
مرة أنه تعرض للتهديد إبان مناقشة الخطة الوطنية
إلدماج المرأة في التنمية سنة  ،2000حيث اتخذت كل
اإلجراءات األمنية لحمايته وحماية أسرته ،كما يكشف
أن اللجنة الملكية التي سهرت على إعداد مدونة
األسرة كانت مغرقة بـ«المحافظين».
بالنسبة للسعدي سيشكل المؤتمر المقبل للحزب
فرصة لتقديم الحساب ،ويعتبر أن األمين العام نبيل
بنعبد اهلل ،انتخب بالتزوير( ،)..كما ينفي كل ما راج
حول إمكانية التحاقه بحزب األصالة والمعاصرة،
ويقول« :كنت الوحيد الذي قاطعت اجتماع المكتب
السياسي لحزب التقدم واالشتراكية مع حركة لكل
الديمقراطيين داخل مقر الحزب ،بخالف قياديين
آخرين» ،كانوا يدافعون عن «حركة الهمة».
َ

َ

حاوره :سعيد الريحاني

❍ بنعبد اهلل أمين عام بـ «التزوير» وحزب
العدالة والتنمية يقدم «رشوة» للناخبين
❐ يتوقع كثير من المتتبعين انعقاد
م���ؤت��م��ر � �س��اخ��ن ل� �ح ��زب التقدم
واال�شتراكية على اعتبار �أن هناك من
�سيدافع عن الخروج من الحكومة
ال�ح��ال�ي��ة ،وه��و م��ا ي�ط��رح �إمكانية
تعديلها للمرة الثانية ،هل تتفق مع
هذا االعتقاد؟

كانت هناك محطات مهمة
جدا أخطأت فيها القيادة
الحالية الموعد ،خاصة
الموقف السلبي من حركة 20
فبراير ،والتي تم اعتبارها
حركة غير مسؤولة تعمل
خارج المؤسسات وهو ما عبر
عنه بالغ صادر عن المكتب
السياسي ،ثم مرحلة صياغة
الدستور وما عرفته من تذبذب
حول مفهوم الملكية
البرلمانية ،رغم أننا اتخذنا
موقفا واضحا في هذه
المسألة ،وكان هذا هو
التوجه الذي حصل على نسبة
 42في المئة من األصوات
رغم اإلنزاالت ،والتزوير(.)..

■ �أكيد �أن الم�ؤتمر �سيعرف نقا�شا
�سيا�سيا� ،أتمنى �أن يكون �صريحا
و�إيجابيا من �أجل تقييم المرحلة،
وتحديد الم�س�ؤولية فيما جرى منذ
الم�ؤتمر الوطني الأخير ،خا�صة عملية
الإنزال للنفخ في عدد �أع�ضاء اللجنة
المركزية ،والذي انتقل بقدرة قادر من
 450ع�ضوا �إلى  700ع�ضو ،لتغليب
كفة المر�شح المرغوب فيه في ذلك
الوقت.
بعد ذلك ،كانت هناك محطات مهمة
جدا �أخط�أت فيها القيادة الحالية
الموعد ،خا�صة الموقف ال�سلبي من
حركة  20فبراير ،والتي تم اعتبارها
حركة غير م�س�ؤولة تعمل خارج
الم�ؤ�س�سات وهو ما عبر عنه بالغ
�صادر عن المكتب ال�سيا�سي ،ثم مرحلة
�صياغة الد�ستور وما عرفته من تذبذب بعض أعضاء اللجنة المركزية ال
عالقة لهم بالحزب
حول مفهوم الملكية البرلمانية ،رغم
�أننا اتخذنا موقفا وا�ضحا في هذه ❐ �أين تجلى التزوير؟
■ ه��ذا م��ع��روف ،حيث ك��ان هناك
الم�س�ألة ،وكان هذا هو التوجه الذي
ح�صل على ن�سبة  42في المئة من �أ�شخا�ص �أ�صبحوا �أع�ضاء في اللجنة
الأ������ص�����وات رغ�����م الإن���������زاالت ،المركزية رغم �أن مدة تواجدهم في
الحزب لم تكن تزيد عن �شهر واحد ،كما
والتزوير(.)..
�أنهناكبع�ضالأ�شخا�صالذين�صوتوا

بدل �آخرين ،و�أذكر هنا :حالة منا�ضلي
مكنا�س الذين كانوا قد غادروا الم�ؤتمر،
بالإ�ضافة �إلى ممار�سات �أخرى(.)..
في هذا ال�سياق ،يمكن الحديث عن
الم�شاركة في الحكومة ،التي يمكن
اعتبارها انقالبا على ال�شرعية الحزبية
لأن التحالفات محددة ب�شكل وا�ضح من
لدنالم�ؤتمرالوطنيالتا�سع،ومعلوم�أن
الم�ؤتمرهو�أعلىهيئةتقريرية،وبالتالي
اليمكنللجنةالمركزيةكيفماكان�شكلها
�أن تغير هذا الو�ضع� ،إال بتنظيم م�ؤتمر
ا�ستثنائي(� )..أعطي مثال على هذه
النقطة ،مما ح�صل �سنة  ،1997عندما
�أراد حزب اال�ستقالل �أن ي�شارك في
الحكومة ،وكان هناك �سخط عارم على
ت��زوي��ر االن��ت��خ��اب��ات ،فنظم م�ؤتمر
ا�ستثنائياوا�ضطرالأ�ستاذعبدالرحمان
اليو�سفي �أن ينتظر انعقاده لمدة
�شهرين ،قبل �أن تتم الم�صادقة على
الم�شاركة في الحكومة� ،أما عندنا «في
حزب التقدم واال�شتراكية» فقد قرروا
الم�شاركة في � 5ساعات ،كما قرروا
التحالف م��ع ط��رف �سيا�سي كانوا
ينعتونه ،بكونه يمار�س الخطاب
المزدوج ،وب�أنه يتاجر بالدين( )..كيف
يمكن �أن نتفق مع هذا «البريكوالج»
ال�سيا�سي.
�أعود �إلى مرحلة �صياغة الد�ستور،
حيث كانت القيادة الحالية متخوفة من
طرح مطلب الملكية البرلمانية ،ونف�س
الأمربالن�سبةللمنا�صفةبينالجن�سين،
والفيديوهات المن�شورة في موقع
«يوتوب» ت�ؤكد ذلك( )..هذه كلها ق�ضايا
طرحناهافيوقت�سابقوتميزنافيها()..
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الآن ،مع الأ�سف وف��ي ظل ه��ذه التجربة
الحكوميةالفا�شلةيجبعلىالقيادة الحالية
�أن تقدم الح�ساب وهذا �سيخلق بال �شك نقا�شا
�سيا�سيا ،لأن هناك نواة �صلبةداخلالحزب،
مازالتنقيةومت�شبثةبالمرجعيةاال�شتراكية
للحزب وت�ؤمن بالن�ضال مع الجماهير ،وهذا
هو �أملنا في ت�صحيح الم�سار(.)..

❐ �إذن� ،أنت ال تكتفي باتهام المدافعين
ع ��ن الأم� �ي ��ن ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي بتزوير
الم�ؤتمر؟
■ «مقاطعا» تماما ،قلت �إن انتخاب الأمين
العام تم وفق عملية �إنزال ،وتزوير للقواعد،
بمباركة جهات خارجية(.)..

❐ من تق�صد بهذه الجهات؟

■ �أ�صحاب الحال (يمتنع عن تقديم
المزيد).
الخروج من الحكومة مرتبط بالمؤتمر

❐ قمت ب�إح�صاء مجموعة من الأخطاء
التي ر�أيت �أن القيادة الحالية وقعت فيها،
هل تعتبر �أن �إحدى القرارات ال�صادرة
عن الم�ؤتمر قد تكون هي «الخروج من
الحكومة»؟

صالح الوديع ،وبحضور
جميع أعضاء المكتب
التنفيذي قرأ علينا رسالة
استقالته من حزب
األصالة والمعاصرة()..
بالنسبة لي هذه هي
الوثيقة التي طمأنتني
على استقاللية الحركة،
أنا أنتمي لحزب ،ولكني
أحترم األعمال المدنية
وأترك قناعاتي
السياسية(.)..

حوار
تقريبا ،نف�سالمقترحب�صيغةمغايرةو�سمته
«ميثاق ح�سن التدبير» ،ومازلت �أتذكر� ،أن
الملكالح�سنالثانيقالفيالمجل�سالوزاري
الأول قال بح�ضور اليو�سفي� ،إن �أح�سن ما
ج��اءت به تلك الحكومة هو ميثاق ح�سن
التدبير ،لكننا مع الأ�سف لم نتوفق فيه� ،إذ ال
يكفي �أن تقول �إنك �ستحارب الف�ساد ،بل يجب
تحديد الآليات والمنهجية والإج���راءات
القانونية والمالية والإدارية والتوفر على
الوقت الكافي (.)..

❐ هل تق�صد �أن الحكومة الحالية رفعت
�� �ش� �ع ��ار م� �ح ��ارب ��ة ال� �ف� ��� �س ��اد ون�سيت
الإجراءات؟

■ لم تكتف بذلك ،ولكنها زكت الف�ساد لأنها
عفت المف�سدين ،وهو ما يتجلى من خالل
مقولة رئي�س الحكومة«،عفى اهلل عما �سلف»،
بالإ�ضافة�إلىالت�سامحمعمهربيالأموال()..
فقط ،ك��ان هناك �إع�ل�ان لوائح �أ�صحاب
الطاك�سيات «الم�ساكين» ،في حين �أن الريع
الكبير لم يتم التطرق له ،ولم يتم االقتراب من
الف�سادالم�ست�شريفيقطاعالأعمالوالإدارة
والعدل وال�شرطة( )..بالإ�ضافة �إلى الف�ساد
ال�سيا�سي الذي مازال �سائدا.

❐ �سبق ل��ك �أن �صرحت ب� ��أن حزب
■ كل االحتماالت واردة ،والم�ؤتمر �سيد
العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة يقدم
ف�شلها� ،أين يتجلى هذا الف�شل؟
نف�سه.ما الذي �سي�ضمن لك ذلك ،طالما �أنك ■ هو ف�شل ذريع� ،أوال :هذه الحكومة لم ر�شوة للناخبين ،ماذا تق�صد؟
❐
■ طبعا ،هذا عمل منظم وممنهج طيلة
ت� ��ؤك ��د �أن ال �م ��ؤت �م��ر ال �� �س��اب��ق تميز ت��أت بجديد ،با�ستثناء نقطتين ،النقطة
الأول��ى :لأول مرة في التاريخ ال�سيا�سي ال�سنة ،حيث يتم �شراء النظارات للبع�ض
بالتزوير؟
للمغرب نرى �أن الحكومة التي يوجد من بين وتحمل م�صاريف المدر�سة بالن�سبة لبع�ض

■ نحن منا�ضلون ،تربينا على ال�صبر
واال�ستماتة و«النف�س» لأننا نحمل م�شروعا
�سيا�سيا متميزا في هذه البالد ال�سعيدة،
والمنا�ضل غير المتفائل يجب �أن يبتعد عن
ال�سيا�سة� ،أي االهتمام بال�ش�أن العام وتقديم
المقترحات لحل الم�شاكل الكبرى ورفع
التحدياتالتيتواجهبالدناو�شعبنا�،أيعمل
نبيل من �أجل المواطنة.

❐ قلت �إن الحكومة الحالية �أبانت عن

مكوناتها حزب تقدمي ،تخ�ص�ص� 7صفحات
م��ن الت�صريح الحكومي للحديث عن
«الهوية» ،وك�أن المغرب ال هوية له� ،أو �أننا
�إزاء بلد يكت�شف لأول مرة �أنه �سي�ضيع في
العولمة.
النقطةالثانية:وتتعلقبما�سموهمحاربة
الف�سادوالريع،وهذا�شيء�إيجابيمنالناحية
المبدئية ،و�سبق لحكومة التناوب �أن قدمت

الفئات المعوزة ،بالإ�ضافة �إلى �شراء �أكبا�ش
العيد ،وتنظيم الرحالت الترفيهية ل�سيدي
حرازم على �سبيل المثال( )..كل هذا ت�ستفيد
منهمجموعةتدليب�أ�صواتهافياالنتخابات،
لكنهم يغلفون ذلك بكونهم يقدمون بالعمل
الخيري لوجه اهلل(� ،)..إذن هذا الأمر يجب
�أن ينظم ،لأن العمل ال�سيا�سي ،هو طرح
حلول لم�شاكل المواطن(.)..

دخولي لحركة «ضمير» كان مرتبطا
باستقالة «الوديع» من البام
❐ ن�ف��ى ��ص�لاح ال��ودي��ع ف��ي وقت
�سابق ،عزمكما على ت�أ�سي�س حزب
�سيا�سي ،ولكن ا�سمك ظهر م�ؤخرا
كع�ضو من �أع�ضاء حركة �ضمير ،ما
الغاية من التحاقك بهذه الحركة؟

■ �أن���ا �أ���ش��ف��ق م��ن ح���ال بع�ض
ال�صحفيين� ،سامحهم اهلل ،لو كنت �أريد
ت�أ�سي�س حزب لكنت قد �شرعت في
ت�أ�سي�سه منذ الم�ؤتمر الوطني التا�سع
عندما ح�صلت على ن�سبة  42في المئة
من الأ�صوات ،الرفاق كانوا م�ستعدين
لذلك عندما �شاهدوا التزوير(.)..

❐ ما الهدف من التحاقك بحركة
�ضمير؟

■ ه ��ؤالء مجموعة من المثقفين
اعتبروا �أن لهم م�س�ؤولية تاريخية في
هذه البالد ،في مناخ يتميز بت�شتت
القوى الحــــداثية والديمـــقراطية،
وتراجع المثقفين عن الم�شاركة في
ق�ضايا م�صيرية للبالد ،وظهور تيار
م��ح��اف��ظ ،ب���د�أ يك�شر ع��ن �أن��ي��اب��ه،
وا�ستمرار م�شاهد التحكم ال�سيا�سي في
الدولة( )..ه�ؤالء المثقفين يعتبرون
�أننا �سن�ساهم في رفع م�ستوى النقا�ش
ال�سيا�سي ،والم�ساهمة في تنظيم
ندوات وعرائ�ض ،وتنظيم جامعات
�صيفية وتوعية المواطنين على �أ�سا�س
الم�ساواة بين الجن�سين والعدالة
االجتماعية( )..هي حركة مدنية لها
ُب ْعد للتغيير وال�ضغط على الحركة

ال�سيا�سية لتبني مواقف وا�ضحة تجاه ال �م ��ؤت �م��ر ال �� �س��اب��ق ل �ح��زب التقدم
الم�شروع الديمقراطي الحداثي( .)..واال�شتراكية؟
❐ �أل��م يخلق ل��ك م�شكل م��ن كون
«ي��ق��ف م���ن م��ك��ان��ه وي�ستغرب
رئي�س ه��ذه الحركة ��ص�لاح الوديع وي�ضحك» ،هذا مقال ملغوم «ي�شير
ينتمي لحزب الأ�صالة والمعا�صرة؟ على �أحد المقاالت» ،هل تعرفون �أن
حركة لكل الديمقراطية عقدت لقاء مع
المكتب ال�سيا�سي ل��ح��زب التقدم
واال�شتراكية ،في مقر الحزب ،وكنت
ال��وح��ي��د ال���ذي رف�����ض��ت الجلو�س
معهم(.)..

■ �صالح الوديع ،وبح�ضور جميع
�أع�ضاء المكتب التنفيذي قر�أ علينا
ر�سالة ا�ستقالته من حزب الأ�صالة
والمعا�صرة( )..بالن�سبة لي هذه هي
الوثيقة التي طم�أنتني على ا�ستقاللية
الحركة� ،أن��ا �أنتمي لحزب ،ولكني ❐ هل كان «الهمة» من بين �أع�ضاء
�أحترم الأعمال المدنية و�أترك قناعاتي «ح��رك��ة لكل الديمقراطيين» الذين
ال�سيا�سية(.)..
زاروكم؟
❐ تميزت الفترة الأخيرة با�ستقالة
■ رف�ضت ،وكنت الوحيد الذي
�إحدى النا�شطات في �صفوف حركة رف�ض الجلو�س معهم(� )..أ�ستغرب �أن
�ضمير ،ب�سبب ما �أ�سمته اللغط حول يقال عني هذا الأمر في حين �أن بع�ض
ا�ستقالة ال��ودي��ع من ح��زب الأ�صالة �أع�ضاء حزب التقدم واال�شتراكية الذين
والمعا�صرة ،مقابل �سكوت المعني برزوا م�ؤخرا ،دون �أن �أذكر الأ�سماء،
ك��ان��وا يتعاطفون م��ع «ح��رك��ة لكل
بالأمر(.)..
■ �أن��ا �أ�ؤك���د ل��ك �أن��ه ق��ر�أ علينا الديمقراطيين» ،بل �إن هناك من كان
ا�ستقالته المكتوبة ،وهذا الأمر البد �أن يدافع عن التحالف مع حزب الأ�صالة
نو�ضحه داخل الحركة ،و�أنا �أحترم والمعا�صرة في �أفق  ،2012و�أنا كان
الأخت وداد ملحاف التي عبرت عن موقفي وا�ضحا بهذا الخ�صو�ص(.)..
❐ هناك من يقول ب�أن حزب الأ�صالة
ر�أيها بهذه الجر�أة(.)..

❐ لي�ست ه��ذه المرة الأول��ى التي والمعا�صرة �أ�ساء للديمقراطية ،هل
ارت�ب��ط فيها ا�سمك بحزب الأ�صالة تتفق مع هذا القول؟
■ خروج حركة  20فبراير� ،ضد
والمعا�صرة ،فقد �سبق �أن توقعت
بع�ض المقاالت ال�صحفية التحاقك اال�ستبداد و�ضد التحكم في الم�شهد
ب�ح��زب الأ��ص��ال��ة والمعا�صرة عقب ال�سيا�سي ،خير دليل على �أن هذا
الم�شروع كان م�صيره الف�شل.
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الخطة الوطنية إلدماج المرأة في
التنمية كانت سببا في تهديدي
❐ �أث��ارت ت�صريحات الكاتب الأول لالتحاد اال�شتراكي ،حول
مو�ضوع الإرث ،عدة انتقادات ،و�صلت �إلى حد تكفيره ،ما ر�أيك؟

■ �أنا لم �أ�ستغرب ت�صريحات ادري�س ل�شكر التي �أدلى بها في اجتماع
الن�ساء االتحاديات ،حيث تم تكريمي في ذلك اللقاء ،لم �أ�ستغرب ما قاله لأن
الأمر فيه جر�أة فعال ،نحن كتقدميين وحداثيين ن�ؤمن بالم�ساواة بين
الجن�سين ،ون�ؤمن بالقيم الكونية لحقوق الإن�سان ونعتبر �أن هذه القيم ال
تتعار�ض مع المقا�صد النبيلة للإ�سالم ،وبالتالي ف�إن طرح �إ�شكالية الإرث
هي دعوة لمناق�شة هذا الم�شكل المعقد ،ودعوة الجتهاد العلماء(� )..أنا ال
�أتفق مع من يقول ب�أنه ال اجتهاد مع وجود الن�ص ،فعمر بن الخطاب ،ر�ضي
اهلل عنه ،اجتهد في مو�ضوع قطع يد ال�سارق و�أوقف تنفيذ العقوبة ب�سبب
المجاعة(.)..
نحن لدينا م�شاكل مرتبطة بالإرث في مو�ضوع التع�صيب مثال( )..وهنا
دعني �أعطي مثاال ،ع�شته �شخ�صيا ،بامر�أة كانت ت�سهر على رعاية �أخيها
الم�سن طيلة مدة مر�ضه �إلى �أن وافته المنية( )..وبعدها بقدرة قادر� ،سيظهر
بع�ضالأ�شخا�صالذينلمي�سبق�أن�شاهدتهم،يدعون�أنهم�أعمامه،ويطالبون
بالإرث( )..فماذا عن هذه الم�سكينة؟
ق�ضية التع�صيب يجب �أن تطرح للنقا�ش ،وهناك العديد من الطبقات
المتو�سطة ،تلج�أ �إلى الو�صية للم�ساواة بين االبن والبنت في الإرث()..
هذه �أمور مطروحة يجب �أن نناق�شها ،والعلماء «على را�سنا وعينينا» ولكن
يجب �أن ال نناق�ش مععلماء منتيارواحدبليجب �أننناق�ش علماءمتنورين،
م�ستعدين لتملك روح الع�صر و�إيجاد �إجابات جديدة للم�شاكل المطروحة
في القرن .21

❐ هل يحيلك هذا النقا�ش على الأيام التي كنت تناق�ش فيها الخطة
الوطنية لإدماج المر�أة في التنمية؟

■ طبعا ،ال يجب �أن نن�سى �أننا نعي�ش اليوم مرور ع�شر �سنوات على
تبني مدونة الأ�سرة ،وال�شك �أن الأخ ادري�س ل�شكر اعتبر �أن هذه المدة كافية
من �أجل الم�ضي �إلى الأمام(.)..
وقت مناق�شة «الخطة» تم الهجوم علي ،وتم تهديدي ب�شكل �شخ�صي،
لكني لم �أتحدث عن هذا الأمر ،واتخذت ال�سلطات الأمنية الإجراءات
ال�ضرورية ،لت�أمين حياة زوجتي و�أبنائي( )..في هذا ال�سياق� ،أعطي مثاال
ب�سيطا :قبل �أحداث  16ماي  2003بب�ضعة �أيام ،كانت قد �صدرت افتتاحية
في جريدة «التجديد» ،وكان رئي�س تحريرها في ذلك الوقت هو «محمد
يتيم» ،وكانت تتحدث عما �أ�سمته «الالدينيون» وذكرهم بالأ�سماء وهم في
نظره� ،سعيد ال�سعدي «�صاحب الخطة الجهنمية» ،وعبد العالي بنعمور
رئي�س جمعية بدائل ،والمرحوم محمد العيادي ،الذي كان يقدم برنامجا في
القناة الثانية ،ا�سمه مناظرات(� )..ألي�س هذا تكفيرا؟
في ذلك الوقت كانت هناك اتهامات �أخرى تقول ب�أنني تقا�ضيت 20مليون
دوالر ،من البنك الدولي ،وهذا ورد على ل�سان المقرئ �أبو زيد الإدري�سي،
قيل �أي�ضا �إنني �أعمل للإمبريالية ،وملحد ،و�شيوعي ،وزوجتي يهودية.

❐ ح�سمت الأم��ور في ذل��ك الوقت بتدخل ملكي وبتعيين لجنة
ا�ست�شارية حول الخطة؟

■ النا�س «غالطين» ،كانت هناك لجنة �أولى اختارها ال�سي عبد الرحمان
اليو�سفي،لكنعبدالكريمالخطيببو�صفه�أميناعامالحزبالعدالةوالتنمية،
رف�ض ،والالئحة من�شورة في االتحاد اال�شتراكي ،وكانت ت�ضم  5ن�ساء من
�أ�صل  20ع�ضوا ،وكانت ت�ضم فقهاء متنورين ،وبع�ض علماء االجتماع()..
ولكن عندما تم تن�صيب اللجنة الأخرى الملكية ،كان �أغلبية �أع�ضائها من
التيار المحافظ( )..وعانى معهم كثيرا رئي�سها الأول ادري�س ال�ضحاك لمدة
عامين ،وتم تغييره باال�ستقاللي «امحمد بو�ستة»« ،حتى هو قهروه» ،وبقي
الم�شكلمطروحافيبع�ضالق�ضاياالأ�سا�سيةمثل«الوالية»و«القوامة»()..
ولكن تدخل الملك هو ال��ذي ف�صل الأم���ور ،وك��ان هناك انت�صار باهر
للمغرب.
❐ بعد مرور� 10سنوات على اعتمادها� ،أال تخ�شى التراجع النهائي

عن مدونة الأ�سرة؟

فيال�سيا�سة،تبقىالتراجعاتممكنة،ولكنهناك�إرادة�سيا�سيةوا�ضحة
على �أعلى م�ستوى في الدولة ،بالذهاب قدما في ق�ضية الم�ساواة ،وقد ك�شفت
التعيينات الأخيرة على �أن هناك ا�ستمرارية وت�صورا يتم تنزيله ب�شكل
تدريجي من �أجل تمكين المر�أة المغربية ،وهذا �شيء �إيجابي جدا ،رغم �أن
هناك ت�أخرا كبيرا في الحقوق االقت�صادية واالجتماعية( )..وقد كان من
�إيجابيات الخطة هو كونها فتحت �أورا�ش التمكين ال�سيا�سي ،حيث لم تكن
تخن الذاكرة ،فقد تم انتخاب بديعة
هناك �سوى امر�أتين في البرلمان ،ف�إذا لم ِ
ال�صقلي ولطيفة بناني ا�سمير�س من �أجل ع�ضوية مجل�س النواب �سنة
� )..(1993أما الآن فهناك �أكثر من  60امر�أة ،ولكن الن�سبة مت�أخرة مقارنة
مع العالم(.)..

❐ هل تعتبر �أن قيادة العدالة والتنمية لهذه الحكومة خطر على
مكا�سب التقدميين؟

طبعا ،وهناك عدة �أدلة على ذلك ،منها �أن الت�صريح الحكومي اعتمد كل
البرامج الموجودة في حكومة ادري�س جطو وعبا�س الفا�سي� ،إال �أجندة
الم�ساواة ،ولم تكن هناك ولو كلمة واحدة حولها في الت�صريح الحكومي،
فقط هناك ن�صف �صفحة تتحدث عن اقتراحات ،ال �أ�سا�س لها( .)..هذا من
جهة ،ومن جهة �أخرى ،ال يمكن لم�س�ؤولة حكومية �أن ت�صبح م�س�ؤولة عن
ملف المر�أة ،وهي نف�سها التي «�صبنت» وزير الخارجية ،بمنا�سبة رفع
المغرب لتحفظاته حول اتفاقية «�سيداو» (اتفاقية الق�ضاء على جميع�أ�شكال
التمييز �ضد المر�أة) ،هذه الوزيرة كانت تعتبر �أن مقاربة النوع االجتماعي،
تحري�ض على المثلية في المغرب ،وطبعا هناك �أمثلة �أخرى مثل ما وقع في
ق�ضية القيم المجتمعية والقيم الكونية(.)..
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القاهرة :جمال القصاص

تنطلق فعاليات معر�ض الإ�سكندرية للكتاب يف
دورته العا�شرة يف الفرتة من  27مار�س وحتى
� 8أبريل  ،2014مب�شاركة نحو  80دار ن�شر من
م�صر وعدد من الدول العربية ،وت�ستمر الأن�شطة
املتنوعة على مدار �أيام املعر�ض ،وت�ستهدف جذب
اجلمهور من خمتلف الفئات والأعمار للتعرف
على �أحدث الإ�صدارات يف �شتى جماالت املعرفة،
بالإ�ضافة �إىل التعرف على جتارب وم�شاريع
ذات طابع ثقايف اجتماعي برزت ب�شكل الفت يف
املجتمع.
وقد �أعلن الدكتور خالد عزب ،رئي�س قطاع
امل�شروعات مبكتبة الإ�سكندرية ،امل�شرف العام
على املعر�ض خالل م�ؤمتر �صحفي بالإ�سكندرية
ب�أنها املرة الأوىل التي �سيعرف فيها املعر�ض

الدورة الثالثة ملهرجان جائزة
حممد اجلم للم�سرح املدر�سي

جتربة روائية متبادلة بني الإ�سكندرية واملغرب،
حيث يتناول نقاد املغرب �إبداعات روائيني
�سكندريني ،بينما يتناول نقاد من الإ�سكندرية
مناق�شة مبدعني من املغرب ،وذلك خالل م�ؤمتر
«الرواية واملدينة يف الأدب امل�صري واملغربي».
التجربة التي ي�شرف عليها خمترب ال�سرديات
(كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالدار البي�ضاء)
ونظريه مبكتبة الإ�سكندرية ،يف قراءة لن�صو�ص
روائية من م�صر لكل من �سعيد �سامل و�أحمد
حممد حميدة وم�صطفى ن�صر� ،أما الروايات
املغربية فهي للطاهر بنجلون ،وحممد غرناط،
وامليلودي �شغموم ،وموليم العرو�سي ،وم�صطفى
الورياغلي .ومن املتوقع �أن يتم توقيع اتفاقية
�شراكة بني املخترب واملكتبة ،و�صدور كتاب ي�ضم
�أبحاث هذا اللقاء.

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

journal_said@yahoo.fr

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

الوجــديونحري�صـــون
علـــى تاريخــــهم
�أ�صدرت دار الن�شر الرباطية البورط ،الطبعة الثانية من
كتاب« :وجدة والعمالة» للم�ؤرخ الفرن�سي لوي فوانو.
وهذه من احلاالت النادرة التي حت�صل يف تاريخ الن�شر
باللغة الفرن�سية يف املغرب ،وذلك نظرا للإقبال الذي لقيته
الطبعة الأوىل لهذا الكتاب.

ال�شجـــــــرةامللعــــونة

عقدت �إدارة مهرجان «جائزة حممد اجلم»
للم�سرح املدر�سي ندوة �صحفية لتقدمي برنامج
الدورة الثالثة للمهرجان الذي تنظمه جمعية
�أ�صدقاء حممد اجلم للم�سرح ب�شراكة مع �أكادميية
وزارة الرتبية الوطنية جلهة الرباط �سال زمور
زعري ،وبتعاون مع جمعية �أبي رقراق ما بني
 28و 30مار�س اجلاري بكل من الرباط و�سال
ومب�شاركة فرق م�سرحية مدر�سية من خمتلف
مناطق اجلهة.

�صدرت �أخريا لل�شاعر والروائي واملوثق حممد بريكي
بلقائد رواية جديدة بعنوان« :ال�شجرة امللعونة» تقع
الرواية يف � 290صفحة من القطع املتو�سط ،حتكي ق�صة
�شجرة تتو�سط مقربتني لديانتني خمتلفتني تتنازعان
ملكية هذه ال�شجرة .داع �صيتها وتعدت �شهرتها احلدود
حني �صنفتها منظـمة اليون�سكو معلـمة عاملية جديرة
بالعناية واملـحافظة ...تنا�سلت حول بركتها الإ�شاعات،
فق�صدها امللهوفون من كل حدب و�صوب ...ن�صب �أحد
املتقاعدين (ال�شيخ اليزيد) نف�سه حمافظا لها ،فتقا�سما
ال�شهرة واالحرتام.

يف الأك�شاك

املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي

ت�أ�سي�س جمعية الفرج
املغرب للتوحد

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

عادل ال�صبار
0664494024

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

تعززت ال�ساحة الإعالمية
الوطنية بجريــدة «الرباط
نيوز» املهتمة بق�ضايا جهة
الربــــاط (�ســال زمور زعري
والغــرب ال�شــــــراردة بني
اح�سن).
وقد اختارت هيئة حتريرها
تخ�صيــــ�ص العـــــدد الثالث
املوجـــود حاليا يف الأك�شاك
للمـــــر�أة مبنا�ســـــبة يومها
العاملي.

انعقد مبقر جمموعة مدار�س الزيتونة باجلديدة
يوم الأحد  23مار�س  2014جمعا عاما
لت�أ�سي�س جمعية الفرج املغرب للتوحد ،ومت
ت�شكيل مكتب اجلمعية من ت�سعة �أع�ضاء الذي
جاء كما يلي:
الرئي�س :حممد عز الدين العزري النا�صريي،
نائبه� :سعيد مفتاح ،الكاتب العام :امليلودي
ال�سريي ،نائبه :حممد فار�سي ،الأمني :حممد
العزري النا�صري ،نائبه :عز الدين الراعي،
امل�ست�شارون :هدى برادة ،ال�سعدية كوكو�س،
م�صطفى بلفرجي.

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

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

يون�س امل�شريف كاتبا عاما
للجمعية الإفريقية لليان�صيب

المشرفي

ِاحت�ضنت العا�صمة ال�سينغالية دكار ما بني  10و 13من مار�س
اجلاري اجلمع العام للجمعية الإفريقية لليان�صيب الريا�ضي،
حيث �أ�سفر هذا اجلمع �إىل انتخاب املغربي يون�س امل�شريف املدير
العام للمغربية للألعاب والريا�ضة ،كاتبا عاما لهذه اجلمعية.
من �أهم النقاط التي تدار�سها هذا اجلمع الذي �شاركت فيه
العديد من الدول الإفريقية ال�شقيقة هي حتويل مقر اجلمعية
�إىل العا�صمة االقت�صادية الدار البي�ضاء ،وهذا بالذات يعترب
مك�سبا �إيجابيا للمغرب ،كما �أن املكتب اجلديد �سيتوىل و�ضع
ا�سرتاتيجية جديدة يف �إطار دينامية التبادل بني م�ؤ�س�سات
اليان�صيب الإفريقية وتعزيز قيم اللعب النظيف وامل�س�ؤول
لفائدةاملجتمعاتالإفريقية.
للتذكري ف�إن امل�ؤ�س�سة املغربية للألعاب والريا�ضة نالت يف ظل
الن�شاط والتحول العميق الذي تعرفه ،نالت«�شهادة» اللعب
امل�س�ؤول.
انتخاب يون�س امل�شريف كاتبا عاما لهذه اجلمعية يعترب كذلك
انت�صارا للريا�ضة الوطنية ب�شكل عام التي ظلت غائبة ب�شكل
كبري يف كل املنتديات واجلمعيات الدولية كالكاف والفيفا،
ال�شيء الذي �أثر ب�شكل �سلبي على املكانة التي كان من املفرو�ض
�أن يحتلها املغرب الذي كان �سباقا يف �أخذ العديد من املبادرات
التي �ساهمت يف تطوير الريا�ضة الإفريقية.

مبادرةمغربية

األمم المتحدة
تقر يوم
سادس  6أبريل
 2014لتخليد
اليوم العالمي
للرياضة

هجوم �إرهابي مدبر على العبي ومركب الوداد

من امل�س�ؤول عن هذا الفعل الإجرامي؟
مازال الهجوم العدواين والإرهابي الذي
تعر�ض له العبو و�أطر فريق الوداد
حديث ال�شارع الريا�ضي ،الذي ا�ستنكر
ب�شدة ما تعر�ض له العبون عزل من
طرف جمرمني حمرتفني فاق عددهم
املائة �شخ�ص� ،صالوا وجالوا ومار�سوا
�شتى �أنواع العنف والتنكيل ،نهبوا
و�سرقوا كل ما خف وزنه وغال ثمنه يف
ظرف وجيز ،وعادوا �إىل ديارهم �ساملني
غامنني .ما حدث طبعا ،فعل م�شني ،ال
يجب ال�سكوت عنه ،لأنه يعترب جرمية
منظمة وراءها وال �شك �أ�شخا�ص هدفهم
هو متييع امل�شهد الكروي ب�شكل عام،
وت�شويه�صورةو�سمعةودادالأمةالتي
�أ�صبحتيفاحل�ضي�ض.
نحن هنا ال نتهم طرفا �أو �آخر ،فهذه
مهمة امل�س�ؤولني عن ال�ش�أن الأمني الذين
يعملون حاليا على البحث عن املجرمني
احلقيقيني الذين كانوا وراء اخلمي�س
الدامي الذي �أدخل الرعب والهلع يف
نف�س كل الوداديني.
ع�شنا ومنذ عقود العديد من ظواهر
ال�شغب ،لكن �أن ي�صل الأمر مبجموعة
من املجرمني حماولة قتل الالعبني،
والتنكيل بهم ،فهذه الأمور غريبة عن
كرة القدم املغربية ،وعن املغرب بلد
الأمانواال�ستقرار.
دعونا نتحدث بهدوء وب�صراحة حول
بع�ض الأحداث الدامية والدموية
وم�شاهد العنف التي عرفتها املالعب

يوم  26غ�شت � ،2013صادقت كما ذكر كمال حللو ب�أن منظمة الأمم
اجلمعية العامة للأمم املتحدة على
م�شروع قرار يق�ضي ب�إقرار يوم عاملي �سنةعامليةللريا�ضة،لكنهذهاملبادرة
للريا�ضةوحددتيوم�6أبريللتخليده حمدودة وال تعك�س انخراط الأمم
املتحدة يف م�سل�سل التنمية وال�سالم
كل �سنة على ال�صعيد العاملي.
والبد من التذكري هنا �أن الف�ضل يف عرب العامل.
هذه املبادرة يعود للمغرب الذي تقدم الأمني العام للأمم املتحدة بان كي مون
بهذا االقرتاح يوم  22ماي  ،2011كان حا�ضرا خالل هذا املنتدى الذي مت
خالل املنتدى الدويل املنعقد بق�صر فيه تقدمي املقرتح املغربي من طرف
الأمم املتحدة بجنيف والذي جمع ال�سيد كمال حللو ،وت�أكيده من طرف
اللجنة الأوملبية الدولية ومنظمة ال�سيدة نوال املتوكل النائبة الأوىل
الأمم املتحدة ،فقد دعا ممثل اللجنة لرئي�ساللجنةالأوملبيةاملغربية،
الوطنية الأوملبية املغربية يف هذا حيث عرب الأمني العام عن ارتياحه
املنتدى ال�سيد كمال حللو �إىل �إقامة لهذه املبادرة ودعا �إىل م�ساندتها
يوم عاملي للريا�ضة بهدف التذكري وتفعيلها بعد �سنة ،وحتديدا يوم 22
بالقيم النبيلة ،للريا�ضة وتوظيفها يف �أبريل  2012خالل امل�ؤمتر ال�سنوي
جلمعية اللجان الوطنية الأوملبية
خدمةالتنميةوال�سالم.

فقد املغرب واحدا من رجاالته الربرة
الذين طبعوا تاريخه الريا�ضي
واجلمعوي وال�سيا�سي بعد تاريخ
حافل بالعطاء ونكران الذات ،رحل
حممد اجميد الأب الروحي لريا�ضة
التن�س �إىل دار البقاء يف حمفل رهيب
حيث �شارك يف مرا�سم وداعه الآالف من
املواطنني ،ومن �أ�صدقائه الريا�ضيني،
وال�سيا�سيني،والفاعلنياجلمعويني.
حممد اجميد الذي غادرنا عن �سن 97
�سنة ،وهب كل حياته و�شبابه لوطنه،
فقد كان رحمه اهلل من كبار املقاومني
الذين دافعوا بقوة عن ا�ستقالل
املغرب وعن رجوع حممد بن يو�سف
�إىل عر�شه ،هذه املقاومة كلفته ال�سجن
حيث ذاق مرارة التنكيل والتعذيب
على يد امل�ستعمر الفرن�سي رفقه العديد
من املجاهدين ،فلم يهد�أ له بال �إىل �أن
ا�سرتجعاملغربا�ستقاللهوكربياءه.
قليلون هم الذين يعرفون ب�أن حممد
اجميد وقبل مزاولته لريا�ضة التن�س

�أبرون يرف�ض خو�ض «املاط»
مباراته امل�ؤجلة �ضد اجلي�ش امللكي.
«األخبار»

❍ �أمل نقل ب�أنها جامعة �أبرون.

الكروية يف الآونة الأخرية ،فاخلمي�س
الأ�سود الذي مازال عالقا يف �أذهان كل
البي�ضاويني ،خالل املباراة التي جمعت
املو�سم املا�ضي فريق الرجاء باجلي�ش
امللكي ،حينما متكن بع�ض املح�سوبني
على الفريق الع�سكري من تدمري مدينة
ب�أكملها و�إحلاق العديد من الأ�ضرار
باملن�ش�آت العمومية ،ومبنازل و�سيارات
املواطنني ،ها هو جمهور وداد فا�س
يخلق هو الآخر فو�ضى عارمة ويهدد
الالعبني ،بل اعتدى على احلار�س
ال�شاب �أمني البورقادي الذي نال حقه
منال�ضربوال�شتم.
�إن ما ح�صل لفريق الوداد مل ي�أت عن
طريق ال�صدفة ،بل هو نتيجة تراكمات،
�شارك فيها امل�سري واملنخرط واجلمهور
ب�شكل �أو ب�آخر .فكيف يعقل �أن ن�سمع
رئي�سا �أو م�س�ؤوال يتحدث ب�أ�سلوب
«�سوقي» يف بع�ض الإذاعات اخلا�صة

املتحدة �سبق و�أن �أقرت �سنة 2005

كان العبا مرموقا يف فريق ال�صام
املراك�شي الذي كان �آنذاك من �أقوى
الفرق املغربية يف عهد احلماية.
حممد اجميد املزداد مبدينة �أ�سفي
لعب بجانب املرحوم الدكتور يو�سف
بلعبا�س ال�سفري ال�سابق للمغرب
بباري�س ،وجمموعة �أخرى من الالعبني
الذين حتولوا �إىل �أطر عليا �ساهمت يف
بناء �صرح املغرب اجلديد.
حممد اجميد كان من بني م�ؤ�س�سي
اجلامعة امللكية املغربية لكرة امل�ضرب
التي عرفت حتت واليته العديد من
االنت�صارات ،بل يرجع له الف�ضل يف
تطور هذه اللعبة التي كانت تعد من
ريا�ضات النخبة ،لأنها كانت منح�صرة
على �أبناء الأغنياء ،فبف�ضل املرحوم
متكن العديد من الفقراء ممار�سة
ريا�ضةالتن�سحيثحتولوامن�صبيان
مهمتهم جمع الكرت� ،إىل �أبطال عامليني،
ففي عهده ظهرت العديد من املواهب،
فمن جيل عمر ليمينا �صابر ،دي�سالم � ،إىل

قرار توقيفي جمرد انتقام واحلكم
التيازي كاذب.
«مدرب الفتح السالمي»
❍ وحتى انت زدت فيه هاذ الأيام.
الرجاء -الواف ..ع�شر دقائق
ب�أربعة �أهداف!!
«االتحادي االشتراكي»
❍ و�أين اخلبري ال�صحابي؟

كمال لحلو

املنعقد بالعا�صمة الرو�سية مو�سكو،
جدد ممثل املغرب كمال حللو هذا
املقرتح بالنظر �إىل �أهميته وانعكا�ساته
الإيجابية على الريا�ضة العاملية .ويف
يوم  23غ�شت � 2013أقرت اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ر�سميا هذا
املقرتح املغربي ،وجعلت من يوم 6

التي انت�شرت كالفطر� ،ساهمت هي
الأخرى بطريقة غري مبا�شرة يف هذه
اجلرمية ،وذلك بفتح �أبوابها لكل من
هب ودب للتنظري» ون�شر الغ�سيل القذر
على �أثريها دون احرتام ذوق امل�ستمع،
ودون التفكري يف عواقب ذلك.
�أندية نعتربها كبرية وعريقة� ،أ�صبحت
ت�سريمنطرفع�صاباتمن«احلياحة»
تعزل املدربني ،وترهب امل�سريين،
وتبعد كل من �سولت له نف�سه االقرتاب
من م�صاحلها .فعلى كل امل�س�ؤولني عن
ال�ش�أن الكروي والأمني� ،أن ي�ضربوا
ب�شدة على �أيدي ه�ؤالء امللي�شيات
الذين �شوهوا �صورة الكرة املغربية،
لأن الريا�ضة وقبل كل �شيء �سلوك
و�أخالق نبيلة ،ولي�س مرتعا للمف�سدين
والإرهابيني الذين يعتربون دخالء على
هذهاللعبة.
وللحديثبقية.
�أبريل من كل �سنة منا�سبة لتخليده
وهو التاريخ الذي اقرتحته اللجنة
الأوملبية الدولية حيث �أن �ساد�س
�أبريل ي�صادف يوم افتتاح �أول �ألعاب
�أوملبية يف التاريخ املعا�صر �سنة
 .1896قرار تاريخي �ساهم املغرب يف
�صنعهعلىيدكلمقرتحيهكمالحللو
بو�صفه نائبا لرئي�س اللجنة الوطنية
الأوملبية املغربية ،ونوال املتوكل
النائبة الأوىل لرئي�س اللجنة الأوملبية
الدولية بحكم عالقتها وات�صاالتها
على �صعيد احلركة الأوملبية العاملية
بهدف احل�صول على امل�ساندة الدولية
ال�ضرورية لهذا املقرتح عيد �سعيد لكل
الريا�ضيني عرب العامل مبنا�سبة حلول
اليوم العاملي للريا�ضة يف ن�سخته
الأوىل يوم � 6أبريل املقبل.

بعد عمر حافل من العطاء ونكران الذات

ال�سي حممد اجميد يودعنا �إىل دار البقاء

كريم إدبهي يتوسط المرحوم محمد امجيد والدكتور زهير
رئيس نادي الراسينغ البيضاوي للتنس.

بودريقة يخطط لإبعاد غايبي عن
الئحة لقجع.
«الخبر»
❍ عليه �أن يبعد م�ست�شاريه الذين
عاثوا ف�سادا و�شوهوا �صورة
الرجاء.
جمموعة من املالعب املغربية مهددة
بالإغالق من قبل «الفيفا».
«مواقع»

❍ غري ي�سدوهم ،ما كاينة ال كورة
وال جمهور.
اجلمعالعاماال�ستثنائي
جلامعة كرة القدم

امل�صادقة على القوانني املعدلة،
يف انتظار اجلمع العام العادي
النتخاب الرئي�س
عقـدت اجلامعة امللكيــــة املغربية لكــرة
القدم جمعـها العام اال�ستثنائــي ،حيث
متت امل�صادقة على البـنود املعدلة للنظـام
الأ�سا�سي للجامعة.
ح�ضر �أ�شغال هذا اجلمع اال�ستثنائي 51
ع�ضوا من �أ�صل  ،60كما ح�ضره ممثالن
عن الفيفا والكاف ،ملراقبة الأجواء التي
�سيدور بها هذا اجلمع الذي مر ب�شكل
طبيعي وعادي على عك�س اجلمع العام
الأخري الذي عرف العديد من املناو�شات
واال�صطدامات بلغت حد تبادل االتهامات
بني امل�شاركني.
كما عرف هذا اجلمع نقا�شا م�س�ؤوال حيث
عرب كل املتدخلني عن �آرائهم و�أفكارهم
يف جو من امل�س�ؤولية ،كما متت امل�صادقة
على العديد من املقرتحات �أهمها �أن يتكون
املكتب املديري من  14ع�ضوا بدل ،10
كما �سيتم �إحلاق رئي�س الع�صبة الوطنية
للهواة ب�أع�ضاء املكتب املديري.

جيل عرفة ال�شقروين ،خالد �أوطاليب،
�إىل و�صول الثالثي الذهبي املتكون
من يون�س العيناوي ،كرمي العلمي
وامل�شاك�س ه�شام �أرازي ،هذا الثالثي
وبف�ضله �أ�صبحت ريا�ضة التن�س
حا�ضرة بقوة يف كل املحافل الدولية.
حممد اجميد كان من �أ�شد املعار�ضني
ل�سيا�سة الوزير القوي ال�سابق
�إدري�س الب�صري الذي مل يكن يحتمل
الت�صريحات النارية لرئي�س اجلامعة
الذي كان مدافعا قويا عن الريا�ضة
وال�شباب،وكانيفنف�سالوقتخ�صما
�شر�سالكلالو�صولينيواالنتهازيني.
حممد اجميد كان دائما ي�ؤكد على
الدور الكبري الذي تقوم به الريا�ضة
داخل املجتمع ،خا�صة �إذا وجدت
االهتمام من الدولة ،فكم من بطل
ريا�ضي انت�شلته من عامل الإجرام
والت�شرد ،و�أ�صبح مواطنا �صاحلا،
فكم من �شاب معوز وبف�ضل عطف
املرحوم اجميد تابع م�ساره الريا�ضي

والدرا�سي.
مل يكتف املرحوم بن�شاطه الكبري
وباخلدمات اجلليلة التي قدمها
للريا�ضة املغربية ،بل كان كذلك فاعال
جمعويا من امل�ستوى الرفيع ،فقام
بالعديد من املبادرات الإن�سانية يعجز
املرء عن ذكرها ،وكما �صال وجال
�أنحاء اململكة �شماال وجنوبا وزار
املناطق النائية حممال باملواد الغذائية
وباملالب�س للأطفال وللعجزة.
احلديث عن هذا الرجل الوطني الكبري
ال ميكن لنا �أن نح�صره يف هذه الكلمات،
بل على امل�س�ؤولني �أن يفكروا ومنذ
الآن يف رد االعتبار لهذا الرجل الكرمي،
ب�إن�شاء متحف يحمل ا�سمه اعرتافا لكل
ما قدمه لوطنه وبدون م�ساومات.
رحم اهلل ال�سي حممد اجميد و�أ�سكنه
ف�سيح جناته ،و�ألهم ذويه ال�صرب
وال�سلوان.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

alousbouea@gmail.com
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الفرنسيون يبيعون القرد للمغاربة
ويضحكون على من اشتراه

كاتب فرن�سي يقول« :التي جي يف»
اجل َمال واحلمري
يف بالد ِ

ساركوزي الرئيس الفرنسي
السابق هو الذي باع «التي
جي في» للمغاربة.

بغض النظر عما إذا كان سريعا أم ال ..لم يكن القطار فأل خير على المغاربة في أي يوم من األيام ،ويمكن
االستشهاد على صحة هذا االعتقاد بالعودة إلى كتب التاريخ ،والنموذج البارز في هذا السياق هو حالة السلطان
المولى عبد العزيز الذي اقتنى قطارا من أوربا ،قبل أن يكتشف بأن المغرب ال يتوفر على سكة حديدية( ،)..فاقتصر
استعماله لهذه اآللة على اللعب ،حسب ما حكاه المصور الفرنسي «غابرييل فير» ،الذي وصف الظروف التي َ
نَقل فيها
حوالي  60بَغْ ً
ال عربتين للقطار من ميناء العرائش إلى فاس ،حيث كان يقيم السلطان ،الذي اكتفى ببناء كيلومترين من
السكة الحديدية بغرض التنزه ،فوق أرض كانت محل نزاع مع الساكنة( .)..وغير بعيد عن الفترة التي خضع فيها المغرب
لحكم السلطان المولى عبد العزيز ،وما حكاه المصور الفرنسي صاحب كتاب «في صحبة السلطان» ،فقد سبق للسلطان
موالي الحسن األول أن استفتى الفقهاء سنة  1888حول موضوع القطار ،لكنهم حرموه ،تحريما شبه جماعي باعتباره
وسيلة من وسائل االختراق األوربي(.)..
هكذا إذن كان القطار دائما مصدرا إللهام األوربيين ،بالنكت حول المغرب والمغاربة ،ولعله من سخرية
القدر أن يأتي ،كاتب فرنسي اسمه «مارك فريسوز» ( ) MARC FRESSOZليسخر من
المغاربة مجددا ،سنة  ،2011بمناسبة اقتناء القطار فائق السرعة (التي جي في) ،حيث
يخصص محورا كامال للمغرب ،من خالل حديثه عن «هدية المغرب» ،وفيه يشرح أسرار
هذه الصفقة المثيرة للجدل(« .)..في هذه الدولة (المقصود هو المغرب) ذات الكثافة
السكانية التي تصل إلى  30مليون نسمة ،حيث مازالت الحمير تجر العربات في مركز
المدينة ،سيقدم قطار «التي جي في» خدماته من خالل عربات مكونة من طابقين،
على متن سكة تقطع المسافة بين طنجة والدار البيضاء ،على امتداد  340كلم()..
«التي جي في» يمر تحت أشجار النخل في بلد الجمال ،منظر لم يسبق أن رآه أي أحد،
ولكن األمر ال ينتهي عند هذا الحد ،بل إن الخطوط سيتم تمديدها نحو الجنوب ..أمر
ال يصدق ،عندما نعرف أن أكثر من نسبة  15في المئة من سكان المملكة،
يعيشون تحت عتبة الفقر».
الفقرة أعاله مقتطف بتصرف من كتاب
«اإلفالس بسرعة فائقة» ،لصاحبه
«مارك فريسوز» ،صدر سنة  2011عن
مجموعة « ،»Cherche Midiوفيه
يكشف الكاتب الذي سخر من المغرب
والمغاربة ،أسرار العالقة بين شركة
«ألستوم» الفرنسية ،التي باعت «التي
جي في» للمغرب ،وبين الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال ساركوزي ،الذي شوهد
وهو يدشن انطالق أشغال «التي جي في»
سنة  2011مبتهجا في طنجة ،في أوج
مقتطف م
 0ن كتاب اإلف
ال
انطالقة «الربيع العربي»(.)..
س
ف
ائ
ق
ال
3
سنة من» الت

ي جي في» .
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قطار «التي جي يف» مثل طائرة رافال ..غري قابل للت�سويق يف اخلارج

«�أل�ستوم» ..ال�شركة «املفل�سة» و«املدللة»
التي �أنقـذها �ساركوزي على ح�ساب املغرب

ال �أحد يعرف �سبب �أفول جنم تلك املجموعات التي كانت
تطالب بالرتاجع عن �إن�شاء م�شروع القطار ال�سريع يف
املغرب ،كما ال يعرف �أحد �سر هذا التكتم حول الكتاب
الفرن�سي الذي يتحدث عن «� 30سنة من التي جي يف»
يف فرن�سا ل�صاحبه « »MARC FRESSOZرغم
�أن املعطيات التي ت�ضمنها هذا امل�ؤلف ال�صادر �سنة
 ،2011تبدو �صادمة وكانت تتطلب على الأقل حتركا
من الأطراف املعنية بهذه ال�صفقة.
يقول مارك“ :مبجرد �صعوده يف االنتخابات الرئا�سية
ل�سنة  ،2007و�ضع الرئي�س نيكوال �ساركوزي نف�سه يف
خدمة  -الأبطال الوطنيني ،-ويق�صد بهم ال�شركات
الفرن�سية العمالقة مثل “�أل�ستوم ،و�أريفا ،”..والتي
حتظى بالدعم على ال�ساحة الدولية من �أجل ت�شجيع
قدرتها التناف�سية ،ويو�ضح ب�أن جمموعة “�أل�ستوم”،
التي باعت القطار ال�سريع للمغرب ،كانت مهددة
بالإفال�س منذ �سنة  ،2000ولكن �ساركوزي قام بعدة
جمهودات لإنقاذها منذ تعيينه من طرف جاك �شرياك
رئي�سا للحكومة.
الكاتب نف�سه ،ي�ؤكد �أن “�أل�ستوم” كانت مبثابة
جمموعة مدللة لدى �ساركوزي ،رغم النقا�شات احلادة
التي رافقت عملها ،مثل ما حدث داخل اللجنة الأوربية،
بني العمدة ال�سابق لدائرة “نويي” ،و”ماريو موتي”
وزير االقت�صاد واملالية الإيطايل الذي كان يطالب
بتفكيك هذه ال�شركة.
من خالل كالم مارك ،يت�ضح �أن املجموعة التي فازت
ب�صفقتي “الرتامواي” يف الدار البي�ضاء والرباط
و�ص َّف َق لها املغاربة ،كانت يف
و�صفقة “التي جي يف”َ ،
احلقيقة �شركة على حافة الإفال�س“ ،فزيادة على دعم
الأبناك ،قامت الدولة الفرن�سية ب�شراء ن�سبة  21يف املئة
من ر�أ�سمال “�أل�ستوم” ،مما يعني �ضخ  720مليون
�أورو يف �صناديقها ،باملقابل قام “باتريك كرون” املدير
العام لل�شركة يف تلك الفرتة واملقرب من �ساركوزي،
بالتخل�ص من العبء الذي كان ي�سببه اال�شتغال يف
بع�ض املجاالت مثل توزيع الطاقة واملوانئ ،واحتفظ
ببناء املحطات الكهربائية وال�سككية لـ”التي جي يف”،
وبذلك مت �إنقاذ املجموعة من �سيناريو كان يرمي �إىل
�إدماجها يف �شركة “�سيمان�س” الأملانية ،وعلى �إثر ذلك
هبط رقم املعامالت �إىل �أقل من  17مليار �أورو �سنة
 ،2007بعد �أن كان ي�ساوي 24 ،مليارا ون�صف.”..
“وبعد مرور هذه الدوامة ،عادت الدولة لتبيع
ح�صتها يف “�أل�ستوم” حمققة قيمة م�ضافة تتجاوز
 1مليار و 200مليون �أورو ،وجرى البيع ل�صالح
�شركة “بويغ” التي كان يديرها “مارتان بويغ” �سنة
 ،2007هذا الأخري ا�شرتى ن�سبة  25يف املئة من ر�أ�س
املال ،وكان يرمي من وراء ذلك �إىل عملية تنويع يف
اهتمامات ال�شركة من خالل اال�ستثمار يف جمال مقاومة
الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري ،ح�سب الكتاب،
خ�صو�صا يف �سياق التقارب بني “�أل�ستوم” و”�أريفا”،
مما �سيمكنه من ولوج جمال الطاقة النووية� ..أما
يف قطاع النقل ف�إن “�أل�ستوم” متلك �أوراقا حقيقية،
وقد توقعت �أن تقوم جمموعة من الدول بالتحول من
قطاع ال�سيارات �إىل قطاع ال�سرعة الفائقة ،ومن بني
تلك الدول :العربية ال�سعودية ،والربازيل ،والواليات
املتحدة ،والهند ،ورو�سيا ..بل �إن دول �أقل غنى حتلم
يقينا بـ”التي جي يف” مثل املغرب”( ،مقتطف من كتاب
مارك فرو�سوز).

قاطرة “التي جي في” تساوي 25
مليون أورو
ي�ؤكد مارك �أن �ساركوزي عمل كل ما يف و�سعه لبيع
التكنولوجيا املتقدمة التي ميلكها �أ�صدقا�ؤه يف
“�أل�ستوم” ،ولكن “التي جي يف” ،رغم �أنه قطار �سريع
و�أنيق� ،إال �أن هذا القطاع ال�سككي يعاين من عيب خطري
مثله مثل الطائرة الع�سكرية ،املقاتلة رافال ،امل�صنعة

احلربية ،كما مل تكن هناك فر�صة لرتك املجال �أمام
الأملان الذين كانوا يتطلعون بدورهم لهذه ال�صفقة.

بغض النظر عن
ذلك السياق الذي
تم فيه الحديث
عن كون المغرب
“عشيقة فرنسا”،
وبعض النظر عن
األزمة التي تبعت
ذلك ،فإن الكتاب
الذي أصدره
“مارك فريسوز”
يستحق أكثر من
وقفة للتأمل،
بل يتطلب دخول
األطراف المعنية
بالمشروع على
الخط لتصحيح أو
تكذيب المعطيات
الخطيرة الواردة
فيه
من طرف “دا�سو” ،والتي مل ي�سبق �أن مت بيعها خارج
فرن�سا ،حيث �أن ال�شركة الوطنية لل�سكك احلديدية
بفرن�سا هي الزبون الوحيد لـ”�ألت�سوم”(.)..
ولعل ما يف�سر عدم الإقبال على اقتناء قاطرات “التي
جي يف” هو تكلفة �إنتاجها املرتفعة ،فقاطرة واحدة
ت�ساوي  25مليون �أورو ،ين�ضاف �إليها مبلغ بناء
ال�سكك التي ي�ستعملها “لتي جي يف” 16 ،مليون �أورو
للكيلومرت ،زيادة على تكاليف ال�صيانة� ،أنظروا �إىل
فداحة الأرقام املعلن عنها ،والتي مل يتم تكذيبها.

فرنسا تسحب البساط من تحت
أقدام إسبانيا
ي�ؤكد �صاحب الكتاب� ،أن التحول نحو القطارات الفائقة
ال�سرعة ،مبثابة ثقافة ال ميكن الو�صول �إليها بني ع�شية
و�ضحاها ،ولعله بذلك ي�سخر من املغاربة الذين مل
يتعودوا بعد التنقل بوا�سطة القطار العادي فما بالك
بـ”التي جي يف”“ ،تلك الفخامة املحجوزة للأغنياء”.
كما ي�شرح نف�س الكاتب كيف �أن فرن�سا متكنت من �سحب
الب�ساط من حتت �أقدام �إ�سبانيا التي كانت تطمح لدفع
املغرب نحو القطارات الفائقة ال�سرعة ،علما �أنها كانت
تناق�ش �إمكانية �إقامة قطار حتت املاء عرب نفق من جبل
طارق �إىل طنجة.
يقول مارك� ،إن �ساركوزي ومن �أجل حتقيق �أهدافه،
خ�ص�ص �أوىل زياراته لدولة املغرب ،وق�ضى ثالثة
�أيام يف �ضيافة امللك حممد ال�ساد�س ،وي�شرح كيف �أن
ف�شل عقد �صفقة طائرة رافال الفرن�سية ،لعب دورا يف
الدفع ب�شكل تلقائي لتنفيذ �صفقة ل�صالح القطار ال�سريع
الفرن�سي ،حيث �أن املغرب وقع عقودا القتناء  24طائرة
حربية �أمريكية ( ،)f 16راف�ضا كل عرو�ض �شراء طائرة
رافال الفرن�سية ،التي قدمت له مبنا�سبة �إعالن الرغبة يف
جتديد الأ�سطول الع�سكري(.)..
ي�سخر «مارك» من املغرب عندما يقول ب�أن «التي جي

هل حصل فعال تزوير التوقعات؟

ي�شرح �صاحب الكتاب ،كيف �أن فرن�سا ا�ستعملت كل
الو�سائل كي ال تفلت �صفقة «التي جي يف» من بني يديها،
ال�سيما و�أنها كانت �ستعزز البعد اجليو�سرتاتيجي لهذه
الدولة جتاه دول جنوب املتو�سط� ،ألي�ست فرن�سا هي
�صاحبة فكرة «احتاد املتو�سط» ،ذلك امل�شروع الذي
�أطلقه م�ست�شار الرئي�س �ساركوزي هرني ..علما �أن
الدولة الفرن�سية ا�ستعملت �أ�سلوب ،دفاتر ال�شيكات ،من
�أجل فك ال�شفرات ،ح�سب قول �صاحب الكتاب الذي مل
ي�شرحاملق�صودبهذاالأ�سلوب(.)...
ويبقى �أخطر ما يك�شفه «مارك» هو قوله ب�أن الأطراف
املعنية مب�شروع «التي جي يف» ،رفعت من م�ستوى
التوقعات ،لكي يكون اجلميع �سعيدا ،حيث قيل �إن
القطار فائق ال�سرعة �سيحمل يف �سنته الأوىل �أكرث من
 6ماليني م�سافر ،وهو الرقم الذي �أعلنه املكتب الوطني
لل�سككاحلديدية.
«ميكننا دائما �أن نحلم» يقول مارك ،الذي ي�شرح �أ�سباب
ان�سحاب البنك الأوربي من دعم م�شروع غري ذي
مردودية ،ب�سبب الفيتو الأملاين ،قبل �أن تدخل وكالة
التنميةالفرن�سيةوالتيي�سريهامنذ�سنة� 2010شخ�ص
ذو ميوالت «�ساركوزية» ،ومت التوقيع على �شيك مببلغ
 220مليون �أورو(.)..
الكتاب الذي فضح إفالس
شركة «ألتسوم» لصاحبه
مارك فرسوز

يف» �سي�صل �إىل املغرب الذي جتر فيه احلمري العربات
و�سط املدن ..ويقول ب�أن ن�سبة  15يف املئة من ال�سكان
يعي�شون حتت عتبة الفقر ،وي�ضيف ب�أنه بغ�ض النظر
عما �إذا كان ال�سكان �سي�ستجيبون مللء عربات «التي جي
يف» ،ف�إن املغرب يراهن على ال�سياح ،ويحددهم �صاحب
الكتاب املذكور يف ال�سياح الفرن�سيني ،املتقاعدين،
والطبقات املي�سورة يف اململكة� ..إنه ي�ستهزئ (الكاتب)،
ولكنه مع ذلك يقول �إن فرن�سا حققت الأهم ،فهذه ال�صفقة
ن�صر مقد�س للقطار الذي مل ينجح يف اخلارج.
ففي �سنة  2007كان �ساركوزي يعرف جيدا ح�سب
مارك ،قوة املناف�سة الإ�سبانية ،ويعرف �أي�ضا قوة
الأمريكان الذين �ضاعفوا قوة فرن�سا يف جمال الطائرات

يقول مارك ،إن ساركوزي ومن
أجل تحقيق أهدافه ،خصص
أولى زياراته لدولة المغرب،
وقضى ثالثة أيام في ضيافة
الملك محمد السادس ،ويشرح
كيف أن فشل عقد صفقة
طائرة رافال الفرنسية ،لعب
دورا في الدفع بشكل تلقائي
لتنفيذ صفقة لصالح القطار
السريع الفرنسي

الكاتب الفرنسي يستهزئ..
هل هو كالم مسؤول؟
بغ�ض النظر عن ذلك ال�سياق الذي مت فيه احلديث
عن كون املغرب “ع�شيقة فرن�سا” ،وبع�ض النظر عن
الأزمة التي تبعت ذلك ،ف�إن الكتاب الذي �أ�صدره “مارك
فري�سوز”ي�ستحق �أكرث من وقفة للت�أمل ،بل يتطلب دخول
الأطراف املعنية بامل�شروع على اخلط لت�صحيح �أو
تكذيب املعطيات اخلطرية الواردة فيه ،ورمبا لن يقبل
�أحد ذلك اال�ستفزاز عندما قال يف كتابه “بعد ثالث �سنوات
من التملق على ح�ساب �أع�صاب الفرن�سيني” ،كان هناك
ارتياح كبري يف دجنرب �سنة  ،2010عندما مت توقيع عقد
“التي جي يف” بني املدير العام ل�شركة “�أل�ستوم” ،وكرمي
غالب.”..
يذكر �أن حكومة العدالة والتنمية قد �سكتت نهائيا عن
مناق�شة م�شروع “التي جي يف” ،بل �إنها �أ�صبحت تربر
الت�أخر يف �إجنازه بدعوى �أن هناك م�شاكل مرتبطة بنزع
امللكية ،علما �أن امل�شروع مت تد�شينه بطريقة احتفالية
كبرية يف �شتنرب  ،2011يف مدينة طنجة ،ومت الت�أكيد على
تكلفته التي تبلغ ح�سب ما هو معلن عنه  20مليار درهم
مغربي� ،أي ما يعادل  1.8مليار يورو.
وي�سمح االتفاق املوقع عام  2007ل�شركات فرن�سية
بينها �شركة «�أل�ستوم �أ�س �أيه للطاقة وهند�سة النقل»
بت�صميم،وبناء،وت�شغيل،و�صيانةخطال�سككاحلديدية
للقطارات فائقة ال�سرعة املعروفة يف فرن�سا با�سم «تي جي
يف» ،وح�ضر التد�شني الأمري مقرن بن عبد العزيز ،رئي�س
اال�ستخبارات العامة ال�سعودية ،والأمري عبد العزيز بن
عبد اهلل بن عبد العزيز ،نائب وزير اخلارجية ال�سعودي،
وعدد من امل�س�ؤولني وال�سفراء ..ورغم ارتفاع الأ�صوات
التي كانت تطالب ب�إيقافه ممثلة يف بع�ض اجلمعيات مثل:
«مبادرة بي دي �أ�س» ،و»كابدميا �آفاق الدميقراطية»،
و»جمعية حماربة الر�شوة» ،و»تران�سبارن�سي املغرب»،
و»منتدى بدائل املغرب» ،و»�أطاك املغرب» ،و»ال�شبكة
العاملية لإلغاء ديون العامل الثالث»� ..إال �أن «التي جي
يف» الفرن�سي مر فوق اجلميع ،ب�شكل يطرح �أكرث من
عالمة ا�ستفهام مثله مثل هذا الكتاب املليء باملعطيات
اخلطرية(.)..
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عبد اهلل الفردو�س القيادي وع�ضو املكتب ال�سيا�سي لالحتاد الد�ستوري لـ«:الأ�سبوع»:

الأمــنيالــعاملــم
يحقق �شيئا �إال �إ�ضعاف
احلـزبوت�صــغريه

أكد عبد اهلل الفردوس القيادي في االتحاد الدستوري ،بأن الحزب يسير نحو االحتضار بسبب انعدام القيادة والحكامة ،وأضاف
بأن األمين العام الحالي الذي قضى أكثر من  13سنة ،فشل فشال ذريعا بل كان سببا في إضعاف الحزب مقارنة مع ما كان عليه
في فترة األستاذين المعطي بوعبيد وعبد اللطيف السماللي ،وتأسف عضو المكتب السياسي لألجواء الكئيبة داخل الحزب والتي
تنذر باالنفجار ،والتي ستدفع ال محالة ببعض القياديين لمغادرته والترشيح باسم أحزاب أخرى خالل االستحقاقات القادمة ،ألنهم
لم يجدوا المساندة المطلوبة من طرف األمين العام الذي لم يسبق له أن ترأس تجمعا حزبيا ،أو شارك في حوار تلفزي على غرار
أقرانه من زعماء األحزاب.

لم أغادر رسالة األمة ،فمازلت
المدير الشرعي للجريدة
الدار البيضاء .األسبوع

■ كيف ترى الو�ضع الذي يعي�شه حاليا االحتاد
الد�ستوري؟
■ الو�ضع �شاذ داخل االحتاد الد�ستوري ،فاحلزب
ي�سري �إىل االحت�ضار ،وهذا راجع �إىل انعدام القيادة،
فالأمني العام احلايل الذي ق�ضى على ر�أ�س احلزب 13
�سنة ،مل يحقق �شيئا �إال �إ�ضعاف احلزب وت�صغريه.
يكفي الإ�شارة �أن هناك �أحزابا �أقل حجما من االحتاد
الد�ستوري ،و�أ�صغر قاعدة منه يتواجدون الآن يف
احلكومة بخم�س حقائب وزارية� ،أما حزبنا مل ي�ستطع
الأمني العام �أن ي�صل به �إىل ت�سيري ال�ش�أن العام وقد
ورثه عن الأ�ستاذ عبد اللطيف ال�سماليل رحمه اهلل،
الذي متكن من خلق فريق يتكون من  38برملانيا .ففي
�أول انتخابات حتت قيادة الأمني العام احلايل تراجع
احلزب ب�شكل مهول ،فمن  38برملانيا �إىل فريق يتكون
من  14برملانيا فقط ،حيث ا�ضطررنا ولأول مرة يف
تاريخ احلزب �إىل ت�شكيل فريق م�شرتك مع احلزب
الوطني الدميقراطي.
فكيف يعقل �أن الأمني العام مل ي�سبق له �أن تر�أ�س
جتمعا حزبيا� ،أو �ساند مر�شحا برملانيا� ،أو �شارك يف
حوار تلفزي ،على غرار «�أقرانه» من �أحزاب �سيا�سية
�أخرى ،الذين ال يت�أخرون يف م�ساندة منا�ضليهم يف كل
احلمالت التي تدافع عن �أفكارهم ومبادئهم.
■ يالحظ املتتبعون لل�ش�أن احلزبي ،ب�أن جريدة «ر�سالة
الأمة» عرفت تراجعا كبريا منذ �أن غادرت �إدارتها؟
■ �أنا مل �أغادر �إدارة «ر�سالة الأمة» ،ومازلت امل�س�ؤول
واملدير ال�شرعي للجريدة ،الذي وقع �أن حممد �أبي�ض،
واملحمدي العلوي قاما بعملية �سطو على اجلريدة
بدون حق ،و�أ�صبحا يت�صرفان فيها بدون �سند قانوين،
هذا مو�ضوع خطري جدا ،و�سيعرف قريبا طريقه �إىل
الق�ضاء.
■ ما هي و�ضعيتكم احلالية داخل احلزب؟
■ و�ضعيتي مل تتغري ،ف�أنا مازلت قياديا وع�ضوا
يف املكتب ال�سيا�سي ،ويف جميع هياكل احلزب ،ومل
�أغادره مادمت �أنني مل �أتو�صل من احلزب ب�أي �شيء
يفيد ب�أن هناك تغيريا يف هذه الو�ضعية .فحزب
االحتاد الد�ستوري الذي ورثناه عن املرحوم الزعيم
ورجل الدولة الأ�ستاذ املعطي بوعبيد ،حزب ليربايل

وع�صري يحكمه قانون �أ�سا�سي ،وبه �آليات لتدبري
اخلالف ،و�ضوابط للتحكيم والت�أديب ،كلما كان هناك
مربر لذلك ،كما �أنه يتوفر على معايري حمددة حتفظ
جلميع املنخرطني وللمنا�ضلني حقهم يف الدفاع عن
�أنف�سهم يف مواجهة �أي طغيان �أو ت�سلط �أو جربوت،
ولو كان من طرف الأمني العام �أو من يدور يف فلكه.
■ االنتخابات القادمة على الأبواب� ،إال �أن املرء يالحظ
اجلمود الذي يعي�شه حزبكم؟
■ االحتاد الد�ستوري حاليا غائب عن ال�ساحة ،كما �أن
هذه االنتخابات لي�ست من �أولوياته ،فجميع الأحزاب
الوطنية تتوفر على جلن ال�ستقطاب الكفاءات القادرة
على �إعطاء الإ�ضافة والرت�شيح والنجاح الذي يخول
لها ت�سيري ال�ش�أن الوطني.
حالة التذمر املوجودة داخل قواعد احلزب تدفعني
وللأ�سف ال�شديد �أن �أت�شاءم( )...وبالن�سبة للمنا�ضلني
احلاليني قد ي�ضطرون للرت�شح با�سم �أحزاب �أخرى،
لأن القيادة احلزبية احلالية ال تتوفر على امل�ؤهالت
التي تخول لها م�ساندة منا�ضليها .فخالل � 13سنة التي
�أم�ضاها الأمني العام وكما ذكرت ،مل يقم ب�أي �شيء،
فما ع�ساه �أن يفعل حاليا وهو على �أهبة الرحيل عن
احلزب.
■ هل هناك منا�ضلون يتوفرون على الكفاءة لتحمل
م�س�ؤولية الأمانة العامة للحزب؟
■ كل قيادي باالحتاد الد�ستوري له من الكفاءة
وامل�ؤهالت ما تخول له قيادة �سفينة احلزب.
طبعا،ال ميكن لنا �أن نعو�ض املرحومني املعطي
بوعبيد وعبد اللطيف ال�سماليل ،لكن هناك �أ�شخا�صا
ب�إمكانهم ت�سيري دفة احلزب �أح�سن من الآن ،و�سيظهر
ذلك جليا خالل امل�ؤمتر القادم للحزب ،كما �أن الأمر بيد
القاعدة احلزبية التي �ست�صوت على من تراه �صاحلا
بكل �شفافية ودميقراطية.
■ ماذا عن امل�شهد ال�سيا�سي حاليا؟
■ امل�شهد ال�سيا�سي يتفاعل ،هناك حراك و�أحزاب
�سيا�سية ترتب بيتها الداخلي ،وحتفز منا�ضليها على
التح�ضري اجليد لالنتخابات القادمة التي �ستكون
حا�سمة وفا�صلة بعد د�ستور  ،2011وبعد جتربة
حكومة العدالة والتنمية.
كل ما �أخ�شى هو �أن تق�ضي االنتخابات القادمة على
الأحزاب ال�صغرية ،والأحزاب التي مل ت�أخذ الأمور

عبد اهلل الفردوس
ومحمد األبيض

لم يسبق
لألمين العام
أن ترأس
تجمعا حزبيا
أو شارك في
حوار تلفزي

باجلدية املطلوبة.
وهنا �أود �أن �أقول ب�أن الإعالم الوطني الذي يتتبع
�أن�شطة واجتماعات الأحزاب ال�سيا�سية ،وت�صريحات
القادة ال�سيا�سيني كل �أ�سبوع� ،سنالحظ وبكل �أ�سف
الغياب التام لالحتاد الد�ستوري ،فال اجتماعات وال
تظاهرات ،وال مواقف �سيا�سية جريئة حول ما يجري
يف ال�ساحة الوطنية ،بل �أكرث من ذلك ،كل ما ن�سمعه من
حني لآخر ال يتعدى لغة اخل�شب.
■ قيل ب�أن القانون الأ�سا�سي الذي �صادق عليه امل�ؤمتر
اال�ستثنائي للحزب والذي مت �إيداعه يف وزارة الداخلية وقع
فيه حتريف وتزوير؟
■ فيما يتعلق بالقانون الأ�سا�سي ،قيل فيه ال�شيء
الكثري� ،سواء على �صفحات ال�صحافة الوطنية التي
تناولته� ،أو �أثناء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية الذي
جاء بعد امل�ؤمتر اال�ستثنائي ،والذي احتج فيه �أع�ضاء
اللجنة بقوة على ما وقع من حتريف وتزوير ،طال هذا
القانون الأ�سا�سي الذي �أودع من طرف الأمني العام
لدى وزارة الداخلية ،كما �أن �أحد قيادي وم�ؤ�س�سي
احلزب �أكد هذه الوقعة يف ت�صريحات له جلريدة
ال�صباح ،على كل حال ،فالثابت هو �أن هناك م�سا�سا
ب�إرادة امل�ؤمترين ،و�أن ما وقعت امل�صادقة عليه من
طرف امل�ؤمترين لي�س ما �أودع بوزارة الداخلية،
وبغ�ض النظر عن هذه الواقعة اخلطرية ،و�إن كان هذا
الفعل مق�صودا �أو غري مق�صود� ،أو بح�سن النية ،ف�إن
القانون الأ�سا�سي

alousbouea@gmail.com

حديث العاصمة
بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

�أول رباطي متطوع يف امل�سرية اخل�ضراء
هو �أول راف�ض ملن�صب م�ست�شار �شبح
حينما قرر املغفور له امللك احل�سن الثاين تنظيم امل�سرية
اخل�ضراء لتحرير ال�صحراء ،وفتح �أبواب الت�سجيالت
للمتطوعني الراغبني يف امل�شاركة يف هذه امل�سرية ،ف�أول
رباطي تقدم لت�سجيل ا�سمه يف قائمة املتطوعني ويحمل
رقم  ،1رجل ازداد �سنة  ،1897ومل يتكف هذا الرباطي
بتقدمي حياته للنداء امللكي ،بل وهب قطعة �أر�ض يف
ملكيته بحي العكاري ،فهي كل ما ميلكه وجعلها هبة
لتمويلم�صاريفتلكالثورةال�شعبية.فهذاال�شيخاجلليل
والوطني الغيور الذي كان رحمه اهلل خطيب اجلمعة
مب�سجد العكاري� ،سبق له يف �سنة � 1929أن تطوع جلمع
امل�ساعدات للمكافحني لتحرير فل�سطني ،وقاد مظاهرات
يف الرباط �سنة � 1930ضد اال�ستعمار مما كلفه ال�سجن
والنفي والعذاب ،وعند خروجه من ال�سجن وعودته
من املنفى� ،سافر �إىل الديار ال�سعودية ومن احلرم املكي
بالكعبة ال�شريفة كان يلقي درو�سا يف الوعظ والإر�شاد
ويرفع �أكفه �إىل اهلل عز وجل لن�صرة امللك وال�شعب على
امل�ستعمرالغا�شم.
ولأنه متبحر يف العلم وحائز على عدة �إجازات� ،أن�ش�أ �أول
مدر�سة للتعليم احلر بحي العكاري لإنقاذ �أبناء ال�شعب
من اجلهل والتخلف الفكري وتربيتهم على الوطنية،
وليعمم هذا الوعي الوطني و�سط اجليل الرباطي،
فتح مدار�س �أخرى مثل الغازية واملباركية والقجريية
والعبا�سية واملعطاوية والعي�ساوية ،وليعلن بذلك عن
جتنيده لتثقيف وتعليم �أبناء الرباط وتهيئتهم خلو�ض
املعارك من �أجل اململكة.
ويف �سنة  ،1944يدخل هذا املجاهد التاريخ من بابه
الوا�سع ،بعدما وقع على وثيقة املطالبة باال�ستقالل،
و�إميانا منه رحمه اهلل بدور املعرفة يف تكوين املواطن
ال�صالح �أ�س�س مع امل�ؤ�س�سني ،مدار�س حممد اخلام�س
امل�شهورة وتكلف ب�إدارة �إدارتها ابتداء من �سنة ،1947
ومنها كان ين�شر حب الوطن والدفاع عن امللك ،مما �أغا�ض
امل�ستعمر ،ف�ألقي عليه القب�ض للمرة الثانية �سنة ،1952
وعذبه ونفاه خارج الرباط وطاف به على  6حمطات
للمنفى م�شهورة بالتعذيب والتنكيل وق�ساوة العي�ش،
وما زاده ذلك �إال �إميانا و�إخال�صا مببد�إ الوفاء لروح
اململكة املتج�سدة يف �إمارة امل�ؤمنني .وانت�صر احلق،
وحل الن�صر وعاد �أمري امل�ؤمنني من منفاه و�سجنه ومعه
هدية اال�ستقالل واحلرية ل�شعبه بف�ضل باقات من الرجال
الأ�شاو�س املجاهدين املنا�ضلني امل�ؤمنني بعدالة الق�ضية
الوطنيةونزاهةامللكيةاملنا�ضلة.
وبعداال�ستقالل،رف�ضالوطنيالكبريواملجاهداملنا�ضل،
كل الوظائف التي اقرتحت عليه ،وعند الإحلاح ال�شديد،
ف�ضل التقرب �إىل اهلل وال�صالة يف الكعبة ،فتقبل من�صب
م�ست�شار ب�سفارة اململكة وكانت �آنذاك يف جدة باململكة
ال�سعودية من � 1957إىل حوايل �سنة  ،1962ليعود �إىل
الرباط ويقرتح عليه وزير اخلارجية �آنذاك املرحوم
�أحمد بالفريج من�صب م�ست�شار يف ديوانه ،وي�سجل
التاريخ موقفا نبيال لهذا العائد من بيت اهلل ،هذا الرباطي
املثقل بالأجماد ،فحاملا اكت�شف ب�أنه «م�ست�شار» �شبح،
�سارع �إىل تقدمي ا�ستقالته راف�ضا ب�أن يتقا�ضى �أجرا بدون
عمل وبذلك يكون �أول مغربي يحارب ويندد بالوظائف
اخليالية.هذا الطود ال�شامخ هو املرحوم برحمة اهلل
احلاج �أحمد ال�شرقاوي الذي تويف يوم  22يونيه 1978
عن �سن � 80سنة مبدينة الرباط.
وت�صوروا عن �سن � 76سنة ،وبكل الأر�صدة التي تدعم
تاريخه ،ول�ؤل�ؤة توقيعه على وثيقة املطالبة باال�ستقالل،
و�أو�سمة الن�ضال التي تر�صع جبينه ،وكدمات املنفى
ال�سحيق ،و�آثار ال�سجون والتعذيب ي�أبى هذا الهرم
الرباطي بعد �سماعه للنداء امللكي للتطوع يف �سبيل
ا�سرتجاع ال�صحراء ،ليكون بتوثيق من التاريخ �أول
من يتطوع تلبية للواجب الوطني حتت رقم  1على
م�ستوى الرباط .فهذه نبذة خمت�صرة من حياة وطني
كبري ،لنتعرف عليه ،وتتعرف عليه الأجيال ال�صاعدة
يف عا�صمة اململكة التي تكاد ال تعرف �شيئا عن التاريخ
احلديث واملعا�صر جلل رجال ون�ساء املدينة.
فعندما وهب هذا الوطني القطعة الأر�ضية ،اعتذر
املجل�س البلدي يف �سنة  1975عن قبولها رمبا للحالة
املادية املزرية للمجاهد الكبري ،فبالقدر ما كان غنيا حتى
الرثاء بجهاده وكفاحه ،كان فقريا ومل يرتك �إال تلك
القطعة و�سجالت من التاريخ احلافل ببطوالته ،رحمه
اهلل و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
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�إىل متى وهذه املقاطعة بدون مرافق؟

النقط ال�سوداء يف مقاطعة الدواوير :مقاطعة ال�سوي�سي
يف العا�صمة نقط �سوداء تلوث وتخد�ش
جمالها ،وهذه مقاطعة ال�سوي�سي ،املقاطعة
املن�سية والتي كان من املفرو�ض ومن
املرتقب ب�أن تكون «�سوي�سرا» الرباط بدال
من ال�سوي�سي ،هذه ال�سوي�سي الغارقة يف
امل�شاكل والتي مل ي�شفع لها انتماء كبار
املنتخبني �إىل مقاطعتها ،وال رجال الأعمال
وال�سيا�سة الذين ميثلونها يف اجلماعة
واجلهة والربملان .ويف دائرتهم االنتخابية
 10دواوير ق�صديرية من بينها :خلوية،
مرجة� ،سيدي قا�سم الناظوري ،ال�سروري،
عكرا�ش ،الوجلة� ،سيدي حمزة ،وابن حممد.
هذه الدواوير التي حتيط بها �أفخم الفيالت
من كل جانب ،مل ي�ستلهم كبار املنتخبني
حلوال واقرتاحات من�صفة وعادلة لتخلي�ص
دائرتهم االنتخابية من الآفة الق�صديرية
التي تنخر م�ستقبل تراب املقاطعة برمته،
وتعرقل منوها وتطورها ،والدليل هذا
اجلمود الذي يخيم عليها ،وهذا «الفقر»
العجيب الذي ت�سلط على مرافق موجودة
يف كل املقاطعات �إال مقاطعة ال�سيو�سي ،فال
مدار�س وال م�ستو�صفات ،وال مالعب ،وال

دور لل�شباب� ،أو دور للثقافة ،وال �أ�سواق
وال حتى عيادة لطبيب.
مقاطعة باال�سم وعلى الأوراق وبدون مقر
�إداري ،ومقاطعة مب�ست�شارين ورئي�س
جمل�س ونوابه ،ب�سيارات (جابها اهلل)
وتلفونات (فابور) وتعوي�ضات (اهلل
يخلف) ومنا�صب انتخابية بارزة برواتب
مهمة ،وك�أن هذه «الهميزات» هي كل همهم

ومبتغاهم.
هذه مقاطعة ال�سوي�سي املن�سية ،وفيها
منتخبون يتحملون م�س�ؤوليات وطنية وهم
الفا�شلون �أو املتقاع�سون �أو املتجاهلون
مل�شاكل ومعاناة ال�سكان الذين انتخبوهم
يف دائرة �صغرية ،فكيف لهم ب�أن يحلوا
ويق�ضوا على «م�صائب» �سكان اململكة،
ومنهم م�س�ؤولون يف اجلهة ،ونواب يف

مقاطعة الديور املهددة باالنهيار والرباريك واجلوطيات والتلوث

ح�سان تعاين يف �صمت من م�شاكلها
واملنتخبون يت�صارعون على االمتيازات
�أ�صغر مقاطعة يف جهة الرباط هي مقاطعة ح�سان ب�سبع
كيلومرتات مربع ،وبالقدر ما هي �صغرية يف حجمها،
كبرية يف م�شاكلها التي تكرب يوما عن يوم ،فهي عا�صمة
الديور املهددة باالنهيار والتي و�صلت �إىل حوايل 400
عمارة ودار ،ومركز للرباريك ويف العكاري وحده حوايل
 350براكة دون دوار الع�سكر وحي � ،7أما اجلوطيات فهي
منت�شرة ومتتد على كل تراب املقاطعة من املدينة القدمية
�إىل �شارع الرجراجي مرورا بحي املحيط وديور اجلامع.
وقد جنح املنتخبون احلاليون يف �إ�ضافة م�شكل جد خطري
على �صحة املواطنني ،وهو التلوث الذي ينخر يف �صمت
�أج�سام النا�س ناهيكم عن ت�آكل الأثاث املنزيل ،فالتاك�سيات
الكبرية حتتل حي ح�سان برمته وحمركاتها ال تتوقف ال
يف النهار وال يف الليل ،والطوبي�سات جعلت من حمطاتها
�أبواب عمارات ال�سكان مثل ما هو واقع يف زنقة مليلية،
و�شارع احل�سن الثاين و�إىل جانبها التاك�سيات الكبرية
التي عالوة على �سموم التلوث ،هناك �صياح ال�سواق
الذين ينادون على الركاب ب�أ�صوات عالية ويف بع�ض
الأحيان مبكربات ال�صوت ويف �أوقات مت�أخرة من الليل
وحاملا «يخمد» �صياح ال�سواق حتل حمركات الطوبي�سات
وهديرها املذوي ،فالتلوث من جهة واحلرمان من النوم
من جهة �أخرى ،هي ال�ضريبة التي فر�ضها منتخبو ح�سان
على �سكان حي ح�سان.
ففي املدينة القدمية �أم �أحياء الرباط� ،سبق �أن تطرقنا
�إىل م�صائبها عن تقرير �سابق ،ويف ح�سان فو�ضى النقل
والتلوث ،ويف املحيط �آفة اجلوطيات وال�سكن غري
الالئق بزنقة طهران ،ويف العكاري الرباريك واجلوطيات
والأ�سواق الع�شوائية والطرقات غري املنظمة وممرات
الراجلني غري املوجودة ،وتنظيم املرور الغائب ،وغياب
الت�شجري ،واالهتمام بال�ساحل املهمل.
فهذه هي خدمات القرب التي يجب متويلها من  600مليون

الربملان ،وحكام يف اجلماعة.
فالطرقات حمفرة ،والإنارة معطوبة،
وعالمات الت�شوير والإ�شارات ال�ضوئية،
واحلدائق مل ت�صل بعد �إىل هذه املقاطعة
التي تتجرع يوميا �سموم الإهمال والالمباالة
حتى �أنها حتت�ضر اليوم يف �صمت ،بينما
املنتخبون ينتظرون «انهيارها» ليذرفوا
عليها دموع التما�سيح ،ويجعلون منها عربة
لتو�صلهم �إىل املحطات االنتخابية املقبلة،
وهم امل�س�ؤولون على م�آ�سيها وتقهقرها
وتدحرجها �إىل الهاوية� .أمل يكن يف و�سعهم
اقرتاح عملية �إنقاذ؟ وجتنيد معارفهم
و�شركاتهم وهم الأغنياء والزعماء لإنعا�ش
مقاطعتهم؟ ولو بالتنازل �إىل �أرا�ضيهم
ال�شا�سعة هناك لإعادة �إ�سكان �سكان
الدواوير؟ فهذه الأرا�ضي هي �سر املعارك
االنتخابية ونعتقد هي الهدف لأغلبية
املوجودين يف املقاطعة الذين يحلمون
بت�صاميم وم�شاريع على تلك الأرا�ضي ،ف�أما
ال�سكان فهم يف براريكهم مرهونني و�آخرون
يف فيالتهم حما�صرين حتى يق�ضي بع�ض
املنتخبني ما يف �أنف�سهم مما ينتظرون.

يتم حاليا العمل على تهييء م�شروع
تعديل للميثاق اجلماعي مبراجعة
النظام اخلا�ص باجلماعة احل�ضرية
للرباط املادة  ،133على �ضوء التجربة
الراهنة والتي كانت كارثية� ،سيتقل�ص
عـــــدد املنتخــــبني يف اجلماعة ويف
املقاطعات �إىل حدود نطق العدد احلايل
تقريبا.
بعدتوقيفوتنقيلبع�ضر�ؤ�ساءم�صالح
الإدارة الرتابية ،تزعزع اخلالدون
يف ممار�سة الفو�ضى الإدارية ،و�صاروا
يرتقبون �أوامر �إحالتهم على منازلهم.
الإجراءات التي اتخذت �أخريا يف حق
بع�ضهم ،دليل وم�ؤ�شر على بداية �إ�صالح
�شامل ملا مت هدمه من طرف الفا�سدين.

التي متنحها اجلماعة للمقاطعة كل عام .وهي خا�صة
بنفقات مثل هذه اخلدمات القريبة وامللحة لل�سكان ،فلو
اهتمت بذلك لتمكنت من حتويل املقاطعة ال�صغرية كل
�أربع �سنوات ب�أربع «ميزانيات» �إىل �أجمل و�أنظف و�أرقى
مقاطعة يف اململكة.
و�س�ؤال حمري� ،أمل يكن من الواجب �إعطاء الأولوية
والأ�سبقية لإ�صالح و�صيانة هذه الدور من  600مليون
املمنوحة للمقاطعة ولو على مراحل؟ �إنقاذا لأرواح
النا�س؟ �أم ال�سيارات والتليفونات والتعوي�ضات ،و�شراء
املعدات ،هي �أهم من �أرواح املواطنني؟ ويقولون ب�أن
للمقاطعة جمل�س ،فابحثوا عنه بني هذه امل�صائب التي
تتخبط فيها املقاطعة التي كانت فيما م�ضى جوهرة،
و�أ�صبحت منكوبة.

�صورة التقطت �سنة  1957مبدينة الرباط ،وجتمع
�أقطابا كبارا من الرباطيني الذين دخلوا التاريخ بف�ضل
كفاحهم من �أجل ا�ستقالل اململكة.
ويف هذه ال�صورة :اجلال�سون من الي�سار ،ال�سيدة
الفا�ضلة لطيفة الفلو�س بجانب املقاوم الوطني من
املوقعني على وثيقة املطالبة باال�ستقالل ،املرحوم
عبد اجلليل القباج وهو يتحدث مع وفد زائر ن�سوي
�أجنبي ،والواقفون :املقاوم ورئي�س املجل�س البلدي
ملدينة الرباط ( )1977 - 1974املرحوم عبد الكرمي
الفلو�س ،واملقاوم املرحوم علي بركا�ش �صحبة بع�ض
�أ�ساتذة الفكر والقلم والر�أي.

بخطى ثابتة ورزينة يعاد «ترميم»
�أن�شطة جمل�س جهة الرباط من طرف
رئي�سه الذي انتقل من الظل �إىل
الأ�ضواء الكا�شفة ،بعدما جنح يف �إنعا�ش
اجلهة �أوال بفائ�ض مايل مهم وثانيا
ب�أن�شطة وم�شاريع �أخرجت اجلهة من
الن�سيانوالتهمي�ش.
يوجد يف العا�صمة حوايل  57520موظفا
منهم حوايل  24000موظفة ،وبذلك
حتتل الرباط املرتبة الأوىل يف عدد
املوظفني على �صعيد اململكة ،تليها الدار
البي�ضاءبحوايل 41880موظفا ومراك�ش
بحوايل  16350موظفا ثم القنيطرة
بحوايل  15120موظفا ،وهذه الأرقام ال
تت�ضمن موظفي اجلماعات املحلية.
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شجيع محمد

�شهدت ليلة الأربعاء املا�ضي،
حادثة خطرية ب�أحد مناجم مدينة
مريرت �إثر �سقوط م�صعد نقل
العمال ب�سبب انقطاع حبله نظرا
حلالته املرتدية ،و�أ�سفر احلادث
عن وفاة عاملني يف احلني و�إ�صابة
� 11آخرين بك�سور خطرية يف
جميع �أنحاء اجل�سد ،حالة
�أحدهم خطرية ،وقد مت نقلهم �إىل
امل�ست�شفى اجلهوي مبكنا�س.
وا�ستعانت وحدات الإنقاذ
بامل�صعد الثاين واملخ�ص�ص لنقل
املعادن ،فلوال هذا الأخري لكانت
الأمور �أ�سو�أ ،حيث ا�ستغرقت
العملية نحو ثالث �ساعات وخلف
هذا احلادث ا�ستنكارا وذهوال
و�سط عدد غفري من �سكان
املدينة ،و�سكان قبيلة �إر�شكيكن،
وتيغزى ،والقبائل املجاورة
مبن فيهم �أهل وذوي ال�ضحايا،
ومعارفهم ،وباقي العمال ،الذين
حجوا �إىل موقع احلادث وفور
تو�صل ال�سلطات املحلية باخلرب
ح�ضر كل من عامل عمالة �إقليم
خنيفرة ،والعميد رئي�س مفو�ضية
ال�شرطة مبريرت ،وقائد قيادة
احلمام ،وم�صالح الدرك امللكي،
وال�شرطة(� )..إ�ضافة �إىل ح�ضور
ممثلي خمتلف جمعيات املجتمع
املدين وكذا �أع�ضاء املجل�س
الوطني لل�شبكة املغربية حلقوق
الإن�سان فرع خنيفرة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�شركة
املنجمية يف جبل عوام منذ بد�أت
ت�ستغل هذه املناجم يف �إطار
الت�صفية الق�ضائية التي تعر�ضت

◆ انت�شرت ب�سو�س عدة جمعيات كالنار يف
اله�شيم ،بع�ضها يدعي ت�شجيع الريا�ضة،
و�أخرى تدعي حماية الرتاث ،وقد وجد
�أ�صحاب هذه اجلمعيات �ضالتهم يف بع�ض
امل�ست�شارين اجلماعيني ،حيث يتم مترير دعم
�ضخم على �أ�سا�س �إرجاع ن�سبة منه �إىل اجلهة
املانحة ..والكل ي�أكل(.)..
الصديقي وزير
التشغيل

هل تعرف وزارة الت�شغيل
ما يجري يف «�أنفاق املوت»؟
لها هذه الأخرية ملا كانت تابعة
للقطاع العام ،وتعرف العديد
من امل�شاكل واخلروقات ،جعلت
العمال يدخلون يف م�سريات
احتجاجية ال متناهية ت�صاحبها
�إنزاالت �أمنية مكثفة غالبا ما
تنتهي بحوادث ،واعتقاالت ،وال
مير �شهر دون �سقوط �ضحايا داخل
املنجم املذكور ،حيث �أ�ضحى هذا
املنجم معروفا بالبلدة بـ»نفق
املوت» وهو الأمر الذي هز الر�أي
العام املحلي �أمام ال�صمت املريب
للنقابات واجلهات امل�س�ؤولة التي
وفقت �صامتة ومكتوفة الأيدي

جتاه احلوادث وامل�آ�سي اخلطرية
املتوالية ،بغ�ض النظر عن
الظروف ال�صعبة التي يزاول فيها
العمال عملهم داخل هذه الأنفاق،
علما �أن حياة العمال يهددها خطر
حقيقي يف كل وقت وحني( )..فكم
من �ضحية مت انت�شالها من حتت
الأكوام والرمال وال�صخور،
و�أغلب العمليات ي�ستغرق �إنقاذها
يوما �أو يومني� ،أما ح�صيلة
املعطوبني فحدث وال حرج()..
وي�ستاءل �أحد املواطنني مبا �أن
املنجم يعد من �أغنى املناجم
باملنطقة لأنه يحتوي على الذهب،

مراكش

هل ي�شمل تطبيق القانون
جميعاملخالفات؟

�س�ؤال موجه للوايل
املهيدية
عزيز الفاطمي

يروج و�سط املراك�شيني �أ�سئلة كثرية ت�ستوجب
وقفة ت�أملية من طرف �أ�صحاب القرار()..
وهي �أ�سئلة مرتبطة باحلمالت التي تقوم بها
ال�سلطات املحلية بكل �أ�شكالها ،حيث تقوم
ب�إنزال قوي من �أجل حترير املِلك العمومي،
والذي ي�صنف �ضمن الثالوث الذهبي بعد
الأ�سواق البلدية وموافق ال�سيارات ،املحتل
من طرف الباعة املتجولني “الفرا�شة” ،وهو
املو�ضوع الذي �سبق التطرق �إليه يف عهد الوايل
ال�سابق ،ونعيد طرحه يف عهد الوايل املعني
م�ؤخرا ،حممد مهيدية ،حيث ميثل البائع
املتجول احللقة الأ�ضعف يف منظومة فو�ضى
ا�ستغالل امللك العمومي مقارنة مع �أرباب
املقاهي واملطاعم واحلانات( )..الذين حولوا
الأر�صفة املخ�ص�صة للراجلني �إىل �صالونات
م�ؤثثة بالكرا�سي والطاوالت �أمام �أعني قياد
امللحقات الإدارية واملنتخبني “حي جليز
منوذجا”.
ويت�ساءل املراك�شيون هل هي حمالت جادة �أم
�أن الأمر ال يعدو �سحابة �صيف؟ وهل �سيطبق
القانون على اجلميع يف هذه احلمالت �أم
�سي�ستمر اال�ستثناء؟ وما البدائل املطوحة على
الباعة املتجولني؟.

والف�ضة ،والزنك ،والر�صا�ص،
والف�ضة( )..ملاذا تنتهج ال�شركة
�أ�سلوب التفقري يف حق العمال
و�أبناء املنطقة نظرا للأجور
الهزيلة التي يتقا�ضونها مقابل
املخاطرة بحياتهم ،والتي ال
ت�صل �إىل احلد الأدنى املتعارف
عليه قانونيا ،وملاذا يتم ت�شغيلهم
بعقود عمل جتعلهم معر�ضني
للطرد يف �أي وقت ،علما �أن بع�ض
العمال �أ�صبحوا م�صابني ببع�ض
الأمرا�ض التي مل يتم الت�أكد بعد
من عالقتها بظروف العمل(.)..

الناظور

رجال الدرك يك�شفون �أ�سرار الطريق ال�ساحلي بزايو
هشام قدوري

حجزت م�ؤخرا عنا�صر جمارك
«زايو» بتعاون مع زمرة مي�ضار
التابعة لإقليم الناظور� ،سيارة
حاملة للوحة ب�أرقام مزورة وعلى
متنها  38كلغ من القنب الهندي
(الكيف) و 9كلغ من �أوراق (طابا)،
وجاءت متابعة امل�شتبه فيهم بعدما
تو�صل رئي�س جمارك زايو مبعلومة
تفيد ب�أن �سيارة �سياحية من نوع
«مرييدي�س  »250يوجد على متنها
جتار املخدرات ،قادمون من نواحي
قرية كتامة يف طريقها �إىل اجلهة
ال�شرقية وهي حمملة بالقنب الهندي
و�أوراق (طابا) ،وبعد �إحاطة
العملية مبراقبة وت�شديد اخلناق
على املعنيني بالأمر ومطاردتهم يف
الطريق ال�ساحلية الرابطة بني قرية
اركمان ،ور�أ�س املاء التابعة لإقليم
الناظور ،حاولوا متويه عنا�صر
اجلمارك بتحويل اجتاههم �إىل �صوب
مدينة الناظور ،لكن دورية اجلمارك
فطنت للأمر وظلت تتعقب امل�شتبه
فيهم �إىل غاية حما�صرتهم باملنطقة
املذكورة ،وبعد حما�صرتهم من
طرف اجلمارك ،مت التخلي عن
ال�سيارة وفرار ال�سائق ومرافقه يف
احلقول ال�شا�سعة ،حيث مت حجز
ال�سيارة التي كانت حمملة بالقنب
الهندي «الكيف» و�أوراق طابا.
و�أو�ضحت امل�صادر ب�أن ال�سيارة مت

اقتيادها �إىل م�صلحة جمارك زايو،
و�إحالةامللفعلىال�شرطةالق�ضائية
للدرك امللكي بالناظور من �أجل
تعميق البحث ،وتفكيك هذه ال�شبكة
املنظمة التي تهرب املخدرات �إىل
املنطقة ال�شرقية ،مع �أخذ الب�صمات
للتعرف عن هوية امل�شتبه فيهما
اللذين الذا بالفرار �أثناء مداهمتهم
من قبل اجلمارك.
وللتذكري ،ف�إنه غالبا ما يتعر�ض
�أفراد اجلمارك والدرك امللكي
�أثناء مالحقتهم لتجار املخدرات،
واخلمور ،وتهريب النحا�س من
القطر اجلزائري� ،إىل الر�شق
باحلجارة �أو طلقات بوا�سطة
ال�سالح الناري «البندقية» ،حيث
كان تعر�ض جمركيان تابعان

للمديرية اجلهوية للجمارك باجلهة
ال�شمالية ال�شرقية بالناظور �إىل
اعتداء وح�شي ،من قبل مهربي
املنطقة الذي نقل على �إثره �إىل
امل�ست�شفى احل�سني بالناظور
لتلقيهم العالج.
كما جنحت نف�س امل�صلحتني
اجلمركيتني التابعتني للمديرية
اجلهوية للجمارك بال�شمال ال�شرقي
بالناظور ،م�ساء يوم الأربعاء 19
مار�س اجلاري ،من �إيقاف �شاحنة
من نوع «ميت�سي بي�شي» حمملة
بحوايل � 07أطنان ون�صف من
املالب�س امل�ستعملة واملهربة من
مدينة مليلية ،كانت خمب�أة ب�إحكام
بني جمموعة �صناديق من الربتقال
لإيهام العنا�صر الأمنية.

◆ ي�سجل بع�ض الآباء باندها�ش �شديد
املعايري التي يتم اعتمادها عند تنقيط التالميذ
من طرف بع�ض �أ�ساتذة الرتبية البدنية ،ذلك
�أن املراتب الأوىل حتجز لأبناء رجال ال�سلطة
يليهم �أبناء بع�ض هيئة التدري�س ،ثم �أبناء
الأعيان ،و�أخريا �أبناء �أيها النا�س(.)..
◆ مت توقيف �أحد الأ�ساتذة مبدينة تفراوت
ب�إقليم تيزنيت ،م�ؤخرا ،من طرف جلنة موفدة
من «مندوبية التعليم» �سبق و�أن ا�ستمعت �إليه
كما ا�ستمعت جلمعية الآباء بنف�س امل�ؤ�س�سة،
يف الوقت الذي ا�ستمع رجال الدرك امللكي لـ7
تالميذ بينهم تلميذتني ب�أمر من وكيل امللك
باملحكمة االبتدائية بتيزنيت( )..وجاء توقيف
الأ�ستاذ ب�سبب ت�صرفات ال �أخالقية بعدما كان
وال�سب
ميار�س �أ�شكال الرتهيب ،والتخويف،
ِّ
وال�ضرب ،والتلفظ بكلمات نابية.
◆ لقي �شخ�ص من جن�سية فرن�سية م�صرعه
منت�صف الأ�سبوع املا�ضي ،مبنطقة �أم�سوان
ال�ساحلية القريبة من مدينة �أكادير ،وذلك
�أثناء قيامه مبمار�سة هواية القفز باملظالت،
وح�سب م�صادر طبية ف�إن الهالك وهو يف
اخلم�سينيات من العمر� ،سقط �أثناء ا�ستعداده
للقفز من �أعلى مرتفع �صخري ،حيث ا�صطدم
بال�صخور ليلقى حتفه يف احلال.
◆ اعتقلت عنا�صر ال�شرطة الق�ضائية التابعة
لأمن مدينة �إنزكان ،م�ؤخرا ،رجال �أجهز على
زوجته بوا�سطة �سكني ،وذكرت م�صادر مطلعة
�أن �سبب ال�شجار راجع لكون الزوجة تلقت
ر�سالة ن�صية �أثارت �شكوك وف�ضول الزوج..
ليتطور اخلالف �إىل جرمية قتل.
◆ حلت جلنة مركزية من املندوبية العامة
لإدارة ال�سجون ،بال�سجن املحلي �آيت ملول
الأ�سبوع الفارط ،بعد العديد من ال�شكايات
التي تلقتها امل�صالح املعنية باملندوبية ،من
طرف عدد من النزالء الذين ا�شتكوا من �سوء
الأو�ضاع داخل ال�سجن املحلي ومعاناتهم مع
الإدارة احلالية ،التي رف�ضت التعاطي مع
م�شاكل النزالء ب�شكل �إيجابي( )..وكان نحو
 150نزيال قد دخلوا يف �إ�ضراب �إنذاري عن
الطعام.
◆ انعقد اجلمع العام العادي للفرع املحلي
للمركز املغربي حلقوق الإن�سان بالقليعة
ب�إقليم �إنزكان �آيت ملول ،وذلك يوم الأحد 16
مار�س  ،2014على ال�ساعة العا�شرة �صباحا،
مبنزل ال�سعيد الع�سري ،وبح�ضور ح�سن
�آيت تال�س ،ع�ضو املكتب التنفيذي للمركز
املغربي حلقوق الإن�سان ،وبع�ض املنخرطني
بالفرع املحلي للمركز املغربي حلقوق الإن�سان
بالقليعة( )..وقد مت انتخاب املكتب امل�سري
اجلديد للفرع(.)..
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سطات

بلمختار يجني على �أكادمييات التعليم
نور الدين هراوي

مبجرد �أن ا�ستب�شر �أ�ساتذة و�آباء
و�أولياء �أمور تالميذ جمموعة
مدار�س �سوق الإثنني ،بدائرة
الربوج الغربية التابعة لإقليم
�سطات ب�إ�صالح م�ؤ�س�ستهم
التعليمية(املركزية) ،و�إعطائها كل
العناية اخلا�صة من طرف نيابة
التعليم ب�سطات بعد طول �سنوات
الإهمال والالمباالة الذين طاال
هذه امل�ؤ�س�سة التعليمية التي كانت
ُتنعت بالنموذجية ،والتي يرجع
بنا�ؤها �إىل فرتة عهد اال�ستقالل،
و َت َخرج منها خرية الأطر
والكفاءات الوطنية ،ح�سب م�صادر
م�ؤكدة ،تفاج�أ م�ؤخرا �أطر وهيئة
التدري�س وكل احلري�صني على
ال�ش�أنالتعليميبجماعةبنيخلوف

القروية التابعة لها املدر�سة ترابيا،
بتوقف الإ�صالحات و�أ�شغال البناء
والرتميم والتي كانت جترى على
قدم و�ساق ،والتي همت خمتلف
الأق�سام املتقادمة واملخربة ،والتي
انطلقت مبا�شرة مع بداية الدخول
املدر�سي  ،2014 - 2013وقد �أ�شارت
م�صادر عدة �إىل �أن املقاوالت املكلفة
بالبناءوالرتميمعلى�صعيدخمتلف
�أكادمييات اململكة للتعليم �صدمت
بت�سوية و�ضعيتها املادية ،بعد ما
و�ضعت ملفاتها املالية لدى اجلهات
املعنية ،حيث خ�ص�صت لها وزارة
بلمختار الفتات مقارنة مع املبالغ
املالية الهامة التي مل ت�ستخل�صها
بعد ،و�أن الوزارة الو�صية مل تر�سل
لها �سوى مبالغ مالية هزيلة مقارنة
مع الديون املرتاكمة على خمتلف
�أكادميياتقطاعالتعليم(.)..

● عبد اهلل لخلوفي

إحدى المدارس التي توقفت فيها األشغال

إعداد :محمد الطبيب

كراء الممتلكات العقارية
للمحطة دون احترام القانون

�إن عقود الكراء التي مت فح�صها
واملوقعة بني اجلماعة احل�ضرية
لطنجة وم�ستغلي املكاتب
وال�شبابيك تبقى غري حمينة،
ذلك �أن مبالغ الأكرية الواردة يف
هذه العقود مغايرة وتقل عن تلك
املن�صو�ص عليها بالقرار اجلبائي
رقم  36بتاريخ  26فرباير، 2008
اجلاري به العمل.
من جهة �أخرى ،ف�إن م�ستحقات
املحطة على ذمة م�ستغلي
ال�شبابيك واملكاتب تقدر على
التـــــــوايل بـ 12.000.00درهــــــم
و96.000 .00درهم �إىل غاية نهاية
مار�س ،2013ويعزى هذا الأمر �إىل
النزاع الق�ضائي احلايل القائم بني
الطرفني ،كنتيجة لرف�ض م�ستغلي

ة

املجل�س الأعلى للح�سابات ي�شرح �أخطاء
«احل�ساب والتدبري» يف طنجة

ن
و
شؤ وي
ه
ج

منوذج للفو�ضى التي تعرفها املحطات الطرقية

انتقالية �سارية املفعول مبقت�ضى
القانون رقم .39.07
قصور في استخالص الواجبات
وخسارة في المداخيل

 7مكاتب للزيادات يف املبالغ
ال�شهرية للأكرية ،التي بلغت
 1000.00درهم عو�ض 600.00
درهم .بالإ�ضافة �إىل �أنه لوحظ
من خالل الزيارات امليدانية �أن
� 12شباكا توجد يف و�ضعية �إهمال
تام ،مما ي�ؤثر �سلبا يف مداخيل
املحطة الطرقية ويحرمها من
مداخيل �شهرية ميكن تقديرها يف
 12.000.00درهم ،وذلك بافرتا�ض
كراء �شهري قدره  1000.00درهم
املطبق حاليا بالن�سبة لل�شبابيك
امل�ستغلة� ،أي بخ�سارة �سنوية
ميكن تقديرها بـ144.000.00
درهم .وفيما يتعلق باملحالت
التجارية التي تقع داخل املحطة
الطرقية ،ف�إن عقود كرائها تبقى
�أي�ضا غري حمينة واملبالغ الواردة
فيها غري مطابقة لتلك املن�صو�ص
عليها يف القرار اجلبائي اجلاري
به العمل� ،أما بخ�صو�ص الباقي
ا�ستخال�صه املتعلق مب�ستغلي
ال�شبابيك ،واملكاتب ،واملحالت
التجارية ،فيقدر على التوايل

❋

ارجعوا �إىل «ابن الهيثم»
لتعرفوا �أن اللغة العربية
هي لغة العلم

تحليل إخباري

�أحدثت املحطة الطرقية ملدينة
طنجة مبقت�ضى القرار اجلماعي
رقم  11بتاريخ  09يناير،1990
وتقع بالقرب من �ساحة اجلامعة
العربية حيث ي�شكل امللتقى
املداري تقاطعا لأهم حماور
املدينة .وح�سب الف�صل الثاين
من القرار �سالف الذكر ،ف�إن هذه
املحطة هي يف ملكية مدينة طنجة،
وت�شكل ميزانيتها جزءا من
ميزانية اجلماعة ح�سب الف�صل 9
من نف�س القرار .وتتوفر املحطة
وت�سي من طرف
على  24ر�صيفا
رَّ
 28موظفا ،كما �أنها ت�ضم  16حمال
جتاريا و �14شباكا و 12مكتبا.
وقـــــد �سجل املجـــــل�س الأعلى
للح�سابات جمموعة من التو�صيات
واملالحظات حول اخلروقات التي
عرفتها املحطة والتي من بينها:

�أ�رسار التعليم

بـ 12.000.00درهم و96.000.00
درهم و 6.000.00درهم� ،أي ما
جمموعه  114.000.00درهم.

كراء واجهات المحطة بدون
رخص استغالل

تقوم اجلماعة احل�ضرية لطنجة
با�ستخال�ص مبلغ �سنوي قدره
 31.000.00درهم مقابل ا�ستغالل
واجهات  7حمالت تقع داخل
املحطة ،وتدخل �ضمن امللك
اجلماعي العمومي .وميثل هذا
املبلغ تطبيق مبلغ  50درهما
لكل مرت مربع على م�ساحة137
مرت مربع لكل حمل ،مع �إ�ضافة
مبلغ  900.00درهم عن كل ثالثة
�أ�شهر يتعلق با�ستغالل م�شواة،
�أي ما جمموعه 31.000.00
درهم �سنويا ،يف حني لوحظ �أن
اجلماعة مل ت�سلم �أية رخ�صة من
�أجل ا�ستغالل هاته الواجهات،
وذلك خالفا ملقت�ضيات الباب 34
من القانون رقم  30.89مقت�ضيات

من خالل مقارنة املبالغ ال�سنوية
للمداخيل املتوقعة املتعلقة
بانطالق وعبور خمتلف احلافالت
من وعرب املحطة الطرقية لطنجة
اعتمادا على معطيات �سنة، 2012
مع تلك امل�ستقاة من �إدارة املحطة
واملمتدة من بداية �سنة 2008
�إىل غاية نهاية �سنة ، 2012يتبني
�أن هناك فروقات جد مهمة ت�شكل
خ�سارة على م�ستوى املداخيل
الواجب ا�ستخال�صها ،وهكذا ،ف�إن
حافالت النقل الدويل وال�سياحي
ال تلج ب�صفة نهائية �إىل داخل
املحطة ق�صد �إنزال امل�سافرين
والأمتعة ،خالفا للمقت�ضيات
التنظيمية املعمول بها ،خ�صو�صا
املادتني الأوىل والثانية من قرار
وزير النقل رقم  342 - 90بتاريخ
 02فرباير ، 1990اللتان تن�صان
على �أنه يجب على �أرباب النقل
العمومي للم�سافرين امل�أذون لهم
بهذا اخل�صو�ص� ،أن ي�ستعملوا
من�ش�آت حمطة النقل لطنجة ،و�أنه
يح�ضر على ه�ؤالء حمل �أو �إنزال
امل�سافرين �أو الأمتعة �أو الب�ضائع
خارج املحطة .وي�شكل �أي�ضا هذا
االختالل خرقا للف�صل ( 48الفقرة
الثالثة) من القرار اجلبائي رقم
 36اجلاري به العمل ،الذي
ين�ص على �أن حافالت النقل
الدويل وال�سياحي التي تلج �إىل
املحطة الطرقية لإنزال امل�سافرين
والأمتعة ت�ؤدي واجبا قدره
 150,00درهم.

لي�س من �أولويات مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم للرتبية
والتكوين التطرق للغة املطلوب اعتمادها للتدري�س ب�أطوار
منظومتنا الرتبوية ،لأن هذا الأمر يتطلب �إ�شراك الأحزاب
والنقابات واجلمعيات وكل فعاليات املجتمع ،زيادة على
اخلرباء من رجال التعليم .يعمل املركز على تق�صي مكامن
االختالالت يف املناهج والربامج املعتمدة ،بحيث يعد تقييمها
من اخت�صا�ص الأخ�صائيني ،رجال التعليم الباحثني ذوي
اخلربة يف امليدان .من هذا املنظور نقول« :التعليم االبتدائي
�ضيعت اللغة» ،على منوال «ال�صيف �ضيعت اللنب» .نعم،
لقد مت الإجهاز على طور التعليم االبتدائي (�أما «التعليم»
الأويل فيعد ،حاليا ،خارجا عن ال�سياق البيداغوجي) ،طور
التكوين اللغوي بامتياز (عربية ،فرن�سية �أو �أية لغة)؛
طور �إر�ساء وتنمية املراكز اللغوية يف الدماغ ،التي متثل
الرتبة اخل�صبة ال�ضرورية ال�ستيعاب النمو ال�سليم ل�شجرة
املعارف� .أو�ضحنا من قبل (كتاب «التعليم بني الكفايات
والإدماج ،من كرة القدم �إىل نظرية داروين» ،وكتاب «الهدر
اجلامعي») �أن االختالالت اللغوية العميقة التي قو�ضت
قاعدة �صرح منظومتنا الرتبوية ال عالقة لها بالتدري�س
بالعربية خالل �أطوار التعليم ما قبل اجلامعي ،ثم بالفرن�سية
فيما بعد؛ لكن الأمر يتعلق بنهج غريب ،يتنكر للغة العربية
كلغة علم وعلوم .واخت�صارا للكالم �أقول ب�أن الغربيني
بد�ؤوا ي�سمحون ب�إظهار بع�ض احلقائق العلمية املذهلة،
تفيد ب�أن العربية لغة العلم والعلوم بامتياز ،تكلمها العامل
يف الع�صور الو�سطى التي �أ�صبحت ،منذ  ،2010تعرف
بالع�صر الذهبي للح�ضارة الب�شرية (كتاب «�شم�س العرب
ت�سطع على الغرب» للأملانية زيغريد انكه) .فاملطلع على
تاريخ العلوم واالخرتاعات التي عرفتها الب�شرية ،بعد �أن
�أ�صبح الغربيون ي�سمحون بتداول بع�ض ما ُتخفيه مكتباتهم
من م�ؤلفات ووثائق علمية للعلماء العرب ،يفاج�أ ب�أن �أكرب
الثورات العلمية و�أعمقها حدثت يف الع�صور الو�سطى على
�أيدي العلماء العرب وامل�سلمني.
فهذا ،مثال ،العامل ابن الهيثم («الهازن» عند الغربيني) �أ�س�س
لعلم الب�صريات بكل تعقيداته ،مل ت�ضف �إليه فيما بعد �إال
مربهنتي (« )théorèmes 2ول�سون» و»ليبنيتز» (املجلة
العلمية الأمريكية Pour la Science, N°315,
 .)Janvier 2004نقر�أ يف مو�سوعة «ويكيبيديا» �أن ابن
الهيثم هو من و�ضع مبادئ اخرتاع الكامريا ،و�أول من
�ش ّرح العني ت�شريحً ا كام ًال وو�ضح وظائف �أع�ضائها ،و�أول
من در�س الت�أثريات والعوامل النف�سية للإب�صار .فالعني
جهاز للإب�صار ينقل ال�صور �إىل الدماغ الذي يقوم مبعاجلتها
و�إدماج ال�صورتني املنقولة بالعينني يف �صورة موحدة
تتميز بالبعد الثالثي ملا تتم ر�أيته؛ وابن الهيثم هو من ابتكر
العد�سات املكربة لت�صحيح �ضعف الب�صر .فهو امل�ؤ�س�س
لعلم املناظر� ،أورد يف كتابه «املناظر» معادلة من الدرجة
الرابعة حول انعكا�س ال�ضوء على املرايا الكروية ،ما زالت
تعرف با�سم «م�س�ألة ابن الهيثم» .وهو من رواد املنهج
العلمي ،ومن �أوائل الفيزيائيني التجريبيني الذين تعاملوا
مع نتائج الر�صد والتجارب و حماولة تف�سريها ريا�ضيا .كل
هذا مت باللغة العربية ،فهل من تعليق؟
لن �أتطرق للثورة العلمية الرائدة التي �أحدثها �أبو القا�سم
الزهراوي (امل�سمى �أبيلك�سي�س) يف عامل الطب وال�صيدلة،
والثورة التي �أحدثها البتاين (�ألبتينو�س) والزرقاين يف علم
الفلك ،والثورة التي �أحدثها عبد الرحمان اخلازين والبريوين
بالت�أ�سي�س لعلم ميكانيكا احلركة وعلم «قوى اتزان املوائع
املتحركة» ،ولعلم اجلاذبية ،و الثورة التي �أحدثها اجلزري
يف الهند�سة املائية وامليكانيكا والأنظمة الآلية ،بحيث يلقبه
الغربيون ب�أ�ستاذ هند�سة املحركات و�أب الروبوتات ،وما
�إىل ذلك من الثورات العلمية التي ال ت�سمح م�ساحة املقال
بالتطرق لها .فهل هناك ميدان من العلوم مل ترتبع اللغة
العربية على عر�شه مبا يفي من امل�صطلحات العلمية الدقيقة
التي ال تعد وال حت�صى التي تلقفها العامل الغربي للقيام
بنه�ضته على �أر�ضية ع ّبدتها هذه اللغة؟
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين
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كواليس جهوية

تمارة

وجدة

�أكرب ملف خمدرات يف متارة

م�شاريع اجتماعية
تتحول �إىل �شقق للبيع

تربئة عميد وثالثة �ضباط يف ملف ولد
«الهيبول» الذي خاط عينيه
عبد اهلل الشرقاوي

�أجل بارون املخدرات امللقب “ولد الهبول” �إعطاء
الكلمة الأخرية للمتهمني من رجال الأمن بتمارة
�أمام ا�ستئنافية الرباط ،م�ساء الأربعاء املا�ضي ،ملدة
�ساعتني ب�سبب نقله �إىل امل�ست�شفى من �أجل �إزالة
اخليوط التي خاط بها جفني عينيه احتجاجا()..
ومثل �أمام الغرفة اجلنائية اال�ستئنافية بالرباط
كالأعمى و�سط �إجراءات �أمنية م�شددة ،حيث عاين
احلا�ضرون تديل اخليوط من جفني العينني ،والذي
يبدو �أنه ا�ستعان بخيوط جلبابه ،وذلك يف ال�ساعة
اخلام�سة و�أربع دقائق ،حيث �أعطيت الكلمة الأخرية
للمتهمني الذين �أكدوا ت�صريحاتهم ،ليتم �إدراج امللف
للمداولة ،املتابع فيه 18متهما ،من �ضمنهم 16عن�صرا
�أمنيا تابعني للمنطقة الأمنية الإقليمية ال�صخريات
متارة .وتوبع املتهمون بتهم مرتبطة بت�سليم مبالغ
مالية من �أجل االمتناع عن القيام بعمل من �أعمال
الوظيفة ،والإر�شاء واالرت�شاء وامل�شاركة يف ذلك.
وبعد �ساعتني من الزمان ،ق�ضت هيئة املحكمة بت�أييد

تلكس
�أفاد م�صدر مطلع �أن متهما يحمل
اجلن�سية املالية كان متورطا �ضمن خلية
مايل املتابعة �أمام ا�ستئنافية الرباط تويف
نتيجة �إ�صابته مبر�ض ال�سيدا بعد نقله
للم�ست�شفى لتلقي العالجات .و�أكد ذات
امل�صدر �أن الداء الذي �أ�صيب به املتهم
كان م�ستفحال ،والذي توبع مبقت�ضى
قانون مكافحة الإرهاب رقم 03.03
وتزوير النقود� ،ضمن خلية مايل ،املتابع
فيها حوايل  24متهما من بينهم  7يف حالة
�رساح .وكان املتهم قد دخل املغرب بهدف
الهجرة نحو �أوروبا ،لكن البحث ك�شف
عن ارتباطه بامللف املعرو�ض حاليا �أمام
غرفة اجلنايات مبلحقة �سال ،تبعا لنف�س
امل�صدر.

عني على

احلكم االبتدائي القا�ضي برباءة متابع واحد ،وتربئة
ثمانية �آخرين من رجال الأمن بتمارة� ،سبق �أن متت
م�ؤاخذتهم بعقوبات حب�سية على م�ستوى حمكمة
الدرجة الأوىل ،والذين يوجد من بينهم رئي�س دائرة
�أمنية برتبة عميد ،وثالثة �ضباط ،وعنا�صر برتبة
مفت�ش ،ومقدم.وق�ضت املحكمة برفع العقوبة من �سنة
ون�صف �إىل ثالث �سنوات حب�سا نافذا يف حق متهم،
وب�سنة حب�سا �إىل �سنتني يف مواجهة �أربعة متهمني،
مبن يف ذلك الو�سيطة ،ومن � 4أ�شهر �إىل � 6أ�شهر حب�سا
�إىل �سنة نافذة يف مواجهة كل واحد من ثالثة متهمني.
كما حكمت املحكمة بحفظ العقوبة يف حق «ميلودي
الزحاف» امللقب «ولد الهيبول» من � 3إىل � 4سنوات
حب�سا نافذا ،والذي كان قد حوكم �أي�ضا �أمام ابتدائية
متارة بـ� 10سنوات �سجنا يف ق�ضية خمدرات .ويذكر
�أن امللقب «ولد الهيبول» ُي�صر على توريط عدد من
رجال الأمن بتمارة ،وي�ؤكد �أنه كان يروج ال�شريا
والأقرا�ص املهلو�سة بتمارة بعائدات مالية تقدر بـ800
مليون.

مواطن
للبيع

إعــــداد:
زهير البـوحاطي

فرار تاجر خمدرات بقيوده

فر تاجر خمدرات بطريق «وادي لو» ال�ساحلية من قب�ضة
رجال الدرك امللكي .وح�سب م�صادر مطلعة ،ف�إن ال�شخ�ص
الذي مت توقيفه كان رفقة �شابة ،ليفاج�أ برجال الدرك امللكي،
الذين طلبوا منه النزول من ال�سيارة ليتم تكبيله داخل
�سيارتهم ،كما مت ا�ستجواب الفتاة و�أخذوا منها بع�ض
املعلومات عن املوقف( )..ويف غفلة من رجال الدرك قام هذا
الأخري بالفرار بالقيود من داخل �سيارة الدرك.

مواد منتهية ال�صالحية مهربة تباع يف ال�شمال

تبيع العديد من املحالت التجارية
بال�شمال واملخ�ص�صة يف بيع املواد
الغذائية املهربة من مدينة �سبتة املحتلة
بع�ض املواد منتهية ال�صالحية �أو التي
�أو�شكت على االنتهاء ،من بينها �أحد
�أنواع الب�سكويت امل�شهور ،كما هو ظاهر
يف ال�صورة .وهو واحد من النماذج التي
يتم تهريبها �أمام �أعني رجال اجلمارك
املراب�ضني باملعرب املذكور .كما جتد
العديد من املواد الغذائية املزورة
التاريخ تباع داخل �سبتة ب�أثمنة
رخي�صة وهو الأمر الذي جعل املهربني
يقبلون على اقتنائها ،وتهريبها وبيعها
باملناطق ال�شمالية من �ضمنها مواد
خطرية كم�شتقات احلليب واللحوم.

محمد سعدوني

ما زال �سكان حي الأمل (حي ملحر�شي
�سابقا) ينتظرون رفع احليف الذي
�سوف يطالهم ب�سبب بناء �شقق يف
البقعة الأر�ضية التي كانت خم�ص�صة
يف الأ�صل لإقامة م�شاريع اجتماعية،
واملتمثلة يف ت�شييد مركز �صحي وف�ضاء
�أخ�ضر لال�ستجمام ،وهو ما كان خمططا
له يف الت�صميم الأول.
وكان ال�سكان قد رفعوا عدة �شكايات
عرب ودادية النجاح ،ورا�سلوا اجلهات
املعنية يف املو�ضوع ،لكن بدون رد،
كما �أنهم يت�ساءلون عن ال�سر يف بناء
هذه ال�شقق يف هذه البقعة بالذات
رغم �أن �صاحب امل�شروع ميلك بقعا
�أر�ضية �شا�سعة يف �أماكن متفرقة تفوق
م�ساحاتها ع�شرات املرات م�ساحة
الأر�ض التي هي مو�ضوع النزاع،
كما �أنهم يرف�ضون �أن يكونوا �ضحايا
ح�سابات �ضيقة.

هل هي بوادر انفالت
�أمني يف طنجة؟
بعدما عرفت مدينة طنجة �سرقة
�سيارة تابعة لوكالة بنكية على
طريقة الأفالم الأمريكية يف �شارع
عام ويف و�ضح النهار ،حيث كان
رجال الأمن يتناولون غذاءهم،
حتولت مدينة البوغاز(طنجة)
�إىل م�سرح للجرائم واالعتداءات
يف الليل والنهار على املواطنني
و�سرقة ممتلكاتهم ،كما تفاقمت
وتكاثرت �سرقة ال�سيارات على
وجه اخل�صو�ص� ،أما يف الأحياء
الع�شوائية كحومة �صدام ،وبئر
�شفاء ،وغريها ،فحدث وال حرج،
�إذ ت�شهد هذه الأحياء يوميا
العديد من اجلرائم �أبطالها من
املبحوث عنهم ومرتكبي جرائم
�ضد احلق العام( )..فالإجرام
بهذه املدينة و�صل �صداه �إىل
�أبعد مدى ،وذلك ناجت عن انعدام
الأمن والالمباالة من طرف
اجلهات امل�س�ؤولة ،وعدم توا�صل
هذه اجلهات مع ال�ساكنة و�إهمال
�شكايات املواطنني ،ال�شيء الذي
حول طنجة �إىل مدينة يخاف املار
فيها من خياله(.)..
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الرباط

عمال مطاحن ال�ساحل املعت�صون
يف ال�سوي�سي يعلقون �إ�ضرابهم

حميد أورحو

قرر عمال مطاحن ال�ساحل ،تعليق اعت�صامهم املفتوح منذ
 25نونرب  2013والذي كانوا يخو�ضونه بالقرب من مقر
املجل�س الأعلى لل�شركة الكائن بزنقة الإمام الغزايل رقم 28
(ال�سوي�سي) الرباط ،وذلك للمطالبة بتنفيذ �أحكام الطرد
التع�سفي ال�صادرة ل�صاحلهم منذ .2002
وتعر�ض  50عامال من عمال مطاحن ال�ساحل للطرد
التع�سفي من العمل �سنة � ،1998إثر تفويت املطاحن ملالك
جديد؛ ال�شيء الذي �أدى توقف املعمل عن الإنتاج.
ونظرا لعدم تو�صل ال�سلطات ال�شغلية �إىل �أية ت�سوية
مللفهم ب�سبب تعنت امل�شغل وتهربه من تطبيق القانون،
فقد رفعوا دعاوى ق�ضائية يف املو�ضوع ،كللت ب�إ�صدار
�أحكام �سنة  2002تق�ضي بتعوي�ضهم عن الطرد التع�سفي
الذي تعر�ضوا له ،وعن الأ�ضرار التي حلقتهم من جراء
ذلك .ومن �أجل التهرب من �أداء تلك التعوي�ضات ،جل�أ
امل�شغل �إىل التحايل من خالل خلط الأوراق بخ�صو�ص
ممتلكات ال�شركة وت�سجيل بع�ضها ب�أ�سماء �شخ�صية،
و�إدخال �شركاء على اخلط ،وغريها من �أ�ساليب التحايل.
و�سبق �أن نظم العمال اعت�صامات وبعثوا مبرا�سالت ،يف
�أكرث من منا�سبة ،للجهات املعنية «وزير العدل واحلريات،
رئي�س املحكمة االبتدائية بالرباط ،وزير الت�شغيل ،وايل
الرباط ،املندوب اجلهوي للت�شغيل بالرباط »..للمطالبة
بحماية حقوقهم وتطبيق القانون ،وا�ستقبلوا من قبل
وزارة العدل واحلريات يف ال�سنة الفارطة ،لكن دون
جدوى حتى الآن اللهم بع�ض الوعود التي مل يتحقق منها
�أي �شيء.

مقاطعة �سيدي طلحة بتطوان تتحول �إىل ملج�إ للم�شردين
يف و�ضع غري �إن�ساين و�أمام �أعني جميــــــع امل�س�ؤولني بتطوان،
اتخذت �إحدى ال�سيدات املتخلى عنها والتي تعاين من خلل
نف�سي ،باب مقاطعة �سيدي طلحة ملج�أ لها للنوم واال�سرتاحة،
حيث تفرت�ش الأر�ض وتلتحف ال�سماء ،وال من يحرك �ساكنا
يف املو�ضوع( )..ويف بع�ض الأحيان تهاجم املواطنني �سواء
القا�صدين للمقاطعة �أو غريهم من املارة.
ويف غيــــاب �شبـــــه تام للجمعـــــــــيات والــــــفعاليات التي تهتم
مبعاناة الن�ساء وباخل�صو�ص املري�ضات ب�أمرا�ض نف�سية وعقلية
واللواتـــــــي يتعر�ضن لالغت�صاب ،ف�إن ال�سلطات املعنية من�شودة
للتدخل العاجل حلماية باقي الن�ساء املتخلى عنهن.
�أقدمت ال�سلطات املحلية مبدينة
مليلية املحتلة على ن�صب العديد من
اخليام الع�سكرية قرب مركز اخلريي
لإيواء الجئني وغريهم.
وح�سب بع�ض امل�صادر من مليلية ،فقد
�أقدمت ال�سلطات اال�ستعمارية على
هذا العمل من �أجل �إظهار للفعاليات
املهتمة بحقوق الإن�سان التابعة
لالحتاد الأوربي عدم ا�ستطاعة
املدينة حتمل املزيد من املهاجرين
�سواء ال�سوريني �أو الأفارقة ،الذين
يدخلون املدينة عرب معرب ابن ن�صري.
ف�إيواء حوايل  600مهاجر يف و�ضعية
غري قانونية يخلق بلبلة عارمة يف
املدينة �إال �إذا متت ت�سوية و�ضعية
ه�ؤالء املهاجرين.

بناء خميمات
للمهاجرين يف مليلية

alousbouea@gmail.com
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�شخ�صيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

�ضيف هذه الزاوية اليوم هو �شخ�صية
مغربية قيل فيها الكثري وكتب عنها
الكثري� ،إنه وزير الداخلية الأقوى يف
عهد الراحل احل�سن الثاين� :إدري�س
الب�صري ،فقد كان وزيرا غري الآخرين
وكانت له و�ضعية خمتلفة متاما عن
باقي رجال الدولة الذين عملوا مع
امللك الراحل احل�سن الثاين.
والراحل �إدري�س الب�صري هو من
مواليد  1938مبدينة �سطات ،در�س
حتى ح�صل على �شهادة البكالوريا ،ثم
بعدها ح�صل على �شهادة الدكتوراه
وقد �أ�صدر عددا من امل�ؤلفات يف جمال
الإدارة الرتابية منها:
 رجل ال�سلطة الإدارة الرتابية باملغرب :النظاموالتنمية
 الإدارة الرتابية :التجربة املغربية النزاعات الإدارية يف البلداناملغاربية
 الالمركزية يف املغرب :من اجلماعة�إىل اجلهة.
وقد عا�ش ل�صيقا باملربع امللكي للملك
الراحل وكان �أقرب املقربني �إليه،
ومتيز عهده بعدة مفارقات بني كرثة
خ�صومه وبني قوته و�سيطرته على
دواليب ت�سيري كل الوزارات حتى
�سميت الوزارة التي ظل على ر�أ�سها
ب�أم الوزارات ،ولكن دوام احلال
من املحال ،فبعد كل تلك احلياة
ال�صاخبة جاء العهد اجلديد ووهب
اهلل لهذا البلد ملكا �شابا طموحا وحمبا
للدميقراطية �أال وهو حممد ال�ساد�س
ن�صره اهلل ،فكانت من �أول قراراته
�أنه و�ضع حدا ملهام �إدري�س الب�صري
ومن جانب اللياقة وحتى يك�شف عن
قمة احرتامه ملن كانوا رجال والده
امللك الراحل ،فقد قام جاللة امللك
حممد ال�ساد�س بتو�شيح �صدر �إدري�س
الب�صري ب�أعظم و�سام ملكي.
وبعد مدة وجيزة ظهرت �أعرا�ض
املر�ض والوهن على الوزير القوي
�سابقا وتدهورت �أحواله ال�صحية
�إىل �أن رحل �إىل دار البقاء خملفا
وراءه �أطنانا و�أطنانا من الكتابات
التي كتبت عنه ،والتي كتبت �ضده
على مدى حياته العملية احلافلة
بالأحداث التي ميكن �إدراج بع�ضها يف
خانة اخلطرية مثل الإ�ضراب الكبري
الذي مت يف �صيف  1981والذي راح
�ضحيته عدد كبري من �أبناء ال�شعب،
ومل يرتدد الب�صري يف ت�سميتهم بـ
«�شهداء كومرية» ،مما فتح عليه
يومها �أبواب غ�ضب جماهريي عارم
لوال احلب الكبري والتقدي�س الذي
يكنه ال�شعب جلاللة امللك احل�سن
القاين رحمه اهلل.
و�شخ�صيا فقد كانت عالقتي به وثيقة
ومبنية على االحرتام والتقدير حيث
كان يردد يل دائما عبارة واحدة
كان يقولها يل كلما التقيته يف �إحدى
املنا�سبات الكثرية التي جمعتني
به داخل الق�صور امللكية التي كنت
دائما من �ضيوفها يف منا�سبات �أعياد
العر�ش و�أعياد ال�شباب و�أعياد
امل�سرية اخل�ضراء املظفرة ،حيث كان

ملاذا مل تتحقق امل�صاحلة بني �إدري�س
الب�صريوبنيم�صطفىالعلوي
�إدري�س الب�صري يعجبه �أن مي�سكني
من يدي ومي�شي بي نحو �شلة من
الوزراء املوجودين يف احلفل ليقول
لهم �ضاحكا وهو يعرف ب�أنهم كلهم
�أ�صدقائي�« :أقدم لكم �صديقنا جميعا،
�صديق املغرب الذي اكت�سب �صداقة
مغربنا ب�أول خطوة خطاها معنا
نحو ال�صحراء املغربية يف امل�سرية
اخل�ضراء التي �شارك فيها» .وقد
كان يحرتمني كثريا لأنه كان يعلم
مبكانتي التي �شرفني بها دائما الراحل
العظيم احل�سن الثاين ك�صحفي دافع
دائما عن الق�ضية الأوىل للمغرب وهي
حقه التاريخي يف �صحرائه املغربية.
وعن طريق الب�صري تعرفت على
�صهره الرجل ال�شهم اخلدوم عبد
املغيث ال�سليماين رئي�س جماعة
الدار البي�ضاء يف ذلك العهد ،ف�أ�صبح
عبد املغيث ال�سليماين من �أ�صدق
�أ�صدقائي ،كما تعرفت على ابن
الب�صري ال�شاب الن�شيط والفائق
الذكاء ه�شام الب�صري الذي الحظت
يف تلك الفرتة ب�أنه كان ال يفارق
جمموعة ال�شباب املرافقني للأمريين
اجلليلني �سيدي حممد وموالي ر�شيد.
ولكني كنت �أالحظ وجود خالف كبري
بني ه�شام الب�صري وبني عبد املغيث
ال�سليماين وذلك رغم عالقة القرابة
التي تربط بينها فعبد املغيث هو خال
ه�شام.
وعندما كنت �أزور الب�صري يف
بيته كنت �أجد �صفوفا طويلة من
�شخ�صيات ال�سلطات الرتابية تنتظر
اال�ستئذان لدخول منزل الب�صري
ملقابلته ،وكان الب�صري ي�ستقبل
ه�ؤالء ال�ضيوف بهدوء وبابت�سامة
طيبة وبتوا�ضع كبري ،وكان يخت�صر
كالمه معهم وي�س�ألهم عن املوا�ضيع
التي جا�ؤوا من �أجلها وماذا مت فيها،
وكان ال يتوقف عن ذكر ا�سم جاللة

امللك احل�سن الثاين يف كل عباراته.
وكثريا ما كنت �أ�شاهده وهو يهرول
م�سرعا خارج بيته ،تاركا اجلميع وهو
يقول لهم« :موالي �أمرين باحل�ضور
ب�سرعة ،ف�أنا ذاهب �إىل الق�صر� ،س�أعود
�إليكم» ،و�أذكر مرة �أنني كنت يف بيته
ومعنا عبد املغيث ال�سليماين ،وكان
بيت الب�صري يعج بالوافدين من كل
مكان لق�ضاء �أغرا�ضهم ،وه�ؤالء كانوا
يوجدون يف فناء جميل وف�سيح مع
كتاب وم�ساعدي الب�صري للنظر يف
ملفاتهم وطلباتهم ،وكانت هناك عدة
�شخ�صيات ،فدخل علينا الب�صري
مم�سكا بعدة هواتف ومعه اثنان
من كتابه ،فجل�س وتناول ال�شاي
معنا وتبادلنا �أطراف احلديث،
وكان احلديث كله تقريبا عن ق�ضية
ال�صحراء التي كان الب�صري يقول:
«�إنها ق�ضية حم�سوم فيها عندنا نحن
يف املغرب ،وميكن للدول الطامعة يف
ال�صحراء �أن حتاول تغيري التاريخ
الذي يزخر ب�صفحات البيعة لأ�سالف
احل�سن الثاين» ،فقلت له« :وكيف
تتوقع انتهاء هذا امللف؟» ف�أجابني:
«امللف منت ٍه يا رمزي بالن�سبة
لنا فال تنازل لدينا عن �أر�ض هي
مغربية تاريخا و�شعبا» .فاهتزت
القاعة بالت�صفيقات لهذه العبارة من
الب�صري ،ولكن حديثنا انقطع فورا
عندما رن �أحد هواتف الب�صري فهب
واقفا وم�شريا لنا بيده لنتوقف عن
الكالم ،فقد كان على اخلط جاللة
احل�سن الثاين بنف�سه ،فطار الب�صري
�آمرا م�ساعده بحمل ملف من ملفاته
الكثرية ،وغاب عنا �ساعة من الزمن
ثم عاد ب�شو�شا ومبت�سما وهو يقول
بفخر« :لقد كنت مع موالي يف اجتماع
طارئ» ،وكنت ما�أزال يف انتظاره
فوا�صلنا حديثنا ولكنه قال يل�« :أنت
�صحفي المع و�صديق لكل ال�صحفيني

املغاربة ،لهذا �أرجو �أن جتيبني عن
�س�ؤال واحد ،ملاذا يكرهني �صديقك
ال�صحفي الكبرية م�صطفى العلوي؟
�إنه ال يتوقف عن انتقادي وتوجيه
اللوم يل على كل قراراتي» ،فقلت
له« :يا �أ�ستاذ ب�صري� ،إن الأ�ستاذ
م�صطفى العلوي ال ميكن له �أن
يكرهك �أبدا ،لأنه باخت�صار ال ميتلك
م�شاعر الكراهية �أ�صال ،ولكن الأ�ستاذ
م�صطفى العلوي ميتلك قلما حرا يحق
له انتقاد كل ما يرى �أنه من واجبه
انتقاده» فقال يل« :كل قراراتي وكل
ت�صرفاتي هي �أخطاء يف نظره؟» فقلت
له�« :إن الأ�ستاذ م�صطفى العلوي
لديه ق�ضية كبرية وهي تنوير الر�أي
العام ،و�أنت تعرف كم عانى وتعر�ض
ملواقف ال يح�سد عليها ب�سبب �آرائه
ال�صريحة وكتاباته الهادفة ،لهذا ال
�أوقع �أن يتغري الأ�ستاذ العلوي �أو
يغري خطه ال�صحفي الذي يعترب من
مبادئ عمله ك�صحفي ،فمهنته حتتم
عليه انتقاد كل ما ي�صب �ضد مبادئه،
و�أنت ل�ست الأول ولن تكون الأخري
بني ال�سا�سة الذين ينتقدهم الأ�ستاذ
م�صطفى العلوي» ،فقال يل الب�صري:
«وما العمل لوقف كل هذا؟» فقلت لها:
«�إذا �أردت الرد على ما يكتبه الأ�ستاذ
م�صطفى فما عليك �سوى ت�سليمي
ما �ستكتبه و�أنا واق من �أنه �سيقوم
بن�شره مبجرد تو�صله به» ،وعند هذا
احلد كان الب�صري يقول يل دائما:
«ال �أريد �إثارة املزيد من امل�شاكل مع
العلوي ،لأين غري قادر على منازلته
�صحفيا ،ف�إين �أعرتف ب�أن م�صطفى
العلوي له قلما ق َّلما جتد مناف�سا له».
ومل يكن الأ�ستاذ م�صطفى العلوي هو
الوحيد الذي ينتقد �إدري�س الب�صري،
بل كان هناك عدد متزايد من الدعاة
ملبادئ حقوق الإن�سان الذين كانت
�أ�صواتهم تتعاىل �ضد قراراته و�ضد

الصحفي رمزي صوفيا يصافح الراحل ادريس البصري

حتويل وزارة الداخلية �إىل جهاز
�أقوى من باقي الوزارات.
وذات يوم دعاين �صديقي عبد املغيث
ال�سليماين على مائدة الغذاء يف بيته
بالدار البي�ضاء ،فذهبت وكان �إدري�س
الب�صري جال�سا يف البهو ف�سلمت
عليه و�أخذنا نتبادل �أطراف احلديث،
وخالل الغذاء نظر �إيل الب�صري
طويال ثم قال يل�« :أريدك يف مهمة
ح�سا�سة �إىل حد ما» ،فقلت له�« :أهال
و�سهال» ،فقال يل�« :أريدك �أن تتو�سط
بيني وبني �صديقك م�صطفى العلوي
لعقد م�صاحلة بيني وبينه» ،فقلت
له« :حا�ضر رغم �أنني واثق من �أن
الأ�ستاذ م�صطفى ال يعترب ما بينه
وبينك ق�ضية �شخ�صية و�إنه ك�صحفي
ال يكن لك �شخ�صيا �أية م�شاعر
�سلبية ولكنه �ضد طريقة تدبريك
لل�ش�أن العام» ،فقال يل جازما�« :أريد
م�صاحلته» ،فقلت له�« :سوف �أنقل
رغبتك للأ�ستاذ م�صطفى» ،فتحدثت
�إىل الأ�ستاذ م�صطفى حول طلب
الب�صري فقال يل« :مهمتي حتتم علي
لقاء الب�صري واال�ستماع �إليه».
ولكن وكما نعلم دوران عجلة احلياة
وعدم دوام احلال ،فبعد ذلك اليوم
بفرتة ق�صرية رحل احل�سن الثاين
�إىل دار البقاء ،وكانت �أوىل ت�سا�ؤالت
ال�شعب عندما مل�س �إ�شارات التغيري
على قرارات ومواقف امللك اجلديد
حممد ال�ساد�س ،هي هل �سيبقى �إدري�س
الب�صري يف نف�س مكانته ،خا�صة و�أن
كوالي�س الر�أي العام كانت تقول ب�أن
الب�صري �سبق له كثريا م�ضايقة امللك
ال�شاب عندما كان وليا للعهد ،و�أنه
كان يراقب حركاته و�سكناته وينقلها
لوالده احل�سن الثاين.
وفعال بعد مرور فرتة وجيزة ظهر
�إدري�س الب�صري وقد نقل �إليه �أتباعه
خرب قرب �إنهاء مهامه فوقف �إىل
جانب امللك حممد ال�ساد�س� ،أمام
كامريات العامل �أجمع وظل يقبل كتفه
من الأعلى حتى ي�صل �إىل كف امللك
فيقبلها والنا�س تنظر وتت�ساءل عن
�سر تلك احلركات التي كان يقوم بها
الب�صري يف �إحدى التظاهرات ،وفعال
بعد مرور مدة ق�صرية �أعلنت اجلهات
الر�سمية عن خرب �إنهاء مهام �إدري�س
الب�صري من وزارة الداخلية ومن
كل املنا�صب الر�سمية ،وهكذا مل يعد
هناك داع لأية م�صاحلة بني الب�صري
والعلوي.
وكعادة �أ�سالفه امللوك العلويني يف
�إبداء التقدير لكل من عملوا معهم �أو
مع من �سبقوهم يف دواليب احلكم،
فقد وهب جاللة امللك حممد ال�ساد�س
و�ساما رفيع امل�ستوى لإدري�س
الب�صري حتت �أنظار ماليني املغاربة.
وبعد مدة رحل �إدري�س الب�صري �إىل
جوار ربه يوم  27غ�شت  ،2007ومن
�سخرية الأقدار �أن وفاة �إدري�س
الب�صري جاءت بع�شرة �أيام فقط
من يوم االنتخابات الربملانية التي
�أجريت يف املغرب يوم � 7شتنرب ،2007
ولأول مرة بدون الب�صري.

alousbouea@gmail.com
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الرأي

إدريس أبايا
محمد بركوش

جميل جدا �أن يتم التقرب من املواطن ،والإ�صغاء �إىل �شكواه ،و�إعطاء هذه والذين يتالعبون باتهامات غري ر�سمية (كما قال الدامون يف جريدة امل�ساء،
الأخرية ما ت�ستحق من عناية ،وجميل جدا �أن يعمل امل�س�ؤولون على �إحالة العدد ،)2329 :رغم �أن ما يحز يف نف�س املواطن الذي له ر�صيد حمرتم من
ال�شكايات املتعلقة به على الأجهزة املكلفة بالبحث ،لكي ي�شعروه ب�أهمية االنتظارات هو غياب ال�شفافية والتعامل ال�سلبي مع بع�ض الق�ضايا و�سوء
التجاوب معه ،ومع ما ي�ؤمله من ظلم �أو �شطط �أو ا�ستغالل للنفوذ ،ويجعلوه املعاملة و�إهمال بع�ض ال�شكايات التي ي�ستمر الإبقاء عليها فوق الرفوف
يتلم�س بيديه التغيري احلا�صل يف بلد كانوا يقولون عن �شعبه ب�أنه مري�ض ل�سنوات �إىل �أن يتم التخل�ص من «�صداعها» ب�إعادتها �إىل النيابة العامة
باخل�صومات ،ويتمكن من ا�ستيعاب اللحظة الراهنة التي �أ�صبح فيها االهتمام مبالحظة ي�ستحيل االطمئنان �إليها و�أخ�ص بالذكر �شكايات ال�شيك بدون
ر�صيد ،والإكراه البدين ،زيادة على ال�شكايات املرتبطة باملر�أة ما يطالها من
باملواطن وحقوقه من الأولويات �إن مل تكن من �أوىل الأولويات.
منا�سبة هذه املقدمة الب�سيطة �أو هذه التوطئة هو احلدث الهام (كما �سمته تعنيف ،والتي عمل امل�س�ؤولون بوزارة العدل على متكني وكيل امللك والوكيل
بع�ض اجلهات) الذي طفا على ال�سطح احلقوقي مبدينة مراك�ش احلمراء ،العام من كل الو�سائل والآليات لتفعيل عملية الإ�سراع واحلماية �إن �صح
املتمثل يف �إحالة «نتائج التحقيق يف اتهام م�س�ؤولني �أمنيني بال�شطط على املدير التعبري ،كاال�ستماع �إىل املر�أة ال�ضحية ،مبقر النيابة العامة ويف حما�ضر
متوفرة حفاظا على الوقت وعلى كرامة ال�سيدة املعنفة وما
العام للأمن الوطني» (جريدة الأخبار ،العدد ،)416 :وهو حتقيق
حتمله �صور تعنيفها من م�شاهد فاقعة (تتطلب ربط
�أجنز بناء على «�شكاية �سبعة من جتار �شارع «الربان�س»
اجلزاء باجلرم) ،بالإ�ضافة �إىل تخ�صي�ص ق�سم
بجامع الفنا تتهم �أحد ال�ضباط بتورطه «يف اال�ستيالء
ما يحز في نفس
�أو فرع خا�ص ب�شكايات الن�ساء يف كل حمكمة
على �أزيد من  16هاتف نقال ،ال عالقة لها بالهواتف
المواطن الذي له رصيد
�سواء �أكانت ابتدائية �أو ا�ستينافية.
املحجوزة» (نف�س امل�صدر) ،الواقعة بقرب امل�سافة
محترم من االنتظارات هو غياب
�إن ت�شخي�ص الداء الذي يعاين منه جهاز
الزمانية ذكرتني بق�ضية مماثلة قد �أدانت ب�سببها
الشفافية والتعامل السلبي مع
الأمن (و�إن بن�سبة �أقل من بع�ض القطاعات
جمركيني بع�شر �سنوات �سجنا نافذا ،ما لبث
بعض القضايا وسوء المعاملة ،وإهمال
الأخرى) لي�س �صعبا على رجل بتجربة
�أن حتول احلكم �إىل الرباءة يف ظروف تركت
بعض الشكايات التي يستمر اإلبقاء عليها
عالية ودينامية فاعلة وا�ستقامة نادرة،
العديد من املتتبعني لل�ش�أن القانوين يت�ساءلون
فوق الرفوف لسنوات إلى أن يتم التخلص
كانت �سببا يف م�ضايقته و�إبعاده ل�سنوات
عن ال�سر ،وينتظرون �أن يتلقوا اجلواب املقنع
من «صداعها» بإعادتها إلى النيابة العامة،
عن امل�س�ؤولية رغم امل�ؤهالت والإمكانات
من طرف اجلهات امل�س�ؤولة.
العلمية ،قلت لي�س كذلك خا�صة و�أن نداءات
طبعا املدير العام للأمن الوطني املعروف
بمالحظة يستحيل االطمئنان إليها ،وأخص
املواطنني ووعيهم بكل احلقوق مل تعد
ب�شجاعته ومتكنه وجتربته الطويلة ومهنيته
بالذكر شكايات الشيك بدون رصيد،
تذهب �أدراج الرياح ،بل ال�صعب �أو الأ�صعب
الوا�سعة
العالية زيادة على كفاءته وثقافته
واإلكراه البدني ،زيادة على الشكايات
هو توفري و�صفات للعالج الذي ميكنه �أن يجفف
ال�شهادة
تلك
(دكتوراه �أحرز عليها يف فرتة كانت
المرتبطة بالمرأة()..
امل�ستنقع ال �أن يقتل البعو�ض (كما يقال) ،ولعل
نادرة خا�صة يف املو�ضوع املختار ،وهو مو�ضوع كتبت
التحركات التي �أ�صبحت تداهمنا يف كل حلظة املقامة
عنه �آنذاك مقاال يف جريدة الأ�سبوع) �سيقوم بالواجب
على املراقبة والإكثار من عملية التفتي�ش واالنتباه (مع
امللقى على عاتقه دون حتيز ،و�سيقف بنف�سه كما هي عادته على
نوع من احلذر) �إىل ما تن�شره ال�صحافة وحتيني مذكرات البحث
الإجراءات و�سريها العادي ،حتى تلوح احلقيقة املن�شودة ،لأن بع�ض
الأ�سماء التي وردت يف حديث ال�شارع �أو جاء بها الكالم كما يقال ال ي�شك �أحد يف الراقدة.
نزاهتها ،وال ينازع يف كفاءتها وترفعها نظرا ملا �أبانت يف منا�سبات عدة من حزم �إن تلك التحركات من �ش�أنها �أن تعيد الثقة �إىل املواطن يف رجل الأمن ،وحتفزه
وا�ستقامة وم�س�ؤولية ،و�سيوا�صل �أي املدير العام البحث مع كل الأطراف التي على االطمئنان التام على �سالمته و�سالمة وطنه ،وجتعل منه �أي املواطن
لها عالقة باملو�ضوع كي يفوز بثوابني �أو �أجرين كما يقولون ،دون �أن يت�أثر �أو عن�صرا فاعال يف العملية التي ال ي�ستبعد �أن حتقق م�صاحلة حقيقية يحتاجها
القطاع ويحتاجها املواطن بعد ق�ضائه ل�سنوات �إن مل �أقل عقودا من املقاطعة،
يتفاعل مع الإ�شاعة والكالم غري املحكوم.
قبل هذه الواقعة كان قطاع الأمن مبدينة مراك�ش قد �شهد تنقيالت وتغيريات ،كانت كافية خللق �أثرياء ،و�أغنياء رغم و�ضعياتهم التي ال ت�سمح بذلك ،راكموا
وهي رغم �أهميتها مل تكن كافية يف نظر املهتمني ،لأن املالحظة املهمة التي تبدو الرثوات بف�ضل القوة واال�ستبداد و�سيا�سة «دين امك» التي مل تعد مقبولة
�صامدة يف كل مرة هي االقت�صار على ر�ؤ�ساء بع�ض الدوائر �أو العاملني بها ،اليوم يف عهد جديد ومبفهوم جديد لل�سلطة �أقره ملك البالد حممد ال�ساد�س.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

كذب املهربون ولو �صدقوا!؟
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الحسين الدراجي

ظل معهما على موقفه ،وكانت نتيجة هذا البعث �أن �أخذت املوا�شي
الحلقة الثانية
التي كان يربيها ثعلبة تنقر�ض ب�شكل خميف ،ف�أيقن ثعلبة �أن
ذلك ناجت عن غ�ضب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
« ُقتل الإن�سان ما �أكفره» ،والكفر هنا لي�س معناه التكفري بل اجلحود
عليه ،ف�أراد �أن ي�ستدرك الأمر وجاء �إىل النبي وقدم
ونكران اجلميل ،والق�صد من الآية القر�آنية ،ي�ستهدف النا�س
له واجب الزكاة ،ولكن الر�سول �صلى اهلل عليه
الذين ال يعرتفون مبا �أكرمهم من نعم وهم من يعتقدون �أن
تسامح بن كيران مع
و�سلم رف�ض �أن يقبلها منه ،وملا تويف الر�سول
من �أ�صبحوا يتمتعون به من خريات �إمنا هو ناجت عما
العفاريت والتماسيح يعتبر
�صلى اهلل عليه و�سلم� ،أعاد الكرة وجاء ليقدم
بذلوه من جهد وعمل وال دخل للإرادة الربانية فيه،
الزكاة للخليفة �سيدنا �أبي بكر ال�صديق الذي
واحلالة �أن جميع الأرزاق بيد اهلل ،حيث قال عز وجل
موقفا ضعيفا غير مبرر بل
رف�ضها هو الآخر ،وقال له مبا �أن الر�سول
«�إن يعلم اهلل يف قلوبكم خريا يوتيكم خريا» مما ي�ؤكد
�أن الذين يتنكرون لف�ضل اهلل عليهم حيث هو الذي تشجيعا للفساد والمفدسين خصوصا
عليه ال�صالة وال�سالم رف�ضها فال ميكنني �أن
�أقبلها منك ،ونف�س املوقف اتخذه �سيدنا عمر
يرزقهم من حيث ال ي�شعرون ،لي�س يف قلوبهم خري
وأن جل وزراء وكبار المسؤولين
ثم بعده �سيدنا عثمان ،بنف�س احلجة ،وكان
�إمنا هم جمبولون على فعل ال�شر ومن �ضمن �أفعالهم
المغاربة يمتلكون عقارات بالخارج
لهذه املواقف �أثر كبري على نف�سية ثعلبة
الغ�ش ،وقد جاء يف احلديث ال�صحيح« :من غ�شنا لي�س
الذي �سار يطوف بني النا�س وهو ي�صيح يا
منا» ،لذلك يفتقر �أعمال و�أقوال الغ�شا�شني للم�صداقية،
اشتروها عن طريق تهريب العملة
ويحثعلبة.
الأمر الذي يحتم ويربز �سوء الظن واالحرتاز يف
التي تقدر بماليين الدراهم ،وهو
هذه املعاملة ال�صارمة التي �صدرت عن نبي
التعامل معهم ،ويعترب غ�شا�شا كل من متل�ص من
الرحمة هي الطريقة التي يجب على رئي�س
تعترب
ال�ضرائب �أو قام بتهريب العملة ،وهي
عملياتمن �أرقام يف األمر الذي ال يخفى على قناصلنا
احلكومة بن كريان �أن يعتمدها يف معاجلته لظاهرة
خيانة للأمانة لأن الدولة ت�صدق ما ي�صرحون به
التمل�ص ال�ضريبي و�أعمال التهريب لأن �شعار« :عفا
كل معامالتهم التجارية ،و�إذا كان الغ�ش هو ال�سمة الطاغية على
وعلى مسؤولي مكتب
اهلل عما �سلف» ال يجوز يف حق الغ�شا�شني واملتنطعني،
كل ما ي�صرحون به من معامالت ،تكون هذه املواقف مبنية على
الصرف()..
وذلك �أ�سوة مبا قام به الر�سول الكرمي وخلفا�ؤه الرا�شدون من
الكذب والنفاق وهذه الفئة من املواطنني ت�شكل بالن�سبة القت�صاد البالد
بعده م�صداقا لقوله تعاىل« :وما �أتاكم به الر�سول فخذوه وما نهاكم
معاول هدم للأ�س�س التي تبنى عليها تنمية البالد ،وهي الفئة التي قال يف حقها
عنهفانتهوا».
اهلل تعاىل« :هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهلل» ومن ال يحرتم واجب املواطنة ك�أداء ال�ضرائب
والزكاة يعترب عن�صرا مق�صيا من الأمة ،ولنا يف �سرية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سوة ف�إذا كان امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم الذي بعثه اهلل رحمة للعاملني يلج�أ �إىل ال�صرامة يف
ح�سنة حيث تعامل ب�صرامة �شديدة مع ثعلبة وهو رجل جاء �إىل النبي وطلب منه �أن يدعو له تعامله مع �أقرب النا�س �إليه يف �شخ�ص فلذة كبده الوحيدة �سيدتنا فاطمة الزهراء ر�ضي اهلل
حتى يزداد رزقه ف�أو�صاه النبي بالقناعة ولكن �صاحبنا �ألح على الر�سول حتى دعا له مبوفور عنها ،حيث قال« :واهلل لو فاطمة بنت حممد بن عبد اهلل �سرقت لقطعت �سدها».
الرزق ،ومل مي�ض على هذا الدعاء �إال فرتة وجيزة حتى تكاثرت موارد ثعلبة حيث �أخذت ف�إن ت�سامح بن كريان مع العفاريت والتما�سيح يعترب موقفا �ضعيفا غري مربر بل ت�شجيعا
الأغنام واملوا�شي التي كان يربيها تتوالد بكرثة �أده�شت اجلميع ،وملا حل موعد �أداء الزكاة للف�ساد واملفد�سني خ�صو�صا و�أن جل وزراء وكبار امل�س�ؤولني املغاربة ميتلكون عقارات
بعث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم رجلني ملطالبته ب�أداء هذه الفري�ضة ،ولكنه رف�ض وقال باخلارج ا�شرتوها عن طريق تهريب العملة التي تقدر مباليني الدراهم ،وهو الأمر الذي ال
ملبعثي الر�سول عليه ال�سالم ،ملاذا �أخرج الزكاة وهذا مايل ،ك�سبته بف�ضل عملي وجهدي ،فعاد يخفى على قنا�صلنا وعلى م�س�ؤويل مكتب ال�صرف الذين مل ينج مديره من هذه التهمة ،حيث
الرجالن و�أخربنا النبي مبا ح�صل ،فقال لهما عودا �إليه لعله ي�ستجيب لكما ،فعادا �إليه ولكنه ذكرت بع�ض ال�صحف �أنه متورط يف عملية التهريب و�إذا كان حاميها حراميها فب�شر بال�ساعة.

بني حوار اللغة الف�صحى
والدارجة
الحلقة الخامسة عشرة

ال �أذكر ما مل �أذكره يف جمال الكتابات املرتوكة الت�سجيل من املجالت
يف العدد املا�ضي من جريدة «الأ�سبوع» كمجلة «عامل الفكر» لرئي�س
حتريرها الدكتور عبد اهلل احمد املهنا ،ومديرة حتريرها نوال املرتوك
كمامل�أذكرجملة«الثقافةالأ�سبوعيةللآدابوالعلوموالفنون»لرئي�س
حتريرها حممد فريد �أبو حديد التي كان لها اهتمام باللغة العربية
الف�صحى ،وقد ن�شرت مو�ضوعا يف الف�صحى ،واللغة الرمزية ،وفن
الرتجمة والتعريب يف الأدب العربي ،ثالثة موا�ضيع من�شورة يف �أحد
�أعدادها ال�صادرة برقم ( )94ال�صادرة بتاريخ الثالثاء ...1965/5/4
وباعتبار ما �سردته يف العدد املا�ضي من �إ�سهامات تلك املجالت املذكورة
وامل�شرفنيعليهاوالكاتبنيفيهاباللغةالعربيةالف�صحىنتبني�أنهناك
درا�ساتاهتمتبلغتناوتاريخهاو�أدبهاوفنونهام�سطرةبلغةف�صيحة
ت�ضاهي ما ن�شر وين�شر باللغات الأجنبية ،لقد متيزت الدرا�سات
املكتوبة واملن�شورة �أو املرقونة وكذلك الأطاريح للباحثني التي ما
تزال غري من�شورة ،وحتى التي اندثرت يف الأر�شيفات بحكم الإهمال
والإتالف من طرف الغزاة وما �أ�صابها بحكم احلرق والغرق ،كل ذلك
تردده الدرا�سات التاريخية امل�سجلة ،والذكريات التي امنحت معاملها
بطريقة �أو ب�أخرى� ...أقول هذا وعيناي تتجوالن يف مئات املخطوطات
املهملةيفالرفوف� ،أوماجرىعليهاالمنحاءحتى�أ�صبحكتابهجمهويل
الهوية ،وبالرجوع �إىل كتب عن لغتنا الف�صحى من طرف مهتمني
وباحثني وبالذات ما ن�شره مكتب التعريب يف جملته املخ�صو�صة
التي كان يديرها الراحل عبد العزيز بنعبد اهلل حيث جند له مو�ضوعا
كمقدمة ومو�ضوعا �آخر «درا�سات و�أبحاث لغوية» ومو�ضوعا بعنوان
«فعالية اللغة العربية» للراحل عالل الفا�سي ،ومو�ضوع «الرتجمة من
العربية �إىل العربية» لعبد الرحيم بدر ،و«يف اجلديد اللغوي» لإبراهيم
ال�سمرائي ومو�ضوع «ال�صفحة واملو�صوف» لعبد احلق فا�ضل
و«ازدواجيةاللغة»لكمالحمدي،و«امل�صطلحاتالثابتة»لعبداحلميد
�إبراهيم�إبراهيم،ومو�ضوع«الأرقامالعربية»للمرحومحممدال�سراج،
ومو�ضوع«ال�صراعبنيالف�صحىوالعامية»لأديبال�سالوي...وجند
�أكرث من عدد ملجلة التعريب مبكتبها يف املغرب ت�صدر عدة �أجزاء يف
مو�ضوع اللغة وما يتعلق بها ثم ن�شره و�إ�صداره كما جند جامعة
الدول العربية مبنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (مكتب
تن�سيق التعريب بالرباط) ي�صدر �أكرث من ع�شر �إ�صدار يف �شكل معاجم
مبنا�سبة انعقاد امل�ؤمتر الثالث للتعريب املنعقد بالدار البي�ضاء �سنة
 ...1977ومن جملة ما �صدر م�صطلحات اجلغرافيا والفلك يف التعليم
العام باللغة العربية والفرن�سية والإجنليزية ،وكذلك م�صطلحات
التاريخ يف التعليم العام باللغات الثالث كذلك ...وم�صطلحات الفل�سفة
يف التعليم العام باللغات الثالث ،وم�صطلحات الريا�ضيات يف التعليم
العام باللغات الثالث كذلك ،وم�صطلحات على ال�صحة وج�سم الإن�سان
يف التعليم العام باللغات الثالث ،وم�صطلحات الريا�ضيات يف التعليم
العايل باللغات الثالث ،وم�صطلحات الفلك يف التعليم العايل كذلك...
وباعتبار ما بذل من جمهودات من طرف املكتب املخ�ص�ص لتن�سيق
التعريب ورجاله والأ�ساتذة امل�ساهمني مبو�ضوعاتهم يكون املغرب قد
�أدى خدمة جلية للغة العربية والناطقني بها والداعني ال�ستعمالها ملا
لها من قدرة و�سعت كتاب اهلل لفظا �أو غاية كما ي�شري �إىل ذلك ال�شاعر
حافظ �إبراهيم يف ق�صيدته امل�شهورة ...وت�أتي بوادر وم�شاركات
�أ�ساتذة يف خدمة اللغة العربية عرفتهم مدينة مراك�ش ذكرت منهم
الراحل احمد ال�شرقاوي �إقبال بكتابه «معجم املعاجم» وكذلك ما قدمه
الأ�ستاذالباحثالذيق�ضىعمرهيفالت�أليفالرتبويواللغويبالبحث
والرتجمة وخدمة لغتنا الأ�صيلة� ،إنه الأ�ستاذ بلقزيز عبد اجلليل الذي
�ألف منذ ال�ستينات كتبا درا�سية يف طرق التعليم والرتبية ،ويف �سنة
 1991ي�ؤلف كتاب (الطريقة العربية اجلديدة للتحليل اللغوي) كما
ي�ؤلف كتابا «عربيا فرن�سيا  -وفرن�سيا عربيا» ،يف مفردات «العني» �سنة
 ،1980كما �أن م�ؤلفات وكتب له ما تزال يف طريق الطبع وب�أكرث من لغة
مل جتد من وزارة التعليم والثقافة اهتماما.
تذكرت ما قام به ويقوم بع�ض �أ�ساتذة مراك�ش من جمهودات م�شكورة
يف غري تزلف �أو جلب ال�شهرة (بدعوى غزارة ت�أليفهم الفارغة) من
�أولئك امل�ساهمني مب�ؤلفاتهم الرتبوية املفيدة وال�شعرية وبحوثهم
اللغوية جند الأ�ستاذ �إبراهيم الهاليل ،وال�شاعر �أبو القا�سم ،والراحل
�أبو بكر اجلرموين ،وزوريق �إ�سماعيل ،ومن امل�ؤ�سف �أن تبقى الإبداعات
الفكريةوالعلميةوطبع�إنتاجاتهاحم�صورةفيمنيريد�أنتنح�صرفيه
هذه البادرة واملبادرة ،مع العلم �أن روجان الثقافة مبراك�ش �أ�صبح
حم�صورا يف يد من تزكيه ال�سلطة بالت�شهري والإملاع يف حني �أن هناك
من له �إ�سهامات يف الت�أليف و�إلقاء املحا�ضرات بف�صاحة وبالغة وقدرة
على خماطبة املثقفني ورغم ذلك ال يلتفت �إليهم ،وهنا نت�ساءل ما �سبب
غياب الإبداع الأدبي املراك�شي من �أ�ساتذة �أكفاء ،وباحثني ،و�شعراء
�أ�صبحت املنابر خالية منهم ،واملطابع ال تتحرك بطبع �إنتاجاتهم خللو
�أيديهموجيوبهم؟.
اِنتهى
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المنبر الحر

الدرجة  17من املواطنة

قد ال يعلم كثري من النا�س �أن عندنا
يف املغرب يوجد مواطنون �أو
بالأحرى ب�شر ينتمون �إىل الدرجة
ال�سابعة ع�شر من �سلم املواطنة،
وهي الدرجة التي تعرب عن
ظروف ال �إن�سانية مزرية تنتفي
فيها كل ما من �ش�أنه �أن يعطي
للإن�سانية �إن�سانيتها وكرمها ،التي
�أعطيت له بقوة جميع القوانني
�سواءال�سماوية�أوالو�ضعية.
والدرجة ال�سابعة ع�شر يف �سلم
الب�شرية هي الدرجة الأخرية ،ال
توجد درجة حتتها� .إنها درجة
العدم واالنعدام .تعرب عن الب�ؤ�س
ال�شديد وبدائية الإن�سان الأوىل
التي �أتت ما بعد التيه الآدمي
الأول ،حيث حتول الب�شر على
�إثره من �إن�سان مكرم معزز �إىل
�إن�سان متوح�ش ،اكت�سب �صفات
التوح�ش بفعل ت�صرفات زائغة
عن امل�ألوف وعما حدد له.
من طبيعة احلال �أن ه�ؤالء النا�س
احلقوقيني رمبا لعي�شهم الرغيد

ونظرا لأنهم ال يتعدون «الربعني»
عن مدينتهم الكبرية .ال يدرون
بتواجد مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص
ومبثل هده الظروف املزرية .لأنهم
لو علموا بذلك لغريوا بو�صلة
ن�ضالهم ناحية هذا النوع من
الب�شر�أو�أنهم�سيقدمونا�ستقالتهم
من عملهم الن�ضايل املزيف.
فيكفي الفرد �أن يخ�ص�ص من
وقته ولو القليل ،لكي يتجه ناحية
�أي اجتاه من اجتاهات املغرب
العميقومنامل�ؤكد�سيجداملفاج�أة
الكربى.
�إنك �ستجد مر�سوم على وجوههم
الب�ؤ�س ويف عيونهم مكتوب
االنتظار واال�شتياق ،والأمل يف �أن
ميرعابر�سبيليجودعليهمبتحية
برفع يده فريدون التحية ومعها
االبت�سامة الربيئة ،بها يدخل
عليهم ال�سرور والبهجة� .أو ي�أتيهم
بخرب بناء مدر�سة �أو تعبيد طريق
�أو تزويدهم باملاء والكهرباء لكي
ي�ستطيعون عندما ينتهون من

التقنوقراط
هم مواطنون عاديون ،لهم حقوق وعليهم
واجبات ك�سائر النا�س وفئات و�شرائح
املجتمع التي يتعاي�شون �ضمنها �أو ينتمون
�إليها .و�إذا كانت لهم خا�صية �أو ميزة من
حيث التكوين واخلربة يف �أي م�ضمار من
جماالت و�أ�صناف التمكن املعريف �أو العليم
�أو التقني �أو االقت�صادي من حيث املهارات
الفنية ،ف�إن الرجوع �إليهم كم�ست�شارين
وخرباء وحمللني ي�ستعان وي�ستنار مبعطيات
ا�ستنتاجاتهم ،من طرف امل�س�ؤولني و�صناع
القرار والتدبري ال�سيا�سيني واالجتماعيني
للدولة والبالد داخليا وخارجيا ،وحتى
حمليا وجهويا .ومعلوم �أن اخلطاب والفعل
ال�سيا�سيني مغيبان يف جل ممار�ساتهم ،لأنهم
كالقمر ينري الأر�ض وال يعو�ضها �أو يقوم
مقامها ،ب�أي حل من الأحوال ،ذلك �أن منهجية
التقنوقراط ميالة �إىل ترجيح االعتبارات
املادية واملعطيات النوعية والظرفية على
العوامل الب�شرية واالهتمامات الإن�سانية
تقزميا ،حتى ال نقول حتقريا مل�س�ؤوليات
الظرفية عموما يف نظرهم.
وقد تع�صف �أحوال وظروف بالتقنوقراط �إىل
�سدة التدبري واحلكم ال�سيا�سي والتقريري،
بيد �أن موقعهم الطبيعي والإيجابي يكمن
يف خفر وحميط امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني
عن القطاعات الإنتاجية �أو اخلدماتية �أو
الت�شريعية ،ذلك �أنهم دون �أي مرجعية فعلية
�سيا�سية �أو مذهبية و�إيديولوجية ويفتقدون
الدعم وال�سند من لدن القواعد ال�شعبية
املتعارف عليها كطقو�س وجوهر ،وهي
الإ�شكالية التي تعو�ض املتابعات وحتديد
امل�س�ؤوليات عند االقت�ضاء يف جمال اجلزاء
�سلبا و�إيجابا ،خا�صة يف دقائق احل�صيلة
عند انتهاء عهدة امل�أمورية ،لي�س كالتنظيمات
القارة واملتعارف عليها �سيا�سيا وقانونا،
والتي تبقى رهينة لتزكياتها وبراجمها
وتعهداتها والتزاماتها يف احلفالت التعاقدية
�إبان االنتخابات ،ومهما تغريت التوازنات
واملوازين زمانا ومكانا .مكاتب الدرا�سات
واملهام اال�ست�شارية هي ف�ضاءات وبحريات
غو�ص التقنوقراط.
الحاج محمد عروصي شنتوفي(الدار البيضاء)
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الإرث يف الإ�سالم عامل من عوامل التحديث
مب�سطرتهالعادلةللذكوروالإناث
● بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة األولى

يومهم ال�شاق ،م�شاهدة التلفاز
مثلهم مثل كل املغاربة .ه�ؤالء
الأ�شخا�ص املن�سيني لهم احلق
كمغاربة يف �أن ي�ستفيدوا من كل
ما من �ش�أنه �أن يوفر لهم ظروف
العي�شالكرميواحلياةالكرميةمن
تعليموتطبيبوم�سكنوم�شرب.
وقانون املواطنة يقت�ضي ذلك �إذ ال
فرق بني قروي وغريه وبني فقري
وغني.
فلو �أننا فتحنا كتاب تاريخ املغرب
لوجدنابني�صفحاتهالف�ضلالكبري
له�ؤالء النا�س ،ونعني بهم �ساكني

القرى والأرياف يف اخلدمات
الكربى التي قدموها للمغرب يف كل
املحن التي م َر منها .ف�أغلبية الذين
�شاركوا يف امل�سرية اخل�ضراء
قرويني.
فال معنى وال تف�سري للحالة
والظروف املزرية التي يعي�ش فيها
ه�ؤالء النا�س .فالبد لهم من التفاتة
ترد لهم االعتبار وتوفر لهم كل
الظروفاملنا�سبةللعي�شالكرمي.
بوز عبد الغاني

ا�ستغالل الن�ساء امل�سنات
يعمد بع�ض �أرباب املقاهي بفا�س على
ا�ستغالل الن�ساء امل�سنات كعامالت
نظافة خالل فرتة الليل �ضدا على
التقاليد املغربية الأ�صيلة وحقوق
الإن�سان املتعارف عليها عامليا،
م�ستغلني بذلك ه�شا�شة الو�ضعية
االجتماعية للن�ساء.
وت�ساهم ال�سلطات املحلية يف تزكية
هذه الو�ضعية نظرا النعدام املراقبة
والدوريات الليلية.
و�إىل جانب اجلهد البدين تعاين الن�ساء
من القلق النف�سي املرتبط باخلوف
من هجوم حمتمل عليهن من طرف
ل�صو�ص �أو جمرمني خا�صة يف غياب
الأمن.
فال�سلطات العمومية مطالبة بحماية
حقوق الن�ساء العامالت ومعاقبة
املخالفني للقوانني اجلاري بها العمل
يف مثل هذه احلالة.

مريم الريفي (فاس)

ِاذهبوا �إىل ملككم..
ا�سمـــــي حممـــد ولد احل�سن
ولد الها�شــــمي الرب�ش احلامل
للبطاقـــــة الوطنية G 271420
منحــدر من الأقاليم اجلنوبية
قبيلة �آيت حل�سن من �سكان
مدينة القنيطرة �أبلغ من العمر
� 44سنة.
ملا خرجت هذا ال�صباح متجها
�إىل والية القنيطرة ق�صد
املطالبة مبطلبي الذي يعلمه
علماء والية القنيطرة منذ 2002
�إىل اليوم بدون جدوى� ،أوقفتني
عائلة �سورية على ال�ساعة
 08:30تقريبا ،لكي �أمدها
ب�شيء .فاقت�سمت معها ما كان
يف جيبي ،وحني �أخذت طريقي،
هاجت �سيدة م�سنة كانت معهم:
«اِذهبوا �إىل ملككم ،ف�إنه ملك
عادل لن يخيبك �أبدا» فقلت لها

�أتكلمينني؟ قالت نعم ،وقلت لها
�أين �أجده ،قالت �ستجده.
فتعجبت من الأمر ،وقلت يف
نف�سي� ،إنها ب�شارة من اهلل،
وتذكرت ملا قال ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم للمهاجرين:
«اذهبوا �إىل احلب�شة ف�إن لها
ملك عادل ال يظلم عنده �أحدا»،
فرجعت عن طريقي لأن االنتظار
يف �أروقة الوالية ال يجدي
بالنفع ،وبالكتابة على �صفحات
هذه اجلريدة� ،ألتم�س من جاللة
امللك النظر يف طلبي والبت
فيه لأنني من �ضحايا الواجب
الوطني ،الذي لبيته تنفيذا
للتعليمات ال�سامية للمغفور له
احل�سن الثاين �سنة 1998م.
الحسن الهاشمي (القنيطرة)

ن�شرت جريدة «االحتاد اال�شرتاكي» ال�صادرة يوم ال�سبت  18اجلمعة

 24يناير �سنة  2014العدد 10604 :يف ال�صفحة ال�سابعة
مو�ضوعا حتت عنوان“ :حقوق املر�أة ،الإرث وعوائق
التحديث ،مع �إ�شارة من اجلريدة �أنه مو�ضوع “مثري للجدل”
وهذه العبارة جعلتني �أقر�أ املو�ضوع ،واحلقيقة �أنني فوجئت
كيف ي�أتي من مفكر يف م�ستوى الدكتور عبد اهلل العروي هذا
العنوان يف حق الإرث بالن�سبة للمر�أة� ،إذ كيف يخطر بباله �أن
الإرث من عوائق التحديث ،مع العلم �أنني قر�أت �أن عاملا �أوربيا
�صرح وقال“ :لو اجتمع علماء كثريون �أخ�صائيون يف االقت�صاد
لتق�سيمهم الإرث لعجزوا �أن ي�أتوا به على الوجه الذي جاء به
الإ�سالم وعلى الكيفية العادلة التي �أخرجه عليها”.
لقد ذكر الأ�ستاذ العروي �أنه ملا اقرتح عليه مو�ضوع عوائق
التحديث فكر من �أين يبد�أ .فقال �أبدا مبثال ملمو�س وانطلق
منه رغم ما يجره عليه من انتقادات ،واملثال الذي اختاره
يتعلق بحقوق املر�أة ،ثم قال :مبا �أنني كنت دائما مطالبا
بتحريرها ،فيمكنني �أن �أقول ما �أراه حقيقة بالن�سبة �إيل ،وهنا
كنت �أعتقد �أن الأ�ستاذ العروي �سيتحدث عن املر�أة وموقف
الدولة منها ،وال�ضياع الذي تعي�شه ،والتمزق الذي تكابده،
والواقع املزري الذي هو عليه ،والرتتيب االجتماعي املتدين
الذي يطولها ،وعدم �إقبال الدولة على ت�ساوي املر�أة والرجل يف
عدد من الوظائف ال�سامية ويف الربملان ويف احلكومة ويف املهام
احل�سا�سة و�أنواع امل�س�ؤولية ،كنت �أظن �أن الأ�ستاذ العروي
�سيقول �إن املر�أة مه�ضومة احلقوق من طرف الدولة ويعطي
لذلك �أمثلة كثرية م�أخوذة من الواقع املعي�ش ويا ما �أكرثها،
كنت �أظن �أنه �سيقول �إن املر�أة حمرومة احلقوق دنيويا ومدنيا
و�سيا�سيا واجتماعيا ،يف الوقت الذي جند حقوقها مراعاة
وثابتة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،خالفا لو�ضعها لدى الرومان
ولدى ال�شريعة اليهودية ،وحتى يف بريطانيا و�أملانيا ،يف جمال
الإرث ،ثم كنت �أظن �أن الأ�ستاذ العروي �سيحمل م�س�ؤولية
ظاهرة التخلف للم�س�ؤولني ،ولكنه حملها للمجتمع فقال
املجتمع الدويل يطالب بامل�ساواة �أما املجتمع املغربي وغريه
من املجتمعات املماثلة ال يود وال يريد؟ �أمل ير هذه املظاهرات
املتعددة واملطالب املتكررة ،واالعت�صامات واالحتجاجات
املتعددة التي جتيب عنها الدولة بال�صمم والتجاهل؟ �أمل ير
هذه اجلمعيات احلقوقية وبالغاتها واجتماعاتها و�صيحاتها
داخل املغرب وخارجه؟ ولكن لي�س من اجلواب عليها �إال ما
ال يفيد ويجدي ثم املطاردة يف كثري من الأحيان وال�ضرب
بالع�صي ،ول�ست �أدري ماذا يق�صد الأ�ستاذ العروي بقوله:
“هذا يعني ما تقبله ال�صني واليابان و�إفريقيا ال�سوداء ت�أتينا
�أنت وتقول �إن ح�ضارتي ال ت�سمح بذلك� ،إذا �أقفل عليك الباب
و�سر لأدغال �إفريقيا واترك العامل لأ�صحابه فيتحايل ،ويذكر
من جملة التحايل (املدونة) فمدونتا التي اجتهد فيها علماء
�أجالء وتوخوا امل�صلحة العامة يجعلها حتايال ،ثم ي�صفق لها
لأنها قالت بامل�ساواة يف الإرث وذلك بتوريث �أبناء البنت ،ثم
ي�ضع �س�ؤاال وهو كيف يرث �أبناء االبن وال يرث �أبناء البنت،
وهذا �س�ؤال يجيب عليه ال�شاعر جوابا منطقيا وهو قوله:
بنوهن �أبناء الرجال �إال باعد
بنونا بنو �أبنائنا وبناتنا
ف�أبناء البنت ذكورا و�إناثا فاقدين ن�سب املتوفى ،ولكن البنت
مل تكن ترث بتاتا يف اجلاهلية ،حتى �أنزل اهلل قوله“ :للرجل
ن�صيب مما ترك الوالدان والأقربون وللن�ساء ن�صيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قل منه �أو �أكرث ن�صيبا مفرو�ضا”
و�سبب نزول هذه الآية الكرمية �أن �أو�س بن تابت تويف وترك
امر�أته وا�سمها �أم كحة وثالث بنات ،و�أقام و�صيني وا�سمهما
�سويد وعرفجة ولدا عمه ،ف�أخذا املال جميعه ،فجاءت املر�أة
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم وقالت مات �أو�س بن تابت وترك
ثالث بنات و�أنا امر�أته ومل يكن عندي ما �أنفقه عليهن ،وترك
ماال ح�سنا ف�أخذه �سويد وعرفجة ومل يعطياين وال بناته
�شيئا فدعاهما النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقاال�“ :أوالدها ال
يركنب فر�سا وال يحملن كال وال ينكني عدوا ،فنزلت هذه الآية
وبني �أن الإرث غري خمت�ص بالرجال البالغني و�أوقف النبي
الرتكة حتى نزلت “يو�صيكم اهلل يف �أوالدكم للذكر مثل حظ
الأنثيني” ف�أعطى الزوجة الثمن ،والبنات الثلثني ،وابنى
عمه ما بقي.
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المنبر الحر

حترير الأ�سعار� ..أمر ال مفر منه

�إن الإجراءات ال�شجاعة التي اتخذتها
احلكومة يف ال�شهور الأخرية يف
تطبيق �سيا�سة املقاي�سة على �أثمان
البنزين ب�صفة عامة ليعد فعال قرارا
�شجاعا يفيد �أن هناك نية حا�سمة يف
جعل حد لالنهيار الذي تعرفه خزينة
الدولة ..بكرثة املديونية التي تتهاطل
عليها والتي من �ش�أنها �أن ترهف
اجليل القادم ..ذلك �أن �سيا�سة �أعمال
املقاي�سة يق�صد بها بالأ�سا�س تخفيف
العبء على �صندوق املقا�صة ب�شكل
تدريجي ،و�إن كان هذا الإجراء �سوف
يجعل املقاوالت يف حرية من �أمرها
لأنها تعودت على دعم الدولة ..وهذا
ما �سوف يفتح باب الندوات لإيجاد
احللول الناجعة ال�ستمرار مقاوالتنا
على جمابهة مع�ضلة املقاي�سة ب�شكل
م�شرف(.)..
و�إذا كنا نالحظ �أن من �ضمن العوامل
التي تقع�س مناف�سة �أي مقاولة يتمثل
بالأ�سا�س يف ثمن املنتوج خ�صو�صا
الر�أ�سمال و�أجور العمال والطاقة

وكذا املرتتبات ال�ضريبية� ،إال �أن كل
ذلك مرتبط بجودة املنتوج الذي يكون
ال�ضامن الأ�سا�س ال�ستمرار املقاولة يف
�أح�سن الظروف وفقا ملتطلبات ال�سوق
وهذا من اخت�صا�ص املقاولة وال
دخل للدولة فيه ..لأن دورها يقت�صر
على �ضمان املناخ املالئم من حيث
اال�ستقرار االجتماعي والأمني حيث
يف ظل هذه الأجواء ..يتم ت�شجيع
املقاوالت على املبادرة الإنتاجية،

طبقا ملعايري اقت�صاد ال�سوق(.)..
وهناك ظاهرة �سلبية ت�سجل على
بع�ض املقاوالت التي ت�شتكي من
ارتفاع ثمن الفيول يف حني �أن ثمنه
باملغرب يظل من �أخف�ض الأثمنة على
�صعيد دول البحر املتو�سط ..ذلك �أنه
�إذا كانت م�ساعدات الدولة �ضرورية
لبقاء مثل هذه املقاوالت ف�إنه يالحظ
�أنها ال تعد منتجة وال مربحة بالن�سبة
للدولة ،ال ل�شيء �إال لكونها اليد العاملة

عبد الرحمن المريني(القنيطرة)

كفى باملوت واعظا

املر�أة القروية
ت�ستحق
التكرمي �أكرث
ملاذا هذا احليف يف حق املر�أة
القروية؟ �إنها ت�ستحق �أن تكرم نظرا
لعملها الد�ؤوب داخل احلقول ،وجمع
احلطب يف �أعايل اجلبال ،وم�ساعدة
زوجها يف حرث الأر�ض وحت�ضريها
للزراعة ،و�صناعة الأن�سجة ال�صوفية
يف ظروف �صعبة وبقلة املوارد
املالية ،والنهو�ض باكرا حللب الأبقار
بكل عناية وحت�ضري الطعام على
نار احلطب والقيام كذلك بتوليد
املا�شية(.)..

التي ت�شغلها تعد هزيلة بقدر ما يكون
همها من�صبا على ر�صد الأرباح
للم�ساهمنيفيها.
ولكن مع ذلك ،ف�إن �سيا�سة �إ�صالح
�صندوق املقا�صة والذي يبدو
�أن حكومة بن كريان عازمة على
اال�ستمرار فيها لتعد فر�صة ذهبية
بالن�سبة للمقاوالت لتنه�ض للميل �إىل
خيار النقد الذاتي ..وال �أدل على ذلك
هو �أن امل�شرفني على �أرباب املقاوالت
باملغرب مقبلون على ن�شر درا�سات يف
�ش�أن �إ�شكالية املناف�سة.
ومن ال�ضروري �أن الإعانات العمومية
كما هو احلال �سار يف الدول املتقدمة
يتعني �أن ين�صب على املقاوالت �أكرث
تناف�سية ،والتي تعمل جاهدة على
التخفيف من �شبح البطالة ،ومن هنا
تبد�أ �سل�سلة �إثبات حقيقية الأ�سعار
بكل �سالم.

حتية �إجالل لها وتقدير خلدماتها
النبيلة خدمة لل�صالح العام وعلى
اخل�صو�ص ال�ستقرار �أ�سرتها
واحلفاظ على توازنها يف تربية
�أبنائها تربية �صاحلة ،ما زالت املر�أة
القروية حتافظ على �صلة الرحم،
وعلى التالحم والت�آزر واالهتمام
بالعادات والتقاليد ،مزيدا من التهاين
واملتمنيات لك يا �أختي القروية رغم
الظروف املعي�شية القا�سية.
بنت الوادي (القنيطرة)

«كفى باملوت واعظا» هو عنوان كتاب جديد لف�ضيلة القا�ضي اجلليل
�إدري�س طارق ال�سباعي �أمد اهلل يف عمره� ،صدر الكتاب بتاريخ
.2013/1/25
كنت ذاهبا لزيارته يف بيته بحي ال�سالم ب�سال يوم � 2014/1/5صباحا
وقبل الو�صول �إىل املنزل ر�آين من غرفته قادما فهرع م�سرعا ال�ستقبايل قبل
الو�صول �إىل املنزل بوجه ب�شو�ش وا�ستقبال حار يف بيته.
�إن �إدري�س طارق ال�سباعي يتمتع ب�أخالق عالية �إ�سالمية ،فيكون بذلك
حمبوبا عند اهلل لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم�« :أال �أخربكم ب�أحبكم
�إيل و�أقربكم مني منازل يوم القيامة املوط�ؤون �أكنافا الذين ي�ألفون
وي�ؤلفون »..فهنيئا لقا�ضينا ب�أخالقه الفا�ضلة.
وكلما زرته �إال و�أ�ستفيد من علمه الغزير يف ال�شريعة الإ�سالمية
والقانونية ،وعندما �أردت توديعه قدم يل الكتاب املذكور �أعاله هدية.
والكتاب نفي�س جدا يف فقه اجلنائز ،بد�أه م�ؤلفه بالب�سملة واحلمدلة
والت�صلية ،ثم تناول يف كتابه :حقيقة املوت والتوبة والو�صية
واالحت�ضار والقراءة على امليت والتعزية �إىل غري ذلك من املوا�ضيع،
ثم �أثبت يف ال�صفحة  122ق�صيدة للإمام علي زين العابدين تتكون من
 35بيتا.
وقد اعتمد ف�ضيلته على عدة مراجع يف ت�أليف كتابه بلغت  36مرجعا� ،إنه
ملجهود م�شكور وعمل مربور ،فاللهم وفق م�سعاه.
وعلى الورقة الأخرية من الكتاب عرفنا ف�ضيلته بنف�سه وعن مراحل
درا�سته واملهمات التي قام بها خالل حياته الإدارية باملغرب وخارجه.
بارك اهلل يف عمر قا�ضينا اجلليل الذي مل يخلد للراحة بعد تقاعده كما
فعل�أمثاله.
مالكي علوي موالي الصادق (سال)

بعد اليوم العاملي لتكرمي املر�أة �أين نظريه لتكرمي الرجل؟!
كان الإ�سالم �سباقا �إىل االحتفال واالحتفاء
باملر�أة وتكرميها ومتتيعها بجميع حقوقها
وما ت�ستحقه من عناية ور�أفة وعطف وحنان،
ك�أم وزوجة و�أخت وابنة ،ي�شهد ويقر بذلك
حتى �أعداء الإ�سالم ،ومن الثابت �أن الغربيني
قد �أخذوا عن الإ�سالم الكثري مما يتبجحون
به اليوم وين�سبونه �إىل �أنف�سهم م�ضيفني �إليه
كما هائال من البدع واملوبقات التي �أحطت
من كرامة املر�أة و�سلبتها �إن�سانيتها و�أحالتها
�إىل كائن تافه و�سلعة رخي�صة قابلة للتداول
والبيع وال�شراء يف �سوق النخا�سة املليء
بالذئاب الب�شرية ،بل �أ�صبحت املر�أة عندهم
عر�ضة حتى �إىل الإعارة والرهن يف غياب
القيم والأخالق ،فالغربيون يدعون �أنهم

حرروا املر�أة ،ولكن من كل ما متعها اهلل به
من حياء ووقار و�آدمية ،فالزوجة لديهم
فقدت كل قد�سية وما يربطها بزوجها من
مواثيق وعهود ،وحتريرها يف مفهومهم هو
�إطالق لها احلبل على الغارب� ،أي �أ�صبحت
لها حرية الت�صرف يف اجلائز واملمنوع.
�أما تكرمي الإ�سالم للمر�أة ورد يف القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية ال�شريفة ،ويكفي
املر�أة امل�سلمة فخرا �أن ال�سنة النبوية جعلت
اجلنة حتت �أقدامها ،وقد �أ�ضافت املدونة
حقوقا ومزايا ل�صالح املر�أة و�صون حقوقها
وم�صاحلها وكرامتها ،وهكذا �أ�صبحت املر�أة
يدا للرجل وم�ساوية له تقريبا يف العديد
من امليادين واحلقوق ،ف�أ�صبحت الوزيرة

والوالية والعاملة والعمدة والدكتورة
والقا�ضية واملحامية وال�سفرية والأ�ستاذة
اجلامعية ،وتقلدت الكثري من املنا�صب
ال�سامية واحل�سا�سة.
و�إذا كان العامل ا�ستيقظ من �سباته و�أحدث
يوما خا�صا لالحتفال بتكرمي املر�أة ،ف�إن
الرجل ال ميانع وال يعار�ض يف ذلك،
ولكنه ينتظر �أن تتجه �إليه الأنظار ويكرم
هو الآخر ولو من باب االعرتاف بدوره
ومكانته بحكم �أنه رب الأ�سرة وعمودها
الفقري ،وفوق ذلك فالرجال قوامون على
الن�ساء كما جاء ذلك يف �آية من �آيات القر�آن
الكرمي.

محمد نرجيس (الدار البيضاء)
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�إ�شكالية للذكر مثل
حظ الأنثيني
بقلم :األستاذ عبد الواحد بن مسعود

من هي�أة املحامني بالرباط
الحلقة الثانية

 ..ال ميكن �أن ن�ستعر�ض يف عجالة ما ورد يف الف�صل
احلادي ع�شر من ذلك الكتاب ،ولكن اخرتنا منه
مو�ضوعا واحدا �أثار زوبعة ولكنها زوبعة يف فنجان،
هو مو�ضوع الدعوة �إىل املنا�صفة يف �أحكام املرياث.
رتفعت �أ�صوات تدعو �إىل املنا�صفة يف توزيع الإرث بني
الذكر والأنثى ،بحيث �أن عددا من تلك الأ�صوات تنتقد
الآية الكرمية التي وردت يف �سورة الن�ساء رقم  4الآية
رقم  ،11وجاء فيها ((يو�صيكم اهلل يف �أوالدكم للذكر مثل
الأنثيني)).
يقول الأ�ستاذ عبد الهادي بوطالب(( :وهذه  -الدعوة
تعترب -جمازفة ق�صرية النظره ،ذلك �أن الإ�سالم
جاء يف جميع ت�شريعاته مبا ين�صف املر�أة ويرد �إليها
االعتبار ،وحقق لها امل�ساواة مع الرجل يف جميع
الأحكام املت�صلة مب�س�ؤولياتهما امل�شرتكة ،ولكنه افرد
كال من الذكر والأنثى بخ�صو�صيات يف الت�شريع نتيجة
ملا خ�ص به كال منهما من ادوار بحكم طبيعتها ملا بينهما
من جوامع وقوا�سم)) �صفحة .189
وبعد �أن �أ�شار مفكرنا �إىل و�ضعية املر�أة يف بع�ض
املجتمعات ،وقبل الإ�سالم ذكر �أن العلماء املتخ�ص�صني
يف علم الفرائ�ض انتهوا �إىل ا�ستنتاج �إن حظ الأنثى يف
الإرث يف الإ�سالم �أوفر حظا من الذكر ،وان الفر�ص
املتاحة الأنثى يف ا�ستخال�ص الإرث �أو�سع جماال من
الفر�ص املتاحة للذكر.
وبحث ه�ؤالء العلماء مطبوع باملو�ضوعية واجلدية
ومعزز بالدليل الكا�شف� ،إذ ذكروا �أن اهلل ق�سم يف القران
الرتكات على �أق�سام �ستة هي :مرياث الن�صف ،والربع،
والثمن ،وال�سد�س ،والثلثني ،والثلث ،وبالرجوع �إىل
ما ينوب الإناث والذكور يف ق�سمة هذه لفرو�ض ال�ستة
وجدوا ما يلي:
يف فر�ض الن�صف ينوب الأنثى  % 80وينوب الذكر 20
 %ويف فر�ض الربع ينوب الأنثى  % 50وينوب الذكر
 % 50ويف فر�ض الثمن ينوب املر�أة  % 100ال يتقا�سم
معها الذكر �أية ح�صة من الثمن  ،ويف فر�ض الثلثني
ينوب الأنثى  % 100وال ي�شارك الذكر يف ذلك ويف فر�ض
الثلث ينوب الأنثى % 75والذكر  % 25ويف فر�ض
ال�سد�س ينوب الأنثى % 62.5والباقي للذكر وبناء
عليه فمجموع حظوظ الأنثى يف هذه الفرو�ض �إذا �أخذنا
رقم  600ووزعناه بني جن�سي الذكر والأنثى ،يبلغ
حظ الأنثى ،يبلغ حظ الأنثى  467.5بينما يبلغ حظ
الذكر  132.5فقط .وفعال ،ف�إن الأنثى الوارثة بالفر�ض
حتجب الذكور الذين يرثون ما يبقى بعد ق�سمة الفر�ض
ممن يدعون بالع�صبة.
ويقول املرحوم الأ�ستاذ عبد الهادي بوطالب� :أما �آية
((للذكر مثل حظ الأنثيني)) امل�شار �إليها على �أنها
قاعدة التف�ضيل الإ�سالمي للذكور على الإناث ،ف�إمنا
تطبق على حاالت خا�صة هي حالة االبن والبنت
وحالة الزوج والزوجة وذلك من منطلق ما فر�ض اهلل
على الذكور لفائدة الإناث من التزامات مالية حرر منها
الإ�سالم املر�أة.
وعلم املواريث من العلوم التي حث ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم على تعلمها وتعليمها ،وعلم الفرائ�ض
من العلوم التي ال تدرك ب�سهولة ،ب�سبب تعدد �أ�صناف
الورثة ،والإرث بالفر�ض �أو بالتع�صيب �إىل غري ذلك مما
ال ي�سع املجال ل�شرحه بالتف�صيل.
وبذلك يكون املرحوم عبد الهادي بوطالب قد بني
بو�ضوح وبتف�صيل كيف يجب علينا �أن نفهم الآية التي
تعالج حالة واحدة من عدة حاالت تتعلق بالإرث ،و�أن
القول بوجود مفا�ضلة �أو متييز قول ال يقوم على �أ�سا�س
وينطوي على حتريف لكالم اهلل الذي �سوى بني الرجل
واملر�أة يف احلقوق والواجبات وحتمل امل�س�ؤوليات
داخل الدولة و�أعطى للمر�أة حق امل�ساهمة يف �إبداء
ر�أيها يف ال�ش�ؤون العامة.

انتهى

25

alousbouea@gmail.com

المنبر الحر
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�سبـــــحة الرئيــــــــــــــــ�س
لفت نظري حر�ص رئي�س احلكومة عبد الإله بن
كريان على حمل �سبحة بيمينه ،ي�ضغط عليها
حينا ،وميرر حباتها بني �أنامله حينا �آخر ،يفعل
ذلك وهو يجال�س الوفود التي تزور اململكة ال�شريفة
يف مهمات ر�سمية� ،أو يف زيارة خا�صة .هذا الفعل
من الرئي�س حريين و�أثار ف�ضويل ،وجعلني �أفكر
جديا يف البواعث الكامنة وراءه.
�إن ال�سبحة و�سيلة ل�ضبط عدد الأذكار يف الأوراد
يف عمل اليوم والليلة من ت�سبيح وتهليل وتكبري
وحتميد ،ولها �شروط و�آداب� ،أهمها �أن متار�س
يف تكتم وخفية ،دفعا ملظنة الرياء ،مع خ�شوع
وخ�ضوع ،وح�ضور قلب ،وتدبر يف الألفاظ
وا�ستح�ضار جالل �أ�سماء اهلل احل�سنى الواردة يف
الذكر.
كما �أن جمال�س الوفود تتطلب تركيزا ودبلوما�سية

وفن �إ�صغاء ومهارة يف �إدارة احلوار ،وقدرة على
الإقناع مب�شروعية ما يثار من ق�ضايا تهم الوطن،
فالرئي�س حينئذ يف عمل.
و�إذا كان الأمر كذلك فما هو الباعث على حمل
ال�سبحة واملقام ال يقت�ضيها؟ ال يخلو الأمر �إما
�أن ح�ضرة الرئي�س له قلبان وهذا م�ستحيل ،فاهلل
تعاىل يقول« :ما جعل اهلل لرجل من قلبني يف
جوفه» و�أما �أنها ت�أ�شري على املرجعية الدينية
للحزب الذي هو �أمينه ،و�أغلب الظن �أنها ريا�ضة
ج�سد ،وعادة بلد.
و�أختم مبا يردده �شاعر يف �سبحته:
و�سبحة م�سودة لونها يحكي �سواد القلب والناظر
ك�أنني عند ا�شتغايل بها �أعدد �أيامــــك يا هاجـــري

بقلم :عماد بنحيون

محمد إكرام السباعي (مراكش)

رفقا بالأيادي ال�صغرية العاملة!
ت�ؤكد �آخر الإح�صائيات ال�صادرة من مكتب العمل الدويل يف جنيف �أن عدد
الأطفال الذين مل يبلغوا �سن الر�شد بعد ،والذين دخلوا �إىل �أ�سواق العمل
يتجاوز �أكرث من  160مليون طفل من �آ�سيا ،و�إفريقيا ،و�أمريكا الالتينية،
وحتى من بع�ض الدول ال�صناعية.
كما �أظهرت �إح�صائيات منظمة اليون�سيف �أن �أطفاال دون ال�ساد�سة ع�شرة عاما
�شاركوا يف حروب جرت داخل  25بلدا(.)..
�أطفال يف �سن الدرا�سة ي�شتغلون ،ا�ضطرتهم الظروف ال�صعبة �إىل العمل يف
وقت مبكر �سعيا لت�أمني لقمة العي�ش .وميار�س ه�ؤالء الأطفال و�أغلبيتهم ال
يتجاوزون ثماين �سنوات كثريا من املهن تفوق طاقاتهم اجل�سدية ،ويعانون
من حرمانهم لأب�سط احلقوق الرتبية ،والتعليم ،والرتفيه ،والرعاية ال�صحية،
والعناية الأ�سرية ،واحلق يف اللعب ،والريا�ضة(.)..
ويف الأرياف ،يوجد عدد كبري من الأطفال خطفهم العمل من مقاعد الدرا�سة،
ميار�سون �أن�شطة زراعية لدعم �أ�سرهم كرعي الغنم والأبقار ،والزراعة،
واحل�صاد ،والعمل يف احلقول ،وذلك لعدة �أ�سباب نذكر منها الفقر والب�ؤ�س،
وهجرة الآباء ،والتفكك ال�سري ،والطالق ،كما �أن الفتيات ال�صغريات حملن
عبء العمل يف القرى والبوادي ودخلن �إىل عامل ال�شغل امل�ضني الذي ال
يتنا�سب وقدراتهم اجل�سدية.
�أما يف املدن الكربى ،فنجد �أطفاال �صغارا يتعاطون للت�سول ،ينتمون �إىل طبقة
فقرية معوزة ،يقفون �أمام املخبزات واملقاهي واملطاعم واملحالت التجارية
وحمطات امل�سافرين ،و�أمام الإ�شارات ال�ضوئية لطلب ال�صدقة من ال�سائقني
�أو لبيع �أ�شياء �صغرية ،ويف غالب الأحيان يتعر�ضون لل�شتم وال�سب والإهانة
من طرف بع�ض املارة.
هناك من ي�شتغل يف الور�شات امليكانيكية ،ويف البناء ،ويف اخلياطة ،ويف
الأ�سواق الأ�سبوعية ،وميار�سون حرفا متنوعة :بائعني متجولني ،ما�سحي
الأحذية ،حمالني ،بائعي ال�سجائر واجلرائد(.)..
كل هذا ي�شكل خطرا على حياتهم وتهديدا ل�صحتهم ،فهم معر�ضون لأخطار
ال�شارع ،وللتحر�ش اجلن�سي ،وللعنف ،وللن�صب واالحتيال ،وحلوادث
ال�سري ،وللربد القار�س يف ف�صل ال�شتاء ،وللجوع والعط�ش ،ولل�سرقة(.)..
فبالرغم من �أن قانون العمل مينع ت�شغيل الأطفال القا�صرين �إال �أن الواقع وقف
متحديا القوانني التي تبقى حربا على ورق ،ف�ستظل هذه امل�شكلة مطروحة يف
جمتمعنا يف ظل انعدام حلول ناجعة وعاجلة.
نجيبة بزاد بناني (الرباط)

مرة �أخرى يطفو على �سطح املجتمع
املغربي نقا�ش زواج القا�صرات
بعدما دقت جمعيات حقوقية ناقو�س
اخلطر حماولة منها لوقف التزايد
املت�سارع لعدد القا�صرات الالئي يدخلن
القف�ص «اجلهنمي» كل �سنة .فقد بلغ عدد
املتزوجات قبل �سن  18حوايل � 39ألف
�سنة  2011مقابل � 33ألف حالة �سنة
 .2009يحدث هذا يف جمتمع قفز خطوات
كثرية �إىل الأمام يف ما يتعلق بامل�ساواة
بني اجلن�سني ولكنه قفز نف�س اخلطوات
�إىل الوراء يف ما يخ�ص زواج القا�صرات.
وهو التناق�ض الذي ال ميكن تف�سريه �إال
بالعودة �إىل طبيعة املجتمع املغربي الذي
يبقى تقليدي التفكري �أي مرتبط بالأ�صل،
مرتبط مبجموعة من الأعراف والتقاليد
التي ن�ش�أت عليها بع�ض الأجيال ال�سابقة،
ومرتبط �أي�ضا بالأ�صلني ال�شرعيني الذين
هماالقر�آنوال�سنة.

املغرب يلقن دعاة التفرقة
در�سا يف التوحد ب�إفريقيا

كاتب «احلقيقة ال�ضائعة» يخطف
الكرة من فريق البذلة ال�سوداء
�إذاكاناخلربمقد�ساوتعليقم�صطفىالعلويحرا
 على حد تعبريه يف مقال احلقيقةال�ضائعة :العدد  ،1218 - 781ف�إن
تعليقي املتوا�ضع على تعليقه الغاية
يف الدهاء ،يجب �أن يكون حرا بامتياز،
فما �أنا ب�صحايف حتى �أ�س�أل عن م�صدر
خربي ول�ست �أنتمي لأية جهة ،وما
�أنا �إال واحد من عامة ال�شعب �أم�شي
احليط احليط و�أقول يا رب �أو�صلني
البيت(.)..
نحن قراء “الأ�سبوع ال�صحفي” الأوفياء
وقد ر�أينا كيف خطف �صاحب احلقيقة
ال�ضائعة كرة ما �سماه“ :القوة اخلفية”
من �أيدي فريق “البذلة ال�سوداء” على
طريقة لعب درمي تيم الأمريكي ،ثم رفعها
برباعة �إىل �سلة العدالة الإلهية قائال  -و�إىل
اهلل ترجع الأمور ،ما يهمنا من �أن “دوال” �أخذوا ملكية “دول” -كما يقول عادل
�إمام  -فتدخل “دول” لدى “دول” ونزعوا امللكية من “دول” و�أعادوها �إىل
“دول” ما يهمنا هو �أن احلق رجع �إىل �أ�صحابه و�أن الباطل قد زهق� ،إنه كان
زهوقا .فكما لي�س غريبا �أن تن�سب هذه القوة اخلفية �إىل اهلل عز وجل الذي بيده
اخلري وهو على كل �شيء قدير ،فكذلك لي�س غريبا �أن يكون �صاحبها هو من �أتاه
اهلل امللك ف�أراد العدل ،والعدل � -سرا وعالنية � -أ�سا�س امللك.
وهو الذي � -أيام كان وليا للعهد  -يروي الرباطيون عنه حكايات تدخله يف
منا�سبات عديدة من �أجل �إن�صاف امل�ست�ضعفني الذين طالهم ظلم ذوي النفوذ
ومنهم  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -تلك الأ�سرة الرباطية التي قتل ابنها
الوحيد ،وكان �شابا يف عمر الزهور ،على يد ولد مدلل وثلة من بلطجيته بعد �أن
�أو�سعوه �ضربا حتى املوت على �إثر خالف ب�سيط خالل حفل زفاف .وكان والد
املعتدي من النا�س النافذين ،يجاهر با�ستحالة اعتقال ولده وتقدميه للعدالة ما
جعل الأ�سرة املكلومة تي�أ�س من املتابعة الق�ضائية وتفو�ض �أمرها �إىل اهلل .لكن
العناية الإلهية �شاءت �أن يعلم ويل العهد �آنذاك بالنازلة ،فيعطي تعليماته ليتم
�إلقاء القب�ض على املعتدي ،ووالده ،وجميع بلطجيته ،و�أحيلوا على وكيل امللك
قبل �أن تغرب �شم�س ذلك اليوم .

الطيب العلمي (الدار البيضاء)

زواج القا�صرات معلق بني جمل�سني
املعلوم �أن مدونة الأ�سرة جاءت
وا�ضحة فيما يخ�ص باب الزواج حيث
حددت �سنه يف � 18سنة بالن�سبة
للجن�سني ،ولكن يف جمتمع كاملغرب
ت�صبح القوانني واملدونات جمرد حرب
على ورق ي�سهل التحايل عليها خا�صة
بالقرى واملناطق املهم�شة ،حيث يبذل
الأب ق�صار جهده من �أجل تزويج ابنته
التي بد�أت مفاتن ج�سدها تربز ،مربرا
ذلك بارتفاع حاالت االغت�صاب ،دعارة
القا�صرات ،وممار�سة اجلن�س خارج
م�ؤ�س�سة الزواج ...فدرءا لكل هذا يختار
الأب الطريق الأ�سهل الذي يريحه من
هم ابنته ويقودها هي �إىل جحيم قد
ينتهي مبا حاول الأب جتنبه بدءا!!

ولكن �ألي�س الأب حمق يف اخلوف على
ابنته؟ هل مبقدور القانون �أن يحمي
بناتنا القا�صرات؟ �أال تعرف حاالت
االغت�صاب واجلن�س خارج م�ؤ�س�سة
الزواج ارتفاعا مهوال كل �سنة؟ �ألي�س
من حق الآباء �أن ي�شعروا بالرعب وهم
ي�شاهدون مقاطع فيديو تخد�ش احلياء
منت�شرة هنا وهناك لتلميذات ،يف �سن
الزهور؟!.
ل�ست يف حاجة �إىل �أجوبة على �أ�سئلتي
هاته لأن اجلواب الوحيد واملقنع
بالن�سبة يل هو �أن بناتنا �ضحية
ل�صراع �إيديولوجي تافه بني ال�سلفيني
واحلداثيني يف �شموليتهم ،بحيث
ي�صر االجتاه ال�سلفي على �أن تزويج

القا�صرات هو م�س�ألة لها ارتباط مبا
هو ديني �شرعي ودليلهم يف ذلك زواج
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بال�سيدة
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها وهي يف ربيعها
التا�سع ،رغم �أن هذه امل�س�ألة فيها
اختالف كبري� .أما االجتاه احلداثي
فريبط اعرتا�ضه على هكذا زواج
بحقوق الإن�سان (حقوق الطفل واملر�أة
خا�صة)� ،أي �أن تزويج القا�صر هو
خرق وا�ضح لهذه احلقوق ،خرق
يوجب العقوبة يف حق مرتكبيه.
وبني �إ�صرار االجتاه الأول على عر�ض
هذه امل�س�ألة على املجل�س العلمي
الأعلى ،و�إ�صرار االجتاه الثاين على
عر�ضها على املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان ،تبقى القا�صر عر�ضة لزواج ال
يختلف كثريا عن االغت�صاب.
عبد السالم المساتي

متيز املغرب يف �سيا�سته اخلارجية باالعتدال
وال�سلم ،ودعا دوما �إىل اال�ستثمار امل�شرتك لطاقات
البلدان التي تتقا�سم اللغة� ،أو الدين� ،أو العرق� ،أو
املناخ� ،أو الت�ضاري�س� ،أو التاريخ� ،أو ...يف �سبيل
حتقيق الرفاهية ل�شعوبها ،والو�صول �إىل حتقيقها
ب�أقل تكلفة.
حاول املغرب دوما متتني عالقاته مع �أ�صدقائه
وبذل جمهودات جبارة من �أجل توحيد ال�شعوب
التي مل يفرقها الدين �أو اللغة �أو الثقافة بقدر ما
فرقتها ،يف الأ�سا�س ،امل�صالح الذاتية حلكامها �أو من
بيدهم زمام الأمور ،ففرقتها م�صالح من يقتاتون
على الت�شرذم واالنف�صال وامل�ساعدات الإن�سانية
وزرع الفنت ،ف�سعى املغرب ،رغم هذا ،جاهدا �إىل
ثني الإخوة الأعداء عن العناد يف الت�ضاد ،وحاول
دفعهم نحو امل�صاحلة مع الذات والتاريخ.
زيارة ملك املغرب للدول الإفريقية الأربعة ،م�ؤخرا،
التي �شكلت زيارة العا�صمة املالية باماكو ،املرحلة
الأوىل من جولة جاللته الإفريقية التاريخية التي
قادته �إىل كل من غينيا كوناكري ،والكوت ديفوار
والغابون ،وجتوله يف عوا�صمها متخل�صا من
الربوتوكول ،واال�ستقبال الكبري الذي خ�صته به
�شعوبها ،ومبادرة جاللته بخلق قطب اقت�صادي
بينها وبني املغرب ،مل تكن �أبدا املبادرة الأوىل من
طرفه ،خللق مثل هذا القطب املوحد ،بل �سبقتها
مبادرات من جاللته يف هذه املنطقة ب�صفة خا�صة
ويف املنطقة العربية والإ�سالمية ب�صفة عامة.
هذا التحرك املغربي يف املنطقة خلف ردة فعل قوية
لدى اجلارة اجلزائر ،فطرح لدى بع�ض منابرها
الإعالمية �أكرث من عالمة ا�ستفهام حول الدور الذي
يلعبه املغرب يف الدول الواقعة يف اجلنوب الغربي
للجزائر ،والتي طاملا حلمت فيها اجلزائر بلعب
الدور الأبرز ،مما جعل بع�ضها (جريدة ال�شروق
على �سبيل املثال ال احل�صر) ،يعلق عليه و�أرغمت
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية بجامعة
ورڤلة ،بلحبيب عبد اهلل ،ليقول عن توقيت الزيارة:
«يف علم ال�سيا�سة ال يوجد توقيت بريء� ،سواء يف
القرارات والأجندات الداخلية �أو اخلارجية ،كل
�شيء يجب �أن يكون مدرو�سا» ،حيث نبه بلحبيب،
يف حديث لـ«ال�شروق»� ،إىل �ضرورة �أن ال تبقى
اجلزائر مكتوفة الأيدي مع احلراك املغربي ويقول
«للجزائر عالقات متينة مع مايل ،ولكن ال ينبغي �أن
نبقى مكتويف الأيدي ،ومن ال�ضروري بذل جهد �أكرب
لنا يف مايل ودول جنوب ال�صحراء التي تعد بعدا
ا�سرتاتيجيا للجزائر».
نعم من حق اجلزائر �أن ال تبقى مكتوفة الأيدي،
والأحق يجب �أن تنخرط يف الدينامية التي
�أطلقها املغرب يف املنطقة و�أن متد يدها جلريانها
وم�ساعدتها للتغلب على الفقر ،واالقتداء مبا
ي�سعى املغرب �إىل حتقيقه ،فاملغرب ،حمت�ضن
البذرة الأوىل لالحتاد املغاربي ،كان ومازال ذلك
البلد الآمن امل�سامل الذي يدعو كلما �سنحت له
الفر�صة �إىل �ضرورة الت�آزر والتالحم واال�ستفادة
من تنوع الرثوات يف بلدان املغرب الكبري ،والآن
حتى جنوب ال�صحراء ،وا�ضعا منوذجه التنموي
وخربته االقت�صادية ور�أ�سماله العام واخلا�ص
رهن �إ�شارة �أ�شقائه يف اجلنوب.
ت�أجيل التحرك املغربي يف البلدان الإفريقية الأربعة
خلخل ميزان القوى ،و�أظهر �أن القوة لي�ست يف زرع
التفرقة ،واحت�ضان الإرهاب و�إهداء العربات
واملدرعات الع�سكرية واملتاجرة يف امل�ساعدات
الإن�سانية ،بل القوة يف زرع التالحم والت�آزر
وت�صدير القيم الإن�سانية ال�سليمة وفق التعاليم
الدينية احلنيفة وتبادل اخلربات وتكامل اخلريات،
لأن ما حتتاجه هذه الدول هو دعم ال�شقيق ل�شقيقه
وال�صديق ل�صديقه واالحتاد والوحدة ولي�س
ا�ستغالل ال�سيد للعبد ،وزرع الفتنة ومنح الأ�سلحة
وبيع الأوهام ليظل ال�ضعيف عبدا للقوي ،لأن عهد
اال�ستعمار قد وىل واندثر ملن يعترب.

alousbouea@gmail.com
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المنوعات

نفحات من سيرة الذات

النائبة اال�ستقاللية التي ارتكبت خمالفة
�سري وقالت للبولي�سي�« :أنا برملانية»
«يال كنتي برملانية ..برملانية على را�سك ..عطيني لوراق» ،هكذا بكل حزم
و�إ�صرار� ،أجاب �شرطي املرور النائبة اال�ستقاللية ،نعيمة الرباع ،التي اعتربت
هذه الواقعة �إهانة لكرامة الربملانيني ،فقررت نقل تفا�صيلها �إىل قبة الربملان،
رمبا طمعا يف ت�ضامن النواب معها �ضد �صرامة ال�شرطي الذي مل يقم �سوى
بواجبه� ،إال �أن ال�سحر انقلب على ال�ساحر ،كما يقول املثل.
فخالل اجتماع جلنة التعليم والثقافة واالت�صال الذي انعقد �صباح يوم الإثنني
املا�ضي مبجل�س النواب ،ويف �إطار دعمها لزميلها يف احلزب ،عبد اهلل البقايل،
�ضد الوزير الوفا ،دافعت النائبة نعيمة الرباع عما تعتربه �إهانات لكرامة
الربملانيني ،وقال معرتفة �إنها كانت تتحدث يف الهاتف عرب الكيت وهي ت�سوق
�سيارتها ،ف�أوقفها بولي�سي« :و�أنا نقول ليه راين برملانية» وهو يجاوبني�« :إيال
كنتي برملانية ..برملانية على را�سك ..عطيني لوراق».
وقد اعترب العديد من النواب الذين ح�ضروا هذا االجتماع �أن تدخل هذه
الربملانية يف غري حمله ،و�أنها حاولت ا�ستغالل �صفتها الربملانية يف التهرب من
املحا�سبة ،ومل ي�ؤيدوها فيما كانت تنوي جرهم �إليه ،وهو الت�ضامن معها.

◆ الزهد يف الدنيا خلق
وكمال ،وهو للم�ؤمن زينة
وجمال ،ويعني ق�صر الأمل،
وعدم الرك�ض والإغراق يف
اجلري وراء الدنيا ،لذلك
كان يف احلالل ف�ضيلة ،ويف
احلرام واجبا« ،قل متاع
الدنيا قليل والآخرة خري ملن
اتقى» �أي هو عزوف النف�س،
عن الدنيا بال تكلف ،وخلو
القلب عما خلت منه اليد،
�أي الثقة فيما عند اهلل،
والزهد فيما �سواه.
◆ ا لزهد ثالثة �أوجه ترك
احلرام ،وترك الف�ضول من
احلالل ،وترك ما ي�شغلك
عن اهلل تعاىل ،وحقيقته
ثالث خ�صال ،عمل خال�ص
هلل ،وقول بال طمع ،وعز بال
ريا�سة ،ومن هنا يعطي
اهلل الزاهد فوق ما يريد،
ويجعل مفتاح كل خري يف
الزهد.
.د .يوسف الكتاني

الكالم الموزون

بقلم :أ

بو أزهار

 ...خرج مائال
كغثاء السيل
كعتمة الليل
كأقرن ينش بالذيل
كذلك صار الجيل!!
كأسهل من سهيل
كراسب يجر الذيل
كسكاعى الليل
هو الواقع فيا للويل!!
فالبصر داهمه الليل
والخيمة جرفها السيل
والظهر أنبت الذيل
والرأس كأنه لأليل
والصدور مألى بالغيل
واالستواء أصابه الميل
ولذلك سقط الجيل
من صهوة الخيل!!

بقلـــــم:
حسن الجندي
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بداية الفداء

نعيمة الرباع

الدورة الأوىل ملنتدى االحتاد الوطني لن�ساء املغرب
باملغــــــــــرب وم�ســـــــــــل�سل الرهانات
تنظم اجلمعية اجلهوية لالحتاد
الوطني لن�ساء املغرب ب�سال
واملكت�سبات التي خا�ضتها من خالل
الدورة الأوىل ملنتدى ن�ساء
تعميق النقا�ش يف املو�ضوع من
االحتاد ب�سال حتت �شعار:
طرف الوجوه الن�سائية :جناة
«الفعل والتمكني الن�سائي يف
املريني ،رجاء الناجي ،ب�شرى
وذلك
ظل امل�سرية املحمدية»،
توفيق ،فاطمة الزهراء بابا احمد،
ال�ساعة
على
يوم  29مار�س 2014
جميلة م�صلي ومليكة جنيب .و�ستدير
الثالثة زواال مبقر عمالة مدينة �سال
اجلل�سة الأ�ستاذة زبيدة النا�ضم رئي�سة
الكائن بحي ال�سالم.
و�سيتم خالل هذه الدورة تناول واقع املر�أة غرفة املجل�س الأعلى.

جتديد املكتب النقابي
ملجموعة «ماروك �سوار»

امل�ؤمتر الدويل ل�صاحبة
اجلاللة «اللغة العربية»

عقدت ال�صحافيات وال�صحافيون
املهنيون العاملون مبجموعة «ماروك
�سوار» جمعا عاما يوم الثالثاء 11
مار�س  ،2014وقد جاء جتديد مكتبهم
النقابي التابع للنقابة الوطنية
لل�صحافة املغربية على ال�شكل التايل:
الكاتب :عبد العزيز القبا ،نائبته
الأوىل :مينة حجيب ،نائبه الثاين:
�إبراهيم خمل�ص،
املقرر :عز الدين خملويف ،نائبه :عبد
الرحمان �إي�شي ،امل�ست�شاران :ليلى
�أنوزال ،وعبد احلكيم حمدان.

ي��ن��ع��ق��د مب��دي��ن��ة دب��ي
امل���ؤمت��ر ال���دويل الثالث
ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ال���ذي
ينظمه املجل�س الدويل
للغة العربية بالتعاون
م��ع اليون�سكو ومكتب
الرتبية العربي لدول
اخلليج ،واحتاد اجلامعات العربية ،واملنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم (�ألك�سو) يف موعده وبالتحديد
من  10 - 7مايو  ،2014بح�ضور ما يقرب من 1500
�شخ�صية من ما يزيد عن  75دول��ة ،ملناق�شة  435بحثا
ودرا�سة ويتحدث يف امل�ؤمتر �أكرث من  550متحدثا.
والدعوة للجميع بامل�شاركة واحل�ضور للت�ضامن
والدعم وح�شد الت�أييد ل�صاحبة اجلاللة «اللغة
العربية».

فتح باب الرت�شيح للم�شاركة
يف املهرجان الوطني للم�سرح
(الدورة )16
تعلن وزارة الثقافة ع��ن فتح باب
الرت�شيحللم�شاركـةيفاملهرجانالوطني
للم�سرح (الدورة  ،)16واملزمع تنظيمه
من � 3إىل  10يونيو  .2014ويهم هذا
الرت�شيح الأعمال امل�سرحية املنجزة
من قبل الفرق امل�سرحية املغربية خالل
املو�سم  2014 - 2013واملنتجة بني
الدورتني  15و 16للمهرجان ،وذلك من
�أجل امل�شاركة يف امل�سابقة الر�سمية لنيل
جوائز املهرجان :الت�أليف  -الإخراج -
ال�سينوغرافيا  -املالب�س  -الت�شخي�ص
�إن��اث  -الت�شخي�ص ذك��ور  -جائزة
الأمل واجلائزة الكربى.
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تدافع كل من يف قاعة ال�سينما �إىل الباب يف ت�سابق �شديد ،وهي احلالة
التي وجدنا عليها النا�س يف ال�شوارع ال�ضيقة بني ذاهب وعائد .و�أردنا
�أن نخت�صر الطريق نحو حي الق�صور ف�سلكنا �سوق �أبلوح لنقع يف فخ
حاجز �أمني با�شاوي ي�شرف عليه اخلليفة نف�سه الذي كان على ر�أ�س
زبانية الكالوي �إىل جانب رجال ال�شرطة الفرن�سية يوم اعتقايل ..ومبجرد
ما ر�أيته ي�أمر ويوجه وهو هائج كالثور ،ترددت �آخر كلماته يف �أذين عندما
كان عبا�س يجرين �إىل �سيارة ال�سيرتوين:
 عندك الزهر اللي طحتي يف يد الن�صارى� ،أنت خ�صك جتي عندنا با�شتنزل كل ما فم�صارنك...
حاولت �أن �أجر م�صطفى و�أن نعود من حيث �أتينا ،فر�أيت ا�ستحالة ذلك،
ثم تن ّبهت �إىل مقدم احلي احلاج احممد بن �سعود ي�شري �إيل �أن �أتقدم �أنا
وم�صطفى ،ومبجرد �أن وقفت �أمامه ،بادرين بال�س�ؤال� :أين كنت ؟ ..فقلت:
ال�سوليما..
ف�أجاب املقدم :وهل هذه �أيام ال�سوليما ؟ ..و�أ�شار �إلينا باالن�صراف ،ولكن
اخلليفة ا�ستوقفنا مرة �أخرى ،فقلت يف نف�سي «لقد تعرف علي» .ولكنه
وحل�سن احلظ قد ظل من�شغال بحديث مع غرينا موجها الكالم لنا دون
تركيز .قال:
 ا�شنو كتخدم �أنت؟..مل يخطر ببايل �أي جواب فط�أط�أت ر�أ�سي يف خجل مفتعل حتى ال �أعطيه
فر�صة الت�أكد من �شخ�صي و�أجبت:
 �أنا كنبيع الكرمو�س..فرفع هراوة كانت بيده ونزل بها على ر�أ�سي قائال:
 هاذ القلدة كلها وكتبيع الكرمو�س ،زيد خلفة علي..واجته �إىل �آخرين باحلديث ،ف�أ�شار �إلينا املقدم مرة �أخرى:
 يا اهلل حتركو لداركم ،ا�شنو كت�سناو..وهي املرة الثانية التي يظهر فيها هذا الرجل النبيل حبه لوالدي.
وعندما ابتعدنا عن احلاجز �شرع م�صطفى يقهقه بنف�س الطريقة التي ما
يزال يقهقه بها حلد الآن كلما تذكرنا هذا املوقف.
كان املقدم احلاج احممد بن �سعود �صديقا وفيا لوالدي ولكثري من �أبناء
حومة الق�صور �إىل درجة �أنه كان يغامر مبهمته وم�س�ؤوليته ،ومعروف
عنه �أنه حني كان ي�س�أل عن عدد الوطنيني يف حومته ،كان يفلت من
الإحراج بجواب ي�سر البا�شا �أن ي�سمعه ،خ�صو�صا �إذا كان بجانبه بع�ض
ال�ضباط املحتلني ويقول:
 �أنا حومتي عامرة غري بال�سكايريا..يف �إ�شارة �إىل مو�سم الوايل ال�صالح الغزواين مول لق�صور ،الذي حتولت
ذكراه �إىل مو�سم لل�شعوذة واخلرافات والعربدة بت�شجيع من ال�سلطات
املدنية والع�سكرية ..غري �أن بع�ض ال�شرفاء من الذين مل ينخرطوا يف
هذه الأجواء ظلوا �أوفياء لتلك ال�سنن احلميدة للويل مول الطابع املمثلة
يف ختان الأطفال ،وبع�ض ال�صدقات التي ت�شرف عليها دار الزاوية و�أهل
الإح�سان من تام�صلوحت ومن البا�شا نف�سه الذي كان له احل�ضور البارز
يف اخلري كله وال�شر كله..
مل تهد�أ املدينة ولو حلظة واحدة منذ الع�شرين من �شهر غ�شت ونفي
امللك ،وكان ا�ست�شهاد حممد باحلاج البقال مبثابة الفتيل الذي �أنار طريق
الفداء ،و�أحيانا الع�صيان ،واال�ستفزاز لل�سلطات و�أعوانها والكتابات على
اجلدران داخل الأحياء العتيقة ثم خارجها .و�ساهمت تلك االعتقاالت يف
�إزالة بع�ض اخلوف من النفو�س ،بل �أ�صبح االعتقال �شرفا ُيغبط عليه
كل من امتدت له يد اال�ستعمار مبا�شرة �أو عن طريق اخلونة ،و�أدركت
القاعدة �أن ال جمال لتحقيق الأهداف �إال باالعتماد على الذات خ�صو�صا
و�أن ال�سجون واملنايف قد غيبت جل القيادات وبع�ضها ال ي�ؤمن �أ�صال
بالكفاح امل�سلح وقمة ما يراه منا�سبا هو املفاو�ضات .غري �أن ترويج بع�ض
ال�شعارات قد بد�أ يدفع ال�شباب ،وحتى ال�شيوخ للمزيد من املغامرات،
مثل :ما �أخذ بالقوة ،ال ي�سرتجع �إال بالقوة ..واحلق ي�ؤخذ وال يعطى..
و�شرف املرء يف دينه وعِ ر�ضه ووطنه ..
وا�شتدت يد الفداء و�أ�صبحت ترعب الأعداء بالليل �أوال ،ثم بالنهار ،ومل
يعد �أفراد منها ،وال حتى جنود جي�شها يقبلون املهام التي ت�سند �إليهم
داخل املدينة العتيقة ،فا�ستعانت الإقامة العامة باملرتزقة واملجندين من
م�ستعمراتها الأخرى ،وخا�صة ال�سينغال .كما �أن البا�شا بد�أ يوظف رجال
القبائل و�سكان اجلبال ويرغمهم على حمل الهراوات وم�ضايقة ال�سكان
بدعوى املحافظة على �أمنهم ،وحرا�سة �أزقتهم ودروبهم ،و�إلزامهم
بالتناوب على تقدمي وجبات الطعام وال�شراب «حلرا�سهم» فازداد جنم
البا�شا يف �سماء احلماية ملعانا و�سطوعا ،بينما غدا جنم اجلرنال كيوم
يهوي ويعلن عن �سقوطه ،و�أ�صبحت كلمة البا�شا هي العليا ،ون�صح
بتنظيم جولة لبع�ض الأقاليم لل�سلطان املزعوم ،وعلى ر�أ�س هذه الأقاليم
�إقليم مراك�ش الذي كان يف قب�ضة الكالوي احلديدية ،دون �أن يخطر بباله
ما تخبئه الأقدار من مفاجئات.

يتبع..
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((جيش من بنات الشوارع المغربيات
في خدمة الموساد اإلسرائيلي))

(تقرير ويكيليكس)

 مصطفى العلوي

يف �سنة  ،1982رافقت الوزير املرحوم،
عبد الهادي بوطالب ،يف رحلة �إىل
العراق حل�ضور م�ؤمتر لوزراء الإعالم
ومقابلة الرئي�س �صدام ح�سني ،الذي
كان فعال كالإله يف ملكه ويف املطار،
ونحن يف قاعة ال�شرف ننتظر طائرة
الرجوع� ،س�ألت ال�سي بوطالب عن ر�أيه
يف هذا البلد ..فعقد يديه والقى �سبابتيه
ووجههما �إىل ال�سقف ،يعني احذر هناك
�آالت للت�صنت.
ال�صحفي الربيطاين «روبرت في�سك» يف
كتابه ال�ضخم ،احلرب الكربى ،يحكي
هو �أي�ضا� ،أنه كان مع وزير اخلارجية
العراقي ،ناجي احلديثي يف املطار
ببغداد و�س�أله عن �أحد املوا�ضيع ،فرفع
الوزير عينيه �إىل ال�سقف ،م�شريا �إىل �أن
هناك �أجهزة ت�صنت.
ول�ست �أدري ،هل كان الرئي�س �صدام
ح�سني ،وهو يف املعتقل حتت الأر�ض،
يفكر يف ماذا �أفاده النظام البولي�سي،
وقد حكى عنه ال�صحفي روبري في�سك،
�أنهم عندما �أخذوا �صدام ح�سني لغرفة
الإعدام ،مل يجدوا يف غرفة نومه �إال
ن�سختني من كتب الإمام ال�شافعي،
وتاريخ ابن خلدون.
لقـــد تهــــاوت الأنظمة البولي�سية،
والبوليـــــــ�س ال�ســـــيا�سي هو �أ�سا�س
الديكتاتوريات و�سالحها ،فال القذايف
وال �صـــدام وال بنعلي وال مبارك،
عرفوا ،وهم يف الأوج� ،أنهم جمرد
بيادق يف لعبة الأمم ،و�أن لعبة الأمم،
حتركـــها �إ�سرائيل بقوة الواليات
املتحدة ..وكل القرائن ،تدل على �أن
اللعبة انتهـــت the game is over
و�أن الإ�سرائيليني� ،أ�صبحوا يرفعون
�أ�صواتهم وهم يقر�ؤون يف التوراة:
ك ِّلم بني �إ�سرائيل وقل لهم
�إنكم عابرون الأردن �إىل �أر�ض كنعان
�ستطردون كل �سكان الأر�ض من
�أمامكم
ومتحون جميع ت�صاويرهم
وتخربون جميع مرتفعاتهم
لتملكون الأر�ض وت�سكنوا فيها
(ال�سفر  33من التوراة).
كيف ال ..وها هو ال�سفاح ب�شار الأ�سد،
يحقق �أمل الإ�سرائيليني بتخريب كل
ما ارتفع يف �أر�ض �سوريا ،بعماراتها
وم�آذنها،و�آثارها ،ومقد�ساتها ،و�إر�سال
الرباميل املتفجرة على كل م�سلم
وم�سلمة يقولون �أ�شهد �أن ال �إله �إال
اهلل على �أر�ضها ،ونحن وكل العرب
�ساكتون ويف موقف املتفرج �صامدون،
فالإ�سرائيليون مت�ضايقون من تواجد
دول الإ�سالم من حواليهم ولن يتوقفوا
�إال بعد احتالل مكة واملدينة ،كما هو يف

خمططاتهم ،بعد �أن حطم ب�شار الأ�سد،
نيابة عنهم ،الأجماد التي بناها يف
حم�ص ال�صحابي �أبو عبيدة اجلراح،
ويف دم�شق خالد بن الوليد ،ويزيد بن
�سفيان الذين طردوا الروم بزعامة
هرقل..
و�إذا ر�أيتم كيف يقتل ال�سوريون
ويذبحون ،يف الوقت الذي يفاو�ض فيه
ب�شار الأ�سد ،جمموعة من ال�سيا�سيني
ال�سوريني الذين يت�صارعون عقائديا
فيما بينهم �أكرث مما ي�صارعون جي�ش
ب�شار الأ�سد ،وهم يف ال�صالونات
ال�سوي�سرية ،رغم �أن �أجهزة ب�شار
خربت جيو�شهم بالو�سائل اخلا�صة..
وبعد �أن كنا نراهم ي�سقطون الطائرات
يوميا� ،أ�صبحت هذه الطائرات النفاثة
تتجول بحرية يف �سماء �سوريا ،وهي
تلقي الرباميل املتفجرة لتقتل �أوالد
وبنات ال�شعب على مر�أى وم�سمع
من املنظمات الإن�سانية التي �أ�صبحت
عارية عن كل م�صداقية ،لأنها هي �أي�ضا
جزء من لعبة الأمم الإ�سرائيلية.
وقد ر�أينا يف املغرب ،كيف �أن ذكرى
ثورة  20فرباير ،مرت باردة برودة
ال�صيكوك( )...لأن ال�شعب املغربي
�أ�صبح يخ�شى ويخاف ،وهو يرى ماذا
وقع للدول التي �صدقت الربيع العربي،
فتحولت ليبيا �إىل دولة تبكي فقدانها
للطاغوت القذايف ،وم�صر التي �أ�صبحت
حتن �إىل حكم مبارك وها هي تن�صب
م�ست�شار مبارك حازم الببالوي رئي�سا
حلكومتها ،وتون�س التي �أ�صبح فيها
التون�سيون يتمنون عودة زين العابدين
بن علي.
ويخطئ يف الواقع ،ه�ؤالء اجلبابرة
ال�سريون( )...الذين يفتحون زجاجات
ال�شامبانيا يوميا يف �سهراتهم ،احتفاال
بخوف املغاربة من �أن يلقى �شعبهم
م�صري ليبيا وم�صر وتون�س ،والعراق،
دون �أن يكون بينهم واحد يقول ملواله،
�إن تفادي الفو�ضى الدموية ،ال يكون �إال

بالإ�صالح وتدارك الأخطاء ،لأن اخلطر
كله كامن يف اختالل موازين القوى يف
املغرب ،ودون �أن يفطن رئي�س احلكومة
الإ�سالمية بن كريان� ،إىل �أن تواجده
وحزبه على ر�أ�س اجلهاز احلكومي
وهو الذي �ساهم يف تربيد الأحداث لي�س
�إال هدية �أخرى لهذا ال�شعب املحظوظ
بالعطف الإالهي ،وبركة �أوليائه
وال�صاحلني ،ودعوات امل�صلني ،لكي

مادامت األوضاع
كارثية حولنا ،نتيجة
الرياح العاصفة
حوالينا وعلينا ،فإن
أية قوة مهما
ارتفعت مخصصاتها
وميزانياتها ،غير
قادرة على التنبؤ
بما ستفرضه علينا،
فرحتنا بإفالتنا()...

ينقذ املغرب من خطر القنابل املوقوتة،
واالنتحاريني النا�سفني ،ومن فيالق
املوت ،ومن االنف�صاالت الإقليمية
املتطابقة مع املخطط ال�صهيوين ،الذي
لن يرتاح �إال بعد �أن تكون يف املغرب
خم�س �أو �ست دول ،مثلما مل يكفهم
تق�سيم ال�سودان �إىل دولتني ،وها هم

يفكرون يف تق�سيم �إفريقيا الو�سطى،
والأمم املتحدة تتبنى نيابة عنهم
تق�سيم اليمن ال�سعيد� ،إىل �ست دول.
فال تفرحن �أجهزة الأمن واملخابرات،
وال يجعلن من م�صائب قوم عند قوم
فوائد.
ومادامت الأو�ضاع كارثية حولنا،
نتيجة الرياح العا�صفة حوالينا وعلينا،
ف�إن �أية قوة مهما ارتفعت خم�ص�صاتها
وميزانياتها ،غري قادرة على التنب�ؤ مبا
�ستفر�ضه علينا ،فرحتنا ب�إفالتنا(.)...
من امل�ؤكد� ،أن �أجهزتنا مهما عنت
وجتربت ،وتك�سكطت( )...لن تكون
�أقوى من �أجهزة القذايف ،وخمابرات
مبارك ،ودهاء بولي�س بن علي ،الذي
وعلى �سبيل املثال ،كان يفر�ض
الإفال�س على كل ال�شركات التي ميلكها
املعار�ضون.
ومادامت حكومتنا امل�صبوغة بلون
الإ�سالم ،مل ت�ستلهم من الر�سول عليه
ال�سالم� ،سيا�سته االقت�صادية ال�صاحلة
ل�شعبه الفقري ،وقد حقق به رغم فقره
املعجزات ،فر�سم �صلى اهلل عليه و�سلم،
اخلطوط العري�ضة حلكومته وقال:
((ثـــالث للنــــــا�س جميعا :النار واملاء،
والكلأ)) بينما واقعنا يك�شف هذه

املغربي ،بل وت�ستهني ب�صمته()...
ومن يدري ،فرمبا هناك �أياد �صهيونية
تخطط لإدماج املغرب ،يف عداد الدول
التي حتتاج �إىل فتنة ،و�إىل تق�سيم.
هل هناك مبالغة؟؟ لنقر�أ �إذن ،ماذا
ن�شرته عنا م�صادر الويكيليك�س ،التي
كان ن�شرها �سببا يف انفجار الربيع
العربي ،والتي ورد يف تقريرها� ،أن:
((املو�ساد الإ�سرائيلي مل يكن يهتم
باملغرب� ،أكرث من اهتمامه به يف الوقت
احلا�ضر ،فعندما زار �ساركوزي املغرب
يف بداية رئا�سته ،وكان على مائدة امللك
حممد ال�ساد�س ت�سربت �أخبار( )...عن
قف�شات قالها �ساركوزي ،ولكن هذا ال
يعني �أن �أع�ضاء املو�ساد املنت�شرين يف
املغرب يكتفون بجمع النكت والقف�شات
يف الو�سط ال�سيا�سي ،واحلكومي� .إن املغرب
�أهم رقعة يف العامل العربي والإ�سالمي،
فكيف ي�ستهني به املو�ساد� .إن املو�ساد
ال يكتفي مبراقبة ال�سيا�سيني ،و�إمنا
خربا�ؤه ي�أخذون نب�ض املجتمع املغربي
وقد �صنفت «اجلريوزاليم بو�سط» يف
عدد �شتنرب  2010املغرب يف عداد الدول
املناه�ضة لل�سامية ،ف�صاح املتظاهرون ب�أن
ناتانياهو �سفاك� ،إن املو�ساد ي�ستعمل من
فتيات ال�شوارع املغربيات جي�شا للو�صول
�إىل غاياته))( ،من تقرير ويكيليك�س).

الأيام� ،أن هذه امل�صادر الثالثة للطاقة
الب�شرية ،هي املعر�ضة �أثمانها للزيادة ،وكان اليهودي الباحث «جاكوب
حتت يافطة تر�شيد امليزانية ،امليزانية كوهني» قد كتب يف حديث �صحفي،
التي يت�صرف فيها من ي�أخذون �أجورا ((�أن �آالف عمالء املو�ساد «ال�سايانيم»
ال ي�أخذها �أوباما ،الرئي�س الأمريكي ،متواجدين يف املغرب ،ويف مكنا�س وحدها،
وال هوالند الرئي�س الفرن�سي ،لتكون كانت هناك خم�سة خاليا �صهيونية
الزيادات املتتالية يف �سعر الغازوال� ،سرية تعمل لفر�ض الوجود الإ�سرائيلي
زيادة يف كل �شهر ،م�ؤ�شرا على جحيم يف املغرب))( ،جريدة �أكتويل .عدد 7
الأ�سعار ،ويف النقل ويف املواد املنقولة ،يناير .)2011
ويف التاك�سيات والأطوبي�سات ،ودعوة عدد من املجاملني للنظام املغربي،
من م�ستعملي هذه الو�سائل �إىل الثورة .يقولون ب�إغما�ض العني عن التعاطف
�أكيد �أننا على م�ستوى امل�س�ؤولني الذين املغربي مع �إ�سرائيل ،التي تدعمنا يف
ال يخططون �إال لرفع مداخيلهم( )...املحافل الأممية ،فهل نقدم لإ�سرائيل
مطالبني بالبحث عن هذه العنا�صر بهذا الإغ�ضاء� ،أكرث مما قدمه لهم
املد�سو�سة التي ال تراعي حقيقة ال�شعب ح�سني مبارك يف م�صر ،وقد كانت
الراية الإ�سرائيلية ترفرف على عمارة
ال�سفارة الإ�سرائيلية ،و�شاهدوا فيلم
ال�سفارة يف العمارة لعادل �إمام.
�إن املخطط الإ�سرائيلي ،كما هو منطلق
من �أ�سفار التوراة( )...لن يتوقف �إال
عندما لن تبقى هناك دولة عربية �أو
�إ�سالمية قوية على ظهر الكون ،وهو
خمطط مر�سوم فطن �إليه رجل عظيم،
كان ملكا على �إيران ،هو �أب �شاه �إيران
املخلوع ر�ضى بهلوي ،الذي قبل تنازله
وهجرته �إىل جنوب �إفريقيا ،واقتناعه
ب�أن الدول العظمى تريد �أن تبقى
وحدها عظمى ،فا�ستدعى ولده ر�ضى
بهلوي ودار بينهما احلديث التايل كما
رواه ال�شاه بنف�سه:

بنات الشوارع ،أصبحت ظاهرة مستفحلة يستعملها من له أغراض أخرى

((قال ر�ضى بهلوي� ،إنها املرة الأوىل التي
كلمني فيها ك�أب ،ولي�س كملك ،وقال يل
الرجل العجوز ،هل ت�ستطيع االحتفاظ
بالعر�ش ،ومل �أجبه ،ف�أ�ضاف:
�أنا مل �أف�شل يف االحتفاظ بالعر�ش،
لكن قوى(� )...أقوى مني(� )...أحكمت
احل�صار حويل ،ف�أن�صت يا بني ،ال تقاوم
فنحن والعامل �أجمع( )...نواجه عا�صفة
�أقوى منا جميعا فاحن ر�أ�سك لها� ..إىل
�أن متر))( ،مدافع �آيات اهلل .ح�سنني

هيكل).

