ري
س

كان المدير العام لمؤسسة بنكية
كبرى منشغال بتغيير عجلة سيارته
قرب صخور الرحامنة بطريق مراكش
بعد أن تفشت الرويضة( ،)...ولم تتوقف
أي���ة س���ي���ارة ل��م��س��اع��دت��ه ع��ل��ى أط���راف
األوطوروت ،عندما كانوا جميعا عائدين
عشية األحد من منتدى مراكش .أغرب ما
في األمر أن الرئيس المدير العام للبنك،
مر هو أيضا ،ورأى مديره الهام( )...السي
إسماعيل في تلك الحالة ولم يتوقف.

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي
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moi j’ai acheté
la Société officielle chez le Roi
األسبوع تعرض الفيلم المصور المتضمن لهذه العبارة
بعدما قال المدعو جاخوخ بأن «األسبوع» كذبت عليه وإنه لم يقل «إن الملك باع لي» ،هكذا حافية بدون أن يقول
صاحب الجاللة ،أو سيدنا ،قررت «األسبوع» أن تضع رهن إشارة مديري القنوات اإللكترونية وجميع المحامين بالمغرب
نسخا للتسجيل الصوتي المصور لجاخوخ وهو يقول« :الملك باع لي».
للحصول على نسخكم اتصلوا بـ www.alousboue.com 05 37 70 80 47
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كوارث الفيضانات أ َّخرت
املغرب إلى الوراء
< الرباط .األسبوع

الماليير الجزائرية وصلت لفنانة في القاهرة

هل هـي بدايـة نهايـة الدولـة الجزائريـة
< باريس .األسبوع
تواردت على باريس ،بعد
فضيحة ابنة رئيس الحكومة
الجزائري عبد المالك سالل
ومالييرها في مدينة ليون
الفرنسية ،أخبار من القاهرة
عن استنطاق فنانة تعيش
في القاهرة وهي من أصل
جزائري ،توصلت في حسابها
البنكي بحوالة من نيويورك
ب��ق��ي��م��ة م��ل��ي��ون��ي دوالر،
أرس��ل��ت��ه��ا ل��ه��ا صديقتها
الجزائرية ،نجاة عرفات،
زوج����ة وزي����ر الطاقة

لم يسبق في أي فيضان مغربي ،أن ارتفع عدد
القتلى إلى هذا القدر المريب ،بعد أن جرفت المياه
أطرافا شاسعة ،بشكل عنيف ،جعل األمواج تترفع
في الوديان ،وكأنه البحر.
المالحظون العالميون في المغرب ،تساءلوا عما
إذا ك��ان��ت ه���ذه اإلذاع�����ات ال���ث���رث���ارة( )...وكثيرة
الهضرة( )...ووسائل جهاز الوقاية المدنية ،الذي
تصرف عليه الماليير ،قد استطاعت إخبار السكان
بقدوم الفيضانات ،ألن الفيضان ليس زلزاال ،ولو
أخبرت وسائل الوقاية ،ومنعت السير على الطرق
المهددة ،ولو أخبرت اإلذاعات الخاصة والعامة بهذه
األخطار ،لما مات العشرات في سيارات وحافالت
تحت أمواج الوديان(.)...

المصرية بصعوبة،
في الربط بين هذه
األموال ،التي سربت
ب��س��رع��ة إل���ى قطاع
البناء وبين الوزير
الجزائري السابق.
وإذا م���ا أضيفت
لهذه السابقة
قضية ابنة

ال�������ج�������زائ�������ري
األسبق ،شكيب
خليل ،الالجئ
هذه األي��ام في
ن������ي������وي������ورك،
وت��������ب��������ح��������ث
ال����س����ل����ط����ات

عبد المالك
سالل

المذيع المغربي في باريس يقول
للرؤساء الموريطانيين:
«أنتم من شيشاوة»

تصرفات جبابرة
السجون لنسف
إصالحات المدير التامك

محمد
فال

فاجأ المذيع المغربي ف��ي القناة الفرنسية
«فرانس  »24الصحفي جمال بودومة ،محاوره
الموريطاني ،الرئيس الموريطاني السابق ،محمد
فال ،وهو يحاوره في موضوع صراعه مع الرئيس
الموريطاني الحالي ،العسكري محمد عبد العزيز،
ف��ق��ال ل���ه :أن���ت محمد ف���ال ال��رئ��ي��س السابق
لموريطانيا ،ومحمد الرئيس الحالي ،الذي هو
اب��ن ع��م��ك ،أنتما معا م��غ��ارب��ة ،م����زدادان في
شيشاوة .فأجابه المحاور الموريطاني نعم.

< عكاشة .األسبوع

اعتصام كبير نظمه نزالء سجن عكاشة،
السبت الماضي ،أجمع المعتصمون أنه
نظم ليس ضد إدارة السجون ،وإنما ضد
مسؤول عن الحراسة ،أصر على أن يكون
تصرفه مثيرا لهذا االعتصام ،حتى يفسد
المخطط اإلص�لاح��ي إلدارة السجون،
وبينما أصبح السجناء مطمئنين إلى
بوادر اإلصالح التي بدأها المدير التامك،
إال أن��ه��ا إص�لاح��ات تنقص م��ن نفوذ
جبابرة السجون ،الذين من بينهم هذا
المراقب الذي أطلق زبانيته لنهب أمتعة
السجناء ،وخاصة أثناء التفتيش دون
م������راع������اة ل���ع���واط���ف
العائالت.
المدير العام
ل���ل���س���ج���ون
م�����ط�����ال�����ب
ب�������ف�������ت�������ح
تحقيق في
أسباب هذا
االعتصام.

اجتماع حاسم بين بن كيران
وزعماء األحزاب السياسية
< الرباط .األسبوع

كيف عرف وزير الصناعة والتجارة واالستثمار
واالقتصاد الرقمي حفيظ العلمي ،بمنع نائب
رئيس أكبر بنك صيني من دخول المغرب؟ وما
هي المهمة االستثمارية التي ك��ان المسؤول
الصيني يريد تنفيذها على أرض المغرب؟ ولماذا
لم تتم معاقبة المسؤولين عن هذه الفضيحة
حتى اآلن؟ طالما أن قرارا من هذا النوع قد يكبد
المغرب خسائر كبيرة في المستقبل؟

باألحضان
يا بديعة..
فؤاد العمري عمدة
مدينة طنجة القيادي في
األصالة والمعاصرة
«يحضن» عضوة
المكتب السياسي لحزب
االتحاد االشتراكي
للقوات الشعبية بديعة
الراضي ،هل هو مجرد
لقاء عابر( )..أم تقارب
صغير في انتظار التقارب
الكبير(.)..

يستعد عبد اإلل��ه بن كيران رئيس
الحكومة لعقد لقاء موسع مع زعماء
األحزاب السياسية يرجح أن ينعقد نهاية
األسبوع المقبل ،للبت في ردود األحزاب
السياسية ع��ل��ى م��س��ودات القوانين
االنتخابية التي كانوا قد توصلوا بها
قبل ثالثة أشهر.
هذا اللقاء الذي سبقه تقرير وزارة
الداخلية بخصوص مضمون لقاءاتها
م��ع األح����زاب ال��س��ي��اس��ي��ة ومطالبها،
سيكون بمثابة اللقاء األخير مع قيادة

ال���وزي���ر األول الجزائري
ال���ح���ال���ي ال���ت���ي اعتقلتها
الشرطة الفرنسية مساء يوم
األربعاء  19نونبر الجاري
ب��م��دي��ن��ة ل���ي���ون الفرنسية
وبحوزتها مليون أورو نقدا،
فإن األم��ر ال يعدو أن يكون
المكشوف فيه ،بنشر حاالت
أخ�����رى ل��ت��ه��ري��ب مقدرات
الشعب الجزائري من طرف
أعضاء حكومة تستفيد من
غيبة الرئيس بوتفليقة ،مما
يعني أن األم���ر ق��د يتعلق
بمؤشر إلف��راغ صناديق
الدولة الجزائرية.

األح��زاب السياسية ،وذل��ك قبل إحالة
القوانين االنتخابية ،بشكل رسمي على
م��ج��ل��س ال��م��س��ت��ش��اري��ن ل��ل��ش��روع في
مناقشتها داخ���ل ه���ذا المجلس قبل
إح��ال��ت��ه��ا ع��ل��ى م��ج��ل��س ال���ن���واب بعد
المصادقة عليها .هذا اللقاء الذي يستعد
له بن كيران اعتمد في عقده «بحسب
مقربين منه» على مضمون الدستور الذي
يعطي اإلشراف السياسي لعبد اإلله بن
كيران رئيس الحكومة ،وعلى التوجيهات
الملكية األخيرة التي حسمت اإلشراف
السياسي على االنتخابات لفائدة رئيس
الحكومة عبد اإلله بن كيران.

هل هي فعال
عسكرية بطاطا
يا السي بان كيمون؟
لم يقبل المغرب بعد ترشيح الكندية مدام بولدوك ،رئيسة
للبعثة العسكرية األممية بالصحراء ،المينورسو ،المشهورة
بتعاطفها مع البوليساريو .السيدة كيم بولدوك ،متأثرة بحكم
مهامها السابقة مندوبة للتدخل األممي في دول فوضوية مثل
هايتي ،متعاشرة كثيرا مع الثوار والمتمردين .وسيكون على
المغرب قبولها ،ألن األمين العام بان كيمون ،عينها رسميا وال
يمكن للمغرب أن يرد لألمين العام األممي قراره في وجهه.

كيم
بولدوك
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نونبر ..شهر الغضبات الملكية على شباط

اصطدام بين الحارس الملكي الجعايدي وشباط
< فاس .األسبوع
ألول م���رة يسجل املتتبعون
اختفاء ملحوظا لعمدة فاس األمني
ال���ع���ام حل����زب االس���ت���ق�ل�ال حميد
ش��ب��اط ،وق���د ت��واص��ل غ��ي��اب��ه منذ
انطالق التحضير للزيارة امللكية
للمدينة ،وتؤكد مصادر «األسبوع»
أن األوام����ر ال���ص���ادرة( )..فرضت
إب��ع��اد ب��ع��ض األس��م��اء م��ن بينها
شباط عن صف املستقبلني الذين
كانوا ينتظرون حلظة وصول امللك
من أجل السالم عليه.
في هذا الصدد ،تؤكد مصادر
«األسبوع» أن شباط حاول حتدي

إجراءات البروتوكول ،لكن «الكارد
كور» منعوه من الوصول إلى امللك،
باستعمال الوسائل املتاحة(،)..
بعد أن وق��ف في وجهه احلارس
ال��ش��خ��ص��ي ل��ل��م��ل��ك ع��ب��د العزيز
اجلعايدي ،ويقال إنه منع شباط
بشكل ص���ارم م��ن خ��رق ترتيبات
البروتوكول(.)..
وك������ان������ت ب����ع����ض امل�����واق�����ع
اإلخ��ب��اري��ة ال��ت��ي ل��م يكذبها أحد
قد كتبت أن امللك محمد السادس
«جت��ن��ب م��ص��اف��ح��ة» األم�ي�ن العام
حل���زب االس��ت��ق�لال ح��م��ي��د شباط
ومعه البرملاني عبد العزيز اللبار،
العضو ال��س��اب��ق ب��ح��زب األصالة

واملعاصرة ،أثناء زيارته األخيرة
للمدينة ال��ع��ل��م��ي��ة ..وأض��اف��ت أن
ش��ب��اط «س��ق��ط مغميا ع��ل��ي��ه» بعد
هذه الواقعة(.)..
ال��ت��ف��س��ي��رات ال���ت���ي أعطيت
للغضبة امل��ل��ك��ي��ة ع��ل��ى مسؤولي
ف���اس أخ����ذت أب���ع���ادا ك��ب��ي��رة ،مع
احلديث عن تعديالت في برنامج
ال���زي���ارة ،ب����دأت ب��إل��غ��اء الزيارة
امل��ل��ك��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت م��ق��ررة حلي
بنسودة املعقل االنتخابي حلميد
شباط ،وكذا إقدام املديرية العامة
لألمن الوطني ،على إعفاء والي
أم��ن ف��اس ،وستة أمنيني آخرين،
ألسباب يرجح أن لها عالقة بخرق

«أعراف البروتوكول امللكي».
وكان شباط قد تغيب عن عدة
محطات ،مهمة م��ن بينها غيابه
امللحوظ عن تشييع جنازة الراحل
االحتادي أحمد الزايدي ،واجللسة
ال��ش��ه��ري��ة ل��رئ��ي��س احل��ك��وم��ة عبد
اإلل��ه بن ك��ي��ران ..كما أنها ليست
امل�����رة األول������ى ال���ت���ي ت��ث��ي��ر فيها
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام م��وض��وع غضبة
ملكية إزاء «تصرفات شباط» في
شهر نونبر ،فقد عادت إلى األذهان
حكاية الغضبة امللكية سنة ،2012
عندما كتبت الصحف بأن غضبة
عليا كانت وراء إزالة برج «إيفل»
ال��ش��ب��اط��ي ،ب��ص��ورة مفاجئة ،من

م��ك��ان��ه مب��دي��ن��ة فاس،
لكونه يطل على أماكن
م���ن اإلق����ام����ة امللكية
«الباهية».
يذكر أن اختفاء
ب���ع���ض امل���س���ؤول�ي�ن
املنتخبني في فاس،
ج����ع����ل ال���ف���اس���ي�ي�ن
ي�������ت�������داول�������ون في
م����ا ب���ع���د حكايات
اع���ت���ق���ال محتملة
لبعض املسؤولني
اجل���م���اع���ي�ي�ن ،على
خلفية اخلروقات التي
وقف عليها الوفد امللكي.

عزيز
الجعايدي

إلغـاء الزيـارة
الملكيـة للصيـن

كشف ب�لاغ ص���ادر ع��ن وزارة القصور
والتشريفات واألوس��م��ة ،أن «إل��غ��اء» زيارة
امل��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس جل��م��ه��وري��ة الصني
الشعبية التي كانت مقررة ابتداء من يوم
اخل��م��ي��س  27ن��ون��ب��ر اجل����اري ،وال��ت��ي كان
ينتظر أن تختتم بتوقيع اتفاقيات كبيرة(،)..
مرتبط بأسباب صحية.
وك���ان الطبيب اخل���اص للملك ،ق��د أكد
أن محمد السادس أصيب منذ يوم اإلثنني،
بأعراض زك��ام ح��اد مصحوب بحمى بلغت
 39.5درجات مصحوبة بالتهاب في الشعب
الهوائية.
السبب نفسه كان وراء إلغاء استقبال
الوزير األول جلمهورية كوريا «تشانغ هونغ
وون» الذي كان مقررا يوم الثالثاء املاضي
بالقصر امللكي بفاس..

سابقة ..منع «الفيس
بوك» و«الواتساب» في
مراكز التكوين العسكري
< بن جرير .األسبوع
اتخذ مدير املدرسة امللكية للدرك مبراكش
إج��������راءات غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة ل��ل��ح��د م���ن ظاهرة
«استهتار» ،الدركيني والدركيات ،الذين يقضون
فترة التدريب ،بالقواعد الصارمة التي يتطلبها
ه��ذا التكوين ،وقالت مصادر مطلعة إن املدير
أعلن عن حالة استنفار في املدرسة ،بعد أن بلغه،
تداول بعد رواد املدرسة ألشرطة فيديو وصور
ملرافق املؤسسة في «الفيس بوك» ،و«الواتساب»،
فأصدر أوام��ره مبنع استعمال بعض الهواتف
النقالة ال��ذك��ي��ة ،ف��ي انتظار احلسم ف��ي نتائج
التحقيقات الداخلية ،التي أس��ف��رت ع��ن إبعاد
بعض «الطلبة».
وم��ع��ل��وم أن التالميذ ال��ذي��ن ينجحون في
م��ب��اري��ات ،ال���درك امللكي ،أو م��ب��اري��ات القاعدة
ال��ع��س��ك��ري��ة ف���ي ب���ن ج���ري���ر ،ي��خ��ض��ع��ون لفترة
ت��دري��ب��ي��ة ،مت��ت��د مل��دة ع��ام�ين ،ي��ج��ب أن يتحلوا
خاللها بانضباط تام للقواعد املعمول بها في
ميدان التكوين العسكري(.)..
وتعد هذه املرة األولى التي تتخذ فيها مراكز
التكوين ذات الطابع العسكري إجراءات صارمة
م��ن أج���ل ت��ق��ن�ين اس��ت��ع��م��ال ال��ه��وات��ف النقالة،
باملوازاة مع االستمرار في تنفيذ برنامج «حذر»
في الشوارع العمومية ،وال��ذي كان من نتائجه
خ���روج اجل��ي��ش امل��ل��ك��ي إل���ى ال���ش���ارع ملواجهة
املخاطر احملتملة.
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تأسيس «حركة اليقظة» ضد استعمال «الكيف» في االنتخابات
كما يؤكد أصحاب البيان األول
م��ن ن��وع��ه أن معظم النقاشات
المثارة حاليا حول تقنين القنب
الهندي ال تعدو أن تكون سجاالت
انتخابية ت���روم جمع أصوات
ال��س��اك��ن��ة ف��ق��ط ال غ��ي��ر وتسوق
مغالطات وأوه���ام ل��ن تقدم أي
ح��ل��ول عملية للساكنة ،حسب
البيان.
ول��م يفت أعضاء التنسيقية
دع���وة ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية
باعتباره «الحزب الحاكم» إلى
اتخاذ موقف واضح وصريح من
مجمل اإلشكاليات التي تعرفها
المناطق المعنية بزراعة الكيف،
وتحديد موقعها ضمن أجندته
السياسية(.)..

< باب برد .األسبوع

كان من المفترض أن يعاقبه،
الجنرال حسني بنسليمان،
لكن س��ائ��ق س��ي��ارة األجرة
المستهدف بالعقوبة ،لقي
حتفه ،ج��راء السيول ،رفقة
ال��رك��اب ..وك��ان قائد الدرك
الملكي قد رفع سماعة الهاتف
قبل الفاجعة ليتصل بوزير

< الرباط .األسبوع

أحيت المناقشات الساخنة لقانون
المالية بين نواب األغلبية والمعارضة
مقترحات قانون تجريم التطبيع مع
الكيان الصهيوني م��ن جديد داخل
مجلس النواب.
هذا المقترح الذي كان قد تقدمت به
أرب��ع��ة ف��رق برلمانية بشكل منفرد
(ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ،واالستقالل،
واالت����ح����اد االش���ت���راك���ي ،واألص���ال���ة
والمعاصرة) ،قبل أن يسحبه فريق
ال��ج��رار عندما خلفت ميلودة حازب
المحامي وهبي على رأس الفريق،
وجمد بلجنة العدل والتشريع بمجلس
النواب بسبب ما قيل آنذاك «خطورته
الدولية على القضية الوطنية وإحراجه
للمغرب دول��ي��ا» ،ب��دأ ف��ري��ق العدالة
والتنمية بمجلس النواب يضغط اليوم
ع��ل��ى رئ��ي��س لجنة ال��ع��دل لبرمجته
للمناقشة وال��م��ص��ادق��ة ،ب��دع��وى أن

المعارضة هذه المرة هي التي تتحدى
األغلبية الحكومية ف��ي قطع جميع
ع�لاق��ات��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة والسياسية
والثقافية مع الكيان الصهيوني.
وتأتي دعوات إحياء هذا المقترح
بالتزامن مع الحرب التي اشتعلت من
ج���دي���د ب��ي��ن ح����زب ال����ج����رار وح���زب
المصباح هذا األسبوع ،حول االتهامات

األ

سب

وع

صورة اتهام حزب األصالة والمعاصرة
بالتطبيع مع إسرائيل

حسني
بنسليمان

الطالبي العلمي

المتبادلة بالتطبيع م��ع إسرائيل،
فتحولت ساحة «الفايسبوك» لفضح
الطرفين بالصور نظير صورة جديدة
يروجها منتسبون ل��ح��زب العدالة
والتنمية خاصة عمر العلوي عضو
المجلس ال��وط��ن��ي ل��ح��زب األصالة
والمعاصرة ،والمقرب جدا من بعض
أعضاء المكتب السياسي ،قالت إنها
تجمعه بالصهيوني «ب��رن��ار ليفي»
المرشح السابق لالنتخابات الرئاسية
اإلسرائيلية.
وكانت فرق المعارضة قد جاءت
بتعديل على القانون المالي يدعو
لوضع ش��رط مكتوب يحرم صراحة
االتجار مع إسرائيل ،وه��و التعديل
ال����ذي رف��ض��ت��ه األغ��ل��ب��ي��ة الحكومية
واعتبرته مجرد مزايدات سياسية ،على
اعتبار أن الحكومة بموجب قوانين
واتفاقيات جامعة الدول العربية هي
ممنوعة أصال من عقد عالقات تجارية
مع الكيان الصهيوني.

أر

< الرباط .األسبوع

الداخلية كي يخبره بضرورة
«م���ت���اب���ع���ة» س���ائ���ق إح����دى
س���ي���ارات األج����رة ال����ذي لم
ي��ك��ت��رث ل��ت��ح��ذي��رات رجال
ال��س��ل��ط��ة ،ف��ق��رر المخاطرة
ب�������ـ«أرواح رك����اب العربة»،
وكانت النتيجة أنهم لقوا
حتفهم بسبب قوة السيول
ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا المناطق
الجنوبية.

محمد ح��ص��اد ال���ذي كشف
فحوى المكالمة الهاتفية التي
دارت ب��ي��ن��ه وب��ي��ن حسني
بنسليمان ،في معرض تدخله
بمجلس ال���ن���واب ،ق���ال إن
السبيل الوحيد لعدم وقوع
ضحايا في األرواح هو أن:
«ال����ن����اس م����ا يخاطروش
براسهم» ،وأض��اف« :عندما
أشاهد المقاطع أقول الحمد

ل����ل����ه ال�����ل�����ي ما
م���ات���وش أع���داد
اكبر ديال الناس،
فكيف يعقل أن
ي��ق��ف العشرات
ع��ل��ى مشارف
الوديان؟ واش
ك���ي���ت���س���ن���او
ي������دي������ه������وم
الما؟».

علمت «األسبوع» من مصادر موثوقة بمجلس
النواب أن اجتماعا ساخنا ذلك الذي عقده رشيد
الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ونوابه
بالمجلس حول «صفقة» إعالن النتائج ،بخصوص
أسماء ثالثة م��دراء ج��دد على رأس مديريات
بالمجلس تثير لعاب الكثيرين بسبب األجرة
والتعويضات الشهرية السمينة التي تفوق
األربعة ماليين سنتيم.
هذا االجتماع الذي جاء فيه رشيد الطالبي
العلمي رئيس مجلس النواب والكاتب العام
للمجلس بجداول مرتبة ،وتعطي األسبقية لثالثة
أس��م��اء ب��اع��ت��ب��اره��ا أس��م��اء ف��ائ��زة بمناصب
المديريات الثالثة« :مديرية الموارد البشرية،
ومديرية العالقات الخارجية ،ومديرية التواصل»،
رفضها أعضاء المكتب وقلبوا الطاولة وأعادوا
الترشيحات من جديد.
إلى ذلك ،ومباشرة بعد هذا االجتماع ألغى
مجلس النواب كل تلك الترشيحات والنتائج التي
كانت ستعلن ،ليعلن في بالغ جديد عن
إعادة فتح باب الترشيحات لهذه
المناصب م��ن جديد وبطلبات
وش���روط ج��دي��دة ستستمر في
التاريخ حتى  14دجنبر المقبل،
بينما الترشيحات األولى
فقد كانت قد حددت في
فاتح أكتوبر الماضي
ك��آخ��ر أج���ل لوضع
الملفات.

شي

عندما يسبق
القدر «سيف»
حسني
بنسليمان

بتسخير ج��م��ع��ي��ات المجتمع
ال��م��دن��ي ل��خ��دم��ة أغ��راض��ه��ا في
المنطقة وتصفية حساباتها

السياسية الضيقة ،على حساب
م��ا يقتضيه ال��ن��ق��اش م��ن جدة
وواقعية».

< الرباط .األسبوع

ف

ألول م�����رة ي��ج��ت��م��ع بعض
النشطاء والفاعلين في المجتمع
ال��م��دن��ي ب��ال��م��ن��اط��ق المعروفة
بانتشار زراعة القنب الهندي ،في
تنسيقية موحدة ،أطلقوا عليها
اسم «حركة اليقظة ضد استعمال
الكيف في االنتخابات» ،كردة فعل
ع���ل���ى ت��ب��ن��ي ب���ع���ض األح������زاب
السياسية لمطلب تقنين «زراعة
الحشيش».
وقالت التنسيقية في أول بيان
لها وقعه كل من عبد الله الجوط
وي��وس��ف المساتي (المكلفان
بمهمة التنسيق) ،إنها تشجب
«قيام بعض الهيئات السياسية

جدل حول تعيين ثالثة
مدراء بمجلس النواب

الدكتور يوسف
بلعباس ،وكان وزير
التعليم يضحك على
الطريقة التي كان
يبوس بها الوزير
عبد الهادي
بوطالب ،يد الملك
الحسن الثاني

سميرة القادري :سفيرة فوق العادة لـ«الثقافة بالمجان»

القرار
السياسي
فاجأ اختيار،
مغنية األوب���را،
سميرة القادري،
ل��ت��ق��دمي ح��ف��ل مغربي
ب���دع���وة م���ن س��ف��ي��ر املغرب
ب��ب��ول��ون��ي��ا ،وإح����ي����اء آخر
بحضور سفيرة جاللة امللك
بصوفيا البلغارية ،الدكتورة
لطيفة أخرباش (الصورة)،
امل����ت����ت����ب����ع��ي�ن واحمل����ل����ل��ي�ن
الدبلوماسيني ،الذين رأوا
ف���ي ه���ذا االخ��ت��ي��ار رسالة
سياسية وإشارة رمزية إلى
مسؤولي وزارة اخلارجية
امل���غ���رب���ي���ة ،وحت����دي����دا إلى
السيد «مزوار» وزميلته في
حزب احلمامة« ،بوعايدة»،

بقلم :رداد العقباني
م���ف���اده���ا ،أن دبلوماسية
«ال�����دب�����از» ب��ت��ع��ب��ي��ر وزي����ر
اخلارجية السابق انتهت،
وح���ان وق���ت الدبلوماسية
الهادئة :الثقافية والفنية.
ق����ص����ة م����س����ار سميرة
ال������ق������ادري م�����ع ال�����ذاك�����رة
األندلسية طويلة وال يتسع
امل��ج��ال ل��رواي��ة تفاصيلها،
وامن�������ا ن���ق���ف ع���ن���د بعض
مالمحها ومغازيها.
سميرة ال��ق��ادري ،تشتغل
على املوسيقى األندلسية،
ك���ت���راث إس�ل�ام���ي ،وتعتبر
املسلمني ال��ع��رب الوريثني
ال��ش��رع��ي�ين ل���ه ،وأك���ث���ر من
ذل����ك ي���روق���ه���ا باعترافها

لوسائل اإلع�ل�ام ،أن يكون
ص��وت��ه��ا ف��ي خ��دم��ة قضية
م���ا ،ك���األن���دل���س والقضية
املوريسكية حتديدا.
«ال���������س���������وب���������ران���������و»،
اخ���ت���ارت ت��زي�ين صفحتها
الفيسبوكية ،بصورة للفنان
التونسي لطفي بوشناق،
صاحب األغنية /الشعار:
«خ��ذوا املناصب واملكاسب
لكن خليولي الوطن».
ال������ب������ح������ث وال�����ن�����ب�����ش
ف����ي ال�����ذاك�����رة األندلسية
امل��وري��س��ك��ي��ة ،يجمعها مع
م���ؤرخ�ي�ن ودبلوماسيني
سابقني من العيار الثقيل:
األس����ت����اذ م��ح��م��د العربي

سميرة القادري
رفقة سفيرة
المغرب ببلغاريا
لطيفة أخرباش

امل��س��اري وال��دك��ت��ور حسن
أوري���د ،وأك��ث��ر م��ن ذل��ك مع
مشروع كبير لهما.
وأخيرا ،ال بد أن نعترف
ملن أطروا العملية ،بتجديد
ك��ب��ي��ر ف����ي م��ن��ط��ق العمل
ال���دب���ل���وم���اس���ي واساليب
امل���ع���رك���ة ،ف���ي م���وض���وع ال
تصلح فيه دق���ات الطبول
االف���ري���ق���ي���ة ،أو البندير
والطبل ،بل األصلح لثقافة
ال����غ����رب ،ال���ع���م���ل ب���ـ«ج���از
أن���دل���س���ي» ه�����ادئ ،بقصد
ايصال الرسائل له .
سفيرة الذاكرة األندلسية،
«سميرة ال��ق��ادري» ،كفاعلة
ث��ق��اف��ي��ة ون��اش��ط��ة مدنية،
وم��ن س��وف يحتضنها في
إط����ار م���ش���روع أع���ظ���م(،)..
ورقة ذهبية في يد املغرب.
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مؤتمر مراكش

تحت

األضواء

ما خفي

الصحفيون األمريكيون منعوا من تصوير محمد السادس مع بايدن

زوج مدام ساركوزي اشترط مائة دوالر
للمشاركة فقاطعت األغلبية أعمال املؤمتر
أتياس

< مراكش .األسبوع
وقفت إحدى المتدخالت المغربيات
في منتدى مراكش للمقاوالت ،وقالت
بإنجليزية راقيةI have a dream :
رأيت حلما ..وكأنها تقول بأنها تعيش
الحلم ف��ي ه��ذا المنتدى بمراكش،
فوقفت إحدى الحاضرات األجنبيات،
لتقول لها :أنا ال أحلم بالنهار .في
النهار أبقى وأرجلي واقفة على

هذه الفقرة من

م���راك���ش،
ضربة قاضية ،جعلت بعض اإلعالميين
المغاربة ،المخلصين( )...يتحدثون
في صحفهم عن ثالثة آالف مشارك،
وفيهم من ذك��ر أربعة آالف مشارك،
وقالوا إن  390صحفيا شاركوا ،و600
من الطلبة المهتمين ،وهذا كله كذب.
لم يكن بها أكثر من بضع مئات
ش����خ����ص ،وال����خ����ي����ام المنصوبة
للصحفيين لم يكن بها أكثر من ثالثين
صحفيا ،ول��م ن��ش��اه��د ف��ي أي��ة قناة
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة م��ع��روف��ة ،أي خ��ب��ر عن
الندوة،

شروط االشتراك
اسم أتياس الذيفي املؤمتر ،مائة دوالر ،ويظهر
ص
بت
ا
ألم
ُ
وال في حسابه

األب��������ي��������ض،
«كريستين بارسون» احتجاجها على
شرطة القصر الملكي ب��ف��اس ،التي
منعتهم من التقاط الصور لمقابلة
ال��م��ل��ك م��ح��م��د ال���س���ادس والنائب
األمريكي بايدن ،وتساءل الصحفي
األمريكي الذي كان حاضرا ويسمى
«باندري» ،لماذا جئنا إلى فاس ،إذا
كنا سنمنع من العمل الصحفي (جريدة
هافينكتون بوسط األمريكية).
أم��ا صحف ال��م��غ��رب ،ال��ت��ي أدرج
أغلبها مواضيع وأخبار هذه الندوة
في الصفحات الداخلية،

البر
نامج الرسمي للمؤ
مت
ر،
تت
ح
د
ث
ع
ن 3000

األرض.
وك��ان ه��ذا هو مقياس نجاح هذا
المنتدى الذي قالت المسؤولة عنه،
نائبة الوزيرة بوعايدة ،في ندوتها
الصحفية األربعاء ،قبل االفتتاح ،إنها
ف��ي نهاية ال��ن��دوة ستقدم كشفا عن
تكاليف هذه المعجزة المالية التي من
ال��م��ؤك��د أن ال���دول���ة ص��رف��ت عليها
الماليير ،ولكن السيدة بوعايدة لم
تقدم شيئا لحد اآلن.
وقد سمع الحاضرون في المنتدى
االقتصادي العالمي الذي أقيم تحت
ال��خ��ي��ام ،وس���اع���ات قليلة ف��ق��ط قبل
االفتتاح ،أن الملك محمد السادس
لن يحضر الفتتاحه ،رغم الحصار
األمني الكبير الذي ضرب ،توقعا
للمشاركة الملكية ،وما كان لملك
البالد أن يحضر مؤتمرا عالميا ،لم
ي���ح���ض���ره إال رئ���ي���س���ا دولتين
إفريقيتين ،حضرا ألنهما كانا في
عرس األمير موالي رشيد.
فمؤتمر عالمي أعلن عنه أوال
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي أوب���ام���ا ال
يحضره أي رئيس دولة.
حتى نائب الرئيس األمريكي
بايدن ،الذي استقبل قبل المؤتمر
ب��ف��اس م��ن ط��رف الملك محمد
السادس ،لم يحضر المؤتمر إال
بضع دقائق وألقى كلمة رفض قراءة
نصها المكتوب وكان تدخله مرتجال،
وعندما كان المدعوون ،يتناولون األكل
االقتصادي( )...الذي كان يقدم لهم بعد
ذلك ،شاهدوا المسؤول األمريكي الذي
كان معهم ،ينزل من الطائرة في مطار
كييف بأوكرانيا.
وقد كان القرار الفرنسي ،حكوميا
وتجاريا وإعالميا بمقاطعة مؤتمر

وال تحليال صحفيا في أية صحيفة،
بل إن تحركات بايدن في أوكرانيا
وتركيا وصعوده ونزوله من الطائرة
شغل قنوات التلفزيون العالمية مدة
ثالثة أيام ،خالفا للطعنة األخرى التي
ضربت بها تركيا المغرب ،حين نظمت
في نفس اليوم( )...مؤتمرا اقتصاديا
أروبيا إفريقيا في غينيا االستوائية،
س��ان��دت��ه ال��ج��زائ��ر بحضور وزيرها
األول ،وح��ض��ور رئيس دولة
ت�����رك�����ي�����ا

ستة م

ف���ق���د غ����ط����وا ه������ذا ال���ح���دث
ال��م��راك��ش��ي ،بمواضيع موسعة عن
تحويل مراكش إلى عاصمة للفساد
الجنسي( ،)...والتوسع في االحتجاج
ع��ل��ى اس��ت��ق��ب��ال ال��م��غ��رب لدكتاتور
بوركينافاسو ،لإلقامة بالمغرب ،وهو
ال���ذي اخ��ت��ار ي���وم اف��ت��ت��اح المؤتمر
ل��ل��وص��ول ه��و أي��ض��ا إل���ى مراكش.
واحتجت صحف مغربية أخرى على
حراس نائب الرئيس األمريكي بايدن،
الذين لم يثقوا في

راحيض لستة آال

أردوغ��������������ان ،ورئ����ي����س
موريطانيا عبد العزيز ورؤساء أفارقة
س��م��ع��وا رئ��ي��س ت��رك��ي��ا ي��ق��دم أرقاما
محددة لمشاريع اقتصادية محددة.
وت��ع��اط��ى ال��ص��ح��ف��ي��ون المغاربة،
واألمريكيون يد التعاون ،حينما نشر
الصحفيون األمريكيون على لسان
رئيسة جمعيتهم المعتمدة في البيت

مشارك

ال���ف���رن���س���ي���ي���ن
أت��ي��اس ،وه��و ي��ه��ودي م��غ��رب��ي ،كان
ي��ش��رف ع��ل��ى أط����راف ال��م��ؤت��م��ر ،هو
وزوجته سيسيليا الزوجة السابقة
للرئيس الفرنسي ساركوزي ،والتي
كان حضورها من بين أسباب القرار
الفرنسي بعدم الحضور.
أتياس ،الذي فتح حسابه البنكي
لألداء بالبطاقة الدولية ،مائة دوالر،
ع��ن ك��ل م���ش���ارك ،ك��ش��رط للمشاركة
(األسبوع تقدم لكم صورة طلب األداء
وبها الحساب البنكي ألتياس) ،فكان
األرب��ع��ة آالف م��ن المدعوين ،الذين
يتوصلون بشرط أداء
مائة دوالر ،يقررون
ع�����دم المشاركة،
لتكون النتيجة أنه
لم يحضر أكثر من
خمسمائة فرد فيهم
م������ج������م������وع������ة م���ن
المدعوين ال��ذي��ن لم
يدفعوا شيئا.
فكيف ي��ق��ول وزير
الخارجية ،مزوار ،في
خ���ط���اب���ه الختامي
ل��ل��م��ؤت��م��ر ب�����أن عدد
المشاركين بلغ 6400
مشارك في المؤتمر.
وك��ان المسؤولون المغاربة ،من
وزراء وم��دي��ري��ن ق��د ت��ص��وروا أنهم
س��ي��ت��ح��دث��ون أم����ام  3000مشارك،
ليحكوا لهم تجاربهم ف��ي الحياة،
فوجدوا أنفسهم أمام مقاعد فارغة،
خصوصا وأن���ه أم���ام ان��ع��دام منظم
مكلف ،فإنه لم يحضر ال سياسيون،
وال رؤساء جمعيات ،وال حتى سفراء
المغرب ف��ي ال��خ��ارج ول��و استعدوا
لشجعوا المئات من أصدقائهم

ف مشارك عامل
ي حسب موقع «

بوليس المغرب ،وكانوا يعيدون
تفتيش الزوار بأجهزة وكالب أمريكية.
وظ��ه��ر الفشل المغربي القبيح في
تنظيم هذا المؤتمر الدولي النعدام
م��ن��ظ��م م��ع��ي��ن ل��ل��م��ؤت��م��ر ،ف��ي��م أسند
التنظيم المادي إلى أحد المحظيين

هسبريس»

للحضور .نتائج تحتم توقيف أداء
تكاليف هذا المؤتمر وتحتم محاسبة
المسؤولين عن هذا الفشل ألنه يخشى
أن يكون المغرب ،قد خسر في مراكش
أكثر مما ربح.

إذا كان القذف في قانون الصحافة،
صارما مهما كانت وسائل التعبير عنه،
فإن املقاييس تلخبطت ،عندما قدمت
قناة إلكترونية امرأة وسط مجموعة
من احملتجني على غالء الكهرباء ،وهي
تصيح :إن بن كيران أكبر حمار ،وتضيف
احلمار أشرف منك يا بن كيران ،حقا
إنها الفوضى التي لن تتوقف عند هذا
احلد ،بالتأكيد.
في إطار التصعيد الفرنسي إزاء
املغرب ،سجل املالحظون غياب فرنسا
عن قمة ريادة األعمال مبراكش ،والتي
حضرها نائب الرئيس األمريكي «جو
بايدن» ،كما أكدت بعض املصادر تلقي
ممثلي وسائل اإلعالم الفرنسية لألوامر
«بضرورة غض الطرف عن احلدث».
قال محمد طارق السباعي ،ثالثة قياديني
حزبيني معروفني في مدينة متارة(،)..
عقدوا لقاءات سرية وخططوا لتمرير
تصميم تهيئة مزور مبراجع تصميم
قدمي ،بعيدا عن الوكالة احلضرية،
وبعيدا عن والية الرباط  -سال  -زمور
 زعير ،وبدون أن يبعثوا به لوزارةالسكنى وسياسة املدينة ،إرضاء جلهة
معينة(.)..
بعض االشتراكيني يقولون إن
األحزاب االشتراكية جتمعها «األممية
االشتراكية» ،لكن أي عالقة ميكن أن
جتمع بني حزب االستقالل املغربي،
وحزب احملافظني البريطاني ،في
إطار ما يسمى «االحتاد الدميقراطي
الدولي».
عاد إلى املغرب ،يوم أمس األربعاء،
الالجئ السياسي االحتادي ،عبد املالك
أفالحي ،ابن أخت الفقيه البصري ،بعد
أن قضى حوالي  44سنة في املنفى
باجلزائر( )...ومن املنتظر أن يعود
اليوم اخلميس الالجئ السياسي اآلخر،
نور الدين بلحنش الذي عاش في منفاه
االختياري بباريس ملدة  23سنة.
تفاقمت ظاهرة سعاة البريد «املعاكيز»
الذين أصبحوا يرمون رسائل املواطنني
في أبواب العمارات عوض وضعها في
الصناديق املخصصة لها ،واحلاملة
ألرقام وأسماء أصحابها ..وهي ظاهرة
يعاني منها أيضا سكان زنقة موالي
عبد العزيز القريبة من مقر اإلذاعة
والتلفزة بالرباط ،الذين ابتالهم الله
بساعي بريد كسول.
«من اخليمة خرج مايل» هذا املثل
املغربي ينطبق على حتالف اليسار
الذي أعلن عن مشاركته في االنتخابات
التشريعية املقبلة بشكل مشترك،
وسجلت أولى فصول «االنشقاق»
بوجدة بعد أن أعلنت اللجنة احمللية
حلزب الطليعة استقالتها من التحالف،
معتبرة أن قرار االلتحاق بحزب املؤمتر
االحتادي واليسار املوحد« ،بيروقراطية
منبطحة».
على عكس ما مت الترويج له ،لم ينتقل
الوزيران مصطفى اخللفي وعبد العزيز
الرباح إلى املناطق املنكوبة من أجل
الوقوف على سير عملية إنقاذ الضحايا،
بل إنهما كانا في مهمة حزبية ،وكالهما
كانا مدعوين ملؤمتر جهوي بأكادير
يوم السبت  22نونبر ،قبل أن يتوجه
اخللفي لغرض حزبي إلى كلميم.

األوضاع في الصحراء
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alousbouea@gmail.com

الجـزائر تلمـع
صورة البوليســاريو

< تندوف .األسبوع
خطة تكتيكية جديدة تقوم بها الجزائر لفائدة تقوية
أطروحة البوليساريو االنفصالية ،حيث قام مؤخرا وفد
ج��زائ��ري يضم نخبة م��ن فعاليات المجتمع المدني
الجزائري بزيارة إلى مخيمات الالجئين الصحراويين
بتندوف ،من بينهم عبد القادر نور أول رئيس تحرير
لإلذاعة والتلفزيون الجزائري ،ومجاهدين ،وعلماء ودعاة
مسلمين ،وباحثين أكاديميين بالجامعات الجزائرية.
وق��د خصهم زعيم البوليساريو محمد عبد العزيز
باستقبال بوالية بوجدور ،طالبا منهم المساندة الشعبية
موازاة مع المساندة الرسمية الالمحدودة ،وتدخل هذه
الزيارة في إطار مخطط االستنفار الذي سبق أن وضعته
مخابرات الجزائر لمواجهة المغرب.
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منكوبو الفيضانات يحرجون الوزير الخلفي
ج��ان��ب رج����ال الوقاية
المدنية غير كافية أمام
حجم الخسائر ،وتهور
السائقين ،وعدم احترام
نصائح وتعليمات الدرك
والسلطات ،فكانت أودية
مناطق «تكانت» ،وادي
«تيمسروت» ،و«أونـــدر»،
و «تغمرت» وقرية إفران
األطلس الصغير ،وقرية
«واع������������رون» ،ووادي
«صياد» مسرحا لهالك
وفقدان العشرات.

< العيون .عبد اهلل جداد

م��وق��ف م��ح��رج واجه
وزي���ر االت��ص��ال محمد
الخلفي بكلميم ،وهو
ي�����س�����م�����ع ش�����ك�����اي�����ات
المواطنين الذين عاشوا
وع��اي��ن��وا ك��ي��ف قضى
عشرات المواطنين غرقا
ف���ي أودي������ة الجنوب،
وتجاوب وزير االتصال
معالمواطنينالمكلومين
بسبب ف��ق��دان أسرهم،
والذين يثمنون اهتمام
ال����م����ل����ك ب���أح���وال���ه���م
وتعليماته للسلطات
مركزيا ومحليا ،وهو
ال��ش��يء ال���ذي رف���ع من
معنوياتهم ،ول��م يأبه
ل�ل�أوح���ال ال��ت��ي وضع
ف���ي���ه���ا أق�����دام�����ه وه���و
ي��س��ت��ف��س��ر ع���ن طبيعة
الوديان ،وكانت المناطق
ال��ج��ن��وب��ي��ة ق���د عاشت
كارثة حقيقية ومأساة
واق�������ع�������ي�������ة ب���س���ب���ب

ال��ت��س��اق��ط��ات المطرية
األخيرة ،والتي حولت
أفراح الناس إلى أحزان،
وفقدت فيها من مصادر
م��وث��وق��ة م��ا ي��ف��وق 34
ش���خ���ص���ا ،وك�������ان من
الممكن أال يرتفع العدد
إل����ى ه����ذا ال��ح��ج��م من
الخسائر البشرية لو

ك�������ان ه�����ن�����اك ت���دخ���ل
استباقي تساهم فيه
المروحيات أو الطائرات
ال���م���دن���ي���ة الصغيرة،
اعتبارا لخطورة سيالن
الوديان التي أتت على
األخ����ض����ر وال���ي���اب���س،
وم���ق���اب���ل ذل�����ك كانت
تدخالت المواطنين إلى

هل يتم التحقيق مع السفن الدولية التي تستنزف الثروات البحرية؟
< الداخلة .األسبوع
الميناء الجديد بالداخلة
يتوفر على مخزون لألسماك
ال��س��ط��ح��ي��ة ي��ص��ل إل���ى 6
ماليين طن ،حسب ما أكده
المكتب الجهوي لالستثمار
ب��ال��ج��ه��ة ..وس��م��ع��ة ذات
الميناء وصلت إل��ى دول
عالمية كثيرة ،خاصة دول
االت���ح���اد األوروب�����ي التي
ي���رت���ب���ط ال���م���غ���رب معها
باتفاقية للصيد البحري
تسمح لحوالي  126باخرة
م���ن «ال����ق����ارة العجوز».

ب��ال��م��ق��اب��ل ي��ع��ان��ي بحارة
وادي ال��ذه��ب م��ن مشكل
االستغالل المفرط لألسماك
ب��ط��رق «غ��ي��ر ش��رع��ي��ة» من
طرف المراكب القادمة من
الخارج ،نتيجة استعمال
شباك صيد محرمة دوليا
تتوفر على عيون صغيرة
تجرف ك��ل أن���واع السمك
حتى الصغير منها ،رغم أن
ال��م��غ��رب ل��م ي��رخ��ص لها
سوى بصيد السردين ،مما
يعرض أنواع سمكية كثيرة
كـ«القرب» و«ال��دوراد» إلى
االس��ت��ن��زاف ،حيث تصيد

أمينتو حيدر في
الس بالماس ورئيس جزر
الكناري في أوسرد
< أكادير .األسبوع
في الوقت الذي كانت فيه أمينتو حيدر تلقي خطاباتها
السياسية ب��إح��دى ق��اع��ات الس بالماس ،ك��ان رئيس
الحكومة المستقلة لجزر الكناري «باولينو ريفيرو»
بجزيرة فويرتيفينتورا ،يزور رواق وفد أوسرد بالمعرض
الدولي األطلسي للنقل واللوجيستيك بأكادير ،الذي عرف
مشاركة عارضين وفاعلين حكوميين وخواص في مجالي
النقل واللوجيستيك من كل الدول المطلة على المحيط
األطلسي.
وتميزت مشاركة إقليم أوسرد بعرض لجمعية الناس
لمختلف المؤهالت التي يحظى بها ،وكل التسهيالت
التي تقدمها مصالحه والتسهيالت
وال��ت��ش��ج��ي��ع��ات الجمركية،
وإبراز مؤهالت إقليم أوسرد
السياحية واالقتصادية وما
ي��وف��ره م��ن ف���رص للنقل
للبضائع
ال�������دول�������ي
واألشخاص ،لكونه النقطة
الحدودية األقرب إلى دول
إف������ري������ق������ي������ا ج�����ن�����وب
الصحراء.

ب��اخ��رة واح����دة ف��ي ظرف
ثالثة أيام ما تصيده جميع

المراكب المغربية في ظرف
سنة ،ناهيك عن االستغالل

الفاحش لثروات البحر.
ويؤكد شاهد عيان كيف
أن ب��اخ��رة ت��اب��ع��ة إلحدى
الدول الكبرى تجرأت على
قتل ح��وال��ي  90طنا من
«الروكيرة» ،ثم ألقت بها في
البحر ،رغم أن ثمن الكيلو
ال��واح��د م��ن ه���ذا السمك
يصل في مدينة الداخلة إلى
 200درهم ،بينما يرتفع في
مناطق أخرى إلى الضعف،
ف���ه���ل س���ت���ت���دخ���ل وزارة
أخنوش والبحرية الملكية
الح��ت��رام ال��ق��ان��ون وإنقاذ
خليج وادي الذهب.

بوشعيب عروب ينقذ مارطون العيون الدولي
< العيون .األسبوع
خ����ل����ف����ت م����ش����ارك����ة
موريطانيا في مارطون
العيون الدولي إلى جانب
فرنسا ،وكينيا ،وروسيا،
وق�����ط�����ر ،وإس����ب����ان����ي����ا،
وال����ب����رت����غ����ال ،وم���ال���ي،
وغ�������������ي�������������ن�������������ي�������������ا،
والطوغو ،والسينغال،
وه���ول���ن���دا ،والسويد،
أص���داء إعالمية كبيرة،
تترجم العالقات القوية
بين المغرب ودول الجوار:
إس��ب��ان��ي��ا ،وموريتانيا،
وفرنسا ،والسينغال .في
المقابل خلف غياب جامعة
عبد السالم أحيزون عن
دوره�����ا ف���ي دع���م ألعاب
القوى في عاصمة األقاليم
الصحراوية ردود أفعال
متباينة ،وأن��ق��ذت رعاية
ال��م��ل��ك م��ح��م��د السادس

كواليس
صحراوية
دخل المعتقل «سعيد الوعدودي» رقم
اعتقاله  68605في إض��راب عن الطعام
بسجن الصويرة ،نتيجة ما سماه بعض
مقربيه بالمضايقات واالستفزازات التي يتعرض لها
من طرف أحد حراس السجن الذي يهدده باستمرار
بتلفيق تهم «واهية».
وتطالب عائلة السجين المتواجدة بالعيون بتدخل
صالح التامك المندوب العام للسجون للوقوف على
حقيقة ما يجري ويدور في إصالحية الصويرة.
ل��م تمنع التساقطات المطرية م��ن خروج
عشرات المحتجزين إلى الرابوني لالحتجاج،
يوم السبت الماضي ،مطالبين بتحقيق العدالة وتلبية
ملفهم المطلبي الذي وضع في سلة المهمالت.
وصاحب االحتجاجات تعزيزات أمنية غير مسبوقة ،قامت
بتطويق المناطق الحيوية بمجمع الشهيد الحافظ ،بما فيها
الكتابة العامة لما يسمى برئاسة الجمهورية.
قال محمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة
الجهوية لحقوق اإلنسان أثناء استقباله
ل��وف��د ف���رع ال��ن��ق��اب��ة ال��وط��ن��ي��ة للصحافة
المغربية ،بأن جميع اإلجراءات اتخذت إلنجاح مشاركة
العيون والداخلة وطانطان في النسخة الثانية للمنتدى
العالمي لحقوق اإلنسان ،وإن الوفد يتضمن نشطاء
حقوقيين وفاعلين جمعويين وإعالميين وعائدين
وح��االت أخ��رى ،وإن اللجنة العلمية المشرفة على
التنظيم واللوجستيك هي صاحبة االختصاص في
توجيه الدعوات لمن تتوفر فيهم شروط اللجنة.

تــعـــزيـــة
لنصف مارطون العيون،
وكذا موافقة الجنيرال كور
دارم������ي ق���ائ���د المنطقة
الجنوبية بوشعيب عروب
بتخصيص طائرة عسكرية
لنقل العدائين إلى العيون،
الدورة  16من الفشل ،بعد
أن نشرت «األسبوع» في
عددها األخير مقاال عنها.
واع���ت���ب���ر دع����م الملك

ح��اس��م��ا ف��ي استمرارية
أك��ب��ر ت��ظ��اه��رة رياضية
بالصحراء ،والتي عرفت
مشاركة أزي��د م��ن 2200
متسابق ،وت���وج العداء
القطري «نيكوالس كيمبوا»،
وال���ع���داءة المغربية فلة
ليلى بطلين للدورة الـ16
لنصف ماراطون العيون
الدولي.

تدهور صحة
المحتجزين عند ت���ع���ي���ش ج����ل مستشفيات
ومستوصفات مختلف واليات
مخيمات تندوف نقصا حادا في
البوليساريو
األدوية ،وخاصة أدوية األمراض
< العيون .األسبوع

نعت أسرة الصحة بالعيون واحدا من أطرها
الطبية ،ويتعلق األمر بالراحل «عبد الجليل آدا»
الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية بمنزله يوم
الجمعة األخير ،وبعد إجراء تشريح جثة الفقيد،
ت��وق��ف ج��م��ي��ع ال��م��م��رض��ي��ن واألط���ب���اء واألط����ر،
وال��م��ن��دوب الجهوي ،وم��دي��ر مستشفى موالي
الحسن بن المهدي في لحظة مأثرة لقراءة الفاتحة
على روحه والدعاء له بالرحمة والمغفرة ،حيث
ت��ق��رر دف��ن��ه بمسقط رأس���ه ب��ت��اوري��رت نواحي
مراكش.
إنا لله وانا اليه راجعون

المزمنة واألط��ف��ال م��ع انتشار
ب��ع��ض األم�������راض ،كاإلسهال
والحمى ،وأصبحت الصيدليات
الخاصة وجهة وحيدة القتناء
األدوية ،في ما يتوجه العاجزون
ع��ن تسديد تكاليف الوصفات

الطبية إلى خيامهم ،في ظل ندرة
األدوية .وتثار الكثير من الشكوك
حول مصير األدوية ،التي تتلقاها
جبهة البوليساريو ف��ي شكل
م��������س��������اع��������دات إن�����س�����ان�����ي�����ة
للمحتجزين.
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خبايا األمور في ما يجري ويدور

مالمح القضاء االستعجالي
في مشروع قانون
المسطرة المدنية 10

تفاصيل جريمة قتل المواطن
الفرنسي «كريستيان» الذي كان
يسمي نفسه مصطفى

األستاذ عبد الواحد بن مسعود*

الجريمة التي هزت الرأي
العام في مكناس والنواحي
< مكناس .األسبوع
جريمة نكراء ،فاجعة مرعبة ،كابوس حقيقي
هز وروع سكون المنطقة الهادئة بدوار أيت
يحيى ببلدة سبع عيون البعيدة بحوالي 14
ك��ي��ل��وم��ت��را ش���رق م��دي��ن��ة م��ك��ن��اس ،ت��ل��ك هي
الشهادات التي استقتها «األسبوع» من عين
المكان على لسان ساكنة ال تزال تجمع قواها
وأنفاسها من هول الصدمة ،حيث جريمة قتل
ال��رج��ل ال��ف��رن��س��ي «كريستيان» المواطن
«مصطفى» كما كان يسمي نفسه.
تعود تفاصيل الفاجعة إلى منتصف يوم
اإلثنين  17نونبر الجاري ،حيث قلق أصدقاء
كريستيان في العمل سابقا (كريستيان كان
يعمل بضيعة فالحية كبيرة وعصرية بمنطقة
ال��ض��وي��ات ق���رب م��دي��ن��ة ف�����اس) ،وع����دم رد
كريستيان على الهاتف لمدة تفوق عشرة أيام،
دفعهم إلى التنقل نحو مقر سكناه بضيعته
الصغيرة «ثالثة هكتارات» بضواحي مدينة
مكناس.
قصدوا سكناه وشرعوا في النداء على
«كريستيان» من الباب الرئيسي البعيد عن
الفيال دون جواب ،فسمعهم العامل «المحجوب»
ال��ذي يشتغل ف��ي الضيعة ال��م��ج��اورة وهو
صديق «كريستيان» والطفلة ابتسام « 19سنة»
التي تبنتها زوجة كريستيان المغربية «زهور»
ال��ت��ي ت��وف��ي��ت ق��ب��ل ث�ل�اث س��ن��وات ،وتطوع
ال����م����ح����ج����وب ب�����االق�����ت�����راب م�����ن ال���م���ن���زل
لتبليغ «كريستيان» بخبر الضيوف ،غير أن
ع��دم ظهور سيارة كريستيان أم��ام «الفيال»
أقنعت المحجوب بعدم وجوده بالبيت ،وعاد
لضيوفه بالقول «ربما كريستيان خرج لقضاء
ح��اج��ة م���ا» ،ف��ان��ص��رف أص��دق��اء كريستيان
والمحجوب يعدهم حين سيعود سيبلغه
بزيارتهم.
بينما المحجوب وهو يعود نحو ضيعة
مشغله بدأت عدة أسئلة تتناسل إلى ذهنه،
وعلى رأسها أنه إذا كان كريستيان خارج
البيت فحتما البنت ابتسام تحكم إغالق الباب
عليها حتى يعود ،وربما هي في حاجة لـ«با
الماحجوب» كالعادة ،فعاد المحجوب واقترب
نحو الفيال وشرع في المناداة على ابتسام
دون ج��واب ،تقدم أكثر ،لمس الباب ففتح
بسهولة وانبعثت رائحة كريهة من الداخل،
قاوم معها المحجوب فقدان الوعي قبل أن
يهرع نحو المقدم ببلدة سبع عيون ،أبلغه
بالرائحة فشرعت مختلف أن��واع األم��ن في
م��ح��اص��رة ال��م��ك��ان م��ن درك وش��رط��ة علمية
وأجهزة أمنية.
«حضر كبار القيادة الجهوية للدرك بمكناس
وفاس وحرارة الهواتف لم تنقطع مع المركز
بالرباط ،خاصة بعد تناسل اإلش��اع��ات عن
وجود كريستيان مذبوحا بطريقة بشعة تشبه
طريقة منظمة داعش اإلرهابية ،خصوصا بعد
شروع بعض المواقع إللكترونية في تسريب
الخبر مغلوطا ع��ن ذب��ح فرنسيين بطريقة
بشعة» ،يقول مصدر أمني شارك في التحريات
التي استمرت حتى منتصف الليل في جمع
األدلة وحمل الجثث.
اإلشاعات خالل الليلة األول��ى هي سيدة
الموقف ،فبعد إشاعة صفة الجريمة والحديث
ع��ن عملية «ال��ذب��ح» وغ��ي��ره��ا ،انتقلت إلى
ألشخاص المحتمل اقترافهم لهذه لجريمة.
يحكي بعض السكان القريبون من مسرح

الجريمة التي ظل التجمهر حولها حتى وقت
متأخر من الليل ،أن أولى أصابع االتهام من
طرف ساكنة الدواوير المجاورة اتجهت نحو
جار كريستيان الذي سبق أن اقتنى هكتارا
من كريستيان بمبلغ يتعدى  200مليون سنتيم،
وظ��ل على خ�لاف ح��اد مع زوج��ة كريستيان
الراحلة زهور بسبب حدود ومعالم األرض
الجديدة التي تم اقتناؤها.
وعلى عكس كل التوقعات حينما كانت تشير
الساعة إلى الثانية ليال من اليوم األول أي
بعد ساعتين فقط من االنتهاء من جمع األدلة
وال��ج��ث��ث« ،ورب��م��ا بعد إع���ادة شحن هاتف
ابتسام الذي سقط ليال من الجناة دون االنتباه
إليه واالط�لاع على آخر المكالمات» ،سيتم
اعتقال أول المشتبه بهم ويتعلق األمر بالشاب
«ف» الذي كان على عالقة سابقة مع ابتسام
لسنوات ،بحكم اشتغاله سائقا بالضيعة ،وهي
العالقة التي يحكى أنها انتهت باغتصاب
ابتسام وبالتخلي عنها عن طيب خاطر بين
الطرفين.
ثاني االعتقاالت همت مباشرة بعد ذلك
الفاعل الرئيسي في الجريمة التي اقترفها
أربعة شبان تتراوح أعمارهم ما بين  18و22
سنة ،من هم «ع» آخر صديق البتسام الذي له
عالقة معها توطدت أكثر حين كانت ابتسام
تغريه بالمال الكثير الذي تتوفر عليه رفقة
متبنيها كريستيان داخل الفيال ،وكان «ع» آخر
متصل بابتسام ليلة ارتكاب الجريمة ،حيث
أغراها بمحاولة بيعها هاتفا محموال جديدا
بثمن مناسب ،مما جعلها تنتقل من باب الفيال
نحو الباب الرئيسي للضيعة ،ففتحت «القفل
والسلسلة» ليفاجئها صديقها «ف» رفقة
صديقين اثنين آخرين له بخنقها مقابل شاب
رابع تكلف بحراسة الباب.
ليتم بعد ذلك حمل جثة ابتسام من الباب
الرئيسي نحو الفيال ومباغتة كريستيان الذي
تحكي المصادر أن الجناة لم يقتلوه حتى
نالوا ما أرادوا من مبلغ مالي ك��ان بخزنة
البيت ،وبطاقة سحب بنكي رفقة القن السري،
وشيك بمبلغ مهم على بياض وحلي ذهبية،
وحاسوبين ،وهواتف محمولة ،قبل اإلجهاز
عليه وحمل بعض األثاث واألريكة بواسطة
سيارة الهالك والتوجه بها نحو منزل أحدهم
يقطن بـ«الفيرما» لوضع المسروق.
في اليوم الموالي ،قصد ه��ؤالء الشبان
الجناة مدينة ال��دار البيضاء لبيع الذهب
واقتنوا مباشرة من هناك ثالث دراجات نارية
جديدة حلوا بها إلى الدوار ،ثم االتجاه نحو
مدينة مكناس القتناء مالبس جديدة وزيارة
المطاعم وعيش حياة الرفاهية في اليوم
التالي القتراف الجريمة.
التغييرات التي ظهرت على الجناة طرحت
بشأنها أسئلة من عدة أشخاص ،ومنهم «األخ
األك��ب��ر ألح��د المتهمين حيث ض��رب أخوه
ليعترف له بسبب هذا الغنى المفاجئ ،فكان
الجواب باتفاق األربعة هو فوزهم بمبلغ هام
نتيجة مشاركتهم في ألعاب الرهان الرياضي
«لعبة الطوطو فوت».
يحكي ل��ـ«األس��ب��وع» أخ أح��د المتورطين
المباشرين في الجريمة ،أنه لم يلحظ أي تغيير
على سلوك أخيه ليلة ارتكاب الجريمة بعدما
عاد متأخرا بالليل« ،لقد اعتاد أخي السهر ليال
رفقة رفاقه وكنا نستغرب من مبالغته في
السهر ،مؤخرا ،رغم أننا نسكن وسط ضيعات
ال مالهي وال مقاهي فيها فقط مجاري المياه

والطبيعة ،وركن «السوارت» (انظر الصورة)،
وهو المكان المفضل لهؤالء القريب من ضيعة
كريستيان حيث خططوا لجريمتهم النكراء
هاته».
وعن التغيرات التي طرأت على أخيه رفقة
أصدقائه ،مؤخرا ،قال ذات المصدر« :الشيء
الوحيد ال��ذي سجلته على الجناة األربعة
العاطلين والفقراء هو حديثهم مؤخرا حد
الجنون وحبهم وحلمهم بمجموعة لباس
رياضي عصري أنيق وبساعات يدوية جميلة
وذات عالمة معروفة وبدراجات نارية».
ليستمر اعتقال المتهم الرابع من فراش
ن��وم��ه ك��ان يغص ف��ي ن��وم عميق ف��ي مكان
«الفيرما» لم يبعد عن مسرح الجريمة سوى
بأمتار قليلة ،ومع منتصف اليوم الموالي كان
الدرك قد اعتقل «م» الذي احتفظ بالمسروق
والذي كان على علم بالجريمة التي قام بها
رفاقه ،وطالت االعتقاالت بسرعة البرق «ي»
السائق ال���ذي تكفل بقيادة ال��س��ي��ارة نحو
منطقة كتامة وبيعها بمساعدة «ع» تاجر
المخدرات الذي تكلف بتهييء الطريق عبر
دراجته النارية والوساطة في بيع السيارة
لدى معارفه من تجار المخدرات ،وتم إحضار
ك��ل م��ن المشتري للسيارة رف��ق��ة السيارة
والمشتري للذهب من البيضاء ،ولعب دور في
التسريع باعتقال كل هؤالء أحد المستخدمين
بمحطة توزيع الغازوال الوحيدة بجماعة «واد
الجديدة» القريبة من مسرح الجريمة ،حين
أخبر الدرك الملكي ليلة اكتشاف الجريمة بأنه
لمح لحظة ال��ه��روب بالسيارة نحو منطقة
كتامة الشبان األربعة وهم يعبئون السيارة
بالكازوال.
يتنهد طويال أب أحد المتهمين وهو يقول:
«ون��ح��ن ن��ق��اوم ليال ط��وي�لا غير ع��اد لهول
الفاجعة بسبب الجريمة ال��ن��ك��راء ف��ي حق
كريستيان ،حتى بزغ صبح هول فاجعة أخرى
لم نستطع حتى اليوم استيعابها ال تقل عن
فاجعة قتل كريستيان وابتسام ،هذه المرة
الفاجعة هي صفة الفاعلين الذين لم يكونوا
سوى أبناءنا ،الذين لم نشك ولو للحظة أنهم
ق���د ي��ق��ت��ل��ون دج���اج���ة ف���ب���األح���رى ابتسام
وكريستيان.
ي��ح��ك��ي ل���ـ«األس���ب���وع» س��ع��ي��د «ش����اب في
الثالثينيات من عمره» ،والصدمة بادية على
محياه «لم أصدق بعد أن هؤالء الشبان الذين
لم يسبق لهم أن توبعوا بجرائم وسوابق
قضائية ق��ب��ل ذل���ك «ب��اس��ت��ث��ن��اء ال���راب���ع» أن
يتصرفوا ببرودة دم وباحترافية وثقة في
النفس حتى خالل ليلة اكتشاف الجثث ،حيث
اقتربوا ببرودة دم من مسرح الجريمة والدرك
يحقق وهم يتأسفون بهدوء تام على رحيل
كريستيان وابتسام ،بل حين اشتد بهم الجوع
ت��ق��دم��وا لمتجر صغير ب��ال��ق��رب م��ن مسرح
الجريمة وأوقفوا دراجاتهم النارية الجديدة
وتناولوا عشاءهم «وجبة البيصارة» وسط
ضحك وم���رح غير عابئين بما ي��ج��ري من
تحقيق.
جريمة ه��ؤالء اليافعين التي نفذت قبل
أسبوعين على اكتشاف الجثث في ليلة ماطرة
«ليلة الثالثاء  4نونبر الجاري» ،كانت سببا
غير مباشر في «وفاة حتى كلب كريستيان الذي
ظل مقيدا بالجوع والعطش حتى توفي بدوره،
فـ«الله ياخذ فيهم الحق أوالد الحرام روعونا
وروعوا المنطقة اآلمنة لعقود من الزمن» ،يختم
أحد الشيوخ.

احتفظ تعديل قانون المسطرة المدنية بشرطين أساسين
لقبول الدعوى االستعجالية وهما :توفر عنصر االستعجال،
وأم��ر توفر ذل��ك العنصر أو ع��دم ت��وف��ره م��ت��روك للسلطة
التقديرية لقاضي المستعجالت يستنبطه من الظروف التي
تحيط بالنزاع ،وليميز الطلب االستعجالي عن الطلب الرامي
إلى البت بسرعة في ذلك النزاع ،أي أن شرط االستعجال ال
تتحكم فيه إرادة المتقاضين ،وعبر الفقه عن ذلك بقوله« :تكون
المنازعة مستعجلة بطبيعة ظروفها ال برغبة أشخاصها».
وسمح القضاء لقاضي المستعجالت أن يتلمس ظاهر
الحجج ليتبين له الطرف األجدر بالحماية ،ويقول الدكتور
أبو هيف في كتاب «أصول المرافعات»« ،لتقريب األمر إلى
الذهن يمكننا أن نشبه القضاء المستعجل باإلسعافات الطبية
األولية ،والقضاء الموضوعي بالعالج األصولي أو العملية
النهائية».
ويتقيد القاضي بمراقبة توفر شروط رفع الدعوى ،ويتأكد
من توفر األهلية ،والصفة ،والمصلحة ،واإلذن بالتقاضي إن
كان ضروريا.
الشرط الثاني من شروط قبول الدعوى االستعجالية عدم
المساس بما يمكن أن يقضى به في الموضوع سواء كان
النزاع قد أحيل إلى المحكمة أم ال ،إذ القاعدة العامة التي
عليها إجماع الفقه ،أن القضاء المستعجل هو قضاء تحفظي
أو وقتي ال يفصل في صميم النزاع.
فال يحق لقاضي المستعجالت أن يعطي وجهة نظره في
صحة أو عدم صحة عقد من العقود أو أن يجري مقارنة أو
ترجيحا بين الحجج المعروضة عليه ،أو أن يأمر بطرد مالك
على الشياع لصغر نسبة حصته في ملكية المال الشائع.
وشراح القانون المدني المصري متفقون على أن شرطي
اختصاص القضاء المستعجل هما ،أوال :ت��واف��ر ظرف
االستعجال ،وثانيا :أن يكون المطلوب إجراء مؤقت ال يمس
أصل الحق ،ويلحون على أن المطلوب يجب أن يكون إجراء
تحفظيا كما يجوز أن يكون حكما مؤقتا ال يحسم في أصل
ال��ن��زاع.وي�لاح��ظ من ال��م��ادة  184أنها تميز بين الدعوى
االستعجالية بدون وصف أو نعت ،وبين الدعوى االستعجالية
المطبوعة بطابع حالة االستعجال القصوى ،فهذه األخيرة
حررها القانون من عدة قيود وسلوك إج��راءات مسطرية
تتنافى مع حالة االستعجال القصوى ،ومنها:
ـ أن يقدم الطلب في غير األيام والساعات المعينة للقضاء
االستعجالي «العادي».
ـ أن يقدم الطلب لمقر المحكمة وقبل التقييد في سجل
كتابة الضبط.
ـ أن الطلب يمكن تقديمه لمحل إقامة القاضي الذي يعين
فورا اليوم والساعة التي ينظر فيهما الطب.
ـ يمكن تقديم الطلب حتى أيام العطل وأيام األعياد.
ـ يمكن االستغناء عن استدعاء األطراف في حالة االستعجال
القصوى،
ويجب على المدعى أن يتخذ االحتياط في موضوع أداء
الرسوم القضائية ،كما أن
الطلب الذي يقدم لقاضي المستعجالت يجب أن يشار فيه
إلى موضوع الدعوى والوقائع واألسباب الموجبة لتقديم
ال���ط���ل���ب ،وي���رف���ق ب��ال��م��س��ت��ن��دات ال���ت���ي ي���ن���وي المدعي
استعمالها.
هذه المستندات قد تكون محررة بلغة غير اللغة العربية،
وقانون التوحيد والتعريب والمغربة لم يستلزم ترجمة
الوثائق إال إذا تمسك بها الطرف اآلخر.
وإذا كان الطلب ال يحتوي على حالة االستعجال القصوى،
عند ذلك يتم استدعاء األطراف وفق ما تنص عليه النصوص
المتعلقة باستدعاء الخصوم.
وتكون األوامر الصادرة في نطاق القضاء االستعجالي
مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ،ولو لم يقع التنصيص
على ذلك في منطوق القرار.
ويمكن لقاضي المستعجالت أن يعلق تنفيذ األمر
االستعجالي على تقديم كفالة ،هذه الكفالة قد تكون عينية
وقد تكون شخصية أو هما معا حسب أهمية القضية وخطورة
التنفيذ المعجل وم��ا ق��د يترتب عليه م��ن ض��رر ال يمكن
تداركه.
كما يمكن لقاضي المستعجالت أن يقرر تنفيذ األمر
القضائي بواسطة المسودة إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى،
أي بدون طبع ذلك األمر أو تبليغه ألي جهة عمال بقاعدة
الضرورات تبيح المحظورات.
ورغم أن األمر القضائي االستعجالي قد يصدر في غيبة
الطرف المدعى عليه ،فإنه ال يقبل الطعن بالتعرض وهذا ما
نصت عليه ال��م��ادة  189ص��راح��ة لما ذك���رت أن األوامر
االستعجالية ال تقبل الطعن بالنقض.
لكن احتراما لمبدإ التقاضي على درجتين فإن األوامر
االستعجالية تقبل الطعن باالستئناف داخل أجل خمسة عشر
يوما من تبليغ األمر عدا في الحاالت التي يقرر فيها القانون
خالف ذلك.
> يتبع
*من هيئة المحامين بالرباط
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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.

أهداف ولوج المرأة لعالم
المقاوالت
يجب أن نفهم أن المرأة
ع���ن���دم���ا ت���ل���ج إل�����ى عالم
المقاوالت ،فإنها ال تفعل ذلك
بدافع الحاجة ،ولكن بناء
على رغبة واقتناع بمؤهالتها
وكفاءتها وثقتها بالنجاح في
المجال الذي اختارته ،لكن ال
ينبغي أن يظل األمر محصورا
في بعض الحاالت الناجحة ،بل
يتعين تشجيع ه��ؤالء النساء
وتمكينهن من تقاسيم تجاربهن مع نساء شابات يرغبن
في إنشاء مقاوالتهن.

< مريم بن صالح «االتحاد العام لمقاوالت المغرب»

حسابات االنفتاح
والديمقراطية

ت����ي����ار «االن����ف����ت����اح
والديمقراطية» يتوفر
ع��ل��ى م��ك��ون��ي��ن؛ هناك
ال��ق��اع��دة االت��ح��ادي��ة في
ع��م��وم��ه��ا ،وه��ن��اك رموز
سياسية تعتبر االنتخابات
أمرا أساسيا من خياراتها،
ومن الطبيعي أن تدفع هذه
الفئة نحو الجسم بضغط
االنتخابات .لكن أؤكد لكم أن
الحسم لن يكون تحت تأثير
ال��ض��غ��وط االنتخابية ،وأن
القرار النهائي سيكون سياديا
ل��ل��ق��اع��دة االت��ح��ادي��ة دون ح��س��اب��ات االستحقاقات
المقبلة.

< الطيب منشد «االتحاد االشتراكي»

األساس واالستثناء

ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا داخل
ف����ي����درال����ي����ة ال���ي���س���ار،
المشاركة في االنتخابات
هي األساس والمقاطعة هي
االستثناء ،فعندما تكون
ش��روط المقاطعة متوفرة،
فنحن نقوم بالمقاطعة ،ألننا
ن����ؤم����ن ب���أه���م���ي���ة البعد
ال��م��ؤس��س��ات��ي ف��ي النضال
الديموقراطي ،يجب أن نكون
في الشارع وفي نفس الوقت
ي����ج����ب أن ن�����وج�����د داخ������ل
المؤسسات ،وأظن أنه إذا كان
هناك مناضلون من طينة مناضلينا داخل المجالس
البلدية والقروية سيكون ذلك بمثابة قيمة مضافة إلى
البناء الديمقراطي المحلي ،ألن��ه حسب األدبيات
السياسية ،تشكل الديمقراطية المحلية دائما قوة
مضادة للمركزة المفرطة ،وبالتالي سنخوض معركتنا
بكل عزم وثقة.

< نبيلة منيب «الحزب االشتراكي الموحد»

قانون المالية خضع إلمالءات
اللوبيات
قانون المالية خضع
إلم���ل���اءات وضغوطات
اللوبيات ،حيث كان أمام
خيارين الستعادة توازنها
المالي ،إما تضريب كبريات
الشركات الفالحية التي لم
ت���ض���رب ب��ش��ك��ل ف��ع��ل��ي في
ميزانية  ،2014والقطع مع
الكثير من الهدايا الضريبية
تستفيد منها كبريات الشركات،
التي
كالضريبة على اندماج الشركات الكبرى وهو ما يضيع
على خزينة الدولة أكثر من  35مليار درهم سنويا ،ثم
إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة االقتصادية حتى
يصبح موردا للدولة عوضا عن استنزاف ماليتها.

< رضا الهمادي «المرصد المغربي للسياسات
العمومية»

قراءة في خبر
المتهمون في «فضيحة المليارين»

كتاب عامون وأطر في وزارة المالية وبرلمانيون وصحفيون
ومحام مشهور متورطون في فضيحة التالعب بقانون المالية
لم يسدل الستار بعد عن تداعيات
الفضيحة التي فجرها رئيس فريق
العدالة والتنمية بمجلس النواب،
الذي صرح في الفترة األخيرة بأن
بعض النواب تلقوا رشاوى ضخمة
م��ن أج��ل تمرير مقترحات تخدم
إح������دى أك���ب���ر ش����رك����ات التبغ،
«برلمانيون من المعارضة عقدوا
اجتماعا مع مسؤولي شركة تبغ
معروفة بإحدى الفيالت بالعاصمة
الرباط ،تم خالله إبرام صفقة تمرير
تعديل على قانون مالية سنة ،2014
مقابل رشوة مالية بقيمة  20مليون
درهم (مليارا سنتيم) ،هكذا تحدث
بوانو ،لكن من هم األشخاص الذين
قصدهم بوانو؟ وما هي تفاصيل
الموضوع؟
قالت جريدة «األحداث المغربية»
ف��ي ع��دده��ا ال��ص��ادر ب��ت��اري��خ20 ،
نونبر « :2014الحكاية بدأت شهر
شتنبر  ،2012عندما حل بالدار
البيضاء مسؤول رفيع المستوى
ب��إح��دى ش��رك��ات التبغ العالمية
واستقبل بأحد المطاعم الفاخرة،
م���ت���خ���ص���ص���ة ف������ي ال����ت����واص����ل

المؤسساتي ،وخبيرة في مجال
ال��ض��غ��ط وال��ت��أث��ي��ر ف��ي القرارات
العمومية ،المسؤول لم يكن يهمه
رأي مجلس المنافسة الصادر
بتاريخ  15ماي  ،2012الذي اعتبر
أن ق��ط��اع التبغ يخضع الحتكار
مؤسسة معروفة ،خاصة بالنسبة
للمنتجات التي يقل سعرها عن 26
درهما والتي تشكل نسبة  83في
المئة من رقم معامالت القطاع ،ما
كان يهمه هو أن تساعده الخبيرة،
التي لعبت دورا بارزا في االنقالب
األبيض على رئيس أحد األحزاب،
في وضع أجندة من اللقاءات مع
ع���دد م��ن ال��ب��رل��م��ان��ي��ي��ن والكتاب
العامين ،ومدراء الصحف للتأثير
في موقف الحكومة الرامي إلى فك
االحتكار «اإلمبريالي» لشركته على
قطاع التبغ.
وتضيف نفس اليومية،
ال�����ت�����ي س���������ردت بعض
التفاصيل ،في مقال تحت
ع���ن���وان «رائ����ح����ة التبغ
العفنة»« :انطلقت سلسلة
من اللقاءات شملت مسؤوال

بخالف العادة :الصحفي
سمبريرو يشيد بالمغرب

في تعليقه على مآل الشكاية
التي رفعتها عليه الحكومة
بخصوص نشره لشريط يروج
لإلرهاب في المغرب( )..أكد
الصحفي اإلسباني إكناسيو
سمبريرو أن قاضي التحقيق
بالمحكمة الوطنية اإلسبانية
قد أصدر خالل الفترة األخيرة
ق����راره ب��إع��ادة ف��ت��ح تحقيق
ضده ،بناء على الطعن الذي
ت��ق��دم ب��ه م��ح��ام��ي الحكومة
المغربية ،في مواجهة «حفظ
الملف».
واس���ت���ب���ع���د سمبريرو،

المطرود من جريدة «الباييس»
اإلسبانية ،إمكانية حصول أي
تطور في القضية ،معتبرا أن
هذه القضية ستكلف الدولة
ماال كثيرا« ،دون الوصول إلى
أيه نتيجة».
وب���خ�ل�اف ال���ع���ادة حرص
س��م��ب��ري��رو ،ف��ي تصريحاته
ال��ص��ح��ف��ي��ة األخ����ي����رة ،على
اإلش��ادة بالمغرب ،باعتباره
البلد الوحيد ال��ذي استطاع
ال���ت���ص���دي ل���ه���ذه الجماعة
اإلرهابية بفضل كفاءة قواته
األمنية ولمشروعية ملكيته..

حزبيا ،مشهورا باستغالل سكن  138 /12المغير للقانون رقم /02
وظيفي ب��دون وجه حق ،وامتدت  ..)46ومع إدراج الحكومة للتعديلين
لتشمل أح��د ال��وج��وه ال��ب��ارزة في ف��ي ق��ان��ون ال��م��ال��ي��ة س��ن��ة ،2013
«االن����ق��ل�اب األب���ي���ض» ومحاميا ارتفعت حدة الضغط واتخذت ثالثة
م��ش��ه��ورا ،وع����ددا م��ن برلمانيي مسارات ..مع تمويل هذه المواقف
المعارضة والحكومة ،وفي كل مرة ب��أث��م��ن��ة خ��ي��ال��ي��ة ،ث��ان��ي��ا :مراقبة
كانت الخبيرة المالية هي التي المنافس المباشر بإرشاء عناصر
تتكلف ببسط الحجج المادية من من شركة العالقات العامة التي
أجل الضغط على الحكومة للتراجع اعتمدها من أجل مده باستراتيجية
عن إعادة النظر في نظام األسعار للعمل ،وأخيرا برفع مستوى التأثير
الذي مكن بعد ذلك جميع شركات ليشمل أط��را ف��ي وزارة المالية،
التبيع من بيع سجائر وكتابا عامين لهم صلة مباشرة
ب��أق��ل م��ن  27.13بالملف ،هذا دون الحديث عما فعله
دره���م (القانون صحفيون سامحهم ال��ل��ه بفضل
العالقات المتميزة التي تربطهم
بالخبيرة التواصلية».
ب������ع������د ت����ح����دي����د
ال���م���ت���ه���م���ي���ن دون
عبد الله
اإلشارة إليهم باالسم،
بوانو
ختمت الجريدة «ركن
على مسؤوليتي» ،بأن
مناقشة مشروع قانون
ال��م��ي��زان��ي��ة بالنسبة
للبعض يشكل فرصة
لالغتناء ال غير.

صورة وتعليق

أغنى أغنياء المغرب..
بغض النظر عن «إقحام» اسم الملك في الالئحة( ،)..أصدرت المجلة األمريكية الشهيرة «فوربس»،
مؤخرا ،ترتيبها الجديد لقائمة أغنى  50شخصية في إفريقيا ،خالل سنة  ،2014وكان الفتا لالنتباه
احتالل رجل األعمال المغربي عثمان بنجلون صدارة أغنياء المغرب بـ 2.4مليار دوالر ،قبل أن تشير
إلى أسماء أخرى يوجد من بينها وزيرين من حكومة بن كيران ،وهما :وزير الفالحة عزيز أخنوش
( 1.8مليار دوالر) ،ووزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي موالي حفيظ العلمي ( 620مليون
دوالر) ،ورجل األعمال ميلود الشعبي  1.3مليار دوالر ،ثم أنس الصفريوي بـ 1.1مليار دوالر .ميلود
الشعبي في قائمة أغنياء المغرب وإفريقيا ،واعتبرته المجلة األمريكية رابع أغنى رجل في المغرب،
حيث استطاع مدير المجموعة المالية «يينا هولدينغ» أن يحقق ثروة وصلت إلى حدود  1.3مليار
دوالر ،في حين جاء أنس الصفريوي مدير مجموعة «الضحى» العقارية في المرتبة الخامسة في
الئحة أغنياء المغرب وبلغ مجموع ما راكمه من ثروة أكثر من  1.1مليار دوالر.

الكتب المزعجة ..التي منعها مقص الرقيب

«امللك واجليش والدين» ثالوث
م��ن احمل��ظ��ورات التي تسببت في
م��ن��ع ع���ش���رات ال��ك��ت��ب م���ن دخول
املغرب فترات طويلة .قائمة واسعة
م���ن ال��ك��ت��ب ال ت����زال مم��ن��وع��ة من
دخول البلد بسبب انتقادها امللك
أو اجليش أو حتى ع��دم توافقها
م��ع امل��ذه��ب امل��ال��ك��ي ال���ذي تتبناه
اململكة العتيدة .م��ؤخ��را ،أدركت

السلطات املغربية أن منع الكتب
وامل���ج�ل�ات ال��ت��ي مت���س مقدسات
اململكة (امللك ،واجليش ،والوحدة
الترابية وال��دي��ن) ،لم يعد مجديا
في ظل الثورة الرقمية ،إذ «أصبح
من السهل جدا حتميل كل الكتب
املمنوعة ف��ي دق��ائ��ق» .كما يقول
اخلبير القانوني املتخصص في
قضايا النشر كرمي أعزان لـ«العربي

اجلديد» إن «السلطات تقدم الهدايا
للكتب ال��ت��ي ت��ص��ادره��ا» ،مضيفا
«ع��ن��دم��ا ي��ت��م م��ن��ع أي ك��ت��اب من
دخ��ول امل��غ��رب ،يلجأ اجلميع إلى
األنترنيت بدافع الفضول ،وينتهي
الكاتب بأن يصبح مشهورا».
«أم����ي����ر امل����ؤم����ن��ي�ن ..امللكية
وال��ن��خ��ب��ة ال��س��ي��اس��ي��ة املغربية»
ك���ت���اب أل���ف���ه ال���ب���اح���ث األمريكي

ج��ون وات��رب��وري ،ط ْبعته العربية
لم تر النور باملغرب ،ول��م يسمح
لها بالتداول في السوق لسنوات
طويلة ،في حني يعتبره الباحثون
في العلوم السياسية مرجعا مهما
ل��ف��ه��م ت��اري��خ احل��ي��اة السياسية
امل���غ���رب���ي���ة ،وآل����ي����ات
حت����رك����ه����ا وطبيعة
الفاعلني فيها.

العدد813 :
اخلميس  27نونبر 2014
alousbouea@gmail.com

المغرب يصبح بلد استقرار للمهاجرين األفارقة جنوب الصحراء
يقول مختار توري ،من الكوت ديفوار ،بأنه« :ضمن مستقبله بالمغرب رغم بعض الصعوبات
التي تواجهه» ،وكان قد وصل إلى المملكة منذ تسع سنوات هربا من الصراع المحتد في بلده
وبدأ في االتجار في مهن غير مهيكلة.
أص���ب���ح وج���ه���ة استقبال
للفارين من جحيم الظروف
القاسية والحروب ،وفي هذا
الصدد يقول مختار توري،
م��ن ال��ك��وت دي���ف���وار ،بأنه:
«ضمن مستقبله بالمغرب
رغم بعض الصعوبات التي
تواجهه» وكان قد وصل إلى
المملكة منذ تسع سنوات
هربا من الصراع المحتد في
بلده وب��دأ ف��ي االت��ج��ار في
مهن غير مهيكلة ،لكن مؤخرا
وبفضل تسوية وضعيتهم
استطاع الحصول على بطاقة
إقامة وتمويل من الجمعية
المغربية ل��دع��م وتشجيع
المقاوالت الصغيرة حتى أنه
شغل ابن بلده
سيلفان»..

أج��������رت ص���ح���ي���ف���ة «ل����و
باريزيان» الفرنسية استطالعا
للرأي في صفوف مجموعة
من المهاجرين األفارقة جنوب
الصحراء ،حول وجهة نظرهم
إزاء المغرب ،فخلصت إلى
كون المغرب تحول من بلد
م���ص���در ل��ل��م��ه��اج��ري��ن إلى
مستقبل ،لكونه وفر الظروف
المالئمة على الصعيدين
االقتصادي واالجتماعي ..كما
س��اه��م إل����ى ح���د ب��ع��ي��د في
ضمان عيش هؤالء واستطاع
أن يحضنهم ويحرر عقولهم
من فكرة العبور إلى الضفة
األخ�����������رى ،ح����س����ب مقال
الجريدة.
الجريدة الصادرة مؤخرا
نفسها ،أك���دت أن المغرب
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«لن يزيد إال في
تأكيد نشرته «األسبوع»..
حول «جاخوخ»

أكثر الصور ألما ،وأكثر الصور التي حزت في نفوس المغاربة ،هي هذه الصورة التي تؤرخ لطريقة
نقل ضحايا الفياضانات في مغرب القرن  ،21عبر شاحنات نقل األزبال ،من خاللها يبدو الخلط
واضحا بين «بين نقل األزبال ونقل األموات.»..

بث موقع «يوتوب» شريطا مصورا جديدا يظهر فيه
ثالثة أشخاص ملثمين ،يبدو أنهم من مدينة بركان،
وهم يصرحون بمبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة اإلسالمية
«داع����ش» وي��دع��ون ال��م��غ��ارب��ة إل���ى مبايعة أب���و بكر
البغدادي.
ويتحدث أحد الملثمين في الفيديو ،الذي تبلغ مدته
دقيقة و 21ثانية ،ماسكا سيفا في يده وهو يتوعد ما
أسماهم بـ»الموالين للتحالف الصليبي» ،بتهديدات
إرهابية(.)..
ولم تكشف إلى حد األن هوية هؤالء «الداعشيين»
المغاربة وال مكان تصوير الفيديو ،إال أن المتحدث ذاته
خص سكان مدينة بركان بجزء من خطابه(.)..

المغرب بعيون مصرية

بعيدا عن الضجيج..
في مراكش
> بقلم :سعيد الشحات

حين تطأ قدماك أرض «مراكش» بالمملكة
المغربية ،سيخطف نظرك للوهلة األولى
أبنيتها الحمراء دون استثناء ،بأدوارها
الخمسة فقط ،ونظافة ال��ش��وارع والطرق
واستخدام الموتوسيكل كوسيلة تنقل للرجال
والنساء .الخضرة تكسو طرقها بالزيتون
والنخيل ،وأش��ج��ار البرتقال م��زروع��ة بين
الطرق ومنسقة بطريقة دائرية جميلة ،يزيد
من روعتها ثمار البرتقال الصفراء المتدلية
بين األوراق الخضراء ،وم��ع طيبة الناس
وكرمهم ،تتأكد أنها مدينة استثنائية ،يزيد
من روعتها ألف عام هو عمرها مما يجعلها
أثرية بامتياز ،تتعدد فيها المزارات ،خاصة
تلك المتعلقة بسنوات حكم األندلس ،ففيها
قصر البديع ال���ذى ي��ع��ود ب��ن��اؤه إل��ى دولة
الموحدين ،وفيها مقابر السعديين الذين
حكموا لفترة طويلة ،وفيها جامع الكتيبة
بمئذنته المرتفعة ،وساحته الكبيرة التي كانت
سوقا لبيع الكتب .أعطى التاريخ والحاضر
سره لـ«مراكش» فأصبحت رائعة بسكانها
وطبيعتها وسياحها الذين يقضون أيامهم
ب�لا ضجيج ال��ف��ت��اوى ال��دي��ن��ي��ة المتخلفة
والمغذية لإلرهاب ،وفى كل متر كنت أتحرك
فيه بالمدينة أثناء مشاركتي في قمة «ريادة
األعمال الخامسة» كنت أرى سياحا يتدفقون
بارتياح وطمأنينة ،وحين سألت مرافقنا «منير
أكاجيا» أحد العاملين في قطاع السياحة
ال��م��غ��رب��ي��ة ،ع��ن س��ر ه���ذا ال��ت��دف��ق ،ووضع
السياحة عامة بالمغرب في ظل حكومة حزب
«العدالة والتنمية» بخلفيته اإلسالمية رد
ضاحكا ومتألما ،األم��ر ليس كما حدث من
بعض وسائل اإلعالم المصرية ،مشيرا إلى
ما ذكرته اإلعالمية أماني الخياط منذ شهور
من إساءة إلى الشعب المغربي حين تحدثت
بانفالت عن اقتصاد «الدعارة» في المغرب،
أكدت له رفض المصريين والقيادة السياسية
لهذا ،وأن القناة الفضائية التي قالت فيها
هذا الكالم عاقبتها باالستغناء عنها ،فرد ،هذا
ما نتوقعه من مصر التي نعشقها ،ونتابع
أحداثها بما في ذلك أخبار األهلي والزمالك.
وأجاب على سؤالي بقوله ،إن حزب «العدالة
والتنمية» شأنه شأن األحزاب األخرى ،ورؤيته
اإلسالمية وسطية ،تحترم خصوصية المغرب،
وال تحركه ارتباطات خارجية كجماعة اإلخوان
م��ث�لا ،وأض�����اف ،أن���ه ح��ي��ن ك��س��ب الحزب
االنتخابات الماضية ،قال رئيسه فور توليه
رئاسة الحكومة ،إنه لم يأت بحكومة لتفرض
على المرأة الحجاب ،وعلى الرجال إطالق
اللحى ،ويضيف محدثي ،أنه لهذا فإنه ال شيء
تغير في السلوك العام ،والتوجه العام للدولة
بأجهزتها .ولفت محدثي نظري إلى قضية
أساسية ومحورية وهى أن األحزاب والشعب
المغربي يجتمعون على شخص الملك محمد
السادس ،ويقدرونه أعظم تقدير ،وأنه كان
األسبق في فهم حالة ما يسمى بـ«الربيع
العربي»...

هل تنال أمريكا نصيبها من «الربيع العربي»؟
ساد االعتقاد لمدة طويلة بأن
أفضل األم��اك��ن لالحتجاج على
العنصرية هي البلدان اإلسالمية
والعربية ،لكن بداية األسبوع لم
ت��ك��ن ك��ذل��ك ب��ال��ن��س��ب��ة للواليات
المتحدة األمريكية ،التي تقدم
نفسها كعنوان «للتسامح» ،فقد
أدى قرار هيئة المحلفين العليا
بعدم توجيه ال��ل��وم إل��ى ضابط
أبيض في واقعة إطالق رصاص
راح ضحيتها فتى أس���ود؛ إلى
تأجيج الوضع في ضواحي سانت
ل�����وي�����س ب������والي������ة م�����ي�����زوري
األمريكية.
وس���م���ع دوي أع���ي���رة نارية،
ُ
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل
للدموع في اتجاه حشد غاضب

رشقها بالزجاجات خارج مركز
شرطة فيرغسون ف��ي ضواحي
سانت لويس.
وفي تطور الفت ،أصدرت إدارة
ال��ط��ي��ران االت��ح��ادي��ة األمريكية
تقييدا مؤقتا للرحالت الجوية
ف����وق ب��ل��دة ف��ي��رغ��س��ون بوالية
م��ي��زوري م��ع تفجر احتجاجات
عنيفة.
وقالت إدارة شرطة مقاطعة
سانت لويس ،في تغريدة على
«تويتر» إنه سمعت أصوات إطالق
ن��ار كثيفة م��ن أسلحة آل��ي��ة في
فيرغسون قرب المكان الذي أصيب
ف��ي��ه م��اي��ك��ل ب����راون ( 18عاما)
ب��رص��اص ض��اب��ط ال��ش��رط��ة ،في
غشت الماضي.

وأذكى الغضب من قرار هيئة
المحلفين ،اح��ت��ج��اج��ات كانت
سلمية ف��ي معظمها ف��ي أنحاء
متفرقة بالواليات المتحدة ،ليلة
اإلثنين ( 24نونبر  ،)2014بما في
ذلك مدينة نيويورك التي شهدت
مسيرة ردد فيها المتظاهرون
هتافات منها «أرواح السود لها
ق��ي��م��ت��ه��ا» .وف���ي ش��ي��ك��اغ��و سار
المتظاهرون يحملون الفتات كتب
عليها «العدالة لمايكل براون»،
وفقا لوكالة األنباء «رويترز».
ورشق الحشد أف��راد الشرطة
الذين شكلوا حائط صد باستخدام
دروع م��ك��اف��ح��ة ال��ش��غ��ب خارج
المبنى ،بزجاجات وعلب معدنية
بعد أن سمعوا أنباء نتيجة اقتراع

ارج ود
خ حد
ال

«داعش» في بركان

فضيحة أخ���رى تنضاف إل��ى فضائح
الملياردير جاخوخ الذي أدخل ابنه السجن
ف���ي ق��ض��ي��ة م��ث��ي��رة غ��ري��ب��ة ،ف��ق��د كشفت
«األسبوع» في عددها األخير عن تصريح
مزلزل منسوب إليه ،إذ نقلت األسبوعية أن
الملياردير لحسن جاخوخ قال في ندوة
صحافية أخيرا «أنا اشتريت الشركة (في
إشارة إلى درابور لجرف الرمال) من عند
الملك».
وأوضح أنه صرح أن «الملك باع لي»،
وأوضحت «األس��ب��وع» أن هذا التصريح
سابقة ،مطالبا بإلغاء العملية كلها إذا ثبتت
صحة تصريحه .هذا التصريح يورط فيه
الملياردير الملك محمد السادس ،وقد حاول
تدارك األمر وصرح ليومية «صحيفة الناس»
في عدد نهاية األسبوع ،وق��ال إن محمد
السادس هو من شجعه على االستثمار في
المغرب .محاولته توضيح تصريح قال
العلوي إنه مسجل لن يزيد إال
ف��ي تأكيد صحة م��ا نشرته
«األسبوع».

من هنا
وهناك

هيئة المحلفين بعدم توجيه اتهام
إلى الضابط دارن ويلسون عن
واقعة إطالق الرصاص التي قتل
فيها براون.
وتجمع حشد أص��غ��ر حجما
وأكثر هدوءا خارج قاعة المحكمة
ال���ت���ي اج��ت��م��ع��ت ف��ي��ه��ا هيئة
المحلفين ،وقد بدا الذهول على
وجوه كثير منهم.
وق��ال أنتونيو بيرنز( ،وهو
ش��اب أس��ود يبلغ من العمر 25
ع����ام����ا وي���ع���ي���ش ف�����ي منطقة
فيرجسون)« :تلك هي طريقة عمل
نظام العدالة :األغنياء في القمة
وال��ف��ق��راء ف��ي ال��ق��ع��ر» ،وأضاف
قائال« :الشرطة يعتقدون أنهم
يمكنهم اإلفالت من العقاب».

10

> العدد813 :
> الخميس  27نونبر 2014

alousbouea@gmail.com

«األسبوع» تنفرد بنشر وثائق عالمية عن ماضي ومستقبل المغرب
المغرب بعيون فرنسية وحكاية« :لوال أبناء الفقراء لضاع العلم»

الطبقة البورجوازية تفضل عالل الفاسي
والفقراء يفضلون المهدي بنبركة
تاريــخ الصــراع السياســي..
عادت إلى الحقل السياسي المغربي كلمة افتقدناها بعض الشيء وهي «انشقاق األحزاب» ،ويبدو أن عودتها كانت
من أوسع األبواب ،إذ صارت متداولة داخل أكبر حزبين في المغرب وسليلي الحركة الوطنية ،وهما حزبا االستقالل،
واالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية ،حيث ظهر في حزب االستقالل تيار ال هوادة المعارض لألمين العام الحالي
حميد شباط ،أما حزب االتحاد االشتراكي فقد ظهر فيه تيار المرحوم أحمد الزايدي المعارض لألمين العام لشكر.
بقلم :الباحث الزاكي عبد الصمد

في هذا التقرير ُي َس ًَّل ُط الضوء على
ظاهرة انشقاق األحزاب السياسية
م��ن منطلق ت��اري��خ��ي ،ون��ع��ود إلى
االنشقاق العظيم الذي حدث لحزب
االستقالل سنة  ،1959وخ��رج من
رحمه حزب االتحاد الوطني للقوات
الشعبية .وقد تزعم األول «قديس»
حزب االستقالل عالل الفاسي ،بينما
ت��زع��م ال��ث��ان��ي عظيم السياسيين
الشباب في تلك المرحلة المهدي
بنبركة الذي يحيل اسمه على واحدة
من أكبر وأخطر األزمات الدولية لحد
اآلن ب����س����ب����ب ظ����������روف مقتله
الغامضة(.)..
ك����ي����ف س����ع����ى ك�����ل واح��������د من
«العظيمين» إلى كسب المغاربة إلى
ج��ان��ب��ه ،وذل�����ك ف���ي ع��ه��د األنوية

المهدي
بنبركة

مقدمة التقرير
الذي أعده
القنصل الفرنسي
بالقنيطرة وبعث
به إلى سفير بالده
بتاريخ  15ماي
1959

والعصور المشرقة لألحزاب
السياسية عندما كانت تزاحم
الملكية? وكيف انتصر عالل
ال����ف����اس����ي ع���ل���ى ال���م���ه���دي
بنبركة?
نقترح قراءة تقرير بعث به
القنصل ال��ف��رن��س��ي بمدينة
القنيطرة إل��ى سفير بالده
ب���ت���اري���خ  15م����اي ،1959
وموضوعها رد قنصل فرنسا
بالقنيطرة على طلب سفير
ب�ل�اده بالمغرب بخصوص
ن����ت����ائ����ج ان����ش����ق����اق ح����زب
االستقالل.
المغاربة ال مبالون وتسهل
تعبئتهم
أرسل السفير الفرنسي يوم

عالل
الفاسي

 25مارس  1959رسالة إلى قنصل
بالده بالقنيطرة ،يطلب منه أن يبعث
له تقريرا حول انعكاسات انشقاق
حزب االستقالل في جهة الغرب ،ولم
يصله رد القنصل إال يوم  15ماي
 .1959ولنتأمل المبررات التي قدمها
القنصل للسفير بخصوص تأخره
في إعداد التقرير مدة شهرين كاملين،
حيث يقول «إن التأخر الحاصل في
بعث تقرير طوال شهر أبريل له ما
ي���ب���رره ألن���ه ي��ظ��ه��ر أن الوضعية
االجتماعية جد مؤثرة .ويبدو لي أن
تقييم نتائج االنشقاق في تلك المدة
سابق ألوانه وحتى يمكننا اعتباره
مضلال بعض الشيء .وفي الواقع فإن
األمر لم يكن يتعلق بصعوبة تقييم
أهمية ك��ل ق��وة فقط (يقصد حزب
االستقالل وح��زب االتحاد الوطني
للقوات الشعبية) ،بل ألن العالقة

بينهما تبدو غير ثابتة باستمرار.
كما أن الوضع يبدو غامضا وغير
مستقر» .ويضيف بأن المغاربة «في
هذه البالد ال مبالون ،ولكن من السهل
ممارسة النفوذ عليهم وتعبئتهم».
ويشبه ما الحظه القنصل الفرنسي
ما الحظه المؤرخ والمفكر الفرنسي
«شارل أندريه جوليان» حول طباع
وسلوك المغاربة سياسيا وهو الذي
عمر فيهم طويال ،حيث يقول «أزمة
ذات خصوصية مغربية ،حيث ال
شيء يتم حسمه ،بل حيث سيبدو أن
الغموض يلف كل شيء».
ذوو الثقافة الفرنسية والفقراء
على خطى بنبركة
وب�����خ�����ص�����وص ن���ت���ائ���ج
االن��ق��س��ام ،وال��ف��ئ��ات التي
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ال��ع��ام��ل ال��ب��س��ي��ط بكل
اتبعت إما بنبركة أو اتبعت خطى
ارتياح من طرف االتحاد
ع�لال ال��ف��اس��ي ،فيشير القنصل
المغربي للشغل.
الفرنسي إلى أن بنبركة استقطب
أما عامل الضعف فهو
بوضوح غالبية الموظفين الذين
غير مالئم ويشكل خطرا
صنفهم بأنهم «الذين يعيشون على
على مستقبل حزب االتحاد
النمط الغربي والذين م��روا من
الوطني للقوات الشعبية،
مدارسنا ،أو تعاونوا طويال مع
ح��ي��ث ي����رى ال��ق��ن��ص��ل أن
إداريين فرنسيين خالل مرحلة
ج��ن��اح��ه ال��ن��ق��اب��ي االتحاد
الحماية» ،ويقدم كمثال على ذلك
المغربي للشغل على الرغم
القائد الممتاز لمدينة القنيطرة
م��ن ن��زع��ة زعمائه الداعية
وباقي القياد من ذوي الثقافة
لالبتعاد عن السياسة ،إال أنه
الفرنسية.
في نفوس المغاربة فإن ذلك
ويؤكد أيضا بأن ممن انحازوا
يشكل خيبة أم���ل بالنسبة
إل��ى جانب بنبركة الموظفين
ل��ل��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة المدنية
الشباب المنتمين إلى أوساط
والقروية الذين ينظرون منذ
ف��ق��ي��رة ،وه���م ال��ذي��ن ص���اروا
حصول المغرب على استقالله
يرسلون أبناءهم إلى المدارس
إل��ى ما وع��دت به النقابة من
ف���ي ال���وق���ت ال����ذي ك����ان فيه
زي����ادة ف��ي األج����ور وتحسين
األعيان القرويين يمتنعون عن
ظروف العيش ،بأنه لم يحصل
إرس������ال أب��ن��ائ��ه��م بطريقة
أبدا وبقي مجرد أكاذيب وحبر
مباشرة أو غير مباشرة إلى
على ورق.
المدارس .وقد الحظ القنصل
وعلى خالف ذلك فقد بقيت
الفرنسي في ذل��ك التاريخ
األج��ور على حالها ،ول��م تخلق
بأن المستقبل ألبناء الفقراء
ف��رص عمل ج��دي��دة ،كما ارتفع
ألن اإلدارة المغربية في
مستوى المعيشة ،إض��اف��ة إلى
ح�����اج�����ة إل�������ى أط�������ر في
«دكتاتورية» المسؤولين المحليين
ال��م��س��ت��ق��ب��ل ،وه���م الذين
ل�لات��ح��اد ال��م��غ��رب��ي ل��ل��ش��غ��ل في
سيمألون دواوين الوزارات
التعامل مع مطالب العمال.
والمراكز الحساسة بسبب
وع��ل��ى ه���ذا األس����اس ف���إن هذا
الدراسة.
الوضع خدم تيار عالل الفاسي أكثر
كما أكد بأن أبناءهم هم
من اتجاه المهدي بنبركة ،وذلك
من سيحتلون مراكز جيدة
عندما أقدم عالل الفاسي على مبادرة
ورفيعة في المستقبل ،ويضيف بأنهم
إل�����ى
ذكية ،حيث لعب على «تلطيخ» سمعة
سيتذكرون أصولهم وسيقدمون دعمهم لحركة اآلن ،وه��ي مسألة حضور
يأملون من خاللها أن تكسر احتكار الثروات الملكية وتحكمها وتأثيرها ف��ي الناخبين االتحاد المغربي للشغل لكي يؤسس تياره
النقابي وهو النقابات المستقلة.
التي بيد بعض المغاربة والفرنسيين ،وهو المغاربة بخصوص
ويشير القنصل إلى أن هذه الخطوة التي
ح��س��ب رأي����ه م���ا ق���د ي��م��ه��د وي���ق���ود لمغرب
أق���دم عليها ع�ل�ال ال��ف��اس��ي ع��ل��ى المستوى
اشتراكي.
البورجوازية التفت حول عالل الفاسي
بسبب الخوف من برنامج بنبركة

على عكس الموظفين والشباب المثقف
ذوي األصول المتواضعة ،يشير القنصل
إلى أن المغاربة ذوي الثقافة التقليدية من
بورجوازيين ،ورجال أعمال ،وكبار مالك األراضي،
كلهم سيتبعون عالل الفاسي ليس من أجل
شخصه أو كرزمته أو أفكاره ،أو حبا فيه ،ولكن
خوفا من تيار بنبركة

وعلى عكس الموظفين والشباب المثقف ذوي
األصول المتواضعة ،فيشير القنصل إلى أن
ال���م���غ���ارب���ة ذوي ال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة من
ب��ورج��وازي��ي��ن ،ورج���ال أع��م��ال ،وك��ب��ار مالك
األراضي ،كلهم سيتبعون عالل الفاسي ليس
من أجل شخصه أو كاريزماته أو أفكاره ،أو
حبا فيه .ولكن خوفا من تيار بنبركة ونتائج
تطبيق ب��رن��ام��ج��ه ب��خ��ص��وص المخططات
االقتصادية التي تضر بمصالحهم بصفة
أساسية.
وحسب القنصل الفرنسي ف��إن ذل��ك األمر
ينطبق على باشا القنيطرة قريب الملك محمد
التيار الذي من المفترض اتباعه.
الخامس وزوج ابنة الدكتور الخطيب ،الذي
وق��د أك��د أن االنتصار المستقبلي لتيار
اختار أن يدعم تيار عالل الفاسي ،وكذلك األمر بنبركة أو عالل الفاسي يتوقف على العمل
بالنسبة لبعض كبار مالك األراضي في الغرب ،بجانب الملكية ومحاولة إرضائها ،ويضيف
ال��ذي��ن ل��م يخفوا ع��داءه��م لبنبركة ورئيس أن سكان ال��ب��وادي سيتبعون االت��ج��اه الذي
الحكومة عبد الرحيم بوعبيد ،حيث أكدوا أن سيدعمه الملك ،ألن اتجاه الملكية ضروري
سبب العداء هو البرنامج االقتصادي الذي لعموم المغاربة وخاصة سكان البوادي .ويشير
ينوي بنبركة وبوعبيد ات��ب��اع��ه ،والقاضي إلى أنه في المغرب حيث السكان ال مبالون،
ب��اس��ت��رج��اع أراض�����ي االس��ت��ع��م��ار وإع����ادة ول��ك��ن م��ن ال��س��ه��ل م��م��ارس��ة ال��ن��ف��وذ عليهم
توزيعها.
وتعبئتهم ،وعلى هذا األساس فإنه يرى بأن
أليس األمس شبيها بما يقع اليوم ،حيث اتجاه الملكية ضروري للتأثير في المغاربة.
يسعى أصحاب النفوذ من األغنياء والسلطة
االقتصادية إلى إعاقة أي حكومة خوفا على
انتصار عالل الفاسي على بنبركة
مصالحهم؟
يتطرق القنصل في هذا التقرير إلى تأثير
دعم الملكية مهم النتصار بنبركة
ال��ج��ن��اح ال��ن��ق��اب��ي ل��ك��ل ت��ي��ار م��ن التيارين
أو عالل الفاسي
المتنافسين ،حيث يؤكد أنه بخصوص تيار
بنبركة فإن الجناح النقابي المؤيد له يعتبر
وفي خضم تقريره عن الوضع الناتج عن سالحا ذي حدين .فهو عامل قوة مالئم جدا
انقسام حزب االستقالل ،تطرق القنصل إلى لبنبركة ،م��ن حيث الشق المتعلق بطبيعة
نقطة مركزية وأساسية ،وما تزال لها راهنيتها األفكار االقتصادية واالجتماعية التي يستقبلها

النقابي ،اتخذت «بسرعة كبيرة وبرعونة كبيرة
أي��ض��ا» .حيث عملوا على تصنيف نقابتهم
الجديدة كنقابة لألغنياء تخدم نقابة الفاسيين،
وقد صار هذا المصطلح يستعمل في النقابات
المستقلة داخل األوساط العمالية للتمييز بين
النقابة الجديدة والنقابة القديمة .ويؤكد
القنصل بأن هذا االنشقاق قد استغل كثيرا من
ط��رف النقابة المستقلة التي أسسها عالل
الفاسي بخصوص اإلحباط الذي ذاقه العمال
م��ن االت��ح��اد المغربي للشغل ،وه��ذا م��ا أثر
بخصوص عمال المدن الذين تعاطفوا بشكل
واضح مع النقابات المستقلة التي أسسها
عالل الفاسي.
ويؤكد القنصل الفرنسي بأن ضعف االتحاد
المغربي للشغل بدا واضحا ،من خالل محاولته
تنظيم إضراب يوم  18مارس  1959وحاول
من خالله أن يثبت قوته إال أنه فشل بكل ما
تحمل الكلمة من معنى .ويشير إلى أن االتحاد
المغربي للشغل أراد أن يمحي أثار الهزيمة
عن طريق التأويل الذي أعطي لليوم العالمي
للعمال في فاتح ماي  ،1959حيث حاول أن

يشير القنصل الفرنسي إلى أن
بنبركة استقطب بوضوح غالبية
الموظفين الذين صنفهم بأنهم
«الذين يعيشون على النمط
الغربي والذين مروا من مدارسنا،
أو تعاونوا طويال مع إداريين
فرنسيين خالل مرحلة الحماية»
ويقدم كمثال على ذلك القائد
الممتاز لمدينة القنيطرة وباقي
القياد من ذوي الثقافة الفرنسية

«««

يستغل أم��ر ت��رؤس الملك للحفل ال��ذي أقيم
بالدار البيضاء تحت رعاية النقابة
المذكورة ليؤكد على أنه النقابة األقوى.
وي��رى القنصل أن الملك محمد الخامس
عندما حضر هذا الحفل فقد أراد أن يعطي
للحكومة الضوء األخضر باالستمرار في العمل،
كما أكد من خالل حضوره هذا عداءه بعالنية
ألي انشقاق في النقابة .ويشير القنصل إلى
أن القادة المحليين لالنشقاق أي تيار عالل
الفاسي لم يكونوا غافلين ،وال سذجا بخصوص
موقف الملك ،واستمروا في تفاؤلهم واعتبروا
أن الملك كان مجبرا على التراجع ،وذلك في
إطار تصميمه على تصفية وإنهاء الخالف مع
حكومة عبد الله إبراهيم فقط.
ما الذي تغير اليوم؟
المثير في تقرير السفير الفرنسي مالحظتان:
المالحظة األولى وهي كيف أنه رأى أن أبناء
الطبقة الفقيرة هم من سيقودون المغرب بسبب
إقبالهم على ال��م��دارس ،وأن��ه��م سيخدمون
مصالح الفئة التي ينتمون إليها .والمالحظة
الثانية وه��ي ال��وق��ع ال��ق��وي النشقاق حزب
االس��ت��ق�لال ،وك��ي��ف ات��ب��ع��ه ع��م��وم المغاربة
وتفاعلوا معه.
نبدأ بالمالحظة األول���ى ،ون��ؤك��د على أن
المغرب تغير بهذا الخصوص ولم يعد هناك
مجال للقولة الشهيرة« :لوال أبناء الفقراء لضاع
العلم» ،حيث أصبح األغنياء أول من يرسل
أبناءهم للمدارس ،بل واألكثر من ذلك وهو أن
التعليم في المغرب أصبح نخبويا ،فلم نعد
ن��رى ال��م��دارس االب��ت��دائ��ي��ة واإلع���دادي���ة هي
المخوصصة .بل أصبحنا ن��رى الجامعات
أي��ض��ا ،وأص��ب��ح فقط أب��ن��اء األغنياء ه��م من
ي���درس���ون ف��ي��ه��ا وه����ي ال��ت��ي ت��ح��ت��وي على
التخصصات المطلوبة في سوق العمل .وكما
أشار القنصل الفرنسي إلى أن أبناء الفقراء
في تلك المرحلة سيخدمون الطبقة التي ينتمون
إليها ،فإن أبناء األغنياء سيخدمون الطبقة
التي ينتمون إليها من دون شك ،وهذا ما قد
ي��رس��خ ال��ه��وة ب��ي��ن ال��ف��ق��راء واألغ��ن��ي��اء في
المستقبل.
أما المالحظة الثانية الخاصة بتتبع المغاربة
ألحوال األحزاب السياسية في المرحلة التي
كانت فيها هذه األخيرة قوية ،فإن الحال قد
تغير اليوم إلى درج��ة كبيرة ،فلم يعد هناك
اهتمام باألحزاب السياسية وال اإلقبال عليها
وخ��ص��وص��ا م��ن ط���رف ال��ش��ب��اب .وأصبحت
األحزاب السياسية تمثل بال شك بيادق فوق
رقعة الشطرنج السياسية .فمن سيهتم ألمر
انشقاق حزب االستقالل الوشيك ،وكذلك حزب
االتحاد االشتراكي من عموم المغاربة.
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لتدارس الجهوية والديمقراطية:

خبراء مغاربة ودوليون في مؤتمر دولي بمراكش
ينظم منبر ال��ح��ري��ة ومؤسسة
«هانس سايدل» مؤتمرا دوليا حول:
«الجهوية ورهانات الديمقراطية
المحلية بالمغرب» بمدينة مراكش،
فندق فرح كنزي ،ما بين  28و30
ن��ون��ب��ر  .2014ي���ش���ارك في
ال��م��ؤت��م��ر ع���دد األكاديميين
والمهتمين والخبراء يمثلون
المغرب وسويسرا وألمانيا
وفرنسا ،باإلضافة إلى عدد من
ال��م��ه��ت��م��ي��ن والممارسين
وص����ان����ع����ي ال���س���ي���اس���ات
المحليين .وه��ك��ذا سيعرف
المؤتمر مشاركة دولية يمثلها
كل من :الفيلسوف االقتصادي
جيرار برامولي ،والخبير االقتصادي
السويسري بيير بيسار ،باإلضافة
إل��ى األكاديمي األلماني أندرياس
كارينا ،ويشارك من المغرب الدكاترة:
إدري���س لكريني ،ومحمد الغالي،
وحسين أع��ب��وش��ي ،وع��ب��د الكريم

بوخنوش ،ونوح الهرموزي ،وعمر
ك��اي��ر ،وص��ال��ح ال��ن��ش��اط ،وأن���اس
المشيشي ،وعبد الواحد العمراني،
وحسن أعبوشي ،ومحمد حاتمي.
وي��ه��دف ال��م��ؤت��م��ر إل���ى تسليط

الباحثون اإلج��اب��ة ع��ن أسئلة من
قبيل :ما طبيعة الجهوية التي يحاول
ال��م��غ��رب ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا؟ ه���ل ستكون
نموذجا خاصا؟ هل هي مغربية في
األسس؟ وفي اآلليات؟ وفي األهداف؟
هل يتعلق األمر بحصر مفهوم الجهة

الضوء على أهمية الجهوية المتقدمة
واع��ت��ب��اره��ا خ��ي��ارا استراتيجيا
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ع��ل��ى مستوى
النقاش السياسي ،األك��ادي��م��ي أو
اإلعالمي أو الحزبي ،حيث سيحاول

ف����ي معناه
الوظيفي واإلداري؟ أم السياسي؟ ما
دور األحزاب السياسية وتنظيمات
المجتمع المدني في دعم الجهوية
والتعددية؟ ما هو األفق الذي يمكن

كتاب صدر
طه حسن..
وليس طه حسين
يخيل لمن يلقي نظرة
على غالف الكتاب الجديد:
«هذا فرق بيني وبينك»،
أن��ه كتاب آت من مصر،
كتبه عظيم الثقافة طه
ح���س���ي���ن ،ل��ي��ت��ب��ي��ن بعد
التمحيص أن األمر يتعلق
بكاتب مغربي خريج كلية
الحقوق بالرباط واسمه
طه حسن ،وإن كان كتابه
متخصصا في موضوع
هام ،هو موضوع الرؤساء
وال���م���رؤوس���ي���ن والذين
يعيشون أج����راء ،تحت
رح���م���ة ب���ي���روق���راط���ي���ة،
خصوصا عندما يغيب
ال��ض��م��ي��ر ال��م��ه��ن��ي عن
مسؤوليها ،فهذا هو الفرق
بيني وبينك ،كما عنون له
الكتاب.

المعرض الجهوي السادس للكتاب لجهة تادال أزيالل
دعما للخدمات الثقافية المتعلقة
بالكتاب ،من حيث التأليف والنشر
وال����ت����وزي����ع وال�����ت�����داول،
وتنفيذا للبرنامج السنوي
ل��ل��م��ع��ارض الجهوية
ل��ل��ك��ت��اب ب���رس���م سنة
 ،2014تنظم المديرية
الجهوية للثقافة لجهة
تادال  -أزيالل الدورة
ال��س��ادس��ة للمعرض
الجهوي للكتاب ببني
م��ل�ال ت��ح��ت شعار:
«ال������ق������راءة :متعة؛

م��ع��رف��ة؛ ت��ن��م��ي��ة» ،وذل���ك ف��ي الفترة
ال��م��م��ت��دة م���ن  25إل����ى  30نونبر
.2014
وت��ت��ض��م��ن فعاليات
ال��م��ع��رض ،إض��اف��ة إلى
المعرض المستمر للكتاب
وجديد اإلصدارات الثقافية
والعلمية ،عروضا ولقاءات
ثقافية وفكرية يومية مع
أساتذة ومبدعين ومؤلفين.
ك��م��ا س��ي��ت��م ت��وق��ي��ع كتب
ودواوي����ن شعرية وتقديم
روايات جديدة .وسيعقد على

هامش هذا المعرض لقاء تواصلي
تكويني لفائدة العاملين بالخزانات
العمومية بالجهة ،وذل��ك بالخزانة
الوسائطية عبد العزيز الفشتالي ،من
تأطير األستاذ عزيز رحمي.
وبالموازاة مع ذلك ستنظم خالل
ي��وم��ي ال��س��ب��ت واألح����د صباحيات
تشتمل على أنشطة فنية وثقافية
موجهة لألطفال والشباب بهدف حثهم
وتشجيعهم على اإلب���داع والقراءة،
وتختتم فعاليات هذه التظاهرة بتنظيم
صبحية حكائية لألطفال من تأطير
غزالن المطغري.

حينما ترتبط الثقافة بإبداع الصناعة التقليدية
وتحديدا بمكتبة «Carrefour du
livre».
وسيصاحب هذا النشاط،
ت���ق���دي���م ك����ت����اب« :أس������رار
الصانعات التقليديات في
المغرب» ،المؤلف بشراكة
بين السيدة فوزية طالوت
ال��م��ك��ن��اس��ي وال��س��ي��د عبد
الكريم عواد ،مع تنظيم حفل
توقيع في نهاية هذا الحدث
ي��وم السبت  29نونبر على
الساعة الخامسة مساء.

في إطار تشجيع عمل الصانعة التقليدية
بالمغرب ،تنظم شبكة الصانعات التقليديات
بالمغرب «دار المعلمة» بشراكة مع مكتبة
«ملتقى الكتاب» في الدار البيضاء أسبوعا
لفائدة إنعاش إب��داع الصناعة التقليدية
النسائية ،وذلك من يوم الثالثاء  24نونبر
إلى السبت  29نونبر .2014
خ�ل�ال ه���ذا األس���ب���وع ،س��ت��ق��وم نحو
ع��ش��رون ام���رأة ممثلة لمختلف جهات
المغرب وجل مهن الصناعة التقليدية
بعرض منتجاتها في المركز العصبي
لمدينة الدار البيضاء ،أي بحي المعاريف

من أرشيف مدينة سال
صورة نادرة حصل عليها شقيقي الحاج
نور الدين الكرومبي بأرشيف مدرسة باب
سبتة الصناعية التي تحولت إلى ثانوية:
«ص�لاح الدين األي��وب��ي» ،وق��د أخ��ذت في بهو
ب��س�لا ف���ي بداية
مدرسة باب سبتة
األرب��ع��ي��ن��ي��ات من
القرن الماضي.
وي����ظ����ه����ر في
ال���ص���ورة باشا
المدينة الفقيه
الحاج محمد بن
ال���������ط���������ي���������ب
الصبيحي جد
وزي����ر الثقافة
الحالي محمد
األم�������������ي�������������ن

أن تفتحه الجهوية في دعم التعددية
ومسار اإلصالحات الديمقراطية؟ وما
الذي يمكن أن يستفيده المغرب من
النماذج العالمية الناجحة؟ وما هي
المشاكل والصعوبات التي تعترض
تطبيق الجهوية في المغرب؟ وهل
يمكن لإلصالحالت التي يباشرها
المغرب في هذا الشأن أن
ت�����دع�����م ال���دي���م���ق���راط���ي���ة
المحلية؟
ي��ذك��ر أن المؤتمر يأتي
ضمن سلسلة من النشاطات
التي نظمها م��ش��روع منبر
ال��ح��ري��ة وم��ؤس��س��ة «هانس
س����اي����دل» ح�����ول الجهوية
وال��ح��ك��ام��ة والديمقراطية
التشاركية ،حيث شهدت مدن
م��راك��ش وال��ق��ن��ي��ط��رة والمحمدية
س��ل��س��ل��ة م���ن ال����ن����دوات للتطرق
ل��ل��م��وض��وع ط��ي��ل��ة ش��ه��ري نونبر
وأكتوبر.

الصبيحي ،وبجانبه مراقب الشؤون البلدية المسيو
مالمبير ،ومساعدوه األق��رب��ون ،وثلة من ساكنة
سال.
وقد قام بتنشيط الحفل جوق المرحوم البارودي،
عازف الكمان الشهير رفقة المعلم آمحمد الكرومبي
(كمان) ،وأحمد بوجور (الرباب)،
وم����ح����م����د غليظ
(الطر) ،وعازف آخر
على آلة القيثار لم
أتعرف على اسمه،
ك���م���ا ي����وج����د بين
التالميذ طفل فرنسي
وأس���ت���اذة فرنسية
تقوم بمهام اإلدارة.
> عبد الرحمن
الكرومبي
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صحفي وثالثة
ملوك،
صدرت الطبعة
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املدير العام ورئي�س
التحرير
م�صطفى العلوي
مديرة الن�شر:
حكيمة خلقي
h.khalki@voila.fr
�سكرتري التحرير:
�سعيد الريحاين
journal_said@yahoo.fr

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

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

فضيحة مركب األمير موالي عبد اهلل
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أرضية مركب
األمير موالي
عبد الله،
الكارثة

فالمنطق يفرض على
من منحوا هذه الصفقة
إلح�����������دى ال�����ش�����رك�����ات
اإلسبانية أن يحاسبوا
على تصرفاتهم التي تنم
عن انعدام المسؤولية،

ألن التالعبات واضحة،
واالتحاد الدولي سيرسل
في نهاية هذا األسبوع
لجنة متخصصة للوقوف
عن كثب على وضعية هذا
الملعب ،وإذا ما كانت

حالته "المزرية" تسمح له
باحتضان مباريات هذه
البطولة التي ينتظرها
م��ع��ظ��م ال��م��ه��ت��م��ي��ن في
العالم بأسره.
م��رك��ب األم��ي��ر موالي

دروس عميد منتخب غينيا

تأهل المنتخب الغيني
لنهائيات كأس إفريقيا التي
س���ت���ح���ت���ض���ن���ه���ا غينيا
االستوائية في شهر يناير
القادم بدل المغرب" ،تأهل"
بعد انتصاره على المنتخب
األوغندي بهدفين نظيفين.
ه���ذه ال��م��ب��اراة احتضنها
مركب محمد الخامس بالدار
البيضاء ،بسبب تفشي وباء
"إي����ب����وال" ف���ي ه����ذا البلد
الصديق .إبراهيما تراوري
عميد المنتخب الغيني تبرع

قــ
ـ
ف

بمنحة التأهيل التي حددتها
الجامعة الغينية بثالثين
ألف دوالر ،لفائدة أبناء بلده
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن الفقر
والمرض الفتاك ،حيث تعتبر
غينيا من أكثر البلدان عرضة
لوباء "اإليبوال".
إبراهيما تراوري لم يكتف
بهذه البادرة اإلنسانية بل
ناشد زمالءه في المنتخب
بالقيام بنفس الشيء ،حيث
لم يتأخروا بالقيام بنفس
هذه االلتفاتة التي عبروا من
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idbihi62@gmail.com

alousbouea@gmail.com

أص�����ب�����ح ال����م����رك����ب
الرياضي األمير موالي
ع��ب��د ال��ل��ه م��ه��ددا بعدم
احتضان مباريات كأس
العالم لألندية ،بسبب
الوضعية الكارثية التي
ي��ت��واج��د عليها عشبه
وال��ذي صرفت عليه مع
بعض المرافق التابعة له
أك����ث����ر م����ن  22مليار
سنتيم.
نهاية ك��أس العرش
ال��ت��ي دارت بين الفتح
الرباطي ونهضة بركان،
كشفت العديد من عيوب
هذا المركب ،حيث وجد
العبو الفريقين صعوبة
كبرى إلظهار مهاراتهم،
بسبب العشب السيء
الذي تم إعادة إصالحه،
لكن واقع الحال أبان عن
الوضعية المتردية لهذا
الملعب الذي يصلح لكل
شيء إال إلجراء مباريات
في كرة القدم.
أمام هذه الكارثة ،دخل
االت���ح���اد ال���دول���ي لكرة
القدم على الخط وعبر
ع����ن ق��ل��ق��ه إزاء حالة
الملعب الذي سيحتضن
مباريات دولية كبيرة،
فهل يعقل أن تنفق كل
ه���ذه ال��م��ب��ال��غ المالية
المبا َلغ فيها ،على ملعب
ظهرت عيوبه مباشرة
بعد سقوط أمطار خفيفة
ح���ول���ت���ه إل�����ى مضمار
للفروسية.

> العدد813 :

خاللها على التخفيف من
آالم ومعاناة مواطنيهم.
م��ب��ادرة ت����راوري تعتبر
درس����ا ك��ب��ي��را للمحترفين
المغاربة ال��ذي��ن يفضلون
االس��ت��ث��م��ار ف���ي المطاعم
وال��م��ق��اه��ي ال��ف��اخ��رة ،بدل
تخصيص ولو جزء بسيط
من "مذخراتهم" للمعوزين
ب���م���ن ف��ي��ه��م ال���ع���دي���د من
الالعبين الذين لم تساعدهم
ال����ظ����روف ل��م��ع��ان��ق��ة حلم
االحتراف.

عبد الله الذي بني منذ
أكثر من  30سنة ،لم يعد
صالحا إلجراء مباريات
دولية في هذا المستوى،
وفي هذه الظروف ،فقد
كان حريا بالمسؤولين
عن الشأن الرياضي في
ال��م��غ��رب ،أن يحولوا
وجهة هذه المباريات إلى
المركب الجديد لطنجة
الذي يعتبر تحفة رائعة،
وملعبا يتوفر على كل
اإلمكانات الحتضان هذه
المباريات.
مركب طنجة القريب
جدا من الجارة اإلسبانية
التي ستكون ممثلة بأكبر
ناد في العالم وهو ريال
ٍ
م����دري����د ال������ذي سيحل
بالمغرب وقد يضم أكثر
من  70شخصا ،كما أن
قرب طنجة من إسبانيا
س���ي���ض���اع���ف م����ن ع���دد
جماهير "الميرينغي"
ال���ذي���ن س���ي���ج���دون في
ع���روس ال��ش��م��ال مدينة
شبيهة بالمدن اإلسبانية،
ناهيك ع��ن ممثل البلد
ال��م��ن��ظ��م ،أي المغرب
ال��ت��ط��وان��ي ال���ذي يبعد
بأقل من مائة كيلومتر
عن مركب طنجة.
"خبراء" الكرة الوطنية
وك��ع��ادت��ه��م ول�لأس��ف ال
يفكرون إال في "الصفقات"
وال���ع�ل�اوات وال يهمهم
ولألسف الشديد مصلحة
وسمعة الوطن.

< إعداد :كريم إدبهي

قالوا ونقول
<< كنت ألقب بـ"بوتراغينيو" نسبة إلى النجم اإلسباني
"إيميليو نوراغينيو"
> الوزيرة شرفات أفيالل
كون زدت شوي ،كون لقبوك برونالدو؟ أحسن ليك من تاويزاريت...
<< لعبت للدفاع الجديدي مجانا
> المهاجم المهدي قرناص
فلوسكم داهم "المعلم" شحاتة
<< لدي كل اإلمكانات لقيادة الدفاع الجديدي
> المصري طارق مصطفى مساعد شحاتة
عنداك غير تهرب بحالو
<< شحاتة يتعاقد مع المقاولين العرب
> صحف
ما بقاتش مراتو مريضة!
<< أعاني التشويش رغم النتائج اإليجابية
> بنهاشم مدرب اتحاد طنجة
وتعاني كذلك من كثرة الكالم
<< الزاكي يرغب في مواجهة األرجنتين أو كولومبيا
> مواقع
نعل الشيطان ،راه ماشي البنين أو زمبابوي
<< عيسى حياتو إنسان انتهازي وم��ادي ،ال يهمه سوى
الربح
> أبو بكر بابا ديار ،رئيس االتحاد المالي
زيد ،راه يستاهل أكثر
<< مفاتيح نهضة بركان خيبوا اآلمال
> المنتخب
يبدلوا لقفوال!
<< لجنة "الفيفا" انبهرت للتنظيم ولألجواء االحتفالية
> صحف
وصدمت للحالة المزرية لعشب مركب األمير موالي عبد الله

هذا الخبر
صرح المدرب الوطني بادو الزاكي للعديد
من المنابر الوطنية بأنه يشعر باإلحباط
بسبب إب��ع��اد المغرب ع��ن احتضان
نهائيات كأس إفريقيا لألمم خالل شهر
يناير القادم ،والتي ستجرى في غينيا
االستوائية ،وأضاف بأن المنتخب
المغربي يتوفر على إمكانيات فنية
كبيرة ،وك���ان مستعدا للفوز بهذه
ال��ب��ط��ول��ة ،إال أن الظروف
القاهرة والتي تتجلى
ف��ي وب����اء "إيبوال"
حالت دون إجراء
هذه البطولة في
بلدنا.

الدفاع الحسني الجديدي في ورطة

تصريحات الزاكي والتي جاءت بعد قرار "الكاف"
غير مقنعة ،خاصة وأن الجمهور المغربي أبدى
تحفظه ،ول��م يكن مقتنعا بعطاءات المنتخب
الوطني الذي "كان" يقول عنه المدرب الزاكي
مازال في طور البناء"...ربما" إبعاد المنتخب
الوطني سيكون في صالح المدرب بادو الذي
سيجد الكثير من الوقت "لبناء" منتخب على
أسس قوية ،كما أنه سيشتغل رفقة طاقمه التقني
ب��دون ضغط وبأريحية ،كان في حاجة ماسة
إليها ،مستدال بقول الله تعالى" :وعسى
أن تكرهوا شيئا وه��و خير لكم،
وعسى أن تحبوا شيئا ،وهو شر
لكم".
صدق الله العظيم.

تعــزية

بادو
الزاكي

"المعلم" شحاتة ..خرج ولم يعد

وجد المكتب
ال��م��س��ي��ر للفريق
الجديدي نفسه في
ورط���ة ك��ب��ي��رة ،وفي
وض��ع��ي��ة ال يحسد
عليها ،ب��ع��د أن حزم
حسن شحاتة حقائبه وعاد إلى
وطنه.
ال��م��درب ال��م��ص��ري عودنا
ومنذ حلوله بالمغرب ،وهو
يخلق المشاكل تلو األخرى .ففي
البداية رف��ض السكن في
إح���دى «ال��ف��ي�لات» التي
أع�����ده�����ا ل�����ه المكتب
المسير ،مفضال البقاء
ف��ي منتجع "مازاغان"
ال���ف���خ���م ،ال������ذي كلف
الفريق الماليين ،دون
ال���ح���دي���ث ع���ن ن���زوات���ه
ال��م��ت��ع��ددة ،وسفرياته
الكثيرة إل��ى بلده بدون

مبرر معقول.
المدرب شحاتة قرر في النهاية
الهروب بعد أن طلب من المكتب
ت�������ذك�������رة

حسن
شحاتة

السفر ذهابا فقط.
ضيع
"ال��م��ع��ل��م ح��س��ن" ل��م ُي ِ
ال��وق��ت ك��ث��ي��را ،ف��م��ب��اش��رة بعد
وصوله إلى أرض الكنانة تعاقد
م��ع ف��ري��ق ال��م��ق��اول��ي��ن العرب،
ض����ارب����ا ع�����رض ال���ح���ائ���ط كل
التزاماته مع الفريق الدكالي،
وب���دون أن يحترم العقد الذي
يربطه مع الفريق الجديدي.
تعامل ينم عن الشخصية
الحقيقية لهذا المدرب الذي
رب��م��ا نجح م��ع منتخب
بالده ،ولكنه فشل فشال
ذريعا مع كل األندية
التي دربها في مصر
أو الخليج.
ق����ب����ل "ه���������روب"
شحاتة ،نددنا خالل أكثر
من مناسبة بتصرفاته الهاوية،
وأن��ذرن��ا المكتب المسير من
نرجسيته المبالغ فيها ،فالمطلوب

أن يتعامل معه بصرامة قوية،
ويطالبه باحترام كل بنود العقد
الذي يربطه بالفريق.
المكتب الجديد لم يقو على
مواجهة شحاتة ،وك��ان في كل
مناسبة يجد له تبريرات غير
معقولة حتى ال يصطدم به.
ففي البداية كان التعاقد مع
هذا المدرب المشهور بخرجاته
اإلع�لام��ي��ة ال�لام��س��ؤول��ة خطأ،
فكيف يعقل أن ت��ص��رف عليه
أموال باهظة والالعبون يعانون
ف�����ي ص���م���ت ب���س���ب���ب تنصل
المسؤولين من التزاماتهم ،وعدم
صرف مستحقاتهم ،بل أصبحوا
ي��ت��ج��ه��ون إل����ى االك���ت���ت���اب أو
"ال��ص��ي��ن��ي��ة" ف���ي ال���وق���ت الذي
يتوصل فيه المصري ومساعده
بكل منحهم.
ال��م��ك��ت��ب ال��م��س��ي��ر للدفاع
الحسني الجديدي مطالب بتحمل

م��س��ؤول��ي��ت��ه أم������ام جمهوره
ومنخرطيه ال��ذي��ن ك��ان��وا منذ
البداية ضد هذا التعاقد ،علما
بأن هذا المكتب لم يستفد من
أخطائه ،والطريقة التي تعامل
بها م��ع ال��م��درب ال��س��اب��ق عبد
الحق بنشيخة الذي ترك الفريق
بالرغم من كل االمتيازات التي
كان يتمتع بها.
مكتب بدون استراتيجية ،همه
الوحيد هو صرف األموال التي
ي����ت����وص����ل ب����ه����ا م������ن ط����رف
المحتضنين والسلطات المحلية،
يمينا وش���م���اال ،وب��ي��ع أحسن
العبيه.
مكتب يشتغل بدون أهداف وال
استراتيجية م��ح��ددة ،يعيش
اليوم مشاكل مادية وتقنية كان
في غنى عنها ،لو فكر مليا ،وذلك
بترك األمور التقنية ألصحابها،
ومهام التسيير ألهل التدبير.

تلقينا ببالغ األسى واألسف
وف���اة ال��ح��اج��ة خ���دوج فاهر
بنجلون يوم الجمعة  21نونبر
بعد مرض لم يمهلها طويال.
وبهذه المناسبة األليمة نتقدم
بأحر التعازي والمواساة إلى
اب��ن��ه��ا ال��ح��اج ف��اه��ر صديق
الرياضيين والرجاويين على
الخصوص وأبنائها وبناتها
وع��ائ�لات فاهر ،وبنجلون،
ومشيش ،ومحفظ ،وخليص
طالبين من الله عز وجل أن
يسكن الفقيدة فسيح جناته
وأن ي��ل��ه��م ذوي���ه���ا الصبر
والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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إشكالية الخلط بين «نقل األزبال» و»نقل األموات» عند بعض المسؤولين في األقاليم الجنوبية
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كيف تحولت «المينورسو»
إلى أداة للتالعب
في ملف الصحراء؟
الملك محمد السادس :المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله األرض ومن عليها

 :الرباط :سعيد الريحانييمكن للحكومة الحالية برئاسة
عبد اإلله بن كيران ،أن تفخر دون
غيرها بقدرتها على االقتراب من
الملفات ذات الحساسية الشديدة،
كما ه��و ال��ش��أن بالنسبة لملف
التقاعد ونظام المقاصة( ،)..غير
أن��ه��ا ل��م ت��ج��رؤ حتى اآلن على
االقتراب من ملف الصحراء ،وهو
م��ا ج��ر ع��ل��ى رئ��ي��س��ه��ا سخرية
خ��ص��وم��ه ،بشكل م��ح��رج« ،هل
يندرج في إطار المعقول أن رئيس
الحكومة ما بعد دستور  2011لم
ي��ن��زل إل��ى ال��ص��ح��راء ول��م يلتق
سكان الجنوب إلى اآلن ..يجب أن
ت��ع��رف ي��ا رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة أن
الصحراويين ال يثقون في قدرة
حكومتك على تنزيل نسبة  5في
المائة من النموذج االقتصادي
الذي يتحدث عنه نزار البركة في
ما يسمى النموذج االقتصادي
الجديد في ال��ص��ح��راء ،»..هكذا
تحدث علي اليازغي نجل الكاتب
األول السابق لالتحاد االشتراكي
محمد اليازغي ،في لقاء حضره
بن كيران ،واحتضنته مؤسسة
عبد الرحيم بوعبيد.
ألم يقل الملك محمد السادس
ف���ي خ��ط��اب��ه األخ���ي���ر بمناسبة
الذكرى  39للمسيرة الخضراء:
«ك����ف����ى م�����ن س����ي����اس����ة ال����ري����ع
واالم��ت��ي��ازات ،»..ل��م��اذا ل��م تجد

كلماته صدى لها في البرنامج
الحكومي؟ لماذا لم تجد توجيهاته
ص���دى ل��ه��ا ف��ي ق��ان��ون المالية
األخ��ي��ر ،أال يقتضي القطع مع
سياسة الريع فرض الضريبة على
المقاوالت التي تنشط في األقاليم
الجنوبية ولو بشكل رم��زي ،أال
تعرف الحكومة أن وصوالت أداء
الضريبة تمثل اعترافا بالسلطات
اإلداري��ة ،أكثر من كونها قضية
مدخول؟
ب������خ���ل��اف ذل��������ك ي���ح���رص
المستفيدون من الوضع على
ضمان استمرار امتيازاتهم ،من
خ�لال م��م��ارس��ة الضغط داخل
مجلس النواب ،ألم يقل حمدي
ول��د الرشيد وه��و أح��د أقطاب
«الثروة» في الصحراء ،أن الدولة
هي التي يجب أن تؤدي الضرائب
ل��ل��م��ق��اوالت ال��ت��ي ت��ش��ت��غ��ل في
ال��ص��ح��راء ،أل��م ي��ع��ارض فكرة
فرض الضريبة على المقاوالت
ال��ص��ح��راوي��ة ب��ن��ص القانون
وإعفائها بنص قانوني آخر،
الن��ع��دام السند ال���ذي تستفيد
بموجبه م��ن اإلع��ف��اء (مقترح
النائب مصطفى حنين في مجلس
النواب خالل مناقشات نونبر
.)2013
كل الذين سمعوا الملك محمد
السادس وهو يخطب بنبرة غير

م��س��ب��وق��ة ف���ي م��ل��ف الصحراء
توقعوا أن تقوم الدنيا وال تقعد
من أجل تنفيذ روح الخطاب الذي
ق��ال ف��ي��ه« :ال ف��رق بين الجبلي
والريفي ،والصحراوي والسوسي
« ،»...المغرب سيظل في صحرائه
والصحراء في مغربها إل��ى أن
ي��رث الله األرض وم��ن عليها»،
«ك����ف����ى م�����ن س����ي����اس����ة ال����ري����ع
واالمتيازات»« ،كفى من االسترزاق
باسم الوطن»« ،أي شخص إما أن

عندما يقول الملك
محمد السادس «ال
توجد مرتبة وسطى
بين الوطنية والخيانة»،
فهذا يعني بكل
وضوح نهاية ما
يسمى «بوليساريو
الداخل»

«««

يكون وطنيا أو عميال ..فليست
هناك مرتبة وسطى بين الوطنية
والخيانة»( ،مقتطفات من خطاب
الملك في الذكرى  39للمسيرة
الخضراء).
ع��ن��دم��ا ي���ق���ول ال��م��ل��ك محمد
السادس «ال توجد مرتبة وسطى
بين الوطنية والخيانة» ،فهذا
يعني بكل وضوح نهاية ما يسمى
«بوليساريو الداخل» ،لكن عكس
ذل��ك ه��و م��ا حصل عندما اتهم
ح��م��دي ول���د ال��رش��ي��د الدولة
بالتواطؤ مع االنفصاليين في
األقاليم الجنوبية ،لتكتب جريدة
«الصباح»« :ول��د الرشيد يتهم
الدولة بالتواطؤ مع بوليساريو
الداخل» ،وكانت تلك طريقته في
التفاعل م��ع الخطاب الملكي
األخير (انظر الصباح ،عدد14 :
نونبر  ،)2014كما سبق له أن
قال بأنه لم يستفد من االمتيازات
التي تمنحها الدولة( )..غير أنه
ل���م ي��ش��رح إل���ى ح����دود اليوم
الطريقة التي يمكن أن يتحول
من خاللها الشخص من مجرد
«شيفور» إلى «ملياردير»(.)..
خطاب بالطريقة المغربية،
وب���ـ«ال���ل���م���س���ة» ال���ت���ي ل���م تكن
معهودة ،ك��ان سببا في إثارة
حفيظة المسؤولين الجزائريين
الذين فوضوا لوسائل اإلعالم

الداخلية مهمة مهاجمة المغرب
ون��ق��ل ال��ت��ص��ري��ح��ات العدائية،
«منطقتنا في حاجة ماسة أيضا
إل�����ى ت��ج��س��ي��د م��ه��م��ة تصفية
االستعمار ،»..هكذا تحدث رمطان
ال���ع���م���ام���رة وزي�����ر الخارجية
الجزائري ..لكن هذا الموقف كان
هو أقصى ما بلغته الجزائر ،التي
يحكمها رئيس عاجز ،فرض عليه
قضاء أيامه األخيرة فوق كرسي
ال���ح���ك���م ح���ت���ى ل����و ك�����ان ميتا
س��ري��ري��ا( ،)..ت��ص��وروا ل��و كان
بوتفليقة قويا بما يكفي ،ألن يكرر
ف��ي ه���ذا ال��ظ��رف م��ا فعله سنة
 ،2002ع���ن���دم���ا اح���ت���ف���ل مع
البوليساريو بذكرى التأسيس
ال���م���زع���وم (ال���م���ص���در :الخبر
الجزائرية 28 ،فبراير .)2002
يمكن القول إن التفاعل مع
اإلشارات الملكية يتخذ في بعض
األح��ي��ان ألس��ب��اب ال يعرفها إال
أصحابها منحنى مغلوطا ،سواء
داخ���ل ال��م��غ��رب أو خارجه(،)..
تماما كما حصل عندما سمحت
السلطات المحلية في كلميم ،بنقل
ضحايا الفيضانات في شاحنة
لنقل األزبال ،ليلتقط العالم بأسره
صورة «قبيحة» عن مغرب القرن
 ،21وه��ي بال شك ص��ورة تمس
ص���ورة ال��م��غ��رب ف��ي الخارج،
وت��ح��ط��م ك��ل المجهودات
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جيش التحرير سبق
البوليساريو إلى
الصحراء ،فماذا حدث
حتى نسينا جيش
التحرير وأصبحنا
نتحدث عن كيان
مزعوم()..

«««

ال����ت����ي ب����دل����ت ف�����ي األق����ال����ي����م
الجنوبية(.)..
أليست هذه الصورة ،أحسن
هدية قدمها المغرب لخصومه في
«األمم المتحدة» في وقت لم تعد
تفصلنا عن قرار حاسم لمجلس
األمن حول الصحراء إال بضعة
شهور ،أال يعلمون أن الجزائر
«ت��ع��اق��دت م��ع منظمة للوبينغ،
تؤدي لها مليون دوالر ،يوميا،
إل����ى ح�����دود ات���خ���اذ ق�����رار ضد
المغرب»( ،تصريح الكولونيل
المتقاعد محمد ملوكي ،األسبوع،
عدد 14 :نونبر .)2013
ملف الصحراء إذن واحد من
الملفات األكثر تعقيدا في العالم
مر بمراحل متعددة« :كان المغرب
آخر دولة في شمال إفريقيا تقع
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األمين العام
لألمم المتحدة
بان كيمون رفقة
عبد العزيز
المراكشي ..هل
انطلت الحيلة
على األمم
المتحدة?

ماء العينين وابنه الهيبة فيما
بعد باسم السلطة المركزية..
وساهم تقسيم المغرب ،في تأخير
عملية اس��ت��رج��اع ك��اف��ة التراب
المغربي ،فلئن كان المغرب قد
استرجع الوسط والشمال وطنجة
في  ،1956فقد ظلت أجزاء

المفقودة في ملف الصحراء ،لماذا
ال يعد يسمع له صوت؟ لماذا هذا
ال��ح��ض��ور ال��ب��اه��ت لمندوبية
المقاومين في قضية الصحراء؟
«األسبوع» طرحت هذا السؤال
على المقاوم اإلسماعيلي الساسي
واحد من مؤسسي جيش التحرير

بنحمو ،»..يقول الساسي.
ج�����ي�����ش ال�����ت�����ح�����ري�����ر سبق
البوليساريو إلى الصحراء ،فماذا
حدث حتى نسينا جيش التحرير
وأص��ب��ح��ن��ا ن��ت��ح��دث ع���ن كيان
مزعوم( ،)..الجواب على لسان
المؤرخ حسن

بقضية الصحراء ،كآخر معقل من
معاقل االستعمار« ،إل��ى جانب
أنغوال والموزنبيق ..وقد استقبل
ه���ؤالء ك��ل م��ن الزعيمين :عالل
الفاسي ،وعبد الرحيم بوعبيد،
وك��ان��ت م��ق��ارب��ة ه���ؤالء الشباب
تعكس
اندفاع الشباب

من اليمين
إلى اليسار:
بطرس غالي
وكوفي عنان
وجيمس
بيكر

ب����ي����ن أي�����دي
القوى االستعمارية ،إال أن هذه
األخيرة ومن أجل تقوية موقفها
التفاوضي ،ولتسويغ األمر الواقع
بادرت إلى اقتطاع أجزاء كبيرة
من التراب المغربي في الثغور،
فاقتطعت فرنسا أجزاء كبيرة من
شرق المغرب واحتلت إسبانيا
الجنوب ،مما هيأ لتقسيم المغرب
الحقا بين إسبانيا التي احتلت
الشمال والجنوب ،وفرنسا احتلت
الوسط سنة  ،1912أما طنجة فقد
أعلنت منطقة دولية ..فاندلعت
م��ق��اوم��ة االس��ت��ع��م��ار ف��ي جميع
أرج��اء ال��ت��راب المغربي ومنها
الساقية الحمراء ،بقيادة الشيخ

أخرى تحت االستعمار ،ولم يتم
استرجاعها إال تدريجيا ..هذا
االستقالل المبتور هو الذي دفع
جيش التحرير إلى خوض أعمال
مقاومة في الساقية الحمراء ،وقد
تكالبت القوتان االستعماريتان
ف��رن��س��ا وإس��ب��ان��ي��ا م��ن التراب
الجزائري لقمع المقاومة»( ،ما
يجب أن تعرفه ع��ن الصحراء
المغربية ،مقال ال��م��ؤرخ حسن
أوريد بتاريخ  30يناير.)1996
تبعا لما قاله ال��م��ؤرخ حسن
أوري����د ،يمكن ال��ق��ول إن جيش
ال��ت��ح��ري��ر واح����د م���ن الحلقات

بمنطقة الريف بالناظور ،فقال:
«هناك تهميش لجيش التحرير،
وال����م����ق����اوم����ي����ن وأب����ن����ائ����ه����م،
فالشخصيات البارزة والتي تتمتع
بسمعة طيبة في الصحراء كلهم
كانوا قادة في جيش التحرير..
لو كانت الحكومة قد اهتمت
بجيش ال��ت��ح��ري��ر والمقاومين
وأبنائهم ،النعكس ذل��ك بشكل
إيجابي على ملف الصحراء..
فجيش التحرير وصل في معاركه
إلى غاية «أطار» في موريتانيا،
بقيادة المقاوم بنسعيد أيت إيدر
وال���ع���م���ل ال���م���ي���دان���ي للمقاوم

أوريد(( :في السبعينيات أخذت
بعض العناصر المنضوية في
ال��ح��رك��ات ال��ي��س��اري��ة المغربية
ومنهم م��اوي��ون ،ينحدرون من
مناطق الصحراء ،في لفت االنتباه
إل��ى قضية الصحراء وضرورة
التعجيل باستقاللها ...وكان منهم
مصطفى الوالي الذي سيصبح
أول زعيم لجبهة البوليساريو،
وال��ذي لم تخامره وال رفاقه في
الكفاح ،فكرة إنشاء كيان مستقل
عن المغرب ..وقد اتصل هؤالء
الصحراويون بعناصر من الطبقة
السياسية المغربية لتحسيسهم

وطروحاتهم الثورية
ولكنها لم تستقم مع ما تفرضه
الممارسة الدبلوماسية ..وربما
كانت خيبة أمل ه��ؤالء الشباب
ال���ذي���ن ل���م ل��ي��ق��ن��ع��ه��م األسلوب
السلمي ،والدبلوماسي
في استرجاع الصحراء ،خاصة
في حمأة المد الثوري والكفاح
المسلح ،كسبيل للتحرير ،هي
التي ألقت بهم في أحضان
ق���وى أجنبية ل��ه��ا مخططات
وح��س��اب��ات م��خ��ال��ف��ة ل��م��ا قدره
ال��ش��ب��اب ال��ص��ح��راوي��ون بادئ
األم��ر ..بدليل أن كثيرا من
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يقول أوهتيت :إن
صديقا حميما له ،كان
يتكلم مع سفير مغربي
في إحدى دول أمريكا
الالتينية ،ففوجئ بكون
السفير المغربي ال
يعرف مكان موالي
بوعزة على الخريطة،
فسأله موحى ساخرا،
«أنت ال تعرف مكان
موالي بوعزة فكيف
ستدافع عن الصحراء»

«««

قياديي البوليساريو سيلتحقون
فيما بعد بالمغرب عندما يتبين
لهم أن ال��ذي��ن ي��ح��رك��ون لـ«حق
الشعب ال��ص��ح��راوي ف��ي تقرير
المصير» تحركهم دواع غير التي
يعلنون من قبيل كلمة حق يراد
بها باطل ..ويحكي عمر الحضرمي
الذي عاد إلى المغرب أن مصطفى
ال��وال��ي أس��ر له بالحرف« :إننا
جنينا في حق شعبنا»)).
الصحراء إذن ملف شائك ،لكن
المهدي بنسعيد البرلماني الذي
أسندت له مهمة «لجنة الخارجية
وال����دف����اع ال��وط��ن��ي وال���ش���ؤون
اإلسالمية والمغاربة المقيمين
بالخارج» (انظروا حجم اللجنة)،
ش����اب ح��اص��ل ع��ل��ى الجنسية
الفرنسية( )..تكاد عالقته بالمغرب
ت��ت��ل��خ��ص ف���ي ال��س��ن��وات التي
قضاها في الدراسة بالرباط ،من
أي��ن له أن يحيط بكل تعقيدات
ال���م���ل���ف؟ أال ي���دخ���ل ف����ي باب
االس��ت��ه��ت��ار ال��ب��رل��م��ان��ي ،إسناد
رئ��اس��ة بهذا الحجم لشاب في
مقتبل العمر ،دخل إلى البرلمان
ب��ال��ص��دف��ة؟( )..لعل الدليل على
االستهتار هو تورط هذا البرلماني
ف���ي ت��أس��ي��س ات���ح���اد برلماني
إفريقي للشباب تحت قبة البرلمان
ال��م��غ��رب��ي ،ب��ح��ض��ور مستشار
أوباما ،ولم ينبس المجتمعون
ول����و ب��ك��ل��م��ة واح������دة ف���ي حق
الصحراء ،بل إن مستشار أوباما
واس��م��ه «ت��ي��ون نيانغ» دع��ا إلى
«إلغاء جميع الحدود ..أوباما لن
يأتي إليكم ولكنكم قادرون على
ال��ب��ص��م ع��ل��ى ه���ذا التغيير من
ال��داخ��ل»( ،األس��ب��وع ،ع���دد18 :
شتنبر .)2014
بخالف ما سبق يمكن االطالع
ع��ل��ى ج���ان���ب م���ن أل���غ���از ملف
الصحراء ،على لسان «معطوبي
الحرب ضد البوليساريو» ،كما
ه��و ال��ش��أن بالنسبة للضابط
الممتاز العسكري السابق «موحى
أوه��ت��ي��ت» ،ه��ذا األخ��ي��ر أك��د في
شهادته التي قدمها لـ«األسبوع»
كيف أن بعض األحداث التي كانت
تقع في المغرب كانت تجد لها
صدى في فرنسا ،ويعطي مثاال
على ذلك على االنتخابات الرئاسية

التي تنافس فيها كل فرانسوا
ميتران وفاليري( ،)..عندما اتهم
ميتران خصمه بجلب الماس من
الكونغو الديمقراطية(.)..
وك���ان م��ي��ت��ران ق��د دخ���ل على
قضية اعتقال االت��ح��ادي��ان عبد
الرحيم بوعبيد ومحمد الحبابي
على خلفية موقفهما من قضية
الصحراء ،في ميسور ..ونتيجة
لسوء تفاهم مع المغاربة( )..دفع
ميتران زوجته لتؤسس جمعية
مساندة للبوليساريو كردة فعل
على ما تعرض له االشتراكيون
ف��ي ال��م��غ��رب ،حسب م��ا يؤكده
موحى أوهتيت.
المتحدث نفسه يكشف جزئية
غير معروفة في تاريخ الجنرال
أحمد الدليمي ،عندما تم تعيينه
مديرا لديوان الضباط العسكريين
المرافقين لجاللة الملك ،غير أنه
ن��س��ق م���ع ال��ب��ول��ي��س��اري��و في
مفاوضات «باماكو» إلعالن «الدولة
الصحراوية بعد «القبض على
ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي» ،ك��م��ا يكشف
موحى ع���داوة غير موثقة بين
الدليمي والجنرال عروب الذي
ع��ي��ن م���ؤخ���را ق���ائ���دا للمنطقة
الجنوبية خلفا للجنرال بناني،
«الجنرال عروب كان قائدا لمنطقة
أسا الزاك ،وكان الدليمي يقصيه
من الترقية ،لكن الحسن الثاني
ك�����ان ي���ح���رص ش��خ��ص��ي��ا على
ترقيته.»..
من بين األخطاء التي ارتكبت
في ملف الصحراء حسب وجهة
ن��ظ��ره ك��م��ح��ارب ق��دي��م ،إصرار
الحسن الثاني على منع مطاردة
البوليساريو خارج الحدود ..وكان
«يعاقب» كل من يرفض االمتثال
لهذا األمر ،ويعطي مثاال على
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روس رفقة
العثماني

المغربي ال يعرف مكان موالي
ب��وع��زة ع��ل��ى ال��خ��ري��ط��ة ،فسأله
موحى س��اخ��را« ،أن��ت ال تعرف
مكان موالي بوعزة فكيف ستدافع
عن الصحراء» ،يقول أوهتيت.
يحتفظ م��وح��ى أوه��ت��ي��ت في
ذاكرته أيضا بمسار المبعوثين
األمميين الذين واألمناء العامين
لألمم المتحدة الذين «تناوبوا»
على قضية الصحراء ،الذين يوجد
بينهم من أهدته الجزائر منتجعا
سياحيا في شرم الشيخ ،نظير
ال��خ��دم��ات التي قدمها لتغريق
سفينة المغرب( ،)..كما يعتبر

ل�لأط��روح��ة االن��ف��ص��ال��ي��ة( )..ألن
ق���رارات���ه ش��أن��ه��ا ش���أن ق����رارات
جيمس بيكر تفوح منها رائحة
ال��ب��ت��رول ،ذل��ك أن أخ بيكر كان
مسؤوال في شركة نفطية بحاسي
مسعود في الجزائر ،حسب قول
موحى أوهتيت.
المبعوثون األمميون هم آفة
قضية ال��ص��ح��راء رغ���م اإلقامة
ال��س��ع��ي��دة ال���ت���ي ي��وف��ره��ا لهم
ال��م��غ��رب(« ،)..فقد اهتمت األمم
المتحدة ممثلة في أمانتها العامة
ومجلس األمن بقضية الصحراء
منذ بدأ عملها سنة  ،1991ومقرها
مدينة العيون ،ويتراوح عدد

أزمة البوليساريو:
بريشة خالد كدار

ذل����������ك بما
حصل لقائد المنطقة العسكرية
ف��ي ال����زاك وال����ذي ان��ت��ه��ى عند
البوليساريو(.)..
المصدر نفسه يلوم األحزاب
السياسية التي لم تقدم شيئا رغم
تعاقبها على وزارة الخارجية،
على موقفها السلبي من قضية
ال��ص��ح��راء ،وي��ق��ول إن صديقا
حميما له ،كان يتكلم مع سفير
مغربي في إحدى دول أمريكا
الالتينية ،تم فوجئ بكون السفير

أن كوفي عنان كان قريبا من
البوليساريو ،بدليل اللقاء الذي
انعقد في تندوف ،ورفع فيه عنان
شارة النصر للبوليساريو عندما
كان يهم بركوب الطائرة ،أما بان
كيمون فقد كان متأرجحا حسب
ق��ول��ه ،ب��خ�لاف ال��س��وي��دي فان
هانسن ،الذي استبعد فكرة إقامة
جمهورية نهائيا ..أما كريستوفر
روس فقد كان متوقعا انحيازه

أعضائها بين  600وثالثة آالف
رجل حسب الحاجة ،من مراقبين
عسكريين ورجال أمن وموظفين،
وكان مقررا لها أن تنجز عملها
في ظرف  12أسبوعا ولكنها ما
برحت تسعى إلى إنجازه حتى
اآلن  ..وت��ص��ف ال��ج��رائ��د مهمة
البعثة بأنها عطلة أحالم مدفوعة
الثمن ،من عرق دافعي الضرائب

المغاربة ،وميزانية األمم المتحدة،
أعضاؤها يقيمون بفنادق راقية
في العيون ،والسمارة ،وبوجدور،
والداخلة ،وطانطان ..وكلها فنادق
ذات  5نجوم تضم موائدها ما لذ
وط������اب م����ن ال���ل���ح���وم البرية
والبحرية»( ،المصدر :وكاالت).
ك��ل ه���ذه ال��خ��دم��ات ل��م تشفع
للمغرب لكي يتقدم بواسطة اآللية
األممية ،وهو آخر دول��ة مؤمنة
ب���آل���ي���ات األم������م ال���م���ت���ح���دة في
المنطقة( )..وقد تحول المبعوثون
األمميون في لحظات كثيرة إلى
أط��راف في ال��ن��زاع ،ولربما كان
هدفهم المخفي هو إطالة عمر
ال��ن��زاع م��ن أج��ل إط��ال��ة مهامهم
ال���م���دف���وع���ة األج�����ر بالعملة
الصعبة ،فبدل مواجهة عدو
يطالب باالنفصال كان المغرب
يجد نفسه في أحيان كثيرة
يطرق أب��واب األم��م المتحدة
ليشكو م��ن «االن���ح���ي���از ّ» إلى
ال����ط����رف اآلخ��������ر« ..ح���ت���ى أن
الحكومة المغربية اضطرت إلى
س���ح���ب ث���ق���ت���ه���ا رس���م���ي���ا من
كريستوفر روس وذل���ك لكون
المبعوث األممي واحد من سلسلة
مبعوثين ،لم يتمكنوا من إكمال
طريقهم والوصول إلى حل للنزاع
بين الطرفين بسبب التداخالت
الكبيرة بين ما هو تقني وبين ما
هو سياسي تحول معه المبعوث
األممي إلى طرف في النزاع بدل
أن يكون ناقال للوقائع إلى األمين
العام لألمم المتحدة»( ،المساء،
عدد 21 :ماي .)2012
يذكر أن توجسات كبيرة شابت
التعامل مع قضية الصحراء في
الفترة األخيرة بسبب قرار محتمل
سيصدره مجلس األمن في أبريل
المقبل ،ال أحد يعرف صيغته ،وإن
كان الكل يعرف طريقة االشتغال
في كواليس مجلس األمن ،غير أن
األمر قد ال يعدو كونه مجرد «كالم
مخصص لالستهالك اإلعالمي»،
ألم تكتب «الشرق األوسط» نقال
ع��ن المبعوث جيمس بيكر إن
االستفتاء في الصحراء سينظم
عام  ،1998وها نحن في 2014
وال شيء من ذلك حصل.
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الجماعة تتفرج ومقاطعة حسان تصفق على فضيحة:

العاصمة

بنحو عشرة آالف نسمة ،وحي
المالح اليوم مهدد بنسبة %100
باالنهيار ،وهذا هو هدف لوبي
العقار إلفراغه من السكان .وحي
المالح تركته الجماعة بتواطؤ
مع المقاطعة يغرق في مشاكل
كبيرة منها األزب���ال ،واألزبال
وك��أن الحي «زب��ال��ة حاشاكم»،

واح��ت�لال كل أزقته من الباعة
المتجولين الذين هم الحكام
الفعليون في الحي وليس القائد
ال���ذي ي��غ��ادر ق��ي��ادت��ه م��ن قلب
المدينة القديمة البئيسة إلى
داره في حي راق وهادئ وبدون
ضجيج و«بال زبالة حاشاكم»،
ليبقى السكان في حي المالح

ص ��ورة ألول شاب
رب�� ��اط�� ��ي ي��ف��اج��ئ
ال �ع��اص �م��ة بإصدار
وتأليف كتاب حول:
«إم�� ��ارة المؤمنين
وال�ق�ض��اء بين الفقه
وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع» (م� � ��وض� � ��وع ح ��دي ��ث
العاصمة).
فتحية ل�ل�ش��اب أم �ي��ن «الوطني»
وم��زي��دا من التألق يا شباب مدينة
الرباط ،فنحن لكم من المشجعين
والمدافعين ،وال �ص��ورة م��أخ��وذة من
غالف كتاب المؤلف.

أر

شي

فا

الرباط تفتخر بكون شبابها الرائع رجال وعلماء
المستقبل ،بدأ في شق طريقه نحو عالمه الذي لن
يكون عالما من الماضي ،بل من المستقبل والواقع
الذي يفرض ابتداء من اليوم ،التسلح بسالح الجد
واالجتهاد والواقعية والوطنية.
هذه الوطنية التي «مرمدها» البعض في أوحال
المساومات والمقايضات حتى خنقوها وكادوا
يزهقون روحها.
ويظهر شاب ابن  22سنة ،رباطي حتى النخاع
واسمه :أمين ونستسمحه في استبدال اسمه
العائلي بالوطني ليصبح من اآلن :أمين «الوطني»
بمثابة مشتل جديد للشباب المناضل من أجل
إحياء وإنقاذ الروح الوطنية من «الهالك».
أمين الوطني يفاجئنا بتأليف كتاب عن «إمارة
المؤمنين والقضاء بين الفقه والتشريع» وهو
الحائز على اإلجازة في العلوم القانونية شعبة
القانون الخاص سنة  ،2012ثم تابع دراساته
حتى حصل على شهادة الماستر في القانون
والممارسة القضائية لينكب على إعداد كتاب في
م��وض��وع يعتبر سابقة ف��ي البحث القانوني
وشجاعة فكرية من شاب رباطي يعد أصغر مؤلف
ك��ت��اب ف��ي المملكة م��ع م��ا كلفه م��ن اجتهادات
وتضحيات مالية وهو الطالب ابن موظف ابن
مقاوم .كتاب في المستوى األكاديمي ،وهو شهادة
م��ن الجيل الجديد المثقف على إق��ب��ار «تعتم»
الماضي ،وانقالب على «ترويض» الشباب لترديد
جمل جاهزة وملغومة ليستعملها المروضون في
االبتزاز واحتالل الكراسي ،إنها ثورة الشباب
الرباطي الذي بدأها الرباطي :أمين الوطني.
ففي الصفحة  13من الكتاب يكتب الشاب« :إن
موضوع إم��ارة المؤمنين والقضاء بين الفقه
والتشريع ،سابقة من نوعها ،وألن ك��ان كذلك،
وكغيره من المواضيع ،اعترضتني خالل البحث
مجموعة من الصعوبات لعل أبرزها وأهمها قلة
المراجع ذات الصلة بهذا الموضوع ،حيث إن
جلها التي اعتمدت عليها ،إما قد تطرقت لمؤسسة
إم���ارة المؤمنين دون القضاء أو عكس ذلك»
انتهى.
وف��ي الصفحة  15يعرف ب��إم��ارة المؤمنين
كالتالي« :يقصد بإمارة المؤمنين شرعا القيام
بشؤون الرعية بما يصلحهم دنيا وآخرة ،وهي
أعلى منصب في نظام الحكم اإلسالمي ،ويسمى
أمير المؤمنين بالخليفة أو اإلمام أو ولي األمر
أو السلطان ،فكلها تسميات تفيد معنى واحد،
ومن ذلك تعريف ابن منظور للخالفة بأنها اإلمارة،
أما على المستوى االصطالحي فإمارة المؤمنين
عند الخالفة عن صاحب الشرع في حراسة الدين
والدنيا» ،انتهى.
والكتاب الذي يتكون من  133صفحة ،وينقسم
إلى قسمين :القسم األول يتعمق في مؤسسة إمارة
المؤمنين ووظيفة القضاء ،والقسم الثاني يتناول
اه��ت��م��ام ال���ع���رش ال��م��غ��رب��ي ب���ش���ؤون القضاء
ورجاله.
الكتاب الرائع سلمه لنا أستاذ جامعي وألح
على أهمية تشجيع الشباب الرباطي الوطني،
حتى يشعروا ب��أن مدينتهم عاصمة المملكة
تساعدهم وتشجعهم وتقف إل��ى جانبهم في
إص�ل�اح طريقهم وب��ن��اء مستقبلهم واختيار
وطنيتهم .نهنئ الشاب الوطني على مبادرته
القيمة التي ما هي إال ب��ذرة في حقل كبير هو
الوطن ،سيكون الشباب هو أرضيتها الخصبة
لتعطي ماليين العقول المتنورة لتعلمنا الوطنية
النضالية ،ولتجعل حدا مع ما كان في الماضي.
إنه انبعاث الوطنية من عمق أفكار الشباب
الرباطي المثقف.

في سنة 1808م أمر السلطان
بتخصيص البساتين التي كانت
في حومة وقاصة بعدما اشتراها
وح َّبسها على المغاربة اليهود
وأهداها لهم ليقيموا فيها مالح
الرباط ،وكلف المعلم المهندس
الحسن السوداني لوضع تصميم
معماري يليق بعادات وتقاليد
وطقوس الديانة اليهودية.
وفي يوم األح��د  25شعبان
1222هـ ،دخل الرباطيون اليهود
إل���ى م�لاح��ه��م ال��ج��دي��د وال���ذي
الي������زال إل����ى ال���ي���وم يصارع
التهميش واإلهمال والتخريب
حتى أنه صدر قرار جماعي منذ
س��ن��وات لهدمه وتحويله إلى
م��ن��ش��آت س��ي��اح��ي��ة ،وف���ي ذلك
جريمة للتراث اإلنساني مما
ألزم المجلس الجماعي في ذلك
ال��وق��ت ب��س��ح��ب وإل���غ���اء قرار
الهدم.
ومنذ اتخاذ هذه اإلجراءات
حوالي  30سنة ،وقبله بعشر
سنوات وهذا الحي محظور فيه
اإلصالح والصيانة ما عدا في

التسعينيات جددت القواديس
وب��ل��ط��ت أراض������ي األزق������ة مع
تجهيزها ب��اإلن��ارة ،ودون شك
هناك لوبي يضغط لهدم الحي
التاريخي ومحوه من الخريطة
ألسباب عقارية ،لالستفادة من
األرض .واألرض ك��م��ا بينا
ح��ب��س��ه��ا ال��س��ل��ط��ان وأهداها
لليهود الرباطيين ،فهي إذن
محبسة ،وال يحق ال بيعها وال
ال��ت��ص��رف ف��ي��ه��ا ،فأصحابها
الشرعيون هم اليهود .واليهود
خرجوا وغادروا وتركوا المالح
للرباطيين المسلمين ،ولكن هذا
ل��ي��س ذري���ع���ة ،ال أخ�لاق��ي��ا وال
قانونيا وال دينيا لمحو آثار
اليهود بدليل أن السلطات العليا
تدخل في سنة  1992لمنع هدم
كنيسة حي المحيط حفاظا على
تراث المسيحيين البروستانيين،
كما ت��م الحفاظ على ع��دد من
ال��م��آث��ر األن��دل��س��ي��ة والمرينية
والسعدية والعلوية.
حي المالح اليوم يضم أكبر
تجمع سكني في العاصمة ويقدر

لرب

بقلم :بوشعيب اإلدريسي

تخريب اآلثار في حي المالح لمدينة مصنفة تراثا عالميا

اط

انبعاث الوطنية من
أفكار الشباب الرباطي

يتحدثون عن «هميزة» سوق لغزل وينسون
الديور المهددة باالنهيار في موسم األمطار
في كل عملية تفويت تفوح روائح «الهميزات» أو هكذا
يتخيل للبعض ،فيضغطون ويلوحون بإشارات« :بغينا
حقنا» ،ونحن نعرف ما ال يعرفه أغلب النواب عن مصير
األرض الجماعية الشاسعة الكائنة بزاوية شارع الكفاح
وشارع الشبانات ،ومنها البقعة األرضية التي كانت
تضم مسبحا بلديا وم��راف��ق جمعوية وس��وق لغزل.
صحيح بأن جزءا من تلك األرض فوتت في التسعينيات
بثمن  250درهما للمتر المربع لمقاول معروف كان
برلمانيا وعندما حوكم وسجن ،هنا تعثر التفويت ولن
ندخل في األسباب والظروف.
وبعد  35سنة ،يعود ه��ذا التفويت إل��ى الواجهة
ويتدارسه مجلس الجماعة ،بدال من مجلس مقاطعة
يعقوب المنصور الذي سبق له أن قرر في الموضوع في
التسعينيات ،والمستشار الوحيد الذي على إلمام بهذا
الملف هو عضو حالي في المقاطعة مكلف بالشؤون
الرياضية.
والمهم هو إنصاف من كان مظلوما ومسجونا ،وأهم
من ذلك هو :ماذا سيكون في تلك األرض الجماعية؟ هل
سيستفيد سكان يعقوب المنصور من مرافق اجتماعية
واقتصادية وبيئية؟ أم «ستزرع» فقط صناديق سكنية»
هذا هو المطلوب من المستشارين تحديد :ماذا سيشيد
على أرض الجماعة ،هذه الجماعة التي تعرف بأن حوالي
 300دار وعمارة مهددة باالنهيار في مقاطعة حسان
أغلبها تقع في المدينة العتيقة ،وفي كل سنة مع موسم
األمطار تنهار عمارات وتستشهد عائالت ،وتشرد أسر
وتنضاف إلى المنكوبين في حي المالح وحي لوبيرة،

وحي الدباغ ،وحي القناصل ،وحي وقاصة ،وغيرها من
األحياء المهددة بالسقوط مع حلول موسم األمطار،
وهناك الئحة رسمية في المقاطعة والجماعة بأسماء
المنكوبين المرشحين بفقدان أرواح��ه��م وديورهم
وحوانيتهم ،وفي كل سنة تزهق أرواح وتسارع المقاطعة
بالتبرع بسيارة نقل األموات بينما الجماعة تقدم مجانا
القبور مع «مواساة» ممثلي المفقودين الذين ال يظهرون
وال يتحركون إال إذا وقعت الواقعة ،فيسارعون إلى ارتداء
الجالليب لحضور «عشاء الميت» .وكأنهم في مهمة
بروتوكولية بينما هم مسؤولون عن موت الناس ،وعن
ضياع أمالكهم ،وعن «االمتناع» لتخصيص لجنة دائمة
لتتبع أحوال الديور المهددة باالنهيار والتدخل إلنقاذ
السكان من األخطار خصوصا في مثل الموسم الذي
نعيشه ،موسم األمطار ،فمن هم المرشحون هذه السنة
النهيار عماراتهم؟ ومن هم الذين سيفقدون حياتهم
بسبب انشغال المنتخبين بـ«هميزات» التفويتات،
وتعويضات المجالس اإلداري��ة و«تقرقيبات» األسفار
ومنح الجمعيات؟ ...إلخ.
وكنا نتمنى من الذين صوتنا عليهم االنكباب على
دراسة المشاريع التي ستشيد على أرض شارع الكفاح،
وفرض المرافق التي تخدم الساكنة والمقاطعة وتنهض
بالمنطقة سياحيا وهي التي تطل على شارع المختار
جازوليط على الساحل ،ونحن نعرف بأنه ابتداء من
ش��ارع الكفاح إلى الهرهورة ،كلها تصاميم عمرانية
للفيالت يجب مناقشتها وليست ثرثرة معناها« :بغينا
حقنا».

تحت رحمة الذين يتحكمون في
الحي فيسلمونه في النهار إلى
أصحاب «الجوطيات» ،وفي الليل
إلى أصحاب المحرمات الذين
أسسوا «مقاطعتهم» اإلقطاعية
وف����رض����وا «ال����ج����زي����ات» على
السكان ،والويل لمن يحتج أو
يستنكر أو يدخل الحي ليال .حي
ال��م�لاح تحولت الخربات فيه
وهي كثيرة إلى أوكار لمافيات
اللصوص ،ومافيات الخمور،
ومافيات المخدرات ،ومافيات
توزيع األماكن للباعة المتجولين.
ل��ه��ذه ال���ك���وارث ك��ل��ه��ا يستعد
ال����س����ك����ان ل��ت��ن��ظ��ي��م وق���ف���ات
اح��ت��ج��اج��ي��ة أم����ام م��ق��ر حزب
األصالة والمعاصرة بحكم أنه
ال��م��ت��رئ��س ل��م��ج��ل��س مقاطعة
حسان ،وأمام الجماعة للتنديد
بإهمال حي تاريخي وتركه غارقا
في األزبال وكل ما سبق ذكره،
وربما يكون ذلك مفتعال إلجبار
السكان على إفراغ دورهم.
ح��ي ال��م�لاح يستغيث قبل
االحتجاجات.

أسرار
العاصمــــــة

صدقوا أو ال تصدقوا جمعية األعمال االجتماعية
ملوظفي اجلماعة تتوصل كل سنة من أموال سكان
ال��رب��اط بـ 100مليون كمساعدة مالية ،وتصرف
اجل��م��اع��ة ك��ل سنة لتكوين امل��وظ��ف�ين  50مليونا،
والسنة املقبلة خصصت جماعتنا مليارين على
األشغال الشاقة سيتوصل بها «األشقياء» ودائما
من أم��وال األشقياء «دي��ال بالصح» القاطنني في
ال��دي��ور امل��ه��ددة باالنهيار وال��ب��راري��ك القصديرية
والسكن غير الالئق.
في هذه السنة  2014ساهمت اجلماعة في
متويل «رام��ي��د» بـ 30مليونا أم��ا في السنة
املقبلة فستدفع بالتمام والكمال  391مليونا،
ويبقى السؤال احملير :من يستفيد من خدمات
«راميد» السكان املعوزون أم املوظفون؟ علما
بأن املوظفني لهم تعاضديتهم وتأمينهم ،فأما
السكان فلهم ع��ذاب وجحيم «سير واجي»
للمقاطعات و«تكرفيس السبيطارات».
ستقدم اجلماعة منحا للمقاطعات لتمويل خدمات
«القرب» لفائدة ،املواطنني إال أن املقاطعات قربت
الرفاهية ألعضائها مثل السيارات بـ 617مليونا
ملقاطعة اليوسفية ،و 624مليونا ملقاطعة يعقوب
املنصور ،و  589مليونا ملقاطعة حسان ،و538
مليونا ملقاطعة أك��دال – ال��ري��اض ،و 328مليونا
ملقاطعة السويسي.
في سابقة من نوعها في العاصمة ،لن يحتج
السكان من اليوم على ممثليهم في اجلماعة
واملقاطعات ،ونصحهم مرصد الناخب ملدينة
األن���وار ،باالحتجاج أم��ام م��ق��رات األحزاب
التي زكت األعضاء املغضوب عليهم ،وأول
احتجاج م��ن ه��ذا ال��ن��وع سيكون أم��ام مقر
ح��زب األص��ال��ة وامل��ع��اص��رة احتجاجا على
الديور املهددة باالنهيار في حي املالح.
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أبي الجعد

ما يجري ويدور في المدن

طاطا

األمطـار تعـري
تالعبـات التجهـيز

هل هي عودة لزمن السيبة ..صراع دموي بين قبيلتين
< سعيد الهوداني
أ صيب يو م ا أل ر بعا ء
ال������م������اض������ي ،ع��������دد من
األش�������خ�������اص ب����ج����روح
م��ت��ف��اوت��ة ال��خ��ط��ورة في
ن���زاع ب��ي��ن قبيلتي «أيت
ب���ي���ه���ي» و«ال�����ج�����ري�����ات»
بجماعة ال��ش��ك��ران دائرة
أب��ي الجعد ،بعد تراشق
بالحجارة بسبب المشكل
ال���ق���ائ���م ح����ول األراض�����ي
ال����س��ل�ال����ي����ة بمنطقة
«الكعارة».
وحسب مصادر مطلعة،
فقد هاجمهم عدد كبير من
أف���راد إح���دى القبيلتين،
منتسبين للقبيلة األخرى،
عندما هموا بحرث الجزء
المخصص لهم ،ليتم حرق
ث�لاث��ة م���ن���ازل ،وحظائر،
وعدد من رؤوس األغنام،
وجرار ،ودراجات نارية…
ك���م���ا أص����ي����ب ع������دد من

صورة األرض المتنازع عليها

األشخاص تم نقل بعضهم
إل��ى المستشفى المحلي
ألب��ي الجعد ،وشخصين
إلى المستشفى اإلقليمي
بخريبكة.

وأض�����������اف ال���م���ص���در
ذاته ،تم إخبار السلطات
ال��م��ح��ل��ي��ة واإلقليمية
والوكيل العام بخريبكة،
م���ن أج����ل ال��ت��دخ��ل لنزع

< شكيب جالل

مازالت آفة البناء العشوائي
تتنامى في الخفاء بمدينة أزمور
بمباركة بعض «المقربين» من
السلطة ،وفي العلن بتواطؤ مع
بعض الموظفين الجماعيين،
وبعض األعضاء والمستشارين،
بدريعة رخصة إصالح ،بل منهم
من تحول إلى «سمسار» بارز
مهمته تسهيل الحصول على
هذ الرخصة التي أصبحت تخول
للحاصل عليها تحويل

منزله من سفلي إل��ى منزل ذو
طوابق حسب رغبة صاحبه.
وتفشت هذه الظاهرة خاصة
في الدواوير المحيطة بالمدينة

وخصوصا مع قرب االنتخابات
الجماعية ،ألن هذه الوسيلة يقول
أحد المتتبعين هي التي تضمن
الفوز المحقق للمنتخبين الذين
يالزمون كراسي الجماعة مع كل
موسم انتخابات جماعية رغم
الحمالت التي تنظمها السلطات،
وال��دواوي��ر التي انتشرت بها
ظاهرة البناء العشوائي بالنسبة
لجماعة أزمور هناك :دوار دراعو،
ودوار سواني ،ودوار موسى،
ودوار الشاريج ،ودوار سواني
ال��ب��ح��ر( ،)..وبالنسبة لجماعة
سيدي علي بن حمدوش
نجد :دوار الدغوغي
دوار س��ي��دي حمو،
ودوار ال���ك���وح���ل،
وسيدي علي المركز،
وب��ال��ن��س��ب��ة لجماعة
أوالد رح��م��ون نجد:
دوار الجدوعة ،ودوار
ل��ح��م��ام��ن��ة ،ومنطقة
شعبة حوالة ،وكل هذه
ال���ف���وض���ى والتسيب
تجري وسط تساؤالت
ع������ن دور السلطة
وال��ج��م��اع��ات المعنية
وال��وك��ال��ة ال��ح��ض��ري��ة ووزارة
السكنى والتعمير وكل الجهات
المسؤولة.

>> اعتبر عبد العزيز الرباح وزير
التجهيز والقيادي بحزب العدالة والتنمية
أن بعض المسؤولين الحزبيين الذين
يحظون بالمناصب البرلمانية يعيشون
على ما أسماه بـ«المنشطات السياسية».
وش����رح م��دل��ول مصطلحه ه���ذا أمام
ال��ح��اض��ري��ن ف��ي الجلسة االفتتاحية
للمجلس الجهوي للعدالة والتنمية بسوس
ماسة درعة ،والمنظم في دورته الثالثة
تحت شعار «جهوية متقدمة وانتخابات
نزيهة من ركائز اإلصالح» ،وقال الرباح:
«ب��أن هناك أشخاصا أل��ف��وا المقالع،
والكريمات وألفوا العيش بالريع ،غير أن
زمن ذلك انتهى مع هذه الحكومة».

شهدت مدينة طاطا على مدى األي��ام الماضية هطول
أمطار غزيرة بمختلف ربوع اإلقليم ،وتسببت العواصف
الرعدية المصحوبة بسيول األمطار بخسائر مادية في
مجموعة من المناطق ،وزرعت الرعب في صفوف المواطنين
بعدما اقتلعت األشجار والنخيل ،وجرفت المواشي ،وعرقلت
حركة السير والجوالن ،وانقطع التيار الكهربائي والمسالك
الطرقية بعدد من القرى والمداشر ،ما اضطر معه عددا من
حافالت النقل العمومي إلى قضاء الليل بها .وانهارت
القنطرة الحديثة التدشين الموجودة بمدخل المدينة بفعل
سيالن وارتفاع منسوب وادي طاطا ،في ما اقتحمت المياه
منازل مجموعة من المواطنين بمدشر أكادير بجماعة
«تيسينت» ،كما تم انهيار عدد من المنازل بمدشر الزاوية
بالجماعة نفسها .وبالجماعة الحضرية ألقا بإقليم طاطا
تسببت األمطار الغزيرة في انهيار منزل بحي الشهداء،
وآخر بدوار «إيكو» التابع لجماعة
«ت��ي��ك��زم��رت» .وت��ح��دث أحد
المواطنين قائال إن هذه
األمطار الغزيرة واألخرى
ال��ت��ي شهدها اإلقليم
شهر أكتوبر الماضي،
كشفت وبشكل مخيف
ضعف البنية التحتية
والخلل الموجود في
مشاريع التهيئة.

«حسبي الله
ونعم الوكيل»

تلكس

أزمور

«سماسرة» البناء العشوائي
يحولون الدواوير إلى قنابل موقوتة

فتيل الصراع ،األمر الذي
ت��ب��اط��أت ال��س��ل��ط��ات في
االستجابة له ،مما خلف
اس��ت��ي��اء أف�����راد القبيلة
المتضررة الذين انتقلوا

بعد ال��ح��ادث لالحتجاج
أم���ام دائ����رة أب���ي الجعد
راف��ع��ي��ن ش���ع���ار «ع�ل�اش
جينا واحتجينا المخزن
خ���وا ب��ي��ن��ا» ،االحتجاج
ال��ذي ك��اد أن يتطور إلى
قطع الطريق ال��ع��ام لوال
تدخل بعض المواطنين
من القبيلة وبعض أعضاء
التنسيقية المحلية للدفاع
عن الساكنة البجعدية.
وانتقلت أعداد كبيرة من
قوات التدخل السريع إلى
عين المكان ،بينما نقلت
مصادر أن مبادرة جادة
للصلح انطلقت بالمدينة
ف���ي اج��ت��م��اع ض���م عددا
م���ن رؤس�����اء الجماعات
ال���م���ج���اورة ،ومنتسبين
لعدد م��ن قبائل المنطقة
إلخ����م����اد ف���ت���ي���ل الفتنة
وإي�����ج�����اد ح����ل توافقي
ب���ي���ن ج���م���ي���ع األط�������راف
المتنازعة.

< فضيلي عمي

مشهد من فاجعة كلميم ،حيث لقي  24شخصا
مصرعهم بينما أصيب الكثيرون في فيضانات
واد «تلمعدرت» .وحدها عبارة «حسبي الله ونعم
الوكيل» تليق للتعليق على هذا الموقف كما هو
مكتوب على زجاج هذه الحافلة(.)..

اس��ت��ن��ك��ر االت����ح����اد المحلي
للفيدرالية الديمقراطية للشغل
باليوسفية م��ا س��م��اه االعتداء
الشنيع والهمجي الذي تعرض له
األس��ت��اذ «ح .ت» ال��ح��ارس العام
بإعدادية السلطان موالي الحسن
ب��ال��ش��م��اع��ي��ة م����ن ط�����رف باشا
المدينة.
وطالب أصحاب البيان السلطات
القضائية باتخاذ كافة اإلجراءات
القانونية تجاه الباشا ،معلنين عن
استعدادهم لخوض كافة األشكال
النضالية تضامنا م��ع األستاذ
الضحية ولحماية لنساء ورجال
التعليم باإلقليم.

خريبكة

إقبار مركز خاص باستقبال الرياضيين بسبب مزاجية بعض المسؤولين
< سعيد الهوداني
في خطوة جد إيجابية صفقت
لها األسرة الرياضية عامة وأندية
أل���ع���اب ال���ق���وى ب��ص��ف��ة خاصة،
بمدينة خريبكة وال��ج��ه��ة ككل،
أقدمت «المبادرة الوطنية للتنمية
البشرية» ،على بناء وتجهيز مركز
لالستقبال خ��اص بالرياضيين
بالملعب البلدي من أجل وضعه
رهن إشارة كل األندية والجمعيات
المنتسبة للعصب والمنضوية
تحت لواء الجامعات ،لكن ال شيء
من ذلك حدث فهذا المركز الذي

<< سجلت بعض المصادر أن
مستشارا برلمانيا من بيوكرى
ي��واظ��ب على ال��ح��ض��ور ف��ي كل
اللقاءات واالحتفاالت الرسمية
ال��ت��ي ت��ج��رى ف��ي ع��م��ال��ة إقليم
اشتوكة أيت باها ،ورغم أال عالقة
له بالمنطقة فإنه يتدخل دائما
وي��أخ��ذ الكلمة ليتحدث باسم
ال��س��ك��ان ،ألن��ه ت��ق��ول المصادر،
ص����دي����ق أح�����د ال���ن���اف���ذي���ن في
العمالة( )..مشيرة إلى أنه ربما
يمهد الطريق لما هو أهم()..

صرفت عليه ميزانية ضخمة من
أموال مخصصة لمحاربة الفقر
وال��ه��ش��اش��ة ،ظ��ل م��ج��رد بناية
مهجورة ال دور لها بالمرة ،رغم
مرور سنوات ليس بالقصيرة على
إنجازها بدل استثمارها ،وهذا
راجع لكون بعض العقليات دخلت
في صراعات حول من له الحق في
التسيير والتحكم في دواليب هذا
المركز.
وام����ت����دت م����ا س���م���اه بعض
المتتبعين للشأن الرياضي «أيادي
العبث» لهذا المركز وحولته إلى
م��س��ت��ودع خ���اص بالتجهيزات

>> قال أحد المستشارين من
بلدية بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت
ب�����اه�����ا إن ب����ع����ض مسيري
البلدية يتقاعسون في جمع موارد
البلدية ،ويسرفون ف��ي صرف
ميزانيتها( ،)..وباألرقام أوضح
أن السوق األسبوعي يمكن أن
يذر على ميزانية البلدية أكثر من
 200م��ل��ي��ون س��ن��ت��ي��م ،ف���ي ما
الجماعة ال تحصل إال على 113
مليونا وتستهلك  70مليونا من
البنزين.

الرياضية الخاصة بألعاب القوى
بدون وجه حق ،وبدون أن يعرف
من رخص لها بذلك؟ أو هي فقط
مجرد تصرفات فردية ال علم لمن
يهمهم األمر بها قادت إلى إفراغ
ال��م��س��ت��ودع ال��م��خ��ص��ص لهذه
التجهيزات الرياضية التي هي
ملك للوزارة الوصية تم توفيرها
بغالف مالي ق��ارب  120مليون
سنتيم ،حسب المعطيات التي
كانت قد توفرت حينها إبان إنجاز
الحلبة المطاطية التي كلفت 700
مليون سنتيم ،ووضعها رهن كل
األندية والعصبة وحتى الجامعة

<< شهد المستشفى اإلقليمي
بتنغير ،مؤخرا ،تنظيم وقفة احتجاج
من ط��رف مجموعة من المواطنين
أغلبهم نساء ،وتم ذلك بعد أن شهد
في اليومين األخيرين احتجاجات
مماثلة ،بترديد مجموعة من الشعارات
المنددة بما سموه «تصرفات غير
مقبولة» من ط��رف بعض ممرضي
وأطباء وحراس األمن وسائق سيارة
اإلسعاف بالمستشفى ،مستنكرين
كذلك ع��ددا من الخروقات المهنية
والحقوقية ،حسب تعبيرهم.

عند تنظيم ال��ت��ظ��اه��رات سواء
المحلية أو الجهوية والوطنية،
والتي تم نقلها لمركز االستقبال
بدل مكانها الطبيعي وبهذا يتحول
المركز الخاص باالستقبال إلى
مقبرة لألجهزة الرياضية.
ويتساءل المتتبعون من هي
ال��ج��ه��ات ال��م��س��ؤول��ة ع��ن أموال
ال��م��ب��ادرة بعمالة اإلق��ل��ي��م؟ وهل
ال�������وزارة ال��وص��ي��ة وم��ع��ه��ا كل
السلطات على علم بما يحدث؟
وإل��ى متى ستظل األم��ور تسير
وفق مزاجية البعض على حساب
الصالح العام؟

>> قامت السلطات المحلية بمدينة إنزكان،
مؤخرا ،بمنع تجار سوق الجملة للخضر والفواكه
بالمدينة من تعليق لوحة حديدية تحمل اسم السوق،
بحجة عدم قانونية ذلك ،رافضة أن يتم تعليقها دون
الحصول على ترخيص من لدن المصالح المختصة.
وحسب مصادر مطلعة فإن التجار المنضوين تحت
لواء المكتب النقابي للتجار ومهنيي سوق الجملة
للخضر والفواكه بإنزكان ،وجمعية الصفاء لتجار
الخضر والفواكه بسوق الجملة ،رفعوا مراسلة لدى
المصالح المختصة تفيد فيها بأن التجار سيقدمون
على تعليق اللوحة الحديدية غير أن بعض المصالح
رفضت تسلم اإلشعار ،وهو ما حدا بممثلي التجار
إلى انتداب مفوض قضائي قصد تبليغها.
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اليوسفية

العبث ..تعبيد أزقة وشوارع المدينة وتخريبها من جديد
< نورالدين الطويليع

ت��س��اءل متتبعون للشأن
المحلي بمدينة اليوسفية عن
سر سكوت السلطات الوصية
عما سموه فضيحة تخريب
ش��وارع وأزق��ة لم يلبث على
تعبيدها سوى أشهر معدودة،
ولم يمر على بعضها اآلخر
س��وى أي���ام وأس��اب��ي��ع ،ليتم
اقتالع إسفلتها وإسمنتها،
ح��ت��ى يتسنى ت����دارك خطإ
إغفال إصالح قنوات الصرف
الصحي المتهالكة التي لم
يعد لبعضها وجود ،مما خلق
مشاكل لمواطنين عثر بعضهم
مؤخرا على حفرة كبيرة في
إح����دى األزق����ة ب��ح��ي السمارة
صارت مصبا لمياههم العادمة،
وك��ادت تتسبب في كارثة لوال
لطف األقدار.

وفي هذا السياق ،عبر بعض
ال���ف���اع���ل���ي���ن ال��ح��ق��وق��ي��ي��ن عن
استنكارهم لهذا العبث الذي
يطبع تسيير ال��ش��أن المحلي
بمدينة اليوسفية ،معتبرين إياه

سطات

جمعيات «محظوظة»
وأخرى «مغضوب عليها»

< نور الدين هراوي

مكناس

الكالب الضالة تهاجم ضواحي مكناس
< األسبوع
استغرب المواطنون من سكان
عدد من الجماعات القروية بضواحي
م��دي��ن��ة م��ك��ن��اس م���ن ظ���اه���رة غير
مسبوقة ،تجسدت ف��ي االنتشار
المكثف لـ«قطعان» كبيرة من الكالب
الضالة والمفترسة هذه المرة.
وسجل السكان بنواحي المدينة
وبعدد من قبائل المنطقة كجماعات
ب��ن��ي ع����م����ارت ،وم����وس����اوة،
ولمغاصيين ،دوي منيع،
وموالي إدريس زرهون،
ولبريدية ..،وغيرها من
ال��دواوي��ر ،ت��واف��د عدد
كبير من مجموعات من
الكالب الضالة «تفوق
أحيانا العشرين كلبا في
المجموعة الواحدة» على
المنطقة من خارج اإلقليم،

فاس

خلصت أش��غ��ال دورة أكتوبر العادية التي
نظمتها بلدية سطات ،مؤخرا ،إلى تقديم الدعم
لجمعيات ذات أه��داف متنوعة ومنها :المكلفة
برعاية األشخاص المسنين وغيرها ،لمساعدة
هذه الفئة في وضعية هشة.
وحسب مصادر جمعوية فإن هذا الدعم المالي
الذي جادت به البلدية يهدف إلى تمكين األشخاص
المسنين من االستفادة من البرامج الترفيهية
وخدمات هياكل القرب ،وكذا العديد من األنشطة
الخيرية في إط��ار التنسيق مع إدارة التعاون
الوطني بجهة سطات ،وتساءلت المصادر عن
المعايير التي رأى المسؤولون بأنها مناسبة
لتوزيع الدعم على الجمعيات؟ ولماذا تم إقصاء
جمعيات دون أخرى؟ وهل يتعلق األمر بجمعيات
محظوظة وأخرى مغضوب عليها؟

مظهرا من مظاهر تسيير األهواء،
قبل أن يضيفوا بأن األم��ر كان
يستدعي من القائمين على تدبير
الشأن المحلي حل مشكل قنوات
ال���ص���رف ال��ص��ح��ي المهترئة

والمتآكلة قبل اإلقدام على تعبيد
وتبليط ال��ش��وارع واألزق���ة ،مع
العلم ،يقول ذات المتحدثين ،إن
ب���ع���ض م���س���ؤول���ي المجلس
الحضري ال��ذي��ن أوك��ل��ت إليهم
مسؤولية مراقبة األشغال ،كانوا
يضعون على التصاميم عالمات
ترمز إلى هشاشة قنوات الصرف
الصحي بمجموعة من األحياء
والشوارع واألزقة ،مكتفين بهذا
اإلج��راء دون أن يتدخلوا لحل
المشكل قبل التأشير على انطالق
أشغال التعبيد ،وهو ما يعبر عن
مظهر لسوء التدبير ،وهدر المال
العام ،واإلخالل بواجب الحكامة
وترشيد النفقات .وعبر بعض
السكان عن تخوفهم من أن تبقى
األحياء التي جرى «تدمير» أزقتها
على حالها في ظل غياب مخطط
واضح إلعادة تعبيدها وإصالح
ما أفسده تدبير العبث.

زواج المتعة يصل
إلى المغرب..
والبداية خمس
ضحايا من فاس

وشروع هذه الكالب بهجومات على
عدد من قطعان الماشية وتكبيد عدد
من الرعاة خسائر كبيرة.
وس��ج��ل ال��م��واط��ن��ون االنتشار
الواسع لهذه الكالب على مختلف
جنبات الطرق الوطنية واإلقليمية،
بحثا عن الطعام وعما يجود به
السائقون ورك��اب السيارات بتلك
الطرق.
الجدير بالذكر أن الفالحين بهذه
المناطق وضعوا شكايات
لدى الجماعات القروية
وال���س���ل���ط���ات ،ولم
ي����ع����ودوا يقوون
ع��ل��ى ال���رع���ي في
ال�����غ�����اب�����ة وف����ي
ال���ج���ب���ال بشكل
منفرد خ��وف��ا من
مباغتة الكالب لهم
ولماشيتهم.
< األسبوع
قامت مصالح األمن بمدينة فاس
بتفكيك شبكة متخصصة في زواج
المتعة ،وقالت مصادر مطلعة إن
النيابة العامة أمرت بوضع المتهم
الرئيسي ره��ن تدابير الحراسة
النظرية ،في انتظار تعميق البحث
معه ،وتقديمه رفقة متهمين آخرين

بيضـــــاويات
اس���ت���ي���ق���ظ س����ك����ان المدينة
االقتصادية ،مؤخرا ،على عدة حاالت
لمنع الوقوف بالعديد من الشوارع،
الشيء الذي جعل المواطنين يبحثون عن أماكن
لركن سياراتهم(.)..
وكانت شوارع غاندي ،عبد الكريم الخطابي ،وجزء من شارع
أنفا ،إضافة إلى شارع المسيرة والزرقطوني قد عرفت وضع
العديد من عالمات ممنوع الوقوف ،فجأة ،ما جعل العديدين
يتيهون بين شوارع وأزقة المدينة.
في الوقت الذي طالب فيه سكان شارع الكوطا بحي
سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء ،بتوفير األمن من أجل
وضع حد النتشار المخدرات ،والتحرش بالنساء ،واالعتداء
على المواطنين وسرقة ما بحوزتهم ..شاهد بعض المواطنين
رجال أمن نائمين في سياراتهم الخاصة مزيلين قبعاتهم حتى
ال يتم التعرف عليهم ،أو يشاهدون مقابلة في كرة القدم بعدما
تم ركن السيارة أو الدراجة في أحد األزقة الضيقة.
يفاجأ الزائر لمدينة الدار البيضاء بالعدد الكبير من
المرضى عقليا ونفسيا يتجولون في شوارع المدينة،
ويتلفظون بكالم ساقط ،ويقومون بتصرفات الأخالقية،
األمر الذي يضايق المواطنين( ،)..ويقول متتبعون للشأن
المحلي إن جناح  36البن رشد أصبح عاجزا عن استيعاب هذا
العدد الكبير من المرضى المتوافدين عليه ألج��ل العالج،
ويضيف على جماعة الدار البيضاء ووزارة الصحة توسيع
هذا الجناح أو بناء مستشفى كبير بديل يحتوي كل حمقى
المدينة االقتصادية.
أصبحت أقسام حفظ الصحة بعدد من المقاطعات تشكل
عبئا على مالية جماعة ال��دار البيضاء ،نظرا لغياب
المردودية وعدم قيامها بالواجب المطلوب منها من قبيل
توفير الصحة والسالمة للمواطنين داخل عدد من األسواق
والمحالت التجارية والمقاهي والمطاعم( )..لكن يبدو أن
التراخي دب في أوساطها ،علما أن المدينة في حاجة إلى يقظة
يومية خصوصا وأنها تشهد تزايدا كبيرا في هاته األماكن
العمومية،التي يقول المواطنون إن بعضها ال يتوفر على الماء
وتغيب فيه النظافة.
نظمت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم
االبتدائي بجهة الدار البيضاء الكبرى ،وقفة احتجاجية
أمام مقر األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .وذلك
بتزامن مع اإلضراب العام في الوظيفة العمومية.
واتخذت الجمعية شعار «فتح باب الحوار منفذ لالرتقاء
بالمنظومة التربوية» عنوانا بارزا إليصال معاناتها ،التي
يميزها عدم الجلوس إلى طاولة الحوار من طرف الوزارة
الوصية على القطاع.
< محمد بورزوق
استفادوا من عمليات زواج المتعة
للمحاكمة.
وتابعت المصادر إنه تم استنطاق
المتهم الرئيسي لعدة ساعات بناء
على إف���ادات صرحت بها شابة
ذهبت ضحية زواج المتعة ،قبل أن
ت��ج��د ن��ف��س��ه��ا ،ب��ع��د أش���ه���ر من
االحتفال بها كزوجة دون وثائق،
وفي الشارع ،بعد أن تخلى عنها

<

األسبوع

قال بعض المواطنين بمنطقتي
الجزيرة وأركمان بمدينة الناظور
إنه من المتوقع أن يقوموا في
القادم من األيام بوقفة احتجاجية
ت��ن��دي��دا ب��م��ا وص���ل إل��ي��ه الملك
الغابوي بالمنطقة ،مطالبين بفتح
تحقيق في الموضوع والوقوف
ع��ل��ى ت���راخ���ي���ص ال���ب���ن���اء التي
منحت.
وأوض�����ح ب��ع��ض ال��س��ك��ان أن
غ���اب���ات «ث����اي����زارث» ت���واج���ه ما
وصفوه بالمحاوالت المستميتة
الستغاللها من طرف من سموهم

بمافيا العقار ،مشيرين إلى أن
م��س��اح��ات م��ه��م��ة م���ن األشجار

المقطوعة بذات
الغابة كانت بفعل

ف��اع��ل وح��م��ل��وا م��س��ؤول��ي��ة ذلك
للسلطات المحلية ،ومندوبية
ال���م���ي���اه وال����غ����اب����ات ،ووك���ال���ة
«م��ارت��ش��ي��ك��ا» ال��ت��ي م��ن واجبها
مراقبة الملك الغابوي وحمايته
والتدخل لكبح تنفيذ
مشاريع في الملك
ال��غ��اب��وي ،إلى
جانب عمليات
ال��������ق��������ط��������ع
واح�������ت���ل���ال
الملك الغابوي
ب������دون وجه
حق.
وأوضحوا أن

ة

أيدي «مافيا العقار» تزحف إلى غابة أركمان

ن
و
شؤ وي
ه
ج

الناظور

ال������زوج «ال���م���ف���ت���رض» دون أي
إجراءات رسمية ال قبل الزواج وال
بعده.
وأش����ارت إل��ى أن��ه ت��م االستماع
كذلك ،إلى عدد من ضحايا شبكة
زواج ال��م��ت��ع��ة أغ��ل��ب��ه��ن م��ن حي
شعبي بالعاصمة العلمية ،حيث
بلغ عدد الضحايا ،إلى حدود هذه
األيام خمس فتيات.

الترامي على الملك الغابوي
م��س��أل��ة خ��ط��ي��رة ي��ت��ح��م��ل فيها
المسؤولية كل من تغاضى عن
األمر مما جعل مثل هذه المجاالت
الغابوية تفتح شهية الخواص
لبناء المنازل ،ونبهوا إلى عملية
ال��ق��ط��ع ال��م��م��ن��ه��ج والمستمر
لألشجار وإتالفها وسط الغابة،
وب���ن���اء ب��ع��ض األش����خ����اص في
المناطق الممنوع البناء فيها
حسب تصميم التهيئة ،إلى جانب
ظهور كيانات للبناء تتم وسط
ال��غ��اب��ة ب��ع��د اج��ت��ث��اث األشجار
وطمرها بالرمال بهدف إتالف
الغابة.
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سويقة باب دكالة ..الخطر الذي يحلق فوق الرؤوس
< عزيز الفاطمي

ت��ه��دد أس����وار وأسقف
زن��ق��ة ف��اط��م��ة الزهراء
املهددة باالنهيار في أية
حلظة أرواح املواطنني،
نتيجة اإله���م���ال الذي
يطال أسقفها املتكونة
من مواد هشة وسريعة
االحتراق.
وم��ازال امل��ارة يتذكرون
ح����ادث ح��ري��ق دكانني
ب��زن��ق��ة «س��ي��دي حلسن
وع��ل��ي» ،وم����ازال هوله
ع��ال��ق��ا ف���ي أدهانهم،
حيث تسبب في خسائر
ك��ب��ي��رة ول���وال األلطاف
الربانية لتحول احلي

إل����ى م��ن��ط��ق��ة منكوبة،
م���ع ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى أن

ه��ذه السويقة املهددة
باالنهيار ،تعتبر نقطة

ع����ب����ور ح����ي����وي����ة إل����ى
أس��واق املدينة القدمية

وساحة جامع الفنا ،كما
تشهد ح��رك��ة سياحية
مهمة بحكم توفر احلي
على مجموعة من ديور
الضيافة التي تستقطب
سياحا أجانب.
ويطالب سكان باب دكالة
القلب النابض للمدينة
العتيقة ل��ي��ل ن��ه��ار من
العمدة ،وم��ن أصحاب
القرار التدخل من أجل
إن��ه��اء مسلسل الرعب
في إطار استفادة احلي
من حصته من امليزانية
ال��ض��خ��م��ة املخصصة
للحاضرة املتجددة ،كي
تتجدد الثقة في نفوس
املواطنني.

وادي زم

اعتقال «طفل» على خلفية
مباراة في كرة القدم

ص

ور
ةو

تعل

يق

< األسبوع

ت���وف���ي طفل يبلغ م���ن ال��ع��م��ر  15سنة،
مباشرة بعد وصوله إلى مستشفى محمد
اخل��ام��س مبدينة وادي زم ،بعد إصابته
بكرة على مستوى جهازه التناسلي من
طرف رفيق له ،أثناء مقابلة في كرة القدم
ب�ين أط��ف��ال احلي مبدخل ش����ارع محمد
اخلامس بوادي زم.
واعتقلت العناصر األمنية طفال آخر عمره
 14سنة الذي تسبب في الوفاة وسط حالة
الذهول والهلع انتابت احلاضرين
م��ن
الذين لم يستوعبوا األمر ،في حني قامت
األج����ه����زة امل��خ��ت��ص��ة مب���ب���اش���رة حتقيق
معمق في احل����ادث ب��ن��اء ع��ل��ى تعليمات
النيابة العامة.

مال
عيـن علـى الش

«الخصة»
والبارابول»
يعتقد بعض املتفائلني أن زمن االستهتار قد ولى ،إال أن هذه «اخلصة»
املنهارة التي وضعت لتزيني الباب الرئيسي ملسجد محمد السادس بوجدة
تقول إنه ميكن أن تتحول «اخلصة» إلى «بارابول» بعدما مت فصل صحنها
عن «قاعدتها» مادام زمن االستهتار مستمرا ..فما رأي املسؤولني وخاصة
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية في ذلك؟

مواطنون يطالبون برحيل
«قايد» في قضية بناء عشوائي
جانب من الوقفة االحتجاجية أمام
مقر قيادة «احمر الكالشكة»

< األسبوع
ن��ظ��م ال��ع��دي��د م���ن امل���واط���ن�ي�ن ب��ج��م��اع��ة «احمر
الكاللشة» التابعة إلقليم ت��ارودان��ت ،م��ؤخ��را ،وقفة
احتجاجية أمام مقر قيادة «احمر الكاللشة» التابعة
لنفس اإلقليم ،للمطالبة برحيل قائد املقاطعة بعد أن
ضاقوا ذرع��ا مبا اعتبروه «تسلطا» ،بسبب اعتقال
ث�لاث��ة م��واط��ن�ين ،أف���رج ع��ن اث��ن�ين وم�����ازال ثالثهم
معتقال(.)..
واح��ت��ج امل��واط��ن��ون على اعتقال صاحب منزل،
ات��ه��م��ه ال��ق��ائ��د ب���ـ«ض���رب» ع���ون سلطة خ�ل�ال عملية
تفتيش للمنزل ،بعد أن شك القائد في وجود عملية
بناء بشكل غير قانوني ،قبل أن يعتقل معه أخاه
وشخصا آخر.
وجاء اعتقال صاحب املنزل من داخل املستشفى،
الذي نقل إليه بعد أن دخل في غيبوبة يشتبه في كونه
مصاب بداء السكري ،في ما اعتقل الشخص اآلخر
لقوله «اللهم إن هذا ملنكر» ،حسب بعض احملتجني،
حني نقل صاحب املنزل مغما عليه إلى املستشفى،
قبل أن يعتقل أخ األخير حني زاره مبكان اعتقاله ملده
مبادة «األنسولني».
وش��ارك��ت ف��ي الوقفة حشود جماهيرية غفيرة
عبرت من خ�لال شعارات عديدة عن امتعاضها من
«بطش» املسؤول األول عن األمن واالستقرار بالقطاع
الترابي لقيادة «احمر الكاللشة».

رائحة «جثث» الموتى في «باب المقابر»
إعــــداد:
زهير البـوحاطي

مواد مسمومة في سوق
سيدي طلحة العشوائي

حتول سوق سيدي طلحة مبدينة تطوان إلى
مسرح ملا سماه املواطنون بالعشوائية في بيع
وعرض السلع ،فبالنسبة للسلع التي يتم املتاجرة
فيها فغالبا ما تكون صالحيتها منتهية ،وتسبب
أمراضا يصعب عالجها ،وذل��ك راج��ع إل��ى غياب
قسم املراقبة الصحية التابع للجماعة احلضرية،
أما رجال السلطة احمللية فهم ال يبالون مبعاناة
الساكنة وزب��ن��اء السوق امل��ذك��ور( ،)..األم��ر الذي
جعل بعض املستفيدين من الدكاكني داخل السوق
يتخذون من الشارع العام واألرصفة أيضا ،مكانا
لعرض بضاعتهم وسلعهم ،مستغلني الغياب شبه
التام لبعض املسؤولني عن املقاطعة.

ب��داخ��ل��ه��ا ،ب��ل أص��ب��ح��ت مرعى
ل�لأغ��ن��ام ال��ذي��ن ق��ال عنهم أحد
املواطنني ساخرا بأنهم يقومون
مقام اجلماعة في إزالة النباتات
واألش����واك ،وملجأ للمتسكعني
وامل��خ��ت��ل�ين ع��ق��ل��ي��ا ،ن��اه��ي��ك عن
احل���ش���رات وال���ك�ل�اب الضالة.
وي���ض���رب ه����ذا ال���وض���ع ال���ذي
ص��ارت عليه املقبرة اإلسالمية
ب��ت��ط��وان ،ف��ي ال��ع��م��ق دوري����ات
وزير الداخلية التي يحث فيها
اجلماعات احلضرية والقروية
على ضمان حرمة املقابر والعمل
على صيانتها عرض احلائط.

اس���ت���غ���رب ال���ع���ش���رات من
امل��واط��ن�ين س���واء ال��ع��اب��رون أو
ال���زائ���رون ل��ل��م��ق��اب��ر اإلسالمية
بتطوان «ب��اب املقابر» للطريقة
التي يتم بها دفن املوتى ،حيث
تفوح ال��روائ��ح م��ن القبور مما
س��ب��ب إزع���اج���ا وق��ل��ق��ا ألسرهم
م���ن األح����ي����اء ،ك��م��ا أن بعض
اجلثث تظهر بسبب عدم دفنهم
بالطريقة التي جتب.
وشهدت املقبرة بتطوان ما
وصفته بعض ع��ائ�لات املوتى
تسيبا ال مثيل له من حيث رمي
األزبال وانتشار مخلفات البناء

المختلون عقليا يتجولون في الشوارع بدل المستشفيات

س���ج���ل امل����واط����ن����ون ع���دم
اس���ت���ق���ب���ال إدارة مستشفى
األم�����راض ال��ع��ق��ل��ي��ة بتطوان،
للمرضى النفسيني والعقليني
الذين يتوافدون رفقة أسرهم
من أجل تلقي العالج والرعاية
الطبية واالستشارة النفسية،
خ��ي��ب��ة أم�����ل ال����ع����ائ��ل�ات حني
وج��دت باب وإدارة املستشفى
مغلقة في وجهها.

وأض����اف����وا أن م���ا يندى
ل����ه اجل���ب�ي�ن ه����و أن�����ه بعدما
يقوم رج��ال األم��ن أو السلطة
احمل���ل���ي���ة ب���إح���ض���ار املرضى
ال��ذي��ن ي��ت��ج��ول��ون ف��ي شوارع
املدينة دون حسيب وال رقيب
وي��ش��ك��ل��ون خ��ط��را ع��ل��ى املارة
بتصرفاتهم ال��ع��دوان��ي��ة ،إلى
املستشفى املعني ،يتم إطالق
س���راح���ه���م مب����ج����رد م����غ����ادرة

ال��دوري��ة األم��ن��ي��ة أو املصلحة
املكلفة بتمشيط هؤالء املرضى
من الشوارع.
وناشدت بعض األسر
امل���ت���ض���ررة م����ن الوضع
ال���ذي ي��ع��رف��ه املستشفى
ال����س����ل����ط����ات امل���ع���ن���ي���ة
بالتدخل العاجل ملراقبة
التصرفات الصادرة عن
إدارة املستشفى جتاه

املرضى ،وكذلك فتح التحقيق
ح���ول مصير األدوي����ة وامل���واد
الغذائية؟
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شخصيات عرفتها

الجنرال موالي حفيظ العلوي الصديق الذي
عرفني على الملك الراحل الحسن الثاني
توجهنا أنا وصاحب مقهى «جور إينوي» إلى منزل الجنرال موالي حفيظ الذي استقبل المعلم
لحسن باألحضان وجالسناه طويال ،فاكتشفت فيه رجال طيب المعشر خفيف الظل وواسع
االطالع ،والحظت أنه كان يتحدث عن الحسن الثاني بشغف كبير ،وعند مغادرتنا لمنزله
صافحني بحرارة وطلب مني معاودة زيارته ..وبعد أيام زرته مرة ثانية الحتساء الشاي معه،
وقلت له« :هل يمكنك أن تحقق لي أمنية العمر ،وهي مقابلة جاللة الملك الحسن الثاني؟»
فقال لي« :نعم ،وكن مستعدا للمثول بين يدي جاللته في أحد األيام القليلة القادمة»..
وهكذا كان.

بقلم  :رمزي صوفيا

ال يمكنني أبدا نسيان الرجل الذي أنه كان يتحدث عن الحسن الثاني الملكي ف��ي تمام الساعة الحادي اللبنانية» .فقال الملك ضاحكا« :إذن عبد الهادي بوطالب ،والسيد أحمد
قدمني ألول مرة للراحل العظيم الملك بشغف كبير ،وتناولنا جميعا طعام عشرة» ،وفي الوقت المحدد ذهبت أنتما صديقان» فقلت لجاللته« :لي رضا اكديرة ،والجنرال أحمد الدليمي.
ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي رح��م��ه ال��ل��ه وهو العشاء بمنزله .وعند مغادرتنا لمنزله بي السيارة المذكورة إلى القصر الشرف والسعادة بهذا اللقاء وفرحتي وك��ان لهذه المقابلة الهامة صدى
الجنرال موالي حفيظ العلوي ،الرجل صافحني بحرارة وطلب مني معاودة الملكي وه��ن��اك ك��ان ج�لال��ة الملك بالمثول بين يدي جنابكم الشريف عربي كبير حيث تلقفتها كل المنابر
الذي كان يرافق الملك الحسن الثاني زيارته قائال لي بالحرف الواحد :يترأس مجلسا للوزراء ،وبعد انتهاء لن تعادلها فرحة» ،وهكذا قمت بجولة اإلعالمية بالتعاليق المشيدة باألسئلة
القوية والجريئة واألجوبة الملكية
مثل ظله وكان وجهه يعبر عن صرامة
المفصلة وال��ه��ام��ة ك��ع��ادة الحسن
ال مثيل لها حيث كان نادرا ما يبتسم
الثاني ،طيب الله ثراه ،الذي حار في
أمام الكاميرات التي كانت تالحق
علمه وعبقريته كل ق��ادة المعمور.
الموكب الملكي .ولكن تلك التعابير
وبعد انتهاء المقابلة دعانا جاللة
الصارمة كانت تخفي خلفها إنسانا
الملك لتناول طعام الغذاء ،وتجول
طيب القلب وحسن المعشر.
بنا بين رحاب القصر الملكي وهو
وتعود قصة صداقتي مع الجنرال
يقول لنا منشرح النفس« :إني أعتز
الراحل موالي حفيظ العلوي لسنوات
بهذا القصر أكثر من كل القصور
السبعينيات ،فعند حلولي بالمغرب
الملكية وله مكانة خاصة عندي لما
أقمت بفندق «تور حسان» بالرباط في
يتضمنه م��ن جمالية ف��ي المعمار
انتظار شراء شقة أستقر فيها .وكنت
ورق�����ي ف���ي ال���زخ���رف���ة التقليدية
أذهب أحيانا إلى مقهى كانت تسمى
المغربية».
«ـجور إينوي» (ليل ونهار) ،وهناك
وب���ع���د ذل����ك واص���ل���ت زي���ارات���ي
تعرفت على صاحب المقهى الذي كان
ل��ص��دي��ق��ي ال��ج��ن��رال م���والي حفيظ
يسمى المعلم لحسن رحمه الله ،وكان
العلوي ،وذات يوم كنت أجالسه في
كثيرا ما يجالسني ليحكي لي عن
حديقة بيته فقلت له« :أريد أن أطرح
قصة حياته التي انطلقت من الصفر
عليك سؤاال هاما» فقال لي« :نعم؟»
حيث بدأها ماسحا لألحذية وجمع
فسألته« :أن��ا اليوم أزور وأجالس
المال شيئا فشيئا حتى تمكن من
عددا كبيرا من الشخصيات المقربة
شراء تلك المقهى وأعطاه الله رزقا
من جاللة الملك الحسن الثاني ولكني
وفيرا وخيرا كثيرا ،وكان رجال طيب
أالحظ أنك كثير الحديث عن مناقبه
المعشر مما جعل كبار الشخصيات
وكثير الترديد السم الملك» ،فقال لي
التي تتحمل مناصب عليا تتردد على
مبتسما« :هل تعلم يا رمزي بأنك لو
المقهى وتربط معه عالقات متينة.
لم تطرح علي هذا السؤال لشعرت
وذات يوم كنت أجالسه فقال لي« :هل
الصورة التي جمعت المغفور له الملك الحسن الثاني بأحمد جار اهلل ،ورمزي صوفيا ،واحمد بنسودة،
بنوع م��ن االستياء ألنني أري��د أن
ل���ك رغ��ب��ة ف���ي ال��ت��ع��رف ع��ل��ى أهم
وعبد الهادي بوطالب ،وأحمد رضا جديرة ،وموالي حفيظ العلمي ،وأحمد الدليمي
يالحظ الجميع بأن كل حياتي تدور
ش��خ��ص��ي��ة ب��ال��م��غ��رب ب��ع��د األس���رة
حول اعتزازي بالقدر الذي جعلني
الملكية أال وهو وزير القصور الملكية
وال��ت��ش��ري��ف��ات واألوس��م��ة الجنرال «اعتبر نفسك صديقا لي منذ هذا االج��ت��م��اع قدمني ال��ج��ن��رال موالي ل��ن أنساها ألجمل معالم المغرب أعيش قريبا من ملك عظيم وأعاصر
موالي حفيظ العلوي؟» ،فأجبته على اليوم ،وبيتي مفتوح في وجهك بدون حفيظ العلوي لجاللته ،وكان محفوفا واكتشفت طبيعته الخالبة وازدهاره قائدا من طينة قل أن يجود الزمن
الفور« :يا ريت» .فاتصل على الفور موعد» ،وأعطاني كل أرقام هواتفه بشقيقه األمير الراحل م��والي عبد المعماري وحضارته العريقة .وبعد بمثلها .إنني ال أتحدث إال بما يكنه
بالجنرال وقال له بصوت مسموع :الشخصية طالبا مني االتصال به في الله ،وولي العهد آنذاك األمير سيدي سنتين تقريبا تشرفت باللقاء الكبير قلبي من محبة لملكي وقائدي وابن
«ه���ل تعلم م��ن م��ع��ي؟ أن���ا اآلن مع أية لحظة ،وهكذا اكتسبت صديقا محمد واألس���ت���اذ أح��م��د بنسودة .مع جاللته بالقصر الملكي لمدينة محرر وطني ،فهل هناك أفضل من
رائعا .وبعد أيام زرته في بيته وخالل الجلسة قال لي جاللة الملك فاس ،وذلك صحبة األستاذ أحمد عبد اس���م ال��ح��س��ن ال��ث��ان��ي ل��ي��ك��ون على
العزيز الجار الله صاحب ورئيس لساني» .فسألته« :أن��ت مقرب من
جاللة الملك ،فماذا يحب?
كان لهذه المقابلة الصحفية
صد
ى
ع
وم����������اذا ي�����ك�����ره؟»،
رب
ي
كب
ير
حي
ث
ت
لق
فتها
الم
ف��أج��اب��ن��ي« :جاللة
كل المنابر اإلعالمية بالتعاليق
شيدة باألسئلة القوية والجري
ئة
و
األ
جو
بة
ال
مل
ك
ية
ال
مف
ال��م��ل��ك ي��ح��ب شعبه
صلة والها
مة كعادة الحسن الثاني الذي
وي��ح��ب أب���ن���اءه أما
حار في علمه
وعبقريته كل قادة المعمور
الكراهية فال مكان لها
في قلبه ألنه مشغول
صحفي عراقي معروف بحبه للمغرب
بتنمية بلده».
وه�����و ي��ش��ي��ر إلى
ملكا وشعبا وهو يرغب في التعرف الحتساء الشاي معه ،وقلت له« :هل
وه��������ك��������ذا ع�����اش
عليك» ،فقال له الجنرال موالي حفيظ :يمكنك أن تحقق لي أمنية العمر ،األس��ت��اذ أح��م��د ب��ن��س��ودة مبتسما :تحرير جريدة «السياسة الكويتية»
«حدد له موعدا لزيارتي غدا فمرحبا وه��ي مقابلة جاللة الملك الحسن «السي بنسودة هو صديق للمشارقة لغرض إجراء حوار صحفي تم نقله الجنرال موالي حفيظ العلوي مخلصا
به وبالعراق الشقيق» .وهكذا كان ،الثاني؟» فقال لي« :نعم ،وكن مستعدا وس���وف ينظم ل��ك ج��ول��ة إل���ى أهم على شاشة تلفزيون المغرب كما تم وفيا للعرش العلوي حتى وافته
حيث توجهنا في اليوم الموالي إلى للمثول بين ي��دي جاللته ف��ي أحد المناطق المغربية حتى تتعرف على توزيع الحوار على كافة دول الخليج المنية ،راحال إلى رحاب الله بعد أن
منزل الجنرال م��والي حفيظ الذي األي��ام القليلة القادمة» .وفي اليوم مملكتنا بشكل أفضل» .فقال األستاذ وبعض البلدان العربية .وكان حاضرا قام بواجباته في هذه الدنيا الفانية
استقبل المعلم لحسن باألحضان الموالي بالذات اتصل بي المعلم بنسودة« :م��والي ،أنا أعرف السي في هذه المقابلة الصحفية التاريخية التي سعد فيها بالقرب من ملك عظيم
وجالسناه طويال فاكتشفت فيه رجال لحسن ،صاحب المقهى ،وقال لي :رمزي منذ كنت سفيرا لجاللتكم في ك��ل م��ن :ال��ج��ن��رال حفيظ العلوي ،ه���و ال��ح��س��ن ال���ث���ان���ي ق����دس الله
خفيف الظل وواسع االطالع ،والحظت «غدا سوف تأتيك سيارة من القصر لبنان وكان رمزي يعمل في الصحافة واألستاذ أحمد بنسودة ،والدكتور روحه.
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عبد الرحمن الكرومبي

مع بداية الحديث ،مؤخرا ،في الصحافة عن تفاصيل المحادثات إياي أنني أمثل بلدي بصفتي رئيسا للوفد المغربي ،وهذه
المغربية اإليرانية في شأن استئناف العالقات الدبلوماسية الكلمة قد ال تعجب إخواننا العراقيين الذين يستضيفوننا،
بين البلدين الشقيقين ،عاد بي هذا األمر إلى حادثة وقعت لي فأجبته بصراحة قائال :إنني أتحمل مسؤوليتي وأنا كنت دوما
على الحدود بين إيران والعراق ،خالل مهرجان بغداد المسرحي وما أزال ال أخاف في كلمة الحق لومة الئم ،وأتممت قراءة
في فبراير  ،1990حينما انتدبتني وزارة الشؤون الثقافية الفاتحة.
ألترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الملتقى المسرحي ،وكانت المفاجأة أننا عندما عدنا إلى العاصمة بغداد طلب منا
رفقة األصدقاء عبد الكريم برشيد ،وعبد الرحمن بن زيدان ،وعبد أن نمدد إقامتنا بأسبوع ونظرا اللتزامات اإلخوة أعضاء الوفد
الحق الزروالي ،وجمال الدين الدخيسي ،وحسن نجمي ،وعبد قبلنا البقاء ألربعة أيام فقط ،ويشهد بذلك األخ حسن نجمي
الكبير بن بيش والمرحومين محمد سعيد عفيفي وعباس ال��ذي كان يمثل جريدة «االتحاد االشتراكي» حيث شاركني
الحوار حول تمديد اإلقامة مع مضيفينا ...وقام بتغطية
إبراهيم ال��ذي قدم مسرحية المرحوم محمد مسكين
هذا النشاط على صفحات الجريدة.
«مهرجان المهابيل» ضمن فرقة محترف الفن
أما المفاجأة الثانية ،فهي وصول صحفية من
المسرحي التي كانت تضم آنذاك ممثلين شباب
اتصلت بي
التلفزة العراقية إل��ى مقر إقامتنا بالفندق
ص���اروا ال��ي��وم نجوما متألقة على خشبة
الصحفية باإلذاعة
لمطالبتي بتصريح في الموضوع اآلنف الذكر،
المسرح وشاشات التلفزة والسينما المغربية
لتخبرني وهي
حيث اع��ت��ذرت لها بكوني سبق أن أدليت
أمثال :رشيد الوالي ،ومحمد خيي ،وعبد
مسرورة بكون رئيس مصلحة
ب��ت��ص��ري��ح ف���ي ال���ي���وم األول ب��ع��د افتتاح
الكبير الركاكنة ،وبنعيسى الجيراري،
األخبار قد أدرج استجوابي كامال
المهرجان ،غير أنها ألحت علي فما كان مني
وحسن ميكيات ...وغيرهم.
إال أن أذعنت لرغبتها حيث سجلت الحوار
الحفل
بعد
البصرة
أثناء زيارتنا لمدينة
غير منقوص وهو ما ال يقع
بحضور المرحوم محمد سعيد عفيفي الذي
العراقيين،
الفنانين
نقابة
الذي أقامته لنا
إال نادرا بالنسبة للضيوف
غير غرفته المتواضعة في الطابق األول ليلتحق
تم
حيث
الحدود
نقطة
إلى
المنظمون
أخذنا
األجانب
بي في «السويت» المخصصة لرئيس الوفد ،بعد
بناء نصب ت��ذك��اري يخلد آف��ات تلك الحرب
ذلك وصلت صحفية أخرى من اإلذاعة العراقية حيث
الطاحنة التي أودت بحياة العديد من الجنود
تم تسجيل حوار شامل عن الحياة المسرحية والعالقات
البواسل من أفراد الجيشين العراقي واإليراني ،رحمة
الله عليهم جميعا .إذ ذاك أوع��ز مرافقنا إلى أعضاء الوفد الثقافية بين العراق والمغرب ،والتي كانت تعرف في تلك
المغربي أن يترحموا على شهداء «العدوان اإليراني» على السنوات طفرة نوعية مليئة بالذكريات عندما كنا نستقبل أعرق
الفرق المسرحية والموسيقية التراثية ومجموعات الفنون
الشعب العراقي «كذا».
انتفضت أنا شخصيا لهذه الكلمة التي استفزتني وقلت لألخ الشعبية ،حيث كان المركز الثقافي العراقي بالرباط من أنشط
العراقي حرفيا« :إننا هنا يا أخي نقف لنترحم على أرواح شهداء المراكز الثقافية العربية ببالدنا أيام الزمن الجميل .حبذا لو
أبرياء ذهبوا ضحية العدوان اإلمبريالي الذي دفع دولتين عادت الروح لهذا المركز النموذجي.
شقيقتين لالقتتال حتى تضمن مصالحها االستراتيجية! وعليه وفي الغد اتصلت بي الصحفية باإلذاعة لتخبرني وهي مسرورة
فسوف نقرأ الفاتحة على هؤالء الجنود داعين لهم بالرحمة بكون رئيس مصلحة األخبار قد أدرج استجوابي كامال غير
والمغفرة وللحكام بالهداية حتى يعم السالم ه��ذه البقعة منقوص وهو ما ال يقع إال نادرا بالنسبة للضيوف األجانب
وذلك بعد أن يتم حذف بعض الفقرات التي ال تروق مسؤولي
الطاهرة من العالم العربي واإلسالمي».
هنا قاطعني الفنان المرحوم محمد سعيد عفيفي بلطف مذكرا اإلعالم آنذاك في هذا البلد الشقيق!

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

من أقبر جمعية أنكاد المغرب الشرقي؟
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الحسين الدراجي

المغاربة شعب طيب مضياف يمتاز بعزة النفس والحرص على ورثوه عن أجدادهم من الشجاعة والشهامة والرجولة والوفاء
الكرامة وحبه لوطنه فاق العشق والهيام ،وذلك ما سجلته للوطن.
صفحات التاريخ الخاصة بأهالي المغرب الشرقي ،حيث عجزت تلك هي الصفات التي حاول عامل إقليم وجدة انتزاعها مني
جيوش اإلمبراطورية العثمانية عن اختراق حدود المغرب بعد خالل مناقشات جادة دارت بيني وبينه في إحدى صالونات
أن نجحت في احتالل مجموع بالد العالم العربي وجزء كبير إقامته الصيفية بمدينة السعيدية حول إشرافي على الحملة
االنتخابية لمرشحي حزب جبهة الدفاع عن
من البالد األوروبية ،وذلك بفضل الصمود البطولي
المؤسسات الدستورية ،ال��ذي أنشأه وكان
الذي قامت به وأبانت عنه قبائل «بني يزناسن»
حاول عامل
يتزعمه المرحوم أحمد رضى اكديرة الذي أصدر
التي لجأ فرسانها البواسل إلى الطريقة التي
اإلقليم إقناعي
بصفته وزيرا للداخلية تعليماته بل أوامره
استفاد منها أصحاب الرسول صلى الله عليه
باإلشراف على
الصارمة إلى جميع رجال السلطة بالمغرب
وسلم والتي بفضلها غزوا األمصار واألقطار،
الحملة االنتخابية
حثهم فيها على إنجاح مرشحي حزبه وإفشال
حيث كان نصف المحاربين يبيت الليل في
لحزب اكديرة حزب ،الذي أصدر
ترشيح ممثلي األحزاب األخرى التي شاركت
يقظة وحذر على صهوة جيادهم والنصف
بصفته وزيرا للداخلية تعليماته
في أول انتخابات تشريعية سنة  ،1963وقد
الثاني ينام بالنهار ليتولى حراسة الحدود
بل أوامره الصارمة إلى جميع
خاطبني المرحوم الكولونيل عبد السالم
األتراك
بالليل ،وهو األمر الذي جعل جيوش
رجال السلطة بالمغرب،
الصفريوي بلهجة خالية من كل مجاملة مؤكدا
المغرب
ت��ص��دم لشجاعة وش��ه��ام��ة س��ك��ان
حثهم فيها على إنجاح
لي أنه رغم الصداقة التي تربطني به سيكون
الصفات
لهذه
الشرقي ال��ذي��ن ظلوا أوف��ي��اء
مرشحي حزبه
مضطرا للحيلولة دون خوض غمار االنتخابات
الحميدة التي برهنوا عنها خالل عدة مراحل من
رغم الحظوظ الوفيرة التي كنت أحظى بها بفضل ما
ت��اري��خ المغرب الحديث ال��ذي شهد لهم بمعارك
قام به الشباب الوجدي من نشاط ميداني عم جميع شرائح
انفردوا بخوضها ضد االستعمار ،ليس دفاعا عن حوزة
البالد ووحدة ترابها واستقاللها فقط بل مساهمة منهم في الساكنة ،كما أكد لي بصريح العبارة أنه مكره على إجباري على
الحفاظ على وحدة العالم العربي ،حيث قاموا بانتفاضة عمت التنازل عن ترشيحي وكذلك األمر بالنسبة لمرشح حزب الحركة
جميع مدن المغرب الشرقي يوم تعرضت أرض فلسطين للعدوان الشعبية المرحوم أحمد برابح الدخيسي ،وإال سيكون مصيره
الصهيوني سنة  1948وذبحوا عددا كبيرا من الجالية اليهودية الرجوع إلى ثكنات الجيش وتوديع منصبه كعامل على إقليم
بالمنطقة ،وبنفس الشجاعة كانت لهم نفس المبادرة يوم امتدت وجدة.
يد الغدر االستعماري إلى رمز الوحدة والنضال جاللة المغفور وأمام التهديد والوعيد الذي قد أتعرض له والذي كان وزير
له الملك الشرعي محمد الخامس طيب الله ثراه ،وذلك قبل نفيه الداخلية يعتزم تنفيذه ضدي إذا أنا تمسكت بموقفي ،ومراعاة
يوم  16غشت سنة  ،1953حيث استشهد عشرات المناضلين للصداقة التي تربطنا وصلت مع العامل إلى حل توافقي يرضي
الوجديين وتم اعتقال ومحاكمة العديد منهم وصدر في حق الطرفين ويزكي تنازلي عن الكتابة وعن ترشحي ،وإقناع األخ
بعضهم الحكم باإلعدام ،وكان من بينهم ثلة من الشباب الوجدي الدخيسي بالقيام بنفس المبادرة مقابل منحه منصب قائد
ومن ضمنهم المجاهد المرحوم الحاج عبد الرحمن حجيرة نور بالعمالة الذي تحول فيما بعد إلى رتبة خليفة قائد وهو المنصب
الله قبره ،وخالل كل هذه المواقف كان الوجديون يتحلون بما الذي ظل يزاوله إلى أن توفي رحمه الله.

> يتبع

التصوف اإلسالمي
بالمغرب وسطية بين
2
الفقه والسياسة
إدريس أبايا
لو أراد الباحث في التصوف اإلسالمي وتاريخه ورجاله
وما قيل فيه عن أنصاره ومعارضيه لوجد نفسه في
مأزق حرج بين مصدق ومكذب ،أو بين من يحل المذاكرة
والتأليف في التصوف وبين من يحرم ذلك ويجعله مما
ال ينبغي الخوض فيه ،أو حتى قراءته واالطالع عليه...
غير أن المادحين للرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن
أفرغ بردته على صاحب قصيدة «بانت سعاد» كان مدحه
صلى الله عليه وسلم داخل في تعضيد دعوته ونصرته،
وهذا ما يجب اإلشارة إليه من تنطع المحرمين وبعدم
إنشاء القصائد الشعرية فيه وفي آله وصحابته ..وال
شك أن هناك قصائد تجري على ألسن فقراء ومريدين
وأماكن تالوة أذكارهم وترديدها وباألخص في مناسبة
ليلة المولد النبوي وفي أغلب سيرته وانتصاراته على
أعداء اإلسالم .لقد تعددت القصائد المدحية على ألسنة
منشئيها ومنشديها من طرف المغاربة ضمن ما كان
يتلى من تضرعات من أمثال «اللهم يا لطيف نسألك
اللطف في ما جرت به المقادير ،وال تفرق بيننا وبين
إخواننا البرابر» في أغلب مساجد المغرب في سنة
 1930عندما أنشأ المستعمر الظهير البربري ،وبتلك
المناسبة رفعت توسالت داخل أضرحة الرجال السبعة
بمراكش (سبعة رجال) وألقت توسالت بالمناسبة من
طرف الموقت المراكشي ،وهذا ما يراه البعض متناقضا
ومتعارضا مع التصوف «وق��د يظن من ال خبرة له
بالتاريخ الصوفي أن التصوف بطبيعته يتناقض مع
الفقه أو السياسة» وباألخص الفقه ،كما أن التصوف
باطن والفقه ظاهر ،والباطن يناقض الظاهر ،وهذا خطأ
ألن التصوف في حقيقته ليس إال فقها خالصا يراعي
أح��ك��ام القلوب وأعمالها التي ه��ي مقدمات أعمال
الجوارح ،وبدون مراعاة القلب والنية والضمير ال قيمة
للعمل الظاهري الخالي من النية والهدف واإلخالص،
ول��ذا ق��ال صلوات الله وسالمه عليه «إنما األعمال
بالنيات» فال يمكن إذا أن يتناقض الفقه البصير مع
التصوف األصيل ،يقول الدكتور محمد كمال جعفر في
موضوعه «التصوف الخصيب في المغرب الحبيب»
«ومع ذلك فنحن نجد في المشرق فقهاء أسهموا في
اإلفتاء بتعذيب أو عقاب أو تغرير بعض الصوفية،
خصوصا لمن أصبحت له شهرة واسعة وجمع له
أنصارا كثيرين في ظروف دون الوقوف عند تفصيلها،
ولكن يكفي هنا أن يعلم كل مسلم أن الفقيه الحقيقي
المخلص كان صديقا حميما للصوفي األصيل مثل
اإلمام أحمد بن حنبل وأبي
حمزة الصوفي وبشر
ال���ح���اف���ي ك��م��ا أن
في تاريخ
الفقيه النزيه كان
المغرب تجد
ي����ت����ح����رج في
الفقهاء الذين
قبول وظائف
كرسوا حياتهم
ع�����ام�����ة ،إذا
أن������������س م���ن لدراسة الفقه وتعليمه يتبنون
الحاكم ظلما
الطرق الصوفية في الذكر
أو ف����س����ادا
والتوجه إلى الخالق في
ش��ائ��ع��ا إذ هو
أيام الجفاف طلبا
بين
ي��رى نفسه
لالستسقاء..
ن�����اري�����ن :إم������ا أن
ي�����رض�����ي الخليفة
ليغضب الله أو العكس ،وفي
كلتا الحالتين العقاب نازل به إما من المخلوق وأما من
الخالق ،فكان يفضل أن يظل بعيدا ،فإذا سئل عن شيء
أجاب بما يقتضيه العلم دون حرج».
«إن هذا الصراع بين الصوفية وبين الفقهاء أو رجال
الحديث وبين الصوفية الذي احتدم في المشرق في
فترات معينة وحتى يومنا وهذا هو ما حدث من فقهاء
بغداد مثال بالنسبة لذي النون المصري ،والنوري،
والشيلي ،وال��ح�لاج ،ه��ذا ال��ص��راع السمح والهدوء
الفطري وسالمة المقصد» (وعندنا أن معظم العباد
والزهاد الواصلين كانوا فقهاء) (أنظر مجلة التصوف
اإلسالمي ،عدد يناير  ،)1981ومن الطريق المعجب حقا
في تاريخ المغرب أن تجد الفقهاء الذين كرسوا حياتهم
لدراسة الفقه وتعليمه يتبنون الطرق الصوفية في الذكر
واإلن��ش��اد لغايات وعظية تتعلق بالدعوة واإلرشاد
والتوجه إلى الخالق في أيام الجفاف طلبا لالستسقاء
أو لدفع كيد المستعمر للدعاء عليه في أي��ام إنشاء
الظهير البربري ونفي الراحل محمد الخامس رحمه
الله ،وكذلك ما يذكر عن أبي العباس السبتي من كرامات
لمن لجأ إليه في حل ما كان يعانيه ،وكذلك ما يذكر عنه
ألبي المحاسن الفاسي حيث شوهد من طرف من رآه
وه��و ي��ح��ارب م��ع الجنود المغاربة ف��ي وقعة وادي
المخازن.
> يتبع
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طريـق ورزازات مراكـش ..حائـط المـوت
كل من حل بمدينة ورزازات قادما
إليها من مراكش إال ويحمد الله على
سالمته ،كيف ال؟ والطريق تعتبر من
أخطر الطرق ببالدنا ،نتيجة لضيقها
ومسالكها ال��وع��رة ومنعرجاتها
الخطيرة ،خصوصا بممر تيزي
نتيشكا النقطة السوداء ،حيث وقعت
ال��ع��دي��د م���ن ال����ح����وادث الرهيبة
وال��م��م��ي��ت��ة ،ول��ع��ل أك��ث��ره��ا مأساة
وأف��ج��ع��ه��ا ،ح��ادث��ة س��ق��وط حافلة
للركاب من األعلى إلى األسفل وهي
قادمة من زاكورة متجهة إلى مراكش
عبر ورزازات ،يوم رابع شتنبر من
سنة  ،2012حتى ال ننسى ،فخلفت
أزي���د م��ن أرب��ع��ي��ن ضحية أغلبهم
شباب سافروا من أجل الدراسة أو
من أجل العمل إلعالة أسرهم الفقيرة،
وهناك من سافر من أجل التطبيب
دون أن يعلم أن موعده سيكون مع
عزرائيل بدال من الطبيب.
فهذا الممر المشؤوم شبيه إلى
حد ما في شكله اللولبي ومخاطره
بحائط الموت ،الذي يعتبر بالنسبة
لنا ونحن صغار في تلك السنوات
الخالية بمثابة «السيرك» حيث البطل
«با حسون» يمتطي دراجته النارية
ليلف بها الحائط الخشبي صعودا
وهبوطا بحركة لولبية ،تحت أنظارنا
البريئة المندهشة وقلوبنا الصغيرة
المرتجفة ،وهذا ما يحدث لكل سائق

يمر بتيشكا ،ف�لا يصدق أن��ه نزل
بسالم من منحدر ملتو حتى يعاود
الصعود وتسلق منحدر آخ��ر من
جديد ،وكأنه البطل «با حسون» في
حلبته الخشبية المميتة.
وت�������زداد م���ع���ان���اة السائقين
والمسافرين في كل فصل شتاء عند
انقطاع الطريق بسبب الثلوج دون
أن ي��ث��ي��روا ش��ف��ق��ة المسؤولين
ويشعروهم بأنهم محاصرين يجب
إنقاذهم ،كما فعلوا مع مجموعة من
السياح حاصرتها الثلوج قبل أربع
سنوات أنقذوهم بواسطة طائرة

عمودية ،تاركين تحتهم المسافرين
البسطاء يئنون من ف��رط البرودة
القارسة والجوع.
فساكنة ورزازات الكبرى حيث
زاك���ورة وتنغير ،أملهم ليس في
إرس���ال م��روح��ي��ات إلن��ق��اذه��م كلما
حوصروا بالثلوج كل فصل شتاء،
بل أن يفي المسؤولون بوعودهم
ال��ت��ي ق��ط��ع��وه ع��ل��ى أن��ف��س��ه��م بعد
الحادثة الفاجعة وذلك من أجل إتمام
شق نفق تيشكا الذي شرع العمل
فيه في عهد االستعمار ولم يكتب له
أن يكتمل في عهد االستقالل ،وأن

من «دراجـة قالمة» إلى «رونو سانبول» الجزائر
م��ازال الصراع بين المغرب
وال����ج����زائ����ر ق���ائ���م���ا ع���ل���ى كل
المستويات ،خاصة في الجانب
االق��ت��ص��ادي وال��ت��ج��اري الذي
ي��خ��ط��ط ل���ه ال��ن��ظ��ام العسكري
الجزائري للحد من التقدم الذي
حققه المغرب في كل القطاعات.
وكمثال على هذا ،ما خطط له
نظام بوتفليقة عندما أراد
استنساخ ميناء بحري على
غرار ميناء طنجة المتوسطي
العالمي ...ونهج سياسة
جديدة تروم االنفتاح على
باقي الشركات الجوية التي
أصبحت تتعامل بحذر مع
الجزائر لتنشيط المالحة
ال��ج��وي��ة ب��ع��د الكوارث
الجوية المتتالية التي
تسبب فيها سوء التسيير
داخ��ل الخطوط الجوية
الجزائرية ،بعدما أصبح
االعتماد على ريع الغاز والبترول
ال يكفي ،لكن أخطر ما توصلت
إليه عبقرية العسكر الجزائري
ه����و إق����ام����ة م��ع��م��ل لصناعة
ال��س��ي��ارات م��ن ن��وع «مجنون»
لضرب صناعة «رونو المغرب»
والمس بحصته الموجهة إلى
إفريقيا ودول عربية ،والسؤال
لماذا «رونـو» وليس «مرسيدس»

أو «فورد» أو «طويـوطا»؟
فبعد رونو الجزائر «سانبول»
طرحت ع��دة ع�لام��ات استفهام
حول االستراتيجية الجزائرية
المستقبلية لمنافسة المغرب..
فقد تحدثت الصحافة الجزائرية
في أكثر من مناسبة عن التفوق
ال��م��غ��رب��ي ف���ي االس��ت��ث��م��ار في
إف��ري��ق��ي��ا ف���ي االت���ص���االت

واألبناك وفي الربط الجوي ،مما
دفع بالنظام العسكري الجزائري
إلى تكوين لجان خبراء دائمة
لمراقبة وتتبع المغرب في هذا
الصدد ،رغم أن كل المؤشرات
أكدت على فشل مقارعة «رونـــو»
الجزائر «لرونو» المغرب ،وذلك
ل��ع��دة اع��ت��ب��ارات أهمها :تفوق

فــداك يــا صحــراء
سالم الله عليكم سادتي ملوكا ورؤساء
شاعر أنا من رحم البيضاء		
		
سأحكي لكم من دون افتراء
		
قصة شعب كافح من أجل العالء
رجال قاوموا المستعمر بالقوة والذكاء
		
مهما قلت في حقهم من الرثاء
		
حرروك يا وطني من يد األعداء
		
في الشمال قراصنة استحلوا البقاء
		
صدح صوت الحسن في العلياء
شيوخ ورجال وأطفال فهموا الفحواء
		
شدوا رحالهم بالعزم والرجاء
		
خرجوا بمسيرة سلمية خضراء
		
رحمة ربي وسعتكم من كل األرجاء

الكفاءات والخبرات المغربية
على نظيراتها الجزائرية إن على
مستوى االنضباط أو اإلدارة أو
التسيير ،بدليل العراقيل التي
وجدها المصنع األلماني لصناعة
السيارات مع السلطات الجزائرية
الذي سينقل مشروعه من الجزائر
إلى المغرب ،وهو ما وشى به
ع�����دة م�لاح��ظ��ي��ن ومتتبعين
جزائريين ،زي���ادة على أن
المواطن الجزائري مازال
ال ي���ث���ق ف����ي المنتوج
المحلي الجزائري ،كما
ح���ص���ل م������ع م���ش���روع
الدراجة النارية المســماة
«قالـمة» ،والتي تداول فيها
الجزائريون عدة نكت منها
أن دولة صناعية معروفة
بصناعة الدراجات النارية
تخوفت من منافسة دراجة
ق���ال���م���ة ...ل��ك��ن��ه��م عندمـا
ف���ح���ص���وه���ا ت���ي���ق���ن���وا من
رداءت���ه���ا ...ف��وض��ع��وا أم���ام كل
مدرسة في بالدهم «دراج��ة من
هذه الماركة الجزائرية» ،وكان
أولياء التالميذ يقولون ألبنائهم
عند رؤية هذه الدراجة الجزائرية:
«انظــروا ماذا يصنع من ال يقــرأ
وال يتعلم؟».
> محمد سعدوني
1

الكوشي سعيد

وعذرا إن أطلت عليكم في النداء
عاشق أنا ألرض بلدي الصحراء
ولكم الحكم وعلي القضاء
وملك مفدى ذاق الغربة والعناء
مضحين بأرواحهم في سبيل النجاء
فثوابهم عند رب العزة في السماء
فأبوا إال أن يتركوك مقسم األشالء
وفي الجنوب شرذمة يمشون في خيالء
لبيك يا أرض العروبة والضياء
ونساء خرجن بالزغاريد ليبدين الوالء
إما نحيى أو نموت بثواب الشهداء
ليطهروا أرضك من كل الغرباء
فنسيم الحرية أضحى في جل األجواء

> يتبع

ي��ن��ف��ض��وا ع��ن��ه��م غ���ب���ار النسيان
ويتذكروا أن هناك مواطنين خلف
الجبال ،معزولين ،محاصرين وسط
التهميش واإلهمال وكأنهم مواطنون
من الدرجة الثالثة فقل فوذلك ولو
أن ال���ري���اح ج���رت ب��م��ا تشتهيه
ورزازات وت��م��م ش��ق ه���ذا النفق،
ل��ع��رف��ت ورزازات ال��ك��ب��رى تنمية
حقيقية ،اقتصادية واجتماعية،
وفكت العزلة البرية عن حوض درعة
ودادس ،وتزايد زائروها وسياحها.
ولن يحتاج أبناؤها إلى مغادرتها
م�����ن أج������ل ال������دراس������ة وال���ع���م���ل
والتطبيب.
فال العدالة البنكرانية استطاعت
أن تنصف المنطقة التي أعطت ولم
تأخذ ،أعطت من ثرواتها المكنونة
بأحشائها ،من ذهب وفضة ومنغنيز
وكوبالت ...دون أن تأخذ ،وال تنميته
استطاعت أن تنمي شيئا ،وعاملت
ورزازات بجفاء ،متعقبة خطوات
أسالفها ممن سبقوها إلى الحكم من
حكومات سابقة ،أن يحكموا على
المنطقة ب��ال��رك��ود وع��ل��ى شبابها
بالضياع والبطالة.
فالتفتوا رجاء إلى جزء كبير من
المواطنين المعزولين خلف جبال
مغرب عميق ليس بالضرورة مغرب
الطرامواي والقطار السريع.
> خالد كمال (ورزازات)

«صور تذكارية» لمدينة
الصويرة من نوع خاص

بعد التساقطات الخريفية التي عرفتها مدينة
الصويرة ورغم قلتها فقد خلفت بركا مائية على طول
ش��ارع الزرقطوني ،وذل��ك بسبب كثرة الحفر التي
يتميز بها هذا الشارع ،فقد اختلطت مياه األمطار
باألزبال المتناثرة في كل مكان ،لكن المحرج في كل
هذا هي الصور التذكارية التي يأخذها السواح وهم
يتخطون هذه الحفر بل منهم من يأخذ صور فيديو
بالهواتف الذكية ألصدقائهم وهم يقفزون فوق هذه
البرك وبسخرية كبيرة :وفي يوم ما سنجدها مبثوثة
على الشبكة العنكبوتية ألجمل بلد في العالم ،فإذن
لمن نوجه هذا النداء إلصالح ما يمكن إصالحه :إلى
السيد العامل؟ إلى المجلس الجماعي؟ إلى الداخلية
أم مندوبية السياحة التي ال تحرك ساكنا بهذه
المدينة؟
أما المحطة الطرقية فقد أصبحت عبارة عن بركة
كبيرة إن لم نقل مستنقعا ،في حين المسؤول عن هذه
المحطة «ال��س��ي ال��رب��اح» ال علم ل��ه أي��ن تقع هذه
المحطة ،وال يعرف حتى من يشرف على تسييرها،
وال يحس بمعاناة المسافرين وأرب��اب الحافالت
كذلك.
بينما احتالل الملك العمومي بالمدينة فحدث وال
حرج شارع الزرقطوني عن آخره ،وشارع المسيرة
بدوره مستعمر ،لماذا هذا االستثناء لمدينة صغيرة
وجميلة وهادئة؟ لماذا تعاني هذه المدينة من اإلهمال
والفوضى.
ومتمنياتي أن يستيقظ ضمير المسؤولين عن
الشأن المحلي بالمدينة ،ولو في األيام األخيرة من
والياتهم ليأخذ السواح صورا تذكارية جميلة مع
مآثر تاريخية نظيفة وبشاطئ نظيف وشوارع وأزقة
نظيفة ألن اليوم مع األسف العكس هو الصحيح.
> أ .ابتسام (الصويرة)

أال تعود الجزائر
الشقيقة إلى رشدها؟!
لعله آن األوان اليوم وف��ي زم��ن تتحارب فيه
الثقافات وتتصارع فيه الحضارات وتستأسد فيه
القوى العظمى وخاصة أمريكا وإسرائيل على
الوضع ،إلى أن تتحد تلك الدول القريبة من بعضها
قربا تاريخيا وحضاريا وجغرافيا في ما بينها.
نعم لقد آن األوان اليوم إلى تناسي كل المشاكل
والمتاعب والمجازر التاريخية التي ذهبت بأعمار
وقتلت أبرياء وذهبت بالحكماء وكانت في خدمة
جهات معينة تجعل من خلق الفتنة ترياقا الستمرار
قوتها.
إن لنا نحن أسوة حسنة في كثير من األمم التي
توحدت مؤخرا وكونت قوة معظم الدول القائدة
والمتقدمة تقوم على ال��وح��دة واالت��ح��اد ال على
التشرذم والشنآن ،ولعل خير دليل على ذلك رفض
اسكتلندا االنفصال عن المملكة المتحدة ،ثم إنه
ح����ان ال���وق���ت ل��ت��رك ك���ل ال���ت���ره���ات الالواقعية
والالمنطقية بخصوص وحدتنا الترابية ،وقد أعطى
المغرب البديل الذي ال يمكن أن يتعداه وهو الحكم
الذاتي الذي يكفي لفك النزاع في ضوء الجهوية
الموسعة والمتقدمة ،وقد شهد التاريخ أن الحكم
الذاتي كان في كثير من الدول كفرنسا وإسبانيا
وغيرهما دافعا نحو االستقرار والديمقراطية ،فهذا
البديل الذي قدمه المغرب يعتبر نقطة تحول في
مسار الديمقراطية في المنطقة بما ال يدع شكا
للجارة الجزائر وغيرها في كون المغرب يرحب
دائما بالحوار اإليجابي كما يؤمن بالديمقراطية
وبالحرية وبالمصلحة العامة التي تخدم وحدة
المغرب العربي ككل.
نحن ال نحب أن نذكر الجزائر الجميلة أنه إذا
عدنا قليال إلى ال��وراء وجدنا بأن الحماية على
المغرب لم تكن إال نتيجة خوض المغرب معارك
تحرير الجزائر ضد فرنسا ال سيما دعمهم لألمير
عبد القادر ،حيث خالف الفقهاء وأهل الحل والعقد
السلطان نفسه لينضموا إلى الجهاد مع الجزائريين
ليرحبوا باألمير عبد القادر في المغرب ليتخذ منه
مكانا آمنا يبدأ منه ثورته المشهورة ،وال نحب أن
نذكرهم أبدا أن مسألة الحدود مع الجارة الجزائر
لم تخلقها سوى هذه المساعدة الجهادية التاريخية
التي لن تستطيع الجزائر مهما حاولت أن ترد
جميلها للمغرب ،لكننا سنعترف صراحة أن أجدادنا
األبرار كما المغاربة األبرار اليوم رأوا ويرون في
دعم الجزائر والنظر لمصالحها جزءا من خدمة
المغرب ومن دعم الوحدة المغاربية التي لمح إليها
الخطاب الملكي األخير.
إن اإلخوة الجزائريين ومن خالل العالقة التي
صنعتها وتصنعها الظروف االجتماعية والثقافية
باستمرار ،سواء في إطار الهجرة التي أسست
عالقات اجتماعية وروابط أسرية متينة أو من خالل
الملتقيات والحوارات الثقافية بين الشعبين في
إطار التكوين العلمي وتبادل التجارب أثبتت متانة
هذه الروابط التاريخية والعريقة التي ال يمكن
زعزعتها ،وال��ت��ي ال ينكرها أس��ات��ذة وباحثون
جزائريون زاروا جامعات مغربية ولم يقووا على
مغادرة المغرب إال والدموع تمأل عيونهم حبا في
المغرب الجميل وعرفانا بحسن ضيافة المغاربة
التي يشهد بها التاريخ على المدى البعيد.
إننا لسنا بحاجة ال��ي��وم ال��ى م��زاي��دات على
وحدتنا الترابية وال على حدودنا الجغرافية ،ولسنا
في هذه الظرفية بالذات محتاجين إلى استمرار
المناوشات والمفاجآت التي وصلت أحيانا إلى
إراقة الدماء دون تحريك ساكن وإلى الدعوة إلى
االنفصال أو الدعم الرمزي أو المباشر للميليشيات
االنفصالية التي أصبحت في خبر كان بعد اعتراف
وترحيب الهيئات والمنظمات االجتماعية بالوحدة
الترابية للمغرب من طنجة الى الكويرة ،وبعد أن
التأم الجرح وأصبح المغرب حرا في صحرائه كما
ال��ص��ح��راء وال��ش��ع��ب ال��ص��ح��راوي ف��ي أقاليمنا
الجنوبية حرا في وطنه المغرب.
إننا في حاجة اليوم إلى رفع تحديات أخرى
أكثر أهمية ،نحن على حافة السقوط في يد القوى
الظالمية والمنظمات اإلرهابية التي تسعى إلى
النيل من ال��دول اإلفريقية عبر المغرب العربي
الكبير ،نحن أمل إفريقيا وعلى الجزائر الشقيقة
أن تعي بهذا الدور التاريخي الحاسم ،ال سيما بعد
خمود رياح الربيع العربي المزعوم ونهاية تلك
ال����زالزل التخريبية ال��ت��ي أخ���ذت معها تاريخا
وحضارة ومؤسسات كثيرة في كثير من الدول
العربية.
إننا في حاجة إلى مواجهة الهجرة السرية التي
أصبحت وصمة عار على جبيننا ،حيث تعتبر دول
إفريقيا الشمالية بوابتها ،بدايتها ومنتهاها ،كما
علينا أن نواجه مافيات تهريب المخدرات التي
ت��ت��رب��ص ب��ن��ا ون��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز عالقاتنا
الدبلوماسية ،كبداية تتعزز بفتح الحدود لخلق
ت��ع��اون ق���وي ف��ي جميع ال��م��ج��االت ،فتلكم هي
التحديات الكبرى التي يجب أن نفكر فيها اآلن.
> سعيد سهمي
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بن كيران ومن معه أعلم
م��ن ق���رار آلخ���ر ب��ي��ن خيبة
البداية وأم��ل النهاية ،وألننا
تناسينا العفو عن مصاصي
دماء المغرب ،الذي اعتبرناه
بداية حكيمة من حكومة رحيمة،
وان��ت��ظ��رن��ا م��ن ع��ب��د اإلل���ه بن
ك��ي��ران ال���ذي ط��ال��م��ا أمطرنا
بالوعود والتبريرات الساخرة،
أن يمنحنا فقط ومضات من
األم��ل ،بحكومة ظنناها نواة
لبلد ديمقراطي قادم ،والنتيجة
وجه جديد لبلد معتل بقرارات
لم نكن نفهمها ول��م نعترض
عليها حتى ال نوصف بمعارضة
ال��رف��ض م��ن أج���ل ال���رف���ض...
عشوائية تواصل بن كيران،
وأل��ق��اب��ه التي يغلف بها قلة
حيلته ،كالتماسيح والعفاريت
ال��ت��ي ح��ي��رت ع��ل��م��اء اللغة...
فاحترنا معهم وقلنا بن كيران
ومن معه أعلم.
وعد األطر العليا ،ليستأنف
وع����ده ب��ف��ت��وى ت��ب��ي��ح ل��ه��م أن

اإلسالم أسمى وأغلى

بن كيران

يكونوا باعة متجولين ويجربوا
م��ش��روع «ال��ف��راش��ة» ،رف��ع في
سعر جل المواد ول��م يستثن
المحروقات ،ومن لطفنا مسحنا

دموعنا ورددنا بن كيران ومن
معه أعلم.
ك��دن��ا ن��م��وت ش��وق��ا ،لنلقي
نظرة على مفاجأة بن كيران

ال��س��ارة ،ول��م نحسبها لحظة
أنها مجرد تفعيل لمرسوم يكاد
ي��وف��ر أدن���ى ال��ح��ق��وق ...مرة
أخ�����رى م���ن ل��ط��ف��ن��ا ،شكرنا

المبادرة ورددنا بكل سذاجة بن
كيران ومن معه أعلم.
مؤخرا وليس أخيرا ،أصدر
عبد اإلل��ه مرسوما م��ف��اده أن
الحكومة ستبيع مستخدميها
شققا يفوق ثمنها  10000درهم
للمتر مربع ،بثمن يناهز 180
درهما للمتر المربع ...لكن هذه
المرة ليس من لطفنا بل فقط
من عجزنا سنردد بن كيران
ومن معه أعلم.
ل��ط��ف ه���ذا أم ع��ج��ز؟ حين
تنتظرنا زيادة  70سنتيما في
سعر الخبزة ،وما بين الدرهمين
واألربع في سعر السكر ،و80
درهما كزيادة في سعر قنينة
الغاز ،وال من يحرك ساكنا ...قد
تتدهور األم��ور من سيء إلى
أسوإ ليظل بن كيران ومن معه
أعلم بشؤون السياسة في شقها
ال��م��أس��اوي ...قلت ما ب��دا لي
جليا والله أعلم.
> مروان بلفقير

من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر

ال للحرية الزائدة
تعيش مملكتنا العظيمة مظاهر من الحرية
الزائدة عن حدودها؛ فهناك فئة من المغاربة
يستغلون الحرية الديمقراطية ويستظلون بما
يسمى حقوق اإلنسان ،ويفعلون في بالدنا ما
يحلو لهم وإذا كانت صورة المغرب تتأثر بما
يتعرض له المواطنون واألجانب في شوارعنا
من سب وشتم واعتداءات متكررة ليال ونهارا
دون أن يجدوا الحماية الكافية من السلطات
األمنية .فإن ما يدعو للقلق كذلك هو خروج
بعض الضالين من المغاربة برايات مختلفة
عن العلم الرسمي للبالد وترديدهم شعارات
ضد مقدساتنا الدينية والوطنية .كما اختارت
فئات أخرى إثارة الشعب بالقبلة الفايسبوكية،
أو باإلفطار العلني والجماعي في نهار رمضان.
«الحماق» المغربي جهاد
ومن آخر مستجدات ْ
النكاح المضاد وهو ما أقدمت عليه أمازيغية
واهبة نفسها لكل من هب ودب.
كل ذلك يحدث في المغرب والدولة تغمض
أعينها وتصم آذانها وتركز مجهوداتها على
مساعدة الغرب في محاربة ما سمي إرهابا
دول���ي���ا ت���ارك���ة البالد تعاني م���ن اإلره����اب
النفسي واالجتماعي واألخالقي والفكري الذي
يزداد حدة يوما عن يوم .فعلى الدولة أن تبدأ
أوال بحماية الشعب ،وأن تضرب بقوة على كل
من سولت له نفسه زعزعة استقرار وأمن
البالد.
> عتيق التوفيق (صفرو)

خ��ض��ع ال���م���غ���رب لسيطرة
االستعمار الفرنسي واإلسباني
وال����دول����ي ب��م��وج��ب معاهدة
الحماية الفرنسية  30مارس
 ،1912هذه المعاهدة المشؤومة
تم اختالل بالدنا من طرف القوة
االستعمارية لمدة  44سنة ومن
أب��ش��ع ج��رائ��م ه��ذا االستعمار
إق��ب��ال فرنسا على نفي محمد
الخامس واألس��رة الملكية إلى
جزيرة كورسيكا ثم مدغشقر ما
بين  20غشت  1953و 16نونبر
.1955
ه��ذه الجريمة التي قاومها
شعبنا المغربي العظيم بمختلف
الطرق واألساليب حيث ارتفعت
العمليات العدائية ضد المعمرين
وامتنع المغاربة عن ذبح أضحية
العيد ،وقاطع شعبنا الصالة
بالمساجد ال��ت��ي يخطب فيها
ب����اس����م اب������ن ع����رف����ة وامتنع
ال��م��واط��ن��ون ع��ن ش���راء السلع
الفرنسية.
هذه المقاومة أرغمت فرنسا
وإسبانيا والقوى االستعمارية
على االعتراف بحقوق المغرب
المشروعة ،بإعادة الملك الشرعي
إل������ى ع����رش����ه واإلع�����ل����ان عن
االستقالل .وعاد محمد بن يوسف
إلى أرض الوطن ومعه األسرة

محمد الخامس
طيب الله ثراه
الملكية بعد قضاء عامين وثالثة
أشهر في المنفى يوم  16نونبر
 ،1955وكان مما قاله رحمه الله
عند نزوله من الطائرة« :خرجنا
من الجهاد األصغر إلى الجهاد
األكبر» .فالجهاد األصغر هو طرد
االستعمار وتحقيق االستقالل،
والجهاد األكبر هو بناء الدولة
المغربية الحديثة على أسس
ديمقراطية قوية ومتينة في إطار
ملكية دس��ت��وري��ة ديمقراطية
اقتصادية واجتماعية.
بعد عودة الملك الشرعي إلى

البالد كان أول عمل قام به هو
تشغيل حكومة ائتالفية عهد لها
بالتفاوض من أجل االستقالل في
يوم استرجاع السيادة الوطنية
المغربية ،والذي بعده تحقق
االستقالل يوم  2مارس 1956
ثم جالء االستعمار الفرنسي عن
بالدنا وانطالق سياسة التشييد
والبناء على يد محمد الخامس
رحمه الله ث��م الحسن الثاني
رح��م��ه ال��ل��ه وم��ح��م��د السادس
نصره الله.
> أوشيخ إيدير (أيت أورير)

عالل ..قائد ثورة «القوادس»
كثرت الروايات واختلفت الحكايات
المنسوجة حول شخصية «عالل مول
ال��ق��ادوس» حتى ص��رت أعتقد أننا
نتحدث عن بطل قومي وزعيم ثوري..
ال أعرف عالل ولم أقرأ أغلب ما كتب
عنه بالجرائد والمواقع اإللكترونية
ألن��ي أعلم أن ج��ل م��ا كتب بعيد كل
البعد عن الحقيقة ،ولكن ما يهمني هو
أن عالل قام بعمل بطولي من خالل
محاولته تسريح قنوات الصرف
الصحي بالرباط التي أغلقت
ج� ��راء ال �ت �س��اق �ط��ات المطرية
الغزيرة ،وهو الدور الذي يجب
أن ي�ق��وم ب��ه ال�م�س��ؤول��ون عن
القطاع!!
«ع�لال أنقذ الرباط» ،هكذا
عنونت صحيفة الكترونية
إحدى مقاالتها ..تخيلوا معي
أن عاصمة الوزراء والسفراء
واألمراء ،بل وموطن الملك..

أنقذها عالل!! أال يستحق هذا المواطن
تمثاال ينصب له أمام بناية البرلمان
حتى يذكر نواب األمة بأنهم ال شيء
في نظر الشعب وفي نظر عالل البطل
الذي ال أدري أي دافع جعله يخاطر
بحياته ف��ي سبيل إن �ق��اذ م��ا يمكن
إنقاذه ..في لحظة تجرد من األنا وفكر
في الـ«نحن» ،وقد يكون دائما يفكر
بالـ«نحن» على عكس

باقي المغاربة ،نحن الذين وشمنا
بالوصولية «أنا ومن بعدي الطوفان»
فكاد الطوفان أن يعصف بنا لوال قائد
ثورة «القوادس» الذي يستحق وساما
كذلك ال��ذي منح لدنيا باطما! وهنا
أس� �ت� �ح� �ض���ر م�� ��ا ق� ��ال� ��ه ال� �ط ��ال ��ب
السوسيولوجي األمريكي متحدثا عن
عالل بعدما شاهد مقطع الفيديو وقد
انتشر على المواقع االجتماعية« :أنا
أحترم هذا الشخص كثيرا ،كان
باإلمكان مساعدة عالل في عملية
التسريح لكن كان شغل األغلبية
هو إخراج هواتفهم وتصويره،
لهذا أرى أن عالل القادوس هو
ضحية أكثر مما هو بطل».
أص��اب األم��ري�ك��ي ف��ي م��ا قال
ولكنه أي�ض��ا ال يعلم أن�ن��ا بهذا
ال��وط��ن ك�ل�ن��ا ض �ح��اي��ا لسياسة
«االستحمار» ،فوقوف كل أولئك
الناس من ح��ول ع�لال يؤكد أنهم

بالفعل ضحية لإلعالم وضحية للدولة
اللذين يعمالن على جعل المواطن
ال�م�غ��رب��ي ك��ائ�ن��ا ال ف��رق بينه وبين
الحمار إال بالجسد واللغة ..بل حتى
اللغة بدأت تدنو من لغة الحمار الذي
قاد مظاهرة بالرباط لالحتجاج ضد
الحكومة البنكيرانية!!
هذه السياسة االستحماراتية هي
ما يجبر المواطن على الصمت بدل
االحتجاج ،االحتجاج ضد أي شيء،
ضد «ال �ق��وادس» التي تغلق عند كل
موسم أمطار مثال ..لو حدث واحتج
السكان لما اضطر عالل إلى المخاطرة
بنفسه م��ن أج��ل إن�ق��اذ أول�ئ��ك الذين
يستحمرونه ويستحمروننا جميعا..
لذلك أقول للسوسيولوجي األمريكي
إننا كلنا ضحايا إال عالل ،فعالل قائد
وزع � �ي� ��م ل � �ث� ��ورة االح � �ت � �ج� ��اج ضد
«القوادس».
> عبد السالم المساتي

4

بقلم :مصطفى الطريبق

لقد كتبت إحدى الكاتبات الفرنسيات وهي
من ذوات الميول الشيوعي واسمها« :دومنيك
ديسنتي» تمتدح آراء ماركس نحو المرأة،
وت��ذك��ر ف��ي ال��م��وض��وع ال��ذي كتبت أن كارل
ماركس ق��ام بجهود جبارة لتحرير المرأة،
فعلقت عليها قارئة من القارئات في مقال لها
فقالت فيه« :أثار انتباهي ما كتبته «دومنيك
ديسنتي» عن كارل ماركس وأفكاره نحو المرأة
إال أنني ال أستطيع أن أغفر لهذا الرجل الذي
يقال إنه رجل عظيم ،وذو فضل على قضية
المرأة ،وأنه ناضل في سبيل تحريرها ،مع
أن��ن��ي أعتقد أن رج�لا ل��م يسئ إل��ى المرأة
ويستغلها أس���وأ اس��ت��غ�لال كما فعل كارل
م��ارك��س ،لقد ك��ان ك��ارل ماركس بموقفه من
المرأة وتصرفاته معها ال يعتبرها في مستوى
أرفع من مستوى الحيوان أو الجماد ،وفي
ميدان عالقة ماركس بالمرأة كان مستهترا
للغاية كما كان متهورا متحلال من مسؤوليته
تجاهها ،والدليل أنه أخرج عددا من األطفال
وتركهم دون اإلنفاق عليهم ،ولم يهمه مصيرهم
حتى مات بعضهم من الجوع والمرض ،وكان
مصير بعضهم التعاسة الكبرى ثم إنه كان
يتعامل مع زوجته بطريقة استغاللية ،كان
يظهر للغير أن زوجته تشتغل معه ،والحقيقة
أنه كان يستغلها حيث كان يرغمها على إعادة
كتابة ما يكتبه والسهر عليه ألن خطه كان
رديئا ال يقرأ ،ثم تصفف ذلك وتنظمه في وقت
يحدده لها وتذهب بذلك وتسلمه ألجل النشر،
ولم تكسب من ذلك شيئا ،رغم التعب والكد
وبذل الجهد الكبير ،وفوق ذلك تحملت معه
هذه المرأة المسكينة وزر جريمته مع الخادمة
التي أنجبت معه أطفاال ،وكانت تعيش معها
في حجرة واحدة ،ولعل أصحاب كارل ماركس
وأشياعه يعرفون أنه تزوج من «جيني فون
فستفالن» التي كانت حفيدة «دوق اسكتلندا»
وكانت في سن الثامنة عشرة من عمرها ،رآها
أول مرة وهي في الرابعة عشرة من عمرها،
وهو ابن ليهودي ،وكان ينوي دراسة الحقوق،
وفي سنة 1843م تزوجها وعمرها تسع عشرة
سنة وهو عمره خمس وعشرون سنة ،ومباشرة
نفي من بالده وعاشت معه في منفاه ،وكان
يعيش بما يتقاضاه من الصحف األمريكية
ومن مقاالت كان أغلبها ترفضه هذه الصحف
وال تنشره ،وكل مقاالته كانت تكتبها زوجته،
وأنجب من األوالد ستة مات منهم ثالثة وبقي
ثالث بنات ،وكانت هناك عادة تسيء لألخالق
تطبق في المجتمع وهي أن تكون الخادمة
خليلة السيد إلى جانب زوجته ،وهذه العادة
على شر ما فيها وشر ما تعانيه المرأة من
جرائها طبقها كارل ماركس وعمل بها ،فخلق
عالقة مع خادمته وأنجب منها طفال وسلمه
لصديقه «فردريش أنجلز» وأنجلز نفسه فعل
م����ا ف���ع���ل م����ارك����س م����ع خ���ادم���ت���ه «م���ي���ري
االسكتلندية».
هذه هي األخالق المعيبة والصفات الذميمة
نجدها تمأل حياة عدد كبير ممن يدعون من
طرف الكثيرين زعماء ودعاة للتحرير والنهضة
والتقدم ،وهم مثال صارخ لالنحالل بل يمكن
أن نعدهم معاول لهدم األخالق والمثل والقيم
العالية ،ولهذا نجدهم كلهم يحاربون اإلسالم
ألنه دين الطهارة والنقاء والعفة والعفاف
واألمانة واإليمان والوفاء.
ولهذا فالبد من اليقين ب��أن من يريد أن
يعيش على هذه المذاهب دون ارتباطه بالدين
فهو يخبط خبط عشواء ويسير في ظالم يفتقد
إلى النور اإللهي ،وعلى كل من أراد الظفر
والفوز والوصول إلى اليقين وإلى راحة الفكر
والضمير أن يؤمن بالله وبتوطيد العالقة بين
العلم والدين ،والبد من تبعية العلم للدين وهذا
الدين هو اإلسالم الحنيف األسمى واألغلى،
وكل ما هو دون اإلسالم هو شيء فارغ بدون
مضمون ،والمضمون المفيد هو ما جاء به
اإلسالم الذي يتناول الفرد قبل أن يولد إلى ما
بعد وفاته ،ويعمل على بناء الفرد والجماعة
ويساوي بين االجتماع والسياسة واالقتصاد
وي��ق��وم على ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة وغيرها
وي��س��اوي م��ا بينه كدين وم��ا بين الديانات
األخ��رى في جو من السماحة وال��دع��وة إلى
الحكمة والرحمة وهدفه األساسي من ذلك
ضمان سعادة الناس في الدنيا واآلخرة.
وعلى ه��ذا ،فإنني أرى أن ه��ذا الصراع
سيستمر وسينهار الثالوث الخطير الذي هو:
االستناد إلى العلم أوال ،وإنكار الدين ثانيا،
واإليمان بالمادة ثالثا ،وستنفضح مهانته
ويصبح واضحا لدينا أنه البد من إعادة تكييف
العالقة الحميمية والمطلوبة بين العلم والدين
والبد من تبعية العلم للدين ونعني به اإلسالم
الذي هو أسمى وأغلى.
> انتهى

المنبر الحر
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األمطار التي تفضح الغشاشين

تكريــم الصحافيـيــن
تكريم الصحافيين سنة
ح��م��ي��دة وم���ح���م���ودة ،بل
واجبة ،يتعين القيام بها،
وذلك ألن الجزاء يكون بعد
ال��������ع��������م��������ل ال��������ش��������اق
والمتواصل.
فالصحافيون أينما كانوا
وف�����ي أي وق�����ت عاشوا
ويعيشون هم دائما عرضة
لإلذاية والتنكيل بالسجن
حينا وبالمنع من مزاولة
مهنة الصحافة ،وبزوال
المهنة ينقطع الرزق ،وإذا
ان����ق����ط����ع ال����������رزق ع����اش
ال��ص��ح��اف��ي ف���ي ه���م وغم
وانعكس ذلك على األبناء
واألهل.
ل����ل����ص����ح����اف����ي����ي����ن في
المجتمعات دور هام ،فهم
ال��ذي��ن ي��ح��ارب��ون الفساد
والمفسدين ،وه��م الذين
ي���ق���ف���ون ل���ل���ج���ب���اب���رة في
ح���ل���وق���ه���م ،وه�����م الذين
يفضحون عيوب الظالمين،
وه�����م ال����ذي����ن يفضحون
س����ارق����ي ال����م����ال ال���ع���ام
واالنتهازيين ،وهم الذين
ي��ف��ض��ح��ون المستغلين
للطبقة ال��ك��ادح��ة باألجر
الهزيل والطرد التعسفي..
ال��ص��ح��اف��ي��ون ه��م بناة
الوطن بأقالمهم وعقولهم
ومن عهد الحماية إلى عهد
االس�������ت�������ق���ل���ال ت����ع����رض

ال��ص��ح��اف��ي��ون للسجون
وفرض الضرائب والغرامات
والمنع من النشر وتوقيف
الصحف ،لكن بعد كفاح
مرير ض��د م��ا يتعرض له
الصحافيون صدر قانون
الصحافة الذي أعطى حرية
واسعة للصحافيين للتعبير
عن آرائهم بكل حرية حتى
إنه منع العقوبة بالسجن،
وح���س���ن���ا ف���ع���ل المشرع
ال��م��غ��رب��ي بمنعه عقوبة
ال�������س�������ج�������ن ف����������ي ح����ق
الصحافيين.
قلنا إن الصحافيين هم
ب���ن���اة ال���وط���ن بأقالمهم
وتعبهم ،ولذلك فهم أهل
للتكريم المادي والمعنوي
أثناء عملهم وبعد تقاعدهم
حتى يعطوا أكثر وحتى
ي��س��ت��ط��ي��ع��وا مواصلة
جهادهم بأقالمهم ،وحتى
نشجع الشباب الراغبين
في الصحافة على دراستها
ليكونوا خير خلف لخير
سلف.
فسيروا أيها الصحافيون
على بركة الله ،والله معكم
م��ب��ارك خ��ط��وات��ك��م ،فأنتم
منابر تدافع عن الحق ،ومن
ي���داف���ع ع���ن ال���ح���ق فالله
ناصره ومعينه ومجيره.
> مالكي علوي موالي
الصادق (سال)

ان��ت��ظ��ر ال��م��غ��ارب��ة سقوط
األم��ط��ار بشغف كبير وأدوا
صالة االستسقاء طلبا للمطر
حتى يسقي الله عباده وبهيمته
ويروي أرضه ،ألن نزول األمطار
رحمة من الله ألهل األرض وهو
نعمة من النعم الكبيرة التي
أنعم الله بها على عباده ،وقد
عرفت بالدنا مؤخرا نزول كمية
كبيرة من التساقطات في كثير
م��ن ال��م��ن��اط��ق ك���ان ل��ه��ا وقع
إيجابي وزرع روح األمل في
قلوب الفالحين بالمغرب ،لكن
بعض المدن كادت أن تتحول
شوارعها إلى برك نظرا لضعف
بنياتها التحتية ولم تكن قادرة
على استيعاب هذا الكم الهائل
م���ن ال���م���ي���اه ألن ك��ث��ي��را من
المجاري تعاني من االختناق،
وقد استمرت التساقطات ما
يقارب أو يفوق أربع ساعات
في بعض المدن كالرباط ،فماذا
س���ي���ح���ص���ل ل�����و اس���ت���م���رت
التساقطات أكثر من ذلك؟ كيف
سيكون ح��ال شوارعنا التي
ف��ض��ح��ت األم����ط����ار هشاشة
تجهيزاتها وبنياتها التحتية؟
وك��ي��ف س��ي��ك��ون ح���ال سكان
البنايات القديمة التي هي على
وشك السقوط ،وبها يقطن عدد
كبير من األس��ر التي لم تجد
غ��ي��ر ه���ذه ال��ب��ن��اي��ات مسكنا
لها؟
إن موسم المطر وإن كان
مناسبة ل��زرع روح األم��ل في
نفوس الفالحين إال أن��ه عند
البعض فترة عصيبة تزداد

فيها معاناتهم وآالمهم ،فالكثير
م���ن ال��م��ت��ش��ردي��ن يفترشون
األرض ويلتحفون السماء وقد
عرفت هذه الظاهرة انتشارا
كبيرا بكثير من المدن المغربية،
كما أن سكان البنايات القديمة
يعيشون في خوف وهلع طيلة
موسم الشتاء خوفا من انهيار
منازلهم ،أما سكان البوادي
وبالخصوص سكان المناطق
الجبلية فإنهم أك��ث��ر الناس
م���ع���ان���اة ،ف��ف��ي ه����ذه الفترة
تحاصرهم الثلوج وتسد الطرق
أمامهم من كل جهة ،ويتوقف

أبناؤهم عن متابعة دراستهم
نظرا لبعد المدارس وصعوبة
الوصول إليها ،وحتى األسواق
األسبوعية التي يفدونها من
أجل شراء ما يحتاجونه من
م��واد غذائية أحيانا يصعب
ال��وص��ول إل��ي��ه��ا ،وإن كانت
ب��ع��ض ال����ب����وادي المغربية
أصبحت تتخلص من فك العزلة
في إطار سياسة تنمية العالم
ال��ق��روي التي ب��دأت تنهجها
ب�لادن��ا ،وال��ت��ي أعطت نتائج
إيجابية بعد أن ت��م تجهيز
العديد من الطرقات وتوزيع

شبكة ال��م��اء والكهرباء على
الكثير م��ن المناطق النائية
التي كانت تعاني من التهميش،
والتي بدأت اليوم تعرف تطورا
كبيرا بعد فك العزلة عنها.
لكن بعض المسؤولين من
منتخبين ورؤساء الجماعات
س��واء بالبوادي أو المدن ال
يهتمون بالجماعات التابعة
لهم كما يجب ،مما يجعلها
تعيش مهمشة رغم ما تمتلكه
من موارد طبيعية أو فالحية
أو سياحية.
> جد بوشتى (الرباط)

إعـــــــــالنات ...إعـــــــــالنات ...إعـــــــــالنات ...إعـــــــــالنات...
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة االستئناف التجارية
بمراكش
المحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات المقاولة
للشركة شركة مسمار بولي مراكش
في شخص ممثلها القانوني
ملف تصفية قضائية عدد:
2010/15/47
إشع ـ ــار
بمقتضى الحكم ال��ص��ادر بتاريخ
 2014/11/11ف��ي م��ل��ف صعوبات
المقاولة ع��دد  2010/15/47قضت
المحكمة التجارية بمراكش بفسخ
مخطط االس��ت��م��راري��ة وفتح مسطرة
التصفية القضائية في مواجهة شركة
شركة مسمار بولي مراكش في شخص
ممثلها القانوني ذات السجل التجاري
ع���دد  13885ال��م��س��ج��ل بالمحكمة
ال��ت��ج��اري��ة ب��م��راك��ش ال��ك��ائ��ن مقرها
االجتماعي ب��ـ رق��م  71إق��ام��ة البركة
مراكش.
وع��ي��ن��ت األس���ت���اذ ام��ج��اظ قاضيا
منتدبا ،والسيد حسن يوس سنديكا
مصفيا الكائن بالعنوان اآلتي عمارة
اج��ي��اد  2شقة  10أ ش���ارع الحسن
الثاني مراكش.
وع��ل��ي��ه ف��ال��م��ط��ل��وب م��ن الدائنين
التصريح بديونهم للسنديك المعين
ضمن قائمة موقعة تتضمن المبالغ
المطلوبة مرفقة بالوثائق ،وذلك داخل
شهرين ( )1من تاريخ نشر هذا اإلشعار
بالجريدة الرسمية طبقا لمقتضيات
المواد  569،686و 687من مدونة
التجارة.
( )1يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة

للدائنين القاطنين خ���ارج المملكة
المغربية.
As 370/14
********
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بتازة
المحكمة االبتدائية بجرسيف
ملف التنفيذ رقم2011/1218 :
إعالن عن بيع عقار محفظ بالمزاد
العلني
لفائدة :شركة وفا إيموبيليي
ضد :زعكور إدريس
يعلن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة
االبتدائية بجرسيف إلى علم العموم
أن بيعا قضائيا بالمزاد العلني سيقع
يوم 2014/12/25 :على الساعة 11
صباحا بمحل كتابة الضبط بهذه
المحكمة للعقار اآلتي وصفه وبيانه:
للملك المسمى رضوانية ذي الرسم
العقارية عدد  21/3336الكائن بشارع
محمد الخامس جرسيف مساحة 152
متر مربع فوقه بناية متكونة من سفلي
وطابقين علويين على ط��ول 33.50
وعرض  9.10متر ،الطابق األرضي به
مقهى عمومي.
الطابق األول��ى والثاني مسكنين
يحتوي ك��ل منهما على أرب���ع غرف
ومطبخ ومرحاضين ودوش وبهو.
حدد الثمن االفتتاحي للبيع العلني
في مبلغ 1800.000.00 :درهم  -مليون
وثمانمائة ألف درهم.
والراسي عليه المزاد يؤدي الثمن
ح���اال م��ع زي����ادة ن��س��ب��ة  3%لفائدة
ال��خ��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة ،وي��ش��ت��رط ضمان
األداء.

وللمزيد من المعلومات أو تقديم
عروض االتصال بمكتب التنفيذ المدني
ب��ه��ذه ال��م��ح��ك��م��ة ح��ي��ث ي��وج��د ملف
اإلجراءات أو زيارة الموقع اإللكتروني
www.mahakim.ma
As 371/14
********
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بتازة
المحكمة االبتدائية بتازة
ملف مدني عدد 09/1008 :
حكم رقم11/800 :
صادر بتاريخ11/10/24 :
تاريخ التعليق
إشهار حكم غيابي بقيم
طبقا لمقتضيات الفصل  441من ق
ق م وب��ن��اء على الحكم المدني رقم
 11/800الصادر بتاريخ 11/10/24
في الملف المدني  9/1008من طرف
المحكمة االبتدائية بتازة.
بين القرض العقاري والسياحي في
شخص ممثله القانوني الكائن مقره
االجتماعي بـ  187شارع الحسن الدار
ال��ب��ي��ض��اء ي��ن��وب ع��ن��ه ذ /ع��ز الدين
الكتاني المحامي بالدار البيضاء.
وبين :دكني هشام ال��ذي كان آخر
ع��ن��وان ل��ه ص ب  1095محطة تازة
تازة.
والقاضي :علنيا ابتدائيا غيابيا
بقيم.
في الشكل :قبول الطلب.
في الموضوع :بأداء المدعى عليه
دكني هشام لفائدة القرض العقاري
والسياحي في شخص ممثله القانوني
مبلغ  13041.93دره��م م��ع الفوائد

القانونية سعر  12.50%من تاريخ
الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتعويض
 1000درهم وتحميله الصائر واإلجبار
في األدنى وبرفض باقي الطلب.
تطبيقا لمقتضيات الفصل  441من
ق ق م فإن رئيس مصلحة كتابة الضبط
لدى المحكمة االبتدائية بتازة يعلن أن
الحكم المذكور أعاله سيصبح قابال
للتنفيذ بعد مضي ثالثين يوما ابتداء
من تاريخ نشره وتعليقه.
********
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بسطات
المحكمة االبتدائية بسطات

As 372/14

ملف تنفيذي عدد 2013/1507 :
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
لفائدة :البنك الشعبي للدار
البيضاء
في مواجهة :بوهالل المصطفى
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بابتدائية سطات أن سمسرة عمومية
س��ت��ج��رى ب��ت��اري��خ  14/12/19على
ال��س��اع��ة ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ا بقاعة
البيوعات بالمحكمة االبتدائية بسطات
وذلك لبيع العقار ذي الرسم العقاري
ع��دد  15/27086المتواجد بشارع
محمد الخامس قبالة المحطمة الطرقية
من الخلف سطات الذي هو عبارة عن
عمارة في طور البناء واإلصالح تتكون
من قبو وطابق سفلي تجاري وأول
وثاني وثالث راجع إلى الخلف والبالغ
مساحته 2آر  33سنتيار .وسينطلق
الثمن االفتتاحي للبيع والمحدد من

طرف الخبير من مبلغ 2.068.000.00
درهم  -مليونين وثمانية وستون ألف
درهم  -مع زيادة  3%لفائدة الخزينة
العامة.
وم���ن أراد ال���زي���ادة ف��ي اإليضاح
واالط�ل�اع ،االت��ص��ال بمكتب التنفيذ
المدني حيث الملف التنفيذي.
********
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
محكمة االستئناف بسطات
المحكمة االبتدائية بسطات

As 373/14

ملف تنفيذي عدد 2014/834 :
إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
لفائدة :مينة بنحلوم بنت عبد الله
ضد :بوشعيب بنحلوم بن الطيبي
يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط
بالمحكمة االبتدائية سطات أن سمسرة
ع��م��وم��ي��ة س��ت��ت��م ب��ق��اع��ة البيوعات
بالمحكمة االب��ت��دائ��ي��ة بسطات يوم
 2014/12/26على الساعة العاشرة
صباحا وذلك لبيع العقار الكائن دوار
أوالد اعفيف جماعة التوالث قيادة
أوالد سي بنداوود سطات والمسمى
«بالد الحسين» وهو عبارة عن أرض
فالحية بورية نوع ترتبها تيرس احرش
مساحتها خمسة خداديم كبار ونص
خدام .وسينطلق الثمن االفتتاحي لبيع
العقار من مبلغ  41.250.00درهم مع
زيادة  3%لفائدة الخزينة العامة.
وم���ن أراد ال���زي���ادة ف��ي اإليضاح
االتصال بمكتب التنفيذ حيث يوجد
الملف.
As 374/14
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منــــــــــــــــــــوعات

فساتني األميرة ديانا
للبيع ..فمـن يشـتري؟
لم تكن «الليدي دي��ان��ا» شاغلة
الناس واإلع�لام في حياتها فقط
وإنما بعد رحيلها أيضا ،فاليوم
وبعد مرور سبعة عشر عاما على
وفاتها في حادث السير الشهير في
«باريس» ،تأتينا األخبار هذه المرة
م��ن «ل���وس أن��ج��ل��وس» وم��ن مزاد
«ج���ول���ي���ان» ف���ي ب��ي��ف��رل��ي هيلز
بالتحديد ،حيث حدد القائمون على
هذا المزاد يومي  5و 6دجنبر 2014
موعدا لبيع خمسة فساتين لألميرة
ال��راح��ل��ة ك��ان��ت ق��د ارت��دت��ه��ا في
م��ن��اس��ب��ات خ��اص��ة ،وال�ل�اف���ت أن
األميرة كانت قد باعت هذه الفساتين
بنفسها قبل فترة قصيرة من وفاتها
لسيدة مجتمع أمريكية من أجل
التبرع بالمال إلى إحدى الجمعيات

األميرة
ديانا

معرض رشيد السبتي ميدح اجلسد
ي����أت����ي م����ع����رض رشيد
السبتي ،أح��د أقطاب الفن
التشخيصي بالمغرب ،في
سياق «المغرب المعاصر»
الذي يحتضنه معهد العالم
ال��ع��رب��ي ب��ب��اري��س وك���ذا
اف���ت���ت���اح م��ت��ح��ف محمد
ال��س��ادس للفن الحديث
والمعاصر بالرباط ،احتفاء
بالمرأة ،المعين العاطفي واإلبداعي الذي ال
ي��ن��ض��ب ،ح��ي��ث ي��دع��ون��ا رش��ي��د السبتي
لالستمتاع بأعماله

المتميزة وذل���ك في
رواق المكتبة الوطنية
للمملكة المغربية،
المعلمة المعاصرة
بجماليتها الحداثية.
ب��م��ن��اس��ب��ة معرض
«مديح الجسد» سيتم
تقديم وتوقيع الكتاب
الفني األنيق ،الصادر عن
ك���راف���ل���ي ،رف��ق��ة الفنان
والكاتب أحمد فاسي وثلة من النقاد ،ويدير
النقاش الصحفي محمد أمسكان.

أسبوع التراث بسال اجلديدة
اع��ت��ب��ارا أله��م��ي��ة ال���ت���راث المادي
وال�ل�ام���ادي ب��وص��ف��ه أح���د المكونات
األساسية لهويتنا الوطنية وتنوعها
الثقافي ،ورغبة في التحسيس بأهمية
ص��ون��ه وتوثيقه وض��م��ان استدامته،
واعترافا بما يكتنزه من خبـرات وإبداعات
وفنون وحكم وطقوس ،راكمتها األجيال
وتوارثها األبناء عن اآلباء واألجداد ،تنظم

ملحقة جمعية أبي رقراق بسال الجديدة
أسبوع التراث تحت شعار« :سال مدينة
الوجدان اإلنساني» ،وذلك من  25إلى 28
نونبر  ،2014يشمل عروضا وأنشطة
تحسيسية للناشئة وال��ش��ب��اب حول
التـراث السالوي وذلك بهدف دعم ترشيح
مدينة س�لا م��ن أج��ل تصنيفها تراثا
عالميا.

الخيرية ،وكتبت يومها في رسالة
بخط يدها تعود لعام « :1997من
أوحى لي بفكرة بيع هذه الفساتين
شخص واحد ..هو ابننا ويليام».
وقد جالت هذه المقتنيات متاحف
العالم الشهيرة وعادت لتبحث اليوم
عن مالك جديد بعد أن عرضتها
المالكة القديمة للبيع.
أما عن أسعار بيع هذه الفساتين
فيتراوح م��ا بين  60و 100ألف
دوالر أمريكي ،والسعر يزيد كلما
زادت ال��م��رات ال��ت��ي ظ��ه��رت بها
األميرة بالفستان ذات��ه ،أو كثرت
الصور المنشورة لها وهي ترتديه،
ه��ذا إض��اف��ة إل��ى جمالية القطعة
وف��خ��ام��ت��ه��ا وط��ري��ق��ة تصميمها
بالتأكيد.

إشراقات إالهية
اإلسراف مذموم ،واإليثار
مطلوب ومحبوب ،واألنانية
ممقوتة ،فلماذا ال نؤسس
بنكا للتغذية يغطي حاجة
ال��م��ض��ط��ري��ن ،ت��ج��م��ع فيه
األغذية المتبقية من األعراس
وال����م����آث����م ،وت��������وزع على
ال��م��ح��ت��اج��ي��ن وتكفيهم،
مصداقا للهدي النبوي «والله
في عون العبد ما دام العبد
في عون أخيه».
المرأة المؤمنة طهارتها
رأسمالها ،وعفتها سر بالها،
وتربيتها وأخالقها أساسها
وم���ع���ت���ق���ده���ا ،وح���ي���اؤه���ا
وتواضعها جمالها ،فاظفر
بذات الدين تربت يداك ،ألنها
أس������اس ال���ب���ي���ت السعيد
وعنوان صالحه ،وأم األبناء
الصالحين.

< د.يوسف الكتاني

رحم الله الفقيد محمد بن عمر
يــوم احل�سـاب
ال حياة لمن تنادي
أيها المنادي
ففي المدن والبوادي
تمتد األيادي
وال تجد من يذادي
ألن ساللم بالدي
شغلتها النوادي
لتبقى العوادي
طلقى في التمادي!!
ال حياة لمن تنادي
يا ذاك المنادي
فعند دهاليز النوادي
تحشر خيرات بالدي
في أرصدة األعادي
وهل يوم التنادي
يحظون بالتفادي
حين ينادي المنادي؟؟

> بقلم  :أبو أزهار

اختطفت يد المنون بالمحمدية ،واحدا من رجال
الصحافة واإلذاعة واإلعالم السيد محمد بن عمر،
الناشر وصاحب البرامج التلفزيونية المهتمة بالفن،
وقد خلفت وفاته حزنا عميقا في أوساط كل العاملين
باإلذاعة والتلفزيون ،ومكتب شركة «فيليبس» التي
عمل بها الفقيد سنوات طويلة.
«األسبوع» تتقدم بتعازيها الحارة ،إلى حرمه
الفاضلة السيدة أمينة الحسني العمراني ،وابنته
أمل ،وحفيداته زينب وكنزة ،كما تتقدم بتعازيها
إلى إخوانه الحاج عبد النبي ،والتهامي ،وعبد
العلي ،وجواد .كما تتقدم «األسبوع» بتعازيها إلى
صهره السيد خليل بنيس ،وبالتالي إلى جميع
األصهار ،واألقارب ،وخاصة عائلة الحسني العلوي ،أخوال مدير «األسبوع»
السيد مصطفى العلوي.

تعزية للكوميسير نعيم

انتقل إلى رحمة الله ،السيد إدريس نعيم ،والد المسؤول األمني السيد
محمد نعيم ،وقد أحدثت وفاته هزة من الحزن واألسى في أوساط المقربين
وخاصة في هيأة الشرطة القضائية بالدار البيضاء.
و«األسبوع» تتقدم بتعازيها إلى السيد محمد نعيم وإلى بنات وأوالد الفقيد؛
شبل ونادية ،وسمية ،ومارية ،وإلى جميع أفراد األسرة ،راجية من الله أن
يشمل الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

> العدد813 :
> الخميس  27نونبر 2014
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بقلـــــم :محمد حسن الجندي

«ولـــد القصـــور»

بعد يوم مفيد ،متنوع مرهق ،يتخلص الجسد من عرقه بحمام
رشاش دافئ ،ثم يرتدي المتدربون أيسر وأخف ما يناسب أحر
مواسم الصيف .ويتطلعون إلى قاعة األكل ،لتكون بهجة حفل
عشاء عطرا ليوم يختلف أيما اختالف عما دونه.
وفي جو من المرح والتسابق إلظهار ما يمتلك كل منا من
مواهب في الغناء واإلنشاد والمحفوظات األدبية والشعرية،
وقصائد الملحون ،والطقطوقات المراكشية التي كانت تلقى
استحسان أطفال وشباب المغرب في الملتقيات الكشفية ،تكون
عيون المنشط الخاص بهذه الفقرة تتجول لتتفحص الوجوه،
وترى إلى أي مدى تتفاعل المالمح وتنسجم مع مضمون كل
اختيار.
كان المشرف على هذه الفقرة هو السيد عبد الحق الشرايبي،
الفاسي األصل ،المراكشي المولد والنشأة والدراسة ،وهو الذي
سبقت اإلشارة إليه مشاركا في فيلم جحا للكوميدي الفرنسي
ف��رن��ان��دي��ل وك����ان ي��خ��ت��ص��ر اس��م��ه ف���ي االس����م ال��ف��ن��ي «عبدو
الشرايبي».
في صباح يومنا الثاني فاجأنا الزميل عبد العزيز بن علي الذي
سيشتهر باسمه الفني عزيز موهوب بحضوره .وعزيز موهوب
هو عضو مؤسس لفرقة األحرار المراكشية إلى جانب األخ عبد
الله العمراني ،وقد أتيحت لي فرصة حضور عرض مسرحي لهما
فكانا على رأس أجود العناصر الواعدة ،مما دفعني للصعود إلى
الخشبة بحماس ومعي زميلي عبد السالم الشرايبي لتهنئتهم،
وربط االتصال ،وتوجيه الدعوة لهما بصفة خاصة لزيارة نادي
فرقة الوحدة ،فتوطدت الصحبة والتقدير المتبادل والمحبة .قلت
فوجئنا بقدومه كما صرح لنا على نفقته الخاصة ..ولست أدري
هل شارك في ذلك االختبار أمام تلك اللجنة ،أو ضاعت عليه تلك
الفرصة ،المهم ولألمانة التاريخية والفنية فقد عبر لنا عن
إحساسه بالفراغ الذي تركه سفرنا إلى الرباط في نفسه .ونظرا
ألهمية هذا التدريب فقد صمم على الحضور ولو كلفه ذلك تحمل
كل النفقات ..وبالطبع كان الترحيب به من طرفنا ،وال أتذكر هل
حضر معنا حصة ذلك اليوم الذي كان فيه األستاذ محمد فراح
 الجزائري الذي اختار المغرب ملجأ له خوفا من بطش المستعمرالفرنسي الذي كان ال يزال في تلك األيام يحتل ذلك الجزء من
الشمال اإلفريقي -قلت كان ف��راح من أهم الدارسين للتاريخ
المسرحي وما عرفه من تطور لنظريات عباقرة اليونان خالل قرون
عديدة ،وبصفة خاصة اهتمامهم بالمسرحية ووحداتها الثالث:
الموضوع ،والمكان ،والزمان .ومن مميزات هذا األستاذ المخضرم
عشقه للغة العربية ،وتفوقه في تقريب ذلك التاريخ الهائل الذي
سطعت شمسه من أرض اإلغريق لتضيء كل سماء أوروبا ثم
لتنال بعدها القارات األخرى النصيب الذي استحقه اجتهادها
وما غرفته من بحر علومها ،فكان السيد محمد فراح يعرب كل
المعلومات في تلك التوطئة قبل أن يترك المتدربين لشأنهم داخل
فصل معمل التأليف التطبيقي ،كما هي مناهج مثل هذه التداريب
التكوينية :عبارة عن مستظرف ،من كل جميل طرف.
يشرع األستاذ المؤطر في أول الحصة بشرح للقاعدة المطلوب
اتباعها في تأليف مشاهد وفصول مسرحية ما ،ثم يتجه للسبورة
فيرسم بعض األدوات كالمذرى ،والمحراث ،والمنجل ،والمعول،
والمحش ..ثم يشير إلى أحد المتدربين مستفسرا عن المجال
الذي تستعمل فيه هذه األدوات ..فيكون بالطبع الجواب الفالحة
بصفة عامة ،فيطلب منه األستاذ أن يضيف ما يراه مناسبا للشروع
في تأليف المسرحية .فالمتدرب المدرك للغاية المنشودة يختار
من هذه األدوات الالئق توظيفها في الموضوع ،ثم يليه الشخوص
ك��زوج��ة ال��ف�لاح مثال أو ال��خ��ادم��ة ،أو المشغل .وي���دور حوار
الشخصيات حول حدث ترمز إليه األدوات .وتنفع هذه التقنية
في الكتابة مع الملهاة ،والمأساة ،والمعقول ،والالمعقول ،وحتى
في األساطير وفي كل مجال يمكن للقلم أن يصول داخله ويجول.
ويا حبذا لو اقتبس من مثل هذه التداريب نموذجا الختبارات
الراغبين في الولوج إلى المعهد العالي للفن المسرحي ،حتى
نضمن أن تدخل المعهد مجموعة من المواهب في شتى مجاالت
الفنون ،فاالنتقاء لضمان سالمة الولوج ،هو الذي يلمع روعة
التخرج ،وعلى مثل هذه االختبارات ينطبق المثل القائل «اإلنسان
المناسب في المكان المناسب» كما هو مفروض في الشعب المكملة
لجسم الدولة السليم من علوم وهندسة بجميع فروعها وطب في
جميع تخصصاته ،فال تفوق بدون موهبة .ومسرحية الشطاب
التي نال بها المسرح المغربي إعجاب النقاد والمهتمين في
الخارج ،جاءت من رحم معمل التأليف وخضعت لهذه المنهجية
التشاركية.
وكم كنت سعيدا عندما علمت أننا سنحظى بفرصة حضور
التداريب على مسرحية وفاء التي كتبها األخ الراحل أحمد الطيب
العلج ،وأشرف على إخراجها الفرنسي السيد مودوي الذي تعرض
لحادث سير مهول أثناء جولة تقديم عروض هذه المسرحية في
مختلف المدن المغربية ،ولقي فيها رحمه الله حتفه .وقد كان
مودوي فنانا رائعا محبا للمغرب وللمغاربة ومعبرا بصراحة عن
رغبته في أن يستقر في هذا البلد الذي أحب .ولهذا الرجل مكانة
خاصة في نفسي لحدث ظل يرافقني طول حياتي سأروي تفاصيله
في ما سيأتي من السطور.
> يتبع..
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األخيــــــرة
بين مستشار الملك وملك المستشارين

تبــرأ أوبـامــا مــن امللكيـــة

 :مصطفى العلويتبرأ الرئيس األمريكي أوباما
مؤخرا ،من الملكية ،وق��ال أمام
عدسات التلفزيون «أنا لست ملكا،
وال إم��ب��راط��ورا» ،ليجيبه رئيس
األغلبية ب��ال��ك��ون��غ��رس« ،ولكنك
تتصرف كملك وكإمبراطور».
سمعت هذه التبرئة من رئيس
أقوى دولة في العالم ،وكنت أطالع
الموضوع الوحيد الجاد( )...الذي
عثرت عليه في إح��دى الصحف
المغربية الكثيرة ،وكلها هذه األيام
متهافتة على أح���داث الجرائم
وحوادث النصب واالنتحار ،فكان
طبيعيا ،أن أت��وق��ف عند أفكار
الكاتب عمر الساغي (طيل كيل،
عدد  14نونبر  )2014وهو يطبطب
ب���ذك���اء( )...على أك��ت��اف الملكية
المغربية ،مذكرا في موضوعه بأن
«الملكيات الحقيقية الباقية في
ال����دن����ي����ا( )...ت��ع��د ع��ل��ى رؤوس
األص�����اب�����ع» ،وه����و ي��ض��ع كلمة
«الحقيقية» بين قوسين ،وكأنه لم
يسمع عن كاتب سبقه لنبش هذا
الموضوع ،فأخبرنا ،بأنه طال
الزمن أو قصر ،فإنه لن يبقى على
وجه األرض من الملوك ،إال الملوك
األربعة القابعون وسط حزمة ورق
اللعب «ملوك الكارطة» ،وعندما
استثنى الكاتب ،بحكم التزامه
ال��م��ه��ن��ي( )...الملكية المغربية،
ورف��ض تصنيفها بين الملكيات
المتبقية ف���ي ال���ش���رق العربي
اإلس�لام��ي ،القائمة على أسس
االرتباطات العائلية فقط( )...بينما
الملكية المغربية قائمة على أساس
االنتماء الشريف ،والتعاقد مع
المذهب المالكي ،مطمئنا قراءه
على مصداقيتها ،وم��ؤك��دا أنها
استثناء معجزة( )...وربما حيث
أن المعجزة ال تواجد لها إطالقا
في البورصة السياسية العالمية
فإن الرئيس أوباما تبرأ علنا هذه
األي������ام ،وق�����ال :ل��س��ت م��ل��ك��ا وال
إمبراطورا.
ويغلب األمر الواقع ،الكامن وراء
خوف أوباما ،من أن ُيتهم( )...بأنه
ملك ،ليصطدم مع فلسفة الملك
ال��ذي فرض نفسه أربعين عاما،
الحسن ال��ث��ان��ي ،ال���ذي أوصى،
وأوص���ى ،أال نضع الملكية في
وض��ع المعادلة الرياضية(،)...
تذكيرا بتخصص المرحوم المهدي
ب���ن���ب���رك���ة ،ال������ذي ع���ل���م حساب

الرياضيات للحسن الثاني.
لتبقى نظرتي التقديرية ،لجرأة
الصحفي الساغي ،وربما كان عليه
أن يكتب اسمه عمر الصاغي()...
ألنه َف ْرط( )...كما يفعل الصغار من
بين صفوف األجيال الصحفية
الجديدة ،وكاد يعود بنا إلى أيام
المجد الصحفي ،ال���ذي أسهم
بمقاالته وافتتاحياته في إصالح
أوضاع كانت أيام الحسن الثاني
متردية ،نتيجة الطغيان الذي
تفرعن في ظل الملكية التي كانت
مطلقة ..حتى اضطرت األجهزة
األم��ري��ك��ي��ة ال��ق��وي��ة إل��ى ضربها
بعنف.
واع��ت��رف الحسن ال��ث��ان��ي في
أعقاب ال��ث��ورات العسكرية سنة
 1972-1971بأن األمريكيين كانت
أي���ادي���ه���م ه���ي ال��م��ح��رك��ة لتلك
المحاوالت.
وأغرب ما في موضوع اإلسهام
الصحفي في تقويم األوضاع ،أن
األقالم السليمة( )...بقيت حتى بعد
الحسن الثاني ،وف��ي عهد ولده
محمد السادس ،تمارس واجبها
التقويمي م��ن قبيل افتتاحية
كتبتها جريدة بيان اليوم (عدد22 :
يناير  )2003وأمضاها بدهاء
الصحفي بوطيب الحانون ،بعد
كتابته ((كل شيء في أرض العرب
يسير بأمر السلطان ،فما الداعي
للحديث عن حقوق اإلنسان)).
ورغ��م الفارق الزمني ،حوالي
عشر سنوات ،على استنتاج كاتب
افتتاحية «بيان اليوم» يجيبه كاتب
افتتاحية «طيل كيل» في عدد نونبر
 ،2014بالتفسير المناسب(( :ألنه
ليس لدينا ،ال التعبير( )...وال
ال �ت �ف �س �ي��ر( )...المستجيبين
لمنطق السياسة العالمية)).
وحتى نجد نموذجا صحفيا من
العصر الصحفي الحاضر متطابقا
معالتعبيروالتفسيرالمستجيبين
مع زمان االفتتاحيات الصحفية،
نقرأ لصحفي الع��ب ف��ي الحلبة
الداعية لسدرة المنتهى( ،)...رشيد
نيني( ،األخ��ب��ار ع��دد  30شتنبر
 )2014افتتاحية تكشف ،بالصدفة،
م�لام��ح ال���واق���ع ال���ذي آل���ت إليه
األمور( )...عندنا في عهد التواطؤ
الصحفي ،ليبقى سرد نيني سردا
إخباريا ،بعيدا عن التفسير ،لكن
مدرح بالقليل من الجرأة ،فيقول:
((ال �ه �ج��وم أث �ن��اء وج ��ود الملك
بالدار البيضاء ،على مقر األمن
بالحيالحسني،منطرفعصابة
مدججة بالسيوف ح��دث على
درجة كبيرة من الخطورة ،ألنه
ي� �م ��س ص � � ��ورة وه� �ي� �ب ��ة إح� ��دى
م� ��ؤس � �س� ��ات ال� � ��دول� � ��ة ،األك� �ث ��ر
حساسية()...بعدالهجومالمسلح
على حمام للنساء بالحي نفسه
وبالقرب من دائرة أمنية ،وبعده
ه �ج �م��ت ع��ص��اب��ة أخ� � ��رى على
مستعجالت ال�ح��ي ون�س�م��ع عن
إطالق الرصاص إليقاف مجرمين

اعتديا على رجل أمن بالسالح في
ال ��دار البيضاء وال �ن��اظ��ور ،وعن
اعتقال نادل حاول ذبح رجل أمن
بمراكش ،وعن قائد( )...يطلق
س��اق��ي��ه ل��ل��ري��ح ب��ع��دم��ا قامت
م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن المحتجين
بمطاردته بالخميسات)).
ويخرج صحفي آخر هاربا من
بوابة االستثناء الصحفي ،في هذا
العصر الحديث ،وهو يا حسرة
محسوب على حزب تأسس إلصالح
األوضاع( )...واسمه صالح الوديع،
ليخاطب الوزير األول المسؤول،
في هذا الزمن ،زمن الصمت عن كل

ف��ي ب��اب الملك ال���ذي تستجيب
لمخاطباته سواء قالها أو لم يقلها.
وعندنا وقد أصبحت أهميته كامنة
في تزاحم المكونات كلها عند هذا
الباب ،رغم أنه يفتقد الوسائل،
لمعرفة ما يتداول في األدمغة وما
ي���دور .أق��ول افتقدها ،وال أقول
فقدها ،ألن أولئك الذين فوضهم
مهمة االطالع على ما يجري وما
يدور هيمنوا( )...على المصادر
الصحفية ،على كثرتها وأصبحوا
يتحكمون في مداد األقالم( ،)...رغم
أن ممارساتهم التي تغلب عليها
ال��م��ادي��ة أك��ث��ر مما تغلب عليها

لم يبق في منطق الملكية
العصرية ،مجال لقبول الحصار
اإلعالمي ،المضروب بدهاء حولها
وال االحتفاظ بها في األجواء
العالية ،بعيدة عن سماع األصوات
الصريحة الشعبية

عبد املالك العلوي ،أبوه موالي أحمد كان مستشار امللك،
وأصبح هو اليوم ملك االستشارة
تعليق على األمر الواقع ،فيقول
االب��ن ال����وارث ،ألم��ج��اد أستاذنا
الوديع األسفي ،الذي كانت لفلسفته
وأفكاره وخطبه ،األفضال الكبرى
ع��ل��ى المكتسبات ال��ت��ي عرفها
المغرب في عهد النضال .وال أدري
هل الزالت األجيال الحالية تعرف
ماذا تعني كلمة النضال.
وها هو ابن الثوري البار ،وقد
سكت ه��و أي��ض��ا بعد أن انسد
ص��وت��ه إث��ر اب��ت�لاع الحبة التي
ت���ص���ب���ح ب���ع���د ح�ل�اوت���ه���ا م���رة
المذاق( ،)...باستثناء طرح سؤاله
لرئيس الحكومة بن كيران ،سؤال
مشحون بعناصر الجواب( )...على
صفحات االتحاد االشتراكي (عدد
 17ف��ب��راي��ر  )2014ي��ق��ول فيه:
((قلتم  -أيها الرئيس بن كيران
 كلما خاطبني جاللة الملك،أج� �ي ��ب ب�� �ـ :ال� �ل ��ه ي� �ب ��ارك فعمر
سيدي)).
وهكذا تدور الدوائر ،ثم تستقر،

المعنوية( )...ينقصهم االطالع على
أن العالم تبدل وتغير ،تبدال وتغيرا
قرأت عنه مؤخرا نموذجا رائعا،
في عبارة رغم قصرها ،فإنها تجمع
بين الملك ،وما بين الحتميات التي
تنقل الملكية في هذا النموذج ،من
الدرجة التي هي من حقها ،إلى
ال����م����رت����ب����ة ال�����ت�����ي تفرضها
األحداث(.)...
ك��ت��ب��ت م��ج��ل��ة «ج����ون أفريك»
الباريسية( ،عدد  7شتنبر )2014
كشفا صحفيا( )...عن شاب مغربي،
اسمه عبد المالك العلوي ،وكان
أبوه  -إن كنتم تذكرون -هو الوزير
موالي أحمد العلوي ،حيث أصبح
هذا الولد ،غارقا هو أيضا ،في
عالم المعلومات واإلعالميات،
وبعدما عددت المجلة الفرنسية،
خصال الشاب عبد المالك ،المهنية،
كتبت(( :عبد المالك العلوي ،لقد
ك��ان أب��وه مستشارا للملك ،وهو
اليوم ملك االستشارة)).

فقرة أو حكمة ،تستحق التوقف
عندها للتعمق في معانيها ،حيث
لم تبق الملكية ملكا للملك وحده،
لكنها ترجعنا مسرعين ،إلى مقال
الكاتب عمر الصاغي( )...الذي رغم
اعتباره كالمغاربة جميعا ،مستفيدا
م��ن ه��ذه الملكية ،ال��ت��ي يضمن
رم�����زه�����ا ،اس����ت����ق����رار المغرب
واستمراره ،فإن الصحفي الصاغي،
يخلص إل��ى حتمية تأقلم هذه
الملكية المغربية ،وربما تحولها
إلى ملكية متحركة ،وليست هذه
وجهة نظر الكاتب وحده ،فيرى أن
وصية الحسن الثاني بأال تكون
((الملكية المغربية أبدا ،موضع
م�ع��ادل��ة ح�س��اب�ي��ة)) ه��ي وصية
متجاوزة ،وأنه تتحتم(( :مراجعة
تنظير هذه الملكية وتحديدها،
وتقييمها ب�ط��ري�ق��ة متجددة،
لترجع كما كانت منذ ألف سنة،
رصيد المغاربة جميعا)).
بمعنى أن��ه لم يبق في منطق
الملكية العصرية ،مجال لقبول
ال��ح��ص��ار اإلع�لام��ي ،المضروب
بدهاء حولها وال االحتفاظ بها في
األجواء العالية ،بعيدة عن سماع
األصوات الصريحة الشعبية .وأن
تعرف هذه الملكية ،أن بقاءها خلف
الستار ،يجعل المعنيين اآلخرين
ب���ال���م���س���ت���ق���ب���ل ال����س����ي����اس����ي
واالستراتيجي الداخلي والخارجي
للمغرب ،ينصتون ويسمعون،
وينقلون.
لقد سمعنا ه��ذه األي��ام بوادر
مراجعة للهياكل التي كانت مهيمنة
على تطبيق التعليمات الملكية،
وتنفيذ ما تشاؤه من أوامرها،
وهي مراجعة هي الكفيلة وحدها
بتأهيل الملكية المغربية ،ألن تسهم
في بناء المغرب الجديد ،مغرب
النهضة المعلوماتية التي جعلت
كل مغربي ومغربية ،كبير وصغير،
مرتبط بحزب واحد ،يأمر وينهي،
ويوجه ويفرض االت��ج��اه اسمه
الفايسبوك واألنترنيت.
فقد انتهى زمن المهازل والضحك
على ال��ذق��ون ،وط��وى الزمن تلك
الصفحة التي بقيت مكتوبة بقلم
صحفي فرنسي ه��ذه ال��م��رة عن
سخرية من الطريقة المغربية في
التعامل مع األحداث ،لدرجة أنها
نقلت وأدرجت في كتاب للتاريخ
السياسي «الحكام العرب لمجدي
كامل» بالصيغة التالية(( :حكى
مستشارسياسيفيقصراإلليزي
بباريسوقدقضىزمنافيخدمة
األم� �ي���ن ال� �ع���ام ال� �س ��اب ��ق لألمم
المتحدةكوفيعنان،واسمهبرنار
ميللي ،أنه جاء للمغرب في مهمة
دول� �ي���ة ،ف �ح �ج��ز ل ��ه المكلفون
باستقباله غرفتين ف��ي فندق
الهيلتون رغ��م أن��ه ك��ان بمفرده،
وب���إح���دى ال� �غ ��رف ع� �ش ��رات من
زجاجات العطور ،ألفهم  -يقول
برنار  -بأن المغاربة ،كانوا يريدون
شراء ذمتي)).

