ري
س

توصل نادٍ رياضي ،في
الرباط بإنذار من إدارة الضمان
االجتماعي ،ألداء ثمانين مليونا
من المتأخرات .هذا النادي الذي
تنص قوانينه على أنه غير ذي
طبيعة تجارية أو مصلحية،
فوجئ بهذا التهديد ،الذي لم
يحصل نظير له مع هذا النادي
الذي أسس سنة .1919

املدير العام ورئيس التحرير:

مصطفى العلوي
م ــديرة ال ــنشر:

alousbouea@gmail.com

حكيمة خلقي
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هل تدافع السفارة الفرنسية
عمن يخطط لكسر أكبر
مشروع في الداخلة؟

الملف
األسبوعي

دراهم

�صراع الهيمنة على الداخلية بني ح�صاد ومن �سبقوه:

�صهر منتقد الهمة واليا يف ال�صحراء
هل كان االحتاد اال�شرتاكي يعرف
عالقة ع�ضوه ال�شكاف بالداخلية؟
وايل طنجة ..هل يبد�أ ب�سحب
االخت�صا�صات من �أوالد العماري

17 16 15 14

الحقيقــة الضائعـة

التاريخ بين الملك محمد السادس
ومصطفى كمال أتاتورك

ال�شريك الفرن�سي يبعد
القطب ال�صحراوي ح�سن حتركات لت�أ�سي�س حزب �سيا�سي
الدرهم ..ويعني ولده حاكما بنكهة العدل والإح�سان
على � 7000صحراوي نائبة من العيون تفجر ف�ضيحة
يف وجه الوزير �أوزين

28

04

تتفاعل في إقليم الداخلة ،كأول قضية مطروحة على
الوالي الجديد ،عناصر هذا الملف الضخم ،الذي يشكل
خطرا واضحا على سبعة آالف مغربي ،يعملون في هذه
الشركة التي يترأسها القطب الصحراوي ،االتحادي،
حسن الدرهم بشراكة مع الفرنسي «بويش بيريك»،
الذي يتصرف في صادرات هذه الشركة الفالحية ،وهي
بالماليير ،بعد أن كان أيام والي الصحراء السابق سعيد
واسو ،مجرد باحث صغير عن الكسب ،يركب سيارته ،R4
قبل أن يشتغل في إحدى الضيعات الملكية في أكادير.
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فاطمة زوجة �أوفقري
مل تخلف �أية ثروة

03

ضرب واحتجاجات أثناء تنصيب والي العيون

تطورات خطرية
يف ال�صحراء
02

القا�ضي الرياحـــي يتكــــلم عن« :الفريو�ســـات
ال�سيا�سـية التــــي ت�ســيـئ �إىل الق�ضــــاء»
10

2

alousbouea@gmail.com

كواليس األخبار

�إىل متى ي�ستمر ال�سكوت عن «التجاوزات»؟

تطورات خطرية يف ال�صحراء
مقتطفات من شريط «الهجوم» على الوالي الدخيل في العيون
العيون :األسبوع

وقف وزير الداخلية ،حممد ح�صاد،
م�شدوها و�سط ق�صر امل�ؤمترات يف مدينة
العيون ،وهو ي�شاهد تدفق ح�شود
احلا�ضرين يف القاعة الف�سيحة على املن�صة
التي كان يفرت�ض �أن ت�شهد تن�صيب الوايل
اجلديد بو�شعيب يحظيه ،بدل الوايل
ال�سابق خليل الدخيل ،وحل�سن حظه
�أن ه�ؤالء الغا�ضبني اكتفوا ب�سب وقذف
الوايل خليل الدخيل( ،)..ح�سب ما �أكده
�شريط فيديو �سجل بوا�سطة هاتف نقال،
وتناقله خ�صوم الوحدة الرتابية و�أعداء
املغرب على نطاق وا�سع ،قبيل �أيام من
زيارة املبعوث الأممي كري�ستوفر رو�س
لل�صحراء ،وكان الغر�ض من ال�شريط هو
�إظهار املغرب ،كبلد �ضعيف ومتخلف غري
قادر على �ضبط الأمن يف ال�صحراء(.)..

ح�سابه ال�شخ�صي يف الفي�سبوك( ،)..ومل
ي�صدر حلد الآن �أي بالغ ر�سمي ي�ؤكد
معاقبة اجلناة.
حوادث من هذا النوع قد ت�شكل منطلقا
للخوف من امل�ستقبل(� )..إذ ال ميكن
ال�سكوت على مثل هذه التجاوزات ورمبا
ت�شكل الأوامر الأخرية التي وجهت �إىل
ممثلي الإدارة الرتابية بعدم الت�ساهل مع
الإهانات التي قد يتعر�ضون لها من قبل
املواطنون( ،)..فر�صة ال�سرتجاع هيبة
الدولة ،بعد �أن ق�ضت الأوامر يف وقت �سابق
ب�إغما�ض العني عن بع�ض التجاوزات من
قبيل احتالل امللك العام ،تفاديا لتطورات قد
ت�ضع املغرب على �سكة الدول التي �شهدت
انفجارات اجتماعية(.)..
وبينما تك�شف التعيينات الأخرية يف
�صفوة الوالة والعمال حجم العناية التي
�أعطيت ملنطقة ال�صحراء� ،إال �أن احلذر

وبينما جنح �أ�صحاب هذا ال�شريط يف نقل
�صورة �سلبية عن املغرب( )..حاول حممد
ح�صاد تطويق تداعيات احلادث من خالل
ت�صريح �أمام الربملانيني قال فيه �إننا �إزاء
«خمطط دعائي خارجي ،يبحث عن ت�صوير
م�شاهد عن مغرب ال يقوم بدوره يف احلفاظ
على الأمن» ،و�أو�ضح �أن عدد النا�شطني يف
احلمالت الدعائية ال يتجاوز � 400شخ�ص
من جمموع �سكان العيون البالغ عددهم
� 260ألفا.
وكانت بوادر الت�ساهل مع �أ�صحاب
التجاوزات يف ال�صحراء قد بلغت �أوجها يف
الفرتة الأخرية ،وهو ما ترجم على �أر�ض
الواقع يف �شكل هجوم «باجلباد» على الوزير
نبيل بنعبد اهلل ،الذي كاد يفقد �إحدى عينيه
يف �أ�سا ،بينما �أكدت التحقيقات الأولية �أن
العمل من تدبري جمموعة انف�صالية ،ح�سب
ما �أكده �أحد �أع�ضاء حزب اال�ستقالل على

�أهل فا�س ينتف�ضون على �شباط
فاس :األسبوع

�شهدت مدينة فا�س حادثة غريبة من
نوعها ،حيث تدخل مبعوثو وايل املدينة
ليطلبوا من �أع�ضاء من «جميعة ال هوادة»
التي يقودها جنل الزعيم عالل الفا�سي،
ب�أن يتجنبوا الذهاب �إىل منزل مكوار الذي
وقعت فيه عري�ضة املطالبة باال�ستقالل،
حيث كان يعتزم املنت�سبون للجمعية
تنظيم زيارة تفقدية للمكان والرتحم على
�شهداء اال�ستقالل ،قبل �أن يخربهم بع�ض
رجال ال�سلطة ب�أن «�أن�صار �شباط» احتلوا
ال�ساحة املقابلة للمنزل ،وهو ما ينذر
بوقوع تطورات ال حتمد عقباها.
يف ظل هذا اجلو امل�شحون قرر �أع�ضاء
«جمعية ال هوادة» الذين كانوا قد حلو
بفا�س لت�أ�سي�س فرع جلمعيتهم� ،أن ي�ؤدوا
ال�صالة يف م�سجد القرويني ،ولكن املفاج�أة
التي ح�صلت يف الطريق ،هي �أن جمموعة
من املواطنني تعرفوا على عبد الواحد
الفا�سي رئي�س اجلمعية ،وجتمهروا حوله،
و�صاروا يهتفون ب�سقوط �شباط(.)..
و�شكل االجتماع الذي عقده �أع�ضاء تيار ال
هوادة ،يف منزل رءوف العبدالوي من �أجل

ل�شكـــــــــر..
«ادري�س الفاحت»

الرباط :األسبوع

متيز االجتماع الأخري الذي عقدته اللجنة
الإدارية حلزب االحتاد اال�شرتاكي
بحوادث طريفة وغري م�سبوقة يف تاريخ
احلزب ،حيث �أحد احلا�ضرين بقراءة
الفاحتة على روح «املعطي بوعبيد»
�أحد رموز االحتاد الد�ستوري ،وكان
يق�صد احلديث عن الزعيم االحتادي عبد
الرحيم بوعبيد.االجتماع نف�سه ،متيز
بتدخل �إحدى ع�ضوات اللجنة االدارية،
والتي يرجح �أنها التحقت حديثا
باحلزب ،والتي �سرقت الأنظار بعد �أن
لقب الكاتب الأول للحزب بـ»ادري�س
الفاحت» على اعتبار �أنه �أول من فتح
�أبواب احلداثة على م�صراعيها للن�ساء
املغربيات ،مبطالبته باقت�سام الإرث بني
الن�ساء والرجال(.)..

كاريكاتير

قياديون في «تيار ال هوادة» يقرؤون
الفاتحة في مسجد القرويين بفاس

ت�أ�سي�س فرع جديد للجمعية على اعتبار �أن
اللقاء متيز بالتحاق �أ�سماء وازنة بحركة
الغا�ضبني من �شباط ،من قبيل امل�ست�شار
الربملاين بالغرفة الثانية عزيز الفياليل،
ورئي�س مقاطعة فا�س املدينة ،والقيادي
اال�ستقاليل بن�سامل الكوهن رئي�س املجل�س
البلدي لفا�س �سابقا ،بالإ�ضافة �إىل الكاتب
الإقليمي للحزب قا�سم القا�سمي.
وكانت جريدة «العلم» قد روجت
لرتاجع بع�ض �أع�ضاء تيار «ال هوادة»
عن ت�صريحاتهم ال�سابقة ،كما هو ال�ش�أن

بالن�سبة له�شام العبدالوي ،غري �أن هذا
الأخري نفى يف ات�صاله مع الأ�سبوع ما
�أ�سماه�« :إ�شاعة اعتذاره �أمام جلنة
التحكيم والت�أديب التابعة حلزب
اال�ستقالل» ،و�أكد حتمله م�س�ؤولية كافة
ت�صريحاته باعتبار �أنها نابعة من قناعات
وطنية ون�ضالية ال من ظرفية م�صلحية،
و�أو�ضح �أن ما يقع يف حزب اال�ستقالل
ي�ؤ�س�س لدكتاتورية حزبية ت�ؤ�س�س ملنع
ممنهج حلرية االنتقاد والتعبري داخل
الأحزاب.

ما بني عبد الإله املن�صوري وعبد الإله املن�صوري
عبد الإله املن�صوري ،الإعالمي والع�ضو
ال�سابقباملكتبال�سيا�سيللحزباال�شرتاكي
املوحد ،هو الذي رافقت �صورته ،يف خط�إ
غري مق�صود ،خرب الأ�سبوع املن�شور يف
العدد املا�ضي حتت عنوان« :عندما ارتفع
�ضغط الدكتور املن�صوري» ،بينما املعني
باخلرب هو ال�صيديل عبد الإله املن�صوري،
اال�ستقاليل �صهر امل�ست�شار ف�ؤاد الهمة ،الذي
مت اعتقاله يف حادث اعتداء بع�ض ال�صيادلة
على وزير ال�صحة داخل الربملان.

�أ�صبح مطلوبا �أكرث من �أي وقت م�ضى من
الأن�شطة االنف�صالية ،التي ت�ؤكدها تعليقات
«االنف�صاليني» على الإنرتنت ،والتي
و�صلت �إىل حد املطالبة بفك االرتباط مع
«الدولة املغربية» ،على اعتبار �أن التعيينات
الأخرية مل تت�ضمن �أي تعيني للمنت�سبني
لقبيلة «اوالد تدرارين» مثال ،وانظروا
لفظاعة هذه العبارات التي كتبها �أحد
االنف�صاليني يف موقع �صحراوي حيث يقول:
«�إذا كان للمخزن يف ملكه �ش�ؤون ف�إن لقبيلة
اوالد تدرارين �ش�أنها ،»..ورمبا ي�شكل هذا
احلادث فر�صة لتحرك غري م�سبوق لأجهزة
الأمن املغربية من �أجل �إيجاد �صيغ للدعاية
امل�ضادة على �شبكة الإنرتنت( )..فمثل
هذه الأحداث تفتح الباب �أمام جتاوزات
�أخرى( )..ما دامت اجلزائر واملنظمات
احلقوقية املوالية للبولي�ساريو م�ستعدة
للأداء مقابل الت�شوي�ش(.)..
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ما خفي كان أعظم

تحت األضواء

�سكتت ال�صحف كلها واملجالت،
وكذا جميع القنوات الإخبارية ،عن
امللف الذي فتحته الأ�سبوع «العدد
املا�ضي» حول خالف املقاول
املغربي �أن�س ال�صفريوي ،وورثة
الأمري ال�سعودي �سلطان بن عبد
العزيز .عجز ال�صحافة املغربية
عن اخلو�ض يف هذا امللف ،يك�شف
عن قوة اليد املتحكمة يف رجال
ون�ساء( )...الإعالم املغربي.

فاطمة زوجة �أوفقري
مل تخلف �أية ثروة
الرباط .األسبوع

�أقيمت الذكرى الأربعني ،لوفاة
الفقيدة فاطمة �أوفقري� ،أرملة
اجلرنال حممد �أوفقري الذي
قتل( )...منتحرا ح�سب ال�صيغة
الر�سمية ليلة  16غ�شت  ،1972وقد
تولت الكتابة امللكية اخلا�صة ،دفع
م�صاريف الذكرى الأربعينية ،التي
�أقيمت مبح�ضر عدد من �أ�صدقاء
ورفاق الفقيدة ،يف بيت �أخيها،
وحيد ال�شنا ،النعدام تواجد �أي

منزل يف ا�سم فاطمة �أوفقري ،وال يف
ا�سم زوجها.
وكانت �آخر ممتلكات فاطمة �أوفقري،
هي قطعة الأر�ض ال�شا�سعة التي
كان اجلرنال قد ا�شرتاها بجانب
الدار املنحو�سة ،التي كانت ت�سمى
دار املقري ،يف منتهى طريق زعري،
والتي �أ�صبحت مقرا مل�ؤ�س�سة
املخابرات املغربية ،املعروفة با�سم
«الدجيت» وهي امل�ؤ�س�سة التي
�أ�ضافت �إىل مقرها ،تلك القطعة
الأر�ضية التي كانت يف ملك اجلرنال

الأثرياء هم الذين
ا�ستفادوا من خمطط
الراميد
الرباط .األسبوع

مدام �أوفقري ،ب�شيك قدره ثالثة
ماليري ،تقا�سمها ورثة اجلرنال
�أوفقري ،فيم كانت فاطمة �أوفقري،
متعودة على ارتياد الكازينوهات
وخ�سرت �أغلب ثروتها على موائد
القمار.
وكان امللك احل�سن الثاين ،بعد
الإفراج عن �أوالد وبنات �أوفقري
و�أمهم ،قد ن�صحهم رغبة يف �سحبهم
من ال�ساحة ال�سيا�سية� ،أن يتوجهوا
لل�سكن يف الكندا ،و�أعطاهم منحة
�أربعمائة مليون �سنتيم ملغادرة
املغرب� ،إال �أن فاطمة ،رف�ضت
التوجه لكندا ،وبقيت يف املغرب.

نائبة من العيون تفجر ف�ضيحة يف وجه الوزير �أوزين
فجرت نائبة من العدالة والتنمية
تنحدر من مدينة العيون قنبلة
ثقيلة يف وجه حممد �أوزين وزير
ال�شباب والريا�ضة ،حني طرحت
عليه ملفا ثقيال يهم وفاة طفلة يف
ظروف غام�ضة مبخيمات تابعة
لوزارة ال�شباب والريا�ضة
مبدينة العيون.
النائبة التي فجرت الف�ضيحة يف
وجه وزير ال�شباب والريا�ضة
حممد �أوزين حني كان يعقد لقاء
مع النواب والنائبات بلجنة
ال�ش�ؤون االجتماعية مبجل�س
النواب ،الأ�سبوع املا�ضي،
قالت ب�أنها تتوفر على ملف

الوردي

حوايل � 220ألف مواطن من الأثرياء
املغاربة هم الذين ا�ستفادوا من نظام
الراميد ،وح�صلوا على البطاقة املخ�ص�صة
للمعوزين لال�ستفادة من اخلدمات الطبية.
وقد ك�شف موقع «زنقة � »20أن وزير
ال�صحة ،الوردي ،قد �شكل خلية ملتابعة
هذا امللف ،بعد �أن قامت الوزارة مبرا�سلة
ه�ؤالء الأثرياء لإرجاع امل�صاريف املرتتبة،
�أو تقدمي ملفاتهم للمحكمة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عدد ال�ساكنة
املتوفرة على بطاقة راميد ،قد و�صل مع
نهاية �شهر �أكتوبر � 2013إىل حوايل خم�سة
ماليني ون�صف م�ستفيد.

�أوفقري ،خالل الفرتة التي كانت فيها
زوجة �أوفقري ،و�أوالدها وبناتها
خمتطفني جمهويل املقر.
ولكن بعد خروج عائلة �أوفقري من
املعتقل ال�سري ،مل يجدوا �إال بيوتا
اكتفوا ببيعها لتغطية م�صاريفهم،
قبل �أن ي�ستنجدوا بتدخل امللك
حممد ال�ساد�س ال�سرتجاع �أر�ض
�أبيهم يف طريق زعري.
وكانت اال�ستجابة �سريعة ،حيث
دفعت لهم الدولة ثمن الأر�ض
املال�صقة ملقر املخابرات وتو�صلت

العيون :األسبوع

هكذا دشن
رجل األعمال
الحاج ميلود
الشعبي ،مالك
مجموعة
أسواق السالم،
ظاهرة احترام
مواعيد صالة
الجمعة.
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النائبة ذاتها وجهت �صرخة
�أخرى لأوزين من �أجل التدخل
و�إنقاذ الريا�ضة بالعيون وجهة
ال�سمارة عموما من �سيطرة
املتنفذين ال�سيا�سيني على
احلياة ب�صفة عامة يف اجلهة
مبا فيها الريا�ضة ،حيث قالت
ذات النائبة �إن هذه اجلهات
النافذة بالعيون ت�شتغل فوق
القانون وفوق امل�ؤ�س�سات وال
تعرتف بالوزارة وال باحلكومة
يف امليدان.
وبح�سب ذات امل�صادر فالوزير
�أوزين نفا ت�سجيل وزارته لأية
متكامل و�إنها لن ت�سكت على حالة وفاة باملخيمات التابعة
ال�ضغوطات والتدخالت التي لوزارته ووعد حني تو�صله
بامللف فتح حتقيق يف املو�ضوع.
متت لطي امللف(.)..

�أح�سن ت�سمية �أطلقتها املجلة
الفرن�سية «نوفيل �أوب�سرفاتور» على
الديكتاتور ال�سوري ب�شار الأ�سد،
ونظرا لكونه حول بالده �إىل �أطالل،
فقد �سمته املجلة الفرن�سية :ب�شار
الرجل الذي ي�ضحك يف املقابر.
يف �أعقاب املو�ضوع الذي ن�شرته
«الأ�سبوع» بني املطعم وامللهى يف
طريق زعري «انظر الأ�سبوع 26
دجنرب � »2013صدرت �أخبار عن
قرار والية الرباط� ،إغالق  26مطعما
وملهى يف الرباط.
املراك�شيون يقولون� :سرنى ،خا�صة
بعد �أن ا�ستقبل امللك حممد ال�ساد�س،
عمال حليب مراك�ش امل�ؤ�س�سة التي
كانت فعال بقرة حلوب ،فقال لهم
امللك� :س�أتكفل باملو�ضوع� ،شيء
مل يكن العمال يحلمون به يف هذه
امل�ؤ�س�سة التي تعترب عنا�صر من
حزب الأ�صالة ،من بني الذين
ر�ضعوا حليب مراك�ش.
مل تظهر بعد خلفيات �إقدام جمهولني
يف قبيلة �آيت واحي ب�ضواحي
اخلمي�سات على حتطيم قرب �إدري�س
بن زكري الرئي�س ال�سابق جلمعية
الإن�صاف وامل�صاحلة ،ورغم �إعادة
بناء القرب عاد املجهولون لتحطيمه،
هناك من يقول �إنه احتجاج على �أنه
جتاهل املظلومني منهم ومل يعطهم
تعوي�ضات ،ولكن حتطيم القرب
جرمية يف دول �أخرى.
ما د َْخل الوزير مبديع الذي مل
ي�سخن مقعده بعد ،ليقول �إن
الزهواين برلو�سكوين بريء ،و�أنا
الذي �أعطيت لبنت حمروق ،عقد
االزدياد ،ال�صحف الإيطالية كلها
هز�أت الوزير املغربي وقال ق�ضاة
�إيطاليون �إن الوزير املغربي تدخل
فيما ال يعنيه.
حليب مراك�ش مرة �أخرى ،بعد
ا�ستقبال العمال من طرف امللك،
تبنى �شباك العملية حل�سابه ،وقال
للعمال �إنه هو الذي �سيجد احلل مع
الوايل بيكرات« ،العلم» التي �أعطت
اخلرب ،مل ت�شر ال من قريب وال من
بعيد لتدخل امللك.
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كواليس األخبار

«الدميقراطيون اجلدد»

حتركات لت�أ�سي�س حزب �سيا�سي بنكهة العدل والإح�سان
�أعلن الباحث يف �ش�ؤون اجلماعات الإ�سالمية
والإ�سالم ال�سيا�سي ،حممد ظريف ،عن ال�شروع
يف ت�أ�سي�س حزب �سيا�سي جديد حتت ا�سم
“الدميقراطيون اجلدد”.
هذا الإعالن من طرف الباحث الأكادميي غري
امل�ألوف يف القنوات العمومية يف الوقت الذي
تتهافت على حتليالته الأكادميية يف جمال
الإ�سالم ال�سيا�سي خمتلف القنوات الأجنبية،
�أثار ردود �أفعال خمتلف و�سط ال�سيا�سيني
واملهتمني على ال�سواء.
�أوىل ردود الأفعال التي �سجلت ،هي الغ�ضب
ال�شديد والهجوم الكا�سح لرفاق بن كريان
يف العدالة والتنمية على هذه الدعوة التي
اعتربوها ورقة جديدة ي�ستخدمها املخزن
ملحاربة بن كريان وحزب البيجيدي.

ظريف

هذا الهجوم بح�سب متتبعني اعترب عاديا ب�سبب
حجم العداء التاريخي بني ظريف وحزب
العدالة والتنمية ،والذي كانت جت�سده �ساحات
اجلامعات وخمتلف الندوات الفكرية التي كان
الهجوم متبادال من خاللها بني ظريف وبني
قيادات حركة التوحيد والإ�صالح.
حتليل �آخر ،اعترب دعوة ظريف لت�أ�سي�س حزب
�سيا�سي هي حماولة عملية لإدخال جماعة العدل
والإح�سان �إىل العمل ال�سيا�سي بحكم العالقة
املتينة التي تربط ظريف بقيادات جماعة العدل
والإح�سان ،غري �أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه
هو :هل ظريف يتحرك ب�إرادة منفردة �أم ورائه
جهات معينة؟ وهل ت�سمح له ال�سلطة ب�إدخال
العدل والإح�سان �إىل العمل ال�سيا�سي؟

حقيقة غ�ضب رفاق بنعبد اهلل على بن كريان ت�سابق غري م�ألوف بني احلكومة والربملان
الرباط :األسبوع

�أعلن �أع�ضاء الديوان ال�سيا�سي حلزب
التقدم واال�شرتاكية ،الأ�سبوع املا�ضي،
رف�ضهم لقرار حكومة بن كريان يف رفع
الدعم العمومي ب�صفة نهائية عن املواد
النفطية.
هذا القرار �سيعتربه رفاق بنعبد اهلل
قرارا انفراديا لرئي�س احلكومة ثم دون
ا�ست�شارتهم.
مقربون من قيادة التقدم واال�شرتاكية
�أكدوا لـ«الأ�سبوع» �أن �إحراجات كبرية
ت�سبب فيها بن كريان لرفاق بنعبد
اهلل على ال�ساحة� ،أولها التهجم على
حليف ا�سرتاتيجي للتقدم واال�شرتاكية
يف الكتلة هو حزب اال�ستقالل واتهام

القرار السياسي

رموزه بالف�ساد وهو التهجم الذي
ثم من طرف بن كريان بقبعة رئي�س
الأغلبية احلكومية مبا فيها حزب التقدم
واال�شرتاكية وهو �أمر �أغ�ضب كثريا
قيادات التقدم واال�شرتاكية.
ثاين اخللفيات بح�سب ذات امل�صادر،
هو ال�ضغط الذي يخلفه اقرتاب موعد
امل�ؤمتر الوطني حلزب الكتاب ،حيث
ارتفاع عدد من الأ�صوات الراف�ضة
للمغامرة مب�ستقبل احلزب من خالل
اال�ستمرار يف حكومة بن كريان ،وح�سم
�س�ؤال مدى التخلي النهائي عن احللفاء
«االحتاد اال�شرتاكي واال�ستقالل» يف
الكتلة ،وهو ال�س�ؤال املطروح بقوة على
امل�ؤمتر املقبل لرفاق بنعبد اهلل للجواب
عليه ب�شكل قطي ونهائي.

الرباط :األسبوع

تعرف العالقة بني احلكومة والربملان
�صراعا حاميا وحربا غري م�سبوقة
حول ال�سبق �إىل الت�شريع و�إىل
القوانني.
هذا ال�صراع طفا على �أجندة الربملان
وعلى خمتلف �أ�شغال اللجان والفرق
الربملانية ،م�ؤخرا .و�آخر ف�صول هذه
املعارك هو ما جرى الأ�سبوع املا�ضي
مبنا�سبة ما �سمي بقانون احلق يف
احل�صول على املعلومة ،وتقول
ذات امل�صادر �إنه حينما بلغ �إىل علم
احلكومة �أن الربملانيني عزموا على
برجمة مناق�شة مقرتح قانون خا�ص
بالفريق اال�شرتاكي حول احلق يف

احل�صول على املعلومة و�ضعه يف
جلنة العدل والت�شريع منذ مدة،
بادرت احلكومة �إىل نف�ض الغبار على
هذا امل�شروع و�أخرجته على عجل
للمناق�شة داخل جمل�س احلكومة خالل
اجتماع اخلمي�س املا�ضي .احلكومة
�أعطت ر�سالة �إىل النواب ،الأ�سبوع
املا�ضي ،من خالل ت�أكيدها �أنها ال تزال
تدر�س هذا القانون و�ستنتهي منه يف
�أجل �أق�صاه �شهر ،مبعنى على النواب
االنتظار حتى جميء هذا القانون من
احلكومة بدل قانون النواب .وال�س�ؤال
الذي يطرح نف�سه اليوم هو :هل ينتظر
النواب قانون احلكومة �أم �سي�شرعون
يف مناق�شة قانونهم اخلا�ص بهم يف
مو�ضوع احلق يف املعلومة؟
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هل هي نهاية رجل يحب
«ال�شكوالطة»؟!

الوزير «الكروج»
مكتئب ويقاطع عمله
دخل عبد العظيم الكروج الوزير املنتدب لدى وزير
الرتبية الوطنية والتكوين املهني الذي �أ�صبح يعرف
بوزير «ال�شكوالطة» يف حزن �شديد جراء التقارير
الإعالمية التي اتهمته باقتناء ال�شكوالطة من ميزانية
الوزارة لفائدة زوجته مبنا�سبة �إجنابها ملولود.
م�صادر مقربة من الكروج حتكي عن حزن بليغ � مَ َّأل
بالرجل ،جعله يقاطع مكتبه بحي النه�ضة مبقر
وزارة التكوين املهني �سابقا ،بل جعله يوقف �أن�شطته
داخل هذه الوزارة بعدما كان يتجه نحو التكفل مبلف
التكوين املهني وبلمختار بالرتبية الوطنية.
حتكي ذات امل�صادر� ،أن الكروج الذي كان قد �شرع يف
عقد لقاءات مكثفة مع مدراء وم�س�ؤويل وزارة التكوين
املهني والتي كان يعقدها بكثافة خالل الأ�سابيع
القليلة املا�ضية للتعرف على قطاع التكوين املهني
وعلى ت�شعباته ،توقف منذ الإعالن عن الف�ضيحة عن
هذه االجتماعات وعن العمل ومل يعد يلج مكتبه بحي
النه�ضة.
من جهة �أخرى� ،أكدت ذات امل�صادر �أن الكروج غا�ضب
ب�شدة من رئي�سه املبا�شر يف احلكومة ،عبد الإله بن
كريان ،الذي مل يتخذ �أي موقف من ق�ضيته على عك�س
كل ما ثم تداوله.
مقربون من الكروج قالوا ب�أن هذا الأخري كان ينتظر
ت�ضامنا معلنا ومطلقا من بن كريان يف ما �سماه
بالت�شهري الذي يتعر�ض له ،لكن بن كريان خالل
املجل�س احلكومي الأخري �أعلن ت�ضامنه املطلق مع
بنعبد اهلل ومل يعر ق�ضية الكروج �أي اهتمام مما جعل،
احمند العن�صر ،يتكفل ويرد على بن كريان ويعلن
الت�ضامن املطلق مع وزيره يف احلزب الكروج.
مقربون من بن كريان �أكدوا �أن ها الأخري رف�ض �إبداء
�أي موقف من الق�ضية حتى تو�صله بالتقرير النهائي
الذي يعده الوزير مبدع حول املو�ضوع.

بقلم :رداد العقباني

الوايل زينب العدوي� :سيمون دي بوفوار يف ح�ضرة «م�ساخيط امللك»!؟

�سمعت القا�ضية زينب العدوي ،تتكلم يف
منا�سبات خمتلفة ،نف�س ال�صوت ،ونف�س اللغة
ونف�س املنطق .و�سمعت �شهادات ،يف حقها
ويف حق غريها ،من ق�ضاة وقا�ضيات املجل�س
الأعلى للح�سابات ،عندما طلبت مني رئا�سة
املجل�س ،تهييء درو�س لهم يف مادة «ال�صفقات
العمومية» .و�سمعت الوايل زينب العدوي،
تتكلم عن مهمتها اجلديدة ،مثل خبرية يف
احلكامة اجليدة� .إذن هناك خارطة طريق
النقاد جهة الغرب ،يف �سابقة نادرة� ،إذ اعتدنا
على والة غِ ٌ
الظ ِ�شدَا ٌد ال يتكلمون وال يعرف
�أحد �أهدافهم ،وبالتايل يتعذر ربط امل�س�ؤولية
باملحا�سبة الد�ستورية ،بعد نهاية مهامهم.
و�سمعت العمدة بالنيابة لبلدية القنيطرة،
ر�شيد بلمقي�صية ،يف لقاء مبقر عمله ،يتكلم،
�ساعات قليلة قبل رحيل �إدري�س خزاين .ولقد
�سمعت ما مل �أكن على علم به وال دراية ،وقد
�أح�س�ست من خالل ما لديهم( )..من معلومات،
ل�ست �أدري من �أين �أتوا بها ،ما يكفي وزيادة،
لفتح حتقيق يف ت�صرفات «لوبي اجلهة
والإقليم» ومن يت�سرت على �أفعاله ،يف مو�ضوع
خطري يتعلق بالتحديد ،مبالب�سات هروب �أو
طرد امل�ستثمرين من اجلهة.
وكان البد �أن يطرح �س�ؤال ،وما �ش�أن الوايل
ال�سابق ،ادري�س خزاين ،طيلة ذلك الوقت؟
مل �أكن ب�أمانة قادرا على ت�صديق ما ر�أيت وما
�سمعت ،لكني ب�أمانة �أي�ضا مل �أكن قادرا على
جتاهله.

فالق�ضية مل تعد تلميحات �أو ت�سريبات �أخبار
بق�صد ن�شرها بال�صحف ،و�إمنا الق�ضية �أكرب،
وخطورة الوقائع وتفا�صيلها ،ال ميكن مقابلتها
بال�صمت ،خا�صة بعد تكليفي �أمام �شهود
نافذين( ،)..ب�إي�صال ر�سالة للوايل اجلديد ،يف
�صيغة «ن�صيحة».
الن�صيحة باحلرف« :بغينا الوالية تكون قاطرة
جارة كل�شي ،بدون اعتبارات حزبية ،وبغيناها
تهتم كثريا بجلب اال�ستثمار للجهة ،وبغيناها ما
ت�سقط�ش يف فخ عزلها عن املواطنني وفعاليات
اجلهة ،و�إلهائها يف م�شاكل هام�شية من طرف..
(جمموعة م�س�ؤولني على اجلهة والإقليم،
ذكرهم ال�سيد بلمقي�صية ،ب�شجاعته و�ألفاظه
املعروفة ،باال�سم وال�صفة) ،واحنا م�ستعدين
للم�شاركة يف �إجناح مهمتها ل�صالح مواطني
جهتنا» .انتهى كالم بلمقي�صية.
ثان ،يتعلق مبا ي�شبه
وكان البد �أن يطرح �س�ؤال ٍ
«م�ؤامرة» تهمي�ش اجلهة وتعطيل �إمكانياتها،
الفالحية والبحرية (ميناء القنيطرة م�شلول)
وال�صناعية وال�سياحية (�شاطئ املهدية
وموالي بو�سلهام مهجوران) والب�شرية ،بق�صد
تربير �إلغائها لفائدة لوبي الرباط ومتا�سيحه
وعفاريته .وال كالم بعد �شهادة حممد ح�صاد،
وزير الداخلية يف املو�ضوع ،يف كلمته مبنا�سبة
تن�صيب زينب العدوي.
يف هذا الإطار ،يجب قراءة ت�صرفات الوايل
ال�سابق ،واالنتفا�ضتني ،الأوىل من طرف عزيز
الرباح عمدة مدينة القنيطرة ووزير النقل

و»مر�ضي امللك و�شعب البي�صارة» ،بتعبري
مقربني منه ،بنب �سليمان و�صرخته امل�شهورة
«وا�ش احنا م�ساخيط امللك»؟ ،ال�س�ؤال
لال�ستنكار ولي�س لال�ستفهام ،والثانية من طرف
نائبه ،يف «م�شادات كالمية حادة مع �إدري�س
اخلزاين ،خالل ح�ضورهما ،حفل تن�صيب عبد
اهلل حم�سون على ر�أ�س والية �أمن القنيطرة،»..
والعهدة على ال�شهود وما تداولته و�سائل
الإعالم .وق�صة �صدام «خزاين» مع «الإخوان»،
طويلة وال يت�سع املجال لرواية تفا�صيلها(.)..
ليبقى ال�س�ؤال الأخري ،هل ي�ؤ�شر تعيني
قا�ضية ،يكفيها �شرفا� ،أنها �أول امر�أة وايل
باملغرب ،على ر�أ�س جهة ارتبط ا�سمها ب�أحداث
م�ؤملة و»خيانات» وحماكمات و�إعدامات ،جهة
مر�شحة ومهددة بالإلغاء .هل ي�ؤ�شر على طي
ملفات املا�ضي وبداية امل�صاحلة مع مواطنني
ال ذنب لهم يف ما ح�صل()..؟
امر�أة« ،مر�ضية امللك» بتعبريها ،و»عظيمة»،
ب�شهادة ،عبد الإله بن كريان �أمني عام
حزب العدالة والتنمية ورئي�س احلكومة
املغربية ،قدمها� ،أمري امل�ؤمنني امللك حممد
ال�ساد�س ،لت�صعد كر�سي الدرو�س احل�سنية،
بينما جل�س جاللته على الأر�ض ،وعاملة ،زينب
العدوي(ال�صورة) ،لدر�س قيم ،عاجلت من
خالله نقطة ح�سا�سة يف االقت�صاد الإ�سالمي،
هي« :حماية املال العام يف الإ�سالم» ،وقد وفقت
يف ذلك باعرتاف العلماء.
«الن�صيحة» وزيادة،
اللهم ا�شهد �أين بلغت أزوالي

زينب العدوي

للقا�ضية والوايل ول�سيمون دي بوفوار املغربية.
والزيادة مباركة �إن �شاء اهلل ،من طرف الوليني
ال�صاحلني ،القطب الدكايل موالي بو�شعيب
الرداد والقطب الغرباوي �سيدي العربي
بوجمعة.
وللجهات املتخ�ص�صة يف رفع تقارير مكتوبة
ب�أثر رجعي( )..ولأهل الغرب ووايل جهتهم
اجلديد ،ر�أيهم وقرارهم الأخري(.)..
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كواليس األخبار

تلميحات رئي�س احلكومة يف دافو�س

بن كريان يهدد باال�ستقالة بعد �سماع �أرقام احلليمي
ال�سبت املا�ضي يف منتدى دافو�س الدويل حيث
�سيلمح عالنية ولأول مرة �أن ال�سنة املقبلة قد ال
جتد بن كريان على ر�أ�س احلكومة.
هذه امل�ؤ�شرات املقلقة التي ت�سربت من بن كريان
وحميط رئا�سة احلكومة� ،أربكت خمتلف وجعلت
البع�ض ي�ستعجل بالرد املبا�شر على بن كريان كما
فعل �إدري�س ل�شكر الكاتب االول للإحتاد اال�شرتاكي
مبنا�سبة اجتماع اللجنة الإدارية حلزب االحتاد
اال�شرتاكي ال�سبت املا�ضي حيث �سريد بر�سالة
وا�ضحة على بن كريان من خالل خماطبة الأطر
االحتادية باال�ستعداد ال�سنة املقبلة لإنقاذ البالد،
وهي ر�سالة �إىل بن كريان مفادها �أن باملغرب
�أحزاب جاهزة لتعوي�ض رحيل العدالة والتنمية
عن احلكومة ،فهل يفعلها بن كريان ويعلن ب�شكل
مفاج�أ عن ا�ستقالته من رئا�سة احلكومة هذه املرة؟
�أم الأمر جمرد �ضغط على من يهمهم الأمر حل�صد
�أوراق جديدة ومواقع �أكرث ارتياحية؟

حتكي م�صادر �سيا�سية عليا �أن النخبة ال�سيا�سية
املغربية املنتمية للقيادات العليا �سواء يف بع�ض
الأحزاب الكربى �أو يف الدولة عموما ،تناق�شت كثريا
نهاية الأ�سبوع املا�ضي حالة االرتباك الكبري الذي
يعي�شه بن كريان خالل الأ�سبوعني املا�ضيني ،ب�سبب
توايل الأحداث ال�سيا�سية وارتفاع حدة املواجهة
مع بع�ض الأطراف ومنها الدعوى الق�ضائية التي
و�ضعها �شباط �ضد بن كريان والتي اعتربها بن
كريان ر�سالة جديدة من جهة «ما وراء» �شباط.
ت�ضيف ذات امل�صادر �أن بن كريان يعي�ش حالة
قلق كبرية انفجرت مرة �أخرى مع �ضربة الأرقام
املحبطة ملندوبية �أحمد احلليمي الأخرية والتي
�شكلت النقطة التي �أفا�ضت ك�أ�س غ�ضب بن كريان
الذي �أعلن لبع�ض مقربيه عزمه بالفعل هذه املرة
ترك احلكومة واجلمل مبا حمل.
ت�ؤكد ذات اجلهات �أن هذا الغ�ضب الذي يعي�شه بن
كريان يحمله معه حتى خارج املغرب حني �شارك

«املغرب لي�س متخلفا كال�سودان»
الرباط :األسبوع

مل يفهم �أحد ردة فعل وزير الداخلية ،حممد
ح�صاد ،القوية وهو يناق�ش اقرتاح قانون
من نواب العدالة والتنمية خا�ص باملراقبة
امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات ،بحر
الأ�سبوع املا�ضي.
ح�صاد غ�ضب بقوة من م�ضمون هذا
القانون وخاطب العدالة والتنمية بالقول،
«�أنا �أحتفظ على هذا القانون ،فبلدنا لي�س
متخلفا كال�سودان كي نفتح باب املراقبة
االنتخابية على م�صراعيه وبهذا ال�شكل».
وتقول م�صادر برملانية ح�ضرت االجتماع
�إن ح�صاد رف�ض تو�سيع دائرة الإ�شراف
على االنتخابات ومنح رقابة االنتخابات
يف املغرب لأي كان ،وقال «الأح�سن �أن
نعطي للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
مهمة الرتخي�ص ملراقبة االنتخابات بذل �أن
نفتحه يف وجه اجلميع وبالتايل قد يتحول
مراقب االنتخابات من خالل ال�شارة التي
يحملها� إىل مفت�ش عام يدخل يف املكاتب وال
ندري ماذا يعمل وملن ي�شتغل».
وكان مقرتح قانون العدالة والتنمية قد
جاء بثالثة تعديالت على قانون مراقبة

االنتخابات واال�ستفتاءات ،يعطي التعديل
الأول احلق للمنظمات الدولية حق
الرقابة على االنتخابات املغربية .والثاين
ي�ستثني من الرتخي�ص املنظمات الدولية
التي تربطها مع املغرب اتفاقيات ت�ضمن
مالحظات انتخابية ،بينما التعديل الثالث
املتعلق بحق اجلمعيات املغربية التي مل
يقبل طلباتها ملراقبة االنتخابات يف الطعن
�أمام املحكمة الإدارية بالرباط ،وهو الذي
�أغ�ضب ح�صاد ب�شدة لأنه تعديل قد يفتح
الباب بح�سب �أطر وزارة الداخلية الباب
للجمعيات املوالية لبع�ض الأحزاب من
التدخل يف العملية االنتخابية.

كواليس صحراوية

◆ بد�أ وايل اجلهة اجلديد ،بو�شعيب
يحظيه ،مبا�شرة بعد حفل تن�صيبه
من طرف وزير الداخلية عمله ويف يوم
عطلة “الأحد” حني كان يف طريقه �إىل
فم الواد ،ف�أثار انتباهه وقوف جمموعة
من املواطنني ينددون بالقرب من نقطة
تفتي�ش للأمن الوطني ،فتوقف مرتجال
ليدخل يف حوار مع املحتجني املمثلني
ملقاوالت البناء الذين �أحاطوا الوايل علما
مبا اعتربوه ظلم �أ�صحاب �سيارات اجلر،
ب�سبب منعهم من جر حمركات احلفر
رغم ح�صولهم على الت�أمني .ووعد الوايل
بدرا�سة هذا امللف و�إيجاد حل عاجل له،
وهو ما جتاوب معه �أرباب املقاوالت
الذين ا�ستح�سنوا تعامل و�شجاعة الوايل
الذي يبدو �أن طريقه نحو �إعادة الثقة
بني ال�سلطة واملواطن �ستكون �شاقة وغري
م�ستحيلة.
◆ على هام�ش حفل تن�صيب الوايل
اجلديد ،بو�شعيب يحظيه ،الذي تر�أ�سه

بوادر الرتاجع عن تنظيم
االنتخابات

مل يفهم جل املتتبعني واحلا�ضرين يف اجتماع بلجنة الداخلية
مبجل�س النواب الربودة التي تعامل بها حممد ح�صاد وزير
الداخلية ،م�ؤخرا ،مع مو�ضوع الإعداد لالنتخابات اجلماعية
املقبلة .م�صادر من داخل الربملان �أكدت لـ»الأ�سبوع» �أن قيادات
احتادية «�أحمد الزايدي وعبد الهادي خريات» ثم نواب من
العدالة والتنمية ،حا�صروا ح�صاد خالل هذا االجتماع وطالبوه
ب�إعالن ر�ؤية احلكومة وخمططها و�أجندتها لتنظيم االنتخابات
املقبلة ،لكن ح�صاد مل يجب ولو بكلمة واحدة .امل�صادر ذاتها
تقول ب�أن جتاهل ح�صاد لطلب النواب دفع ب�أحمد الزايدي رئي�س
الفريق اال�شرتاكي توجيه مرة �أخرى �س�ؤاال مبا�شرا حل�صاد
بالقول :ال�سيد الوزير �إن الربملانيني يريدون معرفة �أجندة
احلكومة يف املجيء بالقوانني االنتخابية جميعها �إىل الربملان؟
متى؟ و�إال �سنقدم نحن النواب مقرتحات قوانني مللء الفراغ؟
لكن دون جواب من ح�صاد الذي ظل يبت�سم ويقول ب�أن النقا�ش
مع النواب جيد .العدالة والتنمية بح�سب ذات امل�صادر بدورها
كانت وا�ضحة وخاطبت ح�صاد بالقول :كنا ن�سمع يف ال�سابق «يف
�إ�شارة �إىل وزير الداخلية ال�سابق احمند العن�صر» �أن احلكومة
جاهزة وتتوفر على مدونة �شاملة جلميع القوانني االنتخابية،
بينما اليوم مل نعد ن�سمع عن هذه املدونة ،ونف�س ال�شيء دون
جواب من الوزير ح�صاد ،فهل تراجع هذا الأخري عن احلما�س
الذي �أعلن عنه يف بداية ا�ستوزاره؟ وما هي �أ�سباب هذا الرتاجع؟
هل هي غ�ضبة من بن كريان حني حاول ح�صاد االنفراد مبو�ضوع
االنتخابات؟

وزير الداخلية حممد ح�صاد ،الأحد
املا�ضي بق�صر امل�ؤمترات بالعيون ،طالب
منتخبو العيون يف ت�صريح بثته «قناة
العيون اجلهوية» بزيارة ملكية للمنطقة.
واعترب حمدي ولد الر�شيد رئي�س املجل�س
البلدي يف ت�صريحه لذات القناة ب�أن
ح�ضوره حلفل التن�صيب هو �شرف كبري
له ،و�أن م�ضمون ر�سالة جاللة امللك لوايل
اجلهة لي�س جديدا ،بل �إن جاللته دائم
العناية واالهتمام برعاياه بهده الربوع،
والأهم عندنا ،ي�ضيف ولد الر�شيد،
كمنتخبني هو �أننا نطالب بزيارة جاللة
امللك للأقاليم اجلنوبية ،وخا�صة مدينة
العيون ونف�س الطلب وجهه رئي�س
املجل�س الإقليمي للعيون.
◆ نظم فرع طاطا للجمعية الوطنية
حلاملي ال�شهادات املعطلني باملغرب وقفة
احتجاجية ،يوم الإثنني  27يناير 2014
ابتداء من ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف
�أمام املحكمة االبتدائية بطاطا.
وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على �أ�سماه

العدد 774 :اخلميس  30يناير 2014

رو�س يف �ضيافة الوزير
الأول املوريتاين و�سط
اقرتاحات جامدة

العيون :األسبوع

دخلت ق�ضية النزاع حول ال�صحراء يف نفق م�سدود
منذ �أكرث من � 23سنة ب�سب العراقيل التي تطرحها
اجلزائر يف �إطار ما �أ�صبح يعرف داخل �أو�ساط
املخيمات ب�أكذوبة «اال�ستفتاء» ..الذي طرح املغرب
بديال عنه بتقدمي مقرتح احلكم الذاتي والذي وجد
ترحيبا كبريا من �أمريكا وفرن�سا ورو�سيا ،واعرتف
كل من عبد العزيز ورئي�س جمل�سه الوطني ورئي�س
الوفد ال�صحراوي املفاو�ض خطري �أدوه ،بف�شل
�أطروحة اال�ستفتاء التي عجزت الأمم املتحدة
على تطبيق م�ساره الأويل الذي تعرث يف خطواته
الإجرائية الأولية.
وعلى الرغم من �أن البولي�ساريو تراهن يف حل
نزاع ال�صحراء املغربية على خيار اال�ستفتاء ف�إن
املجتمع الدويل يدرك �صعوبة تطبيقه على �أر�ض
الواقع ،ال�شيء الذي �سيجعل من زيارة كري�ستوف
رو�س الأخرية للمنطقة روتينية ،وعلى الرغم من
�أن املفاو�ض مع الأمم املتحدة القيادي يف جبهة
البولي�ساريو ،البخاري �أحمد ،جدد للمبعوث
الأممي طلبه بتمكني ال�شعب ال�صحراوي من تقرير
م�صريه عرب ا�ستفتاء حر ،ف�إنه يدرك �أكرث من غريه
�أن اجلبهة تواجه انتكا�سات ب�سبب �سحب جمموعة
من الدولة العرتافها بالبولي�ساريو ،وبذلك حتافظ
قيادات اجلبهة على خطابها التقليدي؛ خطاب
ي�ستحيل على املبعوث الأممي ا�ستعابه ب�سبب
تناق�ضه وامل�ساعي التي يقودها املبعوث الأممي
من �أجل التو�صل �إىل ت�سوية �سلمية للنزاع .هذا
وقد خ�ص�ص الدكتور موالي ولد حممد لغظف،
يوم ال�سبت الأخري ،ا�ستقباال مبكتبه بالوزارة
كري�ستوف رو�س ،حيث حتدثت م�صادر موريتانية
ب�أن اللقاء تناول مو�ضوع النزاع ور�أي موريتانيا
فيه باعتبارها دولة حدود م�شرتكة بني املغرب
واجلزائر.

املحتجون املحاكمة ال�صورية التي
يتعر�ض لها عمي ف�ضيلي وعبد اللطيف
بلقايد �أمام حمكمة اال�ستئناف ب�أكادير بتهم
من قبيل �إهانة موظف عمومي وا�ستعمال
العنف �ضد �أفراد القوة العمومية.
◆ ف�شل البولي�ساريو �سيا�سيا وع�سكريا
و�إيديولوجيا وحتى اجتماعيا جعل
الأحداث ترتاكم وامل�شاكل تتقوى جليل
يرف�ض العي�ش يف القهر واحلرمان،
فيما تتمتع القيادات بالفيالت والق�صور
والأموال التي يتم التح�صل عليها با�سم
م�آ�سي ال�شعب ال�صحراوي.
�أحداث والية ال�سمارة مبخيمات تندوف قد
جتر وراءها ا�ستقالة القيادة ال�صحراوية
وعلى ر�أ�سها عبد العزيز ،وهي الأحداث
التي باتت ترجم ما تعي�شه �ساكنة
املخيمات من قهر واحتقان وقالقل م�ؤ�سفة
تن�ضاف �إىل �سابقاتها .ومل جتد القيادات
من حلول �إال بتغذيتها لزرع «القبيلة» بكل
الو�سائل ويف كل املنا�سبات.

إشارة
ال �أحد ي�ستطيع �أن يفهم
كيف يتم تدبري العالقات
ال�شخ�صية داخل حزب
االحتاد اال�شرتاكي،
حيـــــــث بات يجتمع
عدد مــن املح�سوبني
عــــــلى تيار الزايدي،
والذين يعترب اليازغي
«ويل نعمتهـــــــم»(،)..
مـــــع حم�سوبني على
تيار الكاتب الأول
ادري�س ل�شكر ،رغم �أن
كالهما قاال يف بع�ضهما
«ما مل يقله مالك يف
اخلمر»( )..الأمر الذي
ميكن تف�سريه بتحركات
من �أجل تطويق م�ؤمتر
ال�شبيبة االحتادية
املزمع انعقاده خالل
مدة لي�ست بالطويلة.
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هل ف�شلت جتربة املقاطعات يف الرباط؟!

حديث العاصمة

�شهداء الردم والهدم «يحا�سبون» منتخبي املقاطعات

بقلـــــم
بوشعيب اإلدريسي

الوزير الرباطي الذي
ف�ضل ال�سجن على الوزارة
وطني كبري ن�سيه التاريخ �إال �إذا كان هذا الن�سيان
مق�صودا ،فهل ين�سى التاريخ رجال �ألقي عليه القب�ض
�صحبة عمالقة من املنا�ضلني املجاهدين من �أجل
اال�ستقالل �أمثال� :أحمد بالفريج وعمر بن عبد اجلليل
وحممد اليزيدي والفقيه غازي و�أحمد مكوار وقا�سم
الزهريي و�إبراهيم الكتاين واملختار ال�سو�سي وحممد
الديوري وعبد الكرمي حجي ،رحمهم اهلل .وقد ذكرهم
التاريخ �إال حممد الر�شيد ملني رحمه اهلل مو�ضوع هذا
احلديث ،وهو الذي وقع البطاقات الأوىل لالنخراط
يف كتلة العمل الوطني لرواد احلركة الوطنية ويف
مقدمتهم املرحومني عالل الفا�سي وحممد بلح�سن
الوزاين واحلاج �أحمد بالفريج ،وهو الذي �أ�س�س �سنة
 1937حزب الأحرار امل�ستقلني بعد ان�شقاق الكتلة،
وذلك لتنظيم العمل الوطني وت�أطري املقاومة ،وهو
الذي تر�أ�س اللجنة املرافقة للمغفور له امللك حممد
اخلام�س ،طيب اهلل ثراه ،يف رحلته التاريخية �إىل طنجة
�سنة  ،1947وهو الذي عني �سنة  1952مندوبا بال�صدر
الأعظم «وزيرا» مكلفا بالإنتاج ال�صناعي واملعادن
ك�أول مغربي يتقلد هذا املن�صب الوزاري املهم وقد
اغتنمه فر�صة ليقوم بدور وطني حيث كلفه املغفور له
حممد اخلام�س ،رحمه اهلل ،ب�إي�صال ر�سائل �إىل رئا�سة
اجلمهورية الفرن�سية وكانت كلها منددة باال�ستعمار
ومطالبة باال�ستقالل واحلرية لل�شعب ،وبعد �شهور من
تعيينه وزيرا وبال�ضبط بتاريخ  10دجنرب  1952مت
اعتقاله من مكتبه و�أخرجوه م�صفد اليدين �إىل ال�سجن،
وبعده �إىل املنفى ب�ضواحي كلميمة وذلك ملواقفه
الوطنية وم�ساندته ملطالب احلرية واال�ستقالل.
وبعد اال�ستقالل �شارك يف حكومات با�سم حزب الأحرار،
فتقلد عدة منا�صب وزارية منها وزير الدولة املكلف
بالوظيفة العمومية حيث ي�شهد له التاريخ ب�أنه هو
الذي و�ضع القوانني الأوىل للإدارة املغربية ،ثم وزيرا
للتعليم والفنون اجلميلة وقبلها وزيرا للدفاع الوطني.
كان رحمه اهلل يف طليعة نبغاء رجال اململكة الذين
اجتهدوا لإر�ساء �أ�س�س تقدم اململكة امل�ستقلة بالعديد
من الرت�سانة القانونية والتنظيمية والت�شريعية التي
تنظم املجتمع واالقت�صاد والفالحة والتعليم والثقافة
والتعليم واملعادن والتجارة والأ�شغال العمومية،
وترك من ورائه رحمه اهلل كتبا قيمة منها« :ع�صر
املن�صور املوحدي» ،و«ن�ضال ملك» ،و»ف�صل ال�شتاء
يف �أ�سول» (القرية التي نفي �إليها) ،ويف كل كتاباته
ومقاالته الكثرية التي كان يحررها يف اجلريدة التي
�أ�س�سها «الن�ضال» ،كان رحمه اهلل ين�شر الوعي الوطني
والإخال�ص للملكية ال�شرعية.
هذا هو الوزير الرباطي الذي ف�ضل ال�سجن على
الوزارة ،وجترع مرارة ال�سجن وذاق لآالم املنفى من
�أجل الوطني ،و�ساهم يف بناء قواعد الإدارة املغربية
للمملكة احلرة ،هذا هو الوطني التي «ن�سيه» التاريخ.
وملدة � 40سنة التزم داره �إىل �أن وافته املنية رحمة اهلل
عليه و�أ�سكنه ف�سيح جناته وجزاه خريا على ما قدمه
لوطنه وملكه .و�أمثال هذا الوطني منهم الع�شرات يف
الرباط ال يكاد يعرفهم �أحد حتى �إذا تو�سعت املدينة
وزع املجل�س اجلماعي على �شوارعها �أ�سماء الطيور
والأ�شجار واحليوان ون�سي �أو �أهمل الرجال والن�ساء
الذين �ضحوا بت�ضحيات ج�سيمة ليحكم العا�صمة اليوم
�أع�ضاء املجل�س اجلماعي.
فمتى يا رباط الفتح ت�ستيقظ ال�ضمائر لتن�صف املق�صني
واملن�سيني من التاريخ؟ ومن املنتخبني؟

الرباط يا حسرة
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بعد �أربع �سنوات من املمار�سة
اجلماعية مبا فيها مقاطعاتها،
ظهرت يف الرباط عيوب كثرية
وكبرية يف نظام مقاطعاتها
التي حولها �إىل جمرد �آالت ل�ضخ
الأموال يف ميزانية اجلماعة دون
التمكن من اال�ستفادة من هذه
الأموال ،بل و�سلبها حقها يف
تقرير م�صري �سكانها ،وحرمها
من الت�صرف يف مداخيلها .ففي
الوقت الذي كان ينتظر من
املقاطعات الإ�سهام ب�شكل �أو
ب�آخر يف حت�سني خدمات القرب
وتقريب �إداراتها من �سكانها،
وجمابهة امل�شاكل امل�ستع�صية
التي ت�ؤرق املواطنني والتي
تفاقمت وتكاثرت حتى غلبتها
وهزمت حتى اجلماعة ،واليوم
�أ�صبحت «غوال» يزهق �أرواح
النا�س مثل كارثة الدور املهددة
باالنهيار التي حت�صد كل �سنة
نفو�سا بريئة علقت �آمالها على
منتخبيها حلمايتها من املوت
وقد كنا �أول جريدة نبهت �إىل

هذه امل�أ�ساة قبل الأمطار وحددنا
الأماكن املهددة ،وطالبنا باتخاذ
االحتياطات حلماية املواطنني
من الهالك ،وما توقعناه وقع يف
ديور الرحبة و�سيقع يف ديور
الدباغ ووقا�صة ،ولالق�ضية،
واملالح ،ولوبرية ،والقنا�صل،
وبوقرون و�سانية غربية
وقريون وغريه( )..واملنتخبون
م�شغولون باحلرب الباردة،
واحلرب «ال�سخونة» فيما
بينهم ،لأن �أغلبهم ال يفرق بني
البارد وال�سخون كما ال يفرق
بني نظام اجلماعة ومقت�ضيات
املقاطعات .فالف�صل  99من
الف�صل الرابع من امليثاق
اجلماعي يحدد بالن�ص« :يف�صل
جمل�س املقاطعة مبداوالته يف
ق�ضايا احلوار امل�سندة �إليه
مبقت�ضى هذا القانون»« ،يبدي
ر�أيه يف جميع امل�سائل التي تهم
كليا �أو جزئيا الدائرة الرتابية
للمقاطعة وكلما ا�ستوجبت ذلك
القوانني والأنظمة اجلاري بها

مهزلة تدبري املركبات االجتماعية
والتكوينية يف العا�صمة ال�سيا�سية
خاف احلرب ال�ضرو�س التي
مل يعد
ٍ
ا�شتعلت يف بع�ض اجلمعيات املكلفة بتدبري
بع�ض املركبات االجتماعية ،مادامت
و�صلت وثائق �إىل منرب �إعالمي تف�ضح
وبامللمو�س ا�ستغالل الب�ؤ�ساء والفقراء يف
االغتناء على ح�ساب جتويعهم و�إهمالهم
وتر�شيدهم.
ورحم اهلل املح�سن الكبري احلاج حممد
حكم الذي تر�أ�س اجلمعية اخلريية
الرباط وكان ينفق عليها من ماله وينظم
كل �شهر حملة لفح�ص العيون باملدار�س
ويتربع ب�شراء �آالف النظارات ل�ضعاف
الب�صر ،ويوزعها عليهم كل �شهر بقاعة
احلفالت للوالية ،وي�ساعد عائالت بالأكل
وي�ضمن لها �أداء �أكرية بيوتها وهو الذي
�شيد م�سجدا كبريا بحي املحيط لوجه اهلل
وخدمة لل�سكان .وع�شنا حتى «�شفنا» كيف
�أن منتخبني يت�سابقون لت�أ�سي�س جمعيات،
ظاهرها «للعمل لوجه اهلل» ،وباطنها هو
ما نقر�أه اليوم ون�سمعه من ممار�سات ال
�إن�سانية وال �أخالقية لأنها ت�شغل طبقة
ق�سى عليها الدهر باحلرمان وال�شيخوخة
والفقر والأمرا�ض ،ليزيدهم «البع�ض»
ق�ساوة با�ستغالل املوارد املخ�ص�صة لهم

ويحولونها �إىل ح�ساباتهم ،وهذه لي�ست
جرمية بل كارثة تتطلب تدخل امل�صالح
املخت�صة لفتح حتقيق نزيه و�شفاف
وف�ضح املتالعبني امل�صا�صني لدماء فقراء
وعجزة الرباط.
ويف ظل هذه الظروف «جماعة» من
املنتـخبني «يجــــرون» بالليـــل والنهار
ويربطون ات�صاالت مكثفة لت�أ�سي�س جمعية
للفوز بت�سيري املركب االجتماعي املزمع
تد�شينه يف مقاطعة اليو�سفية ،ونرجو
ب�أن يكون ذلك «اجلري» لوجه اهلل ولي�س
لل�سيطرة على «ميزانية» واحل�صول على
مكاتب مبوظفني و�سيارات وهواتف خلدمة
م�صاحلهم .وعلى امل�س�ؤولني الأو�صياء
على هذه امل�ؤ�س�سات االت�صال ب�شخ�صيات
معروفة بكرمها ونزاهتها ونبل �أ�صلها
مثل املرحوم احلاج حممد حكم رحمه اهلل،
و�إقناعهم بتدبري هذه امل�ؤ�س�سات اخلريية
لرعاية م�سنني وفقراء ومر�ضى ،فما و�صلت
�إليه حالة بع�ض امل�ؤ�س�سات الإح�سانية
التي حتولت �إىل مورد مايل وعيني للبع�ض،
يجعل الرباط �أ�ضحوكة عند باقي املدن.

حتى ال تختنق �شوارع العا�صمة

الأزمة املفتعلة ملواقف ال�سيارات

بدال من االعتماد على ال�شوارع والأزقة وهي «جاهزة»
ال�ستقبال وقوف ال�سيارات ،كان ينبغي االجتهاد والبحث عن
بديل لهذه ال�شوارع والأزقة خ�صو�صا و�سط مركز العا�صمة،
و�إعداد ت�صورات واقرتاحات من طرف ال�شركة اجلماعية
للمواقف� ،إذ ال يكفي �إن�شاء �شركة لتدبري املواقف يف ال�شوارع
والأزقة وال�ساحات ،فهذا �أمر ال يحتاج �إىل �شركة بل فقط �إىل
حرا�س ،ومادامت ال�شركة �أجنزت ،فعليها ال�سمو بربامج
املواقف والبحث عن احللول وتهيئ ت�صور للم�ستقبل الذي يهدد
العا�صمة بال�سكتة القلبية لل�سري واجلوالن ووقوف ال�سيارات.
ومن �أكرث املناطق املت�ضررة بهذه ال�سكتة املنتظرة و�سط الرباط
الذي تكرث وتتواجد فيه التمركزات التجارية والطبية وال�صناعة
التقليدية وال�سكنية ،فهذه املنطقة تتخبط منذ �أزيد من � 4سنوات
يف �أزمة ا�سمها :مواقف ال�سيارات مما �أثر ب�شكل كبري يف احلركة
التجارية والعيادات الطبية ،و�أن�شطة املدينة العتيقة.
ونعتقد ب�أن «دواء» هذه الأزمة ميكن و�صفه من خالل م�شروع

العمل �أو طلب املجل�س اجلماعي
ذلك».
ونوجه امل�ست�شارين مبقاطعات
العا�صمــــــــة �إىل املقـــت�ضيات
اخلا�صة باجلماعات احل�ضرية
اخلا�ضعــة لنظام املقاطعات
من املادة � 84إىل املادة  132من
القانون اجلماعي ليعرفوا ما لهم
وما عليهم ولتجنب االن�شغال

باحلرب الباردة التي ت�سببت يف
الرباط يف موت مواطنني نتيجة
الإهمال واخلو�ض فيما ال يعني
ال�سكان.
املنتخبـــون عليهـــــم االجتهاد
والن�ضال والكفاح من �أجل �إنقاذ
�سكان مقاطعاتهم ولو باالكتتاب،
واالت�صالباجلمعياتوال�شركات
واملح�سنني ،واملتربعني� ،أما

يت�سع لأزيد من �ألف �سيارة يقع بجانب و�سط العا�صمة ،وهو
م�شروع ت�سقيف ممر القطار الذي يقطع ب�شارع ابن تومرت يف
اجتاه �شارع �شعيب الدكايل و�أمامه زنقة غري م�سماة يف جهتها
اليمنى فيالت و�أمامها جدار على طول حوايل كيلومرتين ،هذا
اجلدار ميكن ت�سويته وت�سقيف املمر ،طبعا باتفاق مع املكتب
الوطني لل�سكك احلديدية ،وهذه العملية �إن متت �ستوفر �أزيد
من �ألف مكان لوقوف ال�سيارات ،و�سينتع�ش و�سط احلا�ضرة من
جهة و�سيخفف من االكتظاظ بال�شوارع الرئي�سية داخل مركز
املدينة من جهة ثانية.
هذه هي امل�شاريع التي ينبغي حتقيقها ولي�س فقط االكتفاء مبا
هو موجود يف ال�شوارع والأزقة ،ثم البد من التفكري على املدى
القريب يف الأزمة املرتقبة و�سط حي �أكدال والتي بد�أت بوادرها
تلوح يف الأفق .وعلى ال�شركة التفكري يف �آفة التلوث الذي ت�صنعه
�أدخنة ال�سيارات ،فهذا التلوث �أ�صبح من الهواج�س للمواطنني.

«ح�سنة من ح�سنات الدنيا» هكذا كان
ي�سميها زوجها املرحوم املكافح الكبري
واملجاهد الوطني :علي بركا�ش ،رحمه اهلل.
و«بيدا» هو اال�سم «احلركي» العائلي
لأبنائهاو�أحفادها.
ويكتب رفيق حياتها ،رحمه اهلل ،بخط يده
�شهادة اعرتاف باجلميل يف حقها ويقول:
«�أعرتف بكل �إخال�ص واقر بكل وفاء مبا
كان ل�شريكة حياتي و�أم �أوالدي بارك اهلل يف
عمرها من �أثر فعال يف كل مراحل و�أطوار
حياتي».
ال�سيدة امل�صونة زبيدة بركا�ش �أطال اهلل
عمرها ،املقاومة ،واملكافحة ،واملربية،
والظل الذي كان وراء رجل عظيم.
والرباط حتييك وتعتز بكفاحك وتفتخر
بن�ضالك يا «بيدا» الرباط.

انتظار «هميزات» العنصر
امليزانية
فهذا لي�س عمال ن�ضاليا بل عمال
�إداريا ،واملنتخبون لي�سوا
�إداريني بل منا�ضلني وانتخابهم
ليحلوا م�شاكلنا و«يعتقوا»
من املوت حتت الردم �إخواننا
الذين ميوتون �سنويا ب�سبب
عدم قيام امل�ست�شارين بواجبهم
االنتخابي.

♦ الوايل اجلديد للعا�صمة والذي ا�شتهر
ب�إعادة هيكلة ت�صاميم مدن �شمالية
وطور عمرانها ،نتمنى �أن حتظى الرباط
بالأولوية خ�صو�صا يف معاجلة �آفة الدوواير
الق�صديرية املنت�شرة يف كل املقاطعات
و�إنقاذ ال�سكان من كوارث الديور املهددة
باالنهيار يف مقاطعة ح�سان ،وم�صائب
ال�سكن الع�شوائي التي و�صلت �إىل مركز
العا�صمة.
♦ منذ � 3سنوات مت جتميد« :جلنة امل�ساواة
وتكاف�ؤ الفر�ص» التابعة للمجل�س اجلماعي
وتتكون من �شخ�صيات؛ البع�ض منها مرموقة
وتتمتع باحرتام ال�سكان.
فهل بعد هذا التجميد «يطلق اهلل �سراحها»
�أم يتم حلها ويعني رئي�س املجل�س جلنة
جديدة».
♦ بناء على مقال ن�شرناه يف �ش�أن �أرا�ضي
«املرحومة» الوكالة اجلماعية امل�ستقلة
للنقل احل�ضري ،انعقد جمع حل�صر هذه
الأرا�ضي واقرتاح م�شاريع ،ومن بني
االقرتاحات املهمة ،بناء قاعات للم�ؤمترات
الدولية التي تفتقد �إليها العا�صمة.
♦ بعد تهافت بع�ض املنتخبني على تدبري
�شركات جماعية ،وعلى ت�أ�سي�س �أخرى
للزوجات والأبناء ،نذكر هنا مبقت�ضيات
املادة  22من امليثاق اجلماعي التي متنع
على �أع�ضاء املجل�س حتت طائلة العزل �أن
يربطوا م�صالح خا�صة مع جماعتهم �أو
تدبري املرافق العمومية اجلماعية �أما �ش�أن
املنح فهذه ف�ضيحة.
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كواليس األخبار

خبايا األمور في ما يجري ويدور

هل تدافع ال�سفارة الفرن�سية عمن يخطط لك�سر
�أكرب م�شروع يف الداخلة؟

ال�شريك الفرن�سي يبعد القطب
ال�صحراوي ح�سن الدرهم ..ويعني
ولده حاكما على � 7000صحراوي

بن كيران

الفرنسي بويش بيريك

تتفاعل يف �إقليم الداخلة ،ك�أول ق�ضية مطروحة
على الوايل اجلديد ،عنا�صر هذا امللف ال�ضخم،
الذي ي�شكل خطرا وا�ضحا على �سبعة �آالف
مغربي ،يعملون يف هذه ال�شركة التي يرت�أ�سها
القطب ال�صحراوي ،االحتادي ،ح�سن الدرهم
ب�شراكة مع الفرن�سي «بوي�ش برييك» ،الذي
يت�صرف يف �صادرات هذه ال�شركة الفالحية،
وهي باملاليري ،بعد �أن كان �أيام وايل ال�صحراء
ال�سابق �سعيد وا�سو ،جمرد باحث �صغري عن
الك�سب ،يركب �سيارته  ،R4قبل �أن ي�شتغل يف
�إحدى ال�ضيعات امللكية يف �أكادير.
ويت�ضخم امللف ،عندما يقدم ح�سن الدرهم،
�شكاية �إىل الق�ضاء يتهم فيها هذا الفرن�سي
بالتالعب يف �صادرات ال�شركة ،قبل �أن يكتب
ح�سن الدرهم ر�سالة �إىل رئي�س احلكومة بن
كريان ،و�إىل وزير املالية بو�سعيد ،و�إىل وزير
الفالحة �أخنو�ش ،يطلب تدخلهم للبحث عن
م�صري  35مليون �أورو « 40مليارا» �صدرت
�إىل فرن�سا ،دون �أن يظهر لها �أثر يف املغرب.
ماذا قام به رئي�س احلكومة بن كريان..
ووزرا�ؤه �أو �أنهم ال يريدون زعزعة امل�صالح
الفرن�سية يف املغرب.
الق�ضية �أخذت �أبعادا �أخرى حينما قرر هذا
الفرن�سي عقد جمل�س غري قانوين ،لطرد رئي�س
ال�شركة ح�سن الدرهم ،وتعيني ولد الفرن�سي،
«فيليب» رئي�سا لل�شركة التي ت�شغل �سبعة
�آالف مواطن مغربي� ،أ�صبحوا كلهم حتت
رحمة النفوذ الفرن�سي.
و�أكدت م�صادر «ملاروك الآن» �أن رجل الأعمال
والربملاين ال�صحراوي ح�سن الدرهم قد رفع
دعاوي ق�ضائية �ضد �شريكه يف جمموعة
«اكروديب» الفرن�سي اجلن�سية «بوي�ش
برييك» ،يتهمه فيها «بال�سرقة» و«خيانة
الأمانة» و«التزوير» و«انتحال �صفة»،
و«الت�صرف يف مال م�شرتك ب�سوء نية».
وي�أتي هذا التطور ت�ضيف م�صادرنا ،بعد �أن
ا�ستنفذ ح�سن الدرهم جميع املحاوالت احلبية

ملعاجلة امل�شكل ال�شائك
الذي اندلع منذ عدة �شهور
عندما اكت�شف اختال�سات
مالية جد مهمة بعدة
�شركات تابعة للمجموعة،
فقرر القيام بعملية تدقيق
حما�سباتي من طرف خرباء
ماليني وفالحني� ،إال �أن
�شريكه «بوي�ش بيــــــــــريك»
امتنع عن تزويد فريق
اخلربة ب�أي معطيات رقمية �أو تقارير تف�سر
اخل�سارات املتوالية التي تتكبدها �شركات
الإنتاج والت�صدير الفالحي ،ويف املقابل عمد
�إىل تزوير حما�ضر جمال�س �إدارة ال�شركات
من �أجل �إزاحة ح�سن الدرهم من من�صبه
كرئي�س لهذه املجال�س الإدارية حتى ال
يتمكن من الطعن يف احل�سابات ال�سنوية لهذه
ال�شركات.
وت�شري املحا�ضر املزورة التي نتوفر على
ن�سخ منها ،ب�أن «بوي�ش برييك» قام ب�إقالة
ح�سن الدرهم من رئا�سة جمل�س �إدارة كل من
�شركة «�صوبروفيل» و«رزافلور» دون توفر
الن�صاب القانوين ،وقام بتعيني ابنه «فيليب
بوي�ش» رئي�سا لهذه ال�شركات.
وجدير بالذكر �أن «فيليب بوي�ش» هذا هو
رئي�س ال�شركة الفرن�سية «�إيديل «التي حتتكر
ت�سويق املنتوجات الفالحية ل�شركات
«�صوبروفيل» و«رزافلور» واململوكة من
طرف بيريك بوي�ش الأب والتي توقفت بعد
ن�شوب هذا النزاع عن ت�سديد م�ستحقات
ال�شركات املغربية امللتزمة بدورها ب�أداء
القر�ض لفائدة الأبناك املغربية كل هذا كان
الهدف من ورائه ال�ضغط على ح�سن الدرهم
ودفعه �إىل غظ الطرف عن االختال�سات التي
اكت�شفها.
كما عمد ال�شريك الفرن�سي اجلن�سية خالل
ال�شهور الأخرية �إىل ن�شر �إ�شاعات بالو�سط

الفالحي ب�أكادير مفادها �أن ال�صعوبات املالية
التي تواجهها ال�شركات ناجتة عن اختال�س
قام به ح�سن الدرهم يف حني ت�ؤكد الوثائق التي
نتوفر على ن�سخ منها على �أن جميع عمليات
ال�سحب التي قام بها ح�سن الدرهم هي عمليات
م�ضبوطة يف ح�سابات ال�شركات وم�صادق
من طرف مراقب احل�سابات وم�سحوبة من
احل�ساب اجلاري اخلا�ص بح�سن الدرهم.
و�أكد ح�سن الدرهم يف ات�صال هاتفي �أن
ان�شغاالته املهنية وال�سيا�سية وكذا فرتات
املر�ض والعالج التي مر منها م�ؤخرا ،ومن
منطلق الثقة الكبرية التي و�ضعها يف برييك
بوي�ش لت�سري م�شاريعه الفالحية جعلت
�شريكه الآمر الناهي يف مالية ال�شركات
املذكورة .ليكت�شف بعد ذلك �أن طريقة ت�سيري
الفرن�سي برييك ت�شوبها الكثري من االختالالت،
وظهرت وا�ضحة عندما انعك�ست �سلبا على
ال�شركات الفالحية التي ت�شغل �أكرث من 7000
عامل ،كلهم يعيلون �أ�سرا ب�أكملها وي�شتغلون
يف ال�ضيعات ..م�ؤكدا يف الوقت نف�سه �أن
املغرب لي�س «بقرة حلوبا يل جا يدي منو
الفلو�س» ،و�أ�ضاف ح�سن الدرهم« :مرحباً
باال�ستثمار الأجنبي ولكن يف احرتام تام
للقوانني وم�ؤ�س�سات هذا الوطن» ،حيث طالب
الدرهم من الدولة بتعيني مت�صرف م�ؤقت
لت�سيري ال�شركات �إىل حني �صدور الأحكام يف
النزاع.
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على هام�ش «الأمازيغ
يحتفلون ب�آلهة روماين»
بقلم :عبد اللطيف الفارسي حقيقي
مما ال شك فيه أن مقال الباحث الكاتب عبد
الرحمان فريقش املنشور في العدد املاضي،
توقف في الكشف عن حقيقة تاريخية مفادها
أن العيد السنوي الذي اتخذه بعض إخواننا
األمازيغ عيدا سنويا لهم لم يكن سوى أحد أعياد
الرومان القدمية التي اختلف في حتديد إحيائها
واالحتفال بها بعد مجيء النصرانية /املسيحية،
وتعدد مذاهبها وتضارب التوجهات البابوية
والكنائسية حسب الزمن واملكان()..
لقد احتفظت روما وبيزانطا من الغرب إلى الشرق
بهويتها ولغتها وآلهتها حتى بعد اختراق
النصرانية /املسيحية قصر القيصر وتربعها
على عرش سلطة الدولة الرومانية الالتينية.
َ
تتخل روما عن تاريخها العميق وهي احلضارة
لم
التي انبنت على أسطورة غريبة حتكي أن من
بناها وأسس اللبنة أألولى لدولتها هما األخوان
«روموس» و»رومولوس» oRomus et R «  «-
 »mulusأبناء اإلاله «يونون» « »junonواألميرة
اإلالهة «الفستال رحيا سيلفيا» «la Vesta Rhea
 »Silviaواللذان ولدا وسط غابة الذئاب شمال
إيطاليا وتركا ملصيرهما املجهول.
لكن األسطورة حتكي أن ملكة الذئاب جاءت
لنجدتهما وحملتهما إلى غارها وأرضعتهما
مع جرائها .لقد خلد الرومان هذه احلكاية
امليتولوجية بتذكار كبير منحوت من الرخام
األبيض ميثل ذئبة وهي ترضع األخوان «روموس»
و»رومولوس» « »Romus et Romulusونحتت
عليه عبارة «تيت لوف» « »Téte- Loveومازال
هذا التمثال بارزا وسط روما وشاهدا على هذه
األسطورة الغريبة!..
لقد خلد الرومان آلهتهم من الكواكب والقياصرة
في أيام األسبوع والشهور ،كما قاموا بتعديالت
عديدة في تربيتها ليصبح يوم اإلثنني هو أول
أيام األسبوع واسمه بالالتيني هو «لونا -دييس»
( »Lunea Diés» (Lundiومعناه يوم القمر،
ويليه يوم الثالثاء ( )Mardiوأصله الالتيني هو
«مارتيس -دييس» أي يوم الكوكب مارس( ،)...أما
يوم األربعاء ( )Mercrediبالفرنسي الالتيني
واصله «ميركوريوس -دييس» «Mercurius-
 »Diésأي يوم الكوكب ميركور(.Mercure )...
ويوم اخلميس ( )Jeudiبالالتيني «Jovis-
 »Diésويعني يوم «الكوكب جوبتير» «Jour
 ،»de Juputerويوم اجلمعة يقابله بالالتيني
« »Venris-Diésأي كوكب فينوس(Jour de« )...
 .»Venussويوم السبت ( )Samediأصله «Sa m
 »bati-Diésمن « »Sambediمن «»Samadi
واحتفل العبريون به كيوم صوم وعبادة ،أما آخر
أيام األسبوع الروماني هو األحد ()Dimanche
وأصله بالالتيني «»Eccles-Diés- Dominica
أو يوم العبادة «.»Jour de Seigneur
أما بالنسبة للشهور الرومانية اجلوليانية
والكريكورية فهي ال تتغير مع الفصول بل تظل
مستقرة في مكانها مع فصول السنة وكأن األرض
ال تدور حول الشمس بل جعلوها هي مركز املدار
الشمسي والكواكب تدور حولها ،ولم يتم مراجعة
وتصحيح هذا اخلطإ حتى بعد اكتشاف استدارة
األرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس
لتظل الشهور القمرية هي املعبرة عن التوقيت
احلقيقي املتعلق باأليام والشهور خالل كل سنة.
يتبع
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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.

ال يمكن طي الملفات التاريخية
يف التاريخ ال مكانة
ملقولة طي امللفات
ب�صفة نهائية ،ميكن
�أن تطوى امللفات
�سيا�سيا �أو ق�ضائيا ،لكن
يف علم التاريخ ال تطوى
امللفات( )..الذي يهمني
ك�شخ�ص يزاوج بني العلوم
ال�سيا�سية والتاريخ هو
الت�سا�ؤل التايل :ملاذا يقبل
املغاربة على تاريخهم بهذا
القدر من االهتمام؟ بكل ب�ساطة لأنهم م�سكونون
بامل�ستقبل ،فهم يحملون �شعوريا �أو ال �شعوريا كل
الفرتات ال�سابقة من تاريخهم ،ويف نهاية املطاف
الإن�سان هو نتاج املا�ضي وال ميكن ف�صله عنه ،لذلك
عندما ت�ؤرقه ت�سا�ؤالت احلا�ضر على الأ�صح.

حسن أوريد «مؤرخ»

اجتهادات عمر بن الخطاب

الكرمي
القر�آن
ن�ص على �أن البيع
حالل «و�أحل البيع
وحرم الربا» ،وهذا
ال مينع ال�سلطات
املخت�صة يف املجتمع
امل�سلم من منع
�أنواع من البيوع �أو
تقييدها ،وهو ما فعله
الر�سول (�صلى اهلل عليه
و�سلم) يف حياته بالنهي
عن �أنواع منها من موقع امل�س�ؤولية ال�سيا�سية ال
من موقع النبوة والر�سالة ،فاهلل تعاىل �أباح �أكل
حلوم الغنم والبقر والإبل لكن عمر بن اخلطاب
قيد �شراءها لأ�سباب اجتماعية واقت�صادية بحتة
يف فرتة ال�ضائقة االقت�صادية ،فمنع النا�س من �أكل
اللحم �أكرث من ثالثة �أيام يف الأ�سبوع حتى ال ي�ست�أثر
بها الأغنياء وحدهم ،وكان يراقب من جتاوز ذلك.
سعد الدين العثماني «العدالة والتنمية»

الزيادة بلغة اإلجماع

اللجنة العليا لإ�صالح
نظام العدالة مل تناق�ش
القوانيـــــــن التنظيمية
وال املرا�سم ،بل ناق�شت
بلغة الإجمال ،وقالت
�إن من بني �أولويات
الإ�صالح� ،إ�صالح راتب
الق�ضاة وقيل يف اللجنة
�إن كل �شيء ثمنه وثمن
الإ�صالح هو االعتناء براتب
القا�ضي وااللتفاتة �إىل و�ضعه
االجتماعي ،ومل تطرح بتاتا املرا�سم وال القوانني
التنظيمية التي حتتاج �إىل مناق�شة مف�صلة ،يف حني
�أن االجتماع كان بلغة الإجماع.

عبد الحق العياسي «قاضي»

مفارقات دفاتر التحمالت
دفاتر التحمالت
و�ضعت دون �أن تتوفر
لنا �إمكانياتها ،التقنية
واللوج�ستكيةواملادية
هذا ب�صرف النظر عن
م�ضامينها( )..حلد الآن
مل تربهن عما جاءت
من �أجله ،ومنه دمقرطة
الإبداع و�إعطاء فر�ص
مل�ستحقيها ،ومل تثبت ال�شفافية
التي نادت بها و�أقول هذا ب�شكل ودي لأين مع النا�س
الغيورين على الإبداع التلفزيوين واملغربي عموما.
إدريس الروخ «ممثل»

قراءة في خبر

املحتجون على الوايل الدخيل قالوا “اهلل ين�صر امللك”
العيون :األسبوع

بالعيون ،ما حدث قبيل اختتام حفل
تن�صيب الوايل اجلديد جلهة العيون
بوجدور ال�ساقية احلمراء بو�شعيب
يحظيه ال�سفري ال�سابق للمغرب
بال�سويد ،من تهجم على الوايل ال�سابق
اخلليل الدخيل وعلى مر�أى وم�سمع
من وزير الداخلية ح�صاد والوزير
املنتدب للداخلية ال�شرقي ا�ضري�س
واملدير العام للأمن الوطني بو�شعيب
الرميل ورئي�س الكوركا�س خليهن
ولد الر�شيد و�أحمد حجي املدير
العام لوكالة اجلنوب ،وع�شرات
من امل�س�ؤولني الرتابيني واملنتخبني
وعمال �أقاليم طرفاية وبوجدور،
ي�شكل حالة ا�ستثناء تك�شف بامللمو�س
الغ�ضب والهيجان الذي جعل
جمموعة من ال�شباب ال�صحراوي
ينتف�ض يف وجه الوايل اخلليل الدخيل
وا�صفني �إياه «بالكذاب» ،حفل
التن�صيب مل يكتب له �أن يكتمل �إىل
نهايته الذي يختتم عادة بالدعاء من
طرف ال�شيخ ماء العينني الربا�س
رئي�س املجل�س العلمي نتيجة الفو�ضى
التي حلت باملن�صة الر�سمية ،وهو
ما جعل ال�شرقي ا�ضري�س يف�ضل �أن
يختتم حفل التن�صيب يف هذه النقطة
بدل الدخول يف مواجهات كالمية مع
املحتجني الذين طالبوا بحقوقهم
االجتماعية ،وحتى ال يرتجم تدخلهم
واتهاماتهم املبا�شرة للوايل ال�سابق

ابن ال�صحراء اخلليل الدخيل ب�أنه
من �صنع انف�صايل ،قال واحد من
املحتجني «اهلل ين�صر امللك» و�سمعها
كل من يف ق�صر امل�ؤمترات ،وهو ما
يعني �أن ال�صحراويني املنتف�ضني
�ضد الوايل ال�سابق مغاربة يطالبون
بحقهم الد�ستوري ويرف�ضون من
يكذب عليهم� ،أما طريقة ان�صراف
الوفد الر�سمي من العيون ،فقد توجه
مبا�شرة ملطار احل�سن الأول حيث
انتقل �إىل مدينة الداخلة التي �أ�شرف
فيها الوفد الوزاري على تن�صيب
الوايل اجلديد قادري بنعمر �شقيق
�سفري املغرب بنواك�شوط واليا على
اجلهة خلفا حلميد �شبار الذي �أ�سندت
له مهمة وايل مدير التعاون الدويل
وهي تعترب مبثابة ترقية للرجل
الذي ق�ضى �سنوات يف خدمة الق�ضية
الوطنية ،كما مت تن�صيب عبد الرحمان
اجلوهري عامل عمالة �إقليم �أو�سرد
خلفا حل�سن بولعوان الذي �أحيل على
التعاقد.
ومل تفرط وزارة الداخلية يف ابراهيم
�أبو زيد عامل �إقليم �أ�سا الزاك الذي
عني بعمالة اقليم �سيدي قا�سم وحل
مكانه ح�سن �صدقي العامل الذي
تنتظره ملفات اجتماعية ،فيما مت
تعيني ح�سن خليل عامال على �إقليم
طاطا ،و�شمل التغيري كذلك العامل
املكلف باملينور�سو الذي عاد من
جديد �إىل ابن الدار حميد بارز .ومل
ت�شمل العملية عمال �أقاليم بوجدور

الوالي السابق الدخيل

وال�سمارة وطرفاية وطانطان ب�سبب
قناعة االدارة الرتابية بجدوى العمل
والأورا�ش املفتوحة يف هذه الأقاليم.
واعترب مهتمون تكليف الوزير
�أخنو�ش بالإ�شراف نيابة عن احلكومة
يف تن�صيب ،ﺤﻣﻤﺪ ﻋﺎﻲﻟ اﻟﻌﻈﻤﻲ ،واليا
على جهة كلميم ال�سمارة وعامل �إقليم
كلميم باب ال�صحراء ،ر�سالة ت�صالح
حتمل يف طياتها �أكرث من عالمات،
حيث �سبق �أن دخل رئي�س املجل�س
البلدي االحتادي القوي والذكي عبدا
لوهاب بالفقيه يف نقا�ش حاد حتول �إىل
حد اتهامه لوزير اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟ�ﺼيﺪ
اﻟﺒﺤﺮي ،ﻋﺰيز �أﺧﻨﻮ�ش ،بغياب �أي
ا�سرتاتيجية للمغرب الأخ�ضر باجلهة
وعر�ضه مل�شاريع على الورق والتي

�أثارت حفيظة الوزير ،ووعد بزيارة
ملدينة كلميم يف �أقرب فر�صة ،وهو
ما جعل الوزير ي�ضرب ع�صفورين
بحجر واحد ،تن�صيب الوايل وفتح
�صفحة جديدة مع منتخبي جهة كلميم
ال�سمارة ،وخلف القيادي امل�ؤ�س�س
جلبهة البولي�ساريو واملحاور الكبري
امللقب باحل�ضرمي على ر�أ�س والية
جهة كلميم ال�سمارة ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح
اﻟﺒﺠيـﻮي اﻟﺬي ﻋيـﻦ ﻋﻠﻰ ر�أ�س وﻻية
ﺟهـة ﻋﺒﺪة والذي مت توديعه بتقدمي
هدايا وتذكارات ووقوف القاعة
مبن فيها لتحيته وفاء مل�ساره املهني
واجنازاته التنموية وتوا�صله مع
ال�ساكنة واملنتخبني.

�صندوق الإيداع والتدبري يتزعم مبادرة فتح الأبواب للخليجيني
طرح �صندوق الإيداع والتدبري ،فر�صا ا�ستثمارية
على رجال الأعمال ال�سعوديني يف قطاع الفنادق
وال�سياحة والعقارات والبنى التحتية والإ�سكان،
ب�أكرث من  280مليون دوالر.
وقال �أن�س علمي مدير ال�صندوق� ،إن املغرب
طرح م�شاريع ا�ستثمارية لل�سعوديني بعينها،
منها م�شروع «�أكادير» وم�شروع «وجدة» يف
ال�شرق ،بجانب م�شاريع �سياحية وفندقة و�إ�سكان

اقت�صادية ومكاتب كفنادق الدار البي�ضاء ومارينا،
ف�ضال عن م�شاريع البنى التحتية يف جميع �أنحاء
البالد.ي�شار �إىل �أن جمل�س الأعمال ال�سعودي -
املغربي تو�صل ،م�ؤخرا ،خالل اللقاء الذي عقد
م�ؤخرا� ،إىل �صيغة �شراكة ت�ستهدف دعم ال�صندوق
اال�ستثماري امل�شرتك ،الذي �أ�س�س خ�صي�صا لتحفيز
اال�ستثمارات امل�شرتكة ،و�سط مطالبات بزيادة
التبادل التجاري الذي وقف منوه عند ن�سبة 4.7

�صراعات وم�شاكل «زوج بغال»

قدم املغرب ،احتاجا ر�سميا لل�سلطات
اجلزائرية على تكرر عمليات ترحيل الجئني
�سوريني �إليها عرب حدودهما الربية املغلقة منذ
� 20سنة.
وقال بيان لوزارة الداخلية املغربية �إن املغرب
تقدم باحتجاج ر�سمي لل�سلطات اجلزائرية على
عمليات الرتحيل تلك والتي تكررت وتخالف
قواعد ح�سن اجلوار التي ما فتئت تدعو �إليها
الرباط ،معربة يف الوقت نف�سه عن «�أ�سفها
للو�ضعية املزرية له�ؤالء املهاجرين».
و�أ�شار نف�س امل�صدر �أن ال�سلطات املغربية
�سجلت� ،أخريا ،تكرر عمليات ترحيل الالجئني
ال�سوريني «كما املنحدرين من �إفريقيا جنوب
ال�صحراء يف ال�سابق» من قبل ال�سلطات
اجلزائرية نحو الرتاب املغربي عرب احلدود
ال�شرقية.
و�أ�ضاف البيان �أنه بالن�سبة للفرتة املمتدة من
� 26إىل  28يناير ،رحلت ال�سلطات اجلزائرية
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طفال «بع�ضهم تقل �أعمارهم عن �شهرين».
وكانت وكالة الأنباء املغربية نقلت عن �أحد
ه�ؤالء الالجئني ال�سوريني املرحلني ويدعى
فيا�ض حممد النع�سان فيا�ض �أبو قا�سم ،قوله
�إنه «ق�ضى و�أفراد عائلته ثالثة �أيام يف اجلزائر
يبيتون بالعراء يف ظل اجلو البارد وذلك يف
غياب للإيواء وامل�ؤونة».

يف املائة ،يف حني �أن حجم اال�ستثمارات يف املغرب
يزيد على  3.75ماليري دوالر.
على �صعيد �آخر ،مت الك�شف عن طرح امل�شروع
الطبي ال�سعودي  -الأملاين من قبل جمل�س الأعمال
لل�صندوق املغربي لإدخاله خارطة اال�ستثمار يف
املغرب وفق �آلية �شراكة حمددة ،مبينا �أنه ي�شتمل
على �إدارة وت�شغيل م�ست�شفيات بخربات و�أجهزة
وكوادر �أملانية.

مفاجأة
م�ست�شار رئي�س الوزراء الإ�سباين يقرتح
اقت�سام ال�سلطة على �سبتة ومليلية
ت�صريح جريء ومثري وغري متوقع ،ذاك الذي �أدىل به
امل�ست�شار ال�سيا�سي ال�سابق لرئي�س الوزراء الإ�سباين
ال�سابق لوي�س رودريغيز ثباتريو ،امل�ست�شار خابيري
بالن�سويال ،بعدما خا�ض يف مو�ضوع ح�سا�س يخ�ص
املغرب وا�سبانيا يتعلق ب�سيادة على مدينتي �سبتة
ومليلية ،اخلروج جاء عقب ما ك�شفته الوثائق ال�سرية
الربيطانية من �أن امللك خوان كارلو�س عرب للربيطانيني
عن عدم جدية بالده يف املطالبة ب�صخرة جبل طارق،
�إميانا منه ب�أن ذلك �سيفتح املجال ملطالبة امللك الراحل
احل�سن الثاين بالثغرين املحتلني.
خابيري بالن�سويال قال «على �إ�سبانيا وبريطاين البحث
عن �صنع جديدة حلل امل�شكلة مثل التفكري يف �سيادة
م�شرتكة بني البلدين على �صخرة جبل طارق متكن
من و�ضع العلمني املغربي والإ�سباين مبدينتي �سبتة
ومليلية».
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معهد وا�شنطن :الطائفة ال�شيعية يف املغرب �أ�صبحت �أكرث جر�أة

يف الوقت الذي كانت تدق فيه طبول
احلرب الأمريكية يف فرتة اال�ستعداد
لل�ضربة الع�سكرية على �سوريا التي مل
حتدث على الإطالق� ،أ�صدر «االحتاد
ال�شيعي املغربي» (اخلط الر�سايل
باملغرب) بياناً �أدان فيه التدخل املقرتح.
ويف تربير موقفه� ،أكد «االحتاد»
�أن م�صري �سوريا يجب �أن يحدَّده
ال�سوريون ولي�س القوى اخلارجية،
ومن �ش�أن التدخل الأمريكي �أن يقوي
�شوكة تنظيم «القاعدة» ،و�أن رد فعل
الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد على �شن
�ضربة ع�سكرية �ضد نظام حكمه �سيكون
من �شبه امل�ؤكد زيادة العنف الذي
يرتكبه �ضد مواطنيه.
وبالذهاب �أبعد من ذلك ،تناول «االحتاد»
 الذي ميثل الطائفة ال�شيعية ال�صغريةجد ًا يف املغرب  -املوقف املغربي ب�ش�أن
هذه الق�ضية ذاكر ًا �أن �أي تعاون �أو
م�شاركة يف هذه ال�ضربة �سيكون «غري
�شرعي وغري مربر» �إال �إذا كان ي�ستند
على قرار �صادر عن الأمم املتحدة؛

و�أ�ضاف �أنه حتى احلديث فقط عن �شن
هجوم على �سوريا كان ينبغي ت�أجيله
حتى �صدور تقرير الأمم املتحدة ب�ش�أن
الهجمات الكيماوية يف الغوطة .ووفقاً ملا
ذكره �أع�ضاء «االحتاد» ،فمن «املفارقة»
�أن املوقف الأمريكي قد تغري كثري ًا بحيث
ميكن �أن يكون �إىل جانب اجلهاديني
ال�سنة والتكفرييني امل�سلحني.
و ُيعد هذا الف�صيل اجلديد من النا�شطني
ال�سيا�سيني ال�شيعة ظاهرة جديدة
ن�سبياً يف املغرب ،و�أولئك ال�شيعة
كانوا ينزعون �إىل اعتناق ذلك املذهب
عقب عودتهم من التعليم �أو من العمل
كمهاجرين يف بالد ال�شام .ويف �شتى
�أنحاء بالد املغرب العربي ،ا�ستمر �أتباع
الطائفة ال�شيعية يف �إخفاء ديانتهم لوقت
طويل ،لذا من ال�صعب جمع �إح�صائيات
موثوق بها عن �أعدادهم رغم التقديرات
ب�أنها ت�صل �إىل �سبعة �آالف فرد يف املغرب.
لكن من الوا�ضح �أنهم يواجهون �ضغوطاً
لأجل موا�صلة �إخفاء هويتهم الدينية
يف �ضوء م�شاعر الكراهية لل�شيعة التي

أول تصدع في ضمير الوديع
لطالما كذب صالح الوديع كل الروايات التي تحدثت عن استقالته
من حزب األصالة والمعاصرة ،ولكن استقالة إحدى الناشطات في
حركة «ضمير» التي أسسها مؤخرا ،أكدت أنه استقال فعال برسالة
مكتوبة قرأ نسخة منها في الجمع العام الذي عقدته الحركة،
وهو ما يؤكده أيضا القيادي في حزب التقدم واالشتراكية «سعيد
السعدي» الذي قال لـ«األسبوع» إنه «يحيي شجاعة األخت وداد»،
ويؤكد أن دخوله إلى الحركة كان مرتبطا باستقالة وديع األسفي
من البام.

من هنا وهناك
خير اهلل خير اهلل

ال يتح ّرك املغرب من فراغ ،هناك
معطيات جديدة يف املنطقة ت�ستدعي
التحرك من �أجل حماية القد�س.
بني هذه املعطيات الهجمة الإ�سرائيلية
على املدينة من جهة واجلهود التي
يبذلها وزير اخلارجية الأمريكي ،جون
كريي ،الذي يبدو م�ص ّرا على حتقيق
�إجناز يدخله التاريخ عن طريق
ربط ا�سمه بت�سوية بني الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني من جهة �أخرى.
قد ينجح كريي ،كما قد ال ينجح يف حتقيق
ما ي�سعى اليه .لك ّن الثابت �أن القد�س تظ ّل
جزءا ال يتج ّز�أ من �أي ت�سوية مقرتحة،
بل يف قلب الت�سوية .من هذا املنطلق،
كانت مبادرة امللك حممد ال�ساد�س
رئي�س جلنة القد�س الذي دعا �إىل انعقاد
الدورة الع�شرين للجنة يف مراك�ش .كانت
مبادرته �أكرث من طبيعية ،خ�صو�صا
�أن املغرب �أخذ دائما على عاتقه حماية
القد�س وت�أكيد هويّة املدينة بعيدا
عن �أي نوع من العن�صرية والتزمت.
فما ال ميكن جتاهله هو �أن الدفاع عن

قبل ان يغادر ال�سفري ال�سعودي حممد بن عبد
الرحمن الب�شر من�صبه بالرباط نحو مهمة
دبلوما�سية جديدة بدولة الإمارات ترك للمغاربة
ر�سالة خا�صة وهي عبارة عن ق�صيدة تقول:
حشد من الشيعة الذين
ينشطون في مدينة
طنجة

تزداد يوماً بعد يوم .كما �أقلقهم ب�شكل
وا�ضح ان�ضمام عدد من املغاربة للقتال
يف �صفوف الثوار ال�سوريني .وعلى
اجلانب الآخر ،تتجه احلكومة املغربية
�إىل التمييز بني ال�شيعة الذين اعتنقوا
املذهب ال�شيعي بدافع ال�شعور بقناعة
دينية و�أولئك ال�شيعة الذين «يف نظر

احلكومة» يعتنقون هذا املذهب دعماً
لق�ضايا ال�شيعة الدولية .وقد جتلى ذلك
يف حجم امل�ساحة الن�سبية املمنوحة
للقادة ال�شيعة البارزين يف املغرب،
ومن بينهم �إدري�س هاين ،مقارنة بالرقابة
القريبة للمغاربة العاديني الذين يبدون
اهتماماً باملذهب ال�شيعي.

«�شوارع الذهب» ..مبادرة مل
يقم بها �أي ثري مغربي
ترك رجل الأعمال «عارف مريزا» وهو رجل ثري ،حياة البذخ لريكن �إىل
حياة الب�سطاء وليتحول فج�أة �إىل عامل ب�سيط ،ومل يتوقع املقربون منه ما
قام به �صديقهم الذي عا�ش ل�سنوات حياة الرفاهية و�سكن يف �أجمل املدن
يف العامل� ،آخرها يف دبي ،حيث ميتلك �شقة يف برج خليفة �أطول برج يف
العامل .الرجل ،وهو م�ستثمر كندي من �أ�صول باك�ستانية ،عا�ش ملدة �شهر
تقريبا مع عمال الإن�شاءات ناقال خالل هذه الفرتة معاناة الطبقة الكادحة،
التي تعي�ش بدخل يقل عن  1000درهم �شهرياً.
وقال ميزرا يف لقاء مع �صحيفة «ذا نا�شيونال» �إنه جنى ثروته من خالل
�سل�سلة م�شاريع عرب الإنرتنت ،بعد جناحة يف �إدارة عدة �شركات يف 6
دول ،يبلغ عدد موظفيها املئات ،لكنه قرر جتربة حياة الفقراء بعد �أن
�صادف حمتاجاً بالقرب من املركز ال�صحي الذي يزوره.
و�أ�ضاف �أنه تعاطف مع العامل الذي مل يتمكن من احل�صول على طعام
لـ� 3أيام ،وعيناه متقدة بالأ�سى وقلة احليلة ،الفتاً �إىل �أن لقاءه بالعامل
جعله �أكرث حر�صاً على م�ساعدة املحتاجني ،لكنه قرر عي�ش منط حياتهم
الب�سيطة لي�ستطيع تفهم ظروفهم املعي�شية ب�شكل �أكرب ،ونقل جتربته
القا�سية ل�شريحة �أكرب من املي�سورين مادياً.
وبالفعل ،قرر ميزرا ترك �شقته الفارهة يف برج خليفة يف ال�ساد�س من �شهر
ماي ملدة  33يوماً ،ليعمل كعامل يدوي ،ويت�شارك غرفة كبرية مع 12
عام ًال ،يتقا�ضى من خالل عمله �أجر ًا �شهرياً �أقل من  1000درهم.
و�أ�ضاف �أنه متكن من مقاومة �صعوبات العي�ش من خالل بيع و�شراء
اخلردة امل�ستعملة ،والعمل يف مواقع البناء حتت حرارة ال�شم�س احلارقة
لأكرث من � 12ساعة.

على هام�ش اجتماع جلنة القد�س

ملاذا يجب �أن ن�صدق املغرب؟
امل�سجدالأق�صىبعداالحتاللالإ�سرائيلي
للقد�س يف العام  ،1967انطلق من املغرب
حيث انعقدت قمة من �أجل القد�س وحماية
مقد�ساتها يف العام  1969ردّا على حماولة
متط ّرف �إ�سرائيلي �إحراق امل�سجد.
منذ ذلك التاريخ ،وقبله ،مل يتخل
املغرب عن التزاماته .مع فارق �أن
املغرب ،على خالف كثريين �آخرين
يف املنطقة وخارجها ،ال يت�صدّى
لل�سيا�سة الإ�سرائيلية بال�شعارات
الطنانة والكالم الفارغ ومن �أجل م�آرب
ذاتية .على العك�س من ذلك ،يقاوم
املغرب االحتالل وحماوالت تهويد
املدينة بالأفعال وبخطاب ح�ضاري
ومنفتح ي�ؤ ّكد �أن اجلانب العربي
والإ�سالمي بعيد عن العن�صرية.
�أكرث من ذلك� ،أن املغرب ومن خالل
جتربته الطويلة يف جمال دعم الق�ضية
الفل�سطينية وك ّل الق�ضايا العربية ،امنا

القصيدة التي أنشدها
سفير السعودية قبل
أن يغادر الرباط

يدعو اىل ال�سالم( )..ويتوق اليه .مل
يق�صر املغرب يوما ال يف دعم جهود ال�سالم
ّ
وال يف دعم املجهود الع�سكري العربي
عندما تط ّلب الأمر ذلك .من يريد دليال
على ذلك ،ي�ستطيع العودة بالذاكرة �إىل
امل�شاركة املغربية يف حرب ت�شرين الأول
ـ �أكتوبر  .1973للمغرب �شهداء دافعوا
عن احلق العربي و�سعوا �إىل االنتهاء
من االحتالل� .شهادة الدم تظل �أبلغ من
كل كالم ي�صدر عن هذا الطرف العربي �أو
ذاك ،حاول الت�شكيك بال�سيا�سة املغربية
وبالدور املغربي ما�ضيا وحا�ضرا.
واملق�صود هنا بع�ض العرب القريبني
من املغرب ،جغرافيا ،و�آخرين بعيدين
عنه ،احرتفوا خطابات املزايدة
واملتاجرة بالق�ضية الفل�سطينية.
مل ي�أبه املغرب بالكالم الذي ال معنى له
على �أر�ض الواقع .حت ّرك عندما وجد
�أن ذلك بات �ضرورة .اخت�صر حممد

ال�ساد�س الكثري عندما قال يف كلمة
اختتم بها �أعمال الدورة الع�شرين
للجنة القد�س« :نغتنم هذه املنا�سبة
لن�ؤكد ت�شبثنا بن�صرة احلقوق
امل�شروعة لل�شعب الفل�سطيني يف
اقامة دولته امل�ستق ّلة الكاملة ال�سيادة
وعا�صمتها القد�س ال�شريف� .إن بلوغ
هذا الهدف الأ�سمى يتط ّلب وحدة
ال�صف والتحرك الفعال مع التحلي
ب�أعلى درجات الت�ضامن وااللتزام ،وهو
ما ن�ؤ ّكد حر�صنا على جت�سيده ،كرئي�س
للجنة القد�س وفاء لعهدنا لإخواننا
الفل�سطينيني ول�سلطتهم الوطنية
ال�شرعية برئا�سة الأخ �أبو مازن،
وعلى موا�صلة اجلهود لدعم �صمودهم
وامل�ضي قدما يف عملية ال�سالم وجوهرها
الت�سوية املن�صفة لق�ضية القد�س
ال�شريف .كذلك ،يقت�ضي بلوغ هذا
الهدف الأ�سمى التحلي بروح التوافق
والواقعية وال�شجاعة الالزمة التخاذ
قرارات �صعبة وحا�سمة ينت�صر فيها
منطق العقل واحلكمة والأمل واحلياة
على نزعات التط ّرف والي�أ�س والعدوان
مبا فيه �صالح �شعوب املنطقة».

الغيث همـى ف ِّرحــاً َ
ُ
ُ
فــوق
الغيث �إذا
جادك
املغــرب
�سمـــاءِ
ِ
و�إذا الطو ُر جتلى الب�ســـــــاً ُحل ٌة من لــ�ؤلــ ٍ�ؤ
لـميــثـــقـب
رق�ص الرنج�س �شوقــاً وبكى جمريا نــهــر ًا
عـــــذب
بدمــع
ِ
منحن �شـكـر ًا
فرتى الرو�ض يناغى بع�ضه ٍ
ملجلــي ال ُكــرب
❀❀❀
قد م�ضى عقد ومـــا كنت �أرى غـيـر �إح�سـان
و�صـ ْدر رحـــب
كبــرق الح
كحلم يف الكرى �أو
ٍ
قد م�ضى عقد ٍ
بـيـنال�سـُّ ُـحــب
قد م�ضى عقد وح�سبي وكفــى �ض َّي َع ال ُعـمـ َر
ُمـ�شـيـ ُماخلــ ّلــب
عيب �ســـوى �أنــه مـ ّر
وط ٌر ما
فيه من ٍ
كـومـــ�ض ُّ
ال�شـهُـــب
وطــ ٌر ما فيه �ســ ٌّر قد خفـــــى المــع مـثـل
بــريــقالذهــــب
❀❀❀
طاب عي�شي بني �أطياف املنى والتـذاذي
مــن رحـيـق الكـتـب
ا�شتكت �أنـــدل�س تفريطنـــــــا وروت �آثـــار
مــجـــدالعــرب
وعـلـت �صيحاتهـا من مكـثهـــــا يف حيـا�ض
ال�شــانئاملـغـتـ�صــب
�ساءلتني كيف بعدي حالكــــم ُقــ َّوم �أم
نــــ َّوم يف التــــــــرب
مل �أجبها ،و�أنا الأدرى بهــــــا الذ بال�صمــــت
جـلـيـل الأرب
❀❀❀
�أيهـا املـغـرب اهـنـ�أ ،حــــامد ًا مـلـك اجلــود
نـقـي املــــ�أرب
را َم خري ًا ف�أنربى اخلري لــــــه فالنوايــا
كاملطايــــاال ُّنــجــب
تهتــدي �أن �س�ستهــا يف حكمـة وجمـوح �إن
تـقـد فـي �شـغـب
❀❀❀
يا ميـا ُم نقــــــري �أو �صفـــري قد �صفا اجلو
فبي�ضي و�أطربي
واتركي ما قد م�ضى فيما م�ضى واعتلي
الأر َز وعِ ِّلي وا�شربي
وارقدي يف م�أمن من جائــــــر قد حمى
الطري �شريف الن�سب
❀❀❀
طاب َمنْ حـــــ َّل
حـــان ترحايل بخري مـفـعــم َ
جــوار الط ِّيب
قد دعا الداعي هزبر للوغــى يف الدُّجى
ي�سطع �ضوء الكوكب
قد برت ج�سمي تباريح الهوى تلك حــــال
ال�صابــراملحت�سب
❀❀❀
رب �سرتا ثم لطفا ع َّد مــــا جلل العفو
ِّ
ذنــوباملـذنــــــب
غـيـث
و�سالم من حمب �صــــادق مـثـل
ٍ
كال�صيب
واكــف
ِ
مكــرم كل من زار ديار
لك يا �شعب عزي ٌز،
ٍ
املغـــــــرب
فانظري يا نف�س جمدا قادماً وار�شفي منه
زالل امل�شــرب
و�إذا ال�سفح تباهى بعدمـــــا قـبــل ال ُآ�س
كــرومالعـــنـــب
مل �أرد هجر ًا ولكن هــكـــذا �سنن الكــون
الف�سيح الرحــب
د .محمد بن عبد الرحمن البشر
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الرياحـي يتكـــلم عـــن« :الفيـــرو�سات
ال�سيا�سية التي ت�سيئ �إىل الق�ضاء»

alousbouea@gmail.com

مبنا�سبة تو�شيح جمموعة من الق�ضاة ب�أو�سمة
ملكية� ،أثار ع�ضو الودادية احل�سنية للق�ضاة
الأ�ستاذ نور الدين الرياحي� ،أطراف �أجوبة
عدة ،على ت�سا�ؤالت جمة حول حا�ضر الق�ضاء
و�آثار ما �أ�سماه« :الفريو�سات ال�سيا�سية»،
التي �أكد القا�ضي الرياحي �أن الق�ضاة ال�سليمي
النية ،هم الذين ي�ؤمنون ب�أن(( :العمل الق�ضائي
هو عمل م�شرتك يربط بني قدماء الق�ضاة
وجددهم بني العاملني واملتقاعدين بني الواقفني
واجلال�سني فهي لوحة مثل الف�سيف�ساء ال تكتمل
�إال بوجوه �أ�صحابها و�صاحباتها الق�ضاة
والقا�ضيات وهي لعمري �صورة جعلتنا فعال
نكرم مرتني وننت�شي كلما ذكر ا�سم من �أ�سماء
من �أناروا لنا طريق املهنة ال�شاق والأجيال
الق�ضائية لي�س لها رابط �أقوى من هذا املا�ضي
امل�شرتك الذي يربط بينها والذي ال يقدر مبال
وامل�ستقبل الواعد بالآمال التي نراها متج�سدة
يف هذه النخبة النرية من �شبابنا التي تتطلع ملا
تطلعنا �إليه يوما ما وحققنا منه ما قدرنا وقدرنا
الزمان عليه وتركنا لهم حتقيق ما هم �أهل له
للو�صول �إىل الكرامة املن�شودة واال�ستقاللية
املعهودة غري �آبهني مبا يكنه �أعداء احلق
واملتلفعني بنار احلقد واملكر والغرية واحل�سد
وامل�صالح املاكرة لفر�سان العدالة والق�ضاء
من �أجل اللعب على تفرقة �صفوفهم والنيل من
�سمعتهم بالباطل الذي �سيظل الق�ضاة يحاربونه
وينا�ضلون من �أجل اجتثاث ڤريو�ساته التي
�أ�صبحت معروفة �سيا�سيا واقت�صاديا وجمعويا
بعدائها للق�ضاة نا�سية �أو متنا�سية ب�أن للبيت
ربا يحميه ويذود عليه وب�أن الق�ضاة يح�صنون
�أنف�سهم من خالل جمال�سهم وال يرتكون للغري
فر�صة و�شم �شرفهم الذي ال ي�سلم من الأذى

حتى يراق عليه دم الن�ضال وحماربة الظلم
مهما كان اختفا�ؤه وراء قلم �أو �إعالم م�ضلل �أو
مذكرات قدماء املتابعني واملجرمني ،الذي ما
كان �أن يخ�ضعوا للحق لوال �شجاعة ق�ضاة مل
يت�آمروا على �أوطانهم يف وقت اكت�شاف خيوط
البالء االقت�صادي الذي ظل �أ�صحاب الياقات
البي�ضاء يحيكونه �ضد بالدهم ومازالت ن�سخ
امللفات متوفرة يف �أر�شيف املحاكم ومكاتب
الق�ضاة دالة على جرائمهم ال�شنعاء التي
�أرادوا �أن يغطوها برداء التقادم واملذكرات على
ح�ساب الق�ضاء لكن �أنى لهم ذلك وق�ضاتنا قد

فاء بالموسمين األساتذة
تم تكريم واالحت
رئيس األول لدى محكمة
مصطفى فارس ال
فى مداح الوكيل العام
النقض ،مصط
صطفى حلمي ،نور الدين
للملك بها ،م
محامي العام لدى محكمة
الرياحي ال
مكتب المركزي للودادية
النقض وعضو ال
قضاة ،أنيس محمد الوكيل
الحسنية لل
راكش ،نور الدين الجمال،
العام للملك بم
وتم تكريم مجموعة من
التكالتتي زبيدة،
بينهم األستاذ بن الطالب
المتقاعدين من
ني وثلة من خيرة قضاة
واألستاذ اليوعنا
العدل برئاسة وزير العدل
وموظفي وزارة
عام للملك ورئيس الغرفة
والسيد الوكيل ال
النقض ومديري اإلدارة
األولى بمحكمة
ضائية رفيعة المستوى.
المركزية وفعاليات ق

هبوا كعادتهم كرجل واحد للوقوف مع زمالئهم
والذود عن حو�ضهم وكتابة تاريخهم الق�ضائي
مبداد الفخر واالعتزاز على �صفحات مدونة
قيمهم وجمعياتهم العتيدة و�إن�صافهم من قِبل
نف�س التاريخ الذي زج ب�أعدائهم و�أعداء احلق
يف مزبلته ،فهنيئا لزمالئنا وزميالتنا بهذا
التكرمي الذي هو خري جواب على من ي�شكك
يف عدالتنا ومن ي�شو�ش على ق�ضاتنا وهنيئا
لكل من ت�ضامن من الزمالء والزميالت ماديا
ومعنويا بامل�شاركة باحل�ضور �أو على �صفحات
الفي�سبوك �أو الهاتف� .إن من بني ما �أجمل ما
قر�أت للمفكر العظيم امر�سون قولته امل�شهورة:
“ولي�س من �شر الأمور �أن ي�ساء فهمك ..قدميا
�أ�سيئ فهم امل�سيح وحممد و�أ�سيئ فهم �سقراط
وبوذا ومن بني كل ع�شرة من الرواد ال�شجعان
�أ�سيئ على الأقل فهم خم�سة منهم ..فال
جتعل �إ�ساءة الفهم معوقة خلطاك وال مثبطة
لعزميتك ..لي�س ذلك فح�سب بل وال تطلب
على والئك للحق وال على فعلك اخلري والعدل
�أجرا ف�إن �أكرث النا�س جهال بقيمتهما هو �أعالهم
�صوتا يف طلب الأجر عليهما” ..لذلك فان ما
يعتز به الق�ضاة هو الن�صر املعنوي والتكرمي
واملحبة التي هي قا�سمهم امل�شرتك و�إخال�صهم
ل�شعارهم الدائم اهلل الوطن امللك وذلك هو �سرهم
و�سر ثباتهم على احلق ودفاعهم عليه حتى و�أن
�أريد به باطل فهم يزهقونه مبعونة ربهم الذي
كتب على نف�سه ن�صره و�إزهاق الباطل الذي
كان زهوقا ذلكم �إن م�ستقبل �سلطتنا الق�ضائية
بد�أت تظهر معامله التي ج�سدها ن�ضال الق�ضاة
وا�ستماتتهم يف الدفاع عن ا�ستقاللهم غري �آبهني
مبا تبيت النفو�س اخلبيثة والأقالم امل�أجورة
ل�سدنة احلق من كراهية».

فرنسا هي التي أدخلت الرشوة للمغرب
د .زكي مبارك
مل تعتمد فرن�سا على القوة الع�سكرية وحدها
الحتالل املغرب ،بل جل�أت كذلك �إىل الر�شوة واخلداع
والتزوير ال�ستمالة رجال املخزن و�أ�صحاب النفوذ
يف البالد حتى حا�شية ال�سلطان واملقربني �إليه من
�أجل ا�ستقطابهم باملال والهدايا والإغراءات املختلفة
لإجناز خمططاتها اال�ستعمارية واالحتاللية ب�أقل
اخل�سائر والنفقات احلربية ،وتعد اتفاقية لال مغنية
التي �أبرمها املغرب مع فرن�سا يوم  18مار�س 1845م
بخ�صو�ص حتديد احلدود بني املغرب واجلزائر
«امل�ستعمرة» منوذجا لهذه ال�سيا�سة التي �أثارت يف
احلني �سخط ال�سلطان موالي عبد الرحمن وا�ستنكاره
ورف�ضه التوقيع على هذه االتفاقية ،بحجة �أن
املفاو�ضني املغربيني حميدة ال�شجعي عامل �إقليم
وجدة ،والكاتب املخزين �أحمد الأخ�ضر ،خدعهما
املفاو�ضون الفرن�سيون وا�شرتوا ذمتهما و�ضمريهما
باملال فتجاوزوا تعليمات ر�سالة ال�سلطان التي تن�ص
على �أن تبقى احلدود بني الإيالة املغربية واجلزائر
امل�ستعمرة كما كانت عليه �أيام حكم الأتراك� ،إال
�أن املفاو�ضني املغربيني خالفا التعليمات امللكية
ون�ص ر�سالة التفوي�ض ال�صريح وتخليا للفرن�سيني
عن العديد من القرى والقبائل واملراعي �سهل على
اجليو�ش االحتاليل الفرن�سية �ضمها �إىل امل�ستعمر

اجلزائرية مبربرات واهية ،يت�شبث بها حكام اجلزائر
اليوم يف احتاللهم لأرا�ضي مغربية �شرق املغرب.
لقد لعب الدبلوما�سي الفرن�سي Léon Roches
دورا فعاال يف �إقناع احلكومة الفرن�سية ب�ضرورة
اللجوء �إىل الر�شاوى والهدايا وتعوي�ضات مالية
لرجاالت املخزن ،و�أيده يف هذا التوجه القن�صل العام
الفرن�سي بطنجة  de Chasterauحيث وجه تعزيزا
حلكومته ورد فيه:
((�إن التعامل مع امل�سلمني ال يجب �أن يكون مثل
التعامل مع البلدان امل�سيحية ..فلكي حتقق النفوذ
الفرن�سي يف هذه البالد ،هناك و�سيلتان :احلرب �أو
ال�سيا�سة .مبا �أن احلكومة تتجنب احلرب ،فلم يبق
�إال احلل ال�سيا�سي الذي يعتمد ا�ستمالة رجاالت
املخزن وا�ستقطابهم)).
وهكذا خ�ص�صت احلكومة الفرن�سية لل�سيد ابن عبو
با�شا طنجة تعوي�ضا �سنويا بقدر بحوايل 18000
فرنك ،والوزير حممد بن �إدري�س الذي قب�ض
مبلغ  25.900فرنك ،وبو�سلهام بن علي �أزطود
الذي قب�ض  10.368فرنكات� ،أما حميدة بن علي
ال�شجعي الذي �أم�ضى اتفاقية احلدود بلال مغنية
فقب�ض مبلغ  25.000فرنك حولها له الفرن�سيون �إىل
طنجة(.)..
ن�ستخل�ص من هذه املمار�سات م�س�ؤولية
فرن�سا اال�ستعمارية يف �إف�ساد املجتمع املغربي
وم�س�ؤولياتها التاريخية يف النزاع حول احلدود

املغربية اجلزائرية التي تت�شبث
احلكومة اجلزائرية ببنودها
علما �أن ال�سلطان موالي
عبد الرحمن رف�ض التوقيع
على هذه االتفاقية التي
اعتمدت الر�شوة والتزوير
�أ�سا�سا لإبرامها« ،انظر ر�سالة
ال�سلطان حول هذا املو�ضوع».
واملغرب مازال �إىل اليوم يواجه
هذه املمار�سات كما عرب عن ذلك،
وبكل �صراحة و�شجاعة امللك
حممد ال�ساد�س يف خطاب  6نونرب
 2013والذي جاء فيه:
(( ...غري �أن ال�سبب الرئي�سي يف
هذا التعامل غري املن�صف املغرب،
يرجع بالأ�سا�س ملا يقدمه اخل�صوم
من �أموال ومنافع ،يف حماولة ل�شراء
�أ�صوات ومواقف بع�ض املنظمات
املعادية لبالدنا ،وذلك يف �إهدار
الرثوات وخربات �شعب �شقيق،
تعنيه هذه امل�س�ألة ،بل �إنها تقف عائقا
�أمام االندماج املغاربية)) .ف�إىل متى
�سيظل الإخوة يف اجلزائر متم�سكون
بهذه ال�سيا�سة املوروثة عن العهد
اال�ستعماري؟
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تو�ضيحات عن مذكرات الزعيم امللكي املحجوبي �أحر�ضان

تفا�صيل عن الت�صفيات اجل�سدية يف بداية اال�ستقالل
بقلم :المقاوم عبد الرحيم الورديغي

كان حريا بهذا الزعيم �أن يو�ضح بكل
تدقيق تلك املرحلة الع�صيبة عن رجوع
حممد اخلام�س من املنفى والتي متيزت
مبحاولة ت�صفية احل�سابات ال�سيا�سية
ما بني �أن�صار وخ�صوم العاهل املغربي
الوارد من منفاه بعدما وافقت فرن�سا
على منح اال�ستقالل الكامل للمغرب
ب�إلغاء عقد احلماية .هذه الت�صفية
ال�سيا�سية تزعمتها �أمام حياد ال�سلطات
الع�سكرية والبولي�سية الفرن�سية،
ميلي�شيات حزب اال�ستقالل الذي كان
قد �أن�ش�أها يف ظرف وجيز لت�صفية
املتعاونني مع فرن�سا وطحنهم ،م�ضيفة
�إليهم �أن�صار العاهل حممد اخلام�س
الذين كانوا �آنذاك حتت لواء املقاومة
وجي�ش التحرير املغربي.
كان �أول ر�أ�س قطعته تلك امليلي�شيات
اال�ستقاللية يف املقاومة احل�ضرية،
زعيم ن�شيط ،ملنظمة الهالل الأ�سود،
ا�سمه عبد اهلل احلداوي املوايل للملكية
العلوية ،والذي بكاه املقاومون
احلقيقيون ،فبادرت تلك امليلي�شيات
باختطاف بع�ض ر�ؤ�ساء جي�ش التحرير
املغربي ،وقتلت منهم بالدار البي�ضاء
حممد بلمختار البقايل ،ال�شاعر،
ورئي�س منطقة بني مالل ،تلته فيما
بعد عبا�س امل�سعدي املكلف مبنطقة
الريف ال�شرقية على يد كرمي حجاج،
وكادت �أن تقتل رئي�س جي�ش التحرير
للأطل�س بنف�سه ،اجلزائري املغاربي،
ندير �أبوزار الذي �أورد باخرة من
ال�سالح من م�صر وكون مدر�سة حربية
قرابة تطوان و�ساق �أطرها �إىل الأطل�س
ملحا�صرة اجلي�ش الفرن�سي  -وهنا
�أورد �إىل القارئ ظروف حماولة اغتيال
ندير �أبوزار من طرف ميلي�شيات
حزب اال�ستقالل والتي كان ير�أ�سها
فعليا املهدي بن بركة وم�ساعده حممد
الب�صري املكنى بالفقيه وجمموعة من
اجلنوبيني ،منهم على اخل�صو�ص:
ح�سن ال�شافعي املكنى بالأعرج وعبد
ال�سالم احلبلي و�سعيد �آيت �إليدار
وعمالء موزعني على خمتلف الأقاليم،
منهم ال�سكوري املكلف باملعتقل «دار
بري�شة» ،ي�ساندهم بولي�س اال�ستقاليل
حممد الغزاوي باملال وال�سالح
ورئي�س ال�شرطة بالبي�ضاء �إدري�س
ال�سالوي الذي يرخ�ص لهم با�ستعمال
الكومي�ساريات .كانت هذه امليلي�شيات
اال�ستقاللية ذات التوجه اجلمهوري
ال�صريح والتي تريد �أن ت�صفي كل
من هو ملكي خمل�ص ل�شخ�صية حممد
اخلام�س والذي كان يقول فيه املهدي
بن بركة ب�أنه �سلطان �إقطاعي متلب�س
بجالبة فقيه يريد �أن يحكم البالد
ب�إ�سالموية متخلفة ،ويخالف الثورة

يحق في نظري أن يحمل األمازيغي العربي
المحجوبي أحرضان لقب زعيم مغربي من الطراز
العالي ألنه كان دائما من دعاة الحفظة على العرش
العلوي المغربي ،الموحد اآلن لألمة المغربية.
هذا العرش الذي قادنا إلى يومنا هذا في االتجاه
السياسي الصحيح ،لدرء األخطار عن بلدنا الهش الذي
تدور حوله المطامع وتريد أن تستغل اختالفا ألسنتنا
وألواننا وتجعل منه مرتعا لالستغالل وللفوضى.
االقت�صادية وال�صناعية ال�شيوعية
�ضد بقايا اال�ستعمار وخلفائه .لذا
وجب تنحيته عاجال ،بقطع ر�أ�س
الأفعى كما يرددها ك�شعار ال�شيوعيني
يف االحتاد ال�سوفياتي �ضد خ�صومهم
الدميقراطيني الليرباليني..
هنا �أورد حكاية حماولة ت�صفية رئي�س
جي�ش التحرير املغربي ندير �أبوزار
الذي كان يحاول توحيد �صفوف
املقاومة وراء �شخ�صية العاهل حممد
اخلام�س وقد تكلم عنها �أحر�ضان بكل
و�ضوح ،فبعد �شهر على توقيع اتفاقية
اال�ستقالل يوم  2مار�س  ،1956ورد
�أبوزار �إىل الرباط من جبال الأطل�س
وباخل�صو�ص من نواحي اخنيفرة،
وب�صحبته قادة مناطق جي�ش التحرير
كانت نيتهم ال�صاحلة االت�صال بقادة
حزب اال�ستقالل .فكان ي�سوقهم ابن
عمي ،ال�شاب الرباطي عبد الغني
الورديغي ،ف�أنزلهم باملنزل الف�سيح
لأبيه احلاج م�صطفى الورديغي بحي
العكاري بزنقة �أورليان لأن �أع�ضاء
القيادة احلربية لي�س لديهم مكان �إقامة
خمفية �أو عائلة بالرباط با�ستثناء ندير
�أبوزار الذي كانت �شقة �أمه الأرملة
مدام �أبوزار ال تت�سع للرتحاب بهم،
ف�أقاموا عدة �أيام يف دار عمي احلاج
م�صطفى ،يف انتظار ميعاد مع موكول
�سيا�سي من حزب ال�ستقالل وكان
من �أن�شطتهم املهدي بن بركة �أ�ستاذ
للريا�ضيات و�سجني �سابق حب�س لعلو
بالرباط ،تقدم �إىل دار عمي ،و�أول حاجة
طلب من ندير �أبوزار بح�ضوري ،قائمة
قادة جي�ش التحرير ب�أ�سمائهم الكاملة
وقياداتهم ،و�أ�ضاف ب�أنهم وجب عليهم
االلتحاق توا بحزبه ليكونوا فيما بعد
ميلي�شيات �إ�ضافية «حتر�س» البالد
من املخاطر �ضد اجلي�ش الفرن�سي،
كان يتكلم بلغة فرن�سية ف�صيحة ،فرد
عليه ندير �أبوزار الفرنكفوين ب�أنه ال
حاجة لو�ضع الئحة ا�سمية وال حاجة
يف �ضم �إطاراته حلزب اال�ستقالل لأن
اجلي�ش لي�س م�سي�سا ،لأنه علمهم يف
مدر�سته احلربية بتطوان عدم التدخل
يف ال�سيا�سة الوطنية وحماربة اجلي�ش
الفرن�سي يف ثكناته ليطرد با�سم �شعار:
اهلل ،الوطن ،امللك ،فا�ست�شاط املهدي
بن بركة غ�ضبا وغادر منزل عمي
ب�سيارة م�صلحة ال�شرطة اال�ستقاللية
ثم �أق�سم على �أن ال يرى مرة �أخرى
وجه هذا اجلزائري ندير �أبوزار .فمر
�أ�سبوع ،ف�أر�سل املهدي بن بركة م�سخرا
له يطالب ندير �أبوزار بااللتقاء مرة
�أخرى بدار عائلة حكم الرباطية الكائنة
بزنقة مورينو ،حي اجلزاء – وهنا
ورد �أبوزار مبعية قادة جي�ش التحرير

ومنهم عبد الغني الورديغي وحممد
بنحمو امل�سفيوي �آيت �سعيد ،ثم ورد
كذلك بطلب �أبوزار البي�ضاوي عبد اهلل
احلداوي وم�ساعده عبد اهلل اجلالوي
امل�س�ؤوالن عن املنظمة الفدائية الهالل
الأ�سود ،غاية من �أبوزار توحيد
املقاومة امل�سلحة مع املنظمة ال�سرية
اجلديدة التي �أن�ش�أها املهدي بن بركة
وزميله حممد الب�صري .كانت دار
حكم الرباطية على �شاكلة دار احلاج
م�صطفى الورديغي هي املركز امل�ؤقت
احلقيقي حلزب اال�ستقالل (ال املركز
احلايل بالرباط الذي كان �شبه ثكنة
ع�سكرية فرن�سية بباب احلد) فح�ضرت
عائلة حكم وعلى ر�أ�سها الأخوان
اجلياليل وحممد حكم يقدمان �صحونا
غذائية وم�شروبات ال�شاي ،انتظرنا
طويال و�صول املهدي بن بركة ،فدخل
علينا وهو يك�شك�ش من فرط ت�أخره عن
املوعد ،وبد�أت املناق�شة ما بينه وبني
�أبوزار .يقول هذا الأخري ب�أنه ورد
بجي�شه وم�س�ؤويل الهالل الأ�سود للتقدم
بهم �إىل ق�صر ال�سلطان حممد بن يو�سف

التصفية السياسية
تزعمتها أمام حياد
السلطات العسكرية
والبوليسية
الفرنسية ،ميليشيات
حزب االستقالل الذي
كان قد أنشأها في
ظرف وجيز لتصفية
المتعاونين مع فرنسا
وطحنهم ،مضيفة
إليهم أنصار العاهل
محمد الخامس
الذين كانوا آنذاك
تحت لواء المقاومة
وجيش التحرير
المغربي

الحاج مصطفى الورديغي صاحب منزل المفاوضات ما بين
جيش التحرير والمهدي بن بركة.

وو�ضع ال�سالح �أمامه وتقدمي الطاعة
والوالء �إليه .فثار املهدي بن بركة
يف وجهه وقال له �إنه ال يحق لك �أن
تقوم بهذه املبادرة ،فما هو �إال �أجنبي
عن املغرب ،فا�ست�شاط �أبوزار غ�ضبا
و�أ�شار �إلينا باخلروج من دار حكم،
واجتهنا خارج زنقة مورينو يف فرقتني
داخل حي اجلزاء ،وداخل اجلمهور
العام ،فرقة اجتهت �إىل باب اجلديد
وفرقة ابن عمي اجتاه باب لعلو،
ذهبت بندير �أبوزار �إىل دارنا الكائنة
برقم  5زنقة �سيدي �أحمد بنعلي لريتاح
ولي�شرب ال�شاي املح�ضر من طرف �أمي
الأرملة املنعنع .كان يذكرين بخطورة
هذا الرجل اال�ستقاليل ،فدقت علينا باب
منزلنا دقات �شر�سة ،خرجت ،فوجدت
�أمامي �أ�صدقاء حومة اجلزاء وعلى
ر�أ�سهم املقاومان ال�شرقاوي املكنى
«بولو» وحممد املكنى «بطانطو»،
فقاال يل «ب�أن ابن عمي عبد الغني
الورديغي ورفقاء له قد �أطلق عليهم
الر�صا�ص من قبل ع�صابة م�سلحة قرب
مقربة �سيدي اخلطاب ،ولرمبا قتل ابن
عملك! «�أخربت ندير �أبوزار بالأمر
فقلت له ب�أن يذهب حاال �إىل االختفاء
عند �أمه الأرملة الإيطالية ويت�صل توا
بوزير الداخلية حل�سن اليو�سي ليديل
له بحماية ما ،لأن املغرب كان كله بيد
الأمن اال�ستقاليل وعلى ر�أ�سه حممد
الغزاوي  -كان ما وقع بعد هو �أن ندير
�أبوزار توجه توا �إىل تافياللت حمميا
ب�صديق اليو�سي وهو املرحوم عدي
�أوبيهي بقرية غراندوا.
ملا ذهبت توا قرب مقربة �سيدي
اخلطاب وجدت ابن عمي جمروحا
بتكاثر من ر�صا�ص �أن�صار املهدي
ابن بركة ،لقد مرت ر�صا�صتان
وخرقت �أمعاءه ،ور�أيت حممد بنحمو
امل�سفيوي �آيت بن�سعيد جمروحا
يف فمه وتك�سرت �أ�سنانه ،ولقد كان
�شجاعا حيث مب�سد�سه الثقيل ،دافع
عن اجلماعة بالر�صا�ص حتى هرب
املهاجمون النذالء.
توجهت �سيارة �إ�سعاف بابن عمي �إىل
م�ست�شفى ابن �سينا ،فورد يف احلني �إىل

غرفته وزير الداخلية حل�سن اليو�سي
ورئي�س احلكومة امبارك البكاي
ليوا�سيا عبد الغني وبنحمو و�أمر
بعد ا�ست�شفائهما بالتوجه �إىل �إقليم
تافياللت عند �صديقهما امللكي عدي
�أوبيهي الكرمي النبيل ،وكان ما وقع
حيث بقي ندير �أبوزار عدة �شهور عند
عدي �أوبيهي �إىل �أن �سلمه �إىل الأمري ويل
العهد احل�سن الثاين الذي �سلمه بدوره
�إىل عامل �إقليم ورزازات الكولونيل
املذبوح ليخفيه خم�س �سنوات ببوملان
دادي�س ،وذلك بعد �أن �أ�سقطت حكومة
عبد اهلل �إبراهيم اخلطرية على
امل�ؤ�س�سة امللكية ،قدم ندير �أبوزار وهو
مري�ض بداء الكلي� ،إىل امللك احل�سن
الثاين الذي عينه امل�س�ؤول الأول عن
مكتب املقاومة وجي�ش التحرير.
لقد كان تدخل الأمازيغي العربي
املحجوبي �أحر�ضان لإنقاذ املجاهد
ندير �أبوزار حا�سما حيث �ساهم يف عدم
ت�سليم �أبوزار لرفقاء املهدي بن بركة
والذي كان �أق�سم على قتله بالتدخل لدى
�إدري�س املحمدي وزير الداخلية ف�أخفاه
ويل العهد موالي احل�سن بورزازات �إىل
�أن �صعد املحجوبي �أحر�ضان �إىل احلكم
بدرجة وزير الدفاع ليحمي من جديد
�أبوزار ويعني يف وظيفة ي�ستحقها -
لكن �أبوزار ل�سوء حظه غادر وظيفته
خوفا من بط�ش حزب اال�ستقالل،
والتحق باجلزائر حيث تعدى عليه
امل�س�ؤول الأول اجلزائري �أحمد بنبلة
(�صديق املهدي بن بركة) بو�ضعه يف
�إقامة جربية بالعا�صمة اجلزائرية �إىل
�أن تويف بالغم والهم وعلى ما عوم لبه
من خزي وعار ،فهو الرجل الذي كان
يف قمة وظيفة فرن�سية بالبي�ضاء كعميد
للحكومة ،وغادرها ليلتحق بالقاهرة
وي�أتي ب�سفينة �سالح وين�شئ جي�ش
حترير لطرد فرن�سا من املغرب ويعامله
حزب اال�ستقالل معاملة اخليانة لأنه
كان مغاربيا ملكيا خمل�صا للملكني
حممد اخلام�س واحل�سن الثاين.
والزالت احلكومة املغربية مل تعرتف
�إىل الآن بخدماته اجلليلة ومل تعنت
بعائلته الكائنة باجلزائر.
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م�سرح الطفل ذاكرة عقدين من الإبداع ندوة «اختالالت املمار�سة احلزبية» بالرباط
يف �إطار �أن�شطتها الرتبوية
والثقافية الكربى تنظم حركة
الطفولة ال�شعبية فرع الناظور
ب�شراكة مع وكالة تنمية �أقاليم
اجلهة ال�شرقية ،املهرجان
الربيعي الدويل مل�سرح الطفل يف
دورته الع�شرين حتت �شعار:
م�سرح الطفل ذاكرة عقدين من
الإبداع خالل الفرتة املمتدة من
� 15إىل � 19أبريل  2014باملركب
الثقايف للناظور اململكة املغربية.
فعلى اجلمعيات والفرق
امل�سرحية الراغبة يف امل�شاركة
يف هذه التظاهرة الثقافية والفنية
الكربى تقدمي طلب امل�شاركة قبل

 20فرباير  ،2014و�سحب وملء
املطبوعات اخلا�صة باملهرجان
التي توجد يف موقع اجلمعية �أو
مواقع التوا�صل االجتماعية.

دورتان تدريبيتان حول
ال�صحافة الإلكرتونية
تنظم املديرية اجلهوية لالت�صال بجهة طنجة /تطوان
ب�شراكة مع املعهد العايل للإعالم واالت�صال (،)ISIC
دورتني تدريبيتني حول «ال�صحافة الإلكرتونية» بكل
من طنجة وتطوان ،ي�شارك فيها حوايل  43موقعا
�إلكرتونيا باجلهة.
الدورة الأوىل �ست�شمل مدن :طنجة� ،أ�صيال ،العرائ�ش،
�شف�شاون ،الق�صر الكبري ،وزان وتاونات .والدورة
الثانية �ست�شمل مدن :تطوان ،الفنيدق ،امل�ضيق
ومرتيل يف ربيع ال�سنة اجلارية.
دورة طنجة ،التي �ستنطلق �صباح يوم اجلمعة
 7فرباير  ،2014بفندق «�أمنية بويرتو» بطنجة،
�سي�شارك فيها  29موقعا ،يقوم بت�أطريها �أ�ساتذة
من املعهد العايل للإعالم واالت�صال بالرباط ،ويتعلق
الأمر بالدكاترة� :إ�سماعيل املنقاري ،املدير امل�ساعد
باملعهد العايل للإعالم واالت�صال ،املكلف بالتكوين
امل�ستمر والتداريب ،عبد الوهاب الرامي ،عبد اللطيف
بن�صفية والأ�ستاذ ر�شيد �إي�ساري.
يف ال�سياق ذاته ،ن�شري �إىل �أن امل�شاركني يف الدورتني
التدريبيتني �سيح�صلون على �شهادة امل�شاركة من
املعهد العايل للإعالم واالت�صال.

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

ينظم املركز العلمي للأبحاث
والدرا�ســـــــاتالإن�سانية
بالرباط ندوة حتت
عنـــوان« :اختالالت
املمار�سة احلزبية»
مب�شاركة كل من
حمـــــــــمد ال�سا�سي،
وعبد احلي املودن،
وفوزية الأبي�ض،
وعبد ال�سالم الطويل،
وذلك يوم فاحت فرباير
.2014
وتكتــــــــــــ�سي درا�سة الأحزاب
ال�سيا�سية يف البلدان العربية ،ح�سب
ورقة املنظمني ،و�ضمنهــــــا املغرب،
�أهميــــة كبرية خا�صة بعد التحوالت
التي عرفتها هذه البلدان خالل احلراك
العربــــــــي الأخري ،حيث يقول بالغ

�صـــــــادر عن املركز« :نود
مقاربـــــــــــــــة الظاهرة
احلزبية والأحزاب
ا ل�ســـــــــــــيا �سية ،
مت�سائلني يف مناخ
هــــــــــــذا احلراك
ونتائجه عن �أدوار
هـــــــــــذه الأحزاب
ومــــدى قوتها �أو
�ضعفــــــها يف التعبئة
والت�أطــــــــري يف اجتاه
الدمقرطةواملواطنةودولة
احلق والقانون؟ وهل هبت على
هذه الأحزاب بفعل هذه التحوالت
رياح التغيري والتحديث �أم �أنها بقيت
حبي�سة للتقليد واال�ستمرارية �إن على
م�ستوى النخب والقيادات �أو على
امل�ستوى التنظيمي �أو الإيديولوجي؟

صدر حديثا

الفنان الت�شكيلي هروان
يوا�صل جولته الفنية
يوا�صل الفنان الت�شيكيلي املغربي
هروان «حممد خربو�ش» جولته
العاملية،ويحطالرحاليفالعا�صمة
الرباط لتقدمي جديده الت�شكيلي
حتت عنوان «الف�ضاء والزمن»
يف معر�ض بامل�سرح الوطني حممد
اخلام�س بني  24فرباير  2014و2
مار�س  ،2014احتفاء بالفنان الفرن�سي جاك بريل ،بعد م�شاركته
الناجحة واملتميزة يف معار�ض فنية بكل من بروك�سيل ولندن
وباري�س �إىل جانب �أكرب الأ�سماء يف الفنون الب�صرية الأوربية
والعاملية.
ويعرف هروان ،وهو �أي�ضا كاتب وخمرج ،بنفحته التجديدية
يف عامل الفن التجريدي ،من خالل مزجه اخلالق بني الألوان
والأ�ساليب .و�سيوا�صل هروان جولته بعد معر�ضه يف الرباط
بكل من كولونيا ،ومونرتيال ،و�أم�سرتدام ،ثم ليل.

جتديد مكتب جمعية خريجي املعهد الوطني لعلوم الآثار والرتاث
طبقا للقانون الأ�سا�سي جلمعية خريجي
املعهد الوطني لعلوم الآثار والرتاث
بالرباط ،عقدت اجلمعية يوم ال�سبت 18
يناير  2014مبقر املعهد الوطني لعلوم
الآثار والرتاث بالرباط جمعها العام
العادي ال�سنوي لتقدمي ح�صيلة عمل املكتب
خالل مو�سم .2013
كما مت تقدمي العدد الرابع من جملة اجلمعية
«الرتاث املغربي» ال�صادر حديثا والذي
خ�ص�ص لالحتفال بت�سجيل مدينة الرباط
�ضمن الئحة الرتاث العاملي للإن�سانية .ومت
تقدمي م�شروع «مدونة �أخالقيات الباحث
الأثري املغربي» .ومن بني الق�ضايا الراهنة
املتعلقة بت�سيري الرتاث الوطني التي
تدار�سها اجلمع العام كذلك ،ق�ضية «التدبري
املفو�ض» التي تناولتها و�سائل الإعالم
م�ؤخرا .وبعد �أن قدم املكتب امل�سري ا�ستقالته
طالبا من اجلمع العام انتخاب مكتب �إداري
جديد� ،أ�شرفت جلنة خا�صة على عملية
الرت�شيح واالقرتاع وفرز الأ�صوات حيث
�أفرزت عملية الت�صويت ال�سري فوز �سبعة
�أع�ضاء ،ومت ت�شكيل املكتب اجلديد ملو�سم
 2017 - 2014كما يلي:
 الرئي�س :ال�شرقي دهمايل (حمافظ متحفات�صاالت املغرب بالرباط)
 -نائب الرئي�س :حممد �سعيد املرجتي

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

journal_said@yahoo.fr

الدار البي�ضاء:كرمي �إدبهي

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

(�أ�ستاذ بكلية الآداب عني ال�شق  -جامعة
احل�سن الثاين ،الدار البي�ضاء).
 الكاتب العام :منت�صر لوكيلي (حمافظةاملباين التاريخية ،املديرية اجلهوية لوزارة
الثقافة جلهة فا�س بوملان).
 نائب الكاتب العام :حممد العزوزي(رئي�س م�صلحة ال�ش�ؤون الإدارية واملالية
للمديرية اجلهوية لوزارة الثقافة تازة
احل�سيمة تاونات).
 �أمني املال :حكيم عمار (�أ�ستاذ بكليةالآداب �أكدال  -جامعة حممد اخلام�س،
الرباط).
 م�ست�شار :عبد الفتاح �إ�شخاخ (مفت�شاملباين التاريخية بال�صويرة).
 م�ست�شار :ر�شيدة لكحل (حمافظة املباينالتاريخية ،وزارة الثقافة ،الرباط).

عادل ال�صبار
0664494024
الأ�سبوع ت�صدر عن
دار الن�شر دنيا بري�س
�شركة حمدودة

طبع من هذا العدد 50.000
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قالوا ونقول
 < idbihi62@gmail.comإعداد :كريم إدبهي

غادي نلعب دور اخليط الأبي�ض
فالوداد.

نهائيات ك�أ�س �إفريقيا للمحليني

قطار املنتخب يتوقف يف حمطة الربع
 ..حتى �أكرب املت�شائمني مل يكن ينتظر
الإق�صاء الغريب ملنتخب املحليني �أمام
نظريه النيجريي نتيجة �أربعة �أهداف
لثالثة.
املنتخب املغربي فاج�أ خ�صمه خالل
ال�شوط الأول و�سجل عليه ثالثة �أهداف
نظيفة لينتهي ال�شوط الأول بنتيجة
مريحة من املفرو�ض �أن تكون كافية
للمرور �إىل دور الن�صف.
انتظرنا من منتخبنا املزيد من الأهداف
بعد �شوط رائع� ،إال �أن العك�س هو الذي
ح�صل ،حيث متكن املنتخب النيجريي
من قلب الطاولة بت�سجيله هدفني مبكرين
لي�ضيف بعد ذلك الهدف الثالث الذي
منحهم الثقة يف �أنف�سهم ليجروا منتخبنا
�إىل الأ�شواط الإ�ضافية التي عرفت انهيارا
كبريا للمغاربة الذين ا�ست�سلموا �أمام
قوة النيجرييني الذين �سجلوا الهدف
الرابع الذي منحهم ورقة املرور �إىل ن�صف
النهاية.
كل ما الحظنا خالل اجلولة الثانية ،هو
منتخب مغربي منهار ،بدون هوية.
العبون تائهون و�سط امللعب ،افتقدوا
للحما�س الذي كانوا يتميزون به خالل
املباريات ال�سابقة.
هزمية مذلة ومفاجئة ،لكن وللحقيقة
والتاريخ ف�إن امل�س�ؤولية تتحملها
اجلامعة امللكية املغربية لكرة القدم
التي عا�شت ومازالت تعي�ش العديد من
ال�صراعات بني �أع�ضائها ،ليذهب هذا
املنتخب الذي ُنودي على العبيه ومدربه
يف �آخر حلظة� ،ضحية احلرب ال�ضرو�س
بني مكونات هذه اجلامعة التي �أغرقتنا
يف وحل امل�شاكل والهزائم.
ماذا كنا ننتظر من منتخب مل يقم ولو
مبع�سكر تدريبي واحد ،ا�ستعدادا

لتظاهرة قارية من املفرو�ض �أن ن�ستعد
لها وب�شكل جدي ،بل كان ب�إمكاننا �أن
نفوز بهذا اللقب لو توفرت الظروف،
ولو كنا نتوفر على مكتب جامعي
م�س�ؤول ويف امل�ستوى.
�إق�صاء جديد وهزمية �أخرى للكرة
املغربية التي تعي�ش �أ�سو�أ �أيامها ب�سبب
الت�سيري االرجتايل والهاوي لأ�شخا�ص
ابتليت بهم الكرة املغربية.
فمن املفرو�ض التفكري ومنذ الآن يف
نهائيات ك�أ�س �إفريقيا  2015التي
�ستحت�ضنها بالدنا ،وعلى امل�س�ؤولني
عن ال�ش�أن الكروي �أن ينقذوا ما ميكن
�إنقاذه ،وذلك بتوقيف م�سل�سل العبث
الذي طال ،لأن املغاربة ال ي�شرفهم
وغري را�ضني عن امل�ستوى املتوا�ضع
الذي و�صلت �إليه كرة القدم الوطنية،
بالرغم من الإمكانيات ال�ضخمة التي
ر�صدتها الدولة لكن وللأ�سف ال�شديد
�إذا �أ�سندت الأمور �إىل غري �أهلها ،فانتظر
ال�ساعة.
�ساعة الهزائم والإق�صاء تلو الآخر.

غادرنا يف عز �شبابه �إىل دار البقاء ،وبعد
مر�ض مل ينفع معه عالج ،الدويل عبد القادر
لربازي ،احلار�س ال�سابق لفريق اجلي�ش
امللكيواملنتخبالوطني.
انطلقت م�سرية لربازي مع فريقه الأم
النه�ضة الربكانية ،قبل �أن يلتحق بالفريق
الع�سكري الذي فاز معه بالعديد من
البطوالت والك�ؤو�س ،كما جاور اجليل
الذهبي لفريق اجلي�ش امللكي الذي كان
مليئا بالنجوم ك�صاحب الكرة الذهبية
حممد التيمومي ،دحان ،خريي ،اح�سينة،
الفا�ضلي ،هيدامو ،لغري�سي� ،شي�شا ،العزيز
و�آخرون ،حتت قيادة املرحوم املهدي
فاريا.
هذا اجليل الرائع متكن من �إهداء املغرب
�أول لقب �إفريقي حيث متكن من الفوز

بودريقة «يخطف �إي�سن من الوداد».

«صحف»

● خطف مي�سي وال رونالدو؟
باال�ستدعاء

�س�أتو�صل

«أمين الرباطي»

● وذاك ال�شيء اللي ن�سيفطوليك،
ا�ستدعاء ديال العر�س؟
جامعة ت�صريف الأعمال.

«المساء»

● وا�ش هادي جامعة وال بنك؟
ب�صري لعب دورا مهما يف ان�ضمامي
للرجاء ،وال ميكن �أن �أنكر هذه
احلقيقة.
«المصري عمرو زكي»

● قولها لل�شاب بودريقة.
لقطة من مباراة المنتخب
الوطني ضد نيجيريا

بالرغم من الهزمية القا�سية ملنتخب
املحليني �أمام نظريهم النيجريي
بر�سم ربع نهاية ك�أ�س �إفريقيا التي
حتت�ضنها جنوب �إفريقيا ،ف�إن
املدرب بنعبي�شة مل يخلق �أعذارا
لتربير الهزمية كما يفعله بع�ض
املدربني ،بل حتمل م�س�ؤوليته
كاملة و�أكد ب�أن التغيريات التي

ببطولة �إفريقيا للأندية البطلة �سنة .1985
كما ت�ألق املرحوم لربازي مع جيل حم�سن
بوهالل،ال�صمدي�،أنفلو�س،ال�شمامي...
حمل لربازي كذلك قمي�ص املنتخب
الوطني �أكرث من عقد من الزمن ،و�أبلى
البالء احل�سن ،حيث كان م�شهورا بت�صديه
ل�ضربات اجلزاء ،كما كانت له جتربة
احرتافية يف البطولة امل�صرية.
بعد ت�ألقه كحار�س ،ولج املرحوم عبد القادر
لربازي ميدان التدريب ،كم�ؤطر حلرا�س
املرمى داخل العديد من الأندية كاحتاد
طنجة ،الكوكب املراك�شي ورجاء بني مالل
الذي �أ�شرف على تدريب حرا�سها خالل
املو�سم املا�ضي ،قبل �أن يفاجئه املر�ض
اللعني الذي �أنهكه و�أبعده ،ب�صفة نهائية عن
امليادين.
�صارع عبد القادر لربازي املر�ض اخلبيث
بكل �شجاعة �إىل �أن �أ�سلم الروح �إىل الباري
تعاىل يف �سن اخلمي�س �سنة.
رحم اهلل احلار�س املت�ألق عبد القادر لربازي
و�أ�سكنه ف�سيح جناته ،و�ألهم �أ�سرته ال�صرب
وال�سلوان.
تعازينا احلارة لعائلته ال�صغرية ولفريق
اجلي�ش امللكي الذي فقد م�ؤخرا حار�سني
عمالقني هما عالل بنق�سو وعبد القادر
لربازي.
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.

● بال خبار ن�سيمة احلر.

عندما
�س�أح�ضر.

التصريحات الجريئة لحسن بنعبيشة

عبد القادر لبرازي في ذمة اهلل

«عزيز بودربالة»

قام بها مل تكن ناجحة على عك�س
مدرب نيجرييا �ستيفان كي�شي
الذي متكن احتياطيوه من تغيري
النتيجة ل�صاحلهم.
نقطة ح�سن حت�سب للمدرب ح�سن
بنعبي�شة الذي اعرتف كذلك بقوة
اخل�صم الذي ا�ستعد مبا فيه الكفاية
وا�ستحق االنت�صار والت�أهل.

أسئلــة لـ  :مصطفى الشريف*

فريق الوداد ال ي�ستحق الو�ضعية التي يعي�شها حاليا
● كيف ترى الهزمية املفاجئة للمنتخب
املحلي؟
■ كلنا وال�شك مل نكن ننتظر تلك
النتيجة ،لكن كرة القدم ال ت�ؤمن
باملنطق ،يجب �أن ال نلوم املدرب �أو
الالعبني الذين قاموا مبجهودات كبرية
منذ انطالق هذه البطولة.
اال�ستعدادات مل تكن يف امل�ستوى،
وعلى العموم يجب �أن نطوي �صفحة
نيجرييا ونفكر منذ الآن يف اال�ستحقاقات
القادمة.
● ماذا عن الو�ضعية احلالية التي يعي�شها
فريقكالودادالريا�ضي؟
■ للأ�سف ال�شديد ،فريق الوداد
ي�ستحق ال�شيء الكثري ،فال ميكن لنا �أن
نت�صور فريقا يف م�ستوى الوداد الذي
فاز بالعديد من الألقاب والبطوالت،
و�شرف املغرب يف املنتديات الدولية
يعي�ش �صراعات �أثرت ب�شكل كبري
يف م�ستواه ب�سبب بع�ض الو�صوليني
الذين �شوهوا �صورة هذا الفريق
العريق.
● و�أين م�صطفى ال�رشيف حاليا؟
■ �أرى نف�سي حماربا من طرف ه�ؤالء،
�أنا ابن فريق الوداد ،تربيت بني
�أح�ضانه ،وقدمت له ال�شيء الكثري

كالعب يف جميع فئاته ،وكم�ؤطر
�أعطيت العديد من الالعبني على مر
ال�سنني الذين �أ�صبحوا جنوما كبارا،
ولعبوا نهائيات ك�أ�س العامل.
جمهور الوداد ،ال�شاب واملتخلق ،ال
ي�ستحق هذه الو�ضعية ،خ�صو�صا
و�أنه يحلم بعودة فريقه �إىل �سكة
االنت�صارات والألقاب.
كل ما �أمتنى �أن يبتعد كل الأ�شخا�ص
الذين ي�ستغلون الفريق لتحقيق �أهدافهم
الدنيئة ،فريق الوداد كان و�سيظل
فريقا كبريا رغم كل امل�ؤامرات.
✻ هداف البطولة الوطنية �سابقا و�إطار وطني

انتظروا وح�شا ا�سمه عمرو زكي.

«العب الرجاء مايبدي»

● الوح�ش فالغابة..
التالعب يف مباريات كرة القدم وارد.

«أوزين وزير الشباب والرياضة»

● و�شهد �شاهد من �أهلها.

بدون عنوان
�صرح حممد �أوزين وزير ال�شباب
والريا�ضة حتت قبة الربملان خالل
�إجابته عن بع�ض �أ�سئلة نواب الأمة،
ب�أن التالعبات يف مباريات كرة القدم
�أمر وارد ،كالر�شوة التي �أ�صبحت
�أمرا واقعا يف املجتمع املغربي.
ت�صريح خطري و�شجاع يف نف�س
الوقت للم�س�ؤول الأول عن ال�ش�أن
الريا�ضي يف البلد.
�ألي�س من الواجب �أن يفتح حتقيق
جدي عن م�سل�سل التالعبات والبيع
وال�شراء التي تعي�شها كرة القدم
الوطنية خالل نهاية كل مو�سم
كروي؟
بالأم�س القريب ع�شنا ف�ضيحة
مباراة النادي القنيطري ورجاء،
بني مالل الذي اتهم بع�ض العبيه
ببيع «املات�ش» للكاك حيث دخل
النادي املكنا�سي على اخلط بعد �أن
كان �ضحية هذا التالعب.
بعد هذه الف�ضيحة املدوية التي
مازال الق�ضاء مل يح�سم فيها ،تتبعنا
الت�صريحات اخلطرية لالعب الدويل
ال�سابق واملدرب امل�ساعد الحتاد
اخلمي�سات الذي اتهم بع�ض م�سريي
الفريق بالر�شوة والتالعب خالل
مباراة احتاد اخلمي�سات واحتاد
طنجة الذي كان ي�صارع من �أجل
البقاء يف الق�سم الوطني الثاين.
رمبا حان الوقت لل�ضرب بقوة على
�أيدي املتالعبني وال�سما�سرة الذين
�شوهوا �سمعة كرة القدم املغربية
التي و�صلت �إىل احل�ضي�ض.
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�صراع الهيمنة على الداخلية بني ح�صاد ومن �سبقوه

�صهر منتقد الهمة القادري()..
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الرباط  :سعيد الريحاني

قبل انطالق أولى مسيرات حركة 20
فبراير ببضعة أيام سنة  ،2011قال
الناطق الرسمي السابق باسم القصر،
سابقا ،في لقاء عمومي «إن رجال نافذا
ال مسؤولية له في هرم الدولة ،بات
يملك سلطة كبيرة على بعض الوالة
والعمال» ،غير أن حسن أوريد لم يذكر
هذا الشخص باإلسم وإن كان الجميع قد
فهم المقصود بكالمه( ،)..وقبل هذا
التاريخ بسنتين تقريبا كان الرأي العام
قد تتبع باستغراب كبير تصريحات غير
مسبوقة ألحد «المهيمنين» السابقين
على الداخلية ،ويتعلق األمر بفؤاد
الهمة ،الذي قال« :إن الداخلية التي
يعرف ،ليست هي وزارة الداخلية حاليا»،
كما أشار وقتها ،سنة  ،2009إلى «وجود
تواطؤ بين بعض الوالة والعمال وبعض
المنتخبين الفاسدين في مجموعة من
المدن المغربية لفبركة الئحة المرشحين،
وهندسة التقطيع االنتخابي المناسب
من أجل التحكم في نتائج االستحقاق
الجماعي القادم»« ،المساء عدد16 :
أبريل .»2009
تصريحات من هذا النوع كانت محرجة جدا
لوزير الداخلية السابق شكيب بنموسى،
الذي اكتفى بالقول إن باب وزارته مفتوح
أمام الهمة« ،إذا كانت لديه معطيات
تؤكد ادعاءاته»( ،المصدر نفسه) ،وربما
شكلت هذه التصريحات ،أولى فصول
بداية تراجع هيبة رجال السلطة في بعض
األقاليم( ،)..قبل أن يتم اإلعالن مؤخرا
عن تعيين  15واليا ،و 29عامال ،في ظل
الدستور الجديد ،منهم  10والة باإلدارة
الترابية «الجهات» و 5والة باإلدارة
المركزية ،و 29عامال ،من بينهم  9عمال
تم إلحاقهم باإلدارة المركزية ،وانظروا
لهذا الكم الهائل من الوالة والعمال
الذين باتوا يجتمعون في مقر وزارة
الداخلية الذي كان يسمى «الكراج»،
فإذا به يتحول بين عشية وضحاها إلى
وال سيحتاج
«قيسارية» ،فكل عامل أو ٍ
إلى مكتب خاص وموظفين يعملون
لحسابه .خالفا لما كان عليه الوضع ،أيام
الرجل القوي المنتهي( )..ادريس البصري،
الذي كان يقول« :هوما والة ..وحنا والو».

الوزير حصاد يشرف على تنصيب العامل بكرات المتهم بالتدخل في االنتخابات من لدن اللجنة الوطنية لحماية المال العام
تكمن �أهمية التعيينات الأخرية يف كونها ت�سبق
التح�ضري لأوىل انتخابات ت�شريعية �سيعرفها
املغرب يف عهد الد�ستور اجلديد ،وتاريخ
املغرب �شاهد على الدور الذي ميكن �أن يلعبه
العمال والوالة يف عملية االقرتاع ،والذي كان
يتخذ �أحيانا طابع التدخل ال�سافر( ،)..لكن
ممار�سات مثل هذه ،قد ال يكون لها جمال طاملا
�أن العملية م�ضبوطة مبقت�ضيات د�ستورية
جديدة ،رغم �أن بع�ض الفاعلني ال�سيا�سيني مل
يخفوا تخوفهم من التعديل اجلديد للحكومة
والذي متيز بتعيني حممد ح�صاد وزيرا
للداخلية ،مثل القيادي ال�سابق يف حزب
اال�ستقالل ،احممد اخلليفة ،الذي يعتقد �أن
«تعيني ح�صاد وزيرا للداخلية تراجع للوراء
وعن مكا�سب الن�سخة الأوىل من احلكومة»،
«الأ�سبوع عدد 19 :دجنرب .»2013
ومل ت�سلم التعيينات الأخرية لوالة وعمال
اململكة بدورها من االنتقاد ،حتى �أن جريدة
مقربة من �أو�ساط رجال املال والأعمال كتبت
�أن «منطق اال�ستقطاب ،ح ّول الالئحة اجلديدة
�إىل مرتع لأ�سماء مبتدئة� ،أو حتوم حولها
�شبهات ،القرابة واملعرفة ال�سابقة� ،أحدهم ورد
ا�سمه يف تقارير املجل�س الأعلى للح�سابات،
و�آخرون ترقوا �إىل �سالمل �أعلى ،علما �أن مكانهم
احلقيقي ،هو غرف التحقيق وجلان الت�أديب

لعله من غرائب األمور أن
يتم تنصيب هؤالء العمال
الجدد وهم ممثلو اإلدارة،
في اليوم الذي ال تفتح فيه
اإلدارات أبوابها ،ورغم أن
المغاربة يقولون« :نهار
االحد مكاين حد» ،إال أن
عددا من الصحراويين كانوا
حاضرين يوم األحد الماضي
في القاعة التي شهدت
حفل تنصيب الوالي الجديد
للعيون ،وهو الحدث الذي
حضره بشكل استثنائي،
وزيران هما :محمد حصاد
والشرقي اضريس ،ولوال
األلطاف اإللهية ،لكان حصاد
لقي نفس مصير الوزير
بنعبد اهلل في أسا

الإداري ،ب�سبب كل الكوارث التي ت�سببوا فيها
يف منا�صبهم ال�سابقة».
ولعله من غرائب الأمور �أن يتم تن�صيب ه�ؤالء
العمال اجلدد وهم ممثلو الإدارة ،يف اليوم الذي
ال تفتح فيه الإدارات �أبوابها ،ورغم �أن املغاربة
يقولون« :نهار االحد مكاين حد»� ،إال �أن عددا
من ال�صحراويني كانوا حا�ضرين يوم الأحد
املا�ضي يف القاعة التي �شهدت حفل تن�صيب
الوايل اجلديد للعيون ،وهو احلدث الذي
ح�ضره ب�شكل ا�ستثنائي ،وزيران هما :حممد
ح�صاد وال�شرقي ا�ضري�س ،ولوال الألطاف
الإلهية ،لكان ح�صاد لقي نف�س م�صري الوزير
بنعبد اهلل يف �أ�سا( ،)..ب�سبب موجة الغ�ضب
العارم التي خلفها الوايل ال�سابق خليل الدخيل،
والذي عو�ضه الوايل اجلديد بو�شعيب يحظيه،
ليكتب موقع �صحراوي �أن «احلكم البائد للوايل
ال�سابق متيز بانتهاج �سيا�سة (فرق ت�سد)»،
«موقع :ال�صحراء بر�س 22 ،يناير .»2014
ورغم ما قيل حول ف�شل وزير الداخلية يف
�إبعاد بع�ض الأ�سماء من الالئحة النهائية،
للوالة والعمال� ،إال �أن ب�صمات ح�صاد تبقى
حا�ضرة بقوة يف التعيينات اجلديدة ،فالوايل
اجلديد للرباط ،عبد الوايف الفتيت كان هو اليد
اليمنى حل�صاد يف طنجة ،وكان حا�ضرا رفقته
يف حلظات الغ�ضب الطاحن( )..لأقطاب حزب
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الأ�صالة واملعا�صرة على وايل طنجة تطوان والذي مل
يكن �سوى حممد ح�صاد نف�سه.
وال�شك �أن العديد من املتتبعني �سيقفون عند �أ�سماء
عدة عمال جدد �سبق لهم �أن ا�شتغلوا مع وزير الداخلية
احلايل ،حتى �أن العامل الذي عني رئي�سا لديوان ح�صاد
هو نف�سه م�صطفى الغنو�شي زميله ال�سابق يف طنجة،
ف�ضال عن عبد الوايف الفتيت الذي �أ�صبح واليا للرباط،
وبات يرتبع على عر�ش «الأمر بال�صرف» يف كل �صغرية
وكبرية ،والأمر نف�سه ينطبق على الوايل ال�سابق
ملراك�ش ،حممد فوزي الذي عني كاتبا عاما جديدا لأم
الوزارات ،فهل ا�ستقطب ح�صاد جل زمالئه ال�سابقني يف
طنجة �إىل الرباط؟.
ويف مراك�ش التي �شهدت حفل تن�صيب الدفعة اجلديدة
من ممثلي الإدارة املركزية ،ا�ستقر ر�أي ح�صاد على
اختيار �أحد املقربني منه وهو عبد ال�سالم بيكرات ،هذا
الأخري كان ي�شغل من�صب كاتب عام لعمالة مراك�ش يف
عهد ح�صاد ،وتطارده تهم ثقيلة من لدن الهيئة الوطنية
حلماية املال العام باملغرب ،ورغم ذلك كان وزير
الداخلية حري�صا على تن�صيبه بنف�سه(.)..
ويبقى �أغرب ما ت�ضمنته الالئحة اخلا�صة بالوالة
والعمال اجلدد ،هو هذه الغزوة غري املعلنة لأقارب
املندوب ال�سامي اجلديد لل�سجون ،والذي تزامن تر�سيمه
يف مهمته مع الإعالن عن التعيينات اجلديدة ،ورمبا لن
يخطر ببال �أحد� ،أن �صالح التامك� ،أقدم م�ساجني الر�أي
يف املغرب�« ،أنظر الأ�سبوع عدد 23 :يناير  ،»2013بات
ي�شكل رفقة �أ�صهاره لوبيا كبريا يف الإدارة الرتابية،
فـ«�أبو زيد ابراهيم» العامل اجلديد ل�سيدي قا�سم ،هو
زوج �أخت زوجة التامك ،وهو العامل الذي ظل ي�شرف
على ت�سيري الأمور يف �أ�سا �إىل �أن مت �ضرب الوزير بنعبد
اهلل باحلجارة ،كما �أن االحتادي «�شكاف علي» العامل
اجلديد للمحمدية ،وهو زوج االحتادية ح�سناء �أبو
زيد وهو �أي�ضا ينت�سب ل�شبكة �أ�صهاره( )..ليطرح
ال�س�ؤال عما �إذا كان الغر�ض من التعيني هو �سحبه من
االحتاد اال�شرتاكي �أو �إر�ضاء االحتاديني ،الذين برزت
يف �صفوفهم الربملانية ح�سناء ،والتي ال يعلم �أحد كيف
�سيكون �شعورها عندما �ستهاجم احلكومة نهارا حتت
قبة الربملان ،ويف الليل تبيت عند زوجها ممثل احلكومة
يف املنزل.
كما ت�شري بع�ض امل�صادر �إىل كون بع�ض زمالء التامك ،يف
فرتات �سابقة من العمل ،حجزوا �أي�ضا مقاعدهم �ضمن
الالئحة اجلديدة للوالة والعمال ،ومن بينهم ح�سن
�صدقي عامل �أ�سا الزاك ،والذي كان ي�شغل من�صب با�شا
يف الداخلة عندما كان التامك واليا على هذه املنطقة،
والأمر نف�سه ينطبق على عبد الرحمان اجلوهري ،عامل
�إقليم �أو�سرد ،الذي كان ي�شغل مدير الأمالك بالداخلة.
و�إذا كان تعيني التامك على ر�أ�س �إدارة ال�سجون قد يفهم
منه الرغبة يف الت�صالح مع ما�ضي االنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان باملغرب( )..ف�إن �إ�شارة �أخرى ال تقل
�أهمية متثلت يف تعيني حمزة بلكبري يف من�صب عامل مدير
املالية املحلية بوزارة الداخلية ،وبلكبري ملن ال يعرفه هو
ابن الكابتان بلكبري املعتقل ال�سابق يف «تازمامارت».
ورغم �أن الالئحة اجلديدة حتمل ب�صمات ح�صاد ب�شكل
وا�ضح ،ف�إنها تفتح الباب على م�صراعيه �أمام الت�أويل،
مع تعيني �صهر الكولونيل عبد اهلل القادري ،ملني بنعمر،
يف من�صب وايل جهة وادي الذهب لكويرة ،رغم اخلالف
الكبري بينه وبني امل�ست�شار امللكي ف�ؤاد الهمة ،والذي
و�صل �صداه �إىل املحاكم.
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مفاج�آتالتن�صيب..بني�إر�ضاء
العدالةوالتنميةو«غ�ضبة»الق�صر

غالبا ما يحاول احلا�ضرون يف حفالت
تن�صيب الوالة والعمال التقاط الإ�شارات
التي ت�ساعد على فهم �سبب تعيني م�س�ؤول
ترابي جديد �أو �أ�سباب �إبعاد امل�س�ؤول الذي
�سبقه ،لكن التعيينات اجلديدة حملت يف
طياتها ر�سائل غري م�سبوقة( )..ما معنى �أن
يتجاهل الوزير املنتدب يف الداخلية احلديث
عن الوايل ال�سابق للح�سيمة ،خالل اللقاء
الذي نظم لتن�صيب الوايل اجلديد «جلول
�صم�صم» ،ومل تقف الأمور عند هذا احلد
بل �إن الوايل احلايف اختفى ذلك اليوم عن
الأنظار ،حتى �أن �أحد الواقع الإلكرتونية
كتب �أن الأمر يتعلق بـ»غ�ضبة» ملكية طالت
الوايل ال�سابق جلهة احل�سيمة تاونات ،والتي
عرفت يف الفرتة الأخرية ا�صطدامات غري
م�سبوقة بني ال�سكان ومزارعي احل�شي�ش
وممثلي ال�سلطة املحلية.
وطاملا �أن البالغ ال�صادر عن الديوان امللكي
ي�ؤكد �أن تعيني الوالة والعمال اجلدد «قد
مت مببادرة من وزير الداخلية وباقرتاح من
رئي�س احلكومة» ،ف�إن ال�س�ؤال يغدو مطروحا
حول ب�صمة العدالة والتنمية يف هذه الالئحة،
ولعلها تبدو بارزة يف �إبعاد الوايل �إدري�س

طالما أن البالغ الصادر
عن الديوان الملكي
يؤكد أن تعيين الوالة
والعمال الجدد «قد
تم بمبادرة من وزير
الداخلية وباقتراح من
رئيس الحكومة»،
فإن السؤال يغدو
مطروحا حول بصمة
العدالة والتنمية في
هذه الالئحة ،ولعلها
تبدو بارزة في إبعاد
الوالي إدريس الخزاني
عن المعقل االنتخابي
للوزير الرباح

اخلزاين عن املعقل االنتخابي للوزير الرباح،
ومن املعروف �أن حبل الود مقطوع بني وزير
التجهيز وعامل القنيطرة ،بل �إن املتتبعني
الذين يتذكرون الأيام التي كان يردد فيها
هذا الوايل �أنه «تع�شى وتغذى» عند ف�ؤاد
الهمة ،يتذكرون �أي�ضا كيف �أن الوزير الرباح
ا�ستدعى عددا من ال�شخ�صيات حلفل زفاف
ابنته ومل يكن الوايل بينهم ،الأمر الذي يرجح
�أن هذا الإبعاد كان هدفه �إر�ضاء الرباح ،الذي
ظهرت ب�صمته �أي�ضا يف تعيني رئي�س ديوانه
«�أنور بنعزوز» يف من�صب املدير العام
لل�شركة الوطنية للطرق ال�سيارة باملغرب،
خلفا لعثمان الفا�سي الفهري( )..وك�أن الأمر
يتعلق ب�ضربة جديدة لآل الفا�سي.
ومقابل تراجع �آل الفا�سي ومتثيلية بع�ض
الأحزاب ال�سيا�سية داخل خريطة الوالة
والعمال ،كان الفتا لالنتباه تعيني بع�ض
�أبناء الريف يف مواقع مهمة وهي حالة عبد
الوايف الفتيت وايل الرباط ،والعامل اجلديد
مدير ال�ش�ؤون القروية بوزارة الداخلية
وهو �أحد �أ�صهار قطب الأ�صالة واملعا�صرة
�إليا�س العماري ،والذي �شغل يف وقت �سابق
مهمة عامل الفنيدق.

وايل الرباط عبد الوا يف الفتيت:

وال يف الرباط
الراحل مزيان بلفقيه ..يتحرك يف قربه لتعيني ٍ

عبد الوا في الفتيت

لعب امل�ست�شارون امللكيون يف ال�سابق �أدوارا كبرية يف
اختيار الوالة والعمال ،على اعتبار �أن القانون كان ي�سميهم
«ممثلو جاللة امللك واحلكومة» ،حتى �أن بع�ض ال�صحفيني
قالوا �إن حممد مفكر الذي عني واليا على جهة ال�شاوية
ورديغة وعامل �إقليم ال�سطات ،كان يقرتح بع�ض الأ�سماء
لتويلامل�س�ؤوليةيفالإدارةالرتابية،ب�سببعالقةامل�صاهرة
بينه وبني امل�ست�شار امللكي الراحل ،مزيان بلفقيه.
قد ال يكون هناك جمال للحديث عن �أحد امل�ست�شارين
امللكيني يف التعيينات الأخرية للوالة والعمال ،على اعتبار
�أن هذا الأمر من ممار�سات املا�ضي ( )..وال يتطابق مع
روح الد�ستور ح�سب القانونيني ،ولكن ا�سم الراحل مزيان
بلفقيه برز من جديد مع تعيني عبد الوايف الفتيت «ابن
منطقة تافري�ست بالريف» يف من�صب وايل الرباط ،خلفا

للراحلح�سنالعمراين.
فف�ضال عن كونه �أحد خريجي مدر�سة القناطر ،املعروفني
ببعدهم عن ال�سيا�سة ( ،)..ف�إن البع�ض يرجح �أنه �أحد
اكت�شافات امل�ست�شار امللكي الراحل الذي كان متخ�ص�صا
يف ا�ستقطاب الكفاءات من التقنوقراط ،فالرجل مل يظهر
ا�سمه يف �أي حزب ولكنه كان ناجحا يف تويل امل�س�ؤوليات
الإداريةمنذح�صولهعلىدبلوممنمدر�سة«البوليتكنيك»
�سنة  ،1991ليلتحق مبا�شرة �سنة  1992مبكتب ا�ستغالل
املوانئ ثم على ر�أ�س مديرية املوانئ �سنتي  1992و،2002
قبل �أن يلج عامل وزارة الداخلية يوم � 13شتنرب 2003
عندما عني على �إقليم الفح�ص� -أجنرة ،حيث �سيجاور
وزير الداخلية حممد ح�صاد الذي كان وقتها واليا على
طنجة ،وهناك عا�شا معا بوادر ال�صراعات الأوىل من �أجل

ت�شكيل حزب الأ�صالة واملعا�صرة الذي روجت له حركة
لكلالدميقراطيني(.)..
�سنة � 2006سي�صبح الفتيت عامال على �إقليم الناظور،
املعروف ب�شبكاته القوية( ،)..ولكنه جتربته يف هذا الإقليم
مل تخلف الر�ضى املطلوب لدى بع�ض ال�سكان الذين مازالوا
يعتربون �أن �أ�شغال التهيئة التي عرفها الإقليم يف عهده
مل تكن بامل�ستوى املطلوب ،وكانت مو�ضوعا لأحد تقارير
املجل�سالأعلىللح�سابات.
يف �سنة � 2010سيعود الفتيت �إىل طنجة ،كرئي�س مدير عام
ل�شركة التهيئة من �أجل �إعادة توظيف املنطقة املينائية
لطنجة ،وعندها �سي�شعر باالطمئنان على م�ستقبله ،حتى
�إنه بات ي�شاهد وهو يدخن ال�سيجار الكوبي ال�ضخم يف
لقاءاتر�سمية(.)..
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عبد ال�سالم بيكرات وايل مراك�ش

�صديق الوزير ح�صاد وامل�ست�شار �أزوالي ..الذي مل تنل منه االتهامات

عبد السالم بيكرات

حر�ص وزير الداخلية حممد ح�صاد على �أن يرت�أ�س
ب�شكل �شخ�صي مرا�سم تن�صيب الوايل اجلديد جلهة
مراك�ش ،عبد ال�سالم بيكرات ،وكان الفتا لالنتباه
ت�صريحه �أمام ح�شد كبري من ال�ضباط ال�سامني
وامل�س�ؤولني الق�ضائيني( )..ب�أن تعيني هذا الوايل
يندرج يف �إطار «املفهوم اجلديد لل�سلطة».
وال�شك �أن مدينة مراك�ش حتظى باهتمام خا�ص من
لدن امللك حممد ال�ساد�س الذي �ضرب بها املثل يف
النظافة ،من خالل خطاب ملكي ،ولكن تعيني بيكرات
ي�ستحق وقفة للت�أمل ،فهذه لي�ست هي املرة الأوىل التي
يلج فيها والية مراك�ش ،بل �إنه �شغل من�صب الكاتب
العام للوالية نف�سها ،ملا كان وزير الداخلية احلايل

حممد ح�صاد ،واليا يف مراك�ش ،ويرجح البع�ض �أن
تكون خيوط ال�صداقة بني الرجلني قد ن�سجت يف تلك
املرحلة.
�سبق �أن روجت بع�ض اجلهات خرب �إحلاق وايل
مراك�ش عبد ال�سالم بيكرات ،بالكراج ،ولكن العك�س
هو الذي ح�صل فقد كانت كل الأخبار التي تروج
ت�صطدم برتقي ميداين لهذا الرجل الذي يحكى عنه �أنه
ن�سج �أي�ضا عالقة مع امل�ست�شار امللكي �أندري �أزوالي
عندما كان الأول عامال على عمالة ال�صويرة.
وال ميكن احلديث عن بيكرات دون احلديث عن
االتهامات التي وجهتها له «الهيئة الوطنية حلماية
املال العام باملغرب» على ل�سان رئي�سها طارق

وايل طنجة حممد اليعقوبي

عدو «�أوالد العماري»
الذيقل�صاخت�صا�صات
عمدةطنجة
يومني بعد تر�أ�س امللك حلفل تن�صيب الوالة

والعمال اجلدد مبراك�ش ،قالت �إحدى ال�صحف ،التي
مل تكذبها وزارة الداخلية� ،إن حممد ح�صاد تدخل
ب�شكل قوي ،لإبعاد وايل طنجة حممد اليعقوبي ،ولكنه
ف�شل يف �إزاحته من املن�صب الذي ظل ي�شغله منذ �سنة
محمد اليعقوبي
ون�صف بالنيابة« ،ال�صباح :عدد  23يناير .»2004
ت�صوروا م�صدر قوة هذا الوايل الذي كتبت عنه ال�صحف� ،إنه
«قل�ص مهام الكاتب العام لوالية طنجة» م�صطفى الغنو�شي الذي
عني م�ؤخرا رئي�سا لديوان وزير الداخلية ،فقد قيل �إن الغنو�شي كان
كل امللفات وينوب عن ح�صاد عندما كان واليا على طنجة يف كل �شيء( ،)..ولكن
يتدخل يف
اليعقوبي و�ضع حدا لنفوذه ،وال�شك �أن ت�صرفا من هذا النوع ينم عن وجود قوة معينة(.)..
قوة وايل طنجة ،ظهرت خالل الفرتة الأخرية عندما اتخذ قرارا باال�ستحواذ على جزء كبري من ميزانية طنجة ،التي
يرت�أ�سها ف�ؤاد العماري� ،أخ �إليا�س العماري ،القيادي النافذ يف حزب الأ�صالة واملعا�صرة ،وخ�ص�صه لتزيني مداخل
املدينة ،بل �إن م�صادر �صحفية قالت �إن الوايل اليعقوبي يحظى بثقة ملكية كبرية منذ كان عامال على عمالة امل�ضيق
حيث كان ي�شرف على امل�شاريع امللكية« ،موقع امل�ستقل.»24/5/2013 :
ف�صول ال�صراع بني العمري والوايل اليعقوبي طويلة جدا ،ولكن فقرات مما يكتبه ال�صحفيون كفيلة ب�شرح ما يقع
مثل الفقرة التالية« :م�صادر من داخل الأغلبية مبجل�س طنجة قد عربت عن تخوفها من �أن ي�ستمر الوايل بالنيابة
يف اال�ستحواذ على اخت�صا�صات املجل�س اجلماعي ،خ�صو�صا �أنه هو الذي ي�سهر فعليا على �إعداد دفاتر التحمالت
اجلديدة للنقل احل�ضري ،وما يزيد يف غ�ضب بع�ض �أع�ضاء املكتب امل�سري للجماعة �أن وايل طنجة امل�ؤقت ،بد�أ
يتجاوز عمدة املدينة ويت�صل مبا�شرة ببع�ض كبار موظفي البلدية ،وي�صدر الأوامر لهم ،لتنفيذ تعليماته حرفيا،
دون الرجوع �إىل رئي�س اجلماعة».

ال�سباعي الذي قال �إنه تدخل ل�صالح رئي�س البلدية
حمماد الفراع مبقابل مادي( ،)..ومل تتم حما�سبة ال
طارق ال�سباعي �صاحب الت�صريح وال حما�سبة الوايل
بيكرات.
ويبقى جناح الوايل بيكرات يف مراك�ش رهينا بقدرته
على �ضبط التوازنات بني اللوبيات املتحكمة يف املدينة
والتي توجه �إىل بع�ضها تهم تتعلق بالف�ساد املايل()..
ولعله من غرائب العمل اجلمعوي يف املغرب �أن يبادر
فرع «الهيئة الوطنية حلماية املال العام مبراك�ش»
لنفي تنظيم �أية وقفة �ضد بيكرات يف الوقت الذي يوجه
فيه رئي�س املكتب املركزي للهيئة اتهامات ثقيلة لهذا
الوايل.

جلول �صم�صم وايل
جهة احل�سيمة تاونات

وايل متخ�ص�ص
يف «التجارة» يقطف
ثمار غ�ضبة كربى

جلول صمصم

كانت الفتا لالنتباه عدم ح�ضور الوايل حممد احلايف الوايل ال�سابق للح�سيمة خالل حفل تن�صيب الوايل
اجلديد جلول �صم�صم ،بخالف ما ح�صل يف عدد مناطق اململكة ،حتى �أن ال�شرقي ا�ضري�س الوزير املنتدب
يف الداخلية والذي كان من املفرت�ض �أن ي�شرف على ت�سليم ال�سلط مل ي�شر �إىل هذا الوايل ال�سابق املعروف
بعالقته مع بع�ض الوجود ال�سيا�سية ،خا�صة مع الدكتور حممد بودرا رئي�س اجلهة والع�ضو يف حزب
الأ�صالة واملعا�صرة.
ما معنى غياب احلايف؟ �أال يتعلق الأمر بغ�ضبة كربى؟ كل االفرتا�ضات تبقى واردة طاملا �أن املواقع
الإلكرتونية املهتمة ب�أخبار الريف �سبق �أن حتدثت عن حفل ع�شاء ح�ضره الوايل ال�سابق احلايف يوم 15
دجنرب  2012ب�إحدى الإقامات الفاخرة مبحيط �شاطئ املنظر اجلميل ،وهو اللقاء الذي ح�ضره عدد من
ال�شخ�صيات املنتمية حلزب اجلرار( )..وكان الوايف قد ح�ضر هذا الع�شاء بعد �أن ا�ستقدمه �إليه ،حممد بودرا
على منت �سيارته اخلا�صة« ،هبة ريف.»23/12/2012 :
وكان جلول �صم�صم احلا�صل على دبلوم مهند�س دولة قد وقع على م�سار حافل من خالل تنقله بني العديد
من املهام منها رئي�س م�صلحة اجلودة بال�شركة الوطنية لل�سكر ببهت ،ورئي�س مفو�ض لدعم تر�شيح مدينة
طنجة الحت�ضان املعر�ض الدويل �سنة  ،2005ومدير غرفة التجارة وال�صناعة ب�إقليم �سطات ،ف�ضال عن
مزاولته ملهمة التدري�س باملدر�سة الوطنية للتجارة والتدبري -جامعة احل�سن الأول ب�سطات �إىل حدود �سنة
 ،2002حيث �سي�صبح مديرا للمركز اجلهوي لال�ستثمار بجهة ال�شاوية ورديغة ،ثم واليا على جهة تطوان
�سنة  ،2005و�أخريا عامال ب�إفران.

«عمر احل�ضرمي» و»يحظيه بو�شعاب» و«ملني بنعمر»

و�صفة غري م�سبوقة لعالج م�شاكل ال�صحراء ..والة يجيدون «لغة االنف�صال»
عندما �سمع املتتبعون خرب تعيني «حممد علي العظمي»
املعروفبـ«عمراحل�ضرمي»كوال جلهةكلميم-ال�سمارة
وعامل �إقليم كلميم ،ت�ساءل البع�ض عن فحوى الر�سالة
التي يريد �إي�صالها �أ�صحاب الئحة الوالة والعمال اجلدد،
فالرجل لي�س انف�صاليا �سابقا فقط ولكنه �أحد م�ؤ�س�سي
«جبهة البولي�ساريو» ،ومل يعد على �أر�ض الوطن �إال �سنة
 1989عندما عُ نّي ممثال للبولي�ساريو بوا�شنطن( )..وكان
قبلها م�س�ؤوال عن الأمن الع�سكري يف اجلبهة.
وال �شك �أن التجاوزات الأخرية يف مناطق ال�صحراء
والتي ترجمت على �أر�ض الواقع يف �شكل اعتداءات على
وال يعرف
م�س�ؤولني حكوميني كان لها ت�أثريها يف اختيار ٍ
«لغة االنف�صال جيدا» يف منطقة ت�شهد تنامي ظاهرة
التطرفوالطي�شب�شكلغريم�سبوق.
وقد يكون الغر�ض من هذا التعيني �إعطاء �صورة �إيجابية
للمنتظم الدويل مفادها �أن املغرب ال يخ�شى تنزيل جهوية
متقدمة على ار�ض الواقع يف �إطار احلكم الذاتي ،الذي
�سيكون من �أثاره بال �شك بروز �أ�سماء انف�صالية يف �سلك
ال�سلطة.
ميكن القول �إن جتربة احل�ضرمي يف الداخلية قد اختمرت
كثريا فقد انتقل يف ظرف � 24سنة من عامل ملحق بامل�صالح

�شهد احتجاجات غري كبرية من لدن بع�ض املحتجني الذين
ح�ضروا خ�صي�صا لكي «يف�سدوا» احلفل الذي ح�ضره
وزيرالداخليةب�شكل�شخ�صي.
«ف�شل خليل الدخيل» الذي ترجمته االحتجاجات ،مهد
طريق «الوالية» لأحد �أبناء قبيلة �آيت حل�سن وهي �إحدى
ف�صائل قبيلة «تكنة» ،حيث مت ا�ستقدام بو�شعاب من
ال�سويد حيث كان يعمل ك�سفري ،هذه الدولة التي تغلغل
فيها البولي�ساريو �إىل النخاع حتى �أنها كادت تعرتف
«بدولة اجلبهة» لوال التحركات العليا التي طوقت
م�شاريع االنف�صال عند حدود الربملان ال�سويدي ،من مت
يطرح �س�ؤال حول الدور الذي ميكن �أن يلعبه هذا الوايل
يف حما�صرة االنف�صاليني ،طاملا انه ف�شل يف حما�صرتهم
بال�سويد.
يحظيه بوشعاب
وكانت منطقة ال�صحراء قد ا�ست�أثرت بح�صة الأ�سد من
عمر الحضرمي
تعيينات الوالة اجلدد ومن بني الأ�سماء اجلديدة يظهر
ا�سم «ملني بنعمر» وايل جهة وادي الذهب  -الكويرة
وعامل �إقليم وداي الذهب ،الذي ال تخلو �سريته من
املركزية�إىلوايلمديرالإنعا�شالوطنيبامل�صالحاملركزية� ،شخ�صية �صحراوية ال تقل من حيث القيمة مت تعينها ح�سابات ال�صحراء نظرا لكونه �شقيق �سفري املغرب يف
ولعله �أعلم من غريه مب�شكلة بطائق الإنعا�ش بالأقاليم م�ؤخرا على ر�أ�س جهة العيون ،رغم �أن حفل تبادل ال�سلط العا�صمةاملوريطانيةنواك�شوط،ولعلههوالآخرقادعلى
بني الوايل ال�سابق الدخيل ويحظيه بو�شعاب الوايل اجلديد تفكيكطال�سم«لغةاالنف�صال».
اجلنوبية وما تخلقه من توترات(.)..
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الملف

الالئحة الكاملة
للوالة والعمال الجدد

زينب العدوي وايل
جهة الغرب  -ال�شراردة

زينب العدوي

امـــر�أة
و�سط ُدهات
ال�سيا�سة

�سرقت زينب العدوي الأ�ضواء من باقي زمالئها الوالة اجلدد باعتبارها
�أول امر�أة مغربية ت�صل على هذا املن�صب ،وقد حلت حمل �سلفها
«�إدري�س اخلزاين» املعروف بعداوته الكبرية مع الوزير عبد العزيز
الرباح ،وقد قيل �أن اال�ستغناء عن هذا الوايل ينطوي على �إمكانية
اال�ستجابة لطلب خا�ص تقدم به حزب العدالة والتنمية ،وهكذا حلت
هذه املر�أة يف عا�صمة الغرب ،والتي ميكن اعتبارها منطقة هادئة مقارنة
مع بع�ض املناطق.
زينب العدوي ،هي �أخت عبد الرحمان البدوي ،ال�صحفي يف القناة
الأوىل ،و�صاحب راديو بلو�س ،من مواليد اجلديدة �سنة � 1960شغلت
مهمة ع�ضو يف اللجنة اال�ست�شارية للجهوية ،وقد كانت رئي�سة للمجل�س
اجلهوي للح�سابات بالرباط �إىل حني تعيينها والية ،وكانت �أول امر�أة
ترت�أ�س فرع املجل�س الأعلى للح�سابات.
وقد �شكل تعيينها يف القنيطرة فر�صة لت�صالح عدة �أطراف �سيا�سية
متنافرة يف القنيطرة ونواحيها وهو ما جت�سد من خالل ح�ضور
حم�سوبني على الي�سار واليمني يف حفل تن�صيبها الذي تر�أ�سه وزير
الداخلية ،والذي اعترب �أن تعيينها حدثا تاريخيا للمر�أة املغربية ،ولكن
الأيام وحدها كفيلة بت�أكيد جناعة هذا االختيار ،يف منطقة يجتمع فيها
�أ�شهر «الدهات» ال�سيا�سيني.

 15واليا و 29عامال ،هي حصيلة التعديالت األخيرة على مستوى
اإلدارة الترابية ،وقد كان بالغ الديوان الملكي واضحا في التأكيد
على احترام مقتضيات الفصل  49من الدستور ،حيث يتم اقتراح
الوالة والعمال بمبادرة من وزير الداخلية واقتراح من رئيس
الحكومة ،وهذه هي الالئحة النهائية:

 10والة باإلدارة الترابية في مختلف
جهات المملكة وهم:
 - 1عبد الويف لفتيت ،وايل جهة الرباط � -سال  -زمور  -زعري وعامل عمالة الرباط.
 - 2حممد اليعقوبي ،وايل جهة طنجة  -تطوان وعامل عمالة طنجة �-أ�صيال.
 - 3حممد علي العظمي ،وايل جهة كلميم  -ال�سمارة وعامل �إقليم كلميم.
 - 4يحظيه بو�شعاب ،وايل جهة العيون  -بوجدور -ال�ساقية احلمراء وعامل �إقليم العيون.
 - 5ملني بنعمر ،وايل جهة وادي الذهب  -الكويرة وعامل �إقليم وداي الذهب.
   - 6عبد الفتاح لبجيوي ،وايل جهة دكالة  -عبدة وعامل �إقليم �آ�سفي.
 - 7عبد ال�سالم بيكرات ،وايل جهة مراك�ش  -تان�سيفت  -احلوز وعامل عمالة مراك�ش.
 - 8جلول �صم�صم ،وايل جهة تازة  -احل�سيمة  -تاونات وعامل �إقليم احل�سيمة.
 - 9حممد مفكر ،وايل جهة ال�شاوية  -ورديغة وعامل اقليم �سطات.
 - 10زينب العدوي ،وايل جهة الغرب – ال�شراردة  -بني اح�سن وعامل �إقليم القنيطرة.

 5والة باإلدارة المركزية

-1
-2
-3
-4
-5

عبد الفتاح البجيوي

للمرة الثانية على التوايل يتم تنقيل الوايل عبد الفتاح البجيوي يف ظرف وجيز ال
يتجاوز مدة �سنة ،لي�صبح واليا على جهة دكالة عبدة وعامل على �إقليم �أ�سفي،
قادما �إليها من جهة كلميم ال�سمارة.
ويعد الوايل البجيوي �أحد �أكرث الوالة تعر�ضا للنقد خالل احلركية الأخرية بحكم
و�صوله �إىل �سن التقاعد (من مواليد  ،)1953رغم جتربته يف الإدارة الرتابية،
حيث �سبق له �أن عمل كقائد مبنطقة �أقا يف �إقليم طاطا ،ثم �أ�صبح رئي�س دائرة «فم
�أزكيد» ورئي�س دائرة «�آيت �أورير» يف مراك�ش»�.سنة � 1994سي�صبح البجيوي
عامال على �إقليم طاطا ،قبل �أن ي�صبح عامال يف خريبكة �سنة .1998
ورغم االنتقادات التي قد توجه �إىل هذا الوايل ف�إنه �أحد القالئل احلا�صلني على
و�سام ملكي من درجة فار�س ،رغم �أن م�ساره مليء باحلوادث( )..وله ذكريات غري
طيبة مع �سكان �شي�شاوة يف مو�ضوع الدقيق املدعم( )..وملفات �أخرى ،حتى �أن
�ساكنة �سيدي املختار يف �شي�شاوة معروفة مب�سريتها االحتجاجية �ضد هذا العامل
وهي نف�س الواقعة التي تكررت يف ظل «حكمه» مبنطقة �إمينتانوت.
وقد بد�أ الوايل عبد الفتاح مهمته يف �أ�سفي بحادثة غري م�سبوقة ،حيث مت حفل
التن�صيب ،ح�سب م�صادر �صحفية ،حيث مت منح �أحد �أ�شقائه كر�سيا يف املن�صة
ال�شرفية �إىل جانب الوزير الداودي والوايل ال�سابق ،والوكيل العام للملك ،يف حني
�أن �أخوه �شخ�ص متقاعد ،ال عالقة له بالإدارة الرتابية ،وكان حريا به �أن يجل�س
مع العموم ،ال مع علية القوم(.)..
غري �أن هذه احلادثة التي ال ت�صل م�ستوى«الواقعة» املفاجئة التي متثلت يف
وفاة القا�ضي خمال�ش� ،ساعات قليلة بعد تالوة ظهري تعيني الوايل البجيوي .

ادري�س اجلوهري ،وايل مدير عام ال�ش�ؤون الداخلية.
حممد فوزي ،وايل مفت�ش عام للإدارة الرتابية.
عبد اللطيف بن�شريفة ،وايل مدير عام للجماعات املحلية.
حميد �شبار ،وايل مدير التعاون الدويل.
عالل ال�سكروحي ،وايل مدير عام ل�صندوق التجهيز اجلماعي.

 20عامال في مختلف عماالت
وأقاليم المملكة

عبد الفتاح البجيوي،
وايل دكالة عبدة

�إحالة على «الوالية»
بدل الإحالة
علىالتقاعد
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 - 1حممد �صربي ،عامل اقليم قلعة ال�سراغنة.
 - 2م�صطفى خيدري ،عامل عمالة �سال.
 - 3جمال خمططر ،عامل �إقليم ال�صويرة.
 - 4حل�سن �أوبولعوان ،عامل �إقليم �أزيالل.
   - 5حممد برنيباك ،عامل �إقليم �إفران.
 - 6براهيم �أبوزيد ،عامل �إقليم �سيدي قا�سم.
   - 7جناة زروق ،عامل على عمالة مقاطعات بنم�سيك.
 - 8حميد ال�شرعي ،عامل �إقليم الفح�ص � -أجنرة.
 - 9علي �سامل �شكاف ،عامل عمالة املحمدية.
 - 10ح�سن خليل ،عامل �إقليم طاطا.
 - 11املعطي البقايل ،عامل �إقليم تاوريرت.
� - 12إ�سماعيل �أبو احلقوق ،عامل �إقليم �شف�شاون
 - 13ح�سن �صدقي ،عامل �إقليم �أ�سا  -الزاك.
   - 14عبد العايل ال�صمطي ،عامل �إقليم تازة.
 - 15عبد الكرمي حمدي ،عامل عمالة امل�ضيق  -لفنيدق.
 - 16مربوك تابت ،عامل �إقليم جرادة.
 - 17حنان تاجاين ،عامل عمالة مقاطعة احلي احل�سني.
 - 18ه�شام ملدغري العلوي ،عامل �إقليم مديونة.
 - 19عبد الرحمن اجلوهري ،عامل �إقليم �أو�سرد.
� - 20صالح الدحى ،عامل �إقليم �سيدي �إفني.

 9عمال باإلدارة المركزية :
123456789-

عبد املجيد احلنكاري ،عامل مدير ال�ش�ؤون القروية.
م�صطفى الغنو�شي ،عامل رئي�س ديوان وزير الداخلية.
حميد بارز ،عامل مكلف بالتن�سيق مع «املينور�سو».
يو�سف الناهي ،عامل مدير الدرا�سات والتحاليل.
عبد الرحيم احلجاجي ،عامل مدير ال�ش�ؤون الإدارية.
حمزة بلكبري ،عامل مدير املالية املحلية.
ر�شيد عفريات ،عامل مدير املمتلكات.
احل�سن بوكوطا ،عامل مدير الوكاالت وامل�صالح ذات االمتياز.
م�صطفى الهبطي ،عامل مدير املاء والتطهري باملديرية العامة للجماعات املحلية.
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كواليس جهوية

أصداء سوسية

ما يجري ويدور في المدن

“ما قدهم فيل زادوهم فيلة”

الرتخي�ص لبيع اخلمور فوق �أر�ض منع احل�سن الثاين البناء فوقها

للمرة الثانية ،على التوايل ،يخرج
املئات من �سكان جماعة �سيدي علي
بن حمدو�ش� ،ضواحي �أزمور ب�إقليم
اجلديدة يف م�سرية احتجاجية دعت
�إليها تن�سيقية جمعيات املجتمع
املدين.
وقد عم �سخط وا�ستياء �ساكنة
اجلماعة على نهج �سيا�سة تقريب
اخلمر من املواطن (خا�صة �أحد
املحالت) وباخل�صو�ص ال�شباب
واملراهقني ،مما ي�ساهم يف تخريب
العقول والبيوت� ،أي الأ�سر ،وانت�شار
اجلرمية بدل �سيا�سة التنمية املفقودة
من خالل الفتات حملها �سكان ،منددين
بالو�ضع الكارثي الذي تعي�شه
اجلماعة من فقر وه�شا�شة وانت�شار
الأزبال يف كل مكان( )..و�إق�صا�ؤها
من جميع برامج التنمية وامل�شاريع
االجتماعية كدار ال�شباب ومالعب
ريا�ضية ..الخ.
و�سبق لتن�سيقية جمعيات املجتمع
املدين ب�سيدي علي بن حمدو�ش �أن
وزعت عدة بيانات وبالغ للر�أي العام

شكايات
■ رفع املواطن «احمد التزيلي»
القاطن ب�شارع احلاج حممد بنونة
�إقامة �سارة رقم  ،01بتطوان،
لرئي�س اجلماعة احل�ضرية
بتطوان ،يطالب فيها برتحيل
�أحد معامل اخل�شب �إىل احلي
ال�صناعي ،نظرا للأ�ضرار املادية
واملعنوية والإزعاج الذي يت�سبب
فيه جلميع �سكان الإقامة املذكورة،
الذين �سبق لهم �أن وجهوا بدورهم
عدة �شكايات �إىل اجلهات املخت�صة
دون جدوى.
■ وجه �سكان حي الأمل ( 1حي
ملحر�شي �سابقا) بوجدة ر�سالة
�إىل ال�سلطات املحلية ،يطالبون
من خاللها بالتدخل الفوري لرفع
ال�ضرر املحتمل الذي يلحق بهم
ب�سبب �إقدام �أحد الأ�شخا�ص على
بناء �شقق يف البقعة املقابلة مل�سجد
احلي.
و�أورد ال�سكان يف ر�سالة ا�ستنكارية
�أن هذه البقعة كانت خم�ص�صة
�أ�صال لت�شييد مركز �صحي ،و�آخر
لل�شرطة وملعب ل�شباب احلي،
وف�ضاء ترفيهي للتنفي�س عن
ال�ساكنة.
■ قال “عبد الواحد يا�سني” �أحد
املنت�سبني للزاوية الإدري�سية �إن
“عدالن بن تون�س” �أحد �أتباع
الطريقة ال�صوفية العالوية وهو
جزائري الأ�صل ،يتالعب من �أجل
اال�ستيالء على الزاوية املذكورة
وت�سليمها للجزائريني للتحكم يف
ال�ش�أن الديني باملغرب ،ح�سب ما
جاء يف ر�سالته للمدير الإقليمي
للأمن الوطني باحل�سيمة.
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◆ ق�ضت املحكمة االبتدائية ب�أكادير ب�أربعة
�أ�شهر حب�سا موقوفة التنفيذ ،وغرامة مالية
قدرها �ألف درهم ،يف حق  16م�شجعا املتهمني
ب�أعمال ال�شغب التي �سبق و�أن عرفتها ك�أ�س
العامل للأندية يف دجنرب املا�ضي مبلعب اكادير
الكبري� ،إثر متابعتهم من طرف النيابة العامة
من �أجل تعييب �شيء خم�ص�ص للمنفعة
العامة و�إهانة موظفني عموميني �أثناء قيامهم
بعملهم وا�ستعمال العنف يف حقهم .
◆ يتحدث النا�س يف �سو�س عن �صاحبة
ال�صرخة املدوية �أمام حمكمة تيزنيت
وزوجها الهرم وابن لهما ا�ست�أنفا اعت�صامهم،
�صباح يوم الثالثاء  21يناير � ،2014أمام
املحكمة االبتدائية بتيزنيت ،ومن املنتظر �أن
تق�ضي هذه العائلة اعت�صامها هناك يف()..
ظل الربودة ال�شديدة للطق�س ،يف افق انتظار
فتح حتقيق نزيه.

دعت من خاللهم �إىل ا�ستمرار الن�ضال
واالحتجاج �إىل حني �إغالق حمل
اخلمور ،والغريب يف الأمر �أنه عبارة
عن بناية ع�شوائية.
كما �سبق لل�سلطة املحلية �أن حررت
حم�ضرا بهدم املحل التجاري الذي
اتخـــــذ لبــــيع اخلمور بتاريـــــــــخ
 ،2012 - 04 - 02مودع بجماعة

�سيدي علي بن حمدو�ش ق�صد تفعيل
قرار الهدم بناء على قوانني التعمري
اجلاري بها العمل ،والأ�شد غرابة
هو �أن املنطقة التي توجد فوقها هذه
البناية الع�شوائية �صادر يف حقها
ظهري �شريف للملك الراحل احل�سن
الثاين مينع فوقها البناء ب�شكل نهائي.
ويف ال�سياق نف�سه ،ف�إن جماعة �سيدي

علي بن حمدو�ش ال تعرف �ساكنة
�أجنبية وال مرافق �سياحية ،وال تتوفر
على �سرية للدرك امللكي ب�أزمور .كما
تعرف �أعلى ن�سبة يف معدل اجلرمية
على امل�ستوى الإقليمي ،باعتبار
اخلمر �أم اخلبائث وم�شتل للتفريخ
وانت�شار اجلرمية لنقول “ما قدهم
فيل زادوهم فيلة”.

خريبكة

جندي من ثكنة «حطان» متهم يف جرمية قتل
سعيد الهوداني

�أجهز �شاب عمره � 26سنة يعمل يف «اجلندية»
ي�شتغل بالثكنة الع�سكرية «حطان» بخريبكة على
ع�شيقته �شنقا ،وذلك ع�صر يوم اجلمعة  24يناير
 2014يف منزل يكرتيه مع جمموعة من ال�شبان
بحي الفتح.
وقد �أكدت بع�ض امل�صادر من مكان اجلرمية �أن
ال�ضحية كانت حامال ،وعندما رف�ضت التخل�ص
من اجلنني وعلى �إثر نقا�ش حاد قام اجلندي

ب�شنق ع�شيقته حتى املوت ليهرب �إىل جهة غري
معلومة.
وبعد مرور يومني على ارتكاب اجلرمية ،وعذاب
ال�ضمري الذي عا�شه اجلاين خالل فرتة هروبه،
�سلم نف�سه لل�سلطات الأمنية و�صرح بقتل ع�شيقته
التي مت نقل جثتها �إىل م�ستودع الأموات مب�ست�شفى
احل�سن الثاين بخريبكة .
ومت و�ضع ال�شاب حتت تدابري احلرا�سة النظرية
يف انتظار تقدميه �أمام النيابة العامة.

بولمان

راع لل�سرقة
�إطالق النار واالعتداء على ٍ
بـ«اوطاط احلاج»
محمد الحمراوي

راع للغنم يف
تعر�ض م�ؤخرا ٍ
«اوطاط احلاج» ب�إقليم بوملان
مبنطقة النجود العليا املعروفة
بالظهرة على مقربة من قرية
�أهل تي�ساف �إىل اعتداء وح�شي يف
وا�ضحة النهار ،حيث ترب�ص به
�أكرث من خم�سة �أ�شخا�ص ،وقد
ا�ستعملوا �سالحا ناريا لل�صيد ذو
فوهتني.
ويف حماولة للدفاع عن نف�سه �أ�صدر
�إ�شارة خا�صة �إىل كلبني للحرا�سة
ميلكهما مما جعل الع�صابة تطلق
النار عليهما ما �أدى ب�أحدهم �إىل
املوت فيما �أ�صيب الكلب الآخر
بجروح ال�شيء الذي �سهل على
الع�صابة الو�صول �إىل الراعي الذي
ينحدر من اجلماعة القروية اوالد
علي �أويو�سف ،حيث �شرعوا يف
�ضربه ب�شكل وح�شي ترتب عنه

�إ�صابات على م�ستوى الر�أ�س،
و�إحدى رجليه وقاموا ب�سرقة ما
يناهز  26ر�أ�سا من الغنم.
وبعد �أن ا�ستفاق الراعي من
غيبوبته ات�صل ب�أحد اخوته،
وهو م�ست�شار باجلماعة القروية
ال�سالف ذكرها حيث ات�صل مبركز
الدرك امللكي بـ«�أوطاط احلاج» من
�أجل الإخبار ،وقد حتركت عنا�صر
الدرك امللكي فورا �إىل مكان االعتداء
والقيام ب�إجراء حتقيق معمق يف
النازلة مع مت�شيط املنطقة دون

العثور على �أفراد الع�صابة ب�سبب
�ش�ساعة املنطقة� ،إال �أن بحثا �سريا
�شمل �أرقام هواتف بع�ض امل�شكوك
يف �أمرهم �أحيلت على امل�صالح
املخت�صة لك�شف خيوط اجلرمية
الغريبةعناملنطقة.
وللإ�شارة ف�إن هذه اجلرمية خلقت
حالة من الرعب ،وعدم اال�ستقرار
النف�سيواالجتماعيلدىبقيةرعاة
الغنم باملنطقة ،والذين يعي�شون
من رعي قطيع املا�شية ويعيلون
عدة عائالت(.)..

◆ تعرف مدينة �أكادير عرو�سة اجلنوب بني
الفينة والأخرى ترويجا لنوع من اخلدمات
ال�سياحية عرب البواخر ال�سياحية الدولية
ت�ستفيد منها جمموعات بعينها ،حيث يتم
�إدراج مدينة �أكادير كنقطة يق�ضي فيها ال�سياح
بع�ض ال�ساعات من �صباح اليوم �إىل م�سائه()..
لكن الغريب يف الأمر وما يطرح العديد من
الأ�سئلة هو �أن اخلدمات تقدم خارج املدينة
مما يف�سح املجال لعفاريت ال�ساحة «�شركات
النقل» ب�أن يجعلوا من ال�سياح لقمة �سائغة
لنقلهم عرب حافالت كبرية �أو �صغرية احلجم
وبثمن قد ي�صل �إىل  80درهما «� 8أورو» �إىل
�إحدى ال�ساحات املتواجدة باملدينة القريبة
لل�شاطئ «�ساحة بيجاوان» و«�ساحة الأمل»
ك�أبعد �ساحة.
◆ هاجم ثالثة �أ�شخا�ص ملثمني يف ال�ساعات
الأوىل من �صباح يوم اخلمي�س املا�ضي،
مقر �إدارة احلي اجلامعي ب�أكادير بوا�سطة
زجاجات حارقة “مولوتوف” ،و�أحلقوا
بع�ض الأ�ضرار يف مركز اال�ستقبال وبعدها
قاموا بتك�سري �أبواب ونوافذ مكتب االت�صال
قبل �أن يلوذوا بالفرار.
وقالت امل�صادر �إن امللثمني هاجموا حرا�س
احلي اجلامعي يف �ساعات باكرة من �صباح
اخلمي�س ،بعد �أن دخلوا معهم يف عراك.
وقد ا�ستغل امللثمون جتمهر عدد من الطلبة
ال�صحراويني بداخل بهو احلي اجلامعي
كانوا يطالبون ب�إح�ضار �سيارة �إ�سعاف لنقل
زميل لهم �أ�صيب على م�ستوى الر�أ�س بعد
عراك جمعه مع زميل له بعد خالف حول
فتاة .
◆ حظي عامل �إقليم �إنزكان �أيت ملول “حميد
ال�شنوري” بتجديد الثقة امللكية رغم انتهاء
واليته الأوىل على ر�أ�س الإقليم الفتي ،هذا
التمديد يكذب بامللمو�س الإ�شاعات التي
تداولتها بع�ض اجلهات عن تغيري يطال
عامل �إنزكان �أيت ملول� ،إذ �أن الئحة العمال
والوالة امل�صادق عليها يف املجل�س الوزاري،
الذي تر�أ�سه �صاحب اجلاللة بالق�صر امللكي
مبراك�ش ،مل حتمل يف طياتها �أي �إ�شارة
لذلك.
◆ تعي�ش كل امل�ؤ�س�سات ال�صحية العاملة
بجهة �سو�س ما�سة درعة يف الآونة الأخرية
ف�سادا غري م�سبوق من كل نوع لدرجة يخيل
معها للمتتبع �أن هذه امل�ؤ�س�سات تو�شك على
التوقف عن العمل ب�شكل نهائي ،يف الوقت
الذي يقال �إن هذه امل�ؤ�س�سات ت�ستفيد من
اعتمادات مهمة من ميزانيات الدولة ،ل�صيانة
التجهيزات وتغطية امل�صاريف ال�ضرورية
لتح�سني �أدائها .

alousbouea@gmail.com
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كلميم

مواطنون ينتف�ضون على اخلدمات ال�صحية املرتدية يف «بويزكارن»
الحسين رضيت

نظم الع�شرات من �ساكنة جماعة بويزكارن (احل�ضرية  40كلم
�شمال مدينة كلميم) ،خالل الأيام الأخرية ،تظاهرة احتجاجية
ا�ستنكروا من خاللها تردي اخلدمات ال�صحية و�إغالق امل�ست�شفى
الع�سكري الذي كانوا يلجونه عند املر�ض.
ورفع املتظاهرون الذين �أطرتهم جمعيات حملية �شعارات
طالبوا فيها بفتح امل�ست�شفى املحلي� ،أو على الأقل تخ�صي�ص
جناح منه للم�ستعجالت يف �أفق انتهاء الأ�شغال به ،وتزويد
املركز ال�صحي بالأطر الطبية ال�ضرورية ،والعمل على توفري
كل الظروف املالئمة لها من �أجل اال�ستجابة حلاجيات ال�ساكنة،
وكذا توفري �سيارة �إ�سعاف حديثة وجمهزة بالبلدية لتكون رهن
�إ�شارة ال�ساكنة املحلية ،مع املطالبة بتوفري الأدوية املجانية
اخلا�صة بالأمرا�ض املزمنة والعمل على تنظيم املداومة الليلية
ب�صيدليات املدينة.

● عبد اهلل لخلوفي

«املز ّوق من برّا �أ�ش خبارك
مــــــــن الداخــــل»

جملـــــ�س تارجيــــ�ست يقتـــــــني العــــــــــــقارات

إعالنات إعالنات
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون
القانونية
المصلحة القانونية

�إعالن للعموم
بحث عن املنافع والأ�ضرار
يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س
�إىل العموم �أنه قد �أودع بامل�صلحة
القانونية ملفا يتعلق ب�إحداث
مقهى برقم  3جتزئة موالي
م�سعود �سيدي �سعيد مكنا�س من
طرف ال�سيد(ة) :عادل �شراوي.
فعلى كل من يهمه الأمر االت�صال
بامل�صلحة القانونية باجلماعة
احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة
احلبول) ق�صد االطالع على هذا
امللف و�إبداء مالحظاته ،وذلك
خالل �أجل مدته ( 15يوما) ابتداء
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
As 201/14
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون
القانونية
المصلحة القانونية

�إعالن للعموم
بحث عن املنافع والأ�ضرار

❋

«م�سار» من ال م�سار له

جهة تازة

عقد املجل�س الإقليمي دورته العادية
بر�سم �سنة  ،2014يوم اجلمعة
املا�ضي ،مبقر والية جهة تازة
احل�سيمة تاونات ،و�صادق ب�إجماع
�أع�ضائه على النقط املدرجة يف جدول
الأعمال والتي حظيت ب�أهمية خا�صة،
وت�ضمنت بالأ�سا�س اقتناء عقارات

�أ�رسار التعليم

مبدينة ترجي�ست ،تقدر بـ�أكرث من 11

ويف ال�سياق نف�سه ،قرر املجل�س يف
�إطار برجمة الفائ�ض ال�صايف الناجت
عن تنفيذ ميزانية  2013بناء ملعب
للقرب ،وجتهيزه باجلماعة الرتابية
ا�ساكن ،من �أجل خلق ف�ضاء خا�ص
ي�ستجيب للحاجيات ال�ضرورية
لل�شباب يف املجاالت املختلفة،

الريا�ضية والرتفيهية.
كما ر�صد املجل�س اعتمادات خا�صة
ق�صد جتهيز وت�أثيث املرافق الإدارية
للمجزرة اجلماعية الكائنة ب�سيدي
بوعفيف ،حيث �ستنطلق اال�شتغال
خالل الأ�شهر املقبلة ،مبا�شرة بعد
االنتهاء من جتهيزها.

إعالنات إعالنات إعالنات إعالنات

إعالنات إعالنات

هكتارا لإقامة م�شاريع تنموية مهيكلة،
وذلك للإ�سراع بتوفري الوعاء العقاري
من �أجل �إمتام �إجناز هذه امل�شاريع،
حيث جل�أ املجل�س �إىل اعتماد م�سطرة
نزع امللكية من مالكيها الذين تعذر
االقتناء منهم عرب �صيغة الرتا�ضي.

احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة احلبول)
ق�صد االطالع على هذا امللف و�إبداء
مالحظاته ،وذلك خالل �أجل مدته
( 15يوما) ابتداء من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن.
As 202/14
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة مكناس
الجماعة الحضرية لمكناس
قسم الممتلكات والشؤون
القانونية
المصلحة القانونية

�إعالن للعموم
بحث عن املنافع والأ�ضرار
يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س
�إىل العموم �أنه قد �أودع بامل�صلحة
القانونية ملفا يتعلق ب�إحداث �شقة
مفرو�شة برقم � 5إقامة �أمنية 142
مرجان مكنا�س من طرف ال�سيد(ة):
طاهرة بن طريف.
فعلى كل من يهمه الأمر االت�صال
بامل�صلحة القانونية باجلماعة
احل�ضرية ملكنا�س (ملحقة احلبول)
ق�صد االطالع على هذا امللف و�إبداء
مالحظاته ،وذلك خالل �أجل مدته
( 15يوما) ابتداء من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن.
As 203/14
المملكة المغربية
الجماعة الحضرية لمراكش
مقاطعة جليز
الكتابة العامة
مصلحة الشرطة اإلدارية
وشغل الملك العمومي

يعلن رئي�س املجل�س البلدي ملكنا�س
�إىل العموم �أنه قد �أودع بامل�صلحة
القانونية ملفا يتعلق ب�إحداث
حمل لبيع وتريي�ش الدجاج برقم 6
�إقامة الإخال�ص جتزئة الت�ضامن 1
�إعــــــــــالن
املن�صور مكنا�س من طرف ال�سيدين:
امل�صطفى �أعبابو ويو�سف �أعبابو.
فعلى كل من يهمه الأمر االت�صال طبقا للظهري ال�شريف امل�ؤرخ يف 3
بامل�صلحة القانونية باجلماعة �شوال  25( 1332غ�شت )1914

الذي ين�ص على قانون امل�ؤ�س�سات
الغري املالئمة واخلطرية ،وكذا
الظهائر التي غريته �أو متمته.
يفتح بحث مبقاطعة جليز مراك�ش
ق�صد الك�شف عن املنافع وامل�ضار
ملدة  15يوما ابتداء من ن�شر هذا
الإعالن ب�إحدى اجلرائد الوطنية
وذلك
ال�سلكي.بطلب من ال�سيد عبد الهادي �إعالن عن �إلغاء طلب
عرو�ض مفتوح
ق�صد ا�ستغالل خمبزة ع�صرية
بتالوجبت رقم  126الداوديات
ينهي رئي�س اجلماعة احل�ضرية ل�سال
مراك�ش.
وقد و�ضع امللف مبقاطعة جليز �إىل علم العموم واملتناف�سني املعنيني
م�صلحة تدبري امللك البلدي �أن طلبات العرو�ض املفتوحة التالية:
والبحوث لالطالع عليه �أثناء افتتاح  -طـــــلب عــــــــــــــــرو�ض رقـــــــم
املكاتب.
CUS/2013/89
As
204
/14
 اقتناء برنامج تدبري اجلباياتاملحلية للجماعة احل�ضرية ل�سال.
المملكة المغربية
 طـــــلب عــــــــــــــــرو�ض رقـــــــمالجماعة الحضرية لمراكش
CUS/2013/90
مقاطعة جليز
 �أ�شغال تهيئة �سوق اجلملةالكتابة العامة
باجلماعة احل�ضرية ل�سال  -عمالة
مصلحة الشرطة اإلدارية
�سال  -ح�صة .1
وشغل الملك العمومي
 طـــــلب عــــــــــــــــرو�ض رقـــــــمCUS/2013/91
�إعــــــــــــالن
 الأ�شغال الكربى لتهيئة �شوارعمدينة �سال (�شراء وغر�س الأزهار
طبقا للظهري ال�شريف امل�ؤرخ يف  3وال�شجريات).
�شوال  25( 1332غ�شت  )1914الذي  -طـــــلب عــــــــــــــــرو�ض رقـــــــم
ين�ص على قانون امل�ؤ�س�سات الغري CUS/2013/92
املالئمة واخلطرية ،وكذا الظهائر � -أ�شغال تهيئة ال�ساحة املركزية ل�سال
التي غريته �أو متمته.
اجلديدة.
يفتح بحث مبقاطعة جليز مراك�ش  -طـــــلب عــــــــــــــــرو�ض رقـــــــم
ق�صدالك�شفعناملنافعوامل�ضارملدة CUS/2013/93
 15يوما ابتداء من ن�شر هذا الإعالن � -شراء لوازم العتاد املعلوماتي
ب�إحدى اجلرائد الوطنية وذلك بطلب للجماعة احل�ضرية ل�سال.
املقرر فتح �أظرفته يوم  2فرباير 2014
من ال�سيدة لطيفة اغالل.
ق�صد ا�ستغالل م�صبنة بتجزئة على ال�ساعة العا�شرة �صباحا واملعلن
عليه باجلرائد الوطنية:
االزدهار  2رقم  283مراك�ش.
وقد و�ضع امللف مبقاطعة جليز قد �ألغي لل�سبب التايل:
م�صلحةتدبريامللكالبلديوالبحوث  -املدة املحددة للن�شر باملوقع
الإلكرتوين غري كافية.
لالطالع عليه �أثناء افتتاح املكاتب.
و�سيتم ن�ضره الحقا.
As 205/14
As 206/14
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة سال
الجماعة الحضرية لسال
الكتابة العامة
قسم المالية والميزانية

�أول حل ،و�أول خطوة �إ�صالحية فعالة ملنظومتنا الرتبوية،
تتمثل يف �إعادة االعتبار للتكوين املعريف والأكادميي لرجال
التعليم ،قبل اخلو�ض يف التكوين املهني الرتبوي ،فال يقبل
عقال وال نقال مطالبة املدر�س بتدري�س ما ال يح�سن ،بل ما ال
يعرف ،والتعوي�ض عن ذلك بالتكوين البيداغوجي “اجليد”.
ففاقد ال�شيء ال يعطيه ب�أي حال من الأحوال ،ولن يت�صف
التكوين البيداغوجي باجلودة �إال �إذا كان املتكون يُجيد ما
�سيُد ّر�س ،وما عدا هذا يعد جمرد عبث ،مدمر لروح التعليم
ُح�س باملهانة و�سيهينه
والتعلم .املدر�س الفاقد ملا يعطي ي ّ
من يُد ّر�سهم ،ومن يُهني نف�سه لن يويل �أي اعتبار ل�ضوابط
مهمته و�أخالقياتها ،ومن يهني ُمد ّر�سه لن يعري �أي اهتمام ملا
يُد ّر�س له�ُ .ضيّعت �ضوابط مهام التدري�س ،ف�ضاعت �أدبيات
التعلمُ ،
ف�ضيّع التعليم والتكوين ،ف�ضاع م�ستقبل الأجيال،
م�ستقبل البالد.
عجيب �أمرنا� ،أ�صبحنا ال نعري �أي اهتمام مل�ضمون الأمور يف
كل ميادين احلياة ،ونركز بدل ذلك على املظاهر وال�شكليات؛
فحتى ثقافتنا الدارجية مل تعد ت�سعفنا ،ف�أين نحن من املثل
ال�شعبي “املزوّق من ب ّرا �أ�ش خبارك من الداخل؟” بالرغم
من م�سل�سل االنتكا�سات التي يعرفها تعليمنا منذ �أن �أ�صبح
حقال ال�ستنبات مقاربات بيداغوجية عقيمة ،ومنذ �أن اعتمدنا
نهج “ ُكب و ُكول” ( )copier - collerالذي يوفره
“املالح غوغل” على “الويب” كو�سيلة لتعليم �أبنائنا تعلما
ذاتيا منذ طور االبتدائي ،فمازلنا م�صرين على نف�س النهج
الذي �أخرج املنظومة الرتبوية عن امل�سار “البيداغوجي”
ال�سليم .ما القيمة الإ�صالحية الإ�ضافية لتبني وزارة
الرتبية الوطنية ملنظومة “م�سار” الرقمية وكذا ال�سبورة
التفاعلية؟ �إنه اللعب خارج امليدان وما ي�سببه من هدر مايل
وهدر تعليمي ،لن يزيدا تردي �أو�ضاع املنظومة الرتبوية
�إال ا�ستفحاال .نعم لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
كو�سيلة ذات قيمة م�ضافة ي�ستعملها املدر�س امل�ؤهل معرفيا
ت�أهيال �سليما ،الكفء مهنيا ،ا�ستعماال انتقائيا ذكيا يف القيام
مبهامه الكال�سيكية ،التي ال بديل عنها؛ لكن ال للتعامل معها
كغاية يف حد ذاتها “كما هو احلال مع املقاربات البيداغوجية
العبثية” ،و�إال فعلى كل من ي�صر على تبني هذا النهج �أن
يتحمل ،من الآن ،م�س�ؤولياته بخ�صو�ص ما �ست�ؤول �إليه
الأو�ضاع من تردي يف القريب املنظور.
لي�س بالأ�سلحة املتطورة وحدها حت�سم احلروب ،فال بد
من العن�صر الب�شري امل�ؤهل املدرب امل�ؤمن بق�ضيته .ال بد
ملن يريد �إ�سعاف ج�سد املنظومة الرتبوية املتهالك من البدء
بالك�شف عن احلالة ال�صحية لقلبها الناب�ض املتمثل يف تكوين
املدر�سني .ال بد من �إلقاء �إطاللة على نوعية التكوينات
باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين “ا�ستكمال
التكوين” وباملدار�س العليا للأ�ساتذة “ما ي�سمى باللي�سان�س
املهني” للوقوف على �أب�شع م�شاهد هدر تكوين املكونني،
حجز الزاوية لأي �إ�صالح تعليمي .انطلق ،باملدار�س العليا
للأ�ساتذة ،ما ي�سمى بالتكوين املهني “اللي�سان�س” بنظام
الوحدات ،بعد انق�ضاء ن�صف ال�سنة الأول من التكوين
“ ”première semestreلطلبة تنق�صهم � 3سنوات من
التكوين املعريف يف املواد التي �سيُد ّر�سونها بعد تخرجهم.
�إذن ،نحن جمربين على �إدماج ن�صفي ال�سن ة “sseme 2
 ”tresيف واحد “”semestre 1؛ ولكم �أن تت�صوروا
ما ينتظر تعليمنا من دمار يف ال�سنني القادمة .على اجلانب
الآخر ،نف�س �صنف الطلبة احلاملني لدبلوم اللي�سان�س
املبتور يتلقون ا�ستكماال للتكوين يف املراكز اجلهوية ملهن
الرتبية والتكوين ،انطلق هناك كذلك ،بعد انق�ضاء ن�صف
ال�سنة الأول ،زيادة على �أن ظروف التكوين �أدهى و�أمر مما
هو عليه احلال باملدار�س العليا للأ�ساتذة ،ب�سبب افتقاد
الكثري من الدكاترة ال�شباب للخربات املطلوبة لهذا النوع
من التكوينات ،وافتقاد العديد من باقي املكونني للكفاءات
املعرفية الالزمة املعريف للمتكونني.
❋ رئي�س مركز الدرا�سات والأبحاث والتقييم
للرتبية والتكوين
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كواليس جهوية

بولمان

خريبكة

تالميذ ينوبون عن النقابات يف �إ�ضرابات التعليم
سعيد الهوداني

و�صلت احتجاجات التالميذ التي
انطلقت قبل �أ�سبوع �إىل ثانوية
الفو�سفاط بخريبكة حيث نظم تالمذتها
وقفة احتجاجية للمطالبة ب�إلغاء
املذكرة الوزارية الأخرية ،القا�ضية
ب�إدماج الربنامج املعلوماتي اجلديد
«م�سار» يف تدبري جزء كبري من احلياة
املدر�سية �آليا مبا يف ذلك التتبع الفردي
للتالميذ ،وتدبري الزمن املدر�سي،
والبنيات الرتبوية وتدبري عمليات
الدعم االجتماعي ،وتتبع نقط املراقبة
امل�ستمرة ،التي كانت �سبب االحتجاج
املكثف بالإقليم ،الذي اعتربه عدد من
تالميذ البكالوريا ال يخدم م�صلحتهم،
ولن يحافظ على مبد�إ تكاف�ؤ الفر�ص مع
تالميذ التعليم اخل�صو�صي الذين لن

ي�شملهم النظام خ�صو�صا �أن «م�سار»
يلزم الأ�ستاذ بتقدمي الفرو�ض الكتابية
املربجمة لإدارة املدر�سة التي تتوىل
�إدخالها �إىل النظام وهو ما �سيلغي نقط
امل�شاركةداخلالق�سموالفرو�ضاملنزلية
والعرو�ض التي كان التالميذ ي�ستعينون
بها لتح�ســـني نتائـــــجهم ال�سنوية .
وفيما رفع التالميذ يف كل هذه الوقفات
�شعارات قوية تطالب ب�إلغاء املذكرة
مو�ضوع االحتجاج� ،أكدت م�صادر
تعليمية� ،أن هناك �سوء فهم كبري
يف املو�ضوع ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار
االحتجاجات ،و�أن الربنامج لن ي�ؤثر
ال يف تكاف�ؤ الفر�ص وال يف �سري العلمية
التعليميةعموما،و�أنالإكراهاتاحلالية
املرتبطة بالربنامج هي �إكراهات تقنية
ومنهجيةب�سببت�سرعالوزارةيفتنزيله
دون تكوين م�سبق وال بنية حتتية.

تلكس
يف خروج غري م�سبوق� ،أكد
امل�ست�شار ونائب رئي�س اجلماعة
احل�ضــــــرية لتـــــطوان ،عبد
ال�سالم �أخوم�ش� ،أن العديد من
امل�ست�شارين ونواب الرئي�س
ي�ستفيدون من امتيازات باجلملة
مــــــن بينها ا�ستعمال الهاتف
النقال و�سيــارات اجلماعة
لتعــلم ال�سياقة ،كما هو حال
�أحد النواب .و�أ�ضاف �أن �أحد
امل�ست�شارين يتوفر على جن�سية
�إ�سبانية وكذلك على بطاقة بنكية
دولية(فيزا) متكنه من حتويل
الأموال املغربية جتاه البلدان
الأوربية ،ف�ضال عن ح�ضوره
الدائم يف كل الأن�شطة التي حتدث
يف املدن الإ�سبانية بدعوى متثيل
جماعة تطوان بها.

عني على
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وي�شار �إىل �أن عددا من النقابات
التعليمية قد حتفظت على الربنامج
املذكور �آخرها املكتب الوطني للجمعية
املغربية ملدراء الثانويات باملغرب
الذي �أ�شاد ب�أهمية حتديث الإدارة
الرتبوية ،لكنه حتفظ على مكون التقييم
«املراقبة امل�ستمرة» على الأقل يف
املرحلة احلالية� ،إىل حني توفر ال�شروط
الكفيلة ب�إجناحه ماديا وتدبرييا ،مع
ا�ستمرار العمل بالطرق ال�سابقة حفاظا
على ا�ستقرار املنظومة الرتبوية.
ممربا ذلك ب�إلغاء برنامج م�سار الأطر
املرجعــــية ال�ضابــــطة لنظام تقومي
الفرو�ض والتي جعلها الربنامج منطية،
فر�ضانونقطةللأن�شطةاملندجمةلبع�ض
املواد وحرمان مواد �أخرى من نقطة هذه
الأن�شطة ،و�سط مطالبة التالميذ بدمج
املراقبةامل�ستمرة.

من يحمي حرمة
المساجد؟!

حتى ال تنقطع طالبات جماعة
املر�س عن الدرا�سة
محمد تيلولوت

حتت�ضن دار الطالبة بجماعة املر�س �إقليم بوملان
 67نزيلة يتابعن درا�ستهن يف امل�ستويني االبتدائي
والإعدادي ،رغم �أن الطاقة اال�ستيعابية لهذه امل�ؤ�س�سة
ال تكفي �إال لــ  32نزيلة .والطامة الكربى �أنها تعرف
خ�صا�صا كبريا يف امل�ؤن واملواد الغذائية ،ال�شيء الذي
يهدد �أغلب النزيالت لالنقطاع عن الدرا�سة �إذا علمنا
�أن ال�سواد الأعظم فيهن ينحدرن من �أ�سر فقرية ت�شكو
العوز و�ضيق ذات اليد.
لذا ننا�شد اجلهات امل�س�ؤولة بالتدخل العاجل لت�أمني
اال�ستقرار النف�سي واالجتماعي له�ؤالء النزيالت وذلك
بتوفري الوجبات الغذائية وتو�سيع دار الطالبة ،ويف
نف�س الوقت نت�ساءل عن جدوى اخلطاب الذي يدعو
�إىل ت�شجيع متدر�س الفتاة يف الو�سط القروي وحماربة
الهدر املدر�سي ،كما ننا�شد ذوي الأريحية من املح�سنني
بتقدمي يد امل�ساعدة له�ؤالء النزيالت حتى ال يفكر �أولياء
�أمورهن يف انقطاعهن عن الدرا�سة.
برشيد

«�سيبة» وكالم �ساقط
�أمام م�سجد
خالد الدرقاوي

استنكر سكان زنقة موالي ادريس ومصلى مسجد األندلس احتالل المِلك العمومي ومصلى
المسجد المذكور من طرف الباعة المتجولين وأصحاب العربات المربوطة بالدواب ومحل لغسل
السيارات( ،)la vageوالذين يسببون عرقلة في حركة المرور باإلضافة إلى ما يخلفونه من أزبال
ومياه عادمة وروائح كريهة خاصة في يوم الجمعة مما يخدش جمالية المسجد وحرمته،
(انظر الصورة).

إعــــداد :زهير البـوحاطي

الجئون �سوريون يبيتون يف العراء

�أعلن �سكان جتزئتي «القونا» و«نعيمة» الواقعتني �ضمن
نفوذ املقاطعة الرابعة مبدينة بر�شيد ،عن ا�ستنكارهم
انت�شار الباعة املتجولني وحما�صرتهم �أبواب منازل ال�ساكنة
طيلة النهار وما يخلفونه وراءهم من �أزبال والتفوه بالكالم
ال�ساقط ،ناهيك عن النزاعات يف ما بينهم على مر�أى من
اجلميع ،بالإ�ضافة �إىل الت�سبب يف عرقلة ال�سري واجلوالن
ببع�ض الأزقة وحما�صرة �أبواب م�سجد «البي�ضي».
ويف هذا ال�صدد ،يطالب �سكان التجزئتني بتدخل ال�سلطات
الإقليمية واملجل�س البلدي لرفع ال�ضرر الذي حلق بهم
نتيجة كرثة العربات املجرورة واملدفوعة والتي حتا�صر
منازلهم وحمالتهم التجارية منذ �شهور.

الإ�سبــــان يت�سولـــــون
يف �سبتــــة املحتلـــــة

يف كل �شارع وعلى جنبات �أر�صفة وطرقات مدينة
�سبتة املحتلة ،البد �أن تر�صد �أعني الزائرين
مت�سولني �إ�سبانيني وقد اختلفت طرق ت�سولهم؛
بني من ي�ستعمل �آلة مو�سيقية وغريها ،ومن ي�ضع
الفتات كتب عليها «�أنا ال �أتوفر على العمل ولدي
ثالثة �أطفال و�أريد الأكل» ،كما هو ظاهر يف ال�صورة
رفقته.

فلـــــو�س اللبــــن كياخــــذهم «زعطـــــوط»

ت�شهد �ساحة كاجي ريا�ض ،قرب
مقر عمالة �سبتة املحتلة اعت�صام
العديد من الالجئني ال�سوريني،
يطالبون من ال�سلطات اال�ستعمارية بت�سوية و�ضعيتهم الغري قانونية،
و�أن توفر لهم العي�ش الب�سيط على الأقل ،لكن ال�سلطات الإ�سبانية
تتجاهل مطالبهم فترتكهم ينامون يف الهواء الطلق ،يتذوقون مرارة
الربد القار�س واجلوع� ،إال �أن بع�ض املح�سنني من املغاربة والإ�سبان
على حد �سواء ،يقومون بتقدمي وجبات الأكل لهم ،لإنقاذهم من ق�ساوة
الربد القار�س(.)..

بعدما تورط يف العديد من عماليات
التزوير وبيع �أرا�ضي احلبو�س وغريها
من الف�ضائح ،مت توقيفه من مزاولة
مهامه كعون �سلطة ب�إحدى مقاطعات
تطوان ،لكنه وخالل عملياته التي كان
ين�صب بها على �ضحاياه ويوهمهم
بكونه «�شيخ» ولي�س عون �سلطة
حتى و�صل �صداه �إىل جل امل�س�ؤولني
باملدينة ،و�صار حديث العام واخلا�ص
فتم توقيفه ،ثم بعد ذلك ق�صد مديرة
�إحدى امل�ؤ�س�سات العمومية من �أجل
الزواج بها ،لكن الغريب يف الأمر
�أن هذه الأخرية متزوجة ،وبف�ضل
عالقاته املت�شعبة ،ا�ستطاع حتقيق
غر�ضه فتزوج بها بعقد عريف غري

�شرعي ،حيث كانت املفاج�أة بعدما
ا�شرتى لها �شقة فاخرة باملال املنهوب
من «�أرزاق عباد اهلل» ،فوجدها يف يوم
من الأيام ب�إحدى املنازل مبدينة مرتيل
نائمة رفقة �أحد الأ�شخا�ص ،ليت�أكد
فيما بعد ب�أنه زوجها ال�شرعي ،وهو ما
مل ي�ست�سغه فتقدم ب�شكاية يف املو�ضوع
�إىل وكيل امللك بابتدائية تطوان ،يتهم
فيها زوجته غري ال�شرعية بالن�صب
واالحتيال عليه و�سلبه �أمواال كبرية
و�إ�صالح وترميم منزلني �آخرين
ب�أموال طائلة ،و�شراء م�ستلزمات
املنازل و�شراء �سيارة وحلي و�أ�شياء
�أخرى كاملبالغ املالية عن طريق
�شيكات بنكية.
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شخصيات مغربية عرفتها

بقلم  :رمزي صوفيا

كعادتي يف كل �سنة ،فقد ق�ضيت
عطلة ر�أ�س ال�سنة امليالدية اجلديدة
مبدينة مراك�ش ،التي �أرتاح فيها من
كل م�شاغلي و�أ�ستعيد �صفاء ذهني
وان�سيابية �أفكاري.
وبهذه املدينة الرائعة التقيت �سيدة
ببيت �صديق من امل�ستثمرين املغاربة،
ف�س�ألتني�« :أال تتذكرين يا �أ�ستاذ؟ لقد
التقيتك ذات مرة عندما جئت لزيارة
الأ�ستاذ حممد ح�صاد يف مكتبه عندما
كان رئي�سا مديرا عاما للخطوط امللكية
املغربية ،وكنت �أنا موظفة باملكتب
الرئي�سي لل�شركة ،وقد عملت معه
طيلة فرتة رئا�سته للخطوط امللكية
املغربية .وقد تقاعدت منذ �سنتني.
و�أنا �أعي�ش يف مدينة مراك�ش منذ ذلك
احلني ،واجلميع هنا يثني ويدعو
باخلري للأ�ستاذ حممد ح�صاد على
ما قدمه ملدينة مراك�ش .فانظر �إليها
كيف �صارت بف�ضل همته واجتهاده
وكيف جنح عندما كان واليا على
هذه املدينة �إىل ا�ستقطاب ر�ؤو�س
الأموال لال�ستثمار يف كل القطاعات
لفائدة �سكان مراك�ش وخا�صة
القطاع ال�سياحي الذي جعلها بف�ضل
جهوده بوابة �سياحية عاملية .و�أنا
ال �أ�ستغرب جناحه يف مهامه عندما
كان واليا على مدينة مراك�ش ف�أنا
�أعرفه جيدا لأنني عملت معه عدة
�سنوات يف اخلطوط امللكية املغربية».
فقلت لها« :وماذا تتذكرين عن تلك
ال�سنوات؟» ف�أجابتني« :لن �أن�سى
تلك املرحلة من حياتي املهنية .وهذا
لي�س موقفي لوحدي بل �إن املوظفني
وامل�ستخدمني بل والطيارين والأطر
العليا للخطوط امللكية لن ين�سوا
�أيام ح�صاد .فقد كان مكتبه مفتوحا
للجميع وكان ين�صت للجميع �سواء
ذوي املنا�صب العليا يف اخلطوط
امللكية �أو العمال الب�سطاء .لقد كان
التوا�ضع ال�شديد والتوا�صل اليومي
من مبادئه الأ�سا�سية .وكنا باملقابل
تفان من فرط
نقبل على عملنا بكل ٍ
تقديرنا جلهوده ورغبتنا يف التعاون
معه على تنمية مكانة ومداخيل
ال�شركة .والدليل على ما �أقول هو
انتفاء الإ�ضرابات واالحتجاجات يف
الفرتة التي ق�ضاها معنا لأنه كان
يعطينا املثال يف الإخال�ص للعمل
وللوطن» .و�سكتت قليال ثم وا�صلت
كالمها قائلة�« :أذكر �أنني يف �إحدى
ال�سنوات مر�ضت مر�ضا �شديدا حتى
�أ�شرفت على املوت .ومبجرد علمه
مبر�ضي �صار ي�س�أل عني يوميا على
هاتفي النقال و�صار ير�سل يل من ماله
اخلا�ص ملواجهة م�صاريف عالجي.
وعندما �شفيت قررت التوجه �إىل الديار
املقد�سة لأداء فري�ضة احلج ،فكان
�أول �شيء قمت به و�أنا واقفة �أمام
قرب الر�سول (�ص) هو الدعاء لل�سيد
حممد ح�صاد باخلريات ،وعندما
عدت حكيت لزمالئي عما قمت به خالل
عطلة احلج .فقال يل الذين �سبقوين �إىل
احلج ب�أنهم قاموا بنف�س ال�شيء لأن
هذا الرجل نادر املثيل وقليل الوجود
كرئي�س مبا�شر يف العمل حيث جعلك

وزير الداخلية حممد ح�صاد مع
املواطننيمبا�شرةعلىالفاي�سبوك
حتب عملك وحتب مكتبك وت�ضاعف
جمهوداتك بف�ضل معاملته الطيبة
وجديته وان�ضباطه».
ف�س�ألتها« :لقد حكيت يل عن طريقة
تعامل ال�سيد حممد ح�صاد معكم
كموظفني تابعني له ،فكيف كان
يتعامل مع املواطنني الآخرين؟»
فقالت يل«:لقد كانت ت�صرفاته واحدة
وموحدة لأن الطيبوبة هي من �صميم
طباعه ،و�س�أحكي لك �شيئا �شهدته
بنف�سي و�أنا يف ال�سكرتارية التابعة
له ،فقد جاءت يف �أحد الأيام �سيدة
متو�سطة العمر يبدو عليها الهزال
واملر�ض ،وطلبت ر�ؤية ال�سيد حممد
ح�صاد ب�إحلاح ،لكنه كان م�شغوال يف
اجتماع فطلبنا منها الرتيث .وفج�أة
غادر مكتب االجتماع بعد �أن تلقى
ات�صاال هاتفيا من وزارة النقل ي�أمره
بالتوجه على جناح ال�سرعة �إىل مدينة
الرباط الجتماع هام وعاجل هناك.
ومبجرد خروجه من مكتبه اعرت�ضت
ال�سيدة طريقه ،فما كان منه ورغم
ا�ستعجاله �إال �أن وقف وقال يل »:
خذي من هذه ال�سيدة املعلومات عن
طلبها وال تن�سي �أن تعطيها يل عند
عودتي .وبعد الظهر عاد فطلب مني
املعلومات .وقد كانت هذه املر�أة �أرملة
مري�ضة بداء ال�سرطان ولها طفالن
�صغريان ،فتكفل بعالجها وبنفقة
درا�سة طفليها من ماله اخلا�ص وهذا
واقع �شهدته بنف�سي واهلل ي�شهد على
�صدق ما �أقول».
وقد كانت هذه ال�شهادة م�ؤثرة من
موظفة �سابقة عملت مع ح�صاد
لدرجة جعلتني �أ�شعر ب�أنني مل �أكمل
حديثي عن هذا امل�س�ؤول الغيور على
بلده وجعلتني �أقرر الكتابة عنه من
جديد بعد مو�ضوعي ال�سابق عنه.
و�أنا �شخ�صيا �أعرف و�أ�سمع الكثري

فتح محمد حصاد
صفحة خاصة على
الموقع االجتماعي
المعروف
«فايسبوك»
ليتلقى مالحظات
الناس التي يرد
عليها شخصيا
رغم انشغاالته
الكبيرة ،وهذه
سابقة اجتماعية
سيسجلها له
التاريخ

الطيبوبة وال�شهامة التي تتعامل بهما
زوجته املحرتمة الدكتورة ال�صيدالنية
مع الفقراء.
�إن ال�سيد حممد ح�صاد الذي ُولد يف
منطقة ب�سيطة وتلقى تربيته الأوىل
من عائلته التافراوتية الطيبة كان
منذ مطلع حياته م�ؤهال خلدمة وطنه
حيث تخرج من مدر�سة م�شهود لها
بتخريج كبار امل�س�ؤولني التكنوقراط
الذين �أفادوا املغرب كثريا �أال وهي
مدر�سة بوليتيكنيك بباري�س التي
ح�صل فيها ح�صاد على دبلوم مهند�س
يف �سنة  1974وعلى دبلوم مهند�س
من املدر�سة الوطنية للطرق والقناطر
بباري�س �سنة  ،1976حيث �شغل بعدها
من�صب مدير الأ�شغال العمومية ب�أقاليم
فا�س وتاونات وبوملان بني �سنة 1976
و.1981
ويف �سنة  1982تقلد من�صب مكلف
بالدرا�سات لدى وزير التجهيز ثم
مدير بالنيابة يف التخطيط والدرا�سات
بوزارة التجهيز .وتوىل من�صب املدير
العام لوكالة ال�شحن والتفريغ مليناء
الدار البي�ضاء ما بني  1983و1984
واملدير العام ملكتب ا�ستغالل املوانئ
ما بني  1985و.1993
وعني حممد ح�صاد يف  11نونرب 1993
وزيرا للأ�شغال العمومية والتكوين
املهني وتكوين الأطر ٬ثم رئي�سا مديرا
عاما ل�شركة اخلطوط امللكية املغربية
�سنة .1995
ويف فاحت �أبريل  1996ان�ضم ح�صاد
كع�ضو �إىل جمموعة التفكري التي
�أ�س�سها امللك احل�سن الثاين ثم توىل
من�صب رئي�س اجلمعية الدولية لأرباب
النقل اجلوي بالبلدان الفرنكفونية

مع وكذلك
حديثالنا�س
الطيبة مع
الصحفي رمزي صوفيا
مواقفه في
وزير الداخلية محمدعنحصاد

يف فرباير  1997ثم رئي�س ودادية
مهند�سي الطرق والقناطر باملغرب يف
دجنرب  .1997خريج املدر�سة املتعددة
التكنولوجياتبفرن�سا.
ويف  12نوفمرب  2012عينه امللك حممد
ال�ساد�س رئي�سا على جمل�س الرقابة
للوكالة اخلا�صة طنجة -املتو�سط».
ويف التعديل احلكومي حلكومة
ال�سيد عبد الإله بن كريان �صار حممد
ح�صاد وزيرا للداخلية عن جدارة
وا�ستحقاق ،فكانت �أول اهتماماته هي
النهو�ض بطريقة تدبري ال�ش�أن العام
من طرف ما كان ي�صطلح عليها �سابقا
ب�أم الوزارات .وهو اليوم منكب على
تنمية الأقاليم التي هي يف حاجة لذلك
حيث علمت ،م�ؤخرا ،ب�أنه وبعد �إطالقه
لعملية حتيني اللوائح االنتخابية ،فقد
عقد لقاء لإعداد خطة تنموية لإقليم
العرائ�ش لإخراج اتفاقية يف هذا ال�ش�أن
�إىل حيز الوجود يف اجلريدة الر�سمية»،
والتطرق �إىل هذه امل�شاكل من طرف
وزير الداخلية �ضمن جمموعة من
امللفات التي تهم �إقليم العرائ�ش ،م�ؤكدا
على بذل ُق�صارى جهده للدفع بت�أهيل
العرائ�ش كباقي �أقاليم �شمال املغرب
على �شاكلة مدن مرتيل وطنجة .دون
�أن ُيف ّوت فر�صة احلديث عن املنطقة
ال�صناعية  polygoneالتي �سيتم
�إحداثها مبنطقة املاللح بغالف مايل
حددته م�صادرنا يف  240مليون درهما
بدرا�سة ُمهي�أة �سلفا ،على ح ّد تعبري
هذه امل�صادر ،م�ؤكدة خرب �إحداث
وحدة �إنتاجية �صناعية بذات املنطقة
بعدد ي�صل �إىل  230وحدة �إنتاجية
ومب�ساحة ترتاوح بني الـ� 4000إىل
الـ 5000مرتا مربعا بتعاون مع امليناء
املتو�سطي و�شركاء �آخرين.
ورغبة منه يف التوا�صل مع املواطنني،
فقد فتح ال�سيد حممد ح�صاد �صفحة
خا�صة على املوقع االجتماعي املعروف
فاي�سبوك ليتلقى مالحظات النا�س التي
يرد عليها �شخ�صيا رغم ان�شغاالته
الكبرية .وهذه �سابقة اجتماعية
�سي�سجلها له التاريخ .و�أنا واثق كل
الثقة من �أن ح�صاد �سيعرف كيف
يدبر كل امللفات الكبرية والثقيلة التي
تنتظره على مكتبه كوزير للداخلية،
و�سيعرف كيف يوقف حمالت الغ�ضب
التي تتزايد من طرف هيئة املت�صرفني
املغاربة لأنه يعرف كيف ي�ستمع وينفذ
الإ�صالحات املطلوبة .كيف ال وهو
الذي يذكره الطنجويون اليوم بكل خري
بعد �أن حول مدينتهم خالل �سنوات
قليلة كان فيها واليا على هذه اجلهة
الرائعة من املغرب( ،حول طنجة) �إىل
مركز �سياحي وا�ستثماري �ضخم متكن
من �إدرار مبالغ هائلة لفائدة �سكانها
و�أجيالها املقبلة .فبف�ضل جهوده جنح
يف ا�ستقطاب ر�ؤو�س �أموال طائلة من
�إ�سبانيا جعلت طنجة موعدا ماليا
و�سياحيا وعقاريا كبريا.

alousbouea@gmail.com
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حماولة عقد �صلح بني املواطن وال�ضرائب

محمد بركوش

وحمفز يتمثل يف «عفو �ضريبي �شامل» ي�ستفيد منه كل مقبل وكل مقتنع20( ،

ا�ستح�سن جل الذين ح�ضروا املنتدى ال�صحفي املنظم بوكالة املغرب العربي
للأنباء الأ�سبوع الفارط ،ا�ستح�سنوا اللقاء الذي ا�ست�ضاف املدير العام �ألف و�ضعية متت ت�سويتها وتقنينها نتيجة احلافز املذكور).
لل�ضرائب عبد اللطيف زغنون واعتربوه بداية م�شجعة يف درب امل�صاحلة :مل يتوقف زعنون عن اال�سرت�سال يف الإي�ضاح وطرح املفاج�آت وك�شف الكثري
م�صاحلة املواطن مع ال�ضرائب ،التي ظل ينظر �إليها من ثقب الت�شا�ؤم كغول ال من امل�ستور يف مو�ضوع ال�ضرائب وا�ستخال�صها ،حيث ذكر يف حديثه وبثقة
هم له �إال اخرتاق جيوب املواطنني والتهام ما بها من �أموال ،ور�أوا فيما �أثري عالية يف النف�س ا�ستعداد املديرية العامة ((التي يديرها بكل دقة و�إخال�ص،
من م�شاكل وت�سا�ؤالت اهتمام اجلميع �إدارة و�صحافة وجمهورا وم�شاركة وبكل حب �أي�ضا كما �شهد بذلك كل العاملني بها للبدء يف تطبيق �أ�سعار مرجعية
هامة وفعالة يف الرفع من م�ستوى الوعي ال�ضريبي ،وجعلهما دافعا �أ�سا�سا يف قطاع العقار عن طريق ن�شر الئحة مرجعية حمددة ومعلن عنها تفيد يف
لالنخراط التلقائي يف �أداء الواجب الوطني امللقى على كاهل امللزم بكل وطنية حمو و�إزالة الأخطاء ال�سابقة وما تخلفه من �أزمات وفو�ضى وم�ضاربة،
وبكل ح�س ت�ضامني ،ودون �أي �ضغط �أو مكا�شفة �شبيهة باملحا�سبة ،ومتنى وا�ستغالل لظروف املواطن املقهور الذي ال يجد بدا �أمام حاجته و�ضيق ذات
بع�ض امل�شاركني الذين �أثروا النقا�ش مبداخالتهم و�أ�سئلتهم �أن تعمم كل اليد من اخل�ضوع لتقوى الأقوياء ،كما تكلم بعد �إ�شارة التهدئة واالطمئنان
الإي�ضاحات التي فاه بها املدير العام لل�ضرائب� ،أو يعاد ن�شرها من جديد ،و»الرجوع �إىل اهلل» كما يقال بالدارجة على �إقدام املديرية وب�صفة تامة على
�أو بثها عرب برنامج تلفزي ،لكي ي�سهل على امللتزمني الذين مازالوا يف
�إعفاء التعاونيات الفالحية ال�صغرى «وهذه ب�شرى» والتي
حرية من �أمرهم �أخذ ق�سط من االطمئنان والطم�أنينة ،خا�صة
يقل رقم معامالتها عن  5ماليني درهم من ال�ضريبة عن
�صغار التجار الذين قال عنهم املدير العام ب�أنهم غري معنيني
ال�شركات وال�ضريبة على الدخل ،على �أن
إن 300
هذه ال�سنة مب�سك املحا�سبة �إىل حني تدييعها عن طريق
تبقى تلك ال�ضريبة مفرو�ضة عن الأن�شطة غري
ألف تاجر يؤدون
غرف ال�صناعة والتجارة ،م�ضيفا �أن الهدف الأ�سا�س
الفالحية)) ،مو�ضحا على �إثر �س�ؤال مهم متعلق
فقط  800مليون درهم
من الإجراء لي�س هو «رفع تكاليف �صغار التجار،
بالرثوة و�أ�صحاب الرثوة� ،أن فر�ض ال�ضريبة
ولكن هو ف�ضح كبارهم الذين يختبئون وراء
على هذه الأخرية هو قرار �سيا�سي ولي�س
سنويا» ،وهو رقم معامالتي
�أداء الر�سوم اجلزافية»� ،إذ «�إن � 300ألف تاجر
�إداري �أو مديري ،يف �إ�شارة رمبا �إىل مواقف
غير سالم من الشكوك واالتهامات،
ي�ؤدون فقط  800مليون درهم �سنويا» ،وهو رقم
بع�ض الأحزاب وبع�ض الربملانيني الذين
ألن إدارة الضرائب لديها معلومات
معامالتي غري �سامل من ال�شكوك واالتهامات ،لأن
تناولوا املو�ضوع بربودة ودون حما�س
�إدارة ال�ضرائب لديها معلومات ح�سب قول املدير
ملا له من انعكا�س عليهم ،زيادة على
حسب قول المدير العام تفيد أن
العام تفيد �أن «جتارا كبارا تدر جتارتهم املاليري
�أن التجارب �أثبتت ف�شله وعدم جدواه،
«تجارا كبارا تدر تجارتهم الماليير
من الدراهم ،ولكنهم يكتفون بالبقاء �ضمن الئحة
بناء على «درا�سات �أجنزت يف هذا الباب
التجار ال�صغار».
من الدراهم ،ولكنهم يكتفون
مبجموعة من الدول منها �سوي�سرا وبلجيكا،
وبلغة
هادئة
أجوبة
�
عرب
زغنون
لقد �أظهر ال�سيد
مما دفع �إىل التخلي عنه تفاديا لنتائجه ال�سلبية،
بالبقاء ضمن الئحة التجار
ب�سيطة ال تكلف فيها ب�أن الدولة املغربية «ت�سيري يف
ولل�صعوبة يف فر�ض تلك ال�ضريبة ،تلك ال�صعوبة
الصغار»
اجتاه جديد ،رمبا مل ي�سبق لها �أن اختارته ،ويخدم يف
يقول املدير الكامنة يف «�أنها تعتمد على ت�صريح
عمقه م�صلحة امللزمني بال�ضريبة ،وهو اجتاه تخفيف ال�ضغط
امللزم ،مما يتطلب من هذا الأخري تقدمي ممتلكاته
ال�ضريبي الذي طاملا طالب به الن�شطاء االقت�صاديون ورفعوا
والت�صريح بها بنف�سه ملعرفة ما �إذا كان داخال يف الإطار املحدد
العرائ�ض من �أجل تثبيته على �أر�ض الواقع ،وهذا املنحنى يقول املدير العام لأ�صحاب الرثوة ،وهذا بال�شك �صعب ،ولذلك دعا املدير العام �إىل فر�ض �ضريبة
ال ميكن االهتداء به �أو اختياره من قبل الإدارة ال�ضريبية �إال بتو�سيع الوعاء ت�ضامنية توزع مداخيلها على الطبقات املعوزة والفقرية ،وهي التفاتة �إن�سانية
ال�ضريبي ومتديد قاعدته �إن �صح التعبري ،لي�شمل ذلك الوعاء القطاع غري من �إدارة ال�ضرائب التي �أ�صبحت تتفهم و�ضعية املهم�شني واملحتاجني ،وتعي
املهيكل ،وت�شجيع الأ�شخا�ص النا�شطني به على تقنني و�ضعيتهم ،واالنتقال �أو دورها اجلديد الذي يحتاج �إىل �أطر م�ؤهلة وكف�أة وموارد ب�شرية «بزايد» ،وهو
الدخول باقتناع ووطنية يف �صف القطاع املنظم ،و�أكيد �أن االنتقال الذي نتمنى دور يالزم دورها املعروف واملح�صور يف ا�ستخال�ص م�ستحقات الدولة ،واملمثل
�أن يكون �سريعا وغري مكلف حتى تتوقف امل�شاكل املطروحة ب�سببه �سواء على يف مالحقة ذوي املمتلكات باخلارج بالإجراءات القانونية ،لكي تتمكن الدولة من
امل�ستوى االقت�صادي �أو االجتماعي �أو ال�سيا�سي حتى ،هو مو�ضوع اهتمام توفري ما يقارب  6ماليري درهم يف ال�سنة ،وكذا ال�شركات الأجنبية التي حتول
بالغ من طرف امل�س�ؤولني ال�ضريبيني ،ولذلك عمدوا �إىل اتخاذ �إجراء م�شجع �أرباحها �إىل اخلارج.

حتى ال يبقى الشعب في دار غفلون

ملاذا �أرادوا �أن يجعلوا مني مهربا

الحسين الدراجي

الحلقة الثالثة
وهكذا وبعد �أن ح�صلت على رخ�صة خا�صة من وزير العدل تقدمت ب�شكاية
اعتبارا بكل تلك املعطيات التي ال تقبل ال�شك �أدركت �أن امللف الذي اعتمدت مبا�شرة للوكيل العام لدى حمكمة اال�ستئناف بوجدة عززتها ب�شهادة طبية
عليه ال�شرطة الق�ضائية بوجدة ملف فارغ ال يحتوي على �أية حجة �أو حتى م�سلمة للمرحومة زوجتي من طرف الدكتورة اجلامعي ،والتي ت�ؤكد �أن
الفقيدة �أ�صيبت ب�إجها�ض ب�سبب ال�صدمة التي تعر�ضت لها
قرينة ميكن �أن تعتمد عليها املحكمة ملتابعة الأظناء املتهمني
�أثناء تفتي�ش منزيل من طرف اجلالدين الذين مزقوا
بتهريب العملة وبالرغم من كل ذلك مت عر�ض الق�ضية
أدركت
املطارح والو�سادات وبعرثوا جميع �أثاث الدار
على املحكمة االبتدائية وكل املتهمني فيها يف حالة
أن الملف الذي
بح�ضور �أبنائي ال�صغار
اعتقال و�أنا �ضمنهم  -وهكذا ولأول مرة يف
اعتمدت عليه الشرطة
ووالدتي ،رحمها اهلل ،وقد ح�صلت �أنا بدوري
حياتي �أدخل ال�سجن ظلما وعدوانا -ولكن اهلل
القضائية بوجدة ملف فارغ ال
على �شهادة طبية من طرف الدكتور لوركا
ميهل وال يهمل لأن العاقبة للمتقني.
يحتوي على أية حجة أو حتى قرينة
تثبت �أنني �أعاين من �آثار التعذيب وتدركون
ومن املعلوم �أن الق�ضاء يومئذ كان يخ�ضع
يمكن أن تعتمد عليها المحكمة
�أعزائي القراء �أنه من واجبي �أمام كل
للمكاملات الهاتفية كما اعرتف يل بذلك �أحد
لمتابعة األظناء المتهمين بتهريب
هذه الفظائع �أن �أقا�ضي �أولئك املجرمني،
الق�ضاة الذي كان ير�أ�س اجلل�سات ،حيث
العملة وبالرغم من كل ذلك تم عرض
وبالفعل بعد تبني �شكايتي من طرف الوكيل
�صرح يل �أن الهيئة كانت تعاين من �ضغوطات
العام و�إحالتها على قا�ضي التحقيق قرر هذا
قوية� ،أما الأ�ستاذة الفرن�سية فقد مت �إطالق
القضية على المحكمة االبتدائية وكل
الأخري متابعتهم بتهمة ا�ستعمال العنف �أثناء
�سراحها من �أول جل�سة اعتبارا لك�شف
المتهمين فيها في حالة اعتقال وأنا
قيامهم مبهمتهم ،وظل املتهمون يتهربون من
كانت
احل�ساب الذي �أدلت به هيئة الدفاع التي
ضمنهم  -وهكذا وألول مرة
التو�صل باال�ستدعاءات �إىل �أن نفذ �صرب القا�ضي
النقيب
تتكون من �أربعة حمامني وعلى ر�أ�سهم
في حياتي أدخل السجن
ف�أ�صدر �أمرا ب�إح�ضارهم ،فحكمت ابتدائية وجدة
اجلدايني
حممد
الفذ الذي تطوع مل�ؤازرتي الأ�ستاذ
ظلما وعدوانا
بال�سجن النافذ ملدة �سنة وبتعوي�ض بلغ  12مليون
جزاه اهلل خريا عني و�أطال عمره ،وقد ق�ضت املعلمة
�سنتيم ،وظل امللف يت�أرجح بني املحاكم ويف �آخر املطاف
امل�سكينة  15يوما مبقر مفو�ضية الأمن بوجدة حيث مكثت
وبعد �أن ا�ستنفذت الق�ضية جميع مراحل احلكم ومنها حكم املجل�س
�أنا الآخر  17يوما دون احت�ساب � 10أيام التي ق�ضيتها يف �ضيافة
البولي�س بالرباط .ثم بد�أت اجلل�سات تتواىل واحلمد هلل �أن مدير ال�سجن املدين الأعلى ،حكم على اجلالدين بثالثة �أ�شهر موقوفة التنفيذ وبتعوي�ض �إثنى
ملا الحظ �آثار التعذيب التي كانت بادية على �أج�سامنا قرر �إ�سكاننا باملحل ع�شر مليون �سنتيم ،وا�ستغرقت متابعتي له�ؤالء املجرمني ثمانية ع�شرة
املخ�ص�ص لتمري�ض ال�سجناء ،ومل ي�سع هيئة الدفاع �أمام تعنت املحكمة �سنة ،وملا و�صلت مرحلة التنفيذ وجدت �أن عزرائيل �سبقني �إليهم حيث
�إال االن�صراف احتجاجا على موقف املحكمة التي مل تعرتف بفراغ امللف ماتوا كلهم بعد معاناة طويلة مع مر�ض ال�سرطان با�ستثناء واحد منهم مل
من كل حجة ،الأمر الذي ا�ضطرين �إىل الدفاع عن نف�سي حيث كانت �أ�سئلتي يفلت من الأداء ،ورغم �أن اهلل تعاىل توىل عقابهم مل �أفت�أ �أت�ساءل مع نف�سي
حترج الهيئة �إىل درجة �أن وكيل امللك �أ�صابه مغ�ص وقفت من �أجله اجلل�سة ،عمن كان وراء هذه امل�ؤامرة ،ف�إذا كان من ت�سبب يل يف هذه امل�صيبة من
ودامت املحاكمة ثالثة �أ�شهر انتهت بقرار عدم املتابعة ،ومل تنته بالن�سبة النافذين بالرباط ،كما �أخربين بذلك العميد زنان �أثناء فرتات التعذيب ،ف�إين
يل الق�ضية حيث قررت متابعة اجلالدين اخلم�سة الذين مار�سوا علي �أفظع �أطلب من اهلل �أن ي�أخذ يل حفي منه يف الدنيا ويف الآخرة� ،إذ و�سيعلم الذين
�أنواع التنكيل والتعذيب الذي مازالت حتى الآن �أعاين من بع�ض تداعياته ،ظلموا �أي منقلب ينقلبون» �صدق اهلل العظيم.
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إدريس أبايا

بني حوار اللغة
الف�صحى والدارجة
الحلقة الثامنة
لقد واكب املغرب احلركة التعريبية منذ �أن و�ضعت
«املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم» �أوىل
خطواتها ،و�أن�شئ مكتب لتن�سيق التعريب يف هذا الإطار
مكتب خا�ص �أ�شرف على ت�سيريه ال�سيد خل�ضر غزال
رحمه اهلل( )..ولقد واكبت هذه العناية باللغة القومية
«العربية» عدة درا�سات وبحوث ،وكان الهدف الأ�سا�سي
من تلك املنظمة تكوينا يجعل «اللغة ملتقى للمعرفة،
و�أداة التفكري ورمزه وجت�سيده» �إنها الفكر نف�سه يف حالة
العمل ،فلي�س ثمة فكر جمرد بغري رموز لغوية «وال تفكري
�إال يف الألفاظ ،وبقدر ما تكون اللغة دقيقة حية منظمة
يكون الفكر دقيقا حيا منظما» هذا البند الأول الهادف
�إىل العناية باللغة العربية �ضمن خمطط املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم ،من خالل ما كان ي�صدر عن
املكتب التن�سيقي للتعريب باملغرب وما كان ي�صدر من
مقاالت ي�شرف على �إبرازها بالت�سجيل والكتابة والإ�صدار
�أ�ساتذة لهم غريتهم وتخ�ص�صهم يف �إنتاج م�صطلحات يف
�إعطاء �أ�سماء يف ميادين متعددة.
كان للغة الأجنبية الهيمنة عليها يف املجال التعريفي
باللغة العربية يف امليدان ال�صناعي والثقايف والريا�ضي،
ومل يخل هذا املجهود املغربي الذي كانت له املواكبة
بجانب اللغات الأجنبية مع املحافظة على املقايي�س
اللغوية والنحوية وال�صرفية و�إخ�ضاعها كلها لال�ستعمال
كتابة ونطقا( )..وبرزت يف هذا الإطار عدة «قوامي�س»
و»مناجد» ،كما واكب مكتب تن�سيق التعريب باملغرب
غ�شيان �سوق العمل االجتماعي بالتحري�ض على ا�ستعمال
التداول لتلك امل�صطلحات التي كان النطق بها معتمدا على
اللغة الأجنبية مع بع�ض الت�شويه �سواء باللغة الفرن�سية
�أو الإ�سبانية �أوالإيطالية( )..وكانت الغاية من دفع
الطلبة والتالميذ بتعريب تلك امل�صطلحات �إىل ا�ستعمالها
«عربية» وهم يدر�سون الريا�ضيات والفيزياء والكيمياء.
وكان لإ�سهام الأ�ساتذة امل�صريني واللبنانيني يف تلقني
تلك املواد باللغة العربية يف املعاهد  -الأ�صلية  -بفا�س
ومراك�ش وغريهما دوره الإيجابي ،هذه املواكبة التي
عا�شها املغرب كانت منبثقة عن غرية مثقفني للنهو�ض
مبا يليق بلغة القر�آن با�ستعمالها كمعرب لتحقيق رغبات
و�إرادات الناطقني بها ،وكانت الغاية من كل ذلك �أن يعم
هذا الوعي اللغوي با�ستعماله �إداريا باعتبار �أن اللغة من
جهة �أخرى «متثل ذاكرة الأمة ،وتختزن فيها تراثها،
ومفاهيمها ،وقيمها با�ستعمال اللغة الأم ك�أداة للتوا�صل
بني املا�ضي واحلا�ضر» وممن واكب �إنعا�ش العمل
التعريبي بكثري من احلر�ص اللغوي واال�صطالحي جند
«خل�ضر غزال» و»عبد العزيز بنعبد اهلل» وحتركت الفكرة
الدعوية و�سط ال�ساكنة على امل�ستوى الإعالمي �ضمن ما
يهدف حتقيقه حزب اال�ستقالل كحزب ينادي با�ستعمال
اللغة العربية يف حترير العقود والوثائق الإدارية
والدعوة �إىل النطق بها على �شعار «قل وال تقل» ،بل جند
�أحد رواد هذا احلزب الأ�ستاذ عبد الكرمي غالب يواجه
�أحد وزراء التعليم باملغرب الذي �أراد �أن تبقى الألفاظ
واملواد باللغة الأجنبية مكر�سة ومتداولة يف املناهج
واملقررات املدر�سية ،و�أدت هذه الدعوة �إىل االحتجاج
على الكاتب  -غالب  -ب�إقامة عدوى ق�ضائية �ضده ملا
و�صفه املحتج غالب ب�أن عمل الوزير  -ردة  -مبعنى
رجوع عما كانت عليه طرق وحمتوى تلقني الدرو�س،
وكانت دعوى وزير الرتبية الوطنية �إذ ذاك ال�سيد بنهيمة
مف�سرة ب�أن اتهامه بكلمة  -ردة  -خروجا على امللة ،وكان
بجانب هذه الواقعة وقعة فكرية تتلخ�ص يف تناول كلمة
 م�شرتكة  -التي غالبا ما ت�أتي من�صوبة يف الغالب معالعلم �أنها غالبا ما ت�أتي ا�سمها (فاعال �أو مفعوال) وباعتبار
ك�سر راء الكلمة «م�ش ِرتكة» فهي ا�سم فاعل وبفتح رائها
«م�ش َ
رتكة» فهي ا�سم مفعول ،وقد جاءت اللفظة يف مقال �أو
خطاب �إذاعي ملو�ضوع «ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة» وقد
نوق�ش هذا املو�ضوع من طرف الأ�ساتذة «عزيز حلبابي»
و«حممد الفا�سي» و«خل�ضر غزال» الذي �ألف يف املو�ضوع
كتيبا تناول تقدميه العالمة حممد الفا�سي ،رحمه اهلل.
يتبع
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المنبر الحر

املغرب يعاين الأزمات ويتكفل بالغرباء
�أ�صبح املغرب قبلة لتدفق
املهاجرين بالأفواج من
القارة الإفريقية عرب احلدود
اجلزائرية بدون �أن تتوىل
اجلارة اجلزائر �إيقاف هذا
النزيف الذي ي�شكل عواقب
وخيمة و�أ�ضرارا ج�سيمة
على م�ستقبل �ساكنة املغرب،
و�أخوف ما �أ�ضافه �أن ي�ؤدي
�أحفادنا ثمن نوم �آبائهم
و�أجدادهم لأنهم مل يعريوا لهذا
امل�شكل العوي�ص ما ي�ستحقه
من اهتمام� ،سيقول قائل� :إن
الهجرة وراءها �أ�سباب ودوافع
قد تكون كوارث طبيعية �أو
حروبا �أو جفافا وما �إىل ذلك من
الأ�سباب ،والدول امل�ستقبلة
لهذه الطوابري من املهاجرين
تخ�ضع التفاقيات �صدوق عليها
بني الدول واحلكومات ،لكن
لنفتح ب�صرنا وب�صريتنا ولنت�أمل
�سحنة ه�ؤالء املهاجرين الذين
يعربون مدننا وقرانا دون �أن
نكرتث بهوياتهم وجن�سياتهم،
فقد تند�س يف �صفوفهم عنا�صر

املخابرات اجلزائرية تدخل
املغرب كما ت�شاء وتخرج متى
ت�شاء ،والدليل على ذلك ما
نراه اليوم يف �أقاليمنا اجلنوبية
حيث االنتفا�ضات التي حتركها
خمابرات اجلزائر يف ال�شوارع
م�سخرة يف ذلك طغمة من
االنف�صاليني الذين ال يدخرون

جماعة الغوامل
و�سيا�سة الإق�صاء

�إن الرهان على الفالحة واملوارد املائية هو يف نف�س الوقت
رهان على الأمن الغذائي والنمو االقت�صادي والت�ضامن
االجتماعي ،مبا يف ذلك حماربة الفقر والت�صدي لظاهرة
الهجرة القروية نحو املدن ،كما �أن ا�ستغالل املوارد
الطبيعية واملائية بطريقة معقلنة يندرج �أي�ضا �ضمن
�أهداف خمطط املغرب الأخ�ضر.
ومن �أجل هذا كله يجب االهتمام بالقطاع الفالحي لأنه
�أقوى م�صدر اقت�صادي ببالدنا ،ومن �أجل ذلك ف�إن وزارة
الفالحة تقوم بتقدمي بع�ض امل�ساعدات كالت�سهيالت يف
�أخذ القرو�ض والت�أمني على املح�صول الزراعي ،لكن
املح�سوبية والزبونية التي يقوم بها بع�ض املنتخبني
وبع�ض ممثلي ال�سلطة بالعامل القروي حتول بني الفالحني
وبني اال�ستفادة من كل الدعم وامل�ساعدات التي تقدمها
الدولة للفالحني ال�صغار وبالتايل جند جهة م�ستفيدة
و�أخرى غري م�ستفيدة وال علم لها مبا ح�صل ،وكمثال على
ذلك ما يقع بجماعة حد الغوامل التابعة لإقليم اخلمي�سات،
فم�ؤخرا حلت باجلماعة جلنة تابعة لوزارة الفالحة ق�صد
ت�سجيل الفالحني الذين يرغبون يف اال�ستفادة من الت�أمني
الفالحي لكن معظم �سكان قبيلة �أوالد زيد مل يكن لهم علم
بذلك حتى غادرت اللجنة مقر اجلماعة ،ورمبا �أن بع�ض
امل�س�ؤولني هناك من منتخبني وغريهم يعملون ب�شعار:
«ا�ستعينوا على ق�ضاء حوائجكم بالكتمان» وك�أن �سكان
قبيلة �أوالد زيد خارج اخلريطة الرتابية والإدارية
جلماعة حد الغوامل ،ومما يدعو �إىل اال�ستغراب �أن هذه
القبيلة ال يبعدها عن جماعة �سبت املر�شو�ش �إال م�سافة
قليلة �أما مقر جماعة الغوامل فهو يبعد عنها �ضعفي هذه
امل�سافة �أو �أكرث وهذا �شيء غري منطقي ،فمتى يتم �إعادة
النظر يف مثل هذا التق�سيم؟
�إن ال�سكان البعيدين عن جماعة الغوامل بقبيلة �أوالد زيد
يعي�شون عدة معاناة كلما �أرادوا التوجه �إىل اجلماعة
ق�صد احل�صول على وثيقة �إدارية �إذ تبد�أ معاناتهم مع
م�شكل النقل واملوا�صالت ثم مع الإجراءات الإدارية
املعقدة �أما التالميذ الذين يدر�سون يف م�ستوى الإعدادي
البعيدين هم �أي�ضا عن جماعة حد الغوامل ف�إن معاناتهم
ومعاناة �آبائهم �أكرث من معاناة من يق�صد اجلماعة لغر�ض
�إداري واحل�صول على وثيقة �إدارية.
جد بوشتى (الرباط)

جهدا يف زعزعة اال�ستقرار
باملناطق اجلنوبية.
وقد �سمعنا اليوم �أن ت�سوية
و�ضعية ه�ؤالء املهاجرين
قائمة على قدم و�ساق ،فماذا
�سنفعل لو رحلت �إلينا جموع
املهاجرين من جنوب ال�صحراء
واكت�سحوا مدننا وقرانا

مقا�صدال�شريعة وم�شاكلالع�صر

و�أ�صبحنا ملزمني بتوفري
متطلبات احلياة لهم انطالقا
من التعليم وال�سكن والتطبيب
�إىل الت�شغيل وحرية الر�أي يف
ال�سيا�سة والدين وما �إىل ذلك
من املطالب� ،سنكون جمربين
بالإ�ضافة �إىل تلبية اجلوانب
االجتماعية وال�سيا�سية �إىل
بناء كنائ�س ومعابد( )..فكيف
باملغرب الذي عاين الأزمات
ويعت�صم معطلوه �أمام الربملان
�أن يتكفل به�ؤالء الغرباء.
فاللهم ارحم هذا البلد الأمني
واجعل له خمرجا من كل
مكروه ،فقد �أ�ضحى دركيا
يراقب املهاجرين ،ومراقبتهم
ت�ستدعي التكفل بهم ماديا
ومعنويا ،فهل نحن على
ا�ستعداد لتلبية هذه احلاجيات
برمتها؟ �س�ؤال يطرح نف�سه
ب�إحلاح ع�سانا نهتدي �إىل حل
يجعلنا يف م�أمن من التحديات
التي تواجهنا يوما بعد يوم.

عباسي موحى (ميدلت)

ديننا الإ�سالم � ..أرادوا �أو مل يريدوا
احلمالت ال�صليبية التي انطلقت منذ
عدة �سنوات هي خطة للم�س بالإ�سالم
وحماولة اهانة �سيد الب�شرية �سيدنا
وحبيبنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم،
والهجمات الع�سكرية على لبنان و�إيران
و�أفغان�ستان وفل�سطني والعراق،
وحماولة امل�س بامل�صاحف ال�شريفة،
�إنها تريد �أن تق�ضي على �آثار الإ�سالم
ولكنها خمطئة يف كل هذا بل �إنها تقويه
دون �أن ت�شعر.
الإ�سالم را�سخ يف العامل وال ميكن لأية
قوة يف الكون �أن تزيله �أو تذله �أو تهينه،
لأن هذا الدين مل يكن لدولة �أوقارة ،بل
هو للعاملني يف كل زمان ومكان لأنه من
خلق اهلل.

كيف ال ،و�سبحانه تعاىل قال يف كتابه
العزيز« :كمثل احلمار �إذ يحمل
�أ�سفارا» ،ف�أ�صحاب هذه احلمالت
ال�صليبية يحاولون الق�ضاء على هذا
الدين وطم�سه ولكنهم اليفهمون حمتواه
ولو متعنوا فيه وتبحروا وتعمقوا،
ولندموا على جرمهم ال�سابق ولتابوا
وحموه.
يريدون �إطفاء هذا النور من الكون،
ولكن اهلل ق�ضى �أن يدمي هذا النور �إىل
الأزل ولو كره الكافرون وال�ضالون ،لأنه
نور احلق والعدل والرحمة وال�صفاء
واحلب والت�سامح ،وكل ال�صفات
النبيلة ،كره من كره و�أحب من �أحب.
تاج الدين المصطفى (تاونات)

كافل اليتيم م�أجور

�سبتة ومليلية

يعرف جمتمعنا املغربي م�شاكل ال تعد وال حت�صى،
ومن جملة هاته امل�شاكل :م�شاكل الأطفال املتخلى
عنهم والذين جندهم �أحيانا على قارعة الطريق �أو
يف قمامة الأزبال �أو يف الأماكن قليلة املارة ،ه�ؤالء
الأطفال املتخلى عنهم ال ذنب لهم �إال �أنهم كانوا نتيجة
عالقة جن�سية غري �شرعية ينتج عنها حمل ،وخوفا من
الف�ضيحة تقوم الأم برمي ذلك الولد �أو تلك البنت يف
قارعة الطريق من غري حياء ال من خالق وال خملوق،
وبذلك يكون الزاين والزانية ارتكبا �إثمنا عظيما بجرمية
الزنا وبرمي خملوق ال ذنب له.
ويف احلقيقة ف�إن هذا الولد �أو هاته البنت لي�سا يتيمني
باملفهوم اللغوي الذي هو وفاة الأم �أو الأب �أو كليهما
ف�أمهما احلقيقية مازالت تتمتع بحريتها كاملة وكذلك
�أبوهم �أو �آبا�ؤهم .ولي�س املجتمع املغربي وحده الذي
يعرف هاته امل�شكلة بل جميع املجتمعات يف �شرق
وغرب و�شمال وجنوب .ومبا �أن الدولة م�س�ؤولة عن
�إنقاذ ه�ؤالء الأطفال بح�ضانتهم وبرتبيتهم و�إطعامهم
وك�سوتهم وتعليمهم ،فلعل اهلل تعاىل �أن يجعل منهم
رجاال ون�ساء �صاحلني و�صاحلات ،نافعني ونافعات.
وبهاته املنا�سبة �أنوه بكل الأ�سر املغربية املي�سورة التي
ت�ساهم يف التخفيف من هذا امل�شكل وذلك بح�ضانتها
لبع�ض الأوالد املتخلى عنهم وبتحملها لرتبيتهم
و�إطعامهم وتعليمهم� ،إنه لعمل م�شكور وم�أجور
�سيجدون ثوابه عظيما� ،إذ خريكم �أنفعكم لعباد اهلل ،ويف
ذلكفليتناف�ساملتناف�سونويتبارىاملتابرون.

�سبتة ومليلية جوج خواتات
غدرت بهم الأقدار
وحدة من تطوان قريبة
واالخرى جهة بني ن�صار
ر�ضعوا من بزولة وحدة
وترباو يف نف�س الدار
فرقتهم ظروف �صعيبة
حتت القهر واال�ستعمار
فرقتهم على �أمهم حلبيبة
ما بني ليلة ونهار
بقات االخت على ختها غريبة
ملي كانوا �صغار
اليوم كربوا طالبني النجدة
يرجعوا المهم وللدوار
وحدة ت�شوف وحدة
ويتعانقو تعناق حار
يرجعوا للوطن يكونوا الوحدة
ميحيوا الذل والعار
�سمية �سبتة جميلة
ومليلية ت�سلي االنظار
فينكم يا هل لقبيلة
تريبوا �سور االحت�ضار

مالكي علوي موالي الصادق (سال)
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مصطفى بصير (فاس)

● بقلم:
مصطفى الطريبق

الحلقة األولى

ال�شريعة الإ�سالمية �شريعة اال�ستمرارية واخللود ،ال تتقيد بزمان وال
مبكان ،فهي �صاحلة لكل الع�صور ،وهذا اخللود ثابت فكرا وفعال وفقها
وتنزيال ،واعتمادا على الوحي املنزل وما ورد يف �أحاديث الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم .فال�شريعة الإ�سالمية ال تتعار�ض �أبدا مع ما
ينفع الإن�سان يف حياته ،وما ي�سري به �إىل التقدم والتمدن واالرتقاء
�إىل الأمام يف ال�سبيل امل�ستقيم والعمل على بناء جمتمع معافى من كل
الأخطار التي تهدد �سالمته ،وتت�سبب يف انهياره وتداعيه ،فال�شريعة
الإ�سالمية فيها الدعوة �إىل العلم واحلرية ،وكرامة الإن�سان،
واحرتام املر�أة واعتبارها �شقيقة الرجل ،فقد «�أعلن الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم �أن الن�ساء �شقائق الرجال يف الأحكام ،فلي�س للرجل من
حق ال متلكه املر�أة �أو ما يقابله ،ولي�س يجب على املر�أة �إال ما يجب
على الرجل �إذا ت�ساوت املهمات ،فالواجبات واملحظورات ال�شرعية
يخاطب بها الرجل واملر�أة ،والثواب والعقاب مت�ساويات يف اجلزاء
�إذا ت�ساوت الأعمال».
ومن هنا ابتد�أ حترير املر�أة «انظر مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية
ومكارمها للزعيم عالل الفا�سي ط 1.مكتبة الوحدة العربية الدار
البي�ضاء �ص .»244:وال�شريعة الإ�سالمية تدعونا �إىل معرفة الزمن
الذي نعي�شه والعمل على تطويره وتقومي ما اعوج منه ورف�ض ما
هو قبيح و�سيئ يتعار�ض مع واقع الإن�سان يف �إطار من اال�ستقامة
والف�ضيلة ،وقبول ما هو �صالح يهدف �إىل حياة فا�ضلة متكاملة
ومنزهة من كل ال�شوائب .ومن مزايا ال�شريعة الإ�سالمية �أنها تدعو
�إىل التفكري وا�ستعمال العقل.
و�أ�سمى ما دعت �إليه ال�شريعة الإ�سالمية وجعلته �ضروريا لي�ضمن
امل�سلم لنف�سه �أن يعي�ش حياة �إ�سالمية ،ولي�ضمن لنف�سه التعرف على
كل ما يجب الإقدام عليه ،وما يجب االبتعاد عنه :االجتهاد.
فقد جعلت ال�شريعة الإ�سالمية لالجتهاد مكانة وقيمة ومنزلة عليا،
وت�سهيال لالجتهاد و�إظهارا لقيمة املجتهد ف�إن للم�صيب يف االجتهاد
�أجرين ،و�إن للمخطئ فيه �أجرا واحدا« ،وقد جعل اهلل االجتهاد
من مهام ووظائف املجتهدين الذين يقومون على ا�ستنباط الأحكام
غري املعلومة من الأحوال والإمارات املعلومة و�ضرورة ا�ستمرار
ذلك الوجود يف كل الأزمنة والبقاع ،ويعلم كذلك ال�ضرر» (انظر
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ومكارمها للزعيم عالل الفا�سي ط1.
مكتبة الوحدة العربية الدار البي�ضاء �ص .)160:وال�شك �أنه �إذا ذكر
االجتهاد ذكرت الفتوى ،ولذلك فالفتوى لها حيز كبري يف ال�شريعة
الإ�سالمية ،وقد عمل بها ال�صحابة بعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،وتبعهم يف ذلك التابعون ومن تبعهم �إىل زمننا هذا ،وهي لي�ست
مباحة يف الإ�سالم لكل من هب ودب ،بل البد من �شروط ،لأن املفتي
هو امل�ستقل ب�أحكام ال�شرع ن�صا وا�ستنباطا ،ولهذا يجب �أن تتوفر فيه
�شروط منها :العقل والبلوغ والورع لأن الفا�سق ال ي�صدق وال يعول
على قوله ،والبد من علم اللغة لأن م�آخذ ال�شرع �ألفاظ عربية ،والبد
من التعمق يف غرائب اللغة وعلم النحو لإمكان �إدراك �إ�شكاالت القر�آن
الكرمي ،والبد من علم الأحاديث املتعلقة بالأحكام ،ومعرفة النا�سخ
واملن�سوخ يف القر�آن الكرمي لأن �سيدنا علي كرم اهلل وجهه �س�أل قا�ض:
فقال له« :هل تعرف النا�سخ واملن�سوخ؟ فقال :ال ،فقال له علي كرم
اهلل وجهه :هلكت و�أهلكت» ،والبد �أي�ضا من علم التاريخ ملعرفة
املتقدم واملت�أخر ،وكذلك العلم بال�سقيم وال�صحيح من الأحاديث،
وكذلك �سري وحياة ال�صحابة ومذاهب الأئمة وال�سري على مذهبنا
املتبع عندنا وهو مذهب الإمام مالك ر�ضي اهلل عنه ،وذلك لكي ال
يخرق الإجماع ،ثم البد من �أ�صول الفقه ومعرفة �أحكام ال�شرع ،و�إذا
كانت هذه هي �شروط الإفتاء وال يكون �إفتاء �إال باعتماد االجتهاد،
فيجب �أن ندرك �أن االجتهاد قيا�س ،وال يخلو من �شروط .وقد حددها
الإمام ال�شافعي فقال« :وال يقي�س �إال من جمع الآلة التي له القيا�س
بها ،وهي العلم ب�أحكام كتاب اهلل فر�ضه ،ونا�سخه ،ومن�سوخه،
وعامه وخا�صه ،و�إر�شاده ،وي�ستدل على ما احتمل الت�أويل منه ب�سنن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم علما ب�أن الت�أويل عند �أهل ال�سنة من
املظنون باتفاق ،ف�إذا مل يجد �سنة فب�إجماع امل�سلمني ،ف�إن مل يكن
�إجماع فبقيا�س ،وال يكون لأحد �أن يقي�س حتى يكون عاملا مبا م�ضى
قبله من ال�سنن ،و�أقاويل ال�سلف ،و�إجماع النا�س واختالفهم ،ول�سان
العرب ،وال يكون له �أن يقي�س حتى يكون �صحيح العقل ،وحتى يفرق
بني امل�شتبه وال يعجل بالقول به دون التثبت ،وال مينع من اال�ستماع
ممن خالفه لأنه قد ينتبه باال�ستماع لرتك الغفلة ويزداد به تثبتا فيما
اعتقد من ال�صواب ،وعليه يف ذلك بلوغ غاية جهده والإن�صاف من
نف�سه ،حتى يعرف من �أين قال ما يقول وترك ما يرتك (انظر الر�سالة
�ص 509:حتقيق الدكتور �أحمد �شاكر).
و�إذا عر�ض �أمر على املفتي يجب �أال يت�سرع يف االجتهاد واملبادرة
باجلواب ،و�إمنا عليه �أن يعر�ض ذلك على ن�صو�ص الكتاب ،ف�إن
�أعوزه فعلى الأخبار املتواترة ،ف�إن �أعوزه فعلى الآحاد ،ف�إن �أعوزه
فعلى ظاهرة القر�آن ،و�إن مل يعرث على لفظ من كتاب وال �سنة نظر �إىل
مذهنبنا ال�سني احلنيف مذهب الإمام مالك ر�ضي اهلل عنه ،وعليه �أن
يتبع الإجماع ويالحظ القواعد الكلية �أوال ويقدمها على اجلزئيات.
يتبع
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2013

يف يوم اخلمي�س  26دجنرب
مبنا�سبة انطالق اجلامعة ال�شعبية
مل�ؤ�س�سة «الفقيه التطواين» حاورت
الأخ الأعز الأ�ستاذ الأديب تاج
الدين احل�سيني حول مو�ضوع
الوحدة الرتابية للمملكة.
ويف نطاق الوحدة الرتابية
للمغرب تطرقت ملاذا مل يطالب
املغرب مبدنيتي «�سبتة ومليلية»
وال�صحراء خالل املفاو�ضات بني
املغرب و�إ�سبانيا �سنة 1956؟
كما طرحت على �صديق الدرا�سة
�س�ؤاال؛ غريب وعجيب املغرب
م�ستعمر من طرف فرن�سا التي هي
حمتلة من لدن �أملانيا خالل �سنوات
 1945 - 1939فهذا يف حد ذاته
تناق�ض ،مع العلم �أن فرن�سا لي�س
لها �سيادة من �أجل احتالل املغرب.
فهل كان املغرب يف بحر الظلمات؟

ويف �إطار الوحدة الرتابية لبالدنا،
البد من التذكري� ،شخ�صيا كنت
معجبا بالأ�ستاذ املهدي بنربكة
حينما كان وطنيا غيورا على وطنه
لدرجة زرته يف بيته الب�سيط ب�شارع
متارة �سنة  1955عقب خروجه من
ال�سجن قبل رجوع املرحوم بكرم
اهلل حممد اخلام�س �إىل عر�شه ق�صد
�شكره عما �أ�سدله ل�صالح املغرب،
وهن�أته بظفره فا�ستح�سن زيارتي
نظرا ل�صغر �سني ،وكان جوابه
باحلرف «هذا واجب وطني».
بيد �أين ال �أ�شاطره جملة وتف�صيال
عندما �ساند اجلزائر العدو اللذوذ
على ح�ساب املغرب �سنة ،1963
لدرجة كرهته وكتبت مقاال تلو
مقال يف بع�ض اجلرائد باللغة
العربية والفرن�سية حول اخليانة
العظمى ،ف�إذا كان الزعيم �ضد
النظام امللكي باملغرب فهذا من حقه

علي العلوي

و�أن يكون �ضد املغرب العزيز حيال
اجلزائر فهي طامة كربى ال تغتفر،
عمال باملنظومة ال�شعرية:
ومن يظلم الأوطان �أو ين�سى حقها
جتئه فنون احلادثات
ب�أظلم
وفيما يتعلق بال�صحراء ،يروقني
�أن �أعرف هل ال�صحراء نعمة �أم
نقمة؟ ف�إذا كانت نعمة فمن �أوجب
الواجبات �أن ي�شهر املغرب احلرب

على اجلزائر والبادي �أظلم،
ولن ن�ست�سلم حتى ت�ضع احلرب
�أوزارها لفائدة �صحرائنا
املحبوبةبدال�أننبعثبجيو�شنا
�إىل بع�ض الدول الإفريقية ق�صد
�إعانتها على وحدة ترابها ونحن
يف حرب مع جارتنا اجلزائر،
علما �أن معظم دول �إفريقيا
ناكرة العرفان واملعروف ح�سب
فل�سفتهم الدميقراطية حيث
�أنهم مت�شبعون باحلق والعدالة.
فال يعقل �أن ر�ؤ�ساء دول �إفريقيا
�ضد اجلحاف وي�ساندون ع�صابة
مرتزقة ومزيفة داخل الوحدة
الإفريقية عو�ضا على طردها من
القمة الإفريقية نظرا لعدم توفرها
على ال�شروط املطلوبة يف الدولة
امل�ستقلة ولها �سيادة ،لذا من
�أوجب الواجبات رفع هذا احليف
فورا وتوا.

عندما ي�سمح احلريف يف اجلمل وما حمل
دخلت عليه يف حمله التجاري لأتب�ضع
منه كر�سيا وثريا ملكتبي و�أعجبت بنوعية
الكرا�سي التي �أخذين الإبداع فيها� ،سواء فيما
يتعلق باملكاتب ومبعدات الأعمال الطبية
على �أ�صنافها املتعددة( )..فدفعني ف�ضويل
ل�س�أله عن الدواعي التي جعلته يغري حرفته
يف �إ�صالح كلما يتعلق بالتربيد �أو التكييف
�أو ما ان�سحب عن هذه احلرفة �إىل �صناعة
�إبداعية ات�ضح �أنها تدر عليه ربحا ال با�س
به( )..وكان �س�ؤايل هذا مبنيا على درجة
عالقته بي( )..نظرا لكونه يعد زبونا مبكتبي
منذ معرفتي به يف �أوائل ال�سبعينيات ،فرد
علي قائال� :أنت تعرفني جيدا ،وتعرف �أن يل
دراية وا�سعة ب�إ�صالح كلما يتعلق بالتربيد
�أو التكييف ،وهذه ال�صناعة تعلمتها من عدة
�صناع مهرة �سواء بالبي�ضاء �أو الرباط،
وفا�س �أو حتى الناظور ،حيث جتولت منذ
�صغري يف �أوائل اخلم�سينيات على عدة
حرف� ،سواء ما يتعلق باحلدادة �أو النجارة
�أو الكهرباء �أو ما يتعلق بال�سانتري� ،إال �أن
ر�أيي ا�ستقر يف الأخري منذ �أوائل ال�سبعينيات
على االنكباب على �إ�صالح كل ما له ات�صال
بالتربيد �أو التكييف(.)..
وكذا �أتعامل مع مرافق عمومية �أو �شبه
عمومية �أو مع �شركات ي�ستوجب عملها الدائم
االعتماد على التربيد �أو التكييف ،فكانت
ا�ستقامتي و�إخال�صي لعملي يدر علي ربحا
م�شرفا �أحمد اهلل عليه و�أ�شكره(� )..إال �أن عملي
هذا دخل عليه عن�صر غريب مل �أكن متعودا
عليه( )..وا�صطدمت به مع �شركة كبرية

�شيـــــوخ الداخلية

ال حديث ل�سكان دائرة بوملان� ،إال عن �أعوان ال�سلطة
من مقدمني و�شيوخ ،والذين مت تعيينهم مبختلف
اجلماعات تبعا ملعايري احلزبية ال�ضيقة ،التي
ا�ستبعدت ذوي ال�شهادات وقربت ذوي الوالءات
لأهداف انتخابية �صرفة ،ولنا يف جماعتي «املر�س»
و«�سرغينة» مناذج �صارخة عن هذه التجاوزات التي
ال ت�ضع �شبابنا العاطل على قدم امل�ساواة ،والآن وقد
رحلت الوزارة احلزبية عن حقيبة الداخلية ،فهل
�سيعاد النظر يف �أعوان ال�سلطة املعينني بو�ساطة
حزبية ال غبار عليها؟!

محمد السغروشني(بولمان)

يف �صناعة اخلمر ملا قمت ب�إ�صالح حمطتها
التربيدية ملا �أ�صابها عطب ،فحررت فاتورتي
كاملعتاد التي مل تكن تتعدى  19.000.00دراهم
وكان ذلك �أوا�سط الثمانينيات ،فلما اطلعت
مدير تلك ال�شركة على الفاتورة ،اقرتح علي
�أنه ب�إمكاين �أن �آخذ معي يف �سيارتي �أربع
�صناديق من اخلمر الأحمر فاعتذرت له لكوين
ال �أ�شرب اخلمر ،لأين متم�سك بديني الإ�سالم
وبتعاليمه ،و�أواظب على �صالتي ووقتها مما
يتناق�ض مع �سلوكي اليومي الذي �أرتاح له
�أميا ارتياح( )..فكان جوابه مفاجئا �إذ �س�ألني
�إن �أح�ضرت الغالف( )..فكان ردي �سريعا،
ذلك �أين ان�سحبت فورا من مكتبه ورجعت �إىل
مقر عملي(.)..
ومن تلك الواقعة �أق�سمت بيميني �أنه حان
الوقت لأفكر يف تغيري اجتاه حرفتي()..
وات�صل بي امل�س�ؤول من جديد ولعدة مرات
ب�أن �أزوده بفاتورة �أخرى تكون �أغلظ من
الأوىل حتى ال �أ�ضيع يف حقوقي ،فلم يفلح يف �أن
يح�صل مني على �أي رد �أو يورطني يف مكيدة
قد يدبرها يل( )..كنت قانعا باحلالل الذي
اقتات منه ،ف�سمحت يف اجلمل وما حمل()..
ومن مت جاءتني فكرة االنكباب على �صناعة
الأدوات الطبية وبكل ما يتعلق باملكاتب عن
طريق �إعمال مادة احلديد( )..فتوفقت وهلل
احلمد( )..و�صرت �أتعامل مع الأ�شخا�ص
العاديني ذوي احلرف احلرة ،وعامة النا�س
دومنا حاجة �إىل االنزالق �إىل �أعمال احلرام
لك�سب مال احلرام( )..يف �آخر �أيام عمري.
عبد الرحمن المريني(القنيطرة)
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�إنقاذ منظومة القيم
يف البالد رهني برد
االعتبار للمدر�سة
والأ�ستاذ
�إن النق�ص الذي قد يعرفه االهتمام بالأ�ستاذ
واملدر�سة الوطنية ،ميكن تف�سريه بزوال
ما يرتبط بهما من حمفزات يف املجتمع� ،أو
بالنق�ص يف �أهمية القيم ودرجتها و�أولويتها
�أو �أهميتها و�أثرها فيه .فكيف ملجتمع يريد �أن
ي�صنع فردا �صاحلا �أن ال يكون يف حاجة �إىل
الأ�ستاذ �أو املدر�سة؟� ،أو �أن يكون لديه �أ�شياء
ت�ستحق العناية واالهتمام �أكرث منهما؟
فرمبا �أن ال املدر�سة احلالية وال الأ�ستاذ
قادران على توفري ال�شغل ،لكنهما قادران
على حت�سني املمار�سات ال�سلوكية للفرد
واالرتقاء بالقيم العامة للمجتمع.
فمهما كرث اجلدل حوله ،يظل الأ�ستاذ
يف املجتمع �أكرث من تثقف عقله وح�سنت
�أخالقه و�صحت عقيدته وا�ستقامت تربيته
وا�ستنارت ب�صريته ،فهو رجل الأخالق
والعفة ،ل�سبب ب�سيط جدا يتلخ�ص يف
كون ما من �أحد ميتنع ويتوانى عن و�ضع
فلذات �أكباده �أمانة يف عنق هذا املربي
امل�ؤمتن على غر�س القيم الأخالقية ،ونقلها
للأجيال ال�صاعدة و�صيانة امليثاق الإن�ساين
امل�شرتك.
فهذه القيم ،و�إن تعددت تعاريفها ،ترتبط
حتما بدوافع �سلوكات الفرد املبنية على
حتقيق �أهداف معينة ،ت�شكل يف النهاية
ثقافة جمتمع حممل بعادات وتقاليد ترتجم
�إىل ممار�سات �سلوكية يحكمها املجتمع
والبيئة ،م�صدرها تاريخ اجلماعة �أو تراثها
التاريخي ،الذي تتكفل بنقله� ،إىل جانب
املجتمع ،املدر�سة بوا�سطة الأ�ستاذ من جيل
�إىل جيل ،عن طريق التن�شئة؛ للمحافظة على
القيم الأ�سا�سية� ،أفقيا بني �أفراد نف�س اجليل،
وعموديا بني الأجيال املتالحقة.
فمن يجر�ؤ على �إنكار حاجته �إىل الأ�ستاذ
واملدر�سة وي�ستغني عنهما .فهما ،رغم �أنفه،
اللذان يتكلفان بت�أمني التوا�صل والتفاعل بني
الأجيال ،ويهتمان بالتعريف ب�أهمية القيم
الأخالقية يف حتقيق ال�سلم والأمن والأمان،
على م�ستوى الأ�سرة �أو املجتمع والبالد،
وهما� ،أي�ضا ،اللذان يحر�صان على �أن
يرتبى اجليل النا�شئ على القيم الأخالقية،
والتفاعل معها وممار�ستها �أدا ًء وعمال
و�سلوكا والوقوف على جوانبها الإيجابية
وتعزيزها ون�شرها ،وتقدمي �أجنع احللول
ملعاجلة امل�شاكل الأخالقية واحلد منها يف
املجتمع.

عماد بنحيو

الزيادة امل�سكوتة مثل القنبلة املوقوتة

«زيد املاء زيد الدقيق» ،مثل �شعبي متداول له داللة
ومغزى( )..وبعد فالزيادة امل�سكوتة التي تنهجها
احلكومة مثل القنبلة املوقوتة ال تعرف متى و�أين تنفجر.
فهذه الزيادات تثقل كاهل املواطن املغربي الب�سيط ذو
الدخل املحدود ،فقط وحدها متار�س على �أر�ض الواقع،
�أما الزيادات املن�شودة املحمودة :كالزيادة يف الأجور
وحت�سني و�ضعية العامل والأجري تبقى حربا على ورق
وجمرد وعود زائفة.
وال غرابة يف ذلك فمتى كانت البطون «ال�شبعانة» حت�س
بالبطون اجلوعانة ،ف�أ�صحاب تلك البطون املنتفخة

واجليوب املدكوكة وامل�شاريع العمالقة ال �شيء ي�ؤثر
فيهم �سواء �إن ارتفعت �أ�سعار املواد �أو نزلت ال يهمهم
ارتفاع �سعر ال�سكر �أو الزيت �أو احلليب �أو الغاز� ..إلخ،
ال يعنيهم ذلك يف �شيء ،عندهم راتبهم ال�شهري زائد
م�شاريع التي تعود عليهم بالربح الكبري والتي يجنونها
من عرق جبني هذا ال�شعب املكافح ال�صبور زائد التهرب
من ال�ضرائب واملح�سوبية( )..ومن يدفع الثمن هم نحن
الطبقة املتو�سطة امل�سحوقة.
وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.
سعيد إحديدو(الدار البيضاء)
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ماذا تعرف عن ال�شريف �سيدي حممد القجريي الق�صري
المنبر الحر

alousbouea@gmail.com

�سيدي �أبو عبد اهلل حممد القجريي
الق�صري الويل والفقيه من �أولياء
و�صلحاء مدينة الق�صر الكبري ،ولد
بهذه املدينة ،وال يعرف �شيء عن تاريخ
والدته وحياته ون�ش�أته وتعليمه ،وال
ال�سنة التي هاجر فيها �إىل مدينتي �سال
والرباط  ،وال ال�سنة التي رجع فيها
�إىل مدينة الق�صر الكبري� ،سوى ما ذكر
من معلومات يف بع�ض كتب التاريخ
والرتاجم التي ت�أتى يل االطالع عليها
والتي تناولت حياته ،وهي معلومات
قليلة وحمدودة ومتكررة� ،أنه عا�ش
يف �أواخر القرن العا�شر وبداية القرن
احلادي ع�شر الهجري ،خالل حكم
الدولة ال�سعدية ( 1069 915-هـ/
 1658 1510م) ،التي انت�شرت يفعهدها عدة زوايا التي تتخذ للذكر
والعبادة وكذلك الدرا�سة والعلم .ومن
هذه الزوايا الزاوية الفا�سية والزاوية
النا�صرية والزاوية امل�صلوحية
والزاوية اجلزولية.
والويل القجريي كان فقيها وعاملا،
تتلمذ على يد بع�ض العلماء وال�شيوخ
الذين كان لهم الف�ضل يف تكوينه الفكري
والديني والفقهي� ،أمثال العلماء
والأولياء �سيدي عبد اهلل بن حممد
الهبطي (تويف �سنة 963هـ1556 /م)،
و�سيدي عبد اهلل الغزواين (تويف �سنة
935هـ1528/م) ،وال�شيخ عبد العزيز
التباع (تويف �سنة  914هـ1508 /م)،
و�سيدي حممد اجلزويل (تويف �سنة
 869هـ1464 /م) ،و�سيدي عبد اهلل بن
ح�سون دفني مدينة �سال (تويف �سنة
1013هـ 1604 /-م).
كانت لل�شريف حممد القجريي �صحبة
علمية كبرية مع الويل �سيدي عبد اهلل بن
ح�سون الذي يعترب من كبار ال�صوفية
وذوي العلوم الدينية ،حيث تتلمذ عليه

و�أخذ عنه هو وجمموعة من العلماء
والفقهاء .يقول حممد بن علي الدكايل
(1945 - 1868م) يف كتابه (الإحتاف
الوجيز تاريخ العدوتني .الطبعة الثانية
1996م) ال�صفحة ( :118وكانت له
تالمذة عظام مثل �سيدي حممد بن �سعيد
العتابي �ضجيعه يف قربه وخليفته من
بعده ،و�سيدي حممد العيا�شي املجاهد
العارف الكبري ،و�سيدي حممد القجريي
الق�صري و�أ�ضرابهم).
للويل القجريي زاوية مبدينة الرباط
كان يجتمع فيها مع الأولياء وال�صلحاء،
وهي ال زالت قائمة �إىل اليوم حيث تقام
بها ال�صلوات اخلم�س ،توجد ب�شارع
ال�سويقة يف اجتاه اجلامع الأعظم بدرب
يحمل ا�سم الزاوية القجريية ،وبه
لوحة رخامية مكتوب عليها ( :الزاوية

القجريية ن�سبة ل�سيدي حممد القجريي
دفني الق�صر الكبري وهو تلميذ �سيدي
عبد اهلل بن ح�سون) .يقول �أبو عبد اهلل
حممد بوجندار (1926 - 1886م) يف
كتابه (االغتباط برتاجم �أعالم الرباط
 .طبعة �سنة 2008م .ال�صفحة :)87
 ...والقجريية (ن�سبة �إىل �سيدي حممد
القجريي (ب�ضم القاف وفتح اجليم)
الربكة الويل ال�صالح ال�شهري تلميذ
�سيدي عبد اهلل بن ح�سون ب�سال ،كان
بنى هذه الزاوية بالرباط يف حياته وحفر
فبها بئرا ال زال يتربك به ،وحب�س عليها
عدة حوانيت ،وملا �أمت بناءها �سافر �إىل
بلده الق�صر الكبري وبه تويف �سنة خم�س
�أو �ست و�أربعني) .وقد ترتبت على هذه
العالقة العلمية الدينية مبنية على
االحرتام والتقدير املتبادل.

لأنك �سري

حكاية مكان مراك�شي

لأنك �سري...
 ...فم�شاعري �س�أداريها
�س�أحمو �آثارها ...و�أخفيها
�ستحزن عيناي ...والدمع �سيوا�سيها
�ست�شل ق�صيدتي ...ولن �أكون راويها
�ستك�سر �أقالمي ...و�أعجز �أن �أبريها
لأنك �سري ...لأنك �سري
�إن �س�ألوين عنك ...لن �أجيب
لن �أبوح بها ...ولن �أناجيها
لن �أر�سم �صورتك يف قلبي
فقد يظهرها القلب ويعريها
لن �أكتب حروف ا�سمك يف دفرتي
و�إن كتبت �أق�سم �ساحميها
لن �أ�صف �ضحكتك اجلميلة
رغم �أنها اجلنة وما فيها
لأنك �سري ...لأنك �سري
�س�أن�سى جروحي
و�س�أحاول وحيدا �أن �أداويها
�س�أمزق ق�صتنا
و�س�أقطع �أيامها ولياليها
لأنك �سري ...لأنك �سري
لن �أتذكر ما�ضينا
لن �أعي�ش حا�ضرنا
لأنك �سري ...لأنك �سري

مكتبة ال�شعب بالق�صور ،كانت مبثابة منتدى للحركة
الوطنية ،ونخبة من رجال الثقافة والعلم ل�صاحبها متعهد
«العلم» املجاهد املهدي العا�صمي ،ونخبة يف الن�ضال املرير
امل�سمى بلحاج الكتبي ،حيث تعر�ضت املكتبة ومنا�ضلوها
غري ما مرة �إىل التع�سف واالعتقال و�صل �إىل حد الإغالق ومنع
بيع «العلم» وما تعرفه �آنذاك من االت�صال مع الوطنيني �إثر
ت�صعيد املقاومة �ضد امل�ستعمر ب�شتى و�سائل الكفاح ،وكان
الأ�ستاذ بلحاج ال�شهيدي امل�سمى ابن الق�صور مرا�سال «للعلم»
وبعده قام بنف�س املهمة �أ�ستاذنا الوطني الغيور الذي كان ال
يخاف يف اهلل لومة الئم ،احممد اخلليفة.
�إنها �صورة ناطقة بحدث يف وقته وزمانه.
فتح اهلل شهيد(مراكش)

عبد الرحيم موساوي(مراكش)

الإنرتنيت و�سلبياته

�إنه و�سيلة للمعرفة واكت�ساب
املعلومات يف عدة جماالت:
الأدب ،ال�شـــــعر ،الفل�سفة،
الريا�ضيــــــــات ،الهند�ســــــة
املعمارية ،الفكاهة ،التاريخ
والدين ،ولكن ال يجب الإدمان
عليه بحيث يدمر العقل
واخلاليا التفكريية والقدرات
الذهنية �شيئا ف�شيئا ،خري
الأمور �أو�سطها� ،إنه نافذة
للدرد�شة واحلوار والتوا�صل،
لكن يبقى الكتاب هو الذي ينمي
الذاكرة ويطورها ويك�سب
وفرة من املعرفة واملعلومات،

بينما الإنرتنيت �سلبياته �أكرث
من �إيجابياته بحيث ظهور
�صور خليعة وت�شويه الدين
والو�سو�سةوالإ�ساءةبالر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وف�ضح
املعلومات التي متنح للدول
املتقدمة التعرف على الدول
يف طريق النمو و�أ�سرارها
وخباياها� ،إنه ي�سيء للأخالق
وتدين القيم الدينية وهذا كله
هدفه الإ�ساءة للدول العربية
ومراقبتها وتخريب ثقافتها
ودينها.
بنت الوادي(القنيطرة)

يقول عنه الأ�ستاذ احلاج عبد ال�سالم
القي�سي يف خمطوطه الذي يحمل عنوان:
تراجم �أ�شهر �أولياء و�صلحاء مدينة
الق�صر الكبري( .و�أهل �سال يعظمونه
ويقدرونه ،كما �أن له مكانة واعتبارا هو
وذريته لدى �سكان مدينة الق�صر الكبري،
عا�صر �أواخر ملوك ال�سعديني).
وقد تويف الويل ال�صالح حممد القجريي
 �صاحب الزاوية القجريية مبدينةالرباط � -سنة 1044هـ1635/م .مبدينة
الق�صر الكبري ودفن فيها ،ويوجد
�ضريحه بدرب يحمل ا�سمه يربط ما
بني حومة الهري وحومة اللة عائ�شة
القجريية بعدوة ال�شريعة .وال زال
بع�ض �أحفاد ال�شريف القجريي يعي�شون
بهذه املدينة.
عبد القادر الغزاوي (القصر الكبير)

كثافة الدخان على
�شا�شة التلفزة!

�أثناء تقدمي بع�ض امل�سل�سالت
املغربية نالحظ مع كامل الأ�سى
وجوه بع�ض املمثلني وهم يدخنون
بكل كثافة مت�صاعدة ،حتى �أن
ال�شا�شة تتحول �إىل مدخنة �أمام
امل�شاهدين وخا�صة الأطفال الذين
يرون يف امل�شهد ظاهرة ما كانت
لتكون لوال �أن خمرج امل�سل�سل �أو
الفيلم منع التدخني �أثناء الت�صوير
يف بع�ض اللقطات ،خا�صة و�أن هناك
قانونا مينع الظاهرة يف ال�ساحات
العمومية مبحاربة هذه الآفة
اخلطرية ،فما ر�أي وزير ال�صحة؟
أبو اعتماد فتح اهلل(مراكش)
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ل�سنا �شعبا يف «دار غفلون»
�إن تهريب الأموال �سواء كانت عمومية �أو خا�صة �إىل
اخلارج يعد جناية يعاقب عليها القانون اجلنائي.
وحيث �إن علم بن كريان رئي�س احلكومة املغربية
به�ؤالء املهربني  -كما يزعم يف ت�صريحه  -وعدم ك�شف
�أ�سمائهم بل والت�سرت عليهم وعدم �إ�شعار ال�سلطات
فورا بقائمة املهربني �أي مرتكبي جناية التهريب
يعترب هو الآخر جرمية ين�ص عليها وعلى عقوبتها
القانون اجلنائي يف الف�صل « 299يعاقب باحلب�س
من �شهر �إىل �سنتني وغرامة من مائتني �إىل �ألف درهم
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني وحدها من علم بوقوع
جناية �أو �شروع فيها ومل ي�شعر بها ال�سلطات فورا».
ورغم رفع �شعار حماربة الف�ساد لدى احلكومات
املتعاقبة ومنها حكومة عبد الإله ابن كريان ،مل
تقدم على توجيه طلب �إىل الدول الأوروبية لكي
ت�سلمها الئحة �أ�سماء املغاربة غري املقيمني يف
�أوروبا ولكنهم ميتلكون ح�سابات بنكية وعقارات.
وبني احلني والآخر ،تقدم الدول الأوروبية على
تقفي �أثر الأموال املهربة ،ويبقى املثال البارز هو
عندما �ضغطت دول مثل فرن�سا وا�سبانيا والربتغال
و�أملانيا على الأبناك ال�سوي�سرية للك�شف عن ح�سابات
مواطني هذه الدول الذين ميتلكون ح�سابات يف
�سوي�سرا .وا�ستطاعت هذه الدول �إجبار �أ�صحاب
احل�سابات على الت�صريح بها وت�أدية ن�سبة 20%
عليها .وف�شلت حتى املخابرات الغربية يف معرفة
ح�سابات مواطنيها حتى �ضغطت الدول على �سوي�سرا.
وكانموظفبنكيوهوهرييففيل�سياينقد�سربمنذثالث
�سنوات ح�سابات م�صرفية يف بنك  HSBCال�سوي�سري
لرجال �أعمال و�سيا�سيني �أوروبيني بتهمة تهريب
الأموال .وكان وزير اخلزانة املالية الفرن�سي جريوم
كاوزاك قد قدم ا�ستقالته خالل �أبريل املا�ضي لأنه كان
يتوفر على ح�ساب بنكي يف �سوي�سرا ومل يعلن عنه.
وتبلغ القيمة الإجمالية للأموال املهربة نحو اخلارج
خالل العقود الأخرية قرابة  30مليار دوالر و�أ�سا�سا يف
�أبناك �سوي�سرية و�أبناك بريطانية عالوة على امل�شاريع.
ويعود جزء من هذه الأموال ح�سب م�صادر �إعالمية �إىل
م�صدر �شرعي ،ويتجلى هذا يف وجود �أغنياء يهربون
�أمواال من جتارتهم �إىل اخلارج عرب �سبتة ومليلية
املحتلتني واحلدود ال�شرقية واجلنوبية �أو �شبكات
مغربية �أوروبية.
وما حادث �ضبط يوم الأحد  24نونرب � 2013شخ�صني
على منت �سيارة من نوع «رونو  »25وبحوزتهما مبلغ
مايل ُقدر بــ 108مليون �سنتيم ،يف عملية تفتي�ش روتينية
بال�سد الأمني املوجود مبدخل مدينة جر�سيف بالطريق
الوطنية رقم  ،06حيث كانا قادمني من �ضواحي
مزكيتام يف اجتاه مدينة جر�سيف �إال ال�شجرة التي
تخفي غابة كبرية يف �آفة التهريب وتبيي�ض الأموال
ب�شتى �أنواعه .حيث انتهت عملية التفتي�ش بالعثور على
حقيبة ريا�ضية ب�صندوق ال�سيارة الذي كان يحتوي
على املبلغ املذكور ،ليتم توقيفهما مبا�شرة واقتيادهما
�إىل مركز ال�شرطة للتحري حول م�صدر هذه الأموال
الذي نتمنى �أن يذهب التحقيق فيها �إىل �أبعد احلدود.
وهناك طريقة �أخرى لتهريب الأموال وتتجلى
يف التالعب بالفواتري التجارية عند اال�سترياد
والت�صدير وهي الطريقة الأكرث ا�ستعماال يف الوقت
الراهن .كما ال ميكن ا�ستبعاد وجود ح�سابات
م�صرفية لنافذين يف الدولة م�صدرها ن�سب مئوية من
ال�صفقات العمومية التي تتم مع �شركات يف اخلارج.
يفالوقتذاته،ويفظلالف�سادالذيكانمنت�شراوي�ستمر،
رخ�ص مكتب ال�صرف للكثري من املغاربة ب�إخراج �أموال
للخارج القتناء عقارات �أو �إقامة م�شاريع دون �أن تتوفر
فيهم�صفةاال�ستريادوالت�صديربلفقطا�ستغاللالنفوذ.
وح�سب امل�صادر نف�سها ،توجد �شبهات حول املغاربة
النافذين بتورطهم يف تهريب الأموال لأن الكثري منهم
ميتلك عقارات يف �أوروبا وح�سابات م�صرفية �ضخمة
دون معرفة م�صدرها .وينقل النافذون املغاربة
ورجال الأعمال ح�ساباتهم من دول �أوروبية �إىل �أبناك
يف �سوي�سرا وبريطانيا لأنها ال تطالبهم مب�صدرها.
ويبقى الت�سا�ؤل ،ملاذا مل تقدم الدولة املغربية وخا�صة
احلكومة على مطالبة الدول الأوروبية و�أ�سا�سا
�سوي�سرا وبريطانيا مبدها باحل�سابات البنكية للنافذين
املغاربة؟
محمد الطبيب
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مل يت�أخر الربملاين عبد ال�صمد
الإدري�ســــــــي ،املنتمي حلزب
عبد الإله بن كريان ،عن الرد
على الت�صريحات الأخرية
التي �أدلت بها الفنانة �سمرية
�سعــــيد ليوميـــــة «االحتاد
اال�شرتاكي» ،حـــــــني ك�شفت
�أنهــــــا �صوتت بنــــعم ل�صالح
الد�ستور امل�صري ،م�ؤكدة �أن
«الو�ضع احلايل (يف م�صر)
�أح�ســن مما كان عليه يف ظل
حكـــــــــم الإخوان امل�سلـــمني
بكثيــر» ،ف�سارع الربملاين عبد
ال�صمد �إىل ن�شر تدوينة على

دوام على اخلري
وافعله ،وابتعد عن
ال�شر و�أق�صر عنه ،واجعل
هدفك يف احلياة تفريج
هموم النا�س ،والتخفيف
من �آالمهم وكروبهم،
وكن للخري مكرثا ،وعليه
مداوما ،وابتعد عن ال�شر
ف�إن عاقبته ذميمة ،واتق
اهلل تكن من ال�صادقني
الفائزين.
ال حت�صر همك يف تراث
الدنيا ونعيمها الزائل ،وال
ت�شغل حياتك بهمومها
و�أحوالها ،وال ت�ضيع
�أوقاتك يف اجلري وراءها،
وجمعها ،بل اعمل لدنياك
ك�أنك تعي�ش �أبدا ،واعمل
لآخرتك ك�أنك متوت غدا،
يحقق لك ربك م�سعاك،
وينيلك ما تريد.
.د .يوسف الكتاني

بقلم :أ

بو أزهار

الكالم الموزون

لكل نصيبه!!

عاطل عن العمل
عليه الضيم نزل
وفي الغيس وحل
وعنه ما رحل
ليصيبه الخلل
وال مسؤول عنه سأل!!
إنه مجاز دون عمل
وله البرد والبلل
والعجز والشلل
والهموم والخبل
وعليه بصبر الجمل!!
ولهم السمن والعسل
والمديح والزجل
والباقات والقبل
وأعذب الجمل
وكذلك الحلي والحلل
وإشراقات األمل!!

نفحات من سيرة الذات
بقلـــــم:
حسن الجندي
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الفاي�سبوك ي�صف فيها �سمرية
�سعيد بـ»البائ�سة» بعدما ذكر
بت�صريحها وعلق عليه قائال:
«ميكنكم االطالع على احلوار
ملعرفة ب�ؤ�س �صاحبته ،وب�ؤ�س
من حاورها وب�ؤ�س املعار�ضة
يف هذا البلد».
�سميـــــــــرة يف احلوار نف�سه،
�أكـــدت من جهة �أخرى� ،أنها
�ستدخل املغرب لت�ستقر نهائيا
فيه ،مع االحتفاظ ببيتها يف
القاهرة الذي �ستحتاجه كلما
ا�ضطرت لزيارة م�صر من
�أجل م�شاريعها الفنية.

الشهيد بن عبد اهلل

عبد اهلل �شقرون يكتب عن رابعة العدوية

ومل ي�ضع الأ�ستاذ عبد اهلل �شقرون� ،شعار
الثورة امل�صرية ،لأربعة �أ�صابع على ال�صفحة
الأوىل لكتابه اجلديد ،م�شرية �إىل موقع رابعة
العدوية ،لأن كتابه لي�س دعما للإخوان
امل�سلمني� ،أ�صحاب القنابل واملتفجرات ،حتى
يف امليرتو ،و�أبواب ال�سينمات ،و�إمنا كتاب
عبد اهلل �شقرون ،هو رواية جديدة ،عن �سيدة
عظيمة ،ال عالقة لها باملتفجرات ،ا�سمها رابعة
العدوية ،التي �صنفها ح�سب عنوان كتابه:
يف عداد «�أحباء اهلل» ،ذلك �أن رابعة العدوية
((املر�أة التي كانت �أكرث من زاوية ،عا�شت
ظروفا ،ازدانت بوجوه م�شرقة �أخرى ،من
بينها الكثري من املت�صوفني الأجالء)).

�أكيد �أن الأ�ستاذ عبد اهلل �شقرون ،ال يهمه الربح
من كرثة املبيعات ،و�إال لكان �سمى كتابه
«�أحباء اهلل» بعنوان �أكرث مطابقة للأحداث،
وهو رابعة العدوية.

توزيع  500.000بي�ضة مبنا�سبة االحتفال
باليوم الوطني للبي�ض
يف �إطار االحتفال باليوم الوطني للبي�ض يف
دورته ال�ساد�سة ،تنظم اجلمعية الوطنية
ملنتـــــــجي بيــــ�ض اال�ستهالك تـــحت �إ�شراف
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن باملغرب،
قافلة البي�ضة املغربية من � 08إىل  10فرباير
 2014مبدينة وجدة ونواحيها ،وذلك لتوزيع
 500.000بي�ضة لفائدة دورة الطالب واملدار�س
االبتدائية واجلمعيات ذات الطابع االجتماعي
برتاب الإقليم.
تهـــــــدف هذه التظاهر �إىل حت�سي�س امل�ستهلك �أهمــــــية اال�ستثمارات املنجزة واملجهودات
بالقيمة الغذائية للبي�ض وت�شجيع ا�ستهالكه املبــذولة من طــــرف الفاعلني يف القطاع
باعتباره مادة �أ�سا�سية يف التوازن الغذائي .كما ل�ضمان منتوج ذي جودة عالية .و�ستعرف هذه
ي�شكل هذا اليوم فر�صة لت�سليط ال�ضوء على التظاهـــرة �أي�ضا تنظيم �سباق على الطريق
م�سافته  3و 8كيلومرتات وذلك مب�شاركة 3500
�شعبة �إنتاج بي�ض اال�ستهالك باملغرب ومدى
عداءة وعداء.

م�ؤ�س�سة عالل الفا�سي تقر�أ كتاب
«ابن ر�شد والر�شيدية»
تنظم م�ؤ�س�سة عالل الفا�سي،
يف �إطار برناجمها الثقايف ل�سنة
 ،2014حما�ضرة حول« :كتاب
ابن ر�شد والر�شيدية» لإرن�ست
رونان :Ernest. Renan
ظروف ت�أليـــــــــــفه ال�سيا�سية
والتاريخية».
و�إرن�سـت رينان «»1892 - 1823
،مــــــــــ�ؤرخ وكاتب وم�ست�شرق
فرن�سي ،يعترب كتابه هذا من
�أوائل الكتب التي حتدثت بدقة
عن ت�أثري فل�سفة ابن ر�شد يف

�أوربا ،ودوره يف �إي�صال الفكر
اليوناين �إليها ،وخا�صة الأر�سطي
منه.
يلقيها الدكتور �أحمد �شحالن،
�أ�ستاذ اللغة العربية والفكر
اليهودي والفكر الفل�سفي يف
الع�صر الو�سيط بجامعة حممد
اخلام�س� ،أكدال -الرباط.
وذلك يوم اجلمعة  07فرباير
 ،2014على ال�ساعة الرابعة
والن�صف م�ســــــــــــــاء ،مبقر
امل�ؤ�س�سة.

�س�أل خايل حممد:
خايل :والعلماء �آ ّبا البهلول؟ ..
البهلول :مالهم؟ ..
خايل :ا�شكان منهم؟ ..
البهلول :كل �شي �سينا (وقع) على النفي د حممد بن يو�سف
والن�صر د بن عرفة..
خايل :حتى �صاحبك مول الطا�سة والطر�شة؟ ..
البهلول :هذاك واحد من اللي طلعو رجال ،وجاوب البا�شا
فوجهو ملي �صيفط ليه يت�شاور معاه على ال�سلطان اجلديد ..قال
ليه عاله نعم ال�سي ت�شاورو معنا مللي بغاو يحيدو لقدمي با�ش
يت�شاورو معنا عل اجلديد؟ ..
علي كمارتك..
قاله الكْالوي نو�ض رّ
غب ّ
وعندي معاك ح�ساب..
فرتامى �إىل �أ�سماعنا �صوت الرباح يقول:
الرباح�“ :أعباد اهلل ما ت�سمعو �إال خري ..كيخربكم �سيد البا�شا
باللي �صالة اجلمعة يف امل�ساجد فري�ضة ،وجميع اللي كيتهرب
منها غدي يتعر�ض للعقوبة� ..سمعوا مزيان �أ�سيادنا التجار
والأعيان ،حتى حد ما يتغيب على �صالة اجلمعة ،وحتى حد
ما يخرج قبل من الدعاء لل�سلطان اجلديد �سيدي حممد ين عرفة
بالن�صر والت�أييد ..عليكم بال�سدان قبل الآذان.”..
�أُ ْقحِ م الرباح امل�سكني الذي كان حمبوبا من �أهل مراك�ش و الذي
طاملا حمل الكثري من الب�شائر لأهل املدينة ،قلت �أُقحِ م غفر اهلل لنا
وله ،يف تلك الورطة الكربى التي �أ�شعلت ثورة كربى.
كان ال�شعب املغربي بعد نفي حممد بن يو�سف ،يقود نف�سه بنف�سه،
وكلما بط�شت يد امل�ستعمر و�أعوانه اخلونة بزعامة البا�شا وولده
القائد �إبراهيم الكْالوي� ،إ ّال وبرزت عنا�صر الفداء وت�صدت لها
ب�صدق وقوة الإميان ورغبة اال�ست�شهاد� ،أمام �إعجاب العامل
ا ُ
حلر الذي كان قد �أدخل ق�ضية املغرب يف �أوىل �أولوياته ح�سب
�إذاعة طنجة الدولية ،و�صوت العرب الذي ت�أ�س�س �أ�صال ل ُيعلن
با�سم هذه الأمة عن الهوية حتت �شعار «ال تكتمل حرية بالد
عربية دون بالد عربية �إ�سالمية» .فكان امل�شهد العظيم الذي لو
ُقدِّر لل�سينما املغربية �أن تت�أ�س�س بروح وطنية ،وو ّفرت له ما
يلزمه من فهم و�إدراك ثم �إنتاج و�إخراج ،لكان لها حقا �أن تفتخر
و ُتعلن عن ميالدها ،م�شهد البطل عالل بن عبد اهلل.
�شاهد العا ُ
مل يومها موقف «الأك�شن» الذي كان بطله عامل ب�سيط
ي�سكن قلبه حب الوطن ،فانتف�ض يف �أول خروج لذلك ال�شيخ الذي
مل ت�ستطع �أ�سوار م�شور «التواركة» وال ما ت�ضمه من �أمهر خرباء
التنظيم واحلرا�سة الأمنية ،مل تتمكن من حمايته من �ص ّباغ
متوا�ضع ال يحمل �إال �سالحا �أبي�ضا يعلم علم اليقني �أن حمله لهذا
ال�سالح لي�س له مردود �إال ال�شهادة يف �سبيل ما خرج من �أجله.
�سقط ال�شهيد عالل بن عبد اهلل يف م�شور الرباط ليلتحق ب�شهداء
م�شور مراك�ش ويف مقدمتهم حممد بن احل�سن احلجام ،الفتى
الو�سيم الذي ذهب يف �صمت ،ومل تبكيه �إال �أ�سرته وجماعة
البقال.
تورط اجلرنال ٌكيوم مع �أ�سياده يف فرن�سا ،وتورط البا�شا بدميته
يف املغرب كله ،و�أ�صبح كالذي �سرق �صومعة وبد�أ يبحث عن
بئر لإخفائها ..فما كان على هذا العنيد الكْالوي �إال �أن يعود
«بح�صلته» �إىل مراك�ش التي تخ�ضع لقب�ضته احلديدية وانت�شار
زبانية ابنه الأكرب الذي ال يقل عنه تعط�شا لدماء الوطنيني،
والذي كان يزيد عنه ح ّبا و�إخال�صا ووفاء لأ�صهاره الفرن�سيني،
القائد �إبراهيم ابن التهامي ال ٌكالوي ،الذي بد�أ هو الآخر ينفرد
ببع�ض القرارات اخلانقة ملدينة احلمراء و�أهلها البوا�سل� ،إ�ضافة
�إىل النخبة الرائعة القادمة من بع�ض املدن املجاورة ملراك�ش من
�أجل العلم والتح�صيل يف كلية ابن يو�سف.
اعتمد �إبراهيم بالدرجة الأوىل على اخلليفة حممد ابن املكي وهو
خادم مطيع عادي ح ّوله �إىل رتبة خليفة عو�ض ابن العبا�س الذي
�سبق �أن عينّ هو الآخر يف من�صب اخلليفة الب ّياز بطل «م�سلخة»
الظهري الرببري ،وهذا الأخري �سجل كل مواقفه ال�شاعر حممد ابن
ابراهيم يف ق�صيدة توجد يف ديوانه «رو�ض الزيتون»� ،أما �أنا فلم
�أكن �شاهدا على ع�صره ،ولي�س يل احلق �أن �أخو�ض يف �أمره �سوى
يف اجلزء الأخري من حياته الذي �سي�أتي احلديث عنه يف ف�صل
الحق.
ّ
نظم البا�شا ال ٌكالوي لل�شيخ ابن عرفة زيارة لقبور �سبعة رجال
يف بداية عودته الر�سمية �إىل مراك�ش ،وكنا على علم بها ،فبد�أنا
نعد العدة جتهزا لو�صول املوكب �إىل حي الق�صور لزيارة �ضريح
الغزواين.
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التاريخ بين الملك محمد السادس
ومصطفى كمال أتاتورك
«حمذرة من اال�ستهانة بدور
اجلي�ش ،الذي ال يقبل �أن يت�ضع�ضع
الو�ضع يف املغرب» ،حيث ((�أ�صبح

 مصطفى العلوي

يف �سنة  ،1918كان على عر�ش
الإمرباطورية العثمانية العظيمة،
املمتدة النفوذ �إىل �أطراف رو�سيا،
وما يتعدى حدود املنطقة العربية،
من املو�صل يف العراق� ،إىل وجدة يف
املغرب ،عرب ال�سعودية واخلليج،
و�صحارى م�صر وليبيا ،ملك ا�سمه
حممد ال�ساد�س ،وا�سمه الأ�صغر
«وحيد الدين» ،حفيد جده حممد
اخلام�س( )...الذي كان �سلطان
الإمرباطورية،امل�سماة�إمرباطورية
الباب العايل� ،سنة  1844الذي �أجمع
كتاب الزمان� ،أنه كان يتمتع بخ�صال
امللك العادل ،عمر بن عبد العزيز.

املجتمع املغربي يح�س بالأزمة،
لدرجة �أنه �إذا ا�ستمر الو�ضع على ما
هو عليه �سيا�سيا واجتماعيا ،فعلينا
�أن نخاف على م�صلحة البلد ،لأن
طريقة التدبري التي ن�شتغل بها مل
تعد موجودة حتى يف عدد من الدول
العربية التي تعي�ش خما�ضا �سيا�سيا
ع�سريا ،جراء حالة من التجاذب
بني عقلية الأمري وعقلية الدولة))

(حمودي يف الندوة .عن جريدة
القد�س).
لدرجة بلوغ النقا�ش يف هذه الندوة،
حد الت�سا�ؤل عما �إذا كان الأمر،
يقت�ضي البحث عن منوذج ملا ح�صل
يف تركيا يف بداية القرن املا�ضي،
حيث �أدى اخللل �إىل ثورة م�صطفى
كمال �صانع تركيا اجلديدة.
مبا�شرة بعد هذه الندوة تكتب املجلة
الأمريكية «كومنرتي ماكازين»
مقارنة حالية ،بني النموذج املغربي
والنموذج الرتكي( )...لكن مع
بع�ض ال�ضعف� ،أمام النموذج
املغربي ((حيث ال�شرطة املغربية
وديعة( )...وال�صحافة حرة ،وتركيا

حتت�ضن حما�س و�أردوغان ي�شجع
املتطرفني)) (كومنرتي ماكازين.

 13دجنرب .)2013
وطبعا لي�ست هذه املقارنة بريئة،
لأن امل�شاركني يف ندوة حمودي
و�أوريد ،رددوا التلميح �إىل تركيا
�أيام العثمانيني ،ومنوذج م�صطفى
كمال �سنة  ،1919عند ا�ستفحال
�ضعف الدولة العثمانية.
حممد ال�ساد�س الرتكي مل يرث مثل
حممد ال�ساد�س املغربي ،حربا مل
يكن م�س�ؤوال عن اندالعها فقط ..وقد
كانت حرب ال�صحراء هي احلرب
التي ورثها امللك حممد ال�ساد�س
ومل يكن طرفا فيها( )...ولكن حممد
ال�ساد�س الرتكي ورث دولة �أ�شبه
ما تكون مبكونات الواقع ال�سيا�سي
املغربي ،الذي ورثه حممد ال�ساد�س
املغربي ،لنجد مربرا للمقارنة بني
و�ضعنا وو�ضع تركيا الذي �أدى �إىل
ظهور م�صطفى كمال.
ففي العهد ال�سابق للملك الرتكي
حممد ال�ساد�س ،عرفت الدولة
العثمانية ،بداية االنهيار ،الذي
مهد لو�صول م�صطفى �أتاتورك ،عرب
ثورة �شبيهة بالربيع العربي الذي
انطلق عندنا بحركة  20فرباير،

((وكان حممد ال�ساد�س رجال ذكيا،
لكنه كان �ضعيفا ،مرهف الإح�سا�س،
�إحدى العنا�صر امل�ؤثرة عليه� ،أنه
ورث حربا مل يكن طرفا فيها من
قبل(� )...صدمته عندما تطاولت
عليه الدولة اجلارة ،اليونان،
وقد و�صلت جيو�شها �إىل �أطراف
ا�سطنبول ،يف  18مايو  ،1918فجاءته
برقياتاالحتجاج،و�أطلقتاجلرائد
على �صفحاتها الأوىل �صيحات
اال�ستنكار ،لدرجة �أنه عندما كان
حممد ال�ساد�س ،خارجا من �أحد
جمال�س الدولة ،و�ضع يده على كتف
ابن عمه «عبد امل�سيد» ،وقال له:
�إين �أبكي كما تبكي الن�ساء)) (كتاب

م�صطفى كمال .بول دومون).

((وفكر حممد ال�ساد�س مليا ،حني
ا�ستولت جيو�ش الأعداء كل �أطراف
البالد فقرر اال�ستعانة ب�ضابط ا�سمه
م�صطفى كمال وعهد �إليه ب�إنقاذ
البالد)) (تاريخ الدولة العثمانية.

حممد فريد).
نعود ب�سرعة �إىل املغرب ،يف عهد
امللك حممد ال�ساد�س ،لن�سمع يف
واحدة من الندوات الهامة ،التي
نظمتها م�ؤ�س�سة «ها�شومي» ،التي
ير�أ�سها مدير املكتب الوطني
للمناف�سة ،حممد بن عمور ،عقدت يف
يوم  12دجنرب الأخري ،وتدخل فيها
مفكرون ،الأ�ستاذ عبد اهلل حمودي،
وح�سن �أوريد ،لإعطاء الر�أي يف
هذا الو�ضع املغربي املقلق ،بعيدا
عن الآمال الوردية ،املفرو�شة
على زرابي التفا�ؤل املبثوثة(،)...
وتعمقت الندوة ،يف ظاهرة املافيا
التي تهيمن على �ش�ؤون الدولة،

مصطفى كمال الذي أعلن تمرده على الملك
محمد السادس ،وخلع بذلته العسكرية ليخوض
حربا سياسية ضد النظام

التي عندما تو�سعت جغرافيا،
�أ�صبحت ت�سمى الربيع العربي ،ويف
عهد م�صطفى �أتاتورك� ،سماها هو
بنف�سه« :الربيع ال�ساخن»(.)...
وابحثوا عن نقط الت�شابه.
ففي عهد ال�سلطان عبد احلميد الثاين،
على وزن احل�سن الثاين ،قبل حممد
ال�ساد�س ،وكان عهده مطبوعا ب�شبه
دميقراطية( )...بعد �أن �أرغمته
املظاهرات على �إ�صدار د�ستور(،)...
حماولة منه لطي عهد الإمرباطورية
العظمى ،واالهتمام باحلل
ال�سيا�سي ،فت�أ�س�س حزب ي�سمى
«جمعية االحتاد والرتقي» بجانب
تيار �أكرث عنفا( )...ي�سمى «تركيا
الفتاة» ،لي�سارع ال�ضابط امل�ست�شار
الع�سكري للملك عبد احلميد ،وهو
م�صطفى كمال� ،إىل االن�ضمام لتجمع
«تركيا الفتاة» ،وكان احلزب الأول
«االحتاد والرتقي» تقدميا� ،أ�شبه يف
عقيدته من حزب «االحتاد الوطني
للقوات ال�شعبية املغربي» وكانت
ال�صحف ت�سميه حزب االحتاد
وامللك عبد احلميد ي�سميه حزب
االحتاد ،تغلغل يف اجلماهري و�أ�صبح
الأتراك كلهم احتاديون ،بينما هو يف
الواقع ،حزب الأثرياء و�أ�صحاب
امل�صالح املالية ،لي�سايرهم امللك عبد
احلميد الثاين ،ويح�صل على بطاقته
كع�ضو يف هذا احلزب ،وليفاج�أ
يف �أحد م�ؤمترات احلزب برت�شيح
امللك ،ملن�صب رئي�س احلزب� ،إال
�أنه رف�ض .وكان يف تركيا جتمع
ديني تابع للطريقة ال�شاذلية ،كانت
ت�ضغط على امللك من �أجل و�ضع حد
لن�شاط االحتاديني ،وب�صيغة �أخرى
كان الإ�سالميون �ضد االحتاديني.
ويغ�ضب ال�ضباط الع�سكريون ،يف
�إطار املدر�سة الطبية الع�سكرية يف
ا�سطنبول ،فلم يهتم امللك بت�شكيلهم،
وانتقلت قيادتهم �إىل جنيف يف
�سوي�سرا ،ثم باري�س ،حيث �أعلنوا
مطالبتهم ب�إ�سقاط امللكية ،وحت�ضري
د�ستور جديد للبالد ك�أول حترك
�سري للجي�ش ،ولكن ال�سلطان
عبد احلميد ،اكتفى بتكليف جهاز
خمابراته لتتبع �أخبارهم ،بوا�سطة
جوا�سي�سه.
وقد حتركت حركة ال�صهيونية
العاملية ،وهي التي كانت تبحث
عن موقع لإقامة دولة �إ�سرائيل،
فاختاروا التغلغل يف �شكل حركة
�إ�سالمية( )...عمقها هو املحفل
املا�سوين الذي ير�أ�سه طلعت
�أفندي ،من جهة الأتراك ،ب�شراكة
مع احلركة ال�صهيونية التي كان
ير�أ�سها «عمانويل قره �صو» وهو
يهودي �أرمني ذو نفوذ كبري على
املجتمع الرتكي.
لتبد�أ فو�ضى� ،سيا�سية دينية،
وانظروا حولكم( )...لوال �أن
م�صطفى كمال ،املنا�ضل يف حركة
«تركيا الفتاة» � ،ألقى كلمة م�صريية
يف تاريخ تركيا حني قال(( :نحن
الآن يف القرن الع�شرين ،ال ن�ستطيع

�أن ن�سري وراء كتاب «القر�آن» الذي
يبحث عن التني والزيتون)) (كتاب

املا�سونية .حممد علي الزغيبي).
وتنت�شر حوايل هذا الت�سيب
ال�سيا�سي( )...مكونات الفو�ضى،
واحلركات االنف�صالية((( )...وبعد

�أن ح�صلت �أحداث من قبيل الع�صابات
التي تهجم على البولي�س بال�سكاكني،
انت�شر �أفراد من الهر�سك ،يدعون
�إىل االنف�صال عن الدولة ،وتخرج
املا�سونية �إىل العلن ،تطالب بو�ضع
حد للنفوذ الديني ،وتظهر حركة
انف�صالية �أخرى يتزعمها الأرمنيون،
ثم الأكراد الذين يطالبون ب�أرا�ضيهم
التي كانت قبل الدولة العثمانية.
وا�ستفحلت طموحات العرب الذين
يطالبون مبناطق احلدود مع �إيران،
والكلدانيون وال�سوريون الذين
يطالبون باملو�صل والفرات وحركات
تطالب ب�إلغاء احلروف العربية()...
من الكتابة الرتكية)).
((وتظهر حتركات فئة من ال�ضباط
الذين �شاركوا يف حروب حماية
�أطراف تركيا ،ولكنهم �ضباط در�سوا
كتب الفيل�سوف الفرن�سي جان جاك
رو�سو ،ومونتي�سكيو ،وفيكتور هوكو،
يعرفون تاريخ الثورة الفرن�سية،
وحفظوا التعبريات ال�سحرية ل�سنة
 ،1789الوطن .احلرية .امل�ساواة))

(كتاب م�صطفى كمال .بول
دومون).
وح�صل م�ؤخرا يف عهد ال�سلطان عبد
احلميد الثاين�،أن حتالف االحتاديون
واملا�سونيون ،واليهود املهيمنون
على حزب «تركيا الفتاة»(( :ليملي

اليهودي «عمانويل قره �صو» فتوى
على �شيخ الإ�سالم حممد �ضياء
الدين ،عر�ضت على الربملان الذي
�صادق بالإجماع على حمتواها ،وهو
�إبعاد امللك عبد احلميد ،الذي �سبقهم
�إىل تقدمي ا�ستقالته ،بوا�سطة ر�سالة
�سلمها �إىل �شيخ الطريقة ال�شاذلية،
حممود �أبو ال�شامات يقول فيها�« :إن
ه�ؤالء االحتاديون( )...قد �أ�صروا
على �أن �أ�صادق على ت�أ�سي�س دولة
لليهود يف �أر�ض فل�سطني فلم �أقبل،
و�إنكم لو دفعتم يل ملء الدنيا ذهبا
فلن �أقبل ،فاتفقوا على خلعي»))

(ال�سلطان عبد احلميد الثاين .حممد
قربان).
لي�صبح حممد ال�ساد�س ملكا �سنة
 1918وريثا لهذه الو�ضعية الكارثية،
ويبقى وجها لوجه مع م�صطفى
كمال ،الذي بعد �أن جمع حوله
اجلي�ش ،و�أعلن مترده على امللك
الذي كان ي�سنده رئي�س حكومته
«داماد فريد» الذي قرر طرد
م�صطفى كمال من اجلي�ش ،و�سن
قانون حكم الإعدام على كل من يتبع
م�صطفى كمال ،عدو اهلل ،ليخلع
م�صطفى كمال بذلته الع�سكرية
ويخو�ض حربا �سيا�سية ،لعب
خاللها الورقة الإ�سالمية ،والرايات
اخل�ضراء� ،إىل �أن دخل ا�سطنبول يف
� 23أبريل .1920

